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דברים אחדים מאת המעתיקים והמו"ל
אל הקוראים!
מתכבדים אנו בזה להגיש לפניכם "בית המדרש" אשר הוא אחד מהבתים המפוארים של
הארמון הגדול "בתי נפש" אשר " ָח ַשק שלמה" לבנות לבני ישראל לשם ה' אלקי ישראל,
וחקקם עלי לוח בעט ועופרת ,הגאון ר' שלמה הכהן אב"ד שנייטוך מערגענטהיים וצילץ
זצ"ל בן הגאון ר' משלם זלמן זצ"ל אב"ד פיורדא מח"ס משען המים ונחלת אבות ושו"ת
בגדי כהונה" .ויבן שלמה את הבית ויכלהו".
אוצר גדול מלא וגדוש זה אשר הגאון הקדוש המחבר זצ"ל לא זכה להוציאם לאור,
ונשתמרו מדור דור כמאתיים שנה ,עד שהוא התגלה לעינינו בהשגחה עליונה מיוחדת.
כאשר בא זמן פקודתם ונתקבצו ביחד סגל חברים מתנדבים ונמנו וגמרו להעתיק דבריו
ולהוציאם לאור ולהפיצם על פני תבל .מה מאד יתמהו איש אל רעהו כאשר נודע להם
שאותו היום בדיוק ג' ניסן תשע"ה ,חל יומא דהילולא של המחבר עצמו ,והדבר פלא.
בעזרת ה' אשר שמע לתפלת שלמה ,זכינו להעתיק דבריו ולהגיהם ,להוסיף עליהם אלפי
ציונים ומראי מקומות ,ולהגיש לבני ישראל אחד מבתי שלמה ספר "בתי נפש" – "בית
המדרש" ,שהוא חיבור שלם על חמשה חומשי תורה.
לפנינו נמצאים ג' כת"י מאת רבינו המחבר ,שנכתבו על סדר התורה.
 )1ספר בית המדרש (מתוך ספר בתי נפש) ,ומסומן כת"י מס'  222בספרייה הנ"ל .כת"י זה
כולל בתוכו דרושים ע"ד חידוד ופלפול ,על כל פרשיות התורה מבראשית ועד זאת
הברכה[ .לפעמים הדפסנו גם מאמרים קצרים בשם "ליקוטים כת"י בית המדרש" ,והם
מאמרים שרשמם המחבר לפעמים בקצרה ולפעמים בארוכה ,וצורפו לכת"י הנ"ל מס'
 222בתחלת הכרך ,ולא נכתבו כסדרן בתוך סדר הפרשיות] .עיקר הספר הוא מכת"י זה.
 )2ספר דרשות על התורה  -חשק שלמה ,ומסומן כת"י מס'  22בספריית פראנקפורט .כת"י
זה הוא מאמרים קצרים וארוכים ,הן בדרוש והן באגדה .כולל בתוכו מתחלת התורה עד
אחר פ' מקץ ,ומפ' במדבר והלאה ,והשאר חסר .כמעט כל הכת"י נכנס במהדורה זו.
 )3ספר בית המדרש (מהדורא אחרת) ,ומסומן על ידינו בשם כת"י פראג (גנוז בספריית
פראג מס .)376 .כת"י זה כולל בתוכו מאמרים ארוכים בדרך אגדה ,על סדר פרשיות
התורה .והוא בעצם לפי הנראה מהודורא בתרא של ספר "חשק שלמה" ,אשר בו שילב
רבינו באופן נפלא כל האגדות והמוסרים שכתב פיסקא פיסקא בחשק שלמה וחיברם
לחטיבה אחת  -לדרוש אחד ארוך על כל סדר וסדר וחורז מענין לענין באותו ענין
באגדה ומוסר ויראת שמים כדרך שעשה על מועדי השנה .חיבר זה נכתב ברגש מיוחד
ובכוחו לעורר לבות הקוראים לעבודת יוצרינו .בידינו נמצא מכת"י זה מתחלת התורה
עד פ' מקץ ,והשאר לא זכינו עדיין לאורו.

דברים אחדים

מלבד כתבי יד הנ"ל על התורה נשארו עוד הרבה כתבי יד מרבינו המחבר זצ"ל על
המועדים ועל ש"ס ושו"ת .בע"ה בקרוב נדפיס גם על המועדים .וגם שאר החלקים נקוה
לה' להו"ל לעשות נייחא רוחא להמחבר ז"ל ,ולהעשיר את עולם התורה מאוצרו הטוב
של רבינו זצ"ל.
והא לפניך רשימות כת"י הידועים לנו ,אשר נמצאים כעת בספרייה העיריית של פפד"מ,
וזכינו לקבל מהם העתק.

דברי אגדה
 )1בתי נפש  -בית המדרש על התורה  – . MS HEB 222ספר הנוכחי.
)2בתי נפש על מועדים  MS HEB 194ובו כמה בתים על כל מועדי השנה .נעתק
והוגה ,וכבר יצאו לאור על ידינו בצורת גליון לרגל כל מועד.
 )3בתי נפש על ימים נוראים ,ועל שאר זמנים מיוחדים  .MS HEB 193נעתק וי"ל על
ידינו כנ"ל.
 )4פני שלמה – פנים לאגדה ,דרושים ארוכים לשבת ולמועדי השנה .MS HEB 216
נעתק וי"ל על ידינו כנ"ל.
 )5דרשות על התורה – חשק שלמה  .MS HEB 23ספר הנוכחי.
 )6בתי נפש בית המדרש – כת"י פראג  .ms. 376ספר הנוכחי – נספח בסוף הספר.
בית החכמה – דרוש ופלפול לשבת הגדול – כת"י פראג .ms 377
על גמרא והלכה.
 )7שו"ת בית הבחירה  – Ms. hebr. oct. 193 - Bet ha-beḥ irahבאמצע העריכה.
 )8שו"ת רש"ך .Ms. hebr. qu. 36 - She�el otu-teshuvot R.SH.K.
 )9ספר פני שלמה על ש"ס Ms. hebr. qu. 32 - (Sefer) Pene Shelomo
 )11פלפולים על סוגיות הש"ס Ms. hebr. qu. 24 Film - Ḥidushim u-
.derashot
נסיים את דברינו בתפלת שלמה (מתוך שיר של שבח לשליטי מדינת מערגענטהיים):
שפע לרוב משמים הורד בימינו נא ממרום שמע למלאות
משאלותינו הן כל היום נרון

‡

בית המדרש  -חדר א'
בו מבאר מדרשים דרך דרוש בכל סדר וסדר .אחד מהן לא נעדר:

פרשת בראשית
להיות ידוע שתורתינו הקדושה אין לה
התחלה וסוף ,ונעץ סופה בתחלתה
ותחלתה בסופה ,מעתה ראוי ונכון
להמשיך הפסוק בראשית וגו' ,להפסוק
בסדר וזאת הברכה ולכל היד החזקה ]וגו'[
אשר עשה משה לעיני כל ישראל.
ומקודם נקדים לבאר מדרש מכילתא
)פרשת בחדש פרשה ה'( וז"ל למה
לא נאמר עשרת הדברות בתחלת התורה,
משלו משל למה הדבר דומה ,למלך שנכנס
למדינה אמר להן אמלוך עליהם ,אמרו לו
כלום עשית לנו טובה שתמלוך עלינו ,מה
עשה בנה להם את החומה והכניס להם את
המים כו' ,כך הוציא הקב"ה את ישראל
ממצרים וקרע להם את הים ,אמר להם
אמלוך עליכם ,אמרו לו הן .רבי אומר להודיע
שבחן של ישראל כשעמדו כולם על הר סיני
לקבל התורה ,הושוו כולם לב אחד לקבל

מלכות שמים בשמחה עכ"ל) ,הובא בספר
עמק הלכה פ' משפטים(.

ורבים תמהו האיך מתרץ רבי הקושיא
למה לא פתח בעשרת הדברות
בתחלת התורה ,במה שאומר להודיע
שבחן של ישראל כו'.
ונ"ל לבאר דרך דרוש עפ"י מה דאיתא
במדרש רבה פ' כי תשא פ' מ"ב
)ז'-ח' ,ועי' במדבר רבה ז' ד'( וז"ל אמר רבי
שמעון בן יוחאי אחד עשר ]יום[ היו עם
הקב"ה וכ"ט יום היה מחשבין האיך לעשות
את עגל ,כמו שכתוב )דברים א ,ב( אחד עשר
יום מחורב ,ואח"כ באו לדרכו של עשיו דרך
הר שעיר כו' .רבי מאיר אומר אף לא יום
אחד היה ,אלא היו עומדים בסיני ואומרים
בפיהם נעשה ונשמע ,ולבם מכוונין לעבודה
זרה היו ,שנאמר )תהלים עח ,לו( ויפתוהו
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בפיהם ובלשונם יכזבו לו עכ"ל ע"ש היטב.
ושמעתי קושיא מאת הגאון א"א נ"י לפי
מה דאיתא במדרש )שמו"ר מ"ו ג'(
ובגמ' דשבת )פ"ז (.דמשה שיבר הלוחת
דלמד ק"ו מפסח דליכא אלא קדשים קלים
אמרה תורה )שמות יב ,מג (.כל בן נכר לא
יאכל בו ,תורה שהיא קדשי קדשים
וישראל כולם משומדים על אחת כמה
וכמה ,ולפ"ז קשה לרבי מאיר הנ"ל דאומר
בשעה שאמרו נעשה ונשמע לבם היו
מכוונין לעבודה זרה ,והלא מחשבת ע"ז הוי
כמעשה )קדושין ל"ט ,(:א"כ האיך נתן להם
התורה כלל ,הא איכא ק"ו הנ"ל מפסח.
אמנם לכאורה אמרתי דלרבי מאיר
לשיטתיה לא קשיא מידי ,דעל
כרחך רבי מאיר לית ליה ק"ו הנ"ל ,ומטעם
אחר צריך לומר דשיבר משה הלוחות,
דהנה איתא במס' סנהדרין דף נ"ט )ע"א(
אומר היה רבי מאיר גוי שלמד תורה הרי
]הוא[ ככהן הגדול ,מדאמרה התורה )ויקרא
י"ח ,ה'( )אלה המצות( אשר יעשה ]אותם[
האדם וחי בהם ,כהנים לווים וישראלים לא
נאמר אלא אדם ,אפילו עכו"ם במשמע
עכ"ל ע"ש היטב .וא"כ לפ"ז לר' מאיר
לשיטתיה על כרחך ליתא לק"ו הנ"ל ,דהרי
הוא סובר נכרי שלמד תורה אדרבה הרי
]הוא[ ככהן גדול ,ושפיר אומר היה ר'
מאיר בשעה שאמרו נעשה ונשמע לבם היו
מכוונין לעבודה זרה כנ"ל ,ואפילו הכי נתן
להם התורה ,דאטו מגרע גרעי מעכו"ם
גמור דג"כ מותר ללמוד תורה מדכתיב
אדם .אבל ר' שמעון בן יוחאי לשיטתיה
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דס"ל ביבמות דף ס"א )ע"א( דעובדי
כוכבים אינם קרואים אדם ,ע"ש דס"ל
אדם אתם )יחזקאל ל"ד ,ל"א( ועובדי כוכבים
אינם קרואים אדם ,וא"כ לר' שמעון בן
יוחאי לשיטתיה ,אף דכתיב )אלה המצות(
אשר יעשה אדם ,ממועט שפיר עובדי
כוכבים ,וא"כ ממילא ליכא למימר כר'
מאיר ,דא"כ קשה האיך נתן להם התורה
דאיכא ק"ו מפסח וכנ"ל ,וגם מקרא דאלה
המצות אשר יעשה אדם נמי מוכח דעכו"ם
אסור ללמוד ,דאדם ממעט עכום כנ"ל,
ומשום הכי אמר ר' שמעון בן יוחאי אחד
עשר יום מהר חורב ,וכל אחד אזיל
לשיטתו וכנ"ל באריכות וק"ל.
אך ראיתי בתוס' מס' סנהדרין דף הנ"ל
)ד"ה אלא( דגורסים ר' ירמיה ,דאי ר'
מאיר הא ר' מאיר ג"כ אית ליה בפירוש
אדם ממעט עכו"ם ע"ש ,וא"כ לפ"ז הדרא
הקושית הגאון א"א נ"י הנ"ל על ר' מאיר
לדוכתיה ,למה נתן להם התורה כלל ,הא
איכא ק"ו מפסח וכנ"ל.
אמנם י"ל דר' מאיר ס"ל כיון דכתיב
ל"ג ,כ"ט( )פעמיים( יפעל אל ]פעמים
שלוש[ עם גבר ,וזהו היה החטא ראשון,
משום הכי מחל להם החטא הזה ושפיר
נתן להם התורה ,דהוי כאלו לא חטאו כלל
כיון דנמחל להם .ואח"כ מצאתי את
שאהבה נפשי בזרע ברך שני פ' ואתחנן
שכתב שם וז"ל ,ומכאן נבין מה שאמר
משה בחטא העגל )שמות ל"ב ,ל"א( אנא
חטא העם הזה חטאה גדולה וגו' ,דטענת
משה היה להיות זה פעם ראשונה להם

)איוב
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אותה חטא ,א"כ נחשב להם כשגגה ,וקורא
אותו בשם חטא מבחינת שוגג ,עד
שהסכים הקב"ה עמו ואמר )שמות ל"ב ,ל"ד(
וביום פקדי )עליהם( ,דהיינו שישנו באותה
חטא ,אז ופקדתי עליהם חטאתם ,והיינו
בזמן חורבן הבית שנפרע אז ע"י עבודה
זרה שעבדו כו' ,עכ"ל הזרע ברך הנ"ל ע"ש
באריכות יותר .ולפ"ז ממילא כמו כן שפיר
י"ל לר' מאיר דנמחל להם כיון דהיה פעם
ראשונה ,ומשום הכי נתן להם התורה.
אמנם לכאורה מוכח דלא כרבי מאיר,
דהנה העשרה מאמרות )מאמר חקור
דין ח"א פ"ד( הקשה כעין זה על אדם
הראשון שנענש על חטאו ,הא כתיב
פעמיים ושלש יפעל אל עם גבר ,והא זה
לא היה רק פעם ראשונה .ותירץ ,קודם
מתן תורה עדיין לא היה הך פעמיים ושלש
כו' ,ולפ"ז נדחה ממילא תירוץ הנ"ל לר'
מאיר .בשלמא הזרע ברך שני הנ"ל שפיר
כתב על עשיית עגל שהיה אחר מתן תורה
דמחל מחמת שהיה פעם ראשונה ,משא"כ
לר' מאיר דס"ל בשעה שאמרו נעשה
ונשמע לבם היו מכוונין לע"ז דאז עדיין
קודם מתן תורה היה ,שפיר קשה האיך
מחל להם מחמת פעם ראשונה ,ולאדם
הראשון לא מחל לו מטעם זה כנ"ל.
והנה תירוץ של העשרה מאמרות הנ"ל,
צריך לומר ג"כ על הא דמשני
דנענש אברהם שאמר במה אדע וגו'
)בראשית ט"ו ,ח'( ,שישעבדו את בניו ,הא לא
מצינו שום חטא אחר בהדיה ,וא"כ הרי
פעמיים ושלש כתיב ,וצ"ל נמי דקודם מתן
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תורה שאני .וכן גבי יצחק מצינו שכהו עיניו
מחמת שלקח שוחד מעשו בנו
ס"ה ז' ,תנחומא ח'( ,וג"כ קשה הא לא היה רק
חטא ראשון ,וג"כ צ"ל דקודם מתן תורה
שאני .וכן גבי יעקב שנענש ב)דינה( ]רחל[
שאיחור נדרו כנודע )ויקרא רבה ל"ז ,(.ג"כ
קשה הא לא היה רק חטא ראשון ,וצ"ל
נמי דקודם מתן תורה שאני .וא"כ לפ"ז
הדרא הקושית הגאון א"א הנ"ל לדוכתיה
על ר' מאיר ,למה נתן להם התורה הא
איכא ק"ו מפסח .וצ"ל באמת כר' שמעון
בן יוחאי דס"ל אחד עשר יום היה מהר
חורב ,ואח"כ כ"ט יום באו לדרכו של עשו
כנ"ל .נמצא ממעשה דאדם הראשון,
וממעשה דאבות אברהם יצחק ויעקב,
בברית בין הבתרים גבי אברהם ,ותכהין
עיניו גבי יצחק ,ומעשה דדינה בשכם אצל
יעקב ,מכולם אנו למידין דקודם מתן תורה
לא היה הך פעמיים ושלש ,וממילא מוכח
כר' שמעון בן יוחאי דאחד עשר יום היה
מהר חורב כנ"ל באריכות.
)בראשית רבה

ולפ"ז זהו דברי רבי במדרש מכילתא הנ"ל
על הקושיא למה לא נאמר עשרת
הדברות בתחלת התורה ,באומרו להודיע
שבחן של ישראל כשעמדו כולם לפני הר
סיני לקבל התורה הושוו כולם לב אחד לקבל
מלכות שמים בשמחה ,ור"ל מכח דמתחיל
מבראשית וסיפר לנו מעשיות הקודמין
מאדם הראשון ,ושעבוד מצרים מחמת
במה אדע שנאמר ידוע תדע וגו' ,ושאר
הנענשים על חטאם כנ"ל ,ומכל אלה
שמעת מינייהו דקודם מתן תורה היה פעם
ראשונה נחשב לחטא גמור כנ"ל ,וא"כ מזה
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יש לנו הוכחה דהיו מקבלים מלכות שמים
בשמחה ,היינו בלי שום פנייה ,לב אחד
לקבל מלכות שמים בשמחה דייקא ,היינו
שבלבם קבלו בשמחה בלתי שום פנייה
אחרת ,דאין לומר לבם היו מכוונין לעבודה
זרה כדעת ר' מאיר הנ"ל ,קשה האיך נתן
להם התורה כלל ,הא מחשבת עבודה זה
הוי כמעשה ,ואף דלא הי' רק פעם
ראשונה ,מ"מ קודם מתן תורה היה חטא
ראשון נמי חטא גמור כנ"ל בספר עשרה
מאמרות ,אלא ודאי צ"ל דלב אחד היו
לקבל מלכות שמים בשמחה בלתי פנייה
אחרת .משא"כ אם היה מתחיל מעשרת
הדברות ,היה יכול למטעי ח"ו כדעת ר'
מאיר שכוונתם היתה לעבודה זרה מהך
קרא ויפתוהו בפיהם וגו' כנ"ל ,ומשום הכי
הודיע להם כל המאורע עד הנה להודיע
שקבלו בלב ובשמחה ודו"ק.
ולפ"ז מבואר סמיכות התורה ג"כ ,רק
אקדים עוד שתי הקדמות ,חדא
מה דאיתא במדרש חזית בשיר השירים
)שהש"ר א' כ"ח( על פסוק )שיר השירים א' ,ד'(
הביאני המלך חדריו וז"ל ,ר' ינאי אומר לא
היתה התורה צריכה לדרוש אלא מהחודש
הזה לכם )שמות י"ב ,ב( ,ומפני מה גילה
הקב"ה לישראל מה נברא ביום ראשון ומה
ביום שני עד יום השישי ,בזכות שאמרו
נעשה ונשמע עכ"ל .והנה כל זה לר' שמעון
בן יוחאי הנ"ל דאמר אחד עשר יום מהר
חורב ,שפיר הי זכות מה שאמרו נעשה
ונשמע ,משא"כ לר' מאיר הנ"ל דאומר
בשעה שאמרו נעשה ונשמע לבם היו

נפש

מכוונין לעבודה זרה ,א"כ האף אם אמנם
דלא נחשב לחטא גמור ,אבל עכ"פ לא
לזכות יחשב להם אמירה זו.
תו אקדים מה דאיתא ברש"י
י"ב( ולכל היד החזקה אשר עשה משה,
היינו ששיבר הלוחות ,והסכים עמו הקב"ה
ואמר יישר כחך ששברת ע"ש .והנה כבר
נזכר לעיל מחמת ק"ו מפסח שברם כנ"ל,
ולפ"ז קשה האיך נתן להם מתחלה התורה,
וצ"ל כר' שמעון בן יוחאי דאחד עשר יום
היה מהר חורב כנ"ל ,וראייה לזה מדר' ינאי
דגילה להם מעשה בראשית בזכות נעשה
ונשמע כנ"ל.
)דברים ל"ד,

וזהו אומרו ולכל היד החזקה אשר עשה
משה ,היינו שבירת הלוחות ,והסכים
עמו הקב"ה כפירש"י הנ"ל ,ולפ"ז קשה
א"כ האיך נתן להם התורה ,וצ"ל דאחד
עשר יום היה מהר חורב ,וא"כ משום הכי
בראשית ברא אלקים וגו' ,ר"ל כיון דהיה
להם זכות במה שאמרו נעשה ונשמע,
משום הכי מתחיל מבראשית ,והודיע וגילה
לנו מעשה בראשית כנ"ל.

או י"ל הכי ,דקשה כנ"ל האיך נתן התורה
כלל ,לזה מתרץ בראשית וגו' ,וקשה
מפני מה גילה מעשה בראשית ,וצ"ל בזכות
שאמרו נעשה ונשמע ,וא"כ מוכח דלא כר'
מאיר כיון דנחשב לזכות כנ"ל ,וא"כ שפיר
נתן להם התורה ולא קשיא מידי וק"ל.

*
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איתא במדרש רבה )ב"ר ט' ה'( בתורתו של
רבי מאיר נמצא כתוב )בראשית א' ל"א(
והנה טוב מאד זה המות.

ומדקדקין המפורשים למה דווקא בתורתו
של ר' מאיר נמצא כתוב כן.
ונ"ל לתרץ בפשיטות ,דהנה לכאורה צריך
להבין מה טוב מאד זה המות .אמנם
י"ל לפי מה דאיתא בגמ' )קידושין ל"ט (:שכר
מצוה בהאי עלמא ליכא ,וא"כ משום הכי
שפיר והנה טוב מאד זה המות ,כדי לקבל
שכר עין לא ראתה) ,ואח"כ כתבי זאת
מצאתי כעין זה בספר צפנת פענח חדש
ערך צדיקים על קרא )תהלים קט"ז ,ט"ו( יקר
בעיני ה' המותה לחסידיו וגו' ,כי שכר
מצוה בהאי עלמא ליכא ע"ש( .והנה
המפורשים )אלשיך משלי ב' ח' ,מהר"ל בנצח
ישראל פ' י"ט( כתבו ,הא דשכר מצוה בהאי
עלמא ליכא ,כיון דשכירות אין משתלמת
אלא לבסוף ,וכל זמן שהאדם חי על פני
האדמה חייב ומוטל עליו עבודת השי"ת
ב"ה ואין לו עדיין שכר ,ומשום הכי שכר
מצוה בהאי עלמא ליכא.
תו אקדים מה דאיתא במס' ב"ק דף צ"ט
)ע"א( ובקידושין דף מ"ח )ע"א( עשה לי
שירים ונזמים וטבעות ואקדש אני לך
מקודשת דברי ר' מאיר ,וחכמים אומרים
אינה מקודשת .ומפרש שם טעמא דר'
מאיר דס"ל שכירות אין משתלמת אלא
לבסוף ,וא"כ לא הוי מלוה גביה ומקודשת.
אבל חכמים ס"ל שכירות משתלמת
מתחילה ועד סוף ,וא"כ הוי מלוה גביה
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ומשום הכי אינה מקודשת ע"ש .וא"כ לפ"ז
לר' מאיר לשיטתו דס"ל שכירות אינה
משתלמת אלא לבסוף ,א"כ ממילא שכר
מצוה בהאי עלמא ליכא כנ"ל ,ושפיר נמצא
כתוב בתורתו של רבי מאיר והנה טוב מאד
זה המות ,כדי לקבל שכר עין לא ראתה
כנ"ל ,וק"ל.

*
או י"ל כך על המדרש הנ"ל ,עפ"י מה
דאיתא בספר עיר דוד סי' שי"ט על
המדרש הנ"ל והנה טוב מאד זה המות,
היינו עפ"י מה דאיתא במדרש דמלאכים
טענו מצרנות בשעת מתן תורה תנה הודך
על השמים ,והשיב להם כתיב בתורה
)במדבר י"ט י"ד( אדם כי ימות באוהל ,כלום
מיתה יש בכם ,ומשום הכי שפיר קאמר
טוב מאד זה המות ,כי לולי המיתה לא היו
ישראל מקבלין התורה ע"ש.
אך מצינו במדרש רבה פ' משפטים
בס' צפנת פענח חדש ,ערך ערבות( לא זכו
ישראל לקבל התורה אלא בשביל שנקראו
בנים למקום ,ולכאורה הוא תמוה .אמנם
בארתי בפשיטות ,עפ"י מה דאיתא בספר
עיון יעקב ]מ[בעהמ"ח שבות יעקב במס'
ברכות )ה' ע"א ,ד"ה מוכר עצב( וז"ל ,בש"ך
חו"מ סי' קע"ה )ס"ק ל'( באחד שמכר קרקע
לבנו כו' ,צ"ע אם יכול בעל המצר לסלקו,
דהבן יכול לומר לו אני יותר מעשיית הישר
והטוב שאני מחזיק אחזקת אבות ,ולזה
הדעת נוטה עכ"ל .וא"כ משום הכי נעלמה
התורה מהמלאכים ,אעפ"י שהיה להם
)מובא
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טענת בן המצר ,כי ישראל הם בניו ולהם
הקדימה עכ"ל העיון יעקב הנ"ל .והן הן
דברי המדרש הנ"ל ,דלא זכו ישראל דייקא,
לקבל התורה ולא המלאכים ,אף שהיה
להם טענת מצרנות ,אלא בשביל שנקראו
בנים למקום ,ובבן לא שייך מצרנות כנ"ל,
והוא פשוט וק"ל.
תו אקדים מה שהבאתי כבר לעיל על
סמיכות התורה ,הא דאיתא במדרש
רבה שמות פ' מ"ב )ז'-ח'( וז"ל ,רבי שמעון
בן יוחאי אומר אחד עשר יום מהר חורב
)דברים א' ב'( ,י"א יום היו עם הקב"ה להר
חורב ,וכ"ט יום באו לדרכו של עשו ,וזהו
דרך הר שעיר ,שהיו מחשבין האיך לעשות
את העגל .ר' מאיר אומר אף לא יום אחד,
אלא בשעה שהיו עומדים ואומרים נעשה
ונשמע בפיהם ,לבם היו מכוונין לעבודה
זרה ,שנאמר )תהלים ע"ח ,ל"ו( ויפתוהו
בפיהם ובלשונם יכזבו לו כו' עכ"ל .והנה
לר' מאיר הנ"ל נדחה תירוץ העיון יעקב
הנ"ל דמשום הכי לא קבלו המלאכים
התורה משום בבן לא שייך מצרנות ,קשה
הא תינח אם הישראל היו רוצים לקבל
התורה מאהבה ,וכל מחשבותם באמרם
נעשה ונשמע היה לטובה ,א"כ שפיר י"ל
הך סברה בבן לא שייך מצרנות ,אבל אם
הישראל באמרם נעשה ונשמע לבם היו
מכוונין לעבודה זרה ולא רצו לקבל התורה
כלל ,א"כ ממילא וודאי המצרן קודם
בכה"ג) ,ועיין בפ' יתרו מזה מ"ש שם(.
וצריך לומר לר' מאיר משום הכי לא קבלו
המלאכים התורה ,דכתיב אדם כי ימות
באוהל ,כלום מיתה יש בכם כנ"ל.
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וא"כ שפיר נמצא כתוב בתורתו של ר'
מאיר והנה טוב מאד זה המות,
דלולי המיתה לא היו ישראל מקבלין
התורה ,כמ"ש העיר דוד הנ"ל דזהו טוב
מאד וק"ל.

*
במסכת סנהדרין )דף ל"ח ע"ב( ,זה ספר
תולדות אדם ,מלמד שהראהו
הקב"ה דור ודורשיו דור ומנהיגיו ,כיון שבא
לדורו של ר' עקיבא שמח בתורתו ונתעצב
במיתתו.

ויש לדקדק למה שמח בתורתו של ר'
עקיבא דווקא .גם נתעצב במיתתו
דווקא ולא באחר ,הלא ראה כל הדורות.
ונ"ל לבאר עפ"י מה דאיתא שם בסנהדרין
בתר הכי ,עד די כרסוון רמיו כו'
)דניאל ז' ט'( ,הנך למה כו' ,אחד לדין ואחד
לצדקה דברי ר' עקיבא ,א"ל ר' אלעזר בן
עזריה כו' ,אלא אחד לכסא ואחד לשרפרף
ע"ש .והקשה העיון יעקב וז"ל וקשה לדעת
דאמר אחד לדין ואחד לצדקה ,לפי מה
דאמרינן )ב"ר י"ב ט"ו ,רש"י א' א'( ראה הקב"ה
שאין העולם מתקיים שיתף מדת הרחמים
למדת הדין ,וכיון ששיתפן יחד למה לי שני
כסאות .אכן לפי מה שפירש התורת חיים
בריש פ"ק דעבודה זרה )ג (:על הא דאמרינן
עומד ]מכסא[ דין ,לפי שמחשבה של
קב"ה אינה בטילה ,וכיון שביקש לברוא
העולם במדת הדין לכך הצדיקים גמורים
שיכולים לעמוד במדת הדין יושב עליהם
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במדת הדין ,לכן מדקדק עם הצדיקים
כחוט השערה )יבמות קכ"א ,(:משא"כ בשאר
עלמא עומד ]מכסא[ דין ויושב על כסא
רחמים ,וזה שיתף מדת הרחמים למדת
הדין ,ולפ"ז י"ל שפיר דיש שני כסאות .אך
הא דאמרינן דמחשבה של הקב"ה אינה
בטילה ,נסתר למ"ד דמיתה בשביל אדם
הראשון בא ,דמחשבת של הקב"ה היה
שיחיה לעולם ,עכ"ל העיון יעקב הנ"ל.
ולפ"ז י"ל דאדם הראשון היה מסופק אם
הוא גרם המיתה בעולם ,או לא,
והא דאמר ליה הקב"ה ביום אכלך ממנו
מות תמות ,היינו שלא יחיה זמן רב וימות
בלא זמנו ,כמו שפירשו המפורשים ע"ש.
ומשום הכי יון שראה תורתו של ר' עקיבא,
היינו שדרש ואמר אחד לדין ואחד לצדקה,
מזה מוכח דמחשבת של הקב"ה אינה
בטילה ,וא"כ ממילא הוכיח דבלעדו ג"כ
היה המיתה בעולם כקושיית עיון יעקב
הנ"ל ,ומשום הכי שפיר שמח בתורתו של
ר' עיקבא דווקא ,כי מתורתו נשמע לו
שהוא לא גרם ולא הביא המיתה בעולם,
מה שהיה מסופק עד הנה וק"ל.
אך במיתתו של ר' עקיבא היה לו הוכחה
להיפך ,דהוא גרם המיתה בעולם,
ומשום הכי נתעצב שפיר ,דהנה במדרש
רבה פ' וילך )ט' ,ו'( איתא ,הן קרבו ימיך
למות )דברים ל"א ,י"ד( ,מה הן ,שנענש משה
בהן ,שאמר )שמות ד' ,א'( והן לא יאמינו לי,
ור' לוי אמר מאי הן ,אמר הקב"ה משה
בחטא של אדם הראשון מתים דכתיב ביה
הן ]האדם[ היה כאחד וגו' ע"ש.
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ולכאורה י"ל דפליגי בזה ,במה שהקשה
בספר נחלת בנימין מצוה כ"ה
סי' י"א האיך יצאו ישראל ממצרים קודם
זמנם ,הא הוי הפקעת הלוואה ואיכא למ"ד
)ב"ק דף קי"ג ,:עיין תוספות בכורות י"ג (:אפילו
בנכרי אסור ,ותירץ ע"ז דאף הפקעת
הלוואה אסור ,מ"מ כאן עבירה לשמה היה,
דישראל כבר היו משוקעים במ"ט שערי
טומאה ,ואלו היו עוד רגע אחד היו כבר
משוקעים בטומאה ולא היו יכולין לצאת
משם לעולם עכ"ל הנחלת בנימין הנ"ל
ע"ש .ולפ"ז י"ל בהא פליגי המ"ד הנ"ל
במדרש ,דהנה הזרע ברך שני הקשה למה
שלח הקב"ה למשה להוציאם ממצרים ,הא
הקב"ה הבטיח ליעקב )בראשית מ"ו ,ד'( ואנכי
אעלך גם עלה ,ותירץ דלא היה גאולה
שלימה כיון דיצאו קודם זמנם ע"ש ,ולפ"ז
י"ל רבנן סברי דעבירה לשמה שרי ,וא"כ
שפיר י"ל דלא היה נשלם הזמן לצאת
ממצרים ,ומשום הכי לא פדה הקב"ה
בכבודו ובעצמו אותם כמ"ש הזרע ברך
הנ"ל ,ושפיר נענש משה בהן שאמר והן
לא יאמינו לי כנ"ל ,אבל ר' לוי סבר עבירה
לשמה אסור ,וא"כ ממילא צ"ל דכבר היה
נשלם הזמן לצאת ממצרים כמו שכתבו
המפורשים תירוצים ע"ז ,דאל"כ קשה
קושית נחלת בנימין הנ"ל למה הוציאם הא
הוי הפקעת הלווואה כנ"ל ,וא"כ ממילא לא
חטא משה במה שאמר והן לא יאמינו לי,
דלא יאמינו לי דייקא ,ור"ל הקב"ה בכבודו
ובעצמו הוי לילך ,כמו שהבטיח ליעקב
אנכי אעלך וגו' כנ"ל) ,ועיין במדרש רבה פ'
שמות )ג' ה'( כתב בהדיא זהו שאמר משה
)שמות ג' ,י"א( מי אנכי כי אלך אל פרעה וגו',
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ר"ל מי אנכי ,וכי אני אנכי שהבטחת אנכי
אעלך וגו' והיינו כנ"ל( ,ומשום הכי שפיר
אמר ר' לוי מה הן בחטא של אדם הראשון
מתים דכתב ביה הן היה כאחד כנ"ל וק"ל.
אך לכאורה י"ל דמוכח כר' לוי הנ"ל
דעבירה לשמה אסור ,וממילא צ"ל
כמו דדריש הוא דהן קרבו וגו' קאי על הן
היה כאחד וגו' ,דהא זה ידוע )מדרש עשרה
הרוגי מלכות ,ועי' רבינו בחיי דברים ל"ג ,ו'( דעשרה
הרוגי מלכות היו מחמת חטא מכירת יוסף,
והנה מכירת יוסף מצינו דהיה עבירה
לשמה ,כדאיתא במדרש רבה פ' וישב )עי'
פ' פ"ד סי' י"ד( וישנאו אותו ,שיצא ממנו
ירבעם שעתיד להשניאו לבעלים )ועיין
במפורשים מזה(.
ולפ"ז שפיר כיון דראה אדם הראשון
מיתת ר' עקיבא דהיה מעשרה
הרוגי מלכות ,ומזה היה לו הוכחה דעבירה
לשמה אסור כנ"ל ,וממילא צ"ל דהן קרבו
ימיך הנאמר למשה קאי דבחטא אדה"ר
מת דכתב ביה הן היה כאחד וגו' ,דאין
לומר דקאי על שאמר משה והן לא יאמינו
לי ,הא משה שפיר קאמר לא יאמינו לי,
דהקב"ה בכבודו ובעצמו היה לילך כמו
שהבטיח ואנכי אעלך וגו' כנ"ל במדרש
ובזרע ברך ,דאין לומר כתירוץ זרע ברך
הנ"ל דעדיין לא נשלם זמן ,קשה א"כ הוי
הפקעת הלוואה כקושיית נחלת בנימין
הנ"ל ,ותירוצו לא שייך כיון דמוכח דגם
עבירה לשמה עבירה מקרי כנ"ל ,אלא ודאי
צ"ל הן קרבו ימיך קאי שמת בחטא אדם
הראשון דכתיב ביה הן היה כאחד וגו',
וא"כ משום הכי שפיר נתעצב אדם

נפש

הראשון במיתתו דרבי עקיבא ,דמשום דאז
היה לו הוכחה דהוא הביא המיתה בעולם
וק"ל.

*
אמנם עדיין צריכין להבין למה דווקא
במיתת רבי עקיבא נתעצב ,הלא
עשרה הרוגי מלכות היו .אבל י"ל על זה
לפי פשוטו ,דהנה החכמי אמת )עיין פרקי
היכלות פרק ח'( רוצים לומר על הא דאמרו
רז"ל שראה משה מיתת ר' עקיבא ואמר זו
תורה וזו שכרה ,א"ל שתוק כך עלה
במחשבה כדאיתא במנחות )כ"ט ,(:ר"ל
דהורגיהם הם מחשבים כך ונדמה להו
שהם הורגין אותן ,אבל לפי האמת לא
נעשו בהם מאומה ,כי באו תמורתן גולמים
גופות אחרים ועושה בהם כרצונם ,סבורים
הם שדן את אלו ,ובאמת נתחלפו באלה,
אבל הם עלו מיד למעלה כמו אליהו
בסערה עכ"ל ,ולפ"ז אם כן הוא לא מוכח
מידי מעשרה הרוגי מלכות ,כיון דלא נענשו
כלל ,רק במחשבה של הורגיהם כך עלה
כנ"ל .אמנם שמעתי מהגאון א"א נ"י
דמילקוט מוכח דלא כחכמי האמת הנ"ל,
דאיתא בילקוט משלי ט' )רמז  (...וז"ל,
מעשה היה בר' עקיבא שהיה תפוס בבית
אסורים ,ורבי יהושע כו' היה תלמידו
ושמשו כו' ,בא אליהו ועמד על פתח ביתו
כו' ,א"ל שלום עליך רבי ומורי ,א"ל כהן
אני ובאתי להגיד לך שרבי עקיבא מת
בבית אסורים ,מיד הלכו שניהם לבית
אסורים והוציאו פתח שער בית אסורים
פתוח כו' ,מיד נטפל אליהו ז"ל ונטלו על
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כתיפו ,וכשראה רבי יהושע כך א"ל לאליהו
ז"ל רבי ולא אמרת לי שכהן הוא וכהן
אסור לטמא במת ,א"ל דייך רבי יהושע בני
תלמידי חכמים אין בו טומאה כו' עכ"ל
ע"ש .והנה אי גופן אשתאר בהאי עלמא,
שפיר היה יכול אליהו לטמא לגוף ,כיון
שהיה גוף של תלמיד חכם כנ"ל ,אבל אי
אמרינן גופין אחרים נזדמן תחתיהן
והורגיהם סבורים היו שדנו את אלו ,אבל
לא כן היה כי הם עלו למעלה כנ"ל לפי
חכמי האמת ,א"כ קשה אמאי נטפל אליהו
לגוף כזה ,כיון דלא היה גוף של תלמיד
חכם רק גולמת אחרות כנ"ל ,אלא ודאי
צ"ל דמיתת ממש היה ,דגופן אשתאר
בהאי עלמא ,ושפיר יכול לטמא לרבי
עקיבא אליהו ,כך שמעתי מהגאון א"א נ"י
ודפח"ח.
ולפ"ז שפיר דווקא ממיתת רבי עקיבא,
שם ראה דנטפל לו אליהו ,שמע
מינה דמיתת ממש היה ,ושפיר מוכח
דעבירה לשמה אסור כנ"ל באריכות ,וצ"ל
דהן קרבו ימיך וגו' קאי בחטא של אדם
הראשום מת דכתיב ביה הן היה כאחד,
ומשום הכי שפיר נתעצב אדם הראשון
במיתת רבי עקיבא דווקא ,דמשם היה לו
הוכחה דהוא הביא המיתה בעולם כנ"ל
וק"ל.

*
ליקוטים

על מדרש מכילתא
שהבאתי בפ' בראשית ,למה לא נאמר
)פרשת בחדש פרשה ה'(
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עשרת הדברות בתחלת התורה ,להודיע שבחן
של ישראל כשעמדו כולן על הר סיני לקבל
התורה הושוו כולם לב אחד לקבל עול
מלכות שמים בשמחה עכ"ל.

והקושיא מבואר האיך יתורץ הקושיא
למה פתח בעשרת הדברות,
במה שאמר להודיע שבחן של ישראל כו',
ולקמן )בפנים ספר בית מדרש ,הועתק לעיל(
כתבתי דרך דרוש.
אבל כעת נ"ל לפי הפשט כך ,עפ"י מה
דאיתא במדרש )שהש"ר א' כ"ח( על
פסוק )דברים ד' י"ג( ויגד לכם בריתו ,זה ספר
בראשית שהוא תחלת ברייתו של עולם ,שבו
נגלה לישראל כל סתרי התורה רזין עילאין.
ותו גרסינן התם במדרש חזית מקודם ,ר'
ינאי אמר לא היה התורה צריך להתחיל אלא
מהחודש הזה לכם ,ומאי טעמא גילה הקב"ה
לישראל מה שנברא ביום ראשון עד יום
שישי ,בזכות שאמרו כל אשר דיבר ה' נעשה
ונשמע .וכתב ע"ז הנזר הקודש דף ב' ודף
ג' ,דמאמר זה מן התמיהין ,ותו מה שדרש
אח"כ על ויגד לכם בריתו זה ספר בראשית
כנ"ל ,מה ענין זה אל הקודם ,וגם הא
דכתיב ויגד לכם בריתו ,זה כתיב בפ'
ואתחנן קודם ענין מתן תורה ,וצ"ב מדוע
נאמר זה קודם מתן תורה.
וכתב שם בנזר הקודש עפ"י מה דאיתא
בשמות רבה פי"ז )סי' ב'( כתפוח
בעצי היער כן דודי בין הבנים בצילו חמדתי
וישבתי )שה"ש ב' ג'( ,מה אילן תפוח בעצי
היער נראה לעין בלא כלום כאלו גם הוא
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מעצי היער ,ובאמת יש בו טעם וריח ,כך
כשהחזיר הקב"ה התורה על העכו"ם היתה
התורה בעיניהם כאילן היער שאין בו
ממש ,ובאמת יש בה טעם וריח כו' ,אבל
ישראל אומרים אנו יודעים כחה של תורה
שיש בה טעם וריח ,לפיכך אין אנו זזין
מהקב"ה ותורתו ,שנאמר בצילו חמדתי
כו' .ומה שבאמת העכו"ם חשבו שאין בו
ממש ,וישראל ידעו שיש בה טעם וריח,
כבר בארו המפורשים הענין ,לפי שהקב"ה
לא גילה לעכו"ם סודות התורה ,אלא אמר
סתם חוקים בגזירת המלך ,ולפיכך היתה
התורה בעיניהם כדבר שאין בו ממש שאין
בו טעם וריח ,אבל לישראל בשעת מתן
תורה גילה להם סוד הנסתר ,ולכך ידעו
שיש בה טעם וריח ,ולכן אמרו בצילו
חמדתי וישבתי כו' ,אבל העכו"ם שלא
ידעו כחה של תורה נתרחקו ממנה .וכה"ג
אמרינן נמי במדרש ויקרא פ"ג )סי' ז'( אפילו
העכו"ם אם היו מכירין בחכמה ובינה כו'
והיו מגיעין לגופה של תורה היו אוהבים
אותה אהבה גמורה כו'.
אבל יש לתמוה ע"ז גופא ,וכי משוא פנים
יש בדבר ,והרי יש פתחון פה לעכו"ם
לקטרג ,וכי מה ראה אלו להתקרב יותר
מאלו במה שגילה להם טעמי התורה יותר
מעכו"ם.
אבל י"ל עפ"י מה דאיתא במדרש
ג' ,א' ,וגמ' שבת פ"ח (:שהחזיר הקב"ה
התורה על עכו"ם ,ובא לפני עשיו א"ל
מקבלים אתה התורה א"ל מה כתיב בה כו'
)איכ"ר
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וכן לשאר עכו"ם ע"ש .וא"כ כיון ששאלו
תחלה מה כתיב בה ,רוצים לידע מתחלה
מה כתיב בה ,כי לא רצו לקבל בתמימות
רק הישר בעיניהם ,ומשום הכי הבא לטמא
פותחין לו ורחקוה ממנו ,ומשום הכי השיב
הקב"ה להם מיד בדבר המתנגד להם
לעשיו לא תרצח וכן כולם ע"ש ,אבל
ישראל קבלו התורה בתמימות ואמרו סתם
כל אשר דיבר ה' נעשה ונשמע ולא שאלו
כלל מה כתיב בה ,רק אמרו כל אשר דיבר
ה' יהיה מה שיהיה הכל נעשה ,ואח"כ
אמרו ונשמע ,כלומר עתה נשמה מה
שנעשה ,משום הכי הבא לטהר מסייעין לו,
והראה להם הקב"ה סימני חיבה בהגלותו
להם סודי התורה כדי שיתדבקו בה
מאהבה ,משא"כ לעכו"ם רצה שירחקוהו
מהתורה כיון דלא רצו לקבל בתמימות
כנ"ל ,ומשום הכי לא גילה להם סודות
התורה.
ומשום הכי ויגד להם בריתו זה ספר
בראשית שהוא תחלת ברייתו של
עולם ,שבו נגלה כל רזין עילאין וסתרי התורה
כנ"ל קודם מתן תורה ,והיינו כדי לקרב
לבבם לקבל התורה יותר מכל עם ולשון
וכנ"ל .אך היא גופא קשיא ,מה ראה אלו
באמת יותר להתקרב מאלו ,ולא גילה
לעכו"ם סודות התורה .לזה אמר בזכות
שאמרו כל אשר דיבר ה' נעשה ונשמע ,וא"כ
רצו לקבל בתמימות התורה ,משום הכי
הבא לטהר מסייעין לו כנ"ל באריכות,
עכ"ל נזר הקודש ע"ש באריכות ,אמנם זהו
תוכן דבריו.
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מכלל דבריו שמענו ,משום הכי הגיד להם
ספר בראשית קודם מתן תורה,
שיש בו סודות התורה ,היינו כדי לקרב
לבבם לקבל התורה ,וידעו שיש בו טעם
וריח כנ"ל ,כי כל סיפורי מעשיות של ספר
בראשית יש בו סודות נעלמות ,וכדאיתא
בזוהר )ח"ג קמ"ח (:בזה ,ועיין בנזר הקודש
הנ"ל מזה באריכות ,ומחמת מה זכו לזה,
בזכות שאמרו נעשה ונשמע כנ"ל.

נפש
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הר סיני לקבל בתורה הושוו כולם לב אחד
לקבל מלכות שמים בשמחה ,לב אחד לקבל
בשמחה דייקא ,ר"ל להודיע שבלבם הושוו
לקבל בשמחה ,אבל לא ח"ו כוונתם היה
לעבודה זרה כדעת ר' מאיר הנ"ל ,וא"כ
משום הכי שפיר הקדים להם ספר
בראשית שיש בהם סודות התורה ,כדי
לקרבם בסימני חיבה לקבל התורה ,וידעו
שיש בו טעם וריח ,ובזה שגילה להם
סודות התורה ולא עשה כן לכל גוי ,שפיר
הודיע בזה שבחן של ישראל שהושוה לב
אחד לקבל התורה בשמחה ,ומשום הכי
שפיר זכו הישראל לזה מחמת הבא לטהר
מסיייעין אותו כנ"ל ,משא"כ העכו"ם
ששאלו מה כתיב בה ורצו לידע אם יכולין
לקבל הישר בעיניהם כנ"ל באריכות ,ועיין
בנזר הקודש הנ"ל היטב) ,ועיין בבית מועד
חדר א' )לחג הפסח( מזה באריכות( ודוק.

תו אקדים מה דאיתא במדרש רבה פ' כי
תשא פמ"ב )ז'-ח'( וז"ל ,אמר ר' שמעון
בן יוחאי אחד עשר יום היו עם הקב"ה
וכ"ט יום היו מחשבין האיך לעשות את
העגל ,כמו שכתוב )דברים א' ב'( אחד עשר
יום מהר חורב ,ואח"כ באו לדרכיו של עשו
דרך הר שעיר כו' .ר' מאיר אומר אף לא
יום אחד היה ,אלא היו עומדים בסיני
ואומרים בפיהם נעשה ונשמע ,ולבם
מכוונין לעבודה זרה היו שנאמר )תהלים ע"ח,
ל"ו( ויפתוהו בפיהם ובלשונם יכזבו לו עכ"ל
ע"ש .והנה לדברי ר' מאיר הנ"ל קושיא
הנ"ל במקומו עומד מה ראו אלו להתקרב
יותר מאלו לגלות להם סודות התורה ,וגם
קשה למה הקדים ספר בראשית קודם מתן
תורה כדכתיב ויגד לכם בריתו ,ברייתו של
עולם שיש בו סודות התורה כנ"ל ,ואין
לומר בזכות שאמרו נעשה ונשמע ,הא
לבם היו מכוונין לעבודה זרה היו ,וודאי
לאו לזכות יחשב עכ"פ כמובן.

במדרש חזית )שהש"ר א' כ"ח( איתא וז"ל,
ר' ינאי אומר לא היה צריך התורה
להתחיל אלא מהחודש הזה לכם ,ומה טעם
גילה הקב"ה לישראל מה נברא ביום ראשון
ומה ביום שני עד יום השישי ,בזכות שאמרו
נעשה ונשמע מיד גילה להם עכ"ל.

ולפ"ז זהו כוונת המדרש הנ"ל ,למה לא
נאמר עשרת הדברות בתחלת התורה,
להודיע שבחן של ישראל כשעמדו כולם על

והוא תמוה האיך תליא באמירת נעשה
ונשמע להגלות להם מעשי
בראשית.

)כת"י בית מדרש ,ליקוטים דף (45
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בתי

פרשת בראשית

אמנם נלפענ"ד עפ"י מה שמבואר אצלי
קושית הרמב"ן בסדר זו
למה פרט הבריאה דבר יום ביומו ,דוודאי
כללי הבריאה הוא יסוד התורה וחידוש
העולם ,כי במחשבות הקודמת כדעת
המינים תפול כל התורה בכללה ח"ו ,אבל
הוי סגי לאמר בראשית ברא ה' השמים
והארץ וכל אשר בהם ,אמנם למה הודיע
פרטי הבריאה מה נברא ביום א' ומה ביום
ב' וכן כולם ע"ש ,וכן הקשה בספר נזר
הקודש במדרש רבה פ"א סי' ג'.
)א' ,א'(

ואמרתי עפ"י המבואר אצלי על הא
דהקדימו ישראל נעשה לנשמע,
ובאמת כבר נתקשו בזה רבים דנראה
כעמא פזיזא )כשאלת המין באמת כדאיתא
במס' שבת )פ"ח .((.אמנם אמרתי ישראל
אף אם לא נביאים המה ,בני נביאים המה
בני אברהם יצחק ויעקב ,והמה השיגו
בשכלם ,שהתורה אשר ניתן מאת מלך רם
ונישא הוא ית' ב"ה ,וודאי לא יהיו סיפורי
מעשיות דברים פשוטים לבד ,דברים
מוחשים גשמיים ,כמו מצות ציצית תפילין
שופר סוכה לולב וכדומיהן הרבה ,אבל
מסתמא אף גם רוחניים המה ,והמה אורות
למעלה ,כאשר הוא באמת ,שהמצות
התורה המה מדריגות מדריגות אורות
העליונות עד אין סוף ,ולכן על מצות
הפשוטות האפשרי בעשייה ,אמרנו נעשה,
אבל על חלק הסודות אמרו ונשמע ,כי זה
בלתי אפשרי בעשייה ,ולכן לא אמרו רק
ונשמע ,שנזכה לשמוע ולהבין ולידע
מסודות העליונות ,כי רוחניית המה ,ובאשר

נפש

שבלתי אפשר לזכות להבין סודות
העליונות ,כי אם ע"י מעשי מצוה למטה
כנודע) ,ועיין מזה נמי בראשית חכמה שער
היראה( ,משום הכי שפיר הקדימו נעשה
לנשמע והבן.
כלל דברינו ,תורתינו הקדושה לא הפשוטי
לבד כמו שנכתבה הוא ,אבל אף גם
יש בה סודות הנעלמות מרומזים בה,
ובפרט מעשי בראשית סודות נוראות המה
כנודע .והנה סיפור דברים הנבראים בששת
ימי הבראשית ,לפי אשר יתפרשון עפ"י
הסוד ,הלא ירמזון אל דברים נאצלים
עליונים רוחניים לאין תכלית ,וכל סדר
ותקון מעשי בראשית בכל פרטיו ונקודות
זמן עשיית כל דבר ואופן עשייתו לפי
פשוטו ,מכוון הוא אל כוונת הכתוב הנרצה
בו לפי כוונת הכתוב ,ולפי הסוד הדברים
הנאצלים העליונים נרמזים בם כנודע
ליודעי חן ,וכאשר פירש רבינו אלשיך בזה
בראשית ברא ,דהאיך יאמר ברא ועדיין לא
נברא ,כי התורה קדמה אלפיים שנה )ב"ר
ח' ב'( ,אך שיעור הכתוב עפ"י דברי המאמר
שטרם נברא העולם השפל ,היה ביאור כל
פשטי הבריאה מתפרש על בנין האצילות
העליון שהוא קודם לעולם ,ודוגמתו היה
כל מה שנברא למטה ,כי מבנין האצילות
נתפשט ונשתלשל שפע מכל פרטים
העליונים ,ונתהוו כל מה שלמטה דבר יום
ביומו ,וזהו אומרו בראשית ,במה שהוא
ראשית ,הוא בנין האצילות העליון ,ברא
אלהים השמים וגו' ,זהו תוכן דברי
האלשיך הנ"ל.

בתי

פרשת בראשית

ומעתה לפ"ז לא קשה מידי קושית
הרמב"ן הנ"ל למה פרט כל פרטי
הבריאה דבר יום ביומו וכנ"ל ,דשפיר פרט
הכל באשר סודות הנעלמות יובן למי
שרוח אלהים בו יזכה לזה בידיעת החן,
ומזה היה עיקר השתלשלות והתפשטות
למטה דבר יום ביומו מבנין האצילות
העליון כנ"ל ,וא"כ בכל פרט ופרט דבר יום
ביומו יש רמז נפלא אל דברים הנאצלים
העליונים ,ורב התועלת ליודעי חן ע"י
הודעת פרטי הבריאה.
ולפ"ז הן הן דברי ר' ינאי במדרש חזית
הנ"ל ,דוודאי לא היה קושייתו מפני
מה גילה וכו' על עיקר הודעת חידוש
העולם ,הלא זה הוא עיקר יסוד התורה
בכללה כנ"ל ,אבל וודאי אף גם קושית ר'
ינאי היה על פרטי חלקי הבריאה דבר יום
ביומו ,ומשום הכי דייק ואמר ומפני מה
גילה מה נברא ביום ראשון ומה ביום שני עד
יום השישי כנ"ל ,וכיון שכן שפיר השיב
ואמר בזכות שאמרו נעשה ונשמע ,שבזה
שהקדימו עשייה לשמיעה על כרחך
כוונתם היה לזכות לשמוע ולהבין גם
סודות העליונות כנ"ל באריכות ,ומשום הכי
שפיר גילה להם עוד פרטי הבריאה ג"כ,
דבכל אלה פרטי הבריאה מעשי בראשית,
רמוזים בהם סודות העליונות מדברים
הנאצלים העליונים מבנין האצילות העליון,
דהכל נשתלשל ונתפשט ממנו למטה והבן.

*

נפש

‚È

ובזה מבואר אצלי היטב ת"ל מאמר
במדרש מכילתא סדר יתרו
בחדש פרשה ה'( וז"ל ,למה לא נאמרה עשרת
הדברות בתחלת התורה ,משלו משל למה
הדבר דומה למלך שנכנס למדינה אמר להן
אמלוך עליכם ,אמרו לו כלום עשית לנו טובה
שתמלוך עלינו ,מה עשה בנה להם את
החומה והכניס להם את המים כו' ,כך הוציא
הקב"ה את ישראל ממצרים וקרע להם את
הים וכו' ,אמר להם אמלוך עליכם ,אמרו לו
הן .רבי אומר להודיע שבחן של ישראל
כשעמדו כולם על הר סיני לקבל התורה
הושווה כולם לב אחד לקבל מלכות שמים
בשמחה עכ"ל.
)פרשת

והנה יש לתמוה האיך מתורץ מדבריו של
רבי הקושיא שהתחיל בה המדרש
למה לא פתח התורה בעשרת הדברות,
בזה שאמר להודיע שבחן של ישראל,
והאיך מודיע שבחן של ישראל במה
שהתחיל מבראשית ,והוא תמוה.
אמנם לדברינו הנ"ל יבוא ביאורו על נכון,
אך ורק אקדים עוד מה דאיתא
במדרש רבה שמות פמ"ב )ז'-ח'( וז"ל ,אמר
ר' שמעון בן יוחאי אחד עשר יום היו עם
הקב"ה וכ"ט יום היו מחשבין האיך לעשות
העגל ,וכמו שכתוב )דברים א' ,ב'( אחד עשר
יום מהר חורב ,ואח"כ באו לדרכו של עשו
דרך הר שעיר וכו' .ר' מאיר אומר אף לא
יום אחד היה ,אלא היו עומדים בסיני והיו
אומרים בפיהם נעשה ונשמע ,ולבם היו

„È

בתי
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מכוונין לעבודה זרה ,שנאמר
ל"ו( ויפתוהו בפיהם ובלשונם יכזבו לו
עכ"ל.
)תהלים ע"ח,

ומעתה לפי דברי ר' מאיר הנ"ל שבשעה
שאמרו נעשה ונשמע לבם היו
מכוונין לעבודה זרה ,א"כ קושית ר' ינאי
במדרש חזית הנ"ל מפני מה גילה מה נברא
ביום ראשון עד יום השישי כנ"ל ,והוא
קושית הרמב"ן למה פרט פרטי הבריאה
דבר יום ביומו כנ"ל ,במקומה עומדת ,דאין
לומר כמו דאמר ר' ינאי במדרש הנ"ל
בזכות שאמרו נעשה ונשמע ,קשה הא
לדעת ר' מאיר הנ"ל דבלם היו מכוונין
לעבודה זרה ,עכ"פ וודאי לא לזכות יחשב
להם במה שאמרו בפיהם נעשה ונשמע
ובלשונם יכזבו לו כנ"ל .אבל כל זה לר'
מאיר הנ"ל ,אבל לדעת ר' שמעון בן יוחאי
הנ"ל ,שפיר י"ל כתירוץ ר' ינאי הנ"ל
במדרש בזכות שאמרו נעשה ונשמע גילה
להם פרטי הבריאה ,וזה פשוט.
והן הן דברי מדרש מכילתא הנ"ל ,למה לא
נאמר עשרת הדברות בתחלת התורה,
להודיע שבחן של ישראל כשעמדו כולם על
הר סיני לקבל התורה הושווה כולם לב אחד
לקבל מלכות שמים בשמחה ,בשמחה
דייקא ,ור"ל לאפוקי מדעת ר' מאיר הנ"ל
שלבם בל עמם בשעה שאמרו נעשה
ונשמע ,אבל לא כן הוא ,כי אם הושווה
כולם לב אחד דייקא לקבל בשמחה כנ"ל,
ופיהם ולבם היה שויים אצלם ,וזאת
ההודעה חזינן מספר בראשית ,דיש בו
פרטי הבריאה דבר יום ביומו ,אשר לפי
הנראה הוא למותר כנ"ל ,ושאר ענינים

נפש

הנאמרים בספר הלזה שלפי הנראה ללא
צורך הוא ,כמו אלופי עשו וכדומיהן ,אבל
באמת הכל קאי על סודות התורה
הנעלמים הרמוזים בהם) ,ועיין בזוהר
הקדוש )ח"ג קמ"ח (:בענינים כאלה( ,וכל
אלה נגלה הכל לישראל במעמד הר סיני
בזכות שאמרו נעשה ונשמע ,שבזה
שהקדימו עשייה לשמיעה היה הוראה
שנפשם חשקה לשמוע ולהבין סודות
התורה כנ"ל באריכות על מדרש חזית
הנ"ל ,וא"כ ממילא על כרחך אמירת נעשה
ונשמע היה פיהם ולבם שווין ,דאל"כ וודאי
עכ"פ לאו לזכות יחשב להם וכנ"ל ,וא"כ
שפיר מספר בראשית ידעינן כי קבלו הכל
בלב ובשמחה וכנ"ל ,ומבואר היטב בעז"ה.
)כת"י מס'  23חשק שלמה פ' בראשית(

*
במדרש רבה בראשית פרשה ב' סי' ד'
וז"ל והארץ היתה תהו ובהו ,אלו
מעשיהן של הרשעים ,ויאמר אלהים יהי אור,
אלו מעשיהן של צדיקים ,אבל איני יודע
באיזה מהם חפץ אם במעשה אלו ואם
במעשה אלו ,כיון דכתיב וירא אלקים את
האור כי טוב ,הוי במעשיהם של צדיקים חפץ
ואינו חפץ במעשיהם של רשעים עכ"ל.
והנה רבים צווחו ותמהו מהיכי תיתי
שיחפוץ במעשיהם של רשעים,
וכבר נתחבטו כל המפורשים בזה ונדחקו
מאד בזה.
ונ"ל לפענ"ד לבאר לפי פשוטו ,עפ"י מה
דאיתא במס' פסחים דף קי"ט ע"א

בתי
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וז"ל ,אמר רב כהנא משום רבי ישמעאל
ברבי יוסי מאי דכתיב )תהלים י"ג ,א'( למנצח
מזמור לדוד ,זמרו למי שנוצחין אותו
ושמח ,בא וראה שלא כמדת הקב"ה מדת
בשר ודם ,מדת בשר ודם מנצחין אותו
ועצב ,אבל הקב"ה נוצחין אותו ושמח,
שנאמר )שם ק"ו כ"ג( לולי משה בחירו עמד
בפרץ לפניו עכ"ל ,ופירש"י בד"ה לולא
משה בחירו ,אלמא משתבח ביה קרא
במשה וקרי ליה בחירו משום דהשיב
חמתו מהשחית ,אלמא שמח הוא בכך
עכ"ל ,וכן פירש רשב"ם שם ע"ש .מכלל
דבריו שמענו ,אם המדת הדין גובר מחמת
מעשיהם של רשעים ,וע"י מעשיהן של
צדיקים הוא מנוצח כביכול ,אעפ"כ שמח
בהם ובחר בהם )וע"ש במהרש"א חידושי
אגדות(.
וכבר ידוע )אבות פ"ה מ"א( בעשרה מאמרות
נברא העולם להפרע מהרשעים
שמאבדין את העולם וליתן שכר טוב
לצדיקים שמקיימין את העולם .והן הן
דברי המדרש הנ"ל ,והארץ היתה תהו ובהו
אלו מעשיהם של רשעים ,ר"ל כיון דאמר
קודם לזה שם במדרש רבה מתחלת
ברייתו של עולם צפה הקב"ה במעשיהם
של צדיקים ובמעשיהם של רשעים ע"ש,
וע"ז שפיר קמסמיך והארץ היתה תוהו
ובהו אלו מעשיהן של הרשעים ,ר"ל שהיה
צפה ע"י מעשה הרשעים יחזור העולם
לתהו ובהו ,כי הרשעים הם מאבדין את
העולם ע"י מעשיהם כנ"ל בפרקי אבות.
ויאמר אלקים יהי אור אלו מעשיהן של
צדיקים ,ר"ל אבל גם ראה אף אם ע"י

נפש
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מעשיהם של הרשעים יגביר המדת הדין
לחזור העולם לתהו ובהו ח"ו ,אבל ע"י
מעשיהן של צדיקים שוב ינצחוהו כביכול
ויקיימו העולם כדמעיקרא ,וכדאיתא ברז"ל
צדיק מושל ביראת אלקים )שמואל ב' כ"ג ,ג'(
הקב"ה גוזר וצדיק מבטלה עיין במס' מועד
קטן )ט"ז .(:וע"ז שפיר אמר אבל איני יודע
באיזה מהם חפץ אם במעשיהם של אלו או
במעשיהם של אלו ,ר"ל וודאי על תחלת
המעשים וודאי עיקר מגמותיו לקדושים
אשר בארץ המה ,אך השתא שכבר גבר
המדת הדין ע"י מעשים של הרשעים כי
רבו ,ועכשיו ע"י מעשי הצדיקים ינצחו
כביכול להשיב חמתו מהשחית ,כמו
דמצינו אצל משה רבינו לבדו ע"י תפלתו
כי רב הוא נצח כביכול ,אף כי רבו פשעים
של הדור במעשה עגל כנ"ל ,וזהו נגד סדר
העולם דיחפוץ הנצוח להית מנוצח אבל
הוא חפץ להיפך שהוא יונצח את האחר,
כנ"ל בגמ' ,לזה אמר שפיר כיון דכתיב וירא
אלקים את האור כי טוב הוי במעשיהם של
צדיקים חפץ ,ואדרבה טובה לפני כביכול
עד שבחר בנוצח וקרא אותו בחירו כנ"ל
בגמ' אצל משה ,והבן וקצרתי.
)כת"י בית מדרש ,ליקוטים דף (10

*
)קטע דלהלן הוא מכת"י חשק שלמה פ' בראשית,
שם האריך רבינו יותר בענין הנ"ל(

במדרש רבה בראשית פ"ב סי' ז' איתא
וז"ל ,ר' אבהו ]אמר[ מתחלת
ברייתו של עולם צפה הקב"ה במעשיהם של

ÊË
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צדיקים ובמעשיהם של רשעים כו' ,והארץ
היתה תוהו ובוהו ,אלו מעשיהן של רשעים,
ויאמר אלקים יהי אור ,אלו מעשיהן של
צדיקים ,אבל איני יודע באיזהו חפץ מהם,
אם במעשי אלו ואם במעשי אלו ,כיון דכתיב
וירא אלהים את האור כי טוב ,הוי במעשיהם
של צדיקים חפץ ואינו חפץ במעשיהם של
רשעים כו' עכ"ל .והנה כבר רבים צווחו
ותמהו ע"ז ,דמהיכי תיתי יחפוץ הוא יתברך
במעשיהם של רשעים ,עד שצריך לראייה
כי לא כן הוא) ,והנה ברוב ביאורם על
מדרש הנ"ל לא מצאתי בו מבואר היטב
שיהיה בלתי דחוק(.

אמנם ה' ב"ה חנני לבארו בפשיטות
לפענ"ד ,רק אקדים דברי חז"ל
במס' פסחים קי"ט ע"א וז"ל ,אמר רב
כהנא ]משום רבי ישמעאל[ ברבי יוסי מאי
דכתיב למנצח מזמור לדוד ,זמרו למי
שמנצחין אותו ושמח ,בא וראה של כמדת
הקב"ה מדת בשר ודם ,מדת בשר ודם
מנצחין אותו ועצב ,אבל הקב"ה מנצחין
אותו ושמח ,שנאמר )תהלים ק"ו ,כ"ג( לולא
משה בחירו עמד בפרץ לפניו עכ"ל.
מדבריהם למדנו שאף ע"י מעשי הרשעים
גבר ח"ו מדת הדין להרע להם ,מ"מ אם
כביכול מנוצח ע"י הצדיק ,שמח הוא
יתברך בזה ,וכדכתיב לולא משה בחירו וגו'
וכנ"ל) ,וע"ש במהרש"א בחדושי אגדות(.
וכבר ידוע דברי רז"ל
בעשרה מאמרות נברא העולם
להפרע מן הרשעים שמאבדים את העולם
וליתן שכר טוב לצדיקים שמקיימים את
)אבות פ"ה מ"א(

נפש

העולם .וזהו מתיקת דברי מדרש רבה
הנ"ל ,מתחלת ברייתו של עולם צפה הקב"ה
מעשיהן של צדיקים ובמעשיהם של רשעים,
וצפה והביט ,והארץ היתה תוהו ובוהו אלו
מעשיהן של רשעים ,ר"ל שצפה אז ע"י
מעשיהן של רשעים יחזור העולם לתוהו
ובוהו ,באשר הרשעים הם המאבדים את
העולם וכנ"ל ,ואמר תו ויאמר אלקים יהי
אור אלו מעשיהן של צדיקים ,ר"ל אבל אף
גם זה צפה וראה הוא יתברך ,אף שעל ידי
מעשי הרשעים יגביר מדת הדין ח"ו לחזור
העולם לתוהו ובוהו ,אבל ע"י מעשי
הצדיקים שוב ינצחוהו כביכול ויקיימו
העולם כבתחלה) ,וכנודע מדברי רז"ל )מו"ק
ט"ז (:צדיק מושל ביראת אלקים )שמואל ב'
כ"ג ,ג'( ,הוא יתברך גוזר וצדיק מבטלה(.
וע"ז שפיר מסיים ואמר מדרש רבה הנ"ל,
אבל איני יודע באיזהו חפץ יותר אם במעשים
אלו או במעשים אלו ,ר"ל וודאי על תחלת
המעשים מסתמא חפצו יתברך לקדושים
אשר בארץ המה ,וזה אין צריך לפנים כי
זה הוא עיקר חפצו יתברך ,אשר לא כן
כעת אשר כבר עשו מעשה רשע עד כי
גבר מדת הדין עליהם להרע להם אודות
מעשיהם הרעים כי רבו ,ואעפ"כ שוב ע"י
מעשי הצדיקים ינצחוהו שוב לכביכול
להשיב חמתו מהשחית) ,כאשר היה לגבי
משה רבינו ע"י תפלתו כי רב הוא שוב נצח
לכביכול כנ"ל( ,וא"כ זהו דבר שהוא נגד
מנהג וסדר עולם אשר המנוצח הוא עצב
כנ"ל ,וא"כ מהיכי תיתי נימא כביכול
המנוצח אף גם הוא חפץ בזה הניצוח .ולזה
שפיר קאמר מדרש רבה הנ"ל ואיני יודע

בתי

פרשת בראשית

מדת ית' בזה באיזהו חפץ יותר ,אם
לעשות כאשר גבר מדת הדין ע"י מעשי
רשע ,או להיות מנוצח ממעשי הצדיק
כנ"ל .אבל כיון דכתיב וירא אלהים את האור
כי טוב ,וזה קאי על מעשי צדיקים ,וירא
אלהים דייקא ,שהצדיקים מהפכין מדת
הדין למדת הרחמים ומקיימין את העולם
להאיר להם בכל מילי דמיטב ,ממילא מזה
חזינן במעשיהם של צדיקים הוא יתברך חפץ
ביותר ,ומדת הוא יתברך לא כמדת בשר
ודם ,ואדרבה הוטב בעיני ית' עד שבוחר
בהניצוח ,באומרו וירא כי טוב על מעשיהן
של צדיקים המנצחין אותו כנ"ל ,וכן קרא
למשה בחירו על הניצוח שלו כנ"ל ,ודברי
מדרש רבה הנ"ל מבואר היטב ת"ל.

*
ובזה מבואר לי נמי מה שיש קושי הבנה
לפי דברי מדרש רבה דוהארץ היתה
תוהו ובוהו קאי על מעשי רשעים כנ"ל,
א"כ מה המשך יש אל הקודם במקראי
קודש בראשית ברא וגו' ,וגם אל אחריו
דקאמר ורוח אלקים מרחפת על פני המים
וגו'.
אבל לדברינו הנ"ל בביאור מדרש רבה
הנ"ל יבוא ביאור מקראי קודש הנ"ל
היטב כסדר בעז"ה ,רק אקדים הידוע
מדברי רז"ל במדרש )ילק"ש יחזקאל רמז שנ"ח(
ששאלו לחכמה תורה ונבואה מה יעשה
האדם ויתכפר לו חטאיו ,וכולם לא מצאו
מענה שהתשובה יתכפר לו ,זולת כששאלו
להקב"ה השיב יעשה תשובה ויתכפר.

נפש
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וגם כבר ידוע דברי רז"ל
שדרשו בראשית בשביל התורה
שנקרא ראשית שנאמר )משלי ח' כ"ב( קנני
ראשית דרכו ,וכדפירש"י ג"כ בהאי סדר.
)ב"ר ורש"י א' א'(

ואיתא נמי במדרש רבה בראשית פ"ב סי'
ה' לענינו שם ,ורוח אלקים מרחפת
על פני המים ,ורוח אלקים ,רוחו של
משיח ,תלוי על פני המים ,זהו התשובה
שנמשל למים שנאמר )איכה ב' י"ט( שפכי
כמים לבך ע"כ.
מדבריו למדנו על פני המים קאי על
התשובה ,ומעתה גם לענינינו
נאמר דקאי על התשובה ,וממילא
מבוארים מקראי קודש הנ"ל .בראשית ברא
אלהים את השמים ואת הארץ ,ר"ל בשביל
התורה )שנקרא ראשית כנ"ל( נברא העולם,
כי העיקר בריאת עולם היה בשביל התורה,
לעבדה ולשמרה ,ומשום הכי ממילא
והארץ היתה תוהו ובוהו ,ר"ל הארץ עומדת
להיות תוהו ובוהו ,ונתן טעמו בצדו באומרו
וחשך על פני תהום ,ר"ל באשר מעשי
רשעים אשר בחשיכה יתהלכו ודרך
רשעים באפילה הם המאבדין את העולם
כנ"ל ,וזהו וחשך על פני תהום ,מחמת
מעשי רשעים כנ"ל ,ומשום הכי והארץ
היתה תוהו כנ"ל ,כי עיקר הבריאה היה
בשביל התורה לעבדה ולשמרה ,אשר לא
כן הרשעים בחשיכה יתהלכו ולא באור
התורה .אמנם עם כל זה ורוח אלהים
מרחפת על פני המים ,ר"ל רצון אלהים הוא
על פני המים זהו התשובה שנאמר שפכי
כמים לבך )כנ"ל במדרש רבה לענינו שם(,

ÁÈ
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ורוח אלהים דייקא ,כי כולם לא מצאו
מענה על התשובה זולת הוא יתברך,
ושפיר מרחף ומחכה הוא יתברך על פני
המים זהו התשובה כנ"ל .וגם ויאמר אלהים
יהי אור ,וזהו מעשיהן של צדיקים כנ"ל
במדרש רבה ,והצדיקים שוב מקיימין את
העולם ע"י מעשיהם הטובים ,וא"ת האיך
ע"י מעשי הצדיקים ינוצח כביכול ,אשר
כבר גבר המדת הדין ע"י מעשי הרשעים
להיות הארץ תוהו ובוהו ח"ו ,לזה מסיים
וירא אלקים את האור כי טוב ,ר"ל אדרבה
הוטב בעיני אלקים מעשי הצדיקים להיות
מנוצח כביכול ,וכנ"ל בביאור מדרש רבה
שהתחלנו.

*
ובאופן אחר י"ל על מקראי הקודש הנ"ל,
עפ"י מה שמבואר אצלי מדרש
אחד )הובא בספר ראשית ביכורים( וז"ל,
כתיב )תהלים א'( לא כן רשעים וגו' ,אמר
הקב"ה לרשעים אני אמרתי ויהי כן ,ואתם
אמרתם לא כן ,על כן לא יקומו רשעים
במשפט .והוא תמוה) .ע"ש בחש"ו )אולי
"בחלק שכר ועונש" ,או" :בדש"ו בדרוש שכר ועונש"(

ח"ב בספר ראשית בכורים הנ"ל
מה שכתב עפ"י קבלה ע"ז(.

)דף ל"ד(.

ובארתיו אנכי בעז"ה עפ"י מה דאיתא
בספר עיון יעקב על הא
דאמרינן במס' שבת קי"ט )ע"ב( שני
מלאכים מלווין אותו בשעה שאומר ויכולו
השמים ואומרים סר עונך וחטאתך תכופר

נפש

)ישעי' ו' ז'( ,היינו עפ"י מה שהקשו
המפורשים )עיין ספר דברי חכמים ]המבורג תנ"ב[
שער התשובה פרק י"א ,מובא הרבה בספרי החיד"א,
ראה ראש דוד פ' אמור ,ברכי יוסף או"ח סי' קט"ז

סק"ב( האיך הקב"ה מוחל עונות הא מלך
שמחל על כבודו אין כבודו מחול .ותירצו
כיון דכולי עלמא ]דיליה[ שפיר יכול
למחול )וכמו דאיתא בפ"ק דקדושין )ל"ב,((:
וא"כ שפיר באומרו ויכולו השמים הרי הוא
מודה שהוא יתברך ברא העולם וכולי
עלמא דיליה ,ושפיר אמרו ליה מלאכי
השרת סר עוניך וחטאתך תכופר ,דיש בידו
למחול ,מש"כ לדעת האפיקורסים
והמאמינים הקדמות ,ואומרים העולם
קדמון הוא ,אין ראוי שימחול לאדם באשר
מלך שמחל על כבודו אין כבודו מחול ,זהו
תורף דברי העיון יעקב הנ"ל.
והנה כבר ידוע העולם נברא במאמר
הקב"ה ,וכדכתיב
בדבר ה' שמים נעשו ,וכאשר אנו משבחים
ואומרים בכל יום ברוך שאמר והיה
העולם .ומעתה דברי המדרש הנ"ל
מתוקים המה ת"ל ,וכך ביאורו ,אמר
הקב"ה לרשעים אני אמרתי ויהי כן ,אני
אמרתי דייקא ,ר"ל באמירה שלי שיהיה
העולם ,ויהי כן ,שנברא העולם במאמרי,
אבל לא העולם קדמון ,אמנם ואתם
אמרתם לא כן ,רק העולם קדמון הוא ,על
כן לא יקומו רשעים במשפט ,כי לא ניתן
להם למחילה את אשר עשו ,כי מלך
שמחל על כבודו אין כבודו מחול כנ"ל,
באשר לדעתו לאו כולי עלמא דיליה,
)תהלים ל"ג ,ו'(

בתי
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וממילא שלא ניתן למחילה מי יוכל
להצטדק בדין ,ושפיר לא יקומו במשפט
והבן.
וזהו הרמז במקרא הקודש הנ"ל ,בראשית
ברא אלהים את השמים ואת הארץ,
וממילא כולי עלמא דיליה ,ומשום הכי
והארץ היתה תוהו ובוהו ,ר"ל אף אם מעשי
רשעים גרמו להיות הארץ תוהו ובוהו כנ"ל
במדרש רבה שהתחלנו ,אעפ"כ ורוח
אלקים מרחפת על פני המים ,ר"ל רוח
רחמין מנתבא על אנפי מיא כדפירש
התרגום יונתן לענינו שם ,ר"ל ע"י תשובה
שנמשל למים שנאמר שפכי כמים לבך
)כנ"ל באופן הראשון( יתעורר שוב רוח
רחמין ,דכיון דכולי עלמא דיליה שפיר יוכל
למחול ע"י התשובה כנ"ל.
)כת"י מס'  23חשק שלמה פ' בראשית(

*
עוד שם במדרש רבה פ"ג סי' י' וז"ל ,אמר
רבי ינאי מתחלת ברייתו של עולם צפה
הקב"ה מעשיהן של צדיקים ומעשיהם של
רשעים ,והארץ היתה תהו ,אלו מעשיהן של
רשעים ,ויאמר אלקים יהי אור ,אלו מעשיהן
של צדיקים ,ויבדל אלקים בין האור ובין
החשך בין מעשיהן של צדיקים למעשיהם
של רשעים ,ויקרא אלקים לאור יום ,אלו
מעשיהן של צדיקים ,ולחשך קרא לילה ,אלו
מעשיהם של רשעים ,ויהי ערב ,זה מעשיהן

נפש
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של רשעים ,ויהי בקר ,אלו מעשיהן של
צדיקים ,יום אחד שנתן להם הקב"ה יום
אחד ,ואיזה זה יום הכפורים עכ"ל.

והנה המדרש הזה כולו מקשה ,חדא מאי
ויבדל בין מעשיהן של צדיקים
למעשיהם של רשעים ,הבדלה זו מאי
היתה .שנית מאי ויקרא לאור יום זה
מעשיהן של צדיקים ,וכן להיפך גבי חשך
קרא לילה זהו מעשיהם של רשעים ,מאי
נפק"מ בזה אם קרא יום או לילה .גם מה
דמסיים יום אחד זה יום הכפורים הוא
תמוה.
אבל לפענ"ד נראה לבאר ,עפ"י מה דאיתא
בספר העקרים )מאמר ד' פ' כ"ה ,ל"ו,
ול"ח( ובשאר ספרי מוסר ,להכיר גודל חסדו
ית' אשר פעל ועשה עם האדם קרוץ
מחומר ,הלא האדם נולד מטפה סרוחה
ובאושה ,ואף אם עשה יעשה לכל
המעשים אשר לו יעשו יתברך שמו כפי
כל המצות אשר ציונו הבורא ,עם כל זה
הבל הביא גם הוא כנגד גדולתו ורוממות
ית' ,ואף אם אלף שנים יחיה האדם ויומם
ולילה לא ישקוט ולא ינוח ,וידיו עסקניות
יהיו תמיד במצות ה' ,וידיו תביאנו כל אילי
נביות להקריב קרבן לה' ,עם כל זה בשים
לב אל לב פחיתת ערכינו נגד גדולתו
יתברך ,די לנו בשכר זה שבצילו אנו חיים
וקיימים ,ובאמת הוא יתברך שמו מרבה
להטיב עמנו ,ונותן לנו שכר על כל מצוה
ומצוה כפולה ומוכפלת בעולם שכולו ארוך
בשכר הנצחיי .וכן להיפך אם האדם יעבור
מאלה המצות אשר לא תעשינה והוא

Î

בתי

פרשת בראשית

אשם יאשם ויעשה ,אז הדעת נוטה
בעברתו כי קשתה ,יען אשר עשה את
הדבר הזה ,ולא חס על כבוד קונו אשר הוא
רם על כל רמים ,שהנפש החוטאת היא
תמות ולא תחיה בעולם הבא והיתה
לדראון עולם וגהינם יכלה והוא לא יכלה,
ובאמת הוא ית' שמו מרבה להטיב עמנו,
ולא ידון רוחו באדם לעולם על דבר סרה
אשר סר מאחרי ה' ,ולא ינהגהו עלמות
לדון אותו עד עולם על רוב פשעיו ,כי
לעולם לא יטור ,רק זעיר שם זעיר שם
יסור יסרנו יה בגהינם אשר חרוצים ימיו
משפט רשעים בגהינם שנים עשר חדש.
והנה כל זה מגודל רחמיו וחסדיו ית' שמו,
אשר לשלם שכר על מצות מרבה להטיב
נגד ערכו ית' שהוא נצחיי וכל מדותיו
נצחיים ,כמו כן השכר הטוב אשר יבוא
מאתו ית' הוא נצחיי לעוה"ב ,אמנם העובר
על הפקודים אשר פקד משה רבינו ע"ה
במצות ה' ,וענוש יענש האנוש הלזה מאתו
ית' ונשא חטאו ,אז אין עונשין מן הדין
בערך מלך מלכי המלכים הקב"ה ,אשר
העובר המרה את רוחו ית' ,רק בערך
העובר ,כי אדם הוא אשר כל ימיו מעט
ורעים ,ואלו היה האדם נענש חלילה בערך
הנעבד ,והוא הבורא ית' שמו ,לא היה
אפשר לאדם להתקיים ולעמוד אפילו רגע
אחד ,כי בהעברה ראשונה אשר יעבור
תחת שבט מוסר ,יגוע ולא יוסיף לקום,
לכן הוא ית' במדת רחמנותו וחסדו אינו
מענישו כי אם בערך קטן זה העובר.
ופירש באלה הדברים בעל מדרש שמואל,
דברי התנא בפרקי אבות פ"ב מ"ב,
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וז"ל הסתכל בשלשה דברים ואין אתה בא
לידי עבירה כו' וכל מעשיך בספר נכתבים,
וכתב הרב הנ"ל וז"ל ,ואמר הסתכל
בשלשה דברים ,כלומר אף שלכאורה נראה
בעיניך שאין סוף לעונש העובר עבירה
אחת ,כי חטא לפני מלך מלכי המלכים
הקב"ה שהוא בלתי בעל תכלית  ,וא"כ איך
אהיה מחשב כנגד הפסידה ,כי אין לחשוב
בזה שאין סוף לרעתו ,ומעתה אין לי תקוה
אחר שחטאתי לו ,וכיון שכן אתענג בעולם
הזה כיון שאין תקנה לעולם הבא .לזה אמר
הסתכל היטב ולא תביא לידי עבירה ,ואמר
וכל מעשיך בספר נכתבים ,ואם בעבירה
אחת היה אדם מפסיד עולמו ,א"כ לא היה
צריך לכתוב בספר רק עבירה אחת ,אבל
אחר שכל עברות נכתבין ,משמע שהעונש
הוא בבחינת החוטא ולא בבחינת השי"ת
שהוא בלתי בעל תכלית עכ"ל.
והנה הארכתי בדברים האלה ,שיומתק לי
בזה דברי מדרש )ילקוט תהלים רמז
תתפ"ח( תהילים קל"ט )פסוק ט"ז( גולמי ראו
עניך וגו' ימים יוצרו ולא אחד בהם ,וז"ל ר'
יהושיע אומר מהו )ולא( ]ולו[ אחד בהם,
מימים שברא הקב"ה בחר לו אחד מהם,
יום הכיפורים או שבת עכ"ל .והנה תמוה
מאד לעשות משיכה ,להמשיך סיפא דקרא
ימים יוצרו אל רישא דקרא גולמי ראו
עיניך וגו' .אבל לדברינו הנ"ל מבואר היטב,
דכבר נזכר לעיל דקב"ה אינו מעניש
החוטא בבחינת ית' שמו ,כי אין ערך
לגדולתו ורוממותו ,ואז ענוש יענוש האדם
בלתי תכלית ח"ו ואין תקומה למפלתו ח"ו
כנ"ל ,אבל זה חסדו ית' להנהיג עם האדם
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בערכו של אדם שהוא קרוץ מחומר,
וראייה לזה כמ"ש המדרש שמואל הנ"ל
וכל מעשיך בספר נכתבין ,ואם ח"ו היה
מעריך האדם נגד ערכו ית' שמו ,אז לא
היה צריך לספר ,כי בעבירה ראשונה ח"ו
היה מפסיד עולמו כנ"ל .והנה מטעם זה
נמי איכא מחילה וסליחה ביום הכפורים ,כי
בחר לו יה לערך ערכו של אדם לפי ערכו,
כי הוא קרוץ מחומר ותאותו רעה לזה
תאוה באה מנפש חומרו כנודע ,לכן יחמול
ה' ב"ה על עמו וירבה סליחה להם ביום
הקדוש יום כיפורים ,כי ירבו להטיב לתקן
מעשיהם כנודע .אבל אם ח"ו היה מעריך
נגד ערכו ית' ,אז אין סליחה ואין כפרה
לכפר גודל עוותו אשר עוות ולא חס על
כבוד קונו ולא ניתן למחילה ,אבל עם רוב
רוב רחמיו וחסדיו ית' שמו בחר יום
כיפורים לסלוח ולמחול ,באשר הוא דן
האדם בבחינת החוטא כי קרוץ מחומר הוא
כנ"ל.
וזה ביאור הפסוק בתהילים קל"ט גולמי
ראו עיניך ועל ספרך כולם יכתבו ימים
יוצרו ולא אחד בהם ,והנה אין לו חיבור
כלל ,ופירוש רש"י ידוע .אבל לפי דברינו
מה נעים זמירות ישראל ,וזהו אומרו גולמי
ראו עיניך ,ר"ל עיניך ראו גולם שלי שאני
קרוץ מחומר חרס מחרסי האדמה ,ומכח
זה ועל ספרך כולם יכתבו ,ר"ל כל
המעשים של אדם צריכין לכתוב בספר ,כי
אם לא שמת עיניך נגד גולמו רק היית
מענשו נגד ערכך ית' שמו ,אז אין תקומה
למפלתו כנ"ל ,ולא היית צריך לכתוב כולם
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על הספר ,רק בהעבירה ראשונה היה
מפסיד את עולמו כמ"ש מדרש שמואל
הנ"ל ,אבל עתה כשראו עיניך גולמי שאני
קרוץ מחומר ,ולזה שפיר ועל ספרך כולם
יכתבו.
ומזה הטעם נמי ימים יוצרו ולא אחד בהם,
והיינו כמה שאומר ר' יהושיע הנ"ל
במדרש מימים שברא הקב"ה בחר לו אחד
מהם יום הכיפורים ,והיינו כנ"ל כיון
דמעריך אותו נגד גולמו קרוץ מחומר ,לכן
ניתן יום זה לסליחה ולכפרה ,משא"כ אם
היה מעריך האדם נגד ערכו ית' ,אז אין
תקומה למפלתו ונפש החוטאת היא תמות,
אבל לא ניתן לכפרה כנ"ל ,ומזה הטעם
בחר לו נמי יום השבת ,כי מי ששומר שבת
כהלכתו מוחלין לו כל עונותיו כדאיתא
בגמ' )שבת קי"ח ,(:וקצרתי.
מכלל דברינו שמענו כי גודל חסדו יתברך
שמו עמנו ,השכר מרבה להטיב נגד
ערכו ית' בלתי תכלית ,והעונש ענוש יענש
נגד ערכו של אדם .וזהו ביאור המדרש
בראשית רבה הנ"ל ,מתחלת בריאת עולם
צפה במעשיהם של צדיקים ובמעשיהם של
רשעים ,והארץ היתה תוהו זה מעשיהן של
רשעים ,ר"ל והארץ היינו החומר ,מזה
היתה תהו ,דהם מעשיהם של רשעים כי
תוהו המה ,וזה גרם החומר כנ"ל .ויאמר
אלקים יהי אור זה מעשיהן של צדיקים,
והיינו כי באמת האדם מצד עצמו לא יוכל
לעשות טוב כי אם בעזרת אלקים ,כמו
שאמרו רז"ל )סוכה נ"ב (:אלמלא עזרו לא
יכול לו ,והיינו עצת יצה"ר ועצת חומרו,
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וזהו ויאמר אלקים יהי אור זה מעשיהן של
צדיקים ,היינו למעשיהן של צדיקים היה
צריך מאמר אלקים ולא הם בעצמם,
משא"כ במעשיהם של רשעים בא מעצמם
מצד חומרו )ועיין ביפה תואר שהרגיש
קצת בזה( .ומשום הכי ויבדל אלקים בין אור
זה מעשיהן של צדיקים ,לחשך זה מעשיהם
של רשעים ,ר"ל עושה הבדלה בין מעשיהן
של צדיקים למעשיהם של רשעים ,והיינו
אף שבמעשיהם של צדיקים מעריך אותם
נגד ערכו ית' בלתי תכלית ,אבל בעונש
שמעניש על מעשיהם של רשעים אינו
מעניש בערכו ית' ,רק נגד ערכם של אדם
כי קרוץ מחומר הוא כנ"ל באריכות .וזה
אמר ויקרא לאור יום זה מעשיהן של
צדיקים ,ר"ל למאיר ובא )פסחים ב' ,(.ר"ל אף
מעשיהן של צדיקים אינו רק כמאיר ובא
ולא אור ממש נגד ערכו ית' ,עם כל זה
מרבה להטיב וקרא על מעשיהם יום כי
הגדילו לעשות ,ונותן להם שכרם בלתי
תכלית ,אבל ולחשך קרא לילה זה מעשיהם
של רשעים ,ר"ל אף שמעשיהם של רשעים
הוא חשך גמור שהוא יותר מלילה כנודע,
)כי מיד אחר צאת הכוכבים קרוי לילה
ועדיין לא יחשך כנודע( ,אעפ"כ לא קרא
הקב"ה רק לילה כדי להקל העונש
מעליהם .ומהאי טעמא ויהי ערב זה
מעשיהם של רשעים ,ויהי בוקר זה מעשיהן
של צדיקים ,יום אחד זה יום כפורים ,כי
באותו יום יתאחדו מעשיהם של רשעים
ומעשיהן של צדיקים ע"י תיקון מעשיהם
ותשובתם ,וה' ב"ה יכפר ביום הזה כנ"ל,
והיינו הכל מחמת והארץ היתה תהו ,היינו
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מחמת החומר באה התאוה ,וא"כ יכול
להקל אצלם וכנ"ל וקצרתי.

*
או יש לומר ויקרא אלקים לאור יום זה
מעשיהן של צדיקים ,ר"ל חסדו ית'
שמתחסד עם הצדיקים בעוה"ב ,וזה
שנקרא יום כמ"ש הנזר הקודש ע"ש לפי
דרכו ,ועולם הבא בא מחמת מעשיהן של
צדיקים כנודע ,זה קרא אלקים בעצמו,
והיינו ע"י עצמו ,כי הנותן בעין יפה הוא
נותן ,ומשום הכי נותן הקב"ה שכרם
בכבודו ובעצמו ,ואז רב חסדו ,כי כן כתב
הפרשת דרכים בדרך ה' )דרוש כ"א ,וע"ע שם
דרוש כ"ג( ע"ש על מ"ש הראב"ד )חידושין
לתענית( בשם מכילתא )ספרי האזינו פיסקא
שכ"ה( אם הקב"ה מעניש בעצו כמו
בסנחריב אז הדין קשה מאד מאד ע"ש,
ומזה כל שכן כשמטיב עם האדם שמדה
טובה מרובה ממדת פורעניות ע"ש .וא"כ
זהו אומרו ויקרא אלקים דייקא לאור יום זה
מעשיהן של צדיקים ,היינו ה' ב"ה בכבודו
ובעצמו קרא למעשיהן של צדיקים יום,
שיהיה להם יום שכולו ארוך והוא עולם
הבא ,ולחשך קרא לילה זה מעשיהם של
רשעים ,ר"ל לא כתב ולחשך קרא אלהים,
והיינו כי אצל הפורעניות שמעניש אינו ע"י
עצמו להקל עונשם ,וזהו הבדלה שהבדיל
בין מעשיהן של צדיקים למעשיהם של
רשעים והבן.

ועין במדרש רבה פרשה ג' סי' ח' וז"ל
ויקרא אלקים לאור יום ,אמר ר'
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אלעזר לעולם אין הקב"ה מיחד שמו על
הרעה אלא על הטובה ,ויקרא אלקים לאור
יום ולחשך קרא לילה ,ולחשך קרא אלקים
אין כתיב כאן עכ"ל .וא"כ זהו נמי לענינינו
במדרש רבה הלזה שאנו קיימין בו ,ויקרא
לאור יום זה מעשיהן של צדיקים ,ור"ל
בעצמו קרא שכרם ליתן להם ,ואז מרבה
להטיב מאד כנ"ל ,ומשום הכי כתב ויקרא
אלקים דייקא כנ"ל ,ולחשך קרא לילה זהו
מעשיהם של רשעים ,ולהכי אין כתיב כאן
ולחשך קרא אלקים ,כיון שאינו מעניש
בעצמו כי אם ע"י שליח להקל ענשו כנ"ל
באריכות ,חוץ אצל סנחריב שהגדיל
לחטוא לכן הענישהו בעצמו להרבות ענשו
ולא זולתו ,וקצרתי והבן.

מתגבר עליו בכל יום ומבקש להמיתו
שנאמר )תהלים ל"ז ל"ב( צופה רשע לצדיק
ומבקש להמיתו ,ואלמלא הקב"ה עזרו לא
יכול לו כו') ,וכן הוא בפ"ה דסוכה )נ"ב.((:
ויש לדקדק במאי פליגי הנהו אמוראי ,ומה
נפק"מ שזה קאמר מתגבר וזה אמר
מתחדש) ,ולפי פירוש מהרש"א בחדושי
אגדות שם ,קשה מה מתחדש בכל יום
דקאמר ,דהא החידוש אינו רק פעם אחד
מצד הנשמה שאין דרכו בכך במעי אמו
ע"ש( .ועוד תמוה מאוד ביותר ,היאך
הוכיח ר' יצחק מהך דכתיב רק רע כל
היום ,דיצר הרע מתחדש עליו ,דלמא אינו
רק רק ברעתו כל יום ויום בלי התחדשות
כלל.

)כת"י בית מדרש ,ליקוטים דף (11

אבל אמרתי עפ"י מה דכתיב גבי הנחש
בהאי סדר )ג' ט"ו( ואיבה אשית וגו'
הוא ישופך ראש ואתה תשופנו עקב,
ודקדקתי מה נפק"מ באיזה ענין שיהיה
הנשיכה .אבל אמרתי עפ"י מה דאיתא
במדרש רבה סדר זו )כ"ב ,ו'( לפתח חטאת
רובץ ,רובצת אין כתיב כאן אלא חטאת
רובץ ,בתחלה תש כחו כנקיבה ואח"כ
מתגבר כזכר ע"כ .וכבר נודע היצר הרע
הוא משורש הנחש הקדמוני ,ולפ"ז זהו
שאמר הוא ישופך ראש ,ר"ל בראש
ובתחלה ישוך הוא אותך ,כי תש כחך
כנקיבה ,אף שכבר שמע לעצתך מ"מ עדיין
יש לו תקנה בתשובה כנודע ,אך אם ח"ו
כבר הגיע סופו של אדם ונגזרה הגזירה,
לבוא אל האדמה ארורה ,ולא שב ,אז דין
ידין עמו במשפט) ,כי הוא מסטין ויורד
עולה ומקטרג כנודע )ב"ב ט"ז :ובע"י שם((,

*
במקראי קודש )בראשית ו' ה'( וירא ה' כי
רבה רעת האדם בארץ וכל יצר
מחשבות לבו רק רע כל היום ,וינחם ה' כי
עשה את האדם וגו'.

ויש לדקדק על מלת רבה דקאמר.
ובמדרש רבה שם )כ"ז ,ג'( איתא רבה
והולכת ,וזה צריך יותר ביאור .ועוד דהוא
כפל דברים ,רבה רעת האדם ,וכל יצר
מחשבות לבו רק רע .גם המלות שונות
דקאמר צריכין ביאור.
אמנם אמרתי עפ"י המבואר אצלי מאמר
רז"ל )קידושין ל"ב (:א"ר יצחק יצרו
של אדם מתחדש עליו בכל יום שנאמר רק
רע כל היום ,אמר ר"ל יצרו של אדם

„Î

בתי

פרשת בראשית

וזהו שמסיים ואמר ואתה תשופנו עקב,
ר"ל בסופו לאחר שמת בחטאו ח"ו אז
תוכל אתה להטרידו מהעולם הבא ח"ו,
ועקב דייקא ,ר"ל כשהגיע סופו ,והבן.
ולפ"ז זהו שאמר ריש לקיש הנ"ל ,יצר הרע
מתגבר עליו בכל יום ,כי תחלה תש כחו
כנקיבה ,והדר מתגבר עליו כזכר הנ"ל.
אך ר' יצחק ס"ל האיך יתגבר עליו כזכר
אם תש כחו כנקיבה ,לזה אמר יצר
הרע מתחדש עליו בכל יום ,והיינו עפ"י
הידוע )עי' מהרש"א תענית י"א .ד"ה מי מעיד(
מכל עבירה ועבירה נברא מלאך רע והוא
חיוני ,ומתחבר אל היצה"ר ומסייע אותו
להחטיאו לאדם ,וכדפירש האלשיך בפרקי
אבות על הא דאיתא התם )פ"ד מ"ה(
עבירה גוררת עבירה ,ר"ל ע"י מלאך רע
הנברא כי כח וכי שיג לו לגרור עבירה
כיוצא בראשונה ,כי הוא חיוני ומתחבר
ליצה"ר ,ויגיעת שניהם משכחת עון .וזהו
שאמר ר' יצחק הנ"ל  ,וודאי היצה"ר
בתחלה תש כחו כנקיבה אך ורק מחמת
עבירה ראשונה נעשה ונברא עוד מלאך
רע ,מתחבר הוא אל היצה"ר ,וממילא
מתגבר עליו כזכר ,ולכן אמר מתחדש
עליו בכל יום ,כי מכל עבירה בא יצה"ר
חדש והוא מלאך רע הנברא מהעבירה,
ומתחבר אל היצה"ר ,ודברי ר' יצחק
מדוייקים.
ולזה נמי שפיר מייתי ראייה מהא דכתיב
רק רע כל היום ,דקשה הא לפי מה
דאיתא בזוהר תרומה )דפוס אמשטרדם
דקס"ב ע"ב( דיצה"ר רעותיה דמארי עביד
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שיפתה לאדם ,ואם לא ישמע לו הוא גרם
לו כל טבא כמו האי זונה ע"ש באריכות,
וא"כ לפ"ז האיך כתיב רק רע כל היום,
והלא רעותיה דמארי עביד ,וגרם כל טוב
לאדם אם לא ישמע לו אבל אם קאי על
מלאך הנברא ע"י עבירה כנ"ל ,ע"ז שפיר
קאמר רק רע ,דכיון דנברא ע"י עבירה וזהו
עיקר חיוני שלו ,א"כ שפיר נקרא רק רע,
וא"כ ממילא שפיר מוכח מזה דיצה"ר
מתחדש בכל יום ,היינו שנברא ע"י עבירה
מלאך חדש המתחבר ליצה"ר וכנ"ל ,והבן.
וכבר ידוע מה דאיתא במס' עירובין
טוב שלא נברא משנברא ועכשיו
שנברא יפשפש במעשיו ,והיינו דהאדם
עלול לחטוא ומשום הכי טוב שלא נברא,
אך עכשיו שנברא יפשפש במעשיו ,והבא
לטהר מסייעין אותו ,ויעזור לו ה' ב"ה כנ"ל
אלמלא עזרו לא יכול לו.
)י"ג(:

תו אקדים מה דאיתא בהרמב"ם
תשובה ה"ג( ורד"ק )שמואל א' ב' כ"ה( שמי
שרבו פשעיו אין לו עזר אלקי ,כי אם צריך
מעצמו לשוב בכל לבבו ונפשו ,וזה קושי
וטורח) ,וכבר הבאתיו במקום אחר מזה )עיין
בית המלך חדר ד' לעשי"ת((.
)פ"ו מהל'

ומעתה זהו ביאור מקראי הקודש הנ"ל,
וירא ה' כי רבה רעת האדם בארץ,
ר"ל רבה והולכת כנ"ל במדרש רבה שרבו
פשעיו ,וכל יום מתרבה והולכת רעתו ,ונתן
טעמו בצדו למה כל יום מתרבה והולכת,
לזה אמר וכל יצר מחשבות לבו רק רע כל
היום ,והיינו שמתחדש יצר הרע חדש בכל
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יום מחמת כל עבירה ועבירה כנ"ל בדברי
ר' יצחק מהך קרא ,וא"כ ממילא לא תש
כחו כנקיבה ,רק מתגבר כזכר ,וא"כ לא
יכול לו ,ועזר אלקי לית ליה כיון דרבה
רעת אדם כנ"ל בהרמב"ם ,ומשום הכי
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וינחם ה' כי עשה את האדם ,כי טוב לו שלא
נברא ,כי בקושי וטורח שישוב מצד עצמו
וכנ"ל.
)כת"י מס'  23חשק שלמה פ' בראשית(

פרשת נח
איתא במדרש רבה פ' זו )ל' ,א'( וז"ל אלה
תולדות נח ,הדא הוא דכתיב )משלי י',
כ"ה( בעבור סופה ואין רשע וצדיק יסוד עולם,
בעבור סופה זה דור המבול ,וצדיק יסוד עולם
זה נח ,הפוך רשעים ואינם )משלי י"ב ,ז'( ,זה
דור המבול ,ובית ]צדיקים[ יעמוד )שם( ,זה
נח ,הה"ד אלה תולדות נח עכ"ל.

והוא תמוה ,חדא דסיים הא דכתיב אלה
תולדות נח ,אין לו שייכות אל
הקודם שאמר זה נח לחוד ולא מזכיר
תולדות כלל ,ואף אי יש שייכות למה לו
שני מקראות שהביא בעבור סופה וגו'
הפוך רשעים וגו' ,בחדא סגי ,ומעיקרא
אמר הה"ד בעבור סופה וגו' ,והדר אמר
הפוך רשעים וגו' ,וג"כ הוי למימר והה"ד
הפוך רשעים וגו' ,הלא קרא בעבור סופה
וגו' אינו סמוך אל הקרא הפוך רשעים וגו'
)עיין משלי י"א(.
ונ"ל לבארו היטב עפ"י דרוש ,ואגב נבאר
הקרא הפוך רשעים ואינם וגו' ,מאי
לשון הפוך ,הוי למימר תאבד רשעים ,או

לשון פורענות אחר ,מאי לשון הפוך.
ונ"ל עפ"י מה שבארתי סמיכות הפרשה זו
אלה תולדות נח אל הסדר בראשית,
דסיים ויאמר ה' אמחה את האדם וגו' מאדם
ועד בהמה וגו' ונח מצא חן בעיני ה' ,אלה
תולדות נח נח איש צדיק תמים היה בדרותיו
את האלהים התהלך נח ,דיש לדקדק בפסוק
הלזה ,תולדות נח שם וחם ויפת הוי ליה
למימר ,ולמה הפסיק באיש צדיק תמים.
ולפירוש רש"י הואיל והזכירו סיפר בשבחו,
או שעיקר תולדותיהם של צדיקים מעשים
טובים ,קשה בסדר שלמעלה נזכר ג"כ כמה
פעמים ולא הזכירו בשם צדיק תמים .גם
מ"ש בדורותיו ,מי לא ידע שהיה בדורותיו,
ועיין מזה במפורשים .גם למה מפסיק
במלת בדורותיו בין תמים היה לאת אלהים
התהלך נח ,והוה ליה למימר תמים היה את
אלהים התהלך נח בדורותיו.
ונ"ל לבאר עפ"י הקדמה אחת מספר
תורת חיים במס' חולין דף פ"ו )ע"א(
דאיתא התם כל העולם כולו ניזון בשביל
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חנינא בני וחנינא בני די לו בקב חרובין,
וז"ל התורת חיים הנ"ל ,לכאורה הדבר
תמוה דנהי דזכותו היה שמור לו לעוה"ב,
מ"מ כיון דהוי מהניא בהאי עלמא נמי עד
שיהיה ניזון ממנו כל העולם כולו ,כל שכן
שיועיל לעצמו שיהיה ניזון ממנו גם הוא
כאחד מהן .ונראה לפרש זה ע"פ מדרש
שיר השירים )א' ג'( דאיתא התם בפסוק )א'
י"ד( אשכול הכופר ,אחר הדברים האלה
היה דבר ה' אל אברהם במחזה )בראשית ט"ו,
א'( ,ר' לוי אמר הרהורי דברים היה שם,
אמר אברהם רבש"ע שמא תעשה לי
כאשר עשית עם נח שדחית בריתו ,א"ל
אל תירא אנכי מגן לך כו' ,ולא עוד אלא
כשבניך באין לידי עבירות ומעשים רעים,
אני רואה איזהו הגדול שבהן שיכול לומר
למדת הדין די ,ואני נוטלו וממשכנו בעדם
כו' .וה"נ איתא בכמה דוכתי שהגדול נתפס
בעון הדור כו' ,וזה צריך טעם למה זה כל
העדה יחטאו ,ועל הגדול שבהן אשר לא
טעם טעם חטא יקצף .גם מה שאמר
במדרש כשבניך באין לידי עבירות אני
רואה הגדול שבהן שיכול לומר למדת הדין
די כו' ,צריך טעם מה הענין שצריך לומר
למדת הדין די.
על כן נראה לפי שהקב"ה ברא עולמו
במדת הדין ובמדת הרחמים כמו
שנאמר )בראשית ב' ,ד'( ביום עשות ה'
אלקים ארץ ושמים ,שאלו בראו כולו דין
אם היו באין לידי עבירה לא היו מתקיימים
אפילו שעה אחת ,ואלו בראו כולו רחמים
לא נענש אדם מעולם ,לכך שתפם יחד,
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שאם יתחייב העולם יתן לכל אחת מן
המדות חלק אחד ,דהיינו חצי העולם
למדת הרחמים וחצי למדת הדין ,ולפי
שגדול בדורו אותו שאין כמוהו בישראל
בחסידות ובחכמה שקול הוא ככל הדור,
כמ"ש )שמות י"ח ,א'( למשה ולישראל ,שקול
משה כנגד כל ישראל )רש"י שם( ,ובפרשת
חקת כתיב )במדבר כ"א ,כ"א( וישלח ישראל
מלאכים ,ובמקום אחר תולה השליחות
במשה ואשלח מלאכים )דברים ב' כ"ו(,
ואיתא במדרש )ילק"ש במדבר רמז תשס"ד,
ורש"י במדבר שם( שמשה הוא ישראל
וישראל הן משה שגדול הדור ככל הדור
הוא ,לפיכך כששונאי ישראל חייבים כלייה
ויצא הקצף מאת ה' ,וצריך ליתן למדת
הדין ולמדת הרחמים לכל אחת חלקה
מחצה על מחצה ,מה הקב"ה עושה ,מחלק
את ישראל לשני חלקים שווים ,דהיינו גדול
הדור ההוא הוא חלק אחד ,וכל ישראל הן
חלק שני ,כי שניהן שקולין הן זה כזה ,כי
כולן תלויין בו ,נמצא שהוא הכל ,והיה מן
הראוי שיטול מדת הדין את כל ישראל
לחלקה לעונשם על פי הדין כאשר המה
חטאו ונתחייבו כלייה ,ומדת הרחמים יטול
את גדול הדור לחלקה לרחמו ,אלא לפי
שהוא יתברך בתחלת הבריאה הקדים מדת
הרחמים למדת הדין כדפירש"י בפ'
בראשית )א' ,א'( ,לכך מדת הרחמים קודמת
לברור לעצמה חלק היפה שבהן ,ונוטלת
בכל פעם את כל ישראל לחלקה שהוא
חלק היפה והגדול שבהן ,בכדי שיתקיים
העולם ,וזה טעם מה שהקדים הקב"ה מדת
הרחמים למדת הדין בשעת הבריאה,
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שאלמלא כן לא היתה תקומה לישראל כו'.
והיינו דקאמר במדרש כשבניך באין לידי
עבירות אני רואה הגדול שבהן
שיכול לומר למדת הדין די ,פירוש שהוא
גדול ואין כמוהו בכל הדור ושקול ככל
ישראל ,בכדי שלא תאמר מדת הדין אין
די לי בחלק זה .ונראה דגם בדורו של ר'
חנינא כך היה הדבר ,שהיה דורו ראוי
להתייסר בחצי רעב ,וחלק הוא יתברך את
הדור ההוא לשני חלקים ,חלק אחד היה ר'
חנינא שהיה שקול כנגד כולן ,וחלק השני
היו כל עדת ישראל ,ועלה הוא לחלקה של
מדת הדין ונידון להתייסר ביסורי רעב כו',
וכל ישראל עלו לחלקה של מדת הרחמים
והיו ניזונין בחסד וברחמים ,נמצא שכל
העולם כולו היה ניזון בשבילו ,כי לפי שורת
הדין היה כל המזון שלו ,שלא יצא קצף
הרעבון בשבילו רק בשביל שאר כל
ישראל ,אלא לפי שהוא יתברך הקדים
בבריאה רחמים לדין ,עלה הוא לחלקה של
מדת הדין ושאר ישראל כולן למדת
הרחמים כו'.
אבל קשה בדור המבול אמאי לא עביד
קב"ה נמי הכי ,דהוי ליה לחלק אותן
לשני חלקים ,כל הדור חלק אחד ,ונח ובניו
חלק שני ,ותטול מדת הרחמים בראשונה
חלק היפה ,ונח ובניו יטלו לחלק מדת הדין
וייענשו .וי"ל דוודאי הוי עביד הכי ,אלא
דלא הוי מהני מידי ,לפי שדור המבול
חטאו כ"כ הרבה עד שנהפך השיטה
שהפכו מדת הרחמים למדת הדין ,ונח
בזכותו הפך מדת הדין לרחמים ,כדפירש"י

נפש

ÊÎ

ז"ל בפ' נח ויזכור אלקים את נח ,שם זה
מדת הדין ונהפך לרחמים ע"י תפלת
צדיקים ,ורשעתן של רשעים הופכת מדת
הרחמים למדת הדין שנאמר )בראשית ו' ,ה'(
וירא ה' כי רבה רעת האדם ויאמר ה'
אמחה ,והוא שם רחמים ,וכיון שהפכו
מדת הרחמים לדין ,לכך כשנטלה מדה
ההיא את חלקה תחלה כדינה ,נטלה את
החלק היפה דהיינו כל הדור ההוא ,ולכן
נאבדו כולן ,ונח נמלט אף שעלה לחלק
מדת הדין ,כי הפך המדת הדין למדת
הרחמים ,עכ"ל התורת חיים הנ"ל.
וזהו ביאור הסמיכות ויאמר ה' אמחה את
האדם וגו' מאדם עד בהמה וגו' ונח
מצא חן בעיני ה' ,וקשה האיך אמר ויאמר
ה' אמחה וגו' ונח מצא חן בעיני ה' ,דהוא
שם מדת הרחמים כנ"ל בתורת חיים ,הלא
נח עלה יעלה לחלק מדת הדין ,וכל הדור
יטול המדת הרחמים לחלקו ,כי הוא חלק
היפה כנ"ל ,והאיך אמר פה עפ"י מדת
הרחמים נמחו כל הדור ונח מצא חן בעיניו.
לזה אמר אלה תולדות נח ,ר"ל כפירש"י
עיקר תולדות הצדיקים הם מעשים טובים
שלו ,ומפרש ומה היו מעשים טובים שלו,
לזה אמר נח איש צדיק תמים היה בדורותיו,
ור"ל כ"כ היה צדיק גדול אפילו בדורותיו
שהיו כולן רשעים ,אעפ"כ לא למד
ממעשיהם והיה צדיק ,ומשום הכי את
אלהים התהלך נח ,ר"ל כיון שהיה צדיק
כ"כ היה לו הליכה וקיומא בעולם אפילו
ע"י מדת הדין ,וזהו את אלקים התהלך
דייקא ,דהוא שם מדת הדין כנ"ל בתורת
חיים ,והיינו בצדקתו היה מהפך הדין
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לרחמים כנ"ל ,וא"כ מה שאמר ונח מצא
חן בעיני ה' ,הוא בעצמו מדת הדין רק
שנהפך לרחמים כמ"ש התורת חיים הנ"ל,
משא"כ אצל דורו היה להיפך שהיו מהפכין
מדת הרחמים לדין ,ומשום הכי שפיר
ויאמר ה' אמחה וגו' ,דהוא עצמו נהפך
ונעשה דין כתירוץ תורת חיים הנ"ל וק"ל.
ובזה ממילא מבואר הפסוק הפוך רשעים
ואינם וגו' ,דהיוצא לנו מהנ"ל דגדול
הדור נתפס בעון העם כי הוא כנגד כולם,
אך כל זה אי לא חטאים ורעים כ"כ
שמתהפכין מדת הרחמים לדין ,וא"כ יפלו
כולם לחלקו של מדת הרחמים והצדיקים
לחלקו של מדת הדין כנ"ל ,אבל אם הם
עונם גדול מנשוא שמהפכים מדת הרחמים
למדת הדין ,אז ממילא כולם נאבדו ,כי גם
שנפלו בחלקו של מדת הרחמים ,אבל הוא
בעצמו בדין עליהם כנ"ל ,וממילא הצדיק
נצול ,דהא לא נתפס רק בשבילם כנ"ל,
וכמו שהיה באמת בדור המבול .וזהו אומרו
הפוך רשעים ואינם ,ר"ל הפוך רשעים היינו
אם רשעים המה דור הפוך שמהפכין מדת
הרחמים למדת הדין ,אז ואינם ,כי אף
שנפל לחלקו של מדת הרחמים ,אבל גם
הוא בדין עליהם ,וממילא בית צדיקים
יעמוד ,כי עיקר התפיסה של צדיקים הוא
ברשעת הדור שיהיה להדור ההוא קיום
בעולם ,אבל אם להרשעים בלתי אפשר
להיות קיום ,ממילא ובית צדיקים יעמוד
לעד וק"ל.

והן דברי המדרש הנ"ל אלה תולדות נח,
והיה קשה ליה האיך אמר תולדות נח,
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הא לא קחשיב התולדות הכא בפסוק זה,
ואי דקאי על מעשים טובים והואיל והזכירו
סיפר בשבחו כפירש"י ,קשה למה מזכיר
דווקא הכא שבחו ולא קודם לכן כשמזכירו
כמה פעמים כנ"ל .לזה אמר הדא הוא
דכתיב בעבור סופה ואין רשע זה דור המבול
וצדיק יסוד עולם זה נח ,וקשה כיון דנח היה
צדיק יסוד עולם ,א"כ ממילא נפל לחלקו
של מדת הדין ,וא"כ אמאי בעבור סופה
ואין רשע זה דור המבול ,הא הם נפלו
לחלקו של מדת הרחמים כקושית תורת
חיים הנ"ל .לזה מתרץ הפוך רשעים ואינם
זה דור המבול ,ר"ל דור המבול היו דור
רשעים הפוך ,שהיו מהפכין מדת הרחמים
למדת הדין ,ומשום הכי ואינם ,ובית
צדיקים יעמוד זה נח ,כתירוץ תורת חיים
הנ"ל ,כיון שהיו מהפכין מדת הרחמים
לדין ,משום הכי גם ע"פ מדת הרחמים לא
היה להם תקומה ,וממילא בית צדיקים
יעמוד זה נח כנ"ל.
ומשום הכי מסיים שפיר הה"ד אלה
תולדות נח ,דלפ"ז שהיו מהפכין
מדת הרחמים למדת הדין ,שפיר כתיב
אלה תולדות נח דקאי על מעשים טובים
של צדיקים כפירש"י ,ולא קשיא למה
מזכיר שבחו הכא דווקא ,דקאי על הקודם
דמסיים ויאמר ה' אמחה וגו' ונח מצא חן
בעיני ה' ,דהוא שם רחמים כנ"ל ,ואמאי
הא נח נפל לחלקו של מדת הדין ,ומדת
הרחמים הוי ליטול כל הדור שיצולו בזכות
נח ,לזה שפיר קמסמיך אלה תולדות נח
איש צדיק תמים היה בדורותיו את אלהים
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התהלך נח ,שהיה לו הליכה וקיומא בעולם
אף ע"י מדת הדין כנ"ל שהיה מהפך מדת
הדין לרחמים ,משא"כ דורו היו מהפכין
מדת הרחמים לדין כנ"ל באריכות וק"ל.

*
ליקוטים
במקראי קודש אלה תולדות נח נח איש
צדיק תמים היה בדרותיו את
]ה[אלהים התהלך נח.

ויש לדקדק על אומרו כפל נח נח .ועוד
מה איש צדיק דקאמר ,והכי לא הוי
סגי לאמר נח צדיק תמים וגו' .גם מה
בדורותיו) ,ודברי רז"ל ידוע( ,אף גם מה
דקאמר את אלהים התהלך נח קושי הבנה.
אמנם י"ל עפ"י מה דאיתא במדרש רבה
ויקרא )ל"ה ,ז'( אמר הקב"ה לישראל
אם שמרתם את התורה הריני מעלה עליכם
כאלו עשיתם את עצמיכם ע"כ.
מכלל דבריו שמענו ע"י שמירת התורה
והמצות הרי הוא כאלו האדם עשה
את עצמו .אך לכאורה יש לדקדק על זה
עפ"י מה דאיתא במס' קידושין )ל' (:וסוכה
)נ"ב (:אלמלא הקב"ה עזרו לא יכול האדם
ליצה"ר ,וא"כ הרי לשמירת התורה והמצות
עצמן צריך עזר מהשי"ת ,ואין בידו
לעשותם מפני היצה"ר זולת עזר ה' ב"ה,
וא"כ האיך יהיה ע"י שמירת התורה
והמצות כאלו עשה את עצמו ,והלא עשיית
המצות עצמן אינו עושה בעצמו כנ"ל.
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אמנם אמרתי פשר דבר הנ"ל ע"י מה
שהבאתי לעיל סדר בראשית
מדרש רבה לפתח חטאת רובץ ,רובצת אין
כתיב כאן אלא חטאת רובץ ,בתחלה תש
כחו כנקיבה ואח"כ הוא מתגבר כזכר עכ"ל
)ע"ש פכ"ב סי' י"א ,ועיין לעיל מ"ש מזה
)חשק שלמה פ' בראשית( ולנפשיך יונעם(.
ומעתה הרי מתחלת בואו של היצה"ר
להסית לאדם תש כחו כנקיבה וא"כ אז
שפיר יכול האדם מצד עצמו להלחם נגד
היצה"ר אף בלי עזר אלקי ,אך ורק באם
כבר שמע לו פעם א' ,אז היצה"ר מתגבר
עליו כזכר ,וצריך אז ממילא לעזר אלהי
לכבשו .וזהו שאמר מדרש רבה הנ"ל אם
שמרתם התורה ,שמרתם דייקא ,היינו
מעצמיכם זולת עזר אלקי לזה ,והוא מחמת
שלא שמעתם בתחלה כלל לעצת יצה"ר
ואז תש כחו כנקיבה כנ"ל ,ואז מעלה אני
עליכם כאלו עשיתם את עצמיכם.
מכלל דברינו שמענו שלש בחינות בענין
הסתת יצה"ר ,א' ,אם לא שמע לו
מתחלה אז אין צריך לעזר אלקי כלל ,ומצד
עצמו יכול ליצה"ר כי תש כחו כנקיבה,
משא"כ אם כבר שמע לו פעם א' אז
מתגבר עליו כזכר ,וצריך תו עזר אלהי'
לכבשו כנ"ל .ב' ,אם לא שמע לו מתחלה
ליצה"ר אז תש כחו כנקיבה כנ"ל ,ממילא
האדם הוא האיש ,משא"כ אם כבר שמע
לו אז מתגבר עליו כזכר ,והוי היצה"ר נגדו
האיש ולא האדם) ,וכדכתיב שמואל ב' י"ב
ד' ויקח את כבשת האיש הראש ויעשה
להאיש הבא אליו ,וזה קאי על היצה"ר
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כנודע( .ובחינה שלישית מי שנקרא איש
נגד היצה"ר הוי כאלו עשה את עצמו ,כיון
דאינו צריך לעזר אלהי' ,וכנ"ל במדרש רבה
אם שמרתם התורה וכו' כנ"ל.
ומעתה יש לפנינו שני כתות של צדיקים,
אחת למי שרובו זכיות ,ואף שיש
לו מיעוט עונות ,מ"מ בשם צדיק יקרא
כנודע )עיין תוספות ר"ה ט"ז :ד"ה ונחתמין( ,אבל
עכ"פ בשם איש צדיק לא מיקרי ,כיון שיש
לו עונות עכ"פ ,הרי שמע לעצת יצה"ר,
וממילא היצה"ר נעשה איש עליו כנ"ל.
אבל מי שיש לו כולו זכיות בלי עונות כלל,
כי לא שמע כלל לעצת יצה"ר בשום פעם,
זה שפיר נקרא בשם הנוסף בשם איש
צדיק ,עבור מלבד שהוא צדיק בזכיות ,אבל
אף גם גבר על היצה"ר ונעשה עליו איש,
כי היצה"ר נשאר תש כח כנקיבה כנ"ל.
והן הן ביאור מקראי הקודש הנ"ל ,אלה
תולדות נח נח ,ר"ל תולדות של נח
היה נח הוא בעצמו ,שהוא עשה את עצמו,
ונתן טעמו בצדו באומרו איש צדיק ,ר"ל נח
נקרא בשם איש צדיק ,כי הוא נעשה איש
על היצה"ר ולא שמע לו כלל מתחלה ,ולא
היה צריך לעזר אלהי' ,ומשום הכי הוי
כאלו עשה את עצמו כנ"ל במדש רבה אם
שמרתם את התורה הרי כאלו עשיתם את
עצמיכם כנ"ל ,ומשום הכי תמים היה
בדורותיו ,ר"ל אף שכל הדור היו רעים
וחטאים כנודע ,היינו מפני ששמעו מתחלה
לעצת יצה"ר ומתגבר עליהם כזכר כנ"ל,
משא"כ נח שלא שמע לו כלל ונשאר
תמים ,כי היצה"ר תש כחו כנקיבה אצל נח
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כנ"ל .ומשום הכי נמי את האלהים התהלך
נח ,והיינו עפ"י הידוע מדת הדין אומרת
נפש החוטאת היא תמות כדאיתא במדרש
)ילק"ש תהלים רמז תש"ב( ,וא"כ ממילא אם
האדם חוטא בשום פעם אז חרוץ משפטו
למות ,כי מי יוכל להצטדק בדין ,אשר לא
כן אצל נח שהוא לא חטא כלל כנ"ל ,וא"כ
שפיר היה לו תקומה ע"י מדת הדין ,וזהו
את אלהים התהלך נח ,את אלהים דייקא,
ר"ל גם את אלהים דהוא מדת הדין ,מ"מ
היה לנח הליכה וקיום בעולם גם ע"י מדת
הדין.
ובזה מבואר נמי דברי רש"י ,שפירש אלה
תולדות נח איש צדיק ,כיון שהזכירו
ספר בשבחו ,ומקשין רבים א"כ למה לא
סיפר בשבחו לעיל בהזכירו בסדר בראשית
כבר איזה פעמים .אבל י"ל לדברינו הנ"ל,
ואף גם מבואר אצלי הסמיכות הפרשות,
מה כתיב למעלה ויאמר ה' אמחה את
האדם וגו' מאדם ועד בהמה וגו' ונח מצא חן
בעיני ה' ,אלה תולדות נח וגו' ,והיינו עפ"י
מה דאיתא במדרש רבה שם )ל"ג ,ג'( ויאמר
ה' אמחה את האדם וגו' ,אוי לרשעים
שמהפכין מדת הרחמים למדת הדין
שנאמר ויאמר ה' אמחה וגו' ע"ש ,ולפ"ז
לכאורה קשה אם נהפך הכל למדת הדין
ומדת הדין הרי אומרת נפש החוטאת היא
תמות וכנ"ל ,וא"כ האיך ניצול נח בדור
הזה ,הרי אין צדיק בארץ אשר יעשה טוב
ולא יחטא כנודע ,וממילא כיון שהיה לו
חטא ,מדת הדין אומרת נפש החוטאת
תמות כנ"ל ,אבל באמת לדברינו הנ"ל לא
קשיא מידי ,דאין אדם צדיק דייקא ,ור"ל
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למי שנקרא בשם צדיק לחוד ,הוא זה הוא
אשר אין יעשה טוב ולא יחטא ,משא"כ נח
היה נקרא בשם הנוסף בשם איש צדיק ,כי
הוא היה האיש על היצה"ר ולא שמע לו
כלל כנ"ל ,א"כ גם מדת הדין היה מסכים,
כיון שלא חטא כלל וכנ"ל.
וזהו אומרו ויאמר ה' אמחה את האדם וגו'
ונח מצא חן בעיני ה' ,וקשה כיון
דכתיב ויאמר ה' ,צ"ל דגם מדת הרחמים
נהפך לדין כנ"ל במדרש רבה ,וא"כ קשה
האיך מצא נח חן בעיני ה' ,הא כולו נהפך
לדין ,ומדת הדין אומרת נפש החוטאת היא
תמות ,ואין צדיק בארץ אשר יעשה טוב
ולא יחטא כנ"ל .לזה קמסמיך ואמר אלה
תולדות נח נח ,שנח בעצמו היה תולדות
שלו ,כי הוא עשה את עצמו ,באשר איש
צדיק ,ר"ל שהוא נקרא בשם הנוסף איש
צדיק ולא צדיק סתמא כנ"ל באריכות,
ושפיר מצא נח חן ,עד את אלהים התהלך
נח ,שהיה לו הליכה וקיום גם על ידי מדת
הדין כנ"ל והבן.

והן הן דברי רש"י הנ"ל ,דכיון דכתיב
מקודם ויאמר ה' אמחה וגו' ,וקשה
א"כ למה ניצול נח הא הכל נהפך לדין
כנ"ל ,לכן בא כעת לספר בשבחו שהיה
איש צדיק וכנ"ל ,ושפיר את אלהים
התהלך נח.
)כת"י חשק שלמה(
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במדרש רבה סדר זו פ' ל' סי' א' איתא
וז"ל ,אלה תולדות נח ,הדא הוא
דכתיב )משלי י' כ"ה( בעבור סופה ואין רשע
וצדיק יסוד עולם ,בעבור סופה זה דור
המבול ,וצדיק יסוד עולם זה נח ,הפוך רשעים
ואינם )שם י"ב ,ז'( זה דור המבול ,ובית צדיקים
יעמוד )שם( זה נח ,הדא הוא דכתיב אלה
תולדות נח עכ"ל.
ויש לדקדק חדא דסיים הה"ד אלה
תולדות נח ,מה היה קשה לו באלה
תולדות נח ,דמיושב במה שאמר מקודם
ובית צדיקים יעמוד זה נח .ועוד הלא לא
אמר מקודם כי אם זה נח ,ותולדות מאן
דכר שמייהו .גם למה מביא שני פסוקים,
בעבור סופה וגו' ,הפוך רשעים וגו' ,בחדא
ג"כ הוי סגי .וביותר יש לדקדק ,מתחלה
אמר הה"ד בעבור סופה וגו' ,והדר מסיים
ואמר הפוך רשעים וגו' ,והוי ליה נמי לומר
הה"ד הפוך רשעים וגו' ,דהרי הפסוק
בעבור סופה וגו' אינו סמוך אצל הפסוק
הפוך רשעים וגו' )עיין משלי י"א(.
כדי להבין נבאר מקודם הך קרא הפוך
רשעים וגו' ,דקשה לשון הפוך
דקאמר ,היה לו לומר יאבדו רשעים או
פורעניות אחר ,מה לשון הפוך .ועוד מה
דמסיים ובית צדיקים יעמוד הוא מלתא
דפשיטא ,מהיכי תיתי לא יעמוד בית
צדיקים .אבל אמרתי עפ"י דברי תורת
חיים במס' חולין דף פ"ו )ע"א( שהקשה
למה היה בדור המבול היפך שמצינו בשאר
הדורות ,כי מצינו בכמה דוכתי )עיין שבת
ל"ג (:דגדול הדור נתפס בעון הדור ,ומדוע
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בדור המבול היה בהיפך הדור כולו נמוחו
במי המבול ונח ניצול .ותירץ שם דהעולם
הזה נברא במדת הדין ובמדת הרחמים
כנודע )ב"ר י"ב ט"ו( ,והנה גדול הדור שקול
ככל הדור ,כדאיתא במדרש פ' חקת )י"ט,
כ"ח( משה שקול ככל ישראל ומשה הוא
ישראל וישראל הן משה ,והנה כששונאי
ישראל חייבים כלייה ח"ו ,מחלק הקב"ה
הדור לשני חלקים] ,כל[ הדור לחלק אחד,
וגדול הדור ששקול ככל הדור לחלק שני,
וממילא מגיע חצי למדת הדין והחצי
למדת הרחמים ,כי בשניהם נברא העולם,
אך כאשר בעת הבריאה הקדים הקב"ה
מדת הרחמים למדת הדין ,כדפירש"י על
פסוק )בראשית ב' ,ד'( ביום עשות ה' וגו' בפ'
בראשית ,משום הכי הקדימה למדת
הרחמים לברור לו החלק היפה ,ובורר
לעצמו כל הדור ,וגדול הדור ניתן למדת
הדין .וכל זה בשאר הדורות ,אבל בדור
המבול שהפכו מדת הרחמים למדת הדין
כדאיתא במדרש רבה )ל"ג ,ו'( ,נטל המדת
הדין חלק כדינה ,ונטל חלק יפה כל הדור,
ולכן נאבדו כולן ,אבל נח נמלט אף שעלה
לחלק מדת הדין ,כאשר הוא בצדקותו
הפכו למדת הרחמים ,זהו תוכן דברי תורת
חיים הנ"ל.
ובזה מתוק דברי החכם באומרו הפוך
רשעים ,ר"ל שהם דור הפוך ,שהם
רשעים כ"כ עד שמהפכים מדת הרחמים
למדת הדין ,ואז ממילא ואינם ,ר"ל כולם
יאבדו ,אבל ובית צדיקים יעמוד ,היפך נהוג
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בשאר הדורות שכולם קיימים וגדול הדור
שהוא הצדיק נתפס בעונם ,וכנ"ל בתורת
חיים גבי דור המבול ,והבן.
והן הן דברי מדרש רבה הנ"ל ,אלה תולדות
נח ,והיה קשה ליה הא לא הוזכר כלל
התולדות בפסוק זה כקושית רש"י ,ואי
כתירוץ רש"י בהאי סדר דמעשי צדיקים
הם תולדותיו ולפי שהזכירו סיפר בשבחו,
קשה הא גם לעיל בסדר בראשית מזכירו
כמה פעמים ולא סיפר בשבחו )ועיין מה
שכתבתי כבר ע"ז לעיל( .ולזה אמר הה"ד
בעבור סופה ואין רשע זה דור המבול וצדיק
יסוד עולם זה נח ,וקשה כיון דנח היה צדיק
יסוד עולם ,הרי הוא גדול הדור ,ממילא הי'
נופל לחלק מדת הדין ,ואמאי בעבור סופה
ואין רשע זה דור המבול ,הא להיפך הוי
למיהוי ,הצדיק נח נתפס בעונם ,והם ניצולו
כמו בכל הדורות כקושית תורת חיים הנ"ל.
ולזה מתרץ ובא ואומר הפוך רשעים ואינם
זה דור המבול ,ר"ל דור המבול היו מאותן
שהם דור הפוך שמהפכין מדת הרחמים
למדת הדין ,ומשום הכי ואינם ,באשר כולו
נהפך לדין ,ונטל מדת הדין לחלקו הדור
כולו כדינו כנ"ל בתורת חיים ,וממילא ובית
צדיקים יעמוד זה נח ,כי לגבי נח היה
בהיפך ,שבצדקותו היה מהפך מדת הדין
למדת הרחמים כנ"ל בתורת חיים.

ולזה מסיים נמי שפיר המדרש רבה הנ"ל
הה"ד אלה תולדות נח ,ר"ל משום
הכי שפיר כתיב אלה תולדות נח על מעשי
צדיקים שהם תולדותיהם כנ"ל הכא דווקא,

בתי

פרשת נח

כדי לתרץ למה כתיב מקודם ויאמר ה'
אמחה את האדם וגו' ונח מצא חן ,הא
להיפך הוי למיהוי כקושית תורת חיים
הנ"ל .לזה שפיר קמסמיך ואומר אלה
תולדות נח ,שהיה כ"כ צדיק עד את
אלהים התהלך נח ,שגם היה לו הליכה
וקיום ע"י מדת הדין ,שהפך מדת הדין
למדת הרחמים וכנ"ל )ועיין מה שכתבתי
לעיל מזה(.
)כת"י חשק שלמה(

*
במקראי קודש )ו' י"ג( ויאמר אלהים לנח קץ
כל בשר וגו' ,עשה לך תיבת וגו',
והקימותי את בריתי אתך וגו' ,ויעש נח ככל
אשר צוה אותו אלהים כן עשה ,ויאמר ה'
לנח בא אתה וכל ביתך אל התיבה כי אותך
ראיתי צדיק לפני בדור הזה.

ויש לדקדק בתחלה כתיב ויאמר אלקים
לנח ,והדר כתיב ויאמר ה' לנח וגו',
ולמה דיבר מתחלה במדת הדין דהוא שם
אלהים ,והדר בשם ה' דהוא מדת הרחמים
דבר אתו .גם כפל מלת ויעש נח וגו' כן
עשה .גם מלת לפני הוא מיותר ,דהוי סגי
באומרו כי אותך ראיתי צדיק וגו' ,ומה
לפני .גם בדור הזה דקאמר צריך הבנה.
ועוד יש לדקדק למה לא אמר לו בתחלת
צוותו עשיית התיבה כי אותך ראיתי צדיק
וגו'.
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אמנם בענין עשיית המצות ועבודת ה' ב"ה
מצינו שתי בחינות ,א' שהגוף מצד
עצמן אינו נהנה בהם ,כמו ציצית תפילין
שופר וכדומיהן ,דלית הנאה להאדם
העושה אותן מצד עצמן ,אך ורק כי כן
מצווה מאל רם ונישא ,ועלינו מוטל לקיים
עול גזרת מלכותו יתברך .ועוד יש מצות
שהגוף נהנה בהם מצד עצמן ,כמו לאכול
ולשתות ולהתענג בשבת בבשר ודגים ויין
וכדומה כנודע ,וכן לשמוח בשמחת יום
טוב ושמחת בחגיך ,וכן לשמוח חתן וכלה
ולאכול בסעודתן ,ושאר סעודות של מצוה
ואכילת ערב יום כיפור ,הרי באלו המצות
הרי הגוף נהנה בהם מצד עצמן ,באשר כי
טוב לאכול ולשתות ,וחיך אוכל יטעם לו.
והנה וודאי במצות ראשונות שהגוף מצד
עצמן אינו נהנה בהם ,מעתה בזה שעושה
מצות אלו וודאי אינו עושה כי אם לשם
מצוה כי כן ציוה אותו אלהים ,כי בלא"ה
לענין מה יעשה אותה האדם ,אשר לית
ליה שום הנאה בעולם מהם ,משא"כ
במצות שניות הנ"ל שפיר מתענג בשבת
ויום טוב וכדומה ,ואוכל ושותה בנעימים
עבור כי תענוג הוא לו ,ואוכל האוכל עבור
כי טוב הוא למאכל ,אבל באמת עיקר
התענוג בשבת ויו"ט וכדומה צריך להיות
עבור קיום מצות ה' ב"ה בזה ,אשר צוה
שיתענג האדם בימים האלה ,ולא זולת
שום פנייה אחרת .והנה זאת המעלה שלא
יהיה כוונת האדם בעונג אכילה וכדומה של
מצוה רק במה שהוא מצוה לא זולת ,רחוק
המציאות כנודע ,זולת במי שהוא צדיק
בתמימות ,ויראת ה' כצינה תעטרהו.
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והנה כמו כן מצינו גבי נח ,שאמר לו ה'
קץ כל בשר בא לפני וגו' והקימותי
את בריתי אתך וגו' ע"י התיבה להחיות
אותו ואשתו ובניו ,א"כ ודאי שמחה היה
לפניו בזה ששמע שהוא ובניו חיה יחיו
בעולם ,אף שכל הדור ימותו הם וכל אשר
להם ,ומעתה ממילא י"ל מה שעשה נח
התיבה היה בשמחה ובטוב לבב עבור
שמחת קיום עצמו ובניו ובני ביתו ,ובא
הכתוב להשמיענו צדקת נח בזה ,כי עיקר
עשייתו ובניינו של התיבה לא היה כוונת
נח כי אם לקיים מצות בוראו ית' שצוה לו
לעשות תיבה ,לא זולת .וזהו ויעש נח ,ומהו
היה עשיית שלו ,לזה מסיים ואמר כאשר
צוה אותו אלהים כן עשה ,ר"ל אף שהיה לו
לעשות התיבה בשביל הצלת עצמו ובני
ביתו כנ"ל ,אפילו הכי לא פנה בזה ,ועיקר
מגימותיו בעשיית התיבה היה לקיים מצות
אלהים ,וזהו כאשר צוה אותו אלהים כן
עשה והבן.
ומשום הכי שפיר אמר לו ה' כי אותך
ראיתי צדיק לפני ,כי באמת מי
שעושה המצוה גם למענו ג"כ צדיק יחשב,
)כדאיתא ברז"ל )פסחים ח (.האומר סלע זו
לצדקה בשביל שיחיה בני הרי זה צדיק
גמור( ,אך צדיק כזה לא מיקרי צדיק לפני
ה' לבד ,כי אם גם צדיק לעצמו ,כי מה
שעושה עושה גם למענו וטובתו ,משא"כ
הצדיק שאינו מרגיש בטובה המגיע לעצמו,
רק כל מגימותיו ועשייתו אינו כי אם לקיום
מצות בוראו ,זה שפיר צדיק לפני ה' לבד
מיקרי ,כי כל מה שהוא עושה אינו עושה
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כי אם לפני ה' ולא זולת .וא"כ שפיר נח
בעשיית התיבה כיון שכל מגימותיו לא היו
למען טובתו המגיע אליו בזה ,כי אם לקיים
כאשר צוה ה' כן עשה כנ"ל ,ומשום הכי
שפיר אמר לו ה' אותך ראיתי צדיק לפני,
לפני דייקא ,ולא לפניו לו לעצמו ,כי אם
כל עשייתו היה לפני ה' לבד.
אך שמא תאמר א"כ למה ציויתי כלל על
עשיית התיבה ,והכי קצרה ידי
להחיותך בלא זה ,בשלמא בלאו הנ"ל
הייתי אומר שאינך כדאי מצד עצמך
להנצל ,כי אם בזכות אחרים אתה ניצול,
)וכדאיתא דיעה אחת במדרש רבה סדר זו
)עיין פ' ל"ד סי' ט' ,ועיין תנחומא ט'( בזכות
אברהם שיצא ממנו ניצול ע"ש( ,וא"כ
שפיר צריך לבנין התיבה ,כדי להיות בסתר
ובצפון ,לבלתי ראותו בפורעניות הדור
והוא ניצול )וכדמצינו בכה"ג גבי לוט
במעשה דסדום שנאמר לו )בראשית י"ט ,י"ז(
אל תביט מאחריך וגו' ,ופירש"י כיון דאתה
ניצול בזכות אברהם אינך כדאי לראות
בפורענותם ואתה ניצול( .משא"כ כעת
שגילה לו הקב"ה ואמר לו כי אותך ראיתי
צדיק לפני ,והיינו רק לפני ולא זולת ,וא"כ
היה נח מכת צדיקים התמימים במעשיהם
לשם שמים ,וא"כ שפיר תאמר א"כ ]מה
לו[ לבנין התיבה כלל .ולזה מסיים ואמר לו
בדור הזה) ,ובי"ת הוא הסבה ,כמו בראשית
]בשביל ראשית[ )רש"י ר"פ בראשית(( ,ר"ל
בשביל הדור הזה היה בנין התיבה,
וכדאיתא במדרש רבה ובפירש"י סדר זו )ו'
י"ד( כדי שיראו ]אנשי דור המבול[ שעוסק
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בבנין זה ושואלין אותו ומשיב להם מפני
מי המבול ,ואולי ישובו ,אבל ]להצלת נח[
לא היה צריך לבנין התיבה ,כי אותך ראיתי
צדיק לפני ולא זולת כנ"ל.
ומעתה מטעם זה נמי כתב בתחלה ויאמר
אלהים דהוא מדת הדין כנ"ל,
והדר כתיב ויאמר ה' שהוא מדת הרחמים
כנ"ל ,היינו עפ"י מדרש רבה סוף בראשית
)ל"ג ג'( ויאמר ה' אמחה את האדם וגו' ,אוי
להם לרשעים שמהפכין מדת הרחמים
למדת הדין שנאמר ויאמר ה' אמחה וגו',
)ועיין מ"ש כבר לעיל מזה( ,וצדיקים
מהפכין מדת הדין למדת הרחמים ,וכתב
היפה תואר שם דמ"מ איכא נפק"מ בין
מדת הדין למדת הרחמים ,אצל צדיקים
רשעים ובינונים ,דדוקא רשעים טפי כדור
המבול מהפכין מדת הרחמים למדת הדין,
וכן להיפך צדיקים טפי מהפכין מדת הדין
לרחמים אבל שאר צדיקים רשעים
ובינונים ,יהיה שם זה לרחמים וזה לדין
ע"ש .ומעתה י"ל מתחלה באמת אף נח לא
היה כדאי וכדאיתא במדרש רבה כנ"ל,
ומשום הכי ויאמר אלקים כו' עשה לך תיבת
וגו' ובאת אל התיבה וגו' ,כי גם אתה אינו
ניצול בזכותך ,ואינך כדאי לראות
בפורענותם ואתה ניצול כנ"ל ,ומשום הכי
כתיב ויאמר אלהים ,כי הכל נהפך לדין
כנ"ל במדרש רבה ,אך נח ניצול בזכות
אברהם שיצא משם בנו כנ"ל במדרש רבה.
אבל באמת ויעש נח ,ר"ל עיקר עשייתו היה
כאשר צוה אותו אלהים כן עשה ,שכל
עשייתו היה רק לקיים מצות בוראו כנ"ל
באריכות ,אף שהתיבה היה לטובתו
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ולהנאתו כנ"ל ,מ"מ לא כיון בעשייתו רק
לקיים מצות בוראו ,וא"כ צדיק כזה וודאי
מכת הצדיקים טפי הוא שמהפכין מדת
הדין למדת הרחמים ,לכן מיד ויאמר ה'
לנח ,ר"ל מחמת שהגיע להמעלה כזה,
נהפך אצלו מדת הדין למדת הרחמים ,וזהו
ויאמר ה' דייקא ,ואמרו לו בא אתה וכל
ביתך אל התיבה ,שראוי אתה להצילך
]וביתך[ כל אשר לך ,כי אותך ראיתי צדיק
לפני ,ולא זולת כנ"ל באריכות ,אך ורק
עיקר עשיית התיבה הוא בדור הזה ,בשביל
דור הזה אולי ישובו כנ"ל.
ומה מתקו בזה דברי מדרש רבה סדר זו
פל"ב סי' ג' וז"ל ,כתיב )תהלים י"א ,ה'(
ה' צדיק יבחן וגו' ,אמר ר' אלעזר משל
לבעה"ב שהיו לו שתי פרות ,אחת כחה
יפה ואחת כחה רע ,על מי נותן את העול,
לא על זאת שכחה יפה ,כך אין הקב"ה
מנסה אלא הצדיקים שנאמר ה' צדיק יבחן,
ה' צדיק יבחן זה נח שנאמר ויאמר ה' אל
נח עכ"ל.
והנה המאמר הזה תמוה מאוד ,חדא מה
]קשה[ ליה בהך קרא ויאמר ה' אל
נח וגו' ,דהא דמייתי עלה עלה הך דרשא.
ועוד קשה ביותר ,מה דבר ]נסיון[ היה אצל
נח במה שאמר לו הכא בא אל התיבה וגו'
)ועיין ביפה תואר ונזר הקודש בזה(.
אבל לדברינו הנ"ל שפיר היה קשה ליה
למה כתיב מקודם ויאמר אלקים וגו'
והכא כתיב ויאמר ה' וגו' כנ"ל .ולזה פתח
ואמר ה' צדיק יבחן כו' זה נח ,ור"ל למעלה,
לא היה רק נסיון האיך יהיה אופן עשייתו
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ובניינו של התיבה ,אם שמוח ישמח על
שמועה הטובה כי שאר כל הדור ימוחו
במי המבול והוא ובני ביתו חיה יחיו כנ"ל,
ובזה יהיה כוונת בנין תיבתו ,או א ...דיהיה
לו שמחה בזה ,אבל אצלו שמחה מה זה
עושה ,רצונו לא היה רק לקיים צוות האל
יתברך שמו שציוה לו לעשות התיבה,
ורוצה לקיים מצות בוראו וכנ"ל .ומעתה
כיון דכתיב ויעש נח כאשר צוה אותו
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אלהים כן עשה ,הרי הכתוב מעיד שכל
כוונת עשייתו לא היה רק לקיים מצות
בוראו כנ"ל ולא זולת ,א"כ משום הכי ע"י
שמגיע למעלת מדריגה גדולה כנ"ל ....
הפך מדת הדין למדת הרחמים ,ומשום
הכי שפיר כתיב הכא ויאמר ה' גו' דהוא
מדת הרחמים וכנ"ל והבן.
)כת"י מס'  ,23חשק שלמה(

פרשת לך לך
במקראי קודש )בראשית י"ב א'( ויאמר ה' אל
אברם לך לך מארצך וממולדתך
ומבית אביך אל הארץ אשר אראך וגו' .והנה
רבים דקדקו הלא תחלה הוצרך לילך מבית
אביו ואח"כ ממולדתו ואח"כ מארצו ,וא"כ
האיך הפך הכתוב ואומר מארצך
וממולדתך וגו' .גם הכל יתר ,והוי סגי
באומרו לך לך אל הארץ אשר אראך,
וממילא ילך מארצו וממולדתו ומבית אביו.
גם מה אל הארץ אשר אראך ולמה לא
אמר אל הארץ אשר אומר אליך.

כדי להבין אמרתי דרך פשוט ,דהנה עיקר
הנסיון היה הכא לעזוב את ארצו
ומשפחתו וכל שכן אביו הזקן וכמ"ש
הרמב"ן ,ונגד זה נתן לו הוא ית' שכרו מדה
כנגד מדה נגד שלשתן ,נגד עזיבת ארצו
זכה לבוא אל ארץ ישראל הקדושה אשר
ה' ב"ה שוכן בה תמיד משא"כ בחוץ לארץ

כנודע ,ונגד עזיבת משפחתו וקרוביו זה
לצאת ממנו בנים אלו ישראל הנאמר בהם
מי גוי גדול אשר לו אלקים קרובים אליו
)דברים ד' ז'( ,ונגד עזיבת אביו וביתו זכה
להיות בית אב חדש ,כי נעשה בריה
חדשה ,כדאיתא במדרש רבה פל"ט סי' י"ז
בה"א בראתי העולם הריני מוסיף ה"א על
שמך ואתה פרה ורבה ,ופירש הנזר הקודש
דע"י ה"א זו שברא העולם נעשה אברהם
ג"כ בריה חדשה ,ומשום הכי כתיב בישעיה
)נ"א ,א'( ]הביטו אל צור חצבתם ,וכן כתוב
בפ' בלק )במדבר כ"ג ,ט'([ מראש צורים
אראנו ,ופירשו המפורשים זה אברהם
שהיה ראש צורים ,והיינו שנעשה בריה
חדשה .ומשום הכי נמי אמרינן נדרים פ"ג
)ל"א (.האומר קונם שאיני נהנה לבני נח
מותר בישראל כו' ,ופריך וישראל מי נפקו
מכלל בן נח ,ומשני כיון דאקדש אברהם
מתקריא על שמיה ,והיינו כיון שאברהם
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נעשה בריה חדשה ובזה זכה להוליד כנ"ל,
אבל מגוף שהיה לאברהם מבן נח לא היה
לו כח להוליד את יצחק ,וכדכתיב מראש
צורים אראנו וכנ"ל ,וא"כ לא באו ישראל
משרש זרע בני נח כלל ,זהו תוכן דברי נזר
הקודש הנ"ל .וא"כ ממילא הוקם לאברהם
בהוספת ה"א על שמו בית אב חדש ,כי
מראש צורים אראנו ,עד שלא נקרא ע"ש
בני נח כלל וכנ"ל.
תו אקדים מה דאיתא בזוהר סדר זה
וז"ל ורזא דמילתא לך לך ,דהא קב"ה
יהיב ליה לאברהם רוח דחכמתא ,והוא ידע
כל חילין די ממנא על סטרי דישובא ,כד
מטי לגו נקודה דאמצעיתא דיושבא כו' ולא
סליק בידיה ,אשגח למנדע חילא די ממנא
עלה ולא יכיל לאתדבקא כו' ,כיון דחמא
קב"ה אתערותא דיליה כו' אתגלי עלה,
ואומר לך לך כו' אל הארץ אשר אראך,
אראך מה דלא יכלת למיקם עלה ולא
יכולת למנדע חילא דהאי ארעתא דאיהו
עמוק וסתים ,עכ"ל .מדבריו הקדושים
שמענו חילא וממנא דארעא דישראל לא
יכול אברהם אבינו למנדע ,עד הראה לו
הוא ית' בכבודו ובעצמו ,וזהו שאמר לו
אשר אראך כנ"ל.
)ע"ח(.

וזהו ביאור מקראי קודש הנ"ל ,ויאמר ה'
אל אברם לך לך ,כפירש"י להנאתך
ולטובתך ,וע"ז אמר מארצך ,ר"ל הליכה
מארצך יהיה לטובתך ,וממולדתך ,ר"ל
יציאתך ממולדתך יהיה לטובתך ,ומבית
אביך ,ר"ל גם עזיבת בית אביך יהיה
להנאתך ולטבתך ,והדר מפרש ,הליכה
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מארצך יהיה לטובתך ,אל הארץ אשר
אראך ,ר"ל בהליכה זו תבוא אל הארץ
אשר מצד עצמך לא יכלת למנדע חילא
וממנא דיליה ,כי עמיק וסתום עד אראך
אנכי כנ"ל בזוהר ,דהיינו שהוא ארץ אשר
ה' שוכן בה תמיד כנ"ל ,וממילא יש לך
טובה גדולה מהליכה זו ,שתבוא אל הארץ
הלזה אשר אראך ,שהוא ביתר שאת ויתר
עז ,מארצך אשר יצאת משם ,וגם יציאתך
ממולדתך יהיה לטובתך ,באשר ואעשך לגוי
גדול ,ואיתא במדרש רבה פל"ט סי' י"ד
אותה אומה שכתוב בה )דברים ד' ז'( כי מי
גוי גדול אשר לו אלהים קרובים אליו
עכ"ל ,וא"כ תחת עזיבת קרוביך
ומשפחתיך תזכה שבניך יהיו אלהים
קרובים אליהם וכנ"ל .וגם מעזיבת בית
אביך יהיה לטובתך ,באשר ואגדלה שמך,
וכתב שם בספר נזר הקודש פ' הנ"ל סי'
י"ז ,משום הכי לא נאמר ואגדל שמך ,כי
אם ואגדלה ,כי כך אמר לו ואגדל ה"א
בשמך ,והוא אות ה"א שבה נברא העולם,
וכך אתה תעשה לבריה חדשה בה"א זו
כנ"ל ע"ש .וא"כ הרי תקום לבית אב חדש,
ולא תקרא ע"ש בני נח כלל ,וכנ"ל מראש
צורים אראנו וגו' ,ועל ידי זה תזכה לפרות
ולרבות וכנ"ל ,וממילא היש לך טובה
גדולה מזו ,והבן.

ולפ"ז מהאי טעמא הפך לו הוא ית' הסדר,
ואמר תחלה לך לך מארצך וגו' ,כדי
להודיע לו שכרו מדה כנגד מדה ,ומשום
הכי קחשיב ואזיל ממדריגה למדריגה,
טובת מארצך היה לארץ ישראל הקדושה
כנ"ל ,וטובת ממולדתך היה ששם בארץ
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ישראל יזכה לבנים אשר לו אלהים קרובים
כנ"ל ,וטובת מעזיבת בית אביך יהיה
בהוספת ה"א על שמו ונעשה בריה חדשה,
ומראש צורים אראנו נאמר עליו ,ולא יקרא
על שם בן נח כלל וכנ"ל.

שהכנעני אז בארץ ואין לבניו זכות בארץ
כו' ,ואפילו לאחר שנכנסו לארץ ישראל
הוכרחו להגלות ממנה מחמת אותו עון כמו
שאמרו רז"ל )איכ"ר ב' ,א'( על פסוק )יחזקאל
ט' א'( קרבו פקודת העיר וגו' ,ומכל שכן
שאינו כדאי לכנוס לתוכה מתחלה כו'
ועמד להתפלל עכ"ל הזרע ברך הנ"ל.

*

תו אקדים מה דאיתא במדרש רבה פ'
וישב )עי' פ' פ"ד ,י"ד( וישנאו אותו,
בשביל שיצא ממנו ירבעם שעתיד
להשניאו לבעלים ע"ש .והקשו המפרשים
הא גם ]הם[ עשו את עגל ע"ש) .ואח"כ
מצאתי בספר כתונת פסים שהביא בשם
המדרש שיוסף בעצמו השיב להם כן
ע"ש(.

)כת"י מס'  ,23חשק שלמה(

במקראי קודש )י"ב ו'( ויעבור אברם בארץ
עד מקום שכם עד אלון מורה וגו'.
ופירש"י הראהו הר גריזים והר עיבל ששם
יקבלו ישראל שבועת התורה ע"כ .וכן איתא
במדרש )מדרש אגדה י"ב ,ו'( .והנה רבים
תמהו לענין מה הראהו בכאן מקום שכם
ההרים הללו הנ"ל.

ונ"ל לבאר עפ"י דרוש ,דאיתא בגמ'
דשבת דף פ"ח )ע"א( ויתיצבו
בתחתית ההר )שמות י"ט ,י"ז( ,מלמד שכפה
עליהם הר כגיגית ]אם תקבלו התורה
מוטב כו'[ ,אמר רבא מכאן מודעה רבה
לאורייתא )אם תקבלו התורה מוטב כו'(,
והדר קבלוהו בימי אחשורוש .והקשה
החידושי אגדות הא הדר קבלוהו בערבות
מואב ,ואמאי אמר רבא הדר קבלוהו בימי
אחשורוש ,ע"ש היטב.
ואיתא בזרע ברך שני סדר זה וז"ל ויעבור
אברם וגו' עד מקום שכם וגו',
דהנה מקום שכם כו' מוכן לפורעניות היה,
שם מכרו השבטים את יוסף ,וראה אברם
שם קטרוג גדול בשביל אותו עון עד

אבל י"ל בשלמא בעגל היה להם טענת
מודעה רבה) ,ואעפ"י שהיה עבודה
זרה דהוא משבע מצות בני נח ,מ"מ הא היה
שיתוף כדאיתא בסנהדרין )ס"ג ,(.ובן נח אינו
מצווה על שיתוף ,ועיין באו"ח סי' קנ"ו
)סעיף א' ברמ"א(( ,משא"כ לירבעם לא היה
טענת מודעה ,כיון דכבר קבלו בערבות
מואב ברצון כנ"ל.
ולפ"ז זהו דברי רש"י הנ"ל ,שאברהם עבר
במקום שכם ,וראה קטרוג של
מכירת יוסף שם כנ"ל ,והתפלל .לזה הראהו
הר גריזים והר עיבל ששם יקבלו ישראל את
התורה ,וא"כ שפיר עבדו במכירת יוסף,
בשביל שיצא ממנו ירבעם שעתיד
להשניאו לבעלים בלי שום טעם
ו]א[מתלא ,דהא כבר קבלוהו ברצון
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בערבות מואב כנ"ל ,ולא הוי קטרוג כלום
וק"ל) ,ועיין עוד בסמוך(.

*
במדרש רבה פרשה זו )מ' ו'( ואברם כבד
במקנה כסף וזהב ,הדא הוא דכתיב
)תהלים ק"ה ,ל"ז( ויוציאם בכסף וזהב ואין
בשבטיו כושל עכ"ל.

וכתב היפה תואר שעניני האבות סימן
לבנים ,ומה שאמר כאן ואברם כבד
מאד ,רמז שגם בניו יצאו ברכוש גדול
ממצרים .והקשה הפרשת דרכים בדרך
מצרים דרוש ה' וז"ל דלמה הביאו הפסוק
דכתובים ויוצאים בכסף וזהב ,ולמה לא
הביא מקרא מלא דכתיב בתורה )שמות י"ב
ל"ה( וישאילו ממצרים כלי כסף וכלי זהב
וגו' ,עכ"ל הפרשת דרכים הנ"ל.
ונ"ל לבאר ,ואגב אבאר עוד מאמר תמוה
בסנהדרין פ' חלק )צ"ג (.וז"ל בשעה
שהפיל נבוכדנצר את חנניה מישאל ועזריא
לכבשן אש ,אמר הקב"ה ליחזקאל לך והחיה
את המתים בבקעת מדורא ,כיון שהחיה
אותם באו עצמות וטפחו על פניו לאותו
רשע ,אמר מה טיבו של אלו ,אמרו לו
חבריהון של אלו מחיה מתים בבקעת מדורא,
פתח ואמר אתוהי כמה רברבין ותמוהי כמה
תקיפין כו' ע"כ.
והנה רבים תמהו מאד על המאמר הזה,
האיך תלוי תחיית המתים למה
שהפילם לכבשן אש ,גם למה באו עצמות
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וטפחו על פניו ,והתשובה מה שהשיבו
חבריהון של אלו מחיה מתים כו' אין להם
הבנה ,ושאר הקושיות יובנו מעצמם.
ונ"ל לבאר עפ"י גמ' דשבת )פ"ח (.ויתיצבו
בתחתית ההר )שמות י"ט ,י"ז( מלמד
שכפה עליהם הר כגיגית כו' ,אמר רבא
מכאן מודעה רבה לאורייתא ,הדר קבלוהו
בימי אחשורוש .והקשה חידושי אגדות
)למהרש"א( הא כבר קבלוהו בערבות מואב
)ועיין מ"ש מזה לעיל על רש"י( .וראיתי
בספר פרשת דרכים דרך הערבה )דרוש כ"ב(
שהביא בשם ר"י )הובא במרדכי שבועות פ"ג סי'
תשנ"ז( תירוץ ע"ז ,דהתם ג"כ היה להם
מודעה ,דהיו מתיראים מהקב"ה שלא
יכניסם לארץ ישראל .והביא שם בשם
תשובת מהרי"ק שורש קס"ו דהקשה על
דברי ר"י הנ"ל ,דהא דלא יכניסם לארץ
ישראל לא חשיב אונס ,דהא מניעת הטובה
לא חשיב אונס ,אלא דווקא עושה עמו
רעה חשיב אונס ,והביא ראיה לדבריו וכו'.
ותירץ מהרי"ק כו' שאני התם דכבר ניתנה
להם מורשה וירושה להם מאבותיהם כו',
ואם לא היה מכניסם לארץ ישראל הוי
חשיב אונס ,וה"נ הוי כאילו זכה בו כבר,
והקב"ה היה נוטל מהם ,ומשום הכי חשיב
אונס ע"ש .היוצא לנו מזה ,דאי ארץ
ישראל מוחזקת מאבותינו אזי גם בערבות
מואב היה להם טענת מודעה ,שהיו
מתייראים שלא יכניסם לארץ ישראל כנ"ל,
משא"כ אי ארץ ישראל אינה מוחזקת ,אז
לא היה להם מודעה בערבות מואב ,כי
מניעת הטובה לא הוי אונס )וע"ש בפרשת
דרכים הנ"ל שכתב כן בהדיא דתליא בזה(.
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תו אקדים מה דאיתא בגמ' דסנהדרין
צ - :אבל לא מובא שם פסוק זה( מנא לן
תחיית המתים מן התורה ,שנאמר )בראשית
י"ז ,ח'( ונתתי לך ולזרעך אחריך ,והיכן נתן
כלום לאברהם ,אלא על כרחך דקאי לאחר
התחייה .וכתבו המפורשים )בגדי אהרן פ'
בראשית( דכל זה אי ארץ ישראל אינה
מוחזקת ,אבל אי ארץ ישראל מוחזקת הרי
כבר זכה בה ונתן לאברהם ,וא"כ לא מוכח
מפסוק זה תחיית המתים ע"ש .תו אקדים
מה דאיתא בסנהדרין )צ"ב (:דאותן עצמות
היו כפרו בתחיית המתים ,ומשום הכי
החיה אותן כדי להראותן להיפך דבריהם
ע"ש.
)דף

ולפ"ז מיושב המאמר הנ"ל ,דלכאורה
קשה על נבוכדנצר על מה ראה
ככה להחטיא את ישראל נגד אלהיהם
לעבוד עבודה זרה ,והלא רשע היה אבל לא
טיפש ,ועיין מזה בפרשת דרכים דרך
ארוכה )דרוש כ"ה( שנתעורר בזה .אבל י"ל
דהיה סובר דיש להם מודעה רבה על
אורייתא כיון דכפה עליהם הר כגיגית) ,וכן
מצאתי בזרע ברך שני במגלת אסתר על
מאמר )י"ב (.מפני מה נתחייבו כליה על
שהשתחוו לצלם וכו' ,ע"ש ובשאר
מפורשים ושמחתי( .אך ע"ז קשה הא כבר
קבלוהו ברצון טוב בערבות מואב ,וצ"ל
דהיה סובר כיון דארץ ישראל מוחזקת א"כ
הוי כנוטל משלהם ,שפיר הוי חשיב אונס
דלא יכניסם לארץ ישראל ,דלא הוי מניעת
הטובה כנ"ל בפרשת דרכים .אך היא גופא
קשיא מנא לן דארץ ישראל מוחזקת ,ואין
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לומר מקרא ונתתי לך וגו' ,דלמא קאי על
תחיית המתים כו' ,וצ"ל דנבוכדנאצר כפר
בתחיית המתים .ומשום הכי באותה שעה
שהפיל חנניה מישאל ועזריה לכבשן אש
לעבוד עבודה זרה ,ולהחזיק סברתו דהיה
להם מודעה רבה כנ"ל ,לזה אמר הקב"ה
ליחזקאל לך והחיה מתים בבקעת מדורא,
ובאו עצמות וטפחו על פניו ,ואיתא ברז"ל
)סנהדרין צ"ב (:שהיה לו כלי מאותן עצמות
וכשהיה שותה ממנה טפחו על פניו ,ושאל
מה טיבו ,והשיב לו חבריהון של אלו מחיה
מתים בבקעת מדורא ,והיינו משום שכפרו
בתחיית המתים להורות להם היפך
דבריהם כנ"ל .וכיון דראה תחיית המתים
פתח ואמר כמה אתוהי רברבין כו' כנ"ל ,כיון
דלא עלה על דעתו שיש תחיית המתים
כנ"ל ,ושפיר הראה לו בזה דשלא כדין כפר
בתחיית המתים ,וכיון שראה כך א"כ
ממילא י"ל על זה קאי הקרא ונתתי לך וגו',
על אחר התחייה כנ"ל ,ולעולם ארץ ישראל
אינה מוחזקת ,ולא היה רק מניעת הטובה
בערבות מואב ולא חשיב אונס ,וליכא
מודעה רבה אחר שקבלוהו בערבות מואב,
וא"כ שלא כדין השליך חנניה מישאל
ועזריה לכבשן אש לעבוד עבודה זרה
מחמת טענת מודעה ,דהא כיון דכבר
קבלוהו בערבות מואב שוב לא היה מודעה
להם כנ"ל ודו"ק.

*
ובזה יובן נמי כוונת הפסוק בתהילים הנ"ל
ויוציאם בכסף וזהב ואין בשבטיו כושל,
ולכאורה הוא מושלל הבנה מאי ואין
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בשבטיו כושל ,אבל לפי דברינו הנ"ל יבואר
על נכון.
רק אקדים עוד מה שהקשו המפורשים
אמאי לא נטלו עשיו וישמעאל חלק
ירושה בארץ ישראל ,דהרי הם ג"כ בניו של
אברהם ויצחק ,ואין מעבירין נחלה אפילו
מברא בישא כו' )ב"ב ל"ג .(:ותירצו דהיה
שכר עבודה של שעבוד מצרים ,והם לא
היו במצרים ולא שלמו חובת אביהם,
ממילא אין ירושה להם מאביהם .ועוד
תירצו דארץ ישראל אינה מוחזקת וא"כ
לא הוי ירושה כלל ,רק בזכות התורה ניתנה
לנו כדכתיב )תהלים שם פסוק מ"ד-מ"ה( ויתן
להם ארצות גוים בעבור ישמרו חוקיו וגו',
ומשום הכי אין לעשיו וישמעאל חלק
בארץ ישראל ע"ש .והנה לכאורה מוכח
כתירוץ ב' הנ"ל ולא כתירוץ א' הנ"ל ,דהנה
הפרשת דרכים כתב בדרך מצרים )דרוש ה'(
למה היה שתי ביזות ביזת הים וביזת
מצרים ,ותירץ שם ,חדא היה מחמת שכר
עבודה ,וחדא היה לקיים ואחרי כן יצאו
ברכוש גדול ,וזה ביזת הים דאחרי מופלג,
ע"ש באריכות .וא"כ ממילא כיון דהיו שתי
ביזות מוכח דארץ ישראל לאו שכר עבודה
היה ,וא"כ הדרא הקושיא לדוכתא למה לא
נטלו עשיו וישמאל חלק בארץ ישראל,
וממילא צ"ל כתירוץ ב' הנ"ל דארץ ישראל
אינה מוחזקת ולאו ירושה כלל.
תו אקדים מה שכבר הבאתי לעיל על
רש"י ,דאיתא במדרש וישנאו אותו
בשביל שיצא ממנו ירבעם שעתיד
להשניאו לבעלים .והקשו המפורשים הא
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גם הם עשו את עגל ,וכתבתי לעיל די"ל
להם היה טענת מודעה רבה ,משא"כ
בירבעם כבר קבלוהו בערבות מואב ,עיין
לעיל באריכות מזה .אך כל זה אי ארץ
ישראל אינה מוחזקת ,וא"כ לא הוי רק
מניעת הטובה שלא יכניסם לארץ ישראל,
ושפיר לא היה להם מודעה בערבות מואב
כמ"ש מהרי"ק הנ"ל ,אבל אי ארץ ישראל
מוחזקת ,א"כ גם בערבות מואב היה
מודעה שלא יכניסם לארץ ישראל ,דלא
הוי מניעת הטובה ,כיון דארץ ישראל
מוחזקת א"כ הוי כנוטל משלו דחשיב אונס
כנ"ל באריכות .אמנם מכח שנטלו שתי
ביזות מוכח דארץ ישראל אינה מוחזקת
כנ"ל ,וא"כ שפיר הוי מניעת הטובה
בערבות מואב ולא חשיב אונס ,ושפיר עשו
במכירת יוסף בשביל שיצא ממנו ירבעם.
תו אקדים עוד מה דאיתא ברש"י שיר
השירים על פסוק )א ,י"א( תורי זהב
נעשה לך עם נקודת הכסף ,תורי הזהב זו
ביזת הים דהיה רובו של זהב ,עם נקודת
הכסף זו ביזת מצרים דהיה רובו של כסף
ע"ש.
וזהו אומרו ויוציאם בכסף ובזהב ,היינו ביזת
מצרים דהיה רובו של כסף ,וביזת הים
דהיה רובו של זהב ,וממילא הוי שתי
ביזות ,וקשה למה היו שתי ביזות ,וצ"ל
אחד לקיים ואחרי כן יצאו ברכוש גדול,
ואחד בשכר עבודה כנ"ל בפרשת דרכים.
אך לפ"ז כיון דהיו נוטלים שכר עבודה
במצרים ,א"כ קשה למה לא נטלו עשיו
וישמעאל חלק בארץ ישראל כיון דלא
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שכר עבודה היה ,וצ"ל דארץ ישראל אינה
מוחזקת ואינה ירושה כלל ,וא"כ לפ"ז
ממילא ואין בשבטיו כושל ,ר"ל לא חטאו
במכירת יוסף ,דשפיר עבדו שלא יצא ממנו
ירבעם ,וליכא למימר הם גם הם עשו את
עגל ,זה אינו ,דלהם היה מודעה רבה,
משא"כ לירבעם כבר קבלוהו בערבות
מואב ,כין דארץ ישראל אינה מוחזקת א"כ
במה שלא היה מכניסם לארץ ישראל לא
הוי רק מניעת הטובה ולא חשיב אונס כלל
כמ"ש מהרי"ק הנ"ל וק"ל.
ולפ"ז מתורץ נמי המדרש הנ"ל ,רק
אקדים עוד מה דאיתא בפרשת
דרכים דרך צדקה ודרך הקדש )דרוש י"ז(
דהא דפליגי בגמ' )ב"ב קי"ט (.אי ארץ ישראל
מוחזקת או לא ,תליא אי יצאו מכלל בני
נח לגמרי קודם מתן תורה מימות אברהם
אי לא ,דאיתא במס' ב"ב )ק (:קום התהלך
]בארץ[ לארכה ולרחבה )בראשית י"ג ,י"ז(,
לקנות מקום הילוכו ע"ש ,והרמב"ם פ"א
מהל' מכירה )הי"ז( ופ"א מהל' זכייה )הי"ד(
פסק דעכו"ם אינו קונה בחזקה ,וא"כ אי
היה קודם מתן תורה דינו כבן נח ,א"כ לא
היה מועלת חזקה שלו ולא קנה אברהם
ארץ ישראל ,משא"כ אי היה מימות
אברהם דינם כישראל שפיר היה מועיל
החזקה וארץ ישראל מוחזקת היא ,ע"ש
היטב בפרשת דרכים הנ"ל.
תו אקדים מה שהקשה הפרשת דרכים
הנ"ל בדרך מצרים )דרוש חמישי( בשם
הרמב"ן )בראשית י"ב ,י'( מאחר שאברהם
חוטא בזה שהביא את אשתו הצדיקת
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במכשול עון מפני פחדו פן יהרגוהו ,והיה
לבטוח בה' שיציל אותו ואת אשתו כו',
א"כ האיך יתכן שה' יתן לו עושר ונכסים
שנתעשר אברהם אבינו בשביל המעשה
הזה המגונה עכ"ל ע"ש .אמנם אני כתבתי
במקום אחר )לע"ע מצאנו ד"ז בבית המדרש פ'
פנחס ,וע"ע מש"כ בפ' נשא( דכל זה אינו קושיא
רק אי היה קודם מתן תורה דינם כישראל,
אבל בבן נח הא קי"ל )סנהדרין ע"ד (:דבן נח
אינו מצווה על קידוש השם ,והרמב"ם )פ"ה
מהל' יסוה"ת ה"ד( פסק דכל שאינו מצווה
ודינו יעבור ואל יהרג אם נהרג ולא עבר
הרי זה מתחייב בנפשו ,וא"כ לפ"ז הרי כדין
עשה אברהם שלא הסכין את עצמו
במצרים) ,וכמ"ש הפרשת דרכים גופא
)דרוש א'( על אברהם האיך הסכין את עצמו
בכבשן אש ,והוכיח מזה דקודם מתן תורה
היה דינו כישראל ע"ש ,אבל אני כתבתי
במקום אחר )פני שלמה לסוכות סוף דרוש א'(
מזה אין ראיה דשפיר עביד שהסכין עצמו
בכבשן אש ,דהיה עבירה לשמה כדי להגין
על אדם הראשון ולקיים פסילי אלהיהם
תשרפון באש )דברים ז' כ"ה( ,ע"ש ,ובזוהר
)רע"מ ח"ג קי"א (:ובמפורשים מזה(.
ולפ"ז זהו כוונת המדרש הנ"ל ,ואברם כבד
במקנה מאד בכסף וזהב וגו' ,וקשה
איך יתכן שנתעשר אברהם אבינו ע"ה
במעשה המגונה כזה ,שהביא את אשתו
הצדיקת במכשול ולא בטח בה' כנ"ל ,לזה
מתרץ הה"ד ויוציאם בכסף ובזה ואין
בשבטיו כושל ,ופירושו כנ"ל כיון דהיה שתי
ביזות מוכח דארץ ישראל אינה מוחזקת,
ומכירת יוסף לא היה חטא כנ"ל ,וקשה הא
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קנה מקום הילוכו כנ"ל ,וצ"ל דלא היה
מועיל דדינו היה כבן נח וכנ"ל ,וכיון שדינו
היה כבן נח ממילא שפיר עביד אברהם
שלא הסכין את עצמו כנ"ל ,ושפיר דווקא
הביא המדרש הפסוק דכתובים ולק"מ
ודו"ק.

*
ובאלה הדברים יבואר עוד מדרש רבה
פרשה זו )ל"ט ,ט"ז( וז"ל ויבן מזבח,
ג' מזבחות בנה ,אחד לבשורת ארץ ישראל,
ואחד לקנינה ,ואחד שלא יפלו בניו בעי
עכ"ל .ומדקדק הזית רענן )ילקוט רמז ס"ז(
למה התפלל עכשיו על עי דווקא ע"ש.
ולפי דברינו הנ"ל יבואר ,רק אקדים עוד
מה דאיתא בזרע ברך שני סדר זו,
דלכאורה יש מקום תלונה על מה שנענש
עכן ,ואי משום שהחרים יהושע בחרם,
נראה לכאורה דלא חל החרם מעיקרו
משום שלא כדין החרים יהושע ,וכמו
שנראה שבא עכן גופא בטענה עליו
באומרו )יהושע ז' כ"א( ואראה בשלל אדרת
שנער וגו' ,ואיתא במדרש )במ"ר כ"ג ו' (.מה
שכתוב בתורה ראיתי ואכלת שלל אויביך
)דברים כ' י"ד( ,על כרחך שלא כדין החרים
כו' ,ומאחר שלא כשורה החרים ,הרי עכן
וכל ישראל מנוקים מאותו עון כו' .אבל
צריך שתדע כי חרם הראשון שהחרים
בישראל היה החרם שהחרימו השבטים
בשעה שמכרו את יוסף ,כדאיתא בפרקי
דרבי אליעזר שהחרימו וצרפו עמהם
הקב"ה שלא יגלו הדבר ע"ש .ומצינו
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שקיים הקב"ה החרם שלהם ולא גילה
הדבר ליעקב מפני החרם כמו שאמרו רז"ל
 ,ובשלמא אם כדין היתה המכירה והחרם
נעשית בהיתר שפיר ,אבל אם שלא כדין
נעשית המכירה והחרם עליהם שלא כדין
נעשית ונעשית בעבירה ,למה הסכים
הקב"ה באותו חרם ,אלא על כרחך צ"ל
דנלמד מכאן חומר החרם וכחו הגדול,
דאפילו נעשה על דברי עבירה היא
מתקיימת ,ולכך הקב"ה קיים החרם אעפ"י
שנעשה שלא כדין .וממילא מבואר כל מה
שיש להסתפק בחרמו של יהושע שלא
נעשית כדין כו' אם אעפ"כ קיים החרם או
לאו ,דנפשט מהחרם שעשו השבטים
במכירת יוסף ,דאם מכירת יוסף כדין הרי
החרם של יהושע י"ל שנעשה שלא כדין
ולא חיילא כו' ,אבל אם מכירת יוסף שלא
כדין היה ואעפ"כ הסכים הקב"ה באותו
חרם ,ש"מ דאפילו כשנעשה חרם שלא
כדין הוא חיילא ,ונמצא עכן חטא ונלכד כו'
עכ"ל ,ע"ש באריכות לענינו שם.
ולפ"ז כיון שנתבשר לאברהם בשורת ארץ
ישראל ,וגם נאמר לו קום התהלך
לארכה ולרחבה לקנות בחזקה כנ"ל ,על זה
בנה שתי מזבחות הנ"ל ,אחד לבשורת ארץ
ישראל ואחד לקנינה כנ"ל ,וא"כ כיון
שנתבשר לו ארץ ישראל וקנה בה מיד,
א"כ הוי ירושה לזרעו כנ"ל ,ולפ"ז ממילא
בערבות מואב ג"כ היה להם מודעה רבה
שלא יכניסם לארץ ישראל ,דלא היה
מניעת טובה ,כיון דהוי ירושה הוי כנוטל
משלו כנ"ל ,וממילא כיון דגם בערבות
מואב היה עדיין מודעה רבה ,היה מכירת
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יוסף חטא כנ"ל באריכות ,ואפילו הכי ראה
וידע שהסכים הקב"ה עמם על החרם,
וא"כ מוכח דאפילו חרם שנעשית שלא
כדין אפילו הכי חיילא ,ומשום הכי שפיר
התחיל דווקא הכא ועכשיו להתפלל על עי,
משא"כ בלא זה היה סובר דהחרם הנעשה
שלא כדין לא חיילא ,ומכירת יוסף כדין
היה כנ"ל בזרע ברך ,אבל השתא דראה
דקנה ארץ ישראל )ומדרש זה סובר דהיה
דינם קודם מתן תורה כישראל ומועיל
קנייתו בחזקה( ,ומבואר שפיר וק"ל.

*
ליקוטים
במדרש רבה )עיין פ' מ' ,ט"ז( ואברם כבד
מאד במקנה בכסף ובזהב ,הה"ד
)תהלים ק"ה ,ל"ז( ויוציאם בכסף וזהב ואין
בשבטיו כושל ,והוא תמוה )ועיין לקמן )בבית
מדרש ,הועתק לעיל( מה שכתבתי ע"ז
באריכות בסדר הנ"ל ,אבל כעת אפשר
בקיצור ובפשיטות(.

ונ"ל לבארו עפ"י מה שהקשו המפרשים
למה היו שתי ביזות ,כשיצאו
ממצרים ביזת מצרים וביזת הים ,והלא לא
כתיב רק )בראשית ט"ו י"ג( ואחרי כן יצאו
ברכוש גדול .אבל אמרתי עפ"י מה
שהקשה הרמב"ם בהלכות תשובה )פ"ו הל'
ה'( למה נענשו כלל המצרים ,הא היה גזר
ועבדום ועינו אותם וגו' )ברשית ט"ו ח'(,
ותירץ כלום בארץ מצרים כתיב ,בארץ לא
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להם כתיב .והראב"ד תירץ דמחת קושי
שעבוד שהוסיפו נענשו ,דזה לא היה בכלל
הגזירה יע"ש .ומעתה אני אומר שתיים הן
אמת ,ומשום הכי היה ביזת מצרים מחמת
שכר עבודה של שעבוד הפשוט ,וביזת הים
היה מחמת שכר עבודה של קושי
השעבוד.
אך לפי מה דאיתא במס' שבת י' א'
לעולם אל ישנה אדם אחד מבניו
שבשביל משקל כו' נתגלגל הדבר וירדו
אבותינו למצרים .והקשו תוספות הא היה
מחמת במה אדע כו' .ותירץ בספר עיון
יעקב דכלום בארץ מצרים כתיב ,אבל
אח"כ ששנאו את יוסף מדה כנגד מדה
נתגלגלו למצרים דוקא ,כי שם היו
מתעיבים ומשניאים לישראל ביותר משאר
מקומות ,כדכתיב )בראשית מ"ג ,ל"ב( כי לא
יוכלון לאכול את העברים לחם כי תועבה
וגו' ,וכן ויקוצו מפני בני ישראל )שמות א',
י"ב( ,זהו תוכן דברי עיון יעקב הנ"ל .ולפ"ז
הדרא קושיא הנ"ל לדוכתיה ,למה היו שתי
ביזות ,וליכא למימר כנ"ל ,קשה הא מחמת
שעבוד הפשוטי לא היה שייך להם שכר
כי כן נגזר מאת ה' ב"ה ,וגם מחמת מכירת
יוסף נגזר במצרים דוקא וכנ"ל .וצ"ל על
כרחך מכירת יוסף לא היה חטא כלל
וכדאיתא במדרשים תירוצים ע"ז.
ולפ"ז זהו שאמר הכתוב ויוציאם בכסף
וזהב ואין בשבטיו כושל ,והוא
מחוסר הבנה במה שאמר ואין בשבטיו
כושל ,פשיטא דאין מכשול היה ,מהיכי
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תיתי דיהיה ח"ו מכשול .גם אין לו המשך
למה שאמר ויוציאם בכסף וגו' ,והוי לסיים
וכסף לשבטיו.
אבל לדברינו אתי שפיר ,דאיתא ברש"י
שיר השירים )א' י"א( תורי זהב זהו
ביזת הים שהיה רובו של זהב ,עם נקודות
הכסף זהו ביזת מצרים שהיה רובו של
כסף .וזהו שאמר הכתוב הנ"ל ויוציאם
בכסף ובזהב דייקא ,שהוא ביזת מצרים
וביזת הים כנ"ל ,ולפ"ז ממילא מוכח ואין
בשבטיו כושל ,ר"ל על כרחך בשבטיו לא
היה מכשול והוא חטא של מכירת יוסף,
)שחטא נקרא מכשול כנודע )הושע י"ד ב'( כי
כשלת בעונך( ,דאי מכירת יוסף היה חטא
לא היה להם שתי ביזות ,כי מחמת שעבוד
הפשוטי לא היה שייך להם שכר ,כי היה
מן הדין להיות להם במצרים דוקא וכנ"ל
בעיון יעקב והבן.
אך לפי מה דאיתא בספרי
ק"כ( הענק תעניק לו וזכרת כי עבד
היית במצרים )דברים ט"ו ,ט"ו( ,והיינו כמו
שהענקתי לך במצרים כן תעניק לעבדך
ע"ש ,וא"כ היה במצרים שכר הענקה ,וכן
איתא במפרשים  .ולפ"ז לא מוכח כלל
דמכירת יוסף לא היה חטא ,ואעפ"כ היו
שתי ביזות חד משום הענקה וחד מחמת
קושי שעבוד ,אבל מחמת שעבוד הפשוטי
באמת לא היה שום שכר .אבל המפורשים
) (..כתבו ,כל זה אי היה להם אז דין עבד
עברי ,ואז שייך להם הענקה ,אבל אם היה
להם דין עבד כנעני ובעבד כנעני אין לו דין
הענקה ,וא"כ שפיר צ"ל דהיה שכר עבודה,
)פ' ראה פיסקא
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ושפיר מוכח דמכירת יוסף לא היה חטא
וכו' .והנה לכאורה מוכח דדין עבד כנעני
היה להם ,כיון דהיה עדיין קודם מתן תורה,
דהנה הרמב"ן הקשה על פסוק הנ"ל
ואברם כבד ]מאוד במקנה[ בכסף וזהב וגו',
דלמה התעשר אברם ע"י מעשה כזו אשר
היה מעשה מגונה ממנו שהביא אשתו
הצדקת במכשול מחמת פן יהרגוהו ,ולמה
לא הבטיח בה' ב"ה שיצילהו ,ולא הוי ליה
להביא אשתו הצדקת במכשול ,ומכל שכן
של יתעשר אברם עוד ע"י מעשה כזה
ע"ש .אבל כתבתי לקמן בסדר זו )בבית
מדרש ,הועתק לעיל( ,כיון דבן נח אינו מצווה
על קידוש השם ,והרמב"ם פסק היכא
דאינו מצווה על קידוש השם ועבר ונהרג
מתחייב בנפשו ,א"כ לא קשיא מידי קושית
הרמב"ן הנ"ל ,דשפיר עביד דלא הסכין
עצמו) ,וגבי כבשן אש באמת הקשה
הפרשת דרכים  ,ועיין לקמן מה שכתבתי
ע"ז(.
ולפי"ז שפיר מתורץ המדרש הנ"ל ,ואברם
כבד במקנה וגו' ,וקשה קושית
הרמב"ן הנ"ל ,וצ"ל דבן נח אינו מצווה על
קידוש השם ,ולפ"ז צ"ל קודם מתן תורה
דין בן נח היה לנו ,וממילא במצרים דין
עבד כנעני היה להם ולא היה שייך להם
הענקה ,וא"כ שפיר מסיים הה"ד ויוציאם
בכסף וזהב ואין בשבטיו כושל ,דכיון דדין
עבד כנעני היה להם ,שפיר מוכח דלא היה
בשבטיו כושל של מכירת יוסף מחמת
שתי ביזות כנ"ל באריכות ,וק"ל וקצרתי
מאד מאד.
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)ליקוטים כת"י בית מדרש ,דף (35

*
במדרש רבה פל"ט סי' א' איתא וז"ל
ויאמר ה' אל אברם לך לך וגו' ,ר'
יצחק פתח שמעי בת וראי הטי אזנך ושכחי
עמך ובית אביך )תהלים מ"ה ,י"א( ,אמר ר'
יצחק משל לאחד שהיה עובר ממקום למקום
וראה בירה אחת דולקת ,אמר תאמר
שהבירה זו בלא מנהיג ,הציץ עליו בעל
הבירה אמר לו אני הוא בעל הבירה .כך לפי
שהיה אברהם אבינו אמר תאמר שהעולם
הזה בלי מנהיג ,הציץ עליו הקב"ה ואמר לו
אני הוא בעל העולם ,ויתאו המלך יפייך כי
הוא אדוניך )שם פסוק י"ב( ,ויתאו המלך יפייך,
ליפותך בעולם ,והשתחוי לו ,הוי ויאמר ה' אל
אברם עכ"ל.
והנה רבו המדקדקים ,חדא מה קשיא ליה
בהך קרא ויאמר ה' אל אברם וגו',
דפתח וקדריש הך פסוק שמעי בת וראי
וגו' .שנית למה מאריך במשל זה באומרו
שהיה עובר ממקום למקום וכו' ,והוי סגי
לומר למי שראה בירה דולקת כו' .גם לענין
מה קאמר כלל הבירה דולקת ,הו"ל למימר
סתם ראה הבירה ואמר שמא אין לה
בעלים .גם במשל תחלה אומר הבירה זו
בלי מנהיג ,ומסים אני בעל הבירה ,וכן
בנמשל אני בעל העולם ,אני המנהיג הו"ל
לומר כפי החקירה שהיה לו) ,ועיין ביפה
תואר שהעיר בכל זה( .גם השמיט ושכחי
עמך וגו' ,ומתחיל ויתאו המלך וגו' .וסיים
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והשתחוי לו הוי ויאמר ה' אל אברם ,הנה
מלבד שאין לו ביאור כלל במה שאמר הוי
ויאמר ה' וגו' )וכמו שכבר העיר ביפה תואר
ונזר הקודש( ,אבל גם מלישנא והשתחוי לו
הוי ויאמר ה' דקאמר ,מפשטות לשונו
משמע מהא דקאמר והשתחוי לו מבואר
הא דכתב ויאמר ה' אל אברם ,וזה ודאי
צריך ביאור.
כדי להבין נקדים הידוע כל הארצות המה
תחת השרים והם מנהיגין אותם ,ואף
שהכל ע"י סבת כל הסבות ועילת כל
העילות ,אבל הכל דרך התלבשות השרים
ויש מסך מבדיל ,משא"כ בארץ ישראל
הקדושה הוא ארץ אשר ה' דורש בה
תמיד ,והוא תחת הנהגתו ית' ב"ה לבדו
כנודע .והנה הנהגה ע"י השרים אינו רק
דרך טבע ,כי אין ביד השרים והמזלות
לשנות חוץ לטבע אך ורק כפי שמחוייב
מציאותם ,ואין בידם להוסיף או לגרוע,
משא"כ הנהגה שהוא ע"י הקב"ה בכבודו
ובעצמו ,באשר הוא ברא העולם וטבעו,
ממילא בידו לשנות הטבע )ועיין בזה בנזר
הקודש במדרש רבה בראשית פ' ל' סי' ד'(.
ואיתא בפרקי דר' אליעזר בעת דור הפלגה
בחר לו י"ה ב"ה את אברהם וזרעו לבד,
והסיר השגחתו משאר האומות ומסרם
תחת הנהגת השרים עכ"ל ,והיינו כי כבר
תלתא זמנא הוי חזקה ,דור אנוש דור
המבול ודור הפלגה אשר הרשיעו למאד,
לכך הסיר מהם השגחתו לגמרי ומסרם
תחת השרים.
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גם כבר ידוע מעשי הרעים של הרשעים
בא להם מחמת אש היצה"ר אשר
בוער ודולק בקרבם באש התאווה למלאות
תאוותם הרע ,וכדכתיב )הושע ו' ו'( כי
קרבו כתנור לבם וגו' כולם יחדיו כתנור
וגו' ,וע"ש פירש"י ,וגם מצינו ברז"ל
)קידושין )פ"א ((.נורא בי עמרם כנודע.
ומעתה זהו ביאור מדרש רבה הנ"ל ,שמעי
בת וראי ,משל לאחד שהיה עובר
ממקום למקום וראה הבירה דולקת ואמר
תאמר שהבירה בלי מנהיג ,כך אמר אברהם
תאמר העולם בלי מנהיג ,ר"ל שהיה עובר
ממקום למקום ,וראה רשעת בני דורו בכל
מקום אשר אש היצה"ר דולקת ובוער
בהם ,וראה והתבונן כי הכל נמסרו מחמת
זה תחת יד השרים כנ"ל בפרקי דר'
אליעזר באמת ,וממילא אמר העולם בלי
מנהיג ,ר"ל לית להם מי שינהיגם פעם בכה
ופעם בכה ,רק עומדים על הנהגה אחת
כפי חיוב מציאותם ואין בידם לשנות
הטבע וכנ"ל ,וממילא תו לא מקרי מנהיג,
באשר הכל על הנהגה אחת הוא ,ומעתה
ממילא כיון שאברהם ראה באצטגני שלו
שלא יהיה מוליד כנודע ,היה חשש בזה
שבל ישונה טבעו ומזלו בזה ולא יוליד שוב
לעולם .ולזה הציץ עליו בעל הקב"ה ואמר
לו אני בעל העולם ,בעל העולם דווקא,
שאנכי בראתי העולם וטבעו ,וממילא בידי
לשנות הטבע .ומשום הכי ושכחי עמך ובית
אביך ,ואיתא בילקוט )תהלים מ"ה )רמז
תש"נ(( שהוא מה שאמר לו לך לך מארצך
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ע"ש ,ושם אעשך לגוי גדול באשר בידי
לשנות הטבע ,וא"כ אף שמזלך מורה שלא
תוליד ,אעפ"כ ואעשך לגוי גדול.
ולא זו בלבד ,אבל אף גם ויתאו המלך יפיך,
ליפותך בעולם ,כפירוש המפורשים
שם שיתפרסם הודך והדרך ושמך בעולם,
וכדאיתא במדרש רבה פרשה ל"ט סי' ב'
אברהם אבינו דומה לצלוחית של
אפופליסימון כו' כיון שהיתה מטולטלת
היה ריחו נודף ,כך אמר הקב"ה לאברהם
אבינו טלטל עצמך ממקום למקום ושמך
מתגדל בעולם עכ"ל ,והרי לפי הטבע
בהיות האדם שוקד על שמריו בארצו
ויושב בין זקני עמו ,כבוד שמו מתגדל
ומתכבד ,אבל בהיותו נע ונד בטלטול הדרך
בארץ נכריה ממקום למקום ,כבוד שמו
מתמעט וגורם לעצמו בזיון ,אפילו הכי
אצל אברהם היה היפוך זה ,אעפ"י שהיה
נודד והולך מגוי אל גוי ומממלכה אל עם
אחר ,אעפ"כ לא נתמעט כבוד שמו,
ואדרבה נתגדל כבוד שמו יותר ע"י הדרך,
)ועיין בהרמב"ן סדר זו ( ,וא"כ מזה תראה
עין בעין שאני עושה עמך חוץ לטבע.

אך פן תאמר היא גופא קשיא ,כיון
דהקב"ה רוצה לעשות עם אברהם
יותר מהנהגת שאר העמים ,שרוצה לשנות
טבעו ומזלו כנ"ל ,א"כ קשה למה לו
להטריחו לילך אל ארץ אחרת ארץ ישראל,
ולמה לא מגדלו בארץ מולדתו ובית אביו
ג"כ .ולזה מסיים ואמר מדרש רבה הנ"ל
והשתחוי לו ,ר"ל שם בארץ ישראל
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הקדושה השתחווה לו בלי מסך מבדיל
דרך התלבשות השרים ,רק לו לבדו ,כי
שם ה' דורש בה תמיד ,ועיני ה' ב"ה
בכבודו ובעצמו בה כנ"ל ,והשתחוי לו
דייקא ,היינו לו יתברך לבד בלי מסך
מבדיל ,וזהו כי הוא אדוניך ,שם איננו תחת
שליטת שום שר כי אם תחת יד הקב"ה
בכבודו ובעצמו ,וזהו אדוניך ,שם הוא
יתברך אדון שלך ולא זולת )ואדון הוא
לשון השגחה ,עיין ביפה תואר( ,וממילא
את השתחוי לו בלי מסך מבדיל) .וכה"ג
כתב נזר הקודש על מדרש רבה בראשית
פ"ל סי' י' שאמר הקב"ה לאברהם עד
שאתה מאיר לי מאספטומיא )שלי(
וחברותיה ,והוא חוץ לארץ ,בא והאיר לפני
בארץ ישראל ,היינו בחוץ לארץ הוא נראה
ה' מרחוק דרך התלבשות השרים ,ולכן
צוה לו לילך לארץ ישראל להאיר לו בלי
מסך מבדיל לפניו ית' ממש ע"ש( .וממילא
בארץ ישראל שם אתה תחת הנהגתי לבד,
ואנכי אוכל לשנות הטבע והמזל כנ"ל,
ומשום הכי שם אעשך לגוי גדול.
וזהו ממילא נמי מה שסיים ואמר המדרש
רבה הנ"ל הוי ויאמר אל אברם,
דהמפורשים כתבו למה לא כתב וירא ה'
אל אברם ,רק ויאמר ,כי לא היה רק
אמירה בלי מראה ,כי הקב"ה אינו נגלה
בחוץ לארץ )כדאיתא במדרש ופירש"י גבי
יונה )א' ג'( ויברח תרשישה וגו'( .והנה זה
גופא קשיא למה אינו נגלה בחוץ לארץ.
אבל באמת הוא פשוט ,כיון דכבר מסר
חוץ לארץ תחת יד הע' שרים כנ"ל ,והכל
דרך התלבשות השרים ,ולא שייך וירא ה',
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וזה פשוט .ומשום הכי כיון שאמר מדרש
רבה מקודם דווקא בארץ ישראל שם
והשתחוי לו לבד ,משא"כ בחוץ לארץ
כנ"ל ,שפיר מסיים ואמר הוי ויאמר ה' אל
אברם ,ר"ל משום הכי לא כתב וירא ה'
וכנ"ל והבן .
)כת"י מס'  23חשק שלמה(

*
במדרש רבה )ל"ט ,ט'( איתא ,אל הארץ
אשר אראך ,ולמה לא גילה לו
הארץ כדי לחבבה בעיניו עכ"ל )וכן פי' רש"י
בסדר זה( .והנה כבר הרגישו המפורשים
למה יהיה לו חביב ביותר בזה שלא גילה
לו הארץ) ,ועיין ביפה תואר ונזר הקודש
מזה(.

ואמרתי דרך פשוט ,דכבר הזכרתי לעיל
סדר נח דרכי צדיקים התמימים
במעשיהם ,לעשות המצוות ה' בלי שום
סיג ופנייה שבעולם ,רק לשם ה' ב"ה,
והנאתו מצד המצוה )כמו לאכול ולשתות
בשבת ויו"ט וכדומה( הוא ממאס בה כלל,
כי אם עיקר עונג ותשוקת נפשו אשר
מקיים מצות בוראו בזה ע"ש .והנה זהו היה
צדקת אברהם אבינו ,אשר לא היה רוצה
להנות בשום מצוה מצד עצמה ,כי אם
במה שהוא מקיים מצות בוראו .ומעתה
ממילא כיון דכבר חזינן שדעת אברהם
בלא"ה כבר היה דעתו ללכת לארץ כנען,
כדכתיב לעיל סוף סדר נח ויקח תרח את
אברם בנו וגו' ויצאו אתם וגו' ללכת ארצה
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כנען ,וא"כ ממילא אם שמוע ישמע
אברהם אח"כ מאת ה' ב"ה שצוה לו ללכת
ארצה כנען ,לא היה חביב בעיניו כ"כ,
כאשר אהב לעשות ציות האל ית' ,רצונו
לומר אברהם אהב לעשות מצות ה' באשר
הם מצותיו ית' מצד עצמן ,בלתי שום סיג
ופניית הנאה לו לעצמו כנ"ל) ,וכמבואר
אצלי דברי המשורר תהלים )קי"ב ,א'( אשרי
איש ירא ]את[ ה' ,ר"ל יראה התרוממות
דהוא ירא ה' כנודע ,היינו במצותיו חפץ
מאד ,היינו מצד שהם מצותיו ית' ולא זולת
פנייה אחרת( ,והרי בהליכה זו לארץ כנען
כבר היה דעתו לזה ,וא"כ נראה כמו שאינו
עושה למען צוות האל ית' ,כי אם למלאות
תאוותו אשר תאב כבר ללכת ארצה כנען
כנ"ל ,ולא לשם מצות האל ית' עצמה .ולכן
רצון יריאיו יעשה ,ואמר לו הוא יתברך
סתם לך לך וגו' אל הארץ אשר אראך ,כדי
שלא יהיה לצדיק התמים כמו אברהם שום
פנייה אחרת ,כי אם לקיים ציווי האל
יתברך ,וכאשר אהב לעשות כנ"ל.
וזהו שאמרו כדי לחבבה בעיניו לא גלה לו,
כי בהגלות לו הארץ ,לא יבצר שנראה
קצת פנייה אחרת בהליכה זו זולת המצוה
עצמה כנ"ל ,ומשום הכי לא גלה לו ,וקיים
אברהם מצות בוראו בהליכה זו כאשר
אהב ,וזהו כדי לחבבה בעיניו כנ"ל ומבואר.
)כת"י מס'  23חשק שלמה(

*
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ËÓ

במדרש רבה פכ"ט סי' ג' איתא וז"ל ,א"ר
סימון ג' מציאות מצא הקב"ה,
אברהם דכתיב )נחמי' ט' ,ח'( ומצאת את לבבו
נאמן לפניך ,דוד דכתיב )תהלים פ"ט ,כ"א(
מצאתי את דוד עבדי ,ישראל דכתיב )הושע
ט' ,י'( כענבים במדבר מצאתי את ישראל.
איתיבון חברי' לר' סימון והא כתיב )בראשית
ו' ,ח'( ונח מצא חן ,אמר להון הוא מצא
הקב"ה לא מצא ,עכ"ל .ויש לדקדק מה
מציאה שייך לגבי קב"ה לומר שהוא
יתברך מצא .גם למה הנהו שלשה אברהם
דוד ישראל היו מציאות ולא זולתם.

ואמרתי דרך פשוט ,עפ"י הידוע כי תכלית
כל הנבראים הוא האדם ,ותכלית
האדם הוא שישמור מצות ה' ב"ה ,כענין
שנאמר )קהלת י"ב ,י"ג( סוף דבר הכל נשמע
את אלהים ירא ואת מצותיו שמור כי זה
כל האדם ,ותכלית קיום המצות הוא שכר
בעולם הזה ובעולם הבא ,כי כל חפץ הוא
יתברך להטיב עם ברואיו בכל מילי דמטיב
ולהשפיע תמיד ברכתו ושפעתו על ברואיו,
אך המניעה מצד המקבלים ,וכאשר כתב
בעל ראשית חכמה בשער היראה פ"ב
מזה ,בזה שהאדם חוטא מגיע הפגם
להשמים ,שגורם ח"ו ועצר השמים ,באשר
הם צריכין לעצור שלא כדרכם ,ויגיע להם
צער מזה ,כמשל אדם שהוא נדיב וותרן
בממונו ,שאם יעכבו בידו שלא ליתן ,בלי
ספק יגיע לו צער .כלל הדבר תכלית
הבריאה הי' להטיב לאדם ,וכאשר בתחלת
בריאת אדם הראשון מכניסו הוא יתברך
לגן עדן לקבל שפעתו וטובתו גם בעולם
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הזה ,אך ורק מי מעכב ,שאור שבעיסה
מעכב ,מיד שהרגיל אדם הראשון להרגיל
עליו היצר הרע ,ע"י שהתאווה לחוה אשתו
לעין כל כנודע ,נתגרה בו נחש הקדמוני,
והיצר הרע מתגבר עליו בכל יום יום ,ובזה
בטל נתבטל ממנו כל הטובות ,עד כי גרש
יגרש מגן עדן .וכן דור אחר דור ,כמו דור
אנוש דור המבול דור הפלגה ,השחיתו
התעיבו אין עושה טוב .וממילא עתה ענין
כזה היה אצל כביכול אבידה ,שנאבד מה
שהיה עיקר כוונת הבריאה להטיב לאדם,
אבל מן הנמנע מחמת כי הלכו אחר
שרירות לבם ועצת יצר הרע כנ"ל ,ומגיע
הפגם להשמים להמניע הטובות כנ"ל.
אמנם כשבא אברהם אבינו והוא הכניע
היצר הרע כדאיתא במס' ב"ב די"ו ע"ב וכן
איתא ברז"ל )ירושלמי ברכות פ"ט ה"ה( ומצאת
את לבבו נאמן לפניך ,דקאי על היצה"ר
כנודע ,דהיצה"ר ג"כ היה נאמן אצל
אברהם ,ומשום הכי לגבי אברהם נהפך
הכל לטובה ,ונאמר בו כל הברכות
המיועד]ות[ לו ,וה' ברך את אברהם בכל,
וא"כ ממילא אצל אברהם שוב מצא
כביכול מה שאבד) ,וזהו לישנא דמציאה
בכל מקום על אבידה( .וכמו כן אצל דוד
מצינו שאמר )תהלים ק"ט ,כ"ב( ולבי חלל
בקרבי ,ודרשו רז"ל )ב"ב י"ז (.דקאי ג"כ על
היצה"ר שהכניע אותו דוד לגמרי ונעשה
חלל ,וג"כ נהפך לטובה אצלו ,שניתן לו
מלכות וממשלה לו ולזרעו אחריו ,עד אשר
גם מלך המשיח לעתיד במהרה המיועד
לכל הטובות שיהיו על ידו ,ג"כ יהיה חטר
גזעו כנודע ,וזהו הכל מגודל צדקתו אשר
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עומדת לעד ,וכי הכניע היצר הרע לגמרי,
וא"כ ממילא גבי דוד ג"כ מצא כביכול מה
שאבד .וכמו כן ישראל במדבר ,בשעת
מתן תורה נעקר יצה"ר מלבם כנודע )שבת
קמ"ו ,:יבמות ק"ג :ורשב"א שם( כשאמרו נעשה
ונשמע ,ובזה זכו לתורת אל יתברך ,אשר
היא מקור הטובות ושכר המצות כנודע,
וממילא מצא כביכול אז במדבר מה
שאבד.
וזהו דברי ר' סימון הנ"ל ,ג' מציאות מצא
הקב"ה ,אברהם דוד ישראל ,כי היה
יכול כביכול להטיב להם כפי חפצו
ותשוקתו בתחלת הבריאה ,אשר על זה
היה תכלית הבריאה כנ"ל ,ועד שבא
אברהם היה אבודה בדורות הקודמים לו
וכנ"ל .ולזה היתיבון ליה הא כתיב נמי ונח
מצא חן ,והוא גם הוא נתמלא בשפעת
טובות ממעל ,כי כל הדור נימוחו במי
המבול ,והוא ניצול עם בני ביתו וממנו שוב
הושת העולם כנודע .ושפיר השיב ע"ז הוא
מצא ,ר"ל באמת לא היה רק מצד מציאת
חן וחנינה לחוננהו במתנת חנם מאתו ית'
להקים העולם ,אבל הקב"ה לא מצא ,שאף
נח לא היה כדאי כדאיתא במדרש רבה שם
)כ"ח ,ט' ,וכ"ה בסנהדרין ק"ח (.אלא שמצא חן,
משא"כ אצל אברהם דוד ישראל שפיר
מצא הקב"ה ,מצד שהם הכניעו היצה"ר
כנ"ל והיו בתכלית השלימות וכנ"ל והבן.

ובזה מבואר נמי אצלי מה שדקדקו
המפורשים בהאי סדר ,שאמר הוא
ית' לאברהם לך לך מארצך וגו' ואעשך
לגוי גדול וגו' ,והכי ח"ו עביד אברהם על
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מנת לקבל פרס ,עד שהוצרך הוא ית'
להבטיח ברכות רבות כאלה על קיום דבריו
ית' לילך מארצו וגו'.
אמנם לדברינו הנ"ל ,כיון דעיקר תכליתו
של אדם להטיב עמו בזה ובבא,
באשר שמחה לכביכול בזה מאוד,
שנתמלא תשוקתו וחפצו להטיב ,כאיש
אשר הוא בטבע הנדיבות והוותרנות ,אם
הוא מטיב ומשפיע לזולתו הוא נהנה מאוד
ושמח בזה ,וכמו שכתב הראשית חכמה
הנ"ל על הפגם ח"ו ,כמו כן להיפוך שמחה
הוא לו באין מעצור להשמים להוריד
השפע ,וכבר כתב בספר הדרת אליהו
עפ"י ראשית חכמה הנ"ל ,שזה כוונת רז"ל
)אבות פ"ד מ"ב( שכר מצוה מצוה ,ר"ל השכר
אשר האדם מקבל בעשותו מצוה מאתו
ית' הוא מצוה בפני עצמו ,בזה שהאדם
מקבל שכרו כביכול נהנה ושמח ונחת ינחת
בו ,וממילא מי שמקבל שכר על מצוה
עושה מצוה שנית בזה שהוא ית' כביכול
נהנה ושמח בזה ,ודפח"ח.
ומעתה את כל אלה הודיע הוא ית'
לאברהם אוהבו ,ואמר לו לך לך
מארצך וגו' ,ומלבד מצוה זו דע שתקיים
עוד מצוה אחרת ,כי ואעשך לגוי גדול
ואברכך וגו' ,ובזה שאוכל להשפיע ברכות
על ידך אשר עד הנה היה נמנע כנ"ל
במדרש רבה ,בזה ממילא תהיה לך מצוה
אחרת ,כי שכר מצוה הוא בעצמו מצוה
כנ"ל ,וא"כ שפיר שמח אברהם בהודעה זו
אליו מאתו ית' ,כיון דכל כוונתו של
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‡

אברהם היה רק לשם ה' ב"ה ולא זולת
לעשות חפצו ורצונו ,והואיל ששמע כי הוא
ית' כביכול נהנה ושמח בברכתו וההשפעתו
עליו ,היה לו למשיבת נפש כי נעשתה בזה
חפצו ית' ב"ה ,אבל לא מה שנוגע מצד
עצמו) .ועיין לעיל מה שכ' על המדרש רבה
אשר אראך כדי לחבבה בעיניו(.
)כת"י מס'  23חשק שלמה(

*
במדרש רבה סדר זו פמ"ב סי' כ"א וז"ל
ידוע תדע ,ידוע שאני מפזרן תדע
שאני מכנסן ,ידוע שאני ממשכנן תדע שאני
פורקן ,יודע שאני משעבדן תדע שאני גואלן,
עכ"ל.
והנה באלו שלשה לשונות יש קושי הבנה,
שאמר על כולם ידוע תדע .גם כיון
דכתיב מקודם ויהי השמש לבוא וגו',
ואיתא במדרש רבה שם דביאת השמש
רמז לאברהם אבינו הד' מלכיות ,וע"י זה
אחזתו רעד ואימה ,א"כ מה השיבו אותו
הקב"ה באומרו ידוע שאני מפזרן או
ממשכנן או משעבדן ,הלא כל אלה היה
עיקר חרדה ואימה שלו הנופלת עליו ,וא"כ
מה היה לו נחמה בזה ההודעה עוד הפעם,
והוי סגי לומר תדע שאני מכנסן ופורקן
וגואלן .גם למה לי שלשתן כלל ,בחדא הוי
סגי .ועוד יש לדקדק ,לפי מדרש רבה שם
דפירש ויהי השמש לבוא וגו' קאי על ד'
מלכיות וכנ"ל ,וכן פירש"י ,יותר הוי למימר

·
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ויהי לילה וגו' ,דהא הגלות נמשל ללילה
גמור כנודע ,וכבר אמר ישעיה )כ"א ,י"א(
שומר מה מליל וגו' כנודע.
וכדי לבאר אציג בזה עמדי מה שמבואר
אצלי דברי המשורר )תהלים ע"ט א'(
מזמור לאסף אלהים באו גוים נחלתיך וגו',
ותמיה קיימת קינה מבעיא ליה )ודברי רז"ל
)איכ"ר ד' ,י"ד( ידוע( .ואמרתי עפ"י מ"ש בס'
ראשית ביכורים על פסוק )דברים ל' ,א'(
והיה כי יבואו עליך כל הדברים וגו'
והשבות אל לבבך בכל הגוים אשר הדיחך
]ה' אלקיך[ שמה ,וז"ל והנה בכל הגוים
מיותר ,להודיע לנו הסבה ,שיתנו לב לשוב
אל ה' ב"ה ,באשר שהעונשים באים עליהם
בהיותם בקרב הגוים ,רעים וחטאים יותר
מישראל ,ועם כל זה מכתינו אנושים והמה
כבריא אולם ,ואנו היינו לחרפה להם,
יראוני יניעו ראם ,אין זה במקרה ,זולת כי
את אשר יאהב ה' יוכיח ,ואנו בניו יתברך,
משגיח על מעשינו ,ולקח אותנו לחלקו
ומייסרינו לטובתינו ,שנהיה ראוי לחזור
ולשוב אל היכלו היכל מלך ה' צבאות שמו,
בכך ושבת עד ה' וגו' עכ"ל .מכלל דבריו
שמענו ,ממשלת הגוים עלינו מזה לנו תקוה
ונחה גדולה ,כי לא אבדה תקותינו ח"ו,
והשב נשיב לה' ב"ה ,ועוד חזון למועד
לעלות לציון ברינה .וכה"ג פירש האלשיך
)תהלים פ' )פסוק ז'(( על פסוק תשימנו מדון
לשכנינו ואויבינו ילעגו למו ,ר"ל בזה שלא
הנחתנו כיתר הגוים ,אך בשאר שאנו
מצטערים בצער ,ותשימנו מדון לשכנינו
וגו' ,הלא יורה כי בנו בחרת ,והבאתנו
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במצודת צרות למרק אשמתינו ולהטיב
אחריתינו ע"ש.
והן הן דברי המשורר הנ"ל באומרו מזמור
לאסף ,ר"ל בזה לו זמר ולא קינה,
שבאו גוים בנחלתיך ,גוים דייקא ,כי על זה
ראוי ליתן לב הלא הם יותר רעים וחטאים
מישראל ,ומדוע המה באו להחריב נחלתך
וליתן נבלת עבדיך לחיתו ארץ וגו' ,והמה
כבריא אולם ואנו לחרפה להם ,אלא ודאי
את אשר יאהב ה' יוכיח ,ומזה יש לנו
תקוה ,כי הבאתנו במצודת צרות למרק
אשמתינו ולהטיב אחריתינו וכנ"ל ,ושפיר
היה לו זמר בזה ולא קינה.
מכלל דברינו שמענו ,מה שאנו משועבדין
תחת יד האומות ,אדרבה מזה יש
לנו להתנחם על הגאולה העתידה במהרה,
ולבלתי התיאש ח"ו לומר אבדה תקותינו.
וכן במה שנתמשכן המשכן והמקדש איתא
במדרש )איכ"ר ד' כ"ה( תם עונך בת ציון
)איכה ד' ,ב'( ,כלה חמתו בעצים ואבנים ,
ולולא זאת היה ח"ו כליה כנודע )איכ"ר ד'
י"א( ,וא"כ ממילא אדרבה ממשכן הלזה ג"כ
ראייה שהוא יתברך אוהב אותנו ,וכאשר
יוסלח העון לגמרי שוב יוציאנו מאפילה
לאורה ,באשר אם היה ממאס בנו לא היה
כלה חמתו בעצים ואבנים ,וכאשר כבר
פירש בעל אהבת עולם שזהו פירוש
באיכה )ה' כ"ב( באומרו אם מאוס מאסתנו
קצפת עלינו עד מאד ,עלינו דייקא ולא על
עצים ואבנים ,אלא ודאי שעדיין אוהב
אותנו ,וממילא השיבנו ה' אליך ונשובה,
זהו תוכן דברי אהבת עולם הנ"ל .ואף גם
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בזה שאנו מפוזרין בין העכו"ם בארבע
כנפות הארץ ,מזה ג"כ ראייה כי עוד יש לנו
תקוה ,והיינו עפ"י מ"ש החכמי האמת,
משום הכי היותינו מפוזרים בכל קצוי ארץ,
שעי"ז מטהרים אויר ארץ העמים ,וביררו
משם כל ניצוצי קדושה מתוך כחת
הטומאה ולהחליש כחם ,עד שמתוך כך
לעתיד כל העולם יתקדש בקדושת ארץ
ישראל ,ואז ירשו כל העולם) ,וכבר הובא
זה ענין בנזר הקודש דף ר"א( ,ומעתה הרי
הפיזור בין העכו"ם הוא לטובתינו,
שיתקדש כל העולם בקדושת ארץ ישראל
כנ"ל.
היוצא מכלל דברינו הנ"ל ,האף אם אמנם
בראותינו שלשה צרות כפולה
ומוכפלת אשר עברו עלינו מעת יצאנו
מארץ ישראל הקדושה ,אשר אחת קשה
מחרבתה .ראשון במה שנתמשכן מאנו
המשכן ומקדש בעו"ה ,ואין לנו עוד לירד
לנו השפע כמקדם בהיות המקדש על
מכונו ,אשר משם הורד השפע כנודע,
וכעת נהפך השפע לפשע כנודע )עיין ריקנטי
דברים ח' י' ,וע"ע עבודת ישראל לר"ה ד"ה באין מליץ

יושר( .שנית היותינו מפוזרים בארבע כנפות
הארץ .שלישית כבר היה די לנו בזה ,במה
שאנחנו אינם יושבים בארץ אשר עיני ה'
בה תמיד ,והיא ארץ ישראל הקדוש ,אבל
עכ"פ תו לא היינו משועבדים תחת
העכו"ם במסים וארנוניות ושאר צרות
השעבוד ,וכל יום קללתו מרובה כנודע,
וא"כ על שלש אלה עפעפינו יזלו דמעה
מאין הפוגות ,וא"כ מעתה ח"ו יתחמץ לבב
אנוש לומר נואש ,כבר אבדה תקותינו,
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בפרט כבר זה זמן כביר מאד מאד ,אשר
נחנו נטושים עלי ארץ אחרת ועדיין אין
חזון נפרץ.
אבל באמת חלילה חלילה ,קוה אל ה' קוה
לה' ,כי עוד יקבץ תפוצות ישראל,
ואדרבה שלש אלה צרות כפולו הנ"ל הם
מופת חותך כי אהב אותנו ה' ב"ה ,ויקרב
את הקץ במהרה ,ויותר מימי קדם יראנו
נפלאות כנודע ,כי המשכן שנתמשכן הוא
לטובה ,כי בזה כלה חמתו בעצים ואבנים,
ונחנו נשארו קיימים כנ"ל ,והפיזור הוא
לטובה ,שעי"כ נטהר אויר ארץ העמים
כנ"ל ,ויקדש העולם בקדושת ארץ ישראל
ע"י ניצוצות קדושות שלוקטין ישראל
כנ"ל ,והשעבוד ששעבדו אותנו ע"י
העכו"ם ג"כ לטובתינו ,כדי למרק אשמתינו
ולהטיב אחריתינו ,באשר המה יותר רעים
וחטאים ,וודאי לולא שאהב אותנו הוא ית'
היה מניח אותנו כיתר הגוים וכנ"ל
באריכות.
ואלה הדברים נתבשר אברהם אבינו
בברית בין הבתרים ,וזהו דכתיב
ויהי השמש לבוא ,ר"ל שראה והביט
אברהם ,כבר הגלות נמשך ,עד שהוא סמוך
לביאת שמש ,ונטו צללי ערב של אלף
השישי) ,כי שיתא אלפא הוי עלמא( ,ועדיין
נחנו דווים וסחופים ,ואין חזון נפרץ ,מבשר
קול ישועה מהגלות המר הארוך הזה ,כל
זה הביט וראה אברהם אבינו ברוח קדשו
אז בעת ההיא) ,כנ"ל במדרש רבה
ובפירש"י בהאי סדר שראה ד' מלכיות(,
ומחמת זה והנה אימה חשיכה גדולה נופלת
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עליו ,כפירש"י שם אימה לחשך של גליות
כנ"ל ,כי בזה אחזתו רעד וחיל ,בראותו
צרות כפולות ומוכפלות שיארעו לבניו,
להיות מפוזר ומפורד בין העמים של ד'
מלכיות ,גם משכן ומקדש לא יהיה להם
להוריד השפע להם ולהביא קרבן להתכפר,
ונוסף לזה להיות משועבדים תחת יד אומה
אחרת אשר אכזרי המה ולא ירחמו ,ובכל
אלה שכנה נפשי גרתי משך זמנים טובא,
עד סמוך לביאת שמש וינטו צללי ערב של
אלף השישי ,כי זהו בעתה כנודע וכנ"ל ,ומי
ראה כזה ולא יזדעזע ,ופחד ורדע וחלחלה
יאחזנו ,ואולי יתחמץ לבב אנוש לאמר
נואש כי אבדה תקותינו וכנ"ל.
ולזה הודיע לו הוא יתברך ,אדרבה משלש
אלה הצרות שהביט וראה ,בה יוכל
להתנחם ,כי עוד יש תקוה והתוחלת לא
נכזבה .וזהו אומרו במדרש רבה הנ"ל ידוע
שאני מפזרן ,מזה יש לך תדע שאני מכניסן,
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תדע דייקא ,ר"ל יש לך תדע והוכחה שאני
מכניסן ,דאל"כ הקצרה ידו להיצר להם
בהיותם במקום אחד ביחד ,והפיזור זה
למה ,אלא ודאי כל זה כדי ללקט כל
הניצוצות קדושות ,שיתקדש כל העולם על
ידם בקדושת ארץ ישראל וכנ"ל .וגם ידוע
שאני ממשכנן ,ר"ל ממה שיש לך ידיעה
שאני ממשכנן ,יש לך תדע והוכחה שאני
פורקן ,כי אם הם חטאו עצים ואבנים מה
חטאו ,אלא ודאי כלה חמתו בעצים
ואבנים ,להיות עוד תקוה לישראל וכנ"ל.
וגם ידוע שאני משעבדן ,ר"ל מזה שיש לך
ידיעה שאני משעבדן ,יש לך תדע והוכחה
שאני גואלן ,דאל"כ וודאי היה מניח אותם
כיתר הגוים ,באשר המה יותר רעים
וחטאים וכנ"ל ,אלא ודאי למרק אשמתינו
ולהטיב אחריתינו בעת הגאולה במהרה
בימינו ,והבן.
)כת"י מס'  ,23חשק שלמה(

פרשת וירא
במדרש רבה סדר זו פרשה מ"ח סי' ז'
וז"ל ,והוא יושב פתח האוהל כחום
היום ,ר' ברכיה בשם ר' לוי אמר ישב כתיב,
ביקש לעמוד אמר לו הקב"ה שב ,אתה סימן
לבניך ,מה את אתה יושב ושכינה עומדת ,כך
בניך יושבין ושכינה עומדת על גבן,
כשישראל נכנסין לבתי כנסיות ובתי מדרשות

וקורין קריאת שמע והן יושבין לכבודי ואני
על גבן ,שנאמר )תהלים פ"ב א'( אלהים נצב
בעדת אל ,אמר רבי בשם רבי יצחק עומד
אין כתיב כאן אלא ניצב ,אסטימוס )פירוש
מוכן ומזומן( ,כמא דתימא )שמות ל"ג כ"א(
ונצבת על הצור ,וכתיב )ישעיה ס"ה כ"ד( והיה
טרם יקראו ואני אענה עכ"ל.
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ויש לדקדק למה כעת דווקא הראה הוא
ית' הסימן הזה לאברהם אבינו ,ולא
מקודם לכן .ובספר יפה תואר הקשה עוד
וז"ל וכתיב והיה טרם יקראו כו' ,ק"ק דאין
זה כמו שאמר אסטימוס דמשמע דמוכן
להשלים בקשתם ,אבל מ"מ בקשה מיהא
בעי עכ"ל.
וכדי לבאר אציג פה עמדי מה שמבואר
אצלי הפסוק הנ"ל )בישעיה ס"ה(
והיה טרם יקראו ואני אענה עוד הם
מדברים ואני אשמע ,ולכאורה הוא כפל,
וגם הוא סותר את עצמו ,דמתחלה אומר
טרם יקראו וגו' ,והדר מסיים עוד הם
מדברים וגו'.
אמנם אמרתי עפ"י מ"ש הזוהר
קס"ט (.אף ה' ב"ה בוחן לבות בני
אדם ,מ"מ צריך האדם לתפלתו בשפתיו,
באשר שהאדם צריך לסניגוריא של
מלאכים להיות לו למליצי יושר ,משום הכי
צריך לפרוט את דבריו ולא לסתום ,באופן
שלא יהא לו שום מקום לטעות ע"ש )ועין
מזה בנזר הקודש דף רי"ז )ע"א( .(.והנה
לכאורה לפ"ז לגבי ציבור דאין צריכין מליץ,
כמ"ש בתלמידי רבי יונה במס' ברכות פ'
הקורא דמשום הכי תפלת יחיד צריך
להיות בלשון הקודש ,כיון דהיחיד צריך
מלאך מליץ והוא אינו מבין כלל כי אם
בלשון הקודש ,אבל הציבור שואלין צרכיהן
בכל לשון )וכן פסקינן בשו"ע או"ח סי' ק"א
)ס"ד(( משום הן אל כביר לא ימאס )איוב ל"ו
ה'( ,אל דייקא ,שאין צריכין מלאך מליץ ,כי
)וישלח ,ח"א
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הוא ית' בכבודו ובעצמו מקבל תפלתם,
ע"ש בתלמידי רבינו יונה הנ"ל ,א"כ אמאי
צריכין הציבור להתפלל כלל ולפרוט
בשפתותיהם ,הא ה' ב"ה בוחן לבבות
הציבור .אמנם באמת מצינו כבר ברז"ל
)יבמות ס"ד (.הקב"ה מתאווה לתפלתן של
צדיקים ,וי"ל דזהו נמי זכותיה דרבים
דקב"ה מתאווה לשמוע תפלתן.
ולפ"ז זהו אומרו והיה טרם יקראו ,ר"ל אף
שעדיין טרם יקראו ,כבר ואני אענה,
כי בוחן לבבות אני ,ואני אענה דייקא ,דאין
צריכין למליץ ,וממילא טרם יקראו אני
אענה בבחינת לבבם לבד ,ואעפ"כ עוד הם
מדברים ,ר"ל אני רוצה לדיבור שלהם
לפרט בשפתותיהם ,באשר ואני אשמע,
ר"ל אני חפץ ומתאוה לשמוע תפלתן ,כנ"ל
שמתאוה לתפלתן של צדיקים ,והבן.
והן הן דברי מדרש הנ"ל ,כשישראל נכנסין
לבתי כנסיות כו' והן יושבין לכבודי ואני
על גבן שנאמר אלהים נצב בעדת אל ,אני
על גבן דייקא ,לומר שהצבור אין צריכין
מליץ ,כי אם בכבודי ובעצמי אעמוד על גבן
לקבל תפלתן כנ"ל .וע"ז שפיר דרש רבי
בשם רבי יצחק עומד אין כתיב כאן אלא
ניצב אסטימוס )פירוש מוכן ומזומן(,
להלשים בקשתם ,כמו שעומד אצל היושב
כמ"ש היפה תואר הנ"ל שם ,ור"ל שמוכן
ומזומן ואין צריך עוד כלל למליץ בינותם,
ושפיר מביא ראיה על זה מהך קרא דכתיב
והיה טרם יקראו ואני אענה ,דר"ל אני אענה
ואין צריך למליץ כנ"ל ,ושפיר כתיב ניצב
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אסטימוס ,שמוכן ומזומן לקבל תפלתם
בלתי מליץ כלל כנ"ל ,ומבואר קושית יפה
תואר הנ"ל.
ולפ"ז ממילא נמי שפיר דהודיע לו ית'
כעת הך סימן לבניו ,והיינו
שאמרתי משום הכי זכו בניו של אברהם
להיות תפלתם נשמעת בלתי מליץ כלל,
והן אל כביר לא ימאס כתיב וכנ"ל ,עפ"י
מה דאיתא במדרש )שוח"ט פרק ס"ה( מי
שגומל חסדים מבושר שתפלתו נשמעת,
שנאמר )הושע י' י"ב( זרעו לכם צדקה וקצרו
לפי חסד ,וכתיב בתריה ועת לדרוש ה'
עכ"ל .וכבר ידוע כי חסד לאברהם ,שהוא
החזיק עמוד החסד מאד מאד ,ובפרט
בשלישי למילתו בעת כואבו היה מצטער
על אורחים שיבואו ,כדדרשי רז"ל )ב"מ פ"ו(:
וכן פירש"י על פסוק כחום היום ,משום
הכי זכו בניו להיותן תפלתן נשמעת ביותר
בלי מליץ כלל.
ומעתה שפיר כעת דווקא שהיה שלישי
למילתו והיה כואב לו מאד,
ואפילו הכי היה חביב אצל אברהם מצות
גמילות חסד ,עד והוא יושב פתח האוהל
כחום היום ומצטער על האורחים כנ"ל,
שפיר הבטיח לו הקב"ה על חיבוב מצוה
כזו שהוא סימן לבניו שהם יושבים בבתי
כנסיות לכבודי ואני על גבן ,אני דייקא
בלתי מליץ כלל ,וכנ"ל מי שגומל חסדים
מבושר שתפלתו נשמעת ,תפלתו דייקא
בלתי עוד מליצת יושר מאחרים ,כי אם
תפלתו לבד נשמעת.

*
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במקראי קודש )בראשית י"ח י"ז( וה' אמר
המכסה אני מאברהם אשר אני
עושה ,ואברהם היו יהיה לגוי גדול ועצום
ונברכו בו כל גויי הארץ ,כי ידעתיו למען אשר
יצוה את בניו וגו' ושמרו דרך ה' לעשות
צדקה ומשפט וגו'.

והנה יש לדקדק מה המכסה אני מאברהם,
והכי דווקא צריך אברהם לידע הכל
מה שהוא ית' עושה .שנית מה נתינת טעם
באומרו בתר הכי ואברהם היו יהיה לגוי
גדול ,אל הקודם .ודברי רז"ל )יומא ל"ח(:
ידוע באמרם כי זכר צדיק לברכה .אמנם
ראיתי בס' פרשת דרכים דרוש )צדקה -
דרוש י"ז( שכתב בשלמא ואברהם היו יהיה
וגו' הוא ברכה על אברהם בעצמו ,אבל מה
שאמר ונברכו בו וגו' מה ענין זה לכאן.
ועוד יש לדקדק מה כי ידעתיו אשר יצוה
וגו' ,מזה משמע דהוא נתינת טעם אל מה
שאמר מקודם ואברהם היו יהיה וגו',
דמשום הכי נתברך אברהם ,וזהו מלתא
דפשיטא דקב"ה יתן שכרו לאוהביו ושומרי
מצותיו .ועוד מה ושמרו דרך משפט
וצדקה וגו' ,והכי זו בלבד עשה אברהם,
והלא נתנסה בעשר נסיונות ועמד בכולן
ולא הרהר אחריו ,ומדוע פרט כעת צדקה
ומשפט דווקא יותר משאר המעלות טובות
שהיו לו.
וכדי לבאר י"ל עפ"י מה דאיתא במדרש
רבה פל"ט סי' י"א ,אברהם היה
מתפלל על עקרות ונפקדו ,על החולים והיו
מרויחים ע"ש ,ולכאורה אמאי תפלתו של
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אברהם נשמעת כל כך .אבל י"ל עפ"י אשר
כתיב )דברים ד' ז'( כי מי גוי גדול אשר
]לו[ אלהים קרובים אליו כה' ]אלקינו[ בכל
קראינו אליו ,ודרשו רז"ל ביבמות )מ"ט(:
ובמס' ר"ה )י"ח (.ע"ז ,שתפלת ציבור
נשמעת בין קודם גזר דין ובין לאחר גזר
דין ,וכבר כתיב אשר ידעתיו למען אשר
יצוה את בניו וגו' ,וא"כ הוי אברהם מזכה
את הרבים ,וכבר ידוע )אבות פ"ה מ"ח( כל
המזכה את הרבים זכות רבים תלוי ביה,
והוי הוא כאלו רבים ,והרי תפלת רבים
נשמעת בכל עת וכנ"ל ,ומשום הכי שפיר
היה תפלת אברהם נשמעת כ"כ.
כלל דברינו ,דתפלת אברהם היה עושה
פירות בכל עת ובכל זמן ,ואיתא
ברז"ל )יבמות ס"ד (.קב"ה מתאווה לתפלתן
של צדיקים )עיין כבר לעיל מזה (.ולפ"ז י"ל
מהאי טעמא היה רוצה הוא ית' להודיע
לאברהם את אשר הוא עושה במרום,
דהנה איתא בספרי )האזינו( כשהקב"ה
בעצמו נותן איזה פורעניות ח"ו אז בא
במשפט חזק לכלות לגמרי ,אבל אם שלח
ע"י שליח אז אינו משפט חזק כ"כ ,ומשום
הכי בסדום כתיב וה' המטיר וגו' ,היה כלה
ונחרצה ,וכן לעתיד ה' ב"ה בעצמו ינקום
נקמתו כתיב )דברים ל"ב ל"ה( לי נקם ושילם,
היינו שיהיה כלה ונחרצה) ,וכבר הובא דברי
הספרי הנ"ל בספר פרשת דרכים דרוש י"ח
ודרוש כ"ג (.ומעתה כיון דאצל סדום היה
ע"י הקב"ה בעצמו כדכתיב וה' המטיר,
וא"כ ממילא היה תהיה כלה ונחרצה ,והלא
באמת רצה הוא ית' להציל את לוט כנודע,
ומשום הכי כיון שקב"ה מתאוה לתפלתן
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של צדיקים ,רצה הוא ית' שאברהם יתפלל
על זה ,ומשום הכי הודיע אליו את כל זאת.
)ות"ל נתתי שבח והודייה לאל ית' שדבר
אמת ניתן בפי ,כי אחר כתבי זאת זה כמה,
מצאתי אח"כ במדרש רבה סדר זו פמ"ט
סי' ו' ,וז"ל א"ר יודן אמר הקב"ה הרי יש
שם לוט בן אחיו ואיני מגלה לו עכ"ל,
ושמחתי מאד(
והן הן מקראי קודש הנ"ל ,וה' אמר המכסה
אני מאברהם אשר אני עושה ,אני עושה
דייקא ,דאז משפטו כלה ונחרצה כנ"ל.
ובאמת ואברהם היו יהיה לגוי גדול ,ר"ל לגוי
גדול אשר נאמר בו מי גוי גדול אשר
אלהים קרובים אליו )וכמו דאיתא במדרש
רבה פל"ט סי' י"ד ואעשך לגוי גדול ,א"ל
אותה אומה שכתוב בה כי מי גוי גדול אני
מעמיד ממך עכ"ל ,ופירשו המפורשים כיון
דלא כתיב גוי גדול ,כי אם לגוי גדול ,היינו
אותה אומה שכתוב בה כי מי גוי גדול ע"ש,
והוא הדין נמי הכא י"ל כן וכנ"ל( ,ושם
נאמר בכל קראינו אליו ,היינו אפילו אחר
גזר דין כנ"ל ,ומעתה כיון דאומה כזו יוצאין
ממנו ,ממילא וודאי תפלת אברהם יקובל
על לוט בן אחיו ,והאיך אכסה דבר זה
ממנו .אך פן תאמר כל זה בתפלת רבים
דווקא וכנ"ל ,אבל תפלת יחיד אינו מועיל
שוב אחר גזר דין .לזה מסיים הכתוב ואמר
למען ידעתיו אשר יצוה את בניו ושמרו דרך
ה' וגו' ,וא"כ ממילא הוי מזכה רבים וזכות
רבים תלויה ביה כנ"ל.

ומשום הכי אמר נמי לגוי עצום ,ומסיים
בצדקה ומשפט ,והיינו עפ"י הידוע
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שורש התפלה להפך מדת הדין למדת
הרחמים ,כי הצדיקים בתפלתן מאמצין כח
ומוסיפין כח וגבורה למעלה עד שכולו
רחמים) ,וכבר מצינו רז"ל )עיין ברכות ז'(.
בתפלת רבי ישמעאל כהן גדול ,יהי רצון
שיכבשו רחמי את כעסי וכו' ,ועיין בזה
בחכמי האמת ובספר נזר הקודש דף רט"ו
ע"ב על פסוק )איוב ל"ו י"ט( וכל מאמצי כח,
בשם מדרש תנחומא )פ' מקץ סי' י'( בזה(,
וגם ידוע שגדולה צדקה שמהפכת מדת
הדין למדת הרחמים )וכמו שפירש"י על
פסוק וישקיפו על פני סדום וגו'( ,וגם בענין
משפט אם יש דין למטה אין דין למעלה
כנודע.
ומעתה שפיר אמר ואברהם היו יהיה לגוי
גדול ועצום ,היינו גוי גדול אשר
אלקים קרובים אליו לשמוע תפלתם,
באשר ועצום ,ר"ל מאמצין כח ומוסיפין
גבורה למעלה ומעוררין הרחמים כנ"ל.
ומשום הכי מסיים נמי אשר יצוה את בניו
וגו' לעשות צדקה ומשפט ,וממילא הם
מהפכין בזה מדת הדין למדת הרחמים
כנ"ל ,ומועיל תפלתם ,וממילא אברהם
המזכה אותם בזה ,זכותם תלויה ביה
ותפלתו נשמעת אפילו אחר גזר דין ,ושפיר
אמר המכסה אני מאברהם וגו' כדי להציל
את לוט וכנ"ל במדרש ,והבן.

*
כתיב בתריה במקראי הקודש הנ"ל
ויאמר ה' זעקת סדום ועמורה כי רבה
וחטאתם כי כבדה מאד ,ארדה נא ואראה
הכצעקתה באה אלי עשו כלה וגו'.
)שם כ'(

נפש

ויש לדקדק דהוא כפל זעקת סדום וגו'
וחטאתם כי כבדה וגו' .גם תחלה
אמר כי רבה ,והדר כי כבדה ,והוי נמי לומר
וחטאתם כי רבו .גם מה הכצעקתה באה
אלי ,פשיטא דהכל גלוי לפניו יתברך כל
אשר נעשה בשמים וארץ.
אמנם אמרתי עפ"י רז"ל )שבת קנ"א (:על
פסוק )דברים י"ג י"ח( ונתן לך רחמים,
אימת ורחמך ,שיהיו אצלך רחמניות ,דכל
המרחם מרחמין עליו .מכלל דבריהם
שמענו ע"י צדקה וגמילות חסדים
שמרחמין על הבריות ,הוא ית' מרחם
עליהם ,וממילא מכלל הן שומע לאו.
ואמרתי שהוא מדה כנגד מדה ,עפ"י מה
דאיתא במס' ערכין דף ח' ע"ב,
צדקתך כהררי אל וגו' )תהלים ל"ו ז'( ,אמר
רב יהודה אלמלא צדקתך כהררי אל מי
יוכל לעמוד משפטיך ,ומסקינן התם רב
יהודה כרבי יוסי ברבי חנינא דאמר נושא
עון ועובר על פשע ,היינו שנושא העון
ומכביד הזכיות למטה ,וכן איתא בר"ה
)י"ז .(.מכלל דבריהם שמענו ,מה דכתיב ורב
חסד נושא עון ומכביד הזכיות ,הוא אשר
אמר דוד צדקתך כהררי אל ,וא"כ ממילא
מי שעושה צדקה הקב"ה עושה עמו
צדקתו הנ"ל אשר הוא כהררי אל ,שמגביה
העונות ומכביד הזכיות למטה כנ"ל ,והיינו
מדה כגד מדה ,משא"כ להיפך ח"ו למי
שאינו מרחם ואין עושה צדקה ,גם הקב"ה
אינו מרחם ועושה עמו צדקתו להגביה
העונות ולהכביד הזכיות .וכמו כן מצינו
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ברז"ל )תנחומא פ' משפטים סי' ד'( לענין
משפט ,אם יש דין למטה אין דין למעלה,
וממילא מכביד הזכיות למטה ,אבל אם אין
דין למטה יש דין למעלה ,וממילא מכביד
עונות שאינו מגביה אותם .וכבר הבאתי
לעיל בשם ספרי )פ' האזינו( כשהקב"ה
עושה בעצמו נקמה אז כלה ונחרצה )ע"ש
מה שכתבתי על פסוק המכסה אני
מאברהם וגו'(.
וזהו ביאור מקראי הקודש הנ"ל ויאמר ה'
זעקת סדום ועמורה כי רבה ,ר"ל זעקת
אנשי סדום מחמת אשר עשוקים בתוכה,
בלי עושי משפט בעושי רשע כנודע ,וגם
זעקת העניים ואביונים אשר בקרבה ,עבור
כי אין פורש לחם להם אף אין גם אחד,
ואף מייסרין אותם כנודע ,רבה ,ר"ל הרבה
עשו כזה ,באשר וחטאתם כי כבדה מאד,
ר"ל בזה גרמו כי כבדה חטאתם במאזניים
של מעלה בשקל הקודש למטה מאד,
כבדה דייקא ,דאם היו עושין צדקה
ומשפט ,אז היה הקב"ה מגביה העונות
והזכיות כובדין למטה ,מדה כנגד מדה כנ"ל
צדקתך כהררי אל שנושא עון ,וממילא תו
חטאתם לא היה כבדה ,משא"כ כעת באין
צדקה ומשפט בתוכה ,אז וחטאתם כבדה
למטה והזכיות למעלה עלו .ולכן ארדה
]נא[ ואראה הכצעקתה הבאה אלי ,אלי
דייקא ,ר"ל אראה אם צעקתם גורם שאנכי
בעצמי אעשה משפט בהם או לא ,וע"ז
אמר עשו ,ר"ל עשו במרדן כ"כ עד
שראויים הם להיות יוצא לאור משפטם
ע"י עצמי כנ"ל ,כלה ,ר"ל אז כלה ונחרצה
תהיה ,כי ע"י עצמי משפט חזק כנ"ל
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בספרי ,ואם לא ,ר"ל אם לא כן הוא,
שגדלה רעתם כ"כ שיהיה המשפט ע"י
עצמי ,ואדעה ,והוא לשון רחמים )וכמ"ש
המפורשים לענינם שם( ,ור"ל אנקל להם,
ויהיה קצת רחמים בדין ,ולא יהיה משפט
חזק כל כך.

*
כתיב בתריה במקראי קודש הנ"ל
י"ח כ"ג( ויגש אברהם ויאמר האף
תספה צדיק עם רשע ,אולי יש חמשים
צדיקים בתוך העיר האף תספה ולא תשא
למקום למען חמשים הצדיקים אשר בקרבה,
חלילה לך מעשות כדבר הזה להמית צדיק
עם רשע והיה כצדיק כרשע חלילה לך
השופט כל הארץ לא יעשה משפט וגו'.
)בראשית

]ויש[ לדקדק דמיותר האף תספה השני,
כי הוי סגי באומרו אולי יש חמשים
צדיקים וגו' ולא תשא למקום וגו' .גם למה
כפל ואמר עוד הפעם חלילה לך מעשות
כדבר הזה .גם הכתוב עצמו כפל דבריו,
באומרו מעשות כדבר הזה להמית צדיק
וגו' .גם והיה כצדיק וגו' בכף הנוספת ,וכן
כרשע ,צריכין הבנה .גם חלילה לך השופט
וגו' הוא מיותר לגמרי ,דהרי כבר אמר
לעיל תרי פעמים חלילה לך וגו'.
אבל אמרתי עפ"י דנחזי לפעמים יש שני
צדיקים ,א' צדיק התמים במעשיו
כפיו כן לבו והכל לשם שמים ,ויש עוד א'
שעושה שלא לשמה ובעיני בני אדם נראה
כצדיק ,אבל אלהים יראה לבב כי לבו בל
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עמו לשמים .והנה הצדיק הגמור אשר
תמים במעשיו כפיו כן לבו לשמים ,הנה זה
מלבד שלא ימות עם הרשע ,אבל אף גם
מן ראוי שצדיק יגין על הרשע להצילו
כנודע ,משא"כ השני אשר לבו בל עמו
לשמים ,רק שלא לשמה כנ"ל ,הנה זה
וודאי אינו ראוי להגין על הרשע ,אבל
עכ"פ אותו לבדו יש להנצל מהפורעניות
משני טעמים ,חדא דאם צדיק כזה לא ינצל
א"כ שוב לא יעשה כלל אף שלא לשמה,
ובאמת יש תועלת ג"כ בשלא לשמה ,כי
מתוך שלא לשמה בא לשמה כנודע )פסחים
נ .(:והנה אמרתי זאת מסברה דנפשאי ת"ל,
ואח"כ מצאתי כעין זה בס' נזר הקודש דף
ר"ה ע"ב ,על מאמר רז"ל במס' נזיר )כ"ב(:
לעולם יעסוק בתורה ובמצות אפילו שלא
לשמה שמתוך שלא לשמה בא לשמה,
בשכר מ"ב קרבנות שהקריב בלעם הרשע
זכה ויצא ממנו רות ע"כ ,וקשה א"כ למה
נאמר הטעם מתוך שלא לשמה בא לשמה,
הלא אף אם לא בא לשמה יש לו שכר כמו
לגבי בלק ,וא"כ בלא"ה וודאי ראוי לעשות
במצות שלא לשמה ג"כ ,דהא יש לו שכר
ג"כ .אבל באמת הלא זה גופא טעמא בעי,
למה יקבל שכר בעושה שלא לשמה ,הא
ה' ב"ה בוחן לבות ויודע כי לבו בל עימו.
לכן אמר מה שקבע שכר בשלא לשמה,
היינו טעמא דמתוך שלא לשמה בא
לשמה ,ואם לא יקבל שכר על שלא
לשמה ,ממילא כאשר ידע בנפשו שאין
בידו לכבוש יצה"ר לעשות המצוה בכוונה
הראוי ,ימנע לעשותה לגמרי ,כיון דלא
יהיה לו שכר ולמה יגע לריק ,ובאמת יש
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תועלת שמתוך שלא לשמה בא לשמה,
ומשום הכי מקבל שכר ,ויעש עכ"פ שלא
לשמה כדי לקבל השכר ,ומתוך שלא
לשמה יבוא לשמה ,זהו תוכן דברי נזר
הקודש הנ"ל ושמחתי .כלל דברינו הצדיק
שעושה שלא לשמה ג"כ ראוי להצילו
מפורעניות ,כדי שיעש עכ"פ שלא לשמה,
ומתוך כך יבוא לשמה ,משא"כ בלא זה לא
יעשה שלא לשמה ג"כ וכנ"ל.
ועוד הטעם אשר יש להציל הצדיק כזה
שעושה שלא לשמה ,באשר עכ"פ
בעיני בני אדם נראה לצדיק גמור ,ויש
חילול השם בדבר ח"ו לומר תם ורשע הוא
מכלה.
תו אקדים מה דאיתא במדרש רבה פמ"ט
סי' י"ח ,דקב"ה אמר לאברהם בסדום
אינם אלא צדיקים ניבלי) ,פי' צדיקים
גרועים לשון נובלת] ,ויש גורסין ניכלי[
ועושי צדקת בערמה כמו בנכליהם(.
ומעתה זהו ביאור מקראי קודש הנ"ל ,ויגש
אברהם ויאמר האף תספה צדיק עם
הרשע ,ר"ל הגם תספה )כפירש"י שם(
צדיק עם הרשע ,עם רשע דייקא ,ר"ל אם
בעון הרשע ימות הצדיק ,ומהיכי
תיתיותפס הצדיק בעון הרשע .ולא על
הצלת הצדיק לבד אני שואל ,אבל אף גם
להיפך ,אולי יש חמשים צדיקים בתוך העיר
האף תספה ,וזה האף הוא לשון דין
)כדאיתא במדרש רבה שם ( ,ר"ל אם תדון
באף ,ולא תשא למקום למען חמשים
צדיקים וגו' ,ולא תשא דייקא ,ר"ל שאתה

בתי

פרשת וירא

בעל הרחמים הכי לא תרחם ותשא ותכפר
על המקום ע"י מעשים הטובים של
הצדיקים וכנ"ל שהצדיקים יגינו על
הרשעים .אך פן תאמר שאדם ירא לעינים
והאלהים יראה לבב ,והוא יודע שהם
צדיקים נכלי עושים בערמה בנכליהם שלא
לשמה ,וכנ"ל במדרש רבה שבאמת כן
השיב הקב"ה לאברהם וכנ"ל ,לזה אמר
חלילה לך מעשות כדבר הזה עכ"פ ,היינו
להמית צדיק עם רשע ,ר"ל וודאי להציל
הרשעים למען הצדיקים זהו וודאי אינו כיון
שהם צדיקים נבלי וכנ"ל ,אבל כדבר הזה
להמית צדיק עם עון רשע שיותפס בעונו
וכנ"ל ,זהו חלילה לך עכ"פ) .ומשום הכי
אמר תחלה מעשות כדבר הזה ,למעוטי
ששוב אינו שואל כי אם דבר זה להמית
צדיק וגו' ,וזהו שאלתו הראשונה הנ"ל ,אבל
שאלתו שניה ולא תשא למקום וגו' באמת
שוב אינו שואל (.ואף שהם אינם עושים כי
אם שלא לשמה ,מ"מ יש להציל הצדיקים
כאלה ג"כ ,באשר והיה כצדיק ,ר"ל אם לא
תצילם ,אז גם מי שהוא עכ"פ נראה
כצדיק ,כרשע ,יהא ר"ל שלא יעשה אף
שלא לשמה ,ובאמת מתוך שלא לשמה
יבוא לשמה ,ע"כ יש להציל הצדיקים נבלי
ג"כ ,כדי שיבוא מתוך שלא לשמה וכנ"ל
באריכות .ועוד חלילה לך השופט כל הארץ
וגו' ,ואיתא במדרש רבה פמ"ט סי' י"ג א"ר
אחאי חלילה שני פעמים חילול שמים יש
בדבר ,וכתב היפה תואר דמיתורא קדרש
חלילה השני לשון חילול שמים ,שיהרהרו
אחריו לומר תם ורשע הוא מכלה ע"ש,
והוא לענינינו באשר שהצדיקים נראים
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בעיני הבריות כצדיקים גמורים ,יאמרו תם
ורשע הוא מכלה ויש חילול שמים בדבר,
והבן.

*
בפרשת עקידה )בראשית כ"ב א'( כתיב ויהי
אחר הדברים האלה והאלהים ניסה
את אברהם ,ויאמר אליו אברהם ויאמר הנני.
ויש לדקדק למה ויהי אחר הדברים האלה
דווקא ניסה את אברהם .גם מלת אברהם
מיותר .גם קושי הבנה ,דמהא דכתיב
ויאמר לו אברהם ,מזה משמע דאמר לו
שם אברהם ,ומה אמר לו בזה.

אבל אמרתי ,עפ"י מה שאמרתי על הא
דאיתא במדרש רבה פל"ט סי' י"ז,
אמר הקב"ה לאברהם בה"א בראתי
העולם ,הריני מוסיף על שמך ה"א ואת
פרה ורבה .ולכאורה טעמא בעי ,לענין מה
אמר לו בה"א בראתי העולם .אמנם
אמרתי כך ,עפ"י מה דאיתא במדרש רבה
בראשית פי"ב סי' ח' ט' ,אמר ר' יהושע בן
קרחה בהבראם ,באברהם בזכותו של
אברהם ,ר' אבהו בשם ר' יוחנן אומר
בהבראם בה"א בראם ,ומבואר בזוהר
דתרווייהו חדא נינהו ,כי לאברהם שמדתו
חסד נתוסף לו מדרגת ה"א ,שנתעורר בו
החסד והרחמים שהיה בגמר הבריאה ,כי
תחלת הבריאה היה במחשבה לברוא
במדת הדין ,וגמר תיקון הבריאה היה בה"א
דכתיב בהברא"ם ,וה"א הוא מאותיות הויי'
ב"ה שהוא מקור החסד והרחמים ע"ש
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)וכבר הובא זה בספר נזר הקודש במדרש
רבה פ"א סי' י"ג(.

תו אקדים מה דאיתא בזוהר
י' ,וזוהר ח"ג דף ע"ט (:הא דאיתא בני חיי
ומזוני לאו בזכותא תליא אלא במזל תליא,
לאו היינו מזל התחתון ,כי אין מזל
לישראל ,אלא היינו מזל העליון הוא כתר
העליון הנרמז בקוצו של יו"ד של שם
הוי"ה ,ולכך נאמר בחנה )שמואל א' א' י'(
ותתפלל על ה' דייקא ,וכתיב נמי )תהלים נ"ה
כ"ג( השלך על ה' יהבך ,כי בני חיי ומזוני
תליא בכתר עליון הנרמז בקוצו של יו"ד
שעל שם הויי' ,והוא רחמים גמורים )והובא
ג"כ בס' נזר הקודש הנ"ל דף קפ"ה ע"ד
ע"ש(.
)עיין תקו"ז תיקון

וזהו דברי מדרש רבה הנ"ל אמר הקב"ה
לאברהם בה"א בראתי העולם ,דהוא
מקור הרחמים כנ"ל ,ה"א מוסיף על שמך,
באשר שמדתך חסד ,ובך נתעורר החסד
והרחמים כנ"ל בזוהר ,וממילא את פרה
ורבה ,כי בני תליא במזל עליון שהוא כתר
עליון הנרמז בקוצו של שם הויי' והוא
רחמים גמורים ,ומעתה ע"י ה"א של
בריאת העולם שהוא ג"כ משם הויי' כנ"ל
בזוהר שנתוסף על שמך ,תהיה רחמים
גמורים שתזכה לפרות ולרבות והבן.
ותו אקדים מה דאיתא במדרש רבה פנ"ו
)סי' ו'( בסדר זו ,בזה שעקד אברהם
את יצחק היה הקב"ה כופת שריהם של
אומות העולם למעלה .וביארו החכמי
]אמת בזה הטעם ,לפי כולם יונקים משפע
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גבורות הדינים מדתו של יצחק ,ואברהם
איש חסד כדכתיב )מיכה ז' כ'( חסד
לאברהם ,בעקידתו ליצחק המתיק כח
הדינים ובזה נכנעו כל שרי הדינים ונתקשרו
בעבותות החסד של אברהם לבל ישלטו
בזרעם ,וכן איתא במגלה עמוקות בשם
הזוהר בשעת עקידה נמתקו הדינים.
ולפי זה זה שאמר הקב"ה בשעת עקידה,
והכי פירושא ,והאלהים ניסה את
אברהם ויאמר לו אברהם ,ר"ל זה שאמר לו
אברהם ,ר"ל הלא שמך אברהם ,שניתוסף
ה"א על שמך ,שבך נתעורר החסד
והרחמים שהיה בגמר הבריאה כנ"ל,
ומשום הכי טוב שימתקו כל הדינים על
ידך באשר שמדתך חסד כנ"ל במגלה
עמוקות ומדרש באמת .וע"ז השיב אברהם
ויאמר הנני ,ר"ל כפירש"י אני מזומן לכך.
ומשום הכי אמר לו קח את בנך וגו' ,באשר
ע"י עקידת יצחק יומתקו כל הדינים על
ידך וכנ"ל.
ובזה שפיר מבואר למה דווקא אחר
הדברים האלה צוה לו כן ,דהנה
מקודם כתיב ויטע אשל בבאר שבע ויקרא
בשם ה' אל עולם ,ופירש"י פרדס להביא
ממנו פירות לאורחים בסעודה או פונדק
לאכסניא ,וע"י אותו אשל נקרא שמו של
הקב"ה אלהי לכל העולם ,לאחר שאוכלין
ושותין אמר להם ברכו למי שאכלתם
משלו ,סבורים את משלי אכלתם ,משל מי
שאמר והיה העולם אכלתם עכ"ל .מכל
דבריו שמענו ,שכעת החזיק אברהם
במדתו מדת החסד ביותר ,עד אשר על ידו
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נתקיים העולם חסד יבנה ,וגם פרסם כבוד
שמו יתברך ב"ה על ידו וגייר גרים ,וזה
תכלית הבריאה וקיום עולם ,שהכל ברא
לכבודו להיות לכל העמים שפה ברורה
לעבדו שכם אחד ,ובזה תליא תיקון הכולל
לעתיד וכנודע )ועיין מזה בנזר הקודש
פמ"ח סי' י"ז(.
ולפ"ז שפיר כתיב ויהי אחר הדברים האלה,
ר"ל אחר זה שנטע אברהם אשל
לאורחים ודיבר על אכילתם לברך לאל
עולם ,אשר ע"י זה החזיק בעמוד החסד
ביתר עז ,ונתעורר עוד יותר החסד
והרחמים במדתו מדת החסד לקיום
העולם ,וגם פירסם כבוד שמו יתברך ע"י
זה כנ"ל ,ולכן כעת והאלהים ניסה את
אברהם ויאמר לו אברהם ,ר"ל הלא שמך
אברהם ,בהוספת ה"א על שמך ,באשר
שנתעורר על ידך החסד והרחמים כנ"ל
באריכות ,וכעת נתעורר עוד יותר החסד
והרחמים על ידך ע"י נטיעת האשל
לאורחים וכנ"ל ,לכן טוב שיומתקו הדינים
על ידך ,וקח את בנך להמתיק הדינים
וכנ"ל ,ומבואר הכל.

*
עוד בפרשה הנ"ל )שם י"א( כתיב ,ויקרא
אליו מלאך ה' וגו' ,ויאמר אל תשלח
ידך אל הנער ואל תעש לו מאומה כי עתה
ידעתי כי ירא אלהים אתה ולא חשכת את
בנך יחידך גו' .והנה רבה הדקדוקים ,חדא
מה עתה ידעתי ,הלא הכל גלוי לפניו
יתברך ההווה והעתיד בפעם אחת ,והאיך
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שייך עתה ידעתי אצל כביכול) ,ולפי
פירש"י מלת ידעתי קושי הבנה (.וגם הוא
כפל אל תשלח ,ואל תעש לו מאומה.
ורש"י פירש שאברהם רצה לעשות בו
חבלה ,ואמר לו אל תעש לו מאומה ,אמנם
זה גופא קשה ,אם כבר נאמר לו אל תשלח
וגו' ,א"כ למה רצה אברהם לעשות בו
חבלה דווקא ,וכל זה צריך ביאור.

וכדי לבאר נקדים זה דאיתא במדרש רבה
פנ"ה סי' ד' ,אחר הדברים וגו' אחר
הרהור דברים שהיו שם ,מי הרהר ,אברהם
הרהר ואמר שמחתי ושמחתי את הכל ולא
הפרשתי קרבן כו' ,א"ל הקב"ה תקריב את
בנך ולא תעכב עכ"ל .וכתב היפה תואר
ממה נפשך קשה ,אם נחשב זה לחטא,
א"כ בלא הרהור של אברהם היה לו לומר
לו קח את בנך וגו' ,ואם לא נחשב לחטא,
א"כ אף בהיותו מהרהר ג"כ לא ענש יענש
אברהם ,כיון דבאמת לפני הקב"ה לא היה
נחשב זה לחטא ,ונדחק שם בזה .וראיתי
בספר נזר הקודש )דף רפ"ה ע"ב( שכתב על
קושיא זו וז"ל ,דוודאי לא נחשב לחטא
לפניו יתברך ,אלא שהקב"ה בלא"ה רצה
לנסותו כדי לגדלו בעולם וכדאיתא במדרש
רבה שם ,אלא דמ"מ אלולי לא היה
הרהורו בזה ,לא היה מקום כלל לנסותו
בזה ,כי אף בהיות אברהם צדיק גמור היה
יכול להרהר כלפי מעלה איך בא לבטל כי
ביצחק יקרא לך זרע ,אבל עכשיו שהוא
בעצמו הרהר לומר שמא פגם בחטא שלא
הקריב קרבן ,אז בא לנסותו ,שמעתה יהיה
מענה בפי אברהם להשיב לעצמו לומר
חטאו גרם לו לבטל ההבטחה כדאיתא
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ברז"ל )ברכות ד' (.גבי יעקב ,אבל אלמלא לא
הרהר לא היה מקום כלל לנסותו בזה ,וה'
לא אמר לו מפורש כן לתלות הדבר בחטא
זה ,באשר בעיניו יתברך לא היה נחשב זה
לחטא ,ואין הקב"ה מוציא דבריו לבטלה,
זהו תוכן דברי נזר הקודש הנ"ל.
כלל דבריו שמענו שאף שאברהם הרהר
וסבר כי פגם בחטא בזה שלא הקריב
קרבן ,ומחמת זה נאמר לו קח את בנך וגו',
אבל האמת לא כן היה ,כי אצלו יתברך לא
היה נחשב זה לחטא כלל רק היה נסיון,
ואפילו הכי לא גילה לו הדבר ,שלא יהא
לו הרהר כלפי מעלה באשר כבר הבטיח
לו כי ביצחק יקרא לך זרע וגו' וכנ"ל.
ולפ"ז מאד מתקו מקראי קודש הנ"ל וכך
ביאורם ,ויקרא מלאך ה' ]וגו'[ ויאמר
אל תשלח ידך אל הנער ,אך אעפ"כ עכ"פ
רצה אברהם לעשות בו חבלה כפירש"י
הנ"ל ,באשר לפי דעתו של אברהם היה
שפגם בחטא שלא הקריב קרבן ,וסבר אולי
ע"י זה ששוב ניתן לו בנו יחידו כמקדם,
אולי ינוכה מזכיותיו בזה ,באשר עדיין
נשאר עליו חטא הקדום ששימח את הכל
וקרבן לא הקריב כנ"ל ,ולכן רצה לחבול
ביצחק עכ"פ שיהיה לו כפרה על זה על
חטאו ,כי בזה היה ניחא ליה ביותר אף
שבנו יחידו נחבל על ידו ,אמנם נגד זה יהיה
לו כפרה על חטאו לפי דעתו כנ"ל .ומשום
הכי כפל המלאך את דבריו ואמר עוד אל
תעש לו מאומה ,ר"ל אל תעש לו כלל
אפילו חבלה וכפירש"י הנ"ל ,ונתן טעמו
באומרו כי עתה ידעת כי ירא אלהים אתה,
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עתה דייקא ,ר"ל עתה אני מגלה לך ידעתי
כבר מתחלה כי ירא אלהים אתה ,ולא
כמחשבותיך וידיעתך היה ידיעתי,
שבדעתך היה בשביל שלא הקרבת קרבן
אמרתי לך קח את בנך וכנ"ל ,אבל באמת
לא כן הוא ,כי באמת אנכי ידעתי אז כבר
כי ירא אלהים אתה ,ואשר אמרתי לך קח
בנך לא היה רק דרך נסיון וכנ"ל ,וזאת אני
מגלה לך כעת דווקא ,באשר ולא חשכת
את בנך וגו' ,ר"ל כעת אשר עמדת בנסיונך
ולא חשכת כבר את בנך יחידך ,וא"כ שפיר
אני מגלה לך כעת את אשר כבר ידעתי
מאז כי ירא אלקים אתה וכנ"ל ,משא"כ כל
זמן שלא עמדת בנסיונות לא רציתי לגלות
לך ,כי היה לך להרהר על הבטחת כי
ביצחק יקרא לך זרע וכנ"ל באריכות,
ומבואר הכל בעז"ה) .חשק שלמה  -כת"י מס.
(23

*
במס' פסחים דף קי"ט
וז"ל ויגדל הילד ויגמל )בראשית כ"א
ח'( ,לעתיד לבוא עתיד הקב"ה לעשות סעודה
לצדיקים ביום שיגמול חסדו לזרעו של יצחק,
לאחר שאוכלין ושותין נותנין לו לאברהם
אבינו כוס של ברכה לברך ,ואומר להן אני
איני מברך שיצא ממנו ישמעאל ,א"ל ליצחק
טול ובירך כו' ,א"ל שיצא עשיו ,א"ל ליעקב
טול ובירך ,א"ל אני איני מברך שנשאתי שתי
אחיות כו' ,א"ל למשה כו' ,א"ל ליהושע כו',
אומר לדוד טול ובירך ,אומר להן אני אברך
ולי נאה לברך שנאמר )תהילים קט"ז י"ג( כוס
ישועות אשר ובשם ה' אקרא וגו' עכ"ל.
)ע"ב(

איתא מאמר
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ודקדקו המפורשים מאי בעי דוד שאמר
ולי נאה לברך וכו' ,וכי לא הוי סגי
במה שאמר אני אברך שנאמר וכו'.
ונ"ל לבאר עפ"י מה דאיתא במדרש
בעיר דוד סי' שע"ד( וז"ל בא משה לדוד
ואומר לו נאה למלך שבארץ לברך כו'
עכ"ל ,גם שם יש לדקדק ביותר לענין מה
אמר לו נאה למלך כו' ,ואי משום דאורחיה
דמלך קדים מחמת חשיבותיה ,קשה וכי
דוד לבדו היה מלך ,והלא משה גופא מלך
היה או שאר מלכי ישראל דמצינו במקרא.
)הובא

אך נ"ל לבאר לפי פשוטו ,דלכאורה הא
מצינו גם דוד חטא בבת שבע ,וא"כ
ממילא גם לדוד היה קצת מניעה שלא
לברך ,אך בע"ז )ד (:איתא לא דוד היה ראוי
לאותה מעשה אלא להורות תשובה ,וא"כ
עבירה לשמה היה ולא חטא כלל .אך לפי
מ"ש המפורשים )עיין בברכת שמואל ,ובספר
משען המים ]לאבי המחבר[ פר' בלק( תירוץ על
יעקב הא דנשא שתי אחיות ,דג"כ היה
עבירה לשמה ,לתקן בזה אדם הראשון
שזרק שני טיפין באתר נכראי והיו שם אצל
לבן ,ותיקן אותם יעקב בנשיאת שתי
אחיות ,ע"ש בזוהר )רע"מ פ' בהר דף קי"א(:
ובשאר מפורשים ובעשרה מאמרות )מאמר
חקור דין ח"ג פי"א ופי"ד( ,וא"כ לפ"ז כיון
דיעקב לא רצה לברך מחמת שנשא שתי
אחיות כנ"ל ,וא"כ על כרחך צ"ל עבירה
לשמה אפילו הכי עבירה מקרי ,וא"כ הרי
גם לדוד היה המניעה מחמת איזה חטא
כנ"ל.
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אך לכאורה יש לחלק עפ"י מה דאיתא
במס' שבת בתוס' ד"ה וכי אומרים
לאדם חטא כו' ,ע"ש דף ד' ע"א בא"ד,
וז"ל דאע"ג דגבי יחיד לא אמרינן חטא כו'
אבל לזכות הרבים אמרינן ,והתם מצוה
דרבים הוא עכ"ל .והנה בתשובות הרשב"א
)סי' קמ"ח( איתא דמלך דינו כרבים ע"ש.
ולפ"ז י"ל דדוד עשה כדי להורות תשובה
לרבים ,דהא מלך היה והוי כרבים כמ"ש
הרשב"א הנ"ל ,ומשום הכי לא הוי חטא
הא דבת שבע ,משום דהוי עבירה לשמה
לזכות את הרבים ,דהא לזכות את הרבים
אמרינן חטא כו' כנ"ל בשם התוס') .ואף
דבגמ' איתא דדוד עשה תשובה ליחיד ,היינו
משום דאמרינן התם להורות תשובה לרבים
כבר שמעינן מעגל שעשו ישראל במדבר
ע"ש ,ולתשובת הרשב"א הנ"ל באמת צ"ל
תירוץ אחר על עגל ,דעל כרחך דוד עשה
תשובה להורות תשובה לרבים ,כיון דמלך
דינו כרבים כנ"ל ,וממילא לא נשמע מיניה
רק לרבים ,ועיין כבר פלפול זה בס' עיר דוד
בבית אדני )סי' מ"א( ע"ש ותמצא כדברי(.
היוצא לנו מזה ,אף דיעקב לא רצה לברך
מחמת שנשא שתי אחיות אף
דהיה עבירה לשמה ,היינו דווקא כה"ג
דיעקב שהיה לזכות אדם הראשון דהוא
יחיד ובזה לא אמרינן חטא וכו' ,אבל
אעפ"כ דוד כיון דהיה מלך ודינו כרבים,
שפיר עביד בבת שבע כדי להורות תשובה
לרבים כנ"ל .וזהו שאמר משה לדוד נאה
למלך לברך ,ר"ל אל תעלה על דעתך כיון
שיעקב לא רצה לברך גם אתה לא תרצה
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לברך ,דכיון דיעקב מנע מלברך מחמת
שתי אחיות שנשא אף דהיה עבירה לשמה,
כמו כן אתה כמוהו יש לך מניעה מלברך
מחמת בת שבע כנ"ל ,לזה אמר לו זה אינו,
דשפיר נאה למלך לברך ,למלך דייקא ,כיון
דוד הוא מלך ודינו כרבים שפיר נאה לו
לברך ,דליכא ביה שום מניעה ,כיון דכוונתו
היה לזכות הרבים בתשובה כנ"ל ,ולא
קשיא מידי וק"ל.
ובזה ממילא יובן המאמר הנ"ל ,כיון
שמקודם ניתן הכוס ליעקב ולא
רצה לברך מחמת חטא של שתי אחיות
כנ"ל ,וא"כ מוכח דעבירה לשמה אפילו
הכי עבירה מקרי ,וא"כ האיך ניתן אח"כ
לדוד וגם הוא היה רוצה בכך ,הלא גם הוא
כמו כן יש לו מניעה לברך מחמת בת שבע
כנ"ל .לזה אמר אני אברך ולי נאה לברך ,לי
דייקא ,ר"ל אף שיעקב לא רצה לברך
מחמת עבירה לשמה ,אבל לי שפיר נאה
לברך ,כיון שאני מלך ודיני כרבים ,וכוונתי
היה לזכות הרבים ,ובזה שפיר אמרינן חטא
וכו' כמ"ש תוס' כנ"ל ודוק.

*
ובזה יבואר גם כן מדרש פליאה
דוד סי' מ"ב( לא נתקררה דעתו של דוד
עד שהגיע לפרק בתולה נשאת ,עכ"ל ,ורבים
נתקשו ביה ,ואף אני אענה את חלקי לפי
דברינו הנ"ל.
)הובא בעיר

דהנה באבות דרבי נתן )פ"א הל' ז'-ח'( מצינו
דאדם הראשון ג"כ מלך היה ע"ש,
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ובלא"ה כתבו קצת מפורשים דאדה"ר יש
לו דין רבים כיון דרבים אתי מיניה ע"ש,
ולפ"ז הרי חטא דוד בבת שבע ויעקב
בשתי אחיות שקולים הם כמובן ,דהא
יעקב ג"כ היה לזכות רבים ,ואי אפילו הכי
חטא יעקב בשתי אחיות ,א"כ הוא הדין
דוד חטא בבת שבע.
תו אקדים מה דמצינו במדרש שני טעמים
על מכירת יוסף ,אחד משום שתי
אחיות שנשא יעקב נענש במכירת יוסף
כמ"ש המפורשים ,וכדאיתא נמי במדרש
)ילקוט ויצא רמז קי"ז( כשנמכר יוסף אמר
יעקב אוי לי שנשאתי שתי אחיות .ועוד
טעם איתא במדרש רבה פ' וישב )עיין ב"ר
פ"ד י"ד ,ועיין בספר חן טוב פ' וישב( וישנאו אותו,
משום שיצא ממנו ירבעם שעתיד להשניאו
לבעלים .והנה בפ' לך )דרוש א'( הבאתי
בשם המדרש )עיין ב"ר וישב פ"ד י' ,ובספר חן
טוב פ' וישב( דיוסף אמר לשבטים הלא גם
הם יעשו את העגל ,וכתבתי שם די"ל על
עגל היה להם מודעה רבה ,כדאיתא במס'
שבת דף פ"ח )ע"א( ויתיצבו בתחתית ההר
)שמות י"ט י"ז( ,מלמד שכפה עליהם הר
כגיגית כו' אמר רבא מכאן מודעה רבה
לאורייתא ,משא"כ לירבעם לא היה טענת
מודעה כיון דכבר קבלו בערבות מואב
ברצון ,עיין בסדר לך לך מ"ש באריכות
מזה.
והנה המפורשים כתבו על טעם זה משום
שיצא ממנו ירבעם ,הוא דווקא למ"ד
אומרים לאדם חטא בשביל שיזכה חבירך,
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אבל למ"ד לא אומרים לאדם חטא כו',
א"כ לאו שפיר עבדי במכירת יוסף ע"ש.
ולתירוץ הראשון הנ"ל משום שתי אחיות,
על כרחך מוכח להיפך דעבירה לשמה
אפילו הכי עבירה מקרי כנ"ל.
תו אקדים מה דאיתא במפורשים  ,הא
דאמרינן בגמ' מכאן מודעה רבה
לאורייתא ,היינו אי דאין מקדשין בעל
כרחה ,אבל אי מקדשין בעל כרחה,
והתורה היה קידושין לישראל כנודע )עיין
שמו"ר פמ"ג א'( ,וא"כ ממילא היה יכול
לקדשם בעל כרחם ואין להם טענת
מודעה.
תו אקדים מה דאיתא בתוס' ריש כתובות
)ב' (.ד"ה בתולה נשאת וז"ל הא דלא
קתני נושאין דאין מקדשין בעל כרחה,
ונושאין הוי משמע בעל כרחה ,ע"ש.
ולפ"ז י"ל דדוד ע"ה היה מסופק אי
מקדשין בע"כ או לאו ,ואי מקדשין
בעל כרחה א"כ ממילא לא היה להם
מודעה רבה על עשיית העגל כנ"ל ,וא"כ
ממילא ליכא למימר משום הכי מכירת
יוסף היה בשביל ירבעם ,קשה הא גם הם
יעשו את עגל כנ"ל ,אלא ודאי צריך לומר
משום איסור שתי אחיות ,וא"כ ממילא
שמעת מינה עבירה לשמה אפילו הכי
עבירה מקרי ,וא"כ ממילא חטא נמי דוד
בבת שבע ,אף דהיה כדי להורות תשובה
ליחיד כנ"ל באריכות .אבל אי אין מקדשין
בעל כרחה ,א"כ שפיר י"ל עבירה לשמה
מותר ,ולא חטא דוד בבת שבע דהיה
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עבירה לשמה להורות תשובה כנ"ל ,ואפילו
הכי לא קשה מידי ממכירת יוסף ,דיש
לומר בשביל ירבעם דלא היה מודעה אחר
קבלת בערבות מואב ,משא"כ על עשיית
עגל שפיר היה להם מודעה כיון דאין
מקדשין בעל כרחם ,ומשום הכי היה
ספיקא רבה לדוד בזה .אמנם כשהגיע לפרק
בתולה נשאת ,והיה קשה ליה קושית תוס'
למה לא קתני נושאין ,ומזה נפשוט ליה
דעל כרחך אין מקדשין בעל כרחה כתירוץ
תוס' הנ"ל ,וא"כ משום הכי שפיר אז
נתקררה דעתו ,דשפיר י"ל עבירה לשמה
מותר ולא חטא בבת שבע כלל כנ"ל,
ומכירת יוסף היה בשביל ירבעם ,לא
מחמת שתי אחיות ,כי עבירה לשמה היה
ומותר כנ"ל באריכות וק"ל.
)ובאמת צ"ל דאגדה של פרק ערבי פסחים
הנ"ל פליג על מדרש פליאה הנ"ל,
וכ"כ הפרשת דרכים בדרך האתרים )דרוש
א'( על שאר תירוצים על איסור שתי
אחיות דמצינו במפורשים ,דעל כרחך
אגדה דערבי פסחים הנ"ל פליג על כולם,
דהא קאמר בהדיא יעקב לא בירך משום
שנשא שתי אחיות ,ע"ש באריכות בפרשת
דרכים הנ"ל וק"ל(.

*
איתא במדרש ילקוט במשלי
וז"ל דרשה צמר ופשתים
י"ג( ,בין ישמעאל ויצחק ,ותאמר גרש את
האמה הזאת ואת בנה כי לא ירש ]בן האמה
הזאת[ עם בני כו' עכ"ל .והוא תמוה מאד.
)רמז תתקס"ד(

)משלי ל"א
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ונ"ל לבאר ע"פ דרוש ,דהנה הפרשת
דרכים בדרך האתרים )דרוש א'(
הקשה מפני מה הסכין אברהם אבינו ע"ה
את עצמו להפיל עצמו לכבשן אש באור
הכשדים ,וגם אמאי הציל אותו הקב"ה
בדבר שעשה שלא כדין ,דהא בן נח אינו
מצווה על קידוש השם )סנהדרין ע"ד,(:
והרמב"ם )הל' יסוה"ת פ"ה ה"א( פסק דהיכא
דדינו יעבור ואל יהרג ונהרג ולא עבר הרי
זה מתחייב בנפשו ,ומכח קושיא זו כתב
דעל כרחך גם קודם מתן תורה דינו היה
כישראל ,ע"ש.
והנה לכאורה י"ל דלא מוכח מידי ,די"ל
כמו שנזכר לעיל )דרוש הקודם( תירוץ
על שתי אחיות בשם המפורשים דהיה
עבירה לשמה כדי לתקן אדה"ר שעבר על
גילוי עריות ע"ש בזוהר )רע"מ ח"ג קי"א ,(:כן
י"ל נמי על אברהם דהא דהפיל את עצמו
לאור כשדים היה נמי עבירה לשמה לתקן
אדם הראשון בזה כדאיתא נמי בזוהר )שם(
ובעשרה מאמרות )מאמר חקו"ד ח"ג פי"ז(
דאדם הראשון עבר על ע"ז שהיה נעבד
ומשום הכי הפיל את עצמו לאור כשדים
לקיים פסילי אלהיהם תשרפון באש )דברים
ז' כ"ה( ע"ש ,וא"כ ג"כ עבירה לשמה היה
כמו שתירצו המפורשים על יעקב ,ועיין
לעיל מזה.
תו אקדים מה דאיתא בספר צפנת פענח
חדש ערך ארץ ישראל וז"ל ,מאחר
שאברהם הוריש את הארץ לזרעו ,א"כ גם
ישמעאל בכלל זרעו ,ולמה לא ירש
ישמעאל כלום מן הארץ ,דהא אין מעבירין
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נחלה אפילו מברא בישא לברא טבא
קל"ג ,(:ע"ש שכתב לתרץ זה בד' אופנים,
ובאופן ג' כ' שם וז"ל שישמעאל נולד
קודם שנימול אברהם והיה לישמעאל דין
היו לו בנים בגיותו ואח"כ נתגייר דאין לו
דין בכור לנחלה ,מטעם גר שנתגייר כקטן
שנולד דמי ולא בנו מקרי כדאיתא ביבמות
)ס"ב (.ע"כ ע"ש .ולפ"ז זה שאמרה שרה
גרש את האמה הזאת כי לא ירש עם בני
יצחק ,ר"ל כוונתה היה כנ"ל משום דלאו
בנו הוא כיון שנולד קודם שנימול וכנ"ל.
אך כל זה לתירוץ דידי הנ"ל על קושיית
פרשת דרכים הנ"ל ,דהא דהפיל אברהם
את עצמו לאור כשדים ,וגם הא דהציל
הקב"ה אותו במה שעשה שלא כדין ,היינו
דעבירה לשמה היה ומותר כנ"ל .אבל
לתירוץ פרשת דרכים הנ"ל שם דהיה קודם
מתן תורה כישראל ,והרי זה היה המעשה
דאור כשדים קודם שנימול ,וא"כ הרי
מוכח גם קודם שנימול כבר היה דינו
כישראל ,וא"כ ממילא שייך לישמעאל ג"כ
חלק ירושה דלא מקרי כלל היו לו בנים
בגיותו.

)ב"ב

ואקדים עוד מה דאיתא בברכת שמואל פ'
כי תצא בשם העשרה מאמרות
)מאמר חקור דין ח"ג פי"א ופי"ב( ,דהא דעשה
בכל מקום דוחה לא תעשה ,הוא מהאי
טעמא דהעושה עבירה לשמה הוי מצוה
ע"ש באריכות.
תו אקדים מה דאיתא במס' יבמות דף ד'
ע"א מנא לן דעשה דוחה לא תעשה,
דכתיב )דברים כ"א י"א-י"ב( גדילים תעשה לך
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ולא תלבש שעטנז ,ודרשינן סמוכים
דכלאים בציצית מותר דעשה דוחה לא
תעשה ,ופרכינן התם לא מופנה ולא
דרשינן סמוכים ,ומשנינן צמר ופשתים הוא
מופנה ,מדכתיב )ויקרא י"ט י"ט( ובגד שעטנז
לא יעלה עליך ,ותנא דבי רבי ישמעאל
הואיל ונאמרה בתורה בגדים סתם ופרט
הכתוב באחד מהן צמר ופשתים ,אף כל
צמר ופשתים ,וא"כ צמר ופשתים למה לי
גבי ציצית ,אלא ודאי למופנה קאתי
למדרש סמוכים דכלאים בציצית מותר
דעשה דוחה לא תעשה ,ע"ש באריכות
הסוגיא.
ולפ"ז יובן המדרש הנ"ל ,דשרה רוצה
למימר גרש את האמה הזאת כי לא
ירש עם בני יצחק ,והיינו כיון שנולד קודם
שנימול היה לו דין היו לו בנים בגיותו
ואח"כ נתגייר דאינו בכור לנחלה כנ"ל ,אך
לפ"ז קשה קושיית פרשת דרכים הנ"ל
האיך הציל הקב"ה את אברהם מאור
כשדים במה שעשה שלא כדין ,דליכא
למימר כתירוצו דהיה דינו כישראל ,הא
היה עדיין קודם שנימול ,ולפי סברתה של
שרה צ"ל דאז עדיין היה לו דין בן נח כנ"ל.
לזה דרשה צמר ופשתים ,ר"ל דדרשה צמר
ופשתים דכתיב בציצית למה לי כקושיית
גמ' דיבמות הנ"ל ,וצ"ל דלאפנויי אתיא
למדרש סמוכין דכלאים בציצית מותר
דעשה דוחה לא תעשה כנ"ל ביבמות ,וא"כ
ממילא מוכח דעבירה לשמה הוי מצוה
כמ"ש הברכת שמואל בשם עשרה
מאמרות הנ"ל ,וא"כ לפ"ז מזה הטעם ניצול
אברהם מאור כשדים דג"כ היה עבירה

נפש

ËÒ

לשמה לתקן אדם הראשון כנ"ל ,ולעולם
קודם שנימול היה לו דין בן נח ,ושפיר היה
לישמעאל דין היו לו בנים בגיותו ,ומשום
הכי אמרה בזה דרשה דצמר ופשתים גרש
את האמה הזאת כי לא ירש עם בני יצחק
כנ"ל וק"ל.

*
ובזה יבואר עוד מדרש תמוה פ' כי תצא
)דב"ר ו' א'( כי יקרא קן צפור כו' )דברים
כ"ב ו'( ,הלכה אדם מישראל תינוק שנולד
מהול אי להטיף ממנו דם ברית או לא כך
שנו חכמים הנימול שנולד מהול צריך להטיף
ממנו דם ברית שנאמר )בראשית י"ז י"ג( המול
ימול עכ"ל .ורבים מקדקדים האיך תליא
שאלה זו להאי קרא דווקא כי יקרא קן
צפור.
ולפי דרכינו הנ"ל יבואר היטב בעז"ה עפ"י
דרוש ,דהנה השל"ה )מס' ר"ה תורה אור
אות כ"א( הקשה מפני מה מת אדם הראשון,
הא עשה תשובה כדאיתא במדרש רבה
)בראשית כ"ב י"ג( .והנה כמו כן קשה על
עשרה מאמרות הנ"ל דכתב אברהם יצחק
ויעקב תקנו אדם הראשון ,קשה הא כבר
עשה תשובה .אמנם במקום אחר )פני שלמה
על מועדים בכ"מ( כתבתי תירוץ ע"ז ,כמו
דתירץ עשרה מאמרות )מאמר חקו"ד ח"א
פ"ד( על קושיא אחרת שהקשה למה נענש
אדם הראשון כלל ,הא לא היה רק חטא
ראשון וכתיב )איוב ל"ג כ"ט( פעמיים ושלש
יפעל אל עם גבר ,ותירץ עשרה מאמרות
שם שם דקודם מתן תורה היה ולא היה
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עדיין זה ע"ש ,כמו כן י"ל לענין תשובה
דקודם מתן תורה היה ,ולבני נח לא מהני
תשובה כדאיתא במפורשים  .אך לכאורה
תליא זה במה דאיתא במדרש )תנחומא שמות
י"ח( וברש"י פ' לך לך )בראשית ט"ו ט"ו( ואתה
תבוא אל אבותיך בשלום ,דבשרו לאברהם
דתרח אביו עשה תשובה ע"ש .ועוד מצינו
במדרש )ב"ר ל"ח י"ב( שבשרו לאברהם
שתרח אביו יהיה לו חלק עולם הבא דברא
מזכה אבא ,ע"ש ביפה תואר ובבגדי אהרן
פ' לך לך .וא"כ לפי פירוש ראשון שבשרו
תרח עשה תשובה ,מוכח ממילא על כרחך
דתשובה מהני לבני נח ג"כ ,וא"כ הדרא
הקושיא לדוכתיה למה היה אדם הראשון
צריך לתיקון הא עשה תשובה ,דהכי מגרע
גרע מתרח שעשה תשובה ומהני ,אבל
לפירוש שני דברא מזכה אבא הבטיח
ובישר לאברהם ,א"כ שפיר י"ל לבני נח לא
מהני תשובה.
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שנימול היה מחזיק עצמו לישראל כמ"ש
הפרשת דרכים הנ"ל ,וא"כ ממילא קושיית
מהרש"א במקומה עומדת.
אבל י"ל לפי מה דאיתא בווי עמודים
בשם המדרש )ב"ר מ"ז ט'( דאברהם
נולך מהול ,ע"ש ,וא"כ לפ"ז י"ל דהיה
מסופק בפלוגתא דב"ש וב"ה במס' שבת
)קל"ה (.אי נולד מהול צריך להטיף דם ברית
או לא ע"ש ,ומשום הכי לא מל שנית עד
שציוה אותו הקב"ה למול שנית כדעת ב"ה
דצריך להטיף דם ברית ,ולק"מ קושית
מהרש"א הנ"ל אף לסברת פרשת דרכים
הנ"ל דהיה מחזיק עצמו לישראל אף קודם
שנימול ,ומסתמא קיים כל המצות אף
קודם שנימול ,אפילו הכי שפיר המתין
במילה עד שציוה אותו הקב"ה כיון שנולד
מהול כנ"ל וק"ל.
)פ"ו(

תו אקדים מה דאיתא במדרש רבה
ו' ה'( א"ר חנינא אם הציפור שאין לה
זכות אבות כו' בניה מגינה ומכפרים עליה
שצריך לשלחה חפשי ,בני אברהם יצחק
ויעקב שיש להם זכות )כל אחד ואחד( ]על
אחת כמה וכמה[ שאם סרח אחד הוא
מכפר עליו עכ"ל .ואיתא בספר נחלת
בנימין )בהקדמה( ובספר עיר דוד )סי' ר"נ(
דמכאן נשמע מדהזהירה הורה על שילוח
האם ,כדי להורות דברא מזכה אבא ובזכות
הבנים האם יוצא לחפשי ע"ש.
)דב"ר

תו אקדים עוד מה שהקשה המהרש"א
בחידושי אגדות )יבמות ק (:כיון
דאברהם קיים כל המצוות אפילו עירובי
תבשילין כדאיתא בגמ' )יומא כ"ח ,(:מדוע
לא קיים נמי מצות מילה והמתין דווקא עד
אחר שציוה אותו הקב"ה ,ותירץ שם
דבאמת צ"ל קודם שנימול לא קיים שום
מצוה עדיין ,רק אח"כ לאחר שנימול ע"ש.
והנה לכאורה לפי מה שנזכר לעיל בשם
הפרשת דרכים ,מהא דהשליך עצמו לאור
כשדים צ"ל דהיה מחזיק עצמו לישראל
אף קודם שנימול כנ"ל באריכות ,וא"כ
קשה מהיכי תיתי נימא דלא קיים המצוות
רק אחר שנימול דווקא ,דהא אף קודם

ולפ"ז מבואר מדרש הנ"ל ,דודאי בלא זה
דהך קרא כי יקרא קן ציפור וגו' ,לא
היה ליה שאלה כלל תינוק שנולד מהול מה
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דצריך להטיף דם ברית ,דהיה לו לו הוכחה
מאברהם ,דהא קשה קושיית מהרש"א
הנ"ל למה המתין עם מצות המילה עד
שנצטוה מהקב"ה ,ולא קיים מעצמו כמו
דקיים כל המצוות כנ"ל ,וליכא למימר
כתירוצו דכל המצוות לא קיים עד אחרי
שנימול ,קשה מהיכי תיתי לומר כן ,הא על
כרחך החזיק עצמו לישראל אף קודם
שנימול מכח קושית פרשת דרכים הנ"ל,
דאל"כ האיך הסכין את עצמו להפיל לאור
כשדים כנ"ל באריכות ,וליכא למימר
כתירוץ דידי דעשה לתקן אדם הראשון
והוי עבירה לשמה כנ"ל במדרש הקודם
באריכות ,קשה הא כתיב ואתה תבוא אל
אבותיך בשלום ,והיינו שבשרו )שישמעאל(
]שתרח אביו[ עשה תשובה ,וא"כ ממילא
כמובן אדם הראשון עשה תשובה ולא
צריך תיקון כלל כנ"ל .אלא ודאי צ"ל
כתירוץ פרשת דרכים הנ"ל דהיה מחזיק
עצמו לישראל אף קודם שנימול ,וא"כ
שפיר קשה קושיית מהרש"א הנ"ל למה
לא מל עצמו ,אלא ודאי צ"ל דנולד מהול
ומסופק אי צריך להטיף דם ברית כנ"ל,
וא"כ מדציוה לו הקב"ה למול שנית,
ממילא שמעת מינה דנולד מהול צריך
להטיף דם ברית ,ולא היה יכול לשאול
כלל.
אבל השתא על הך קרא כי יקרא קן צפור
וגו' ,מזה מוכח דברא מזכה אבא,
ולפ"ז שפיר י"ל דאברהם לא נולד מהול,
ואפילו הכי לא מל את עצמו דלא היה
מחזיק לישראל עד שנימול ואז קיים כל
המצוות ,ולא קודם לכן כתירוץ מהרשא
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הנ"ל ,ואי קשיא קושית פרשת דרכים
הנ"ל ,י"ל כתירוץ דדידי הנ"ל דעשה לתקן
אדם הראשון ,ואף דעשה תשובה ,אמנם
לבני נח לא מהני תשובה ,והא דכתיב
ואתה תבוא אל אבותיך בשלום ,היינו
שבשרו לתרח יהיה עולם הבא בזכותו של
אברהם ,כיון שמוכח דברא מזכה אבא,
וכפירוש שני הנ"ל ,וא"כ לפ"ז שפיר
השתא דווקא מבעיא ליה תינוק שנולד
מהול צריך להטיף דם ברית או לא ,וצריך
למפשט מקרא המול ימול כנ"ל ודוק) .כת"י
בית המדרש מס' (222

*
על הא דאמרינן בקדושין
גדול הכנסת אורחים יותר מקבלת פני
השכינה .ולמה דוקא הכנסת אורחים.
)צ"ל שבת קכ"ז(.

ונ"ל על ]דרך[ מה ששמעתי על פסוק
תהלים )ק"א ,ו'( הולך בדרך תמים
הוא ישרתני ,בדרך משל ,אב שאוהב את
בנו יחידו אהבה רבה ,בראות האב מי
שהטיב לבנו יחידו אשר כל מגמותיו
להטיב לבנו ,הרי בעיני האב כאילו אותו
פלוני היטב עמו דהיינו לאב ,כך היה דוד
כל מגמותיו לעשות נחת רוח להקב"ה,
ובראותו מי שהולך בדרך תמים ,הוא
ישרתני דיקא ,כאילו ישרתני ממש.
והנה ענין הכנסת אורח הוא מי שאין לו
מכיר ,ועם כל זה עושה לו כבוד,
והיינו מחמת שכל ישראל בחזקת כשרות,
וכל אחד עובד ה' יתברך ,זה בלימוד תורה
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וזה בגמילות חסדים וכדומה ,והרי הוא
אצלו כאלו עושה לו נחת רוח ,ולזה מכבדו,
משום שמה העושה רצון הוא אצלו כאילו
עשה רצונו ,וכיון שמכבד לקיים הכנסת
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אורחים על כוונה הנ"ל ,הוא יותר מהקבלת
פני שכינה ,כיון שמכניס אורחים לביתו
הוא בשביל שעושה רצון הבורא יתברך,
וקצרתי מאד) .כת"י בית המדרש דף (339

פרשת חיי שרה
ויהיו חיי שרה מאה שנה ועשרים שנה ושבע
שנים שני חיי שרה ,ותמת שרה בקרית
ארבע היא חברון בארץ כנען ויבוא אברהם
לספוד לשרה ולבכותה.

והנה במקראי הקודש האלה יש לדקדק,
חדא מלת ויהיו קושי הבנה .גם למה
מקדים מאה לעשרים ,ועוד למה מסיים
עוד הפעם שני חיי שרה ,גם למה מציין
מקום המיתה בפרוטרוט באומרו בקרית
ארבע היא חברון ,גם למה מפסיק בין
ההספד והבכייה עם שם שרה ,והכי הוי
למימר ויבוא אברהם לספוד ולבכות
לשרה.
ואמרתי עפ"י מה דאיתא בספר ראשית
ביכורים )ד' מ"ו ע"א ,בדרוש
לתשובה אות מ"ז( על מאמר רז"ל במס'
שבת )פ"ט (:אם יהיו חטאיכם כשנים,
כשני מבעיא ליה ,אלא אם יהיו
חטאיכם כשנים הללו שמוסדרים מששת
ימי בראשית ועד עתה כשלג ילבינו,
דהיינו כי הכל נברא לכבודו ית' ,לעשות
רצונו ולעבוד אותו מספר הימים אשר

גזר עליו ,והוא ית' יודע שהאדם הזה
צריך לפעול פעולתו ועבודתו שבעים
שנה ,על כן קצב לו כך ,ואם האדם
מבטל קצת זמן ואינו עובד בוראו ,ואין
צריך לומר שעושה עבירות ,נמצא שלא
השלים חקו מה שחיוב עליו מספר ימי
חייו ,ומה שחסר מאותן שנים צריך
להתגלגל בעבורם ,וא"כ ממילא שני חייו
אינם מסודרים כימי עולם ,אלא מה
שהיה לו לתקן בראשונה תיקן באחרונה.
אמנם מצינו ברז"ל )יומא פ"ו (:העושה
תשובה מאהבה זדונות נעשו כזכיות,
נמצא אותן הימים ההם בעצמם נהפכו
לזכיות ,והוי כאלו עשה מצות באותן
הימים והשנים ,ואינו צריך להתגלגל עוד
בעבורם ,וא"כ מספר שני חייו הם
מסודרים כימי עולם ,שהימים הראשונים
לא יפלו דנהפכו לזכיות כנ"ל .וזהו דברי
רז"ל אם יהיו חטאיכם כשנים שיהיו
מסודרים כימי ששת ימי בראשית עד
עתה ,דהיינו ע"י תשובה מאהבה ,ואז
נהפכו לזכיות אותן הימים עצמם כנ"ל,
אז כשלג ילבינו ,זהו תוכן דברי ראשית
בכורים הנ"ל ודפח"ח.
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כלל דבריו שמענו ,ע"י שהימים כסדרן
אינו צריך להתגלגל עוד ,ומיד בצאת
נשמתו נאחז בעצי עדן אלהים למעלה,
ושם מצא בו מנוח לעולם ,ואם בטל איזה
זמן ,אזי בידו לתקנו ע"י תשובה מאהבה כי
אז נהפכו לזכיות כנ"ל .והנה מצאנו ברז"ל
שלא יקרא קריאת שמע למפרע דכתיב
)דברים ו' ,ו'( והיו ,וכן גבי הלל כתיב )תהלים
קי"ג ב'( יהי שם ה' וגו' ,אינו רשאי לקרות
למפרע ,ופירש"י יהי כהווייתן יהא ,והיו
כהווייתן יקראו )ע"ש במס' ברכות )י"ג(.
ומגלה )י"ז.((:
ובזה מבוארים מקראי קודש הנ"ל היטב,
ויהיו חיי שרה ,ויהיו דייקא ,ר"ל
כהווייתן וכסדרן היו חיי שרה ,אבל לא היו
למפרע ,דמה שהיה לה לתקן בראשונה
תקנה באחרונה ,כי בטלה איזה זמן זה לא
היה אצל אמנו שרה ,כי אם מאה שנה ,ר"ל
מתחלה היו מאה שנה ,ואח"כ עשרים שנה
נמי בלא חטא ,ואח"כ שבע שנים ,וכולן היו
חיי שרה ,חיי דייקא ,היינו שקנתה שלימות
ודביקות אלהי ,וזהו עיקר חיים של אדם,
כדכתיב )דברים ד' ,ד'( ואתם הדבקים בה'
]אלקיכם[ חיים כולכם וגו' ,כי מיד תחלת
ימיה עשתה דבר יום ביומו מה שהיה לה
ראוי לעשות .אך פן תאמר שבטלה זמן
מה ,אך אעפ"כ נאמר ויהיו חיי שרה עבור
כי עשתה תשובה מאהבה ונהפכו הימים
עצמן לזכיות והוי כסדרן וכנ"ל ,ולזה בא
הכתוב וסיים שני חיי שרה ,ר"ל כפירש"י
דכולן היו שווין לטובה ,ור"ל דאצלה לא
היה שום פעם הפרש בין יום אחד ליום
אחר ,וכולן היו בלא חטא כלל מיד כנ"ל.
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ומשום הכי ותמת שרה בקרית ארבע ,ר"ל
מיד כשהיה מיתתה באותו מקום
קרית ארבע ,היא חברון ,ר"ל באותה שעה
ואותה רגע מיד נתחברה נשמתה למעלה
ונאחז בעצי עדן אלהי ,וזהו שסיים ארץ
כנען ,עפ"י הידוע עיקר הסחורה הטובה
היא התורה והמצוות ,כדכתיב )משלי ג' ,י"ד(
כי טוב סחרה מסחר כסף ,וסחורה זו היה
למעלה ,והורד בהר סיני למטה ,ובפקודת
כל איש אין בידו מאומה ,כי אם למי שיש
לו סחורה זו מוליך עמו לשם ,כנודע )אבות
 (....אין מלווין לאדם כו' אלא מצות
ומעשים טובים  ,וזהו ארץ כנען ,לשון
סוחר כנודע )עי' פסחים נ' ,(.ור"ל היא חברון
שנתחברה נשמתה למעלה מיד בארץ כנען,
אשר סחורתו שמה אתו עמו כנ"ל) ,ואח"כ
מצאתי בש"ך על התורה שפירש נמי לענינו
שם מלת כנען על שם סוחר( .ומזה הטעם
נמי ויבוא אברהם לספוד לשרה ,ר"ל עיקר
ביאתו לא היה רק להספיד את שרה על
שלמותה כי רב הוא ,אשר כל ימי חייה היה
אצלה כסדרן במצות ומעשים טובים כנ"ל,
וזהו עיקר ההספד ,על אבידה כזו שאבודה
מהדורות ,אבל היא עלתה למנוחה ונאחז
בעצי עדן כנ"ל ,אך ורק אגב בא ג"כ
ולבכותה ,ר"ל כיון שבא להספיד היה בוכה
ג"כ ,ומשום הכי כתיב בכ"ף קטנה ,להורות
כי לא היה מרבה בבכייה ,כאשר הבכי לא
היה כי אם בתורת אגב ,ולא היה כי אם
על דרך האי שופרא דבלי בארעא ,ועל זה
אינו ראוי לבכות יותר מדאי ,באשר לעתיד
שוב חיה יחיה נפש הצדיק כמקדם ,ובפרט
לפי מה דאיתא מס' שבת קנ"ב ע"ב
דצדיקים לא הוי עפרא כי אם שעה אחת
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קודם תחיית המתים כדי לברוא יש מאין,
)ועיין במהרש"א שם(.

*
ובזה הדברים מבואר לי היטב מאמר
במדרש רבה סדר זו וז"ל ,ויהיו חיי
שרה ,יודע ה' ימי תמימים ונחלתם לעולם
תהיה  ,כשם שהם תמימים כך שנותיהם
תמימים ,ונחלתם לעולם תהיה ,חביבין
שנותן של צדיקים בעולם הזה ובעולם
הבא .יודע ה' ימי תמימים ,זו שרה שהיתה
תמימה במעשיה ,בת כ' כבת ז' לנוי ,בת
מאה כבת עשרים לחטא .אמר ר' יוחנן
כהדא עגלא תמימתה .מה צריך לומר שני
חיי שרה באחרונה ,לומר לך שחביב שנותן
של צדיקים לפני המקום בעולם הזה
ובעולם הבא .והנה יש לדקדק ,חדא מה
היה קשה ליה בהך קרא ויהיו חיי שרה,
דקפתח יודע ה' ימי תמימים וגו' .גם מה
שייך לשון תמימים אצל השנות עצמן,
דקאמר כשם שהם תמימים וכו' כך
שנותיהם תמימים .גם הא דאמר ר' יוחנן
כהדא עגלא תמימתה ,צריך ביאור מה בעי
בזה ,ומה כוונתו בזה .וכבר הרגישו בזה
שאר מפורשים) ,ואף שבמדרש רבה
שלפנינו יש נוסחא אחרת ,אבל נוסחא
מוטעת היא כמ"ש היפה תואר ונזר הקודש,
וכתבו נוסחא האמיתית היא כמו שהעתקתי
לעיל(.
ועפ"י דברינו הנ"ל יבואר היטב ,באשר
בלאו הכי דקדקתי על פסוק גופא
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דאמר יודע ה' ימי תמימים ,מה ימי
דקאמר .ורש"י פי' מעשיהם של צדיקים
ותמימים ,והנה תיבת מעשים חסר ,ויותר
טפי היה לו לומר יודע ה' מעשי תמימים,
מה ימי .גם מה יודע ה' ,הא את הכל גלוי
וידוע לפניו.
אבל אמרתי עפ"י דברינו הנ"ל ,דהאדם
צריך לעשות מצות ומעשים טובים
דבר יום ביומו כפי אשר גזר הוא ית' ימי
חייו וכנ"ל ,ואז ימיו תמימים בלי חסרון
כלל ,אבל באם ח"ו יבטל איזה זמן מה ,אז
אותו יום שביטל נחסר מימי חייו) ,ועיין
מ"ש הזוהר על פסוק ויקרבו ימי ישראל
למות ,וכן ויקרבו ימי דוד למות  ,שהיו כל
הימים ביחד( .תו אקדים מה דאיתא
במדרש רבה פס"ב סי' א' ,ונחלתם לעולם
תהיה ,שחיבב הקב"ה שנותן של צדיקים
וכתבן בתורה ,כדי שתהא נחלת ימיהם
זכורה לעולם עכ"ל )ולקמן בסדר זו כתבתי
מה נפק"מ בזה(.
ולפ"ז שפיר אמר המשורר יודע ה' ימי
תמימים ,והוא לשון חבה) ,כמו כי
ידעתיו למען אשר יצוה את בניו  ,ועל דרך
כי יודע ה' דרך צדיקים )תהלים א'  ,((...ור"ל
ה' מחבב ימי תמימים ,ר"ל הימים שהם
תמימים ,ולא נחסר בהם שום פעולה טובה
אשר גזר ית' להתפעל בהם כנ"ל ,ולא
נחסר מהימים כלום כנ"ל ,אותן הימים
מחבב ה' ב"ה ,עד ונחלתם לעולם תהיה,
לעולם דייקא ,שנחלת ימיהם זכורה לעולם,
ע"י שכתבן שנותיהם וימיהם בתורה כנ"ל
במדרש ,ונכון הוא.

בתי

פרשת חיי שרה

והן הן דברי המדרש הנ"ל ויהיו חיי שרה,
והיה קשה ליה מה ויהיו וכנ"ל .ולזה
קפתח ודרש הך פסוק יודע ה' ימי תמימים,
כשם שהם תמימים ר"ל במעשיהם ,כך
שנותיהם תמימים ,ר"ל ששנותם תמימים
בלי חסרון פעולה טובה כלל ,אלא הם
מסודרים כששת ימי בראשית עד עתה
וכנ"ל ,כי הם עושים ועובדים עבודת ה'
ב"ה כל הימים דבר יום ביומו כפי אשר
נגזר עליו לעשות וכנ"ל ,ומשום הכי
ונחלתם לעולם תהיה ,חביבין שנותן של
צדיקים בעולם הזה ובעולם הבא ,ר"ל לכתוב
שנותן בתורה שתהא זכורה לעולם בעולם
הזה ובעולם הבא וכנ"ל.
וע"ז שפיר קדריש פסוק זה מעתה על
שרה אמנו ,ואומר יודע ה' ימי
תמימים זו שרה שהיתה תמימה במעשי' וכו'
בת מאה כבת עשרים לחטא ,וא"כ כיון שלא
חטאה מעולם ממילא היו חיי שרה
תמימים וכסדרן וכנ"ל ,ומשום הכי שפיר
כתיב ויהיו חיי שרה ,ר"ל חיי שרה היו
כהווייתן וכסדרן כנ"ל באריכות .אך שלא
תאמר אולי ע"י תשובה מאהבה שנהפכו
לזכיות היו אצלה כסדרן וכנ"ל ,ולזה אמר
ר' יוחנן כהדא עגלא תמימתה ,ר"ל הלא היא
הולכת לתומה ,באשר טבעה כך הוא
מתחלת ברייתה כנודע ,ולית בהן שום
שינוי מעודה עד עתה ,כן היו חיי שרה
הולכת בתומה ובישרות דבר יום ביומו בלי
שינוי כלל בשום פעם ,והכל לטובה,
וממילא מקויים אצלה לכתוב שנותיה
בתורה ,כדי שנחלת ימיה תהא זכורה
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לעולם כנ"ל במדרש .וזהו סיום המדרש
רבה הנ"ל שני חיי שרה ,וקשה לו שני
מיותר ,דהוי סגי לומר חיי שרה כמו שאמר
מתחלה ויהיו חיי שרה וגו' .ולזה אמר חביב
שנותן של צדיקים בעולם הזה ובעולם הבא,
שנותן דייקא ,דנחלת ימים של צדיקים
חביבים לפניו ית' בעולם הזה ובעולם הבא,
והיינו במה שנכתב שנותן בתורה והם
זכורים לעולם וכנ"ל )ועיין לקמן מזה(.
ועוד י"ל על ר' יוחנן דאמר כהדא עגלא
תמימתה ,עפ"י דמצינו שתי כתות
של צדיקים ,אחד צריך סעד לתומכו מאת
ה' ב"ה ,כמו שמצינו אצל נח דכתיב
)בראשית ו' ט'( את אלהים התהלך נח
וכפירש"י שם ,אבל יש עוד צדיק גמור
שאין צריך סעד לתומכו ,אלא מתחזק
והולך בצדקו מאליו ,כמו דמצינו אצל
אברהם דכתיב )בפרשתן כ"ד ,מ'( אשר
התהלכתי לפניו ,היינו מאליו כפירש"י שם
בסדר נח .ולפ"ז כיון דכבר אמר המדרש
מקודם יודע ה' ימי תמימים זו שרה
שהיתה תמימה במעשיה וכנ"ל ,אך פן
תאמר שהיתה צריכה סעד לתומכה
לתמימתה ,לזה אמר ר' יוחנן כהדא עגלא
תמימתה ,ר"ל כמו עגלא תמימתה הוא
מצד טבעה עצמה בלי שום עזר וסעד כלל,
כן היה תמימות שרה בלי עזר וסעד כלל,
כי היתה צדקת גמורה ,ונכון.
)חשק שלמה כת"י מס(23 .

*
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במדרש רבה סדר זו )ב"ר נ"ח ג'( ר' עקיבא
היה יושב ודורש והצבור מתנמנם,
ביקש לעוררן ,אמר מה ראתה אסתר למלוך
על קכ"ז מדינות ,אלא שתבוא בת בתה של
שרה שחיתה קכ"ז שנים ותמלוך על קכ"ז
מדינות עכ"ל .והנה רבים תמהו מה עוררן
בזה הדרשה דאסתר .ולי יש עוד דקדוק,
למה באמת הצבור מתנמנים ולא השגיחו
בדרשה של ר' עקיבא ,הלא דבר הוא .גם
למה ר' עקיבא דרש דרשה ולא אחר.

ואמרתי דרך דרוש מעט ,ונבאר נמי אגב
קושית המפורשים למה היתה
אסתר צריכה לזכותה של שרה ,והלא
היתה משמונה הנביאות ,ומסתמא זכות
עצמה רב היה .אך ע"ז אמרתי פשוט ,עפ"י
מה דאיתא בגמ' )קידושין ל"ט (:שכר מצוה
בהאי עלמא ליכא ,וכתבו המפורשים
)אלשיך משלי ב' ח' ,מהר"ל בנצח ישראל פ' י"ט(

הטעם דשכירות אינה משתלמת אלא
לבסוף )ב"מ ס"ה ,(.וכל ימי היות האדם
בעולם צריך לעבוד עבודת ה' ,ומיד כשמת
נעשה חפשי מן המצות כנודע ,ומשום הכי
בחייו אין לו ליטול שכרו ,כי סופו עדיין
אינו עד כי ימות ,ואז חפשי מן המצות
ועבודת ה' ב"ה כנ"ל .ולפ"ז ממילא ודאי
שאף שזכות אסתר מצד עצמה ג"כ רב
היה ,אבל מ"מ בעודה בחייה לית לה שכר,
משא"כ בזכותה של שרה שכבר מתה
שפיר זכתה למלוך על קכ"ז מדינות וכנ"ל,
ונכון.
תו אקדים מה דאיתא פלוגתא ר' עקיבא
ורבנן ס"פ החולץ )יבמות מ"ט :נ' ,(.ר'
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עקיבא סובר זכה משלימין לא זכה פוחתין,
ורבנן ס"ל זכה מוסיפין כו' .והנה אמרתי
דפליגי אי שכר מצוה בהאי עלמא איכא או
לאו ,דאי שכר מצוה בהאי עלמא איכא אז
שפיר י"ל זכה מוסיפין ,וזהו דעת רבנן
הנ"ל ,אבל ר' עקיבא ס"ל שכר מצוה בהאי
עלמא ליכא ,וא"כ משום הכי לית ליה רק
זכה משלימין .ואמרתי נמי דזה תליא
בפלוגתא דאיתא במדרש רבה בראשית,
חד אמר והנה טוב מאד זה השינה ,וחד
אמר והנה טוב מאד זה האור ,וכבר כתבתי
בסדר בראשית לעיל דהיינו טעמא דטוב
מאד זה המות ,כדי שיוכל לקבל שכרו
דבהאי עלמא ליכא שכר ע"ש ,וא"כ
ממילא אידך ס"ל שכר מצוה בהאי עלמא
איכא ,ומשום הכי דריש והנה טוב מאד זה
השינה.
ולפ"ז י"ל זהו היה הדרשה של ר' עקיבא
לשיטתיה ,דדריש דינו זכה
משלימין ולא מוסיפין דשכר מצוה בהאי
עלמא ליכא וכנ"ל ,ומשום הכי הצבור
מתנמנם ,לרמז לו די"ל והנה טוב מאד קאי
על השינה ,וא"כ לא מוכח דשכר מצוה
בהאי עלמא ליכא וכנ"ל .ולזה ביקש לעוררן,
דשפיר מוכח דשכר מצוה בהאי ליכא,
היינו מהך דזכתה אסתר למלוך על קכ"ז
מדינות דווקא ,משום שהיתה בת בתה של
שרה ,וקשה והכי מצד עצמה לא היה לה
זכות ,והיה לה למלוך על יותר ,אלא ודאי
דשכר מצוה בהאי עלמא ליכא וכנ"ל,
ושפיר מעוררן בזה ,דאף אי קאי והנה טוב
מאד על השינה ,מ"מ מוכח מאסתר וכנ"ל
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והבן) ,ועיין במדרש רבה מגלת אסתר
ה'( שיש דיעה שיש בעולם רנ"ב מדינות,
ושפיר קשה למה לא זכתה למלוך על יותר
וכנ"ל(.
)א'

)חשק שלמה כת"י מס(23 .

*
במקראי קודש )בראשית כ"ד א'( ואברהם זקן
בא בימים וה' בירך את אברהם
בכל .ויש לדקדק ,חדא מה סמיכות יש אל
מה שכתוב למעלה קניית מערת המכפלה
לקבור אשתו שרה ,ולהיות לו לאחוזת קבר
לשאר משפחתו ,וכדכתיב ויקם השדה וגו',
למה שאמר ואברהם זקן וגו' .גם הלא כבר
כתיב לעיל סדר וירא ואברהם ושרה זקנים
וגו' .גם למה כעת בירך את אברהם בכל
ולא מקודם.

אבל אמרתי בפשיטות עפ"י מה דאיתא
ברז"ל מס' ב"ב )י"ז (.וה' ברך את
אברהם בכל ,שהשליטו ביצרו ,ויש לדקדק
למה אברהם דווקא זכה לזה שהשליטו
ביצרו .אבל אמרתי בפשיטות עפ"י מה
דאיתא ברז"ל מס' ע"ז דף ה' ע"ב ,א"ר
בנאה כו' אשריהם ישראל בזמן שעוסקין
בתורה וגמילות חסדים יצרם מסור בידם
ואין הם מסורים ביד יצרם שנאמר
אשריכם זורעי על כל מים ,ואין זריעה אלא
צדקה כו' משלחי רגל השור והחמור עכ"ל.
מכלל דבריהם שמענו ,ע"י תורה וגמילות
חסדים נמסר היצר הרע בידו .והנה אצל
אברהם כבר ידוע חסד לאברהם שהוא

נפש

ÊÚ

החזיק עמוד החסד מאד מאד בהכנסת
אורחים ,ומכ"ש מה שטרח בחסד של
אמת לקנות מערת המכפלה לקבורת שרה
אשתו ,ואיתא נמי ברז"ל במס' יומא דף
כ"ו ע"ב שהיה אברהם אבינו זקן ויושב
בישיבה שנאמר ואברהם זקן וגו' ע"ש,
וא"כ מעתה שהיה לאברהם עסק התורה
וגמילות חסדים שפיר זכה שהשליטו ביצרו
וכנ"ל ברז"ל ,ונכון הוא.
והנה כבר הזכרנו לעיל ע"י שפועל האדם
דבר יום ביומו עבודת ה' כל הימים
הם מסודרים אצלו ,משא"כ אם ביטל זמן
מה באיזה יום אותו נחסר ממנו) ,ועיין לעיל
ריש הסדר מזה ,ובזוהר סדר זו ובסדר ויחי
)רכ"ד (.דכן כתב בהדיא אם לא זכה אינון
יומין חסירין( .ומעתה כיון דלמעלה כתיב
כל הטורח שטרח אברהם לקיים חסד של
אמת לקנות בכסף מלא דווקא ,מערת
המכפלה לקבורת שרה אשתו ולהיות לו
לאחוזת קבר לשאר משפחתו .וא"כ
ממילא היה מעתה עמוד גמילות חסדים
בשלימות אצל אברהם ,כי מלבד מה
שפעל ועשה צדקות הרבה ,עם הכנסת
אורחים וכדומה כנודע ,הוסיף כעת לקיים
המצות במלואה בחסד של אמת עם
המתים .ולזה שפיר קסמיך ,לא זו בלבד
שהחזיק אברהם עמוד החסד ,אבל אף גם
ואברהם זקן ,שהיה זקן יושב בישיבה כנ"ל
ברז"ל )יומא כ"ח (:על פסוק זה ,וא"כ
התעסקו התורה היה ג"כ אצלו ,ומשום הכי
ממילא בא בימים ,בא בימים דייקא ,שלא
חסרו מימיו כלל ,וע"י מה ,לזה מסיים
הכתוב וה' בירך את אברהם בכל ,והיינו
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שהשליטו ביצרו כנ"ל ברז"ל ,וכיון שהוא
שלט ביצרו ממילא לא היה נחסר מימיו,
כי כולן שווין לטובה אצלו בעבודת ה' ב"ה,
ונכון.
)חשק שלמה כת"י מס(23 .

*
במדרש רבה סדר זו אם מה' יצא הדבר
קח רבקה ולך וגו' ,מאין יצא מהר
מוריה יצא ,ורבנין אמרי ותהי אשה לבן
אדוניך וגו' עכ"ל .והוא תמוה ,חדא מה
שייכות יש נשואי רבקה להר מוריה .ועוד
במאי פליגי.

ואמרתי דרך דרוש ,עפ"י מה דאיתא במס'
ב"ב  ,וה' בירך את אברהם בכל,
בת היה לו ובכל שמה ,והקשו תוס' למה
לא השיאה ליצחק )למ"ד גוי מותר
באחותו ,עיין במהרש"א שם( .אבל מצינו
דיעות דס"ל מימות אברהם יצאו מבן נח
אפילו להקל כנודע ,והוכיחו זה מהא דלקח
אברהם איל תחת יצחק ,והרי קדשי עכו"ם
אין עושין תמורה ,אלא ודאי דיצא מכלל
בן נח אפילו להקל )עיין במפורשים מזה(.
א"כ לפ"ז וודאי לא קשה מידי קושית תוס'
הנ"ל למה לא השיאה ליצחק ,דלישראל
וודאי אחותו אסור ,וזה פשוט.
והנה בזבחים דף ל"ז איכא פלוגתא בזה
אי קדשי עכו"ם עושין תמורה או
לאו ע"ש .ולפ"ז מדרש רבה הנ"ל מבואר,
דכיון דאליעזר בא ומענה בפיו כי אברהם
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שלח אותו אליהם ליקח את רבקה לפני
בנו יצחק ,והיה קשה להם הא יש לו אחות,
ולמה לא השיאה לו כנ"ל ,ולמה ממרחק
יביא לחמו .ולזה אמרו מאין יצא מהר
מוריה יצא ,כי שם מוכרח שיצא מכלל בני
נח ,דהא קדשי עכו"ם אין עושין תמורה
וכנ"ל ,וכיון שיצא מכלל בני נח אסור
באחותו כנ"ל ,ומשום הכי קח רבקה ולך.
אבל רבנן סברי קדשי עכו"ם עושין תמורה
וא"כ לא מוכח מהר מוריה ,ומשום הכי
אמרי ותהי אשה לבן אדוניך.
ועוד י"ל משום הכי אמר מהר מוריה יצא,
כי אז פרחה נשמת שרה ,ונולדה
רבקה אז בנשמת שרה ,כדאיתא בש"ך על
התורה  ,וכדכתיב וינחם ]יצחק[ אחרי
אמו ,וקצרתי.
)חשק שלמה כת"י מס(23 .

*
במדרש רבה סדר זו פס"ב סי' א' וז"ל
ואלה ימי שני חיי אברהם ,כתיב
)תהלים ל"ז ,י"ח( יודע ה' ימי תמימים ונחלתם
לעולם תהיה .יודע ה' ימי תמימים ,זה
אברהם שנאמר )בראשית י"ז ,א'( והיה תמים.
ונחלתם לעולם תהיה ,ואלה שני חיי אברהם.
שחיבב הקב"ה שנותן של צדיקים וכתבן
בתורה ,כדי שתהא נחלת ימיהם זכורה
לעולם ,עכ"ל .והנה כבר הקשה על זה
בספר נזר הקודש דאין לו שחר ,דמה
רבותא בנחלת ימיהם של צדיקים ,הלא כל
אדם יש לו נחלת ימים ,כל הימים אשר
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הוא חי על פני האדמה .ולי יש לדקדק
ביותר מה נחלת ימיהם ,והכי נוחלין ימיהם,
והלא כבר חלפו ועברו כנודע.
וכדי לבאר ,אציג פה עמדי מה שמבואר
אצלי הפסוק הלזה יודע ה' ימי
תמימים וגו' ,דלפירש"י מלת ימי קושי
הבנה ,דמעשי תמימים הו"ל למימר )וכבר
כתבתי בריש הסדר על זה( .אבל אמרתי
עפ"י מה דאיתא ברז"ל במס' ב"ב די"ו ע"ב
תנו רבנן שלשה הטעימן הקב"ה מעין
עולם הבא בעולם הזה ,אברהם יצחק
ויעקב וכו' .מדבריהם למדנו דלפעמים
הצדיקים והתמימים זוכין בעולם הזה
מנחלת עולם הבא ,וכבר ידוע ,ידיעה הוא
לפעמים לשון השגחה )כמו )שמות ב' כ"ה(
וידע אלקים( .וזהו אומרו יודע ה' ימי
תמימים ,ר"ל ה' ב"ה משגיח על ימי ושנות
תמימים ,וההשגחה הוא כ"כ עד ונחלתם
לעולם תהיה ,לעולם דייקא ,ר"ל נחלתם
שהוא נחלת עולם הבא כנודע ,הוא לעולם,
אף בעולם הזה ,שהטעימן בעולם הזה מעין
עולם הבא כנ"ל ,ונכון.
תו אקדים מה דכתבו תוס' שם בב"ב
שלשה( הא דלא חשיב נמי איוב,
דאמרינן לעיל )ט"ו (:והאתונות רועות על
ידיהן )איוב א' ט"ו( מלמד שהטעימו הקב"ה
מעין עולם הבא ,היינו משום דאיוב לא היה
אלא בחד מלתא ,אבל אברהם יצחק ויעקב
טעמו מעין עולם הבא מכל וכל ע"ש.
ולכאורה קשה איך איכא למימר דטעמו
מעין עולם הבא מכל וכל ,הא זה שהטעימן
לאברהם יצחק ויעקב מעין עולם הבא
)ד"ה
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ילפינן התם כיון דכתיב בהו כל ע"ש ,וכתב
המהרש"א בחידושי אגדות שם וז"ל
מבואר כי העולם הזה הוא עולם הויה
וההפסד ,ואין לומר על ברכותיו וטובותיו
כל ,כי אם הברכותשהם מעין עולם הבא
שכולו טוב ואינו חסר מכל טוב עכ"ל,
ולפ"ז ממילא תו לא טעמו אברהם יצחק
ויעקב את הכל מעין עולם הבא ,דהא אכתי
זמני ימיהם ושנותיהם לא היה מעין עולם
הבא ,כי הזמן וודאי הוויי וההפסד כנודע,
ואדרבה הזמן בלתי מציאות כלל ,שהוא
מקרה דבק לתנועה ,וא"כ כיון דזמני ימיהם
ושנותיהם לא היה מעין עולם הבא ,הרי
עדיין לא טעמו מכל וכל מעין עולם הבא.
אמנם באמת זה ליתא ,כיון דאברהם יצחק
ויעקב זכו להטעימן מעין עולם
הבא ,א"כ נשאר מציאות זמני ימיהם
ושנותיהם לכתבן בתורה כדי שתא זכורה
לעולם כנ"ל במדרש ,וא"כ לא היה בזמני
ימיהם ושנותיהם הוויי והפסד כלל ,וזהו
שהיה מעין עולם הבא ,והבן זה.
וזהו דברי המדרש רבה הנ"ל ,ואלה שני חיי
אברהם ,וקשה לו דהוי סגי לומר ואלה
חיי אברהם ,שני למה לי ,ולזה אמר כתיב
יודע ה' ימי תמימים ,זה אברהם ,ר"ל
אברהם היה מאותן תמימים אשר ה' ב"ה
משגיח על ימיהם כ"כ עד ונחלתם לעולם
תהיה ,ואלה שני חיי אברהם ,שחבבן הוא ית'
שנותן של צדיקים וכתבן בתורה שתהא
נחלת ימיהם זכורה לעולם ,נחלת ימיהם
דייקא ,ר"ל נחלה שהיה בימיהם בעודם
בימי חיותם בעולם הזה ,והיינו מה
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שהטעימן מעין עולם הבא אותו נחלה
תהא זכור לעולם ולא יהיה בהם הוויי
והפסד כלל ,וממילא הוי זמני שנותיהם ג"כ
מעין עולם הבא ,כי מהא דכתבן בתורה
שנותן של צדיקים ידעינן כי הטעימו
בעולם הזה מעין עולם הבא ,וניכר מעלת
הצדיקים והתמימים כי זכו לזה לטעום
בעולם הזה מעין עולם הבא .ומשום הכי
כתיב שני חיי אברהם ,כדי להזכיר שנותיו
בתורה ולא יהיה בהם הויי והפסד ,כי
אברהם היה מאותן שהטעימן מעין עולם
הבא וכנ"ל ,ומבואר.
)חשק שלמה כת"י מס' (23

איתא במדרש רבה פרשה זו )נ"ח ,ג'( ר'
עקיבא היה יושב ודורש והציבור
מתנמנם ,ביקש לעוררן ,אמר מה ראתה
אסתר למלוך על קכ''ז מדינות ,אלא שתבוא
בת בתה של שרה שחיתה קכ''ז שנים
ותמלוך על קכ''ז מדינות ע"ש עכ"ל .ורבים
תמהו ,מה עוררן בזה הדרשה דאסתר.
ואענה אף אני חלקי בזה ,דעוד יש לדקדק
מהיכי תיתי יתנמנמו הציבור בדרשה של
ר' עקיבא ולא ישגיחו על הדרשה ,גם למה
דווקא ר' עקיבא היה דורש ולא אחר.

ונ"ל לבאר עפ"י דרוש ,ואגב אבאר נמי מה
שהקשו המפורשים למה היתה
צריכה אסתר לזכותה של שרה ,והלא
היתה משבע הנביאות )עיין מגילה י"ד,(.
ומסתמא זכותה עצמה רב היה) ,עיין בזרע
ברך שני וראשון סדר זו ובשאר מפורשים(.
ונ"ל לבאר לפי פשוטו דהנה איתא בגמ'
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)קידושין ל"ט (:שכר מצוה בהאי עלמא ליכא.
וכתבו המפורשים משום דשכירות אינה
משתלמת אלא לבסוף )ב"מ ס"ה ,(.וכל זמן
שהאדם חי מוטל עליו להיות עבד ה'
ולעבוד אותו כל ימי חייו של האדם ,אבל
כיון שמת נעשה חפשי מן המצות .ועיין
לעיל סדר בראשית )דרוש  (...שכתבתי זו
ביאור המדרש )רבה ט' ה'( והנה טוב מאד
זה המות ,כי מחמת המות מקבל שכר עין
לא ראתה ,וכן מצאתי בספר צפנת פענח
חדש על קרא )תהלים קט"ז ט"ו( יקר בעיני
ה' המותה לחסידיו ,מחמת שכר מצוה
בהאי עלמא ליכא ע"ש .ולפי"ז י"ל וודאי
אף אם היה רב זכותה של אסתר ,מ"מ
שכר מצוה בהאי עלמא ליכא ולא תוכל
לזכות בעולם הזה מחמת זכותה ,כי
שכירות אין משתלמת אלא לבסוף ,אבל
בזכותה של שרה שכבר מתה ,שפיר עמדה
זכותה לבת בתה זו אסתר למלוך על קכ''ז
מדינות ,והוא פשוט וק"ל.
תו אקדים מה דמצינו עוד במדרש רבה פ'
בראשית )ט' ,ו'( והנה טוב מאד זה שינה
ע"ש .ואקדים עוד מה דאיתא פלוגתא
ביבמות סוף פרק החולץ )מ"ט :נ' ,(.את
מספר ימיך אמלא וגו' )שמות כ"ג כ"ו( ,אלו
שני הדורות ,זכה מוסיפין לא זכה פוחתין,
ר' עקיבא אומר זכה משלימין לא זכה
פוחתין .וכתבתי במקום אחר דפליגי אי
שכר מצוה בהאי עלמא איכא או לאו,
דרבנן סברי דשכר מצוה איכא בהאי
עלמא ,ומשום הכי ס"ל זכה מוסיפין ,אבל
ר' עקיבא ס"ל זכה משלימין דס"ל שכר
מצוה בהאי עלמא ליכא ,ומשום הכי ליכא
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למימר דמוסיפין )ועיין בפ' ואתחנן מזה
באריכות(.

ולפי"ז י"ל ר' עקיבא היה יושב ודורש,
והיינו ר' עקיבא לשיטתיה היה
דורש זכה משלימין ,ולא מוסיפין ,דשכר
מצוה בהאי עלמא ליכא .והיה הציבור סברי
דלמד זה מקרא והנה טוב מאד זה המות,
וא"כ על כרחך צ"ל שכר במצוה בהאי
עלמא ליכא כנ"ל ,ומשום הכי היה מתנמנם
הציבור ,להורות בזה די"ל והנה טוב מאוד
קאי על השינה כאידך פירוש במדרש,
וליכא ראיה מזה .ומשום הכי ביקש לעוררן,
ר"ל לעוררן מטעות הזה ,ואמר להם מה
ראתה אסתר למלוך על קכ"ז מדינות שהיא
בת בתה של שרה כו' ,וקשה הא גם
לאסתר מצד עצמה היה לה זכות רב,
ואמאי תמלוך על קכ''ז מדינות דווקא נגד
שני חיי שרה ,אלא ודאי צ"ל דשכר מצוה
בהאי עלמא ליכא כנ"ל ,וא"כ לא מהני לכם
בשינתכם ,דאף וטוב מאוד קאי על השינה,
מ''מ מוכח שפיר דשכר מצוה בהאי עלמא
ליכא מאסתר כנ"ל ,ושפיר עוררן בזה .ודוק.

*
איתא במדרש רבה סדר זו )ס' ,י'( אם מה'
יצא הדבר קח רבקה ולך וגו' ,מאין
יצא ,מהר המוריה יצא ,ורבנן אמרי ותהי
אשה לבן אדוניך וגו' עכ"ל .והנה הוא תמוה,
חדא מה שייכת יש לנשואת רבקה ליצחק
מהר המוריה ,וגם במאי פליגי.

וונ"ל לבאר בפשיטות דרך דרוש ,עפ"י מה
דאיתא בגמ' דבבא בתרא )ט"ז (:וה'
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בירך את אברהם בכל ,בת היה לו ובכל
שמה ,.והקשו תוס' למה לא השיאה
ליצחק למ''ד גוי מותר באחותו ,ע"ש
במהרש"א .אך לפי דעת הרבה שהביא
הפרשת דרכים דרך האתרים )דרוש א'( דאף
קודם מתן תורה מימות אברהם היה דינם
כישראל ,לא קשיא מידי קושיא זו,
דישראל לכו"ע אסור באחותו ע"ש .והנה
ראיתי במפורשים שהוכיחו דהיה קודם
מתן תורה דינם כישראל ,מדלקח אברהם
איל במקום יצחק ,והא קיי"ל )תמורה ב'(:
קדשי עכו''ם אין עושין תמורה ,אלא ודאי
צ"ל דהיה דינם כישראל ע"ש .והנה
בזבחים דף ל"ז )עיין שם דף מ"ה (.איתא
פלוגתא בזה אם קדשי עכו"ם עושין
תמורה או לא ,ע"ש דרבנן סברי קדשי
עכו"ם עושין תמורה.
ולפי"ז י"ל דאליעזר עבד אברהם בא אל
בתואל ולבן לשדך רבקה ליצחק,
והיה קשה להם קושית תוס' למה ליה
ממרחק להביא לחמו ,היה לו לישא את
אחותו ,אם דבריו של אליעזר כנים הם
שרוצה לישא אשה .לזה אמרי אם מה' יצא
הדבר מהר מוריה יצא ,ר"ל שם לקח
אברהם את האיל במקום יצחק ,וקשה הא
קדשי עכו"ם אין עושין תמורה ,אלא ודאי
צ"ל דדינם כישראל ואסור באחותו ,ומשום
הכי קח רבקה ולך ,אבל רבנן סברי קדשי
עכו"ם עושין תמורה ,וא"כ עדיין לא מוכח
מהר המוריה ,ומשום הכי אמרו בפשיטות
ותהי אשה לבן אדוניך וק"ל.

*
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עוד פירוש מסורה אחת שפרשתי .ד'
פעמים מה היא ,ארבע מאות שקל
כסף ביני ובינך מה היא ,חיי שרה .וראיתם
את הארץ מה היא ,שלח לך .ומדת ימי מה
היא ,תהילים .ואומר מה היא זאת האיפה,
בזכריה.
ונ"ל דרך פשוט ,כי באמת האדם רודף
אחר ממון כל ימי חייו ,אבל הבל
וריק הוא ,כי בבוא יום פקודה אינו נוטל
כלום עמו רק עפר למטה ועפר למעלה,
שוכב בקרקע כאבן דומם ,ולכן טוב לקבל
הכל מאהבה ,וכמאמר התנא סוף ברכות
בכל מאודך ,בכל מדה ומדה שהוא מודה
לך הוי מודה לו במאד מאד .ופירש רבינו
עובדיה מברטנורה בכל מדות המדודות לך
בין מדה טובה ובין מדה פורעניות .וא"כ
זהו העיקר ,ולא לרדוף אחר המותרות ,כי
]לא[ לעולם יהיה החוסן ,ובין לילה היה
ובין לילה אבד כנודע.
וזהו אומרו ,הנשמה אומרת לגוף ארבע
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מאות שקל כסף ביני ובינך מה היא ,ר"ל מה
היא הממון אשר תמיד תרדוף אחריו,
באשר וראיתם את הארץ ,ר"ל בבוא העת
שאנינו אתה רואה רק הארץ ,עפר למעלה
ועפר למטה כנ"ל ,אז מה היא מכל חמדתך
וקנינך בעולם הזה .וא"ת עכ"פ בחיים היות
טוב לי אם העשרתי ,לזה אמר ומדת ימי
מה היא ,הלא כצל ימינו על עלי ארץ ,ובין
לילה היה ובין לילה אבד כנ"ל ,ואומר מה
היא ,ר"ל מה היא קיום הנצחי ,זאת האיפה,
היינו המדה שמודדין לך תקבל באהבה
ותודה לו ,ואז טוב לך סלה כנ"ל.
או כך ,ארבע מאות שקל כסף מה היא כנ"ל,
באשר מדת ימי מה היא כנ"ל שאינו
נוטל עמו ,ואומר מה היא היינו קיום הנצחי,
לזה אמר וראיתם את הארץ מה היא ,הוא
ארץ העליונה כדכתיב )ישעי' ס' כ"א (.ועמך
כולם ]צדיקים לעולם יירשו ארץ וגו'[.
)ליקוטים  -כת"י בית המדרש מס 222 .דף (9

פרשת תולדות
במקראי קודש )בראשית כ"ה י"ט( ואלה
תולדות יצחק בן אברהם אברהם
הוליד את יצחק ,ויהי יצחק בן ארבעים שנה
בקחתו את רבקה וגו' .ויש לדקדק בכפל
המילות בן אברהם הוליד את יצחק ,גם מה
שייכות יש למה שאמר אברהם הוליד וגו'
ויהי יצחק בן ארבעים שנה בקחתו את

רבקה ,מאי נפק"מ אם היה ארבעים או
פחות או יותר.
ונ"ל לבאר בפשיטות ,על פי מה דכתיב
בתר הכי ויעתר לו ,ופירש"י וכן
איתא בגמ' )יבמות ס"ד (.לו ולא לה]ם[,
דאינו דומה תפילת צדיק בן צדיק לתפילת
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צדיק בן רשע .ומשום הכי לו שהיה צדיק
בן צדיק ,ולא לה שהיתה צדקת בת רשעים
ע"ש .ולפ"ז ממילא יש ראיה נמי לאפוקי
מליצני הדור שהיה אומרים מאבימלך
נתעברה שרה ,דא"כ קשה למה לו ולא לה
כמובן ,דכיון דהוא גם כן היה צדיק בן
רשע ,אלא ודאי צריך לומר דהיה בן
אברהם ולא בן אבימלך .וזהו אומרו ואלה
תולדות ,ר"ל התולדות בא וזכה להם,
מחמת שהוא יצחק בן אברהם ,והוי צדיק
בן צדיק כנ"ל ,וממילא מזה ראיה אברהם
הוליד את יצחק ,לאפוקי מליצני הדור שהיו
אומרים מאבימלך נתעברה שרה כפירש"י
לענינו ע"ש.
ועוד ראיה כי אברהם הוליד את יצחק ,לזה
אמר ויהי יצחק בן ארבעים שנה
בקחתו את רבקה ,דהנה לעיל בפרשת חיי
שרה פירש"י ,נסמכה מיתת שרה לעקידת
יצחק לפי שעל ידי בשורת עקידה שנזדמן
בנה לשחיטה וכמעט שלא נשחט פרחה
נשמתה ממנה ומתה .וכתב העיר דוד בבית
החכמה )פ' חיי שרה ,אות תקנ"ה( שדבר תימה
הוא ,שרה אשר עליה אמרו חז"ל )רש"י
בראשית כ"א ,י"ב ,שמו"ר א' ,א( שאברהם טפל
בנבואה כנגדה ,יאמרו עליה שמתה בשביל
ששמעה מעקידתו שנעקד לשחיטה ,גם
הלשון כמעט שלא נשחט הוא מגומגם,
ומה היה חסר באמרו שע"י בשורת עקידה
שנזדמן בנה לשחיטה פרחה נשמתה .אלא
כוונת רש"י להציל צדיקת זאת ,שלא
יאמרו שמתה ח"ו שהיה רעה בעיניה
להביאו לעקידה לשם ה' ,אלא הכי פירושו,
אדרבה שרה היתה שמחה בעקידתו
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ושאברהם ישחוט אותו בעצמו ,כדי שלא
יאמרו ליצני הדור יותר מאבימלך נתעברה
שרה ,שהרי אברהם נשבע לאבימלך במה
שאמר )בראשית כ"א ,כ"ג( אם תשקר לי ולניני
ולנכדי ,ואם היה יצחק מאבימלך האיך
יעבור אברהם על שבועתו ,אלא וודאי
מדשחטו אברהם נתברר הדבר שאינו בנו
של אבימלך הוא ,ואחר ששמעה שרה
שנזדמן בנה לשחיטה והיה כ"כ כמעט
שלא נשחט ,לפיכך פרחה נשמתה ,כי
יאמרו הבריות הא דלא נשחט מאברהם
היינו מחמת השבועה של אבימלך שנשבע
לו ולבנו ,לפיכך משך את ידו ]מ[לפגוע בו
כי הוא בן אבימלך ,ונשאר חשד אצל
הבריות שמאבימלך נתעברה שרה ,ולפיכך
פרחה נשמתה ,עכ"ל העיר דוד הנ"ל.
תו אקדים מה דאיתא בזוהר

)עי' ליקו"ת פ'

וירא ,ופ' חיי שרה עה"פ מה' יצא הדבר ,ועיין

ש"ך עה"ת פרשה זו המובא להלן בד' רבינו( למה
המתין כ"כ יצחק מלישא אשה ,כי היה לו
נשמת דנוקבא ,ובשעת עקידה פרחה
נשמתו ואז בא לו נשמת דדוכרא ,ע"ש
באריכות .ולפ"ז ממילא כיון דפרחה
נשמתו בעקידה ,א"כ קשה האיך עביד
אברהם הכי להביא על עקידה את יצחק
ולעבור על שבועה שנשבע לאבימלך ולבנו,
דהא באמת פרחה נשמתו ונשחט רוב
סמנים ,ע"ש בזוהר ובמפורשים מזה
שבירך אח"כ מחיה מתים )פרקי דר"א פ'
ל"א( .אלא ודאי צ"ל דבנו של אברהם היה.
וזהו אומרו ועוד ראיה ויהי יצחק בן ארבעים
שנה בקחתו את רבקה ,וקשה למה המתין
כל כך ,אלא ודאי צריך לומר דהיה לו
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נשמת דנוקבא ופרחה בשעת עקידה ,וכיון
דפרחה נשמתו ונשחט כנ"ל ,א"כ שפיר
מוכח אברהם הוליד את יצחק ,ולאפוקי
מדעת ליצני הדור ,וק"ל.

ומשנולד יצחק עד עקידה שמתה שרה ל"ז
שנה כו' ,ובו בפרק נולדה רבקה ,המתין לה
עד שתהא ראוי לביאה ג' שנים ונשאה
עכ"ל.

*

ולפ"ז זהו ביאור מקראי קודש הנ"ל ,ואלה
תולדות ,גרם מחמת יצחק בן
אברהם ,שהיה צדיק בן צדיק כנ"ל ,וממילא
מוכח אברהם הוליד את יצחק ,ולא בן
אבימלך כנ"ל ,דא"כ לא היה צדיק בן צדיק
כנ"ל .אך עדיין פן תאמר אולי לא היה בן
צדקת של שרה ,כאידך ליצני הדור כנ"ל,
רק מהגר ,לכך אמר ויהי יצחק בן ארבעים
שנה בקחתו את רבקה ,דהיינו כפירש"י כיון
דרבקה לא נולדה רק כשהיה בן ל"ז שנה
בשעת עקידה והוצרך להמתין עוד ג' שנים
כנ"ל ,וקשה הא גופא קשיא למה נולדה
בת זוגו דווקא בעת ההיא ,וצ"ל בעת ההיא
פרחה נשמתה של שרה ובא אל רבקה,
וא"כ ממילא מוכח שיצחק היה בן שרה
דווקא כנ"ל וק"ל.

או יש לומר בפשיטות על הא דהזכיר פה
ויהי יצחק בן ארבעים שנה בקחתו את
רבקה ,על פי מה דמצינו עוד במדרש פ'
וירא )ילק"ש רמז צ"ג( דהיו אומרים להיפך,
]אפילו[ אם הוא בן אברהם אבל לא בן
שרה ,כי מהגר הוא ע"ש .אבל לכאורה
מוכח דהיה בן שרה ,כי הא דנולדת רבקה
בשעת עקידה כתב השפתי כהן )סו"פ וירא
ד"ה ויהי אחר הדברים האלה( כיון דרבקה זו
היתה נשמת שרה כדאיתא ברז"ל ,
ונשמתה של שרה פרחה בשעת עקידה
כדפירש"י בפ' חיי שרה ,משום הכי נולדת
בעת ההוא רבקה ,ע"ש ביותר ביאור .והנה
כל זה אי היה יצחק בן של שרה ,א"כ
שפיר פרחה נשמתה בשמעה מעקידת
בנה ,אבל אם בן של אחר היה ,א"כ מה
שייכות יש לנשיאת יצחק לרבקה דווקא
שהיא נשמת שרה ,וגם מה היה אכפת
לשרה בעקידת יצחק כיון דלאו בנה הוא,
אלא ודאי מכל זה מוכח דיצחק היה בן
לשרה.
תו אקדים מה דפירש"י על הך קרא ויהי
יצחק בן ארבעים שנה בקחתו את
רבקה ,וז"ל שהרי כשבא אברהם מהר
המוריה נתבשר שנולדה רבקה ,ויצחק היה
בן ל"ז שנה שהרי בו בפרק מתה שרה

*
במדרש רבה סדר זו )ס"ג ,י"א( ויזד יעקב
נזיד ,אמר לו מה טיבו של נזיד זה,
אמר לו שמת אותו זקן ,אמר אף באותו זקן
פגעה מידת הדין אם כן לית מתן שכר ולית
תחיית המתים ,ורוח הקודש צווחת אל תבכו
למת )ירמי' כ"ב ,י'( ,זה אברהם ,בכו בכ וֹ
להולך ,זה עשיו עכ"ל .והוא תמוה ,חדא
מאי מתמה ,וכי חשב שבשביל היותו צדיק
לא ימות לעולם ,והלא ידע כמה צדיקים
כבר מתו כמו נח ומתושלח וכדומיהן .ועוד
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מאי באותו זקן דקאמר ,מאי נפק"מ אם
היה זקן או לאו .גם מה שהשיב רוח
הקודש על זה אל תבכו למת זה אברהם,
אין שייכות הכא ,ואין לו מובן כלל על
אמירת עשיו אף באותו זקן פגעה מידת
הדין.
ונ"ל לבאר על פי פשיטות ,על פי מה
דאיתא במדרש רבה בראשית פרשה
ט' סימן ז' ,מפני מה נגזרה מיתה על
הצדיקים  ,אלא כל זמן שהצדיקים חיים
נלחמים עם יצרם ,כיון שהן מתים הם
נחים ,הה"ד )איוב ג' י"ז( ושם ינוחו יגיעי כח
עכ"ל .ואיתא במדרש רבה פרשה נ"ט שם,
ואברהם זקן בא בימים וה' ברך את אברהם
בכל )בראשית כ"ד ,א'( ,שהשליטו ביצרו
עכ"ל ,ע"ש סי' ז' .ולפ"ז זהו שאמר עשו
אף באותו זקן פגעה מדת הדין ,באותו זקן
דייקא ,כי אז בירך אותו בכל שהשליטו
ביצרו ,אם כן למה מת ,דהא גם בחייו היה
לו מנוחה כבר מיצר הרע למשול עליו,
אלא ודאי לית דין ולית דיין ושום השגחה
בעולם ולית מתן שכר ותחיית המתים.
וע"ז שפיר רוח הקודש צווחת אל תבכו
למת זה אברהם ,בכו בכו להולך זה
עשו .רק אקדים מה דאיתא עוד שם
במדרש רבה פרשה הנ"ל סי' ו' על מיתת
צדיקים טעם אחר ,וז"ל יגזור מיתה על
הרשעים ואל יגזור מיתה על הצדיקים ,
אלא שלא יהיו הרשעים עושים תשובה
של רמיות כו' ע"ש .תו אקדים מה דאיתא
במדרש רבה סדר זו )פס"ג ,י'( וברש"י על
הפסוק ויאהב יצחק את עשו כי ציד בפיו,
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בפיו של עשו ,שהיה צד אותו ומרמהו
בדבריו לומר האיך מעשרין את התבן
והמלח ,עד שהיה אביו סבור שהוא
מדקדק במצות ע"ש .וא"כ זהו צווחת רוח
הקודש אל תבכו למת זה אברהם ,ר"ל
המיתה לאו מצד הצדיק הוא ,כי אדרבה
יקבלו בזה שכר בכפליים שלא היו ראוים
לטעום טעם מיתה וקבלו עליהם טעם
מיתה ,כדאיתא זה בהדיא במדרש רבה
בראשית פרשה ט' סי' ז' שם ע"ש ,אבל
בכו בכו להולך זה עשו ,שהיה מרמה אביו
והבריות לטעות אותם שהוא מדקדק
במצות ,והוא וכיוצא בו גרמו לגזור מיתה
על הצדיקים ,כדי שלא יעשו אותם רשעים
כמו עשו וכיוצא בו שדרכו לבוא במרמה
לעשות תשובה של רמיות וק"ל.

*
אך למה היה מדייק דווקא לית תחיית
המתים מחמת שמת אברהם ,על כן
נ"ל לבאר באופן אחר ,על פי מה שהבאתי
לעיל בפרשת בראשית קושיא בשם עיון
יעקב כיון דאם לא חטא אדם הראשון
היה חי וקיים לעולם ,וא"כ ח"ו הרי
מחשבת הקב"ה בטילה לאחר שחטא אדם
הראשון ומת ע"ש .אבל לכאורה י"ל זה
מקוים בתחיית המתים ,כי אז חי אדם
לעולם .ומצאתי כעין זה בספר עיר דוד
בית יצחק סי' של"ב וז"ל ,ומצינו נמי טעם
למה מחיה הקב"ה את המתים לעתיד
לבוא ,לפי שחישב הקב"ה להיות ישראל
כאלהים ,שנאמר )תהלים פ"ב ,ו'( אני אמרתי
אלקים אתם ,ולבסוף אמר אכן כאדם

ÂÙ

בתי

סדר תולדות

תמותון ,לפיכך הוצרך להוציא מחשבתו
להיות כאלהים ומחיה מתים לעתיד עכ"ל,
הרי הוא הדין כמו כן י"ל על קושית עיון
יעקב הנ"ל ,ופשוט הוא.
תו אקדים מה דאיתא בעשרה מאמרות
מאמר עולם הנפש סי' ט"ו ,וז"ל צריך
לדעת כי ג' אבות העולם עם כל היצורים
צדיקים ורשעים ,היו תלוים באיפתו של
אדם הראשון ,והאבות לא היו באותו עצה,
והיו תלוים באיפתו של אדם הראשון
בזרועותיו ,ולכן הם נקראים זרועות עולם,
ולא כתיב לקיחה באדם אלא ויאכל בלבד
ולא יותר ,כי לא רצו הזרועות להתפשט
ולא הידיים להפתח ולא אצבעות ליגע
באותו פרי עכ"ל) ,והובא בספר בגדי אהרן
פ' חיי שרה באריכות( ע"ש .ולפ"ז זהו
שאמר עשו אף באותו זקן פגעה מדת הדין,
ר"ל באברהם אשר לא היה באותו עצה של
אדם הראשון ,כי היה תלוי בזרועותיו כנ"ל,
ואפילו הכי מת ,וא"כ צ"ל דלאו אדם
הראשון הביא המיתה בעולם ,כי בלאו הכי
כבר היה נגזר שהאדם ימות ,א"כ לית מתן
שכר ולית תחיית המתים ,כי בלא זה היה
סבר דאדם הראשון הביא המיתה בעולם,
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ולולי חטאו היה חי וקיים לעולם ,וא"כ
ממילא כיון דמחשבת הקב"ה היה שהאדם
יחיה לעולם ,בוודאי יהיה תחיית המתים
לקיים מחשבתו כנ"ל ,אבל ]כיון[ שמת גם
אותו זקן אברהם ,א"כ בלא אדם הראשון
היה המיתה ,א"כ ממילא מהיכא תיתי
נימא דיהיה תחיית המתים ,די"ל דלא היה
מחשבת הקב"ה כלל מעיקרא שיחיה
האדם לעולם.
וע"ז רוח הקודש צווחת בכו בכו להולך זה
עשו כנ"ל ,ר"ל הוא וכיוצא בו גרמו
מיתה לצדיקים ,שלא יעשו תשובה של
רמיות ,כיון שדרכם לעשות במרמה ,אבל
אל תבכו למת זה אברהם ,כי מצדו לא מת
ולא נגזר עליו מיתה כלל ,וממילא לעתיד
שיבוער רשעי הארץ ,וגם מצות בטילות
לעתיד לבוא )נדה ס"א ,(:ולא שייך תו
למעבד תשובה של רמיות ,וכדאמרינן )ע"ז
ג (.היום לעשותם ולא מחר לעשותם ,ועיין
בזה בנזר הקודש במדרש רבה פרשה ט'
סי' ז' ,וא"כ שפיר יהיה תחיית המתים ,כי
אז חי וקיים הצדיק לעולם ,כי לא נגזר עליו
מיתה מעיקרא רק מפני הרשעים הדומין
לעשו כנ"ל ודוק.

סדר תולדות
ואלה תולדות יצחק בן אברהם אברם הוליד
את יצחק ,ויהי יצחק בן ארבעים שנה
בקחתו את רבקה בת בתואל הארמי וגו' לו

לאשה ,ויעתר יצחק לה' לנכח אשתו וגו'
ויעתר לו ה' וגו' .ויש לדקדק דהוא כפל,
יצחק בן אברהם ,אברהם הוליד את יצחק.

בתי

סדר תולדות

גם ואלה דקאמר קושי הבנה ,אלה הוי ליה
למימר .גם מה סמיכות יש לזה אברהם
הוליד וגו' ,ויהי יצחק וגו' בקחתו את רבקה
וגו' .גם מה נפק"מ בהא כמה היו ימי שניו
באותו פרק .ועוד לענין מה מאריך כ"כ בת
בתואל הארמי וגו' .גם לו לאשה הוא
מיותר ,דכבר אמר בקחתו את רבקה ,ידענו
כבר לקיחה זו היה לאשה כנודע.
אבל אמרתי דרך פשוט דהנה בישמעל
כתיב שאמר הקב"ה לאברהם
)בראשית י"ז ,כ'( ולישמעאל שמעתיך הנה
ברכתי אותו והרביתי אותו ]וגו'[ מאד וגו',
מעתה בזכות אברהם היו תולדת ישמעאל
שהיה פרה ורבה מאד ,וכן מצינו גבי יצחק
בהאי סדר )כ"ו ,ה'( והרביתי את זרעך וגו'
עקב אשר שמע אברהם בקולי ,וכן כתיב
)שם פסוק כ"ד( והרביתי את זרעך בעבור
אברהם עבדי ,והיינו כיון שיצחק הוא
מאברהם זכה להוליד ונתרבה זרעו מיעקב
כנודע ,וכמו שפירש"י בזו הסדר ויעתר לו
ה' ,ולא לה שאינו דומה תפלת צדיק בין
צדיק כו' ,וא"כ שמעת מינה בזכותו של
אברהם הוליד יצחק.
והן הן מקראי הקודש הנ"ל ואלה תולדות
יצחק בן אברהם ,ואלה דייקא ,ואלה
מוסיף על הראשונים כנודע ,ור"ל מה
ראשונים בני ישמעאל היו בזכות אברהם
כנ"ל ,אף אלה תולדת יצחק בן אברהם נמי
אברהם הוליד את יצחק ,ר"ל מה שמוליד
יצחק היה ע"י זכותו של אברהם ,הוליד
דייקא וכנ"ל .ולזה אמר תדע לך כי היה
בזכותו של אברהם ,ויהי יצחק בן ארבעים
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שנה בקחתו את רבקה ,ר"ל כיון דהמתין
כ"כ הרי חזינן דלא נולד בת זוגו של יצחק
עד לידת רבקה כנודע ,ובאמת הלא בת
בתואל הארמי וגו' ,ר"ל הרי רבקה היתה בת
בתואל אחות לבן הארמי ,ואעפ"כ לו לאשה,
ר"ל היתה רבקה בת זוגו של יצחק ,וקשה
הרי לא ינוח שבט הרשע על גורל הצדיקים
כנודע ,וצ"ל היא נותנת דמזה חזינן צדקת
רבקה כי רב הוא ,כי היתה בת בתואל
אחות לבן ,ואפילו הכי לא למדה
ממעשיהם כפירש"י בסדר זו ,ועם כל זה
ויעתר יצחק וגו' לנכח אשתו ,היינו
שהתפללו שניהם כנודע ,ואפילו הכי ויעתר
לו וגו' ולא לה כנ"ל ,ואמאי הא היא היתה
צדקת גדולה מאד ,אלא ודאי אינו דומה
תפלת צדיק בן צדיק וכו' כפירש"י וכנ"ל,
וא"כ הרי מוכח שפיר אברהם הוליד את
יצחק ,והכל היה בזכותו של אברהם כנ"ל,
ומבואר הכל בעז"ה.

*
במדרש רבה סדר זו )ס"ג ,י"א( ויזד יעקב
נזיד ,אמר לו מהו טיבו של נזיד זה,
אמר לו שמת אותו זקן ,אמר אף באותו זקן
פגעה מידת הדין א"כ לית מתן שכר ולית
תחיית המתים ,ורוח הקודש צווחת אל תבכו
למת )ירמי' כ"ב ,י'( ,זה אברהם ,בכו בכו
להולך ,זה עשו עכ"ל .והוא תמוה ,חדא מה
קמתמה על מיתת אברהם ,והכי בשביל
היותו צדיק לא ימות לעולם ,והלא ידע
כמה צדיקים נח ומתושלח וכדומיהן כבר
מתו .ועוד מה נפק"מ אם היה זקן או לאו,
דקאמר אף באותו זקן פגעה מידת הדין

ÁÙ
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סדר תולדות

וכנ"ל .גם מה שצווח רוח הקודש אל תבכו
למת זה אברהם ,אין לו שייכות כלל הכא,
ובלתי מובן כלל על מה שאמר עשו אף
באותו זקן כו'.

נפש

ומעתה זהו שצווח רוח הקודש הנ"ל על
תמיהת עשו אף באותו זקן פגעה
מידת הדין כנ"ל ,ואמר רוח הקודש אל
תבכו למת זה אברהם ,ר"ל המיתה לאו
מצד הצדיק הוא ,כי אדרבה יקבל שכר בזה
בכפליים שלא היו ראויין לטעום טעם
מיתה וקבלו עליהם טעם מיתה ,וכדאיתא
בהדיא במדרש רבה הנ"ל שם סי' ז' ע"ש.
אבל בכו בכו להולך זה עשו וכיוצא בו,
שהיה מרמה את אביו והבריות לטעות
אותם שהוא מדקדק במצות כנ"ל ,והוא
וכיוצא בו גרמו לגזור מיתה על הצדיקים,
כדי שלא יעשו אותן רשעים כמו עשו
תשובה של רמיות כנ"ל ,כיון שעשו וכיוצא
בו דרכם לבוא במרמה ונכון.

אמנם אמרתי בפשיטות על פי מה דאיתא
במדרש רבה פ"ט סי' ז' ,מפני מה
נגזר המיתה על הצדיקים ,אלא כל זמן
שהצדיקים חיים נלחמים ביצרם כיון שהם
מתים הם נחים ,הה"ד ושם ינוחו יגיעי כח
עכ"ל .ותו איתא שם במדרש רבה פרשה
נ"ט )פ' ז'( ואברהם זקן בא בימים וה' בירך
את אברהם בכל )בראשית כ"ד ,א'( ,שהשליטו
ביצרו עכ"ל )וכן הבאתי לעיל סדר חיי שרה
בשם רז"ל במס' ב"ב )ט"ז .((.ולפ"ז זהו
שאמר עשו אף באותו זקן פגעה מידת הדין,
באותו זקן דייקא ,כי אז כבר בירך ה אותו
שהשליטו ביצרו כנ"ל ,וא"כ גם בחייו היה
לו מנוחה מיצה"ר ,ומעתה למה מת כלל,
אלא ודאי לית דין ולית דיין ושום השגחה
בעולם ,וממילא לית שכר ותחיית המתים.

במדרש רבה פס"ו סי' ג' ,ויתן לך ,יתן
ויחזור ויתן לך .והוא קושי הבנה
לכאורה ,מה בעי בזה ומי הכריחו לומר כן.

אמנם במדרש רבה שם סי' ו' מצינו טעם
אחר על מיתת הצדיקים ,וז"ל מפני
מה יגזור מיתה על הצדיקים יגזור על
רשעים לחוד ,אלא שלא יהיו רשעים
עושים תשובה של רמיות ע"ש .וכבר ידוע
מה דאיתא במדרש רבה )ס"ג ,י'( ,וכן פירש
רש"י סדר זו על פסוק ויאהב יצחק את
עשו כי ציד בפיו ,בפיו של עשו ,שהיה צד
אותו ומרמהו בדבריו לומר האיך מעשרין
את התבן והמלח ,עד שהיה אביו סבור
שהוא מדקדק במצות.

אבל אמרתי על פי מה שמבואר אצלי על
זה שמצינו בברכה שבירך יצחק את
יעקב ברכו בטל השמים ומשמני הארץ,
ושוב גבי ברכת עשו גם כן ברכו משמני
הארץ יהיה מושביך ומטל השמים מעל
וגו' ,והאיך ברכו שניהם בברכה אחת,
)וכבר הרגישו בזה המפורשים( .אמנם אנכי
אמרתי על פי מה דהבאתי לעיל סדר וירא
בשם הספרי )פ' שכ"ג( על פסוק )דברים ל"ב,
ל"ה( לי נקם ושילם ,כל מה שהפורעניות
ע"י הקב"ה בעצמו הוא משפט חזק כלה

*

בתי

סדר תולדות

ונחרצה ע"ש .וכתב על זה בספר פרשת
דרכים דרוש כ"ג ,דמהך ספרי למדנו דכל
שבחא וטוב דאתיא ע"י הקב"ה ,אין ספק
שהוא בתכלית הטוב ,וק"ו הדברים שהרי
אמרו )יומא ע"ו (.מרובה מדה טובה ממדה
פורעניות ,והאם משפט שהוא ע"י הקב"ה
משפט חזק ,אמור מעתה לענין הטובה
שבא ע"י הקב"ה בעצמו אין למעלה הימנו,
זהו תוכן דברי פרשת דרכים הנ"ל .מדבריו
למדנו מה שבא מן הקב"ה בעצמו הוא
במלואה וטובה כנ"ל .וא"כ לפ"ז שפיר אצל
יעקב כתיב ויתן לך אלהים מטל השמים
וגו' ,אלהים דייקא ,דהקב"ה בכבודו
ובעצמו ישגיח עליו ,וממילא יהיה במלואה
וטובה כנ"ל ,משא"כ לגבי עשו נאמר סתם
משמני הארץ יהיה מושביך וגו' ,שלא יהיה
ע"י הקב"ה בעצמו כי אם ע"י האמצעי
כנודע.
והנה עוד יש נפק"מ ,מה שהוא בא על ידו
יתברך בעצמו הוא בלתי תכלית ואין
לו הפסק וסוף כלל ,משא"כ מה שאינו ע"י
הקב"ה יש לו הפסק בשום פעם כנודע.
וזהו דברי מדרש רבה הנ"ל ,דהיה קשה
ליה מה בין ברכת יעקב דברכו מטל
השמים וגו' ,ובין ברכת עשו דגם כן ברכו
מטל השמים ממעל וגו' וכנ"ל ,אמנם כבר
כתבנו דאצל יעקב כתיב ויתן לך אלקים,
שיהיה על ידו ית' בעצמו וכנ"ל ,אך אם
תאמר מה נפק"מ .ולזה אמר מדרש רבה
הנ"ל ויתן ויחזור ויתן ,ר"ל שיהיה במלואה
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וטובה עד שלא יהיה לו הפסק כלל ,כי אם
יתן ויחזור ויתן כנ"ל ,כיון שבא מהקב"ה
בעצמו בלתי תכלית וסוף והבן.

*
ובאלה הדברים מתקו לי מה שנאמר
לאברהם )בסדר לך לך( אל תירא
אברם אנכי מגן לך שכרך הרבה מאד ,ופירש
רש"י דאל תירא מניכוי זכיות כי שכרך
הרבה מאוד .ויש לדקדק אנכי מגן לך
מיותר ,והוי סגי לומר אל תירא שכרך
הרבה וגו' .ועוד הקשו המפורשים הא
איתא במס' שבת )ל"ב (.מי שעושין לו נס
מנכין לו מזכיותיו ,וא"כ ברדיפת המלכים
מי הכריחו לאברהם להלחם עמהם
ולהתעבר על ריב לא לו ,וא"כ הרי בוודאי
הכניס הוא את עצמו בסכנה בידיים ,וא"כ
טעמא בעי לה הבטיח לו הקב"ה שלא
ינכה לו מזכיותיו ,אשר אין המדה כך
לעשות נס בחנם.
אבל לדברינו הנ"ל יש לומר ,דאברהם
אבינו היה מעלתו כ"כ שהקב"ה
בכבודו ובעצמו השגיח עליו ,וא"כ שכרו
בלתי תכלית והפסק כלל כנ"ל ,ולא שייך
ניכוי כלל בשכר שבא ע"י הקב"ה בכבודו
ובעצמו וכנ"ל ,וכמו לעיל גבי יעקב דאמר
מדרש רבה ויתן ויחזור ויתן וכנ"ל .וא"כ
שפיר אמר הקב"ה לאברם אל תירא אברם,
והיינו כפירוש רש"י הנ"ל אל תירא מניכוי
זכיות ,ונתן טעמו באומרו אנכי מגן לך ,אנכי
דייקא ,שאנכי בעצמי משגיח שלך ,וא"כ
ממילא שכרך הרבה מאד בלתי תכלית

ˆ

בתי
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והפסק וכנ"ל ,ולא שייך ביה ניכוי כלל,
ונכון הוא בעז"ה.

*
ובזה מבואר לי היטב מאמר במדרש רבה
פמ"ד סי' ג' וז"ל ר' אבין בשם רבי
חנינא פתח ,רשע עושה פעולת שקר וזורע
צדקה שכר אמת )משלי י"א י"ח( ,רשע עושה
פעולת שקר ,זה נמרוד שהיה פעולתו של
שקר ,וזורע צדקה וגו' זה אברהם שנאמר
)בראשית י"ח ,י"ט( ושמרו דרך ה' לעשות צדקה
וגו' ,שכר אמת ,אל תירא אברם .והנה ראיתי
בספר פרשת דרכים דרוש י"ד שכתב וז"ל,
ואיכא למידק דמאי קמ"ל קרא דנמרוד
הרשע היה פעולתו של שקר ואברהם
אבינו היה זורע צדקה ,כי מי לא ידע בכל
אלה .ועוד יש לדקדק דאינו מקביל מה
שאברהם היה עושה צדקה ,לנמרוד שהיה
פעולתו של שקר ,והמקביל של מעשה
נמרוד הוא מה שאברהם הכיר את בוראו
והודיע לכל באי עולם ,עכ"ל הפרשת
דרכים הנ"ל .ולי קשה ביותר ,מה שמסיים
המדרש רבה הנ"ל שכר אמת אל תירא
אברם ,אין לו שום המשך אל הקודם כלל,
)והפרשת דרכים שם אינו מעתיק כלל
הסיום של מדרש רבה הנ"ל ,אבל להמעיין
במדרש רבה הנ"ל ימצא כי כן הוא הסיום(.
אמנם לדברינו הנ"ל יבוא באמרו על נכון,
דהנה בדרוש י"ח מדקדק הפרשת
דרכים שם על נמרוד שהפיל אברהם אבינו
לכבשן האש ,והאם והכי לא ידע שהקב"ה
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מציל לאוהביו ולשומרי מצותיו ע"ש .אבל
י"ל דהנה כמו שהזכרתי לעיל קושית
מפורשים על רדיפת אחר חמשה המלכים
דהכניס אברהם בסכנה בלי הכרח ,כמו כן
הקשו על מה שהציל הקב"ה את אברהם
מכבשן האש ,והרי אברהם הסכין את
עצמו במתכוין במה שהתגרה ברשעים
בפרהסיא ושיבר צלמי אביו ,וכן חלק על
נמרוד בפרהסיא על אמונתו ,ולא הוצרך
לכך ,שהרי כבר היה בידו לקיים אמונתו
בצנעה ולא להתגרות ברשעים בפרהסיא,
ולכך לא היה ראוי להצלה ,באשר שהכניס
את עצמו בסכנה בידים) ,וכבר כתבו משום
הכי לא נכתב נס זה של כבשן אש מפורש
בתורה ,לפי שבאמת עשה אברהם בזה קצת
שלא כהוגן במה שהכניס את עצמו בסכנה
בידיים ,ואין ללמוד מזה לאחרים( ,ועיין בזה
בספר נזר הקודש דף רי"ג באריכות(.
ולפ"ז י"ל זהו היה הטעות של נמרוד
דהשליך אברהם לכבשן האש,
דהיה סובר שלא ינצל כלל ,מחמת שהיה
שלא כדין קצת שחלק בפרהסיא וכקושית
מפורשים הנ"ל ,ואף אם אעפ"כ ינצל
אברהם ,א"כ עכ"פ וודאי יהיה לאברהם
עי"ז ניכוי זכיות וכנ"ל ברז"ל מי שנעשה לו
נס מנכין לו מזכיותיו ,וא"כ ממה נפשך
פעל נמרוד דבר מה ,כן היה טעותו של
נמרוד .אבל באמת טעה בזה ,כי אצל
אברהם לא שייך ניכוי זכיות כלל ,כיון
דקב"ה בכבודו ובעצמו משגיח עליו,
וכדכתיב אנכי מגן לך וכנ"ל.

בתי

סדר תולדות

אך זה גופא טעמא בעי ,למה זכה אברהם
אבינו לזה להיות השגחתו מאת קב"ה
בכבודו ובעצמו וכנ"ל .אבל אמרתי
בפשיטות על פי מה דמצינו במדרש רבה
שמות )עיין רמב"ן שמות י"ג ,ג'( אהיה אשר
אהיה ,כשם שאתה הוי עמי כך אני אהוי
עמך ,אם פותחין את ידיהן ועושין צדקה
אף אני אפתח את ידי ,שנאמר )דברים כ"ח
י"ב( יפתח ה' לך את אוצרו הטוב עכ"ל,
ויפתח ה' דייקא ,שיהיה ע"י הקב"ה בעבודו
ובעצמו .וכן מצינו בשבת פ' הבונה )ק"ד(.
באלפא ביתא ג' ד' גמול דלים ה' ו' שמו
של הקב"ה זן אותך כו' .מדבריהם למדנו
ע"י הצדקה זוכה האדם למעלה זו ,שהוא
ית' בעצמו נותן לו מאוצרו הטוב .ומעתה
מי לנו גדול מאברהם אבינו אשר החזיק
עמוד החסד כנאמר )מיכה ז' כ'( חסד
לאברהם ,וצוה את בניו לשמור דרך צדקה
ומשפט .ממילא שפיר אמר לו הקב"ה
אנכי מגן לך ,אנכי דייקא ,וכנ"ל ,ולית כלל
ניכוי זכיות.
והן הן דברי מדרש רבה הנ"ל ,דהיה קשה
ליה קושית פרשת דרכים הנ"ל ,דהאיך
לא ידע נמרוד שהקב"ה מציל לאוהביו
ולשומרי מצותיו .ומשום הכי פתח בהך
קרא וקדריש רשע עושה פעולת שקר זה
נמרוד ,ר"ל מה שפעל ועשה והשליך
אברהם אבינו לכבשן האש ,וכן ברדיפת
מלכים אחר אברהם אבינו ,היו כל
פעולותיו של שקר ,דכל כוונתו היה או
שלא יצילהו כלל ,או דעכ"פ יהיה לו ניכוי
זכיות לאברהם ע"י ההצלה זו ,וא"כ פעל
כבר דבר מה וכנ"ל .אבל באמת היה שקר,
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באשר וזורע צדקה וגו' זה אברהם ,ר"ל הרי
אברהם היה זורע צדקה ,וא"כ ממילא
הקב"ה בכבודו ובעצמו משגיח עליו כנ"ל,
ומעתה שכרו הרבה מאד בלתי ניכוי זכיות
כלל ,כיון שבא שכרו מקב"ה בלתי תכלית
וכנ"ל .וזהו שמסיים שכר אמת אל תירא
אברם ,ר"ל היינו מחמת שהיה זורע צדקה
ניתן לו שכר אמת ,ונאמר לו אל תירא
אברם שלא יהיה ניכוי זכיות לאברהם
וכפירש"י על קרא זה כנ"ל ,וא"כ שפיר
היה פעולת רשע נמרוד שקר ,ומבואר
הכל.

*
במדרש רבה פס"ו סי' ד' איתא וז"ל מטל
השמים זו מקרא ,ומשמני הארץ זו
משנה ,דגן זה גמרא ,תירוש זה אגדה עכ"ל.
והנה וודאי יש לתמוה לענין מה מוצא
המקרא מידי פשוטא.

ואמרתי בפשיטות על פי מה דאיתא
ברז"ל במס' עירובין דף נ"ד
ע"א ,רב הונא מאי דכתיב )תהלים ס"ח ,י"א(
חיתך ישבו בה תכין בטובתך לעני אלקים,
אם אדם משים עצמו כחיה זו שדורסת
ואוכלת כל תלמודו מתקיים בידו כו' ,ואם
עושה כן הקב"ה עושה לו סעודה בעצמו,
שנאמר תכין בטובתך לעני אלקים ע"כ.
ופירש רש"י שדורסת ואוכלת מיד לאחר
הריגתה ,שאינו מקפיד על תענוגים אלא
אוכל בשר בלא תבלין ,וכן שאר תענוגין,
וזה דכתיב לעני ,היינו שמשים עצמו כעני
עכ"ל .מדבריהם למדנו מי שמשים עצמו

ˆ·

בתי

פרשת ויצא

כעני ואינו מקפיד על תענוגים ומעדני
עולם ,כי אם מייגע עצמו בתורה תמיד,
לזה הקב"ה בכבודו ובעצמו עושה לו
סעודה וטובות ,כדכתיב תכין בטובתך וגו'.
וכבר כתבתי לעיל אף ]ד[ברכת עשו נמי
היה מטל השמים מעל ,אבל גבי ברכת
יעקב נאמר לו ויתן לך אלהים ,אלהים
דיקא ,דהקב"ה בכבודו ובעצמו יתן לו,
)ועיין באריכות מזה(.
וזהו כוונת מדרש רבה הנ"ל ,כיון
שכתיב ויתן לך אלקים מטל
השמים וגו' ,והיה קשה ליה הא ברכת
עשו נמי היה מטל השמים ממעל ,וצ"ל
דהמעלה היה ויתן לך אלהים וכנ"ל,
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ובמה יזכה לנתינת אלקים ,לזה דרש
מטל השמים זו מקרא ומשמני ארץ זו
משנה וכו' ,ר"ל אם שמניו ותענוגיו יהיה
בעסק התורה ,אבל שאר תענוגי עולם
אל יקפיד עליהם כמו חיה הדורסת
כנ"ל ,אז ממילא יזכה ויתן לך אלהים
שיהיה ע"י הקב"ה בכבודו ובעצמו,
וממילא יהיה לו גם כן ברכת הגשמיי
מטל השמים ומשמני הארץ ורוב דגן
ותירוש ,כי ע"י הקב"ה הטובה הוא
במלואה וטובה ובלי הפסק כלל) ,ועיין
לעיל מזה באריכות ולנפשך יונעם(,
וממילא שניהם נכלל בזה הכתוב ,והבן.
)חשק שלמה(

פרשת ויצא
איתא במדרש רבה סדר זו
ויצא יעקב מבאר שבע ,מבארה
דשבועתה ,שלא יעמוד עלי עשו ויאמר כך
היית מרמה בי ונוטל בכורתי ,ונמצא מאבד
אותה השבועה שנאמר )בראשית כ"ה ל"ג(
השבעה לי כיום וגו' ,עכ"ל .ודקדקו
המפרשים ,למה עלה על דעתו עכשיו יותר
שישטום עשו על הבכורה שנעשה מכמה
שנים ,ע"ש.
)פרשה ס"ח ז'(

ונ"ל לבאר היטב ,לפי שמצינו במדרש
רבה פרשת תולדות )עי' פרשה ס"ג י"ב(
ביום שמת אברהם אבינו קנה יעקב ממנו

הבכורה ואמר לו )בראשית כ"ה ל"א( מכרה
כיום את בכורתך לי' .ומדקדקין נמי
המפורשים ,למה לא היה מהדר יעקב
אחריה קודם לכן עד שמת אברהם .ונ"ל
לבאר ,ואגב נבאר נמי מילת כיום הנאמר
במכירת הבכורה ,מכרה כיום ,וזה צריך
ביאור .אבל י"ל ,על פי שמצינו במדרש
רבה פרשת תולדות )ס"ג י"ג( תמן תנינן
)זבחים קי"ב (:עד שלא הוקם המשכן היתה
עבודה בבכורות ,אמר יעקב יהא רשע זה
עומד ומקריב ,ואקח ממנו הבכורה ,ע"ש.
ואיתא בגמ' דב"ב )ט"ז (:וה' ברך את
אברהם בכל )בראשית כ"ד א'( ,שלא מרד

בתי
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עשו בימיו ,ע"ש .ואיתא במדרש רבה
באותו יום עבר עשו על גילוי עריות
ושפיכות דמים ,ע"ש .וזהו שאמר יעקב
לעשו מכרה כיום ,ר"ל כיום זה השתא
שעשית עבירות חמורות ונעשה רשע ,א"כ
הרי רשע פסול לעבודה ,ושייך גבך והזר
הקרב יומת )במדבר ג' י'( ,על כן מכרה
בכורתך לי .ועל זה שפיר השיב עשו אנכי
הולך למות ,ר"ל דשייך גבי דידי והזר הקרב
יומת ,א"כ למה לי הבכורה ,וק"ל.
)שם(

אך עדיין מצינו דמעלת בכורה היה בלתי
עבודה גם כן כדי ליקח ארץ ישראל,
כמ"ש הזרע ברך שני פרשת תולדות ,על
פי גמ' דב"ב פרק יש נוחלין )קכ"ד (:חלק
בכור וחלק פשוט יהבינן ליה אחד מצרא,
ע"ש ,.וא"כ ,אם עשו הוא הבכור הרי יגיע
לו חלק המעולה שבה ,דהיינו הררי ציון
שהיו באמצע ארץ ישראל ,ומשום הכי
יצחק שחשב עשו הוא הבכור רצה לברך
אותו מטל השמים ומשמני הארץ ,דהיינו
בהררי ציון ,כמו שנאמר )תהילים קל"ג ג'(
כטל חרמון שיורד על הר]רי[ ציון ,באופן
שיגיע להבכור שני חלקיו ביחד וכדינו אחד
מצרא ,עכ"ל הזרע ברך הנ"ל ע"ש
באריכות.
אמנם מצינו בגמ' דסנהדרין )צ' (:מנין
לתחיית המתים מן התורה שנאמר
)דברים י"א כ"א( אשר )נשבעתי לאברהם
יצחק ויעקב( ]נשבע ה' לאבותיכם[ לתת
להם ,לכם לא נאמר אלא להם ,מכאן
תחיית המתים מן התורה ,ע"ש .נמצא
דעדיין לא נתן כלום לאבות ,וא"כ לפ"ז י"ל

נפש
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דארץ ישראל לאו ירושה היא רק מתנה
בעבור התורה ,כדכתיב )תהלים ק"ה מ"ד( ויתן
להם ארצות גוים בעבור ישמרו חקיו.
ולפ"ז זהו נמי אומרו מכרה כיום ,ר"ל כיום
זה שמת אברהם ועדיין לא ניתן לו ארץ
ישראל ,וא"כ לאו אנו יורשים כלל ארץ
ישראל ,וגם כיום שנעשה רשע והזר הקרב
יומת כנ"ל ,ומשום הכי מכרה בכורתך לי.
אמנם מצינו במפורשים ,דגמ' דסנהדרין
הנ"ל קאי למ"ד ארץ ישראל אינה
מוחזקת ,אבל אי ארץ ישראל מוחזקת,
א"כ שפיר הוי ירושה וכבר נתן לאבות כי
קנו בחזקה ,ע"ש .והנה קודם שיצא יעקב
מבאר שבע כתיב למעלה )בראשית כ"ח ב'(
ויקרא יצחק אל יעקב ויברך אותו וגו' קום
לך פדנה ארם וגו' ואל שדי יברך אותך וגו'
ויתן לך את ברכת אברהם ]וגו'[ לרשתך
וגו' ,א"כ שמע מינה דארץ ישראל הוי
ירושה ,וכיון דהוי ירושה ממילא לא הוי
מכר עשו הבכורה ,כי היה לו תועלת גדול
ליקח ארץ ישראל דהוי חלק המעולה ,ואין
מעבירין נחלה אפילו מברא בישא )ב"ב
ל"ג .(:ומשום הכי שפיר אמר יעקב עכשיו
שלא יעמוד עלי עשו ויאמר כך היית מרמה
בי ונוטל בכורתי ,ר"ל שאמרת לו כיון שמת
אברהם ממילא לא בא לידו ארץ ישראל
ולא הוי ירושה ,וזה טעות הוא ,ונמצא
מאבד אותו שבועה שנאמר השבעה לי כיום,
ר"ל עיקר השבועה היה כיום שמת בו
אברהם ולא ניתן לו עדיין ארץ ישראל,
ובאמת זה טעות כי כבר קנה בחזקה וק"ל.

*
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עוד איתא במדרש רבה שם ,ר' ברכיה אמר
מבארה של ברכה ,שלא יעמוד עלי עשו
הרשע ויאמר כך היית מרמה בי ונמצא מאבד
יגיעה שיגעה בי אמי ,ע"כ .ועל זה נמי יש
לדקדק ,מתחלה למה היה יעקב שומע
לאמו ליטול הברכות מאביו ,ולא מתירא
שעשו יעמוד עליו ,ומיד היה למנוע היגיעה
של אמו .ואם לא היה מתירא מעשו ,מה
נולד לו כעת שהיה מתירא .ואי דכתיב
)בראשית כ"ז מ"א( וישטום עשו את יעקב על
הברכה וגו' ,זה גופא קשיא ,והכי קחשיב
יעקב על עשו שהוא צדיק ויעביר על
מדותיו וימחול לו הברכות ,והוצרך להמתין
עד שראה שישטום עשו אותו על הברכה.

ונ"ל לבאר ,עפ"י מה שמצינו במדרש רבה
)פרשה ס"ה ח'( למה כהו עינו של יצחק,
כדי שיבוא יעקב ויטול הברכות ,ע"ש .וא"כ
לפ"ז הרי הסכימו מן השמים על זה,
ומשום הכי לא היה מתירא יעקב ליטול
הברכות תחת עשו ,כי ראה שמן שמים
הסכימו לזה ,וממילא אמר ה' לי ממי
אירא .אמנם מצינו עוד טעם במדרש רבה
)שם ז'( למה כהו עינו של יצחק ,בשביל
שנטל שוחד מבנו ,ע"ש .אך המפורשים
כתבו ,כל זה אי כיבוד אב משל אב ולא
משל בן )עי' קידושין לב ,(.אבל אי כיבוד הוא
משל בן ,א"כ לא חטא יצחק בזה ,ע"ש
בתפארת הגרשוני כמה פעמים מזה
ובשאר מפורשים .אמנם לכאורה מוכח
דכיבוד הוא משל בן ,דהנה הברכת שמואל
פ' מסעי הקשה ,אי אמרינן כיבוד משל
אב ,א"כ האיך אמר קב"ה לאברהם על
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חטאו במה אדע )בראשית ט"ו ח'( ,כי גר יהיה
זרעך )בראשית ט"ו י"ג( ,הא בהגהת האשר"י
פרק הכותב )כתובות פ"ט סי' י"ד( איתא ,הא
דחוב אביהן נפרעין מהיתומים ,תליא
בפלוגתא אי הבן חייב לכבד את אביו
משלו או לאו ,ואי כיבוד הוא משל אב ולא
משל בן אינם חייבים לשלם חובת אביהן
ע"ש .וא"כ אי כיבוד אינו רק משל אב,
למה נגזר על זרע אברהם שעבוד מחמת
חטאו ,דהיינו מחמת חובת אביהם ,דהא
לא היו צריכין לשלם חובת אביהן ,ע"ש
באריכות .וא"כ כיון דמוכח מקושיא הנ"ל
כיבוד משל בן ,א"כ צריך לומר משום הכי
כהו עינו של יצחק ,כדי שיעקב יטול
הברכות ,וא"כ לא היה יעקב שום מורה על
ראשו מפני עשו אחיו ,כי ה' ב"ה בעזרו
כנ"ל.
אך כל זה אי ארץ ישראל לא הוי ירושה,
וא"כ כיון דהבן אינו יורש ,שפיר אין
צריך לשלם חוב של אביו רק אי כיבוד הוא
משל בן כנ"ל .אבל אי ארץ ישראל הוי
ירושה מאבותינו ,א"כ ממילא כיון שאנו
יורשים אבינו ממילא צריכין לשלם חובת
אביהן .ומשום הכי ,כיון שעתה שבירך
אותו יצחק מחדש ואמר לו )בראשית כ"ז כ"ח(
ויתן לך ברכת אברהם לרשתך וגו' ,והיינו
שהוא ירושה כנ"ל וא"כ לפ"ז עלה על לבב
יעקב לאמר ,לפ"ז שפיר י"ל כיבוד הוא רק
משל אב ,ומשום הכי כהו עינו של יצחק
שנטל שוחד מעשו ,והא דנגזר על זרע
אברהם שעבוד ,היינו כיון דיורשים
מחמתיה ארץ ישראל כנ"ל ,אבל לא מוכח
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דמן שמים אסכימו על הברכות ,ומשום
הכי שפיר ויצא יעקב מבארה של ברכה
מפני עשיו כנ"ל ,וק"ל.

*
במדרש רבה רות )פרשה ח' א'( איתא וז"ל
ר' אבא בר כהנא פתח רגזו ואל
תחטאו )תהלים ד' ה'( ,אמר דוד לפני הקב"ה
עד מתי הם מתרגזים עלי ואומרים לא
מפסול משפחה הוא ולא מרות המואביה
הוא ,אמרו בלבבכם על משכבכם ,אף אתם
לא באתם משתי אחיות ,אתם ראו מה
עקריכם ודומו סלה ,ואף תמר שלקחה יהודה
זקינכם לא מפסול משפחה הוא עכ"ל.
ומדקדק הפרשת דרכים בדרך האתרים
)דרוש ראשון ,ד"ה ועפ"ז יובן מאמר

רז"ל ברות רבתי( שאם בני דורו היו מתרגזים
על דוד ואומרים לו שהוא מפסול רות
המואביה ,לפי שהם סברי שגם הנקיבות
הם בכלל איסור ,א"כ מאי הועיל לדוד
באומרו שגם הם באים מאיסור שתי
אחיות ,הרי אותו פגם שווה בכל ונתוסף
גם הוא שבא מרות המואביה .ובפרט מה
שסיים ואף תמר שלקחה יהודה וגו' ,פגם
זה אין שום דופי לישראל רק לדוד .וגם
מאי בעי עוד בזה ,הא הוי סגי במה שאמר
משתי אחיות עקריכם כנ"ל.
ונ"ל לבאר היטב עפ"י דרוש ,עפ"י מה
דאיתא בספר מטה אהרן )על הגש"פ,
בסוף פיסקא ברוך המקום( שני טעמים דמצינו
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במדרש שנענש יעקב בדינה ,חדא
ע"ט י'( שנאמר )בראשית ל"ג כ'( ויקרא לו אל
אלקי ישראל ,אמר הקב"ה אפילו חזן
הכנסת אינו נוטל שררה לעצמו ואתה
קורא לעצמך אל ,למחר בתך יוצאה ומזנה.
ועוד טעם איתא )עי' ב"ר פ' ב'( משום דכתיב
)בראשית ל"ד א'( ותצא דינה ,בשביל שהיתה
יצאנית נעשית זונה ,שנאמר )תהלים מ"ה י"ד(
כל כבודה בת מלך פנימה .הנהו תרי
טעמים הנ"ל תליא בפלוגתא דיבמות )ע"ז(.
אי מואבית מותרת דמואבי ולא מואבית,
או גם הנקיבות אסורות .דאיתא בגמ'
דיבמות מואבי ולא מואבית ,ופריך הגמ'
א"כ מצרי ולא מצרית ,ומשני התם שאני
הכא שמפרש בקרא טעמא דידהו דכתיב
)דברים כ"ג ה'( על דבר אשר לא קדמו אתכם
בלחם ובמים ,דרכו של איש לקדם ואין
דרכה של אשה לקדם ,שנאמר כל כבודה
בת מלך פנימה .וא"כ להך מ"ד דס"ל הא
דנענש יעקב בדינה משום שנטל שררה
לעצמו ,על כרחך לית ליה הך דרש כל
כבודה בת מלך וגו' ,וא"כ ממילא לא
אמרינן מואבי ולא מואבית ,זה תוכן דבריו
של מטה אהרן הנ"ל.
)עי' ב"ר

והנה בציוני
מצינו תירוץ על שתי אחיות שנשא
יעקב ,דהא טעם איסור עריות הוא משום
דלמעלה מזווגים בקרובים ,ואסור
להשתמש בשרביטו של מלך ,מה שאין כן
יעקב נקרא אל שנאמר ויקרא לו אל אלקי
ישראל וגו' ,לפיכך מותר לו להשתמש
בשרביטו של מלך עכ"ל.
)פרשת אחרי ,ד"ה עוד בסוד וכו'(
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תו אקדים מה דאיתא בשל"ה מביאה
אסורה הוולד רשע ע"ש) ,ועיין לקמן
בסדר וישלח מזה( ,וכן כתב הפרשת דרכים
בדרך האתרים )דרוש א' ,ד"ה עוד נקדים ,וד"ה
ובזה נבא( כיון דחזינן שיצאו מיעקב
השבטים דנקראים שבטי י"ה ,מוכח דיעקב
לא חטא באיסור שתי אחיות ,דמביאה
אסורה יצאו בנים שאינם מהוגנים ע"ש.

דנענש בדינה דהיתה יצאנית וכתיב כל
כבודה וגו' ,וממילא כיון דדרשינן כל כבודה
וגו' א"כ גם אני לא מפסול משפחה באתי,
כי מואבי ולא מואבית ,דזיל בתר טעמא
דקרא על דבר אשר לא קדמו וגו' ,ואין
דרכה של אשה לקדם ,כיון דדרשינן על
כרחך הך דרש כל כבודה בת מלך פנימה
וכנ"ל במטה אהרן וק"ל.

ולפ"ז יובן המדרש הנ"ל ,כיון בני דורו של
דוד היו אומרים שהוא מפסול
משפחה מרות המואביה ,ועל כרחך סברי
דגם הנקיבות אסורות ,וקשה הא כתיב על
דבר אשר לא קדמו וגו' ,ואין דרכה של
אשה לקדם דכתיב כל כבודה בת מלך
פנימה ,וצ"ל אתם לא ס"ל הך דרש כנ"ל.
אמנם לפ"ז קשה מפני מה נענש יעקב
בדינה ,דליכא למימר מפני שהיתה יצאנית
וכתיב כל כבודה בת וגו' ,הא לדידכו לית
לכם הך דרש כנ"ל ,אלא ודאי צ"ל כאידך
טעם דנענש יעקב בדינה שנטל שררה
לעצמו שקרא לעצמו אל כנ"ל ,וממילא
כיון שבעצמו קרא לו אל ולא הקב"ה ,א"כ
שווה ממילא לשאר בני אדם ואסור
להשתמש בשרביטו של מלךועריות
אסורות לו ,וא"כ הלא גם אתם באיסור שתי
אחיות באתם ,כיון דליכא למימר כתירוץ
הציוני הנ"ל ,וזה וודאי אינו דיעקב חטא
בזה ,דא"כ הוי ביאה אסורה והאיך יצאו
ממנו שבטי י"ה ,הא מביאה אסורה הוי
בנים שאינם מהוגנים כנ"ל .אלא ודאי צ"ל
דקב"ה קרא ליעקב אל ,ומשום הכי מותר
לו להשתמש בשרביטו של מלך ומותר
בשתי אחיות כתירוץ הציוני הנ"ל ,והא

אך מצינו טעם שלישי שנענש יעקב בדינה,
משום דעבר על איחור נדרים ,עיין
במדרש רבה )פ' פ"א ב'( .אך ראיתי בפרשת
דרכים דרך האתרים )דרוש ג' ד"ה ועל פי
הקדמתנו( שכתב כל זה אי יצאו מכלל בני
נח קודם מתן תורה ,דבן נח אינה מצווה
על איחור נדרים כמ"ש תוס' בנזיר )ס"א:
ד"ה איש( ע"ש .ואיתא בתפארת הגרשוני )פ'
בהעלותך( בשם הרמב"ן )בראשית ל"ח ח'( דהא
דיהודא נשא תמר כלתו ,היינו משום
דקודם מתן תורה היבום לאו דווקא באחיו
היה ,אלא הוא הדין אביו של מת ג"כ היה
מייבם ,וא"כ לא חטא יהודה בביאה ,כי
הוא היה אביו של מת ,וקודם מתן תורה
היה מותר עכ"ל ,ע"ש פ' בהעלותך.
וא"כ זהו שהיה מסיים דוד באומרו ואף
תמר וכו' ,ר"ל אם תמצי לומר מנא
לן דמשום הכי נענש יעקב בדינה משום
שהיתה יצאנית ודרשינן כל כבודה וגו',
דלמא לעולם לא דרשינן הך דרש וא"כ
ממילא הנקיבות נמי אסורות כנ"ל ,והא
דנענש יעקב בדינה היה מחמת איחור
נדרים כנ"ל .לזה מסיים שפיר ואף תמר
שלקחה יהודה זקינכם מפסול משפחה הוי,
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והאיך בא ואמר )בראשית ל"ח ו'( צדקה ממני,
ואדרבה הגדיל החטא מאד ,אלא ודאי צ"ל
הא דאמר צדקה ממני היינו אני במקום
יבום קאתי כנ"ל ,וא"כ לפ"ז ממילא מוכח
דקודם מתן תורה לא יצאו מכלל בני נח
כנ"ל ,וא"כ ממילא לא חל עונש כלל על
יעקב מחמת איחור נדרו ,דבן נח אינו
מצווה על זה כנ"ל .וגם מחמת שנוטל
שררה לעצמו ג"כ ליכא למימר ,כיון
שקב"ה קרא לו אל מכח שנשא שתי
אחיות כנ"ל באריכות .אלא ודאי צ"ל
משום הכי נענש יעקב בדינה ,כיון שיצאה
וכתיב כל כבודה וגו' כנ"ל ,וממילא מואבית
ולא מואבית ,דאין דרכה של אשה לקדם
דכתיב כל כבודה כנ"ל ,וא"כ גם אנכי לאו
מפסול משפחה בא וכנ"ל ,וק"ל) .ועיין עוד
לקמן סדר וישלח(.

*
ויצא יעקב .ואיתא במדרש רבה סדר זו
פרשה ס"ח )סי' א'( וז"ל ,ר' פנחס
בשם רבי הונא ב"ר פפא פתח )משלי ג'
כ"ג-כ"ד( אז תלך לבטח ,זה יעקב דכתיב
ויצא יעקב ,אם תשכב לא תפחד ,מעשו
ולבן ,ושכבת וערבה שנתיך ,וישכב במקום
ההוא עכ"ל .והנה יש לדקדק ,מה קשה
ליה בהך פרשה דקדריש ופתח בהך קרא
אז תלך לבטח וגו' .גם ביותר קשה הא
דאמר וערבה שנתיך וישכב במקום ההוא,
האיך ידעינן עדיין דערבה שנתו בשכיבה זו,
ואי משום דראה מראות הסולם וה' נצב
עליו וגו' ,א"כ היה לו לומר ולסיים ויחלום
וגו' וה' נצב עליו ,ומלשנא דמדרש משמע
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מן הך וישכב במקום ההוא מוכח דערבה
שנתו ,וזה צריך ביאור.
וכדי לבאר ,נקדים מה דאיתא במהרש"א
בחדושי אגדות סוף פ"ק דמגילה )י"ז.
ד"ה הוה יעקב מוטמן( ,אף דכבר כתיב לעיל
)כ"ח ז'( וישמע יעקב וילך פדנה ארם ,וא"כ
למה לי עוד ויצא יעקב ,היינו דבית המדרש
של שם ועבר היה בבאר שבע ,ומשום הכי
הזכיר הכתוב יציאת יעקב שני פעמים ,כי
תחלה הזכיר ענין יציאתו מבית אביו
ששלחו ללכת אח"כ לפדן ארם ,ושוב
הזכיר יציאתו מבאר שבע ,היינו מבית
המדרש של שם ועבר שהיה בבאר שבע.
למדנו מדברי מהרש"א הנ"ל ,ויצא יעקב
מבאר שבע היינו מבית המדרש של שם
ועבר וכנ"ל.
והנה הא דהלך כעת דווקא לבית המדרש
שם ועבר ,י"ל עפ"י שהיה לו כעת
שני דאגות ליעקב אבינו ,אחת להרחיק
נדוד מארץ ישראל לחוץ לארץ ,וכל
הדרכים בחזקת סכנה כנודע )ירושלמי ברכות
פ"ד ה"ד( ,ועוד שיהיה ניצול מבעלי הבחירה,
כמו מעשו שבאמת רדף אבתריה כדאיתא
במדרש  ,וגם מבית לבן הרמאי שהם בעלי
הבחירה ,וקשה לשנות הבחירה )וכדאיתא
במפורשים שזהו היה עיקר הנס בימי
אחשורוש והמן שנשתנו בחירתו ונהפכו
לאוהבים לישראל אשר היו אויבים
גמורים( .וא"כ שני דאגות הללו היו חוץ
לטבע להיות ניצול מידם ,כי סתם דרכים
בחזקת סכנה ,וסתם בעלי בחירה קשה
לשנות כנודע.
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)הובא בנזר הקודש פ' זו עמ'

מי שזכה
לכתר תורה הוא יושב תחת השגחת
הקב"ה ,וממילא הנהגתו חוץ לטבע ,כי הוא
ית' המציא הטבע יש מאין שהוא חוץ
לטבע ,אף כך תמיד כל הנהגתו חוץ לטבע,
אבל מי שאינו זכה לכתר תורה ,הנהגתו
ע"י מלאך ,כדכתיב )תהלים ל"ד ח'( חונה
מלאך ]ה'[ סביב ליריאיו ,והנהגתו הוא
עפ"י הטבע ,ועל זה נאמר במשלי )ג' כ"ג(
אז תלך לבטח וגו' ,היינו אף שדרכים
בחזקת סכנה ,אבל ע"י התורה תלך לבטח
דרכיך ע"ש .ולפ"ז משום הכי הלך יעקב
כעת לבית המדרש של שם ועבר ,כדי
לזכות לכתר תורה ,וישגיח עליו הקב"ה
בכבודו ובעצמו ויהיה הנהגתו חוץ לטבע,
וממילא ינצל מהדרכים סתם ומבעלי
בחירות סתם אף שהוא חוץ לטבע ,והבן
זה.
שמ"ב בשם הזוהר וחכמי האמת(

והן ראשית דברי מדרש רבה הנ"ל ,דהיה
קשה ליה קושית מהרש"א הנ"ל למה
הזכיר יציאתו של יעקב ב' פעמים וכנ"ל.
ולזה קפתח ודריש אז תלך לבטח זה יעקב
דכתיב ויצא יעקב ,ר"ל הא דכתיב ויצא
יעקב ,כדי שיקוים בו מה שכתב במשלי )ג'
כ"א( אל ילוזו מעיניך אז תלך לבטח וגו',
והיינו כנ"ל ע"י התורה תלך לבטח דרכיך,
אף סתם דרכים בחזקת סכנה ,אבל ע"י
התורה ישגיח הקב"ה בעצמו עליו ויהיה
הנהגתו חוץ לטבע וכנ"ל .ומהאי טעמא נמי
אם תשכב לא תפחד מעשו ולבן ,ואף שהם
בעלי בחירות וקשה לשנות בחירתו ,אבל
יעקב שפיר ניצל מהם וכנ"ל ,דהא דכתיב
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ויצא יעקב היינו מבית המדרש של שם
ועבר שהיה שם ,וכיון שזכה לכתר תורה
שפיר ניצול מהם דכל הנהגתו אף חוץ
לטבע וכנ"ל.
ומהא טעמא נמי ושכבת וערבה שנותיך
וישכב במקום ההוא ,והיינו עפ"י מה
שמבואר אצלי על הך קרא וישכב במקום
ההוא ,דבמקום ההוא מיותר לגמרי ,והכי
לא הוי סגי באומרו ויקח מאבני המקום
וישם מראשותיו וישכב ,וממילא ידעינן
שהיה במקום ההוא )ופירוש רש"י ידוע(.

אבל אמרתי עפ"י מה דאיתא במדרש רבה
שם פרשה הנ"ל סי' י"ג בסופו וז"ל
ר' ברכיה בשם ר' לוי אמר אותן אבנים
שנתן יעקב אבינו תחת ראשו נעשה תחתיו
כמטה וכפורנס כו' ,וכ' הנזר הקודש שם
וז"ל כמטה וכפורנס פירש"י כסת ,כלומר
ע"י המסת האבנים נעשו רענן ורך עד שהיו
תחתיו כמטה וכסת עכ"ל .ומעתה זהו
כוונת הכתוב ,ויקח מאבני המקום וישם
מראשותיו וישכב במקום ההוא ,במקום
ההוא דייקא ,ר"ל אף שהיה אותו מקום
מלא אבנים ואינו טוב לשכב עליהם כנודע,
אבל אצל יעקב אבינו שפיר שכב במקום
ההוא ג"כ וערבה שנתו וכנ"ל במדרש רבה
באמת ,באשר האבנים נמסו ונעשו רענן
ורך תחתיו כמטה וכסת כנ"ל ונכון.
והנה זה וודאי חוץ לטבע הוא שימסו
האבנים ויהיו כמטה וכסת כנודע,
אך כיון שזכה יעקב לכתר תורה כנ"ל,
שפיר נמסו האבנים אף שהוא חוץ לטבע,
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ונעשו כמטה וכסת .וזהו סיום מדרש רבה
הנ"ל ג"כ ,ושכבת וערבה שנתך ,וישכב
במקום ההוא ,היינו דכתיב במקום ההוא,
דמיותר לגמרי כנ"ל ,מוכח על כרחך דשכב
וערבה שנתו ,ושפיר כתיב במקום ההוא
לרבותא ,אף במקום ההוא שהיה מקום
אבנים ערבה שנתו דנעשו כמטה וכסת
וכנ"ל ,ונכון הוא.

ועוד ,אמאי אמר עזרי מעם ה' עושה
שמים וארץ ,שמים וארץ מאי בעי הכא,
היה לו לומר סתם עזרי מעם ה') ,וכמו
שנאמר תהלים כ' יענך ה' וגו' ישלח עזרך
וגו' ,ולא קאמר ה' עושה שמים וגו' ,וכדומה
הרבה( .גם מה דסיים ישמור צאתך וגו'
ויצא יעקב ,אין לו הבנה ,דהא כבר ידעינן
מיציאה זו כיון שאמר ולי אין לי לא נזם
וכו' ,הרי כבר יצא לפדן ארם ,ודואג שאינו
מביא בידו מאומה.

במדרש רבה בזו הסדר )פס"ח סי' ב'( וז"ל
ר' שמואל בר נחמן פתח ,שיר
למעלות אשא עיני אל ההרים )תהלים קכ"א א(,
אשא עיני אל ההורים ,למלפניי ולמעבדיני,
)ופירש היפה תואר הורים המלמדים אותי
דרכי התורה ,והמדריכים אותי בעבודת ה'
בשמירת מצותיו ,וזהו מלפניי ולמעבדיני(,
מאין יבוא עזרי ,אליעזר בשעה שהלך להביא
את רבקה מה כתיב ביה )בראשית כ"ד י'( ויקח
העבד עשרה גמלים וגו' ,ואני לא נזם אחד
ולא צמיד אחד כו' .ר' יהושע בן לוי אמר
שלח עמו ,אלא שעלה עשו ונטלו ממנו .חזר
ואמר מה אנא אוביד סברי מן בריי) ,חזר
ואמר( ח"ו לית אנא מוביד סברי מן בריי,
אלא עזרי מעם ה' עושה שמים וארץ כו',
ה' ישמור צאתך ובואך ,ויצא יעקב עכ"ל.

אבל אמרתי עפ"י מה דאיתא במס' שבת
)צ"ל מועד קטן כ"ח (.בני חיי ומזוני לאו
בזכותא תליא אלא במזלא תליא ,וכתבו
תוס' שם )שבת קנ"ו .ד"ה אין מזל לישראל( דע"י
זכות גדול שפיר נשתנה המזל ע"ש .והנה
זכות גדול הוא לענ"ד לימוד התורה ,כי
תלמוד תורה כנגד כולם כנודע ,ומשום הכי
שפיר נשתנה המזל ע"י זכות זה ,כי התורה
היה כלי אומנתו של הקב"ה אשר בה ברא
עולמו כנודע )ב"ר א ,א'( .וא"כ ממילא
התורה היא למעלה מהמזל ,כי על ידה
נברא הכל ,וכדברי רז"ל )ב"ר שם ,ורש"י שם(
בראשית ברא ,בשביל התורה שנקרא
ראשית כנודע .ומשום הכי נמי איתא בזוהר
מי שזכה לכתר תורה הנהגתו חוץ לטבע
)וכבר הביאו לעיל באריכות( ,באשר התורה
למעלה מהמזל והטבע ,כי על ידה הרי
נברא הכל ,וזה פשוט.

*

והנה יש לדקדק ,מתחלה מה קסבר דאמר
אנא אוביד סברי כו' ,והדר חזר ואמר
לית אנא מוביד סברי וכו' .גם מהיכי תיתי
שיעקב עלתה על דעתו כלל שיאבוד סברי
מן בריי ח"ו .גם למה אמר אשא עיני אל
הורים ,המלמדים אותי דרכי התורה וכו'.

והנה אצל יעקב היה שלש אלה ,בני חיי
ומזוני ,המזל לרוע ולגריעותא .כי
עבור זווג שלו היה צריך להרחיק נדוד
מחוץ לארץ לארץ ישראל ולברוח מעשו

˜
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אחיו ,ואף גם שבא כבר בדרך בא עשו
ונטל כל אשר לו כנ"ל במדרש ,וא"כ לענין
בנים היה לגרוע שהיה צריך להרחיק נדוד
כנ"ל .ולענין חיי היה לגרוע ,שהיה צריך
לברוח מפני עשו אחיו ,והיה לו חיי צער
כנודע .ולענין מזוני היה לגרוע ,כי נטל ממנו
כל אשר לו ,ולא נשאר בידו מאומה לפרנס
את עצמו ,עד אחר גודל העבדות קשה
בבית לבן כנודע.
ומעתה מבואר היטב ,כיון שראה יעקב כי
בשלש אלה בני חיי ומזוני מתנגד
המזל נגדו כנ"ל ,ומשום הכי אמר אשא עיני
אל ההרים ,היינו ההורים המלמדים אותי
דרכי התורה וכו' כנ"ל ,ר"ל אני רוצה תחלה
ללמוד תורה) ,וכאשר באמת היה בבית
המדרש של שם ועבר מקודם כנודע(,
דבלאו הכי מאין יבוא עזרי ,באשר אליעזר
הלך כו' ויקח בידו עשרה גמלים וגו' ובידי לא
נזם כו' ,כי נלקח הכל מאתי ,וצריך אני
להרחיק נדוד ולבוא אל זווגי בעירום
ובחוסר כלל ,וא"כ אבד סברי ,כי בשלש
אלה בני חיי ומזוני הרי לאו בזכותא תליא
כי אם במזל כנ"ל ,והרי אנכי רואה כי
שלשה המה נפלאו ממני עפ"י המזל ,ועל
כן שפיר אבד סברי ,ומשום הכי אשא עיני
אל ההורים המלמדים אותי דרכי התורה
וכנ"ל ,ואז שפיר עזרי מעם ה' עושה שמים
וארץ ,עושה שמים וארץ דייקא ,שכל זה
היה ע"י התורה שהיה כלי אומנתו לברוא
הכל כנ"ל ,וממילא התורה היא למעלה
מהמזל והטבע ,ושפיר מהני לי זכות זה של
התורה לשנות המזל ,דע"י זכות גדול שפיר
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נשתנה המזל ,וזהו התורה כנ"ל ותלמוד
תורה כנגד כולם.
ועל זה שפיר מסיים המדרש ה' ישמור
צאתך וגו' ויצא יעקב ,והיינו עפ"י מ"ש
המהרש"א בחדושי אגדות ספ"ק דמגילה
)י"ז .ד"ה הוה יעקב מוטמן( משום הכי כתיב
ויצא יעקב מבאר שבע ,אע"ג דכבר כתיב
לעיל וישמע יעקב הלך פדנה ארם ,אבל
הבית המדרש של שם ועבר היה בבאר
שבע ,ומשום הכי הזכיר הכתוב יציאת
יעקב ב' פעמים ,כי תחלה הזכיר ענין
יציאתו מבית אביו כבר ללכת אח"כ לפדן
ארם ,ושוב הזכיר יציאתו מבית המדרש
של שם ועבר שהיה בבאר שבע )וכבר
הבאתיו לעיל באריכות( .וזהו סיום המדרש
רבה הנ"ל ה' ישמור צאתך ובואך ויצא יעקב,
ר"ל מחמת ויצא יעקב מבאר שבע ,דהיינו
מבית המדרש שהיה שם כנ"ל ,עמדה לו
זכות התורה שלמד שם בצאתו ובבואו,
שבא בשלם בגופו ובממונו כנודע ,ובאמת
נשתנה אצלו המזל בשלש אלה לטובה
כנודע ונכון בעז"ה.

*
במקראי קודש ויחלם והנה סלם מצב
ארצה וגו' עד גמר הפרשה עשר
אעשרנו לך.

והנה רבים תמהו על מראות הסולם ,מהו
פתרונו על ההבטחה שהבטיח אז
הוא ית' ליעקב אבינו שיפרוץ ימה וקדמה
ויהיה עמו וישמרהו בדרך כמבואר
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בכתובים ,והכי בלא מראות הסולם הלזה
לא היה יכול להבטיח על דברים כאלה.
וביותר קשה ,אחר שהבטיח לו כל אלה
אעפ"כ כתיב בתריה וידר יעקב וגו' אם יהיה
אלקים עמדי ושמרני בדרך וגו' ,הנה מלבד
שקשה והכי ח"ו יעקב אבינו לא הבטיח
בה' ב"ה עד שאומר בלשון מסופק אם
יהיה אלקים עמדי וגו' ,אבל אף גם מכל
שכן שכבר הבטיח לו הוא ית' ,ובכבודו
ובעצמו אמר לו כבר באותו מקום ואנכי
אהיה עמך ושמרתיך בכל אשר תלך ,וכבר
דברו המפורשים בזה .ולי קשה עוד ביותר,
למה פרט עוד באומרו ונתן לי לחם לאכול
וגו' ,ובהבטחה שהבטיח לו הוא ית' מקודם
לא נזכר כלל מזה .גם מה דסיים ואמר והיה
ה' לי לאלקים הוא קושי הבנה ,והכי עד
הנה ח"ו לא היה לו לאלקים .גם האיך
עשה תנאי בדבר זה ח"ו ,וכל זה צריך
ביאור .גם מה דסיים ואמר עשר אעשרנו
לך ,דזהו מלתא דתמוה על יעקב אבינו
מובחר שבאבות יעשה תנאי בזה ,אם יתן
לו יתן מעשר ,מהיכי תיתי שלא יעשה כן,
והוא דבר זר.
כדי לבאר נקדים הידוע )סנהדרין צ"ג,(.
גדולים צדיקים יותר ממלאכי השרת,
וכל העולמות לא נתקיימו אלא בזכותם,
וכדרש רז"ל במדרש רבה )עי' ילקו"ש בראשית
סי' ב'( בראשית ברא וגו' ,בשביל ישראל
שנקראו ראשית תבואתו )ירמי' ב' ג'(,
ומכללם גם העולם המלאכים ,אשר גם הם
מקבלים שפע אורה מאור זיו השכינה ע"י
הצדיקים ,אשר בכח מעשיהם מוסיפים כח
בגבורה של מעלה להאיר אור השפע,
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כנודע מחכמי האמת על פסוק
תנו עוז לאלקים וגו' ,באשר התעוררת
העליונים תלוי בתחתונים .ומזה הטעם בכו
מלאכי השרת בעת החרבן בית המקדש,
כדכתיב )ישעי' ל"ג ז'( הן אראלים צעקו חוצה
וגו' ,והיינו כי בהיות המקדש על מכונו
השכינה שורה בישראל ,ואז כל העולמות
נתקיימו על מכונם ,ומכללם גם המלאכים
כנ"ל שגם הם מקבלין השפע ע"י הצדיקים
שבישראל ,אבל כאשר נחרב בית המקדש
וישראל גלו מעל אדמתם ,מאז נהר השפע
יחרב ויבש ונתמעט כח הפמליא של
מעלה ,ולפיכך אז ע"י החורבן וגלות
ישראל בכו מלאכי השרת ,לפי שקיום
שפעם תלוי בקיום ישראל )ועיין מזה
באריכות בספר נזר הקודש דף רצ"ו ע"ב(.
כלל דברינו ,שהאדם הצדיק הוא כמו סולם
אשר עשוי להוריד ממעלה למטה איזה
דבר כנודע ,כמו כן ע"י מעשי האדם על
פני האדמה הורד השפע ממעלה למטה
לכל העולמות ,ואפילו לעולם המלאכים
כנ"ל ,ובאם ח"ו עונותיו של אדם גברו ,אזי
נעשה מסך מבדיל בינו לשמים כדכתיב
)ישעי' נ"ט ב'( עונותיכם הבדילו ביניכם וגו',
ושוב לא הורד השפע ,וכאשר היה בימי
חורבן וגלות ישראל שהנהר השפע יחרב
ויבש כנ"ל.
)ס"ח ל"ה(

וזהו הרמז במראות הסולם שראה יעקב
אבינו ,באשר שהוא ית' רצה
להבטיחו שה' יהיה עמו ,ויקוים בו ברכת
אברהם ונברכו בך כל גויי הארץ,
וכדפירש"י על פסוק כאשר דברתי לך
)בהאי סדר( ,דעליו נאמר כי ביצחק יקרא
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לך זרע ,ביצחק ולא כל יצחק ,וכדי
להראותו כיצד יזכה שיורד אליו השפע
והברכה ,לכן הקדמתו להראות לו מראות
הסולם ,בו יראה שכל השפע של כל
העולמות באין ע"י האדם הצדיק וכנ"ל.
ולכן אמר הכתוב ויחלום והנה סולם מוצב
ארצה וראשו מגיע השמימה ,עפ"י הנודע
נשמת אדם הוא חלק אלהי ממעל ,וכבר
כתבו חכמי אמת כי אין דבר רוחני קדוש
הולך ממקום שיעתק ויעקר לגמרי ממקום
שהיה בו ,כי אם ששם ישאר עיקר שורשו,
וממציאותו מתפשט והולך אל מקום
החפץ ,וכן הנפשות עם בני ישראל אשר
הן הנה חלק אלהי ממעל ,הלא בבואנה אל
העולם הזה ישאירו שורשיהן למעלה ,זהו
תוכן דבריהם) ,ועיין ברבינו אלשיך ז"ל
מ"ש מזה בסדר לך לך ובשאר מקומות(.
ומעתה ממילא האדם הוא הסולם העומד
למטה בעולם התחתון ,וראשו זהו הנשמה
)שהוא ראש ומתנשא באדם יותר מהכל,
וגם עיקר הנשמה במוח שבראש ,כנודע
מכוונת תפלין שבראש לשעבד אליו ית'
הנשמה שהיא במוח ,כדאיתא בש"ע או"ח
סי' כ"ה )סעי' ה'( ג"כ מזה( ,מגיע השמימה,
ר"ל שורשה נשאר למעלה בשמים ,אך
ממציאתה מתפשטת והולכת אל האדם
למטה כנ"ל ,והוא הסולם להוריד השפע
מלמעלה למטה לכל העולמות ,עד אף
והנה מלאכי אלקים עולים ויורדים בו ,ר"ל
אף גם העולם המלאכים הוא מכללם ,ויש
להם עליה וירידה ע"י הסולם הזה שהוא
האדם ,כי באם האדם הוא זוכה מוריד הוא
השפע מלמעלה ,ואז גם על עולם
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המלאכים נוגה אור השפע עליהם כנ"ל,
וממילא יש להם עליה ע"י זה ,וכמו שהיה
בזמן שבית המקדש קיים וכנ"ל ,ואם ח"ו
להיפך שאינו זוכה ,אז נהר השפע חרב
ויבש ,ונתמעט השפע גם מהם ,וכמו שהיה
בעת החורבן ,אשר מטעם זה אראלים
צעקו ובכו וכנ"ל .והנה לא זו בלבד שהאדם
זוכה שכל העולמות נשפעין על ידו וכנ"ל,
אבל אף גם ה' ניצב עליו ,ר"ל ע"י מעשיו
הטובים נעשה מרכבה לשכינה כנודע,
וניצב עליו דייקא .וממילא אחר שהראה לו
הוא ית' מראות הסולם הלזה שהכל תלוי
בידו של האדם להטיב או ח"ו להיפך ,לכן
הבטיח לו אח"כ אנכי אהיה עמך וגו' ,ר"ל
משום הכי נמי יקוים בך דווקא ברכת
אברהם שהבטחתיו כי ביצחק יקרא לך זרע
ולא כל יצחק וכנ"ל בפירש"י ,באשר אתה
ע"י מעשיך הטובים תתעורר השפע והרצון
ממקור העליון למטה לכל העולמות כנ"ל.
והנה יעקב אבינו בהקיצו ממשנתו ראה
וידע את כל אשר נעשה ,ועיקר
הבטחון שהבטיח לו הוא ית' ,הוא בהיותו
מטיב את מעשיו ,ותמיד יהיה עם ה' ב"ה
בכל עת ,וכאשר התבונן כל זה במראות
הסולם אשר ראה בחלומו כנ"ל ,לכן חפץ
בהצדקו להיות מבני עליה שיזכה שיורד
השפע לכל העולמות על ידו .אבל באשר
יעקב אבינו היה דחיל חטאין ,כדאיתא
ברז"ל )ברכות ד' (.על פסוק )בראשית ל"ב ח'(
וירא ויצר לו וגו' שמא יגרום החטא כנודע,
ולכן נטל יעקב סימן זה בידו ,להיות בטוח
כי הוא צדיק בדרכיו וחסיד במעשיו וראוי
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הוא להוריד השפע ע"י וכנ"ל ,והיינו
באומרו ונתן לי לחם לאכול וגו' ,עפ"י מה
דאיתא בזוהר )תרומה ,דף ק"ע (.על מה
שאמרו רז"ל )פסחים קי"ח (.קשה מזונות של
אדם כקריעת ים סוף ,משום בקריעת ים
סוף היה קטרוג הדין הללו עובדי עבודה
זרה כנודע )מדרש תהלים א ,זוהר תרומה קע,(:
אלא שמ"מ קרע להם הים בזכות אבות,
וזה היה נראה כקשה בעיניו כביכול מפני
קטרוג הדין לדחות מדת הדין בקש ,אך
שהיה לפניו ית' צורך שעה לדחות המדת
הדין בחזקה בלתי טענה מספקת ,וכן לענין
מזונות מקטרג המדת הדין למעלה דהאדם
אינו ראוי לפי מעשיו לתת לו מזונות ,וכמו
עבד שאינו עובד את רבו אינו נותן לו רבו
מזונות ,והנה ה' ב"ה טוב לכל ,אבל אף גם
ישרן הוא ,וקשה בעיניו כביכול לדחות
מדת הדין בקש ,וזה שקשה מזונות של
אדם מחמת קטרוג הדין ,כקריעת ים סוף
שג"כ היה קשה מפני קטרוג הדין וכנ"ל,
דאל"כ האיך שייך נגד כביכול קשה ,זהו
תוכן דברי הזוהר.
וכבר נודע )בראשית רבה ל"ג ד'( ג"כ הצדיקים
מהפכין מדת הדין למדת הרחמים,
ולפ"ז יעקב שפיר יהיב סימנים ,ואמר אם
יהיה אלקים עמדי ושמרני בדרך אשר אנכי
הולך וגו' ,אלקים דייקא ,דהבטחת ה' אליו
היה במדת הרחמים וכדכתיב מקודם ]והנה
ה' נצב עליו[ ויאמר ]אני[ ה' וגו' ,אבל הוא
לקח סימן לעצמו ,שאם יפעל שגם מדת
הדין יסכים על ההבטחה שלו ,והיינו ע"י
זכויות שלו ,כמדת הצדיקים אשר בטוב
מעשיהם מהפכין מדת הדין למדת
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הרחמים וכנ"ל ,ובמה איפוה אדע את כל
זה ,לזה מסיים ואמר ונתן לי לחם לאכול
וגו' ,לחם דייקא ,דהוא מזונות של אדם
אשר קשה לפניו ית' לדחות מדת הדין,
ואעפ"כ אצלי לא יעוכב בשום פעם
מזונותי ,באשר על ידי יתהפך מדת הדין
למדת הרחמים כנ"ל ,ואז ממילא נמי והיה
ה' לי לאלקים ,ה' דייקא ,שהוא יהיה לו
לשופט ולדיין )כנודע אלקים בכל מקום
שופט ודיין( ,ומלפניו ית' משפטו יצא ,ולא
בפני ב"ד של מט"ט ,וכדאיתא במדרש
)שוח"ט מזמור י"ז( שאמר דוד מלפניך משפטי
יצא )תהלים י"ז ב'( ,כי אין יכול לוותר עונות
אלא אתה ,ואיתא בחכמי אמת בעת
שהצדיקים נעשו מרכבה לשכינה אז אינם
מסורים תחת משפט השרים ,רק הם
מסורים תחת יד הקב"ה ,שדינו ממותק
ברחמים וחסד ,מה שאין כן מי שאינו צדיק
כ"כ נמסר דינו ביד ב"ד של מט"ט) ,ועיין
מזה בספר נזר הקודש דף תי"ט( ,וא"כ
ממילא יעקב שיקוים אצלו הבטחתו יתברך
וה' ניצב עליו ,שיהיה מרכה לשכינה כנ"ל,
א"כ ה' יהיה שופט ודיין שלו ,ושפיר אמר
והיה ה' לי לאלקים וכנ"ל.
וממילא אז נמי והאבן הזאת אשר שמתי
מצבה יהיה בית אלקים ,היינו
מקום קבוע לתפלתי )וכמ"ש האבן עזרא
לענינו שם( ,כי כבר נודע מהזוהר כי עיקר
התפלה לעורר רחמים ולהתגבר על מדת
הדין) ,וכבר הבאתיו לעיל סדר וירא זה
באריכות ,תראה משם ולנפשך יונעם מה
שכתבתי שם( ,וכיון שיעקב כבר אמר אם
יהיה אלקים עמדי ,דהיינו שיתהפך מדת
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הדין למדת הרחמים על ידו כנ"ל ,וממילא
יושמע תפלתו בכל עת ועונה ברחמים
גמורים .ואמר עוד וכל אשר תתן לי עשר
אעשרנו לך ,ר"ל כל תפלתי לא יהיה למען
דברים הגשמיים וצרכי הגופניים ,רק
תפלתי תהא וכל אשר תתן לי יהיה לצרכי
שמים ,והיינו עשר אעשרנו לך ,וכמה דאת
אמרת )משלי ג' ו'( בכל דרכיך דעהו ,ופירשו
בו כל עשיית בני האדם אפילו בצרכי
גופניי יהיו לשם שמים באכילה ושתייה,
כדי שיהיה לו כח בעבודת ה' ב"ה ותורתו,
ולרדוף אחר ממון ועושר כדי לעשות בו
צדקה וגמילות חסדים וכדומה כנודע ,וזהו
שאמר נמי יעקב וכל אשר תתן לי יהיה
לקיים מצות מעשר וכנ"ל ,ומבואר בעז"ה
)ועיין מ"ש על זה לקמן(.

*
במדרש רבה סדר זו פרשה ע' סי' ו' וז"ל
ושבתי בשלום אל בית אבי ,ר'
יהושיע דסכנין בשם ר' לוי ,נטל הקב"ה
שיחתן של אבות ועשאן מפתח לגאולתן של
בנים .א"ל הקב"ה אתה אמרת והיה ה' לי
לאלקים ,חייך כל טובות וברכות ונחמות
שאני נותן לבניך איני נותן אלא בלשון זה,
שנאמר )זכריה י"ד ח'( והיה ביום ההוא יצאו
מים חיים מירושלים ,והיה ביום ההוא יוסיף
ה' שנית לקנות שאר עמו )ישעי' י"א ,י"א( ,והיה
ביום ההוא יטפו הרים עסיס )יואל ד' י"ח(,
והיה ביום ההוא יתקע בשופר גדול וגו' )ישעי'
כ"ז י"ג( עכ"ל .והנה כבר תמה ביפה תואר,
מה שבחו של לשון זה להיות מפתח
לגאולתן של בנים .ועוד מה לשון מפתח,
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ולא הוי ליה לומר כי אם וכתב גאולתן של
בנים על ידו .ולי קשה ביותר ,מה לשון נטל
שיחתן של האבות דקאמר ,תפלתן הוי ליה
לומר.
כדי לבאר אציג פה עמדי מה שמבואר
אצלי המקראי קודש בהאי סדר,
דכתיב וידר יעקב נדר לאמר אם יהיה אלקים
עמדי וגו' ונתן לי לחם לאכול וגו' והיה ה' לי
לאלקים וגו' ,והנה מלת לאמר קושי הבנה,
)ודברי רז"ל ידוע( .ועוד מה אם יהיה
אלקים עמדי ,האיך יעקב אבינו תלה זה
בתנאי ח"ו אם יהיה ה' עמו והיה לי
לאלקים ויתן מעשר ,והכי אם להיפך יהיה
לא יהיה לי לאלקים ח"ו) ,ועיין מה שכבר
כתבנו לעיל על זה(.
ואמרתי עפ"י הידוע אשרי אדם מפחד
תמיד ,ואם משפיע הוא ית'
לאדם עושר ונכסים ובנים וכיוצא מטובת
עולם הזה ,יש לו לירא שמא יגרום החטא,
או שמא העושר שמור לרעתו ח"ו,
וכדאיתא בזוהר בהדיא )הובא בספר
ראשית חכמה שער היראה פ"ג( ,וכן פירש
הגאון מה"ר יחזקאל לנדא מפראג )ה"ה
הגאון בעל נודע ביהודה ,הובא בעולת חודש ח"ב

דרוש ב' מאמר ע"ב( על פסוק )מלאכי ג ,ה'(
וקרבתי אליכם למשפט ,דר"ל אף שאני
מקרב עצמי אליכם ,הוא ג"כ למשפט כדי
לנסותו ,או העושר שמור לרעתו וכדומה
וכנ"ל ,ודפח"ח .ואנכי אמרתי משום הכי
כתיב פ' עקב )דברים ח' י"ג( וכסף וזהב ירבה
לך ורם לבבך ושכחת את ה' אלהיך ,דכפל
שני השמות ,דר"ל פן תאכל ושבעת ובתים
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תבנה לך )כדכתיב שם מקודם( ,וכסף וזהב
ירבה לך ,וא"כ מחמת זה תתגאה ורם
לבבך לאמר אני ואפסי עוד ,וה' אוהבי,
אתאל אתאל ,ובאמת ושכחת את ה' ,ה'
דייקא ,ר"ל מה שהוא עמך במדת הרחמים
ונותן לך כל טוב ,באמת אלהיך ,הוא מדת
הדין ,שהוא בא בדין עמך ,וכנ"ל וקרבתי
אליכם למשפט ,והבן.
ומעתה יעקב אבינו כבר ידוע שהיה
מובחר שבאבות ,וכל פנותיו
שהיה פונה כולו לצד ימין ה' ועבודתו ית',
ולעומת זה אחר כל ההבטחות שהבטיח לו
ה' ופרצת ימה וקדמה והיה זרעך כעפר
הארץ ואנכי אהיה עמך וגו' ,בכל אלה
יראת ה' כצינה תעטרהו ,והיה דחיל חטאין,
אולי מחמת בתים וכסף וזהב שירבה לו
וכדומה ,ירום לבבו לשכוח ח"ו בצד מה
מעבודתו ית' חלילה ,לכן היה מרגיל
בפומיה דיעקב אבינו תמיד דבר יראה
אשר יהיה זכרון לפניו תמיד ,שפן ואולי כל
הקרבות אשר ה' ב"ה מקרבהו הוא
למשפט וכנ"ל ,והעושר הוא שמור לרעתו
ח"ו ,או אולי יגרום החטא) ,וכדאיתא
באמת ברז"ל )ברכות ד' (.שיעקב אבינו היה
לו מעלה זו ,על כן וירא יעקב שמא יגרום
החטא כנודע( ,ומה שהוא רואה שה' ב"ה
מתנהג עמו במדת הרחמים ,היה תהיה
סופו למדת הדין שבא במשפט עמו וכנ"ל
וקרבתי אליכם למשפט .ומחמת שזה היה
תמיד מרגלא בפומיה דיעקב אבינו ,היה לו
בזה גדר גדול שלא ירום לבבו ח"ו בשום
פעם מחמת ההשפעה טובה שהבטיח לו
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ה' ב"ה ,באשר שתמיד זכרון לפניו תמיד
שסופו של רחמים הוא דין וכנ"ל.
וזהו ביאור הכתוב הנ"ל ,דכיון שהקיץ
יעקב משנתו ,וידע וראה והבין כי
את אשר הבטיח לו ה' ב"ה בכל מכל
דמטיב ,ומשום הכי וידר יעקב נדר ,ר"ל
שהיה יעקב נודר נדר ,ומהו היה הנדר,
לאמר אם יהיה עמדי וגו' ,ר"ל שהנדר היה,
תמיד יהיה מרגלא בפומיה לאמר אם יהיה
אלקים עמדי ושמרני בדרך הזה וגו' ונתן לי
לחם לאכול ובגד ללבוש ושבתי בשלום וגו',
בכל הטובות האלה יהיה מרגלא בפומיה
תמיד ,והיה ה' ,ר"ל מדת הרחמים הלזה
שמרחם עלי בכל מילי דמטיב הנ"ל ,היה
יהיה לי לאלקים ,ר"ל סופו יהיה לו לדין
ולמשפט כנ"ל ,כי אולי העושר שמור
לרעתו ,ואולי שמא יגרום החטא ,ודבר
יראה זו תמיד יהיה כן מרגלא בפומיה,
)וכמו שמצינו ברז"ל ברכות פ"ב )י"ז(.
מרגלא בפומיה דר' מאיר ,וכן באביי ורבא
ושאר תנאים ואמוראים כנודע ,ופירש"י
שהיה שגור בפיו דבר זה תמיד ,והיינו דבר
יראה ועבודת ה' ב"ה ע"ש( ,לומר ,כדי
להיות זאת לזיכרון לפניו ,וזהו היה נדר
שלו אשר נדר יעקב אבינו .ומחמת נדר
הלזה ממילא והאבן הזאת אשר שמתי
מציבה יהיה בית אלקים ,כפירוש אבן עזרא
מקום קבוע לתפלתי ,ר"ל לא אומר ח"ו
כביר מצאה ידי ומה צריך עוד לתפלה,
אמנם חלילה מזה ,כי תמיד אזכור בנדר
הלזה אולי יגרום החטא ,לכן תמיד תהיה
תפלתי בפי ,ובזה ג"כ וכל אשר תתן לי עשר
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אעשרנו לך ,כי וודאי אכיר ואדע כי ממך
הכל ומידך נתת לי ,ונכון בעז"ה.
כלל דברינו ,הא שאמר יעקב והיה ה' לי
לאלקים ,זהו היה נדרו שנדר לאמר
תמיד ,למען היותו תמיד יראת ה' על פניו,
לחוש פן ואולי המדת הרחמים יהיה לו
למדת הדין ,ומכח זה קיים בעצמו אשרי
אדם מפחד תמיד וכנ"ל .ומעתה בזכות
הלזה שפיר זכה מדה כנגד מדה ,שגאולת
בניו העתידה ג"כ יהיה עפ"י הסכמת מדת
הדין ,כי אז יהפך מדת הדין למדת
הרחמים גמורים ,וכדדרשו רז"ל )פסחים נ(.
על פסוק )זכריה י"ד ט'( ביום ההוא יהיה ה'
אחד ושמו אחד ,והכי האידנא לאו שמו
אחד ,אלא כעת נכתב בי"ה ונקרא בא"ד,
אבל לעתיד נכתב בי"ה ולא בא"ד ,והענין
הוא כי שם א"ד הוא מדת הדין ,ושם הוי'
מדת הרחמים כנודע ,ולעתיד יתהפך מדת
הדין למדת הרחמים גמורים ויהיה כולו
רחמים ,ומשום הכי לא נקרא לעתיד בא"ד,
)עיין מזה בספר נזר הקודש דף  .(...וזהו
הכל בזכות יעקב אשר בית המקדש
השלישי יהיה בזכותו ,כי הראשון היה
בזכות אברהם ,והשני בזכות יצחק,
והשלישי לעתיד בזכות יעקב כנודע ,דכיון
שיעקב אבינו מרגלא בפומיה תמיד והיה
ה' לי לאלקים ,למען אשרי אדם מפחד
תמיד וכנ"ל ,לכן מדה כנגד מדה בזכותו
נתהפך מדת הדין למדת הרחמים בגאולה
העתידה וכנ"ל ,וממילא היה בזה מפתח
גדול לגאולתן של ישראל ,באשר שהכל
נהפך לרחמים וליכא עוד קטרוג דין כלל.
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והן דברי נועם של רז"ל במדרש רבה הנ"ל,
הקב"ה נטל שיחתן של האבות ,שיחתן
דייקא ,ר"ל מה שהיה שיחה בפיהם
ומרגלא בפומיה לומר תמיד והיה ה' לי
לאלקים ,דעל מדת הרחמים חשב שיהיה
מדת הדין ,כדי להיות תמיד יראת ה' על
פניו כנ"ל ,שיחה זו נטל ועשאן מפתח
לגאולתן של בנים ,והיינו כנ"ל ,דכמו שהוא
חשב על מדת הרחמים שהוא מדת הדין,
לכן מדה כנגד מדה לעתיד היה להיפך
מדת הדין נהפך למדת הרחמים ,והיה כולו
רחמים גמורים ,ובזה נעשה מפתח גדול
לגאולה של בנים ,דלית עוד קטרוג דין כלל
כנ"ל .וא"ל אתה אמרת והיה ה' לי לאלקים,
חייך שכל טובות וברכות כו' לא יהיה אלא
בלשון זה ,להורות כי בזכותך שאמרת
ושגור בפיך לאמר תמיד והיה ה' לי
לאלקים כנ"ל ,גרם כל זה ,ומשום הכי
כתיב בגאולתן של ישראל כל פעם הך
לשון והיה ,להורות זכותך גרם כל זה וכנ"ל.
ובפרט לפי מה דאיתא בחכמי האמת שם
הוי' בהיפוך הוא דין ,וא"כ שפיר כתוב
בגאולתן של ישראל כל פעם הך לשון
והיה ,דהוא בהיפוך הוי"ה כנודע דהוי דין,
ואפילו הכי הסכים גם מדת הדין לגאולתן
של בנים ,דהכל נהפך לרחמים גמורים,
מדה כנגד מדה על מה שאמר יעקב אבינו
תמיד והיה ה' לי לאלקים וגו' וכנ"ל,
ומבואר היטב בעז"ה.

*
במקראי קודש ותרא רחל כי לא ילדה
ליעקב ותקנא רחל באחותה
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ותאמר ליעקב הבה לי בנים ואם אין מתה
אנכי ,ויחר אף יעקב ברחל ויאמר התחת
אלקים אני אשר מנע ממך פרי בטן.

והנה הרבה יש לי לדקדק בזה ,חדא מלת
ליעקב מיותר ,דהוי סגי באומרו
ותרא רחל כי לא ילדה וגו' .גם קשה מהיכי
תיתי תקנא רחל אמנו הצדקת באחותה.
והנה במדרש רבה )פרשה ע"א סי' ו'( וכן
בפירש"י איתא שקנאה באחותה במעשיה
הטובים ,ואמרה אלולי צדקה ממני לא
זכתה לבנים ,אבל יש לתמוה על זה ,א"כ
האיך רצתה להסיר הקנאה כזו בזה
שאמרה ליעקב הבה לי בנים ,ורש"י פירש
שיתפלל עליה ,קשה הא עדיין קנאתה
במקומה עומדת ,אחותה זכתה בלא תפלת
יעקב לבנים מצד צדקות שלה ,והיא היתה
צריכה לתפלת יעקב ,וממשמעות הכתוב
משמע במה שאמרה ליעקב הבה לי בנים
הוסר קנאתה ,כי כן כתיב ותקנא רחל וגו'
ותאמר אל יעקב וגו' .ועוד קשה ,מה השיב
יעקב התחת אלקים אני ,והכי רחל לא
ידעה מזה ,אך ורק היא רצתה שיתפלל
בעדה וכנ"ל ,ועל זה לא השיב כלום .ועוד
ראיתי דקדוק אחד בספר יד יוסף סדר
וירא ,דמביא שם פסוקים הנ"ל ,ומדקדק
מה סיים הכתוב אשר מנע ממך פרי בטן,
ולא אמר נמי מנע ממך בנים ,כמו שאמרה
היא מקודם.
אמנם אמרתי עפ"י אשר כבר הבאתי לעיל
בריש הסדר בשם הזוהר )הובא בנזר
הקודש פ' זו עמ' שמ"ב( ,דיש שני כתות
צדיקים ,א' אשר ה' ב"ה בכבודו ובעצמו

נפש
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משגיח עליו ,וצדיק כזה הנהגתו אפילו חוץ
לטבע ,כי הוא ית' ברא הטבע ,כי המציא
תחלה השמים וארץ יש מאין שהוא חוץ
לטבע ,אף כן תמיד כל פעולת הנהגתו חוץ
לטבע היא ,וממילא מי שעומד תחת
השגחתו ית' ב"ה בכבודו ובעצמו ,הוא
מתנהג עמו חוץ לטבע ג"כ .ושוב יש צדיק
שאינו עומד כי אם תחת השגחת המלאך,
כדכתיב )תהלים ל"ד ח'( חונה מלאך ה' סביב
ליריאיו ,וזה אינו הנהגתו כי אם על פי
הטבע והמזל ,כי המלאכים לא נבראו כי
אם אחר בריאת שמים וארץ שנתיסדו
בטבע ,לפיכך גם הנהגתם אינם אלא
בטבע ,ומעתה הצדיק הלזה אשר עומד
תחת השגחתו ית' ב"ה ,אף שעפ"י הטבע
והמזל אינו מוליד ,והרי בנים חיי ומזוני לאו
בזכותא תליא אלא במזל כדאיתא ברז"ל
)מו"ק כ"ח ,(.מ"מ אצל צדיק כזה שפיר
נשתנה אצלו המזל ויכול להוליד שפיר ,כיון
שהנהגתו הוא חוץ לטבע והמזל כנ"ל.
ולפ"ז י"ל זהו היה הויכוח של רחל אמנו
עם יעקב אבינו ,רחל אמנו היתה
מחזקת את יעקב אבינו לצדיק גמור אשר
הוא עומד תחת השגחתו ית' בכבודו
ובעצמו ,וא"כ אף שרחל עקרה היתה
וטבעה לא היתה להוליד ,וכן עפ"י המזל,
אמנם מ"מ תפלת יעקב אבינו יכול לפעול
שהוא ית' יתנהג עמה חוץ לטבע ותזכה
להוליד .אבל יעקב אבינו היה דחיל חטאין,
ולא היה מחזיק את עצמו שעומד תחת
השגחתו ית' מחמת גודל ענותנותו ,ומחמת
זה סובר בדעתו שלא יכול לפעול מאומה,
באשר בנים לאו בזכותא תליא כי אם
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במזל ,והרי
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עומד תחת
מלאך ,א"כ
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מזלה וטבעה מתנגדת אצלה
עקרה היא כנ"ל ,כיון דאינו
ית' ב"ה בהשגחה ,כי אם ע"י
כל הנהגתו עפ"י הטבע והמזל
וכנ"ל.

והנה גם לרחל אמנו לא אכפת לה כ"כ
בלידת הבנים מצד לידת בנים עצמן,
כי אם באשר שהיה רחל אמנו נביאה
)כדאיתא במדרש רבה סדר זו ( ,וא"כ היתה
יודעת שיצאו מיעקב שבטי י"ה זרע
צדיקים זרע אמת ,כולם אהובים אל ה'
ב"ה במעשיהם הטובים כנודע ,ועל זה היה
עיקר צערה להתקנאות באחותה ,בזה שלא
תזכה בצדקתה לזרע קודש כאלה.
ומעתה זה ביאור הכתובים ,ותרא רחל
ליעקב ,ליעקב דייקא ,ר"ל ליעקב
אשר וודאי מכת הצדיקים אשר עומדים
תחת השגחתו ית' ב"ה הוא ,וא"כ הנהגתו
חוץ לטבע והמזל כנ"ל ,וגם ליעקב אשר
ממנו יצאו שבטי י"ה זרע צדיקים זרע אמת
כנ"ל ,ולזה ותקנא רחל באחותה שממנה לא
יצאו זרע צדיקים כאלה ,ועל זה היה לבה
דוה ,ומשום הכי אמרה ליעקב הבה לי בנים,
כי בך תליא ,ע"י תפלתך תפעל שאוליד,
כי הוא ית' ישמע לתפלתך ,ויתנהג עמך
חוץ לטבע שאנכי הרה ואלד בעזרתו ית'
שעושה הכל חוץ לטבע כנ"ל ,כי אתה
עומד תחת השגחתו ית' בכבודו ובעצמו
כנ"ל .ועל זה משיב יעקב התחת אלקים אני,
התחת דייקא ,ר"ל מחמת גודל ענותנותו
החזיק את עצמו שעומד תחת הנהגת
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המלאך כנ"ל ,ולא תחת אלקים ,ושפיר
אמר בלשון תימה התחת אלקים אני,
שיהיה הנהגתי חוץ לטבע והמזל וכנ"ל.
אך פן ואולי היה כוונת רחל אמנו באמרה
הבה לי בנים על דרך זה ,והיינו עפ"י
מה דאיתא ברז"ל במס' ב"ב דף י' ע"ב ,מה
יעשה אדם ויהיו לו בנים זכרים ,ר' אליעזר
אומר יפזר מעותיו לעניים כו' ,וא"כ רחל
הרי לא היתה ביכולתה לפזר לעניים
כרצונה ,באשר האשה ברשות בעלה ,ואינה
רשאי ליתן כי אם דבר מועט בלתי רשות
בעלה כנודע )ב"ק קיט .(.וא"כ משום הכי
שפיר אמרה ליעקב הבה לי בנים ,כי אתה
תוכל לזכות אותי בבנים ע"י פיזור מעותיך
לעניים) .והנה וודאי יעקב אבינו מסתמא
נתן צדקה ,אבל לפי דעת רחל רצתה שיפזר
יותר ,וכמו דפירש הרמב"ן לענינו שם
דיעקב וודאי עשה תפלה בעד אשתו ,דהלא
בלאו הכי דרך צדיקים להתפלל על אחרים,
וא"כ האיך אמרה רחל ליעקב להתפלל
בשבילה ,כדאיתא במדרש רבה )פרשה ע"א
סי' ז'( ,אבל דעת רחל היה שיעקב איננו
מרבה בתפלה ע"ש ,וא"כ כמו כן לענין
צדקה י"ל דרצתה רחל שיפזר יותר וכנ"ל(.
אמנם אם כן כוונת רחל היתה שיפזר יותר
לצדקה וכנ"ל ,לזה שפיר מסיים
יעקב ואמר לה אשר מנע ממך פרי בטן ,ר"ל
האיך תוכל לומר עיכוב הצדקה גרם וכנ"ל,
הלא נתינת הצדקה גורם להוליד בנים
זכרים וכנ"ל ברז"ל ,ועכ"פ היה לך להוליד
נקיבות ,והרי מנע ממך כל פרי בטן ,פרי
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בטן דייקא ,הכל בכלל הן זכרים והן
נקיבות ,אלא ודאי מזלך והטבע שלך גרם
שלא תלד כלל ,וקשה לשנות המזל ,כי
בנים לאו בזכותא תליא אלא במזל ,והתחת
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אלקים אני שהוא לשון תימה כנ"ל,
שיתנהג עמנו חוץ לטבע וכנ"ל והבן.
)חשק שלמה(

פרשת וישלח
וישלח יעקב מלאכים לפניו וגו' ,ויצו אותם
לאמר כה תאמרון וגו' עם לבן גרתי
וגו' ,ויהי לי שור וחמור וגו' .ויש לדקדק מלת
לפניו מיותר .גם להך דיעה דשלח מלאכים
ממש כנודע ,קשה מהיכא דייק כן דשלח
מלאכים ממש .גם למה שלח מלאכים
דווקא .גם מה שלח לו בזה לאמר עם לבן
גרתי ,מה נפק"מ אצל מי גר .ורש"י פירש
עם לבן גרתי ותרי"ג מצות שמרתי ולא
למדתי ממעשיו הרעים ,וזהו גרתי גמטריא
תרי"ג ,קשה ממה נפשך ,אם יודע עשו
ששמירת המצות יועילו ליעקב ,אם כן לא
יאמין כלל ששמרם ,ואם אינו ידוע לו זה,
אם כן לענין מה נשלח לו כלל בזה .גם מה
נפק"מ אם יש לו שור וחמור וגו'.

אבל דרך פשוט אמרתי ת"ל ,דכבר ידוע
מה שאמר הנביא )ישעי' מ"ג ט'( יתנו
עדיהן ויצדקו ,ואיתא רז"ל פ"ק דע"ז )ב'(.
זהו קאי על המצות שהם בעצמן יעידו
לעתיד על ישראל ע"ש ,והיינו עפ"י הנודע
מי שעושה מצוה נברא ממנו מלאך קדוש,
וכדאיתא ברז"ל )אבות פ"ד מי"א( העושה

מצוה אחת קונה לו פרקליט אחד וכו' ,וזה
הוא המעיד עליו שעשה מצוה זו .והנה
מעתה יש שני כתות מלאכים ,כת אחת
אשר חונה סביב ליריאיו כנודע ,וכדכתיב
)תהלים צ"א י"א( כי מלאכיו יצוה לך לשמרך
וגו' ,וכת אחת הנבראים ע"י האדם עצמו
מעשיית המצות כנ"ל .והנה כת ראשונה
פעמים הם לפניו כדכתיב )שמות כ"ג כ'( הנני
שולח מלאך לפניך ,ולפעמים הולך לאחריו
וכדכתיב )שמות י"ד י"ט( ויסע מלאך וילך
מאחריהם ,אבל כת השנייה תמיד לפניו
כדכתיב )ישעי' נ"ח ח'( והלך לפניך צדקיך.
ומעתה יעקב רצה להודיע לעשיו כי
העושר בא לו מצד עצמו ,כי שמר תרי"ג
מצות אצל לבן הארמי ,אשר היה לו לעבד
ואכלו קרח יומם ולילה וסבל כל העכבות
ועינוי ,ואפילו הכי קיים התרי"ג מצות,
וכבר ידוע כל המקיים התורה מעוני סופו
לקיימה מעושר ,וממילא שפיר זכה יעקב
מצד עצמו מכח זכיות שלו להעושר ,ולא
מחמת ברכת אביו ,וממילא שוב לא
ישטמנו עשו על ברכתו אשר לקח מאביו,
כי בלא"ה נתעשר.
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אך למען תהיה לעד לפני עשו כי שמר
התרי"ג מצות ,לכן שלח לו מלאכים,
וזהו וישלח יעקב מלאכים ,ומאיזה כת
מלאכים ,לזה אמר לפניו ,לפניו דייקא,
מאותן שהם תמיד לפניו ,היינו מהמלאכים
אשר נתהוו לו מעשיית המצות עצמן ,והם
יתנו עדיהן ויצדקו לאמר כה תאמרון וגו' עם
לבן גרתי ,לשון גירות ,כי הייתי שמה לא
שר וחשוב ,ואדרבה אצל לבן הארמי אשר
עבודתי היה קשה ,ולא לזמן מועט ,כי אם
ואחר עד עתה ,ועם כל זה תרי"ג מצות
שמרתי ,ממילא קיימתי התורה מעוני,
ומשום הכי ויהי לי שור וחמור וגו' ,לי
דייקא ,כלומר בשבילי מצד עצמי היה לי
שור וחמור ,אבל לא מחמת ברכת אבי כלל
וכנ"ל) .ואחר כתבי זאת מצאתי בספר בינה
לעתים )דרוש ב'( שפירש שם לענינו ג"כ
אותן מלאכים היו ממצות שלו ,ושמחתי
מאד(.
)חשק שלמה(

*
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המהרש"א מנא לן זה ,הא י"ל כדאמר
בסמוך קטונתי מכל החסדים ,ודרשינן
מיניה במס' שבת )ל"ב (.דע"י נס שנעשה
לאדם מנכין לו זכיותיו ,ומשום הכי אמר
יעקב קטונתי מכל החסדים ,שנתמעטו
זכיותי מחמת החסדים ,ואם כן מנא לן
דירא מפני החטא.
ועוד קשה למה כעת היה מתירא שמא
יגרום החטא ולא כבר בתחלת
השליחות ,והאיך שלח לו תרי"ג מצות
שמרתי כפירש"י ,ולא חש שמא יגרום
החטא.
ועוד קשה ,דרש"י פירש דהתקין עצמו
לשלשה דברים לדורון ולתפלה
ולמלחמה ,והיה המחנה הנשאר לפליטה
על כרחו כי אלחם עמו ,קשה אם כן אם
יעקב אבינו סמך על גבורתו ,למה לא חגר
מיד חרבו להלחם עמו שלא יכה ממנו
אפילו מחנה אחת ,ואם גבורה של עשו
יתגבר ,אולי גם המחנה הנשאר יכה,
ומהיכן היה יעקב אבינו בטוח בהמחנה
הנשאר שהוא ינצחהו על כרחו .גם למה
לא סמך על התפלה במחנה ראשונה
שינצח.

באותה פרשה )ל"ב ח'( וירא יעקב מאד ויצר
לו ויחץ העם אשר אתו וגו' ,ויאמר
אם יבוא עשו אל המחנה האחת והכהו והיה
המחנה הנשאר לפליטה ,ויאמר יעקב אלהי
אבי אברהם ואלהי אבי יצחק ה' האומר אלי
וגו' ,קטונתי מכל החסדים וגו'.

ועוד למה מזכיר שני השמות באומרו
אלהי אבי וגו' וה' האומר אלי וגו',
הלא בחדא סגי )ופירש"י ידוע(.

ויש לדקדק למה ירא יעקב ,הלא כבר היה
לו בטחון מאת ה' ב"ה
ד'(.
)ברכות
איתא
ט"ו( אנכי עמך וגו' .וברז"ל
דירא שמא יגרום החטא ,כבר הקשה שם

אבל הביאור הוא ,עפ"י מה דאיתא ברז"ל
מס' ברכות דף ס' ע"א ההוא
תלמידא דהוי קאזיל בתריה דר' ישמעאל
ברבי יוסי כו' ,חזייה דקא מפחד א"ל

)בראשית כ"ח
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חטאה את שנאמר )ישעי' ל"ג י"ד( פחדו
בציון חטאים עכ"ל .מכלל דבריהם שמענו,
מאן דקמפחד יש לחוש שמא בעל חוטא
הוא ח"ו וכנ"ל .ומעתה י"ל נמי הא דכתיב
וירא יעקב ויצר לו ,למה אמר מתחלה וירא
והדר ויצר ,דהא רש"י פירש דירא שמא
יהרוג ושמא יהרג ,אם כן למה כתיב פעם
וירא ופעם ויצר .אבל כבר ידוע דברי רז"ל
ביבמות )ס"א (.הקב"ה מתאווה לתפלתן של
צדיקים .ולפ"ז י"ל כיון דעשו בא להלחם
עם יעקב ,משום הכי נתן אלקים מורא
בלבבו כדי שיתפלל ,שהוא יתברך מתאווה
לתפלתו כיון שהוא צדיק גמור .אך באשר
יעקב אבינו מגודל ענותנותו היה דחיל
חטאין ,ולא היה מחזיק ]עצמו[ לצדיק כ"כ,
ולכן בראותו המורא אשר עלתה על ראשו
בשמעו כי עשו בא ללחום עמו ,ומפחד
קמפחד ,ועל המורא עצמו היצר לו .וזהו
וירא ,שהיה מתיירא שעלה מורא על ראשו
וכנ"ל ,ויצר לו ,על המורא עצמו היצר לו,
מדוע יפחד ולא לבטוח בה' ב"ה ובישועתו,
אלא ודאי הפחידה הוא הוראה שח"ו בעל
חוטא הוא כנ"ל ,אבל על עיקר ביאת עשו
לא היה חושש כלל ,באשר אם ה' אמר
שיבוא ,כל דרכיו משפט ותמים פעלו
)דברים ל"ב ד'( ,ואם ה' לא צוה ,מה יזיק לו
ביאתו ,אך על המורא ופחד שבא עליו ע"ז
מיצר לו וכנ"ל.
והנה מצינו בסדר שופטים
דאצל המלחמה היה הכרזה מי
האיש הירא ורך לבב ילך וישוב לביתו,
ודרשו רז"ל במס' סוטה )מ"ד (.הירא
)דברים כ' ח'(
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מעבירות שבידו ,ומשום הכי לא סמיך
יעקב אבינו מתחלה להלחם עם עשו בעל
כרחו ,כיון שראה דירא וקמפחד ,סבור
החטא גורם זה ,וממילא לא יתכן לילך
למלחמה כנ"ל הירא מעבירות ילך וישוב
לביתו .אבל על התפלה שפיר סמיך
שיתפלל אל ה' ,ותפלה עושה מחצה כנודע
דברי רז"ל )גבי אהרן )ילק"ש פ' צו רמז תקי"ב(,
וכפירש"י סדר שמיני )ויקרא י' י"ב( על הא
דכתיב שם בניו הנותרים( ,ומשום הכי אמר
אם יבוא עשו אל המחנה אחת והכהו והיה
המחנה הנשאר לפליטה ,והיינו כפירש"י
בעל כרחו אלחם עמו ,כי סמיך תפלתו
עשה יעשה מחצה עכ"פ וכנ"ל .ולפ"ז
ממילא מבואר קושית מהרש"א הנ"ל,
דלרז"ל נמי היה קשה כפל לשון וירא ויצר,
גם שינוי לשונות כנ"ל ,אלא ודאי דירא
שמא יגרום החטא ,וזהו גופא מיצר לו,
ומתחרט על החטא וכנ"ל.
אמנם ,כל זה לדעת יעקב שהיה דחיל
חטאין ומחזיק עצמו לבעל חוטא
וכנ"ל .אבל באמת טעה בזה ,כי הקב"ה
חשבו למובחר שבאבות ,ונתן מורא בלבבו
כדי שיתפלל ,כי הוא יתברך מתאווה
לתפלתן של צדיקים וכנ"ל .ומשום הכי
באמת בבוא עשו אצלו נהפך עשו לאיש
אחר ,ודבר שלום עמו כאיש אל אחיו
כנודע ,ועין ה' היה אל יריאיו) .ואחר כתבי
זאת ת"ל ראיתי שדבר אמת בפי ,שמצאתי
בזוהר סדר זו )קס"ח (.וז"ל וישובו המלאכים
כו' וארבע מאות איש עמו ,וכל כך למה,
אלא אינון אמרו ליה בגין דקב"ה תדיר
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בצלותא דצדקייהו כו' ועל דא צלותא
תאיב לה הקב"ה ,מה כתיב וירא יעקב ויצר
לו עכ"ל ,ושמחתי מאד מאד(.
ומה שאמר אח"כ אלהי אברהם וגו' ה'
האומר אלי ,כך היה כוונתו ,דהנה
תרי גוונא הצלות היו ליעקב להנצל מעשו
אחיו ,או שיתגבר הוא על עשו וילחם עמו
כפירש"י הנ"ל ,או ה' ב"ה יהפך לבב עשו
וידבר שלום עמו כאיש אל אחיו ,וכאשר
היה באמת .והנה הצלה זו שלבב עשו
יהפך לטובה על יעקב קשה מאד ,כי
הבחירה נתנה ביד אדם ,וקשה לשנות
הבחירה כנודע ,ולזה צריך רחמים גדולים,
)וכמו שכתבו מהאי טעמא היו צריכין בימי
המן ואחשורוש תפלה ורחמים רבים ,כי
היה קשה לשנות הבחירה ,ולזה צריך
רחמים גדולים ,וכבר הארכתי לעיל סדר
ויצא( .אבל עפ"י שורת הדין בלתי אפשר
לשנות הבחירה .אמנם אופן ההצלה
הראשונה שהוא יתגבר על עשו וילחם עמו
וינצחהו ,זהו בלתי השתנות הבחירת עשו
כלל ,כי עשו לחם ילחם עמו באמת,
וכבחירתו יעשה וכרשעתו ,אך ורק יעקב
יתגבר כנגדו וינצחהו כנ"ל.

וזהו שאמר יעקב ,וודאי אם אופן ההצלה
תהיה שאנכי אתגבר על עשו
ואנצחהו ,אז אלהי אבי וגו' ,ר"ל בזה אוכל
לסמוך גם עפ"י מדת הדין ,ואף שאיני
כדאי ,מ"מ זכות אבות יעמוד לי לנצחהו
גם עפ"י מדת הדין ,באשר כי אז אין צריך
להשתנות בחירת עשו וכנ"ל .אבל באמת
יותר ניחא לי שלא אהרגנו) ,כפירש"י שהיה
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צר לו על זה שלא יהרוג את עשו( ,רק
ההצלה תהיה עפ"י שינוי הבחירה ,שיהפך
לבבו לטובה עלי ,ולדבר שלום עמו כאיש
אל אחיו ,אמנם לזה צריך אני למדת
הרחמים דווקא ,ומשום הכי שוב אמר ה'
האומר אלי וגו' ,ה' דייקא דהוא מדת
הרחמים ,וגם זכות בטחון שאני מבטיח
וסומך את עצמי על הבטחת ]ה'[ ית'
האומר אלי וגו' ,בזה אזכה שלבב עשו יהפך
עלי לטובה וישתנה בחירתו ,אף כי קשה
להשתנות ,אבל ע"י הרחמים שפיר משתנה
וכנ"ל ,ומבואר היטב בעז"ה
ובזה מבואר אצלי מדרש רבה בהאי סדר
פרשה ע"ד סי' ג' וז"ל ,ויאמר יעקב
אלהי אבי וגו' ,הא לעשו לא ,אלא הבוחר
בדרכיהם והעושה בדרכיהם אני מתקיים
עליו ,מי שאינו בוחר במעשיהם כו' איני
מתקיים עליו כו' עכ"ל .והקשה היפה תואר
הא יעקב לא רצה מעשו כלל ,אך ורק
ביקש להיות ניצול מעשו בזכות אבות ,ואם
כן מהיכי תיתי יעמוד זכות אבות לעשו
להזיק את יעקב ע"ש .ולפי דברינו הנ"ל
שפיר ,דהרי אמר אלהי אבי וגו' ,היינו אם
ההצלה תהיה שהוא יהרוג את עשו ,ואז גם
עפ"י מדת הדין ינצחהו ע"י זכות אבות
כנ"ל ,וע"ז שפיר קשה אמאי יעמוד ליעקב
יותר זכות אבות שינצח את עשו ויהרגהו,
ולא לעשו שינצח את יעקב ,וע"ז תירץ
להבוחר במעשיהם ובדרכיהם דווקא
מתקיים ,ונכון הוא.
)חשק שלמה(
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במדרש רבה סדר זו )ע"ה ,י"ב( ויהי לי שור,
זה יוסף שיצא ממנו יהושע שמכה
בעמלק .וחמור ,זה יששכר שיוצאים ממנו
שיודעים מה הקב"ה עושה בעולמו ,שנאמר
)דהי"א י"ב ,ל"ג( ומבני יששכר יודעי בינה
לעתים לדעת מה יעשה ה' ומה יעשה
ישראל .וצאן אלו ישראל ,שנאמר )יחזקאל
ל"ד ,ל"א( ואתנה צאני כו' ,ועבד זה דוד כו',
ושפחה זה אביגיל ,שנאמר )ש"א כ"ה ,מ"א(
והנה אמתך לשפחה ,עכ"ל )והובא באלשיך
סדר זו( .והנה כל הרואה ישתומם על
השליחות הלזה ,לענין מה שלח לעשיו מה
שיהיה לעתיד ,ומאי אכפת לעשיו בזה,
ולמה דווקא עתידות הלזה ולא שאר
עתידות שיהיו.

ונ"ל לבאר עפ"י דרוש ,ואגב נתרץ
הסמיכות להסדר הקודם ,דמסיים
בפרשת ויצא ויפגעו בו מלאכי אלקים וגו'
וישלח יעקב מלאכים וגו' ,גם רבים נתקשו
למה שלח מלאכים דווקא .גם היא גופא
קשיא ,האיך הותר לו להשתמש במלאכים.
לתרץ כל זה נקדים מה דאיתא במדרש
רבה )ב"ר ס"ה ה' ,ותנחומא סי' ח'( הא דכהו
עיניו של יצחק ,א' משום כדי שיבוא יעקב
ויטול הברכות .ועוד טעם איתא )תיקו"ז תיקון
ס"ט ק"ב (.מפני שהציץ בשכינה בשעת
עקידה .ואיתא במפורשים בשם ירושלמי ,
דאי צדיקים עדיפי אז יוכלו לראות
בשכינה ,ולא יראני האדם וחי )שמות ל"ג ,כ'(
קאי על המלאכים ,ע"ש בכמה מפורשים
מזה .ולפ"ז י"ל ,הא דיעקב משתמש
במלאכים ,היינו דצדיקים עדיפי ממלאכי
השרת .ואם כן משום הכי י"ל נמי דמהאי
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טעמא שלח לו מלאכים ,להראות דצדיקים
עדיפי ממלאכי השרת ,ואם כן ממילא
הצדיקים יכולין לראות בשכינה כנ"ל
בירושלמי ,ואם כן קשה למה כהו עיניו של
יצחק ,וצ"ל כדי שיבוא יעקב ויטול
הברכות ,ואם כן מן השמים אסכימו על
הברכות עלי יבואו ,ולית לך להתרעם עלי
מחמת הברכות.
)ואחר כתבי זאת מצאתי בספר נפתלי
שבע רצון )בפרשתן דף ט"ז :ד"ה והנה
עכשיו( שכתב כן בשם מדרש תנחומא
)בפרשתן ,סי' ב'( וז"ל וישלח יעקב מלאכים,
מכאן גדולה מעלת הצדיקים ממלאכים,
ופירש שם כנ"ל ,ונתתי שמחה בלבי
שכיונתי לדעת הגדולים(.
והנה לכאורה י"ל דמוכח דצדיקים עדיפי,
עפ"י מה דאיתא בפרקי דרבי
אליעזר )פרק ל'( ,בשעת עקידה פרחה
נשמתו באיל שהקריב תחתיו ,ובנחלת
בנימין איתא מצוה נ"ג סי' ב' הא דנאמר
לאברהם )בראשית כ"ב י"ב( אל תשלח ידך על
הנער ,היינו כיון שהציץ בשכינה ונגמר דינו
למיתה ונפסל להקרבה ע"ש .וא"כ לסברת
פרקי רבי אליעזר הנ"ל דנשמתו פרחה
באיל ,הדרא הקושיא לדוכתיה הא נפסל
להקרבה ,אלא ודאי צ"ל דצדיקים עדיפי
ומותר להציץ בשכינה כנ"ל.
תו אקדים מה דאיתא בזוהר
ויפגעו בו מלאכי אלהים ,נשמת
אברהם ויצחק פגעו ביעקב כו' ,אעפ"י
שיצחק היה עדיין חי ,מ"מ בשעת עקידה
)זו"ח דף ל"ז(.
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פרחה ממנו נשמתו )והובא בתפארת
הגרשוני ( .וזהו הסמיכות ויפגעו בו מלאכי
אלהים וגו' ,והיינו נשמת אברהם ויצחק
כנ"ל ,וצ"ל דפרחה נשמתו בשעת עקידה,
וקשה הא נפסל היה להקרבה כמ"ש
הנחלת בנימין הנ"ל ,שהציץ בשכינה ונגמר
דינו למיתה ,אלא ודאי צ"ל דצדיקים עדיפי
כנ"ל ,ומשום הכי וישלח יעקב מלאכים אל
עשו ,להורות זה דצדיקים עדיפי כיון
דמשתמש במלאכים כנ"ל ,וממילא מוכח
מדכהו עינו של יצחק דמן השמים אסכימו
על הברכות כנ"ל ,וק"ל.

אך מצינו עוד טעם במדרש רבה
ה'( הא דכהו עינו של יצחק ,משום
שנטל שוחד מעשו ע"ש ,אך בפרשת ויצא
כתבתי בשם המפרשים  ,דכל זה אי כיבוד
אב הוא משל אב ,אבל אי כיבוד הוא משל
בן ,כדין נטל יצחק מעשיו בנו ע"ש .וגם
הבאתי דמוכח כיבוד משל בן ,מכח קושית
ברכת שמואל )פרשת מסעי( דאי כיבוד משל
אב ,אמאי נגזר על זרעו של אברהם כי גר
יהיה זרעך וגו' )בראשית ט"ו ,י"ג( ,מחמת
חובת אביהם אברהם שאמר במה אדע,
הא אי כיבוד משל אב הבנים אין צריכין
לשלם חובת אביהם כמ"ש הגהת האשרי
פ' הכותב )כתובות פ"ט סי' י"ד( ע"ש ,ואם כן
מכח קושיא זו מוכח דכיבוד משל בן ע"ש.
אמנם כתבתי שם דכל זה אי ארץ ישראל
לאו ירושה ,אבל אי ארץ ישראל ירושה
מאבותינו ,אם כן היכא דהבנים יורשים אז
וודאי צריכין לשלם חובת אביהם לכו"ע,
עיין בפרשת ויצא מזה באריכות.
)ב"ר ס"ה,

נפש

אמנם לכאורה מוכח דארץ ישראל לאו
ירושה היא ,דהמפרשים כתבו הא
דבא עמלק בצאתם ממצרים על ישראל,
היינו מחמת דהיה רואה שיצאו קודם זמנם
ממצרים ,וממילא לא פרעו כל החוב של
אביהם ,ואם כן אין שייך להם כל ארץ
ישראל בתורת ירושה ,רק גם לעשו שייך
בארץ ישראל חלק ,אף שלא פרע החוב,
מ"מ מהמחצה השני שייך לו חלק שלא
פרעו גם ישראל החוב של אביהם ,עיין
בזרע ברך שני פ' כי תבוא ובשאר
מפורשים מזה .והנה כיון דחזינן שיהושע
מכה בעמלק ,צ"ל על כרחך דלאו ירושה
היא ,רק ונתן להם ארצות גוים בעבור
ישמרו חוקיו )תהלים ק"ה מ"ה( ,ואם כן כיון
דלאו ירושה ממילא צ"ל כיבוד משל בן,
דאל"כ למה נגזר על זרעו של אברהם כי
גר יהיה זרעך מחמת במה אדע ,הא אין
צריכין לשלם חובת אביהם אי כיבוד משל
אב כנ"ל.
ולפ"ז זהו ששלח לעשו מלאכים ,להורות
דצדיקים עדיפי ,וממילא ליכא
למימר דכהו עיניו של יצחק משום שהציץ
בשכינה כנ"ל .וגם אין לומר משום שנטל
שוחד מעשו ,לזה שלח לו לאמר ויהי לי
שור זה יוסף שיצא ממנו יהושע שמכה
בעמלק ,וקשה הא כדין בא ליטול חלק
ירושה ,כיון שלא פרעו ישראל כל החוב
של ארבע מאות שנה כנ"ל .אלא ודאי צ"ל
דלאו ירושה כנ"ל ,ולפ"ז היא גופא קשיא
למה נגזר כלל על זרעו של אברהם לשלם
חובת אביהם כיון דאינם יורשים ,וצ"ל
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דכיבוד משל בן ,ואם כן הרי כדין נטל
יצחק מעשו כנ"ל .אלא ודאי צ"ל הא דכהו
עיניו של יצחק ,היינו כדי שיטול יעקב
הברכות ,ואם כן הרי מהשמים הסכימו עלי
שאטול הברכות וכנ"ל וק"ל.

השמים ,ואח"כ את זכר עמלק מתחת
השמים הפך יתר האומות כו' עכ"ל .כלל
הדבר ,משום הכי לא נמחה אז תיכף ומיד
את זכר עמלק מתחת השמים ,מחמת כי
לא שבנו עדיין מעונותינו מכל וכל כנ"ל.

*

תו אקדים מ"ש האלשיך בסדר זו
על המדרש הנ"ל לענינו שם ,וז"ל ,והוא
כי מבני יששכר יודעים ברוח הקודש מה
הקב"ה עושה בעולמו ,עתות רצון ועתות
הרוגז ,להודיע לישראל שיעשו תשובה
לתקן את אשר עוותו להשיב חמתו יתברך,
וזהו לדעת מה יעשה ה' ומה יעשה ישראל
עכ"ל ,ע"ש לענינו שם באריכות.

אך פן יתחמץ לבב עשו לאמר ,אדרבה
משם דיהושע מכה בעמלק הוא ראיה
להיפך כאשר אבאר ,משום הכי שלח לו
ג"כ לאמר חמור זה יששכר כו' כנ"ל.
כדי להבין אקדים מ"ש האלשיך ז"ל בפ'
בשלח )שמות י"ז ,י"ג( על פסוק ויחלוש
יהושע בעמלק וגו' ,ויאמר ה' אל משה
כתוב זאת זכרון בספר וגו' כי מחה אמחה
את זכר עמלק מתחת השמים וגו' .וז"ל
שם ,כי הלא יתחמץ לבב אנוש ומה גם
ישראל שבאותו דור ויותר מהכל יהושע,
באמור אם כ"כ בעיני ה' עמלק ,למה אינו
מחריבו כמו רגע ,ועל כל ההכנות ולא
הספיק רק להחלישו .על כן כתוב זאת וכו',
והוא כי הלא כל שרי עם ועם קל לפניו ית'
להפילם כמו רגע כו' ,אך שר עמלק אין
מפלתו כי אם ע"י ישראל ,כי איככה יפול
הוא ית' את שרו הצריך ליפול תחילה ,אם
הוא השטן הוא סמא"ל הוא היצה"ר ,ובכל
עון אשר נחטיא אנו מחזיקין ומאשרין
אותו כנודע ,באופן שאי אפשר להפילו
ארצה אלא ע"י שובינו מכל עונתינו מכל
וכל ,כי אז יכנע וימחה מן העולם .ואחר
שיפילוהו מלמעלה ,הוא ית' יפילוהו
מלמטה .וזה אמר כי מחה אמחה השר על

)ל"ב ,ו'(

ולפ"ז זה ששלח לו יעקב ויהי לי שור זה
יוסף שמכה בעמלק כנ"ל ,ומכח זה
מוכח דארץ ישראל אינה ירושה ,וממילא
מוכח כיבוד משל בן ,וכהו עיניו של יצחק
כדי שאנכי אטול הברכות ,ומן השמים
אסכימו עלה כנ"ל באריכות .אך פן יעלה
על לבבך לאמר אדרבה משם ראייה
איפכא ,דאם מה' יצא הדבר ללחום עם
עמלק ,שטענתו היה שלא כדין דארץ
ישראל אינה ירושה כנ"ל ,המעצור ביד ה'
להחריבו כמו רגע ,והאיך אפשר שכל
ההכנות לא הספיק רק להחלישו .ואי
משום שצריך להפיל תחילה השר
מלמעלה ,כמה דאת אמרת )ישעיהו כ"ד כ"א(
יפקוד ה' על צבא מרום וגו' כנ"ל ,היא
גופא קשיא ,הלא כמו שיפיל שרו לעתיד,
ממילא כמו כן גם עתה היה קל לפניו
יתברך להפילו .אלא וודאי לא מה' יצא
הדבר ,ועוד יבוא הזמן אשר עמלק יתגבר
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באמת עליהם מחמת טענת ירושה ,כי
באמת ירושה היא ארץ ישראל ,ואם כן
לעולם י"ל כיבוד אינו רק משל אב ,ומשום
הכי כהו עיניו של יצחק על שנטל שוחד
מעשו כנ"ל .לזה שלח לו תו לאמר חמור
זה יששכר שיוצאים ממנו שיודעים מה
הקב"ה עושה בעולמו ,ר"ל שיודעים הקב"ה
מפיל השר תחילה כד"א יפקוד על צבא
מרום במרום כנ"ל ,ואם כן ממילא יודעים
מה יעשה ישראל ,להודיע להם שיעשו
תשובה ולתקן את אשר עוותו כמ"ש
האלשיך הנ"ל ,ואם כן ממילא אז יקוים
מחה אמחה את זכר עמלק ,משא"כ בימי
יהושע עדיין לא היה מתוקן כל אשר
עוותו ,ואדרבה כיון שעדיין לא נתקן היו
מחזקים ומאשרים לשרו של עמלק ,כי
הוא היצר הרע כמ"ש האלשיך הנ"ל
באריכות ,ולעולם שלא כדין בא עמלק
דארץ ישראל לאו ירושה ,וממילא מוכח
כיבוד משל בן ,וא"כ צ"ל דכהו עיניו של
יצחק כדי שאטול הברכות כנ"ל וק"ל.

*
אך לפ"ז היה מתירא יעקב ,שמא מחמת
זה יעלה על דעתו של עשו לבוא עליו,
מחמת שיאמר בלבו אני יכול לו מחמת
איסור שעבר על שני אחיות ,כדאיתא
במפרשים מזה ,לזה שלח לו וצאן אלו
ישראל ,עבד זה דוד ,שפחה זה אביגיל כנ"ל.
וכדי להבין נקדים מה דאיתא בפרשת
דרכים דרך האתרים )דרוש א'( ,וכבר
הבאתי מזה פ' לך לך ,דהא דאיתא

נפש

פלוגתא בגמרא דב"ב )קי"ט (.אי ארץ
ישראל מוחזקת או לאו ,אע"ג דכתיב
)בראשית י"ג ,י"ז( קום התהלך ]בארץ[ לארכה
ולרחבה ,ודרשינן בגמ' )ב"ב ק' (.דהיה כדי
לקנות מקום הלוכו ,ואם כן הרי קנה
אברהם ארץ ישראל .וכתב שם דזה דוקא
אם יצאו מכלל בן נח קודם מתן תורה,
דהרמב"ם פסק פ"א מהל' מכירה )הי"ז(
ופ"א מהל' זכייה )הי"ד( דעכו"ם אינו קונה
בחזקה ,ואם כן אי דלא יצאו מכלל בן נח
קודם מתן תורה ,אם כן לא היה מועיל
קנייתו של אברהם דעכו"ם אינו קונה
בחזקה ,ומשום הכי ס"ל הך מ"ד דארץ
ישראל אינה מוחזקת ,אבל האידך סבר
דיצאו מכלל בן נח ,ואם כן קנה אברהם
שפיר בחזקה ,ע"ש ובדרך הקדש )דרוש ט'(
ובדרך צדקה )דרוש י"ז( מזה.
תו אקדים מ"ש הפרשת דרכים בדרך
האתרים )דרוש א' ,בתחלתו( הא דיעקב
לא חטא בשתי אחיות ,והיינו כמ"ש
המפורשים )יפ"ת בראשית פט"ז סי' ו' ,רדב"ז ח"ב
ס'י תרצ"ו ,מהרש"א ח"א יומא כ"ח (:דגייר אותם
וגר שנתגייר כקטן שנולד דמי )יבמות צ"ז,(:
היינו נמי דוקא אם יצאו מכלל בני נח קודם
מתן תורה ,אז שייך שפיר גירות מבן נח
לכלל ישראל ,משא"כ אי דלא יצאו מכלל
בני נח א"כ מאי מועיל שגייר אותם,
מעיקרא בני נח והשתא בני נח ע"ש
באריכות .ואם כן לפ"ז כיון שאני אומר
דארץ ישראל אינה ירושה ,וצ"ל דלא היה
מועיל קנייתו של אברהם דלא יצאו מכלל
בני נח ,ואם כן תאמר לפ"ז חטאת באיסור
שתי אחיות ,דהא לא היה מועיל גירות
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שלו שגיירת אותם ,כיון דעל כרחך לא
יצאו מכלל בני נח ,כיון שלא היה מועיל
חזקתו של אברהם בארץ ישראל מהאי
טעמא.
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היה מלך על ישראל וגם בא בקהל,
דעבירה לשמה מותר כנ"ל .ועיין במס' נזיר
)כ"ג (:דילפינן שם עבירה לשמה מותר
מאביגיל גבי סיסרא ,ע"ש וקצרתי) .עיי"ש
דילפינן גדולה עבירה לשמה מיעל אשת חבר הקיני

אמנם אגלה לך טעם אחר על מה
שנשאתי שתי אחיות .והוא כמ"ש
המפורשים )עיין בברכת שמואל ,ובספר משען
המים ]לאבי המחבר[ פר' בלק( דהיה כדי לתקן
בזה אדם הראשון שזרק שני טיפין באתר
נוכראי ,והיו אצל לבן ,וכדאיתא בזוהר
)רע"מ פ' בהר דף קי"א (:ובעשרה מאמרות
)מאמר חקור דין ח"ג פי"א ופי"ד( .אמנם כתבו
המפרשים כל זה אי עבירה לשמה מותר,
אבל אי עבירה לשמה אסור ולא אמרינן
חטא בשביל שיזכה חבירך ,אם כן חטא
יעקב ע"ש) ,ועיין לעיל סדר וירא מזה
באריכות(.
תו אקדים מה דאיתא בגמרא דיבמות
)ע"ו (:אמר דואג לשאול] ,עד ש[את]ה[
שואל אם הגון למלכות ,שאל אם ראוי
לבוא בקהל שבא מרות המואבית ע"ש.
אבל באמת היה ראוי למלכות וגם לבוא
בקהל ,כי עמוני ולא עמונית מואבי ולא
מואבית כדאיתא ביבמות .ואיתא באלשיך
ז"ל )בראשית י"ט ל"ו( ובס' נחלת בנימין )מצוה
כ"ה סי' י"ד( משום הכי מואבי ולא מואבית,
כי עבירה לשמה היה ,כי כוונתם לטובה
היה ,כי לא לתוהו בראה רק לשבת יצרה
ע"ש ,ובחידושי אגדות )למהרש"א( במס'
הוריות )י :ד"ה הם( .ואם כן מוכח מזה שדוד

גבי סיסרא ,ולא מאביגיל ,וא"כ דברי רבינו צ"ע(.

ולפ"ז זהו ששלח יעקב לאמר צאן אלו
ישראל עבד זה דוד ,שהיה מלך
עליהם .וקשה לא די שהיה הגון למלכות,
אף לא היה ראוי לבוא בקהל .וצ"ל דמואבי
ולא מואבית ,והיינו עבירה לשמה מותר.
וכן מוכח משפחה זה אביגיל ,דעבירה
לשמה מותר כדאיתא בנזיר .ואם כן לפ"ז
ממילא אף דלא יצאו מכלל בני נח קודם
מתן תורה ,מ"מ לא עשיתי איסור בשתי
אחיות ,כי עבירה לשמה היה לתקן אדה"ר
וכנ"ל ,ולעולם ארץ ישראל לאו ירושה היא,
ומוכח כיבוד משל בן כנ"ל ,והא דכהו עיניו
של יצחק ,על כרחך מן השמים אסכימו
דאנכי אבוא ואטול הברכות כנ"ל ,ושוב לא
יהיה לך תרעומת עלי כנ"ל באריכות ודו"ק.

*
ובזה מבואר נמי עוד מדרש רבה רות
א'( שהבאתי לעיל פ' ויצא ,אמר דוד
למה מתרגזים עלי לאמר אני בא מרות
המואביה ,ראו מה עקריכם אף אתם לא
באתם משתי אחיות ע"ש באריכות ,וקשה
והכי מועיל זה לדוד שהם משתי אחיות,
הלא הוא שווה בכל ,והוסיף גם הוא שבא
מרות המואביה ,ועיין לעיל מזה.
)ח'
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ולפי דרכינו הנ"ל בקיצור לא קשיא מידי,
דכבר נזכר בשל"ה

)עיין משען המים

]לאבי המחבר[ ר"פ וישב שהביא כן בשם השל"ה(

ובפרשת דרכים
ובזה נבא( מביאה אסורה אינו יוצאים בנים
מהוגנים .וכתב הפרשת דרכים בדרך
האתרים מזה מוכח דשתי אחיות לא היה
חטא ,כיון דיצא מיעקב השבטים דנקראים
שבטי י"ה ,ואי הוי ביאה אסורה לא היו
יוצאין בנים מהוגנים כאלו ע"ש .ואם כן זהו
שהשיב להם דוד כיון שאתם אומרים אני
בא מפסול משפחה מרות המואביה ,אם כן
צ"ל דנקיבות ג"כ אסורות אפילו שכוונתם
היה לטובה כנ"ל באלשיך ובנחלת בנימין,
והיינו על כרחך דעבירה לשמה אפילו הכי
עבירה מקרי ,ואם כן אף אתם באים משתי
אחיות ,דעבירה לשמה הוי עבירה כנ"ל,
וזה וודאי אינו ,דאם כן לא היו יוצאים
שבטי י"ה ,אלא ודאי עבירה לשמה מותר,
וממילא מואבי ולא מואבית ,דכוונתם היה
לטובה כנ"ל ,ואם כן גם אנכי לא באתי
מפסול משפחה ,וק"ל וקצרתי) .ועיין לעיל
מ"ש על מדרש זה באריכות בפ' ויצא(.
)דרוש א' ,ד"ה עוד נקדים ,וד"ה

*
ברש"י על פסוק )ל"ב כ"ז( ויאמר לא
אשלחך כי אם ברכתני ,תודה לי
על הברכות שברכני אבי ועשו מערער עליהם
עכ"ל.

ומדקדק בתפארת הגרשוני מה שייכות יש
לשאלה זו כעת שתקע כף ירך
יעקב בהאבקו עמו ע"ש.

נפש

ונ"ל לבארו עפ"י מ"ש המפורשים,
שהמלאך שאבק עמו היה לו כח
ליגע בכף יריכו משום שנשא שתי אחיות
ע"ש .והנה לעיל כתבתי בשם הפרשת
דרכים )דרוש א' בתחלתו( שכתב אי דיצאו
מכלל בני נח לא חטא בשתי אחיות ,כיון
שגייר אותם ,וגר שנתגייר כקטן שנולד דמי
)יבמות כ"ב ,(.אבל אי לא יצאו מכלל בני נח
קודם מתן תורה ,אם כן לא היה מועיל
הגירות ,דמעיקרא בן נח ואף עכשיו דין בן
נח להם ,עיין לעיל באריכות מזה .ועוד
כתבתי לעיל בשם פרשת דרכים הנ"ל ,אי
דיצאו מכלל בן נח אז שפיר קנה אברהם
ארץ ישראל בחזקה ,וארץ ישראל מוחזקת
היא לנו מאבותינו והוי ירושה ,אבל אי לא
יצאו מכלל בן נח אז ארץ ישראל אינה
מוחזקת ולאו ירושה היא לנו ,דעכו"ם אינו
קונה בחזקה כדפסק הרמב"ם )פ"א מהל'
מכירה הי"ז( ,ואם כן לא היה מועיל חזקה של
אברהם דעכו"ם אינו קונה בחזקה ,עיין
לעיל באריכות מזה.
עוד הבאתי לעיל שני טעמים הא דכהו
עיניו של יצחק ,א' כדי שיבוא יעקב
ויטול הברכות ,וא' מפני שיצחק נטל שוחד
מבנו עשו .וכתבו המפורשים דזה תליא אם
כיבוד הוא רק משל אב ולא משל בן ,אז
שפיר י"ל דמשום הכי כהו עיניו של יצחק
בשביל שנטל מעשו בנו ,אבל אי כיבוד
הוא נמי משל בן לא חטא יצחק בזה,
אדרבה בזה הרגיל בנו לקיים כיבוד אב
ע"ש .והנה הברכת שמואל פ' מסעי הוכיח
דכיבוד הוא משל בן ,דאל"כ אמאי
נשתעבדו זרעו של אברהם מחמת שחטא
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אברהם ואמר במה אדע ,הא הבנים אין
צריכין לשלם חובת אביהם אי כיבוד אינו
רק משל אב כדפסק הגהת האשרי פ'
הכותב )כתובות פ"ט סי' י"ד( ,אלא ודאי צ"ל
כיבוד הוא משל בן ע"ש .אמנם אנכי
כתבתי לעיל ,כל זה אי ארץ ישראל לאו
ירושה היא לנו מאבותינו ,אבל אי ארץ
ישראל ירושה לנו מאבותינו ,אז שפיר
נשתעבדו זרעו של אברהם מחמת במה
אדע ,כי אם הבנים יורשים אז לכו"ע
צריכין לשלם חובת אביהם ,ועיין מכל
הקדמות הללו לעיל בתחלת הסדר
באריכות.
ולפ"ז כיון שראה יעקב המלאך הנאבק
עמו היה לו כח ליגע בכף יריכו,
והיינו מחמת שתי אחיות ,והיה קשה לו
הא גייר אותם וגר שנתגייר כקטן שנולד
דמי ,וצ"ל דלא היה מועיל הגירות דלא
יצאו מכלל בן נח כמ"ש הפרשת דרכים
הנ"ל ,ולפ"ז ממילא נמי לא קנה אברהם
ארץ ישראל בחזקה ,דבן נח אינו קונה
בחזקה ,וארץ ישראל לאו ירושה היא
כנ"ל ,ואם כן קשה למה נגזר על זרעו
של אברהם כי גר יהיה זרעך וגו' מחמת
במה אדע ,הא אם הבנים אינם יורשין
אין צריכין לשלם חובת אביהם כנ"ל,
אלא ודאי צ"ל דכיבוד הוא משל בן
כנ"ל באריכות .ולפ"ז קשה למה כהו
עיניו של יצחק ,דליכא למימר כיון שנטל
מעשו בנו ,הא כדין עביד כיון דכיבוד
משל בן כנ"ל ,אלא ודאי צ"ל דכהו עיניו
של יצחק כדי שאבוא אנכי ואטול
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הברכות ,ואם כן משום הכי שפיר דווקא
כעת אמר לו לא אשלחך כי אם ברכתני,
כפירש"י תודה לי על הברכות שברכני
אבי ועשו מערער עליהם ,והרי על כרחך
מוכח מן השמים אסכימו עלה כנ"ל,
ועיין לעיל היטב וק"ל )ועיין עוד בסמוך(.

*
איתא בילקוט ראובני )בערך סמא"ל(
מדרש פליאה על פסוק ויגע בכף
ירכו .כשראה סמא"ל שלא יוכל להזיק
ליעקב ,נתן עיניו ביוצאי יריכו ,והמה נדב
ואביהו .ולכך צלע על יריכו ,נצטער על מיתת
נדב ואביהו עכ"ל) ,והובא בעיר דוד סי'
קי"ח ע"ש( ,והוא תמוה מאד מה ענין זה
לזה.

ונ"ל לבאר דרך דרוש ,עפ"י מה שכבר
נזכר לעיל באופן הראשון ,דהמלאך
אבק עמו ,ועלה על דעתו כי יכול לו מחמת
איסור שתי אחיות ,ועיין במפורשים מזה.
והנה בציוני )פרשת אחרי ,ד"ה עוד בסוד וכו'(
איתא תירוץ על שתי אחיות ,דהטעם
איסור עריות הוא ,שלמעלה מזדווגים
הקרובים ,ואסור להשתמש בשרביטו של
מלך ,מה שאין כן יעקב שנקרא אל שנאמר
)בראשית ל"ג ,כ'( ויקרא לו אל וגו' ,לפיכך
הותר לו להשתמש בשרביטו של מלך
)ועיין לעיל פרשת ויצא )בפיסקא ,במדרש רבה
רות( מ"ש מזה באריכות( .וכתב התפארת
הגרשוני בסדר זו ,מזה הטעם מלאו לבו
של יעקב לשלוח מלאכים אל עשו
ולהשתמש בהם שהם שרביטו של מלך,
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היינו כיון שנקרא אל מותר להשתמש
בשרביטו של מלך .ואנכי כתבתי לעיל דאי
צדיקי עדיפי ממלאכי השרת ,שפיר מותר
להשתמש במלאכים ,ומצאתי בהדיא כן
במדרש תנחומא )פרשתן סי' ב'( וישלח יעקב
מלאכים ,מכאן גדלה מעלת צדיקים
ממלאכי השרת ע"ש )ולעיל באריכות
מזה(.
תו אקדים מה דאיתא במדרש רבה פ'
שמיני )ילקוט תקכ"ה ,ובויק"ר אחרי כ' ,י'(
מהר סיני נטלו אפוסי שלהם ,משם נגזר
על נדב ואביהו שימותו בשביל שנסתכלו
בשכינה ,כמו שנאמר )שמות כ"ד י"א( ויחזו
את אלקים ,שלא רצה הקב"ה לערב
שמחת בתו ,ר"ל שמחת התורה ,אמר
הקב"ה למחר יבוא שמחתי היינו בשמיני
ימי המלואים ,מוטב שאתערב שמחתי ואל
יתערב שמחת בתי עכ"ל .הרי נענש נדב
ואביהו על שהסתכלו בשכינה .ואנכי כבר
הבאתי לעיל בשם המפורשים דכתבו
בשם ירושלמי אי צדיקים עדיפי ממלאכי
השרת אז שפיר יכולין לראות בשכינה,
והא דכתיב )שמות ל"ג ,כ'( לא יראני האדם
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וחי ,קאי על המלאכים ,עיין לעיל באריכות
מזה.
ולפ"ז זהו ביאור מדרש פליאה הנ"ל ,וירא
כי לא יכול לו ,ר"ל שראה שלא יכול
ליעקב מחמת איסור שתי אחיות ,והיינו
משום דנקרא אל ומותר להשתמש
בשרביטו של מלך כנ"ל ,ולפ"ז י"ל לעולם
דמלאכים עדיפי מצדיקים ,ואפילו הכי
שלח יעקב מלאכים כיון דנקרא אל מותר
להשתמש בשרביטו של מלך .ומשום הכי
שפיר נגע בכף יריכו ,נתן עיניו בנדב ואביהו
יוצאי יריכו ,והיינו מפני שהציצו בשכינה,
בשלמא בלא זה היה לו הוכחה כיון דשלח
יעקב מלאכים ,על כרחך צ"ל צדיקים
עדיפי כנ"ל לטעם מדרש תנחומא ,ואם כן
ממילא היה סבור לית לי שום קטרוג על
נדב ואביהו ,כיון דצדיקים עדיפי י"ל לא
יראני האדם קאי על המלאכים כנ"ל ,אבל
כעת שראה שלא היה יכול ליעקב על
איסור שתי אחיות ,והיינו על כרחך כיון
שנקרא אל ,אם כן מהאי טעמא י"ל שלח
מלאכים ,ולעולם מלאכים עדיפי ,ומשום
הכי שפיר נתן עיניו אז בנדב ואביהו ,וק"ל.

פרשת וישב
במדרש רבה סדר זו )פרשה פד ג( וישב יעקב
וגו' ,אמר רב אחא בשעה
]ש[צדיקים יושבים בשלוה ומבקשים לישב
בשלוה בעולם הזה ,השטן בא ומקטרג ,אמר

לא דיין שמתוקן הוא לעולם הבא אלא שהם
מבקשים לישב בעולם הזה ,תדע לך שהוא
כן ,אבינו יעקב ע"י שביקש לישב בשלווה
בעולם הזה נזדווג לו שטנו של יוסף ,וישב
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יעקב ,לא שלותי ולא שקטתי וגו' )איוב ג כו(,
לא שלותי מעשו ,ולא שקטתי מלבן ,ולא
נחתי מדינה ,ויבוא רוגז בא עלי רוגזו של יוסף
עכ"ל.

והוא תמוה מאד ,חדא מה שייכות יש
למעשה דיוסף במה שביקש לישב
בשלוה ,והכי לא היה משכחת להפר
שלוותו זולת מעשה דיוסף .גם מה שייכות
יש מה שאמר לא שלותי וגו' ,אל הקודם.
וביותר קשה מה אמר בזה לא שלותי
מעשו וכו' ,הלא הכל הם כתובים במקרא,
ומאי בעי בסיפור זה.
ונ"ל לבאר היטב בקיצור נמרץ על פי מה
דהקשה בס' נחלת בנימין מצוה ל"ה,
מפני מה לא הציל הקב"ה את יוסף
ממכירה ,והא הוי שלוחי מצוה שהלך
בשליחותו של אביו ,ותירץ שם דשכר
מצוה בהאי עלמא ליכא ,והא דשלוחי
מצוה אינן ניזוקין ,היינו שלא בא לידי
עבירה ע"ש .ולפ"ז זהו התחלת המדרש
הנ"ל ,בשעה שהצדיקים רוצים לישב בשלווה
בעולם הזה השטן בא ומקטרג אמר לא דיין
שמתוקן לעולם הבא אלא שהם מבקשים
לישב בעולם הזה ,ר"ל דעיקר שכר מצוה
בעולם הבא ולא בעולם הזה .וע"ז אמר
תדע לך ,שיעקב ביקש לישב בשלווה,
והייינו שסבור שכר מצוה בהאי עלמא נמי
איכא ,משום הכי נזדווג לו שטנו של יוסף,
דע"ז קשה הא הלך בשליחותו של אביו
כקושית נחלת בנימין הנ"ל ,אלא ודאי
להורות בזה דשכר מצוה בהאי עלמא
ליכא ,ואם כן שפיר בא שטנו של יוסף על
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שיעקב ביקש לישב בשלוה ,והוא פשוט.
אך קשה מנ"ל זה ,דלמא בא שטנו של
יוסף מחמת טעמים אחרים ,דמצינו
במדרש )ילקוט שמעוני ויצא רמז קי"ז( מחמת
איסור שתי אחיות ,וז"ל כשנמכר יוסף
אמר אוי לי שנשאתי שתי אחיות ,עיין
במפורשים מזה ,או כדאיתא בגמ' )מגילה
י"ז (.משום הכי נענש יעקב ביוסף ,בשביל
ששהה כ"ב שנים בבית לבן ולא שימש את
אביו יצחק ,הלכך גם יוסף לא שימש אותו
כ"ב שנים ע"ש ,ואם כן לא קשה מידי
קושית נחלת בנימין הנ"ל הא הוי שלוחי
מצוה ,הא מצוה לא מכבה עבירה ,ובשביל
עבירה מיוחדת ליעקב בא לו זה כנ"ל .לזה
אמר המדרש הנ"ל לא שלותי מעשו וכו',
וכאשר אבאר ,על פי מה דאיתא בתפארת
הגרשוני פ' קרח דהיה ליעקב תירוץ על
עיכובו אצל לבן כל כך ,על פי מה דאיתא
במדרש סדר וישלח )עי' תנחומא ,ובראשית רבה
פע"ה ה'( ויהי לי שור ,זה יוסף שטנו של
עשו ,ואם כן משום הכי היה ממתין בבית
לבן ולא שימש את אביו עד שנולד יוסף
שהוא שטנו של עשו ,וכמו שאמרה לו
רבקה )בראשית כ"ז מ"ד( עד ]אשר ת[שוב
חמת אחיך וגו' ,והיה יעקב מתירא מעשו
עד שנולד שטנו עכ"ל ע"ש .ולפ"ז זהו
שאמר המדרש הנ"ל לא שלותי מעשו ,ר"ל
דליכא למימר מחמת עיכובו בבית לבן בא
לו רוגזו של יוסף ,לזה אמר לא שלותי
מעשו ,ואם כן משום הכי הוצרכתי להמתין
בבית לבן עד שנולד יוסף שהוא שטנו של
עשו כנ"ל.
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ואם תאמר מחמת איסור שתי אחיות בא
לי העונש הלזה ברוגזו של יוסף ,לזה
אמר לא שקטתי מלבן ,על פי מה דאיתא
במהרש"א חדושי אגדות )יומא כ"ח :ד"ה
מצותי וכו' ( תירוץ על שתי אחיות ,היינו כיון
דרחל נתקדשה באותן שבע שנים שעבד
בה ,ולאה נשאה בערמה שרימה אותו לבן,
ואם כן כיון שכבר לקח את שניהם לא היה
לו תקנה ,דאם היה מגרש את אחת מהם
היתה אחות גרושתו ,והלכך קיים שניהם
עכ"ל ע"ש .ואם כן זהו שאמר ,אם תאמר
מחמת איסור שתי אחיות היה בא רוגזו
של יוסף וכנ"ל ,לזה אמר לא שקטתי מלבן,
ר"ל שרימה אותו לבן ונתן לו לאה בערמה,
וא"כ מה הוי למעבד כמ"ש המהרש"א
הנ"ל.

*

אך עדיין י"ל לעולם מחמת שתי אחיות
בא לו ,וליכא למימר מה הוי למעבד,
יש לומר הא בבן נח בבעילה תליא ,וא"כ
לפ"ז אז רחל נשאת באיסור ,מחמת
הבעילה שהיה אחר בעילת לאה ,וכ"כ
הפרשת דרכים )דרוש ג' ד"ה וכן כתב( אי
דיצאו מכלל בני נח אם כן לאה נשאת
באיסור ,דבקידושין תליא וקדושי רחל
קודמת ,משא"כ אי דלא יצאו מכלל בני נח
אז רחל נשאת באיסור ע"ש בדרך
האתרים .אבל י"ל דמוכח דיצאו מכלל בני
נח ,דאיתא בגמרא )עי' מדרש רבה פ' פ"א ב'(
הא דנענש יעקב בדינה ,היינו מחמת איחור
נדרים ,וכתב הפרשת דרכים בדרך
האתרים )שם ד"ה ועל פי הקדמתנו( כל זה אי
שפיר יצאו מכלל בני נח ,דאי לא יצאו
מכלל בני נח ,הא בן נח אינו מצווה על

וישב יעקב .איתא במדרש רבה סדר זו
)פרשה פ"ד סי' ג'( אמר רב אחא בשעה
שהצדיקים יושבים בשלוה ומבקשים לישב
בשלוה ,השטן בא ומקטרג ,אמר לא דיין
שמתוקן הוא לעולם הבא אלא שהם
מבקשים לישב בעולם הזה ,תדע לך שהוא
כן ,אבינו יעקב ע"י שביקש לישב בשלוה
בעולם הזה נזדווג לו שטנו של יוסף .וישב
יעקב ,לא שלותי ולא שקטתי וגו' )איוב ג' כ"ו(,
לא שלותי מעשו ,ולא שקטתי מלבן ,ולא
נחתי מדינה ,ויבוא רוגז בא עלי רוגזו של יוסף
עכ"ל .והנה יש לדקדק ,חדא מה שייכות
יש למעשה יוסף במה שביקש לישב
בשלוה ,והכי קצרה ידו ית' כביכול מלהפר
שלוותו דיעקב זולת מעשה דיוסף .גם מה
המשך במה שמסיים ואמר לא שלותי
מעשו וכו' ,אל הקודם .וביותר קשה מה

אחור נדרים כמ"ש תוס' במס' נזיר
ד"ה איש( )ועיין לעיל בפ' ויצא
במדרש רבה רות( מ"ש מזה( .ואם כן זהו
שאמר אם תאמר בבעילה תליא בבני נח,
ואם כן שפיר הוי בעילת רחל באיסור ,דלא
הוי לבעול לרחל ,דבבני נח לאו בקדושין
תליא וכנ"ל .לזה אמר לא נחתי מדינה,
והיינו מפני איחור נדרים כנ"ל ,ואם כן צ"ל
דיצאו מכלל בני נח כמ"ש פרשת דרכים
הנ"ל ,ועם כל זה ויבוא רוגז זה יוסף ,ואמאי,
אלא ודאי מפני שבקש יעקב לישב בשלוה
בא לו זה ,להראות דשכר מצוה בהאי
עלמא ליכא וכנ"ל באריכות ,ועיין בכל הנ"ל
וק"ל.
)דף ס"א:

)בפיסקא

בתי

פרשת וישב

קא משמע לן בזה שמספר והולך מה
שאירע לו מעשו ולבן וכו' ,הלא הכל
כתובים הם במקרא ,ומה בעי בסיפור זה.
להבין נקדים דברי רז"ל )קדושין ל"ט ע"א(
ר' יעקב אומר אין לך כל מצוה
ומצוה שכתובה בתורה שמתן שכרה
בצידה שאין תחיית המתים תלויה בה,
בכיבוד אב ואם כתיב )דברים ה' ט"ז( למען
יאריכון ימיך ולמען יטב לך ,בשילוח הקן
כתיב )דברים כ"ב ז'( למען יטב לך והארכת
ימים ,הרי שאמר לו אביו עלה לבירה והבא
לו גוזלות ,ועלה לבירה ושלח את האם
ונטל את הבנים ובחזרתו נפל ומת ,היכן
טובו ואריכת ימיו של זה ,אלא למען יטב
לך לעולם שכולו טוב ,למען יאריכון ימיך
לעולם שכולו ארוך כו' .ופרכינן והרי
שלוחי מצוה אינן ניזוקין כו' ,ומשני התם
סולם רעוע הוה דקביע הזיקא ,וכל היכא
דקביע הזיקא לא סמכינן אניסא כו' .וכתב
מהרש"א שם סולם רעוע הוה דקביע
הזיקא ,מ"מ אי סלקא דעתך שכר מצוה
בהאי עלמא איכא ,הו"ל לאגוני עליה
בעידנא דעסיק ביה עכ"ל .מדבריהם
שמענו ,אי שכר מצוה בהאי עלמא ליכא
אז שפיר שלוחי מצוה ניזוקין במקום
דקביע הזיקא ,משא"כ אי שכר מצוה בהאי
עלמא איכא ,א"כ שלוחי מצוה אינן ניזוקין
בעידנא דעסיק במצוה וכנ"ל.

ולפ"ז כיון דחזינן יוסף הלך בשליחותו של
אביו אצל אחיו ,והיה שלוחא של
מצוה לקיים כיבוד אב ,ואעפ"כ נסתכן אצל
אחיו כנודע ,וקשה הא שלוחי מצוה אינן
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ניזוקין ,ואע"ג דהיה קביע הזיקא ,מ"מ היה
המצוה כיבוד אב לאגונה עליה כנ"ל ,אלא
ודאי צ"ל דשכר מצוה בהאי עלמא ליכא,
וזה פשוט.
וזהו ראשית דברי המדרש הנ"ל ,בשעה
שהצדיקים רוצים לישב בשלוה בעולם
הזה השטן בא ומקטרג ואמר לא די שמתוקן
להם עולם הבא אלא שהם מבקשים לישב
שלוה בעולם הזה ,ר"ל דעיקר שכר מצוה
בעולם הבא ,ומאי בעי בעולם הזה .וע"ז
אמר תדע לך שיעקב ביקש לישב בשלוה,
והיינו שסובר שכר מצוה בהאי עלמא
איכא ,משום הכי נזדווג לו שטנו של יוסף,
להורות לו דשכר מצוה בהאי עלמא ליכא,
דאל"כ האיך נסתכן אצל אחיו ,הא הלך
בשליחותו של אביו וכנ"ל ,אלא ודאי שכר
מצוה בהאי עלמא ליכא ,ושם אצל אחיו
היה קביע הזיקא מחמת שנאה כנ"ל,
ושפיר נסתכן.

אך אי תימא מנ"ל הא ,דלמא הא דאירע
ליעקב מיוסף היה מחמת ששהה אצל
לבן עשרים שנה ,וכדאיתא במגילה סוף
פ"ק )יז ,(.וא"כ מצוה אינה מכבה עבירה.
ולזה אמר לא שלותי מעשו וכו' ,וכאשר
אבאר בעז"ה .דהנה בספר תפארת הגרשוני
סדר קרח כתב ,דהיה תירוץ ליעקב על
ששהה אצל לבן כל כך ,עפ"י מה דאיתא
במדרש )עי' תנחומא ,ובראשית רבה פע"ה ה'(
ויהי לי שור זה יוסף שטנו של עשו ,ע"ש
פ' וישלח ,וא"כ משום הכי היה ממתין
בבית לבן ולא שימש את אביו ,עד שנולד
יוסף שהוא שטנו של עשו ,וכמו שאמרה
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לו רבקה )בראשית כ"ז מ"ד( עד ]אשר ת[שוב
חמת אחיך וגו' ,והיה יעקב מתירא עד
שנולד יוסף עכ"ל .וכן פירש"י סדר ויצא
)בראשית ל' כ"ה( ויהי כאשר ילדה רחל את
יוסף וגו' ,משנולד שטנו של עשו וכו' בטח
יעקב בהקב"ה ורוצה לשוב .וזהו שאמר לא
שלותי מעשו ,ר"ל פן תאמר מחמת עיכובו
בבית לבן בא לו רוגזו של יוסף ,ואין מצוה
מכבה עבירה כנ"ל ,לזה אמר לא שלותי
מעשו ,וממילא המתנתי עד נולד שטנו
והוא יוסף ,ואז באמת התחלתי לשוב
וכנ"ל.
אך עדיין י"ל דבא רוגזו של יוסף על מה
שעבר יעקב ונשא שתי אחיות,
וכדאיתא לחד דיעה במדרש )ילק"ש רמז קי"ז(
כשנמכר יוסף אמר יעקב אוי לי שנשאתי
שתי אחיות) ,וכמו שהובא במפרשי תורה(.
אבל מצינו במהרש"א )חדושי אגדות( במס'
יומא פרק הממונה )כ"ח :ד"ה מצוותי( תירוץ
ע"ז ,כיון שנשא רחל בהיתר ,דרחל
נתקדשה לו בעבודת שבעה שנים ,ולאה
נשאה בערמת לבן אותו ,לא הוציא שום
אחד מהם .משום שאז לא נאסר עדיין
שתי אחיות ,אך האבות קיימו מה שעתידה
התורה לאסור ,אבל כיון דנשאה בהיתר
את רחל ,ולבן רימה אותו בלאה ,ותו לא
הוציא שום אחד מהם משום דעדיין לא
נאסר ע"ש .וזהו שאמר אי תימא איסור ב'
אחיות גרם ליעקב שבא עליו רוגזו של
יוסף ,שעתידה התורה לאסור וכנ"ל ,ולזה
אמר לא שקטתי מלבן ,שהוא רימה אותי
בזה ,אבל אנכי נשאתי בהיתר את רחל ,אך
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הוא רימה אותי אח"כ בלאה ,וא"כ אין
צריך להוציאם משום דעדיין לא נאסר
וכנ"ל במהרש"א.
אך עדיין י"ל משום הכי בא רוגזו של יוסף,
עפ"י מה דאיתא במס' שבת )ל"ב
ע"א( ,ת"ר בעון נדרים בנים מתים ע"ש,
וא"כ י"ל כיון שהיה ליעקב חטא איחור
נדרים כנודע  ,משום הכי בא לו רוגזו של
יוסף ,עד שאמר חיה רעה אכלתהו ,וסובר
שנאבד מן העולם כנודע .אבל באמת
איתא במדרש )עי' מדרש רבה פ' פ"א ב'(
שנענש בדינה על איחור נדרו ,וכן איתא
ברש"י סדר וישלח )ל"ה א'( וז"ל ,קום עלה,
לפי שאחרת נדרך ,נענשת ובאה זאת לך
מבתך ,עכ"ל .ולפ"ז זהו סיום המדרש ,אם
תאמר שבא רוגזו של יוסף על שהיה לו
חטא איחור נדרים ,ע"ז אמר ולא נחתי
מדינה ,והרי כבר היה לו עונש על איחור
נדרים ,ואעפ"כ ויבוא רוגז זהו רוגזו של יוסף,
וצ"ל על כרחך שבא על שביקש יעקב
לישב בשלוה וכנ"ל ,להראות לו שכר מצוה
בהאי עלמא ליכא וכנ"ל והבן.
)חשק שלמה(

*
וישראל אהב את יוסף וגו' ועשה לו כתנת
פסים .ואיתא במדרש רבה פס ים
שיקרע הים ,ע"ש במדרש רבה פרשה פ"ד
סי' ח' .והוא תמוה ,מה רמז בזה פה קריעת
ים סוף העתיד.

בתי
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אבל י"ל עפ"י המבואר אצלי מדרש פ'
בשלח
'(
ה
פ"ד
פרשה
וישב
רבה
ובבראשית
הים ראה
וינס מה ראה ארונו של יוסף ,ויש לדקדק
למה דווקא מחמת ארונו של יוסף נקרע
הים ,ולא בזכות שאר השבטים שג"כ היו
שמה.
)עי' ילקו"ש תהלים מזמור קי"ד,

אמנם אמרתי עפ"י מה שכבר הבאתי
לעיל סדר ויצא בשם הזוהר מי
שזכה לכתר תורה הוא יושב תחת השגחת
הקב"ה ,וממילא הנהגתו חוץ לטבע ,כי הוא
ית' המציא הטבע יש מאין שהוא חוץ
לטבע ,אף כך כן כל הנהגתו חוץ לטבע.
וכתבתי שם ,משום הכי קודם שהלך יעקב
לבית לבן ,והיה מתירא מלבן ועשו שהם
בעלי הבחירה ,וקשה לשנות הטבע להצילו
מבעלי הבחירה כנודע ,משום הכי הלך
לבית מדרשו של שם ועבר מקודם ,כדי
לזכות בכתר תורה ,ויהיה זוכה להיות תחת
השגחתו ית' ב"ה ,ויהיה כל הנהגתו חוץ
לטבע ויהיה ניצול מכולם ,ע"ש באריכות
ולנפשך יונעם בעז"ה.
והנה איתא במדרש
כל מה שלמד יעקב בבית המדרש
של שם ועבר מסר ליוסף .כנודע )עיין רש"י
ל"ז ,ג'( דמשום הכי נקרא בן זקונים בר
חכים .וא"כ ממילא זכה יוסף לכתר תורה,
והיה הנהגתו אפילו חוץ לטבע ,וממילא
שפיר בזכותו דווקא כשראה הים ארונו של
יוסף ,וינס ונקרע הים ,שהוא חוץ לטבע
כנודע ונכון.
)ילקוט שמעוני רמז ק"מ(
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וזהו שאמר הכתוב וישראל אהב את יוסף
כי בן זקונים הוא לו ,בן זקונים דייקא,
בר חכים כתרגומו ,והיינו שזכה לכתר
תורה ,כיון שמסר לו כל מה שלמד בבית
המדרש של שם ועבר כנ"ל ,משום הכי
ועשה לו כתונת פסים ,שרמז לו בזה כנ"ל
במדרש פס ים שבזכותו יקרע הים ,כיון
שהוא זכה לכתר תורה ,וגם ארונו יעבור
שם דרך ים סוף ,וממילא בזכותו יקרע הים
אף שהוא חוץ לטבע ומבואר.
)חשק שלמה(

*
וישמע ראובן ויצלהו מידם ויאמר לא נכנו
נפש ,ויאמר אל תשפכו דם השליכו
הבורה וגו' .ודקדקו המפורשים תרי ויאמר
למה לי .ולי יש דקדק מה זה שאמר לא
נכנו נפש ,אל תהרגהו הוה ליה למימר ,כמו
שאמרו לכו ונהרגהו וגו'.

אבל אמרתי בפשיטות ,די"ל ראובן שמע
כי אחיו רוצים להרוג את יוסף ,והיה
ראובן מסופק אם מחמת החלום שאמר
הוא יהיה מלך והמה יהיו כפופים לנגדו
ומשתחווים לו ,ומשום הכי רוצים לעשות
נקמה כזו ,או משום שהוציא דיבה עליהם
כנודע משום הכי רצו להורגו ,ומשום הכי
בא עליהם בממה נפשך .רק אקדים עוד
מה דאיתא במנחות פ' הקומץ )כ"ט (.מפני
מה ראשה של יו"ד שנברא בה עולם הבא
כפוף ,מפני הצדיקים שהם כפופים זה לזה
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בעולם הבא .ופירש"י ,שאין מעשיהן דומין
זה לזה ע"ש .וכבר ידוע מרז"ל דעונש לשון
הרע הוא נחש )עיין במד"ר י"ט ,כ"ב(.
וזהו שאמר ראובן ,ממה נפשך אם רוצים
אתה לנקום ממנו מחמת החלום
שאמר שיהיה מלך ואתם כפופים לו ,לזה
אמר לא נכנו נפש ,ר"ל אף אם תהרגהו הרי
את נפשו ונשמתו לא הוכה בזה ,כי אם
הגוף תעבירו מן העולם ,אבל נפשו ונשמתו
הרי תעלה מעלה למקומה הראשון ,והרי
עדיין שם ח"ו נהיה כפוף נגדו ,כי גם
בעולם הבא כפופים זה לזה מחמת
מעשיהן .אם אתם חוששים שחלומו הוא
אמת והיה יהיה מלך ,א"כ לא פעלתם
עדיין .ואם מחמת לשון הרע והדיבה
שהוציא באתם עליו ,לזה תו ויאמר אל
תשפכו דם השליכוהו הבורה וגו' ,ואיתא
ברז"ל )שבת כ"ב (.נחשים ועקרבים יש בו,
וא"כ שם ענש יענש על חטאו של לשון
הרע אם הוציא שלא כדין ,ונכון.
)חשק שלמה(

*
ויקחהו וישליכו אותו הבורה וגו' ,וישבו
לאכול לחם וישאו עיניהם ויראו
והנה אורחת ישמעלים באה מגלעד וגמליהם
נושאים נכאת וצרי ולוט הולכים להוריד
מצרימה ,ויאמר יהודה אל אחיו מה בצע כי
נהרוג את אחינו וגו' ,לכו ונמכרנו לישמעלים
וגו' .ויש לדקדק לענין מה אמר וישבו
לאכול לחם .וביותר קשה ,כיון דיהודה

נפש

רצה להציל את יוסף ,א"כ מה המתין עד
שבאו אורחת ישמעלים ,והכי אם לא באו
ישמעאלים הללו היה מניח את יוסף
מושלך הבורה וימת שם ,ותיכף ומיד
כשהשליכוהו הבורה הו"ל למימר מה בצע
כי נהרוג וגו' .ואם לא היה רוצה להצילו
מכל וכל ,כי אם עכ"פ למוכרו ,אעפ"כ והכי
לא היו יכולים למכרו לאנשים אחרים אשר
היה יוכלו למצוא בקל בסביבותיהם שם
למכור את יוסף ,והם מסתמא היה מכרוהו
שם לאחרים ,כמו שהיה שהישמעאלים
מכרוהו למדנים כנודע  ,וזהו צריך ביאור.
להבין נקדים מה דאיתא במדרש מכילתא
)בשלח פ' ה'( וגמליהם נושאים נכאת
וצרי ולוט ,להודיע זכותן של צדיקים כמה
מסייעתן ,שאלו ירד ידיד האהוב הזה עם
הערביים לא היו ממיתים אותו מריח
גמלים ועטרן ,אלא זימן לו הקב"ה שקים
מלאים בשמים וכל ריחנן טובים ,שלא
ימות מריח גמלים ומריח עטרן עכ"ל .תו
אקדים מה דאיתא במדרש רבה סדר זו
)פ"ד ,י"ח( גבי המכירה ,כשרצית נתת בלבם
לאהוב ,וכשרצית נתת בלבם לשנוא ,וכתב
הנזר הקודש דמן השמים נתגלגל המכירה,
כדאיתא במדרש רבה שם )י"ג( כדי
להשלים אותה עצה עמוקה בחברון לגלגל
ירידתם למצרים ע"ש ,וכן פירש"י בסדר זו
על פסוק וישלחהו מעמק חברון וגו' ע"ש.
ולפ"ז י"ל דיהודה רצה באמת להציל את
יוסף לגמרי ולהשיבו אל אביו ,אך
רחוק היה בעיניו שישמעו לו אחיו בזה,
ואף גם על הצלת הריגה לחוד היה הדבר
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קשה בעיניו שישמעו לו ,לכן עלה בדעתו
להמתין על הסעודה ,ואז יהיה לו פתחון
פה לדבר לפניהם דברי כבושין בדברים
הנכנסים אל הלב ,אשר אחת לאחת אפשר
שיהפוך את לבבם להשיב את יוסף אל
אביו לגמרי ,וכדמצינו במדרש תנחומא
וישבו לאכול לחם ,בקשו לפרוס על הפת
אחר להם יהודה אנו הורגים אחינו ואנו
מברכין על הפת ,אין זה מברך אלא מנאץ
שנאמר ובוצע בירך ניאץ ה' עכ"ל ,וא"כ
הרי מחמת התחלת הסעודה היה ליהודה
פתחון פה לעורר לבבם על מעשה יוסף
וכנ"ל .אמנם באמת וישבו לאכול לחם ,ר"ל
מיד בתחלת הסעודה ,מיד וישאו עיניהם
ויראו והנה ארחת ישמעאלים באים וגמליהם
נושאים נכאת וצרי ולוט הולכים להוריד
מצרימה ,והיה קשה ליהודה הלא אין זה
דרכן של הערביים לשאת דברים טובים
כאלה] ,אלא[ נפט ועטרן שריחן רע כנ"ל
במדרש ,וכן בפירש"י ,אלא ודאי מן
השמים אסכימו ע"ז שיומכר יוסף לאותן
ישמעאלים ,וכדי להשלים אותה עצה
העמוקה שבחברון ועבדום ועינו אותם,
ולגלגל ירידתם למצרים ע"י יוסף כנ"ל,
וא"כ משום הכי נזדמנו לישמעאלים הללו
מיני בשמים שלא כדרכם תמיד ,כדי שלא
ימות יוסף מריח הרע כפירש"י ומדרש
הנ"ל ,וא"כ משום הכי שפיר אמר יהודה
לכו ונמכרנו לישמעאלים כו' ,משא"כ בלא
ביאת ארחת ישמעאלים הללו מיד בתחלת
הסעודה ,אז היה יהודה מדבר על לבם
אחת אל אחת ,עד שהוציא הדבר אל
הפועל להשיבו אל אביו לגמרי כנ"ל ,אך
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מחמת ביאת ארחת ישמעלים ונושאים
מיני בשמים ,ראה והבין כי נתגלגל הדבר
לירד מצרימה ע"י יוסף וכנ"ל ,ומשום הכי
נתן עצה למכור אותו לאותן ישמעאלים
וכנ"ל ,וזה ת"ל לענ"ד ביאור יפה בפסוקים
הנ"ל.
)חשק שלמה(

*
במדרש מכילתא פ' בשלח
איתא מאמר תמוה השייך לזה
הסדר פה וז"ל ,כבר היו רבי טרפון וזקנים
יושבים בצילו של שובך של יבנה ונשאלה
שאלה זו לפניהם ,וגמליהם נושאים נכאת
וצרי ולוט ,להודיע זכותן של צדיקים כמה
מסייעתן ,שאילו ירד ידיד האהוב הזה עם
הערביים לא היו ממיתים אותו מריח גמלים
ועיטרן ,אלא זימן לו הקב"ה שקים מלאים
בשמים וכל ריחות טובים שלא ימות מריח
גמלים ומריח עטרן .אמרו לו למדתנו רבינו
שעל זכות יוסף היה ,אמרו לו רבינו השותה
מים לצמאו כיצד מברך ,אמר להם בורא
נפשות רבות וחסרונן על כל מה שבראת חי
עולמים .אמרו לו למדתנו רבינו השותה מים
לצמאו כיצד מברך ,למדינו רבינו באיזה זכות
זכה יהודה למלכות ,אמר להם ר' טרפון
אמרו אתם ,אמרו בזכות שאמר מה בצע כי
נהרוג את אחינו שהצילו ממיתה ,אמר להם
דייה להצלה שתכפר על המכירה ,שנתן עצה
למכרו ולא להשיבו אל אביו .אם כן בזכות
שאמר ויכר יהודה ,אמר להם דייה להודאה
שתכפר על הביאה .אם כן בזכות מה ,בזכות
)פרשה ה'(
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שאמר )בראשית מ"ד ,ל"ג( ישב נא עבדך תחת
הנער ,אמר להם מצינו בכל מקום שהערב
משלם .אמרו לו למדינו רבינו באיזהו זכות
זכה למלכות ,אמר להם בשעה שעמדו
שבטים על הים קפץ נחשון בן עמינדב
ושבטיו אחריו לתוך גלי הים ,לפיכך זכה
למלכות ,שנאמר )תהלים קי"ד ,ב'( היתה יהודה
לקדשו ישראל ממשלותיו ,אמר להם הקב"ה
מי שקידש שמי על הים יבוא וימשול על
ישראל ,והודו הזקנים לר' טרפון עכ"ל ע"ש
היטב) .והנה המדרש הלזה ראיתי שהביאו
כמה וכמה מפורשים בנוסחאות שונות זה
בכה וזה בכה ,וכל אחד דורש לפי דרכו ולפי
ענינו ,אמנם כפי אשר העתקתי לעיל בעיני
ראיתי כן אות באות ממש במדרש מכילתא
פרשת בשלח ע"ש ותמצא כדברי(.

והנה הדקדוקים רבו כמו רבו ,ולא אפשר
לפרטם ,רק אפס קצהו אזכיר .חדא
למה היו הזקנים חוזרים תמיד לומר
למדתנו רבינו ,ואח"כ שאלו לר' טרפון
שאלתם השותה מים לצמאו כו' ,וכן
בכולם ,דמזה משמע מחמת הלימוד שלמד
אותם מקודם נולד להם השאלה ששאלו
אח"כ ,וכן בכולם ,והוא תמוה .גם מה
השיבם ר' טרפון אמרו אתם ,וכי אם היו
יודעים בוודאי לא היו שואלים .גם יש
להבין מה דאמר אם כן בזכות שאמר ויכר
יהודה וכו' ,וכן באידך אמר כל פעם אם כן
וכו' ,דמזה משמע דחדא תליא באידך,
מכירת יוסף במעשה יהודה ותמר ,וכן
מעשה דערבות שאמר ישב עבדיך וגו'
תליא בזה הקודם ,והוא כולו מקשה וצריך
ביאור.
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אמנם לפענ"ד נראה לי לבאר אותו עפ"י
דרוש בקצת הקדמות אשר אקדים,
ויבוא הכל על נכון בעז"ה .ומקודם אציג
פה עמדי מה שאמרתי בביאור הפסוקים
סדר זו )בראשית ל"ז כ"ד-כ"ז( ,ויקחהו וישלכו
אותו הבורה וגו' וישבו לאכול לחם וישאו
עיניהם ויראו והנה אורחת ישמעאלים באה
מגלעד וגמליהם נושאים נכאת וצרי ולוט
הולכים להוריד מצרימה ,ויאמר יהודה אל
אחיו מה בצע כי נהרוג את אחינו וגו' ,לכו
ונמכרנו לישמעאלים וגו' .דיש לדקדק לענין
מה אמר וישבו לאכול לחם .וביותר קשה
כיון דיהודה רצה להציל את יוסף ,א"כ
למה המתין עד שבאו אורחת ישמעאלים,
והכי אם לא באו ישמעאלים הללו היה
מניח את יוסף מושלך הבורה וימות שם,
ותכף מיד כשישליכהו הבורה הו"ל למימר
מה בצע כי נהרוג וגו' .ואם לא היה רצה
להצילו מכל וכל ,רק למוכרו ,אעפ"כ והכי
לא היו יכולים למוכרו לאנשים אחרים
אשר יוכלו למצוא בקל בסביבותיהם שם
למכור את יוסף ,וזהו צריך ביאור.
אמנם י"ל דיהודה רצה באמת להצילו
לגמרי ולהשיבו אל אביו ,אך לא
ידע אם ישמעו אליו אחיו בזה ,ואף גם על
הצלת הריגה לחוד היה מסופק אם ישמעו
לו אחיו ,לכן עלה בדעתו להמתין עד
הסעודה ,ואז יוכל להכניס עמם בדברים
הנכנסים אל הלב ,אשר אחת לאחת אפשר
שישיב את לבם להשיבו אל אביו לגמרי,
וכדמצינו במדרש תנחומא )פרשת עקב(
וישבו לאכול לחם ,בקשו לפרוס על הפת,
אמר להם יהודה אנו הורגים אחינו ואנו
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מברכין על הפת ,אין זה מברך אלא מנאץ
שנאמר )תהלים י' ,ג'( ובוצע בירך נאץ ה'
עכ"ל ,וא"כ היה ליהודה פתחון פה להכניס
בדברים עם אחיו אודת יוסף להצילו מתוך
הסעודה ,ואמר בלבו שאם יתחיל להכניס
בדברים עמם אז גמר אומר כאשר בלבבו
להשיבו אל אביו לגמרי .אמנם מיד
בתחילת הסעודה כשישבו לאכול ,מיד
וישאו עיניהם ויראו והנה ארחת ישמעאלים
באה וגמליהם נושאים נכאת וצרי ולוט
הולכים להוריד מצרימה ,והיה קשה ליהודה
הלא אין זה דרכם של הערביים לשאת
דברים טובים כאלה ,אלא נפט ועטרן
שריחן רע כפירש"י ומדרש הנ"ל ,אלא
ודאי מן השמים אסכימו על זה שיומכר
יוסף לאותן ישמעאלים ,כדי להשלים
אותה העצה העמוקה שבחברון ועבדום
ועינו אותם ארבע מאות שנה ,ולגלגל
ירידתם למצרים ע"י יוסף וכדאיתא
במדרש רבה סדר זו ,ועיין מה שכתב
המדרש רבה פה על המכירה )פרשה פ"ד
י"ח( ,כשרצית נתת בלבם לאהוב וכשרצית
נתת בלבם לשנוא ,וכתב הנזר הקודש דמן
השמים נתגלגל המכירה ,להשלים אותה
עצה העמוקה בחברון לגלגל ירידתם
למצרים ע"ש ,וא"כ משום הכי נזדמנו
לישמעאלים הללו בשמים שלא כדרכם
תמיד ,שלא ימות יוסף מריח רע כפירש"י
ע"ש וכנ"ל במדרש מכילתא ,וא"כ משום
הכי שפיר אמר יהודה לכו ונמכרנו
לישמעאלים כו' ,משא"כ בלא ביאת אורחת
ישמעאלים הללו מיד בתחלת הסעודה,
היה מדבר על לבם להשיבו אל אביו ,וזה
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ת"ל לפע"ד ביאור יפה בפסוקים הללו
וק"ל וקצרתי.
תו אקדים מה דאיתא בסנהדרין
פלוגתא ,ובוצע בירך ניאץ ה' ,זה
הגוזל חיטים ואפאה ומברך אין זה מברך
אלא מנאץ דברי ר' אליעזר בן יעקב ,ר'
מאיר אומר דקאי על יהודה ,מי שבירך את
יהודה שאמר מה בצע וגו' הרי זה מנאץ.
ופירש"י דהיה להשיבו אל אביו ע"ש.
ופרשו המפורשים על הא דאמר ר' אליעזר
בן יעקב הגוזל חיטים אין זה מברך אלא
מנאץ ,דיש לדקדק למה מנאץ הקב"ה
בברכה ,דמזה משמע זולת הברכה יותר
היה טוב לו ,דאז לא היה מנאץ להקב"ה,
וקשה מי שאכל שום וריחו נודף יחזור
ויאכל שום ,וא"כ אם היה מנאץ להקב"ה
במה שגזל ,שוב יחזור וינאץ להקב"ה ויאכל
בלא ברכה .אמנם עפ"י מה דאיתא בגמ'
דברכות )ל"ה (:כל הנהנה מעולם הזה בלא
ברכה כאלו גוזל להקב"ה וכנסת ישראל
וכו' ,ועפ"ז הכי פירושא ,הרי שגזל חטים
כו' כיצד מברך ,ר"ל האיך עלה לבו לברך
אם הוא גזול ,דמאיזהו טעם מברך ,ומוכרח
לומר מפני קודם הברכה לה' הארץ
ומלואה )תהלים כ"ד ,א'( ,ואם יהנה בלא
ברכה יעשה גזילה ,על כן הוא מברך כדי
שלא יעשה גזילה ,וא"כ האיך גזל סאה של
חטים ,ועל כן אין זה מברך אלא מנאץ,
דהוא בעצמו מראה עם הברכה שאסור
לגזול ,כן ראיתי במפורש אחד.
)ו(:

תו אקדים מה דאיתא בברכות ריש כיצד
מברכין )ל"ה (.מנא הני מילי ,דתנו רבנן
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קודש הילולים )ויקרא י"ט ,כ"ד( ,מלמד
שטעונה ברכה לפניהם ואחריהם ,ושקלי
וטרי ופריך לבסוף תינח כל דבר נטיעה,
דלאו בר נטיעה כגון בשר דגים ביצים מנא
לן ,אלא סברה הוא לאסור לאדם להנות
מעולם הזה ]בלא[ ברכה ,והיינו מטעם
דהוי גזילה ע"ש .הכלל עולה מזה ,אם
נלמד מקרא קודש הילולים דצריך לברך,
א"כ י"ל דווקא בר נטיעה הוא דצריך
ברכה ,אבל לאו דבר נטיעה אין צריך
ברכה ,וא"כ ממילא על המים נמי לית שום
ברכה ,אבל אם נלמד מסברה דאסור
להנות מעולם הזה בלא ברכה דהוי גזילה
כנ"ל ,א"כ כולם בכלל לברך אפילו לאו בר
נטיעה ,והוא הדין מים צריכין ברכה .אך
אף אם המים צריכין ברכה ,מ"מ לא ידעינן
אי דמברכין בורא נפשות וכו' או שהכל,
דפליגי בזה ר' טרפון ורבנן במס' ברכות
שם ,ע"ש בפרק כיצד מברכין )מ"ד.(.
והנה אי דרשינן ובוצע בירך על הגוזל
חיטין כנ"ל ,ממילא צ"ל הך סברא
דאסרו להנות מעולם הזה בלא ברכה
מטעם גזילה ,דאל"כ אמאי מנאץ דווקא
בברכה ,אדרבה בלא ברכה הלא יעבור על
תרי כנ"ל באריכות ,אבל אי דרשינן ובוצע
בירך על יהודה דהוי להשיבו אל אביו כנ"ל,
א"כ לא מוכח דאסור להנות מהעולם הזה
בלא ברכה ,רק מקודש הילולים מוכח,
וא"כ י"ל דווקא בר נטיעה ,אבל בר נטיעה
כמו מים ובשר כדומה אין מברכין .אמנם
לפי מדרש הנ"ל דהיו נושאים גמלים נכאת
וצרי ,מה שאין דרכן של ישמעאלים בזה,
אם לא בזכות יוסף כנ"ל ,א"כ י"ל מזה
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הטעם נמי לא רצה יהודה להשיבו אל
אביו ,כי ראה וידע שמן השמים הסכימו
למכירת יוסף ,או להשלים עצה עמוקה
שבחברון לגלגל ירידתם למצרים ,או הדין
עם השבטים ,או זולת טעם אחר ,עכ"פ
מסתמא הקב"ה מסכים שלא להשיבו אל
אביו ,ומשום הכי הזדמן שישמעאלים הללו
נושאים בשמים שלא ימות מריח רע,
וכמ"ש לעיל בביאור הפסוקים באריכות.
ולפ"ז זהו ביאור התחלת המדרש הנ"ל,
די"ל הזקנים לא היו יודעים שום
לימוד דמברכין רק מקרא קודש הילולים
כנ"ל ,וא"כ ממילא דווקא בר נטיעה אבל
לאו בר נטיעה לא כנ"ל ,וא"כ לא היה להם
שאלה כלל השותה מים לצמאו כיצד
מברך ,הא כיון דליכא ברכה כלל לגבי לאו
בר נטיעה ,א"כ תו לא שייך למשאל כיצד
מברך .משא"כ השתא ששמעו מר' טרפון
משום הכי הזמין קב"ה שהערביים נושאים
בשמים שלא ימות יוסף מריח רע ,ומשום
הכי שפיר אמרו למדתנו רבינו בזכות יוסף
היה ,וא"כ לפ"ז הרי י"ל זהו היה טעמו של
יהודה שאמר לכו ונמכרנו לישמעאלים ולא
השיבו אל אביו ,כי ראה וידע את זאת כי
מן השמים הסכימו כנ"ל ,וא"כ לפ"ז מאי
ובוצע בירך ,דליכא למימר דקאי על יהודה,
הא שפיר קעביד ,אלא ודאי צ"ל דקאי על
שגזל חיטים כו' ,ולפ"ז מוכח דאסור להנות
מהעולם הזה בלא ברכה דהוי גזילה,
דאל"כ אמאי מנאץ בברכה יותר מבלא
ברכה כנ"ל באריכות ,וכיון שמוכח דאסור
להנות מהעולם הזה בלא ברכה מטעם
גזילה ,א"כ ממילא אין חילוק בין בר נטיעה
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או לאו ,וא"כ גם על המים איכא ברכה,
ומשום הכי שפיר שאלו כעת ילמדנו רבינו
השותה מים לצמאו כיצד מברך ,כיון דאיכא
ברכה על כל דבר ,א"כ שפיר איכא לספוקי
גבי המים כיצד מברך אי שהכל או בורא
נפשות כנ"ל באריכות ,משא"כ בלא הך
דרש וגמלים נושאים נכאת כו' היו סבורים
דגבי מים ליכא ברכה כלל וכנ"ל וק"ל.

*
אך כיון שראו שר' טרפון השיב להם בורא
נפשות ,דווקא מזה נולד להם האידך
שאלה באיזהו זכות זכה יהודה למלכות.
ואפרש שיחתי ,דהנה הזרע ברך שני
פרשת בשלח כתב במאי פליגי רבנן ור'
טרפון הנ"ל ,וכתב שם דפליגי בהא ,דרבנן
סברי גם המים נברא במאמרו של הקב"ה
כמו דכתיב )בראשית א' ,ט'( ויאמר אלקים
יקוו המים ,וא"כ שפיר שייך בהו שהכל
נהיה בדברו ,כיון שהיה בדיבורו של
הקב"ה ,ומשום הכי מברכין עליהן שהכל.
אבל ר' טרפון סובר דהמים לא נבראו
במאמר ,כי נבראו קודם בריאת עולם ,כמו
דכתיב )שם א' ,ב'( ורוח אלקים מרחפת על
פני המים ,וא"כ לא שייך בהו שהכל נהיה
בדברו ,ומשום הכי קובע להם ר' טרפון
ברכה בפני עצמם ,ע"ש באריכות .ושמעתי
מאת הגאון אדוני אבי נ"י ,לר' טרפון עכ"פ
קשה האיך כתיב ויאמר אלקים יקוו המים
וגו' ,דמשמע דהוי בהו אמירה גבי המים
ג"כ .ותירץ דר' טרפון ס"ל כמו דאיתא
במדרש רבה )ב"ר ה' א' ועיין אלשיך שם( תנאי
התנה הקב"ה מיד בששת ימי בראשית עם
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הים לקרוע ,כדכתיב ויאמר אלקים יקוו
המים למקום אחד ותראה היבשה ,זה קאי
על הים ע"ש במדרש רבה ,וא"כ לא קאי
על בריאת המים .וכמו כן י"ל ס"ל לר'
טרפון ,וא"כ לא היה מאמר במים ודפח"ח.
תו אקדים מה שהקשו המפורשים להך
מדרש הנ"ל דתנאי התנה במים בעת
הבריאה ,א"כ למה לא רצה לקרוע לפני
משה רק מפני ה' ב"ה כדאיתא במדרש
רבה )עיין ילק"ש בשלח רמז רל"ד( ,וכמו דכתיב
מה לך הים כי תנוס וגו' מלמפני אדון וגו'.
וקשה הא מחמת התנאי היה צריך לקרוע
מיד .ותירצו דתנאי היה אחר שיצאו
ממצרים ויקויים שם ועבדום ועינו אותם
ארבע מאות שנה ,אבל באמת לא היו רק
רד"ו שנה במצרים ,והיה סבור דעדיין לא
הגיע הזמן לקרוע ע"ש .אמנם ברש"י
מצינו דכבר נשלם הזמן דחשבינן משנולד
יצחק ,ועיין נמי במס' מגילה דף י' )ט(.
בתלמי מלך שם ,וא"כ לפ"ז הדרא הקושיא
לדוכתיה למה לא רצה הים לקרוע .אמנם
המפורשים כתבו אי ארץ ישראל מוחזקת
מאבותינו לא התחיל הגירות מיצחק,
דכתיב כי גר יהיה זרעך בארץ לא להם,
ויצחק לא היה רק בארץ ישראל ,כי היה
עולה תמימה ,וא"כ לא הוי ארץ לא להם,
ועיין מזה באלשיך ז"ל ובשאר מפורשי
תורה .והנה כבר הבאתי בפרשות הקודמים
כמה פעמים בשם הפרשת דרכים )דרוש א'
ד"ה ולדעתי הראיה( דאי יצאו מכלל בני נח
קודם מתן תורה ,אז שפיר קנה אברהם
ארץ ישראל בחזקה ,אבל אי לא יצאו
מכלל בני נח א"כ לא היה מועיל קניית
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אברהם ,דבן נח אינו קונה בחזקה כדפסק
הרמב"ם פ"א מהל' מכירה )הי"ז( וזכייה
)פ"א הי"ד( ,ע"ש באריכות מזה.
תו אקדים הא דאיתא בשבת ועתה פה
עמד עמדי  ,שהקב"ה הסכים עם משה
לפרוש מהאשה .והקשו המפורשים הא
כתיב ועונתה לא יגרע ,ותירץ התפארת
הגרשוני בפ' בהעלותך בשם המקובלים
הא דפירש משה מן האשה ,היינו משום
שצפורה אשתו היתה התאומה שנולדה עם
הבל ,ומשה היה גלגול הבל ,וא"כ היה
ציפורה אחותו בגילגול ,משום הכי פירש
ממנה לאחר מתן תורה ,אבל קודם מתן
תורה היה מותר באחותו עכ"ל ע"ש .והנה
כל זה אי לא יצאו מכלל בני נח מימות
אברהם קודם מתן תורה ,אבל לדעת הרבה
שהביא הפרשת דרכים בדרך האתרים
שמימות אברהם יצאו מכלל בני נח אף
קודם מתן תורה ,א"כ הדרא הקושיא
לדוכתיה למה פירש מן האשה ,וליכא
למימר דהיתה אחותו בגלגול כנ"ל ,א"כ
קשה האיך נשאה מתחלה.
אמנם מצינו תירוץ אחר ע"ז בספר נחלת
בנימין מצוה מ"ו סי' ל"ה .וז"ל שם,
והא דפירש משה מאשתו ועבר על לאו
ועונתה לא יגרע ,היינו משום דהאי אזהרה
איננו כי אם באיש הדר עם אשתו ומעכב
עונתה חדש שתים או שלש שלא לרצונה
ואח"כ חזר אליה בפקידה ,הרי זה בלאו
ועונתה לא יגרע כיון דדעתו לפקדה לאחר
זמן .אבל משה שפירש מאשתו ,ותחלת
מחשבתו היה כסוף המעשה עד עולם ,בזה
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איננו בלאו ועונתה לא יגרע .רק דמשה לא
גירשה ,דמאי אהני לה הגירושין כיון
דאסירי לאחריני ,דאלמנת וגרושת מלך
אסורה לזרים משום שימוש בשרביטו של
מלך  ,לכך לא גירשה ,ואהני לו היות פת
בסלו דלא ליגרי ביה יצה"ר .ועשרה
מאמרות כתב דמשה נסיב בת יתרו דלא
רצה לעגן בת ישראל ,וודאי הלך בשיטה
הנ"ל ,דגרושת מלך אסורה לזרים ,עכ"ל
ע"ש.
תו אקדים מה שהקשו המפורשים למאן
דאית ליה משה היה מלך ,הא כתיב
לא יסור שבט מיהודה עד כי יבוא שילה,
ותירצו דכל זה לאחר שזכה יהודה
למלכות ,אבל מקודם שזכה יהודה
למלכות ,כבר היה יכול לזכות במלכות
משבט אחר ע"ש .ולפ"ז י"ל וודאי להזקנים
לא היה שאלה כלל מהיכן זכה יהודה
למלכות ,היו יודעים לו זכות ,או מחמת מה
בצע ,או מחמת ויכר יהודה ,או מחמת
ישבו עבדיך וגו' ,כדאיתא לקמן במדרש
הנ"ל .אמנם כיון שראו ר' טרפון אמר להם
על המים מברכין בורא נפשות ,וצ"ל
דהמים לא נבראו במאמר ,ולפ"ז מאי
ויאמר אלקים יקוו המים ,וצ"ל דקאי על
תנאי שהתנה הקב"ה על הים לקרוע כנ"ל,
וקשה לפ"ז למה לא רצה לקרוע רק עד
שבא הקב"ה ,כדכתיב מה לך הים כי תנוס
וגו' מלפני אדון וכנ"ל ,וצ"ל דלא נשלם
הזמן וסבר שעדיין לא העת לקרוע כנ"ל,
וקשה הא חשבינן משנולד יצחק ,וצ"ל
מיצחק לא התחיל הגירות ,דקנה אברהם
ארץ ישראל בחזקה והוי ארץ ישראל ארץ
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שלהם ,וכתיב ארץ לא להם כנ"ל ,ולפ"ז
צ"ל דיצאו מכלל בני נח קודם מתן תורה,
ולפ"ז קשה האיך פירש משה מן האשה,
דליכא למימר אחותו בגלגול היתה ,א"כ
קשה האיך לקחה מתחלה כיון דיצאו
מכלל בני נח מימות אברהם כנ"ל ,וצ"ל
כאידך תירוצא כמ"ש הנחלת בנימין הנ"ל
דמשה היה מלך ולא היה יכול לגרשה
דגרושת מלך אסור ,ומשום הכי טוב היה
לפניו שלא לגרשה שיהיה לו פת בסלו,
ולפ"ז כיון דמשה היה מלך שפיר קשה
ילמדנו רבינו באיזהו זכות זכה יהודה
למלכות ,דליכא למימר תו מהנך טעמים
הנ"ל מחמת מה בצע וגו' או ויכר יהודה או
ישבו עבדיך וגו' ,דא"כ הרי כבר זכה יהודה
למלכות קודם שבא משה ,וא"כ הרי כתיב
לא יסור שבט מיהודה עד כי יבוא שילה
כנ"ל ,אלא ודאי צ"ל דיהודה לא זכה
למלכות רק עד אחר שבא משה ,ואז שפיר
כבר זכה משה מקודם וכתירוץ הנ"ל ,א"כ
שפיר קשה באיזהו זכות זכה ,וא"כ שפיר
אמרו למדתנו רבינו השותה מים לצמאו
כיצד מברך ,ילמדינו באיזהו זכות זכה יהודה
למלכות ,כי חדא תליא באידך כנ"ל
באריכות וק"ל.

*
ולפי זה ממילא הוא הדין להיפך ,כיון
שהם שאלו בהך לישנא למדתנו
רבינו השותה מים לצמאו כו' ילמדינו רבינו
באיזהו זכות כו' ,משמע בלא הך שאלה
הקודמת לא היה להם לשאול שאלה זו
באיזהו זכות זכה למלכות כנ"ל ,משום הכי
שפיר אמר להם ר' טרפון אמרו אתם ,מה
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היה לכם איזהו זכות ליהודה לזכות
במלכות אשר עכשיו נסתר אותו זכות,
והשיבו לו באמת מחמת ]מה[ בצע וגו'
כנ"ל ,וע"ז אמר להם ר' טרפון דייה להצלה
שתכפר על המכירה ,אם כן בזכות ויכר
יהודה וכו' ,ואפרש שיחתי מאי אם כן
דקאמר.
דהנה איתא במס' סוטה בהכר בישר בהכר
בשרוהו ,וזהו הכר נא למי החותמת
)בראשית ל"ח כ"ה( ,ע"ש בסוטה דף י' )ע"ב(,.
והקשה הפרשת דרכים )דרוש א' ד"ה ובזה
יובן( מאי ענין זה לזה ,וכי גזירה שווה דהכר
הכר קעביד .ושמעתי תירוץ ע"ז מהגאון
אדוני אבי נ"י עפ"י מה דאיתא בפרשת
דרכים )שם ד"ה ונראה דזה( בשם חכם אחד
דבענין תמר עם יהודה קשה ,דנהי דיהודה
לא ידע שהיתה כלתו ומשום הכי בא עליה
כו' ,אך תמר הצדיקת מי התיר לה לשכוב
עם חמיה ולהכשיל לאותו צדיק שיבוא על
כלתו .דהיינו טעמא דתמר ,עפ"י דאמרינן
בסנהדרין דף נ"ח )ע"ב( בן נח שבא על
אשתו שלא כדרכה חייב ,שנאמר )בראשית
ב' כ"ד( ודבק באשתו ,ולא שלא כדרכה.
ופרק ד' אחין ביבמות )לד (:איתא דער
ואונן שמשו שלא כדרכן ,וא"כ כיון דער
ואונן שלא כדרכן שמשו ,א"כ לא קנו את
תמר לאשה ,מאחר שבאותה ביאה
נתחייבו מיתה ,דומיא לדידן אין קדושין
תופסין בחייבי מיתה )עיין קדושין ס"ו ,(:וא"כ
לא היתה אשת ער ואונן ,ולא חשיבא כלתו
דיהודה.

והנה איתא שם בסנהדרין דף נ"ח ע"ב
אמר ר' אלעזר בן נח שבא על
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אשתו שלא כדרכה חייב כו' ,אמר רבא מי
איכא מידי דישראל לא מחייב וכותי
מחייב ,אלא אמר רבא בן נח שבא על
אשת חבירו שלא כדרכה פטור ,באשתו
ולא באשת חבירו ,ודבק ולא שלא כדרכה
ע"ש .נמצא אי אמרינן מי איכא מידי ,בן
נח שבא שלא כדרכה פטור ,אבל אי לא
אמרינן מי איכא מידי ,אז בן נח שבא שלא
כדרכה חייב .ועיין בתוס' דף ל"ג )ע"א(
בחולין ד"ה אחד נכרי ,דלאו כו"ע אית להו
האי כללא מי איכא מידי .והנה הא דהוציא
יוסף דיבה על השבטים שאכלו אבר מן
החי ,כתב הרא"ם שהיה מפרכסת ,וקשה
במאי היו מחולקים ,י"ל דהשבטים היו
סברי דאמרינן מי איכא מידי ,וא"כ ממילא
כיון לישראל מותר מפרכסת ,הוא הדין לבן
נח ,ושפיר אכלו מפרכסת ,דמי איכא מידי
דלישראל שרי ולבן נח אסור ,אבל יוסף
היה סבר דלא אמרינן מי איכא מידי ,וא"כ
בשלמא לישראל שרי מפרכסת דבשחיטה
תליא ,אבל לבני נח דלאו בשחיטה תליא
מפרכסת אסור להם ,ועיין בחולין מזה
הענין דמפרכסת.
וזהו כוונת המאמר בהכר בישר כו',
דהמאמר הלזה סבר דלא אמרינן מי
איכא מידי ,ומשום הכי היה אומר יוסף
שהיו אוכלין אבר מן החי ,דמפרכסת אסור
לבני נח כנ"ל ,וזהו שאמר בהכר בישר ,דכל
טעמו של יהודה במכירת יוסף היה לפי
שהיה סובר דאמרינן מי איכא מידי ,וא"כ
יוסף דהיה אומר דלא אמרינן מי איכא
מידי ,היה פוגע בכבודם שאומר מחמת זה
שהיו אוכלין אבר מן החי .וכדי להורות
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שהיה טועה בדין ,ולפי האמת לא אמרינן
מי איכא מידי ,בהכר בשרוהו ,שאמרה לו
תמר הכר נא למי החותמת כו' ,ומה טענה
היא זו להנצל את נפשה ,ואדרבה תגדל
חמת יהודה במה שהכשילה אותו לבוא על
כלתו ,אלא ודאי טענת תמר היתה דלא
אמרינן אי איכא מידי ,וא"כ בן נח שבא על
אשתו שלא כדרכה חייב ,וא"כ כיון שער
ואונן שמשו שלא כדרכה ,לא הוי תמר
אשת ער ואונן ,ולא חשיבא כלתו דיהודה,
וא"כ ממילא טעה בדין שמכר את יוסף
והביא ליעקב אביהם באומר הכר נא כתונת
בנך ,וק"ל ,כך שמעתי מהגאון אדוני אבי נ"י
ודפח"ח.
נמצא לפ"ז זהו שאמרו הזקנים לר' טרפון,
כיון דאת ס"ל מכירת יוסף היה
חטא ,ומשום הכי דייה להצלה שתכפר על
המכירה ,ואם כן צ"ל דלא אמרינן מי איכא
מידי ,ומפרכסת היה אסור להם ,והדין היה
עם יוסף ,אם כן לפי זה יש לנו זכות אחר
בזכות ויכר יהודה שאמר צדקה ממני ,וליכא
למימר דייה להודאה שתכפר על הביאה,
הא אי לא אמרינן מי איכא מידי ,א"כ לא
חשיבא תמר אשת ער ואונן ,כיון דשמשו
שלא כדרכן ער ואונן ,ובן נח שבא על
אשתו שלא כדרכה חייב מיתה ,ולא היה
קידושין תופסין כמ"ש הפרשת דרכים
הנ"ל וק"ל.

*
אך כיון שר' טרפון השיב להן אעפ"כ דייה
להודאה שתכפר על הביאה ,משום הכי
אמרו אם כן ישב נא עבדיך הוי זכות .דהנה

בתי

פרשת וישב

לכאורה י"ל הא דתמר חשיבא כלתו ,דיצאו
מכלל בני נח קודם מתן תורה מימות
אברהם ,וא"כ אף אי לא אמרינן מי איכא
מידי ,היינו דווקא לבני נח ,אבל לישראל
וודאי עכ"פ אינו חייב מיתה בבא על אשתו
שלא כדרכה ,וא"כ אף שער ואונן שמשו
שלא כדרכן ,מ"מ היו הקידושין תופסין,
והיתה תמר כלתו של יהודה ,וכן כתב
הפרשת דרכים שם ע"ש בהדיא.
ואין לומר לפ"ז א"כ הדר לא הוי מכירת
יוסף חטא דהא מפרכסת מותר
לישראל כנ"ל ,מ"מ י"ל דיוסף בא עליהם
בטענת ממה נפשך ,דהנה איתא במדרש
רבה )פ"ד ,ז'( שיוסף הוציא דיבה שקראו
השבטים לבני השפחות עבדים ,ומשום הכי
)תהלים ק"ה ,י"ז( לעבד נמכר יוסף ע"ש ,וכן
פירש"י סדר זו ע"ש .ובמס' שבת פ' במה
אשה )נ"ה (:גבי האומר ראובן חטא אינו
אלא טועה ,כתב המהרש"א דהשבטים
והיוסף היו מחולקים בזה ,דאיתא בגמ'
)גיטין מ (.הנותן לעבד בת חורין הרי זה
משוחרר ,וא"כ היה סובר יוסף כמו כן הכא
דנשא יעקב השפחות ונעשו משוחררת,
וא"כ ממילא בניהם של שפחות לאו בני
שפחות נינהו כיון דשחררן ,והוא הדין כמו
כן דנשא אברהם את הגר ע"ש .אבל
השבטים היו סברי דלא נשתחררו
השפחות ,וא"כ שפיר קראו לבני שפחות
עבדים ,ע"ש באריכות ,אמנם זה תוכן
כוונתו.
והנה לכאורה לדעת השבטים דלא
נשתחררו ,א"כ באמת לכאורה
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קשה אמאי נשאו אברהם ויעקב שפחות
לכתחילה .אלא ודאי צ"ל לדעת השבטים
לא יצאו מכלל בני נח קודם מתן תורה
ומותרים היו בשפחות ,אבל יוסף היה
סובר דיצאו מכלל בני נח ,וא"כ צ"ל
דנשתחררו כנ"ל ,וא"כ בניהם לאו בני
שפחות נינהו ,וכן כתב הגאון אדוני אבי נ"י
בספרו פרשה זאת )משען המים( .ולפ"ז
שפיר י"ל דיוסף בא עליהם בטענת ממה
נפשך ,אי אתם סברי דיצאו מכלל בני נח,
ומשום הכי אכלו מפרכסת ,א"כ קשה
למה נשאו אברהם ויעקב השפחות
לכתחילה ,וצ"ל דנשתחררו מאליהם
כמ"ש מהרש"א הנ"ל ,וא"כ בניהם של
השפחות לאו בני שפחות נינהו ,ואמאי
קראו להו בני שפחות .ואי לדעתכם לא
יצאו מכלל בני נח ,ושפיר י"ל דלא
נשתחררו ,ומשום הכי קראו לבני שפחות
עבדים כנ"ל ,א"כ למה אכלו מפרכסת
דאסור לבני נח כנ"ל ,וק"ל.
וא"כ לפ"ז אי דיצאו מכלל בני נח קודם
מתן תורה ,היה מכירת יוסף חטא,
דקראו לבני שפחות עבדים .וגם תמר
היתה כלתו של יהודה כנ"ל ,דקדושין היו
תופסין בה אף ששמשו שלא כדרכה כנ"ל
באריכות .ומשום הכי שפיר השיב ר'
טרפון דייה להצלה שתכפר על המכירה,
ודייה להודאה שתכפר על הביאה.

*
אמנם אם כן דהיו יצאו קודם מתן תורה
מכלל בני נח ,נתעורר זכות אחר
ישב ]נא[ עבדך וגו'.

˜ÂÏ

בתי

פרשת וישב

דהנה פסקינן בחו"מ סי' קכ"ט
דלא יתבע מן הערב תחלה רק מן
הלוה ,וכל זה בישראל ,אבל בעכו"ם יתבע
מהערב תחלה ע"ש )סי' ק"ל סעיף ז'( ,וכן הוא
בגמ' דב"ב )קע"ד .(:וכתב הבגדי אהרן פ'
ויגש דבזה היה מחולק יהודה עם יוסף,
שיוסף היה סובר שדין ישראל להם ,וא"כ
לא תבעינן מהערב תחלה ,ומשום הכי היה
רוצה שיהודה ילך לביתו ובנימין ישאר
כאן ,אבל יהודה היה סובר שדין בני נח
היה להם ותבעינן מהערב תחלה ,ומשום
הכי ויגש יהודה אליו ,ע"ש באריכות לענינו
שם.
)סעיף ח'(

ולפ"ז כיון דר' טרפון אמר להם דייה
להצלה שתכפר על המכירה ,ודייה
להודאה שתכפר על הביאה ,וא"כ צ"ל
שדין ישראל יש להם ,ומשום הכי תרווייהו
היו חטא כנ"ל באריכות ,וא"כ נולד לנו
זכות ליהודה מה שאמר ישב נא עבדך וגו',
בשלמא בלא זה הייתי סבור שדין בני נח
היה להם וא"כ תבעינן מהערב תחלה ,וא"כ
מאי זכות הוא זה ,דהא מצינו שהערב
משלם בכל מקום ,אבל השתא דר' טרפון
ס"ל דין ישראל היה להם ,ואז לא תבעינן
מערב תחלה ,והי' יכול יהודה לשוב לביתו,
ואפילו הכי אמר ישבו עבדיך וגו' ,וא"כ
שפיר הוי זכות ,וק"ל.
ובזה נרווח לן נמי דיקדוק אחד ,וכי הזקנים
לא היו יודעים דין זה דהערב משלם
בכל מקום ,אבל לפי הנ"ל ניחא ,דעכ"פ
מיד לא היה צריך יהודה למימר ישב נא
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עבדיך וגו' ,כיון דלא תבעינן מערב תחלה
וק"ל.
אך לכאורה תליא זה במחלוקתן של ב"י
ורבינו ירוחם בסימן קכ"ט בחו"מ )סעיף
י'( ,דהנה הרמב"ם בפכ"ה מהלכות מלוה
)הל' ג'( פסק ,אם היה מלוה אלים ואין
יכולין להוציא מידו או שלא יבוא לדין ,הרי
זה נפרע מהערב תחלה עכ"ל ע"ש ,וא"כ
לפ"ז ממילא כיון דיוסף היה מושל ומלך
במצרים ,א"כ בוודאי מיקרי אלים לענין זה
דיעקב לא צריך לתבוע את בנימין מיוסף,
רק מהערב שהוא יהודה ,דהא מקום אלים
הערב צריך לשלם תחלה ,וא"כ ממילא לא
היה זכות ליהודה במה שאמר ישב נא
עבדך וגו' ,אף שהיה דינם כישראל ,מ"מ
הכא דאיכא אלים שאני כנ"ל.
אך לפי מה דאיתא בב"י סי' הנ"ל בשם
רבינו ירוחם על דינו של הרמב"ם
הנ"ל ,וז"ל וכ' רבינו ירוחם על דין היה
הלוה אלים יפרע מהערב תחלה ,דווקא
כשנעשה אלים אחר הלוואה ,שאם קודם
הלוואה היה אלים ,אדעתיה דהכי לא
הלווהו עכ"ל ע"ש ,והסכים עמו הסמ"ע
בסי' קכ"ט ס"ק ל"א .וא"כ לפ"ז הכא
בערבות דיהודה גבי בנימין ,הא הוי יוסף
אלים קודם הלוואה כנודע ,וא"כ שפיר י"ל
דיעקב מסר את בנימין אדעתיה דיוסף
דהוא הלוה וכמ"ש ר"י הנ"ל ,אך אם לא
יחזרנו יוסף אז ליהוי יהודה ערב בעדו,
וא"כ שפיר אמרו הזקנים הנ"ל בזכות ישב
]נא[ עבדך וגו' וכנ"ל באריכות.

בתי

פרשת וישב

אך כל זה לשיטת רבינו ירוחם הנ"ל ,אבל
באמת הבית יוסף הנ"ל חולק על רבינו
ירוחם הנ"ל בסי' הנ"ל ,וז"ל שם ,ואינו
נראה בעיני ,שאני אומר לא הלווהו אלא
על סמך ערב כו' עכ"ל .וכן פסק בחיבורו
חו"מ סי' הנ"ל סעי' י' ע"ש .וא"כ לפי
שיטת בית יוסף הנ"ל אין חילוק אם היה
הלוה קודם הלוואה אלים או שנעשה אחר
הלוואה אלים ,בכל מקום תבעינן באלים
מהערב תחלה .וזהו שהשיב להם ר' טרפון
מצינו שהערב משלם בכל מקום ,ר"ל בכל
מקום בין שנעשה הלוה אלים אח"כ ,ואף
גם היכא שהיה אלים מקודם הלוואה מ"מ
משלם הערב כדעת בית יוסף הנ"ל ,וא"כ
כיון דיוסף אז לו דין אלים בערבות הלזה,
וודאי לאו זכות ליהודה במה שאמר ישב
]נא[ עבדך וגו' ,כי זה היה מוטל עליו מצד
הדין מחמת הערבות שלו ,וא"כ ממילא
בלא שאלות ותירוצים שלי הקודמים לכם
ג"כ לא היה לכם זכות ליהודה זכות
במלכות.
ומשום הכי באמת אמרו לו למדינו רבינו
באיזהו זכות זכה למלכות ,והשיב
להם ר' טרפון מפני שהיתה יהודה לקדשו
בים ,משום הכי ישראל ממשלותיו כנ"ל,
אבל משה נעשה מלך מקודם ,כמ"ש הנני
למלכות כדאיתא במפורשים  .וא"כ מבואר
המאמר היטב מרישא לסיפא ,ומשום הכי
לא אמר נמי אמרו לו בזכות תמר כו' ,וכן
באידך גבי ישבו עבדיך וגו' ,רק סתמא
קאמר אם כן בזכות כו' ,וכן באידך ,היינו
משום דכל אחד תולה ממילא בחברתה,
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ור' טרפון מעצמו פלפל כל זה כנ"ל ולק"מ
ודוק.

*
בזכריה ג' )א-ב( בפסוקים ויראני את יהושע
כהן גדול עומד לפני המלאך ה'
והשטן עומד על ימינו לשטנו ,ויאמר ה' אל
השטן יגער ה' בך השטן ויגער ה' בך הבוחר
בירושלים הלא זה אוד מוצל מאש ,ויהושע
היה לבוש בגדים הצואים ועומד לפני
המלאך ,ויען ויאמר אל העומדים לפניו לאמר
הסירו הבגדים הצואים מעליו ויאמר אליו
ראה העברתי מעליך עונך והלבש אותך
מחלצות.

ויש לדקדק מתחלה אמר עומד לפני
מלאך ה' ,והדר שוב אמר עומד לפני
המלאך .וגם מה לא אמר בתר הכי נמי
מלאך ה' כמו מקודם .ועוד מאי והשטן
עומד על ימינו ,הוי סגי באומרו עומד
לשטנו ,ועל ימינו מיותר ,ומאי איכפת לי
האיך עומד על ימינו או שמאלו .גם מה
יגער ה' וגו' ,והדר יגער ה' הבוחר
בירושלים ,וזה צריך ביאור.
אבל י"ל עפ"י מה שהבאתי לעיל בסדר
וישלח )עי' "בית המדרש"  -פראג וישלח
בסוף הספר( ,דאם אדם חוטא המלאך אחריו,
כדכתיב )שמות י"ד ,י"ט( ויסע המלאך וילך
מאחריהם ,אבל מצינו עוד שם בעוללות
אפרים הנ"ל )מאמר קי"ח( ,דאף אם זוכה
האדם אדרבה אז הוא לפני מלאך ,על דרך
צדיקים מעלתם יתירה במעלה ממלאך
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כנודע ע"ש .תו אקדים מה דאיתא בתורת
חיים )ע"ז ג' ע"ב ד"ה כיון שרואה( דמתחלה היה
מחשבת קב"ה לברוא עולם במדת הדין,
ואח"כ נברא ג"כ במדת הרחמים כנודע ,
ולכן הצדיקים נידונים ע"י מדת הדין כאשר
היה מתחלה מחשבתו ,אבל שאר המון ע"י
מדת הרחמים ג"כ ע"ש.
וזהו שאמר ויהושע ]ה[כהן גדול עומד לפני
מלאך ה' ,ה' דייקא ,דהוא מלאך
רחמים כנודע ,וגם עמד לפני מלאך ,ומזה
בא השטן לעמוד על ימינו ,ר"ל על דרך )מ"א
כ"ב י"ט( וכל צבא שמים עומדים עליו
מימינו ,ודרשו רז"ל )תנחומא שמות י"ח ועוד(
אלו מיימינים לזכות ,וגם פה השטן הראה
עצמו עומד על ימינו לזכותו ,ולטעון באשר
עומד לפני המלאך ,א"כ ממילא וודאי
צדיק גדול הוא ,ואז מעלתו יתירא ממלאך,
ומשום הכי עומד לפניו כאידך פירושא של
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עוללת אפרים הנ"ל .וממילא בזה הזכות
עצמו נתגלגל שבא לשטנו ,והיינו כפירש"י
דלא מיחה בבניו שנשאו נשים נכריות .אך
דראה שעמד לפני מלאך ה' ,דהוא מלאך
רחמים כנ"ל ,ומשום הכי הקדים לזכותו
ואמר מסתמא צדיק גדול הוא כנ"ל,
וממילא ראוי לדונו במדת הדין כנ"ל
בתורת חיים ,ועפ"י מדת הדין היה ראוי
לעונש על שלא מיחה ,וכדאיתא דוגמא
לזה במס' שבת )פ"ו ]נ"ה ע"א[( גבי חורבן
בית המקדש דאמר קב"ה לגבריאל התיו
תו של דיו על צדיקים שלא ישלטו בהם
מלאכי חבלה ,אמרה מדת הדין לפני
הקב"ה כו' רבונו של עולם היה בידם
למחות ולא מיחו ................ ,והוא הדין
פה אמר השטן לדונו במדת הדין  ......יגער
ה' ,ואמר יגער ה' הבוחר בירושלים דייקא.
)חשק שלמה(

פרשת מקץ
ויהי מקץ שנתיים ימים וגו' .ואיתא במדרש
רבה סדר זו )פ"ט ,א'( קץ שם לחשך
)איוב כ"ח ,ג'( ,זמן נתן לחשך כמה שנים יעשה
באפילה בבית האסורים ,כיון שהגיע הקץ
חלם פרעה חלום עכ"ל .ויש לדקדק מאי
בעי בזה המדרש שפתח ודרש זמן נתן
ליוסף וכו' ,פשיטא הכל הוא מאת ה' ב"ה.
כדי לבאר ,נבאר נמי הסמיכות הפרשות,
דכתיב מקודם ולא זכר שר המשקים

את יוסף וישכחהו ,ויהי מקץ וגו' .גם כפל
לשון ולא זכר וישכחהו ,וכבר דברו מזה
המפורשים.
אבל אמרתי עפ"י המבואר אצלי לעיל
סדר וישב על מאמר יוסף אל שר
המשקים בפתרון חלומו ,כי אם זכרתני
אתך כאשר יטב לך ועשית נא עמדי חסד
והזכרתני אל פרעה והוצאתני מן הבית
הזה ,ויש לדקדק ,חדא קושית המפורשים

בתי

פרשת מקץ

מהיכא תיתי צדיק כיוסף בוטח לבו בבן
אדם שאין לו תשועה ,ועוד כפל הזכירות.
והנה בפשיטות אמרתי על מה שבטח לבו
בשר המשקים ,עפ"י מה שדקדקתי
עוד מלת נא מיותר ,הוי סגי לומר ועשית
עמדי חסד וגו' .אבל אמרתי עפ"י מה
דאיתא במדרש רבה סדר וישב )פ"ח ,ה'(
בחלום שר המשקים נרמז ג"כ גאולתן של
ישראל ממצרים ,ע"ש שדרש והנה גפן אלו
ישראל ע"ש ,ובהיפך אצל שר האופים
נרמז בשורה רעה ע"ש ,ולפיכך גם יוסף
בישר טוב לשר המשקים ורעה לשר
האופים .ופירש היפה תואר היינו שמגלגלין
זכות ע"י זכאי וחייב ע"י חייב ,וכתב הנזר
הקודש מזה משמע דשר המשקים היה
זכאי ,וזה נראה כסותר להא דאמרינן
במדרש רבה סדר זו )פ"ט ,ז'( ארורים
רשעים שאין טובתן שלימה שנאמר נער
עברי עבד ,נער שוטה עברי שונא כו',
והובא ברש"י ג"כ סדר זו ,ע"ש בנזר
הקודש פרשה פ"ט ,אבל לפי פשוטא י"ל
דבאמת שר המשקים היה זכאי רק החמיץ
אח"כ.
תו איתא במפורשים דוודאי מותר לבטוח
בסתם בני אדם ,בהיות לבו נכון בטוח
בה' ,אלא שבא לגלגל תשועת ה' ע"י
האדם בהשתדלות האנושי לקרב הדבר אל
הטבע ,ואין בזה פגם ,ואדרבה ראוי לעשות
כן ,שאין לסמוך על הנס ,וכדאמרינן )מדרש
שוח"ט תהלים כ"ג ,א'( יכול ישב ובטל תלמוד
לומר )דברים ב' ז'( )יברכך ה' בכל אשר
תעשה( ]כי ה' אלהיך ברכך בעל מעשה
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ידך[ .ואין איסור אלא לבטוח בהם לבד,
בהיותו מסיר בטחונו מה' ,וכדכתיב
י"ז ,ה'( ארור הגבר אשר יבטח באדם וגו'
ומן ה' יסור לבו .אך כתב הנזר הקודש
במדרש רבה פרשה פ"ט )סי' ב' ד"ה ואמנם
נ"ל כי הכל הולך( דעל אדם רשע אסור לבטוח
כלל ,אפילו באינו מסיר בטחונו מה' אלא
שבא לגלגל תשועת שמים על ידו וכנ"ל.
והיינו לפי שבאמת תשועת שמים הבא
בהשגחה אינו אלא ע"י זכאי ולא ע"י חייב,
וכדאמרינן )שבת ל"ב (.מגלגלין זכות ע"י
זכאי וחוב ע"י חייב ,ואדרבה הבוטח ברשע
גורם רעה לעצמו ,ע"ש באריכות.
)ירמי'

וזהו שדייק יוסף באומרו כי אם זכרתי
ועשית נא עמדי חסד וגו' ,נא דייקא,
ר"ל באשר את עכשיו שאנכי רואה שאתה
זכאי ע"י החלום ,שנרמז בו ג"כ עוד בשורה
טובה לישראל כנ"ל ,וא"כ שפיר אני בוטח
בך שיתגלגל תשועת שמים על ידך
והזכרתני אל פרעה וגו' ,ונכון.
)חשק שלמה(

*
או י"ל כך עפ"י שדקדקתי עוד ,תיבת אתך
מיותר ,דהוי סגי לומר כי אם זכרתני
כאשר יטב לך וגו' .אבל אמרתי עפ"י מה
דאיתא במדרש רבה לעיל סוף סדר וישב
)פ"ח ,ז'( ולא זכר שר המשקים ,כל היום
היה מתנה תנאים וקושר קשרים ובא
מלאך והופכן ומתירן ,ופי' כלומר שהיה
עושה לעצמו סימנים וקשרים להזכיר את

˜Ó
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יוסף ,ומלאך בא והופכן ומתירן ,כדי שהיא
נזכר אח"כ בהשגחת ה' ב"ה להתגלגל
זכרונו לטובה ע"י חלום פרעה ,וע"ש בנזר
הקודש מזה.
והנה כבר ידוע דמצינו ברז"ל )ברכות נ"ו (.בר
הדיא הוי מפשר חלמא ,מאן דיהיב
ליה אגרא מפשר ליה למעליותא ,ומאן
דלא יהיב ליה אגרא מפשר ליה לגריעותא.
והנה יוסף הבין וראה ע"י חלום שר
המשקים אשר נרמז בו גאולת ישראל
ממצרים ,שעל ידי שר המשקים ימלוך
יוסף ,ויבוא יעקב איש וביתו למצרים,
וכנ"ל במדרש רבה לעיל סדר וישב .ואם
כן עלה על דעת יוסף לומר אולי יאמר נא
שר המשקים הוא עשה את כל אלה
שהגביה ליוסף .וגם אולי יאמר לפי שרצה
יוסף שיזכור אותו כאשר יטיב לו ,לכן פתר
לו לטובה וכנ"ל אצל בר הדיא .ולזה
הקדים ואמר לו בפתרון חלומו מיד ,וזאת
נמי אני מודיע לך ,כי אם זכרתני אתך ,אתך
דייקא ,ר"ל שתזכור אותי אתך בינך
לעצמך ,אז וודאי ועשית נא עמדי חסד ,ר"ל
מיד עכשיו תעשה עמי חסד ,אבל באמת
אתה בינך לעצמך אל תזכור אותי כלל ,רק
והזכרתני אל פרעה ,אל פרעה דייקא ,בהיות
פרעה צריך אלי ע"י החלום ,אז פתאום
יבוא לך הזיכרון מן השמים כדי להזכרני
לפני פרעה ,וזה הכל תהיה בהשגחה מן
השמים עלי ,וגם אז והוצאתני מן הבור הזה,
ר"ל לא תהיה כוונתך רק להוציא אותי מן
הבור הזה ,אבל לא להעלות אותי לגדולה,
כאשר באמת אמר נער עברי עבד ועבד
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אינו מולך ,כדאיתא כל זה במדרש רבה
בזה הסדר ,וגם בינו לבין עצמו לא זכר כלל
שר המשקים ,כי אף שקשר קשרים בא
מלאך ומתירן כנ"ל באריכות ,רק הכל היה
בהשגחת ה' ב"ה על יוסף וכנ"ל במדרש
רבה ,ומזה תדע כי לאו להטיב עמי כוונתי
בפתרון חלומך ,כי ה' ב"ה הוא הטוב הוא
מטיב עמי בזמן הראוי כנ"ל ,וממילא לא
בטח כלל יוסף בשר המשקים ,רק הודיע
לו הכל מה שעתיד להיות ,שאל יגבה לבב
שר המשקים אח"כ לומר שכחו ועוצם ידו
עשה גדולת יוסף במצרים וכנ"ל והבן.
)חשק שלמה(

*
ועוד י"ל עפ"י מה דאיתא בס' זרע ברך
ראשון על הא דאיתא במדרש
ג'( למה ניתוסף ליוסף שתי שנים ,כדי
שיחלום פרעה ויתגדל ע"י חלום .וקשה
למה לא הקדים חלום פרעה מקודם ,ותירץ
עפ"י מה שכתבו הקדמונים על קרא סדר
וישב )מ' ,כ'( ויהי ביום השלישי יום הולדת
פרעה וגו' ,לפי שהוא מנהג המלכים לפטור
את כל האסורים בזמן שיש להם איזה
שמחה ,ולכך הוציא גם את שר המשקים,
רק את שר האופים שחטא ביותר תלה
ע"כ .ולפי זה היה לפטור גם את יוסף,
שהיה אז בבית הסוהר .אבל היה סבה מן
השמים לעכבו שם עוד שתי שנים ,כדי
שיתגדל ע"י החלום דווקא ,ולא יצא משם
דרך הטבע מכח הולדת פרעה עם שאר
החבושים ,ע"ש בזרע ברך שמאריך בזה.
)פ"ט,
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וכבר נזכר לעיל שיוסף ראה והבין הכל,
ע"י שר המשקים יבואו ישראל
למצרים ויהיה הגאולה ,כנ"ל במדרש רבה
באופנים הראשונים הנ"ל.
ולפ"ז כיון שאמר יוסף הלא לאלקים
פתרונים ,ואח"כ אמר זה פתרונו,
שאחר שלשת ימים יוצא מבית האסורים,
אך פן ואולי יאמר נא שר המשקים מכח
שכלו אומר כן ,באשר שיודע אחר שלשת
ימים יום הולדת פרעה ,ואז דרכו של
מלכים לפטור את כל האסורים כנ"ל,
ומשום הכי פתר כן ,אבל אין זה הפתרון
ממש של חלומו .לזה הוסיף עוד יוסף ,גם
זה שייך לפתרון שלך ,כי אם זכרתני ועשת
עמדי חסד והזכרתני אל פרעה והוצאתני
מבור הזה ,ר"ל גם זה ראיתי בחלומך ע"י
שתזכרתני תוצאיני מהבור הזה ,כנ"ל
שראה יוסף הכל ברמז ,ומעתה למה צריך
אני להזכרתך ,ולמה לא יפטור אותי פרעה
ג"כ ביום הולדת פרעה ,לפי שאתה סובר
משום הכי אני פתרתי לך כן ,אלא ודאי
שאינו כן ,רק זהו הפתרון הגמור שראיתי
בחלומך שאתה לבד תזכה לצאת מבית
האסורים ,וא"כ לפ"ז הרי לא אמר יוסף
לשר המשקים רק מה שעתיד להיות,
ומשום הכי אמר בלשון כי אם זכרתני
וממילא לא בטח בו כלל וכנ"ל באופנים
ראשונים.

והנה הא דלא זכר שר המשקים את יוסף,
י"ל או דלא זכר אותו לפני פרעה כי
לא רצה בטובתו יוסף ,וכנ"ל באמת בשם
מדרש רבה ארורים רשעים שטובתן אינה
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שלימה כו' )עיין לעיל באופן ראשון( ,וא"כ
משום הכי לא רצה להזכיר אותו לפני
פרעה ,אבל בינו לבין עצמו שפיר זכר שר
המשקים ביוסף .אבל גם י"ל ששר
המשקים לא זכר כלל ביוסף ,אף בינו לבין
עצמו ,כי נשכח ממנו מכל וכל ,כדי
שיתגדל ע"י חלום ולא דרך הטבע כנ"ל
בזרע ברך ובמדרש.
וזהו סמיכות הפרשיות ולא זכר שר
המשקים ,ר"ל שלא זכר את יוסף
לפני פרעה ,וגם וישכחהו ,בינו לבין עצמו
ג"כ לא זכר ביוסף ,כי וישכחהו מכל וכל
כנ"ל ,אבל אם היה זוכר בינו לבין עצמו
באמת היה מטיב עם יוסף .אך לפ"ז פן
תאמר דהשכחה היה מחמת עונש יוסף
שבטח בו וכנ"ל בתחלת דברינו ,ולזה אמר
ויהי מקץ שנתיים ימים ,ר"ל הקץ של יוסף
לא היה כי אם אחר שנתיים ימים ,ומטעם
ופרעה חולם ,כדי שיתגדל ע"י חלום וכנ"ל
במדרש.
וזהו נמי דברי מדרש רבה שהתחלנו ,זמן
נתן ליוסף כמה יעשה באפילה בבית
אסורים ,וכיון שהגיע הזמן ופרעה חולם ,ר"ל
מתחלה כבר היה כך הזמן להיות יוסף
בבית אסורים עד שיתגדל ע"י חלום וכנ"ל,
אבל לא ח"ו כי נענש יוסף בזה ,כי לא בטח
בו כלל ,וכאופנים שכתבנו לעיל בביאור
מאמר יוסף כי אם זכרתני וגו' ,ומבואר
הכל.
)חשק שלמה(

*
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איתא במדרש תנחומא סדר זו
וז"ל ,ואל שדי יתן לכם רחמים,
ילמדנו רבינו כמה תפלות חייב אדם להתפלל
בכל יום עכ"ל .והוא תמוה מאי שייכות יש
לשאלה זו להך קרא דווקא.
)סי' י"א(

ונ"ל לבאר דרך דרוש ,עפ"י מה שהקשה
הזוהר )עי' פע"ח שער מנחה ומעריב פ"ד,
ושעה"כ דף מ"ב (:למה תפילת ערבית רשות
)ברכות כ"ז ,(:הא יעקב הוי בחיר שבאבות,
וא"כ מהיכי תיתי יהיה תפלת ערבית
שתיקן יעקב רשות .וראיתי במפורשים
תירוץ על קושיא זו ,עפ"י מ"ש הרמב"ן
)בספר הבטחון( משום הכי תקנו האבות
התפלות כדי שיהיו שפתותיהם דובבות
בקבר ,וכיון דיעקב לא מת )תענית ה',(:
משום הכי תפלת ערבית רשות )ועיין
בברכת שמואל )פ' וארא בהג"ה מבהמ"ח( ובעיר
דוד )סי' רנ"א( מזה(.
והנה הך גופא אי דיעקב לא מת תליא
בפלוגתא ,או דהמיתה בא מחמת
חטא אדם הראשון דווקא ,או דזולתו כבר
היה נגזר המיתה בעולם הזה כדאיתא
במדרש רבה )ב"ר ט' ,י'( והנה טוב מאד זה
המות )בראשית א' ל"א( .דהעשרה מאמרות
)מאמר צבאות ה' ח"א פי"ט עיי"ש ,ועי' כתנות אור

פ' שמיני ד"ה גמ' בפ"ק דתענית( כתב משום הכי
יעקב לא מת ,משום דהיה לו אחיזה בקנה
של אדם הראשון ,וא"כ לא נהנה מאכילת
עץ הדעת ,ומשום הכי לא מת ע"ש .וא"כ
ממילא אי אף זולת חטא אדם הראשון
היה המיתה ,א"כ אין לנו סברה לומר
דיעקב לא מת ,וא"כ הדרא הקושיא
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לדוכתיה למה תפלת ערבית רשות.
אמנם לכאורה מוכח דאדם הראשון הביא
המיתה בעולם ולא זולתו ,דהנה
איתא במס' חגיגה )י"ב .ועיין ב"ר י' ט'(
דהעולם היה מותח והולך עד שבת ואח"כ
אמר הקב"ה די .והקשה העיר דוד סי'
רל"ה וז"ל הא דלא ברא הקב"ה את העולם
במידתה ולא היה להרוויח כו' .גם למה היו
מותחין עד שבת .אך קודם שחטא אדם
הראשון אזי יכול העולם למתוח והולך,
משום דלא ימות שום אינש ,ובהכרח
הוצרך להרוויח העולם מפני ישוב העולם.
אבל ביום ששי בשעה שחטא אדם
הראשון ונגזר המיתה ,הוצרך הקב"ה לומר
די ,דאף בלי הרווחה היתה די לישוב כו'
עכ"ל ע"ש) .וכן ראיתי בספר עטרת צבי
בדרוש לשבת הגדול דף כ' מזה באריכות
ע"ש ,.וא"כ לפ"ז שפיר מוכח דמחטא אדם
הראשון בא המיתה לעולם.
תו אקדים מה דאיתא במדרש
וכ"ה בגמרא חגיגה הנ"ל( משום הכי נקרא
אל שדי ,מי שאמר לעולמו די ,ובמדרשים
אחרים )עי' רמב"ן בראשית י"ז א' ,שמות ו' ב'(
מצינו אל שדי שמשדד המערכות ,ועוד
טעמים עיין במפורשים ומדרשים מזה .ותו
אקדים מה דאיתא במדרש )ב"ר צ"ב א'( על
הך קרא ואל שדי יתן לכם רחמים ,מי
שאמר לעולמו די יאמר לצרותי די ע"ש,
וכן פירש"י סדר זו ע"ש ,וא"כ מהך קרא
ואל שדי יתן לכם רחמים ,מוכח דמורה על
שאמר לעולמו די.
)ב"ר ה' ,ח',
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ולפ"ז מבואר המדרש הנ"ל היטב ,דוודאי
כוונת המדרש למבעיא כמה תפלות
חייב אדם בכל יום ,חייב דייקא ,ר"ל כמה
תפלות הם חוב ,או תפלת ערבית ג"כ חוב
או אינו רק רשות .וא"כ בלא זה שפיר לא
היה מבעיא ליה כלל ,דאטו תפלת ערבית
רשות דתיקן יעקב בחיר שבאבות מגרע
גרע כנ"ל .וליכא למימר דיעקב לא מת
כנ"ל ,קשה מהיכי תיתי נימא כן .וליכא
למימר כיון דהיה לו אחיזה בקנה של אדם
הראשון ,היא גופא קשיא מנ"ל דאדם
הראשון הביא המיתה בעולם דווקא) ,והא
דכתיב )בראשית ב' י"ז( ביום אכלך ממנו מות
תמות ,היינו דימות קודם זמנו עיין
במפורשים מזה( .אבל השתא דאמר קרא
ואל שדי יתן לכם רחמים ,וקשה למה הזכיר
כעת דווקא שם אל שדי ,אלא על כרחך
צ"ל כוונתו היה מי שאמר לעולמו די יאמר
לצרותי די כנ"ל ,ולפ"ז צ"ל מתחלה היה
העולם מרחיב והולך ,והיא גופא קשיא
למה ,וצ"ל קודם חטא אדם הראשון לא
היתה המיתה ,והיה קטון מהכיל כל העולם
להחזיק כולם ,אי לאו העולם היה מרחיב
תמיד) ,ועיין בעטרת צבי מזה באריכות ,וגם
למה לא ברא הקב"ה ארץ כמדתה כי יודע
עתידות ,ע"ש ותמצא מרגוע לנפשיך וכאן
קצרתי( .וא"כ לפ"ז כיון דאדם הראשון
הביא מיתה לעולם ,שפיר י"ל כיון דיעקב
היה לו אחיזה בקנה ולא נהנה מאכילת עץ
הדעת ,לא מת כמ"ש העשרה מאמרות
הנ"ל ,וא"כ שפיר אפשר לומר תפלת
ערבית רשות ,ומשום הכי שפיר שאל
עכשיו דווקא על הך קרא כמה תפלות חייב
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אדם להתפלל ,חייב דייקא ,כנ"ל או תפלת
ערבית ג"כ חוב או לא ,כיון דלא מת אפשר
דעיקר טעמו שיהיה שפתותיהם דובבות
בקבר ,וזה לא שייך ביעקב כיון דלא מת,
או טעם אחר איכא דתקנו תפלות ,וא"כ
גם תפלת ערבית חוב וק"ל.
והואיל ברוב השנים חל חנוכה בשבוע זו לכן
אמרתי להציג פה עמדי דרוש קטן לחנוכה
איתא במדרש חזית הדודאים נתנו ריח
)שה"ש ז' י"ד( ,זה ראובן שהציל את
יוסף ,ועל פתחינו כל מגדים ,זה נר חנוכה
עכ"ל .והוא תמוה.

ומקודם אבאר נמי הנהו תרי מימרא דר'
תנחום במס' שבת דף כ"א
ולהמשיך ולחבר אהדדי ,וז"ל שם ,אמר ר'
תנחום מאי דכתיב )בראשית ל"ז כ"ד( והבור
ריק אין בו מים ,מים אין בו אבל נחשים
ועקרבים יש בו .ואמר ר' תנחום ,נר חנוכה
שהניח למעלה מעשרים אמה פסולה כסוכה
וכמבוי ,ע"ש.
)ע"ב(

ואגב אציג פה עמדי עוד מדרש תמוה
השייך לזה הענין ,והוא במדרש
תנחומא )נשא סי' כ"ט( ,ביום השמיני נשיא
לבני מנשה )במדבר ז' נ"ד( ,ילמדנו רבינו ,שמן
שנותר מליל ראשון דחנוכה מהו להדליק בו
ליל שני ,עכ"ל .והוא תמוה ,למה דווקא על
האי קרא קבע שאלה זו.
ונ"ל לבאר עפ"י מה שהקשה הבית יוסף
)בא"ח סי' תע"ר( למה עושין שמונה
ימי חנוכה ,והא הנס לא היה רק שבעה
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ימים .ותירץ שני תירוצים ,אחד ,דאף יום
ראשון ראו שלא נדלק חלק שמיני .ותירוץ
שני ,דהיו מחלקין לכתחלה לשמנה חלקים,
ואם כן אף ביום ראשון היה הנס ,שחלק
שמינית השלים כל היום כולו ע"ש .ואם כן
ממילא לתירוץ ראשון הנ"ל ,הרי אותו
הפעם היה מדליק כל יום ממה שכבר
הותיר מהדלקה ראשונה ,ואם כן ממילא
גם בימי חנוכה מותר לעשות כן ,להדליק
מנותר שמן ביום ראשון גם ביום שני .אבל
לתירוץ שני שלכתחלה היו חולקים לשמנה
חלקים ,ובכל יום הדליקו חלק אחד ,א"כ
שפיר איכא לספוקי אם כבר הדליקו
מאותו שמן אם יוכל להדליק ביום שני
ממנו .והנה זה תליא אם סמכינן על הנס
או לא )עיין קדושין ל"ט ,(:דאי אין סומכין על
הנס ,אם כן ממילא ליכא למימר דחולקין
לכתחלה על שמנה חלקים ,הא לא סמכינן
על הנס ,ומהיכי תיתי היו חולקים השמן
שלא היה ראוי אותו חלק שמינית אף ליום
אחד ,אבל אי אומרים סומכין על הנס ,אז
שפיר י"ל כתירוץ שני של בית יוסף הנ"ל.
והנה לכאורה מוכח דסומכין על הנס,
דהנה איתא במדרש רבה פ' נשא
)פרשה י"ד ב'( ,ביום השביעי נשיא לבני
אפרים )במדבר ז' מ"ח( ,אמר הקב"ה ליוסף
אתה שמרת השבת ,שנאמר )בראשית מ"ג
ט"ז( וטבוח טבח והכן ,אין הכנה אלא שבת
)ע"ש באריכות( ,חייך שבניך יקריבו קרבן
יחיד בשבת ,וזהו ביום השביעי נשיא לבני
אפרים ,ע"ש במדרש רבה באריכות .עוד
מצינו שם במדרש רבה )י"ד ז'( טעם אחר
על זה ,וז"ל ,אמר ר' עזריה ,אמר לו הקב"ה
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ליוסף ,אתה שמרת מצות לא תנאף שהוא
שביעית בדברות ולא נאפת באשת
פוטיפר ,וגם שמרת מצות לא תגנוב שהיא
שמינית בדברות ,שלא גנבת ממון של
פוטיפר ולא גנבת מקור אשתו כו' ,יבוא
עת שאני פורעם לך ,כשיבואו הנשיאים
להביא בחנוכת המזבח יהיו נשיאי שני בניך
אחד מקריב ביום השביעי והשני ביום
שמיני ,ואין שבט אחר מפסיקים בין שני
בניך ,כשם שאתה לא הפסקת בין לא
תנאף ללא תגנוב ,שכן כתוב ביום השביעי
נשיא לבני אפרים וגו' ביום השמיני נשיא
לבני מנשה וגו' עכ"ל ,וא"כ הרי חזינן
מחמת לא תנאף זכה אפרים להקריב ביום
השביעי כנ"ל ,וקשה במאי פליגי.
אבל י"ל בזה פליגי ,דהנה איתא בפרשת
דרכים דרך האתרים )דרוש א' ד"ה
וקשה דהא קיי"ל( על הא דאיתא במדרש
)הנ"ל( יוסף שמר שבת ,והא גוי ששבת
חייב מיתה )סנהדרין נ"ח ,(:אלא ודאי צריך
לומר דיצאו מכלל בני נח מימות אברהם
ע"ש .ולפ"ז י"ל הך דסבר משום שבת זכה
אפרים להקריב בשביעי ,היינו דס"ל דיצאו
מכלל בני נח כנ"ל ,וא"כ מאי רבותא דיוסף
קיים לא תנאף ,הא זה מוטל על כל
ישראל ,ואף דהסכין את עצמו ,שאשת
פוטיפר מאיימת אותו שאם לא ישמע
אליה שיהרגנו כדאיתא במדרש רבה פ"ז
סי' ה' ע"ש ,הא ישראל מצווה על קידוש
השם ,אלא ודאי מחמת שיוסף שמר שבת
זכה לזה כנ"ל .אבל אידך סבר דלא יצא
מכלל בני נח ,וא"כ שמירת שבת עכ"פ
וודאי לאו לזכות יחשב לו ,ומשום הכי ס"ל
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משום לא תנאף זכה לזה להקריב אפרים
ביום השביעי כנ"ל ,דבן נח אינה מצווה על
קידוש השם ,וא"כ אפילו הכי הסכין את
עצמו ,א"כ שפיר חשיב ליה לזכות גדול
וק"ל.
אך היא גופא קשיא ,כמו שהקשה באמת
הפרשת דרכים בדרך האתרים דרוש
ב' ,אי לא יצאו מכלל בני נח ,והא בן נח
אינו מצווה על קידוש השם ,וא"כ האיך
הסכין את עצמו באשת פוטיפר וכנ"ל ,והא
הרמב"ם )הל' יסוה"ת פ"ה ה"א( פסק היכא
דדינו יעבור ואל יהרג ונהרג ולא עבר הרי
זה מתחייב בנפשו ,וא"כ אדרבה עשה יוסף
שלא כדין בזה ע"ש ,ואם כן לפי זה האיך
נימא עוד דלזכות יחשב לו כנ"ל .אבל י"ל
כל זה היא שפיר אי אין סומכין על הנס,
א"כ שפיר אין רשאי להסכין את עצמו
במקום שאינו מצווה על קידוש השם ,אבל
אי סומכין על הנס ,אז שפיר י"ל דיוסף
סמך על קב"ה דיעביד לו ניסא להמלט
מרוע לבב של אשת פוטיפר ,וכאשר
באמת היה שניצול .וא"כ ממילא מוכח
מזה דכתיב ביום השמיני נשיא לבני מנשה
וגו' ,וקשה למה הקריב מנשה קודם שאר
שבטים ,וצ"ל כיון שיוסף קיים השביעי
והשמיני שבדברות ,לכן לא יפסיק שבט
אחר בנתיים כנ"ל ,וקשה הא אדרבה בזה
שקיים לא תנאף עבר עבירה שהסכין את
עצמו ,וצ"ל דסומכין על הנס ,ולפ"ז שפיר
י"ל כתירוץ שני של בית יוסף הנ"ל ,דהיו
חולקין לכתחלה על שמנה חלקים כנ"ל
דסמכינן על הנס.
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ומשום הכי על זה אמר השתא במדרש
תנחומא הנ"ל ,ילמדנו רבינו מותר
שמן שבנר חנוכה אם מותר להדליק ביום
שני ,דיש לומר דומיא דשעת הנס היו
מדליקין מחדש כל יום ,הכא נמי ,מה שאין
כן בלא הך קרא ,א"כ מהיכי תיתי נימא
דסמכינן על הנס ,וא"כ ממילא על כרחך
צ"ל דלא היו מחלקין לשמנה חלקים ,וא"כ
קשה קושית בית יוסף ,וצ"ל כתירוץ ראשון
הנ"ל ,וא"כ הרי גם בשעת הנס כל יום היה
מדליק מהנותר שכבר הדליק ביום ראשון
וק"ל.

*
ולפ"ז מתורץ הנהו תרי מאמרים של ר'
תנחום הנ"ל ,דהנה היפה תואר
פרשה פ"ד ט"ז ד"ה וקצת מהדרשנים( הקשה
האיך ראובן שביקש להצילו כמעיד הכתוב
עליו )בראשית ל"ז ,כ"א( ויצילהו מידם ,והאיך
צוה להשליך אל הבור שיש בו נחשים
ועקרבים כנ"ל בגמרא .ותירץ דוודאי
הקב"ה יכול להציל הצדיקים מהמבקש
להורגו ,אבל הוא נס גדול באשר שאדם
הוא בעל הבחירה .ולכך אמר להשליכו
הבורה אף שיש בו נחשים ועקרבים ,אין
הנס גדול כל כך ,כי הוא הנס הוא ממילא
כו' ע"ש .הרי חזינן דעל הנס קטן שפיר
סמכינן על הנס ,אבל על הנס גדול כמו
מאדם שהוא בעל הבחירה לא סמכינן
כנ"ל .ולפ"ז ממילא הדרא הקושיא
לדוכתיה ,למה הסכין יוסף את עצמו
באשת פוטיפר ,דהא על הנס גדול כזה
להיות ניצול מאדם שהוא בעל הבחירה לא
)ב"ר
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סמכינן כנ"ל .אך כפי מה שכתב הפרשת
דרכים הנ"ל דיצאו מכלל בני נח מימות
אברהם לא קשה מידי ,דישראל מצווה על
קידוש השם ע"ש ,וכמו כן על אברהם
דהסכין עצמו בכבשן האש) ,לא קשיא מידי(
מהאי טעמא דישראל מצווה על קידוש
השם ,ע"ש באריכות.
תו אקדים ,דיש שני טעמים למה זכה
אהרן לכהונה ,אחד כדאיתא במדרש
רבה ריש פ' נשא )ו' ב'( שבכורי ישראל
נפסלו מן הכהונה מפני שטעו בעגל ,אבל
שבט לוי שלא טעו בעגל ,זכה אהרן שהיה
בכור לכהונה גדולה ,ושאר לווים זכו
לעבודת המשכן תחת בכורי ישראל.
ובמדרש רבה פ' שמות )א' י"ז( איתא ויעש
להם בתים  ,בתי כהונה בתי לוויים ,משמע
שהכהונה שייך לזרעה של יוכבד דווקא,
ולא תליא בפטר רחם .וכתבו המפורשים
דנפק"מ הוא ,אי מחמת שהיה מחמת פטר
רחם ,א"כ שפיר היה שייך הכהונה לאהרן
דווקא כנ"ל ,משא"כ מחמת זרעה של
יוכבד ,אם כן הוי משה לזכות בכהונה כמו
אהרן ,דג"כ היה זרעה של יוכבד )ועיין
במאור הקטן פ' קרח מזה(.
והנה המפורשים כתבו משום הכי לא היה
משה כהן ,כיון שהרג המצרי ,וכהן
שהרג את הנפש לא ישא את כפיו ע"ש.
והנה זה תלוי נמי אם יצאו מכלל בני נח
או לאו ,כמ"ש הפרשת דרכים בדרך
האתרים עפ"י גמ' דסנהדרין דגוי שהיכה
ישראל חייב מיתה .וא"כ אם יצאו מכלל
בני נח ,שפיר הרג את המצרי ,כיון דמכה
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עברי ,אבל אם לא יצאו מכלל בני נח ,שלא
כדין הרג את המצרי ,ע"ש בפרשת דרכים
הנ"ל.
תו אקדים מה שהקשו תוספות
חנוכה( על ר' תנחום הנ"ל דאמר נר
חנוכה שהניחו למעלה מעשרים אמה
פסולה ,למה לא קתני ימעט ,דבדרבנן תני
תקנתא כדאיתא בסוכה )ב' (.ובעירובין )ב'.(.
ותירצו המפורשים ,דשאני חנוכה כיון דיש
לו סמך מדאורייתא ,מהא דאיתא במדרש
רבה פ' בהעלותך )פרשה ט"ו ו'( שאמר
אהרן ,כל הנשיאים הקריבו ושבט לוי לא
הקריב ,שמא בשבילי שעשיתי את העגל
נדחה שבטי ,אמר לו הקב"ה ,כל הנשיאים
הקריבו דבר שהוא לפי שעה ,ואתה תדליק
את הנרות דבר שהוא קיים לעולם .ומפרש
רבינו נסים במגילת סתרים )עיין רמב"ן במדבר
ח ,ב'( ,שקאי על נר חנוכה שקיים לעולם,
שאף שיחרב בית המקדש יהיה קיים ויהיה
נרות חנוכה ע"ש ,וא"כ הרי יש לחנוכה
סמך מן התורה ושפיר קתני פסולה ,ע"ש
במפורשים מזה.
) ד"ה נר

ולפ"ז זהו בעצמו אמר ר' תנחום הנ"ל,
דמתחלה אמר נר חנוכה שהניח
למעלה מעשרים אמה פסולה ,אמנם ע"ז
קשה קושית תוספות למה לא קתני
בדרבנן תקנתא כמו במבוי .ע"ז אמר תו
ואמר ר' תנחום והבור ריק אין בו מים אבל
נחשים ועקרבים יש בו ,וקשה לפי זה מאי
הצלה היתה בזה שהציל ראובן את יוסף,
ואי דסמיך על הנס ,א"כ גם ביד אחיו היה
יכול לסמוך שהקב"ה יצילו מידם ,אלא
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ודאי צ"ל דעל הנס כזה שהוא ביד אדם
דהוא עפ"י הבחירה אינן סומכין ,ולפ"ז
קשה האיך הסכין יוסף את עצמו באשת
פוטיפר שהיה ביד אדם כנ"ל ,וצ"ל כתירוץ
פרשת דרכים הנ"ל דיצאו מכלל בני נח
ומצווה על קידוש השם כנ"ל ,וכיון דיצאו
מכלל בני נח ממילא כדין הרג משה את
המצרי ,דגוי שהיכה את ישראל חייב מיתה
כנ"ל .ולפ"ז קשה למה היה אהרן דווקא
כהן ולא משה כנ"ל ,וצ"ל היה אהרן כהן
דעבודה שייך לבכורות ,ובכורי ישראל
נפסלו מחמת חטא עגל ,ושבט לוי לא
חטאו בעגל ,ומשום הכי זכה אהרן דהוא
הבכור כנ"ל ,ולפ"ז על כרחך מוכח דאהרן
לא חטא בעגל ,דאל"כ אמאי זכה לכהונה
יותר משאר בכורי ישראל ,והיה שייך
לשאר בכור משבט לוי ,אבל לא לאהרן
כנ"ל ,אלא וודאי צריך לומר דאהרן לא
חטא בעגל ,ולפ"ז למה לא הקריבו שבט
לוי בנשיאים כמו שאר נשיאים ,דליכא
למימר בשביל אהרן נדחה שבטו ,הא לא
חטא אהרן כנ"ל ,אלא ודאי צ"ל דזכה
אהרן ליותר מכל נשיאים ,דהיינו הדלקות
הנרות דקיים לעולם והיינו נרות דחנוכה
כנ"ל ,וא"כ הרי יש להם סמך מדאורייתא
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דכתיב בהעלותך את הנרות כנ"ל ,משום
הכי שפיר קתני פסולה ולא דמי לשאר
דרבנן וק"ל.
ולפ"ז ממילא מבואר נמי מדרש חזית
הנ"ל ,דקאמר הדודאים נתנו ריח זה
ראובן שהציל את יוסף ,וקשה מאי הצלה
היה ,הא צוה להשליך לבור של נחשים
ועקרבים ,ואי דסמיך על הנס ,הא גם ביד
אחיו יכול לסמוך על זה .וצ"ל דאין סומכין
על הנס ביד אדם שהוא בחירי כנ"ל ,ולפ"ז
קשה מיוסף שהסכין את עצמו באשת
פוטיפר ,וצ"ל דיצאו מכלל בני נח ,ולפ"ז
כדין הרג משה את המצרי ,וא"כ קשה למה
ניתנה הכהונה לאהרן דווקא ,וצ"ל כיון
דהיה בכור ,ולפ"ז צ"ל דלא חטא בעגל,
וא"כ קשה למה לא הקריב שבט לוי כמו
שאר נשיאים כנ"ל באריכות .לזה אמר ועל
פתחינו כל מגדים זה נר חנוכה ,וא"כ זכה
אהרן לדבר שהוא קיים לעולם ,דהיינו במה
שאמר ליה ה' ב"ה בהעלותך את הנרות
וגו' ,דהוא קיים לעולם אף שחריב בית
המקדש ,דהיינו ימי חנוכה כנ"ל ,וא"כ זכה
ליותר משאר נשיאים ,דהם לא זכו רק
לדבר שהוא לפי שעה כנ"ל ,וק"ל.

לחנוכה ולסדר מקץ
איתא בתנא דבי אליהו )ל"מ( )והובא בספר
אליה רבה בהל' חנוכה )תר"ע סק"י((
טבוח טבח והכן )בראשית מ"ג ט"ז( ,חי"ת מן

טב"ח והכ"ן יחד המה תיבת חנוכה ,וטבוח
טבח במספר מ"ד כמנין נרות של חנוכה
ע"ש .ולכאורה יש לדקדק למה רמז כאן
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חנוכה ,ומאי בעי התנא דבי אליהו בזה.
ונ"ל לבאר עפ"י מה דאיתא במדרש רבה
סדר בהעלותך )ט"ו ,ו'( לפי שראה
אהרן שהקריבו כל הנשיאים ושבט אפרים
בשביעי ,אמר אוי לי שמא בשבילי נדחו
שבטי מלהקריב ,א"ל הקב"ה לגדולה מזו
אתה מתוקן שנאמר )במדבר ח' ב'( בהעלותך
את הנרות כו' ,שלך לעולם קיים ושלהם
בטל .והקשה הרמב"ן )שם( הלא אי חרוב
בית המקדש אף המנורה נמי בטל ,ולמה
קאמר לעולם קיים .ומפרש דקאי על נרות
דחנוכה שעשה הקב"ה נס ע"י הכהנים
ארבעה בני חשמונאי ,ועל ידי כך מוכרחין
להדליק עד ביאת המשיח ,וכן איתא בספר
זית רענן ע"ש .היוצא לנו מזה ,דנוכל
למטעי ולומר דשבט לוי נדחו מנשיאים
בחינוך המשכן מכח אהרן שעשה העגל
ח"ו ,אבל מכח חנוכה אדרבה עלה לגדולה
יותר כנ"ל.
והנה זה תליא בהנהו תרי טעמים למה נטל
אהרן הכהונה ,אחד איתא במדרש
רבה פ' נשא )ו' ב'( שבכורי ישראל נפסלו
מן הכהונה מפני שטעו בעגל ,אבל שבט
לוי שלא טעה בעגל ,זכה אהרן שהיה בכור
לכהונה גדולה ,ושאר לווים זכו לעבודת
המשכן תחת בכורי ישראל .ובפ' שמות
איתא במדרש רבה )שמו"ר מ"ח ד' ,וכ"ה במס'
סוטה י"א (:ויעש להם בתים )שמות א' כ"א(,
בתי כהונה בתי לויה כו' ,א"כ משמע
מחמת זה זכה לכהונה .אך על זה הטעם
הקשו המפורשים אם כן הוי משה נמי
להיות כהן ,דג"כ היה זרעה של יוכבד,
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משא"כ לטעם הראשון משום שאהרן היה
פטר רחם והוי בכור לא קשה מידי ,עיין
במפורשים מזה.
ותו אקדים מה דאיתא בפרשת דרכים
)דרוש א' ד"ה ויש סעד( על מה דאיתא
במדרש רבה פ' מקץ )צ"ב ,ד'( וטבוח טבח
והכן )מ"ג ,ט"ז( ]אין והכן[ אלא שבת ,הה"ד
)שמות ט"ז ,ה'( והיה ביום הששי והכינו ,הדא
אמרה ששמר יוסף את השבת עכ"ל.
והקשה הפרשת דרכים הנ"ל ,הא קיי"ל
)סנהדרין נ"ח (:גוי ששבת חייב מיתה דכתיב
)בראשית ח' כ"ב( יום ולילה לא ישבותו ,וא"כ
האיך שמר יוסף את השבת .ותירץ ,דיצאו
מכלל בני נח אפילו להקל ,ע"ש .והביא
ראייה לזה ,מהא דאיתא בסנהדרין דף נ"ח
)ע"ב( אמר רבי חנינא גוי שהכה את ישראל
חייב מיתה ,שנאמר )שמות ב' י"ב( ויפן כה
וכה וירא כי אין איש ויך את המצרי,
ופירש"י ויך את המצרי משום דהכה את
העברי .וא"כ על כרחך צריך לומר כנ"ל
דיצאו מכלל בני נח לגמרי ,דהא פשיטא
דבן נח המכה לבן נח חברו אינו חייב
מיתה ,ואם איתא דלא יצאו מכלל בני נח
כו' האיך הותר למשה רבינו להרוג את
המצרי ,כיון שכפי דיני בני נח לא היה חייב
מיתה .אלא ודאי ס"ל לתלמודא דידן
דיצאו מכלל בני נח לגמרי אפילו להקל
עכ"ל .היוצא לנו מזה אי דיצאו מכלל בני
נח ,שפיר שמר יוסף השבת ,ושפיר הרג
משה המצרי ,אבל אי לא יצאו מכלל בני
נח ,שפיר קשה למה שמר יוסף השבת,
ולמה הרג משה המצרי.
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)צפנת

פענח חדש ]פפד"א תנ"ד[ ערך כהונה אופן ד'(,
משום הכי לא זכה משה לכהונה ,כיון
שהרג המצרי ,וכהן שהרג הנפש לא ישא
את כפיו )ברכות ל"ב ,:או"ח קכ"ח סעיף ל"ה(
ע"ש .והנה כל זה אי שלא כדין הרג משה
המצרי ,אבל אי כדין הרג לא שייך זה.
ולפ"ז מתורץ תנא דבי אליהו הנ"ל ,וטבוח
טבח והכן ,דהיינו ששמר יוסף
השבת כנ"ל במדרש .וקשה קושית פרשת
דרכים הנ"ל הא גוי ששבת חייב מיתה,
וצ"ל דיצאו מכלל בני נח וכנ"ל .ולפ"ז
ממילא שפיר הרג משה למצרי ,דגוי שהכה
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ישראל חייב מיתה וכנ"ל .ולפ"ז קשה למה
לא זכה לכהונה ,וצ"ל דטעם הכהונה היה
משום שהיה שייך לבכורים ,וכולם טעו
בעבודה זרה ,משא"כ שבט לוי לא טעה,
וניתן הכהונה לאהרן שהוא הבכור כנ"ל.
ולפ"ז על כרחך צריך לומר שאהרן לא
חטא בעגל ,ולפ"ז קשה למה נדחה שבטו
מחינוך המשכן .לזה אמר התנא דבי אליהו
שיש עוד רמז פה על חנוכה ,וא"כ יש לאהרן
גדולה זו לעולמי עולמים עד ביאת המשיח
במהרה בימינו ,וכדברי המדרש הנ"ל.
וקצרתי.
)ליקוטים כת"י בית המדרש מס' (222

פרשת ויגש
במדרש תנחומא )סי' א'( ויגש אליו יהודה,
ילמדינו רבינו איזהו ערב שהוא
חייב ,אמר ר' שמעון בן ננס האומר לחבירו
הלווהו ואני נותן לך עכ"ל.

ויש לדקדק האיך תליא שאלתו בזה
הפסוק דווקא ,ואי משום דיהודה
היה ערב ,הלא בסדר הקודם כתיב )מ"ג ,ט'(
אנכי אערבנו וגו' ,ושם שייך יותר לשאול
שאלה זו.
ונ"ל לבאר ,ואגב נתרץ נמי זה גופא מאי
היה שאלתו כלל ,והכי לא ידע אם
אמר הלווהו ואני נותן לך הוי ערב .ונ"ל

עפ"י מה דמצינו מחלוקת בפוסקים ,כמו
שכתב הרמב"ם )פרק כ"ה הל' מלווה ולוה הי"ד(
והביאו הטור חו"מ סי' קכ"ט ,וז"ל מי
שאמר לחבירו הלווהו ואני ערב לגופו של
לוה זה ,ולא על הממון אלא כל זמן
שתרצה אביאנו אליך ,יש מן הגאונים
שהורו שחייב לשלם ,ויש מי שהורו
שאפילו התנה ואמר אם לא אביאנו לך הן
שימות או שבירח אפילו הכי אהיה חייב
לשלם לך ,הרי זה רק אסמכתא ולא
נשתעבד ,ולזה הדעת נוטה עכ"ל .וכתב
הבגדי אהרן בפ' מקץ דלפי דיעה אחרונה
דהוי אסמכתא ,א"כ לפי זה גבי יהודה גם
כן לא הוי רק אסמכתא ,דכיון דהיה גם כן
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ערב לגופו שאמר אם לא אביאנו אליך,
ולדיעה זו הוי אסמכתא כנ"ל .ותירץ שם
לפי מה דאיתא בחו"מ סי' ר"ז )עיי"ש סעיף
י"ג( שאם הוא דבר שאפשר להתקיים אפלו
בדרך רחוקה אין זה אסמכתא .ויהודה היה
בטוח בגבורה שלו שיכול לנצח בכח
וגבורה שלו את יוסף ,וילקח מידו את
בנימין אחיו .וא"כ הוי דבר שאפשר
להתקיים ,ולא הוי אסמכתא עכ"ל.
ואמרתי דתירוץ זה תליא בשני פירושים
בהך פסוק בהאי סידרא כי כמוך
כפרעה וגו' .דפירוש א' פירש"י חשוב אתה
בעיני כמלך ע"ש .ועוד פירש"י כי כמוך
כפרעה ,אם תקניטני אהרוג אותך ואת
אדונך כו' עכ"ל .נמצא לפירוש שני של
רש"י הנ"ל ,שפיר י"ל דיהודה היה יכול
לסמוך על גבורתו כנ"ל .אבל לפי פירוש
ראשון של רש"י שאמר אתה חשוב בעיני
כמלך ,לא מוכח מידי דנימא דיהודה סמיך
על גבורתו.
ולפי זה י"ל זהו שאלת המדרש הנ"ל
ילמדנו רבינו איזהו ערב שהוא חייב,
ר"ל אם דווקא הלווהו ואני נותן לך הוי
ערב ,אבל אם היה ערב לגופו דהיינו שאמר
כל זמן שתרצה אביאנו אליך דהוי ערב
לגופו של לוה ,לא הוי ערב דהוי אסמכתא,
או אפילו ערב לגופו הוי ערב כאידך דיעה
הנ"ל .וא"כ בלא הך ויגש אליו יהודה וגו'
לא היה ליה מבעיא כלל הך שאלה ,דהא
פשיטא ליה מערבות דיהודה שאמר אנכי
אערבנו וסמיך יעקב על הערבות הלזה,
וקשה הא הוי ערב לגופו של בנימין שאמר
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אם לא אביאנו אליך ,אלא ודאי צריך לומר
דערב לגופו נמי הוי ערב .אמנם השתא
דאמר ויגש אליו יהודה ויאמר בי אדוני וגו'
כי כמוך כפרעה ,ובזה יש מקום לומר הא
דאמר כי כמוך כפרעה היינו אם תקניטני
אהרוג אותך ואת פרעה כנ"ל ,וא"כ י"ל
דגבי יהודה הוי דבר שאפשר להתקיים,
ומשום הכי לא הוי אסמכתא כמ"ש הבגדי
אהרן הנ"ל .משום הכי שפיר מבעיא ליה
כעת דווקא איזהו הוי ערב ,אם באמת הכי
כפירושו כי כמוך כפרעה שאמר שיהרוג
שניהם ,וא"כ אין ראייה מיהודה כנ"ל ,או
דפירושו מי כמוך היינו כפירוש ראשון של
רש"י דאמר אתה חשוב בעיני כמלך ,וא"כ
ממילא מהיכי תיתי נימא דיהודה סמיך
דינצח המלך במצרים ,אלא ודאי מוכח
דערב לגופו הוי ערב.
ועל זה אמר ליה ר' שמעון בן ננס הלווהו
ואני נותן לך זה הוי ערב ,אבל ערב
לגופו הוי אסמכתא כדעת הרמב"ם הנ"ל,
ומיהודה אין ראייה ,דפירושו מי כמוך
כפרעה היינו שאמר אהרוג את שניהם,
וא"כ הוי אצלו דבר שאפשר להתקיים,
ומשום הכי לא הוי אסמכתא ,אבל במקום
אחר היכי דהוי ערב לגופו לא הוי ערב
מטעם דהוי אסמכתא וכנ"ל ,וא"כ שפיר
ציין שאלתו דווקא בהאי סידרא דאמר
יהודה מי כמוך כפרעה ,דמחמת זה שפיר
נולד לו הספק כנ"ל באריכות וק"ל.

*
במדרש רבה סדר זו )צ"ג ,ו'( כי כמוך
כפרעה ,מה פרעה מלך ואתה שני
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לו בארץ מצרים ,כך אבא מלך בארץ כנען
ואני שני לו עכ"ל .ויש לדקדק מאי איכפת
ליוסף במה שהוא מלך בארץ כנען ,מכל
מקום במצרים יוסף הוא מלך ,ומצי למעבד
מאי דבעי.

ונראה לי לבאר על פי מה דאיתא בזרע
ברך שני פרשת וזאת הברכה ,מפני
מה זכה יהודה למלכות ,משום במלוכה
השלישי חביב ,כדאיתא במדרש ילקוט )עיין
תנחומא יתרו סי' י'( במלכות השלישי חביב,
שאול דוד שלמה ,וכתיב )דהי"א כ"ט ,כ"ג(
וישב שלמה על כסא ה' ,מרים אהרן משה,
משה היה מלך ,ומשום הכי כיון דראובן
לאו ממנינא הוא משום מעשה בלהה ,וא"כ
תחשוב משמעון ,והרי יהודה השלישי,
ומשום הכי הוא היה מלך יע"ש.
והנה הפרשת דרכים בדרך האתרים
א'( כתב אי יצאו מכלל בני נח קודם
מתן תורה לא חטא ראובן ,דהיתה פילגש
אביו בלא כתובה וקדושין ,ואדם נושא
מפותת אביו כדאיתא ביבמות )צ"ז ,(.אבל
אם לא יצאו מכלל בני נח ,ובבני נח
בבעילה תליא ,ושפיר הוי אשת אביו וחטא
ראובן במעשה בלהה ,עיין שם באריכות
יותר.
)דרוש

תו אקדים מה שהבאתי בפ' וישב בשם
הבגדי אהרן ,דיהודה ויוסף הכא היו
מחולקים בדין הנזכר בחו"מ סי' קכ"ט

נפש
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)סעיף י'( דלא יתבע מהערב תחלה רק מן
הלוה ,וכל זה בישראל אבל בעכו"ם יתבע
מהערב תחלה ע"ש ,וכן הוא במס' בבא
בתרא )קע"ד .(:וא"כ יוסף היה סבור שדין
ישראל להם ,ומשום הכי היה רוצה
שיהודה ילך לביתו ובנימין ישאר כאן ,דלא
תבעינן מהערב תחלה .אבל יהודה היה
סובר שדין בני נח יש להם ותבעינן מהערב
תחלה ,ומשום הכי ויגש אליו יהודה ,ע"ש
באריכות.
ולפי זה מבואר מדרש הנ"ל ,דהנה ויגש
אליו יהודה היינו הגשה לפיוס
כדאיתא במדרש רבה )צ"ג ,ו'( ע"ש ,אך פן
יאמר יוסף למה אנכי נכנס לתגר יותר
מכולם ,לזה אמר בי אדוני ,ר"ל הדבר נוגע
בי דווקא שאני ערב .ואי תימא שיעקב ילך
ויתבע את הלוה תחלה ,דלא תבעינן
מהערב תחלה כנ"ל ,לזה אמר ואל יחר אפך
בעבדיך כי כמוך כפרעה ,כפירוש מדרש
הנ"ל כמו שאתה שני למלך במצרים כמו כן
אני שני למלך בארץ כנען ,וקשה למה נבחר
אני דווקא מכולם למלך ,וצ"ל כיון שאני
השלישי ושלישי חביב כנ"ל ,וקשה הא אני
רביעי ,וצ"ל דראובן לאו ממנינא מחמת
מעשה בלהה ,וא"כ מוכח שדין בני נח יש
לנו ,ואז שפיר תבעינן מהערב תחלה כנ"ל
באריכות ,ומשום הכי שפיר אני נכנס לתגר
יותר מכולם וק"ל.

˜·
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פרשת ויחי
במדרש ילקוט וישתחו ישראל על ראש
המטה ,שעשה ראובן תשובה
עכ"ל) ,והוא בסדר ואתחנן )ילק"ש רמז תתל"ג(
ע"ש( .ומדקדק בזרע ברך ראשון וכן זרע
ברך שני ,מה לענין זה לרמוז כאן.

והנה לפי פשוטו אמרתי ,עפ"י מה
שפירש"י בסדר זו )מ"ז ל"א ,ד"ה על
ראש המטה( וז"ל] ,ע[ל ראש המטה ,על
שהיתה מטתו שלימה ולא היה בה רשע,
שהרי יוסף מלך הוא ועוד שנשבה לבין
הגוים ,והרי הוא עומד בצדקו עכ"ל .אך
קשה הרי עדיין אף אם יוסף היה עומד
בצדקו ,מ"מ לא היתה מטתו שלימה,
מחמת ראובן שחטא במעשה בלהה .לזה
שפיר אמר המדרש על זה שעשה ראובן
תשובה ,וזה פשוט וק"ל.
ודרך דרוש יש לומר כך ,עפ"י מה שדקדק
עוד בספר נזר הקודש על הא
דפירש"י הנ"ל על שהיתה מטתו שלימה
ולא היה בה רשע שהרי יוסף מלך הוא כו'
והרי הוא עומד בצדקו .וקשה מהיכן ראה
וידע יעקב כעת שהוא עומד בצדקו ,ואי
דכיון דשמע לדבריו ואמר )בראשית מ"ז ל'(
אנכי אעשה כדבריך ,והלא כמה וכמה
רשעים שומעין לדברי אביהם אם יפקד
עליהם דבר ע"ש .אבל י"ל לפי פשוטא,

לפי מה שפירש"י לקמן )מ"ח ז'( על פסוק
ואני בבואי מפדן וגו' וז"ל ,ואעפ"י שאני
מטריח עליך להוליכני ליקבר בארץ כנען,
ולא כך עשיתי לאמך שע"פ הדיבור
קברתי]ה[ שם כו' ע"ש .והנה לפ"ז י"ל
דהיה ליוסף להקפיד על דברי אביו שצוה
לו לקברו בארץ ישראל ,מדוע לא ככה
עשה לאמו כפירש"י הנ"ל ,אבל יוסף
בצדקתו אף שהיה לו להשיב על דברי
אביו ,עשה עצמו כלא ידע ,ואמר מחמת
מצות כיבוד אנכי אעשה כדבריך .ובזה
הבין שפיר יעקב כי עדיין עומד בצדקו,
ואיננו משיב כלל על דברי אביו אף שיש
להשיב וק"ל.
ובזה מיושב נמי מה שדקדקו רוב
המפורשים ,לפי רש"י לקמן כנ"ל,
א"כ מיד הוי ליה ליעקב למימר זה ליוסף,
כשאמר לו אל נא תקברני במצרים ,הוי ליה
למימר ואני בבואי מפדן וגו' ,כדי שלא
יהיה תלונות ליוסף שלא עשה כן לאמו
ע"ש) ,ועיין עוד בסמוך מה שכתבתי מזה
בדרכים הרבה( .אמנם לפי הנ"ל י"ל ,בכיוון
עשה יעקב שלא גילה לו הטעם אז מדוע
לא עשה כן עם אמו ,כדי לידע ולבחן את
יוסף בזה אם ידקדק עליו וישיב על דבריו
כנ"ל או לא ,ובאמת יוסף בצדקתו אמר
אנכי אעשה כדבריך ,ולא דקדק כלל על

בתי

פרשת ויחי

דברי אביו ,ושפיר הבין שעדיין עומד
בצדקתו כנ"ל ,ומשום הכי וישתחו ישראל
על ראש המטה .ואח"כ כשבא עמו עוד
בדברים ,סיפר לו מעצמו ג"כ למה לא קבר
את אמו בארץ ישראל ,אבל לא ע"י שאלת
יוסף כלל ,וק"ל.
אמנם באמת מצינו בגמ' )שבת ל"ב (:בעון
נדרים אשתו מתה ,ואיתא במדרש
)ויק"ר ל"ז ,א'( באמת משום הכי מתה רחל
כיון שאיחר נדרו )ועיין בסמוך מזה
באריכות( ,וא"כ ממילא לא היה ליוסף
לשאל כלל על אמו ,וא"כ הדרא קושיא
לדוכתיה מהיכן ידע וראה יעקב שהיה
עומד בצדקו כנ"ל .אמנם בסדר הקודמים
כתבתי בשם הפרשת דרכים בדרך
האתרים )דרוש ג'( דאם לא יצאו מכלל בני
נח קודם מתן תורה לא חטא יעקב באיחור
נדרים ,דבן נח אינו מצווה ע"ז כמ"ש תוס'
במס' נזיר )ס"א :ד"ה הניחא( עיין לעיל
באריכות.
אך לפ"ז קשה הא אף אם כן שהיה סובר
דלא יצא מכלל בני נח ,וא"כ היה
מטתו שלימה מחמת יוסף ,אבל מחמת זה
לא היה מטתו שלימה מחמת ראובן דחטא
במעשה בלהה ,כמו שכתבתי ג"כ בסדר
הקודמים בשם פרשת דרכים )דרוש א'(
דבלהה היתה פלגש אביו בלא כתובה
וקדושין ,ואדם נושא מפותת אביו )יבמות
צ"ז .(.אך כל זה אי כבר יצאו מכלל בני נח,
ובישראל בקדושין תליא ,אבל אי לא יצאו
מכלל בני נח ,ובבני נח בבעילה תליא ,א"כ
היה בלהה אשת אביו ,וחטא ראובן שפיר,
ע"ש באריכות.
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וא"כ כיון דאמר וישתחו ישראל על ראש
המטה ,צ"ל דס"ל דלא יצא מכלל
בני נח ,וא"כ הדרא הקושיא לדוכתיה אם
מטתך שלימה מחמת יוסף ,אמנם לפ"ז
איננו מטתך שלימה מחמת ראובן ,לזה
אמר המדרש הנ"ל שעשה ראובן תשובה
וק"ל.

*
במקראי הקודש )בראשית מ"ח ה'( ועתה שני
בניך הנולדים לך וגו' אפרים
ומנשה כראובן ושמעון יהיו לי ,ומולדתך
אשר הולדת אחריהם וגו' על שם אחיהם
יקראו בנחלתם ,ואני בבואי מפדן מתה עלי
רחל וגו'.

ומדקדקין כולם מה שייכות יש עם עם
אומרו ואני בבואי וגו' אל
הקודם ,ובפרט לפירש"י דלא יהיה ליוסף
תלונה על שלא עשה כן לאמו לקבר בארץ
ישראל שהיה על פי הדיבור ,א"כ מיד לעיל
הוי ליה למימר הכי כשאמר לו אל תקברני
במצרים וגו') ,ועיין כבר לעיל מ"ש
בפשיטות על זה(.
ונ"ל לבאר בג' דרכים ,אחד כפי פירש"י
שאמר לו שלא יהיה תלונה ליוסף
מחמת אמו כנ"ל ,ואפילו הכי לא קשה
מידי דהו"ל למימר מיד לעיל ,על פי מה
דאיתא במדרש רבה פרשה ע"ב סי' ב',
לכן ישכב עמך הלילה )בראשית ל' ,ט"ו( ,תנא
ר' שמעון לפי שזילזלה בצדיק לפיכך אינה
נכנסת עמו בקבורה ,הה"ד לכן ישכב עמך
הלילה ,אמר לה עמך הוא דמיך ,עמי לית

˜„
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הוא דמיך כו' .תו איתא התם דר' אלעזר
פליג על זה ,וס"ל אדרבה הדודאים היה
זכות לרחל ,וז"ל שם אמר ר' אלעזר לאה
הפסידה דודאים ובכורה ,ורחל נשתכרה
דודאים ובכורה עכ"ל .וכתב שם היפה
תואר וז"ל ,דהכי פירושא דנטלה בכורה
מראובן ונתנה ליוסף ,ואעפ"י שנטלתה
מראובן היה בחללו יצועי אביו ,מ"מ צריך
לתת טעם למה ניתנה ליוסף ולא לשמעון
הקרוב אליו או ליהודה שהוא מלך .ובפרק
יש נוחלין )ב"ב קכ"ג (.בקשו טעם למה ניתנה
הבכורה ליוסף ,ור' אלעזר ס"ל דזכתה רחל
בזה שביל שבקשה הדודאים לפתות את
בעלה בהם ,וכמו שכתב הרמב"ן )ל' ,ט"ו(
שהדודאים היו מבקשים לרחל לבשם
יצועי יעקב ,כענין )משלי ז' י"ז( נפתי משכבי,
וזה לאהבתה משכבו של צדיק להעמיד
ממנו זרע כו' .ולסברה זו דר' אלעזר ,מה
שלא זכתה רחל לקבר עמו היה מטעמים
אחרים ,עכ"ל ע"ש.
תו אקדים גמ' דבבא בתרא דף קכ"ג
כראובן ושמעון יהיו לי ,קאי על
הבכורה שניתנה ליוסף ,דבכור נוטל פי
שניים נגד שני אחים ,ע"ש היטב.
)ע"א(

ולפ"ז י"ל וודאי בלא זה לא היה תלונה
ליוסף שלא עשה כן עם אמו ,אמר
בלבו דמחמת הדודאים אינה נכנסת עמו
לקבורה כדעת ר' שמעון הנ"ל במדרש,
אבל כעת שאמר לו כראובן ושמעון יהיו לי,
היינו חלק בכורה ,והיה קשה ליה למה
דווקא יוסף זכה לזה כקושית יפה תואר
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הנ"ל ,אלא ודאי צ"ל דאדרבה הדודאים
היה זכות לרחל אמו ,וא"כ שפיר יהיה
קשה ליוסף למה לא עשה כן לרחל אמו
לקבר בארץ ישראל ,ומשום הכי אמר לו
כעת שעל פי הדיבור היה כפירש"י וק"ל.
)וקצרתי בזה ,באשר שמצאתי שכוונתי ת"ל
בזה לפרשת דרכים בדרך מצפה )דרוש כ"ו(,
ונתתי שמחה בלבי שכוונתי לדעת המלך(.

*
ועוד יש לחבר הפסוקים הנ"ל ,על פי מה
שפירש הרמב"ן )מ"ח ,ו'( ארץ ישראל
נתחלקה לי"ב שבטים ,ושבט לוי לא נטל
חלק בארץ ,ונטל ראובן חלק אחד ,ואפרים
ומנשה שני חלקים בשביל בכורת יוסף
כדין כל בכור שנוטל שני חלקים ,ויוסף היו
לו בנים אחרים ,כפשטיה דקרא דכתיב
ומולדתך אשר הולדת אחריהם על שם
אחיהם יקראו בנחלתם ,ונחלה היינו חלק
הפשוט ,אבל חלק האחר דהיינו חלק
בכורה לא נטלו שאר הבנים כלום .ועל
כרחך צריך לומר כן ,דאי לא תימא הכי
אלא שגם בחלק בכורה נטלו שאר הבנים
עם מנשה ואפרים ,א"כ מה הפרש יש בין
אפרים ומנשה לשאר בנים .והקשה
הפרשת דרכים בדרך האתרים דרוש ז'
וז"ל ,ויש לדקדק דמי הכניסו ליעקב בתגר
זה לחלק בבן בין הבנים ,היה לו לתת
בסתם שני חלקים ליוסף ,ואז היו מחלקים
את הארץ בשווה מנשה ואפרים ושאר
בנים ,עכ"ל ע"ש.
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ונ"ל לבאר קושיא זו ולתרץ ,דהנה לכאורה
י"ל תירוץ על קושית יפה תואר גם כן,
מה שהקשה כיון דאף אם ראובן חטא ,למה
ניתנה הבכורה דווקא למנשה ואפרים כנ"ל
ולא שאר שבטים .י"ל על פי מה דאיתא
במפורשים בשם כתבי האר"י ז"ל )לקוטי
פסוקים לאר"י ,וילקוט ראובני פ' וישלח ל"ה ,כ"ב(

שהיה ראוי לצאת מיעקב י"ד שבטים,
דהיינו גם מנשה ואפרים היה ראוי לצאת
מבלהה ,אך כאשר בלבל ראובן יצועי אביו
נתבלבלו הב' נשמות של אפרים ומנשה,
ולא היו יכולים לשוב עוד למעלה ,והיו
משוטטים בעולם עד שבא יוסף ויצאו
ממנו ,ועל זה אמר בני הם אשר נתן לי
אלהים בזה ,בז"ה גימטריא י"ד ע"ש .ולפ"ז
י"ל כיון דראובן גרם שנשמת אפרים ומנשה
לא היו יוצאים מיעקב ע"י בלהה ,והיו
צריכין לשוטט בעולם כנ"ל ,משום הכי מדה
כנגד מדה ניתן להם דווקא חלק ראובן ,והוא
נכון בעיני .ולפ"ז ממילא לא ליוסף ניתנה
הבכורה ,רק לבניו אפרים ומנשה ,כיון דהיו
ראוים להיות בניו של יעקב ע"י בלהה ,אך
ראובן בלבל יצועי אביו ,ומשום הכי חלקו
של ראובן ניתנה להם ,וא"כ ממילא לא
קשה מידי קושית פרשת דרכים הנ"ל למה
לא ניתנה הבכורה ליוסף והיה כל הבנים של
יוסף נוטלים בשווה כנ"ל ,זה אינו ,דרק
לאפרים ומנשה שייך דווקא חלק ראובן ולא
לאחר כנ"ל ,וק"ל.
אך לפי מה דאיתא במדרש רבה הנ"ל
מחמת הדודאים ניתנה הבכורה
ליוסף ,א"כ הדרא הקושיא לדוכתיה ,כיון
מחמת זכות רחל ניתנה הבכורה ליוסף,
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א"כ כל הבנים ראוים להיות בשוה כנ"ל.
אמנם לפי האידך מאן דאמר דס"ל אדרבה
לא די שהדודאים לא היה זכות ,אבל אף
גם היה עונש לרחל בזה שזילזלה במשכב
הצדיק ,ומשום הכי לא נקבר עמו כדעת ר'
שמעון הנ"ל באופן הראשון ,א"כ שפיר י"ל
כנ"ל דחלק ראובן לא שייך רק לאפרים
ומנשה ,דהוא גרם לשוטט בעולם עד שבא
יוסף כנ"ל.
ולפ"ז י"ל שפיר ביאור הפסוקים הנ"ל,
דהיינו כיון שאמר יעקב ליוסף
אפרים ומנשה כראובן ושמעון יהיו לי,
ומולדתך אשר הולדת אחריהם וגו' על שם
אחיהם יקראו בנחלתם ,והיינו בחלק הפשוט
כמ"ש הרמב"ן הנ"ל ,ועל זה קשה קושית
פרשת דרכים הנ"ל למה לא יהיו הבנים
שווים עם אפרים ומנשה ,וצ"ל דלהם
לבדם ניתנה חלק ראובן וכו' כנ"ל ,וקשה
הא כל הבנים של יוסף זכו בזה מחמת
הדודאים של רחל כנ"ל ,לזה אמר ואני
בבואי מפדן מתה עלי רחל ,וא"כ ממילא
אדרבה הדודאים היו לה לחטא שאיננה
נקבר עמי בארץ ישראל ,וא"כ כיון שכן
שפיר הבכורה של ראובן איננו שייך רק
לאפרים ומנשה ,כיון שראובן גרם
לנשמתם לשוטט בעולם עד שבא יוסף,
ולא יצאו מבלהה כנ"ל באריכות ,ושפיר יש
שייכות להפסוק הדדי וק"ל.

*
ועוד יש לומר על פסוקים הנ"ל ,עפ"י מה
דאיתא בזוהר )ח"ב כ"ט (:משום הכי
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לא זכתה רחל לקבר עם יעקב בארץ
ישראל ,כיון שלא בכתה כמו לאה שבכתה
אולי תיפול בגורלו של עשו ע"ש .אך
במדרש פ' בחוקתי )ויק"ר ל"ז ,א'( כל מי
שנודר ומשהה נדרו קובר את אשתו,
שנאמר ואני בבואי מפדן מתה עלי רחל,
עכ"ל ע"ש .ולכאורה י"ל דזה תליא במה
דאיתא בס' בגדי אהרן )וישב ,סוף פיסקא אלה
תולדות יעקב יוסף וכו'( אי יעקב היה הבכור,
א"כ שפיר י"ל משום הכי לא נקבר רחל
עמו ,כיון שלא בכתה אולי תיפול בגורלו
של עשו שהוא הצעיר ,משא"כ אם עשו
היה הבכור ,א"כ מהיכי תיתי הוי לה
לבכות ,רק לאה היה לה לבכות ,דהיא
הבכירה ותיפול לפני עשו הבכור ,ע"ש בפ'
וישב.
והנה במפורשים איתא בשם עשרה
מאמרות )מאמר חיקור דין ח"ד פרק כ',
ועי' זוהר ח"א דף רכ"ב (:כמו דיוסף היה בכור
במחשבה שהיה יעקב דעתו על רחל ,כמו
כן יעקב היה בכור במחשבה ועשו בכור
במעשה ,ע"ש בבגדי אהרן הנ"ל מזה
באריכות.
ולפ"ז שפיר ,כיון שאמר יעקב אפרים
ומנשה כראובן ושמעון יהיו לי
ומולדתך אשר הולדת אחריהם וגו' על שם
אחיהם יקראו בנחלתם ,והיינו רק חלק
הפשוט כנ"ל באופן ב' ,וקשה קושית
פרשת דרכים הנ"ל למה לא נטלו כולם
בשווה הבנים של יוסף ,דהא הבכורה שייך
ליוסף דהיה בכור במחשבה ,וא"כ הוא
בכור אמת ,דליכא למימר בכור במעשה
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הוא העיקר בכור ,א"כ קשה למה מתה
רחל בדרך ,וליכא למימר כיון שלא בכתה
כנ"ל ,הא כיון דבכור במעשה הוא עיקר,
א"כ עשו הבכור ולא היה לה לבכות כמ"ש
הבגדי אהרן הנ"ל .לזה אמר ואני בבואי
מפדן מתה עלי רחל ,עלי דייקא ,לא מחמת
עונה ,רק בעוני ,כנ"ל במדרש כיון ששהה
נדרו דכתיב מתה עלי רחל כנ"ל ,וא"כ לפ"ז
שפיר י"ל דיוסף לא היה בכור ,רק לאפרים
ומנשה דווקא שייך חלק ראובן ,כיון דגרם
לשוטט בעולם נשמת אפרים ומנשה ,עד
שבא יוסף ונדחה מהיות בנו של יעקב ע"י
בלהה ,כנ"ל באופן ב' באריכות ,וק"ל.

*
במדרש רבה סדר זו )צ"ח ,ה'( שמעון ולוי
אחים ,אחים הייתם לדינה ולא
אחים ליוסף עכ"ל .והוא תמוה ,דזיל קרי בי
רב הוא ,דמפורש בכתובים בהדיא דהיו
אחים עם דינה ולא ליוסף ,ומאי בעי בזה
המדרש.

ונ"ל לבאר עפ"י מה שדקדק הזרע ברך
ראשון על פסוק שמעון ולוי אחים
וז"ל ,ויש לדקדק הרי כולם היו בעצה אחת
שנאמר )ל"ז י"ט  -כ'( ויאמרו איש אל אחיו
ועתה לכו וגו' ,ואמאי לא חשד שאר
שבטים .ורז"ל )תנחומא וישב סי' י"ג( אמרו
איש אל אחיו קאי על שמעון ולוי ,והיינו
משום שהם הוכיחו כן ממה שאמר שמעון
ולוי אחים ,דמשמע שלא להאשים אלא
את אלו ,ומזה נדע דאיש אל אחיו היינו
שמעון ולוי ,אבל היא גופא קשיא ,עכ"ל
הזרע ברך שני הנ"ל ע"ש בפ' וישב.
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ונ"ל לבאר עפ"י מה דאיתא מדרש ילקוט
פ' ויצא )רמז קי"ז( ,כשנמכר יוסף ,אמר
יעקב ,אוי לי שנשאתי שתי אחיות .וא"כ
הרי נגזר מן השמים מכירת יוסף ,מחמת
איסור שתי אחיות כנ"ל ,וכן איתא
במפורשים ע"ש .אך י"ל עפ"י מה דהקשה
הרמב"ם בהל' תשובה )פרק ו' הל' ה'( למה
נענשו המצרים ,הא נגזר מאת ה' ב"ה
ועבדום ועינו אותם )בראשית ט"ו ,ח'( ,ותירץ
כלום נגזר בארץ מצרים דווקא ע"ש .ואם
כן כמו כן י"ל הכא ,אף דנגזר מכירת יוסף,
מ"מ לא נגזר מכירת יוסף ע"י אחיו דווקא,
והיה יכול להיות מכירת יוסף זולתם ,והוא
פשוט.
ולכאורה ראיה לסברת הרמב"ם ,מהא
דאיתא במדרש רבה פ' בחקתי
)ל"ז ,א'( א"ר שמואל בר נחמן כל מי שנודר
ומשהה נדרו בא לידי גלוי עריות ,מנא לן
מיעקב ,שע"י שנדר ושהה נדרו כתיב
)בראשית ל"ד ,א'( ותצא דינה עכ"ל ע"ש.
ולפ"ז קשה למא הרגו שמעון ולוי את
שכם עבור פגם דינה אחותם ,הא נגזר כן
מחמת איחר נדרו של יעקב ,אלא ודאי
כסברת הרמב"ם הנ"ל ,אף אי נגזר כן ,מ"מ
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על עיר שכם לא נגזר לפגום באחותם דינה.
ולפי זה יש לומר וודאי שאר שבטים לא
מצי יעקב לתבוע מהם על מה
שמכרו את יוסף ,היה להם תירוץ שנגזר כן
מהשמים מחמת איסור שתי אחיות כנ"ל.
אבל שמעון ולוי שהרגו את שכם עבור
דינה אחותם ,ושם ג"כ קשה דהא נגזר
מחמת איחר נדרו ,אלא ודאי צ"ל אפילו
הכי שייך להם עונש ,דאין עליהם דווקא
נגזר ,וא"כ ממילא ראוי לענוש את שמעון
ולוי על מכירת יוסף ,דג"כ לא עליהם נגזר,
ומשום הכי אמר יעקב דווקא לשמעון ולוי,
ולא קשיא מידי קושית זרע ברך הנ"ל
וק"ל.
ולפ"ז זהו ביאור מדרש הנ"ל שמעון ולוי
אחים ,והיה קשה ליה קושית זרע
ברך הנ"ל ,למה אמר דווקא לשמעון ולוי
ולא לשאר שבטים .לזה אמר אחים הייתם
לדינה שם בשכם ,ולא אחים ליוסף ,ומשום
הכי פשע רב אצלם ,דממה נפשך אם היו
אחים לדינה א"כ היה להיות אחים ליוסף,
ואף שנגזר מחמת איזה חטא ,אבל לא על
ידם הוי לעשות ,וכנ"ל בהרמב"ם על עונש
המצריים כנ"ל ,וק"ל.

סליק סדר בראשית בעז"ה אמן כיה"ר
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במקראי קודש )א' א'( ואלה שמות בני
ישראל הבאים מצרימה וגו' ויוסף
היה במצרים וגו' .ורבים מדקדקים והכי עד
השתא לא היה לנו הידיעה מזה שיוסף
הוא במצרים ,לענין מאי קאשמועינן
השתא בזה.

ונראה לי לבאר על פי פשוטו ,על פי מה
דאיתא בגמרא דשבת דף י' )ע"ב(
לעולם אל ישנה אדם בן אחד משאר בניו
כו' ,שבשביל שני מילות שמסר יעקב
ליוסף יותר משאר אחיו נתגלגל הדבר
וירדו אבותינו למצרים .והקשה תוספות
)בד"ה ה"ג( הא מפורש בקרא מחמת במה
אדע היה השעיבוד במצרים .ותירץ בספר
העיון יעקב )על עין יעקב( בעל המחבר שבות
יעקב וז"ל ,ונראה לי דאף שנגזר עליהם
השעבוד ,מכל מקום לא היה צריך להיות
השעבוד במצרים דווקא ,שהיה משנאים
ומתעיבים מאד לישראל כדכתיב )בראשית
מ"ג ל"ב( כי לא יוכלון ]המצרים[ לאכול את
העברים לחם כי תועבה היא למצרים ,וכן
כתוב )שמות א' י"ב( ויקוצו מפני בני ישראל,
אבל בשביל משקל שני סלעים ששנאו
אחיו את יוסף והתעיבו אותו ומכרו אותו,
נתגלגל הדבר וירדו למצרים דווקא ,שהיה
מקום שמשנאים ומתעיבים אותם מדה
כנגד מדה עכ"ל העיון יעקב הנ"ל.

ולפי זה ,זהו שאמר הכתוב ואלה שמות בני
ישראל הבאים מצרימה וגו' ,ואי תימה
למה נתגלגל הדבר וירדו למצרים דווקא,
דהוא מקום שמשנאים ומתעיבים אותם
מאד מאד לישראל כנ"ל ,לזה אמר ויוסף
היה במצרים וגו' ,ר"ל מכירת יוסף למצרים
גרם את זאת שיענשו מדה כנגד מדה,
וק"ל.

*
במדרש שוחר טוב והן לא יאמינו לי ,אמר
הקב"ה דילוטר אתה כו' ,בני
מאמינים הם כו' ואתה הבא נא ידך בחקיך,
אמר משה רבונו של עולם הגיע עת לקבל
גרים ,במעמד הר סיני אמר משה למה
הכיתני בצרעת עכ"ל) ,הובא בספר מאמר
מרדכי )]לר' מרדכי הוליש ,דירנפורט תע"ט[ שמות,
ד"ה באופן שני נ"ל(( .והנה כל הרואה ישתומם
על המראה הזה ,כי כולו מקשה מרישא
לסיפא.

ונראה לי לבאר על פי דרוש ,ומקודם אציג
פה עמדי מה שאמרתי על קושית
הרשב"א במסכת שבת דף פ"ח )ע"א(,
דגרסינן התם ,ויתיצבו בתחתית ההר )שמות
י"ט ,י"ז( ,מלמד שכפה עליהם הר כגיגית,
אמר רבא מכאן מודעה רבה לאורייתא,
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הדר וקבלוהו בימי אחשורוש ,והקשה על
זה הרשב"א )הובא בהכותב על עין יעקב שם( אם
כן מפני מה נחרב בית המקדש ראשון ,הא
היה להם טענת מודעה עכ"ל.
ונראה לי לתרץ ,דהנה הצפנת פענח חדש
ערך גלות אופן ג' ,כתב על פסוק
בסדר זו )שמות ג' ז'-ח'( ויאמר ה' ראה ראיתי
את עני עמי וגו' ,וארד להצילו מיד מצרים
ולהעלותו מן הארץ ההיא אל ארץ זבת חלב
ודבש ,דכוונתו כך הוא ,כיון שאמר הקב"ה
ראה ראיתי וגו' וארד להצילו ,ושמא
תקשה למשה הא עדיין לא נשלם הזמן,
אם כן חס ושלום יבואו על מקומם
הראשון כדי להשלים ,ואם כן מאי תועלת
בהצלה זו ,משום הכי אמר לו הקב"ה
ולהעלותו מן הארץ ההיא אל ארץ זבת
חלב ודבש ,ואיתא בגמרא )גיטין מ"ה (.דעבד
שברח מחוץ לארץ לארץ ישראל אין
מחזירין אותו ,ואם כן ממילא יהיה פטורים
מלהשיב לעבודתם כיון שיבואו לארץ
ישראל עכ"ל.
ולפענ"ד נראה לפרש הך קרא הנ"ל כמו
כן רק בתוספת ביאור ,דהנה
איתא במדרש )שמו"ר ג ,ד'( מי אנכי כי אלך
אל פרעה וגו' ,כך אמר משה ,וכי אני אנכי
שהבטחת )בראשית מ"ו ,ד'( ואנכי אעלך גם
עלה ע"ש .וכתב הזרע ברך שני למה
באמת לא הלך הקב"ה בעצמו ,היינו משום
דלא היה נשלם הזמן ולא היה גאולה
שלימה ,ומשום הכי לא הלך הקב"ה
בכבודו ובעצמו ע"ש) ,ועיין בסמוך מזה(.
אך באמת מצינו במדרש אחר )הגש"פ(
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דבאמת הקב"ה בכבודו ובעצמו הלך
למצרים שנאמר )שמות י"ב י"ב( ועברתי
בארץ מצרים אני ולא אחר ע"ש .ולפ"ז
קשה להיפך ,הא לא נשלם הזמן ולא יהיה
גאולה שלימה .אבל לדברי צפנת פענח לא
קשה מידי ,דכיון שהלכו לארץ ישראל
ממצרים ,אם כן הוי עבד שברח מחוץ
לארץ לארץ ישראל דאין מחזירין אותו
כנ"ל .וזהו פירש הקרא הנ"ל ,הנה ראה
ראיתי את עני עמי וגו' וארד להצילו וגו',
וארד דייקא שהוא בכבודו ובעצמו ירד
למצרים ,אך שמא תיקשי למשה הא לא
יהיה גאולה שלימה ,לזה מסיים ולהעלותו
לארץ זבת חלב ודבש ,ואם כן עבד שברח
מחוץ לארץ לארץ ישראל אין מחזירין
אותו ,וממילא יהיה הגאולה שלימה וק"ל.
אך הא חזינן דנחרב בית המקדש ושוב
הלכו לחוץ לארץ ,אמנם יש לומר כיון
דהטעם עבד שברח מחוץ לארץ לארץ
ישראל אין מחזירין אותו ,היינו משום כדי
שלא לבטלו מן המצות ע"ש בגמרא
בגיטין ,ואם כן ממילא כיון דבטלו המצות
כנודע ,ממילא הדר חל עלינו להשלים
השעבוד שנחסר במצרים לתשלום ת'
שנה .וכדאיתא באמת במפורשים משום
הכי היו בגלות בבל שבעים שנה דווקא,
היינו דאז נתמלא החשבון ,כיון דנגזר
)בראשית ט"ו ,י"ג( ועבדום ועינו אותם ארבע
מאות שנה ,דהיינו נגד עשרה עממין
שהבטיח לאברהם ,והוי מ"ם שנה לכל
אחד ,ובאמת לא נתן לאברהם רק ז'
עממין ,אם כן לא נשאר רק ר"פ שנים,
ורד"ו שנים היו במצרים ,ואם כן חסר עוד
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להשלים לר"פ שנים הנ"ל שבעים שנים,
והם ע' שנים שהיו בבבל עכ"ל) ,ועיין בעיר
דוד בבית המלך מזה(.
ולפי זה לא קשה מידי קושית הרשב"א
הנ"ל ,דהא באמת היה צריכין
להשלים הזמן של ת' שנה ,ומשום הכי
נחרב בית המקדש כדי להשלים כנ"ל ,אך
אף על פי כן העיקר היה על עזבם תורת
ה' ,דבלאו הכי היה דינם כעבד שברח
מחוץ לארץ לארץ ישראל דאין מחזירין
אותו כנ"ל ,מטעמא דלא יבטלו מהמצות,
מה שאין כן אם גם בארץ ישראל לא קיימו
המצות ,ממילא חל עליהם השעבוד שהיה
להם עוד להשלים מגלות מצרים כנ"ל,
משום הכי גלו אף שהיה להם מודעה רבה,
מחמת חוב הנשאר להם מקדמת דנא כנ"ל
וק"ל) .ועיין מזה מה שכתבתי בבית גאים(.
אמנם לפי זה יש לומר ,הא דאמר משה
והן לא יאמינו לי ,והכי ח"ו משה
יחשוד בכשרים ,אמנם לפי דברינו הנ"ל יש
לומר משה שפיר קאמר והן לא יאמינו לי,
לי דייקא ,ר"ל דלא יאמינו מחמת הוכחה
שלא בא הקב"ה בעצמו כמו שהבטיח
ואנכי אעלך וגו' כנ"ל במדרש ,וזהו לי לא
יאמינו .ואין לומר דלא היה גאולה שלימה,
הא עבד שברח מחוץ לארץ לארץ ישראל
אין מחזירין אותו כנ"ל) ,ואין לומר משום
שעתידין לחטוא ויבטלו המצות כנ"ל ,הא
אין דנין על שם סופו כנודע )עיין ר"ה ט"ז.((:
אמנם באמת יש לומר כל זה אי אמרינן
עבד שברח מחוץ לארץ לארץ ישראל אין
מחזירין אותו ,והיינו מהך קרא )דברים כ"ג
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ט"ז( לא תסגיר עבד אל אדוניו כדאיתא
בגמ' ע"ש ,אבל במדרש )עיין גיטין מ"ה(.
איתא על פסוק לא תסגיר וגו' ,דקאי על
גר שבא להתגייר ,אין מחזירין ולדחות
אותו אלא יקבלנו ע"ש .ולפ"ז שפיר יש
לומר דעבד שברח מחוץ לארץ לארץ
ישראל מחזירין אותו ,וקרא לא תסגיר קאי
על גר שנתגייר מקבלין אותו כנ"ל.
ולפי זה זהו התחלת המדרש הנ"ל ,והן לא
יאמינו לי ,אמר ליה הקב"ה דילטיר
אתה ,בני מאמינים הם ,ואתה הבא נא ידך
בחיקך והנה ידו מצורעת כשלג .והיה קשה
למשה מפני מה נענש ,דהא אף שבני
מאמינים הם ,מ"מ הכא לא יאמינו מחמת
שהקב"ה הבטיח ליעקב אנכי אעלך וגו'
כנ"ל במדרש .וצריך לומר דלא יהיה גאולה
שלימה ,וא"כ שפיר יאמינו אף שלא בא
הקב"ה בכבודו ובעצמו כנ"ל .וקשה ,הא
עבד שברח מחוץ לארץ לארץ ישראל ,אין
מחזירין אותו ,כדכתיב לא תסגיר עבד אל
אדוניו .וצ"ל ,דקרא קאי על גר שנתגייר
דמקבלין ממנו .וא"כ משום הכי שפיר
קאמר משה עתה הגיע עת לקבל גרים,
והיינו הערב רב ,ועיין צפנת פענח חדש
הנ"ל שכתב משה קבל הערב רב דהיה
סובר כדעת המדרש לא תסגיר קאי על
גרים ע"ש לענינו שם ,כן יש לומר על
מדרש שוחר טוב הנ"ל ,מחמת שראה
שהוכה בצרעת על שאמר והן לא יאמינו
וכנ"ל באריכות ,וק"ל.
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אך אף על פי כן במעמד הר סיני שפיר היה
קשה ליה למה הכתני בצרעת ,אף אם
לא תסגיר וגו' קאי על גרים ,דהא רש"י
באמת פירש דכבר נשלם הזמן משנולד
יצחק התחיל הגירות ,ע"ש פרשת בא )י"ב
מ'( ובמסכת מגילה פ"ק )ט' ,(.ולפי זה
ממילא הדרא הקושיא לדוכתיה למה לא
הלך הקב"ה בכבודו ובעצמו כמו שהבטיח
ואנכי אעלך וגו כנ"ל .אך המפורשים כתבו,
כל זה י"ל אי ארץ ישראל אינה מוחזקת,
דאז ארץ ישראל גם כן מיקרי ארץ לא
להם ,ושפיר קרינן כי גר יהיה זרעך בארץ
לא להם ,אף שיצחק לא היה רק בארץ
ישראל ,מכל מקום גם זה מקרי ארץ לא
להם כיון דאינו מוחזקת ,אבל אי ארץ
ישראל מוחזקת ,אז לא נוכל לומר
דחשבינן משנולד יצחק ,דכיון דיצחק לא
היה רק בארץ ישראל והוי ארץ שלהם,
)ע"ש במפרשים ובסדר הקודמים מה
שכתבתי מזה(.

תו אקדים מה דאיתא במדרש רבה
צ"ט א'( למה תרצדון הרים גבנונים
)תהלים ס"ח י"ז( ,בשעת מתן תורה היו
ההרים מדיינים זה עם זה עלי יתן התורה,
והשיב הקב"ה כולם גבנונים ,לשון גבן או
דק )ויקרא כ"א ,כ'( ,שאין לך הר וגבעה שאין
עליה עבודה זרה ,מה שאין כן על הר סיני
שהוא נקי מזה על כן עליו יתן התורה
ע"ש .והקשה העיון יעקב במסכת סוטה
)דף ה (.מכל מקום הוי ליתן התורה בהרי
ארץ ישראל ,דהוי ירושה להם ואין אדם
אוסר דבר שאינו שלו ,כדפריך בגמרא
)ב"ר
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דעבודה זרה )נ"ג (:על קרא
ואשריהם תשרפון באש ע"ש ,ותירוצם לא
שייך הכא ,ע"ש בעיון יעקב הנ"ל.
)דברים י"ב ,ג'(

ולפי זהו ביאור מדרש הנ"ל ,במה דסיים
במעמד הר סיני ,ר"ל שם במעמד הר
סיני היה קשה למשה למה בחר הר סיני
דווקא במקום מדבר ,ואי דכל הרים היו
בהם עבודה זרה כנ"ל ,קשה מ"מ הוי ליתן
בהרי ארץ ישראל ,דשם הוי ירושה ואין
אדם אוסר דבר שאינו שלו כקושית עיון
יעקב הנ"ל ,אלא וודאי צריך לומר דוודאי
ארץ ישראל אינה מוחזקת ,ואז לא הוי ארץ
ישראל ירושה רק מתנה כמו שכתבו
המפורשים מזה ,ולפי זה כיון דארץ ישראל
אינה מוחזקת ,הרי הגירות של יצחק גם כן
היה בארץ לא להם ,דאף שלא היה במקום
אחר רק בארץ ישראל ,מכל מקום גם ארץ
ישראל מיקרי ארץ לא להם כיון דארץ
ישראל אינה מוחזקת כנ"ל ,ולפי זה שפיר
נשלם הזמן ,דהא נוכל להצטרף מימי יצחק
כפירש"י הנ"ל ,ואם כן שפיר היה קשה
למשה אז במעמד הר סיני למה הכתני
בצרעת ,דהא שפיר אמרתי והן לא יאמינו
לי ,לי דייקא כנ"ל ,דיהיה להם הוכחה שלא
להאמין ,כיון שהקב"ה הבטיח ואנכי אעלך
וגו' וכעת אבוא אני להם לגאלם וכנ"ל
באריכות ודו"ק.

*
ולפי זה מתורץ עוד מדרש רבה בזו הסדר
)שמו"ר ה' ט"ז( ויאמר פרעה אתם משה
ואהרן למה תפריעו את העם הזה וגו' ,אתם
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למה ודבריכם למה ]וגו'[ ,שבטו של לוי פנוי
היה מעבודה עכ"ל .והוא תמוה מאד .ולפי
דברינו הנ"ל יבואר היטב ,רק אקדים מה
דאיתא בפרשת דרכים דרך מצרים )דרוש
ד'( הא דשבט לוי היה פנוי משעבוד
מצרים ,היינו כיון שלא נטלו חלק בארץ,
וכיון שלא היו יורשים משום הכי אין
צריכין לשלם חובת אביהם ע"ש .והנה כל
זה אי ארץ ישראל הוי ירושה ,אבל אי ארץ
ישראל הוי מתנה ולא ירושה ,א"כ הדרא
הקושיא לדוכתיה למה לא היה שבט לוי
בשעבוד מצרים כנ"ל .וכבר נזכר לעיל אי
ארץ ישראל הוי ירושה ,לא נוכל לומר
דכבר נשלם הזמן משנולד יצחק כנ"ל
באריכות ,דהיה יצחק בארץ ישראל דהוי
ארץ להם.
ולפי זה זהו ביאור המדרש הנ"ל ,ויאמר
פרעה אתם למה ,ר"ל למה אתם פנוי
מעבודה ,אלא וודאי צריך לומר דארץ
ישראל מוחזקת הוא והוי ירושה ,וכיון
שאתם אינם נוטלים חלק בארץ ישראל
אינם צריכין לשלם חובת אביהם כנ"ל ,אם
כן ממילא דבריכם למה ,במה שאתם
אומרים כבר בא זמן הגאולה ,הא עדיין לא
נשלם הזמן של ארבע מאות שנה ,וליכא
למימר גם גירות של יצחק בכלל הגזירה,
הא כתיב בארץ לא להם ,ויצחק לא היה
רק בארץ ישראל דהוי ארץ שלהם ,כיון
שמוחזקת היא לפי שאתם שבט לוי פנוים
מעבודה כנ"ל .וזה שמסיים המדרש שבט
לוי פנוי היו מעבודה ,ר"ל מהאי טעמא כיון
שלא נטלו חלק בארץ ישראל ,באמת כל
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שבט לוי פנוי היה מעבודה כמו שכתוב
הפרשת דרכים הנ"ל וק"ל.

*
במקראי הקודש )ג' י"א( ויאמר משה אל ה'
מי אנכי כי אלך אל פרעה וכי
אוציא את בני ישראל ממצרים ,ויאמר כי
אהיה עמך וגו'.

ויש לדקדק במלות כפל ,כי אלך ,וכי
אוציא וגו' .ועוד לענין מאי אמר
ממצרים ,והכי עד השתא לא ידעינן מזה
ששלח אותו להוציאם ממצרים ,והוי סגי
באומרו וכי אוציא את בני ישראל .ועוד
מאי היה התשובה של הקב"ה כי אהיה
עמך ,והכי סלקא דעתך דבלאו הכי ח"ו
היה סבור משה המקום לא יהיה בעזרו,
דמסתמא גם משה היה בוטח על זה,
ואפילו הכי אמר מי אנכי.
ונראה לי לבאר על פי מה שכבר הבאתי
לעיל בשם המדרש )שמו"ר ג' ד'( ,מי
אנכי ,אמר משה וכי אני הוא אנכי שכתב
)בראשית מ"ו ד'( ואנכי אעלך גם עלה .פירוש
שקרא תגר שלא הלך הקב"ה בעצמו
לגאלן .וראיתי תירוץ על זה בבגדי אהרן
פרשת וארא )דפוס חדש דף ק"מ( על פי מה
שכתב בזוהר ואתחנן )ח"ג רס"ה (.וז"ל אמר
ר' יוסי זכאי חולקיה דמשה דהכא אמר
אלקים ,דאמר ר' שמעון משה בדרגא
עילאי הוי איתאחד על שאר נביאים
מהימנא .תא חזי כתיב )שמות י"ט ,י"ט( משה
ידבר והאלהים יעננו בקול ,בקולו של
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משה ,בההיא קול דהוי אחיד ביה ,ועל זה
אמר לישראל אנכי ה' אלקיך ,דאיהו הוה
רב דרגא דקאי שכינה בגווייהו ,ואמר ר'
שמעון תנינין קללות שבתורת כהנים משה
מפי הגבורה אמרן ,ובמשנה תורה משה
מפי עצמו אמרן ,וכי סלקא דעתך שאפילו
אות זעירא אמר משה מגרמיה ,אלא מפי
עצמו מאי ניהו ,ההוא קול דאיהו אחיד
ביה ,ועל דא הללו מפי גבורה והללו מפי
עצמו ,ועל דא בכל אתר אלהיך והכא
אלהים עכ"ל .שמע מינה מזה המאמר,
שמשה היה לו דרגא יתירא והיה מלובש
בשכינה .והדיבור שהוציא ,היה מפי גבורה
ממש .נמצא בשליחות משה ,קיים מה
שאמר ואנכי אעלך ,דהוי כאילו הלך
בעצמו ,שהיה דבוק בשכינה ,עכ"ל הבגדי
אהרן הנ"ל.
תו אקדים מה שהקשה הנחלת בנימין
מצוה כ"ה סימן י"א ,לדעת מאן דאמר
דסבירא ליה דיצאו קודם זמנם ,קשה הא
הוי הפקעת הלוואה ,ואפילו של נכרי איכא
מאן דאמר דאסור ע"ש .אמנם אנכי
אמרתי לפי מה דאיתא בהרמב"ם הלכות
תשובה )פ"ו ה"ה( על קושיא למה נענשו
המצרים הא נגזר כן ועבדום וענו אותם,
היינו משום כלום בארץ מצרים כתיב,
בארץ לא להם כתיב ,ויוכל להיות בארץ
אחר ע"ש ,ואם כן ממילא מהאי טעמא
שוב לא הוי נמי הפקעת הלוואה ,דכלום
לוה אותם דווקא למצרים.
אמנם בש"ך על התורה
איתא דמצרים קודם לזכות
בישראל מצד מצרנות ,דכתיב )ע"פ בראשית
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ט"ו י"ח( נהר מצרים נהר פרת ,וגם ארץ
גושן כבר היה שייך לישראל שנתן פרעה
לשרה בכתובתה ע"ש ,ולפ"ז שפיר קושית
נחלת בנימין הנ"ל במקומה עומדת הא הוי
הפקעת הלוואה .וזהו שאמר משה מי אנכי
כי אלך אל פרעה ,והיינו רצונו לומר כמו
שכתב מדרש הנ"ל וכי אני הוא אנכי
שכתב ואנכי אעלך וגו'.
אך המפורשים כתבו על זה ,דלא נשלם
עדיין זמן ולא היה הגאולה שלימה,
משום הכי לא הלך עדיין הקב"ה בכבודו
ובעצמו לגאלם) ,עיין לעיל מזה באריכות(,
לזה אמר ומסיים וכי אני אוציא את בני
ישראל ,ר"ל הוצאה זו שאוציא את בני
ישראל הוא ממצרים ,ממצרים דייקא,
ובמצרים על כרחך ליכא למימר דלא
נשלם הזמן עדיין ,דא"כ הרי הוי הפקעת
הלוואה ,בשלמא אם היה בגלות ארץ
אחרת שפיר היה יכול לומר דסתמא כתיב
בארץ לא להם ,ולא פירש באיזהו ארץ
יהיה כנ"ל ,ולא הוי הפקעת הלוואה כנ"ל,
אבל במצרים הם ,וא"כ הרי הם קודמים
לזכות בהם לכל הארצות מצד מצרנות
כנ"ל בש"ך ,וא"כ שפיר קשה דהוי הפקעת
הלוואה כקושית נחלת בנימין הנ"ל .אלא
וודאי צריך לומר דבאמת כבר נשלם הזמן,
דחשבינן משנולד יצחק כפירש"י פרשת
בא )י"ב ,מ'( ,או תירוצים אחרים דהוי
השלמת הזמן ,אם כן שפיר קשה וכי אני
הוא אנכי שכתבת ואנכי אעלך וגו' כנ"ל.

)פרשתן ד"ה פן ירבה(

לזה השיב לו הקב"ה כי אהיה עמך ,עמך
דייקא ,שזהו היה למשה דרגא יתירא
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שהיה מלובש בשכינה ,והדיבור שהוציא
היה מפי גבורה ממש כנ"ל בזוהר ובבגדי
אהרן ,ואם כן שפיר בשליחותך מקויים
ואנכי אעלך כנ"ל ,וק"ל.

*
במדרש רבה סדר זו )ה' ,כ"ב( וז"ל והצל לא
הצלת ,ר' ישמעאל אומר והצל לא
הצלת וודאי ,ופירש הידי משה שם
שבוודאי אל יגאל אותם ע"ש .ור' עקיבא
אמר כך אמר משה ,יודע אני שאתה עתיד
לגאלן ,אך לא איכפת לך באותן הנתונים
תחת הבנין עכ"ל.

ויש לדקדק במאי פליגי ר' ישמעאל ור'
עקיבא הנ"ל .גם למה לדעת ר'
עקיבא השתא דווקא שאל משה על
הנתונים תחת הבנין ולא מקודם .וביותר
קשה מאי הא דאמר ר' ישמעאל והצל לא
הצלת וודאי ,שאין לו מובן כלל .ופירוש
ידי משה הנ"ל הוא עדיין חסר הבנה,
דמהיכי תיתי נימא דמשה לא יאמין חס
ושלום בגאולה דאמר והצל לא הצלת
וודאי.
ונראה לי לבאר על פי דרוש ,ואגב אציג
פה עמדי מה שבארתי הפסוקים
בסדר זו הנאמרים קודם מלת והצל לא
הצלת ,כתיב )ה' כ"ב( וישב משה אל ה'
ויאמר למה הרעותה לעם הזה למה ]זה[
שלחתני ,ומאז באתי אל פרעה וגו' הרע להם
הזה והצל לא הצלת .ויש לדקדק מאי היה
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שאלת משה באומרו למה הרעותה ,אי
שאלתו היה על עיקר שעבוד הפשוטי למה
נשתעבדו כלל ,אם כן וודאי קשה למה
המתין בשאלה זו עד בשובו מפרעה כבר,
ולמה לא שאל קושיא זו מקדמת דנא מיד
בתחלת השליחות למצרים .ואי באומרו
למה הרעותה הוא קאי על הוספת קש
ותבן שניתוסף עכשיו בבואו לפרעה ,א"כ
קשה מה זה שאמר אחר כך ומאז באתי
אל פרעה וגו' הרע לעם הזה ,הלא כבר
אמר למה הרעותה ,ותרתי למה לי .גם
קשה מתחלה שאל למה הרעותה ,משמע
דשעבוד הוא בחנם ,ואחר כך שאל מיד
למה שלחתני ,משמע דלא יהיה הגאולה
גם עכשיו .גם במה דמסיים והצל לא
הצלת הוא למותר ,דהא כבר ידעינן דלא
היה מציל.
ונראה לי לבאר הכל דרך דרוש בטוב טעם
ודעת בעז"ה .דכבר הבאתי לעיל
הא דשבט לוי לא היה בשעבוד מצרים,
היינו כיון דלא נטלו חלק בארץ ישראל,
ומשום הכי אין צריכין לשלם חובת
אביהם ,ולפי זה דארץ ישראל הוי ירושה
דמוחזקת מאבותינו ,ליכא למימר כמו
שפירש"י בפרשת בא )שמות י"ב מ'( דכבר
נשלם הזמן דחשבינן משנולד יצחק ,כיון
דיצחק לא היה רק בארץ ישראל וזה הוי
ארץ להם כיון דמוחזקת ,וכתיב )בראשית
ט"ו ,י"ג( גר יהיה זרעך בארץ לא להם דייקא,
)עיין מזה לעיל באריכות( .אך במפורשים
כתבו משום הכי יצאו קודם זמנם ממצרים,
משום דכבר היו משוקעים במ"ט שערי
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טומאה ,ואלו היו עוד שם רגע אחת לא
היה אפשר לצאת משם לעולם ,דהיו
נשקעים בשערי טומאה ע"ש.
תו אקדים מה דאיתא בנחלת בנימין מצוה
כ"ה סימן י"א ,דכל זה הוא דווקא אי
עבירה לשמה מותר ,דאם לא כן קשה
האיך יצאו קודם זמנם הא הוי הפקעת
הלואה ,ואיכא למאן דאמר אפילו לנכרי
אסור ,אבל אי עבירה לשמה מותר ,שפיר
יצאו מטעם הנ"ל כדי שלא ישקעו בשערי
טומאה ולא היו יכולין לצאת משם לעולם,
והוי עבירה לשמה להציל את ישראל ,ע"ש
בנחלת בנימין הנ"ל באריכות.
והנה לכאורה מוכח דעבירה לשמה אפילו
הכי עבירה מיקרי ,לפי מה דאיתא
בזרע ברך שני בשם המדרש  ,דהא
ניתוסף כעת השעבוד בקש ותבן לא ניתן
להם ,היה מחמת שבא אז קטרוג על
מכירת יוסף) ,ע"ש באריכות מה שכתב
למה דווקא באותו עת בא הקטרוג על
מכירת יוסף( .והנה במפורשים מצינו
דמכירת יוסף היה עבירה לשמה ,על פי
המדרש פרשת וישב )בראשית ל"ז ,ג'( וישנאו
אותו ,שעתיד לצאת ממנו ירבעם שעתיד
להשניאו לבעלים ע"ש ,וא"כ לפי זה
ממילא כיון שניתוסף קש ותבן לא ניתן
להם מחמת קטרוג של מכירת יוסף כנ"ל,
שמע מינה דעבירה לשמה אפילו הכי
עבירה מיקרי.
תו אקדים מה דאיתא מסכת שבועות פ"ק
)י"ג (:וכפר את מקדש הקודש )ויקרא ט"ז,
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ל"ג( ,זה לפני ולפנים כו' ,עם הקהל אלו
ישראל ,יכפר אלו הלווים ,ואמרינן התם
דאיצטרך קרא יתירא לרבות הלויים,
דלויים לא איקרי עם ע"ש .וכן אמרינין
פרק הזרוע במסכת חולין )קל"א (:דלויים
פטורים מליתן זרוע ולחיים וקיבה ,דכתיב
)דברים י' ג'( וזה יהיה משפט הכהנים מאת
העם ,ולויים אינם בכלל העם ע"ש.
ולפ"ז זהו ביאור כתובים הנ"ל ,ויאמר למה
הרעותה לעם הזה ,עם דייקא ,דהוא
ממעט שבט לוי דאינו בכלל שיעבוד ,והיינו
על כרחך מטעם דארץ ישראל מוחזקת
והוי ירושה ,וא"כ הם אינם יורשין ומשום
הכי אינם צריכין לשלם חוב אביהם כנ"ל,
ואם כן קשה למה ]זה[ שלחתני ,והא עדיין
לא נשלם הזמן של ארבע מאות שנה ,דאין
לומר דחשבינן משנולד יצחק ,קשה הא
יצחק לא היה רק בארץ ישראל ,וזה הוי
ארץ שלהם כיון דעל כרחך מוחזקת היא
כנ"ל ,וכתיב גר יהיה זרעך בארץ לא להם
כנ"ל .ואין לומר אף על פי שעדיין לא
נשלם הזמן יצאו משום דכבר משוקעים
במ"ט שערי טומאה וכנ"ל ,והוי עבירה
לשמה כדי להציל את ישראל כמ"ש
הנחלת בנימין הנ"ל ,לזה אמר תו ומאז
באתי אל פרעה וגו' הרע לעם הזה ,והיינו
הוספת קש ותבן ,וזה היה מחמת קטרוג
של מכירת יוסף כנ"ל במדרש וזרע ברך,
וא"כ על כרחך צריך לומר דעבירה לשמה
אפילו הכי עבירה מיקרי וכנ"ל באריכות,
ואם כן אם תאמר שעדיין לא נשלם הזמן
כנ"ל ,אם כן והצל לא הצלת וודאי כנ"ל
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במדרש ,ר"ל לעולם לא יצאו ממצרים,
דהשתא עדיין לא נשלם הזמן והוי הפקעת
הלוואה ,ואחר כך יהיו משוקעים כבר
בשערי טומאה ולא יכולין לצאת מעולם
כנ"ל ,כיון דעבירה לשמה אפילו הכי עבירה
מיקרי ,מחמת הוספת קש ותבן מפני
קטרוג של מכירת יוסף כנ"ל באריכות,
וק"ל.
ולפי זה הן הן דברי ר' ישמעאל במדרש
הנ"ל ,מה שאמר והצל לא הצלת
וודאי וכפירוש ידי משה הנ"ל שלעולם לא
יגאלם ,והיינו מחמת שיהיה משוקעים
בשערי טומאה ,וכעת אי אפשר מחמת
שעדיין לא נשלם הזמן כנ"ל ,וק"ל וקצרתי.

*
אך עדיין נשאר לנו עוד דקדוק אחד
בפסוקים הנ"ל ,מאי לישנא הצלה
דקאמר והצל לא הצלת ,והוי למימר
והוצאת לא הוצאת ,ומאי לשון הצלה.
ומשום הכי בא ר' עקיבא ואמר כך אמר
משה כו' ,ולדידיה באמת מפרשינן פירוש
אחר במקראי קודש הנ"ל ,כאשר אבאר
בעז"ה.
וכדי לבוא אל הענין אקדים עוד טעם ,מה
דאיתא בפרשת דרכים דרך מצרים
)דרוש ד'( למה שבט לוי לא היה בשעבוד,
היינו משום שעתידין להיות בעבודת
המשכן ע"ש .אך הקשה על זה ,הא מצינו
במדרש )שמו"ר א' ,ל"ו( שהיה קטרוג על עגל
על יציאת מצרים ,אך דלא היה משגיח ביה
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הקב"ה דאין דנין על שם סופו .ותירץ שם
דזהו חסדו וטובו ית' ב"ה ,על רעה לעתיד
אינו מסתכל ,מה שאין כן בהטבה דלעתיד
מסתכל ודנין אותם על שם סופם ע"ש .אך
על זה קשה מהא דאיתא במדרש )תנחומא
כי תשא פ' י"ט( שהיו נתונים תחת הבנין
ומתרעם משה על זה ,וצוה לו הקב"ה
שיטול אחד מהם ועשה פסל מיכה ע"ש.
וקשה מאי בכך ,הא אין דנין על שם סופו,
ומ"מ היה להם להצילם אותן הנתונין תחת
הבנין .אבל באמת מצינו בגמרא דחטא עגל
היה עבירה לשמה כדי להורות תשובה,
ע"ש במסכת עבודה זרה )ד' ,(:ואם כן אי
עבירה לשמה מותר לא הוי חטא עגל חטא
)ועיין במפורשים מזה(.
ואם כן זהו דברי משה למה הרעותה לעם
הזה ,עם ממעט שבט לוי כנ"ל ,וצריך
לומר משום דעתידין לעבודת במשכן ,אם
כן על כרחך דנין על שם סופו ,אם כן למה
]זה[ שלחתני ,הא יהיה קטרוג על עגל כנ"ל
במדרש .ואין לומר דחטא עגל לא הוי
חטא דהוי עבירה לשמה כנ"ל ,לזה אמר
ומאז באתי אל פרעה וגו' הרע לעם הזה,
והיינו הוספת קש ותבן בשביל קטרוג
מכירת יוסף ,וא"כ שמע מינה דעבירה
לשמה אפילו הכי עבירה מיקרי כנ"ל באופן
הראשון .ואם תאמר אף אי עבירה לשמה
אפילו הכי עבירה מיקרי ,מכל מקום לא
תשגיח בחטא עגל שעתידין לחטוא ,כי
דווקא לרעה העתידה אין אתה דן על שם
סופו ,מה שאין כן בהטבה העתידה שפיר
אתה דן ,ומשום הכי לא היה שבט לוי
בשעבוד כיון שעתידין לעבוד במשכן וכמו
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שכתב הפרשת דרכים הנ"ל ,לזה מסיים
שפיר והצל לא הצלת ,ר"ל למה לא הצלת
אותן הנתונים תחת הבנין ,ואי משום
דעתידין לחטוא כמו שהראת לי במיכה,
מכל מקום הא לרעה אין אתה דן על שם
סופו .והן דברי ר' עקיבא הנ"ל ,כך אמר
משה לא איכפת לך באותן הנתונים תחת
הבנין ,כיון דהוכיח מקודם דעל שם עתיד
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אין דנין לרעה על שם סופו כנ"ל באריכות
ודוק.
ולפי זה ,ר' ישמעאל ור' עקיבא פליגי
בהנהו תרי טעמים של פרשת
דרכים הנ"ל ,מאיזהו טעם לא נשתעבדו
שבט לוי במצרים ,וכל אחד מפרש מקראי
קודש הנ"ל לפי דרכו כנ"ל ,וק"ל.

פרשת וארא
במקראי קודש )ו' ט'( ולא שמעו אל משה
מקוצר רוח ומעבודה קשה וגו',
וידבר משה לפני ה' ]לאמר[ הן בני ישראל
לא שמעו אלי ואיך ישמעני פרעה וגו'.
ודקדקו המפורשים ,בשלמא מקוצר רוח
שפיר לא שמעו אל משה ,מה שאין כן
מעבודה קשה אין לו מובן ,דאדרבה מחמת
קושי השעבוד יותר היה לשמוע אל
הגאולה .וביותר קשה מה שאמר משה
אחר כך הן בני ישראל לא שמעו אלי ואיך
ישמעני פרעה ,על זה וודאי קשה ,בשלמא
ישראל לא שמעו אל משה ,דהא טעמם
בצידם מחמת קוצר רוח ועבודה קשה ,מה
שאין כן פרעה ,מדוע לא ישמע למשה.
ואם זולת זה איכא סברא דלא ישמע
פרעה ,אם כן לא שייך למיתלי בהא דאמר
הן בני ישראל לא שמעו אלי.

ונראה לי לבאר ,רק אקדים דבר נאה
ומתקבל בשם הגאון אדוני אבי נ"י

בתהילים )ק"ה ל"ו-ל"ז( ויך כל בכור ]בארצם[
ראשית לכל אונם ,ויוציאם בכסף וזהב ואין
בשבטיו כושל .והנה הפסוק הזה אין לו
מובן מאי ואין בשבטיו כושל ,והכי הוה
אמינא דיהיה בשבטיו כושל ,ע"ש פירש
רש"י .ושמעתי מהגאון אדוני אבי נ"י על
פי דרוש פירוש נאה ,על פי מה שהקשה
הפרשת דרכים בדרך מצרים )דרוש חמישי(
למה נענשו המצריים במיתה וממון ,הא
קיי"ל קים ליה בדרבה מיניה ,וזהו אפילו
בעכו"ם כמו שכתבו תוספות במסכת
עבודה זרה )ע"א :בד"ה בן נח( ע"ש .והנה
תירץ הגאון אדוני אבי נ"י על קושיא זו
בפשיטות ,על פי מה שהקשה הראב"ד
בהלכות תשובה )פרק ו' הל' ה'( למה נענשו
כלל המצריים ,הא נגזר מאת ה' ועבדים
ועינו אותם ,ותירץ שם שני תירוצים ,אחד
דלא נענשו מחמת השעבוד רק מחמת
שאמרו מי ה' ע"ש ,ועוד תירץ מחמת
קושי שעבוד ששעבדו בהם וזה לא היה
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בכלל הגזירה ע"ש .ואמר הגאון אדוני אבי
נ"י ,דשני תירוצים של הראב"ד הנ"ל הן
אמת ,ואם כן משום הכי נענשו במיתה
וממון ,היינו דמיתה נתחייבו מחמת שאמרו
מי ה' ,ותשלומין נתחייבו מחמת קושי
שעבוד ששעבדו בישראל ,ואם כן הוי
מיתה לזה ותשלומין לזה ולא אמרינן קים
ליה בדרבה מיניה כנודע )עיין סנהדרין י'(.
וק"ל.
אך במסכת שבת דף י' )ע"ב( איתא ,לעולם
אל ישנה אדם אחד מבניו ,בשביל שני
מלת שהוסיף יעקב ליוסף נתגלגל הדבר
וירדו אבותנו למצרים .והקשו תוספות )ד"ה
ה"ג( הא היה שעבוד מצרים מחמת במה
אדע .ותירצו ,קושי שעבוד היה מחמת
מכירת יוסף ,ע"ש .ולפי זה ,הרי גם קושי
שעבוד בכלל גזירה היה מחמת מכירת
יוסף ,ואם כן הדרא קושית הפרשת דרכים
הנ"ל לדוכתיה הא קים ליה בדרבה מיניה.
וליכא למימר דהוי מיתה לזה מחמת מי ה'
ותשלומין לזה מחמת קושי שעבוד ,הא
מחמת קושי שעבוד לא שייך להם עונש
כלל כיון דנגזר מחמת מכירת יוסף כנ"ל.
והנה עתה אמרינן להיפך ,כיון דחזינן
דבאמת נענשו המצרים במיתה
וממון ,וצריך לומר דהוה מיתה לזה
ותשלומין לזה כנ"ל ,ואם כן צריך לומר על
כרחך דמכירת יוסף לא היה חטא ,כאשר
המליצו עליהם המדרשים ומפורשים
בכמה טעמים ע"ש.
וזה ביאור הכתוב הנ"ל ויך כל בכור
]בארצם[ ראשית לכל אונם ויוציאם
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בכסף וזהב ,ר"ל דהיה מכת בכורות וגם
הוצאת ממון ,ואם כן הוי מיתה וממון,
וקשה הא קים ליה בדרבה מיניה ,וצריך
לומר על כרחך דהוי מיתה לזה מחמת
שאמרו מי ה' ,ותשלומין לזה מחמת קושי
שעבוד ששעבדו בישראל כנ"ל ,ואם כן
ממילא מזה מוכח ואין בשבטיו כושל ,ר"ל
מכשול של חטא כנודע ,והיינו מכירת יוסף
לא היה חטא אצל השבטים ,דאם לא כן
הרי היה צריך להיות קושי שעבוד מחמת
מכירת יוסף ,ואם כן היה בכלל הגזירה,
ואם כן קשה אמאי נידונו במיתה וממון
כנ"ל באריכות ,אלא וודאי ואין בשבטיו
כושל ,זהו שמעתי מאת הגאון אדוני אבי
נ"י וק"ל ודפח"ח) ,ראה ספר משען המים פרשת
בא דף י"ח ע"ב(.
תו אקדים מה דכתב בפרשת דרכים בדרך
מצרים )דרוש ה'( על הא דאיתא במסכת
ברכות )ט' (.שלא יאמר אותו צדיק,
ופירש"י אברהם ,ועבדום ועינו אותם קיים
בהם ,ואחרי כן יצאו ברכוש גדול לא קיים
בהם .דקשה והכי הקב"ה מצד עצמו לא
יקיים הבטחתו בלא תרעומת של אברהם
ע"ש .וכתב על פי מה דאיתא בבא קמא
)צ"ז (.ובבא מציעא )ס"ד (:התוקף עבדו של
חבירו ,אם מבטלו אותו ממלאכת רבו
חייב ,אבל אם אין מבטל אותו פטור ,ואף
דנכחוש עבדו ,דניחא ליה דלא ליסתר
עבדו .והנה אין ספק שישראל הם עבדים
למקום וכמו דכתיב )ויקרא כ"ה ,נ"ה( עבדי
הם ,ופרעה תקף בעבדיו של מקום ועשה
בהם מלאכה ,ואם ישראל היו עושין רצונו
של מקום פשיטא שהיו מצרים חייבין
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לשלם שכר פעולתם ,לפי שהיו מבטלים
ממלאכת רבם ,שלא היו יכולים לקיים
המצות בשעבוד שהיו להם ,ואין לך מבטל
ממלאכת רבו גדול מזה .אך לפי דרשות
רז"ל )ילקו"ש דברים רמז תתכ"ח( ,גוי מקרב גוי
)דברים ד' ל"ד( ,מה אלו עובדי עבודה זרה אף
אלו עובדי עבודה זרה ,ואם כן לא היו
עושים רצונו של מקום ,פשיטא דפטורין
מלשלם שכר פעולתם שהרי לא בטלו
אותם ממלאכת רבם ,ואדרבה ראוי
להחזיק להם טובה ,דאפשר בסיבת
השעבוד לא היה להם פנאי לחטוא,
וכדאמרינן ניחא לאדון דלא נסתריה עבדו,
וכל שכן אם בסבת השעבוד לא היו
חוטאים ,א"כ מן הדין אין להם ליקח ביזת
מצרים וביזת הים ,רק ה' ברוב חסדיו
הפליא לעשות עמהם שלא יאמר אותו
צדיק וכו' ,ע"ש באריכות ,אמנם זהו תוכן
דבריו.
תו אקדים מה שכתב הזרע ברך שני בסדר
זו ,על מה שאמר משה )ה' ,כ"ב( למה
הרעותה לעם הזה למה ]זה[ שלחתני .דכך
אמר משה ,למה הרעותה היינו קושי
שעבוד ,ואי כדעת הקדמונים דקושי
השעבוד היה משלים ,אם כן למה ]זה[
שלחתני ,והלא כתבת )בראשית מ"ו ,ד'( ואנכי
אעלך גם עלה ,כדאיתא במדרש בסדר
שמות )ג ,ה'( .בשלמא בלא זאת הייתי
אומר דלא נשלם הזמן ועדיין לא יהיה
גאולה שלימה ,מה שאין כן השתא דקושי
שעבוד היה משלים שפיר קשה למה
שלחתני ,ע"ש בזרע ברך הנ"ל באריכות,
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)ועיין מה שכתבתי מזה בסדר שמות(.
תו אקדים מה דאיתא במדרש רבה שמות
פרשה ו' סי' ד' ולא שמעו אל משה
מקוצר רוח וגו' ,שהיה קשה בעיניהם
לפרוש מעבודה זרה עכ"ל ע"ש.
וזהו ביאור המקראות הנ"ל ,ולא שמעו אל
משה דייקא ,ור"ל דהיה קשה להם
קושית זרע ברך הנ"ל ולמה לא מקיים
הקב"ה הבטחתו ואנכי אעלך וגו' ,ואין
לומר מחמת דלא יהיה גאולה שלימה ,לזה
אמר מקוצר רוח ,כפירוש מדרש הנ"ל
שהיה קשה בעיניהם לפרוש מעבודה זרה
כנ"ל ,ואם כן ממילא אין לשלם להם שכר
פעולתם כמו שכתב הפרשת דרכים הנ"ל,
כיון דאין מבטל ממלאכת רבם .וגם
מעבודה קשה ,ר"ל כיון דאין להם שכר
פעולה כנ"ל א"כ למה בא קושי שעבוד,
בלאו הכי הוה אמינא כדי לחייבם במיתה
וממון כמו שפירש הגאון אדוני אבי נ"י
כנ"ל באריכות דלהוי מיתה לזה ותשלומין
לזה ,ועל עיקר שעבוד היה גזירה כנ"ל,
משום הכי היה קושי שעבוד כדי לקיים ג"כ
וגם את הגוי דן אנכי ואחרי כן יצאו ברכוש
גדול כנ"ל ,אבל השתא מקוצר רוח שהיה
קשה לפרוש מעבודה זרה ,אם כן למה
להם לשלם שכר פעולתם ,אלא וודאי
דקושי שעבוד היה להשלים הזמן ,אם כן
משום הכי לא שמעו אל משה ,דהיה קשה
להם הא הקב"ה הבטיח ואנכי אעלך כנ"ל
בזרע ברך .וזהו שאמר משה אחר כך הן
בני ישראל לא שמעו אלי ,אלי דייקא ,ר"ל
רצונם הוא שהקב"ה בעצמו יבוא כנ"ל,
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ואם כן איך ישמעני פרעה ,הוא וודאי יסכים
דעתו לכך שהקב"ה בעצמו יבוא אליו
ודו"ק.

קושייתו בדרך מצרים ,דכיון דמעלו
בישראל דנקראים הקדש ,משום הכי נידונו
שפיר במיתה וממון וק"ל ,וזה פשוט.

*

אך בתפארת הגרשוני פרשת דברים
איתא ,הא דישראל נקראים קדושים,
היינו מחמת דהם זרע של יצחק דהיה
קודש להקריב בהר מוריה ע"ש.

ובזה בארתי נמי מדרש תמוה

)עיין מגלה

עמוקות אופן קצ"א ,ועי' מדבר קדמות

מערכת ק' אות י"ג במקו"ד( שר של מצרים היה
בידו שעיר של עזים ואיל של יצחק עכ"ל.
והנה רבים תמהו ,למה נקט הנהו תרי
דווקא בשעת יציאת מצרים.

ועל פי דברינו הנ"ל יבואר על נכון .רק
אקדים מה שאנכי רציתי לומר על
קושית פרשת דרכים הנ"ל ,למה נידונו
המצריים במיתה וממון ,הא קיי"ל קם ליה
בדרבה מיניה כנ"ל ,על פי מה שכתב
הפרשת דרכים גופא בדרך מצפה )דרוש כ"ו(
על פסוק בירמיה )ב' ג'( קודש ישראל לה'
כל אוכליו יאשמו רעה תבוא עליהם,
ומדקדק שם למה ליה כפל לשון רעה
תבוא כל אוכליו יאשמו ,ותירץ על פי דברי
תוספות פרק כל שעה )כ"ט (...ופרק אלו
נערות )כתובות ל (:דגבי הקדש לא אמרינן
קים ליה בדרבה מיניה ע"ש .ואם כן הכי
פירושא קודש ישראל לה' ,ואם כן כיון
דנקראים קודש ממילא כל אוכליו יאשמו,
היינו שצריכין לשלם מה שאכלו ,וגם רעה
תבוא עליהם שיענשו במיתה בידי שמים,
דגבי הקדש לא אמרינן קים ליה בדרבה
מיניה ,ע"ש בפרשת דרכים הנ"ל .ואם כן
ממילא זה התירוץ הוא נמי שייך על

ולפי זהו היה כוונת השר של מצרים בשעת
יציאת מצרים ,דאז ראה דנידונו
במיתה ,וגם וינצלו את מצרים דהוא ממון,
והיה קשה ליה הא קיי"ל קים ליה בדרבה
מיניה ,אך פן תאמר כתירוץ הגאון אדוני
אבי נ"י הנ"ל דהיה מיתה לזה מחמת מי ה'
ותשלומין לזה מחמת קושי שעבוד כנ"ל,
לזה נקיט בידו שעיר של עזים ,לקטרג על
וישחטו שעיר עזים )בראשית ל"ז ,ל"א( ,דהיינו
על מכירת יוסף ,דאם כן מפני זה היה צריך
להיות קושי שעבוד כנ"ל בשם תוספות
דשבת באריכות .אך פן תאמר כתירוץ דידי
דנקראים קודש ובהקדש לא אמרינן קם
ליה בדרבה מיניה ,לזה נקיט בידו איל של
יצחק ,ר"ל דנקרב איל תחתיו ולא הוא
בעצמו נקרב ,אם כן מהיכי תיתי יהיו
נקראים קודש ,בשלמא אם היה יצחק
נקרב אם כן הם זרעו שפיר היה מן ראוי
שנקראים קודש ,אבל באמת לא כן היה,
ואם כן שפיר קשה ליה למה נידונו במיתה
וממון ,הא קי"ל קים ליה בדרבה מיניה
כנ"ל וק"ל.

*
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ובזה נבוא לבאר נמי מדרש מכילתא
פט"ז( וז"ל ,אמר להם בן זומא עתידין
ישראל שלא להזכיר יציאת מצרים לעתיד
לבא ,שנאמר )ירמיה כ"ג ז'( לכן הנה ימים
באים ולא יאמרו חי ה' אשר העלה מארץ
מצרים .ר' נתן אומר דכתיב אשר העלה
ואשר הביא ,מכאן יציאת מצרים לעתיד
לבוא .ומנין שאומרים אלהי אברהם אלהי
יצחק ואלהי יעקב ,שנאמר )ג' י"ד( ויאמר
]עוד[ אלהים אל משה כה תאמר אל בני
ישראל ה' אלהי אבותיכם אלהי אברהם
אלהי יצחק ואלהי יעקב שלחני אליכם .ומנין
שמברכין על המזון ,שנאמר )דברים ח' ,י'(
ואכלת ושבעת וברכת עכ"ל .והנה המדרש
הזה תמוה מרישא לסיפא ,ואין לו חיבור
כלל.
)בא

ונראה לי לבאר על פי דרוש ועל פי דברינו
הנ"ל בעז"ה .ואקדים עוד מה
דאיתא ברבינו משה אלשיך ז"ל בפרשת
לך לך )י"ב ב'( למה פרטו אנשי כנסת
הגדולה בשמונה עשרה האבות כל אחד
ואחד בפני עצמו ,אלהי אברהם אלהי יצחק
ואלהי יעקב ,גם למה ביעקב קבעו לומר
ואלהי בוי"ו נוספת .היינו לפי שכל השלשה
אבות היה אצל אחד ואחד מדריגה יתירה,
שעל אברהם יחד הקב"ה שמו עליו אחר
מותו ,ואז היה נקרא אלהי אברהם ,יצחק
יחד שמו עליו עדייין בחייו ,אך סומא היה
וכבר נחלש כחו .אבל על יעקב היה נקרא
אלהי יעקב עדיין כשהיה בחייו ,והיה בריא
בגוף ונפש ,שנאמר )בראשית ל"ג כ'( ויקרא לו
אל אלהי ישראל ,ומשום הכי פרט בכל
אחד אלהי ,בשביל מדרגה שלו הנוספת.
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וכיון שביעקב היה המדריגה ביותר מכולם,
שיחד שמו עליו גם כשהיה בריא בגוף
ונפש ,משום הכי קבעו לומר בוי"ו נוספת
על המדריגה הנוספת עליו ,ע"ש ברבינו
משה אלשיך הנ"ל באריכות ,אמנם זה תוכן
כוונתו.
אך כל זה לפי מה דאיתא במגילה פרק ב'
)י"ח (.ויקרא לו אל ,שהקב"ה קרא
ליעקב אל ע"ש ,אם כן שפיר יש לומר
כנ"ל ,דבכל אחד היה מדריגה יתירה,
וביעקב מדריגה יותר מכולם כנ"ל .אמנם
לפי מה דאיתא במדרש רבה פרשת ויצא
)סימן ע"ט י'( ויקרא לו אל וגו' ,אמר הקב"ה
אפילו חזן הכנסת אינו נוטל שררה לעצמו
ואתה קורא לעצמך אל ,למחר בתך יוצאת
ומזנה ע"ש ,ואם כן לפי זה הרי אדרבה היה
ליעקב עונש על זה שנאמר ויקרא לו אל
וגו' כנ"ל ,ואם כן הדרא הקושיא לדוכתיה
למה פרט כל אחד ואחד מהאבות ,וליכא
למימר משום מדריגה יתירה דאיכא לכל
אחד כנ"ל ,קשה הא ביעקב לא היה
מדריגה יתירה ואדרבא נענש כנ"ל ,ואפילו
הכי מזכיר בפני עצמו ,ואדרבה עוד בוי"ו
נוספת וכנ"ל.
אך לכאורה נ"ל להוכיח כדעת הגמרא
דמגילה דויקרא לו אל וגו' היינו
הקב"ה קרא ליעקב אל) ,באמת צריך לומר
הא דנענש דינה ,היינו כיון שהיתה יצאנית,
כאידך מאן דאמר )במדרש שם סי' פ' ב'(
בפרשת ויצא שנאמר ותצא דינה ע"ש(,
ואם כן שפיר יש לומר כסברת האלשיך
הנ"ל ,דמשום הכי פרט כל אחד ואחד
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משום מדריגה יתירא שלו וכנ"ל ,דהנה
המפורשים הקשו ,בכמה מקומות משתבח
הקב"ה ביציאת מצרים ,מאי רבותא ,הא
תנאי שלים הוי גר יהיה זרעך וגו' ואחרי כן
יצאו וגו' ,ותירצו שהיה מדלג על ההרים
וגאלם קודם הזמן ,שלא היה ארבע מאות
שנה ,וזו היה רבותא ע"ש.
והנה כבר כתבתי בשם הזרע ברך ,דכתב
בשם הקדמונים דקושי שעבוד היה
משלים ,וא"כ לפי זה הקושיא במקומה
עומדת מאי רבותא הא תנאי שלים הוי
וכנ"ל .אכן לפי דעת תוספות במסכת שבת
שהבאתי לעיל דקושי שעבוד היה בשביל
מכירת יוסף ,א"כ שפיר יש לומר דאיכא
רבותא דיצאו קודם זמנם וכנ"ל .אך באמת
המפורשים כתבו דהיה להם תירוץ על
מכירת יוסף ,היינו משום שבא משתי
אחיות ,וכן איתא במדרש כשנמכר יוסף
אמר יעקב אוי לי שנשאתי שתי אחיות,
ע"ש בילקוט פרשת ויצא )רמז קי"ז( ,ולפי זה
אי מכירת יוסף כדין היה ,שפיר הקושיא
במקומה עומדת מאי רבותא ,כיון דכבר
נשלם הזמן מחמת קושי שעבוד כיון
דמכירת יוסף כדין היה .אמנם בציוני )פרשת
אחרי ד"ה עוד בסוד וכו'( איתא תירוץ על זה
הא דיעקב נשא שתי אחיות ,היינו הא
דהקרובות אסורות הוא מחמת כי למעלה
הקרובות מזווגת ,ואסור להשתמש
בשרביטו של מלך ,מה שאין כן ליעקב אל
נקרא ,שנאמר ויקרא לו אל וגו' עכ"ל ע"ש,
ולפ"ז כיון דיעקב כדין עשה בשתי אחיות,
אם כן מכירת יוסף היה שלא כדין ,ואם כן
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לפי זה היה צריך להיות קושי שעבוד
בשביל מכירת יוסף ,ואם כן שפיר איכא
רבותא דיצאו קודם זמנם וכנ"ל באריכות.
תו אקדים מה דאיתא תירוץ אחר על
קושיה זו מאי רבותא ,והוא במדרש
הנעלם )זוהר חדש (...וז"ל ,אנכי ה' אלקיך,
בהאי פיסקא שאיל רבי ייסא זעירא מן
חבריא את רבי שמעון בן יוחאי ,א"ל
שאילתא דא אית לי למשאל ממך ,בכל
אתר ואתר משתבח הקב"ה אשר הוצאתיך
מארץ מצרים ,מאי רבותא דהא תנאי
שלים הוי כי גר יהיה זרעך וגו' ואחרי כן
יצאו וגו' .אמר ליה ,הקב"ה לא התנה עם
ישראל אלא דיפקון מן גלותא דמצרים,
ולא מן תחות שעבודא דדחלא דמצרים
דהוה שריין תחות ארבעין ותשע דחלין
חילי במסאבותא ,ועביד הקב"ה ואפיק
יתהון מתמן ועאיל להון תחות ]מ"ט תרעין
דסוכלתנו[ ועל זה קמשתבח עכ"ל ע"ש.
תו אקדים מה דאיתא בבגדי אהרן סדר זו
על מדרש מכילתא הנ"ל ,דתנאים פליגי
בהנהו שני תירוצים הנ"ל ,דר' נתן סבר
כדעת מדרש הנעלם כנ"ל ,דרבותא הוי
דהוציאן ממ"ט שערי טומאה ,ואם כן הרי
גאולה יותר מלעתיד ,משום הכי סבירא
ליה דמזכירין יציאת מצרים לעתיד ,אבל
תנא קמא סבירא ליה דלא היו משוקעים
במ"ט שערי טומאה ,רק רבותא הוי דיצאו
קודם זמנם וכנ"ל ,ומשום הכי סבירא ליה
דאין מזכירין לעתיד יציאת מצרים ,דגאולה
עתידה היא יותר ,ע"ש באריכות .ואנכי
אמרתי בתוספת ביאור קצת ,דכיון דאם
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היו משוקעים יותר לא היו יכולין לצאת
משם לעולם כפירש"י פרשת בא וכדאיתא
במדרש רבה ע"ש ,אם כן ממילא שייך
וודאי גם לעתיד גאולה זו ,דעד היום היינו
משוקעים בשערי טומאה ,והבן וקצרתי.
ולפי זה זהו היה שאלה הראשונה של
המאמר הנ"ל ,אי היה אמרינן דאין
מזכירין לעתיד לבוא יציאת מצרים ,והיינו
על כרחך דלא הין משוקעים בשערי
טומאה כנ"ל ,ואם כן קשה מאי רבותא
דקא משתבח בכל אתר ואתר ביציאת
מצרים כנ"ל ,וצריך לומר דלא נשלם זמנם
וכנ"ל ,וקשה הא קושי שעבוד היה משלים,
וצריך לומר זה היה מחמת מכירת יוסף
כנ"ל בשם תוספות ,וקשה הא מכירת יוסף
כדין היה מחמת שתי אחיות כנ"ל ,וצריך
לומר דאחיות לא היה חטא כיון דיעקב
נקרא אל ,אם כן מותר להשתמש
בשרביטו של מלך כמו שכתב הציוני הנ"ל,
ואם כן ממילא צריך לומר ויקרא לו אל וגו'
היינו שהקב"ה קרא ליעקב אל כדעת גמרא
דמגילה וכנ"ל ,ואם כן לא היה קשה מנין
שאומרים אלהי אברהם ואלהי יצחק ואלהי
יעקב ,היינו שפרט כל אחד ואחד בפני
עצמו ,ויעקב עוד בוי"ו נוספת ,דהיה נוכל
לומר כסברת רבינו משה אלשיך הנ"ל כיון
דלכל אחד היה מדריגה יתירה וביעקב
מדריגה יותר מכולם שקרא בחייו אל וכנ"ל
באריכות .אבל כיון דר' נתן אמר דכתיב
אשר העלה ואשר הביא מכאן יציאת מצרים
לעתיד לבוא ,ועל כרחך צריך לומר דכבר
היה משוקעים בשערי טומאה ומשום הכי
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שייך גאולה זו גם לעתיד וכנ"ל ,וא"כ לפי
זה הרי י"ל משום הכי קמשתבח בכל אתר
ואתר ביציאת מצרים ,כתירוץ מדרש
הנעלם הנ"ל דהוי רבותא דהוציאן משערי
טומאה וכנ"ל ,ולעולם דכבר נשלם הזמן
מחמת קושי שעבוד ,דמכירת יוסף היה
כדין מחמת איסור שתי אחיות וכנ"ל
באריכות ,ואם כן שפיר קשה ומנין
שאומרים אלהי אברהם אלהי יצחק ואלהי
יעקב ,והיינו כקושית האלשיך הנ"ל למה
פרט כל האבות בפני עצמו וגם ביעקב
בוי"ו נוספת ,וליכא למימר כתירוצו דכל
אחד היה לו מדריגה יתירה כנ"ל ,קשה
מנא ליה דהא דכתיב ויקרא לו אל וגו' קאי
על הקב"ה ,דלמא יעקב קרא לעצמו אל
כדעת המדרש הנ"ל ,ואם כן מנא ליה גבי
יעקב דהיה לו מדריגה יתירא כלל ,ואם כן
שפיר קשה מנין שאומרים כל אחד ואחד
בפני עצמו.

*
ומשום הכי אמר שנאמר ,ויאמר אלקים אל
משה כה תאמר אל בני ישראל
אלקי אבותיהם אלקי אברהם אלקי יצחק
ואלהי יעקב שלחני אליכם ,והיינו על פי מה
שפירש הר"מ אלשיך הנ"ל על האי קרא
גם כן ,דלמה פרט כל אחד ואחד בפני
עצמו ומתחלה כללם יחד .וכתב בפרשת
שמות ,לפי מה שכתבתי בפרשת לך לך
אתי שפיר ,דהנה משה היה מתירא באשר
ששלח אותו הקב"ה בשם ה' אשר לא
נראה כך אל האבות ,כדכתיב וארא אל
אברהם וגו ושמי ה' לא נודעתי להם וגו',
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ואם כן לא יאמינו לו ,ומשום הכי צוה
הקב"ה לאמר ה' אלהי אבותיכם ,ר"ל
שזכות האבות בעצמם מסייעין ליה שנראה
לו הקב"ה בשם ה' ,ואם תאמר מי יאמר
לך דזה מהני ,משום הכי אמר לו אלהי
אברהם אלהי יצחק ואלהי יעקב ,ר"ל
שאומרים בכל אחד ואחד אלהי ,והיינו
מטעם שלש מדריגות הנ"ל ,על אברהם
יחד שמו אחר מותו ,ועל יצחק אף בחייו
אך שהיה סומא ונחלש כחו ,ועל יעקב
בחייו כשהיה בריא בגוף ונפש כנ"ל ,וקשה
למה באמת היה ליצחק ויעקב יתרון
מאברהם ,אלא על כרחך לפי שכל אחד
יש לו זכות ,אברהם לא היה לו כי אם זכות
עצמו ,וליצחק היה זכות עצמו ואברהם
אביו ,וליעקב היה זכות שלשתן ,לכך לא
היה אברהם כדאי ליחד שמו עליו כי אם
לאחר מותו ,ויצחק כאשר נחלש כחו והיה
סומא ,ויעקב אף כשהיה בריא ,ואם כן כמו
כן היה מהני זכות שלשתן למשה שנראה
אליו בשם ה' ,וזהו שכוללם מתחלה יחד
ואחר כך פרט אותך לראייה כנ"ל ,ע"ש
בר"מ אלשיך הנ"ל באריכות ,אמנם זה
תוכן כוונתו.
ואם כן מקרא הנ"ל שפיר מוכח דהיה
שלש מדריגות ,וזהו שהשיב ר' נתן
הנ"ל שנאמר ויאמר אלקים וגו' כה תאמר
וגו' אלהי אברהם אלהי יצחק ואלהי יעקב
שלחני אליכם ,וקשה קושית רבינו משה
אלשיך הנ"ל למה כוללם מתתחלה יחד
ואחר כך פרט אותם כל אחד ואחד ,אלא
על כרחך להורות שכל אחד ואחד היה לו
מדרגה יתירא בזכות אבותיו ,וכמו כן היה
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מהני זכות שלשתן למשה כנ"ל באריכות,
ואם כן ממילא מוכח שפיר שאומרים אלהי
אברהם אלהי יצחק ואלהי יעקב בוי"ו
נוספת ,בשביל כל אחד לפי מדרגתו
יתירא ,וכמו שכתב ר"מ אלשיך הנ"ל
בפרשת לך לך באריכות וק"ל.

*
אך לפי זה נתעורר קושיא אחריתי ,מנין
שמברכין ברכת המזון ,מה שבלאו הכי
לא היה קשה לו שאלה זו כאשר אבאר
בעז"ה ,דהנה לכאורה יש לומר לפי מה
שכתב הפרשת דרכים בדרך האתרים
דאיסור שתי אחיות על כרחך לא היה
חטא ,כיון דיצא מיעקב שבטי יה ,ואיתא
בקדושין מביאה אסורה אינם יוצאים בני
מהוגנים ,וכן כתבו המפורשים )משען המים
]לאבי המחבר[ ר"פ וישב( בשם של"ה ,ואם כן
על כרחך צריך לומר דשתי אחיות לא הוי
איסור ע"ש ,ואם כן לפי זה הרי יש לומר
בקיצור מוכח דהא דכתיב ויקרא לו אל וגו'
היינו שקב"ה קרא ליעקב אל ,דאם לא כן
הרי היה שתי אחיות חטא כנ"ל באריכות,
ואם כן האיך יצאו שבטי יה ,ואם כן
ממילא גם לר' נתן לא קשה ומנין
שאומרים אלהי אברהם וכו' ,דיש לומר
כמו שכתב האלשיך הנ"ל מחמת כל אחד
היה לו מדריגה יתירה וכנ"ל באריכות.
על כן נ"ל לבאר עוד הפעם קושיא זו מנין
שאומרים אלהי אברהם כו' ,דייקא לר'
נתן ,ומכח סברה זו דמביאה אסורה לא
יצאו בנים מהוגנים ,וכאשר אבאר .דהנה
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המפורשים כתבו בשם פענח רזא דרחל
ולאה משתי נשים נכריות היו ולא היו רק
אחיות מן האב ,ואין אבות לגוי )עי' יבמות
צ"ח (.ע"ש .אך כל זה אי לא יצאו מכלל בן
נח קודם מתן תורה ,אבל אי יצאו מכלל בן
נח מימות אברהם כאשר האריך מזה
הפרשת דרכים בדרך האתרים )דרוש א'(,
אם כן שפיר היו רחל ולאה אחיות.
אמנם ,לכאורה יש לומר על כרחך מוכח
דלא יצאו מכלל בן נח .דהנה רש"י
פירש פרשת בא )י"ב ,מ'( על קרא ומושב
בני ישראל אשר ישבו במצרים וגו',
דחשבינן משנולד יצחק ע"ש .והבאתי כמה
פעמים לעיל בסדר הקודמים בשם
המפורשים ,דכל זה אי ארץ ישראל אינה
מוחזקת ,אם כן שפיר היה מקוים ביצחק
אף שהיה בארץ ישראל גר יהיה זרעך
בארץ לא להם ,כיון דאינה מוחזקת.
משא"כ אי ארץ ישראל מוחזקת ,אם כן
הרי יצחק לא היה רק בארץ ישראל ,וזה
הוי ארץ שלהם כיון דמוחזקת היא ,ואם כן
האיך נוכל לחשוב גירות דיצחק ,הא כתיב
גר יהיה זרעך בארץ לא להם ע"ש .וגם זה
הבאתי שם בשם הפרשת דרכים )דרוש י"ז(,
דהך פלוגתא )בבא בתרא קי"ט (.אי דארץ
ישראל מוחזקת או לאו ,פליגי אי יצאו
מכלל בן נח או לאו ,לפי מה דאיתא בבבא
בתרא )ק (.הלוך לארכה ולרחבה )בראשית
י"ג ,י"ז( ,שקנה אברהם מקום הילוכה .ואם
כן ,הרי החזיק באמת אברהם בארץ
ישראל .אך אי יצאו מכלל בן נח אז שפיר
היה מהני חזקתו שלו ,אבל אי לא יצאו
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מכלל בן נח אם כן לא היה מהני חזקתו
של אברהם ,לפי מה שפסק הרמב"ם פ"א
מהלכות זכייה )הל' י"ד( ופ"א מהלכות
מכירה )הל' י"ז( דעכו"ם אינו קונה בחזקה,
ע"ש באריכות בדרך צדקה ובשאר מקומות
)דרוש א' ,ודרוש ט' ,ודרוש כ"ב( כמה פעמים
מזה .ולפי זה ממילא אי חשבינן משנולד
יצחק כפירוש רש"י הנ"ל ,על כרחך צריך
לומר דלא יצאו מכלל בני נח ,ואם כן שפיר
יש לומר דרחל ולאה לא היו אחיות כלל
דאין אבות לגוי כנ"ל.
ולפי זה יש לומר ,וודאי אי אמרינן אין
מזכירין יציאת מצרים לעתיד לבוא,
והיינו דלא היו משוקעים בשערי טומאה
וכנ"ל באופן הראשון באריכות מזה ,א"כ
שפיר יש לומר ,דאם כן קשה מאי רבותא
דקמשתבח כמה פעמים ביציאת מצרים,
וצריך לומר דלא נשלם הזמן כנ"ל ,וקשה
הא שפיר כבר נשלם הזמן מגירות של
יצחק כפירש"י הנ"ל ,וצריך לומר כיון
דיצחק לא היה רק בארץ ישראל ,וזה הוי
ארץ שלהם דמוחזקת היא ,וכתיב גר יהיה
זרעך בארץ לא להם כנ"ל ,ואם כן צריך
לומר על כרחך דיצאו מכלל בני נח ,דהא
עכו"ם אינו קונה בחזקה כמו שכתב
הפרשת דרכים הנ"ל ,ואם כן לפי זה קשה
האיך יצאו שבטי י"ה מאיסור שתי אחיות,
דאף שלא היו רק אחיות מן האב ,מ"מ הא
כבר יצאו מכלל בן נח מימות אברהם כנ"ל,
אלא וודאי כיון דיעקב נקרא אל מותר
להשתמש בשרביטו של מלך כמו שכתב
הציוני הנ"ל ,וא"כ לא קשה מנין שאומרים
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אלהי אברהם וכו' ,דיש לומר כמו שכתב
ר"מ אלשיך הנ"ל כיון דלכל אחד היה
מדריגה יתירה וכנ"ל באופן הראשון.
אבל לר' נתן דאמר מזכירין יציאת מצרים
לעתיד לבוא ,וא"כ צריך לומר דס"ל
דמשוקעים היו בשערי טומאה כנ"ל ,ולפי
זה יש לומר דזהו הוי רבותא ,ולעולם כבר
נשלם הזמן דחשבינן משנולד יצחק דלא
יצאו מכלל בני נח ,ולפ"ז שפיר קשה מנין
שאומרים אלהי אברהם כו' ,דממה נפשך
אי לא ס"ל הך סברא דמביאה אסורה יצאו
בנים שאינם מהוגנים ,א"כ בקיצור קשה
מנין שאומרים אלהי אברהם כו' ,דיש לומר
איסור שתי אחיות באמת הוי חטא וכנ"ל
באופן הראשון ,ואם כן מנא לך דויקרא לו
אל קאי על הקב"ה ,דלמא יעקב קרא
לעצמו אל כדעת מדרש הנ"ל .ואי דסבר
הך סברא מביאה אסוה לא יצאו בנים
מהוגנים ,מ"מ קשה מנ"ל דקרא קב"ה
ליעקב אל ,דלמא יעקב קרא לעצמו אל
כנ"ל ,ואפילו הכי שתי אחיות לא הוי חטא,
דאין אבות לגוי ,כיון דאחיות מן האב היו
כנ"ל ,ומנא ליה לר' נתן כלל דיצאו מכלל
בני נח קודם מתן תורה ,כיון דלדידיה יש
לומר שפיר דנשלם הזמן משנולד יצחק
וכנ"ל באריכות ,ושפיר קשה מנין שאומרים
אלהי אברהם כו' .ומשום הכי השיב לו
מקרא כה תאמר אל בני ישראל אלהי
אברהם אלהי יצחק ואלהי יעקב שלחני
אליכם ,והיינו כמו שכתבתי באריכות
באופן הראשון על פי פירוש ר"מ אלשיך
שם וק"ל.

*
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ולפי זה ממילא נבוא לבאר שאלתו
אחריתי דשאל השתא דווקא ומנין
שמברכין ברכת המזון ,ולא מקודם לכן.
דהנה לכאורה יש לומר דמוכח דמברכין
ברכת המזון ,על פי מה דאיתא במדרש
רבה פרשת וירא פ' מ"ט סי' ז' ,ושמרו
]דרך ה'[ לעשות צדקה ומשפט )בראשית
י"ח ,י"ט( ,הא כיצד ,אברהם היה מקבל
עוברים ושבים והיו אוכלים ושותים ,ואחר
כך אמר להם ברכו ואמרו ברוך אל עולם
שאכלנו משלו ,אם מקבל עליו ובריך הוי
אכלו ושתי ואזיל ,ואי לא מקבל עלה ובריך
הוי אמר ליה הב מה דעלך ,וכל מאן דהוי
חמי האי עקתא דהוי עקי ליה הוי אמר
ברוך אל עולם דאכלנו משלו ,הוי
לכתחילה צדקה ולבסוף משפט עכ"ל .ואם
כן לפי זה ממילא שמע מינה דצריכין לברך
ברכת המזון ,כמו שמצינו באברהם אבינו
דצוה לברך על המזון כנ"ל.
אך היפה תואר שם על המדרש הנ"ל,
דלמא קאי לעשות צדקה ומשפט על
ביצוע דין דהוי משפט וצדקה כדאיתא
בסנהדרין )ו :מקרא דשמואל ב' ח' ט"ו( .וראיתי
בספר מטה אהרן שכתב על המדרש הנ"ל
דס"ל כאידך מאן דאמר בסנהדרין )שם(
דביצוע דין אסור ע"ש .והנה הך מאן דאמר
דס"ל התם ביצוע דין אסור ,יליף מקרא
)תהלים י ,ג'( ובוצע בירך ניאץ ה' .ואידך ס"ל
דקאי על יהודה דאמר )בראשית ל"ז ,כ"ו( מה
בצע וגו' ,ומי שבירך אותו על זה ,זה בוצע
בירך ניאץ ה' ,דהוי ]ליה[ להשיבו אל אביו,
ע"ש פירש"י ,אבל לעולם דמותר לבצוע
דין.
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פרשת וארא

תו אקדים מה דאיתא במדרש
רמז רל"ד( שאלו תלמידים לר' טרפון
מפני מה זכה יהודה למלכות ,אמר להם
אמרו אתם ,אמרו ליה בזכות שאמר מה
בצע ,אמר להם דיי להצלה שתכפר על
המכירה כו' ,אם כן בזכות ישב נא עבדך
)בראשית מ"ג ל"ד( ,אמר להם מצינו שהערב
משלם בכל מקום .וכתב על זה בתפארת
הגרשוני בפרשת וישב ,על פי מה שכתב
רש"י על פסוק )שם מ"ט ,ט'( מטרף בני
עלית ,ממה שחשדוך בטרוף טורף יוסף
כו' ,בני עלית ,סלקת את עצמך ואמרת מה
בצע כו' .וא"כ כיון שאמר ר' טרפון דיי
להצלה שתכפר על המכירה ,אם כן אי
אפשר לפרש הפסוק מטרף בני וגו' על
הצלת יוסף ,כי גם הוא נתן ידו במכירה,
והא ראייה שצריך כפרה על זה ,והכפרה
היה במה שהציל אותו אחר כך ואמר מה
בצע .אלא על כרחך מוכרחים אנו לפרש
הקרא באופן אחר ,והוא זה דאיתא במדרש
רבה ריש פרשת ויגש )צ"ג ז'( ,ליש אובד
מבלי טרף ובני לביא יתפרדו )איוב ד' י"א(,
ליש אובד ,זה יהודה שמסר עצמו על
בנימין ,אמר שמא ימחול לי הקב"ה על
אותו עון שאמרתי לאבא טרוף טורף יוסף
עכ"ל .ואם כן יש לפרש המקרא מטרף בני
עלית על פי האופן הזה ,דהכי קאמר,
מטרף ,מן מה שאמרת טרוף וגו' ,עלית,
שכבר תקנת אותו עון על ידי שמסרת
נפשך על בנימין ואמר ישב נא עבדך וגו'.
ואם כן שפיר אמרו לר' טרפון ,כיון שהשיב
דיי להצלה שתכפר על המכירה ,אם כן
צ"ל מטרף בני עלית קאי שנמחול לו אותו
)ילק"ש בשלח
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עון על ידי שמסר נפשו על בנימין ,אם כן
זכה למלכות בזכות שאמר ישב נא עבדיך,
דכיון דמחמת זה נמחל לו מהקב"ה על
המכירה ,ממילא נשאר לו זכות של הצלה,
כי אין לומר הצלה מכפר על המכירה ,הלא
כבר מכופר מכח שמסר נפשו על בנימין.
ועל זה השיב ר' טרפון מצינו שהערב
משלם בכל מקום ,ממילא לא תיקן עון
מכירה במה שאמר ישב עבדיך וגו' ,ומשום
הכי אמר להם ר' טרפון בזכות שקפץ לים
לתחילה זכה למלכות כדאיתא שם במדרש
הנ"ל .זהו תוכן כוונתו של תפארת הגרשוני
הנ"ל ,ע"ש באריכות.
והנה אנכי כתבתי לעיל פרשת וישב בשם
הבגדי אהרן  ,דאי לא יצאו מכלל בני
נח שפיר הוי זכות ליהודה שאמר ישב
עבדיך וגו' ,לפי מה שפסקינן בחושן
משפט סימן קכ"ט )סעיף י'( דלא תבעינן
מערב תחלה בישראל ,ואם כן שפיר היה
יכול יהודה לילך לביתו ויתבע יעקב תחלה
מיוסף ע"ש ,אבל אי לא יצאו מכלל בני נח,
ובבני נח תבעינן מערב תחלה ,ואם כן
שפיר לא הוי זכות כי ערב משלם בכל
מקום) ,ע"ש מה שאנכי כתבתי על מדרש
הנ"ל באריכות(.
ולפי זה יש לומר ,וודאי אי אמרינן אין
מזכירין יציאת מצרים לעתיד לבוא,
אם כן על כרחך צריך לומר דיצאו מכלל
בני נח ,דאם לא כן הרי כבר נשלם הזמן
משנולד יצחק ,ואם כן מאי רבותא דקא
משתבח בכל מקום ביציאת מצרים כנ"ל
הכל באריכות ,אם כן לא היה קשה מנין
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שמברכין ברכת המזון ,דהא מוכח מקרא
ושמרו ]דרך ה'[ לעשות משפט צדקה,
והיינו כמדרש רבה הנ"ל דאברהם אבינו
צוה לברך על המזון ,דליכא למימר משפט
וצדקה קאי על ביצוע דין ,קשה הא כתיב
וצובע בירך וגו' ,וליכא למימר דזה קאי על
יהודה דהוי להשיבו אל אביו ,קשה הא על
המכירה כבר היה לו כפרה במה שאמר
ישב עבדיך וגו' ,דהא כיון דיצאו מכלל בני
נח ,ובישראל לא תבעינן מהערב תחלה,
ואפילו הכי אמר ישב עבדיך וגו' ,ואם כן
שפיר הוי ליה זכות בהצלה זו ,ואם כן
מהיכי תיתי נימא דניאץ ה' מי שבירך אותו
וכמו שכתב תפארת הגרשוני הנ"ל על
מדרש הנ"ל ,אלא וודאי בוצע בירך קאי על
ביצוע דין ,ואם כן צריך לומר ושמרו
לעשות צדקה ומשפט קאי על ברכת המזון
כנ"ל ,ולא קשה מידי מנין שמברכין ברככת
המזון כנ"ל.
אבל לר' נתן שפיר יש לומר דלא יצאו
מכלל בן נח ,ובאמת חשבינן משנולד
יצחק ,ואפילו הכי לא קשה מידי מאי
רבותא דמזכיר בכל מקום יציאת מצרים,
דכיון דהוציאם משערי טומאה כנ"ל
באריכות ,ואם כן לפי זה הרי יש לומר
במה שאמר יהודה ישב עבדך וגו' לא הוי
זכות ,דכיון בבני נח תבעינן מערב תחלה,
ושייך תירוץ ר' טרפון הנ"ל הערב משלם
בכל מקום כנ"ל ,ואם כן לפי זה שפיר לא
הוי זכות בהצלה דיהודה שאמר מה בצע,
דהוי להשיבו אל אביו כנ"ל ,ואם כן יש
לומר על זה קאי ובוצע בירך וגו' ,ולעולם
ביצוע דין מותר ,ועל זה קאי ושמרו
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לעשות צדקה ומשפט כקושית יפה תואר
הנ"ל ,ואם כן שפיר קשה מנין שמברכין
ברכת המזון ,וצריך לומר מקרא ואכלת
ושבעת וברכת וק"ל.
ואין להקשות למה פריך מיד הנהו תרי
שאלות לאהדדי ,מנין שמברכין
ברכת המזון ,ומנין שאומרים אלקי אברהם
וכו' ,כיון דתרווייהו יש לומר דקשה לר'
נתן דייקא וכנ"ל .אמנם לא קשה מידי ,דיש
לומר דאיכא למדחי דר' נתן סבר דשתי
אחיות היה חטא ,ולא ס"ל הך סברא
דמביאה אסורה יצאו בנים שאינם מהוגנים,
ואם כן ממילא ליכא למימר דבוצע בירך
קאי על יהודה ,דהוי להשיבו אל אביו ,דהא
כדין נמכר יוסף מחמת שתי אחיות כנ"ל
באריכות ,וכדאיתא במדרש כשנמכר יוסף
אמר יעקב אוי לי שנשאתי שתי אחיות
כנ"ל ,ואם כן צריך לומר דבוצע בירך קאי
על ביצוע דין ,ואם כן שפיר שמע מינה
ברכת המזון מקרא ושמרו צדקה ומשפט,
ומשום הכי לא שאל רק הך קושיא מנין
דאמרים אלקי אברהם ,דממה נפשך קשה
וכנ"ל הכל באריכות .וכיון שתירץ מקרא
אלהי אברהם וגו' שלחני אליכם ,והיינו
כפירוש האלשיך הנ"ל ,ואם כן על כרחך
צריך לומר דגם הוא ס"ל ויקרא לו אל
שקרא הקב"ה ליעקב אל כנ"ל באלשיך
באריכות ,ואם כן לפי זה ממילא שתי
אחיות לא הוי חטא ,כיון דנקרא אל מותר
להשתמש בשרביטו של מלך כמו שכתב
הציוני הנ"ל באריכות ,ואם כן מכירת יוסף
שלא כדין היה ,ואם כן שפיר יש לומר
ובוצע בירך וגו' קאי על יהודה ,דהוי
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להשיבו אל אביו ,ושמרו צדקה ומשפט
קאי על ביצוע דין כנ"ל באריכות ,ואם כן
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משום הכי שפיר השתא דווקא קשה מנין
שמברכין ברכות המזון כנ"ל ,ודוק וקצרתי.

פרשת בא
במקראי קודש )י' א'( וידבר ה' אל משה בא
אל פרעה כי אני הכבדתי את לבו
ואת לב עבדיו למען שיתי אותותי אלה
בקרבו ,ולמען תספר באזני בנך ובן בנך את
אשר התעללתי במצרים ]וגו'[ וידעתם כי אני
ה' וגו' .והנה נתקשו ביה ,מפני מה דווקא
במכה זו נאמר ולמען תספר באזני בנך וגו'.

ונראה לי לבאר על פי מה דאיתא במדרש
הנעלם פרשת יתרו )זהר חדש ריש
יתרו( בכל אתר ואתר משתבח קב"ה אשר
הוצאתיך מארץ מצרים ,מאי רבותא ,דהא
תנאי שלים הוי )בראשית ט"ו י"ג( גר יהיה
זרעך וגו' ואחרי כן יצאו וגו' )עיין בסדר
הקודם מזה באריכות( .ולכאורה אמרתי
לתרץ קושיא זו ,לפי מה שהקשה הרמב"ם
בהלכות תשובה )פ"ו ה"ה( למה נענשו
מצרים כלל ,הא כבר נגזר כן ועבדום וענו
אותם ,ותירץ שם ,כלום בארץ מצרים
כתיב ,בארץ לא להם כתיב ע"ש .והנה
איתא במדרש )מכילתא יתרו פרשה א' ,ובילק"ש
שם רמז רס"ט( מזל של מצרים היה מורה כל
עבד אינו יכול לברוח מהם ,אך הקב"ה
שידד המערכות ע"ש .ולפי זה שפיר
רבותא בכל אתר ואתר אנכי ה' אשר
הוצאתיך מארץ מצרים ,מארץ מצרים

דייקא ,דשם היה המזל שאין עבד יכול
לצאת ,ואפילו הכי הוצאתיך ושידד
המערכות ,וזה לא היה בכלל גזירה ,דכלום
בארץ מצרים כתיב כנ"ל וק"ל.
אך הראב"ד השיג שם על הרמב"ם הנ"ל,
וקושייתו תירץ ,משום הכי נענשו
שאמרו מי ה' ע"ש .ואם כן לדידיה צריך
לומר דארץ לא להם כולל כל הארצות ,מי
שישתעבד בהם רשאי ,ואם כן הוא הדין
נמי ממילא על זה קאי מה כתיב בתריה
ואחרי כן יצאו וגו' ,גם כן על כל הארצות,
ואם כן נסתר על כל הנ"ל .אבל לכאורה
מוכח כתירוץ הרמב"ם הנ"ל ,דאי כתירוץ
הראב"ד הנ"ל מחמת מי ה' ,קשה ,הא
תינח על פרעה ,על עבדיו מאי איכא
למימר ,דהלא רק פרעה אמר מי ה' כנודע,
אלא וודאי צריך לומר כתירוץ הרמב"ם
הנ"ל.
וזהו ביאור מקראות הנ"ל ,ויאמר ה' אל
משה בא אל פרעה כי אני הכבדתי את
לבו ואת לב עבדיו ,ואם תאמר מפני מה
היה הכבדת לב ,הלא לא חטאו כלל
מעיקרא כיון דגזר שלים הוי כנ"ל .לזה
אמר למען שיתי אותותי אלה בקרבו ,ר"ל
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על מה שאמר מי ה' ,ואותותי דייקא,
ומשום הכי הכבדתי את לב פרעה) ,ועיין
באלשיך ובשאר מפורשים ובצרור המור
דאותותי קאי על שם בן ד'( .ואם תאמר
תינח פרעה ,עבדיו מאי איכא למימר ,ולמה
הכבדתי את לב עבדיו וכנ"ל ,לזה אמר
למען תספר באזני בנך ובן בנך אשר
התעללתי במצרים ,וקשה מאי רבותא ,הא
תנאי שלים הוי וגם הגוי אשר יעבודו דן
אנכי ואחרי כן יצאו כקושית מדרש הנעלם
הנ"ל ,וצריך לומר דאשר התעללתי
במצרים דייקא ,דהייתי משדד המערכות,
דזה הוי רבותא ,וזה לא היה בכלל התנאי,
דכלום בארץ מצרים כתיב ,בארץ לא להם
כתיב כנ"ל ,ואם כן מהאי טעמא גופא
הכבדתי את לב עבדיו ,שהם גם כן חטאו
בשעבוד גופא ששעבדו בהם מעיקרא,
דכלום בארץ מצרים כתיב ,בארץ לא להם
כתיב ,וכתירוץ הרמב"ם הנ"ל וק"ל.

*
במדרש אמר פרעה מי ומי ההולכים )י' ח'(,
עתידים אתם אומרים )תהלים כד ,ג'(
מי יעלה בהר ה' ומי יקום במקום קדשו ,וזהו
מ"י ומ"י עכ"ל )הובא בעיר דוד ס' קע"ה(,
והוא תמוה מאד.

ונראה לי לבאר על פי מה שכתבו רז"ל
במסכת עבודה זרה )דף מ"ה ע"א(
במתניתין ,כל מקום שאתה מוצא הר
וגבעה שם הוי עבודה זרה ע"ש ,והקשה
תוספות )בד"ה כל מקום( בשם הירושלמי
האיך נבנה בית הבחירה על הר ,ותירץ על
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פי נביא היה ,והיינו שנביא גילה להם דעל
זה הר לא היה עבודה זרה) ,עיין במטה
אהרן שפירש כן( .והנה כל זה לישראל
גילה הנביא כן כנ"ל ,אבל לפרעה שפיר יש
לומר דהיה קשה קושית תוספות הנ"ל
האיך נבנה בית המקדש על הר ,שאין הר
וגבעה שלא היה עבודה זרה כנ"ל .ומכח זה
יש לומר דהיה סובר כיון דארץ ישראל
ירושה היא ,אם כן אין אדם אוסר דבר
שאינו שלו ,וכהאי גוונא פריך הגמרא
בעבודה זרה דף נ"ג ע"ב על ואשריהם
תשרפון באש )דברים י"ב ,ג'( ,מכדי ירושה
מאבותינו ואין אדם אוסר דבר שאינו שלו,
וע"ש.
תו אקדים מה שכבר הבאתי בסדר
הקודמים כמה פעמים ,הא דפירש
רש"י בסדר זו על קרא )י"ב ,מ'( ומושב בני
ישראל וגו' ,דחשבינן משנולד יצחק ,היינו
דווקא אי ארץ ישראל אינה מוחזקת ,אבל
אי ארץ ישראל מוחזקת לא נוכל להצטרף
גירות של יצחק ,כיון דלא היה רק בארץ
ישראל ,וזה הוי ארץ שלהם כיון דמוחזקת
היא ,וכתיב גר יהיה זרעך בארץ לא להם
)עין במפורשים ובסדר הקודמים באריכות
מזה(.
ולפי זה זהו שאמר פרעה הנ"ל מי ומי
ההולכים ,ר"ל מי ילך קודם שנשלם
הזמן אשר כבר נגזר ועבדום ארבע מאות
שנה ,ועדיין אין רק רד"ו שנה .וליכא
למימר כפירש"י דחשבינן משנולד יצחק,
לזה אמר עתידים אתם אומרים מי יעלה
בהר ה' ומי יקום במקום קדשו ,וקשה כיון
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דאמר מתחלה הר ואחר כך אמר במקום
קדשו ,משמע דמקום קדשו הוי בהר ,והא
אין הר שאין עבודה זרה כנ"ל .וצריך לומר,
כיון דירושה היא מאבותינו ,אין אדם אוסר
דבר שאינו שלו ,וכנ"ל .אם כן דכיון דארץ
ישראל ירושה היא ,ואם כן מוחזקת היא,
וממילא האיך נוכל לחשוב מגירות של
יצחק אשר לא היה רק בארץ ישראל ,וזה
הוי ארץ שלהם ,כיון דמוחזקת היא ,וכתיב
גר יהיה זרעך בארץ לא להם כנ"ל .וכיון
דלא נשלם הזמן ,מי ומי ההולכים נגד אשר
כבר נגזר ועבדום ארבע מאות שנה וכנ"ל,
וק"ל.

*
ובזה בארתי נמי משנה בפרק ערבי פסחים
)פסחים קט"ז (.והביא בעל הגדה בליל
פסח וז"ל ,רבן גמליאל אומר כל מי שלא
אמר שלשה דברים אלו בפסח לא יצא ידי
חובתו ,ואלו הן פסח מצה ומרור .פסח שאנו
אוכלין על שום מה ,על שום שפסח המקום
על בתי אבותינו במצרים כו' .מצה זו שאנו
אוכלין על שום מה ,על שום שלא הספיק
בצקם להחמיץ כו' ,שנאמר )שמות י"ב ,ל"ט(
כו' כי גורשו ממצרים ולא יוכלו להתמהמה
כו' .מרור זה שאנו אוכלין על שום מה ,על
שום שמררו המצרים את חייהם אבותינו
במצרים ,שנאמר )שמות א' י"ד( וימררו את
חייהם בעבודה קשה כו' .בכל דור ודור חייב
אדם לראות את עצמו כאלו הוא יצא
ממצרים ,שנאמר כו' ,לא את אבותינו גאל
הקב"ה אלא אף אותנו גאל עמהם שנאמר
כו' .והנה המשנה הזאת תמוה מאד ,מה
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קושיא ומה תירוץ ,הכל המה מפורשים
בפסוק .גם מה שאמר מצה זו ,מה דקדק
לשון זו .גם גבי מרור זה למה ליה .גם למה
לא הקשה על שלשתן יחד פסח מצה
מרור על שום מה .גם מה סמיכות יש במה
שמסיים בכל דור ודור חייב אדם לראות
את עצמו כאלו הוא יצא ממצרים וכו'.
ולפי דברינו הנ"ל יבואר על נכון ,רק
אקדים הגמרא דפסחים פרק כל
שעה )דף ל"ו (.לחם עוני פרט לעיסה
שנילושה ביין ושמן ודבש דברי רבי
עקיבא ,מאי טעמא לחם עוני )דברים ט"ז ג'(,
עני כתיב ,ורבי יוסי הגלילי סובר כתיב עני
וקרינן עוני ע"ש .נמצא אם יש אם למקרא,
שפיר יש לומר דיוצאין במצה שנילושה
בשמן ויין ודבש ,ואף על גב דכתיב לחם
עני ,עוני קרינן ,אבל אם יש אם למסורת,
אם כן מוכח דאינן יוצאין במצה שנילושה
ביין ושמן ודבש ,דעני כתיב.
תו אקדים מה דאיתא במסכת בבא בתרא
פרק יש נוחלין )קי"ט (:גבי בנות צלפחד,
משה קמספקא ליה אי ארץ ישראל
מוחזקת או לא ,דכתיב )שמות ו' ,ח( ונתתי
לכם מורשה ,ולשון ירושה היא ,או
דמורישין ואינן יורשין ע"ש .והקשה בעל
צדה לדרך )דברים ל"ג ד'( הא על כרחך מוכח
דמורשה לשון ירושה היא ,דכתיב )שם(
תורה צוה לנו משה מורשה ,ושם ליכא
למימר דמורישין ואינן יורשין ,ותירץ שם
דאל תיקרי מורשה אלא מאורסה כדאיתא
בגמרא )פסחים מ"ט (:ע"ש .וכתב הבגדי
אהרן פרשת בראשית ,כל זה אי יש אם
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למקרא ,אבל אם יש למסורת שפיר מוכח
דמורשה לשון ירושה היא וארץ ישראל
מוחזקת היא ,ע"ש באריכות.
תו אקדים מה שהקשו המפורשים

)עי' יפה

תואר שמו"ר פט"ו ס"ה ,ובבגדי אהרן פ' תרומה(

האיך יצא הקב"ה למצרים בעצמו ,הא
כתיב )דברים כ"ד ,י"א( בחוץ תעמוד והאיש
אשר אתה נושה בו .ותירצו דכל זה בתוך
זמן אם בא למשכנו ,אבל אם הולך לגביינא
שרי .ומשום הכי במכת בכורות שהלך
לגביינא דכבר נשלם הזמן לצאת ,היה
רשאי לכנוס בעצמו ע"ש .והנה כבר נזכר
לעיל ,אי ארץ ישראל מוחזקת לא נשלם
הזמן ,דלא נוכל לחשוב משנולד יצחק דהוי
ארץ שלהם הנ"ל באריכות.
ולפ"ז זהו שאמר רבן גמליאל פסח שאנו
אוכלין על שום מה ,על שום שפסח
המקום על בתי אבותינו ,פסח המקום
דייקא ,וקשה הא כתיב והאיש אשר אתה
נושה בו בחוץ תעמוד ,וצריך לומר דנשלם
הזמן דחשבינן משנולד יצחק וכנ"ל ,והלך
לגביינא כנ"ל ,ולפי זה צריך לומר דארץ
ישראל אינה מוחזקת כנ"ל באריכות ,ואם
כן צריך לומר מורשה דכתיב ונתתי לכם
מורשה לאו היינו לשון ירושה ,ואם כן
קשה קושית צדה לדרך הנ"ל הא כתיב
תורה צוה לנו מורשה ,וצריך לומר אל
תיקרי מורשה אלא מאורסה כנ"ל ,ואם כן
צריך לומר דיש אם למקרא כנ"ל ,ואם כן
לפי זה קשה מצה זו שאנו אוכלין על שום
מה ,מצה זו דייקא ,ולמה לא של שמן ויין
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ודבש ,דאין לומר לחם עני כתיב ,הא קרינן
עוני ויש אם למקרא כנ"ל.
אך יש עוד תירוץ במפורשים ,משום הכי
נכנס הקב"ה בכבודו ובעצמו למצרים
במכת בכורות ,מפני פיקוח נפש ,דישראל
היו משוקעים במ"ט שערי טומאה מחמת
שעבדו עבודה זרה במצרים ,ואם כן גם
עליהם היה הקטרוג כמו על המצרים,
ומשום הכי לא שלח שליח רק הלך בכבודו
ובעצמו ,מפני פיקוח נפש להציל את
ישראל ,ע"ש מזה באלשיך ז"ל )עי' מקץ מא,
לג-לו( .ולפי זה זהו שתירץ על שלא הספיק
בצקם להחמיץ שנאמר כי גורשו ולא יוכלו
להתמהמה ,והיינו כמו שכתבו המפורשים
כי ]אם[ היו שם נתעכב עוד רגע כבר היו
נשקעים בשערי טומאה ולא היו יוכלון
לצאת לעולם ,ואם כן ממילא משום הכי
נכנס הקב"ה בעצמו למצרים להציל את
ישראל והוי פיקוח נפש וכנ"ל.
וכעין זה הקשה נמי מרור זה שאנו אוכלין
על שום מה ,דמרור זה דייקא ,והיינו
על פי שהקשו המפורשים למה מצוה מן
המובחר במרור של חסא דיש בו קצת
מתיקות ,והלא יותר טוב היה לצאת במרור
המרורים לגמרי ,ותירץ המטה אהרן )עי'
בהגדש"פ בסימן "מרור"( בשם של"ה )מס' פסחים
פרק תורה אור אות קי"ז ,בשם התולעת יעקב(

שסוד הקושי שיעבוד כדי לזכך אותם בכור
הברזל לשבר זוהמת הנחש שיהיו ראוי
לקבל התורה ,וזולת זה לא היו ראוים
לקבל התורה מפני זוהמת הנחש ,ואם כן
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זהו הטעם שמצוה בחסא דווקא ,להורות
במרור היה קצת מתיקות ,דמחמת קושי
השיעבוד זכו לקבל התורה ע"ש .והן הן
דברי רבן גמליאל מרור זה שאנו אוכלין על
שום מה ,ר"ל למה מרור זה דווקא ,דהיינו
של חסא דיש בו קצת מתיקות ,ולמה לא
במרורים לגמרי כנ"ל .לזה אמר שנאמר
וימררו את חייהם בעבודה קשה ,וקשה למה
היה עבודה קשה ,דהא לא נגזר רק ועבדום
ועינו אותם סתם ,וצריך לומר הקושי
שיעבוד היה כדי לזכך אותם מזוהמת
הנחש כדי לקבל התורה ,ואם כן הרי היה
מתיקות במרור שמררו אותם ,ומשום הכי
אוכלין דווקא חסא כנ"ל.
ואם כן כיון דלפי הנ"ל עדיין לא נשלם
הזמן ויצאו כדי שלא שלא לשקעם
בשערי טומאה כנ"ל ,מצה שאנו אוכלין על
שום שלא יוכלו להתמהמה כנ"ל באריכות,
על זה מסיים שפיר בכל דור ודור חייב אדם
לראות את עצמו כאלו הוא יצא ממצרים,
דאי היה ח"ו נשקעים בשערי טומאה ,הרי
לא היו יכולין לצאת משם לעולם ,ואם כן
הרי אנו ובנינו ובני בנינו עדיין היינו
משועבדים לפרעה במצרים ,ומשום הכי מן
הראוי שכל אדם חייב לראות את עצמו
כאילו הוא יצא ממצרים ,כי לא את אבותינו
גאל אלא אף אותנו גאל עמהם ,דאם ח"ו
לא גאל את אבותינו אז ,אף גם היום הזה
היינו משועבדים לפרעה במצרים כנ"ל
ודוק.

*

נפש

˜‚Ù

ובאלה הדברים בארתי נמי דברי בעל
הגדה אשר צריכים ביאור,
באומרו ברוך שומר הבטחתו לישראל ברוך
הוא שהקב"ה חישב את הקץ לעשות כמה
שאמר לאברהם אבינו בברית בין הבתרים,
שנאמר )בראשית ט"ו ,י"ג( ידוע תדע כי גר יהיה
זרעך בארץ לא להם ועבדום ועינו אותם
ארבע מאות שנה וגם את הגוי אשר יעבודו
דן אנכי ואחרי כן יצאו ברכוש גדול .והיא
שעמדה לאבותינו ולנו שלא אחד בלבד עמד
עלינו לכלותינו אלא שבכל דור ודור עומדים
עלינו לכלותינו והקב"ה מצילנו מידם .צא
ולמד מה ביקש לבן הארמי לעשות ליעקב
אבינו ,שפרעה לא גזר אלא על הזכרים ולבן
ביקש לעקור את הכל ,שנאמר )דברים כ"ו ,ה'(
ארמי אובד את אבי וירד מצרימה ויגר שם
במתי מעט ויהי שם לגוי גדול עצום ורב .וירד
מצרימה אנוס על פי הדיבור כו' .במתי מעט
כמה שנאמר )דברים י' ,כ"ב( בשבעים נפש ירדו
אבותיך מצרימה ועתה שמך ה' אלהיך
ככוכבי השמים לרוב .ויהי שם לגוי גדול,
מלמד שהיו ישראל מצוינים שם .לגוי גדול
ועצום ,כמה שנאמר )שמות א' ,ז'( ובני ישראל
פרו וישרצו ויעצמו במאד מאד כו' .ורב כמה
שנאמר )יחזקאל ט"ז ,ז'( כו' ואת ערום ועריה.
והנה במאמרי בעל הגדה האלה רבו
הדקדוקים ,חדא מה קאמר ברוך
שומר הבטחתו ,והכי סלקא דעתך
שהקב"ה לא ישמור הבטחתו ,ומאי
רבותא ,ומהיכי תיתי שלא ישמור הבטחתו
חלילה .ועוד מאי שני פעמים ,ברוך שומר
כו' ברוך הוא .ועוד מאי לשון חישב הקץ
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לעשות .ועוד כמה שאמר לאברהם אבינו
כו' הוא מיותר ,והוי סגי כמה שנאמר ידוע
תדע .ועוד מה שדקדקו המפורשים למה
ליה לאתויי רישא דקרא ידוע תדע וגו' ,לא
הוי לאתויי רק ששומר הבטחתו ואחרי כן
יצאו וגו' .גם מה שייכות יש בהא דאמר
והיא שעמדה כו' להקודם .גם מתחלה
מדבר במצרים ,והכא מסיים שבכל דור
ודור עומדים עלינו כו' .גם מאי לשון צא
ולמד כו' ,מאי לימוד ילמד בזה .ועוד אמאי
קחשיב דווקא לבן ,הא גם עמלק היצר
לישראל ,וגם המן ביקש לעקור הכל .ועוד
למה מביא סיפא דקרא ויגר שם כו' ,לא
הוי לאתויי רק רישא דקרא ארמי אובד
אבי וגו' .גם מאי וירד מצרימה אנוס על פי
הדיבור ,מאי אנוס היה .גם למה לאתויי
ועתה שמך ה' אלהיך וגו' ,הוי סגי לאתויי
כמה שנאמר במתי מעט .גם מה שמספר
שהיו ישראל מצויינים שם ,דהיינו חשובים
כפירוש המפורשים ,מאי בעי בזה הסיפור.
וגם במה דמסמיך לזה ובני ישראל פרו
וישרצו כו' ,וכל סיפור מה בא להורות.
ולפי דברינו הנ"ל יבואר הכל בעז"ה ,דהנה
כבר נזכר לעיל דלא נשלם הזמן של
ארבע מאות שנה ,ואפילו הכי נגאלו ,דהיו
כבר משוקעים במ"ט שערי טומאה ,ואם
היו עוד רגע לא היו יכולין לצאת כנ"ל ,ואם
כן ממילא רב חסדו יתברך בזה שהפליא
אלינו שגזר ארבע מאות שנה להיות
במצרים ,ואפילו הכי גאל אותנו קודם זה
הזמן ,ודן המצרים בעשר מכות ,וגם אנחנו
יצאנו ברכוש גדול ,כמו שנגזר שיהיה אחר
ארבע מאות שנה שעבוד .אך הזרע ברך
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שני פרשת צו הקשה ,כיון שיצאו קודם
זמנם ממצרים כיון שהיו משוקעים בשערי
טומאה ,אם כן באמת קשה אמאי אמר
הקב"ה ידוע תדע כי גר יהיה זרעך וגו'
ארבע מאות שנה ,כיון שידע שלא יהיו כל
כך בגלות ע"ש .אמנם במפורשים אחרים
איתא תירוץ על זה ,דלא דווקא במצרים
קאמר ,אלא דישלימו בשאר גליות הנשאר
עוד להשלים ע"ש.
ולפי זה זהו תחלת דברי בעל הגדה הנ"ל,
ברוך שומר הבטחתו לישראל ,ר"ל
ששמר הבטחתו שיצאו ישראל ברכוש
גדול וביד הרמה אשר כל שמעם ירגזון ,אך
אם תאמר מאי רבותא בזה וכנ"ל ,לזה
פתח ואמר אף על פי כן ברוך הוא ,והיינו
שהקב"ה חישב את הקץ לעשות כמה שאמר
לאברהם אבינו ,ר"ל הלא תחלת מהשבה
של הקץ היה לעשות כמה שאמר לאברהם
אבינו ידוע תדע כי גר יהיה זרעך ארבע מאות
שנה ואחרי כן יצאו ,אבל באמת לא כן היה,
רק שיצאנו קודם זמן של ארבע מאות שנה
ברכוש גדול וביד הרמה ,וזה לא היה בכלל
התנאי כנ"ל ,ואם כן שפיר רבותא בזה,
ושפיר ראוי לומר ברוך הוא ששומר
הבטחתו ,דאף על פי שלא נתקיים התנאי
ועבדום כו' ארבע מאות שנה ,אפילו הכי
נתקיים ואחרי כן יצאו ברכוש גדול כנ"ל.
וזהו חישב לעשות ,באשר באמת לא היה
רק מחשבה אצלו יתברך ,אבל המעשה לא
היה רק רד"ו שנה .ואפשר שזהו הרמז
חישב את הקץ ,ר"ל הק"ץ שנים שנחסרו
מן הארבע מאות שנה ולא היה רק רד"ו
שנה ,ואותן ק"ץ שנים חישב גם כן לעשות,
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אבל לא עשה ,אם כן שפיר ברוך הוא
כנ"ל.
ובא וראה מה רב טובו שעשה בזה שגאל
אותם קודם זמנם ,כי אם היה ממתין
עד הזמן ח"ו היינו משוקעים בשערי
טומאה ,ואז לא היינו יכולים לצאת משם
לעולם ,והרי אנו ובנינו ובני בנינו
משועבדים היינו עדיין לפרעה במצרים
כנ"ל .וזהו שאמר והיא שעמדה לאבותינו
ולנו ,ר"ל מה שחישב לעשות ולא עשה
היא שעמדה לאבותינו וגם לנו ,כי לולי זאת
ח"ו היינו משוקעים בשערי טומאה גם
היום וכנ"ל .ואם תאמר והכי ח"ו יוציא
קב"ה דבריו לבטלה ,וכיון שידע שלא יהיה
ארבע מאות שנה למה אמר ארבע מאות
שנה כנ"ל בזרע ברך ,לזה מסיים ואמר
שלא אחד בלבד עמד עלינו לכלותינו אלא
שבכל דור ודור עומדים עלינו לכלותינו ,ר"ל
לא פרעה בלבד עמד עלינו ,אלא בכל דור
ודור עומדים עלינו ,והיינו ארבע מלכיות,
וממילא אז נשלים השנים שנחסרו כנ"ל
וק"ל.

*
אך כל זה אי שעבוד מצרים היה מחמת
במה אדע ,אם כן היה להיות מתחלה
ארבע מאות שנה כדכתיב ידוע תדע וגו',
ואם כן שפיר אמר ברוך הוא ואיכא רבותא
וכנ"ל ,אבל באמת מצינו דשעבוד מצרים
לא היה רק ]מחמת[ מכירת יוסף ,ואם כן
רד"ו שנה הם בהשלמת הזמן ,כדאיתא
בפרקי דרבי אליעזר משום הכי היו רד"ו
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שנה במצרים ,דעשרה שבטים מכרו את
יוסף על כ"ב שנים ,ועשרה פעמים כ"ב
הרי ר"כ שנים ,ועשר שנים נחסרו בעבור
שמתו השבטים בארץ הטומאה ,ואם כן
נשאר רד"ו ע"ש .ואם כן לפי זה מנא לן
כלל דחישב הקץ לעשות כמה שאמר
לאברהם ,דלמא לא היה רק ]מחמת[
מכירת יוסף וכנ"ל.
אמנם לכאורה מוכח גלות מצרים היה
מחמת במה אדע ,דהנה הזרע ברך
]ראשון[ כתב בפרשת כי תבוא )ד"ה אכן בני
לבן נחלקו עליו( על מה שאמר לבן ליעקב
)בראשית ל"א ,מ"ג( הבנים בני ובנות בנותי,
היינו משום דמצינו במדרש )ב"ר ע"ה ,ה'(
ויקרא יצחק אל יעקב ויברך אותו וגו' קום
לך פדנה ארם וגו' ,ברכו אותו בברכת
הגלות .והיינו ,כי על דעת כן שלחו אצל
לבן כדי שיקיים שם גלות שנגזר על
אברהם וזרעו .וזהו )בראשית כ"ח ,ה'( וישלח
וגו' אל לבן בן בתואל הארמי אחי רבקה
אם יעקב ועשו ,ופירש"י רבקה אם יעקב
ועשו ואינו יודע מה מלמדנו .אמנם לפענ"ד
מלמדנו טעם ששלחו דווקא אל לבן בן
בתואל וגו' ,לקיים שם הגלות ,שהוא
להיותו אם יעקב וגו' .והענין מבואר על פי
מה שאמרו רז"ל )פסחים פ"ז (:למה גלו
לבבל ששיגרן לבית אמם וגו' ע"ש ,ואף
]כאן[ שגרן לבית אמם ,דהיינו לארם אל
בתואל אחי אם יעקב דייקא ,באופן
שמתחלה לא ירד יעקב אלא לקיים שם
החוב של ארבע מאות שנה .וזהו שאמר
לבן בני ובנותי ,כיון שירד לקיים החוב ,ואם
כן עבדי הם ,וכתיב )שמות כ"א ,ד'( אם אדוניו
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יתן לו אשה האשה וילדיה תהיה לאדוניה.
ואמת כן היה מתחלה לסברת יצחק ,אלא
שקב"ה ידע רשעת ורוע לבב לבן הארמי,
וידע שלא יכול לסבול שעבודו של לבן כי
ביקש לעקור את הכל ,על כן לא קיים
אצלו החוב אלא במצרים .וזהו שאמר כאן
ארמי אובד אבי וירד מצרימה ,ר"ל לפי
שארמי אובד אבי וביקש לעקור את הכל,
נסתבב וירד מצרימה ,משום שגזירת
מצרים לא היתה כל כך קשה ,שפרעה לא
גזר אלא על הזכרים ולבן ביקש לעקור את
הכל ,עכ"ל הזרע ברך הנ"ל ע"ש באריכות
יותר .ואם כן לפי זה כיון דכתיב ארמי
אובד אבי וירד מצרימה ,מוכח דגלות
מצרים היה מחמת במה אדע ,דאי מחמת
מכירת יוסף ,מאי שייכות יש ליעקב הגלות
הזה דקאמר ארמי אובד אבי ומשום הכי
נסתבב וירד מצרימה כנ"ל ,דמשמע זולת
זה היה מקיים יעקב החוב אצל לבן כנ"ל,
הא עיקר גלות היה מחמת מכירת יוסף,
אלא וודאי גלות מצרים היה מחמת במה
אדע.
ועוד הוכחה יש דמכירת יוסף לא היה
חטא כלל ,דהנה המטה אהרן כתב
בשם המפורשים ,מה שנתברכו בריבוי
בנים היה בשביל קושי שעבוד ,שהגזירה
לא נגזר בקושי שעבוד ,והם עזרו לרעה
ע"ש היטב .ומפורשים אחרים כתבו,
דקושי שעבוד היה צריך להיות מחמת
שמכרו את יוסף למצרים וגרמו ליוסף
שעינו בכבל רגליו בבית אסורים עשר
שנים ,לכך נתענו במצרים הם גם כן ע"ש.
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ואם כן מכח ריבוי בנים ,צריך לומר שדין
עמהם היה במכירת יוסף.
וזהו שאמר המגיד ,אם תאמר מנא לך
שגלות מצרים היה מחמת במה אדע
ומשום הכי אומר אני ברוך הוא שחישב
הקץ לעשות כו' כנ"ל באריכות ,דלמא לא
היה רק מחמת מכירת יוסף ,וכבר נשלם
הזמן ברד"ו שנה כנ"ל בפרקי דרבי אליעזר.
לזה אמר שפיר צא ולמד ,ר"ל לימוד זה
דגלות מצרים היה מחמת במה אדע ,צא
ולמד מזה .והיינו דקשה מה בקש לבן
הארמי לעשות ליעקב אבינו שפרעה לא גזר
אלא על הזכרים ולבן ביקש לעקור את הכל
אף הבנות ,כמו שאמר בני ובנותי כנ"ל.
וצריך לומר כיון דיעקב בא לקיים אצלו
החוב ארבע מאות שנה ,ואם כן הוי עבדו,
וכתיב האשה וילדיה תהיה לאדוניה ,כנ"ל
בזרע ברך .וקשה מאי שייכות יש ליעקב
בגלות מצרים שהיה מחמת מכירת יוסף,
ואם תאמר מנא לך דגלות מצרים היינו
החוב שרצה ליעקב לקיים אצל לבן ,לזה
אמר שנאמר ארמי אובד אבי וירד מצרימה,
והיינו ר"ל לפי שארמי אובד אבי משום
הכי וירד מצרימה כמו שכתב זרע ברך
הנ"ל ,משמע זולת זה היה מקיים אותו
גלות של מצרים אצל לבן כנ"ל ,ואם כן אי
דגלות מצרים היה מחמת מכירת יוסף אם
כן מאי שייכות יש לזה לקיים יעקב אצל
לבן ,אלא וודאי דבאמת גלות מצרים לא
היה מחמת מכירת יוסף ,רק מחמת במה
אדע ,ושפיר שייכות גלות זה ליעקב .ועוד
ויגר שם במתי מעט ויהי לגוי גדול עצום ורב,
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והיינו מחמת קושי שעבוד ,והנה אי גלות
מצרים היה מחמת מכירת יוסף ,מן הראוי
להיות בקושי כמו שעינו אותו בבית
האסורים כנ"ל ,אלא וודאי צריך לומר
דהכל כדין עשו עם מכירת יוסף כנ"ל,
וגלות מצרים לא היה רק מחמת במה אדע,
ואפילו הכי יצאו לרד"ו שנה ,ואם כן שפיר
ברוך הוא שחישב הקץ לעשות ארבע
מאות שנה ולא עשה כנ"ל באריכות וק"ל.

*
אך היא גופא קשיא ,למה לא היה מכירת
יוסף חטא כלל כנ"ל .אמנם מצינו
במפורשים תירוץ על מכירת יוסף ,על פי
מה דאיתא במדרש ילקוט פרשת וישב
ראוי היה יעקב לירד בשלשלאות של ברזל
למצרים ,אמר הקב"ה בני בכורי ירד בבזיון,
לכך נתגלגל הדבר על ידי יוסף עכ"ל .ואם
כן הרי מן השמים היה נגזר שיוסף יבוא
למצרים .וכן איתא בהדיא במדרש )עיין עיר
דוד בית אהרן חדר ב' אות ק"ט( נורא עלילה
)תהלים ס"ו ,ה' ,ועיין מדרש תנחומא וישב סי' ד'(,
בעלילה באת שגזרת מיתה על הנהו סבי
דקטלו מחמת מכירת יוסף ,הלא אתה
גזרת ועבדום ועינו אותם וגו' .משמע אף
אם לא חטאו במכירת יוסף כלל גם כן היה
יעקב ובניו מוכרחים לירד מצרים ,אך
הקב"ה סובב בדבר שלא ירדו בשלשלאות
של ברזל כו' עכ"ל ,ואם כן משום הכי
מכירת יוסף לא היה חטא ,רק גלות מצרים
היה מחמת במה אדע כנ"ל.
ועוד הוכחה דמכירת יוסף לא היה חטא,
על פי מה דאיתא בספר כתר שם

טוב
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)להג"מ שם טוב מלמד זצ"ל ]ויניציאה שס"א[,

למה נמשלו ישראל
לכוכבים ,היינו כמו שכוכבים מאירים זה
לזה ,כך השבטים מאירים זה לזה,
דמאירים ומגינים היו זה על זה במצרים,
דכל זמן שאחד מן השבטים היה קיים לא
התחיל השעבוד .וכתב שם לפי זה מוכח
דהשבטים לא גרמו הגלות מצרים במכירת
יוסף ,דאם לא כן האיך יתכן לומר שכל
זמן שאחד קיים לא התחיל השעבוד ,דהא
הם עיקר הגרם בשעבוד הלזה עכ"ל .ואם
כן זהו נמי דברי המגיד הנ"ל ,עוד ראיה
דמכירת יוסף לא היה הגלות זה ,שנאמר
בשבעים נפש ירדו אבותיך מצרימה ועתה
שמך ה' אלהיך ככוכבי שמים לרוב ,וקשה
למה נמשלו לכוכבים ,וצריך לומר שהיו
מאירים ומגינים זה על זה במצרים ,שכל
זמן השבטים קיים לא התחיל השעבוד ,ואי
מחמת מכירת יוסף היה הרי הם היה עיקר
הגרם בזה ,אלא וודאי הגלות היה מחמת
במה אדע ,ושפיר ברוך הוא שחישב הקץ
כנ"ל וק"ל.
פ' שמות ע' מ"ח(

אך ברש"י פרשת דברים פירש על פסוק
)דברים א' י'( והנכם ]היום[ ככוכבי
השמים ,מה כוכבים חשובים אף אתם
חשובים ע"ש) ,לשון זה בשם רש"י נמצא גם
בשאר ספרי דרוש ,אבל ברש"י שלנו כתב משולים

כיום קיימים לעולם כחמה וכלבנה וככוכבים וכו'(,
וא"כ לפי זה יש לומר משום הכי מדמין
לכוכבים ,ואין ראיה מזה על מכירת יוסף
כנ"ל .לזה אמר המגיד ויהי שם לגוי גדול
מלמד שהיו ישראל מצויינים שם ,דהיינו
חשובים כפירוש המפורשים ,ואם כן למה
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נמשלו עוד לכוכבים לענין זה ,אלא וודאי
להורות שמגינים זה על זה כנ"ל ,ואם כן
שפיר מוכח דמכירת יוסף לא היה חטא
וכנ"ל.
אך באמת בספר כתר שם טוב הנ"ל איתא
עוד טעם דנמשלו לכוכבים ,מה
הכוכבים נכנסין ויוצאין במספר ,כמו
שנאמר )ישעיה מ' כ"ו( המוציא במספר
צבאם ,כן ישראל נכנסים ויוצאים במנין
ע"ש .וכדי לסתור זה אמר המגיד עוד ,לגוי
גדול ועצום כמה שנאמר ובני ישראל פרו
וישרצו ויעצמו במאד מאד ,ור"ל דיעצמו
במאד בלא ימד ולא יספר ,ואם כן ממילא
אינם יוצאים במספר ,וצריך לומר דנמשלו
לכוכבים דהיו מגינים זה על זה ,ואם כן
שפיר מוכח דמכירת יוסף לא היה חטא
וכנ"ל באריכות.
ועל זה מסיים ורב כמה שנאמר ,ר"ל עתה
הכר נא חסדו וטובו של הקב"ה

נפש

שאמרתי לעיל ברוך הוא ,ולו נאה לברך.
והיינו על פי מה דאיתא גמרא
כתוב אחד אומר )הושע ב' א'( והיה מספר
]בני ישראל[ כחול הים ,משמע שיש
מספר ,וכתוב אחד אומר אשר לא ימד ולא
יספר ,ומשני כאן בעושין רצונו של מקום
אז לא ימד ולא יספר ,וכאן באין עושין
רצונו של מקום ואז והיה מספר בני ישראל
ע"ש .ואם כן זהו שאמר ורב כמה שנאמר
)יחזקאל ט"ז ,ז'( רבבה כצמח השדה וגו' ותבוא
בעדי עדיים וגו' ,ואיתא בגמרא דסוטה )י"א(:
אל תקרי בעדי עדיים אלא בעדרי עדרים
ע"ש ,והיינו שיעצמו במאד מאד ,ובאמת
ואת ערום ועריה מן מצוות כדאיתא
במדרש על זה ע"ש .ואם כן לא זכו הוי,
ואפילו הכי ויעצמו במאד מאד אשר לא
ימד ולא יספר ,וזהו היה חסדו יתברך עלינו
במצרים .על כן עלינו לשבח על כל הטוב
אשר גמלנו בזה הגאולה ,ושפיר ברוך הוא,
וכנ"ל באריכות ,ודוק.
)יומא כ"ב(.

פרשת בשלח
איתא במדרש )מכילתא ר"פ בשלח( ויהי
בשלח בפרעה וגו' ולא נחם אלהים
דרך ארץ פלשתים כי קרוב הוא וגו' ,קרוב
שבועת אבימלך ]אם תשקור לי[ ולניני
ולנכדי )בראשית כ"א כ"ג( ,ועדיין היה נכדו קיים
עכ"ל .ויש לדקדק אמאי כתב המדרש
טעם אחר מה שמצינו בהדיא מפורש
בקרא גופיה ,דכתיב כי אמר אלקים פן

ינחם העם בראותם מלחמה ושבו מצרימה
וגו'.
ונ"ל לבאר ,ומקודם אבאר דברי רש"י
שפירש על קרא פן ינחם העם וגו'
וז"ל ,פן יחשבו מחשבה לשוב מצרימה כו'.
ומדקדק בספר ברכת שמואל מאי יחשבו
מחשבה לשוב מצרימה ,דמזה משמע הא

בתי

פרשת בשלח

אם לא מוליך אותם דרך פלשתים לא היה
להם לחשוב מחשבה ע"ש היטב.
ונ"ל לתרץ ,עפ"י מה שתירצו הקדמונים
הא דיצאו קודם זמנם ולא היה רק
רד"ו שנה ,וכתיב )בראשית ט"ו י"ג( ועבדום
ארבע מאות שנה ,היינו דקושי שעבוד היה
משלים .אמנם בסדר הקודמת הבאתי
בשם תוספות במס' שבת דף י' )ע"ב ד"ה ה"ג
נתגלגל( שכתבו קושי שעבוד היה מחמת
מכירת יוסף .אך התפארת הגרשוני פ' קרח
כתב דמכירת יוסף לא היה חטא ,עפ"י מה
דאיתא דיעקב נענש כן עבור שלא קיים
כיבוד אב כדאיתא במגלה )טז (:עי"ש .אך
זה תליא אי כיבוד אב משל אב או אף
משל בן ,דהנה הבגדי אהרן כתב כיון
שיעקב כינס כל האוצרות שם אצל לבן,
משום הכי לא היה ליעקב לחסור כיסו
בשביל אביו כי כיבוד אב ]משל אב[ ולא
משל בן ,וזהו ששלח יעקב לעשו לאמר לו
)בראשית ל"ב ו'( ויהי לי שור וחמור וגו' ,היינו
שלא יאמר עשו שיבוא עלי בחטא שלא
כיבדתי הורים ,לזה אמר ויהי לי שור וחמור
וגו' ,ר"ל שכנסתי לי כל האוצרות כאן ולא
בלתי אפשרי היה לחסור את לחמי בשביל
כיבוד אב יעו"ש באריכות מזה בפ' וישלח
)דף כ"ז ע"ד(.
תו אקדים מה שהקשה היפה תואר
נ"ד ד'( למה שהה אברהם בשמחת בניו
ז' דורות ,הלא אינם היו מצווים לקיים
שבועתו של אברהם ,והאריך למעניתו,
ותירץ שם שמשום כבוד אביהם נגעו בה.
)ב"ר

נפש
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וכתב התפארת הגרשוני דכל זה אי כיבוד
הוא משל בן ע"ש בפ' וישלח ,וכן כתב
בסדר זו )פ' בשלח( ע"ש.
תו אקדים מה דאיתא במדרש
שמות רמז רכ"ד( בראותם מלחמה ,היינו
מלחמה של שבט אפרים שיצאו קודם
זמנם ונהרגו בגת עיי"ש.
)ילקוט שמעוני

ולפ"ז י"ל זהו מחשבה שיש להם לחשוב
באם מוליכין אותן דרך פלשתים
כפירש"י הנ"ל ,והיינו דיהיה קשה להם
היכא היא שבועת אברהם שנשבע
לאבימלך ולניני ולנכדי ועדיין נכדו קיים
כנ"ל במדרש ,אלא ודאי צריך לומר דכיבוד
הוא משל אב ולא משל בן ,וממילא אז לא
צריכים לקיים שבועת אביהם כקושיית יפה
תואר הנ"ל ,וא"כ לפ"ז לא חטא יעקב
בכיבוד אב כיון דכנס האוצרות אצל לבן
כנ"ל וכיבוד אינו משל בן כנ"ל ,ולפ"ז
ממילא מכירת יוסף היה חטא ובשביל זה
היה צריך להיות קושי השעבוד כנ"ל,
וממילא יצאו קודם זמנם .ועל כן עתה
בראותם מלחמה של שבט אפרים שנהרגו
על שיצאו קודם זמנם כנ"ל במדרש ,א"כ
ממילא יעלה מורא עליהם לאמר ,הלא גם
אנחנו יצאנו קודם הזמן כנ"ל ,וג"כ המה
ח"ו בסכנה זו ,ומכח זה יחשבו מחשבה
לשוב מצרימה .וכל זה אם היה מוליכין
אותן דרך פלשתים כנ"ל ,מה שאין כן אם
לא באו דרך פלשתים כלל ,ממילא שוב
לא היה להם לחשוב מחשבה כלל ,די"ל
דקושי שעבוד היה משלים ,דמכירת יוסף
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לא היה חטא דכיבוד הוא אף משל בן
וכנ"ל באריכות .וזהו דברי רש"י הנ"ל פן
יחשבו מחשבה כו' וק"ל.
ולפ"ז מתורץ המדרש הנ"ל ,דשפיר קאמר
כי קרוב הוא ,היינו קרוב שבועת
אבימלך ועדיין נכדו קיים כנ"ל ,אך לפי
דקיי"ל ביו"ד סי' ר"מ )ס"ח( דכיבוד אב אינו
רק רק משל אב ע"ש בהגהה ,א"כ לא
צריכין לקיים שבועת אביהם כקושיית יפה
תואר הנ"ל ,ושפיר היה יכול להוליך אותם
דרך פלשתים ,לזה מסיים הקרא באומרו
כי אמר אלקים פן ינחם העם בראותם
מלחמה ,היינו של שבט אפרים כנ"ל
שנהרגו על שיצאו קודם זמנם ,וא"כ כיון
דנתוודע להם דכיבוד אינו רק משל אב,
מכח זה יהיה להם הוכחה דיצאו גם הם
קודם זמנם כנ"ל באריכות ,וא"כ ג"כ יעלה
מורה עליהם כנ"ל ויחשבו מחשבה לשוב
מצרימה כפירש"י הנ"ל ,ומשום הכי לא
נחם אלקים דרך ארץ פלשתים כנ"ל
באריכות וק"ל.

*
מדרש תמוה הובא במפורשים סדר זו
בשלח( ,הים ראה וינוס ,מה ראה
ברייתא דרבי ישמעאל ראה ,עכ"ל.
)פ'

ונ"ל לבאר עפ"י מה דהקשה הפרשת
דרכים בדרך האתרים )דרוש שני( על
הא דכתיב ביוסף )בראשית ל"ט י"ב( ויעזוב
בגדו וינס החוצה ,הא בן נח אין מצווה על

נפש

זה ,ולדעת הרמב"ם )הל' יסוה"ת פ"ה ה"ד( אם
לא עבר ונהרג הרי זה מתחייב בנפשו ע"ש,
א"כ הרי הסכין את עצמו שלא כדין ע"ש.
תו אקדים שתי הקדמות ,חדא מה דאיתא
במס' סנהדרין דף ע"ד )ע"ב( דרצה
לומר בן נח אינו מצווה על קידוש השם,
והיינו מדכתיב בנעמן )מלכים ב' ה' י"ח( לדבר
הזה יסלח ה' לעבדיך בבוא אדני בית רמון
והוא נשען על ידי בהשתחויתי ,וכתיב )פסוק
י"ט( ויאמר לו לך לשלום ,שאלישע הודה
לו לדבר ,ואם איתא שבן נח מצווה על
קידוש השם לא היה לאלישע להודות
לדבר איסור ,ודחי הש"ס דלמא התם
בצנעה הוי ולכן הודה לו אלישע ,אבל
לעולם בפרהסיא גם בן נח מצווה על
קידוש השם ע"ש .והקשה הכותנת אור
בעהמ"ח פנים מאירות בסדר וארא ,לפי
מה דאיתא בפסחים דף נ"ג )ע"ב( מה ראו
חנניה מישאל ועזריה שמסרו עצמן על
קדושת השם לתוך כבשן האש ,נשאו ק"ו
בעצמן מה צפרדע שאינן מצווין על קידוש
השם כתיב בהו )שמות ז' כ"ח( ועלו ]ובאו[
בבתיך ובתנוריך ובמשארותיך ,אימתי
משארות מצויים אצל התנור בשעה
שהתנור חם ,אנו שמצווין על קדושת השם
על אחת כמה וכמה .והקשו תוס' )ד"ה מה
ראו( מאי פריך מה ראו חנניה וכו' שמסרו
עצמן הלא בפהרסיא הוי ,ומקרא מלא הוא
בכל נפשיך )דברים ו' ה'( אפילו נוטל את
נפשיך )ברכות נ"ד ,(.ותירץ המהרש"א
בחידושי אגדות וז"ל שהם היו סוברים
כרבי ישמעאל )סנהדרין ע"ד (.דאמר מנין
שאומרים לו עבוד עבודה זרה שיעבור ואל
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יהרג תלמוד לומר )ויקרא י"ח ה'( וחי בהם
ולא שימות בהם ,יכול אפילו בפרהסיא
תלמוד לומר )שם כ"ב ל"ב (.ונקדשתי בתוך
בני ישראל ,ובצלם שהעמיד בבקעת דורא
לא היו מישראל עשרה ,א"כ פריך שפיר
מה ראו למסור עצמן לכבשן האש ,כיון
שהיה בצנעה לא היו מצווין על קידוש
השם ,ותירץ שלמדו ק"ו מצפרדעים .והנה
לפי פירוש מהרש"א הנ"ל קשה דהא כל
ק"ו ניתן לדרוש ,ואם איתא שחנניה
מישאל ועזריה למדו ק"ו שאף בצנעה
מחוייבים למסור על קידוש השם ,וא"כ אף
בני נח מצווין על קידוש השם אף בצנעה,
א"כ הדרא הקושיא לדוכתיה למה הודה
אלישע לדברי נעמן הא אפילו בצנעה איכא
איסור ,עכ"ל הפנים מאירות בספרו כותנות
אור הנ"ל.
תו אקדים מה דאיתא במדרש רבה פ'
וישב )פ"ד ה' ,פ"ז ח'( בזכות יוסף נקרע
הים ,בזכות ויעזוב בגדו וינס החוצה ע"ש.
ולפ"ז מתורץ היטב המדרש הנ"ל ,מה הים
ראה ,וינוס ,דר"ל ראה זכות יוסף
וינוס החוצה כנ"ל ,וקשה קושיית פרשת
דרכים הנ"ל הא אדרבה בזה עשה שלא
כדין שהסכין את עצמו כיון דבן נח אינו
מצווה על קידוש השם כנ"ל )עיין בפרשת
דרכים דרך האתרים שהקשה על המדרש
הלזה דקאמר בזכות יוסף נקרא הים קושיא
זו ע"ש( ,לזה אמר ברייתא דרבי ישמעאל
ראה ,והיינו ברייתא דרבי ישמעאל הידוע,
רבי ישמעאל אומר בשלש עשרה מדות
התורה נדרשת בהן מקל וחומר וכו',

נפש

˜ˆ‡

ונדרשת בהן דייקא ,והיינו דניתן לדרוש,
וא"כ כיון דק"ו ניתן לדרוש ממילא מוכח
דבני נח מצווין על קידוש השם מק"ו
דצפרדעים כנ"ל בפנים מאירות ובמהרש"א
הנ"ל ,וא"כ יוסף כדין וינס החוצה ,וא"כ
שפיר היה זכות יוסף בזה ,ומשום הכי
נקרע הים בזכותו כנ"ל וק"ל) .ועיין בסדר
ויקהל לקמן מ"ש על מדרש זה(.

*
במדרש אבכיר סדר זו
רמ"א( וז"ל ,בשעה שיצאו ישראל
ממצרים פתח עוזא שר של מצרים לפני
הקב"ה ואמר רבש"ע אומה זו שאתה מוציא
ממצרים יש לי עליהם דין ,שאתה אמרת
)בראשית ט"ו י"ג( ידוע תדע כי גר יהיה זרעך
וגו' וגזרת שיהיו משועבדים ארבע מאות
שנה ,ועדיין לא עברו רק פ"ו שנים ]משנולדה
מרים וכו'[ תן לי רשות ואחזירם תחת ידי
אומה שלי ,כשם שאתה קיים כך שבועתך
קיים ,באותו שעה השיבו הקב"ה לעוזא כלום
נתחייבו בניי שעבוד אלא בשביל דבר אחד
שאמר אברהם )שם פסוק ח'( במה אדע כי
אירשנה וכו' ,כלום בארץ מצרים אמרתי,
בארץ לא להם דברתי ,וכבר גלוי וידוע מיום
שנולד יצחק נעשו גירים וכבר שלמו להם
ארבע מאות שנה ,אין לך לשעבד בבניי כלום,
באותה שעה הציל הקב"ה את ישראל
ממצרים עכ"ל.
)עי' ילקוט שמעוני רמז

והנה במדרש הלזה רבו הדקדוקים .חדא,
מפני מה המתין עוזא עד שיצאו
ממצרים ולאמר תן לי רשות ואחזירם ,וכי
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וודאי לא טוב היה יותר לפניו לטעון טענה
זו שלא נשלם הזמן בעודם תחת ידו מיד
ששמע ממשה שרצה לגואלם .ועוד קשה
מה השיבו הקב"ה כלום נתחייבו בניי
שעבוד אלא בשביל דבר אחד ,מה לי אם
בשביל דבר אחד או שני דברים ,כיון דכבר
נשלם הזמן משנולד יצחק כמו שהשיב לו
אח"כ .ועוד קשה למה האריך כ"כ באומרו
כלום אמרתי בארץ מצרים כו' ,בקיצור הוי
להשיב משנולד יצחק היו גירים.
ונ"ל לבאר היטב ,עפ"י מה דאיתא
במפרשים )תורת חיים חולין צ"ב (.הא
דיצאו קודם זמנם היינו דישלימו בשאר ד'
מלכיות .אך הקשו על זה א"כ למה נטלו
שכר עבודה ,הא אין שכירות משתלמת
אלא לבסוף )קידושין מ"ח (:ע"ש )ובזרע ברך
פ' כי תבוא מזה( .ולפ"ז זהו התחלת
המדרש הנ"ל ,דוודאי בתחלת ביאת משה
לגואלם לא היה שום טענה לעוזא ,דהיה
סובר דישלימו השאר וכנ"ל .אמנם בשעה
שיצאו ממצרים אז ראה וידע וינצלו את
מצרים ,והיה קשה לו הא אין שכירות
משתלמת אלא לבסוף ,וצריך לומר דכבר
נשלם הזמן ,משום הכי טען ואמר עדיין לא
עבדו בהם רק פ"ו שנים וגזרת ועבדום
ארבע מאות שנה ,על כן תן לי רשות
ואחזירם כנ"ל .אמנם באמת כבר התחיל
הגירות משנולד יצחק כנ"ל שהשיבו לו
הקב"ה כן ,ושפיר היה כבר הסוף של
שעבוד כשיצאו ממצרים ושפיר נטלו שכר
העבודה.
אך אנכי הבאתי בסדר הקודמים בשם
הפרשת דרכים )דרוש י"ז( ושאר
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מפרשים ,דהא דנוכל לחשוב משנולד
יצחק היינו דווקא אם לא יצאו מכלל בני
נח קודם מתן תורה ,ואז לא קנה אברהם
ארץ ישראל בחזקה שהחזיק בה )ב"ב ק',(.
דעכו"ם אינו קונה בחזקה )שם ל"ה ,(:וא"כ
שפיר מקוים ביצחק גר יהיה זרעך בארץ
לא להם ,דגם ארץ ישראל מיקרי לא להם
כיון דאינה מוחזקת היא .מה שאין כן אי
כבר יצאו מכלל בני נח מימות אברהם ,א"כ
קנה אברהם ארץ ישראל בחזקה שלו ,וא"כ
ארץ שלהם הוי ולא נוכל לחשוב משנולד
יצחק דלא היה רק בארץ ישראל ,וכתיב גר
יהיה זרעך בארץ לא להם דווקא) ,עיין מזה
באריכות בסדר הקודמים כמה פעמים(.
אמנם לכאורה מוכח דלא יצאו מכלל בני
נח ,דהנה הרמב"ם כתב משום הכי
נענשו המצרים אף דנגזר מקדמת דנא
ועבדום ועינו אותם ,היינו דכלום בארץ
מצרים כתיב בארץ לא להם סתמא כתיב
ולא נגזר על המצריים דווקא ,ומשום הכי
נענשו ,ע"ש בהל' תשובה )פ"ו ה"ה( .אך
בש"ך על התורה )שמות א' י'( איתא
דישראל נשתעבדו במצרים דווקא ,כיון
שחטא אברהם במצרים ואמר לשרה אמרי
נא אחתי את )בראשית י"ב י"ג( ,דהיה לו
לבטוח בה' ע"ש ,וא"כ לפ"ז הרי נגזר
השעבוד במצרים .אמנם בפ' לך לך
כתבתי ,דאם לא יצאו מכלל בני נח אז
שפיר עבד אברהם בזה שאמר אמרי נא
אחותי את ,דבן נח אין מצווה על קידוש
השם ,וכתב הרמב"ם בהל' מלכים )עיין הל'
יסוה"ת פ"ה ה"ד( אם נהרג ולא עבר הרי זה
מתחייב בנפשו )ועיין מ"ש כבר בסדר זו

בתי
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לעיל מזה( ,וא"כ אדרבה אם הסכין את
עצמו היה עבירה בידו )עיין לעיל מזה
באריכות בפ' לך לך( .ולפ"ז אי יצאו מכלל
בני נח הרי חטא אברהם בשתי דברים
אשר בעבורם נגזר שעבוד מצרים ,אחד
שאמר אמרי נא אחותי את כמ"ש הש"ך
הנ"ל ,וגם במה שאמר במה אדע כנ"ל.
אבל אם לא יצאו מכלל בני נח אז לא
נשתעבדו במצרים רק מחמת במה אדע,
דזה שאמר אמרי נא אחותי את לא הוי
חטא כנ"ל באריכות.
וזהו שהשיב הקב"ה לעוזא כלום לא
נתחייבו בניי שעבוד רק בשביל דבר
אחד שאמר אברהם במה אדע כו' ,ודבר
אחד דווקא ,לאפוקי מה שאמר אמרי נא
אחותי את לא היה חטא ,והא ראיה כלום
בארץ מצרים אמרתי בארץ לא להם
דברתי ,ואי היה חטא אברהם באמרי נא
אחותי את היה לי לגזר במצרים דווקא
וכסברת הש"ך הנ"ל באמת ,אלא ודאי צ"ל
שלא חטא אברהם במה שאמר אמרי נא
אחותי את ,והיינו עכ"ח דלא יצאו מכלל
בני נח ,וא"כ בן נח אינו מצווה על קידוש
השם ,ואדרבה להיפך אם הסכין את עצמו
היה עבירה בידו כנ"ל באריכות .וממילא
כיון שלא יצאו מכלל בני נח ,אז גם ארץ
ישראל מיקרי ארץ לא להם עדיין כנ"ל
באריכות ,וא"כ כבר גלוי וידוע משנולד
יצחק נעשו גירים וכבר שלמו ארבע מאות
שנה ,ומשום הכי באותה שעה הציל
הקב"ה את ישראל ממצרים בטענה
מעלייתא וק"ל.

*
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במס' סוטה דף ל' )ע"ב( גרסינן ,בו ביום
דרש רבי עקיבא ,כשעלו ישראל מן
הים נתנו עיניהם לומר שירה ,וכיצד אמרו
שירה ,כגדול המקרא את הלל והן עונין אחריו
ראשי פרקים כו' אשירה לה' כו' עכ"ל .ויש
לדקדק למה דווקא בו ביום דרש דרוש
הלזה.
ובבואי למדינה זו על הרבנות ק"ק שנאטיך
פ' בשלח שנתקנ"ג לפ"ק ,אמרתי
דרך דרוש על המאמר הנ"ל ,עפ"י דמצינו
שני טעמים למה נתנה תורה במדבר
דווקא ,חדא משום השבטים שזה יאמר
בחלקי וזה יאמר בחלקי יותן התורה ע"ש
במדרש )עי' במדב"ר י"ט כ"ו( ,ועוד טעם איתא
במדרש )ב"ר צ"ט א'( שאין לך הר וגבעה
שאין עליה עבודה זרה ,משום הכי נתנה
על הר סיני דווקא ,וזהו למה תרצדון הרים
גבנונים )תהלים ס"ח י"ז( ,לשון גבן או דק
)ויקרא כ"א כ'( ,משום לתא דעבודה זרה נדחו
ע"ש.

והנה הנפק"מ בין שני טעמים הנ"ל ,עפ"י
מה דאיתא במס' עבודה זרה דף נ"ג
ע"ב ,ואשריהם תשרפון באש )דברים י"ב ג'(,
מכדי ירושה היא מאבותיהם ואין אדם
אוסר דבר שאינו שלו ,ומשני כיון דפלחו
לעגל גליא דעתייהו דניחא להו ע"ש .והנה
לפ"ז אי ארץ ישראל מוחזקת היא והוי
ירושה ,א"כ שפיר קשה למה במדבר
דווקא נתנה תורה ,ואין לומר משום עבודה
זרה ,קשה קושיית גמ' הנ"ל מכדי ירושה
היא להם ואין אדם אוסר דבר שאינו שלו
כנ"ל ,ותירוצו דגמ' לא שייך עדיין דמתן
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תורה קודם מעשה עגל היה ,וצריך לומר
כאידך טעם מפני השבטים ,אבל להך טעם
מפני עבודה זרה צריך לומר דארץ ישראל
אינה מוחזקת ולא הוי ירושה.
ועוד נפק"מ ,אי ירושלים נתחלקה
לשבטים אז שפיר י"ל מפני
השבטים וכנ"ל ,מה שאין כן אי ירושלים
לא נתחלקה הוי ליתן על הרי ירושלים דכל
השבטים שווים בה )וכן איתא בתפארת
הגרשוני בפ' קרח ע"ש( ,וצריך לומר כטעם
ב' מפני עבודה זרה ,,ואז צריך לומר דארץ
ישראל אינה מוחזקת וכנ"ל.
תו אקדים מה דאיתא בזרע ברך שני
שמות( הך פלוגתא אי ירושלים נתחלקה
או לאו ,תליא אי מכירת יוסף היה חטא אז
שפיר נתחלקה ירושלים כדי שיבנה בית
המקדש בחלקו של בנימין ,כדאיתא
במדרש )ב"ר צ"ט א'( משום הכי נבנה בחלקו
של בנימין כיון דלא חטא במכירת יוסף
ע"ש ,אבל אי מכירת יוסף לא היה חטא
אז ירושלים לא נתחלקה כדי שיהיה יד
כולם שווים בה בבית המקדש ע"ש
באריכות )ולקמן בפ' יתרו הבאתי לשונו
באריכות(.
)פ'

תו אקדים מה דאיתא במס' ב"ב דף קי"ט
ע"ב דמשום הכי קמסתפקי ליה אי
ארץ ישראל מוחזקת מאבותינו ,דכתיב
)שמות ו' ח'( ונתתי ]אותה[ לכם מורשה כו',
ירושה לכם מאבותיכם ,או דלמא ארץ
ישראל אינה מוחזקת ומורשה היינו
שמורישין ואינו יורשין כו' ,ואי תימא האיך
מצוין קרא על העתיד ,והיינו דכתיב )שמות
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ט"ו י"ז( תביאמו ותטעמו כו' ,תביאנו לא
נאמר אלא תביאמו ,מלמד שמתנבאין ואינן
יודעין מה מתנבאין עי"ש פירש"י היטב.
והנה כל זה אי ישראל אומרים כל השירה,
אבל לדעת רבי עקיבא הנ"ל דאמר כגדול
המקרא את הלל ומשה אמר השירה והן
ענו אשירה לה' כו' ,לא מוכח דלעתיד
קמדבר ,די"ל משה שפיר קאמר תביאמו,
דלא יכול לומר תביאנו ,כיון דכבר נאמר לו
עתה תראה ובל"א מלכים לא תראה
כפירש"י פ' שמות )ו' א'(.
תו אקדים שני הקדמות קטנות .אחד
שהמפרשים כתבו מכירת יוסף היה
עבירה לשמה ,כמו דאיתא במדרש פ'
וישב )ב"ר פ' פ"ד י"ד( וישנאו אותו כדי שלא
יצא ממנו ירבעם שעתיד להשניאו לבעלים
ע"ש ,וא"כ אי עבירה לשמה מותר מכירת
יוסף לא היה חטא וירושלים לא נתחלקה
לשבטים ,וא"כ קשה למה ניתנה תורה
במדבר ולא בירושלים ,וצריך לומר מפני
עבודה זרה ,וא"כ צ"ל ארץ ישראל אינה
מוחזקת כנ"ל באריכות.
ותו אקדים מה דאיתא בגמ' דברכות פ'
תפלת השחר )כ"ח (.באותו יום הוסיפו
ספסלים בבית המדרש דמתוך שלא לשמה
בא לשמה ואפילו תלמיד חכם שאינו תוכו
כברו יכנס ע"ש.
ולפ"ז י"ל דוודאי הא דאמר רבי עקיבא
כגדול המקרא את הלל ,דמשה
אמר כל השירה כנ"ל ,היינו דאם הישראל
היו אומרים השירה למה אמרו תביאמו

בתי
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הו"ל למימר תביאנו ,ואין לומר דקאי על
העתיד מהיכי תיתי נימא דקרא מדבר על
העתיד .אמנם לכאורה מצינו קרא על
העתיד ,דכתיב ונתתי ]אותה[ לכם מורשה,
היינו שמורישין ואינן יורשין ,וא"כ שפיר
י"ל הוא הדין הך קרא תביאמו מדבר על
העתיד וכנ"ל בגמ' דב"ב.
אך בו ביום דווקא שראה שהוסיפו
ספסלים בבית המדרש ,והיינו על
כרחך דמצוה שלא לשמה הוי מצוה כנ"ל,
ואיתא במס' נזיר )כ"ג (:גדולה עבירה לשמה
ממצוה שלא לשמה ע"ש ,וא"כ הרי מכל
שכן כיון דמצוה שלא לשמה מותר
דעבירה לשמה מותר ,וא"כ ממילא מכירת
יוסף לא היה חטא כנ"ל ,וא"כ ממילא
ירושלים לא נתחלקה לשבטים כדי שיהיה
יד כולם שווים בבית המקדש כמ"ש הזרע
ברך הנ"ל ,וא"כ לפ"ז קשה למה נתנה
תורה במדבר ,ואין לומר מפני השבטים

נפש
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כנ"ל קשה הי' ליתן בהרי ירושלים כיון
דלא נתחלקה כנ"ל ,וצריך לומר מפני שאין
הר שאין עליו עבודה זרה ,וקשה מכדי
ירושה היא ואין אדם אוסר דבר שאינו שלו
כנ"ל ,אלא ודאי צריך לומר ארץ ישראל
אינה מוחזקת וכנ"ל באריכות ,ולפ"ז הרי
י"ל ונתתי לכם מורשה כפשוטא שמורישין
והן אינן יורשין ,ולאו משום דמיתו ,רק כיון
דארץ ישראל אינה מוחזקת א"כ אין ירושה
להם ע"ש פירש"י היטב .וא"כ כיון דלא
מצינו קרא על העתיד ,א"כ שפיר דרש
באותו פעם כגדול המקרא את הלל כו',
דאל"כ קשה תביאנו הו"ל למימר ,ולמדחק
דקאי על העתיד היכן מצינו כה"ג בקרא
שמדבר על העתיד ,כיון מקרא ונתתי לכם
מורשה אין ראיה ,אלא ודאי שמשה אמר
השירה והן עונין אשירה לה' כו' ,ומשום
הכי שפיר קאמר תביאמו ,כיון דהוא ידע
שנאמר לו עתה תראה ובל"א מלכים לא
תראה וכנ"ל ודו"ק.

פרשת יתרו
במקראי קודש וישמע יתרו כהן מדין חתן
משה את כל אשר עשה אלקים
למשה ולישראל עמו כי הוציא ה' את ישראל
ממצרים ,ויקח יתרו חתן משה את צפורה
אשת משה אחר שלוחיה ,ואת שני בניה אשר
שם אחד גרשום כי אמר גר הייתי בארץ
נכריה ,ושם האחד אליעזר כי אלהי אבי
בעזרי ויצילני מחרב פרעה .ויש לדקדק במה

תליא כיון ששמע יציאת מצרים משום הכי
ויקח יתרו וגו' את צפורה וגו' ,ולמה לא
עשה כן מקודם לכן .ובפרט מה שאמר
כאן טעם השמות שני בניו ,הוא אך
למותר .ועוד כיון דכבר אמר את כל אשר
עשה וגו' ,אם כן הכל בכלל ,ואם כן מאי
הא דאמר אחר כך כי הוציא ה' את ישראל
ממצרים.
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ונראה לי לבאר הכל ,על פי מה דאיתא
פלוגתא ביבמות דף ס"ב ע"א ,היה
לו בנים בגיותו ואח"כ נתגייר ,ר' יוחנן אמר
קיים פריה ורביה דהא הוי ליה ,וריש לקיש
אמר לא קיים פריה ורביה גר שנתגייר
כקטן שנולד דמי ע"ש .ואם כן לפי זה
במשה שפירש מן האשה לאחר שנולד לו
שני בנים ,אם כן לר' יוחנן שפיר עביד
דכבר קיים פריה ורביה ,אבל לריש לקיש
לא שפיר עביד ,דהא היה לו קודם מתן
תורה בנים הללו ,והוה ליה היה לו בנים
בגיותו ואח"כ נתגייר דלא קיים פריה
ורביה) ,ועיין מזה כבר במפורשים(.
אמנם לכאורה מוכח דגר שנתגייר כקטן
שנולד דמי ,ואם כן לא קיים פ"ו
כנ"ל .דהנה הפרשת דרכים )דרך מצרים דרוש
חמישי( הקשה למה נידונו המצרים במיתה
וממון ,הא קיי"ל קים ליה בדרבה מיניה,
ואפילו בעכו"ם כמו שכתבו תוספות
במסכת עבודה זרה )ע"א ע"ב( .וכתבתי על
זה תירוץ לעיל פרשת וארא בשם הגאון
א"א נ"י ,על פי מה שהקשה הרמב"ם
בהלכות תשובה למה נענשו המצרים ,הא
נגזר כן מה' כדכתיב )בראשית ט"ו י"ג( ועבדום
ועינו אותם וגו' ,ותירץ כלום נגזר בארץ
מצרים דווקא ע"ש ,והראב"ד תירץ מחמת
מי ה' נענשו ע"ש .ואם כן לפי זה יש לומר
שני תירוצים הם אמת ,דמיתה היה מחמת
מי ה' ,ותשלומין מחמת שעבוד כתירוץ
הרמב"ם ,ואם כן הוי מיתה לזה ותשלומין
לזה ,ובזה לא אמרינן קם ליה בדרבה
מיניה ,ודפח"ח) .עיין לעיל באריכות מזה(.

נפש

אמנם לפי מה שהבאתי לעיל סדר שמות
בשם העיון יעקב ,על הא דאיתא
במסכת שבת )י' (:בשביל שהוסיף יעקב
ליוסף שני משקל כו' נתגלגל הדבר וירדו
אבותינו למצרים ע"ש ,והקשו תוס' הא
מחמת במה אדע נגזר גלות מצרים .ותירץ
העיון יעקב הנ"ל ,דאף שנגזר הגלות אבל
לא היה צריך להיות במצרים דוקא שהוא
מקום שמתעיבים ומשניאים לישראל מאד,
כדכתיב )שמות א' ,י"ב( ויקוצו מפני בני
ישראל ,וכן כתיב )בראשית מ"ג ,ל"ב( כי לא
יוכלון המצרים לאכל את העברים לחם כי
תועבה היא למצרים .ואם כן מהיכי תיתי
באו למקום רע כזה ,אך מחמת ששנאו את
יוסף ומכרו אותו למצרים ,משום הכי מדה
כנגד מדה נתגלגל הדבר שירדו למצרים
דווקא ,שהוא גם כן המקום שמשניאים
אותם מאד ,מדה כנגד מדה ע"ש באריכות.
ולפי זה הרי הקושיא במקומה עומדת למה
נידונו במיתה וממון ,דהא על השיעבוד לא
שייך עונש כיון דנגזר כקושית הרמב"ם
הנ"ל ,וגם מקום מצרים נגזר לכך מחמת
מכירת יוסף .אלא וודאי צריך לומר
דמכירת יוסף לא היה חטא .כדאיתא
במדרש רבה פרשת וישב )פרשה פ"ד ,ז(
לעבד נמכר יוסף ,בשביל שהוציא יוסף
דיבה על אחיו ואמר מזלזלין הן בשפחות
וקוראים עבדים ע"ש.
אך הזרע ברך שני פרשת וישב כתב ,כל
זה הוא שפיר אם באמת אינם עבדים
היו ,דיעקב קנאן השפחות ,ואם כן אלו היה
אמת שהשבטים קוראים להם עבדים ,היו
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חוטאים שהרי הוציאו לעז עליהם שלא
כדין ,ואם כן לפי שבאמת לא קראום
עבדים ,ויוסף סיפר עליהן לשון הרע
בשקר ,לכן נענש מדה כנגד מדה לעבד
נמכר יוסף .אבל אם נאמר שבאמת לא
קנאן יעקב והיו שפחות ,הרי לפי זה אף
אם האמת היה שקראו עבדים ,כדין היו
קוראים אותן עבדים ,ואם כן הרי כאן אין
חטא לשון הרע ליוסף ,שהרי אמת הגיד
ובחזקת עבדים הם עומדים ,ולית ביה
משום לישנא בישא ,שגם אביו יודע שהוא
אמת עכ"ל ,ע"ש בזרע ברך באריכות.
וביפה תואר איתא ,שלא היו נקראים
שפחות משום שגיירן יעקב ,וגר שנתגייר
כקטן שנולד דמי ובגיירן קנאן ע"ש )והובא
במטה אהרן בסופו (.
ולפי זה ממילא כיון שמוכח מחמת דנידונו
המצרים במיתה וממון דלא היה חטא
אצל השבטים מחמת מכירת יוסף כנ"ל
באריכות ,והיינו צריך לומר דהוי לשון הרע,
דאם אמת היה שקוראים עבדים היו
חוטאים בזה ,כיון דיעקב קנאן בגיירן דהוי
כקטן שנולד וכנ"ל ,ולפי זה ממילא לא
קיים משה פריה ורביה כנ"ל.
וזה תחילת מקראות הנ"ל וישמע יתרו וגו'
את כל אשר עשה וגו' ,כל אשר עשה
דייקא ,היינו שדן אותם בעשר מכות ,וגם
הוציאם בכסף וזהב שנטלו רכושם ,ולפי זה
קשה הא קיימא לן קים ליה בדרבה מיניה
כנ"ל .ואין לומר דהוי מיתה לזה מחמת
שאמרו מי ה' ,ותשלומין לזה מחמת
השעבוד כנ"ל ,לזה מסיים הקרא באומרו
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כי הוציא ה' את ישראל ממצרים ,ממצרים
דייקא ,ר"ל הא היה משועבדים במצרים,
ומצרים הרי היה נגזר מאת ה' מחמת
מכירת יוסף כנ"ל בעיון יעקב באריכות.
אלא וודאי צריך לומר דמכירת יוסף לא
היה חטא ,דכדין נמכר לעבד מדה כנגד
מדה שהוציא לשון הרע על השבטים
שקראו לבני שפחות עבדים ,ולפי זה על
כרחך צריך לומר דיעקב קנאן השפחות
ולא היו עבדים כנ"ל ,דאם לא כן לא היה
לשון הרע כלל כנ"ל באריכות ,והיינו על
כרחך שגייר אותם וגר שנתגייר כקטן
שנולד דמי כנ"ל .ומשום הכי ויקח יתרו וגו'
את צפורה אשת משה וגו' ואת שני בניה וגו',
ר"ל כיון דנשמע לו דגר שנתגייר כקטן
שנולד דמי ,אם כן שלא כדין פירש משה
מן האשה ,דלא היה מקיים פריה ורביה,
כיון דגר שנתגייר כקטן שנולד דמי כנ"ל,
ומשום הכי רצה יתרו שמשה יקח אשתו
ויקיים פריה ורביה כנ"ל.
אך לכאורה י"ל דלמא ירצה לקיים פריה
ורביה בבת ישראל ,דוודאי הגונה יותר
לו .אמנם זה נסתר ,על פי מה שכתב
עשרה מאמרות מאמר חקור דין חלק ג'
פרק ד' וה' וז"ל ,לא היה למשה רבינו עליו
השלום חלק ונחלה בזה העולם ובהנהגתו
רק לתועלת זולתו ,לכך לא מצא אשה בת
ישראל לבת זוגו ,לפיכך אמר משה גר
הייתי כל ימי צבאי ,ועכשיו בבית יתרו
בארץ נכריה ,ולכך הוצרך לפרנס את
ישראל מן השמים ,והוצרך שאמו תקבל
שכר הנקתו מן בית פרעה ,ע"ש שהאריך.
ואם כן זהו שאמר הקרא הנ"ל ,אם תאמר
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שירצה לקיים פריה ורביה בבת ישראל,
לזה אמר ואת שני בניה אשר שם האחד
גרשום כי אמר גר הייתי בארץ נכריה ,פירושו
שלא היה לו חלק ונחלה בעולם הזה ,אלא
הוא גר ,ולכך לא ימצא בת ישראל לבת
זוגו אלא גיורת וכנ"ל ,נמצא מן הראוי
ליקח את אשתו צפורה ולקיים פריה ורביה
וק"ל.

*
אך עדיין יש לומר ,לעולם דגר שנתגייר
לאו כקטן שנולד דמי ,ואם כן שפיר
קיים פריה ורביה ,ואין להקשות אם כן היה
מכירת יוסף חטא ,כיון דלא קנאן יעקב
והיו באמת עבדים ,ואם כן לאו לשון הרע
כנ"ל באריכות ,ואם כן הרי לא שייך עונש
על השעבוד ,דנגזר להיות במצרים מחמת
מכירת יוסף כנ"ל בעיון יעקב ,ואם כן קשה
למה נידונו המצרים במיתה וממון כנ"ל
באריכות .זה אינו ,דיש לומר תירוץ אחר
על קושיא זו ,דהנה הראב"ד תירץ עוד
תירוץ על קושיא הנ"ל למה נענשו המצרים
הא נגזר כנ"ל ,היינו משום קושי שעבוד
דלא היה בכלל הגזירה ע"ש ,ואם כן שפיר
הדר הוי מיתה לזה מחמת שאמר מי ה'
כנ"ל ,ותשלומין לזה מחמת קושי שעבוד,
אבל לעולם על שעבוד הפשוטי לא שייך
להם עונש ,דהיה מחמת מכירת יוסף
להיותם בשעבוד מצרים דווקא כנ"ל ,דגר
שנתגייר לא הוי כקטן שנולד ,ואם כן לא
קנאן יעקב השפחות והוי באמת עבדים בני
השפחות ,ולא הוי לשון הרע ושלא כדין
נמכר יוסף כנ"ל באריכות.
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אמנם באמת מצינו בקדמונים
דרוש ה' בשם היפ"ת( דכתבו שעבוד
מצרים דהיה בקושי ,כדי להשלים הזמן
דלא היו רק רד"ו שנה ע"ש .ואם כן הרי
גם קושי שעבוד בכלל גזירה היתה בכדי
להשלים ,והדרא הקושיא הנ"ל לדוכתיה
למה נידונו במיתה וממון ,דליכא למימר
דהוי מיתה לזה כו' ,דהא אף קושי שעבוד
בכלל גזירה היה כדי להשלים.
)פרשת דרכים

אך זה תליא בהנהו שני טעמים דמצינו
במפורשים מפני מה לא היה משה
כהן ,אחד מפני שהרג המצרי וכהן שהרג
הנפש לא ישא את כפיו  ,ואחד משום
שסירב על שליחות לפרעה כדאיתא
במדרש רבה פרשת שמות )פרשה ג' ,י"ז(,
וכתב הבגדי אהרן כמה פעמים ובפרט
בסדר זו ע"ש ,דכל זה אי קושי שעבוד היה
משלים ,אבל אם יצאו קודם זמנם ,אם כן
מזה הטעם לא רצה משה לילך דלא יאמינו
לו ע"ש באריכות.
ולפי זה זהו שמסיים הקרא הנ"ל ושם
האחד אליעזר כי אלקי אבי בעזרי
ויצילני מחרב פרעה ,כפירש"י כשבקשו
להרוג את משה בשביל שהרג המצרי
ונעשה צווארו כעמוד של שיש ע"ש .ואם
כן כיון שניצול ,צריך לומר שכדין עביד בזה
שהרג המצרי ,דלא עביד ניסא לשיקרא,
אלא וודאי כדין עשה בזה שהרג ,ולפי זה
למה לא היה משה כהן ,וצריך לומר משום
שסירב על שליחותו של פרעה ,ואם כן
צריך לומר דכבר נשלם הזמן והיינו מחמת
קושי שעבוד כנ"ל .ואם כן לפי זה קשה
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כיון דגם קושי שעבוד בכלל גזירה היה כדי
להשלים למה נידונו המצרים במיתה וממון
כנ"ל .אלא וודאי צריך לומר מחמת
השעבוד גופא שייך להם עונש ,כתירוץ
הרמב"ם דכלום נגזר בארץ מצרים דווקא
וכנ"ל ,והוי שפיר מיתה לזה מחמת שאמרו
מי ה' ,ותשלומין לזה מחמת שעבוד
בישראל כנ"ל באריכות .וקשה הא מצרים
צריך להיות מקום השיעבוד מדה כנגד
מדה בשביל מכירת יוסף ,אלא וודאי צריך
לומר מכירת יוסף כדין היה ,מחמת לעבד
נמכר יוסף במדה כנגד מדה שהוציא לשון
הרע ,דיעקב קנאן בשפחות במה שגייר
אותן וגר שנתגייר כקטן שנולד דמי ,ואם
כן לפי זה שפיר ויבוא יתרו וגו' ובניו ואשתו
אל משה וכנ"ל באריכות וק"ל.
ובזה מתורץ נמי המדרש
גמ' זבחים קט"ז (.דמתן תורה שמע
יתרו ע"ש ,וקשה מנה ליה ,עיין
במפורשים ,ולפי הנ"ל לא קשה מידי,
וקצרתי.
)ילק"ש רמז רס"ח,

*
במסכת סוטה פרק קמא )ה' ,(.אמר ר' יוסף
לעולם ילמד אדם מדעת קונו,
שהרי הקב"ה הניח כל ההרים וגבעות והשרה
שכינתו על הר סיני ,והניח כל האילנות
והשרה שכינתו על הסנה עכ"ל .ומדקדק
בספר העיון יעקב ,למה לר' יוסף הנ"ל
לאתויי תרי ראיות ,הא בחדא סגי ,ועוד
דמעשה דסנה הוי ברישא ,ע"ש.
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ונראה לי לבאר על פי מה דאיתא במדרש
רבה )ב"ר צ"ט ,א'( ,למה תרצדון
הרים גבנונים )תהלים ס"ח ,י"ז( ,בשעת מתן
תורה באו ההרים ומדיינים לאמר עלי ליתן
התורה ,ואמר הקב"ה להם למה תרצדון
הרים גבנונים ,לשון גבן או דק )ויקרא כ"א,
כ'( ,שעל כולם היה עבודה זרה ,שאין לך
הר וגבעה שאין עליה עבודה זרה ע"ש,
משום הכי ניתנה בסיני דווקא .והקשה
העיון יעקב הוי ליה ליתן בהרי ארץ
ישראל ,ושם לא שייך לאסור משום עבודה
זרה ,דהא ירושה להם מאבותיהם ואין
אדם אוסר דבר שאינו שלו ,כמו דפריך
הגמרא בעבודה זרה )נ"ג (:על פסוק
ואשריהם תשרפון באש ע"ש ,ומאי דמשני
התם כיון דפלחו לעגל גלו אדעתייהו
דניחא להו ,לא שייך הכא ,דעדיין היה
קודם מעשה עגל ע"ש.
אבל יש לומר ,דבאמת מצינו עוד מדרש
אחד שכתב )עי' במדב"ר י"ט כ"ו( מפני
מה ניתנה תורה במדבר ,מפני השבטים,
שזה יאמר בחלקי יותן התורה וזה אומר
בחלקי ע"ש .ולפי זה לא קשה מידי דהוי
ליה ליתן על הר ארץ ישראל ,אך זה קשה
הוה ליה ליתן על שאר הרי מדבר ,ולמה
על הר סיני דווקא .לזה אמר המדרש הנ"ל
משום דאין לך הר שאין עליה עבודה זרה
וכנ"ל וק"ל .אך כל זה אי ירושלים גם כן
נתחלקה לשבטים ,אבל לדעת מאן דאמר
)יומא י"ב (.ירושלים לא נתחלקה לשבטים,
אם כן הוי ליתן על כל פנים על הרי
ירושלים ,ושם לא שייך מפני השבטים,
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כיון דיד כולם שווים בה) ,וכן הקשה
התפארת הגרשוני פרשת קרח ע"ש( ,וגם
לתא דע"ז גם כן לא שייך ,דאין אדם אוסר
דבר שאינו שלו כקושית עיון יעקב הנ"ל.

והנה בסדר הקודם הבאתי בשם זרע ברך
שני  ,דאי מכירת יוסף הוי חטא ,אז
ירושלים נתחלקה לשבטים כדי שיבנה בית
המקדש בחלקו של בנימין כדאיתא
במדרש רבה )ב"ר פרשה צ"ט א( ,מה שאין כן
אי מכירת יוסף לא היה חטא ,אם כן וודאי
ירושלים לא נתחלקה ,כדי שיהיה יד כולם
שווים בבית המקדש) ,עיין לקמן הבאתי
לשונו באריכות( .והנה המפורשים כתבו
דאי עבירה לשמה מותר ,מכירת יוסף לא
היה חטא ,דהוי עבירה לשמה כדי שלא
יצא ממנו ירבעם ,וכדאיתא במדרש רבה
פרשת וישב )פרשה פ"ד ,י"ג( וישנאו אותו
בשביל שיצא ממנו ירבעם שעתיד
להשניאו לבעלים ע"ש.
תו אקדים מה דאיתא בש"ך על התורה ,
דהא דהשרה הקב"ה על הסנה ,דהוא
אותיות הנ"ס ,להורות למשה שעל פי הנס
יצאו ממצרים ,כיון דעדיין לא נשלם הזמן,
ע"ש.
והנה בספר נחלת בנימין הקשה ,האיך
יצאו קודם זמנם ,הא איכא הפקעת
הלוואה ,ולדעת מאן דאמר אפילו בנכרי
אסור ,ותירץ דהוי עבירה לשמה כדי להציל
ישראל ,כיון דהיו משוקעים במ"ט שערי
טומאה ,ואלו היו שם עוד רגע אחד
נשקעים שם ולא היו יוכלו לצאת משם
לעולם ,ע"ש מצוה כ"ה סימן י"א.
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ולפי זה ,זהו ביאור מאמר ר' יוסף הנ"ל,
לעולם ילמד אדם מדעת קונו שהרי
הניח כל ההרים והשרה שכינתו על הר סיני,
אך על זה קשה מנא ליה מחמת ענותנותו
עשה כן ,דלמא אין לך הר וגבעה שאין
עליה ע"ז ,ואי דהוי ליתן על הרי ישראל
ושם אין אדם אוסר דבר שאינו שלו כנ"ל,
קשה דלמא מפני השבטים שזה יאמר
בחלקי וזה אומר בחלקי כנ"ל .לזה אמר תו
והניח כל האילנות והשרה שכינתו על הסנה,
והיינו להורות דעל פי הנס יצאו דלא נשלם
הזמן ,וקשה הא הוי הפקעת הלואה ,וצריך
לומר דהוי עבירה לשמה כנ"ל ,ולפי זה
ממילא ירושלים לא נתחלקה לשבטים כדי
שיהיה יד כולם שווים בבית המקדש ,דאין
לומר משום מכירת יוסף נבנה בית המקדש
בחלקו של בנימין דלא היה לו חלק
במכירת יוסף ומשום הכי נתחלקה
ירושלים ,דהא כיון דעבירה לשמה מותר
גם מכירת יוסף לא היה חטא דגם כן
עבירה לשמה היה כנ"ל ,אלא וודאי צריך
לומר דבאמת לא נתחלקה ירושלים כמו
שכתב זרע ברך הנ"ל ,ולפי זה קשה היה
ליתן בהרי ירושלים כנ"ל ,אלא וודאי משום
הכי נתן בהר סיני משום ענוותנותו ,ואם כן
שפיר ילמד אדם מדעת קונו וק"ל.

*
ובזה בארתי נמי תנא דבי אליהו פרק כ"ה
וזה לשונו ,אנכי ה' כו' ,אם קיימתם
לא תגנוב ,נתקיים בכם ואכלת את כל
]העמים[ )דברים ז' ט"ז( ,עכשיו שעברתם עליו

בתי

פרשת יתרו

נתקיים בכם אכלו המוני נבוכדנאצר מלך
בבל וגו' )ירמיה נ"א ל"ד( ,עכ"ל ע"ש .והוא
תמוה ,למה בשביל שעברו על לא תגנוב
דווקא נתקיים אכלו המוני ,והכי בשביל
שאר עבירות לא היה נפלו ביד נבוכדנאצר.

ולפי דברינו הנ"ל יבואר על נכון ,רק
אעתיק דברי זרע ברך הנ"ל כלשונו.
וז"ל בפרשת שמות ,על פסוק בדניאל )ט,
ט"ז( כי בחטאינו ובעונות אבותינו ירושלים
ועמך לחרפה וגו' .בשום לב להבין במה
שהקב"ה שפך חמתו בעצים ואבנים
והחריב בית המקדש ,למה זה ועל מה זה,
אם האדם חטא העצים והאבנים מה
חטאו .אבל הטעם היה לפי שנידונית כעיר
הנידחת ,מאחר שהיה מעמידים בהם
סמא"ל הקנאה ,ועבדו שם עבודה זרה על
כל הר וגבעה כו' .וכתיב בעיר הנידחת
)דברים י"ג ,ט"ז( החרם אותה ואת כל אשר
בה ,כך החריב את ירושלים כו'.
אמנם לא יתכן תירוץ זה אליבא רבי
עקיבא כו' ,והוא דאיתא במס'
יומא דף י"ב )ע"ב ,ע"ש ועיין בבא קמא פ"ב(:
דפליגי שם תנאים ,דלדעת תנא קמא כו'
אינה נעשית עיר הנידחת ,מטעם שאין אני
קורא בה באחת עריך ,כי לא נתחלקה
ירושלים לשבטים כו' ,ור' יהודה סבר
דנתחלקה לשבטים ,נמצא למאן דאמר לא
נתחלקה אינה נעשית עיר הנידחת כו'.
ופירוש שנתחלקה לשבטים ,על כרחך
צריך לומר שאין יד כולם שווים בה ,רק כי
נפלה לשבט בנימין לבד ,על פי מדרש )ב"ר
צ"ט א'( למה תרצדון הרים גבנונים ,שהיו
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שבטים מדיינים זה אומר בתחומי יבנה וזה
אומר בתחומי יבנה ,אמר להם כולם גנבים
שגנבתם את יוסף אחיכם ,אבל בנימין
שלא היה במכירותו ,בתחומו אני בונה
אותו כו' .וזהו כדעת מאן דאמר דנתחלקה
לשבטים ,דאי למאן דאמר דלא נתחלקה
הרי יד כולם שווים בה ,אלא וודאי דנחלק
לשבט בנימין דווקא ונבנה בתחומו מטעם
הנ"ל.
ולפי זה ,היינו דווקא אם נכריע שהעשרה
שבטים חטאו במכירת יוסף כו' ,אבל
אם לא נחשב לעון להם כו' ,הרי ענין חוזר
דלא נתחלקה ,דאם לא כן כו' למה יגרע
השבטים שלא נבנה בתחומן כו' ,אבל
דניאל הכריע ,בחטאינו ועונות אבותינו
ירושלים ועמך לחרפה ,דהיינו ירושלים
בשביל חטא אבותינו כו' .ורצונו לומר
אלמלא חטאו אבותינו במכירת יוסף וודאי
לא היתה ירושלים לחרפה ,כי לא היה
נחרבת כו' ,ואי משים דנידונית כעיר
נידחת ,הרי לא היתה נתחלקה לשבטים
כו' ,אבל מסבת גם אבותינו חטאו במכירת
יוסף כו' ,וממילא נעשית ירושלים עיר
הנידחת ,וגם ירושלים לחרפה כו' ,עכ"ל
הזרע ברך ע"ש באריכות יותר.
היוצא לנו מזה ,דנחרב ירושלים שגנבו את
יוסף ומכרו אותו ,כדאיתא במדרש
הנ"ל למה תרצדון הרים גבנונים לשון
גניבה כנ"ל .וכן איתא במדרש רבה פרשת
משפטים )שמו"ר ל' ז'( ,וכי יגנוב איש שור
או שה וגו' ,ישראל שגנבו את יוסף שלמו
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פרשת משפטים

ד' מלכיות ,ע"ש באריכות דכתב דגנבו שור
ממרכבה ועשו את עגל ,וזהו וכי יגנוב איש
שור ,ושה זה שגנבו את יוסף כנ"ל ע"ש
)ועין לקמן בפרשת משפטים מזה( .ואפשר
שמרמז ובא עליהם בטענת ממה נפשך,
דכבר נזכר לעיל שמכרו אותו בשביל שיצא
ממנו ירבעם כנ"ל ,אך במדרש איתא אמר
להם יוסף והלא אף הם יעשו את העגל,
ע"ש ובמפרשים שהביאו ,ואם כן מחמת
חטא עגל נתעורר גם כן חטא מכירת יוסף,
ומשום הכי שפיר קסמיך אהדדי וק"ל.
ובזה ממילא מובן תנא דבי אליהו הנ"ל,
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כיון שעברו על לא תגנוב ,דהיינו שגנבו שור
ממרכבה ועשו את העגל ,וגם גנבו השה זה
יוסף ומכרו אותו כנ"ל במדרש רבה,
ממילא קיימתם בכם שבא נבוכדנצר על
ירושלים ,וכנ"ל הכל במדרש רבה ד'
מלכיות ישלמו תחתיו כנ"ל ,והיינו כמ"ש
הזרע ברך הנ"ל דכיון דמכירת יוסף היה
חטא משום הכי ירושלים נתחלקה
לשבטים ונעשית עיר הנידחת כנ"ל
באריכות ,וזהו דקאמר תנא דבי אליהו
הנ"ל נתקיים בכם אכלו המוני זה נבוכדנצר
מלך בבל ,דזה קאי על ירושלים שאומרת
כן )עיין ירמיה נ"א( ,ולק"מ וק"ל.

פרשת משפטים
במדרש רבה סדר זו )ל' ט'( וז"ל ואלה
המשפטים ,הדא הוא דכתיב
)תהלים קמ"ז ,י"ט( מגיד דבריו ליעקב ,אלו
הדברות ,חוקיו ומשפטיו לישראל ,אלו
המשפטים .לפי שאין מדותיו של הקב"ה
כמדת בשר ודם ,מדת בשר ודם מורה
לאחרים לעשות והוא אינו עושה כלום,
והקב"ה אינו כן אלא מה שהוא עושה הוא
אומר לישראל לשמור ולעשות ,עכ"ל .והנה
המדרש הלזה אומר דרשוני ,דמאי שייכות
יש להא דאמר הה"ד מגיד דבריו כו' ,להך
פרשה ואלה המשפטים .ואי דקשה ליה
איזה קושיא ,אם כן האיך יתרץ בהא דאמר
הה"ד מגיד דבריו ליעקב כו' ,היינו שהוא
אומר לישראל מה שהוא עושה .גם מה

קחשיב הדברות לחוד והמשפטים לחוד,
דאמר דבריו אלו הדברות כו' ,והוא תמוה
מאד.
ונראה לי לבאר ,ואגב אבאר מקודם מלת
ואלה המשפטים וגו' ,דכל מקום
שנאמר ואלה מוסיף על הראשונים ,ומאי
מוסיף .ורש"י פירש מה הראשונים מסיני
אף אלו מסיני ,קשה מהיכי תיתי דלא יהיה
אלו מסיני) ,ועיין בתפארת הגרשוני מזה(.
על כן נראה לפע"ד לבאר הך מלת ואלה
בפשיטות ,על פי מה דאיתא בזוהר
פרשת בראשית )ד' (:וז"ל פתח רבי שמעון
ואשים דברי בפיך ובצל ידי כסיתך לנטוע

בתי
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שמים וליסוד הארץ )ישעי' נ"א ,ט"ז( ,כמה
אית ליה לבר נש לאשתדלא באורייתא
יממא וליליא ,בגין דקב"ה צייית לקלהון
דאינון דמתעסקי באורייתא ,ובכל מלה
דמתחדש באורייתא על ידא דההוא
דאשתדל באורייתא עביד רקיע חדא וכו',
והם נקראים שמים חדשים ,וכל אילן שאר
מילין דאורייתא ,פי' מה שמחדש בנגלות
התורה סלקין ואתעבידו ארץ החדשה ,ועל
דא כתיב )שם ס"ו ,כ"ב( כאשר השמים
החדשים והארץ החדשה אשר אני עושה
עומדים לפני ,עשיתי לא כתיב אלא עושה,
דעביד תדיר מאינון חידושין ורזין
דאורייתא .ועל דא כתיב ואשים דברי בפיך
וגו' לנטוע שמים וליסוד ארץ כו' ,כמה
דאתמר )שם נ"א ,ט"ז( ולאמר לציון עמי
אתה ,ולאמור לאינון תרעין ומילין
המצויינים אילין על אילין ,עמי אתה ,אל
תקרא עמי אתה בפת"ח ,אלא עמי אתה
בחירי"ק ,למהווי שותפא עמי ,מה אנא
במלולא דילי עבדי שמים וארץ ,אף הכי
את כו' עכ"ל ,ע"ש באריכות בהקדמה סדר
בראשית בזוהר הנ"ל .למדנו מזה מכח
התורה והמצות נעשו שותף לקב"ה שהוא
בורא שמים וארץ כנ"ל.
עוד אקדים מה דאיתא במסכת שבת דף
י' )ע"א( ,הדן דין אמת לאמיתו נעשה
שותף לקב"ה במעשה בראשית ,וע"ש
במפורשים.
ולפי זה זהו שאמר ואלה המשפטים ,ואלה
מוסיף על הראשונים ,ור"ל מה
הראשונים עושים שמים חדשה וארץ
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חדשה ,אם עוסק בהם ומחדש בהם
חידושין דאורייתא ורזין ,ונעשה בזה שותף
לקב"ה ,אף על ידי משפטים תזכו להיות
שותף לקב"ה במעשה בראשית ,על ידי
שידונו דדין אמת לאמיתו כנ"ל באריכות
וק"ל.
ובזה נבוא לבאר דברי מדרש הנ"ל ,רק
אקדים לך הקדמה אחת מספר
אספקלריא המאירה פרשת בחוקתי,
שכתב שם על הא דאיתא במדרש רבה
בראשית פי"א )ה'( שאל טורנוסרופוס
הרשע את רבי עקיבא ,אם הקב"ה מכבד
השבת אל ירד בו גשמים ואל ישיב בה
רוחות ,אמר ליה אמשול לך משל לשנים
שדרים בחצר אחת אוסרים זה על זה ,אבל
אחד אינו אוסר ומותר לטלטל בכל החצר,
אף כאן הקב"ה לפי שאין רשות אחרת
עמו וכל העולם כולו שלו מותר בכל
העולם כולו כו' .והקשה הנ"ל הא כתיב
)תהלים קט"ו ,ט"ז( השמים ]שמים[ לה'
והארץ נתן לבני אדם ,ואף דקב"ה וודאי
מושל בכל העולם למעלה ולמטה ,מכל
מקום כיון שהארץ כבר נתן לבני אדם ולא
השמים ,אם כן אין שייך לומר ששמים
וארץ רשות אחת היא כחצר אחת ע"ש
באריכות ,ותירץ על פי גמרא הנ"ל שהדן
דין אמת לאמתו נעשה שותף לקב"ה
במעשה בראשית ,וגם על פי זוהר הנ"ל על
ידי התורה שמחדש תדיר נעשה שותף
ע"ש ,ואם כן הואיל ושותפים הם מצי
לטלטל שפיר ,על פי מה דפסקינן בשולחן
ערוך סי שפ"ז )סעיף א'( דסמכינן אשיתוף
במקום עירוב.
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וכתב שם ,זהו דברי הילקוט תהילים
)קכ"ה( )קט"ו רמז תתע"ג( ע"ד
השמים שמים לה' ,משל למלך כו' ,כך
הקב"ה כשברא העולם ואמר השמים
שמים לה' והארץ נתן לבני אדם ,וכשנתן
תורה לישראל מיד בטל גזירה ראשונה,
ותחתונים יעלו לעליונים והעליונים ירדו
לתחתונים ,שנאמר )שמות י"ט כ'( וירד ה' על
הר סיני ,ומשה עלה אל אלקים )שם ג'( ,הוי
כל אשר חפץ ה' עשה בשמים ובארץ כו'
)תהלים קל"ה ,ו'( .והיינו על פי מה דאיתא נמי
במסכת מועד קטן דף י"ו )ע"ב( חד אמר מי
מושל בי צדיק שאני גוזר והוא מבטל ,וחד
אמר מי מושל באדם שאני גוזר והוא
מבטל ,ע"ש הגירסא בעין יעקב .וקשה מאי
בינייהו ,שזה אמר מי מושל בי ,וזה אמר
מושל באדם כו' ,הא בתרווייהו אמר אני
גוזר והוא מבטל .אמנם לדברי הזוהר הנ"ל
על ידי חידושין דאורייתא נעשה שותף
ובורא שמים ,מה שאין כן על ידי פשוטי
תורה ,אם כן מר אמר חדא ]ומר אמר
חדא[ ולא פליגי ,דחד קאי על צדיק גדול
דמחדש חידושין דאורייתא ודורש בי"ג
מדות או במ"ט פנים ,נמצא זה מתקן
שמים ונעשה שותפו של מקום בשמים,
הרי צדיק כזה אפילו הקב"ה גוזר גזירה מה
שבשמים הוא יכול לבטלה ,הואיל ומושלו
גם כן בשמים ,זהו מושל בי כביכול ,היינו
אפילו גזירה השייך לשמים הוא מבטל.
אבל אידך קאמר בצדיק שאינו גמור כ"כ
שאינו עוסק אלא בפשוטי דאורייתא ,וזה
בורא ארץ ולא שמים ,נמצא גם ממשלתו
אינו אלא בארץ למטה במקום האדם אשר
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בארץ ,אבל מה שנגזר בשמים אינו יכול
לבטל כלל ,וזהו מושל באדם צדיק כו'.
ולפי זה שפיר קאמר המדרש ילקוט הנ"ל,
מכח נתינת התורה בטל גזירת ראשונה,
דמכח חדושי תורה הרי ממשלת האדם גם
בשמים ,ושמים וארץ רשות אחת הוא,
ותחתונים יעלו לעליונים מכח יסוד התורה
כדאמרן עכ"ל ,ע"ש באריכות בספר
הקדוש הנ"ל ולנפשיך יונעם מ"ש בסדר
הנ"ל ,אמנם זהו תוכן דבריו הנצרך לענינו.
תו אקדים מה דכתב המדרש רבה בסדר
זו מיד כשמסיים הוא אומר לישראל
לעשות ולשמור כנ"ל ,וז"ל מעשה ברבן
גמליאל ורבי אליעזר כו' שהלכו לרומי
ודרשו שם ,אין דרכיו של הקב"ה כבשר
ודם שהוא גוזר גזירה ואומר לאחרים
לעשות והוא אינו עושה כלום ,והקב"ה אינו
כן ,והיה שם מין אחד ,לאחר שיצאו אמר
להם אין דבריכם אלא כזב ,לא אמרתם
אלקים אומר ועושה ,למה אינו משמר את
השבת ,אמרו לו רשע אין אדם רשאי
לטלטל בחצרו בשבת ,אמר להם הן ,אמרו
לו העליונים והתחתונים חצרו של הקב"ה
שנאמר )ישעי' ו' ג'( מלא כל הארץ כבודו כו'
עכ"ל ע"ש.
ולפי"ז זהו ביאור הפסוק שהביא המדרש
הנ"ל ,מגיד דבריו ליעקב אלו
הדברות ,וחוקיו ומשפטיו אלו משפטים,
וקשה למה קמסמיך הדברות להמשפטים,
לזה אמר לפי שאין מדותיו של הקב"ה
כבשר ודם ,שבשר ודם אומר וגוזר ואינו
עושה ,אבל הקב"ה אומר והוא עושה ,וקשה
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קושית המין האיך שמר השבת ,וליכא
למימר דכל העולם שלו וחצירו ,קשה
קושית אספקלריא המאירה הנ"ל הא כתיב
השמים לה' והארץ נתן לבני אדם ,וצריך
לומר על ידי נתינת התורה נתבטל אותה
הגזירה כנ"ל במדרש ילקוט הנ"ל ,והיינו
דעל ידי נתינת התורה נעשה הכל שותפות,
והעליונים ירדו למטה והתחתונים עלו
למעלה כנ"ל ,והיינו מכח שהם בורא שמים
וארץ כמו כביכול כנ"ל באריכות ,ואם כן
משום הכי שפיר סמיך המשפטים
להדברות ,שכמו על ידי הדברות שהם
כלול מכל התורה כנודע נעשו שותפים
לקב"ה ,כמו כן על ידי המשפטים אם דנים
לאמתו נעשה שותפים ,כנ"ל באריכות על
מלת ואלה וק"ל.
ולפי זה ממילא שפיר יש שייכות להך
קרא ואלה המשפטים ,דהיה קשה
למדרש מאי מוסיף על הראשונים דקאמר
ואלה ,עיין במדרש רבה שם ,שמקודם
קאמר על זה מה שמוסיף דכבר נאמר חק
ומשפט למעלה ,על זה אמר השתא דבר
אחר ואלה המשפטים הה"ד מגיד דבריו
ליעקב ,דבריו היינו הדברות ,וחוקיו ומשפטיו
אלו המשפטים ,לפי שהקב"ה עושה מה
שאומר כנ"ל ,ואם כן שפיר יש סמיכות,
כמו הראשונים נעשו על ידם שותפים
להקב"ה ,כמו דמוכח מהא דקב"ה אומר
והוא עושה גם כן כנ"ל באריכות ,כמו כן
ואלה המשפטים נמי נעשו שותפים לקב"ה
על ידם כנ"ל באריכות ,ודוק וקצרתי.
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מדרש פליאה הובא בספר מאמר מרדכי
סדר זו וזה לשונו בשעה שאמר
הקב"ה אם בגפו יבוא בגפו יצא ,אמרו
מלאכי השרת רבונו של עולם למה צווית
למחות את זכר עמלק ,ואם תאמר בדין הוא,
אם כן למה בא אדם הראשון על כל בהמה
חיה ועוף ,ואם תאמר בדין הוא ,אם כן למה
צווית להביא ביכורים עכ"ל .והנה כל הרואה
ישתומם על המראה ,שכולו מקשה הוא
מרישא לסיפא.
ונראה לבאר על פי דרוש ,דהנה הזרע ברך
שני פרשת יתרו כתב ,על הא
דאיתא בזוהר סדר בשלח )נ"א (.בפסוק
)שמות י"ד ,ז'( ויקח שש מאות רכב כו' רכב
מצרים ,וכי שש מאות רכב בחור היה רכב
מצרים ,אלא הכי תאנא סמא"ל אוזיף ליה
ת"ר רתיכין מקטריגון לסייעי ליה כו' ,ויש
לדקדק למה הוצרכו לעשות שותפות יחד
שר של אדום ושר של מצרים .אמנם על
פי מה דאיתא במדרש רבה )ב"ר ב' ד'(
שנגזר ד' מלכיות מעת הבריאה ,דכתיב
)בראשית א' ,ב'( והארץ היתה תוהו זה בבל,
תוהו זה מדי כו' .ואם כן י"ל דשר של
אדום בא ליטול חלקו מחמת ד' מלכיות.
אבל ע"ז היה נוכל לומר דקושי שעבוד היה
במקום ד' מלכיות ,כי לא נגזר מחמת במה
אדע .אבל הקדמונים כתבו דקושי שעבוד
היה כדי להשלים הזמן של ארבע מאות
שנה שנגזר על מצרים ,שלא היו רק רד"ו
שנה במצרים ,ואם כן משום הכי י"ל דשר
של אדום עשה שותפות עם שר של
מצרים ,כדי שיבואו על ישראל בטענת
ממה נפשך ,אם תאמר דקושי שעבוד היה
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בשביל ד' מלכיות ,א"כ עדיין לא נשלם
הזמן של ארבע מאות שנה במצרים ,וא"ת
כדעת הקדמונים הנ"ל דקושי שעבוד היה
להשלים ,אם כן יש טענה לשר של אדום
בשביל ד' מלכיות המוטלת עליהם ,ומשום
הכי היה ביאת עמלק גם כן במקום אדום
זקינו ליטול חלקו ,ע"ש בזרע ברך הנ"ל
שהאריך בזה.
אך באמת יש לומר קושי שעבוד היה
במקום ד' מלכיות ,והא דיצאו קודם
זמנם ממצרים ,היינו כמ"ש גם כן הזרע
ברך פרשת כי תבוא ,שיצאו בראשי
איברים כדין עבד כנעני ,וכדאיתא במדרש
דיוצאים חיגרים סומים ,ע"ש בזרע ברך
הנ"ל.
תו אקדים מה דאיתא בגמרא דקדושין
פרק קמא )כ (.דעבד עברי אינו יוצא
בראשי איברים דכתיב בגפו יבוא בגפו יצא,
בגופו יבוא בגופו יצא ולא בראשי איברים
ע"ש.
ולפי זה זהו התחלת המדרש הנ"ל ,בשעה
שאמר הקב"ה בגפו יבוא ובגפו יצא,
דמזה מוכח דעבד עברי אינו יוצא בראשי
איברים ,ואם כן לפ"ז צריך לומר דקושי
שעבוד היה כדי להשלים הארבע מאות
שנה של מצרים כנ"ל ,ומשום הכי אמרו
מלאכי השרת שפיר רבונו של עולם למה
צווית למחות את זכר עמלק ,דהיה לו
טענתא מעלייתא ליטול חלקו במקום
אדום זקינו כמו שכתב הזרע ברך הנ"ל,
כיון דנגזר ד' מלכיות כבר מעת הבריאה.
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ואם תאמר כדין הוא ,ר"ל דדין עבד כנעני
היה להם ומשום הכי יוצאין בראשי
איברים כמ"ש זרע ברך הנ"ל ,ולעולם קושי
שעבוד כבר היה במקום ד' מלכיות ,אם כן
קשה למה בא אדם הראשון על בהמה חיה
ועוף ,כאשר אבאר בעז"ה .דהנה הפרשת
דרכים הקשה בדרך מצרים )דרוש ה'( למה
נדונו המצרים במיתה וממון ,הא קיי"ל קים
ליה בדרבה מיניה אפילו בעכו"ם ,כמ"ש
תוספות במסכת ע"ז )ע"א .(:ותירץ שם דלא
נאמר זה אלא במיתה בידי אדם ,אבל
במיתה בידי שמים לא אמרינן קים ליה
בדרבה מיניה.
והנה בספר נחלת בנימין מצוה נ' סימן ב',
כתב וז"ל ומהאי טעמא סבירא ליה
לחד מאן דאמר מיתת בית דין פטור
מתשלומין ,אבל מיתה בידי שמים אינו
פוטר כו' ,דהואיל ודינו מסור לשמים אית
ליה תקנתא בתשובה ,משום הכי לא
אמרינן כיון דעשה חיוב מיתה הוה ליה
כגברא קטילא ומעתה הוי נכסי דיתמי דלא
אפשר לאשתלומי ,מיהו פן יעשה תשובה
ויפטר מחיובו לכך לא מיקרא גברא
קטילא ,אבל במיתת בית דין למטה דלא
מהני תשובה ,והוה ליה מעת חיובו כגברא
קטילא ,ונפלו מיד נכסיו ליורשיו לענין זה
דאי אפשר לגבות מהיתומים ,דהוי כאלו
היתומים יפרעו משלהם בעד מה שהזיק
אביהם ,דתיכף ומיד אשר נתחייב אביהם
מיתה ,הוה ליה כאלו קדם חטאו אשר
בעבורו חל עליו חיוב מיתה ,ושוב עשה
חיוב ממון ,ומחטא הראשון אשר היה בו
כבר נפלו נכסיו קמי יתמי ואין לפרוע משל
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יתומים ,עכ"ל נחלת בנימין הנ"ל ע"ש.
וכתב עוד שם בסימן ג' וז"ל ,ובאמת לגבי
בני נח למאן דס"ל אין מקבלין
תשובה לבני נח ,לא אמרינן נמי לגבי בני
נח קים ליה בדרבה מיניה ,רק חייב מיתה
וממון כו' במיתה בידי שמים)] ,הוספה ע"פ
ספר נחלת בנימין (:למאן דס"ל דגוי אינו יורש
את אביו דבר תורה ,משום הכי לא נפלו
נכסיו קמי יורשין ,ומשלם אף דחייב מיתה,
אבל למאן דס"ל דגוי יורש את אביו דבר
תורה ,א"כ[ )אלא( אפילו במיתה בידי
שמים פטור מממון ,דמעת עשותו חיוב
מיתה בידי שמים הוה ליה כגברא קטילא,
ותשובה לא מהני לבני נח ,ונפלו נכסי קמי
יתמי .אבל בישראל הואיל תשובה מהני,
משום הכי מיתה בידי שמים אינו פוטר
מממונו ,כי אם מיתת בית דין פוטר ,מטעם
דבמיתת בית דין לא שייך תשובה עכ"ל,
ע"ש בנחלת בנימין באריכות מזה.
ולפי זה ממילא אי תשובה לא מהני לבני
נח ,אם כן קושית פרשת דרכים הנ"ל
במקומה עומדת למה נידונו המצרים
במיתה וממון כנ"ל ,וליכא למימר מחמת
דהוי מיתה בידי שמים ,מאי בכך ,הא כיון
דתשובה לא מהני לבני נח ,אם כן הרי כבר
מעת חיובו נפלו נכסי קמי יתמי דהוי
כגברא קטילא כנ"ל ,ואם כן פטור מממון
אפילו במיתה בידי שמים כנ"ל .אבל אם
תשובה מהני לבני נח ,אז שפיר יש לומר
דבמיתה בידי שמים לא אמרינן קים ליה
בדרבה מיניה כנ"ל ,ולא קשה מידי קושית
פרשת דרכים הנ"ל כנ"ל.
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והנה לכאורה תליא זה בהא דאיתא
במדרש רבה ,ביום אכלך ממנו מות
תמות )בראשית ב' י"ז( ,מיתה לאדם ומיתה
לחוה ,מיתה לאדם ומיתה לתולדותיו ,ע"ש
בבראשית רבה )ט"ו ,ז'( .ולכאורה קשה
אמאי לא נתבטל הגזירה ,כיון דמצינו
דאדם הראשון עשה תשובה כדאיתא
במדרש רבה )ב"ר כ"ב ,ט"ז( ובמסכת עירובין
)י"ח .(:בשלמא אי אמרינן מות תמות היינו
לאדם ולחוה ,לא קשה מידי הא עשה
תשובה ,יש לומר כמו שכתוב בהדיא
בזוהר חדש פרשת בראשית דף ט' ע"ב
וז"ל ,ביום אכלך ממנו מות תמות ,מכאן
אמר רבי שמעון גזירה נגזרה על האדם
קודם למות על שנלקח מן האדמה ,משמע
דכתיב ביום אכלך ממנו ]מות תמות[,
מלמד שאלמלא לא חטא היה לו חיים
ארוכים ,כיון שחטא הוא עונש שקצר ימיו
וימות באותו יום ,לאחר שעשה תשובה
נתן לו יומו דקב"ה שהוא אלף שנה ,וזו
ראייה שהגזירה היתה קודם למות,
שאלמלא כך כשעשה תשובה היה לבטל
הגזירה ,אלא אמר רבי שמעון עשה
תשובה וביטל הגזירה שנגזרה עליו ביום
אכלך ממנו ,והאריך לו ימים שנתן לו יומו,
עכ"ל.
ואם כן כל זה שייך שפיר אם מות תמות
לא נאמר רק לאדם וחוה ,אם כן
שפיר יש לומר דהגזירה היה בו ביום למות,
ומחמת התשובה ניתוסף לו יומו של קב"ה
כנ"ל .אבל אי אמרינן מות תמות לו
ולתולדותיו ,אם כן על תולדותיו וודאי לא
שייך למימר בו ביום ,אלא וודאי צריך
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לומר דלא נגזר קודם למות ,רק מחמת
חטאו הביא המיתה לעולם לו ולתולדותיו,
ואם כן היא גופא קשיא למה לא היה
מבטל הגזירה בתשובה שעשה .וצריך
לומר כמו דתירץ העשרה מאמרות על
קושיא אחריתי ,למה נענש אדם הראשון
על חטאו ,הא כתיב )איוב ל"ג ,כ"ט( פעמים
ושלש יפעל אל עם גבר ,ותירץ קודם מתן
תורה עדיין לא נאמר זה ע"ש .כמו כן יש
לומר על תשובה דלא היה מהני ,כיון
דקודם מתן תורה היה ועדיין לא נאמר זה.
אך כל זה אי תשובה לא מהני לבני נח,
אבל אי תשובה מהני לבני נח ,אם כן
וודאי אדם הראשון לא מגרע גרע משאר
בני נח ,ואם כן הקושיא במקומה עומדת
הא עשה תשובה כנ"ל .וצריך לומר באמת
המיתה היתה בלאו הכי ,ומות תמות קאי
על אדם וחוה ,דנגזר בו ביום למות כנ"ל
בזוהר מחמת חטאו ,ואחר תשובה שלו
נתבטל אותו גזירה כנ"ל באריכות.
אך לכאורה מוכח דמות תמות היינו לו
ולתולדותיו כנ"ל ,דהנה ביבמות פרק
הבא על יבמתו דף ס"ג )ע"א( איתא ,אמר
ר' אלעזר מאי דכתיב )בראשית ב ,כ"ג( זאת
הפעם עצם מעצמי ובשר מבשרי ,מלמד
שבא אדם הראשון על כל בהמה חיה ועוף
ולא נתקרר דעתו עד שבא על חוה עכ"ל.
והקשה היפה תואר במדרש רבה בפרשה
י"ח סי' ה' ,הא איתא במדרש רבה פי"ג
ויצו את האדם לאמר )בראשית ב' ט"ז( ,זה
גילוי עריות .וכיון דכן ,הרי נצטווה מיד
כשנכנס אל גן עדן על עריות .ואם בא על
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כל בהמה ,פשיטא דאחר כך הוה כשהביאן
לפניו לקרוא להם שמות ,דפשיטא
דמסמיכות קריאת השמות אל לקיחת
הצלע מצא ר' אלעזר טעם לדרוש הזאת
שבא תחלה על כל בהמה ,והאיך עבר אדם
הראשון על מה שנצטווה על עריות .ותירץ
שם דר' אלעזר ס"ל דלאמר לאו היינו גילוי
עריות ,דלא דריש קרא ויצו למצות בני נח,
אלא כרבנן לעיל פי"ז  ,וגילוי עריות ילפי
להו מדבק באשתו ,והא בתר בריאת חוה
הוה ,אבל מקודם עדיין לא נצטווה על
עריות ,ע"ש ביפה תואר הנ"ל.
ולכאורה קשה לר' אלעזר דלא דריש
לאמר על גילוי עריות ,אם כן
מאי לאמר ,דכתיב ויצו על האדם לאמר.
אמנם יש לומר דרש אחר על לאמר ,לפי
מה דאיתא בילקוט סוף בראשית )ילק"ש רמז
מ"ז( וז"ל ,פעם אחת היה ר' אבהו מהלך
בדרך ונלוו לו גוים ,אמרו לו כתיב בתורה
ויצו ה' על האדם ,אדם נצטווה שלא יחטא
אבל האשה לא נצטוותה ,אמר להם מה
אמר הכתוב על האדם לאמר ,מהו לאמר
לאבריו ,וחוה נבראת מצלעותיו עכ"ל .ואם
כן לפי זה לר' אלעזר צ"ל לאמר קאי
אזהרה על חוה כנ"ל ,ואם כן קשה מאי
מות תמות ,וצריך לומר דמיתה לאדם
ומיתה לתולדותיו כנ"ל ,ואם כן צריך לומר
דקודם לא נגזר עדיין המיתה בעולם כנ"ל,
ואם כן קשה הא עשה תשובה ואמאי לא
בטל הגזירה כנ"ל ,אלא וודאי צריך לומר
דקודם מתן תורה היה ועדיין לא הוי
התשובה ,וממילא תשובה לבני נח לא מהני
כנ"ל באריכות ,ולפי זה ממילא בבני נח גם
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במיתה בידי שמים אמרינן קם ליה בדרבה
מיניה ,ואם כן ממילא קושית הפרשת
דרכים הנ"ל במקומה עומדת למה נידונו
המצרים במיתה וממון כנ"ל.
אך מצינו עוד תירוץ על זה ,כמו שכתבתי
בסדר הקודמים בשם הגאון א"א נ"י.
על פי מה שכתב הראב"ד בהלכות תשובה
למה נענשו המצרים כלל ,הא נגזר ועבדום
ועינו אותם ,ותירץ חדא מחמת מי ה'
שאמרו נענשו ע"ש ,ועוד תירץ מחמת
קושי שעבוד דלא היה בכלל גזירה נענשו.
ולפי זה יש לומר תרווייהו הן אמת ,מיתה
היה מחמת שאמרו מי ה' ,ותשלומין היתה
מחמת קושי שעבוד כנ"ל ,והוי מיתה לזה
ותשלומין לזה ,ובזה לא אמרינן קם ליה
בדרבה מיניה כנודע ,ודפח"ח .אך לפי מה
שנזכר לעיל קושי שעבוד גם כן בכלל
הגזירה היה ,מחמת ד' מלכיות שנגזר בעת
הבריאה ,כנ"ל בהתחלת הסדר הלזה שאנו
קיימין בו ,אם כן קושית פרשת דרכים
הנ"ל במקומה עומדת ,דגם תירוץ הגאון
א"א נ"י לא שייך ,דהא כיון דקושי שעבוד
בכלל גזירה היה ,לא שייך עונש כקושית
הראב"ד הנ"ל.
אבל אעפ"כ היה נוכל לומר תירוץ אחר
על קושית פרשת דרכים הנ"ל,
דוגמת התירוץ של הגאון א"א נ"י ,והיינו
על פי מה דאיתא בספרי העניק תעניק לו
כו' וזכרת כי עבד היית בארץ מצרים )דברים
ט"ו ,י"ד( ,ומסמיך יציאת מצרים למצוה זו,
לומר כמו שאני הענקתי לך ביצאתך
ממצרים כמו כן העניק תעניק לו ,וכן פירש
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רש"י פרשת ראה ע"ש .ואם כן לפי זה
שפיר יש לומר ,מיתה היה לזה מחמת
שאמרו מי ה' כנ"ל ,ותשלומין היה מחמת
הענקה לישראל כנ"ל .אמנם ראיתי
בפרשת דרכים דרך מצרים )דרוש ה'(
שהביא ספרי הנ"ל ,וכתב כל זה הוא שייך
שפיר אם דין עבד עברי היה לנו ,ובעבד
עברי יש הענקה ,אבל אם כעבד כנעני היו
במצרים אז ליכא חיוב הענקה ,ע"ש
בפרשת דרכים הנ"ל.
ולפ"ז זהו ביאור מדרש הנ"ל ,לאחר
ששאלו למה ציוות למחות את זכר
עמלק ,והיינו דקושי שעבוד היה צריך
להשלים ארבע מאות שנה ,דאין לומר
דיוצאים בראשי אברים כנ"ל ,דהא כתיב
בגפו יבא בגופו יצא ,כנ"ל דעבד עברי אינו
יוצא בראשי איברים .ועל זה אמר שפיר
אם תאמר בדין ,והיינו שדין עבד כנעני היה
להם ,ולפי זה קשה למה נידונו המצרים
במיתה וממון ,דליכא למימר דהוי מיתה
לזה מחמת שאמרו מי ה' ותשלומין מחמת
הענקה ,הא בעבד כנעני לא שייך הענקה
כנ"ל .וגם ליכא למימר דהוי תשלומין
מחמת קושי שעבוד ,הא קושי היה מחמת
ד' מלכיות ,דמחמת זה צווית למחות זכר
עמלק שבא שלא כדין כנ"ל בזרע ברך
באריכות .אלא וודאי צריך לומר כיון
דנתחייבו על שאמרו מי ה' מיתה בידי
שמים ,אם כן בזה לא אמרינן קם ליה
בדרבה מיניה וכתירוץ פרשת דרכים הנ"ל.
ולפי זה על כרחך צריך לומר דתשובה
מהני גם לבני נח ,דאם לא כן הרי נפלו
נכסי קמיה יתמי מיד דהוי כגברא קטילא
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כנ"ל באריכות בזרע ברך ,אלא וודאי צריך
לומר דתשובה מהני לבני נח .ולפי זה קשה
מאי מות תמות דנאמר לאדם הראשון,
דליכא למימר מיתה לאדם ומיתה
לתולדותיו ,וקשה כיון דלא נגזר מיתה רק
מחמת חטאו ,אם כן קשה הא עשה
תשובה והוי לבטל הגזירה כנ"ל ,דהא לא
גרע אדם הראשון משאר בני נח דמהני
תשובה להם כנ"ל באריכות .אלא וודאי
צריך לומר דבאמת המיתה בלאו הכי כבר
נגזר על העולם ,רק על אדם הראשון נגזר
מחמת חטאו למות בו ביום ,ומחמת
התשובה נתבטל הגזירה וניתוסף לו כמו
שכתב הזוהר הנ"ל ,ואם כן לפי זה מאי
מות תמות ,וצריך לומר מיתה לאדם
ומיתה לחוה כנ"ל .ולפי זה כיון דכבר נאמר
אזהרה לחוה ,ולפי זה מאי לאמר ,וצריך
לומר לאמר זו גילוי עריות ,אם כן למה בא
אדם הראשון על כל בהמה וחיה ועוף,
כקושית יפה תואר הנ"ל ,כיון דמצווה על
עריות וק"ל.

*
אך אף על פי כן היה נוכל לומר וליישב
כל זה ,משום הכי אמרו ואם תאמר
כדין הוא אם כן למה צווית להביא ביכורים,
וכאשר אבאר בעז"ה .דלכאורה יש לומר,
לעולם אדם הראשון עדיין לא נצטווה
באותו פעם על גילוי עריות כתירוץ יפה
תואר הנ"ל ,והא דכתיב לאמר היינו אזהרה
לחוה ,מות תמות היינו אזהרה על המיתה
לכל העולם דהיינו לתולדותיו כנ"ל .ואין
לומר הא עשה תשובה ,יש לומר דקודם
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מתן תורה הוי כנ"ל ,ולבני נח לא מהני
תשובה כנ"ל .ואי קשיא קושית פרשת
דרכים הנ"ל למה נידונו המצרים במיתה
וממון ,יש לומר כתירוץ הגאון א"א נ"י
הנ"ל דהוי מיתה לזה מחמת שאמרו מי ה',
ותשלומין לזה מחמת שעבוד ששעבדו
בישראל .ואי קשיא הא השעבוד נגזר מה',
ואפילו קושי שעבוד בכלל גזירה היה כנ"ל
באריכות .אמנם יש לומר דשפיר נענשו,
וכתירוץ הרמב"ם שם בהלכות תשובה על
קושית הראב"ד הנ"ל ,דמשום הכי נענשו,
דכלום בארץ מצרים נגזר ,בארץ לא להם
כתיב) ,וכן איתא במדרש אבכיר והבאתי
לעיל פ' בשלח ע"ש( ,אך אם תאמר כן,
קשה למה צווית להביא הביכורים.
וכדי להבין זה נקדים מה שכתבו
המפורשים בשם הש"ך )שמות ד"ה
פן ירבה( דמצרים זכו לשעבד בישראל יותר
משאר אומות מצד מצרנות ,דכתיב נהר
מצרים נהר פרת .ועוד ,דהיה סמוך לארץ
גושן דהיה כבר של ישראל ,כיון שנתן
פרעה לשרה בכתובתה ,ע"ש .ואם כן לפי
זה נסתר תירוץ הרמב"ם הנ"ל ,דאף דנגזר
סתמא בארץ לא להם ,מכל מקום למצרים
היה דין קדימה יתר מכולם מחמת מצרנות
כנ"ל.
אך ראיתי בעיר דוד סי' קל"א שכתב על
סברת הש"ך הנ"ל ,דאינו רק אי קנין
פירות כקנין הגוף דמי ,על פי מה דאיתא
בתשובת הרשב"א )הובאה בבית יוסף יו"ד סי'
קע"ה ,סג( באחד שמכר על איזה שנים ולא
לחלוטין ולצמיתת עלמין ,לית ביה דינא
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דבר מצרא .ואם כן מאחר שהקב"ה לא
מכר את ישראל לצמיתת עלמין ,רק
לארבע מאות שנה ,לית ביה דינא דבר
מצרא .אך כל זה אי קנין פירות לאו כקנין
הגוף דמי ,אבל אי קנין פירות הוי כקנין
הגוף ,א"כ אף במוכר לשנים קצובות יש לו
דינא דבר מצרא .ואם כן המצרים שהיו
להם מישראל פירות ,דכל הטובות שבאו
למצרים היה בשביל ישראל ,ושפיר זכו
משום דינא דבר מצרא אי קנין פירות כקנין
הגוף דמי ,עכ"ל העיר דוד הנ"ל ע"ש .וא"כ
אי אמרינן קנין פירות לאו כקנין הגוף דמי,
אם כן לא שייך מצרנות אצל מצרים,
ושפיר יש לומר כתירוץ הרמב"ם הנ"ל
כנ"ל.
תו אקדים ,מה דאיתא טעם למה צוה
הקב"ה להביא ביכורים ,משום שלא
יאמר האדם הארץ נתן לבני אדם ושלהם
היא ,משום הכי ציוה הקב"ה להביא
ביכורים להראות את עצמו כי לה' הארץ
ומלואה .והקשה על זה בתפארת הגרשוני
בפרשת כי תבוא ,דאם כן קשה ממה
נפשך ,אם יש לנו חלק בקרקע למה נביא
ביכורים להראות לה' הארץ ,הא שלנו היא,
ואם אין לנו חלק בקרקע כלום ,פשיטא
קשה למה נביא ביכורים ,כי מי שאין לו
קרקע פטור להביא ביכורים ,ותירץ שם
דלהאי טעמא צריך לומר קנין פירות כקנין
הגוף דמי ע"ש באריכות.
ולפי זה שפיר אמרו המלאכי השרת אם
תאמר בדין ,והיינו דיש לומר לאמר
לאו גילוי עריות ,וקאי אזהרה לחוה כנ"ל,
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ומות תמות אזהרה לתולדותיו דתשובה לא
מהני ,ואפילו הכי לא קשה מידי קושית
פרשת דרכים הנ"ל ,דיש לומר דהוי מיתה
לזה מחמת מי ה' ותשלומין מחמת
השעבוד ,דכלום בארץ מצרים נגזר ,וקשה
הא זכו מצד המצרנות כמו שכתב הש"ך
הנ"ל .וצריך לומר קנין פירות לאו כקנין
הגוף דמי ולא שייך בו בר מצרא ,כיון דלא
היה רק לשנים קצובות כנ"ל בעיר דוד.
ולפי זה שפיר קשה אם כן למה צווית
להביא ביכורים ,דממה נפשך אי הקרקע
שלהם לא שייך להראות לה' הארץ וגו',
ואי הקרקע אינו שלהם ,אם כן פטור
מביכורים ,כיון דקנין פירות לאו כקנין הגוף
דמי ,וכקושית תפארת הגרשוני הנ"ל ,ולא
קשה מידי.
ולפי חומר המדרש הלזה כתבתי מה
שנראה לע"ד דרך דרוש ,ואם
שגיתי ה' יכפר בעדי.

*
במדרש רבה סדר זו )ל' ז'( וז"ל ,אמרו
ישראל לפני הקב"ה ,רבונו של
עולם לפי שגנבנו שור ועשינו עגל ,לפיכך
חמשה בקר שלמנו תחתיו ,שמתו תחתיו
אבותינו במדבר .וארבע צאן תחת השה ,אלו
ד' מלכיות שמלכו בנו ,ושגנבנו ליוסף ,עשינו
ד' מאות שנה במצרים כו' ,ועל זה אמר דוד
)קמ"ג ,ב'( אל תבוא במשפט ]את[ עבדיך,
עכ"ל .והוא תמוה מאד ,אמאי דוד דווקא
אמר מחמת דברים הללו אל תבוא
במשפט כו'.
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ונראה לי לבאר ,על פי מה דאיתא בספר
בגדי אהרן פרשת וירא בשם זרע
ברך  ,דחטא עגל תליא אי אמרינן כללות
ופרטות נאמרו בסיני או לא ,דפליגי בזה
רבי ישמעאל ורבי עקיבא במסכת חגיגה
)ו' ,(:דאי כללות ופרטות נאמרו מסיני ,אז
שפיר אין להם תירוץ על חטא עגל ,אבל
אי כללות נאמרו בסיני ופרטות באוהל
מועד ,אם כן יש לישראל תירוץ על עגל,
שדומה להאומר להאשה התקדשי לי
במאתיים ולא נתן לה אלא מנה דאינה
מקודשת ,כן במתן תורה לא נתן אלא
כללות ,ופרטות באוהל מועד ,וביני וביני
עשו את העגל ולא היה מקודשים עדיין,
אבל אם נאמר כללות ופרטות נאמר מסיני,
על כרחך היו מקודשים ,ע"ש.
אבל לכאורה מוכח דכללות נאמרו מסיני
ופרטות באוהל מועד ,על פי מה
דאיתא במדרש דמשה פירש מן האשה
והסכים עמו הקב"ה ,היינו דמשה למד קל
וחומר ,ומה סיני שלא ניתנו בו אלא עשרת
הדברות ,נאמר בו )שמות י"ט ,ט"ו( אל תגשו
אל אשה וקבע להם זמן ,אני על אחת כמה
וכמה .וכתב הבגדי אהרן בפרשת ויקרא,
לפי זה צריך לומר כללות נאמרו מסיני
ופרטות באוהל מועד ,כיון דאמר ומה סיני
שלא ניתן אלא עשרת הדברות ,ע"ש
היטב.
אך בתפארת הגרשוני פרשת בהעלותך
בשם המקובלים איתא ,הא דפירש
משה מן האשה ,היינו משום שצפורה
אשתו היתה התאומה שנולדה עם הבל,

נפש

ומשה היה גלגול הבל ,ואם כן היה צפורה
אחותו בגלגול ,ומשום הכי פירש ממנה
לאחר מתן תורה ,אבל קודם מתן תורה
היה מותר באחותו ,עכ"ל ע"ש .ולפי זה
שפיר יש לומר דגם כללות ופרטות נאמרו
מסיני ,ואפילו הכי שפיר פירש משה מן
האשה דהיה אחותו בגלגול כנ"ל.
אך כל זה לדעת מאן דאמר דקודם מתן
תורה לא יצאו מכלל בן נח ,אבל
לדעת הרבה דסבירא להו מימות אברהם
כבר יצאו מכלל בן נח אף קודם מתן תורה,
עיין בזה באריכות בפרשת דרכים דרך
האתרים  ,אם כן שפיר קשה האיך פירש
משה מן האשה ,וליכא למימר דהיה
אחותו כנ"ל ,אם כן קשה האיך נשאה
מתחלה ,דהא גם קודם מתן תורה כבר
יצאו מכלל בני נח ואסור באחותו) ,ועיין
מ"ש מזה פרשת בהעלותך(.
ולכאורה מוכח דכבר יצאו מכלל בני נח
אף קודם מתן תורה ,על פי מה
דאיתא במדרש רבה פרשת וישב לעבד
נמכר יוסף )תהלים ק"ה י"ז( ,על שהוציא דיבה
על השבטים ואמר שקראו לבני שפחות
עבדים ע"ש .ולכאורה במה היו מחולקים
השבטים עם יוסף .אבל יש לומר ,על פי
מה דאיתא ביפה תואר שלא היו שפחות
כיון שגיירן יעקב ,וגר שנתגייר כקטן שנולד
דמי ובגיירן קנאן ע"ש .ולפי זה יש לומר,
השבטים היו סברי דלא יצאו מכלל בן נח
קודם מתן תורה ,ואם כן לענין מאי היה
מועיל הגירות ,מעיקרא בן נח והשתא בן
נח) ,ועיין בפרשת דרכים שכתב כן לענין
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שתי אחיות שגייר אותם ,הוא דווקא אי
יצאו מכלל בני נח ע"ש( ,אבל יוסף היה
סובר דיצאו מכלל בני נח והיה מועיל
הגירות ,ומשום הכי אמר שלא כדין קראו
עבדים לבני השפחות ,דלאו בני שפחות
נינהו ,כיון שגייר השפחות כמ"ש היפה
תואר הנ"ל .ואם כן כיון דחזינן במדרש
רבה הנ"ל דמחמת מכירת יוסף היו
במצרים כנ"ל ,צריך לומר על כרחך דהדין
היה עם יוסף דיצאו מכלל בני נח ,ושלא
כדין מכרו אותו .ואם כן לפי זה קשה
אמאי פירש משה מן האשה ,דליכא
למימר משום דהוי אחותו ,אם כן קשה
האיך נשאה מתחלה ,אלא וודאי צריך
לומר דלמד קל וחומר מסיני שלא נתן רק
עשרת הדברות אמר לא תגשו אל אשה
אני על אחת כמה וכמה כנ"ל ,ולפי זה
מוכח דפרטות נאמרו באוהל מועד ,ולפי
זה ממילא היה להם תירוץ על עגל דלא
היה מקודשים ,כיון דלא נתן רק עשרת
הדברות וביני וביני עשו את העגל כנ"ל
בזרע ברך.

אך הא מצינו במדרש רבה הנ"ל דחטא
עגל היה חטא ,דהיה ד' מלכיות
מחמת זה ,ומיתת אבותינו במדבר כנ"ל,
וגם מכירת יוסף היה חטא כנ"ל ,ואם כן
הוא תרתי דסתרי אהדדי .דהא אי מכירת
יוסף היה חטא ,על כרחך צריך לומר
דפרטות לא נאמרו מסיני כנ"ל באריכות,
ואם כן הרי היה להם תירוץ על עגל כנ"ל.
אמנם יש לומר לפי מה שכתב הבגדי
אהרן פרשת וירא על זרע ברך
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הנ"ל ,דעוד תליא בפלוגתא במסכת
קידושין )דף ס .עיי"ש( האומר לאשה
התקדשי לי במאתיים ולא נתן אלא מנה,
אינה מקודשת עד שיתן לה מנה ,ובזה יש
שני דעות ,חד סבר והיא תתן ,פירש
כשנותן לה הרי היא מקודשת למפרע,
והשני סבר לכשתיתן פירוש מנתינה ואילך.
א"כ אם נאמר כשתתן מקודשת למפרע,
ואם כן כשקבלו הישראל התורה באוהל
מועד נעשו מקודשים למפרע ,ואם כן
העגל הוא חטא גדול באשר שמקודשים
למפרע .ודבר זה איתא ממש כעין פלוגתא
בכמה דוכתא ,גבי נותן גט על תנאי )גיטין
ע"ג ,(.מה היא באותן הימים ,ר' יהודה אומר
הרי היא כאשת איש לכל דבריה ,מטעם
דלית ליה ברירה לומר ,דלא אמרינן
כשימות אחר כך הוי גט למפרע .ור' יוסי
סבר יש ברירה הוברר הדבר שהגט חל
מתחלה .וגבי נידון דידן ג"כ כשנותן לו
אחר כך מנה ,הוברר הדבר שמתחילה
היתה מקודשת ,אבל אם נאמר מנתינה
ואילך אז אין ברירה ,עכ"ל הבגדי אהרן
הנ"ל) .ע"ש לענינו על איזה מאמר לענין
ברירה( .ואם כן לפ"ז י"ל המדרש הנ"ל
סובר יש ברירה ,ואם כן אחר כך כשקבלו
באוהל מועד הפרטות ג"כ היו מקודשים
למפרע ,ומשום הכי הוי חטא עגל חטא
כמו שכתב הבגדי אהרן הנ"ל.
תו אקדים מה דאיתא בכתובת דף ט' ע"א,
וכי תימא מעשה שהיה כו' ,כי הא
דאמר ר' שמואל כו' כל היוצא למלחמת
בית דוד גט כריתות כותב לאשתו כו'.
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פירש רש"י ,היינו גט על תנאי שאם ימות
במלחמה יהא גט מיום כתיבתו ,ע"ש .והנה
כל זה אי אמרינן יש ברירה ,דאי אין ברירה
אם כן אינו גט למפרע ,וע"ש בתוספות
ובגיטין פרק כל הגט וצע"ג.
ולפ"ז זהו דברי המדרש הנ"ל ,כיון שאמר
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שלמנו ד' מלכיות עבור חטא עגל ,וגם
שעבוד מצרים היה מחמת מכירת יוסף,
ומזה מוכח דיש ברירה כנ"ל באריכות ,ואם
כן על זה שפיר אמר דוד אל תבוא במשפט
את עבדיך ,כי יש לו תירוץ שאוריה כתב
גט על תנאי ,וממילא מגורשת למפרע
כנ"ל ,ודוק וקצרתי.

פרשת תרומה
במדרש רבה )פל"ג ז'( ויקחו לי תרומה,
הה"ד )דברים ל"ג ,ד'( תורה צוה לנו
משה מורשה קהלת יעקב ,עכ"ל .והוא
תמוה .ונראה לי לבאר ,ומקודם נבאר
פירוש הקרא הנ"ל תורה צוה לנו וגו' ,דיש
לדקדק אמאי מפסיק בין תורה מורשה עם
מלת צוה לנו משה ,והכי הוי למימר תורה
מורשה צוה לנו משה .וגם מלת קהלת
יעקב הוא למותר ,באשר כבר אמר צוה לנו
משה ,ממילא קאי על קהלת יעקב.

אמנם יש לומר ,על פי מה שהקשו
המפורשים למה עשה ה' ככה
והוריד עוז מבטחה על ידי בשר ודם קרוץ
מחומר ,ולא על ידי מלאך אחד ממלאכי
מרום .ותירץ בספר נחלת בנימין מצוה כ"ה
סימן ל"ה ,היינו משום דהתורה היה
קידושין לישראל מאת המקום ברוך הוא,
ואיתא במסכת קידושין פרק ב' )מ"א (:אמר
ר' יוחנן אין העבד נעשה שליח לגיטין
ולקידושין ,הואיל ולאו בר קידושין הוא,

ובמלתא דליתא בנפשיה לא משוי שליח,
והנה מלאכי מרום לאו בגיטין וקדושין
נינהו ,דהמה עיר גבורים )משלי כ"א כ"ב( ,עיר
שכולו גברים )ויקרא רבה ל"א ה' ובילק"ש במשלי
שם( ,ולכך לא מצי למהוי שליח לנתינת
התורה אשר היא קידושין לישראל עכ"ל
ע"ש.
ולפי זה זהו שאמר הכתוב הנ"ל ,והכי
פירושו תורה צוה לנו משה ,ר"ל
משה צוה לנו התורה ,היינו דניתנה לנו על
ידי משה ,אך פן תיקשי ולמה נתן דווקא
לנו על ידי משה דהוא בשר ודם קרוץ
מחומר ,למה לא נתן התורה על ידי מלאכי
מרום כנ"ל .לזה מסיים הפסוק מורשה
קהלת יעקב ,ואיתא בגמרא אל תקרי
מורשה אלא מאורסה ,עיין בסנהדרין )נ"ט(.
ובפסחים )מ"ט ,(:ואם כן היה התורה
קידושין לקהלת יעקב דהיינו לישראל ,ואם
כן משום הכי היה צריך להיות נתינת
התורה על ידי בשר ודם ,כי מלאכי מרום
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לאו בני קידושין נינהו ,ומלתא דליתיה
בנפשיה לא מצי לשוויה שליח כנ"ל בנחלת
בנימין וק"ל.
ובזה נבוא לבאר מדרש הנ"ל ,דהנה
המפורשים תירצו עוד תירוץ על
קושיא הנ"ל ,דמשום הכי ניתנה התורה על
ידי משה ,משום דמשה גם כן היה מלאך,
דהוא נוטריקין מ'ט"ט ש'ר ה'פנים )שער
הפסוקים פרשת בהעלותך ,מגלה עמוקות ואתחנן

אופן י"ד) ע"ש  .ולפי זה ממילא קשה למה
סמיך מלת מורשה לקהלת יעקב בפסוק
הנ"ל וכנ"ל ,ואיפכא הוי למימר תורה
מורשה צוה לנו משה ותו לא כנ"ל.
תו אקדים מה דאיתא בבגדי אהרן
בראשית( דחטא עגל לא היה חטא ,כיון
שבטלו השליחות ביני וביני קודם שבא
משה עם הלוחות ע"ש .אך כתב שם ,כל
זה אי משה היה מלאך ,אם כן שפיר י"ל
דלא היה רק שלוחו של הקב"ה דכתיב
)תהילים ק"ד ,ד'( עושה מלאכיו רוחות כו',
ואם כן שפיר יש לומר דבטלו השליחות,
מה שאין כן אי משה לא היה מלאך ,אם
כן וודאי לא הוי שליח של הקב"ה רק
שליח של ישראל ,והרי קיי"ל )עיין רמב"ם הל'
גירושין פ"ו ה"א( האשה ששלחה שליח לקבל
הקידושין ,מיד שקיבל השליח הקידושין
מקודשת ,ואם כן לא מהני מה שבטלו
השליחות ,כיון שמיד שקיבל משה הלוחות
היו מקודשים ,ע"ש באריכות פרשת
בראשית בספר בגדי אהרן הנ"ל )ד"ה אמרו
לו(.
)פ'
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תו אקדים מה דאיתא במדרש

)עי' תנחומא

ויקחו לי
תרומה ,יבוא ]זהב[ שבמשכן ויכפר על
מעשה עגל דהיה על ידי זהב ע"ש.
תרומה סי' ח' ,ושמו"ר פנ"א ח'(

ולפי זה מתורץ המדרש הנ"ל ,ויקחו לי
תרומה ,והיינו שיבוא ]זהב[ שבמשכן
ויכפר על מעשה עגל כנ"ל ,ולפי זה צריך
לומר דמשה לא היה מלאך ,ואם כן היה
שלוחו של ישראל ,ומשום הכי לא היה
מהני שליחות כנ"ל ,ולפי זה קשה למה לא
ניתנה תורה על ידי מלאך ממלאכי מרום
ולא על ידי בשר ודם קרוץ מחומר כנ"ל,
לזה אמר הה"ד תורה צוה לנו משה ,היינו
מחמת מורשה קהלת יעקב ,שהיה קידושין
לישראל ,והיינו מורשה מאורסה כנ"ל ,וכיון
דמלאכי מרום לאו בני קידושין נינהו לא
מצי למהוי שליח כמ"ש נחלת בנימין הנ"ל
וק"ל.

*
במדרש ויקחו לי תרומה ,הה"ד
שמע ישראל ה' אלקינו ה' אחד,
)הובא בספר נתיב הישר סדר זו ע"ש(.
)דברים ו' ד'(

ונראה לי לבאר ,על פי מה שכתב השל"ה
)חלק עשרה מאמרות ,מאמר שני אות מ"ה,

ומאות ס"א ואילך( משום הכי לא קבלו
המלאכים התורה אף שהיה להם טענת
מצרנות כדאיתא במדרש  ,היינו משום
דצדיקים עדיפי ממלאכי השרת ,ע"ש
במפורשים שהביאו .ועוד תירץ בשם ספר
שערי שמים )פראג תל"ה ,שער הדין  -שער
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שמיני ,נ"ב עמוד ג'( ,דכיון דישראל נקראים
אשה לקב"ה כנודע )הושע ב' כ"א ,ישעי' נ"ד,
ה' ,מדרש אגדה במדבר ל' ט"ו( ,ובאשה לא שייך
מצרנות ,ע"ש.

ממלאכי השרת ,דמלאכים מזכירין ה' אחר
שלש תיבות קדוש קדוש קדוש ה' וגו',
וישראל מזכירין אחר שני תיבות שמע
ישראל ה' וגו' ,ע"ש.

ולכאורה מוכח כפירוש ראשון ,על פי מה
שכתב הר"מ אלשיך על התורה
על פסוק ויקחו לי תרומה ,דהוי ליה למימר
ויתנו .ותירץ על פי דין בש"ס )קידושין ז' ע"א(
האומר לאשה הרי את מקודשת לי
מקודשת ,וצריך שיהיה נתן הוא והיא
מקבלת ,ולהיפך בטלו הקידושין ,מה שאין
כן אצל אדם חשוב ,אף כשנתנה היא והוא
היה מקבל ממנה גם כן מקודשת ,דבההיא
הנאה דאדם חשוב מקבל ממנה מקנה
נפשה ,וחשוב אצלה כאלו היא מקבלת
ממנו .ונדבת המשכן הוי במקום כסף
קידושין ,כדאיתא במפורשים .ואם כן זהו
שאמר הכתוב ויקחו ,ר"ל לקיחה יחשב
אצליכם ,משום לי תרומה ,לי דייקא ,רצונו
לומר מי חשוב כמוני ,ולי אתם נותנים,
ומשום הכי אצל חשוב הוי הנתינה
כלקיחה ,והוי קידושין כנ"ל ,זהו תוכן דבריו
ע"ש.

ולפי זה זהו ביאור מדרש הנ"ל ,ויקחו לי
תרומה ,וקשה מאי לי ,וגם דהוי
למימר ויתנו כנ"ל ,אלא וודאי צריך לומר
דהיה כסף קידושין ,והיה מן הראוי שהם
יקחו ולא ליתן ,אך כיון לי תרומה ,משום
הכי הוי הנתינה לקיחה ,וזה ויקחו לי
תרומה כמ"ש הר"מ אלשיך הנ"ל ,ולפי זה
ממילא בשעת מתן תורה עדיין לא הוי
כאשה ,ואם כן קשה למה קבלו המלאכים
התורה מצד מצרנות כנ"ל ,לזה אמר הה"ד
שמע ישראל ה' אלקינו וגו' ,ואם כן מזה
מוכח דצדיקים עדיפי ,דמלאכים מזכירין ה'
אחר שלש דווקא כנ"ל ,ואם כן משום הכי
קבלו הישראל התורה ולא המלאכים כנ"ל
וק"ל.

ולפי זה ממילא כיון דמקרא ויקחו לי
מוכח דנדבת המשכן היה כסף
קידושין ,ואם כן ממילא קודם זה עדיין לא
היה מקודשת ,ואם כן ממילא לא הוי אשה
לקב"ה ,והדרא הקושיא לדוכתה למה לא
קבלו המלאכים התורה מצד מצרנות,
וצריך לומר צדיקים עדיפי כנ"ל.
תו אקדים מה דאיתא במסכת חולין פרק
גיד הנשה )צ"א ,(:צדיקים עדיפי

*
ובזה מתורץ עוד מדרש

)מ"ט מדות ליקוטים

אות ז' ,הובא בילקוט שמעוני פקודי רמז

תכ"ד( ויקחו לי תרומה ,אחד עשר ]דבר[
נדבת המשכן ,הה"ד )דברים א' ב'( אחד עשר
יום מהר חורב עכ"ל .והוא תמוה .אמנם לפי
דברינו הנ"ל יבואר על הנכון ,רק אקדים
מה שכבר הבאתי לעיל בפרשת בראשית
בשם המפורשים ,משום הכי לא היה טענת
מצרנות למלאכים ,דפסקינן בחושן משפט
סימן קע"ה )סעי' ל"ז( בבן לא שייך מצרנות,
ע"ש בש"ך )ס"ק ל'( ,ואנחנו ישראל קרואים
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בנים למקום ,משום הכי לא היה מועיל
טענת מצרנות.
וכתבתי שם שזה תליא בפלוגתא ,דאיתא
במדרש פרשת כי תשא )פמ"ב ז'(
אחד עשר יום מהר חורב דרך הר שעיר,
רבי שמעון בן יוחאי אומר י"א יום מהר
חורב דהיו עם הקב"ה ,וזהו מהר חורב,
וצ"ט יום היו מחשבין איך לעשות את עגל,
וזהו דרך הר שעיר ,שבאו לדרכו של עשו,
רבי מאיר אומר אף לא יום אחד ,אלא
בשעה שעומדים ואומרים נעשה ונשמע
בפיהם ,ולבם היו מכווין לעבודה זרה,
שנאמר )תהלים ע"ח ל"ו( ויפתוהו בפיהם
ולשונם יכזבו וגו' עכ"ל .נמצא לרבי מאיר
לא היו רוצים ישראל לקבל התורה ,אם כן
ודאי נסתר טעם הנ"ל דמשום הכי לא היה
מועיל טענת מצרנות למלאכים דגבי בן לא
שייך מצרנות ,הא תינח אם להבן ניחא
ורוצה בכך ליקח לעצמו ,אבל אם אין הבן
רוצה וודאי מצרן עדיף )עיין מ"ש מזה
לקמן חדר ג' באריכות(.
ולפי זה זהו כוונת המדרש הנ"ל ,ויקחו לי
תרומה ,וקשה הוה ליה למימר ויתנו,
אלא וודאי צריך לומר דהיה כסף קידושין,
ואם כן קמ"ל דנתינה הוי כלקיחה כנ"ל
באריכות ,ולפי זה הרי מקודם לא היו
כאשה לגבי קב"ה ,ואם כן קשה למה לא
היה מועיל טענת מצרנות למלאכים כנ"ל.
לזה מתרץ הך מדרש הנ"ל י"א נדבות
המשכן הה"ד אחד עשר יום מהר חורב ,ר"ל
י"א יום היה עדיין מהר חורב לקבל ברצון,

נפש
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כמו שאמרו נעשה ונשמע כדעת ר' שמעון
בן יוחאי הנ"ל ,ואם כן לפי זה כיון שקבלו
ברצון בלאו הכי לא שייך מצרנות לגבי
ישראל דנקראים בנים למקום כנ"ל ,וק"ל
וקצרתי.

*
ובדברינו הנ"ל נבאר עוד מדרש תמוה
)דברים רבה פ"ח ב'( וז"ל ,אמר
הקב"ה לישראל לא לרעתכם נתתי לכם את
התורה אלא לטובתכם ,שהרי המלאכים
נתאוו לה עכ"ל .והוא תמוה.
ועל פי דברינו הנ"ל נבוא אל המבוקש ,רק
נקדים עוד מה דאיתא בעיון יעקב ,על
הא דאיתא בגמרא דברכות )ה (.אמר ר'
זירא וכו' בא וראה שלא כמדת בשר ודם
מדת הקב"ה ,בשר ודם אדם מוכר חפץ
לחבירו מוכר עצב לוקח שמח ,אבל הקב"ה
אינו כן ,נתן להם תורה לישראל ושמח כו',
וזהו הטעות חלילה שמצינו במדרש הנ"ל
לא לרעתכם נתתי לכם התורה ,היינו
שיעלה על ]לב[ האדם שהתורה ניתן
לרעה ,דאם לא כן אמאי שמח הקב"ה
דהוא המוכר ,אם לא מפני רעתה מכר,
ע"ש לענינו בזה.
אך לכאורה מוכח דלא מפני רעתה מכר
התורה ,דאיתא במדרש רבה פרשת
תרומה )ל"ג ,א'( ויקחו לי תרומה ,יש לך
מקח שממכרו נמכר עמו ,אמר הקב"ה
לישראל מכרתי לכם התורה כביכול נמכר
עמה שנאמר ויקחו לי תרומה ,משל למלך

¯ÁÈ
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שהיה לו בת יחידה בא אחד מן המלכים
ונטלה ,ביקש לילך אל ארצו וליטול את
אשתו ,אמר לו בתי שנתתי לך יחידית היא,
לפרוש ממנה איני יכול ,לומר לך אל
תטלוה איני יכול שאשתך היא ,אלא זו
טובה עשה לי כל מקום שאתה הולך קיטון
עשה לי שאינו יכול להניח את בתי ,כך
אמר הקב"ה לישראל נתתי לכם את
התורה ,לפרוש ממנה אינו יכול ,לומר לך
אל תטלוה אינו יכול ,אלא בכל מקום
שאתם הולכים בית עשה לי שאדור
בתוכם ,שנאמר ועשו לי מקדש וגו' עכ"ל.
)ועיין מזה בבית זה פרשת כי תבוא ,ובבית
החכמה )הוא דרוש ארוך לשבת הגדול שדרש
במקום אביו בק"ק פיורדא .נקוה לה' שנזכה כולנו גם
לאורו של "בית" זה(

באריכות(.

נמצא מכח דכתיב ויקחו לי תרומה ,היינו
שכביכול נמכר עמה כי קשה
לפרוש ממנה ,ואם כן ממילא מוכח דלאו
מפני רעתה מכר ,דהא גם השתא קשה
לפרוש ממנה .אך אם נאמר ויקחו לי
כפירוש הר"מ אלשיך הנ"ל דנתינה הוי
כלקיחה כנ"ל באריכות ,אם כן ח"ו יטעה
הטועה לומר דמפני רעתה מכר כמובן .אך
זה נדחה ,דעל כרחך היה קודם דין אשה
בשעת מתן תורה ,דאם לא כן למה לא
קבלו המלאכים התורה ,אלא וודאי באשה

נפש

לא שייך מצרנות כנ"ל באריכות.
ולפי זה יש לומר דמדרש הנ"ל סבירא ליה
כדעת זו ,דמשום הכי לא היה מועיל
טענת מצרנות כיון דנקראים אשה ,ובאשה
לא שייך מצרנות כנ"ל .ואם כן זהו שאמר
לא לרעתכם נתתי לכם את התרה אלא
לטובתכם ,ר"ל פן ח"ו אתם תאמרו וודאי
מפני רעתה מכרתי לכם התורה ,כיון
שהקב"ה משמח כמ"ש העיון יעקב הנ"ל,
לזה אמר שזה אינו ,אלא לטובתכם לזכות
אתכם בתורה כנודע ,ואפילו הכי הקב"ה
משמח ,והא ראיה שהרי המלאכים נתאוו
לה מחמת מצרנות כנ"ל ,ואמאי לא היה
מועיל להם טענה זו ,וצריך לומר דאנו
נקראים אשה ובאשה לא שייך מצרנות
כנ"ל ,ואם כן מוכח דגם קודם מתן תורה
היה כאשה ,ולפי זה מאי ויקחו לי תרומה,
דליכא למימר דהיה כסף קידושין וכפירש
הר"מ אלשיך הנ"ל ,קשה הא על כרחך
כבר היה מקודשת ,דכבר היה כאשה
בשעת מתן תורה כנ"ל ,אלא וודאי צריך
לומר ויקחו לי פירושו כביכול נמכר עמה
כי קשה לפרוש ממנה כמ"ש מדרש רבה
הנ"ל ,ואם כן ממילא מוכח שלאו מפני
רעתה מכר התורה ,כיון שקשה לפרוש
ממנה וכנ"ל ,אלא וודאי לטובתכם נתן לכם
התורה כנ"ל ,ודוק.
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פרשת תצוה
במקראי קודש ואתה תצוה את בני ישראל
ויקחו אליך שמן זית זך כתית
למאור להעלות נר תמיד .ויש לדקדק מלת
ואתה בלתי נכון ,דהוי למימר צו את בני
ישראל ויקחו וגו'.

ונ"ל לבאר ,עפ"י מה דאיתא במדרש רבה
סדר זו )פל"ז ד'( ואתה הקרב אליך את
אהרן וגו' ,הרע למשה ,אמר ליה הקב"ה
התורה שלי היתה ונתתי לך עכ"ל .ורבים
דקדקו ,דמאי הרע למשה גדולת אחיו,
הלא מי לנו גדול ממשה שהתורה קמסהיד
עליה )במדבר י"ב ,ג'( והאיש משה עניו מאד.
גם מאי תשובת הקב"ה התורה שלי היתה
כו' ,מ"מ מקנא בגדולת אחיו.
ונ"ל לבאר לפי פשוטא ,עפ"י מה דאיתא
במדרש רבה סדר תרומה ופ' ויקרא
)א' ו'( יש זהב וגו' וכלי יקר שפתי דעת
)משלי כ' ,ט"ו( ,יש זהב בנדבת המשכן דכתיב
)שמות כ"ה ,ג'( וזאת התרומה אשר תקחו
מאתם כו' ,וכלי יקר שפתי דעת ,לפי
שהיתה נפשו של משה עגומה עליו ,אמר
הכל הביאו נדבתן למשכן ואני לא הבאתי,
א"ל הקב"ה חייך דיבורך חביב עלי מכל
אלו ,תדע לך שמכולם לא קרא הדיבור
אלא למשה שנאמר )ויקרא א' א'( ויקרא אל

משה עכ"ל .ולפ"ז י"ל וודאי נפשו של
משה היה עגומה שלא היה לו חלק כלל
במשכן ,אך אמר בלבו הוא המובחר בוודאי
לכהונה גדולה לשרת בקדש במשכן לפניו
יתברך ,וישמח משה במתנת חלקו בזה,
ומה לו עוד יותר .אמנם עכשיו כשראה
שאמר לו הקב"ה ואתה הקרב אליך את
אהרן וגו' לכהנו לי ,ומיד הרע למשה ,וודאי
הגדולה של אהרן לא איכפת ליה ,רק נפשו
עגומה עליו בחלק המצוה ,שכולן הביאו
נדבתן והוא לא הביא ,וגם לשירות בקדש
לא זכה ,לזה הרע לו על שחיסר מצוה כנ"ל
במדרש .לזה השיב לו הקב"ה ,שלי היתה
התורה ונתתי לך ,לך דייקא דהיינו כל
דברות התורה היו על ידך ,וזה חביב מכולן,
כנ"ל במדרש חייך דבורך חביב עלי וק"ל.
וזהו נמי ביאור תחלת מקרא קודש הנ"ל,
כיון דלמעלה סידר כל מעשה משכן
ונדבתן ,ולזה נפשו של משה יהא עגומה
שהוא לא הביא כנ"ל ,לזה מתחיל הקב"ה
מיד אחר מעשה משכן לאמר ואתה ,והוא
נמשך למעלה ,ר"ל ואתה תהיה לך יותר
מכולן ,ובמה ,תצוה את בני ישראל ,ר"ל כל
הצווי שלי יהיה על ידך ודבורך חביב עלי
כנ"ל במדרש )וע"ע מה שהרחיב רבינו להוסיף
ביישוב הדברים בבית משתה לחנוכה(.

¯Î
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ועוד אודיע לך ויקחו אליך שמן זית זך
כתית למאור וגו' ,ובזה ג"כ תסיר
עגומת נפשך כאשר אבאר בעז"ה .דהנה
התפארת הגרשוני כתוב על מדרש הנ"ל
נפשו של משה היה עגומה כו' בפרשת
תרומה ,דזה תליא אי היה המשכן בלא
עשיית עגל אז שפיר יש עגמת נפש
למשה ,משא"כ לפי מה דאיתא במדרש
)שמו"ר נ"א ח'( יבוא זהב שבמשכן ויכפר על
מעשה עגל ,אז ממילא אין למשה להביא
שום דבר .וכתב שם דזה תליא אם אמרינן
קטיגור נעשה סניגור ,אז שפיר י"ל
דהמשכן בא מחמת עגל ,אבל אי אמרינן
אין קטיגור נעשה סניגור )עי' ר"ה כ"ו ,(:אז
וודאי ליכא למימר הזהב שבמשכן יכפר על
זהב שבעגל .וזה תליא במה דאיתא
במדרש רבה פ' אחרי )פכ"א י'( רבי סימון
בשם רבי יהושע אמר מפני מה אין כהן
גדול נכנס בבגדי זהב ,אלא אין קטיגור
נעשה סניגור כדי שלא יהא פתחון פה
לשטן לקטרג בו .רבי יהושע דסכנין בשם
רבי לוי אומר בשביל לחוס על ממונם של
ישראל .וא"כ אי אמרינן התורה חסה
ממונם של ישראל ,שפיר י"ל דקטיגור
נעשה סניגור ,והא דאינו נכנס בבגדי זהב,
בשביל לחוס על ממונם כנ"ל ,ע"ש
בתפארת הגרשוני הנ"ל בפ' תרומה
באריכות מזה.

תו אקדים ,מה דאיתא במנחות דף פ"ו
ע"א ,אף כל המנחות היו בדין שיטענו
שמן זית זך כו' ,תלמוד לומר )שמות כ"ז כ'(
זך כתית למאור ,ואין זך כתית למנחות.
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ושם ע"ב איתא ,תנו רבנן כו' יכול יהא זך
כתית פסול למנחות ,תלמוד לומר
כ"ט מ'( ועשרון סולת בלול בשמן כתית,
א"כ מה תלמוד לומר למאור ,אלא מפני
החיסכון ,מאי החיסכון ,א"ר אליעזר
התורה חסה על ממונם של ישראל ע"כ,
ע"ש פירש"י.

)שמות

ולפ"ז מבואר היטב הפסוק הנ"ל ,דעוד
דיקדקו המפורשים בקרא הנ"ל,
דהו"ל למימר מתחלה להעלות נר תמיד
למאור ,והכי מאור קודם הדלקה ע"ש.
אמנם לפי הגמ' הנ"ל לא קשיא מידי,
דצריך למכתב למאור אצל שמן כתית,
להורות ולא למנחות ,אף שכשר אבל
התורה חסה על ממונם של ישראל ,ע"ש
פירש"י בגמ' הנ"ל וק"ל והוא פשוט .ולפ"ז
זהו שאמר ,ואתה לא תהיה לך עגמת נפש,
חדא תצוה את בני ישראל ,וא"כ כל הצווית
יהיו ממני על ידך ,כי דבורך חביב עלי
כנ"ל .ועוד הנני אומר לך ,ויקחו אליך שמן
זית זך כתית למאור להעלות נר תמיד ,וקשה
איפכא הוי למימר להעלות נר תמיד
למאור ,אלא ודאי צ"ל להורות דהתורה
חסה על ממונם של ישראל ,ולפ"ז י"ל
דהמשכן היה לכפר על מעשה עגל,
וממילא מה לך למשה להביא כמ"ש
התפארת הגרשוני הנ"ל ,ואם תאמר אין
קטיגור נעשה סניגור דהוא הכהן גדול אין
נכנס בבגדי זהב ,זה אינו ,דהוא בשביל
לחוס על ממונם כאידך דיעה במדרש
הנ"ל ,וק"ל וקצרתי.

*
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בבתי נפש "בית משתה" לחנוכה הוסיף
רבינו דברים נפלאים בענין זה ,ומחמת
חיבת הדברים העתקנום כאן

ועוד י"ל דנתפייס משה בזה שהציווי של
שמן זית למנורה היה על ידו ,כדכתיב
)שמות כ"ז כ'( ויקחו אליך שמן זית וגו' כנ"ל,
והיינו על פי דכתב הצרור המור )עי' פרשת
תרומה ד"ה אח"כ צוה ועשית שלחן ,ובפ' ויקרא(

דעיקר המשכן היה להוריד שפע ע"ש
)ועיין מ"ש מזה בבית המלך )ליום הכפורים(
חדר ה'(.
תו אקדים מ"ש הנזר הקודש דף קס"ב
ע"א וע"ב ,על הא דאיתא במדרש רבה
סדר ויקרא פרשה ל"א  ,הא שנבחר שמן
זית למנורה בבית המקדש יותר מכל שאר
השמנים ,לפי שהזית הביא אורה לעולם
בימי נח ,הה"ד )בראשית ח' י"א( ותבוא אליו
היונה לעת ערב והנה עלה זית טרף בפיה
כו' .וקשה היכא יליף מהבאת היונה עלי
זית שהביא הזית אורה לעולם ,דמאי אורה
הוי בהאי .ואפילו אם תמצא לומר שמכנה
הבשורה בשם אורה ,מ"מ מאי רבותא
בזית ,שאלו הביא מן אחר היה ג"כ
הבשורה על ידו ,וחדא מיניה נקיט .אבל
הענין הוא על פי מ"ש הזוהר שבתחלת
הבריאה בהיות הארץ תוהו ובוהו אז שלט
כח הרע בעולם ,כי לעולם כח הרע שורה
במקום שממה וחורבן שאינו מוציא
תולדות ,ובשעת התיקון אשר היה מוכן
להוציא תולדותיו מכח אל הפועל ,נתבטל
כח הרע ונתפשט כח הטוב בעולם ,והרע
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נקרא חושך שהוא תוקף הדין ,והטוב נקרא
אור דכתיב )בראשית א' ד'( וירא אלהים את
האור כי טוב ,בהיותו משורש אור הגנוז
שהוא אור השפע העליון הבא מצד החסד
המבטל כח רע תוקף הדין .וכן כיוצא בו
בימות המבול מתחלה חזר העולם לתוהו
ובוהו ושלט כח הרע בעולם ,כי הוא שורה
במקום שממה וחרב שאינו מוציא תולדה
ופרי ,ובשעת התיקון שהתחיל שוב להוציא
תולדה ופרי ,נתבטל כח הרע ונתפשט
בעולם כח הטוב הנקרא אור ,זה אור שפע
העליון מצד החסד .וגם מבואר בזוהר
בכמה דוכתי ששמן זית הוא מצד החסד,
ולפיכך עץ הזית הוציא אז כחו תחלה,
להוציא תולדות העולם כדי לבטל כח הרע,
ולהתפשט בעולם כח הטוב הנקרא אור ,זה
אור השפע העליון שהוא מצד החסד
במדריגת השמן זית ,וממילא בא הכתוב
להגיד שבחו של זית ,שהוא צמח תחלה
בעולם ,ונתפשט על ידו בעולם הכח הטוב
הנקרא אור .וא"כ ניחא מה דאמרינן
במדרש רבה הנ"ל שנבחר שמן זית למנורה
בבית המקדש יותר מכל השמנים ,לפי
שהביא אורה לעולם בימי נח דכתיב והנה
עלה זית טרף בפיה ,משום דמהא ילפינן
דעץ הזית הוציא כחו תחלה להוציא
תולדות בעולם לפני שאר כל המינים,
ובהיות העולם מיושב בתולדה ופרי
מתבטל כח הרע ,ומתפשט כח הטוב
הנקרא אור הוא אור השפע עליון ,וממילא
השמן זית הביא אורה לעולם תחלה בימי
נח ,עכ"ל נזר הקודש הנ"ל ,ע"ש באריכות
ולנפשך יונעם.
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מכלל דבריו שמענו הא דנבחר שמן זית
בבית המקדש יותר מכל השמנים,
היינו כיון שהביא אורה לעולם בימי נח
והיינו אור השפע העליון כי שמן מדריגת
החסד .ואם כן י"ל משום הכי הדליקו בבית
המקדש בשמן דווקא ,כדי לעורר אור שפע
העליון להוריד השפע למטה .וכן משמע
בזוהר סדר בהעלותך )קמ"ט (.וז"ל תא חזי
בשעתא דכהנא רבא איכוין לאדלקא
בוצינין לתתא כו' ,כדין בוצינין עלאין נהרין
ואתקטיר כלא כחדא וחדו ,וחדוותא
אשתכח בכולהו עלמין עכ"ל .וא"כ ממילא
במה שהציוי של שמן זית למנורה נאמר
ע"י משה ,בזה היה יפה כחו להוריד השפע
כמו ע"י המשכן.
ובדברינו הנ"ל יבואר מקראי קודש הנ"ל,
והיינו כיון דלמעלה סידר כל
מעשה משכן ונדבתם ,ובזה נפשו של משה
יהיה עגומה שהוא לא הביא כנ"ל במדרש,
לזה התחיל לו הקב"ה מיד אחר צות
עשיית ונדבת משכן לאמר ואתה ,והוא
נמשך למעלה ,ר"ל ואתה תהיה לך יותר
מכולן ,ובמה ,תצוה את בני ישראל ,ר"ל כל
הציוי שלי תהיה על ידך ,ודבורך חביב עלי
ביותר כנ"ל במדרש .ועוד אודיע לך ויקחו
אליך שמן זית ,ר"ל זאת תהיה על ידך,
שתגבה מהם שמן זית ,וזהו ויקחו אליך
דייקא ,ולמה שמן זית דווקא ,לזה אמר
למאור ,היינו שהשמן כבר היה למאור בימי
נח ,להוריד אור שפע העליון ,משום הכי
נמי היה במנורה שמן זית להעלות נר תמיד,
להעלות דייקא ,שבזה הנר למטה יהיה
עילוי לנר שלמעלה ,כי שמן זית הוא
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במדריגת החסד כנ"ל ,ויתעורר האור
השפע העליון שהוא ג"כ מצד החסד ,כנ"ל
בנזר הקודש ,וכנ"ל בזוהר בשעתא דכהנא
רבא איתכוין לאדלקא בוצינין לתתא כדין
בוצינין עלאין נהרין וחדו וחדוותא אשתכח
בכולהו עלמין כנ"ל ,והיינו שנתעורר חסד
העליון ,וא"כ הרי גם על ידך נעשה הורדת
השפע כמו ע"י משכן כנ"ל והבן[.

*
ועוד י"ל עפ"י הדרש על מדרש הנ"ל ואתה
הקרב אליך הרע למשה כו' ,עפ"י מה
דאיתא בספר זרע ברך ראשון ,מה דכתיב
ואתה תצוה לשון נוכחי ,היינו משום לפי
שבמעשה עגל היו צריכין ישראל כפרה על
מעשה עגל של זהב שעשו ,וגם משה היה
צריך כפרה על שבירת הלוחות ששיבר.
והנה על כפרת ישראל ציוה למעלה על
זהב שבמשכן שיבוא לכפר על זהב שבעגל,
ועדיין משה מבחוץ ,לזה אמר ואתה תצוה,
ר"ל לכפרה שלך על דבר זילזול התורה,
הרי תקנתו לך כפרה בעינן המנורה שתהא
על ידך דווקא ,כמ"ש הר"י )בספר הכוונות,
דפוס וויניצאה ס"ד :ובדפוס קאריץ ע (:שיסוד
המנורה בצורה בנוי על יסוד התורה,
שהמנורה ז' קנים ,וכן בספר בראשית יש
בו ז' תיבות .ועוד יש בה י"א כפתורים ,וכך
בספר שמות בפסוק ראשון יש בו י"א
תיבות .וגם יש בו ט' פרחים ,וכן בספר
ויקרא )בפסוק ראשון( יש בו ט' תיבות .וגובה
מנורה י"ח טפחים ,וכן בספר במדבר יש
בו י"ז תיבות ,ולפי שהטפח י"ח לא הוי
שלם לכך חסר תיבה אחת בפסוק זה .גם
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היו לה כ"ב גביעים ,וכן בספר אלה
הדברים יש בו כ"ב תיבות .מנין הכל מ"ט,
לומר כי מ"ט ימים עברו ויום חמשים קבלו
את התורה עכ"ל )האריז"ל( .וא"כ ממילא
מבואר סמיכות הענין ,גם וי"ו של ואתה
נמשך אחר צוה המשכן וקרבנות שבאים
לכפרת ישראל .לזה אמר ואתה תצוה ,ר"ל
בשביל מה שנוגע אל כפרתך צריך אתה
למעשה מנורה ,שמרמזה על כל התורה
בכלל ,ויכפר על בזיון הלוחות אשר שברת.
וזהו ואתה תצוה ,כלומר גם אתה תן לנדבה
זו ,ועוד תצוה לזולתך לכל ישראל ,עכ"ל
הזרע ברך ע"ש באריכות .נמצא מקרא
הקודם דכתיב ואתה תצוה ,מוכח דחטא
בשבירת הלוחות .אך לכאורה מצינו
במדרש )שמו"ר מ"ג ,א'( שמשה שיבר
הלוחות לטובת ישראל ,ואמר מוטב שידונו
כפנויה ולא כאשת איש ע"ש .וצריך לומר
אפילו הכי עבירה מיקרי ,כי עבירה לשמה
ג"כ עבירה הוי) ,ועיין במפורשים מזה(.
תו אקדים מה דאיתא במדרש רבה
י' ,ג'( על פסוק )תהלים מ"ה ,ח'( אהבת
צדק ותשנא רשע ,זה קאי על אהרן ,בשעה
שישראל באו אל אהרן לעשות את העגל,
אמר מוטב שיתלה הסרחון בי מבישראל,
ועשה הוא את העגל ,א"ל הקב"ה אהבת
צדק ותשנא רשע להרשיע את ישראל ,על
כן משחת שמן ששון מחבריך ,שיהיה לך
כהונה גדולה ומפתורא דידי את אכיל כו'
ע"ש באריכות .וא"כ כיון שאהרן כוונתו
היה לטובת ישראל זכה לכהונה ,ולפ"ז
ממילא גם משה לא חטא בשבירת
)ויק"ר
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הלוחות ,דג"כ כוונתו היה לטובת ישראל
שידונו כפנויה ולא כאשת איש.
וזהו התחלת המדרש הנ"ל ,ואתה הקרב
אליך את אהרן וגו' לכהנו לי ,והיינו
מחמת שאמר מוטב שיתלה הסרחון בי
מבישראל כנ"ל ,לזה הרע למשה ,והיינו
וודאי על גדולת אהרן לא הקפיד ,רק על
מה שאמר לו מקודם ואתה תצוה בלשון
נוכחי ,דגם הוא צריך כפרה על שבירת
הלוחות ,דהא גם הוא כיוון בזה לטובת
ישראל ,ואם לא זכה בשביל כך כמו אהרן,
אבל עכ"פ מדוע לחטא יחשב לו כנ"ל.

אך כל זה אי אמרינן דעדיין לא היו כאשת
איש ,וא"כ שפיר שיבר לטובת ישראל
שיהיו נידון כפנויה כנ"ל ,אבל אי אמרינן
דכבר היו נידון כאשת איש ,א"כ ממילא
לא היה פועל מידי בשבירת הלוחות,
ושפיר צריך כפרה.
ולכאורה מוכח דהיו כבר כאשת איש,
עפ"י מה שהבאתי לעיל פרשת
תרומה בשם ספר שער שמים )פראג תל"ה,
שער הדין  -שער שמיני ,נ"ב עמוד ג'( בשעת מתן
תורה טענו מלאכים מצרנות על התורה,
אך כיון דישראל הוי כאשה ,ובאשה לא
שייך מצרן ,ע"ש באריכות מזה .ולפ"ז
ממילא מוכח דכבר היו כאשה ,אף קודם
מתן תורה.
ולפ"ז זהו שהשיב לו הקב"ה התורה שלי
היתה ונתתי לך ,לך דייקא ולא
למלאכים ,ואף שהיה להם טענת מצרנות,
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והיינו מטעם דגבי אשה לא שייך מצרן,
וא"כ מאי פעלת בשבירת הלוחות לדונן
כפנויה ,דהא כבר היה כאשת איש קודם
מתן תורה כנ"ל ,ומשום הכי שפיר אמרתי
לך ואתה תצוה שצריך כפרה על שבירת
הלוחות כנ"ל ,וק"ל וקצרתי.

*
קטע זה העתקנו מספר פני שלמה לשמחת
תורה )כבר נדפס בהגליון לשמח"ת(
נקדים לבאר מדרש תמוה בפ' תצוה
)שמו"ר ל"ז ד'( וז"ל ואתה הקרב
אליך את אהרן אחיך )שמות כ"ח א'( ,הרע
למשה ,א"ל הקב"ה התורה שלי היתה ונתתיו
לך עכ"ל ,והנה רבים תלי ביה זייניה ,ואף
אני אענה את חלקי בזה בשני אופנים.
חדא ,עפ"י מה דיש לדקדק עוד מאי
דאמר הכתוב הקרב אליך את אהרן
אחיך ,דהוא מיותר אליך כמובן ,והו"ל
למימר הקרב את אהרן אחיך וגו' כמובן.
אמנם י"ל לפי פשוטו ,דאיתא במדרש
)שמו"ר ג' י"ז( כיון שסירב משה
בשליחותו לפרעה נטלה ממנה הכהונה
ונתן לאהרן ,וכן פירש"י על פסוק בפ'
שמות )ד' י"ד( הלא אהרן אחיך וגו' ע"ש.
וא"כ זה שאמר לו ואתה הקרב אליך את
אהרן אחיך ,ר"ל אליך בשבילך ,שאתה
גרמת להקריב אהרן אחיך לכהנו לי כמובן
וכנ"ל) ,וכ"כ הלב אריה )בפרשתן( על פסוק
ויקחו אליך שמן וגו' ,כמו בשבילך ע"ש(.
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והנה המפורשים
כתבו שהיה לו תירוץ ע"ז ,כמובא
במדרש )שמו"ר ג' ד'( מי אנכי כי אלך אל
פרעה )שמות ג' י"א( ,וכי אני אנכי שאמרת
)בראשית מ"ו ד'( ואנכי אעלך גם עלה ע"ש.
אבל בזרע ברך שני בפ' וארא כתב תירוץ
ע"ז למה לא קיים הקב"ה הבטחתו ואנכי
אעלך וגו' ,כון דיצאו קודם זמנו ולא היה
גאולה שלימה ע"ש .אבל ברש"י פ' בא
)שמות י"ב מ'( איתא דהיה גאולה שלימה
דחשבינן משנולד יצחק ע"ש .אמנם כבר
כתבתי כמה פעמים )עי' דרוש ב' לחג
השבועות( ,הא דנוכל לחשוב משנולד יצחק,
היינו אי ארץ ישראל אינה מוחזקת ,וא"כ
קרינן ביה שפיר כי גר יהיה זרעך בארץ לא
להם )בראשית ט"ו י"ג( ,אף שיצחק לא היה
רק בארץ ישראל ,מ"מ גם זה ארץ לא להם
מקרי כמובן ,משא"כ אי ארץ ישראל
מוחזקת היה מאברהם ,א"כ וודאי לא נוכל
לחשוב משנולד יצחק ,כיון דלא היה רק
בארץ ישראל דהוי ארץ שלהם ,ונגזר בארץ
לא להם כמובן ע"ש במפורשים באריכות.
)עי' בגדי אהרן פ' בראשית(

אך אף אי ארץ ישראל מוחזקת ,מ"מ י"ל
דנשלם הזמן ,כמו שכתבו המפורשים
בשם הזוהר )ח"ב ד' (:דמלאכים השלימו
הזמן ע"ש ,אך תירוץ זה נסתר מגמ' דשבת
)פ"ח (:דמלאכים רצו לקבל התורה ,והשיב
להם כתיב )שמות כ' ב'( אשר הוצאתיך
מארץ מצרים ,כלום במצרים הייתם ע"ש,
וא"כ לפי זה צריך לומר דמלאכים לא היו
במצרים כמובן ,וא"כ צריך לומר ארץ
ישראל אינה מוחזקת וחשבינן משנולד
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יצחק כנ"ל ,אך אי ארץ ישראל מוחזקת
שלא כדין עשה משה שסירב על שליחותו
לפרעה כמובן.
אך לכאורה מזה שמלאכי השרת לא
קיבלו התורה מוכח דארץ ישראל
מוחזקת ,דהנה הפרשת דרכים בדרך
מצרים )דרוש ד'( הקשה א"כ אכתי האיך
נתנה תורה למשה ,הא גם הוא לא היה
בשעבוד מצרים ,והאיך קרינן ביה אשר
הוצאתיך מארץ מצרים וגו' ,שבט לוי לא
היו משועבדים כלל .ותירץ כיון דהיה
במצרים ,רק ה' נתן בלב פרעה ועבדיו
שלא לשעבד בהם ,וא"כ הוא היה הסבה
ראשונה שלא לשעבד בהם ,שפיר קרינן
אשר הוצאתיך מארץ מצרים ע"ש .אך
כתב שם היא גופא קשיא ,אמאי נתן
הקב"ה בלב פרעה שלא לשעבד בשבט
לוי ,ותירץ משום שלא נטלו חלק בארץ
ישראל ,א"כ מי שאינו יורש את אביו יפרע
חוב של אביו ,מהיכי תיתי דנימא הכי ע"ש
באריכות .וא"כ לפ"ז מוכח דארץ ישראל
מוחזקת ,דאל"כ לא הוי ירושה כלל כמובן,
דכיון דלא היה קנוי בחזקה אברהם את
ארץ ישראל ,א"כ מניין יבוא להם הירושה,
וכן כתבו המפורשים עכ"ל.
ולפ"ז זהו דברי המדרש הנ"ל ,כיון שאמר
הקב"ה למשה ואתה הקרב אליך את
אהרן אחיך לכהנו לי ,והיינו בשבילך שאתה
גרמת לזה כנ"ל בשביל שסירב בשליחותו
לפרעה כנ"ל ,משום הכי הרע למשה ,דהא
משה שפיר קאמר בשביל שאמר הקב"ה
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ואנכי אעלה גם עלה כנ"ל ,אך באמת ח"ו
לא נתקנא כלל בגדולת אחיו ,כי מי גדול
לנו מהאיש משה עניו מאוד אשר אורייתא
קמסהיד עליה )במדבר י"ב ג'( ,אך ורק על
חטאו הרע לו במה שנתגלה לו שחטא
במה שסירב על שליחותו לפרעה ,כיון
שהדין עמו כנ"ל.
ולזה השיב לו הקב"ה ,התורה שלי היתה
ונתתיו לך ,וקשה למה נתתי לך ולא
למלאכים באמרם תנה הודך על השמים,
וצ"ל משום דכתיב אשר הוצאתיך מארץ
מצרים כלום במצרים הייתם ,וא"כ לפ"ז
ממילא ליכא למימר דמלאכים השלימו,
וגם ליכא למימר דחשבינן משנולד יצחק,
דאל"כ על כרחך צ"ל דארץ ישראל אינו
מוחזקת כנ"ל ,א"כ קשה האיך ניתן לך
התורה ,הא גם אתה לא היית משועבד
במצרים כקושיית פרשת דרכים הנ"ל ,אלא
ודאי צ"ל כתירוצו דאני הייתי סיבה
ראשונה שלא לשעבדם בשבט לוי ,וכל זה
משום דארץ ישראל הוי ירושה וכיון
ששבט לוי לא היו יורשים משום הכי אין
צריכין לשלם חובת אביהם כנ"ל ,וא"כ
לפ"ז על כרחך מוכח דארץ ישראל
מוחזקת ,וא"כ לא נוכל לחשוב משנולד
יצחק כנ"ל הכל באריכות .וא"כ בלתי
אפשר היה לקיים ואנכי אעלך גם עלה ,כיון
שלא היתה גאולה שלימה כמ"ש זרע ברך
הנ"ל ,וא"כ שפיר נאמר לך ואתה הקרב
אליך אהרן לכהנו כו' ,כמו בשבילך ,שאתה
גרמת לך כנ"ל באריכות וק"ל.
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במדרש ילקוט סוף סדר הקודם
וז"ל וכפר אהרן על קרנותיו אחת
בשנה ,וסמיך ליה כי תשא ,הה"ד )משלי י' ,כ'(
כסף נבחר לשון צדיק ,זה הקב"ה שהבחיר
את לשונו ואמר למשה כי תשא ,אמר משה
לפני הקב"ה ,רבש"ע בשעה שיש להם זכות
לישראל הנח להן ,ובשעה שאין להם זכות
הנשא להן פעם אחת בשנה ,כדי שיבוא יום
כיפור ויכפר עליהן ,שנאמר )ויקרא ט"ז ל'( כי
ביום הזה יכפר עליכם וגו' עכ"ל .והנה
המאמר הזה תמוה ומחוסר הבנה.
)רמז שפ"ו(

ונ"ל לבאר היטב בעז"ה עפ"י דרוש ,רק
אקדים מה דאיתא באלשיך ז"ל
בסדר זו ,למה כתיב כי תשא ,ולא נאמר
שא את ראש לשון צווי .ופירש שהענין
הוא כי כיפר להם כבר על מעשה עגל ע"י
זהב שבמשכן ,אך אמר כשתרצה למנותם
לידע כמה חסרו מחמת מעשה עגל
מששים ריבוא ,אז יתנו כופר נפשם ולא
יהיה בהם נגף ע"ש באריכות.
אך באמת מצינו במדרש רבה
חד טעם לשקלים הללו שהיו באים על
מכירת יוסף שמכרו אותו בעשרים כסף,
על כן יתנו כל אחד עשרים גרה ע"ש .וא"כ
ממילא אי מכירת יוסף היתה שלא כדין,
ממילא היו צריכין השקלים הללו על
)ב"ר פ"ד ,י"ח(

מכירת יוסף ,הדרא הקושיא לדוכתא הוי
ליה למימר לשון צווי ,שא ראש ,כנ"ל
ברבינו משה אלשיך.
אך מצינו תירוץ על מכירת יוסף בספר
בגדי אהרן סדר ויקרא ,עפ"י המדרש
פרשת וישב )ב"ר שם( למה תתעינו ה'
מדרכיך )ישעיה ס"ג י"ז( ,רבש"ע כשרצית
נתת בלבנו לאהוב ,וכשרצית נתת בליבנו
לשנוא .אמנם כתב שם הבגדי אהרן הנ"ל,
אי אמרינן בדרך שאדם רוצה לילך מוליכין
אותו )עיין מכות י (:נסתר סברה זו ע"ש.
וראייה לסברה זו ,מהא דאיתא במדרש
רבה בראשית פ"ו סי' ד' ,רבי יודן בשם
רבי תנחום כו' מאחר שקורא אותן גדולים
הוא חוזר ופוגם אותן ,את המאור הגדול
כו' ואת המאור הקטן כו' )בראשית א' ,ט"ז(,
אתמהא ,אלא ע"י שנכנס בתחומו של
חבירו ,אמר ר' פנחס בכל הקרבנות כתיב
שעיר עיזים אחד חטאת ,ובראש חודש
כתיב )במדבר כ"ח ,ט"ו( שעיר עזים אחד
חטאת לה' ,אמר הקב"ה הביאו עלי כפרה
שמיעטתי את הירח ,שאני הוא שגרמתי לו
לכנס בתחומו של חבירו ,עכ"ל .והקשה
היפה תואר וז"ל ,שאני הוא שגרמתי ,ע"י
שנתן לה רשות והיה לה מקום לחטוא,
א"כ אם אין רצונו יתברך שתכנס למה נתן
לה רשות ,האם להכשילה נתכון ,ועוד למה
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לא מנעה אח"כ מהמעשה .וי"ל שרצונו
יתברך שתכנס ,ומ"מ נענשה שלא היה לה
לכנס אלא א"כ יגזור עליה עכ"ל .והנה
תירוץ היפה תואר בלתי מובן ,מדוע תשב
לבדה ולא תכנסה אם הקב"ה רצונו בכך,
ותמתין דווקא עד שיגזור בגזירה עליה .על
כן נ"ל דלא קשיא מידי קושית יפה תואר
הנ"ל ,דהקב"ה רצה להשמיענו בדרך
שרצה לילך מוליכין אותו ,ומשום הכי כיון
שראה וידע יתברך ]ש[הלבנה תרצה לכנס
בתחומו של חבירו ,הסכים עמה בתחלה
על כך ,ואח"כ נענשה על תחלת מחשבתה
ורצונה ,ומ"מ כיון שעכ"פ ע"י הסכמתו
נכנסה ,משום הכי כביכול רצה כפרה.
ואפשר שזהו בעצמו תירוץ היפה תואר
הנ"ל כיון שלא נגזר עליה ,רק בהסכמה
בעלמא ,א"כ הוי כמו בדרך שרוצה לילך
מוליכין אותו ,ושפיר שייך לה העונש.
ולענ"ד הוא נכון ,וק"ל .וא"כ הרי מוכח
מהא דכתיב בראש חודש שעיר אחד
חטאת לה' ,דהיינו שאמר הקב"ה אני
גרמתי כנ"ל ,ואפילו הכי נענשה ,ש"מ
דמוליכין בדרך שרוצה לילך .וא"כ ממילא
גם מכירת יוסף הוי חטא ,דלא היה להם
תירוץ כשרצית נתתה בלבנו לשנוא כנ"ל
בבגדי אהרן.
אך במס' שבועות דף ט' )ע"א( איתא
פירוש אחר על חטאת לה' ,שעיר זה
של ראש חודש יהא מכפר על חטא שאין
מכיר בו אלא ה' ,והוא שאין בה ידיעה
מתחילה ובסוף ע"ש ,וא"כ לפ"ז לא מוכח
מידי דאמרינן הך סברה בדרך שרוצה לילך
מוליכין אותו.
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אך לקמן דף י' )ע"א( בתוס' ד"ה ואתקש
שעירי רגלים כו' ,הקשו בא"ד אמאי
איצטרך לר' יהודה חטאת לה' חטאת
שאין מכיר בו אלא ה' ,הא אתקיש ראש
חודש ורגלים לפנימי דמכפר אטומאת
]מקדש[ וקדשיו ,וליכא לאוקמה בהו אלא
באין בה ידיעה בתחלה ובסוף ,דאי אין בה
ויש בה החיצון מכפר ,ויש בה ואין בה
פנימי מכפר ,וכתיב )שמות ל' י'( אחת בשנה,
כפרה זו לא תהא אלא אחת בשנה ,ע"ש
דף ח' ע"ב ,ויש בה ויש בה בר קרבן הוא,
ע"ש בתוס' ובסוגיא היטב .והקשה בספר
)חי' הלכות( מהר"מ ברבי )שבועות י' ע"א בתוד"ה
ואתקש( מאי מקשה תוס' ,דלמא אתיא
כרבי דאמר לקמן )שבועות י"ג ע"א( יום כיפור
מכפר אף בלא תשובה ,וא"כ י"ל לעולם
מכפר ראש חודש איש בה ויש בה
בטומאת מקדש וקדשיו ,ואי קשיא בר
קרבן הוא ,הא כתבו תוס' לעיל הא דאינו
מכפר אבר קרבן ,דילפינן ק"ו משעיר
משתלח דמכפר על כל עבירות וכפרתו
מרובה ואינו מכפר אבר קרבן ,אבל לרבי
דיום כיפור מכפר בלא תשובה ,איכא
למפרך מה לשעיר המשתלח שמכפר בלא
תשובה ,משום הכי אינו מכפר אבר קרבן,
אבל שעיר ראש חודש דאינו מכפר בלא
תשובה ,משום זבח רשעים תועבה )משלי
כ"א ,כ"ז( ,אימא מכפר אף אבר קרבן,
ואפשר דשעיר משתלח גופיה מכפר אבר
קרבן אי עביד תשובה ,והא דכתיב גבי
שעיר משתלח חטאת דומיא דפשעים ,הא
איירי בלא תשובה ,וא"כ אי לאו לה' ,הוה
אמינא דיכפר איש בה ויש בה .ותירץ דהא
הך דדריש חטאת לה' הוא רבי יהודא ,ורבי
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יהודא לא ס"ל כרבי כדאיתא בהדיא לקמן
דף י"ג ע"ש.
היוצא לנו מזה ,אי יום כפור מכפר בלא
תשובה ,שפיר י"ל חטאת לה' קאי
על שעיר ראש חודש ,מכפר ]א[אין בה
ואין בה ,דאיצטריך דהוה אמינא דמכפר
איש בה ויש בה כקושית מהר"מ ברבי
הנ"ל ,אבל אי יום כפור אינו מכפר רק ע"י
תשובה כדעת רבי יהודה ,שפיר קשה
קושית תוס' הנ"ל למה איצטרך חטאת
לה' ,הא ממילא מוכח מאחת בשנה דאינו
מכפר רק אאין בה ואין בה כנ"ל באריכות.
ולפ"ז זהו דברי ילקוט הנ"ל ,וכפר אהרן על
קרנותיו אחת בשנה ,והיינו להורות
שכפרה זו לא תהא אלא אחת בשנה
כדאיתא בשבועות וכנ"ל ,וסמוך ליה כי
תשא ,והוא אתמהא ,דשא ראש הוי
למימר ,דכיון דדרשינן אחת בשנה ,א"כ
ממילא ליכא למימר חטאת לה' קאי על
ראש חודש דמכפר אאין בה ואין בה ,דהא
שמעינן מהיקש דפנימי כיון דכתיב אחת
בשנה ,דראש חודש ממילא אינו מכפר על
אין בה ואין בה כקושית תוס' הנ"ל
באריכות .אלא ודאי צ"ל חטאת לה' קאי
שאמר הקב"ה הביאו כפרה עלי שאני
גרמתי להכנס בתחומו של חבירו כנ"ל
במדרש ,ולפ"ז קשה א"כ למה הכשילה
מתחלה לכך ואח"כ נענשה כקושית יפה
תואר הנ"ל ,וצ"ל דבדרך שרוצה לילך
מוליכין אתיא לאשמועינן כנ"ל באריכות,
ולפ"ז ממילא אין תירוץ להשבטים אתה
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נתתה בלבנו לאהוב ולשנוא ,דהא בדרך
שרצה לילך מוליכין כנ"ל בבגדי אהרן
באריכות ,ולפ"ז ממילא היו השקלים
צריכין מחמת מכירת יוסף ,וא"כ שא ראש
הו"ל למימר בלשון צווי כקושית רבינו
משה אלשיך הנ"ל.
לזה אמר הה"ד כסף נבחר לשון צדיק ,זה
הקב"ה שאמר למשה בלשון כי תשא,
ר"ל הוא מובחר לשון שאמר כי תשא,
והיינו שאינו ציווי ,רק לידע כמה חסרו
ממעשה עגל ,על כן יתנו כופר נפשם ולא
יהיה בהם נגף כמ"ש רבינו משה אלשיך
הנ"ל ,ואי קשיא א"כ צ"ל דמכירת יוסף לא
היה חטא והיינו אתה נתת בלבנו לשנוא,
וא"כ קשה קושית תוס' הנ"ל למה חטאת
לה' וכנ"ל באריכות .ולזה פתח ואמר
מחמת לשון מובחר כזה אמר משה רבש"ע
בשעה שיש להם זכות הנח להן ,ובשעה שאין
להם זכות הנשא עליהן ביום כפור כו' ,וא"כ
כיון דיום כפור מכפר אפילו באין זכות כלל
והיינו בלא תשובה ,א"כ שפיר איצטריך
חטאת לה' דמכפר אאין בה ואין בה ,דהוה
אמינא דמכפר איש בה ויש בה כקושית
מהר"מ ברבי הנ"ל.

ובזה מתורץ נמי על מדרש הנ"ל ,דאמר
בשעה שיש להם זכות הנח להן,
פשיטא .אמנם לדברינו ר"ל אם יש להן
זכות דהיינו שעשו תשובה על עונות ונעשו
זכיות ,אז לא צריכין לכפרה אחרת דהיינו
יום הכפורים ,וממילא יום הכפורים בא על
שאין להם זכות דהיינו אף בלי תשובה
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כנ"ל ,וזה אומרו מחמת לשון מובחר
שנאמר לו בכי תשא ,מזה ש"מ מחטאת
לה' דיום כפור מכפר בלי תשובה כנ"ל
באריכות ,וק"ל וקצרתי.

*
במס' ברכות דף ל"ב ע"ב ,אמרה כנסת
ישראל ,רבש"ע הואיל ואין שכחה
לפני כסא כבודך שמא לא תשכח לי מעשה
עגל ,א"ל גם אלה תשכחנה )ישעי' מ"ט ,ט"ו(,
אמרה לפניו רבש"ע הואיל ויש שכחה כו'
שמא תשכח לי מעשה דסיני ,א"ל אנכי לא
אשכחך כו' ,עכ"ל .ודקדק הפנים מאירות
בספרו כתנות אור סדר זו ,האיך תליא
מעשה עגל במעשה דסיני ,שזהו הטובה
וזהו לרעה.

ונ"ל לבאר לפי פשוטא ,עפ"י מה דאיתא
במס' שבת דף פ"ח )ע"א( ויתיצבו
בתחתית ההר )שמות י"ט ,י"ז( ,מלמד שכפה
עליהם הר כגיגית ,אמר רבא מכאן מודעה
רבה לאורייתא כו' .והקשה תוס' הא אמרו
נעשה ונשמע ,וא"כ קבלו ברצון ,ותירץ
במדרש תנחומא )פ' נ"ח ,ד'( ,דנעשה ונשמע
לא אמרו רק על תורה שבכתב ,אבל על
תורה שבעל פה שפיר היה להם מודעה
רבה ,ע"ש.
ולפ"ז י"ל זהו שאמרו כנסת ישראל,
רבש"ע כיון שיש שכחה כו',
שאמרת לי גם אלה תשכחנה ,ואפשר
שזהו מחמת דהיה לנו טענת מודעה רבה
כנ"ל ,ומכח זה ממילא תשכח לי מעשה
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דסיני ,דאם תזכור במעשה דסיני דאז
אמרנו נעשה ונשמע ,וא"כ אין לנו מודעה
רבה על תורה שבכתב כנ"ל ,וחטא עגל
הוא עבירה על תורה שבכתב ,דהוא עבודה
זרה דכתיב בהדיא באורייתא .ומשום הכי
השיב להם הקב"ה ואנכי לא אשכחך מעשה
דסיני ,ואפילו הכי גם אלה תשכחנה וק"ל.

*
אך לדידי קשה דקדוק אחר ,למה השיב
השי"ת אנכי לא אשכחך ,ולמה לא
השיב מעשה דסיני לא אשכחך כמו
ששאלו הם.
על כן נ"ל לבאר באופן אחר ,ויתורץ הכל
בעז"ה .עפ"י מה שכתבתי בסדר
בראשית ,די"ל חטא עגל לא היה חטא כל
כך ,כיון דהיה פעם ראשון ,וכתיב )איוב ל"ג,
כ"ט( פעמיים ושלש יפעל אל עם גבר ע"ש
באריכות .אמנם לכאורה זה אינו ,עפ"י מה
דאיתא במס' שבת )נ"ה (:שאלו מלאכי
השרת לפני הקב"ה מפני מה קנסת מיתה
על אדם הראשון ,והשיב להם מצוה קלה
צויתי ועבר עליה ע"ש .וכתב העיון יעקב
)על עין יעקב שם( מה שאלו ,וכי לא ידעו
שחטא אדם הראשון ,ותירץ על פי מה
שהקשה העשרה מאמרות הא חטא אדם
הראשון היה פעם ראשון וכתיב פעמיים
ושלש וגו' ,ותירצו המפורשים כיון דהקב"ה
בכבודו ובעצמו הזהיר לו על זה והוא עבר
עליה ,משום הכי חמור ולא אמרינן כהאי
גוונא פעמיים ושלש כו' .וזהו ששאלו
מלאכי השרת מפני מה קנסת על אדם
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הראשון ,דהיינו הא כתיב פעמיים ושלש
כו' ,והשיב להם השי"ת מצוה קלה ציוויתי,
צוויתי דייקא שאני בעצמי הזהרתי על זה
ועבר עלה ע"ש.
והנה זה ידוע אנכי ולא יהיה לך מפי
]ה[גבורה שמענו )מכות כ"ד ,(.וא"כ
לא שייך פעמיים ושלש כנ"ל .ולפ"ז
מבואר המאמר הנ"ל ,שמתחלה אמרה
שמא לא תשכח לי מעשה עגל ,והשיב גם
אלה תשכחנה ,והיו סבורים הם כיון דלא
היה רק פעם ראשון ,משום הכי ימחול
להם וישכח בו דכתיב פעמיים ושלש וגו'
כנ"ל ,משום הכי אמרו שמא תשכח לי
מעשה דסיני ,דשם מפי גבורה שמענו
אזהרה על עבודה זרה ,ובזה לא שייך
פעמיים ושלש כנ"ל .לזה השיב הקב"ה
בנבחר לשון צדיק גם אנכי לא אשכחך,
אנכי דייקא ,שזהו שמעתם מפי עצמי ,לא
אשכחך ,ואפילו הכי אשכח מעשה עגל
וק"ל.
ובזה יובן מדרש תמוה
)הובא בס' כתנות אור הנ"ל( ,אמרו
אומות עולם ,אומה ששמעו אנכי ה' אלהיך
כו' יעשו את העגל עכ"ל .ומדקדק הכתנות
אור ,הא זה הוא משבע מצות לאו דעבודה
זרה ,וא"כ למה מדקדק בלשון שמעו אנכי
ה' אלהיך ע"ש ולפי דברינו הנ"ל מבואר
היטב ,כדי להגדיל החטא שלא יהיה להם
קולא של פעמיים ושלש וגו' כנ"ל ,וק"ל
וקצרתי.
)תנחומא פ' זו פ' ד'(

*

נפש

במדרש סדר זו )ילק"ש רמז שצ"ב( וז"ל ,ירד
משה מן הרקיע והלוחות בידו ולא
שברן עד שראה בעיניו כו' ,א"ל הקב"ה משה
לא היית מאמין לי שעשו ישראל את העגל
כו' ,שקד משה לזכות ישראל ,א"ל רבש"ע
אני נצטוויתי ,שמא עברתי על הציווי ,מאי
אמרת בסיני אנכי ה' אלהיך ,לא אמרת אנכי
ה' אלהיכם כו' ,לי אמרת ולא להם ,עכ"ל.
ויש לדקדק ,חדא מה תשובה השיב משה
בזה שאמר לי אמרת כו' ,על מה שלא
האמין מתחלה .ועוד לענין מאי היה ממליץ
בעד ישראל כיון שלא שאל לו על ישראל,
ואם היה רוצה להמליץ עבור ישראל ,היה
יותר להמליץ מיד כששמע מהקב"ה שעשו
ישראל את עגל.

ונ"ל לבאר עפ"י מה דאיתא במפורשים,
משה שיבר הלוחות כדי להורות
תשובה ליחיד ע"ש .והנה לפי מה דאיתא
בתשובות הרשב"א )סי' קמ"ח( דמלך נידון
כרבים ע"ש ,א"כ קשה ,לרבים כבר מוכח
מעשיית עגל ,כדאיתא בגמ' דע"ז )ד (:לא
היו ישראל ראוים לאותו מעשה רק
להורות תשובה ע"ש ,ומשה הלא היה מלך
)סנהדרין ק"י ,.זבחים ק"ב ,.שמו"ר מ"ח ,ד'( ונידון
כרבים ,וא"כ למה שיבר הלוחות) .ועיין
במפורשים )עי' עיר דוד בית אדני סי' מ"א(
שהקשו כן על דוד שכוונתו היה להורות
תשובה ליחיד כדאיתא בע"ז )שם( ,הא היה
מלך ע"ש ,וכמובן קשה על משה( .אך לפי
מה דאיתא במדרש הנ"ל תירוץ אחר על
חטא עגל ,מחמת לי אמרת ולא להם כנ"ל,
שפיר י"ל דמשה שיבר להורות תשובה ,כי
ממעשה עגל אינו ראייה.
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ולפי"ז מתורץ המדרש הנ"ל ,דוודאי משה
היה מאמין שעשו את העגל,
ואפילו הכי נטל הלוחות למטה כדי
לשברם למטה ,להורות תשובה .אך לפ"ז
יתעורר חטא על ישראל שעשו את עגל,
דעל כרחך לפי סברתו של משה לא עשו
הם כדי להורות תשובה כנ"ל .משום הכי
שקד משה לזכות ישראל בתירוץ אחר לי
אמרת ולא להם כנ"ל ,ולפ"ז לא מוכח
דישראל עשו להורות תשובה ,ושפיר
שברתי הלוחות כדי להורות תשובה ,אבל
לעולם הייתי מאמין מיד וק"ל.

*
ובזה מתורץ ג"כ עוד מדרש תמוה  ,בשביל
ששיבר משה הלוחות לכך לא נכנס
לארץ ישראל .ולפי דברינו הנ"ל ניחא ,דהנה
איתא בילקוט )שמעוני פ' וילך רמז תתק"מ(
אמר משה לפני הקב"ה גלוי וידוע לפניך
יגיע ועמלי צערי שנצטערתי עליהם
במצוות עד שקבעתי עליהם תורה ומצות,
אמרתי כשם שראיתי בצערם אראה
בטובתם ,ועכשיו שהגיע טובתם של
ישראל אתה אומר אלי )דברים ג' ,כ"ז( לא
תעבור את הירדן ,אתה עושה תורתך
פלסתר דכתיב )דברים כ"ד ,ט"ו( ביומו תתן
שכרו ,וזהו שילם של ארבעים שנה
שעמלתי ,עכ"ל .והקשו המפורשים ,הא
שכר מצוה בהאי עלמא ליכא )קדושין ל"ט.(:
ותירצו לפי מאי דאיתא בחידושי אגדות
בפ"ק דקדושין דרבים יש להם שכר מצוה
בהאי עלמא ,ומשה היה מלך ונידון כרבים
ע"ש.

נפש
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ולפ"ז שפיר מבואר מדרש הנ"ל ,והכי
פירושא ,בשביל ששיבר משה
הלוחות ,והיינו כדי להורות תשובה ,וקשה
הא ישראל עשו להורות תשובה ,וצ"ל
דהוא עשה להורות תשובה ליחיד )ולית
ליה כתירוץ מדרש הנ"ל על עגל ,רק כתירוץ
הגמ' בע"ז )שם(( ,א"כ כיון שיש לך דין
יחיד ,ממילא לית שכר מצוה בהאי עלמא,
ומשום הכי לא תכנוס לארץ ישראל ,משא"כ
בלאו הכי היה נכנס לארץ ישראל מחמת
שכר שעמל ויגע בישראל כנ"ל בילקוט
וק"ל.

*
ועוד י"ל על מדרש הנ"ל ,עפ"י מה דאיתא
במדרש )שמו"ר מ"ג ,א'( שמשה שיבר
הלוחות שיהיו נידונין כפנויה ולא כאשת
איש .ולכאורה קשה לפי מה דקיי"ל )עיין
רמב"ם הל' גירושין פ"ו ה"א( האשה ששלחה
שליח לקבל קדושין ,מיד כשבא ליד
השליח מקודשת ,וא"כ מאי פעל משה
ששיבר הלוחות ,הא הוי כבר כאשת איש
כשבאו ביד משה .אמנם ראיתי בבגדי
אהרן פ' בראשית שכתב על זה ,דמשה
היה שלוחו של הקב"ה ולא שלוחו של
ישראל .אך כתב שם ,דכל זה אי משה היה
מלאך כדעת האומרים )שער הפסוקים פ'
בהעלותך ,מגלה עמוקות ואחתנן אופן י"ד( משה
מ'ט"ט ש'ר ה'פנים ,וכתיב )תהלים ק"ד ,ד'(
עושה מלאכיו רוחות ,אבל אי לא היה
מלאך ,א"כ היה שלוחו של ישראל ע"ש
היטב.
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תו אקדים מה דאיתא במדרש משה לא
בא לארץ ישראל עבור שסירב על
שליחות של פרעה .אמנם במפורשים
איתא תירוץ למשה ע"ז ,כמו דאיתא
במדרש רבה אמר משה רבש"ע ללוט בן
אחי של אברהם שלחת מלאכים להצילו,
לבניך בני אברהם יצחק ויעקב על אחת
כמה וכמה .אך כל זה אי משה לא היה
מלאך ,אבל אי משה היה מלאך א"כ אין
זה טענה ,וכן איתא במפורשים .
ולפ"ז זהו דברי המדרש הנ"ל ,כיון ששיבר
משה הלוחות ,והיינו כדי שידונו
כפנויה ולא כאשת איש ,קשה הא מיד
כשבא ליד שלוחם מקודשים כנ"ל ,וצ"ל
דמשה ס"ל דהיה מלאך והיה שלוחו של
הקב"ה ולא שלוחו של ישראל כנ"ל ,ולפ"ז
ממילא שלא כדין סירב בשליחות לפרעה
לשלוח מלאכים ,כיון דהוא ג"כ מלאך,
ומשום הכי לא בא לארץ ישראל וק"ל.

*
במדרש רבה סדר זו )פמ"א א'( ,נאה לומר
נעשה ונשמע ,שמא נאה לומר
אלה אלהיך ישראל עכ"ל .והוא תמוה ,חדא
מאי שייכות יש דברי נעשה ונשמע
למעשה עגל ,ואי להגדיל החטא הו"ל
למימר אמרו נעשה ונשמע ועכשיו עשו
את העגל ,ומאי לשון נאה לומר נעשה
ונשמע.

ונ"ל לבאר לפי פשוטא ,דהא לכאורה י"ל
למה הקדימו נעשה לנשמע .אבל י"ל
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עפ"י מה דאיתא בגמ' פ"ק דקדושין
גדול המצוה יותר מאינו מצווה ועושה
ע"ש .ופירש העוללות אפרים במאמר ל"ד,
מפני שכל המצווה בדבר צריך להיות יותר
מזורז בדבר מבלתי מצווה ,בהיות שיצרו
של אדם תוקפו ביותר בדבר ,על דרך
ארז"ל )סוכה נ"ב (.שהיצר הרע מניח את
האומות ומתגרה בישראל דווקא וביותר
בתלמידי חכמים .וא"כ לפום צערא אגרא
)אבות פ"ה מכ"ג( ,כי הוא צריך להיות מזורז
יותר בדבר המצווה נגד יצה"ר עכ"ל ע"ש.
והנה איתא בגמ' )עי' שבת קמ"ו .וע"ז ה .ועיין
שהש"ר א' ,ד'( בשעת מתן תורה נעקר
היצה"ר ונתבטל מהם ע"ש ,ולפ"ז ממילא
משום הכי הקדימו נעשה לנשמע ,להיותם
אינו מצווה ועושה ,כי בלולי היצה"ר וודאי
אינו מצווה ועושה יותר טוב ממצווה ,כי
המצווה מוכרח הוא ,משא"כ אינו מצווה
הוא עושה מאהבה גמורה ,ועיין בזה נמי
בעוללות אפרים שכתב צדדים שאינו
מצווה יותר טוב לענין זה ע"ש לענינו ,וא"כ
שפיר הקדימו נעשה לנשמע להיותם אינם
מצווים וק"ל.
)ל"א(.

והנה איתא בברכות פ' אין עומדין
אמר רבי אלעזר אליהו הטיח כלפי
מעלה שנאמר )מלכים א' י"ח ל"ז( ואתה
הסיבות את לבם אחורנית ,ומנין שחזר
והודה לו הקב"ה ,דכתיב )מיכה ד' ו'( ואשר
הרעותי ,ופירש"י ואשר הרעותי ,אני גרמתי
להם שבראתי יצה"ר ע"ש .ולפ"ז ממילא
אפשר היה להם תירוץ זה לישראל ,לאמר
אתה הסבות לבם אחורנית כמ"ש אליהו
)ל"א(:
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והודה לו הקב"ה ,אך כיון שנעקר היצה"ר
במתן תורה ,א"כ לית להם תירוץ זה ,רק
בחומרם עשו זה ותאוותם ,א"כ גדול עונם
מנשוא) ,ועיין מזה בבית המלך חדר ד'
)לעשי"ת(( .והנה אי מצווה גדול מאינו
מצווה ,א"כ יותר היה טוב שישראל היה
לא לומר נשמע ונעשה כנ"ל ,אבל אם אינו
מצווה טוב יותר ,שפיר טוב היה יותר לומר
נעשה קודם לנשמע כנ"ל.
ולפ"ז זהו דברי מדרש הנ"ל ,נאה לומר
נעשה ונשמע ,נאה דייקא ,ר"ל אם
היה נאה כן לומר נעשה ונשמע ,והיינו על
כרחך דמצווה גרוע מאינו מצווה ,ומשום
הכי הקדימו הן בנעימות לשון לומר נעשה
ונשמע ,וא"כ על כרחך צ"ל דיצר הרע
נעקר מהן בשעת מתן תורה ,דאל"כ הרי
אדרבה מצווה גדול כנ"ל ,אלא ודאי צ"ל
דנעקר מהן היצר הרע ,וא"כ שמא נאה
לומר אלה אלהיך ישראל ,הלא זה וודאי
אינו ,בלא זה היו אומרים אתה הסבות לבם
אחורנית כנ"ל ,משא"כ כיון דנעקר היצר
הרע ,ורק מחמת חומרם ותאוותם עשו זה,
וודאי גדול עונם ,וק"ל.

*
ומהגאון אדוני אבי נ"י שמעתי על מדרש
הנ"ל פרפרת נאה ,והוא עפ"י מה
דאיתא מס' סנהדרין דף ס"ג )ע"א( אחרים
אומרים אלמלא וא"ו שבהעלוך )שמות ל"ב
ח'( נתחייבו שונאיהם של ישראל כלייה,
א"ל רבי שמעון בן יוחאי והלא כל המשתף
שם שמים ודבר אחר נעקר מן העולם,
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שנאמר )שם כ"ב י"ט( בלתי לה' כו' .ודקדקו
המפורשים ,אחרים מה דרשו בזובח
לאלקים יחרם בלתי ה' לבדו ,ע"ש.
ותירץ הגאון א"א נ"י היטב ,דאחרים
לשיטתו לא קשיא מידי מזובח
לאלהים וגו' ,ורבי שמעון בן יוחאי
לשיטתיה שפיר פריך מהך קרא ,דהנה
איתא במס' שבת דף פ"ח )ע"א( ויתיצבו
בתחתית ההר )שמות י"ט י"ז( ,מלמד שכפה
עליהם הר כגיגית ,אמר רבא מכאן מודעה
רבה לאורייתא ,והקשו תוס' הא אמרו
נעשה ונשמע וקבלו ברצון ע"ש .ולכאורה
תליא זה בפלוגתא דאיתא במדרש רבה פ'
כי תשא )פמ"ב סי' ז-ח( וז"ל אמר רבי שמעון
בן יוחאי י"א יום היו עם הקב"ה ,וצ"ט יום
היו מחשבין האיך לעשות את העגל ,כמו
שכתוב )דברים א' ב'( אחד עשר יום מהר
חורב ,ואח"כ באו לדרכו של עשו ,דרך הר
שעיר כו' .רבי מאיר אומר אף לא יום אחד
היו ,אלא היו עומדים בסיני ואומרים
בפיהם נעשה ונשמע ,ולבם היה מכוון
לעבודה זרה ,שנאמר )תהלים ע"ח ע"ו(
ויפתוהו בפיהם ובלשונם יכזבו לו עכ"ל
ע"ש היטב .ולפ"ז לרבי שמעון בן יוחאי
שפיר קשה קושית תוס' הנ"ל הא אמרו
נעשה ונשמע ,משא"כ לרבי מאיר הרי גם
נעשה ונשמע מיד כוונתם היה לעבודה
זרה ,וא"כ לא קשיא מידי קושית תוס'.
והנה זה ידוע דבן נח אינו מצווה על שיתוף,
וכדאיתא באו"ח סימן קנ"ו )ס"א( בהגהה
ע"ש .ולפ"ז לא קשיא מידי על אחרים
לשיטתיה ,דמאן אחרים רבי מאיר )הוריות
י"ג ,(:דהוא ס"ל נעשה ונשמע כוונתם היה
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לעבודה זרה ,וא"כ על שיתוף לא היה להם
דאגת חטא ,אף דכתיב בלתי לה' לבדו,
היינו דהיה להם מודעה רבה כנ"ל ,כיון
לשיטתיה לא קבלו ברצון באמרם נעשה
ונשמע ,אבל אלמלא וא"ו שבהעלוך שפיר
נתחייבו כלייה ,דבלא שיתוף הוא משבע
מצות ,וגם בני נח נצטוו עלה ולא שייך
מודעה בזה וכמובן ,ולא קשיא מידי על
אחרים .משא"כ רבי שמעון בן יוחאי
לשיטתיה דס"ל אחד עשר יום היה מהר
חורב ,וא"כ היה נעשה ונשמע ברצון טוב
וקבלו ברצון ,ולא היה להם מודעה רבה
כקושית תוס' הנ"ל ,וא"כ שפיר הקשה רבי
שמעון בן יוחאי לשיטתיה והלא כתיב
בלתי ה' לבדו כנ"ל וק"ל.
ולפ"ז י"ל נעשה ונשמע היה כוונתם
לעבודה זרה ,ובזה יש להם מודעה
על עגל כיון דהיה שיתוף כנ"ל ,אך אם
תאמר כן וודאי לא נאה היה ,אבל אף גנאי
גדול היה בזה שאומרים נעשה ונשמע
ומכוונים לעבודה זרה ,וזה מהיפך להיפך
מנאה לבלתי נאה.
וא"כ זהו דברי מדרש הנ"ל ,נאה לומר
נעשה ונשמע ,נאה דייקא ,ר"ל אם
נאה היה באמרם נעשה ונשמע ,והיינו
כוונתן היתה לשמים ,א"כ שמא נאה לומר
אלה אלהיך ישראל ,הלא זה וודאי אינו.
משא"כ אם תרצה לומר דהיה לומר להם
מודעה רבה ,וא"כ אז וודאי אינו נאה היה
במה שאמרו נעשה ונשמע ,דאם נאה היה
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וכוונתן לכך היה ,א"כ כבר קבלו ברצון
כקושית תוס' הנ"ל ודוק ,זה שמעתי מהגאון
המפורסם אדוני אבי נ"י ודפח"ח וש"י.

לזיכרון
מסורה ג' הורד ,הורד עדייך מעליך
ל"ג ה'( ,הורד אותם אל המים
)שופטים ז' ד'( ,באף עמים הורד אלקים )תהלים
נ"ו ח'(.

)שמות

ואמרתי הרמז במסורה הנ"ל ,כי הצדיק
נתפס בעון הדור )עי' בבית צדיקים
חדר א' שהביא רבינו רמז בזה בפסוק "כי תשא את

ראש בנ"י לפקודיהם"( ,ואז כיון שצדיק הלך
לעולמו והוא היה מרכבה לשכינה ,ממילא
גם השכינה נוסעת למעלה .אך אם אנחנו
עושין תשובה על עונותינו ,אז שוב ירדה
השכינה למטה ,עיין בזה בספר יערות דבש
)עי' דרוש י"ד( .והנה עיקר התשובה הם
דמעות ,שיזלו עיניו דמעה על עונותיו
תמיד ,כל כל השערים ננעלו חוץ משערי
דמעות )בבא מציעא נ"ט ,(.והם מעוררין
רחמין למעלה כנודע ,וכדאמרו רז"ל )שבת
ק"ה (:המוריד דמעות על אדם כשר כו'.
וזהו הרמז הורד עדיך מעליך ,היינו הצדיק
שהוא עדיך שלך ,כי כל זמן שהצדיק אתנו
אנו מעוטרים בעדיי עדיים ,בכל מילי
דמיטב ,כי הוא מגין עלינו כנודע ,משא"כ
אם הורד עדיך מעליך ,אז העצה היעוצה,
הורד אותם אל המים ,היינו שהעם ירדו אל
המים ,והם הדמעות אשר בבכי יבואו מאין
הפוגות ,ואז יפעלו כי הורד אלקים ,כי
מחמת סילוקן של צדיקים השכינה עולה
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למעלה כנ"ל ,אבל ע"י הדמעות תפעל
ששוב הורד אלקים אליך ,היינו שהשכינה
תרד למטה כנ"ל ,והבן וקצרתי.

*
או י"ל אם הורד אל המים כנ"ל ,אז באף
עמים הורד אלקים ,והיינו עפ"י מה
דאיתא במס' שבת פרק י"ג )ק"ה (:המוריד
דמעות כו' מניחין בבית גנזיו כו' .ואמרתי
עפ"י מה דאיתא בברכות פ' הרואה )נ"ט(.
בשעה שזוכר הקב"ה צערן של ישראל בין
האומות מוריד שתי דמעות כו' ,ופירשו
החכמי האמת דדמעות הרוחניות הם
לעורר הרחמים ,והארכתי בזה במקום אחר
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בבית צדיקים שלי ע"ש .והנה הנהו דמעות
של כביכול הם במסתרים ,דכתיב )ירמיהו י"ג,
י"ז( במסתרים תבכה נפשי ,ואיתא בחגיגה
פרק א' )ה' ע"ב( דמקום יש ששמו מסתרים
ע"ש .ולפ"ז שפיר המוריד דמעות מניחין
בבית גנזיו דייקא ,במקום ששמו מסתרים,
דכמו שהנהו דמעות של כביכול שם הם
מעוררים רחמים ,כמו כן ג"כ דמעות אלו
יעוררו רחמים והבן .וא"כ שפיר אם הורד
אל המים כנ"ל ,אז באף עמים הורד אלקים,
אבל לנו יעורר ברחמים כנ"ל שזוכר צערן
של ישראל בין האומות ,והבן וקצרתי.
)ליקוטים בתחלת כת"י בית מדרש עמ' -9ב(

פרשת ויקהל
במדרש ילקוט )בתחלת פרשתן( וז"ל ,רבותינו
בעלי אגדה אומרים מתחלת התורה
ועד סופה אין בה פרשה שנאמר בראשה
ויקהל אלא זו בלבד ,אמר הקב"ה עשה לך
קהלות גדולות ודרוש לפניהם ברבים הלכות
שבת בשבת כו' ,ומכאן אמרו משה תיקן
להם לישראל לדרוש בענינו של יום ,הלכות
פסח בפסח ,והלכות עצרת בעצרת ,והלכות
חג בחג ,עכ"ל.

ודקדקו המפורשים למה רבותינו בעל
אגדה דווקא מתמיהים על זה,
והלא בכל הרואים התורה יש תימה להם
למה לא נאמר ויקהל רק הכא .ועוד
דקדקתי אנכי ,מאי מסיים ומכאן אמרו

משה תיקן כו' ,הא באמת בגמ' דמגילה
איתא בסופו )ל"ב (.וידבר משה מועדי ה'
)ויקרא כ"ג מ"ד( ,משה תיקן כו' ,וא"כ הרי
לאו מכאן הוא .וגם מנלן מהכא לדרוש
בעצרת וחג ,דלמא דווקא הלכות שבת
בשבת דנפישי דינא ולא ביום טוב ,דומיא
כמ"ש בית יוסף דדווקא בפסח דורשין
שלשים יום דנפישי דינא ולא בשאר
רגלים ,ע"ש באו"ח סימן תכ"ט ,וא"כ הוא
הדין לענין יום טוב עצמו יש לומר חילוק
זה ,דלא כל יו"ט צריך לחזור הדינים כיון
דמועטים הם.
ונ"ל לבאר עפ"י מה דאיתא במס' סופרים
פט"ז ,אמר ר' יהושע בן לוי הדא
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אגדתא כו' מי שלומדה אינו מקבל שכר,
והכותבה אין לו חלק לעוה"ב ,הושיבן ליה
פנים תרי בפנים תרי הרי ד' ,דכתיב )דברים
ה' ד'( פנים בפנים דיבר ,פנים למקרא פנים
למשנה ,פנים לתלמוד פנים לאגדה .וכתב
העיר דוד בבית החכמה )סי' תרי"ב( דפליגי
במאי דאיתא בירושלמי )הובא בס' לקט יוסף,
ערך מלאכים ,אות א' ,בשם ס' שערי שמים בשם

הירושלמי( ,אי צדיקים יכולין לראות בשכינה,
וקרא )שמות ל"ג ,כ'( לא יראני האדם וחי קאי
על המלאכים ע"ש ,אבל צדיקים עדיפי
ממלאכי השרת ,וא"כ י"ל פנים בפנים דיבר
כפשוטא כיון שיכולים לראות בשכינה,
וזהו דעת ר' יהושע בן לוי .אבל מאן
דמותיב ליה סובר דמלאכים עדיפי
מצדיקים ,וא"כ ממילא לא יראני קאי גם
על הצדיקים ,וא"כ על כרחך ליכא למימר
פנים בפנים כפשוטא ,וצ"ל דקאי פנים
למקרא כו' פנים לאגדה עכ"ל.
תו אקדים מה דאיתא במדרש
אחרי סי' ו'( מפני מה זכה משה לקרני
הוד ,בשביל דכתיב )שמות ל"ג י"א( ויסתר
משה פניו .וכתבו המפורשים כל זה אי
צדיקים עדיפי ויכולין לראות בשכינה ,וא"כ
הוי הסתרת פנים שפיר זכות למשה,
משא"כ אי צדיקים ג"כ אינם יכולים
לראות ,אם כן מאי זכות היה למשה בזה
שהסתיר פניו ,כדי לזכות בזה לקרני הוד
ע"ש .אך הבגדי אהרן סדר זו הביא בשם
מדרש הנעלם )זוהר חדש שה"ש( ,שמשה זכה
לקרני הוד מההוא זכות דאוליף משה על
ישראל ע"ש.
)תנחומא פ'
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תו אקדים מה דאיתא במדרש
בפרשתן( תבוא ויקהל ]משה את כל
עדת בני ישראל[ )שמות ל"ה א'( ויכפר על
)שמות ל"ב א'( ויקהלו על אהרן ,תבוא אלה
]הדברים[ ,ויכפר על )שם ד'( אלה אלהיך
ישראל ,עכ"ל.
)לקח טוב,

ולפ"ז זהו התחלת המדרש הנ"ל ,וודאי
שאר רבותינו לא היו מתמיהים
למה פתח כאן בלשון ויקהל ,כדי שתבוא
ויקהל לכפר על מעשה עגל ויקהלו על
אהרן ,ותבוא אלה לכפר על אלה אלהיך
כנ"ל .אבל רבותינו בעלי אגדה דייקא ,דהם
סוברים דגם צדיקים אינם יכולים לראות,
ומשום הכי דורשים פנים בפנים ,פנים
למשנה כו' ופנים לאגדה ,ומשום הכי
לומדים אגדה כנ"ל .ולפ"ז לדידהו קשה,
במה זכה משה לקרני הוד ,דליכא למימר
בזכות ויסתר משה פניו ,הא אינו רשאי
לראות כנ"ל ,אלא ודאי צריך לומר בזכות
דאוליף לישראל ,וא"כ לפ"ז כיון דזכות
דאוליף משה הוי זכות ,ממילא תו לא
צריכי ישראל לכפרה אלה לכפר על אלה,
ויקהל לכפר על ויקהלו על אהרן) ,ועיין
בבגדי אהרן הנ"ל סדר זו שכתב זה זכות
דאוליף קאי על עגל ,ע"ש שמפלפל מה
זכות אוליף(.

*
אך לכאורה קשה עדיין ,י"ל אף דאוליף
משה זכות ,אעפ"כ עדיין היו צריכים
לכפרה על עגל מחמת ויקהל ואלה כנ"ל.
דהנה בלא"ה הקשה בספר ברכת שמואל
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סדר זו ,על מדרש הנ"ל תבוא ויקהל על
ויקהל וגו' אלה על אלה אלהיך וגו' ,מאי
ענין שמירת שבת דכתיב פה לעשיית עגל
דלהוי כפרה בזה ,ע"ש.
ונ"ל לתרץ קושיא זו היטב ,דהנה איתא
במדרש רבה פ' כי תשא )עיין דברים
רבה ג' י"א( משה המליץ עבור ישראל על
עגל באומרו )שמות כ' ב'( אנכי ה' אלהיך וגו',
לי אמרת ולא להם .והקשו המפורשים לפי
מה דאיתא בגמ' דשבת )פ"ח (:משום הכי
לא היו מקבלים המלאכים התורה דכתיב
אנכי אשר הוצאתיך מארץ מצרים ,כלום
במצרים הייתם .ואם כן ,אי דקאי על משה
לחוד ,הא גם הוא לא היה במצרים ,וא"כ
ממילא היה ראוי יותר ליתן התורה
למלאכים מטעם טענת מצרנות .אך תירוץ
אחר מצינו במפורשים בשם ספר שערי
שמים )שער הדין שער שמיני בתירוץ הא' ,נ"ב
ע"ב( ,משום הכי לא היה מועיל טענת
מצרנות למלאכים ,משום דאיתא בגמ'
דבבא מציעא )ק"ח (.אם קנה הלוקח קרקע
באמצע קרקעות של המוכר ,חזינן אי
עידית זבין אין המצרן יכול לסלקן .וא"כ
משום הכי ,כיון שקב"ה נתן שבת לישראל
כבר במרה קודם מתן תורה ,ושבת הוי
עידית בכל המצות ,לפי ששקולה כנגד כל
המצוות )ירושלמי ברכות פ"א ה"ה( ,לכך לא
יוכלו המלאכים לטעון מצרנות על התורה,
עכ"ל.
נמצא אם הישראל שומרים שבת
כהלכתה ,לא שייך טענת מצרנות
על התורה לגבי מלאכים ,ושפיר י"ל תירוץ
על עגל דכתיב אנכי ה' אלהיך לי אמרת
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ולא להם כטענת משה הנ"ל .אבל אי לא
שומרים הישראל שבת כהלכתה ,אם כן
ממילא יש למלאכים טענת מצרנות על
התורה ,וצ"ל משום שלא היו במצרים
וכתיב בתורה אשר הוצאתיך מארץ מצרים
כנ"ל ,א"כ ממילא שוב לית להו תירוץ
לאמר לי אמרת ולא להם כנ"ל .ולפ"ז
שפיר גבי שמירת שבת אמר תבוא ויקהל
ויכפר על ויקהלו על אהרן ותבוא אלה
לכפר על אלה אלהיך וגו' ,כי מחמת
שמירת שבת יש להם תירוץ על עגל כנ"ל,
וק"ל.
ואם כן לפי דבריו ,אף דאוליף זכות ,מ"מ
היה צריך לשמירת שבת ג"כ כנ"ל,
וא"כ שפיר י"ל אף לרבותינו בעלי אגדה,
דנאמר פה ויקהל לכפר על ויקהלו על
אהרן כנ"ל.

*
אמנם מצינו במדרש זכות אחר דאוליף
משה על ישראל ,והיינו בזה
ששיבר הלוחות ,אמר יהיו נידון כפנויה ולא
כאשת איש ע"ש .ולפ"ז שפיר קשה למה
לי ויקהל לכפר ,הא היה לישראל דין פנויה
ולא כאשת איש ,מחמת שבירת הלוחות
ששיבר משה ובזה אוליף זכות כנ"ל.
אך ע"ז הקשה הנחלת בנימין )מצוה קט"ו
סימן ד'( אמאי אמרינן )שבת פ"ז (.אשר
שברת )שמות ל"ד ,א'( ,יישר כחך ששברת.
דהרי נודע דעת רז"ל )עיין סדר הדורות אלף
השלישי ביום מתן תורה שמביא כן בשם ס' מים
חיים ,ועיי"ש מש"כ בזה(

דבשבת ירד משה מן
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ההר ,ואז כאשר ראה עגל ושיבר הלוחות,
הא הוי מקלקל על מנת לתקן לכפרתן של
ישראל לדונו כפנויה ,ע"ש היטב .אך זה
תליא בפלוגתא במס' שבת אי מקלקל על
מנת לתקן חייב או פטור ,ע"ש פרק האורג
)ק"ה.(:
תו אקדים מה דאיתא בסוף מגילה
וידבר משה את מועדי ה' )ויקרא כ"ג,
מ"ד( ,משה תיקן לישראל ששואלין ודורשין
הלכות פסח בפסח כו' כנ"ל במדרש.
ובמס' בבא בתרא איתא לימוד אחר ע"ז,
והוא בדף קכ"א ע"א ,וידבר משה את
מועדי ה' ,מועדי ה' נאמרו ,שבת בראשית
לא נאמר ,מועדי ה' צריך קידוש בית דין,
שבת בראשית אין צריך קידוש בית דין.
)ל"ב(.

ולכאורה י"ל דזה תליא בפלוגתא דלעיל
אי מתקן על מנת לקלקל פטור
או חייב ,דהנה תוס' הקשו שם בב"ב )ד"ה
ושבת בראשית( על הך דרש ,הא איתא
בקדושין )ל"ז (:מושבות דכתב רחמנא גבי
שבת )בפרשתן ,שמות ל"ה ג'( למה לי ,ומשני
סלקא דעתך אמינא הואיל שבת בעניני
דמועדות כתיב ,תבעי קידוש בית דין
כמועדות ,וקידוש בית דין אינו שייך אלא
ביהודא וירושלים ,אבל בחוץ לארץ לא
יהא נוהג שבת ,משום הכי כתבה תורה
מושבות ,להורות דשבת נוהג אף בחוץ
לארץ בכל מקום שאתם יושבים ,ואם כן
אי ילפינן ממועדי ה' דשבת בראשית אינו
צריך קידוש בי"ד ,השתא הדרא הקושיא
לדוכתא מושבות דכתב רחמנא למה לי גבי
שבת ,ע"ש בתוס' הנ"ל .אמנם בסנהדרין
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דף ל"ה ע"ב איתא לימוד אחר על
מושבות ,דאיתא התם תני דבי רבי
ישמעאל ,נאמר כאן מושבות ונאמר להלן
)במדבר ל"ה כ"ט( ]והיו[ אלה לכם לחוקת
משפט לדורותיכם בכל מושבותיכם ,מה
מושבות האמור להלן בית דין ,אף מושבות
כאן בית דין ,ואמר רחמנא לא תבערו אש,
להורות דמיתת בי"ד אינו דוחה שבת .וא"כ
לפ"ז שפיר י"ל וידבר משה את מועדי ה'
קאי להורות דשבת בראשית אינו צריך
קידוש בי"ד ,דממושבות לא מוכח,
דאיצטרך מושבות דמיתת בי"ד ]אינו[
דוחה שבת כנ"ל) ,ועיין בקדושין דף ל"ו
ע"א ברש"י ,שמושבות שם היינו הך
מושבות דסנהדרין ,דלא כתוס' שם ע"ש(.
והנה תוס' שם בסנהדרין הקשו בד"ה
רציחה )דוחה( שבת ,אמאי אסור מיתת
בי"ד בשבת הא הוי קלקל ,ותירצו דהוי
מקלקל על מנת לתקן משום דיש לו כפרה
דמיתת בי"ד מכפר ע"ש ,וא"כ ממילא
לפ"ז אי אמרינן מקלקל על מנת לתקן
חייב ,א"כ שפיר י"ל וידבר משה וגו' קאי
על קידוש בי"ד כנ"ל ,ומושבות קאי על
מיתת בי"ד שאינו דוחה שבת כנ"ל ,אבל
אי אמרינן מקלקל על מנת לתקן פטור,
וא"כ ליכא למימר מושבות קאי על מיתת
בי"ד מכח קושית תוס' הנ"ל ,וצ"ל דקאי
להורות דשבת אינו צריך קידוש בי"ד
כדאיתא בקדושין ,ולפ"ז קשה למה לי
וידבר משה ,וצ"ל דמשה תיקן לישראל
הלכות פסח כו' כנ"ל במגילה.
ולפ"ז שפיר רבותינו בעל אגדה לשיטתייהו
דס"ל צדיקים אינם יכולים לראות,
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א"כ היה קשה להם במה זכה משה לקרני
הוד ,וצ"ל בזכות דאוליף ,וא"כ קשה למה
פתח פה ויקהל ,דליכא למימר תבוא ויקהל
לכפר על ויקהל וגו' ,הא הוי כפרה בלאו
הכי בזכות דאוליף משה כנ"ל באריכות.
ומשום הכי שפיר דרשו ויקהל שאמר
הקב"ה למשה עשה לך קהלות ודורש להם
הלכות שבת בשבת כו' כנ"ל .אך ע"ז קשה
דלמא אף דאוליף זכות ,מ"מ צריכה )על(
ויקהל דהכא הנאמר בשמירת שבת לכפר
על ויקהלו וגו' ,דמחמת שמירת שבת יש
זכות דאוליף משה לי אמרת ולא להם כנ"ל
באריכות .וצ"ל דזה הוי הזכות דאוליף
משה ,והיינו בשבירת הלוחות ואמר שיהיה
כפנויה ולא כאשת איש כנ"ל .אך ע"ז קשה
קושית נחלת בנימין הנ"ל ,הא הוי מקלקל
על מנת לתקן כיון דהיה בשבת כנ"ל
באריכות ,וצ"ל דמקלקל על מנת לתקן
פטור .ולפ"ז על כרחך ליכא למימר
מושבות גבי שבת קאי דמיתת בי"ד ]אינו[
דוחה שבת ,דהא הוי מקלקל כקושית
תוס' ,ואף דהוי על מנת לתקן ,הא גם בזה
פטורים ,אלא ודאי צריך לומר מושבות גבי
שבת קאי על קידוש בי"ד דאין צריך
בשבת ,ולפ"ז למה לי וידבר משה את
מועדי ה' וגו' .וצ"ל משה תיקן לישראל כו',
ולפ"ז שפיר מסיים המדרש הנ"ל ,ומכאן
אמרו משה תיקן לישראל לדרוש הלכות
פסח בפסח כו' ,משא"כ בלא זה הוי אמינא
וידבר משה קאי על קידוש בי"ד כנ"ל
באריכות ,ודוק וקצרתי.

*
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ובזה בארתי מאמר תמוה במדרש רבה
סדר בראשית )ג' ד'( וז"ל ,ר' יהושע
בן יהוצדק שאל לרבי שמואל בר נחמני,
שמעתי עליך שבעל אגדה את ,מהיכן נברא
האורה ,א"ל שנתעטף הקב"ה כשלמה לבנה
והבהיק זיו הדרו מסוף עולם ועד סופו כו',
ומקמין מאי הוי אמרין ,ממקום מקדש נברא
שנאמר )יחזקאל מ"ג ,ב'( והנה כבוד אלקי
ישראל בא מדרך הקדים וגו' והארץ האירה
מכבודו ,ואין כבוד אלא בית המקדש ,שנאמר
)ירמי' י"ז י"ב( מרום מראשון כסא כבוד מקום
מקדשינו ,עכ"ל.
והנה רבים מדקדקים האיך תליא שאלה
זו לבעל אגדה דווקא ,כמו שאמר
שמעתי אליך שבעל אגדה את .אבל לי
קשה יותר ,כיון שאח"כ אמר ליה מקמין
מה הוי אמרין ,ממקום מקדש נברא ,א"כ
וודאי יש לתמוה למה לא אמר ליה כן גם
השתא.
ולפי דברינו הנ"ל יבואר עפ"י דרוש .רק
אקדים עוד מה דאיתא בנחלת
בנימין מצוה כ"ה סי' י"א ,האיך יצאו
ישראל קודם זמנם ,הא הוי הפקעת
הלוואה ,ולדעת מ"ד )ב"ק דף קי"ג ,:עיין תוספות
בכורות י"ג :ועיין רמב"ם הל' גזילה פ"א ה"ב ובכס"מ
שם(

דאפילו הפקעת הלוואת נכרי אסור
ע"ש.

ולכאורה יש לומר דלא קשה מידי ,עפ"י
מה דאיתא במפורשים בשם
מקובלים )עי' ספר הפליאה פ' בראשית( מלת
בראשי"ת נוטריקון ב"ת ר"י א"ש ,ר"ל
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ישראל שנקראים בת ,יהיו רד"ו שנה
במצרים שנקרא אש ע"ש ,וא"כ כיון
דמתחלת הבריאה לא נגזר על מצרים רק
ר"י שנה ,ממילא שוב לא הוי הפקעת
הלוואה ,וזה פשוט .אמנם עוד מצינו
במדרש )עי' ב"ר פרשה א' סימן ד'( בראשית
הוא נוטריקון בי"ת רא"ש ,ר"ל בית
המקדש קודם לבריאת עולם נברא ,ע"ש,
)והובא בעיר דוד )בית המלך חדר י"ד (.ובמטה
אהרן )על הגש"פ ,על הפיסקא "אלו עשר מכות"((.
וא"כ לפ"ז שפיר קשה קושית נחלת בנימין
הנ"ל אמאי יצאו ממצרים קודם זמנם כנ"ל.
אך בזוהר )שמות דף ד' (:מצינו דמלאכים היו
במצרים והם השלימו ,עיין בזה במפורשים.
אך המפורשים הקשו ע"ז מכח הגמ' הנ"ל
)שבת פ"ח ,(:בקבלת התורה נדחו המלאכים
מחמת דכתיב אשר הוצאתיך מארץ
מצרים ,כלום במצרים הייתם כנ"ל ,ואי
כדברי הזוהר הרי היו במצרים ,עיין
במפורשים מזה .אמנם בשל"ה )חלק עשרה
מאמרות ,מאמר שני אות מ"ה ,ומאות ס"א ואילך(

מצינו משום הכי קבלו הישראל התורה,
משום דצדיקים עדיפי ממלאכי השרת.
וכבר נזכר לעיל אם צדיקים עדיפי ,י"ל
פנים בפנים כפשוטא ,ולא מוכח פנים
למשנה כו' פנים לאגדה ,כנ"ל באריכות
)ותלקחנו משם לכאן(.
ולפ"ז יובן המאמר הנ"ל ,שאל רבי יהושע
כו' לרבי שמואל בר נחמי שמעתי
עליך שבעל אגדה את ,והיינו על כרחך
דדריש פנים תרין בפנים תרין פנים למשנה
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כו' פנים לאגדה כנ"ל ,וקשה דלמא פנים
בפנים כפשוטא ,ולא יראני וחי קאי על
המלאכים כנ"ל בירושלמי .וצ"ל את ס"ל
דצדיקים לא עדיפי ממלאכי השרת כנ"ל,
ולפ"ז למה ניתן התורה לישראל דווקא,
וצ"ל דמלאכים לא היו במצרים ,ולפ"ז
קשה קושית נחלת בנימין הנ"ל האיך יצאו
קודם זמנם ,וצ"ל מלת בראשית היינו ב"ת
ר"י א"ש ,דמתחלה לא נגזר רק ר"י שנה
במצרים כנ"ל ,וא"כ קשה מהיכן נברא
אורה .בשלמא בלא זה הוי אמינא בראשית
בי"ת רא"ש ,דהיינו מקום מקדש נברא
תחלה ,וא"כ לא קשיא מידי מהיכן נברא
אורה ,י"ל ממקום מקדש וכנ"ל במדרש,
משא"כ השתא אתה בעל אגדה דריש
בראשית על ב"ת ר"י א"ש כנ"ל ,וצ"ל
דס"ל בית המקדש לאו קודם בריאת עולם
נברא ,ולפ"ז ממילא ליכא למימר דהאורה
נברא ממקום מקדש ,דהא עדיין לא היה
קודם הבריאה) ,ואור נברא קודם הבריאה
כנודע( .ומשום הכי משיב לו רבי שמואל
בר נחמני נתעטף כשלמה לבנה כו' ,ומקמין
באמת היו אומרים ממקום מקדש נברא
אור ,אבל זה אינו דבית המקדש נברא אחר
בריאת עולם ,אך ורק נתעטף כשלמה
ומבהיק זיו הדרו כו' ,ודוק היטב) .ועיין
בספר עיר דוד סי' תקכ"ה ,שהוכיח ממדרש
הנ"ל מקמין אומרים כו' ,דבית המקדש
נברא קודם בריאת עולם כנ"ל ,וע"ש
באריכות לענינו שם(.
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ולפ"ז בארתי עוד מדרש תמוה מה ראה
הים וינוס ,מה ראה ,ברייתא דרבי
ישמעל ראה ,עכ"ל .והוא תמוה מאד לעיני
כל ,ולפי דברינו הנ"ל לא קשה מידי.

רק אקדים מה דאיתא פלוגתא ,רבי
ישמעאל הנ"ל דריש בברייתא די"ג
מדות נדרשת התורה כנודע ,ור' אליעזר בן
יוסי הגלילי ס"ל בל"ב מדות נדרשת
התורה ,וכתב בספר כריתות )ח"ג נתיבות עולם
הקדמה( לכל מדה ומדה טעם דלא חשיב
רבי ישמעאל הנהו מדות ,ועל קצת מהם
כתב דהם רק דברי אגדה ע"ש .וכתב
בספר נחלת יעקב סדר זו ,דפליגי ג"כ
בפלוגתא הנ"ל דמס' סופרים אי מותר
ללמוד אגדה או לאו כנ"ל ,וא"כ רבי
ישמעאל סובר עיקר לימוד הלכות ולא
אגדה ,ומשום הכי לא חשיב רק י"ג מדות,
ורבי אליעזר בן יוסי הגלילי ס"ל גם אגדה
היא כמו שאר התורה ,ומשום הכי קחשיב
ג"כ מילי דאגדתא ,ע"ש בנחלת יעקב הנ"ל.
תו אקדים מה דאיתא במדרש פ' בשלח
)שמו"ר כ"א ו'( ,הים טען למשה אני גדול
ממך ,שאני נברא ביום שלישי ואתה
בשישי ע"ש .וכתבו המפורשים ,דכל זה
למ"ד המאוחר בבריאה אינו שולט בדבר
המוקדם ,אבל למ"ד המאוחר בבריאה
שולט בדבר המוקדם )עיין בראשית רבה פ' י"ט
סי' ד'( דאחרון אחרון חביב ,א"כ ליתא
לטענה של הים ,ע"כ.
תו אקדים מה דאיתא ביפה תואר
בראשית )ב"ר א' כ"א ,ד"ה בפ"ק דברכות,
וע"ע בנזר הקודש ב"ר א' כ"א ,ד"ה ונ"ל לבאר( ,הא
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דכתיב )בראשית א' א'( בראשית ברא אלקים
את השמים וארץ וגו' ,משמע דשמים נברא
תחלה ,היינו משום דמלאכים עדיפי,
ומשום הכי תחלה נברא עולם המלאכים
דהוא בשמים ,ובזה פליגי בית שמאי ובית
הלל במס' חגיגה )י"ב (.אי שמים נברא
תחלה דמלאכים עדיפי ,או ארץ נברא
תחלה דצדיקים עדיפי ,ע"ש .והנה מהא
דכתיב ברא אלקים את השמים ,מוכח
דשמים נברא תחלה ,והיינו דמלאכים
עדיפי כנ"ל .אך כל זה אי המוקדם חביב,
אבל אי המאוחר חביב א"כ אדרבה צדיקים
עדיפי ,ומשום הכי נברא עולם התחתון
באחרונה ,וכן איתא במפורשים ע"ש.
ולפ"ז ,זהו ביאור מדרש הנ"ל הים ראה
וינוס מה ראה דינוס ,דהלא היה
טענה מעלייתא דהוא גדול ממשה רבינו,
דהוא נברא בשלישי ומשה בשישי כנ"ל
במדרש .לזה ]אמר[ ברייתא דר' ישמעל
ראה ,דאמר שם בי"ג מדות התורה נדרשת,
וקשה הא הם עוד יותר במילי דאגדתא
כנ"ל לדעת ר' אליעזר ב"ר יוסי הגלילי,
וצ"ל דעיקר למוד הוא הלכות כנ"ל ,וקשה
הא כתיב פנים בפנים פנים למשנה כו'
פנים לאגדה ,וא"כ אגדה כמו שאר התורה,
וצ"ל פנים בפנים כפשוטא דצדיקים יכולין
לראות ,ולא יראני וחי קאי על המלאכים
דצדיקים עדיפי ממלאכי השרת .ולפ"ז
קשה אמאי נבראו הצדיקים באחרונה
כדכתיב בראשית ברא אלהים את השמים
ואת הארץ כנ"ל ,וצ"ל דאדרבה המאוחר
עדיף דאחרון חביב כנ"ל ,וא"כ משום הכי

¯·Ó

בתי

פרשת ויקהל

נפש

ובזה יבואר עוד מאמר תמוה במס'
סנהדרין דף ל"ח ע"ב ,וז"ל עד די
כרסון רמיו כו' )דניאל ז' ט'( ,הנך למה לי כו',
אחד לדין ואחד לצדקה דברי רבי עקיבא,
אמר לו רבי אלעזר בן עזריה מה לך אצל
אגדה כלך אצל נגעים ואהלות .וכן איתא
במס' חגיגה דף י"ד )ע"א( ,ופירש"י התם
כלך אצל נגעים ואהלות ,דרובן הלכות ע"ש
)לפנינו ברש"י :שהן הלכות עמוקות( .ויש לדקדק
למה אמר ר' אלעזר בן עזריה לר' עקיבא
כלך אצל נגעים ואהלות דרובן הלכות.
למה לא ילמד אגדה ,מדאמר ליה מה לך
אצל אגדתא ,מזה משמע דאחר מותר
ללמוד אגדה ,רק מה לך ,וקשה למה כן.
גם צריכין להבין דמסיים שם ר' אלעזר בן
עזריה אלא אחד לכסא ואחד לשרפרף ע"ש,
וקשה מאי לשון אלא דקאמר ,ואי לאפלוגי
עלה דרבי עקיבא אתי ,היה לו לומר מיד
לא כדבריך אלא אחד לכסא כו' ,אבל
מלשון זה משמע כיון דלמד רבי עקיבא
אגדה שמע מינה דצריכין לומר אלא אחד
לכסא כו' ,והוא תמוה.

אמר )דב"ר שם ח'( מאי הן ,כך א"ל הקב"ה
בחטא של אדם הראשון מתים ,דכתיב ביה
)בראשית ג' כ"ב( הן ]האדם[ היה כאחד וגו'
ע"ש .ולכאורה במאי פליגי .אבל י"ל
דפליגי במה שנזכר לעיל ,לדעת הזוהר גם
המלאכים היו במצרים ,ולדעת הגמ' דשבת
לא היו המלאכים במצרים ,ומשום הכי לא
קבלו התורה כנ"ל .ועוד איתא פלוגתא
במדרש רבה )עי' בראשית רבה פ"ט י' ,ודברים
רבה פ"ט ח'( אי אדם הראשון הביא המיתה
לעולם ,או המיתה כבר נגזר מעת הבריאה,
והנה טוב מאד )בראשית א' ל"א( זה המות
)ב"ר ט' ה'( ע"ש) ,אך על אדם הראשון נגזר
ביום אכלך ממנו מות תמות )בראשית ב' י"ז(,
בו ביום ,ועיין לעיל סדר משפטים מ"ש
מזה באריכות( .ולפ"ז י"ל רבנן סברי
המיתה בלאו אדם הראשון כבר היה ,וא"כ
מאי הן ,דליכא למימר דקאי בחטא אדם
הראשון מתים ,הא הוא לא גרם המיתה
כלל ,ומאי שנא משה דווקא ימות בחטא
אדם הראשון ,אלא ודאי צריך לומר מחמת
והן לא יאמינו לי .ור' לוי סבר דמלאכים
לא היו במצרים ,וא"כ לא חטא משה במה
שאמר והן לא יאמינו לי ,כיון דלא נשלם
הזמן ,עיין מזה במפורשים ,וצ"ל מאי הן
בחטא של אדם הראשון מת ,ובאמת לר'
לוי צ"ל דצדיקים עדיפי משום הכי קבלו
ישראל התורה ,כאידך תירוץ הנ"ל.

ולפי דברינו הנ"ל יבואר על נכון ,רק
אקדים עוד מה דאיתא במדרש רבה
סדר וילך )ט' ו'( הן קרבו ימיך למות )דברים
ל"א ,י"ד( ,מאי הן ,שנענש משה מפני שאמר
)שמות ד' א'( והן לא יאמינו לי ע"ש .ור' לוי

תו אקדים מה דאיתא בעיון יעקב על
מאמר הנ"ל בסנהדרין ,וז"ל וקשה
לדעת דאמר אחד לדין ואחד לצדקה ,לפי
מאי דאמרינן )רש"י בראשית א' א'( ראה
הקב"ה שאין העולם מתקיים שיתף מדת

שפיר ראה הים וינוס ,דטענתו אינה טענה
כנ"ל ,וק"ל וקצרתי) ,ועיין לעיל סדר בשלח
מ"ש על מדרש זה(.

*
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הרחמים למדת הדין ,וכיון דצרפו יחד למה
לי שני כסאות .אכן לפי מה שפירש
התורת חיים בריש פ"ק דע"ז )ג :ד"ה כיון( על
הא דאמרינן עומד ]מכסא[ דין ,לפי
שמחשבה של הקב"ה אינה בטילה ,וכיון
שביקש לברוא העולם במדת הדין ,לכך
הצדיקים גמורים שיכולים לעמוד במדת
הדין יושב עליהם במדת הדין ,לכן מדקדק
עם הצדיקים כחוט השערה )ב"ק נ,(.
משא"כ בשאר עלמא עומד ]מכסא[ דין
ויושב על כסא רחמים ,וזה שיתוף מדת
הרחמים למדת הדין ,ולפ"ז י"ל שפיר דיש
שני כסאות .אך הא דאמרינן דמחשבה של
הקב"ה אינה בטילה ,יהיה נסתר למ"ד
דמיתה בשביל אדם הראשון בא ,דמחשבת
של הקב"ה הוי שיהיה חי לעולם כו' ,עכ"ל
העיון יעקב הנ"ל ע"ש.
ולפ"ז יבואר המאמר הנ"ל ,דרבי אלעזר בן
עזריה רוצה להקשות על רבי עקיבא
קושית עיון יעקב הנ"ל ,למה לי שני כסאות
כיון ששיתף למדת הדין מדת הרחמים
כנ"ל ,אך הא י"ל כתירוץ העיון יעקב הנ"ל
באריכות דמחשבת של הקב"ה אינה
בטילה ,לזה אמר עקיבא מה לך אצל אגדה
כלך אצל נגעים ואהלות דרובן הלכות ,וצ"ל
אתה דריש פנים בפנים פנים למשנה כו'
פנים לאגדה כנ"ל ,וקשה דלמא כפשוטא
דפנים בפנים ממש דיבר ,והא דכתיב ולא
יראני וגו' קאי על המלאכים ,וצ"ל דצדיקים
לאו עדיפי ממלאכי השרת כנ"ל באריכות,
ולפ"ז למה לא קבלו הם התורה ,וצ"ל דלא
היו במצרים כתי' הגמ' הנ"ל ,ולפ"ז הרי לא
נשלם הזמן ושפיר אמר משה והן לא
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יאמינו לי כנ"ל באריכות ,וא"כ קשה מאי
הן קרבו ימיך למות ,וצ"ל בחטא של אדם
הראשון מת כנ"ל ,ואם כן על כרחך צ"ל
דאדם הראשון הביא המיתה לעולם כנ"ל,
ולולי חטאו היה חי לעולם ,וא"כ הרי מוכח
דמחשבה של קב"ה כביכול בטילה
כקושית העיון יעקב הנ"ל .אלא אם אתה
לומד אגדה צ"ל תירוץ אחר על שני
כסאות ,אחד לכסא ואחד לשרפרף ,אבל לא
אחד לדין ואחד לצדקה כקושית עין יעקב
הנ"ל באריכות ודוק.
אך לרבי עקיבא צריכין להבין קושית העיון
יעקב הנ"ל .אבל י"ל דרבי עקיבא ס"ל
כנ"ל מלת בראשית ב"ת ר"י אש ,וא"כ לא
נגזר כלל להיות במצרים רק רד"ו שנה
כנ"ל ,וא"כ שפיר י"ל דמלאכים לא היו
במצרים ,ואפילו הכי נשלם הזמן שנגזר על
גלות מצרים ולא קשיא מידי ,וקצרתי.

*
ובזה אמרתי שזה אפשר כוונת המדרש
)ילק"ש שמות רמז קע"ג( שלח נא ביד
תשלח )שמות ד' י"ג( ,ביד מי ,ביד רבי עקיבא
)והובא בספר עיר דוד סי' רצ"ג ע"ש( .והוא
תמוה מאד .ולפי הנ"ל ניחא ,דמשה רבינו
לא רצה לילך דלא יאמינו לו ,כיון שלא היו
רק רד"ו שנה כנ"ל באריכות) ,וכן איתא
במדרש חזית )שהש"ר ב' ח'( כשבא משה
ואמר בחדש הזה אתם נגאלים ,אמרו והלא
אין בידינו רק רד"ו שנה ,והובא בפרשת
דרכים דרך מצרים )דרוש ה'(( ,ומשום הכי
אמר משה רבינו שלח נא ביד תשלח ,ביד
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מי ,ביד רבי עקיבא ,רצונו לומר דרבי
עקיבא על כרחך ס"ל דלא נגזר על גלות
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מצרים רק רד"ו שנה ,ושפיר יאמינו ,כנ"ל
באריכות וק"ל.

פרשת פקודי
במדרש רבה סדר זו )נ"א ,ג'( אלה פקודי
המשכן משכן ,שני פעמים,
שנתמשכן שני פעמים על ידיהם ע"ש .וכן
פירש"י ע"ש .ודקדקו המפורשים ,למה
דווקא הכא מרמז שעתיד להתמשכן שני
פעמים.

ונ"ל לבאר ,ואגב אבאר נמי מה דכתיב
אלה פקודי המשכן וגו' אשר פקד
על פי משה ,והו"ל למימר אשר פקד משה
)ועיין באלשיך ז"ל(.
ונ"ל לבאר עפ"י מה דאיתא במדרש רבה
פ' שמיני )צ"ל פ' נשא י"ג ,ה'( כל מקום
שנאמר ויהי הוא צער ,והקשה הא כתיב
)במדבר ז' ,א'( ויהי ביום כלות משה ,א"ל אף
הכא אינו שמחה ,שגנז בו בניינו של עולם.
וכתב ע"ז בעל ראשית ביכורים דף מ"ח
ע"ב וז"ל ,וצ"ל איזה בנין בנו בו ביום ,ואין
לדבר זה שחר כלל ,ואיך נרמז בפסוק
שנגנז בו בניינו של עולם .והנה במדרש רות
)רבה א' ז'( יש נוסחא אחריני וז"ל ,שבו ביום
נגנז בנין בית המקדש ,שנאמר )שמות מ',
ל"ה( ולא יכול משה לבוא אל אוהל מועד
עכ"ל .וזה תמוה ביותר להבין ולדייק מן

הפסוק ולא יכול משה לבוא אל אוהל
מועד ,שנגנז בו בנין בית המקדש .וגם
המדרשים סותרים זה את זה.
והנלע"ד בהקדים מ"ש הזוהר
רכ"א (.וז"ל בקצרה ,כשיצאו
ישראל ממצרים רצה הקב"ה לבנות בית
המקדש בעצמו ובכבודו כו' ,וכשחטאו
במדבר נבנה ע"י בשר ודם ,ועל ידי כן
נחרב ולא אתקיים ,שנאמר )תהלים קכ"ז ,א'(
אם ה' לא יבנה בית שוא עמלו בוניו בו.
אבל לעתיד יבנה השי"ת המקדש בעצמו
שנאמר )זכרי' ב' ,ט'( ואני אהיה )לכם( לה
לחומת אש ,אם לקרתא כך ,כל שכן
למקדש ,ואז יתקיים לנצח.
)פ' פנחס דף

עוד איתא במדרש )ילק"ש רמז שס"ב( ראו
מה החטא גורם ,עד שלא חטאו
כתיב )שמות כ"ד ,י"א( ויחזו את אלהים כו',
ואח"כ אפילו פני הסירסור לא יוכלו להביט
כו' שנאמר )שם ל"ד ל'( ויראו מגשת אליו
וגו' .קודם שחטאו כתיב )שם כ' ,י"ח( ומשה
ניגש אל ערפל אשר שם אלהים ,ואח"כ
כתיב )שם מ' ,ל"ה( ולא יכול משה לבוא אל
אוהל מועד כי שכן עליו הענן.
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ובזה נבין המדרש שאמר כל מקום שנאמר
ויהי הוא צער ,והקשה הא כתיב ויהי
ביום כלות משה ,והשיב אף היא אינו שמחה,
והטעם שבו ביום נגנז בנין בית המקדש
שהוא בנינו של עולם ,ר"ל שאילו בנאו
הקב"ה בעצמו ובכבודו כו' לא נחרב עוד,
והיה נקרא בנין עולם שהוא קיים לעולם
בנין בית עולמים .אבל עכשיו שכילה משה
להקים המשכן ונבנה ע"י בשר ודם ,אין לו
קיום עולמית ,ונקרא משכן שנתמשכן.
והביא ראיה לזה ,שבו ביום ראינו בעינינו
מה שגרם החטא ,שנאמר ולא יכול משה
לבוא אל אוהל מועד מפני ששכן עליו
הענן ,וקודם החטא נאמר ומשה ניגש אל
ערפל ,א"כ איך אפשר להיות שיזכו ישראל
שבאותו דור לבנין אש כמו שיהיה לעתיד
שיבנה הקב"ה בעצמו ,אם משה לא זכה
לכנוס בענן ,וישראל לא יכלו להסתכל בפני
משה כנ"ל ,קל וחומר האיך אפשר
לישראל לכנוס למשכן שיבנה הקב"ה
בעצמו כו' ,שהוא של אש אכלה הוא
שנאמר ואני אהיה להם חומת אש סביב
כו' ,הרי ממעשה שעשה משה המשכן
נראה שנגנז המקדש בנין של הקב"ה בנינו
של עולם עד לעתיד ,על זה אמר ויהי לשון
וי ,שאינה שמחה שלימה עכ"ל הראשית
בכורים הנ"ל.
וזהו ביאור מקרא הנ"ל ,אלה פקודי
]ה[משכן משכן ,שנתמשכן שני
פעמים כנ"ל ברש"י ובמדרש רבה ,וזה היה
מחמת אשר פקד על פי משה ,ר"ל שהיה
ע"י בשר ודם ולא ע"י הקב"ה בעצמו וק"ל,
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וקצרתי כי ראיתי בידי משה שכוונתי
לדעתו ת"ל.
תו אקדים מה דאיתא במדרש רבה סדר
זו )נ"א ,ח'( אלה פקודי ,מאי אלה כו',
אמר הקב"ה יבוא זהב שבמשכן ויכפר על
מעשה עגל ,אמר הקב"ה לישראל בשעה
שעשיתם את עגל הכעסתם אותי באלה
אלהיך ,עכשיו שעשיתם המשכן באלה אני
מתרצה לכם ,הוי אלה פקודי המשכן עכ"ל
ע"ש.
ולפ"ז זהו ביאור מדרש הנ"ל ,דאמר הכא
אלה פקודי ,מאי אלה ,היינו שיבוא
אלה ויכפר על אלה אלהיך ,וא"כ היה זהב
שבמשכן לכפר על מעשה עגל ,וא"כ
ממילא היה צריך להיות ע"י אדם ,כי
בנדבתם הזהב והמשכן למשכן היה להם
כפרה ,ומכח זה נתגלגל משכן משכן ,כמו
שביאר המדרש שנתמשכן שני פעמים,
משא"כ אלו לא היו צריכין להביא זהב
וכסף לכפר על מעשה עגל ,אז היה הקב"ה
בונה בנין בית המקדש בנין אש כמו שיהיה
לעתיד כנ"ל ,ולא היה נחרב לעולם כנ"ל,
אבל השתא שחוטאים בעגל ,היה צריך
להיות מעשה משכן על ידם ,ומשום הכי
מיקרי משכן שנתמשכן וק"ל.

*
ובזה יבואר עוד מדרש סדר זו
ויביאו המשכן אל משה ,הה"ד )תהלים
ל"א ,י"ט( תאלמנה שפתי שקר ,בשעה שאמר
הקב"ה למשה לעשות את המשכן ,היה משה
)רבה נ"ב ,ב'(
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עושה המשכן ,והיו ליצני ישראל אומרים
אפשר שהשכינה שורה ע"י בן עמרם ,אמר
ר' יוחנן ששה חדשים היה עושה משכן ,ג'
חדשים עשהו וג' חדשים פרקוהו ,אעפ"כ היו
מליזין אחריו ואומרים הרי נעשה ,לא היה
משה אומר שישרה שכינתו אצלינו ,והקב"ה
נתכוין לעמוד המשכן בחדש שנולד בו יצחק
עכ"ל .והמאמר הלזה תמוה ,א' למה אי
אפשר שישרה השכינה ע"י בן עמרם ,גם
מתחלה אמרו אפשר שהשכינה שורה ע"י
בן עמרם ,ואח"כ אומרים הרי נעשה ולא
היה משה אומר שישרה שכינתו אצלינו
כנ"ל ,ולמה לא אמרו כמו בתחלה האיך
אפשר שישרה השכינה ע"י בן עמרם,
ולמה היו מאריכין כל כך .גם מה שאמר
אמר ר' יוחנן ששה חדשים כו' ,אין לו
התחברות כלל למה שאמר מקודם .וביותר
קשה מ"ש אעפ"כ היו מליזין אחריו כו',
משמע דשוב לא היה מקום להתלוצץ,
ואעפ"כ היו מתלוצצים ,והוא הוא דבר
תימה מאד.

אמנם לפי דברינו הנ"ל נ"ל לומר לפי
פשוטו ,דבאמת צריכין להבין למה
עשה משה כן שהקימו המשכן והדר
פרקוהו כנ"ל .אבל י"ל עיקר תמהת
הליצנים הנ"ל היה ,באשר שהיה תמיה
בעיניהם למה לא הוריד ה' ב"ה בית
המקדש מלמעלה ,באשר מי לנו גדול מה'
אשר הוא גבוה על כל גבוה ,והאיך אפשר
שישרה שכינתו במעשה בשר ודם אשר
נעשה ע"י ילוד אשה .ומשום הכי כדי
לסתור דבר זה ,הלך משה והקים המשכן
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והדר פרקוהו ,לרמז להם בזה כי לא לעולם
יעמוד המשכן הלזה ,ומשום הכי לא היה
ע"י הקב"ה בכבודו ובעצמו כנ"ל באריכות.
וזהו דברי מדרש הנ"ל ,בשעה שאמר
הקב"ה אמר למשה לעשות המשכן,
היה משה עושה המשכן ,והיו הליצני ישראל
אומרים אפשר שהשכינה שורה ע"י בן
עמרם ,בן עמרם דייקא ,היינו שהוא בא
מבשר ודם ,והאיך בבנין כזה ישרה שכינתו,
ואם אמת הוא שישרה שכינתו אצלינו,
וודאי היה מוריד בית המקדש מלמעלה
כנ"ל .לזה אמר ר"י ששה חדשים הקים וג'
חדשים פרקוהו ,והיינו לרמז כי לא לעולם
יעמוד ,ואעפ"כ מליזין אחריו ,והיינו באומרם
אף אם כדבריו שלא יוכל להיות כעת ע"י
הקב"ה ,אבל הרי כבר נעשה וכו' .וא"ת היא
גופא קשיא למה לא בא השכינה ,לזה
מסיים המדרש והקב"ה נתכווין לעמוד
המשכן בחדש שנולד יצחק וק"ל.

*
או יש לומר על מדרש הנ"ל ,עפ"י מה
שיש לדקדק עוד ,למה לא קראו אותו
בשמו ,רק בן עמרם כנ"ל.
ונ"ל לבאר הכל עפ"י מה דאיתא ברש"י
סדר זו )ל"ט ,ל"ג( ויביאו את המשכן,
שלא היה יכול להקימו שום אדם מחמת
כובד הקרשים שאין כח באדם לזקפן,
ומשה העמידו ע"ש ,וכן איתא במדרש
תנחומא .ומדקדקין המפורשים למה לא
יוכלו להקימו רק ע"י משה דווקא ע"ש.
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ונ"ל לבאר עפ"י פשוטו ,עפ"י מה דאיתא
במדרש רבה פ' בראשית )א' ,ד'( בזכות
משה נברא העולם ,שנאמר )דברים ל"ג כ"א(
וירא ראשית וגו' ע"ש .ואיתא במדרש נשא
בילקוט )רמז תשי"א( להקים המשכן אין
כתיב כאן ,אלא להקים את המשכן ,מה
הוקם עמו ,עולם הוקם עמו ,שעד שלא
הוקם המשכן היה העולם רותת ,ומשהוקם
המשכן נתבסס העולם עכ"ל .וכן איתא
במדרש תנחומא סדר זו )סי' ב'( שקול היה
המשכן כנגד מעשה בראשית ,וכל מה
שהיה במעשה בראשית היה במשכן ע"ש.
ומטעם זה נ"ל היה הקמת המשכן דווקא
ע"י משה ,כיון דתחילת הבריאה
היה ע"י משה ,כנ"ל בראשית בשביל משה
שנקרא ראשית ,וא"כ בהקמת המשכן היה
עיקר תיקונו של עולם שבזה נתבסס
העולם כנ"ל ,נמי היה צריך להיות ע"י משה
דווקא ,והוא פשוט.
ולפ"ז י"ל דכוונת הליצני הדור היתה
באומרם אפשר השכינה שורה ע"י
בן עמרם ,היינו לומר שבא מביאה אסורה,
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דכתיב )שמות ו' ,כ'( ויקח עמרם ]את[ יוכבד
דודתו ,והא אין השכינה שורה רק על
מיוחסות בישראל )קדושין ע) ,(:ועיין בזרע
ברך שני פ' קרח שכתב מזה הטעם חלק
על משה ע"ש ,וא"כ כמו כן י"ל הכא לענין
השראת השכינה( .ולזה הלך משה והקים
המשכן ופרקוהו ,כדי שיראה אף שבלתי
אפשר שאדם אחד יקום אותו מחמת כובד
הקרשים כפירש"י הנ"ל ,אפילו הכי הוא
מקימו ופרקו ,כי הוא הכל בידו להקים
ולפרוק ,כי כל העולם עומד בזכותו כנ"ל,
ומשום הכי גם הקמת המשכן אינו רק על
ידו ,דהא כנגד העולם ותיקונו הוא ,שעד
הנה היה רותת כנ"ל ,וא"כ אין לך זכות
גדול מזה אשר כל העולם נשען על זכותו,
ושפיר תשרה השכינה על ידו אף שהוא בן
עמרם ,כי מסתמא אין איסור כלל בזה,
)ועיין בסנהדרין פרק ארבע מיתות )דף
נ"ח .((:ואעפ"כ היו הליצני ישראל מליזין
אחריו ,בראותם שכבר נעשה ואפילו הכי
איננו שורה השכינה ,אבל הקב"ה רצה שיהיה
בחדש ניסן שנולד בו יצחק כנ"ל ,וק"ל
וקצרתי.

סליק סדר שמות בעז"ה אמן כיה"ר
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במדרש רבה סדר זו פרשה א' סימן א',
לשמוע בקול דברו )תהלים ק"ג ,כ'(,
אמר רבי תנחום בר חנילאי ,בנוהג שבעולם
משוי שקשה לאחד נוח לשנים ,ולשנים נוח
לארבע ,או שמא משוי שקשה לשישים
ריבוא נוח לאחד ,כל ישראל עומדים לפני הר
סיני ואומרים )דברים ה' כ"ב( אם יוספים אנחנו
לשמוע וגו' ,ומשה שומע קול הדיבור עצמו
וחיה ,תדע לך שהוא כן ,שמכולן לא קרא
אלא למשה ,לכך נאמר ויקרא אל משה
עכ"ל.
והקשה היפה תואר למה )לא( מביא
ראייה מהכא ,ולא מקודם גבי
סנה דכתיב )שמות ג' ,ד'( ויקרא אליו ]אלקים
מתוך[ הסנה ,וכן כתיב )שם ל"ד ,ו'( ויעבור
]ה'[ על פניו ויקרא וגו' .ועוד נילף ממתן
תורה גופא ,דמשה יכול לסבול מה שלא
יוכלו ישראל .והכי איתא בתנחומא )פרשתן
סי' א'( גבורי כח )תהלים ק"ג ,כ'( ,זה משה,
שישראל עומדים לפני הר סיני ולא יוכלו
לשמוע קול הדיבור שנאמר אם יוספים
אנחנו וגו' ,ומשה לא ניזוק .ובתנחומא נמי
קשה ,דבתר דקאמר הכי מהדר לאתוי
ראייה מויקרא אל משה .ועוד קשה מה
צ"ל שמכולם לא קרא אלא למשה ,שהרי
ממה שקראו ויכול לשמוע ילפינן מלתא,
ומה לנו אם קרא אחרים או לא .וליכא

למימר דמייתי ראייה שלא היה בישראל
מי שהיה יכול לשמוע הקול זולת משה,
מדלא קרא לאחר ,כי גם זה אין צריך
ראייה ,דפשיטא כי כולם אומרים אם
יוספים וגו' .ועוד דמהכא אין ראייה לזה,
דמה שלא קרא לאחרים הוא לפי שלא
רצה ה' להכניסו אצלו רק למשה ,כי משה
היה נכנס לקבל המצות ,ומה טעם לאחרים
בזה ,עכ"ל היפה תואר ע"ש.
ונ"ל לבאר היטב ,דמקודם מתחיל
המדרש ,ויקרא אל משה ,רבי
תנחום בר חנילאי פתח ברכו ה' מלאכיו
גבורי כח עושי דברו כו' ,הא אינו מדבר
אלא בתחתונים ,עליונים ע"י שיכולים
לעמוד בתפקידו של הקב"ה נאמר )שם(
ברכו ה' כל צבאיו ,אבל התחתונים ע"י
שאינם יכולים לעמוד בתפקידו של
הקב"ה ,לכך נאמר ברכו ה' מלאכיו ולא כל
מלאכיו כו' .גבורי כח כו' ,במה הכתוב
מדבר כו' ,בשומרים שביעית הכתוב מדבר,
בנוהג שבעולם אדם עושה מצוה ליום אחד
לשבת אחד לחדש ]אחד[ ,שמא לשאר
ימות השנה ,ודין חמי חלקיא ביירא כרמייא
ביירא ויהיב ארנונא ושתיק ,יש לך גבור
גדול מזה כו' .ודיקדק בזרע ברך שני סדר
זו ,לענין מאי הקדים רבי תנחום בן חנילאי
דברים הללו ,הלא עיקר ענינו לכאן רק הא
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דכתיב לשמוע בקול דברו ,דמשה יכול
לשמוע ,מהך קרא דכתיב ויקרא אל משה,
כדמסיים רבי תנחום בר חנילאי הנ"ל ,וא"כ
לענין מאי מביא הך דרשות הקודם הכא
ע"ש .ולדידי קשה ביותר ,כיון דרבי תנחום
בר חנילאי דריש גבורי כח על ישראל שהם
גבורים ושומרים שביעית כנ"ל ,וא"כ איך
מסיים בהך פסוק לשמוע בקול דברו זה
משה שיכול לשמוע הקול כנ"ל ,והוא
תמוה.
על כן נ"ל לבאר לפי פשוטו ,ואגב לבאר
פרק א' )מ"א( בפרקי אבות איתא,
משה קבל תורה מסיני ,ודקדקו המפורשים
מאי מסיני ,מהשי"ת ב"ה הוי ליה למימר
ע"ש.
ונ"ל לבאר לפי פשוטא ,ואגב אבאר נמי
מה דאיתא במדרש רבה סדר זו
פרשה א' סימן ו' ,וכלי יקר שפתי דעת
)משלי כ' ,ט"ו( ,לפי שהיתה נפשו של משה
עגומה עליו ,אמר הכל הביאו נדבתן
למשכן ואני לא הבאתי ,א"ל הקב"ה חיי
שדבורך חביב עלי יותר מן הכל ,שמכולם
לא קרא הדיבור אלא למשה ויקרא אל
משה עכ"ל .ויש לדקדק למה דבורו של
משה חביב אצל השי"ת ב"ה יותר מכולם.
ואגב אבאר נמי מה דאיתא במדרש רבה
פ"א סי' ט' וז"ל ,ולא כאברהם,
באברהם כתיב )בראשית כ"ב ,ט"ו( ויקרא
מלאך ה' אל אברהם ,המלאך קורא
והדיבור מדבר ,ברם הכא כו' אמר הקב"ה
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אני הוא הקורא ואני המדבר כו' עכ"ל .ויש
לדקדק למה זכה משה שקרא לו בכבודו
ובעצמו ,ואברהם קרא ע"י מלאך דווקא.
ונ"ל לבאר הכל עפ"י הקדמה אחת,
דאיתא במס' סוטה פ"ק )ה' (.ואת
דכא ושפל רוח )ישעיה נ"ז ט"ו( ,פליגי רב
הונא ורב חסדא ,חד אמר את דכא ,ר"ל
אני מקרב דכא אלי ,וחד אמר אני את דכא,
ר"ל אני מרכין שכינתי אל דכא ,עיי"ש
פירש"י היטב .וא"כ יש שני סברות ,אי
דהקב"ה מגביהו ומקרב הדכא אצלו ,או
שהוא יתברך מקרב שכינתו אצלו כנ"ל.
ולכאורה י"ל דהוא הכל לפי ענותנותו של
אדם ,דלא כל אפייא שווים בענווה ,כמו
דאיתא בגמ' דחולין פ"ט ע"א ,גדול הנאמר
במשה ואהרן מאברהם ,דאברהם אמר
)בראשית י"ח כ"ז( אנכי עפר ואפר ,ומשה
ואהרן אמרו )שמות ט"ז ז'-ח'( ונחנו מה ע"ש.
וא"כ הרי משה ואהרן היה להם עניוות
יותר מאברהם ,ולמשה וודאי היה עניוות
יותר מכולם ,אשר התורה קמסהיד עלה
בהדיא )במדבר י"ב ,ג'( ומשה עניו מאד ,וזהו
פשוט .ולפ"ז י"ל וודאי אברהם היה עניו
כנ"ל שאמר אנכי עפר ואפר ,זכה שהשי"ת
היה מקרבו אצלו ודיבר עמו בהיותו אצלו,
אבל הוא יתברך לא היה מקרב את עצמו
אצל אברהם כנ"ל את דכא אני מקרב
הדכא אלי ,וא"כ משום הכי קרא לאברהם
ע"י מלאך ,וכאשר היה מקרב אל ית'
מדבר עמו .משא"כ משה דהיה עניו יותר
מאברהם כנ"ל ,והוא היה בשלימות
במעלות הענווה ,כדכתיב והאיש משה עניו
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מאד ,משום הכי היה השי"ת מקרב את
עצמו למשה ,וקרא אליו בכבודו ובעצמו,
אף שעדיין לא היה קרוב אצלו ,היה הוא
ית' קראו למשה ,וזהו שוכן אני את דכא,
אני מרכין שכינתי אל דכא ,שקב"ה בכבודו
ובעצמו קרא למשה וק"ל.
והנה מצינו בגמ' )סוטה ה (.הקב"ה השרה
שכינתו על הסנה משום ענוותנותו
ע"ש .וזהו שאמר הקב"ה למשה ,דיבורך
חביב עלי יותר מכולם ,כיון שאתה עניו
יותר מכולם ,משום הכי אני מקרב אותך
יותר מכולם ,ויקרא אל משה כנ"ל .ולפ"ז
זהו דברי התנא בפרקי אבות ,משה קבל
התורה ,ר"ל הא דמשה דווקא קבל התורה
ודבורו היה חביב לקב"ה יותר מכולם ,זה
תוכל ללמוד מסיני ,ר"ל כמו בסיני הניח כל
ההרים והשרה שכינתו על הר סיני ,כמו כן
הניח כל הצדיקים ושם דיבורו ע"י משה
דווקא ,באשר שהוא היה במעלות עניוות
מכולם כנ"ל וק"ל.
תו אקדים מה דאיתא בראשית חכמה
עיקר ענווה הוא להתגבר על יצה"ר.
וכן איתא בזוהר )והובא בראשית חכמה
פ"ד משער ענווה( וז"ל בפ' וישלח )קס"ז,(:
ר' שמעון פתח ,טוב נקלה ועבד לו
ממתכבד וחסר לחם )משלי י"ב ,ט'( ,האי
קרא על יצה"ר אתמר ,בגין דאיהו מקטרגא
תדיר לגבי בר נש ,ויצה"ר איהו דארים
לביה ורעותא דבר נש בגאוותא ואזיל
אבתריה מסלסל בשעריה וברישא ,עד
דאיהו איתבא עלה משוך ליה לגיהנם ,אבל
טוב נקלה ,ההוא יצר דלא אזיל אבתריה
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דיצה"ר ולא אתגאי כלל ,ומאיך רוחיה
ולביה ורעותיה לגבי קב"ה ,וכדין ההוא יצר
מתהפך לעבד לו ,ולא יכול לשלטאה עליה,
וההוא בר נש שליט עלוי ,כמה דאת אמרת
)בראשית ד' ז'( ואתה תמשל בו ,ממתכבד,
כמא דאמרן דאיהו אוקיר גרמיה מסלסל
בשעריה אתגאי ברוחיה ,ואיהו חסר לחם,
חסר מהימנותא ,כמה דאת אמרת )ויקרא
כ"א ,י"ז( לחם אלהיו ,לחם אלהיהם הם
מקריבים וגו' )שם פסוק ו'( עכ"ל .הרי חזינן
מי שרוצה להתגבר על יצה"ר ,צריך להיות
עניו ומאיך רוחיה וליביה לגבי קב"ה כנ"ל,
ועיין מזה באריכות בכמה מקומות
בראשית חכמה בשער הענווה.
ולפ"ז זהו פירוש הקרא בתהילים ק"ג,
גבורי כח עושי דברו ,ר"ל מחמת
שמתגברים על יצה"ר ,וזהו גבורי כח כנ"ל
במדרש ,ששומרים שביעית וגוברים על
יצה"ר כנ"ל ,ומכח זה עושי דברו של
הקב"ה .ומחמת זה זכה משה לשמוע בקול
דברו ,כמ"ש המדרש הנ"ל כל ישראל לא
יוכלו לשמוע ומשה יכול לשמוע ,והיינו
כיון שמשה היה מתגבר על יצה"ר מכח
שלא היה מתגאה כלל והיה עניו מאד
כנ"ל ,משום הכי אף שקול קב"ה היה בקול
גדול אשר היה מבהיל ומרעיד השומעים,
אמנם אצל משה היה מקרב הקול בנחת
עד שיכול לשמוע ,כי שוכן אני את דכא,
מי שהוא בשלימות במעלת הענווה אז אני
מקרב אותי אל דכא כנ"ל באריכות ,ומשום
הכי שפיר הייתי מקרב קולי דווקא אל
משה ,שהוא היה עניו יותר מכולם וק"ל.
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ולפ"ז שפיר הוצרך רבי תנחום בר חנילאי
להקדים מקודם באומרו ברכו
מלאכיו ולא כל מלאכיו ,דאין התחתונים
יכולים לעמוד בתפקידו של הקב"ה ,והיינו
מחמת היצה"ר ,ומשום הכי נקראים גבורי
כח השומרים שביעית ,שצריכין להתגבר
נגד יצה"ר כנ"ל .וכיון שכן שפיר דריש
לשמוע בקול דברו הנאמר בהאי קרא על
משה ,שהוא היה מגבורי כח נגד כולם,
שהיה מתגבר על היצה"ר יותר מכולם,
מחמת שהיה עניו מכולם ,ובזה מתגבר על
היצה"ר כנ"ל בזוהר ,ובזה זכה שכל ישראל
לא שומעים הקול ,כי הקול היה גדול מאד
אצל ישראל ,משא"כ אצל משה היה
מתקרב אצלו ובא לו בנחת ,כי דבורו חביב
אצל ית' מחמת שהוא ענו מכולם כנ"ל,
וקב"ה שוכן את דכא כנ"ל באריכות ,וק"ל
וקצרתי.
תו אקדים מה דאיתא ברבינו אלשיך ז"ל
בההיא סידרא ,ויקרא אל משה וידבר
ה' אליו וגו' ,למה לא נקיט ויקרא ה' אל
משה כמו שאמר וידבר ה' אליו .וז"ל,
שחוזר אל אומרו למעלה )שמות מ' ,ל"ה( ולא
יכול משה לבוא וכו' וכבוד ה' מלא את
המשכן שהיה ירא מלבוא על כבוד ה'
שהיה מלא את המשכן] ,על כן[ ה' הנזכר
באומרו וכבוד ה' מלא ,קרא את משה
שיבוא פנימה וידבר ה' אליו ,ומה היה
שסמך אל ה' הנזכר הפסוק ההוא לבלתי
הזכיר כאן את הקורא ,ולא סמך אל
הפסוק ההוא לבל הזכיר פה שם הקרוי ,על
שגם נזכר משה בפסוק ההוא ,והיה די
יאמר פה ויקרא אליו וידבר ה' וכו' ,אלא
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ודאי כיון לרמוז כי את משה לבדו עשה
יתברך את הכבוד הזה ,משא"כ לזולתו הוא
אברהם שנאמר בו ויקרא גם הוא כו' ,ולמה
שאין כבודו ית' להיות גם הקריאה ע"י
עצמו ,על כן לא הטיל הזכרה בפירוש אצל
הקריאה רק אצל הדיבור ,אך הכתיב באופן
שיובן כי גם הקריאה היתה על ידו ית' ,עם
היות שאינו כבודו להיות גם הקריאה על
ידו ,על כן בדיבור שהוא כבודו הכתיבו
בפירוש ,משא"כ בקריאה ,כי אם שיובן
דרך סמיכות ,כלומר כי גם מה שאינו
כבודו ית' עשה לפני משה כי גדול הוא
לפניו יתברך ,עכ"ל ע"ש באלשיך ז"ל
היטב.
תו אקדים מה דאיתא בספר תפארת
הגרשוני פ' תרומה על מדרש הנ"ל,
שאמר הקב"ה למשה דיבורך חביב עלי
מכולם ,היינו עפ"י מ"ש העשרה מאמרות
על והאלהים יעננו בקול )שמות י"ט ,י"ט(,
כיון שלא נהנה מאכילת עץ הדעת באדם
הראשון ע"ש ,ומשום הכי אצל כולם היה
אין קטיגור נעשה סניגור ליתן תורה על
ידם ,משא"כ גבי משה שלא נהנה מאכילת
איסור שפיר אמר דיבורך חביב עלי ,ע"ש
באריכות.
אך לכאורה מוכח כטעם שלי הנ"ל משום
דהיה עניו ,לפי מה שהבאתי לעיל פ'
תולדת ג"כ בשם עשרה מאמרות )מאמר
עולם הנפש סי' ט"ו( שהאבות ג"כ לא היו
באותו עצה ,והיו תלויים באיפתו של
אדה"ר בזרועותיו ,ולכן הם נקראים זרועות
עולם )דברים ל"ג כ"ז( ,ולא כתיב לקיחה
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באדם ,אלא ויאכל בלבד ולא יותר ,כי לא
רצו הזרועות להתפשט ולא הידיים לפתח
ולא האצבעות ליגע באותו פרי ע"ש .וא"כ
קשה למה עדיין זכה משה יותר מאברהם,
כנ"ל לאברהם קרא ע"י מלאך ,ולמשה
אמר אני הקורא ואני המדבר כנ"ל ,הא
אברהם ג"כ לא נהנה אכילת איסור ,אלא
ודאי צ"ל מחמת ענווה זכה משה שקירב
לו יתברך עצמו וקראוהו כנ"ל ,משא"כ
אברהם לא היה עניו כל כך כנ"ל במס'
חולין באריכות.
והנה לכאורה קשה על המדרש הנ"ל,
שאמר בנוהג שבעולם משוי שקשה
לאחד כו' משוי שקשה לס"ר נוח לאחד ,וזה
משה כנ"ל ,קשה מאי דמיון יש ,דכולם
בלתי אפשר לשמוע מפי הקב"ה מחמת
אכילת איסור שנהנו מעץ הדעת שהיו
תלוים באיפתו של אדה"ר ,משא"כ משה
שלא נהנה ,ומשום הכי ואלהים יעננו בקול
כמ"ש העשרה מאמרות הנ"ל ,וא"כ מאי
מביא ראייה כלל דתליא בגבורי כח ,דלא
היה מחמת גבורת כח כלל ולא דמיא
למשוי.
לזה אמר תדע שכן הוא ,ר"ל תדע שמחמת
גבורתו של משה שהיה מתגבר על
יצה"ר והיה עניו מאד ,מחמת זה זכה
לשמוע ,שהרי מכולן לא קרא אלא למשה,
מכולן דייקא ,אפילו לאברהם שג"כ לא
נהנה מעץ הדעת ,שהיה תלוי בזרועותיו
כנ"ל ,ואפילו הכי לא קרא בעצמו רק
למשה כנ"ל במדרש ,והא ראייה .לזה
מסיים לכך כתיב ויקרא אל משה ,דקשה
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קושית הר"מ אלשיך הנ"ל למה לא כתיב
ויקרא ה' אל משה ,אלא ודאי מפני שלא
קרא לאברהם ,אינו כבודו ית' בזה ,משום
הכי לא הוזכרה בפירוש כנ"ל באריכות
בר"מ אלשיך .וקשה היא גופא קשיא ,למה
זכה משה לכך ,מה שאינו כבודו יתברך,
הא אברהם ומשה שווין היו לענין זה שלא
נהנו שניהם מעץ הדעת כנ"ל ,אלא ודאי
צ"ל מחמת גבורתו שהתגבר משה והיה
עניו מאד ,ובזה היה מתגבר על היצה"ר
כנ"ל בזוהר ,וא"כ משום הכי שפיר זכה
שקב"ה בכבודו ובעצמו קירב לו וקראוהו
כנ"ל באריכות ,וא"כ שפיר גבורי כח ,מזה
זכה משה לשמוע בקול דברו ולא ישראל
כנ"ל באריכות ודוק וקצרתי.
ובזה מתורץ מאד למה א' דויקרא זעירא,
מה שלא מצינו בשום מקום ,גבי סנה
והר סיני נאמר נמי )שמות ג' ,ד'( ויקרא אליו
מן הסנה ,וכן )שמות י"ט ,ג'( ויקרא אליו מן
ההר .אבל לדברינו הנ"ל מה מאד מתקו
בזה דברי הזוהר )עיין ח"א דף רל"ד (:שכתב,
אלף זעירא דאזעיר גרמיה .והיינו דקשה
לכתוב ויקרא ה' וגו' ,כמו שמדייק האלשיך
הנ"ל .אלא ודאי צ"ל שאינו כבודו ית' בזה
לקרוא בכבודו ובעצמו ,שלא עשה כן
לזולתו וגם לאברהם כנ"ל .וקשה ,היא
גופא קשיא למה זכה משה לכך .לכן כתיב
אלף זעירא ,לרמז דאזעיר גרמיה ,היינו
שהיה עניו ביותר ,וכנ"ל באריכות ,וק"ל.
או י"ל לפי פשוטו ,לפי מה דאיתא
במדרש הנ"ל לכולם לא קרא בעצמו
רק למשה כנ"ל באריכות ,וי"ל משום
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ענוותנותו של משה לא רצה להזכיר פה
ויקרא ה' ,כדי שלא להתגדל את עצמו בזה
שעשה לו יותר מאברהם ,ומשום הכי כתיב
משה סתם ויקרא אל משה ,ויש לומר ע"י
מלאך .אך אעפ"כ מוכח דקרא לעצמו ע"י
הקב"ה ,דכתיב וידבר אליו ,למעט זולתו,
עיין באלשיך מזה .וא"כ זהו מרמז הקרא,
ויקרא אל משה ,קשה למה לא כתיב
ויקרא ה' ,דהא מדכתיב אליו משמע למעט
זולתו ,ולא קרא רק למשה ,וא"כ לכתוב.
לזה כתיב אלף זעירא דאזעיר גרמיה ,וא"כ
מחמת ענוותנותו עשה משה כן ,ולא כתב
ויקרא ה' רק סתמא ויקרא אל משה,
ומרמז במלת אליו כדי להודיע חסדו ית'
אליו בזה הכבוד ,ועיין וק"ל וקצרתי.

*
במדרש רבה סדר זו )ב' א'  -ד'( וז"ל ,דבר
אל בני ישראל ,הה"ד )ירמי' ל"א,
י"ט( הבן יקיר לי אפרים כי מדי דברי בו וכו',
אמר משה לפני הקב"ה רבש"ע מכל שבעים
אומות כו' שיש לך בעולם אין אתה מצויני
אלא על ישראל ,צו את בני ישראל ,דבר אל
בני ישראל ,אמור אל בני ישראל וכו' ,א"ל
שהם דבוקים לי ,שנאמר )שם י"ג ,י"א( כי
כאשר ידבק האזור במתני איש כן הדבקתי
לי את בני ישראל .אמר ר' אבין כו' שהם
המליכוני תחלה על הים ,ואמרו )שמות ט"ו
י"ט( ה' ימלוך לעולם ועד .אמר ר' ברכיה כו'
מפני שקבלו מלכותי ואמרו בסיני )שמות כ"ד,
ז'( כל אשר דיבר ה' נעשה ונשמע ,ע"ש.
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ודקדק בספר זרע ברך שני סדר זו ,מה
היה שאלת משה רבינו בזה על
מה שמצווהו על ישראל ולא על שאר
שבעים אומות ,אם רצונו על כלל התורה
למה לא ניתנה לאומות העולם ,הרי באמת
קודם מתן תורה אלהי מתימן בא וגו',
שביקש מהם שיקבלוה ולא רצו כו' )ע"ז ב(:
)וכן הקשה ביפה תואר על המדרש הנ"ל(.
ועוד דא"כ היה למשה לשאול שאלה זו
מיד בתחלת שליחתו בסדר יתרו קודם
קבלת התורה ,בדרך כלל על מתן התורה
כולה לישראל ולא לאומות העולם ,אבל
מה שפרט מה שאמר צו את בני ישראל
דבר אל בני ישראל וכו' שנאמר אחר
קבלת התורה ,משמע דשאלתו היה על
דבר פרטיי .ועוד יש לדקדק מאי מוסיף
רבי ברכיה על ר' אבין שאומר שהם
המליכוני על הים כו' ,הוא אומר שהם
המליכוני ואומרים נעשה ונשמע ,עכ"ל
הזרע ברך הנ"ל ע"ש.
ונ"ל לבאר ,ומקודם אבאר עוד מדרש
אחד פ' צו )תנחומא סי' ד'( וזאת תורת
השלמים )ז' י"א( ,זהו שאמר הכתוב )תהלים
פ"ה ,ט'( אשמעה מה ידבר האל ה' כי ידבר
שלום אל עמו ,אמרו אומות העולם לבלעם
למה אמר הקב"ה לישראל שיביאו לו
קרבנות ולנו לא אמר ,א"ל בלעם הקרבנות
אינם שלום אלא למי שקיבל התורה שהם
כתובים בה צריך שיקרב קרבן ,ואתם מתחלה
פסלתם אותה ועכשיו אתם מבקשים להקריב
קרבן ,מי שקבלה הוא מקריב ,שנאמר )תהלים
כ"ט ,י"א( ה' עוז לעמו יתן ה' יברך את עמו
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בשלום ,לכך נאמר כי ידבר שלום אל עמו
עכ"ל .ומדקדק ג"כ הזרע ברך שני הנ"ל
בסדר זו ,מה ראו אומות העולם להדר אחר
מצוה זו דווקא ,ולמה התאוו למצות
קרבנות טפי מכל תרי"ג מצות שבתורה,
ואם שאלתם היא שאלה ,אין כאן תשובה
ממה שפסלו התורה ,דמי תלה את
הקרבנות בתורה דווקא ,עד שנאמר דלפי
שפסלו את התורה יתן להם את הקרבנות,
עכ"ל הזרע ברך הנ"ל.

ונ"ל לבאר ,ואגב אדקדק עוד מלתא חדא
במדרש הנ"ל ,במה שאמר בלעם
לאומות העולם ואתם בתחלה פסלתם
אותה כו' ,למה מאריך כ"כ ,לא אמר כמו
שאמר בתחלה הקרבנות אינם שלום אלא
למי שקיבל התורה ואתם לא קבלתם
אותה ,ומאי לשון מתחלה פסלתם.
ונ"ל לבאר היטב בעז"ה ,עפ"י מ"ש הנזר
הקודש סדר בראשית דף ב' עמוד ד'
)בראשית רבה פ"א ס"ג( ,על הא דאיתא בפרקי
אבות )פ"ג מי"ד( חביבין ישראל שניתן להם
כלי חמדה חיבה יתירה נודעת להם שניתן
להם כלי חמדה כו' ,וז"ל וכפי הנראה
הלשון כפול כו' ,ואמנם זה יתבאר בהודעה
אחת ,עפ"י מ"ש בשמות רבה פרשה )ט"ו(
)י"ז א'( ,כתיב )שה"ש ב' ג'( כתפוח בעצי יער
כן דודי בין הבנים בצלו חמדתי וישבתי,
מה אילן תפוח בעצי היער נראה לעין בלא
כלום כאלו גם הוא מעצי היער ,ובאמת יש
בו טעם וריח ,כך כשהחזיר הקב"ה התורה
על העכו"ם ,היתה התורה בניהם כאילן
היער שאין בו ממש ,ובאמת יש בו טעם
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וריח ,שנאמר )תהלים ל"ד ט'( טעמו וראו כי
טוב ה' ,ואומר )שה"ש ד' י"א( וריח שלמותיך
כריח לבנון ,אבל ישראל אומרים אנו
יודעים כחה של תורה שיש בה טעם וריח,
ולפיכך אין אנו זזים מהקב"ה ותורתו,
שנאמר בצלו חמדתי וישבתי ופריו מתוק
לחכי וגו' .ומה שאומות העכו"ם חשבו
שאין בה ממש ,וישראל יודעים שיש בה
טעם וריח ,כבר ביארו המפורשים הענין,
לפי שהקב"ה לא גילה לעכו"ם סודות
טעמי התורה ,אלא אמר להם סתם רק
חוקים כגזירת המלך ,וכן לא הראה להם
מתן שכר התורה הרוחני ,ולפיכך היתה
התורה בעיניהם כדבר שאין בו ממש בלא
טעם וריח ,אבל לישראל בשעת מתן תורה
גילה להם סוד הנסתר ,שהוא חמדה גנוזה
שחמדוהו מלאכי השרת ,וכן הראה להם
אז מתן שכרם ,ולכן ידעו שיש בה טעם
וריח ,ולכן אמרו בצלו חמדתי וישבתי
ופריו מתוק לחכי ,וטעמו מפורש בצידו
באומרו אחר זה הביאני אל בית היין ודגלו
עלי אהבה ,ומפרש במדרש חזית )פרשה ב'
סי' ד'( הבאני בסיני למרתף גדול של יין,
הוא טעם הסוד הנקרא יין .וכן הראה להם
דגלי תורה בשכר הרוחני ,ולפיכך ודגלו עלי
אהבה ,שקבלתי באהבה גדולה אותם ,לפי
שידעתי כחה של תורה ,אבל העכו"ם שלא
ידעו כחה של תורה נתרחקו ממנה .וכהאי
גוונא אמרינן נמי להדיא במדרש ויקרא פ"ג
)סי' ז'( אפילו אומות העולם אם היו מכירין
בחכמה ובינה כו' והיו מגיעים לגופה של
תורה היו אוהבים אותה אהבה גמורה כו',
ומזה מבואר שהיה הקב"ה מחבב את
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ישראל יותר מכל העכו"ם ,אף שהקב"ה
חזר התורה על כל אומות העולם ,על
כרחך לא עשה כן אלא לסתום פיהם ,אבל
באמת לא היה חפץ אלא בישראל ,דאי
לאו הכי היה מגלה גם לעכו"ם טעמי
התורה כו' כמו שעשה בישראל ,ומאז גם
הם היו מתדבקים באהבה ,אלא וודאי לא
היה חפץ אלא בישראל באהבתו אותם.
ולכן הטיבו אשר דברו חביבין ישראל
שניתן להם כלי חמדה ,הוא התורה הנקרא
חמדה גנוזה ,ושמא תאמר מאי רבותא
דישראל ,הרי החזיר התורה על כל אומות
העולם אלא שלא רצו לקבלה ,ועל זה אמר
חיבה יתירה נודעת להם דייקא שניתן להם
כלי חמדה ,ור"ל דמ"מ היה לישראל חיבה
יתירה מאומות העולם ,באשר נודעת להם
שניתן להם כלי חמדה ,במה שגילה להם
סודות טעמי התורה כו' ,עד כי השיגו וידעו
שהיא כלי חמדה בטעם וריח ,ולכן נתדבקו
מאהבה ,אבל האומות העולם אעפ"י
שהחזיר עליהם את התורה ,מ"מ לא הודיע
להם שהוא כלי חמדה ,כי לא גילה להם
טעמיה וסודותיה ,עד כי חשבו שאין בו
ממש כדבר שאין בו טעם וריח ונתרחקו
ממנה ,ובזה ראייה כי לא היה חפץ בהם
אלא בישראל וחיבבן מכל עם ולשון ,עכ"ל
הנזר קודש הנ"ל ,ודפח"ח.
היוצא לנו מכל הנ"ל ,דאומות העולם
רחקו מהתורה ולא רצו לקבלה ,כי
היה להם כדבר שאין בו טעם וריח ,כיון
שלא גילה להם סודותיה וטעמיה ומתן
שכר רוחני כנ"ל ,וכדאיתא במדרש רבה
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סדר זו פ"ג אם היו יודעין אומות העולם
ומכירים בחכמה ובינה כו' והיו מגיעים
לבינה של תורה ,היו מקבלים באהבה
גמורה כנ"ל.
תו אקדים מה דאיתא בזוהר פ' פנחס
)רע"מ רנ"ב (:וז"ל ,קרבני לחמי לאשי
)במדבר כ"ח ,ב'( ,והכתיב דלית קרבן לקרבא
אלא לה' ,מאי ניהו לחמי לאשי ,אלא אורח
ארעא למאן דקריב דרונא ,למקריב ליה
למלכא ,ולבתר איהו פליג ליה למאן דבעי,
אף הכא ישראל מקריבין אורייתא דקב"ה
דאיהו לחמו ויינו ,וקב"ה מאי עביד מההוא
דרונא ,למלכא דאוכיל על פתורא ,דקריבין
על פתורא מכל מין ומין ,סולת ובינוני
ופסולת ,ואיהו פליג לכל מארי סעודתא
מפתוריה לכל חד כדקא יאות ליה ,ומהא
נהמא דסולת דמלכא אכיל איהו מצי
למיהב לאינון דרחימין גביה ,הה"ד קרבני
לחמי לאשי ,ריח ניחוח ,דהיינו אישי ה'
ונחלתו יאכלון וכו' )דברים י"ח ,א'( ,האי
מסיטרא דאלנא דחיי ,אבל מסיטרא דעץ
טוב ורע מצי למיהב בינוני למלאכים
ופסולת לשדים ומזיקים כו' ע"ש .מכללא
שמעינן מהזוהר הנ"ל .שהקב"ה מחלק מן
הקרבנות לחייליו ומלאכיו לכל אחד כפי
מעלתו ,ואין להקב"ה בהם אלא חלק
התורה ,והמכוון שבהם ע"פ סודיו ורמזיו
שהוא לחמו ויינו של הקב"ה ,כמ"ש זאת
תורת העולה זאת תורת החטאת ,דמשמע
שיש בכל קרבן עניני התורה וסודותיה,
והיא חלקו של הקב"ה וכנ"ל) ,ועיין בזה
בסמוך מ"ש בשם הזרע ברך שני בענין זה(.
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וזהו התחלת המדרש הנ"ל ,דכיון שאומות
העולם ראו שהקב"ה צוה להביא לו
קרבנות ,והיה קשה להם והכי לאכילה הוא
צריך ,ומכח זה הבינו שע"כ התורה לאו
כפשוטיה ,אבל יש בהם סודות נפלאות
וגדולות הרמוזים בהם ,ובזה שהביאו
הישראל קרבנות מכוונין לסודות הרמוזים
בהם ,ובזה מקריבין אורייתא דקב"ה כנ"ל
בזוהר ,והיה קשה להם שמזה לא גילה
להם כלום ,רק נתן להם כדבר שאין בו
ממש בלי טעם וריח כנ"ל .וזהו שאמרו
אומות העולם אל בלעם ,למה אמר הקב"ה
לישראל שיביאו לו קרבנות ,ור"ל וכי
לאכילה הוא צריך ,אלא ודאי יש בתורה
סודות נפלאים ,ולנו לא אמר ,ר"ל לנו לא
אמר מזה כלל ,רק כדבר שאין בו ממש
כנ"ל באריכות ,ולמה לא אמר לנו ,וג"כ
נוכל להקריב קרבן כמו הם.
)או י"ל לפי פשוטא ,דהא הם לא רצו
לקבל התורה שהיה בעיניהם כדבר
שאין בו טעם וריח כנ"ל ,אבל בקרבנות
היה קשה להם והכי ח"ו לאכילה הוא
צריך ,אלא ודאי שבקרבנות יש סודות
עמוקות ,ומשום הכי שפיר בקשו הקרבנות
דווקא ,וקצרתי(.

*
ולזה השיב להם בלעם שפיר ,באומרו אין
הקרבנות רק למקבלי התורה ואתם
מתחלה פסלתם אותה כו' ,וכאשר אבאר
בעז"ה .רק אקדים מ"ש עוד הנזר הקודש
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הנ"ל שם וז"ל ,אמנם אעפ"י שהקב"ה היה
מחבב את ישראל ,מ"מ וודאי לא היה זה
לחנם ,אלא על כרחך היה זה אהבה שתלוי
בדבר ,כי אין משוא פנים לפניו יתברך,
והרי יש פתחון פה לאומות העולם לקטרג
ולומר ,וכי מה ראו אלו לקרב יותר מאלו
במה שגילה להם טעמי התורה כו' יותר
מאומות העולם ,וכי משוא פנים יש בדבר
כו' .וכן כיוצא בזה יש לתת לב במה
שאמרו במדרשות ,שהחזיר הקב"ה התורה
על אומות העולם ,ובא לפני עשו ,אמר
להם מקבלים אתם את התורה ,אמרו לו
מה כתיב בה ,אמר להם לא תרצח ,אמרו
לו כל עצמן של אותן האנשים ברכתן היא
זה שנאמר )בראשית כ"ז ,ח'( על חרבך תחיה.
הלך אצל עמון ומואב ,אמרו לו מה כתיב
בה ,אמר להם לא תנאף ,אמרו לו כל עצמן
של ערוה ,שנאמר )שם י"ט ,ל"ו( ותהרין
]שתי[ בנות לוט מאביהם .הלך אצל בני
ישמעאל ,אמרו לו מה כתיב בה ,אמר להם
לא תגנוב ,אמרו לו כל עצמן של אביהם
לסטים היה ,שנאמר )שם ט"ז ,י"ב( והוא יהיה
פרא אדם .וכתבו המפורשים שמזה נתבאר
ג"כ שחיבב הקב"ה את ישראל מכל אומות
העולם ,לקרבן לעבודתו .והוא ,כי לישראל
אמר כסדר עשרת הדברות מן אנכי ולא
יהיה לך וגו' ,אבל באומות העולם לא פתח
באנכי ,אלא בכל אחד פתח מיד בדבר
המתנגד לו כדי להרחיקם מן התורה.
וממילא התם נמי קשה ,וכי בא הקב"ה
בטרוניא עם בריותיו ,כי אלמלא שמעו
הכל כסדר אפשר שהיה מצוה גוררת מצוה
לקבל הכל ,ולמה פתח בכל אחד בדבר
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המתנגד לו כדי להרחיקם מן התורה,
ובישראל אדרבה הראה להם סימן חיבה
לקרבן לתורה ,וכי משוא פנים בדבר ח"ו.
אמנם נראה כי שם תשובתו בצדו ,שיש
לדקדק עוד ,דהו"ל למימר סתם,
בא לבני עשו ואמר מקבלים אתם מה
שנאמר בתורה לא תרצח ,ולבני עמון
ומואב לא תנאף ,וכן כולם ,למה דקדק בכל
אחד לומר ששאלו בתחלה על התורה
לאמר מה כתיב בה ,כי זה נראה כשפת
יתר ,כי מאי נפקא מינה בהא .לכן נראה כי
חז"ל פתחו לנו פתח תשובה לבאר ההבדל
שבין עכו"ם לישראל ,והוא כאשר בא ה'
אל ישראל לאמר מקבלים אתם את
התורה ,לא שאלו כלל תחלה לאמר מה
כתיב בה ,כי באמת באו לקבל עליהן עול
תורה בתמימות בכל ענין בכל הכתוב בו,
בין מצות קלות ובין חמורות ,לכן אמרו
סתם כל אשר דיבר ה' נעשה ,כלומר כל
אשר דבר ה' יהיה מה שיהיה ,הן המצות
קלות והן המצות חמורות ,הכל נעשה,
ואח"כ אמרו ונשמע ,כלומר עתה נשמע
מה שנעשה .אבל לא כן האומות העולם,
שלא רצו לקבל רק ככל הישר בעיניהם
מצות קלות ולא חמורות ,ולכן שאלו
תחלה לאמר מה כתיב בה ,לראות אם
המצות קלות ולא חמורות ,וממילא מיד
לא קבלו עליהם עול התורה כמו ישראל
כראוי .ומעתה וודאי ישרים דרכי ה'
משפט צדק ,שנתן לכל אחד גמול כמדתו
מדה כנגד מדה ,והיינו כדאמרינן )יומא ל"ח(:
הבא לטהר מסייעין אותו ,והבא לטמא
פותחין לו ,ולפיכך ישראל שבאו לטהר
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לקבל עליהם עול התורה כראוי בין קלות
וחמורות ,גם הקב"ה היה מסייע להם לקרב
לבבם לעבודתו ,בהראותו להם פנים יפות
וסימני חיבה ,לגלות להם סוד טעמי התורה
ומתן שכרה הרוחני ,למען יהיו כל המצות
כקלים בעיניהם ויתדבקו בו מאהבה .אבל
אומות העולם שבאו לטמא ,שלא רצו
לקבל עליהם עול התורה והמצות חמורות.
אף הקב"ה פתח להם פתח טומאה ,לאמר
תחלה לכל אחד ואחד דבר המתנגד לו .וכן
לא גילה להם טעמי וסודי תורה ,כדי
שבאמת יהיה הכל קשה וחמור בעיניהם,
כדבר שאין בו טעם וריח ,כדי להרחיקם
מן התורה .וכן כיוצא בזה נאמר )עדיות פ"ה
מ"ז( מעשיך ירחקוך ומעשיך יקרבוך ,עכ"ל
הנזר הקודש הנ"ל .עיין שם באריכות מזה,
ולנפשך יונעם.
כלל היוצא מזה ,כיון שאומות העולם מיד
שבא הקב"ה אליהם ושאל אם
מקבלים אתם התורה השיבו מה כתיב בה,
בזה הורו שאין רצונם לקבל בתמימות עול
התורה ,רק הקלות .ומשום הכי הבא
לטמא פותחין ולא גילה להם הקב"ה
הסודי תורה כדי לרחקם ,כי מעשיך
ירחקוך כנ"ל באריכות .וזהו שהשיב בלעם
לאומות העולם הנ"ל ,אין הקרבנות רק למי
שקיבל התורה כו' ,ר"ל מי שקיבל התורה
ברצון ובתמימות לזה נתגלה סודי התורה,
וממילא יוכל להקריב קרבנות לקב"ה
בסודי התורה הרמוזים בהם ,באשר הם
יודעים ונגלה להם הסודי תורה .אבל אתם
מתחלה פסלתם אותה ,מתחלה דיקא ,ור"ל
מיד כשבא הקב"ה לשאל לכם אם תרצו
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לקבלה ,השיבו מה כתיב בה ,ובזה הורו
לפסול המצות החמורות וכנ"ל ,ומשום הכי
הבא לטמא פותחין לו ,ולא זכיתם לגלות
לכם סודי התורה .ועכשו אתם מבקשים
להקריב קרבן ,ר"ל עכשיו מבקשים לידע
הסודות ,אבל כבר נתרחקו מכם מחמת
מעשיך ירחקוך כנ"ל .וממילא לא משכחת
בכם קרבן ,הכי ח"ו לאכילה הוא צריך .ואם
אתם מקריבין קרבן אדרבה בזה מתעורר
עליכם שנאה ,כי כיון שאינכם יודעים
הסודות הרמוזים בהם וממילא הוי כאילו
ח"ו לאכילה הוא צריך ולא יהיה לכם
שלום בזה הקרבן ,אלא אדרבה קטטה
ומריבה .ושפיר מסיים המדרש לכן נאמר
כי ידבר שלו' אל עמו ,אל עמו דייקא ,זהו
הוי שלום ,כי הם מקריבין סודות הרמוזים
בהם ,כנ"ל בזוהר וק"ל.
כלל היוצא מהנ"ל ,הסודות התורה לא
ניתן להם מחמת דלא קבלו מיד
בתחלה בתמימות ,ומעשיך ירחקוך כנ"ל.
אבל הישראל אמרו כל אשר דיבר ה'
נעשה ,והדר אמרו ונשמע ,כנ"ל באריכות.
ומשום הכי זכו לסודות התורה ויכולים
להקריב קרבן.
ועוד יש לומר ,משום הכי לא גילה הקב"ה
הסודות התורה לאומות העולם רק
לישראל עפ"י מה דאיתא בנזר הקודש דף
י"ט עמוד ג' ועמוד ד' ,על הא דאיתא התם
במדרש )פרשה ג' סי' ד'( מהיכן נברא האורה,
א"ל מלמד שנתעטף הקב"ה בה כשלמה
והבהיק זיו הדרו מסוף עולם ועד סופו,
מדוע נתעטף הקב"ה באור כשלמה ,וכתב
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שם לפי מה דשאלה זו לבעל אגדה ,ע"ש
במדרש )וז"ל המדרש" :ר' שמעון בן יהוצדק שאל
לר' שמואל בר נחמן א"ל מפני ששמעתי עליך שאתה

בעל אגדה וכו'"( ,ובעל אגדה סובר וירא
אלהים את האור כי טוב )בראשית א' ד'( ראה
הקב"ה שאין עולם כדאי לו להשתמש בו
והבדילו לצדיקים לעתיד לבוא ,כפירוש
רש"י בסדר בראשית )שם( .וקשה לפי זה
שהאור זה הוא אור הגנוז ,שלא היה העולם
התחתון כדאי להשתמש בו ,שהיה בהיר
ורוחני מאד ,וכמבואר בזוהר האיך הי'
בכח השמים והארץ הגשמיים להוציא אור
בהיר ורוחני מאד כזה אשר הוא למעלה
ממדרגתן .ולפי המפורשים הקדמונים
שכתבו הטעם ממה שלא נאמר בו מאמר
בפעם הראשון כמו בשאר מאמרים ,לפי
שתחלת הבריאה יש מאין לא היה מאמר
דיבור אלא מאמר מחשבה ,שהרי עדיין לא
היה שום נברא בעולם ולמי יאמר ,אבל
אחר שברא שמים וארץ ונכלל בהם כל
תולדותיהן בכח ולא בפועל וכו' ,ומאז אמר
לשמים והארץ להוציא תולדותיהן מן הכח
אל הפועל .ואם כן מבואר דכל דבר
שנאמר בו מאמר לא נברא יש מאין אלא
מתולדת שמים וארץ ,שעל זה יפול לשון
אמירה שאמר להם להוציא כח אל הפועל.
וממילא גם האור דכתיב ביה מאמר )שם א'
ג'( ויאמר אלהים ויהי אור ,הוא אף
מתולדות שמים וארץ ,ודבר זה פשוט
שלא היה להם כח להוציא תולדות אלא
דבר שהוא כפי מדרגתן ,ולא דבר המתעלה
יותר ממדרגתן ,כי לא יתעלה ענף על
השורש וכנודע .ובכן יפלא למ"ד הנ"ל ,איך
היה בכח להוציא אור בהיר ורוחני מאד
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מדבר הגשמי כנ"ל .וכדי ליישב זה אמר
הכתוב עוטה אור כשלמה ,שבזה בא
להורות שבאמת מתחלת בריאתו למטה
לא היה בהיר ורוחני כל כך ,אבל כאשר
נתעלה האור למעלה ונתעטף בה הקב"ה
כשלמה ,כדכתיב )תהלים ק"ד ב'( עוטה אור
כשלמה ,בזה ממילא נזדכך האור ונעשה
בהיר ורוחני מאד .וכן מפורש להדיא בזוהר
דף כ"ב  ,שנתלבש האור התחתון באור
העליון הנאצל מכבודו יתברך ,וזה היה אור
לבושו דכתיב ביה עוטה אור כשלמה.
ומפרש שם דהיינו דכתיב ויאמר אלהים
יהי אור ויהי אור ,ולא אמר ויהי כן כמו
בשאר הברואים ,אלא כך פתרונו יהיה אור
למטה בעולם הזה ,ויהי אור למעלה בעולם
העליון ,שנעשה שם בהיר ורוחני מאד,
ע"ש שהאריך בזה .וסיים ,וז"ל ובהיות אור
הגנוז הוא שורש נשמת הצדיקים וכמפורש
בזוהר )זו"ח ח"א דף מ"ד ,(.ומדה גדולה
שבמדריגת הצדיקים הוא מדת ענוה כו',
ממילא תליא נמי הא מלתא בפלוגתא
דתנאי פ"ק דסוטה )ה (.גבי )ישעי' נ"ז ט"ו( את
דכא ושפל רוח אני ,חד אמר אתי דכא,
וחד אמר אני את דכא .דמאן דאמר אתי
דכא ,ס"ל כמאן דאמר שהעלה אותו האור
למעלה ונתעטף בו והוא שורש אור נשמת
הצדיקים .ולכך נאמר בצדיקים )ירמי' י"ג י"א(
כי כאשר ידבק אל האזור במתני איש וגו',
כי הם משורש אור הגנוז שנתעטף הקב"ה
בו כשלמה .וכאשר העלה אותו אור
למעלה אצלו ,לכן אמר אתי דכא ,דהיינו
הצדיקים שהם דכאים ושפלי רוח כו'
עכ"ל ,ע"ש באריכות.
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ובדף כ' עמוד ג' כתב על המדרש דאמר
אור נגד התורה ע"ש פ"ג סי' ה',
וז"ל ,ולי נראה ,דוודאי אין המקרא יוצא
מידי פשוטא ,אור כמשמעו .אלא דס"ל,
דאור זה שהוא אור הגנוז ,הוא עצמו חמדה
גנוזה אור התורה העליונה ,כמ"ש החכמי
אמת  .ואין זה סותר למ"ש בסמוך דאור
הגנוז הוא נשמת שורש ישראל ,כי שניהם
ממקור אחד חוצבו ,וכמ"ש דורשי רשומות
)מגלה עמוקות ואתחנן אופן קפ"ו( ישראל הוא
נוטריקון יש ששים רבוא אותיות לתורה ,כי
נפשם נאצל מאור התורה והוא אור הגנוז
כו' עכ"ל הנזר הקודש הנ"ל ,ע"ש באריכות
סי' ד' וסי' ה' בפ"ג מזה.
ולפי זה יש לומר ,ממילא משום הכי זכו
ישראל לגלות להם סודות התורה
דווקא ,באשר נשמתם נאצל מאור התורה
העליונה כנ"ל .משא"כ באומות העולם לא
שייך זה ,משום הכי לא זכו לכך.
ולפי זה מתורץ המדרש הנ"ל ,דלפ"ז י"ל
דקושית משה היתה למה העלים
הסודות התורה מאומות העולם ,כקושית
נזר הקודש ,והכי בטרוניא בא עם בריותיו.
ומשום הכי היה מרמז את דבריו בצו את
בני ישראל דבר אל בני ישראל כו' ,דזה
נאמר על הקרבנות ,והעיקר קאי על
הסודות כנ"ל דמקריבין אורייתא דקב"ה
כנ"ל בזוהר .ומשום הכי א"ל כאשר ידבק
אל האזור במתני איש כן הדבקתי בישראל,
והיינו נשמת ישראל והצדיקים שהם שורש
אור הגנוז בו נתעטף הקב"ה אור כשלמה,
וזהו כאשר ידביק האזור במתני כנ"ל בנזר

¯Ò
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הקודש .וא"כ כיון דשורש נשמתן הם
מאור הגנוז ,ואותו אור הגנוז הוא אור
התורה העליונה כנ"ל הכל בנזר הקודש,
משום הכי שפיר שייכים הסודות לישראל
דווקא ,כנ"ל.
ור' ברכיה תירץ ,הם המליכוני על הים
תחלה ואמרו ה' ימלוך ,תחלה דייקא,
ר"ל קודם שידעו כלל מה העול שאתן
עליהם אם יקבלו מלכות ,אפילו הכי
הקדימו וקיבלו עליהם ,משום הכי הבא
לטהר מסייעין אותו ונתן להם הסודות
התורה כדי לקבל מאהבה כנ"ל בנזר
הקודש.

ור"א ס"ל שזה לאו קבלת מלכות הוא,
כיון שאמרו בלשון עתיד )ועיין בזה
בפרשת בשלח במדרש שם ( לכן אמר
שאמרו נעשה והדר נשמע ,וכמ"ש הנזר
הקודש הנ"ל שאמר כל אשר דיבר ה'
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נעשה ,יהיה מה שיהיה הקלות והחמורות,
והדר אמרו עתה נשמע מה הוא ,ושפיר
הבא לטהר מסייעין אותו .משא"כ האומות
העולם שאלו בתחלה מה כתיב בה וכנ"ל
באריכות ,ולא רצו לקבל בתמימות,
ומעשיך ירחקוך כנ"ל באריכות ,ודוק,
וקצרתי.
)ואח"כ מצאתי בזרע ברך שני סדר צו
שכתב עפ"י זוהר הנ"ל ניחא
המדרש )שמו"ר ל"ז ,ד'( ואתה הקרב אליך
אהרן וגו' ,הרע למשה ,א"ל הקב"ה התורה
שלי נתתי לך ,ע"ש .והוא תמוה ,אמנם
יאמר אהרן נבחר לשרת ולתקן הקרבנות
כפשוטן ,אבל העיקר בהם התורות
והסודות הרמוזים בהם מתפרש על ידך
לישראל ,וא"כ הרי מבואר דבר אל בני
ישראל קאי על הסודות ,דזהו נאמר ע"י
משה דווקא לאמר לישראל וכנ"ל ,ועיין
בזרע ברך הנ"ל היטב ,ואנכי קצרתי(.

פרשת צו
במדרש רבה סדר זו פ"ז סי' ו' ,וז"ל אמר
ר' לוי נימוס היא )פירוש משפט
חרוץ( וקלוסין היא )פירוש גזירה( ,שכל
המתגאה אינו נידון אלא באש ,שנאמר היא
העולה על מוקדה כו' עכ"ל .ויש לדקדק
למה רמזה התורה ענין זה כל המתגאה
נידון באש ,הכא דווקא בציוי הראשון
שנצטווה אהרן להקריב קרבנות ,שנאמר צו
את אהרן ואת בניו לאמר זאת תורת

העולה וגו' ,והלא אהרן היה אוהב שלום
ורודף שלום אפילו בין איש לאשתו )אבות
דרבי נתן פי"ב ה"א( ,ומי שיש בו מדה זה
מרוחק מן הגאוה ,ולמה רמזה התורה אצלו
כאן המתגאה נידון באש )ועיין במפורשים
מזה(.
ונראה לי לבאר ,דהא בפסוק יש לדקדק,
דכתיב וידבר ה' אל משה לאמר ,צו
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את אהרן ואת בניו לאמר זאת תורת העולה
וגו' ,תרתי לאמר למה לי ,וכן הקשו כל
המפורשים.

ונראה לי לבאר ג"כ ,עפ"י מה שהקשו
המפורשים הא דכתיב בפ' שמות
)א' כ"א( ויעש להם בתים ,בתי כהונה ובתי
לוויה כו' )רש"י שם( ,וא"כ הרי היה מן
הראוי להיות משה כמו כן כהן כמו אהרן,
דגם כן היה מזרעה של יוכבד )עיין בזה
בספר המאור הקטן פ' קרח ( .אבל
במדרש רבה סדר זו פ"י סי' ג' מצינו,
משום הכי זכה אהרן להיות כהן גדול מכל
שבט לוי ,וז"ל ,משל לבן מלך שבקש
לחתוך ראש אביו ,ואמר לו פדגוגו אל
תייגע את עצמך ,תן לי ואני חותך ,הציץ
המלך עליו ,אמר יודע אני להיכן היתה
כוונתך ,מוטב שיתלה הסרחון בך ולא
בבני ,חייך מפלטין דידי לית את זז
ומפתורא דידי את אכיל כו' ,כך אהרן
אמר אם בונין הם אותו המזבח הסרחון
נתלה בהן ,מוטב שיתלה הסרחון בי ולא
בישראל ,א"ל הקב"ה יודע אני היכן היתה
כוונתך מוטב שיתלה הסרחון בך ולא
בבניי ,א"ל חייך שמכל שבטו של לוי לא
נבחר לכהונה גדולה אלא אתה ,קח את
אהרן ואת בניו אתו )ויקרא ח' ב'( ,מן פלטי
דידי לית את זייע ,ומן המקדש לא יצא
)ויקרא כ"א י"ב( ,ומפתורא דידי את אכיל,
והנותר]ת[ מן המנחה וגו' )ויקרא ב' ג'( ,וכ"ד
אנונים )פירוש הכנסה ריווח( את נסיב ,אלו
כ"ד מתנות כהונה שניתנו לאהרן ולבניו
כו' ,עכ"ל ,ע"ש באריכות.
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אך במדרש אחר )ויק"ר י' ה'( מצינו ,הא
דמתו נדב ואביהו מחמת חטא עגל
שעשה אהרן ,שנאמר )דברים ט' כ'( ובאהרן
התאנף ה' בו ,כילוי בנים ,ותפלה עושה
מחצה ונשאר לו שני בנים ,ע"ש בסדר זו.
ולפ"ז נסתר הנ"ל ,דהרי אהרן חטא בעגל
כנ"ל ,ומהיכי יזכה ע"י לכהונה .אמנם בסדר
אחרי מצינו במדרש )ויק"ר ח' י'( טעם אחר
שמתו נדב ואביהו ,ר' לוי אמר שחצנים
היו) ,פירוש גאים וגדולים בדעתם היו(,
הרבה נשים היו יושבים עגונות ממתינות
להם ,מה היו אומרים ,אחי אבינו מלך ,אחי
אמנו נשיא ,אבינו כהן גדול ,ואנו שני סגני
כהונה ,איזה אשה הוגנת לנו .ר' נחמיה
בשם ר' יהושע כו' אמר ,בחוריו אכלה אש
)תהלים ע"ח ס"ג( ,למה בחוריו אכלה אש
משום ובתולותיו לא הוללו כו' עכ"ל ע"ש.
נמצא לפ"ז נדב ואביהו נענשו משום שהיו
גאים וגדולים בדעתם .גם לפי המדרש
הנ"ל כל המתגאה נידון באש ,ובהם נאמר
)ויקרא י' ב'( ותצא אש מלפני ה' ותאכל
אותם כמובן .ולפ"ז שפיר י"ל דאהרן זכה
לכהונה מחמת עשיית העגל ,דאדרבה
לטובה נתכוון במה שאמר מוטב שיתלה
הסרחון בי מבישראל כנ"ל.
תו אקדים מה דאיתא בזוהר
תא חזי ,כתיב צו את אהרן ואת בניו
לאמר ,רזא דא הכא אוקימנא ,לית צו אלא
עבודה זרה ,והכא אתיהבת ליה לאתוקדא
האי מחשבה כו' .ואין לנו עסק בנסתרות,
מיהו ילפינן מיניה צו דהכא מרמז על
עבודה זרה ,וכן איתא ברוב מפורשים
בסדר זו ,עפ"י גמ' דסנהדרין פרק ארבע
)ח"ב רל"ט ע"ב(

בתי
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אין צו אלא עבודה זרה ע"ש.

ולפ"ז י"ל הכי פירושו במקרא הקודש
הנ"ל ,וידבר ה' אל משה לאמר ,ר"ל
זאת היה ראוי לאמר למשה ,שג"כ הוא
מזרע יוכבד דכתיב ויעש להם בתים כנ"ל,
אך צו ,אין צו אלא עבודה זרה ,משום הכי
אהרן ואת בניו לאמר ,ר"ל מחמת שעשו
ישראל עבודה זרה ,ובאו לאהרן לעשות
להם עגל ,ואז אמר מוטב שיתלה הסרחון
בי מבישראל ,משום הכי זכה הוא לכהונה
יותר מכל שבט לוי כנ"ל במדרש ,וזהו צו
את אהרן ובניו לאמר ,ר"ל דאף דהיה ראוי
לאמר למשה ,אעפ"כ מחמת צו כנ"ל לא
היה אמירה בזה רק לאהרן ובניו ,כנ"ל
במדרש קח את אהרן ובניו אתו .אך לפ"ז
תיקשי אי עשיית העגל היה זכות לאהרן,
א"כ למה מתו נדב ואביהו ,לזה אמר זאת
תורת העולה היא העולה על מוקדה ,כדדריש
המדרש הנ"ל כל המתגאה נידון באש כנ"ל,
וא"כ משום הכי שפיר בשביל שהיו נדב
ואביהו גאים וגדולים בדעתן  ,משום הכי
ותצא אש ותאכל אותם ,כנ"ל במדרש
פרשת אחרי.
ולפ"ז ר' לוי לשיטתיה דס"ל בפ' אחרי
שחצנים היו ,פירוש גאים וגדולים
בדעתם כנ"ל באריכות ,שפיר דריש הכא
זאת תורת העולה כל המתגאה נדון באש
שנאמר היא העולה על מוקדה ,ושפיר יש
המשך לצוי הראשון של אהרן כנ"ל
באריכות ודוק.

*
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במדרש רבה סדר זו
וזאת תורת השלמים ,זהו שאמר
הכתוב )תהלים פ"ה ,ט'( אשמעה מה ידבר האל
ה' כי ידבר שלום אל עמו ,אמרו אומות
העולם לבלעם למה אמר הקב"ה לישראל
שיביאו לו קרבנות ולנו לא אמר ,אמר להם
בלעם הקרבנות אינם שלום אלא למי שקיבל
התורה שהם כתובים בה צריך שיקריב קרבן,
ואתם מתחלה פסלתם אותה ,ועכשיו אתם
מבקשים להקריב קרבן ,מי שקבלה הוא
מקריב ,שנאמר )תהלים כ"ט ,י"א( ה' עוז לעמו
יתן ה' יברך את עמו בשלום ,לכך נאמר כי
ידבר שלום אל עמו עכ"ל .ומדקדק הזרע
ברך שני סדר ויקרא ,מה ראו אומות
העולם להדר אחר מצוה זו דווקא ,ולמה
התאוו למצות קרבנות טפי מכל תרי"ג
מצות שבתורה .ואם שאלתם היא שאלה,
אין כאן תשובה ממה שפסלו התורה ,דמי
תלה הקרבנות בתורה דווקא ע"ש היטב.
)עיין תנחומא סי' ד'(

ונ"ל לבאר עפ"י מה דאיתא בבחיי סדר
שופטים )דברים י"ז ג'( דבימים
קדמונים היו עובדים לשמש וירח ושאר
כוחות העליונים ,וחושבים כי בעבור זה
ימצאו חן בעיני השם יתעלה ,בעבור שהם
משרתי מלך ,והמכבד משרתי מלך הרי זה
מכבד את המלך ,ע"ש ובמפורשים מזה.
תו אקדים ,מה שהבאתי כבר לעיל סדר
ויקרא בשם הזוהר פ' פנחס
ב'(
כ"ח
דבר
וז"ל ,קרבני לחמי לאשי )במ
,
והכתיב דלית לקרבא קרבן אלא לה' ,מאי
ניהו לחמי לאישי ,אלא אורח ארעא למאן
דקריב דרונא למקריב ליה למלכא ,ולבתר
)ח"ג רנ"ב(:
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איהו פליג ליה למאן דבעי ,אף הכא ישראל
מקריבין אורייתא דקב"ה דאיהו לחמו
ואיהו יינו ,וקב"ה מה עביד מהאי דרונא,
למלכא דאוכיל על פתוריה ,דקריבין על
פתורא מכל מין ומין ,סולת ובינוני ופסולת,
ואיהו פליג מפתוריה לכל מאריה סעודתא,
לכל חד כדקא יאות ליה ,ומהאי נהמא
דסולת דמלכא אכיל ,איהו מני למיהב
לאינון דרחימין גביה ,הה"ד קרבני לחמי
לאשי ריח ניחוחי ,דהיינו אישי ה' ונחלתו
יאכלון וכו' )דברים י"ח א'( ,האי מסיטרא
אלנא דחיי ,אבל מסטרא דעץ טוב ורע ,מני
למיהב בינוני למלאכים ופסולת לשדים
ומזיקים כו' ע"ש .מכללא שמעינן שהקב"ה
מחלק מן הקרבנות לחייליו ומלאכיו לכל
אחד כפי מעלתו ,ואין להקב"ה חלק בהם
אלא חלק התורה ,והמכוון שבהם עפ"י
סודיו ורמזיו שהוא לחמו ויינו של הקב"ה.
וכתב הזרע ברך שני בסדר ויקרא ,זהו
שנאמר זאת תורת העולה ,זאת תורת
החטאת )בפרשתן ו' ,י"ח( ,שמשמע שיש
לקרבן עניני תורה וסודותיה ,והיא חלקו
של הקב"ה כנ"ל בזוהר ע"ש.
ולפ"ז י"ל דאומות העולם ראו דצוה
הקב"ה להביא קרבנות ,ואמר את
קרבני לחמי לאישי ,והיה קשה להו קושית
הזוהר הנ"ל מאי לחמי לאישי ,ומכח זה
היה נולד להם כטעותם ,שמגדולת עבד
ניכר גדולת רבו ,והמכבד למשרת מלך הרי
זה מכבד את המלך כנ"ל בבחיי .ולפ"ז
שפיר שאלו לבלעם למה לישראל אמר
הקב"ה להביא קרבן ולא אמר לנו ,דהא גם
אנחנו מודים לזה שהוא מלך ,רק דמכבדין
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משרתיו כנ"ל ,וא"כ למה לא צוה לנו
קרבנות ,דהם אינם רק למשרתיו כנ"ל
מחמת טעותם בהא דנאמר בקרבנות את
קרבני לחמי לאישי כנ"ל .לזה השיב להם
בלעם שפיר כתירוץ הזוהר הנ"ל ,הם
מקבלין התורה ,א"כ שפיר הקרבנות שלום
להם ,כי הם מקריבין לקב"ה ,והיינו התורה
וסודות הרמוזים בהם הם מקריבין כנ"ל
בזוהר שזהו חלקו של קב"ה ,וקב"ה עביד
בשאר כמלכא דעביד מאי דבעי בדורן
שנשלח אליו כנ"ל באריכות בזוהר ,משא"כ
אתם לא קבלתם התורה ,א"כ אדרבה ע"י
הקרבנות אינם שלום לכם ,רק מתעורר
קטטה ומריבה ,דבאמת גבי קב"ה לא שייך
קרבן זולת התורה ,ולמי אתם מקריבים אם
לא לזולתו ,ובזה אתם חוטאים חטא גדול
אם אתם מביאין לאחר קרבן זולתו ית'
ב"ה ,כי אינו חפץ ית' בכבוד משרתיו,
כשאר מלכים להבדיל בכמה הבדלות בלי
חקר ,ושפיר מסיים המדרש הה"ד כי ידבר
שלום אל עמו ,אל עמו דייקא ,כי לעמו
שפיר הקרבנות לה' ב"ה ,ע"י התורה שהוא
חלקו ית' ב"ה כנ"ל בזוהר וק"ל) ,ועיין לעיל
בסדר ויקרא באריכות מ"ש על המדרש
הלזה(.

*
במדרש תנחומא סדר זו )סימן א'( )הובא
בספר המאור הקטן סדר ויקרא(
וז"ל בלעם היה סניגור של אומות העולם,
ואמר הירצה ה' באלפי אילים ברבבות נחלי
שמן )מיכה ו' ז'( ,מה הקריב לפניו אברהם ,לא
איל אחד ,אם רוצה אנו מקריבים לו אלפי
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אלים .אמר לו הקב"ה ,רשע אלו הייתי
מבקש קרבן הייתי אומר למיכאל וגבריאל
והיו מקריבין לפני ,שנאמר )תהלים פ"ט ז'( כי
מי בשחק יערוך לה' ידמה לה' בבני אילים,
שביקש לדמות להקב"ה ,בבני אלים ,כבני
אברהם יצחק ויעקב שהם אילי העולם ,אמר
לו הקב"ה מה אתה מבקש להטעות את
עצמך שאקבל קרבן מן אומות העולם,
שבועה מאת בני ישראל שאיני מקבל קרבן
אלא מישראל .והאומות אומרים מה הוא כך
שישראל מקריבין ומקטירין ,אמר להם
הקב"ה זאת תורת העולה ,ומי זאת עולה מן
המדבר )שה"ש ג' ו'( ,ומשה עלה אל אלהים
)שמות י"ט ג'( עכ"ל.

ויש לדקדק ,חדא מה זו טענה שאברהם
לא הקריב אלא איל אחד ,דלמא דינא
הכי הוה שלא להקריב אלא איל אחד .ועוד
מה השיב לו הקב"ה אלו הייתי מבקש
קרבן הייתי אומר למיכאל וגבריאל ,קשה
הא צוה בתורה על קרבנות .ועוד כיון
שכבר השיב הייתי אומר למיכאל וגבריאל
כו' ,מה זה שאמר אח"כ אמר לו הקב"ה
מה אתה מבקש להטעות עצמך כו' ,ותרתי
תשובות למה לי .גם לשון להטעות עצמך
מחוסר הבנה ,הוה ליה למימר אתה מבקש
שאקבל קרבן מאומות העולם כו' ,ותו לא.
ועוד ,מתחיל בבלעם ,וסיים והאומות
אומרים מה הוא כך שישראל מקריבין כו'.
והעולה על הכל שקשה ביותר ,הוא
שהשיב להאומות זאת תורה העולה מי
זאת עולה מן המדבר ומשה עלה אל
אלהים ,תשובה זו לכאורה כולו מקשה
היא.
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ונ"ל לבאר עפ"י מה דאיתא בזרע ברך שני
סדר ויקרא ,שלכאורה הקרבנות
שייכים להאומות כמו לישראל ,עפ"י מה
דאיתא במדרש )עי' ב"ר כ"ה ב' ,ויק"ר ז' ד'(
שעל כן נאמר ריח ניחוח בקרבנות ,על שם
קרבן שהקריב נח ,דכתיב שם )בראשית ח'
כ"א( וירח ה' את ריח ניחוח וגו' ,שעל כן
נאמר לשון ריח ניחוח ,על שם נח ע"ש.
ולפי זה הטעם כל שבעים האומות
שהעמיד הקב"ה מן נח שייכים לקרבנות,
כי זכו בה מן נח אביהם .אך הא דנדחו
האומות ,עפ"י מה דאיתא בזוהר )ח"ג רנ"ב(:
עיקר הקרבן השייך לקב"ה הוא דמקריבין
אורייתא ,הם הסודות הרמוזים בהם ,וזהו
חלקו של הקב"ה ,והשאר מחלק הקב"ה
למלאכיו וחייליו ,וא"כ משום הכי גבי
האומות לא שייך זה ,דאינם יודעים את
התורה לא יוכלו להקריב קרבן ע"ש
באריכות) ,ועיין לעיל ובסדר ויקרא
שהבאתי הזוהר הנ"ל באריכות(.
היוצא לנו מזה שהאומות יש להם מקום
להיות להם חלק בקרבנות מחמת
נח אביהם ,דכתיב ביה וירח ה' את ריח
הניחוח .ועפ"י קושיא זו למה לא ניתן
להאומות הקרבנות ח"ו ,יש מקום לטעות
ולומר לאכילה הוא צריך ,והוא עפ"י מ"ש
המדרש רבה פ' פנחס )כ"א ט"ז( וז"ל ,את
קרבני לחמי לאשי )במדבר כ"ח ב'( ,אמר
הקב"ה למשה ,אמור להם לישראל לא
שאני צריך לקרבנות ,כי אין לפניי אכילה
ושתייה ,א"ר סימון י"ג מדת הרחמים כתוב
בו כו' ,ויש רחמן שמוסר מזונותיו לאכזרי,
הוי אם ארעב לא אומר לך )תהלים נ' י"ב(
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עכ"ל .וכתב המתנת כהונה ויש רחמן
בתמיה ,לאכזרי זה האדם ע"ש .וא"כ
יתחמץ לבב אנוש לומר ח"ו משום הכי נתן
הקרבנות לישראל ,כי הם רחמנים,
כדאיתא ביבמות דף ע"ט )ע"א( שלשה
סימנים בישראל ביישנים רחמנים כו',
משא"כ האומות כתיב )ירמיה נ' מ"ב( אכזרי
המה ולא ירחמו ,ויש רחמן שמוסר
מזונותיו לאכזרי כנ"ל .אבל תיפח רוחם
ונשמתם העולה על דעתם כן ,הלא
מלאכים למעלה יש מהם מלאכי רחמים,
והם יותר בגדר רחמנים מהישראל ,ולמה
לא מסר מזונותיו להם ,כי האדם הוי
כאכזר לגבי דידהו וכנ"ל במתנות כהונה
לאכזרי זה האדם ,אלא ודאי העיקר קרבן
לאו לאכילה קאתי ח"ו ,רק עיקר חלקו
השי"ת ב"ה בחלק התורה והסודות
הרמוזים בהם כתירוץ זרע ברך הנ"ל.
ולפ"ז זהו התחלת המדרש הנ"ל ,כי בלעם
הרשע היה סובר ,משום הכי וודאי
מסר הקרבנות לישראל דווקא ולא לאומות
העולם ,היינו יש רחמן שמוסר מזונותיו
לאכזרי ,וישראל רחמנים הם משא"כ
האומות כנ"ל .לכך רצה לתקן זה ,באומרו
אברהם לא הקריב אלא איל אחד ואנו
מקריבין לו אלפים אילים ,כדי להראות בזה
שהם יותר מוותרים נגדו יתברך ,וא"כ
ממילא שייך להם הקרבנות כמו ישראל
עכ"פ ,מחמת שהם מזרע נח שהקריב קרבן
כנ"ל .ולזה שפיר השיב לו הקב"ה רשע אלו
הייתי מבקש קרבן ,ר"ל אם אני מבקש
קרבן דייקא ,היינו עצם הקרבן לאכילה,
הייתי אומר למיכאל וגבריאל והיו מקריבין
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לפני ,כי הם מלאכי רחמים כנודע ,ונגד אלו
הוי גם ישראל כאכזרי ,ויש רחמן שמוסר
מזונותיו לאכזרי ,כפירוש מתנות כהונה
להאדם דייקא .וזהו ג"כ שמסיים במדרש
הנ"ל שם ,וזהו הוי אם ארעב לא אומר לך,
לך דייקא ,דיש רחמנים יותר מישראל ,והם
מלאכי הרחמים ,אלא ודאי לאו לאכילה
אני צריך.
אך לפ"ז הדרא הקושיא לדוכתיה ,למה לא
ציוויתי הקרבנות להאומות כנ"ל .לזה
אמר ליה הקב"ה אתה מבקש להטעות את
עצמך שאקבל קרבן מן אומות העולם ,ר"ל
עיקר טעות שלך היה אם לאו לאכילה אני
צריך אז אקבל קרבן מן אומות העולם,
ובזה מטעה היית עצמך לומר לאכילה אני
צריך כנ"ל ,שבועה מאת בני ישראל שאיני
מקבל קרבן רק מישראל ,אף על כרחך לאו
לאכילה אני צריך ,כי כלום מוסר רחמן
מזונותיו לאכזרי ,והייתי אומר למלאכים
כנ"ל ,אלא ודאי לאו לאכילה אני צריך,
אפילו הכי לא אקבל קרבן רק מישראל,
ובזה כבר ידע והבין בלעם מסתמא יש
סודות עמוקות בקרבנות אשר האומות
העולם לא ידעו כלל ,ומשום הכי בלתי
אפשר לקריב קרבנות כמ"ש הזרע ברך
הנ"ל ,כיון דנתוודע לו דלאו לאכילה הוא
צריך ,ואעפ"כ אמר לא אקבל מאומות
העולם ,וראה וידע טעמו ונימוקו עמו.
וכל זה בלעם ראש של אומות העולם היה
מבין דבר מתוך דבר ,אבל והאומות
אומרים ,ר"ל שאר המון עם ,לזה שפיר היה
קשה אם לאו לאכילה הוא צריך ,א"כ מה
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הוא כך שישראל מקריבין ומקטירין ,ר"ל מה
הוא הקרבן אם לאו לאכילה הוא צריך .לזה
השיב להם הקב"ה זאת תורת העולה ,תורת
העולה דייקא ,שהם מקריבין אורייתא
וסודות הרמוזים בהם ,כנ"ל בזוהר ובזרע
ברך הנ"ל באריכות.

*
אך ע"ז קשה עוד איזה קושיא ,לזה מסיים
ומי זאת עולה מן המדבר כו' ,וכאשר
אבאר בעז"ה .דהנה בסדר ויקרא הבאתי
מדרש אחד בשמות רבה )פט"ו( )י"ז ב'(
כתיב )שה"ש ב' ג'( כתפוח בעצי היער כן
דודי בין הבנים בצילו חמדתי וישבתי ופריו
מתוק לחכי ,מה אילן תפוח בעצי היער
נראה לעין בלא כלום כאלו גם הוא מעצי
היער ,ובאמת יש בו טעם וריח ,כך
כשהחזיר הקב"ה התורה על עכו"ם היתה
התורה בעיניהם כאילן היער שאין בו
ממש ,ובאמת יש בו טעם וריח ,שנאמר
)תהלים ל"ד ט'( טעמו וראו כי טוב ה' ,ואומר
)שה"ש ד' י"א( וריח שלמותיך כריח לבנון.
אבל ישראל אומרים אנו יודעין כח של
תורה שיש בה טעם וריח ,ולפיכך אין אנו
זזים מהקב"ה ותורתו ,שנאמר בצילו
חמדתי וישבתי ופריו מתוק לחכי וגו' .ומה
שבאמת העכו"ם חשבו שאין בו ממש
וישראל ידעו שיש בה טעם וריח ,כבר
ביארו המפורשים הענין ,לפי שהקב"ה לא
גילה לעכו"ם סודות טעמי התורה ,אלא
אמר להם סתם רק חוקים בגזירת המלך,
וכן לא הראה להם מתן שכר התורה
הרוחני ,ולפיכך היתה התורה בעיניהם
כדבר שאין בו ממש בלי טעם וריח .אבל
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לישראל בשעת מתן תורה גילה להם סוד
הנסתר ,וכן הראה להם אז מתן שכרם
הרוחני ,ולכן ידעו שיש בה טעם וריח ,ולכן
אמרו בצילו חמדתי וישבתי ופריו מתוק
לחכי ,וטעמו מפורש בצידו באומרו אחר
זה )שה"ש ב' ד'( הבאני אל בית היין ודגלו
עלי אהבה ,ומפרש במדרש חזית )שהש"ר ב'
ט"ו( הבאני בסיני למרתף גדול של יין ,הוא
טעם הסוד הנקרא יין ,וכן הראה להם דגלי
התורה בשכר הרוחני ,ולפיכך ודגלו עלי
אהבה ,שקבלתי אותם באהבה גדולה ,לפי
שידעתי כחה של תורה ,אבל האומות
העולם שלא ידעו כחה של תורה נתרחקו
ממנה .וכהאי גוונא אמרינן נמי במדרש
ויקרא רבה פרשה ג' )סימן ז'( אפילו אומות
העולם אם היו יודעין ומכירים בחכמה
ובינה וכו' ,והיו מגיעין לבינה של תורה ,היו
אוהבים אותה אהבה גמורה.
אך בספר נזר הקודש הקשה ע"ז בסדר
בראשית דף ב' ע"ד ,וז"ל ,והרי יש
פתחון פה לאומות העולם לקטרג ולומר
וכי מה ראה אלו לקרב יותר מאלו ,במה
שגילה להם טעמי וסודי התורה יותר
מאומות העולם ,והכי משוא פנים יש
בדבר ,ועיין לעיל סדר ויקרא מזה
באריכות.
אמנם לכאורה י"ל משום הכי לא גילה
להם לאומות העולם סודות וטעמי
התורה ,היינו עפ"י מה דאיתא בגמ'
דפסחים )דף ס"ו ע"ב( ,אמר רב יהודה
אמר רב כל המתיהר אם חכם הוא חכמתו
מסתלקת ממנו ,אם נביא הוא נביאותו
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מסתלקת ממנו כו' ע"ש ,וא"כ אם המתיהר
חכמתו ונבואתו מסתלקת ,מכל שכן שאין
מן הראוי ליתן לו לכתחילה ,וזה פשוט .וכן
כתוב בראשית חכמה שער ענוה פ"ב,
שע"י הגאווה בא לידי כעס ,שאם לא היה
לבו נשבר ונדכה לא היה כועס ,והוא קפדן,
משא"כ מי שהוא עניו אינו מקפיד .וע"ש
בפ"ג שכתב וז"ל ,עוד מעלה ח' וט' שיזכה
לתורה ושיתגלה לו אליהו ,שאין התורה
מתפרשת אלא במי שאינו קפדן ,כדפירשו
במס' כלה רבתי פרק הוי דן את חבירך ,זה
לשונו ,אמר אבא אליהו ז"ל ,לעולם אין
התורה מתפרשת אלא במי שאינו קפדן,
אף אני איני נגלה אלא למי שאינו קפדן,
אשרי מי שפגע בו ומי שישב עמו כו' עכ"ל
ע"ש .ממוצא דברים הללו שמענו ,מי
שהוא קפדן ואינו עניו ומתיהר ,לא זכה
לגלות לו התורה כדקא יאות .ואיתא בגמ'
דב"ב )דף י' ע"ב( ,כל צדקה וחסד שעושין
אומות העולם חטאת הוא להם ,לפי שאין
עושין אלא להתייהר בו כו' ,שנאמר )משלי
כ"א כ"ד( זד יהיר לץ שמו כו' עכ"ל ,וכן
איתא במס' חולין דף פ"ט ע"א ,לא
מרובכם מכל העמים חשק ה' בכם ויבחר
בכם כי אתם המעט מכל העמים )דברים ז'
ו'( ,אמר הקב"ה לישראל חושקיני בכם
שאפילו בשעה שאני משפיע לכם גדולה
אתם ממעטים עצמיכם לפני ,נתתי גדולה
לאברהם ,אמר לפני )בראשית י"ח כ"ז( אנכי
עפר ואפר ,למשה ואהרן ,אמרו )שמות ט"ז
ז'( ואנחנו מה ,לדוד ,אמר )תהלים כ"ב ז'( אנכי
תולעת ולא איש ,אבל אומות העולם אינו
כן ,נתתי גדולה לנמרוד ,אמר )בראשית י"א
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ד'( הבה נבנה לנו עיר ,לפרעה ,אמר
ה' ב'( מי ה' וכו' עכ"ל ע"ש .וא"כ מכל אלה
הדברים חזינן כי אומות העולם אינו בגדר
הענווה ,רק אדרבה הם מתייהרים על כל
כנ"ל .וא"כ ממילא אינם ראויים היו לגלות
להם התורה וסודותיה ,כמ"ש הראשית
חכמה הנ"ל ,וכדאיתא בגמ' כל המתיהר
חכמתו ונבואתו מסתלקת ,מכל שכן שאין
מן הראוי ליתן לו לכתחילה ,ולא קשיא
מידי קושית נזר הקודש הנ"ל וק"ל.

)שמות

והנה לעיל סדר ויקרא כתבתי ,מהאי
טעמא נמי היה כל דיבורו של
הקב"ה בתורה ע"י משה רבינו דווקא,
באשר הוא היה לו מעלת ענוה יותר
מכולם ,דכתיב )במדבר י"ב ג'( והאיש משה
עניו מאד ,לכך זכה יותר מכולם ,באשר
שנגלה לו התורה וסודותיה מהקב"ה
בכבודו ובעצמו ,עיין לעיל סדר ויקרא מ"ש
מזה באריכות) .וכעת האיר ה' ב"ה עיני,
ומצאתי את שאהבה נפשי ,שראשית חכמה
פ"ג משער הענוה הביא זה בשם מכילתא
)בחודש פרשה ט'( וז"ל ,ומשה נגש אל ערפל
)שמות כ' י"ח( ,מי גרם לו ,ענוותנותו ,שנאמר
והאיש משה עניו מאד עכ"ל ע"ש,
ושמחתי שחנני ה' לכווין האמת( .וזהו נ"ל
נמי פירוש הקרא בשיר השירים מי זאת
עולה מן המדבר ,ופירש"י שקאי על מתן
תורה ודיבוק השכינה ע"ש ,וקשה מאי
מדבר שייכא הכא ,יהיה באיזה מקום
שהיה .אבל י"ל עפ"י הנ"ל ,עיקר נתינת
התורה והסודות היה לישראל דווקא ולא
לאומות העולם ,היינו מחמת שמשפילים
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את עצמם כנ"ל ,והוי כמו שאמרינן במס'
עירובין דף נ"ד ע"א ,אמר רב מתנה מאי
דכתיב )במדבר כ"א י"ח( וממדבר מתנה ,אם
משים אדם עצמו כמדבר הזה שהכל דשין
בו ,תלמודו מתקיים בידו ,ואם לאו אין
תלמודו מתקיים בידו עכ"ל ע"ש .ולפ"ז
שפיר אמר מי זאת עולה ,ר"ל שעולה
למעלה בדיבוק השכינה ע"י מתן תורה
וסודותיה כנ"ל ,היינו מן המדבר ,שמשימים
עצמם כמדבר הזה שהכל דשין בה כנ"ל
וק"ל.
והן הן דברי המדרש הנ"ל ,שאמר להם
הקב"ה לאומות העולם על שאלתם
מה ישראל מקריבין ,זאת תורת העולה,
היינו סודות התורה הרמוזים בהם בקרבנות
כנ"ל בזוהר באריכות .אך ע"ז יקשה להם
וכי משום פנים יש בדבר ,ולמה לא גילה
להם סודות התורה ,ואז גם הם היו יכולין
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להקריב קרבן ,רק נתן להם התורה כדבר
שאין בו ממש בלי טעם וריח כקושית נזר
הקודש הנ"ל .לזה מסיים מי זאת עולה ,ר"ל
שישראל הגיעו לאותו מעלה דווקא ,היינו
מן המדבר ,שמשימים עצמם כמדבר שהכל
דשין בה ,ומשום הכי ניתן להם ,משא"כ
אתם נקראים זד יהיר לץ שמו כנ"ל בגמ',
וא"כ כל המתיהר חכמתו ונבואתו
מסתלקת ממנו ,מכל שכן שלא ניתן לו
לכתחלה כנ"ל באריכות ובשם ראשית
חכמה בהדיא .והא ראייה ומשה עלה אל
אלהים ,וקשה למה נבחר משה מכל
ישראל לזה לעלות אל אלהים ,אלא ודאי
משום לגבי משה היה ענותנותו יתירה,
דכתיב והאיש משה עניו מאד ,וא"כ מהאי
טעמא זכו הישראל לגלות להם הסודות
התורה יותר מאתם ,דהם ממעטים
ומשפילים את עצמם ,משא"כ אתם ,כנ"ל
הכל באריכות ודוק.

פרשת שמיני
במקראי קודש ויהי ביום השמיני קרא משה
לאהרן ולבניו ולזקני ישראל ,ויאמר
אל אהרן קח לך עגל בן בקר לחטאת וגו'.
ודיקדק רבינו האלשיך ז"ל דראוי לשית לב
אל מלת ויהי שהיה הוראת צער ביום
שנטל עשר עטרות ,והנה ארז"ל )מגילה י'(:
שהוא על מיתת שני בני אהרן ,וקשה
יקדים הויי בתחלת עבודת היום טרם בא
הרעה .ועוד אומרו השמיני ,כי אחר שימי

המלואים אינו ביותר משבעה איך יצדק
לומר סכום שמיני ביום שאחריהם .וכן
דקדקו שאר מפורשים דהוה למיכתב ויהי
באחד בחדש ,כיון שהיה בר"ח ניסן
כפירש"י ,וכמו שמצינו בהרבה מקומות
דכתב על ימי החודש .ועוד למה קרא
לזקני ישראל ,הא לא דיבר אליהם דבר.
והיאך פירש"י להשמיעם שעפ"י הדיבור
אהרן נכנס ומשמש בכהונה גדולה ולא
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יאמרו מאליו נכנס ,האיך דיבר משה זה
לזקני ישראל שעפ"י הדיבור נכנס .ועוד
מהיכי תיתי יאמרו שמאיליו נכנס.
ונ"ל לבאר עפ"י מה דאיתא לקמן בפסוק
)י' ג'( הוא אשר דיבר ה' לאמר בקרובי
אקדש ,ופירש"י היכן דיבר ,ונועדתי שמה
כו' ונקדש בכבודי כו' )שמות כ"ט מ"ג( ,א"ל
משה לאהרן אחי ]יודע[ הייתי שמתקדש
הבית במיודעיו של מקום והייתי סבור או
בי או בך עכשיו רואה אני שהם גדולים
ממני וממך כו' ,ועל פני ]כל[ העם אכבד,
כשקב"ה עושה דין בצדיקים מתירא
מתעלה ומתקלס ,אם כן באלו כל שכן
ברשעים כו' עכ"ל .אמנם במדרש פ' צו
)ויק"ר י' ה'( איתא ובאהרן התאנף ה' )דברים
ט' כ'( זו כלוי בנים ,ותפלת משה רבינו עשה
מחצה ע"ש ,וא"כ מתו נדב ואביהו מחמת
חטא עגל.
אבל באמת מוכח דלאהרן לא היה חטא
כלל ,עפ"י דאיתא במדרש רבה סדר
זו )י"א ו'( אמר רב שמואל בר נחמן כל
שבעת ימי הסנה היה הקב"ה מפתה את
משה שילך בשליחותו למצרים הה"ד
)שמות ד' י'( גם ]מ[תמול גם משלשום גם
מאז דברך אל עבדך ,הרי ששה ,ובשביעי
אמר לו שלח נא ביד תשלח ,א"ל הקב"ה
משה אתה אומר שלח נא ביד תשלח חייך
שאני צוררה לך בכנפייך ,אימתי פרע לו,
ר' חלבו אמר כל שבעת ימי המילואים היה
משה משמש בכהונה גדולה וכסבור שלו
היא ,בשמיני אמר לו לא שלך הוא אלא
של אהרן אחיך הה"ד ויהי ביום השמיני
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עכ"ל .וא"כ הרי מחמת חטאו של משה
נטלה ממנו הכהונה ,והאיך ניתן לאהרן
שהיה לו חטא יותר גדול שחטא בעגל,
ואין קטיגור נעשה סניגור ,אלא ודאי אהרן
לא חטא בעגל ,ונדב ואביהו היו הצדיקים
ביותר מכולם ומקוים בהם ונקדש בכבודי
כנ"ל ברש"י.
והן הן ביאור המקרא הנ"ל ,ויהי ,ר"ל ויי
היה שמתו נדב ואביהו כדאמרו רז"ל,
כי היו צדיקים הגדולים שבדור והלכו להם,
ומשום הכי היה ויי ,אך פן תאמר שמתו
מחמת חטא עגל ,לזה אמר ביום השמיני
קרא משה לאהרן ובניו ,ביום השמיני דייקא,
ששבעת ימים מקודם היה משה משמש
בכהונה גדולה וביום השמיני קרא לאהרן,
והיינו שנענש על חטאו וניטל ממנו
הכהונה ,והאיך נתנה לאהרן אשר היה לו
חטא יותר גדול נגד קב"ה כנ"ל ,אלא ודאי
עכ"ח אהרן לא חטא בעגל ,וא"כ שפיר
היה וויי כי מתו באותו היום הצדיקים
הגדולים מכולן ,ועל כן היה ויי כי אם
בארזים נפלה שלהבת מה יאמרו עזובי
קיר ,וכפירש"י הנ"ל אם לצדיקים כך
ברשעים לא כל שכן כנ"ל.
ומשום הכי קרא לזקני ישראל ,והיינו
שיראו שביום השמיני נכנס אהרן
ולא מקודם ,ובזה ידעו שעפ"י הדיבור היה,
כי בלא זה היה מיחוש לומר מהיכי תיתי
יותן הכהונה לאהרן ,הא אין קטיגור נעשה
סניגור והוא חטא בעגל ,אלא ודאי מאליו
נכנס .אבל השתא שביום השמיני נכנס ולא
מקודם ,מזה ידעו שלאו מאליו נכנס רק
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עפ"י הדיבור היה ,ומשום הכי היה משה
משמש מקודם עד יום השמיני ולא אהרן,
כדי שמשה יקבל עונשו על סירוב
השליחות כנ"ל ,וממילא שוב אהרן וודאי
לא היה לו חטא בעגל כנ"ל ,וא"כ לא היה
צריך לומר שום דבר לזקינים ,רק כיון
שקרא אותם שיראו שאינו נכנס רק ביום
השמיני דווקא ,מזה ראו וידעו כי עפ"י
הדיבור הכל היה וכנ"ל.
ומשום הכי אמר נמי ויאמר אל אהרן קח
לך עגל ,עגל דייקא ,דבלא זה לא
היה יכול ליקח עגל דאין קטיגור נעשה
סניגור כנ"ל ,משא"כ השתא שלא חטא
בעגל ולא עשה עגל לקרבן ,רק שלא יהיה
לשטן פתחון פה כדאיתא במדרש )תו"כ
שמיני ג'( ,כיון שבאמת עפ"י המעשה היה
עושה אהרן את עגל והיה לשטן פתחון
פה ,ועיין בזה במפרשים באריכות וק"ל
וקצרתי.

*
ובזה בארתי מדרש פליאה )הובא
במפורשים סדר זו( וז"ל ,בשעה
שנשרפו נדב ואביהו אמרו מלאכי השרת
רבונו של עולם למה קרעת את הים ,ענו
שרפי קודש השיבנו ה' אליך ונשובה חדש
ימינו כקדם ,ויש אומרים ברוך שם כבוד
מלכותו לעולם ועד עכ"ל .והוא תמוה בעיני
כל ,והנה ראיתי במפורשים שתירצו ממש
כולם לענינם שם ,השיבינו היינו דתשובה
מהני ע"ש ,וקשה למה נקטו השיבינו וגו',
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הוה להו למימר מקרא מלא בתורה
ל' ב'( ושבת עד ה' וגו' ,וכן מקראות רבות
בתורה המורים על תשובה.
)דברים

ונ"ל לבאר הכל היטב בעז"ה ,עפ"י מה
דאיתא במדרש פ' נשא )רבה ו' ב'(
שהכהונה שייך להבכורים ומחמת בכורי
ישראל נפסלו מן הכהונה מפני שחטאו
בעגל ,אבל שבט לוי שלא חטאו בעגל זכה
אהרן שהיה בכור לכהונה גדולה ,ושאר
הלווים זכו לעבודת המשכן תחת בכורי
ישראל ע"ש במדרש רבה .אך ברז"ל )סוטה
י"א ע"ב( אמרו ויעש להם בתים )שמות א'
כ"א( בתי כהונה ולוויה ,משמע שהכהונה
היה שייך לזרעה של יוכבד דווקא ואינו
תלוי בפטר רחם .אך בספר המאור הקטן
)לרבי מאיר טרנפאל ,פירדא תנ"ז( הקשה על זה
בפ' קרח ,א"כ היה שייך הכהונה למשה
כמו לאהרן כיון שג"כ היה מזרעה של
יוכבד ע"ש.
אך אי אמרינן דאהרן היה גדול ממשה,
שפיר יש לומר דדווקא ניתנה לאהרן.
אמנם מוכח לכאורה דמשה גדול עפ"י מה
דאיתא במדרש רבה פ' בשלח )כ"א ו'(
דהים טען למשה איני נקרע ממך כי אני
קודם שנבראתי בשלישי ואתה בשישי .אך
כתב בזרע ברך שני )פ' בשלח( דבאמת
איתא בגמ' )עי' ב"ר ח' א'( אחור וקדם )תהלים
קל"ט ה'( אם זכה אז האדם קודם לכולם
דכתיב )בראשית א' ב'( ורוח אלקים מרחפת,
זהו רוחו של אדם הראשון ,ואם לאו יתוש
קדמך ,וא"כ משום הכי משה קודם להים
ושפיר קרע .אך כתב שם הא כתיב ורוח
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אלקים מרחפת על פני המים ,וא"כ הרי
המים יותר קודם מאדם והקושיא במקומה
עומדת ,ע"ש באריכות פ' בשלח.
אך במטה אהרן הביא בשם כנפי יונה
סי' נ"ז ,ועי' מגלה עמוקות אופן נ"ו(

)ח"ג

ורוח

אלקים קאי על משה דנקרא אלקים
ל"ג א'( ,וזהו על פני המים על שם )שמות ב'
י'( מן המים משיתהו ע"ש ,וא"כ לפי זה לא
קשה מידי ,דשפיר נקרע הים דהמים לא
נברא רק בשלישי דכתיב )בראשית א' ט'(
ויאמר אלקים יקוו המים ,ורוחו של משה
היה קודם למים כדכתיב ורוח אלקים
מרחפת על פני המים ,על שם כי מהמים
משיתהו .ולפ"ז ממילא כיון דמשה נברא
קודם בריאת עולם הוא החביב מכולם ,כמו
שהים טען להיפך דהקודם חביב ,וא"כ
ממילא אהרן לא גדול ממשה וודאי.
)דברים

והנה לעיל כתבתי בשם המדרש דנדב
ואביהו מתו מחמת חטא עגל,
דכתיב ובאהרן התאנף ה' זו כילוי בנים
ע"ש ,וא"כ לפ"ז ממילא ליכא למימר
דחמחת חטא עגל ניטלה הכהונה
מהבכורים וניתנה לאהרן ,הא גם הוא חטא
בעגל ,אלא ודאי מחמת שהיה מזרעה של
יוכבד כנ"ל ,וקשה למה לא היה משה כהן
כנ"ל .וזהו התחלת המדרש הנ"ל כשנשרפו
נדב ואביהו היינו ע"י חטא עגל ,ולפ"ז על
כרחך צ"ל דאהרן היה כהן כיון דהיה
מזרעה של יוכבד ,ולפ"ז צ"ל דאהרן עדיף
ממשה ,דאל"כ הרי עכ"פ גם משה יהיה
כהן דג"כ הוא מזרעה של יוכבד כנ"ל ,אלא
ודאי דאהרן היה גדול ,ולפ"ז על כרחך
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ורוח אלקים מרחפת על פני המים קאי על
המים ממש ,דהכסא כבוד מרחפת עליהם
כפירש"י בסדר בראשית ,ולא על משה,
דאל"כ הרי וודאי משה גדול כנ"ל ,וא"כ
שפיר אמרו מלאכי השרת רבש"ע למה
קרעת את הים ,דהא היה טענת הים טענה
מעלייתא דהם קדמו כנ"ל באריכות.
וע"ז שפיר ענו שרפי קודש מליצי ישראל
השיבנו ה' אליך וגו' ,דהנה מצינו
במדרש רבה בראשית פרשה ב' סי' ה'
וז"ל ,והארץ היתה תוהו ובוהו )בראשית א'
ב'( ,מתחילת בריאותו של עולם נגזר ד'
מלכיות ,תוהו זה בבל ,ובוהו זה מדי ,וחשך
זה יון שהחשיכה עיניהם של ישראל
בגזירות ,על פני תהום זו מלכות שאין להם
חקר ,ורוח אלוקים זה רוחו של משיח,
ובאיזה זכות משמשת ובא ,על פני המים,
בזכות התשובה שנמשלת למים שנאמר
)איכה ב' י"ט( שיפכי כמים לבך עכ"ל ע"ש.
ולפ"ז ממילא שפיר י"ל דנקרע הים ,דאף
שנברא בשלישי מ"מ האדם אם זכה הוא
קודם לכל כנ"ל ,והא דכתיב ורוח אלוקים
מרחפת על פני המים ,לא קאי על המים
ממש רק על תשובה כנ"ל .וזה השיבו
מלאכי השרת השיבנו ה' אליך ונשובה,
ר"ל אם נשוב אל ה' אז תחדש ימינו כקדם,
וא"כ ממילא כיון דהגאולה תליא בתשובה
דווקא ,א"כ יש פירוש אחר על ורוח
אלוקים מרחפת על פני המים ,די"ל זהו
רוחו של משיח הגואל ,תליא על המים
דהוא התשובה כנ"ל במדרש ,אבל לא
דהמים קדמו לעולם ,ושפיר נקרע הים,
דאם זכה האדם קודם דכתיב ורוח אלוקים
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זהו רוחו של אדם הראשון ,והיינו נמי רוחו
של משיח ,כנודע א"דם ד"וד מ"שיח ,וא"כ
האדם נברא ביום ראשון כמ"ש זרע ברך
הנ"ל ,ושפיר כתיב על פני המים ,דנרמז
ברוח אלוקים נמי רוחו של משיח ,וא"כ
קאי על תשובה כנ"ל.
ויש אומרים ברוך שם כבוד מלכותו כו',
והיינו דכבר נזכר לעיל טעם אחר על
מיתת נדב ואביהו ,באשר אדרבה היו
צדיקים יותר מכולם ומשום הכי היה לחנך
הבית שיתקדש שמו יתברך ב"ה בהם,
כפירש"י הנ"ל שהבאתי לעיל במיתת
הצדיקים קב"ה מתעלה ומתקלס אם
בצדיקים כך כל שכן ברשעים ,וא"כ
ממילא לא קשה מידי למה נקרע הים ,די"ל
דחטא עגל לא היה חטא לגבי אהרן
כדאיתא במדרש ,וא"כ משום הכי היה הוא
הכהן דניטלה הכהונה מהבכורים כנ"ל
באריכות ,וזהו דעת י"א שכך ענו שרפי
קודש הנ"ל על מיתת נדב ואביהו ברוך שם
כבוד מלכותו כו' ,ר"ל על ידם נתברך השם
ומתקלס כפירש"י הנ"ל דנתקיים בהם
ונקדש בכבודי וכו' ,וק"ל וקצרתי.

*
ודרך דרש י"ל כך על דעת יש אומרים
הנ"ל ,דהא זה ג"כ נזכר לעיל דאיתא
במדרש שבעת ימי מילואים שימש משה
בכהונה גדולה ובשמונה נכנס אהרן ,וזה
היה עונשו על שסירב שבעה ימים על
שליחותו דקב"ה לפרעה והדר אמר שלח
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נא ביד תשלח ע"ש ,וא"כ לפ"ז ממילא אף
שמשה ג"כ היה מזרעה של יוכבד ,מ"מ
נענש וניטלה ממנו הכהונה עבור שאמר
שלח נא ביד תשלח כנ"ל .אמנם מצינו
בסדר זו עוד דיעה במדרש רבה מתי מקבל
משה רבינו עונשו על סירוב שליחות ה',
והוא דעת ר' לוי שכל שבעה ימי אדר היה
משה מבקש תפלה ותחנונים שיכנס לארץ
ישראל ובשביעי אמר כי לא תעבור את
הירדן הזה )דברים ג' כ"ז( עכ"ל ,וא"כ אם
נימא משום הכי לא היה משה כהן אף
שהיה מזרעה של יוכבד היינו כיון שסירב
על שליחות ,א"כ קשה מדוע לא בא משה
לארץ ישראל .אך באמת מצינו במדרש
אחר )שמו"ר ה' כ"ג( וכן איתא ברש"י פ'
שמות )ה' כ"ב( כשאמר משה למה הרעותה
לעם הזה כו' ,השיבו יתברך עתה תראה
ובל"א מלכים לא תראה ע"ש.
תו אקדים מה דאיתא במפורשים בשם
יפה תואר ,הא דלמה הרעותה היה
חטא ,כיון דהיה לו לברך לה' ולא לשאל
למה הרעות ,כי כשם שמברכין על הטובה
כך מברכין על הרעה )ברכות נ"ד) ,(.ועיין
בצפנת פענח חדש ערך משה אופן י"ג(.
והזרע ברך ראשון פ' ויחי פירש ברוך שם
כבוד מלכותו לעולם ועד ,היינו כשם
שמברכין על הטובה כך מברכין על הרעה,
ובכל מדה שמודד לך מודה לו ,וא"כ זהו
ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד ,דייקא
בין לטב ובין לביש ע"ש )והעתקתיו
בסמוך(.
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וזהו שאמרו יש אומרים הנ"ל כך ענו שרפי
קודש הנ"ל ברוך שם כבוד מלכותו
לעולם ועד ,והיינו דמברכין על הרעה כמו
שמברכין על הטובה כנ"ל ,וא"כ היה
למשה חוץ שלח ביד תשלח עוד חטא
במה שאמר למה הרעותה כנ"ל ,וא"כ
שפיר י"ל מחמת למה הרעותה לא בא
לארץ ישראל ,ומחמת שלח נא כו' ניטל
ממנו הכהונה כנ"ל ,ולעולם אהרן היה כהן
כיון שבא מזרע של יוכבד וכנ"ל באריכות
וק"ל וקצרתי.

*
או י"ל דרך חידוד עפ"י מה שכתב הזרע
ברך הנ"ל בפ' ויחי על גמ' דפסחים
)נ"ו (.נאמריה לא אמר משה ,לא נאמריה
אמר יעקב כו' ,דלמה אמר יעקב ברוך שם
כבוד מלכותו לעולם ועד ולא משה ,היינו
עפ"י מה דאיתא במדרש )ב"ר צ"ח ג'(
השבטים אמרו ליעקב שמע ישראל ה'
אלהינו ה' אחד )דברים ו' ד'( ,ואף הוא פירש
בשפתיו ברוך שם כבוד מלכותו לעולם
ועד ,ומאי לשון ואף הוא פירש דמשמע
דהיה מפרש ומבאר דבריהם .אמנם המכוון
עפ"י מה דאיתא במדרש )דברים זוטא(
ובילקוט פ' ואתחנן )רמז תתל"ה( שמע
ישראל וגו' ,בשר ודם מוציא לגיונותיו
למלחמה ואם אינו מספיק להם צורכן אינן
יוצאין ואם יוצאין הרי הם הורגין אותו
ועושים להם מלך אחר תחתיו ,אבל מי
שאמר והיה העולם אינו כן ,האכיל אותנו
אין לנו אלא הוא ,הרעיב אותנו אין לנו
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אלא הוא ,שנאמר ה' אלהינו ה' אחד .והנה
ממילא מה שהוא שמע ישראל וגו' דבכל
מדה שמודד לך הוי מודה לו כנ"ל ,מבואר
ומפורש מתוך ברוך שם כבוד מלכותו
לעולם ועד ,ר"ל לעולם יהי שמו מבורך בין
שהוא מאכיל לך ובין שהוא מרעיבך ,וזהו
ואף הוא פירש ואמר ברוך שם כבוד
מלכותו כו' ,דוודאי אינו אלא פרושי
קמפרש בזה פסוק שמע ישראל וכמדובר.
וממילא מבואר למה לא אמר משה ברוך
שם כבוד מלכותו כו' אחר שמע
ישראל ,היינו לפי שמשה כתב אחר פסוק
שמע ואהבת את ה' אלקיך בכל לבבך
ובכל נפשך כו' ,דבזה פירש הפסוק שמע
ישראל על כוונה הנ"ל שפירש יעקב ברוך
שם כבוד מלכותו כו' ,ואדרבה מפורש
יותר באותו פרשה בכל לבבך ובכל נפשיך
ובכל מאודיך ,וכדאמרו רז"ל )ברכות נ"ד (.על
זה בכל מדה שמודד לך הוי מודה ומברך,
וא"כ שוב לא היה צריך לומר ברוך שם
כבוד מלכותו כו' לפרש פסוק שמע ישראל
כו' ,דאל"כ לא היה אלא כפילות דברים
כיון שהמכוון מהם הכל חדא ,דבשלמא
יעקב אמרו במקום ואהבת כו' לפרש פסוק
שמע כו' כנ"ל ,אבל משה למה ,ומ"מ כיון
שיעקב אמרו תקנו לאומרו בחשאי וכמו
שאמרו רז"ל ,עכ"ל הזרע ברך הנ"ל ע"ש.
ולפ"ז כיון דמשה לא אמר ויעקב אמר,
מוכח כשם שמברכין על הטובה כך
מברכין על הרעה ,ויעקב פירש פסוק שמע
כו' ,ומשה כיון שאמר ואהבת כו' לא צריך
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לפרושי ,מ"מ מתרוייהו מוכח בכל מדה
שאדם נמדד לו מהשי"ת ב"ה הוי מודד
ומברך כנ"ל.
וזהו שהשיבו שרפי קודש הנ"ל ,חדא
השיבנו ה' וגו' ,וא"כ י"ל המים אינם
קודמים ,ורוח אלקים מרחפת על פני המי'
קאי על רוחו של משיח ,כיון מחמת
התשובה יהיה הגאולה דווקא כנ"ל
באריכות .ועוד ענו שרפי קודש ויש אומרים
ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד ,יש
אומרים דייקא ולאו כולי עלמא ,רק יעקב
אמר ולא משה ,והיינו כנ"ל יעקב פרושי
קמפרש פסוק שמע כו' ומשה לא צריך
כנ"ל באריכות ,וא"כ ממילא מוכח כשם
שמברכין כו' ,ושפיר הוי למה הרעותה
חטא כנ"ל ,וא"כ כיון למה הרעותה הוי
חטא ,שפיר י"ל משום הכי לא נכנס משה
לארץ ישראל ,ומחמת שלח נא ביד תשלח
ניטלה ממנו הכהונה כנ"ל באריכות ,ולעולם
אהרן היה כהן כיון שבא מזרע יוכבד כנ"ל
באריכות ודו"ק.

*
ובאלה הדברים בארתי עוד מדרש ילקוט
תמוה בזו הסדר )רמז תקכ"א( ,ויאמר
משה אל אהרן קרב אל המזבח וגו' הה"ד
)תהלים צ"ט ו'( משה ואהרן בכהניו ושמואל
בקוראי שמו ,מלמד ששלשתן שקולים הם
עכ"ל .ולפי דברינו הנ"ל יבואר ,רק אקדים
מה שפירש"י על פסוק קרב אל המזבח,
שהיה אהרן בוש וירא לגשת ,אמר לו משה
למה אתה בוש לכך נבחרת עכ"ל ,והיינו
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עפ"י מה דאיתא במדרש )תורת כהנים( וכן
כתב הבעל הטורים ,שהיה נראה לו במזבח
כקרני שור בשביל חטא עגל ומשום הכי
מתירא אהרן לגשת ,ועיין בתרגום יונתן
שכתב ג"כ כיון דחמא אהרן מדבחא
בקרנא מדמי לעגלה איסתפי למיקרב לגבה
ע"ש .אך באמת אדרבה מחמת חטא עגל
ניטלה הכהונה שהיה שייך לבכורי ישראל
וניתן לשבט לוי דהוא אהרן כנ"ל במדרש
פ' נשא ,וא"כ מוכח דאהרן לא חטא בעגל.
וזהו פירש"י קרב אל המזבח ,והיה קשה
לרש"י למה כתב קרב אל המזבח ,והוה
ליה למיכתב ויאמר משה אל אהרן עשה
חטאתך וגו' ,לזה פירש"י שאהרן היה בוש
וירא מגשת אליו ,והיינו מחמת שראה
בקרנוי דמזבח כעיגלא כנ"ל והיה מתירא
מחמת חטא ,ולזה אמר לו משה למה אתה
בוש לכך נבחרת ,נבחרת דייקא ,הלא
הכהונה שייך לבכורי ישראל ולמה ניתנה
לך דווקא ,אלא ודאי דאתה לא חטאת
בעגל דלבך לשמים היה כנ"ל וק"ל.
)וראיתי במפורשים שפירשו כיוצא בזה
בהקדמה אחרת(.
כלל היוצא מדכתיב קרב אל המזבח שמע
מינה דאהרן היה מתירא לגשת,
שהיה במזבח כקרנוי דעיגלא כנ"ל ,אמנם
זה גופא קשיא למה היה כן .אבל כבר
כתבו המפורשים להורות שעפ"י הדיבור
נכנס אהרן כיון דלא חטא בעגל ע"ש .אך
ע"ז קשה הלא בלא"ה שייך הכהונה לאהרן
דווקא ,כיון דהיה מזרעה של יוכבד וכתיב
ויעש להם בתים וכנ"ל באריכות ,אמנם ע"ז
קשה אם תאמר כן א"כ למה לא משה היה
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ג"כ כהן דג"כ היה מזרעה של יוכבד .אך
במדרשים איתא דיעות דבאמת משה היה
כהן והיה משמש בכהונה גדולה כל
ארבעים שנה במדבר ,עיין בסדר זו במדרש
)רבה י"א ו'( .אבל לכאורה מוכח דמשה לא
היה כהן ,עפ"י קושית הזוהר )ח"ב קמ"ח(.
שהקשה על מה שנאמר )תהילים צ"ט ו'(
משה ואהרן בכהניו ושמואל בקוראי שמו
שלמדנו מזה שקול שמואל כמשה ואהרן,
והרי נאמר )דברים ל"ד י'( ולא קם נביא
כמשה ,ותירץ שההכי פירושו ,משה היה
נביא ולא כהן ואהרן כהן ולא נביא אבל
שמואל היה כהן ונביא ,דהיינו למשה
ואהרן היה לכל אחד מעלה אחת אבל
לשמואל היו שני מעלות ,ומשה ואהרן כל
אחד במעלתו היו יותר משמואל גבוה
ע"ש.
ולפ"ז זהו ביאור מדרש ילקוט הנ"ל ,ויאמר
משה ]אל אהרן[ קרב אל המזבח,
וקשה מאי קרב כמו שהקשה רש"י הנ"ל
)עיין בהרא"ם( ,וצ"ל דהיה מתירא לגשת
מחמת קרנוי דעגל שבמזבח ,והיא גופא
קשיא למה זה ,וצריך לומר להורות מחמת
שחטאו בעגל ניתנה כהונה לאהרן דווקא
וניטלה הכהונה מהבכורי ישראל כנ"ל
באריכות ,וקשה הא בלא"ה שייך הכהונה
לאהרן דווקא מחמת שהיה מזרעה של
יוכבד כנ"ל .לזה אמר הה"ד משה ואהרן
בכהניו ,והוא לשון יחיד ,דאהרן היה כהן
ולא משה ,והא ראייה ושמואל בקוראי שמו
מלמד שהיו שלשתן שקולין ,וקשה קושית
הזוהר הנ"ל הא כתיב ולא קם נביא כמשה,
אלא ודאי צ"ל דמשה נביא היה ולא כהן,
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ואהרן כהן ולא נביא ,ושמואל היה כהן
ונביא והיה שקול כשניהם ,אבל כל אחד
היה במעלתו יותר גבוה משמואל כנ"ל,
וא"כ ממילא ליכא למימר מחמת שהיה
אהרן זרעה של יוכבד זכה לזה ,א"כ אמאי
לא היה משה ג"כ כהן דג"כ היה מזרעה
של יוכבד ,אלא ודאי הכהונה אינו שייך רק
להבכורים ,ומחמת שחטאו בעגל ניטלה
מהם הכהונה וניתן לשבט לוי ,ואהרן הוא
הבכור ונטל הכהונה כנ"ל באריכות ודו"ק.

*
ועוד י"ל על ביאור המקרא דאמר ויהי ביום
השמיני ,והקדים הויי בתחלת עבודת
היום טרם בא הרעה ,וגם הא דלא אמר
ויהי באחד לחדש ,כיון דהוי בר"ח ניסן
כנ"ל בהתחלה.

ונ"ל לבאר עפ"י מה דאיתא במדרש
ילקוט סדר זו )רמז תק"כ( ומפתח
אוהל מועד לא תצאו )לעיל ח' ל"ג( ,אמר
משה שמרו שבעה ימי אבלות עד שלא
יגע בכם ,ושמרתם את משמרת ה' )פסוק
ל"ה( ,שכך מצינו ששימר הקב"ה שבעה ימי
אבילות שנאמר ])בראשית ו' ו'( ויתעצב אל
לבו ואין עציבה אלא אבל שנאמר[ )ש"א כ'
ל"ד( כי נעצב המלך אל בנו ,וכתיב )בראשית
ז' י'( ויהי לשבעת הימים ומי המבול היו על
הארץ כו' עכ"ל .וכתב הברכת שמואל סדר
זו ,מה ראו חז"ל שדרשו דבתחלה היו
נוהגים אבילות קודם המיתה וזהו דבר
שכמו זר נחשב ,ודבר זה לא אמרינן כי אם
אצל הקב"ה יתברך הוא .ותירץ שם כי
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למשה רבינו נאמר בסיני ונקדש בכבודי,
אל תקרי בכבודי אלא במכובדי ,וא"כ
משעה שדיבר הקב"ה שימית אותו מכובד
הוי כאלו היה מת המכובד הנ"ל ,כיון
דדיבורו של הקב"ה הוי כמעשה ,ולא איש
אל ויכזב והוא אומר ועושה ,וזהו הטעם
ג"כ אצל המבול כתיב ויתעצב ה' אל לבו
שבעת ימים קודם המבול ,ויאמר ה' אמחה
את האדם וגו' ,וא"כ כיון שדיבור הקב"ה
הוי כמעשה מתחילין מיד ימי אבילות,
ע"ש באריכות מזה.
ולפ"ז זהו אומרו ויהי ,ר"ל שהיה ויי שמתו
נדב ואביהו כדאמרו רז"ל בו ביום,
והיו צדיקים גמורים ,וא"כ שפיר היה ויי.
וא"ת מחמת חטאם מתו שהקריבו אש
זרה או זולת חטא אחר ,לזה אמר ביום
השמיני קרא משה לאהרן כו' ,ביום השמיני
דייקא ולא מקודם ,כי היו נוהגין שבעה
ימים אבילות כנ"ל במדרש ,וקשה למה
נהגו אבילות קודם המיתה ,אלא ודאי
דמתו מחמת שהיו צדיקים ,ועליהם נאמר
בסיני למשה ונקדש בכבודי אל תקרי
בכבודי אלא במכובדי כנ"ל ,ודיבורו של
הקב"ה הוי כמעשה ומשום הכי היו
מתאבלין עליהן ,וא"כ כיון שנתקדש שמו
ית' במיתתן על כרחך היו צדיקים ושפיר
היה ויי כנ"ל וק"ל.

*
ובזה יבואר תורת כהנים בסדר זו )הובא
בס' בגדי אהרן סדר זו( וז"ל ,כיצד
היה מיתתן נשרף גופן ובגדיהן קיימין ,היה
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אהרן עומד ותוהה ואמר כך עבירה היה בידי
וביד בני ,א"ל משה לא כשם שאתה סובר
אלא מסיני נאמר לי ונקדש בכבודי וכו'
עכ"ל .ומדקדק הבגדי אהרן איך מקושר
הענין שהיה אהרן עומד ותוהה למה
שאמר שהיה נשרף גופן ובגדיהן קיימין,
ואם היה נשרף כולו לא היה עומד ותוהה
ע"ש .ואני עוד מדקדק מאי עבירה היה
בידי וביד בני ,ממה נפשך אם היה לו
לתלות השריפה בבניו ,א"כ למה היה תולה
בעצמו כלל) ,ובגדי אהרן העלים עינו מזה
ע"ש(.

ונ"ל לבאר עפ"י דברינו הנ"ל ,רק אקדים
מה דאיתא בסנהדרין דף נ"ב ע"א,
שריפה הוא שריפת נשמה וגוף קיים
וילפינן מעדת קרח ,אבל שריפת נדב
ואביהו היה גוף ונשמה ע"ש ,ומייתי ע"ז
וכבר משה ואהרן היו מהלכין בדרך והיה
אומר נדב לאביהו מתי ימותו שני זקינים
הללו כו' .וכתב העיון יעקב שם לכך
מסמיך כאן ,לפי שאמר דגופן נשרפין ולא
כשאר שריפות שנשרפו רק נשמתן ,על
דרך דאיתא בשבת דף קי"ג )ע"ב( תחת
כבודו )ישעיה י' ט"ז( כבודו ממש ,ופירש"י
שם כבודו גופו קרי כבודו ,וכל הרודף אחר
הכבוד הכבוד בורח ממנו ,והם רדפו אחר
הכבוד שאמרו מתי ימותו שני זקנים כו',
לכך ברח מהם כבוד גופו ונשרפו .וע"ד
דרוש אמרתי לכך מסמיך האי וכבר ,משום
דלכאורה קשה לפי מה דמסיק לעיל דנדב
ואביהו נשתנו מכל שאר שריפות ונשרף
גופם ,היינו ע"ד דאיתא בעשרה מאמרות
דבני אהרן נסתלק נשמתן שבעת ימים
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מקודם ,ושבעת ימי המילואים היו כמו
שבעת ]ימי[ אבילות ע"ש )עי' לעיל בשם
הילקוט רמז תק"כ( ,אך אי אמרינן דעונש נדב
ואביהו היה מחמת חטא הכניסה אש זרה,
קשה למה נסתלקה נשמתן מקודם .לזה
אמר וכבר היו משה ואהרן מהלכין כו',
נמצא שהיה להם חטא הקדום ,וא"כ י"ל
שפיר שנסתלק נשמתן מקודם ,לכך הוצרך
לשרוף עכשיו גופן ממש לקיים בהם מצות
שריפה כיון שלא היה להם נשמה ,עכ"ל
העיון יעקב הנ"ל ע"ש.
תו אקדים מה דאיתא בתורת כהנים
פ"א אות ז'( מפני מה נשרף גופן ובגדיהן
קיימין ,שחס הקב"ה עליהן שלא יהיו
מבוזין ע"ש.
)שמיני

ולפ"ז זהו ביאור תורת כהנים הנ"ל ,כיצד
היה מיתתן נשרף גופן ובגדיהן קיימין
היה אהרן עומד ותוהה ,דהיה קשה ליה למה
נשתנו שריפה זו משאר שריפות דנשרף
גופן כקושית העיון יעקב הנ"ל ,וליכא
למימר משום דרדפו אחרי הכבוד ואמרו
מתי ימותו שני זקנים הללו כנ"ל ,קשה א"כ
אמאי ובגדיהן קיימין והיינו כדי שלא יהיו
מבוזין כנ"ל ,אדרבה היה ]ל[הקב"ה לענוש
מדה כנגד מדה דהם בקשו כבוד ואדרבה
נתבזו ,כדאיתא בגמ' )עיין עירובין י"ג(:
ובכתובים משפיל גאים ומגביה שפלים
עיי"ש ,אלא ודאי צ"ל מחמת שהקריבו אש
זרה ,וא"כ קשה היה לדונם כמו שאר
שריפות ,אלא ודאי צ"ל דאני חטאתי
בעגל ,וא"כ מחמת חטא הלזה כבר
נסתלקה נשמתם מקודם ,ומחמת חטאם
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שהקריבו אש זרה נתקיים בהם שריפת
גופם ,ודומה למ"ש העיון יעקב הנ"ל ,וא"כ
שפיר אמר אהרן כך עבירה היה בידי וביד
בני ,דעל כרחך תרווייהו חטאו כנ"ל .ולזה
השיב לו משה לא כשם שאתה סובר
מחמת חטאך נסתלקה נשמתם ,אלא מסיני
נאמר לי ונקדש בכבודי ,ודיבור של הקב"ה
הוי כמעשה ,ומשום הכי כבר נסתלקה
נשמתם כי דיבורו עושה רושם ,ודוק
וקצרתי.
ובזה הוי נמי ביאור סמיכות הפרשה,
דלעיל מיניה כתיב ומפתח אוהל
מועד לא תצאו וגו' ופתח אוהל מועד
תשבו שבעת ימים ושמרתם את משמרת
וגו' ,וזה קאי על אבילות כנ"ל במדרש,
וקשה למה היו מתאבלים מקודם ,וצ"ל
דיבורו של הקב"ה הוי כמעשה וכבר אמר
ונקדש בכבודי כנ"ל ,וא"כ ממילא משום
הכי ויהי ביום השמיני ,היה ויי ביום
השמיני ,שמתו נדב ואביהו כיון שהיו
צדיקים כנ"ל ,וק"ל וקצרתי.

*
איתא במדרש וידום אהרן ,מה הוה ליה
למימר ,וביום השמיני ימול )להלן י"ב
ג'() ,הובא במפורשים( ,והוא תמוה.

ונ"ל לתרץ דהנה איתא בילקוט פ' אחרי
)רמז תקע"א( וז"ל ,רבי עקיבא אומר
כתוב אחד אומר בקרבתם לפני ה' )להלן ט"ז
א'( וכתוב אחד אומר כו' ,הוי אומר על
הקרבה מתו ]ולא מתו על הקריבה[ כו',
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ופירש בספר זית רענן וז"ל על הקרבה
שחסרו מעלה עשן כו' ,ויש לומר דה"נ
פירושו אלו לא חיסרו מעלה עשן לא היו
נענשים על הקרבה לפנים ,אבל משום
שחיסרו מעלה עשן א"כ הוה ליה ביאה
רקנית ונענשו כו' עכ"ל ע"ש.
והנה איתא במס' יומא דף נ"ג
כי בענן אראה על הכפורת )שם פסוק
ב'( ,מלמד שנותן בה מעלה עשן ,ומנין
שנותן בה מעלה עשן שנאמר )שם פסוק י"ג(
וכסה ענן קטורת כו' ,ופרכינן שם קרא
לקרא ,ומשני רב ששת חד לאוהל מועד
שבמדבר וחד לשילה ובית עולמים ,ומסיק
שם עוד תירוץ חד על יום כפורים וחד על
שאר ימות השנה ע"ש .והנה הנהו תירוצים
הנ"ל תליין במה דאיתא במס' עירובין ב'
)ע"א( משכן איקרי מקדש ומקדש אקרי
משכן .וכתבו שם תוספות )ד"ה אשכחן(
ונפק"מ דאינו דוחה שבת .ופי' מהר"ם
לובלין כיון דכתיב גבי מקדש )ויקרא י"ט ל'(
את שבתותי תשמורו ומקדשי תיראו,
ומניה ילפינן דמקדש אינו דוחה שבת,
וא"כ אי משכן נמי איקרי מקדש נמי אינו
דוחה שבת ע"ש .אך הקשה תוס' שם מהך
דמס' יומא הנ"ל דאיצטרך חד קרא על
משכן אוהל מועד ומקדש בית עולמים
ע"ש .וא"כ לפ"ז ממילא אי משכן איקרי
מקדש ,צ"ל על קושיית הגמ' ביומא הנ"ל
קרא לקרא דאיצטרך על שאר ימות השנה,
דעל בית עולמים כבר ידעינן ממשכן ,או
להיפך דמשכן כבר ידעינן ממקדש ,דאידי
ואידי איקרי מקדש וכקושיית תוס' הנ"ל.
אבל אי משכן לא איקרי מקדש ,וא"כ
)עמוד(

א',
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שפיר י"ל דבשאר ימות השנה אינו מעלה
עשן כלל בקטרת ,ואפילו הכי לא קשיא
קרא לקרא ,דאיצטרך למשכן ולבית
עולמים כנ"ל.
והנה המהר"מ שם בעירובין הקשה האיך
כתבו תוס' ונפק"מ דאינו דוחה
שבת ,הא כתיב )שמות ל"א י"ג( אך את
שבתותי תשמורו ,למעט מלאכת משכן
שאינו דוחה שבת ע"ש .אבל י"ל כדאיתא
בהרמב"ן )שם( ובמדרש )עיין תוספתא שבת
פט"ו הט"ז( אך את שבתותי תשמורו ,בא
למעט שבת דמילה דוחה שבת ע"ש .אך
בגמ' דידן איתא במס' שבת )קל"ב (.וביום
השמיני ימול ,ביום אפילו בשבת כנודע.
ולפ"ז ממילא מתורץ היטב המדרש הנ"ל,
וידום אהרן מה הוה ליה למימר ,ולזה
אומר וביום השמיני ימול ,מה תלמוד לומר
ביום ,אלא ודאי אפילו בשבת ,ולפ"ז למה
ליה אך את שבתותי ,וצ"ל למעט מלאכת
המשכן דאינו דוחה שבת ,וקשה הא ע"ז
לא צריך דידעינן ממקדש כקושית מהר"מ
לובלין הנ"ל ,וצ"ל דמשכן לא איקרי
מקדש ,וא"כ לפ"ז הרי שפיר איצטריך כי
בענן אראה וכיסה ענן חד למשכן אוהל
מועד וחד למקדש בית עולמים ,ולעולם
בשאר ימות השנה י"ל דלא היו צריכין
מעלה עשן ,ולפ"ז שפיר עשו נדב ואביהו
שלא הקריבו מעלה עשן ,ואפילו הכי וידום
אהרן ,ומבואר היטב ודוק.
)מה שכתב רבינו לזכרון לפ' שמיני בכת"י "בית
המדרש" עמ' (19
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נפש

¯ËÚ

פרשת תזריע
במדרש רבה סדר זו פט"ו סי' ד' וז"ל ,כיון
ששמעו ישראל פרשת נגעים
נתייראו ,אמר להם משה אל תתייראו אלו
לאומות העולם אבל אתם לאכול ולשתות
לשמוח ,שנאמר )תהלים ל"ב י'( רבים
מכאובים לרשע והבוטח בה' חסד יסובבנו
עכ"ל .והנה במדרש הלזה צווחו קמאי
דקמאי כבר ,באיזהו ענין נתייראו ,ולמה לא
נתייראו מכל עונשים שבתורה כמו חייבי
מיתות בית דין וחייבי מיתה בידי שמים
וחייבי כריתות וכדומיהן .וגם מה השיב
להם משה אלו לאומות העולם ,והלא כל
התורה כולו לגבי ישראל נאמרה ,ובפרט
פרשת נגעים הטומאה והטהרה אין להם
עסק אלא עם ישראל .וביותר קשה לי
הפסוק שמביא ע"ז רבים מכאובים לרשע
וגו' ,א"כ האיך מקיים הנגעים דכתיבי
באורייתא ,ואי דקאי על רשעי ישראל ח"ו
א"כ האיך מביא ראייה על אלו לאומות
העולם.

ונ"ל לבאר לפי פשיטא ,ומקודם אבאר
הפסוק הנ"ל רבים מכאובים לרשע
והבוטח בה' חסד יסובבנו .ויש לדקדק הא
באמת אנו רואים אדרבה כמה וכמה
צדיקים מעונים ומדוכים ביסורין ,והאיך
אמר מלתא פסיקתא רבים מכאובים
לרשע .אמנם זה פשוט עפ"י מה שהבאתי

בבית אדני חדר ב'

)כנראה שזה עוד חלק מספר

בתי נפש ,ועוד לא זכינו לאורו .אך ב"בית המלך" חדר
א' על ר"ח אלול האריך רבינו בזה ,ולכאורה כוונתו
לשם ,אלא ששינה שם החדרים ,וכ"ה להלן כמה

פעמים( בשם הרב משה אלמושנינו
למשה מאמר א' דרוש ד'( על פסוק בתהילים
)ל' ג'( ה' אלהי שוועתי אליך ותרפאני ,היינו
שכל מה שעושה ה' ב"ה עם ישראל הוא
הכל עפ"י החסד והרחמים ,כי ע"י יסורין
ממרקין לו עונותיו ,וזהו ה' אלהי ,ר"ל ה'
היינו מדת הרחמים ,הוא אלהי היינו מדת
הדין ,מה שנראה בעיני שמדת הדין הוא
מדת הרחמים ,והדר מפרש באומרו שועתי
אליך ,ר"ל במה שעשית ששוועתי אליך
ע"י יסורין ,ותרפאני ר"ל בזה רפאתני,
דבמה שהבאתני לידי שוועה וצעקה זאת
עצמה היתה רפואה ,נמצא במה שייסרתני
היתה סיבה שנתרפאתי ורחמת עלי .וכן
פירש שם באותו מזמור הפסוק )פסוק ו'( כי
רגע באפו חיים ברצונו ,יראה כי בעת שיש
לו חרון אף נגד איזה איש פרטי או על
הכלל ,הנה אף באותו חרון אין תכליתו
ורצונו בזה הכליון וההפסד ,אלא אדרבה
החיים והקיום ,וכאלו אמר כי רגע חרון
אפו יש ברצונו חיים וקיום ,וזה כי בערב,
בעת סובלי האדם היסורין ,האדם ילין בכי,
כי יתעצב בהם מעט ,אמנם אחר זריחת
שמש שלמותו ירנן חסד אל כל היום ,והוא
)תפלה
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אומרו בערב ילין בכי ולבוקר רינה ע"ש,
)וע"ש בבית הנ"ל מ"ש מזה באריכות(.
כלל היוצא אצל ישראל הוא הכל חסד,
אף שמדוכה ביסורין ,אמנם זה חסד
אל כדי לשמוח אח"כ ויהיה לו כפרה על
עוונותיו ,וא"כ אין זה מכאוב כלל ,אדרבה
רפואה למכאוביו ,משא"כ אצל הרשעים
אשר ה' ב"ה ממאס בהם ,אז דן אותם
במדת הדין הגמור ,ואצל כמוהם הוי
מכאוב גמור .וזהו אומרו רבים מכאובים
לרשע ,מכאובים דייקא ,כי אצל רשעים
הוי מכאובים כנ"ל ,משא"כ והבוטח בה'
חסד יסובבנו ,ר"ל אף אם בא לו מכאוב
אין זה כי אם חסד אל כדי לשמוח אותו
אח"כ ויהי' לו כפרה על עונותיו ,או יסורין
של אהבה כדי להרבות שכרו בעוה"ב
כדאיתא במס' ברכות ע"ש ברש"י דף ה'
ע"א וק"ל.
ולפי"ז ממילא יבואר מדרש הנ"ל ,אשר
עוד יש לדקדק באומרו ששמעו
פרשת נגעים ,הוי סגי באומרו ששמעו
נגעים ,מאי פרשת נגעים )ועיין בזרע ברך
שני מזה( .אמנם י"ל עפ"י מה שקדקו כל
המפורשים ,דמתחלה קחשיב נגעי אדם
והדר נגעי בגדים והדר נגעי בתים ,הא אין
בעל הרחמים פוגע בנפשות תחלה )ויק"ר
פ' י"ז אות ד'( ע"ש .אבל י"ל דבאמת
בנגעים אלו מרומז נמי נגעי אומות
העולם ,ואצל אומות העולם הוא עפ"י
מדת הדין הגמור כנ"ל ,וא"כ שפיר באים
נגעים מיד על גופם ,כי אין בעל הרחמים
דייקא פוגע בנפשות תחלה ,משא"כ
המדת הדין וק"ל.

נפש

ולפ"ז מבואר היטב המדרש ,כיון ששמעו
ישראל פרשת נגעים ,ופרשת דייקא,
דמסדר תחלה נגעי אדם ואח"כ נגעי בתים,
ומכח זה מתיראים ,דוודאי בכל עונשין היו
אומרים כן ראוי להיות עונש כי בזה כפרה
על עון אשר חטא ,וכן היה סוברים בנגעים
כי הם יסורין למרק עונותיו או יסורים של
אהבה ,וממילא הוא חסד אל כנ"ל ,משא"כ
שראו פרשת נגעים כנ"ל ,והיה קשה להם
הא אין בעל הרחמים פוגע בנפשות תחלה,
אלא ודאי צ"ל אצל נגעים הוא עפ"י מדת
הדין הגמור ואין בו שם בחינת הרחמים
והחסד ,ומשום הכי שפיר היו מתיראים ,כי
הוא עונש הקשה מכולן ,דבכל עונשין הוא
חסד אל כל היום כנ"ל .לזה שפיר השיב
להם משה הללו לאומות העולם ,הללו
דייקא ,מה שנגעים אלו מרמזים על הדין
גמור הוא לאומות העולם כנ"ל ,אבל אתם
לאכול ולשתות ולשמוח ,כנ"ל בערב ילין בכי
ולבוקר רינה ,מחמת כשרון שלמותו ע"י
יסורין כנ"ל באריכות ,או כמ"ש הידי משה
במדרש הלזה כי ע"י יסורין אוכלים בעוה"ז
ושכר מצותיו נשאר בעוה"ב ע"ש ,והיינו
יסורין של אהבה כנ"ל .ולזה שפיר מסיים
שנאמר רבים מכאובים לרשע ,ר"ל אצל
הרשעים הוי מכאובים ,אבל והבוטח בה'
חסד יסובבנו ,אף אם באים נגעים ויסורין
עליו הוי חסד אל כל היום כנ"ל באריכות
ודוק.

*
ובזה בארתי נמי מדרש ילקוט סדר זו
תקנ"ו( וז"ל ,אדם כי יהיה בעור בשרו,

)רמז
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למה אינו אומר דבר אל בני ישראל כמו
שכתוב בכל הפסוקים ,זהו שאמר הכתוב
)במדבר כ"ג ח'( מה אקוב לא קבה אל ,אבל
בקרבנות כתיב )ויקרא א' ב'( אדם כי יקריב
מכם עכ"ל .ולכאורה הוא תמוה מה שאמר
זהו שאמר הכתוב מה אקוב כו' ,מה
שייכות יש למה שאמר מקודם הא דלא
כתיב דבר אל בני ישראל .ואי משום דהיה
כמו קללה ח"ו דכתיב אדם כי יהיה בעור
בשרו ,א"כ מאי מסיים אבל בקרבנות כתיב
אדם כי יקריב מכם ,והו"ל לסיים אבל
בקרבנות כתיב דבר אל בני ישראל ,הא
מעיקרא הקושיא כך היה .גם למה פרט
הקרבנות דווקא הכא.

אמנם לפי דברינו הנ"ל יבואר על נכון,
דכבר כתבנו לעיל משום הכי נקיט
ברישא אדם כי יהיה בעור בשרו והדר נגעי
בגדים ונגעי בתים ,אף שאין בעל הרחמים
פוגע בנפשות תחלה ,היינו משום דרוצה
לרמז גם נגעי אומות עולם כנ"ל דזהו עפ"י
הדין גמור כנ"ל באריכות ,אבל אצל ישראל
הוא אף מדת הדין כלול ברחמים כנ"ל.
תו אקדים מ"ש בבית אדני חדר ג'

)נמצא

בשם
המקובל מו"ה שמשון אסטרפאליר על
פסוק )במדבר כ"ג ח') מה אקוב לא קבה אל,
ואיתא במדרש )עיין סנהדרין ק"ה (:חכה ניתן
לתוך פיו ,והיינו כי שם אלקים הוא מדת
הדין ,אבל כלול הוא במדת הרחמים ,כי
תחלת האותיות אלהים הוא אל דהוא
חסד ,והנה בלעם הרשע היה רוצה לבוא
עליהם במדת הדין ורצה להזכיר שם
ב"בית המלך" חדר א' ,ועי' לעיל במוסגר(

נפש

¯‡Ù

אלהים ,אבל חכה ניתן לתוך פיו,
כשהתחיל לדבר ואמר אל ,דהוא תחלת
שם אלקים ,צריך לשתוק ,וזהו חיכה ניתן
לתוך פיו ,שלא הי' יכול לגומרו שם אלהים
דהוא מדת הדין ,ומשום הכי אמר מה
אקוב לא קבה אל ,אל דייקא ,שחיכה ניתן
לתוך פיו ולא אמר רק אל ודפח"ח )ועיין
בבית הנ"ל באריכות מזה(.
ולפ"ז זהו דברי הילקוט הנ"ל ,למה לא
אמר דבר אל בני ישראל ,לזה אמר
זהו שאמר הכתוב מה אקוב לא קבה אל,
והיינו בשם אלקים דהוא מדת הדין תחלתו
הוא חסד כנ"ל ,וא"כ ממילא לא שייכי
נגעים הללו לישראל ,כי אין בעל הרחמים
פוגע בנפשות תחלה ,וגם במדת הדין כלול
הוא מהרחמים והחסד ,כדמוכח במה
שאמר מה אקוב לא קבה אל כנ"ל ,וא"כ
הנגעים הללו מרמזים נמי לאומות העולם,
כי בהם דן עפ"י הדין הגמור בלי צד
הרחמים כלל כנ"ל במדרש הללו לאומות
העולם ,וא"כ משום הכי שפיר כתיב סתמא
אדם כי יהיה בעור בשרו ולא כתיב בני
ישראל כנ"ל .אך ע"ז קשה הא בקרבנות
נמי קאי על אומות העולם כפירש"י בפ'
ויקרא )א' ב'( בקרבן נדבה מדבר ,ובאין מן
האומות ג"כ כדאיתא בגמ' )מנחות ע"ג,(:
ואפילו הכי כתיב דבר אל בני ישראל אדם
כי יקריב .אבל באמת מצינו במקום אחר
)עיין ויק"ר ב' ט' ,ועיי"ש ביפ"ת( מכם ולא מן
האומות ,וא"כ קאי קרבנות הנזכרים רק
לישראל .וזהו שסיים הילקוט אבל בקרבנות
כתיב אדם כי יקריב מכם ,והיינו מכם ולא
מן האומות ,וא"כ שפיר כתיב שם דבר אל
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בני ישראל ,משא"כ הכא כיון דמרמז נמי
על נגעי אומות העולם כנ"ל ,משום הכי לא
כתיב דבר אל בני ישראל כנ"ל וק"ל.

*
במדרש תנחומא סדר זו )סימן ח'( וז"ל,
אדם כי יהיה בעור בשרו ,הה"ד
)חבקוק א' ז'( איום ונורא ,זה אדם הראשון
שהשליטו הקב"ה בכל שנאמר )תהלים ח' ז'(
תמשילהו במעשה ידיך ,ממנו משפטו ושאתו
יצא ,יסורין שאתה מביא על האדם מגופו
אתה מביאין עליו ,הה"ד )שם ה' ה'( כי לא אל
חפץ רשע אתה לא יגורך רע עכ"ל )הובא
בס' בגדי אהרן פ' מצורע ע"ש( .והמאמר
הזה אין לו שחר כלל מרישא לסיפא.
ונ"ל לבאר ומקודם אבאר הפסוק איום
ונורא וגו' ,לפי פירוש המדרש הנ"ל
דקאי על יסורין כנ"ל ,דמה שייכות יש זה
למה שאמר איום ונורא זה אדם הראשון
שהשליטו בכל כנ"ל .אמנם י"ל עפ"י מה
דהביא הזרע ברך שני סדר זו בשם
האלשיך ז"ל ,שהעיר על מה שישראל
נתבשרו לאחר הקמת המשכן על נגעים,
וכי זו תורה וזו שכרה .ולא עוד אלא שאינו
נוהג אלא בזמן שבתי מקדשות היו קיימים,
ומשנחרבו לא מבעיא שבטלו סדר טומאתן
וטהרתן ,אלא גם לא שכיחי כלל ואין
הנגעים מצויים לגמרי והוי כחוטא נשכר.
וכתב הרב מלתא בטעמו ונימוקו עמו,
דטעם הדבר דבזמן שהיתה שכינה מצויה
עמנו וישראל קדושים היו ,הנה כל סיגי
טומאה שהיה בקרבם היה נדחה לחוץ ,כי
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היתה נדחת לבר מן הקדושה ,על דרך
)בראשית ט"ז ח'( מפני שרי גבירתי אנכי
בורחת ,אבל בזמן שבית המקדש חרב ואין
השכינה בינינו נשארה במקומה .וע"ש
באלשיך ז"ל בסדר זו שכתב משום הכי
מצינו ראינו טוב טעם אל תואר אדם
האמור אצל נגעים אדם כי יהיה בעור
בשרו ,כי הנה תואר זה משולל מן האומות
כמאמרם ז"ל )יבמות ס"א (.אתם קרואים
אדם ואין מכחישי ה' קרואים אדם ,וכן
בשמות בני ישראל הוא המשובח שבכולם
אשר לא יכונה בו רק שלומי אמוני ישראל,
כי הוא למעלה מתואר אנוש או גבר או
איש ,ואיך יכנהו הכתוב על איש צרוע
אשר הוא טמא ונמאס ,אך אין זה כי אם
שכח טומאת עון אשר חטא על הנפש הוא
המתראה ,על כן במכחישי ה' אשר עיקרן
טומאה אין כח טומאת עון עושה בהם
רושם כי מין במינו אינו חוצץ )סוכה ל"ז,(:
ואף גם בישראל עצמן אין רישומן של
כוחת הטומאה ניכר אם לא בזמן אשר היו
שלימים וטובים שהיתה קדושתן דוחה
טומאה חוצה משא"כ בזמן הזה כו' ,ע"ש
באריכות באלשיך ז"ל סדר זו ובזרע ברך
הנ"ל .כלל היוצא מדברים הללו ,אם האדם
זכה והוא שלם וטוב ,אז אם יש טומאת
עון בקרבו קדושתו דוחה הטומאה חוצה,
וזה הנגעים הם עצמם טומאת העון כנ"ל.
תו אקדים מה דאיתא במדרש רבה ,ורדו
)בראשית א' כ"ח( ,זכה רדו לא זכה ירדו,
את שהוא בצלמינו כדמותנו רדו ,את
שאינו בצלמינו כדמותנו ירדו עכ"ל ע"ש
פרשה ח' י"ב בראשית רבה .ופי' הנזר
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הקודש אם זכה ואז הוא כדמותנו וצלמינו
היינו בצלם אלקים ,ומשום הכי רודה
ומושל בבהמות וחיות ,משא"כ לא זכה ואז
בחטאו נסתלק צלם אלקים כנודע ,אז
אדרבה ירדו לפני הבעלי חיים והחיה
מושלת בו ,וכדאמרינן )שבת קנ"א (:אין חיה
שולטת באדם אלא אם כן נדמה לו
כבהמה שנאמר )תהלים מ"ט י"ג( נמשל
כבהמות נדמו ,ע"ש בנזר הקודש הנ"ל.
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חוצה ,כי כיון שזכה ויש לו צלם אלקים,
קדושתו הרב דוחה לטומאה שבקרבו כנ"ל,
וזהו הטעם שהיה דווקא בזמן שבית
המקדש קיים שהיה השראת השכינה אצל
ישראל והיה מפני שרי גברתי אנכי ברחת,
וזהו שסיים המדרש הנ"ל הה"ד כי לא חפץ
רשע אתה לא יגורך רע ,במקום השראת
שכינתו הטומאה בורחת והבן ,והה"ד נמי
אם זכה אז יש אצלו צלם אלקים כנ"ל,
ושפיר אמר הכא תואר אדם המורה על
השלימות כנ"ל ,וק"ל וקצרתי מאד.

וא"כ זהו ביאור הפסוק איום ונורא ,זה
אדם שהמשילו על כל שנאמר
תמשילהו במעשה ידיך כנ"ל במדרש,
והיינו זכה ויש עליו צלם אלקים כנ"ל ,ואז
שפיר משפטו ושאתו ממנו יצא ,ממנו יצא
דייקא ,ר"ל יסורים שלו ונגעים הבאים עליו
יוצאים מגופו ומתראה בחוץ ,כי קדושתו
דוחה טומאה אשר בקרבו ,וזהו הנגעים
אשר באים מטומאת העון כנ"ל באלשיך
ז"ל ,מחמת כי יש לו צלם אלקים וזכותו
רב ,אז לא נשאר אצלו הטומאה כי מפני
שרי גברתי אנכי ברחת כנ"ל וק"ל.

ז' פעמים והיא ,והיא הפכה שער לבן
י"ג י'( ,והיא גלתה מקור דמיה )שם כ' י"ח(,
והיא לא ניתנה לו לאשה )בראשית ל"ח י"ד(,
והיא בתרומת קדשים לא תאכל )ויקרא כ"ב
י"ב( ,והיא מתהלכות בין החיות )יחזקאל א' י"ג(,
והיא בעמק )שופטים י"ח כ"ח( ,והיא ראש לכל
הממלכות )יהושע י"א י'(.

ולפ"ז הן דברי מדרש הנ"ל אדם כי יהיה
בעור בשרו ,וקשה קושית האלשיך
הנ"ל זה שם אדם הוא תואר המשובח
שבכולם והוא למעלה מתואר אנוש או גבר
או איש ,ואיך יכנהו הכתוב על איש צרוע
אשר הוא טמא ונמאס כנ"ל באריכות .לזה
אמר הה"ד איום ונורא זה אדם הראשון
שהמשילו על כל כו' ,והיינו זכה וצלם
אלקים עליו ,משום הכי משפטו ושאתו
ממנו יצא ,היינו יסורים שאתה מביא עליו
מביא עליו מגופו ,היינו מגופו הם באים

ונ"ל דרך מוסר כך ,להודיע לאדם גודל
הפגם שהאדם פוגם בעונו ,ואקדים
מה דאיתא בגלאנטי )קול בוכים איכה ג' ל"א(
)הובא בספר ראשית ביכורים )ח"ג דרוש
התשובה לר"ה(( כי לא יזנח לעולם ה' ,כבר
ידעת שסוד הדינים יורדים לעולם
כשהמדה אדנ"י מתגלגלת בדמי הדינים ואז
היא פירסה הנדה ונזנחה מן הוא"ו ,אבל
כשהיא מתטהרת אז תתקרב אליו ית'
והדם נהפך לחלב ואז רחמים בעולם .וכתב
הראשית ביכורים )שם( דף ס"ב דזהו סוד

פירוש מסורה אחת שפרשתי בעז"ה
)ויקרא
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השכינה בגלות כי נתרחק מבעלה כמו נידה
כביכול.
וכבר ידוע הנגעים הם העונות בעצמם
הנרשמים באדם או בבתים ,כמ"ש
האלשיך ז"ל בסדר תזריע כי הן הן כחות
הטומאה המתגלים חוצה ,באשר מכל
עבירה נברא מקטרג אחד ,כי מוסיף כח
בחיצונים שמאחז בנפש החוטא בקדושה,
וחלק הטומאה המתיחס אל העון ההוא
קונה חיוניות ע"י קדושה ,וזהו הנגע כח
הטומאה עון אשר חטא על הנפש הוא
המתראה .וכתב שם האלשיך משום הכי
אם לא הפך שער לבן זהו הוראה שלא
גברה שליטתו בו ליכנס פנימה ,כי ידוע
השער רמז אל עיקר כח הטומאה
ופנימיתה ועצמותה ,ולבן קאי על אחיזתו
בקדושה ,וא"כ אם שער הפך לבן זהו
הוראה שהוא בתוקפו ומראה הנגע
מתפשט פנימה ,ע"ש באריכות באלשיך
ז"ל.
וזהו התחלת המסורה והיא הפכה שער לבן,
היינו שהעונות מרובים כ"כ עד שגבר
כח הטומאה ונאחז בקדושה עד שער הפך
לבן כנ"ל באלשיך ,אז והיא גילתה את מקור
דמיה ,ר"ל מחמת העונות המרובים הדינים
יורדים לעולם ואז היא כביכול פירסה נדה,
והיא לא נתנה לו לאשה ,כנדה שמרוחק
מבעלה ,כי הוא בעלה דמטרוניתא כנודע,
ויש פירוד בין הוא"ו לה"א כנ"ל ,וגם
מחמת זה והיא בתרומת קדשים לא תאכל,
היינו השפע נתמעט מכנסת ישראל כנודע
מחמת רוב עונות ,וגם והיא מתהלכות בין
החיות ,ר"ל בפשעיכם שלחה אמכם )ישעיה
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נ' א'( ,היינו מחמת עונותינו גלה שכינה עמנו
להגין עלינו כנודע ,וזהו והיא מתהלכות בין
החיות ,דהם המלכים שמשלו בנו בכל
גלות וגלות ,כדאמר דניאל ז' י"ז אלין
חיותא רברבתא די אינן ארבע ארבעה
מלכין יקומן מן ארעא כו' ,ועיקר גלות
השכינה היה למען באשר נהיה ח"ו
בתכלית השפלות מאד ולא יהיה לנו תקוה,
אז ית' שמו יעש למען כבוד שכינתו כנודע,
וזהו אומרו והיא מתהלכות בין החיות כנ"ל
דהלכו בגלות אתנו בין החיות המושלים
בנו כו' ,כדי והיא בעמק ,ר"ל אז נהיו
בתכלית השפלות עמוק עמוק ,אז והיא
ראש לכל הממלכות ,כדכתיב )תהלים מ"ד כ"ו(
כי שחה לעפר נפשינו אז קומה עזרתה לנו,
וכדאיתא בילקוט שם בתהלים מ"ד )רמז
תשמ"ו( וז"ל ,שחה לעפר נפשינו מה כתיב
אחריו קומה עזרתה לנו ,ואם אין בנו
מעשים עשה למען שמך ופדנו למען
חסדיך ,אמר ר' ברכיה אי מטית מלכותא
דאמתלא כעפרא צפה לישועה עכ"ל ,וכן
כתב עוד במדרש ילקוט מ"ה שם )רמז
תשמ"ח( וז"ל ,אמרו ישראל לפני הקב"ה
ואימת יבוא הגואל ,לכשירדו לירידה
התחתונה אותה שעה אני גואל אתכם כו'
עכ"ל ,וא"כ שפיר והיא בעומק ,ואז
ואדרבה והיא ראש לכל הממלכות ,כי
בירידה התחתונה צפה לישועה כנ"ל ,והכל
מחמת השכינה וכנ"ל עשה למען שמך,
והבן וקצרתי כי לא כתבתי רק ראשי
דברים לזיכרון.
)ליקוטים שכתב רבינו לזכרון בכת"י "בית המדרש"
עמ' (3
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פרשת מצורע
במדרש רבה פרשה י"ו סי' ד' וז"ל ,זאת
תהיה תורת המצורע ,הה"ד )תהלים
נ' ט"ז( ולרשע אמר אלקים מה לך לספר חקי
ותשא בריתי עלי פיך עכ"ל .והוא תמוה.

ונ"ל לבאר ,ומקודם אבאר הפסוק מה
דאמר לספר חוקי ,הוה ליה למימר
ללמוד חוקי) ,ועיין ביפ"ת )במדרש הנ"ל(
שכתב מחמת זה דריש חד מ"ד דלא קאי
על התורה עיי"ש( ,וגם כפל לשון לספר
חוקי והדר ותשא בריתי עלי פיך .ונ"ל
לבאר אשר מאד קשה לי ,למה אמר לרשע
מה לך לספר חוקי ,הא איתא במדרש רבה
איכה )פתיחתא ב'( ,אותי עזבו ואת תורתי לא
שמרו )ירמיה ט"ז י"א( ,הלואי אותי עזבו ואת
תורתי שמרו ,מתוך שהיו מתעסקין בה
המאור שבה היה מחזירן למוטב ,עיי"ש
בפתיחתא ,וא"כ אדרבה למה לא יהא רשע
עוסק בתורה אולי המאור שבה יחזור אותו
למוטב) .ואח"כ מצאתי זה ביפה תואר סדר
זו )במדרש כאן( ולא תירץ כלום(.
אכן י"ל לפי פשיטא ,דהנה המאור שבה
היינו אור שבה ,והיא סודות התורה
כמ"ש היפה ענף שם באיכה על המדרש
הנ"ל ,וז"ל שאור רמז לסודות התורה
שהיא מגדלין ומרבין את ישראל לנגד
העמים כשאור המגדיל לעיסה .על דרך

)דברים ד' ו'( כי היא חכמתכם ובינתכם לעיני
העמים ,ועי"ז יתקרבו לאהבת ה' ,ועפ"ז
מיושב ג"כ הגירסא שגורסין השאור שבה,
דדומה לשאור המגדל את עיסה ע"ש
היטב .והנה כל זה אם מתייגע אדם בה
להעמיד על עומקה של תורה ,שפיר זוכה
להבין סודותיה וטעמיה העמוקים ,ומכח זה
חוזר למוטב ,וזה שאמר המדרש מתוך
שמתעסקין בה המאור שבה מחזיר למוטב,
מתעסקין דייקא ,דהיינו בעסק ויגיעה,
משא"כ אם אינו מייגע בתורה רק משפה
ולחוץ כמו סיפור מעשה ,בזה וודאי לא
יזכה למצוא המאור שבה דהיינו עומקה
של תורה ,וממילא אינו חוזר בתורתו כזה
מרשעתו .וזהו אומרו ולרשע אמר אלקים
מה לך לספר חוקי ,לספר דייקא ,דאינו רק
סיפור בעלמא ,ומפרש היינו ותשא בריתי
על פיך ,דאינו רק משפה ולחוץ ,דבזה אינו
מועיל כלל לחזור מרשעתו ,משא"כ אם
עוסק היטב בתורה שפיר טוב הוא גם
לרשע ,כי המאור שבה יחזירנו למוטב כנ"ל
וק"ל.
ומה נעים בזה דברי ילקוט שכתב בתהילים
סי' נ' )רמז תשס"א( על פסוק הנ"ל
ולרשע אמר אלקים כו' ,אמר הקב"ה
לדואג כשאתה מגיע לפרשת מרצחים
ולפרשת לשון הרע מה אתה דורש בה,
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ותשא בריתי עלי פיך אמר ר' אמי תורתו
של דואג אינו רק משפה ולחוץ ע"ש,
וקשה מה סמיכות יש דברי ר' אמי
להקודם מה לך לספר לשון הרע .אבל לפי
הנ"ל ניחא דאיתא בגמ' דערכין )ט"ו (:לחד
מ"ד דתורה מכפרת על לשון הרע ,וא"כ
קשה מאי אמר בלשון הרע מה אתה
דורש ,הא כיון דהיה גיבור חיל בתורה בזה
עצמו יש לו כפרה על לשון הרע .ומשום
הכי אמר ר' אמי תורתו של דואג אינו אלא
משפה ולחוץ ,וא"כ משום הכי לא היה
מהני תורתו ,דעיקר עסק התורה שמכפר
היינו דמתוך עסקו בתורה המאור שבה
יחזירנו למוטב וחוזר בתשובה ,משא"כ
תורתו של דואג שלא היה אלא משפה
ולחוץ א"כ יעמוד ברשעתו ,ומשום הכי
שפיר א"ל הקב"ה מה לך לספר חוקי על
לשון הרע כנ"ל וק"ל.
ובזה יבואר המדרש שהתחלנו ,רק אקדים
מה דאיתא בערכין דף ט"ו ע"ב לחד
מ"ד דווקא קודם שמספר לשון הרע מהני
ליה תורתו שלא יבא לידי לשון הרע,
משא"כ אם כבר סיפר אין לו תקנה
בתורה .וכתבתי בבית החכמה חדר א'
)כנראה שזה עוד חלק מספר בתי נפש ,ועוד לא זכינו

לאורו( טעם לשבח למה לא מהני התורה
ללשון הרע ,היינו עפ"י מה דאיתא במדרש
רבה פ' תרומה )שמו"ר ל"ג א'( ויקחו לי
תרומה ,יש לך מקח שמי שמכרו נמכר
עמו ,אמר הקב"ה לישראל מכרתי לכם
תורתי כביכול נמכרתי עמה שנאמר ויקחו
לי תרומה ,משל למלך שהיה לו בת יחידה,
בא אחד מן המלכים ונטלה וביקש לילך
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אל ארצו וליטול אשתו ,אמר לו בתי
שנתתי לך יחידה היא ,לפרש ממנו איני
יכול ,לומר לך אל תטלוה איני יכול לפי
שהיא אשתך ,אלא זו טובה עשה לי שכל
קמום שאתה הולך קיטון עשה לי שאדור
בתוכו אצליכם כי איני אוכל להניח את
בתי ,כך אמר הקב"ה לישראל נתתי לכם
את התורה ,לפרוש ממנה איני יכול ,לומר
לך אל תטלוה איני יכול ,אלא בכל מקום
שאתם הולכים בית אחד עשה לי שאדור
בתוכו שנאמר )שמות כ"ה ח'( ועשו לי מקדש
עכ"ל.
היוצא לנו מזה ,קב"ה כביכול אינו יוכל
לפרוש מהתורה ,ומשום הכי מצינו
ג"כ )ברכות ח (.אין להקב"ה אלא בד' אמות
של הלכה והבן .ואיתא בגמ' דערכין דף
ט"ו ע"ב אמר רב חסדא אמר מר עוקבא
כל המספר לשון הרע אמר הקב"ה אין אני
והוא יכולין לדור בעולם ,שנאמר )תהלים
ק"א ה'( אותו לא אוכל ,אל תקרי אותו אלא
אתו עכ"ל ,וכתבתי שם דזה הפירוש בגמ'
)פסחים ס"ו (:כל המתיהר חכמתו מסתלקת,
היינו למה דאיתא התם בערכין ואיכא
דמתני על גסי רוח ,ופירש"י דבהאי קרא
כתיב נמי גבה עינים ע"ש ,ולפ"ז שפיר כל
המתיהר א"כ אמר הקב"ה אין אני והוא
יכולין לדור בעולם כנ"ל ,ומהתורה קשה
לפרוש כביכול כנ"ל ,וא"כ משום הכי
חכמתו מסתלקת ,כי מיד שפירש וסילק
הקב"ה ממנו מסלק התורה עמו וק"ל.
וזהו נמי הטעם דלא מהני עסק התורה
למספרי לשון הרע ,דעיקר עסק
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התורה הוי כפרה דהמאור שבה יחזירנו
למוטב כנ"ל ,אבל במספרי לשון הרע אמר
הקב"ה אין אני והוא יכולין לדור בעולם,
א"כ ממילא כיון שהקב"ה אינו יכול כביכול
להיות אצלו ,א"כ לא זכה לירד לעומקה
של תורה ,כי קשה לכביכול לפרוש
מהתורה ,ולא יוכל ליתן למספרי לשון
הרע ,וממילא אינו יכול לעסוק רק משפה
ולחוץ כנ"ל ,וממילא לא מהני ליה התורה
וק"ל) .ועיין בבית הנ"ל מ"ש מזה באריכות
השייך להאי סדר על ההיא מעשה דרוכל
שהביא המדרש רבה סדר זו )ויק"ר ט"ז ב'(
ע"ש ולנפשיך יונעם(.
תו אקדים מה דאיתא בספר ראשית
הביכורים )ח"ב לחג הפסח( דף נ"ג ע"א
על האי פסוק בהאי סדר זאת תהיה תורת
המצורע וגו' ,וז"ל תורת מיותר והיה לו
לומר איש כי יהיה צרוע ,ומאי ביום טהרתו
כו' ,וגם למה כתב בפסוק ראשון והובא אל
הכהן ,ואח"כ כתיב ויצא הכהן אל מחוץ
למחנה ,דנראה כסותרין זה את זה כו' .גם
לדעת ר' אחא בערכין דאם סיפר אין לו
תקנה ,לכאורה קשה תיפוק ליה דמספר
לשון הרע עונשו בצרעת כמ"ש זאת תורת
המצורע המוציא רע ,וא"כ איך אמר אין לו
תקנה כו' .וצ"ל דאין לו תקנה רק חייב
כרת ,ומ"מ בזה מודה עכ"פ דצרעת חשיב
ככרת ,משום דמצורע חשיב כמת )נדרים
ס"ד ,(:וא"כ אם עשה תשובה ונרפא הצרעת
הוי כבריה חדשה ,וקודם שסיפר לו תקנה
שלא יבוא ללשון הרע ע"י התורה .וא"כ
הכי פירושא ,זאת תורת המצורע ,ר"ל
המוציא רע ,ור"ל מי שרוצה למצוא תיקון
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שלא יבוא לדבר לשון הרע ורוצה ללמוד
תורה ,צריך להיות ביום טהרתו שעדיין לא
חטא אז מועיל התיקון ומגין עליו מן
הצרעת ,והובא אל הכהן היינו ללמוד
תורה ,אל הכהן אשר יהיה בימים ההם,
כמו שנאמר )מלאכי ב' ז'( שפתי כהן ישמרו
דעת ותורה יבקשו מפיהו ,ומותר לכנוס
אפילו במחנה שכינה ,משא"כ אם כבר
סיפר לשון הרע אין לו תקנה בתורה ,כי
כבר כרתו דוד ברוח הקודש ,א"כ חייב
מיתה ,ומצורע חשיב כמת והרי זה ככרת,
וצריך לישב חוץ למחנה ואסור לבוא אל
הכהן אל המחנה שלו ,על כן כתיב ויצא
הכהן אל מחוץ למחנה עכ"ל ,ע"ש
בראשית ביכורים הנ"ל באריכות מזה כל
הפרשה ואנכי קצרתי.
ולפ"ז זהו דברי המדרש הנ"ל זאת תהיה
תורת המצורע ,וקשה מאי תורת
המצורע ,ואי דילמוד תורה ויהיה לו כפרה,
א"כ מאי ביום טהרתו דכתיב אח"כ .לזה
אמר הה"ד ולרשע אמר אלקים מה לך לספר
חוקי ותשא בריתי על פיך ,והיינו כנ"ל כיון
דאינו רק בתורת סיפור בעלמא משפה
ולחוץ ,וזהו ותשא בריתי עלי פיך כנ"ל
באריכות ,משום הכי לא ירד לעומקה של
תורה ולא אהני ליה כנ"ל ,וא"כ משום הכי
שפיר דווקא ביום טהרתו מהני הלימוד כדי
שלא יבוא לידי לשון הרע כמ"ש הראשית
ביכורים הנ"ל ,אבל לאחר שסיפר לשון
הרע אז אמר הקב"ה אין אני והוא יכולין
לדור בעולם ,וממילא ג"כ לא זכה לירד
לעומקה של תורה ,כי קשה לכביכול
לפרוש מהתורה ,ואצלו אינו יכול להיות,
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ואינו נותן לו התורה אמיתת ,ואינו אצלו
רק משפה ולחוץ ,וא"כ משום הכי שפיר
לא מהני תורתו ,רק ויצא אל מחוץ למחנה
דנלקה בצרעת וכנ"ל ,ודוק וקצרתי.
או י"ל לפי פשיטא ,כיון דכתיב הכא ביום
טהרתו דווקא ,היינו דווקא ביום שעדיין
מטוהר ולא דיבר לשון הרע אז מהני
התורה ,משא"כ אח"כ כנ"ל ,משום הכי
שפיר אמר הה"ד ולרשע אמר מה לך לספר
חוקי וגו' ,והיינו דקאי על דואג כנ"ל
במדרש ילקוט ,וקשה הא אדרבה ע"י עסק
התורה יש לו כפרה על לשון הרע ,אבל
כיון דכתיב דווקא ביום טהרתו ,מוכח
דאחר שסיפר לשון הרע לא מהני התורה
ואין לו תקנה כנ"ל וק"ל.

*
במס' ב"מ דף נ"ט איתא דרש רבא מאי
דכתיב )תהלים ל"ה ט"ו( ובצלעי שמחו
ונאספו ]וגו'[ קרעו ואל דמו ,אמר דוד לפני
הקב"ה רבש"ע גלוי וידוע לפניך שאם היו
מקרעים בשרי לא היה דמי שותת לארץ ,ולא
אלא אפילו בשעה שעוסקים בנגעים ואהלות
אומרים לי הבא על אשת איש מיתתו במה,
ואני אומר להם מיתתו בחנק ויש לו חלק
לעולם הבא ,אבל המלבין את חבירו ברבים
אין לו חלק לעולם הבא .וכבר צווחו קמאי
מאי אפילו שעוסקים בנגעים ואהלות
דקאמר ,למה אם עוסקין בנגעים ואהלות
שוב לא הוי לקנטר לדוד במעשה דבת
שבע .ועוד האיך אמר עוסקים בנגעים
ואהלות ,הא אהלות הוא מקודם.
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ונ"ל לבאר דחדא קושיא מתרצת
בחברתה ,דהנה מקודם איתא התם
בבבא מציעא ,אמר רבה בר בר חנה אמר
ר' יוחנן נוח לאדם שיבוא על ספק אשת
איש ואל ילבין פני חבירו ברבים ,מנא לן
מדרש דרבא ,ומייתי שם דרש דרבא הנ"ל,
ופי' רש"י דטובה מעשה של דוד ובת שבע
משלהם ,וספק אשת איש היא שהיוצא
למלחמת בית דוד גט כריתות כותב
לאשתו שאם ימות תהא מגורשת מעכשיו
כו' ע"ש .אך זה תליא אי אמרינן יש ברירה
א"כ אמרינן הוברר הדבר דמגורשת היתה
למפרע ,עיין מזה בתוס' בכתובות דף ט'
)ע"ב ד"ה כל היוצא( ובב"מ שם )ד"ה נוח(
ובגיטין דף ע"ג )ע"ב ד"ה תנא( היטב מענין
זה.
והנה זה תליא אי אמרינן יש ברירה או
לאו ,במה דאיתא במדרש )שמו"ר מ"ג
א'( משה רבינו שיבר הלוחות כדי שיהיו
נידון כפנויה ולא כאשת איש ע"ש ,וקשה
הא מתחלה נתן להם עשרת הדברות על
מנת ליתן להם כל תרי"ג מצות דהיינו
הלוחות ,כמו שפירש"י בפ' משפטים
בפסוק )שמות כ"ד י"ב( עלה אלי ההרה
שנכללו כל המצות בלוחות ע"ש ,וא"כ הרי
זה דמי להאומר לאשה הרי את מקודשת
לי בפרוטה זו על מנת שאתן לך מאתיים
זוז לדעת רב יהודה בקדושין )ס') (.והוא(
]לכש[יתן אז היא מקודשת ולא למפרע,
וא"כ ממילא אף אם היה נותן להם הלוחות
לא היה להם דין אשת איש למפרע ,אך
לרב הונא דפליג שם וס"ל והוא יתן ,דאם
נתן מקודשת למפרע ,שפיר עביד משה

בתי

פרשת מצורע

דהיו מקודשין למפרע .אמנם כתב הבגדי
אהרן פ' ויקרא ,כל זה אי אמרינן יש
ברירה ,אבל אי אמרינן אין ברירה אז דמי
להאומר אם אמות תהיה מגורשת אינו גט,
כמו כן אינו מוקדשת למפרע ע"ש )ועיין
כבר מזה באריכות יותר מה שכתבתי כבר
בסדר משפטים(.
אבל מצינו במס' שבת )פ"ז (.טעם אחר
דמשה שיבר הלוחות והסכים עמו
הקב"ה ,דלמד קל וחומר מפסח דאינו אלא
מצוה אחת אמרה תורה )שמות י"ב מ"ג( בן
נכר לא יאכל בו ,כל התורה שהיא קדשי
קדשים לא כל שכן ע"ש ,ולפ"ז שפיר י"ל
אין ברירה ,ואפילו הכי כדין עביד ששיבר
משה הלוחות .אמנם זה תליא במה דאיתא
במס' סנהדרין דף נ"ט )ע"א( היה אומר רבי
מאיר מנין שאפילו כותי שהיה עוסק
בתורה שהוא ככהן גדול ,שנאמר )ויקרא י"ח
ה'( אשר יעשה אותם אדם וחי בהם ,כהנים
ולווים וישראלים לא נאמר אלא האדם ,הא
למדת שאפילו כותי ועוסק בתורה ככהן
גדול ע"ש .ולפ"ז הדרא קושיא לדוכתיה
למה שיבר משה הלוחות ,דעל כרחך קל
וחומר ליתא .וצ"ל שידונו כפנוי ולא כאשת
איש כנ"ל ,וא"כ מוכח דיש ברירה כנ"ל .אך
זה תליא במה דפירש"י התם סנהדרין ד"ה
האדם וז"ל ,רבי מאיר לית ליה אתם
קרואים אדם ואין הכותים קרואים אדם,
ורבי שמעון הוא דדריש במס' יבמות דף
ס"א עכ"ל ע"ש.
עתה נחזור הדברים בקיצור ,אי אמרינן
כדעת רבי שמעון ביבמות דאומות
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העולם אינם קרואים אדם ,א"כ ממילא
]מה[ דכתיב אשר יעשה אותו אדם ממעט
כותים כפירש"י הנ"ל ,ואם כן י"ל משום
הכי שיבר משה הלוחות דלמד קל וחומר
מפסח כנ"ל ,אבל אי אמרינן כרבי מאיר
אדם אינו ממעט אומות העולם ,א"כ
ממילא אשר יעשה האדם קאי גם על
עכו"ם ,א"כ על כרחך ליתא לקל וחומר
מפסח כנ"ל ,ואם כן צ"ל משום הכי שיבר
משה הלוחות היינו כדי שידונו כפנוי ולא
כאשת איש כנ"ל ,ואם כן צ"ל דהיה
קידושין למפרע ,ועל כרחך יש ברירה
כנ"ל ,וממילא אינו חטא לדוד.
תו אקדים מה דאיתא בספר תפארת
הגרשוני סדר זו ,על מה דאיתא בגמ'
דסנהדרין )ל"ח (:ובפ"ב דחגיגה )י"ד (.עד די
כורסוון רמיו כו' )דניאל ז' ט'( ,רבי עקיבא
אומר אחד לדין ואחד לצדקה ,אמר לו רבי
אלעזר בן עזריה עקיבא מה לך אצל הגדות
כלך אצל נגעים ואהלות ,אלא אחד לכסא
ואחד לשרפרף ע"כ .וקשה מאי אולמא
דרשת רבי אלעזר על דרש דרבי עקיבא.
עוד קשה מה אמר כלך אצל נגעים
ואהלות ,דמשמע שכך היה מסודר לפניהם
מתחלה נגעים ואח"כ אהלות ,ודלא כאשר
הם מסודרים לפנינו ,וצריכין אנו ליתן טוב
טעם לסדר זה .ונלע"ד שיש טעם להקדים
נגעים לאהלות ,כי אהלות מורה על מיתה,
ואין בעל הרחמים פוגע בנפשות תחלה
)ויק"ר י"ז ד'( ,אלא מקדים נגעים ,ואם לא
ישוב מדרכו הרעה לסוף המיתה
ממשמשת ובא שהוא אהלות .והנה אם יש
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ארץ אחוזתכם עכ"ל ,ושמחתי מאוד כי
בזה מ"ש בפ' תזריע הוא נכון מאד ,ועיין
שם ולנפשיך יונעם(.

לקב"ה שני כסאות אחד לדין ואחד
לצדקה ,שמע מינה במקום דין אין צדקה,
דאל"כ תרי כסאות למה ליה ,וזה אינו
לדעת רבי אלעזר ,דהא אין בעל הרחמים
פוגע בנפשות תחלה ,וא"כ בשעת דין יש
צדקה .וזה שאמר רבי אלעזר לרבי עקיבא
כלך אצל נגעים ואהלות ,ומן סדר זה
שנגעים מוקדם תראה שאין בעל הרחמים
פוגע בנפשות תחלה ,ממילא במקום דין
יש צדקה ,וליכא למימר הצריך אחד לדין
ואחד לצדקה ,זהו תוכן דבריו בקיצור ע"ש
ודפח"ח.

אך האיך נוכל לומר דגם אומות העולם
הם בכלל אלו נגעים דכתיב באורייתא,
הא כתיב אדם כי יהיה בעור בשרו וגו' ,אך
אי אמרינן כדעת רבי מאיר הנ"ל דאדם
אינו ממעט עכו"ם ,שפיר י"ל דמשום דקאי
על עכו"ם נמי כתב תחלה נגעי אדם )ועיין
בפ' כי תזריע מה שכתבתי על המדרש
שאמר הללו לאומות העולם(.

תו אקדים מ"ש לעיל פ' תזריע ,אי אין
בעל הרחמים פוגע בנפשות תחלה
א"כ למה כתיב בתורה פרשת נגעים אדם
ברישא והדר נגעים בגדים ובתים ,ואיפכא
הוה ליה למכתב ,וכתבתי שם דאלו הנגעים
מרמזים נמי על אומות העולם ,ונגעי אומות
העולם הוא מן הנפשות תחלה ,כי אין בעל
הרחמים דייקא פוגע בנפשות תחלה
משא"כ אצל אומות העולם דן עפ"י דין
גמור ע"ש באריכות) .ותהלה לה' כעת
בעיוני בספר תפארת הגרשוני הנ"ל ראיתי
שהביא זה בשם המדרש בהדיא )תנחומא
מצורע ד'( וז"ל ,אמר הקב"ה לישראל ראו
מה ביניכם לבין אומות העולם ,כשהם
חוטאים אני )הופך עליהם את הדין שנאמר
הפך עליהם את דינם ואני( נוגע בתחלה
בגופם שנאמר )בראשית י"ב י"ז( וינגע ה' את
פרעה כו' ואת ביתו ,ולכם אין אני נוגע
אלא בתחלה בבתים ,ואם אין אתם חוזרים
בו אני נוגע בנפשות ,ונתתי נגע צרעת בבית

ולפ"ז מבואר היטב המדרש הנ"ל ,דשפיר
הוכיח דוד על פניהם כי כוונתם רק
להקניטו כי הם יודעים שאין לו חטא בבת
שבע ,ולזה אמר שפיר ולא עוד ,ר"ל אם
תאמר שהם סברו דאין ברירה ,וא"כ אין
כוונתם לרעה ,רק לקיים הוכח תוכיח את
עמיתך על מה שעברתי על גילוי עריות
דבת שבע ,לזה אמר על כרחך זה אינו,
דאפילו בשעה שעוסקים בנגעים ואהלות
דייקא ,ר"ל שהם מסדרים ולומדים תחלה
סדר נגעים והדר אהלות ,והיינו על כרחך
משום דהם סברי דאין בעל הרחמים פוגע
בנפשות תחלה ,משום הכי סדר נגעים
קודם לאהלת כמ"ש התפארת הגרשוני
הנ"ל ,ולפ"ז קשה למה כתיב בתורה תחלה
נגעי אדם והדר נגעי בגדים ובתים ,וצ"ל
הללו לאומות העולם כדאיתא במדרש רבה
)ויק"ר ט"ו ד'( ,והיינו שמרמז על אומות
העולם יבואו הנגעים על דרך זה ,כי אין
הרחמים לאומות העולם רק הפך עליהם
את הדין כנ"ל .וקשה הא כתיב אדם כי
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יהיה בעור בשרו וגו' ,וצ"ל אדם אינו
ממעט עכו"ם כנ"ל ,ולפ"ז קשה איך שיבר
משה הלוחות והסכים עמו הקב"ה ,דליכא
למימר דלמד ק"ו מפסח דעכו"ם אסור
ללמוד ,הא כתיב כל אשר יעשה אותם
האדם אפילו עכו"ם בכלל כדעת רבי מאיר
הנ"ל וכפירש"י הנ"ל ,אלא ודאי צ"ל משום
הכי הסכים הקב"ה עם משה דשיבר
הלוחות היינו שידונו כפנוי ולא כאשת
איש .וקשה הא בלא"ה לא היה קידושין
למפרע ,דהוי כהאומר הרי את מקודשת
בפרוטה על מנת שאתן לך מאתיים זוז,
וזהו נמי במתן תורה היה נותן עשרת
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הדברות על מנת שיתן עוד הלוחות כנ"ל,
וצ"ל כמ"ש הבגדי אהרן הנ"ל דיש ברירה
והוי הקדושין למפרע .וא"כ ממילא אני ג"כ
לא חטאתי בבת שבע ,כי היוצא למלחמת
בית דוד גט כריתות כותב לאשתו כמו
שפירש"י הנ"ל ,ואפילו הכי בשעה
שעוסקים בנגעים ואהלות ומוכח להם דיש
ברירה ,אפילו הכי אמרו לי הבא על אשת
איש מיתתו במה ,א"כ וודאי אין כוונתם רק
להלבין פני ,ומשום הכי השבתי להם
המלבין את פני חבירו ברבים אין לו חלק
לעולם הבא כנ"ל ,ושפיר קאמר מתחלה
נגעים והדר אהלות ולק"מ ,ודו"ק.

פרשת אחרי
במקראי קודש )ויקרא ט"ז א'( וידבר ה' אל
משה אחרי מות שני בני אהרן
בקרבתם לפני ה' וימותו ,ויאמר ה' אל משה
דבר אל אהרן אחיך ואל יבוא בכל עת אל
הקודש וגו' .ויש לדקדק מאי אחרי ,הוה
ליה למימר אחר מות שני בני אהרן וגו'.
ועוד מאי שני ,והוי סגי באומרו אחרי מות
בני אהרן וגו' .ועוד בקרבתם ,בהקריבו
הו"ל למימר .ועוד למה לי וימותו ,הא כבר
כתיב אחרי מות שני בני אהרן וגו' .ועוד
מה היה הדיבר דקאמר וידבר ה' אל משה
אחרי וגו' ,דהא על אזהרה ואל יבוא כתיב
ויאמר אל משה וגו' ,ואי דאמירה זו היה
אחר מיתת בני אהרן מאי נפק"מ בזה.

ורש"י פי' משל לרופא שאמר לחולה אל
תאכל כו' שמא תמות כדרך שמת
פלוני כו' ,ע"ז שפיר הקשה בספר תפארת
הגרשוני הלא מצינו כמה פעמים שאמר
הכתוב )במדבר ח' ג'( ויעש כן אהרן להגיד
שבחו שלא שינה ,אעפ"י שלא נאמר לו
בזירוז גדול כ"כ ,וא"כ מהיכא תיתי לחוש
שישנה אהרן ממה שצוה המקום ב"ה עד
שהוצרך לזרזו ביותר עכ"ל ע"ש

ונ"ל לבאר הכל בעז"ה ,עפ"י מה דאיתא
בילקוט סדר זו )רמז תקע"א( דבר אל
אהרן אחיך ואל יבוא בכל עת אל הקודש,
אהרן בבל יבוא ואין משה בבל יבוא עכ"ל,
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ויש לדקדק למה זכה משה לזה דווקא
שיבוא בכל עת .אבל הוא פשוט כמבואר
במדרש רבה סדר שמות )ג' א'( וסדר זו )כ'
י'( בזכות ויסתר משה פניו )שמות ג' ו'( נהנה
מן השכינה ,דכתיב )שם ל"ד כ"ט( ולא ידע
משה כי קרן עור פניו ,כי בזכות מהביט
זכה ותמונת ה' יביט )במדבר י"ב ח'( ,וכיון
שמשה לא זן עינו מהשכינה נהנה
מהשכינה ,נדב ואביהו זנו עיניהם מן
השכינה ולא נהנו ממנה ומשום הכי מתו
נדב ואביהו ע"'ש ,וא"כ לפ"ז כיון דעיקר
אזהרה אל יבוא וגו' היינו כי בענן אראה
וגו' כפירש"'י ששם גילוי שכינה ,משא"כ
משה זכה ותמונת ה' יביט בשכר מהביט
כנ"ל.
והנה עוד מצינו במדרש )פרשה כ' י'( וכן
בסנהדרין דף נ"ב )ע"א( דנדב ואביהו
מתו בשביל שהיו מהלכין בדרך ואמר נדב
לאביהו מתי ימותו שני זקינים הללו ואנו
מנהיגין הדור ע"ש ,אך ע"ז הקשו העיון
יעקב במס' סנהדרין שם ]והברכת שמואל
פ' שמיני[ א"כ למה מתו נדב ואביהו ,הא
אביהו לא עשה כלום ע"ש.
תו אקדים מה שהבאתי כבר לעיל סדר
שמיני מ"ש העיון יעקב עוד במס'
סנהדרין שם על גמ' הנ"ל דמייתי הך וכבר
היו מהלכין בתר דמסקינן שריפה היא
נשמה וגוף קיים ע"ש ,וילפינן מקרח ,אבל
נדב ואביהו היו נשמתן וגופן נשרפת ,וכ'
העיון יעקב הנ"ל מאי שייכות יש לסוגיא
זו הא דמייתי הכא וכבר היו מהלכין בדרך
כו' ,וז"ל לכך מסמיך כאן לפי שאמר דגופן
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נשרפין ולא כשאר שריפות שנשרפו רק
נשמתן על דרך דאיתא בשבת דף קי"ג
)ע"ב( תחת כבודו )ישעי' י' ט"ז( כבודו ממש,
פירש"י שם כבודו גופו קרוי כבודו ,וכל
הרודף אחר הכבוד הכבוד בורח ממנו ,והם
רדפו אחר הכבוד שאמרו מתי ימותו שני
זקינים כו' ,לכך ברח מהם כבוד גופם
ונשמתם .ועוד י"ל לכך מסמיך האי פיסקא
כאן ,לפי מה דמבואר במס' שבת פרק שני
)ל"א .ועי' רש"י שם ד"ה דעלך סני( ואהבת לריעך
כמוך )ויקרא י"ח יט( קאי גם אקב"ה ,קשה
למה נשרפו נדב ואביהו בגופם ,הו"ל לקיים
בהם ואהבת לריעך כמוך ,ולכך מתרץ וכבר
היו מהלכין כו' ואמרו מתי ימותו שני
זקינים כו' ,הרי שלא קיימו ואהבת לריעך
כמוך ,לכך נענשו מדה כנגד מדה ולא ברור
להם מיתה יפה ונשרפו גם גופם עכ"ל
ע"ש.
והנה לחד מ"ד מצינו שם בסנהדרין
מקודם דדין שריפה ילפינן מבני
אהרן ,דגם בני אהרן היה שריפת נשמה
וגוף קיים ע"ש ,ואמרינן מנ"ל דגבי בני
אהרן היה כן ,ומשני דכתיב וימותו לפני ה'
כעין מיתה ע"ש.
ולפ"ז זהו ביאר מקראות הנ"ל ,רק אקדים
עוד מה דאיתא במדרש רבה )שם(
דמתו נדב ואביהו מחמת שזנו עיניהם מן
השכינה כנ"ל ,אך הא דלא מתו מיד ,דהיה
שעת מתן תורה ואמר הקב"ה לא אערב
שמחתן ע"ש היטב .וזהו אומרו וידבר ה'
אל משה ,ומה היה הדיבור ,לזה אמר אחרי
מות ,דאחרי הוא מופלג ,ר"ל המיתה הזה
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כבר נגזר מקודם בשעת מתן תורה מחמת
שזנו עיניהם מן השכינה כנ"ל ,דאין לומר
דמתו מחמת שאמר נדב לאביהו מתי
ימותו שני זקינים הללו כו' כנ"ל ,לזה אמר
שני בני אהרן ,שני דייקא ,ואם שלא היה
רק מחמת שאמר נדב לאביהו ,למה מת
אביהו כקושית ברכת שמואל ועיון יעקב
הנ"ל ,אלא ודאי בקרבתם לפני ה' ,ר"ל
המיתה היה שהיו מתקרבים אל ה' יותר מן
הראוי וזנו עיניהם מן השכינה ,וזהו אחרי
מות כנ"ל ,דהמיתה היה מופלג מן הזמן
שכבר נגזר מקודם כנ"ל ,ועוד וימותו ,ר"ל
שהיה כעין מיתה ,דהיינו רק נשמתם נשרף
וגופן קיימת ,ואי דנענשו מחמת שאמרו
מתי ימותו שני זקינים כו' א"כ היה לשרוף
גם הגוף ,דהא עיקר טעמו דשריפה היא
נשמתן נשרפת וגופן קיימת היינו לקיים
ואהבת לריעך כמוך ברור לו מיתה יפה,
ובהם לא שייך זה כיון שלא קיימו ואהבת
לריעך כמ"ש העיון יעקב הנ"ל ,וגם היה לו
לענשו מדה כנגד מדה לשרוף גם גופם
דכל הרודף אחר הכבוד הכבוד בורחת
ממנו וכבודו זה גופו כנ"ל בעיון יעקב ,אלא
ודאי עיקר המיתה היה משום דזנו עיניהם
מן השכינה ,ומשום הכי כיון דאתה לא
רצית ליזון מן השכינה וקיימת )וירא ד'( ]כי
ירא[ מהביט ,זכה לתמונת ה' יביט כנ"ל.
וזהו אומרו ויאמר ה' אל משה דבר אל אהרן
אחיך ואל יבוא בכל עת אל הקודש וגו',
אחיך בבל יבא ואתה אינך בבל יבוא כנ"ל
במדרש ילקוט ,וכנ"ל במדרש רבה נדב
ואביהו זנו עיניהם מן השכינה מתו ,משא"כ
משה לא זן עינו נהנה וזכה לתמונת ה'
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יביט ,אבל לאפוקי ממ"ד שם במדרש רבה
שמשה חטא במה שהסתיר פניו ,דהא
חזינן הכא דעיקר מיתה של נדב ואביהו
היה בשביל זה וק"ל.

*
ובזה מבואר נמי המדרש )רבה כ' א'( דדריש
אחרי מות שני בני אהרן ,ר"ש פתח
הכל כאשר לכל מקרה אחד לצדיק ולרשע
כו' )קהלת ט' ב'( ,דבר אחר מקרה אחד אלו
בני אהרן דכתיב ביה )מלאכי ב' ו'( בשלום
ובמישור ,לרשע זה עדת קרח דכתיב בהן
)במדבר ט"ז כ"ו( סורו נא וגו' ,אלו נכנסו
להקריב במחלוקות ויצאו שרופים ואלו
נכנסו להקריב שלא במחלוקת ויצאו
שרופים עכ"ל .ויש לדקדק מאי היה קשה
ליה בהנהו פסוקים אחרי מות שני בני
אהרן וגו' דהביא דרש הלזה) ,דמאי שהביא
כמה דרשות מקודם על האי קרא ,זהו דרכו
של מדרש כיון שרוצה לדרוש מה דשייך
להאי סדר מהך קרא הביא כל דרשות על
קרא זה ,ועיין ביפה תואר הכא מזה ובשאר
מקומות(.
אמנם לדברינו הנ"ל ניחא ,דהיה קשה ליה
כל קושיות הנ"ל בפסוקים הללו,
וצ"ל כנ"ל דקב"ה אמר למשה כי יש לו
זכות במה שהסתיר פניו ,כי נדב ואביהו
מתו מחמת זה שלא הסתירו פניהם כנ"ל
באריכות ,ומשום הכי מסיים נמי וימותו,
להורות כעין מיתה היה שנשמה נשרפת
והגוף קיים ,וממילא לאו מחמת זה נשרפו
שאמרו מתי ימותו שני זקינים כו' כנ"ל
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באריכות .וזה שכתב המדרש הנ"ל אחרי
מות שני בני אהרן ,וקשה כל הנ"ל ,לזה
מסיים הה"ד מקרה אחד לצדיק ולרשע,
דבני אהרן ועדת קרח שניהם נשרפו ,וזהו
מקרה אחד ,וקשה הא נדב ואביהו היה
נשרף נשמה וגוף ,והאיך קאמר מקרה
אחד ,דעדת קרח לא כן היה )ועיין בעיון
יעקב הנ"ל שהקשה בסוגיא הנ"ל על מדרש
זה ע"ש( ,אלא ודאי צ"ל דגם בני אהרן לא
נשרפו רק הנשמה כנ"ל דלא חטאו ואמרו
מתי ימותו שני זקינים כו' כנ"ל ,רק מחמת
שזנו עיניהם מן השכינה מתו ,וא"כ שפיר
מתורצים כל הקושיות כנ"ל באריכות וק"ל
וקצרתי.

מהיות טוב אל תקרי רע) ,ועיין במגן
אברהם או"ח סי' תצ"ב ס"ק ג' דאם מילה
או חתונה בשבת אין מברכין בה"ב רק
במנחה משום מהיות טוב אל תקרי רע
ע"ש( ,וא"כ קשה למה היה מיתתן דווקא
ביום שמחתו כדאיתא בילקוט שיר
השירים )רמז תתקפ"ז( ביום חתונתו )שה"ש ג'
י"א( בסיני ,וביום שמחת לבו באוהל מועד
ע"ש ,וכדאיתא במדרש רבה פ"כ סי' י'
בסדר זו ,למחר באה שמחתי הריני מערבב
שמחתי ע"ש ,ולמה כן עשה .ובפרט לדברי
המדרש הנ"ל שמתו מחמת חטא עגל,
הלא שפיר יוכל להמיתם מקודם או אחרי
כן.

*

אבל י"ל לפי פשיטא כיון דמיתת צדיקם
מכפרת כנודע )מו"ק כ"ח ,(.א"כ אין זה
רע רק טוב ,כי ע"י מיתת צדיקים מתעלה
ומתקלס אם בצדיקים כך כל שכן ברשעים
כדפירש"י בסדר שמיני )י' ג'( על פסוק
)שמות כ"ט מ"ג( ונקדש בכבודי אל תקרי
בכבודי אלא במכובדי ,ומשום הכי שפיר
היה דווקא ביום שמחתו לחנך ע"י זה
המשכן כנודע וזה פשוט.

במדרש רבה סדר זו פרשה כ' סי' ו' וז"ל
רבי ברכיה פתח )משלי י"ז כ"ו( גם
ענוש לצדיק לא טוב ,אמר הקב"ה אעפ"י
שענשתי את אהרן ולקחתי ב' בנים ממנו
לא טוב ,אלא )שם( להכות נדיבים עלי
יושר ,הה"ד אחרי מות עכ"ל ,והוא תמוה
מאד ,חדא מאי קשיא ליה דמסיים הדא
דכתיב אחרי מות ,ואי שפיר קא קשיא ליה
מאי מתרץ ,ודברי מדרש הנ"ל שאמר
אעפ"י שענשתי וכו' לא טוב אלא להכות
נדיבים כו' אין לו הבנה כלל.
ונראה לבאר בעז"ה ,ומקודם אבאר דברי
מדרש מה שאמר אעפ"י שענשתי
וכו' ,דהנה זה ידוע מכמה מדרשים דמיתת
נדב ואביהו היה ביום שהוקם המשכן,
ולכאורה קשה הא כתיב )עי' ב"ק פ"א(:

וזהו ביאור דברי המדרש הנ"ל אמר הקב"ה
אעפ"י שענשתי את אהרן ולקחתי ב'
בנים ממנו לא טוב ,ר"ל אעפ"כ לא טוב
מקרי ,וא"כ למה היה מיתתן ביום שמחתו
דווקא כנ"ל דמהיות טוב אלא תקרי רע,
אלא להכות נדיבים עלי יושר ,ר"ל על כרחך
עיקר הכוונה היה בזה דווקא שיתקדש שם
שמים על ידם אם בצדיקים כך ברשעים
לא כל שכן ,ויתישרו כולם מעשיהם על
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וא"כ שפיר כתב וידבר ה' וגו' אחרי מות
וגו' ,ומה היה הדיבור בקרבתם לפני ה'
כנ"ל וק"ל.

ידם )ועיין ביפה תואר שפירש כן עלי יושר
לענינו שם שהכל יתישרו על ידם( ,וזה
וודאי מיקרי טוב אם קב"ה נתקדש על ידם
וכולם מיישרים מעשיהם על ידם כנ"ל,
והיה לחנך בזה המשכן כנודע וכנ"ל וק"ל.

*

ולפי זה יבואר נמי במה דמסיים המדרש
הה"ד אחרי מות ,רק אקדים מה
שדקדקתי לעיל )בתחלת הפרשה( דכתיב
וידבר אל משה אחרי וכו' ,מה היה הדיבור.
וכתב האלשיך ז"ל ע"ז וז"ל וידבר ה' אלא
משה אחרי מות וכו' ,ומה דיבר אליו ,הלא
הוא ,אל יעלה על רוחך כי רעים וחטאים
היו בעיני ועל כן מתו ,אדרבה בקרבתם
לפני ה' ,שהוא בשביל קרבתם שהם
קרובים אל ה' על כן וימותו ,והוא מאמר
משה )לעיל י' ג'( הוא אשר דבר ה' בקרובי
אקדש ,וזהו אומרו בקרבתם ולא אמר
בהקריבם ,וגם לא אמר בקרבתם אל
הקודש כי אם לפני ה' ,לומר בשביל
התקרבות שיש להם עם ה' על כן וימותו
וכו' ויקדש בם וכו' עכ"ל ע"ש באלשיך ז"ל
הנ"ל לענינו שם .והן הן דברי המדרש
הנ"ל ,שהי' קשה ליה מה היה הדיבור ,וגם
בהקריבם אל הקודש הו"ל למימר כנ"ל,
וגם למה לי וימותו כנ"ל )עיין לעיל מזה(.
ומשום הכי פתח גם ענוש לצדיק לא טוב
אלא להכות נדיבי עם עלי יושר ,עיקר כוונתו
היה שיקדש בם כנ"ל ,וא"כ שפיר מסיים
הה"ד אחרי מות ,דהיה הדיבור בקרבתם
לפני ה' וימותו ,דמצד עצמן היו צדיקים
ונתקדש ה' במיתתם כנ"ל ובאלשיך ז"ל,

ובזה בארתי עוד מדרש תמוה בהאי סדר
מדרש רבה סוף פרשה כ' סי' ז' וז"ל
אמר רבי חייא בר אבא באחד בניסן מתו בניו
של אהרן ולמה מזכיר מיתתן ביום הכיפורים,
אלא מלמד כשם שיום כיפורים מכפר כך
מיתתן של צדיקים מכפר ,ומנין שיום
כיפורים מכפר שנאמר )להלן ט"ז ל'( כי ביום
הזה יכפר עליכם לטהר אתכם ,ומנין
שמיתתן של צדיקים מכפר דכתיב )שמואל
ב' כ"א י"ד( ויקברו את עצמות שאול וכתיב
)שם( ויעתר אלהים לארץ אחרי כן עכ"ל
ע"ש .ויש לדקדק חדא לענין מאי מקדים
באומרו באחד בניסן מתו בני אהרן ולמה
מזכיר כו' ,בקיצור הו"ל למימר למה
נסמכה מיתת בני אהרן ליום כיפורים ,דהא
כתיב ויהי ביום השמיני למילואים מתו וזה
לא היה ביום כיפור ,וממילא קשה למה
נסמכה .גם מאי לשון כשם שיום כיפורים
כו' ,והראוי יקצר ויאמר אלא מה יום
כיפורים מכפר וכו' .ועוד דאמר ומנין שיום
כיפורים מכפר כו' ,כי מה זו שאלה ,כי
למה נקרא יום כיפור אם אינו מכפר.
וביותר קשה שמסיים ומנין שמיתתן של
צדיקים מכפר ומביא ראייה ממיתת שאול,
והלא כבר אמר למה נסמכה ליום כיפורים
כנ"ל מזה מוכח דמיתת הצדיקים מכפר
כנ"ל.
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אמנם לפי דברינו הנ"ל יבואר על נכון .רק
אקדים לבאר על הא דילפינן מיתת
צדיקים מכפר מיום כיפור ,יש לומר שלשה
פירושים ,חדא גוף הכפרה ילפינן מיום
כיפורים אשר אין אנו יודעין זולת הסמיכות
דמיתת הצדיקים מכפר וזהו פשיטא .וגם
י"ל גוף הכפרה ידעינן ממקום אחר ,אבל
הוה אמינא אפילו בלא תשובה מכפר
מיתת צדיקים ,וע"ז ילפינן מיום כיפורים
דאינו מכפר אלא בתשובה כדאיתא בגמ'
דשבועות )י"ג (.ובסוף יומא )פ"ה ע"ב( וכמו
דכתיב כי ביום הזה יכפר וכו' אימתי לפני
ה' תטהרו שתטהרו עצמיכם ע"י תשובה
)ועיין ביפה תואר מזה( .ועוד י"ל דגם זה
ידעינן ממקום אחר דמיתת צדיקים אין
מכפר רק ע"י תשובה ,ואפילו הכי נילף
מיום כיפורים כמ"ש האלשיך ז"ל בזו
הסדר על המדרש הנ"ל לענינו שם
דמדקדק עוד מאי אומרו מיתתן של
צדיקים לא אמר מיתת צדיקים ,אבל רוצה
לילף מיום כיפורים כמו יום כיפורים
עיצומו של יום מכפר עם שיחסר ממנו כל
מכשיריו ,כך מיתתן של צדיקים כלומר
שאפילו במות צדיקים בחטאו ,עצומה של
מיתה מכפרת על העם ,וזהו מיתתן ,כלומר
אפילו מיתתן המתייחסת אליהם שהוא
במותם מחמת עצמם מכפרת ,ע"ש לענינו
באלשיך הנ"ל.
והנה לכאורה מוכח דיליף עצומה של
מיתה מכפרת כמו עצומו של יום
כיפורים כנ"ל ,דהא כבר כתבתי לעיל הא
דמתו נדב ואביהו בשמחתו ביום שהוקם
המשכן הא מהיות טוב אלא תקרי רע,

נפש

אמנם זה טוב הוא דע"י מיתת צדיקים
מכפרת על העם דמתיישרים מעשיהם על
ידם וחוזרים בתשובה כנ"ל ,ואם כן הרי
מוכח גוף הכפרה של מיתת הצדיקים,
ולמילף מיניה דאינו מכפר רק ע"י תשובה
זה גם כן לא צריך ,דכבר ילפינן מהא
דכתיב ויקבר את עצמות שאול כו' ויעתר
אלהים לארץ אחרי כן ,משמע דעד השתא
לא נעתרו כיון דכתיב אחרי כן ,והיינו
לסיבת חטאתיהם ,ועכשיו ששבו נעתר
להם )ועיין ביפה תואר מזה ,אך שהשיב ע"ז
ולדרכינו לק"מ ע"ש( ,וא"כ ממילא על
כרחך לא יליף מיום כיפורים רק עצומה
של מיתה מכפר כמו עצומה של יום
כיפורים כנ"ל באלשיך ז"ל.
ובזה דברי המדרש הנ"ל מבוררים לך
כשמלה וזהו ביאורו ,אמר רבי חייא
בר אבא באחד בניסן מתו בני אהרן ,באחד
בניסן דייקא שהיה יום הקמת המשכן,
וקשה מהיות טוב אל תיקרי רע ,והאיך
אירע זה דווקא ביום שמחתו כנ"ל ,וצ"ל
דמיתת צדיקים מכפר והוי טובה גדולה
דכולם מיישרים מעשיהם על ידם כנ"ל,
ולזה קשה למה מזכיר מיתתן ביום כיפורים,
דאין לומר לכפר כמו יום כיפורים ,הא
בלא"ה ידעינן זה כנ"ל .לזה מתרץ אלא
כשם כו' ,כשם דייקא ,ור"ל הא דמיתת
הצדיקים מכפר לכל עוון ולגמרי דמיא
ליום כיפור ,וזהו כשם שיום כיפורים מכפר,
יום דייקא דהיינו עצומו של יום כנ"ל ,כמו
כן מיתתן של צדיקים מכפר ,כפירוש
האלשיך הנ"ל מיתתן היינו המתייחסת
אליהם שהוא במותם מחמת עצמן אפילו
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הכי מכפרת כנ"ל ,ומיתתן דייקא ,וזהו
מלמד כשם שיום כפורים מכפר ,ר"ל דומה
לו לגמרי כנ"ל.
וע"ז אמר ומנין הא גופא שעצומו של יום
כיפורים מכפר ,לזה אמר כתיב כי ביום
הזה יכפר עליכם וגו' ,ביום דייקא )וכ"כ
האלשיך לענינו שם( .אך שוב הקשה ע"ז
ומנין שמיתתן של צדיקים מכפר ,מיתתן
דייקא ,ר"ל מנין לך זה שדומה ליום
כפורים לגמרי ומיתתן המתייחסת אליהם
במותם מחמת עצמן ג"כ מכפר כנ"ל ,ואי
קשיא למה נסמכה ליום כיפורים ,הא י"ל
כפירוש השני הנ"ל דילפינן מיום כיפורים
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דאינו מכפר רק בתשובה כמו יום כיפורים
כנ"ל .לזה אמר דכתיב ויקבר עצמות שאול
ויעתר להם אחרי כן ,מאי אחרי כן ,אלא
ודאי מקודם עדיין לא שכח ,וא"כ הרי כבר
מוכח דדווקא ע"י תשובה מכפר מיתת
הצדיקים משא"כ בלא"ה אינו מכפרת
כנ"ל ,אלא ודאי הסמיכות ליום כיפורים בא
להורות לומר כשם שיום כיפורים מכפר,
היינו שדומה לו דעצומו של יום מכפר,
הוא הדין עיצומה של מיתת הצדיקים
מכפר ,ושפיר אמרת מיתתן של צדיקים,
היינו המתייחסת אליהם במותם מחמת
עצמם אפילו הכי מכפרת כנ"ל ,וק"ל.

פרשת קדושים
במדרש רבה פ' כ"ד
קדושים תהיו ,הה"ד )ישע' ה' ט"ז(
ויגבה ה' צבאות במשפט ,תני ר' שמעון בן
יוחאי אימתי שמו של הקב"ה מתגדל
בעולמו ,בשעה שעושה מדת הדין ברשעים
כו' עכ"ל .ולכאורה הוא תמוה מאד ,מאי
התקשרות יש להך קרא קדושים תהיו
דאמר הה"ד ויגבה ה' צבאות במשפט
)ועיין ביפה תואר שנדחק בזה(.
)סי' א'(

סדר זו וז"ל

ונ"ל לבאר ,ומקודם אבאר מדרש תמוה
שמות רבה פ' ל"ח )סי' ב'( וז"ל אתה
גוזר ואומר קדושים תהיו לאלהיכם כו'

רבון העולמים אתה מבקש שנהיה קדושים
הסר ממנו המות שנאמר )חבקוק א' י"ב( הלא
אתה מקדם ה' אלהי קדושי ולא נמות,
אמר להם אי אפשר ,ה' למשפט שמתו
עכ"ל .והוא תמוה מאד ,למה כיון שהם
קדושים יסיר מהם המות ,ואם יש שייכות
הסרת המיתה לקדושה ,א"כ מה היה
התשובה אי אפשר ה' למשפט שמתו ,זה
מחוסר הבנה כלל) ,ועיין במפורשים
שהעלימו תשובה זו ולא מביאים רק
הקושיא ומתרצין לדרכם הקושיא ,אבל עיין
במדרש רבה הנ"ל בפ' תצוה ותמצא
כדברי(.
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ונ"ל לבאר עפ"י מה דאיתא במדרש
ילקוט איוב סי' תתצ"ח
תתק"י( וז"ל הן בקדושיו לא יאמין )איוב ט"ו
ט"ו( ,אמר רבי חנינא בר פפא כתיב )שם כ"ד
כ"ב( ומשך אבירים בכחו ,ומשך יצר הרע
בכחו כו' ,לפיכך יקום צדיק ולא יאמין כל
שהוא בחיים ,וכן הוא אומר הן בקדושיו
לא יאמין ,אמר ר' פנחס אלו בקשו האבות
העולם שתהא דירתו למעלה יכולים היו
ואעפ"כ לא נקראו קדושים עד שנסתם
הגולל לפניהם שנאמר )תהלים ט"ז ג'(
לקדושים אשר בארץ המה עכ"ל ,וילפינן
מזה כל זמן שהאדם חי לא נקרא בשם
קדוש מחמת היצה"ר אשר אתו ,ומשום
הכי לקדושים אשר בארץ המה דווקא
כנ"ל.
)לפנינו רמז

תו אקדים מה דאיתא בבראשית רבה
פרשה ט' )סי' ה'( וז"ל מפני מה נגזרה
מיתה על הצדיקים ,אלא כל זמן
שהצדיקים חיים הם נלחמים עם יצרן כיון
שהן מתין הן נחין הדא הוא דכתיב )איוב ג'
י"ז( ושם ינוחו יגעי כח ,דיינו מה שיגענו
עכ"ל ,ולפ"ז זהו התחלת המדרש הנ"ל
רבש"ע אתה מבקש שנהיה קדושים ,וקשה
הא יצה"ר אצלינו והיאך אנו באים לכלל
קדושים דכתיב לקדושים בארץ המה
דווקא ,דבחיים עדיין יצה"ר אצלו ואינו
נקרא קדוש כנ"ל ,אלא ודאי צ"ל גם בחיים
יוכל האדם להזדכך חומרו ע"י התורה
והמצות ששוב אינו עליו שליטת יצה"ר
והוא ימשול בו ,א"כ הסר מעלינו המות,
דהא עיקר המיתה הוא להיות מנוחה
מיצה"ר ,וכיון שאפשר להגיע בחיים אל
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מעלה זו להיות שקט ושאנן משליטת
יצה"ר כיון דאמרת קדושים תהיו ,א"כ
ממילא ל"צ המיתה בעולם כנ"ל.
אמנם מצינו עוד טעם על מיתת הצדיקים
במדרש רבה הנ"ל מפני רשעים
נבוכדנאצר וחירם שעתידין לעשות עצמן
אלהות לפיכך נקנסה המיתה ע"ש ,וכן
איתא התם אחר שאמר מפני מנוחת
היצה"ר וז"ל ,ורשב"ל אמר ליתן שכר לאלו
בכפליים ולהפרע מאלו בכפליים ,ליתן
שכר לצדיקים שלא היו ראויין לטעום טעם
מיתה כו' ולהפרע מן הרשעים שלא היו
צדיקים ראוים לטעום טעם מיתה ובשבילן
קבלו עליהם טעם מיתה כו' עכ"ל ,וא"כ
עיקר המיתה כדי לעשות משפט ברשעים
וידעו כי ה' הוא אלהים כנ"ל .וזהו שהשיב
להם אי אפשר ה' למשפט שמתו ,ר"ל
המות הוא להפרע ולעשות משפט
ברשעים כי ידעו ה' הוא אלהים ,אבל לא
לעשות עצמן כאלהות כנ"ל במדרש רבה
וק"ל.
ולפ"ז מבואר ג"כ מדרש הנ"ל ,רק אקדים
עוד מה דאיתא בילקוט חבקוק סי'
תקס"א וז"ל על פסוק )חבקוק א' ז'( איום
ונורא ]הוא[ ממנו משפטו ושאתו יצא,
איום ונורא זה אדה"ר ,ממנו משפטו
ושאתו יצא זה חוה שיצאה ממנו והיא
גרמה לו המות שנאמר )בראשית ג' ו'( ותתן
גם לאישה עכ"ל ,ולמדנו מזה כי המות
נקרא משפט .ובזה מבואר היטב דברי
המדרש הנ"ל ,קדושים תהיו ,וקשה הא
היצה"ר אצל האדם והיאך קרא אותם
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קדושים כנ"ל והכתיב לקדושי' אשר בארץ
המה ,וצ"ל ע"י התורה והמצות יזדכך
חומרם כ"כ לבל ישלוט בהם יצה"ר אף
בחייהם כנ"ל ,ושפיר נקראים קדושים.
ולפ"ז קשה למה נגזר מיתה על הצדיקים
כלל ,וצ"ל כדי להפרע מן הרשעים ולעשות
משפט בהם שעשאו עצמות אלהות ,וא"כ
שפיר אמר הה"ד ויגבה ה' צבאות במשפט,
ור"ל ע"י המות הנקרא משפט כנ"ל
בילקוט ,יוגבה ה' צבאות ,כי במשפט
שעושה ברשעים כולם ידעו אשר הוא
אלהים ואין עוד כנ"ל .וע"ז שפיר מביא
תניא אמר רבי שמעון בן יוחאי אימתי שמו
של הקב"ה מתגדל בעולמו בשעה שעושה
מדת הדין ברשעים ,שמו של הקב"ה דייקא,
ור"ל הוא לבדו נקרא אלהים ושליט בכל,
אבל אל יעשו הרשעים עצמן אלהות כנ"ל
במדרש רבה ,ושפיר ויגבה ה' צבאות
במשפט שעושה ברשעים ,וזה מוכח מהך
קרא דאמר קדושים תהיו דעיקר המיתה
היא בשביל רשעים כנ"ל וק"ל.

*
בירושלמי יפה מראה דנדרים
והובא ג"כ בעין יעקב
בהקדמה בשם המדרש וז"ל ,בן זומא אומר
מצינו פסוק כולל יותר והוא שמע ישראל ה'
אלהינו ה' אחד )דברים ו' ד'( ,בן ננס אומר
מצינו פסוק כולל יותר ואהבת לריעך כמוך
וגו' )ויקרא י"ט י"ח( ,שמעון בן פזי אומר
מצינו פסוק כולל יותר והוא את הכבש
אחד תעשה בבוקר וגו' )שמות כ"ט ל"ט(,
עמד ר' פלוני על רגליו ואמר הלכה כבן
)פרק ט'(
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פזי ,דכתיב )שמות כ"ה ט'( ככל אשר אני
מראה אותך את תבנית המשכן ואת
]תבנית כל[ כליו וכן תעשו עכ"ל .הנה
המאמר הלזה תמוה מרישא לסיפא ,חדא
במאי פליגי התנאים .ועוד דברי בן פזי
ודברי ר' פלוני שאמר הלכה כבן פזי אין
להם הבנה כלל) .ועיין מ"ש כבר על מאמר
הזה בבית אדני חדר ג' )נמצא בפתיחת מאמר
"בית המלך" חדר א' לחודש אלול ,וכנראה שלבסוף

שינה רבינו שם החדרים((.
ונ"ל לבאר ,רק אקדים מ"ש המדרש
שמואל בפירושו על מס' אבות פ"ב
)מ"ה( אל תפרוש מן הצבור כו' וז"ל ,א"נ
אמר אל תפרוש מן הצבור שצריך האדם
להיות לו אמונה אומן שכל בית ישראל הם
נפש אחת על דרך )בראשית מ"ו כ"ו( כל
]ה[נפש ]הבאה[ ]ל[יעקב מצרימה .וטעמא
דמלתא לפי שאב אחד לכולנו ,אל אחד
בראנו ,וכל בית ישראל נפשם חצובות
ממחצב אחד מתחת כסא הכבוד ,והם חלק
אלהי ממעל ,אשר הוא ית' אחדות פשוטה,
ולכן כל נפשות בית ישראל יקראו נפש
אחת עכ"ל ,וקרוב לזה פירש בספר כלי
חמדה הפסוק ואהבת לריעך כמוך ,ר"ל
כמוך ממש ,שאני ה' המאציל נשמתך
ונשמת חבירך ,נמצא שהוא כמוך מהיות
הנפשות הנעימות כולם חלק אלהי ממעל,
ונפש האדם ונפש חבירו כולם כאחד
חצובי כסא כבוד ה' ע"ש.
ולפ"ז י"ל בן זומא הנ"ל אמר מצינו פסוק
כולל יותר שמע ישראל ה' אלהינו ה'
אחד ,והיינו כפשוטא דזה כלל גדול
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להמליך ה' ולהכיר ולידע אחדותו שהוא
יחיד בעולמו וזה עיקר דת הישראלי .וע"ז
בא בן ננס ואמר מצינו פסוק כולל יותר,
כולל יותר דייקא ,והיינו דכתיב ואהבת
לריעך כמוך ,והיינו כמוך ממש דאתה
וחבירך הם נפש אחת ,מחמת שהם חלק
אלהי ממעל אשר הוא ית' אחדות
הפשוטה כמ"ש המדרש שמואל הנ"ל,
והנה אם הוא מקיים ואהבת לריעך כמוך,
שהוא מאמין שהוא ונפש חבירו הם נפש
אחת ,ממילא יאמין במכל שכן באחדות כי
הוא יתברך יחיד ואין יחידות כמוהו ,אשר
מחמת זה כולם הם נפש אחת באשר הם
חלק אלהי ממעל אשר הוא ית' אחדות
פשוטה כנ"ל ,על כן פסוק זה כולל יותר.
אבל בן פזי אמר מצינו פסוק כולל יותר
והוא את הכבש אחד תעשה בבוקר
וגו' ,והיינו עפ"י מה שאפקורסים אומרים
שכיון שקב"ה הוא גבוה על כל גבוה והוא
יחיד שאין יחידות כמוהו ,ממילא מעלים
עינו מהעולם השפל הזה ואין כבודו
להשגיח בו ,ומחמת זה כל העולם הפקר
ואיש אשר חפץ יעשה .אמנם כבר הכו על
קדקדם הקדמונים בסתירת דבריהם ,כי
במקום גדולתו שם ענותנותו ,והוא משגיח
על הכלל ועל הפרט ,ועיין בזה בספרים
רבות )עיין של"ה מס' פסחים מצה עשירה דרוש ה'
אות תמ"א( .והנה ראייה הפשוטה היא
מהקרבנות ,דהם באין להוריד השפע
לעולם כמו שכתבו המפרשים )ועיין בסמוך
מ"ש בשם צרור המור( ,והיינו מחמת
החטא נסתם השפע ,משא"כ ע"י הקרבן
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נמחל להם החטא ונפתח להם מקור
השפע למעלה.
ובזה אמרתי משום הכי נקרא קרבן לשון
קירוב ,עפ"י מה דאיתא בזוהר בארץ
ישראל הישראל ניזונין מהעיקר השפע
ואומות העולם ניזונים מן התמצית,
וכשישראל בחוץ לארץ אז הוא בהיפך ,עיין
בזוהר בראשית )פ' לך דף פ"ד ,:ועיין גם זוהר
תרומה דף קנ"ב .(:וכתב בעל שערי אורה סוף
שער ב' ,דהפרש גדול יש בין ארץ ישראל
לחוץ לארץ ,כי תפלת ארץ ישראל דומה
למי שהוא צריך לחצר המלך וביתו קרוב
לחצר המלך ואין שטן ופגע רע בדרך ואז
בקל יכול להשתדל מבוקשו ,משא"כ בחוץ
לארץ שיש פגע רק לתפלתנו כי שם
שליטת החיצונים ודומה כאילו ביתו רחוק
מן המלך שאינו יכול להשיג בקשתו בנקל
ע"ש )ועיין בזה באורך בספר המאור הקטן
סדר עקב( ,וא"כ כמו כן י"ל בארץ ישראל
גופא אם עושים רצונו אז הם שפיר
קרובים לה' משא"כ כשחוטאים רחוק ה'
מרשעים כתיב )ישעי' נ"ט ב'( ,כי ]אם[
עונותיכם ]מבדילים[ ביניכם ]ל[בין
אלהיכם ,וממילא ג"כ לא יוכל לירד השפע
בנקל ,משא"כ אם נמחל להם החטא אז
שפיר נתקרבו ויורד להם השפע ,וזהו ע"י
הקרבנות והבן ,וא"כ ממילא מוכח דיש
השגחה בעולם מאת הבורא ית' אם הטבה
ואם הרעה ח"ו.
תו אקדים מה דאיתא בבחיי על פסוק
הנ"ל את הכבש אחד ,ולא אמר
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ראשון ,היינו משום כי כוונתו בו שהקב"ה
הוא אחד בעולמו ,ואחד בגימטריא י"ג ,ועל
כן היו י"ג כהנים עסוקים בקרבן תמיד )יומא
כ"ה ,(.י"ג כמנין אחד ,להורות על אחדותו
ע"ש .וא"כ מקרבן תמיד מוכח אחדותו
ית' ,וגם עוד יותר שהוא משגיח כנ"ל .וזהו
דברי ר' שמעון בן פזי הנ"ל מצינו פסוק
כולל יותר את הכבש אחד וגו' ,דממקראות
הקודמות אולי יאמר נא ישראל ח"ו כיון
שהוא יחיד בעולמו ואין כמוהו ,ממילא אין
כבודו להשגיח בעולם השפל ,לכן כתיב
את הכבש אחד תעשה בבוקר ,לרמז כי ה'
אחד בעולמו כנ"ל בבחיי ,ואפילו הכי
מצווה לך להביא בכל יום שתי קרבנות
בבוקר לכפר על עבירות שבלילה ובערב
לכפר על עבירות שביום כנ"ל ,ומזה תראה
שאני משגיח עליך.
ואמרתי טעם לשבח למה מרמז הכא
שהוא יחיד בעולמו ,חוץ מהנ"ל
להורות שהוא משגיח כנ"ל ,י"ל עוד טעם
הגון ,עפ"י מה שהקשו המפורשים )עיין ספר
דברי חכמים ]המבורג תנ"ב[ שער התשובה פרק י"א

באריכות( האיך מוחל הקב"ה לאדם על
חטאיו ,הא מלך שמחל על כבודו אין
כבודו מחול ,ותירצו דכולי עלמא דיליה
ויכול למחול כדמשני בקידושין פ"ק )דף
ל"ב (.ע"ש .וא"כ לפ"ז זהו מרמז בקרבנות
שהוא יחיד בעולמו ואין שני לו ,וכולי
עלמא דיליה ,ושפיר יכול למחול ע"י
הקרבנות וק"ל .נמצא פסוק זה כולל יותר
כנ"ל.
וע"ז שפיר אמר ר' פלוני הלכה כבן פזי

נפש
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שנאמר ככל אשר אני מראה אותך ]את[
תבנית המשכן ]וגו'[ וכן תעשו ,ויש לדקדק
מאי וכן תעשו ,וכן דקדקו המפורשים .אבל
י"ל עפ"י מה דאיתא בספר צרור המור פ'
ויקרא וז"ל טעם הקרבן כו' כי הטעם שצוה
הקב"ה לנו לעשות משכן רמז למשכן
שלמעלה באופן שהשגחתו בנו ,ולכן היו
כלי המשכן להוריד השפע מלמעלה ,כמו
כן הוא הקרבן אשר הוא התכלית להוריד
השפע ,האש שהוא יותר דק ומעולה מכל
הגשמיים ,והגוף היותר מוכן לזה הוא מה
שהוא שמן ודשן כי בשמנינותו תאחז
האש ,והאש הלז מושך השפע הגדול,
עכ"ל ,ע"ש באריכות יותר .ועיין בברכת
שמואל סדר זו שהביא בשם כתבי האר"י
ז"ל ,הטעם דנצטוו ישראל בי"ג דברים
למלאכת המשכן ע"ש ,והיה למשכן אחד
גמטריא י"ג נגד אלהים שהוא אחד ואין
זולתו ,ע"ש.
והן הן הדברים שאמר הקב"ה ,ככל אשר
אני מראה אותך ]את[ תבנית המשכן
וגו' ,דזה מורה על ההשגחה כנ"ל בצרור
המור ,וגם י"ג דברים שבו מורים שאני
אחד בעולמי כנ"ל ,וכן תעשו ,ר"ל אתם ג"כ
תעשו הוראה לזה דהיינו ע"י קרבנות
שיקריבו במשכן ע"י י"ג כהנים ,מזה יהיה
הוראה שאני אחד כנ"ל בבחיי ,וגם ע"י
קרבנות מורידים השפע מלמעלה כנ"ל,
וג"כ הוראה על השגחה כנ"ל באריכות.
וא"כ שפיר מוכח מזה דקרבנות מורה על
אחדות ועל ההשגחה מאת הבורא ית'
כנ"ל ,וא"כ שפיר אמר ר' פלוני הלכה כבן
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פזי מקרא ככל אשר אני מראה אותך ,דזה
הוא כלל גדול מקרבנות דכתיב אחד היינו
יחיד בעולמו ,ומקרבנות גופא מוכח
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השגחה כנ"ל באריכות ודוק וקצרתי) .ועיין
לעיל בבית אדני חדר ג' )הוא בבית המלך חדר
א' כנ"ל( מ"ש על מאמר הנ"ל(.

פרשת אמור
במדרש רבה פכ"ו סי' ו' סדר זו ,אמור אל
הכהנים ,הה"ד )תהלים י"ט י'( יראת
ה' טהורה עומדת לעד ,אמר ר' לוי מורא
שנתיירא אהרן מלפני הקב"ה זכה וניתנה לו
הפרשה הזו שאינה זזה ממנו ולא מבניו ולא
מבני בניו עד סוף כל הדורות ואיזה זו פרשת
המת שנאמר ויאמר ה' אל משה אמור אל
הכהנים בני אהרן בני אהרן עכ"ל.

ויש לדקדק מה היה קשה ליה דאמר הה"ד
יראת ה' וגו' ,ועוד מה היה היראה
שנתירא אהרן אשר מחמת זה זכה לפרשת
המת .והיפה תואר כתב שזהו שכתב
המדרש לעיל פ"ג סי' ז' ואתנם לו מורא
ויראני )מלאכי ב' ה'( ע"ש ,וקשה למה פרט
פרשת המת דווקא ע"י מורא זו ,דהא
באמת לעיל כתיב שזכה שבניו בני מומין
חלקו בקדשים מחמת זה ע"ש ,ואמאי כתב
הכא פרשת המת.
על כן נלע"ד לבאר היטב עפ"י מה דאיתא
שני טעמים דכהנים לא יטמאו למת,
חדא משום דנכנסו למקדש עיין בילקוט
סדר זו )רמז תרכ"ו( ,וחדא משום קדושת
עצמן דנקראו כהני ה' כדאיתא במפורשים

)עיין להלן בשם הרמב"ן( ,והנפק"מ ביניהם ,אי
מחמת שנכנסו למקדש א"כ כל זמן שבית
המקדש קיים שפיר מן הראוי שלא לטמא,
אבל בזמן שאין בית המקדש קיים אז
שפיר יוכל לטמא ,משא"כ להך דנקראו
כהני ה' וקדושים בעצמן ,וא"כ בכל עת הוי
הכהנים קודש דכיון דנקראו כהני ה' .והנה
זה תליא אי כהנים שלוחא דרחמנא נינהו
אז שפיר נקראו כהני ה' ,משא"כ אי כהנים
שלוחא דידן נינהו )עיין בזה בקדושין )כ"ג(:
ובנדרים )ל"ח ,((:א"כ מהיכא תיתי מיקרי
כהני ה' כיון דשלוחא דידן נינהו ,וזה פשוט.
תו אקדים מה דאיתא בספר תפארת
הגרשוני סדר בהעלותך ,אי אמרינן
כהנים משולחן גבוה קזכו )ביצה כ"א (.היינו
משום דכהנים שלוחא דרחמנא נינהו וא"כ
מזכה הקב"ה לכהנים ,אבל אי אמרינן
שלוחא דידן נינהו אין אנו אומרים משולחן
גבוה קזכו ,רק שהשי"ת צוה לנו ליתן
לכהנים המתנות חלף עבודתם ע"ש .וכתב
שם דמוכח דכהנים משולחן גבוה קזכו
וממילא שלוחא דרחמנא נינהו ,והיינו ממה
דאיתא במדרש רבה ויקרא פ"י סי' ג' משל
לבן מלכים שנתגאה לבו ולקח הסייף
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לחתוך את אביו ,א"ל פדגוגו אל תייגע את
עצמך תן לי ואני חותך ,הציץ המלך עליו
א"ל יודע אני להיכן היתה כוונתך מוטב
שיתלה הסרחון בך ולא בבני ,חייך מפלטין
דידי לית את זייע ומותר מפתורי את אכיל
כו' ,כך אהרן אמר אם בונים הם אותו
הסרחון נתלה בהן מטוב שיתלה הסרחון
בי ולא בישראל ,א"ל הקב"ה מן פלטין
דידי לית את זייע ומן המקדש לא יצא,
ומותר פתורי את אכיל והנותר מן המנחה
כו' ,וא"כ הרי חזינן דמשולחן גבוה קזכו
דאמר ומותר פתורי את אכיל ,ע"ש
בתפארת הגרשוני הנ"ל היטב.
תו אקדים מה דאיתא בהרמב"ן סדר זו,
הא דאמר אמור אל הכהנים בני אהרן,
ולא כתב אמור אל אהרן ואל בניו סתם,
הכהנים למה לי ,ללמדינו דאפילו בלא
ביאת מקדש לא יטמאו במת לעולם מצד
מעלתם שהם כהני ה' עכ"ל.
ולפ"ז מבואר המדרש הנ"ל היטב ,אמור
אל הכהנים ,וקשה קושית הרמב"ן
הנ"ל למה לי הכהנים ,לזה אמר הה"ד יראת
ה' טהורה מיראה שנתירא אהרן דהיינו אולי
יתלה הסרחון בבן המלך הקב"ה דהוא
ישראל ,אשר מחמת זה אמר מוטב שיתלה
הסרחון בי כנ"ל ,משום הכי זכה וניתנה לו
פרשה זה שאינה זזה ממנו ולא מבניו ולא
מבני בניו עד סוף כל הדורות ,עד סוף כל
הדורות דייקא ,ור"ל לעולם זכה לפרשה זו
אפילו בזמן שאינם נכנסים לבית המקדש,
והיינו כי מחמת יראתו שלא יתלה הסרחון
בבן המלך מלכים קב"ה דהם ישראל ,זכה
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משולחן גבוה דאמר לו קב"ה ומותר פתורי
את אכיל כנ"ל ,וא"כ ממילא הוי שלוחא
דרחמנא ומיקרי כהני ה' ,ומשום הכי
קדושתן מחמת עצמן ולעולם אל יטמאו
וכמ"ש הרמב"ן הנ"ל ,והנפק"מ שיהיה
לדורי דורות אפילו בזמן שאין בית
המקדש קיים כנ"ל באריכות ,וזה שסיים
המדרש הנ"ל שנאמר אמור אל הכהנים בני
אהרן ,ומיתורא הכהנים מוכח דהם כהני ה'
וקדושתן לעולם ,וזה זכה אהרן מחמת
יראתו שלא יתלה הסרחון בבן מלך כנ"ל
באריכות וק"ל.
ובזה מבוארים היטב מקראי הקודש ,אמור
אל הכהנים בני אהרן ואמרת אליהם
לנפש לא יטמא בעמיו ,וקשה שני אמירות
למה ,אמור ואמרת ,וגם הכהנים בני אהרן,
מי לא ידע כי הם בני אהרן .אבל לדברינו
הנ"ל יובן היטב ,אשר יש לדקדק עוד,
הבעל הטורים כתב ואמרת בגימטריא
לדורות ע"ש ,ואמאי מרמז טפי לדורות
הכא מכל שאר פרשיות התורה .אבל
לדברינו הנ"ל מבואר היטב ,והכי פירושו
אמור אל הכהנים ,ור"ל קודם כל תהא
אמירה לכהנים ,בני אהרן ,ר"ל שידעו שהם
בני אהרן ,וא"כ ממילא הם כהני ה' ,כי
אהרן זכה לזה מחמת שאמר מוטב שיתלה
הסרחון בי מבישראל כנ"ל באריכות ,וזהו
הכהנים שהם כהני ה' כנ"ל בהרמב"ן,
ואח"כ ואמרת אליהם לנפש לא יטמא ,דאז
אם תקדים אמירה להן שהם כהני ה'
מחמת בני אהרן כנ"ל ,ידעו כי גם לדורות
נהוג כן אף בזמן שאין בית המקדש קיים
כנ"ל באריכות .וזהו שפירש הבעל הטורים
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הנ"ל ואמרת בגימטריא לדורות ,ר"ל משום
הכי הקדים מקודם הדיבור שהם בני אהרן,
כדי לרמז להם הכא שזהו נמי לדורות
לנפש לא יטמא כנ"ל וק"ל.

*
במדרש ילקוט סדר זו )רמז תרכ"ו( וז"ל
אמור אל הכהנים בני אהרן ,מה
כתיב למעלה מן הענין ,ואיש או אשה כי
יהיה בהם אוב או ידעוני ,מה כתיב אחריו
אמור אל הכהנים ,מה ענין זה אצל זה .אלא
שצפה הקב"ה שעתיד שאול למלוך על
ישראל ולהרוג את הכהנים ולדרוש באוב,
אמר ר"י דסכנין בשם ר' לוי מלמד שהראה
הקב"ה למשה דור דור ודורשיו כו' דור
ומלכיו ,והראהו את שאול ואת בניו נופלין
בחרב ,אמר לפניו רבש"ע מלך ראשון
שיעמוד על בניך ידקר בחרב ,אמר לו משה
ולי אתה אומר ,אמור אל הכהנים שהרג
שמקטרגין אותו עכ"ל ע"ש .והנה המדרש
הזה אומר דרשוני ,חדא כיון שאמר ר"י
מלמד שהראה כו' ,והיינו מכח סמיכות
הנ"ל למד דבר זה ,והיינו כיון דכתיב אמור
אל הכהנים ,ומאי אמור אל הכהנים לפי
הסמיכות שפירש הילקוט הנ"ל ,ומשום
הכי אמר שאמר לו הקב"ה אמור אל
הכהנים שהרגו כנ"ל ,וא"כ על כרחך משה
היה שואל דסביר מחמת אוב נהרג ,דאל"כ
אין לו סמיכות לשלמעלה ,וא"כ קשה
מדוע באמת היה קשה למה ידקר בחרב
הא שלא כדין שאל באוב .ועוד למה אמר
מלך ראשון ,מאי נפק"מ בזה) ,ובזה כבר
התעוררו שאר מפרשים ע"ש( .ועוד מאי
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תשובה השיב לו הקב"ה ולי אתה אומר
אמור אל הכהנים ,בקיצור הוי להשיב על
הריגת הכהנים נהרג ,והנהו שתי אמירות לי
אתה אומר אמור אל הכהנים ,אין לו מובן
כלל.
ונ"ל לבאר דרך דרוש היטב ,ואקדים לי
הסוגיא דסנהדרין דף נ"ג ע"א,
דאיתא התם א"ל ר"ז לאביי שאר הנסקלין
דלא כתיב בהו סקילה דגמרי מאוב וידעוני
במאי גמרי' במות יומתו גמרי או בדמיהם
בם גמרי ,א"ל בדמיהם בם גמרי דאי במות
יומתו גמרי דמיהם דמיהם למה לי .נמצא
דמיהם בם דכתיב באוב וידעוני קאי
להורות דשאר דמיהם הנאמר במקום אחר
נמי בסקילה.
ועוד י"ל דמיהם בם איצטריך באוב
וידעוני ,אף אי דניליף ממות ימותו
על שאר הנסקלין ,והיינו עפ"י מה דאיתא
לקמן דף ס"ה ע"א במתני' בעל אוב כו'
וידעוני כו' הרי אלו בסקילה ,והנשאל בהם
הרי אלו באזהרה ,ופירש"י והנשאל בהם
שבא ושואל בהם להגיד לו דבר העתיד
כגון שאול ,באזהרה דאל תפנו אל האובות
עכ"ל .והקשו תוס' שם ד"ה והנשאל כו'
דאי אל תפנו אזהרה לנשאל א"כ יהא
בכרת דכתיב בפ' קדושים והנפש אשר
תפנה וגו' והכרתי אותה ,ע"ש היטב .אך
י"ל כיון דכתיב דמיהם בם באוב וידעוני,
א"כ ממעט דמיהם בם ולא בנשאל,
דהנשאל אינו רק באזהרה בעלמא ,כן י"ל
לכאורה .וא"כ לפ"ז אי אמרינן שאר
הנסקלין ילפינן ממות יומתו ,א"כ מוכח
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מדמיהם בם דהנשאל אינו רק באזהרה
כנ"ל ,אבל אי לא ילפינן ממות יומתו שאר
הנסקלין ,א"כ איצטריך דמיהם בם לגזירה
שוה לשאר נסקלין ,ולא מוכח דהנשאל
אינו רק באזהרה כקושית תוס' הנ"ל.
תו אקדים מה דאיתא עוד שם בסנהדרין
דף נ"ג ע"א ,א"ל ר"א מדיפתי לרבינא
ואי במות יומתו גמרי מאי קא קשיא ליה
כו' ,א"ל שאר הנסקלין גופא קא קשיא
ליה ,דאי במות יומתו גמרי עד דגמרי מאוב
וידעוני לגמרו מאשת איש ,ופירש"י דאינו
רשאי למושכה להחמיר הלכך בדמיהם בם
גמרי ע"ש .והקשו תוס' ד"ה דאי במות
יומתו גמרי וכו' א"כ גזירה שוה מאי אהני
דבלא"ה סתם מיתה חנק ,וי"ל דלאו דוקא
מאשת איש דאיכא למימר דליגמר מרוצח
דהוי בסייף עכ"ל.
והנה לעיל דף נ' ע"א וע"ב מפלפל הגמ'
אי סייף חמור או סקילה חמורה
עיי"ש ,וא"כ אי סקילה חמורה שפיר קשה
קושיא הנ"ל ,דאי במות יומתו גמרי ליליף
מרוצח בסייף כמ"ש התוס' הנ"ל ,אבל אי
סייף חמור א"כ לא קשיא דליליף מרוצח
דהוי בסייף ,הא אין אתה רשאי למושכה
ולהחמיר כדאיתא בגמ' הנ"ל וברש"י
עיי"ש הסוגיא היטב ,וממילא שפיר י"ל
דגזירה שוה ילפינן ממות יומתו ,ודמיהם
בם דכתיב באוב וידעוני קאי למעט בם
דווקא דמיהם ר"ל חייב מיתה ,משא"כ
בנשאל אינו רק אזהרה כנ"ל.
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והנה שם בסנהדרין דף נ' ע"ב איכא לימוד
אחד דסקילה חמורה מסייף מקל
וחומר דחנק חמור מסייף ,דאב ואם
דהוקש כבודם לכבוד המקום ומכה אותם
בחנק ע"ש ,וסקילה חמורה מחנק
מדאפקיה רחמנא ארוסה מכלל נשואה
לסקילה ,א"כ מכל שכן דחמור מסייף הקל
מחנק עיי"ש לר"ש .אך בתוס' שם דף נ'
ע"א ד"ה אדרבה חנק חמור וכו' הקשו הא
בכיצד הרגל )ב"ק כ"ה (.אמר קל וחומר
לשכינה י"ד יום עיי"ש .אמנם במס' ב"ב
דף קי"א ע"א בתוס' ד"ה ק"ו וכו' בשם
ר"ת דבספרי ובתוספתא גרסינן קל וחומר
למלך וכהן י"ד יום ,דהיינו משה שהיה
מלך וכהן ע"ש.
נמצא לפ"ז אי משה היה מלך שפיר מוכח
דסקילה חמורה מסייף מק"ו הנ"ל,
דכיון דחנק חמור דאיכא במכה אביו
דהוקש כבודו לכבוד המקום כנ"ל ,מכל
שכן דסקילה החמורה מחנק דחמור מסייף
כנ"ל ,וקל וחומר י"ד יום קאי למשה שהיה
מלך וכהן כנ"ל ,ולפ"ז שפיר לא נוכל ליליף
שאר הנסקלין ממות יומתו ,דאיכא למיגמר
מרוצח דסגי בסייף כנ"ל ,משא"כ אי משה
לא היה מלך )כדעת קצת מפורשים ,ויהי
בישורן מלך קאי על הקב"ה כפירש"י )דברים
ל"ג ה'(( ,וא"כ ממילא קל וחומר קאי על
השכינה י"ד ימים ,וא"כ לפ"ז לא מוכח
דחנק חמור מסייף ,והוא הדין סקילה לא
חמור מסייף רק סייף חמור ,וא"כ לא נוכל
למיליף מרוצח דסייף ,דאין אתה רשאי
למושכה להחמיר כנ"ל .וא"כ שפיר נוכל
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למילף שאר הנסקלין ממות יומתו ,ואייתר
לן דמיהם בם גבי אוב וידעוני למעט
הנשאל כנ"ל באריכות.
ולפ"ז זהו התחלת המדרש הנ"ל אמר
משה מלך ראשון ,ר"ל דמשה היה
סובר דשאול נהרג מחמת ששאל באוב,
דעל נוב עיר הכהנים היה לו תירוץ אין
שליח לדבר עבירה כדאית במפורשים
מזה ,ומשום הכי כיון שרמז לו הקב"ה הכא
ואיש או אשה כי יהיה בהם אוב כו' ,היינו
ששאול ישאל באוב כנ"ל בסמיכות בילקוט
הנ"ל ,ע"ז הקשה משה מלך ראשון ,ר"ל
דהוא היה מלך ראשון ואני לא הייתי מלך,
וממילא צ"ל הקל וחומר לשכינה י"ד ימים,
וא"כ לא מוכח דסקילה חמור מסייף מק"ו
מחנק דחמיר מסייף דהוקש כבודו לכבוד
המקום ,הא אמרינן ואביה ירק כו' ק"ו
לשכינה י"ד ימים כנ"ל בתוס' ,וכיון דסייף
חמיר א"כ שפיר נוכל למיליף שאר
הנסקלין ממות יומתו מאוב ,וא"כ למה לי
דמיהם בם באוב ,אלא ודאי למעט הנשאל,
וא"כ אמאי ידקר בחרב ,הא שאול לא היה
רק הנשאל באוב דאינו רק באזהרה
כפירש"י הנ"ל בסנהדרין דף ס"ה כגון
שאול כנ"ל ,דליכא למימר דהוה אמינא
ליליף מרוצח בסייף ,הא אין אתה רשאי
למושכה להחמיר כנ"ל ,ועיין בסוגיא
דסנהדרין הנ"ל דף נ"ג היטב ובין תבין את
אשר לפניך דרך דרוש.
וע"ז שפיר השיב לו הקב"ה ולי אתה אומר
כו' ,כאשר אבאר דהנה איתא עוד
שם בסנהדרין דף נ"ג )ע"א( אלא מאי
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בדמיהם דמיהם גמרי מות יומתו למה לי,
כדתניא מות ימת המכה רוצח הוא אין לי
אלא במיתה הכתובה בו ,מניין שאם אתה
אינו יכול להמיתו במיתה הכתובה בו
שאתה ממיתו בכל מיתה שאתה יכול
להמיתו ,תלמוד לומר מות יומת המכה
מ"מ עכ"ל ,ולכאורה קשה למה לא ניליף
מרוצח .אך כבר משני ע"ז בסנהדרין דף
מ"ה ע"ב ודף ע"ב ע"ב דליכא למיליף
מרוצח דהוי שני כתובים הבאים כאחד ואין
מלמדין רוצח וגואל הדם ,אבל בשאר
מקומות הוה אמינא בעינן קרא כדכתיב
ע"ש ברש"י ובגמ' .תו אקדים מה דאיתא
בקדושין דף מ"ב ע"ב אין שליח לדבר
עבירה ,ופריך וניליף ממעילה דיש שליח,
ומשני דהוי מעילה וטביחה ומכירה שני
כתובים הבאים כאחד ואין מלמדין ע"ש
היטב .ולפ"ז ממילא כיון דמשה הקשה
נליף שאר הנסקלין ממות יומת ,וקשה הא
זה בעינן שאתה ממית אותו בכל מיתה
שאתה יכול ,וצ"ל דזה נליף מרוצח ,וקשה
הא הוי רוצח וגואל הדם שני כתובים ,וצ"ל
שני כתובים שפיר מלמדין ,ולפ"ז מוכח
דיש שליח לדבר עבירה ממעילה וטביחה
ומכירה כנ"ל ,ולפ"ז חטא שאול בהריגת
הכהנים ,אף דהוא לא הרגם ,אבל יש שליח
לדבר עבירה והוי כמו שהורגם .וזהו
שהשיב לו הקב"ה ולי אתה אומר ,ר"ל מה
שאת אמרת לי ששני כתובים מלמדין ,זאת
אמור אל הכהנים שהרגם ,שהם מקטרגין
אותו ,ר"ל אם תאמר כן אל הכהנים אז
יקטרגו על שאול ,כי אין לו תירוץ שלא
הרגם ,הא יש שליח לדבר עבירה אי שני
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כתובים מלמדין כנ"ל באריכות ,ואם תאמר
אין מלמדין שני כתובים ,א"כ ממילא
איצטרך מות יומת שאתה תוכל להמית
כמה שאתה יכול ,דמרוצח ליכא למילף
דהוי ג"כ שני כתובים ואין מלמדין כנ"ל,
ודמיהם בם איצטרך לגזירה שוה לשאר
נסקלין כנ"ל ,אבל לעולם הנשאל חייב
כנ"ל ,וממה נפשך היה חטא לשאול כנ"ל
באריכות ודוק) .ואף דבהדיא איתא מתני'
בסנהדרין דף ס"ה )ע"א( הנשאל פטור
)ממיתה( ,אבל עיין במדרש רבה סדר זו )פ'
כ"ו ,ז'( ובילקוט שמואל )רמז קל"ט( דכתבו
בהדיא דמחמת ששאל באוב חייב מיתה,
ע"ש דחשיב חטא זה בתוך שאר חטאים
שהיה לשאול דנתחייב מיתה מחמתו ,ועיין
היטב ולא כתבתי רק דרך דרוש(.

*
מדרש תמוה )הובא בס' בגדי אהרן פ'
בהר( השייך לסדר זו וז"ל ויקוב בן
האשה הישראלית ,כמה דאת אמרת )מלכים
ב' ,י"ב י'( ויקוב חור בדלתו ,מלמד שעשה
נקב בדלית ועשה אותו רי"ש ,שעשה מן
אח"ד אחר ,ומהיכן בא לו את זה ,לפי
שנאמר וינצו במחנה ,אמר שנהרג אביו
בשם ע"י משה ,אמר מי שנאמר בו אל
רחיום וצדיק יהרג אדם ,מיד ויקוב השם
עכ"ל .והוא תמוה מאד ,למה היה עושה מן
אחד אחר ,והוי סגיא להכחיש כי אינו
רחום וצדיק )ועיין בבגדי אהרן הנ"ל מה
שתירץ ע"ז( .ולי קשה ביותר מה שאמר
ומהיכן בא לו את זה לפי שנאמר וינצו
במחנה אמר שנהרג אביו בשם ע"י משה,
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האיך נרמז לו בהא וינצו במחנה שהרג
בשם ,אף שנשמע לו כי הוא בן במצרי
שהרג משה ,אבל מנא ידע עדיין שנהרג
בשם ,כי אין שייכות למחלוקתן אשר היה
להם במחנה רק אי יוכל ליטע אהלו
במחנה דן או לא כפירש"י ,אבל כיצד היה
הריגת אביו המצרי בזה אין נפק"מ
למחלוקתן במחנה .ועוד קשה הא מקרא
מלא הוא בסדר שמות )ב' י"א( וירא איש
מצרי מכה עברי ,וא"כ הרי יש טעם למה
הרגו ,ואי על זה אינו כדאי להרגו ,א"כ למה
צריך לומר מי שנאמר בו אל רחום כו',
בלא"ה נמי אין מן הראוי שהשם יהרג אדם
שלא כדין) ,ועיין בבגדי אהרן הנ"ל שלא
דיבר מזה כלל ,ובאמת כל אלה תמוה הוא(.
ונ"ל לבאר היטב עפ"י מה דאיתא במס'
מגילה דף ט' ע"א ,מעשה בתלמי
המלך שכינס שבעים ושנים זקנים כו'
ואמר להם כתבו לי תורת משה רבכם ,נתן
הקב"ה כו' והסכימו כולן לדעת אחת
וכתבו לו אלהים ברא בראשית ע"כ.
ופירש"י שלא יאמר בראשית שם הוא ושני
רשויות הן וראשון ברא את השני עכ"ל.
ואיתא במפורשים בשם המקובלים )ספר
הפליאה פ' בראשית( למה באמת כתבה
התורה מתחלה מלת בראשית ,דבא
להורות כי מתחלת הבריאה נגזר על
ישראל להיות במצרים ,כדאיתא במקובלים
מלת בראשית נוטריקון ב"ת ר"י א"ש,
ישראל שנקראו בת יהיו ר"י שנה במצרים
שנקרא אש ע"ש )בבגדי אהרן ובספרו מטה
אהרן כמה פעמים מזה( .אמנם אנכי
הקשיתי לפ"ז קשה קושית הרמב"ם
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בהלכות תשובה )פ"ו ה"ה( דהקשה למה
נענשו המצרים על ששעבדו בישראל ,הא
נגזר כן מאת ה' ב"ה ועבדום ועינו אותם,
ותירץ שם דכלום נגזר בארץ מצרים דוקא
ע"ש באריכות ,ולפי הנ"ל הרי שפיר נגזר
להיות כן במצרים דוקא ,דכיון דכתיב
בראשית מקודם היינו על כרחך ב"ת ר"י
א"ש שנגזר מתחלת הבריאה להיות ישראל
שנקראו בת במצרים שנקראו אש ר"י שנה
כנ"ל.
תו אקדים שני הקדמות ,חדא הא דאיתא
במקובלים )ילקוט ראובני פ' שמות( משום
הכי הרג משה המצרי ,שהיה המצרי גלגול
קין והוא היה גלגול הבל .אך ע"ז קשה הא
קין עשה תשובה כדאיתא במדרש רבה
בראשית )כ"ב י"ג( אמר קין לאדם הראשון
עשיתי תשובה ונתפשרתי ע"ש .והנה
תשובה לא מהני רק עפ"י מדת החסד
והרחמים ,כי עפ"י מדת הדין נפש
החוטאת היא תמות ,וכדאיתא במדרש
סדר זו )עי' ויק"ר כ"ט ג'( והובא ברקנ"ט
פרשה זו וז"ל ,בשעה שהקב"ה עולה ויושב
על כסא הדין כו' מדת הדין עומדת על
שמאלו ומדת הרחמים עומדת על ימינו
ומריבות זו עם זו ,מדת הדין אומרת שפוט
עולמך בדין שלם לרשעים כפעלם ,ומדת
הרחמים אומרת אם עונות תשמור כו' ה'
מי יעמוד ,מדת הדין אומרת הוא רשע
בעונו יומת ,ומדת הרחמים אומרת לא
אחפוץ במות רשע כו' ע"ש באריכות ,וא"כ
עפ"י מדת החסד והרחמים יוכל למחול
הקב"ה על עונו של אדם ,משא"כ עפ"י
מדת הדין.
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ותו אקדים מה דהוא שנתחייב המצרי
הריגה מפשטא דקרא בסדר שמות
)ב' י"א( וירא בסבלותם וירא איש מצרי
מכה איש עברי ,והיינו מחמת שנגש עליו
להתייגע בעבודה ושעבוד מכה אותו וזה
פשוט .וכתיב שם )פסוק י"ב( וירא כי אין
איש ,ופירש"י שאין עתיד להתגייר ממנו
ע"ש ,ולכאורה קשה לי הא זה בן אשה
הישראלית הי' מתגייר ויצא מאותו מצרי
כדפירש"י בסדר זו )כ"ד י'( ע"ש .ואח"כ
ת"ל מצאתי קושיא זו בש"ך על התורה
סדר זו והניח בקושיא ע"ש ושמחתי.
אבל י"ל עפ"י מה דאיתא בתרגום יונתן
בסדר שמות )שם( וז"ל ,ואיסתכל
משה כו' והא לא קאים מן ההוא מצראי
גבר גיור ולא דעביד תתובא מן בני בנוי עד
עלמא כו' עכ"ל ,ולפ"ז שפיר ,אף דזה יצא
ממנו ,אמנם הוא הדר כפר בעיקר כדכתיב
ויקוב השם כנ"ל דעשה מן אחד אחר,
ושוב לא עשה תשובה כנ"ל בתרגום מן בני
בנוי עד עלמא ,ומשום הכי הרגו וק"ל.
ובמדרש רבה סדר שמות )א' כ"ט( איתא
עוד פירוש ,וירא כי אין איש,
ראה שאין איש שיזכיר השם עליו להרגו,
והזכיר הוא השם עליו והרגו ע"ש.
ובזה מבואר היטב המדרש הנ"ל ,ויקוב בן
אשה הישראלית כמד"א ויקוב חור
בדלתו ,מלמד שעשה נקב בדלת ועשה מן
אחד אחר כנ"ל ,וע"ז שפיר אמר מהיכן בא
לו את זה ,וע"ז אמר שפיר לפי שנאמר וינצו
במחנה ,ושם רצה ליטע אהלו במחנה דן
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ואמרו לו לבית אבותם כתיב כפירש"י,
ומשם נתודע לו כי הוא בן איש המצרי,
)משא"כ מקודם היה סבור שגם הוא
מבעלה ישראל ,שהיה הישראל אחיו אשר
מריב עמו ,כדאיתא בש"ך בסדר זו בהדיא
בשם הזוהר )דף ק"ו (.ע"ש היטב( ,וכיון
שנשמע לו שהוא בן המצרי היה קשה לו
לפ"ז מאי וירא כי אין איש ,דליכא למימר
ראה שאינו יצא ממנו מי שעתיד להתגייר,
הא יצא הוא כקושיא הנ"ל .אלא ודאי צ"ל
וירא כי אין איש מי שיזכיר השם עליו
להרגו כנ"ל ,וא"כ הרי הרגו בשם ,וזה
שאמר שנהרג אביו ע"י משה בשם .ומשום
הכי אמר מי שנאמר בו אל דהוא חסד
כנודע ,ורחום וצדיק דהוא מדת הרחמים,
יהרג אדם ,דהא עפ"י מדת החסד והרחמים
מהני תשובה ואמר לא אחפוץ במות
הרשע כנ"ל וא"כ ממילא היה מהני תשובת
קין ,וא"כ לפ"ז למה הרגו והסכים עמו
השי"ת כיון שהרגו בשם כנ"ל .אלא ודאי
צ"ל הריגה היה מחמת שהכה את העברי
ואונסו לשעבודא וסבלות כדכתיב וירא
בסבלותם והנה איש מצרי מכה עברי כנ"ל,
וקשה הא גזירה היה מן השמים ועבדום
ועינו ,וא"כ משום הכי כדין עשה שעינו
אותו בשעבוד כקושית הרמב"ם הנ"ל ,וצ"ל
כתירוצו דכלום נגזר בארץ מצרים דווקא
כנ"ל ,וקשה הא שפיר נגזר במצרים דווקא
כיון דכתיב בראשית קודם אלקים והוא
ב"ת ר"י א"ש שישראל שנקראים בת יהיו
ר"י שנה במצרים שנקראים א"ש כנ"ל
באריכות .אלא ודאי דמלת בראשית כיון
דכתיב קודם נמי שם הוא ,ובזה שפיר טעה
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בשטותו באומרו אחד הוא אחר ,כי שני
רשויות הן ואחד ברא השני כפירש"י הנ"ל
במגלה ,ומשום הכי מיד ויקוב השם
שעשה מן אחד אחר ,שנקב הדל"ת ועשה
רי"ש כנ"ל במדרש .אבל שקיל למטרפסיה
שרגמוהו אותו באבנים ,כי ח"ו בראשית
אינו השם ,רק כאידך דרשות בשביל
ישראל שנקראים ראשית נברא העולם
וכדומה שאר מדרשות עיין בהם )עי' רש"י
בראשית שם( ,ומבואר המדרש הנ"ל היטב
ודו"ק.
לזיכרון מה שאמרתי סדר אמור
מסורה אחת ו' פעמים והוא ,והוא אשה
בבתוליה יקח )ויקרא כ"א י"ג( ,והוא
לקברות יובל )איוב כ"א ל"ב( ,והוא עבר
לפניהם )בראשית ל"ג ג( ,והוא מחולל מפשעינו
)ישעיה נ"ג ה( ,והוא שב מן הפסילים )שופטים
ג' י"ט( ,והוא רחום יכפר עון )תהלים ע"ח ל"ח(.

ואמרתי כך ,ומקודם אבאר דברי רבי יעקב
בפרקי אבות פרק ד' )מי"ז(
באומרו ,הוא היה אומר יפה שעה אחת
בתשובה ומעשים טובים בעוה"ז מכל חיי
עוה"ב ,ויפה שעה אחת של קורת רוח
בעוה"ב מכל חיי העוה"ז .ודקדקו רבים
דקשיא רישא אסיפא ,דברישא קתני
תשובה ומעשים טובים יפה מכל חיי
עוה"ב ,ופשיטא דחיי עוה"ב של קורת רוח
קאמר ,ובסיפא קתני ויפה שעה אחת של
קורת רוח בעה"ב מכל חיי עוה"ז ,ופשיטא
דחיי עוה"ז של תשובה ומעשים טובים
דקאמר )ועיין במדרש שמואל מזה(.
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ואמרתי כך ,ומקודם אציג פה עמדי מה
שבארתי פסוק בירמיה ד' א' ,אם
תשוב ישראל נאום ה' אלי תשוב ,ואם
תסיר שיקוציך מפני ולא תנוד .ויש לדקדק
דהו"ל למימר כה אמר ה' ,ולמה מפסיק
עם מלת נאום ה' באמצע .וגם מתחלה
אמר אלי תשוב ,והדר מסיים ולא תנוד.
וגם מאריך באומרו אם תסיר שיקוציך
מפני ,והוי סגי באומרו אם תשוב כמו
ברישא.
ונ"ל לבאר עפ"י מה דאיתא במקובלים
למה ולמי היה התכלית בריאת
האדם אשר הנשמה קדושה חצובה מתחת
כסא הכבוד ,דגוף הנגוף הלזה מלא רתיחת
מחשבות רעות ולהגדיל עון ולהרבות פשע
ומלכלך נשמתו ממה שהיתה ,והלא עדיף
היה לה שלא תבוא ותתענג בדשן נפשה
תחת כסא הכבוד .ותירצו כי זהו מחשקת
הקב"ה להטיב לברואיו יותר ויותר ,אם
תטיב מעשיה ברב אמיץ כח תכלית
השלימות ,אז תבואה למעלה גדולה וגבוה
יותר ויותר ממה שהיתה תחלה תחת כסא
כבוד ,תעלה למעלה לראש העלאות הרבה
לאלפי אלפים ורבבות עד אין סוף ,עד
אשר תבוא לפני רום הדרת פני מלך מלכו
של עולם ,והיה עיניו רואות את מוריו
עכ"ל .וכתב בעל אהבת השם )שער י"ג(
שזהו כוונת חז"ל )ברכות ל"ד (:במקום
שבעלי תשובה עומדין צדיקים גמורים
]אין[ יכול לעמוד ,עומדין דייקא ,ר"ל בעלי
תשובה הם עומדין במקום שהיו כבר תחת
כסא כבוד ואינם עולים למעלה יותר ,אבל
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צדיקים גמורים עולים למעלה וגבוה יותר
כנ"ל.
והנה באמת כל זה בעושה תשובה מיראה,
אבל בעושה תשובה מאהבה דאז
זדונות נעשו כזכיות ,ממילא וודאי אף הוא
עולה במעלות הסולם גבוה יותר ויותר
כנ"ל .והנה עיקר מאהבה הוא שעושה הכל
לשם ה' ב"ה בלתי שום פנייה אחרת כלל
כי אם לקיים דיבורו ית' שהוא ית' המצווה
לאמר עשה טוב ,וחשק לקיים מצותיו
ועבודתו וכנודע .והנה הגמ' )עי' יומא פ"ו.
ובפי' הרי"ף על עין יעקב שם( רמי כתיב )הושע
י"ד ב'( עד ה' ,וכתיב )שם פסוק ג'( אל ה',
ומשני כאן מאהבה אל ה' ,וכאן מיראה עד
ה' .והיינו י"ל עפ"י הנ"ל ,ע"י תשובה
מאהבה יזכה שיגיע למעלה יתירה גבוה
ויותר עד שתבוא נפשו לפני רום הדרת פני
המלך מלכו של עולם כנ"ל ,וזהו אל ה',
אבל ע"י תשובה מיראה לא יגיע רק עד ה'
וזהו תחת כסא הכבוד וכדאיתא ביומא )
פ"ו.(.
וזהו אומרו אם תשוב ישראל ,והתשובה
תהיה נאום ה' ,ר"ל מחמת דיבורו של
הקב"ה שהוא ציוה לקיים מצותיו וחוקיו,
ולזה חשק לשוב אל ה' ,ולא זולת פנייה
אחרת ,אז אלי תשוב ,אלי דייקא שיהיה
אל ה' ,שיזכה לבוא לפני הדרת מלך מלכו
של עולם כנ"ל ,אבל אם תסיר שקוצו לא
יהיה רק מפני שהוא מתירא מפני חרון
אפו ,וזהו מפני פנים של זעם כנודע ,אז
ולא תנוד ,ר"ל לא תנוד ממקומך הראשון
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שתגיע תחת כסא כבוד כאשר היית מקדם,
אבל לא תעלה מעלה מעלה כנ"ל ,והבן
וקצרתי.
כלל דברינו ,ע"י תשובה ומעשים טובים
תגיע הנשמה למעלה יתירה כאשר
היה מקדם ,כנ"ל .והנה הזוהר הקדוש )עיין
מגיד מישרים להב"י פ' בראשית ד"ה אור ליום השבת

י"ד לטבת( כתב כפשוטא משום הכי בא
הנשמה לעוה"ז כדי שלא יהיה לה נהמא
דכיסופא ,כי קודם בואה לא באה בשכרה,
כי עדיין לא עבדית שום פעולה טובה,
משום הכי באה לעולם לעשות מצות ובזה
באה בשכרה.
ולפ"ז זהו ביאור מאמר הנ"ל ,כיון
דמתחלה אמר ר' יעקב שם
ט"ז( התקן עצמך בפרוזור כדי שתכנס
לטרקלין ,ויהיה קשה לך א"כ מה יעזור,
הרי כבר היתה הנשמה בטרקלין קודם
ביאה לעה"ז וכנ"ל .לזה אמר עוד הוא היה
אומר יפה שעה אחת בתשובה ומעשים
טובים מכל חיי עוה"ב ,ר"ל חיי עוה"ב
אשר היה לה קודם בואה לעוה"ז כי היה
נהמא דכסופא ,משא"כ ע"י תשובה
ומעשים טובים כנ"ל בזהר .ועוד דע לך
יפה שעה אחת קורת רוח בעוה"ב מכל חיי
עוה"ז ,ר"ל קורת רוח של עוה"ב כעת אשר
בא לה מחיי עוה"ז ,הוא יפה ויפה מעוה"ב
שהיה לה מקדמת דנא ,דמקודם היה תחת
)משנה

נפש
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כסא כבוד ועכשיו היא עלתה במעלות
הסולם גבוה מעל גבוה עד הדרת פני מלך
מלכו של עולם כנ"ל ,ומכל חיי עה"ז הוא
מ"ם הסבה ,כמו מה' מצעדי גבר כוננו
)תהלים ל"ז כ"ג( ,וכן מנשמת אלוה יאבדו
)איוב ד' ט'( ודומיהם ,ר"ל מסבת זכות חיי
עוה"ז שסיגל במצות ומעשים טובים ,יפה
לו קורת רוח בעוה"ב מקדם קדמתה וכנ"ל
והבן וקצרתי) .א"ה ,בכת"י רבינו חסר ההמשך
לבאר קישור המסורה ,וחבל על דאבדין .אבל כדי
שלא להשאיר דברי תורתו קרעים קרעים ,אפשר
שנתכוין רבינו לבאר המסורה באופן זה" ,והוא אשה
בבתוליה יקח" ,רומז על הנשמה הטהורה שהאדם
מקבל מתחת כסא הכבוד ,וע"ד אומרם ז"ל בחגיגה

)ט"ז (.דהנשמה נקראת "שוכבת בחיקו",
והתכלית היא "והוא לקברות יובל",
שלאחר ימי חייו כאשר יקברו את הגוף אז
תתעלה הנשמה" ,והוא עבר לפניהם"
ותשיג הרבה מעלות יתרות ממה שהיו לה
מקודם ,ואם ח"ו "והוא מחולל מפשעינו"
שנתלכלכה ע"י עבירות ,אז "והוא שב מן
הפסילים" שיעשה תשובה" ,והוא רחום
יכפר עוון" שיעשה תשובה מאהבה ,ואז
תשיג למעלה גבוה יותר .וכעין זה פירש
רבינו המסורה ב"בית המקדש" חדר ב'
בדרוש לשבת נחמו ,עי"ש ותמצא נחת(
)ליקוטים שכתב רבינו לזכרון בכ"י בית המדרש
]הנוכחי[ מס'  ,222ע' (15
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פרשת בהר
במקראי הקודש וידבר ה' אל משה בהר
סיני לאמר ,דבר אל בני ישראל
ואמרת אליהם כי תבואו אל הארץ אשר אני
נותן לכם ושבתה הארץ שבת לה' .ויש
לדקדק חדא מאי ענין שמיטה להר סיני
עיין פי' רש"י .ועוד מאי לאמר כיון דכתיב
דבר וגו' .ועוד מאי שבת לה' ,למה לא
פרט בשאר מצות שיהיו לה' ,וזהו טעמא
בעי.

והנה על ענין שמיטה להר סיני ,נוכל לומר
ע"פ מ"ש הפרשת דרכים בדרך
הענווה )דרוש י"ד( על פסוק בישעיה ס"ו
)פסוק ב'( ואת כל אלה ידי עשתה וגו' ואל
זה אביט אל עני ונכה רוח ,דקשה מאי
שייכות יש זה לזה .אמנם מבואר עפ"י מה
דאיתא במגלה פ"ד )דף ל"א (.אמר רבי יוחנן
כל מקום שאתה מוצא גבורתו של הקב"ה
שם אתה מוצא ענותנותו וכו' ,אף אנו
נאמר דה"נ הזכיר גבורתו של הקב"ה
דכתיב )שם פסוק א'( השמים כסאי וכו' ואת
כל אלה ידי עשתה ,הזכיר נמי ענוותנתו
באומרו ואל זה אביט אל אל עני אל עני
ונכה רוח עכ"ל.
והנה בטעם מצות השמיטה הוא ג"כ למען
הכרת גדולתו יתברך ,חדא לה' הארץ
ומלואה ,ולאו כל אשר אדם יחפוץ יוכל

לעשות כרצונו בה זולת לה' היא ,עיין
באלשיך ז"ל ובשאר מפורשים .ועוד טעם
איתא ממש דומה להנ"ל אבל יותר מבואר,
והיא בבחיי וז"ל ,כלל הענין הוא שאינו
רשאי האדם שינהוג בשדהו ובכרמו מנהג
אדון כלל אלא שיהיו כל פירותיו הפקר
לכל העולם כו' ,ולכך צוותה התורה מצוה
זו שיהיו כל מיני ממשלה והאדונות
שבתחתונים בטילים בעבודת הארץ ,כדי
שיתבונן האדם בלבו כי אין העיקר האדנות
והממשלה אלא לאדון הכל ב"ה עכ"ל.
ועוד איתא בש"ך על התורה טעם של
שביעית ,כדי שנדע שהקב"ה הוא המשגיח
בעולמו ,שלא יאמרו העולם כמנהגו נוהג,
ורצה הקב"ה ]להורות[ שהוא היפך הטבע
והכל בהשגחתו ,שהרי בשנה השביעית אין
בה זריעה ולא קצירה ויש בה כדי לאכול
ולשבוע והותר ,שנאמר )להלן כ"ה כ"א(
וצויתי את ברכתי ועשת את התבואה
לשלש שנים ע"כ .ועיין באלשיך ז"ל כי
שביעית מורה על חידוש עולם כמו שבת
בראשית ,עיין בסדר זו .וא"כ במצות
שביעית רצה הקב"ה להורות לנו כי הוא
אדון הכל ולו הממשלה ואין זולתו והוא
המשגיח בכל כנ"ל ,וזהו גדולתו יתברך ,על
כן הזכיר נמי במצוה זו בהר סיני ,לפי מה
דאיתא במדרש )עיין סוטה ה' .וילקוט שמעוני
יתרו רמז רפ"ד( בא וראה כמה גדולים נמוכי
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רוח לפני הקב"ה שהרי הרכין שמי השמים
על הר סיני וירד וידבר עמהם ולא הגביהו
עכ"ל ,וזהו ענוותנותו יתברך שהרכין שמי
השמים על הר סיני וירד ולא הגביהו.
וא"כ זהו אומרו וידבר ה' אל משה בהר
סיני לאמר ,ר"ל שיאמר להם נמי
במצוה זה מה שהיה בהר סיני ,דהיינו
שהרכין השמים וירד על הר סיני ולא
הגביהו ,ובזה יזכיר ענוותנתו יתברך ,ומאי
טעמא ,לזה אמר דבר אל בני ישראל וגו'
ושבתה הארץ וגו' ,והיינו שמיטה שזה מורה
על גדולתו יתברך כנ"ל ,ומשום הכי יראה
להזכיר ענוותנתו ג"כ ,כי במקום גדולתו
שם אתה מוצא ענוותנתו ,כנ"ל בפרשת
דרכים על פסוק בישעיה וק"ל.

*
אבל לבאר שאר דקדוקים הנ"ל ,על כן
אבאר עוד הפעם ענין שמיטה להר
סיני ,וממילא יבוארו שאר הקושיות בעז"ה.
ומקודם אציג פה עמדי מה דאיתא במדרש
ילקוט סדר זו )רמז תרנ"ח( אמר משה רבונו
של עולם למה נמסרו למלכיות ,א"ל מפני
שמחללין השביעית שנאמר )דה"י ב' ל"ו ,כ'(
ויגל את השארית מן הארץ עד רצתה הארץ
את שבתותיה כו' ,לפיכך א"ל הקב"ה למשה
רצונך שלא יגלו הזהירם על השמיטות
והיובלות כו' עכ"ל .ולכאורה הוא תמוה הא
עבדו עבודה זרה ושאר עבירות שעברו
שמצינו בנביאים ,והאיך תליא דווקא
בשביעית שיגלו מן הארץ.

נפש
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אמנם נ"ל לבאר לפי פשוטא ,דהנה
המפורשים הקשו

)עיין ספר דברי

חכמים ]המבורג תנ"ב[ שער התשובה פרק י"א

באריכות( האיך מאריך הקב"ה אפו לרשע,
או שמחל לו ע"י תשובה ,הא מלך שמחל
על כבודו אין כבודו מחול ,ותירצו דכולי
עלמא דיליה ושפיר יכול למחול כדאיתא
בפ"ק דקדושין )ל"א (:ע"ש .והנה כבר נזכר
לעיל טעם מצות השמיטה על חידוש
העולם ולהורות לה' הארץ ומלואה והוא
אדון הכל ,ולפ"ז מי שלא שמר השמיטה
מכחיש בזה שהארץ ומלואה לה' ,וא"כ
ממילא לא יוכל להאריך אף ומכל שכן
למחול ,דהא מלך שמחל על כבודו אין
כבודו מחול .ולפ"ז שפיר אמר הקב"ה אם
רצונך שלא יגלו ,והיינו שאוותר להם
ולהאריך להם אף על עבירות ,הזהירם
בשמיטות ,וא"כ בזה הורו כי לה' הארץ
ומלואה והכל שלו ובידו למחול ולהאריך
אף ,משא"כ אם בטלו השמיטות אז
ממילא נתגלגל עליהם להפרע מן העונות
שהיה להם מיד ולא להאריך להם עוד
וק"ל.
והנה כבר נזכר לעיל דקב"ה הרכין שמי
השמים על הר סיני וירד וידבר בם
ולא הגביהו ,ועל זה נמי קשה הא מלך
שמחל על כבודו אין כבודו מחול ,וצ"ל נמי
כולי עלמא דיליה ויכול למחול על כבודו
כנ"ל .תו אקדים מה דאיתא במדרש רבה
בראשית )פ' י"א סי' ה'( שאל האי מינא את
רבי עקיבא אם הקב"ה מכבד השבת האיך
מוריד גשמים ומשיב רוחות ,והשיב לו
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אמשול לך משל לשנים שדרים בחצר
אחת אוסרין זה על זה ,אבל אחד אינו
אוסר ,אף כאן הקב"ה לפי שאין רשות
אחרת עמו וכל העולם כולו שלו מותר בכל
העולם כולו כו' ע"ש ובפ' משפטים )פ' ל"א
סי' ט'(.
והן הן ביאור מקראי קודש הנ"ל ,וידבר ה'
אל משה בהר סיני לאמר ,ר"ל שידבר
עליהם מה שכבר היה בהר סיני שהרכין
שמי שמימה על הר סיני וירד ולא הגביהו,
וקשה הא מלך שמחל על כבודו אין כבודו
מחול ,וצ"ל כולי עלמא דיליה ,ומשום הכי
שפיר אח"כ תוכל לומר להם כי תבואו אל
הארץ אשר אני נותן לכם ,אני נותן דייקא,
דכולי עלמא שלו והוא הנותן ,ומשום הכי
ושבתה הארץ ,דמשום הכי יהיה מצות
השמיטה ,באשר לה' הארץ ומלואה כנ"ל.
ועוד ראייה דכולי עלמא דיליה ,שבת לה',
ר"ל שבת הוא נמי לה' ,הקב"ה שומר
שבת ,וקשה האיך מוריד גשמים ומשיב
רוחות ,אלא ודאי דכולי עלמא דיליה כנ"ל,
וא"כ שפיר הוזהרו במצות שמיטה שש
שנים תזרע וגו' וק"ל.

*
ובזה אפשר להבין מאמר בסנהדרין דף
ל"ט ע"א וז"ל ,א"ל האי מין לר'
אבוהו אלהיכם גחכן הוא דאמר ליחזקאל
)יחזקאל ד' ד'( שכב על צדך השמאלית ,וכתיב
)שם פסוק ו'( ושכבת על צדך הימנית וכו',
אדהכי והכי אתי האי תלמידא ,א"ל רבי מאי
טעמא דשביעתא ,א"ל השתא אמינא לכו

נפש

מלתא דשויא לתרווייכו ,אמר להם הקב"ה
לישראל זרעו שש והשמיטו שבע כדי שתדעו
שהארץ שלי הוא ,והם לא עשו כן אלא חטאו
וגלו ,מנהגו של עולם מלך בשר ודם שסרחה
עליו מדינה ,אם אכזרי הוא הורג את כולם,
ואם רחמן הוא הורג את חציים ,ואם רחמן
מלא רחמים הוא מייסר הגדולים שבהם
ביסורים ,אף כך הקב"ה מייסר את יחזקאל
כדי למרק עונותיהם של ישראל עכ"ל.

ודיקדקו המפורשים על ההוא תלמיד
דאתא ושאל מאי טעמא
דשביעתא ,קשה מאד על שראה שרבו
עומד בוויכוח עם האי מין בענין יחזקאל,
למה לא המתין לו עד שישיב תחלה לאותו
גוי ,ואח"כ ישאל ממנו מה שירצה .ועוד,
למה לא שאל ההוא תלמיד שאלה זו מאי
טעמא דשביעתא כבר מיום עמדו על
דעתיה .ולא עוד שאמר השתא ]אמינא[
לכו מלתא דשויא לתרווייהו ,כיצד הוי
מלתא דשוי לתרווייהו ,דהא לאותו תלמיד
היה תשובה בפני עצמו שזרעו שש וכו',
ולאותו המין השיב דהביא יסורין על
יחזקאל למרק עונותיהם של ישראל.
ולפי דברינו הנ"ל יבואר על נכון ,דהנה
המהרש"א מדקדק עוד ,מאי היה
שאלת המין כלל דאמר אלהיכם גחכן ,הא
טעמו מפורש בצדך בקרא ונשאת עון
ישראל וגו' ע"ש.
ונ"ל לבאר דהנה הזרע ברך שני
הקשה ,מאחר שמספר ת"ל ימים
ששכב יחזקאל הוא כדי למרק עונות של
)פרשתן(
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ישראל שחטאו ת"ל שנה וכמבואר באותו
ענין ,א"כ קשה כאן קושיא גדולה ועצומה,
דמאחר שבאו שבעים שנה של גלות בבל
לעומת שבעים שמיטות שהיו באותן ת"ל
שנה ועברו עליהם )עי' רש"י להלן כ"ו ל"ה(,
א"כ קשה בממה נפשך ,אם יחזקאל סבל
ונשא על עצמו כל הת"ל שנה ובכללן
השביעיות שבהם ,א"כ למה חזרו ישראל
להצטער בגלות שבעים שנה בשביל
שבעים שמיטות שעברו ,והרי יחזקאל
מירק אותם כמו שמירק עונותיהם בכל
הת"ל שנים ,ואם היו ישראל צריכין
בעצמם דווקא למרק עון שבעים שנה של
שביעיות שבהם ,א"כ לא נשארו על
יחזקאל למרק מן הת"ל שנה רק שלש
מאות ושישים שנה ,כי שבעים שנה נשאו
על עצמן בגלות בבל שבא כנגדן ,וא"כ
למה נצטער אותו צדיק על חנם שבעים
שנה יתירה ,דלא היה לו לשכוב על צדו
רק ש"ס שנה עכ"ל הזרע ברך הנ"ל.
אך לדברינו הנ"ל לא קשיא מידי קושיא
זו ,דהא כיון דבטלו השמיטות ממילא
לא היה אפשר כלל למרק עונותיהם
ולהתכפר ולמחול להם ,כי מלך שמחל על
כבודו אין כבודו מחול ,וכולה עלמיה דיליה
לא שייך להנך דביטלו שמיטות ,דאי לה'
הארץ ומלואה למה ביטלו שמיטות כנ"ל,
וא"כ ממילא היו צריכין לגלות ,כי ראה
וידע ה' ב"ה בגלות שם יחזרו בתשובה
ויודו כי לה' הארץ ומלואה ,כדכתיב בהושע
ב' )פסוק ט"ז( והולכתיה המדבר ודברתי על
לבה ,ופירש"י והולכתיה המדבר בגולה
שהוא כמדבר וציה ,ושם תשיב אל לבה כי
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טוב לה כשעשתה רצוני מכשמרדה בי
עכ"ל ,וכתיב בתריה )פסוק י"ז( ואת עמק
עכור לפתח תקוה ,ופירש נמי רש"י עומק
הגלות וכו' אתן לה לפתח תקוה שמתוך
אותן צרות תתן לב לשוב אלי עכ"ל ע"ש,
וכן מצינו הרבה פסוקים בנביאים דמחמת
הגלות יתעוררו לשוב ,וממילא יודו כי לה'
הארץ ומלואה ,וכדאיתא במדרש רבה
בהדיא באיכה )א' ז'( שחקו על משבתיה,
שהיו שובתים בגולה בשבתות וימים
טובים ושומטים בשביעית ,ואומות העולם
היו משחקים עליהם ואומרים בארצכם לא
שמרתם ועכשיו בגולה תשמוטו ע"ש ,וכן
פירש"י באיכה )שם( ,הרי דבגלות חזרו
והודו כי לה' הארץ ומלואה ,ומשום הכי
ממילא היה מהני למפרע היסורין של
יחזקאל ששכב על צדו ת"ל שנה ,על
עבירות שעברו בעבודה זרה וגלוי עריות
ושפיכות דמים כנודע )עיין יומא ט ,(:כי
הקב"ה היה מוחל ומתכפר להם ביסורין
של יחזקאל ,כי כולי עלמא דיליה ויכול
למחול כנ"ל .וכל זה היה דווקא לאחר
שגלו והודו כי לה' הארץ ומלואה כנ"ל,
משא"כ בקודם הגלות כיון שהם בעצמם
לא הודו בזה כי לה' הארץ כיון דבטלו
השמיטות ,א"כ לא היה קב"ה מוחל להם
ע"י יסורין של יחזקאל.
וא"כ לפ"ז לא קשיא מידי קושית זרע ברך
הנ"ל ,דיחזקאל שפיר שכב על צדו
ת"ל שנים למרק עונותיהם של ישראל
שחטאו בעבודה זרה ושאר עבירות באותן
ת"ל שנים כנ"ל ,אך אעפ"כ הם גלו מחמת
שבעים שמיטות שעברו ,כי זולת זה עדיין
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לא היה מועיל יסורין של יחזקאל כנ"ל .או
י"ל יחזקאל יוכל למרק שאר עבירות ,אבל
עון השמיטה צריך להיות על ידם דווקא,
כדי שיחזרו והודו לה' הארץ ומלואה וכולי
עלמא דיליה ,וכל זמן שעון השמיטה בידם
ומכחישין בלה' הארץ ומלואה א"כ לא
משכחת המחילה ,דמלך שמחל על כבודו
אין כבודו מחול ,כנ"ל באריכות וק"ל.
ולפי"ז י"ל זהו היה כוונת המין הנ"ל
באומרו אלהיכם גחכן ,אף דידע
סיפא דקרא ונשאת עון ישראל וגו' ,מ"מ
קשיא ליה קושית זרע ברך הנ"ל ,ומשום
הכי התחיל לאמר אלהיכם גחכן הוא ,כדי
לכנס עם ר' אבהו בדברים ,ואם יאמר לו
הרי מפורש בהדיא בקרא כנ"ל ,אז יפרש
לו קושייתו היטב ,ובזה יראה כי )לא( בחנם
נצטער אותו צדיק וכנ"ל על שבעים שנה
יתירה כנ"ל באריכות .ומפני שבא אותו
תלמיד וראה וידע כוונת המין באומרו
אלהיכם גחכן ,על כן רצה לרמז לרבו ר'
אבהו כוונת המין ,כדי שלא להשיב
דמפורש בקרא בהדיא ,ומשום הכי שאל
לו מאי טעמא דשביעית ,ובזה רמז לו ג"כ
על השביעיות שבתוך ת"ל ימים שנצטער
אותו צדיק ,כי אם היה למרק עונותיהם של
ישראל א"כ למה גלו וכנ"ל באריכות ,ובזה
הבין ר' אבהו קושית המין ג"כ .משום הכי
שפיר השיב אימא מלתא דשויא לתרוייהו,
אמר להם הקב"ה לישראל זרעו שש
והשמיטו שבע כדי שתדעו שהארץ שלי הם,
והם לא עשו כן ,ר"ל לא קיימו השמיטות,
אלא חטאו ,ר"ל חטאו ג"כ בשאר עבירות,
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ומשום הכי גלו ,כי בלא"ה היה אפשר
למחילת עונם או להאריך להם אף כנ"ל,
משא"כ ע"י השמיטה לא שייך זה ,כי מלך
שמחל על כבודו אין כבודו מחול ,והם
הכחישו כי כולי עלמא דיליה כנ"ל .ולפ"ז
ממילא מתורץ נמי קושית המין ,כי בנוהג
שבעולם כו' כך הקב"ה מייסר את יחזקאל
כדי למרק עונותיהם של ישראל ,וכל זה
לאחר שגלו על השמיטות ושוב קיימו
שמיטות בגלות והודו כי לה' הארץ
ומלואה ,משא"כ אי לא היו גלו ולא היו
חוזרים להודות ,לא משכחת להם מחילה
על עונות ,ומכל שכן בפרטות על עון
השמיטה כנ"ל באריכות ,ושפיר הוצריך
יחזקאל לשכב על צדו ת"ל שנה משום
עונות שלהם בעבודה זרה וגלוי עריות
וכדומיהן ,והם צריכין גלות בעון שמיטה
כנ"ל .אבל אותו המין הנ"ל וכן אותו
תלמיד היה סובר טעם השמיטה מחמת
עסק התורה וכיוצא בזה כמו שהאריכו
המפורשים ,ושפיר קשה להם כנ"ל .וזהו
שרימז התלמיד להקשות מאי טעמא
דשביעית ,עיקר כוונתו היה לרמז לרבו ר'
אבהו כוונת המין ,אבל גוף טעם שביעית
היה סובר כדי שיהיו פנויים מלעסוק
בתורה ,ומשום הכי לא היה קשה ליה
מקדמת דנא כלל ,אך השתא שפיר שאל
מאי טעמא דשביעית ,כדי לרמז נמי על
השביעית של ת"ל שנה הנ"ל ,כדי שיבין
קושית המין .ובאמת ידע והבין ר' אבהו,
ומשום הכי משני ליה טעמא דשביעית כדי
לידע שלה' הארץ ומלואה כנ"ל .ובזה
מתורץ נמי קושית המין ,די"ל כדמפורש
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בקרא ונשאת עון ישראל וגו' כנ"ל ודוק.
)ואח"כ מצאתי בעיון יעקב במס' שבת דף
קי"ט ,שכתב משום הכי השומר שבת
כהלכתו מוחלין לו כל עוונותיו ,דאם לאו
שומר שבת אינו מודה כי הכל שלו ,כי שבת
הוא מופת על חידוש עולם ,והוי מלך
שמחל על כבודו דאין כבודו מחול ,משא"כ
השומר שבת מודה דהכל שלו ושפיר יכול
למחול ע"ש באריכות ,והיינו כדבריי הנ"ל
לענין שמיטה ,ושמחתי(.

*
ובאלה הדברים אפשר לתרץ נמי הא
דהביאו המפורשים בשם המדרש
)מדרש זוטא איכה( בזו הסדר וז"ל ,אמרו
ישראל לפני הקב"ה כיון שהגלתנו בין
האומות בדין הוא שלא נשמור שבת עכ"ל,
)ועיין בילקוט ישעיה סי' מ' )רמז תמ"ג( ובדף
מ"ח ע"ד מזה( ,והוא תמוה מאד .ולדברינו
הנ"ל ניחא ,דהנה עיקר שמירת שבת הוא
נמי באשר ששת ימים עשה מלאכה וביום
השביעי שבת ,משום הכי אנו נמי שובתין,
וזהו עדות החידוש על מחדשו כנודע.
אך לפי מה שראיתי בזרע ברך ראשון סדר
בראשית שכתב וז"ל ,שמצאתי בשם
המדרש דמשה רבינו ע"ה השתדל שבת
לישראל במצרים באומרו אליו מי שיש לו
עבד אם אינו מניח לו יום אחד כו' )עיין
בזה מדרש רבה סדר שמות )פ' א' סי' כ"ח((,
אלא שחשש משה שמא יתן להם מנוחה
שאר יום אחד מששת ימי החול ,לכך נתן
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עצה לפרעה ליתן להם את יום השבת
כאלו מכוון לטובתו ,דבלא"ה אין סימן
ברכה במלאכת זה היום באשר מזל מאדים
שולט בו ביום ,זהו תורף המדרש ,עכ"ל
הזרע ברך הנ"ל .נמצא האיך הוא עדות מה
שאנו שובתין בשבת ,הא באמת י"ל משום
הכי אנו שובתין בשבת ,כי המלאכה בו
ביום אינו מוצלחת כי מזלו רע כנ"ל .אמנם
זה ליתא ,כי כבר ידוע שאנחנו בנים לה'
ב"ה ואנו יושבין תחת כבודו יתברך ולא
תחת המזלות ,וא"כ שפיר נוכל לעשות
מלאכה מוצלחת ,אך ורק עדות הוא כי בו
שבת ה' מכל מלאכתו וכנ"ל.
אך כל זה בהיות ישראל על מכונו ושרוים
על אדמתם ,משא"כ בחוץ לארץ אז
אנו קרואים עבדים ויושבין תחת המזלות,
כאשר האריכו בזה כמה מפורשים בכמה
מקומות ,ובזוהר )פ' לך דף פ"ד ,:ועיין גם זוהר
תרומה דף קנ"ב .(:וא"כ ממילא הדרא החשש
לדוכתיה ,אולי יאמרו מחמת כי אין סימן
ברכה בו ביום השבת לעשות מלאכה,
משום הכי אנו שובתין כנ"ל .וזהו שאמרו
ישראל רבש"ע כיון שהגלתנו בין האומות,
וא"כ אנחנו קרואים עבדים ויושבים תחת
המזלות כנ"ל ,ובפרט בחוץ לארץ היא
עיקר תחת מזלות כנודע ,א"כ בדין שלא
נשמור שבת כי שוב לאו עדות הוא ,די"ל
משום הכי אנו שובתין כי המלאכה אינה
מוצלחת באותו יום כנ"ל באריכות ודוק.
)ועיין בבגדי אהרן סדר ויקהל שהאריך
בסברה זו ג"כ על שאר מאמרים לענינו
שם(.
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במקראי הקודש )ויקרא כ"ו ג'( אם בחוקתי
תלכו ואת מצותי תשמרו ועשיתם
אותם ונתתי גשמיכם בעתם וגו' .ופי' רש"י,
אם בחקותי תלכו ,יכול זה קיום המצות
כשהוא אומר מצותי תשמרו הרי קיום
מצות אמור ,הא מה אני מקיים אם
בחוקתי תלכו שתהיו עמלים בתורה .ואת
מצותי תשמרו ,הוי עמלים בתורה ע"מ
לשמור ולעשות ולקיים כמ"ש ולמדתם
אותם ושמרתם לעשותם.

ויש לדקדק למה פרט דווקא ונתתי
גשמיכם וגו' לעמל בתורה ומצות,
גם למה עמל התורה יהיה בהכרח על מנת
לשמור ולקיים .ועוד יש לדקדק בלישנא
דקרא דאמר ונתתי גשמיכם בעתם ,הו"ל
למימר ונתתי הגשמים בעתם )ועיין בכל זה
כבר בספר כתנות אור סדר זו(.
ונ"ל לפענ"ד לבאר עפ"י מה דאיתא
במדרש רבה בראשית )פרשה י"א ,ה'(
שאל טורנופס הרשע את רבי עקיבא אם
הקב"ה מכבד השבת אל ירד גשמים ואל
ישיב בו רוחות ע"ש.
אבל י"ל עפ"י מה דאיתא במדרש
ברכות ל"ה (:על רומיא דקרא אחד
כתיב )תהלים כ"ד ,א'( לה' הארץ ומלואה,
וקרא אחד כתיב )שם קט"ו ,ט"ז( השמים
שמים לה' והארץ נתן לבני אדם ,כאן
)עי'

שעושין רצונו של מקום כאן שאין עושין
רצונו של מקום ,ופירשו המפורשים דר"ל
כשעושין רצונו של מקום אז לה' הארץ ,כי
אז השכינה שורה בתחתונים ,וכשאין עושין
רצונו של מקום אז השמים לה' והארץ נתן
לבני אדם ,שמסלק שכינתו למעלה כביכול.
תו אקדים מה דאיתא בפירקי דרבי
אליעזר )פרק ה'( כשעושין רצונו של
מקום אז בא המטר מאוצר הטוב והוא ירד
מן השמים ,כמו דכתיב )תהלים כ"ח ,י"ב(
יפתח לך ה' אוצרו הטוב את השמים ,אבל
כשאין עושין רצונו של מקום אז המטר מן
הארץ ולא מן השמים ע"ש) ,ועיין מזה
מ"ש בבית אדני חדר ג' )הוא ב"בית המלך" חדר
א' לחודש אלול(( .וא"כ לפ"ז לא קשיא מידי,
ממה נפשך אי עושין רצונו של מקום א"כ
גם ה' בתחתונים שוכן ,וא"כ הרי הוי
כבעה"ב דמטלטל בחצר שלו ,ואי דאין
עושין רצונו של מקום ח"ו ,א"כ הרי לא
בא כלל מן השמים רק מהארץ כנ"ל
בפרקי דרבי אליעזר ,ולא הוי מרשות
לרשות.
והנה עיקר דירתו יתברך בתחתונים הוא
מחמת התורה ,כדאיתא במדרש
רבה פ' תרומה )פרשה ל"ג ,א'( ויקחו לי
תרומה ,יש לך מקח שמי שמכרו נמכר
עמו ,אמר הקב"ה לישראל מכרתי לכם
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תורתי כביכול נמכר עמה שנאמר ויקחו לי
תרומה ,משל למלך שהיה לו בת יחידה,
בא אחד מן המלכים ונטלה וביקש לילך
אל ארצו וליטול אשתו ,א"ל בתי שנתתי
לך יחידה היא ,לפרוש ממנה אינה יכול,
לומר לך אל תטלנה איני יכול לפי שהיא
אשתך ,אלא זו טובה עשה לי שכל מקום
שאתה הולך קיטון עשה לי שאדור בתוכו
אצליכם כי אינו אוכל להניח את בתי ,כך
אמר הקב"ה לישראל נתתי לכם את
התורה ,לפרוש ממנה איני יכול ,לומר לכם
אל תטלנה כו' אלא בכל מקום שאתם
הולכים בית אחד עשה לי שאדור בתוכו
שנאמר ועשו לי מקדש וגו' עכ"ל .הרי
דקשה לפרוש כביכול מהתורה ,וכדאיתא
נמי ברז"ל )ברכות ח' (.אין להקב"ה אלא
בארבע אמות של הלכה ,ובמקום תורה
שם עוזו ,וא"כ ממילא במקום אין תורה
השכינה מסתלקת כי קשה לפרוש
מהתורה .והנה הלימוד בתורה הוא לשמה,
כמו דאיתא במס' תענית )ז' (.העוסק
בתורה שלא לשמה נעשית לו סם המות
שנאמר )דברים ל"ב ,ב'( יערוף כמטר לקחי
וגו' ,ואין עריפה אלא הריגה ע"ש )ועיין
מ"ש ע"ז באריכות בבית החכמה חדר א'
)לע"ע לא מצאנו שם ,אלא ב"פני שלמה" דרוש א'

לימים נוראים ,וב"בית מועד" חדר ד' לשמיני עצרת((.
ולפ"ז הן הן ביאור מקרא הקודש הנ"ל,
אם בחוקותי תלכו ,כפירש"י שתהיו
עמלים בתורה על מנת ואת מצותי תשמרו,
דהיינו לשמור ולקיים כנ"ל ,וא"כ ממילא
הוי לשמה ,כי מי שאינו לומד לשמה אין
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כוונתו לשמור ולקיים ,וזה פשוט .וא"כ כיון
שתתעסקו בתורה לשמה משום הכי ונתתי
גשמיכם ,גשמיכם דייקא ,ר"ל הגשם יבא
מאוצר הטוב מן השמים ,וזהו מקרי
גשמיכם ,אתם בפעולותיכם ומעשיכם
הטוב שעושין רצונו של מקום ,אתם
תפעלו הגשם הזה לירד מאוצר הטוב,
משא"כ כשאין עושין רצונו של מקום אז
לא בא הגשם מן השמים מאוצר הטוב רק
מן הארץ ,וזה לא נקרא גשמיכם ,כי לא
פעלתם שום דבר לזה ,משא"כ אם בא
הגשם מאוצר הטוב מן השמים אתם ע"י
מעשיכם פעלתם פעולה טובה זו לירד
מאוצר הטוב מן השמים והוי גשמיכם,
והבינהו.
ועוד תרויחו בעתם ,והיינו כפירש"י בלילי
שבתות ,ור"ל אם אתם עושין רצונו
של מקום ועוסקין בתורה לשמה ,א"כ
הקב"ה אצליכם כי קשה לפרוש כביכול
מהתורה כנ"ל במדרש ,וממילא אף כשבא
הגשם מן השמים וזהו מאוצר הטוב כנ"ל,
אפילו הכי יוכל לבא בשבת ,דכיון שהקב"ה
הוא ג"כ למטה בתחתונים כנ"ל והוי
כבעה"ב המטלטל בחצר שלו ,כי ה' ב"ה
למעלה בשמים וגם בתחתונים למטה כנ"ל.
משא"כ אם לא היו עוסקים בתורה אף
שעשיתם מצות מ"מ השכינה מסתלקת ,כי
קשה לפרוש מהתורה ,וגם הקב"ה אין לו
אלא ד' אמות של הלכה כנ"ל ,ואז אף אם
מחמת המצות ומעשים טובים תזכו
להגשם מאוצר הטוב מן השמים ,אבל
בשבת לא תזכו לזה ,כיון דהשכינה
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מסתלקת למעלה ואתם למטה והוי
מרשות לרשות ,וק"ל וקצרתי.

*
ובזה מבואר נמי מדרש ילקוט סדר זו
תרע"א( וז"ל ,ונתתי גשמיכם ,ונתתי אני
ולא ע"י מלאך ולא ע"י שליח ,גשמיכם ולא
גשמי כל הארצות ,וכן הוא אומר )איוב ה' ,י'(
הנותן מטר על פני ארץ ושולח מים על פני
חוצות עכ"ל .והוא תמוה ,חדא מאי נפק"מ
אי ע"י שליח או ע"י הקב"ה בכבודו
ובעצמו .ועוד מאי דאמר גשמיכם ולא
גשמי כל הארצות ,מה חילוק יש בין גשם
לגשם ,וראייתו שהביא וכן הוא אומר
הנותן מטר וכו' אין לו מכוון אל הקודם.
)רמז

אמנם לדברינו הנ"ל יבואר היטב ,רק
אקדים עוד מה דאיתא בגמ'
דתענית )ב' (.שלשה מפתחות שלא נמסרו
ביד שליח ואחד מהם הוא מפתח של
גשמים ע"ש ,והקשה הפרשת דרכים הא
אמרינן בגמ' )תענית י' (.הנותן מטר על ]פני[
)ה(ארץ ,בארץ ישראל ,ושולח מים על פני
חוצות ,בחוץ לארץ ,וא"כ חזינן שהקב"ה
שולח גשמים ע"י שליח בחוץ לארץ ,ותירץ
שם דהא דהקב"ה אינו מוסר המפתח היינו
מאוצר הטוב ,דשם יש רבויי גשמים ושפע
רבה ,וזהו דוקא ע"י הקב"ה כדכתיב )תהלים
כ"ח ,י"ב( יפתח ה' לך את אוצרו הטוב,
משא"כ בחוץ לארץ ששולח ע"י שליח אינו
מאוצר הטוב .עכ"ל הפרשת דרכים הנ"ל
ע"ש בדרך ה' )דרוש כ"א(.
והנה כבר נזכר לעיל אם ירד מן השמים אז
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הוא בא מאוצר הטוב ,והיינו אם עושין
רצונו של מקום כנ"ל בפרקי דרבי אליעזר,
וא"כ זהו דברי הילקוט הנ"ל ,אם בחקותי
תלכו ואת מצותי תשמורו וגו' ,והיינו עושין
רצונו של מקום ,אז ונתתי ,היינו אני נותן
ולא ע"י שליח וע"י מלאך .וא"ת מאי נפק"מ,
לזה אמר גשמיכם ולא גשמי שאר הארצות,
כי אם בא ע"י שליח הוא כמו גשמי שאר
הארצות דאינו מאוצר הטוב כנ"ל ,משא"כ
אם אני הנותן הוא בא מאוצר הטוב כנ"ל
בגמ' ובפרשת דרכים מפתח של גשמים
מאוצר הטוב אינו נמסר לשליח כנ"ל ,וזהו
נקרא גשמיכם שאתם במעשיכם פעלתם
אותו כנ"ל באריכות ,כי לולי עושין רצונו
של מקום איננו בא מאוצר הטוב וממילא
יוכל להיות ע"י השליח ג"כ ,משא"כ אם
עושין רצונו של מקום אז בא מאוצר הטוב
ואיננו משכחת ע"י השליח ,כי מפתח של
אוצר הטוב לא נמסר לשליח ,ושפיר אמר
ונתתי גשמיכם היינו אני ולא השליח כנ"ל
בילקוט .ולזה שפיר מביא ראייתו וכן הוא
אומר הנותן מטר על פני הארץ ושולח מים
על פני חוצות ,וא"כ קאמר ברישא הנותן
מטר על פני הארץ משמע בעצמו ,והדר
אמר ושולח מים וגו' משמע ע"י שליח,
אלא ודאי צ"ל דיש חילוק בין ארץ ישראל
דהגשמים ע"י הקב"ה בכבודו ובעצמו
באשר הוא בא מאוצר הטוב ,ובין חוץ
לארץ דאיננו מאוצר טוב ויכול להיות ע"י
שליח כנ"ל בפרשת דרכים ,וא"כ הרי שפיר
מוכח דיש חילוק בין גשמיכם ובין גשמי
שאר הארצות כנ"ל ודו"ק.
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ובאלה הדברים בארתי הסמיכות
הפרשיות ,מה כתיב למעלה
)ויקרא כ"ו ב-ג( את שבתותי תשמרו ומקדשי
תיראו אני ה' ,אם בחקותי תלכו וגו' ,ולפי
דברינו הנ"ל יבוא על נכון .דהנה לכאורה
יש לדקדק מאי את שבתותי תשמרו ,הו"ל
למימר השבת תשמרו.
אבל י"ל דהכי פירושו ,את שבתותי
תשמרו ,שבתותיי דייקא ,שבת שלי
שאני ג"כ משמר שבת כנ"ל במדרש .והנה
באמת במדרש הנ"ל תירץ על הקושית
המין אם הקב"ה שומר שבת למה מוריד
גשמים ומשיב רוחות ,היינו דכולי עלמא
דיליה כי מלא כל הארץ כבודו ומטלטל
בחצירו .והנה ע"ז הקשו המפורשים הא
כתיב )תהלים קט"ו ,ט"ז( השמים שמים לה'
והארץ נתן לבני אדם ע"ש .אבל לענ"ד לא
קשיא מידי ,דהנה איתא בש"ך פ' משפטים
בפסוק )שמות כ"ג ,י'( שש שנים תזרע את
ארצך ,כשאין אדם עושה מצות ומעשים
טובים בעוה"ז נוח לו שלא נברא ,א"כ
העולם לא נברא בשבילו ולה' הארץ
ומלואה ,אבל כשיעשה האדם מצות
ומעשים טובים ,לו נברא העולם שנאמר
והארץ נתן לבני אדם עכ"ל ע"ש .וא"כ
לפ"ז ממילא אם אינן עושין רצונו של
מקום א"כ נוח להם שלא נברא ולא נברא
העולם בשבילם ,וא"כ לה' הארץ ומלואה,
ושפיר מוריד גשמים ,ואם עושין רצונו של
מקום אז השכינה ג"כ בתחתונים בבית
המקדש כנ"ל ,ואז יש תירוץ אחר כי
מטלטל אדם מלא קומתו ,וכל העולם אינו
מלא קומתו של הקב"ה עיין בזה במדרש
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רבה בסדר משפטים )פרשה ל' סי' ט'( ,וא"כ
ממה נפשך לא קשיא מידי האיך מוריד
גשמים ,וגם לפרקי דרבי אליעזר הנ"ל
כשאין עושין רצונו של מקום הגשם בא מן
הארץ ולא מן השמים ,בלא"ה לא קשיא
מידי כנ"ל באריכות.
תו אקדים מה דאיתא במדרש רבה סדר
בראשית )פרשה ד' ,ד'( שאלה כותית את
ר' מאיר כו' א"ל אפשר ]אותו[ שכתוב
]בו[ )ירמיה כ"ג ,כ"ד( השמים והארץ אני
מלא ,היה מדבר עם משה מבין שני בדי
ארון ,א"ל ראה בבואה שלך ,ראתה אותה
גדולה ,א"ל הביא לי מראה קטנה ,ראתה
בבואה שלו קטנה ,אמר לה מה שאתה
בשר ודם אתה משנה אותך כמו שתרצה,
מי שאמר והיה העולם ב"ה על אחת כמה
וכמה ,הוי כשאני רוצה את השמים והארץ
אני מלא וכשאני רוצה אני מדבר מבין שני
בדי ארון עכ"ל ע"ש.
ולפ"ז יובן הסמיכות הנ"ל ,וזהו אומרו את
שבתותי תשמרו ,שבתותי תשמרו
דייקא ,דהיינו שבת שלי שאני ג"כ משמר
שבת כנ"ל ,וא"ת אם אני שומר שבת האיך
אני מוריד גשמים ומשיב רוחות ,דאין לומר
אני מלא כל הארץ כנ"ל ומטלטל אדם
מלא קומתו ואני כל העולם אינו מלא
קומתי כנ"ל ,קשה א"כ האיך דברתי מבין
שני בדי ארון וצמצמתי שכינתי בבית
המקדש כנ"ל .לזה אמר ומקדשי תיראו,
ר"ל תהיה מורא בלבבכם במקדשי ואל
תהרהרו אחרי בשביל זה ,דהא אני ה' ,ר"ל
אני ה' הכול יכול ,ואמאי לא אוכל לעשות

˘·Î

בתי

פרשת בחוקתי

כחפצי ,כשאני רוצה את השמים והארץ
אני מלא ,וכשאני רוצה צמצמתי שכינתי
מבין שני בדי ארון מקל וחומר של בשר
ודם כנ"ל במדרש ,וא"כ שפיר אמרתי את
שבתותי תשמרו דהיינו שבת שלי שאני
משמר שבת כנ"ל.
וא"ת דהא כשאין רצונו של מקום היא
מסלק שכינתו למעלה כנ"ל ואפילו
הכי מוריד גשמים ,לזה אמר אם בחקותי
תלכו וגו' ,ר"ל עושין רצונו ,אז ונתתי
גשמיכם וגו' ,היינו גשמיכם ולא גשמי של
שאר הארצות כנ"ל בילקוט ,דהיינו מאוצר
הטוב ומן השמים כנ"ל ,משא"כ אם אינם
עושין רצונו אז באמת אין בא מן השמים
מאוצר הטוב רק מהארץ למטה כנ"ל
בפרקי דרבי אליעזר ,וא"כ לא הוי מרשות
לרשות ,דאם עושין רצונו הרי אני למטה
ומלא כל העולם כנ"ל ,ובאין עושין רצונו
אינו באה הגשם מן השמים רק מהארץ
כנ"ל באריכות וק"ל.
וגם תירוץ שני הנ"ל ג"כ מרומז בזה שאמר
אם בחוקתי תלכו ,עפ"י מה דאיתא
במדרש רבה )פרשה ל"ה ,ד'( אם בחוקתי
תלכו ,חוקים שבהם חקקתי את השמים
והארץ ,שנאמר )ירמיה ל"ג ,כ"ה( אם לא
בריתי יומם ולילה חוקת שמים וארץ לא
שמתי עכ"ל ,ולפ"ז ממילא מי שעושה
רצונו של מקום ועוסק בתורה ומצות לו
נברא העולם ,משא"כ מי שאינו מקיים
התורה והמצות נוח לו שלא נברא ולא
בשבילו נברא העולם כמ"ש הש"ך הנ"ל,
דהא עיקר בריאת עולם היה בשביל
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המקיימים התורה והמצות דכתיב אם לא
בריתי וגו' חוקות שמים וארץ לא שמתי
כנ"ל ,וממילא הוי לה' הארץ ומלואה
ושפיר מוריד הגשמים כנ"ל באריכות עפ"י
הש"ך הנ"ל ,ואם עושין רצונו של מקום אז
גם הוא יתברך שוכן בתחתונים ג"כ ,והוי
בלא"ה שפיר דהוי כמטלטל מלא קומתו
דשרי ,ומכל שכן אצל יתברך שמו בלתי
יצויר מלא קומתו דהוא יתברך מלא כל
העולם כנ"ל ודוק.

*
או י"ל עפ"י מה דאיתא ברז"ל

)עי' ספורנו

שם ,ועי' בשל"ה מס' סוכה פ' נר מצוה אות ל"ה(

אלה הם מועדי )לעיל כ"ג ,ב'( ,בזמן שהם
עושים המצות ומקדשין המועדות באסיפת
העם בבתי כנסיות דהיינו מקרא קודש
דכתיב )ישעיה ד' ,ה'( על מקראיה ,ומהללים
ומשבחים לשם ועוסקין בתורה ,אלה הם
מועדי ,והשבת בכלל מועדים ,ואם לאו
איננו מועדי אלא מועדיכם עכ"ל .ועיין
במאור הקטן פ' קדושים דכתב ע"פ דבריו
זהו הפירוש דכתיב התם בפ' קדושים )לעיל
י"ט ,ג'( ואת שבתותי תשמרו אני ה'
אלהיכם ,ר"ל אימתי אני אלהיכם ,ר"ל אני
משפיע לכם נשמה יתרה ביום השבת
להיות לכם הכנה לקדושה יתירה בזמן
שאתם משמרין השבת בעסק התורה
והמצות ,ובאופן זה הם שבתותי ולא
שבתכם .ונקט שבתותי לשון רבים ,אפשר
לומר דקאי על שבתות וימים טובים דכל
השנה ,כי גם יו"ט בכלל השבת שהם עת
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רצון להפתח שערי קדושה כמ"ש האלשיך
פ' בהעלותך עכ"ל ע"ש .ובזה ממילא
מתורץ הסמיכות הנ"ל היטב ,ואת שבתותי
תשמרו וגו' ,אז אני ה' לשלם שכר כפירש"י,
ובאיזה אופן הוא שבתותי ולא שבתכם,
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לזה אמר אם בחוקתי תלכו ואת מצותי
תשמרו וגו' ,אז מיקרי שבתכם ,ואז אני ה'
לשלם שכר ונתתי גשמיכם בעתו ונתנה
הארץ יבולה וגו' ושאר ברכות הכתובים פה
וק"ל.

סליק סדר ויקרא בעז"ה אמן כיה"ר

'/
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פרשת במדבר
במקראי קודש וידבר ה' אל משה וגו'
באחד לחודש השני וגו' .מה
כתיב למעלה אלה המצות אשר צוה ה' את
משה אל בני ישראל בהר סיני.

להבין הסמיכות ,נ"ל לבאר עפ"י מה
דאיתא לקמן סדר בהעלותך )ט',
א'( וידבר ה' אל משה וגו' בחודש הראשון
וגו' ,ופירש"י וז"ל פרשה שבראש הספר
לא נאמרה עד אייר כו' ,ולמה לא פתח בזו
מפני שהוא בגנותן של ישראל שכל מ"ם
שנה שהיו ישראל במדבר לא הקריבו אלא
פסח זו בלבד עכ"ל .והנה לכאורה מאי
גנות היה ,הא איתא ביבמות דף ע"ב )ע"א(
שלא נשיב להם רוח צפונית ולא מלו
במדבר ,וא"כ הרי לא יוכלו לעשות פסח.
וצ"ל דזה היה גנות שהם גרמו להם זה
שלא נשיב להם רוח צפונית ,כדאיתא התם
ביבמות משום דנזופין הוו ע"ש ובתוס' ד"ה
משום דלא נשיב להם רוח צפונית מזה
ובקדושין דף ל"ג ע"ב בתוס' שם) .והא
דעשו פסח זה ,י"ל עפ"י הדיבור היה ,דומיא
כמ"ש תוס' שם בקידושין ע"ש( .והנה רש"י
פירש שם ביבמות בד"ה משום דנזופין היו
וז"ל ,ממעשה עגל ולא היו ראוים לאור
נוגה עכ"ל ,דלא כתוס' ע"ש.
והנה בסדר משפטים וסדר מצורע כתבתי
דחטא עגל תליא ,אי כללות ופרטות

נאמרו בסיני אז שפיר היו מקודשין מיד
וחמור איסורא דהוי כאשת איש ,משא"כ
אי כללות נאמרו מסיני ולא פרטות כדעת
מ"ד בחגיגה )דף ו ,(.א"כ הרי דמי להאומר
התקדשי לי בפרוטה על מנת שאתן לך
מאתיים זוז דאינו מקודשת לחד מ"ד
)קידושין ס' (.רק לכשיתן ולא למפרע ,וא"כ
קודם שנאמר להן הפרטות עשו את העגל
ולא היו עדיין מקודשין ,עיין לעיל באריכות
מזה בשם בגדי אהרן ודי בזה.
ולפ"ז זהו ביאור הסמיכות הנ"ל ,אלה המצות
אשר צוה ה' וגו' בהר סיני ,בהר סיני
דייקא ,ר"ל דאלה המצות הנאמרים עד הנה,
נאמרים מיד בהר סיני ,כי כללות ופרטות
נאמרו בהר סיני ,ולפ"ז ממילא חטא עגל הוי
חטא חמור מאד דהיו כבר כאשת איש כנ"ל
באריכות ,וא"כ מה שלא עשו במדבר רק
פסח אחד הוי גנאי ,דע"י חטא עגל גרמו לזה
שלא נשיב להם רוח צפונית ולא יוכל למול
את עצמן כנ"ל ובתוספות ,וא"כ משום הכי
וידבר ה' וגו' בחדש השני וגו' ,אבל בלאו הכי
היה מתחיל וידבר ה' וגו' בחדש ראשון וגו',
כיון דזו היה קודם בחודש כפירש"י הנ"ל
בסדר בהעלותך ,משא"כ כיון דבגנותן מדבר
בסדר בהעלותך משום הכי לא פתח בהאי
פרשתא כנ"ל ,וק"ל.

*
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ועוד י"ל על הסמיכות הנ"ל ,ואגב אבאר
נמי אשר רבים דקדקו למה סיים כאן
המקום שנצטוו על זה המנין ,דכתיב וידבר
ה' וגו' במדבר סיני באוהל מועד.
אבל י"ל עפ"י מה שדקדקו המפורשים
עוד בברכת התורה ,דמברכינן ברוך
וגו' אשר בחר בנו מכל העמים ונתן לנו את
תורתו וגו' ,דהא באמת מצינו במדרש )שיר
השירים ד'( וזרח משעיר ]למו[ הופיע מהר
פארן )דברים ל"ג ,ב'( ,שהלך לשאר אומות
מתחלה ולא רצו לקבלוה ,וא"כ מאי השבח
הלזה אשר בחר בנו) ,ועיין מ"ש מזה בבית
החכמה חדר ב' )לע"ע אין בידינו בית חכמה חדר
ב' ,אמנם ב"בית מועד" חדר ב' בדרוש לשבועות

האריך רבינו בזה ,ואולי כוונתו לשם(( .אמנם י"ל
לפי מה דאיתא בגמ' דשבת דף פ"ח )ע"א(
ויתיצבו בתחתית ההר )שמות י"ט ,י"ז( ,מלמד
שכפה עליהם הר כגיגית כו' ע"ש ,וא"כ
קשה למה לא כפה האומות על התורה,
)ועיין במס' ע"ז פ"ק )ב (:שבאמת אמרו
אומות העולם כלום כפית עלינו הר כגיגית
ע"ש(.
אבל י"ל דלכאורה קשה לפי מה דאיתא
במדרש רבה סדר תרומה )ל"ג א'(
ויקחו לי תרומה )שמות כ"ה ,ב'( ,יש לך מקח
שמי שמכרו נמכר עמו ,אמר הקב"ה
לישראל מכרתי לכם תורתי ,כביכול נמכר
עמה שנאמר ויקחו לי תרומה ,משל למלך
שהיה לו בת יחידה בא אחד מן המלכים
ונטלה ,ביקש לילך אל ארצו וליטול את
אשתו ,א"ל המלך לומר לך אל תטלוה
כבר נתתי לך ,לומר לך תטלוה איני יכול
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כי קשה לפרוש ממנה כי בת יחידית היא,
אלא זו טובה עשה לי קיטון שאדור בתוכו
בכל מקום שאתה הולך אהיה עמכם כי
אינני אוכל להניח את בתי ,כך אמר הקב"ה
לישראל נתי לכם את התורה ,לפרוש
ממנה איני יכול ,לומר לכם אל תטלוה כו',
אלא כל מקום שאתם הולכים בית אחד
עשה לי שאדור בתוכו שנאמר ועשו לי
מקדש וגו' עכ"ל .והנה איתא ברז"ל )קידושין
ע (:אין השכינה שורה אלא על משפחות
המיוחסות בישראל ,ולפ"ז קשה האיך רצה
ליתן התורה לאומות העולם ,הא קשה
לפרוש כביכול מהתורה כנ"ל ,ואצל אומות
העולם לא שייך בית אחד עשה לי שאדור
בתוכו בכל מקום שאתם הולכים ,דהא אין
השכינה שורה אלא על משפחות
המיוחסות ,ובאומות העולם לא שייך זה
כדאיתא במדרש ילקוט סדר זו )רמז תרפ"ד(
)והעתקתיו לקמן( .אבל י"ל לפי פשוטא,
דאם קבלו התורה ממילא היו מגיירים את
עצמן וגר שנתגייר כקטן שנולד דמי
כדאיתא בגמ' כמה פעמים )יבמות צ"ז,(:
וא"כ שפיר הוי מיוחסים מהיום והלאה אם
רצו לקבל התורה.
והנה כל זה אם רצו לקבלוה מדעתן ואז
הוי גירות מעלייתא ושפיר הוי כקטן
שנולד דמי ,משא"כ ע"י כפייה מהיכי תיתי
הוי כקטן שנולד ,ולפ"ז שפיר משום הכי
לא היה כפה על האומות העולם ההר
לקבל התורה ,כי אז לא הוי כגר שנתגיר
וכקטן שנולד דמי ,וממילא לא היה יכול
להיות אצלם כי אין השכינה שורה רק על

˘ÂÎ

בתי

פרשת במדבר

המיחסות כנ"ל ,וממילא ג"כ בלתי אפשר
כלל לתת להם אז התורה ,כי קשה לפרוש
כביכול מהתורה כנ"ל במדרש וק"ל.
ולפ"ז שפיר אמרינן אשר בחר בנו מכל
העמים ,היינו שכפה עלינו ההר עד
שאמרו רוצה אני ,ובזה נתן לנו את תורתו,
ומכח זה חיי עולם נטע בתוכינו ,כי אצל
הישראל שפיר יוכל לשרות השכינה ,כי
מיוחסים הם ולא מתערבים כדאיתא
במדרש )ועיין בסמוך( וק"ל.
ובזה מבואר סמוכות הנ"ל ,אלה המצות
אשר צוה ה' את משה אל בני ישראל,
אל בני ישראל דייקא ,אשר לא עשה כן
לכל גוי ומשפטים בל ידעום ,אך ע"ז קשה
הא גם לאומות העולם רצה ליתן רק שלא
רצו לקבלוה כנ"ל ,וא"כ מה השבח הלזה.
לזה אמר ומסיים בהר סיני ,ר"ל השבח הוא
בהר סיני ,כמו עם הר סיני ,דהיינו שכפה
עליהם ההר עד שאמרו רוצה אני כנ"ל ,וזה
לא עשה לשאר אומות .אך זה גופא קשיא,
הא יש פתחון פה לאומות העולם כלום
כפית עלינו הר כנ"ל .לזה אמר וידבר ה' וגו'
במדבר סיני באוהל מועד וגו' ,ר"ל מה
שדיבר ה' במדבר היה באוהל מועד ,היינו
שהשכינה היה שורה למטה אצל ישראל
באוהל מועד ,כי זה הבית אשר עשו לו
שידור אצליהם כי קשה לפרוש כביכול
מהתורה כנ"ל במדרש ,וא"כ משום הכי לא
היה יוכל ליתן התורה לאומות העולם ,כי
קשה לפרוש מהתורה לכביכול ,ואצל
אומות העולם לא אפשר להשרות שכינתו.
אך זה גופא קשיא מאי שנא ישראל
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מאומות העולם שאצל ישראל יוכל
להשרות שכינתו דווקא ,לזה אמר לאמר
שאו את ראש בני ישראל וגו' ,ותמצא כי הם
מיוחסים ,ומשום הכי שפיר שורה שכינה
ביניהם ,משא"כ אצל אומות העולם .אך
אעפ"כ מתחילה זרח משעיר והופיע מהר
פארן ,אולי יקבלו מרצון ויגיירו ,ואז יהיו
כקטן שנולד דמי והוי שפיר מאז והלאה
מיוחסים כנ"ל ,משא"כ ע"י כפייה לא שייך
זה כנ"ל באריכות ,ומשום הכי שפיר דווקא
כפה הר לישראל ,כי בישראל אף ע"י
כפייה יוכל להשרות שכינתו אצלם כיון
שמיוחסים הם ,ואין השכינה שורה רק על
משפחות מיוחסות כנ"ל ודו"ק.

*
ובזה בארתי במדרש ילקוט בזו הסדר
תרפ"ד( וז"ל בשעה שקיבלו ישראל
התורה נתקנאו אומות העולם בהן מה ראו
אלו להתקרב יותר מן האומות ,סתם פיהן
הקב"ה ,אמר להם הביאו לי ספר יוחסין
שלכם שנאמר )תהלים צ"ו ,ז'( הבו לה'
משפחות עמים ,כשם שמביאין בני ויתילדו
על משפחותם ,לכך מנאן בראש הספר הזה
אחר המצות ,אלה המצות אשר צוה ה' את
משה אל בני ישראל בהר סיני ,ואח"כ וידבר
ה' במדבר סיני שאו את ראש וגו' ,שלא זכו
ליטול את התורה אלא בשביל היוחסין
שלהם ,וגן נעול אחותי כלה וגו' )שה"ש ד',
י"ב( ,אחת היא יונתי תמתי )שם ו' ,ט'( ,שמעו
אומות העולם אף הם התחילו מקלסין להם,
ראוה בנות ויאשרוה וגו' ,אלא כשבאו
לשיטים ויחל העם לזנות אל בנות מואב )להלן
)רמז
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כ"ה ,א'( ,שמחו אומות העולם אמרו אותה
העטרה שהיה בידן וכבר היא נטולה מהם,
אותו שבח שהיו משתבחין הרי בטל ,שווים
הם לנו ,כשבאו לידי נפילה זקפן המקום
שנאמר )שם כ"ו ,א'( ויהי אחרי המגיפה עכ"ל.
והקשה הזרע ברך שני וז"ל וקשה מה
שאמרו אומות העולם מה ראו אלו
להתקרב יותר וכו' ,אם רצונו שאמרו כן
בהתחלת קבלת התורה למה להקב"ה ליתן
לישראל התורה ואינו מהדר אחר שאר
האומות ,זה וודאי אינו ,שהרי זרח משעיר
למו הופיע מהר פארן תחילה ולא רצו
לקבלה ,ואח"כ בא לו אצל ישראל .ואם
רצונו לאחר שקבלו התורה שאלו למה
נתקרבו בענין הקמת אוהל מועד לשכון
בתוכה ולא באומות ,זהו ג"כ אין לו שחר,
דמאחר שלא קבלו התורה האיך יקרבו,
ע"ש בזרע ברך הנ"ל באריכות .ועוד יש
לדקדק מאי ענין היחוס לקבלת התורה ,וכן
דקדקו שאר מפורשים ע"ש.

אבל לדברינו הנ"ל מבואר היטב ,דדווקא
בשעת קבלת התורה אז ראו אומות
העולם שכפה עליהם הר כגיגית ,וע"ז
שפיר קשה להם מה ראו אלו להתקרב יותר
מהאומות ,דכלום כפית עלינו הר כדאיתא
במס' ע"ז )הנ"ל( שאמרו אומות העולם
באמת כן כנ"ל .לזה שפיר השיב להם
הביאו ספר יוחסין שלכם ,וכיון שלאו
מיוחסים אתם ממילא לא היה מועיל
הכפייה ולתת לכם התורה ,כי קשה לפרוש
כביכול מהתורה כנ"ל ,ולשרות אצליכם
בלתי אפשר כי אין השכינה שורה רק על
משפחות מיוחסות כנ"ל באריכות ,משא"כ
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הישראל שמיוחסים הם שפיר היה מועיל
הכפייה ולתת להם התורה וג"כ לשרות
שכינותו בהקמת המשכן כנ"ל במדרש,
והא דחזר מתחלה על אומות העולם כלל,
היינו כדי שיקבלו מרצון הטוב ואז הוי גר
שנתגייר וכקטן שנולד דמי כנ"ל באריכות
ודוק.

*
ובאופן אחר י"ל על המדרש הנ"ל ,אשר
בלאו הכי מדקדק עוד הזרע ברך
הנ"ל על מדרש הנ"ל ,באומרו שבאו
לשיטים כו' שמחו אומות העולם אמרו
אותה העטרה שהיה בידן כבר היא נטולה
מהן ,אותו השבח שהיו משתבחין הרי
בטל ,שווין הם לנו כו' כנ"ל .דזה הוי
אריכות לשון וכפול שלא לצורך ,דלא הו"ל
למימר אלא אותו שבח שהיו משתבחין
הרי בטל .ועוד מה שאמרו שווין הם לנו
מה רצונם בזה ,ע"ש בזרע ברך שני סדר
זו.
ונ"ל לבאר הכל בעז"ה ,דהנה הנזר הקודש
סדר בראשית דף ב' ע"ד כתב בשם
המפורשים ,הא דאמרינן שחיבב הקב"ה
הישראל יותר מהאומות ,אף שחזר עליהן
מתחלה ג"כ ולא רצו לקבלוה כנ"ל ,היינו
עפ"י מה דאיתא במדרש זה גופא )הנ"ל(,
בשעה שחזר על האומות ובא לפני עשו
אמר להם מקבלים אתם את התורה ,אמרו
לו מה כתיב בה אמר להם לא תרצח,
אמרו לו כל עצמן של אותן אנשים ברכתן
הוא שנאמר )בראשית כ"ז ,מ'( ועל חרבך
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תחיה ,הלך אצל עמון ומואב אמרו לו מה
כתיב בה אמר להם לא תנאף ,אמרו לו כל
עצמן של ערוה שלהם הוא שנאמר )שם
י"ט ,ל"ו( ותהרין בנות לוט מאביהם ,הלך
אצל בני ישמעאל כו' אמרו לו מה כתיב
אמר להם לא תגנוב ,אמרו לו כל עצמן של
אביהם לסטים היה שנאמר )שם ט"ז ,י"ב(
והוא יהיה פרא אדם ,וא"כ הרי חזינן אצל
האומות פתח מיד בדבר המתנגד לו כדי
להרחיקם מן התורה ,אבל לישראל אמר
כסדר העשרת הדברות מן אנכי ולא יהיה
לך וגו' .והקשה ע"ז הנזר הקודש הנ"ל וכי
בא הקב"ה בטרוניא עם בריותיו ,כי אלמלא
שמעו הכל כסדר אפשר שהיה מצוה
גוררת מצוה לקבל הכל ,ולמה פתח בכל
אחד בדבר המתנגד לו כדי להרחיקם מן
התורה ,ובישראל אדרבה הראה להם סימן
חיבה לקרבן אל התורה ,וכי משוא פנים
יש בדבר ח"ו ע"ש.
ונ"ל לבאר קושיא זו ,עפ"י מה שכבר
הקשיתי לעיל למה חזר על כל
האומות ,הא איתא במדרש ילקוט סדר זו
)רמז תרפ"ד( דכיון שאינם מיוחסים לא שייך
להם התורה רק להישראל דווקא .אמנם
עפ"י מ"ש באופן הראשון לא קשיא מידי,
דהא גר שנתגייר כקטן שנולד דמי ,וא"כ
משום הכי שפיר חזר על האומות ,דאם
רצו לקבל התורה ולהתגייר אז הוי כקטן
שנולד ושפיר היו מאז והלאה מיוחסים
כנ"ל.
והנה איתא במס' יבמות דף מ"ז ע"א ,גר
שבא להתגייר בזמן הזה אומרים לו
מה ראית שבאת להתגייר ,אי אתה יודע

נפש

שישראל בזמן הזה דוויים וסחופים
ומטורפין ויסורין באין עליהן ,אם אומר אני
יודע ואיני כדאי ,מקבלין אותן מיד כו' ,מאי
טעמא דאי פריש נפרוש כו' .ותו איתא
התם )ע"ב( ומודיעין אותו עון לקט שכחה
ופאה ומעשר עני ,מאי טעמא אמר ר' חייא
בר אבא אמר רבי יוחנן בן נח נהרג על
פחות משוה פרוטה וכו' ,ופי' רש"י הואיל
והן מקפידין על הממון כ"כ כדאמר דנהרג
על פחות משוה פרוטה ,מודיעין אותו עון
לקט כו' שמא יחזור בו מלהתגייר ולשון זה
עיקר עכ"ל ע"ש .ולפ"ז הרי חזינן בגר שבא
להתגייר אומרין לו דבר המתנגד אולי
מחמת זה יחזור מלהתגייר ,ואם מקבל הא
ממילא מקבל שום מצות אחרים ,ומשום
הכי מודיעין נמי בזמן הזה צרתן של
ישראל כנ"ל.
ולפ"ז ממילא משום הכי לא פתח ה' ב"ה
אל האומות באנכי כסדר עשרת
הדברות ,דהא התורה איננו ראוי רק
למיוחסים כנ"ל במדרש) ,ומטעם שקשה
לפרוש מהתורה ואין השכינה שורה רק על
משפחות מיוחסת כנ"ל באריכות באופן
הראשון( ,רק שרצה השי"ת לראות אם
ירצו להתגייר ,ומשום הכי שפיר בא להם
בדבר המתנגד תחלה ,ואז אם יקבלו הדבר
המתנגד להם ממילא שוב יוכל לומר להם
השאר הדברות ,משא"כ לישראל שפיר
אמר כסדר עשרת הדברות מן אנכי וגו' ,כי
מיוחסים הם וראוי להם התורה כנ"ל וק"ל.
ולפ"ז מבואר המדרש הנ"ל בשעה שקבלו
התורה דווקא אז נתקנאו אומות

בתי

פרשת במדבר

העולם ,כי שמעו שפתח להם באנכי כסדר
עשרת הדברות ,ולהם פתח מיד בדבר
המתנגד ,וע"ז שפיר אמרו מה ראו אלו
להתקרב יותר משאר אומות ,והיינו כקושית
נזר הקודש הנ"ל למה פתח להם מיד בדבר
המתנגד ,ולישראל דרך חיבה וקירוב כסדר
עשרת הדברות מן אנכי כנ"ל .לזה השיב
שפיר הביאו ספר יוחסין שלכם ,וא"כ כיון
דאינם אתם מיוחסים ולא אוכל לשרות
שכינה אצליכם כנ"ל ,וממילא קשה לפרוש
מהתורה וליתן לכם כנ"ל באריכות באופן
הראשון .אך שרציתי שתהיו כגר שנתגייר
כקטן שנולד דמי ,ומשום הכי חזרתי
עליכם לקבל התורה ,ומשום הכי פתחתי
שפיר בדבר המתנגד לכם ,כדי לידע
אמיתת גירות שלכם כנ"ל אצל גר מודיעין
לו דבר המתנגד שמא יחזור מלהתגייר
כנ"ל ,אבל הישראל מיוחסים הם א"כ
שפיר אוכל לשרות שכינתי בתוכן וליתן
להם התורה ,ומשום הכי אמרתי להם
כסדר עשרת הדברות כנ"ל וק"ל.

*
והנה הנזר הקודש הנ"ל תירץ על קושייתו
הנ"ל ,היינו עפ"י דיקדוק עוד במדרש
הנ"ל דכתב בכל אחד אמרו לו מה כתיב
בה ,למה דקדק כן ,הוה ליה לומר סתם בא
לעשו ואמר להם אתם רוצים לקבל התורה
דכתיב בה לא תרצח ,וכן כולם ,ובכל מקום
דאמר להם מה כתיב בה הוא כשפת יתר,
כי מה נפק"מ בהא .ולכן נ"ל כי חז"ל פתחו
לנו פתח בזה פתח חשובה לבאר ההבדל
שבין עכו"ם לישראל ,והוא כאשר בא ה'
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לישראל לאמר מקבלים אתם התורה ,לא
שאלו תחלה כלל לאמר מה כתיב בה ,כי
באמת באו לקבל עליהן עול תורה
בתמימות בכל ענין בכל הכתוב בו בין
במצות קלות ובין חמורות ,ולכן אמרו סתם
כל אשר דיבר ה' נעשה )שמות כ"ד ז'(,
כלומר כל אשר דיבר ה' ,יהיה מה שיהיה
הן מצות הקלות והן מצות החמורות הכל
נעשה ,ואח"כ אמרו ונשמע ,כלומר עתה
נשמע מה שנעשה ,אבל לא כן עכו"ם שלא
רצו לבל אלא ככל הישר בעיניהם מצות
קלות ולא חמורות ,וממילא מיד לא קבלו
עליהם עול התורה כראוי כמו ישראל.
ומעתה וודאי ישרים דרכי ה' שנתן לכל
אחד גמול כמדתו מדה כנגד מדה ,והיינו
כדאמרינן )יומא ל"ח (:הבא לטהר מסייעין
אותו והבא לטמא פותחין לו ,ולפיכך
ישראל שבאו לטהר ולקבל עליהם עול
תורה כראוי בין קלות וחמורות ,גם הקב"ה
היה מסייע להם לקרב לבבם לעבדתו
בהראותו להם פנים יפות וסימני חיבה כו',
אבל העכו"ם שבאו לטמא שלא רצו לקבל
עליהם עול התורה והמצות חמורות ,אף
הקב"ה פתח להם פתח טומאה לאמר
תחלה לכל אחד ואחד בדבר המתנגד
עכ"ל) ,ועיין לעיל סדר ויקרא שהבאתי
לשון באריכות יותר(.
וא"כ לפ"ז יש לנו שתי תירוצים על הא
דבא להם בדבר המתנגד משא"כ
לישראל בא כסדר בעשרת הדברות ,או
כיון דהם אינם מחיוסים וכנ"ל באריכות
משא"כ ישראל כנ"ל ,או ישראל שאמרו
נעשה ונשמע וקבלו מתחלה ברצון טוב
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פרשת נשא

בלי שום שאלה מה כתיב בה ,משא"כ
האומות כנ"ל בנזר הקודש.
והנה איתא במס' שבת פרק רבי עקיבא
)פ"ח (.בשעה שהקדימו ישראל
נעשה לנשמה באו מלאכי השרת וקשרו
לכל אחד מישראל שני כתרים וכו' ,וכיון
שחטאו ירדו מאה ועשרים וכו' ופרקום
שנאמר )שמות ל"ג ו'( ויתנצלו בני ישראל את
עדיים מהר חורב עכ"ל ע"ש ,וא"כ לאחר
שחטאו בעגל הלך מהם הזכות של נעשה
ונשמע כנ"ל ,ואכתי נשאר המעלה של
מיוחסים כנ"ל .ובשיטים שזנו אל בנות
מואב אזיל ג"כ המעלה השנית של
מיוחסים ,ושווין הן ח"ו לשאר אומות.
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העולם ואמרו אותה העטרה שהיה בידן כבר
ניטל מהם ,ר"ל אותן העטרות שנתעטרו
מחמת זכות נעשה ונשמע כנ"ל ,כבר
נטולה מהם מחמת חטא עגל כנ"ל ,וא"כ
תו לא נשאר חביבותייהו גבי קב"ה מחמת
שהן הקדימו נעשה ונשמע ולא הן כדברי
נזר הקודש הנ"ל ,אך הך מעלה נשאר
מחמת היוחסין שלהם כנ"ל במדרש,
ועכשיו זה השבח ג"כ בטל שהרי חטאו
בזנות ,וא"כ שווין הם לנו ,ולא שייך להם
קירבת יותר משאר אומות ,אבל הקב"ה
זקפן והעמידן על טהרתן ,שנגף אותן שבאו
על עריות בשיטים ,והנשארים הביאו ספר
יוחסין שלהם כדמעיקרא ,וממילא נשאר
ההכרעה מחמת היחוס להיותן חביבים
לגבי קב"ה יתר משאר אומות כנ"ל ודו"ק.

וזהו שאמר המדרש הנ"ל וכשבאו לשיטים
ויחל העם לזנות וגו' שמחו אומות

*

פרשת נשא
במדרש רבה סדר זו פרשה י"ד
דבר אחר מי הקדמני ואשלם )איוב
מ"א ,ג( ,מדבר ביוסף שהוא הקדים ושימר את
השבת עד שלא נתנה ,וטבוח טבח והכן וכו'
)בראשית מ"ג ,ט"ז( ,ואין הכן אלא לשבת
שנאמר )שמות ט"ז ,ה'( ביום השישי והכינו וגו'.
אמר הקב"ה יוסף אתה שמרת את השבת עד
שלא נתנה תורה ,חייך שאני משלם לבן בנך
שיהיה מקריב קרבנו בשבת מה שאין יחיד
)סי' י"ב(

מקריב ,ועלי לקבל קרבנו ברצון ,הוי מי
הקדימני ואשלם .ומנין שכן הוא ,ממה
שאמור בענין ביום השביעי נשיא לבני אפרים
וגו' .ביום השביעי וגו' הה"ד )תהלים כ"ד ,ז'(
שאו שערים ראשיכם וגו' ,אתה מוצא בשעה
שבנה שלמה את בית המקדש ביקש להכניס
את הארון לבית קדשי קדשים ,ובאותה שעה
דבקו שערים זה בזה ,אמר שלמה כ"ד רננות
כו' ולא נענה ,חזר ואמר שאו שערים

בתי

פרשת נשא

ראשיכם ולא נענה ,וכיון שאמר
מ"ב( ה' אלהים אל תשב פני משיחך זכרה
לחסדי דוד עבדך ,מיד נענה ונשאו שערים
ראשיהם ונכנס הארון עכ"ל.

)דה"י ב' ,ו',

והנה המדרש הזה אומר דרשוני ,דאין לו
המשך כלל מניעת השערים להכניס
הארון ,אל הדרש הקודם ביום השביעי,
שזכה יוסף לזה בשמירת שבת ,והיאך אמר
הה"ד שאו שערים ראשיכם כו' ,ומביא
עלה הך מעשה דשלמה כנ"ל ,והוא תמוה
מאוד .ואי דדריש אח"כ מאי מלך הכבוד
כו' ,ד"א ויבוא מלך הכבוד שהוא חולק
]כבוד[ ליריאיו ,יוסף הצדיק מתירא מן
הקב"ה כמא דתימא )בראשית ל"ט ,ט'( ואיך
אעשה הרעה הגדולה הזאת וחטאתי לאלקים,
ונתן כבוד להקב"ה שלא נגע בה מפני יראתו,
א"ל חייך לבן בנך אני פורע שאחלוק לו כבוד
שאתן לו רשות להקריב את קרבנו ביום
קודש שלי ולא יהיה נזוק ,הה"ד ביום השביעי
נשיא לבני אפרים וגו' עכ"ל ,וא"כ י"ל דכיון
דדריש ויבוא מלך הכבוד על יוסף אשר
מחמת זה זכה ביום השביעי נשיא לבני
אפרים כנ"ל ,משום הכי מתחיל ברישא
שאו שערים ראשיכם .חדא דזה דוחק,
דהא הוי סגי להתחיל הה"ד ויבוא מלך
הכבוד ותו לא ,ואי רוצה להתחיל מרישא,
יתחיל מתחלת המזמור וידרוש עלה עד
שיבוא אל המלך הכבוד כדרכו של מדרש,
ואמאי מתחיל דווקא הה"ד שאו שערים
ראשיכם .ועוד הא זה גופא קשיא
דהמדרש סותר את עצמו ,בתחילה אמר
בשמירת שבת זכה יוסף ביום השביעי
נשיא לבני אפרים וגו' כנ"ל ,ומסיים הה"ד
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שאו שערים וגו' ויבוא מלך הכבוד בזכות
שהיה ירא מה' לנגוע באשת פוטיפר זכה
לכך ביום השביעי לבני אפרים וגו' ,והוא
תמוה מאד ,ולא ראיתי מי שנתעורר בכל
הנ"ל.
ונ"ל לבאר בעז"ה עפ"י הדרוש .דהנה
בלאו הכי מדקדקין המפורשים על
המדרש הנ"ל דאמר מפני יראתו של יוסף
לנגוע באשת פוטיפר זכה ביום השביעי
לבני אפרים וגו' שיקריב ביום הקודש ,מאי
מדה כנגד מדה בזה) ,עיין בברכת שמואל
סדר זו דמתחיל בזה המדרש ויבוא מלך
הכבוד כו' ומדקדק כן כנ"ל( .ונ"ל לבאר
דהנה לכאורה קשה מאי שבח בזה ליוסף
שהיה ירא ה' ולא נגע באשת פוטיפר ,והכי
ס"ד שלא היה ראוי להיות יראתו על פניו
בזה ח"ו עד שניתן לו שכר ע"ז ,וכגון זה
כמה יוסף איכא בשוקא דמוזהרין ע"ז אשר
הוא בכלל זרע ישראל ,ואף בבני נח
מוזהרין על בעולת בעל )סנהדרין נ"ז .(:אבל
י"ל עפ"י מה דקיי"ל ,וכן איתא בגמ'
דסנהדרין )ע"ד ,(:בן נח אינו מצווה על
קידוש השם .ואיתא במדרש רבה סדר
וישב פרשה פ"ז )סי' י'( דאמרה ליה חותכת
אני פרנסתך כופפת אני קומתך מסמא אני
את עיניך כו' ,ועל כולם השיב יוסף ,ולא
שמע אליה .וא"כ בזה גדולה המעשה אשר
עשה ביראתו זה על פניו ,אף דאינו מצווה
על קידוש השם דקודם מתן תורה היה ,ובן
נח אינו מצווה על קידוש השם ,ואפילו הכי
החזיק כבר עצמו כישראל ולא רצה
לשמוע אליה ,וא"כ משום הכי שפיר ניתן
לו שכר.
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תו אקדים מה שהקשה הפרשת דרכים
בדרך האתרים דרוש א' בהתחלה מיד,
על הך מדרש ואין והכן אלא שבת ,וכן
איתא בפ' מקץ במדרש רבה )פ' צ"ב ד'( וז"ל
ואין והכן אלא שבת כו' הדא אמרה
ששמר יוסף את השבת עכ"ל .וקשה דהא
קי"ל פרק ד' מיתות )סנהדרין נ"ח (:דבן נח
ששבת חייב מיתה דכתיב )בראשית ח' ,כ"ב(
יום ולילה לא ישבותו ,וא"כ איך שמר יוסף
את השבת ,אלא ודאי דיצאו מכלל בן נח
אף להקל ,עכ"ל הפרשת דרכים ע"ש.
ולפ"ז ממילא אי יוסף ח"ו שמע אל אשת
פוטיפר ,והיינו דהיה מחזיק עצמו כבן נח
קודם מתן תורה ואינו מצווה על קידוש
השם כנ"ל ,א"כ ממילא לאו שפיר עשה
יוסף ששמר השבת ,דגוי ששבת חייב
מיתה ,ועכ"פ לא שייך לו שכר על שמירת
שבת שלו .אך באשר באמת הסכין את
עצמו באשת פוטיפר מחמת יראת ה',
דהיה מחזיק עצמו לישראל ,בזה שפיר
שייך לו שכר על שמירת שבת קודם
שנתנה תורה ,והוי מי הקדמני ואשלם,
כנ"ל במדרש.
ולפ"ז שפיר אמר המדרש הנ"ל ,את יוסף
היית ירא אלקים ולא היית נוגע בה
מפני יראתו ,חייך אני פורע לך שבן בנך
יקריב ביום שבת קודש שלי ,והיינו דהא
קרבן יחיד אינו נקרב בשבת ,אך כיון דאתה
החזקת עצמך כישראל קודם מתן תורה,
ומשום הכי לא היית נוגע באשת פוטיפר
כנ"ל ,ממילא יש לך זכות בשמירת שבת
ששמרת כנ"ל ,ושפיר הוי מדה כנגד מדה
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כנ"ל במדרש כיון ששמרת שבת חייך שבן
בנך יקריב קרבן יחיד בשבת כנ"ל באריכות,
ודא ודא אחת היא ,כי זה תליא באידך
כנ"ל באריכות וק"ל.

*
ולפ"ז נבוא לבאר מדרש הנ"ל דמסיים
הה"ד שאו שערים ראשיכם אתה
מוצא בשעה שבנה שלמה וכו' ,רק אקדים
מקודם לבאר המאמר הזה אשר הובא
באריכות קצת יותר במס' שבת פ' במה
מדליקין דף ]ל' )ע"א([ וז"ל ,אמר רב יהודה
אמר רבה מאי דכתיב )תהלים פ"ו י"ז( עשה
עמי אות לטובה ויראו שונאי ויבושו ,אמר
דוד לפני הקב"ה רבש"ע מחול לי על אותו
עון ,א"ל מחול לך ,א"ל עשה עמי אות
בחיי ,א"ל בחייך איני מודיע בחיי שלמה
בנך אני מודיע ,כשבנה שלמה את המקדש
בקשו להכניס ארון לבית קדשי הקדשים,
דבקו שערים זה בזה ,אמר שלמה כ"ד
רננות ולא נענה כו' ,כיון שאמר )דה"י ב' ו',
מ"ב( ה' אלקים אל תשב פני משיחך זכרה
לחסדי דוד ,מיד נענה ,באותה שעה נהפכו
פני כל שונאי דוד כשולי קדירה ,וידעו כל
העם וכל ישראל שמחל לו הקב"ה על
אותו עון עכ"ל .והנה יש לדקדק ,חדא למה
בחייך איני מודיע רק בחיי שלמה בנך,
והאיך הודיע בחיי שלמה ,ואי משום דנענה
באומרו זכרה לחסדי דוד ,דלמא דוד נענש
על אותו עון ,ושאר זכות שהיה לדוד
עמדה לשלמה באותה שעה .ועוד למה
דבקו שערים זה בזה כשביקש להכניס ארון

בתי

פרשת נשא

לבית קדשי קדשים .ועוד באמת למה נענה
כשאמר זכרה למען חסדי דוד דווקא )עיין
במפורשים שדקדקו כן(.
ונ"ל לבאר ,דהנה איתא בגמ' דשבת דף
נ"ו )ע"א( א"ר שמואל בר נחמני אמר
ר' יונתן כל האומר דוד חטא אינו אלא
טועה כו' ,אלא מה אני מקיים )ש"ב י"ב ,ט'(
מדוע בזית את דבר ה' לעשות את הרע,
שבקש לעשות ולא עשה עכ"ל .והנה מזה
למידין דבאמת לא עשה מעשה כלל דוד
בבת שבע ח"ו ,רק שביקש ולא עשה .והנה
זה גלוי לשמים דלא עשה מעשה ,אבל
עכ"פ בפני המון עם יש ח"ו תלונה עליו
לומר שבאמת עשה מעשה .אך איתא
תירוץ אחר במס' כתובות דף ט' ע"ב כל
היוצא למלחמת בית דוד גט כריתות כותב
לאשתו ע"ש ,וא"כ ממילא לא היה חטא
אף ע"י מעשה .אך זה תליא אי אמרינן יש
ברירה או אין ברירה ,ע"ש בתוס' )ד"ה כל(
ובגיטין דף ע"ב )עיי"ש דף ע"ג :ושם בתוד"ה
תנא( ובכמה דוכתי מזה ,דאי יש ברירה הוי
גט ,ואי אין ברירה אינו גט וממילא חטא
דוד ח"ו אם עשה מעשה.
והנה איתא הא דמשה שיבר הלוחות ,היינו
כדי שידונו כפנויה ולא כאשת איש,
עיין במ"ר מזה )שמו"ר מ"ג ,א'( .וכתבתי
בסדר הקודמים כמה פעמים זה נמי תליא
אי אמרינן יש ברירה או אין ברירה ,דהא
מתחלה נתן הקב"ה עשרת הדברות כדי
ליתן הכל התורה בלוחות ,והוי כהאומר
לאשה הרי את מקודשת לי ע"מ שאתן לך
מאתיים זוז ,דאמרינן )קידושין ס (:לחד מ"ד
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והוא יתן ,דהיינו למפרע מקודשת ,ולחד
מ"ד לכשיתן אז מקודשת ,וא"כ אי אמרינן
כשיתן ,א"כ אף אם היה נותן הלוחות לא
היו נדונין כאשת איש ,דאינם מקודשין
למפרע .אך כל זה אי אין ברירה ,אבל אי
יש ברירה אז מקודשת למפרע )ועי' בכל
זה בבגדי אהרן פ' וירא( ,ואם כן אי אין
ברירה אז לאו שפיר עביד משה בשבירת
הלוחות ,דהא בלאו הכי גם כן לא היו
כאשת איש כנ"ל ,אבל אי יש ברירה אז
כדין עביד משה דשיבר הלוחות ,כדי
שידונו כפנויה ולא כאשת איש כנ"ל.
תו אקדים מה דאיתא ברשב"א
אגדות שבת פ"ז (.והריטב"א )שם ד"ה אשר
שברת( דעל כרחך משה לא חטא בשבירת
הלוחות ,דכיון דלוחות ושברי לוחות
מונחים בארון אחד )בבא בתרא י"ד ,(:והא אין
קטיגור נעשה סניגור )ראש השנה כ"ו ,(:כמו
כן אין קטיגור במקום סניגור ,אלא ודאי
משה לא חטא בשבירת הלוחות ,ע"ש.
)חידושי

תו אקדים ,מה דאיתא בתוספות במס'
עירובין פ' הדר )ס"ג :ד"ה כל זמן שארון(
דבימי דוד היו שתי ארונות ,באחד היו
הלוחות שלימות ,ובאחד שברי הלוחות,
ובימי שלמה היה הלוחות ושברי הלוחות
מונחים בארון אחד ע"ש.
ולפי זה שפיר מבואר המאמר הנ"ל,
כשביקש שלמה להכניס הארון דבקו
שערים זה לזה ,והיינו דכיון דהיו בו הלוחות
ושברי הלוחות ואין קטיגור במקום סניגור,
ומשום הכי כיון דראה שלמה שאמר כ"ד
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רננות ולא נענה ,ממילא צריך לומר דבאמת
אין קטיגור במקום סניגור ,דשבירת
הלוחות הוי קטיגור דמשה לאו כדין עביד,
והיינו אין ברירה וא"כ בלאו הכי לא היו
מקודשין למפרע אף אם היה נותן להם
הלוחות כנ"ל באריכות .ומשום הכי פתח
ואמר זכרה חסדי דוד ,ר"ל אם לא יכניסו
אותו עם ארון א"כ על כרחך צ"ל אין
ברירה ,וא"כ ממילא לא יעלה על לבם
שדוד חטא בבת שבע ,דאף היוצא
למלחמת דוד גט כריתות כותב לאשתו,
אבל מ"מ אינו גט כיון דאין ברירה כנ"ל
באריכות ,ומשום הכי מיד נענה ,דאף אם
אין ברירה מ"מ נמחל לו אותו עון ,כיון
דבאמת לא היה מעשה רק ביקש לעשות
ולא עשה כנ"ל במס' שבת .אך המון עם
אשר לא יאמינו שלא עשה מעשה ,שפיר
ירננו אחר דוד בראותם שלא הכניסו
השערים את הארון כנ"ל ,ומשום הכי נענה
מיד .באותה שעה היה נהפכו ]פני[ כל
]שונאי[ דוד כשולי קדירה ,שהיו יודעים
שנמחל לו הקב"ה ,והיינו כיון דמחמת
שאמר זכרה חסדי דוד נכנס ארון ,והא
אדרבה אי דוד חטא א"כ צ"ל אין ברירה
כנ"ל ,א"כ ממילא הוי שבירת הלוחות
קטיגור כנ"ל באריכות ,ואין קטיגור במקום
סניגור ,והאיך נכנס ארון כשמזכיר זכות
דוד ,אלא ודאי צריך לומר דבאמת יש
ברירה ,ושפיר לא חטא דוד אפילו אם
עשה מעשה כנ"ל באריכות .והשתא אתי
שפיר מה דאמרינן במאמר הנ"ל בחייך איני
מודיעך ,והיינו שעולם יאמרו אין ברירה
ושפיר חטא דוד ,דלא עשה מעשה לא
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יאמינו כנ"ל ,משא"כ בחיי שלמה כשיכניס
ארון לבית המקדש וישים שברי הלוחות
עם הלוחות בארון ,ואז על כרחך יראו
עולם שממה נפשך לא חטא ,דאף אי עשה
מעשה מ"מ הגט הוי גט למפרע ,כיון דעל
כרחך מוכח דיש ברירה ,כיון דשברי
הלוחות לא הוי קטיגור ,כנ"ל באריכות
ודוק.

*
היוצא לנו מזה הא דדבקו שערים זה עד
שאמר זכרה חסדי דוד ,היה כדי
להודיע שנמחל לו אותו עון כנ"ל בגמ'
דשבת בחייך איני מודיע ובחיי שלמה בנך
אז מודיע ,והיינו כיון שנכנס ארון ע"י שזכר
זכות דוד ,וקשה אדרבה הא מחמת דוד
יתעורר דשבירת הלוחות הוי קטיגור כנ"ל
דאין ברירה ,אלא ודאי דיש ברירה ולא הוי
קטיגור ,ובאמת לא חטא דוד כנ"ל
באריכות.
ולכאורה קשה הא אף אם יש ברירה מ"מ
הוי קטיגור שבירת הלוחות ,וצ"ל
תירוץ אחר על שבירת הלוחות ,וא"כ
ממילא לא מוכח מזה שהכניס ארון דאין
ברירה ,ושפיר עדיין לאו הודעה היא בחיי
שלמה שדוד לא חטא וכאשר אבאר ,דהנה
הא קיי"ל )עיין רמב"ם הל' גירושין פ"ו ה"א(
האשה ששלחה שליח לקבל קידושין ,כיון
שקיבל השליח הקידושין הרי זו מקודשת
אעפ"י שעדיין לא הגיע לידה .והנה משה
קבל הלוחות מיד הקב"ה ,וקודם שמסרן
לישראל עבדו לעגל ,וא"כ תיכף בקבלת
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הלוחות מיד ה' המה מקודשים ,וא"כ מאי
היה מועיל משה בזה ששיבר הלוחות ,כיון
דכבר מקודשים המה מיד שבאו הלוחות
מהקב"ה ליד משה.
אך בבגדי אהרן סדר בראשית
איתא תירוץ על זה ,דמשה לא היה
שליח של ישראל רק שליח של הקב"ה,
והאיש ששלח שליח להוליך לה הקידושין
אינה מקודשת עד שיבוא לידה ע"ש .אך
כתב שם כל זה אי משה היה מלאך,
דמש"ה הוא מ'ט"ט ש'ר ה'פנים ,וא"כ
שפיר י"ל דהוי שלוחו של הקב"ה ,דכתיב
)תהלים ק"ד ,ד'( עושה מלאכיו רוחות ,אבל
אי משה לא היה מלאך לא היה שלוחו של
הקב"ה רק של ישראל .אך הוכיח שם
דמשה היה מלאך ,דמצינו במדרש פ'
שמיני )פ' י"א סי' ז' ,וכ"ה בגמ' זבחים ק"ב (:מכח
שאמר משה לאחר ז' ימים )שמות ד' ,י"ג(
שלח נא ביד תשלח ,ניטל ממנו הכהונה,
)או לחד מ"ד לא נכנס לארץ ישראל בשביל
זה( ,והא איתא במדרש )שמו"ר ג ,ט"ז( אמר
משה ,רבש"ע ללוט בן אחיו של אברהם
שלחת מלאכים להצילו ,לבניך בני אברהם
יצחק ויעקב על אחת כמה וכמה .והנה כל
זה אי משה לא היה מלאך ,אבל אי גם
משה היה מלאך לא שייך תירוץ זה ,ושפיר
נענש מחמת שלח נא ביד תשלח ,ע"ש
באריכות בבגדי אהרן הנ"ל סדר בראשית.
)ד"ה אמרו לו(

אמנם מצינו

)צפנת פענח חדש ]פפד"מ תנ"ד[

ערך כהונה אופן ד'( טעם אחר דמשה
לא היה כהן ,כיון שהרג המצרי ,וכהן שהרג
הנפש לא ישא את כפיו )ברכות ל"ב ,(:ע"ש
במפורשים מזה .והנה זה תליא ג"כ אי היו
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קודם מתן תורה כבני נח או כישראל,
כמ"ש הפרשת דרכים בדרך האתרים
א' ,בד"ה שוב ראיתי( דגוי שהיכה ישראל חייב
מיתה )סנהדרין נ"ח ,(:והנה אי היה דינם
כישראל שפיר חייב מיתה המצרי שהיכה
העברי ,וכדין הרג משה למצרי ,משא"כ אי
היה דינם כבני נח ,שלא כדין הרג המצרי,
ע"ש באריכות בפרשת דרכים הנ"ל.
)דרוש

ולפ"ז מבואר המדרש הנ"ל ,כיון שאמר
מקודם אמר הקב"ה ליוסף אתה
שמרת השבת חייך שבן בנך יקריב קרבן יחיד
בשבת קודש ונרצה לו כו' ,וקשה ,הא
אדרבה לא די שלא נענש מחמת דכתיב
יום ולילה לא ישבותו כקושית פרשת
דרכים הנ"ל ,אף גם ינתן לו שכר ע"ז כנ"ל
באריכות .אלא ודאי צריך לומר דכבר יצאו
מכלל בני נח קודם מתן תורה כתירוץ
פרשת דרכים הנ"ל ,ולפ"ז הרי כדין הרג
משה המצרי ,דגוי שהיכה ישראל חייב
מיתה כנ"ל ,ולפ"ז קשה למה לא היה משה
כהן כנ"ל ,דליכא למימר מחמת שלח נא
ביד תשלח ,דהא משה שפיר קאמר למה
לא שלח מלאכים כמו ללוט בן אחיו של
אברהם לבניך על אחת כמה וכמה כנ"ל.
לזה שפיר מסיים הה"ד שאו שערים
ראשיכם ,אתה מוצא בשעה שבנה שלמה
בית המקדש כו' ביקש להכניס את ארון כו'
דבקו שערים זה בזה כו' כשאמר זכרה למען
חסדי דוד מיד נענה ,ולמה היה זה ,כדי
להודיע שדוד לא חטא כנ"ל באריכות.
וקשה האיך מוכיח מזה ,דהא בלאו הכי
צ"ל תירוץ על שבירת הלוחות ,דהא אף אי
יש ברירה מ"מ קשה הא כבר היו מקודשין
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בקבלתו של משה הלוחות מהקב"ה,
דהאשה ששלחה שליח לקבל קידושין מיד
שהגיע הקידושין ליד שליח מקודשת כנ"ל
באריכות .אלא על כרחך צ"ל דמשה היה
שלוחו של הקב"ה ולא שליח של ישראל,
כמ"ש הבגדי אהרן הנ"ל ,ולפ"ז ממילא לא
קשיא מידי מלוט בן אחיו של אברהם ,כיון
דמשה ג"כ היה מלאך ,ושפיר חטא
באומרו שלח נא ביד תשלח ,ומשום הכי
לא היה כהן כנ"ל במדרש פ' שמיני,
ולעולם היה דינם קודם מתן תורה
כישראל ,ושפיר היה זכות ליוסף ששמר
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שבת אף קודם מתן תורה והחזיק עצמו
כישראל ,ומשום הכי זכה ביום השביעי לבני
אפרים וגו' כנ"ל במדרש) ,ואין להקשות לפי
הנ"ל למה לא הזכיר מיד שלמה חסדי דוד
בלא כ"ד רננות ,י"ל מן השמים היה לצערו
בשביל שנתגאה ואמר בנה בניתי וגו' )מלכים
א' ח' ,י"ג( כדאיתא במדרש רבה זה מיד
בסמוך על מאמר הנ"ל עיין סדר זו )פ' י"ד
סי' ג'(( ,ולא קשיא מידי ,כן נ"ל דרך דרוש,
ודו"ק.

*

פרשת בהעלותך
במדרש פ' פקודי ,בספרי

)פרשה זו פיסקא י'

]הציון "במדרש פ' פקודי" צ"ע[(

וז"ל,

והיה הדבר הקשה יביאון אל משה
כ"ו( ,א"ל הקב"ה חייך שאני מכשילך בבנות
צלפחד ,דכתיב )במדבר כ"ז ה'( ויקרב משה את
משפטן לפני ה' ,מלמד שנתעלמה ממנו
הלכה ,וראוי היה פרשת נחלות שתכתוב ע"י
משה ,אלא שזכו בנות צלפחד ונכתוב על ידן,
וראוי היה פרשת מקושש שתכתוב ע"י משה
אלא שנתחייב מקושש ונכתוב על ידו,
שמגלגלין חוב ע"י חייב ,וראוי היה פרשת
טמאים לכתוב ע"י משה אלא שזכו הטמאים
כו' עכ"ל .והוא תמוה האיך תליא זה בזה,
מקושש אחר צלפחד ,וטמאים אחר
מקושש.
)שמות י"ח,

ונ"ל לבאר דרך דרוש ,ואקדים גמ' דב"ב
דף קי"ט ע"א ,יודע היה משה רבינו
שבנות צלפחד יורשות הן אבל לא היה
יודע אי נוטלות חלק בכורה או לאו כו',
מאי קמסתפקי ליה ,דכתיב )שמות ו' ,ח'(
ונתתי ]אותה[ לכם מורשה אני ה' ,ירושה
היא לכם מאבותיכם או דלמא שמורישין
ואינן יורשין ע"כ ע"ש .והקשה בעל צדה
לדרך )מובא במשען המים פ' אמור( והרי הוכרח
לומר דמורשה היינו ירושה להם ,דכתיב
)דברים ל"ג ,ד'( תורה צוה לנו משה מורשה,
ושם לא שייך דנאמר מורישין ואינן יורשין,
ותירץ דשם דרשינן )ברכות נ"ז (.אל תקרי
מורשה אלא מאורסה עיי"ש .וכתב ע"ז
בבגדי אהרן סדר בראשית )ד"ה אמרו לי'(
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וז"ל וזה אינו אלא אם אמרינן יש אם
למקרא ,אבל אם נאמר יש אם למסורת
א"כ מורשה היא כפשוטה ,ושפיר מוכח
דארץ ישראל מוחזקת היא עכ"ל.
תו אקדים מה דאיתא במס' פסחים
אמר שמואל לחם עוני )דברים ט"ז ,ג'(
לחם שעונין עליו דברים הרבה ,דבר אחר
לחם עוני עני כתיב מה עני שדרכו בפרוסה
אף כאן בפרוסה ע"כ .והנה הא דפורסין
המצה לחצאין ,כתב המטה אהרן )הגש"פ
בביאור סימן "יחץ"( היינו כיון שלא נשלם הזמן
של גלות מצרים ,והקב"ה חלקן החצי
למצרים והחצי השני לד' מלכיות
שהשלימו הזמן ,ולכן פורסין המצה
לחצאין שהחצי מורה על גלות מצרים
והחצי מורה על גלות האחרון ,וכמו שכתב
האר"י ז"ל שזהו הסוד הגנוז החצי מצה
בסוד מצה שמורה ,שגלות האחרון הגאולה
שמורה ,ולבו לפומיה לא גליא ,עכ"ל ע"ש.
)קט"ו(:

אך זה תליא אי עבירה לשמה מותר או
אסור ,דהנה באמת הקדמונים )יפ"ת
שמו"ר פט"ו ס"א ,בינה לעתים דרוש כ"ה( כתבו
דקושי השעבוד היה משלים ,ולפ"ז
הקושיא במקומו עומד למה פורסין המצה
לחצאין .אמנם במס' שבת דף י' )ע"ב(
איתא שם בתוס' )ד"ה ה"ג נתגלגל הדבר(
דקושי שעבוד היה מחמת מכירת יוסף
ע"ש ,ולפ"ז שפיר לא נשלם הזמן ,ומשום
הכי שפיר פורסין החצי מצה כנ"ל .והנה
איתא במדרש רבה פ' וישב )פ"ד י"ד(
וישנאו אותו ,בשביל שיצא ממנו ירבעם
שעתיד להשניאו לבעלים ע"ש ,וכתבו
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המפורשים ]ד[א"כ לפ"ז לא היה מכירת
יוסף חטא .אך אי עבירה לשמה אסור
שפיר הוי חטא ,דאין אומרים לאדם חטא
בשביל שיזכה חבירך )שבת ג (:ע"ש .וא"כ
לפ"ז אי עבירה לשמה אסור ,אז צריך
להיות קושי שעבוד מחמת מכירת יוסף
כנ"ל ושפיר לא נשלם הזמן ומשום הכי
פורסין המצה כנ"ל ,אבל אי עבירה לשמה
מותר אז לא צריך קושי שעבוד מחמת
מכירת יוסף כנ"ל ,וא"כ היה הקושי שעבוד
משלים הזמן וא"כ לא צריך לפרוס המצה
לחצאין כנ"ל ,וקשה א"כ מאי לחם עוני,
וצריך לומר שעונין דברים הרבה עליו,
וקשה הא עני כתיב ,וצ"ל יש אם למקרא,
וא"כ לפ"ז לא מוכח ארץ ישראל מוחזקת
מדכתיב מורשה ,דיש לומר מורישין ואין
יורשין ,והא דכתיב תורה כו' מורשה ,היינו
אל תקרי מורשה אלא מאורסה כיון דיש
אם למקרא ,כנ"ל.
תו אקדים דאיתא במדרש מקושש לשם
שמים נתכוין ,דלא יעלו על דעתם
מחמת מרגלים הותרו המצות ,לכן הלך
לחלל השבת כדי שיהרג וידעו דמצות
עדיין חל עליהם )וע"ש בב"ב )קי"ט (:בתוס'
ד"ה אפילו קטנה כו' שהביאו(.
ולפ"ז זהו כוונת ספרי בהתחלה שלו ,כיון
דאמר מתחלה כיון דכתיב ויקרב כו'
מלמד שנתעלמה ממנו הלכה ,וקשה מהיכן
היה לו לידע דקאמר שנתעלמה ,וגם
מדאמר ליה הקב"ה חייך אני מכשילך כו'
משמע דהוי ליה לידע ונענש ולא ידע,
וקשה מהיכא הוי ]ליה[ לידע .וצ"ל כיון
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דעיקר ספק שלו היה אי ארץ ישראל
מוחזקת הוא כנ"ל ,והיה לו לפשוט מהא
דכתיב ונתת לכם מורשה דהוי ירושה להם,
דאין לומר מורישין ואינן יורשין ,א"כ האיך
כתיב תורה צוה לנו מורשה וכנ"ל ,וקשה
דהא י"ל אל תקרי מורשה אלא מאורסה,
וצ"ל דריש אם למסורת ,אך לפ"ז קשה
א"כ הא דכתיב לחם עני ,וצ"ל מה עני
דרכו בפרוסה אף הוא בפרוסה כיון דיש
אם למסורת כנ"ל באריכות ,וקשה למה
פורסין כלל המצה לחצאין ,דאין לומר חצי
מורה על גלות מצרים והחצי על גלות
האחרון אשר שמורה היא ולבא לפומיה
לא גליא כיון דלא נשלם הזמן כנ"ל ,קשה
הא קושי שעבוד היה משלים כנ"ל ,וצ"ל
קושי שעבוד היה בשביל מכירת יוסף,
וקשה הא הוי עבירה לשמה מפני שיצא
ממנו ירבעם כנ"ל .לזה אמר וראוי היה
פרשת מקושש לכתוב ע"י משה אלא
שמגלגלין חוב ע"י חייב ,וקשה הא מקושש
לשם שמים נתכוין והאיך אמר מגלגלין
חוב ע"י חייב ,אלא ודאי צריך לומר
דעבירה לשמה עבירה מקרי ושפיר קרא
עלה מגלגלין חייב ע"י חייב ,ולפ"ז ממילא
נמי מכירת יוסף הוי חטא אע"ג דהי' עבירה
לשמה ,ומשום הכי היה קושי שעבוד
ולעולם לא נשלם הזמן ,ושפיר פורסין
המצה לחצאין כדכתיב לחם עני מה עני
בפרוסה כנ"ל דיש אם למסורת כנ"ל,
ושפיר מוכח ארץ ישראל מוחזקת ,ושפיר
היה למשה לפשוט ,אך שנתעלמה ממנו
כנ"ל וק"ל.

*
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וע"ז שייך שפיר למה דסיים וראוי היה
פרשת טמאים וכו' וכאשר אבאר
בעז"ה ,דהנה היא גופא קשיא לכאורה
אמאי קרא עלה מקושש מגלגלין חוב ע"י
חייב ,דלמא באמת לא מקרי חייב כיון
דעבירה לשמה היה כנ"ל .אבל י"ל מהא
דכתיב בסדר שלח לך )במדבר ט"ו ,ל"ב(
וימצאו איש מקושש במדבר ,ופירש"י ז"ל
במדבר ,יהיה באיזה מקום שיהיה ומאי
נפקא מינה בזה ,ותירץ רש"י בגנותן של
ישראל הכתוב מדבר מיד שבת שנייה
שהיו במדבר חללו ע"ש .וא"כ לפ"ז הרי
על כרחך מוכח עבירה לשמה אפילו הכי
עבירה מיקרי ,דאל"כ מאי גנות היה בזה
כיון דכוונתו לשמה היה כנ"ל ,אלא ודאי
מוכח דעבירה לשמה אפילו הכי ]עבירה[
מיקרי ,ושפיר אמר על מקושש מגלגלין
חוב ע"י חייב כנ"ל.

אך בספר אור חדש על פסחים דף ה'
)עמוד ב'] ,ע' ט"ו מדפי הספר ,ווארשא

תרמ"ד[ ,ד"ה אולם( ראיתי שהביא בשם הגאון
בעל המחבר שאגת אריה ,פירוש אחר על
הך פסוק וימצאו במדבר איש מקושש,
והיינו לפי מה דהקשו תוס' בפסחים דף
מ"ו ע"ב )בד"ה רבה אמר( לרבה דאית ליה
הואיל בטלת כל מלאכת שבת דחזי
לחולה ,ותירצו דלא שכיח משום הכי לא
אמרינן הואיל .ולפ"ז קשה הא מילה שכיח
כדאיתא פרק כל התדיר )עיין זבחים צ"א(:
א"כ אמאי נהרג מקושש דהיה תולש עצים,
נימא הואיל וחזי למילה ,דס"ל לר' אליעזר
)שבת ק"ל (.כורתין עצים לעשות פחמין וכלי
ברזל בשבת .אבל לא קשיא מידי ,דהא
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במדבר לא מלו כדאיתא ביבמות )ע"א,(:
וא"כ לא שייך הואיל זה ,ומשום הכי נהרג.
וזה שאמר הכתוב וימצאו איש מקושש
במדבר ,במדבר דייקא ,דשם לא מלו,
ומשום הכי לא היה שייך הואיל ושפיר
נהרג עכ"ל ודפח"ח .ולפ"ז הרי לא מוכח
כלל דעבירה לשמה אסור ,דהא דכתיב
במדבר יש לומר כנ"ל ,להורות דווקא
במדבר היה חייב מיתה כנ"ל.
אך לכאורה תליא זה אי מכשירי מצוה
דוחה שבת או לאו ,דוודאי אי מכשירי
מצוה דוחה שבת א"כ שפיר י"ל כפירוש
שאגת אריה הנ"ל במדבר בא להורות
לתרץ הקושיא למה נהרג ולא אמרינן
הואיל וכנ"ל ,אבל אי מכשירי מצוה אינו
דוחה שבת כר' עקיבא דפליג שם בשבת
על ר' אליעזר ,א"כ ממילא לא שייך הואיל
זה כלל לענין מילה ,דכורתין עצים לעשות
פחמין כו' אינו רק לר' אליעזר דס"ל
מכשירי מצוה דוחה שבת ע"ש ,וא"כ לפ"ז
שפיר מוכח מהא דכתיב במדבר דעבירה
לשמה אסור ,דעל כרחך צ"ל כפירש"י
בגנותן הכתוב מדבר וכנ"ל באריכות.
תו אקדים מה דאיתא במס' פסחים דף
ו' ע"ב שואלין ודורשין בהלכות פסח
קודם לפסח שלשים יום שהרי משה עמד
בפסח ראשון ומזהיר על פסח שני ע"ש,
והקשו תוס' שם )בד"ה ומזהיר( הא מכח
שאלתם היה מוכרח לומר מילי דפסח שני,
ותירצו דלא היה משה ]צריך[ לומר רק אל
תעשו את הפסח ותו לא ע"ש .והקשה
המשנת דרבי עקיבא במס' סנהדרין דף י"ב
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ע"ב ,הא איתא בספרי
במועדו אפילו בשבת במועדו אפילו
בטומאה ,והלא דין הוא מפרה אדומה
דאינו דוחה שבת דוחה טומאה ,פסח דדחי
שבת אינו דין שידחה טומאה ,פסח שני
יוכיח דדחי שבת ואינו דוחה טומאה ,ולכך
איצטריך במועדו ואפילו בטומאה ,ולפ"ז
קשה מנ"ל דשואלין שלשים יום קודם
לפסח ,דלמא כקושית תוס' דמוכח
שאלתם היה מוכרח להשיב ,וליכא לתרץ
דלא הו"ל למימר רק אל תעשו ותו לא,
דזה אינו דא"כ הוי קשה דלדחו טומאה
מק"ו דפרה אדומה ,ומשום הכי היה
מוכרח לומר דין דפסח שני כדי להודיע
להם פסח שני יוכיח ,ע"ש שמאריך
בקושיא זו.
)בהעלותך פיסקא ז'(

ולכאורה נ"ל עפ"י מה שהקשה הסמ"ג
)מ"ע רכ"ד( למ"ד שוחטין וזורקין
על טמא שרץ ,קשה האיך כתיב )במדבר ט',
ו'( ביום ההוא לא יכלו לעשות ,הא למחר
יכולין לעשות )סוכה כ"ה ,(:ואמאי הא
לדידיה מיירי שחל שישי שלהם בערב
פסח ומאי ביום ההוא ,ותירץ דגם לדידיה
מיירי שחל שביעי שלהם בערב פסח ,רק
מחמת הזאה אינו דוחה שבת ,ואותו ערב
פסח חל בשבת כדאיתא במס' שבת )פ"ז(:
ובסדר עולם )פרק ז'( אותו יום נטל עשרה
עטרות ראשון למעשה בראשית כו' ,ע"ש
בסמ"ג עשין רכ"ד דף רכ"ט ע"ב .והנה
לפ"ז ממילא נמי לק"מ קושית משנת דר'
עקיבא הנ"ל ,דכיון באותו פעם ערב פסח
חל בשבת ,וא"כ לא יוכל לעשות הפסח
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מחמת הזאה דאינו דוחה השבת כנ"ל
בסמ"ג ,וממילא ליכא ק"ו מפרה אדומה
וק"ל.
והנה כל זה אי מכשירי מצוה אינו דוחה
שבת ,אבל אי מכשירי מצוה דוחה
שבת אז גם הזאה דוחה שבת ,ועיין במס'
פסחים דף ס"ט ע"א וע"ב ולפי המסקנא
דצ"ל אכילת פסח לא מעכבי ,משא"כ
בלאו הכי שפיר דחי הזאה שבת לרבי
אליעזר דס"ל מכשירי מצוה דוחה שבת
ע"ש.
ולפ"ז זהו דברי סיום הספרי הנ"ל ,דכיון
דאמר מקודם מגלגלין חוב ע"י חייב
גבי מקושש ,היינו אף עבירה לשמה אסור
כנ"ל באריכות ,וקשה הוא גופא מנ"ל
דמיקרי חייב ,וצ"ל כיון דכתיב וימצאו איש
מקושש במדבר ,ולמה לי במדבר ,אלא
ודאי בגנותן הכתוב מדבר כפירש"י וכנ"ל
באריכות ,וקשה דלמא במדבר קאי להורות
דמשום הכי נהרג כיון דהיה במדבר ושם
לא מלו ,משא"כ בלאו הכי היה שייך ביה
הואיל וחזי למילה דכורתין עצים לעשות
פחמין כו' כנ"ל בשם הגאון שאגת אריה,
וצ"ל דס"ל מכשירי מצוה אינו דוחה שבת
כנ"ל ,ולפ"ז קשה למה למשה לומר השתא
כל פסח שני ,לא הו"ל למימר רק אל
תעשו ותו לא ,דליכא למימר דהיה ק"ו
מפרה אדומה וכקושית משנת דר' עקיבא
הנ"ל ,זה אינו ,דהא כיון דאותו פעם חל
ערב פסח בשבת ,וא"כ לא היה אפשר
לדחות שבת מחמת הזאה דאינו רק
מכשירי מצוה כמ"ש הסמ"ג הנ"ל ,כיון
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דס"ל מכשירי מצוה אינו דוחה שבת כנ"ל
באריכות ,ובזה תו ליכא ק"ו מפרה אדומה,
דרק טבול יום כשר בפרה ולא טמא ממש,
וכיון דלא משכחת הזאה היו טמאים ממש
)ועיין במשנת דר' עקיבא שם היטב( .לזה
מסיים שפיר הכא וראוי היה פרשת טמא
ליכתוב ע"י משה ,ר"ל בלא שאלת הטמאים
ג"כ היה ראוי לומר אז ולכתוב פרשת
טמאים ,כי שואלין ודורשין בפסח שלושים
יום קודם לפסח ,והוי כעת הזמן לדרוש
להם פסח שני וזהו פרשת טמאים ,אלא
מגלגלין זכות ע"י זכאי כנ"ל .וא"כ לפי זה
שפיר אמרינן מכשירי מצוה אינו דוחה
שבת כהלכתא כר' עקיבא ,ובמדבר קאי על
גנותן כפירש"י ,ושפיר מוכח דעבירה
לשמה אפילו הכי עבירה מיקרי כנ"ל
באריכות ,ואפילו הכי לא קשיא מידי דלא
הוי לומר לטמאים רק אל תעשו כנ"ל
באריכות ,זה אינו דהא בלאו הכי הוצרך
לומר להם קודם שלושים יום דינם דפסח
והוי אז העת כנ"ל בגמ' ולא קשיא מידי
ודו"ק.

*
וגם י"ל דהסגנון דהכי לפי הקדמות הנ"ל,
והיינו כיון דאם אמרינן יש אם
למסורת מוכח דעבירה לשמה אסור כנ"ל
באריכות ,משום הכי שפיר יוכל לומר
השתא וראוי היה פרשת מקושש לכתוב
אלא שמגלגלין חוב ע"י חייב ,משא"כ בלא
זה הוה אמינא עבירה לשמה לא מקרי חייב
כנ"ל באריכות ,וכיון דאמר השתא מקושש
מיקרי חייב ,א"כ יכול לומר במדבר פירושו

בתי

פרשת בהעלותך

כפירש"י מפני גנותן וכנ"ל באריכות ,א"כ
משום הכי שפיר יוכל לומר השתא וראוי
היה פרשת טמאים לכתוב ע"י משה כו',
דמוכח שואלין קודם פסח שלשים יום
מדמזהיר על פסח שני השתא ,דלא הו"ל
לומר רק אל תעשו כמ"ש תוס' הנ"ל,
וליכא למימר משום ק"ו מפרה אדומה
כקושית משנת דר' עקיבא הנ"ל ,י"ל כיון
דבאותו פעם חל ערב פסח בשבת ליכא
ק"ו מפרה אדומה ,דהא הזאה אינו דוחה
שבת והיו טמאים גמורים כנ"ל באריכות,
משא"כ בלא זה הוי אמינא מקושש לא
מיקרי חייב כיון דהוי עבירה לשמה ,ואם
כן לפ"ז תו ליכא למימר פירוש במדבר
כפירש"י ,כיון דלא היה גנאי כנ"ל באריכות,
וצ"ל כפירוש שאגת אריה הנ"ל במדבר
קאי להורות מחמת במדבר נהרג דשם לא
היה שייך הואיל ,א"כ על כרחך צריך לומר
דמכשירי מצוה דוחה שבת כנ"ל באריכות,
א"כ תו לא היה יכול לומר וראוי היה
פרשת טמאים כו' היינו דשואלין שלשים
יום קודם לפסח כנ"ל באריכות ,דקשה
מנא ליה ,וליכא למימר כמ"ש תוס' דלא
הו"ל למימר רק אל תעשו ותו לא ,י"ל
כקושית משנת דרבי עקיבא הנ"ל מחמת
דאיכא ק"ו מפרה אדומה ,וליכא למימר
הא חל באותו בפעם ערב פסח בשבת,
קשה מאי בכך הא מכשירי מצה על כרחך
דוחה שבת ,וא"כ גם הזאה דוחה שבת
וכנ"ל באריכות ,ועיין לעיל היטב ובין תבין
אשר לפניך בזה הסגנון וקצרתי וק"ל.

*
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מדרש תמוה הובא בספר ברכת שמואל
בזה הסדר )בשם הפליאה( וז"ל,
הרוצה לידע תחיית המתים מן התורה ,יראה
והנה מרים מצורעת כשלג עכ"ל ,והוא תמוה
מאוד.
ונ"ל לבאר ,עפ"י מה דאיתא במס'
סנהדרין פ' חלק )דף צ (:מנין
לתחיית המתים מן התורה שנאמר )שמות
ו' ,ד'( לתת להם ]את[ ארץ כנען ,והלא לא
נתן להם כלום ,אלא על כרחך דקאי לאחר
התחייה ע"ש .וכתבו המפורשים )בגדי אהרן
פ' בראשית( כל זה אי ארץ ישראל אינה
מוחזקת אז שפיר מוכח תחיית המתים
מקרא הנ"ל ,אבל אי ארץ ישראל מוחזקת
אם כן שפיר כבר נתן כיון דמוחזקת היא
מאבותינו ע"ש.
והנה בסדר שמות הבאתי כמה פעמים
בשם הפרשת דרכים בדרך צדקה
דרוש י"ד ודרך הקדש ,דאם היה דינם
קודם מתן תורה כישראל אז היה מועיל
החזקה של אברהם דישראל קונה בחזקה,
משא"כ אי היה דינם כבן נח קודם מתן
תורה אז לא היה מועיל החזקה שלו ,כמ"ש
הרמב"ם פ"א מהל' זכייה )פ"א הל' י"ד( והל'
מכירה )פ"א הל' י"ז( דעכו"ם אינו קונה
בחזקה ,ומשום הכי ארץ ישראל אינה
מוחזקת מאבותינו ע"ש באריכות בפרשת
דרכים הנ"ל.
תו אקדים מה דאיתא ברש"י בהאי סדרא
)י"ב ,א'( ותדבר מרים וגו' במשה על
אודות האשה הכושית אשר לקח וגו',
ופירש"י הנ"ל על הא שפירש משה מן
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האשה ,ואודות האשה אשר לקח היינו על
אודות גירושיה ע"ש היטב בדברי רש"י,
ולכאורה קשה דהא כתיב אשר לקח
בקרא ,והאיך נאמר שדברה על הפרישה
)עיין בשאר מפורשים מזה(.
אבל י"ל עפ"י מה דאיתא במפורשים,
ובפרטות בספר תפארת הגרשוני
סדר זו ,בשם המקובלים ,הא דפירש משה
מן האשה ,היינו משום שצפורה אשתו
היתה התאומה שנולדה עם הבל ,ומשה
היה גלגול הבל ,וא"כ היתה צפורה אחותו
בגלגול ,ומשום הכי פירש ממנה לאחר מתן
תורה ,אבל קודם מתן תורה היה מותר
באחותו עכ"ל ע"ש .ולפ"ז י"ל דמרים באה
על משה בטענת ממה נפשך ,וודאי עיקר
שאלתה היתה על הלקיחה כדכתיב בקרא
על אודות האשה אשר לקח כנ"ל ,והיינו
משום דאחותו היתה בגלגול ,וא"ת דלא
היתה אחותו דמשה לא היה גלגול הבל,
א"כ למה פירש ממנה עתה וק"ל.
אך כל זה אי היה דינם אף קודם מתן
תורה כבני ישראל ,וא"כ היתה אחותו
אסור לו קודם מתן תורה ,אבל באמת אינו
דקודם מתן תורה לא יצאו עדיין מכלל בן
נח והיתה אחותו מותר לו ,ומשום הכי
לקחה מתחלה ,משא"כ לאחר מתן תורה
דאחותו נאסר לו משום הכי פירש ממנה
כמ"ש התפארת הגרשוני הנ"ל ,ומשום הכי
והנה מרים היתה מצורעת כשלג ,שדיברה
על משה שלא כדין.

נפש

ולפ"ז מבואר המדרש הנ"ל היטב הרוצה
לידע תחיית המתים מן התורה יראה
והנה מרים מצורעת כשלג ,ולפ"ז צריך לומר
דלא יצאו מכלל בן נח קודם מתן תורה
כנ"ל באריכות ,ומשום הכי שפיר היה משה
לקחה מתחלה ועכשיו פירש ממנה כנ"ל,
ולפ"ז ממילא לא היה מועיל החזקה של
אבותינו דעכו"ם אינו קונה בחזקה כמ"ש
הפרשת דרכים הנ"ל ,ולפ"ז האיך כתיב
לתת להם ,הא לא נתן להם כלום כיון
דחזקתם לא היה מועיל ,וצ"ל דקאי לאחר
התחייה ,וא"כ שפיר מוכח תחיית המתים
מן התורה ,כדאיתא פ' חלק וכנ"ל מנין
תחיית המתים מן התורה דכתיב לתת להם
וכו' וק"ל.

*
ובאלה הדברים נבוא לבאר מדרש תמוה
במדרש רבה פ' משפטים
וז"ל ,כיון שראה איוב שיסורין באים עליו
התחיל מתרעם כו' ,כיון שראה המלך יושב
בבימה סוגר למטרנותה ,והנה מרים מצורעת
כשלג )במדבר י"ב ,י'( ,טרד למשה ,שנאמר )שם
כ ,י"ב( לכן לא תביאו את הקהל הזה וגו',
סימא לדוכס ,זה יצחק שנאמר )בראשית כ"ז,
א'( ותכהן עיניו מראות וגו' ,נתן קטארגי
לאברהם ,שנאמר )שם ט"ו ,י"ג( ידוע תדע כי
גר יהיה זרעך וגו' ,קרב קיסין ליעקב ,שנאמר
)שם ל"ב ,ל"ב( והנה צולע על יריכו וגו' ,אמר
בבקשה ממך שיכור הייתי עכ"ל.
)ל' ,י"א(

והנה המדרש הזה אומר דרשוני ,חדא
למה מתחלה היה איוב מתרעם על
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היסורין שבאו עליו וכיון שראה אלו חמשה
שנענשו אמר על עצמו שיכור הייתי ,וכי
לא ידע שקב"ה אינו וותרן ומעניש לכל מי
שאינו עושה רצונו .גם היא גופא קשה
למה לא הראה לו יותר מחמשה הנ"ל,
הלא כהנה וכהנה יש שכבר נענשו .וביותר
קשה למה הקדים יצחק לאברהם ,ומרים
ומשה לכולם ,ולא חשיב כסדר תולדותן.
אמנם לדברינו הנ"ל יבוא הביאור על נכון,
דכבר נזכר לעיל מהנה מרים היתה
מצורעת כשלג מוכח דלא יצאו מכלל בני
נח קודם מתן תורה כנ"ל באריכות.
ותו אקדים לך מה דאיתא בזוהר פ' בא
ל"ג (.וז"ל ,בגין דאיוב מקריבי עיטא
דפרעה הוי ,וכד קם פרעה עלייהו דישראל
בעא למקטלא להון ,א"ל לא אלא טול
ממונהון ושליט על גופיהון בפולחנא כו'
ולא תקטול להון ,א"ל הקב"ה חייך בהאי
דינא ממש תהא דאין ,מה כתיב )איוב א',
י"א( ואולם שלח נא ידך וגע אל עצמו ואל
בשרו וגו' ,במה דאיהו דן ביה אתדן כו',
תא חזי מה כתיב )שם ב' ,ו'( אך את נפשו
שמור כו' עכ"ל ע"ש היטב .נמצא למידין
מזה ,דיסורין באין על איוב מחמת שנתן
עצה לפרעה לשליט על גופיהון דישראל
בפולחנא כנ"ל.
)דף

ואמרתי דכל זה שייך שפיר אי יש שליח
לדבר עבירה ,אבל אי אין שליח
לדבר עבירה ,א"כ מאי בכך שנתן עצה,
מ"מ הלא אין שליח לדבר עבירה ,וזה
פשוט ,וא"כ אי אין שליח לדבר עבירה אז
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יש ח"ו תלונה לאיוב על שבאו יסורין עליו
שלא בדין.
והנה זה תליא במה דאיתא בתוס' פ"ק
דקידושין )ל"ט :ד"ה מתניתין( מחשבה
רעה אצל עכו"ם הוי כמעשה דכתיב )עובדיה
א' ,י'( מחמס אחיך תכסה בושה ,וקשה
האיך מצינו שעשו גזל ליעקב ,אלא ודאי
מחשבה כמעשה דמי ע"ש .והקשו
המפורשים הא איתא במדרש )מדרש אגדה
פ' ויצא סי' כ' ,ובס' הישר סו"פ תולדות( דאליפז
בנו של עשו רדף אחר יעקב ונטל את
ממונו במצות עשו אביו ,וכן פירש"י
בחומש )בראשית כ"ט ,י"א בד"ה ויבך( ע"ש,
וא"כ הרי שפיר קאמר מחמס אחיך תכסה
בושה ,ומנ"ל דרק מחשבה הוי ג"כ
כמעשה .ותירצו דכל זה אי יש שליח לדבר
עבירה ,אבל אי אין שליח לדבר עבירה,
א"כ שפיר ]מוכח[ מקרא מחמס אחיך
תכסה בושה דבעכו"ם הוי מחשבה הוי
כמעשה כמ"ש תוס' הנ"ל ע"ש .היוצא לנו
מזה ,אי אמרינן בעכו"ם הוי מחשבה
כמעשה ,א"כ שפיר י"ל משום הכי כתיב
מחמס אחיך תכסה בושה כמ"ש תוס'
ולעולם אין שליח לדבר עבירה ,אבל אי
מחשבה גם בעכו"ם לא הוי כמעשה ,ואז
על כרחך מוכח דיש שליח לדבר עבירה,
ומקרא מחמס אחיך וגו' כנ"ל.
והנה זה תליא במה דאיתא ברש"י פ'
שמות על פסוק )ו' ,א' ,עיי"ש( עתה
תראה אשר אעשה לפרעה וגו' ,כיון שאמר
משה למה הרעותה וגו' א"ל הקב"ה עתה
תראה ובל"א מלכים לא תראה ,וכן איתא
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במדרש רבה
קי"א (.ע"ש .אמנם בספר כלי יקר איתא
וז"ל מלת ועתה ,להורות שלא היה הגיע
עדיין קץ של ת' שנה שהיה להם להיות
במצרים כו' ,על כן הוסיף להם צרה
ושעבוד כדי שסך מועט יעלה לחשבון
מרובה ,כי בימים מועטים אלו דומה כאלו
נשתעבדו בהם שנים רבות ,וע"י זה נתקרב
להם הקץ שעתה תיכף ומיד תראה את
אשר אעשה לפרעה ,וזה דקדוק נכון ,עכ"ל
ע"ש.
)שמו"ר ה' כ"ג ,וכ"ה בסנהדרין

והנהו שני פירושים תליא אי אמרינן
מחשבה כמעשה דמיא או לא.
דהנה האלשיך ז"ל כתב בפרשת ויחי )בד"ה
אלא שאתם חשבתם( מכירת יוסף לא היה רק
מחשבה דכתיב )בראשית נ' ,כ'( אתם
חשבתם לרעה ,אבל המעשה היה לטובה
להחיות עם רב לפליטה גדולה ע"ש
באלשיך .והנה איתא בתוס' במס' שבת דף
י' )ע"ב בד"ה ה"ג נתגלגל הדבר( דקושי שעבוד
היה מחמת מכירת יוסף יע"ש ,וא"כ
ממילא אי מחשבה כמעשה דמיא ,אז צ"ל
כפירש"י על עתה תראה כנ"ל ,דאין לומר
כפירוש כלי יקר הנ"ל עתה תראה מחמת
קושי השעבוד יתקרב הקץ וכנ"ל ,קשה הא
זה היה צריך להיות בלאו הכי מחמת
מכירת יוסף) ,ועיין בזרע ברך שני פ' שמות
וארא שכתב זהו הוספת קש ותבן היה
מחמת מכירת יוסף ע"ש( ,כיון דגם
מחשבה כמעשה דמיא וממילא היה
מכירת יוסף חטא ,אלא ודאי צ"ל כפירש"י
הנ"ל עתה תראה בל"א מלכים לא תראה.
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אבל אי מחשבה לאו כמעשה אז מכירת
יוסף לא הוי חטא ,ושפיר י"ל דעתה תראה
היינו כפירוש כלי יקר הנ"ל עתה מחמת
הקושי שעבוד יתקרב הקץ וכנ"ל באריכות.
אך לכאורה מוכח כפירוש כלי יקר הנ"ל,
דאי כפי' רש"י הנ"ל קשה האיך כתיב
בפרשת חקת )במדבר כ' ,י"ב( לכן לא תביאו
וגו' ,מאי לכן ,הא כבר נגזר עליו מחמת
שאמר למה הרעותה כפירש"י הנ"ל )ועיין
לקמן פ' חקת מ"ש מזה( .א"כ צ"ל כפירוש
כלי יקר הנ"ל עתה תראה היינו מחמת
קושי שעבוד יתקרב הקץ כנ"ל ,וקשה הא
זה צריך להיות מחמת מכירת יוסף ,וצ"ל
מחשבה לאו כמעשה וכמ"ש האלשיך
הנ"ל אתם חשבתם וגו' כנ"ל ,אמנם לפ"ז
קשה מאי כתיב מחמס אחיך וגו' ,דליכא
למימר על מחשבה ,הא מחשבה לאו
כמעשה כנ"ל ,וצ"ל דיש שליח לדבר
עבירה כנ"ל באריכות ,וא"כ שפיר באו
יסורין על איוב כנ"ל באריכות .אך עדיין
י"ל שאני יוסף דבישראל שפיר לא הוי
מחשבה כמעשה ,משא"כ בעכו"ם שפיר
הוי מחשבה כמעשה ,ומשום הכי כתיב
מחמס אחיך וגו' ,וכמ"ש תוס' בקידושין
לחלק בין ישראל לעכו"ם עיי"ש ,ולעולם
אין שליח לדבר עבירה .אבל זה אינו ,דהא
כבר כתבנו לעיל מהא דמרים היתה
מצרעת כשלג מוכח דקודם מתן תורה
עדיין לא יצאו מכלל בן נח אפילו לחומרא,
ומשום הכי שפיר לקח משה צפורה אחותו
בגלגול ועתה פירש ממנה לאחר מתן תורה
כנ"ל באריכות.
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והן הן תחלת דברי מדרש הנ"ל ,מתחלה
היה איוב מתרעם על יסורין שבאו עליו,
דאי משום שנתן עצה לפרעה לשעבד
בישראל כנ"ל בזוהר ,מ"מ הא אין שליח
לדבר עבירה כנ"ל ,כן היה לדעתו .אבל כיון
שראה המלך סוגר למטרנותה והנה מרים
מצורעת כשלג ,והיינו כיון דהוציאה דיבה
על משה שפירש מן האשה ,ובאמת הדין
היה עם משה כיון שהיתה אחותו בגלגול
כנ"ל ,וקשה למה לקחה מתחילה ,וצ"ל
קודם מתן תורה היה מותר באחותו ,ולפ"ז
צ"ל דלא יצאו מכלל בן נח קודם מתן
תורה כנ"ל .וגם ראה טרד למשה ואמר לכן
לא תביאו את הקהל הזה וגו' ,וקשה מאי
לכן ,הא כבר נגזר מחמת עתה תראה
כפירש"י ומדרש הנ"ל) ,ועיין בידי משה
בפ' שמות שהקשה ג"כ כן( ,וצ"ל כפירוש
כלי יקר הנ"ל עתה תראה כי עתה מחמת
קושי השעבוד יתקרב הקץ כנ"ל באריכות,
וקשה הא כיון דלא יצאו מכלל בני נח ,א"כ
היה מכירת יוסף חטא דאף מחשבה הוי
כמעשה בבני נח ,וא"כ היה צריך להיות
קושי שעבוד מחמת מכירת יוסף כמ"ש
תוס' הנ"ל ,אלא ודאי צ"ל גם בבן נח
מחשבה לאו כמעשה וכנ"ל ,ולפי"ז קשה
מאי הא דכתיב מחמס אחיך תכסה בושה,
וצ"ל על אליפז ששלח עשו אחר יעקב
ליטול ממונו כנ"ל ,וא"כ על כרחך צ"ל דיש
שליח לדבר עבירה כנ"ל באריכות ,וא"כ
שפיר באו יסורין על איוב כיון שנתן עצה
לפרעה לשעבד בישראל כמ"ש הזוהר
הנ"ל ,ומשום הכי שפיר כיון שראה איוב כך
אמר שיכור הייתי וק"ל.

*
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אך עדיין י"ל לעולם אין שליח לדבר
עבירה ,וקרא מחמס אחיך וגו' קאי
על המחשבה דהוי בעכו"ם כמעשה כנ"ל,
והא דכתיב עתה תראה היינו לעולם
כפירוש כלי יקר הנ"ל עתה מחמת קושי
שעבוד יתקרב הקץ כנ"ל ,ואין להקשות אי
מחשבה כמעשה דמיא א"כ היה צריך
להיות קושי שעבוד מחמת מכירת יוסף
וכנ"ל באריכות ,אבל י"ל תירוץ אחר על
מכירת יוסף ,והיינו בשביל שרימה יעקב
את אביו יצחק משום הכי רימו השבטים
ג"כ את יעקב ,וכן איתא במדרש )עי' ב"ר פ'
צ"א סי' י"א( כשנמכר יוסף אמר יעקב אוי לי
שמא בשביל שהחרדתי את אבא בא לי
הצרה הזאת עכ"ל )ועיין מזה בספר עיר
דוד סי' תס"ט( ,וכן ראיתי בזוהר פ'
תולדות )דף קמ"ד (:ויחרד יצחק חרדה
גדולה וגו' )בראשית כ"ז ,ל"ג( ,רבי יהודה אמר
בגין האי חרדה דאחריד יעקב ליצחק אביו
אתעניש יעקב בעונשא דיוסף דחרד חרדא
כי האי כו' ,יצחק אמר מי איפה ,באיפה
אתעניש יעקב דכתיב )שם ל"ז ,ט"ז( איפה
הם רועים ,ותמן יוסף אתעביד אתענש
יעקב עכ"ל ,ולפ"ז ממילא כיון כדין נמכר
יוסף ,ממילא שפיר י"ל עתה תראה עתה
מחמת קושי שעבוד נתקרב הקץ וכנ"ל.
אמנם אמרתי דזה תליא בפלוגתא ,דאיתא
במדרש רבה )ב"ר פ' ס"ה סי' ה',
ותנחומא סי' ח'( מפני מה כהו עיניו של יצחק
מפני שנטל שוחד מעשיו בנו ע"ש ,ואידך
ס"ל התם משום הכי כהו עיניו של יצחק
כדי שיבוא יעקב ויטול הברכה ע"ש בפ'
תולדות ,וא"כ לפי טעם השני הרי מה' יצא
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הדבר שיבוא יעקב ויטול הברכות ,כיון
דחזינן דכהו עיניו של יצחק ,וא"כ כיון מה'
היתה זאת וודאי לא חטא יעקב בחרדה
שהחריד את אביו בזה ,וממילא שלא כדין
נמכר יוסף ,אבל לפי טעם הראשון שפיר
י"ל כדין נמכר יוסף בשביל החרדה
שהחריד את אביו כנ"ל.
אך לכאורה מוכח כטעם ב' הנ"ל ,דהנה
בספר ברכת שמואל פ' מסעי הקשה
למ"ד כיבוד אב משל אב ולא משל בן
)קדושין ל"ב ,(.א"כ האיך נשתעבדו בניו של
אברהם בחטא אביהם שאמר אברהם במה
אדע וגו' )בראשית ט"ו ,ח'( ,והיינו בחובת
אביהם ,והא בהגהת אשרי פ' הכותב
)כתובות פרק ט' רא"ש סי' י"ד( איתא הא דחוב
אביהן נפרעין מהיתומים תלי' בפלוגתא אי
הבן חייב לכבד את אביו משלו או לאו ,ואי
כיבוד הוא משל אב ולא משל בן אינם
חייבים לשלם חובת אביהם ע"ש ,וא"כ אי
הכיבוד הוא רק משל אב אמאי נשתעבדו
בניו של אברהם ,דהא לא היה צריכין
לשלם חובת אביהם ע"ש באריכות .וא"כ
לפ"ז כיון דחזינן דאמר הקב"ה לאברהם
בחטא במה אדע כי גר יהיה זרעך וגו',
מוכח דכיבוד משל בן הוא כנ"ל ,וא"כ
ממילא ליכא למימר משום הכי כהו עיניו
של יצחק כיון שנטל מעשו בנו ,דהא כיון
דכיבוד משל בן שפיר היה יכול ליטול,
ואדרבה בזה קיים כיבוד אב ,וכן כתב
בספר תפארת הגרשוני בהדיא ע"ש בסדר
וישלח .אלא ודאי צ"ל כטעם ב' הנ"ל הא
דכהו עיניו של יצחק כדי שיבוא יעקב
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ויטול הברכות כנ"ל ,וא"כ ממילא מאת ה'
היתה זאת ,ולא שייך עונש ע"ז ליעקב
שהחריד את אביו כנ"ל באריכות.
ולפ"ז זהו שאר דברי המדרש הנ"ל ,מחמת
מרים מצורעת כשלג ובהא שאמר
למשה לכן לא תביאו וגו' מוכח בעכו"ם
לאו מחשבה כמעשה דמי כנ"ל באריכות,
וא"כ מוכח מקרא חמס אחיך וגו' דיש
שליח לדבר עבירה ושפיר באו יסורים על
איוב כנ"ל באריכות ,וא"ת אף אי מחשבה
כמעשה דמיא מ"מ מכירת יוסף לא הוי
חטא דכדין נמכר יוסף בשביל שהחריד
יעקב אביו כנ"ל באריכות ,לזה אמר תו
דהראה לו ג"כ סימא לדוכס ,זה יצחק
שנאמר ותכהן עיניו מראות וגו' ,וקשה למה
היה זה ,ואין לומר מחמת שנטל מעשיו בנו
וכו' ,לזה הראה לו תו נתן קטארגי לאברהם,
שנאמר ידוע תדע כי גר יהיה זרעך ,וקשה
אם אברהם חטא אמאי ישלמו בניו את
חובו דכתיב כי גר יהיה זרעך כקושית
ברכת שמואל הנ"ל ,אלא ודאי צ"ל דכיבוד
הוא משל בן ג"כ ,ולפ"ז כדין נטל יצחק
מעשו בנו וכמ"ש התפארת הגרשוני הנ"ל,
ואלא באיזהו טעם כהו עיניו של יצחק,
וצ"ל כדי שיבוא יעקב ויטול הברכות כנ"ל,
ולפי"ז הרי מאת ה' היתה זאת ולא שייך
עונש ליעקב ע"ז שהחריד את אבא ,וא"כ
אמאי לא היה מכירת יוסף חטא ,וצ"ל
דמחשבה לאו כמעשה דמיא כנ"ל ,וא"כ
מאי הא דכתיב מחמס אחיך תכסה בושה,
וצ"ל דיש שליח לדבר עבירה וקאי על
אליפז ששלח אותו עשו אביו ליטול
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מיעקב ממונו כנ"ל ,ולפ"ז שפיר נענש איוב
שנתן עצה לפרעה כמ"ש הזוהר הנ"ל,
ומשום הכי שפיר אמר שיכור הייתי
כשראה כך וכנ"ל וק"ל.

*
אך עדיין י"ל לעולם אין שליח לדבר
עבירה ,וקרא מחמס אחיך וגו' קאי
על מחשבה ,ואפילו הכי מכירת יוסף לא
היה חטא ,והיינו תירוץ על מכירת יוסף
כמו שמצינו במדרש פ' וישב במדרש רבה
)פ' פ"ד סי' י"ד( וישנאו אותו בשביל שיצא
ממנו ירבעם שעתיד להשניאו לבעלים.
וכתבו המפורשים ]ד[א"כ הוי עבירה
לשמה ע"ש.
אמנם לכאורה מוכח דעבירה לשמה
אפילו הכי עבירה מיקרי ,דהנה
איתא בספר תפארת הגרשוני ובספר בגדי
אהרן פ' וישלח ,דהא דשר נגע בירך יעקב
כדכתיב )בראשית ל"ב ,ל"ב( והנה צולע על
יריכו ,היה מחמת איסור שתי אחיות ע"ש
שכ"כ בשם הזוהר .והנה המפורשים כתבו
אי עבירה לשמה מותר לא חטא יעקב
בשתי אחיות ,דג"כ היה עבירה לשמה ,כמו
דאיתא בעשרה מאמרות )מ' חקור דין ח"ג
פי"ח( דיעקב תיקן בזה אדם הראשון שזרק
טיפין באתר נכראי והיה שם בבית לבן,
עי"ש באריכות.
ולפי"ז ממילא מתורץ המדרש הנ"ל ,כיון
שאיוב מתרעם היה על היסורין,
וסביר דאין שליח לדבר עבירה כנ"ל
באריכות ,ולכן הראה לו מרים מצורעת
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כשלג ולמשה אמר לכן לא תביאו וגו' ,מזה
מוכח דמחשבה בעכו"ם לאו כמעשה ,וא"כ
צ"ל מחמס אחיך וגו' קאי על דיש שליח
לדבר עבירה כנ"ל באריכות .וא"ת דאף אי
מחשבה כמעשה מ"מ מכירת יוסף לא היה
חטא מחמת החרדה שהחריד יעקב את
אביו כנ"ל ,וא"כ לפ"ז שפיר י"ל עתה
תראה עתה מחמת קושי שעבוד יתקרב
הקץ ,דמחמת מכירת יוסף לא צריך כיון
דכדין נמכר וכנ"ל ,לזה הראה לו ג"כ גבי
יצחק ותכהן עינו מראות וגו' וגבי אברהם
אמר לו ידוע תדע כי גר יהיה זרעיך ,מזה
מוכח כי מאת ה' היתה שיבוא יעקב ויטול
הברכות כנ"ל באריכות ,וא"כ כדין עשה
יעקב בזה .וא"ת תירוץ אחר על מכירת
יוסף דהיה עבירה לשמה מחמת ירבעם
כנ"ל במדרש ,משום הכי הראה לו ג"כ קרב
קיסין ליעקב שנאמר והנה צולע על יריכו,
והיינו מחמת איסור שתי אחיות ,וקשה הא
עבירה לשמה היה לתקן אדם הראשון
כנ"ל ,וצ"ל אפילו הכי עבירה מיקרי ,ולפ"ז
הרי היה מכירת יוסף חטא ובשבילו היה
קושי שעבוד כנ"ל ,וא"כ מאי עתה תראה,
דליכא למימר כפירש"י בל"א מלכים לא
תראה רק עתה תראה כנ"ל ,קשה הא
כתיב לכן לא תביאו וכנ"ל באריכות ,אלא
ודאי צ"ל משום הכי מכירת יוסף לא היה
חטא דמחשבה לאו כמעשה ,ושפיר י"ל
עתה תראה אתה מחמת קושי שעבוד
יתקרב הקץ כמ"ש כלי יקר הנ"ל באריכות.
והרי ממרים מצורעת כשלג מוכח דכבן נח
היה דינם קודם מתן תורה כנ"ל באריכות,
וצ"ל גם בבן נח מחשבה לאו כמעשה,
ולפי"ז מאי האי דכתיב מחמס אחיך תכסה
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בושה ,וצ"ל דקאי על אליפז ששלח אותו
עשו אביו ליטול ממונו מיעקב כנ"ל דיש
שליח לדבר עבירה ,ולפ"ז שפיר כדין באו
יסורין על איוב מחמת שנתן עצה לפרעה
להשתעבד בישראל כמ"ש הזוהר הנ"ל,
ומשום הכי שפיר כיון שראה איוב את כל
אלה דוקא היה היה מתחרט ואמר שיכור
הייתי ,ושלא כדין הייתי מתרעם על
היסורין ,ודוק היטב.

*
ולפ"ז יש לבאר נמי בהאי סדרא מקרא
קודש )במדבר י"ב א-ב( ותדבר מרים
ואהרן במשה על אודות האשה הכושית אשר
לקח כי אשה כושית לקח ,ויאמרו הרק אך
במשה דבר ה' הלא גם בנו דבר וגו'.
ויש לדקדק לפי פירש"י דדברו במשה ע"ז
שפירש מן האשה ע"ש ,וא"כ למה
כתיב על אודות הכושית אשר לקח ,וגם
למה לי תרי פעמים לקח ,דמסיים כי אשה
כושית לקח ,והרי כבר אמרו אודות האשה
כושית וגו' .ועוד מתחלה לשון דיבור
ותדבר מרים שהוא קשה כפירש"י ,ואח"כ
ויאמרו וגו' אמירה הוא רכה כנודע ,וגם
מלת הרק אך אין לו מובן ,תרי מיעוטי
למה לי.
ולדברינו הנ"ל יבוא הביאור על נכון ,דהנה
כבר נזכר לעיל הא דפירש משה
מן האשה כי אחותו היתה בגלגול ,אך
קודם מתן תורה שפיר לקחה ,וכל זה אי
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לא יצאו מכלל בן נח קודם מתן תורה ,אבל
אי יצאו מכלל בן נח קודם מתן תורה א"כ
קשה למה לקחה אי היתה אחותו בגלגול,
אלא ודאי דלא היתה אחותו ,וקשה למה
פירש ממנה כנ"ל באריכות.
תו אקדים מה דאיתא שני טעמים למה לא
בא משה לארץ ישראל ,א' ,כמו
שאיתא בכוונת האר"י ז"ל )שער הפסוקים פ'
זו סי' י"ב( דלפי שלקח אשת הכושית בכוש
שהיה מלך שם ,לא כמו יוסף שלא רצה
לדבק באשת פוטיפר ויצאו טיפי זרע מן
אצבעותיו ועל כן זכה שעצמותיו עברו ,ולא
כמו יעקב שדחה לגמרי אותו פלגש של
אליפז וזכה לכנס שם גופו כולו ,אבל משה
אפילו עצמותיו לא עברו מפני שנשא
הכושית בנשואין גמורים ע"ש .ועוד טעם
איתא במגלה עמוקות )אופן קצ"ט( ובעשרה
מאמרות )מ' חקור דין ח"ג פ"ד( מפני שהיה
עמרם אביו נושא דודתו ועתידה התורה
לאסרה ,לכן לא נכנס משה לארץ ישראל,
ע"ש במגלה עמוקות אופן קצ"ט.
והנה לעיל בהאי סדרא כתיב
אלדד ומידד מתנבאים במחנה ,בזה
הלשון משה מת ויהושע מכניס )רש"י שם(,
וכתב הזרע ברך שני בהאי סדר ,לטעם
המגלה עמוקות הנ"ל א"כ גם על מרים
ואהרן נתנבאו ,כיון דג"כ היו בני עמרם
שנשא יוכבד דודתו ,ומשום הכי לא אמרו
סתם משה מת ותו לא ,אלא מסיימו
ויהושע מכניס ,להורות אבל לא אהרן
ומרים דגם הם ימותו בחוץ לארץ ע"ש.
)י"א ,כ"ו(
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והנה שני טעמים הנ"ל תליא נמי אם
אמרינן דמשה פירש מן האשה
משום שהיתה אחותו בגלגול כנ"ל ,א"כ
קשה למה לקחה ,וצ"ל דקודם מתן תורה
הוי ,ולא חטא אז במה שעתידה תורה
לאסור כנ"ל ,וא"כ ממילא לא חטא נמי
עמרם שנשא יוכבד דודתו ,כי היתה אחותו
מן האב ושרי לבן נח כדאיתא בהדיא
בסנהדרין פרק ד' מיתות )דף נ"ח (:ע"ש,
וא"כ לפ"ז צ"ל הא דמתנבאים משה ]מת[
ויהושע מכניס ,היינו מחמת אשה הכושית
שנשא בנשואין גמורים וכטעם כתבי
]א[ר"י הנ"ל .אבל אי אמרינן גם קודם מתן
תורה לא היה מן ראוי לעשות מה שעתידה
התורה לאסור ,וממילא קשה האיך לקח
עמרם דודתו ,ומשום הכי מתנבאים משה
מת כנ"ל ,א"כ ממילא נמי שלא כדין עשה
משה בזה שפירש מן אשתו ,דאין לומר
אחותו היתה ,א"כ למה לקחה כנ"ל הכל
באריכות.
תו אקדים מ"ש הש"ך בהאי סדר
עה"פ על אודות( ,יש מי שכתב דאודות
הכושית קאי על אשה כושית ממש שלקח
בהיותו מלך בכוש ע"ש באריכות ,אבל
כתב ע"ז וז"ל ,ואינו מתקבל כי משה
כשנתנו לו הכושית בפירוש אמר שם שלא
קרב אליה והיא ג"כ אמרה אל השרים שזה
מ"ם שנה לא קרב אלי כו' ,ואולי מי
שכתבו לא כתבו אלא דרך הלצה עכ"ל
ע"ש .וא"כ אי הכושית לא היה נשואין
גמורים למשה כי לא קרב אליה כלל ,וצ"ל
מה דאלדד ומידד מתנבאים משה מת ,קאי
מחמת שנשא עמרם דודתו כנ"ל ,וא"כ קאי
)י"ב ,א'
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נמי אמרים ואהרן ,ומשום הכי סיימו
ויהושע מכניס כנ"ל בזרע ברך ,ולפ"ז קשה
למה פירש משה מן האשה כנ"ל הכל
באריכות.
ולפ"ז זהו ביאור הכתובים ,ותדבר מרים
ואהרן במשה על אודות ]האשה[
הכושית אשר לקח ,ר"ל זה היה הדיבור
שלהם ,הנה האשה הכושית שלקח משה
לא היה רק לקיחה בעלמא ולא לשם
נשואין ,וזהו שמסיים כי אשה כושית לקח,
לקח דייקא אבל לא נשואין כי לא קרב
אליה כנ"ל בש"ך ,ולפ"ז ממילא על כן
ויאמרו הרק אך במשה דבר ה' ,ר"ל אותו
נבואה קשה שאנו שמענו מקדם מאלדד
ומידד משה מת ויהושע מכניס ,לא במשה
לחוד דבר ה' נבואה קשה הנ"ל ,והלא גם
בנו דבר ה' ,ר"ל שגם עלינו הדבר מגיע
ממה שסיימו בנבואתן יהושע מכניס לארץ,
ולא סתם משה מת ,היינו שגם בנו דבר ה',
כי כיון על כרחך הטעם הוא מחמת שנשא
עמרם דודתו כנ"ל באריכות ,ולפ"ז האיך
נשא משה צפורה דהיתה אחותו בגלגול,
אלא ודאי צ"ל דלא היתה אחותו כנ"ל,
וא"כ קשה למה פירש השתא מאשתו
אחר מתן תורה כפירש"י ,וכנ"ל באריכות,
ודוק וקצרתי.

ולפ"ז כיון דבזה היו מזכירין השתא
מיתתם בחוץ לארץ ,משום הכי
דברו אז באמירה רכה ,ומתחלה על עיקר
תרעומתם על משה התחילו בדבור קשה.
וג"כ משום הכי שני פעמים הרק אך
במשה ,דחד מיעוטא קאי שלא לומר דלא
היתה נבואה קשה הנ"ל על משה לחוד,
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ומטעם אשה כושית ,וממילא י"ל כדין
פירש משה מן האשה כנ"ל באריכות ,וחד
מיעוטא קאי כפירש"י לכלול ג"כ שלא
מחמת נבואתו צריך לפרוש ,כי גם בנו דבר
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ה' ,וכוללן תרווייהו בזה )ועיין בזרע ברך
שני שכתב ג"כ לפי דרכו שם גם בנו דבר
ה' קאי על נבואת אלדד ומידד ששמעו
מקודם ע"ש( וק"ל.

פרשת שלח
במדרש ילקוט )רמז תשמ"ב( וז"ל וישלח
אותם משה ,אמר להם אל תכנסו
כגנבים ,אם יאמרו לכם על מה באתם עלינו,
אמרו להם על חמשה רמונים כו' ,אם יאמרו
לכם שמא לעקור אילני עבודה זרה באתם
ולקצץ אשרה באתם עלינו ,אמרו להן לאו,
נכנסו כשלוחים ויצאו כחמורים והגיעו
לחברון ,נטלו משם חמשה תאנים וחמשה
רמונים כו' ,צווח בהם תלמי צווחה ונפלו על
פניהם ,אח"כ התחילו כו' מנשבים באפיהם
עד שנתישבו דעתם עליהם ,אמר להם על מה
באתם ]עלינו[ והלא כל העולם כולו של
אלהיכם הוא ולמי שהוא רוצה נתנה ,שגרום
בשלום ולא הרגום ,ובשכר זה שייר מהם
]הקב"ה[ עד גלות בית האחרון כו' עכ"ל.

ויש לדקדק לענין מה הקפיד משה שאל
יכנסו כגנבים ,והיינו שיכנסו כולם
כאחד ולא אחד אחד .ועיין בזרע ברך שני
מזה ,שהמדרש הנ"ל למד זה מדכתיב עלו
זה בנגב ,הנה במלת זה רמז להם כל י"ב
מרגלים יבואו כאחד ,והם לא עשו כן אלא
ויבוא ]עד[ חברון ,שאמר ויבוא לשון יחיד,
כי באו כגנבים אחד אחד ע"ש בזרע ברך

הנ"ל .אבל זה גופא קשיא למה הקפיד
משה על זה ,וכן דקדק זרע ברך הנ"ל .ועוד
שאמר אם יאמרו לכם על מה באתם על
חמשה רמונים תאמרו כנ"ל ,משמע
שהוצרך לשום בפיהם מה יענו אם ישאלו
ויש קפידה גדול בדבר זה ,וצריך טעם
למה .ועוד מנא ליה שישאלו שאלות הללו,
דלמא שאלות אחרות ישאלו ,אלא ודאי
צ"ל דבזה תליא אם נחלת ארץ ישראל
כדין נוטלין או לאו ,וצריך טעם בזה במה
תליא .ועוד שאמר להם אל תאמרו
שבאתם לקצץ אילני עבודה זרה ואשרה,
מאי בכך אם יאמרו או לאו ,הלא עפ"י ה'
יבואו להלחם בהם ,וא"כ מאי שייך אמרו
להם לאו ,כאלו מחמת זה יש מניעה ח"ו
לבוא לארץ ישראל .וגם צווחה שצווח בהם
תלמי מלך עד שנפלו על פניהם ,הוא
תמוה .וגם מאי מדה כנגד מדה בזה דווקא,
דאמר ובשכר זה שייר מהם עד גלות בית
האחרון כנ"ל.
ונ"ל לבאר בעז"ה עפ"י הקדמה אחת והוא
בנזר הקודש דף ד' ע"ב וע"ג ,דאיתא
התם במדרש )ב"ר פ' א' סי' א'( מפני מה
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פתח בבראשית ,שלא יאמרו אומות העולם
לסטים אתם ,על כן הראה להם לה' העולם
כולו ומלואה למי שרוצה נותנה ע"ש ,וכן
פירש"י בבראשית )א' א'( ,ומאריך הנזר
הקודש הנ"ל בלשנא דמדרש ע"ש בדף ג'
ודף ד' ,ושם ע"ב וע"ג כתב בסופו משום
הכי ניחא הא דכתיב )דברים ט' ,ה'( ברשעת
הגוים האלה ה' מורישם מפניך ,דהא
פשיטא שרצונו אינו אך ורק לישר הולך
וכו' ,אך קשה הא גם שאר אומות חטאו
כמותם ומדוע נפקד עון בני כנען ביותר,
אלא צ"ל כדתניא בספר]א[ )קדושים י"א ,י"ד(
כתיב )ויקרא י"ח ,כ"ח( ולא תקיא הארץ
אתכם וגו' ,ארץ ישראל אינה כשאר
הארצות אינה מקיימת עוברי עבירה,
ופירש הרמב"ן פ' אחרי )שם פסוק כ"ה( מפני
שהיא תחת השגחת ה' בכבודו ובעצמו
והשכינה שורה בה ג"כ משא"כ בשאר
הארצות ,ואיכא למ"ד שמתחלת ברייתו
של עולם שרתה השכינה בתחתונים
ונסתלקה בחטא אדם הראשון כו' ,ובשוחר
טוב )תהלים ע"ו( מפרש לשיטה זו ,שבתחלת
הבריאה שרתה השכינה בארץ הקדושה
בהר מוריה ,שנאמר )תהלים ע"ו ,ג'( ויהי
בשלם סוכו ומעונתו בציון ,וכה"ג נמי איתא
לקמן פרשה נ"ו סימן ט"ז ,וא"כ למ"ד
שהיה השכינה שורה למטה בארץ ישראל
מתחלת הבריאה ,ממילא מיד נתקדשה
הארץ אף קודם שבאו ליד ישראל ,ואפילו
בשעה שנסתלק שוב השכינה למעלה ,מ"מ
לעולם נשאר עכ"פ רושם קדושה במקומו
אפילו אחר הסילוק כידוע ליודעי חן כו'.
ומיהו אפשר נמי אף דארץ ישראל היה
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מתחילה שווה לשאר הארצות ,ומה
שנבחרה ארץ זו לישראל יותר מארצות
שאר העמים ,דאזיל לשיטתיה לפמ"ש
לעיל דס"ל ירושלים וסביבותיה' בלאו הכי
נפלה בחלקו של שם והיה ראוי לזרע
אברהם הבא מבני שם ,ולפיכך היותה תוך
גבול ארץ כנען ,גם גבול ארץ כנען הסמוך
לו מסר ה' לישראל כי היכא דליהוי
נכסייהו אחד מיצרא ,כי זה הוא מצד הישר
והטוב ,וכהא דאמרינן בב"מ )ק"ח (.כו'
דקיי"ל דינא דבר מיצרא משום שנאמר
)דברים ו' ,י"ח( ועשית הישר והטוב בעיני ה',
וע"ד הרמז י"ל דהיינו דכתיב בתריה שם
למען ייטב לך ובאת וירשת את הארץ
הטובה וגו' ,לרמוז שגם ה' עשה כזה דבר
ישר וטוב להנחילם ארץ הטובה הסמוכה
לגבול ארצם ארץ המוריה ,דמהאי טעמא
נתן להם ארץ זו יותר משאר הארצות
החוטאים ,עכ"ל הנזר הקודש הנ"ל )ע"ש
באריכות מ"ש שם על המדרש ותמצא
נחת(.
היוצא לנו מזה ,כיון דכתיב כי ברשעת
הגוים ה' מורישם מפניך ,קשה הא
גם שאר העמים חטאו כמותם ,ויש לנו על
זה שני תירוצים ,או ארץ ישראל אינה
מקיימת עובר עבירה כנ"ל בספרי והרמב"ן,
או שנפלו בחלקו של שם ושייך לזרע
אברהם שהם מבני שם כנ"ל .ונפקא מינה
בזה ,אי שארץ ישראל היה לישראל מחמת
שנפל לחלקו של שם ,א"כ אין צריכין
לעקור אילנות ואשירות ,כי אין אדם אוסר
דבר שאינו שלו) ,עיין דומה לזה במס' ע"ז
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דף נ"ג ע"ב לענין ארץ ישראל מוחזקת
ע"ש( ,משא"כ אי לאו של ישראל היתה,
רק מחמת רשעת הגוים לחוד ארץ ישראל
אינה מקיימת עוברי עבירה כנ"ל ,אז שפיר
צריכא להעקר אילנות ואשירות.

תו אקדים ,דעפ"י רוב אם משלחין מרגלים
היינו כדי לידע אם נוח לכבוש ,ואז
צריכין לבוא בהסתר כדי לרגל הארץ ולא
ירגישו בהם ,משא"כ אם אינם הולכין לרגל
לידע אם נוח לכבוש ,רק פשוט כדי לידע
מקודם טיב הארץ ומהותו אם ראוי שילכו
שמה לארץ הזאת או יפנו לדרך אחר ,אבל
זאת ברור להם שאם ירצו לכבוש אז בקל
יכבשוהו ,מרגלים כאלה אינן צריכין לילך
בהסתר ,כי אף אם יתוודע מי ימחה בידם
לבוא ולכבשה.
והנה באמת עיקר כוונת משה היה פה
בשילוח מרגלים ,כדי לראות הכל
הוא חוץ לטבע ועפ"י השגחתו יתברך ב"ה,
וזולתו בלתי אפשר לכובשם כלל ,כי הם
אנשי גיבורי חיל בארץ ישראל ובני ענק,
וכאשר האריכו מזה המפורשים ,ומשום
הכי שלח מרגלים שיכירו בארץ ישראל
טיב מהות הארץ ההיא אשר ע"י הטבע
בלתי אפשר לכובשה רק ע"י ה' ב"ה שכחו
וגבורתו מלא עולם ,וממילא יוכלו לילך
בפרהסיא ומי ימחה בידם ,ואדרבה בזה
יורו כחו וגבורתו של הקב"ה אשר בקל
יוכל לכבוש הארץ החזק הרפה כולם
שווים אצלו .ומשום הכי אמר להם אל
תכנסו כגנבים דהיינו בסתר ,אך ורק
בפרהסיא ,ואם ישאלו על מה באתם אל
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תשקרו ,אך תאמרו בפומבי על חמשה
רמונים כו' ,היינו ליטול הפירות ,כאלו
הפירות כבר שלנו ואינו צריך לשאול עוד
משום אחד מאנשי ארץ כדי ליטול
הפירות ,ובזה תראו ויבינו כי מה' היתה
זאת ,ושוב לא יעמוד אחד נגדיכם ,כי ה'
איש מלחמה אפילו חוץ לטבע כנ"ל .ולפ"ד
זהו התחלת המדרש הנ"ל אמר להם אל
תכנסו כגנבים ,רק אמרו להם חמשה רמונים,
היינו כדי ליטול פירות באתם כאלו שלכם
הוא כבר ,ובזה ידעו ה' ילחם לכם כנ"ל
באריכות.
אך לפ"ז שידעו ויבינו מה' היתה זאת,
תתעורר אצלם קושיא חזקה והיינו
קושית נזר הקודש הנ"ל ,למה בחר בארץ
זו יותר משאר ארץ העמים כנ"ל דהא ג"כ
חוטאים כמותם ,בשלמא אם היה עפ"י
הטבע נוכל לומר שאר העמים אפשר בלתי
לכובשם עפ"י הטבע כי הם יותר גבורים
מכם ,משא"כ ארץ הלזה אפשר לכם
לכבוש עפ"י הטבע ,וזה פשוט ,אבל השתא
שרואין אתם אינם באים כדרך המרגלים
לבוא בהסתר כנ"ל ,רק הם באין בפרהסיא,
ומזה ידעו כי ה' ב"ה ילחם לכם ,וממילא
נגדו כל הגוים כאין תוהו ,ומדוע יפקוד עון
ארץ כנען יותר משאר אומת כנ"ל
באריכות.
אך ע"ז יש שני תירוצים ,או דארץ ישראל
אינה מקיימת עוברי עבירה כנ"ל ,או
דארץ ישראל נפלה בחלקו של שם כנ"ל.
ומשום הכי כדי לפשוט דבר זה ,ישאלו
לכם לאמר אם לעקור אלנות ואשירות אתם
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ומשום הכי כשראה תלמי כך צווח בהם
ונפלו על פניהם ,ובזה הורה להם כי עפ"י
הטבע בלתי אפשר לכובשם כי אנשי
גבורים המה מקול הצווחה נפלו כנ"ל ,אלא
ודאי צ"ל ע"י הקב"ה תרצו לכבוש אפילו
חוץ לטבע ,וא"כ קשה על מה באתם עלינו
והלא אלהיכם של כל העולם כולו כו' ,וא"כ
יכול לבוא על שאר העמים כמו עלינו,
ואמאי יפקוד עוון ארץ זו דייקא ,אלא ודאי
צ"ל ברצונו נתנה ,א"כ כמו כן לנו נתן כבר,
וע"ש בנזר הקודש הנ"ל היטיב.

באתם ,על כן אם תאמרו כן ,ממילא לא
נוכל לומר שוב כי נפל ארץ ישראל בחלקו
של שם ,כי אין אדם אוסר דבר שאינו שלו
ואמאי צריך למעקרי כנ"ל ,אלא ודאי צ"ל
דארץ ישראל אינה מקיימת עוברי עבירה,
וזה ג"כ אי אפשר להודיע להם ,כי יש
לחוש בזה שאולי יראו להכשלים ג"כ
בעבירות ,כמו שאמר בלעם לבלק )במדבר
כ"ד ,י"ד( לכה איעצך וגו' ,כפירש"י
להכשילם בזימה ,וכדכתיב )שם ל"א ,ט"ז( הן
הנה היו לבני ישראל בדבר בלעם ,ע"ש
פירש"י פ' בלק ,ואולי גם הם כמוהו יעשו,
וממילא יעכבו ג"כ ארץ ישראל מלעכבם
בתוכה ,כי ולא תקיא ארץ כתיב .וא"כ אם
ישאלו אם לעקור אלנות ואשירות באתם,
ומשיבם האמת ,יש לחוש שיבוא תקלה
מזה ,ואם יאמרו מחמת חלקו של שם ,הרי
לא היה צריך לעקור וכנ"ל באריכות.
ומשום הכי צוה להם משה לאמר על
שאלתם לאו ,וממילא שוב יהיה נבוך איזה
משני טעמים הם אמת ,או משום הכי
נבחר ארץ ישראל כי נפלה בחלקו של שם,
או מחמת כי אינו מקיימת עוברי עבירה,
ומה"ת מסברה לא יאמרו טעם זה בלתי
הוכחה ,כי אין השכינה שורה שם אם אין
ישראל בתוכו כנ"ל אך הרושם נשאר
מתחלה כנ"ל מנזר הקודש ,מזה לא ידעו
ולא יבינו הרשעים אשר בחשיכה יתהלכו,
וזה פשוט.

*

אבל בעו"ה המרגלים לא עשו כן אלא
נכנסו כשלוחים כו' ,דהיינו דיבואו
כדרך המרגלים בהסתר ,וכדכתיב ויבוא עד
חברון דהיינו אחד אחד כנ"ל בזרע ברך,

ובאלה הדברים בארתי מקראי קודש
בהאי סדר ,שלח לך אנשים ויתורו
את ארץ כנען אשר אני נותן לבני ישראל
איש אחד איש אחד למטה אבותיו תשלחו

אך אח"כ עלה על דעתו אולי מחמת
שבעת הבריאה היה השכינה שורה
בארץ ישראל נשאר הקדושה ואינה
מקיימת עוברי עבירה כנ"ל ,ומשום הכי
שגרום בשלום ולא הרגום ,ובשכר זה
ששלחום בשלום ואמר אולי יש קדושה
בארץ ישראל אשר אינה מקיימות עוברי
עבירה ,מדה כנגד מדה משום הכי שייר
מהם עד גלות אחרון ,ואז נתוודע להם כי זה
הטעם האמת אשר ארץ ישראל איננה
מקיימת עוברי עבירה ,כי מטעם זה היה
נגלה הישראל מארץ ההיא באותו פעם,
כדכתיב ולא תקיא הארץ אתכם כנ"ל ,ועיין
היטב בכל זה ,כי ת"ל דברים נכונים המה
במדרש הנ"ל ,וק"ל וקצרתי מאד.
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כל נשיא בהם ,וישלח אותם משה ממדבר
פארן על פי ה' כולם אנשים ראשי בני
ישראל המה.

ויש לדקדק חדא מאי שלח לך ,ורש"י
פירש לדעתך אני איני מצווה כו',
קשה א"כ אם הקב"ה אמר לו אני איני
מצווה למה באמת שלח משה ,והוי
לאסוקי אדעתיה כי ברע המה .ועוד אומרו
ויתורו ,לתור הוי למימר ,כמו דכתיב אח"כ
וישלח אותם משה לתור את הארץ וגו'.
ועוד אומרו אשר אני נותן ,מי לא ידע בכל
אלה כי הוא יתברך הנותן .ועוד מתחלה
אמר אנשים לשון רבים ,והדר אמר איש
אחד וגו' לשון יחיד ,ומיד הו"ל למימר
שלח לך איש אחד וגו' .ועוד אומרו איש
אחד איש אחד שני פעמים ,בחדא סגיא
איש אחד למטה ,ממילא ידעינן שהוא איש
אחד מכל שבט )ועיין מזה באלשיך( .ועוד
מתחלה אמר שלח לך לשון יחיד ,והדר
מסיים תשלחו לשון רבים .ועוד דסיים כל
נשיא בהם ,מיד הוי למימר נשיא אחד
נשיא אחד למטה ,ולא איש אחד וגו' ,ולא
יצטרך אח"כ לפרש כל נשיא בהם )ועיין
ג"כ באלשיך( .ועוד אומרו וישלח ממדבר
פארן ,מאי נפק"מ מהיכן שלח ,וגם כבר
כתיב בסדר הקודם )י"ב ,ט"ז( ויחנו במדבר
פארן .ועוד מאי על פי ה' ,דהא הקב"ה
אמר שלח לך ואני איני מצווה .ורש"י
פירש שלא עיכב על ידו ,קשה הא זה כבר
שמעינן כיון שאמר שלח לך שלא עיכב על
ידו ,ומאי בעיא הכא עוד הפעם בזה .גם
מאי דסיים כולם אנשים ראשי בני ישראל
המה הוא מיותר ,כי מאי נפק"מ בזה.
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ולדברינו הנ"ל יבוא ביאורם על נכון
בעז"ה ,אך אקדים הקדמה
אחת מה שכתב הש"ך בהאי סדר וז"ל,
וישלח אותם משה ממדבר פארן ,למה
אמר ממדבר פארן ,וודאי ששם היו
שנאמר כו' ויחנו במדבר פארן ,אפשר
לומר שרמז כאן מה שאמר במדרש אמר
להם משה לא תכנסו כמו גנבים אם יאמרו
לכם למה באתם אמרו להם על ה' רמונים
וה' תאנים כו' ,וזהו ממדבר פארן ,כלומר
שיאמרו שבאו בשביל פירות ,זהו ממדבר
פארן דבור של פירות עכ"ל הש"ך הנ"ל
ע"ש .וא"כ למדנו מזה דהא ששלח משה
ממדבר פארן ,היינו כנ"ל במדרש שיבואו
ליקח פירות בפני כל ,ושום אינש לא ימחה
בידם כנ"ל ,ומשום הכי לא צריכין לכנוס
אחד אחד כשאר מרגלים ,רק כולם כאחד
ילכו ויבואו ולהורות כי הם באים חוץ
לטבע עפ"י תשועת ה' ב"ה כנ"ל באריכות.
אבל באמת המרגלים לא כך עשו ,רק
ויבוא עד חברון לשון יחיד ,שבאו אחד
אחד כנ"ל בזרע ברך ,כי לא האמינו שחוץ
לטבע יהיה ,ומשום הכי אמרו אפס כי עז
העם וגו' ,ומשום הכי בלתי אפשר
לכובשם ,ואע"ג ה' ילחם לכם ,אבל אמרו
כי חזק הוא ממנו על כביכול כדאיתא במס'
סוטה )ל"ה (.ורש"י בחומש בהאי סדר ע"ש.
וזהו אומרו שלח לך אנשים ,ר"ל שלח לך
כפירש"י לדעתך ,ר"ל כמו שהוא לפי
דעתך רשאי אתה לשלוח ,והיינו אנשים
שיכנסו רבים ולא אחד אחד ,ויתורו את
ארץ כנען ,ויתורו דייקא ,היינו נמי לשון
רבים ,ר"ל אותן רבים אנשים ביחד יתורו
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את ארץ ,ולא כשאר מרגלים הבאים לתור
את ארץ אחד אחד כדי שלא ירגישו בהם,
אבל לא כן מרגלים הללו יוכלו לבוא
ולהכניס יחדיו בפרהסיא ,ומטעם אשר אני
נותן לבני ישראל ,וא"כ ממילא אין שום
סכנה בדבר ויכול להיות אפילו חוץ לטבע
כנ"ל באריכות .וא"כ אם כה תעשו כפי
דעתך באמת ,כנ"ל במדרש שאמר להם כן
משה להכניס בפרהסיא כדי להודיע שהוא
חוץ לטבע עפ"י ה' ב"ה כנ"ל ,אז שלח,
אבל אני יודע שלא תהיה כן ,רק איש אחד
]איש[ אחד וגו' תשלחו ,ר"ל שאתם תשלחו
אחד אחד לא הכל ביחד ,כי הם סברי עפ"י
הטבע יכבשו וכאשר היה באמת .וע"ז אמר
ומסיים כל נשיא בהם ,ר"ל כל נשיא בהם
מורה על זה כי ברע הוא כוונתם ,והיינו
עפ"י מה דאיתא במס' סוטה דף ל"ד ע"ב
אמר רבי יצחק דבר זה מסורת בידינו
מאבותינו מרגלים על שם מעשיהם נקראו
כו' ,סתור בן מיכאל סתור שסתר מעשיו
של הקב"ה כו' ,ועיין בתנחומא )סי' ו'(
שחשיב כולם שמעשיהם מורים על זה,
וזהו כל נשיא בהם ,היינו כל נשיא בהם
מורה על זה כי כוונתם ברע הוא ,ולא יעשו
כאשר שהוא בדעתך שיכנסו בפרהסיא
ולהורות כי הם באים חוץ לטבע כנ"ל
באריכות.
וע"ז אמר וישלח אותם משה ממדבר פארן,
ר"ל באמת תחילת שליחות של משה
היה שיאמרו באנו ליטול פירות ,וזהו
ממדבר פארן מדיבור של פירות כנ"ל
בש"ך ,על פי ה' ,ר"ל זה השליחות היה על
פי ה' ,כי גם ה' ב"ה היה מסכים עם

נפש

˘‰

שליחות כזה ,כי אדרבה בזה היו מורים
כוחו וגבורתו יתברך ואינם צריכין מתייראין
משום אדם ,ומשום הכי ליטול פירות הלכו
כאלו כבר שלהם הוא כנ"ל באריכות .והנה
זה ידוע בשאר מרגלים הבאים לתור ארץ
ולידע אם נוח לכבוש ,אז הם בחזקת סכנה,
ומשום הכי רוב מרגלים הם שפל אנשים
אשר מסתכנים בעצמם ,משא"כ חשוב
וראוי אינו מוסר עצמו לדבר זה ,אבל
בשליחות זה ששלח משה היו אנשים
חשובים ,כיון שהלכו על פי ה' ולא היו
בשום סכנה וכנ"ל באריכות ,וזהו שמסיים
על פי ה' ,כנ"ל שזהו השליחות היה על פי
ה' ,והא ראייה כולם אנשים ראשי בני
ישראל המה ,ואם היו בחזקת סכנה היו
שפל אנשים כמנהגו של עולם ,אלא ודאי
שהשליחות של משה היה להורות שאינם
בחזקת סכנה ,ובפומבי אמרי ליטול פירות
באנו כנ"ל באריכות.
ואלה שמותם ,ר"ל משמותם יש לך ראייה
כי חשובים היו ,למטה ראובן שמוע
בן זכור כו' ,והיינו שמוע שנשמע תפילתו,
זכור שזכור לו הקב"ה ,וכן כולם מורים על
השלימות בשעה ששלחם משה ,ועיין מזה
באריכות בש"ך על התורה שכתב כולם
בהדיא שמורים על השלימות .וא"ת א"כ
אמאי הוציאו דיבה כיון ששמותם מורה על
השלימות שבהם ,לזה אמר תו אלה שמות
האנשים ,ולא אמר ואלה שמות כו' כמו
שכתב לעיל ,רק אלה שמות האנשים,
והיינו מתחלה קאי אדלעיל ]כולם[ אנשים
ראשי בני ישראל המה ,וע"ז קאמר ואלה
שמותם ,ומזה תבין כי אנשים חשובים היו
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וכנ"ל ,אבל אלה שמותם ,ר"ל אלה שמותם
ג"כ נתהפכו לרעה ,כדדרשינן בגמ' הנ"ל
סתור שסתר מעשיו של הקב"ה כנ"ל,
והיינו מחמת לתור את הארץ ,דכוונתם היה
לתור את הארץ כשאר מרגלים ,ולא ליטול
פירות לחוד וכנ"ל .וכיון שמשה שמע מאת
ה' ב"ה שיוכלו להפוך לרעה ח"ו וכנ"ל ,על
כן קרא להושע בן נון יהושיע ,כפירש"י
נתפלל עליו יה יושיעך מעצת מרגלים
וק"ל.
ואפשר נמי שזהו מיד כוונת הקרא שלח
לך אנשים ,ר"ל חשובים ,כנודע
בכל מקום דכתיב אנשים היינו חשובים,
ומה טעם ,לזה אמר ויתורו את ארץ כנען,
ר"ל הא דיבואו לתור הארץ העיקר אשר
אני נותן לבני ישראל ,ר"ל לידע כי אני הוא
הנותן והוא חוץ לטבע ,על כן יכולים להיות
חשובים דלא כמנהג עולם וכנ"ל באריכות,
וק"ל וקצרתי.

*
במדרש רבה סדר זו פרשה י"ד
י"ז סי' ג'( וז"ל כי תבואו אל ארץ
מושבותיכם ,אמר ר' זכאי אמרו ישראל לפני
הקב"ה ,רבש"ע בכל מקום אתה קורא אותה
ארץ כנען וכאן ארץ מושבותיכם ,אמר להם
הקב"ה חייכם נתתי אותה לאברהם ליצחק
וליעקב וכולן מן המקרא ,והבן יורש את האב,
לכך ארץ מושבותיכם .ולמה זכה כנען
שנקרא ארץ על שמו ,כיון ששמע ישראל
באים פנה את המקום ,אמר הקב"ה אתה
פנית את המקום תקרא הארץ על שמך כו'
עכ"ל.
)לפנינו פ'
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ומדקדק הזרע ברך שני בסדר זו וז"ל ,ויש
לדקדק מאי איכפת להם בזה אם
קורא אותה בשם כנען או בשם
מושבותיכם ,ומה קשיא להו ,ואם שאלתם
שאלה מה השיב להם על זה ע"ש .ולי
קשה ביותר ,אף לפי תירוץ הקב"ה שהיא
ירושה ,א"כ למה נקט דווקא בהאי פרשתא
מושבותיכם ,ולא במקום אחר במקום ארץ
כנען יאמר מושבותיכם ,וכן משמע
בשאלתם שדייקו וכאן ארץ מושבותיכם,
משמע עיקר שאלתם היה כאן דווקא ,וזה
צריך ביאור.
אבל לפענ"ד נ"ל לבאר עפ"י מה דאיתא
במדרש רבה בזו הסדר )עיין ילקוט
שמעוני רמז תשמ"ה( אמר הקב"ה למשה בא
ורצה אותן עניים שכבר יצא לבן ,אמר לפניו
רבש"ע במאי ארצם ,צא ורצם בדברי תורה
שנאמר דבר אל בני ישראל כי תבואו אל
הארץ כו' ועשיתם אשה לה' כו' עכ"ל.
והנה לכאורה האיך היה מרצה אותם בזו
הפרשה דווקא.
אבל י"ל כמו שמבואר בספר צרור המור
בזו הסדר וז"ל ,וסמיך לכאן דבר אל
בני ישראל כי תבואו אל ארץ כנען ,להורות
על רחמי שם הגדולים והאיך הוא חושב
מחשבות לבלתי ידח ממנו נדח ,כי לפי
שאלו האנשים חטאו בהוצאת דבה על
הארץ בענין האשכול עד שכמעט היו
מחוייבים למות בעוה"ז ובעוה"ב ,רצה
השם לבשר להם בביאת הארץ ובכפרת
האשכול ,וזה בתת להם מצוה מיוחדת
לכפרת האשכול ,כמאמרם ז"ל )הובא בס'
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צרור המור כאן בשם רז"ל( שנסמכה לכאן
פרשה ועשיתם אשה לה' וגו' ויין לנסך
רביעית ההין תעשה על העולה ,בענין
שיכפר ניסוך היין על אשכול היין ,בענין
שבניסוך היין ובעולה ובזבח יתכפר על
ההרהור ועל המעשה עכ"ל .כלל הדבר
שפרשת נסכים היה בא לרצות אותם בעון
מרגלים ולבשר להם כפרה כנ"ל.
והנה ידוע במרגלים כתיב ויבכו בלילה
ההוא ,נגזר הבכיה לדורות כדאיתא
במס' תענית )כ"ט (.ובפירש"י בחומש ,והנה
עתה שנתרצה להם הקב"ה בפרשה זו
כנ"ל .י"ל לגמרי נתרצה ושוב לא יגלו
מארצם כלל ,וא"כ י"ל משום הכי כתיב
בכל פעם ארץ כנען ,להורות שהיה ארץ
כנען והקב"ה נטל מהם ונותנה לישראל.
אך פן תאמר ככה יעשה לאיש הישראלי
אשר לדורות נגזרה הבכייה ,והיינו שג"כ
יטול מהם הארץ כמו מכנען ,לכן כתיב פה
בשעת ריצוי על המרגלים כנ"ל ארץ
מושבותיכם כו' ,ר"ל אצליכם נקרא ארץ
מושבותיכם ,ר"ל שאתם תשבו לעולם
בארץ ,וזהו מושבותיכם לעולם תהא
ישיבתכם בה ,משא"כ אצל כנען לא היה
נקרא מושב ארץ כנען ,כי לא ניתנה לו
למושב רק לדירה בעלמא עד שיבואו
ישראל ,וזהו דבר המסתבר .אבל י"ל נמי
דלא היה ריצוי רק לפי שעה ,אבל אם שוב
יחטאו אז פקוד פקדתי ויתגללו עליהם ג"כ
עוון מרגלים לקבוע בכייה לדורות כאשר
באמת היה בעו"ה ,והא דכתיב הכא ארץ
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מושבותיכם היינו כמ"ש המדרש הנ"ל
שהיה ירושה מהאבות כנ"ל ,וג"כ י"ל
משום הכי הזכיר כאן ,דג"כ הוא בכלל
ריצוי על מרגלים ,והיינו כיון דנגזר עליהם
לדורות הבכייה ההוא שבכו כעת כנ"ל
והיינו שיגלו מארצם ,וא"כ אולי יאמר נא
ישראל שוב לא נזכה עוד לבוא לארץ
ישראל אחר הגלות ,אבל באמת זה אינו,
כי אין מעבירין נחלה אפי' מברא בישא
לברא טבא ,וא"כ כיון דארץ ישראל ירושה
הוא לנו ,ממילא הדר שייך לנו ,אך אם
עוונותינו בנו ,אז כתיב )ויקרא י"ח ,כ"ח( ולא
תקיא ארץ אתכם ,כי ארץ ישראל אינה
מקיימת עוברי עבירה )עיין לעיל מזה
באריכות( ,אבל אם תאבו ושמעתם אז חל
הירושה בכם ,וזהו דרך המסתבר.
ולפ"ז מבואר המדרש הנ"ל היטב,
דישראל היו רוצים לידע אם
נתכפר להם לגמרי עוון מרגלים ויבוטל גם
הבכייה לדורות או לא ,כנ"ל באריכות.
ומשום הכי שפיר שאלו רבש"ע בכל מקום
מזכיר ארץ כנען וכאן ארץ מושבותיכם ,וכאן
דייקא ,ור"ל למה כאן אצל ריצוי דווקא
כתיב ארץ מושבותיכם ,והיה להם נפק"מ
בזה אם כדי להורות דהיה הריצוי לגמרי
כנ"ל .ומשום הכי השיב להם הקב"ה הבן
יורש את אביו ,וזהו מושבותיכם כי כבר נתתי
לאברהם יצחק ויעקב כנ"ל ,וזהו היה הריצוי
שתדעו ארץ ישראל ירושה לכם ,וא"כ אף
שתהיה נגלו ממנה ,שוב יהיה לכם תקוה
וכנ"ל באריכות ולא קשיא מידי וק"ל.

˘Á
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פרשת קרח
בילקוט ראובני בשם תרגום ירושלמי
ויונתן בן עוזיאל על פסוק ויקח
קורח וכו' וז"ל ,ונסיב גולייתיה ואזיל למיסב
עיטא מן אנתתיה ,וכן הוא במדרש כאן
)במדב"ר י"ח ד'( וז"ל ויקח קורח ,לקח טליתו
והלך ליקח עצה מאשתו עכ"ל ,והוא תמוה
דמה ענין לקיחת טליתו למחלוקתו ,ועוד
קשה ביותר מאי ענין עצת אשתו ללקיחת
טליתו.
ונ"ל לבאר ע"פ הדרוש ,דהנה בזרע ברך
שני סדר זו מדקדק וז"ל ,וראשונה
צריכין אנו לידע מה מקום היה למחלוקת
זה לפי הזמן או לפי המקום ,כי מסתמא
היה איזה סיבה באותו פרק דווקא
שנתעוררו על ידה לחלוק אז ולא מקודם
לכן עכ"ל.
ונ"ל לבאר קושית זרע ברך הנ"ל ,דהנה
מחלוקת קרח היה בחצרות
כדפירש"י בפ' דברים )א' ,א'( ע"ש ,ושם
אלדד ומידד מתנבאים במחנה משה מת
ויהושע מכניס כנודע )רש"י לעיל י"א ,כ"ח(,
ובזה שפיר התעורר אז לחלוק .דהנה איתא
במדרש רבה פ' שמיני )י"א ו'( א"ר שמואל
בר נחמן כל שבעה ימי סנה היה הקב"ה
מפתה את משה שילך בשליחותו למצרים
וסירב מלילך ,ובשביעי אמר שלח נא ביד

תשלח )שמות ד' ,י"ג( ,אמר הקב"ה חייך
שאני צוררה בכנפיך ,אימת פרע לו ,ר' לוי
אמר כל ז' ימי אדר היה מתפלל שיכנס
לארץ ישראל ובשביעי אמר לו לא תעבור
את הירדן הזה )דברים ג' ,כ"ז( .ר' חלבו אמר
כל שבעת ימי המילואים היה משה משמש
בכהונה גדולה וסבר שלו היא ,ובשביעי
אמר לו לא שלך היא אלא של אהרן אחיך
וכו' עכ"ל ע"ש .נמצא יש תרי סברות
דנענש משה על סירב שליחותו לפרעה ,או
דנטל ממנו הכהונה או דלא נכנס לארץ
ישראל בשביל זה כנ"ל.
תו אקדים דאיתא במפורשים דאהרן היה
כהן גדול ,לפי מה דאיתא ברז"ל )סוטה
י"א (:ויעש להם בתים )שמות א' ,כ"א( ,בתי
כהונה ולוויה ,אך הקשו על זה א"כ גם
למשה היה שייך כהונה ע"ש .אך אי
אמרינן משום דסירב בשליחות ניטלה
ממנו הכהונה ,שפיר י"ל דאהרן היה כהן
מחמת שהיה זרעה של יוכבד דכתיב ויעש
להם בתים כנ"ל .אך זה נסתר מהא דלא
בא משה לארץ ישראל ,א"כ הרי בלאו הכי
כבר קיבל עונשו על סירוב שליחות ,והדרא
הקושיא לדוכתיה למה לא היה כהן כמו
אהרן .אלא ודאי דגם לאהרן לא שייך
הכהונה דוקא ,דהכל שווים בה.
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ולפ"ז זהו היה המקום והסיבה שהתעורר
קרח אז בחצרות לחלוק על הכהונה
דווקא ,דבלא זה היה סבר אהרן זכה לכך
מחמת שהוא מזרעה של יוכבד ,ואעפ"כ
משה לא היה כהן דנענש בשביל סירב
שליחותו כנ"ל ,אבל כעת ששמע אלדד
ומידד מתנבאים במחנה משה מת ויהושע
מכניס ,ואמאי נענש משה בזה ,וצ"ל על
סירב שליחות לפרעה כנ"ל ,וא"כ שפיר
היה קשה ליה למה לא משה הוא כהן כמו
אהרן דהוא ג"כ מזרעה של יוכבד ,אלא
ודאי דשלא כדין באמת אהרן הוא כהן,
דהכל שווים בה ,ומשום הכי התעורר
במחלוקת ואמר מדוע תתנשאו וק"ל.
אך עדיין י"ל לעולם אהרן היה כהן מחמת
שהיה מזרעה של יוכבד כנ"ל ,ואפילו
הכי משה לא היה כהן .היינו כיון שמשה
היה מלך ,ואיתא בירושלמי דשקלים דף י'
ע"א אין מושחין כהנים למלכים ,משום
הכי לא היה כהן כדי להיות מלך ,דאי היה
כהן שוב לא היה יכול להיות מלך כנ"ל.
אמנם זה תליא אי דרשינן סמיכות או לא,
דאיתא שם בירושלמי הנ"ל טעמא דאין
מושחין כהנים למלכים ,דכתיב )דברים י"ז ,כ'(
למען יאריך ימים על ממלכתו וכו' ,וכתיב
בתריה )שם י"ח ,א'( לא יהיה לכהנים הלויים
וכו' ע"ש .וא"כ אי דרשינן סמיכות ש"מ
דאין מושחין כהנים למלכים ,אבל אי לא
דרשינן סמיכות לא מוכח זה.
תו אקדים מה דאיתא במדרש
שקרח לקח טלית שכולו תכלת ע"ש
ובתרגום אונקלוס וברש"י ,והיינו דס"ל
)רבה י"ח ,ג'(
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טלית שכולו תכלת פטור מציצית.
ולכאורה תליא זה בזה ,דאיתא במס'
יבמות דף ד' ע"א' מסמיכות מגדילים
תעשה לך ללא תלבש שעטנז )דברים כ"ב,
י"א-י"ב( ,שמע מינה דכלאים מותר בציצית
דעשה דוחה ללא תעשה ע"ש.
תו אקדים מה דאיתא התם עוד לתנא דבי
]רבי[ ישמעאל לית ליה לימוד דכלאים
בציצית מותר ,והכתיב )במדבר ט"ו ,ל"ח(
ועשו להם ציצית על כנפי בגדיהם ,ותנא
דבי ]רבי[ ישמעאל כל בגדים צמר
ופשתים הם ,ואמר רחמנא עביד להו
תכלת ותכלת עמרא הוא וכו' ע"ש ,וע"ש
בתוס' ד"ה מדשש כיתנא וכו' דהקשו
דלמא הצבע הוא תכלת אבל באמת הוא
כיתנא ע"ש.
והנה הברכת שמואל כתב בזו הסדר לענינו
שם על מדרש אחר ,דמשה היה
מחולק עם קרח ,דקרח היה סובר דפתיל
תכלת היינו צבע תכלת ,וא"כ ממילא היה
סובר בטלית שכולו תכלת פטור ,דיפה
מראה )על הירושלמי סנהדרין פי"א אות ה'( פירש
דוודאי קרח היה יודע דחייב בציצית ,אך
היה רוצה לפוטרה מתכלת וסגי בלבן
לחוד ,עיי"ש ביפה מראה בירושלמי ,וא"כ
בטלית שכולו תכלת הרי איכא בלאו הכי
צבע תכלת ,תו לא צריך לצבע תכלת
בציצית ,אבל משה היה סובר כמו האמת
הוא דתכלת קאי על חוטין בפני עצמן חוץ
מלבן ,וא"כ שפיר אמר ליה דחייבת ,ע"ש
בברכת שמואל הנ"ל באריכות לענינו שם.
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ולפ"ז י"ל משום הכי שפיר לקח קרח
למחלוקתו טלית זה ,והיינו שרצה
לחלוק על הכהונה ,ואולי יאמרו לאהרן
שייך הכהונה כיון דהיה מזרעה של יוכבד
כנ"ל ,ואפילו הכי משה לא היה כהן דאין
מושחין כהנים למלכים כנ"ל ,אך אם
תאמר כן על כרחך צ"ל דדרשינן סמיכות
כנ"ל ,ולפ"ז קשה מאי דרשינן בסמיכות
גדילים תעשה לך לכלאים ,דליכא למימר
להורות דכלאיים מותר בציצית ,הא בלאו
הכי מוכח כיון דעביד תכלת ותכלת עמרא
הוא כקושיית גמ' הנ"ל .אלא ודאי צ"ל
דתכלת היינו צבע תכלת ,דמין כנף יהיה
צבוע תכלת ,וא"כ ממילא בטלית שכולו
תכלת פטור מזה כמ"ש הברכת שמואל
הנ"ל ,ובאמת הוא חייב ,לכן שפיר לקח
טלית למחלוקתו להוכיח דאין דורשין
סמיכות ,ואז שפיר י"ל תכלת עמרא
דצריכין חוטי תכלת בלאו הלבן ,וסמיכות
לא דרשינן כלל דאין סדר לתורה כמובן,
וממילא כיון דמוכח דאין דורשין סמיכות,
א"כ שפיר מושחין כהנים למלכים ,וא"כ
שפיר קשה אי זרעה של יוכבד זכה לכך
כמו דכתיב ויעש בתים כנ"ל ,א"כ גם משה
היה כהן ,אלא ודאי אהרן מצד עצמו נטל
גדולה זו ,ושפיר חלק על הכהונה.

אך י"ל לעולם דדרשינן סמיכות ,ואפילו
הכי לא קשיא למה לי סמיכות גדילים
תעשה לך ללא תלבש שעטנז ,די"ל
דאיצטריך לחייב נשים בציצית ,ודרשינן
הכי כל שיש בלא תלבש שעטנז ישנו
בגדילים ,וכקושית תוס' באמת ביבמות
ד"ה דכתיב לא תלבש שעטנז כו' ע"ש
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בא"ד דף ד' ע"א .ולזה שפיר אזיל עם
טליתו אצל אשתו ליקח עצה דאם תקבל
עליה מצות ציצית או לא ,כיון דמחלוקתו
תלויה בכך כנ"ל ,ועיין היטב ודוק וקצרתי
מאד מאד.

*
במקראי קודש ,ויקהלו על משה ואהרן
ויאמרו אליהם רב לכם כי כל
העדה כולם קדושים ובתוכם ה' ומדוע
תתנשאו על קהל ה' וגו' .ויש לדקדק חדא
מאי כי כל העדה כולם קדושים ,והכי אמר
להם משה דלאו קדושים נינהו .ועוד מאי
ובתוכם ה'.

ונ"ל לבאר דהנה המפורשים כתבו ,עיקר
טענת קרח היה כיון דעבודה ניטל
מבכורות מחמת עשיית עגל כדאיתא
ברש"י פ' במדבר )ג' ,י"ב( ובמדרש )במדב"ר
ג' ה'( ,א"כ ממילא מאותו טעם איננו ראוי
שאהרן יהיה כהן ,כי ג"כ עשה את העגל
ע"ש .אך במפרשים מצינו דהיה תירוץ
לאהרן על עגל ,משום דישראל היה להם
במחשבה לעבוד עבודה זרה בשעת מתן
תורה )שמו"ר מ"ב ח'( שנאמר )תהלים ע"ח ,ל"ו(
ויפתוהו בפיהם ובלשונם יכזבו לו ,והקב"ה
מעניש על מחשבת עבודה זרה ,והאומות
לא היו יודעים מזה שחשבו מחשבת
עבודה זרה ,והיה חילול השם בדבר ,לפיכך
עשה אהרן את העגל ע"ש .אך אנכי כתבתי
לעיל סדר בראשית קושיא בשם הגאון
אדוני אבי על הך מדרש הנ"ל דס"ל
דבשעת מתן תורה היה כוונתם לעבודה
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זרה ,א"כ האיך נתן להם כלל התורה ,הא
איתא במדרש )ילק"ש יתרו רמז רע"ח( ובמס'
שבת )פ"ז (.דמשה שיבר הלוחות דלמד ק"ו
מפסח דהוי קדשים קלים אמרה תורה
)שמות י"ב ,מ"ג( כל בן נכר לא יאכל בו ,כל
תורה כולה לא כל שכן ,וא"כ לפ"ז אם מיד
בשעת מתן תורה חשבו לעשות העגל
ומחשבת עבודה זרה הוי כמעשה ,וא"כ
קשה האיך נתן להם התורה מעיקרא ,ע"ש
בסדר הנ"ל שהארכתי בקושיא זו.
אמנם לכאורה י"ל לפי מה דאיתא בנדרים
דף ל"ח )ע"א( מתחלה לא ניתנה
תורה אלא למשה ולזרעו וכו' ומשה נהג
טובת עין ונתנה לישראל ,אבל ע"ש
שמסקנא לאו הכי ,אלא פלפולא בעלמא
נתן למשה לבד ע"ש .ולפ"ז שפיר נוכל
לומר כיון דעיקר נתינת התורה היה למשה
לחוד ,שפיר ניתן לו ,אך משה נהג בנו
טובת עין אח"כ ונתן לנו כנ"ל ,אך באמת
לא נתנה למשה לבד ,וא"כ קושיא הנ"ל
במקומה עומדת .וצ"ל באמת כוונתם היה
לשמים ,כמו דס"ל ר' שמעון בן יוחאי שם
במדרש רבה )שמו"ר מ"ב ז'( )ועיין לעיל
בסדר בראשית מזה(.
וא"כ לפ"ז זהו היה טענת קרח כל העדה
כולם קדושים ,ר"ל כולם שמעו
דברים בסיני כפירש"י ,ור"ל לא לבד לך
נתנה התורה ,אלא גם לנו ניתן מפי
הגבורה ,וקשה הק"ו הנ"ל מפסח ,אלא
ודאי צ"ל ובתוכם ה' ,בתוכם דייקא ,ור"ל
כוונתם היה לה' ב"ה ,ולא ח"ו להיפך
כדעת המדרשים הנ"ל ,וכיון שכן ומדוע
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תתנשאו על על קהל ה' ,דהא כמו דניטל
העבודה מהבכורים מחמת עשיית עגל ,כן
חטא אהרן בעגל ,כיון דלא היה להם
מחשבת עבודה זרה בשעת מתן תורה
כנ"ל וק"ל וקצרתי) ,ועיין מ"ש בסמוך בשם
הגאון א"א נ"י על פסוקים הללו(.

*
ולפ"ז מתרץ נמי מ"ש רש"י על ומדוע
תתשנאו ,אם לקחת אתה מלכות לא
היה לך לברר לאחיך כהונה עכ"ל ,ורבים
תמהו האיך תליא זה בזה.

ולפי דברינו הנ"ל יבוא על נכון הביאור ,רק
בהקדם מה דאיתא במדרש רבה פ'
צו )ויק"ר י' ,ג'( מחמת שעשה אהרן את
העגל אדרבה מחמת זה זכה לכהונה ,וז"ל
וירא אהרן )שמות ל"ב ,ה'( ,מה ראה אהרן,
אם בונין הם אותו מזבח אותו הסרחון
נתלה בהן ,מוטב שיתלה הסרחון ]בי[ ולא
בישראל וכו' ,משל לבן מלך וכו' הציץ עליו
המלך א"ל יודע אני מה היתה כוונתך
מוטב שיתלה הסרחון בך ולא בבניי ,חייך
מן פלטין דידי לית את זייע ומפתורא דידי
את אכיל וכו' ,כך מן פלטין דילי לית את
זייע ומן המקדש לא יצא )ויקרא כ"א ,י"ב(,
ומפתורא דידי את אכיל והנותר מן המנחה
וכו' )ויקרא ב' ,י'( ,אלו כ"ד מתנות של כהונה
שניתנה לאהרן ובניו וכו' ע"ש באריכות,
וא"כ לפ"ז הרי על כרחך נדחה טענת קרח
הנ"ל כמובן .אמנם המפורשים כתבו ,כל זה
י"ל אי אומרים לאדם חטא בשביל שיזכה
חברך ,משא"כ אי אין אומרים לאדם חטא,
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א"כ ממילא תו לא היה זכות לאהרן שאמר
מוטב שיתלה הסרחון בי וכו' ע"ש
במפורשים.
תו אקדים קושיית המפורשים )והבאתי
לעיל סדר וישב( ,האיך היה משה מלך,
הא כתיב )בראשית מ"ט ,י'( לא יסור שבט
מיהודה ]וגו'[ עד כי יבוא שילה ,ותירצו
דמשה זכה קודם דהיה זכות ליהודה לזכות
במלכות ,ועד כי יבוא שילה היינו לאחר
שניתנה ליהודה ,אבל משה זכה מקודם
ע"ש .וכתבתי לעיל סדר וישב דזה תליא
בפלוגתא דאיתא במדרש מכילתא )בשלח
פרשה ה'( ,אי דיהודה זכה למלכות מחמת
שאמר מה בצע וגו' )בראשית ל"ז ,כ"ו( ,או
דאמרינן דייה להצלה שתכפר על המכירה,
רק יהודה זכה למלכות מחמת שקפץ לים
תחלה כדאיתא שם במדרש .דהנה ]אם[
זכה מחמת מה בצע וגו' ,א"כ הרי קושיא
הנ"ל במקומה עומדת ,כיון דיהודה זכה
למלכות קודם משה ,אבל אי יהודה לא
זכה רק בים ,א"כ משה היה זכה מקודם
ע"ש.

וזה תליא במה דאיתא במדרש רבה פ'
וישב )פ' פ"ד סי' י"ד( וישנאו אותו
פסוק ד'( ,בשביל שיצא ממנו ירבעם שעתיד
להשניאו לבעלים ע"ש ,וכתבו המפורשים
דזהו נמי אי אמרינן חטא בשביל שיזכה
חברך ע"ש .וא"כ אי אמרינן לאדם חטא
בשביל שיזכה חברך ,אז כדין נמכר יוסף,
וא"כ כבר זכה יהודה למלכות קודם משה
מאז שאמר מה בצע וגו' כנ"ל ,דליכא
למימר דייה להצלה שתכפר על המכירה,
)שם
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דהא היה כדין כדי שלא יבוא ממנו ירבעם
ויחטיא את ישראל כנ"ל ,וא"כ ממילא שוב
לא היה משה יכול להיות מלך דכתיב לא
יסור וכו' כנ"ל ,אבל אי אין אומרים לאדם
חטא כו' ,א"כ שפיר י"ל משה זכה למלכות
קודם יהודה ,דמה שאמר מה בצע וגו' לא
היה נחשב לזכות דדייה להצלה שתכפר על
המכירה כנ"ל ,אמנם לפ"ז שוב ליכא
למימר דאהרן זכה לכהונה מחמת עשיית
העגל ,דאף שכוונתו היה שיתלה הסירחון
בו מבישראל ,מ"מ הא לא אמרינן חטא
וכו' וכנ"ל.
ולפ"ז זהו דברי רש"י הנ"ל ,כך אמר קרח
אם בררת לך מלכות ,וקשה הא
כתיב לא יסור שבט מיהודה ,וכבר זכה הוא
למלכות מחמת מה בצע וגו' ,וצ"ל דדייה
להצלה שתכפר על המכירה ,ולפ"ז על
כרחך צ"ל אין אומרים לאדם חטא כו'
כנ"ל באריכות ,וא"כ לפ"ז לא היה לך לברר
אהרן לכהונה ,דכיון דגם כן עשה את העגל
כנ"ל ,דליכא למימר דאמר מוטב שיתלה
הסירחון בי מבישראל ,הא אין אומרים
לאדם חטא כו' כנ"ל באריכות וק"ל

*
ולפ"ז נראה לבאר מדרש פליאה סדר זו
וז"ל ,כיון שראה דוד מה שאמר קרח
כי כל העדה כולם קדושים וגו' ,נטל הכינור
בידו והתחיל מנגן )תהלים ל' ,ב'( ארוממך ה'
כי דילתני ולא שמחת אויבי לי ע"ש )והובא
בספר פני אריה זוטא סדר זו ע"ש( .והנה
המדרש הזה הוא תמוה ,ואין לו שחר כלל.

בתי
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ולפי דברינו הנ"ל י"ל ,עפ"י מה שתירצו
עוד המפורשים על קושיא הנ"ל,
האיך היה משה מלך הא כתיב לא יסור
שבט מיהודה עד כי יבוא שיל"ה ,היינו
דווקא אחר לא יטול ממנו מלכות ,משא"כ
משה דשיל"ה בגמטריא מש"ה ע"ש .ולפ"ז
ממילא שפיר זכה אהרן לכהונה מחמת
שאמר מוטב שיתלה הסרחון בי מבישראל
כנ"ל ,כיון דקושיא הנ"ל לא קשיא מידי .תו
אקדים מה דאיתא בעבודה זרה )ד (:לא
היה דוד ראוי לאותה מעשה רק להורות
תשובה ע"ש ,והנה זה נמי אי אמרינן חטא
כנ"ל ,וכן כתבו המפורשים.
ולפ"ז שפיר כיון שראה דוד שאמר קרח כל
העדה כולם קדושים ,והיינו שכולם
קבלו תורה ,וממילא צ"ל ובתוכם ה'
דכוונתם היה לה' ב"ה ,אבל לא ח"ו להיפך
במחשבת עבודה זרה ,דאל"כ האיך נתן
להם התורה כנ"ל באריכות ,וא"כ ממילא
שפיר חטא אהרן בעגל ,ואמאי יהיה כהן
ומבכורות ניטל הכהונה מחמת חטא עגל
כנ"ל באריכות .ואפילו הכי חזינן דנבלע
קרח וכל עדתו ואהרן שפיר זכה לכהונה,
וא"כ על כרחך צ"ל מחמת עשיית עגל
גופא זכה לזה שאמר מוטב שיתלה
הסרחון בי מבישראל כנ"ל באריכות ,וא"כ
על כרחך צ"ל דאומרים לאדם חטא ,וא"כ
שפיר אמר דוד אז ארוממך ה' כי דלתני ולא
שמחת אויבי לי באומרם אין לדוד חלק
לעוה"ב שבא על אשת איש כנודע )עי' ב"מ
נ"ט .(.אבל בזה המעשה דקרח נדחה
טענתם ,דמשם מוכח על כרחך דאומרים
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לאדם חטא כו' כנ"ל ,וא"כ שפיר גם אנכי
עשיתי להורות תשובה ,וק"ל וקצרתי.

*
אך להבין למה אמר זה בחנוכת הבית
דווקא כנודע דכתיב מקודם מזמור
שיר חנוכת הבית לדוד )תהילים ל'( .על כן
נ"ל לתרץ באופן אחר ,רק אקדים דבר
אחד בשם הגאון אדוני אבי נ"י בפירוש
הפסוקים הנ"ל כל העדה כולם קדושים
וגו' ,עפ"י מה דאיתא במדרש )רבה שמות פ'
מ"ג סי' ה'( וכן פירש"י פ' כי תשא )עיין רש"י
פ' יתרו כ' ,ב'( שמשה היה ממליץ בעד
ישראל בעת שעשו את העגל ,אנכי ה'
אלהיך ,לי אמרת ולא להם ע"ש ,וא"כ
ממילא ממה נפשך יש התנשאות למשה
יתר משאר העדה ,או מחמת שלו לבד
נאמר מפי הגבורה אנכי ה' אלהיך וגו' ,או
אי על כל ישראל נאמר א"כ ממילא הם
חטאו בעגל כנ"ל .אך אמנם מצינו בגמ'
דעבודה זרה )ד' (:לא היו ישראל ראוים
לאותה מעשה רק להורות תשובה ע"ש,
ולפ"ז שפיר י"ל דאנכי ה' אלהיך לכולם
נאמר ,ואפילו הכי לא הוי עשיית עגל חטא
כי כוונתם היא להורות תשובה כנ"ל .וזהו
היה טענת קרח כל העדה כולם קדושים,
כפירש"י כולם שמעו אנכי ה' אלהיך ,וא"ת
לפ"ז יש חסרון בהם מחמת עשיית העגל,
לזה אמר ובתוכם ה' ,ר"ל בתוכם היינו
במחשבתם וכוונתם היה ה' ,דלא עשו רק
להורות תשובה ,וא"כ מדוע תתנשאו ,כך
שמעתי מהגאון א"א נ"י ודפח"ח.
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תו אקדים מה שכבר נזכר לעיל שדוד ג"כ
עשה להורות תשובה ,וישראל עשו
להורות תשובה לרבים ,ודוד עשה להורות
תשובה ליחיד .והנה רש"י פירש בתהילים
ארוממך ה' כי דילתני ,הגבהתני ,ולא
שמחת אויבי לי ,כמו עלי ,שהיו אומרים
אין לדוד חלק לעוה"ב ,וכשראו שבשבילי
נפתחו הדלתות לארון ,אז ידעו שמחל לי
הקב''ה על אותו עון ,ונהפכו פני שונאי דוד
כשולי קדירה עכ"ל ע"ש.
ולפ"ז זהו דברי המדרש הנ"ל ,כיון שראה
דוד שאמר קרח כל העדה כולם
קדושים ובתוכם ה' ,היינו דכוונתם היה
להורות תשובה ,ואפילו הכי נבלעו קרח
ועדתו ,וא"כ מכח זה יש למטעי ולומר
דאין אומרים לאדם חטא כו' ,ושפיר הי'
עגל חטא ,ולפ"ז ממילא גם עלי היו
האויבים באים בטענה זו שאין לי חלק
לעוה"ב כיון שבאתי על אשת איש ,ואף
שכוונתי היה להורות תשובה מ"מ הוי
עבירה .אבל בעת חנוכת הבית שראו
שנפתחו דלתות לארון בשבילי ,אז שפיר
ידעו דנמחל לי אותו עון ,ומשום הכי שפיר
אמר אז ארוממך ה' כי דליתני ולא שמחת
אויבי לי ,משא"כ בלא טענת קרח כי כל
העדה כולם קדושים אז לא היה צריך
לפתיחות דלתות ,כי היה לו תירוץ דכוונתו
היה להורות תשובה ליחיד כמו ישראל
כנ"ל ,משא"כ השתא דשפיר היה טענה
לאויביו שלו ,ואפילו הכי עשה הקב"ה
והראה בפתיחת דלתות הארון שמחל
לדוד ,ואז שפיר אמר ארוממך וגו' כנ"ל,
דבא בממה נפשך ,אם היה הדין עם קרח,
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א"כ גם לו יש תירוץ להורות תשובה ,ואם
דנימא אדרבה כיון דנבלע קרח ועדתו
מוכח דלא אמרינן לאדם חטא כו' כנ"ל,
אפילו הכי יש ראייה דנמחל אותו עון
מחמת פתיחת דלתות לארון ,ושפיר ע"י
טענת קרח ופתיחת דלתות לארון אמר דוד
ארוממך וגו' ודו"ק.

*
ויקח קרח וגו' .ואיתא במדרש מה ראה
קרח לחלוק ,פרשת פרה אדומה ראה,
והוא תמוה.

ואמרתי כך ,עפ"י מה שמבואר אצלי מה
שאמר קרח כל העדה כולם
קדושים ובתוכם ה' וגו' ,ויש לדקדק מה בעי
בזה לענין המחלוקות ,והכי משה ואהרן
אמרו שלאו קדושים הם .גם מה ובתוכם
ה' דקאמר צריך הבנה.
אבל אמרתי דלכאורה מה שאמר קרח
למשה ואהרן מדוע תתנשאו על קהל
ה' וגו' ,היינו למה יהיה משה מלך ואהרן
כהן גדול יותר מכולם כדפירש"י וכנודע,
וקשה והכי לא ראה וידע שמעשיהם
הטובים של משה ואהרן היו יותר משאר
כל ישראל ,וכדכתיב )במדבר ,י"ב ,ג'( והאיש
משה עניו מכל האדם אשר על פני
האדמה ,והיה שופט העם מבקר עד ערב
כנודע )שמות י"ח ,י"ד( ,וכדומה מעשים
טובים שהיו לגבי משה ,וכן אהרן היה
מפורסם לאוהב שלום ורודף שלום אשר
לא היה כמוהו כנודע )אבות פ"א מי"ב(,
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וממילא אם משה ואהרן היו הגדולים
שביניהם ,למי ראוי המלוכה יותר מהם ,וכן
הכהונה.
אמנם באמת כבר איתא בספרי מוסר

)עי'

חוה"ל שער יחוד המעשה פ"ה ,אורחות

צדיקים סוף שער הגאוה ,מסילת ישרים פ"ג(,
דהיצר הרע מסיתו לפעמים לאדם לדבר
עבירה ,ויודע שלא ישמע לו לעשות
בפומבי עבירה ,לכן אומר לו תדע שהיא
עבירה לשמה כדי שתעשה מצוה ,למשל
בפיתה אותו בביטול תורה יאמר לו גדול
הנהנה מיגיע כפו כנודע )ברכות ח ,(.ואם
תעסוק תמיד בתורה במה תפרנס אותך
ובני ביתך ,וממילא שתהנה מיגיע כפך,
מלבד כי גדול הנהנה מזה וכנ"ל ,אבל אף
גם תקיים עי"ז עושה צדקה בכל עת )תהלים
ק"ו ,ג'( זה הזן בניו ובני ביתו כדאיתא ברז"ל
)כתובות נ ,(.וא"כ ממילא אף שנראה
שמפתה אותו לעבירה ,מ"מ ממתק אותו
דבר לדבר מצוה וכנ"ל .וכן אם פיתה אותו
לגאות וגאוה ,יאמר לו זה נאה לזרוק מרה
בתלמידים )כתובות ק"ג ,(.וגם דבריך נשמעים
אם תחזיק את עצמך לגדול וחשוב ,ומכח
זה תוכל להדריך את העם בטוב וישר ,כי
אליך ישמעון .וכן אומר מצוה לפרסם
החנפים )יומא פ"ו ,(:מצוה לרדוף רשע
)אעפ"י שחבירו צדיק וישר( ,וכן אומר לו
הלא מפסיקין מפני הכבוד )ברכות י"ד ,(.על
כן תוכל לדבר שיחת חולין בבית הכנסת,
דאם לא תענה לחברך יהיה שנאה כבושה,
וכדומה לזה רבות הנה אשר היצר הרע
מתלבש דבר עבירה לדבר מצוה ,ע"ש
בספרי מוסר מזה .כלל דברינו אף לפעמים

נפש

˘‰Ò

אם נראה שאחד מתגאה ,י"ל כי כוונתו
לטובה לזרוק מרה בתלמידים עי"ז ,או
להטיל אימה על הצבור לשם שמים ,וכן
מי שמחזיק במחלוקות כדי לקיים מצוה
לרדוף רשעים וכדומה וכנ"ל.
וזהו דברי קרח כל העדה כולם קדושים,
ר"ל שכולם קדושים כמו משה
ואהרן ,אך מה שאנו רואין לפעמים ששאר
העם עושין לפי ראות עין שלא כדת ,ואין
הולכין בדרך מישור ,הוא באמת כוונתם
לטובה ,וזהו ובתוכם ה' ,ר"ל כל העדה
כולם קדושים באשר ובתוכם ה' ,ר"ל
בתוכם כוונת לבם לשמים לדבר מצוה ,אף
שנראה שעושין עבירה ,וכמו שהיצר הרע
מתלבש דבר עבירה לדבר מצוה כנ"ל ,כן
מעשה קרח ועדתו ,על כן ממילא ומדוע
תתנשאו על קהל ה' ,באשר כל אפין שווין
לטובה ,ונכון.
כלל הדבר ,טענת קרח היה שעושין עבירה
לשמה אבל בתוכם ה' כנ"ל ,אך
לכאורה מוכח דגם עבירה לשמה הוי
עבירה ,דאיתא )תנחומא חקת סי' ח' ,הובא ברש"י
י"ט ,כ"ב( טעם על פרה אדומה שתבא האם
ותקנח צואת בנה של מעשה עגל כנודע,
וקשה הא איתא ברז"ל )ע"ז ד (:דכוונתם
היה להורות תשובה ,והיה ג"כ עבירה
לשמה ,אלא ודאי דגם עבירה לשמה
עבירה מיקרי.
וזהו קושיית המדרש הנ"ל ,מה ראה קרח
לחלוק ,דהא עיקר טענתו היה ובתוכם
ה' ,והרי מפרה אדומה מוכח שגם עגל היה
חטא ,אף בתוכם ה' להורות תשובה וכנ"ל.
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ולזה מסיים ואמר פרשת פרה אדומה ראה,
פרשת דייקא ,דקמתחיל זאת חקת התורה
ויקחו אליך וגו' ,דפרה אדומה הוא חקה
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בלי טעם כלל ,וא"כ שפיר י"ל דעבירה
לשמה הוי מצוה וכנ"ל ,והבן.
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פרשת חקת
איתא במדרש אמר הקב"ה למשה חכם
קראתיך ועתה רוצה לכנוס לארץ
ישראל עכ"ל ,והוא תמוה.

ונ"ל לבאר ,ומקודם אבאר קושיא אחת
הנאמר בידי משה במדרש שמות
)רבה ה' כ"ג( שאמר הקב"ה למשה )שמות ו',
א'( עתה תראה אשר אעשה לפרעה וגו',
ואיתא במדרש שם עתה תראה ובל"א
מלכים לא תראה ,וכן פירש"י ,והקשה
הנ"ל ,הא בהאי סדר כתיב גבי מי מריבה
)להלן כ' ,י"ב( לכן לא תביאו את הקהל הזה
וגו' ,משמע דלולי חטא מי מריבה היה בא
לארץ ישראל ,ומשום הכי נאמר לכן לא
תביאו וגו' ,והרי כבר נגזר הגזירה מאז עתה
תראה ובל"א מלכים לא תראה ע"ש.
ונ"ל לבאר קושיא זו היטב ,די"ל דזה בזה
תליא ,מחמת מי מריבה שפיר נאמר
למשה לכן לא תביאו וגו' ,כי אז נתגלגל
עליו למפרע חטא למה הרעותה ,משא"כ
בלא זה היה לו תירוץ על למה הרעותה.
וכן להיפך בלא למה הרעותה היה לו תירוץ
על חטא מי מריבה ,רק תרווייהו בהדי
אהדדי כחד יחשב .ומשום הכי שפיר

הודיע לו אז הקב"ה באומרו למה הרעותה
וגו' עתה תראה וגו' ,ר"ל עתה יתגלגל
הדבר שסופך אינך לראות בל"א מלכים,
כאשר באמת היה ,דעפ"ז יהיה מי מריבה
חטא.
ואפרש שיחתי ,דהנה הזרע ברך שני פ'
וארא כתב על מה שאמר משה
למה הרעותה לעם הזה למה שלחתני,
דקשה מתחלה קאמר למה הרעותה
משמע דהשעבוד היה בחנם ,והאיך מסיים
מיד למה שלחתני משמע דגם עתה עדיין
לא יהיה הגאולה .ותירץ עפ"י מה דאיתא
במדרש רבה )שמו"ר ג' ,ד'( מי אנכי כי אלך
אל פרעה )שמות ג' ,י"א( ,והכי אני אנכי
שהבטחת ואנכי אעלך וגו' )בראשית מ"ו ,ד'(,
וא"כ באמת קשה למה לא הלך הקב"ה
בכבודו ובעצמו .ותירץ כיון דלא היה נשלם
הזמן ולא היה גאולה שלימה עדיין ,ומשום
הכי לא הלך הקב"ה בעצמו .אך הקדמונים
)עיין פר"ד דרך מצרים דרוש ה' בשם היפ"ת ,ש"ך

עה"ת פ' לך ופ' בא( תירצו דקושי שעבוד היה
משלים ,ולפ"ז הדרא הקושיא לדוכתיה
למה לא מקיים הקב"ה ואנכי אעלך וגו'.
וזהו אומרו למה הרעותה וגו' ,היינו קושי

בתי
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שעבוד שהוסיפו עליהם כעת בביאתו
לפרעה ,וא"ת בזה אדרבה יהיה השלמת
הזמן ,א"כ קשה למה שלחתני ולא הלכת
בכבודך ובעצמך לקיים ואנכי אעלך וגו',
זהו תוכן דבריו של זרע ברך הנ"ל ע"ש.
והנה לעיל בסדר שמות הבאתי תירוץ
אחר על קושיא זו בשם בגדי אהרן
)פ' ( עפ"י הזוהר )רע"מ במדבר פ' פינחס דף
רל"ב (:דשכינה היה מדברת מתוך גרונו של
משה ,ושפיר קיים בזה ואנכי אעלך וגו'
ע"ש ,וא"כ שפיר השיב לו הקב"ה עתה
תראה וגו' ובל"א מלכים לא תראה,
דטענתו של משה היה שלא כדין כנ"ל.
והנה בחטא מי מריבה תירצו המפורשים,
דטעמו של משה היה שלא דיבר אל
הסלע ,כיון דמצינו ברז"ל )ב"מ פ"ו (:כל מה
שעשה אברהם ע"י שליח מקוים בבניו ע"י
שליח ,ומה שעשה ע"י עצמו מקויים בבניו
ע"י הקב"ה בכבודו ובעצמו ,אברהם אמר
יוקח נא מעט מים )בראשית י"ח ,ד'( ,ומשום
הכי ניתן להם מים ע"י משה אצל הסלע,
אבל בפת כתיב )שם ה'( ואקחה פת לחם,
לכן כתיב בבניו )שמות ט"ז ,ד'( הנני ממטיר
לכם לחם וגו' .ולפ"ז כיון דמתוך גרונו של
משה היה השכינה בעצמה מדברת ,שפיר
עביד משה שלא דיבר אל הסלע ,כיון דהא
גם אברהם לא נתן מים רק ע"י שליח כנ"ל,
כן תירצו המפורשים.
ולפ"ז שפיר מתרץ קושית ידי משה הנ"ל,
דשפיר כתיב לכן לא תביאו וגו',
ר"ל לכן דלא דברת אל הסלע ,היינו מטעם
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דהשכינה בעצמה ]מדברת[ מתוך גרונך
כנ"ל ,א"כ ממילא נתגלגל עליך חטא של
למה הרעותה וגו' ,ולא תביאו וגו' כמו
שהודעתיך אז עתה תראה בל"א מלכים
לא תראה .ואי דלא ס"ל דהשכינה בעצמה
מדברת מתוך גרונך ושפיר הקשית לשאול
למה הרעותה כמ"ש זרע ברך הנ"ל ,א"כ
ממילא חטאת במי מריבה שלא דברת אל
הסלע ,וממה נפשך יש עתה עליך חטא
שלא תבוא לארץ ישראל .וא"כ שפיר
כתיב הכא לכן לא תביאו וגו' דווקא ,וגם
לעיל בסדר שמות באומרו למה הרעותה
שפיר הודיע לו הקב"ה מיד עתה תראה
וגו' ,כיון דבזה כבר התחילה הדבר הנוגע
אל חטא מי מריבה ,ותרווייהו חדא הם
כנ"ל וק"ל.
אך י"ל לעולם דמשה לא חטא במי
מריבה ,דכיון דהשכינה היה מדברת
מתוך גרונו וא"כ היה ע"י הקב"ה בעצמו,
ואברהם עשה ע"י שליח שאמר יוקח נא
מעט מים כנ"ל באריכות ,ואפילו הכי גם
למה הרעותה לא היה חטא ,די"ל פירוש
אחר בטענת משה הנ"ל ,דהנה הפרשת
דרכים בדרך מצרים )דרוש ה'( כתב בשם
המדרש ,הא דשבט לוי לא היה בשעבוד
מצרים ,היינו כיון שצפה הקב"ה שעתידין
שבט לוי לעבודת ה' לעבוד עבודת המשכן,
לפיכך לא ניתן בשעבוד מצרים ע"כ,
והקשה ע"ז הא מצינו במדרש )שמו"ר א',
מ"ב( שהיה קטרוג על חטא עגל ,ואמר
הקב"ה ראה ראיתי אבל אין דנין על שם
סופו ,ואמאי בשבט לוי דן על העתיד ע"ש
)ועיין בסמוך תירוצו(.
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תו אקדים גמ' דשבועות פ"ק )י"ג (:וכפר
את מקדש הקודש כו' )ויקרא ט"ז ,ל"ג(,
עם הקהל אלו ישראל ,יכפר אלו הלווים,
ואמרינן התם דאיצטרך קרא יתירא לרבות
הלוויים ,משום דהלויים לא נקרא עם.
ומהאי טעמא נמי אמרינן התם בפ' הזרוע
במס' חולין )ק"ל (.דלויים פטורים מליתן
הזרוע ולחיים וקיבה ,דכתיב )דברים י"ח ,ג'(
וזה יהיה משפט הכהנים מאת העם ,ולווים
אינם בכלל עם ע"ש .ולפ"ז י"ל זהו היה
טענת משה למה הרעותה לעם הזה ,העם
דייקא דממעט שבט לוי ,ר"ל למה לא היה
שבט לוי בשעבוד רק העם דווקא ,אלא על
כרחך צ"ל משום דדנין ע"ש סופו ועתידין
לעשות משכן ,א"כ למה שלחתני ,דהרי
יהיה שפיר פתחון פה להך קטרוג על עגל
כקושית פרשת דרכים הנ"ל.
אמנם באמת הפרשת דרכים תירץ שם על
הך קושיא הנ"ל תירוץ פשוט ,דזה
הוא בכלל רחמיו וחסדיו יתברך שהוא
מתנהג עם בריותיו ,דעל הטובה שפיר דן
על שם העתיד ,אבל מה שעתידין לחטוא
אינו דן על שם העתיד .והוכיח כן מהא
דאיתא במדרש שמות רבה פ"ג סי' ה' וז"ל
מי אנכי כי אלך אל פרעה וכי אוציא את
בני ישראל )שמות ג' ,י"א( ,אמר לפניו רבש"ע
כו' וכי אוציא את בני ישראל מה זכות יש
להם שאוכל לגאלם ,א"ל הקב"ה כי אהיה
עמך ,ומה שאמרת מה זכות יש בידם
בהוציאך את העם תעבדון את אלקים על
ההר הזה ,הוי יודע שבשביל התורה
שעתידים לקבל הן נגאלים ,א"כ הרי מוכח
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על כרחך מהאמר הלזה שעל הטובה שפיר
דן על העתיד וגאלם בזכות התורה
שעתידין לקבל כנ"ל ,ע"ש היטב בפרשת
דרכים הנ"ל .נמצא אי לא היה זכות
לישראל לגאלם רק מחמת זכות התורה,
א"כ מוכח על הטובה שפיר דן ע"ש סופו,
וא"כ נסתר טענת משה למה הרעותה
כנ"ל.
תו אקדים מה דאיתא בגמ' דסוטה
י"ג (.חכם לב יקח מצות )משלי י' ח'( ,זה
משה שכל ישראל נתעסקו בביזה והוא
נתעסק במצות שנאמר )שמות י"ג ,י"ט( ויקח
משה את עצמות יוסף ע"כ ,והקשו
המפורשים מאי השבח הזה שמשה לא
היה מתעסק בביזה ,הא משה לא היה
בשעבוד מצרים ולא שייך לו שכר עבודה,
משא"כ ישראל שפיר נטלו שכר עבודה
ומשום הכי נתעסקו בביזה ע"ש.
)סוטה

ונ"ל לתרץ קושיא זו עפ"י מה דאיתא
בפרשת דרכים הנ"ל דרוש ה' ,על
המדרש שמות רבה )פרשה ב סי' א( וז"ל,
יודיע דרכיו למשה רחום וחנון )תהלים ק"ג ז-ח(,
יודיע דרכיו למשה שהודיע דרך הקץ
למשה ,רחום שריחם על ישראל ולא נגעו
בהם המכות ,וחנון שנתן חן העם בעיני
מצרים עכ"ל.
ויש לדקדק במה שאמר רחום שריחם על
ישראל ולא נגעו בהם המכות ,דמהיכי
תיתי שיגעו בהם המכות כו' ,וכן חנון שנתן
חן העם אין לו שייכות.
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וכתב שם הפרשת דרכים הנ"ל עפ"י מה
דאיתא בגמ' דב"ק צ"ז )ע"א( ובב"מ
)ס"ד (:התוקף עבדו של חבירו ועשה בו
מלאכה פטור דניחא ליה דלא ליסתריה
עבדיה ,ופירש"י דלא לסתריה עבדיה דלא
ירגיל להיות בטל ויתעצל ע"כ .אך כל זה
אם אינו מבטל ממלאכת רבו ,אבל אם ע"י
זה מבטל ממלאכת רבו חייב ,ע"ש בגמ'
ובפירש"י .נמצא למידין דהתוקף בעבדו
]של[ חבירו ,אם מבטל ממלאכת רבו חייב,
אך אם אין מבטל ממלאכת רבו פטור.
והנה אין ספק שישראל הם עבדים למקום
וכמאמר הכתוב )ויקרא כ"ה ,מ"ב( עבדי הם,
והנה פרעה תקיף בעבדיו של מקום ועשה
בהם מלאכה ,ואם ישראל היו עושים רצונו
של מקום אז פשיטא שהיו מצריים חייבים
לשלם שכר פעולתם ,לפי שהיו מתבטלים
אותן ממלאכת רבם ,שלא היו יכולים
לקיים המצות בסבת השעבוד ,ואין לך
מבטל ממלאכת רבם גדול מזה ,אך אם לא
היו עושים רצונו של מקום פשיטא
דפטורים לשלם שכר פעולתם ,שהרי לא
בטלו אותם ממלאכת רבם ,ואדרבה ראוי
להחזיק להם טובה ,דאפשר בסבת
השעבוד לא היה להם פנאי לחטוא,
וכדאמרינן ניחא לאדון דלא נסתריה עבדיה
כנ"ל ,וכל שכן אם בסבת השעבוד לא היו
חוטאים .והנה מצינו ברז"ל )ויק"ר כ"ג ,ב'(
שאמרו גוי מקרב גוי )דברים ד' ,ל"ד( ,מה אלו
עובדי עבודה זרה אף אלו עובדי עבודה
זרה ,ובשמות רבה פ"ו סי' ז' אמרו מקוצר
רוח ומעבודה קשה )שמות ו' ,ט'( ,שהיה
קשה בעיניהם לפרוש מעבודה זרה כו',
א"כ מן הדין אין להם ליקח שכר פעולה,
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אלא ה' ברוב חסדיו ורחמיו הפליא לעשות
עמהם ,אף שמן הדין לא היה להם ליקח
שכר פעולתם ,נתן להם שכר פעולתם .והן
דברי המדרש הנ"ל ,רחום וחנון שהיה הכל
ע"י חסד ורחמים ,כי על פי דין היה שייך
להם המכות ,ולא ליטול שכר פעולתם כמו
למצרים ,ע"ש בפרשת דרכים הנ"ל
שמאריך בזה ואנכי קצרתי.
וא"כ ממילא קושיית מפורשים הנ"ל לא
קשיא מידי ,דכיון דגם ישראל לא
היה רק מצד חן וחסד כנ"ל ,וממילא גם
למשה היה החסד הלזה מאת השי"ת ,אף
שלא היה שייך לו שכר שעבוד ,מ"מ גם
לישראל לא היה שייך שכר פעולה ואפילו
הכי נתן להם ,והוא הדין למשה היה יכול
ליטול כמו הם ,רק שעסק במצות ,ושפיר
נאמר עליו חכם לב יקח מצות כנ"ל וק"ל.
ולפ"ז מבואר מדרש הנ"ל ,אמר הקב"ה
למשה חכם קראתיך ,והיינו חכם לב
יקח מצות שעסקת במצות ולא בביזה
כנ"ל ,וקשה הא לא שייך לך שכר שעבוד,
וצ"ל דגם לישראל לא היה שייך שכר
שעבוד ,שעובדים עבודה זרה ולא היו
מבטלים ממלאכת רבם כמ"ש הפרשת
דרכים הנ"ל .ולפ"ז קשה כיון דהיו עובדים
עבודה זרה ,א"כ באמת קשה באיזהו זכות
יצאו כנ"ל במדרש ,וצ"ל כיון שעתידין
לקבל התורה כנ"ל במדרש ,ולפ"ז א"כ הרי
דנין בהטבה על שם סופו ,וא"כ הך
שאמרת למה הרעותה ,על כרחך לא היה
טענתך רק שאני בעצמי אלך למצרים כמו
שהבטחתי ואנכי אעלך וגו' כנ"ל באריכות,
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וא"כ לפ"ז צ"ל דלא עלתה על דעתך
דהשכינה מדברת מתוך גרונו כנ"ל ,וא"כ
האיך אתה רוצה לכנוס לארץ ישראל ,דהא
גזרתי עליך מחמת חטא מי מריבה לכן לא
תביאו וגו' .וליכא למימר דיש לך תירוץ
ע"ז כיון שאני בעצמי מדבר מתוך גרונך
וכתיב יוקח נא מעט מים כנ"ל באריכות,
דא"כ הרי במה שאתה הלכת למצרים הוי
כאלו הלכתי אני בעצמי כנ"ל באריכות,
וא"כ הרי היה לך חטא למפרע במה
שאמרת למה הרעותה וגו' כנ"ל באריכות,
דהי' למשה ממה נפשך חטא ,ומשום הכי
אף דכתיב עתה תראה וגו' ,מ"מ כתיב הכא
בהאי סדר אצל מי מריבה לכן לא תביאו
וגו' כנ"ל באריכות ,ודוק.

*
במדרש רבה סדר זו )י"ט ד'( אמר ר' יהושע
על כל דבר ודבר שהיה הקב"ה
אומר למשה היה אומר לו טומאתו וטהרתו,
כיון שהגיע לפרשת אמור אל הכהנים אמר
משה רבש"ע אם נטמא זה במה תהא
טהרתו ,לא השיבו ,באותו שעה נתכרמו פניו
של משה כשולי קדירה ,כיון שהגיע לפרשת
פרה אדומה א"ל הקב"ה אותה שעה שאמרת
לי אם נטמא זה במה תהא טהרתו ולא
השבתיך ,זהו תהא טהרתו ולקחו לטמא
מעפר שריפת החטאת עכ"ל .כבר צווחו
קמאי דקמאי למה לא השיב לו הקב"ה
מיד.

ונ"ל לענ"ד לבאר לפי פשוטו ,דהנה הזית
רענן הקשה בפרשת שמיני ,כיון
שמתו נדב ואבהו במשכן ,א"כ נטמא
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המשכן וכל כליו באוהל ע"ש .והנה באמת
מצינן בגיטין דף ס' ע"א ,שמונה פרשיות
נאמרו ביום שהוקם המשכן אלו הן ,פרשת
כהנים )ופירש"י אמור אל הכהנים וכו' ע"ש(
וכו' ,פרשת אחרי מות )ופירש"י מפני
שמתו בני אהרן בשביל ביאה שלא לצורך,
נאמרה אותה אזהרה לאהרן על יבוא בכל
עת( כו' ,ופרשת פרה אדומה ע"כ ע"ש.
וא"כ לפ"ז י"ל ,כמו פרשת אחרי מות היה
בו ביום אחרי מיתת בני אהרן כנ"ל ,כמו
כן י"ל פרשת פרה אדומה ,וא"כ בשעה
שמתו בני אהרן עדיין לא היה להם טומאת
אוהל המת כלל ,רק אחר שהוציאו בני
אהרן י"ל אז נאמר למשה פרשת פרה
אדומה אשר כתב בזה דין אוהל המת והוא
פשוט) ,ועיין בזית רענן שג"כ מתרץ כמו כן,
אך אני ביארתי קצת יותר מפורש ע"ש(.
תו אקדים מה דאיתא בתורת כהנים
)מכילתא דמילואים אות כ"ה( הובא בילקוט
פ' שמיני )רמז תקכ"ו( וז"ל ויאמר משה אל
מישאל ואלצפן קרבו שאו אחיכם וגו'
)ויקרא י' ,ד'( ,והלא אלעזר ואיתמר כהנים
היו ,הא למדת שאין כהנים מטמאים
למתים .ומקשה הקרבן אהרן הלא נדב
ואביהו הוי אחיהם ,והוי מז' מתים שמותר
לכהן לטמא להם ,ומתרץ הקרבן אהרן
הנ"ל דהכי קאמר ,הא למדת שאין הכהנים
מטמאים למתים במקום שיש אחרים
לטמא להם ע"ש .ולפ"ז י"ל פרשת אמור
אל הכהנים שפיר נאמר למשה קודם
מיתת בני אהרן ,כדי שיהיה הוכחה דאף
בז' מתים מותר לטמא לכהנים ,אבל
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במקום שיש אחרים לטמא להם אין
הכהנים רשאים וכנ"ל .וזה מוכח ,ממיתת
בני אהרן דלא טימאו להם אלעזר ואיתמר
כנ"ל.
ולפי"ז מתורץ המדרש הנ"ל ,כיון שמשה
שאל אז באומרו לו הקב"ה פרשת
אמור אל הכהנים ,אם נטמא זה במה תהא
טהרתו ,וזה היה עדיין קודם מיתת בני
אהרן כנ"ל ,וא"כ משום הכי לא השיבו
הקב"ה באותו שעה ,דא"כ היו המשכן
וכליו נטמאו אח"כ במיתת בני אהרן
מחמת טומאת אוהל כקושיית הזית רענן
הנ"ל ,אבל בהגיעו לפרשת פרה דהיה אחר
מיתת בני אהרן כנ"ל ,שפיר השיבו מקרא
ולקחו לטמא וגו' ,דשם באותו פסוק נאמר
ג"כ טומאת אוהל ע"ש היטב ,ודוק וקצרתי
מאוד.

*
איתא במדרש אלמלא מי מריבה לא נתנה
תורה לישראל עכ"ל ,והוא תמוה
מאוד) .הובא בספר אספקלריא המאירה
סדר זו ,ע"ש מה שכתב בשם בעל תוספות
יו"ט ע"ז ,ומשיג עליו וגם תירוצו דחוק
ע"ש(.

ונ"ל לע"ד לבאר דרך דרוש היטב ,דהנה
הזרע ברך ראשון פ' בשלח הקשה
למה נידונו המצריים במכות וממון ,הא
קיי"ל )כתובות ל"ב (.אין לוקה ומשלם ,ותירץ
הזרע ברך הנ"ל דכסף וזהב נתחייבו מיד
מתחילה בשביל שעבוד הפשוטי ,והדר
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בקושי שעבוד שעינו אותם נתחייבו מיתה,
וא"כ כיון דהוי תחלה ממון ולבסוף מיתה
לא שייך קים ליה בדרבה מיניה ,דבשלמא
אם היו מתחילין לשלוט בגופן מיד והיו
ג"כ חייבין מיתה מיד ,וקים ליה בדרבה
מיניה ,ושוב לא חל עליהם התשלומין
משום דאין אדם מת ומשלם ,לא כן עתה
דמתחלה שעבדו בהם שעבוד הפשוטי,
ואח"כ הוסיפו להקשות עולם עליהם,
וחיילא עליהם תרווייהו עכ"ל) .ע"ש בזרע
ברך הנ"ל באריכות יותר ,אמנם זה תוכן
כווונתו(.
אך לכאורה י"ל קושיית הזרע ברך הנ"ל
במקומה עומדת ,לפי מה שהקשו
הרמב"ם והראב"ד בהל' תשובה )פ"ו הל' ה'(
למה נענשו המצריים כלל ,הא תנאי שלים
הוי ועבדים וענו אותם וגו' )בראשית ט"ו ,ח'(,
ותירץ הראב"ד מחמת קושי שעבוד היה
העונש ע"ש ,וא"כ הרי כל העונש לא שייך
להם רק מחמת קושי שעבוד ,וא"כ הו"ל
קים ליה בדרבה מיניה כנ"ל ,כיון דתרווייהו
חיילא בפעם אחד מחמת קושי שעבוד,
דמחמת שעבוד הפשוטי לא שייך להם
עונש דתנאי והגזירה כך היה כקושית
הראב"ד הנ"ל.
אבל עדיין י"ל כתירוץ זרע ברך הנ"ל,
והיינו ע"פ מה דאיתא בפרקי דר'
אליעזר )פרק מ"ח( דגם בלילות שעבדו בהם
המצרים ,ובלילות לא היה הגזירה ,דעבד
עברי אינו עובד רק ביום ולא בלילה )קידושין
ט"ו ,(.וא"כ שפיר מחמת שעבוד הפשוטי
של לילות היה הכסף וזהב שנטלו ,ומחמת
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קושי שעבוד שהוסיפו דג"כ לא היה בכלל
הגזירה ,א"כ שפיר נתחייבו מיתה כנ"ל .אך
באמת איתא בפרקי דר' אליעזר )שם(
דמשום הכי כתיב )שמות י"ב ,מ'( ומושב בני
ישראל אשר ישבו במצרים שלשים שנה
וארבע מאות שנה ,היינו דלילות השלימו
לארבע מאות שנה ע"ש ובמפורשים מזה,
וא"כ הרי הלילות ג"כ בכלל גזירה היה
ועבדום וגו' ארבע מאות שנה ,כיון דלא היו
במצרים כ"כ שנים רק מחמת הלילות,
ושוב לא שייך להם עונש כמובן.
אמנם מצינו תירוץ אחר במפורשים,
משום הכי יוצאים קודם זמנם,
דמלאכים השלימו ,כדאיתא בזוהר )ל"מ .בס'
בגדי אהרן פ' וארא מביא כן בשם הזוהר( על
הפסוק )שמות י"ב ,מ"א( בעצם היום הזה
יצאו כל צבאות ה' וגו' ,צבאות ה' דייקא
ע"ש ,וא"כ הלילות שוב לא היה בכלל
הגזירה ,ושפיר י"ל כנ"ל משום הכי נענשו
כנ"ל .אך המפורשים מדחו תירוץ זה ,מהא
דאיתא בגמ' דשבת )פ"ח (:בשעת מתן
תורה אמרו מלאכי השרת תנה הודך על
השמים וכו' ,ואמר להם כתיב )שמות כ' ,ב'(
אנכי ה' אלקיך אשר הוצאתיך מארץ
מצרים ,כלום במצרים הייתם ע"ש ,ולפי
הנ"ל הרי שפיר היו במצרים להשלמת
הזמן כנ"ל באריכות ע"ש.
היוצא לנו מזה ,מחמת שלא קבלו
המלאכים התורה צ"ל דהלילות
השלימו הזמן כנ"ל באריכות ,וא"כ קושית
זרע ברך הנ"ל במקומה עומדת למה נידונו
במיתה וממון הא קיי"ל קים ליה בדרבה
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מיניה ,וכן הקשה הפרשת דרכים דרך
מצרים )דרוש ה'( ,ומבאר יותר דתוס' בע"ז
דף ס"ז )צ"ל דף ע"א :ד"ה בן נח( כתבו אפילו
בעכו"ם אמרינן קים ליה בדרבה מיניה.
אמנם מהגאון אדוני אבי נ"י שמעתי תירוץ
אחר על קושיית זרע ברך ופרשת
דרכים הנ"ל ,והיינו ע"פ מה שתירץ
הראב"ד הנ"ל עוד תירוץ דנענשו מחמת
שאמרו מי ה' ע"ש ,וא"כ י"ל תרווייהו
אמת הם ,ממון מחמת קושי שעבוד דלא
היה בכלל הגזירה כמ"ש הראב"ד הנ"ל
בתירוץ ראשון ,מיתה מחמת שאמרו מי ה'
כתירוץ שני של הראב"ד ,והוי מיתה לזה
שאמרו מי ה' ,ותשלומין לזה ששעבדו
בקושי לישראל ,ובכהאי גונא לא אמרינן
קים ליה בדרבה מיניה כדאיתא בחז"ל )עיין
כתובות ל :וברש"י ותוספות שם( ,כך שמעתי
מהגאון אדוני אבי נ"י ודפח"ח) ,ועיין בסדר
שמות מ"ש מזה כמה פעמים(.
אך זה תליא במה דאיתא במדרש
כ' ,י'( למה נטבעו המצרים בים ,חדא
מחמת שגזרו כל הבן הילוד היאורה
תשליכוהו )שמות א' ,כ"ב( ,והוי מדה כנגד
מדה ע"ש במדרש רבה פ' בשלח ,ועוד
טעם איתא במדרש )מדרש לקח טוב שמות ה',
ב'( מחמת שאמרו מי ה' ,מ"י אותיות י"ם,
ע"ש בפ' שמות מזה .וא"כ אם הים היה
מחמת כל הבן הילוד וגו' ,שפיר י"ל כנ"ל,
אבל אי הים היה מחמת מי ה' ,א"כ צ"ל
המכות ומכות בכורות היו מחמת קושי
השעבוד כתירוץ ראשון הנ"ל של הראב"ד,
וא"כ הדרא הקושיא לדוכתיה למה נענשו
)שמו"ר
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בממון ומכות הא קיי"ל אין לוקה ומת
ומשלם כנ"ל ,וצ"ל דמשום לילות נענשו,
וא"כ צ"ל דמלאכים השלימו ,וא"כ שייך
התורה למלאכים כנ"ל הכל באריכות ,ועיין
היטב בכל זה הנ"ל.
תו אקדים מה דאיתא ברש"י סדר זו
י"ג( וכן בפ' שמות )א' ,י'( ,ראו אצטגניני
פרעה שמושיען של ישראל לוקה במים
לכן גזרו כל הבן הילוד היאורה תשליכוהו,
והם לא היו יודעים שסופו ללקות על מי
מריבה עכ"ל ,עיין בפ' שמות ,ובסדר זו על
פסוק המה מי מריבה דפירש"י הם
הנזכרים במקום אחר ,והיינו כנ"ל בפרשת
שמות ,ע"ש ברש"י.
)כ',

ולפ"ז מבואר היטב המדרש הנ"ל ,אלמלא
מי מריבה ,ר"ל אם לא היה מי
מריבה כלל ,א"כ לא היו איצטגיני פרעה
טועים שמושיען של ישראל לקה במים,
וא"כ לא היו גזרו כל הבן הילוד היאורה
תשליכוהו ,וממילא היה צ"ל טבעו בים
המצרים מחמת מי ה' כנ"ל .וא"כ לפ"ז
במאי נענשו במכות ,וצ"ל מחמת קושי
שעבוד ,והא דנידונו בממון היינט מחמת
שעבוד הפשוטי דלילות ,דג"כ לא היה
בכלל הגזירה כנ"ל .וא"כ קשה ,על כרחך
צ"ל דלילות לא השלימו כנ"ל באריכות,
אלא ודאי מה שהיו המלאכים' במצרים
כדכתיב בעצם היום הזה יצאו כל צבאות
ה' וגו' ,היה להשלים הזמן ,וא"כ הרי היה
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שייך על המלאכה ג"כ אנכי אשר הוצאתיך,
כיון דהם ג"כ היו להשלים הזמן של
ועבדום ארבע מאות שנה כנ"ל באריכות,
וא"כ ממילא לא ניתנה תורה לישראל,
לישראל דייקא ,דהיה טענה למלאכה תנה
הודך על השמים כנ"ל באריכות .משא"כ
מחמת דהיה מי מריבה ,גזרו המצרים כל
הבן הילוד ,ושפיר י"ל דמלאכים לא
השלימו הזמן רק לילות השלימו ,ומשום
הכי לא קבלו המלאכים התורה כנ"ל,
ואפילו הכי שפיר נידונו במיתה וממון ,דהוי
מיתה לזה מחמת מי ה' כתירוץ הגאון
אדוני אבי נ"י ,וממון לזה מחמת קושי
שעבוד כנ"ל ,והא דנטבעו בים היה מחמת
כל הבן הילוד וגו' כנ"ל ,משא"כ לולי מי
מריבה לא היה הגזירה זו כל הבן הילוד וגו'
כנ"ל ,ושפיר היה טענה למלאכים כנ"ל
וק"ל.

*
ולפי מ"ש הקדמונים דקושי שעבוד גופא
היה משלים ,עיין לעיל בסדר שמות
וארא מזה ,א"כ בקיצור י"ל על מדרש הנ"ל
כסגנון הנ"ל ,עפ"י שני תירוצים של
הרמב"ם הנ"ל דנענשו מחמת מי ה' או
מחמת קושי שעבוד ,דאי קושי השעבוד
היה משלים ,א"כ הרי היה ג"כ בכלל גזירה,
וצ"ל דנענשו מחמת מי ה' ,וא"כ י"ל שפיר
כל הסגנון הנ"ל בקיצור ,ועיין.
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פרשת בלק
איתא במדרש )רבה כ' ,כ'( אל מוציאם
ממצרים ,את אמרת מעצמן יצאו
ואני אומר אל מוציאם עכ''ל ,וכן פירש"י.
והוא תמוה ,במאי היו פליגי בסברות אי
מעצמן יצאו או אל מוציאם ,ומאי נפק"מ
בזה לענין קללה שיקלל בלעם.

ונ"ל לבאר ,ומקודם נ''ל לבאר האיך
שייכות יש )ל(מאי דאמר בלעם אל
מוציאם ממצרים ,למאי דאמר מקודם לא
הביט עוון ביעקב וכו' .ואגב אבאר נמי
תחילת שליחות בלק אל בלעם ,באומרו
עם יצא ממצרים וכיסה את עין הארץ וגו',
ועתה לכה נא ארה לי וגו' ,דיש לדקדק לענין
מאי שלח לו לאמר עם יצא ממצרים ,מאי
נפק"מ לו בזה אם יצא ממצרים או מארץ
אחרת .גם מאי קאמר וכיסה את עין הארץ
וגו' ,ומאי שייכות יש לדברים הללו שיבוא
בלעם לקללם.
ונ"ל לבאר הכל בס"ד ,דהנה איתא
במדרש רבה סדר זו )כ' י"ט( ויקחהו
שדה צופים ראש הפסגה ,קוסם גדול היה
בלק ,ראה פרצה גדולה להתפרץ שם והיינו
שמת שם משה רבינו ,והוא לא ידע זה,
אלא סבור שעתידין ישראל שם לחטוא,
ורצה שיקלל שם בלעם כדי שתחול עליהם
הקללה עכ"ל ע"ש ,נמצא כוונת בלק היה
שתחול עליהם הקללה מחמת שעתידין

לחטוא כנ"ל .אמנם באמת אין דנין על שם
סופו ,וכמו דאיתא במדרש רבה שמות
פרשה א' סי' מ''ב )לפנינו סי' ל"ו( שמדת
הדין היה מקטרג על ישראל שלא
להוציאם ממצרים בשביל מה שעתידין
לעשות העגל וע"ש ,אמנם ה' לא ראה ולא
הביט אותו עון כי אין דנין על שם סופו,
)ועיין בפרשת דרכים מזה דרך מצרים )דרוש
ה'((.
תו אקדים מה שהבאתי לעיל פרשת חקת
בשם הזרע ברך שני )פ' וארא( על פסוק
)שמות ה' ,כ"ב( למה הרעותה ]לעם הזה[
למה ]זה[ שלחתני ,דטענת משה היה למה
לא מקיים הקב"ה מה שהבטיח )בראשית
מ"ו ,ד'( אנכי אעלך וגו' ,וכדאיתא במדרש
רבה )שמו"ר ג' ,ד'( מי אנכי כי אלך אל פרעה
וגו' )שמות ג' ,י"ד( ,והכי אני זה אנכי שאמרת
אנכי אעלך וגו' ע"ש .אך על זה י"ל דכיון
דלא עדיין נשלם הזמן לצאת ממצרים א"כ
לא יהיה גאולה שלימה ,ומשום הכי לא
היה ע"י הקב"ה ,אך הקדמונים כתבו )עיין
פר"ד דרך מצרים דרוש ה' בשם היפה תואר ,ש"ך

עה"ת פ' לך ופ' בא( דקושי שעבוד היה
משלים ,ולפ"ז הדרא הקושיא לדוכתיה
למה לא מקיים ואנכי אעלך וגו' .וזהו
אומרו למה הרעותה לעם הזה ,היינו קושי
השעבוד שהוסיפו כעת בבוא משה אל
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פרעה בקש ותבן ,וא"ת אדרבה מחמת
קושי השעבוד יהיה נשלם הזמן של ארבע
מאות שנה כנ''ל ,א"כ קשה למה שלחתני,
הוי לקיים ואנכי אעלך וגו' ,זהו תוכן דבריו
של זר ברך הנ"ל )ע"ש בסדר וארא( .נמצא
דיש קושיא למה לא הלך הקב"ה בכבודו
ובעצמו כמו שהבטיח ואנכי אעלך וגו'
כנ''ל .אך אי קושי שעבוד היה משלים
שפיר יש קושיא ,אבל אי קושי שעבוד לא
היה משלים ,א"כ לא קשיא ,די"ל כיון דלא
היה גאולה שלימה משום הכי לא קיים
עדיין ואנכי אעלך וגו' כמ''ש הזרע ברך
הנ"ל.
והנה תוס' בפ"ק דשבת )י :ד"ה ה"ג( כתבו
קושי שעבוד היה מחמת מכירת
יוסף ע"ש) ,וכן הביא הזרע ברך שם בשם
המדרש ע"ש( ,וא"כ לפ"ז שפיר י"ל דלא
היה גאולה שלימה ,ולא קשה קושיא הנ"ל
וכמ"ש הזרע ברך הנ"ל .אך כל זה תליא
במאי דמחולקין האבות עולם וגאונים
בתראי אי דיצאו מכלל בני נח קודם מתן
תורה או לא) ,ועיין בכלל זה שמאריך
הפרשת דרכים באריכות דרך האתרים
)דרוש א'(( ,דהנה האלשיך ז"ל כתב בפ' ויחי
)נ' ,כ'( דמכירת יוסף לא היה רק מחשבה
לחוד ,דמעשה היה טוב להחיות לעם רב
לפליטה גדולה ,ומחשבה לאו כמעשה,
ומשום הכי אמר להם יוסף אתם חשבתם
וגו' ,חשבתם דייקא דלא היה רק מחשבה
ע"ש באלשיך הנ"ל.
תו נקדים מה דאיתא במדרש
שמעוני יתרו רמז רס"ט( ומפורשים

)עי' ילקוט
)בבית

מועד על פסח ציין המחבר לנזר הקודש ב"ר י"א סי'
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ח'( דמזל של מצרים היה כל עבד שאין
יכול לברוח ,אך אין מזל לישראל )שבת
קנ"ו ,(.ומשום הכי יצאו .נמצא אי היה דינם
כישראל שפיר י"ל מכירת יוסף לא היה
חטא ,כיון דלא היה רק מחשבה ובישראל
מחשבה לאו כמעשה עיין פ"ק דקידושין
)ל"ט ,(:וא"כ שפיר צ"ל קושי שעבוד היה
להשלמת הזמן ,וא''כ הדרא הקושיא
לדוכתיה למה לא קיים ואנכי אעלך וגו'
כנ"ל.
תו אקדים מה דאיתא בפרשת דרכים דרך
מצרים דרוש ה' הא דיצאו קודם זמנם,
וז''ל עוד אמרו תירוץ אחר דמה שנתרבו
ישראל שלא כדרך הטבע דכתיב )שמות א',
ז'( ובני ישראל פרו וישרצו וירבו ויעצמו
במאוד מאוד ,השלים החשבון של ארבע
מאות שנה ,כלומר כשיעור העבודה ראוי
לעשות בארבע מאות שנה עשו בזמן מועט
מחמת ריבוי האנשים עכ"ל ע"ש .ולפ"ז
ג"כ הדרא קושיא לדוכתיה למה לא קיים
ואנכי אעלך וגו' ,כיון דכבר נשלם הזמן ע"י
ריבוי האנשים כנ"ל.
אך כתבתי לעיל בפרשת חקת בשם בגדי
אהרן )פ' וארא( תירוץ אחר על קושיא
זו ,ובסדר שמות הבאתי תירוצו באריכות,
והיינו עפ"י מה דאיתא בזוהר ואתחנן )ח"ג
דף רס"ה (.וז"ל אמר רבי יוסי זכאה חולקיה
דמשה דהכא אמר אלקינו ,דאמר רבי
שמעון משה בדרגא עילאי הוי איתיחד על
שאר נביאים מהימנא ]וכו'[ ,תא חזי כתיב
)שמות י"ט ,י"ט( משה ידבר והאלהים יעננו
בקול ,בקולו של משה ,בההיא קול דהוי
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אחיד ביה ,וע''ז אמר לישראל
אנכי ה' אלהיך ,דאיהו הוי רב דרגא דקאי
השכינה בגווייהו ,ואמר רבי שמעון תנינן
קללות שבמשנה תורה משה מפי עצמן
אמרן ,וכי סלקא דעתך דאפילו אות זעירא
אמר משה מגרמיה ,אלא מפי עצמו מאי
ניהו ,ההוא קול דאיהו אחיד ביה כו' ,ועל
דא בכל אתר אלהיך והכא אלהינו עכ"ל.
שמע מינה מזה המאמר שמשה היה לו
דרגא יתירה והיה מלובש בשכינה ,והדיבר
שהוציא היה מפי גבורה ממש ,נמצא
בשליחות משה קיים ואנכי אעלך וגו' ,דהוי
כאלו הלך בעצמו שהיה דבוק בשכינה,
עכ"ל בגדי אהרן הנ"ל )ע"ש בפר' וארא(.
היוצא לנו מזה אי דהיה הקב"ה עם משה
ודביק ביה ,שפיר מתורץ קושיא הנ"ל דבזה
ששלח משה קיים ואנכי אעלך וגו' כנ"ל,
משא"כ אי לא אמרינן הכי ,א"כ קשה למה
לא הלך הקב"ה בעצמו כנ"ל.
)שמות כ' ,ב'(

אבל עדיין יש מקום לומר ח"ו ולמטעי
משום הכי לא קיים קב"ה הבטחתו,
דמצינו ע"י גרמת החטא לא מקויים
הבטחתו ,כמו דאיתא בגמ' דברכות פ"ק
)ד (.ויירא יעקב וגו' )בראשית ל"ד ,ח'( ,שמא
יגרום החטא ע"ש ,וא"כ כיון דכבר הקדמנו
לעיל בשם המדרש שמדת הדין היה
מקטרג שלא להוציאם ממצרים כיון
שעתידין לעשות עגל ,וא"כ אם דנין על
שם סופו כנ"ל ,משום הכי לא קיים הקב"ה
הבטחתו בשביל הקרוג הנ"ל.
ולפי כל דברינו הנ"ל מבוארים היטב
הפסוקים הנ"ל ,דוודאי בלעם ידע

נפש

כי העם ברוך הוא מאברהם יצחק ויעקב
כפירש"י על כי ברוך הוא ע"ש ,אך הוא
היה סבור אעפ"כ תחול עליהם הקללה על
שם שעתידים לחטא כנ"ל במדרש דמשום
הכי ויקחהו שדה צופים וגו' כנ"ל .אך פן
יאמר בלעם מנא לן דדנין על שם סופו,
משום הכי שלח לו לאמר הנה עם יצא
ממצרים ,ר"ל מעצמן יצא ,אבל הקב"ה
בכבודו ובעצמו לא הוציאם ,וקשה למה
הא הבטיח ואנכי אעלך וגו' כנ"ל ,וליכא
למימר דעדיין לא נשלם הזמן ולא יהיה
גאולה שלימה כתירוץ זרע ברך הנ"ל ,לזה
אמר ממצרים ,ממצרים דייקא ,ר"ל דיצאו
ממצרים ,וקשה הא מזל של מצרים הוא
כל עבד אינו יכול לברוח ,אלא ודאי צ"ל
אין מזל לישראל כנ"ל ,וכיון דעל כרחך
כדין ישראל היו אף קודם מתן תורה ,א"כ
ממילא מכירת יוסף לא היה חטא כיון דלא
היה רק מחשבה כנ"ל ,וא"כ ממילא היה
על כרחך קושי שעבוד להשלמת הזמן,
ועוד וכיסה את עין הארץ ,ר"ל דהם היה
ריבוי עם מאד מאד עד שכיסה עין ארץ,
וא"כ ממילא העבודה של ארבע מאות
שנים עשו בזמן הלזה מחמת ריבוי
האנשים כמ"ש הפרשת דרכים הנ"ל ,ולפ"ז
שפיר קשה למה מעצמן יצאו ולא ע"י
הקב"ה בכבודו ובעצמו כמו שהבטיח ואנכי
אעלך וגו' .אלא ודאי צ"ל משום הכי לא
קיים הבטחתו ,מחמת הקטרוג של עגל
כנ"ל ,וא"כ על כרחך מוכח דדנין על שם
סופו ,ועתה לכה ארה לי וגו' ,והיינו ג"כ
תחול עליהם הקללה שעתידין לחטוא
כנ"ל ,כן היה סברת בלק.
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אבל בלעם טענה אחרת היה לו כפי
האמת דאין דנין על שם סופו,
ומשום הכי אמר אתה רוצה לקללם על
שם העתיד ,לא הביט און ביעקב ולא ראה
עמל בישראל ,ר"ל דקב"ה אין דן על שם
העתיד ,וירא עון ולא יתבונן ,ואי קשיא
למה לא קיים הבטחתו ואנכי אעלך וגו'
כנ"ל ,לזה אמר ה' אלהיו עמו ,ר"ל במה
ששלח משה היה ה' אלהיו עמו ,ותרועת
מלך בו ,בו דייקא ,דמשה היה מלובש
בשכינה ובההוא קול דאחיד ביה כמ"ש
הזוהר הנ"ל ובגדי אהרן הנ"ל ,וא"כ לפ"ז
באמת אל מוציאם ממצרים ,ולא מעצמן
יצאו ,אבל לעולם אין דנין על שם סופו,
וק"ל.
ולפ"ז שפיר מתורץ נמי המדרש הנ"ל ,ואת
אמרת מעצמן יצאו ,ומכח זה יש לך
הוכחה דדנין על שם סופו כנ"ל ,אבל אני
אומר אל מוציאם ממצרים ,וקשה הא היה
קטרוג על עגל ,ולענין מאי היה צריך לקיים
ההבטחה דחטא גורם שלא לקיים
ההבטחה כנ"ל ,אלא ודאי על כרחך מוכח
להיפך דאין דנין על שם סופו כנ"ל ,וא"כ
האיך אקללם על שם העתיד ,וא"כ שפיר
יש נפק"מ בין דברי בלק לדברי בלעם
בענין הקללה שביקש ממנו כנ"ל ודו"ק.

*
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לבלק האיך אקללם והלא הם הולכין בגדי
שבת ויום טוב ,ולא עוד אלא שהולכין אצל
הדרשה בשעה שהחכם יושב ודורש עכ"ל.
והמדרש הלזה מן המתמיהים ,וכל בר
משכיל יבין וישכיל לעשות בגדי פרושים
מדרש לקודש.

ולפי דברינו הנ"ל יבוא ביאורו על נכון,
דהנה כבר נזכר לעיל דכוונת בלק
היה דתחול עליהם הקללה מחמת
שעתידין לחטוא כנ"ל ,אך כל זה אי דנין
על שם סופו כנ"ל באריכות .אך לכאורה
מוכח דאין דנין על שם סופו ,דהנה בזוהר
)תיקו"ז תיקון ל"ט דף ע"ט (:הקשה ,בכל אתר
ואתר משתבח קב"ה אשר הוצאתיך מארץ
מצרים ,מאי רבותיה ,הא תנאי שלים הוי
ועבדום ועינו אותם וגו' ואחרי כן יצאו וגו'
)בראשית ט"ו ,י"ד( .ותירצו המפורשים דכיון
דלא היו ארבע מאות שנה במצרים רק
רד"ו שנה ויצאו קודם זמנם שפיר הוי
רבותא ,ע"ש בבגדי אהרן סדר וארא .אך
באמת כתבתי לעיל דקושי שעבוד היה
משלים ,ולפ"ז הדרא הקושיא לדוכתיה
מאי רבותא כיון דנשלם הזמן .אמנם לפי
מ"ש לעיל בשם תוס' דקושי שעבוד היה
מחמת מכירת יוסף ,א"כ לפ"ז שפיר י"ל
דיצאו קודם זמנם ,וא"כ שפיר הוי רבותא.
והנה במדרש רבה סדר וישב
איתא ,וישנאו אותו
לפי שיצא ממנו ירבעם שעתיד להשניאו
לבעלים ע"ש ,וכתבו המפורשים דכל זה אי
דנין על שם סופו ,אבל אי אין דנין על שם
סופו א"כ לאו שפיר עבדו במכירת יוסף
)ב"ר פ"ד ,י"ד(

)בראשית ל"ז ,ד'(,

ולפ"ז בארתי עוד מדרש תמוה הובא
בספר עיר דוד סי' שט"ו בשם
פרקי דרבי אליעזר )ל"מ( וז"ל ,בשעה שרוצה
בלק מבלעם לקלל את ישראל ,א"ל בלעם
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ע"ש .ולפ"ז כיון דקמשתבח קב"ה בכל
אתר ואתר אשר הוצאתיך וגו' ,וקשה מאי
רבותא הא תנאי שלים הוי כנ"ל ,וצ"ל דלא
נשלם הזמן כנ"ל ,וקשה הא היה קושי
שעבוד ,וצ"ל זה היה מחמת מכירת יוסף
כנ"ל ,ולפ"ז צ"ל דלאו שפיר עבדו דמכרו
מחמת שיצא ממנו ירבעם ,דאין דנין על
שם סופו כנ"ל ,וא"כ הרי מוכח דאין דנין
על שם סופו ,ולא תוכל לחול קללת בלעם
מחמת שעתידין לחטוא.
אך אנכי אמרתי לענ"ד תירוץ אחר על
קושית הזוהר הנ"ל מאי רבותא ,די"ל
עפ"י מה שהקשה הרמב"ם בהל' תשובה
)פ"ו ה"ה (.אמאי נענשו המצריים ,הא גזירה
היה מן השמים ועבדום ועינו אותם וגו',
ותירצו כלום נגזר בארץ מצרים דווקא,
בארץ לא להם סתמא כתיב ,ואמאי שעבדו
המצריים דווקא בהם לכן נענשו ע"ש ,כי
צדיק ורשע לא קאמר ע"ש היטב .והנה
איתא במדרש )צויין למעלה( דמזל של
מצרים כל עבד אינו יכול לברוח ,אך
הקב"ה שידד המערכות ע"ש ,ולפ"ז הוי
רבותא גדולה דהקב"ה שידד המערכות,
וזה לא היה תנאי שלים ,דבארץ לא להם
סתמא כתיב ,ואז ואחרי כן יצאו ,אבל הם
באו תחת שעבוד מצרים ואז היה צריכין
לשידוד המערכות ,וזה וודאי לא היה
התנאי ,וק"ל.
אך כל זה אי ישראל יושבים תחת
המזלות ,אבל אי אין מזל לישראל
כלל כדאיתא בחז"ל )שבת קנ"ו ,(.א"כ לא
צריכין לשידוד מערכות ,ושפיר קשה מאי
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רבותא כנ"ל ,וצ"ל כנ"ל דיצאו קודם זמנם
דקושי שעבוד היה מחמת מכירת יוסף,
וא"כ שפיר מוכח דאין דנין ע"ש סופו כנ"ל
באריכות.
תו אקדים מה דאיתא במפורשים
אריכות בפי' רבינו בחיי דברים י"ח ,י'( משום
הכי הולכין ישראל בבגדי שבת ,באשר
בשבת מזל שבתאי שולט ,וזה מורה על
יללה ,וראוי ללבוש שחורים ,ולזה עושים
הישראל להיפך ,להורות דהם יושבים תחת
הקב"ה ואין שולט בהם המזל כלל דאין
מזל לישראל ,לזה הם הולכים בבגדי שבת
ויום טוב ,להורות על השמחה וששון ,ואין
משגיחין כלל במזל ,ע"ש במפורשים.
)עיין

ולפי זה זהו התחלת המדרש הנ"ל ,אמר
בלעם והלא הם הולכין בבגדי שבת
ויום טוב ,והיינו על כרחך דאין מזל לישראל
כנ"ל ,ולפ"ז ממילא לא היה שולט בהם
מזל של מצרים דהיה מורה כל עבד אינו
יכול לברוח כנ"ל ,כמו דאין שולט בהם
בשבת מזל שבתאי כנ"ל ,ולפ"ז קשה מאי
רבותא משתבח קב"ה בכל אתר ואתר
אשר הוצאתיך הא תנאי שלים הוא כנ"ל,
דהא לא צריכין לשידוד המערכות במצרים,
כיון דבלאו הכי אין מזל לישראל כלל .וצ"ל
זה היה רבותא דיצאו קודם זמנם כנ"ל,
וקשה הא קושי שעבוד היה משלים ,וצ"ל
זה היה מחמת מכירת יוסף כנ"ל ,וא"כ על
כרחך צ"ל דלאו שפיר עבדי ,אף שיצא
ממנו ירבעם ,מ"מ אין דנין על שם סופו,
וא"כ איך אקללם על שם העתיד כנ"ל
באריכות.
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אך עדיין יש לומר לעולם שפיר דנין ע"ש
סופו כנ"ל ,והא דהיה מכירת יוסף
חטא ,היינו כמו שהקשו המפורשים )ובס'
כתונת פסים )כבר הערנו בבית מועד על פסח
שט"ס היא וצ"ל מטה אהרן ,נדפס ]אמ"ד תנ"ה[
בהגש"פ חלוקא דרבנן ביחד עם הפירוש כתונת פסים(

מביא כן בשם המדרש )ב"ר פ"ד ,י'( דאמר
יוסף לאחיו הא גם הם יעשו את העגל
ע"ש( ,וא"כ משום הכי הוי חטא כיון דגם
שאר השבטים יעשו את העגל כנ"ל .אך
באמת מצינו תירוץ על עגל להורות תשובה
כדאיתא במס' ע"ז )ד ,(:או שאר תירוצים
אשר המליצו על ישראל במדרשים
ומפורשים ע"ש.
תו אקדים מה דאיתא במדרש ילקוט פ'
ויקהל )רמז ת"ח( וז"ל ,מתחלת התורה
עד סופה אין בה פרשה שנאמר בה ויקהל
אלא זו בלבד ,אמר הקב"ה עשה לך
קהלות גדולות ודרוש לפניהם ברבים
הלכות שבת בשבת כנ"ל ומכאן אמרו
)מגילה ל"ב (.משה תיקן להם לישראל
לדרוש בענינו של יום הלכות פסח בפסח
כו' עכ"ל ע"ש )ועיין לעיל סדר ויקהל מ"ש
ע"ז( .נמצא מהא דכתיב בפרשה זו ויקהל,
למדין שהחכם ידרוש בשבת ויום טוב
מענינו של יום כנ"ל ,ומכאן אמרו כו' כנ"ל.
תו אקדים מדרש אחר
ל"ד ,סי' ל"ד( משום הכי התחיל ויקהל,
תבוא ויקהל ויכפר על ויקהל ]העם[ על
אהרן )שמות ל"ב ,א'( ,תבוא אלה ויכפר על
אלה אלהיך ישראל )שם פסוק ד'( ,עכ"ל
)ועיין נמי בסדר לעיל מזה(.

)מדרש לקח טוב שמות
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ולפי זה זהו סיום המדרש הנ"ל ,דמכח
דקושי שעבוד היה מחמת מכירת
יוסף מוכח דאין דנין על שם סופו כנ"ל
באריכות ,בצירוף דהולכין בבגדי שבת כו'
כנ"ל באריכות ,אך אם תאמר משום הכי
הוי מכירת יוסף חטא כיון דגם הם יעשו
את עגל כנ"ל ,לזה היה אומר ולא עוד אלא
שהולכין אצל הדרשה בשעה שהחכם יושב
ודורש ,וקשה מנא לן דהחכם ידרוש
בשבת ,ועל כרחך צריך לומר מחמת
דכתיב ויקהל ,להורות בא שמשה היה
מקהיל קהלות לדרוש ברבים כנ"ל ,וקשה
דלמא ויקהל בא להורות שתבוא ויקהל
לכפר על ויקהלו על אהרן כנ"ל ,וצ"ל דעגל
בלא"ה לא היה חטא כי היה להורות
תשובה או זולת תירוץ אחר ,וא"כ לפ"ז
ממילא כדין היה לשנוא את יוסף בשביל
שיצא ממנו ירבעם שעתיד להשניאו
לבעלים כנ"ל במדדש ,אלא ודאי צ"ל דאין
דנין על שם סופו כנ"ל באריכות ,וא"כ
האיך אקללם על שם העתיד שעתידין
לחטוא ,הא אין דנין על שם סופו כנ"ל
באריכות ודוק היטב.

*
במדרש תנחומא סדר זו

)מדרש ילמדנו הובא

וז"ל
כשבקש בלק מבלעם לקלל את ישראל ,א"ל
בלעם הכתובים חלקו כבוד לישראל שנאמר
)ויקרא א' ,ב'( אדם כי יקריב מכם קרבן וגו',
מכם ולא מן אומות העולם )עי' רש"י שם
ובחולין י"ג ,(:והאיך אקללם ע"ש .ורבים
בילקוט שמעוני רמז תשס"ו(
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תמהו בזה כי הוא מן המתמיהים) ,עיין בזה
בעיר דוד סי' ס"ז ובשאר מפורשים(.

ונ"ל לבאר לפי פשוטו ,עפ"י מה שכתב
הזרע ברך שני בהאי סדר ,דכוונת
בלק היה כי בלעם היה מכשף וקוסם גדול,
ועוד מדה אחרת היתה בו שהיה שתום
העין ר"ל בעל עין הרע ,והנה הוא היה
מתירא מחמת שני צדדים ,חדא מה שראה
כח וגבורתן מצד ריבוי כדכתיב ויגר מואב
מפני העם ]מאוד[ כי רב הוא ,וגם כי מן
השמים נלחמים בשבילם כמו שראה ניסי
נחלי ארנון כדאיתא במדרש )במב"ר כ' ,ב'(
על וירא בלק וגו' ע"ש .ולזה שלח לבלעם,
שע"י כשפיו יוכל להכחיש פמליא של
מעלה באופן שלא יוושעו דרך נס ע"י
הקב"ה ,וע"י שיכנס בהם עין הרע יוכל
למעטן מריבויין באופן שלא יוושעו ע"י
שרב הוא .ומשום הכי מצינו במדרש )הובא
ברבינו בחיי כ"ג ,ט"ו( שאמר בלעם ישראל
נשענים בזכות הקרבנות שהבטיח הקב"ה
לאברהם )בראשית ט"ו ,ה'( כה יהיה זרעך,
והם נשענים עוד בזכות ברכת כהנים
שכתב )במדבר ו' ,כ"ג( כה תברכו וגו' כו' ,לכך
התייצב כה על עולתיך ואנכי אקרה כה,
אתה בקרבניך ואני בחכמתי עכ"ל .והיינו
ע"י הקרבנות היו ישראל פרים ורבים,
שע"י כן נקרא המשכן מטה ואפריון
וכדאיתא במדרש )פסיקתא שה"ש א' ,ט"ז על
ערשינו רעננה( ,לכך אמר בלעם התייצב כה
על עולתיך ואנכי אקרה כה אתה בקרבניך
ואני בחכמתי ,ר"ל אתה ע"י קרבנות הללו
תבטל ענין קרבנות ענין ריבויין שלא יפרו
וירבו עוד להבא ,ואני בחכמתי אכניס בהם
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עין הרע למעטן מריבויין לשעבר ,זהו תוכן
דבריו של זרע ברך הנ"ל ע"ש באריכות
יותר .כלל דבריו שמענו ,כיון שעיקר כוונת
בלק היה על ריבויין ,לכך חפץ בלעם לבטל
ריבויין ע"י הקרבנות ועין הרע שלו כנ"ל,
אבל באמת זבח רשעים תועבה )משלי כ"ז
כ"א( ,דווקא מישראל מקבלין קרבנות
והועיל להם לזכות להיות פרה ורבה כנ"ל
במדרש ,משא"כ לאומות וכמובן.
והן הן דכתב המדרש תנחומא הנ"ל ,אמר
בלעם הלא הכתוב חולק כבוד לישראל
מכם ולא האומות ,וא"כ האיך אקללם,
בשלמא אם היו מקבלין גם מן האומות ,אז
אוכל לבטל קרבנות שלהם עם קרבנות
שלנו כנ"ל ,ושוב לא היו פרין ורבין להבא,
ולעבר אכניס בהם עין הרע ,משא"כ כעת
שאין מקבלין קרבנות מן האומות ,א"כ
מאי מועיל כעת עין הרע שלי ,מ"מ אכתי
פרין ורבין להבא מחמת זכות קרבנות כנ"ל,
והוא פשוט וק"ל וקצרתי.

*
ובזה בארתי נמי מדרש רבה
ח'( מהיכן זכו ישראל לברכת כהנים,
מאברהם דכתיב )שם ט"ו ,ה'( כה יהיה זרעך,
וכתיב )במדבר ו' ,כ"ג( כה תברכו ,ורבנן אמרי
ממתן תורה שנאמר )שמות כ' ,י"ט( כה תאמר
אל בני ישראל ,וכתיב כה תברכו עכ"ל.
והקשה הפרשת דרכים דרך האתרים דרוש
שני וז"ל ,והנה המאמר הזה אומר דרשוני
וחיו ,דבשביל דרשא דכה כה אמרו דרשא
זו .ועוד למ"ד ממתן תורה ,הא כתיב כה
)בראשית מ"ג,
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יהיה זרעיך .ועוד דהרי כמה כה איכא
בקרא ,כה אמר ה' כחצות הלילה )שם י"א,
ד'( ,כה תאמר אליהם )שם ג' ,י"ד( ,וכאלה
רבות ,וא"כ מה נשתנה אלו מאלו ,עכ"ל
ע"ש.
אמנם לפי דברינו הנ"ל יבואר על נכון,
דהנה הקב"ה אמר לבלעם לא תלך
עמהם ולא תאור את העם הזה כי ברוך
הוא ,וכתב שם הזרע ברך הנ"ל לפי דרכו
דזהו היה אמירת קב"ה אל בלעם ,עפ"י מה
דאיתא במדרש סדר נשא )י"ב ,ד'( כשבא
הקב"ה ליתן תורה לישראל עשה פומבי
גדולה שנאמר )שמות כ' ,ט"ו( וכל העם
רואים את הקולות ,ושלטה בהם עין הרע
ונשתברו הלוחות כו' ,כיון שבאו ועשו
המשכן נתן להם תחלה הברכות כדי שלא
ישלוט בהם עין הרע ,לפיכך כתיב )במדבר
ו' ,כ"ד( יברכך ה' וישמרך מן עין הרע,
ואח"כ )שם ז' ,א'( ויהי ביום כלות משה וגו',
ולפ"ז כיון שבלעם רצה לתת בהם עין הרע
על ריבויין שלהן כנ"ל ,אמר ליה קב"ה לא
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תאור את העם הזה כי ברוך הוא ,ר"ל כבר
הם מבורכים ברכת כהנים ביברכך ה'
וישמרך מן עין הרע וכנ"ל ,ושוב אין אתה
יכול להם בעין הרע שלך ,כיון שיש להם
קמיע להנצל מן עין הרע ,עכ"ל זרע ברך
הנ"ל ע"ש באריכות יותר.
ולפ"ז יבואר היטב המדרש הנ"ל ,דת"ק
ס"ל דזכו לברכת כהנים מאברהם
מיד שנאמר לו כה יהיה זרעך ,ואז היה צריך
לקמיע לעין הרע שלא ישלוט בהם מחמת
ריבויין ,לכן זכו מיד לברכת כהנים יברכך
וישמרך מן עין הרע כנ"ל ,ובזה יהיה להם
קמיע להנצל מעין הרע וכנ"ל .אבל האידך
סבר דאז עדיין לא זכו לברכת כהנים,
שעדיין לא נתרבו ,רק בשעת מתן תורה אז
היה בפומבי גדולה שנאמר וכל העם רואים
את הקולות ,אז היה למיחש שישלוט בהם
עין הרע )כנ"ל במדרש שבאמת כך היה(,
לכן ס"ל רבנן דנתנה להם אז בשעת מתן
תורה קמיע להנצל מעין הרע ,והיינו ברכת
כהנים יברכך וישמרך מעין הרע כנ"ל וק"ל.

פרשת פנחס
במדרש רבה סדר זו )פ' כ"א ,סי' א'( פנחס
בן אלעזר בן אהרן הכהן ,בדין הוא
שיטול שכרו עכ"ל .וכבר צווחו ביה קמאי
דקמאי מאי בעי בזה ,מהיכי תיתי שפנחס
לא יטול שכרו ,הלא הקב"ה אין מקפח
שכר כל בריה ,ומכל שכן לפנחס שקינא
קנאתו.

ונ"ל לענ"ד לבאר לפי פשוטו ,דהנה איתא
ברש"י ,וכן איתא בסנהדרין דף פ"ב
)ע"ב( ,דהשבטים ביזו אותו ואמרו ראיתם
בן פוטי זה כו' שהרג נשיא מישראל לכך
מייחסו הכתוב אחר אביו פנחס בן אלעזר
וגו' ע"ש .וכתב הרי"ף שם בעין יעקב,
דאכתי מה תיקן הכתוב דמיחסו אחר אביו,
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עדיין עירעור של אמו קיים .ומאריך שם
וכתב לבסוף וז"ל ,עוד חדשתי דרך ישר כו'
לפי שהיו השבטים מבזים אותו שחשדוהו
לפנחס שמה שהרג לזמרי הוא בשביל מה
שזלזל בכבוד אבי אמו זה יתרו ,כי
כשתפסה המדינית והביאה אצל משה כו'
וא"ל בת יתרו מי התירה שגם היא בת
מדין כו' ,ומיד שפגע בו פנחס והרגו
חשדוהו לפנחס שלא קינא לכבוד ה' רק
לכבוד אבי אמו ,ולכך אמרו הראיתם בן
פוטי זה כו' יהרוג נשיא בישראל ,ר"ל
הראיתם שבשביל שזלזל אבי אמו שלא
היה מכלל הכשרים ,וכי ראוי שבשביל
כבוד אבי אמו יהרוג נשיא בישראל ,ולכך
בא הקב"ה ליחסו פנחס בן אלעזר שלא
היה בשביל כבוד אמו ,רק להיות קנאי בן
קנאי כו' משיב חימה בן משיב חימה ,כשם
שאהרן השיב חימה ותעצר המגיפה כך
השיב חימה בהריגתו זמרי לשם שמים
נתכווין ,וזהו שאמר הכתוב פנחס בן אלעזר
בן אהרן הכהן ,כי עשה מעשה אבותיו כו',
עכ"ל הרי"ף הנ"ל ע"ש.
תו אקדים מה דאיתא בעשרה מאמרות
אף דשכר מצוה בהאי עלמא ליכא
)קידושין ל"ט ,(:אבל מי שעושה משפט
שהוא עמוד העולם ,ובשביל שמקיים
העולם יש לו שכר בהאי עלמא ע"ש,
)והובא בעיר דוד סי' קי"א )חלק בית אהרן חדר
ב'(( .ואיתא בגמ' )משנה סנהדרין ל"ז (.כל
המקיים נפש מישראל כאלו קיים כל
העולם כולו ע"ש ,וא"כ לפ"ז פנחס
שכוונתו היה להשיב חימה מכל ישראל
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כנ"ל ,ובאמת ותעצר המגיפה מחמת
הריגתו לזמרי ,וא"כ וודאי הרי הוא כאלו
קיים כל העולם כולו.
ולפ"ז זהו שאמר המדרש הנ"ל ,פנחס בן
אלעזר בן אהרן הכהן ,וקשה למה
מיחסו ,הלא כבר כתיב מקודם )לעיל כ"ה ,ז'(
פנחס בן אלעזר וגו' ,וצ"ל לאשמועינן
שהוא קנאי בן קנאי ומשיב חימה בן משיב
חימה ,דכוונתו היה לשם שמים להציל
ישראל כנ"ל ,ולפ"ז שפיר בדין הוא שיטול
שכרו בעולם הזה.
ולכך הנני נותן ]לו את[ בריתי שלום והיתה
לו ולזרעו אחריו ]ברית[ כהונת עולם,
והיינו עפ"י מה דאיתא במדרש ילקוט פ'
בחוקתי )רמז תר"ע עה"פ וזכרתי את בריתי יעקוב(
משום הכי שכר מצוה בהאי עלמא ליכא,
כדי שהבנים יהיה להם זכות אבותיהם
ע"ש ,משא"כ אלו נטלו האבות השכר
בעוה"ז לא היה לבנים כלום ע"ש .וכל זה
באינש דעלמא ,משא"כ במי שהציל
ישראל הרי כאלו קיים כל העולם ,ולזה יש
שפיר שכר בהאי עלמא כנ"ל בעשרה
מאמרות ,ומשום הכי שפיר והיתה לו לו
ולזרעו אחריו ,והבן ודוק וקצרתי מאד.

*
בסנהדרין דף פ"ב )ע"ב( איתא מאמר,
ויעמוד פנחס ויפלל )תהלים ק"ו,
ל'( ,מלמד שעשה פלילים עם קונו ,מלמד
שבא וחבטן לפני המקום אמר על אלו יפלו
כ"ד אלף ,בקשו מלאכי השרת לדוחפו ,אמר
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להם הקב"ה הניחו לו קנאי בן קנאי הוא
שקינא על הזנות ,משיב חימה בן משיב
חימה זה אהרן כו' ,התחילו השבטים לבזותו
הראיתם בן פוטי זה שפיטם אבי אמו עגלים
לעבודה זרה יהרג נשיא בישראל ,לפיכך בא
הכתוב ויחסו אחר אהרן עכ"ל .והוא תמוה,
חדא אמאי היו מלאכי השרות רצו לדחפו,
ואם כדין היה ,מאי השיב הקב"ה קנאי בן
קנאי הוא כו' .וגם מאי השבטים התחילו
לבזותו שייך אל הקודם ,ועל כרחך ר"ל
דמתחילה כתיב )כ"ה ,ז'( וירא פנחס בן
אלעזר וגו' ,והדר בהאי סדר מיחסו אחר
אביו ,ע"כ אמר חדא משום מה שרצו
לדחפו ,וחדא משום השבטים ,ועיין בזרע
ברך שכ"כ ,אבל כתב שם עם כל זה
הדברים צריכין ביאור ע"ש .ועוד מאי
השיב דמיחסו אחר אביו ,מ"מ עירעור של
אמו קיימת) ,עיין מ"ש לעיל בשם הרי"ף
מזה(.

ונ"ל לבאר לפי פשוטא ,דהנה המאור
הקטן כתב בהאי סדר ,על הא
דכתיב תחת אשר קינא לאלהיו ,שנראה
כמיותר ,שהרי כבר נאמר בקנאו את קנאתי
וגו' כו' ע"ש ,וכתב שם וז"ל ,ואפשר לומר
ע"ד שאמרו ארבעה אנשים מצורעים שהיו
יושבים בשער השומרן )מלכים-ב' ז' ג'-ד'(,
מה אנחנו יושבים פה עד מתנו ,אם אמרנו
נבוא העיר והרעב בעיר ומתנו שם ואם
ישבנו פה ומתנו ועתה לכו ונפלה אל מחנה
ארם אם יחיינו נחיה אם ימיתונו ונמות,
הרי אעפ"י שהזהירה התורה ושמרתם את
נפשותיכם )דברים ד' ט"ו ועיין ברכות ל"ב ,(:מ"מ
אם סובר האדם שבמקום שהוא שם ימות
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ברעב או במגיפה ,מותר לסכן עצמו ליפול
ביד אויב .לפ"ז יש לומר אחר שראה פנחס
המגיפה מתגברת בישראל ,כדאיתא בזוהר
)עיין זוהר במדבר דף רל"ז .ובס' צרור המור בתחילת

הפרשה( וירא פנחס ,מה ראה ,ראה אות
מ"ם של מלאך המות הבאות בסבת חוה
ו"תקח ות"אכל מ"פריה ר"ת מות ,וזאת
המות היתה פורחת בישראל ומכלה בהם
כו' ,אז ויקח רמח בידו וכו' ע"ש .וא"כ אין
להחזיק טובה כ"כ לפנחס על שסיכן עצמו
להמית את זמרי ,כי אמר ,סוף כל סוף
אמות במגיפה בתוך שאר ישראל אם לא
אעשה נקמה בזמרי ,מוטב שאסכן נפשי
להרוג את הרשע הזה ,עי"ז תעצר המגיפה
מעל ישראל ,ואם יחייני שבט שמעון
מוטב ,ואם ימותני בלאו הכי הרי אמות
במגיפה ,ולא משום קנאת ה' צבאות
תעשה זאת .לכך ביאר הכתוב בהדיא
מצפון לבו של פנחס איך היתה כוונתו רצוי
לשמים ,וזה שאמר הכתוב תחת אשר קינא
לאלהיו ,פירש"י בשביל אלהיו ,כי קנאת ה'
צבאות תעשה זאת ,ע"ש שמאריך בזה
הרבה המאור הקטן הנ"ל.
תו אקדים פרפרת אחד ,מ"ש הפרשת
דרכים דרך אתרים דרוש א' ,על פסוק
בישעיה סי' כ"ט )פסוק כ"ב( לכן אמר ה' אל
בית יעקב אשר פדה את אברהם לא עתה
יבוש יעקב ולא עתה פניו יחורו ,כי בראותו
ילדיו מעשי ידי בקרבו יקדישו שמי והקדישו
את קדוש יעקב ואת אלהי ישראל יעריצו
ע"כ .וז"ל ויש לדקדק בפסוקים אלו טובא,
חדא במה שאמר לא עתה יבוש יעקב כו',
דמהיכי תיתי דבשביל שאמר יעקב פדה
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את אברהם יבוש יעקב כו' עד שהוצריך
לומר לא עתה יבוש יעקב .ועוד במה
שסיים כי בראותו מעשי ידי בקרבו גו',
דנהי דהשבטים הם גדולים בחכמה ובמנין,
מכל מקום ]פשיטא[ דגדולת יעקב היא
למעלה מהם ,ורבותינו ז"ל )ב"ר ע"ו ,א'(
קראו ליעקב בחיר שבאבות ,וא"כ האיך
אמר שלא יבוש יעקב בשביל ראותו ילדיו
מעשה ידי בקרבו .ועוד יש לדקדק מה
שמסיים והקדישו את קדוש יעקב ואת
אלהי ישראל יעריצו ,מה היא הכוונה.
ונראה דזה יובן עם מ"ש לעיל בשם
מהר"ש יפה )יפ"ת ב"ר ט"ז ט'(
שהקשה למאן דאמר דכל העריות
האסורות לישראל אסורות לבן נח ,היכא
נסיב יעקב שתי אחיות ,ותירץ דאחר
שנימול אברהם נבדל הוא וזרעו מבין שאר
בני נח ,וכשנשא יעקב שתי אחיות וגיירן
לית בהו איסור קורבה ,דה"ל כגר שנתגייר
דמדין התורה לית בהו איסור קורבה וכו'.
וכבר כתבתי לעיל אם לא יצאו מכלל בני
נח לא היה מועיל הגירות מבן נח לבן נח,
וצ"ל תירוץ אחר שתירץ מהר"ש יפה
דיעקב עפ"י הדיבור נסבינהו כו' .והחילוק
שיש בין תרוצים הללו ,דאי אמרינן דיצאו
מכלל בן נח ומועיל היה הגירות ,התירוץ
הלזה הוא מבואר ,שכבר הכל יודעים
שהאבות לא לקחו נשים בגיותם ,ופשיטא
שיעקב גייר אותם וגר שנתגייר כקטן
שנולד דמי ,אך אי אמרינן דלא יצאו מכלל
בני נח ,אך דיעקב עפ"י הדיבור נסבינהו,
הנה תירוץ הלזה הוא נעלם ולא ידעו אלא
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ה' שהוא המצוה ,וכל באי עולם לפי
פשוטן של דברים יקשה בעיניהם האיך
נשא יעקב שתי אחיות.
והנה המבחין לידע אם יצאו מכלל בני נח
או לאו ,הוא הצלתו של אברהם
אבינו מאור כשדים ,שהרי בני נח אינם
מוזהרים על קידוש השם וכדאיתא בגמ'
)סנהדרין ע"ד ,(:וקיי"ל )רמב"ם פ"ה מהל' יסודי
התורה ה"ד( דכל מי שנאמר בו יעבור ואל
יהרג אם נהרג הרי זה חובל בעצמו כו',
ואם אברהם אבינו ניצול בזכותו על כרחך
לומר דיצאו מכלל בני נח ,ומשום הכי מסר
עצמו על קידוש השם כדין ישראל שמוזהר
על קדושת ה' .אך אם נאמר שלא ניצול
אברהם אבינו רק בזכות יעקב ,וכדאיתא
בבראשית רבה פרשה ס"ג סי' ב' כו' ,לפ"ז
על כרחך לומר שלא יצא מכלל בני נח,
וא"כ אברהם עשה שלא כדין במה שמסר
עצמו לכבשן האש ,דהא בן נח אין מצווה
על קידוש השם ,משום הכי לא ניצול
בשבילו אבל בשביל יעקב.
עוד נקדים מ"ש בגמ' דקדושין )דף ע (.כל
הנושא אשה שאינו הוגנת לו הויין ליה
בנים שאינן מהוגנים ,שנאמר )הושע ה' ,ז'(
בה' בגדו כי בנים זרים ילדו כו' ,למדנו
מכאן שהמבחן לראות אם האשה שלקח
היא הוגנת הם הבנים ,שאם הם הגונים היא
הוכחה שהאשה הוגנת לו.
ובזה נבוא לביאור הכתובים ,כה אמר ה'
אל בית יעקב אשר פדה את אברהם,
כלומר יעקב אשר פדה את אברהם,
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דבשביל יעקב ניצול אברהם מכבשן האש,
וכי תימא זו אליה וקוץ בה ,דנהי זה הוא
שבח גדול ליעקב דבשביל זכותו ניצול
אברהם ,מ"מ מזה מוכח דלא יצאו מכלל
בני נח ,מדלא ניצול אברהם בשביל עצמו,
וא"כ היה עולה על הדעת שיבוש יעקב
מזה ,שהרי אין לו תשובה ניצחת לשואלין
אותו מפני מה נשא שתי אחיות ,שאם
ישיב שעפ"י הדיבור נישאן ,זהו תשובה
נעלמת שלא ידע בה שום אדם ונעלמה
מעיני כל חי בלתי ה' לבדו .לזה אמר לא
עתה יבוש יעקב כו' ,לפי שהתשובה שיש
לו שעפ"י הדיבור נשאן היא ג"כ גלוי
ומפורסמת לכל ,כי בראותו ילדיו מעשי ידי
בקרבו ,כולו זרע אמת מטע ה' להתפאר,
על כרחך יודו דעפ"י ה' נשאן ,דאם איתא
שלא מן הדין נשאן ,איך נולדו לו בנים
כאלו ,וא"כ על כרחך יקדישו את קדוש
יעקב ואת אלהי ישראל יעריצו ,ויאמרו
גזירת המלך היא ואין לנו עסק בנסתרות,
עכ"ל הפרשת דרכים הנ"ל ,ע"ש שמאריך
בזה יותר ,ואני קצרתי רק הצריך לענינינו.
כלל דבריו שמענו ,דאם לא יצאו מכלל בני
נח ,הגירות אינו מועיל דהוי מבן נח
לבן נח .ועוד אם הבנים הם הגונים ,ש"מ
דאשה הוגנת היא כנ"ל.
וכבר הקדמנו דיש טעות דפנחס לאו
מחמת קנאת ה' צבאות ח"ו עשה,
רק מחמת דאמר בין כך ובין כך אני עומד
בסכנת המגיפה וכנ"ל באריכות.
תו אקדים מה דאיתא בגמ' )ע"ז ל"ו (:הבועל
ארמית קנאין פוגעין בו ,ופירש העין
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יעקב וז"ל בני אדם הכשרים המקנאים
קנאותו של מקום פוגעין בו בשעה שרואים
את המעשה עכ"ל ע"ש.
תו אקדים מה דהקשו המפורשים דאמרו
למשה בת יתרו מי התיר לך ,הא היתה
הגיורת ע"ש .אבל לדברי פרשת דרכים
הנ"ל יש לומר ,דכיון דקודם מתן תורה היה
לא היה מועיל הגירות ,דסברי דלא יצאו
מכלל בני נח קודם מתן תורה ,והוי מבן נח
לבן נח כנ"ל.
תו אקדים מה דאיתא בגמ'
ס"ח (:בן הבא מן הגויה קרוי בנה ולא
בנך שנאמר )שמות כ"א ,ד'( האשה וילדיה כו'
ע"ש.
)עיין קידושין

ובדברינו אלה יבואר היטב המאמר הנ"ל
בדברים פשוטים ,כיון שפנחס
בא וחבטן לפני המקום ואמר על אלו יפלו
כ"ד אלף כנ"ל ,והיו סברי המלאכי השרת
דעיקר קפידו היה של פנחס מחמת
המגיפה ,כדאמר על אלו יפלו כ"ד אלף,
ולכך הכניס את עצמו בהריגת זמרי ,ולא
למען קנאת ה' צבאות תעשה זאת כנ"ל,
משום הכי רצו לדוחפו כי הטיח כלפי
מעלה .משום הכי אמר להם הקב"ה שאינו
כן ,רק קנאי בן קנאי הוא ,ולמען שקינא על
הזנות עשה זאת ,כי קנאת ה' צבאות
תעשה זאת כנ"ל ,והא דאמר על אלו יפלו
כ"ד אלף ,היינו מפני שהוא משיב חימה בן
משיב חימה ,וגם כוונתו להשיב חימה
מישראל.
ולזה השבטים שראו שחבטן לפני המקום
ואמר על אלו יפלו כ"ד אלף ,סברי
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נמי דזה היה עיקר הכנסתו את עצמו
בהריגת זמרי ,ולא למען קנאת ה' צבאת
תעשה זאת ,וכדי שלא לדחות דכוונתו היה
למען קנאת ה' צבאות ,לזה הוכיחו
באומרם בן פוטי זה שפיטם אבי אמו עגלים
לעבודה זרה ,וא"כ הרי נשא אביו אשה
שאינו הוגנת לו ,ומהיכי תיתי יהיה לו בן
שנימא עליו שהוא מן הכשרים המקנאים
קנאותו של מקום בראותו אותה מעשה
כמ"ש עין יעקב הנ"ל ,הלא מהאשה שאינה
הוגנת יצאו בנים שאינם מהוגנים ,ולא בן
כשר שיקנא קנאותו של מקום ,אלא ודאי
לא למען קנאת ה' עשה זאת ,רק למענו
שלא ימות במגיפה וכנ"ל .ולכך הכתוב
יחסו אחר אהרן ,ר"ל שיש לו יחוס אחר
אביו ,והיינו על כרחך דהיה מועיל הגירות
שגייר אמו דיצאו מכלל בני נח כמ"ש
פרשת דרכים הנ"ל ,דאל"כ לא היה מתיחס
אחריו דבנך הבא מן הגויה אינו בנך אלא
בנה כנ"ל ,אלא ודאי דהיה מועיל הגירות,
וא"כ שפיר י"ל דפנחס מחמת קנאת ה'
צבאות עשה זאת ,וכמו שהשיב למלאכי
השרת קנאי בן קנאי כנ"ל ודוק.
ולפ"ז מתורץ נמי המדרש פנחס בן אלעזר
בן אהרן הכהן בדין הוא שיטול שכרו,
היינו שעשה למען קנאת ה' צבאות ,ויש לו
שכרו משלם ,ועיין ופשוט הוא וקצרתי.

*
איתא במדרש )במד"ר כ"א ,א'( פנחס בן
אלעזר בן אהרן הכהן ,בדין הוא
שיטול שכרו עכ"ל .וכבר צוח בו קמאי
דקמאי.

נפש

ונ"ל ליישבו עפ"י פשוטו ,ומוקדם אציג
פה עמדי מה שפרשתי דברי
המשורר )תהלים( ס"ב בסופו )פסוק י"ג( ,ולך
ה' חסד כי אתה תשלם לאיש כמעשהו,
וקושית הגמ' בר"ה )י"ז (:ידוע .ונלע"ד
פירושו כך ,דהנה בענין שכר ועונש מצינו
חסדי ה' ב"ה בשניהם ,דהנה וודאי אם
האדם חוטא נגד ה' ,הנה לפי העונש הראוי
בעונש אלהי נערך אל גדולתו יתברך אשר
אליו חטא ,לא יספיק לו כל התשובה
וחרטה שבעולם ,רק משפט מות ,כאשר
באמת השיבו החכמה והנבואה חטאים
תרדף הרעה ,ולכל הפחות הנפש החוטאת
תמות )כדאיתא במדרש )ילק"ש תהלים רמז
תש"ב .מקורו מפסיקתא ,וירושלמי מכות פ"ב ה"ו((.
אך אמנם זהו חסדו יתברך שמעריך העונש
בערך אדם ,ונותן לו יסורין ותוכחת
אנושיות ,שלא נכנסו בגדר הקושי אלא כפי
האנושות ,וכדכתיב )ש"ב ז' ,י"ד( והוכחתיו
בשבט אנשים ובנגעי בני אדם ,ר"ל שיתן
תוכחת בגדר אנשים ובני אדם ,לא בערך
אלהי אשר אין חקר לגדולתו) ,ועיין מזה
באריכות בספר בינה לעתים דרוש ו'(.
אמנם אעפ"כ לענין שכר על המצות גבהו
חסדו יתברך ,שנותן שכר לפי ערכו גדול
הטובה עד מאד .וזהו צדקתך כהררי אל
משפטיך תהום רבה )תהלים ל"ו ,ז'( ,ר"ל
הצדקה שעושה קב"ה הוא כהררי אל
למעלה למעלה ,אבל אם נותן משפט
ועונש הוא בערך השפלות ולא בערך אלהי
כנ"ל והבן.
ואח"כ מצאתי לימים רבים פירוש זה
בספר אהבת עולם דרוש ו'
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לעמוד התורה ושמחתי ,אבל אנכי הוספתי
עוד מה דכתיב בתריה אדם ובהמה תושיע
ה' ,דכבר כתבתי בספרי בתי נפש בבית
גאים ,דכל זה שה' ב"ה אינו מעניש בערך
אלהי כנ"ל ,היינו במי שאינו אוחז במדת
הגאוה ,אבל לגאים מענש מדה כנגד מדה,
שהוא יתברך מתרומם נגדם לענוש בערך
הגדול ,וזהו פירוש )תהלים צ"ד ,ב'( הנשא
שופט הארץ להשיב גמול על גאים ,ע"ש
זה בשם מגיד אחד .וכבר ידוע גמ' דחולין
על פסוק אדם ובהמה תושיע ,היינו אדם
שמשימין את עצמם כבהמה ,ע"ש דף ה'
)ע"ב( בחולין ,והיינו שיש להם מדת ענוה
ע"ש פירש"י .וא"כ שפיר כיון דאומר
מקודם ומשפטיך תהום רבה ,היינו שאינו
מעניש כערך אלהי רק משפיל העונש
כנ"ל ,אך אם תאמר לכל הוא כן ,לזה שפיר
קאמר אדם ובהמה תושיע ה' ,היינו למי
שמשים את עצמו כבהמה ויש לו מדת
הענוה ,וקצרתי ,ועיין בספרי בתי נפש הנ"ל
ותבין את אשר לפניך.
תו אקדים מה דאיתא במדרש
מי הקדמני ואשלם )איוב מ"א ,ג'( ,אמר
הקב"ה מי הקדמני ,מי שפעל עם אל יבוא
ויטול שכרו ,מי קילס לפני עד שלא נתתי
לו נשמה ,מי מל לפני עד שלא נתתי לו
בן ,מי עשה ציצית עד שלא נתתי לו טלית,
מי עשה מעקה עד שלא נתתי לו גג ,מה
תחת כל השמים לי הוא ,שהכל שלי
ומשלי נתן לי ,ומ"מ ואשלם ,עלי לשלם
שכרו עכ"ל .מדבריו למדנו כי כל שכר
המצות הם לפנים משורת הדין ,כי כבר
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קיבל הכל מקודם שכרו על כל מצוה
ומצוה כנ"ל.
תו אקדים מה דאיתא בחולין ק"ל
אמר רב חסדא המזיק מתנות כהונה
או שאכלן פטור מלשלם משום דהו"ל
ממון שאין לו תובעין ,ופריך מהא דתנן
בעה"ב שהיה עובר ממקום למקום וצריך
ליטול לקט שכחה ופאה ומעשר עני נוטל
ולכשיחזור לביתו ישלם ,ומשני אמר רב
חסדא מדת חסידות שנו כאן ,ופריך רבא
תני תנא ישלם ואת אמרת מדת חסידות
שנו כאן עכ"ל .כלל דבריהם שמענו על
לפנים משורת הדין שהוא מדת החסד לא
שייך לישנא דתשלומין ,ממילא על שכר
המצות לא שייך נמי לישנא דתשלומין,
כיון דהוא עפ"י החסד לפנים משורת הדין,
אבל להיפך על העונש על עבירות שייך
שפיר לישנא דתשלומין ,וכדכתיב ישעיה
ס"ה ו' הנה כתובה לפני לא אחשה כי אם
שלמתי ושלמתי על חיקם וגו' ,וע"ש
פירש"י.
)ע"ב(

)ויק"ר כ"ז ,ב'(

ולפ"ז מה נעמו דברי המשורר הנ"ל ,ולך
ה' החסד ,ר"ל אם אתה נותן שכר
דהוא עפ"י החסד ולא עפ"י תשלומין ,כי
מי הקדמני ואשלם כנ"ל ,ואיננו רק עפ"י
החסד ,אז אתה מעריך החסד לך ה' ,בערך
גדולתך כנ"ל צדקתך כהררי אל .אמנם כי
אתה תשלם ,ר"ל אם אתה נותן תשלומין,
וזהו העונש כנ"ל ושלמתי על חיקם ,אז
כמעשיהם של אנושית ולא בערך אלהי
כנ"ל והבן.
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כלל הדבר על כל מצוה ומצוה כבר קבלנו
שכר מקודם ,וא"כ הכל לפנים
משורת הדין מה שנותן שכר אח"כ כנ"ל.
אך אמרתי כל זה בכל המצות אשר עושה
האדם וחי בהם ,אז שייך שפיר מי קלס
לפני עד שלא נתתי נשמה ,מי נותן צדקה
על שלא נתתי לו ממון וכנ"ל .אבל במי
שמוסר נפשו וממונו על קדושת השם ,בזה
לא שייך מי הקדמני ,שהרי נותן כל אשר
לו נפשו ונשמתו וממונו בשביל אהבת ה'
ב"ה ולא נשאר לו מאומה ,וא"כ לאיש
אשר אלה לו שפיר שייך ליטול השכר
עפ"י הדין ,באשר מה שקיבל הרי מחזיר
הכל ,ולא חש על נפשו וממונו ,רק אהבת
הבורא בוער בקרבו ,וא"כ על מצוה כזו
שפיר נוטל שכרו עפ"י הדין.
תו אקדים מ"ש הרי"ף בעין יעקב במס'
סנהדרין )פ"ב :ועיין ויק"ר ל"ג ,ז'( על מה
דאיתא שם ,פנחס בן אלעזר בן אהרן
הכהן ,קנאי בר קנאי משיב חימה בר משיב
חימה ,היינו שהם חשדוהו לפנחס שהרג
את זמרי על שזלזל בכבוד אבי אמו ואמר
בת יתרו מי התיר לך ,ומשום הכי אמרו
הראיתם בן פוטי זה יהרוג נשיא בישראל,
ר"ל הראיתם בשביל שזילזל בכבוד אבי
אמו שלא היה מכלל הכשרים ,וכי ראוי
שבשביל כבוד אבי אמו יהרוג נשיא
בישראל ,ולכך בא הקב"ה לייחסו פנחס בן
אלעזר בן אהרן ,קנאי בר קנאי משיב חמה
בר משיב חמה ,שהיה כוונתו לשם שמים
כמו אהרן ע"ש) ,ועיין בבית מדרש שלי פ'
פנחס מ"ש מזה(.
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ולפ"ז זהו דברי המדרש הנ"ל ,פנחס בן
אלעזר בן אהרן הכהן ,היינו שהיה
קנאי בר קנאי ,וכוונתו היה לשם שמים,
וא"כ קידש שמו יתברך ומסר נפשו למען
קדושת שמו יתברך ,ומשום הכי בדין הוא
שיטול שכרו ,והנני נותן לו את בריתי שלום
וגו' ,והבן) .ליקוטים דף (5

]המחבר זצ"ל כתב דרוש הנ"ל גם
במק"א ,ויש בזה מה שאין
בזה ,לכן הננו מדפיסים אותו בשלמות
כצורתו ,ושניהם כאחד טובים .המו"ל[
במדרש )במד"ר כ"א ,א'( פנחס בן אלעזר בן
אהרן הכהן ,בדין הוא שיטול שכרו
עכ"ל .והנה כבר רבים ראו ותמהו מהיכי
תיתי יהיה פנחס גרוע מן כל אשר על פני
האדמה ,אשר ה' ב"ה לא יקופח שכר כל
בריה ,ומהיכי תיתי שפנחס לא יטול שכרו.

והנה לפי פשוטו אמרתי עפ"י רז"ל
ל"ט (:שכר מצוה בהאי עלמא ליכא,
והטעם דהשכירות אינה משתלמת אלא
בסוף )ערכין י"ח ,(.וא"כ כל ימי האדם שכיר
ימיו שצריך לעשות עבדות ה' ב"ה ,וכשמת
נעשה חפשי מן המצות ,ומשום הכי אז
מקבל השכר ולא מקודם כנודע .אבל
אמרתי בזה ,האיש אשר מוסר נפשו על
קדושת השם ,אף מי שהקב"ה עושה לו נס
וניצול ,מ"מ מחשבה טובה מצטרף
למעשה )קידושין ל"ט ,(:והוי כאלו נמסר
נפשו למות על קדושת השם.
)קידושין

והנה איתא בסנהדרין )פ"ב (:פנחס בן
אלעזר בן אהרן הכהן ,שהיה קנאי
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בר קנאי כו' ,שפנחס קנא קנאות ה'
צבאות ,ומסר נפשו על קדושת השם,
והרבה נסים נעשה לו כדאיתא ברז"ל )שם(,
וא"כ אצלו מחשבה טובה כמעשה והוי כמי
שכבר הי' סופו וניטל נפשו ,וממילא בדין
שיטול שכרו ,אף ששכר מצוה בהאי עלמא
ליכא ,והן הן דברי המדרש הנ"ל והבינהו.

*
או י"ל כך ,עפ"י מה שמבואר אצלי ביאור
זמירות ישראל באומרו )תהלים ס"ב ,י"ג(
אחת דבר אלקים שתיים זו שמעתי כי עוז
לאלקים ,ולך ד' החסד כי אתה תשלם לאיש
כמעשהו ,והנה בלבד שהוא קושי הבנה ,מה
אחת דבר ,שתיים שמע ,אבל אף גם אין
לו קשר ודביקות יחד במה שאמר כי עוז
לאלקים ולך ה' החסד וגו' .גם קשה קושית
הגמ' בר"ה )י"ז (:כתיב ולך ה' החסד ,וכתיב
כי אתה תשלם.
ואמרתי כך ,עפ"י מה דאיתא בספרי מוסר
כי גדול חסדי יתברך תמיד עמנו,
אף כי ענש יענש את האדם ונותן לו יסורין,
אעפ"כ אינו נותן בערך אלהי אשר אין ערך
לגדולתו והוא בלי תכלית ,ואם ח"ו היה
מעריך העונש בערכו יתברך אז אין קץ
וסוף ח"ו לענשו ,אמנם מעריך העונש
בערך האדם ונותן לו יסורין ותוכחת
אנושיית שלא יכנסו בגדר הקושי אלא כפי
האנושות ,וכדכתיב בשמואל )ש"ב ז' ,י"ד(
והוכחתיו בשבט אנשים ובנגעי בני אדם,
דר"ל שיתן תוכחת בגדר אנשים ובני אדם,
לא בערך אלהי ,עיין מזה בספר בינה
לעתים )דרוש ו'( באריכות .ועם כל זה
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להיפך בנותן שכרו שפיר נותן הקב"ה
בערך אלהי בלי תכלית ,ולכן שכר עוה"ב
נחלה בלי מצרים כלל.
והנה עוד חילוק יש בין שכר ועונש ,כי
קבלת השכר הוא בתורת חסד ואינו
בתורת תשלומין ,כדכתיב )איוב מ"א ,ג'( מי
הקדמני ואשלם ,כי כבר קבל מקודם
כדאיתא ברז"ל )ויק"ר כ"ז ,ב'( על פסוק זה,
משא"כ העונש הוא בתורת תשלומין ע"י
חטאים ופשעים שעשה האדם ופעל וגרם
לעצמו העונשים ,וכדאיתא כיוצא ברז"ל
חולין ק"ל א' ,דרב חסדא משני התם מדת
חסידות שנו כאן ,ופריך עלה רבא תנא תני
ישלם ואת אמרת מדת חסידות שנו כאן,
מדבריהם ג"כ שמענו על החסד לא שייך
לשנא דתשלומין.
ולפ"ז זהו ביאור סיפא דנעים זמירות
ישראל הנ"ל ,ולך ה' החסד ,ר"ל
החסד מה שאתה נותן השכר וזהו בתורת
חסד ,כי כבר קבל תשלומין כדכתיב מי
הקדמני ואשלם כנ"ל ,זהו החסד לך היא,
שאתה מעריך השכר לך בערך אלהי ,ולך
החסד דייקא ,כי החסד הוא לך בערך שלך
כנ"ל ,אבל כי אתה תשלם ,באם הוא בתורת
תשלומין וזהו העונשים ,הוא כמעשהו
בערך האדם ,כי הוכחתיו בשבט אנשים
ובנגעי בני אדם כנ"ל ,וכמעשהו דייקא
בתוכחת אנושיית וכנ"ל ונכון.
ומעתה ממילא יבואר הסמיכות אל
הקודם ,אחת דבר וגו' ,ומקודם
נקדים מה דאיתא במדרש רבה בראשית
פרשה ג' סי' ח' ,ויקרא אלקים לאור יום
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ולחשך קרא לילה )בראשית א' ,ה'( ,קרא
אלקים אין כתיב כאן ,דאין מייחד שמו על
הרעה עכ"ל .והנה באמת למה אין מייחד
שמו על הרעה .ואמרתי עפ"י מה דאיתא
שם במדרש רבה שם פרשה ל"ט סי' י"ט
הקב"ה החמיר בכבוד הצדיקים יותר
מכבודו ,בכבודו כתיב )ש"א ב' ,ל'( מכבדי
אכבד ובוזי יקלו ע"י אחרים ,ובכבודו של
צדיק כתיב )בראשית י"ב ,ג'( ואברכה מברכך
ומקללך אאור אנא עכ"ל .ופירשו
המפורשים בשם הזוהר אם הקב"ה
בעצמו מטפל בדין אז הדין קשה מאד ,וזהו
בכבוד הצדיק ,אבל זולת מן הסתם אין
מיחד שמו על הרעה ,והדין נגזר ע"י מלאכי
עליון שלמעלה וליכא תוקף הדין כל כך.
הרי מכלל דבריהם שמענו משום הכי אינו
מייחד שמו על הרעה ,דלא יהיה תוקף
הדין כ"כ ,והיינו כיון דהוא יתברך בלי
תכלית ,כמו כן העונש אשר יענש בלי
תכלית) .ועיין מ"ש בסדר וירא
בשםבהראב"ד )הובא בפי' הכותב בע"י תענית ב'
ע"א ,ובפרשת דרכים דרוש י"ח ודרוש כ"ג( על
פסוק )דברים ל"ב ,ל"ה( לי נקם ושילם ,שיהיה
ע"י קב"ה בעצמו והיה ושילם שיהיה כלה
ונחרצה( .כלל דברינו משום הכי נזכר שם
אלקים במדת יום ולא נזכר שם אלקים
במדת לילה ,משום דאינו מייחד שמו על
הרעה ,דלא יהיה תוקף הדין כלה ונחרצה
וכנ"ל.
והן נעים זמירות ישראל ,אחת דבר אלקים,
ר"ל מדה אחת נזכר בה אלקים ,דהוא
מדת היום כנ"ל ,שתיים שמעתי ,ר"ל והלא
שמעתי שם שתי מדות ,מדת יום ומדת

נפש

לילה ,והו"ל לומר ויקרא אלקים לאור יום
ולחשך קרא אלקים לילה ,כקושית המדרש
רבה הנ"ל .לזה אמר כי עוז לאלקים ,ר"ל
עוז ותוקף הדין הוא לאלקים ,אם הוא דן
ידין בעצמו יהיה עוז ותוקף הדין ,ובאמת
ולך ה' החסד ,ר"ל החסד הוא רק לך בערך
שלך ,אבל כי אתה תשלם וזהו העונשים,
הוא כמעשהו בערך האדם וכנ"ל באריכות,
וא"כ משום הכי לא נזכר אלקים במדת
לילה ,שאינו מייחד שמו על הרעה ,שלא
יהיה תוקף הדין כלה ונחרצה ,והוא מבואר.
ואמרתי זהו נמי ביאור תהלים ל"ו
צדקתך כהררי אל ,ר"ל הצדקה
וחסד שעושה הקב"ה הוא כהררי אל,
למעלה למעלה בערך אלהי ,אבל
ומשפטיך ,ר"ל בזמן שאתה נותן משפט
ברשעים ,תהום רבה ,הוא בערך השפלות
ולא בערך אלהי כנ"ל ונכון .ואחר כתבי
זאת מצאתי שכוונתי בזה לבעל אלגזי
בספר אהבת עולם דרוש ו' לעמוד התורה
ע"ש ושמחתי מאוד.
)פסוק ז'(

אמנם אנכי ת"ל הוספתי מה דכתיב שם
בתר זה אדם ובהמה תושיע ה',
ומה סמיכות יש אל צדקתך כהררי אל
דאמר מקודם .אמנם לדברינו הוא ת"ל
כמתוק כדבש ,דהנה שמעתי ממגיד אחד
במדינת פולין שאמר ,כל זה שה' ב"ה אינו
מעניש בערך אלהים ,הוא בשאר כל האדם
שאינו בעל גאה ,אבל לבעל גאה אז מעניש
אותו מדה כנגד מדה ,באשר הוא מתגאה
ומתרומם את עצמו ,גם הוא יתברך
מתרומם ומעניש אותו בערך אלהי .וזהו
אומרו )תהלים צ"ד ,ב'( הנשא שופט הארץ
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השב גמול על גאים ,ר"ל אצל גאים להשיב
להם גמול ,הנשא שופט הארץ ,כי הוא
מתרומם ומעניש מדה כנגד מדה ודפח"ח.
תו אקדים מה דאיתא בחולין פ"ק אדם
ובהמה ,היינו אדם שמשימין עצמן
כבהמה ,ופירש"י שיש להם מדת ענווה
תושיע ד' ,ע"ש דף ה' ע"ב .ולפ"ז ממילא
שפיר כיון דאמר מקודם ומשפטיך תהום
רבה ,שנותן משפטו בערך השפלות וכנ"ל,
אך אם תאמר אצל כולם הוא כן ,לזה
מסיים ואמר אדם ובהמה ,דווקא אותן
שמשימין עצמן כבהמה ,אותן תושיע ה'
שלא לערוך אותם בערך אלהי ,משא"כ
לבעל גאה אז הנשא שופט הארץ להשיב
גמול להם כנ"ל ומבואר.
כלל הדבר השכר הוא בתורת חסד ,שכבר
קבל מקודם התשלומין כדכתיב מי
הקדמני ואשלם ,ואיתא במדרש מי קלס
לפני עד שלא נתתי לו נשמה ,מי עשה
ציצית עד שלא נתתי לו בגד ,מעקה עד
שלא נתתי לו בית ,מילה עד שלא נתתי לו
בן כו' ,וממילא קבל תשלומין מקודם ,והוי
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השכר אח"כ רק בתורת חסד וכנ"ל.
אבל אמרתי כל זה שייך בכל המצות
שכבר קבל קודם הבגד והבית והבן
אשר עשה בהם המצוה וכנ"ל ,משא"כ
במצות קידוש השם שהאדם מוסר נפשו
ונשמתו וממונו על קדושת השם ,ולא
נשאר לו מאומה ,וא"כ ממילא לאיש אשר
אלה לו שפיר השכר הוא בדין ולא בחסד,
כי כל מה שנתן לו הוא יתברך מקודם הרי
שוב מוסר לו הכל ביחד על קדושת שמו.
והן הן דברי המדרש שהתחלנו ,פנחס בן
אלעזר בן אהרן הכהן ,ואיתא ברז"ל
)סנהדרין פ"ב (:שהוא קנאי בר קנאי שקנא
קנאות ה' צבאות ,ומסר רוחו ונפשו
ונשמתו על קדושת השם ,וא"כ שפיר בדין
הוא שיטול שכרו ,בדין דייקא ,אף אצל
שאר כל האדם השכר הוא החסד ,היינו
כיון שנשתייר להם בגד ובית ובן וכיוצא
בזה ,משא"כ במי שמוסר נפשו ונשמתו
הכל ביחד על קדושת שמו יתברך וכנ"ל,
והבן) .כת"י מס'  - 23דרשות עה"ת  -דף
(73

פרשת מטות
במקראי הקודש וידבר משה אל ראשי
המטות לבני ישראל לאמר זה
הדבר אשר צוה ה' וגו' .מה כתיב למעלה
ויאמר משה אל בני ישראל ככל אשר צוה
ה' את משה.

ויש לדקדק מהיכי תיתי דמשה עבד ה'
יעלם דיבורו יתברך ,דקמ"ל ויאמר
משה ככל אשר צוה ה' .ורש"י פירש וז"ל,
ויאמר משה אל בני ישראל ,להפסיק הענין,
דברי ר' ישמעאל ,לפי שעד כאן דבריו של
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מקום ופרשת נדרים מתחלת דיבורו של
משה ,הוצרך להפסיק תחלה ולומר שחזר
ואמר משה פרשה זו לישראל ,שאם לא כן
יש במשמע שלא אמר להם זו אלא בפרשת
נדרים התחיל דבריו עכ"ל .והנה דברי רש"י
יותר תמוה ,שמשמע דזה בא הכתוב
להשמיעינו דמשה שפיר קאמר ככל אשר
צוה ה' ,מהיכי תיתי דמשה עבד ה' ח"ו
יעבור ויתעלם דיבורו יתברך כנ"ל ,ולמה
דווקא הכא אשמעינן זה ולא ביתר דיבורו
יתברך אל משה.

ונ"ל לתרץ לפי פשוטו ,דנדקדק עוד במה
שסיים רש"י הנ"ל שאם לא כן יש
במשמע שלא אמר להם זו אלא בפרשת
נדרים התחיל דבריו ,דזה שאמר אלא
בפרשת נדרים התחיל דבריו הוא אך
למותר ,והוי סגי באומרו שאם לא כן יש
במשמע שלא אמר זו ,ומה לי אם התחיל
בנדרים או במצוה אחרת ,עכ"פ לא היה
ידעינן שמשה אמר פרשה דמועדות.
ע"כ נ"ל לבאר לפי פשוטא ,רק אקדים גמ'
דנדרים דף ע"ח ע"ב ,מועדי ה' צריכא
קידוש בי"ד ,שבת בראשית אינה צריכה
קידוש בי"ד ,מועדי ה' צריכין מומחין ואין
הפרת נדרים צריכין מומחין ,אפילו בי"ד
הדיוטות ,ופריך והא בהפרת נדרים ראשי
המטות כתיב ,אמר רב חסדא כו' ביחיד
מומחה עכ"ל .וכתב שם הר"ן וז"ל ולדידי
קשיא אי הכי שלשה הדיוטות מנא לן,
ממעוטי דאלה נימא מומחה הוא דלא בעי
אבל תלתא דגמרי וסברי בעי כו' ,ואכתי
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לבעי בנדרים תלתא גמירי וסבירי ,וניחא לי
דאי הכי סמיכותא דנדרים למועדי ה' למה
לי ,אלא ודאי כיון דאסמכינהו רחמנא גלי
לן דמעוטי דאלה אנדרים נמי קאי ,ולמאי
אי דלא בעי מומחים מראשי המטות
נפקא ,אלא ודאי דמסמיכותא משמע
דלמעוטי דנדרים נמי אתא ,והכי מדרש
אלה דהיינו מועדות אפילו כשהן ג' צריכין
מומחין כו' ,אבל בנדרים כל שהן ג' אינן
צריכין מומחין דידהו דהיינו ראשי המטות
דגמירי וסבירי אלא בחד מנייהו סגי עכ"ל
ע"ש בהר"ן היטב .מכלל דבריו שמענו,
דראשי המטות י"ל ג' בעינן דגמירי וסבירי
ולא בחד סגי ,אך דמדמסמיך נדרים
לפרשת מועדות שמע מינה דבחד סגי
כנ"ל.
והנה לכאורה י"ל אדרבה כיון דפרשת
מועדות היו דבריו של מקום ,וכאן
מתחיל וידבר משה וגו' ,בא להורות דלא
קמסמיך להו ,אך הוא יתברך הודיע למשה
פרשת מועדות .ומשום הכי כתיב וידבר
משה בפרשת נדרים ,להורות תחלת דבריו
של משה היה בנדרים ,כי פרשת מועדות
לא היה צריך לומר אז ,כי היה עדיין שהות
לומר להן שלשים יום קודם הרגל כנודע,
ומשום הכי התחיל דבריו בנדרים להורות
כי אינו נוגע כלל למועדות ,ואדרבה בנדרים
ראשי המטות בעינן דהיינו ג' דגמיר וסבירי
כקושיית הר"ן הנ"ל .אבל באמת זה אינו,
דהא כתב למעלה ויאמר משה אל בני
ישראל ככל אשר צוה ה' וגו' ,וא"כ ממילא
לא התחיל בנדרים רק בפרשת מועדות,

בתי

פרשת מסעי

וא"כ שפיר מוכח דקמסמיך מועדות
לנדרים ,והיינו למעוטי דנדרים ביחד כמ"ש
הר"ן הנ"ל.
וא"כ לפ"ז הן הן דברי רש"י הנ"ל ,ויאמר
משה אל בני ישראל ,להפסיק הענין
כו' שאם לא כן יש במשמע שלא אמר משה
פרשה זו אלא בפרשת נדרים התחיל דבריו,
ר"ל ודאי זה לא אתי לאשמועינן דמשה
אמר פרשה זו ,דזהו פשיטא דמהיכי תיתי
שלא יאמר ככל אשר צוה ה' ,רק הוה
אמינא מחמת דכתיב הכא וידבר משה
אצל נדרים ,הוה אמינא כעת היה תחלת
דיבורו בפרשת נדרים ולא בפרשה זו ,כי
פרשה זו היה שהות לומר קודם הרגל
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כנ"ל ,וא"כ היה יכול למטעי דבא להורות
ראשי המטות היינו ג' בעינן כמו דכתיב
ראשי המטות דרבים משמע .משום הכי
כתיב ויאמר משה וגו' דאמר פרשה זו
לישראל ,ולא היה נדרים תחילת דבריו ,אך
מתחלה אמר פרשה זו והדר וידבר משה
נדרים ,וא"כ שפיר מוכח מסמיכות דראשי
המטות לאו דוקא ,וביחיד מומחה סגי
כתירוץ הר"ן הנ"ל .ושפיר דייק רש"י אלא
בפרשת נדרים התחיל דבריו ,דזה היה עיקר
הטעות ,דהתחיל בנדרים כעת ופרשת
המועדות אמר בפעם אחרת קודם הרגל
כנ"ל ודו"ק.

*

פרשת מסעי
במקראי קודש אלה מסעי בני ישראל אשר
יצאו מארץ מצרים לצבאותם ביד
משה ואהרן ,ויכתוב משה את מוצאיהם
למסעיהם על פי ה' ואלה מסעיהם
למוצאיהם.

ויש לדקדק ,חדא מאי בני ישראל אשר
יצאו מארץ מצרים ,והכי יש בני
ישראל שלא יצאו ,הו"ל למימר סתם בני
ישראל .גם מאי ביד משה ואהרן ,מאי בעי
בזה .ועומד מאי ויכתוב משה את מוצאיהם
למסעיהם עפ"י ה' ,פשיטא שהיו עפ"י ה',
מהיכי תיתי שלא היו עפ"י ה' .וגם הדר
מסיים איפכא ואלה מסעיהם למוצאיהם.

ונ"ל לבאר ומקודם אבאר מאמר אחד
במס' ב"ב דף ק"י ע"א ,וז"ל ,ויסורו
שמה ויאמר מי הביאך הלום ומה אתה עושה
בזה ומה לך פה )שופטים י"ח ,ג'( ,אמרו לו לאו
ממשה קאתית דכתיב ביה )שמות ג' ה'( אל
תקרב הלום ,לאו ממשה קאתית דכתיב ביה
)שם ד' ,ב'( מה זה בידך ,לאו ממשה קאתית
דכתיב ביה )דברים ה' ,כ"ח( ואתה פה עמוד
עמדי ,תעשה כהן לעבודה זרה .אמן להן כך
מקובלני מבית אבי אבא לעולם ישכיר אדם
עצמו לעבודה זרה ואל יצטרך לבריות ,הוא
סבר לעבודה זרה ממש ,ולא היא אלא עבודה
זרה עבודה שהיא זרה לו כו' עכ"ל .הנה
המאמר הזה תמוה מאד ,חדא דמה ענין
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ששאלו לאו ממשה קאתית דכתיב גבי
משה כו' ,והלא כל התורה כולו נאמרה
לגבי משה ,ולמה פרט הנהו תלתא פסוקים
דווקא .ועוד בחדא מהך ג"כ סגי .גם
בשביל שנאמר גבי משה אלו תלתא פסוקי
בשביל זה דווקא לא היה לו לעבוד ע"ז,
ומאי תליא זה בזה.
ונ"ל לבאר בס"ד ,דהנה הילקוט חדש
עגל אות י"א( כתב טעם דאדם גדול
כמשה אשר לא קם כמוהו בישראל ,האיך
ענוש יענש בעונש מכוער כזה שיונתן בן
בנו נעשה כומר לע"ז ,וכתב שם דהיינו
טעם דנענש משה מדה כנגד מדה על
שהציל את מיכה שהיה עובד ע"ז ,בשביל
כך נענש שבן בנו נעשה כומר לע"ז עכ"ל,
)והובא בצפנת פענח חדש ערך חטאים
ועונשים( .והנה לכאורה י"ל דזה תליא
בשני תירוצים של הרא"ש במס' ר"ה )פ"א
ס"ה( דאיתא התם )י"ז (:אני ה' קודם
שיחטא אני ה' לאחר שיחטא ,ומקשה
הרא"ש קודם שחטא למה לי אני ה' לדון
ע"פ הרחמים ע"ש ,ותירץ אע"ג דכבר
חישב מחשבה אעפ"כ מחשבה רעה אינו
כמעשה ,וזהו אני ה' קודם שיחטא
במעשה .עוד תירץ אעפ"י שקב"ה יודע
עתידות ויודע דהאדם עתיד לחטוא מ"מ
אינו דן על שם סופו ,וזהו אני ה' קודם
שיחטא אע"ג סופו לחטוא ע"ש .ולפ"ז
ממילא לתירוץ השני של הרא"ש הנ"ל
דאין דנין על שם סופו ,א"כ נסתר טעם
הנ"ל ,דהא משה שפיר קאמר להציל את
מיכה מלשקוע בבנין ,אע"ג שעתיד לעבוד
)ערך
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עבודה זרה ,כיון דאין דנין ע"ש סופו ,אבל
לתירוץ ראשון של הרא"ש שפיר י"ל דדנין
על שם סופו ,והא דכתיב אני ה' י"ל דקאי
על המחשבה שאינו כמעשה.
אמנם לכאורה מוכח דמחשבה כמעשה
דמיא ,דהנה איתא במדרש רבה
שמות )ג' י"ב( מה זה בידך ,דפירושו הוא
מה זה שבידך אתה חייב ללקות על שחשד
בכשרים ואמר והן לא יאמינו לי ע"ש .אך
לכאורה תליא במה דאיתא בזרע ברך שני
סדר וארא ,על מה שאמר משה למה
הרעות]ה[ לעם הזה למה ]זה[ שלחתני,
דהכי פירושא ,דאיתא במדרש )רבה פ' ג' סי'
ד'( מי אנכי כי אלך אל פרעה )שמות ג' ,י"א(,
וכי זה אני אנכי שאמרת )בראשית מ"ו ,ד'(
ואנכי אעלך גם עלה ע"ש .אך באמת למה
לא הלך הקב"ה בכבודו ובעצמו לקיים
הבטחתו ואנכי אעלך וגו' ,אמנם מחמת
שהיו משוקעים במ"ט שערי טומאה היו
צריכין לצאת קודם זמנם ,ואשלימו בשאר
גליות ,וא"כ לא היה הגאולה שלימה,
ומשום הכי לא הלך הקב"ה בעצמו .אך
בקדמונים )יפ"ת שמו"ר פט"ו ס"א ,בינה לעתים
דרוש כ"ה( איתא דקושי שעבוד היה משלים,
ולפ"ד הדרא הקושיא לדוכתיה למה לא
הלך בעצמו .וזה אמר למה הרעותה לעם
הזה ,היינו קושי שעבוד ,וצ"ל כדי להשלים
הזמן ,א"כ למה זה שלחתני ,דהא הבטחתך
היה ואנכי אעלך וגו' ,זהו תוכן דבריו שם
ע"ש בזרע ברך הנ"ל .וא"כ לפ"ז אי קושי
שעבוד היה משלים ,הרי ג"כ י"ל דשפיר
אמר משה והן לא יאמינו לי ,לי דייקא ,דלי
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לא יאמינו כיון דקב"ה הבטיח ואנכי אעלך
וגו' ,ולמה בא משה ,וא"כ לפ"ז קשה מה
הא דאמר מה זה בידך.
אמנם י"ל עפ"י מה דאיתא בתוספות
במס' שבת דף י' )ע"ב ד"ה ה"ג(
דקושי שעבוד היה בשביל מכירת יוסף
ע"ש ,א"כ שפיר י"ל דעדיין לא נשלם
הזמן ,ושפיר עשה הקב"ה שלא הלך
בעצמו כנ"ל ,ומשום הכי חטא משה במה
שאמר והן לא יאמינו לי ,ושפיר נאמר לו
מה זה בידך ,במה שבידך אתה חייב
ללקות כנ"ל .והנה בפרשת ויחי כתיב
שאמר יוסף לאחיו )בראשית נ' ,כ'( אתם
חשבתם לרעה וגו' ,ופירש האלשיך דהכי
אמר להם ,אתם חשבתם לרעה ,ר"ל דלא
היה רק מחשבה ,כי המעשה היה טוב
להיות לפליטה גדולה ע"ש היטב .וא"כ
לפ"ז כיון דכתיב מה זה בידך ,צ"ל קושי
שעבוד היה מחמת מכירת יוסף כנ"ל ,א"כ
צ"ל מחשבה כמעשה דמיא ,ולפ"ז צ"ל אני
ה' קאי שאין דנין על שם סופו כתירוץ שני
של הרא"ש הנ"ל.
אך לכאורה י"ל לעולם דמחשבה אינו
כמעשה ,וע"ז קאי אני ה' כתירוץ
ראשון של הרא"ש ,ואפילו הכי שפיר היה
מכירת יוסף חטא ,כיון דקודם מתן תורה
הוי ,ודינם היה כבן נח ,ובבן נח מחשבה
כמעשה דמיא כמ"ש תוס' פ"ק דקדושין
)ל"ט :ד"ה מחשבה( ע"ש .אמנם באמת מוכח
דקודם מתן תורה דינם ג"כ היה כישראל,
)ועיין בזה בפרשת דרכים דרך האתרים
פלפול גדול בזה( ,דהנה על מה שמשה
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פירש מן האשה הקשו המפורשים האיך
פירש מן האשה הא לא קיים עדיין פריה
ורביה ,אף דהיו לו שני זכרים וכמ"ד דקיים
ביה פריה ורביה )יבמות ס"ב ,(.מ"מ הא
אמרינן היו לו בנים בגיותו ונתגייר לא קיים
פריה ורביה ,דגר שנתגייר כקטן שנולד
דמיא כדאיתא ביבמות )שם( ,וה"נ גבי משה
היו לו בנים קודם מתן תורה ,וא"כ לא
אהני ליה הנך בנים לקיים פריה ורביה .אך
כל זה אי היה קודם מתן תורה דינם כבני
נח ,אבל אי היה דינם אף קודם מתן תורה
כישראל ממילא לק"מ קושיא זו ,וא"כ כיון
שפירש משה מן האשה מוכח על כרחך
מוכח דדינם היה קודם מתן תורה הוי
כישראל ג"כ ,ואפילו הכי מוכח דמכירת
יוסף היה חטא מכח מה שנאמר למשה
מה שבידך אתה חייב ללקות כנ"ל
באריכות ,וא"כ על כרחך צ"ל דגם בישראל
מחשבה כמעשה דמיא ,וא"כ צ"ל הא
דכתיב אני ה' על שאין דנין על שם סופו
וכתירוץ שני של הרא"ש הנ"ל.
אך י"ל לעולם מחשבה לאו כמעשה,
ושאני מכירת יוסף דהיה קודם מתן
תורה ומשום הכי שפיר הוי מחשבה
כמעשה כנ"ל .והא דפירש משה מן האשה
י"ל תירוץ אחר ,כמ"ש התפארת הגרשוני
)פ' בהעלותך ,הובא בדברי רבינו בפ' הנ"ל( בשם
המקובלים )ליקוטי תורה פ' יתרו ,שער הפסוקים
פ' בראשית דרוש ד' בהגהת הר"ש וויטאל ז"ל(

דצפורה היתה גלגול תאומה שנולדה עם
הבל ומשה היה גלגול הבל ,וא"כ משום
הכי פירש ממנה שהיתה אחותו ,משא"כ
לקיחותו מתחלה היה קודם מתן תורה
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ומותר באחותו ע"ש ,וא"כ אדרבה אם היה
קודם מתן תורה דינם כבני נח בקיצור לא
קשיא מידי מהא דפירש משה מן האשה
כנ"ל) .והא דלא נשא אשה אחרת לקיים
פריה ורביה ,י"ל דלא היה יכול ליקח בת
ישראל לבת זוגו ,כדאיתא בעשרה מאמרות
)מאמר חקור הדין ח"ב פ' ל"ב( והבאתיו לעיל
פרשת יתרו באריכות ,וגיורת לא מצא
אחרת ,עיין לעיל פ' יתרו היטב מ"ש מזה(.
אמנם לכאורה מוכח דמשה לא היה
גילגול הבל ,דהמפורשים )ילקוט
ראובני פ' שמות( כתבו משום הכי הרג משה
את המצרי ,דמצרי היה גלגול קין ומשה
גלגול הבל ,משום הכי נקם נקמתו ממנו.
והנה בגמ' דזבחים )ק"ב (.איתא שאמר
הקב"ה למשה אל תקרב הלום ,מאי הלום,
שאמר משה הנני לכהונה ,והשיב לו
הקב"ה אל תקרב הלום אין הלום אלא
כהונה ע"ש .וכתבו המפורשים )צפנת פענח
חדש ]פפד"א תנ"ד[ ערך כהונה אופן ד'( למה
באמת לא היה משה כהן ,היינו בשביל
שהרג משה את המצרי ,וכהן שהרג את
הנפש לא ישא את כפיו )ברכות ל"ב,(:
ומשום הכי לא היה זכה לכהונה ע"ש .והנה
אי משה היה גלגול הבל ,הרי שפיר הרג
למצרי כנ"ל ,אלא ודאי דלא היה גלגול
הבל ,וא"כ לפ"ז הדרא הקושיא לדוכתיה
למה פירש מן האשה .וצ"ל דדינם היה
כישראל וכבר קיים פריה ורביה בשני בניו
שהיו לו ממנה ,ואף שהיה קודם מתן תורה
מ"מ אף קודם מתן תורה היה דינם
כישראל .ולפ"ז קשה אמאי נאמר למשה
במה שבידך אתה חייב ללקות ,הא משה
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שפיר קאמר והן לא יאמינו לי ,דהוי הקב"ה
לקיים הבטחתו ואנכי אעלך וגו' .וצ"ל דלא
היה נשלם הזמן ,ואף דהיה קושי שעבוד,
זה היה בשביל מכירת יוסף ,ואף דהיו
קודם מתן תורה כישראל ,מ"מ אף
בישראל מחשבה כמעשה דמיא ,ולפ"ז צ"ל
אני ה' קאי על שאין דנין על שם סופו כנ"ל
באריכות.
אך י"ל דלמא לעולם היה קודם מתן תורה
דינם כבן נח ,ומשום הכי הוי מחשבה
כמעשה כנ"ל ,והא דפירש משה מן אשה,
באמת ח"ו שלא כדין עביד בזה .אמנם זה
אינו ,דאיתא בגמ' דשבת )פ"ז (.ג' דברים
עשה משה מדעתו והסכים עמו הקב"ה,
וחד מהם במה שפירש מן האשה ,והסכים
עמו הקב"ה שנאמר ואתה פה עמוד עמדי
ע"ש ,וא"כ לפ"ז שפיר מוכח דדינם היה
כישראל כנ"ל באריכות.
ולפ"ז זהו ביאור מאמר הנ"ל שאמרו
ליונתן בן גרשום ,דהיה קשה להם
האיך אדם גדול כמשה לא יגין עליו זכותו
שלא יצא ממנו דבר מכוער כזה שבן בנו
יהיה כומר לע"ז ,אך אולי תאמר שענוש
יענש מדה כנגד מדה על שהציל את מיכה
שעתיד לעבוד ע"ז כנ"ל ,לזה אמרו לו לאו
ממשה קאתית דכתיב ביה מה זה בידך,
והיינו במה שבידרך חייב אתה ללקות,
וקשה הא משה שפיר קאמר והן לא
יאמינו לי ,לי דייקא ,דלמה לא קיים הקב"ה
הבטחתו ואנכי אעלך וגו' .ואי דלא נשלם
הזמן ,קשה לאו ממשה קאתית דכתיב ביה
אל תקרוב הלום ,ואין הלום אלא כהונה,
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וקשה למה לא זכה לכהונה ,וצ"ל דכיון
שהרג הנפש המצרי וכהן שהרג הנפש לא
ישא את כפיו כנ"ל ,וקשה הא כדין הרג
שמשה היה גלגול הבל ,וצ"ל שלא היה
גילגול הבל ,ולפ"ז קשה לאו ממשה קאתית
דכתיב ביה ואתה פה עמוד עמדי ,שהסכים
הקב"ה עמו על שפירש מן האשה ,וקשה
כיון שלא היה גלגול הבל האיך הסכים עמו
הקב"ה בזה במה שלא קיים פריה ורביה
עדיין ,בשלמא אם היה גילגול הבל שפיר
י"ל כיון דצפורה ג"כ היתה גלגול תאומה
של הבל הוי אחותו ואסורה לו ,משא"כ
בתחלה קודם מתן תורה שפיר נשאה כנ"ל
באריכות ,אבל השתא דמוכח דמשה לא
היה גלגול הבל ,קשה שפיר האיך הסכים
עמו על שפירש מן האשה במה שעדיין לא
קיים פריה ורביה .וצ"ל על כרחך דדינם
היה כישראל אף קודם מתן תורה ,וא"כ
שפיר קיים פריה ורביה כבר כיון דהיו לו
שני בנים ממנה כנ"ל ,ולפ"ז כיון דהיה דינם
כישראל ,הרי מכירת יוסף לא היה חטא
כיון דלא היה רק מחשבה ,וא"כ הרי
השלים קושי שעבוד ,ושפיר היה נשלם
הזמן ,וא"כ שפיר קשה איך נאמר למשה
במה שבידך חייב אתה ללקות כנ"ל
באריכות .וצ"ל גם בישראל מחשבה
כמעשה דמיא ,ושפיר היה מכירת יוסף
חטא ,ומחמתו היה קושי שעבוד ,ועדיין לא
הוי נשלם הזמן ,ומשום הכי לא היה
באפשרי עדיין לקיים הבטחתו של קב"ה
ואנכי אעלך וגו' כנ"ל באריכות .וקשה
האיך מצינן למימר אף בישראל מחשבה
כמעשה דמיא ,הא כתיב אני ה' קודם
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שיחטא ,וקודם חטא למה בעי רחמים
כקושית הרא"ש הנ"ל אם לא קאי על
מחשבה שהיה כבר לחטוא .וצ"ל על כרחך
דאני ה' קודם שיחטא קאי אף שעתיד
לחטוא ,מ"מ כיון שעדיין לא חטא אין דנין
על שם סופו ,וא"כ לפ"ז שפיר תמיה לנו
האיך נעשית כומר לעבודה זרה ,כיון דמשה
שפיר קעביד בזה שהציל את מיכה כיון
שאין דנין על שם סופו כנ"ל באריכות,
ולק"מ ודוק היטב.
ולפ"ז י"ל נמי פירוש הקרא דהאי סדר,
אלה מסעי בני ישראל וגו' ,והנה
ראיתי בשם הקדמונים ר"ת א"לה מ"סעי
ב"ני י"שראל הם ד' מלכיות א"דום מ"די
ב"בל י"ון) ,וכדומה ששמעתי כן מהגאון
אאמ"ו נ"י בשם עשרה מאמרות )מאמר אם
כל חי ח"ג סי' כ"ז ,בפירוש יואל משה שם((,
ולכאורה מאי שייכות יש פה לד' מלכיות.
אבל י"ל דכבר נזכר לעיל משום הכי היה
הגאולה ע"י משה ולא ע"י הקב"ה
שהבטיח ואנכי אעלך וגו' ,משום שלא היה
הגאולה שלימה כנ"ל באריכות .והנה
המפורשים כתבו מה שנחסר מארבע
מאות שנה במצרים דאח"כ ישלימו בד'
מלכיות ,כי במצרים הם מלא זוהמא ,וכבר
היו משוקעים במ"ט שערי טומאה ,ומשום
הכי היו צריכין לצאת כעת ממצרים כנודע,
ובאמת נשלם אותו תשלום בשאר ד'
מלכיות ,עיין במפורשים מזה.
וזהו שאמר א"לה מ"סעי ב"ני י"שראל ,ר"ת
ד' מלכיות א"דום מ"די ב"בל י"ון
כנ"ל ,ר"ל זהו שנסעו בני ישראל לד'
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מלכיות ,הוא אשר יצאו מארץ מצרים ,דאם
לא היו בארץ מצרים רק בארץ אחרת לא
היו צריכין לאלה מסעי של ד' מלכיות
הנ"ל ,כי היו משלימין כל ת' שנה באותו
ארץ ,משא"כ שהיו בארץ מצרים מלא
טומאה וזוהמא ,משום היו צריכין לצאת
שלא ישקע במ"ט שערי טומאה כנ"ל ,וכיון

נפש

שלא נשלם הזמן ,משום הכי אלה מסעי
של ד' מלכיות להשלים .ומזה הטעם נמי
ביד משה ואהרן ,ר"ל היה הגאולה ע"י משה
ואהרן ולא ע"י הקב"ה בכבודו ובעצמו ,אף
שהבטיח ואנכי אעלך וגו' כנ"ל ,והיינו כיון
שלא היה הגאולה שלימה ,כי היה אח"כ ד'
מלכיות להשלים כנ"ל ,והבן וקצרתי.

סליק סדר במדבר בעז"ה אמן כיה"ר
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פרשת ואתחנן
במדרש ילקוט סדר זו )רמז תתי"ט( רב לך
אל תוסף דבר אלי )דברים ג' ,כ"ו(,
מלמד שאין מניחין לצדיקים לעבור עבירה
חמורה עכ"ל) .והובא בספר עיר דוד סי'
ע"ט ,וכתב שהוא תמוה מה רצה בזה ,וכי
כשיכנס משה לארץ ישראל יעשה עבירה
חמורה .גם הלשון מגומגם מאד ,מה זה
שאמר אין מניחין את הצדיקים לעבור
עבירה חמורה ,דמשמע עבירה חמורה הוא
דאין מניחין ועבירה קלה מניחים ,ח"ו לומר
זה עכ"ל(.

ולענ"ד נראה לבאר ,רק אקדים עוד מדרש
רבה )הובא בפרשת דרכים דרך הרבים
דרוש י"ג ,ועי' בילקו"ש רמז תתט"ו( אתה החילות
להראות את גדלך זה ַהמן .והוא תמוה.
ונראה לענ"ד עפ"י מה שכבר הבאתי
בסדר חוקת קושית מפורשים על
פסוק שם )כ' י"ב( לכן לא תביאו וגו' ,וקשה
הא בעת שסירב משה לילך למצרים אמר
לו קב"ה )שמות ו' א'( עתה תראה ובל"א
מלכים לא תראה )שמו"ר ה' כ"ג( ,ומה לכן,
משמע דחטא מי מריבה גרם .ואנכי כתבתי
שם על קושיא זו ,וזהו תמצית דבריי שם,
עפ"י מה דאיתא במ"ר )שמו"ר ג' ד'( מי אנכי
כי אלך אל פרעה )שמות ג' י"א( ,ר"ל מי
אנכי ,והכי אני אנכי שהבטחת ליעקב אבינו
)בראשית מ"ו ,ד'( ואנכי אעלך וגו' ,והוי

לכביכול לילך בכבודו ובעצמו למצרים כמו
שהבטיח ליעקב .אבל בזוהר הקדוש )רע"מ
פ' פנחס דף רל"ב (:איתא דשכינה היה מדבר
מתוך גרונו של משה ,וא"כ קיים הבטחתו
ממש ע"י שמשה אזיל לפרעה ,כי שם הוא
מדבר מתוך גרונו עי"ש ,.ואיתא תירוץ
במפורשים משום הכי לא דיבר משה אל
הסלע ,משום דאיתא בחז"ל )ב"מ פ"ו (:מה
שעשה אברהם אבינו ע"י עצמו כמו
שנאמר )בראשית י"ח ,ה'( ואקחה פת לחם,
שילם לו הקב"ה בכבודו ובעצמו ולכן כתיב
במן )שמות ט"ז ,ד'( הנני ממטיר לכם לחם
וגו' ,אבל מה שעשה אברהם אבינו ע"י
שליח כמו שנאמר )בראשית שם ד'( יוקח נא
מעט מים ,שילם לו ע"י שליח ,שהוציא
מים ע"י משה ואהרן ,וכיון דשכינה היה
מדבר מתוך גרונו של משה ,לכן לא רצה
משה לדבר אל הסלע ,כי אז היה הוצאת
המים ע"י קב"ה בכבודו ובעצמו ,ובאמת
הוצאת מים היה צריך להיות ע"י שליח
דווקא ,כן כתבו המפורשים .ולפ"ז שפיר
לולי חטא מי מריבה ,היה עדיין תירוץ
למשה על שסירב בשליחות לפרעה ,כמ"ש
המדרש הנ"ל והכי אני ואנכי אעלך וגו'
שהבטיח ליעקב כנ"ל ,די"ל דלא אסיק
אדעתיה דמשה דשכינה מדבר מתוך גרונו,
אבל כעת שלא קיים צות קב"ה לדבר
להסלע ,וצ"ל דאסיק אדעתיה דשכינה
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מדבר מתוך גרונו והוי כמו ע"י קב"ה
בעצמו וזה אי אפשר במים כנ"ל ,ולפ"ז
ממילא למפרע חטא בזה שסירב על
שליחותו לפרעה כנ"ל ,ושפיר כתיב במי
מריבה לכן לא תביאו וגו' ,זהו תוכן דבריי
שם.
ולפ"ז שפיר קאמר הכא המדרש הנ"ל,
אתה החילות להראות את גדלך זה
המן ,אתה דייקא ,ר"ל שאתה בכבודך
ובעצמך נתת המן כדכתיב הנני ממטיר
לכם לחם וגו' ,ולמה לא כן עשית בהוצאת
המים ,אלא ודאי שצריך להיות ע"י השליח
כיון שאברהם אבינו עשה במים ע"י
השליח כנ"ל ,וא"כ ממילא אעברה נא וגו',
דיש לי תירוץ הגון על מה שלא דברתי אל
הסלע ,שאז היה ע"י כבודך ועצמך כיון
ששכינה מדבר מתוך גרוני כנ"ל.

דברים שלא כדת בעת ששלחתיך לילך
למצרים כנ"ל ,ורב לך דייקא.
או פשוט ,רב לך חטא גדול מזה ע"י
טענתך ,לכן אל תוסיף דבר אלי ]עוד[
בדבר הזה )עוד( ,בדבר הזה דייקא ,כי בזה
גורם לך ח"ו שעברת עבירה חמורה יותר,
להעיז פעמיים ושלש כנ"ל.
והן הן דברי המדרש ילקוט הנ"ל מלמד
שאין מניחין לצדיקים לעבור עבירה
חמורה ,ומשום הכי אמר ליה רב לך וכנ"ל,
והבן וקצרתי) .ועיין עוד בסמוך ובסדר עקב
מ"ש על מדרש אתה החילות כו' הנ"ל(.

*
איתא במדרש

)הובא בפרשת דרכים דרך הרבים

דרוש י"ג( אתה החילות להראות את
גדלך זה המן ,והוא תמוה.

אמנם באמת לפי זה למפרע חטא משה
עבירה חמורה בסירובו מלילך
לפרעה כנ"ל ,וזהו עבירה חמורה יותר ,כי
גבי מי מריבה לא קיים צות ה' ב"ה ,ולא
טוב עשה בזה ,אמנם גבי שליחות לפרעה,
הרי עמד נגד ה' ב"ה ,והוא יתברך בכבודו
ובעצמו דיבר אתו שילך למצרים ,והוא
סירב נגדו פעמיים ושלש ,לאמר מי אנכי
וגו' )שמות ג' י"א( שלח ביד תשלח וגו' )שם
ד' י"ג( ,למה הרעותה וגו' )שם ה' כ"ב(,
וכדומה ,וזה עבירה חמורה מאד להעיז פניו
נגדו יתברך ולסרב בפומביא בשליחותו
פעמיים ושלש כנ"ל.

ונ"ל לבאר עפ"י מה דאיתא במדרש
ילקוט )וילך רמז תתק"מ( אמר משה
לפני הקב"ה גלוי וידוע לפניך יגיעי וצערי
ועמלי שנצטערתי עליהם במצות עד
שקבעתי עליהם תורה ומצות ,ואמרתי
כשם שראיתי בצערם אראה בטובתם,
ועכשיו שהגיע טובתם של ישראל אתה
אומר אלי לא תעבור את הירדן ,אתה
עושה תורתך פלסתר ,דכתיב )להלן כ"ד ט"ו(
ביומו תתן שכרו ,וזהו שילום של ארבעים
שנה שעמלתי עכ"ל .והקשו המפורשים
הא שכר מצוה בהאי עלמא ליכא ע"ש.

וזה שהשיב לו יתברך רב לך ,ר"ל לטענתך
שהשכינה מדבר מתוך גרונו ,הרבית

ונ"ל לתרץ קושיא זו בפשיטות ,דאיתא
בחידושי אגדות במהרש"א פ"ק
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דקידושין )ל"ט :ד"ה שכר מצוה( למ"ד דס"ל
שכר מצוה בהאי עלמא ליכא א"כ קשה
האיך כתיב )תהלים ק"ה ,מ"ד-מ"ה( ויתן להם
ארצות גוים בעבור ישמרו חוקיו וגו' ,הא
שכר מצוה בהאי עלמא ליכא ,ותירץ שם
דזכותא דרבים שאני דבזכותא דרבים איכא
שכר בהאי עלמא ע"ש .תו אקדים מה
דאיתא בפ"ק דתענית )ט (.שלשה פרנסים
טובים עמדו לישראל מרים אהרן משה,
באר בזכות מרים ,ענן בזכות אהרן ,מן
בזכות משה ,ופריך הגמ' הא פרנסה בשביל
רבים דוקא ,ומשיב שאני משה דזכותיה
כרבים דמיא עי"ש .ולפ"ז ממילא כיון
דזכותיה דמשה כרבים דמי שפיר תבע
שכרו בעולם הזה ולק"מ וק"ל.
ולפ"ז הן הן דברי המדרש הנ"ל אתה
החילות להראות את גדלך זה המן,
והיינו בזכותי היה המן ,וקשה הא פרנסה
בשביל רבים ,וצ"ל דזכותיה כרבים דמי,
ומשום הכי אעברה נא ואראה את הארץ,
והיינו בזכות ארבעים שנה שעמלתי
בישראל וקבעתי עליהם תורה ומצות כנ"ל
במדרש ילקוט ,ולק"מ ודוק וקצרתי.

ולפי זה בארתי נמי קושית מהרש"א סוף
פרק החולץ ביבמות )מ"ט ,:ד"ה משה
רבך וכו'( ,דאיתא התם זכה מוסיפין ,רבי
עקיבא אומר זכה משלימין כו' ,והקשה
המהרש"א לרבי עקיבא דס"ל רק משלימין
האיך נאמר למשה )במדבר כ' ,י"ב( לכן לא
תביאו וגו' ,משמע לולי חטא של מריבה
היה נכנס משה לארץ ישראל ,וקשה הא
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כתיב )להלן ל"א ב'( מאה ועשרים שנה אנכי
היום ,היום מלאו ימי ושנותי כדאיתא
בפ"ק דקידושין )ל"ח ,(.ואם כן כבר חי
משה שנותיו הקצובין לו ,וא"כ האיך היה
יכול לבוא לארץ ישראל אף בלא חטא מי
מריבה ,דלרבי עקיבא אין מוסיפין כלל אף
ע"י זכות ע"ש.
ולפי הנ"ל לא קשה מידי ,דיש לומר רבי
עקיבא ורבנן פליגי אי שכר מצוה
בהאי עלמא איכא ,ומשום הכי מוסיפין ,כן
ס"ל לרבנן ,משא"כ רבי עקיבא ס"ל שכר
מצוה בהאי עלמא ליכא ,ומשום הכי ס"ל
זכה רק משלימין ולא מוסיפין )ואח"כ
מצאתי כן במפורשים בהדיא( .ולפ"ז
ממילא לא קשיא מידי ממשה ,דשאני
משה דזכותיה כרבים דמיא ,ובזכותא
דרבים שפיר יש שכר בהאי עלמא כמ"ש
מהרש"א הנ"ל ,ולק"מ וק"ל וקצרתי) .ועיין
מה שכתבתי לעיל מזה בסדר חיי שרה(.
)ועיין לקמן סדר עקב מה שכתבתי ע"ז
המדרש(.

*
איתא במדרש )רבה ז' ,י'( אמר הקב"ה
למשה ,אם אעברה נא אתה מבקש
ביטל סלח נא ,ואם סלח נא אתה מבקש
ביטל אעברה נא )ע"ש בסדר כי תבוא במ"ר
)שם(( והוא תמוה.

ונ"ל לבאר עפ"י מה דאיתא תירוץ
במפרשים על הא דמשה סירב
בשליחותו של פרעה אשר בעבורו נגזר
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שלא יכנוס לארץ ישראל כדאיתא במ"ר
)שמיני פ' י"א סי' ה'( ,והיינו כמו דאיתא
במדרש אחר )שמו"ר ג' ט"ו( אמר משה
רבש"ע ללוט בן אחיו של אברהם שלחת
מלאכים להצילו ,לבניך בני אברהם יצחק
ויעקב על אחת כמה וכמה ,אמנם כתבו
המפורשים שזה תירוץ אינו ,דבאמת משה
ג"כ היה מלאך ,דמשה הוא נוטריקן מט"ט
ש"ר ה"פנים ע"ש )שער הפסוקים פ' בהעלותך,
מגלה עמוקות ואתחנן אופן י"ד( ,וא"כ שפיר
שלא כדין סירב.
תו אקדים מה דאיתא במדרש
א'( בשעת עשיית עגל שיבר משה
הלוחות כדי שידונו כפנויה ולא כאשת
איש ,והקשה הבגדי אהרן )בראשית ד"ה אמרו
לו( הא קיי"ל )עיין רמב"ם הל' גירושין פ"ו ה"א(
האשה ששלחה שליח לקבל קידושין מיד
שקיבל השליח הקידושין מקודשת ,ותירץ
שם הבגדי אהרן הנ"ל דזה תליא אי משה
היה מלאך א"כ היה שלוחו של הקב"ה
דכתיב )תהלים ק"ד ,ד'( עושה מלאכיו רוחות,
וא"כ שפיר עדיין לא היו מקודשים עי"ש,
משא"כ אי לא היה מלאך אז היה שלוחם
של ישראל ושפיר קשה כנ"ל )עי"ש
באריכות מזה בבגדי אהרן הנ"ל סדר
בראשית(.
)שמו"ר מ"ו,

ולפ"ז מבואר המדרש הנ"ל אם אעברה נא
אתה מבקש ,וקשה הא יש עליך
עונש בשביל הסירוב בשליחות לפרעה,
וצ"ל דכוונתך היה לשלוח מלאכים כמו
בלוט כנ"ל ,וא"כ צ"ל דאתה לא הוי
כמלאך ,וא"כ ממילא היית שלוחם של
ישראל ,וא"כ ממילא ביטל סלח נא ,שאתה
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בקשת לסלוח להם מחמת שהם נידונו
כפנויה ולא כאשת איש ,כי שברת הלוחות
ולא הגיע לידם ,הא כבר הם מקודשים
משניתנו הלוחות לידך ,כמו האשה
ששלחה שליח לקבל קידושין דמקודשת
מיד שהגיעו הקדושין ליד השליח כנ"ל,
ואם סלח נא אתה מבקש ,על כרחך צריך
לומר דאתה חשיב כמלאך ואם כן היית
שלוחי ולא שלוחם של ישראל ,ושפיר
נידונו כפנויה ,אם כן ביטל אעברה נא ,דלית
לך תירוץ על סירוב השליחות ,וק"ל
וקצרתי.

*
איתא במדרש אמר הקב"ה למשה אתמול
קבלת התורה ,ועתה רוצה ליכנס
לארץ ישראל ,והוא תמוה.

ונ"ל עפ"י מה דאיתא בסדר שמות
דמשה אמר למה הרעותה לעם הזה
וגו' ,ואמר לו הוא יתברך עתה תראה וגו',
ואיתא במדרש רבה )ה' כ"ג( וברש"י שם,
עתה תראה ו]במלחמת[ ל"א מלכים לא
תראה .והנה איתא ביפה תואר החטא למה
הרעות וגו' היה ,דכשם שמברכין על
הטובה כך מברכין על הרעה )ברכות פ"ט
מ"ה( ,וא"כ שלא כדין שאל משה למה
הרעות) ,והובא בספר צפנת פענח חדש
ערך משה אופן י"ג(.
)ה' ,כ"ב(

והנה זה תליא במה דאיתא במדרש על
פסוק )תהלים ע"ד ,ט"ז( לך יום אף לך
לילה ,לך יום זו עולם עליון ,אף לך לילה
זו עולם התחתון ,וחשיב עולם עליון
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ברישא ,דגדולים מלאכי השרת מצדיקים.
ד"א לך יום זו מדה טובה ,אף לך לילה זו
מדה רעה ,ללמד כשם שמברכין על הטובה
כך מברכין על הרעה ע"כ )והובא בספר עיר
דוד סי' קל"ז(.
ואיתא במפורשים בשם של"ה
מאמרות מאמר שני אות מ"ה( הא דלא
ניתנה תורה למלאכי השרת ,אף שאומרים
תנה הודך על השמים ,היינו דצדיקים
עדיפי ממלאכי השרת) ,ועיין מ"ש מזה
בסדר תרומה(.
)חלק עשרה

ולפ"ז מבואר המדרש הנ"ל ,אמר הקב"ה
למשה אתמול קבלת התורה ,קבלת
דייקא ,ולא המלאכים ,והיינו על כרחך צ"ל

נפש
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דצדיקים עדיפי וכנ"ל ,ולפ"ז מה לך יום אף
לך לילה ,דליכא למימר משום הכי מקדים
יום דקאי על עולם עליון ומלאכי השרת
עדיפי מצדיקים כנ"ל ,הא מוכח דצדיקים
עדיפי ממלאכי השרת ,אלא ודאי צ"ל
כאידך פירושא של מדרש הנ"ל לך יום זו
מדה טובה אף לך לילה זו מדה רעה ללמד
כשם שמברכין על הטובה כך מברכין על
הרעה כנ"ל ,ולפ"ז לא יפה עשית שאמרת
למה הרעותה כמ"ש היפה תואר הנ"ל,
וא"כ ועתה האיך רוצה לכנוס לארץ ישראל,
הא שפיר קאמרת לך עתה תראה וגו' ול"א
מלכים לא תראה וכנ"ל ,כיון דלמה
הרעותה היה חטא וכנ"ל וקצרתי וק"ל) .מה
שכתב רבינו לזכרון בסוף כת"י בית המדרש ,ע' (234

פרשת עקב
במדרש אבכיר ויענך וירעיבך ויאכילך את
המן ,מכאן רמז להדלקת נרות
בשבת) ,והובא בס' עין יעקב ביומא פרק
יוה"כ )דף ע"ד .((:והוא תמוה.

ונ"ל לענ"ד ליישבו כך ,דכבר הבאתי לעיל
סדר ואתחנן עוד מדרש תמוה ,אתה
החילות להראות עבדך את גדלך זה המן
)וכבר כתבתי שם ע"ז(.
והנה לפי פשוטו י"ל כך ,דהנה משה לא
בא לארץ ישראל עבור כי היכה
הסלע ולא דיבר אליו כאשר פקד ה',
כדכתיב ]פרשת[ חקת )כ' ,י"ב( לכן לא

תביאו וגו' ,אך בפ' חקת כתבתי בשם
המפורשים עפ"י מה דאיתא בזוהר )רע"מ
במדבר פ' פינחס דף רל"ב (:השכינה היה מדבר
מתוך גרונו של משה .ואיתא )בבא מציעא
פ"ו (:כל מה שעשה אברהם ע"י שליח
נתפרע לבניו ע"י שליח ,כמו יוקח נא מעט
מים )בראשית י"ח ,ד'( ,לכן ניתן להוציא מים
מן הסלע ע"י משה ,אבל מה שעשה
בעצמו פרע לו הקב"ה לבניו ע"י כבודו
ובעצמו ,כמו דכתיב )שם ה'( ואקחה פת
לחם ,לכן כתיב גבי המן )שמות ט"ז ,ד'( הנני
ממטיר לכם לחם מן השמים ,וא"כ משום
הכי שפיר לא רצה משה לדבר אל הסלע,
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דהא א"כ היה נעשית ע"י הקב"ה בעצמו,
דהא השכינה היה מדברת מתוך גרונו של
משה ,והרי מים גם אברהם לא עשה רק
ע"י שליח ,ע"ש באריכות מזה.

סי' ט"ו ,ויקח חמאה וחלב )בראשית י"ח ,ח'(,
ופת היכן הוא ,אפרים כו' תלמידיה דר'
מאיר משום ר' מאיר פרסה נידה ונטמאת
העיסה ,ולפ"ז הרי לא הביא ארהם כלל
לחם להכנסת אורחים ,וא"כ איפוה זכו בניו
להמן) .וכן איתא ברז"ל בב"מ פ' השוכר
הפועל )פ"ו ,(:אך שם איתא באמת דזכו
להמן מחמת ויקח חמאה ע"ש ,ועיין
במהרש"א שם( .אבל י"ל דמחשבה
כמעשה דמי ,וא"כ שפיר כיון דמחשבה
של אברהם היה ליקח פת לחם ,לכן הוי
כמעשה ,ושפיר ירד לבניו המן מן השמים
בזכותו.

והן הן דברי המדרש הנ"ל ,אתה החילות
להראות ]את[ עבדך את גדלך זה המן,
אתה דייקא בכבודך ובעצמך נתת המן,
ולמה גבי המים שלחת אותי ולא עשית
להמטיר להם מים ,כמו גבי לחם דכתיב
הנני ממטיר לכם לחם וגו' ,וצ"ל דגבי לחם
עשה אברהם בעצמו דכתיב ואקחה פת
לחם ,משום הכי זכו בניו שיתן להם הקב"ה
בכבודו ובעצמו לחם להם ,משא"כ במים
שעשה אברהם ע"י שליח כנ"ל לכן גם
לבניו צריך להיות ע"י שליח כנ"ל ,ולפ"ז
ממילא אעברה נא ואראה את הארץ ,דהא
שפיר קעבדתי ועשיתי במה שלא דברתי
אל הסלע ,כדי שהמים יהיו ע"י השליח
דווקא וכנ"ל וק"ל.

אך זה תליא בהא דאיתא בשו"ע או"ח
ובטור סימן רס"ג )סעיף א'( ויהא זהיר
לעשות נר יפה כו' ויש מכוונין לעשות שתי
פתילות אחד נגד זכור ואחד נגד שמור
ע"ש ,והנה הקשו המפורשים )עי' ח"א
מהרש"א שבת ל"ג :ד"ה חד( הא זכור ושמור
בדיבור אחד נאמר )ר"ה כ"ז) ,(.ועיין במג"א
שם )ס"ק א' בשם הב"ח( שכתב משום הכי
בבית הכנסת נוהגין להיות קליעות מטעם
זה( .והנה בספר עיר דוד סי' רי"ז הביא
בשם יד יוסף ,משום הכי זכור ושמור
בדבור אחד נאמר ,משום דזכור בפה
ושמור בלב ,ולכך בדיבור אחד נאמר
להורות שמחשבה כמעשה דמי עכ"ל.
ולפ"ז ממילא אי זכור ושמור בדבור אחד
נאמר צ"ל מחשבה כמעשה דמי ,וא"כ
לפ"ז שפיר זכו להמן מן השמים מחמת
זכות אברהם שאמר ואקחה פת לחם
וכנ"ל ,אבל אי זכור ושמור בדיבור נאמר
א"כ סגי בנר אחד בשבת כנ"ל ,אבל אי

ובזה שפיר אמרתי מה דאיתא במס'
תענית )ט (.המן היה בזכות משה,
והרי במדרש איתא בזכות אברהם שאמר
ואקחה פת לחם כנ"ל ,אבל לפי דברינו
באמת המן היה בזכות משה ,אך ורק אשר
היה ע"י הקב"ה בכבודו ובעצמו זה היה
בזכות אברהם שטרח בעצמו בכבוד
הכנסת אורחים ליתן להם לחם ,וזה פשוט.

היוצא לנו מדברינו הנ"ל ,המן היה בזכות
ואקחה פת לחם ,וכדאיתא במדרש
רבה בראשית פרשה מ"ח סי' י' ,אך
לכאורה קשה הא איתא במדרש רבה שם
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זכור ושמו לאו בדיבור ]אחד[ נאמר ,א"כ
צריך שתי נרות בשבת כנגד זכור ושמור
כנ"ל ,אך קשה לפ"ז צ"ל מחשבה לאו
כמעשה א"כ למה זכו להמן וכנ"ל.
אבל מצינו עוד טעם שהיה המן ,כדכתיב
בפרשת המן )שמות ט"ז ,ד'( למען
אנסנו הילך בתורתי אם לא .וא"כ באמת
לאו בזכות אברהם היה כלל ,רק לנסיון על
התורה וכנ"ל .ולפ"ז שפיר י"ל לעולם זכור
ושמור לאו בדבור אחד נאמרו ,וצריך שתי
נרות בשבת ולא סגי בנר אחד כנ"ל.
ולכאורה מוכח כהך טעם דהיה נסיון על
התורה כנ"ל ,דאי היה בזכותו של אברהם
קשה אמאי לא היה רק מתוך הרעב
כדכתיב שאמרו )שם פסוק ג'( הוצאתם אותנו
כו' להמית את כל הקהל הזה ברעב ,ועל
זה כתיב בתריה פרשת המן ,ולמה לא ירד
מיד בבואם למדבר המן ,כיון שכבר היה
בזכות אברהם כנ"ל .אלא ודאי שהיה המן
נסיון על התורה ,ומשום הכי שפיר היה
מתוך הרעב וכמו שאבאר.
דהנה איתא באלשיך ז"ל בפרשת המן
פסוק ה'( וז"ל בשום לב למה האכילם
ה' לחם שמים ולא עשה פיסת בר בארץ,
כי כאשר תוציא צמחה שמבלי תזריע
תצמיח חציר לבהמה ,כן תוציא לאדם
לחם ומזון ,כי הנותן לחם מן השמים גם
לחם יוכל תת מן הארץ ,ולא עוד אלא
שלחם אבירים שמלאכי השרת נהנים ממנו
נתן למו ,אמנם הנה לנסותם בא האלקים
אם ילכו בתורתו ,הלא הוא כי אחר תתו
יתברך לישראל במרה חק ומשפט ויתעתד
)שם
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לתת להם כל שאר התורה מידו יתברך,
ראה והנה יאמרו ישראל הלא גשמיים אנו
ולא תאות לנו תורה ורוחניות מן השמים
מידו יתברך ,ואיך יתכן כי ע"י התורה
שהיא חכמתו יתברך רוחניות מוצא פי ה',
יחיה האדם החומרי ,ואיך יהיה לאדם בה
חיי נפשו דגופו כו' ,ואיך יהיה מבוא לתורה
מן השמים בגוף האדם ,והן גם אחרי
התחייה שאין מזון גשמי כי אם זיו התורה,
איך תקיים את הגוף עמה ,ותחת זאת היה
מקום להרפות אדם מן התורה .על כן בא
אלקים להסיר זה מלבו ולנסותו אם
בהסתלק ממנו טענה זו ילך בתורתו וכו',
על כן הראנו יתברך ידו הנפלאה בעוה"ז,
שלחם רוחני יאכל איש גשמי ,שמלאכי
השרת מושללי גוף נהנין ממנו ,ומה גם
למאמר הזוהר )בשלח דף ס"א ע"ב( מגודל
רוממת איכותו ,כי הלא אין מבוא בו לבוא
לחומר ולהתפרנס כו' ,כי זאת היתה
תמיהתם של ישראל באומרם מן הוא,
כלומר ומה יושיענו זה לפרנס החומר ,כי
על כן היו אוכלין ולא מוציאין ,כי רוחני
מאד היה ,ואיך היו נזונין ,אך הוי אומר כי
כלחם מן הארץ המפרנס הגוף ומתפשט
גם אל הנפש לקיימה בו ,כן המן היה
מפרנס הנפש הדומה לה וממנה יתפשט
אל הגוף כו' ,ומזה יראו וכן יעשו היקש
לומר כי כן יבורך ויתקיים חומרו אגב נפשו
בו ע"י התורה ,והוא מאמר הכתוב אצלינו
באומרו ויענך וירעיבך כו' למען הודיעך
וכו' ,והוא כי מאכל רוחני לא יפרנס איש
גשמי ,ומה גם איש רעבתן שלחם לא אכל
כל היום ההוא ,שצריך מזון גשמי יהיה
למלא בטנו כי ירעב ,משא"כ בדבר רוחני
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שאדרבה יתעלף בו אז יותר ,עם כל זה אף
ששתים היו לך ,א' שויענך בטורח הדרך,
וירעיבך שלחם לא אכלת כל היום ההוא,
שהיית צריך לחם חלב חטים ישביעך,
ובשר שור של פטם להחזיק חומרך,
ואדרבה ויאכילך את המן הרוחני ,ולמה
עושה כן הוא יתברך ,ולא נתן פסת בר
בארץ ,הלא הוא למען הודיעך כי לא על
הלחם לבדו יחיה האדם ,הזן את החומר
שיתפשט אל הנפש ,כי אם גם על כל
מוצא פי ה' ,ככל התורה שיצאה מפיו
יתברך ,יחיה האדם ,שתחיה הנפש וממנה
יתפשט אל החומר כמן כמדובר ,עכ"ל
האלשיך הנ"ל .וא"כ לפ"ז הרי שפיר היה
צריך המן להיות מתוך הרעב ,לעשות יותר
חיזוק על נסיון התורה כנ"ל על פסוק ]זה[
בעצמו ויענך וירעיבך.
ולפ"ז מתורץ המדרש הנ"ל ,דוודאי בלא
זה הוה אמינא המן היה בזכות
אברהם ,וא"כ צ"ל מחשבה כמעשה דמי
כנ"ל באריכות ,וא"כ ממילא זכור ושמור
בדבור אחד נאמר ,וא"כ הוי סגי בשבת
בהדלקת נר אחד כנ"ל ,אבל השתא דכתיב
ויענך וירעיבך ויאכילך את המן להודיעך כי
על כל מוצא פי ה' יחיה האדם ,וא"כ הרי
המן היה לנסיון התורה כנ"ל באלשיך ,וא"כ
לפ"ז שפיר יש רמז להדלקת נרות בשבת,
נרות דייקא ,דלא סגי בנר אחד) ,וסתם
נרות שתיים( ,דבעינן נגד זכור ושמור כנ"ל,
דמהיכי תיתי נימא דבדבור א' נאמרו ,ואי
דמוכח דמחשבה כמעשה מחמת המן ,זה
אינו דהי' לנסיון התורה ,והא ראייה שהיה
מתוך הרעב כדכתיב ויענך וירעבך וגו'
וכנ"ל באריכות וק"ל וקצרתי.

נפש
לזיכרון

בברכות פרק ג' )כ (:אמר הקב"ה לישראל
ולא אשא פנים לישראל ,שאני
כתבתי )דברים ח' י'( ואכלת ושבעת וברכת,
והם מדקדקים בעצמם עד כזית ועד
כביצה .ודקדקו המפורשים מה מדה כנגד
מדה הוא זה ,נשיאות פנים בשביל דקדוק
כזית וכביצה.

ואמרתי דרך פשוט ,דהנה נראה דכתיב
)במדבר ו' כ"ו( ישא ה' פניו אליך
וישם לך שלום .וגם שם יש לדקדק סמיכות
נתינת שלום לנשיאות פנים.
אבל י"ל עפ"י מה דאיתא במדרש שוחר
טוב )ס"ב ג' עיי"ש ,ועי' אלשיך במדבר כ"ה
י"ב ,וס' צרור החיים ]ברלין תק"ל[ שער א'( על
פסוק )תהלים ל"ח ד'( אין שלום בעצמי מפני
חטאתי ,דהנשמה מתקוטטת תמיד ורוצה
לצאת מגוף האדם ,וזהו אין שלום בעצמי,
ר"ל שאין שלום בעצמי שהנשמה
מתקוטטת תמיד עמי ורוצה לצאת ,וזהו
מפני חטאתי ע"ש )והארכתי בזה במקום
אחר )ראה בית מועד חדר ב' לשבועות(( .וזהו
פירוש הקרא הנ"ל ,ישא ה' פניו אליך ,והיינו
ישא לך פנים וימחול עונותיך כנ"ל דקאי
אנשיאות פנים ,וא"כ ממילא וישם לך שלום
בינך ובין הנשמה ,וקצרתי והבן.
או י"ל כך ,עפ"י מה דאיתא
קשה מזונותיו של אדם כקריעת ים
סוף .וכבר ביאר הזוהר ביאור הדבר )בזוהר
תרומה )דף ק"ע ((.דוודאי לפניו יתברך אין
שום דבר קשה מעצמו ,כי הכל בידו
)פסחים קי"ח א'(

בתי

פרשת כי תצא

כחפצו ורצונו ,אך באשר כל דרכיו משפט,
ובהיות קטרוג מדת הדין למעלה לא ניחא
מלתא קמיה קב"ה לדחותו בקש ולהשיב
פניו ריקם ,וכן גבי קריעת ים סוף היה
קטרוג הללו עובדי עבודה זרה כו' )מדרש
תהלים א'( ,אך מ"מ אותו פרק היה צורך
שעה והכרח בדבר לקרוע ים סוף ,ותלה
הדבר בזכות אבות ,אך באשר לא היה זה
מחיק היושר לפי בחינת שורת הדין
המדוקדק כראוי ,לפיכך היה הדבר קשה
לפניו יתברך בדעתו לכבוש מדת הדין
בחזקה ,ולפיכך היה נראה כדמות עמל
ויגיעה לפניו כאלו אינו עושה ברצון שלם.
וכן הוא בענין המזונות ,שהוא יתברך הוא
הנותן לחם לכל בשר ,אך בהיות רוב
הבריות מלאים חטא ופשע ,ומדת הדין
מקטרג מאוד למעלה ,וצריך לכבוש מדת
הדין בחזקה ,מפני תיקון העולם ,ורחמיו
על כל מעשיו ,לכן הדבר קשה לפניו
יתברך בדעתו לבטל שורת הדין והוא נראה
כדמות עמל ויגיעה ,זהו תוכן דברי הזוהר
הנ"ל .היוצא מדבריו הקדושים ,שקשה
המזונות מחמת קטרוג למעלה על עונות
כנ"ל.

נפש

˙Ê

תו אקדים מה דאיתא ברז"ל ב"מ נ"ט
אמרי אינשי כמשלם שערי מכדא נקיש
ואתי תגרא נקיט ואתי תיגרא בביתא,
שנאמר )תהלים קמ"ז י"ד( השם גבולך שלום
חלב חטים ישביעך) ,וכן פירשו בסמיכות
ונתנה הארץ יבולה ונתתי שלום בארץ
ע"ש(.
)ע"א(

ולפ"ז כל זמן שהוא יתברך אינו נושא
פנים לנו ח"ו ,א"כ קשה המזונות
כנ"ל ,וממילא תגרא נקיט ואתיא כנ"ל .וזהו
פירוש הקרא הנ"ל ישא ה' פניו אליך ,שהוא
יתברך נושא לך פנים ואינו משגיח על
העונות ,וממילא יהיה לך מזונות ,ואז
ממילא וישם לך שלום כנ"ל ,והבן.
אך זה גופא מהיכן נזכה לנשיאת פנים
ויהיה לנו מזונות ,לזה דרשו רז"ל
שפיר שהם מדקדקין במזונות כזית וכביצה
לברך עליהם ,ומשום הכי מדה כנגד מדה
נושא להם פנים הוא יתברך ונותן להם
מזונות ,וקצרתי מאד והבן.
)מה שכתב רבינו לזכרון בכת"י בית המדרש עמ'
-16ב(

פרשת כי תצא
ארבעים יכנו ולא יוסיף

)דברים כ"ה ג'(

איתא במדרש פליאה וז"ל שאלו תלמידים
את רבי מנא לן הא דתנינן )אבות פ"ה

משנה כ"א( בן שלש עשרה למצוה ,אמר להם
זהו שאמר הכתוב ארבעים יכנו ולא יוסיף.
אמרו לו וכי יש כח ביד חכמים לעקור דבר
מן התורה ,אמר להם חמורים דברי סופרים

˙Á

בתי

פרשת כי תצא

יותר מדברי תורה )עירובין כ"א ,:שהש"ר א' ,י"ז(.
אמרו לו מפני מה אמרו )שבת ע"ג (.אבות
מלאכות ארבעים חסר אחת ,אמר להם זה
שאמר הכתוב )שמות כ"ד ,י"ח( ויהי משה בהר
ארבעים יום וארבעים לילה .אמרו לו א"כ
האיך כתיב )בראשית כ"ה ,כ'( ויהי יצחק ]בן
ארבעים שנה[ בקחתו את רבקה ,אמר להם
זה שאמר הכתוב )בראשית ז' ,י"ז( ויהי
]ה[מבול ארבעים יום ]על הארץ[ וגו' ,עכ"ל
)הובא בספר כתונת פסים דרוש לשבועות
ע"ש( .והנה המאמר זה תמוה מרישא
לסיפא ,וכל הרואה משתומם על התראה.

ונ"ל לבארו עפ"י הדרוש היטב ,דהנה
שאלתם ראשונה ותשובת רבי הוא
פשוט עפ"י דברי חדושי אגדות )מהרש"א(
בבבא מציעא פ' השוכר את הפועלים
)פ"ה (:אפקהו לאליהו ומחיוהו שתין פולסין
דנורא ,ובמס' חגיגה )ט"ו (.במט"ט דאפקוהו
ומחויהו שתין פולסין דנורא ,בתוס' שם
ג"כ )ל"מ זה בתוספות ,לא בב"מ ולא בחגיגה .פירוש
זה איתא בפי' רבינו בחיי בפרשתן( ,דהענין הוא
דמלקות של מעלה הוא ס' ,ולכן מבן
עשרים ומעלה הוי בר עונשין בבי"ד של
מעלה דהוא שליש ממלקות ,דאין לוקין
אלא מכות הראוי להשתלש )מכות כ"ב ,(.וכן
מכות של מטה הוי ל"ט ,ולכך בן י"ג הוי
בר עונשין בבי"ד שלמטה ,והיינו נמי שליש
מל"ט ע"ש .והנה זהו דווקא אי אמרינן
דאין לוקין רק ל"ט ,וארבעים יכנו היינו
סמוך לארבעים כדאיתא במס' מכות )כ"ב,(:
אבל אי פירוש הפסוק ארבעים יכנו הוא
כפשוטא ארבעים ממש ,ולא אתי רבנן
ובצרי להו חדא ,א"כ השליש הוא יותר

נפש

מי"ג ,ואין טעם לי"ג בר מצוה דווקא.
וא"כ בזה ממילא מבואר תחלת המאמר
הנ"ל ,דשאלו לרבי מנין לשלש עשרה
בר מצוה ,והיינו למה לא כבן כ' כמו בבי"ד
שלמעלה ,והשיב זהו שאמר הכתוב ארבעים
יכנו ,וכמ"ש תוס' הנ"ל )צ"ל מהרש"א( די"ג
הוי שליש ממלקות דלמטה כנ"ל .ולפ"ז
הוכיחו לעצמם דעל כרחך מלקות דלמטה
הם ל"ט ,ואף דכתיב ארבעים ,אתי רבנן
ובצרי להו חדא ,ומשום הכי שפיר שאלו
וכי יש כח ביד חכמים לעקור דבר מן התורה,
דהא פשוטא של מקרא ארבעים דווקא
משמע.

*
אמר להם חמורים דברי סופרים יותר מדברי
תורה ,ולכן שפיר יש להם כח לעקור
דבר מן התורה ,אמרו לו א"כ האיך אמרו
אבות מלאכות ארבעים חסר אחת .ואפרש
שיחתי ,דהנה איתא בספר מעשי ה'
להגאון מהר"א ז"ל  ,מה שאמרו חז"ל
חמורים דברי סופרים יותר מדברי תורה,
סמך וראיה לזה מדהשווה כבודם לכבוד
המקום יתברך ,כדדרשינן את ה' אלהיך
תירא )דברים י' ,כ'( לרבות תלמידי חכמים
)פסחים כ"ב ,.ב"ק מ"א ,:קדושין נ"ז (.ע"ש .והנה
אי דרשינן זה את הנאמר הכא את ה'
אלהיך וגו' ,ממילא מכל שכן דדרשינן שאר
אתין שבתורה ,דהא במס' ב"ק )שם( ובפ"ב
דקדושין )שם( מצינו )ר'( שמעון ]העמסוני[
דריש כל אתין שבתורה ולא דריש את זה
ע"ש ,וא"כ מכל שכן אי דדרשינן זה את
דכתיב גבי ה' ,מכל שכן דדרשינן שאר
אתין שבתורה.

בתי

פרשת כי תצא

תו אקדים מה דאיתא בספר מטה אהרן
בהגדה דפיסחא ,על מאמר אלו נתן לנו
את השבת ולא קרבנו לפני הר סיני דיינו,
דר"ל עפ"י מה דאיתא בשל"ה )מסכת שבת
חלק נר מצוה אות ס"ה( שמשום הכי יש ל"ט
מלאכות האסורות בשבת ,דמחמת שבת
נפסק זוהמת הנחש ,ולכך איכא ל"ט
מלאכות נגד ל"ט קללות שנתקללו אדם
וחוה ונחש ,א"כ מחמת שבת שניתנה
במרה כבר נפסק זוהמת הנחש .ואיתא
במדרש )עי' כעי"ז שבת דף קמ"ה :וכ"ה בילק"ש
בראשית רמז ק"ל ועוד( בכפיית הר סיני נפסק
זוהמת הנחש .וא"כ שפיר אמר אלו נתן לנו
את השבת ולא קרבנו לפני הר סיני דיינו,
כיון דכבר נפסק זוהמת הנחש מחמת שבת
שניתנה במרה ,ע"ש באריכות .אך כל זה
לדעת המדרש שמחמת כפיית הר סיני היה
נפסק זוהמת הנחש ,אבל לפי מה דאיתא
בגמ' במס' שבת )פ"ח (.ויתיצבו בתחתית
ההר )שמות י"ט ,י"ז( ,מלמד שכפה עליהם הר
כגיגית ואמר אם תקבלון אורייתא מוטב
ואם לאו שם תהא קבורתכם ע"ש ,א"כ
שפיר י"ל דמחמת שבת נפסק זוהמת
הנחש ,ושפיר יש ל"ט מלאכות נגד ל"ט
קללות כנ"ל .אך על דרש גמ' הנ"ל הקשה
האמרי שפר למה צריך לכוף עליהם הר
כגיגית בשעת מתן תורה ,הלא כבר התנה
תנאי במעשה בראשית ,כדכתיב )בראשית א',
ל"א( יום השישי בה"א נוספת אם תקבלון
חמשה חומשי תורה מוטב ואם לאו תחזור
העולם לתוהו ובוהו כדפירש"י פ' בראשית
ע"ש )ובגמ' שבת הנ"ל( .אמנם מצינו עוד
פירוש ברש"י שם )כ"ה במדרש ב"ר ט' ,י"ד,
ועיין רש"י בפסוק שלאחריו( ,יום השישי בה"א
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נוספת מלמד שמוסיפין מחול על הקודש
ע"ש.
תו אקדים מה דאיתא במדרש
טוב פ' יתרו סי' ח'( לימוד אחר על
מוסיפין מחול על הקודש ,והיינו דכתיב
)שמות כ' ,ח'( זכור את יום השבת לקדשו,
את הוא ריבוי מלמד שמוסיפין מחול על
הקודש ע"ש .ולפ"ז כיון דרבי השיב
לתלמידים במאמר הנ"ל חמורים דברי
סופרים יותר מדברי תורה ,והיינו על כרחך
צ"ל דדרשינן את ה' אלהיך תירא לרבות
תלמידי חכמים כנ"ל במעשי ה' ,וא"כ מכל
שכן דדרשינן שאר אתין שבתורה ,וא"כ
לפ"ז הרי מוכח כבר דמוסיפין מחול אל
הקודש מזכור את יום השבת לקדשו כנ"ל,
וא"כ למה לי ה"א נוספת יום השישי ,וצ"ל
כפירוש ראשון של רש"י הנ"ל דתנאי
התנה במעשה בראשית אם תקבלו
אורייתא מוטב כו' כנ"ל ,ולפ"ז ממילא למה
צריך כפיית ההר במתן תורה ,וצ"ל כדי
להפסיק זוהמת הנחש כנ"ל ,ולפ"ז שפיר
שאלו למה אמרו אבות מלאכות ארבעים
חסר אחת ,לא פחות ולא יותר דווקא,
דליכא למימר ל"ט מלאכות דווקא הם
כנגד ל"ט קללות שנתקללו אדם וחוה
ונחש ,דמחמת שבת נפסק זוהמת הנחש,
קשה הא לא נפסק זוהמת הנחש רק
בשעת כפיית ההר ולא מקודם ,כנ"ל
באריכות.
)מדרש לקח

וע"ז השיב להם רבי זהו שאמר הכתוב ויהי
משה בהר ארבעים יום וארבעים לילה,
דהנה איתא באלשיך ז"ל )שמות ל"א י"ח(

˙È
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משום הכי היה משה בהר ארבעים יום
דווקא ,כדי שיזדכך החומר ונעשה רוחני
לקבל הלוחות מאת ה' ב"ה ,וכמו שיצירת
החומר נעשה בארבעים יום כנודע ,כמו כן
היה צריך להיפך מ"ם יום להזדכך חומרו,
ע"ש בפ' כי תשא .ועפ"ז איתא בספר בגדי
אהרן סדר משפטים ,על הסמיכות ויהי
משה בהר ארבעים יום וגו' לפרשת ויקחו
לי תרומה מאת כל אשר ידבנו לבו וגו',
עפ"י מה דאיתא בספר צרור המור )פ' כי
תשא ד"ה ויאמר אליהם אהרן פרקו( הענין ,שלא
עשו את העגל ,אלא שלא בקשו אלא
מנהיג ,שטעו בזה ,שהיה תמיה גדולה להם
שבושש משה מלבוא ,וסברו שמא נעשה
חומר דק רוחני ולא יבוא עוד אליהם ,לכך
בקשו במקום משה מנהיג אחר ,וזהו
שאמר הכתוב ויהי משה בהר ארבעים יום
וגו' ,וסברו שמא נעשה חומר דק רוחני,
ממילא לא בקשו אלא מנהיג ,משום הכי
ויקחו לי תרומה מאת כל אשר ידבנו לבו,
בתורת נדבה ,ולא כדעת המדרש )שמו"ר
נ"א ,ח'( שיביא זהב שבמשכן ויכפר על זהב
שבעגל ,א"כ קשיא למה נאמר אשר ידבנו
לבו דמשמע שאינו אלא נדבה ,ע"ש
באריכות.
תו אקדים מה דאיתא בגמ' דשבת פרק
במה טומנין )מ"ט (:הנהו ל"ט מלאכות
כנגד מי ,כנגד מלאכה ומלאכתו שבתורה,
ואמרינן התם די"ל הא דכתיב )שמות ל"ו ,ז'(
והמלאכה היתה דים ,לא קאי אלא על
הבאה ולא על מלאכה ממש ,ופירש"י והא
דקרי ליה מלאכה ,שאף מלאכת הבאה קרי
מלאכה .וכתב בספר מטה אהרן דכל זה
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אם נדבת המשכן היה לכפר על מעשה
העגל ,א"כ שפיר הוי פעולה בהבאתן נדבה
למשכן ,שעשו פעולה בזה לכפר על
מעשה עגל ,וא"כ שפיר קרי להבאה
מלאכה ,אבל לא מלאכה ממש ,אבל אם
נאמר דלא היתה אלא נדבה בעלמא ולא
עשו שום פעולה בזו הבאה ,אז על כרחך
והמלאכה היתה דים קאי על מלאכה ממש,
ע"ש היטב.
ולפ"ז כיון תלמידים דרבי שאלו מפני מה
אמרו אבות מלאכות ארבעים חסר
אחת ,דליכא למימר דהוי נגד ל"ט קללות
שנתקללו אדם וחוה ונחש וכנ"ל באריכות,
וקשה הא י"ל ל"ט מלאכות כנגד מלאכה
ומלאכתו שבתורה ,וצ"ל דהם סברי
והמלאכה היתה דים לא הוי ממנינא ,דקאי
על הבאה כפירש"י הנ"ל ,וא"כ חסר אחת.
ומשום הכי השיב להם רבי זהו שאמר
הכתוב ויהי משה בהר ארבעים יום וגו',
והיינו כדי שיזדכך חומרו ונעשה חומר דק
רוחני וכמ"ש האלשיך הנ"ל ,וא"כ לפ"ז הרי
לא חטאו בעגל ,דלא בקשו אלא מנהיג
במקום משה ,דסברו כיון שנעשה חומר דק
רוחני שוב לא יבוא אליהם כמ"ש צרור
המור הנ"ל ,וא"כ לפ"ז הרי לא עשו שום
פעולה בנדבת הבאת למשכן ,וא"כ לפ"ז
אמאי קרייה מלאכה ,אלא ודאי צ"ל
והמלאכה היתה דים קאי על מלאכה ממש,
וא"כ גם והמלאכה היתה דים ממנינא הוי,
ושפיר איכא ל"ט מלאכות נגד מלאכה
ומלאכתו שבתורה ,ושפיר אמרו אבות
מלאכות ארבעים חסר אחת.

*
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אמנם ע"ז שפיר שאלו האיך כתיב ויהי
יצחק ]בן ארבעים שנה[ בקחתו את
רבקה ,דהנה י"ל וודאי גם התלמידים אסקו
אדעתיהו דוהמלאכה היתה דים ממנינא
הוא ,אך אעפ"כ שפיר שאלו אמאי אמרו
אבות מלאכות ארבעים חסר אחת ,הא
ארבעים הוי ,דהנה באמת שם בשבת
אמרינן אי והמלאכה היתה דים לאו
ממנינא הוא ואיכא ל"ט מלאכות בתורה,
או אי גם והמלאכה היתה דים ממנינא הוא,
צ"ל ויבוא יוסף לעשות מלאכתו )בראשית
ל"ט ,י"א( לאו ממנינא הוא ,שנכנס לעשות
צרכיו ,ע"ש.

והנה זה תליא בזה ,דהנה במדרש הנעלם
)זו"ח פ' וישב דף מ"ט (.איתא דגלות
מצרים היה מחמת מכירת יוסף ,ועשרה
שבטים מכרוהו על כ"ב שנים ,עשרה
פעמים כ"ב הרי ר"ך שנים ,ועשרה שנים
נחסרו עבור שמתו בארץ הטומאה ועדיין
נשאר רד"ו שנה ,ומשום הכי היו רד"ו
שנים במצרים ע"ש .והנה בשם המקובלים
)עיין זוהר ח"ב דף ל"ג ,מדבר קדמות אות ק' י"ג(

כתבו המפורשים

)עמודיה שבעה עמוד פחד

יצחק; כתונת פסים הגש"פ על פיסקא על אחת כו"ג,

ועל חד גדיא בשם המגלה עמוקות( הא דהיו רד"ו
שנה במצרים ,בשביל שנקרב איל במקומו
של יצחק ולא נקרב יצחק בעצמו ,וזהו כי
ביצחק יקרא לך זרע )בראשית כ"א ,י"ב( ,כמנין
ביצח"ק דהוא רד"ו ,יקרא לך מקרא
במצרים שיהיו שמה רד"ו שנה ע"ש.
והנה שני תירוצים הנ"ל תליא במה דאיתא
במדרש )עי' סוטה ל"ו (:שיוסף היה

נפש

˙‡È

רוצה לשכב עם אשת פוטיפר ,אך בא לו
דיוקנו של אביו כו' ונעץ עשרה צפרניו
בקרקע ויצא זרע מבין עשרה צפרניו כו',
ומשום הכי היה יוסף עשר שנים בבית
אסורים ,נגד עשר אצבעותו שיצא ממנו
זרע ע"ש .ולפ"ז ממילא יוסף בעצמו גרם
לעצמו עשר שנים ,וא"כ לא גרמו לו
השבטים רק י"ב שנים ,ועשרה פעמים י"ב
הרי ק"ך שנים ,ועשרה נחסרו בעבור שמתו
בארץ הטומאה וא"כ לא נשאר רק ק"י
שנים ,וקשה א"כ אמאי היו רד"ו שנים
במצרים .אבל אי אמרינן כאידך טעם הנ"ל
מחמת שלא נקרב יצחק ,שפיר היה רד"ו
דווקא וכנ"ל .אמנם לפי מה דאיתא בפירקי
דרבי אליעזר )עי' פרק ל"א( דפרחה נשמתו
של יצחק באיל ע"ש ,וא"כ שפיר נקרב
יצחק ,וא"כ הדרא הקושיא לדוכתיה למה
היו רד"ו שנה במצרים .וצ"ל דיוסף לא
חטא כלל ,וא"כ השבטים גרמו לו ק"ך
שנים כנ"ל ,ושפיר היו רד"ו בשביל זה
במצרים וכנ"ל.
תו אקדים מה דאיתא בזוהר

)עי' ליקו"ת פ'

וירא ,ופ' חיי שרה עה"פ מה' יצא הדבר( למה
המתין יצחק כ"כ שלא נשא אשה עד
ארבעים שנה ,ולא קודם לכן ,היינו משום
שהיה לו נשמתא דנוקבא ולא היה ראוי
להנשא ,ובשעת עקידה פרחה ממנו נשמתו
ונכנס לו אז נשמת דדוכרא ,ומשום הכי אז
לקח את רבקה ע"ש באריכות .ולכאורה
קשה כיון דבאמת פרחה נשמתה של
יצחק ,א"כ למה היה צריך להקריב את
האיל ,וצ"ל כמ"ש פרקי דרבי אליעזר הנ"ל
דנשמתו פרחה באיל וכנ"ל ,ובזה שפיר
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נקרב יצחק בעצמו .ולפ"ז זהו ששאלו
לרבי ,כיון שהשיב להם הני ל"ט מלאכות
הם כנגד ל"ט מלאכה שבתורה ,והמלאכה
היתה דים ממנינא הוי כנ"ל ,וצ"ל לפ"ז על
כרחך ויבא יוסף לעשות מלאכתו לאו
ממנינא רק לעשות צרכיו נכנס ,וקשה הא
באמת לא עשה כלום עם אשת פוטיפר,
וצ"ל כדעת המדרש הנ"ל דביקש לעשות
אך כיון שבא לו דיוקנו של אביו יצא הזרע
מבין עשר אצבעותיו כנ"ל ,ולפ"ז קשה
למה היו רד"ו שנה במצרים לא פחות ולא
יותר ,וצ"ל מחמת שלא נקרב יצחק כנ"ל
באריכות ,ולפ"ז צ"ל דלא פרחה נשמתו
בשעת עקידה ,ולפ"ז שפיר שאלו והלא
כתיב ויהי יצחק ]בן ארבעים שנה[ בקחתו
את רבקה ,וקשה קושית הזוהר הנ"ל למא
לא נשא מקודם ,אלא ודאי דפרחה נשמתו
באיל כנ"ל וכתירוץ הזוהר הנ"ל ,ולפ"ז הרי
צ"ל שלא חטא יוסף והשבטים גרמו לו
כ"ב שנים כנ"ל ,ומשום הכי היו רד"ו שנה
במצרים כנ"ל באריכות ,וא"כ הרי ויבא
יוסף הביתה לעשות מלאכתו ג"כ ממנינא
כנ"ל ברש"י שם בשבת ,וא"כ הרי הדרא
הקושיא לדוכתיה למה אמרו אבות
מלאכות ארבעים חסר אחת ,הא ארבעים
הם כיון והמלאכה דים וגם ויבא יוסף
לעשות מלאכתו ממנינא הם כנ"ל ,וקצרתי
מאד מאד ודי למבין.
וע"ז השיב להם זהו שאמר הכתוב ויהי
]ה[מבול ארבעים יום ]על הארץ[ וגו',
דהנה עוד תירצו המפורשים דמשום הכי
היו רד"ו שנה לא יותר ולא פחות ,כי גלות
מצרים היה מחמת במה אדע )עי' נדרים
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ל"ב ,(.והיה באמת להיות ארבע מאות שנה
כדכתיב )בראשית ט"ו ,י"ג( ועבדום ועינו אותם
ארבע מאות שנה וגו' ,אך הקושי שעבוד
שהיה השלים הזמן ע"ש בזרע ברך שני פ'
שמות מזה .אך ע"ז קשה קושיא אחרת,
דהנה הפרשת דרכים בדרך מצרים )דרוש
ה'( הקשה למה נענשו המצרים במיתה
וממון ,הלא קיי"ל )כתובות ל"ה (.קם ליה
בדרבה מיניה ואפי' בעכו"ם כמ"ש תוס'
בע"ז )דף ע"א .ד"ה בן נח( ע"ש .ותירץ הגאון
אדוני אבי נ"י עפ"י מ"ש הראב"ד בהלכות
תשובה )פ"ו ה"ה( הא דנענשו המצריים כלל
הא הגזירה כבר נגזר כן מאת ה' ב"ה
ועבדום ועינו אותם וגו' ,ותירץ דנענשו
מחמת שאמרו )שמות ה' ,ב'( מי ה' ,ועוד
תירץ דנענשו מחמת קושי שעבוד שזה לא
היה בכלל הגזירה ע"ש .ולפ"ז י"ל תרווייהו
הן אמת ,מיתה היה מחמת שאמרו מי ה',
וממון היה בשביל קושי שעבוד ששעבדו
בישראל ,וא"כ הוי מיתה לזה ותשלומין
לזה ובזה לא אמרינן קם ליה בדרבה מיניה
ודפח"ח .ולפ"ז ממילא תו ליכא למימר
דקושי שעבוד היה להשלמת הזמן ,א"כ
הרי גם קושי שעבוד בכלל גזירה של ארבע
מאות שנה שנה הי' ,וקשה קושית פרשת
דרכים הנ"ל למה נידונו במיתה וממון,
דליכא למימר דהוי מיתה לזה ותשלומין
לזה ,הא על קושי שעבוד לא היה שייך
עונש כלל כקושיית הראב"ד דהיה בכלל
גזירה כנ"ל.
אך באמת הפרשת דרכים שם תירץ דהיה
מיתה בידי שמים ,ובמיתה בידי שמים
לא אמרינן קם ליה בדרבה מיניה ע"ש.

בתי
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והנה אקדים עוד מ"ש הנחלת בנימין מצוה
נ' סי' ב' ג' ,הא דמיתה בידי שמים לא
אמרינן קם ליה בדרבה מיניה ,היינו משום
דאז מהני תשובה ולא הוי כגברא קטילא,
משא"כ במיתה בידי אדם לא מהני תשובה
ע"ז ,א"כ ממילא מעת עשותו חיוב מיתה
הוי כגברא קטילא ונפלו נכסי קמי יתמי,
ושוב לא צריכין היורשים לשלם מה שהזיק
אביהם ,וכתב שם לפ"ז בבן נח דלא מהני
תשובה א"כ אפילו מיתה בידי שמים
אמרינן קם ליה בדרבה מיניה ע"ש.
תו אקדים בפ' נח כתיב מתחלה
ז' ,י"ב( ויהי הגשם וגו' ,והדר כתיב )שם
י"ז( ויהי המבול וגו' ,ופירש"י שם )פסוק י"ב(
מתחלה ירדו גשמי ברכה אולי יחזרו
בתשובה ואח"כ בא המבול ,ומשום הכי
כתיב בתריה ויהי המבול על הארץ ע"ש.

)בראשית

נפש
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ולפ"ז זהו שהשיב זהו שאמר הכתוב ויהי
המבול וגו' ,וקשה למה כתיב
מקודם גשם וכאן כתיב מבול ,וצ"ל
מעיקרא ירדו גשמי ברכה אולי יחזרו
בתשובה כנ"ל ,וא"כ לפ"ז מוכח בבן נח נמי
מהני תשובה כמובן ,ולפ"ז שפיר גם בבן
נח לא אמרינן קם ליה בדרבה מיניה
במיתה בידי שמים ,וא"כ י"ל שפיר מחמת
במה אדע היה גלות מצרים ,ואפילו הכי לא
היו רק רד"ו שנה דקושי שעבוד היה
משלים כנ"ל ,ואפילו הכי לא קשיא מידי
קושית פרשת דרכים הנ"ל ,די"ל כתירוצו
דמיתה בידי שמים הוי ולא אמרינן קם ליה
בדרבה מיניה כנ"ל ,ולפ"ז שפיר י"ל ויבא
יוסף לעשות מלאכתו לאו ממנינא הוא,
וא"כ שפיר אמרו אבות מלאכות ארבעים
חסר אחת דווקא ,ודו"ק וקצרתי מאד
מאד.

פרשת כי תבא
איתא במדרש
ושמחת בכל הטוב ,אין טוב אלא
תורה ,לפיכך הזהיר משה לישראל )דברים י"ד,
כ"ב( עשר תעשר עכ"ל .והוא תמוה.
)ילק"ש פ' ראה רמז תתצ"ב(

ונ"ל לבאר ,רק בהקדים אציג עמדי עוד
מדרש תמוה )רבה פ' נצבים ח' ,ב'( וז"ל,
אמר הקדוש ברוך הוא לישראל לא לרעתכם
נתתי לכם את התורה אלא לטובתכם שהרי
המלאכים נתאוו לה עכ"ל .והוא תמוה,

)ועיין מה שכתבתי כבר על זה בפרשת
תרומה(.

ונראה לי לבאר על פי מה דאיתא בספר
עיון יעקב במסכת ברכות )ז',(.
דאיתא התם אמר רבי זירא כו' בא וראה
שלא כמדת הקב"ה מדת בשר ודם ,מדת
בשר ודם אדם מוכר חפץ לחבירו מוכר
עצב ולוקח שמח ,אבל הקב"ה אינו כן ,נתן
להם תורה לישראל ושמח וכו' .וכתב העיון
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יעקב הנ"ל ,זהו הטעות חלילה שיעלה חס
ושלום על דעת האדם שהתורה ניתן
לרעה ,דאם לא כן אמאי שמח הקב"ה
דהוא המוכר אם לא מפני רעתה מכר
)ע"ש לענינו על מדרש הנ"ל(.

נפש

ט"ו( איתא ביזת מצרים היה שכר הענקה,
שנאמר )דברים ט"ו ,י"ד( הענק תעניק לו ]וגו'[
וזכרת כי עבד היית בארץ מצרים ,ר"ל
כשם שעבד היית במצרים והענקתי לך,
כמו כן גם הענק תעניק לו ע"ש ובפירש"י
בפרשת ראה )שם פסוק ט"ו( .אך המפרשים
כתבו ,כל זה אי היה להם דין עבד עברי אז
שפיר שייך להם הענקה ,משא"כ אי היה
להם דין עבד כנעני ,ובעבד כנעני אין להם
הענקה ע"ש.

אמנם לעיל בפרשת תרומה כתבתי דעל
כרחך יש הוכחה דלאו מפני רעתה
מכר ,דאיתא במדרש רבה פ' תרומה )ל"ג,
א'( ויקחו לי תרומה )שמות כ"ה ,ב'( ,יש לך
מקח שמוכרו נמכר עמו ,אמר הקב"ה
לישראל מכרתי לכם התורה כביכול
נמכרתי עמה שנאמר ויקחו לי תרומה,
משל למלך שהיה לו בת יחידה בא אחד
מן המלכים ונטלה ,ביקש לילך אל ארצו
וליטול את אשתו ,אמר לו בתי שנתתי לך
יחידית היא ,לפרוש ממנה איני יכול ,לומר
לך אל תטלוה איני יכול דאשתך היא ,אלא
זו טובה עשה לי כל מקום שאתה הולך
קיטון עשה לי שאיני יכול להניח את בתי,
כך אמר הקב"ה לישראל נתתי לכם את
התורה ,לפרוש ממנה איני יכול ,לומר לך
אל תטלוה איני יכול ,אלא בכל מקום
שאתם הולכים בית עשו לי שאדור בתוכו
שנאמר )שם ח'( ועשו לי מקדש וגו' עכ"ל.
ולפ"ז ממילא כיון דכתיב ויקחו לי תרומה,
היינו שכביכול נמכר עמה שקשה לפרוש
ממנה כנ"ל ,ממילא על כרחך לאו מפני
רעתה מכר.

והנה לכאורה מוכח שדין עבד עברי היה
להם ,דהנה המפורשים כתבו בשם
פרקי דרבי אליעזר )פרק מ"ז( משום הכי לא
היו ישראל במצרים רק רד"ו שנה מיום
ביאת יעקב ,היינו משום דשעבדו בהם גם
בלילות ,ועבד עברי אינו עובד אלא ביום
)מס' עבדים פ"ב מ"א ,ועיין קידושין ט"ו ,(.ואם כן
היה הלילה להשלמה ,והוי ת"ל שנה
במצרים ע"ש .ואם כן ממילא מוכח שדין
עבד עברי היה להם ,ואם כן היה שייך להם
ביזת מצרים מחמת שכר הענקה ,ואם כן
מאי ויקחו לי תרומה ,דליכא למימר לי
משלי זהו ביזת מצרים ,דהא היה מגיע
להם מן הדין ביזת מצרים בשכר הענקה
כנ"ל בספרי ,אלא וודאי צריך לומר ויקחו
לי תרומה כביכול נמכר עמה דקשה
לפרוש מהתורה ,ואם כן מוכח דלאו מפני
רעתה מכר התורה כנ"ל באריכות.

אמנם מצינו פירש אחר על ויקחו לי
תרומה ,והיינו לי משלי מביזת
מצרים ,כדאיתא במדרש תנחומא )פ' תרומה
סי' ה'( ע"ש .אך בספרי )פ' ראה פיסקא ק"כ,

אך מצינו במפורשים
תירוץ אחר
בשם הזוהר
להשלמת הזמן ,והיינו דגם המלאכים היו
במצרים וכדכתיב )שמות י"ב מ"א( בעצם
)בגדי אהרן פ' וארא(

)ל"מ(

בתי
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היום הזה יצאו צבאות ה' ממצרים וגו',
ואם כן לפ"ז לא מוכח דהיה להם דין עבד
עברי ,ולא היה שייך להם הענקה ,ושפיר
יש לומר ויקחו לי משלי ביזת מצרים כנ"ל.
אך המפורשים מדחו תירוץ זה ,מהא
דאיתא בגמרא דשבת )פ"ט (.בשעת
מתן תורה אמרו מלאכי השרת תנה הודך
על השמים ומלאכים חמדו לתורה ,השיב
להם משה כתיב )שמות כ' ,ב'( אנכי אשר
הוצאתיך וגו' ,כלום במצרים הייתם ע"ש,
והנה לדברי הזוהר הנ"ל הרי שפיר היו
במצרים ע"ש במפורשים מזה) ,ובספר
שמות הארכתי כבר פעמים מזה(.
ולפי זה מתורץ המדרש הנ"ל לא לרעתכם
נתתי לכם התורה ,רצונו לומר אל
תחשבו באשר אני שמח בנתינת התורה
לכם אם כן ח"ו הוי כמוכר מפני רעתה
כנ"ל ,זה אינו אלא לטובתכם ,ואפילו הכי
אני שמח ,והא ראיה שהרי המלאכים נתאוו
לה ואפילו הכי לא ניתנה להם ,והיינו מפני
כלום במצרים היו ,ולפ"ז מאי היה להשלים
הזמן ,וצ"ל דלילות השלימו כנ"ל בפרקי
דר' אליעזר ,ואם כן צ"ל דדין עבד עברי
היה להם דאינו עובד רק ביום כנ"ל ,ולפי
זה מאי ויקחו לי תרומה ,דליכא למימר לי
משלי ביזת מצרים ,זה אינו דכיון דדין עבד
עברי היה להם במצרים היה מגיע להם מן
הדין ביזת מצרים בשכר הענקה כנ"ל
בספרי ,אלא ודאי צ"ל ויקחו לי כביכול
נמכר עמה כי קשה לפרוש ממנה כנ"ל
במדרש ,ואם כן וודאי אין שום הוה אמינא

נפש

˙ÂË

לומר מפני רעתה מכר ,דהרי גם אחר
המכר קשה לפרוש ממנה ,אלא ודאי
לטובתכם ,כדי שאהיה עמכם בזכות
התורה אשר היא אתכם אז גם אני שוכן
בתוכם ,כי קשה לפרוש ממנה והבן וק"ל.

*
ולפי זה מתורץ מדרש הנ"ל גם כן ,דכבר
נזכר לעיל ויקחו לי יש לפרש כביכול
נמכר עמה וכנ"ל ,ותו י"ל לי משלי מביזת
מצרים כנ"ל ,אך קשה דלמא היה שכר
הענקה כנ"ל ,אך אי ]דין[ עבד עברי היה
להם שפיר יש לומר ששייך להם הענקה
כנ"ל ,וכן י"ל דהא ביזת מצרים צריך להיות
בשכר עבודה .אך המפורשים כתבו כל זה
אי ארץ ישראל מוחזקת מאבותינו ,אבל אי
ארץ ישראל אינה מוחזקת אם כן ארץ
ישראל היה שכר עבודה ,ועיין בסנהדרין
פרק חלק )דף צ"א .בתשובת גביהא בן פסיסא(
מזה .והנה אי ארץ ישראל אינה מוחזקת,
אף שאברהם החזיק בה כדכתיב )בראשית
י"ג ,י"ז( קום התהלך לארכה ולרחבה עיין
בבא בתרא )ק' ,(.וצ"ל דאז קודם מתן
תורה דין בני נח היה להם ,ועכו"ם אינה
קונה בחזקה) ,עיין בזה באריכות בפרשת
דרכים דרך האתרים )דרוש א'( ודרך צדקה
)דרוש י"ז(( ,ואם כן אי ארץ ישראל אינה
מוחזקת צריך לומר דין בני נח היה להם,
ואם כן ממילא היה דין עבד כנעני ולא
שייך להם הענקה כמובן ,וצריך לומר ויקחו
לי כביכול נמכר עמה כי קשה לפרוש
ממנה כנ"ל.

˙ÊË

בתי

פרשת כי תבא

ואיתא בגמרא דבבא בתרא פרק יש נוחלין
)קי"ט (:משום הכי מספקינן ליה אי
ארץ ישראל מוחזקת כמו דכתיב )שמות ו'
ח'( ונתתי לכם מורשה ,ירושה היא לכם
מאבותיכם ,או מורישין ואינן יורשין,
והקשה בעל צדה לדרך והרי הוכרח לומר
ירושה היא להם מדכתיב ונתת לכם
מורשה ,דליכא למימר מורשה פירוש
מורישין ואינן יורשין ,אם כן תורה צוה לנו
משה מורשה )דברים ל"ג ,ד'( נאמר גם כן
הכי ,והלא זה וודאי אינו למימר התם
מורישין ואינן יורשין ,ותירץ דשם דרשינן
)פסחים מ"ט (:מורשה אל תקרי מורשה אלא
מאורסה ע"ש .וכתב הבגדי אהרן בפרשת
בראשית )ד"ה אמרו לי' האי גברא דבעי איתתא(
דלפ"ז אי יש אם למסורת שפיר מוכח
דארץ ישראל מוחזקת ,דהא מורשה כתיב
ולא מאורסה ,אבל אי יש אם למקרא
שפיר יש לומר אל תקרי כו' אלא מאורסה
עיי"ש.
תו אקדים מה דאיתא בספר מטה אהרן
בשם המפורשים פירוש המשנה )אבות
פ"ג מי"ג( מסורת סייג לחכמה )לפנינו הגירסא
לתורה( מעשרות סייג לעושר ,ר"ל בשביל
שמסורת סייג לחכמה ,בשביל זה תראה
שמעשר סייג לעושר ,כי המקרא עשר
תעשר שניהן השי"ן בשמאל ,אבל
המסורת בימין תעשר לשון עשירות ,לזה
אמר בשביל שמסורת סייג לחכמה עי"ז
מעשר סייג לעושר ,כי בשביל המסורת
תוכל לראות ולדרוש עשר בשביל
שתתעשר ,כי המסורת הוא בימין תעשר
לשון עשירות עכ"ל.

נפש

ולפי זה מתורץ המדרש הנ"ל ושמחת בכל
הטוב אין טוב אלא תורה ,אך פן
תאמר האיך אפשר לשמוח בתורה הא
המוכר דהיינו הקב"ה שמח בה ,ואם כן ח"ו
תעלה על דעתך שבוודאי מפני רעתה מכר
כנ"ל בעיון יעקב ,ואם כן שמחה מה זה
עושה אשר אנחנו נשמחה בה ,לזה הזהיר
משה לישראל עשר תעשר ,וכפל לשון בזה
ר"ל עשר בשביל שתתעשר כדדרשו רז"ל
)שבת קי"ט ,(.ולפ"ז מוכח דדרשינן מסורת
כנ"ל ,דהקרי הוא השין בשמאל ולאו לשון
עשירות הוא כנ"ל ,אלא ודאי דרשינן
מסורת ,ולפ"ז על כרחך מוכח דארץ
ישראל מוחזקת דכתיב ונתתי לכם מורשה
היינו ירושה לכם מאבותיכם ,דליכא למימר
מורישין ואין יורשין אם כן תורה צוה לנו
]משה[ מורשה מאי דרשו כקושית צדה
לדרך הנ"ל ,ותירוצו לא שייך אל תיקרי
]מורשה[ אלא מאורסה ,קשה הא דרשינן
נמי מסורת כנ"ל ,אלא ודאי צ"ל ארץ
ישראל מוחזקת ,ושפיר לישנא מורשה הוי
ירושה להם שיורשין גם הם ,כמו גבי תורה
צוה לנו מורשה .ולפ"ז ממילא צ"ל דדין
ישראל היה להם קודם מתן תורה ,דעכו"ם
אינו קונה בחזקה ,וא"כ ממילא היו עבד
עברי ושייך להם הענקה ,וגם כיון ארץ
ישראל מוחזקת היה מאברהם לא היה
להם שכר עבודה כלל רק ביזת מצרים,
)עיין סנהדרין פרק חלק )צ"א (.גבי
אלכסנדרי( ,וא"כ לפי זה מאי ויקחו לי
תרומה ,דליכא למימר לי משלי זהו ביזת
מצרים ,קשה הא שלהם היה משכר עבודה
ושכר הענקה כנ"ל ,אלא ודאי צ"ל ויקחו לי
כביכול נמכר עמה כי קשה לפרוש

בתי

פרשת וילך

מהתורה ,ואם כן ממילא תו לא תוכל לומר
מפני רעתה מכר כנ"ל באריכות ,אלא
לטובתכם להיות שוכן בתוכם מחמת
התורה כי קשה לפרוש ממנה ,ומשום הכי

נפש

˙ÊÈ

שפיר ושמחת בכל הטוב אין טוב אלא
תורה ,דלא היה רק לטובתכם לשכון
שכינתו בתוככם מחמת זכות התורה ,כי
קשה לפרוש ממנה כנ"ל באריכות ,ודו"ק.

פרשת וילך
במדרש רבה סדר זו )דב"ר ט' א'( וז"ל ,הן
קרבו ימיך למות ,הלכה אדם
מישראל מי שמתו מוטל לפניו מה שיהא
מותר להתפלל ,כך שנו חכמים מי שמתו
מוטל לפניו פטור מקריאת שמע ומתפלה
עכ"ל .ויש לדקדק האיך תלוי שאלה זו
בקרא הן קרבו ימיך למות.

ונראה לי לתרץ דהנה הזוהר

)עי' פע"ח שער

מנחה ומעריב פ"ד ,ושעה"כ דף מ"ב(:

מקשה למה תפלת ערבית רשות ,הא יעקב
היה בחיר שבאבות )ב"ר ע"ו ,א'( ,ואם כן
מהיכי תיתי יהיה תפלת ערבית רשות ,הלא
יעקב תיקן תפלת ערבית )ברכות כ"ו .(:והנה
בברכת שמואל )פ' וארא בהגה"ה מבן המחבר
ז"ל( איתא תירוץ על זה על פי מה שכתב
הרמב"ן )בס' הבטחון( משום הכי תיקנו
האבות תפלות ,כדי שיהיו שפתותיהם
דובבות בקבר ,וכיון דיעקב לא מת )תענית
ה (:משום הכי תפלת ערבית רשות עיי"ש.
והנה זה גופא אי יעקב לא מת ,היינו דווקא
אי המיתה נגזר בעולם מחמת חטא
אדם הראשון בעץ הדעת ,וכמ"ש העשרה
מאמרות )מאמר צבאות ה' ח"א פי"ט ,עיי"ש .ועיין

כתנות אור פ' שמיני בד"ה גמרא בפ"ק דתענית שכ"כ(

משום הכי יעקב לא מת משום דהיה לו
אחיזה בקנה של אדם הראשון ,ואם כן לא
נהנה מאכילת עץ הדעת ,ומשום הכי לא
מת ,ע"ש בעשרה מאמרות .ואם כן ממילא
להך דעת מ"ד במדרש רבה בראשית )ט'
ה'( והנה טוב מאד זה המות ,וגם בלא חטא
אדם הראשון כבר היה המיתה בעולם) ,רק
דנגזר על אדם הראשון מחמת חטאו למות
קודם זמנו ,וזהו ביום אכלך ממנו מות תמות
ע"ש( ,אם כן מהיכי תיתי נימא דיעקב לא
מת ,ואם כן הדרא קושית הזוהר הנ"ל
לדוכתיה למה תפלת ערבית רשות.
אך כל זה אי תפילת אבות תקנוהו ,אבל
אי אמרינן תפלת כנגד תמידין תקנוהו
כדאיתא בברכות פרק תפלת השחר )כ"ו,(:
אם כן שפיר יש לומר משום הכי תפילת
ערבית רשות ,כיון דאינו רק כנגד איברים
ופדרים שלא נתעכלו ,ע"ש במפורשים
מזה.
תו אקדים עוד מה דאיתא במסכת ברכות
)י"ז (:ריש פרק מי שמתו מוטל לפניו
פטור מלהתפלל ע"ש ,ופירש רש"י היינו

˙ÁÈ

בתי

פרשת וילך

דומיא דחתן דלעיל ]דפטור משום טירדא
דמצוה[ עכ"ל ע"ש .והנה בחתן גופא עיקר
טעם הוא דפטור משום טירדא ואינו יכול
לכוין ע"ש ,ועיין במסכת הנ"ל ברבינו יונה
מה שכתב בשם יש מפורשים ,דהא מי
שמתו מוטל לפניו פטור ,הוא דווקא באלו
מצות דשייך בהו כוונה דהיינו תפלה ,וגם
קריאת שמע דיש קבלת עול מלכות שמים
ע"ש היטב .נמצא למדין מכל הנ"ל ,דאם
תפלה צריכה כוונה אז וודאי מי שמתו
מוטל לפניו פטור מתפלה כיון דלא יכול
לכוין כנ"ל .והנה זה אי תפלה צריכה כוונה
היינו דוקא אי תפלות כנגד תמידין תקנוהו,
וכמו שכתב הטור או"ח סי' צ"ח
שהמחשבה זרה פוסלת בתפלה כמו
בקרבן ,אבל אי תפלות אבות תקנוהו אז
י"ל תפלה אין צריך כוונה ,וכן איתא בהדיא
במפורשים ע"ש.
ועוד אקדים מה דאיתא במדרש סדר זו
)דב"ר ט' ד'( הן קרבו ימיך למות ,מאי
הן ,אמר ר' לוי כך אמר הקב"ה למשה
בחטא של אדם הראשון מתים ,דכתיב ביה
)בראשית ג' כ"ב( הן )האדם( היה כאחד וגו'
עכ"ל ע"ש.
ולפי זה מתורץ המדרש הנ"ל ,דוודאי בלא
זה לא היה שאלה כלל מי שמתו
מוטל לפניו מה שהוא מותר להתפלל ,דיש
לומר דהיה סובר דוודאי פסול מתפלה כיון
דאינו יכול לכוין ,ותפלה על כרחך צריך
כוונה כמו בקרבן כיון דכנגד תמידין
תקנוהו ,דהא ליכא למימר תפלות אבות
תקנוהו ,אם כן קשה קושיא הנ"ל למה
תפילת ערבית רשות ,דהא יעקב דהיה

נפש

בחיר שבאבות תיקן תפילת ערבית כנ"ל.
וליכא למימר דיעקב לא מת ,קשה מהיכי
תיתי נימא כן ,דהיה סובר והנה טוב מאד
זה המות ,ואם כן בלא חטא אדם הראשון
היה המיתה ,ואם כן מהיכי תיתי דיעקב לא
מת כנ"ל באריכות .אבל השתא בהך קרא
הן קרבו ימיך למות ,וקשה מה הן ,וצ"ל כך
אמר ליה בחטא של אדם הראשון מתים
דכתיב ביה הן היה כאחד וגו' כנ"ל ,ולפי
זה על כרחך צ"ל דהמיתה הוא מחמת
חטא אדם הראשון ,דאם לא כן אמאי
דווקא מת משה בחטא של אדם הראשון,
אלא ודאי צ"ל מחמת חטאו נגזר מיתה
בעולם ,ומשום הכי שפיר מת משה ,אף
שלא היה לו חטא לגרום לו מיתה ,אבל
על כל פנים מחמת חטאו של אדם
הראשון שנגזר מיתה בעולם היה גם כן
משה בכלל ,וזה הודיעו הקב"ה שאין
בחטאו מת כי אם בחטא אדם הראשון.
ולפ"ז ממילא שפיר יש לומר דתפלות
אבות תקנוהו ,ואפילו הכי תפלת ערבית
רשות אף שתיקן הוא ערבית ,והיינו כיון
דיעקב לא מת דלא היה נהנה מעץ הדעת
כנ"ל בשם העשרה מאמרות באריכות,
ומשום הכי לא צריך שיהיו שפתותיו
דובבות כנ"ל ,ואם כן שפיר יש לומר תפלה
אין צריך כוונה כנ"ל ,ואם כן שפיר נולד לו
השתא הך שאלה מי שמתו מוטל לפניו אי
פטור מלהתפלל או לא חייב להתפלל
כנ"ל ,וק"ל וקצרתי.

*
ובזה יובן מאמר ירושלמי
ה"ד( תמוה וז"ל ,ר' חייא אמר מיומא

)ברכות פ"ב סוף

בתי

פרשת וילך

לא אכוונית ,יומא חד בעי אכונית ,ואמינא
אנא מאן עייל קמא מלכא ברישא אלקפתא
או ריש גלותא ,ושמואל אמר אנא מנינא
אפרוחים ,ר' אבין אמר אנא מנא דמוסיא וכו'
עכ"ל .והנה המאמר הזה כולו מקשה
מרישא לסיפא כאשר רואה כל הקורא בו.

ועל פי הנ"ל יתורץ היטב דרך דרוש,
ואקדים עוד מה שהקשה השל"ה
)מס' ר"ה תו"א אות צ"ד (.הא אדם הראשון
עשה תשובה מפני מה מת .ואיתא בילקוט
חדש )ערך אדם אות ו'( עבור קושיא ,דבאמת
צריך לומר לולא חטא אדם הראשון גם כן
היה המיתה בעולם ,דהנה טוב מאד זה
המות ע"ש .והנה אנכי כתבתי במקום אחר
על קושיא זו ,כמו דתירץ העשרה מאמרות
)חקור דין ח"א פ"ד( על קושייתו למה נענש
אדם הראשון הא כתיב )איוב ל"ג כ"ט(
פעמיים ושלש יפעל אל עם גבר ,והלא לא
היה רק חטא ראשון ,היינו דקודם מתן
תורה לא היה עדיין זה ע"ש ,כמו כן י"ל
על הא דלא מהני תשובתו ,כיון דקודם
מתן תורה הוי וכמו דלא מהני תשובה לבני
נח.
אך הוא גופא טעמא בעי למה לא מהני
תשובה לבני נח ,אבל יש לומר כמו
שהקשה המפורשים למה מהני תשובה הא
מלך שמחל על כבודו אין כבודו מחול
)קדושין ל"ב ,(:ותירצו אנו קרואים בנים ואב
שמחל על כבודו כבודו מחול ע"ש .ולפי זה
ממילא בבני נח שפיר לא מהני תשובה,
והוא הדין אצל אדם הראשון קודם מתן
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תורה עדיין לא היה קרוא בן) ,ועיין מזה
בפרשת דרכים דרך צדקה מזה( ,ומשום
הכי לא מהני תשובתו.

תו אקדים מה דאיתא בספר נחלת בנימין
)הקדמה( דהסברא חיצונית היא דתפלה
אין צריך כוונה ,עפ"י מה דאיתא במסכת
ראש השנה דף ט"ז ע"ב ,אמר ר' יצחק
שלשה דברים מזכירין עוונותיו של אדם
וחד מנהון עיון תפלה .וכתבו תוספות שם
דהאי עיון תפלה פרושו במתאמץ לכוין
ובטוח שתהא תפלתו נשמעת וכו' ,דאז על
ידי כך מפשפשין במעשיו לומר בטוח הוא
בזכיותיו ונראה מה הם עכ"ל .ואם כן
הסברא נותנת דתפלה אין צריך כוונה ,כדי
שלא לבוא לידי פשפוש במעשיו למעלה,
ע"ש בנחלת בנימין הנ"ל.
עוד אקדים מה דאיתא בספר כתונת פסים
)דרוש לחג הסוכות( על מאמר הנ"ל מאן
עייל קמי מלכא ברישא אלקפתא או ריש
גלותא ,היינו לראות מי שימחול זה נגד זה,
או מלך היינו אלקפתא או ריש גלותא
ימחול ,דאף שהרב שמחל על כבודו כבודו
מחול ,אבל מלך שמחל על כבודו אין
כבודו מחול ,ע"ש באריכות לענינו שם.
ולפי זה יובן דברי ר' חייא הנ"ל מיומא לא
אכוונית ,והיינו מטעם דעיון תפלה
גורמת פשפוש במעשיו ,ואמרתי טוב שלא
לכוין כמ"ש הנחלת בנימין הנ"ל ,יומא חד
בעי אכוונית ,מחמת שעלתה על דעתי
הוכחה שתפלה צריכה כוונה ,דהיה קשה
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לי קושית של"ה הנ"ל ,הא אדם הראשון
עשה תשובה ואמאי מת ,וצריך לומר
דהמיתה היה קודם החטא ,ולפ"ז מפני מה
תפלת ערבית רשות ,דהא יעקב היה בחיר
שבאבות כנ"ל .וליכא למימר דהיה לו
אחיזה באדם הראשון בקנה וא"כ לא מת
כנ"ל ,קשה דהא בלא חטא זה היה המיתה
בעולם כנ"ל .אלא וודאי צריך לומר דתפלה
כנגד תמידין ולאו אבות תקנוהו ,משום הכי
שפיר תפלת ערבית רשות דהוא נגד
אברים ופדרים דלא מעכבי כדאיתא
במפורשים וכנ"ל ,ואם כן ממילא תפלה
צריכה כוונה כמו דמחשבה פוסלת בקרבן
כנ"ל.
אבל שוב אנא אמינא מאן עייל קמי מלכא
ברישא אלקפתא וריש גלותא ,וראיתי
שאף שהרב שמחל על כבודו )אין( כבודו
מחול ,אבל מלך שמחל על כבודו אין
כבודו מחול ,ואם כן שפיר יותר טוב
לעשות כסברא החיצונה שלא לכוין כנ"ל,
די"ל תפלה לאו כנגד תמידין תקנוהו רק
אבות תקנוהו ,והא דתפלת ערבית רשות,
כיון דיעקב לא מת כנ"ל ,ואי קשיא א"כ
צריך לומר דהמיתה היה מחמת אדם
הראשון ,והרי עשה תשובה כנ"ל ,זה אינו,
דמלך שמחל על כבודו אין כבודו מחול
ולא היה מהני תשובתו ,אך ורק לאחר מתן
תורה דאנו קרואים בנים מהני תשובה ולא
קודם לכן וכנ"ל ,וק"ל.

*
ושמואל שפיר אמר מנינא אפרוחים ,דהנה
לכאורה קשה על הנ"ל אי
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תשובה לבני נח לא מהני וכנ"ל ,אם כן
האיך נאמר לאברהם )בראשית ט"ו ט"ו( ואתה
תבוא אל אבותיך בשלום ,ופירש"י שהודיע
אליו שתרח עשה תשובה ,הרי תשובה לא
מהני לבן נח) ,וכן הקשו באמת המפורשים
להך דיעה ע"ש( ,ולזה בא שמואל ומתרץ
מנינא אפרוחים.
רק אקדים לך מה דאיתא בחולין
היו שם ביצים מוזרות פטור מלשלח
שנאמר )דברים כ"ב ו'( והאם רובצת על
האפרוחים או על הביצים ,למה לי פעם
שנית על האפרוחים ,דהרי בראש הפסוק
כתיב כי יקרא קן ציפור לפניך וגו' ביצים
או אפרוחים ,וא"כ לכתוב והאם רובצת
עליהן דקאי אאפרוחים דברישא דקרא,
ולמה לי עוד פעם שנית אפרוחים ,אלא
לאקושי ביצים לאפרוחים מה אפרוחים
]בני[ קיימא אף ביצים בני קיימא פרט
לביצים מוזרות דאי אפשר לצאת מהן
אפרוחים ע"כ.
)קמ"א(.

ועדיין אודיעך מה שכתב הנחלת בנימין
)שם( על גמרא הנ"ל ,לפי מה
שכתב הרמב"ם )מורה נבוכים ג' מ"ח( הטעם
למצוה דשלוח הקן דהואיל ואהבת האם
חומלת על פרי בטנה ,משום הכי צער גדול
הוא לעוף בראותו לקוח ביציו או אפרוחים
שלו ,והואיל והוא אכזריות גדול הזהירה
התורה עליו ,א"כ קשה מאי טעם יש
לאפלוגי בין ביצים מוזרות לשאר ביצים,
אטו תרנגולות אינם חומלות על ביצים
מוזרות ,הלא כולם פרי בטנה .ומשום הכי
כתב הנחלת בנימין שמוכח מגמרא הלזה
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טעם המדרש רבה )דב"ר ו' ה'( וז"ל אמר ר'
חייא אם הציפור שאין לה זכות אבות כו'
בניהם מכפרים ומגינים עליהם שצריך
לשלחם לחפשי ,בני אברהם יצחק ויעקב
שיש להם זכות )כאו"א( ]על אחת כמה
וכמה[ שאם סרח אחד שהוא מכפר עליו.
נשמע מן הדא דהזהירה התורה על שילוח
האם להורתיך דברא מזכה אבא ,ובזכות
הבנים האם יצא לחפשי כו' ,ובמה הראה
התורה דטעם שילוח הקן הוא משום זה,
לכך כתבה התורה שני פעמים אפרוחים,
כדי להקיש ביצים לאפרוחים לפטור ביצים
מוזרות ,ללמד דווקא בנים הגונים מצילין
האבות אבל בנים בלתי הגונים אין מצילין,
שמע מינה דטעמא משום דברא מזכה
אבא ,עכ"ל הנחלת בנימין הנ"ל ע"ש
באריכות.
תו אקדים מה דאיתא במדרש
על פסוק הנ"ל ואתה תבוא אל אבותיך
בשלום ,שהודיעו לו שתרח אביו ג"כ יהיה
לו חלק עולם הבא דברא מזכה אבא ,ע"ש
ביפה תואר ובבגדי אהרן פרשת לך לך.
)ב"ר ל' ד'(

וזהו שאמר שמואל הנ"ל ,מיומא לא
אכונית ,והיינו מטעם הנ"ל דסברא
החיצונה שלא לכוין דעיון תפלה גורם
הזכרת עונותיו כנ"ל ,יומא חד בעי אכונית,
והיינו מחמת שעוררתי בקושיא למה
תפלת ערבית רשות ,וצ"ל כנגד תמידין
תקנוהו ,וא"כ ממילא תפלה צריכה כוונה
כנ"ל באריכות .ואין לומר משום הכי תפלה
ערבית רשות דיעקב תיקן ערבית ויעקב לא
מת כנ"ל ,קשה הא לולי חטא אדם
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הראשון ג"כ היה המיתה ,דהא אם לא כן
קשה הא אדם הראשון עשה תשובה,
וליכא למימר לבני נח לא מהני תשובה,
קשה הא כתיב ואתה תבוא אל אבותך
בשלום שבשרו שתרח אביו עשה תשובה
כנ"ל ,וצריך לומר תשובה שפיר מהני לבני
נח ,וא"כ ממילא צ"ל בלאו חטא אדם
הראשון כבר היה המיתה כנ"ל באריכות,
וא"כ יעקב ג"כ מת ,ושפיר קשה למה
תפלת ערבית רשות ,וצ"ל דכנגד תמידין
תקנוהו כנ"ל באריכות.
לזה אמר תו אבל אנא מנית אפרוחים ,ר"ל
בהא דכתבה תורה שני פעמים
אפרוחים גבי שילוח הקן ,ומזה מוכח דברא
מזכה אבא כנ"ל באריכות ,ולפ"ז שפיר י"ל
לעולם תפלה אין צריך כוונה כסברא
החיצונה ,רק משום הכי תפלת ערבית
רשות אע"ג דיעקב תיקן אותה ולא כנגד
תמידין ,היינו משום דהמיתה היה מחמת
אדם הראשון ,ויעקב לא חטא בחטא זה
ושפיר לא מת כנ"ל באריכות ,ואע"ג דאדם
הראשון עשה תשובה ,י"ל תשובה לבן נח
לא מהני ,והא דכתיב ואתה תבוא וכו',
היינו דבזכות אברהם עצמו בישרו שיהא
לאביו תרח עולם הבא ,כיון דמוכח ברא
מזכה אבא מכח מנין אפרוחים כנ"ל
באריכות וק"ל.

*
ועל זה שפיר מוסיף ר' אבין ואמר מנא
דמוסיא כנ"ל ,דהנה כבר נזכר לעיל
אם המיתה היה מחמת אדם הראשון אז
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שפיר י"ל יעקב לא מת כנ"ל באריכות,
אבל אם בלאו הכי כבר היה המיתה א"כ
מהיכי תיתי נימא יעקב לא מת ,וא"כ שפיר
קשה למה תפלת ערבית רשות ,וצריך
לומר דתפלה כנגד תמידין תקנוהו ושפיר
תפלה צריכה כוונה כנ"ל באריכות.
ולכאורה מוכח דבלאו חטא אדם הראשון
גם כן היה המיתה בעולם .דהנה
כתיב בהתחלת התורה בראשית ברא
אלקים את השמים ואת הארץ ,ומדקדק
במדרש רבה שם )ב"ר א' י"ג( שמים וארץ
מבעי ליה ,דהא אכתי לא הוי שמים ולא
נזכרו מקדמת דנא שירמזו אליהם בה"א
ידועה ,ע"ש ביפה תואר .ולכאורה י"ל
משום הכי כתיב בה"א ידועה ,דהנה איתא
במסכת חגיגה )י"ב (.העולם היה מותח עד
שבת והולך ואחר כך אמר הקב"ה די,
ופירשו המפורשים )בפ' מקץ הביא ד"ז בשם
העיר דוד סי' רל"ה בית אברהם חדר א'( משום
הכי לא ברא הקב"ה את העולם כמדתה
ולא היה להרוויח ,גם למה המתין באומרו
די עד שבת ,היינו כיון קודם שחטא אדם
הראשון אזי יכול העולם למתוח והולך,
משום דלא ימות שום אינש ,ובהכרח
הוצרך להרויח העולם מפני ישוב העולם,
אבל ביום ו' בשעה שחטא אדם הראשון
ונגזר מיתה הוצרך הקב"ה לומר די ,דאף
בלי הרווחה היתה די לישוב עכ"ל) .ועיין
לעיל סדר מקץ מ"ש מזה(.
היוצא לנו מזה ,אי מחמת חטא אדם
הראשון היה המיתה ,אם כן לא
נברא מתחלה השמים כמו שהם עכשיו,
רק היה מותחים והולכים בכל יום ,אך אחר
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כך כשחטא אדם הראשון ביום ו' ושוב לא
היה צריך כל כך לישוב העולם ,אם כן
שפיר נשארו כמו שהם ושוב לא היה
מותחים כנ"ל ,אבל אי אמרינן כדעת המ"ד
דאף בלא חטא אדם הראשון כבר היה
המיתה כנ"ל ,א"כ ממילא מתחילה מיד
נבראו השמים והארץ כמו שהם עכשיו
בלא מתיחה והוספה כלל כמובן ,דהא
מתחילה מיד היה ראוי לברוא לישוב
בעולם כיון דכבר היה המיתה .וא"כ זהו
שאמר הכתוב בראשית ברא השמים
והארץ ,ר"ל מתחלה מיד ברא השמים
והארץ בה"א ידועה ,ר"ל כל השמים
והארץ שאתה רואה עכשיו המה נבראו
מיד בתחלה ,אבל לא היה מותחין והולכין
עד שנמתחו והולכין כ"כ ,אלא מתחילה
מיד נבראו כ"כ ,דלא היה צריך כלל למתוח
אף מתחלה ,כי כבר היה המיתה בעולם
בלא חטא אדם הראשון ,ושפיר כתיב
בה"א ידועה ,ר"ל כל השמים וכל הארץ
כמו שהם עכשיו נבראו מיד בתחילה כנ"ל.
ואם כן ממילא מוכח מזה דבלא חטא אדם
הראשון היה המיתה ,דאם לא כן הרי
שפיר היה צריך למתוח והולך ולהרויח
תמיד מפני ישוב עולם) ,ואין דנין על שם
סופו וכנ"ל( .וכיון שכן שפיר קשה למה
תפילת ערבית רשות ,וצריך לומר תפלה
כנגד תמידין תקנוהו ,ושפיר צריך כוונה,
וזהו טעמו של ר אבין הנ"ל שרצה לכווין
מתחילה.
אבל שוב אמר מנא דמוסיא ,ופירשו
המפורשים דהיינו שורת הבנין ע"ש,
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וא"כ שפיר לא אכוין כסברא החיצונה
תפלה אין צריך כוונה כנ"ל ,דהנה במדרש
רבה שם תירץ על קושייתו הנ"ל למה
כתיב השמים והארץ בה"א ידועה ,וז"ל,
רבנן אמרי בשר ודם בונה בנין בשעה
שהבנין עולה בידו הוא מרחיב ועולה וכו',
אבל הקב"ה אינו כן אלא את השמים
שמים שעלה במחשבה וכו' .ולפ"ז שפיר
אמר ר' אבין כשעלה בלבי מנא דמוסיא,
והיינו שורת הבנין כנ"ל ,וראיתי שמשונה
במעשיהו במה שחישב מתחלה ,ובשינוי
מחשבתו מיצר למעלה פחות ממה ששם
מדת יסודותיו ,ולפעמים להיפך הרחיב
שורותיו ועולה בידו יותר ממדת יסודותיו
)ועיין שם במדרש רבה ביפה תואר היטב(,
ולפ"ז שפיר י"ל הא קא משמע לן קרא
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באומרו השמים ,שהקב"ה ברא השמים
כמו שעלה במחשבה לפניו לא כמדת בשר
ודם כנ"ל במדרש רבה ,ולעולם שפיר היה
מותחין והולכין מתחילה כי היה צריך ישוב
כנ"ל ,וכדאיתא באמת בחגיגה ובמדרש
רבה שם ע"ש במדרש רבה בראשית,
דבאמת אדם הראשון הביא בחטאו
המיתה לעולם ושפיר קודם החטא היה
מותחין כנ"ל ,ולפ"ז שפיר יעקב לא מת
ומשום הכי תפלת ערבית רשות ,אבל
לעולם לאו כנגד תמידין תקנוהו ,רק
האבות תקנוהו כנ"ל באריכות ,ואם כן
שפיר קיימת הסברא החיצונה דתפלה אין
צריך כוונה דעיון תפלה גורם הזכרת
עוונות כנ"ל באריכות ,וכמו שכתב הנחלת
בנימין ודוק וקצרתי.

פרשת וזאת הברכה
איתא במדרש בשעה שאמר הקב"ה
למשה )דברים ג' כ"ז( לא תעבור את
הירדן ,אמר יחי ראובן ואל ימות וגו' עכ"ל,
והוא תמוה.

ונ"ל לבאר ומקודם אציג פה עמדי מאמר
דף פ"ח במס' שבת ע"א וז"ל ,דרש
ההוא גלילאי עלה דרב חסדא בריך רחמנא
דיהיב לן אוריין תליתאי לעם תליתאי על ידי
תליתאי כו' ,ויתיצבו בתחתית ההר )שמות י"ט
י"ז( ,מלמד שכפה עליהם הר כגיגית ואמר
להן אם תקבלו תורה מוטב ואם לאו שם

תהא קבורתכם כו' עכ"ל .והקשה הרי"ף
בעין יעקב שתי קושיות ,חדא מאי השבח
הזה דקאמר בריך רחמנא דיהיב לן אוריין
תליתאי ,וסגי אם אומר דיהיב לן אורייתא,
ומה לי אם הוא תליתאי או לא ,ועוד מאי
שייכות יש לדרש גלילאי הך מאמר
ויתיצבו בתחתית ההר כו' ,ע"ש בהרי"ף
הנ"ל.
ונ"ל לתרץ ,ואגב נתרץ עוד ג' מאמרים,
אחד הוא במס' סנהדרין דף צ"ט
)ע"ב( וז"ל ,אמר ר' אלכסנדרי כו' כל העוסק
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בתורה לשמה משים שלום בפמליא של
מעלה לפמליא של מטה עכ"ל ,ולכאורה
צריך ביאור מאי משים שלום איכא בין
פמליא של מעלה לשל מטה .הב' הוא
מדרש תמוה בשעה שהקדימו נעשה
לנשמע אמר הקב"ה מי גילה רז זה לבני
)ועיין כעין זה במס' שבת )פ"ח ,((.ודקדקו
המפורשים מאי סוד יש כאן דנאמר עליו
מי גילה רז זה לבני ע"ש .הג' הוא מדרש
פ' משפטים )הובא בצפנת פענח חדש ערך
ערבות( וז"ל לא זכו ישראל לקבל התורה
אלא בשביל שנקראו בנים למקום עכ"ל,
והוא ג"כ תמוה לכאורה.
ונ"ל לבאר הכל ובמאי דסיימתי אפתח,
לתרץ עם מה דאיתא בספר עיון
יעקב )בעהמ"ח שבות יעקב( במס' ברכות
)ה' .ד"ה המוכר עצב( וז"ל ,בש"ך חו"מ סי'
קע"ה )ס"ק ל'( באחד שמכר קרקע לבנו כו'
צ"ע אי יכול בעל המיצר לסלקו ,דהבן יכול
לומר לו אני יותר מעשיית ישר והטוב
שאני מחזיק אחזקת אבות ולזה הדעת
נוטה עכ"ל ,וא"כ משום הכי נעלמה
מהמלאכים התורה אע"פ שהיה להם
טענת בן המיצר ,מ"מ ישראל הם בניו
ולהם הקדימה עכ"ל העיון יעקב הנ"ל
ע"ש .נמצא דהיה למלאכים טענת מצרנות
בקבלת התורה )וכן איתא בשאר
מפורשים( ,אך דנדחו מחמת דישראל
קרואים בנים למקום כנ"ל בעיון יעקב .והן
הן דברי המדרש הנ"ל לא זכו ישראל לקבל
התורה ,ישראל דייקא ולא המלאכים,
אעפ"י שהיה להם טענת מצרנות ,והיינו אך
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ורק כיון שישראל קרואים בנים למקום
ובבן לא שייך מצרן כנ"ל בש"ך ועיון יעקב,
וק"ל והוא פשוט וברור.
ולפ"ז מתורץ מדרש השני הנ"ל מי גילה
רז זה לבני ,רק אקדים עוד הקדמה
אחרת מה דאיתא במדרש ילקוט )שמות רמז
רע"ו( נעשה ונשמע עשינו עד שלא שמענו,
אברהם אנכי כו' יעקב לא יהיה כו' ,ע"ש
דקחשיב ואזיל כל עשרת הדברות שכבר
קיימו עד שלא שמעו ,ולכאורה מאי היה
כוונתם בזה במה שאמרו שכבר עשו עד
שלא שמעו .אמנם י"ל דהיו מסופקים אם
קרואים בנים למקום או לאו ,וא"כ פן ואולי
יועיל טענת מצרנות לגבי מלאכים ,ומשום
הכי שפיר אמרו עד שלא שמענו עשינו
אברהם ויעקב כו' ,וא"כ אף אם תמצי
לומר דלא נקראו בנים למקום ,מ"מ שייך
סברת הש"ך הנ"ל דבן יכול לומר אני
מחזיק אחזקת אבות כנ"ל ,וא"כ גם הם
אומרים אנו מחזיקין אחזקת אבותינו
מחמת האבות אברהם יצחק ויעקב שכבר
קיימו התורה כנ"ל ,ותו אין שייך מצרנות
כנ"ל בש"ך.
וא"כ לפ"ז י"ל דזהו היה הסוד ,שהיו
יודעים שהמלאכים רוצים לטעון
טענת מצרנות ,ומשום הכי הקדימו נעשה
לנשמע לבטל טענה זו כנ"ל ,ואף גם קודם
מתן תורה היה ועדיין לא נאמר להם כלל
מדין מצרנות ,ומה גם אי בבנו שייך
מצרנות או לא ,ואפילו הכי היו יודעים את
כל השייך לזה הדין ,והקדימו נעשה
לנשמע לבטל טענת מצרנות כנ"ל .וזהו
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שאמר הקב"ה בשעה שאמרו והקדימו
נעשה לנשמע ,והיינו כוונתם לומר עד שלא
שמענו עשינו כמ"ש הילקוט הנ"ל ,והיינו
כדי לבטל טענת של מצרנות ,א"כ מי גילה
רז זה לבני ,והבן וק"ל.
ולפ"ז מתורץ נמי מאמר ג' הנ"ל בסנהדרין,
דהנה הפמליא של מעלה היו רוצים
לקבל התורה מצד מצרנות ,אך ורק נדחו
מחמת דישראל נקראו בנים למקום כנ"ל,
אך כל זה אצל מי שעוסק בתורה ומחבב
אותה ,שאינו עוסק רק לאהבת התורה
והיא לשמה אמת ,וא"כ לדידיה שפיר שייך
לומר דכיון דנקרא בן שייך לו יותר התורה
ממלאכים שאינם באים רק מצד מצרנות
כנ"ל ,אבל מי שאינו עוסק בתורה רק
מחמת יראתו או פנייה אחרת שיש לו ,וזהו
שלא לשמה ,כי התורה בעצמותה אינו
חביב אצלו ,רק מחמת ההכרח אשר הוא
עסיק בה ,וא"כ נגד זה טענת מלאכים
במקומה עומדת תנה הודך על השמים
מצד מצרנות ,ולא שייך שנקרא בן ,דזה
וודאי אינו ,שבן שאינו מחבב אותה כלל
ואיננו חפץ בה בעצמותה כלל רק בעל
כרחו יענה אמן ,והמצרן רוצה ליקח
באהבה ובחיבה ,בזה הסברא נותנת דוודאי
המצרן קודם ,כיון דהבן בלאו הכי אינו
רוצה בכך .וזהו שאמר ר' אלכסנדרי
העוסק בתורה לשמה זה דווקא משים
שלום עם פמליא של מעלה לפמליא
שלמטה ,דתו אין להם טענה כלל כנ"ל,
משא"כ במי שעוסק בתורה שלא לשמה
עדיין נשאר טענתם של פמליא שלמעלה
במקומה עומדת לאמר תנה הודך על
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השמים מצד מצרנות ,דהם רוצים לקבל
באהבה שלימה ,וזה העוסק שלא לשמה
אינו עושה רק עפ"י ההכרח ואיננו חפץ בה
כלל כנ"ל ,והבן וק"ל.
ולפ"ז מתורץ נמי מאמר במס' שבת הנ"ל,
רק אקדים עוד הקדמה אחרת מה
דאיתא במדרש )ילקוט יתרו רמז רע"א( כתוב
לך שלישים ,התורה משולשת ,ומשה
שלישי ,לכך הוא זכה לקבלת התורה,
בשביל ששבטו הוא שלישי לבטן ,מרים
אהרן משה ,ע"ש .וכתבו המפורשים דמזה
הטעם לא ניתנה התורה למלאכים אף
שהיה להם טענת מצרנות ,מחמת דהם
איננו משולשים ,משא"כ משה דהיה
משולש כנ"ל זכה לתורה משולשת כנ"ל
)ועיין מזה בספר אוהל יעקב( .ולפ"ז זהו
דדריש ההוא גלילאי הנ"ל ,בריך רחמנא
דיהיב לן אוריין תליתאי ,ר"ל זהו השבח
שנתן לנו אוריין תליתאי היינו תורה
משולשת ,דמחמת זה נתן לעם תליתאי
כפירש"י שם ,ועל ידי תליתאי היינו משה
כפירש"י שם ,וא"כ זה שבח גדול מאד
במה שהיה תורה משולשת ,דאי לא היה
אוריין תליתאי היו המלאכים מקבלים
התורה מחמת טענת מצרנות ,אבל לא לנו
נתן התורה ,משא"כ השתא דהיה אוריין
תליתאי משום הכי היה לעם תליתאי וע"י
תליתאי כנ"ל.
אך לכאורה קשה מאי השבח הלזה ,הא
בלאו הכי לאו טענת מצרנות כלום ,כי
אנו נקראים בנים למקום ,ואצל בן לא שייך
מצרן כנ"ל בש"ך חו"מ .לזה מסמיך ואמר
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ויתיצבו בתחתית ההר מלמד שכפה עליהם
הר כגיגית ,וא"כ לפ"ז היה וודאי מן הראוי
יותר ליתן למלאכים התורה דהיו רוצים
לקבל ברצון הטוב ,מלעשות כפייה
לישראל ובעל כרחם לקבל התורה ,דנגד זה
וודאי המצרן קודם אם המצרן רוצה והבן
אינו רוצה כלל רק לעשות לו כפייה שיקח
וזה פשוט .אך ורק אעפ"כ ניתנה התורה
לישראל דווקא ,כיון דהתורה משולשת,
לכן ניתנה לעם תליתאי וע"י תליתאי כנ"ל,
ושפיר דריש ההוא גלילאי בריך רחמנא
דיהיב לן אוריין תליתאי מכח זה לעם
תליתאי ע"י תליתאי כנ"ל וק"ל.

*
ולפ"ז מתורץ עוד מאמר אחד במס'
פסחים ס"ח ע"ב ,רב יוסף עביד
עגלא תלתא ביומא דעצרתא אמר אי לאו
האי יומא דקא גרים כמה יוסף איכא בשוקא
עכ"ל) ,ופירש"י שלמדתי תורה ונתרוממתי,
ואי לאו האי יומא דנתן תורה מה ביני
ובשאר בני אדם ע"ש( ,והוא תמוה לכאורה
למה דוקא רב יוסיף אמר להא מילתא,
והלא כמה תנאים ואמוראים וגדולי תלמידי
חכמים אשר היו יכולין למימר אי לאו האי
יומא כו'.
ונ"ל לתרץ לפי הנ"ל ,רק אקדים עוד מה
שכתבתי הטעם בפרשת ויקרא צו
למה ניתן תורה ע"י משה דווקא ,וכדאיתא
במדרש )ויק"ר א' ו'( שאמר הקב"ה למשה
חייך שדבוריך חביב אלי יותר מכולם כו',
ולמה דווקא ע"י משה ,היינו עפ"י מה
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דאיתא במס' חולין דף פ"ט )ע"א( לא
מרובכם חשק ה' בכם מכל העמים ויבחר
בכם כי אתם המעט מכל העמים )דברים ז'
ז'( ,אמר הקב"ה לישראל חושקיני בכם
שאפילו בשעה שאני משפיע לכם גדולה
אתם ממעטים עצמיכם לפני כו' ע"ש ,וא"כ
מכלל דבריהם שמענו כי בחר ה' בנו היינו
מחמת ענוה שיש בנו ,והרי משה היה עניו
מכולם כאשר אורייתא קמסהיד עליה
)במדבר י"ב ג'( והאיש משה עניו מאד,
ומשום הכי היה דיבורו של הקב"ה דווקא
ע"י משה עכ"ל שם בסדר הנ"ל .ומצאתי
סמך לזה בראשית חכמה שער ענווה הביא
בשם מכילתא )בחודש פ"ט( וז"ל ומשה ניגש
אל ערפל )שמות כ' י"ח( ,מי גרם לו ענותנותו
דכתיב והאיש משה עניו מאד עכ"ל ,ע"ש
בפ"ג שער ענווה ושמחתי .הרי חד טעם
דמשה זכה לקבלת התורה יותר מכולם
באשר שהיה עניו כנ"ל.
ועוד י"ל טעם כיון דהיה שלישי לבטן
כנ"ל ,אוריין תליתאי ע"י תליתאי,
וכאשר הכל היה תליתאי ,ירחי תליתאי
ויומא תליתאי ,ע"ש במס' שבת הנ"ל.
תו אקדים מה דאיתא במס' סוטה פ' עגלה
ערופה )מ"ט (:משמת רבי בטלה ענוה,
אמר רב יוסף לא תתני ענוה דאיכא אנא
כו' ע"ש.
ולפ"ז זהו דאמר רב יוסף לשיטתיה ,אי לאו
]האי[ יומא ,ר"ל אם התורה לא
ניתנה ביום זה דהוא היה תליתאי ,וא"כ על
כרחך לאו צריך הכל להיות תליתאי ,וא"כ
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אמאי ניתנה ע"י משה דווקא ,וצ"ל בשביל
שהיה עניו כנ"ל במכילתא ,וא"כ כמה יוסף
איכא בשוקא ,ר"ל כמה ענווים היו כמו אני
יוסף ,דהיה לימוד גדול על ענוה ,כיון
דמשה זכה מכולם לקבל התורה מקב"ה
שמע מינה דזכות ענוותנותו עמדה לו ,וא"כ
ממילא כמה וכמה יחזיקו בסתמא במדה
זו ,כי עין בעין יראו זכות ענווה כי רב הוא
כנ"ל ,אבל כיון דניתנה ביומא תליתאי ג"כ,
וא"כ היה הכל תליתאי ,ממילא שפיר י"ל
דמשום הכי ניתנה ע"י משה דהיה תליתאי
שלישי לבטן כנ"ל ,וא"כ לאו יש להם
לימוד כי רב הוא זכות של ענוה בהא
דקיבל משה התורה דווקא ,דאיכא טעם
אחר כיון דהיה ג"כ תליתאי ואורייתא נמי
הוי תליתאי כנ"ל באריכות ,ומשום הכי לאו
כמה יוסף איכא בשוקא וק"ל.

*
ולפ"ז מתורץ מדרש הנ"ל רק אקדים שני
הקדמות עוד ,אחד מה דאיתא
במדרש פ' וילך )דב"ר ט' ו'( הן קרבו ימיך
למות )דברים ל"א י"ד( ,מאי הן כו' ,רבנן אמרו
אמר הקב"ה למשה אי אתה זכור בשעה
ששלחתיך לגאול אותן ממצרים אמרת לי
)שמות ד' א'( והן לא יאמינו לי ,הרי הן קרבו
ימיך וגו' כו' ע"ש ,מדבריהם למדנו מחמת
שאמר משה והן לא יאמינו לי ,לא זכה
לכנוס לארץ ישראל ומת בחוץ לארץ כנ"ל.
ולכאורה י"ל דהיה תירוץ ע"ז למשה,
דאיתא במדרש חזית )שה"ש רבה( וז"ל )הנה(
קול דודי ]הנה[ זה בא )שה"ש ב' ח'( ,זה
משה ,בשעה שאמר להם משה בחדש הזה
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אתם יוצאים ,אמרו למשה והלא הקב"ה
אמר לאברהם ועבדום וגו' ארבע מאות
שנה )בראשית ט"ו י"ג( ,והלא אין בידינו רק
רד"ו שנה כו' עכ"ל ,וא"כ מטעם זה גופא
י"ל דאמר משה והן לא יאמינו לי ,כיון
שאין בידם רק רד"ו שנה )וכן כתבו באמת
המפורשים ע"ש( .אך כל זה אי באמת יצאו
קודם זמנם ,אבל לפי מה דאיתא
במפורשים בשם הזוהר )ח"ב ד' (:דמלאכים
השלימו הזמן ,דהם ג"כ היו במצרים
כדכתיב )שמות י"ב מ"א( בעצם היום הזה
יצאו כל צבאות ה' ממצרים ,א"כ ממילא
שפיר חטא משה במה שאמר והן לא
יאמינו לי.
תו אקדים מה דאיתא בשבת פ"ח
דמלאכים אמרו תנה הודך על השמים
בשעת מתן תורה ,השיב להם משה כתיב
בתורה )שמות כ' ב'( אשר הוצאתיך ממצרים,
כלום במצרים הייתם ,וכתבו המפורשים
לפ"ז נסתר הך טעם של זוהר דמלאכים
השלימו ,דאל"כ הרי שפיר היה מן ראוי
לתת להם התורה ,דשפיר אשר הוצאתיך
ממצרים שייך בהם כיון דג"כ היו במצרים.
אמנם לפי שהקדמנו לעיל בשם המדרש
עוד טעם משום הכי לא קבלו המלאכים
התורה ,דכיון דהתורה משולש משום הכי
ניתנה לשלישי לשבטו ושלישי לבטן
וכהנים לויים וישראלים כנ"ל ,א"כ שפיר
י"ל כטעם הזוהר הנ"ל דמלאכים השלימו
כנ"ל.
)ע"ב(

ולפ"ז שפיר קאמר המדרש ,כיון דמשה
היה סובר דראובן חטא וא"כ לא
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נמנה עם השבטים ,אבל כיון שאמר לו
הקב"ה לא תעבור את הירדן ,והיינו מחמת
שאמר והן לא יאמינו לי כנ"ל ,וקשה הא
משה שפיר קאמר כיון דלא היה בידם רק
רד"ו כנ"ל ,וצ"ל דמלאכים השלימו כמ"ש
הזוהר הנ"ל ,וקשה א"כ למה לא קבלו
התורה ,וצ"ל כיון דהתורה משולשת לכך
זכה ישראל שהם משולשים ,וגם ע"י משה
דווקא דהוא שלישי לשבטו )והיינו ראובן
שמעון לוי( ,וא"כ שפיר אמר אז יחי ראובן
ואל ימות ויהי מתיו מספר ,והיינו כפירש"י
שם וז"ל שיהיה נמנה עם אחיו ,דאי הוי
חוטא לא היה נמנה עם אחיו כו' עכ"ל,
וא"כ כיון דניתנה תורה לישראל על ידו
דווקא ולא למלאכים ,ש"מ דגם ראובן
נמנה עם אחיו ,דאל"כ לא הוי שלישי
לשבטו כנ"ל וק"ל.

*
כדי לסיים אציג פה איזה אופנים על סמיכת
התורה ,באשר היות ידוע כי אין לה קץ
ותכלה ,לא ראשית ותחלה ,סופה נעוץ
בתחלתה ותחילתה בסופה ,אשר על כן מן
הראוי ונכון להמשיך הפסוק בראשית ברא
וגו' ,להך סיומא דאורייתא בסדר זו ולכל היד
החזקה אשר עשה משה לעיני כל ישראל.
)אופן א'(

לפי מה דאיתא במדרש
דמשה שיבר הלוחות כדי לידונן
כפנויה ולא כאשת איש ע"ש ,ואמרתי דזה
תליא במה דאיתא במפורשים הא
דמלאכים טענו תנה הודך על השמים
)שמו"ר מ"ג א'(
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בשעת מתן תורה מצד בר מצרא ולא ניתן
להם ,היינו דאנו נקראים אשה לגבי קב"ה
כביכול כנודע )הושע ב' כ"א ,ישעי' נ"ד ,ה' ,מדרש
אגדה במדבר ל' ט"ו( ,ובאשה לא שייך
מצרנות ,כן הביאו בשם ספר שערי שמים
)פראג תל"ה ,שער הדין  -שער שמיני ,נ"ב עמוד ג'(

ע"ש )ועיין לעיל סדר תרומה מ"ש מזה(.
ולפ"ז על כרחך צ"ל כבר קודם מתן תורה
היינו נקראים אשה ,וא"כ שפיר קשה למה
שיבר משה הלוחות ,דליכא למימר משום
שידונו כפנויה ,הלא כבר קודם מתן תורה
היו כאשה כנ"ל.
אבל בגמ' דשבת )פ"ח (:מצינו דמשה השיב
למלאכים אנכי ה' אלהיך אשר
הוצאתיך מארץ מצרים כתיב באורייתא,
כלום בארץ מצרים )כתיב( ]הייתם[ ע"ש.
אך המפורשים הקשו ע"ז הא האיך יצאו
קודם זמנם ממצרים שלא היה רק רד"ו
שנה ,ותירצו בשם הזוהר )ח"ב ד' (:דגם
המלאכים היו במצרים ,ולפ"ז שפיר יוכלו
לקבל התורה דכתיב אנכי אשר הוצאתיך
וגו' ,כיון דגם הם היו במצרים ,עיין
במפורשים מזה .אמנם מצינו עוד
במפורשים משום הכי יצאו קודם זמנם,
דשאר שעבוד של ד' מלכיות השלימו
ע"ש ,ולפ"ז שפיר י"ל דמלאכים לא היו
במצרים ,ומשום הכי לא קבלו התורה
כנ"ל ,ולעולם לא היו קרואים אשה קודם
מתן תורה וכנ"ל.
תו אקדים מה דאיתא במדרש רבה
בראשית )ב"ר ב' ד'( והארץ היתה תוהו
ובוהו וגו' )בראשית א' ב'( ,תוהו זה בבל ,בוהו
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זה מדי ,וחשך זה יון כו' ע"ש ,דכל ד'
מלכיות נגזרו מעת הבריאה ע"ש.
ובזה יובן הסמיכות ,ולכל היד החזקה אשר
עשה משה לעיני כל ישראל ,והיינו
שבירת הלוחות שהסכים עמו הקב"ה
כפירש"י בהאי סדר על פסוק זה ע"ש,
והיינו כדי שידונו כפנויה כנ"ל ,ולפ"ז צ"ל
דקודם מתן תורה לא היו ישראל קרואים
אשה לגבי קב"ה כביכול כנ"ל ,ולפ"ז קשה
למה לא היה מועיל טענת מצרנות אצל
המלאכים בשעת מתן תורה באמרם תנה
הודך על השמים ,וליכא למימר כיון דלא
היו במצרים וכתיב בתורה אנכי אשר
הוצאתיך מארץ מצרים וגו' וכנ"ל ,קשה
א"כ אם המלאכים לא היו במצרים האיך
יצאו קודם זמנם .לזה אמר בראשית ברא
וגו' והארץ היתה תוהו ובוהו כו' ,ר"ל דד'
מלכיות כבר נגזר מעת הבריאה ,והם
השלימו הזמן שנגזר על אברהם וזרעו
כנ"ל ,והבן וק"ל וקצרתי.

*
)אופן ב'(

עפ"י מה דאיתא שני טעמים למה הראה
הקב"ה למשה בפעם ראשונה בסנה,
א' איתא במדרש רבה )שמו"ר ב' ה'( לרמז
לו מה הסנה יש לו חמשה עלין ,אף ישראל
אין נגאלין רק בזכות חמשה אבות אברהם
יצחק יעקב משה ואהרן עכ"ל .ובש"ך על
התורה פ' שמות )ג' ב'( איתא סנה אותיות
הנס ,שהראה לו שעדיין לא נשלם הזמן
ארבע מאות שנה לצאת ,אבל עפ"י הנס
יצאו ע"ש.
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והנה הנפק"מ בין שני טעמים ,עפ"י מה
דאיתא ברש"י סדר וירא
י"ז( אל תביט אחריך ,אתה הרשעת עמהן
ובזכות אברהם אתה ניצול ,על כן אינך
כדאי לראות במפלת שונאיך ואתה ניצול
ע"ש .והנה איתא במדרש )ילקוט שמות רמז
רל"ד( שר של ים טען הללו עובדי ע"ז
והללו עובדי ע"ז ,וא"כ לא היו כדאי רק
בזכות אבות ניצולו כנ"ל ,וא"כ לפ"ז לא
היה מן הראוי שישראל יזכו לראות
במפלתן של מצריים ,כיון שגם הם חטאו
כנ"ל גבי לוט .אבל לפי טעם הש"ך הנ"ל
שפיר י"ל דלא עובדי ע"ז כלל ,ושפיר
ניצולו מצד עצמם ,והראות ע"י הסנה היה
להורות עפ"י הנס יצאו דלא היה רק רד"ו
שנה כמובן.
)בראשית י"ט

תו אקדים מה דאיתא בכנפי יונה צירוף
של בראשית הוא ב"ת ר"י א"ש ,ר"ל
ישראל הנקראים ב"ת ,הם היו ראוים
להיות במצרים הנקרא א"ש ,ר"י שנים,
ע"ש) ,והובא בהגדה של מטה אהרן דף ט"ז
ע"ד ע"ש(.
וזהו ביאור סמיכות התורה ולכל האותות
והמופתים וגו' אשר עשה משה לעיני
כל ישראל ,לעיני כל ישראל דייקא ,ר"ל כל
האותות והמופתים זכו ישראל לראות
בעיניהם ,וא"כ צ"ל דהם לא היו חוטאים
ונגאלו מצד עצמן ,ולפ"ז קשה למה נגלה
הקב"ה למשה בסנה ,דליכא למימר דע"י
אבות ניצולו ,כמו סנה שיש לו חמשה עלין
כך ישראל יש להם זכות חמשה אבות
כנ"ל ,קשה הא על כרחך מצד עצמן נגאלו
כיון דכל האותות והמופתים היו לעיני כל
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ישראל וכנ"ל .לזה אמר ומתחיל בראשית
וגו' ,דהוא ב"ת ר"י א"ש ,ר"ל ישראל
שנקראים ב"ת לא היו במצרים שנקרא
א"ש רק ר"י שנים ,וא"כ שפיר נגלה בסנה
אותיות הנס ,דעדיין לא ]היה[ רק רד"ו
שנה ,וגזירה היה ועבדום ועינו אותם ארבע
מאות שנה ,ואפילו הכי נגאלו כמ"ש הש"ך
הנ"ל.

ומתורץ נמי האיך שייך דרש זה של כנפי
יונה הנ"ל בהתחלת התורה,
ולדברינו שפיר קמתחיל בזה לנעוץ סופה
בתחלתה ,כי אין לה קץ ותכלה כנ"ל וק"ל.

*
)אופן ג'(

עפ"י דאיתא עוד טעם שהקב"ה נגלה
בסנה ,דהוא לשון שנאה ,להורות
בשביל מכירת יוסף היה גלות מצרים ,ע"ש
בש"ך )שמות ג' ב'( ,וכן איתא במדרש ילקוט
)רמז קס"ט( וז"ל ,אמר הקב"ה למשה ע"י
שנאה ששנאו אחיו ליוסף ירדו למצרים
ובשבילו אני נגלה בסנה עכ"ל) ,והובא בזרע
ברך שני סדר וארא ע"ש( .אמנם מצינו
במדרש רבה וישב )עי' ב"ר פ"ד י"ד ,ועי' בספר
חן טוב פ' וישב( וישנאו ]אותו[ בשביל
שעתיד לצאת ממנו ירבעם שעתיד
להשניאו לבעלים ע"ש ,ולפ"ז הרי שפיר
היה השנאה .אמנם המפורשים הקשו ע"ז
המדרש ,הא גם שאר השבטים עשו את
העגל ,ובספר כתונת פסים מביא בשם
מדרש דיוסף בעצמו השיב כן להשבטים
ע"ש.

נפש

אמנם י"ל עפ"י מה דאיתא במס' שבת
פ"ח )ע"א( ויתיצבו בתחתית ההר
)שמות י"ט י"ז( ,מלמד שכפה עליהם הר
כגיגית כו' ,אמר רבא מכאן מודעא רבא
לאורייתא ,הדר קבלוהו בימי אחשורוש כו'
ע"ש ,והקשו )תוס' ד"ה מודעה( הא קבלוהו
כבר בערבות מואב ,ע"ש בעין יעקב .ולפ"ז
י"ל דשאר השבטים היה להם תירוץ על
עגל דאנוסים היו ,משא"כ גבי ירבעם לא
שייך תירוץ זה דכבר הדר קבלוהו בערבות
מואב כנ"ל.
אמנם תוס' הקשה שם בשבת
האיך אמר מודעא רבא לאורייתא
הא אמרו נעשה ונשמע ע"ש .ושמעתי מאת
הגאון אאמ"ו נ"י דקושית תוס' קאי דווקא
לר' שמעון בן יוחאי דס"ל במדרש )שמו"ר
מ"ב ז'-ח'( אחד עשר יום היו לה' ,וזהו אחד
עשר יום מהר חורב )דברים א' ב'( ,אך אח"כ
פנו לדרך עשו ,וזהו דרך הר שעיר ,וא"כ
לפ"ז שפיר אמירת נעשה ונשמע היה
ברצון כנ"ל .אבל ר' מאיר פליג התם על ר'
שמעון בן יוחאי ,וס"ל לא שעה אחת ולא
רגע אחד ,אלא בשעה שאמרו נעשה
ונשמע לבם היו מכוונים לע"ז שנאמר
)תהלים ע"ח ל"ו( ויפתוהו בפיהם ובלשונם
יכזבו כו' ,ע"ש במדרש רבה פ' כי תשא,
א"כ הרי נעשה ונשמע בעצמו לא היה בלב
שלם כי לבם כבר לעבודה זרה היה ,וא"כ
שפיר אנוסים היו ,ולא קשיא מידי קושית
תוס' הנ"ל ,כך שמעתי מהגאון אאמ"ו נ"י
הנ"ל ודפח"ח.
)ד"ה כפה(

עוד אקדים מה דאיתא במדרש חזית שיר
השירים )רבה א' ב'( על פסוק

)שה"ש א'
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ד'( הביאני המלך חדריו ,וז"ל ר' ינאי אומר
לא היתה התורה צריכא לדרוש אלא
מהחודש הזה לכם )שמות י"ב ב'( ,ומפני מה
גילה הקב"ה לישראל מה נברא ביום
הראשון ומה ביום שני עד יום השישי,
בזכות שאמרו נעשה ונשמע עכ"ל ע"ש,
מדבריו למדנו שבזכות נעשה ונשמע זכו
לגלות להם מעשה בראשית .והנה כל זה
אם נעשה ונשמע היה כוונתם לשם שמים,
אבל אם לבם מכוונים לעבודה זרה היו
כדעת ר' מאיר ,הרי וודאי עכ"פ לאו לזכות
יחשב להם שיזכו ע"י זה לגלות להם
מעשה בראשית ,וזה פשוט
ולפ"ז זהו ביאור הסמיכות הנ"ל ,ולכל
האותות והמופתים אשר עשה משה
לעיני כל ישראל ,וא"כ לפ"ז קשה מפני מה
גילה הקב"ה בסנה למשה ,דליכא למימר
להורות מפני חמשה זכות אבות נגאלו ,כמו
סנה שיש לו חמשה עלין כנ"ל באופן ב',
קשה א"כ אמאי זכו לראות בעיניהם
האותות והמופתים ,כיון דאינן ניצולין
בזכות עצמן כמו בלוט שנאמר לו אל תבט
מאחריך כנ"ל באופן ב' .וליכא למימר
משום הכי נגלה בסנה דהוא לשון שנאה
כמ"ש הש"ך הנ"ל ,להורות מכירת יוסף
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היה גרם לגלות מצרים ,קשה הא כדין
שנאו אותו בשביל שיצא ממנו ירבעם
שעתיד להשניאו לבעלים כנ"ל במדרש
רבה .ואין לומר דגם הם עשו את העגל,
קשה הא להם היה תירוץ אנוסים היו,
משא"כ לגבי ירבעם לא שייך תירוץ זה
דכבר קיבלו בערבות מואב כנ"ל.
לזה קמתחיל בראשית ברא וגו' ,וקשה
מפני מה גילה להם מה נברא
בראשון ובשני ,והיה די להתחיל בהחודש
הזה כנ"ל .וצ"ל בזכות שאמרו נעשה
ונשמע כנ"ל במדרש ,ולפ"ז הרי על כרחך
צ"ל דבשעה שאמרו נעשה ונשמע כוונתם
היה לשם שמים כר' שמעון בן יוחאי
במדרש הנ"ל ,ולפ"ז ממילא שפיר גם הם
חטאו בעגל ,דלא היה להם תירוץ על עגל
דאנוסים היו ,כיון שאמרו נעשה ונשמע
כקושיית תוס' הנ"ל ,וא"כ לפ"ז שפיר היה
גלות מצרים מחמת שנאת ששנאו ליוסף,
ומשום הכי נגלה הקב"ה בסנה דהוא לשון
שנאה כנ"ל באריכות בש"ך ובמדרש,
ולעולם דנגאלו בזכות עצמן ,ושפיר היו
האותות והמופתים לעיני כל ישראל וק"ל.
)ועיין אופן ד' בסדר בראשית(.

סליק סדר דברים בעז"ה אמן כיה"ר

'/

ספר

ב˙י נפ˘
בי˙ מ„ר˘
כ˙"י פר‡‚
„רו˘ים ופלפולים נפל‡ים
‡˘ר ה˘‡יר ‡חריו ברכה הרב
המ‡ור ה‚„ול החריף וב˜י ה‚‡ון

רבי ˘למה הכהן
‡ב„"˜ ˆילı

זˆ"ל

בן ה‚‡ון רבי מ˘לם זלמן הכהן זˆ"ל
‡ב„"˜ פיור„‡  -מח"ס מ˘ען המים,
ב‚„י כהונה ונחל˙ ‡בו˙

ספר זה היה ספון וטמון בכ˙י"˜ כמ‡˙יים ˘נה,

ועכ˘יו יו"ל בעזה˘י"˙ ברוב פ‡ר וה„ר ,ב„יבו˜ חברים י˜רים,
בהע˙˜ה ‡יכו˙י˙ ,ובה‚הה יסו„י˙ והוספ˙ מ"מ וˆיונים,
ע"י מפעל "עולם הספרים"

ניסן ˙˘ע"ו

‚ירס˙ פי„.י‡.ף.

כבר מילתנו אמורה ב'דברים אחדים' אודות כת"י זה
(פראג מס .)376 .כת"י זה כולל בתוכו מאמרים ארוכים
בדרך אגדה ,על סדר פרשיות התורה .והוא בעצם לפי
הנראה מהודורא בתרא של ספר "חשק שלמה" ,אשר בו
שילב רבינו באופן נפלא כל האגדות והמוסרים שכתב
פיסקא פיסקא בחשק שלמה וחיברם לחטיבה אחת -
לדרוש אחד ארוך על כל סדר וסדר וחורז מענין לענין
באותו ענין באגדה ומוסר ויראת שמים כדרך שעשה על
מועדי השנה .חיבר זה נכתב ברגש קדושה ויראת שמים
מיוחדת ,ובכוחו לעורר לבות הקוראים לעבודת יוצרינו.
בידינו נמצא מכת"י זה מתחלת התורה עד פ' מקץ,
והשאר לא זכינו עדיין לאורו .במהדורה זו עדיין לא
הדפסנו פרשיות בראשית ולך ובעז"ה במהדרוה
המודפסת נשלימנה

בית המדרש כת"י פראג
חדר ב'
דרוש לסדר נח

לנפש חיה דכתיב גבי בריאת אדם
ב' ז'( ,להודיע שלא היה בשעת הוייתו כי
אם כשאר בעל חי ,ומטעם זה לא נאמר בו
כי טוב ,כי עדיין היה שלימותו חסר ,כי זה
תליא בו בעשייתו ובחריצותו ...... ............
 ,....ומהאי טעמא איתא נמי במדרש רבה
ויקרא )ל"ה ,ז'( אמר הקב"ה לישראל ,אם
שמרתם את התורה הריני מעלה עליכם
כאלו עשיתם את עצמיכם ,והיינו עפ"י
יתרון מין האנושי הנ"ל על הנבראים,
ששלימות האדם תלוי בו ,ואז נקרא בשם
אמיתי שם אדם ,והוא עצמו הויית
שלמותו אשר לזה נברא ,וא"כ ממילא
שפיר ע"י שמירת התורה הרי האדם עושה
את עצמו ,מה שהוא השלמת עצמו) ,ועיין
בכל אלה הדברים בכלי יקר בראשית )ב' ,ז'(
על פסוק ויהי ]האדם[ לנפש חיה ,ובספר
בינה לעתים דרוש כ'(.

)בראשית

במדרש רבה סדר זו פ' ל' סי' א' וז"ל,
אלה תולדות נח ,הה"ד
כ"ה( בעבור סופה ואין רשע וצדיק יסוד עולם,
בעבור סופה זה דור המבול ,וצדיק יסוד עולם
זה נח ,הפוך רשעים ואינם זה דור המבול,
ובית צדיקים יעמוד זה נח ,הה"ד אלה
תולדות נח עכ"ל.
)משלי י'

השלימות אמיתי ,האדם יחדש כנשר
ולהחליף כחו ,מהיותו בתחלת
הוייתו ,לסתם נפש חיה כשאר בעלי חיים,
כי אדם עיר פרא יולד ,ועיקר שלמותו תלוי
בחריצותו והשתדלותו וטוב בחירותו,
כשיפקח עיני שכלו ,וזה יתרונו יתר משאר
כל הנבראים ,כי כל הנבראים בעת הברא,
מאז הטביע הוא ית' בהם כל יקר
שלימותם השייך להם ,ומני אז והלאה ,לא
הוצרך שום נברא להוסיף בעצמותו שום
דבר לגמור שלימותו ,ומספיק לו להתקיים
על מצב ההוא אשר בו נברא ,ואין בהם
תוספת שלימות עוד ,משא"כ מין האנושי
היה בהיפוך זה ,מתחלת בריאותו היה
כנפש חיה ,כבהמת הארץ ,ויהי האדם

והנה הארכתי קצת בזה ,באשר מתוק
לחכי ת"ל בזה לפענ"ד מקראי
הקודש בסדר זו ,אלה תולדות נח נח איש
צדיק תמים היה בדורותיו את ]ה[אלהים
התהלך נח .ויש לדקדק על כפל נח נח,
ועוד מאי איש צדיק ,והכי לא הוי סגי

˙„Ï

בתי

חדר ב'

באומרו נח צדיק תמים היה וגו' ,ומהו
בדורותיו )ודברי רז"ל ידוע( .גם את
]ה[אלהים התהלך נח קושי הבנה.
אמנם עם דברינו יאמר כך ,דכבר נזכר
לעיל שלימות האדם רק תלוי בו
ע"י חריצותו והשתדלותו בבחירותו בטוב
כנ"ל ,ובזה נקרא בשם אדם ,אשר עבור זה
נאמר עליו בעשותו הטוב שהוא כאלו
עשה את עצמו ,כדכתיב )ויקרא כ"ו ,ג'(
ועשיתם אותם וכנ"ל במדרש רבה .אמנם
באמת מצינו בקדושין ל' ב' אלמלא הקב"ה
עזרו אינו יכול לו ,שנאמר )תהלים ל"ז ,ל"ג(
ה' לא יעזבנו בידו ,וא"כ לפ"ז האיך מעלה
על האדם בעשייתו מצות התורה כאלו
עשה את עצמו ,והלא בעזר אלהים נעשתה
הדבר הזה ,וזולתו בלתי אפשר לכבוש
היצה"ר .אמנם אנכי אמרתי פשר דבר ,לפי
מה שהבאתי לעיל סדר בראשית בשם
מדרש רבה שם ,לפתח חטאת רובץ
)בראשית ד' ז'( ,חטאת רובצת אין כתיב כאן
אלא חטאת רובץ ,בתחלה תש כחו כנקיבה
ואח"כ הוא מתגבר כזכר ,עכ"ל המדרש
רבה הנ"ל פכ"ב סי' י"א ,וא"כ הרי בתחלת
בואו היצה"ר להאדם להסיתו הרי אז תש
כחו כנקיבה ,וא"כ אז ממילא שפיר יכול לו
האדם מצד עצמו בלי עזר אלהי ,אך ורק
באם כבר שמע לו פעם אחת ,אז מתגבר
עליו היצה"ר כזכר ,ואז ממילא צריך אז עזר
אלהי לכבשו .וזהו דברי מדרש רבה ויקרא
הנ"ל ,אם שמרתם את התורה ,שמרתם
דייקא ,היינו מעצמיכם ,זולת עזר אלהי,
והיינו באם לא שמע כלל מיד להיצה"ר
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כנ"ל ,אז מעלה אני עליכם כאלו עשיתם
את עצמיכם ,כיון דכל השלימות שלכם בא
ע"י עצמיכם ,וכמ"ש הבינה לעתים הנ"ל
ומדרש רבה הנ"ל ,והיינו על ]ידי[ עצמיכם
לבד בלי עזר אלהי כלל וכנ"ל.
מכלל דברינו שמענו שתי בחינות ,באם
לא שמע האדם כלל להיצה"ר אז
לא צריך לעזר אלהי לכבשו ,ויכול לו לבדו
וכנ"ל ,כי אז תש כחו כנקיבה ,משא"כ אם
כבר שמע לו מתגבר עליו כזכר ,וצריך עזר
אלהי ,וממילא לא הוי כאלו עשה את עצמו
וכנ"ל .ובחינה אחרת ,אם לא שמע האדם
כלל מתחלה להיצה"ר ,האדם אז הוא
האיש ,כי היצה"ר תש כחו כנקיבה כנ"ל,
משא"כ אם כבר שמע לו ,אז היצה"ר
מתגבר עליו כזכר ,ונקרא היצה"ר איש,
והאדם תש כחו כנקיבה לולא עזרתו
יתברך כנ"ל) ,וכדכתיב שמואל ב' י"ב י"ד
ויקח את כבשת האיש הראש ויעשה לאיש
הבא אליו ,וזה קאי על היצה"ר כנודע(.
ומעתה יש לפנינו שני מיני צדיקים ,אחד
מי שנקרא סתם בשם צדיק ,והיינו למי
שרובו זכיות ,ואף שמיעוט עונות עכ"פ יש
לו ,מ"מ צדיק מיקרי כנודע ,אבל בשם איש
צדיק לא נקרא ,כיון דיש לו עכ"פ עונות
הרי שמע לעצת היצה"ר ,וממילא היצה"ר
נעשה איש עליו וכנ"ל ,משא"כ במי שיש
לו כולו זכיות בלי עונות כלל ,כי לא שמע
לעצת יצה"ר בשום פעם ,זה שפיר מיקרי
בשם הנוסף איש צדיק ,עבור כי מלבד
שהוא צדיק בזכיות ,אבל אף גם נעשה
איש וגבר על היצה"ר מתחלה כשהיה

בתי
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היצה"ר תש כחו כנקיבה וכנ"ל ,וממילא
כיון שלא שמע לו מיד מתחלה נקרא
הצדיק איש ,והיצה"ר נשאר בתשוש כח
כנקיבה והבן.
והן הן ביאור ראשית מקראי קודש הנ"ל,
אלה תולדות נח נח ,ר"ל תולדות של
נח היה נח בעצמו ,שהוא המוליד את
עצמו ,ונתן טעמו בצידו ,באומרו איש צדיק,
ר"ל שהוא נקרא איש צדיק ,דנח כבש מיד
היצה"ר ונעשה עליו איש ,כי לא שמע לו
כלל ,וא"כ הוא יכונה בשם איש ולא
היצה"ר ,וא"כ ממילא לא היה צריך לעזר
אלהי ,כי אם כבש היצה"ר בעצמו ,וכל
שלימותו הטוב אשר ע"ז מיקרי בשם אדם
כנ"ל ,היה מעצמו לבדו ,וא"כ שפיר נח הוא
היה המוליד את עצמו ,אשר היה לגדר
האדם בחריצותו והשתדלותו בבחירותו
בטוב כנ"ל .ועוד מעלה גדולה היה לנח,
תמים היה בדורותיו ,והיינו עפ"י מה דאיתא
ברז"ל )ר"ה י"ז (.המעביר על מדותיו מוחלין
כל עונותיו כנודע ,וא"כ ממילא מי שלא
חטא כלל א"צ להעביר על מדותיו) ,וכ"כ
בספר ראשית בכורים )פפד"מ תס"ח( דף נ' ב'
על מאמר רז"ל )יומא כ"ג (.כל תלמיד חכם
שאינו נוקם ונוטר כנחש כו' ע"ש( .והנה
במס' ע"ז ו' א' פריך ודלמא נח גופיה
טריפה הוי ,ומשני תמים כתיב כו' ,ופריך
דלמא תמים בדרכיו צדיק במעשיו כו',
ופירש"י תמים בדרכיו עניו ושפל רוח.
וא"כ זהו שאמר תולדות נח היה נח בעצמו,
שהוא המוליד את עצמו כנ"ל ,באשר איש
צדיק ,שהיה איש צדיק ולא שמע כלל
ליצה"ר ,וממילא לא צריך לעזר אלהי כנ"ל,

נפש
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ושפיר הוי מוליד את עצמו .ושמא תאמר
כיון דלא היה לו חטא כלל לא היה מעביר
על מדותיו כנ"ל ,לזה מסיים ובכל זאת
תמים היה בדורותיו ,ר"ל עם אנשי דורו
היה בתמימות ,עניו ושפל רוח ומעביר על
מדותיו תמיד כפירש"י הנ"ל .וגם את
]ה[אלהים התהלך נח ,ר"ל בינו לבין אלקים
ג"כ היה צדיק וטוב לו ,ור"ל בין מה שבין
אדם למקום ,ובין לענין מה שבין אדם
לחבירו ,בכולם היה נח צדיק ותמים והבן.
או י"ל דוודאי עפ"י מדת הדין אם האדם
חוטא בשום הפעם אז חרוץ משפטו
למות ,כי מי יוכל להצטדק בדין ,וכדכתיב
)יחזקאל י"ח ,ד'( נפש החוטאת היא תמות,
)וזהו טענת מדת הדין כנודע עפ"י המדרש
)ילק"ש תהלים רמז תש"ב(( ,אשר אמנם נח הרי
לא היה לו חטא כלל כנ"ל ,וא"כ שפיר היה
לו תקומה גם ע"י מדת הדין .וזהו את
]הא[להים התהלך נח ,ר"ל את אלהים
דייקא ,דהיא מדת הדין ,מ"מ לנח היה לו
הליכה וקיום בעולם ג"כ ע"י מדת הדין
והבן.

*
ובאלה הדברים אמרתי לעשות ציור
למאמר רז"ל )סנהדרין ל"ה ב'(
אמר רב יהודה אמר רב בשעה שביקש
הקב"ה לבראות את העולם ברא כת אחת
של מלאכי השרת ,אמר להם רצונכם נעשה
אדם בצלמינו ,אמרו לפניו רבש"ע מה
מעשיו ,אמר להן כך וכך מעשיו ,אמרו לפניו
רבש"ע מה אנוש כי תזכרנו ובן אדם כי
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תפקדנו )תהלים ח' ה'( ,הושיט אצבעו קטנה
ביניהם ושרפם ,וכן כת שנייה .כת שלישית
אמרו לפניו ,רבש"ע ראשונים שאומרים
לפניך מה הועילם ,כל העולם כולו שלך
הוא ,כל מה שאתה רוצה לעשות בעולמך
עשה ,כיון שהגיע לדור המבול ולדור
הפלגה שמעשיהם מקולקלים אמרו לפניו
רבש"ע לא יפה אמרו ראשונים לפניך,
אמר להן עד זקנה אני הוא ועד שיבה אני
אסבול )ישעיה מ"ו ד'( ע"כ.
והנה המאמר הזה קושי הבנה ,חדא אמאי
אמרו ראשונים מה אנוש כו' ,ואם
עפ"י מעשיו של אדם שסיפר להם הקב"ה
היה להם מענה לאמר כן ,א"כ למה שרפם
הוא יתברך .גם מה מרמז באצבעו ,דקאמר
הושיט אצבעו ביניהם ושרפם ,מה לי בזה
במה ששרפם .ותו קשה לי ,כת שלישית
המתינו לאמר כן עד דור המבול ודור
הפלגה ,ולמה לא אמרו כן בדור אנוש.
ובפרט לפי מ"ש המהרש"א שם בחדושי
אגדות ,ראשונים שאמרו מה אנוש וכו'
היינו דור אנוש ,ובן אדם וכו' היינו קין
שחטא והרג להבל אחיו ע"ש ,וא"כ למה
לא אמרו כת שלישית הנ"ל יפה אמרו .ואי
כסברתם מתחלה הוא יתברך ברא העולם
ויכול לעשות בו מה שרוצה ,א"כ האיך
שוב אמרו אצל דור המבול ודור הפלגה
ראשונים יפה אמרו ,והלא הוא יתברך יוכל
לעשות מה שרוצה בעולם .גם מה האריכו
כת שלישית כלל כ"כ ,באומרם כל העולם
כולו שלך וכו' ,והכי לא הוי סגי באמרם
ראשונים שאומרים לפניך מה הועילם,
וממילא ידעינן הוא יתברך יכול לעשות ומי
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יאמר לו מה תעשה ,ומאי נפק"מ אם כל
העולם כולו שלו .גם מה השיב לכת
שלישית הנ"ל עד זקנה אני הוא ועד שיבה
אני אסבול ,ופי' מהרש"א שם בחדושי
אגדות דקאי על מתן תורה אז היה הקב"ה
כזקן מלא רחמים וכשיבה יושב בישיבה
כדאיתא במדרש )ילק"ש שמות רמ"ו( ,ואז
תמצא תשובה על זה ,כמו שאמרו בשעת
מתן תורה מה אנוש כו' ,והשיב להם משה
תורה מה כתיב בה כו' )שבת פ"ח ,(:כי
התורה עיקר סיבה לבריאת עלם ע"י
שיקיימוה ישראל ע"ש ,א"כ קשה למה
שרפם לכת ראשונה ושנייה ,ולא השיב
להם כן ,ואצל כת שלישית השיב להם
בנחת כשאמרו יפה אמרו ראשונים כנ"ל
שימתינו על מתן תורה כמ"ש המהרש"א,
והרי שאלת ראשונים מה אנוש קאי על
דור אנוש ,והוי לומר להם במתן תורה
יתורץ זה כמו שהשיב לכת שלישית ,וזה
צריך ביאור.
אמנם לדברינו הנ"ל יבואר הכל על נכון,
וג"כ כסגנון מהרש"א הנ"ל ,אבל
יתורץ הכל בעז"ה ,דהנה כבר נזכר לעיל,
אדם עיר פרא יולד ,וכל עיקר שלמותו
תלוי בחריצותו והשתדלותו בבחירותו
בטוב ,כשיפקח עיני שכלו ,וזהו יתרון מין
האנושי על כל הנבראים ,דיתר כל
הנבראים הטביע הוא יתברך בהם כל יקר
שלמותם בעת הבראם ,משא"כ במין
האנושי היה היפך זה ,תחלת בריאותו היה
כנפש חיה כשאר בהמת ארץ ,ומחמת
חריצותו והשתדלותו בטוב הוא בא לקרוא
בשם אדם ,והוא עצמו הויית שלמותו אשר
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לזה נברא כנ"ל באריכות בהתחלת דברינו.
אך באמת אין צדיק בארץ אשר יעשה טוב
ולא יחטא ,אמנם טוב וישר ה' על כן יורה
חטאים בדרך כתיב )תהלים כ"ה )ח'((,
ואיתא בילקוט )שמעוני תהלים רמז תש"ב(
שהוא מורה לחטאים דרך שיעשו תשובה.
וזהו ראשית דברי המאמר הנ"ל ,כשבקש
לברוא האדם שאלו מלאכי השרת מה
מעשיו אמר להן כך וכך מעשיו ,ר"ל שסיפר
להם יתר יתרונו מכל הנבראים ,דכל הויית
שלמותו תלוי בו ,וע"ז שפיר השיבו מה
אנוש כי תזכרנו ובן אדם כי תפקדנו ,ור"ל
הא הוא עלול לחטוא ,בן אדם קרוץ
מחומר) ,כי נקרא אדם על שם האדמה
דהוא החומר כנודע( ,וממילא האיך יכול
לבוא לשלמותו ,אם בתחלת הבריאה הוא
רק לנפש חיה כשאר בעל חי בהמת ארץ
כנ"ל .וגם י"ל ראייתם היה מה אנוש על
דור אנוש ,ובן אדם על קין כמ"ש
המהרש"א הנ"ל ,והרי חזינן שלא בא
האדם אל שלימות האמיתי .ולזה שפיר
קאמר הושיט אצבעו קטנה ביניהם ושרפם,
ר"ל רמז להם הרי הוא יתברך מורה להם
לחטאים דרך תשובה ,כמורה באצבע
לאדם מה יעשה) ,וזכר לדבר איכא מזה
דאיתא בילקוט פ' וארא )רמז( קפ"ג בשם
פרקי דר' אליעזר )פמ"ח( ,וז"ל ר' ישמעאל
אומר חמש אצבעות של יד ימינו של
הקב"ה כולם לסוד הגאולה ,אצבע קטנה
בה הראה הקב"ה מה לעשות בתיבה
שנאמר וזה אשר תעשה אותה ,אצבע
שנייה לקטנה בה היכה את המצרים אצבע
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אלקים היא כו'  ...באצבע קטנה הורה
לעשות את התיבה ,ועיקר עשיית התיבה
היה להורות שיעשו תשובה  ......דהרי
הרבה הצלה לפני המקום כמו שפירש"י
ובמדרש סדר זו  .........הושיט אצבעו
קטנה ביניהם ושרפם  .....כנ"ל ,לרמז
שהוא מורה דרך תשובה לחטאים ,וכמו
שהורה באצבע קטנה לעשות התיבה
 ,.........וכן לכת שנייה.
והנה כבר הבאתי לעיל סדר בראשית
בשם עיון יעקב הא דמהני תשובה,
הא מלך שמחל על כבודו אין כבודו מחול
)קידושין ל"ב ,(.היינו דכולי עלמא דיליה
ושפיר יכול למחול ,כמו הרב שמחל על
כבודו דכבודו מחול משום תורתו דיליה,
ועיין לעיל באריכות מזה .וזהו שאמר כיון
שהגיע לכת שלישית אמרו רבש"ע ראשונים
אמרו לפניך מה הועילם ,והיינו הרי כל
העולם כולו שלך הוא ,כל מה שאתה רוצה
לעשות בעולמך עשה ,כל העולם שלך
דייקא ,ור"ל דכולי עלמא דיליה ,וא"כ כל
מה שאתה רוצה לעשות אפילו למחול על
עונות עשה ,כיון דכולי עלמא דילך כנ"ל,
וא"כ ממילא שפיר יכול האדם לבוא
לשלימותו האמיתי ע"י מעשיו הטובים ,אם
יתחרט ויעשה תשובה שלימה ,וזדונות
נעשו כזכיות כנודע )יומא פ"ו .(:אמנם כיון
שהגיע לדור המבול כו' הרי שפיר אמרו
דהראשונים יפה אמרו ,והיינו כיון לדור
המבול היה מורה תשובה ע"י שצוה לנח
לעשות תיבה כנ"ל ,ואפילו הכי לא הועיל,
וכן בדור הפלגה היה אברהם שהוכיחן
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כדאיתא ברז"ל )יל"ש רמז ס"ב( ,ואפילו הכי
קלקלו מעשיהם ,ומשום הכי אמרו אז יפה
אמרו ראשונים.
אמנם באמת כבר מצינו שהקב"ה חשב
מחשבות לבלתי ידח ממנו נדח,
ולא ישא אלקים נפש רשע ,עד כי ברוב
הימים ימצאינה טהורה ע"י גלגולים כנודע,
וא"כ שפיר יש עוד תיקון לבריאת האדם,
כי אם לא יעשה שלמותו האמיתי בפעם
ראשונה ,יעש בפעם שנייה או בפעם
שלישית ע"י גלגולים כנ"ל עד שיתוקן.
והנה איתא בזוהר פנחס )רט"ז (:כי ניצוץ
מנשמת משה מתעבר בנח בדור המבול,
והיה מוכן ליתן התורה על ידו באותו
הפרק ,אלא שלא היה הדור זכאי ,ובמדרש
רבה שמות פ' ל' נמי איתא שביקש הקב"ה
ליתן התורה לדור המבול ולא רצו ע"ש,
וראיתי בספר נזר הקודש דף קל"ב ע"ב על
זה ,וז"ל ומה שרצה ליתן התורה דווקא
בדור המבול ,הענין עפמ"ש בספר
הגלגולים )לקוטים ,ושער הפסוקים ר"פ שמות( כי
דור המבול כולם נחצבו ממקור הגבוה
בקדושה ,אלא שהוטבעו בזוהמת הנחש
בחטא אדם הראשון ,ואח"כ שוב נתגלגלו
בדור הפלגה ובסדומיים ,ובכולם לא מצאו
תיקון לנפשם מרוב הזוהמא הדבוק בהם,
עד כי שוב נתגלגלו בישראל שהיו במצרים
הנקרא כור הברזל ,כי בו נצרפו ביסורין
קשים בחומר ובלבנים ובעבודה קשה,
ובהשלכת ליאור דוגמת מי המבול ,ומשה
לבדו ניצול מן היאור דומיא דנח שניצול מן
המבול ,וע"י משה נתקנו כולם ,כי נתמרק
זוהמתן אחת לאחת ,ושוב יצאו נקיים
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וטהורים המה ששים רבוא נפשות ישראל
דור המדבר ,אשר היה דור דיעה שלא
נמצא כמותם בשאר הדורות ,והמה עמדו
במעמד הנבחר על הר סיני ע"י משה רבינו
ע"ה שהיה כלול מכולם ,ולכן אמרו רז"ל
)שמו"ר ל' י"ג ,זוהר פנחס רטז ,ב) כי ביקש ליתן
התורה לדור המבול ,כי הן עצמן דור
המדבר שקבלו התורה אח"כ ,וכן שם
נתעבר ניצוץ נשמת משה בנח לתקנם
בתורה ,אך הם פנו עורף כי לא נתמרק
זוהמתן עדיין ,וכן משה שהוא כלול מכולם
עדיין לא יצא נשמתו מכח אל הפועל
בתיקונו הראוי ,עד כי הגיע עתו וזמנו בדור
המדבר ,ואז נשלם במדריגה העליונה
היותר גבוה ,עכ"ל נזר הקודש הנ"ל .מכלל
דבריו שמענו כי דור המבול ודור הפלגה הן
עצמן אשר עמדו במעמד הנבחר בהר סיני
לקבל התורה ,ואז היה להם תיקון ראוי
כנ"ל.
וזהו שהשיב להם הוא יתברך לכת
שלישית הנ"ל ,אף שדור המבול
ודור הפלגה לא עשו תשובה ,אעפ"כ היה
להם תיקון במתן תורה ,דהן עצמן שקבלו
התורה כנ"ל ,וזהו שאמר הוא יתברך להם
עד זקנה אני הוא ועד שיבה אני אסבול,
והיינו כפירוש מהרש"א הנ"ל שם דקאי על
מתן תורה דהוא יתברך היה אז כזקן מלא
רחמים וכשיבה יושב בישיבה ,אני אסבול
דייקא ,עד זמן מתן תורה ההוא אסבול
עונם ,כי אז יתוקן לגמרי ע"י מצרים וע"י
משה הכלול מכלם כנ"ל .וא"כ שפיר יש
לאדם שלימות האמיתי יתר מכל הנבראים,
דהאם לא יתקן שלימותו בפעם ראשונה,
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או שנייה ,יתקן שלימותו בפעם שלישית
ע"י גלגול ,וכמו כן היה בדר המבול ודור
הפלגה וכנ"ל והבן.
כלל אחינו בני ישראל ,חושו עושו לעשות
מצות ה' ב"ה ולהיות סור מרע ועשה
טוב ,ולבל יטה לעצת יצה"ר ,ואז יהיה הוא
האיש צדיק ,ולא היצה"ר וכנ"ל ,לכן אמר
נח איש צדיק היה וכנ"ל ,וגם ריוח גדול
יהיה לו בלא ישמע כלל לעצת יצה"ר ,אז
יעשה שלמותו הטוב בפעם ראשונה ,ואין
צריך לבוא בגלגול עוד ,לבוא עוד הפעם
לזה עולם השפל ,אשר זה קשה מאד
מהכל כנודע.

*
ועפ"י זה מבואר אצלי נעים זמירות ישראל
ראשית דבריו הקדושים )תהלים א'(
אשרי האיש אשר לא הלך בעצת רשעים
ובדרך חטאים לא עמד וגו' ,כי אם בתורת ה'
חפצו ובתורתו יהגה יומם ולילה ,והיה כעץ
שתול על פלגי מים אשר פריו יתן בעתו
ועלהו לא יבול וכל אשר יעשה יצליח ,לא כן
הרשעים כי אם כמוץ אשר תדפנו רוח ,על
כן לא יקומו רשעים במשפט וחטאים בעדת
צדיקים ,כי יודע ה' דרך צדיקים ודרך רשעים
תאבד .והנה המזמור הזה קושי הבנה ,חדא
הולך עומד ,היה לו לומר לא הלך עמד .גם
מתחלה תורת ה' והדר תורתו) ,ודברי רז"ל
)ע"ז י"ט (.ידוע( .ומתחלה לשון חפצו והדר
לשון יהגה .גם מה פריו יתן בעתו דקאמר,
גם מה ועלהו לא יבול )ודברי רז"ל )סוכה
כ"א (:ידוע( .גם מה כמוץ אשר תדפנו רוח
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דקאמר .וביותר תמוה מה דמסיים המזמור
על כן לא יקומו רשעים במשפט וגו' ,אין
לו המשך אל הקודם כלל ,ומאי על כן
דקאמר .גם מה דמסיים שם וחטאים
בעדת צדיקים אין לו מובן כלל ,מהיכי
תיתי יהיו חטאים בעדת צדיקים.
אמנם לדברינו הנ"ל יאמר כך ,רק אקדים
עוד מה דאיתא בזוהר )ח"א קל"א(.
)הובא בספר אהבת עולם כ' ע"ב( שאלו
בענין כמה גופות שנטעו בנשמה אחת,
איזה מהם יזכה להיות עם הנשמה לעתיד
לבוא ,והשיב ר' יוסי אומר הגופות שלא
זכו ולא הצליחו הם כעץ יבש ולא יקום ,כי
אם גוף האחרון שנשלם ..... ..... ......
מכלל דבריו שמענו ,הגוף אשר שלימותו
נתקן הוא זוכה לקבל שכר עם הנשמה
לעתיד לבוא ,לא שאר גופים הראשונים
שהמה כלים ונפסדים ,משא"כ למי שלא
חטא כלל ולא צריך להתגלגל ,א"כ ממילא
הגוף שלו לא כלה ונפסד ,כי אם מקבל
שכרו עם הנשמה .והנה עיקר האדם הוא
מצד הנשמה ,והיא עץ חיים ,עץ העושה
פירות ,כי מצדה באו המצות ומעשים
טובים ,כי חפצה תמיד להיות טוב כנודע,
והגוף אינו רק כעלין של אילן נגד הנשמה,
וזה פשוט.
וזהו נעים זמירות ישראל הנ"ל ,אשרי
האיש ,ר"ל אשרי למי שהוא
במדריגת איש ,אבל לא היצה"ר הוא
האיש ,ואז בוודאי לא הלך בשום פעם
בעצת רשעים ,וכן לא עמד כו' .ומה נעים
דברי רז"ל בע"ז ח"י ב' דריש ר' שמעון בן
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פזי מאי דכתיב אשרי האיש וגו' ,וכי מאחר
שלא הלך האיך עמד כו' ,לומר לך שאם
הלך סופו לעמוד ,ואם עמד סופו לישב כו'.
והיינו דמי שהוא האיש ולא היצה"ר כנ"ל,
ממילא לא הלך ,דאפילו הליכה לא עשה,
כי לא שמע כלל לו להיותו תש כחו
כנקיבה כנ"ל ,ומכל שכן שלא עמד ,גם לא
ישב ,וא"כ לא בא לידי עבירות כלל.
משא"כ אם היה הולך בעצת רשעים ושמע
לו תחלה ,אז מתגבר עליו כזכר ,והיצה"ר
הוא האיש ,ובא לכל עבירות בעו"ה ,הן
בעמידה או בישיבה ,כי עבירה גוררת
עבירה כנודע ,וזהו לענין סור מרע.
ולענין ועשה טוב אמר כי אם בתורת ה'
חפצו ,והיינו עפ"י הנודע ,התורה
היא נגלה ונסתר ,והנה הנגלה הוא תורת
אדם ,כי מצד עיונו ושכלו יוכל לעסוק בה,
עד כי אמרו )מגילה ו (:יגעת ומצאת תאמין,
אבל הנסתר הוא תורת ה' ,כי נעלם מקוצר
המשיג ועומק המושג ,ובני עלייה המה
מועטי דמעוטי דידעו דבר מה בסודות
הנעלים האלה כנודע ,עד לעתיד במהרה
אז יערה ממרום רוח קדשו על הכל וכולם
ידעו בשם ה' כנודע .והנה האדם השלם,
אף שאינו ביכולתו לעסוק בנסתרות בתורת
ה' ,מ"מ חפץ מאד שיזכה במהרה לזה
שיתן לו ה' בינה והשכל ,וגם בתורתו דהוא
תורת האדם עוסק יומם ולילה .וזהו כי אם
בתורת ה' חפצו ,דייקא ,שחפץ בה ,באשר
שהוא תורת ה' ובל ידע מה בזה ,לזה חפץ
לידע ויזכה ה' יתן חכמה מפיו כנ"ל ,וגם
ובתורתו ,דהוא תורת האדם דהוא הנגלה,
הוגה יומם ולילה.

נפש

ומחמת זה יזכה ,והיה כעץ שתול על פלגי
מים אשר פריו יתן בעתו ,בעתו
דייקא ,ר"ל מחמת שהוא האיש ולא
היצה"ר ,כי לא שמע אליו כלל ,וגם עוסק
בתורת ה' ,ממילא יתן פריו ,דהם המצות
ומעשים טובים שלמד מתורתו) ,וכדדרשי
רז"ל בע"ז י"ט )ע"א( על פסוק זה ,ע"ש
פירש"י שכתב פריו יתן היינו שלמד ועשה
פרי לקיים מה שכתוב בתורה( ,וא"כ אותן
פירות יתן בעתו ,היינו בפעם הראשון ,ואינו
צריך לבוא בגלגול עוד לתקן ,כי למי
שצריך לבוא בגלגול אינו בעתו ,וזה פשוט,
אבל זה השלם נותן פריו בעתו .וממילא
ועלהו לא יבול ,ר"ל לא מבעיא הנשמה
שהיא העץ אשר הנותנת הפירות כנ"ל יהיה
לה שכר ,ואשרי לה כמו שמתחיל אשרי
האיש ,אבל אף גם ועלהו דהוא הגוף ,כמו
עלין לגבי הנשמה כנ"ל ,ג"כ לא יבול ,כי
הגוף שהיה עם הנשמה תהיה ג"כ עמו
לעתיד לבוא ,ולא יהיה כלה ונפסד כנ"ל,
וזהו שכרו בעולם הבא ,ובעולם הזה וכל
אשר יעשה יצליח ,כדדרשי רז"ל שם בע"ז
)י"ט (:כל העוסק בתורה נכסיו מצליחין.
אמנם לא כן הרשעים כי אם כמוץ אשר
תדפנו הרוח ,ר"ל הרשעים גופם יהיו כלים
ונפסדים ,ונעשו עפרורי עפר כמוץ אשר
תדפנו רוח.

אך פן יתחמץ לבב אנוש לאמר ,הלא חזינן
שבזה שווה הרשע להצדיק ,בעוה"ז
נכסיו מצליחין יותר כנודע ,וגם בעולם הבא
הרי אחר התיקון גם לו יהיה עולם הבא,
כמו שאמרו )משנה סנהדרין צ (.כל ישראל יש
להם חלק לעולם הבא ,וזהו אחר התיקון
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)ועיין מדרש שמואל בפרקי אבות בזה(.
אבל חילוק גדול יש ,מה שנכסי רשע
מצליחין יותר ,היינו כדי להאבידו בעולם
הבא בעונשים קשים וגלגולים הרבה עד
אשר יתוקן ברבות הזמן ,אבל הצדיק
הגמור הנ"ל יש לו עוה"ז בנחת ,וגם עולם
הבא מיד כשנאחז נשמתו בגן עדן ה'
כנודע ,וגם בעולם הבא גופא מה שיקבל
הרשע אחר התיקון יש חילוק ,כי להצדיק
הגמור שלא היה לו חטא כלל כנודע ,יש
לו חלק היפה בעולם הבא גבוה מעל גבוה,
יותר משאר בני אדם אשר הרשיעו
לעשות ,אך ורק ה' ב"ה ברוב רחמיו
וחסדיו לבלתי יהיה נדח ממנו נדח חשב
מחשבות לתקנם ע"י גלגול ,וזה ברור .וזהו
אומרו גופם של רשעים תהיה כמוץ וגו',
ר"ל כלים ונפסדים באשר המה מגוגלגלים,
וגופם ראשונים כלים ונפסדים כנ"ל .ואם
תאמר עכ"פ בזה שנכסיו מצליחין דומה
להצדיק הגמור הנ"ל וכנ"ל ,לזה מסיים
ואומר על כן לא יקומו רשעים במשפט ,ר"ל
בזה שנכסיו מצליחין בעוה"ז לא יהיה לו
תקומה במשפט בעוה"ב ליום הדין כנודע,
כי בזה שמצליח בעוה"ז משלם לשונאיו
להאבידו כנ"ל .ואף גם אחר התיקון ,מ"מ
וחטאים בעדת צדיקים ,ר"ל אפילו בשכבר
יהיה בעדת צדיקים ,דהיינו ]בעוה"ב[...
כנ"ל ,מ"מ יהיו מחוסרים ומנועים
מהגדולה ,וזהו וחטאים בעדת צדיקים,
מלשון והייתי אני ובני שלמה חטאים
)מלכים א' א' כ"א( ,ופירש"י חסרים
ומנועים מהגדולה ע"ש ,ו ...נמי הכא יהיה
 ...לצדיקים אז  ...לעתיד לבוא ,כי
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להצדיקים יהיה עין לא ראתה כנודע ,אך
מה שנותן להרשעים זה מחסדו יתברך
ב"ה ברוב רחמנותו שמקיים להם פסוק
לבל ידח ממנו נדח כנ"ל.
וזהו שמסיים ואומר כי יודע ה' דרך צדיקים
ודרך רשעים תאבד ,ור"ל זהו חסדו
יתברך שהוא מחבב ומקרב דרך צדיקים
אף לאחר ודרך רשעים תאבד ,ר"ל אף אם
אינם הולכין בדרך צדיקים ,כי אם הרשיעו
מעיקרא ונתגלגלו פעמים רבות ,מ"מ כיון
ודרך רשעים נאבד והלך מהם ,ושוב עשו
מעשי צדיקים והלכו בדרכי צדיקים ותיקנו
מה שקלקלו ,ג"כ מקרב ומחבב הוא ית',
וזהו יודע דרך צדיקים ,מלשון כי ידעתיו
אשר יצוה וגו' בסדר וירא )בראשית י"ח י"ט(
לפירש"י שם שהוא לשון חבה ,אם עכ"פ
ודרך רשעים תאבד וכנ"ל .וא"כ זהו מחסדו
ית' ליתן להם חלק בעולם הבא אחר
התקון ,אבל מ"מ לא כ"כ גדולה להם כמו
לצדיקים גמורים הנ"ל ,אשר עין לא ראתה
חלק וכנ"ל והבן) .וכ"כ בתורת חיים
סנהדרין על הך מתני' כל ישראל יש להם
חלק בעולם הבא ,אבל לא כל אנפין שווין
בחלקם ,וזה פשוט(.

*
נחזור לענינינו ,דהעיקר לכבוש מיד
היצה"ר ,כי אז נקרא איש צדיק,
דהיצה"ר תש כחו כנקיבה ,ומזה הטעם
כתיב לגבי נח איש צדיק ,שהוא היה האיש
ולא היצה"ר כנ"ל ,וכמאמר המשורר אשרי
האיש וגו' כנ"ל .ובפרט לפי מאי דאיתא
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במדרש סדר זו פרשה כ"ו סי' א' אשרי
האיש זה נח ,והיינו כנ"ל שהיה הוא האיש,
וממילא כיון שהיצה"ר תש כחו כנקיבה,
יזכה האיש הלזה לאהבת ה' ב"ה ,וכל
מגימותיו אפילו מה שהוא נוגע לצורכו לא
יעש כי אם לאהבת ה' ב"ה ,כמו בכל
דרכיך דעהו )משלי ג' ,ו'( כנודע .וזה קשה
מאוד שהאיש יעש רק למען אהבת ה'
ב"ה ,לשמור מצות המלך בלבד ,אפילו
בצרכי אדם כמו אכילה ושתייה ,שלא יהיה
כוונתו רק שיהיה לו כח בזה לעבוד ה' ב"ה
ע"י אכילה זו ,וכן בשאר צרכיו ,ובאשר
באלה הדברים יתענג נפשו של אדם בהם,
קשה מאד לכבוש היצה"ר שלא יהיה
כוונתו למען טובתו ולהנאתו ,כי אם למען
אהבת ה' ב"ה לעבדהו ולשמור מצותיו
כנ"ל .אמנם האיש אשר אלה לו ,שלא
שמע בשום פעם להיצה"ר ותש כחו
כנקיבה ,ממילא הוא מתגבר על היצה"ר
כזכר ,ואדרבה גם היצה"ר מקרבו לפולחניה
דקב"ה ,וכמו שהבאתי לעיל סדר בראשית
בשם הזוהר סדר תרומה )דף קס"ג(
באריכות ,וממילא אפילו במה שהוא דבר
הגופני ותאות היצה"ר ,ג"כ ישוב לפולחניה
דקב"ה ,באשר כל כוונתו לא יהיה רק
לשמור מצות ה' ב"ה ותורתו ע"י המעשים
הללו שמוכרח להם כנודע.
וזהו ביאור אצלי בהאי סדר ,אחר שאמר
אלקים אל נח עשה לך תיבת וגו'
והקימותי את בריתי אתך ובאת אל התיבה
וגו' ,כתיב ויעש נח ככל אשר צוה אותו
אלקים כן עשה ,ויאמר ה' אל נח בא אתה
וכל ביתך אל התיבה כי אותך ראיתי צדיק
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לפני בדור הזה .והנה במקראי קודש הללו
יש לדקדק ,חדא כפל מלת ויעש נח כן
עשה .גם מאי אותך ראיתי צדיק לפני ,לפני
הוא מיותר לגמרי .גם בדור הזה דקאמר
קושי הבנה .גם למה לא אמר לו כן מיד
לעיל ,כשאמר לו עשה לך תיבת וגו' היה
לו לומר כי אותך ראיתי צדיק וגו'.
אמנם לדברינו הנ"ל ,נח היה במדריגת
איש צדיק ,והוא היה האיש ולא
היצה"ר כנ"ל ,וא"כ ממילא בא לכלל
מדריגה הגדולה מאד לעשות הכל רק לשם
אהבת ה' ב"ה כנ"ל ולא זולת ,עד
שבעשיית התיבה אשר היתה לפניו
לפליטה גדולה ולהחיות עם רב ,כי כולם
קומטו ונימוחו במי המבול ,והוא לבדו
נשאר עם כל אשר לו ,להחיות זרע על פני
האדמה ,אפילו הכי לא התפעל ולא עשה
בו שום רושם התפעלות כלל בעשייה זו
למענו ,אשר העשייה זו לטובתו כנ"ל ,כי
אם כל חפצו וכוונתו רק היה לקיים מצות
המלך מלכי המלכים קב"ה אשר צוהו
לעשות כן ,וכל כוונתו בכל עשייה זו היה
לקיים מצות המלך לא זולת.
וזהו כוונת הכתוב ויעש נח ,ר"ל נח עשה
בנין התיבה כפירש"י ,וא"ת עשייתו
היה באשר הקב"ה אמר לו והקימותי את
בריתי אתך ובאת אל התיבה וגו' ,וא"כ
שמא תאמר מגועל שמחתו ,ששמע שהוא
ניצול מצרת הצבור עשה חיש מהר בנין
התיבה זו ,לזה אמר הכתוב ככל אשר צוה
אותו אלקים כן עשה ,ר"ל מה שעשה כן
עיקר כוונתו היה לקיים ככל אשר צוה
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אותו אלקים ,דהיה מצווה מפי מלך מלכי
המלכים קב"ה ,וזה היה כל טרחתו
ועבודתו בבנין התיבה זו לקיים צות המלך
אשר צוהו וכנ"ל ,ולזה עשה כן חיש מהר
לקיים צות המלך ,ולא זולת ,ואף שע"י
עשייה זו היה ידע שהוא לטובתו ,מ"מ הוא
לא נתן עיניו בזה כל ,כי אם ככל אשר צוה
אותו אלקים כן עשה ,והבינהו.
והנה מצינו מחמת אהבה בא דביקות בה'
ב"ה כדכתיב )דברים ל' כ'( לאהבה
ולדבקה בו ,ומחמת הדביקות בה' בא חיים
כדכתיב )שם ד' ד'( ואתם הדבקים בה'
]אלקיכם[ חיים כולכם היום ,וא"כ ממילא
כיון שנח היה עובד ה' מאהבה ,אפילו במה
שהוא לטובתו לא היה כוונותו כי אם לשם
מצות ה' וכנ"ל ,ממילא משום הכי זכה
לחיים וניצול ממי המבול .וזהו שאמר לו
הקב"ה עכשיו אחר עשייתו התיבה רק
לשם ה' וכנ"ל ,בא אתה וכל ביתך אל
התיבה ,ר"ל אף שכל הדור אינו זכאי
וחייבים כרת מהעולם ,אעפ"כ אתה וכל
אשר לך בא אל התיבה וניצולים ,ונתן
טעמו בצידו באומרו כי אותך ראיתי צדיק
לפני ,לפני דייקא ,ר"ל אותך ראיתי כל
צדקות שלך אינו רק לפני ולא זולת) ,כי
באמת איתא ברז"ל )פסחים ח (.אפילו האומר
סלע זו לצדקה בשביל שיחיה בני הרי זה
צדיק גמור ,וא"כ הרי מצינו צדיק שאינו
עושה לשם ה' לחוד ,כי אם אף גם
לטבותו ,ומ"מ צדיק גמור מיקרי ,אמנם
עכ"פ צדיק כזה לא מיקרי עובד ה' מאהבה
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כנודע ,אבל אצל נח שפיר קאמר שהיה
צדיק לפני ,רק לפני ה' ולא זולת( .וא"כ
ממילא משום הכי ראוי אתה לכך ,להיות
לך חיים ולהיות ניצול ממי המבול ,כי אתה
דבוק בה' וכנ"ל.
אך פן תיקשי לפ"ז למה לך התיבה כלל,
והכי לא יש לי רווח והצלה להצילך
בלא עשיית התיבה .בלא זה הוי מצי לומר
משום הכי היה עשיית התיבה ,והיינו עפ"י
מה דאיתא אצל לוט בסדר וירא )בראשית
י"ט י"ז( אל תביט מאחריך וגו' ,ופירש"י כיון
דאתה ניצול בזכות אברהם אינך כדאי
לראות בפורענותם ואתה ניצול ,וא"כ הוא
הדין גבי נח הוי מצי לומר כדעת המדרש
רבה סדר זו )עיין פ' ל"ד סי' ט'( בזכות
התולדות שיצאו ממנו ניצול נח ,והיינו נמי
בזכות אברהם שיצא משם בנו ע"ש ,דהוא
עצמו לא היה כדאי לדיעה זו ,וא"כ ממילא
י"ל משום הכי היה צריך לתיבה כדי להיות
בסתר וצפון ,לבלתי ראותו בפורעניות
הדור והוא ניצול ,אבל לפי שאמר לו הוא
יתברך אותך ראיתי צדיק לפני ,והיינו לפני
ולא זולת ,וא"כ היה צדיק עובד מאהבה
לשם ה' ולא זולת כנ"ל ,וא"כ שפיר תיקשי
למה לך עשיית התיבה כלל .אמנם כבר
הבאתי לעיל בשם המדרש רבה ופירש"י
דבנין התיבה היה כדי שיראו אנשי דורו
שעוסק בבנין זה ושואלין אותו ומשיב להם
מפני מי המבול ואולי ישובו וכנ"ל ,וזה
שסיים הוא יתברך באומרו אותך ראיתי
צדיק לפני וכנ"ל ,ואי תיקשי תיבה למה
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לך ,לזה אמר בדור הזה ,ר"ל בשביל דור
הזה ,דעיקר בנין התיבה לא היה רק למען
הדור הזה שישיבו וכנ"ל.

*
ובזה הבנתי מדרש רבה סדר זו פ' ל"ב סי'
ג' וז"ל ,כתיב )תהלים י"א ה'( ה' צדיק
יבחן וגו' ,אמר ר' אלעזר משל לבעה"ב שהיה
לו שתי פרות ,אחת כחה יפה ואחת כחה רע,
על מי נותן את הועל ,לא על זאת שכחה יפה,
כך אין הקב"ה מנסה אלא הצדיקים שנאמר
ה' צדיק יבחן ,ה' צדיק יבחן זה נח שנאמר
ויאמר ה' אל נח עכ"ל .והנה המאמר הזה
תמוה מאד ,חדא מה קשה בהך קרא
ויאמר ה' אל נח וגו' דהא דמייתי עלה הך
דרשא .ועוד קשה ביותר ,מה דבר נסיון
היה בנח כאן שאמר לו בא אל התביה,
)ועיין ביפה תואר ונזר הקודש מזה(.
אבל לדברינו הנ"ל יבוא ביאורו על נכון,
דהנה לכאורה יש לדקדק במקראי
קודש בהאי סדר ,מתחלה כתיב ויאמר
אלקי' אל נח קץ כל בשר וגו' עשה לך
תיבת וגו' ויעש נח וגו' ,והדר כתיב ויאמר
ה' אל נח בא אתה ]וכל ביתך[ אל התיבה
וגו' ,וא"כ למה כתיב מתחלה ויאמר אלקים
וגו' ,ובתריה כתיב ויאמר ה ,.גם למה לא
כתיב לעיל כי אותך ראיתי צדיק וגו' כמו
הכא וכנ"ל.
אמנם י"ל עפ"י מדרש רבה סדר זו פרשה
ל"ג סי' ו' ,אשריהם לצדיקים שהם
הופכים מדת הדין למדת הרחמים ,ואוי

נפש

לרשעים שהם הופכים מדת הרחמים
למדת הדין ,וכתב היפה תואר שם דמ"מ
איכא נפק"מ בין מדת הדין למדת
הרחמים ,אצל צדיקים ורשעים ובינונים,
דדווקא רשעים טפי כדור המבול מהפכין
מדת הרחמים למדת הדין ,וכן להיפך
צדיקים טפי מהפכין מדת הדין למדת
הרחמים ,אבל שאר צדיקים ורשעים
ובינונים יהיה שם זה לרחמים וזה לדין
ע"ש ,והיינו וודאי מי שהוא צדיק עובד ה'
מאהבה ,וכל כוונתו בכל עניניו רק לשמור
מצות ה' ב"ה ,ולא זולת כוונה אחרת ,זה
צדיק טפי וודאי ,והוא מהפך מדת הדין
למדת הרחמים ,משא"כ שאר צדיקים.
ולפ"ז י"ל בתחלה אמר לו אלקים דהוא
מדת הדין עשה לך תיבת וגו' ,עשה
לך דייקא ,כי גם אתה אינך כדאי לראות
בפורעניות הדור ואתה ניצול כנ"ל ,ומשום
הכי עשה לך תיבת וגו' ,ושם והקימותי
בריתי אתך ובאת אל התיבה וגו' .אבל
ויעש נח ,וכל כוונתו היה ככל אשר צוה אותו
אלקים כן עשה ,ר"ל שכן עשה רק לקיים
ציות יתברך מצות המלך כנ"ל ולא זולת,
אף שהתיבה היה לטובתו להנאתו וכנ"ל
באריכות .ולכן ע"י התעוררות אהבת ה' כזו
אצל נח ,מיד ויאמר ה' אל נח ,ה' דייקא,
שנהפך אליו גם מדת הדין למדת הרחמים
ע"י צדקת אהבתו ,כי בזה הראה נח בעצמו
כי עובד ה' מאהבה הוא וכנ"ל ,ולכן אמר
לו בא אתה וביתך אל התיבה ,שראוי את
להצילך ותשאר בחיים ,כי אותך ראיתי
צדיק לפני ,לפני דייקא ,ולא זולת כוונה
אחרת וכנ"ל באריכות ,אך עיקר בנין
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התיבה היה בדור הזה ,ר"ל בשביל הדור
הזה )כמו בראשית בשביל ראשית כנודע(,
כדי שאולי יעשו תשובה וכנ"ל.

הפסוק בעבור סופר וגו' אינו סמוך כלל
להך פסוק הפוך רשעים וגו' )עיין משלי
י"א(.

והן הן דברי מדרש רבה הנ"ל ,דהיה קשה
ליה בהאי קרא למה כתיב ויאמר ה'
אל נח ולעיל כתיב ויאמר אלקים אל נח,
לזה אמר כתיב ה' צדיק יבחן זה נח ,ר"ל
לעיל לא היה רק נסיון אם עשייתו ופעולתו
בבנין התיבה יהיה לשם אהבת ה' ב"ה,
לקיים מאמר וציוי שלו יתברך ולא זולת,
או ישמח במעשיו ויצטרף שהוא טובתו
והנאתו בהדיה .אמנם כיון דכתיב ככל
אשר צוה אותו אלקים כן עשה ,וא"כ כל
כוונתו לא היה רק כנ"ל אשר צוה אותו
אלקים ולא זולת כנ"ל ,משום הכי שפיר
בצדקתו  ...אהבה ,נתהפך מדת הדין למדת
הרחמים אצלו ,ומשום הכי שפיר כתיב
הכא ויאמר ה' אל נח דהוא מדת הרחמים
והבן.

אבל לדברינו הנ"ל יבואר היטב בעז"ה,
ומקודם אבאר נמי סמיכות
הפרשיות בסדר זו אלה תולדות נח וגו' ,אל
מה דמסיים לעיל סדר בראשית ,ויאמר ה'
אמחה את האדם וגו' מאדם ועד בהמה וגו',
ונח מצא חן בעיני ה' ,אלה תולדות נח וגו',
והיינו עפ"י מדרש רבה הנ"ל רשעים
מהפכין מדת הרחמים למדת הדין ,ומשום
הכי כתיב הכא ויאמר ה' אמחה את האדם
ע"ש .אמנם כיון שדור המבול הפכו מדת
הרחמים למדת הדין ,א"כ קשה האיך ניצול
נח ,הא אין צדיק בארץ אשר יעשה טוב
ולא יחטא ,והרי מדת הדין אומרת נפש
החוטאת היא תמות כנודע .אבל כבר נזכר
לעיל נח היה איש צדיק ולא היצה"ר היה
איש ,וא"כ היה צדיק טפי אשר מהפך
מדת הדין לרחמים כנ"ל במדרש רבה,
ושפיר היה קיום לנח גם ע"י מדת הדין.
וא"כ זהו אומרו ויאמר ה' אמחה את האדם
וגו' ונח מצא חן בעיני ה' ,וקשה כיון דכתיב
ויאמר ה' דהוא מדת הרחמים ,ואפילו הכי
אמר אמחה וגו' ,והרי על כרחך מדת
הרחמים בעצמו נתהפך לדין ,וא"כ האיך
מצא נח חן ,דהרי היה הכל עפ"י הדין,
והדין אומר נפש החוטאת תמות כנ"ל .לזה
אמר אלה תולדות נח נח ,ר"ל נח היה
תולדות עצמו כנ"ל בהתחלת דברינו
בדרוש הלזה ,עיקר הוויית שלימותו היה
ע"י עצמו ,באשר היה איש צדיק ולא

*
ומעתה נשים פנינו אל מאמר הקדום ,דיש
לדקדק בה ,חדא דסיים הה"ד
אלה תולדות נח ,דמה שייכות אל הקודם
שאמר ובית צדיקים יעמוד זה נח וכו',
דהרי מזכיר רק נח ולא התולדות כלל .גם
למה מביא שני מקראות בעבור סופה וגו'
הפוך רשעים וגו' ,בחדא ג"כ הוי סגי .גם
מעיקרא אמר הה"ד בעבור סופה וגו' ,והדר
אמר הפוך רשעים וגו' ,ולמה לא אמר נמי
בפסוק השני הה"ד הפוך רשעים וגו' ,והרי
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היצה"ר היה האיש ,ומשום הכי את
]ה[אלקים התהלך נח ,היה לו הליכה וקיום
גם ע"י מדת הדין וכנ"ל והבן.

ובזה מתורץ נמי דברי רש"י שפיר אלה
תולדות נח איש צדיק כיון שהזכירו
סיפר בשבחו ,ומקשין רבים א"כ למה לא
ספר בשבחו לעיל בהזכירו בסדר בראשית
כמה פעמים .ולפי דברינו הנ"ל דווקא הכא
בא לתרץ למה המדת הדין ס"ל להחיות
את נח ,אשר היא אומרת נפש החוטאת
היא תמות כנ"ל .לזה שפיר אמר הכא
ספירת שבחו שהיה איש צדיק ,ומשום הכי
את האלקים התהלך נח ,כי אצלו נתהפך
מדת הדין למדת הרחמים וכנ"ל.
וכעין זה כתב התורת חיים )במס' חולין
פ"ו ע"א( הא דמצינו בכמה דוכתי
גדול הדור נתפס בעון הדור ,וא"כ למה
בדור המבול היה להיפך הדור נימוח ונח
ניצול ,ותירץ דהעולם הזה נברא במדת
הדין ובמדת הרחמים כנודע )ב"ר י"ב ט"ו(,
והנה גדול הדור שקול ככל הדור ,כדאיתא
במדרש חקת )ילק"ש במדבר רמז תשס"ד( משה
שקול ככל ישראל ,ומשה הוא ישראל
וישראל הן משה ,והנה כששונאי ישראל
חטאו ונתחייבו כלייה ח"ו ,מחלק הקב"ה
לשני חלקים ,חלק הדור לחלק א' ,וגדול
הדור ששקול ככל הדור לחלק ב' ,וממילא
מגיע חצי למדת הדין והחצי למדת
הרחמים ,כי בשניהם נברא העולם ,אך
באשר בעת הבריאה הקדים הקב"ה מדת
הרחמים למדת הדין כמו שפירש"י סדר
בראשית )א' ,א'( ,משום הכי לו הקדימה
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לברור לו חלק היפה ,ובורר לעצמו כל
הדור ,ולמדת הדין גדול הדור .ומשום הכי
איתא במדרש )שהש"ר א' ,ג'( שאמר הקב"ה
לאברהם בניך באין לידי עבירות אני רואה
איזה גדול שבהן שיכול לומר למדת הדין
די ואני נוטלו כו' ,למדת הדין דייקא,
שגדול הדור נפל לחלק מדת הדין ,והוא די
לו באשר שהוא שקול נגד כולם .וכל זה
בשאר הדורות ,משא"כ בדור המבול
שהפכו מדת הרחמים למדת הדין כדאיתא
במדרש ,וכיון שנהפך הכל לדין נטלה היא
חלקה בדינה ,ונטלה חלק היפה כל הדור,
ולכן נאבדו כולן ,אבל נח נמלט ,אף שעלה
לחלק מדת הדין ,באשר הוא הפך מדת
הדין למדת הרחמים ,זהו תוכן דברי
התורת חיים הנ"ל .מדבריו נמי שמענו
הדור המבול הפכו מדת הרחמים למדת
הדין ,ונח עשה להיפך ,שהפך מדת הדין
למדת הרחמים ,ומשום הכי ניצול.
והארכתי בזה קצת ,כי בזה מתוך לחכי
ביאור הפסוק במשלי הנ"ל
הפוך רשעים ואינם וגו' ,דיש לדקדק מה
לשון הפוך רשעים ,הו"ל לומר תאבדו
רשעים או לשון פורעניות אחר ,מה לשון
הפוך .ועוד מה דסיים ובית צדיקים יעמוד,
זה היא מילתא דפשיטא ,מהיכי תיתי לא
יעמוד בית צדיקים.
אבל לדברי תורת חיים הנ"ל מבואר היטב,
דבאמת בדור המבול היה תהיה מצד
נהוג הבריאה להיפך ,כל הדור להיות
ניצולים ואיש צדיק נח יותפס בעונם כנ"ל,
אך כיון שהפכו מדת הרחמים למדת הדין,
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משום הכי נהפך השטה ,הם יאבדו ונח
נשאר קיים .וזהו אמר הפוך רשעים ,ר"ל
אם הרשעים הם רשעים טפי עד שהם
הופכים מדת הרחמים למדת הדין ,וזהו
הפוך רשעים ,שהם דור הפוך ,וממילא
ואינם ,כי כולם יאבדו ,ואף שחלק היפה
של כל הדור נופל למדת הרחמים ,מ"מ גם
הוא בדין יבוא עליהם ,עבור כי דור הפוך
הם ,שהפכו מדת הרחמים למדת הדין
כנ"ל ,ואז ממילא ובית צדיקים יעמוד ,אף
בשאר מקומות הצדיקים נענשים על כל
הדור כנ"ל ,אבל הכא שכיון שכל הדור
נימוחו ,ממילא בית צדיקים יעמוד ,כי מה
שנוגע אל הצדיקים עצמם המה להיפך,
שהם מהפכין מדת הרחמים למדת הדין
וכנ"ל והבן.
והן הן דברי מדרש רבה הנ"ל ,אלה תולדות
נח ,והיה קשה ליה הא לא קחשיב בהך
קרא התולדות ,ואי התולדות הם מעשים
טובים שלו והוואיל והזכירו סיפר בשבחו
כפירש"י ,א"כ קשה למה לא ספר בשבחו
מיד לעיל שהזכירו כבר כמה פעמים וכנ"ל.
לזה אמר הדא הוא דכתיב בעבור סופה ואין
רשע זה דור המבול ,וצדיק יסוד עולם זה נח,
וקשה כיון דנח היה צדיק יסוד עולם,
ממילא היה נפל לחלקו של מדת הרחמים,
וא"כ אמאמי בעבור סופה ואין רשע זה
דור המבול ,הא אדרבה הם נפלו לחלקו
של מדת הרחמים ,דהוא בירר החלק היפה
לו כקושית תורת חיים הנ"ל .ולזה מתרץ
המדרש רבה הנ"ל באומרו הפוך רשעים
ואינם זהו דור המבול ,ר"ל דור המבול היה
דור הפוך שמהפכים מדת הרחמים למדת
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הדין ,ומשום הכי ואינם ,כי גם מדת
הרחמים בא עליהם במדת הדין כנ"ל,
ומשום הכי לא היה להם תקומה כלל,
וממילא בית צדיקים יעמוד זה נח ,דנח
נמלט שפיר ,דהוא היפך מדת הדין למדת
הרחמים וכתירוץ תורת חיים הנ"ל באמת.
ומשום הכי שפיר מסיים הה"ד אלה
תולדות נח ,דלפ"ז שהדור המבול
הפכו מדת הרחמים למדת הדין ,א"כ
שפיר י"ל הא דכתיב אלה תולדות נח קאי
על מצות ומעשים טובים ,והואיל והזכירו
ספר בשבחו כפירש"י הנ"ל ,והא דסיפר
הכא בשבחו דווקא בהזכירו ,היינו כדי
לתרץ כיון דהכל נהפך לדין למה ניצול נח,
והלא אין צדיק בארץ אשר יעשה טוב ולא
יחטא ,ועפ"י הדין נפש החוטאת היא
תמות כנ"ל ,לזה שפיר ספר בשבחו שהיה
איש צדיק ,ולא היצה"ר היה איש עליו
וא"כ לא חטא כלל ,וגם היה עובד מאהבה
כנ"ל באריכות ,ומשום הכי את האלקים
התהלך נח ,שהיה לו הליכה וקיום גם ע"י
מדת הדין ,כי נהפך אצל נח גם למדת
הרחמים ,וכנ"ל באריכות לבאר הסמיכות
הפרשות והבן.

כלל היוצא מדרוש הלזה ,אחינו בני
ישראל ,כי האדם עיר פרא יולד,
ויהי לנפש חיה כשאר בהמת ארץ ,וכל
מקור הווית שלימותו ,הוא האדם בעצמו
מחמת חריצותו והשתדלותו בבחירותו
בטוב ,ויקרא בשם אדם ,ואז טוב לו סלה.
ומעתה אחינו בני ישראל הביטו וראו חסדי
ה' ב"ה עלינו ,אשר אמירתו אמירה נעימה
אלינו ,בשמירת התורה מעלה עלינו ,כאילו
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עשינו את עצמינו ,כנ"ל במדרש בתחלת
דברינו .וכעת מי זה הוא ואיזהו הוא ,אשר
ישמע מפיו הוא יתברך שבח הגדול הזה,
ולא יכמר לבבו עזוב און מחשבותיו ודרכי
רשע ,וידבק במצות ה' ב"ה לילך בדרכיו
ולשמוע בקולו ,ולקנות בעצמו שלימות
האמיתי ,ותחזינו עינינו ביקר חסדי אלקי
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בזה ובבא ,ויקיים שבועתו יתברך ,כמו
שקיים שבועתו אשר נשבע לימי נח ,וברית
שלומו לא תמוט וחסדו מאתנו לא ימוש
אמר מרחמיך ה' )בישעיה נ"ד הפטרת סדר
זו( ,ובא לציון גואל במהרה בימינו אמן.

*

חדר ד'
דרוש לסדר וירא
במדרש רבה פמ"ח סי' א' :וירא אליו ה'
באלוני ממרא והוא יושב פתח
האהל ,כתיב )תהלים י"ח ,ל"ו( ותתן לי מגן
ישעך וימינך תסעדני וענותך תרביני ,ותתן לי
מגן ישעך ,זה אברהם ,וימינך תסעדני ,בכבשן
האש וברעבון ובמלכים ,וענותך תרבני ,מה
ענוה הרבה הקדוש ברוך הוא לאברהם ,שהיה
יושב והשכינה עומדת ,הה"ד וירא אליו ה'
עכ"ל.

חביבין ישראל ,חבה יתירה נודעת להם
שאין תפלתם חוזרת ריקם ,והן
אל כביר לא ימאס )איוב ל"ו ,ה'( ,אל דייקא,
שאין צריכין מליץ לפני הקב"ה ,ומשום הכי
הצבור שואלין צרכיהם בכל לשון כדאיתא
ברבינו יונה פ' הקורא במס' ברכות ובאו"ח
סי' ק"א סעיף ד'.
ובזה מבואר אצלי מדרש רבה בהאי סדר
פרשה מ"ח סי' ז' וז"ל ,והוא יושב
פתח האוהל כחום היום ,ר' ברכיה בשם ר'

לוי אמר ישב כתיב ,ביקש לעמוד א"ל
הקב"ה שב אתה סימן לבניך ,מה אתה
יושב ושכינה עומדת ,כך בניך יושבין
ושכינה עומדת על גבן ,כשישראל נכנסין
לבתי כנסיות ובתי מדרשות וקורין קריאת
שמע והן יושבין לכבודי ואני על גבן,
שנאמר )תהלים פ"ב א'( אלקים נצב בעדת
אל .אמר רבי בשם ר' יצחק עומד אין
כתיב כאן אלא ניצב ,אסטימוס )פי' מוכן
ומזומן( ,כמה דתימא )שמות ל"ג כ"א( ונצבת
על הצור ,וכתיב )ישעיה ס"ה כ"ד( והיה טרם
יקראו ואני אענה עכ"ל .ויש לדקדק למה
הראה הוא ית' לאברהם אבינו הסימן זה
כעת דוקא ולא מקודם לכן ,וביפה תואר
הקשה עוד וז"ל וכתיב והיה טרם יקראו
כו' ,ק"ק דאין זה כמו שאמר אסטימוס
דמשמע מוכן להשלים בקשתם ,אבל
בקשה מ"מ בעי עכ"ל.
אמנם עפ"י דברינו הנ"ל מבואר היטב,
דהרי כבר הזכרנו דכתב רבינו יונה
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דציבור אין צריך מליץ כי הקב"ה בכבודו
ובעצמו מקבל תפלתו ,ולכאורה קשה לפי
מה דאיתא בזוהר )וישלח קס"ט) (.והובא בנזר
הקודש דף רי"ז( ,שאף ה' ב"ה הוא בוחן
לבות ,מ"מ צריך האדם לפרוט תפלתו
בשפתיו ,באשר האדם צריך לסנגוריא של
מלאכים להיות לו למליץ יושר ,לכך צריך
לפרש דבריו ולא לסתום ,באופן שלא יהא
לו שום מקום לטעות ע"ש ,ולפ"ז ממילא
בצבור מקבל הקב"ה בכבודו ובעצמו
תפלתם ואין צריך מליץ כנ"ל ,וא"כ הרי הוי
סגיא להו במחשבת לבם לבד ,כי ה' בוחן
לבות וכנ"ל ,והרי באמת אף גם הצבור
צריך לפרוט תפלתם בשפתותיהם כנודע.
אבל אמרתי דהוא על דרך דאמרו רז"ל
ביבמות ס"ב א' הקב"ה מתאוה לתפלתן
של צדיקים כנודע.
ויובן לי בזה כיאות הכתוב שהביא מדרש
רבה הנ"ל והיה טרם יקראו ואני
אענה ,דמסיים הכתוב שם עוד מדברים
ואני אשמע ,ולכאורה הוא כפל ,וגם סותר
את עצמו מתחלה טרם יקראו וסיים עוד
הם מדברים .אבל לדברינו הנ"ל יאמר כך,
והיה טרם יקראו ואני אענה ,ואני אענה
דייקא ,ר"ל דאין צריך למליץ כי אם אני
בכבודי ובעצמי אענה אותם ,וממילא
משום הכי עדיין טרם יקראו ג"כ אענה
אותם ,כי אני בוחן לבבות וכמ"ש הזוהר
הנ"ל ,ואעפ"כ עוד הם מדברים ואני אשמע,
ר"ל אני ממתין שאשמע תפלתם בדוקא,
כי זה תאוותי כביכול לשמוע תפלתם של
צדיקים דווקא וכנ"ל.

נפש

˙ËÓ

והן דברי מדרש רבה הנ"ל כשישראל
נכנסין לבתי כנסיות כו' והן יושבין
לכבודי ואני על גבן שנאמר אלקים נצב
בעדת אל ,ואני על גבן דייקא ,ר"ל אני
בכבודי ובעצמי אעמוד על גבן ,ואין צריך
מלאך ,כי הצבור אין צריכין מלאך כנ"ל,
וע"ז שפיר דריש עלה רבי בשם ר' יצחק
עומד אין כתיב כאן אלא נצב אסטימוס )פי'
מוכן ומזומן( להשלים בקשתם ,כמי
שעומד אצל היושב כמ"ש היפה תואר
הנ"ל שם ,והיינו שמוכן ומזומן ואין צריך
כלל עוד למליץ ביניהם ,וע"ז שפיר מביא
ראיה מהא דכתיב והיה טרם יקראו ואני
אענה ,ר"ל ואני אענה דייקא כנ"ל דאין
צריך למליץ ,ומשום הכי טרם יקראו אענה
כי אני בוחן לבות ,ואעפ"כ עוד הם מדברים
וכו' וכנ"ל ,וא"כ ממילא שפיר ש"מ שאין
צריך מליץ ,ומשום הכי שפיר כתיב נצב
אסטימוס ,שהוא מוכן להשלים בקשתם
בלי מליץ כלל וכנ"ל ,וקושית יפה תואר
מבואר.

תו אקדים מה דאיתא במדרש
תהלים ס"ה ,ד'( מי שגומל חסדים
מבושר שתפלתו נשמעת שנאמר )הושע י',
י"ב( זרעו לכם צדקה וקצרו לפי חסד,
וכתיב בתריה ועת לדרוש ה' עכ"ל ,מכלל
דבריו שמענו בזכות גמילות חסדים
התפלה נשמעת) ,ובמקום אחר כתבנו למה
דווקא זכות זה גורם ע"ש(.
)שוח"ט

וממילא י"ל משום הכי זכינו להיות תפלת
הצבור מקובלת כמו דכתיב הן
אל כביר לא ימאס ,וג"כ אין צריך מליץ,
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והיינו דאנחנו המה בניו של אברהם אבינו
והוא היה עיקר בעל גומל חסד כנודע,
ואפילו בעת שלישי למילתו היה מטריח
את עצמו ומצטער על האורחים שיבואו,
כדדרשו חז"ל על פסוק הנ"ל והוא יושב
פתח האוהל כחום היום ,וכן פירש"י בסדר
זו ,ולפ"ז שפיר דווקא כעת שאברהם אבינו
חיבב המצוה גמילות חסדים כ"כ בשעת
שלישי למילתו והיה מצטער עלה ,שפיר
אז הבטיח לו הוא ית' שזכותו יעמוד לבניו,
והוא כעת סימן לבניו ,כי הם יושבין בבתי
כנסיות לכבודו והוא עומד על גבן ,ואין
צריכין לשום מליץ ,רק הוא בכבודו ובעצמו
יקבל תפלתם וכנ"ל והבן.

*
ובאלה הדברים יובנו לי מקראי קודש
בהאי סדר וזה תארם ,וה' אמר
המכסה אני מאברהם אשר אני עושה,
ואברהם היו יהיה לגוי גדול ועצום ונברכו בו
כל גויי הארץ ,כי ידעתיו למען אשר יצוה בניו
וגו' ושמרו דרך ה' לעשות צדקה ומשפט וגו'.
והנה במקראי קודש הנ"ל רבו הדקדוקים,
חדא מה המכסה אני מאברהם וגו' ,מהיכי
תיתי שלא יכסה ממנו ,והלא כל אשר חפץ
ה' בשמים ובארץ לעשות מי יאמר לו מה
תעשה .שנית ,מה נתינת טעם לזה באומרו
ואברהם היו יהיה וגו' ,ואין לו המשך כלל.
ודברי רז"ל )יומא ל"ח (:ידוע ,באמרם כי זכר
צדיק לברכה .אבל ראיתי בספר פרשת
דרכים שמדקדק ע"ז ,דבשלמא ואברהם
היה וגו' הוא ברכה על אברהם בעצמו ,אבל
מה שאמר ונתברכו בו כל גויי הארץ וגו'
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מה ענין זה לכאן )ע"ש דרך צדקה
י"ז( .ועוד מה כי ידעתיו אשר יצוה וגו',
דמזה משמע דהוא נתינת טעם למה
שאמר מקודם ואברהם היה וגו' ,דמשום
הכי נתברך ,וזה מלתא דפשיטא וכבר
ידעינן דהוא ית' נותן שכר להולכים בדרכיו
ושומרים מצותיו .ותו מה ושמרו דרך ה'
לעשות צדקה ומשפט ,והכי רק כל זה
עשה אברהם ,והלא נתנסה בעשר נסיונות
ועמד בכולן ולא הרהר אחריו ,ומדוע פרט
מעלות של צדקה ומשפט הכא יותר מזולת
המעלות שהיו לו כנודע.
)דרוש

אמנם לדברינו הנ"ל יבוא באורם על נכון,
רק אקדים עוד מה דאיתא
בהראב"ד )הובא בפי' הכותב בע"י תענית ב' ע"א,
ובפרשת דרכים דלהלן( והוא מספרי )האזינו( על
פסוק )דברים ל"ב ,ל"ה( לי נקם ושילם,
כשהקב"ה בעצמו נותן איזה פורעניות ח"ו,
אז בא במשפט חזק לכלות לגמרי ,אבל אם
ישלח ע"י שליח אז אין משפטו חזק כ"כ,
ומשום הכי בסדום דכתיב וה' המטיר ,היה
כלה ונחרצה ,וכן יהיה לעתיד על העובדי
כוכבים ע"י ה' בעצמו ,ומשום הכי כתיב לי
נקם וגו' )והובא דבריהם בפרשת דרכים
דרוש י"ח ודרוש כ"ג(.
ומעתה י"ל כיון דבסדום היה ע"י הקב"ה
בעצמו כדכתיב וה' המטיר ,וא"כ
ממילא היה כלה ונחרצה משפטו ,והרי
באמת היה רוצה הוא ית' להציל את לוט
כנודע ,וכיון דכבר נזכר לעיל הקב"ה
מתאוה לתפלתן של צדיקים ,משום הכי
שפיר אמר המכסה אני מאברהם אשר אני
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עושה ,אני דייקא ,ואז ממילא תהיה ח"ו
כלה ונחרצה ,על כן טוב שאגלה לו כדי
שיתפלל על לוט וכנ"ל )ות"ל אחר שעלה
על רעיוני סברה זו ,ראיתי שדבר אמת בפי,
מצאתי אח"כ במדרש רבה סדר זו פמ"ט
סי' ו' וז"ל אמר ר' יודן אמר הקב"ה הרי יש
שם לוט בן אחיו ואיני מגלה לו עכ"ל,
ופירשו המפורשים שם כדי שינצל ע"י
תפלת אברהם(.
והנה תפלת אברהם היה מעולה ומקובלת
ביותר ,כדאיתא במדרש רבה פל"ט
סי' י"ב אברהם היה מתפלל על עקרות ועל
החולים ,ונפקדו העקרות ונתרפאו החולים,
וגם ספינות הפורשות בים ניצולו ע"י
תפלתו של אברהם .וכן איתא שם סי' י"ט,
ונברכו בך ,הגשמים בזכותך והטללים
בזכותך .והנה י"ל הטעם ,כיון שיצא ממנו
ישראל דכתיב בהן ומי גוי גדול אשר לו
אלקים קרובים אליו כה' אלהינו בכל
קראינו אליו )דברים ד' ז'( ,ודרשו רז"ל מזה
תפלת צבור נשמע בכל מקום בין קודם גזר
דין ובין לאחר גזר דין ובכל זמן כדאיתא
בר"ה וביבמות  ,וכבר ידוע המזכה את
הרבים זכות רבים תלוי בו ,והוי כאילו הוא
עשה כל אלה ,וכדאיתא בפרקי אבות פ"ה
שם ,וא"כ לפ"ז ממילא שפיר אברהם
דהוא היה מזכה רבים כנודע ,וגם צוה את
בניו לשמור דרך ה' ,ומשום הכי שפיר זכות
רבים תלוי בו ,ומועיל תפלתו תמיד בין
קודם גזר דין ואף לאחר גזר דין.
תו אקדים מה דאיתא במדרש רבה פל"ט
סי' י"ב ,ואעשך לגוי גדול כו' ,א"ל
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אותה אומה שכתוב בה כי מי גוי גדול אני
מעמיד ממך ,ופירשו המפורשים כיון דלא
כתיב גוי גדול רק לגוי גדול ,היינו אותו גוי
גדול ,דכתיב כי מי גוי גדול.
וזהו ביאור מקראי קודש הנ"ל ,המכסה אני
מאברהם אשר אני עושה ,אני דייקא,
וא"כ תהיה משפטם חזקה וח"ו תהיה כלה
ונחרצה ,ובאמת ואברהם היו יהיה לגוי גדול,
ר"ל לגוי גדול אשר נאמר בו כי מי גוי גדול
אשר לו אלקים קרובים אליו ,ושם נאמר
בכל קראנו אליו ,וא"כ היה להם המעלה
גדולה שתפלתם מקובלת ,וגם ונברכו בו כל
גויי הארץ ע"י תפלת אברהם כנ"ל) ,וכן
איתא ביבמות על פסוק זה כל גויי הארץ,
אפילו ספינות הבאות כו' אינן מתברכת
אלא בשביל ישראל( ,וא"כ מהיכי תיתי
אכסה דבר זה מאברהם אשר ע"י תפילתו
יוכל להציל את לוט בן אחיו .אך פן תאמר
תפלת רבים מועיל דוקא לאחר גזר דין ולא
תפלת יחיד ,לזה מסיים ואמר כי ידעתיו
אשר יצוה את בניו ושמרו דרך ה' וגו' ,וא"כ
ממילא הוי מזכה רבים וזכות רבים תלוי בו,
ושפיר גם תפלתו הוי תפלה של רבים
ומועיל אף לאחר גזר דין ,ושפיר יציל את
לוט בן אחיו בתפלתו.

ועוד י"ל כך ,דבלא"ה עדיין לא מבואר
למה פרט מעלת משפט וצדקה
דווקא וכנ"ל .אבל י"ל עפ"י מה דאיתא
במדרש רבה בסדר זו פמ"ט סי' ז' ,למען
אשר יצוה ,ר' יודן בשם ר' אלכסנדרי זהו
הוברי )כלומר סעודת הבראה שמנחמים
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אבלים( ,ורבנן אמרי זהו ביקור חולים
עכ"ל .וכתב שם הנזר הקודש ,וע"ז אמרו
ושמרו דרך ה' לעשות צדקה ומשפט,
דתנחומי אבלים וביקור חולים הם בהילוך,
ומיקרי דרך ה' ,והוא ג"כ בכלל צדקה,
וכאשר החסד הזה הוא דרך הממוצע בין
שניהם בין צדקה ומשפט ,עפ"י מה דאיתא
במדרש קהלת על פסוק טוב ללכת אל
בית אבל כו' באשר הוא סוף כל האדם
והחי יתן אל לבו ,דר"ל עביד חסדא
דיעבדין לך ,לווי דילווינך ,ספוד דיספדונך,
קבור דיקברונך ,ור"ל באשר גם הוא סופו
בהכרח להיות נצרך לדבר חסד זה בזמן
מותו ,לכן ראוי לו לעשות חסד כזה ,וא"כ
ממילא מצד אחד מה שהוא לפי שעה הוא
נחשב בכלל צדקה וחסד ,אבל מצד אחר
על שם סופו הוא בכלל משפט ,באשר גם
סופו להיות נצרך לחסד כזה ,כי הוא סוף
כל האדם ,ולכן כתיב תרתי צדקה ומשפט
וכאמור ,זהו תוכן דברי נזר הקודש הנ"ל.
מכלל דבריו שמענו שמשפט וצדקה
האמור פה ,הוא גמילות חסדים כמו ניחום
אבלים וביקור חולים וכדומה עפ"י מדרש
הנ"ל.
וזהו אומרו ואברהם היו יהיה לגוי גדול ,היינו
לאותה אומה שכתב בה כי מי גוי
גדול אשר לו אלקים קרובים אליו בכל
קראינו אליו ,והיינו תפלתו מועיל בכל
מקום ובכל זמן כנ"ל ,ונתן טעמו בצידו
למה יועיל תפלתו ביותר ,באשר ידעתיו
אשר יצוה את בניו ושמרו דרך ה' לעשות
צדקה ומשפט ,וזה קאי על גמילות חסדים
וכנ"ל ,וכבר נזכר לעיל המדרש מי שגומל
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חסדים מבושר שתפלתו נשמעת שנאמר
זרעו לכם צדקה וקצרו לפי חסד וכתיב
בתריה ועת לדרוש ה' וכנ"ל.
ומזה הטעם י"ל נמי הא דאמר הכא היו
יהיה לגוי גדול ועצום ,והיינו עפ"י מה
דאיתא בתנחומא סדר מקץ )סי' י'( אמר
הקב"ה כשם שאני זקוק להוריד גשמים כו'
ולהחיות את הבריות כו' ,כך תהא זקוק
להתפלל לפני כו' ,מהו וכל מאמצי כח )איוב
ל"ו י"ט( ,אמר ר' יוחנן שכך היו עושים
הצדיקים מאמצי כח הגבורה כו' .וכתב ע"ז
בנזר הקודש דף רט"ו ב' דמאי ענין זה לזה
אל הקודם .אבל הוא עפ"י מה דאיתא
בזוהר סדר תרומה )ר"ע (.הא דארז"ל
)פסחים קי"ח (.קשין מזונותיו של אדם
כקריעת ים סוף לפני הקב"ה ,והיינו וודאי
אין שום דבר קשה לפניו ית' ,כי הכל בידו
לעשות כחפצו ורצונו .אך באשר כל דרכיו
משפט ,ובהיות קטרוג מדת הדין למעלה,
לא ניחא קמיה קב"ה לדחותו בקש ולהשיב
פניו ריקם .ואך באשר מפני תיקון העולם
כי הוא הנותן לחם לכל בשר ורחמיו על
כל מעשיו ,צריך לכבוש מדת הדין בחזקה.
ובאשר זה אינו על פי חיק היושר לפי
בחינת שורת הדין המדוקדק כראוי ,קשה
לפניו ית' הרבה לבטל שורת הדין ולכבושו
בחזקה בלי טענה מספקת ,והוא כדמות
עמל וטורח לפניו .וכמו כן היה בקריעת ים
סוף היה מדת הדין מקטרג הללו עובדי
עבודה זרה כו' כנודע  ,אלא שמ"מ תלה
הדבר בזכות אבות ,שבאותו פרק היה
הכרח וצורך שעה בדבר לקרוע הים סוף.
אך באשר לא היה זה בחיק ביושר לפי
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בחינת שורת הדין ,לפיכך היה הדבר קשה
בדעתו ית' לכבוש המדת הדין בחזקה,
ולפיכך היה נראה בה כדמות עמל ויגיעה
לפניו כאלו אינו עושה ברצון שלם .והנה
כבר איתא ביפה תואר באשר תכלית
שלימות האדם על שאר בעלי חיים הוא
הדיבור ,יש לו סגולה נפלאה בכח דיבורו
בצירוף כוונת הלב לעורר רחמים למעלה
עפ"י דבורו ,ולמשוך עליו השפע בכח
דבורו מן הכחות העליונים ,ולבטל ממנו כח
המקטרגים להמתיקם ברחמים וחסד,
וכה"ג מפורש בזוהר בכמה דוכתי
שהדיבור בתפלה בכוונה רצויה בוקע חלוני
רקיע לעלות במעלות הסולם מעלה מעלה
מקור רצון למעלה ,אשר הוא מוצא מקור
חסד העליון והרחמים גדולים ,להמשיך
שפע למטה להמתיק בו מדריגת מקטרוגי
הדינים בהארת שפע אור החסד והרחמים.
וזהו כוונת התנחומא הנ"ל ,כשם שאני זקוק
להחיות את הבריות כך תהא זקוק
להתפלל לפני ,ונתן טעמו בצידו בהא
דמסיק עלה ודריש וכל מאמצי כח כך
עושים הצדיקים מאמצי כח הגבורה,
כלומר ע"י התפלה מוסיפין כח וגבורה
שלמעלה לעורר רחמים להמתיק כח
הדינים ,לעשות נחת רוח לקונו ,לבל יצטרך
לכבוש המדת הדין בחזקה ,הנראה כדמות
עמל וטורח לפניו כאלו עושה הדבר
בקושי ,זה תוכן דברי הנזר הקודש הנ"ל.
מכלל דבריו שמענו ,ע"י התפלה מאמצי
כח הגבורה ,ומוסיפין כח בגבורה
של מעלה לעורר רחמים וחסד ,וזהו וכל
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מאמצי כח וכנ"ל .והנה מצינו בילקוט )יואל
ב' י"א )רמז  ((...על פסוק כי עצום עושי
דברו ,מעצם כח של צדיקים כו' ע"ש,
ומעתה אנן נימא להיפך במקראי קודש
הנ"ל גוי עצום ,מעצם כח של גבורה
למעלה כנ"ל וכל מאמצי כח.
וזהו כוונת הכתוב הנ"ל ואברהם היו יהיה
לגוי גדול ,היינו אותה אומה דכתיב
בה מי גוי גדול וגו' בכל קראינו אליו כנ"ל,
וזהו אומרו גוי גדול ועצום ,ר"ל שהם שהם
גוי מאמצי כח בגבורה של מעלה ומעוררין
רחמים ,ומשום הכי תפלתם נשמע בכל
קראם אליו ,וגם כי ידעתיו אשר יצוה וגו'
לעשות צדקה ומשפט ,ואיתא במדרש
גדולה צדקה שמהפכת מדת הדין למדת
הרחמים ,וכן במשפט אם יש דין למטה
אין דין למעלה כדאיתא ברז"ל ) ,ועיין
ברש"י סדר זו על פסוק וישקיפו על פני
סדום וגו'( ,וא"כ ממילא שפיר מהני
תפלתם בלתי מונע מצד מדת הדין כלל,
וא"כ משום הכי נמי יועיל תפלת אברהם
שיציל את לוט ,ולא יהא ח"ו וכלה ונחרצה
אף לוט בן אחיו וכנ"ל והבן.

*
ועוד נ"ל לפרש מקראי קודש הנ"ל המכסה
אני מאברהם וגו' ,באשר בלא"ה עוד
יש לדקדק מה שאמר כי ידעתיו וגו' למען
הביא על אברהם את אשר דבר עליו ,והנה
מלבד מלת על אברהם קשה הבנה ,ודברי
רז"ל ידוע ,אבל אף גם מלת עליו מיותרת.
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לכן נ"ל לבאר הכל בעז"ה ,עפ"י מה
דאיתא ביבמות ס"ג )ע"א( ואמר ר'
אלעזר מאי דכתיב )בראשית י"ב ג'( ונברכו בך
כל משפחות האדמה ,א"ל הקב"ה
לאברהם שתי פרידות טובות יש לי
להבריך בך רות המואביה ונעמה העמונית,
כל משפחות האדמה כו' אינן מתברכות
אלא בשביל ישראל ע"כ .ופירש"י ב'
בריכות כמו מבריך את הגפן כו' .וכתב
המהרש"א דיש לדקדק דמעיקרא דריש
ונברכו לשון הברכה ,ולבסוף דרשו מלשון
ברכה ממש שכל המשפחות מתברכין
בשביל ישראל .וראיתי בנזר הקודש דף
קצ"ד ,שכתב על זה עפ"י מה שכתבו חכמי
אמת שכל נפשות ישראל נתלו באיפתו של
אדם הראשון ,כטעם אדם אתם )יחזקאל (....
אדם קדמאי ,אלא שבחטאו נשרו ונפלו
ממנו כמה ניצוצי קודש אל מקור החיצונים
שהם שורש העכו"ם ,ומזה בא להם שפיר
הברכה ,והן הם סוד הגרים היוצאים מהם
דמינן הוו ואידחו ,ונראה ונדחה חוזר
ונראה ,ולכן לעתיד מאז תשוב כל הברכה
לבעלים אחר כל הבירור .ולפ"ז אין המקרא
יוצא מידי פשיטא שהוא לשון ברכה ,ומיהו
מדלא קאמר ויתברכו או והתברכו ,וקאמר
ונברכו ,דריש ביה נמי לשון הברכה,
והכתוב כלל שניהם יחד משום דשייכים
אהדדי ,עפ"י מ"ש חכמי אמת הנ"ל דע"י
ניצוצי קדושה של ישראל שנפלו למקור
החיצונים שרש העכו"ם בא להם שפע
הברכה כנ"ל .וממילא לכן כתיב ונברכו בך
כל משפחות האדמה ,ודרשינן נמי לשון
הברכה אלו גרי הצדק המשתרשים
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בישראל ,משום דהא בהא תליא ,כי עבור
ניצוצי קודש הכלולים בתוכם המה גרי
צדק דמינן הוי ואדחו ,לכך הם מתברכים
בעבורינו בעולם הזה וכנ"ל ,זהו תוכן דברי
נזר הקודש הנ"ל .מכלל דבריו שמענו ע"י
ניצוצי קודש שנפלו למקור החיצונים שהם
שרש העכו"ם ,הם מתברכים בשבילם
כנ"ל.
והנה כבר ידוע משתי בריכות טובות הנ"ל
ביבמות נתשל )נשתל( מהם זרע
מלכות בית דוד ומלך המשיח גואל צדקינו.
תו אקדים מה דמקשה נזר הקודש דף
רכ"ג )ע"ב( ,למה לא נתן הקב"ה ארץ
ישראל לאברהם שהבטיחו לאמר לך
אתננה ) .......כמה שורות מטושטשות( .......
בעת התחייה ,וע"ז נאמר לו לך אתננה ,וזה
פשוט .וכבר ידוע הנהו שתי בריכות טובות
הנ"ל רות ונעמה היו כלולים אצל לוט
ובנותיו ,ומהנהו בריכות טובות הנ"ל נשתל
כל מלכות בית דוד ומלך המשיח כנ"ל ,וזה
יהיה גואל הצדק במהרה ,ועל ידו יהיה
מקויים כל היעודים הטובים ,וגם אז יהיה
תחיית המתים כנודע ,ויקוים מה שהבטיח
לאברהם עצמו לך אתננה וכנ"ל.
וזהו ביאור מקראי קודש הנ"ל ,וה' אמר
המכסה אני מאברהם אשר אני עושה,
אני דייקא )כנ"ל באופן הראשון( ,דאז ח"ו
יהיה כלה ונחרצה ומשפט חזק ,והרי
אברהם היו יהיה לגוי גדול ,אותה אומה
שנאמר בו מי גוי גדול ,והן הישראל כנ"ל,
ועל ידם ונברכו בו כל גויי הארצות ,ונברכו
דייקא שהוא לשון ברכה ממש ,וגם לשון
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הברכה כמו מבריך את הגפן כנ"ל ביבמות
וכפירש"י הנ"ל ,והיינו שמורכב ונכללים
בהם גרי הצדק ,דמינן הוו ואדחו ע"י
שנשרו בחטאו של אדה"ר למקור
החיצונים שהם שורש העכו"ם גויי הארץ
כנ"ל בחכמי אמת ,ועל ידם ג"כ המה
מתברכים ,וא"כ ממילא כיון שכן הם הרי
אצל לוט ובנותיו ג"כ כלולים שתי בריכות
טובות) ,ואדרבה על זה נאמר ונברכו בו וגו'
כנ"ל ביבמות( ,והאיך לא אגלה זאת
לאברהם שיתפלל להציל את לוט ,ויוצאים
ממנו שתי בריכות טובות הנ"ל.
והנה מלבד שהבריכות הנ"ל הן טובות
מצד עצמן כמו רות ונעמי כנודע,
אבל אף גם על ידם יקוים ג"כ מה
שהבטחתי על אברהם עצמו לך אתננה ,כי
על ידם יתגלגל ויצא מלך המשיח אשר
יהיה גואל הצדק לעתיד ויהיה התחיה ,ואז
יקוים מה שנאמר על אברהם עצמו כנ"ל.
וכבר ידוע עיקר הגאולה עתידה יהיה ע"י
שמירת התורה והמצות ,כדאיתא בזוהר
בזכות אורייתא ישובון אל ארעא ,עני רוכב
על החמור ,יששכר חמר גרם כנודע .
ובפרט ע"י משפט וצדקה ,שנאמר שמרו
משפט ועשו צדקה כי קרובה ישועתי לבוא
)בישעיה כנודע (.וזהו שמסיים הכתוב
הנ"ל ונברכו בו וגו' ,היינו שתי בריכות
טובות הנ"ל .ולפי פשוטא הוא כיון שכבר
הבטחת לאברהם שונברכו בו ,שיש
להבריך בו שתי בריכות טובות רות ונעמי
כנ"ל ,וא"כ ממילא איך אכסה ולא אגלה
לאברהם כדי להתפלל עליהן כנ"ל .ולא זו
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בלבד שהבריכות הן טובות מצד עצמן,
אבל אף גם כי ידעתיו אשר יצוה את בנו
ושמרו דרך ה' לעשות צדקה ומשפט למען
הביא על אברהם את אשר דבר עליו ,עליו
דייקא ,ר"ל מה שדבר עליו לאמר לך
אתננה כנ"ל ,זאת תקוים ע"י שמירת דרך
ה' ,ובפרט ע"י צדקה ומשפט כנ"ל ,כי ע"י
זה תהיה הגאולה העתידה ויהיה התחייה,
ואז יקוים לך אתננה על אברהם עצמו,
)כדאיתא ברז"ל על לתת להם וגו' כנ"ל(,
וכל אלה יתגלגל ע"י הנהו שתי בריכות
טובות רות ונעמי הנ"ל ,שיצאו מהם
מלכות בית דוד ומלך המשיח אשר הוא
גואל צדק לעתיד וכנ"ל באריכות ,וא"כ
ממילא וודאי מן הראוי ונכון לגלות דבר זה
לאברהם להתפלל עליהם )וכנ"ל באופן
הראשון( ,והבן.
כלל דברינו אחינו בני ישראל ,עיקר
התפלה לעורר רחמים ולהמתיק
המקטרגים כנ"ל ,ומשום הכי הן אל כביר
לא ימאס ,כי תפלת רבים זכותא דרבים הן
הבוקעים חלוני הרקיע ע"י זכותם ותפלתם,
לעלות במעלות הסולם מעלה מעלה עד
מקור רצונו של מעלה אשר הוא מוצא
מקור חסד העליון והרחמים כנ"ל .וזה היה
מעלת אברהם אבינו ,אשר תפלתו נשמעת
ומקובלת עבור זכות רבים תלוי' בו כנ"ל,
וכל זה בא לו עבור צדקותיו אשר פעל
ועשה ,צדקה ומשפט ,אשר ע"י צדקה
נהפך מדת הדין למדת הרחמים,כפירש"י
על וישקיפו על פני סדום וכנ"ל ,וכן ע"י
משפט אם יש דין למטה אין דין למעלה
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וכנ"ל ,ומעתה אחינו בני ישראל למדו היטב
דרשו משפט ,והיה המעשה צדקה שלום,
ואז טוב לכם סלה.

השופט כל הארץ וגו' הוא מיותר לגמרי,
דהרי כבר אמר לעיל חלילה לך וגו' .גם מה
נפקא מינה אי הוא שופט כל הארץ ,והכי
שופט של מדינה אחת רשאי לעוות משפט
ח"ו.

ובאלה הדברים נבאר ג"כ מקראי הקודש
בסדר זו )מאי דכתיבי בתר הנהו
פסוקים דלעיל( ויאמר ה' זעקת סדום
ועמורה כי רבה וחטאתם כי כבדה מאד,
ארדה נא ואראה הכצעקתה הבאה אלי עשו
כלה וגו' ,ויגש אברהם ויאמר האף תספה
צדיק עם הרשע ,אולי יש חמישים צדיקים
בתוך העיר האף תספה ולא תשא למקום
למען חמשים הצדיקים אשר בקרבה ,חלילה
לך מעשות כדבר הזה להמית צדיק עם רשע
והיה כצדיק כרשע חלילה לך השופט כל
הארץ לא יעשה משפט .והנה במקראי
קודש הללו רבו הדקדוקים) ,חדא( דהוא
כפל זעקת סדום וגו' וחטאתם כי כבדה.
)שנית( מה הכצעקתה הבאה אלי ,פשיטא
שבאו אליו ,וכל הנעשה ידוע כבר לפניו.
)שלישית( כפל האף תספה ,כי הוי סגיא
באומרו  ...אולי יש חמשים צדיקים וגו'
ולא תשא למקום) ...... ,כמה שורות
מטשוטשות(  ......מעשות כדבר הזה ,כוונתו
מה שאמר ולא תשא למקום וגו' ,ומה
שאמר להמית צדיק וגו' ,הוא טענתו
ראשונה ,א"כ קשה למה טענתו שניי' סתם
כעת באומרו מעשות כדבר הזה ,וטענתו
ראשונה )תספה צדיק עם הרשע( פרט
בהדיא באומרו להמית צדיק וגו' .גם מה
והיה כצדיק כרשע בכ"ף הנוספת בכל
אחד) .חמישית( מה דאמר חלילה לך

אבל עם דברינו הנ"ל יבוא ביאורם בעז"ה
אחת לאחת .דהנה כבר נזכר לעיל
מדת צדקה ומשפט מביאין הרחמים
ממקור העליון כנ"ל ,והנה אצל אנשי סדום
היה שניהם להיפך ,לא משפט ולא צדקה
כנודע .והנה כבר ידוע דברי רז"ל בר"ה
ורב חסד וגו' הוא שנושא עון ומכביד את
הזכיות למטה ,וע"ז נאמר נושא עון וגו'.
והנה כל זה ע"י צדקה ומשפט ,כי אם יש
דין למטה אין דין למעלה ,ואיכא חסד
ורחמים ,וכן ע"י צדקה כתיב ונתן לך
רחמים ,אימתי ורחמך ,כדאיתא ברז"ל כל
המרחם מרחמין עליו מן השמים .וגם י"ל
דהוא מדה כנגד מדה ,דהנה איתא )במס'
עירכין ח' ב'( צדקתך כהררי אל וגו' ,אמר
רב יהודה אלמלא צדקתך כהררי אל מי
יוכל לעמוד מפני משפטיך,ומסקינן התם
רב יהודה כר' יוסי בר חנינא דאמר נושא
כו' )ובמקום אחר הארכתי בזה (.מכלל
דבריהם שמענו ,מה שהקב"ה נושא עון
ומכביד הזכיות למטה ,ע"ז נאמר צדקתך
כהררי אל .וא"כ לפ"ז למי שהוא עושה
צדקה ,גם הקב"ה עושה עמו צדקה שלו
ונושא עון ומכביד הזכיות למטה ,משא"כ
ממילא באותן שאינן עושין צדקה וגם
משפט אין להם ,א"כ ממילא באין דין
למטה יש דין למעלה ,וגם הקב"ה אינו
עושה עמם צדקה שלו להגביהה העונות
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ולהכביד הזכיות למטה .גם כבר נזכר לעיל
בשם הספרי והראב"ד ,אם הפורעניות ע"י
הקב"ה בעצמו אז משפטו חזק וכלה
ונחרצה.
וזהו תחלת מקראי קודש הנ"ל ויאמר ה'
זעקת סדום ועמורה כי רבה ,ר"ל זעקת
של אנשי סדום מחמת העשוקים בתוכה
מבלי עושי משפט בעושי רשע ,וגם זעקת
עניים והאביונים אשר בקרבה עבור כי אין
פורש לחם להם אף אין גם אחד ,ואדרבה
היו מייסרין העניים כנודע .רבה ,ר"ל הרבה
עשו בזה ,כאשר בזה גרמו וחטאתם כי
כבדה מאד ,כבדה מאד דייקא ,ר"ל
במאזניים של מעלה בשקל הקודש כבדה
חטאתם מאד למטה ולא הזכיות כבדו
למטה ,או עכ"פ היה נושא עון וממילא תו
לא היתה חטאתם כבדה ,והיינו באם היו
להם מדת צדקה אשר בזה גם הוא ית' היה
עושה צדקה שלו להיות נושא עון ,אבל
כעת מחמת זעקת העניים והאביונים ,וגם
צעק העשוקים בתוכה שלא נעשתה
משפט בעושי רשע ,ממילא אם אין דין
למטה יש דין למעלה ,וליכא חסד
והרחמים כלל ,וממילא וחטאתם כי כבדה
מאד כנ"ל .ולכן ארדה נא ואראה הכצעקתה
הבאה אלי ,אלי דייקא ,ר"ל אם צעקתם
הנ"ל גורם שאנכי בעצמי אעשה משפט
בהם או לא ,וע"ז אמר עשו ,ר"ל עשו
במרדן כ"כ עד שראוי המה להיות יוצא
לאור משפטם ע"י עצמי ,או כלה תהיה
כלה ונחרצה כי אז משפט חזק וכנ"ל ,ואם
לא ,ר"ל אם לא גדלה רעתם כ"כ להיות
פורענתם ע"י עצמי ,ואדעה ,והוא לשון
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רחמים )כפי' המפורשים לענינם( ,ר"ל
אנקל להם משפטם והיה קצת רחמים
בפורעניות שלהם ולא יהיה משפט חזק.
וע"ז ויגש אברהם ויאמר האף תספה וגו',
והיינו כי לאברהם היו שתי ספיקות
לשאל בזה ,חדא אם גם הצדיק נתפס בעון
הרשע ,שנית אדרבה אם יש צדיקים אף
גם המה יגינו במעשיהם הטובים על
רשעים ויצילו בזכותם .אבל על שניהם יש
תירוץ לכאורה ,עפ"י מה דאיתא במדרש
רבה סדר זו פמ"ט סי' י"ח וז"ל ,והקב"ה
אומר והיה כצדיק כרשע ,יתלה רשעים
בשביל צדיקים ,הלוואי צדיקים דהא אינם
אלא צדיקים נבלי) ,פי' צדיקים גרועים כמו
לשון נובלת] ,ויש גורסין ניכלי[ ועושי
צדקות בערמה כמו בנכליהם( ,וא"כ לפ"ז
ממילא לא יוכל מעשיהם של צדיקים הללו
להגין על רשעים ,וגם י"ל אף גם הם
יתפסו בעון רשעים ,עבור שגם המה עשו
הכל בערמה ומרמה לא לשם שמים וכנ"ל.
אמנם ע"ז יש שתי תשובות בדבר ,חדא,
כבר אמרו רז"ל גדולה מצוה שלא לשמה
שמתוך שלא לשמה בא לשמה ,וא"כ
ממילא אף צדיקים כאלה אשר אינם עושין
רק בערמה ושלא לשמה ,מ"מ הוי להצילם
כדי שלא ישוו עם הרשעים ,כי אז שוב לא
יעשו אפילו שלא לשמה ,ובאמת הרי
מתוך שלא לשמה בא לשמה .ועוד י"ל
דאף שהקב"ה בוחן לבבות וידע לבות בני
אדם ,אבל מ"מ מפני הבריות הוי כחילול
שמים בדבר ,דהיינו להמית צדיק )הנראה
בעיניהם( עם הרשע ,וכדאיתא במדרש
רבה סדר זו פמ"ט סי' י"ב חלילה לך ,אמר
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ר' יודן חלילה הוא לך בריה הוא לך) ,פי'
ענין חיצוני ,כלומר חוץ מתיק ישורך,
וחלילה לשון חולין עיין ביפה תואר( ,א"ר
אחא חלילה חלילה שני פעמים ,חילול
שמים יש בדבר ,וכתב היפה תואר דר'
אחא נמי מודה לר' יודן ,אלא מיתורא
קדריש חלילה השני לשון חילול שמים,
שיהרהרו אחריו לאמר תם ורשע הוא
מכלה ע"ש.
וזהו אומרו ויאמר אברהם האף תספה צדיק
עם רשע ,ר"ל הגם תספה )כפירש"י(
צדיק עם רשע ,עם רשע דייקא ,ר"ל אם
בעון רשע יתפס הצדיק הנ"ל ,ובעונו של
רשע ימות הצדיק ג"כ ,וזהו אתמהא .ועל
הצלת הצדיק לבד לא אני שואל ,אבל אף
גם יש לי לשאול ,אולי יש חמשים צדיקים
בתוך העיר האף תספה )וזה האף הוא לשון
דין כדאיתא במדרש רבה ( ,ר"ל אם תדון
באף ,ולא תשא למקום למען חמשים
צדיקים וגו' ,ור"ל לא תשא דייקא ,שאתה
בעל הרחמים ,לא תרחם ותשא למקום
בעבור הגנת זכות של הצדיקים הללו על
כל העיר ) .... .... .....כמה תיבות מטושטשות(

אך פן תאמר ,האדם יראה לעיניים
והאלקים יראה לבב ,והוא יודע שהם
צדיקים נבלי עושים מעשיהם בערמה
ושלא לשמה ,וכנ"ל במדרש רבה באמת,
לזה אמר חלילה לך מעשות כדבר הזה ,ר"ל
אף בזה יש תירוץ על שאלת הנ"ל למה לא
יגן מעשי הצדיקים אף גם על הרשעים,
והיינו באשר שאינם צדיקים גמורים ,אבל
מ"מ עכ"פ זאת חלילה לך מעשות כדבר
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הזה ,ומפרש דברו מהו כדבר הזה ,לזה
אמר להמית צדיק עם רשע) ,ומשום הכי
אמר מתחלה מעשות כדבר הזה ,למעט
קושיא שנייה ,ואין בידו רק שאלתו
הראשונה להמית צדיק עם רשע( ,ור"ל
אעפ"י שהם צדיקים נבלי ,מ"מ קשה עדיין
חלילה לך להמית צדיק עם רשע ,דהיינו
דהצדיק יהיה נתפס כמו הרשע ,דהא אם
הצדיק כזה יהיה שוה לרשע ,ממילא והיה
כצדיק כרשע ,ר"ל מי שהוא כצדיק דייקא
ולא צדיק גמור ,יהיה ויחזור לסורו כרשע
גמור ,וזהו כרשע דייקא ,דבשלמא אם יהיה
חילוק ביניהם ,אז עכ"פ יעשו שלא לשמה,
וממילא תועלת גדול בזה כי מתוך שלא
לשמה בא לשמה כנ"ל ,אבל אם הצדיק
שלא לשמה יהיה שוה בפורעניות עם
הרשע ,ממילא והיה כצדיק כרשע ,ר"ל
יהיה צדיק כזה שוה במעשיו כרשע גמור
כנ"ל ,והרי באמת מתוך שלא לשמה בא
לשמה ,ויופסד תועלת גדול בזה המשפט.
)והנה סהדי במרומים שאמרתי סברא זו
על צדיק שלא לשמה מדנפשאי,
מכח דברי רז"ל מתוך שלא לשמה בא
לשמה וכנ"ל ,ואח"כ מצאתי סברה כזו
בספר נזר הקודש דף ר"ה ב' על מאמר
רז"ל בנזיר )כ"ב (:לעולם יעסוק אדם בתורה
ובמצות אפילו שלא לשמה שמתוך שלא
לשמה בא לשמה ,בשכר מ"ב קרבנות
שהקריב בלעם הרשע זכה ויצאה ממנו
רות ,וכתב הנזר הקודש שם הנ"ל קשה
א"כ למה נאמר טעמא דמתוך שלא לשמה
כו' ,הא אף אם לא בא לשמה הוי לו שכר
כמו בלק ,ולכך יעסוק שלא לשמה כיון
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דיש לו שכר ,וודאי קצת מצוה בדבר .וי"ל
דאהא גופא בעי לפרושי טעמא ,למה
באמת יקבל שכר אפילו על מצוה שלא
לשמה ,הרי ה' יודע ובוחן לבבות ויודע כי
לבו בל עמו לשם שמים .ולכן אמר מה
שמקבל שכר בשלא לשמה ,היינו טעמא
דמתוך שלא לשמה בא לשמה ,ואם לא
יקבל שכר על שלא לשמה ,ממילא כאשר
ידע בנפשו שאין בידו לכבוש יצרו הרע
לעשות המצוה בכוונה ראויה ,ימנע
לעשותה לגמרי ,כיון דלא יהיה לו שכר
ולמה תהיה יגיעתו לריק ,ובאמת מתוך
שלא לשמה בא לשמה ,לכן יש שכר נמי
בשלא לשמה כדי שיעשו ויגיעו לשמה ,זהו
תוכן דברי נזר הקודש הנ"ל שם .וא"כ לפ"ז
שמחתי כי כוונתי לדעת הגדול ,ומה מאד
מתקו ת"ל דברי אברהם והיה כצדיק
כרשע ,ויופסד התועלת שמתוך שלא
לשמה בא לשמה וכנ"ל(.
ואמר עוד אברהם חלילה לך השופט כל
הארץ לא יעשה משפט ,ר"ל חלילה
לך ,חילול שמים יש בדבר כנ"ל במדרש
רבה ,כי זהו פירוש חלילה השני כנ"ל ,ור"ל
שיהרהרו אחריו ויאמרו השופט כל הארץ
לא יעשה משפט ,בראותם תם ורשע הוא
מכלה ,באשר הבריות יראו לעינים ואינם
יודעים מה בלבות בני אדם ,ושפיר יש
חילול שמים בדבר וכנ"ל .וא"כ מחמת תרי
חששות הללו שיופסד התועלת מתוך
שלא לשמה בא לשמה כנ"ל ,וגם שיהיה
חילול שמים בדבר ,הוי לך להציל עכ"פ
הצדיקים אשר בקרבה וכנ"ל .ומשום הכי
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ממילא שפיר מדויק ואמר השופט כל
הארץ ,דאם ח"ו היה מקום לומר כי יש שני
שופטים בארץ ,אז ממילא תו לא היה
חילול שמים בדבר ,כי היו אומרים זה
שופט הרשעים וזה שופט הצדיקים,
וממילא השופט הרשע לא ענש לצדיק
כלל ,אך ורק זה השופט האחר יש עול
בחיקו ששפט הצדיקים לרעה ,אבל באמת
הרי אתה השופט כל הארץ וזולתך אין
שופט בארץ ,וא"כ שפיר יש חילול שמים
בדבר להמית צדיק עם הרשע וכנ"ל.
והשיב לו הוא ית' אעשה גם כשאלתך
השנית ,לא די שאציל הצדיקים ,אבל אף
גם אם אמצא צדיקים ונשאתי לכל המקום
בעבורם ,והבן.
ובזה מתורץ נמי דברי המדרש רבה פמ"ט
סי' י"ח אמר ר' חייא בר אבא ערבובי
שאלות יש כאן ,אברהם אמר חלילה לך
וכו' ,והקב"ה אומר והיה כצדיק כו' ,הלוואי
צדיקים דהא אינם אלא צדיקים נבלי כנ"ל.
והנה באמת יש לתמוה ,כאשר במקראי
קודש משמע שהכל מדברי אברהם הוא,
)וכבר באמת ראיתי בנזר הקודש שכתב
שאין קפידא בזה כיון דאינו אלא הרמז
בעלמא (.ולפי דברינו הנ"ל י"ל דבאמת הם
דברי אברהם וכנ"ל שגם על צדיקים נבלי
היה קשה ליה והיה כצדיק כרשע וכנ"ל,
אך ורק מדכפל אברהם ואמר האף תספה
וגו' חלילה לך להמית צדיק וגו' ,מזה ידעינן
דמסתמא הקב"ה השיב לו דהם צדיקים
נבלי ,וע"ז תו השיב אברהם והיה כצדיק
כרשע ,שמי שהוא כצדיק ולא צדיק גמור
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יהיה כרשע וכנ"ל ,וגם תשובת הקב"ה
נכלל בה כמ"ש המדרש שהם צדיקים נבלי
וכנ"ל והבן.

הכי כתיב באמת גבי הצלת לוט ויזכור
אלקים את אברהם ,ואיתא ביפה תואר
דמדת הדין נהפך לרחמים ע"ש ,וזהו
כדברינו הנ"ל ,דאברהם המתיק כח הדינים
ע"י תפלתו עד שנהפכו לטובה.

נחזור לעניננו ,שהתפלה מעורר רחמים
העליונים ,ומזה הטעם פעל ועשה
אברהם בתפלתו הרבה ,אשר הגשמים היו
בזכותו ,והחולאים נתרפאו בזכותו ,וכן
העקרות נפקדו בתפלתו ,כנ"ל בהתחלת
דברינו בשם מדרש רבה .והיינו כיון
שהתפילה מעורר רחמים העליונים וכנ"ל,
ואברהם החזיק עמוד החסד והרחמים ע"י
צדקה וגמילות חסד בעולם כנודע ,ובלא"ה
היה מדתו של אברהם חסד ,כמה דאמר
)מיכה ז' כ'( חסד לאברהם וכנודע ,וא"כ
ממילא כל אלה יחד וודאי התעוררו
הרחמים העליונים והמתיקו כל הדינים.
וכמו שמצינו נמי במעשה עקידה במה
שהיה אברהם עוקד את יצחק ,בזה היה
הקב"ה כופת שריהם של האומות העולם
למעלה ,וכדאיתא במדרש רבה בסדר זו
פנ"ו סי' ו' ,ובארו החכמי האמת בזה
הטעם לפי שכולם יונקים משפע גבורת
הדינים מדתו של יצחק ,ואברהם איש חסד
בעקדתו ליצחק המתיק כח הדינים ,ובזה
נכנעו כל שרי הדינים ונתקשרו בעבותות
החסד של אברהם לבל ישלטו בזרעו )עיין
בנזר הקודש דף ר"ץ שהביאם (.וא"כ
ממילא כמו כן אברהם בתפלתו אשר
בלא"ה כל תפלה מעורר רחמים כנ"ל ,על
כן הוא המתיק כח הדינים לזרעו ,ומשום

והנה באלה הדברים הוא ביאור אצלי
מקראי הקודש בפרשת עקידה
בסדר זו ,ויהי אחר הדברים האלה והאלהים
ניסה את אברהם ויאמר אליו אברהם ויאמר
הנני .ויש לדקדק חדא מה ויהי אחר
הדברים האלה) ,ודברי רז"ל ידוע (.ועוד מה
ויאמר אליו אברהם ,דהוא קושי הבנה מה
אמר לו בזה ,והכי לא הוי סגי באומרו
והאלהים ניסה את אברהם ויאמר לו קח
את בנך וגו' ,ולכל הפחות ויקרא לאברהם
היה לו לומר )ועיין באלשיך מזה(.

*

אבל י"ל עפ"י דברינו הנ"ל דמדתו של
אברהם היה חסד ,ומשום הכי הכניע
הדינים ע"י עקידה וכנ"ל ,וכן איתא בספר
מגלה עמוקות ) (.....בשם הזוהר דעקידת
יצחק היה כדי להמתיק ל"ב פעמים אלקים
דכתיב במעשה בראשית ,שעלה ברצונו
לברוא העולם במדת הדין ,וראה שאינו
מתקיים שיתף מדת הרחמים למדת הדין ,
ולא גברו הרחמים על הדינים עד יום
עקידה ,שנעקד פחד יצחק תחת יד אברהם
שהוא כולו חסד להגביר החסד ע"כ) ,הובא
דברי מגלה עמוקות הנ"ל בספר אספקלריא
המאירה בסדר זו (.מכלל דבריו נמי שמענו
שע"י עקידה הומתק הדינים ,והיינו ע"י
אברהם שמדתו חסד.
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והנה תו אקדים מה דאיתא במדרש רבה
בראשית פל"ט סי' י"ז ,בה"א זה
בראתי את העולם הריני מוסיף ה"א על
שמך וכו' עכ"ל .והנה אמרתי עפ"י מה
דאיתא שם במדרש רבה פי"ב סי' ח' ט',
אמר ר' יהושע בן קרחה בהבראם באברהם
בזכותו של אברהם ,ר' אבהו בשם ר' יוחנן
אמר בהבראם בה"א בראם ,וכתב שם הנזר
הקודש בפ"א סי' י"ג בשם הזוהר דף ו' ודף
ע"ג מבואר שם ,דהא דדרשינן בה"א בראם
והא דדרשינן בזכות אברהם תרווייהו חדא
נינהו ,כי לאברהם ניתוסף מדריגת ה"א,
שנתעורר בו החסד והרחמים שהיה בגמר
בריאה ,כי תחלת הבריאה היה בב' שעלה
במחשבה לברוא במדת הדין ,וגמר תיקון
הבריאה היה בה"א דכתיב בהבראם ,וה"א
הוא מאותיות הוי' ב"ה ,וכבר נודע שם הוי'
הוא מקור החסד והרחמים ,ולפיכך בגמר
הבריאה ששיתף מדת הרחמים היה מאז
נברא בה"א דווקא משם הקדוש שהוא
מקור הרחמים ,זהו תוכן דברי נזר הקודש
הנ"ל .וא"כ לפ"ז זהו נמי דברי מדרש רבה
הנ"ל בה"א בראתי העולם ה"א מוסיף על
שמך ,כי תרווייהו חדא נינהו ,שע"י אברהם
נתעורר החסד והרחמים שהיה בגמר תיקון
הבריאה ע"י ה"א כנ"ל ,כי מדתו של
אברהם חסד ,ומשום הכי זכה נמי אברהם
לאותו ה"א מוסיף על שמו ,וכנ"ל בזוהר
דמשום הכי ניתוסף מדריגת ה"א לאברהם.
והנה מקודם פרשת עקידה כתיב ויטע
אשל בבאר שבע ויקרא שם בשם
ה' אל עולם ,ופירש"י פרדס להביא ממנו
פירות לאורחים בסעודה או פונדק
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לאכסניא ,וע"י אותו אשל הוקרא שמו של
הקב"ה אלוה לכל העולם ,לאחר שאוכלין
ושותין אומר להם ברכו למי שאכלתם
משלו ,סבורים אתם משלי אכלתם ,משל
מי שאמר והיה העולם אכלתם עכ"ל.
מכלל דבריו שמענו שאברהם עוד החזיק
במדתו כעת בעמוד החסד ,אשר על ידו
נתקיים העולם כדכתיב )תהלים פ"ט ,ג'( עולם
חסד יבנה ,וגם פרסם כבוד שמו ית' על
ידו וגייר גרים ,אשר ג"כ על ידו נתקיים
העולם ,כי זה תכלית הבריאה שהכל ברא
לכבודו ,להיות כבודו מלא הארץ ,להיות כל
העמים שפה ברורה לעובדו שכם אחד,
ובזה תלויה ג"כ תיקון הכולל לעתיד
וכנודע ,וכאשר כתב כל זה בספר נזר
הקודש על מדרש רבה סדר זו פמ"ח סי'
ב' פתח האוהל ,פתח טוב פתחת לעוברים
ושבים ,פתח טוב פתחת לגרים ,שאלולי
את לא בראתי שמים וארץ ע"כ ,שכך
פירושו ע"י שהחזיק אברהם עמוד החסד
בעוברים ושבים ופרסם כבוד שמו ית'
בגרים שגייר ,נתקיים העולם כי זהו תכלית
הבריאה וכנ"ל.
ובאלה הדברים מבוארים מקראי קודש
הנ"ל היטב ,ויהי אחר הדברים
האלה ,ר"ל אחר זה שנטע אברהם אשל
לאורחים ודיבר על פיהם שיברכו לאל
עולם ,אשר ע"י זה החזיק בעמוד החסד
ופרסם כבוד שמו ית' ,אשר ע"י זה
התעורר עוד יותר החסד והרחמים במדתו
לקיים העולם ,אשר גמר הבריאה היה ע"י
ה"א משם הוי' שהוא מקור הרחמים וכנ"ל
בשם הזוהר ,ולכן כעת והאלהים ניסה את
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אברהם ,ויאמר אליו אברהם ,ר"ל זהו שאמר
לו הרי שמו אברהם ,שנתוסף בו מדריגת
ה"א ,באשר שנתעורר בו החסד והרחמים
שהוא בגמר הבריאה ע"י ה"א כדכתיב
בהבראם וכנ"ל ,וממילא כעת שאתה
הוספת להחזיק עוד במדתם ביתר שאת
ויתר עוז במדת החסד בנטיעת אשל הלזה
וכנ"ל ,לכן טוב שיומתקו הדינים על ידך
באשר מדתך כולו חסד וכנ"ל במגלה
עמוקות .וע"ז השיב לו אברהם הנני ,ר"ל
אני מזומן לכך )כפירש"י לענינו (.ומשום
הכי אמר לו קח את בנך וגו' ,באשר ע"י
עקידת יצחק יומתקו כל הל"ב אלקים
הנאמרים במעשה בראשית כנ"ל במגלה
עמוקות ,וגם השרי הדינים כנ"ל במדרש
רבה ,והבן.
ובזה י"ל כוונת המדרש רבה בסדר זו פנ"ה
סי' ו' ,הנני לכהונה הנני למלכות.
ורבים תמהו מה שייכות יש לזה הכא
בעקידה .אבל י"ל עפ"י הנודע מ"ש החכמי
אמת ,שהכהנים נאחזים במדת הימין של
מעלה שהוא מדריגת החסד חסד העליון,
ולכך אהרן שהיה ראש בית אב הכהנים
כתיב עליו )דברים ל"ג ,ח( איש חסידך ,כי מי
שהוא מצד החסד נקרא חסיד המתחסד
עם קונו ,ואיתא פ"ג דנדרים )ל"ב (:דאברהם
נעשה כהן ,וכתב עלה בספר נזר הקודש
דף רי"ד ,דמזה הטעם נעשה כהן כיון
שהוא מצד החסד חסד לאברהם .והנה
כבר ידוע ע"י עקידת יצחק נעקדו השרים
של מעלה שהם השרים של אומות העולם,
כי אברהם המתיק כח כל הדינים ,ושרי
אומות העולם יונקים  ...גבורות הדינים
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כנ"ל )ועיין בזה  (.....וא"כ ממילא נתקיימה
המלכות לזרעו של אברהם שהם ישראל.
ולפ"ז ממילא לפי דברינו הנ"ל ,כיון שאמר
לו ה' אברהם ,דר"ל שמך אברהם שניתוסף
בך מדריגת ה"א כיון שאת מדת החסד
כנ"ל ,וא"כ ראוי כעת על ידך יומתק כח
הדינים וכנ"ל ,וע"ז ממילא שפיר השיב
אברהם הנני לכהונה הנני למלכות ,ר"ל כל
כך אני מזומן ומוכן להחזיק במדת החסד,
שאני יוכל להיות כהן ע"י מדה זו ,שעיקר
הכהונה הוא מצד החסד וכנ"ל ,וגם אוכל
להמתיק כל כח הדינים ע"י מדת החסד
שלי אשר יתקיים המלכות בי ובזרעי שלא
ישלטו בנו השרים של מעלה כנ"ל ,וע"ז
שפיר אמר לו הוא יתברך קח את בנך וגו'
להמתיק הדינים ע"י עקידת יצחק בנו
וכנ"ל ,והבן.

*
או י"ל כך ,על הא דכתיב ויאמר לו אברהם
וגו' .דהנה איתא במדרש רבה פנ"ה סי'
ד' אחר הדברים האלה ,אחר הרהורי
דברים שהיו שם ,מי הרהר אברהם הרהר
ואמר שמחתי ושימחתי את הכל ולא
הפרשתי קרבן לא פר אחד כו' ,א"ל
הקב"ה כו' תקריב את בנך ולא תעכב
עכ"ל .מכלל דבריו שמענו ,שיש להרהר
שח"ו היה חטא לאברהם שלא הקריב
קרבן לה' בעת שמחתו ,וכן פירש"י בסדר
זו דהשטן קטרג כן כנודע .וגם י"ל דהיה לו
חטא כריתות ברית אבימלך ,כדאיתא
במדרש רבה וברשב"ם דבשביל זה צערו
בבנו יחידו ע"ש.
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תו אקדים מה דאיתא במדרש רבה
בראשית פל"ט סי' ט' ,מה דכתיב
)תהלים ק"י ,ג'( לך טל ילדותך ,נאמר
לאברהם ,והיינו שהיה אברהם אבינו
מתפחד שיש בידו עון שהייתי עובד עבודה
זרה כמה שנים ,א"ל הקב"ה לך טל
ילדותיך ,מה טל פורח אף עונותיך פורחין
עכ"ל .וכתב שם הנזר הקודש דף קצ"ב
עפ"י מה דאיתא במדרש רבה שם סי' י"ב
בה"א בה בראתי העולם הריני מוסיף ה"א
על שמך ואת פרה ורבה ,ור"ל כי כמו
שנברא העולם בה"א ,גם הוא נעשה בריה
חדשה ע"י ה"א להיות לו כח להוליד ,וכיון
שנעשה בריה חדשה כקטן שנולד ,לכן
נמחל לו כל עונותיו ,זהו תוכן דברי נזר
הקודש הנ"ל .מדבריו למדנו בעת שנתוסף
ה"א לאברם וקרא שמו אברהם ,נעשה
בריה חדשה ונמחל לו כל עונותיו.
ולפ"ז י"ל זהו שאמר ליה הקב"ה אחר
הדברים האלה ששמח כל העולם
ולא הקריב קרבן לה' ,או אחר שכרת ברית
עם אבימלך כמ"ש הרשב"ם הנ"ל ,לכן
ויאמר לו אברהם ,ר"ל אתה רוצה להיות
במדריגת אברהם ,שאז בקראי שמך
אברהם היית בלא חטא ,כי נעשית בריה
חדשה וכקטן שנולד וכנ"ל ,ואם תרצה גם
עתה להיות במדריגה זו .ולזה השיב לו
אברהם הנני ,כפירש"י דר"ל מזומן לכך.
ולזה אמר לו קח את בנך וגו' ,כי ע"י כך
שכרת
ָ
נמחל לך כל מה שפגמת בחטא
הבאת
ָ
ברית עם אבימלך ,וגם מה שלא
ששמחת עד הכל כנ"ל.
ָ
קרבן בעת שמחת
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ובאלה הדברים נ"ל לבאר מקראי קודש
בפרש עקידה ,דכתיב ויקרא אליו
מלאך ה' וגו' ויאמר אל תשלח ידך אל הנער
ואל תעש לו מאומה כי עתה ידעתי כי ירא
אלהים אתה ולא חשכת את בנך את יחידך
וגו' .והנה רבים דקדקו על מלת עתה
ידעתי ,אצל כביכול האיך שייך לומר עתה
ידעתי ,והלא הכל גלוי לפניו מיד,
)ולפירש"י מלת ידעתי קשה ע"ש (.גם הוא
כפל אל תשלח וגו' ואל תעש לו מאומה,
ורש"י פי' שרצה אברהם לעשות בו חבלה
וא"ל הקב"ה אל תעש לו מאומה ,אבל זה
גופא קשה ,כיון שא"ל הקב"ה אל תשלח
וגו' ,למה רצה עוד לעשות לו חבלה ,וזה
צריך ביאור לכאורה.
אבל לדברינו הנ"ל י"ל כך ,דכבר נזכר לעיל
בשם מדרש רבה דאברהם הרהר
ואמר שמחתי את הכל ולא הפרשתי קרבן
לה' ,א"ל הקריב את בנך וכנ"ל ,וכתב היפה
תואר ממה נפשך ,אי נחשב דבר זה לחטא
א"כ בלא הרהר של אברהם הוי ליה לומר
קח את בנך וגו' ,ואי לא נחשב לחטא א"כ
אף בהיותו מהרהר אברהם ג"כ לא ענש
יענש ,כיון דבאמת לפני הקב"ה לא נחשב
זה לחטא ,ונדחק בזה שם .אבל הנזר
הקודש שם כתב על קושיא זו ,וז"ל דוודאי
לא נחשב זה לחטא לפניו ית' ,אלא
דהקב"ה בלא"ה רצה לנסותו כדי לגדלו
בעולם וכדלעיל בריש פרקין )במדרש שם(,
אלא דמ"מ אלולי הרהרו בזה לא היה
מקום כלל לנסיון בזה ,כי אף בהיות
אברהם צדיק גמור היה יכול להרהר כלפי

˙„Ò

בתי

חדר ד'

מעלה איך בא לבטל כי ביצחק יקרא לך
זרע ,אבל עכשיו שהוא עצמו הרהר לומר
שמא פגם בחטאו שלא הקריב קרבן ,מאז
בא לנסותו ,שמעתה יהיה מענה בפי
אברהם להשיב לעצמו לומר כי חטאו גרם
לו הדבר ,דהחטא גורם לבטל ההבטחה
כדאמרינן פ"ק דברכות )ד .(.אבל אלמלא
לא הרהר להחזיק זה לחטא ,לא היה מקום
כלל לנסותו בזה ,וה' לא יאמר לו מפורש
כן לתלות הדבר בחטא זה ,באשר בעיניו
ית' לא נחשב זה לחטא ,ואין הקב"ה מוציא
דבריו לבטלה ,זהו תוכן דברי נזר הקודש
הנ"ל .מכלל דבריו שמענו ,אף שאברהם
הרהר וסבר כי פגם בחטא שלא הקריב
קרבן לה' ,ומחמת זה נאמר לו קח את בנך
וגו' ,אבל האמת לא כן היה ,כי אצלו ית'
לא היה נחשב זה לחטא כלל ,רק היה
נסיון ,ואפילו הכי לא גילה לו הדבר ,שלא
יהרהר כלפי מעלה לומר כי ביצחק יקרא
לך זרע כבר הבטיח לו וכנ"ל.
ולפ"ז מאד מתקו דברי מקראי קודש
הנ"ל ,כי אף שאמר הוא ית'
לאברהם אל תשלח ידך וגו' ,מ"מ רצה
עכ"פ לעשות לו חבלה ,באשר כי לפי
דעתו של אברהם היה סובר שפגם בחטא
וכנ"ל ,וא"כ היה סובר אולי כעת ששוב
ניתן לו בנו יחידו כמקדם ,אולי ינוכה
זכיותיו בזה ,באשר שעדיין נשאר עליו
החטא הקודם ששימח הכל ולא הקריב
קרבן לה' ,ולכן רצה דווקא לעשות עכ"פ
חבלה בבנו יחידו ,למען היות לו כפרה על
חטאו ,כי בזה ניחא ליה ביותר ,אף שעושה
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חבלה בבנו יחידו ,שיהיה זכאי לפניו ית'
בחטאו אשר חטא לפי דעתו של אברהם
וכנ"ל .ולזה אמר לו הקב"ה אל תעש לו
מאומה ,ר"ל לא תעשה לו כלל )כפירש"י(,
ונותן טעם לזה ,באומרו כי עתה ידעתי כי
ירא אלקים אתה ,עתה דייקא ,ר"ל עתה אני
מגלה לך כי ידיעתי מתחלה היה כי ירא
אלקים אתה ,אבל ולא כמחשבותיך
וידיעתיך היתה ידיעתי ,כי לפי דעתך
הרהרת בשביל חטא שלא הקרבת קרבן
אמרתי לך קח את בנך וגו' ,אבל באמת לא
כן הוא היה ידיעתי ,כי באמת אנכי ידעתי
כי ירא אלקים אתה ,וזאת שאמרתי לך קח
את בנך וגו' לא היה רק נסיון ,וכל זאת אני
מגלה לך עתה וכנ"ל ,באשר ולא חשכת את
בנך יחידך ממני ,ר"ל באשר הלא כבר
עמדת בנסיונך ולא חשכת את בנך יחידך
ממני ,וא"כ ממילא שפיר אני מגלה לך
כעת אשר ידעתי כבר מתחלה כי ירא
אלקים אתה וכנ"ל ,אבל כל זמן שלא
עמדת בנסיונך עדיין לא רציתי לגלות דבר
זה ,באשר היה לך להרהר על ביטול
ההבטחה כי ביצחק יקרא לך זרע וכנ"ל
בנזר הקודש ,ולכן הייתי מכסה דבר זה
ממך ,כדי שתוכל להרהר ולומר חטאך
ביטל ההבטחה וכנ"ל ,אשר לא כן כשכבר
עמדת בנסיונך ולא חשכת את בנך ממני,
א"כ שפיר אוכל לגלות לך מה שכבר
ידעתי כי ירא אלקים אתה וכנ"ל ,וכעת
ביטול הבטחה ג"כ לא היה ,כיון שלא היה
רק נסיון מה שאמרתי אליך קח את בנך
וגו' ,וכאשר באמת כעת אמרתי לך אל
תשלח וגו') .ועיין באבן עזרא סדר זו,
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שכתב מטעם זה לא היה ביטול דיבור ח"ו
באומרו קח את בנך וגו' והדר אל תשלח
וגו' ,כיון דהכל לא היה רק דרך נסיון,
וכדכתיב והאלהים ניסה את אברהם וגו',
והבן(.

הקב"ה כמה צדיקים עתידים לצאת ממנו
עכ"ל .והנה הקושיא מפורסמת ,ממה
נפשך אם המלאכי השרת לא ידעו
עתידות ,מהיכן ידעו דהרשעים עתידין
לצאת ממנו ,ואם ידעו עתידות ,למה לא
ידעו נמי שגם צדיקים עתידין לצאת ממנו,
וכמו שהשיב באמת להם הוא ית'.

ומעתה נשובה אל מאמר ניצב פתח שער,
דיש לדקדק מה היה קשה למדרש
בהאי פרשה ,דקמתחיל ופתח בהך קרא
ותתן לי מגן ישעך זה אברהם כו' .גם אם
היה קשה ליה איזה דבר ,האיך מתורץ בזה
שמקדים כל אלה ומסיים עלה הה"ד וירא
אליו ה' .גם תמוה לי במה שלא הרגישו
המפורשים ,כי מה שאמר במדרש הנ"ל
מגן ישעך זה אברהם אין לו הבנה כלל ,כי
מה שפירשו היפה תואר והנזר הקודש שם
מגן ישעך זה שהבטיח לאברהם ואנכי מגן
לך ,א"כ לאברהם הוי לומר ,מה זה
אברהם .גם למה בכבשן האש וברעבון
ובמלכים לא אמר זה אברהם ,כיון שהכל
היה באברהם ,וזה אתמהא.

אבל הענין הוא ,באשר באברהם היה עדיין
כלול זוהמת תרח אביו שעבד עבודה
זרה והיה כומר לעבודה זרה ,ולא היה מוכן
לזרע כשר לצאת ממנו ,ומשום הכי באמת
יצא ממנו ישמעאל ,אבל כשנתוסף ליה
ה"א ונעשה בריה חדשה כנ"ל ,נתמרק
ממנו זוהמת תרח אביו לגמרי ,ומשום הכי
אמר אברהם ואנכי הולך ערירי ,ואיתא
במדרש רבה פמ"ד סי' י' אמר לפניו
רבש"ע אם עתיד אני להעמיד בנים
ולהכעיסך מוטב לי ואנכי הולך ערירי,
והיינו שאברהם ראה במזלו כי לא ראוי
לזרע כשר ,וע"ז אמר ואנכי הולך ערירי) ,כי
בוודאי לא היה כוונתו שיהיה לו בנים
לירושת ממונו וכדומה כי זה הבל (.וע"ז
השיב לו הקב"ה הבט נא השמימה ,ואיתא
במדרש רבה שהגביה למעלה מכיפת
הרקיע ,והיינו עפ"י הזוהר שכ' ישמעאל
לא הוליד אברהם כי אם עפ"י כח הכוכבים
ומזלות ,אלא שנשתנה ממקום למקום
למעלה מאשר היה בתחלה ,אבל מעת
שקרא שמו אברהם לא הוליד כלל ע"פ כח
שפע המזל ,כי אם בכח העליון הבא
מהקב"ה ,וזהו שהגביה למעלה מכיפת
הרקיע ,אע"ג דמעיקרא כתיב ויוצא אותו
החוצה ודרשינן שהוציאו ממזלו ,ההוא קאי

*

אמנם עם דברינו הנ"ל בדרוש הנ"ל יבוא
ביאורו על נכון ,דבר נזכר לעיל
דניתוסף ה"א לאברם וקרא שמו אברהם,
שבו נעשה בריה חדשה וזכה להפרות
ולהרבות כדאיתא במדרש רבה .ומזה
הטעם כתב הנזר הקודש דף רי"ז ,איתא
במדרש תנחומא סדר תולדות כשהשליך
נמרוד את אברהם אבינו לכבשן האש ירד
ה' והצילו ,אמרו מלאכי השרת לזה אתה
מציל והלא כמה רשעים יוצאים ממנו ,א"ל
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על לידת ישמעאל ,שלא היה בו כי אם
שינוי מזל לבד ,אבל ללידת יצחק הגביהו
למעלה מכיפת הרקיע ,שלא הוליד כלל
ע"פ שפע המזל ,כי אם בכח העליון הבא
מהקב"ה ,באשר שנעשה ע"י הוספת ה"א
בריה חדשה ,ובריאה חדשה אינו באה
מהכוכבים ומזלות כי אם מהקב"ה .ומשום
הכי שפיר המלאכי השרת במדרש תנחומא
הנ"ל ,המה לא הביטו וראו כי אם את אשר
לפניהם באשר הוא שם ,ובאותו פרק היה
כלול באברהם זוהמת תרח אביו ,ומתוך כך
היה מוכן להוליד רשעים וכנ"ל ,ושפיר
אמרו רבש"ע זה אתה מציל הרי עתידין
רשעים לצאת ממנו ,אבל הקב"ה גילה
להם העתיד אשר עלה לפניו במחשבה
לעשותו בריה חדשה ,שבזה יהיה מוכן
להוליד זרע קודש וטהור בנים מהוגנים,
וע"ז אמר כמה צדיקים עתודין לצאת
ממנו .ובזה הענין אחר שנאמר בכתוב
שאמר לו הבט השמימה ,אשר בזה
הבטיחו לעשותו בריה חדשה וכנ"ל,
וממילא יהיה לו בנים מהוגנים ,כתיב
בתריה אני ה' אשר הוצאתיך מאור
כשדים ,כלומר ]שמטעם זה[ ניצל מאור
כשדים ,בהיותו צופה מראשית אחרית
שעתיד לעשותו בריה חדשה ולהוציא
ממנו זרע קדוש ,ומשום הכי ניצול וכנ"ל,
זהו תוכן כוונת הנזר הקודש הנ"ל ודפח"ח.
מכלל דבריו שמענו ,כי קודם הוספת ה"א
לאברהם לא היה מוכן להוציא זרע
כשר ,ואף שיצא משינוי מזלו ,לא יצא כי
אם ממקום למקום ,ומשום הכי באמת
ישמעאל יצא ממנו ,וזה הכל היה שהיה
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כלול בו עדיין זוהמת תרח אביו ,משא"כ
ע"י הוספת ה"א שנעשה בריה חדשה,
הורק לגמרי מזוהמת תרח אביו ,וזכה
להוליד זרע כשר וטהור ובנים מהוגנים
כנ"ל ,שהגביהו למעלה מכיפת הרקיע ,ולא
הוליד שוב משפע המזל ,כי אם מכח
העליון הבא מהקב"ה ,כי בריאה חדשה
אינו רק מה' יתברך וכנ"ל.
תו אקדים מה דאיתא במדרש רבה
בראשית פמ"ב סי' ז' ופ"מ סי' ח' ,כל
מה שאירע לאברהם היה סימן אבות
לבנים ,באברהם היה רעב וכן בבנו,
ואברהם ניצל ממלכים שרדף אחריהם ,וכן
בניו ניצולו מד' מלכיות .גם כבר הזכרתי
לעיל בהתחלת דרוש הלזה ,שמה שהקב"ה
היה עומד ואברהם יושב ,היה ג"כ סימן
לבניו שיעמוד אצלם בשעה שהן יושבין
להתפלל בבית הכנסת כנ"ל .תו אקדים מה
דאיתא במדרש רבה בראשית פמ"ד סי' ו',
אנכי מגן לך ,אני מעמיד ממך בנים מגינים
צדיקים וכו'.
ובאלה הקדמות מבואר ראשית דברי
המאמר הנ"ל ,מה שאמר ותתן לי
מגן ישעך זה אברהם ,ישעך דייקא ,ר"ל
במה שקראת שמי אברהם ,והוספת לי
ה"א בשמי ,מכח זה נעשיתי בריה חדשה,
)כי בה"א נברא העולם כנ"ל בתוך הדרוש(,
וזהו אינו כי אם ישעך ,כי בלעדיך ליכא
בריאה חדשה וכנ"ל בזוהר ,משום הכי ע"י
הוספת ה"א הגביהו למעלה מכיפת הרקיע
והוליד בכח העליון הבא מהקב"ה וכנ"ל,
ומשום הכי זכה אז לבנים מהוגנים צדיקים,
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דכיון דנעשה בריה חדשה נתמרק ממנו
זוהמת תרח אביו לגמרי וכנ"ל .וזהו שאמר
ותתן לי מגן ,ר"ל מה שנתת לי בנים מגינים
צדיקים )כנ"ל על אנכי מגן לך במדרש
רבה( ,זהו ישעך ,ר"ל היה רק על ידך
ותשועתך לבד .וע"י מה ,לזה אמר זה
אברהם ,במה שקראת שמי אברהם,
בהוספת ה"א ונעשה בריה חדשה וכנ"ל,
הבריאה חדשה אינו רק על ידו יתברך.
וע"י זה ג"כ זכיתי ,וימינך תסעדני ,בכבשן
האש ,ר"ל ע"י שאתה צופה מראשית
אחרית ,וכבר ידעת שאנוכי נעשית בריה
חדשה ,לכן הצלת אותי מכבשן האש
בשביל צדיקים שיוצאים ממני ,וזה ע"י
בריאה חדשה ,ולא היה מועיל קטרוג
דהרשעים יוצאים ממני וכנ"ל במדרש
תנחומא ,וגם באשר שיצאו ממנו בנים
מהוגנים .גם ימינך תסעדני ברעבון ובמלכים,
למען היות סימן אבות לבנים ,שגם המה
ניצולו ,וזה פשוט .וגם וענותך תרביני ,שהיה
אברהם יושב והשכינה עומדת להיות סימן
לבנים בשעה שהם יושבים להתפלל ג"כ
השכינה עומדת ומקבלת תפלתם בלתי
מליץ בינותם כנ"ל בהתחלת דברינו ,באשר
יהיה בתוכם צדיקים מהוגנים.

אז לא היה ממש במחיצתו של אברהם,
אלא שהוא הביט וראה מפתח האהל
מראה כבוד ה' שנתגלה בחלקת השדה
שלפני אהלו במקום מעמד המלאכים ,וע"ז
אמר הכתוב וירא אליו ה' באלוני ממרא,
דאלוני הוא לשון שדה ומישור כמבואר
בתרגום ,ועל זה אמר והוא יושב פתח
האוהל ,כי משם השקיף חוצה ,וראה כבוד
מראה ה' הנגלה באלוני ממרא ,וזהו וירא
וירץ לקראתם ,והיינו לכולהו קאי אהשכינה
ואמלאכים ,כי גילוי מראה זו היה במעמד
המלאכים ,והם היו מלאכי מרכבה שלו
וכדאיתא בזוהר ) ,ועיין מזה באריכות בספר
נזר הקודש דך ר"מ ב' שהביא ב' פירושים
הנ"ל (.והנה לפי דברי מדרש רבה הנ"ל
שענווה הראה לאברהם אבינו הוא יתברך,
שהיה עומד כביכול ואברהם ישב ,א"כ על
כרחך צ"ל כפירוש ראשון הנ"ל דגילוי
המראה זו היה במחיצתו ואהלו של
אברהם ממש בביתו ,דאל"כ הרי כשראה
אברהם מרחוק מראה השכינה הרי באמת
וירץ לקראתם כתיב וכנ"ל ,אלא ודאי וירא
אליו ה' היינו ממש בביתו ,ואברהם עדיין
יושב בפתח האוהל ,ושפיר ענווה הראה לו
וכנ"ל.

וע"ז שפיר מסיים עלה המדרש רבה הנ"ל
הה"ד וירא אליו ה' ,וכאשר אבאר
בעז"ה ,דהנה בהא דכתיב הכא וירא אליו
ה' באלוני ממרא ,יש שני פירושים ,א' היינו
שנגלה עליו בביתו ובאהלו שהיה לו אז
באלוני ממרא ,ובשעת גילוי המראה כבר
היה השכינה במחיצתו של אברהם כמו
בכל המראות ,.ועוד פי' הוא דגילוי המראה

ועוד הוכחה י"ל לפירוש ראשון הנ"ל ,דהא
לכאורה יש לדקדק ,הכא כתיב וירא
אליו ה' ,אל אברהם הוי לומר ,כדכתיב
כמה פעמים מקודם לזה )ועיין במפורשים
מזה (.אמנם אמרתי עפ"י מה דאיתא בזוהר
ריש סדר נח  ,שאם האדם נימול יכול
להתדבק עם השכינה ולילך אחריה
ולהסתכל בזיו השכינה ,אבל אם הוא אינו
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נימול ,אינו יכול להתדבק בשכינה
ולהסתכל בה ,אלא הוא נדחה ממקומו,
וצריך לעבור מלפניו ית' ,ולכן נאמר
באברהם קודם המילה וירא ה' אל אברם
וגו' התהלך לפני והיה תמים ,כלומר עדיין
אינך כדאי להתדבק בי ולהסתכל בזיו
השכינה ,אלא התהלך מכאן ועבור לפני עד
שתהא תמים ושלם ,והיה כוונתו יתברך
רצוייה על תמימות המילה ,עכ"ד הזהר
)והובא בנזר הקודש דף  .....א' (.מכלל
דבריו קדושים שמענו ,אף דכתיב וירא ה'
אל אברם ,מ"מ אמר לו התהלך לפני ,עבור
לפני ,כי אינך יכול להתדבק בשכינה ,כיון
שלא היה נימול כנ"ל .וא"כ לפ"ז ממילא
השתא אחר המילה שמל את עצמו ,שפיר
כתיב וירא אליו ה' ,אליו דייקא ,היינו
לעצמותו ,שהיה כדאי להתדבק בשכינה
ונעשה מרכבה לשכינה כנודע ,והבן .ולפ"ז
ממילא צ"ל כפירוש ראשון הנ"ל דהך גילוי
המראה היה בביתו ממש ,דאל"כ אלא
מרחוק הביט וראה גילוי המראה השכינה
באלוני השדה ממרא כנ"ל בפירוש השני,
א"כ עדיין קשה למה כתיב וירא אליו ,אל
אברהם מבעי ליה וכנ"ל ,אלא ודאי בביתו
היה גילוי מראה זו ,ושפיר כתיב וירא אליו,
לעצמותו שהיו מרכבה לו וכנ"ל.
והן הן דברי מדרש רבה הנ"ל ,דהיה קשה
ליה בהאי קרא דכתיב וירא אליו ה',
וקשה אל אברהם מיבעי ליה כמו דכתיב
מקודם ,ולזה פתח ואמר ותתן לי מגן ישעך
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זה אברהם ,היינו מה שקראת שמי אברהם,
היה ישעך ולא זולת וכנ"ל ,וע"י זה וימינך
תסעדני בכבשן האש וברעבון ומלכים ,כי
סימן אבות לבנים וכנ"ל ,וכן וענותך תרביני,
שהרבה ענווה לאברהם שהוא כביכול היה
עומד ,ואברהם ישב ,וא"כ לפ"ז ממילא
צ"ל דגילוי המראה זו היה במחיצתו ובביתו
ממש של אברהם כנ"ל ,ולפ"ז שפיר מסיים
עלה הה"ד וירא אליו ה' ,ר"ל ולא כתיב אל
אברהם כמו מקודם ,דקודם עדיין לא היה
נימול ,וצריך היה לעבור לפניו יתברך ,אבל
כעת אחר המילה שפיר כתיב וירא אליו
לעצמותו ,שהיה יכול להתדבק בשכינה
ונעשה מרכבה לו יתברך וכנ"ל ,והבן.
כלל דברינו מהדרוש הלזה ,אחינו בני
ישראל אל תפרשו מן הציבור
ובפרט בעת התפלה ,כי רבה היא מעלת
תפלת הצדיקים הרבים ,ובפרט עם צדקה
וחסד כמו שהיה תפלת אברהם וכנ"ל
בדרוש הלזה ,כי אז יתעוררו הרחמים
העליונים וכנ"ל ,ולכן אחינו בני ישראל
התעוררו התעוררו במצוה רבה כזו ,ותהי
משכימין ומעריבין לבי כנישתא )והארכתי
בזה בבית הכנסת שלי ע"ש( ,ויעמוד לנו
זכותא דרבים ,ויפתח ה' ב"ה לנו שערי
רחמים ,וברחמים גדולים יקבץ נדחי
ישראל במהרה בימינו ,ובא לציון גואל
אמן.

*
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דרוש לחיי שרה
איתא במדרש רבה סדר זו )נ"ח ,א'( ויהיו
חיי שרה ,יודע ה' ימי תמימים
ונחלתם לעולם תהיה )תהלים ל"ז י"ח( ,כשם
שהם תמימים כך שנותם תמימים ,ונחלתם
לעולם תהיה ,חביבין שנותם של צדיקים
בעולם הזה ובעולם הבא ,יודע ה' ימי תמימים
זו שרה שהיתה תמימה במעשיה ,בת כ' כבת
ז' לנוי ,בת מאה כבת עשרים לחטא ,אמר ר'
יוחנן כהדא עגלא תמימה ,מה צריך לומר שני
חיי שרה באחרונה ,לומר לך שחביב שנותם
של צדיקים לפני המקום בעולם הזה ולעולם
הבא עכ"ל.

היות ידוע מעלת האדם השלם הוא
דביקות אלהי ,כי זה כל האדם
השלם ,הזוכה למדריגה זו חי חי יקרא כמה
דאת אמרת )דברים ד' ,ד'( ואתם הדבקים
בה' אלהיכם חיים כולכם היום .אמנם
בעו"ה ע"י עוונות נעשה פירוד בין
הדביקים ,וכדאיתא בסנהדרין ס"ה ב' אמר
רבא אי בעי צדיקא ברי עלמא שנאמר
)ישעיה נ"ט ב'( עונותיכם היו מבדילים ביניכם
ובין אלהיכם .ובזה ביאור אצלי דברי
המשורר )תהלים פ"ט )פסוק מ"ט(( מי גבר
יחיה ולא יראה מות ימלט נפשו מיד שאול
סלה ,דקשה הכפל .אבל לדברינו י"ל ,דכבר

ידוע אין צדיק בארץ אשר יעשה טוב ולא
יחטא )קהלת ז' ,כ'( ,וא"כ ממילא אף הצדיק
בעת ששגג בחטא באותו העת הוא רואה
המות ,באשר כי מחמת החטא נפרד
מדביקות אלהי באותו העת ,וממילא נקרא
אז מת ,כמה דאת אמרת ואתם הדבקים
וכו' חיים כולכם כו' כנ"ל ,משא"כ בלא
דבקות אלהי ,מת נקרא ולא חי כנ"ל,
וכדמצינו ברז"ל )ברכות י"ח (:רשעים בחייהם
קרואים מתים .וא"כ שפיר אמר מי גבר
יחיה ולא יראה מות ,ר"ל מי הוא הגבר אשר
בעודנו בחיים לא יראה המות ,כי זה לא
אפשר ,כי אם ימלט נפשו מיד שאול סלה,
ר"ל תמיד צריך הוא למלט נפשו מיד
יצה"ר המביאו לידי שאול ח"ו ,וסלה
דייקא ,דבאם חוטא בשום פעם הרי
ממילא רואה המות בחיים ,כי נפרד אז
מדביקות אלהי כנ"ל ,וזה אי אפשר כלל
באשר אין צדיק בארץ וגו' כנ"ל ,ושפיר
אמר מי גבר וגו' ,והבן.
או כך כוונתו ,עפ"י מ"ש תוס' בשבת פרק
ה' )נ"ה :ד"ה ארבעה( דהך קרא אין צדיק
בארץ וגו' ,קאי ברוב בני אדם .ולפ"ז אמר
בניחותא מי גבר יחיה ולא יראה מות ,ר"ל
מי הוא הגבר אשר יזכה לזה ,ולא יראה
המות בעודנו בחיים כנ"ל ,זהו הוא אשר
ימלט נפשו מיד שאול סלה ,ר"ל זה שאינו
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חוטא בשום פעם ,ימלט נפשו מיד היצה"ר
המביאו לידי שאול ח"ו תמיד ובכל עת,
וסלה דייקא כנ"ל.
ובאלה הדברים בארתי מקראי קודש
בהאי סדר ,באומרו ויהיו חיי שרה
מאה שנה ועשרים שנה ושבע שנים שני חיי
שרה ,ותמת שרה בקרית ארבע היא חברון
בארץ כנען ויבוא אברהם לספוד לשרה
ולבכותה .ויש לדקדק ,חדא מלת ויהיו.
ועוד למה מקדים מאה לעשרים .ועוד למה
מסיים עוד הפעם שני חיי שרה .גם למה
מציין מקום המיתה בפרוטרוט באומרו
קרית ארבע היא חברון .גם למה מפסיק
עם ֵשם לשרה ,בין ההספד והבכייה ,והכי
הו"ל למימר ויבוא אברהם לספוד ולבכות
לשרה )וכמו שדקדקו המפורשים בזה(.
אמנם לדברינו הנ"ל יבואר על נכון בעז"ה,
רק אקדים עוד דברי ראשית
בכורים דמ"ו )בדרוש לתשובה אות מ"ז) על
מאמר רז"ל במס' שבת )פ"ט (:אם יהיו
חטאיכם כשנים )ישעי' א' ,י"ח( ,כשני מיבעי
ליה ,אלא אם יהיו חטאיכם כשנים הללו
שמסודרות ובאות מששת ימי בראשית
ועד עתה ,כשלג ילבינו .וביארו הנ"ל עפ"י
דברי רז"ל )יומא פ"ו (:השב מאהבה זדונות
נעשו כזכיות ,לפ"ז הימים והשנים אשר
חטא בהם ,נהפכו לזכיות ,הרי כאילו עשה
מצות כל אותן ימים שחטא בהם ,נמצא
שהימים ההם מספר שני חייו ,ואינו צריך
להתגלגל בעבורם ,כי הוי יודע כי כל אדם
נברא לכבודו ולעשות רצונו יתברך ,ולעבוד
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אותו מספר הימים אשר גזר עליו ,והוא
יתברך יודע שאדם זה צריך לפעול פעולתו
ועבודתו שבעים שנים ,על כן קצב לו כך.
ואם אדם מבטל מקצת הזמן ואינו עובד
בוראו ,ואין צריך לומר שעושה עבירות,
נמצא שלא השלים חוקו מה שחיוב עליו
מספר ימי חייו ,ומה שחסר מאותן שנים
צריך להתגלגל בעבורם ,וא"כ ממילא שני
חייו אינם מסודרים כימי עולם ,אלא מה
שהיה ]עליו[ לתקן תחלה ,תיקן באחרונה.
אבל כששב מאהבה אז זדונות נעשו
כזכיות ,נמצא אותן הימים בעצמם נתהפכו
לזכיות כנ"ל ,והוי כאילו עשה מצות באותן
הימים ושנים ,ואינו צריך להתגלגל כנ"ל,
וא"כ ימיו ושנים הם כסדרן .וזהו שאמרו
רז"ל אם יהיו חטאיכם מסודרות ויחזרו
להיות כשנים הללו שמסודרות מששת ימי
בראשית ועד עתה ,ולא יהיו מהופכים,
והיינו ע"י תשובה מאהבה ממילא יהיו הכל
כסדרן בזכיות כנ"ל ,אז כשלג ילבינו ,זהו
תוכן דברי ראשית ביכורים הנ"ל.
מדבריו למדנו שע"י תשובה מאהבה,
הימים והשנים המה כסדרן ואין
צריך להתגלגל כנ"ל ,אבל באמת אם האדם
אינו חוטא כלל ,אז וודאי יותר טוב ,כי אז
וודאי המה כסדרן ואינו צריך להתגלגל,
וממילא בעת שיצאה נשמתו ,נאחז בעצי
עדן אלקים למעלה ,ואין צריך להתגלגל
לזה העולם עוד ,וזה פשוט.
תו אקדים מה דאיתא ברכות פרק ב'
ובמגילה פ"ב )י"ז ,(:והיו

)י"ג(.
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שלא יקרא למפרע .וכן ילפינן
גבי הלל דאסור למפרע ,דכתיב
ב'( יהי שם ה' וגו' ,ופירש"י כהווייתו יהא
הלול ,וכן והיו כהווייתן יקראו.
)מגילה שם(

)תהלים קי"ג,

ובזה יבוארו מקראי קודש הנ"ל היטב,
ויהיו חיי שרה ,ויהיו דייקא ,ר"ל
כהווייתן וכסדרן היו חיי שרה ,ולא למפרע
שתיקנה באחרונה מה שהיה לה לעשות
בימים הראשונים כנ"ל ,זה לא היה אצל
שרה ,כי אם מתחלה היו מאה שנה) ,דעד
זמן זה הרי לא היתה בת עונשין קודם מתן
תורה ,ועיין במזרחי במה שהעיר באמת על
פירש"י בהאי סדר( ,ואח"כ עשרים שנה,
ואח"כ ושבע שנים ,ובכולן היו חיי שרה ,חיי
דוקא ,היינו בשלימות ודביקות אלהי ,כי
זהו עיקר חיים של אדם כנ"ל בהתחלת
דברינו ,ומיד בתחלת ימיה תיקנה דבר יום
ביומו מה שהיה ראוי לה לעשות וכנ"ל .אך
פן תאמר שלא עשתה מיד כאשר היה
מוטלת עליה ,כי אם אח"כ התקינה ,ואפילו
הכי הוי כסדרן בעשותה תשובה מאהבה
וזדונות נעשו לה כזכיות ,וממילא הימים
ראשונים נעשו כאילו עשתה בהם מצות,
ומשום הכי היו כסדרן .לזה מסיים שני חיי
שרה ,ופירש"י כולן שווין לטובה ,ר"ל דלא
היה חילק כלל בשום פעם בין יום ליום
מימיה ,כי לא היה יום כלל שחטאה בהם,
רק כולם היו לטובה להטיב מעשיה בלא
חטא כלל.
ומשום הכי ותמת שרה בקרית ארבע ,ר"ל
מיד שתמות שרה באותו מקום
קרית ארבע ,היא חברון בארץ כנען ,ר"ל
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מיד נתחברה נשמתה למעלה ,בארץ כנען
)ע"ש לשון כנעני סוחר )עי' פסחים נ' ,((.כי
האדם מוליך לשם עיקר סחורתו והם
מצות ומעשים טובים ותורתו אשר פעל
ועשה בעולם הזה ,וזהו עיקר הסחורה
אשר עליהם נאמר )משלי ג' י"ד( כי טוב
סחרה מסחר כסף) ,ואח"כ מצאתי ראיתי
בש"ך על התורה שכתב לענינו שם ג"כ
מלת כנען בשם סוחר בהאי פסוק( .ומשום
הכי ויבוא אברהם לספוד לשרה ,ר"ל עיקר
ביאתו לא היה כי אם על ההספד להספידה
על שלימותה כי רב הוא ,אשר כל ימי חייה
היו שווין לטובה במצות ומעשים טובים
ואין בהם חטא ועון כלל כנ"ל .וע"ז עיקר
ההספד על אבידה כזה שאבודה מהדורות,
אבל הצדיק הולך למנוחה ונאחז בעדן
העליון .ואגב לבכותה ,ר"ל היה בוכה גם כן,
ומשום הכי כתיב בכ"ף קטנה ,להורות כי
לא היה מרבה בבכייה ,באשר הבכייה לא
היה רק בדרך אגב ,כמו על האי שופרא
דבלי בארעא )עי' ברכות ה ,(:ועל זה אינו ראוי
לבכות יותר מדאי ,באשר לעתיד שוב יחיה
הגוף כמקודם ,ובפרט לפי מה דאיתא
במס' שבת קנ"ב ב' דצדיקים לא הוי עפרא
רק שעה אחת קודם תחיית המתים כדי
לברוא יש מאין) ,ועי' במהרש"א שם(.

*
כלל דברינו ,עיקר השלימות הוא דביקות
אלהית ,וזה הוא הנקרא חי אמיתי
כנ"ל .וזהו נמי כוונת הכתוב בהאי סדר
באומרו ואלה ימי שני חיי אברהם אשר חי
מאת שנה ושבעים שנה וחמש שנים ,ורבים
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דקדקו מה אשר חי .אבל י"ל עפ"י דברינו
הנ"ל ,דבא לומר לאפוקי מהך דס"ל
במדרש רבה )ס"ד ,ד'( דאברהם מעת שהיה
מ"ח שנה הכיר את בוראו ולא מקודם
ע"ש .ולזה שפיר אמר אלה שני חיי אברהם
אשר חי ,ר"ל אשר היה חי אמיתי בקומה
שלימות ודביקות אלהי ,היה מאה וחמש
ושבעים שנה ,כי הוא אברהם בצדקותו
מתחלתו בלי שום זמן שהיה בו פגם ח"ו
והבן.
והנה עיקר דביקות אלהי הוא בא על ידי
שהאדם מתגבר את עצמו על יצה"ר
כנודע ,וזה בא ע"י עסקו בתורה וגמילות
חסדים ,וכדאיתא ברז"ל במס' ע"ז דף ה'
ב' וז"ל ,אמר ר' יוחנן משום ר' בנאה מאי
דכתיב )ישעי' ל"ב ,כ'( אשריכם זורעי על כל
מים משלחי רגל שור וחמור ,אשריהם
ישראל בזמן שעוסקין בתורה וגמילות
חסדים יצרם מסור בידם ואין הם מסורים
ביד יצרם ,שנאמר אשריכם זורעי על כל
מים ,ואין זריעה אלא צדקה כו' משלחי
רגל שור והחמור עכ"ל .ואצל אברהם
מצינו שהיה עסוק בתורה ,כדאיתא ברז"ל
ביומא כ"ח ב' אברהם אבינו זקן ויושב
בישיבה היה שנאמר ואברהם זקן .וכן
מעלת גמילות חסדים היה לאברהם כנודע,
ובפרט מה שגמל חסד עם שרה בקבורתה,
ומשום הכי זכה שהשליט ביצרו כדאיתא
ברז"ל במס' ב"ב )י"ז.(.
ובזה יובן סמיכות בהאי סדר ,אחרי אומרו
ואחר כן קבר אברהם את שרה וגו'
ויקם השדה וגו' ,כתיב ואברהם זקן בא
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בימים וה' ברך את אברהם בכל .ויש לדקדק
הלא כבר כתיב לעיל סדר וירא )י"ח ,י"א(
ואברהם ושרה זקנים וגו' ,ולמה שוב כתב
פה ואברהם זקן וגו' .גם למה כעת דווקא
בירך ה' את אברהם בכל.
אבל לדברינו הנ"ל יבואר ,רק אקדים עוד
מה דאיתא בזוהר סדר זו וסדר ויחי
)רכ"ד (.דע"י עונות שעושה האדם פוגם
בההוא יומא דעושה בו עבירה ,וההוא יומא
סליק בכיסופא ואסהיד סהדותיה וקאים
בלחודוי לבר ,זכה תב ההוא יומא לאתריה,
לא זכה אינון יומא חסרין ולא אעלין
במנינא דאשתארין כו' .ולפ"ז זהו כוונת
מקראי קודש הנ"ל ,באשר לעיל מיניה
כתיב כל הטורח שטרח אברהם לקיים
חסד של אמת ,לקנות המערה בכסף מלא
דווקא לקבורת שרה אשתו ,ולהיות לו
לאחוזת קבר לשאר משפחתו .וא"כ היה
לאברהם מעלות גמילות חסדים בשלימות,
כי מלבד מה שפעל ועשה צדקות הרבה
בהכנסת אורחים וכדומה כנודע ,הוסיף
כעת לקיים המצוה במלואה בחסד של
אמת עם המתים .ולזה שפיר קסמיך ,עוד
מעלה היה לאברהם ,ואברהם זקן ,כנ"ל
ברז"ל ביומא שהיה זקן ויושב בישיבה,
וא"כ עסק בתורה מאד ,ומחמת זה בא
בימים ,היינו שלא חסרו לו מימיו כלום ,כי
כולם קיימו בקומייהו כדקא יאות ,וע"י מה,
לזה סיים וה' בירך את אברהם בכל ,ואיתא
במדרש רבה סדר זו פנ"ט סי' י' שהשליטו
ביצרו ,והיינו כנ"ל ,כיון שהיה לאברהם
שתי מעלות אלו תורה וגמילות חסדים,
זכה להיות יצרו נמסר בידו כנ"ל ברז"ל,
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וממילא היו ימיו בשלימות ולא היו חסירין
אלא כולהון קיימו בקומייהו כנ"ל בזוהר,
כיון ששלט ביצה"ר והיה לו זכות רב ,והבן.

*
או י"ל כך על הא דאמר בא בימים וה' בירך
וגו' .ומקודם אציג פה עמדי אשר
בארתי המאמר בע"ז הנ"ל ,דיש לדקדק
בהא דקאמר בשביל תורה וגמילות חסדים
היצה"ר נמסר בידם ,למה דווקא בהנהו
תרי נמסר בידם .ועוד הא בפ"ק דקידושין
)ל (:איתא ,אמר הקב"ה בראתי יצה"ר
בראתי תבלין ,א"כ משמע שהתורה לחוד
מהני לזה .ועוד יש לדקדק על הכפל
דאמר ,יצרם מסור בידם ואין הם מסורים
ביד יצרם ,מהיכא תיתי יהיו הם מסורים
בידו ,אם הוא מסור בידם.

אבל אמרתי עפ"י מה דאיתא ברז"ל במס'
שבת ק"ד )ע"א( גמול דלים ,הקב"ה
זן אותם) ,והוא ג' ד' באל"ף בית ,גמול
דלים ,ה' ו' הוא שמו של הקב"ה ,ז' הוא זן
ע"ש( .וכן איתא במדרש )מובא ברמב"ן שמות
ג' י"ג( כשפותחין ידיהם בצדקה אף אני
אפתח את שלי ,שנאמר )דברים כ"ח ,י"ב(
יפתח ה' לך את אוצרו הטוב .וא"כ ממילא
למי שגומל חסד ,הקב"ה זן ומפרנס אותו
בריוח ,וממילא יוכל לעסוק בתורה
בשלימות ,כי האדם טרוד על המחיה ועל
הכלכלה ,וממילא אין מחשבתו זכה וברה,
ושמעתתא בעי צילותא )עיין מגילה כ"ח.(:
אבל אם ישקוט על שמריו ויש לו מזונות,
אז יוכל להגות בתורת ה' יומם ולילה.
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וכדאיתא ברז"ל במס' הוריות י' ב' רב פפא
ורב הונא בריה דרב יהושע אתו לקמיה
דרבא ,א"ל אוקימתון מסכת ומסכת פלן
)ופירש"י סדורה מס' פלוני ופלוני( ,אמרו
ליה אין ,אעתריתו פורתא )ופירש"י כלומר
יש לכם עושר ואין לכם לטרוד אחר מזונות,
ויש לכם פנאי לעסוק בתורה תדיר( ,אמרו
ליה אין עכ"ל ,ומכלל דבריהם נמי שמענו
טרדת מזונות מטרידין את האדם מלימוד
התורה.
תו אקדים מה דאיתא במס' סוטה
תורה בעידנא דעסיק ביה מגיני ומצלי,
ובעידנא דלא עסיק ביה לא מצלי ,וראיתי
בנזר הקודש )ב"ר י"ג ה'( שכתב משום הכי
מצינו ברז"ל )סוכה נ"ב (.שגבי תלמיד חכם
היצה"ר מתגרה בו יותר ,אף שהרי ]תבלין[
הוא התורה ליצה"ר ,והיינו בעידנא דלא
עסיק ביה אז היצה"ר מתגרה בתלמידי
חכמים יותר ויותר ,כי רוצה להתדבק
בקדושה דווקא כו' ,כי שמירת התורה אינו
עליו רק בעידנא דעסיק ביה .ומשום הכי
אמר אביי בסוכה פרק ה' )שם( אי מאן
דסאני לי הוה לא הוה מצי לאוקמי
אנפשיה ,דהיינו נמי בעידנא דלא עסיק
ביה) ,כי אף מסתמא התלמיד חכם אינו
הולך בלא הרהור תורה ,מ"מ עיקר התורה
הוי במקום קביעות בית המדרש( ,זהו תוכן
דברי נזר הקודש הנ"ל.
)כ"א(.

מכלל דבריו שמענו ,בעידנא דעסיק ביה
דווקא מצלי התורה ,אבל בעידנא
דלא עסיק ביה אינו מצלי התורה מהיצה"ר
אפילו באונס כמו גבי אביי וכנ"ל .ומעתה
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ממילא למי שיש לו תבלין ליצה"ר דהיא
התורה ,וא"כ היצה"ר מסור בידו ,אעפ"כ
שפיר יוכל להיות ששוב הוא נמסר ביד
היצה"ר ,והיינו בעידנא דלא עסיק ביה.
וא"ת דיעסוק כל היום בתורה ,אבל זה
העיכוב מחמת הטרדה דעל המחיה
והכלכלה ,אשר מטרידין אותו ולא יכול
לעסוק בתורה בכל עת כנ"ל ,וממילא ח"ו
שוב נמסר ביד היצה"ר ,כי בעידנא דלא
עסיק ביה לא אצולי מצלי התורה כנ"ל.
משא"כ למי שיש לו תרי מעלות עסק
התורה וגמילות חסד ,ואז אומר הקב"ה
הואיל שהוא פותח ידו בצדקה גם אני
אפתח ידי שנאמר יפתח ה' לך אוצרו
הטוב כנ"ל במדרש ,וכנ"ל בשבת גמול
דלים הקב"ה זן אותך ,וא"כ ממילא שוב
אינו טרוד במזונות כלל ,ושפיר יכול לעסוק
בתורה בכל עת ,ולית ליה טירחא בשום
פעם ,ושפיר אין נמסר ביד היצה"ר בשום
פעם.
והן הן דברי מקרא הקודש הנ"ל ,ואחרי כן
קבר אברהם וגו' ואברהם זקן ,והיינו
שקיים גמילת חסד בשלימות חסד של
אמת כנ"ל ,וגם זקן ויושב בישיבה היה,
ובזה ממילא בא בימים ,ר"ל בא בכל
הימים ,ולא נחסר שום יום שלא עסק
בתורה ,ונתן טעמו ,וה' בירך את אברהם
בכל ,ר"ל מכח שקיים מצות גמילות
חסדים בשלימות בירך אותו ה' בכל.
ואיתא במדרש רבה שם סדר זו )נ"ט ,ז'(
שלא חסר קילורין שלו כלום ,ופירשו היינו
שהיו אוצרותיו מלאים כל טוב ולא היה
חסר לו מאומה .והיינו ע"י צדקה וגמילות
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חסדים שהוא פתח ידו תמיד ,פתח הקב"ה
ג"כ ידו לו ליתן מאוצרו הטוב כדכתיב
יפתח ה' לך את אוצרו הטוב כנ"ל במדרש,
וא"כ ממילא בא בימים ,ולא היה לו בשום
יום ביטול לפניו בעסק התורה .וגם כיון
דעסיק בו תמיד ,ובעידנא דעסיק ביה
אצולי מצלי מיצה"ר ,וממילא נמי וה' בירך
את אברהם בכל ,שהשליטו ביצה"ר כנ"ל
באופן הראשון ,והבן.

*
ובזה בארתי נמי מסורה אחת ,חמשה
וטוב ,רך וטוב )בראשית י"ח ז'(,
בחור וטוב )שמואל א' ט' י"ב( ,גדול וטוב
)שם א' ב' כ"ו( ,חכמה וטוב )מלכים א' י'
ז'( ,שמן וטוב )דברי הימים א' ד' מ'(.
ולדרכינו הנ"ל כך כוונתו ,דכבר נזכר לעיל
ע"י עסק התורה וגמילות חסדים וצדקה,
יצה"ר נמסר בידם ,והנה עיקר התגברות על
היצה"ר טוב בעודו בבחרותו ,כי אז
בראשיתו ,תש כחו כנקיבה ,כדאיתא
במדרש רבה בראשית על פסוק )ד' ז'(
לפתח חטאת רובץ ,רובצת אין כתיב כאן
אלא רובץ ,בתחלה הוא תש כחו כנקיבה
ואח"כ מתגבר כזכר עכ"ל ע"ש פרשה כ"ב
)ו'( ,וא"כ ממילא טוב להתגבר על היצה"ר
מיד בתחלתו בימי בחרותו ,וכדאיתא נמי
בזוהר הקדוש )פ' קדושים דף פ"ז (:על פסוק
מפני שיבה תקום ,וז"ל אזהרה לבר נש עד
דלא אסתלק בסיבותא ,דיקום בקיומא
טבא בעלמא ,בגין דלית שבחא ליה לבר
נש כד איהו סב ולא יכיל למהוי ביש ,אלא
שבחא דיליה כד איהו בתוקפא ואיהו טב,
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ושלמה מלכא צווח ואמר )משלי כ' י"א( גם
במעלליו יתנכר נער וגו',כגוונא דא כתיב
)קהלת י"ב א'( זכור בוראך בימי בחרותך וגו'
עכ"ל ,גם מדבריו שמענו ,שטוב לאדם
לילך בדרך הטוב בהיותו בתוקפו ,דהיינו
בימי בחרותו.
עוד מצינו בכל ספרי קודש שעבודת ה'
צריך להיות בתמימות ,ובין לטוב לו
ובין ח"ו לרע לו לפי דעת האדם ,שמדוכא
ביסורין ח"ו או מעונה בעוני ,מ"מ יקבל
הכל מאהבה ,וכדאמרו רז"ל )ברכות ס' (:על
פסוק )תהלים ק"א ,א( חסד ומשפט אשירה,
ר"ל בכל פעם הן חסד הן משפט ,מ"מ
בכל עת אשירה .תו אקדים מה דאיתא
במדרש שיר השירים על פסוק )שה"ש א' ג'(
שמן תורק שמך ,וז"ל מה השמן הזה אין
משתבח אלא ע"י כתישה ,כך ישראל אין
עושין תשובה אלא ע"י יסורין עכ"ל.
ואלה הקדמות הטובים רמזה מסורה הנ"ל,
וכך כוונתה .בחור וטוב ,ר"ל תראה
בעודך בחור בימי בחרותך מיד וטוב ,ר"ל
תלך בדרך הטוב ,כנ"ל זכור בוראך בימי
בחרותך כזוהר הנ"ל .ואם תאמר מה
אעשה אם בימי בחרותי עוד בערה בקרבי
אש מתלקחת מהיצה"ר ,ותאוות הגוף
החומר כי רב הוא בעת ההיא כנודע .לזה
אמר איעצך ,רך וטוב ,ר"ל תהיה רך לבב
לרחם על עניים ודלים ולגמול חסד עם כל,
וגם חכמה וטוב ,ר"ל תעסוק בחכמת
התורה דהיא החכמה אמיתי ,ואז עם
שניהם יחד תזכה וטוב ,להיות טוב ,ואל
יפתוך עוד היצה"ר ,כי אדרבה הוא נמסר
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בידך ע"י שתי מעלות הללו ,עסק התורה
וגמילות חסדים כנ"ל .אבל זאת דע לך,
הטוב שאמרתי לך שתהא טוב ,הוא צריך
להיות בזה אופן ,גדול וטוב ,ר"ל אם תהיה
לך גדולה ,וה' ב"ה יתנהג עמך במידת
הרחמים ,ואז וטוב ,תהיה טוב ואל תבעט
ח"ו מרוב שרירות לבך ,גם שמן וטוב ,ר"ל
אם תדוכה ביסורין ,כשמן הלזה הצריך
כתישה )כנ"ל במדרש( ,אעפ"כ וטוב ,תהיה
טוב ואל תבעט ביסורין ,כי אשר יאהב ה'
יוכיח ,וזהו דרך טוב אמיתי שידרוך בה
האדם.
כלל הדבר אחינו בני ישראל ,העיקר להיות
דבוק בה' בעבודתו לעבוד עבודה
תמה ,ואל יבעט בשום פעם הן בטובה או
ברעה ח"ו ,כי הכל לטובה.
וזהו נמי דברי המשורר בתמניא אפי אות
ח' )קי"ט ,נ"ז( ,באומרו ,חלקי ה' אמרתי
לשמור כדבריך .וצריך ביאור מה חלקי ה',
ואיפכא הו"ל למימר ,דהלא האדם חלק
אלהי ממעל ,והוא ית' הכל )ועיין באלשיך
מזה( .ועוד מה סמיכות אל חלקי ה' ,בסיום
דבריו לשמור כדבריך .אמנם עם דברינו
הנ"ל יאמר כך ,חלקי ,ר"ל על חלקי מה
שחלק לי אלהים ,יהיה לטובה בעיני או ח"ו
לרעה בעיני כמו יסורין ועוני וכדומה ,תמיד
אמרתי ה' ,ר"ל דהוא מדת הרחמים ,וכל
מה דקב"ה עביד לטב עביד ,דבאמת זהו
חסדו של הקב"ה ,שהביא פורענות לאדם
לעוררהו בתשובה כנודע .וזהו שמסיים
לשמור כדבריך ,ר"ל משום הכי אמרתי ה'
חלקי כנ"ל ,משום לשמור כדבריך ,ר"ל הרי
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כל כוונתך רק לשמור כדבריך ,ומשום הכי
אתה שולח פורענות כדי לשוב ולשמור
דבריך ,אבל לא לנקום ח"ו כנודע ,וא"כ אין
טובה גדולה מזה שהוא ית' חפץ בתשובתן
של רשעים.
או כך כוונתו ,בזה שאמרתי חלקי ה' וכנ"ל
שהכל במידת הרחמים ,וא"כ ממילא
באתי לשמור כדבריך ,ולא הרהרתי כלום
כנגדו ,וכדאיתא נמי בחז"ל בסוף ברכות
במשנה )פ"ט מ"ה( בכל מאדך ,בכל מדה
ומדה שהוא מודד לך הוי מודה לו במאד
מאד ,ופירש ר"ע מברטנורא בכל מדות
המדודות לך בין מדה טובה ובין מדה
פורעניות.

*
ועם זה יבואר אצלי עוד מסורה אחת ,ד'
פעמים מה היא ,ארבע ]מאות[ שקל
כסף ביני ובינך מה היא )בהאי סדר,
בראשית ח"י ט"ו( ,וראיתם את הארץ מה
היא )במדבר י"ג ח"י( ,ומדת ימי מה היא
)תהלים ל"ט ח'( ,ואומר מה היא זאת האיפה
)זכרי' ה' ו'(.
וכך כוונתו ,דכבר ידוע דלא לעולם החוסן,
וכצל ימינו עלי ארץ ,פתאום בא
הגזירה ,לבוא אל האדמה ארורה ,ומה
נעשה ביום צרה ,לא יועיל הון ביום עברה,
לכן מה לנו ברדיפת המותר ,אשר רק
לנותר ,אמנם העיקר להיות תמיד עם ה'
ב"ה ולהסתפק במועט ולקבל הכל באהבה,
ובכל מדה ומדה שהוא מודד לך הוי מודה
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לו ,כדרשו חז"ל בכל מאדך כנ"ל .וזהו
הרמז במסורה הנ"ל ,ארבע מאות שקל כסף
ביני ובינך מה היא ,ר"ל הנשמה תוכיח את
הגוף ברדפו תמיד אחר המותרות ברדיפת
ממון וכדומה ,ואומרת תביט ותשכיל מה
היא מעלת הממון אשר אתה רודף אחריו
תמיד ,כל היום ולילה לא ישבותו ,וזהו
ארבע מאות שקל כסף וגו' מה היא ,ר"ל
מה המעלה הזאת ,ונותן טעמו בצדו,
במהרה וראיתם את הארץ ,ר"ל הלא סופך
לראות את הארץ ,לבוא בקבר להיות טמון
שם ,אשר אינך רואה שם כי אם עפר
למעלה ועפר למטה ,וממילא מה היא
חמדתך בעולם הזה בהבל ותוהו ,באשר כי
לא לעולם החוסן כנ"ל .אך פן יתחמץ
לבבך לאמר טוב לי כי העשרתי ,באשר
חיים חיותי אני צריך לממון בכל ענינים.
לזה אומרת ,על משענת קנה רצוץ אתה
סומך ועל שקר אתה ]נשען[ ,באשר ומדת
ימי מה היא ,ר"ל מה היא מדת ימי ,הלא
כצל ימינו על הארץ ,בין לילה היה ובין
לילה אבד ,ואף רגע אחת אינו בטוח כנודע.
ואומר מה היא ,ר"ל א"כ מה היא שאעשה
בעולם הזה להיות קיום נצח ,ויאמר זאת
האיפה ,ר"ל המדה שמודדין לך מן השמים
הוי מודה לו מאד מאד כנ"ל ברז"ל,
ותסתפק לך במועט ,ואז טוב לך סלה.

*
נחזור לענינינו אחינו בני ישראל ,עיקר
החיים הוא הקונה שלימות להיות
דבוק באלהים ,כדכתיב ואתם הדבקים בה'
]אלקיכם[ חיים כולכם היום כנ"ל באריכות,
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ולפי פשוטא הוא ,והיינו עפ"י מה דאיתא
ביומא ע"א א' ,כי אורך ימים ושנות חיים
יוסיפו לך  ,וכי יש שנים של חיים ושנים
של אינם חיים ,אמר ר' אלעזר אלו שנותיו
של אדם שמהפכין לו מרעה לטובה עכ"ל.
מכלל דבריהם שמענו שנות רעים אינם של
חיים .והנה מי שדבק בו ית' ,אז הוא ית'
משגיח עליו בכל מילי דמטיב ,וממילא יש
לו שנות חיים ,וזהו ואתם הדבקים בה'
]אלקיכם[ חיים כולכם היום ,חיים דייקא,
כי ע"י דבקות באלקים יהיה להם שנות
חיים ,וזהו פשוט.
וזהו ביאור אצלי נמי דברי המשורר
)תהלים ל"ז )פסוק י"ח(( באומרו יודע
ה' ימי תמימים ונחלתם לעולם תהיה ,והנה
זה צריך ביאור מה ה' יודע ימי תמימים.
ורש"י פרש מעשי של ימיהם של צדיקים
ותמימים ,וא"כ מלת מעשי חסר .גם מה
יודע ה' וגו' ,הא את הכל יודע.
אבל לדברינו הנ"ל י"ל כך ,יודע ה' ימי
תמימים ,ר"ל ה' יודע ומשגיח )כנודע
לשון ידיעה ,ועיין במפורשים( על ימי
תמימים ,שיהיו ימי ושנות משל חיים,
וכדאיתא במדרש רבה מה כשהם תמימים
כך שנותם תמימים )כנ"ל בהתחלת דברינו
בדרוש הלזה( ,ור"ל שנותם תמימים בלתי
חסרון כלל ,שנת ברכה שנת הצלחה שנת
תנובה שנת טלולה וכדומיהן .אך אם
תאמר הא חזינן כמה תמימים וישרים אשר
ימיהם ימי עוני ורעים כנודע ומדוכין
ביסורין וכדומה ,אבל באמת כבר מצינו
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)משלי ג' ,י"ב( את אשר יאהב ה' יוכיח ,כדי
להרבות שכרו בעולם הבא כנודע )עיין ברכות
ה' .(.וזהו אומרו יודע ה' ימי תמימים ,ר"ל
הוא ית' משגיח על ימי תמימים ,שיהיו ימי
ושנות חיים ברכה והצלחה כנ"ל ,ואם
תאמר הא חזינן כמה תמימים ששרוים
בצער בעולם הזה ,לזה מסייים ונחלתם
לעולם תהיה ,ר"ל זהו את אשר יאהב ה'
יוכיח ,כדי להרבות נחלתם בעולם הבא.

*
או י"ל כך ע"פ הנ"ל ,דהנה מצינו ברז"ל
במדרש רבה )ל"מ .ועיין במד"ר ב' י"ב(
ויוצא אותו החוצה )בראשית ט"ו ,ה( ,שאמר
לו הקב"ה צא מאצטגינות שלך ,אין מזל
לישראל ,וכן איתא ברז"ל נדרים ל"ב א'.
ואיתא התם בתר הכי אמר ר' יצחק כל
המתמים את עצמו הקב"ה מתמים עמו
כו' ,ר' אושעיא אומר כל המתמים את
עצמו שעה עומדת לו ,שנאמר )בראשית י"ז
א'( התהלך לפני והיה תמים ,וכתיב )שם ד'(
והיית לאב המון גוים .וכתב המהרש"א שם
בחדושי אגדות )ד"ה כל המתמים( וז"ל,
אברהם שהיה תמים עם ה' לבטוח בו ולא
שמע לאיצטיגנוס ולהוברי השמים,
והתמים הקב"ה עמו לשנות את מזלו,
והיינו השעה עומדת לו כמ"ש )שבת קנ"ו(.
מזל שעה גורם ,והקב"ה שינה מזל שעה
שלו לטובה כו' עכ"ל .מדבריהם למדנו ,מי
שהוא תמים הקב"ה מתמם עמו ומשנה
מזלו לטובה ,ואם אינו ראוי להוליד עפ"י
מזלו ,הקב"ה משנה לטובה שיוליד ,וכמו

˙ÁÚ
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שהיה אצל אברהם שלא היה לו בן
להוריש ואמר בן משק ביתי יורש אותי,
ואומר לו הקב"ה צא מאצטיגנות שלך
ואשר יצא ממעיך ירש אותך כנודע.
וזהו דברי המשורר הנ"ל יודע ה' ימי
תמימים ,יודע ה' דייקא ,ר"ל עם
התמימים הוא ית' בעצמו משגיח ומתמים
עמם כנ"ל ,ומשנה המזל שלהם) ,ולהכי
קאמר ימי דמורה על המזלות ,דומה לא
תדע מה יולד יום )משלי כ"ז א'( ,(.... ,ומשום
הכי שפיר קמסיק ואמר ונחלתם לעולם
תהיה ,ונחלתם שהם הבנים כדכתיב
)תהלים קכ"ז )פסוק ג'(( נחלת ה' בנים,
לעולם תהיה ,לעולם דייקא ,אף אם ימי
המזל מורה בהיפך שלא יהיו לו בנים כמו
באברהם ,אפילו הכי הוא ית' משגיח
ומשנה המזל ובניו ינחלו טובם ,כמו שהיה
אצל אברהם באמת ,והבן.

*
ועוד י"ל על דברי המשורר הנ"ל עפ"י
מ"ש )מטושטש( ...קהלת ה' )פסוק י"א(
מתוקה שנת העובד אם מעט ואם הרבה
יאכל וגו' ,וכתב רש"י שם וז"ל ,דבר אחר
מתוקה שנת העובד את האלקים ,אם מעט
ימי שניו ואם הרבה ימי שניו יאכל שכרו
המועט כמרובה ,משה פרנס את ישראל
מ"ם שנה ושמואל פרנס עשר שנים,
ושקלו הכתוב זה כזה ,שנאמר )תהלים צ"ט,
ו'( משה ואהרן וגו' ושמואל בקוראי שמו
וגו' ,כך נדרש בתנחומא .מכלל דבריהם
שמענו כי יש מי שנוטל שכרו בזמן מועט

נפש

כזה ש ....שכרו לזמן מרובה ,וכן איתא
בירושלמי )מס' ברכות פ"ב ה"ח( ובמדרש חזית
)שהש"ר ו' י"ג( יגע ר' בון ב"ר חייא לכ"ח
שנים מה שלא יגע תלמיד וותיק למאה
שנים ע"ש .וזהו דברי המשורר הנ"ל יודע
ה' ימי תמימים ,ר"ל אם תראה צדיק ותמים
אחד האריך ימים הרבה וצדיק ותמים אחד
לא יאריך ימיו ,לא תטעה ח"ו לחשוב ....
כי לא ....הוא באשר לא האריך ימיו כ"כ
כמו השני ,לזה אמר )שורה מטושטשת( תמים
זה בימים מועטים ,ומשום הכי גזר לזה זמן
מועט להיות בעולם ,ולזה זמן מרובה ,דהא
עיקר היות האדם על העולם הזה הוא
לעשות רצונו ית' ולעבוד אותו מספר
הימים אשר גזר עליו ,והוא ית' יודע שאדם
זה צריך לפעול פעולתו שבעים שנה ,נגזר
עליו שבעים שנה ,וזה יודע שיפעל פעולתו
בזמן פחות ,גוזר עליו בפחות ,אבל ונחלתם
לעולם תהיה ,לעולם דייקא ,ר"ל ונחלתו
בעולם הבא יהיה לזה כמו זה כנ"ל ,אם
מעט ואם הרבה יאכל ,והבן.

*
או י"ל כך על פסוק הנ"ל ,עפ"י מה שכבר
הבאתי בהתחלת דברינו לעיל דברי
ראשית ביכורים ,על הא דאיתא ברז"ל
במס' שבת )פ"ט (.על פסוק )ישעי' א' י"ח( אם
יהיו חטאיכם כשנים הללו שמסודרים כו'
כשלג ילבינו ,דר"ל דכיון דקב"ה גוזר
שהאדם יפעל פעולתו הטובה בכך וכך
ימים אשר יהיה על פני האדמה ,וא"כ אם
פעל הטוב הרי טוב ,וא"כ לא חסר שום
יום אשר נגזר עליו לעשות בו פעולות
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טובות ,וממילא הם מסודרים כששת ימי
בראשית ,משא"כ אם ח"ו לא פעל הטוב,
וצריך עוד להתגלגל ,ותיקן באחרונה מה
שהיה לו לתקן בראשונה ,ממילא ימיו אינן
מסודרים ,ע"ש לעיל באריכות מזה.
וזה דברי המשורר הנ"ל ,יודע ה' ימי
תמימים ,והוא לשון חיבה )לשון
)תהלים א' ,ו( כי יודע ה' דרך צדיקים ,וגם
לשון )בראשית י"ח ,י"ט( כי ידעתיו אשר יצוה
וגו' ,עיין במפורשים שם )עיי"ש בפירש"י((,
ור"ל ה' מחבב ימי של תמימים ,ר"ל הימים
שהם תמימים ולא נחסר בהם שום פעולה
טובה אשר נגזר להתפעל בהם כנ"ל ,אז
הוא ית' מחבב ימים האלה ,באשר ונחלתם
לעולם תהיה ,ר"ל נחלת עולם הבא שלהם
תהיה להם לעולם ,ואינם צריכים להתגלגל
שוב מעולם הבא לעולם הזה ,וזהו עיקר
כוונת ית' ,ומשום הכי מחבב ימי תמימים
באשר הם כסדרן כנ"ל ,אבל אם אינם
תמימים ונחסר מהם פעולות ,אז אף אם
כבר בא מהעולם הזה ,שוב צריך עוד
להתגלגל ולשוב לעולם הזה כנ"ל.

*
ועוד י"ל על דברי המשורר הנ"ל ,עפ"י מה
דאיתא ברז"ל מס' ב"ב י"ו ב' ,תנו
רבנן ,שלשה הטעימן הקב"ה מעין עולם
הבא בעולם הזה ,אברהם יצחק ויעקב וכו'.
וכתבו תוס' )י"ז .ד"ה שלשה( הא דלא חשיב
נמי לאיוב דאמרינן לעיל )שם( והאתונות
רועות על ידיהן )איוב א' י"ד( ,מלמד
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שהטעימו הקב"ה מעין עולם הבא ,היינו
משום דאיוב לא היה אלא בחד מלתא,
אבל אברהם יצחק ויעקב טעמו מעין עולם
הבא מכל וכל .מדבריהם למדנו ,דלפעמים
הצדיקים והתמימים זוכים בעולם הזה מעין
עולם הבא ,ואפילו בכל וכל כמו גבי
אברהם יצחק ויעקב.
וזהו דברי המשורר הנ"ל ,יודע ה' ימי
תמימים ,ר"ל ה' ב"ה הוא משגיח על
ימי ושנות תמימים ,לענין מה ,לזה אמר
ונחלתם לעולם תהיה ,ר"ל נחלתם נחלת
עולם הבא כנודע ,הוא לעולם ,הן בעולם
הבא ,והן אפילו בעולם הזה שהוא ית'
מטעימן מעין עולם הבא בעולם הזה ,וכמו
שהיה אצל אבות עולם אברהם יצחק
ויעקב כנ"ל.

וזהו נמי ביאור אצלי דברי חז"ל במדרש
רבה בהאי סדר פס"ב סי' א' ,וז"ל,
ואלה ימי שני חיי אברהם ,כתיב יודע ה' ימי
תמימים ונחלתם לעולם תהיה ,יודע ה' ימי
תמימים זה אברהם שנאמר והיה תמים,
ונחלתם לעולם תהיה ואלה שני חיי
אברהם ,שחבב הקב"ה שנותן של צדיקים
וכתבן בתורה כדי שתהא נחלת ימיהם
זכורה לעולם עכ"ל .וכבר הקשה בספר נזר
הקודש דזה אין לו שחר ,דמאי רבותא
דצדיקים בנחלת ימיהם ,הלא כל אדם יש
לו נחלת ימים ,כל הימים אשר הוא חי על
פני האדמה ,ע"ש ריש פרשה נ"ח בהאי
סדר .ועוד יש לדקדק מה נחלת ימיהם,
והכי נוחלין ימיהם ,והלא הימים כבר עברו.
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אבל לדברינו י"ל כך ,דהנה כבר נזכר לעיל
דברי רז"ל שלשה הטעימן מעין עולם
הבא בעולם הזה אברהם יצחק ויעקב,
וילפינן התם מדכתיב בהו כל ע"ש ,וכתב
מהרש"א שם בחדושי אגדות וז"ל מבואר
כי העולם הזה הוא עולם ההויה וההפסד,
ואין לומר על ברכותיו וטובותיו כל ,כי אם
בברכות שהם מעין עולם הבא שכולו טוב
ואינו חסר מכל טוב עכ"ל .מדבריו למדנו
על עניני עולם הזה לא שייך לומר כל,
באשר הוא ההויה וההפסד .וא"כ יש
לדקדק הלא כתבו תוס' שם וכבר נזכר
לעיל דבריהם ,הא דלא חשיב נמי איוב,
היינו גבי איוב לא היה אלא בחד מלתא,
אבל אברהם יצחק ויעקב טעמו מעין עולם
הבא מכל וכל כנ"ל ,ואכתי הרי זמני ימיהם
ושנותם לא היה מעין עולם הבא ,כי בהזמן
וודאי הווי' וההפסד כנודע ,ואדרבה זמן
בלתי מציאות כלל ,שהוא מקרה דבק
לתנועה ,וצ"ל דזמני שנותיהם לא היה מעין
עולם הבא .אבל באמת זה ליתא ,כיון
דטעמו מעין עולם הבא ,נשאר מציאות
זמני שנותיהם לכתבן בתורה ,כדי שתהיו
זכורה לעולם כנ"ל במדרש רבה ,וא"כ לא
היה בהו הווי' וההפסד ,וג"כ היה מעין
עולם הבא.
וזה דברי מדרש הנ"ל ואלה שני חיי
אברהם ,וקשה דהוא מיותר ,דכבר
הוי סגי לומר אלה חיי אברהם וגו' )ועיין
ביפה תואר מזה( .ולזה אמר כתיב יודע ה'
ימי תמימים ונחלתם לעולם תהיה ,והיינו
פירושו כנ"ל בפירוש האחרון שהוא ית'
משגיח על ימי תמימים ,עד ונחלתם היינו
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נחלת עולם הבא הוא לעולם ,הן בעולם
הבא והן אף בעולם הזה כנ"ל .וכין שכן
שפיר דרש יודע ה' ימי תמימים זה אברהם
כו' ,וכנ"ל שאברהם היה אחד מן הג'
שהטעימן מעין עולם הבא מכל וכל כנ"ל,
ונחלתם לעולם תהיה ואלה שני חיי אברהם
שחבב הקב"ה שנותיהן של צדיקים וכתבן
בתורה כדי שתהיה נחלת ימיהם זכורה
לעולם ,ר"ל משום הכי כתיב בתורה ואלה
שני חיי אברהם ,כיון שנחלתם לעולם
תהיה ,היינו שהטעימן מעין עולם הבא
כנ"ל ,ומשום הכי נמי כתבן שנותן בתורה
שתהיה זכורה לעולם ,ולא יהיה בהם
ההויה וההפסד ,וא"כ בזה ג"כ הוי מעין
עולם הבא ,ושפיר קאמר נחלת ימיהם
זכורה לעולם ,נחלת ימיהם דייקא ,ר"ל
נחלת ימיהם שהיה להם בימיהם ,היינו מה
שהטעימן בעולם הזה מעין עולם הבא ,זהו
תהיה זכורה לעולם ,כי בזה ניכר מעלות
הצדיקים והתמימים אשר זכו לטעום מעין
עולם הבא בעולם הזה וכנ"ל ,וזה ידעינן
מהא דכתבן שנותן בתורה ודוק והבן.

*
ומעתה נשובה אל המאמר הניצב פתח
שער) ,ובאמת במדרש רבה
שלפנינו יש נוסחא אחרת ,אבל זהו הנוסחא
מוטעת ,כמ"ש היפה תואר והנזר הקודש,
וכתבו שם הנוסחא אמיתית צ"ל כמו
שהעתקתי לעיל( .והנה יש לדקדק ,חדא
מה היה קשה ליה למדרש דפתח ואמר
יודע ה' ימי תמימים וגו' .גם מה שייך אצל
שנות עצמן תמימים ,דקאמר כשם שהם

בתי
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תמימים כך שנותם כנ"ל .גם מה אמר ר'
יוחנן כהדא עגלא תמימתה מה בעי בזה,
ומה כוונתו בזה .וכבר הרגישו בכל זה שאר
מפורשים ,ועיין בנזר הקודש ג"כ מזה שם.
אבל נ"ל לבאר ,עפ"י מה שכבר כתבתי
בהתחלת דברינו בדרוש הלזה ,על
מלת ויהיו חיי שרה דקאמר בהאי סדר,
דר"ל בהווייתן היו שנות שרה כסדרן ,ולא
חטאה בהם כלל וכנ"ל באריכות .וגם
כתבתי כבר לעיל פי' באופן אחד דברי
המשורר יודע ה' ימי תמימים וגו' ,דר"ל
הקב"ה מחבב ימי תמימים אשר ימיהם הם
בלתי חסרון כלל ,אך ורק פעל פעולתו בכל
יום ויום כאשר רצוי לו ,וימיו ושנותיו הם
כסדרן וכנ"ל בשם ראשית ביכורים.
והן הן דברי המדרש הנ"ל ,ויהיו חיי שרה,
והיה קשה לו מה ויהיו ,אלה חיי שרה
היה לו לומר ,כמו דמצינו בשאר מקומות.
לזה פתח ודרש הך פסוק יודע ה' ימי
תמימים כשם שהם תמימים כך שנותיהם
תמימים ,ר"ל שנותם הם תמימים בלתי
חסרון פגם כלל ,ופעל ועשה כל יום ויום
אשר נגזר עליו לעשות דבר יום ביומו,
וממילא שנותם כסדרן וכנ"ל ,ומשום הכי
ונחלתם לעולם תהיה חביב שנותן של
צדיקים בעולם הזה ובעולם הבא ,ר"ל כיון
דשנותיהם הם כסדרן וממילא אין צריך
להתגלגל עוד ,ונכתב שנותיו בתורה להיות
זכורה לעולם ,כנ"ל במדרש רבה גבי
אברהם על ונחלתם לעולם תהיה ,שאם כן
אם לא היה כסדרן ,ובימים הראשונים לא
פעל ועשה אשר היה מוטל עליו ,ממילא
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היה צריך להתגלגל עוד ולשוב לעולם הזה
כנ"ל ,וממילא לא היה חביב בעיני ית'
לכתבן בתורה ,וזה פשוט.
ועל זה שפיר קדריש מעתה פירוש הפסוק
זה על שרה ,יודע ה' ימי תמימים זו
שרה שהיתה תמימה במעשיה בת כ' כבת ז'
לנוי ובת ק' כבת כ' לחטא ,היינו שלא
חטאה מעולם ,וא"כ ממילא שפיר כתיב
ויהיו חיי שרה ,דר"ל בהווייתן היו וכסדרן.
אך פן תאמר כמ"ש בהתחלת דברינו בשם
ראשית ביכורים דע"י תשובה מאהבה
זדונות נעשו כזכיות והוי נמי כסדרן ,וע"ז
אמרו רז"ל אם יהיו חטאיכם מסודרות
כשנים הללו כו' כנ"ל באריכות ,וא"כ י"ל
דשרה ח"ו חטאה או לא פעלה פעולה
טובה באיזה יום מימיה ,אך ורק ע"י
תשובה נעשה כסדרן ,וכנ"ל בהתחלת
דברינו בדרוש הלזה ע"ש .ע"ז שפיר בא ר'
יוחנן לפרש כהדא עגלא תמימתה ,ר"ל כמו
עגלה תמימתה אשר הולכת לתומה ,הלא
זו טבעה מתחלת ברייתה כנודע ,כן היה
שרה בתמימת מעשיה מתחלת ברייתה
בלא חטא כלל .וממילא מקויים נמי אצלה
לכתבן בתורה שנותיה .וזהו שאמר המדרש
מה תלמוד לומר שני חיי שרה ,דהוי סגי
לומר חיי שרה כמו בתחלה דקאמר ויהיו
חיי שרה ,לזה אמר חביב שנותן של צדקים
בעולם הזה ובעולם הבא ,כדי שתהא זכורה
לעולם וכנ"ל במדרש רבה פס"ב סי' א'.
ועוד י"ל על דברי ר' יוחנן הנ"ל כהדא
עגלא תמימתה ,דמצינו שתי בחינות
בצדיקים ,צדיק אחד צריך מאת ה' ב"ה
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סעד לתומכו ,כמו שמצינו גבי נח דכתיב
את אלהים התהלך נח כפירש"י שם .אבל
יש עוד צדיק גמור שאינו צריך סעד
לתומכו ,אלא מתחזק ומהלך בצדקו מאליו,
וכמו דכתיב באברהם אשר התהלכתי
לפניו ,היינו מאליו כפירש"י בסדר נח שם.
ולפ"ז כיון דאמר המדרש זו שרה שהיתה
תמימה במעשיה ,אך פן תאמר שהיתה
צריכה סעד לתומכה לתמימותה ,לזה בא
ר' יוחנן לפרש ואמר כהדא עגלא תמימתה,
ר"ל כמו עגלא תמימתה הוא טבעה מצד
עצמה בלי עזר וסעד כלל ,כן תמימות שרה
היתה מאליה בלי סעד ועזר כלל ,והבן.
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כלל הדבר אחינו בני ישראל ,חושו עושו
לדבק בה' ובעבודתו ,ואז חיים כולם
היום כנ"ל ,ובכל מדה ומדה שהוא מודד
לכם הוו מודים לו ותקבלו הכל מאהבה,
ואז עוד יוסיף לכם ברכה וטובה ,בנחת
ושובה ,ותהיו חביבים בעולם הזה ובעולם
הבא ,ולזכרון תהיה מעשיכם במצות ה',
ונרם לא יכבה ,להנחיל בניכם אחריכם
רבה ,עד עת יחשוף זרועו לקבץ
זכותכם כי ָ ָ
פזורינו ,וישכון הוד שכינתו בתוכינו ,ויבוא
לציון גואל במהרה בימינו אמן.

*
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דרוש לסדר תולדות
במדרש רבה סדר זו )ס"ג ,א'( ואלה תולדות
יצחק ,כתיב )משלי כד ,כג( גיל יגיל
אבי צדיק ,גילה אחר גילה בזמן שהצדיק
נולד .ויהי בימי אחז )ישעי' ו' א'( ,א"ר הושעיא
אמרו מלאכי השרת לפני הקב"ה ,רבון כל
העולמים וי שמלך אחז ,אמר להם בן יותם
הוא ואביו צדיקים ואיני יכול לפשוט ידו בו.
יולד חכם ישמח בו )משלי שם( ,ר' לוי מנין
אתה אומר שכל מי שיש לו בן יגע בתורה
שהוא מתמלא רחמים עליו ,תלמוד לומר
)משלי כג ,טו( בני אם חכם לבך ישמח לבי גם
אני .ר"ש בן מנסיא אומר אין לי אלא לב
אביו של בשר ודם ,מנין שאפילו הקב"ה

מתמלא רחמים עליו בשעה שהוא יגע
בתורה ,תלמוד לומר ישמח לבי גם אני ,גילה
אחר גילה בזמן שהוא בן צדיק ,עכ"ל.

מעשי ה' כי נורא הוא ,בבוא הדבר ע"י
כבודו ועצמו ית' הוא במלואה במה
שאפשרי ,וכמ"ש בספרי )האזינו ,פ' ל"ה( לי
נקם ושילם ,אמר הקב"ה אל תהיו סבורים
שאפרע מכם ע"י שליח כשם שנפרעתי
מפרעה ע"י משה ומסנחריב ע"י מלאך,
אבל לעתיד אני נפרע מכם שנאמר לי נקם
ושילם עכ"ל .ובזה תירץ הראב"ד )הו"ד
בהכותב בעין יעקב תענית ב (.הקושיא על הא
דאמרינן שלשה מפתחות ביד הקב"ה כו'
)ריש פ"ק דתענית( ,אמאי לא חשיב נמי
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פורענותם של רשעים דכתיב
פתח ה' את אוצרו ויוצא את כלי זעמו.
ותירץ הרי אשכחן פורענתן של רשעים ע"י
שליח כמו גבי סנחריב דכתיב )מלכים ב' ,י"ט
ל"ה( ויצא מלאך כו' ,והא דכתיב פתח ה'
את אוצרו ,לכלותם קאמר ,וזהו ע"י הקב"ה
דווקא ,כי אז יהיה המשפט חזק ,ונ"ל לפי
שאינם תמיד אלא ליום הדין לא חשיב
ליה .וכתב ע"ז בס' פרשת דרכים דרוש
כ"א ,דמתורתו של הראב"ד למדנו דכל
שבחא דאתיא ע"י הקב"ה אין ספק שהוא
בתכלית הטוב ,וק"ו הדברים שהרי אמרו
)יומא ע"ו (.מרובה מדה טובה ממדת
פורענות ,והאם המשפט שהוא ע"י הקב"ה
הוא משפט חזק ,אמור מעתה לענין
הטובה שבאה ע"י הקב"ה בעצמו אין
למעלה הימנה ע"ש.
)ירמיה נ' כ"ה(

ובזה הבנתי בסדר זו ,דבירך יצחק את
יעקב ואמר לו ויתן לך אלהים מטל
השמים ומשמני הארץ וגו' ,וגם עשו בירך
באומרו משמני הארץ יהיה מושביך ומטל
השמים מעל ,וכבר הרגישו בזה
המפורשים .אבל לדברינו הנ"ל שפיר ,גבי
יעקב היה הברכה שלימה באומרו ויתן לך
אלהים ,אלהים דייקא ,דהוא ית' בכבודו
ובעצמו יתן לך ,ואז יהיה הברכה במלואה
שאין למעלה הימנו כנ"ל ,אבל גבי עשו
קאמר סתם משמני הארץ יהיה מושביך,
אבל לא על ידו ית' בעצמו כי אם ע"י
אמצעי כנודע ,והבן.
וזהו נמי ביאור אצלי כוונת מדרש רבה שם
בהא סדר פס"ו סי' ג' ,ויתן לך ,יתן
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ויחזור ויתן לך ע"ש ,והוא תמוה .אבל י"ל
על פי מה שבארתי נמי בסדר לך לך אחר
רדיפת אברהם אחרי מלכים ,כתיב )בראשית
ט"ו ,א'( אחר הדברים כו' היה דבר ה' וגו'
לאמר אל תירא אברם אנכי מגן לך שכרך
הרבה מאוד ,ויש לדקדק למה האריך כעת
כ"כ אליו לאמר אל תירא אנכי מגן ,גם
שכרך הרבה ,גם מאד מיותר ,והוי סגי
באומרו אל תירא שכרך הרבה ,וממילא
שוב לא יהיה דאגה שירדפו אחריו
כפירש"י שם ,וגם על ניכוי זכיות לא היה
לו דאגה כיון שהבטיח לו על שכרו.
אמרתי על פי מה שהרגישו עוד
המפורשים בהא דניצול אברהם
מכבשן האש ורדיפת המלכים ,והקב"ה
אמר לו אל תירא על ניכוי זכיות ,הא איתא
במס' שבת ל"ב )ע"א( מי שנעשה לו נס
במקום סכנה מנכין לו מזכיותיו ,והרי
אברהם הסכין את עצמו במתכוין במה
שנתגרה ברשעים בפרהסיא במה ששיבר
צלמי אביו ,וכן חלק על נמרוד בפרהסיא
באמונתו ,ולא הוצרך לכך ,שהרי כבר היה
בידו לקיים אמונתו בצנעה ולא להתגרות
ברשעים בפרהסיא ,ולכך לא היה ראוי
להצלה כאשר הכניס עצמו לסכנה בידים.
וכבר כתבו המפורשים ,משום הכי לא
נכתב בתורה מפורש נס דכבשן האש ,לפי
שבאמת אברהם עשה בזה קצת שלא
כהוגן במה שהכניס עצמו לסכנה ואין
ללמוד ממנו בזה לאחרים .וכן במלחמת
המלכים בוודאי הוא בעצמו הכניס עצמו
לסכנה בידיים ,כי מי הכריחו להלחם
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עמהם ולהתערב על ריב לא לו ,וא"כ טעמי
בעי למה הבטיח לו הקב"ה שלא ינכה
מזכיותיו ,אשר אין המדה כך לעשות נסים
בחנם כנ"ל במס' שבת) ,ועיין מזה בנזר
הקודש באריכות דף רי"ג(.
אבל אמרתי על פי דברי פרשת דרכים
הנ"ל ,השבח הבא על ידו ית' בכבודו
ובעצמו ,הוא בתכלית הטובה ומלואה.
וא"כ י"ל מעלת אברהם אבינו היתה גם כן
זה שזכה שכל שבחא דיליה היה בא ע"י
בכבודו ובעצמו ,וא"כ היה תכליתו בטובה
בלי הפסק כלל ,וא"כ ממילא לא קשיא
מידי קושית מפורשים הנ"ל ,דוודאי הא
דאמרינן במס' שבת אם נעשה לו נס מנכין
מזכיותיו ,היינו מה שבא לו ע"י בי"ד של
מעלה ,ואז באמת אין עושים נסים בחנם,
ומחמת הנס כבר יצא שכרו כפי הראוי
לאותו הנס ,משא"כ במי שקיבל הכל ע"י
הקב"ה בכבודו ובעצמו שהוא בתכלית
הטובה ואין לו הפסק כלל כמו גבי אברהם,
בזה ליכא ניכוי זכיות ,דאין לשכרו הפסק
כלל ,וזהו נכון.
וזהו הבטחת ית' לאברם אחר רדיפת
המלכים ,כי אז היה אברם דואג אחר
כל הנסים האלה פן ואולי קבל בהם שכר
כל צדקותיו ,ויהיה לו בזה ניכוי זכיות
וכפירוש רש"י וכנ"ל .ולזה אמר לו הוא ית'
אל תירא אברם אנכי מגן לך ,אנכי דייקא,
ר"ל אנכי בכבודי ובעצמי מגן לך בכל
הענינים ,וממילא שכרך הרבה מאד דייקא,
ור"ל שיעור מרובה בתכלית הטוב אשר אין
למעלה הימנו כנ"ל ,בבוא השבח על ידו
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ית' בכבודו ובעצמו ,וממילא עדיין אחר כל
הנסים האלה נשאר לך שכר ,כי שכרך
מרובה מאד.
וזהו נמי כוונת המדרש רבה הנ"ל ,דהיה
קשה ליה מה חילוק בין ברכה זו גבי
יעקב לברכת עשו כנ"ל .אך כבר אמרנו
ויתן לך אלהים דייקא ,שיהיה ברכתו וטובו
על ידו ית' בכבודו ובעצמו ,אך מה נפק"מ,
לזה אמר המדרש ויתן ויחזור ויתן ,ר"ל אם
יהיה על ידו ית' בכבודו ובעצמו לא יהיה
לו הפסק כלל ולא ניכוי זכיות ע"י נסים
וכדומה וכנ"ל ,כי אם ויתן ,ואעפ"כ שוב
יתן ולא יהיה לו ניכוי זכוית ,והבן.
ובזה נמי אמרתי כוונת המדרש רבה שם
סי' ד' וז"ל מטל השמים זה מקרא,
ומשמני הארץ זו משנה ,דגן זה גמרא ,תירוש
זה אגדה .והנה זה תמוה ,שמוציא מקרא
מפשוטא .אבל לדברינו י"ל דתרוייהו
איתנהו ,ותלי זה בזה .רק אקדים מה
דאיתא במס' עירובין נ"ד א' ,אמר רב הונא
מאי דכתיב )תהלים ס"ח ,י"א( חיתך ישבו בה
תכין בטובתך לעני אלהים ,אם אדם משים
עצמו כחיה זו שדורסת ואוכלת כו' תלמודו
מתקיים בידו כו' ,ואם עושה כך הקב"ה
עושה לו סעודה בעצמו ,שנאמר תכין
בטובתך לעני אלקים עי"ש .ופירש רש"י
בד"ה שדורסת ואוכלת מיד לאחר הריגתה
שאינו מקפיד על תענוגים ,אלא אוכל בשר
בלא תבלין וכן שאר עינוגין .ובד"ה לעני,
לזה ששם עצמו כעני עכ"ל .מכלל דבריהם
שמענו מי שאינו מקפיד על תענוגי העולם
ועושה עצמו כעני ,ואינו עושה כי אם לחזר
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על לימודו תמיד ,לזה הקב"ה בכבודו
ובעצמו עושה לו סעודה כנ"ל תכין
בטובתך לעני אלקים.
וזהו דברי מדרש רבה הנ"ל ,ויתן לך
אלהים ,אלהים דייקא כנ"ל ,שהוא
ית' בכבודו ובעצמו יתן לו ,ומתי יהיה זה,
לזה אמר מטל השמים זה מקרא ומשמני
הארץ זו משנה דגן זה גמרא ותירוש זה
אגדה ,ר"ל שתענוגי שמניו יהיו בתורה
ובמשנה ובגמרא ובאגדה ,ולא יקפיד על
שאר תענוגי העולם ,ואז ממילא יזכה
]ש[הקב"ה בכבודו ובעצמו יתן לו ,ויהיה לו
ממילא ברכת הגשמי גם כן מטל השמים
ומשמני הארץ ורוב דגן ותירוש בלי הפסק
כלל ,כיון שברכתו יהיה ע"י בכבודו ית'
ובעצמו וכנ"ל ,וממילא נכלל תרווייהו
בכתוב הלזה והבן.

*
נחזור לעניננו ,כל שבחא דאתי ע"י הקב"ה
הוא בטובה ובמלואה בלי הפסק
ונכוי זכיות כלל ,וזה שאמר לאברהם אנכי
מגן לך שכרך הרבה מאד כנ"ל.
ובאלה הדברים בארתי נמי מדרש רבה
בראשית פמ"ד סי' ב' ,וז"ל ר'
אבין בשם ר' חנינא פתח )משלי י"א ,י"ח( רשע
עושה פעולת שקר וזורע צדקה שכר אמת,
רשע עושה פעולת שקר זה נמרוד שהיו
פעולותיו של שקר ,וזורע צדקה וגו' זה
אברהם ,שנאמר )בראשית י"ח ,י"ט( ושמרו דרך
ה' לעשות צדקה ומשפט ,שכר אמת אל
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תירא אברם ,עכ"ל .והנה ראיתי בספר
פרשת דרכים דרוש י"ד שכתב וז"ל ,ואיכא
למידק דמאי קמ"ל קרא דנמרוד הרשע היו
פעולותיו של שקר ואברהם אבינו היה זורע
צדקה ,וכי מי לא ידע בכל אלה .ועוד יש
לדקדק ,דאינו מקביל מה שאברהם היה
עושה צדקה ,לנמרוד שהיו פעולותיו של
שקר ,והמקביל של מעשה נמרוד הוא מה
שאברהם הכיר את בוראו והודיעו לכל באי
העולם ,עכ"ל הפרשת דרכים הנ"ל .ולי
קשה גם כן ביותר הסיום של מדרש רבה
הנ"ל ,דמסיים ואמר שכר אמת אל תירא
אברם ,אין לו המשך אל הקודם כלל,
)והפרשת דרכים הנ"ל שם אינו מעתיק כלל
הסיום הזה ,אבל כן הוא במדרש רבה
להמעיין שם(.
ובאמת לפי פשוטו י"ל ,על פי מה דמצינו
גבי דור הפלגה אשר נמרוד היה
ראש שלהם ,והם בקשו להשליט בארץ כח
הטומאה ,וכולם הסכימו לזה ,חוץ אברהם
נחלק לבטל עצתם ,וקללם בשם ה' אלהיו,
כדאיתא בפרקי דר' אליעזר )פרק כ"ד( .וכתב
הנזר הקודש דף קפ"ב שזהו כוונת המדרש
רבה פל"ח סי' ו' ,ודברים אחדים )בראשית
י"א ,א( ,שאמרו דברים חדים על ה' כו' .ועל
אחד היה אברהם כו' ,אמרו אברהם זה
פרידה עקרה הוא אינו מוליד .וצריך ביאור
מה נפק"מ בזה שאברהם פרידה עקרה או
לא .אמנם לפי הנ"ל בפרקי דר' אליעזר
דאברהם חילק עליהם אז וקללם בשם ה',
ואברהם כל מגמתו וחפצו היה לתקן עולם
במלכות שדי ולהעביר גלולים מן הארץ,
וכלפי זה אמרו רשעי הדור ,הנה אין לנו
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להשגיח בזה שאברהם בא להרוס כל
בנינינו ופעולתינו ,כי הלא אברהם זה
פרידה עקרה הוא ואינו מוליד ,וממילא אין
פעולתו מתקיימת אלא לשעה ולא לדורות,
כי במותו לא תהיה לו עוד שם ושארית
בעולם בזרע קודש הראוי למלאות מקומו
בטובו ,וכן אף השתא כמאן דליתא דמי,
וכהא דאמרינן )נדרים ס"ד (:מי שאין לו בנים
חשוב כמת ,ולפיכך אין פעולתו מעלה
ומוריד ואין להשגיח בו ,זהו תוכן דברי נזר
הקודש הנ"ל .והנה כמו כן הד' מלכים
שבאו על אברהם ולוט כדאיתא במדרש
רבה בראשית פמ"ב סי' א' ,היינו נמי
טעמייהו היה לעקור אברהם ,ובפרט לוט
שידעו שיצא ממנו גואל המשיח לעתיד,
אשר המה יהרסו בניינם להחליש כח
הטומאה ולהגביר שרש הקדושה בעולם,
והוא אברהם וזרעו ,ואמנם גמר תיקון זה
לא יהיה אלא בביאת גואל צדק ,כי אז כל
הרשעה כולו כעשן תכלה ,ומשום הכי
בקשו לשלוט ידם באברהם ולוט )עיין מזה
באריכות בנזר הקודש דף ר"ב(.
כלל דברינו ,נמרוד רצה להגביר כח
הטומאה ,ואף שאברהם קללו בשם
ה' אלהיו ,אבל נמרוד סמיך ע"ז שאברהם
פרידה עקרה שאינו מוליד ,והיינו כי כבר
כן נראה באצטגינות שאינו מוליד כדאיתא
ברז"ל )שבת קנ"ו ,(.וממילא לא יהיה לו עוד
שם ושארית בעולם בזרע קודש כנ"ל.
אמנם באמת מצינו במס' שבת קנ"ו א' אין
מזל לישראל ,וכתבו תוס' שם )ד"ה אין( והא
דאמר רבא בני חיי כו' לאו בזכותא תליא
אלא במזל תליא ,מ"מ ע"י זכות גדול
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משתנה עכ"ל .מכלל דבריהם שמענו דע"י
זכות גדול יכול להשתנות המזל ויהיה לו
בנים ,אפילו אם המזל שלו אינו מורה ע"ז,
והרי הבנים במזלא תליא ,מ"מ זכות גדול
מועיל להשתנות המזל כנ"ל .והנה הזכות
גדול שעל ידו ישתנה המזל ,הוא זכות
הצדקה ,כדאיתא במס' ב"ב דף י' ב' מה
יעשה אדם ויהיו לו בנים כו' ,ר' אליעזר
אומר יפזר מעותיו לעניים עכ"ל.
וזהו ראשית דברי מדרש רבה הנ"ל ,נמרוד
פעולותיו של שקר ,ר"ל פעולותיו
שרצה להגביר כח הטומאה הוא של שקר,
באשר הלא אברהם וזרעו הלא יהרסו
בניינם כנ"ל ,אך הוא סמך כי ראה
באצטגינות שהוא פרידה עקרה ואינו מוליד
כנ"ל .אבל באמת טעה בזה ,באשר וזורע
צדקה זה אברהם כו' ,ר"ל שאברהם זרע
צדקה ,וא"כ ממילא היה לו זכות גדול אשר
על ידה נשתנה המזל כנ"ל ברז"ל מה יעשה
ויהיו לו בנים כו' יפזר מעותיו לעניים.

אך מה שמדרש רבה הנ"ל סיים ואמר
שכר אמת אל תירא אברם ,עדיין
מחוסר ביאור .אמנם בדברינו שאנו
מקיימין בדרוש הלזה ,שאברהם קיבל
שכרו ע"י הקב"ה בעצמו כנ"ל ,ומשום הכי
לא היה לו ניכוי זכיות כלל כנ"ל ,והנה ע"י
מה זכה אברהם לזה ,היינו נמי בזכות צדקה
וחסד שלו ,אשר אברהם היה מפורסם
לבעל צדקה וחסד אשר אין כמוהו כנודע,
וכמו דמצינו במדרש שמות )עיין רמב"ן שמות
י"ג ,ג'( )הובא נמי בפרשת דרכים דרוש י"ח(
אהיה אשר אהיה ,כשם שאתה הוי עמי כך
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אני הוי עמך ,אם פותחין את ידיהם ועושין
צדקה אף אני אפתח את ידי שנאמר
כ"ח ,י"ב( יפתח ה' לך את אוצרו הטוב
עכ"ל .ויפתח ה' דייקא ,וכן איתא במס'
שבת פ' הבונה )ק"ד (.ג' ד' גמול דלים ה'
ו' שמו של הקב"ה זן אותך כו' .הרי מצינו
ע"י צדקה וחסד ,הקב"ה בעצמו נותן שכר.
וזה היה אברהם אשר מפורסם לבעל
מכניס אורחים וגומל חסדים לרוב כנודע.
וזהו שאמר לו הקב"ה אנכי מגן לך ,לך
דייקא ,ור"ל לך שאתה בעל צדקה וגומל
חסדים אנכי מגן בכבודי ובעצמי ,וממילא
שכרך הרבה מאד בלי הפסק ונכוי זכיות
כלל ,כנ"ל בהתחלת דברינו.

וממילא עכ"פ וודאי לא לזכות גדול יחשב
לו עוד לקבל שכר ,אחר נס כזה שהצלתו
מכבשן האש .וכן היה טעמו ברדיפת
מלכים ,שאמרפל הוא נמרוד כדאיתא
במדרש רבה )ב"ר מ"ב ד' ,וכ"ה בעירובין נ"ג,(.
והיינו נמי מכח ממה נפשך הנ"ל .אבל
באמת טעה נמרוד בזה ,כי כבר כתבנו לעיל
שכבר הבטיח הוא יתברך לאברהם לאמר
אנכי מגן לך ,לך שאתה בעל גומל חסדים
ועושה צדקה ,אנכי מגן בכל הענינים ,ולכן
שכרך הרבה מאד ,אף כל הנסים אשר
עברו עליך אין בהם שום ניכוי זכיות וכנ"ל,
כי מה שעל ידי נעשית אין לו הפסק כלל
כנ"ל.

ובזה ניחא לי נמי מה שהרגיש הפרשת
דרכים סוף דרוש י"ז על נמרוד
שהפיל אברהם אבינו לכבשן האש ,וכי לא
ידע שהקב"ה יציל לאוהביו ולשומרי
מצותיו .אמנם לדברינו לעיל בהתחלה,
שהקשו המפורשים למה הבטיח הקב"ה
לאברהם שכרך הרבה ואל תירא אחר כל
נסים האלה ,דהא למי שנעשה לו נס מנכין
לו מזכיותיו כנ"ל במס' שבת ,וא"כ לפי"ז
שפיר י"ל דנמרוד עיקר סמיכתו היה שלא
יהיו בנים לאברהם ,והוא פרידה עקרה
שאינו מוליד ,וממילא יהרוס בנינו כנ"ל
באופן הראשון .אך פן ואולי ע"י זכות גדול
ישתנה המזל כנ"ל ,אבל כיון שעכ"פ זכות
גדול בעינן לזה כנ"ל בתוס' בשבת ,ולזה
השליכו לכבשן האש ,וממה נפשך ,אם לא
יציל ה' ,אז ממילא א"כ לא יהיה לו שם
ושארית בארץ ,ואם יצילהו ה' ב"ה ,הרי
למי שנעשה לו נס מנכין לו מזכיותיו כנ"ל,

ובזה מדויק היטב המדרש הנ"ל ,דהיה
קשה ליה קושית פרשת דרכים
הנ"ל ,האיך לא הרגיש וידע נמרוד
שהקב"ה יציל אברהם אבינו מידו .ולזה
אמר נמרוד עשה פעולתיו פעולות של שקר,
ר"ל מה שפעל ועשה בהשליכו לאברהם
אבינו לכבשן האש וברדיפת המלכים אחר
אברהם אבינו ,היה הכל של שקר ,באשר
שכל כוונתו היתה להאביד אברהם אבינו,
שלא יהיה לו שם ושארית בארץ ,לבלתי
יהרוס בניינו כנ"ל .ולכן בא בממה נפשך
בפעולותיו ומחשבותיו כנ"ל ,אבל של שקר
הם ,באשר וזורע צדקה זה אברהם כו',
ומחמת זה ,שכר אמת אל תירא אברם ,ר"ל
מחמת זכות זה של צדקה היה לו שכר
אמת ,עד שהקב"ה אמר לו אל תירא
אברם מחמת ניכוי זכיות וכנ"ל ,כי ע"י זכות
צדקה זכה אברהם שהקב"ה בכבודו
ובעצמו היה לו למגן בכל ענינים ,וכדאמר

)דברים
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ליה אז אל תירא אברם אנכי מגן לך ,אנכי
דייקא כנ"ל ,וממילא יהיה שכרך הרבה,
וא"כ לא היה ניכוי זכיות כלל ,כי מה שהוא
על ידו ית' בכבודו ובעצמו אין לו הפסק
כלל וכנ"ל ,וא"כ שפיר פעולתו של נמרוד
הוא שקר ,מחמת שאברהם זורע צדקה,
ומקביל זה מול זה ,והבן.

*
נחזור לענינינו ,בבוא הטובה ע"י הקב"ה
בכבודו ובעצמו הוא במלואה וטובה
כנ"ל ,וזה בא ע"י התורה .והיינו דווקא באם
האדם עושה עצמו כחיה זו שדורסת
ואוכלת עוד ,ואינו מקפיד על תענוגים ,ואז
תלמודו מתקיים בידו כנ"ל מרז"ל בעירובין.
וכן איתא התם ,אמר רב מתנה ,וממדבר
מתנה )במדבר כ"א ,י"ח( ,אם משים אדם
עצמו כמדבר הזה שהכל דשין בו תלמודו
מתקיים בידו ,ואם לאו אין תלמודו
מתקיים בידו עכ"ל.
ובזה בארתי בתמניא אפי
אות א' באמרו אשרי תמימי דרך
ההולכים בתורת ה' אשרי נוצרי עדותיו בכל
לב ידרשוהו .ויש לדקדק מה אשרי תמימי
דרך .גם העוסקים בתורת ה' הוי ליה
למימר ,מה ההולכים .ומה סמיכות יש לזה
דאמר עוד אשרי נוצרי עדותיו וגו'
)תהלים קי"ט ,א'-ב'(

אבל לדברינו י"ל כך ,דכבר נזכר לעיל מי
שמשפיל את עצמו תלמודו מתקיים
בידו ,וכן איתא במס' תענית ז' א' למה
נמשלו דברי תורה למים ,מה מים מניחין
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מקום גבוה והולך למקום נמוך ,אף דברי
תורה אין מתקיימין אלא במי שדעתו
שפלה עכ"ל .כלל דבריהם ,אין תלמודו
מתקיים אלא במי שדעתו שפילה .וכבר
נודע מדברי רז"ל )ב"ב י (:שאמרו אשרי מי
שבא לכאן ותלמודו בידו ,והנה ממילא למי
שדעתו שפלה אז תלמודו מתקיים ,ושפיר
ע"ז נאמר אשרי שתלמודו בידו ,משא"כ
במי שגבה לבו הרי אין תלמודו בידו ,כי
אינו מתקיים בידו ,וכדאיתא נמי בחז"ל
בפסחים )ס"ו (:כל המתיהר אם חכם הוא
חכמתו מסתלקת ,וא"כ ממילא לזה לא
נאמר אשרי מי שבא לכאן כו'.
תו אקדים מה דפריך במס' ע"ז )ו (.גבי
נח דכתיב תמים ,דלמא תמים בדרכיו
כו' ,ופירש רש"י עניו ושפל רוח ע"ש.
וזהו אומרו אשרי תמימי דרך ,תמימי דרך
דייקא ,שהם ענווים ושפלי רוח כנ"ל,
ולהם וודאי אשרי ,באשר ההולכים בתורת
ה' ,ההולכים דייקא ,שהולכים מעולם הזה
לעולם הבא בתורת ה' ,כי באנשים כאלה
תלמודם מתקיים בידם כנ"ל ,ומקוים בהם
אשרי מי שבא לכאן ותלמודו בידו כנ"ל.
תו אקדים מה דאיתא בסנהדרין ק"ו ב',
תורתו של דואג אינו אלא משפה
ולחוץ ,ופירש"י בלא לב .ואיתא עוד התם,
דנשכח מדואג תורתו קודם מותו ,דכתיב
)איוב כ' ט"ו( חיל בלע ויקיאנו .ופירש
המהרש"א בחדושי אגדות שם )ד"ה חיל
בלע( כיון דלא היתה תורתו דרך אכילה רק
דרך בליעה ,כפירש"י תורתו היתה משפה
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ולחוץ ,היינו בלא לב ,משום הכי ויקיאנו
ע"ש .ממילא לפ"ז משכחת אף שיהיה עניו
ושפל רוח מ"מ נשכח ממנו קודם מותו
תורתו ,היינו באם תורתו ולימודו אצלו
בלא לב ,כמו שהיה אצל דואג .ולזה
קמסמיך עוד ואמר המשורר אשרי נוצרי
עדותיו ,ר"ל שהם נוצרים עדותיו של תורה
שיהיו קיימים בידם ,והיינו בכל לב ידרשוהו,
בכל לב דייקא ,ואז שפיר המה ההולכים
מעולם הזה לעולם הבא בתורת ה' כנ"ל.

*
או י"ל כך על פסוק אשרי נוצרי עדותיו וגו',
ונבאר נמי מה דכתיב בתריה אף לא
פעלו עולה בדרכיו הלכו ,אתה צוית
פקודיך לשמור מאד ,ויש לדקדק ההמשך,
וגם לשון שלילה אף לא פעלו עולה וגו',
וגם מה לשמור מאד דקאמר .והנה י"ל כך,
על פי מה דאיתא במס' פסחים נ' ב' ,רבא
רמי כתיב )תהלים נ"ז ,י"א( עד שמים חסדיך,
וכתיב )שם ק"ח ,ה'( כי גדול מעל שמים
חסדיך ,הא כיצד כאן בעושין לשמה כאן
בעושין שלא לשמה ,וכדרב יהודה אמר רב
לעולם יעסוק אדם בתורה ובמצות שלא
לשמה כו' .ותוס' ד"ה כאן בעושין שלא
לשמה הקשו ,הא אמר רב גופא כל העוסק
בתורה שלא לשמה נוח לו שלא נברא,
ותירצו דהתם מיירי שלומד לקנטר
וכדומה ,אבל הכא מיירי דומיא דלעיל יש
שפל ונשכר דלא עביד כולהו שבתא ולא
במעלי שבתא ,שאינו מתכוין לשום רעה
אלא מתוך עצלות ,אפילו הכי גדול עד
שמים חסדו ,זהו תוכן דברי תוס' שם.

נפש
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מדבריהם למדנו ,שמי שאינו מתכוין לשום
רעה ,אלא מתוך עצלות ,כמו דלא עביד
בכולהו שבתא וגם לא במעלי שבתא ,מ"מ
מצוה הוא עביד ,וגדול עד שמים חסדו ,וכן
פירש רש"י שם דללא לשמה עכ"פ מצוה
קעביד .והנה הנזר הקודש דף ש"נ כתב,
הא דמשני עד שמים חסדו ,והיינו על פי
מה דאיתא כמה פעמים בזוהר )עי' וישב
קפ"ד (:העוסק בתורה שלא לשמה אינו
מקבל שכרו ,כי אם שכר גשמי בעולם הזה
בעושר וכבוד ,אבל העוסק בתורה לשמה
זוכה לשכר רוחני בעולם הבא ,וכ"ש עושר
וכבוד בעולם הזה ,וזהו בשלא לשמה עד
השמים חסדו ,היינו רק בעולם הזה,
ובלשמה מעל השמים וזהו בעולם הבא,
זהו תוכן דברי נזר הקודש הנ"ל.
תו אקדים מה דאיתא בריש ע"ז )ב (.על
פסוק )ישעי' מ"ג ,ט'( יתנו עדיהם ויצדקו,
דמצות עצמן שעושים ישראל מעידים להן
בעולם הבא .והנה ממילא למי שעוסק
שלא לשמה ,הרי קיבל כבר שכרו בעולם
הזה ולא ליה מהני עוד עדותו של מצותיו
בעולם הבא .וכבר ידוע עיקר לשמה היינו
בכוונת הלב לשם ה'.
וזהו אומרו אשרי נוצרי עדותיו ,נוצרי
עדותיו דייקא ,שהוא נוצר עדותיו
שהם מצותיו ותורתו אשר פעל ועשה ,הוא
נוצר שיהיה קיים לעד להעיד עליו בעולם
הבא ,ובזה נוצר ומקיים העדות הלזה
לעולם הבא .לזה מסיים ואמר ,בכל לב
ידרשוהו ,ר"ל אם בכל לב ידרשוהו ,והיינו
לשמה בכוונת הלב ובאמת ,אף לא פעלו

˙ˆ
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עולה ,ר"ל אם העוסקים בתורה ומצות לא
פעלו עולה ,שלא היתה כוונתם לרעה ,גם
כן בדרכי הלכו ,ר"ל גם כן נחשב כמו
שהלכו בדרכיו ,ונמי מצוה קעביד כנ"ל ,אך
אעפ"כ יותר טוב אם בכל לב ידרשוהו,
שבזה המה נוצרי עדותיו של מצות
ומעשים טובים לעולם הבא להעיד עליהם
כנ"ל.
וראייה לזה דעיקר הוא לשמה ,אף שלא
פעלו עולה נמי הוי בדרכיו הלכו
כנ"ל ,דמ"מ לשמה הוא עיקר ,הוא זהו
שאמר אתה צויתה פקודיך וגו' ,והיינו על פי
מה דאיתא בפירוש משניות להרמב"ם על
מתני' סוף מכות )כ"ג (:ר' חנניא בן עקשיא
אומר רצה הקב"ה לזכות ישראל לפיכך
הרבה עליהם תורה ומצות כו' .וכתב על זה
הרמב"ם שם וז"ל ,מעיקרי האמונה בתורה
כי כשקיים אדם מצוה מתרי"ג מצות כראוי
וכהוגן ,ולא ישתתף עמה כוונת מכוונת
העולם בשום פנים ,אלא שיעשה אותה
לשמה מאהבה כו' ,הנה זכה לחיי עולם
הבא .וע"ז אמר ר' חנניא כי המצות
בהיותם הרבה אי אפשר שלא יעשה
האדם בחייו אחת מהם על מתכונתה
ושלימותה ,ובעשותו אותה מצוה מחיה
נפשו באותו מעשה כו' ,וזכה לחיי עולם
הבא עכ"ל .מכלל דבריו שמענו ,באשר
העיקר לזכות חיי עולם הבא הוא בעשותו
מצוה אחת לשמה בלתי שום פניה אחרת
כי אם לשמה ,משום הכי הרבה הוא ית'
מצות רבות ,שאז אי אפשר שלא יעשה
האדם בחייו אחת מהם על מתכונתה

נפש

ושלימותה וזוכה בה לעולם הבא כנ"ל,
וא"כ ממילא חזינן מעלה יתירא להעושה
לשמה דווקא.
וזהו אומרו אף לא פעלו עולה בדרכיו הלכו,
ר"ל ,אף באמת אם העוסקים בתורה
לא פעלו עולה בכוונתם להרע ,אז גם כן
הוי בדרכיו הלכו ,וכנ"ל בתוס' ורז"ל
בפסחים ,אעפ"כ שפיר אמרתי אשרי נוצרי
עדותיו בכל לב ידרשוהו ,היינו לשמה כנ"ל,
ונתן טעמו בצידו באומרו אתה צויתה
פקודיך לשמור מאד ,מאד דייקא ,ר"ל
צויתה פקודיך לשמור מאד בריבוי ,אף
שבמצוה אחת זוכה האדם לעולם הבא
)וכדאיתא בסוף מכות )כ"ד (.עושה אלה,
אחת מאלה( ,אעפ"כ הרביתה מצות מאד,
והיינו כאשר העיקר שיהיה המצוה לשמה
בלתי שום פנייה אחרת ,ולכן בריבוי
המצות אי אפשר שלא יעשה האדם אחת
מהם על מתכונתה ושלמותה כנ"ל
ברמב"ם ,וא"כ הרי שפיר אשרי לאותן
אשר בכל לב ידרשוהו והיינו לשמה כנ"ל.

*
או י"ל כך על פסוק אף לא פעלו וגו' אתה
צויתה וגו' ,דהנה איתא בסוף מס' מכות
)כ"ג (:במתני' רבי שמעון אומר כו' אשר
יעשה אותם האדם וחי בהם ,הא כל היושב
ולא עבר עבירה נותנין לו שכר כעושה
מצוה כו' .ואיתא עוד התם באותה משנה
הך ר' חנניא בן עקשיא הנ"ל ,ופירש רש"י
על דברי ר' חנניא בן עקשיא הנ"ל וז"ל,
לזכות ישראל כדי לקבל שכר במה

בתי
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שמונעין עצמן מן העבירות ,לפיכך הרבה
להן ,שלא היה צריך לצוות כמה מצות
וכמה אזהרות על שקצים ונבילות שאין לך
אדם שאינו קץ בהם ,אלא כדי שיקבלו
שכר על שפורשין מהן עכ"ל.
והן הן דברי המשורר הנ"ל בפשיטות ,אף
לא פעלו עולה ,ר"ל אם לית להם
מעלה כי אם לא פעלו עולה ,שהיו יושבים
ולא עברו עבירה ,אעפ"כ בדרכיו הלכו,
ונותן להם שכר כאשר הלכו בדרכיו ועשו
מצוה כנ"ל על פסוק אשר יעשה וחי בהם
)ועיין בפ"ק דקדושין )עיין דף ל"ט .((:ומטעם
זה נמי אתה צויתה פקודיך לשמור מאד,
מאד דייקא ,ור"ל אתה צוויתה שמירת
המצות שהם פקודיך ,במאד וריבוי ,בכמה
מצות וכמה אזהרות ,כמו על שקצים
ונבילות וכדומה אשר בלאו הכי האדם קץ
בהם ,אמנם באשר מי שלא פעל ועשה
עולה נמי מקבל שכר כאשר הלך בדרכיו
ועשה מצוה ,וא"כ שפיר הרביתה בשמירת
המצות כדי לקבל שכר הפורשין ומונעין
מהם ,וכנ"ל בדברי ר' חנניא בן עקשיא רצה
הקב"ה לזכות ישראל לפיכך הרבה להם
תורה ומצות ,וכפירוש רש"י הנ"ל והבן.

*
ועוד י"ל כך ,על פי מה דאיתא במהרש"א
בחדושי אגדות סוף מכות
תרי"ג( על הא דאיתא במס' עירובין )י"ג(:
נמנו וגמרו טוב שלא נברא יותר משנברא
כו' ,היינו מצד מצוות לא תעשה היתה
הבריאה לגריעותא ,דלולי שנברא היה
)כ"ג :ד"ה
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וודאי מקיים המצוות לא תעשה ,אבל
השתא שנברא אולי לא יקיים ,אמנם מצד
מצות עשה הבריאה היא טובה ,דלולי
שנברא לא היה מקיים המצוות עשה ולא
היה נשכר .אבל כשמנו שמצוות לא תעשה
הם שס"ה ורבו על מצוות עשה שהם
רמ"ח ,אז גמרו לומר טוב שלא נברא כו',
דקרוב להפסד ורחוק משכר ,דלולי שנברא
היה מתקיים בוודאי המצוות לא תעשה
שהם יותר ממצוות עשה ,זהו תוכן דבריו.
אמנם באמת הרי חזינן שברא הוא ית'
לאדם ,אבל באמת באשר שהאדם מקיים
המצוות לא תעשה וכובש היצה"ר אז הוא
מקבל שכר כעושה מצוה כנ"ל ,וא"כ שפיר
יש בבריאה להחזיק טובה ע"י מצוות לא
תעשה ומצוות עשה ,כי לולי הבריאה לא
היה שכר כלל ,לא ממצוות לא תעשה ולא
ממצוות עשה) .ובפרט להזוהר הקדוש )עיין
מגיד מישרים להב"י פ' בראשית ד"ה אור ליום השבת

י"ד לטבת( עיקר הבריאה היה שלא להנות
הנשמה מנהמא דכסופא כנודע ,ועיין כבר
באריכות לעל סדר בראשית(.
וזהו אומרו אף לא פעלו עולה בדרכיו הלכו
כנ"ל ,דר"ל אף שיש להם רק מעלה
שלא פעלו עולה גם כן הם כהלכו בדרכיו
ועשו מצוה כנ"ל באופן הראשון ,והא
ראייה אתה צויתה פקודיך לשמור מאד,
לשמור מאד דייקא ,ור"ל הפקודים דהם
לשמור והמה המצוות לא תעשה )כנודע
השמר פן( ,צויתה במאד וריבוי יותר
ממצוות עשה ,והרי ח"ו טוב שלא יברא
כמ"ש מהרש"א הנ"ל שיצא שכרו
בהפסדו ,דלולי הבריאה היה נתקיים
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המצוות לא תעשה שס"ה בוודאי ,ועכשיו
אינו נשכר כי אם רמ"ח מצוות עשה וכנ"ל,
אלא ודאי צ"ל אף לא פעלו עולה מקבל
שכר כהלכו בדרכיו ונעשו מצוה כנ"ל,
ושפיר נשכר בבריאה גם מצד מצוות לא
תעשה ,והבן.

*
או י"ל כך על פסוק אתה צויתה פקודיך וגו',
ונבאר נמי מה דכתיב בתריה אחלי יכונו
דרכי לשמור חוקיך ,אז לא אבוש בהביטי אל
כל מצותיך ,ויש לדקדק ,איזהו דרך הוא
לשמור החוקים .גם ההמשך אז לא אבוש
וגו' קשה הבנה .וביותר בהביטי אל כל
מצותיך דקאמר ,ממה נפשך ,אם עושה
המצות מהיכי תיתי יהיה לו בושה ,ואם
ח"ו אינו עושה אין בושה יותר מזה ח"ו.
וגם בעשותי כל מצותיך הו"ל למימר ,מה
בהביטי אל כל מצותיך .ואבאר נמי מה
דכתיב בתר הכי באות א' הנ"ל ,אודך ביושר
לבב בלמדי משפטי צדקיך ,את חוקיך
אשמור אל תעזבני עד מאוד ... ,התקשרות
אל הקודם אחלי יכונו דרכי וגו' ...
אבל אמרתי עפ"י מה דכתיב שמות י"ח
)פסוק כ'( והודעת להם את הדרך וגו',
ואמרינן בקדושין ב' )ע"ב( דקאי על התורה,
והיינו כל דבר האמצעי לבוא על ידו אל
מקום נקרא דרך ,כי הדרך הוא אמצעי
לבוא אל העיר ,וממילא כיון ]ש[האמצעי
לבוא על ידו לשמירת המצות והחוקים,
הוא הלימוד התורה המביא לידי מעשה
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כנודע ,ומשום הכי נקרא התורה דרך,
שהוא אמצעי לבוא על ידו לשמירת
החקים והמצות כנ"ל.
הנה באמת כל התרי"ג מצוות הם רבו כמו
רבו מלקיימם ,כי יש רוצה לקיים
מצוות צדקה ואין לו ממון ,מצות מעקה
ואין לו בית ,מצות הקרבנות ובית המקדש
חרב ,גם בזמן המקדש מי שאינו כהן,
עשיית פסח למי שאין לו ,וכן סוכה לולב
וכדומה ,יבום וחליצה ,וכהנה וכהנה אשר
אי אפשר ביד כל אחד לקיימם כנ"ל .אמנם
מצנו ברז"ל )מנחות ק"י (.כל העוסק בתורת
עולה כאלו הקריב עולה ,וכן כל מצוה
ומצוה שהוא עוסק בתורה בלימוד אותה
המצוה ,הוא מקיימה כאלו עשה המצוה
ממש בפועל כנודע ,וא"כ ממילא יש יתרון
להעוסק בתורה שהוא מקיים כל המצות,
מה שהוא קשה מאד בשמירת המצוות
עצמן.
וזהו נעים זמירות ישראל אתה צויתה
פקודיך לשמור מאד ,ר"ל אמת אתה
צויתה פקודיך ,אמנם לשמור מאד ,ר"ל
לשמרם בפועל המה מאד ובריבוי ,ואי
אפשר לקיימם הכל כנ"ל ,ומשום הכי אחלי
יכונו דרכי לשמור חקיך ,ר"ל לזה אני מחלה
פניך שתזכיני שיכונו בידי הדרכים אשר
המה לבוא על ידם לשמירת חוקיך ,והוא
הלימוד התורה כנ"ל כדכתיב והודעת להם
את הדרך ,אותם הדרכים יכונו בידי לעמוד
על מכונם ושלמותם בעיון והתבודדות
כראוי ללימוד התורה ,וממילא אז לא אבוש
בהביטי אל כל מצותיך ,כל מצותיך דייקא,

בתי

חדר ו'

אף שיש כמה מצות שאינו בידי לקיימם
בפועל כנ"ל ,אפילו הכי לא אבוש בהם בזה
שלא עלתה בידי לקיים ,באשר דרכם
המביאים לשמירה יכונו בידי ,והוא הלימוד
התורה כראוי וכנכון בכל מצוה ומצוה,
הלימוד ההוא יעלה בידי כאלו קיימתים
במעשה בפועל כנ"ל.
ועוד ארויח לי אם אזכה שדרכי התורה
יכונו בידי על מכונם ושלמותם כנ"ל,
אודך ביושר לבב בלמדי משפטי צדקיך,
ור"ל הלא כי באמת גם לשאר אומות יש
להם דתות נמוסיות והיישרת משפטים בין
איש לרעהו ,ומסודרים ע"פ שכל אדם
חכם לב ,וא"כ פן ואולי יתחמץ לבב אנוש
לומר מה יתרון בלימוד משפטי התורה ,כי
הנפקותא אחת היא להתווכח שלום בין
איש לרעהו .אבל כבר כתב האלשיך סדר
משפטים )כ"א א'( באריכות מזה ,חלילה
ממחשבות כאלה ,כי הלא לא כדתות
הנמוסיות המשפטים המסודרים על פי
חכמת האדם ,דת משה וישראל חלילה ,כי
הלא דת הנמוסית אין בתוכיותה אלא מה
שבנגלה ,כי היא משוללת קדושה ,ולכן לא
תקדש נפש המלאה לה מקיומה ולימודה,
כאשר תקדש בתורת ה' ומשפטיו
הקדושים ,כי הדביקים בה דבקים בה' ית',
וכל מצוה ומצוה וכל דין ודין שרשו פתוח
אלי מים העליונים ,וכל המקיים משפט
אחד מניע ומאיר שורשו העליון הדבק בו
ית' ,זהו תוכן דברי האלשיך הנ"ל .כלל
דבריו כי שאר המשפטים הם משוללי
האיכות רק הנהגה ישרה בלבד ,אשר לא
כן משפטי ה' יש בהם תוכיות קדושה
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להעיר שפע העליון .וזהו אומרו עוד ארויח
באם יכונו דרכי ,היינו לידע על מכונם
ושלמותם כנ"ל ,אז אודך ביושר לבב בלמדי
משפטי צדקיך ,ר"ל אז אכיר בלמדי משפטי
צדקיך ,כי הם תוכיות קדושה ,ואודך אני
עליהם ביושר לבב ,לבלתי ח"ו לחשוב
בעקשי לב מחשבות אשר לא כדת ,מה לי
משפטים הללו או משפטים ונימוסים
אחרים ,כי אז אכיר ביושר לבב משפטי
צדקיך ,להודות לך עליהם כי חבלים נפלה
לנו בנעימים ,והמשפטים בל ידעום כאשר
נגלה לנו וכנ"ל ,ולזה מרמז פה במלת
צדקיך ,לרמוז שאף המשפטים שהם
המצודקים על פי השכל אעפ"כ אודך
עליהם ,כי יתוודע לי גודל איכותם בצד זה.
אך פן תאמר באשר הקדמתי לומר אחלי
שיכונו דרכי וגו' ,והיינו שאזכה ללמוד
התורה ,אז לא אבוש וגו' ,באשר העוסק
בלימוד המצוה הוי כעושה בפועל ,א"כ לא
אעשה שום מצוה בפועל ,כי די לי
בלימודם של אותם החוקים והמצות וכנ"ל.
לכן מסיים ואמר את חוקיך אשמור ,ר"ל
בכל זה שאלמד לימוד של החוקים,
אשמור אותו גם כן בפועל ,אך אל תעזביני
עד מאד ,באשר בשמירתו בפועל הוא קשה
לקיים כנ"ל ,לכן אל תעזביני ,ותזכיני בסיוע
רב ממך ,שאזכה לקיימם בשמירת החוקים
והמצות בפועל ,והבן.

*
נחזור לענינינו בדרוש הלזה ,גדול התורה
אשר הוא ית' בכבודו ובעצמו

˙ˆ„
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משגיח עליו ,ואז ברכתו ושפעתו במלואה
וטובה ואינה מפסקת כנ"ל באריכות
בהתחלת דברינו .וכאשר אמר ר' שמעון בן
מנסיא במדרש רבה  .....הניצב לעיל
בהתחלה ,בשעה שהוא יגע בתורה הקב"ה
מתמלא רחמים עליו כנ"ל ,הקב"ה דייקא,
שהוא ית' בכבודו ובעצמו מתמלא עליו
רחמים בלי אמצעי כלל ,ואז ממילא הוא
במלואה וטובה כנ"ל.
]ובזה יבואר[ מדרש רבה בהאי סדר
פרשה ס"ג ב' ,ואלה תולדות יצחק
בן אברהם ,כתיב )משלי י"ז ,ו'( עטרת זקנים
בני בנים ,האבות עטרה לבנים שנאמר
ותפארת בנים אבותם ,הבנים עטרת לאבות
דכתיב עטרת זקנים בני בנים ,ר' שמואל בר
רב יצחק אמר ,אברהם לא ניצול מכבשן
האש אלא בזכותו של יעקב כו' ,הה"ד )ישעי'
כ"ט כ"ב( לכן כה אמר ה' אל בית יעקב אשר
פדה את אברהם ,יעקב פדה את אברהם
עכ"ל .ורבים תמהו למה לא ניצול אברהם
בזכות עצמו.
אבל לפי דברינו הנ"ל בדרוש הלזה יבואר
היטב בפשיטות ,דהנה כבר נזכר
לעיל קושית המפורשים הא איתא בגמרא
למי שעושין לו נס מנכין לו מזכותיו ,והאיך
אמר הקב"ה לאברהם שכרך הרבה מאד.
וכבר כתבנו לעיל דכיון שאמר לו אנכי מגן
לך ,אנכי דייקא ,שהוא בעצמו ובכבודו יגן
עליו ,ואז הוא במלואה וטובה בלי הפסק
כלל .אמנם כל זה אי אברהם קיים התורה
קודם המילה ,אבל לדעת המהרש"א
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בחדושי אגדות )יבמות ק :ד"ה אלא( לא קיים
התורה קודם המילה ,וא"כ אז עדיין לא
היה תחת השגחתו הוא ית' בעצמו,
וכדאיתא בנדרים ל"ב )ע"א( כל המתמים
עצמו הקב"ה מתמים עמו כו' עכ"ל ,ואיתא
התם ולא נקרא תמים עד שנימול .ובלאו
הכי ,כי זה שהקב"ה משגיח בכבודו
ובעצמו ,היינו שנעשה מרכבה לשכינה
באור תורתו ,והנה קודם המילה עדיין לא
היה אברהם זכה לזה ,כדאיתא בזוהר על
פסוק התהלך לפני )ועיין לעיל מזה סדר
וירא מ"ש שם( ,וא"כ כבשן האש שהיה
קודם המילה ,קשה שפיר ,א"כ הרי היה
ניכוי זכיות ח"ו ע"י שנעשה לו נס שניצול
מכבשן האש .אבל באמת לא קשיא מידי,
כי הקב"ה הצילו בזכותו של יעקב ,וזכות
עצמו נשאר קיים ,וא"כ שפיר דווקא בזכות
יעקב נפדה אברהם ,כדי שלא יהיה לו ניכוי
זכיות מהנס אשר יעשה לו.
אך עדיין מדקדקים המפורשים ,מאי בעי
המדרש בהך פרשתא ,דאמר כתיב
עטרת זקנים בני בנים .והנה היפה תואר
כתב דקשה ליה יתורא דאברהם הוליד את
יצחק ,להכי מייתי דהאבות עטרה לבנים
ובנים לאבות ,והשתא ניחא הא דאמר
יצחק בן אברהם ,לומר שיצחק מתכבד
באברהם ,ושוב אמר אברהם הוליד את
יצחק ,שאברהם מתכבד ביצחק ,עכ"ד .אך
בנזר הקודש הקשה ע"ז ,א"כ למה נרמז
דווקא ענין זה פה אצל ענין תולדות זרע
יצחק ,דהוי ליה למימר הא גבי לידת יצחק,
ולכן אבאר גם זה בעז"ה.
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ומקודם אבאר מקראי קודש בהאי סדר,
ואלה תולדת יצחק בן אברהם
אברהם הוליד את יצחק ,ויהי יצחק ארבעים
שנה בקחתו את רבקה בת בתואל הארמי
מפדן ארם אחות לבן הארמי לו לאשה,
ויעתר יצחק לה' וגו' ויעתר לו ה' ותהר רבקה
אשתו .והנה יש לדקדק ואלה דקאמר ,אלה
הוי ליה למימר .גם יתורא אברהם הוליד
את יצחק ,ורש"י פירש ע"י שכתב הכתוב
יצחק בן אברהם ,הוזקק לומר אברהם
הוליד את יצחק ,אמנם ע"ז קשה היא גופא
למה כתיב בן אברהם ,והכי עד הנה לא
ידענו זה ,ולעיל כבר כמה שמזכיר הכתוב
יצחק הוי ליה לומר ג"כ בכל פעם בן
אברהם )ועיין במפורשים מזה( .שנית מה
סמיכות יש בהא דקאמר ויהי יצחק בן
ארבעים שנה וגו' ,ומאי נפק"מ בזה .גם מה
שמאריך בת בתואל הארמי אחות לבן
הארמי וגו' .גם לך לאשה הוא מיותר ,הא
כבר כתיב בקחתו את רבקה וגו'.
והנה על פסוק הראשון י"ל כך ,דהנה
באמת מצינו משום הכי יצא
מאברהם ישמעל מחמת זוהמת תרח
שעודנו היה כלול באברהם מאביו כנודע
)עיין שבת קמ"ו .(.אך מיצחק קשה ,למה יצא
עשו .וי"ל דגם כן נשאר עוד מזוהמת תרח,
דהא כבר הבאתי לעיל סדר וירא דאיתא
במדרש רבה )ב"ר ל"ט י"א( אמר הקב"ה
לאברהם בה"א זה בראתי העולם הריני
מוסיף ה"א על שמך ואת פרה ורבה ,וכ'
הנזר הקודש שם דכמו שנברא העולם
בה"א ,כמו כן גם הוא נעשה בריה חדשה
ע"י ה"א ,וכיון שנעשה בריה חדשה נתמרק
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ממנו זוהמת תרח לגמרי ,וע"ש לעיל מזה
באריכות .ולפ"ז ממילא כיון שנולד יצחק
אחר הוספת הה"א לאברם ונקרא שמו
אברהם ,וא"כ ממילא כבר נתמרק היה אז
לגמרי זוהמת תרח כנ"ל .אבל באמת כבר
כתבו המפורשים באשר רוב בנים אחר
אחי אם ,משום הכי יצא עשו מיצחק מצד
רבקה אחות לבן וגו'.
וזהו אומרו ואלה תולדות יצחק בן אברהם,
ר"ל ואלה מוסיף על הראשונים ,מה
לעיל היה פסול זרע מאברהם שיצא ממנו
ישמעל ובניו כנזכר מקודם ,כמו כן ואלה
תולדת יצחק שיצא ג"כ זרע פסול ממנו
עשו האמור בפרשה .אך אם תאמר
שביצחק גם כן עדיין היה נשאר קצת
מזוהמת תרח ,ולזה אמר ומסיים אברהם
הוליד את יצחק ,אברהם דייקא ,ור"ל הלא
בעת שהוליד את יצחק כבר היה שמו
אברהם ולא אברם ,כי נתוסף לו ה"א ,והרי
נעשה כבר בריה חדשה ונתמרק זוהמת
תרח ממנו לגמרי ,אך יציאת עשו היתה
מחמת ויהי יצחק וגו' בקחתו את רבקה וגו'
אחות לבן הארמי וגו' ,ורוב בנים אחר אחי
האם כנ"ל.

*
אך לבאר שאר  ...נ"ל לומר כך דהנה כבר
נודע דליצני הדור היו אומרים
מאבימלך נתעברה רשה כפירש"י ,אך היה
קלסתר פניו דומה לו כנ"ל .והנה מזה
שיצא עשו מיצחק ,בזה ]מצא[ המערער
מקום לחלוק ,אי יצחק נולד מצדיק )אברהם
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עם שרה הצדיקת ,איך נולד לו עשיו( הרשע ,אלא
ודאי  ...יחשוב לומר מאבימלך נתעברה
שרה ] .......אבל[ מי שראה יצחק ,ראה
וידע שהוא בן אברהם ,שהיה קלסתר פניו
דומה לו כפירוש רש"י הנ"ל .אך עדיין היה
מקום ח"ו לבעל דין לחלוק ולומר ,אם כן
דאפילו הכי יצא עשו ,על כרחך אם יצחק
הוא בן אברהם ,לא הוא בן שרה והוא
מהגר )כדאיתא בפסיקתא )פיסקא כ"ב(
ובפרקי דרבי אליעזר דבאמת קצת
מאומות אומרת כן ,והובא בנזר הקודש דף
רע"ו( .אבל לזה יש ראיה על כרחך דיצחק
בן שרה הוא ולא בן הגר ,מהא דאיתא
בש"ך על התורה )סו"פ וירא( משום הכי
נולדה רבקה דווקא בשעת עקידה ,כיון
דבשעת העקידה פרחה נשמתה של שרה
כנודע וכדפירש רש"י ג"כ סדר חיי שרה,
ורבקה זו נשמת שרה כדאיתא ברז"ל ,
ומשום הכי נולדה רבקה בעת ההיא דווקא,
כן תוכן דברי הש"ך הנ"ל .ולפי"ז ממילא
אם יצחק היה בן הגר ,ממילא למה פרחה
נשמה שרה בשמעה העקידה ,וגם למה
באה נשמתה לרבקה אשת יצחק ,אם לא
יצחק הוא בן אברהם ושרה.
והן הן מקראי קודש הנ"ל ואלה תולדות
יצחק ,ר"ל ואלה מוסיף על הראשונים
מה הראשונים פסולים ישמעל ובניו ,כמו
כן כאן תולדת יצחק פסול מחמת האמור
בפרשה כדפירש"י ,אך פן תאמר אם כן
ח"ו יצחק לאו בן אברהם ,להכי קמזכיר
הכא יצחק בן אברהם דווקא ,והא ראיה
אברהם הוליד את יצחק ,שהיה קלסתר פניו
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דומה לו כפירש"י ,ודברי רש"י מדוייקים.
אך פן ואולי אם תאמר אם בן אברהם הוא,
על כרחך לאו בן שרה הוא וכנ"ל ,לזה אמר
ויהי יצחק בן ארבעים שנה בקחתו את רבקה,
והיינו נמי כפירש"י שם כיון שיצחק היה
בהר מוריה בן ל"ז שנים ,ואותו פעם נולדה
רבקה והמתין ג' שנים שראויה לביאה,
והיא גופא קשיא למה נולדה בת זוגו בעת
ההיא ,אלא ודאי צריך לומר כיון דבאותו
פעם פרחה נשמת שרה ובאה לרבקה,
ורבקה זו שרה כנ"ל בש"ך ,וא"כ ממילא
גם זה על כרחך ליתא דח"ו יצחק לאו בן
שרה הוא וכנ"ל .אך אם תאמר א"כ למה
איפוה יצא מצדיק בן צדיק כזה עשו
הרשע ,לזה מסיים ואמר אחות לבן הארמי
וגו' ,ורוב בנים אחרי אחי האם וכנ"ל באופן
הראשון.

*
ועוד י"ל כך על פי פשוטו ,דהנה רש"י
פירש וכן איתא בחז"ל )יבמות ס"ד,(.
ויעתר לו ה' ,אין דומה תפלת צדיק בן
צדיק לתפלת צדיק בן הרשע .ומשום הכי
י"ל כתיב נמי בהאי סדר )כ"ו ,ה'( שאמר
והרביתי את זרעך וגו' עקב אשר שמע
אברהם בקולי וגו' ,וכן כתיב )שם פסוק כ"ד(
והרביתי את זרעך בעבור אברהם עבדי.
והיינו כי מצד שהוא בן אברהם זכה
להוליד ,ונתרבה זרעו מיעקב כנודע וכנ"ל.
והנה לעיל סדר לך לך )י"ז ,כ'( כתיב שאמר
הקב"ה לאברהם ולישמעל שמעתיך הנה
ברכתי אותו והרביתי אותו במאד וגו' ,הרי
זרעו של ישמעל נמי היה בזכות אברהם.

בתי
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וזהו אומרו ואלה תולדת יצחק ,ר"ל ואלה
מוסיף על הראשונים ,מה הראשונים
בני ישמעל הם בזכות אברהם כנ"ל ,אף
אלה תולדת הם מחמת יצחק בן אברהם,
וקמסיים ואמר אברהם הוליד את יצחק,
הוליד דייקא ,מה שיצחק מוליד היה ע"י
אברהם ובזכותו היה ,והא ראיה ,לזה אמר
ויהי יצחק בן ארבעים שנה בקחתו את רבקה,
ר"ל הרי המתין יצחק כ"כ עד שנשא אשה,
וצ"ל על כרחך כי עדיין לא היה נולד בת
זוגו עד שנולדה רבקה כנודע ,וקשה הא לא
ינוח שבט הרשע על גורל צדיקים כנודע,
והרי בת בתואל הארמי וגו' אחות לבן
הארמי ,ואעפ"כ לו לאשה ,ר"ל לו דייקא
שהיתה בת זוגו כנ"ל ,והרי לא ינוח שבט
הרשע כנ"ל ,אלא ודאי צ"ל דרבקה עצמה
היתה צדקת מאד שזכתה לדבק לגוף
קדושה כזה ,והיא נותנת שהיתה בת
בתואל ואחות לבן ואפילו הכי לא למדה
ממעשיהם כפירש"י ,ואעפ"כ ויעתר יצחק
וגו' לנכח אשתו ,היינו שהתפללו שניהם
כנודע ,ואפילו הכי ויעתר לו ה' ,לו ולא לה
כנ"ל ,והיינו כיון שיצחק היה צדיק בן צדיק,
וא"כ הרי שפיר בזכות אברהם דווקא
הוליד יצחק וכו' והבן.
ולפ"ז ממילא שפיר ,דהיה קשה למדרש
הנ"ל על יתורא דאברהם הוליד את
יצחק וכפירוש יפה תואר הנ"ל ,ולזה שפיר
אמר המדרש רבה הנ"ל הה"ד עטרת זקנים
בני בנים ותפארת בנים אבותם ,וא"כ משום
הכי כיון דכתיב תולדת של יצחק הכא,
שפיר כתיב בן אברהם ,וגם אברהם הוליד
את יצחק ,כי תרווייהו הם הוראה בן
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נתכבד באביו ,וכמו כן הכא נתכבד יצחק
באביו אברהם ,עד שהיה לו תולדות בזכותו
וכנ"ל.
כלל דברינו בדרוש הלזה ,שמה שהוא ע"י
הקב"ה בכבודו ובעצמו הוא במלואה
וטובה ,וזה הוא אצל האדם אשר יגע
בתורה ,אז הוא עומד תחת השגחתו יתברך
ולא ע"י אמצעי ע"י מלאך וכנ"ל .על כן
אחינו בני ישראל חזקו ואמצו בתורת ה'
ב"ה ,ואז יריק ה' אליכם שפעת יפעת
שמים ממעל ,עד שיכלו שפתותיכם
מלומר די.

*
ומעתה נשובה אל המאמר הניצב פתח
שער ,דיש לדקדק נמי מה היה
קשה ליה דקפתח ואמר כתיב גיל יגיל אבי
צדיק וגו' .גם מה גילה אחר גילה דקאמר,
וכבר הרגישו בזה היפה תואר ונזר הקודש.
גם מה התקשרות יש לזה שאמר גילה
אחר גילה ,עם הא דאמר ר' הושעיא אמרו
מלאכי השרת כו' ויי שמלך אחז כו'.
ומתחלה אמר גילה אחר גילה בזמן
שהצדיק נולד ,ואח"כ כשאמר ר' שמעון בן
מנסיא שאפילו הקב"ה מתמלא רחמים
עליו ,מסיים ואמר גילה אחר גילה בזמן
שהוא צדיק בן צדיק ,וכל זה צריך ביאור.
אבל י"ל כך ,דבלא"ה מדקדקין באומרו
גילה אחר גילה כשהצדיק נולד ,והכי
נולד צדיק ,הא תליא בבחירותו של אדם
אח"כ כשיגדל כנודע .אמנם באמת י"ל על
פי מה דאיתא ברז"ל )מגילה י' (:אין הקב"ה
משמח במפלתן של הרשעים ,וכתב

˙ˆÁ
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המהרש"א בחדושי אגדות בסנהדרין פ"ד
)ל"ט (:שהשמחה לפניו ית' הוא החפץ
והרצון ,וכבר אמר הכתוב )יחזקאל י"ח ,ל"ב(
כי לא אחפוץ במות הרשע כי אם בשובו
מדרכיו וחיה ,וזה שלא נאמר כי טוב
במפלתן של רשעים ,דכי טוב נאמר על
הקיום והרצון לפניו כמו שפירשו
המפורשים בהנהו כי טוב דכתיבי במעשי
בראשית ,זהו תוכן דברי המהרש"א הנ"ל.
מכלל דבריו שמענו החפץ והרצון הוא
שמחה לפניו ית' ,וא"כ ממילא אצל
הצדיקים מקויים החפץ והרצון ויש שמחה
לפניו ית' .ובפרט לפי מה שהארכתי לעיל
בסדר לך לך ,שכביכול ית' שמח באם אדם
ישר הולך ,ולית ליה מונע להריק אליו
שפע משמים ממעל ,כטבע הוותרן אם
הוא משפיע ומטיב לזולתו נהנה ומשמח,
כמו כן כביכול שמח באשר דרכו להטיב
תמיד וחפצו בזה ,וזהו שכר מצוה מצוה
)אבות ד' ב'( ,ר"ל בזה השכר עצמו שזכה
לקבל מאתו ית' ,הוא מצוה בפני עצמה
שכביכול נהנה ומשמח שיוכל למלאות
רצונו הטוב שדרכו להטיב .ומשום הכי ח"ו
להיפך בעשות האדם עבירה ומונע השפע,
הוא פגם להשמים ,כאדם שהוא וותרן
שאם יעכבו בידו ליתן יגיע לו צער בלי
ספק ,וכמו שהבאתי לעיל באריכות בשם
ראשית חכמה ,ותראה משם ולנפשך
יונעם.
וכבר ידוע עיקר אב הוא אבינו שבשמים
שהוא אב לכל העולם ,וכדאיתא
במדרש רבה משלי פ"י )סי' א'( על פסוק
)י' ,א'( בן חכם ישמח אב ,אין אב אלא
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הקב"ה שהוא אב לכל העולם ע"ש .והנה
אצלו ית' כבר נודע בעת לידת האדם אם
צדיק יהיה ,על דרך )ירמי' א' ,ה'( טרם אצרך
בבטן ידעתיך) ,אך אעפ"כ בזה לא בטל
הבחירה ,כי צדיק ורשע לא קאמר כנודע
)נדה ט"ז.((:
וזהו כוונת המדרש רבה הנ"ל ,גיל יגיל אבי
צדיק גילה אחר גילה כשהצדיק נולד,
ור"ל הא דכתיב הכא אבי צדיק כולל
שניהם ,אביו הפרטי ,ואב הכולל לכל
העולם והוא ית' כנ"ל על פסוק בן חכם
ישמח אב .וא"כ ע"ז שפיר קאמר גילה
אחר גילה ,ור"ל הוא ית' דהוא אב לכל
העולם שמח בקיום החפץ והרצון כנ"ל
במהרש"א ,וגם בזה שיוכל להריק אל
הצדיק שפעתו בלי מניעה בכל מילי דמטיב
כנ"ל ,וזהו גיל אחד כשהצדיק נולד ,כי הוא
ית' כבר יודע בעת לדתו של הצדיק שיהיה
צדיק כנ"ל ,והדר כשיצא לפועל שהוא
צדיק במעשיו מצד בחירתו אז שמח אביו
הפרטי אתו גם כן כנודע .ומשום הכי כתיב
מתחלה גיל לשון הווה ,דקאי על הוא ית',
דאצלו כבר נודע צדקתו לגיל עליו ,והדר
כתיב יגיל לשון עתיד ,דקאי על אביו
הפרטי למטה ,דהוא אינו שמח רק בראותו
אח"כ שיצא צדקתו לפועל כנ"ל .ומשום
הכי נמי אמר גיל אחר גיל ,דהם בזה אחר
זה כנ"ל.

ומשום הכי שפיר קמסמיך הך דר'
אושעיא דאמר אמרו מלאכי
השרת כו' ויי מלך אחז כו' ,להורות דלא
די שהוא ית' נהנה כביכול ושמח עם
הצדיק עצמו על החפץ והרצון כנ"ל ,אבל
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אף גם זכותו עומד אפילו לבן רשע ח"ו
היוצא ממנו ,כמו אצל אחז שעמד לו זכות
אבותיו כדאיתא במדרש רבה שם
במימריה דר' אושעיא הנ"ל.
או י"ל כך כוונתו בהא דאמר גילה אחר
גילה ,והיינו על פי דברינו לעיל בתוך
הדרוש על מדרש רבה דקאמר ויתן לך יתן
ויחזור ויתן ,דר"ל שיהיו לו טובות וברכות
בלי הפסק ,ולא יהיה לו כלל ניכוי זכיות
בשום פעם ,וע"ש באריכות מזה .וזהו
שאמר נמי הכא אצל הצדיק גיל אחר גיל,
ר"ל שיהיה הכל במלואה וטובה בלי הפסק
וניכוי זכיות כלל .וע"ז נמי שפיר קמסמיך
ר' אושעיא אמרו מלאכי השרת כו' ויי מלך
אחז כו' ,להורות דאפילו יותם אביו היה
מלך ישראל בחייו והיה לו כל טוב כנודע
ממלכי ישראל ,ואפילו הכי עדיין זכותו
עמד אף גם לבנו אחז ,ולא היה לו ניכוי
זכיות כלל בשום פעם.

ואח"כ דרש ר' לוי מה דכתיב בתר גיל
יגיל וגו' ,היינו ויולד חכם וישמח בו,
דהיינו שיש לו בן שיגע בתורה הוא מתמלא
רחמים עליו )ועיין ביפה תואר מ"ש רחמים
ושמחה מקור אחד( ,וא"כ הכי קאמר גיל
יגיל אבי צדיק ,ר"ל עם הצדיק יש שמחה
לאביו כנ"ל ,ואפילו הכי ויולד חכם ישמח
בו ,בו דייקא ,עם הבן אשר מייגע בתורה
בו שמח ומתמלא רחמים עליו ,אף שיש
לו בן אחר שהוא צדיק ,אבל אינו מייגע
בתורה .ור' שמעון בן מנסיא קמוסיף,
דאפילו הקב"ה מתמלא רחמים עליו על הך
בן שייגע בתורה ,והקב"ה דייקא ,כנ"ל כבר
מזה בתוך הדרוש ,כי ע"י לימוד התורה

נפש

˙ˆË

היטב עומד תחת השגחתו ית' בכבודו
ובעצמו ,וממילא אין לו הפסק לטובתו
וברכתו ,כי מה שבא מאתו ית' הוא
במלואה וטובה ,כאשר הארכנו בדרוש
הלזה בתחלתו.
אך כיון שכן שדווקא בבן המייגע בתורה
הקב"ה מתמלא עליו רחמים ,מזה
משמע אבל עם הצדיק לבד אינו הוא ית'
בכבודו ובעצמו מתמלא עליו רחמים ,כי
אם מלאך ה' חונה ליריאיו ,וא"כ לפ"ז תו
לא נוכל לומר גיל אחר גיל היינו בלי הפסק
ולא יהיה ניכוי זכיות כלל ,דהא זה אינו כי
אם מה שהוא ע"י הקב"ה בכבודו ובעצמו
כנ"ל .ולזה סיים שפיר גיל אחר גיל בצדיק
בן צדיק ,ור"ל בצדיק בן צדיק יש שפיר גיל
אחר גיל ,והיינו בצדיק בן צדיק עצמו יש
גיל ,וגם אח"כ גיל יהיה בבירור ,כי בטוח
הוא שיזכה להוליד עוד גם הוא זרע
אנשים ,כמו שהיה אצל יצחק דכתיב
ויעתר לו ה' לו ולא לה כיון שהוא שהיה
צדיק בן צדיק וכנ"ל .ולפ"ז שפיר קסמיך
המדרש רבה הכא בהאי פרשתא ,דקשה
ליה יתור הכתוב דכתיב אברהם הוליד את
יצחק וכנ"ל ,אמםנ כיון דקמסיק גיל אחר
גיל בצדיק בן צדיק ,וא"כ שפיר כתיב
אברהם הוליד את יצחק ,דעיקר לידת
יצחק היה ע"י שהוא בן אברהם והיה צדיק
בן צדיק ,כאשר כבר הארכנו לעיל בביאור
מקראי הקודש והבן.
כלל דברינו אחינו בני ישראל ,החפץ
והרצון הוא שמחה לפניו ית' כביכול,
והמה קיום התורה והמצות אשר יעשה

˙˜
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האדם וחי בהם ,ומעתה אם הבן יוכל
לשמוח את אביו אז ידלג שור למלאות
שמחתו כנודע ,ונחנו בני ישראל נוכל
לשמח לב אבינו שבשמים כביכול ,האיך
לא נתאמץ בכל לבנו לעשות חפץ אבינו,
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ואז ימלא משאלותינו לטובה כפי חפצו
ורצונו ,ובשובו לציון תחזינה עינינו ,במהרה
בימינו אמן.

*

חדר ז'
דרוש לסדר ויצא

במדרש רבה דהאי סדר איתא פרשה ס"ח
)סי' א'( וז"ל ,ויצא יעקב מבאר שבע
וילך חרנה ,ר' פנחס בשם רב הונא בר פפא
פתח )משלי ג' כ"ג( אז תלך לבטח ,זה יעקב
דכתיב ויצא יעקב .אם תשכב לא תפחד,
מעשו ולבן .ושכבת וערבה שנתך ,וישכב
במקום ההוא ,עכ"ל.
גלוי ומפורסם גדולים צדיקים ממלאכי
השרת ,וכל העולמות לא נתקיימו כי
אם בזכותם ,וכמה דאת אמרת )בראשית א'
א'( בראשית ברא אלקים את השמים ואת
הארץ וגו' ,בשביל ישראל שנקראו ראשית
תבואתו )ירמי' ב' ג'( כדאיתא במדרש רבה
שם )ילקו"ש בראשית ב'( ,ומכללם גם העולם
המלאכים ,שגם המה מקבלים שפע אור
מאור זיו השכינה ע"י התעוררות
התחתונים שהם בעלי בחירה ,והצדיקים
בכח מעשיהם מוסיפין כח בגבורה של
מעלה ,כדכתיב )תהלים ס"ח ל"ה( תנו עוז
לאלקים וגו' ,כנודע מחכמי האמת אשר
הצדיקים בכח מעשיהם מוסיפין למעלה

הארה באור השפע ,כי התעוררת העליון
תלוי בהתעוררת התחתון .ומזה הטעם בכו
המלאכי השרת בעת חורבן בית המקדש,
כדכתיב )ישעיה ל"ג ז'( הן אראלים צעקו
חוצה וגו' ,והיינו כי בהיות המקדש על
מכונו השכינה שורה בישראל ,ואז נתקיימו
כל העולמות על מכונם ,ומכללם גם העולם
מלאכים כנ"ל שגם הם קבלי השפע ע"י
הצדיקים שבישראל ,אבל כאשר נחרב
הבית המקדש וישראל גלו מעל אדמתם,
מאז נהר השפע יחרב ויבש ונתמעט כח
הפמליא של מעלה ,ולפיכך בכו מלאכי
השרת ע"י החורבן וגלות ישראל ,לפי
שקיום שפעם תלוי בקיום ישראל ,אשר
מזה הטעם כתב נמי הנזר הקודש דף רצ"ו
ב' ,דאיתא במדרש רבה שם )פנ"ו ה' ,ופס"ה
י'( דמלאכי השרת בכו בעת ששלח אברהם
את ידו ליקח המאכלת לשחוט את בנו
יצחק ,והיינו באשר המה צפו וראו כי
מיצחק היה מוכן לצאת זרע קודש כנסת
ישראל ,ואם יהיה נאבד מן העולם גם
שלשלת זרעו יאבדו עמו ,לפיכך נצטערו
ובכו ,לפי שידעו שקיומם תלוי בזרע יצחק,

בתי

חדר ז'

שבעבורם יתוסף להם אור השפע ,ובזולתם
נהר השפע יחרב ויבש ,זהו תוכן דברי נזר
הקודש הנ"ל.
הנה הארכתי בהקדמה המעולה זו ,כי
באלה הדברים הבנתי מראות הסולם
ליעקב בהך סדר ,אשר רבים תמהו הפתרון
של הסולם הזה להבינו ,על הבטחה
שהבטיחו אז הקב"ה שיפרוץ ימה וקדמה,
ויהיה עמו וישמרהו בדרך ,כמבואר
בכתובים .והכי בלא מראות הסולם לא היה
יכול להבטיחו על דבר הזה .גם ביותר
קשה ,אחר שהבטיח לו כל אלה ,אעפ"כ
כתיב בתריה וידר יעקב נדר לאמר אם
יהיה עמדי ושמרני בדרך וגו' ,והכי ח"ו לא
היה מבטיח כל זה ,ומכ"ש אשר כבר הוא
ית' בכבודו ובעצמו אמר לו באותו מקום
אנכי אהיה עמך ושמרתיך בכל אשר תלך,
וכבר דברו המפורשים בזה .ולי יותר קשה,
למה פרט עוד באומרו ונתן לי לחם לאכול
ובגד ללבוש וגו' ,ובהבטחה שהבטיח לו
הוא ית' מקודם לא נזכר מזה .גם מה סיים
יעקב באומרו והיה ה' לי לאלקים ,וזה
קושי הבנה ,והכי עד הנה ח"ו לא היה ה'
לו לאלקים .וגם האיך עשה תנאי בדבר זה
ח"ו ,וכל זה צריך ביאור .גם מה דסיים וכל
אשר תתן לי עשר אעשרנו לך ,זהו מלתא
דתמיה על יעקב אבינו מובחר שבאבות
שעשה תנאי עם אלקים בזה ,אם יתן לו
יתן מעשר ,מהיכי תיתי שלא יעשה כן,
והוא דבר זר.
אמנם עם דברינו הנ"ל יבוארו הענינים
האלה על נכון בעז"ה ,דהנה כבר
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נזכר לעיל כל שפעת העולמות כולם תלוי
בצדיקי ישראל ,להוריד שפע על ידם
ממקור רצון העליון ,וגם עולם המלאכים
מכללם ,כי גם אליהם הורד השפע ממקור
הרצון עליון ע"י התעוררת התחתונים
מעשי צדיקים כנ"ל ,ואם ח"ו להיפך
כשישראל אין עושין רצונו של מקום ,אז
הנהר חרב ויבש ,וכאשר היה בעת חורבן
בית המקדש אשר אראלים צעקו חוצה
כנ"ל .ומעתה הנה הוא האדם על האדמה
כמו סולם לכל העולמות ,כי כאשר עם
הסולם מורידין דבר מלמעלה למטה ,כמו
כן ע"י האדם על האדמה הורד השפע
ממקור הרצון עליון לכל העולמות וגם
עולם המלאכים מכללם כנ"ל .ולא די זו,
אך עוד יותר ,אם הצדיקים מטיבין
מעשיהם כראוי בשלימות ,אז מורידין ג"כ
למטה שכינת עוזו ית' להיות אצלם ,והמה
יהיו לו למרכבה כנודע .וכאשר היה בהיות
מקדש על מכונו כדכתיב )שמות כ"ה ח'(
ושכנתי בתוכם ,בתוכם ממש כנודע )אלשיך
שם ,ועי' שמו"ר ל"ג א'( ,ואז באמת היה השפע
רב בכל העולומות כנ"ל .והנה כבר ידוע
האדם נברא גופו מחומר הארץ ,ונשמתו מן
השמים ממעל ,והמה חלק אלהי ממעל
כנודע ,וכבר כתב האלשיך ז"ל סדר לך לך
באשר כבר ידענו מחכמי האמת כי אין
דבר הרוחני קדוש הולך ממקום שיעתק
ויעקר לגמרי ממקום שהיה בו ,כי אם
ששם ישאר עיקר שורשו ,וממציאותו
מתפשט והולך אל מקום החפץ ,א"כ
איפוה נפשות עם בני ישראל אשר הן הנה
חלק אלהי ממעל ,הלא בבואנה אל העולם
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הזה ,ישאירו שורשיהן למעלה תחת כנפי
השכינה עכ"ל.
ומעתה זהו מראות הסולם שהראה הוא
ית' ליעקב אבינו ,באשר שרצה
להבטיחו שה' יהיה עמו ,ובו יקויים ברכת
אברהם ונברכו בו כל גויי הארץ ,וכפירש"י
בהאי סדר על פסוק )כ"ח ט"ו( אשר דברתי
לך ,עליו קאי מה שאמר )לעיל כ"א י"ב( כי
ביצחק יקרא לך זרע ,ביצחק ולא כל יצחק.
וכדי להראותו באיזה אופן שיזכה שיורד
אליו השפע והברכה ,וגם אשר הוא ית'
בכבודו ובעצמו יהיה עמו ,לכן הקדמתו
להראותו מראות הסולם ,וראה בחלומו
והנה סולם מוצב ארצה וראשו מגיע
השמימה ,וזה קאי על האדם העומד למטה,
וראשו ,זהו הנשמה) ,שהיא הראש
והמתנשא לאדם יותר מהכל ,וגם עיקר
הנשמה במח שבראש ,אשר מצווים אנחנו
בהנחת תפילין לכוין בתפלין של הראש
להשתעבד אליו ית' הנשמה שהיא במוח
כדאיתא בשו"ע או"ח כ"ה )סעיף ה'(( מגיע
השמימה ,כי שורשה נשאר למעלה
בשמים ,אך ממציאותה מתפשט והולך אל
האדם קרוץ מחומר העומד למטה .וזהו
והנה סולם מוצב ארצה ,זה האדם עצמו
מצד חומרו שהוא מן הארץ ,וראשו מגיע
השמימה ,קאי על הנשמה שהיא חלק
אלהי ממעל בשמים ,ואף שמציאותה
מתפשטת והולכת למטה ,אבל מגיע
השמימה ע"י שורשה הנשאר למעלה
בשמים) ,כי אין דבר רוחני נעקר ממקומו
לגמרי כנ"ל( ,והן האדם הלזה הוא הסולם
להוריד השפע מלמעלה לכל העולמות...
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עד אף והנה מלאכי אלהים עולים ויורדים בו,
ר"ל לא די שהאדם הוא הסולם להוריד
השפע לכל העולמות ,אבל אף גם עולם
המלאכים הוא מכללם ,יש להם עלייה
וירידה ע"י הסולם הזה שהוא האדם כנ"ל,
כי באם האדם זוכה למטה ,אז הורד השפע
על ידו ממקור הרצון עליון ,ואז גם לעולם
המלאכים יש עלייה ,כי גם עליהם נגה אור
שפע העליון על ידו כנ"ל .אמנם אם אינו
עושה ח"ו רצונו של מקום ,אז הנהר חרב
ויבש ,ונתמעט השפע גם מהם ,וכמו שהיה
באמת בעת חורבן בית המקדש אראלים
צעקו חוצה וכנ"ל ,וגם נתמעט הפמליא של
מעלה כנודע מרז"ל )עי' חגיגה י"ג ,(:וזה הכל
ע"י מעשי האדם הכלול למטה והם ישראל
כנ"ל .ולא זו בלבד שזוכה דכל העולמות
נשפעין על ידו בעשותו טוב ,אבל אף גם
והנה ה' ניצב עליו ,ר"ל בכח מעשיו הטובים
יפעל שהוא יהיה מרכבה לשכינה כנודע,
וניצב עליו דייקא .ואחר שהראה לו הוא
ית' מראות הסולם הלזה ,כי בידו של
האדם למטה תלוי הכל ,לכן הבטיח לו
אח"כ אנכי אהיה עמך וגו' ,שתזכה שבך
יקוים ברכת אברהם שהבטחתיו כי ביצחק
יקרא לך זרע ,ולא כל יצחק ,ועליך נאמר
זה כפירש"י ,כי אתה במעשיך הטובים
תתעורר שפע מקור הרצון העליון וכנ"ל.
והנה יעקב אבינו בהקיצו ממשנתו ראה
וידע את כל אשר נעשה ,ועיקר
הבטחון של הקב"ה אליו הוא תליא בהיותו
זכה במעשיו ,וזהו שראה הסולב מוצב
ארצה וראשו מגיע השמים ,ור"ל דכל זמן
שהסולם מוצב ארצה זהו האדם ,וראשו
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זהו הנשמה מגיע השמים ,ששורשו נשאר
בשמים במקומה העליון עם ה' אלהיה.
וזהו וראשו בשמים כנ"ל ,כי אז נמשך
דביקות אל האדם משרשו אל נפשו אשר
בקרבו ,ונמצא דבוק ע"י כן באלהיו ,ועל כך
יקרא חי ,כמה דאת אמרת )דברים ד' ד'(
ואתם הדבקים בה' חיים כולכם וגו' ,ואז
זוכה לכל השפע והברכה ,וזה הוא אם
עושה רצונו של מקום ,כי אז נשאר שורשו
למעלה ,ונמשך אליו דביקות משרשו כנ"ל.
אבל אם ח"ו האדם חוטא אז המוסך מסך
טומאה על נפשו ,זה הוא מפסיק חוט
הקדושה הנמשכת ,ומבדיל בינו לקונו הוא
אלהים חיים ,שעל כן מי שהוא רשע
שרובו עונות נקרא מת ,כמו שנחתכו רוב
סימנים חיותו ,וזהו אשר הנביא דבר )ישעיה
נ"ט ב'( עונותיכם היו מבדילים ביניכם ובין
אלהיכם) ,ועיין בכל זה באלשיך סדר לך לך
בתחלתו( .וא"כ שפיר רמז לו בהאי סולם
שהעיקר הוא שראשו יהיה מגיע השמים,
ר"ל ששורש נשמתו ישאר למעלה ,ולא
יהיה חוט מפסיק ח"ו ע"י מסך הטומאה
המבדלת בינו לקונו ,כי אז נסתם השפע
מלירד .וזהו שראה והנה מלאכי אלהים
עולים ויורדים בו ,בו דייקא ,דאפי' לעולם
המלאכים יהיה עלייה וירידה ח"ו על ידו
וכנ"ל .כי באם ח"ו יש מסך המבדיל בינו
לקונו כנ"ל ,אז נשבר ונעקר הסולם להוריד
השפע למטה ,כמו הסולם הנשבר שאינו
מגיע לאותו מקום למעלה להביאו ממנו
דבר המבוקש כפי חפצו ,א"כ לשוא
עמידת הסולם למטה ,כי מה יועיל
במעברות הסולם כי ארכו לו שם הימים,
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אם לא יגיע לעלות להביא דבר המבוקש.
כמו כן אם ח"ו חוט הקדושה הנמשכת
נפסק משורשו למעלה ,הלא אינו מגיע
למעלה להוריד השפע משם מחמת עונות
אשר מבדילין בינו לקונו כנ"ל ,ואז ממילא
גם מעולם המלאכים נתמעט השפע כנ"ל.
והנה כאשר ראה יעקב כל אלה ,חפץ
בהצדקו להיות מבני עלייה שיזכה
להוריד שפע על ידו לכל העולמות כנ"ל.
אבל יעקב אבינו דחיל חטאין ,כדאיתא
ברז"ל )ברכות ד' (.וירא יעקב שמא יגרום
החטא .ולכן נטל יעקב אבינו סימן זה בידו,
להיות בטוח כי הוא צדיק בדרכיו וחסיד
במעשיו ,וראוי הוא להיות על ידו ירידת
השפע לכל העולמות ,כאשר ראה במראות
הסולם וכנ"ל .והיינו עפ"י מה דאיתא בזוהר
)תרומה ,דף ק"ע (.על הא דאיתא )פסחים קי"ח(.
קשה מזונותיו של אדם כקריעת ים סוף,
והיינו שמדת הדין מקטרג למעלה שהאדם
אינו ראוי לפי מעשיו לתת לו מזונות ,והנה
ה' ב"ה טוב לכל ,אך ורק גם ישרן הוא,
וקשה בעינו כביכול לדחות מדת הדין
בקש ,ומשום הכי אמר קשה מזונותיו של
אדם ,וכמו כן היה בקריעת ים סוף שמדת
הדין קטרג הללו עובדי עבודה זרה כו' )זהר
תרומה ק"ע ,(:אלא שמ"מ קרע הים בזכות
אבות ,ונראה כקשה באשר היה צורך שעה
לפניו בדעתו ית' לדחות המדת הדין
בחזקה בלתי טענה מספקת ,אבל זולת
זאת ח"ו אין שום דבר קשה מעצמו לפניו
ית' לעשות כחפצו ורצונו ,אך ורק נראה
כקשה מפני מדת הדין ,שהוא ית' ישרן,
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זהו תוכן דברי הזוהר )ולעיל סדר וירא
באריכות הבאתי דברי הזוהר הנ"ל( .וכתב
הנזר הקודש )פמ"ד סי' ט' ,עמ' רט"ו (:מזה
הטעם נתקנו התפלות ,לעורר רחמי של
מעלה ממקור רצון העליון ,כדי לדחות
המדת הדין ,כדאיתא בזוהר שהתפלה היא
מעוררת רחמים גדולים) ,ועיין לעיל סדר
וירא ,ובבית הכנסת שלי חדר א' וב'
באריכות מזה )ושם מציין לנזה"ק פמ"ד סי' ט' עמ'
רט"ו :שכ"כ בשם הזוהר(( .ממוצא דברינו
שמענו ,להיות מזונות ושפע לאדם צריך
תפלה הממתקת המקטרגים ומדת הדין
כנ"ל ,וזהו עיקר מעלת הצדיקים שמהפכין
מדת הדין למדת הרחמים כנודע.

תו אקדים מה דאיתא בחכמי האמת,
בשעת העת הרצון שהשכינה שורה
למטה והצדיקים נעשו מרכבה לשכינה ,אז
אינם מסורים תחת יד משפט השרים ,רק
הם תחת יד הקב"ה שדינו ממותק ברחמים
וחסד ,מה שאין כן מי שאינו צדיק כזה
נמסר דינו ביד בי"ד של מט"ט ,ועל זה
אמר דוד )תהלים מ"ג א'( שפטני אלקים וגו',
וכן )תהלים י"ז ב'( מלפניך משפטי יצא.
ואיתא במדרש )שוח"ט( שם בתהילים אמר
דוד לפני הקב"ה ,רבש"ע אינו יכול לוותר
עונות אלא אתה ,לפניך משפטי יצא) ,ועיין
בזה באריכות בנזר הקודש דף תי"ט
שהביאם ג"כ(.
ומעתה זהו שנטל יעקב סימן לעצמו לידע
כי זכה הוא במעשיו ,אחר מראות
הסולם הנ"ל וכנ"ל ,ולכן אמר אם יהיה
אלקים עמדי ושמרני בדרך ]הזה[ אשר אנכי
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הולך וגו' ,אלקים דייקא ,והיינו כי הבטחת
ה' ב"ה היה במדת הרחמים כדכתיב לעיל
]והנה ה' נצב עליו[ ויאמר ]אני[ ה' וגו',
אבל הוא לקח לסימן ,אם יפעל ע"י זכיות
שלו שגם אלהים יסכים על ההבטחה,
והיינו שיהפוך מדת הדין למדת הרחמים
כדרכן של צדיקים כנ"ל ,ובמה איפוה אדע
את זאת ,לזה אמר ונתן לי לחם לאכול וגו',
לחם דייקא ,דהוא מזונותיו של אדם אשר
קשה לפניו ית' לדחות המדת הדין ,אבל
אצלי יהיה דבר נקל ,כי נתהפך עלי למדת
הרחמים ,ואז ממילא אזכה והיה ה' לי
לאלקים ,דכבר נודע אלהים בכל מקום
שופט ודיין ,ור"ל בזה שאזכה שמדת הדין
יהפך עלי להרחמים ,וממילא אנכי ברום
המעלות כצדיקים גמורים אשר המה
מרכבה לשכינה ,וממילא ה' יהיה לי
לאלהים ,ר"ל יהיה לי לשופט ודיין ,ומלפניו
משפטי יצא ,ולא בפני ב"ד של מט"ט
כנ"ל ,וכאשר אמר דוד מלפניך משפטי יצא
כנ"ל .ואז והאבן הזאת אשר שמתי מצבה
יהיה בית אלהים ,היינו מקום קבוע לתפלתי
)כמ"ש האבן עזרא לענינו שם( ,באשר כי
אז בטוח אני שתפלתי תהיה רצוי להוריד
השפע למטה .והנה כל תפלתי לא יהיה
למען דברים הגשמים וצרכי הגופניים ,כי
אם וכל אשר תתן לי עשר אעשרנו לך ,והיינו
עפ"י מה שנאמר )משלי ג' ו'( בכל דרכיך
דעהו ,ופירשו כל מה שיעש האדם אפילו
בצרכי הגופני וגשמי יהיו לשם שמים,
באכילה ושתייה להיות לו כח לעבוד ה'
ב"ה ,ועושר לעשות בו צדקה וגמילות
חסדים וכדומה וכנודע .וזהו נמי שאמר
יעקב ,עיקר תפלתי על צרכי הגשמיי אינו
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רק שתתן לי כדי שאוכל לקיים מצות
מעשר עשר אעשרנו לך ,כי במצותיו אני
חפץ מאד לא זולת) ,ועיין מ"ש מזה בבית
הכנסת חדר ב' על מאמר )יבמות ק"ה(:
המתפלל יתן עינו למטה וכו' ,ולנפשך
יונעם(.

*
וזהו נמי ביאור אצלי בפ"י מפרקי אבות
)פ"ה משנה י"ט( דקאמר מה בין תלמידיו
של אברהם אבינו לתלמידיו של בלעם
הרשע ,תלמידיו של אברהם אבינו אוכלין
בעולם הזה ונוחלין לעולם הבא וכו' ,ורבים
דקדקו פשיטא מהיכי תיתי שתלמידיו של
אברהם אבינו יורשין גהינם ח"ו.
אבל אמרתי על פי המובא שם הפסוק
)משלי ח ,כ"א( להנחיל לאוהבי יש
ואוצרותיהם אמלא ,והיינו עפ"י הנ"ל
צדיקים גמורים אינם מבקשים צרכי גשמי
כמו עושר וכבוד וכדומה ,כי אם לעשות
רצון אבינו שבשמים ,להיות לו כח לעבוד
ע"י אכילה ושתייה כנ"ל ,וג"כ לעשות
צדקה ומעשרות והספקת תלמידי חכמים
וכדומה ,ולהיות דבריו נשמעין ע"י עושר
וכבוד שיש לו למען הצל העושק מיד
עשקו וכדומה .וא"כ כל כוונתם בבקשתם
גדולה וכבוד ,למען ה' ב"ה .והנה לאותן
הצדיקים גמורים כאלה ,ממלא ה' ב"ה
בקשתם ,וממילא זוכים לב' שולחנות ,יש
להם כל טוב אכילה ושתייה עושר וכבוד
בעולם הזה ,וג"כ נוחלין לעולם הבא
באכילתם ושתייתם ועשרם עצמם ,באשר
כל כוונתם לשם שמים וכנ"ל.
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וזהו כוונת החכם להנחיל לאהבי יש ,ר"ל
לאוהבי יש להנחיל לעולם הבא,
וא"ת מחמת מצות פרטי שעשו ,כי אם
ואת אוצרותיהם אמלא ,ר"ל בזה שאנכי
ממלא אוצרתיהם ,בזה עצמן זוכין לעולם
הבא ,שהם מקיימים מחשבתם ראשונה,
בהיות להם עושר וכבוד וכדומה יעשו בו
מצות רבות כנודע ,וממילא זוכים לזה,
ומעתה ג"כ זוכים מחמת זה עצמו לעולם
הבא וכנ"ל והבן.
וזהו נמי טובא קמ"ל התנא שתלמידיו של
אברהם אבינו אוכלין בעולם הבא
ונוחלין לעולם הבא ,אוכלין דייקא ,שיש
להם כל טוב בעולם הבא כדי לאכול
ולשבוע ,ועם כל זה בזה אכילה עצמה זוכה
לנחול עולם הבא בטוב כוונתן לשמים ,כדי
שיהיה להם בריאת הגוף לעבוד ה' וכדומה
וכנ"ל) ,ובפרט למי שיודע כוונת אכילה
להביא אותו דבר מדריגה למדריגה כנודע(.

*
ובדרך הרמז אמרתי בהאי פרשתא דהאי
סדר הנ"ל ,באשר באמת הוא כולו
מקשה ,חדא ,הלא כבר כתיב מקודם
וישמע יעקב ]וגו'[ וילך פדנה אדם ,ולמה
לי עוד ויצא יעקב מבאר שבע וגו' .ועוד
דכתיב ויפגע במקום ,ולא הזכיר באיזה
מקום .וגם מה וילן שם כי בא השמש,
איפכא הוי למכתב ויבא השמש וילן שם,
)ודברי רז"ל ידוע(.
והנה על זה רציתי לומר ,עפ"י הידוע
דיותר טוב להיות קבור בארץ

˙˜Â
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ששם מראשותיו יהיה מה שיהיה ,גם
מראות הסולם קושיא הבנה כנ"ל.

ישראל מבחוץ לארץ ,וכאשר באמת ציוה
יעקב לאמר )בראשית מ"ז ,ל'( ונשאתני
ממצרים וקברתני בקבורתם .גם למתי חוץ
לארץ קשה התחייה כדאיתא בכתובות,
אבל איתא שם אצל התלמיד חכם התורה
הוא מחייהו )קי"א ב' שם( .ומעתה כיון
שכעת יצא יעקב מבאר שבע אשר שם
היה בבית מדרשו של שם ועבר ,ולמד י"ד
שנה תורה עד הנה )כדאיתא במהרש"א
בחדושי אגדות בחולין ( ,וזהו ויצא יעקב
מבאר שבע וילך חרנה ,וא"כ היה מיצר אולי
כעת בלכתו לחרן ח"ו לא יהיה לו זכות
התורה כמו עד הנה ,כי אוירא דארץ
ישראל מחכים )בבא בתרא קנ"ח ,(:גם דרך
ממעט )רש"י בראשית י"ב ,ב'( .ולכן ויפגע
במקום ,ר"ל התפלל לה' שהוא מקומו של
עולם ,כדאיתא במדרש רבה על זה בהאי
סדר )פס"ח ט'( .ומה היה תפלתו ,לזה אמר
וילן שם כי בא השמש ,ר"ל בעת בוא
פקודתו לעת ביאת שמשו ,כמה דאת
אמרת )קהלת י"ב ,ב'( אשר לא תחשך
השמש ,וזה קאי על המיתה כנודע ,כי אז
ביאת שמשו של אדם אשר היה שואף
זורח בעולם הזה .על זה התפלל יעקב
שיזכה וילן שם בארץ ישראל ,באשר הוא
שם כעת ,ולא בחוץ לארץ ח"ו ,ועל זה היה
עיקר דאגתו בצאתו לחוץ לארץ ,כדרכן של
צדיקים לזכור תמיד ימי אחריתם של אדם
ותכליתו ,למען לכת בדרכי ה' תמיד כנודע.

והנה כבר ידוע בצאת הצדיק מהעולם
הזה ,שבה הנשמה תחת כסא
הכבוד למקומה הראשון למעלה בשמים,
אשר לא כן רשעים אשר בצאתו מהעולם
הזה נשמתם בקשו לעלות ,אבל מורידין
אותן ,ושלוחי דינין יורדין לדון אותו
ונשמתו יחד כנודע )עיין סנהדרין צ"א :ובספר
הברית ח"ג דף ל"ו(.

אך להבין גם מה דקאמר עוד בתר הכי
בהאי פרשתא ,ויפגע במקום וגו' ויקח
מאבני המקום וגו' ,מאי קאשמעינן בזה במה

וזהו הרמז ויצא יעקב מבאר שבע ,ר"ל
מחמת שהיה לו באר שבע ,שהיה
שבע בתענוגי עולם בעושר ונכסים ושפע,

לכן נ"ל לומר ,דהתורה הקדושה רוצה
לרמז לנו דברי המשורר )תהלים מ"ט
י"ז( אל תירא כי יעשיר איש וגו' כי לא
במותו יקח הכל לא ירד אחריו כבודו,
ממוצא דבריו שמענו ,אל יקנא האדם
בעושר ,באשר הלא סופו לריק יגע ,ולא
יקח בידו מאומה בבוא יום פקודתו לילך
בדרך כל הארץ ,והעשיר לא יענה עזות
לילך בדרך עקלתון להיות בן חורין ממצות
ה' ,כד"א )דברים ל"ב ,ט"ו( וישמן ישורון
ויבעט ,כאשר באמת בין לילה היה ובין
לילה אובד מכל נכסין וקנינין דאית ליה
תחות כל שמיא ,ופתאום יצא הגזירה,
לבוא אל האדמה ארורה ,ולכן לא אתה בן
חורין להבטל ממנה כדאיתא בפרקי אבות
)פ"ב מט"ז( ,רק חזק ואמץ במצות ה' כל
היום ,ואז טוב לך סלה.
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)וכמה דאת אמרת )ישעיה י"ב ,ג'( ושאבתם
מים בששון ממעיני הישועה ,וזה קאי על
השפע וברכה לעתיד כנודע ,הרי שפע
וברכה נקראו מעיינות ,וזהו נמי באר שבע,
שהיה בארו שבע מכל טוב( ,ומחמת שהיה
לו באר שבע ,שהיה שבע מכל תענוגי עולם
כנ"ל ,ולכן ויצא יעקב ,ר"ל מזה יצא יעקב
לשון עקב ומרמה) ,ומשום הכי באינן
עושים רצונו של מקום נקראים בשם יעקב
מהאי טעמא( ,ור"ל מגודל תענוגיו היה
מלא עקוב ומרמה ,וכמה דאת אמרת
)דברים ל"ב ,ט"ו( וישמן ישורון ויבעט ,ומשום
הכי נמי וילך חרנה ,ר"ל היה הולך כבן
חורין להבטל מעבודת ה' ב"ה ,ובוטח על
חילו ורוב הונו ,וברוב עשרם יתהללו.
אמנם ויפגע במקום ,ר"ל פתאום הוא פגע
במקום הידוע ,ואיזהו מקום ,לזה
אמר וילן שם ,ר"ל באותו מקום שלן שם
ואינו יכול לשוב עוד ,וזהו מקום הקברות,
ומתי פגע במקום הזה ,ולזה אמר כי בא
השמש ,כשיעריב שמשו ,כמה דאת אמרת
)קהלת י"ב ב'( אשר לא תחשך השמש ,והוא
קאי על העריב שמשו של אדם .ומשום
הכי נמי לא הוזכר בפירוש איזה מקום
בבירור ,באשר אותו מקום אינו מבורר ,כי
רגלי אינש עריבין כנודע )סוכה נ"ג ,(.וכמו
שפירש"י בראשית על פסוק )בראשית ב ז'(
ויצר האדם עפר מן האדמה ,נטל עפר
מארבע רוחות שכל מקום שימות שם שם
תהא קולטתו לקבורה ,לכן אומר סתם
ויפגע במקום ,שילן שם בעת ביאת שמשו,
ויהי באיזה מקום שיהיה ,ואז מכל עשרו
וטובו ותענוגיו שהיה שבע מהם בעולם
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הזה ,לא יקח אתו עמו כי אם ויקח מאבני
המקום וישם מראשותיו ,ר"ל רק אבנים
אשר המה שם באותו מקום שקלטתו
לקבורה כנ"ל ,המה האבנים אשר שם
מראשותיו ,וישכב במקום ההוא כאבן
דומם ,אבל לא זולת .ואז ויחלום ,ר"ל אז
כל ימי היותו בעולם הזה אינו רק כחלום
אצלו ,כמי שחלם לו שהוא בפ"פ ועוסק
בפרקמטיא ומרויח הרבה עד נחת ינחת
ויתענג מאוד ,ובהקיץ והנה חלום ואין כל
בידו ,ככה הוא אצל העשיר אשר בא יום
פקודתו ושוכב כאבן דומם ,ואז רואה שכל
תענוגיו לא היו רק כחלום .וכעת והנה סולם
מוצב ארצה וראשו מגיע השמימה ,ר"ל הוא
דומה לסולם המוצב ארצה ,והוא הוא
עצמו המונח ארצה בקבר ,וראשו ,היא
הנשמה ,מגיע השמימה ,שרצתה לשוב
בשמים למקומה הראשון כנ"ל ,אמנם אינה
מגיע רק השמימה ,ולא בשמים ,באשר
והנה מלאכי אלקים עולים ויורדים בו ,והן
השלוחי הדינין הדנין אותו כנ"ל ונשמתו.

אבל אם האדם זוכה ,והנה ה' ניצב עליו,
ר"ל שמת בנשיקה על ידו ית' ב"ה
כנודע ,וזהו מיתת הצדיקים ,וזהו וה' ניצב
עליו ויאמר וגו' ופרצתה ימה וקדמה וגו' ,ר"ל
מבטיחו ומראה לו שכרו בעולם הבא קודם
מותו ,והיא נחלה בלי מצרים ,וזהו פרצתה
ימה וקדמה ,וכדאיתא במדרש רבה )ב"ר
ס"ב ,ח'( גבי ר' אבהו ושאר צדיקי עולם,
שמראין להם שכרם קודם מותם להתענג
בהם ולצאת מהעולם הזה בנקל כנודע.

*
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נחזור לענינינו ,כל השפעה מלמעלה באה
ע"י התעוררת דלמטה במעשיהם
הטובים של צדיקים כנ"ל בהתחלת דברינו.
והנה עיקר מעלת הטוב להיות האדם יראת
ה' נגדו תמיד ,וכמו דכתיב )משלי כ"ח י"ד(
אשרי אדם מפחד תמיד ,ואם הוא ית'
משפיע לו עושר וכבוד ונכסים ובנים
וכיוצא מטובת העולם הזה ,יש לו לירא
שמא יגרום החטא ,או שמא העושר שמור
לרעתו ח"ו ,וכדאיתא בזוהר בראשית )י"ב(.
)הובא בספר ראשית חכמה פ"ג משער
היראה( ,אמר ר' אלעזר לא איצטרך
לאתנשא יראה בכל פקודין ,כ"ש בפקודא
דא איצטרך יראה לאתדבקא בהאי איך
אתדבקא אהבה ,איהי בסטרא חד טב,
כמא דאתמר דיהב עותרא וטב אורכא
דחייא בני ומזוני ,כדין אצטרך לאתערא
יראה ולמדחל דלא יגרום חובה ,ועל דא
כתיב אשרי אדם מפחד תמיד ,דדין דהא
כלול יראה באהבה כו' עכ"ל .וכן שמעתי
בשם הרב הגאון מה"ר יחזקאל סג"ל
מפראג )ה"ה הגאון בעל נודע ביהודה ז"ל ,הובא
בעולת חודש ח"ב דרוש ב' מאמר ע"ב( על פסוק
וקרבתי אליכם למשפט )במלאכי ג' ה'(,
דר"ל אף שאני מקרב עצמי אליכם ,הוא
ג"כ למשפט ,כדי לנסותו ,או עושר שמור
לרעתו וכדומה וכנ"ל.
כלל דבריהם שמענו אשרי אדם מפחד
תמיד ,ובהיות לו עושר וכבוד אל
יגבה לבו ח"ו וישכח ה' אלהיו ,כדכתיב
)דברים ח' י"ג( ורם לבבך ושכחת את ה'
אלהיך וגו' ,ואמרתי דר"ל כיון דכתיב
מקודם פן תאכל ושבעת ובתים טובים
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תבנה וגו' וכסף וזהב ירבה לך וגו' ,וא"כ
מחמת זה תתגאה ורם לבבך לאמר אני
ואפסי עוד ולי ראוי המלוכה ,ובאמת
ושכחת את ה' אלהיך ,ר"ל שתשכח ה' בזה
שהוא מדת הרחמים לך ,שנותן לך רחמים
בהיות לך כל טוב ,באמת בזה הוא אלהיך,
כנ"ל וקרבתי אליכם למשפט ,שהקרבות
ההוא הוא למשפט כנ"ל) ,ובמקום אחר
הארכתי בזה(.
ובאלה הדברים מבואר אצלי כוונת מדרש
רבה בהאי סדר פרשה ע' סי' ו'
וז"ל ושבתי בשלום אל בית אבי ,ר' יהושע
דסכנין בשם ר' לוי ,נטל הקב"ה שיחתן של
אבות ועשאן מפתח לגאולתן של בנים ,א"ל
הקב"ה אתה אמרת והיה ה' לי לאלהים ,חייך
כל טובות וברכות ונחמות שאני נותן לבניך
איני נותן אלא בלשון זה ,שנאמר )זכריה י"ד
ח'( והיה ביום ההוא יצאו מים חיים
מירושלים ,והיה ביום ההוא יוסיף ה' שנית
ידו לקנות שאר עמו )ישעי' י"א י"א( ,והיה ביום
ההוא יטפו ההרים עסיס )יואל ד' י"ח( ,והיה
ביום ההוא יתקע בשופר גדול וגו' עכ"ל.
והנה כבר תמה היפה תואר מה שבחו של
לשון זה להיות מפתח לגאולתן של בנים.
ועוד מה לשון מפתח ,לא הוי לומר אלא
וכתב גאולתן של בנים על ידו .ולי קשה
ביותר ,מה לשון נטל שיחתן של אבות כו',
תפלתן היה לו לומר.
אבל לדברינו הנ"ל י"ל כך ,דהנה כבר
הבאתי לעיל שיש לתמוה בהא
דאמר יעקב והיה ה' לי לאלקים ,האיך
תלה ח"ו זה בתנאי ,דהא אמר אם יהיה
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אלקים עמדי וגו' ונתן לי לחם וגו' והיה ה'
וגו' ,וכבר כתבנו לעיל מזה ,אמנם הרבה
פנים לתורה .ואמרתי עוד לפרש דכך
היתה כוונת יעקב אבינו ,אשר בלאו הכי יש
לדקדק בהא דאמר וידר יעקב נדר לאמר,
דמלת לאמר הוא מיותר )ודברי חז"ל ידוע(.
אבל י"ל עפ"י דברינו לעיל אשרי אדם
מפחד תמיד ,ובהיות לו השפעת עושר
ונכסים אעפ"כ יהיה לו יראה ודאגה אולי
עושר שמור לרעתו ,או יגרום החטא,
והקרבות הוא למשפט כנ"ל על פסוק
וקרבתי אליכם למשפט ,וכנ"ל על פסוק
ושכחת את ה' מה שהוא עמך במדת
הרחמים ,הוא באמת אלהיך זהו מדת הדין.
והנה אצל יעקב אבינו שהיו כל פינותיו
שהיה פונה כולה לצד ימין ה' ועבודתו ית',
ולעומת זה יראת ה' כצינה תעטרהו ,ובכל
הבטחה אשר הבטיח לו ה' ב"ה ופרצת
ימה וקדמה והיה זרעיך כעפר הארץ ואנכי
עמך ושמרתיך וגו' ,היה דחיל חטאין אולי
מחמת שכסף וזהב ירבה לו ועושר וכבוד,
ירום לבבו ח"ו לשכוח בצד מה מעבודתו
ית' חלילה ,לכן היה מרגלא בפומיה תמיד,
)כמו שמצינו בחז"ל )ברכות י"ז (.מרגלא
בפומיה דר' מאיר ,וכן באביי ורבא ושאר
תנאים ואמוראים כנודע ,ופירש"י שהיה
שגור בפיו דבר זה תמיד ,והיינו דבר יראה
ועבודת ה' בזה כדאיתא התם ,ועיין
בברכות י"ז א'( ,בכל אשר יהיה לו השפעת
הטוב ,תמיד זכור יזכור פן ואולי הקרבות
ההוא הוא למשפט ,והעושר ח"ו שמור
לרעתו ,ואולי יגרום החטא) ,וכדאיתא
באמת ברז"ל )ברכות ד' (.גבי יעקב על פסוק
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)ל"ב ח'( וירא יעקב וגו' ,אולי יגרום החטא
כנודע( ,ומה שהוא רואה שה' ב"ה מתנהג
עמו במדת הרחמים ,היה יהיה למדת הדין
בסופו וכנ"ל וקרבתי אליכם למשפט ,ובזה
ממילא לא יבוא ח"ו שירום לבבו לשכוח
מעבודתו ית' בשום פעם.
וזהו אומרו ,כשהקיץ יעקב משנתו ,וידע
וראה והבין כל אשר הבטיח לו ה'
ב"ה בכל מילי דמטיב ,ומשום הכי וידר
יעקב נדר לאמר ,ר"ל זה היה הנדר לאמר,
שתמיד יהיה מרגלא זו בפומיה לאמר,
ומהו המרגלא בפומיה שיהיה ,לזה אמר
אם יהיה אלקים עמדי ושמרני בדרך הזה וגו'
ונתן לי לחם לאכול ובגד ללבוש ושבתי
בשלום וגו' ,ועם כל זה השפעת הטוב בכל
מילי דמטיב ,אעפ"כ יהיה מרגלא בפומיה
תמיד לאמר והיה ה' ,ר"ל מדת הרחמים
הלזה לפי ראות עיני ,היה יהיה לי לאלקים,
ר"ל שמא יגרום החטא ,וממילא יהיה
למדת הדין ולמשפט כנ"ל ,ואולי ח"ו
העושר שמור לרעתו .ומחמת שמרגלא זו
בפומיה תהיה תמיד ,ממילא והאבן הזאת
אשר שמתי מצבה יהיה בית אלקים ,כפירוש
האבן עזרא בסדר זו מקום קבוע לתפלתי,
ואל אומר כבר כביר מצאה ידי ומה צריך
לי להתפלל עוד ,אבל באמת חלילה לי
מזה ,כי תמיד זכור אזכור ביראת ה' כל
היום ,ואדרבה תמיד תפלתי לאל חי
שהשפעתו עלי יהיה לנצח ,ואל יגרום
החטא ח"ו ,ולא יהיה ההשפעה לרעת ח"ו
וכנ"ל ,כי אם וכל אשר תתן לי עשר אעשרנו
לך ,לעשות בו מצות וכנ"ל באופן הראשון
והבן.
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כלל דברינו שיעקב תמיד היה יראתו ית'
על פניו לאמר המדת הרחמים הוא
אצלו מדת הדין ,ועל זה אמר והיה ה' לי
לאלהים וגו' כנ"ל .והנה בזכות זה היה יהיה
גאולה עתידה מדה כנגד מדה ,שמדת הדין
יהפך להרחמים גמורים ,כדכתיב )זכריה י"ד
ט'( ביום ההוא יהיה ה' ]אחד[ ושמו אחד,
וכדאיתא ברז"ל פסחים )נ' (.לא כעולם הזה
עולם הבא ,שבעולם הזה נכתב בי"ה ונקרא
בא"ד ועולם הבא נכתב ונקרא בי"ה,
ומשום הכי כתיב ביום ההוא יהיה ה' אחד
ושמו אחד ,והכי האידנא לאו שמו אחד
אלא לעתיד נכתב ונקרא בי"ה ולא בא"ד.
וכבר הבאתי לעיל סדר בראשית ,דהענין
הוא כי שם א"ד הוא מדת הדין ,ושם
הוי"ה הוא הרחמים גמורים ,ולעתיד
יתהפך מדת הדין לרחמים גמורים ויהיה
כולו רחמים ,ומשום הכי לא נקרא לעתיד
בא"ד ,ע"ש באריכות בשם נזר הקודש .
וזהו הכל היה בזכות יעקב ,שבית המקדש
השלישי נבנה בזכותו כנודע ,ראשון היה
בזכות אברהם שני בזכות יצחק ושלישי
בזכות יעקב ,וכיון שיעקב תמיד מרגלא
היה בפומיה שמדת הרחמים אצלו מדת
הדין ,למען יהיה יראתו ית' מיד על פניו
כנ"ל ,לכן מדה כנגד מדה לעתיד בזכותו
של יעקב נתהפך מדת הדין להרחמים
גמורים ,וממילא בזה היה מפתח גדול
לגאולתן של ישראל ,באשר שהכל נהפך
לרחמים וליכא עוד קטרוג דין כלל.
וזהו נועם דברי רז"ל הנ"ל במדרש רבה,
הקב"ה נטל שיחתן של האבות ,שיחתן
דייקא ,ור"ל מה שהיה מרגלא בפומיה
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תמיד לאמר והיה ה' לי לאלקים ,שחשב
שמדת הרחמים הוא אצלו למדת הדין
כנ"ל ,זה נטל ועשאן מפתח לגאולתן של
בנים ,דכיון דהוא חשב על מדת הרחמים
שהוא מדת הדין למען יראתו ית' כנ"ל,
משום הכי נמי הפך הוא ית' המדת הדין
למדת הרחמים ,ובזה נעשה מפתח גדול
לגאולתן של בנים ,דלית קטרוג הדין עוד.
ואמר לו אתה אמרת והיה ה' לי לאלהים
חייך שכל טובות וברכות כו' לא יהיו אלא
בלשון זה כו' ,להורות כי זכותך גרם להם
כל זה ,ולכן כתיב בכל פעם והיה .. ,כי מה
שאמרת והיה ה' לי לאלקים גרם) .....חצי
שורה מטושטש(.
כלל דברינו אשרי אדם מפחד תמיד,
ותמיד זכור יזכור כי רחוק הוא מה',
ואז יוסיף מצות לקרב את עצמו אל ה'
ב"ה ,וזה היה מעלת יעקב כנ"ל שהיה דחיל
חטאין תמיד כנ"ל.

*
ובזה בארתי נמי מקראי קודש בהאי סדר,
ותרא רחל כי לא ילדה ליעקב ותקנא
רחל באחותה ותאמר אל יעקב הבה לי בנים
ואם אין מתה אנכי ,ויחר אף יעקב ברחל
ויאמר התחת אלקים אני אשר מנע ממך פרי
בטן .ויש לדקדק ,חדא מלת ליעקב
מיותרת ,הוי סגי באומרו ותרא רחל כי לא
ילדה .גם קשה מהיכי תיתי תקנא רחל
הצדקת באחותה ,והנה רש"י פירש וכן
איתא במדרש רבה )עא ,ל'( שקנאה אחותה
במעשיה הטובים ,אמרה אלולי צדקה ממני

בתי

חדר ז'

לא זכתה לבנים .אבל יש לתמוה על זה,
א"כ במה רצתה להסיר קנאה כזו במה
שאמרה ליעקב הבה לי בנים ,ופירש"י
שיתפלל עליה ,וא"כ אכתי קנאתה
במקומה עומדת ,שאחותה לאה זכתה
בצדקת עצמה והיא צריכה לתפלת יעקב.
וממשמעות הכתוב משמע באשר שקנאה
באחותה ,משום הכי ותאמר ליעקב וגו'
ובזה תוסר קנאתה .ועוד יש לדקדק מה
השיב יעקב התחת אלקים אנכי ,והכי רחל
לא ידעה מזה ,אך רצתה שיתפלל בעדה
כפירש"י ,וע"ז לא השיב לה כלום ,רק הוי
סגי באמרו אלקים מנע ממך פרי בטן,
וכפירש"י דלי יש בנים .גם ראיתי בספר יד
יוסף סדר וירא מביא ג"כ פסוקים הללו,
ומדקדק שם דבתחלה כתיב הבה לי בנים,
ויעקב אמר אשר מנע ממך פרי בטן ,ולא
אמר נמי מנע ממך בנים כמעיקרא.
אבל י"ל דרחל ויעקב היו מחולקים בזה,
דרחל החזיקה ליעקב לצדיק גדול
וגמור אשר אין למעלה ממנו ,ומשום הכי
שפיר אמרה הבה לי בנים ,אבל יעקב היה
דחיל חטאין תמיד כנ"ל ,ולא היה מחשיב
את עצמו לצדיק ,ומשום הכי שפיר חשיב
התחת אלקים אני וגו' ,וממילא יבוארו
שאר דקדוקים הנ"ל בעז"ה.
רק מקודם אציג פה עמדי ,מה שאמרתי
על הא דכתיב בסדר לך לך
ט"ו א'( אחר רדיפת מלכים ,שאמר ית' ב"ה
לאברם ,אל תירא אברם אנכי מגן לך
שכרך הרבה מאד ,ויש לדקדק מה מאריך
כ"כ ,באומרו אנכי מגן לך ,הוי סגי באומרו

)בראשית
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אל תירא אברם שכרך הרבה מאד ,דהא
עיקר המורא של אברם היה שיהיה לו ניכוי
זכיות כפירש"י ,וא"כ שפיר הוי סגי באמרו
לו שכרך הרבה וגו' וכנ"ל) .וכבר כתבתי
לעיל סדר תולדות על זה( .ואמרתי עפ"י
מה דאיתא בזוהר )הובא בספר נזר הקודש
בהאי סדר )שמ"ב(( דיש שני מיני צדיקים,
יש צדיק שעומד תחת השגחת המלאך,
כדכתיב )תהלים ל"ד ח'( חונה מלאך ה' סביב
ליראיו ,אמנם שוב יש צדיקים שהקב"ה
בכבודו ובעצמו משגיח עליהם ,ויש הבדל
בניהם ,כי מי שהוא תחת השגחת המלאך,
אז אינו בא כי אם בהשתדלות אנושי
בטורח ועמל ,כי השגחת המלאך אינו אלא
בדרך הטבע ,וכדכתיב )דברים י"ח ט"ו( למען
יברכך ה' בכל אשר תעשה ,שצריך עמל
וטורח ,אבל השגחת ית' ב"ה בכבודו
ובעצמו הוא חוץ לטבע אף שלא
השתדלות האנושי ,והטעם כי המלאכים
לא נבראו כי אם אחר בריאת שמים וארץ
שנתיסדו בטבע ,לפיכך גם הנהגתם אינו
אלא בטבע ,אבל הקב"ה שהמציא תחלה
השמים וארץ יש מאין שהוא חוץ לטבע,
אף כן תמיד כל פעולות הנהגתו הוא חוץ
לטבע ,וממילא מי שהוא עומד תחת
השגחתו ית' בכבודו ובעצמו הוא מתנהג
חוץ לטבע ,זהו תוכן דבריהם הקדושים.
ולפ"ז י"ל וודאי אברהם היה מתירא ,כיון
דנעשה לו נס ברדיפת מלכים,
והעושין לו נס מנכין לו מזכיותיו כדאיתא
ברז"ל )שבת ל"ב ,(.אבל באמת י"ל כל זה
הוא באותו הצדיק שהוא עומד תחת
השגחת המלאך ,אשר הנהגתו אינו אלא

˙˜·È

בתי

חדר ז'

נפש

עפ"י הטבע ,וא"כ ממילא אם לפעמים אם
הקב"ה עושה לו נס דהוא חוץ לטבע ,אז
שפיר ע"י זה מנכין לו מזכיותיו ,כיון
דמדרגתו של אותו הצדיק אינו כי אם ע"י
הנהגת הטבע ע"י השגחת המלאך כנ"ל.
מה שאין כן אצל הצדיק אשר הוא עומד
תחת השגחתו ית' בכבודו ובעצמו ,הרי
הנהגתו חוץ לטבע ,וממילא אצל צדיק כזה
אין ניכוי זכיות כלל ,אף אם נעשה לו נס,
כי כן מדרגתו של אותו הצדיק תחת
הנהגתו ית' ב"ה שהוא חוץ לטבע כנ"ל.

יכול לפעול ע"י תפלתו שיהיה לה בנים,
אף שהוא אצלה חוץ לטבע עפ"י המזל.
והנה וודאי בלידת הבנים עצמן לא איכפת
לרחל אמנו ,אך ורק באשר אמנו רחל
נביאה היתה כדאיתא במדרש רבה בהאי
סדר סוף פרשה ע"ב  ,וא"כ היתה יודעת
שיצאו מיעקב שבטי י"ה זרע צדיקים זרע
אמת ,כולם אהובים כולם ברורים אל ה'
ב"ה במעשיהם הטובים כנודע ,ועל זה
היתה עיקר צערה לקנאות באחותה ,בזה
שלא תזכה בצדקתה לזרע קדושים כאלה.

וזהו שהשיב הוא ית' לאברם ,כיון שאברם
היה מתירא שהיה לו ניכוי זכיות
כפירש"י וכדאיתא במדרש רבה  ,לכן אמר
לו אל תירא אברם אנכי מגן לך ,אנכי
דייקא ,שאתה במדרגת הצדיק אשר אנכי
בכבודי ובעצמי משגיח עליו ,וממילא
שכרך הרבה מאד ,וליכא ניכוי זכיות באלה
נסים אשר נעשו לך ,כי הנהגתך חוץ לטבע
וכנ"ל והבן.

וזהו אומרו ותרא רחל כי לא ילדה ליעקב,
ליעקב דייקא ,דלפי דעתה יעקב
וודאי הוא במדריגה גדולה אשר הוא עומד
תחת השגחתו ית' ב"ה בכבודו ובעצמו
כנ"ל ,וגם ליעקב אשר ממנו יצאו שבטי יה
זרע צדיקים זרע אמת כנ"ל ,ולזה ותקנא
רחל באחותה ,שממנה לא יצאו זרע צדיקים
כאלה ,ומשום הכי אמרה ליעקב הבה לי
בנים ,כי בך תליא ע"י תפלתך לשנות
הטבע ,ואזכה על ידך לזרע צדיקים כאלה
וכנ"ל

ובאלה הדברים נבוא לבאר מקרי קודש
הנ"ל ,דכבר ידוע דברי רז"ל )מו"ק
כ"ח (.בני חיי ומזוני לאו בזכותא תליא אלא
במזלא ,אך הצדיק שהוא ית' ב"ה משגיח
עליו בכבודו ובעצמו ,הרי אינו עומד כלל
תחת המזל והטבע ,כי אם הנהגתו חוץ
לטבע כנ"ל .ובזה היו מחולקים רחל ויעקב,
דרחל אמנו היתה מחזיק ליעקב לצדיק
גמור אשר הוא) ......עומד תחת השגחתו ית'(
בכבודו ובעצמו ,וא"כ ממילא אף דבנים לא
בזכותא תליא כי אם במזלא ,מ"מ הלא
יעקב הנהגתו חוץ לטבע ומזלו ,ובוודאי

ועוד י"ל משום הכי אמרה ליעקב הבה לי
בנים ,עפ"י מה דאיתא ברז"ל במס'
ב"ב דף י' ע"ב ,מה יעשה אדם ויהיו לו
בנים זכרים ,ר' אליעזר אומר יפזר מעותיו
לעניים כו' ,וא"כ רחל לה היתה ביכולתה
לפזר לעניים כפי רצונה ,כי האשה ברשות
בעלה ,ואינו רשאי ליתן כי אם דבר מועט
בלתי רשות בעלה כנודע  ,ומשום הכי
תלאה שפיר ביעקב לאמר הבה לי בנים ,כי
אתה שפיר תוכל שאזכה לבנים ,ע"י פיזור

בתי
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מעותיך לעניים) .והנה וודאי מסתמא יעקב
אבינו נתן צדקה ,אבל לפי דעתה רצתה רחל
שיתן יותר מזה ,וכמו דכתב הרמב"ן על
פירש"י ומדרש דבקשה ממנו שיתפלל
כנ"ל ,והכי ח"ו יעקב לא התפלל בעד
אשתו ,הלא דרך צדיקים בלאו הכי
להתפלל על אחרים ,אך ורק לפי דעתה
היה שאינו מרבה בתפלה ע"ש ,וא"כ כמו
כן י"ל לעניניינו לענין פיזור מעותיו לעניים
וכנ"ל(

ועל זה השיב יעקב שפיר ,כיון דשמע
שאמרה לו הבה לי בנים ,וי"ל כוונתה
דע"י תפלתו יפעל לשנות הטבע ומזלה
כנ"ל ,או ע"י צדקה לעניים כנ"ל ,ולזה
שפיר אמר לה התחת אלקים אנכי ,התחת
אלקים דייקא ,שיעקב בענותנותו היה דחיל
חטאין כנ"ל ולא היה מחזיק עצמו לאותו
צדיק שעומד תחת הנהגתו ית' בכבודו
ובעצמו ,כי אם ע"י השגחת המלאך,
כדכתיב חונה מלאך ה' סביב ליראיו וכנ"ל,
וממילא קשה לשנות הטבע ,כי הנהגת
המלאך הכל ע"י הטבע וכנ"ל .וא"ת
שכוונתך היה ע"י צדקה לעניים שאפזר
תזכה לבנים ,לזה שפיר מסיים ואמר לה כי
מנע ממך פרי בטן ,באשר ע"י פיזור מעות
לעניים זוכה האדם לבנים זכרים ,וא"כ
עכ"פ היה לך להוליד בנות ,ובאמת הרי
מנע ממך פרי בטן לא בנים ולא בנות ,ופרי
בטן דייקא ,ולזה לא צריך לפיזור מעות
לעניים כל כך ,אך לזכרים דווקא צריך
פיזור מעות לעניים כנ"ל ,אלא ודאי מזלך
גרם שלא תלד ,וא"כ קשה לשנות הטבע
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והמזל ,כי בנים לאו בזכותא תליא כי אם
במזלא ,כנ"ל והבן.

*
או י"ל כך ,דהנה תוס' בשבת קנ"ו
אין מזל לישראל( כתבו ,הא דבנים לאו
בזכותא תליא כי אם במזלא ,מ"מ ע"י זכות
גדול משתנה ע"ש .ולפ"ז כיון דרחל סברה
דהיא לאו צדקת כ"כ ,כפירש"י שמשום
הכי קנאה באחותה וכנ"ל ,ומשום הכי
שפיר אמרה ליעקב הבה לי בנים ,כי זכותו
של יעקב הוי זכות גדול ,ועל ידו שפיר
ישונה המזל אפילו בבנים כנ"ל בתוס' .ולזה
אדרבה אמר לה יעקב התחת אלקים אנכי,
ר"ל שהוא גזירת מדת הדין ולא מצד
המזל ,ותחת אלקים דייקא דהוא מדת הדין
כנודע ,ומביא לה ראייה באמרו לה אשר
מנע ממך פרי בטן ,ממך דייקא ,הלא ממך
למה מנע ,כי לך וודאי יש זכות גדול במה
ששתקת ומסרת סימנין לאחותך ,אשר
זכות זה קם לדורי דורות בעת הגאולה
במהרה בימינו כנודע) ,ובלאו הכי היה מכיר
יעקב אבינו באמנו רחל אשתו לפי הנהגתה
זכות הרבה שיש לה( ,והרי ע"י זכות גדול
ישונה המזל כנ"ל בתוס' ,אלא ודאי ה' אמר
ויהי ,וגזירה מלפניו ית' בזה ומה לי לעשות,
והבן.
)ע"א ,ד"ה

*
ובזה מבואר אצלי מדרש רבה בהאי סדר
פרשה ס"ב סי' ב' וז"ל ר' שמואל בר
נחמן פתח שיר המעלות אשא עיני אל

˙˜„È
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ההרים ,אשא עיני אל ההורים למלפניי
ולמעבדיני ,מאין יבוא עזרי ,אליעזר בשעה
שהלך להביא את רבקה מה כתיב ביה ויקח
העבד עשרה גמלים וגו' ,ואני לא נזם אחד
ולא צמיד אחד כו' .ר' יהושע בן לוי אמר
שלח עמו ,אלא שעמד עשו ונטלו ממנו .חזר
ואמר מה אנא אוביד סברי מן בריי) ,חזר
ואמר( ח"ו לית אנא מוביד סברי מן בניי,
אלא עזרי מעם ה' עושה שמים וארץ כו',
ה' ישמור צאתך ובואך ויצא יעקב עכ"ל.
והנה יש לדקדק מה קסבר דקאמר אנא
מוביד סברי כו' ,וחזר ואמר לית אנא מוביד
סברי .וגם מהיכי תיתי שח"ו סלקא דעתיה
דיעקב למוביד סברו מן בריי .וגם למה
אמר דווקא אשא עיני אל ההורים מלפניי
ומעבדיני.

אבל לדברינו הנ"ל י"ל ,דכבר נזכר לעיל
דבני חיי ומזוני לאו בזכותה תליא כי
אם במזלא תליא ,אמנם ע"י זכות גדול
משתנה המזל כנ"ל .והנה זכות גדול הוא
לימוד התורה ,דתלמוד תורה כנגד כולם.
ועוד י"ל באשר התורה היא כלי אומנותו
של הקב"ה אשר בה ברא עולמו כנודע,
וא"כ ממילא התורה למעלה מהמזל
והטבע ,כי על ידה נברא הכל ,וכדדרשו
רז"ל בראשית ברא ,בשביל התורה
שנקרא ראשית כנודע .וא"כ ממילא כיון
דיעקב ראה שהוא צריך לילך חוצה לארץ
עבור זיוגו ,ולברוח מפני עשו אחיו ,ואף גם
בבואו בדרך בא אליפז ונטל ממנו כל אשר
לו) ,וכנ"ל במדרש ששלח עמו ובא עשו
ונטלו( .ובכל אלה ראה יעקב כי בשלש
אלה המזל אינו טוב אצלו ,הן לענין בנים,
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שהיה צריך להרחיק נדוד עבור זווגו כנ"ל,
והן לענין מזוני שניטל ממנו כל והיה ערום
מכל ,והן לענין חיי שהיה לו חיי צער שהיה
צריך לברוח ,ומשום הכי שפיר עלה על
דעתו לומר אבד סברי ,באשר כל שלש
אלה לא יעשה לו בזכותא כי אם עפ"י
המזל ,וכבר ראה בשלש אלה המזל מתנגד
כנגדו וכנ"ל ,וממילא אמר אבד סברי ,כי
בשלש אלא לא מהני כי אם עפ"י המזל,
דבנים חיי ומזוני לאו בזכותא תליא כי אם
במזל כנ"ל .אבל אח"כ חזר ואמר לית אנא
מוביד סברי ,היינו בזכות התורה שלמד
בבית המדרש של שם ועבר ,דהוא זכות
גדול מאד כנ"ל ,וגם התורה היא למעלה
מהמזל והטבע כנ"ל ,ועל ידה ישתנה המזל,
כנ"ל בתוס' ע"י זכות גודל משתנה המזל
אף בבני' חיי ומזוני.
והן הן דברי המדרש הנ"ל ,דהנה בהאי
קרא יש לדקדק ,האיך כתיב ויצא
יעקב וגו' ,דהא כבר כתיב לעיל וישמע
יעקב וילך פדנה ארם ,וא"כ ולמה לי עוד
ויצא יעקב מבאר שבע .אבל המהרש"א
בחדושי אגדות במגילה )י"ז .ד"ה ד"ה הוה יעקב
מוטמן( כתב על זה דבית המדרש שם ועבר
היה בבאר שבע ,ולפיכך הזכיר הכתוב
יציאת יעקב ב' פעמים ,כי תחלה הזכיר
ענין יציאתו מבית אביו ששלחו כדי ללכת
אח"כ לפדן ארם ,ושוב הזכיר יציאתו
מבאר שבע דהיינו מבית המדרש דשם
ועבר ,אשר משם הלך מיד לחרן ע"ש
באריכות .כלל דבריו יציאת יעקב מבאר
שבע היה מבית המדרש של שם ועבר,
דהיה בבאר שבע כנ"ל.
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ולפ"ז להמדרש היה קשה קושיא הנ"ל
בהאי קרא ,האיך כתיב ויצא יעקב
וגו' ,והרי כבר כתיב לעיל וישמע יעקב וילך
פדנה ארם כנ"ל .ולזה פתח ואמר שיר
המעלות אשא עיני אל ההרים ,אל ההורים,
למלפניי ולמעבדניי ,ופירש היפה תואר
דליכא למימר הרים ממש ,דאיזה עזר
תבוא לו מן ההרים ,אלא מה הרים הורים,
שנקראו הרים כענין שנאמר )במדבר כ"ג ט'(
כי מראש צורים אראנו ,וע"ז אמר למלפניי
ולמעבדניי ,כלומר לרבות המלמדים אותי
דרכי תורה ,ולמעבדני המדריכים אותי
בעבודת ה' בשמירת מצותיו ית' ,זהו תוכן
דברי יפה תואר לענינו שם .ולענינינו כוונתו
דיעקב לא הלך מתחלה מיד לחרן ,כי אם
אמר אשא עיני להורים כנ"ל ,לרבות
המלמדים אותי דרכי התורה ,והוא בבית
המדרש של שם ועבר אשר היה בבאר
שבע כמ"ש המהרש"א הנ"ל ,ושמא תאמר
למה לא הלך מיד לחרן כמצות אביו ואמו,
לזה אמר הטעם ,כי אמר מאין יבוא עזרי,
כלומר כיון שבא אליפז בדרך ונטלו עמו
ממנו את הכל ,וא"כ ראה כי מזלו מתנגד
נגדו בשלש אלה בנים חיי ומזוני ,כי אמר
אלעזר הלך לרבקה ובידו כל טוב עם עשרה
גמלים כנ"ל ,ובידי אין נזם וצמיד כי נלקח
ממני הכל ,וצריך אני לבוא לזווגי בעירום
ובחוסר כל ,ולהרחיק נדוד כנ"ל ,ומזה אני
רואה רוע מזלי בשלש אלה ,ומשום הכי
לא הלך מיד לחרן ,כי אם הלך לבית
המדרש של שם ועבר ,וכיון שם קנה
שלימות גדול בתורה ,והיה לו זכות גדול
של תורה ,אשר ע"י זכות הגדול משתנה
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המזל גם בשלש אלה כמ"ש תוס' הנ"ל,
משום הכי שפיר מאז חזר ואמר לית אנא
מוסיד סברי מן בריי .ומשום הכי נמי אמר
עזרי מעם ה' עושה שמים וארץ ,עושה
שמים וארץ דייקא ,דגם זה היה ע"י כלי
אומנתו ית' ב"ה והיא תורה הקדושה כנ"ל,
וממילא התורה היא חוץ מהמזל והטבע,
וממילא ישתנה מזלו בשלש אלה ,וכאשר
באמת היה .ומשום הכי מסיים המדרש ה'
ישמור צאתך ובואיך ויצא יעקב מבאר שבע,
ר"ל מחמת יציאתו של יעקב מבאר שבע
שהוא מבית המדרש של שם ועבר דהיה
בבאר שבע כנ"ל במהרש"א ,משום הכי
זכות התורה עמדה לו בצאתו ובבואו ,ובא
בשלום בגופו וממונו ובבניו כנודע ,ושפיר
כתיב הכא ויצא יעקב מבאר שבע ,כי היו
שתי יציאות ,א' שיצא מבית אביו כדי
ללכת לפדן ארם ,וא' כעת מבאר שבע
הלך מיד לחרן וכנ"ל ,והבן.

*
ועתה נשובה אל מאמר הנצב פתח שער,
דיש לדקדק בו מה היה קשה ליה
בהאי קרא ,דפתח בהך דרש אז תלך לבטח
זה יעקב וכו' .גם מה וערבה שנותך וישכב
במקום ההוא ...,האיך ידעינן מה דערב לו
שנתו אז ,ואי כיון דנגלה לו מראות החלום
וה' ניצב עליו ,וא"כ הוי לסיים דכתיב
ויחלום וגו' וה' נצב עליו וגו'.
אבל י"ל עפ"י מה דאיתא במדרש רבה
פרשה ס"ח סי"ג בסופו וז"ל ,רבי
ברכיה בשם ר' לוי אמר אותן האבנים

˙˜ÊË

בתי

חדר ז'

שנתן יעקב אבינו תחת ראשו נעשו תחתיו
כמטה וכפורנס כו' ,וכ' הנזר הקודש שם
וז"ל כמטה וכפורנס פרש"י כסת ,כלומר
ע"י המסת האבנים נעשו רענן ורך עד
שיהיו תחתיו כמטה וכסת עכ"ל .ולפ"ז זהו
שאמר הכתוב ,ויקח מאבני המקום וישם
מראשותיו וישכב במקום ההוא ,במקום
ההוא דייקא ,אף שהיה מקום אבנים ואיננו
טוב לשכב עליהם כנודע ,אבל אצל יעקב
אבינו שפיר היתה שכיבה מעלייתא גם
במקום ההוא ,כי האבנים המסו ונעשו לו
רענן ורך כמטה וכסת וכנ"ל במדרש .וזהו
שאמר נמי המדרש רבה הנ"ל ושכבת
וערבה שנתיך וישכב במקום ההוא ,ר"ל אף
במקום ההוא שהיה מקום אבנים ,מ"מ
ערבה לו שנתו כי נעשו לו כמטה וכסת וזה
פשוט.
תו אקדים מה דאיתא במדרש תנחומא
והובא בנזר הקודש שם ,כיון שראו
האבנים כבודו של הקב"ה נמסו כולם כו',
מדבריו למדנו מחמת שנגלה הקב"ה על
יעקב נמסו האבנים תחתיו ,וכ"כ בהדיא
שם הנזר הקודש  .אך במה זכה יעקב
שנגלה עליו כבודו ית' ,כתב הנזר הקודש
שם סי' ב' היה ע"י התורה שלמד בבית
המדרש של שם ועבר ,כי בעלי התורה
שתורתם אומנתם זכו לכתר תורה כראוי,
הקב"ה משגיח עליהם בכבודו ובעצמו
כדאיתא בחכמי האמת .ולפיכך בצאתו
מבאר שבע מבית המדרש של שם ועבר
כנ"ל ,באותו פרק ה' ניצב עליו ,ופירש"י
לשמרו ,כי מאז זכה לכתר תורה כראוי,
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ומאז השגיח עליו ה' ב"ה בכבודו ובעצמו
בלי אמצעי ,זהו תוכן דברי נזר הקודש
הנ"ל.
והנה כבר נזכר לעיל תוך הדרוש ,באם
הצדיקים עומד תחת השגחתו ית'
ב"ה בלי אמצעי ,אז הנהגתו חוץ לטבע ,כי
הוא ית' המציא הטבע יש מאין שהוא חוץ
לטבע ,אף כך תמיד כל פעולת הנהגתו חוץ
לטבע ,מה שאין כן מי שלא זכה לכתר
תורה ,אז השגחתו ע"י אמצעי והוא ע"י
מלאך ,כדכתיב חונה מלאך ה' סביב
ליריאיו ,ואצל זה כל הנהגתו כי אם עפ"י
טבע ,ועיין לעיל באריכות מזה) ,וגם הנזר
הקודש הנ"ל מאריך שם בזה( .והנה כבר
ידוע הבחירה נתנה בידי אדם וקשה לשנות
הבחירה) ,ומשום הכי כתבו זהו היה הנס
הגדול אצל אחשורוש והמן ,שנטלה
בחירתם ואחשורוש נהפך להטיב עם
ישראל ,וזהו חוץ לטבע כי קשה לשנות
הבחירה( ,וכן נודע כל הדרכים בחזקת
סכנה המה ,וא"כ ממילא יעקב היה מרחיק
נדוד לחוץ לארץ לבדו ,והיה לו סכנת
דרכים ,וכן עשו רדף אבתריה כנודע ,וכן
אצל לבן היה רמאי גדול והיה מסור
תחתיו ,וקשה לשנות הבחירה ,ואעפ"כ
ניצול יעקב מכולם ,ותרווייהו לבן ועשו
נהפכו לו לאהבים כנודע כשבאו אל יעקב,
וכל זה היה מחמת שיצא מבאר שבע שם
היה בית המדרש של שם ועבר כמ"ש
המהרש"א הנ"ל ,וזכה לכתר תורה ,ומאז
השגיח עליו הוא ית' בכבודו ובעצמו בלי
אמצעי ,וממילא הנהגתו היה חוץ לטבע
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כנ"ל .ומשום הכי כתיב נמי )משלי ג' כ"א,
כ"ג( אצל דברי תורה בני אל ילזו מעימך
וגו' אז תלך לבטח דרכיך ,כי אף כל
הדרכים בחזקת סכנה אבל ע"י התורה הוא
ית' ב"ה בכבודו ובעצמו ישגיח עליו ,ויהיה
הנהגתו חוץ לטבע בכל הענינים ,וילך
לבטח בדרך וניצול מכל.

והן הן דברי המדרש הנ"ל ,דג"כ היה קשה
ליה בהאי קרא דכתיב ויצא יעקב
מבאר שבע ,הא כבר כתיב לעיל וישמע
יעקב וילך פדנה ארם ,משום הכי פתח ר'
פנחס בשם רבי הונא בר פפא ,אז תלך לבטח
זה יעקב דכתיב ויצא יעקב ,ר"ל זו היא
יציאה שנייה כתירוץ מהרש"א הנ"ל
מתחלה הלך מבית אביו ללכת לחרן ,אבל
כעת יצא מבאר שבע אשר היה שם בית
המדרש של שם ועבר ,וע"י זה הלך לבטח
בדרך ,כדכתיב התם במשלי )פסוק כ"א( אל
ילזו מעיניך וגו' אז תלך לבטח דרכך וגו'
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וכנ"ל .וגם אם תשכב לא תפחד מעשו ולבן,
ר"ל ע"י צאתו כעת מבאר שבע וזכה לכתר
תורה כראוי ,לא היה מתירא עוד מעשו
ולבן ,אע"פ כי בחירה נתנה ביד האדם
וקשה לשנות הבחירה ,אבל ע"י התורה
זכה שנשתנה בחירתם) ,וכמו כן דרשינן גבי
מגילת אסתר )ח' ט"( ליהודים היתה אורה
זו תורה ,ועיין מ"ש סדר תצוה מזה מעניני
דמגלת אסתר( וכנ"ל ,ושכבת וערבה שנתך
וישכב במקום ההוא ,במקום ההוא דייקא,
דכיון שזכה לכתר תורה נגלה עליו ה'
להשגיח עליו בכבודו ובעצמו ,וכיון שראו
האבנים כבודו ית' נמסו ונעשו לו כמטה
וכסת ,ושכב ערב לו שנתנו גם במקום
ההוא מקום אבנים כנ"ל באריכות והבן.
כלל דברינו אחינו בני ישראל בדרוש הלזה,
 ....ע"י מעשי  ...........בעשותו מצות
ה' .....................

*

חדר ח'
דרוש לפרשת וישלח

במדרש רבה פרשה ע"ה סי' י"ב בהאי
סדר ,ויהי לי שור ,זה יוסף שנאמר
)דברים ל"ג י"ז( בכור שורו הדר לו ,חמור ,זה
יששכר דכתיב )בראשית מ"ט י"ד( יששכר
חמור גרם ,ובן בנו של יוסף עומד לכלות את

עמלק שנאמר )שמות י"ז י"ג( ויחלוש יהושע
את עמלק וגו' ,ובניו של יששכר יודעין מה
הקב"ה עושה בעולמו ,שנאמר )דברי הימים א'
י"ב ל"ג( ומבני יששכר יודעי בינה לעתים
לדעת מה יעשו ישראל וגו' .וצאן ,אלו ישראל
שנאמר )יחזקאל ל"ד ל"א( ואתן צאני צאן
מרעיתי אדם אתם .ועבד זה דוד שנאמר
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)תהלים קט"ז ט"ז( אני עבדך בן אמתיך .ושפחה
זו אביגיל שנאמר )שמואל א' כ"ה מ"א( הנה
אמתיך לשפחה כו' עכ"ל.

הקדמה ,מבואר שלפי גדולת מעלת
האדם וצדקתו ,תגדל כשלון
עונו ואשמתו ,כדכתיב )תהלים נ' ג'( וסביבו
נשערה מאד ....ודרשו רז"ל )ב"ק נ' .יבמות
קכ"א (:שהקב"ה מדקדק עם הצדיקים אשר
סביביו אפילו על כחוט השערה ,כי הם
יכולים לקיים במדת הדין ,ולכן הם נדונו
במדת הדין ,ושורת הדין אינו מוותר אפילו
כחוט השערה ,וכמו שהאריך מזה בספר
תורת חיים במס' ע"ז )ג' ע"ב ד"ה כיון שרואה(
דמהאי טעמא אמרינן התם )ג' ע"ב( ,שניות
יושב ודן כו' ,וכיון שרואה שנתחייב העולם
כלייה עומד ]מ[על כסא הדין ויושב על
כסא רחמים ,וקשה אם כן למה חוזר ויושב
על כסא דין בכל יום תחלה ,היה לו לישב
מיד על כסא רחמים ,אבל משום הצדיקים
והחסידים דהמה יכולים לעמוד בדין והמה
נדונים במדת הדין ע"ש .ובספרו צאן
קדשים במס' מנחות כ"ט כתב נמי
דמשום הכי אמר הוא יתברך ב"ה למשה
שתוק כך עלה במחשבה לפני ,על שראה
לרבי עקיבא ששוקלין בשרו כו' ,והיינו
עפ"י בראשית ברא אלקים כתיב,
דמחשבת קב"ה היה לברוא העולם על פי
מדת הדין ,וראה שאין העולם מתקיים
שיתף מדת הרחמים למדת הדין כדאיתא
במדרש )בראשית רבה ספי"ב( ,אבל הצדיקים
שפיר נידונים על פי מדת הדין כפי
המחשבה שעלתה לפניו יתברך ,וזהו שתוק
כך עלה במחשבה לפני ודפח"ח.
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והנה הארכתי בזה קצת ,דבארתי על פי
הקדמה זו דברי זכריה ג' )א-ב(
באומרו שם ,ויראני את יהושע ]ה[כהן גדול
עומד לפני המלאך ה' והשטן עומד על ימינו
לשטנו ,ויאמר ה' אל השטן יגער ה' בך השטן
ויגער ה' בך הבוחר בירושלים הלא זה אוד
מוצל מאש .ויש לדקדק חדא מה איכפת
בזה אם היה עומד לפני המלאך אם לא.
גם מלת ימינו מיותר ,דהוי סגי באומרו
והשטן עומד לשטנו ,ומה אכפת לי אם
עומד לימין או לשמאל .גם מה יגער ה' בך,
והדר יגער ה' בך הבוחר בירושלים,
ירושלים מה בעי הכא ,וכל זה צריך ביאור.
אבל אמרתי לפי דברי תורת חיים הנ"ל,
למדנו דהצדיקים נידון גם על פי
מדת הדין ,משא"כ שאר העולם נדונים
במדת הרחמים דווקא כנ"ל .תו אקדים מה
דאיתא ברז"ל במס' שבת )נ"ה ע"א( גבי
חורבן בית המקדש ,שאמר הוא ית'
לגבריאל התיו תיו של דיו על צדיקים שלא
ישלטו בהם מלאכי חבלה ,אמרה מדת
הדין לפני הקב"ה כו' רבש"ע היה בידם
למחות ולא מיחו כו' ,אם לפניך גלוי להם
מי גלוי כו' ,מכלל דבריהם שמענו על פי
מדת הרחמים יש תירוץ במי שלא מיחה
אולי לא יקבלו ,אבל על פי מדת הדין לא,
דאף לפניו גלוי להם מי גלוי )וכן איתא בנזר
הקודש דף תי"ט ,דמשום הכי מתחלה אמר
הוא ית' התיו תיו לצדיקים ,היינו על פי
מדת הרחמים דשפיר יש תירוץ שלא
יקבלו ,אבל מדת הדין אמרה דייקא להם מי
גלוי ,ע"ש שמאריך בזה( .וכבר ידוע מרז"ל
)רש"י זכריה ג' ,א ,ועיין סנהדרין צ"ג (.שיהושע
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כהן גדול חטא במה שלא מיחה בבניו
שנשאו נשים נכריות ,אבל י"ל דלא יקבלו
ממנו אף אם ימחה להם ,אמנם על פי מדת
הדין ליכא טענה לזה דהוא צריך לעשות
את שלו למחות ,כיון דאין גלוי לפניו שלא
יקבלום כנ"ל.
והן הן דברי זכריה הנ"ל ,ויראני יהושע כהן
גדול עומד לפני המלאך ה' ,מלאך ה'
דייקא ,דהוא מדת הרחמים כנודע ,ומשום
הכי בא השטן לעמוד על ימינו ,על ימינו
דייקא ,על שם )מלכים א' כ"ב י"ט( וכל צבא
השמים עומד עליו מימינו ,ודרשו רז"ל
)תנחומא שמות י"ח ועוד( אלו מיימינים לזכות
כו' .וגם פה הראה השטן עצמו שהוא
עומד לימינו לזכות ,ר"ל שאמר הלא
יהושע כהן גדול הוא צדיק גדול וראוי
לדונו אפילו במדת הדין כמ"ש התורת
חיים הנ"ל ,ולא על פי מדת הרחמים .... ...
ואם כן בזה היה עומד לימינו לומר שהוא
צדיק ויכול לעמוד גם בדין ,ועי"ז ממילא
בא לשטנו ,דיהיה לו אח"כ טענה עליו למה
לא מיחה בבניו שנשאו נשים נכרית כנ"ל,
דליכא למימר דלא קבלו ממנו אף אם היה
מוחה להם ... ,דאם לפניו גלוי לו מי גלוי
כנ"ל ,דעל פי מדת הדין טענה זו אינה,
ומשום הכי שפיר עמד בתחלה לימינו
לומר עליו שהוא צדיק כדי לדונו במדת
הדין ,וממילא עי"ז בא לשטנו עליו שלא
מיחה בבניו וכנ"ל .אבל הוא יתברך  ...גער
בהשטן ,כאשר אבאר בעז"ה.

דהנה איתא ברז"ל פסחים )נ' ע"א( ביום
ההוא יהיה ה' אחד ושמו אחד
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)זכריה י"ד ט'( ,אטו עד האידנא לא שמו
אחד ,אלא לא כהעולם הזה עולם הבא,
עולם הזה נכתב בי"ה ונקרא בא"ד ,ועולם
הבא כולו אחד נכתב ונקרא .וכתב הנזר
הקודש )ב"ר פל"ט סי' ו' ,עמוד קפ"ח ,.עי"ש(
היינו על פי הנודע העולם מתנהג במדת
הדין ובמדת הרחמים ,וכנגדם ב' שמות
הוי' אדנ"י ,אבל לעתיד לבוא גם מדת הדין
מדריגת שם אדנ"י יתהפך לרחמים גמורים,
מדרגת שם הוי"ה ,להיות שניהם נקראים
בכינוי הוי"ה ,כי גדולים מעשי צדיקים
המהפכין מדת הדין למדת הרחמים )ב'
שורות מטושטשות( ,יהיו נקראים בכינוי הוי"ה,
כי הכל יהפך להרחמים ,על ידי מעשי
הצדיקים המהפכין מדת הדין למדת
הרחמים.
והנה וודאי הצדיק אשר מהפך מדת הדין
למדת הרחמים ,זה צריך להיות צדיק
גמור ,והיינו שנתקדש שם שמים על ידו,
כי זהו העיקר ה...ת .וכבר מצינו ברז"ל
סנהדרין צ"ג ע"א דנבוכדנאצר שדי יהושע
כהן גדול תוך כבשן האש עם אחאב בן
קוליה וצדקיה בן מעשיה ,ונשרפו הם
ויהושע כהן גדול ניצול כדאיתא התם .ואם
כן ממילא מי שנעשה נס על ידו ונתקדש
שם שמים ,וודאי צדיק כזה הוא בכלל
הצדיקים אשר מהפכין מדת הדין למדת
הרחמים.
וזהו ויאמר ה' אל השטן יגער ה' בך השטן,
ומהו יהיה הגערה ,לזה אמר ויגער ה'
בך הבוחר בירושלים ,הבוחר בירושלים
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דייקא ,ר"ל בעת שבוחר יבחר בירושלים
לעתיד ,הרי אז יהפך גם מדת הדין למדת
הרחמים ע"י מעשי צדיקים כנ"ל ,ומזה
הטעם נמי הריני גוער בך כעת אצל צדיק
כזה ,ונתן טעמו בצדו באומרו הלא זה אוד
מוצל מאש ,ואם כן למי יש זכות גדול יותר
מזה שהוקדש שם שמים על ידו ונעשה בו
נס וניצול מאש ,ומסתמא צדיק כזה נמי
מהפך מדת הדין להרחמים גמורים ,וגם
מדת הדין מסכים עמו לטובה ,כי נהפך
להרחמים.

*
ועוד י"ל על הא דקאמר עומד לפני המלאך
וגו' ,וגם בהא דקאמר הבוחר
בירושלים וגו' .על פי מה דכתיב בתר הכי
שם )פסוק ג'-ד'( ויהושע היה לבוש בגדים
הצואים ועומד לפני המלאך ,ויען ויאמר אל
העומדים לפניו לאמר הסירו הגדים הצואים
מעליו ויאמר אליו ראה העברתי מעליך עוניך
והלבש אותך מחלצות .ויש לדקדק ,כיון
דכבר מתחיל ויראיני יהושע כהן גדול עומד
לפני המלאך וגו' כנ"ל ,ואם כן למה כפל
ואמר שוב ועומד לפני המלאך .גם מה
ויאמר אל העומדים לפניו ,מי הם העומדים
לפניו .גם מתחלה לא הזכיר בלבישות
מחלצות כלל ,כי אם הסירו בגדים הצואים
ותו לא ,ובתר הכי קאמר ראה העברתי
מעליך עונך והלבש אותך מחלצות,
ופירש"י זכיות ,וזה צריך ביאור.

אבל י"ל ,עפ"י מה דאיתא בספר עוללות
אפרים מאמר קי"ח על פסוק )שמות
י"ד ,י"ט( ויסע מלאך אלקים ההולך לפני
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מחנה ישראל וילך מאחריהם וגו' ,על פי
מה דמצינו בהליכת השלימים עם ה' ,שינו
לשונות בתורה בשלשה מקומות .באברהם
כתיב )בראשית י"ז ,א'( התהלך לפני והיה
תמים ,ולפעמים אמר )דברים י"ג ,ה'( אחרי
ה' תלכו ,ובנח כתיב )בראשית ו' ח'( את
אלקים התהלך נח .אבל כיון שישראל
קבלו התורה כבר ונשבעו לו באלה
ובשבועה בהר סיני כנודע ,לכן כתיב אחרי
ה' תלכו ,כמו העבד אשר כבר שבע למלך
על אמונתו ,אז האדון בוטח בו כי לא יברח
ממנו ,כי כבר נשבע לו על אמונתו ,וככה
אצל ישראל לאחר קבלת התורה באלה
ובשבועה כתיב אחרי ה' תלכו ,לשבר אוזן
האדם שלא חש על הבריחה .אמנם
אברהם שלא נשבע לו ,כי לא עמדו רגליו
על הר סיני ,אבל כבר עמד בעשרה נסיונות
ולא ברח ,ודומה לעבד מלך אשר כבר
נסהו אדון כמה פעמים ומצא את לבבו
נאמן לפניו ,אבל עדיין לא נשבע לו ,אז אם
המלך הולך עמו ,לאחריו אינו בוטח עליו,
אבל לפניו בוטח יבטח עליו ,באשר כבר
נסהו ,ולפעמים הרי יוכל לשום עינו עליו
באשר הוא לפניו ,ומשום הכי כתיב אצל
אברהם התהלך לפני .אשר לא כן אצל נח
שלא קבלו התורה בשבועה ,וגם לא עמד
בנסיון ,ועבד כזה אם המלך הולך עמו,
הוליכו עמו ממש ,כי עדיין איננו בטוח כלל
עליו ,ומשום הכי כתיב גבי נח את אלקים
התהלך נח .והנה כשרדפו המצרים אחר
ישראל ,אמרו רז"ל )ילק"ש בשלח רמז רל"ג(
שהיה בהם כת אחת שהיו אומרים נחזור
למצרים ,הרי שהיה בית מיחוש שלא
יברחו ,על כן נאמר ויסע מלאך ה' ההולך
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לפני מחנה ישראל וילך מאחריהם ,שלא
האמין להם מלאך ה' שלוחו של מקום
ב"ה אשר בקרבו ,אך בקריעת ים סוף חזרו
לאמונתם שנאמר )שמות י"ד ,ל"א( ויאמינו
בה' וגו' ,חזר לסדורו ראשון ,שנאמר )שמות
כ"ג כ'( הנני שולח מלאך לפניך ,זהו תוכן
דברי העוללות אפרים הנ"ל .מכלל דבריו
למדנו ,באם המלאך הולך לפני ישראל ,אז
הורה מעלתם כי רב הוא ,כי הם הם נאמנו
אליו ובטוח הוא שלא יברחו ,והולך
)אחריהם( ]לפניהם[ ,משא"כ באם כתיב
וילך מאחריהם ,אז הורה כי אינם
בשלימות ,ולא יבטח מהם מצד מעשיהם
שלא יברחו ,ומשום הכי הולך מאחריהם
להשגיח עליהם כנ"ל.
והן הן ראשית דברי זכריה הנ"ל ,יהושע
כהן גדול עומד לפני המלאך ה' ,לפני
המלאך דייקא ,שהמלאך היה מאחריו,
ועי"ז בא השטן לשטנו ,כי עמידתו לפני
המלאך מורה על שפלת מדרגתו כנ"ל,
וממילא יוכל להשטין עליו כי בוודאי יש לו
עון ,כיון שהמלאך מאחריו ואינו בוטח עליו
שלא יברח ,מסתמא אין בו כשרון שלימות
כראוי וכנ"ל.

אבל הקב"ה השיב לו אדרבה היפך זה ,כי
בזה שעומד לפני המלאך ....מעלתו
כי רבה ,היינו כפי מה שכתב העוללות
אפרים הנ"ל שם מקודם לזה במאמר קי"ז
פירוש אחר על פסוק הנ"ל ויסע מלאך וגו'
וילך מאחריהם ,והיינו כי גדולים צדיקים
ממלאכי השרת ,והוא ע"י קיום התורה
והמצות) ,כמה שורות מטושטשות ,וההוספה דלהלן
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מספר עוללות אפרים( ]ולפי שבקריעת ים סוף
זה בא הרושם לקבלת התורה ,אשר מצדה
עלו בני ישראל ראש הגבעה להיות להם
מדריגה על המלאך ,לכך נאמר בו ויסע
מלאך האלהים ההולך לפני מחנה ישראל,
היינו שמתחלה היה לו קדימה במעלה ולו
משפט הראשית והבכורה על מחנה
ישראל ,ואח"כ מוחלפת[ השיטה וילך
מאחריהם ,שישראל קדמו להם ,כי גדולים
צדיקים ממלאכי השרת כנ"ל ,זהו תוכן
דברי העוללות אפרים הנ"ל .ואם כן לפי זה
אדרבה להיפך הוא ,אם המלאך עומד
לפניו מורה על שפלת האדם ,אבל אם
עומד מאחריו אדרבה מורה על מעלת
האדם ,כי לו המעלה והקדימה כנ"ל.
וכמו כן מצינו ה' בחר בירושלים לשכון
שמו שם באשר חביבין צדיקים יותר
ממלאכי השרת ,כדכתיב )שמות כ"ה ח'(
ושכנתי בתוכם ,ופירש האלשיך ז"ל בתוכם
ממש ,כי הצדיקים נעשו מרכבה לשכינה
כנודע .וזהו ויאמר ה' אל השטן יגער ה' בך
השטן ,ומהו היה הגערה ,לזה אמר ויגער ה'
בך הבוחר בירושלים ,ר"ל הרי חזינן ה' ב"ה
בחר בירושלים לשכן שמו שם ,וממילא על
כרחך צ"ל מעלת צדיקים גדולה ממלאכי
השרת ,עבור כי בחר לשכון שכינת עוזו
למטה בירושלים ,והצדיקים יהיו לו
למרכבה כנ"ל ,ואם כן ממילא כיון
דצדיקים עדיפי ממלאכי השרת ,הרי
אדרבה מזה הטעם יהושע כהן גדול עומד
לפני המלאך ,להורות כי לו הקדימה
והמעלה נגד המלאך כנ"ל.
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ואם תאמר במה זכה יהושע למעלה זו,
לזה מסיים ואמר הלא זה אוד מוצל
מאש ,כפירש"י שניצל מכבשן האש ,ואם
כן רב זכותיה ,ומשום הכי עומד לפני
המלאך למעליותא ,ולא לגריעותא כאשר
עלתה על דעתך .ואם תאמר אם כן למה
נעשה אוד מוצל מאש אשר אחרוך אחרוכי
כנודע )סנהדרין צ"ג ,(.ולמה לא ניצול לגמר
מכל וכל ,כמו חנניה משאל ועזריה שלא
נגעה בהם האש כלל כנודע .לזה אמר
ויהושע היה לבוש בגדים הצואים ,כפירש"י
שהיה לו חטא שלא מיחה בבניו שנשאו
נשים נכריות ,ועומד לפני מלאך ה' ,ר"ל
דבאמת מטעם זה היה לגריעותא אז
לעמוד לפני המלאך ,להשגיח עליו שלא
יברח כאידך פירושא של העוללות אפרים
הנ"ל ,כיון שלא היה כשרון שלימותו כדקא
יאות כנ"ל .אבל באמת ויען ויאמר אל
העומדים לפניו ,והיינו כי יש מלאכים אשר
תמיד המה עומדים מלפניו ולא לאחריו,
והמה אשר נבראו ממצוות ומעשים טובים
של אדם כנודע ,והמה לפניו תמיד ,כדכתיב
)תהלים פ"ה י"ד( צדק לפניו יהלך .ולאותן
המלאכים אמר הסירו בגדים הצואים
מעליו ,והיינו ע"י אותן המלאכים אשר
נבראו ע"י מצות ומעשים טובים שלו ,המה
המליצו טוב בעדו והכריעו עון שלו .ומשום
הכי שפיר מסיים ואמר ראה העברתי עונך
מעליך והלבש אותך מחלצות ,ר"ל בזה
שקדמת אל העומדים לפניך ,בזה הלבשת
אותך מחלצות ,והם הזכיות כפירש"י שם,
כי המה יכריעו כף הזכות על העונות כנודע.
ומשום הכי אף שכבר אחרך אחרוכי

נפש

מחמת עון שלא מיחה כדאיתא ברז"ל
בסנהדרין )צ"ג .עיי"ש וברש"י זכריה ג' א'( ,מ"מ
זכיותיו הכריעו וניצול מאש וכנ"ל ,והבן.

*
ובאלה הדברים יובן לי מקראי הקודש
בהאי סדר וישלח יעקב מלאכים
לפניו אל עשו וגו' ,ויצו אותם לאמר כה
תאמרון וגו' עם לבן גרתי וגו' .ויש לדקדק
מלת לפניו מיותר .גם למה שלח מלאכים
דווקא .גם מה שלח לו עם לבן גרתי,
ופירש"י גרתי בגמטריא תרי"ג ,כלומר עם
לבן הרשע גרתי ותרי"ג מצות שמרתי ולא
למדתי ממעשיו הרעים ,וקשה ממה נפשך,
אם עשו מאמין בזה המצוות יועילו להנצל
ממנו ,אם כן אולי לא יאמין כי שמר
המצוות ,אודות היותו בבית לבן הרשע
ורחוק שלא למד ממעשיו הרעים זה זמן
כביר ,ואי עשו לא מאמין בזה ,אם כן למה
הודיעו זאת ששמר תרי"ג מצות.
אבל לפי דברינו הנ"ל שפיר י"ל וישלח
יעקב מלאכים לפניו אל עשו ,מלאכים
לפניו דייקא ,ר"ל אותן מלאכים שהיו לפניו
תמיד הנעשים מזכיותיו ,והמה לפניו על
דרך צדק לפניו יהלוך ,אותם שלח אל עשו
אחיו ,כי באלה המלאכים אשר נבראו
מצדקותיו אשר עשה ,בזה יראה ויאמר
עשו כי שמר תרי"ג מצות ,בראותו אותן
מלאכים שברא ע"י המצות כנודע ,ושפיר
צוה לו לאמר כי רב זכותו ,שהיה עם לבן
זה זמן כביר ושמר תרי"ג מצוות כפירש"י
הנ"ל.
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או י"ל דהכי פירושא ,וישלח יעקב ,ומהו
שלח לו ,מלאכים לפניו ,ר"ל להודיע לו
שהמלאכים לפניו ולא לאחריו ,כי בזה
יראה עם לבן גרתי ותרי"ג מצוות שמרתי,
כי לולא זאת היו המלאכים מאחריו
להשגיח עליו שלא יברח ,כנ"ל בעוללות
אפרים על פסוק ויסע מלאך וילך
מאחריהם.

*
כלל הדברים לפי גודל מעלת האדם ,גדלה
אשמתו ,וסביביו נשערה מאוד ,כי
המה נידונין עפ"י מדת הדין כנ"ל בתחלת
דברינו.
ובזה נבאר מקראי קודש בהאי סדר וירא
יעקב מאוד ויצר לו ויחץ העם אשר
אתו וגו' ,ויאמר אם יבוא עשו אל המחנה
האחת והכהו והיה המחנה הנשאר לפליטה,
ויאמר יעקב אלהי אבי אברהם ואלהי אבי
יצחק ה' האומר אלי וגו' קטונתי מכל
החסדים וגו' ,ואיתא ברז"ל ברכות ד' ע"א,
וירא יעקב שמא יגרום החטא .והנה כבר
הקשה המהרש"א שם )בד"ה שמא יגרום( מנה
לן זה ,הא י"ל כדאמר בסמוך קטונתי מכל
החסדים ,ודרשינן מיניה במס' שבת )ל"ב(.
דע"י נס שנעשה לאדם מנכין לו זכיותיו,
ומשום היכ אמר יעקב קטונתי מכל
החסדים ,שנתמעט זכיותיו מחמת
החסדים ,ומנה לן דירא מחמת איזה חטא.
ועוד יש לדקדק בהא דאמר והיה המחנה
הנשאר וגו' ,ופירש"י על כרחו כי אלחם
עמו ,התקין עצמו לשלשה דברים ,לדורון
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לתפלה למלחמה .יש לדקדק אם אמר
יעקב והיה המחנה וגו' על כרחו כי לחום
ילחם עמו ,ואם כן אם סמך על גבורתו,
ולמה לא חגר מיד חרבו ללחום עם עשו,
שלא יכה אפילו המחנה אחת ממנו .ואם
גבורה של עשו יתגבר ,אם כן אולי גם
המחנה הנשאר יכה ,ומהיכן היה בטוח
המחנה הנשאר ינצחוהו .גם למה לא סמך
על התפלה מה גם על מחנה הראשונה
שינצח) .השורות מטשוטשות ,וניתוסף ע"פ כת"י
חשק שלמה( ]ועוד למה מזכיר שני השמות
באומרו אלהי אבי וגו' וה' האומר אלי וגו',
הלא בחדא סגי .גם למה אמר[ מתחלה
וירא ,והדר ויצר ,דהא רש"י פירש שירא
שמא יהרוג ושמא יהרג ,ואם כן קשה
אמאי כתיב פעם וירא ,ופעם ויצר וכנ"ל.
לכן נ"ל כך ,עפ"י מה דאיתא במדרש רבה
שם )ע"ו סי' א'( וירא יעקב ,רבי פנחס
בשם רבי ראובן שני בני אדם הבטיחן
הקב"ה ונתייראו כו' ,יעקב כו' משה כו'.
וראיתי בס' זקן אהרן )ר' אהרן הכהן ,ויניציאה
תי"ז ,בפרשתן ד"ה מאמר בב"ר( שכתב מה כוונו
בדיוק כינוי בני אדם .היינו עפ"י מה
שפירש הר"י אברבנאל ז"ל )בראשית ל"ב ח'(
בענין יראת יעקב אבינו ע"ה ,שיראתו
היתה במה שהוא חומרי ,אבל שכלו היה
גורם לבטוח בה' ,כמו שהרואה אשה יפה
לא נמנע השלם מצד החומר לחמוד יפיה
בהאי שעתא ,הגם שתהא אסורה ,אבל
שכלו גובר וכובש את יצרו .ועם זה מדוייק
לשני בני אדם ,כי יען מחומר קורצו ,היתה
היראה בהם בתחלה פתאומית כפי חומר
בני אדם ,עכ"ל זקן אהרן הנ"ל .ולפי זה י"ל
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שבאמת עשה יעקב שלא כדין שהתיירא
מפני עשו ,באשר הקב"ה הבטיח לו אנכי
אהיה עמך ,אך בשמעו כי עשו הולך
לקראתו וארבע מאות איש עמו,
מהתפעלות החומר הגוף ,נפל פחדו עליו,
ושכח הבטחון שהבטיח לו ה' ב"ה ,ובאמת
מיד התחרט יעקב ע"ז .וזהו שאמר וישובו
המלאכים ויאמרו וגו' וגם הולך לקראתך
וארבע מאות איש עמו ,ובשמעו שמועה כזו,
וירא יעקב מהתפעלות חומר הגוף ,בשמעו
כי עשו בא ללחום עמו ,אמנם ויצר לו ,ר"ל
מיד גבר שכלו לבטח בה' ,והיצר לו על
מוראו עצמה ,ומתחרט כי לא טוב עשה
בזה שירא מעשו ,באשר כבר הבטיח לו ה'
ואנכי אהיה עמך ,ובלאו הכי גם כן היה לו
לבטוח בה' ב"ה ואם כן שפיר היצר ליעקב
על היראה עצמו שירא מעשו כנ"ל .ואם כן
כיון שידע יעקב שלא טוב עשה בזה שירא
מעשו ,וכבר נזכר לעיל וסביביו נשערה
מאוד ,שהם נדונין עפ"י מדת הדין כנ"ל
בתחלת דברינו ,ושורת הדין אינו מוותר
אפילו כחוט השערה ,וע"ז שפיר אמר
יעקב אלהי אבי אברהם ואלהי אבי יצחק,
ר"ל וודאי עפ"י הדין לא אוכל לבוא בזכות
עצמי וצדקתי ,כי חטאתי כעת בזה
שיראתי מעשו ,ומשום הכי אני בא בזכות
אבותי שזכותם יעמוד לי לזכות גם עפ"י
מדת הדין ,ואלהי דייקא ,אמנם עפ"י מדת
הרחמים גם בזכות מצד עצמי אני בא ,וזהו
ה' האומר אלי וגו' והבן.

*
וכדי לתרץ שאר דקדוקים הנ"ל ,נבאר
בדרך אחר .עפ"י מה דאיתא
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בברכות ס' ע"א ההוא תלמידא דהוי קאזיל
בתריה דרבי ישמעאל ברבי יוסי כו' ,חזייה
דקא מפחד ,אמר ליה חטאה את שנאמר
)ישעי' ל"ג י"ג( פחדו בציון חטאים עכ"ל,
מכלל דבריהם שמענו מאן דקמפחד יש לו
לחוש שח"ו בעל חוטא הוא וכנ"ל .ולפ"ז
יש לומר כיון שיעקב ראה בשמעו כי עשו
בא ללחום עמו ,עלה מורא בלבבו ומפחד
קמפחיד .ובאמת לענין עיקר ביאתו לא
היה חושש כלל ,אם ה' אמר שיבוא ,כל
דרכיו משפט ותמים פעלו .ואם ה' לא צוה,
מה יזיק לו ביאתו .אך הפחידה עצמה
שראה שהוא קמפחיד ,וירא ,זה היצר לו,
כי מזה הוא הוראה ח"ו כי בעל חוטא הוא
כנ"ל ,וזהו וירא יעקב ,ר"ל הפחד והמורא
בא על יעקב ,ומשום הכי ויצר לו ,ר"ל
הפחד עצמו היה מיצר לו ,מדוע יפחד ולא
לבטוח בה' ב"ה ובישועתו ,אם לא הפחידה
הוא הוראה שח"ו בעל חוטא הוא.
והנה מצינו בסדר שופטים )דברים כ' ,ח'( גבי
מלחמה היה הכרזה האיש הירא ורך
לבב ילך וישוב לביתו ,ודרשו רז"ל במס'
סוטה מ"ג )ע"א( הירא מעבירות שבידו,
ואם כן משום הכי לא סמך יעקב מתחלה
להלחם עם עשו בעל כרחו ,דהא ראה
שהוא קמפחד וירא ,וסובר מחמת החטא
כנ"ל ,וממילא לא נכון לילך למלחמה כנ"ל
הירא מעבירות ילך וישוב לביתו .אבל סמך
על התפלה שיתפלל אל ה' ,ותפלה עושה
מחצה ,וכמו שפירשו רז"ל )ויק"ר י' ה'( גבי
בניו של אהרן על קרא )דברים ט' כ'( ובאהרן
התאנף ה' ,זו כילוי בנים ,וכמו שפירש"י
סדר שמיני על קרא )ויקרא י' י"ב( ויברכם
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משה וגו' ואל אלעזר ואל איתמר בניו
הנותרים ,שתפלת משה עשה מחצה
שנשארו לו שני בנים ע"ש ,ואם כן גם פה
סמך יעקב עכ"פ על התפלה ,ומשום הכי
אמר אם יבוא עשו אל המחנה האחת והכהו
והיה המחנה הנשאר לפליטה ,והיינו
כפירש"י בעל כרחו ,כי ילחם עמו בעל
כרחו כנ"ל ,והיינו כי תפלתו עשה יעשה
מחצה עכ"פ וכנ"ל .ולפ"ז ממילא מבואר
קושית מהרש"א הנ"ל דלא קשה מידי,
דשפיר למדו רז"ל דירא יעקב מחמת
החטא ,דהיה קשה להו מה וירא יעקב ויצר
לו ,בשינוי לשונות ,וגם הוא כפל כנ"ל ,אלא
ודאי מחמת החטא היה מתירא ,וזהו גופא
היצר לו ומתחרט על חטאיו וכנ"ל.
אמנם כל זה לדעת יעקב אבינו שהיה
דחיל חטאין ומחזיק עצמו לבעל
חוטא ,אבל באמת טעה בזה ,והקב"ה
חשבו לצדיק גמור ולמובחר שבאבות
כנודע ,והא דהיה מתירא ,יש לומר ה' ב"ה
נתן בלבו המורא כדי להתפלל כיון שהיה
צדיק גמור ,כי הקב"ה מתאווה לתפלתן
של צדיקים כדאיתא ביבמות ברז"ל )יבמות
ס"ב ,(:ומשום הכי באמת בבוא עשו אצלו
דבר עמו שלום כאיש אל אחיו ונהפך
לאיש אחר כנודע ,וה' ב"ה היה עינו אל
יריאיו) ,ואחר זמן כביר ת"ל ראיתי שדבר
אמת בפי ,מצאתי ראיתי בדברי הזהר בהאי
סדר )קס"ח (.וז"ל וישובו המלאכים כו'
וארבע מאות איש עמו ,וכל כך למה ,אלא
אינון אמרו ליה בגין דקב"ה תדיר בצלותא
דצדקייהו כו' ועל דא צלותא תאיב לה
הקב"ה ,מה כתיב וירא יעקב ויצר לו עכ"ל,
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ושמחתי בזה מאד(.
וזה שאמר אח"כ אלהי אברהם וגו' ה'
האומר אלי וגו') ,השורות הבאות
מטושטשות ,וההוספה עפ"י השוואה לכת"י חשק

שלמה( ]כך היה כוונתו ,דהנה תרי הצלות
היו ליעקב להנצל מעשו אחיו ,או שיתגבר
הוא על עשו וילחם עמו כפירש"י הנ"ל ,או
ה' ב"ה יהפך לבב עשו וידבר שלום עמו
כאיש אל אחיו ,וכאשר היה באמת[ .והנה
לזה ,שלב עשו יהפך לטובה על יעקב זהו
קשה מאוד ,כי הבחירה נתנה ביד האדם
כנודע ,וקשה לשנות הבחירה ,וכנודע .ולזה
צריך רחמים גדולים) ,וכמו שכתבו מהאי
טעמא צריכין בימי המן ואחשורוש תפלת
ורחמים רבים ,עבור כי קשה היה לשנות
הבחירה מאחשורש מרע לטובה ,וכבר
הארכתי סוף סדר הקודם מזה יע"ש( .אבל
עפ"י שורת הדין בלתי אפשר לשנות
הבחירה ,אבל אופן ההצלה שיעקב ינצח
את עשו בהלחם עמו ,זהו בלתי השתנות
בחירת עשו כלל ,כי עשו ילחם עמו באמת
כבחירתו ורשעותו ,אך ורק יעקב ינצחהו,
שיתגבר כנגדו.
וזהו שאמר יעקב ,כי היה מסופק אופן
הצלתו האיך שתהיה ,ומשום הכי
אמר ,וודאי אם הצלה תהיה מצד הניצוח
כנ"ל ,אז אלהי אברהם וגו' ,ר"ל בזה אוכל
לסמוך גם עפ"י מדת הדין ,ואף שאיני
כדאי אבל בזכות אבותי אנצחהו גם עפ"י
מדת הדין ,כי אז לא ישונה בחירת אותו
רשע וכנ"ל .אבל באמת יותר כדאי לי שלא
אהרגנו) ,ופירש"י שהיה צר לו על זה שלא
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יהרוג את עשו( ,והצלה תהיה עפ"י שינוי
הבחירה שיהפך לבבו לטובה עלי ,ולדבר
שלום עמי כאיש אל אחיו ,אך לזה צריך
את מדת הרחמים דווקא ,ולזה אמר ה'
האומר אלי וגו' ,ה' דייקא דהוא מדת
הרחמים ,וגם זכות בטחון שלי שאני סומך
על הבטחתו יתברך ב"ה האומר אלי וגו',
ובזה אזכה שיהפך לבב עשו אלי לטובה,
וישתנה בחירתו ,אף כי קשה לשנות
הבחירה ,אבל על ידי הרחמים שפיר
משתנה וכנ"ל.
ובזה מבואר אצלי מדרש רבה בהאי סדר
)פע"ו סי' ג'( וז"ל ויאמר יעקב אלהי
אבי אברהם ואלהי אבי יצחק ,הא לעשו לא,
אלא הבוחר בדרכיהם והעושה בדרכיהם אני
מתקיים עליו ,מי שאינו בוחר במעשיהם כו'
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איני מתקיים עליו כו' עכ"ל .והקשה היפה
תואר הא יעקב לא רצה מעשו כלל ,אך
ורק ביקש להיות ניצול מעשו בזכות אבות.
ואם כן מהיכי תיתי יעמוד זכות אבות
לעשו ,להזיק את יעקב ,ע"ש.
אמנם לפי דברינו הנ"ל מבואר היטב,
והיינו דהא דהזכיר יעקב הנהו תרי
שמות ,אלהי ,ה' ,דבא לומר ,אם ההצלה
שלו תהיה ע"י ניצוח ,שינצח את עשו
במלחמה ,אז בא גם עפ"י מדת הדין
ובזכות אבותיו כנ"ל ,וע"ז שפיר קשה,
אמאי יעמוד ליעקב יותר זכות אבות
שינצח את עשו ויהרגנהו ,ולא לעשו
שינצח את יעקב ,וע"ז תירץ להבוחר
במעשיהם ובדרכיהם דווקא מתקיים עליו
והבן.
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נספח

תולדות רבינו שלמה כהן זצ"ל
מהדורה מוקדמת (לא מוגה)

P

ג' ניסן תשע"ו לפ"ד
יומא דהילולא של רבינו זי"ע

תולדות רבינו שלמה הכה זצ"ל
בית אביו ומשפחתו
רבינו נולד לאביו הגאו הגדול המפורס רבי משל זלמ כה )מהרז"( זצ"ל
אב"ד ור"מ פיורדא בעל 'בגדי כהונה' ',משע המי' ו'נחלת אבות' ,ונקרא על
ש זקנו ,אבי אביו ,הצדיק המנוח רבי שלמה כ" זצ"ל.
קצת פרטי לא ידועי בתולדות אביו המרז"
1

רבי משול זלמ נולד בשנת תצ"ט לאמו מרת חנה בעיר ראוויט  ,ונפטר עש"ק
ביומי דחנוכה 2כ"ט כסליו תק"פ לפ"ק.
על לידתו סיפר רבינו רש" בהספידו את אביו )נמצא ב"בית הכנסת" חדר ג'(" :אמו
הצדיקת ) -מרת חנה אשת ר' שלמה כ" ( שלא היה לה כי א שתי בנות ,וחלמה
חלו שיהי' נולד לה ב ת"ח ,ואז היה שנת ת"ק והיה קרירה גדולה המפורסמת
ממנה בעול ,3ועמדה על נפשה וירדה לטבילה בעת הקרירה ,ויצא ממנה ב
צדיק הלזה אאמ"ו זלה"ה הכ"מ".

1

מרת חנה היתה אשתו השניה של מו"ה ר' שלמה כ"  ,וממנה נולד לו המרז" ,בעיר ראוויט )טבלה
משפחתית דלהל( .מאשתו הראשונה היה לו ב בעיר ברעסלוי ה"ה הקצי החכ מוהל ר' אברה שמש
ברעסלוי  .כאשר סיפד רבינו על אביו המרז"" :ובשנת שלש ללדתו מת אביו )ר' שלמה( ז"ל ,ונתגדל על ברכי

אמו הצדקת ז"ל ,והי' ר ויחיד לאמו ,ואעפ"כ בשנת תשע ללדתו שלחה אותו ששי פרסאות רחוק ממנה
ללמוד תורה כאשר ציוה אחיו בעדו הקצי החכ מוהל אברה שמש בברעסלויא"...
 2וכה התחיל רבינו הספדו על אביו" :אחיי ורבותיי עול הפו ראיתי נחזי ב העול הוא בימי חנוכה
להדליק נר של מצוה ואצלי בעו"ה בימי חנוכה כבה נרי נר ישראל אשר אצלו הי' נר מצוה ותורה אור ,חסיד
ועניו לוח מלחמות של מצוה לש שמי למע האיר לבני סגולתו הדר אשר ילכו בה ,אוי ואבוי
במחשכי הושיבני ועול חש בעדי ,מי יגדור גדר פרצות גדרי  ,...בימי חנוכה נגמרה מלאכת המשכ ...
ואצלי בעו"ה נסתלק ונשבר המשכ בימי חנוכה  ....כ הצדיק נתמשכ בעונות הדור תמיד באי משכ כנודע,
ובעו"ה אאמ"ו הצדיק החסיד זלה"ה הכ"מ נתמשכ בימי חנוכה העבר ,אוי ואבוי האי לקינו בכפלי ,בימי
חנוכה נעשה נס לנו והנס לא נית ליכתב  ...ועכשיו בימי חנוכה לא די שלא נעשה נס אבל א' ג הכוני
פצעוני במכה אשר לא נית ליכתב ,כמו דכתיב בתוכחה במשנה תורה מכה אשר לא כתובה ודרשו רז"ל
דהוי מיתת הצדיקי ) "...מתו כת"י בית הכנסת חדר ג'(.
3

שנה זו  1739-1740אמנ רשו בספרי דברי הימי כאחד מימות החור' היותר קרי הידועי במאות
השני האחרונות ,ואכמ"ל בזה.

ב

תולדות רבינו שלמה כה

בזיווג ראשו נשא המרז" לאשה "הצנועה הרבנית הצדיקת ויהללוה בשערי
מעשיה כל מכירה מרת גאלדה ע"ה" , 4בער בשנת תק"כ .5לאחר נישואיו קבע
את דירתו בק"ק ראוויט  ,6וכ"כ רבינו )בהפסד על אביו בבית הכנסת חדר ג'(" .בימי
נעוריו היה מקו דירתו ) -של אביו המרז"( בק"ק ראוויט שבפולי י"ב שני ש
היתה לו אמי הצדקת ז"ל לעזר ולא כנגדו ,והוא לא פסיק פומיה מגרסא ,ולילה
כיו יאיר לו.7"...
היא נפטרה בשנות עלומיה בער בשנת תקל"ז.
בזיווג שני נשא המרז" לאשה המחוכמת מרת דבורה ע"ה בשנת תקל"ח -
 ,81778בעיר ראוויט .
4

כ"כ רבינו במעבר לשער ספרו חשק שלמה – דרשות עה"ת )כת"י  ( Ms. hebr. qu. 23ברשימת לידת
בניו" :ונקרא שמה בישראל גאלדה ,ע"ש אמי הצנועה הרבנית הצדיקת ,ויהללוה בשערי מעשיה כל
מכירה מרת גאלדה ז"ל ,נא ד' תזכיני לגדלה ולהדריכה בדרכי ישראל להיותה צנועה וחסודה כבודה בת מל
פנימה ,ולחופה ולמע"ט אמ כ יהי רצו".
5

הרב ב"ש המבורגר בספרו 'הישיבה הרמה בפיורדא' עמ'  .516ואפשר שנישא לה כמה שני אחר זה ,לכל
היותר לא אחר תקכ"ו.
?לא נחו ? ]שכ כתב רבינו "בימי נעוריו היה מקו דירתו בק"ק ראוויט שבפולי י"ב שני,
ש היתה לו אמי הצדקת ז"ל לעזר ולא כנגדו" ,ונפרש כונתו שי"ב שני חיה רבינו המרז" בראוויט ע
אשתו ,ואחר י"ב שני נפטרה .וג כתב רבינו שבעת פטירת אמו היה "כב תשעה או שמנה" ,והרי נולד
בשנת תקכ"ט .ומצינו שנשא לאשתו השניה בשנת תקל"ח .טול ט' שני הרי תקכ"ט ,טול י"ב שני הרי
תקכ"ו[?.
6

בהקדמת בגדי כהונה כתב המרז"" :הגיעו ימי חתונתי ,אז בק"ק ראוויטש אהלי נטעתי ,מאוהל של
תורה לא משתי ,ובעמק הלכה לנתי ,להעמיד תלמידי בחורי חמד הנחמדי זכיתי ,ולא ערבה שינתי ,לילה
כיו לבי ער ,בתורת ה' להאיר נפשי בקרבי בוערת ,ולשקוד על דלתי מזוזות פתחי תורת ה' תשוקתי
גוברת".
7

מלבד עיסוקו בתורה כל היו וכל הלילה ג שקד על תקנות העיר ,וכלשו רבינו בהספידו )ש(" :וקוד
נסעו מש היה כמה שני פרנס ומנהיג ,ותיק בית המדרש שמה אשר עודנו עומד תהלה לאל ,מלא כל
טוב ,ולומדי הוגי בה יומ ולילה ,ומקוה חדש ,וכיוצא דברי הרבה ,אשר המה היו תועלת לקיו התורה
והמצוות."...
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שנה זו צויו בכמה מקומות ע"י סופרי תולדות המרז" כשנת נשואי שלו ע האשה מרת דבורה ע"ה,
ולפי הנראה זה עפ"י מסמכי רשמיי של העירייה .וכפי שעלה בידינו שרבינו נשא איזה שני לפני זה
למרת גאלדה ,עכ"ח שהכוונה לנשואי השניי שלו? .והשערות אלו מתאימי בדיוק ע מה שכבר כתבנו
לעיל שרבינו נולד בשנת תקכ"ט ובעת פטירת אמו היה כב שמונה או תשעה שני ,שזה תקל"ז או תקל"ח,
ואח"כ בשנת תקל"ח נשא רבינו המרז" שנית .וכ מסתבר עפ"י השני שכיה רבינו שלמה ברבנות שהוא
נולד קוד תקל"ח ,ועכ"ח שהכונה לזיווג שני? .
אמנ לעת עתה לא מצאנו שרבינו המרז" יתייחס להדיא אל אשתו הראשונה מרת גאלדא,
א כאמור בנו רבינו שלמה כה זצ"ל כתב כ כמה פעמי שכ היה ש אמו ואשתו של המרז" ושנפטרה
בשנות עלומיה ,ועפ"י ראיות מוכיחות אלו כתבנו שש אשתו של רבינו מהרז" בזיו"ר היתה 'גאלדא' ,וש
אשתו השניה היתה 'דבורה' אשר אותה מזכיר בספרו .הארכנו בזה ,שכל כותבי תולדות המרז" כתבו רק
מאשתו דבורה ,ולא כתבו )כלומר לא ידעו( מאשתו גאלדה.
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ג

רבינו שלמה נולד להמרז" מאשתו מרת גאלדה בשנת תקכ"ט 9בהיותו חונה
בעיר ראוויט  ,מאותה אווירה של קדושה וצניעות ,נשתל עוד מפרי הילולי
לה'.
בזמ פטירת אמו היה "כב תשעה או שמנה שני" )ש( ,והיה יחיד לאמו.10
שאר הבני נולדו להמרז" מאשתו השניה מרת דבורה) .בפנקס קהילת פיורדא
רשו ,שלאחר פטירת בעלה ,זיכתה אותה הקהלה בפנסיה בס  100פלוריני ודיור חינ(.

י"ב שני היה המרז" ביחד ע זוגתו הראשונה מרת גאלדה בעיר ראוויט  .ש
עסק בתורה כל היו וכל הלילה בלא משרה רשמית של רבנות או ישיבה ,וש
עלה ונתעלה בידיעת התורה מלבד מה שכבר קנה אצל רבותיו בהישיבות
המפורסמות כר' יונת אייבשי וכו' .וכ"ז נתאפשר לו ע"י שאשתו מרת גאלדה
התאמצה ועסקה בפרנסת ביתו ,וכ כתב עליה בעלה המרז" בהערכה עמוקה
בהקדמת ספרו 'בגדי כהונה' )ד"ה והנה(" :לטובתי היתה צלעתי ,עזר כנגדי ,חגרה
בעוז מתניה ,ותאמ זרועותיה ,כל ימי חייה ,למע הרחיק מעלי טרדות הזמ",11
ועל זה בירכה ש "שכרה אתה וחלקה ברב טוב הצפו" ,ובלי ספק רמז בזה
לאשתו הראשונה מרת גאלדה שהיתה נשואה לו בהיותו חונה בראוויט ושכבר
נסתלקה לעולמה "וחלקה ברב טוב הצפו" .אח"כ בסו' דברי ההקדמה הנ"ל הוא
מזכיר בחבה את אשתו של אז )בזמ הדפסת הספר בשנת תקס"ז( מרת דבורה תחי,
ומבר אותה בברכת החיי וכו'.
מצוקות שונות עברו על המרז" ש ,כמ"ש בהקדמת ספרו )בגדי כהונה( :הגיע
תור התחלפות העתי ,גברו עלי תוגת הזמני ,וחצי פגעי שוני ,אפפו עלי
רעות ,עד אי מספר להיות תלאות והרפתקאות" .על א' שלא פירט פגעי אלו,
יש לשער שפטירת אשת נעוריו מרת גאלדה ושבירת מטה לחמו ה בכלל
9

כ רשו תארי שנת לידתו בטבלת היחוס Familientafel des Rabbiners Dr. Salomon
 Cohn sels.שי"ל ע"י נכדי רבינו בשנת תר"ע לרגל 'יו הולדת' השבעי של כלתו רעלינא )בת הערול"נ(
אשת בנו רבי משול זלמ ז"ל.
10

וז"ל רבינו בהקדמת ספרו "פני שלמה עה"ת )כת"י( "" :עלה ברעיוני אנכי עפר ואפר .אבוא בקרית ספר.
וזיל בתר טעמא .כי ב הייתי לאבי ר ויחיד לאמי .בי הנשי היתה מאושרה .מאו,ד מאוד היתה אשה
כשרה .אחר מצות ומעשי טובי היתה תדירה .אפילו למצוה קלה .היתה רודפת בשמחה ובצהלה.
ויהללוה מעשיה בשערי .ומי ימלל מידותיה היקרי .ועל כל זה יעידו ויגידו כל יודעה ומכירה .ועלי מוטל
לספרה .כי כ ציוו חז"ל מצוה לכבד אפילו לאחר מיתה וקבורה .והנה בעו"ה במסילת בית אל עלתה קוד
זמנה .ואני הייתי אז כב תשעה או שמנה .גלל כ אמרתי להעלות הי"ו דרושי הנ"ל לזכות את נשמת אמי
מורתי הרבנית הצנועה מרת גאלדה ז"ל .וקראתי בש פני לאגדה .אותיות גאלדה כשמה של אמי ז"ל".
כמו כ קרא לבתו
11

וכ"כ בספר ?? עמ'  ,541וש כתב ג שאח"כ היה לה כמה צורישלאג בעניני מסחר ,ולכ הל
לקראטשי .וכנראה שג זה נכלל בההרפתקאות שכתב המרז"??.
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ד

"התחלפות העתי ותוגת הזמני" שעברו עליו ונשא עיניו להעתיק מושבו לעיר
אחרת ,וקבע מושבו בעיר קראטשי 12וכו'] ,יתר תולדותיו ערוכי ב'הישיבה
הרמה בפיורדא' ח"ב מע'  ,511ובמבוא לס' משע המי ובגדי כהונה בהוצאת
הרב מ"ה דייטש[.
רבותיו
רוב תורתו קיבל כנראה מפי אביו הגדול ,ולמד בהישיבות של אביו בעיר
קראטשי קעמפנא וציל  .13כ התייחס רבינו אל אביו.
נשואיו – ועל משפחת חמיו:
כשבא בשני ,נשא לאשה "הרבנית המהוללה פעסיל לעווי תי'" ,14היא היתה
בת "הרב הגדול בתו"י ר' מרדכי הלוי לעווי ז"ל מעיר ציל " .15ומצינו שכשעלה
רבינו על כס הרבנות ב'ציל ' ,חידשו ראשי הקהילה התקנה ,שלא יהיו לקרובי
משפחת הרב שו התמנות.16
לימי נתמנה חמיו של רבינו ר' מרדכי ז"ל לרב בעיר "ראזענבערג" .חמותו היתה
מרת גיטל ,היא היתה אשה צנועה וחשובה ,וכל מגמת נפשה היתה שבניה
יצליחו וישגשו בתורה ויראת שמי.
12

ומצינו בקוב חידושי כת"י )חידושי עה"ת ועל הש"ס מאת המרז" ור' יעקב קצנלבויג אב"ד איטינג ,הנמצא
בכת"י אקספורד בש "קוב בפרשנות התלמוד"  (MS 960שהיה בבעלותו של רבינו ,וציו בו ש הבעלי:

"שלמה ב כמה"ו משול הכה מקראטשי".
13

ראה גדולת יהונת )צונ  ,עמ'  ,(280וכ התייחס רבינו אל אביו ,ראה בגדי כהונה )או"ח סי' ז'(" :תשובה על
עני הנ"ל מבני הרב הגאו מוהר"ר שלמה כה נר"ו אב"ד דק"ק מערגענטהיי והמדינה יע"א" ,והב השיב
אל "אדוני אבי מורי ורבי הרב הגאו נר"ו ...אלה דברי שלמה בנו ותלמידו הכה ,חונה פה ק"ק מערגענטהיי
והמדינה יע"א" ,וכ התייחס לאביו בכמה תשובות אשר עדיי בכתובי המה ,וראה עוד שו"ת ריב"
שנייטו )יו"ד סי' יח(" :כ קבלתי מאדוני מורי ורבי הגאו הגדול מו"ה זלמ אב"ד דק"ק פירד הוא המחבר
שו"ת בגדי כהונה" .ובשו"ת של רבינו 'בית הבחירה' )כת"י ,סי' ד'(" :וזאת אשר השבתי לאבי מורי ורבי
הגאו הנ"ל נמלצו לחכי אמרותי אמרי נוע ,ודבריו דברי טע ,וקושייתו היא קושיא חמורה ,ומה אדע
אשר לא לפניו סדורה ,א אמרתי אולי באת לנסות את שלמה בני לאמר ע"כ אדבר בו קצת לפענ"ד".
14

לשו רבינו ברשימת לידת בניו בתחלת חיבורו 'דרשות עה"ת – חשק שלמה' 23 .HEB MS

זמ הנשואי של רבינו לאשתו מרת פעסיל לא ידוע לע"ע .ויש להעיר שלא מצינו שהיו לו
בני לפני תקע"ז ,שבתו הראשו נולדה בשנת תקע"ז ,וזה היה כבר כמה שני לפני הסתלקותו .א לא
מסתבר כלל שהמתי מלינשא עד אז .וג מצינו במכתב שער לו אביו בשנת תקס"ז ששולח פריסת שלו
לזוגתו .א מבי שורות המכתב יש רמז שעדיי לא נתבר
15

ג אביו של רבינו כיה בציל לזמ קצר ,ובסו' שנת תקמ"ט עבר לכה בפיורדא .ואפשר שרבינו התחת
בציל לפני זה בהיותו כב עשרי )א אי בידינו מסמכי רשמיי מזה(.
 16מתו מכתב )הועתק להל( שכתבו בני קהילת ציל לרבינו בעת התקבלו לרבנות בציל " :והרב הנ"ל יש
לו משפחה פה מצד אשתו תי' לכ נתחדש התקנה קדמונית שעתה ע"פ החתומי מטה שלא יהי' שו
התמנות לקרובי מאשתו הדרי פה כדי למנוע הקטטות והמריבות".
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ה

לר' מרדכי נולד ב ,אשר קרא לו אליעזר ,ובעוד שלא נתמלאו לו י"ג שניו,
נסתלק אביו ר' מרדכי בדמי ימיו ,ואז נטל רבינו )גיסו של הבחור אליעזר( על שכמו
לחנכו לתורה ,וסדרו בישיבה בעיר ליסא ,ומש הל ללמוד בניקלשבורג אצל
הגאו ר"מ בנעט זצ"ל ,ואח"כ הל ללמוד אצל החת סופר בישיבה הגדולה
בפרעשבורג ,וש קיבל תואר "מורינו" ,ולאחר זמ נתגדל ר' אליעזר ונהיה חכ
ודרש גדול ,והיה בקי גדול מאוד בכמה לשונות ,וחיבר כמה ספרי על זה ,עד
שבאחד מדרשותיו בפני השר ר' משה מונטיפורו מאוד נתרש ממנו לטובה,
ונתחברו יחדיו בקשרי ידידות עד שנעשה כמזכירו הפרטית ,ופעל הרבה ע
השר לטובת עמינו בני ישראל )עפ"י ספר נחלת אבות אות א'( בספר זה הובא הדרשה
שדרש לפני השר מונטפיורו .בספר אגרות סופרי )תשובה' ע"א( יש מכתב של בנו
של העצי ארזי שהיה אז אב"ד לונדו ששואל בטיבו מרבו החת"ס .והוא היה
חכ גדול ,וע כל זה נשאר נאמ לה' ולתורתו בשלימות.
כמה מכתבי )באידיש( מחמותו מרת גיטל לגיסו ר' מרדכי – המלאי בירא"ש
ואמונה ובח יהודי של פע – נשתמרו בקרב משפחת לאווי ,ונמסרו לתערוכה
מיוחדת באקספורד יוניווערסטי בלאנדא במחלקת 'מרכז אקספורד ללימודי
יהדות'.
אשתו של רבינו מרת פעסיל ע"ה ארכה ימי אחר רבינו ,ונפטרה בשנת תרל"ב
17
) 1872למספר( בעיר ברעסלוי
רבנות:
רבי שלמה כה כיה ברבנות בשלשה קהלות מפוארות באשכנז; שנייטו,
מערגענטהיי .וציל .

שנייטו ) – (Schnaittachמדינת אשפ"ה

18

תקנ"ג-תק"ס
ביו הושענא רבה שנת תקנ"ג התאספו ראשי הקהילה של שנייטו אוטנוזס
והיטנבא ]מדינת א.ש.פ.ה[ בעיר שנייטו ,לרגל בחירות רב חדש ,כפי תקנות
17

כ רשו בקונטרס טבלא המשפחתית הנ"ל.

 18היא לא היתה קהלה בודדת אלא הראשית מבי ארבע קהילות מאוגודות תחת הש קהילת "אשפה"
עפ"י ר"ת אוטנוזס ,שנייטא ,פירט ,היטנבא .ומשו זה נקרא הרב דק"ק שנייטו ג רב "המדינה" )רמ"א
דייטש בתולדות רבינו בספר משע המי ,וראה עוד באריכות מ"ש ר"מ הילדסהיימר ב'פנסקס קהילת שנייטו' בפרק ג'
עמ'  15ואיל בביאור מהות הקהילות ואיגוד ב'מדינה'(.
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ו

עיר .באותו מעמד נבחר רבי שלמה כה זצ"ל לרב שנייטו והמדינה )מ .וויינבערג.
ב'געשיכטע דער איד אי אוברפאל  ,3דער באצירק ראטענבערג ,שנייטו אוטנס הויטנב
פארט ]להל מ' וויינברג[ ,עפ"י פנקס קהילת שנייטו( .רבי שלמה נענה לדרישת לבוא

ולכה אצל.19

מיד בעת הבחרו לרב בקהלת שנייטו בפראנקוניה התיכונה ,ער אביו אגרת
לפרנסי הקהלה ובו מביע שמחתו הגדולה אשר בחרו בבנו לכה ש )הועתק
ב'פנקס קהילת שנייטא' ,רמת ג תש"מ ,דיס ,.ח"ג עמ' :(158
"ב"ה יו ד' אסרו חג סוכות תקנ"ג לפ"ק פיורד .אלקי
יענה את שלו מאהבי ,ידידי ה' וידידי נפשי ,האלופי
והקציני ,פרנסי ומנהיגי ,יראי ה' ,כלכ חכמי
ונבוני וישישי ,נגידי ואישי ,הלא המה הו"ה פק"מ
הר"ר דוד ,הו"ה פרנס ומנהיג הר"ר ליב ...בק"ק
שנאטי ...ה הבריק השחר כתב הרמה מ הושענא
רבה העבר אשר קבלתי ביו שמיני עצרת ,גיל וששו
לבשו כל עצמותי ,והיו לי לשמחת יו טוב ביותר ,כי
מצאתי ראיתי את שאהבה נפשי ,שהתאספו והתקבצו
יחד רו פאר מעלת כבוד תורתו בזמ קהלה לכל ,להרי
את ראש בני הרב המאור הגדול חרו ושנו מוהר"ר
שלמה הכה נר"ו להיות לה לרב ולמורה .אמינא לכ
יישר כחכ וחילכ ,ומזל טוב לרוב ע ,רב שפע ברכה
והצלחה ,ברכת ה' תעלה אליכ ,לרגל בני הרב המאור
הגדול הנ"ל ,להיות חוני ,שקיטי ושלוי ,דשני
ורענני ,בטוב ובנעימי ,עד עמוד הכה באורי
ותומי .והנה מעתה ג ידעתי ומובטחני ,אשר שש
ישישו את את בני הרב נר"ו ,כי עזרת ה' היה לכ
בגבורי ,לתת עיניכ בגבור החיל ,גבר דכולא ביה,
כאשר יעידו ויגידו כל יודעיו ומכיריו .וכאשר עיניכ
הרמה תחזינה משרי בבואו אל מחיצותיכ ,תמצאו בו
ובתורתו נחת וקורת רוח ברצות ה' עד למאוד ,כי חכמת
19

רבי שלמה עדיי לא היה גר ש ,אלא בציל )מקו מגורי אביו בתחלה ,ומשפחת אשתו  -לעווי( ,ונבחר לרב
שלא בנוכחותו ,ולא היה יודעי בני הקהילה א הוא יענה לדרישת ,ולכ בחרו בעוד שני רבני ,בתור רב
ראשו בחרו ברבי שלמה ,שני לו בחרו בהגאו רבי פנחס ב רבי יעקב קצנלבויג ,שנהיה אחר כ לרב בק"ק
'איטינג' )שהיה נכד של בעל ה'יש מנחילי' ,יש ממנו הרב חידושי דרשות ושו"ת בכת"י ,וברשימות של הכת"י כתוב
שיש ש תשובות מרבי משל זלמ כה אביו של רבינו .וג יש ש הספד ארו על הגאו החסיד רבי נת אדלר זצ"ל,
באוקספרד( ,שלישי לו בחרו ברבי פייש בוטנהיי ,אשר נעשה אח"כ רב דק"ק באמבערג )מ .וויינבערג ש(.
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אלקי בקרב שלמה לעשות משפט ולהורות לע ה'
חקי ומשפטי ישרי וטובי כאחד שופטי ישראל"...
בפרשת בשלח אותו שנה בא רבי שלמה לעיר שנייטו ,והעיר שנייטו צהלה
ושמחה.
בבואו לעירו דרש רבי שלמה דרוש נאה ,על מאמר המשנה במס' סוטה )ל (:בו
ביו דרש רבי עקיבא ,כשעלו ישראל מ הי נתנו עיניה לומר שירה וכו' .וכ"כ
רבינו בספרו בתי נפש עה"ת )בית המדרש לפ' בשלח(" :ובבואי למדינה זו על
הרבנות ק"ק שנאטי פ' בשלח שנת תקנ"ג ל]פ"ק[ ,אמרתי דר דרוש על
המאמר הנ"ל".
*
נאזר בגבורה בהתירא דעגונה
בראשית כהונתו בימי אחר פסח שנת תקנ"ד אירע אירע לא טוב בגבולו ,באיש
אחד ושמו משה ליסא ,מעיר 'פארט' אשר היה חלק ממדינת 'אשפה' ,שהיה
עסקו ע בריללע ומיני מסרקות לשערות ,והיה רגיל לנסוע לשוויי למכור ש
סחורתו ,והיה לו פאס מאת ה'לאנד-ריכטער' מ'שנייטו' ,ונמצא ללא רוח חיי
בדר סמו לכפר אלטינג ,והחברה קדישא של אותו כפר קברוהו במקומ
בקבר ישראל ,ואח"כ גבו מה עדות בסימני ממראיתו ,א הסימני שה
מסרו לא היה סימני מובהקי ,רק סת סימני ,וג היה סימני בכלי שה
שייכי לו.
על א' שרבינו היה עדיי אבר ,וחומרת התרת אשת איש ,והעדות לא מסרו
סימני מובהקי ,מ"מ אזר בגבורה בכחא דהתירא להתיר האשה מכבלי העיגו,
באשר שלא היה יכול לאטו אזנו מזעקת האשה האומללה והיותו קרוב אל
החלל ,ולכ ער קונטרס ארו בכחא דהתירא ושלחו לאביו הגדול המרז"
להסכי עמו ,וז"ל בשאלה )הובא בשו"ת בגדי כהונה אה"ע שאלה יא ,ובשו"ת בית הבחירה
לרבינו סימ ח'(:
" ...והנה הכצעקתה באה אלי ה"ה אשתו עזובה רכה בשני
מאוד מאוד ,ואביה ושאר משפחתה לשמוע מה נעשה בדינה,
ולהתיר ממנה כבלי העגונה ,ובאשר המה בתו הסרי
למשמעתי ,הוכרחתי להשיב אל הדופקי פתחי תשובה ,כיד ה'
עלי הטובה ,את אשר יעלה במצודתי א מעט וא הרבה ,ויהיו
לרצו אמרי פי לפני צורי וגואלי ,ויניחני ביושר מסילה ויסיר
ממני כל שגיאה ומכשלה ,אולי אמצא תרופה להאשה עזובה
והאומללה.
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תשובה:
א אמת אגיד לא רציתי להכניס כלל בעני חשש חומר איסור
א"א לחוות דעתי לא לאיסור ולא להיתר ,והגדולי אשר באר
אנשי הש המה יורו וידונו הוראת צדק ואמת וה רשאי ולא
אני ,א לא אוכל לעצור כח ולאטו אזני מזעקת האומללה אשה
עזובה ,באשר אני קרוב אל החלל ,כא נמצא כא היה מקו
דירתו סמו לקהלתינו ,ע"כ מחויב אני לכנס בעובי הקורא
בהרי הגבוהות למלפניי והמה ירוני ,כי תורה היא וללמוד אני
צרי כהוג ומכ"ש במקו מצוה שבאת לידי להתיר מוסרות
העיגו.
אמנ לפו ריהטא לא מצאתי צד היתר כלל לאשה הזאת ,דהא
ממש כל הפוסקי פסקו סימני דרבנ ובעינ סימני מובהקי
ביותר דווקא ,ובנידו דיד וודאי ס"מ לא הוי ,וכו' ,וג לסמו על
סימני דכלי לחודא קשה בעיני מחמת חששא דשאלה
כדאיתא בגמרא וכו' .אבל באשר רבי חשו לתקנת עגונה
דתתא להקל כדאיתא בתשו' הרא"ש דכתב וכ ראוי לכל מורה
לחזור על כל צדדי להתיר ,וכו' ,לכ אמרתי ע לבבי ליל בעקבי
הראשוני וא %אני אענה חלקי למיל %זכותא למשרי להאי
אתתא כפי האפשר .ומארי ש בתשובתו להיתר ,ומסיי:
דר כלל בהא נחיתנא ובה נסקינא דאתתא דא מרת פראדל
אשת כ' משה ליסא מפארט מותרת להתנסבא לכל גבר
דיתיצביי ,א בתנאי קוד למעשה שיסכימי עמי שני או
שלשה גאוני מפורסמי ממדינת אשכנז או ממדינת פולי ,וכו'
ומעתה א יסכימו גאוני מפורסמי הנ"ל ה מטעמא דידי וה
מטעמא אחריני אזי ג אני סני' להתיר.
כה דברי שלמה ב הגאו המפורס מהרז" חונה פה ק"ק
שנאטי והמדינה"
ואמנ באותו תשובה גילה קצת מהודו ובי בתריו ניכרי גדולת תורתו בסברא
בבקיאות בפלפול ובהלכה למעשה .ועי"ש בתשובת אביו )סי' י"ב( שפלפל
במקצת דבריו )התשובות על זה מובאי בשו"ת בית הבחירה סימני י' ,י"ב ,י"ג( והסכי
עמו להתיר העגונה ,א בתנאי שימתינו י"ב חדשי ,ושיסכימו עמו עוד שני
רבני מפורסמי בהוראה.
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ולכ שלח אז רבינו את הקונטרס להגאו המפורס החרי' רבי צבי הירש
מזאמושט אב"ד גלוגא בעמ"ח שו"ת תפארת צבי ,ולהגאו המפורס מו"ה חיי
צבי אב"ד ור"מ דק"ק מגענצא אב"ד אה"ו יע"א ,ה"ה הגאו בעל עצי ארזי על
או"ח ואה"ע ,ושניה הסכימו ע רבינו להתיר את האשה העגונה ,וכ התחיל
רבינו את דבריו )בבית הבחירה ש סי' ט'(" :שעפ"י שלשה גאוני אר הנ"ל )עפ"י שתי
התשובות שכתב( הסכימו להתיר העגונה.
ובלשו זה כתב לו רבי צבי הירש הנ"ל בספרו )שו"ת תפארת צבי אה"ע בחלק תקנת
עגונות סי' ח'(" :שלמה שמו ושלימה משנתו אי חקר לתבונתו ,צדיק יחי' באמונתו
ה"ה כבוד אהובי ידידי הרב המאוה"ג המופלא ומופלג אבר כמדרשו נ"י פ"ה
ע"ה כש"ת מו' שלמה הכה נ"י אב"ד ור"מ דק"ק שנייטו והמדינה יצ"ו .מכתבו
הגיעני מגילה עפה אפיק ועייל שפה וכו' ,גילה לאזני כי שאל פה אביו ,ידיד נפשי
הרב הגאו הגדול אב"ד דק"ק פיורדא וה"ה הגאו המפורסי אב"ד דק"ק מעט ,
אנא מה אענה אבתרייהו אמ יתומה ,אבל לכבודו הרמה נזדרזתי להשיב אשר
ש ה' בפי" .וש הסכי ע רבינו בצירו' ע אביו והעצי ארזי ג"כ יסכימו.
ורבינו השיב לו על מה שפלפל בדבריו )ונמצאי בבית הבחירה ש סי' י"א( ,ועל זה
השיב לו שנית רבי צבי הירש )ש בסי' ט'(" :שלו אי ק לפלא יוע  ,פריו מתוק
לחכי שלח ידו בע החיי ואכל מפרי הע  ,ה"ה כבוד אהו' מחו'? ידידי הרב
המאוה"ג המפורסי ומופלג פ"ה ע"ה כש"ת מהו' שלמה הכה נ"י אב"ד ור"מ
בק"ק שנייטו והמדינה יצ"ו ,.... .בגי כבודו וכבוד מר אביו הגאו הגדול ידיד
נפשי נשאתי פני להשיבו בקצרה".

*
בי הקהילות המאוגדות במדינת אשפ"ה אשר היו ניתני לפעמי לשליטי
אחרי ,ולפעמי שליטי מקומיי קיבלו שליטה לאיזה מ העיירות ,וה תבעו
מסי נוספי מקהילה אחת מבי הקהילות ,מטבע הדברי שע"י נפל מחלוקת
בי הקהילות מי צרי לשל המסי וכדומה )ראה באריכות בר"מ הילדסהיימר 'פנקס
קהילות שנייטו'( ,א בזמ כהונת רבינו נתבטל שליטת המקומיי )של 'ההויפ-
מארקס-הערר'( ,20ובכ היה שורה שלו בי הקהילות ,ורבינו עסק רק בפעולות
שלומיי קהילתיי ,לקיי מה שנאמר "כי שלמה יהיה שמו ,ושלו ושקט את
על ישראל בימיו" )דה"א כב ט(.
*

20

ראה מ .וויינברג )ש עמ'  .(172ועוד ש מקצת דברי ומצב הקהילות.

י
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בשנת תקנ"ז ,כשעזב הגאו רבי נח חיי צבי ברלי זצ"ל בעל 'עצי ארזי' את כס
הרבנות בעיר ברייט ) (Bayreuthועבר לכה במגנצא ,רצה רבי שלמה לקבל
את הרבנות בברייט ,א לא איסתייעא מילתא.
זכר לדבר מצינו בסיו מכתבו של הגרנח"צ ברלי זצ"ל אליו
אהר וישראל' גל' צ עמ' ט-יב(" :צער לי מאוד אשר לא אוכל למלאות בקשתו בדבר
הרבנות במדינת ברייט מאשר כבר קדמוהו חכ אחד ממיודעיי אשר כתבתי
עבורו למנהיגי מדינה הנ"ל ,א' שהדבר שקול מאוד כי ג לזה ג לו לא יהי'
מאשר כפי הנשמע עדיי הדבר רחוק הרבה מאוד ,וג למדינת ווירצבורג כבר
כתבתי והעליתי לזכרונ עוד חכ אחד ממיודעיי ,אבל א יגיע לאזני רפ"מ הרב
נר"ו שיעלה על דעת מנהיגי מדינת אנשבא לבחור לה רב ומורה אז בל אמנע
לעשות כמבוקשו ולהצהיר סהדותי עליו שראוי הוא לאותו איצטלא ,ובזה תנוח
דעתו הרמה כחפצו וכחפ רחימו הד"ש בנ"ע".
)פורס בקוב 'בית

*
בי כסא לעשור שנת תקנ"ט בעת שדרש רבינו דברי כיבושי לימי הרחמי
והרצו ,מצינו שג הספיד אז הגאו רבינו אליהו מווילנא זצ"ל )לפי הנראה
הספידוהו שוב בסיו השנה בתחלת תקנ"ט שהרי נסתלק י"ט תשרי תקנ"ח( ,ובכתבי רבינו
)בית צדיקי חדר א'( כתובי חלק מהספד שאמר "בעשרת ימי תשובה בבית
הכנסת ,בבכי ודמעה בהתעוררות מר ,על רב החסיד המקובל מו"ה אליהו ווילנא
זכרונו לברכה ,פה קהלתינו ק"ק שנאטי ,בענינא דיומא ובעניני דהספד".
*
רבינו כיה ש עד תחלת שנת תקס"א .ולאות אהבה קיבל אות כוס כס'
)בלעטטער  3עמ' .(44
במקו רבינו נתמנה לרב דק"ק שנייטו רבי מאיר העליר פרעצפעלדער ז"ל.21
בה'יזכור בו' של קהילות שנייטו )מס'  (101רשו כ :לאנדס-ראביננער שלמה
קאה ,הרבי תורה בכמה קהלות קדושות בישראל ומכלל פה ק"ק שנאטי,
ועשה חסד משפט וצדקה באר )מ .וויינבערג ש עמ' .(183
***

21

ג יסופר )ש( שבפסח נתאספו בשנייטו לבחור רב חדש ,ובחרו לרבי מרדכי בריסקער בראשונה ,וא
לא יסכי בחרו ברבי גדליה בעדיגהיי זצ"ל ,א שניה לא באו ,ובמקו זה נתמנה רבי מאיר העליר.
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מערגענטהיי  (Mergentheim) -והמדינה

יא
22

תקס"א -תקע"א
בשנת תק"ס נתמנה לאב"ד מערגענטהיי בחבל בעדע  -ווירטמבורג.23
באותו עת שלטו באותה מדינה הפריצי של 'הדייטש-ארדאונס' בני ה'עמפראר
לעפאולד השני' ,השליט המקומי היה נקרא "ההוי-מייסטער" וה הצריכו
לאשר הכל בהנהגת הקהילות היהודיי ,וזכר נשתמרה ב'לאנדסארכיוו' של
בעדע  -ווירטמבורג .ש נשתמרה ה'אידע – אקטע' וכמה 'שו בריוו' על
היהודי .וש נשתמר ג סדר ההתמנות של רבי שלמה כה .24בראשונה מצינו
סערטיפאקט של שבחי של ה'אמטס-מא' של שנייטו אודות מפעליו של
רבינו ) ,(Dec 31 1799ואחר כ נרש ש ה'קור-פירשטליכע' הסכמה עליו
בהיותו "א פעיאיגער אי אידישער צערמאעניע בעסעטנס ערפארענאר
מא".25
דרש ופעל לשלומה של מלכות.
בשנת תקס"א בעת שמת אחד מהשליטי של הממשלה הנ"ל )ער הערצאג -
מאקסימלי פראנ ( נעלה ער הערצאג )' (arch dukeקארל' )- (CHARLES

שהיה משנהו לגדולה וקיבל התואר 'הוי-מייסטער' והוא נעשה השליט ,ג'
שני אחר זה שנת תקס"ד הוסר עצמו ממשרה זו ומסרו לאחיו 'אנטא
וויקטאר' ,ונקבע מקו המלוכה בעיר מערגענטהיי בארמונות המלכותיי
הגדולי אשר ש.
אז באותו מעמד כשהתמנה ה'הוי-מייסטער' החדש אנטא וויקטאר שהוא
היה השליט של מערגענטהיי ,הזמינהו בני הקהילה היהודית אל הבית הכנסת
לכבדו ולהראות לפני ע היא שה מכבדי אותו ושמחי בהתעלותו .ואז
לכבוד אותו מעמד חיבר רבינו שיר של י"ב בתי לכבוד השליטי ,וכה הושר
בחכמה:

22

"מרגענטהיי" היתה עיר המלכות של כמה עיירות קטני סביבו בגליל טויבר ונעקר )ה שתי נהרות
העוברי ש( בחבל בעדע ווירטמבורג ,ובה היה הקהילה הראשית בי כמה קהילות קטני באותה המדינה,

שהוא שהיה בדר כלל תחת שלטו ה"דייטש-ארדאנס ,או דייטש – הערר" ,והמדינה היתה נקראת
"מדינת ט"ה".
23

א למעשה לא עזב עיר שנייטו עד תחלת שנת תקס"א.

24

ברשימות של Anstellung eines neuen Rabbiners zu Mergentheim

25

רשו עליו .march 5 1800
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*
כ מצינו עוד סיפור מעוניי ,אי ששירי שלמה פעלו לטובה על השליטי שהיו
היהודי נתוני תחתיה והתרשמו מה מאוד לטובה עד שזכרו נשתמר לדורי
דורות בה .בזמ כהונתו של רבינו במערגנטהיי )בשנת תקס"ג למס'  (1803קיבלו
הפירשטע )פרינצע( של משפחת האדל לייט – ליינינגע שליטה חלקית על חבל
עיירות סמו למערגנטהיי ,מה עיר 'טויבר-בישאפס-היי' אשר היה במדינת
ט"ה ונכלל תחת כיהונו של רב מערגנטהיי והמדינה ,מקו מלכות וארמונ
היה בעיר אמארבא הסמוכה .וגבר חסד על היהודי אשר בארצותיה וחסו
עליה.
באיזה מ אות השני בנו היהודי באותה איזור בית הכנסת חדשה )אולי על זה
דרש רבינו דרשתו בחנוכת ביה"כ המובא להל( ,וכמוב הזמינו את הפרינ שהיה שליט
המקו לאותו מעמד ,ולרגל אותו מעמד חיבר רבינו שיר של "לויב או דאנק –
שבח ותודה" בת כ"ב בתי ,והושר בבית הכנסת ,והיה חרוט על לוח גדול ונית
במתנה להפרינ .

ימי עברו ,הקהילה כבר נהרס היהודי כבר נגרשו מכל עיירות גרמניה .
לאחר מלחמת העול השניה כאשר נקרא יהודי אחד הוסטריי לרשו ולקיי
זכר היהודי אשר נשתמרו בהארכיוו של שליטי אות המדינות ,ביקר ג
בארמונ של הפרינצ באמארבא ובהארכיוו שלה שבו נשתמר כל עניני
היהודי אשר היו נתוני תחתיה בכמה דורות ,ואחר שרש הכל קוד עזבו
את הארמו נשאל א רוצה להיפגש ע ראש משפחת הפרינצ ליינינגע של אז
)הוא היה ג מהגנרלי של הצבא של קייסר ווילהל( ,והיה כבר כב מאה ושכב במטתו,
ואכ כמוב הוא פגש עמו ,ושוחחו אי שעדיי נשארו יהודי על א' שהיטלר
ימ"ש רצה לעקור את הכל ,ואז שאל פתאו לאותו יהודי א הוא יכול לקרות
לשו הקודש ,ואמר לו שכ ,אז צוה למשמשו שיביא לו ה'לויב-ליד פו דע
ראביננער קאה' ,והביאו לו את השיר שכל יותר ממאה שני ,וצוה לו ֶשי ְּתרג
לו את כל השיר של רבינו ,והתאר הדבר והלילקע שלו התכבה ,וצוה הפרינ
למשמשו שיכניסו לו עוד טאביק בהלילקע ויגמר לתרגמו לו כל השיר.26...
ולהשלי הסיפור ,נצר' כא דרשה שדרש רבינו בעת חינ בית הכנסת ,ואפשר
שזה היה בעיר המסופר ,שבאותה דרשה הארי רבינו שאחת מהטובות שבנו
בית הכנסת שמעתה יכלו להתפלל בשלומה של מלכות...
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וז"ל רבינו )בדרוש בית הכנסת בפתיחת חדר א' " :(MS HEBR 195בהיותי יושב על כה
הוראה באשכנז במדינת ט"ה )טייטש ]דייטש[ הערר( בגליל טוביר ונעקר
וצירופיה .בבית הכנסת החדשנ אשר בנו לה אנשי שי' ,סמו לק"ק
מערגענדהיי".
וש באמצע הדרשה" :ועוד אמרתי )אז בעת החינו( פירוש על אוד כי עניתני וגו'.
והיינו עפ"י שאמרתי לה עוד שמחה רבה לנו היו עצו מספר ,והוא אשר כבר
ידוע כי נחנו מצווי ועומדי מרבותינו ז"ל להתפלל בשלו מלכות ושרי
וחיילותיה זכר אנחנו חוסי בארצותיה ובמדינותיה ,ומחוייבי אנחנו
להתפלל על המדינה ויושבי' וחלילה לנו להיות כפוי טובה אשר המה מטיבי
עמנו נותני לנו מחי' ושארית באר וכו' ,והנה עיקר התפלה הוא בבהכ"נ וכו',
וא"כ ממילא אחיי וריעיי בזה אשר זכית היו לבני חדש בני בהכ"נ בזה נוכל
לעשות ולקיי ציות חז"ל הוי מתפלל בשלמא של מלכות וממילא אי לנו שמחה
גדולה מזו אשר נתמלא חפצינו ותשוקתינו כי יקשיב ה' ב"ה תפלינו על המל
ושריו )ובפרט למל אדיר שלכ וכו'( וית למל ושריו אריכות ימי ושני טובי
בנעימי וירו ויגביה כוכבי מערכת וידבר עמי תחת ובכל אשר יפנו יצליחו
ומל מלכי המלכי ברחמיו ית בלב לב חכ ונכו לעשות משפט וצדקה חסד
ורחמי טובי ומטיבי לכל ואת המל ושר ויועציו יושיע בימינו וישכנו לבטח
איש תחת גפנו ואיש תחת תאנו וזהו השמחה רבה אשר יש לנו פה היו וע"ז
אמר דוד שמחתי באומרי לי בית ה' נל כדי להתפלל על שלמא של מלכות כי
זה חשקינו תמיד.
כלל דברינו בבהכ"נ נוכל להתפלל על המל ושריו וכו' אמנ כעת אצל אומות
זמנינו אשריה אשריה נחנו ת"ל נחשבי בעיניה לית לנו חירות בעבדות ה'
ב"ה ואיש לא ימחה בידינו ונותני לנו מחי' ושארית באר כנ"ל לכ וודאי ראוי
להתפלל עליה ,וכו' ,ויכולי אנו להתפלל על שלמה של מלכות ובפרט כעת
אשר לב המלכות המה עלינו לטובה בכל מילי דמטיב".
*
בהיותו מכה במערגנטהיי היה אז המנהג בכל ערב ר"ח אלול להתאס' כל בני
מדינת ט"ה באיזה מ היישובי הסמוכי ,ורבינו דרש ש דברי כבושי לעורר
לב ביראה ואהבה ,בשנת תקס"ה דרש רבינו ביישוב 'אידלפינג' הסמו
למערגענטהיי ,וש הספיד רבינו את הגאו בעל ההפלא"ה זי"ע ,וכ"כ רבינו
)בבית הכנסת עמוד ג'(" :דברי כיבושי אשר אמרתי ביו שקראתי למספד את רב
האי גאו החסיד המפורס בכל קצוי אר מוה"ר פנחס הלוי הורווי בעה"מ
ספרי הפלאה אב"ד ור"מ דק"ק פרנקפורט דמיי יע"א ,בער"ח אלול שנת תקס"ה
בהיות באשכנז מדינת ט"ה על כס הוראה ש בישוב אידלפינג בהתאס' כל בני
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המדינה ש כנהוג בכל ער"ח אלול מדי שנה בשנה לאמר לפניה דברי כבושי -
הרב המדינה"
*
את אשר יאהב ה' יוכיח ,וצרי להיות בשמחה תמיד!
בספר 'שנות דור ודור' )ח"ג ,ירושלי תשס"ח ,עמ' תמט-תסא( נדפס תשובה בהלכה
מאביו מהרז" לבנו ,משנת תקס"ו ,ומתארו" :לבני ידידי וחביבי כנפשי הרב
המאה"ג החרי' והבקי סיני ועוקר הרי כש"ת מה"ו שלמה כה נ"י".
חלקו הראשו של המכתב הוא מענה לתשובה אותה כתב רבי שלמה בנידו
אשר נדפסה בספרו של אביו 'בגדי כהונה' סימ ז .תשובת מהרז" נדפס א' הוא
)בחלקו( ש סי' ח' .א תשובה זו נכתבה בעת חוליו ולפיכ קיצר בו בפלפול.
בתשובה שנדפסה מכת"י באה אחר המענה הנ"ל ובה הפלפול החסר ,אותו כתב
מהרז" שלשה ימי לאחר שהחלי מחליו ",ועתה אשר אנכי ב"ה בקו הבריאה
אמרתי לעיי בדברי עוד ולהשתעשע את בפלפול".
מעוררי עני וא' נוגעי ללב ה דברי אות הוא כותב לבנו אחר אשר
התרש ממכתבו וממכתב בתו פריידל אשר שלח לרבינו כי "היה לו צער
ממכתבה ,ומכתבו נכתב בנפש תוגה" ,וזה לשונו" :וד' ב"ה יושיע אתכ ואותי
וכל ישראל ,אל תדאוג ותהיה תמיד בשמחה"...
ובסו' המכתב כתב לו" :אהו' בני שי' תרגיל את עצמ להיות תמיד בלב שמח,
ולא תניח לבוא דאגה בלב ,רק על הכל השל על ד' יהב ואל תדחוק את
השעה ,א לדבוק בד' וביראתו הוא יהי' עיקר דאגת ,אבל זולתו תהי' תמיד
בלתי עצבות כי זה מכלה גו' ונפש בלא הועיל ,ד' ב"ה יהיה בסעדינו ,וא מקצת
י"ח אי הזמ מכרכר ומפזז נגד ,ד' ב"ה אמר ויהי ,תפילתי לאלקי שיהי' י"ח
דבוקי ביראת ד' עד סו' כל הדורות ,ויהי' צערי וצער לכפר ,כי העה"ז כצל
יעבור.
אהו' בני שי' תשמח אותי במכתב תמיד ולראות מתוכו כי שמח וטוב לב אתה
וחיתה נפשי בגלל".
בסופו של המכתב מבשר מהרז" לבנו כי "כבר התחלתי בדפוס" ,הכוונה היא
לספרו 'בגדי כהונה' שנדפס סמו לכ בשנת תקס"ז.
ומסיי" :מנאי אבי אשר נפשו קשורה בנפש ,הק' משול זלמ כה.
ושלו לזוגת הרבנית ה"ה כלתי תחי'
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זוגתי הרבנית תחי' ובתי תחי' פ"ש הטוב".27
***

ציל
תקע"א תקפ"ד
בשנת תקע"א נסע לעלות על כס הרבנות בקהלת ציל שבשלזיה העילית
)בגרמנית ;Zülz :כיו בשטח פולי ,בפולנית Biała Prudnicka), :ובדרכו עבר את
פיורדא ,ובאשר אביו הרב דמתא לא היה בכחו לשאת את דרשת שבת הגדול,
כיבד את בנו רבי שלמה לדרוש במקומו .עד היו נשתמר בכתובי )דרוש 'בית
חכמה' חדר א' ,יש ש פלפולי בשתי סוגיות הש"ס ,ודרוש ארו ע"ד אגדה והוא כת"י פראג
מס (377 .תוכ הדרשה הזו "אשר בשרתו צדק בקהל רב בק"ק פיורדא יע"א בעת

נסיעתו על כס רבנותו לק"ק צילט בשבת הגדול שנת תקע"א לפ"ק".
נשיאתו בציל נתאפשר לו מאחר שהגאו רבי עקיבא איגר מפוזנא )נכד הגאו רבי
עקיבא איגר הראשו אב"ד פרעשבורג ,שכיה מקוד ברבנות ציל ( לא נענה להזמנת
הקהלה שיבוא לכה אצל .כ עולה ממכתב שערכו לו ראשי הקהלה )פורס
בקוב 'המאור' ,תשרי-חשו תשס"ז ,מדור "משוש דור ודור" בתולדות ק"ק ציל  ,עמ' נד-נו.
צויי בספר 'מאור של ישראל' ,ח"א עמ' תקיא( ,ונית ללמוד ממנו הרבה מהליכות ק"ק

מקדמת דנא:
ק"ק ציל מוצאי ר"ה תקע"א לפ"ק
הברכה והשלו והחיי ,תגלה ותראה מ השמי ,לאדונינו
מורינו ורבינו הגאו הגדול החרי %והבקי מוכתר בתורה
ובמעשי טובי ,ובמקו גדולתו ענותנותו מרובי,
מהמשיב פלפול וסברה לרבי ,יראת ה' וכל מעשיו כל
אהובי כל ברורי וכל אהובי כבוד שמו מהולל ברוב
תשבחות מהו' שלמה כ" נרו יאיר ויאהל לנצח נצחי.

27

מלשו זה של המכתב אשר המרז" מתייחס לאשתו כזוגתי הרבנית ולא כאמו של רבינו ,ברור מעל כל
ספק אשר רבינו שלמה כה ז"ל נולדה לו מזוגתו הראשונה ולא מזוגתו הנוכחית הרבנית דבורה )כנ"ל(  ,וג
עולה שבתו פריידל הנ"ל נולדה לו מהרבנית דבורה ולא היתה אחותו מא אחד ,וכמ"ש רבינו שהיה ר
ויחיד לאמו ע"ה.

תולדות רבינו שלמה כה

היו ידרשונו לטובה כי הגיענו ספר מכתיבת יד של הרב
הגאו הגדול מה"ו עקיבא עיגר שלא יכול לבא להיות אב"ד
דקהילתינו ,ע"כ יצאנו לקראת אדונינו מורינו ורבינו בשמחה
רבה ואמרו כל לאמר יו בשורה הוא לבשר באומר מז"ט
לברכה לישועה ולנחמה לחיי ולשלו ולכל טוב על מה
שעלה במוסכ בישיבת בית הקהל מאלופי הקהל יצ"ו ,וזה
הוא ההעתק מפנקס הקהל מילה במילה בלי שו חסר ויתר.
מוצאי ר"ה שנת תקע"א נתמנה ע"פ ט"ו אנשי קבועי
באפי שני' החתומי מטה הרב הגאו מה"ו שלמה ב הרב
הגאו המפורס מה"ו משול זלמ כ" אב"ד ור"מ דק"ק
פיורדא להיות אב"ד ור"מ דקהילתינו יע"א ע כל הכנסות
אשר היה להרב אב"ד לפניו ונוסי' לו שיהי' משכורתו
מקופת הקהל בכל שבוע ששה ר"ט )-רייכסטאהלער( נאמינאל
מינ  .ובפירוש הותנו שבשביל חד ר"ט מעות טוב הוספה
מחויב הרב הנ"ל לדרוש בכל שבת ושבת דברי אגדה בימי
קי בבה"כ הגדולה ובימי החור' בביתו .ג מבקשי אק"י
)-אלופי קהילתינו יצ"ו( שהרב הנ"ל יל בכל יו לבה"כ למע
תהי' יראתו על פני כל בני הקהילה שיתנהגו להתפלל בבה"כ
באימה וביראה בלי שו שיחה בטילה  -ג התחייבו א"ע )-
את עצמ( אק"י לית לו לסיועת הדר מהת להכא ס מאה
ר"ט נאמינאל מינ  ,והדירה ינת לו במקו שדר אביו הרב
הגאו ,דהיינו שטוב וואלקאווע.
השכירות יתחיל מיו ביאתו הנה וג התחייבו עצמ אק"י
להחזיק לו ששה בחורי שינת לה שבתות אכ בתנאי
שצרי להיות בחורי חמד שיכולי ללמוד הלכה תוספות,
ומאחר שהוא תקנה קדמונית בקהילתינו דהיינו בפאליצייע
שמי שהוא פוסל מחמת קורבה להרב או לשמש לא יהי' לו
שו התמנות בקהלתינו ,והרב הנ"ל יש לו משפחה פה מצד
אשתו תי' לכ נתחדש התקנה קדמונית שעתה ע"פ
החתומי מטה שלא יהי' שו התמנות לקרובי מאשתו
הדרי פה כדי למנוע הקטטות והמריבות ,על זה חתומי
בפנקס הקהל ט"ו אנשי החתומי פה למטה.

יט

כ
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את כל נעשה לכבוד המקו ולכבוד התורה ולכבוד אביו הרב
הגאו הגדול והמפורס הנ"ל שי' ושאר פרטי הדברי יכתוב
ויחתו בספר הרבנות בבאו אי"ה למחיצתינו .ע"כ יצאנו
לשחר פני כבודו שלא יתרשל בעבור מצוה להקדי נעשה
לנשמע בכל הקדמות האפשרות ,ובכל אופ אשר יוכל
להקדי ,על תשובתו הרמה אנחנו מצפי כעל כל הו,
ואנחנו משתחוי להדו רגליו ,ונצא ונסיי אי"ה יחדש
עלינו את השנה לטובה ולברכה ולחיי .ועל ..נאתו יבואו
לחיי ולשלו אנחנו מתפללי בנפילת אפי .אלה דברי
הראשי ומנהיגי.
הק' אליעזר  -הק' אברה פעריק  -הק' ..כ"ה שמעו הלוי -
זנוויל ברו  -איצק לינפונג  -הק' חיי ליב בכר"ז ז"ל  -הק'
יחיאל בכ"ר הר'  -פייבש ב"ר זלמ דייטש  -הק' עזריאל
סג"ל  -הק' שלו בכ"ה יוס %סג"ל  -שמשו בר"ב ז"ל פ"ח
הק' יעקב בכ"ה ברו  -הק' חיי בר"י פוקסש בעיר ציל ג הרבי תורה לתלמידי .וכה כתב רבינו בדברי כיבושי אשר
אמר בבואו לציל " :ואשריכ שקבלו עליה להחזיק בחורי חמד יודעי בינה כי
28
העיקר הוא התורה  ,ובטוח אני בכ וכו' )נמצא "בחידושי ודרשות" כת"י מס(24 .
ובקוב חידושי מכת"י )להמ מס'  (9א' נשתמר רשימת התלמידי מחידושי
סוגיות שחידש רבינו בזמ כהונתו בעיר ציל .
***
צאצאיו:
בתו "גאלדא" אשר קרא לה שמה בישראל על ש אמו מרת "גאלדא" ע"ה.
נולדה ו' טבת תקע"ז
בתו "בילא" נולדה י"א אייר תקע"ח לפ"ק
בתו "חנה" נולדה י"ב כסליו תק"פ לפ"ק
28

ואמנ כ מצינו במכתב ההזמנה ששלחו ראשי קהילות ציל לרבינו" :וג התחייבו עצמ אק"י להחזיק
לו ששה בחורי שינת לה שבתות אכ בתנאי שצרי להיות בחורי חמד שיכולי ללמוד הלכה תוספות
."...
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בנו משול זלמ ,אשר קראו אביו על ש אביו הגדול רבי משול זלמ הכה,
נולד ב' ניס תקפ"ב ] Mar. 24 1822למספר[ ,ונימול על ברכי אביו,
ששימש כסנדק אצל ברית שלו ביו ט' ניס.29
למד שתי שני בישיבת החת"ס ועלה ונתעלה והוסמ להוראה ,נשא ע בתו
הבכורה של בעל הערו לנר מרת רעלינא .ואח"כ נתקבל לרב בק"ק מאסטריכט,
וגליל לימברג במדינת הולנד .ובשנת תרי"ט נתעטר בככר הרבנות בק"ק שווערי.
דרשותיו יצאה לו מוניטי בכל ערי גרמניה .אחר מלחמה כבידה ע המתחדשי
בעירו ,הניח את הרבנות ,והתיישב בברלי ,ש היה מהוועד של מורי בהבית
מדרש לרבני בברלי ,והרבי ש תורה לתלמידי .ומעיקר מתפקידיו ש היה
להדרי את התלמידי לדרוש.
התכתב ע כמה גדולי דורו בשאלות ותשובות בדיני שעלו על הפרק בעת
כיהונו לאב"ד .יש אליו כמה תשובות בספרו של חותנו שו"ת בני ציו .וכמה
מאמרי ב'שומר ציו הנאמ' .ובהיותו מכה בשווערי דפק בתשובה אצל משיב
הדור הגאו רבי יוס' שאול ז"ל ,ואז השיב לו בהערצה:
"שלו וברכה וכ"ט לכבוד הרב הה"ג המפורסי ירא הש וכו' מ' משל זלמ נ"י
האבד"ק שווערי יצ"ו.
מכתב יד קדשו הגיעני .והנה תמול ראיתי ספרו דמר חותנו הרב הגאו הצדיק זל
)ה"ה הערל"נ( ,וראיתי נזכר בש כמה פעמי ,אשרי לחותנו שהניח בנותיו
נשואות לת"ח ,וכו'.
והנה בדבר שאלתו ,הנה ראיתי צדקתו ויושר לבבו כי החמיר מאוד ,אבל באמת
לא ניחא למרייהו לצדד כ"כ להחמיר ומצוה לחפש היתר וכו'".
ג בשו"ת רבי עזריאל יש ב' שאלות ממנו )יו"ד סי' קע"ה ,וסי' רכ"ו(.
על א' שלא זכה להכיר את אביו שנפטר בעודו ב שתי ,מ"מ ד הקנאות
היהדות היה זור בו בירושה מאביו ומזקנו ,ועל א' היותו מכה בגרמניה בשיא
הסכלתו מ"מ לח לפי דרכו ביראת ה' נגד המתחדשי....
בנו זעליג )זיגמונד( נולד בשנת תקפ"ד בשנת הסתלקות אביו ,ונפטר בלאנדא
בשנת תרמ"ב ,ולא השאיר אחריו בני.30

29

כל הנ"ל רשו בכת"י של רבינו בתחלת חיבורו דרשות עה"ת ] 23 .HEB MSבקוב כר שלמה
)תשל"ט עמ' ט'( נרש שנולד כ"ה אדר ,ואינו נכו .ג כמה כותבי לועזיי כתבו שביו שנולד משל זלמ
אותו יו מת אביו ,ולהכי נקרא ע"ש אביו .וטעו בי 'שלמה' ל'זלמ' שבגרמנית כותבי שניה דומה -
'סאלאמ'[.
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הסתלקותו:
רבינו נפטר בדמ"י ימיו ,31ביו ג' ניס שנת תקפ"ד לפ"ק ,בעיר ציל  ,וש
מנוחת כבודו ספו.32
חיבוריו:
אוצרות גדולת וחיבורי שלימי השאיר ברכה אחריו כאשר נפרטו ב"דברי
אחדי" ,ומש תקחנו.
***
ע גאוני דורו
רבינו היה לו קשרי בכתיבת שו"ת ע כמה מגדולי דורו ,מקצת נשתמרו
בספרי הגאוני ששלח שאלותיו אליה ומקצת בשו"ת שלו ,ומה יש כמה
תשובות אל אביו הגאו מהרז" ונדפסי בשו"ת בגדי כהונה ,אביו מביא כמה
תשובות מבנו חביבו בספרו 'בגדי כהונה )או"ח סי' ז'(" :תשובה על עני הנ"ל מבני
הרב הגאו מוהר"ר שלמה כה נר"ו אב"ד דק"ק מערגענטהיי והמדינה יע"א",
והב השיב אל "אדוני אבי מורי ורבי הרב הגאו נר"ו ...אלה דברי שלמה בנו
ותלמידו הכה ,חונה פה ק"ק מערגענטהיי והמדינה יע"א" .עוד ש )אה"ע סי'
יח(" :תשובה על עני הנ"ל מבני חביבי הרב המאה"ג החרי' מהור"ר שלמה כה
שהי' אב"ד דק"ק שנאטי ולע"ע בק"ק מערגנטהיי והמדינה" ,ועעו"ש )סי' יא(.
וכ היה לו קשר עמוק ע הגאו ר' צבי הירש מזאמושט אב"ד בראד וגלוגא
רבתי בעל שו"ת תפארת צבי )ולבסו' ימיו נתקבל לאב''ד ור''מ בשלש קהילות קדושות
אלטונא האמבורג וואנזיבעק( ,ולימי א' הסכי ע רבינו להתיר עגונה )ראה לעיל
באריכות( ,ובתשובה אחד )תפארת צבי יו"ד סי' נ"ז ,ובשו"ת בית הבחירה סי' ט"ו כתוב עצ
התשובה( כתב לו :ותרב חכמה שלמה ,אמירה כתיבה נעימה ,מנגח צפונה וימה,
ה"ה אהו' מחו']תני[ ידידי הרב המאהו"ג המופלא ומופלג בחכמה ני' פ"ה ע"ה
כש"ת מוה' שלמה הכה נ"י אב"ד ור"מ דק"ק שנייטו והמדינה בימיו תבנה עיר
אשר יקראו ה' שמה".
30

לא מצאנו שמו רשו בכת"י רבינו בשער ספרו הנ"ל א כ רשו בקונטרס יחוס הנ"ל של יוצאי חלציו,
וש נרש שמו " ,"ZIGMUNDולפי השערה כתבנו זעליג ,שבדר כלל היינו ה.
31
32

היינו בשנת החמישי ושש לחייו ,כמני "בדמ"י ימיו" .כ"ה לפי החשבו שנולד בשנת תקכ"ט.

לע"ע עדיי לא מצאנו צילו ממצבת רבינו על א' שיש צילומי מכמה מצבות מהבית החיי היש
בציל  ,א המקו היה מוזנח מאוד שני ארוכות ורוב מצבות נשברו או נתכסו בעפר וצמחי ,א עדות
קיו מצבתו רשו בכמה מקומות )ומה ראה בספר הגרמני "געשיכטע דער שטאט ציל " עמ'  148בהערה,
שמצבתו נמצא בשורה הראשונה של הבית עלמי(.
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וג היו בידידות ע הגאו רבי נח צבי ברלי אב"ד אה"ו בעל "עצי ארזי" כנ"ל
בתשובה אל רבינו ,מי"ז סיו תקנ"ז לפ"ק )אשר פורס בקוב 'בית אהר וישראל' שנה
טו גליו ו' עמ' ט-יב( בעני הרבנות של עיר ברייט ,וש בתחלת התשובה הוא משיב
לרבינו אשר נשאל ממנו )בית הבחירה סי' ג'( באשה שהיא כבת חמישי ועפ"י
דרכי הטבע לא יבנה ממנה עוד ,א ישתדל לגרשה או לא ,א הדי ד"שהה עמה
עשר שני ולא ילדה שצרי לגרשה" קאי ג על הדרי בחו לאר  ,א מותר
באופ כזה להתיר החר דרבינו גרש לגרשה אפילו בעל כרחה ,רבינו מסיק
שאמנ די זה קאי ג הדרי בחו"ל ,ומתיר לגרש את האשה בע"כ .אבל כתב
בסו' התשובה שירא לפסוק כ להלכה ולמעשה עד שיסכימו עמו עוד שני
גאוני מפורסמי .ושלח התשובה להגאו ,כדי שיסכי עמו.
ותשובת העצי ארזי נדפסה ש בתחלת התשובה ,וז"ל בפתיחת התשובה:
"מאלקי המערכות ,רב ברכות ,שמורות ובכל ערוכות לה"ה מאהבי וידיד נפשי
הרב המאור הגדול ,מעוז ומגדל ,המופלא והמופלג בתורה ,משיב מלחמה שערה,
בלקח ובסברא ישרא כבוד שמו מפארי כמהור"ר שלמה הכה נר"ו יאיר.
ר"ב יז"ל
אל נא יחר בעיני רו פאר מעלתו איחור תשובתי על כתבו וכו' ,המה הרהיבוני
לא נתנוני לעיי כל הצור בדברי קדשו כאשר אותה נפשי ,וכו'" .והנה מסיק ש:
"אכ בדבר הנוגע לפסק הלכה ,עיינתי בקצות דבריו וכו' אודיעוהו כי את אשר
העלה בשכלו ורעיונו הז להסכי ע הפוסקי וכו' ,דעתי מסכמת להלכה
ולמעשה וכו'" והסכי ש ע רבינו להלכה ולמעשה לגבי עני אחד ]שדי שהה
י' שני ולא ילדה שיי ג להדרי בחו"ל[ ,אבל לא הסכי עמו לגרשה בעל
כרחה ,וכ חולק עליו בגדר המצוה דפרו ורבו לגבי אשה ,עי"ש .וכ מצינו
בתשובות בית הבחירה )סי' ט'( שהסכי עמו להתיר עגונה ביחד ע אביו והגאו
בעל תפארת צבי כנ"ל.
וכ היה בקשר ע הגאו רבי גדליה ראטענבערג ממי אב"ד בעדיגהיי שהיה
תלמיד מהשאגת אריה )ראה בהסכמתו על ספר "קול שחל" להגאו ר' אשר ב השאג"א,
ומאביו של רבינו ,שאחר שלמד אצל השאג"א הל ללמוד בישבה הרמה בפיורדא אצל הגאו ר'
משול זלמ כה זצ"ל בעל "בגדי כהונה ,והיה צדיק גדול )ראה אודותיו בקוב ירושתנו שע"י
מורשת חכמי אשכנז ,כר ח' ,שנה תשע"ה( ,התשובות מרבינו אליו שמורות בכת"י של
רבינו )שו"ת בית הבחירה סימני כז ,כח ,כט ,לב(.

וכ מצינו שהיה בידידות ע הגאו ר' צבי הירש ב ההפלא"ה ,וכה כותב לו
)בתשובותיו חומר בקודש סי' י'( בשנת תק"ע" :הנה ביר לקחתי ולו אשיבנה משמי
מעונה שלו יענה חכמתו בחו תרונה אב בוח אב פנה כבוד אהובי ידידי הרב

כד
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המאוה"ג החרי' והבקי המפורסי איש חמודות שוש סודות כבוד מוהר"ר
שלמה הכה נ"י אב"ד ק"ק מערגדהי יצ"ו.
מה נמלצו לחכי אמרותיו הערבי ככוכבי המאירי דבעי שבוחי כספירי
מעולפות כמראה כה שדעתו יפות המבשרי משלו תורתו יג ה' עליו כצפרי
עפות ושלומו וגדולתו כ ירבה וכ ישפות".
כמו כ מצאנו קשרי מכתבי בספרו של ידידו הגאו רבי יוס' שנייטו אשר היה
ג מגדולי תלמידי אביו ,בשו"ת ריב" שנייטו )עי' יו"ד סי' יח שמביא שאלה שפלפול
ע רבינו ,ותשובת רבינו נמצא בשו"ת בית הבחירה סי' לא ,להרב יוס' שנאטי אב"ד
ברונשבאק( ,וש באמצע התשו'" :כ קיבלתי מאדמו"ר הגה"ג מוה' זלמ אב"ד

דק"ק פירד הוא המחבר שו"ת בגדי כהונה" .וכ יש תשובות מאת רבינו שלא
נמצא בכתביו אשר בכת"י ,א נשתמרה בתשו' ריב" שנייטו )חו"מ סי' י' ,וסי' יח(.
וכ בספר שער הזקני לתלמיד הגדול של אביו ר' הגאו רבי בנימי וואל'
האמבורג מפיורדא זצ"ל מצינו פירורוי מקשרי התורה שהיה לה )בח"ב ,בבית
מילוא ד' קסג טור ד(" :והנה הרב הגאו מו"ה שלמה כה אב"ד דק"ק ציל והמדינה
בשאלה אחת אלי נתקשה" ,וכ בסי' נ"א )ש בד' קסז ב( בתו"ד מביא קושיא
חמורה בעני עירוב ערב פסח שנשאל ע"י רבינו) ,א הוא לא מעתיק ש כל השאלה,
וכנראה שרבינו הארי ש בכמה דברי ,כמ"ש לאח"ז .ולע"ע לא מצאנו שאלה זו בכת"י של

רבינו ,ולפי הנראה הרבה תשובות טר נתגלו( .וכ בסי' ס"ב )בד' קעז טור ג(" :שאלה
מהרב הגדול החרי' והבקי מוה' שלמה כה אב"ד דק"ק ציל  ,אבוא אל אדוני
למשש כליו בקושיה עצומה."...
וכ יש תשובה להגאו מו"ה יודא ליב הלברשטאט דומ" פיורדא )הוא היה תלמיד
הפנ"י ,והיה מהדייני המפורסמי בפיורדא ומרמ"י הישיבה ש ביחד ע הגאו ר' וואל'
האמבורג זצ"ל אחר פטירת המרז"(.

*
אמנ א' שגדלותו בתורה בולטי היטיב מתשובותיו מ"מ במקו גדולתו ש
אתה מוצא את ענותנותו ושפלות רוחו ,וז"ל בהקדמת ספרו שו"ת "בית
הבחירה" )שעדיי בכת"י( בנמקו את טעמו על שבחר בש זה" :שלא רציתי
שיסמכו הקוראי רק עלי ,רק כוונתי היה לפתוח פתח עיונא ...והשומע יוסי'
לקח ע"י עיונו הטוב ,לכ קראתיו ש החיבור הזה 'בית הבחירה' ,ע"ש כי
הבחירה נתנה בידי אד ,שהוא יבחר הטוב בעיונו בזה עיונו הטוב ולא עלי יסמו
כי אנוכי נבער מדעת ,תולעת ולא איש"...
ת ולא נשל!

