
  א    חיה   שבועות נפש

 

   
  

  
  
  
  
  

  
  
  

  
                                 

  
  
   

  שבועותל                                  
  
  
  
  
  
  

  
   

  
  
  
  
  
  

  
  
  

  
  



  ב    חיה   שבועות נפש

 

  

  

  

 ז "אא נ"לע

  ל"זר מרדכי הלוי "במשה שלמה ' ר

  העליר 

   ביום מתן תורתנו יםלקומשה עלה אל הא

  א"סיון תשי' ו

  .ה.ב.צ.נ.ת

  

  

....................................  
  
  
  נ "לע

  ה"עת שרה מר אשתי האשה החשובה
  )בלנק( ל"ז פנחס' ח ר"ח הרה"בת מו

  סגלשטיין
  נפטרה בדמי ימיה 

  ח "ו אייר תשס"ביום ט
  אחר שנזדככה ביסורים קשים רבות בשנים 

  .ה.ב.צ.נ.ת
  

  
  

  
  

  

  שבועותל –נפש חיה 

  ע"תש סיון 

............................  

  סגלשטיין . מ: להערות

   6עזרת תורה ' רח

 ו"ירושלים ת 

memosk@gmail.com   



  א   חיה  פתיחה - שבועות  נפש

 

  

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~   

   פתיחה

  ותערב לפניך עתירתנו כעולה וכקרבן

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~  

    
 

והשב ' רצה וכו: אנשי כנסת הגדולה לומר ברכת העבודה וזה נוסחהבתפלת שמנה עשרה תקנו 

השב , אנא רחום ברחמיך הרבים, יך עתירתנו כעולה וכקרבןותערב לפנ', העבודה לדביר ביתך וכו

ושם נעבדך ביראה כימי , תחזינה עינינו בשובך לציון ברחמיםו, שכינתך לציון וסדר העבודה לירושלים

 ).67' מתוך מחזור ויטרי עמ(עולם וכשנים קדמוניות 

והנה הקרבנות ', וכו מיםכל הקרבנות עולה חטאת ושל כוללההוא שם הסוג  'בןקר'שם והנה ידוע כי 

והכי קרא שמם קרבן , הוא הבא לכפר על חטא המעשה והן חטאות ואשמות' הסוג הא, חלקים' יתחלקו לג

והן קרבן עולה הבא לכפר , הוא הבא בנדר ונדבה' הסוג הב, שמקרבין את לב ישראל לאביהם שבשמים

, הוא זבחי שלמים' והסוג הג, דורוןאו עולת נדבה הבא ברצון ונדבת הלב והוא בא ל, על חטא המחשבה

בין ישראל  ים שלוםשימלמה נקרא שמם שלמים שמ) ז"ויקרא דיבורא דנדבה פרק ט( בספרי ל"חז ואמרו

קרבני לא חביבין קמי קודשא בריך  ומכל :ת"וז )א"ע א"ג דף י"ח(' וכן אמרו בזהר הק, שבשמים םלאביה

מעשה  'הל- ד החזקה כתב "ל בי"ם ז"והרמב( כ"ע, בגין דאשתכח שלמא בעלאי ותתאי, הוא כמו שלמים

 ,ש"יעו, שבח דבריעליו אומר א אל בסמיכהאינו מתודה כשסומך ידיו עליו  שלמיםדבקרבן  -ו"הט ג"הקרבנות פ

  ). 'דהלאומרו על זבחי תו' ,להודיה ,לתודה מזמור: ל"שכתב וז תהליםל ב"זי "רשד דזהו כונת "ל בס"ונ

שם הוא  קרבן וכי עולה לאו קרבן איתקריא והלא', כעולה וכקרבן'א 'כפילש להתעורר אל אומרם ביו

אין ' וכקרבן'ומדפירטו עולה לחוד וקרבן לחוד מוכרח דאומרם , ועולה בכלל היתה ולמה יצתה כולל

והנה , אלא כונתם אל מין אחד מן הקרבנות והוא קרבן חטאת או זבח שלמים, כונתם אל שם הסוג הכולל

, אלא ודאי כונתם אל קרבן חטאת, זבח שלמים הרי מי מעכב בעדם לומר כעולה וכשלמיםאם כונתם אל 

ואם כן יש ', קרבן'לכן הזכירוהו בשם המעולה  חטאהעל  הבא אלא כיון שלא רצו להזכיר שם חטאת

 פסחיםוכדאיתא ב, לשאול למה זה הקדימו עולה לקרבן חטאת והלא קיימא לן דחטאת קריבה קודם לעולה

אלא זה בנה אב לכל חטאות ', והקריב את אשר לחטאת ראשונה מה תלמוד לומר וכו: ת"וז )א"ט ע"דף נ(

ויש לשאול וכי רק ', וסדר העבודה'עוד יש להתעורר אל אומרם , שיהו קודמות לכל עולות הבאות עמהן

ין וא, והלא משחרב המקדש ערבה כל שמחה ואין לנו לא מזבח ולא קרבן, סדר העבודה נשתנה לנו

וכמו שתקנו , והיה ראוי יאמר השב שכינתך לציון ואת העבודה לירושלים, עבודה כלל ועיקר במקדש

וסדר 'והאיך יתיישב לשון אומרם ', לדביר ביתך וכו' והשב העבודה'באותה ברכה עצמה בתחלתה לומר 

  ).ש בזה"ה למקראה מ"א ד"ע' זבחים דף צ' חשק שלמה על מס' יעוי(' העבודה

ל לומר בכל יום בשחרית בסדר הקרבנות קודם "י ז"ש הטור והב"ד בהקדים מ"כון בסויבא על נ

וכתב המגן אברהם  ,)וכן בוידוי של יום הכפורים מקדימין עולה לחטאת(פרשת עולה ואחר כך פרשת חטאת 

ע לומר קודם פרשת עולה "נשאלתי למה כתב הטור והרב בית יוסף בשו :ל"וז )ח"סק' א' ח סי"או(ל "ז
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ש "תזריע עי' י פר"י דזבחים דחטאת קודם לעולה וכן כתב רש"והלא קיימא לן פ, חר כך פרשת חטאתוא

 .ש לפי דרכו"ש מ"יעו, ם"ברא

ד באופן "ל בס"נל "המגן אברהם זכבודו של אחר נטילת רשות מוהנה כמה וכמה טעמים לתורה ו

מכל , ימא לן דחטאת קודם לעולהדאף דקי )ב"ע' דף צזבחים ( בשחיטת קדשיםל "ובהקדים מאמרם ז אחר

עוד , מקום בחג הסוכות הקריבו פרי החג שהן עולות קודם לחטאות מדכתיב בהו כמשפט וכמשפטם

כנגד שבעים  ,אלעזר הני שבעים פרים כנגד מי רבי אמר :ת"וז) ב"ה ע"סוכה דף נ( 'ל בגמ"נקדים מאמרם ז

 - א"ע ט"ג דף רנ"ח- ' הקזהר ב ה"וכ, פינחס' י שלהי פררבנו בחי - ת שרי השבעים אומו כלומר כנגד( 'וכואומות 

אמר רבי  ,)שלא יקטרגו על ישראל' פי, 'וגו פרים אלין אינון לקבל שבעים ממנן דשלטו על שבעין עמין שבעים

בזמן שבית המקדש קיים מזבח מכפר  ,ואין יודעין מה שאבדו שאבדויוחנן אוי להם לעובדי כוכבים 

והובא בילקוט רמז ' ח אות ט"כ' כ פיס"פסיקתא דר( ל במדרש"וכן אמרו ז, עליהןעליהן ועכשיו מי מכפר 

אמר רבי פנחס בר חמא שבעים פרים שהיו ישראל מקריבים בחג , והקרבתם עולה אשה :ת"וז )ב"תשפ

בּו בשלוה וכו ֵיׁשְ בּו בשלוה םאחר שאנו מקריבין בעדומ' פי( 'כנגד שבעים אומות ׁשֶ ֵיׁשְ  ן עליהםגיולה קרבנות ׁשֶ

ה "של סוכות ד' מאור ושמש רמזי יום א' ס - , שראלי על לקטרג שרי האומותלידי זה אין פתחון פה  על מן היסורין

כל שבעת ימי המשתה היה בנו של מלך , אמר רבי אלכסנדרי משל למלך שבאת לו שמחה ,)בסכות תשבו

דאמר רבי , תיהן של אומות העולםכך כל שבעת ימי החג ישראל עסוקים בקרבנו', טורח עם האורחים וכו

פינחס כל אותן שבעים פרים שהיו ישראל מקריבין בחג כנגד שבעים אומות שלא יצדה העולם מהן הדא 

 .כ"ע, 'בטוחים אנו בתפלה, 'ואני תפלה, הוא דכתיב תחת אהבתי ישטנוני

כנגד שבעים  מקריבין פרים אנול דבזמן הזה שמקדש חרב ואין "ה מדבריהם ז'הנה זאת תורת העול

וזאת נחמתנו בענינו כי נשלמה , כנגד שבעים פרי החג עומדת )של כל ימות השנה(האומות הרי התפלה 

בּו בשלוה ולא יצירו לישראל ושרי האומות לא יקטרגו על ' פרים' ֵיׁשְ שפתינו ובתפלה אנו בטוחים ׁשֶ

דם לפרשת חטאת שהרי ל לומר פרשת עולה קו"י ז“והשתא ניחא שפיר מה שכתב הטור והב, ישראל

, במקום פרי החג עומדת ובחג הסוכות הרי הקריבו עולות קודם לחטאות )של כל ימות השנה(התפלה 

 .ל נכונים וברורים"י ז"ומעתה דברי הטור והב

', כעולה וכקרבן'ותערב לפניך עתירתנו : ומעתה יובן הדבר כמין חומר כי בתחלה אנו מבקשים 

לפני אדון כל ותערב לפניו תפלתנו כהקרבת קרבן עולה וקרבן חטאת בפועל היינו שיהיו אמרינו לרצון 

שהרי עתה בגלות ', סדר העבודה'אבל מכל מקום עדיין חסרה , שפתינו' פרים'וכמאמר הנביא ונשלמה 

: וזהו שאנו מבקשים, אנו מקדימים פרשת עולה לפרשת חטאת על אף שהכתוב לא הקדימה אלא למקראה

ושם נעבדך ביראה כימי עולם , לירושלים' וסדר העבודה'ב שכינתך לציון עירך הש 'וכואנא רחום 

ב השכינה לציון אזי גם סדר העבודה יוחזר למקומה ובכל ימות השנה כשתשיל "ר, וכשנים קדמוניות

 . יקריבו חטאות קודם לעולות כימי עולם וכשנים קדמוניות

 

עינינו תראינה  .וישראל אל נוה איתן .ים לעבודתןלוים לשירן וכהנ .ל עליון דברים להויתן"ישובב א

רצון  לע יעלו .ובנות יהודה בשלוותן .וארמון על משפטו היכל ודביר על מכונתן .ירושלים גנת ביתן

ן שלהי "רמב(תן עולם וכשנים כקדמו מנחת יהודה כימי י"יוערבה ל. מזבחו תמידין כסדרן ומוספין כהלכתן

 ).בחקותי פרשת
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~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~  

  למתן תורה' אפתיחתא 

  כי לקח טוב נתתי לכם תורתי אל תעזובו

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~  

    

כי לקח טוב  ד"הה ויקחו לי תרומה :ת"וז )'א, ג"ר ל"שמו(ל "אמרו רזת ורבבמדרש 

יש לך אדם שלוקח מקח יש , אל תעזובו המקח שנתתי לכם, נתתי לכם תורתי אל תעזובו

אבל המקח שנתתי לכם יש בו כסף ויש בו זהב , יש בו כסף אין בו זהב, זהב אין בו כסף בו

אבל המקח הזה יש בו שדות , כרמים ולא שדות, יש אדם לוקח שדות אבל לא כרמים', וכו

אבל משכר הסרסור , יש לך אדם לוקח מקח ובני אדם אינן יודעין מהו', ויש בו כרמים וכו

ומשה רה אין אדם יודע מה היא אלא משכר שלקח משה שנאמר כך התו, נתודע מה לקח

ה לישראל נתתי לכם את התורה "כך אמר הקב, 'פניו בדברו אתו וכו' אור'לא ידע כי קרן 

אלא בכל מקום שאתם הולכים , לומר לכם אל תטלוה איני יכול, לפרוש הימנה איני יכול

  .כ"ע, בית אחד עשו לי שאדור בתוכו שנאמר ועשו לי מקדש

   

חדא מה הוסיף בעל  ,ל"בביאור המאמר הנפלא הנל האריכו למעניתם "והמפרשים ז

, תורתי אל תעזובו והלא זה מפורש בקרא, אל תעזובו המקח שנתתי לכםו המדרש באומר

בכל אלא אומרו  יש להתעורר אלעוד , וגם כי לכאורה נראה שאין בו אלא היפוך לשון לבד

 ועשו לי מקדש הכתובראיה מעל זה ומביא , 'וכו שו ליבית אחד ע מקום שאתם הולכים

' ה הק"של' ס' יעוי( 'וכו 'בכל מקום שאתם הולכים'אלא סותר אל מה שקדם לכאורה ש 'וגו

  ).ל"שבועות פרק תורה אור אות ק' מס

  

הוא : ת"וז )ד"ג מי"פ( ל במסכת אבות"בהקדים לבאר מאמרם זד "ן בסונבא אל המכוו

חיבה יתירה נודעת לו שנברא בצלם שנאמר כי  ,שנברא בצלםהיה אומר חביב אדם 

חיבה יתירה נודעת , חביבין ישראל שנקראו בנים למקום .להים עשה את האדם"בצלם א

חביבין ישראל שניתן להם כלי  .להיכם"א י"ילהם שנקראו בנים למקום שנאמר בנים אתם ל

ה הגירסא "כ(' ברא העולםשבו נ'חיבה יתירה נודעת להם שניתן להם כלי חמדה  ,חמדה

שנאמר כי לקח טוב נתתי  )'שבו נברא העולם'תבות ' במשנה שבמשניות וברוב הסידורים נשמטו אלו ג

  .כ"ע, תעזובו לכם תורתי אל

  

 'חיבה יתירה'א זה שלש פעמים 'הא דאמור רבנן בכפיל והקושי במשנה זו מבואר

חיבה בה יש כאן עד שהוא אומר תוספת חימה ו והלא זו היא חיבה וזו היא חיבה יתירה

כי בצלם  ל מפני מה הביאו במשנה את הפסוק"עוד הקשו המפרשים ז, יתירה נודעת להם

להים את "ויברא א הנאמר בפרשת נח ולמה לא הביאו את הפסוק ים עשה את האדםלה"א

 וכן בבבא השניה הביאו את הפסוק, המוקדם הנאמר בפרשת בראשית 'האדם בצלמו וגו
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בני בכורי הנאמר בפרשת ראה ולמה לא הביאו את הפסוק  יכםלה"א י"ם ליבנים את

וכמו כן  ,)ב"ט ע"שבת דף פ' ויעוי, ט"תוספות יו' יעוי( המוקדם הנאמר בפרשת שמות ישראל

 'וגו כי לקח טובל בבבא השלישית מפני מה הביא ממרחק לחמו פסוק "הקשו המפרשים ז

ראה נתתי לפניך היום את החיים ואת  ורהולא הביא פסוק הנאמר בת, הנאמר במשלי

ובו נברא  עוד יש להתעורר והלא הכלי חמדה דסיפא היא היא הכלי חמדה דרישא, הטוב

בבבא בחלוקה השניה  'שבו נברא העולם'תבות ' ואם כן למה הביאה המשנה אלו גהעולם 

  .דחביבין ישראל בבבאולמה לא הביאוה בחלוקה הראשונה  דחיבה יתירה

  

ראה דהחיבה יתירה היא בעצם ההודעה שהודיעו ואמר לו  פירש ל"ם ז"הרמבוהנה 

אמנם , שנקראין בנים ושניתן להם כלי חמדהוכן בזה שהודיע להם , שבראתיך בצלם

והנה שבעים פנים , דמשנתנו בחיבה יתירהל האריכו עוד לבאר מהו הכונה "המפרשים ז

בפרק האשה ' ובהקדים מאמר הגמ, ד"לתורה וכפטיש יפוצץ סלע ואענה אף אני חלקי בס

בזמן שאתם נוהגים מנהג בנים  להיכם"א י"יבנים אתם ל :ת"וז )א"ו ע"קידושין דף ל( נקנית

רבי  ,אתם קרוים בנים אין אתם נוהגים מנהג בנים אין אתם קרוים בנים דברי רבי יהודה

ומר בנים לא וא, שנאמר בנים סכלים המה מאיר אומר בין כך ובין כך אתם קרוים בנים

ואומר והיה במקום אשר יאמר להם לא עמי , ואומר זרע מרעים בנים משחיתים, אמון בם

וכי תימא כי לית בהו הימנותא הוא דמיקרו  ,מאי ואומר', ל חי וכו"אתם יאמר להם בני א

ש ואומר והיה במקום אשר יאמר להם לא "ת, כי פלחי לעבודת כוכבים לא מיקרו בנים, בנים

טל אורות ' ס' יעוי( שובבים' בנים'שובו וכמאמר הנביא . ל חי"יאמר להם בני אעמי אתם 

 ש"במדבר מ' וכן בדרוש ראשון לפר, ש בזה"תולדות מ' ל בדרוש ראשון לפר"להמקובל רבי מאיר פאפיראש ז

  ).ל"משום הרב הגדול רבי אברהם מונסון ז

  

דבכל התלמוד רבי מאיר ורבי דאף  )ב"רמ' ד וסי"קצ' א סי"ח( ל בתשובה"א ז"וכתב הרשב

א הלכה כרבי מאיר דבין כך ובין כך קרוים בנים מכל מקום בה, יהודה הלכה כרבי יהודה

ל בפרשת האזינו בפסוק שחת לו לא בניו "ן ז"הרמב כתבשה מ' ויעוי( כיון דרבי מאיר קראי קא דייק

  ).מומם

  

א "גלי רבינו הרשבו ועפר ואפר אני תחת כפות ר"ף ועד תי"י מאל"ואני הדל באלפ

עוד טעם על שהלכה כרבי מאיר  מרול ל"ד נ"ובס, ה וכמה טעמים לתורהעל כל זה כמ, ל"ז

' ב דף י"ב(שהרי רבי מאיר בשיטת רבו רבי עקיבא אמרה וכדאיתא בפרק השותפין , בזה

להיכם "תניא היה רבי מאיר אומר יש לו לבעל הדין להשיבך ולומר לך אם א :ת"וז )א"ע

וזו שאלה שאל טורנוסרופוס הרשע את רבי  ,'ים הוא מפני מה אינו מפרנסן וכואוהב עני

אמר לו רבי עקיבא , 'להיכם אוהב עניים הוא מפני מה אינו מפרנסן וכו"עקיבא אם א

ואנן קרוין בנים  'אמשול לך משל למה הדבר דומה למלך בשר ודם שכעס על בנו וכו

לו אתם קרוין בנים וקרוין עבדים בזמן שאתם אמר , 'להיכם וכו"א י"ידכתיב בנים אתם ל

עושין רצונו של מקום אתם קרוין בנים ובזמן שאין אתם עושין רצונו של מקום אתם קרוין 
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אמר לו רבי עקיבא הרי הוא אומר הלא  ,עבדים ועכשיו אין אתם עושין רצונו של מקום

 )י מרודים אלא מורדיםאל תקר, עניים מרודים( פרוס לרעב לחמך ועניים מרודים תביא בית

  . אימתי עניים מרודים תביא בית האידנא וקאמר הלא פרוס לרעב לחמך

  

ו מכל מקום "ז ח"דרבי עקיבא סבירא ליה דאף כי לית בהו הימנותא ופלחי לע הא קמן

וגם כי רבי יהודה תלמידו של רבי , לן הלכה כרבי עקיבא מחבירו וקיימא ,נקראים בנים

ואל תשיבני ממה שכתב  ,שהרב והתלמיד חולקין הלכה כדברי הרב ובכל מקום עקיבא הוא

דהא דאין  )ה אלא אמר רבא"א ד"א ע"שבת דף קמ(בחידושיו שלהי פרק תולין  ל"א ז"הרשב

אבל , הלכה כתלמיד במקום הרב היינו דוקא בתלמיד היושב לפני רבו ונחלקו פנים בפנים

עקיבא ורבי יהודה לא נחלקו פנים בפנים והכא הרי רבי , לא כשנחלקו כשני חולקים בעלמא

ל אבל "א ז"דדוקא בבתראי כתב כן הרשב תשובתך בצדך, ולא הוה תלמיד יושב לפני רבו

  .ש ופשוט"יעו, בקמאי אפילו כשנחלקו כשני חולקים בעלמא אין הלכה כתלמיד במקום הרב

  

 'וגותם בנים א דבין לרבי עקיבא ובין לרבי מאיר האי קרא ל"היוצא לנו מכל הנ

ו ובא הכתוב לאשמעינן דאף כי לית בהו "ז ח"משתעי אפילו בבנים משחתים עובדי ע

ורבי עקיבא , בנים חביבין למקום נקראין על כל זהו "הימנותא ופלחי לעבודת כוכבים ח

 ,אתם אפילו שוגגין אתם אפילו מזידין אתם אפילו מוטעין )א"ה ע"ה דף כ"ר( לשיטתו דדריש

' נר ישראל פר' ס' יעוי( ו"ז ח"ואפילו עובדי ע אתם אפילו מזידין ,ים אתםבנ קדרישאף כאן 

  ). ה בנים אתם"ראה ד

לא תתגודדו ולא תשימו קרחה ' ד הפסוק בנים אתם וגו"ובספרי ספר משקלי האותיות פירשנו בזה בס(

יר ובהקדים דרשת ל ניחא שפ"ולהנ, ל מה ענין בנים אתם ללא תתגודדו"ונדחקו המפרשים ז, בין עיניכם למת

פאה -עוד נקדים מה שאמרו בירושלמי , לא תתגודדו לא תעשו אגודות אגודות -ב"ג ע"דף י–ל ביבמות "חז

אמר רבי אבא בר כהנא דורו של דוד כולם צדיקים היו ועל ידי שהיה : ת"וז - חקת' ה ברבות פר"וכ, א"א ה"פ

ז היו ועל ידי שלא היה להן "של אחאב עובדי ע אבל דורו, להן דילטורים היו יוצאים במלחמה והיו נופלים

ל אפילו כשאתם בנים עובדי "ר, להיכם"א י"יוזהו אומרו בנים אתם ל. דילטורין היו יורדין למלחמה ונוצחין

אם לא תעשו אגודות אגודות אלא תהיו כולכם אגודים יחד ומוסכמים באחדות אחוה כאיש אחד בלב , ו"ז ח"ע

  ). ל לא תצטרכו לקרוח קריחה על המתים"ר, בין עיניכם למת אזי לא תשימו קרחה, אחד

   

במשנה הביאוה משום רבי ( ל"מאמר המשנה הנרבי עקיבא ורבי מאיר הן הן מארי והנה 

ורבי עקיבא ורבי מאיר לשיטתיהו  )הביאוה משום רבי מאיר -ט"פרק ל-ובאבות דרבי נתן , עקיבא

ין רצונו של מקום ובין אין עושין רצונו של בין עושל כל ישראל בני מלכים הן "אזלי דס

חביב  ובבא ראשונה, ל אמרוה לתלתא בבי דמשנתנו"ועל יסוד וקוטב המאמר הנ, ו"מקום ח

יבמות דף ( יובן בהקדים מאמרו של רבי אלעזר בפרק הבא על יבמתו 'אדם שנברא בצלם וכו

בראם ויקרא את שמם  כל אדם שאין לו אשה אינו אדם שנאמר זכר ונקבה :ת"וז )א"ג ע"ס

כאומרו ויעשהו  ,כולל איש ואשה 'אדם'כי ( נעשה אדם דא רזא דכר ונוקבא ק"וכן אמרו בזה, אדם

צרור המור ' ס -וכן כתיב ויקרא את שמם אדם  ,איש לזכר אדם לנקבה, כתבנית איש כתפארת אדם לשבת בית
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שב ' ס' יעוי( פריה ורביהמי שעוסק ב אלאאדם  הא קמן כי אין נקרא בשם המעלה ,)מטות' פר

  ).ש בזה"מ' שמעתתא בהקדמה אות נ

  

כי  )א"ח ע"ג דף מ"ח( 'בזהר הק וכבר אמר, שנברא בצלם 'םאד'חביב : ל"וזהו אומרם ז

. והשם המעולה שבכלם הוא אדם, איש, אנוש ,גבר, אדם ,האדם אתקרי בארבע שמות

ה במספרו כמו שעולה שם "ולה מלפי שהוא ע( ודמות כמראה אדם עליוש במרכבת יחזקאל "וכמ

ם "ה במילוי כזה מ"כתב דשם מ' ה הק"והשל, ה אדם כי יקריב"ויקרא ד' צרור המור פר' ס –ה במילואו "הוי

 ,)ה שהוא רחמים"להים זה דין כלול בשם הוי"נמצא בשם אדם נרמז שם א. להים"ו כמנין שם א"א עולה פ"ה

אמר  ,אימתי ,ן דאיהו דחיל חטאה אקרי אדםכל מא )ב"ה ע"ג דף קמ"ח( 'בזהר הק עוד אמר

רבי אלעזר דאית ביה יראה ענוה חסידות כללא דכולא אמר רבי יהודה והא תנינן אדם 

שהרי זיל קרי  שהאדם נברא בצלם להביא ראיה לזה ולא הוצרכו. כ"ע, כללא דדכר ונוקבא

  .להים ברא אתו"להים את האדם בצלמו בצלם א"ויברא אבי רב הוא וכדכתיב 

  

להים עשה "נודעת לו שנברא בצלם שנאמר כי בצלם א 'יתירה'חיבה : והוסיפו ואמרו 

שופך דם האדם באדם דמו ישפך כי בצלם  וארישא דקרא קסמכי דכתיב ביה, את האדם

דהאי קרא משתעי בזה שאינו  )ב"ג ע"יבמות דף ס( 'ל בגמ"ואמרו ז להים עשה את האדם"א

אחרים אומרים גורם לשכינה ופך דמים וממעט הדמות עוסק בפריה ורביה שהוא כאילו ש

שאפילו זה שאינו עוסק בפריה ורביה  חיבה יתירה נודעת לו וזהו אומרם, שתסתלק מישראל

אף הוא עומד בצלם אשר נברא  ו"שהוא כשופך דמים וגורם לשכינה שתסתלק מישראל ח

ומאי  ,אך מיעוט ל"ואמרו רז, אך בצלם יתהלך איש וכמו שאמר נעים זמרות ישראל, בו

וקאמר ' אדם'ולא ' איש'ד דרומז על זה שאינו עוסק בפריה ורביה ונקרא "ל בס"אלא נ, מיעט

להים אשר נברא בו אלא נתמעט קצת "לא איבד מכל וכל את הצלם א' זה האיש'דאף 

  . ו ישראלמה לע"מהקב' חיבה יתירה'וזהו  ,מבחינת הצלם

  

וידוע שאין ישראל , ישראל שנקראו בנים למקוםחביבין : והוסיפו בבבא השניה ואמרו

ולא , ועושין רצונו של מקום אלא כשהם במעלה העליונה אל"ישר מכונים בשם המעלה

בני בכורי  בתורה להביא ראיה לזה שנקראין בנים למקום שהרי פסוק מפורש הוא הוצרכו

אמר בנים אתם נודעת להם שנקראו בנים למקום שנ 'יתירה'חיבה והוסיפו ואמרו , ישראל

בנים נקראין  ו על כל זה"ז ח"ל שאפילו כשהן בנים משחתים עובדי ע"ור, להיכם"א י"יל

ה "מהמקום ב 'חיבה יתירה'וזהו , ל"כנ להיכם"א י"יבנים אתם ל וכדכתיבחביבין למקום 

  .לבני ישראל

  

יובן היטב בהקדים מאמר  חביבין ישראל שניתן להם כלי חמדה: ובבא השלישית

אמר : ת"וז )'בראשית שאילתא א' שאילתות דרב אחאי גאון פר -ג "תשא ל' תנחומא פר(המדרש 

ה לישראל שמרו את השבת שהיא שקולה כנגד כל "אמר להם הקב רבי יהושע בר נחמיה

ג "והלא כל התרי, שהיא שקולה כנגד כל התורה ולכאורה מה נתינת טעם הוא, 'התורה וכו
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ד הכונה דאף בזמן "ל בס"אלא נ, ן שקולין כנגד כל התורהמצות חייבין לקיימן ועל אף שאינ

ה לישראל "שהן בנים משחיתים ואין מקיימין התורה והמצות מכל מקום אומר להם הקב

את שבתתי תשמרו ' אך'וכנרמז בכתוב ( שמרו את השבת שהיא שקולה כנגד כל התורה למיעוט

ל "וכמו שאמרו ז, מוחלין לו ז כדור אנוש"וכל המשמר שבת כהלכתו אפילו עובד ע )'וגו

  .לא חרבה ירושלים אלא בשביל שחללו בה את השבת )ב"ט ע"שבת דף קי( בפרק כל כתבי

  

והיינו , וכלי חמדה הוא התורה, חביבין ישראל שניתן להם כלי חמדה: ל"וזהו אומרם ז

ה חיב והוסיפו ואמרו, חביבותן כשהן עושין רצונו של מקום ומקיימין את התורה והמצות

ל אפילו כשאינן עושין "ור, יתירה נודעת להם שניתן להם כלי חמדה שבו נברא העולם

ומהו , 'שבו נברא העולם'ניתן להם כלי חמדה  מכל מקום, ו"ז ח"רצונו של מקום ופלחי לע

 )זה שבת' ם בגימט"א העול"ו נבר"שב, ורמז נכון לזה( זה שבת שבו נברא העולם ,הזה הכלי חמדה

להים "ויכל א 'פ ויכלו השמים והארץ וגו"בפרשת בראשית עה 'שיך הקהאל וכמו שכתב

כי בלעדי השבת לא היתה העמדה וקיום למעשה  י מלאכתו אשר עשה"ביום השביע

וכל המקיים את השבת כאלו קיים  שקולה שבת כנגד כל התורה ל"והנה אמרו רז, בראשית

ל בפירושו על משלי "א ז"ש הגר"מ' ייעו( ומכיון שכן הרי גם שבת נקראת כלי חמדה, כל התורה

משל למלך  )ח"פי( וכן איתא בפרקי דרבי אליעזר ,)דכלי חמדה לא קאי על התורה אלא על המצות

 'חיבה יתירה'וזהו , 'כך שבת וכו, ולא רצה להנחילו אלא לבנו' כלי חמדה'שהיה לו 

  .ה לבני ישראל"מהקב

  

 ז כדור אנוש מוחלין לו"בד על כל המשמר שבת כהלכתו אפילו עו"והנה אמרו רז

ל שכביכול "ור, כי לקח טוב נתתי לכם ולזה הביאו הפסוק ,)ש בזה"שבת מ' ז ריש הל"ט' יעוי(

וכל המשמר  אמנם נתתי לכם לקח טוב היא המתנה טובה ששמה שבת אומר לישראל

על כל זה אל תסמכו על זה להקל , ז כדור אנוש מחול לו"שבת כהלכתו אפילו עובד ע

משך חכמה ' ס' יעוי( ותשמרו את כל מצותי תורתי אל תעזובו אלא, ירת התורה והמצותבשמ

ושם אלהים ' זה את הפסוק ששת ימים תעשה מעשיך וביום השביעי תשבת וגו ד"עמשפטים שפירש ' פר

  ).ש"יעו', אחרים לא תזכירו וגו

  

' כי לקח טוב' דפסוק זה )ף"ריש אות אל(ד מצאתי כן במדרש אותיות דרבי עקיבא "ובס

ה ִאְמָרִתי "אמר הקב, ף"דבר אחר אל: ת"וז, נאמרה עוד קודם מתן תורה וקאי גם על השבת

שנאמר יערוף כמטר לקחי תזל  ואין ִאְמָרִתי אלא תורה, ופארתי לעמי ִאְמָרִתי, לעמי פארתי

 ומהו, שנאמר כי לקח טוב נתתי לכם תורתי אל תעזובו ואין לקחי אלא תורה, כטל אמרתי

בניי מקח טוב יש ה לישראל ואמר להם "מלמד שבשעת מתן תורה קרא הקב, אל תעזובו

 ,לי בעולם ואני נותן אותה לכם לעד לעולם אם תקבלו את תורתי ותשמרו את מצותי

ע איזהו מקח טוב שאתה נותן לנו אם נשמור את "רבש משיבין ישראל ואומרים לפניו

ע הראינו "משיבין ישראל ואומרים רבש, הבאה ואמר להם זה העולם "משיב הקב, תורתך
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ה ואמר להם זה שבת שהוא אחד מששים של עולם הבא "משיב הקב ,דוגמא של עולם הבא

  .כ"ע, שכולו שבת

  

 ויקחו לי תרומה: ועתה נתנה ראש ונשובה לפרש מאמר המדרש הנצב פתח השער

ל בפרשת כי תשא "י ז"ש רש"ויובן היטב בהקדים מ ,אל תעזובו המקח שנתתי לכם 'וכו

אף על פי שתהיו רדופין בזריזות המלאכה אל תדחה : ל"וז אך את שבתותי תשמורופ "עה

עוד נקדים . כ"ע, כל אכין ורקין מעוטין למעט שבת ממלאכת המשכן, את השבת מפניה

רבי ישמעאל ' להים את יום השביעי וגו"ויברך א: ת"וז ,)'ב, א"ר י"ב( ל במדרש"מאמרם ז

לא , ברכו באור פניו של אדם קדשו באור פניו של אדם', מן וקדשו במן וכואומר ברכו ב

ל "עוד נקדים מאמרם ז, דומה אור פניו של אדם כל ימות השבת כמו שהוא דומה בשבת

להכניס , לדרתםולמה  ',בשבת כתיב לדרתם מאי טעמא וגו: ת"וז )ב"ע' ג דף ש"ח(' בזהר הק

  .'בשעה שקדש היום וגולהיות בתוכן  'לדירתם' בה כלה קדושה

    

כי ד "הה ויקחו לי תרומהל "וזהו אומרם ז, פ האמור לעיל יובן הדבר כמין חומר"וע

ל אף על פי "ור, אל תעזובו המקח שנתתי לכם, לקח טוב נתתי לכם תורתי אל תעזובו

שאול והנה  ,תורתי אל תעזובומכל מקום , שאני מצוה אתכם על הבאת תרומה למשכן

אל תעזובו  לכן פירש, תורתי אל תעזובו אל הצווי על נדבת המשכן מה עניןישאל השואל 

וזהו שמסיים  ,אל תדחה מפניה את השבת שנקראת מקח טוב ל"ור, המקח שנתתי לכם

, 'פניו וגו' אור'ומשה לא ידע כי קרן אלא משכר שלקח משה שנאמר  בעל המדרש ואומר

ן "בעי פניו' עור'ף ולא "באל פניו' אור' כתבוהנה דקדק בעל המדרש ושינה מלשון הכתוב 

אלא לפי שאינו דומה אור פניו של אדם כל ימות השבת כמו , ולמה כן, כדכתיב בקרא

 ,)וישמח משה במתנת חלקון "ן אלפי"ומשה עשה מעייני( פניו' אור'קרן  ובשבת, בשבתדומה שהוא 

 ,לי שאדור בתוכו אלא בכל מקום שאתם הולכים בית אחד עשווזהו שמסיים בעל המדרש 

וזהו שמסיים , לדירתם להכניס בה כלה קדושה, לעשות את השבת לדרתם ל בזהר"ש ז"וכמ

ולא אמר ועשו לי  'שמקד'ועשו לי הנה דייק ואמר , שנאמר ועשו לי מקדשבעל המדרש 

 ,י בית קדושה"ועשו לשמ, ועשו לי מקדש: ל"י ז"וזהו שפירש רש ,)'ח הק"אוה' יעוי(משכן 

  . בה הכלה הקדושה בשעה שקדש היוםלהכניס 

  

שרצה לחדש חידוש נפלא והוא דכל  ל"ר מגור בעל פני מנחם ז"וראה ראיתי להאדמו

והלואי ולא  מיותר באמת כונתם היה לומר שהוא' יתירה' ל בלשונם לשון"היכא דנקטו חז

ן הכתוב שאני כהנים הואיל וריבה בה )ב"א ע"קידושין דף כ( 'ל בגמ"כמו שאמרו ז, היה כן

והיינו שקודם מעשה העגל היתה העבודה בבכורות אלא שעל ידי שחטאו , 'מצוות יתירות'

והלואי ולא חטאו בעגל והעבודה היה נשאר , בעגל נכנסו הכהנים לעבודה תחת הבכורות

 'נשמה יתירה' )א"ז ע"ביצה דף ט( 'בגמ ל"וכן על דרך זה רצה לפרש מה שאמרו ז, בבכורות

היינו רוחב לב לאכול , נשמה יתירהל "י ז"ופירש רש, ם ערב שבתה באד"נותן הקב

והיינו כי אדם הראשון לפני החטא היה נעלה אף מהמלאכים שהיה מיסב בגן עדן , ולשתות
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 )ב"ט ע"סנהדרין דף נ(' והמלאכים שמשו אותו והיו צולין לו בשר ומצננין לו יין כדאיתא בגמ

ואך בעקבות החטא נגזר עליו גזירת , ון האכילהולא היה צריך כלל לתיקון הפת או לתיק

והלואי ולא חטא ולא היה צריך בשבת , לתקן את אשר עיות בזעת אפיך תאכל לחם

 מחידושו הנפלא וזה ל"בעל פני מנחם זאמנם לבסוף חזר בו . לתיקון המאכל' נשמה יתירה'

חיבה לפרש ובאלו ודאי אי אפשר  מפני החיבה יתירה שנשנה במשנתנו זה שלש פעמים

  .הכונה שהוא מיותר יתירה

  

שכבר פירש כן  )ג"אות ר( ל בספרו אגרא דפרקא"והנה מצאתי לבעל בני יששכר ז

באשה יותר ' בינה יתירה'ה "מלמד שנתן הקב ,את הצלע י"יל על הפסוק ויבן "במאמרם ז

ל שכל "נועל פי דברינו ה, ש"יעו מיותר היינו שהוא' יתירה' ל הכונה"ופירש הוא ז, מבאיש

השלש בבות של החיבה יתירה במשנתנו משתעי בזמן שישראל אין עושין רצונו של מקום 

חיבה ' ו הרי מה מאד נמרצו אמרי יושר של רבי עקיבא ורבי מאיר בדקדוק בלשונם"ח

לחיבה  והלואי והיו עושין רצונו של מקום ולא היו צריכין להגיע מיותר היינו שהוא' יתירה

ואין בה שום פקפוק מאד  נכונה וברורהל "הנ ל"בעל פני מנחם ז ושו שלומעתה חיד, יתירה

  .ל"ואדרבא ממשנתנו יש ראיה וסמך גדול לחידושו הנ, כלל

  

אהבת עולם אהבתנו  מה שתקנו אנשי כנסת הגדולה בתפלת יוצר ד"ל לפרש בס"וכן נ

 תבתלא נכתב  ולכאורה מה היה חסר אלו, חמלת עלינו' ויתירה'חמלה גדולה  ,להינו"א י"י

ל אהבת עולם ואהבה רבה אהבתנו קאי על זמן שישראל "ד הנ"אלא הכונה ע, ויתירה

חמלה גדולה ו אזי "ואילו בזמן שישראל אין עושין רצונו של מקום ח, עושין רצונו של מקום

נודעת להם שנקראין בנים חביבים למקום ' חיבה יתירה' ל"ש ז"וכמ חמלת עלינו' ויתירה'

 -ז"ט, א-ל בפירושו על שיר השירים "א ז"וכעין זה כתב הגר( ן עושין רצונו של מקוםאפילו כשאי

חמלת עלינו היינו אחר ' ויתירה'חמלה גדולה , היינו כשניתנה התורה בסיני' אהבת עולם אהבתנו וכו: ל"וז

  ).ש"יעו, חטא העגל

   

כי אף שלוחות  )ק"ל ועוד ס"אמרי אמת משום אביו השפת אמת ז' מובא בס(ק "והנה איתא בס

אמנם פסוקי השבת נשארו בלוחות ולא פרחו , הראשונות נשתברו ואותיות פורחות באויר

ושני  פירש בזה מה שתקנו אנשי כנסת הגדולה בתפלת שחרית ל"והאמרי אמת ז, באויר

תורה  ק כי לעתיד לבא"והנה ידוע מס, לוחות אבנים הוריד בידו וכתוב בהם שמירת שבת

 ונזכה לאותן אותיות שהיו בלוחות הראשונות כמו שהיה במתן תורהתצא מאתי ' חדשה'

אין ישראל נגאלין אלא  )ג"ר פ"ויק( ל"ואמרו רז ,)ש בזה"מגלה עמוקות על פורים מ' ס' יעוי(

ויהי רצון שבזכות שמירת השבת כהלכתו , בזכות השבת שנאמר בשובה ונחת תושעון

  .א"נזכה לגאולת אחישנה בב
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~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~  

  תורהה קבלתל' בפתיחתא 

  אין דברי תורה מתקיימין 

  אלא במי שמשים עצמו כמי שאינו

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~  

  

 ואיןה רמ ומעלה עליונה מדה היא והשפלות הענוה כי עניןה' ומפורסם' הדבר' ידוע'

 הר על שכינתו והשרה וגבעות הרים כל שהניח ה"הקב מן ולמד וצא ,ההימנ גדולה מדה לך

ואת פ "עה )א"ע' דף ה( ק דסוטה"בפל "וכן דרשו חז ,)ענוה 'יבגכ "עהסיני ( שבהרים הנמוך סיני

ונרמז ( ו ונעשה מרכבה לשכינהאצל ומרכין שכינתשכביכול  ,את דכא אני ,דכא ושפל רוח

יקר ראתה עיננו גודל  הן כלו ,)ת עניו כי העניו הוא מרכבה לשכינה"עליו ר'נצב 'י "י'והנה 'בכתוב 

 מקום כל )א"א ע"מגילה דף ל( כאשר חכמים יגידו העולה למעלה ראש היאמדת הענוה 

מאד מאד א 'ואמרי רבנן בכפיל, ענותנותו מוצא אתה שם ה"הקב של גדולתו מוצא שאתה

 לפני רוח נמוכי גדולים כמה אמרהוה  סגיא ןתענווד לוי בן יהושע ורבי ,חהוי שפל רו

 מנחה שכר מנחה, בידו עולה שכר עולה מקריב אדם קיים המקדש שבית בשעהש, ה"הקב

ולא עוד , 'וכו הקרבנות כל הקריב כאילו הכתוב עליו מעלה שפלה שדעתוי מ אבל ,בידו

 אלא מתקיים העולם אין )א"ט ע"חולין דף פ( בהואבי ר ואמר ,'וכו נמאסת אלא שאין תפלתו

ין אין דברי תורה מתקיימ )ב"ע א"דף כ סוטה(אמר  חנןרבי יוו, שאינו כמי עצמו שמשים במי

  .שנאמר והחכמה מאין תמצא אלא במי שמשים עצמו כמי שאינו

  

 ה לישראל חושקני"אמר להם הקב :ת"וז )חולין שם( באגדהל "אמרו חזשחיטת חולין וב

גדולה  נתתי ,שאני משפיע לכם גדולה אתם ממעטין עצמכם לפני שאפילו בשעה בכם

אמר ואנכי  ,לדוד .ונחנו מה ואמר ,למשה ואהרן .פרואנכי עפר וא אמר לפני לאברהם

 במשה מצינו וכן ,'וגו קטנתי מכל החסדיםה "אמר יעקב אבינו ע וכן .איש ולא תולעת

ר ָעְצמוּ  שבחיו אשר יםהל"הא איש ּפֵ  והאיש נאמרש הענוה במדת אלא נשתבח ולא ִמּסַ

והעתיר  ליכנס לארץ וכשביקש משה, וענ אלא נאמר לא חסיד חכם ,'וגו דמא ענו משה

ר זרבי אלע וכמו שאמר הטובים ול לתלות במעשייכו היהש יפל עף או תפלות "והפציר תקט

 'ית אומרווכ, ינורב גדול במעשים טובים יותר ממשה שאין לך )ב"ב ע"דף ל( בברכות

במשה , משהשאינו  יפל בעבדי אף על "ודרשו רז ,ומדוע לא יראתם לדבר בעבדי במשה

המקום  משה מאת קשיבמכל מקום לא  ,הוא משהשהוא עבדי ו כןשל וכ ,אפילו אינו עבדי

ישראל  ועתהודורשי רשומות אמרו , כמי שאינו הגוןמצד החנינה נם אלא מתנת חה "ב

  . הענוה מדתשהוא ' מה'שואל ממך  ל"ר, מךעשואל מלהיך "א י"י 'מה'

  

 לשבח הענוה במדת שנאמר מה כל כי יגידואשר חכמים  הארץ בכל זאת מודעת וגם

 לב גבה שהוא מי כל )ב"ע' דף ד( ק דסוטה"בפ ל"ז שאמרו כמוו, לגנאי הגאוה במדת נאמר

 רוח ראוי לגדעו כאשרה ואין עפרוהרבי אלעזר אמר כל אדם שיש בו גסות ו, תועבה קרוי
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 ו"פסחים דף ס( רברב יהודה אמר  אמרו, ועוד שם הרבה דברים, ננער ושכינה מיללת עליו

אם נביא הוא נבואתו מסתלקת  ,כל המתיהר אם חכם הוא חכמתו מסתלקת ממנו )ב"ע

 שירדוו( לעולםוחימה  אףמביא  גיס דעתוכל המ )א"ע' תענית דף ח(ואמר רבי אמי , ממנו

 ,)'ב', ר ח"שמו' יעוי, יואש'פרעה 'נבוכדנצר 'חירם 'י נוטריקון "חנפ, וחנפי לב ישימו אףנתנו סימן ת רשומו

בן דוד בא עד שיכלו גסי הרוח  אין )א"ח ע"סנהדרין דף צ(אמר זעירי אמר רבי חנינא ו

 מהוכ ,נימוס קילוסים היא שכל המתגאה נידון באש )'ו', ר ז"ויק(לוי רבי ר מאו ,מישראל

 בתוך אתם השוכן וכביכול ,עשה גאות כי ואדם יםקאל בעיני יהיר גבר ומתועב מאוס

 מאן האי )ב"ז ע"סוטה דף מ( מרי רב ואמר, בעולם לדור יכולין והוא אני אין אומר טמאותם

ל הטעם שאסרה התורה "וכבר כתבו הקדמונים ז, מיקבל לא ביתיה אאינשי אפילו דיהיר

כל אדם שיש בו ל "ואמרו ז, הקרבת שאור וחמץ על גבי המזבח מפני שהן מורין על גאוה

  .עבודה זרה גסות הרוח כאילו עובד

   

 האמנם דכתיב מאי י"אר :ת"וז )א"ע ט"פ דף חולין( הדם כסוי פרק בשלהי איתא והנה

 עצמו ישים הזה בעולם אדם של אומנותו מה, אדם בני תשפטו מישרים תדברון צדק אלם

 לומר תלמוד, דעתו יגיס יכול, תדברון צדק לומר תלמוד, תורה לדברי אף יכול ,כאלם

  .כ"ע, אדם בני תשפטו מישרים

 

 ,כאלם עצמו ישים תורה לדברי אף יכול ל'שוא שנעשה י"אר על תמהו כן ראו רבים

 התורה בשביל אלאו נברא לאהעליונים והתחתונים גם יחד  כולה הבריאה כל והלא

 לומר דעת על יעלה והיך, כתובים הרבה וכיוצא 'וגו ולילה יומם בריתי לא אם וכדכתיב

 זאת על והלא ,'דעתו יגיס יכול' אומרועל  ימהת וביותר, תורה בדברי כאלם עצמו ישים

 לאמר יצחק רבי של דעתו על עלתה יךאה זה מאמרו מצוא לעת עליו חסיד כל א'יתפל

 וכיוצא אוכל לא אותו לבב ורחב עינים גבה הכתוב דבר מלא מקרא והלא הזה כדבר

 יצחק רבי קיהשב וכי ,בעולם לדור יכולין והוא אני אין ,אומרת מה ושכינה, כתובים הרבה

 עד לב גבה כל י"י תועבת דכתיב מאי בעיניו זוטר ומי לשאול יש עוד ,אתמהא ,לחסידותיה

 לגגס דאסור אדם בני תשפטו ם"מישרי מפסוק דרש דרך לחמו ממרחק להביא שהוזקק

  .אתמהא, דעתו

  

 שפתותיך תטפנה נפת :ת"וז) ובילקוט ד"פ ר"יש( המדרש דברי בהקדים ד"בס ד"והנלע

 א"ד ,דופי שום בו יהא שלא ככלה צנוע שיהא צריך ברבים תורה דברי שאומר מי כל כלה

 אל נבא ובזה. כ"ע, נפה פני על שצפה כסלת שומעיהן על ערבין דבריו שיהיו צריך

 יעשהאדם כי ה לומר מעולם יצחק רבי של דעתו על עלתה שלא ודאי דזה ד"בס הביאור

 וכדכתיב תורה לעמל אלא נברא לא עצמו כל רישה, תורה בדברי פיו יפתח לא כאלם עצמו

 יצחק רבי כונת אלא ,)ב"ע ט"צ דף סנהדרין( בחלק כדאיתא מפיך הזה התורה ספר ימוש לא

 וימנע כאלם עצמו ישים תורה לדברי אף יכול דקאמר וזהו ,לרבים התורה לימוד לענין הוא

 בירושלמי ש"מוכ שכר עליו נטל כי וידום בדד ישב בנפשו ויקיים לרבים תורה מללמד עצמו
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 קאמר לזה ,חכמה צנועים ואת שנאמר מחכים בצנעא בתורה היגע כל )א"ה ה"פ( ברכות

 וכמו, מנההי פטריל רשות לו ואין לאחרים ללמדה שחייב היינוו תדברון צדק לומר תלמוד

 ללמדה נוצרת לכך כי' לעצמך' טובה תחזיק אל ה"הרב תורה למדת אם באבות ל"ז שאמרו

  .לאחרים ללמדהדהיינו , יתירא ן"נו ן"תדברו דא ועל ,ריםלאח

  

 ידי על שמא יחוש אולי ל"ור, דעתו יגיסשמא  פירושו, דעתו יגיס יכול :לשאול והוסיף

 בשפתותיו חן הוצק אם וביחוד, דעתו ויגיס ו"ח יצרו ברשת וילכד יכשל לרבים תורה דלימו

 ואמור לרבים תורה מללמד עצמו לפטור הטענ לו יש זה ומחמת ,שומעיהן על ערבין ודבריו

 בין היושב הצורר הצר הוא ר'צ במקום עצמי ולהכניס לאחרים להועיל ללמד לי מה יאמר

 תלמוד קאמר לזה ,מזה גדול דופי לך ואין ו"ח עליו דעתו יגיס כי ב'וכזבו ב'כאור הגדרים

 ואדרבה ,ו לרועץל יהיה לא זה שדבר ומבטיח הכתוב ל"ר, אדם בני תשפטו מישרים רלומ

 שאמרו וכמו, בנפשו ענוה קנין ויקנה יותר דעתו ישפיל עוד לרבים תורה לימוד ידי על

 ששורה זוכה ברבים תורה שמלמד מי שכל ללמדך יודן רבי אמר )'ט ,א"פ ר"יש( במדרש

 על אלא שכינתו משרה ה"הקב אין )א"ע ח"ל דף נדרים( 'בגמ ל"זר ואמרו, הקדש רוח עליו

  .הענוה למדת זוכה לרבים תורה לימוד ידי דעל קמן הא ,ממשה וכולן ועניו' וכו גבור

  

 רב אמר :ת"וז )א"ע' ה דף סוטה( אהמקנ בפרק 'מהג מאמר בזה לפרש נראה ד"ובס

 הונא רב אמר ,בשמינית משמונה אחד בו שיהא צריך חכם תלמיד רב אמר אשי בר חייא

 דבר מלא מקרא והרי חדא להבין ויש ,אלשבולת כסאסא ליה ומעטרא יהושע דרב בריה

משמיה בבי מדרשא ומתאמרא ( 'בו שיהא צריך' רב אומר והיך לב גבה כל י"י תועבת הכתוב

, אשר עשית את עבדך 'וגואמר קטנתי מכל החסדים שה "יעקב אבינו עמצינו בכי ל הכונה "א ז"דהגר

כבר ראינו חסידים גדולים שנענשו על ו ,ולא בזכות אבותיו עצמוזכות ב אןתל 'מאתו יתשקיבל  יםוהחסד

- לא נקרא ספרו על שמו מפני שהחזיק טובה לעצמול "אמרו חזנחמיה בן חכליה  ,שהחזיקו טובה לעצמם

חזקיה שתלה בזכות עצמו תלו לו בזכות  -ב"ע' דף י–בברכות  ל"אמרו זוכן חזקיה  ,-ב"ע ג"צדף סנהדרין 

לך שאינו אסור אלא ר מולאלא בא הכתוב  ,בזכותויעקב  אןתלאיך ואם כן ה ,ון עשהוגאלמא שלא כ ,אחרים

וכן  ',ושאמר זכר נא את אשר התהלכתי לפניך וג כגון חזקיה בתפלתו עשה לי בזכותי מבקששלהבא והיינו כ

זכות לתלות במותר ' אבל לשעבר היינו החסדים שכבר קיבל מאתו ית, י לטובההל"זכרה לי אנחמיה שאמר 

הוא ' דים וגוכי פסוק קטנתי מכל החסל "ר ,נה שבשמיניתושמ שיהא בומותר  כםחלמיד תהרמז וזהו  ,עצמו

 יחלוק וכי תו ,)עצמוזכות לתלות בובזה מותר לו וישלח  שתפרהוא  בתורה פרשה השמיניתבפסוק השמיני 

 שאמרו וכמו, והמיאוס ההרחקה בתכלית הגאוה מדת שהרחיקו דלעיל תנאי הני כל על רב

אלו היה נותן בה  ז במאמרו'ברמהטמינה ובר קפרא ( לא דהוא כל ואפילו מקצתה ולא מינה לא ל"ז

וקורטוב הוא אחד משמונה , אין אדם יכול לעמוד מפני ריחה -המרמז על גבהות הלב–קורטוב של דבש 

בחסיד אחד שהלך בדרך ונזדמן שהלך עמו אליהו הנביא ל "זוכמעשה שהובא בדבריהם  -, בשמינית כידוע

יותר ממה שהרגיש של גס רוח זה מנע עצמו מהריח ריחו הרע ט "אליהו זלוגס רוח וראה אדם רשע  ט"זל

 משמונה אחד בו שיהא צריך אלא כי לא ואומר חולק רבאלו ו ,)בעוברו על סרחון נבילה

 באומרו הונא רב כונת מהו להבין צריך עוד, הכי בלאו ליה סגי דלא ומשמע בשמינית
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  .ללמדנו בא ומה שבולתאל כסאסא ליה ומעטרא

  

 המוכיח בן משה ר"מוהר להמוכיח( משה דרך בספר שכתב נקדים מה המכוון אל ולבא

נחל שורק  בספרו ל"ז א"החיד הביאה ,תהלים על החיים ארץ' סהוא בכן ו. ד"יא יום כהנ מאיר ר"מוהר

 בחר למה ל"ז י"האר בכתבי איתא :ל"וז )מומש' ט דרוש סוף דוד אהבתבהפטרת בחקתי ובספרו 

 יםהל"א שם ל"לישרא ל"א שם לנבראיו חלק השמות כל כי, ה"הוי שם דוקא לעצמו ה"הקב

אלקי , ל"וביעקב כתיב ויקרא לו א ',וגו הוא שמי ה"הויאני וכדכתיב ( לעצמו בחר ה"הוי ושם למשה

ת ריש "ך עה"ש' יעוי( ענוה על מורה שהוא מפני ,)ים לפרעהלה"ראה נתתיך אובמשה כתיב , ישראל

 ה"הוי שם כיצד ,)ש בזה"ה מ"ה אשר אהי"ה ויאמר אהי"שמות ד' קדושת לוי פר' ס' ויעוי, צו' פר

' ח פעמים 'ג', ז הוא קטן במספר ז"ט הוא 'ח פעמים 'ב', ח הוא קטן ובמספר ו"כ גימטריא

 שהוא' י הוא קטן במספרו ד"ס הוא 'ח פעמים' ח עד' וכו' כו' ד במספר קטן הוא ו"הוא כ

 מוצא אתה שם ה"הקב של גדולתו מוצא שאתה מקום שבכל הסוד וזה ',א קטן ספרבמ

 ישאר שלא כביכול עצמו מקטין הוא ה"הוי השם על מוסיף שאתה פעם בכל כי ,ענותנותו

 יםהל"א בשם ולא ל"א בשם לא ל"ר( אחר שם בשום כמוהו יחידות שאין אלקינו הוא דאח עד אלא

שיסד הפייט במוסף ראש  וזהו הסוד ).ה"ן על מדת ענוה כמו שם הוימורה גם כ י"שד שםרי שה, ל"הנ

ואז מראה שאין , אחד ענוה עד שמורה על מדת כן תהלתו, שמו -ה"הוי 'גי-  י"הודאהשנה 

 יםהל"ל או א"כמו שם א מבלעדיו ולא נתן לאחר ואין בלתווזו  ,בלתו כי הוא אחד ואין שני

 עוד. )והוא הקטן במספרו מכל שאר השמות ,'א"הא'ו הוא שם "כב השם ה"ע הגדול הוא שםתמצא בשם כן ו(

 במספר ן"ב הוא ה"הוי פעמים 'ב ,'ח קטן במספר ו"כ הוא ה"הוי השם אחר בדרך ילראה נ

 שהוא' י קטן במספר והוא יצחק גימטריא ח"ר הוא ה"הוי פעמים' ח עד ,'וכו' כו' ז קטן

 מקום בכל תמצא שמונה עוד צרף ה"הוי לכל אחר בדרך לי נראה ועוד .'א קטן במספר

 ד"ל הרי שמונה עוד תצרף ',ח הוא קטן במספר ו"כ הוא ה"הוי שם כיצד ,ענותנותו גדולתו

 ב"פ הרי ד"ע אל 'ח השמיני הפעם תצרף עד, 'וכו' כו ד"ל אל' ח תצרף ,'ז קטן במספר והוא

 במנין יותר השם שתחשוב פעם בכל ,שבשמינית שמיני הסוד וזהו ',א קטן במספר והוא

 .ל"עכ ,כלל גאוה לידי יבא לא בזה יזהר חכם תלמיד ואם ,עצמו שמקטין ענוה מדת תלמד

 א"כפיל בשמיה את דאינון נהמי דבתריסר טעמי לן יגלה :ל"ז י"האר שיסד מה בזה פירש ח"מהרי בלקוטיו(

 רך רמזבד זהד "ע פירשנו האותיות משקלי ספר ובספרי - קלישא מיקלש כופלו שאתה כמה כל והיינו ,א"וקליש

 הוו פסוקים ה"ושמונ ם"ושמוני מאות ה"ושמונ אלפים ת"שמונ :ת"וז -א"ע' ל דף- קידושיןב ל"ז מאמרם

 וכן, ש בזה"במפרשים מ' יעוי, ה"שמונ הימים דברי ממנו חסר, ה"שמונ תהלים עליו תרי ,תורה ספר פסוקי

 ו"וא אומרים שהיוה שבתור האותיות כל סופריםו שהי םסופרי ראשונים נקראו לפיכך :מיניה דלעיל 'הגמ מאמר

 מיערר חזי יכרסמנה, םפסוקי של והתגלח ,תיבות של חציין דרש דרש, תורהר ספ של אותיות של חציין דגחון

              ).דפסוקים חציו עון יכפר רחום והוא, םתהלי של חציין דיער ן"עי

  

' נכפיל טוא שהרי כשוה ,ולהתגדר בו ל"ז הםבזה לחקור בדברילנו  והניח מקוםהנה ו

' י פעמים ח"וכן הוא כשנכפיל ח', טעולה  הואק "ב ובמ"עולים במנין ע הם הרי' פעמים ח

ואם כן האיך הוא ', ט' לעולם בכפולות של ט על זה הדרךוכן ' ט ק הוא"ד ובמ"קמ הוא
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בכפולות של  והלא כביכול עצמו מקטין הוא ה"הוי השם על מוסיף שאתה פעם בכלאומר 

 ומאמרהקשה על  ל"ט ז"ומרן אור שבעת הימים הבעש, מגדיל עצמועולה והרי הוא ' ט' ט

 מלך י"ימקרא מלא דבר הכתוב  הלאו )דגל מחנה אפרים בדרוש לפורים' מובא בס( של רבי יוחנן

יש וכן  ,)ש בזה"א מגילה שם מ"מהרש' יעוי( והיכן מצינו ענותנותו בהני קראי ,'וגו לבש גאות

בהני  היכן מצינו ענותנותו, 'וגו כי גאה גאה י"יאשירה ל ביהכתיב דבשירת הים לשאול 

  .יקרא

וגם את הגוי אשר יעבודו דן : ת"וז )ט"י ,ד"ר מ"ב(בהקדים מאמר המדרש  ד"ל בס"ונ 

ה לאברהם אבינו שהוא "יוסי בר זמרא בשתי אותיות הללו הבטיח הקב ביא בשם ר"ר אנכי

ושאם יעשו תשובה גואלן בשבעים ושתים  )גאולה זמנית שיש אחריה גלות' יפ(גואל את בניו 

מר דא ,)ב"ע' ת בגי"בעמלק ר' י"יל'מלחמה 'ונרמז בפסוק  ,אחריה גלות מית שאיןלגאולה עו' פי( אותיות

אתה מוצא שבעים ושתים  מוראים גדוליםעד  מלבא לקחת לו גוי מקרב גוייודן  ביר

אמור לו צא מהם גוי שני  ,מר לך אדם שבעים וחמשה הםואם יא ,ה"אותיות של הקב

ל מן גוי הראשון אינו מן המנין מפני "ידי משה שם שכתב כי גם אות גימ' בפי' יעוי( שאינו מן המנין

וגם את הגוי אשר יעבדו דן אנכי : ד דגם באלו שני פסוקים"ל בס"ונ, ל מורה על גאוה כמובא להלן"שאות גימ

ואם יאמר לך אדם שבעים , ה"של הקבאתה מוצא שבעים ושתים אותיות  בשיבה טובה עד' ברכש גדול וגו' וגו

מפני שהן מורין על  מן המנין ןשאינ, דול'ג, וי'הג, ם'וג: ן שבהן ואלו הן"גמי' גאמור לו צא מהם  ,וחמשה הם

  .)ל"גאוה כנ

ב "ע בן המפורש הוא השם הגדולשם כי  )ב"א ע"ב דף נ"ח( 'בזהר הק הנה מבוארו 

ויבא 'ויסע 'ו "ואאות פסוקי דסמיכי המתחילים ב' מג המצורפים )ב"ע 'גיבד "הנקרא חס(תבות 

איתא הנה ו ,)ו"י וה"ה אנ"א ד"ה ע"י סוכה דף מ"רש' יעוי(זה נקרע הים לישראל  שםעל ידי ויט ו'

ות ואתחנן מגלה עמוק' וס, ט"כ' ב סי"ל מאמר אם כל חי ח"ע מפאנו ז"עשרה מאמרות להרמ' ס(ק "בס

ולא  א"א בית"כל אותיות האלפ פסוקים' דיש באלו ג )ל"ידי משה על המדרש הנ' ופי, ט"אופן קע

גבה עינים  עליו נאמר וההולך בגאוה גאוה'ל מפני שהוא מורה על "נעלם רק אות גימ

זה תמצא  ומטעם( ,לםה אין אני והוא יכולין לדור בעו"אמר הקב אוכל ורחב לבב אותו לא

המתיהר חכמתו מסתלקת  כלכי  ,ל שאין בו"לבד מן הגימ א"בית א"פאלהיש בו כל אותיות ארון בפרשת ה

, ל מורה על גאוה משני פנים"ד דאות גימ"ל בס"ונ( )........................)ב"ו ע"סדף  -פסחים כדאיתא בממנו 

אותיות ' או ג' לואם הם בא במ"א בית"כל אותיות האלפכי ' והב, ל"גאוה התחלתה באות גימ'כי תבת ' הא

  .)אותיות' ל במלואו הוא ד"ואלו אות גימ, א וכן כולם"ף או ה"כגון אל

אמר רבי חנינא יש לך שהוא נאה : ת"וז )ג"צ' ט מז"שוח( ל במדרש"והנה אמרו ז 

מלך  י"ישנאמר  ה הוא נאה ללבושו ולבושו נאה לו"אבל הקב ,ללבושו ולבושו אין נאה לו

 גאות לבש זה מלך י"יאחד במלחמת הים שנאמר  ,ה"בושין לבש הקבשבעה ל ,גאות לבש

בזה  ל"קשו המפרשים זכבר נתו .'וכו כי גאה גאה י"יכנגד מלחמת הים שנאמר אשירה ל

 ,ה"וכי יש עניו גדול מן הקב ,וענותך תרבני פ"עה )'ד, א"ר מ"שמו( במדרש ל"אמרו זוהלא 

כביכול כמוסיף גאוה  מלך גאות לבש י"י שנאמר' וכוהוא נאה ללבושו ומר הוא א האיךו

   . ו בפמליא של מעלה"ח

 מצינו והנה :ל"וז )תזריע' פר הליקוטים' ס( ל"ז י"האררבנו  דברי נקדים המכוון אל ולבא



  ו   חיה   שבועות נפש

 

 מלבוש בערך היא שהגאוה לבש גאות מלך י"י כתיב שכן הגאוה שונא ת"השי שאפילו

 כל ל"ז שאמרו כמו, פושטו ומיד כףותעל הבריות  לאיים הגאוה לובש שבמלכותו אצלו

 כמו המלבוש 'לבש'ולזה אמר ( 'כו ענותנותו מוצא אתה שם' ית גדולתו מוצא שאתה מקום

עצמה אבל הגאוה , לרואה 'גאות'אלא  ,םשהיא הגאוה בעצ 'גאוה'ולא אמר  'גאות'אמר  כןו, ממנו שהוא חוץ

 ערמת בטנך :ת"וז )תתקצב רמז ש"שהט ילקו( שהמדר מאמר נקדים עוד ).'אצלו ית היא שנואה

 והשבולת וארוכים רחבים ועליה ארוך והקנה שלה ועולה מתמרת הזו השבולת מה, חטים

 הגורן הרי השבולת להם אמרה ,השדה נזרעה בשבילי ואומרת מתגאה והקנה הקנים בראש

 את וזורק לאור הקש את מכניסין הגורן באת, ההשד נזרעה מי בשביל מפייסין והכל בא

 שבולת: איתא שירה בפרק( כ"ע, ומנשקן נוטלן העובר וכל לאוצר החטים את ומכניס לרוח המוץ

 חלק– ל"ז מבעלזא' שלו שר רב ר"אדמו מרן ק"לכ ש"מהר' ס 'ויעוי, י"י קראתיך' ממעמקים' אומרת חטים

  ).בזה ש"מ -אומרת חטים שבולת ה"ד בשבט ו"ט מועדים

 ,'וכו ה"מקום שאתה מוצא גדולתו של הקבכל  :רבי יוחנן שאמרכונת ד "ל בס"נ וזה 

 שםהוא  ה"של הקב 'גדולתו'מקום שאתה מוצא כל  ל"רו, הוא בחינת חסד כידוע' גדולה'

 ואם כן האיך והרי הוא מגדיל עצמו 'ט ק הוא"ובמכמנין חסד ב "עולה במנין עהגדול שהוא 

 אתהב "ע שםל ב"ר ,תושם אתה מוצא ענותנו ויהי כמשיב ,ת על מדת ענוה"מורה אות חי

 ל"נוזה  ,גאוהל מפני שהוא מורה על "מצד אחר שהרי נעלם ממנו אות גימ מוצא ענותנותו

מלך גאות לבש זה כנגד מלחמת הים שנאמר אשירה  י"יל "הנהמדרש בעל כונת ד "בס

בשני פסוקים אלו אתה מוצא גדולתו של ל הרי הוא כשואל והלא "ר, 'וכו כי גאה גאה י"יל

מלך גאות לבש זה כנגד מלחמת הים  י"יויהי כמשיב , והיכן מצינו ענותנותו ה"הקב

ד "ל בס"נ וזה ,מורה על ענוהב שהוא "שם עההיתה על ידי המשכת הרי וקריעת ים סוף 

 מלך גאות י"ישנאמר  ללבושו ולבושו נאה לו ה הוא נאה"הקב רבי חנינא שאמרכונת 

רק  ואה ירה מכל מקום לבש גאותו מלך י"יכי  במלחמת היםמצינו  אם אמנם ל"ר ,לבש

בתכלית ' ית אצלומאוסה ושנואה  והאגהכי בעצם ו גאוה "ו ולא חאצל מלבוש בערך

   .המיאוס והתיעוב

 ,נאה לשמך שמך נאה לך ואתה: כ"ויוה ד פירשנו בזה מה שיסד הפייטן במוסף של ראש השנה"ובס{

ד "ולא נאריך בדקדוקים ויבואר בס, פרשים מה שפירשו בזהבמ' יעוי', וכו עשה למען שמך, ושמנו קראת בשמך

ה המורה על "שם הויהיינו ' שמך' ,שמך נאה לךוזהו אומרו , ל יובן כמין חומר"ק הנ"פ ד"וע, עם האמור

ואתה נאה '. שאתה ענו בתכלית' נאה לך, 'ל"ד כנאח עד אלא ישאר שלא כביכולענוה שהולך ומקטין את עצמו 

ב המורה גם כן על ענוה מצד אחר כי נעלם "לשם עהכונה ' נאה לשמך'שהנך ענו בתכלית ' אתה'היינו ' לשמך

ל שאינו מורה על ענוה אלא אדרבה הוא מורה "אמנם ושמנו קראת בשמך היינו שם א, ל"ל כנ"ממנו אות גימ

ל "רו חזוהנה אמ, -על ישראל גאותו, כברוש רענן ענותנותו -בשיר היחוד–שיסד הפייטן  אהו-על גדלות 

אמר רב שמואל בר  ,מאי מפני גוה ,גוה נפשי מפני תבכה במסתריםפ "עה -ב"ע' דף ה-בפרק קמא דחגיגה 

ל "ר, שמנו קראת בשמךוזהו בקשתנו הלא , לאומות העולםתנה ייצחק מפני גאותן של ישראל שניטלה מהם ונ

 ,גאותן של ישראל שניטלה מהם ואם כן למה זה תבכה במסתרים על, ל המורה על גדלות"הרי נתת לנו שם א

   .}זר להן את גאותןוהח 'וקדש את שמך על מקדישי שמך וכו עשה למען שמךאלא 

 תלמיד שאמר רב כונת וזהו חומר כמין הדבר יתפרש עתהמו: הדרנא למילי קדמאי



  ז   חיה   שבועות נפש

 

 בתכלית באמת שפל שהוא חכם תלמיד ל"ר, בשמינית משמונה אחד בו שיהא צריך חכם

 קאמר לזה, בגוברין גבר ומה ברבים תורה דברי לומר' ה בדרכי לבו יגבה האיך השפלות

' אחד' לומר דייק אלא שבשמינית שמיני אמר לא ,בשמינית משמונה ד"אח בו שיהא צריך

 אותג של מלבוש הוא שאמנםל "הנ בשמינית משמונה היוצא אחד ל"ור ,בשמינית משמונה

 מלבוש קטנה לשעה ללבוש חכם למידת צריך וכן, בתכלית ענוה הוא דבר של לאמיתו אך

 ומיד ותיכף ,ברבים תורה דברי לומר עוז ויאזור 'ה בדרכי לבו יגבה זה ידי ועל גיאות של

          .היה כלא והיה פושטו

 שלא ל"ר, לשבולתא כסאסא ליה ומעטרא: מראו הוסיף יהושע דרב בריה הונא רבו 

 אותהג היא החרם מן מאומה בידו בקיד פן קטנה לשעה גיאות של מלבוש בלובשו יחשוש

לזה , בנפשו רושם הגאוה מדת שעשתה מה ולעקור אחריה לשרש יצטרך כן ואחר המאוסה

 ,לשבולתא סאסאמו כ אלאו מעטר שאינול "ר ,לשבולתא כסאסא ליה ומעטרא קאמר

 זקן שקורין שבולת של גבהו, דשיבלתא כסאסא: ל"וז לעיל ל"ז י"רש שפירש כפי והכונה

 מסוג שהוא ולתפארת לכבוד איננה זו שעטרה ל"ור, מאליו ונופל נשבר והוא לתהשבו

 לשעה אלא אינה גאות של במלבוש מעוטף שהוא ואף ענוה מלבשתו אלא, המאוסה הגאוה

 ולא ויחלופו יחליפם וכלבוש פושטו קטן ברגע ומיד ותיכף' ה בדרכי לבו יגבה למען קטנה

כי אין  מאליו ונופל נשברש דשיבלתא כסאסא הוא זו גאות ומלבוש, אחריה לשרש יצטרך

' יעוי( כלל רושם שום ולא גאוה של שמץ לא ממנו ישאר לאו וכראש שבולת ימלו ,בו ממש

ישראל ' בשם הרב החסיד מו ,ומלבשתו ענוה ויראה: ל"וזשבת במרה נצטוו ה "מקץ ד' מאור עינים פר' ס

וכן בענוה על דרך זה כי  ,'וכו ו לשם שמים שלא ביראהש פעמים שצריך האדם לנהוג את עצמיכי  ,צקאמפל

ענוה ויראה כי הענוה ויראה שלו יהיה אצלו כמו  'מלבשתו'ולכן אמר  ,צריך לנהוג לשם שמים שלא בענוה

  ).ח"ודפח, לובשו ופעמים פושט הלבוש לשם שמים לבוש שפעמים

 של ותמוה חהי הנראה ידכפ שכתב )מקשין ה"ד לחנוכה בדרושים( עין בת בספר ראיתי ראהו

מדת  על מורה ת"חי דאות ל"הנ ק"ד ולפי, דרכוי לפ שפירש מה ש"יעו, ת"חי אות גדול כהן

 ו"ח לבו יגבה לא למען ת"חי אות גדולה כהןה של חותמו היה טעםה  הדלז ומרלש י ענוהה

  .הכהנים מאחיו לבבו ירום ולא

מץ ושאור על גבי המזבח כתבו הטעם שאסרה התורה להקריב ח ל"הקדמונים זוהנה 

 'כי'לא תעשה חמץ  'אשר תקריבו וגוכל המנחה  וכדכתיב ,ל"מפני שהן מורין על גאוה כנ

הרחיקה התורה החמץ וצוה על המנחה ל מקום בכ הנהו, 'וגולא תקטירו  'וגו כל שאור

אמרה  בקרבן תודה וכן ,ו חמץבאיצאו מן הכלל ובעצרת  םלחהי תשאלו ו, שתהיה מצה

בעצרת וכאן הבן שואל מה נשתנה שתי הלחם , ל חלות לחם חמץ יקריב קרבנועתורה 

   .שבאו חמץוכן מנחת קרבן תודה  )ב"ג ע"ב דף קפ"זהר ח' יעוי(

עליו דעתו  זיחוש אולי ייש לח כשאדם מביא קרבן שלמים הריש ל ניחא שפיר"ד הנ"ועפ

ן תודה על אחד קרבאמנם כשאדם מביא , ולכן אוסרת עליו התורה להביא מנחה מחמץ

התירה לו ולכן , הרי אין לחוש פן יגיס דעתו על זה, ין להודותחייבמארבעה דברים ש

 עשרהיה בהן של חמץ חלות עשר אלו בלא עוד אלא שו ,חלות חמץעשר להביא  התורה

ובשתי הלחם שמביאים בחג השבועות הוא יום מתן , מצהבכל השלשים של כמו עשרונות 



  ח   חיה   שבועות נפש

 

 לנהוג בעצמו קצת סלסוללמיד חכם יאות לתכי לרמז  להביאן חמץ תורתנו צותה התורה

תורת העולה ' ס' יעוי( בשמינית משמונה אחד בו שיהא צריך חכם תלמידרבא  וכדאמר

   .)ה"ג פנ"ל ח"א ז"להרמ

   

ת מצוה "חלק ל( שכתבל "ג ז"מצאתי לבעל הסמהנה , דאתא לידן נימא ביה מילתא איידיענוה ו

, בפיהם על הדברשהתפללו פילו קודם שומע משאלות לבם וממלא רצונם אה "בהענוים הקכי  )ד"ס

תכין , 'תאות'ענוים לא נאמר אלא  'תפלת', אזנך תקשיב תכין לבם י"יענוים שמעת  תאותשנאמר 

יראת הרוממות הוא ו, היינו טרם שהתפללו בפיהם' רצון יראיו יעשה'וכן דוד אומר בספר תהלים ( ש"יעו, לבם

 ה"הקבכמה גדולה היראה לפני : -א"ה ע"ג דף קמ"ח-ק "ש בזה"דוע דענוה ויראה חד הם כמוכיענוה 

 י"יכתיב קרוב : ל"וז' ד 'ע מפאנו במאמר מאה קשיטה סוף סי"ש הרמ"מ' ויעוי', וגושבכלל היראה ענוה 

ד "הע ,מה כתיב בתריה לכל אשר יקראוהו באמת ,יכול לכל אינו קרוב אלא בשעת קריאה ,לכל קוראיו

  ).ש"יעו, פתח בהוה וסיים בעתיד כךשבארנו כי לאלה הוא קרוב טרם יקראו לפי

דוד  יכ ,'וגו לו הבפסוק תאות לבו נתת )א"כ' מז(תהלים פירושו על ב' האלשיך הק וכן כתב

ומעתה אם יעמוד , בפיותפלל י טרםאת מבוקשו  הדבר בלבו כבר נתת לושעלה בעוד ה "המלך ע

ל עו, מן הדין היה לטרוף תפלתו בפניו שאינו אלא כמתלוצץ, יו על הדבר הזהלפני המלך להתפלל בפ

וארשת שפתיו בל מנעת אלא , עתיר עלי דבריךת למשאלתך וא כבר מלאתיהנה לא אמרת לו  הזל כ

 ש"יעו ,ה"ב דבריו המה חמד שעשועים למלךו שיחו וערב עלייכי  בה יתירהישהוא הוראת חסלה 

זכה תאות  ,וכתיב וארשת שפתיו בל מנעת סלה ,רבא רמי כתיב תאות לבו נתתה לוא "ע ד"עירובין דף נ' יעוי(

  ).לא זכה וארשת שפתיו בל מנעת סלה ,לבו נתתה לו

 רביאמר : ת"סוטה וזק ד"פבל "ם זד מאמר"פירשנו בזה בס -ערך ענוה–ובספרי ספר משקלי האותיות ( 

 עולה שכר עולה מקריב אדם קיים המקדש שבית שבשעה ה"הקב לפני רוח נמוכי גדולים כמה לוי בן יהושע

 ולא עוד' וכו הקרבנות כל הקריב כאילו הכתוב עליו מעלה שפלה שדעתוי מאבל  ,בידו מנחה שכר מנחה ,בידו

 יש להתעורר משני' ולא עוד אלא שאין תפלתו נמאסת' הנה על מה שסיים, כ"ע 'וכו אלא שאין תפלתו נמאסת

הכתוב  והלא מקרא מלא דברנמאסת נמוכי רוח  תפלת אתהמהיכא תיתי ל "מפרשים זהקשו החדא כבר , פנים

מרכבה  ונעשה ואצל ומרכין שכינתשכביכול  'את דכאאני 'ל "ודרשו חזמרום וקדוש אשכון ואת דכא ושפל רוח 

ירה ית דנראה שבא לומר עוד מעלה ,'ולא עוד אלא שאין תפלתו נמאסת' וזאת שנית אומרו לרבותא, לשכינה

תחלה  שהוא מילתא זוטרתי נגד גודל ההפלגה אשר הפליג' שאין תפלתו נמאסת'ונקט , שיש במי שדעתו שפלה

 לוי בן יהושע רביכי הנה  ל ניחא שפיר"הנ ק"ד פ"וע, הקרבנות כל הקריב כאילו במעלת נמוכי הרוח שהוא

כנגד  עצמו אומר בברכות דתפלותהוא  'הקרבנות כל הקריב כאילו' וכו רוח נמוכי גדולים כמה'דקאמר הכא 

הנה זה  ל כי"ור', ולא עוד אלא שאין תפלתו נמאסת'ל והוא אומרו "ומעתה מה מתקו דבריו ז, תמידין תקנום

אם כן מה לו עוד  -ושני התמידין בכללם- הקרבנות כל הקריב לוכאשהכתוב מעלה עליו  שפלה שדעתו

ולא 'לזה קאמר לרבותא , ין תקנום וכבר הקריב התמידיןלעמוד ולהתפלל לפני המלך והלא תפלות כנגד תמיד

  ).ה"ב למלך מהדבריו שעשועים הכי  אלא שאין תפלתו נמאסת 'עוד

זממה שדה : ת"וז )ג"י' קדושים סי' תנחומא פר( זממה שדה ותקחהופ "עה ל במדרש"והנה אמרו ז

הרהר על ארץ ישראל  ,ה"בוא וראה כל מה שהרהר אברהם אבינו בלבו נתן לו הקב ,'ותקחהו וגו

ה "שהקב ה"וכן מצינו ביעקב אבינו ע ,'אשר הוצאתיך מאור כשדים וגוי "יאני נתן לו שנאמר 
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 )ב"ו ע"סנהדרין דף צ(ל בחלק "זחשאמרו וכמו  בפיושהתפלל קודם מה שהרהר בלבו  ולא רצונימ

בעי  ,לתי בוכי מטא לחרן אמר אפשר עברתי על מקום שהתפללו בו אבותי ואני לא התפל: ת"וז

  .מיד ויפגע במקום ,כיון דהרהר בדעתיה למיהדר קפצה ליה ארעא ,למיהדר

בא וראה כמה : ת"וז )'ד, ז"ר ט"שמו( במדרשל "שאמרו זוכמו ה "וכן מצינו בשמואל הנביא ע

ה בא "ואצל שמואל היה הקב ,ה לשמוע הדבור"ובא אצל הקב משה היה נכנס ,בין משה לשמואל

ה בדין ובצדקה אני בא עם "אמר הקב ,ןלמה כו', וגוויקרא כפעם בפעם  בתיצוי י"יויבא שנאמר 

 ',וגו משה היה יושב ומי שהיה לו דין בא אצלו ונידון שנאמר וישב משה לשפוט את העם ,האדם

אבל שמואל היה טורח בכל מדינה ומדינה ושופט כדי שלא יצטערו לבא אצלו שנאמר והלך מדי 

אחד לדון את ישראל יבא  ה משה שהיה יושב במקום"אמר הקב ',ווסבב בית אל וג שנה בשנה

אבל שמואל שהלך אצל ישראל בעיירות ודן אותם אני הולך  ,הל מועד לשמוע הדבוראצלי לא

כתיב קראים וקרינן , םוהוא יענ י"י ושמואל בקראי שמו קראים אל: ד דנרמז בכתוב"ל בס"ונ( ומדבר עמו

יש לתת טעם לשבח למה נענו הנה ו ,)'מר לך שנענה טרם שקרא אל הלו, ף מהקריאה"בהעלם האלקרים 

  .טרם שהתפללו בפיהם ,ודוד ,שמואל ,יעקב, אברהם ,'דאלו 

  

הוא האדם הגדול ה "אברהם אבינו ע שהרי, הדבר הרי הוא כמבוארל "ג הנ"לפי דברי הסמו

והאיש משה עניו  )ג"מ 'בהעלותך פיס(ל בספרי "וכמו שאמרו ז, בענקים והוא האדם הגדול בענוים

 )ב"ט ה"פ(אבות דרבי נתן וכן איתא ב, ש"יעו, ולא מאבות ,אדם אשר על פני האדמההמכל מאד 

 ,על פני האדמהלומר  מודתל ,יכול שהיה ענו כדורות הראשונים ,'וכו והאיש משה ענו מאד: ת"וז

' ס 'יועיו', וכו במשה ואהרןגדול שנאמר א "ט ע"חולין דף פ 'יועי(מדורו אמרו ולא מדורות הראשונים 

   .)ה הנה"א ד"בינה לעתים דרוש מ

 ,זיל ליקרו צדיקי בשמיךה "ל הקב"א :ת"וזבקטרוג הלבנה  )ב"ע' דף ס( בחולין ל"והנה אמרו חז

ואנכי דוד אמר , 'קטנתי מכל החסדים וגויעקב אמר הנה , דוד הקטן ,ןשמואל הקט ,יעקב הקטן

מפורש בקרא שהנהיג עצמו בענוה יתירה והיה מחזר בכל מקומות ה "ושמואל הנביא ע, 'תולעת וגו

שהרי  ה"עגדולה ענוה שבה נתגדל שמואל הנביא ל במדרש "וכן אמרו ז, ל"ישראל ושופטן בעריהן כנ

' פעמים והיה סבור שעלי היה קורא אותו והיה מזדעזע וניעור משנתו לבא אצלו ג' קראו המלאך ג

ולא עוד אלא , 'וכומתי יהא זה קורא אותי ואני רץ ובא אצלו  עד אומרו ולא היה מתגאה, 'וכו פעמים

ולא עוד אלא כשאמרו לו ישראל תנה לנו מלך  ,'וכושהיה משוטט ממקום למקום לצורך ישראל 

נמצינו למדין כי יעקב ושמואל . כ"ע ,לשפטינו לא אמר להם הריני כמלך עליכם ואתם מבקשים מלך

בה עד שנתכנו בכנוי  ונתעטרוולזה זכו  הענוה ובאו עד תכליתה ה השלימו עצמם במדת"ודוד ע

  .משאלות לבם טרם שהתפללו בפיהם' ולכן מילא ה ,'הקטן'

  

 'ה אנא. כמים לפניו אשפוך ונפש ולב ,םבשמי ל"א אל כפי ואפרוש ,כפים אל לבבי אשא ומעתה

ם, צדק וענוה אמת דבר על העמידני, צדק מלכי שלם מלך  הדריכני. צדק במעגלי נחני רוןישיר ב ְוִאּלֵ

 בשובך תחזינה ועינינו, אמת תורת בתורתו עיני יאיר יםהל"א 'וה, אמת דבר מפי תצל ואל באמתך

  .א"בב, האמת עיר לירושלים ברחמים
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~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~  

  למתן תורהמאמר 

   ,עלי נאוה ויפה, צדיק הר כפה

  כגיגית וכיריעות

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~  

  

 גדהאבבפרק רבי עקיבא  גרסינן  .א

ר "ת :ת"וז) ב"ו ע"שבת דף פ( דמתן תורה

, בששי בחדש ניתנו עשרת הדברות לישראל

אמר רבא דכולי , רבי יוסי אומר בשבעה בו

, 'עלמא בראש חדש אתי למדבר סיני וכו

ודכולי עלמא בשבת ניתנה תורה לישראל 

א מיתיבי וקדשתם היום ומחר קשי ',וכו

יום אחד הוסיף אמר לך רבי יוסי  ,לרבי יוסי

דתניא שלשה דברים עשה  משה מדעתו

הוסיף יום  ,ה עמו"משה מדעתו והסכים הקב

אחד מדעתו ופירש מן האשה ושבר את 

 ,הוסיף יום אחד מדעתו מאי דריש ,הלוחות

מה למחר לילו עמו  ,היום כמחר ,היום ומחר

ליה  אף היום לילו עמו ולילה דהאידנא נפקא

ומנלן  ,שמע מינה תרי יומי לבר מהאידנא

דלא שריא שכינה  ,ה על ידו"דהסכים הקב

ופירש מן האשה מאי  ,עד צפרא דשבתא

 שבר את', וכו נשא קל וחומר בעצמו ,דריש

אמר ומה פסח שהוא  ,הלוחות מאי דריש

ג מצות אמרה תורה וכל בן נכר "אחד מתרי

התורה כולה כאן וישראל  ,לא יאכל בו

ומנלן דהסכים  ,מרים על אחת כמה וכמהמו

שברת ואמר  שנאמר אשר ,ה על ידו"הקב

וכן . כ"ע ,ברתריש לקיש יישר כחך שש

בסיון ניתנו ' איפסקא הלכה כרבי יוסי דבז

' ח ריש סי"א או"מג( עשרת הדברות לישראל

 ).ד"תצ

  

 ל"התבונן במאמר הניש למה שו  .ב

להוסיף יום משה עלה על דעתו של מה חדא 

לדחות את השכינה שלא ברשות ואחד 

הרי ו, יכנס לחופהתמים מל כיום ולעכבה

, מאחריןאמרי רבנן מקדימין ולא  באלו

העליונים כולה שכל הבריאה  יחודוב

אימתי יגיע  ווייחל ופיצגם יחד והתחתונים 

וארץ  ,בסיון י"ששה יוםהזה הוא  הגדוליום ה

 א שקטה וגם שמים נטפו מים'יראה ול

עד קבלת ירופפו וירעדו ועמודי שמים 

תו קשה . יום זה עשרת הדברים ישראל

והרי למדנו עונש נביא ל "קושית המפרשים ז

לו למשה לכבוש  התירומי , הכובש נבואתו

ותינח אם , נבואתו ולהוסיף יום אחד מדעתו

שהתורה נדרשת  מדות ג"לימדה באחד מי

ל "ז 'כתבו התוסכבר הרי אמנם , בהן

ואם , גמורהה דרשה דדרשת היום כמחר אינ

כן הדרא קושיא לדוכתה מי התיר לו לכבוש 

  .נבואתו

מה  ד"בס ואגב אורחא יתבאר  .ג

הני שלשה דברים אהדדי מישך שייכי 

למאי  ד"בס באריתעוד , מדעתו משהשעשה 

דברים ' שאלו ג' נפקא מינה מודיע לנו הגמ

 .תועלת בידיעה זו אימדעתו ומ משהעשה 

 למהל "זפרשים קושיית המ ד"עוד יבואר בס

בענין שבירת הלוחות  התורהסיימה זה 

 :ל"ל וז"ז י"רשדאיתא במדרשות והובא בכ
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שנשאו לבו לשבור , לעיני כל ישראל

 ,כחך ששברת יישר' כוו לעיניהםהלוחות 

והיה ראוי לעמוד בדבר טוב ולא בדבר 

שתי ידות ' ס' יעוי( הלוחות בשבירתפורענות 

עוד יבואר  .)בראשית' א חזקוני ריש פר"להר

רבותיה של משה ששיבר את מאי ד "בס

על  טובהלו החזיק ה "הלוחות עד שהקב

היה קשה לפני  שבתחלהאף על , שבירתם

ואף התרעם עליו על ה שבירתן "הקב

ר "שמו( שבירתו את הלוחות כדאיתא במדרש

ואפשר דמהאי טעמא לא , ש רמז תתנד"ג ילקו-ו"מ

על הלוחות אמר לו כביכול יישר כחך עד שציוהו 

  ).ששבר את הלוחותבשעה השניות ולא 

 )א"ח ע"שם דף פ( 'עוד איתא בגמ  .ד

ויתיצבו בתחתית ההר אמר רב אבדימי בר 

ה עליהם "חמא בר חסא מלמד שכפה הקב

ואמר להם אם אתם  ת"כגיגי את ההר

ם תהא "ואם לאו ש מקבלים התורה מוטב

אמר רב אחא בר יעקב מכאן , קבורתכם

רבא אף על פי  אמר, תאמודעא רבא לאוריי

ל "י ז"ורש, כן הדור קבלוה בימי אחשורוש

, קובא שמטיל בה שכר, גיגית: ל"פירש וז

ז "ע(ל בפרק לפני אידיהן "י ז"וכן פירש רש

ז "קופא בלע ,כגיגית: ל"וז )ב"ע' דף ב

שאם יזמינם  ,מודעא רבא. ומטילין בה שכר

, לדין למה לא קיימתם מה שקבלתם עליכם

 ל"ז' והתוס. בה שקבלוה באונסיש להם תשו

ה "הקשו מפני מה כפה הקב )ה כפה"ד(

ת והרי כבר הקדימו "עליהם את ההר כגיגי

ותירצו שמא יחזרו בהם , נעשה לנשמע

  .כ"ע, כשיראו האש הגדולה שיצאה נשמתם

 ל"ומה שיש להתבונן במאמר הנ  .ה

ל למה זה "חדא כבר הקשו המפרשים ז

קיבול עשאו כגיגית שחפרו ועשה בו בית 

כמו גיגית ודי להניחו כמו שהוא נטוי על 

וזאת  ,)בן יהוידע' ס(ראשיהם מלמעלה 

ה לאיים "שנית למה זה היה צריך הקב

עליהם על ידי כפיית ההר והלא די היה 

שהרי אפילו , לאיים עליהם באמירה בלבד

אם היה כביכול אומר להם דרך אזהרה 

ואם  אם אתם מקבלים התורה מוטבבלבד 

היו מאמינים  תהא קבורתכם לאו שם

 .ומקבלים התורה

 ל"עוד הקשו המפרשים ז  .ו

 ויתיצבו בתחתית ההרדמפשיטות הלשון 

משמע שהתיצבו מרצונם הטוב ולא שהיתה 

ל "י ז"וכן משמע מפירוש רש, בכפייה

, מסיני בא י"י :ל"בפרשת וזאת הברכה וז

ובשבח ' פתח תחלה בשבחו של מקום וכו

. ות לישראלשפתח בו יש בו הזכרת זכ

יצא לקראתם כשבאו להתיצב  ,מסיני בא

בתחתית ההר כחתן היוצא להקביל פני 

הא קמן דישראל באו מרצונם . כ"ע, כלה

הטוב להתייצב בתחתית ההר ככלה 

  .הנכנסת לחופתה

בפרשת  ל"י ז"וכן פירש רש  .ז

 :ל"וז' יבוננהו וגו יסבבנהוהאזינו על הכתוב 

ים שם סבבם והקיפם בעננים וסבבם בדגל

לארבע רוחות וסבבן בתחתית ההר שכפהו 

הרי מפורש יוצא מפירוש , עליהם כגיגית

ל דכפיית ההר כגיגית נחשב כשבח "י ז"רש

וכן פירש . לישראל דומיא דעננים ודגלים

והם תכו ' ל בפסוק אף חבב עמים וגו"י ז"רש

והם ראוים לכך שהרי תוכו : ל"לרגלך וז

תכו ( לרגליך בסיני עצמן לתוך תחתית ההר

ומעתה יש לשאול מה לשון . כ"ע ,)גיגית' בגי

שהרי תוכו עצמן לתוך תחתית אומרת 

כו עצמן לתוך תחתית ההר וכי הן תו ההר
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והלא כפיית ההר היתה בעל כרחם ובאיום 

, של מיתה וקבורה אם לא יקבלו את התורה

ישראל עוד יש לשאול וכי מאי רבותייהו ד

כפה ל כביכולהם ש הזכרת זכות הוא ואיזו

והכתוב בא לשבח , עליהם את ההר כגיגית

הרי אין לך גנאי את ישראל ונמצא מגנה ש

אונס באת התורה אלא  וקבלא לגדול מזה ש

  .על ידי כפיית ההר כגיגיתמיתה 

וכן אמרוה במכילתא לשבחן של   .ח

מלמד שנתלש , נכפפו, ויתיצבו: ת"וז ישראל

 וקרבו ועמדו תחת ההר ההר ממקומו

 ,ותעמדון תחת ההר שנאמר ותקרבון

ועליהם מפורש בקבלה יונתי בחגוי הסלע 

הראיני את מראיך  בסתר המדרגה

השמיעיני את קולך כי קולך ערב ומראיך 

ויקרבו כל העדה , ומראיך נאוה ,'נאוה וכו

  .י"יויעמדו לפני 

 )ב"ע' ב דף ב"ח(ק "בזה וכן אמר  .ט

מראש אמנה ', תשורי מראש אמנה וגו :ת"וז

במהימנותא עלאה ואמרו מראשיתם דעאלו 

נעשה ונשמע והוו  י"יכל אשר דבר 

מראש , 'במתקלא חדא כמלאכין עלאין וגו

דא טורא דסיני דקריבו  ,שניר וחרמון

לגביה ואתעתדו תחותיה דכתיב ויתיצבו 

 יסד הפייטןהוא ש .כ"ע, בתחתית ההר

עלי , צדיק הר כפה )דשבועות' מערבית ליל א(

ואם כן כפייה , תכגיגית וכיריעו, נאוה ויפה

  .זו איני יודע מה היא

 על אומרו ל"עוד דקדקו המפרשים ז  .י

והיה ראוי יאמר  תהא קבורתכם' שם' 'ית

שהרי הן עומדין לפניו  תהא קבורתכם' כאן'

תהא " כאן"במכילתא אכן הגירסא ( תחת ההר' ית

ל למאי "עוד עמדו המפרשים ז ,)קבורתכם

נפקא מינה מודיע לנו רב אחא בר יעקב 

עוד יש , ענין המודעא ומאי תועלתה

 'רבא'מכאן מודעא להתבונן באומרו 

מכאן והיה ראוי יאמר , ומשמע דאיכא זוטא

ומאי  עוד יש לשאול, מודעא לאורייתא

ה דעביד דינא "מודעא איכא ומי חשיד קב

  .בלא דינא

למה  הקשו ל"א ז"ן והרשב"והרמב  .יא

זה נענשו על עבירות שעשו מסיני עד שושן 

ה העגל ולמה זה גלו לבבל על כמו מעש

והלא היה להם טענת אנוסים ' חטאתם וכו

הקשה  )ב"דרוש כ( ל"והפרשת דרכים ז, היינו

מה טיבה של מודעא זו והלא גזירת מלך 

מלכו של עולם הוא ומה לי אם קבלוה באונס 

ומרן החתם . והלא חייבים לקיים גזירת מלך

יף הוס )א"ע' ס כתובות דף ג"חת' חי( ל"סופר ז

הלא בכל ענייני דעלמא קיימא ולהקשות עוד 

ואם כן מה בצע , לן דיש אונס חוץ מגטין

שישראל קבלו את התורה והלא לא קבלוה 

הועילה קבלת זה אלא באונס ובכפייה והאיך 

שלא תחזור בכפיה ישראל את התורה 

  . ש"יעו, העולם לתהו ובהו

ל "י ז"וכן יש להתבונן בדברי רש  .יב

למה לא קיימתם מה  חדא מה לשון אומרת

למה לא  והיה ראוי יאמר, שקבלתם עליכם

או למה לא קיימתם , קיימתם את התורה

למאי נפקא מינה  וזאת שנית ,את המצות

ל מהו תפקידו של הגיגית "י ז"מודיע לנו רש

הגיגית עשוי להטיל בה יין או ומי לא ידע ש

 .שכר

טענת  ד"ואגב אורחא יתבאר בס   .יג

ע "רבש ):ב"ע' ז דף ב"ע( ם לעתיד לבא"העכו

ולא קבלנוה  ת"כלום כפית עלינו הר כגיגי
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 ולכאורה אומרם ,כמו שעשית לישראל

נראה כשפת יתר ומה להם אם  'תכגיגי'

או שהיה כדף חלק בלי  'תכגיגי' ההר נעשה

וכן יש . 'כגיגית'דפנות היורדות למטה 

כן כפה ל שכתבו דל"ז' להתבונן בדברי התוס

דשמא  'תכגיגי'ה עליהם את ההר "הקב

  .כ"ע, בהם כשיראו האש הגדולה וזרחי

חדא כבר הקשה  בזה ויש להתבונן  .יד

דאדרבא כשיראו האש ' האור החיים הק

הגדולה יוסיפו פחד ופחת וייראו יראת 

עוד יש , ו"הרוממות ולא שיחזרו בהם ח

, ומי איכא ספיקא קמי שמיא ו"ח להקשות

שהאדם הוא  ואל תשיבני מענין הבחירה

ת היודע "שהרי סוף כל סוף השי, בחיריי

מראשית אחרית ידע בטיב שלא יחזרו בהם 

ש "וכמ, אפילו כשיראו האש הגדולה

הכל צפוי והרשות : ל"ל באבות וז"ם ז"הרמב

כל מעשה בני אדם מה שעשה ומה , נתונה

' יעוי( 'שעתיד לעשות הכל גלוי לפניו וכו

בראשית שהקשה כן על מאמר ' ת פר"ך עה"ש

אמר רבי לוי האדם : ת"וז -ו, ד"ר פי"ב-המדרש 

, ולמה קורא אותו גדול, הגדול בענקים זה אברהם

אלא אמר , שהיה ראוי להבראות קודם לאדם הראשון

אלא , ה שמא יקלקל ואין מי שיבוא לתקן תחתיו"הקב

הרי אני בורא את האדם תחלה שאם יקלקל יבוא 

ל ומי "ועל זה הקשה הוא ז, אברהם ויתקן תחתיו

  ).ספיקא קמי שמיא איכא

אף  שאמר וכן יש להבין דברי רבא  .טו

והרי , על פי כן הדור קבלוה בימי אחשורוש

גדולה  )ב"ד ע"מגילה דף י( ל"כבר אמרו חז

נביאות ' ח נביאים וז"הסרת טבעת יותר ממ

ולכאורה אין לך  ,שנתנבאו להן לישראל

ומדברי רבא משמע , מודעא גדולה מזו

ס ובימי לכאורה דבסיני קבלוה באונ

  . אחשורוש קבלוה ברצון

י "עוד יש להתעורר על דברי רש  .טז

ויש , 'שאם יזמינם לדין וכו מה שפירשל "ז

לשאול ומי איכא ספיקא אם יזמינם לדין 

והלא כל אחד ואחד סופו ליתן דין וחשבון 

על כרחך  בבוא חליפתו וכמו ששנינו באבות

ועל כרחך אתה עתיד ליתן דין ' אתה חי וכו

ואם תמצי לומר דהזמנה זו לדין , וחשבון

, הכונה לעתיד לבא ליום הדין הגדול והנורא

ז "ע(' ל בגמ"מכל מקום קשה שהרי אמרו חז

ה בכבודו ובעצמו "דלעתיד לבא הקב )שם

יעיד בהם בישראל שקיימו את כל התורה 

ומעתה מה שייך עוד מזכרת עון ומה , כולה

  .טיבה של הזמנה זו

אמר  :ת"וז 'עוד איתא שם בגמ  .יז

חזקיה מאי דכתיב משמים השמעת דין 

אם יראה למה שקטה  ,ארץ יראה ושקטה

אלא בתחילה יראה  ,ואם שקטה למה יראה

כדריש לקיש  ,ולמה יראה ,ולבסוף שקטה

דאמר ריש לקיש מאי דכתיב ויהי ערב ויהי 

מלמד  ,א יתירה למה לי"בקר יום הששי ה

ה עם מעשה בראשית ואמר "שהתנה הקב

ל מקבלים התורה אתם להם אם ישרא

מתקיימין ואם לאו אני מחזיר אתכם לתהו 

 ,משמים השמעת דיןל פירש "י ז"ורש, ובהו

 .מתן תורה

והנה מה שיש להתבונן במאמר   .יח

ל דלכאורה "חדא כבר הקשו המפרשים ז זה

לה תיכף יתחמשמע דיראת הארץ ה

 עולםה שעת בריאתבעמה ת התנאי יבהתני

 בקרא כתיב והלא, עד שניתנה התורה בסיני

ומשמע  משמים השמעת דין ארץ יראה

למשה  אמרדהארץ יראה רק מעת שכביכול 
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שיהיו מוכנים לקבלת  לך אל העם וקדשתם

ז "ת שבועות תרל"שפת אמת עה' ס' יעוי( התורה

  ).ארץ יראהה "ד

מה זה עלתה על  עוד יש להתבונן  .יט

דעתה של הארץ לדמות את ישראל לבני 

יסרבו לקבל את  עשו ובני ישמעאל ולחוש פן

כל אשר וביחוד אחר שאמרו כבר , התורה

למה זה חשדה בבני רחומאי  הנעש י"ידבר 

בני אברהם יצחק ויעקב פן ואולי לבם בל 

, ח, ב"ר מ"שמו' יעוי( עמם ובלשונם יכזבו לו

כשאמרו : פ ולבם לא נכון עמו"ט עה"ומדרש שוח

וביחוד  ,)ישראל נעשה ונשמע לא היה לבם עמם

בהוציאך את  ה למשה"חת הקבאחר הבט

להים על ההר "העם ממצרים תעבדון את הא

ישראל בני אם מה היה עוד מקום לספק  הזה

  .אם לאו התורהאת  וקבלי

והלא גם השמים  עוד יש להתבונן  .כ

ושמי השמים היו תלוים ועומדים בקבלת 

זה רעשה למה ו ,ישראל עשרת הדברים

כלל לא עלתה על  השמיםו לאיבלבד והארץ 

עתה לחוש שמא ימאנו ישראל לקבל את ד

עוד יש , ו לתהו ובהו"התורה ויחזרו ח

להתבונן מה היה כביכול צריך להתנות 

אם ישראל  תנאים עם מעשה בראשית

והיפלא  'מקבלים התורה מוטב ואם לאו וכו

דבר להחזיר העולם לתהו ובהו והלא ' מה

הוא צוה ונבראו והוא אמר ותהי ומי יאמר 

 י"והיה ביום הששמה תפעל לו מה תעשה ו

ו ימאנו לקבל את התורה אזי "אם ישראל ח

בשעתא חדא וברגעא חדא יחזיר כביכול את 

, העולם לתהו ובהו ומה צורך לתנאי מוקדם

שית אלפי שנין הוי עלמא ל "וכמו שאמרו ז

ולא מצינו שכביכול התנה תנאי , וחד חרוב

  .עם מעשה בראשית על זה

דרש רב  :ת"וז 'עוד איתא שם בגמ  .כא

ישראל נעשה  'שהקדימו'בשעה  סימאי

 רתהשלאכי לנשמע באו ששים רבוא של מ

ו לו שני 'רכתמישראל  חדואחד אל לכ

 ,כתרים אחד כנגד נעשה ואחד כנגד נשמע

 מאה ועשריםוכיון שחטאו ישראל ירדו 

משמע ו, מלאכי חבלה ופירקוםרבוא 

ו נעשה לנשמע "דבשביל ההקדמה שהקדימ

ל "המפרשים ז ווהקש, םתריקשרו להם שני כ

למה תולה כתירת שני לכאורה אינו מובן ד

הכתרים בקדימת נעשה לנשמע שהרי אם 

מגיע להם שני כתרים על אומרם נעשה 

אף בלאו ההקדמה אלא  לואפיונשמע אם כן 

היו אומרים ושמענו ועשינו נמי מגיע אם 

 ומה לי אם הקדימו נעשה להם שני כתרים

 עוד הקשו, לנשמע או נשמע לנעשה

ר "ושמ( במדרשאיתא דל מהא "המפרשים ז

ה לישראל שתי כוסות "שאמר הקב )ז"פכ

 ,שברתם נעשה ,מזגתם בסיני נעשה ונשמע

 הרי, הזהרו בנשמע ,עשיתם לפני עגל

, מפורש שאבדו רק את נעשה לא את נשמע

הכתר גם למה ניטל מהם  ומעתה יש להבין

' ם מסאמרי אמת ליקוטי' ס' יעוי( שכנגד נשמע

  .)כ ריבוא"ה ירדו ק"א ד"ח ע"שבת דף פ

אמר : ת"וז 'עוד איתא שם בגמ  .כב

רבי אלעזר בשעה שהקדימו ישראל נעשה 

מי גילה  לנשמע יצתה בת קול ואמרה להן

 לבני רז זה שמלאכי השרת משתמשין בו

מלאכיו גבורי כח עושי  י"ידכתיב ברכו 

שי והדר וברישא ע ,דברו לשמוע בקול דברו

חנינא מאי  ביחמא בר ברר מא ,עולשמ

דכתיב כתפוח בעצי היער למה נמשלו 

מה תפוח זה פריו לומר לך  ישראל לתפוח

קודם לעליו אף ישראל הקדימו נעשה 
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  .לנשמע

 ל"וכבר עמדו בזה המפרשים ז  .כג

חדא למאי נפקא מינה מודיע לנו רבי אלעזר 

ומאי מי גילה לבני רז זה  תמיהת הבת קול

' מת ליקוטים פרשפת א' ס' יעוי(תועלתה 

ל בענין שאילת "עוד עמדו המפרשים ז ,)יתרו

והלא הכל גלוי  מי גילה לבני רז זה הבת קול

מי גילה  ומה שאילה היא זו' וידוע לפניו ית

 ל"המפרשים ז עוד עמדו, לבני רז זה

איך אפשר בקדימת ישראל נעשה לנשמע ה

אם והרי לעשות קודם שישמע מה לעשות 

' ס( לעשותמה ידע  לא שמע עדיין מהיכן

ואפילו אצל המלאכים  ,)יתרו' מאור עינים פר

השכל מנגד זאת כי האיך יודעין מה לעשות 

  .ם שנצטווקוד

מאי רבותייהו  עוד יש להתבונן  .כד

את כרם  ובומשבח פאר כביכול משדישראל 

עד  הקדימו נעשה לנשמעש בית ישראל

 השיצתה בת קול ומכרזת ואומרת בתמיה

' ס( 'וכו ה לבני רז זהמי גיל ובהתפעלות

 ומהואנחנו לא נדע , )יתרו' מאור עינים פר

איזו סוד היה זה בקדימת הזה והפלאי  רזה

נעשה לנשמע ומי יתן וידענו את הסוד 

וכן , הגדול הטמון בקדימת עשייה לשמיעה

ומי הוא  מי יתן וידענו מי עלה שמים וירד

שמלאכי השרת  זה שגילה לישראל רז זה

ה לאשיצתה בת קול ושהרי  ,משתמשין בו

ואין משיב דבר על  מי גילה לבני רז זה

   .התמהון של השכינה

 ברבמאמר של  עוד יש להתבונן  .כה

מאי דכתיב כתפוח בעצי חנינא  ביחמא בר

מה תפוח זה פריו קודם לומר לך ' וכוהיער 

ויש , אף ישראל הקדימו נעשה לנשמע לעליו

להבין חדא מהו סודו הגדול של התפוח עד 

ל נעשה לנשמע זכו ישראבעבור שהקדימו ש

וזאת שנית וכי בלי מאמרו , נמשלו לתפוחו

לא היינו יודעין חנינא  ביחמא בר בירשל 

שישראל הקדימו נעשה לנשמע והלא זיל 

קרי בי רב הוא והוא מקרא מפורש בפרשת 

נעשה ונשמע  י"יכל אשר דבר משפטים 

עד חנינא  ביחמא בר בירומה חידש לן 

מה תפוח זה פריו ך "ר ל"לומ רשהוא אומ

אף ישראל הקדימו נעשה  קודם לעליו

  .לנשמע

למה  ל"עוד דקדקו המפרשים ז  .כו

אמרו בו ' ושוב בדבשני לחודש בראשונה 

ואמרו בחודש הוסיפו ' הוב, נעשה לבד

ומה נתחדש להם לישראל  ,ונשמענעשה 

' בסיון לומר נעשה ונשמע ולא קודם בב' בה

ל על מה "המפרשים ז עוד דקדקו, בסיון' ובד

קרב אתה ושמע  שנאמר בפרשת ואתחנן

והרי ישראל כבר  ושמענו ועשינו' וגו

הקדימו עשייה לשמיעה והיה ראוי יאמר 

ח "ס או"ת חת"שו' יעוי(ועשינו ושמענו  הכתוב

  ).ש בזה"ח מ"ר' א סי"ח

בהקדים  ד"ונבא אל המכוון בס  .כז

דמשה הוסיף יום אחד ל "הנ יוסירבי מאמר 

דזה ודאי שלא עלתה על דעתה של , מדעתו

הארץ מעולם לחוש שמא ימאנו ישראל 

ג "דף קצ-זהר בלק ' יעוי( לקבל את התורה

ה "כיון דחמאת ארעא דהא אזמין קב: ל"וז -א"ע

חשיבת ' לכל עממיא דיקבלון אורייתא ולא קבילו וגו

ארעא דישראל לא יקבלון כוותייהו ובגין כך ארץ 

לך אמר למשה  אלא אחר שכביכול ,)רעשה

והיינו  'אל העם וקדשתם היום ומחר וגו

' שכביכול רצה לתת את התורה לישראל בו

ה "ואילו משה רבנו ע, י"בסיון הוא יום השש
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ברצותו שישראל יקבלו את התורה ביום 

השבת קדש מה עשה הלך והוסיף יום אחד 

והנה כאשר הארץ שמעה מזה , מדעתו

לה על שמשה הוסיף יום אחד מדעתו מורה ע

שהרי זה היה  א שקטה'ויראה ול ראשה

תנאי מוקדם עם מעשה בראשית שאם 

בסיון ' ו אין מקבלין התורה בו"ישראל ח

חוזרין לתהו ובהו והתנאי הרי היה ככל דיני 

ארץ יראה  ולזה', התנאים תנאי כפול וכו

  .א שקטה'ול

והנה כאשר בא משה אל בני   .כח

 היו נכונים לשלשת ימים ואמר להם ישראל

וישראל ידעו מזה שמשה הוסיף יום אחד 

מדעתו אזי התחילו לחשוב מחשבות האיך 

אפשר להציל את העולם שלא תחזור לתהו 

' ובהו אחר שלא יקבלו את התורה ביום ו

והנה , ה עם משה"בסיון שהרי הסכים הקב

עם מעשה תנאי ה "שהתנה הקבמצאו 

את  וקבלו לא י"חאם ישראל שבראשית 

, לתהו ובהוהרי הן חוזרין בסיון ' בוהתורה 

ועמדו והתבוננו בענין התנאי מה היה 

כביכול צריך להתנות תנאים עם מעשה 

ולזה גמרו אומר כי בודאי , ל"בראשית כנ

התנאי היה לצורך קיום העולם עד שיקבלו 

בסיון שהרי אין ' ישראל את התורה בו

העולם מתקיים אלא בלימוד התורה וכמו 

ם ולילה חקות אם לא בריתי יומשנאמר 

ואם כן האיך תתקיים שמים וארץ לא שמתי 

והנה , בסיון' י הוא ו"העולם עד יום השש

כל האומר  )א"ע' קדושין דף ח( 'איתא בגמ

ובקיום התנאי  על מנת כאומר מעכשיו דמי

ה "ולזה התנה הקב, חלין הקדושין למפרע

תנאי עם מעשה בראשית כדי שבקיום 

ישראל ונמצא כש, התנאי יחול למפרע

בסיון הרי זה ' יקבלו את התורה ביום ו

כאילו ניתנה התורה כבר ביום ראשון 

  .למעשה בראשית

מה שאמר  עוד ראו בספר תהלים  .כט

מלאכיו  י"יברכו  המשורר על מלאכי השרת

, גבורי כח עושי דברו לשמוע בקול דברו

ל למה זה נקראין "ועמדו והתבוננו בפסוק הנ

שנצטוו על עוד לפני  עושי דברו המלאכים

איך אפשר לעשות קודם שליחותם וה

שכל מהותם כיון  אלא, מה לעשות ושישמע

נקרא מלאך  לזהו(היא השליחות של המלאכים 

והן מוכנים לעשות כל שליחות  )מלשון שליח

ולכל אתר  שיוטל עליהם בכל רגע ורגע

נים ובשום פ דמשתלחין זריזין באשוותא

 ןכל עם ולעואופן לא יסרבו בשליחותם ל

קודם  האצלם לעולם מחשבין העשי

ולזה החליטו בני ישראל להיותם  ,השמיעה

היתה כוונת ישראל  זהו, כדוגמת המלאכים

והיינו שקבלו , לשמיעה הבמה שהקדימו עשי

עליהם תחלה לעשות כל אשר יצוה עליהם 

אותם  יעכב לאכל חפצי עולם הזה ווישמעו 

ומיד קבלו שכר  'עבודתו יתקיום מצותיו ומ

ולזה  ,)ט"ג מ"רבנו יונה אבות פ(ם וכאלו עשא

בסיון נעשה ונשמע נתדמו ' כשאמרו ביום ה

 עושי דברולמלאכי השרת שנקראין תמיד 

ולזה נחשב כאילו קבלו ישראל את התורה 

ר "במדרש ריש ויק' יעוי( בסיון' כבר ביום ה

קאי על ישראל ולא ' י מלאכיו וגו"דפסוק זה ברכו י

 ,)ב"ט ע"שמע בסוטה דף לוכן מ, על המלאכים

וילכו על הפסוק  מכילתאוכמו שאמרו ב

וכי כבר  :ל"ל וז"י ז"והביאה רש 'ויעשו וגו

אלא  ,עשו והלא מראש חודש נאמר להם

מכיון שקבלו עליהם מעלה עליהם הכתוב 

ובזה הצילו ישראל את העולם , לו עשויכא
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יצתה בת קול ולזה , מלחזור לתהו ובהו

  .גילה לבני רז זה - ההיא בינ- י"מה אמרו

מה  ד"בסתישב לנו יבזה ו  .ל

בו ' ובדבשני לחודש לעיל למה שהקשינו 

לומר בחודש הוסיפו ' הוב, לבד נעשהאמרו 

נעשה ולמה לא אמרו תיכף  ונשמע גם

 ולפי דרכנו יובן בטוב ,ןכר כמו אח ונשמע

בסיון עדיין לא הוסיף משה יום ' שהרי בב

ה יום אחד בסיון הוסיף מש' אחד ורק ביום ה

והיו מוכרחים להקדים עשייה לשמיעה שלא 

וכן ניחא , ו לתהו ובהו"תחזור כל הבריאה ח

ושמענו שפיר מה שאמרו במתן תורה 

   .ולא הקדימו עשייה לשמיעה ועשינו

 ,בתחילה :ל"י ז"וזהו שפירש רש  .לא

, יראה נעשה ונשמע קודם שאמרו ישראל

, כשקבלוה בנעשה ונשמע שקטה ,ולבסוף

 ל בלשונו הזהב ופירש"י ז"דייק רש

ולא אמר , שקטה 'בנעשה ונשמע'כשקבלוה 

 ל"ור, עשרת הדברות בסיני כשקבלו

היינו כאשר שמעה הארץ שמשה  בתחילה

היינו תיכף  ולבסוף ,הוסיף יום אחד אזי יראה

מיד  נעשה ונשמעכאשר ענו ישראל ואמרו 

 שאמר נעים זמרות ישראל וזהו, שקטה

ארץ  -תורהמתן - משמים השמעת דין 

לך אל ה למשה "ל כשאמר הקב"ור, יראה

שיהיו מוכנים לקבלת התורה  העם וקדשתם

ארץ  ומשה הלך והוסיף יום אחד מדעתו אזי

תיכף כשאמרו בני ישראל נעשה ו ,יראה

 . ה הארץשקטונשמע מיד 

 והנה איתא בשלהי פרק מפנין  .לב

מעלי יומא דעצרתא : ת"וז )ב"ט ע"שבת דף קכ(

ק ביה זיקא ושמיה טבוח דנפי' סכנתא וכו

דאי לא קבלו ישראל תורה הוה טבח להו 

 ל"א ז"המהרש אדוננוו. לבשרייהו ולדמייהו

: ל"וז )סנהדרין ריש פרק נגמר הדין( כתב

ולכאורה קשה דלא הוה ליה לקרותו טבוח 

ומרן החתם , אלא טובח שבא לטבוח אחרים

הוסיף להקשות עוד הלא במעלי ל "סופר ז

קבלו ישראל את התורה  יומא דעצרתא לא

עוד יש , שיקבלוה למחרטבוח ומנא ידע 

לשאול למאי נפקא מינה מודיע לנו התלמוד 

היך נקרא שם הזיקא יהיה שמו איך שיהיה 

ל ניחא שפיר "ד הנ"ועפ, ומאי דהוה הוה

שהרי בני ישראל אמרו כבר נעשה ונשמע 

בסיון וכאלו קבלו כבר את התורה בו ' בה

אשר יצא הזיקא כבר ולזה תיכף כ, ביום

כבר שהרי ישראל קבלו , טבוח ועומד היה

   .את התורה

ועתה נשובה לבאר מהו ענין   .לג

ובהקדים מה שהביא , 'כגיגית'כפיית ההר 

ל "משום הראשונים ז ל"בעל ההפלאה ז

י חופה "ה מקדש עמו ישראל ע"ב ד"ע' כתובות דף ז(

דכפיית ההר כגיגית  )ש באורך"יעו, וקידושין

ה ועמו ישראל "חופה בין קב היתה כעין

ה וכתוב "ב ד"ע' מובא בשיטה מקובצת כתובות דף ז(

אירוסין ונשואין ' הרוקח הל' כ בס"וכ ',בגליון תוס

כשמברכין ברכת הקידושין פורסין צעיף על : ג"שנ' סי

ראש החתן והכלה על שם הכתוב ויתיצבו בתחתית 

 .)ההר

 ד"בס ואף אנו במסלה זו נעלה  .לד

בפרק ' קדים מאמר הגמויובן היטב בה

בענין ברכת  )א"ע' כתובות דף ח( בתולה נשאת

עד אימת מברכין שהשמחה  :ת"וז חתנים

אמר רב פפי משמיה דרבא עד , במעונו

אמר , ומעיקרא מאימת ,תריסר ירחי שתא

ופירש . רב פפא מכי רמי שערי באסינתא

מאימתי היא התחלת שמחת : ל"ל וז"ז י"רש
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מכי רמי  ,נוחופה לברך שהשמחה במעו

יש שורין שעורים , שערי באסינתא

, בעריבת מים להטיל שכר לצורך חופה

והוא ' פי: ל"וזל "זא "הרשבוכתב  ,כ"ע

דתרי , שקדשו אבל קודם אירוסין כלל לא

בעינן שקדשו והוא דטריח להו דלא הדרי 

ז דף "ע( ל"י ז"רש' הקשו על פי' ובתוס ,בהו

לא דבכל התלמוד ) ה מכי רמו"ב ד"ע' ח

אלא  ,מצינו שהיו עושין שכר משעורין

  .  מתמרים או מכשות

והנה על מימרת המודעא רבא   .לה

ל "והמפרשים ז כבר נשברו הרבה קולמוסין

האריכו למעניתם בביאור ענין המודעא 

והגם כי עפר ואפר אני תחת כפות , רבא

אמנם שבעים , רגלי הראשונים כמלאכים

פנים לתורה וכפטיש יפוצץ סלע ומצוה 

  .הביא מן ההדיוטל

נראה לומר  ובדרך אגדתא ודרוש  .לו

וסמכתי יתדותי על ( ד פירוש חדש ומחודש"בס

ק דבדברי אגדה מותר לומר גם היפך "מה שכתוב בס

והוא שמעולם לא עלה  )ל"מדברי הקדמונים ז

על דעתו של רב אחא בר יעקב דאפשר 

לטעון מודעא ולומר אנוסים היינו וליפטר 

אשר חטא על הנפש מעונש הכתוב בתורה כ

אשר לא  י"יבעשותו אחת מכל מצות 

והעונש על מעשה העגל וגלות , תעשינה

ו "ה ח"שהרי לא חשיד קבבבל יוכיחו 

אלא כונתו הוא כמו , דעביד דינא בלא דינא

ל "ר, שאם יזמינם לדיןל "י ז"שפירש רש

אם לעתיד לבא ביום הדין הגדול והנורא 

יימתם למה לא ק יזמינם לדין וישאל אותם

הנה לא ישאל אותם , מה שקבלתם עליכם

למה לא קיימתם את התורה או למה לא 

שהרי לעתיד לבא , קיימתם את המצות

ה בכבודו ובעצמו יעיד בהם בישראל "הקב

שקיימו את כל התורה כולה כדאיתא בריש 

למה לא קיימתם מה  אותם אלא ישאל, ז"ע

ל הרי בסיני אמרתם "ור ,שקבלתם עליכם

מע וקבלתם עליכם להיות כמלאכי נעשה ונש

השרת שתמיד הם מצפים לקבלת איזו 

שליחות ולא יצויר בהם בשום פנים ואופן 

ואתם למה לא  ,שלא יעשו את שליחותם

קיימתם קבלה זו שקבלתם עליכם להיות 

ועל זה בא רב אחא בר , כמלאכי השרת

, יעקב לומר שעל טענה זו יש להם תשובה

בה וחיבה שקבלוה באונס של אה והיא

 . 'לשמו ית

דכפיית , ד"ובזה יובן היטב בס  .לז

ההר כגיגית על ישראל לא היתה כדי 

להכריחם לקבל את התורה באונס ובכפייה 

כל  שהרי כבר אמרו בשמחה ובנפש חפיצה

וכמו שהקשו נעשה ונשמע  י"יאשר דבר 

אלא הכונה כמו שכתבו , ל"הנ' בתוס

ת היה "דכפיית ההר כגיגיל "המפרשים ז

וכאשר הקדימו נעשה לנשמע  חופה כעין

וכבר כבר היה כביכול התחלת שמחת חופה 

י "וזהו שאיכפל רש, השמחה במעונו היתה

דכפיית ההר  ל להשמיענו זה פעמיים"ז

כגיגית היא כגיגית שמטילין בה שכר 

 הוא שיסד הפייטן, שעורים לצורך חופה

עלי  ,צדיק הר כפה )דשבועות' מערבית ליל א(

ולכאורה מה , כגיגית וכיריעות ,נאוה ויפה

, לגיגית שסמכן אהדדיהמשכן ענין יריעות 

מה יריעות אלא בא להקיש גיגית ליריעות 

א "מהרש' יעוי( המשכן לצורך חופה באו

ל "י ז"וכמו שפירש רש ,)ב"ע' כתובות דף ז

 ,ויהי ביום כלות משה :ל"בפרשת נשא וז

לוֹ ולא  לותכַּ ח "נקודה פת' כ( לות כתיבכַּ   תּכְ
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יום הקמת המשכן היו ישראל ככלה  )א"בשב

אף גיגית של סיני לצורך  ,פההנכנסת לחו

 .חופה באה

ם תהא "ואם לאו ש 'ואומרו ית  .לח

תהא  כאן הנה לא אמר, קבורתכם

תהא  ם"ש אלא אמר ברמז, קבורתכם

לדורות העתידים ' וכונתו ית, קבורתכם

ולפי שגלוי וידוע לפני , כשיגלו בראש גולים

והיה העולם שעתידין ישראל מי שאמר 

לומר עבד שמכרו רבו ואשה שגרשה בעלה 

ה "ומאחר שהקב, כלום יש לזה על זה כלום

וירצו , גרשנו מעליו כלום יש לו עלינו כלום

עבור זה כאשר טענו הנה ' לפרוק עולו ית

ה ואמר "לפיכך הקדים הקב, נהיה ככל הגוים

ל אם "ראם אתם מקבלים התורה מוטב  להם

מכאן ולהבא לעד  בלים התורהאתם מק

ולעולם ואפילו כשתהיו בגליות וביחוד בדורו 

של שמד שעתידין אתם לראות דם ואש 

בכל מקום ובכל זמן מוכרחין , ותמרות עשן

אתם לקיים התורה והמצות ולמסור נפשכם 

תהא  'םש'ואם לאו , על קידוש השם

אם לא ביד  וכמו שאמר הנביאקבורתכם 

ובחימה שפוכה אמלוך חזקה ובזרוע נטויה 

של ' מערבית ליל א( הוא שיסד הפייטן, עליכם

בפרוע  'םהקדיש'ולהריגה צור  )שבועות

  .פרעות

ואומרו מכאן מודעא רבא   .לט

ל שקבלוה "י ז"ופירש רש, לאורייתא

אין הכונה שקבלוה מתוך אונס של , באונס

אלא הכונה שעל ידי כפיית ההר , כפייה

ידי זה ועל  ת שהיתה כעין חופה"כגיגי

אשר רשפיה רשפי אש  י"יבערה בם אש 

בעבותות ' ונקשרו אליו ית ה"שלהבת י

ומתוך , אהבה וחיבה כארוסה לארוס כביכול

דביקה וחשיקה והשתוקקות לחיבת הקודש 

עד כי ממש בטלה בחירתם הטבעי היו 

כי עזה  כאנוסים וכמוכרחין לקבל את התורה

, כי חולת אהבה אני ש"וכמ כמות אהבה

 ,מכאן מודעא רבא לאורייתא אומרו וזהו

י "שפירש רש וכמו, ומודעא הוא לשון חיבה

, שהוא לשון חיבה ,כי ידעתיו ל על הפסוק"ז

 ל שעל ידי כפיית ההר כגיגית"והכונה כנ

בעבותות אהבה וחיבה ' נקשרו אליו ית

  .והשתוקקות לחיבת הקודש

מכירה ' הל( ל"ז והנה המשנה למלך  .מ

סוברים דבאונס הקשה מכאן לה )א"י ה"פ

מיתה לא מהני טענת אונס דמחמת סכנת 

ה "שצ' מרדכי פרק הנזקין סי( מיתה גמר ומקני

אם כן האיך אמר רב  ,)ג"ע' ותרומת הדשן סי

 מכאן מודעא רבא לאורייתא אחא בר יעקב

שם תהא  והלא היו בסכנת מיתה וכאומרו

ויש להוסיף , ש"ע יעו"ונשאר בצ, קבורתכם

ל "הרי המרדכי זתמיהא על תמיהתו ש

בעצמו סמוך לזה הביא המאמר דרב אחא 

מכאן מודעא רבא לאורייתא בר יעקב 

ד "ולפ. והאיך עתה לא זכר אותו וישכחהו

ל ניחא שפיר דישראל לא היו כלל באונס "הנ

ו אלא היו כמו אנוסים מתוך רוב "מיתה ח

  .'אהבה וחיבה לשמו ית

והנה איתא בריש פרק לפני   .מא

דרש רבי : ת"וז )א"ע 'ז דף ב"ע(אידיהן 

חנינא בר פפא ואיתימא רבי שמלאי לעתיד 

ה ספר תורה ומניחו בחיקו "לבא מביא הקב

, ואומר כל מי שעסק בה יבא ויטול שכרו

מיד מתקבצין ובאין עובדי כוכבים 

ע כלום "אומרים לפניו רבש, 'בערבוביא וכו

ומי מצי למימר ', נתת לנו ולא קיבלנוה וכו

אמר  'מסיני בא וגו י"י ויאמרהכי והכתיב 
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ה על כל "רבי יוחנן מלמד שהחזירה הקב

אלא כך אומרים ', אומה ולשון ולא קבלוה וכו

ת "ע כלום כפית עלינו הר כגיגי"רבש לפניו

, 'ולא קיבלנוה כמו שעשית לישראל וכו

, ע תנה לנו מראש ונעשנה"אמרו לפניו רבש

ה שוטים שבעולם מי שטרח "אמר להן הקב

ף על אלא א', אכל בשבת וכובערב שבת י

, 'וכו 'ה שמהוסוכ'ה יש לי "פי כן מצוה קל

ואמאי קרי ליה מצוה קלה משום דלית בה 

  .'ס וכו"ן כי"חסרו

ומה שיש להתבונן במאמר הנפלא   .מב

חדא מה טעם בחר כביכול ליתן להם , ל"הנ

ואי , מצות סוכה יותר משאר מצותדייקא 

 אין בה חסרון כיס הלאמצות סוכה משום ד

הרבה מצות אין בהן חסרון כיס כלל כמו 

  .'שבת ויום כפור וכדושביתת 

ל דכפיית ההר כגיגית "ועל פי הנ  .מג

דהנה ידוע , היתה כעין חופה ניחא שפיר

ק דסוכה היא דוגמת חופה וכדאיתא "מס

, ויסעו מסכות ויחנו באיתם :ת"במכילתא וז

רבי עקיבא , מה איתם מקום אף סכות מקום

לא ענני כבוד שנאמר אומר אין סוכות א

כי על כל  'על מכון הר ציון וגו י"יוברא 

וסוכה תהיה לצל  וסמיך ליה, כבוד חופה

כלום כפית  וזהו טענת אומות העולם, יומם

 ת"כגיגי הנה אומרם, ת"עלינו הר כגיגי

נראה כשפת יתר ומה להם אם ההר נעשה 

 אלא כונתם לומר, ל"כגיגית או לא כנ

, ל"כנ וי כעין חופהת ה"דכפיית ההר כגיגי

ת "כלום כפית עלינו הר כגיגי טענתם וזהו

כמו למשוך אותנו בעבותות אהבה וחיבה 

ה "ולזה נותן להם הקב, שעשית לישראל

מיד ו, ל"מצות סוכה שהוא דוגמת חופה כנ

כל אחד ואחד נוטל והולך ועושה סוכה 

ה מקדיר עליהם "הקבכיון שו ,בראש גגו

חד ואחד כל אמיד תקופת תמוז כחמה 

ה יושב "הקבו ,לו מבעט בסוכתו ויוצא

  .ומשחק עליהן

ועתה נתנה ראש ונשובה אל   .מד

בענין יום אחד  המאמר הנצב פתח השער

אל המכוון  אבטרם נו, שהוסיף משה מדעתו

ר "שמו( פליאהנקדים לבאר מאמר מדרש 

אכי התחילו מל, כתב לך א"ד :ת"וז )ט, ז"מ

אתה נותן  ה"אומרים לפני הקב רתשה

 ,מה שהוא מבקש שיכתובשות למשה ר

 תורהשיאמר לישראל אני נתתי לכם את ה

להם  אמר ,לכםאני הוא שכתבתי ונתתי 

, שמשה עושה את הדבר הזה ו"ח ה"הקב

נאמן הוא שנאמר לא כן  עושה ואפילו

  .כ"ע, עבדי משה בכל ביתי נאמן הוא

נפלאת הוא דברי המדרש ו  .מה

 ו"ח חדא אחר שכביכול גזר אומר ,בעינינו

האיך חזר בו , שמשה עושה את הדבר הזה

נאמן  עושה ואפילותוך כדי דבור ואמר 

עושה ו משה "חשהרי אם והיותר קשה  ,הוא

מר לישראל אני נתתי ואו את הדבר הזה

אני הוא שכתבתי ונתתי  תורהלכם את ה

' ס' יעוי( אתמהא, יקראנאמן לזה עבד ה ,לכם

  ).הואנאמן  בכל ביתי ה"ד -לקוטים–מאור עינים 

הובא  נקדים מאמר המדרש עוד  .מו

 ,אל משה ככלתו ויתן: ת"ל וז"ז י"ברש

שנמסרה לו תורה  ,ככלתו כתיב חסר

 ל"א ז"אדוננו מהרשו ,במתנה ככלה לחתן

ל "י ז"נתקשה בפירוש רש )א"ח ע"נדרים דף ל(

היכן מצינו שישראל נקראים חתן והרי וכי 

תו יש להבין מה  .ש"יעו ,נמשלו לכלה תמיד

ככלה לחתן  במתנהענין שניתנה לו זה ה
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  .דייקא

בהקדים ד "ונבא אל המכוון בס  .מז

, ב"י' כ פיס"פסיקתא דר( מאמר בפסיקתא

בחדש השלישי לצאת בני : ת"וז )ז"אות י

למה בחדש השלישי , ישראל מארץ מצרים

ר הושעיא "א ,ולא בחדש השני ולא ברביעי

חייא הגדול גיורת ושבויה  בישנה לי ר

נשאו ולא יתארסו עד שלשה ומשוחררת לא י

כי  אמרנקראו גרים שנ אלכך ישר ,חדשים

נקראו שבויים  ,גרים הייתם בארץ מצרים

נקראו  ,והיו שובים לשוביהם אמרשנ

יכם אשר הל"א י"יאני  אמרמשוחררים שנ

ם ההוצאתי אתכם מארץ מצרים מהיות ל

חדשים  'גה נמתין להם "הקב ראמ ,עבדים

בחודש  ,ורהכ אני נותן להם את הת"ואח

  .השלישי

ה בחדש "יתרו ד' פר( 'והאלשיך הק   .מח

נתקשה במאמר מדרש זה וכתב  )השלישי

ל אמרו בחדש "אמנם הנה רבותינו ז: ל"וז

מפני ששבויה וגיורת צריכין ' השלישי וכו

ועל זה הקשה הוא , להמתין שלשה חדשים

והלא כמו זר נחשב מאמרם זה כי הלא  ל"ז

לא היו רק מיציאת מצרים עד מתן תורה 

עוד יש להתבונן למה לא , שבעה שבועות

ניתנו הלוחות ביום מתן תורה ולמה 

נתחלקה מתן תורה לשנים אחד לאמר 

אליהם עשרת הדברות ואחד לתת להם 

  .הלוחות

בהקדים  ד"ונבא אל הביאור בס   .מט

 'על מאמר הגמ )ה פריו"ד( ל"ז' קושיית התוס

והקשו  'וכו למה נמשלו ישראל לתפוח

לא וה לתפוח "הקב נמשלבהאי קרא ד' בתוס

' והתוס, כן דודי בין הבנים וכדכתיבישראל 

, ס שבת שם"חת' חי' יעוי(ל נשארו בקושיא "ז

ה פריו קודם "שבת ד' אמרי אמת ליקוטים מס' וס

  .)ש בזה"לעליו מ

שהדבר ידוע  ק"ותירצו בספה   .נ

ה "משבחים להקב שכל השבחים שישראל

נו הוא מצד מעשיו וגדולת חסדיו לטובת

מה שאנו עושים כשרון פעולתנו ממש לערך 

מרן אור  וכידוע מה שפירש, ש"לעבודתו ית

 י"י על הפסוקל "ט ז"שבעת הימים הבעש

דרך  ,)א"קכ' מדרש תהלים מז' יעוי(' צלך וגו

ה "משל אם אנו נהיה גומלי חסדים אף הקב

ק המשילו "ומעתה אם רוה, יגמול עמנו חסד

פני שגם ישראל מ ה לתפוח הרי הוא"להקב

ל "וזהו שאלתם ז, תפוחמתדמים במעשיהם ל

ל מה היא "ר, למה נמשלו ישראל לתפוח

הפעל שעשו ישראל שבשבילה נמשלו 

ה נמשל "לתפוח עד שבזה פעלו שהקב

וילכו : ת"וז -ו, א–ש במדרש איכה "וכמ(לתפוח 

רבי עזריה בשם רבי יהודה ברבי סימון , בלא כח

צונו של מקום מוסיפין אומר בזמן שישראל עושין ר

נעשה ' להים"בא'א "בפמליא של מעלה כמד' כח'

כד : ת"בא וז' ריש פר' וכן אמרו בזהר הק, חיל

ישראל עבדין עובדין דכשרן יהבין תוקפא וחילא 

, במה', להים"לא'ה ועל דא כתיב תנו עז "לקב

מה ומעתה יש לשאול כמו כן  ).בעובדין דכשרן

ול הקדים ל ומה הוא הפעל שכביכ"פעל א

שעל קדימת זו הפעל ופעל טרם זמנו 

ה "שהקדים כביכול לעשות נמשל הקב

ה "ב ד"ב ע"א דף נ"ס ח"דרשות חת' יעוי(לתפוח 

  ).הדר הוא לכל חסידיו

בהקדים ד "ונבא אל המכוון בס  .נא

נדרים דף (ל בפרק אין בין המודר "מאמרם ז

אמר רבי יוחנן בתחלה היה  :ת"וז )ב"ח ע"ל

משכחה עד שניתנה לו משה למד תורה ו
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במתנה שנאמר ויתן אל משה ככלתו לדבר 

ה "תשא ד' פר( 'האלשיך הק והקשה ,'אתו וגו

וראוי לשים לב היתכן : ל"וז) ויתן אל משה

להים ישכח מה שמלמדו "שמשה איש הא

ועוד כי מה שעשה בסוף הארבעים ', הוא ית

יום שנתנה לו במתנה למה לא עשה כן 

עוד נתקשו בזה  ',בימים הראשונים וכו

בפרק כיצד ' ל ממאמר הגמ"המפרשים ז

אמר רבי  :ת"וז )א"ד ע"עירובין דף נ(מערבין 

אלמלי לא נשתברו לוחות  אלעזר

וכן , הראשונות לא נשתכחה תורה מישראל

: ת"וז )ו"ט, 'ר א"שי(אמרו במדרש רבות 

להיך "א י"יבשעה ששמעו ישראל אנכי 

והיו מפי הגבורה נתקע תלמוד תורה בלבם 

ואם כן יש להתבונן , למדין ולא היו שוכחין

מה כל ארבעים יום האיך היה משה שוכח 

ניתנה לו בסוף לשלמד מפי הגבורה עד ש

  .ככלה לחתן במתנה

עוד נקדים מאמר נפלא בירושלמי    .נב

רבי שמואל בר נחמן  :ת"וז) ה"ג ה"פ תענית(

היו אורכן ששה  הלחות, בשם רבי יונתן

ה "עקב ד' ל פר"ס ז"חתה( ורחבן שלשהטפחים 

 הלוחות היו ששה טפחים על: ל"בעת ההוא כתב וז

כדאיתא בירושלמי ' וגם בעוביין היו כך'ששה טפחים 

' יעוי, יתרו' בפר' ה הק"וכן כתב השל, כ"ע, דשקלים

א "ט ע"מנחות דף צ' ותוס, ד"ה ה"ירושלמי שקלים פ

ישראל אותו מעשה  שעשו כיון )ה מלמד"ד

 וגברה, פן מידו של משהלחוט ה"ביקש הקב

שתי ' ס' יעוי( 'כוווחטפן ממנו  משהידו של 

   ).בראשית' ל ריש פר"א חזקוני ז"ידות להר

חדא כבר הקשו  ,ויש לשאול   .נג

ה "ל מה ראה משה רבנו ע"המפרשים ז

לחטוף את הלוחות ולהורידן לישראל אחר 

טב היה מוו, ה אמר לו שחת עמך"שהקב

' מת העד עשות נק ה"הקבישאירם ביד 

 בעובדי העגל ואחר כך יעלה ויביא הלוחות

לשברם למען ידונו  ןכר ולא יצטרך אח

עוד הקשו , כפנויה ולא כאשת איש

ל ממה נפשך אם משה היה "המפרשים ז

שליח לקבלה אם כן הרי כבר נתקדשו 

להו בקבלתו הלוחות בשמים ומאי אהניא 

ואם היה שליח להולכה , מה ששברן אחר כן

עגל היה לפני הקידושין ומה אם כן מעשה ה

דברים אחדים ' ס(צורך בשבירת הלוחות 

במדבר ' ת פר"ס עה"חת -, ו"ל דרוש כ"א ז"להחיד

' פנים יפות פר' וס –ה ואלה תולדות אהרן ומשה "ד

  .)עקב' ישמח משה פר' וס –תשא 

בפרק ' הגמ נקדים מאמר עוד    .נד

ויגש  :ת"וז )ב"ב ע"סוטה דף מ( משוח מלחמה

אמר רבי יוחנן כדי  כם והערבהפלשתי הש

, לבטלן מקריאת שמע שחרית וערבית

כנגד אמר רבי יוחנן ויתיצב ארבעים יום 

ופירש , ארבעים יום שניתנה בהן תורה

כנגד ארבעים יום שאיחרה : ל"ל וז"י ז"רש

  .כ"ע, תורה להתקבל ניתן לו כח להתיצב

ל "המפרשים ז וכבר נתקשו בזה    .נה

ים יום ארבע אלושל  חדא מה ענינם

עד שבעבור איחור  שאיחרה תורה להתקבל

זה ניתן לו כח לגלית להתיצב נגד מערכות 

להים "ולחרף מערכות א ישראל ארבעים יום

אחר שהרי והיותר קשה , חיים ומלך עולם

 ה"הקבלא רצה ישראל אותו מעשה  שעשו

ביקש לחוטפן מידו ליתן להם את הלוחות ו

 שהמידו של  גברהאלא שכביכול  של משה

וגם משה תיכף , ל בירושלמי"נכוחטפן ממנו 

כשירד מן ההר וראה את העגל ומחולות 

שברן תחת ההר ולא ניתנו להם הלוחות 

, ואם כן מה טיבן של ארבעים יום אלו, כלל
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והלא מאה ועשרים יום איחרה תורה 

להתקבל שהרי לוחות השניות לא ניתנו 

אלא ביום הכפורים שמונים יום אחר 

  .וחות הראשונותשנשתברו הל

ולבא אל המכוון נקדים לבאר     .נו

ז דף "ע( בריש פרק לפני אידיהן' מאמר הגמ

מי יתן והיה לבבם זה  ר"ת :ת"וז) א"ע' ה

אמר להן משה לישראל כפויי טובה בני  להם

ה לישראל "כפויי טובה בשעה שאמר הקב

היה להם לומר  מי יתן והיה לבבם זה להם

ואת  :ל"וז ל"י ז"וכן הביאה רש, תן אתה

התשתם את כחי כנקבה  תדבר אלינו

שנצטערתי עליכם ורפיתם את ידי כי ראיתי 

וכי  ,שאינכם חרדים להתקרב אליו מאהבה

לא היה יפה לכם ללמוד מפי הגבורה ולא 

 .ללמוד ממני

 ל"המפרשים זבזה קשו נתוכבר   .נז

הטיבו אמר והודה לדבריהם ה "הרי הקבש

וכמו שאמרו במכילתא , כל אשר דברו

ויאמרו אל משה  :ת"וז )'ט' פרשת בחדש פר(

מגיד שלא היה  ,ונשמעהדבר אתה עמנו 

בהם כח לקבל יותר מעשרת הדברות 

עוד  'וגואם יוספים אנחנו לשמוע שנאמר 

מאותה שעה  ,אלא קרב אתה ונשמע ,ומתנו

 זכו ישראל להעמיד מהם המקום נביאים

שנאמר נביא אקים להם נביא עתיד אני 

 לא שקדמו הם בזכותאלהעמיד מהם 

אשר כל אלי הטיבו  י"ישנאמר ויאמר 

אשרי בני אדם שהמקום הודה  ,דברו

מכל מקום ל ד"ותירצו המפרשים ז ,לדבריהם

 מי יתן ת"השיהיה להם להבין ממאמר 

  .תן אתהשרמז להם לומר 

ל "ז םאמרמ קדיםהד ב"ל בס"נו  .נח

: ת"וז )'כ 'סיהקדמה פב ר"איכ( במדרש רבות

שקדתי ואהיה כצפור פתח אלכסנדרי  רבי

ה שקדתי להכניס בני "אמר הקב בודד על גג

ואהיה כצפור בודד על  ,מיד שראלירץ לא

מתבודד מגג לגג ומגדר זה צפור מה  ,גג

כך  ,לגדר ומאילן לאילן ומשוכה לשוכה

כשיצאו ישראל ממצרים היו נוסעים 

 יסעוושנאמר במחלוקת וחונים במחלוקת 

יני נעשו כולם סהר וכיון שבאו ל ,ויחנו

 ויחנו אין כתיב כאן אלא ויחן ,אחת הומוניא

הרי  ה"הקבבאותה שעה אמר  ,ישראל שם

  .כ"ע, יהשעה שאתן תורה לבנ

כ "פסיקתא דר( וכן אמרו בפסיקתא  .נט

 ,דרכי נועם דרכיה :ת"וז )ד"יאות  ,ב"י 'סיפ

בשעה  אלה ליתן תורתו לישר"ביקש הקב

ו והיו לוהיו חלוקין אלו על א ,שיצאו ממצרים

נתנה ראש ונשובה מצרימה מה  ריםאומ

ויסעו מסוכת ויחנו באיתם היו נוסעים  יבכת

אלא  ,לא עשה ,במריבה וחונים במריבה

הושוו  )ל לסיני"אולי צ( םכשבאו לרפידי

ויסעו  מראכולהם ונעשו אגודה אחת שנ

ומניין שהושוו  ,מרפידים ויבאו מדבר סיני

 שם ןויחשנאמר  ,כולם ונעשו אגודה אחת

 שם ויחןכאן אלא  יבאין כתויחנו  ,ישראל

ה התורה כולה "הקב מרא ,ישראל נגד ההר

שלום למי אני נותנה לאומה שהיא אוחזת 

וכל נתיבותיה  תיבדכהוא  אבשלום הד

: ל"תרומה וז' פרל "זרבנו אפרים ש "מ' יעוי( םשלו

כי , יום איחרה התורה עד שניתנה' מ', מ' לי גי

ומיד לאחר שלשה ימים היתה בשביעי עלו מן הים 

  .)ואיחרה ארבעים, ראויה להנתן הרי עשרה

  

  

  ה"המשך יבא אי          
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 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~  

  ב מאמר

  שזכתה ויצא ממנה דוד  אמר רבי יוחנן, מאי רות

  ה בשירות ותשבחות"שריוהו להקב

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~  

  

  

  

  

 )ב"ע 'ברכות דף ז( בפרק מאימתיגרסינן 

רבי יוחנן משום רבי שמעון בן  אמר :ת"וז

יוחי מיום שברא הקדוש ברוך הוא את 

עולמו לא היה אדם שהודה להקדוש ברוך 

הוא עד שבאתה לאה והודתו שנאמר הפעם 

אמר רבי אלעזר אמרה  ,ראובן ,'אודה את ה

, רות ,'וכו ראו מה בין בני לבן חמילאה 

שזכתה ויצא  אמר רבי יוחנן, מאי רות

ממנה דוד שריוהו להקדוש ברוך הוא 

, מנא לן דשמא גריםו, בשירות ותשבחות

לכו חזו אמר רבי אלעזר דאמר קרא 

ּמֹותאשר  י"ימפעלות  ם ׁשַ אל  ,בארץ ׂשָ

ּמֹותתקרי  מֹות אלא ׁשַ   .כ"ע ,ׁשֵ

  

יוסף ' ס' יעוי( ל"וכבר הקשו המפרשים ז

מה  )ילהה חצות ל"ט ד"קי' ל מז"א ז"תהלות להחיד

דבר קושי מצא השואל בשם רות עד 

ולמה לא שאל , מאי רותשנתעורר לשאול 

, נעמי, לאה, רחל, הרבקכגון שמות שאר על 

מפני  ל"נתקשו המפרשים זעוד  .ועוד ועוד

ה וכן מה כשפירש לעיל את שמות יהוד

בלי בהזכרת שמם לבד ראובן פירשם כדרכו 

ואלו ', ראובן מאי' 'מאי יהודה'שאילת 

דנקט לה אגב גררא -כשבא לפרש שם רות 

תו , 'מאי רות'יל שאק -דיהודה וראובן

לה וכי צריך נתינת  דקארי לה מאי קארי

  .שיצא בגיותה טעם על שמה

  

תשובת רבי יוחנן ב יש להתבונן דוע 

 ה"להקבשריוהו שזכתה ויצא ממנה דוד 

 לאוהויש לשאול , בשירות ותשבחות

 )ביה או זקנהא הוא(מואב  עגלון מלךמסתמא 

יך יעלה על הדעת וה, לה השם רות נתןהוא 

הגם , קרא שמה על שם העתידעגלון ש

תו קשה והתרצן , עגלון מלך מואב בנביאים

מאי תירץ והרי היה ראוי לקרותה בשם 

ולא על שם שבח  ואהדומה ללשון שיר 

ואמאי עשו העיקר טפל , הפעולה שהרוהו

מנא ' תו קשה על שאילת הגמ, והטפל עיקר

הוכחה ' גמוכי היכן מצאה ה, לן דשמא גרים

הרוהו שדוד מכאן דשם רות קא גרים ל

גם ד פשרוא, ה בשירות ותשבחות"להקב

דוד  יכולאלולא היתה נקראת שמה רות היה 

ה לייסד את ספרו בשירות "המלך ע

על ידי עשרה זקנים כבר ותשבחות שנאמרו 

תו יש לדייק על , את רוחו עליו' כי יתן ה

 ,רות פירשל שטרח ו"י ז"וש רשפיר

תועלת כתבה  לאיזו ויש לשאול, 'המואביה'
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אפילו תנוקות של בית הא ל והלא "י ז"רש

גם כי הרי ו ,רבן יודעים שרות מואביה היתה

  .בעולם תאחר רותאין זכר ל

  

זה הוקשה ד ל"ותירצו המפרשים ז

 כל הגרים משנים להם את שמםלהשואל כי 

השם ו בו האדם הוא שם הנפשהשם שיקרא  כי(בגירותם 

ממשיכים לו שהיה לו בגיותו ובשינוי שמו  ,הוא שורש הנשמה

ונפש חיה הוא שמו  ,נשמה חדשה מאוצר נשמות הגרים

שהוסיפו  וכמו שמצינו ביתרו ,)הראוי לו העצם

לו רות זה שמה וא, כשנתגייר' לו אות ו

ח רות "ז' יעוי(בגיותה וזה שמה בגירותה 

מאי  השואלאל שוזהו ש ,)מאמר רות וערפה

אי לא שינו לה את שמה אמ ל"ר, רות

י "ף רשיהוסולזה הכונה עצמה  ,כשנתגיירה

שמואביה ל רות "ור, 'המואביה'ל וכתב "ז

שינו לה את שמה אמאי לא היתה 

יהי ו ,ויצתה מכלל מואביה כשנתגיירה

 שזכתה ויצא ממנה דוד שהרוהוכמשיב 

יו ה ואלו, בחותה בשירות ותש"להקב

לה את שמה רות לא היה בכחו של  םינשמ

להנעים נעים זמרות ישראל ה "דוד המלך ע

ה בשירות "להקב להרוותבזמרותיו ו

ועל זה הוסיף השואל לשאול  ,ותשבחות

היות מעשה האדם  ומנא לן הא דשמא גרים

יה מפסוק רא' לזה מביאה הגמ, נמשך משמו

לכו חזו ו ה בעצמ"שאמרו דוד המלך ע

אל , ר שם שמות בארץאש י"ימפעלות 

ּמֹותתקרי  מֹות אלא ׁשַ   .ׁשֵ

ד למה לא "ובספרי ספר משקלי האותיות בארנו בס( 

 'רוה'הלא ו 'רוה'שם ל 'רות'שם מבאות אחת שינו את שמה 

והטעם שקרא לשירות ותשבחות  ,'מורה יותר על שהרוהו וכו

צא וחשוב תהלים , ל רותד כדי לרמז א"בס ל"נ, בשם תהלים

יעלה , כ"עה, ם"מ, ד"יו, ד"למ, י"ה, ו"תי, זהבמילואו כ

על ' רות'ונקראת -, שש מאות ושש כמנין רותבידך מספר 

- ח"י' משלי ז–ס "ז, ולא על לשון שיר ושבח' כו 'הרוהו'ש

ש בביתו "כי אין האי' ה דדים עד הבקר וגו"ה נרו"לכ –'כ

יגאלך ] כי[ם "והיה בבקר א. ליום הכסא יבא ביתו' וגו

ואריסטון לצדיקי , ד"ו אח"ד ושמ"אח י"יה "א יהיוביום ההו

וכסא דדוד , תא"י בכסי רוי"ומתפנקין ורו, רותא'יתקן ושי

כוסי  מרלעלמא דאתי מאתן ועשרין וחד לוגא מחזיק שנא

ולו נאה לברך ולו יאה , ה בגימטריא הכי הוי"רוי, רויה

  .)לברך

  

ד "ל בס"נ ודאתאן עלה במאי דכתיבנא

ל לקרות "דתקנו חזטעם לשבח אהא עוד 

שהרי מצינו , מגילת רות בחג השבועות

ה "ה ביקש מהקב"במדרש שדוד המלך ע

שהעוסק בספר תהלים יחשב כעוסק בנגעים 

ל לקרות מגילת רות "ולזה תקנו חז, ואהלות

קא ' רות'דשמה  להורותביום מתן תורתינו 

ה "גרים וזכתה ויצא ממנה דוד שריוהו להקב

תהלים איתקש וספר , בשירות ותשבחות

וכדאמר רב יוסף אי , ל"לתורה מכל צד כנ

לאו ההוא יומא דקא גרים כמה יוסף איכא 

 'רות'כמו כן אי לאו ההוא שמא , בשוקא

ו תורת "וח, דקא גרים כמה דוד איכא בשוקא

ובווין תתקטר מגלת ( היתה חסירה ספר תהלים' ה

 -רות–זוטא במדרש ל "ז וכמו שאמרורות עם ספר תהלים 

ן "של רות ווי אמר רבי חייא בר אבא כל ראשי פסוקים: ת"וז

להיכן  ן אלו"ווישמונה וויש לשאול  .חוץ משמונה פסוקים

ים דוד לקחם למזמור תמניא אפי בתהלכי  ד"ל בס"ונ, אזלי

דוד 'ת "רץ "ן פר"ה ב"דמ ,'ן פרץדמה ב'וסימנם בסימן 

 ת רותומגיל, ק משיחיץ דמיניה נפ"ן פר"ב ,'ה'משיח '

ולזה תקנו לקרות מגילת רות  ,יחוס מפרץ עד דודב ימתימס

–ות דשמה קא גרים ויצא ממנה דוד ביום מתן תורתינו להור

שיסד ספר תהלים  –נוולד בחג השבועות יום מתן תורתשנ

צא -, ירות ותשבחות ובה נחתמה התורהה בש"להקב והרוהו

מצות ' ג וז"כמנין כתר מנין תרי' ד בגי"ת דו"וחשוב רו

   .)תמימה ואינה חסירה כלום' ותורת ה -ןדרבנ
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וספר תהלים איידי דאתא לידן נימא 

 ר"ב( ל"ז רבתי אמרומדרש ב, ביה מילתא

רבי  ,במקום ההוא וישכב :ת"וז )א"י ,ח"ס

יהודה אמר כאן  ביר ,נחמיה בייהודה ור

ד שנה שהיה טמון בבית "שכב אבל כל י

נחמיה אמר כאן שכב  ביור ,עבר לא שכב

שנה שעמד בביתו של לבן לא ' כאבל כל 

יהושע בן לוי  ביר ,ומה היה אומר ,שכב

מאי  ,ו שיר המעלות שבספר תהלים"טאמר 

שהיה  י"ישיר המעלות לדוד לולי  ,טעמיה

 ביר ,ישראל סבא ,לנו יאמר נא ישראל

כל ספר תהלים היה שמואל בר נחמן אמר 

ואתה קדוש יושב תהלות  ,מה טעם ,אומר

אמרו מסכת סופרים וב, אסב ישראל ,ישראל

 מאה: ת"וז )ה בירושלמי שבת"וכ, ז"פט(

וארבעים ושבעה מזמורים שכתוב בספר 

ללמדך שכל  ,תהלים כנגד שנותיו של יעקב

ה כנגד "קילוסין שישראל מקלסין להקב

ואתה קדוש יושב שנותיו של יעקב אבינו 

  .תהלות ישראל

  

 :ת"וז )'ה ',ר ד"שי( מדרשבל "זעוד אמרו 

מה שגידל אתכם דוד  ,דויד צוארך כמגדל

 ,'וכו ומה גידל אתכם דוד בספרו ,בספרו

ספר שאמרו  ,מהו לתלפיות ,בנוי לתלפיות

עשרה בני אדם אמרו ספר  ,לו פיות הרבה

תהלים אדם הראשון ואברהם משה ודוד 

ל עף אחא א ביבשם ר הונארבי  ',וכוושלמה 

שעשרה בני אדם אמרו ספר תהלים  יפ

אמר על שמותם אלא על ידי מכלהון לא נ

 ברדה משלו משל למה ,דוד מלך ישראל

לחבורה של אנשים שמבקשים לומר דומה 

אמר להם המלך כלכם נעימים  ,הימנון למלך

כלכם חסידים כלכם משובחין לומר הימנון 

אלא איש פלוני יאמר על ידי כלכם  ,לפני

כך בשעה שבקשו עשרה  ,למה שקולו ערב

אמר להם  ,ליםצדיקים לומר ספר התה

ה כלכם נעימים וחסידים ומשובחים "הקב

על ידי  אלא דוד יאמר ,לומר הימנון לפני

ונעים זמירות  ד"כלכם למה שקולו ערב הה

מי רבי הונא בשם רבי אחא אמר  ,ישראל

  .ן ישימנעים זמירותיהם של ישראל דוד ב

  

נעים זמירות ה "והנה דוד המלך ע

 מסיים את ספר תהלים בעשרה ישראל

', ל בקדשו וגו"הילולים הוא מזמור הללו א

והנה יש ליתן טעם בשנותו את טעמו לפני 

כי כל העשרה ' הא, ך זה פעמיים"אבימל

הילולים אמרה בשני תבות כמו הללוהו 

, הללוהו בתקע שופר וכן כולם, ברקיע עוזו

חוץ מן הילול השלישי שאמרה בתבה אחת 

וזאת , 'בגבורותיו'והוא אומרו הללוהו 

שנית כי כל העשרה הילולים אחר תבת 

ת כמו "הללוהו המשיך ואמר באות בי

חוץ , בתקע שופר וכן כולם, 'ברקיע עוזו'

ף הדמיון "מן הילול הרביעי שאמרה בכ

וראוי לתת , כרב גדלו'והוא אומרו הללוהו 

טעם לשבח למה זה יצאו אלו שני הילולים 

  .מן הכלל בחיסור תבה ובחילוף אות

    

ל בשלהי "ד בהקדים מאמרם ז"ל בס"ונ

חייב אדם לברך על  )ב"ע' דף ס(ברכות ' מס

רבא  אמרו, הרעה כשם שמברך על הטובה

עוד  ,לא נצרכה אלא לקבולינהו בשמחה

י פרק ערבי פסחים הל בשל"נקדים מאמרם ז

כל שירות  ר"ת: ת"וז )א"ז ע"פסחים דף קי(

ותושבחות שאמר דוד בספר תהלים רבי 

רבי יהושע  ,ד עצמו אמרןאליעזר אומר כנג

וחכמים אומרים  ,אומר כנגד ציבור אמרן

 ,יש מהן כנגד ציבור ויש מהן כנגד עצמו
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 ,האמורות בלשון יחיד כנגד עצמו

  .כ"ע, האמורות בלשון רבים כנגד ציבור

  

הוא כינוי ' גבורה'ק כי "והנה ידוע מס

ש לך "לדינים וגדולה הוא כינוי לחסד וכמ

והנה ', התפארת וגוי הגדלה והגבורה ו"י

איזו  לישראלאיש ו על "כאשר יתרגש ח

הרי הן פותחין את , ו"ח חולי או מקרה רעה

ספר התהלים ומתחילין באשרי האיש 

ושופכין את מר לבן לפני קונם על כל צרה 

שלא תבא עליהן שיוציאם מצרה לרוחה 

וכמו שבקש דוד ', ובטוחים אנו בתפלה'

רות ויכתבו יעשו לדו, יהיו לרצון אמרי פי

ויהו ', לדורות אמרי פי ויחוקקו לדורות וכו

   .'כנגעים ואהלות'נוטלין עליהם שכר 

  

מסיימין את ספר הן הנה כי כן כאשר  

אומר על כל צרה שלא תבא עליהן התהלים 

נעים זמרות ישראל ה "המלך עלהם דוד 

, הנה עד עתה שפכתם שיח לפני קונכם

רך אמנם ראוי שתדעו כי חייבים גם לב

וזהו אומרו , ולהודות על הרעה אשר קראכם

, כרב גדלו'הללוהו  'בגבורותיו'הללוהו 

על הצרה אשר ' בגבורותיו'ל הללוהו "ור

וממשיך ואומר התדעו , אתם נמצאים בו

ויהי , באיזו אופן ראוי להללו על הצרה

ל כמו "ר', כרב גדלו'הללוהו : כמשיב

בשמחה ' שאתם מהללים ומשבחים לפניו ית

כמו ', גדולהטובה ורוב 'נותן לכם הוא כש

להללו אתם כן באותה מדה ממש חייבים 

' בגבורותיו'ולשבחו בשמחה ובטוב לבב 

ת וכל "יעזור השי, הוא הצרה אשר אתם בו

' בגבורותיו'לא ' בני ישראל יהללו לשמו ית

על רוב ' ברוב גדלו'אלא ', כרוב גדלו'ולא 

 אלישרכל וחיים ושלום על ו חסדיו ורחמי

    .עד העולם

            

 א במגלת ספרועוד זאת אמרתי לב

הנה נודע , ו'הדר הוא לכל חסידי כתוב

נעים זמרות ה "עדוד המלך  תבקשבשערים 

יעשו לדורות , יהיו לרצון אמרי פי :ישראל

, ויכתבו לדורות אמרי פי ויחוקקו לדורות

אלא  ולא יהיו קורין בהם כקורין בספרים

נוטלין שכר עליהם כנגעים יהיו קורין בהן ו

אמר רבי , יהיו לרצון אמרי פי. ואהלות

ירמיה בר שלום בשם רבי יוחנן מאי דכתיב 

וכי תעלה על דעתך , אגורה באהלך עולמים

אלא כך , שהיה מבקש דוד דירת שני עולמים

אמר דוד יהו מזכירים אותי בבתי כנסיות 

ובתי מדרשות וכאלו חי וקיים אני בשני 

ורבים וכן שלמים כבר האריכו . כ"ע, עולמים

עניתם הלא בספרתם בפירוש מאמר למ

אבות להגאון ' רוח חיים על מס' ס' יעוי( זההנפלא ה

מובא בלקוטים על גליון המשניות , ל"רבי חיים מוואלוזין ז

להגאון רבי -א בהקדמה "חנחל יצחק ' סו, א"ו מ"אבות פ

  ).ש בזה"מ -ל"יצחק אלחנן ז

   

ואענה  מלין מי יוכלהן לזאת עצור ב 

ד מלתא "ל לומר בס"ונ, ד"אף אני חלקי בס

ה והוא "חדתא בעיקר בקשת דוד המלך ע

אגורה באהלך פירוש חדש ומחודש בבקשתו 

עולמים שיאמרו דבר שמועה מפיו ושיהו 

זה כי , מקבלין עליהן שכר כנגעים ואהלות

ה לא היה מבקש "דוד המלך עשודאי 

, ר הלכהדבב מה שחידש שיאמרו משמיה

דף (ס סנהדרין "שהרי איתא בש, דפשיטא

 י"יוכל דרכיו משכיל ויהי דוד ל )ב"ג ע"ס

ודאי  ןכואם , שהלכה כמותו בכל מקום, עמו

ולא היה , ההלכות שחידש יאמרו משמיה

צריך לבקש בקשה מיוחדת על זה שיאמרו 
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אלא ודאי בקשתו היתה על , ההלכה משמיה

גין בו ספרו ספר התהלים שיהו קורין והו

בבתי כנסיות ובבתי מדרשות ויקבלו עליהן 

ולכאורה יוקשה אמאי , שכר כנגעים ואהלות

שיהו ה בלישניה לומר "דייק דוד המלך ע

ולא , נוטלין שכר עליהם כנגעים ואהלות

נקט בסתמא שיהו נוטלין שכר עליהם 

  ).ויצא' רפרי צדיק פ' ס' יעוי(כעוסק בתורה 

  

תות שהלימוד במסכ ואם תמצי לומר

הלימוד מ' נגעים ואהלות יקרים בעיני ה

ולכן שכרם כפול , ס"שבש שאר מסכתותב

ל מלימוד שאר מסכתות שבסדר ומכופ

' פסחים דף נ–רק אלו עוברין שלהי פ' יעוי( טהרות

רבי ', וכואמר רבי אלעזר  ,יקרות וקפאון מאי –א"ע

ולזה ביקש  )'כוויוחנן אמר אלו נגעים ואהלות 

הו קורין בבתי כנסיות ה שי"דוד המלך ע

, ובבתי מדרשות בספר תהלים לעולם

  . ויקבלו שכר כעוסקים בנגעים ואהלות

  

ילה לו ומי ג וכי מי עלה שמים וירד

ת נגעים ואהלו לדוד רז זה ששכר לימוד

, ס"מרובה מלימוד שאר מסכתות שבש

במאי עדיפא נגעים ואהלות משאר ו

ס עד שבקש שיהו נוטלין "מסכתות שבש

והלא כולם  ,יהם כנגעים ואהלותשכר על

ל באבות "וכבר אמרו חז ,נתנו מרועה אחד

זהיר במצוה קלה כבחמורה שאין אתה  הוי

כדי שלא  והטעם ,יודע מתן שכרן של מצות

ה והכל רצין תהיה האחת אהובה וחביב

' יעוי(בדילין הימנה  ןלוכוהאחת , אחריה

 על אבות ל"רבינו יונה ז' בפי' ויעוי, עקב' תנחומא ריש פר

היו בני , ה מודיע מתן שכרן של מצוות"אילו היה הקב :ל"וז

את  ןבה ומזניחיאדם מקיימים את החמורות ששכרן מרו

מ "ב(' ו בגמהרי אמרותו  ,)'כוו הקלות ששכרן מועט

כי מטית לשחיטת קדשים תא ) ב"ט ע"דף ק

דסדר קדשים מסכתות דקמן  הא, ואקשי לי

מאי נקט ואם כן א, עמוקות מסדר טהרות

  .דייקא נגעים ואהלותדוד 

    

מרן ר "ק אדמו"כי דברי "ד עפ"ל בס"ונ

ק "כל שאמר משום זקינו "א מבעלזא ז"מהר

שלהי אהא דאיתא ל "י ז"מהרר מרן "אדמו

שכל העוסק  )א"י ע"מנחות דף ק(פרק הרי עלי 

, בתורת קרבנות כאילו הקריב כל הקרבנות

הוא הדין שכל העוסק בדברי תוכחות 

נשין הכתובין בתורה וממשיך על עצמו ועו

הרי זה כאילו באו עליו , והדר גאונו' פחד ה

ו "עונשין ויסורין ואין צריך שיתקיימו ח

  .ל"ק ז"אד, העונשים בפועל ממש

  

אף אנו במסלה זו  ל"ק הנ"ועל פי ד

היתה בקשת דוד  ונאמר דזהד "בסנעלה 

שקריאת , ה נעים זמירות ישראל"המלך ע

יחשב כעוסק בנגעים  מזמורי תהלים

וכל העוסק , דייקאנגעים ואהלות  ,ואהלות

בתורת נגעים כאילו נתנגע בנגעים קשים 

והעוסק בתורת אהלים כאילו , ומצורעים

מ המטמא בטומאת "קרה לו מקרה רעה ב

ועל ידי זה הוא ניצול מן היסורין ולא , אהלים

' בית אהרן פר' ס' יעוי(ל "ו עליו בפועל כניבוא

 –ל "ק רבי אשר מסטאלין ז"משום הרה ש"בלק מ

ותינח תלמידי  ,)ט"שפתי צדיק שבועות אות מ' וס

חכמים דבקיאי בשית סידריא יש להם 

אך מה , תקנה בלימוד תורת נגעים ואהלות

בני אדם יעשו אזובי קיר ומה תקנה נמצא ל

. דלא ידעי בצורתא דשמעתתאניים המוה

 ה נעים זמירות ישראל"לזה בא דוד המלך ע

ובקש שכל העוסק בספר תהלים יחשב לו 

והקריאה בספר , כעוסק בנגעים ואהלות
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תהלים יועיל לו כעוסק בנגעים ואהלות 

 נצל מן היסורין ולא יבואו עליו בפועליו

ת "לפניהם ר'תשים 'אשר 'המשפטים 'ואלה 'בפסוק  ונרמז(

ה שכל "וזהו בקשת דוד המלך ע ,)אהלות

סק העוסק בספר תהלים יחשב לו כעו

ועל ידי זה ינצל מכל נגע , בנגעים ואהלות

ופגע רע ומכל מקרה רעה ומרעין בישין 

   .ולא יתקיימו בפועל ממש, ל"רח

  

מימות  ופוק חזי מאי עמא דבר

צרה שלא על כל אבותינו עד היום הזה 

בתפלה –תבא עליהן אומרים אותו 

', שיגאלו הימנה'על גאולתן  - ובתחנונים

בשבח –אותו  וכשנגאלו הימנה אומרים

ואין , 'שנגאלו הימנה'על גאולתן  –והודאה

וזו , לך ראיה גדולה מזו דנתמלאה בקשתו

היא תשובה ניצחת מה תשובה השיבו הוא 

, לתויעל שא –הבוחר בשירי זמרה–יתברך 

וממילא , ולית מאן דפליג דנתקבלה בקשתו

ל "אין אנו צריכין תו לשום סמך בדבריהם ז

 שפתי צדיק' ס' יעוי(ה בזה "שהסכים לו הקב

  ).ה"ה דוד המע"ד' שבועות אות נ

  

 'הקזהר ד מאמר ב"ל לפרש בס"ובזה נ

יהודה פתח ואמר ' ר: ת"זו )ב"ג ע"ג דף כ"ח(

הודע אליו , או הודע אליו חטאתו אשר חטא

אלא קודשא בריך הוא ', מסטרא דמאן וגו

פקיד לכנסת ישראל לאודעא ליה לבר נש 

, מודע ליה ובמה, ההוא חובא דהוא חב

ומאן דקאים בליליא למלעי ', בדינהא וגו

, אורייתא קא מודעא ליה חוביה, באורייתא

ולא באורח דינא אלא כאמא דאודעא לברה 

במלה רכיך והוא לא אנשי ליה ותב 

ולכאורה קשה . כ"ע, בתיובתא קמי מאריה

מפני מה דייקא מאן דקאים בליליא למלעי 

ביום אינו  ואילו הלומד, באורייתא זוכה לזה

ומה הפרש בין הלומד ביום ללומד , זוכה לזה

  .בלילה

  

 'הר הקזב י מה שאמר"ד עפ"בס ל"ונ

אדהכי אמר רבי : זה נוסחו )ב"ו סע"א דף ר"ח(

יהודה לרבי יוסי הא תנינן דדוד מלכא הוה 

היך הוה קם , מתנמנם כסוס ושינתיה זעיר

בפלגות ליליא האי שעורא זעיר איהו ולא 

אמר ליה , פילו בתלתות ליליאהוה אתער א

בשעתא דעאל ליליא הוה יתיב עם כל 

רברבי ביתיה ודאין דינא ועסיק במלי 

ולבתר הוה נאים שינתיה עד , דאורייתא

פלגות ליליא וקם בפלגות ליליא ואתער 

 ל בפולחנא דמאריה בשירין ותושבחןואשתד

  .כ"ע

  

' ברכות דף ג( וכן איתא בפרק מאימתי 

שי אמר עד חצות לילה היה רב א: ת"וז )ב"ע

בשירות עוסק בדברי תורה מכאן ואילך 

מאן דקאים  וזהו כונת הזהר, ותשבחות

בליליא למלעי באורייתא ועוסק בשירות 

ואפשר דזה (-ה "ותשבחות שאמרם דוד המלך ע

ה דכל לימוד תורה מחצות הלילה "פעל והועיל דוד המלך ע

וזהו , ליםואילך עד עלות השחר מסוגלת כעוסק בספר תה

י "מנחות דף ק-רבי יוחנן בפרק הרי עלי עשרון  שאמר

תלמידי חכמים העוסקים בתורה בלילה מעלה עליהן  -א"ע

לא היו כופתין ' וכן איתא בפ, הכתוב כאילו עוסקים בעבודה

תנא רבי חייא כל העוסק בתורה  –ב"ב ע"תמיד דף ל-

כמים שפכי ' קומי רוני בלילה וגו' בלילה שכינה כנגדו שנא

הרי זה נחשב לו כעוסק בנגעים  -)'לבך וגו

ואהלות וניצול מכל הדינים הקשים 

ואורייתא קא מודעא ליה חוביה במלה 

הרי לנו להדיא , לא באורח דינארכיך ו

הר דהעוסק בספר תהלים הרי זה כעוסק בז
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בנגעים ואהלות ונחשב לו כאילו באו עליו 

' וייע( ן ועונשין ולא יתקיימו בפועל ממשדיני

כנור היה ' ידוע הגמ: ל"וז –עירובין' מס–מעשה רוקח ' ס

 - ב"ע' ברכות דף ג-' מטתו של דוד כותלוי למעלה מ

בפרקי דרבי -נימין ' שהיה בו ה' י 'ואיתא בתיקוני זהר תי

עם -כנור  -נימין' א איתא דהיה בו י"ט ופל"יאליעזר פ

 לכן, ך"אותיות מנצפ' ונמשכין מן ה, ר"המה פ -האותיות

ובעסקו בתורה מחצות הלילה עד שעלה , נימין' היה בו ה

 ל"עכ, עמוד השחר בזה היה ממתיק הגבורות נגד ישראל

  .)'הק

   

ד זכינו להביא סמוכות לדברי מרן "ובס

בפרק הניזקין  מתלמוד ערוך ל"ל הנ"י ז"מהר

אמר רב יהודה אמר , ת"זו )ב"ז ע"גיטין דף נ(

 מאות ילדים וילדות' שמואל מעשה בד

כי ועליהם הכתוב אומר ', שנשבו לקלון כו

ו כצאן טבחה "עליך הורגנו כל היום נחשבנ

רבי שמעון בן לקיש אמר אלו תלמידי  ,'כו

, חכמים שמראין הלכות שחיטה בעצמן

דאמר רבא כל מילי ליחזי איניש בנפשיה בר 

דבר : ל"י ז"ופירש רש, משחיטה ודבר אחר

ן עים מפני שמסוכצרעת ומראות נג, אחר

ואם תקשה  ,)א"מהרש' יעוי( כ"ע, לקפוץ עליו

מהא דאמר רבי שמעון בן לקיש בפרק 

דכל העוסק  )א"ע' ברכות דף ה(מאימתי 

נראה לומר , בתורה יסורין בדילין הימנו

לפי שעה כל  ד הכונה דבדילין הימנו רק"בס

ח "או-ג "וכן מצאתי בפמ( זמן שהוא עוסק בתורה

ועוד אפשר כי דברי : ל"זשכתב ו –'א אות ו"ט א"רל' סי

ה בעולמו "רק אין להקב, תורה אין מרפאין כלל את הגוף

עמו ויסורין ' והעוסק בתורה ה ,אמות של הלכה' אלא ד

אבל כשהוא עוסק  ).כ"ע', בדילין הימנו מפני ה

בהלכות שחיטה ומראות נגעים הרי זה 

ל נחשב לו כאילו באו עליו היסורין בפוע

קמן  הא, גמריממש וניצול מהיסורין ל

, שבלימוד זאת תורת הצרעת והאלות

ו כצאן "נחשבנ, ומראות נגעים ואהלות

  .ולא יתקיימו בפועל ממש, טבחה

  

ל "מאמרם ז ד"ל לפרש בס"ובזה נ

: זה נוסחו )'ג ד"ר י"במ –' ו ד"ר ט"ויק(מדרש ב

כיון ששמעו ישראל פרשת אלות ונגעים 

אמר להם משה אל תתייראו אלו , נתייראו

אבל אתם לאכול ולשתות , ות העולםלאומ

י ל ידל שע"ור –ולעסוק בתורה  -ולשמוח 

שאתם עוסקין בתורת האלות ונגעים 

הרי זה נחשב כאילו באו עליכם , ואהלות

ולזה , עונשין ויסורין ולא יתקיימו בפועל

  .אתם יכולין לאכול ולשתות ולשמוח

  

ועל פי אמרי קדוש אשכחנא פתרון 

' ברכות דף ה( מתיבפרק מאי' למאמר הגמ

אמר ליה רבי אבא , והכי איתא התם )א"ע

הכי אמר רבי ' בריה דרבי חייא בר אבא כו

' אלו ואלו יסורין של אהבה הן כו' יוחנן כו

מה שן ועין שהן אחד , קל וחומר משן ועין

, מאבריו של אדם עבד יוצא בהן לחירות

יסורין שממרקין כל גופו של אדם על אחת 

, נו דרבי שמעון בן לקישוהיי, כמה וכמה

דאמר רבי שמעון בן לקיש נאמר ברית 

נאמר ברית , במלח ונאמר ברית ביסורין

, ולא תשבית מלח בריתבמלח דכתיב 

אלה דברי ונאמר ברית ביסורין דכתיב 

מה ברית האמור במלח מלח , הברית

אף ברית האמור , ממתקת את הבשר

ביסורין יסורין ממרקין כל עונותיו של 

  .כ"ע, אדם

  

מדקאמר  ל"וכבר הקשו המפרשים ז

ואם כן , משמע דלא פליגי כלל, והיינו' הגמ
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ריש לקיש מגזירה שוה דברית ילפה  למה זה

, לא סגי ליה ילפותא דשן ועיןלמה ברית ו

ומדיליף לה רבי שמעון בן לקיש מגזירה שוה 

עדיין ולא הספיק לו הקל וחומר נראה ד

  .משמעות דורשין איכא בינייהו

  

מרן ק "כד על פי דברי "ל בס"נו

על הפסוק  ל"ד מבעלזא ז"מהריר "אדמו

ותירגם  ושמרתם את דברי הברית הזאת

' אונקלוס ותטרון ית פתגמי קימא הדין כו

ובתרגום , בדיל דתצלחון ית כל די תעבדון

ירושלמי איתא ותטרון ית מילי שבח 

אורייתא הדא ותעבדון יתהון מן בגלל 

ופירש , דמתעבדיןדתתבוננון ית כל מה 

כונת אלו התרגומים ל "ד ז"מרן מהריק "כ

, ל"הנ ל"י ז"מרן מהרק "כעל פי דברי אביו 

שעל ידי שהאדם לומד פרשת התוכחות 

אין צריך , ויראתו' וממשיך עליו פחד ה

וזה כונת , ו העונשים בפועל"שיתקיימו ח

שעל ידי לימוד , בדיל דתצלחוןאונקלוס 

הוא , הבריתפרשת התוכחות אלה דברי 

וזה גם כן , ונשיןמצליח וניצול מכל הע

שלשון , בגלל דתתבוננון פירוש הירושלמי

התבוננות מורה שמתבונן וממשיך על עצמו 

  .ל"ק ז"אד, ויראתו' פחד ה

  

כתב  ל"א ז"והנה גאון עוזינו החיד

דזה פעל והועיל  )ט"י 'מז(בספרו יוסף תהלות 

רי דכל האומר מזמו, ה בתפלתו"דוד המלך ע

תהלים אפילו אינו מכוון כוונת היחודים 

אלא מכוון בהם על , והסודות הטמונים בהם

שהם על פי רוב עסקי , פי פשטן של דברים

הרי , דוד המלך עם אויביו ומלחמותיו עמהם

זה נחשב לו כאילו כיוון כל היחודים שכיוון 

, נעים זמרות ישראל ה"בהם דוד המלך ע

  .ותונחשב לו כעוסק בנגעים ואהל

  

קידושין דף ( איתא ובפרק האשה נקנית

היינו , דהא דעבד יוצא בשן ועין )ב"ד ע"כ

, ג"דוקא כשרבו נתכוין לשחתו אליבא דרשב

, ואליבא דרבנן בנתכוין לעין על כל פנים

למר כדאית ליה ולמר –אבל בלי כונה נכונה 

, אין העבד יוצא בהן לחירות –כדאית ליה

אנו צריכין מה שאין כן במליחת בשר אין 

ואין נפקא מינה אם מלח הבשר , לשום כונה

, בכונה או שנפל המלח על הבשר מעצמו

  .בין כה ובין כה המלח ממתקת את הבשר

  

, ל כמין חומר"הנ' ומעתה יתיישב הגמ

דהן אמת דלא פליגי רבי יוחנן וריש לקיש 

ושניהן סוברין דיסורין ממרקין עונותיו של 

, יכא בינייהואמנם משמעות דורשין א, אדם

ורבי שמעון בן לקיש לשיטתו דאמר בפרק 

דבלימוד הלכות שחיטה  )גיטין שם(הניזקין 

, ל"ו כצאן טבחה כנ'ומראות נגעים נחשבנ

בא להוסיף עוד על דבריו דיש אופן בעוסק 

בתורה דאפילו בלי הכונה הנכונה גם כן 

והוא באמירת מזמורי , ב כצאן טבחה'נחש

, בנגעים ואהלותתהלים שנחשב לו כעוסק 

ולכן לא נראה לו , ל"ל הנ"א ז"כדברי החיד

לריש לקיש ללמוד מקל וחומר דשן ועין כרבי 

אלא למדה בגזירה שוה דברית , יוחנן רבו

ל את "ד ז"וכמו שפירש מרן מהרי, ברית

  .הפסוק ושמרתם את דברי הברית הזאת

  

ובספר חנוכת התורה להרבי רבי 

: ל"זו כתב )ג"ט אות קפ"תהלים י( ל"העשיל ז

מאי  )ו"תהלים רמז תרע(במדרש ובילקוט 

ריש , אמת צדקו יחדו י"ידכתיב משפטי 

ורבנן אמרי , לקיש אמר מקל וחומר צדקו
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ל דכונתם על "וי, והוא תמוה, מגזירה שוה

ואיתא , יסורין דממרקין עונותיו של אדם

דרבי יוחנן סובר  )ב"ע' דף ה(ברכות ' במס

ו דשן "נשמע מק' דהא דיסורין ממרקין וכו

וריש לקיש , ועין דעבד יוצא בהן לחירות

סובר מגזירה שוה דברית ברית נאמר ברית 

אמר במדרש דממרקין  כיהם משו', במלח כו

  .ל"עכ, וזהו צדקו יחדו, ש"ו או מג"מק

  

חצות את הפסוק  ד"בס ל"ל נ"הנק "ובד

, לילה אקום להודות לך על משפטי צדקך

הוא עת רצון  ל שבחצות הלילה שכידוע"ר

המסוגל להתפלל על גלות השכינה ועל 

ה עוסק "היה דוד המלך ע, צרות עם ישראל

היינו , בשירות ותשבחות על משפטי צדקך

, ל"המשפטים והיסורין אשר צדקו יחדו כנ

ועיני כלו , שלא יבואו על ישראל בפועל

, ם'טילישועתך ולאמרת צדקך ללא משפ

 )ןרוביעי' מס( מעשה רוקח' בסוכמו שכתב 

למעלה  ה תלויכנור הי' ידוע הגמ: ל"זו

ואיתא  )ב"ע' ברכות דף ג(' ממטתו של דוד כו

בפרקי {–נימין ' שהיה בו ה' י' בתיקוני זהר תי

 - }נימין' איתא דהיה בו יא "ט ופל"דרבי אליעזר פי

' ונמשכין מן ה, ר"עם האותיות המה פכנור 

, נימין' לכן היה בו ה, ך"אותיות מנצפ

מחצות הלילה עד שעלה ' בתורה' ובעסקו

עמוד השחר בזה היה ממתיק הגבורות נגד 

  .'ל הק"עכ, ישראל

  

' הגממאמר  ד בזה"בסלפרש  ל"נעוד 

מכדי  :ת"וז )ב"ע' ברכות דף ט(בפרק מאימתי 

, האי יהיו לרצון אמרי פי משמע לבסוף

מאי טעמא , ומשמע מעיקרא דבעינא למימר

רכות תקנוהו רבנן לאחר שמונה עשרה ב

אמר רבי יהודה בריה דרבי , לימרו מעיקרא

שמעון בן פזי הואיל ולא אמרו דוד אלא 

לאחר שמונה עשרה פרשיות לפיכך תקינו 

. כ"ע, רבנן לאחר שמונה עשרה ברכות

בלשון ' ולכאורה יש לדייק אמאי נקט הגמ

לפיכך תקינו ' שלילה הואיל ולא אמרו דוד כו

ודוד אמרו והוה ליה למימר הואיל ', רבנן כו

תו קשה מאי ', לפיכך תקינו רבנן כו' כו

והרי אותה קושיא גופא קשה על , תירוצא

ה בעצמו אמאי לא אמרה דוד "דוד המלך ע

והיותר קשה , מעיקרא בתחלת ספר תהלים

שהרי דוד לא אמרה לא מעיקרא ולא לבסוף 

וממה נפשך , ח פרשיות"אלא באמצע אחר י

מצע יוקשה על דוד מאי טעמא אמרה בא

  .הפאו בסו הולא בתחלתהספר 

  

ל יתבאר הדבר כמין "ק הנ"ועל פי ד

סנהדרין דף (בחלק ל "ז םם מאמריבהקדו חומר

דרש : ת"זו )ט"י' ילקוט תהלים מז –א "ז ע"ק

, למה דוד דומה, רבי דוסתאי דמן בירי

אמר רב אחא הכושיים הללו , לסוחר כושי

בתחלה הוא , יודעים לסבב את הפתחים

מששתה הוא אומר , לכם מעט מיםאומר יש 

אומר להם בצל , נותנין לו, יש לכם בצל אחד

כך הצדיקים יודעים . בלא פת נסיב לבא

 ה"הקבאמר דוד לפני , לרצות את בוראם

אמר ליה , שגיאות מי יביןרבונו של עולם 

גם , שביקי לך, מנסתרות נקני, שביקי לך

אל ימשלו בי , שביקי לך, מזדים חשוך עבדך

שביקי לך , דלא לישתעו בי רבנן יתםז אא

אמר לפניו רבונו של , ונקיתי מפשע רב', כו

אמר ', עולם מחול לי על אותו עון כולו כו

 וזהו. 'קבל עליו כו, ליה קבל עליך יסורין

יכתבו ' יהיו לרצון אמרי פי וגודוד  תבקש

לדורות ויחוקקו לדורות שיהו קורין בהן 

, ם ואהלותלעולם ויקבלו עליהן שכר כנגעי
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, היינו כיון שדוד הוזקק לקבל על עצמו יסורין

לזה ביקש שלדורות הבאים לא יצטרכו לקבל 

אלא יהו קורין מזמורי תהלים , יסורין בפועל

ומעתה , ויקבלו עליהן שכר כנגעים ואהלות

לא קשה על דוד מאי טעמא אמרה דוד 

שהרי אין מקומו של , באמצע ספר תהלים

היו לרצון לא ה י"בקשת דוד המלך ע

מעיקרא ולא לבסוף אלא אחר שביקש ונקיתי 

  .והוזקק לקבל על עצמו יסורין מפשע רב

  

אשא עיני לבאר  ועל פי האמור בענין

רבים אומרים לנפשי , ד פסוק בתהלים"בס

ומאי , להים סלה"אין ישועתה לו בא

, ומאי ישועתה, מיבעי ליה י"יב, יםלה"בא

ם דברי יקדד בה"בס ל"ונ, ישועה מיבעי ליה

דוד לפני של  ובמאמר) א"ט ע"מ דף נ"ב(' הגמ

ה ולא עוד אלא אפילו בשעה שעוסקין "הקב

בנגעים ואהלות פוסקים ממשנתם ואומרים 

. 'לי דוד הבא על אשת איש מיתתו במה כו

בשעה אמאי נקט דוד דייקא  יש להביןו

והיה ראוי יאמר , נגעים ואהלותשעוסקין ב

  .בשעה שעוסקין בתורה

  

' עם מאמר הגמדזה יובן  ד"בס ל"ונ

אמר דוד  )א"ז ע"סנהדרין דף ק(ל "חלק הנב

רבונו של עולם , לפני הקדוש ברוך הוא

אמר , ונקיתי מפשע רב', שגיאות מי יבין כו

לפניו רבונו של עולם מחול לי על אותו עון 

ר כבר עתיד שלמה בנך לומר אמ, כולו

היחתה איש אש בחיקו ובגדיו לא  בחכמתו

כן הבא על אשת רעהו לא , 'פנה וגותשר

אמר ליה כל הכי נטרד , ינקה כל הנוגע בה

קבל , אמר ליה קבל עליך יסורין, ההוא גברא

אמר רב יהודה אמר רב ששה חדשים , עליו

נצטרע דוד ונסתלקה הימנו שכינה ופירשו 

רבונו של , אמר לפניו', ממנו סנהדרין כו

עשה , מחול לך, עולם מחול לי על אותו עון

', עמי אות לטובה ויראו שונאי ויבושו וגו

אמר ליה בחייך איני מודיע אבל אני מודיע 

בשעה שבנה שלמה את , בחיי שלמה בנך

בית המקדש ביקש להכניס ארון לבית קדשי 

אמר עשרים , הקדשים דבקו שערים זה בזה

 י"יכיון שאמר ', ת ולא נענה כווארבעה רננו

ה לחסדי להים אל תשב פני משיחך זכר"א

באותה שעה נהפכו , מיד נענה, דויד עבדך

פני שונאי דוד כשולי קדירה וידעו כל 

  . על אותו העון ה"הקבישראל שמחל לו 

  

תנחומא ( במדרשל "ז םמאמר עוד נקדים

אומרים לנפשי אין ישועתה  רבים )'תשא ד' רפ

רבי שמואל בר אמי , ים סלהלה"לו בא

בדואג רבי שמואל בר אמי פתר קרא , ורבנן

אלו דואג ואחיתופל שהיו , רבים, ואחיתופל

שהיו אומרים , אומרים לנפשי, רבים בתורה

לדוד איפשר אדם ששבה את הכבשה והרג 

ו את הרועה והפיל את ישראל בחרב יש ל

ים לה"אין ישועתה לו בא שנאמר, תשועה

מגן בעדי כבודי  י"יואתה ודוד אמר , סלה

  .'נני וגואקרא ויע י"יומרים ראשי קולי אל 

  

 ,ועל פי האמור בענין יובן כמין חומר

עה שהיו עוסקין דואג ואחיתופל בשכי 

כל נזכרו בבקשת דוד שו בנגעים ואהלות

העוסק בספר תהלים יחשב לו כעוסק בנגעים 

היו דורשין רעה על דוד ואומרים , ואהלות

אמנם דוד קבל על עצמו יסורין ונסתלקה 

בקש  ןכר ממנו שכינה ששה חדשים ואח

מחול לי על אותו עון ושתשרה עליו שכינה 

ושהקריאה בשיריו וזמריו תהא מסוגלת 

אמנם מאן , ל"כלימוד בנגעים ואהלות כנ
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שרתה עליו אכן מפיס שלאחר ששה חדשים 

, שכינה ומאן יימר לן דנתקבלה בקשתו

 ה בזה"לא מצינו שהסכים לו הקבהלא ו

תו ה שנתקבלה בקש"שהרי בחיי דוד לא הודיע הקב(

ודרשת  ,)ל"הנ 'אלא בימי שלמה בנו כדאיתא בגמ

דוד לכל  ויהישבת על הפסוק ' ל במס"חז

וכן דרשה דואג - עמו י"יו משכיל דרכיו

שהשכינה עמו ושהלכה  -בעצמו בפרק חלק

כמותו בכל מקום דסלקא ליה שמעתתא 

על כרחך קאי רק אלפני , אליבא דהלכתא

הוא מוקדם  עמו י"יושהרי פסוק , החטא

אבל אחר החטא , רבה למעשה דבת שבעה

 והלא, ימר דחזרה שכינה ושרתה עליומאן י

אי אפשר שאדם ששבה את הכבשה והרג 

ולזה אמרו , את הרועה יהיה לו תשועה

ה בקשתו ואין "הקב במוחלט דודאי לא קבל

ולזה אמרו , ים סלהלה"ישועתה לו בא

ואמרו , להגדיל הענין ולחזקוו "בתי ישועתה

אך שנו לעיל הפסוק ל דרך שפירע, להים"בא

ודורש רעה וזהו , להים"טוב לישראל א

שהיו דורשין , תבואנו זה דואג ואחיתופל

  .רעה על דוד

  

מגן בעדי  י"יולזה בא דוד ואמר ואתה 

אקרא  י"יכבודי ומרים ראשי קולי אל 

אקרא ' היינו בעת שקולי אל ה, 'ויענני וגו

אזי , בשירות ותשבחות שבספר תהלים

וכבר לימדונו , נני כעוסק בנגעים ואהלותויע

אומר דוד חטא אינו אלא רבותינו כל ה

ויהי דוד לכל דרכיו משכיל  שנאמר, טועה

אפשר חטא בא על ידו ושכינה , עמו י"יו

וכשאמר שלמה זכרה לחסדי דויד , עמו

ובאותה שעה נהפכו פני , מיד נענה, עבדך

שונאי דוד כשולי קדירה וידעו כל ישראל 

על  ה"הקבבלה בקשתו ושמחל לו שנתק

  .אותו העון

  

חלק ל ב"ם זמאמר ד"בס ל"נעוד 

אמר רבי יוחנן שלשה : ת"וז )סנהדרין שם(

אחד ששכח , מלאכי חבלה נזדמנו לו לדואג

ואחד שפיזר , ואחד ששרף נשמתו, תלמודו

. כ"ע, עפרו בבתי כנסיות ובבתי מדרשות

ולכאורה צריך להבין והרי כבר אמר דוד 

חסד כי אתה  י"נולך אדתהלים בספר 

והיינו שהוא חסד , תשלם לאיש כמעשהו

ת שהוא משלם לאדם מדה "גדול מאת השי

שעל ידי כן יפשפש וימצא מאשר , כנגד מדה

, חטא על הנפש מעין המאורע ושב ורפא לו

ולכאורה מאי מדה כנגד מדה יש בשרפת 

נשמתו ובפיזור עפרו בבתי כנסיות ובתי 

  .מדרשות

  

, בטוב טעםד "בסל יובן "נה ד"ולפ

שמאחר שדואג אמר מאן יימר דנתקבלה 

לזה פיזרו עפרו בבתי כנסיות , בקשתו

ובבתי מדרשות שישמע האיך ישראל הוגין 

, וקורין בספר תהלים ויום ולילה לא ישבותו

דוד מלך ישראל חי ועל כרחו יודה ויאמר 

שנשרפה נשמתו וכיון , והוא בדאי ,וקים

, בא על תיקונוה הוא כבר קבל דינו ובז

 :ת"וז כלאים' וכדמצינו בגמרת ירושלמי במס

רבי חנינה שאל לרבי יהושע בן לוי אפילו 

אמר ליה , כגון ירבעם בן נבט וחביריו

כיון ', גפרית ומלח שרפה כל ארצה כו

. דיןי נעשה בהן מידת ה"שנשרפה א

דורשי  )ב"ד ע"סנהדרין דף ק(חלק וכדאיתא ב

 כולן באין לעולם הבאהיו אומרים  רשומות

על אדום אשליך נעלי ' לי גלעד וגושנאמר 

', לי גלעד זה אחאב כו, עלי פלשת התרועעי

עלי , על אדום אשליך נעלי זה דואג האדומי



  יב   חיה   שבועות נפש

 

אמרו מלאכי השרת לפני , פלשת התרועעי

רבונו של עולם אם יבא דוד שהרג  ה"הקב

מה אתה , את הפלשתי והוריש את בניך גת

להן עלי לעשותן ריעים זה אמר , עושה לו

ב דף "ב(וכענין שמצינו בבלועי דקרח . לזה

מהדר להו גיהנם  דכל תלתין יומי )א"ד ע"ע

משה ואמרי הכי  כבשר בקלחתלהכא 

ובזה הן באין על , והן בדאין ,ותורתו אמת

  . תיקונן

  

טעם בטוב  ד"וכן יתפרש בזה בס

' ב, 'ועשה את חטאתך וגופסוק המסורה ב

. העביר חטאתך י"יואידך גם , הכא, במסורה

כמו שנמחל לאהרן , וזו רמיזת המסורה

וגם על כל עם הקהל כיפר ' אותו עון'

כמו כן , וכדכתיב וכפר בעדך ובעד העם

וכן , באומרו חטאתי' אותו עון'נמחל לדוד 

בכל אחד ואחד מישראל כשאומר מזמורי 

תהלים בלב נשבר ונדכה על אשר חטא 

מעביר ' הרי ה, תיוהעוה דרכו ואומר חטא

  .חטאתו ממנו וחטאתו תכופר מכל וכל

  

 ל"מאמרם ז ד"לפרש בס ל"נעוד 

כתוב אחד אומר : ת"וז )א"ד ע"דף י( בחגיגה

עד וכתוב אחד אומר  כרסיה שביבין דינור

לא קשיא , די כרסון רמיו ועתיק יומין יתיב

כדתניא אחד לו ואחד , אחד לו ואחד לדוד

ר לו רבי יוסי אמ, לדוד דברי רבי עקיבא

הגלילי עקיבא עד מתי אתה עושה שכינה 

קיבלה , אלא אחד לדין ואחד לצדקה, חול

תא שמע אחד , מיניה או לא קיבלה מיניה

אמר לו , לדין ואחד לצדקה דברי רבי עקיבא

מה לך אצל  ,עקיבא ,רבי אלעזר בן עזריה

  .הגדה כלך מדברותיך אצל נגעים ואהלות

  

א הרי כל חד, מתמיההדבר ולכאורה 

ס מלאה מדרשותיו של רבי עקיבא "הש

ואף רבינו הקדוש ראה צורך להכניס , באגדה

הוא , במשנה דרשה אחת מדרשותיו באגדה

ומה , ה הידוע בשלהי יומא"דרשת המקו

זה ראה רבי אלעזר בן עזריה כי ילין 

פעמיים על רבי עקיבא על עוסקו בדרושי 

ומי כהחכם יודע פשר דברים שהן , האגדה

בשונו של עולם ומי עמד על סודה לידע כ

דברים אלו עד תכליתם כרבי עקיבא שנכנס 

ם בחדרי חדרים וכל יקר ראתה עינו "בשלו

ונגלו לו דברים שלא נגלו , ויצא בשלום

 והוא , למשה והיה דורש כתרי אותיות

שימש  וכן ,תלמידו של רבי נחוניא הגדול

אות לשנה אות (ב שנה "את נחום איש גם זו כ

והוא רבו של רבי שמעון בן יוחאי  ,)לשנה

ולזה הוא הגבר הוקם על , בסודות התורה

יך הו, לגלות סודות התורה הצפונים באגדה

מלאו לבו לרבי אלעזר בן עזריה להפריז על 

המדה ולומר לו מה לך אצל הגדה כלה 

בשנותו  התבונןיש ל עוד', מדברותיך ולך כו

יגה חג' שבמס, את טעמו לפני רבי עקיבא

העתידה ובסנהדרין כשדרש בענין הגאולה 

מדברותיך  'ךכל'אמר לו , ב וסוד הכסא"ב

כלך : ל"י ז"ופירש רש, אצל נגעים ואהלות

ע אצל עד שתגי'חדל מדבריך , מדברותיך

לו כשדרש בדרושי וא. 'כוו 'נגעים ואהלות

אשונה היא גאולת הצפרדע וגאולה הר

ך אצל מדברותיך ול' הכל'מצרים אמר לו 

כלה : ל"י ז"ופירש רש, נגעים ואהלות

ה להלכות ופנ'מנע מדבריך , מדברותיך

ל אומרו "תו צ', כו 'נגעים ואהלות

והיה ראוי יאמר דבריך או , מדברותיך

  ).ברכה' רפ' ח הק"אוה' יעוי(דברותיך 
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שרבי  ד"אלא נראה לומר הכונה בס

עקיבא כשהיה דורש באגדה היה מכוון לתקן 

וכמו (, רכם והרבו לפשועאת אלו אשר העוו ד

שרוב סודות  ,)מובא להלן, גחזי שמצינו במדרש בענין

, התורה גנוזין באגדה כידוע לכל חכמי לב

ומכפרת עונותיו של אדם כדאיתא במדרש 

שבשעה שהחכם יושב ודורש  )'י' פר(משלי 

ה מוחל ומכפר עונותיהן של "באגדה הקב

ולא עוד אלא שבשעה שהן עונין , ישראל

הא שמיה רבה אפילו אם נחתם גזר אמן י

ולזה , דינם אני מוחל להם ומכפר עונותיהן

אמר לו רבי אלעזר בן עזריה כלך 

רבי עקיבא ש, מדברותיך אצל נגעים ואהלות

וסדר טהרות , בנגעים ואהלות עוסקועל ידי 

יוכל להועיל ולתקן יותר , הוא כולו סודהרי 

  .  מאשר דרשותיו באגדה

  

אמרו מעשה  :ת"וז וכן מצינו במדרש

ברבי עקיבא שהשכימו תלמידיו לשנות 

שמא חסיד  אמרו, בבית המדרש והיה הספד

הלכו , מת ונראה לרבי עקיבא וסופדו

לבתיהן ולבשו שחורים וישבו לפני רבי 

אמר להם , ולא השיבן, שאלו באבל, עקיבא

, מה ראיתם לשאול באבל ולחלף בגדיכם

מתניך אמרו לו שבאנו וראינו אותך חלוץ ו

אמר להם שהייתי דורש , קשורים ומספיד

בפרשת נגעים וזכרתי לגחזי שהיה ראוי 

, ובדבר קל נטל שלו, להיות נביא כאלישע

והיינו שבעת לימודו בנגעים תיקן את . כ"ע

ארבעה אלו מנשמת גחזי אשר הוא אחד 

סנהדרין דף (חלק ל ב"אשר עליהם אמרו חז

 ארבעה הדיוטות אין להן חלק) ב"ד ע"ק

ואפילו הכי דורשי רשומות היו , לעולם הבא

לי  שנאמר, אומרים כולן באין לעולם הבא

לי גלעד זה ', מואב סיר רחצי וגו', גלעד וגו

מואב סיר ', אחאב שנפל ברמות גלעד כו

וכן , רחצי זה גחזי שלקה על עסקי רחיצה

ת "בנו'מצינו ברבי ישמעאל שבכה ואמר 

, וולתןאלא שהעניות מנ 'ל נאות הן"ישרא

וכשעסק במראות נגעים היה מתקן הנשמות 

ן "הנדחות אלו דאשתקעו בשער הנו

דטומאה שהוא בחינת כרת וצריכין תיקון 

בני 'ובעוסקו במשניות נגעים אמר , ביותר

  . 'ישראל אני כפרתן

      

מאמרם  ד"לפרש בזה בס ל"נומעתה 

תני דבי : ת"זו )'א' מז(מדרש תהלים ל ב"ז

ה עשרים אשרי כתיב רבי יהושע בן קרח

 ',תלים כנגד עשרים הוי שבספר ישעיבספר 

תמה אני האיך למדנו רבי יהושע , אמר רבי

ואני אומר עשרים , עשרים אשרי כתיב

, כנגד עשרים ושתים אותיות, ולמה, ושתים

ד פעמים הוי "כ, אחרי' רמגלה עמוקות פ' ס' יעוי(

 ,)זה לעומת זה, ד פעמים אשרי בתהלים"כ -'בישעי

יעשו , ועליהם הוא אומר יהיו לרצון אמרי פי

לדורות ויכתבו לדורות אמרי פי ויחוקקו 

ולא יהיו קורין בהם כקורין בספרים , לדורות

ונוטלין שכר עליהם אלא יהיו קורין בהן 

אמר , יהיו לרצון אמרי פי ,כנגעים ואהלות

רבי ירמיה בר שלום בשם רבי יוחנן מאי 

וכי תעלה על  ,אגורה באהלך עולמיםדכתיב 

, דעתך שהיה מבקש דוד דירת שני עולמים

אלא כך אמר דוד יהו מזכירים אותי בבתי 

כנסיות ובתי מדרשות וכאלו חי וקיים אני 

  .כ"ע, בשני עולמים

  

חדא יש , היתממהמדרש הזה הוא והנה 

להקשות וכי לא ידע רבי יהושע בן קרחה 

ב אשרי הויין ואם כן במאי קמיפלגי רבי "שכ

וכי פליגי במציאות , ע בן קרחה ורבייהוש
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תו צריך . כמה אשרי כתיב בספר תהלים

להבין מה ענין עשרים אשרי שבתהלים 

עוד יש להבין . 'י שאמרן ישעילעשרים הו

ואני אומר עשרים ושתים לשון אומרת מה 

וביותר צריך להבין מאי  ,ניתי ספר ונחזי, 'כו

ועליהם הוא אומר יהיו לרצון אמרי דסיים 

וכי רק על אלו עשרים , מאי ועליהם, 'כווי פ

והלא ', וגוושתים אשרי ביקש דוד יהיו לרצון 

' ס' יעוי( בקשתו קאי על כל ספר תהלים

  ).ויחי' רמעשה רוקח פ

   

דרבי יהושע , ל יובן בטוב טעם"ועל פי הנ

בן קרחה סובר דעשרים אשרי שאמר דוד 

', בתהלים הן כנגד עשרים הוי שאמרן ישעי

יקרא אלו ', הוי'ומן ' אוי'הרוצה להנצל מן ולכן 

 'הוי'עשרים אשרי בתהלים שהן כנגד עשרים 

והדר גאונו ' וימשיך עליו פחד ה', שבישעי

ואם , ובזה ינצל מן היסורין ואז אשריו וטוב לו

תשובתך , תשיבני דעשרים ושנים אשרי הויין

בצדך דאלו שני אשרי של אשרי האיש ושל 

ולא אמרן , נכנסין בסוג אינן למה רגשו גוים

, אלא משום חביבותא אמרן', הוי'דוד משום 

דכל פרשה שהיתה חביבה על דוד פתח בה 

עד שמרוב חביבותא , באשרי וסיים בה באשרי

כנגד שני ( יתירתא גביה חלקה לשני פרשיות

כדאיתא בפרק מאימתי ) פ"תורות שבכתב ושבע

ועל  ).שריה פתח בא"א ד"מהרש' ויעוי, א"ע' ברכות דף י(

זה אמר רבי תמה אני האיך אומר רבי יהושע 

אמרן דוד כנגד שבתהלים דעשרים אשרי 

והרוצה לינצל מן ', שבישעי 'הוי'עשרים 

, היסורין יקרא עשרים אשרי שבספר תהלים

ל דכל "ר, ואני אומר דהן עשרים ושתים אשרי

ולא כנגד , העשרים ושנים אשרי נכנסין בסוג

אלא דספר תהלים , דודאמרן ' שבישעי' הוי'

  . איתקש לתורה מכל צד

  ).ב"ד ע"ב דף י"ב(נקרא ספר כגופה של תורה , א

בהחלקו לחמשה ספרים כחמשה חומשי , ב

  .תורה

ויתר , פסוקי תהלים קרובין לפסוקי תורה, ג

   ).א"ע' קידושין דף ל(ה "תהלים על תורה שמנ

 התחיל, 'אשריך ישראל'ממקום שסיים משה , ד

  . 'האיש אשרי'דוד 

חומשים עולה ' תחילת ה אותיותהתורה , ה

 ו"חומשים עולה קכ' סוף ה אותיותו ,ה"אהי

ז מזמורים של "נגד קמ ,ז"שניהם יחד קמ

, ה הוי גביר לאחיך"ויצא ד' מגלה עמוקות פר' ס(ים תהל

' יעוי ,יהלקביל קן דיל ן מזמורים"אלא שדוד כוננה על ק -

  ).ישלח יעקב מלאכיםוה "וישלח ד' מגלה עמוקות פר' ס

פעמים ' ו שהוא(ו תיבות "ט יש בו קכ"מזמור י, ו

י "תורת יפסוקים ' ובה ,)ו"קכ י"ריבוע אדנ, ה"אהי

סוד חותם הוא  ,ו אותיות"קכיש בהם  תמימה

סוד  ,)חומשי תורה הכי הוי' סוף האותיות (של תורה 

מגלה עמוקות ' ס' יעוי( ו ימים שהיה משה בהר"קכ

  ).מ"ואתחנן אופן ק

דחזיר מיער הוא חציין של תהלים כנגד ' ע, ז

כדי להכניע , ו דגחון שהוא חציין של תורה"וא

ר הוא נחש הקדמוני שנקצצו 'כח החזיר מיע

  . רגליו והולך על גחון

 הוא המובחראשר ידענו כי  -  ט"קימזמור , ח

מזמורי תהלים כדאיתא מכל שאר נכבד וה

 הוסד על התורה והולך - בפרק מאימתי 

כנגד פרשת , ו פסוקי"בתמניא אפין שהן קע

שקורין אותה בסמיכות לחג השבועות זמן מתן (נשא 

  . ו פסוקים"הכלול מקע ,)תורתנו

וכנגדן חיבר דוד , דברות' התורה כללותה י, ט

           . 'ספרו בעשרה מיני הלולים באשרי בניצוח וכו

ם בתורה "שמים או "שזכר מועמים מאה פ, י

ם הנכבד והנורא "ליראה את הש זה אמר משה ועל סוד(

ם ופירש בעצמו "ן מ"אמר שם בשי, יךהל"ה א"הזה את הוי

 ,)יךהל"ה א"איזה שם מן העשרה שמות ואמר את הוי
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ם בספר "מאה פעמים שאמר דוד  כנגדןו

ך בכל "ה אדיר שמ"אדונינו מ י"יס "ז, תהלים

פעמים ' הם ק, אל תקרי מה אלא מאההארץ 

ועתה ישראל וכן כנגד פסוק . םשם שבתהילי

ויש בפסוק זה , להיך שואל מעמך"י א"ה י"מ

ף שתשים במלת מה "ט אותיות ועם אל"צ

ל "ונ(. לו למאה אותיותעותחזור המלה מאה י

ד דהן הן המאה ברכות שתיקן להן דוד לישראל לברך "בס

התחלתן  ', ל'ד' ל'א' שכיל'מ' שרי'א, לזהנאה בכל יום ורמז 

מאה ואל  אתעבידה ו"מ יןב' איעול הת', יתר אה ו"מ' בגי

וידוע דכל עני ואביון , מאה' וסופן בגי, תיקרי מה אלא מאה

עוד רמז מצאתי , ודל שבתהלים אינו אלא כנגד ישראל

, ם'ו'ם י'ו'י י'דר'י נ'שלמ'ל -בפסוק כן אזמרה שמך לעד 

ך "וזהו כן אזמרה שמ, מאה' ת בגי"וכן ס, מאה' ת בגי"ר

י נדרי יום "כדי לשלמ, ות ותשבחות שבספר תהליםלעד בשיר

ך שבספר "היינו להשלים בכל יום ויום מאה פעמים שמ, יום

' יעוי(מר מאה ברכות ממש תא םשא ,)תהלים

מגלה עמוקות ואתחנן ' וס, פ ועתה ישראל"דעת זקנים עה

הרי מאה ברכות משה רבינו כבר ) ה"אופן ע

) ב"ג ע"דף מ(מנחות ' וכדאיתא במס, תיקן להם

תניא היה רבי מאיר אומר חייב אדם לברך 

ועתה ישראל מה מאה ברכות בכל יום שנאמר 

קרי ל "י ז"ופירש רש, להיך שואל מעמך"י א"י

הא קמן שמאה ברכות משה תיקן . ביה מאה

וכן , זה משה, ואיש אמונות רב ברכות, להם

משה 'ך "נרמז בפסוק וזאת הברכה אשר בר

מגלה ' ס' יעוי(ה "ך מא"ת בר"להים ר"הא'איש '

ולזה אמר דוד עשרים , )ט"ויקרא אופן מ' עמוקות פר

וכל זה , ב אותיות התורה"ושנים אשרי כנגד כ

להורות על מעלת תהלים האיך כל דבריה 

וכן נרמז בפסוק , קשורות בחמשה חומשי תורה

וסמיך ליה תורה צוה לנו ', והם תכו לרגלך וגו

ור כלל לפסוק שלכאורה אין לו חיב', משה וגו

תהלים הוקש אלא רמז רמיז לן דספר , הקודם

ישא 'ך רגלל'תכו 'לתורה ומרומז בפסוק 

' בעל הטורים פר' יעוי( ם"ת תלי"דברתיך רמ'

וזהו דמסיים ועליהם הוא אומר יהיו  ,)ברכה

אלא יהו קורין בהן ' כוולרצון אמרי פי 

ל "ר, כנגעים ואהלות ונוטלין שכר עליהם

ולאו , המתחיל באשרי האיש דבאמירת תהלים

הרי הוא , דוקא בקריאת אלו עשרים אשרי

', כעוסק באלות ותוכחות ובעשרים הוי שבישעי

 ונפדה מן ואהלות בנגעיםונוטל שכר כעוסק 

  .   היסורין בפועל

  

ל "עוד מאמר רז ד"לפרש בס ל"נובזה 

אשרי האיש  )'א' מז(במדרש תהלים ובילקוט 

שוחר טוב ב זה שאמר הכתו, אשר לא הלך

זה דוד מלך ישראל , מי הוא זה, יבקש רצון

שהיה שוחר בטובתן של ישראל להעמיד 

מהן עשרים וארבע משמרות כהונה ועשרים 

. ונלחם מלחמותיהן, וארבע משמרות לויה

שהיה מבקש רחמים שתשרה , יבקש רצון

ושרתה , עליו שכינה כדי לברך את ישראל

באשרי  ,והיכן ברכן, עליו ובירך את ישראל

זה דואג , ודורש רעה תבואנו. האיש

  .כ"ע, ואחיתופל

       

והיכן ' ל שאילתוויש להתעורר ע

וכי לא מצא בעל המדרש בכל ספר , 'ברכן

תהלים ברכה אחת לישראל עד שהוא ה

ם מלא והרי כל ספר תהלי, והיכן ברכןשואל 

והוא עומד  ,מברכותיו של דוד את ישראל

להבין בשואלו עוד יש , והיכן ברכןושואל 

, באשרי האיש ויהי כמשיב, והיכן ברכן

באמת היכן ברכן באשרי , ולכאורה יוקשה

והלא לא מצינו לו שום ברכה , האיש

שהרי אינו אלא , לישראל באשרי האיש

מאשר ומהלל את דרך הצדיקים ומגנה את 

ולא עוד אלא שאף ארר את , הרשעים
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אשר ' הרשעים באומרו לא כן הרשעים וגו

ואם כן ברכה לישראל באשרי , רוח תדפנו

עוד יש להעיר על אומרו ודורש , האיש מנין

וכי מה , רעה תבואנו זה דואג ואחיתופל

  .ענין דואג ואחיתופל לכאן

  

דזה הברכה ברכן  ל ניחא"הנ ד"ולפ

באשרי האיש שאפילו רשע גמור כשהוא 

מתחרט על מעשיו הרעים והוא שב 

בתשובה שלמה וקורא בספר תהלים 

הרי זה כעוסק , תחיל באשרי האישהמ

בנגעים ואהלות ונפדה מן היסורין הראוין 

לא יקומו על כן וזהו אומרו , לבא עליו

וחטאים בעדת  ונותן טעם, רשעים במשפט

ל שהחוטאים נכללים בעדת "ר, צדיקים

, ואימתי הן נכללין בעדת צדיקים, צדיקים

ל כשדרך רשעים "ר, כשדרך רשעים תאבד

מדרכן הרעה אזי לא יקומו  ת וישובו'יעו

שהרי כבר שבו מדרכם הרעה , במשפט

ונפדו כבר מן היסורין בקריאת מזמורי 

לתו יוזהו כונת בעל המדרש בשא, תהלים

ל "ר, באשרי האיש ויהי כמשיב, והיכן ברכן

שכל הקורא בספר תהלים המתחיל באשרי 

נפדה מן היסורין כעוסק בנגעים , האיש

המדרש ודורש  וזהו שסיים בעל. ואהלות

שהרי הם , רעה תבואנו זה דואג ואחיתופל

בלה בקשתו אמרו בודאי הגמור דלא נתק

ועל זה סיים , ל"כנ להים"ואין ישועתה לו בא

קולי אל ' מגן בעדי וגו י"יואתה דוד ואמר 

היינו בעת שקולי אל , 'אקרא ויענני וגו י"י

, אקרא בשירות ותשבחות שבספר תהלים' ה

  .סק בנגעים ואהלותאזי ויענני כעו

  

הא דאיתא  ד"עוד לפרש בס ל"נובזה 

: ת"וז )ב"ח ע"זבחים דף פ(בפרק המזבח מקדש 

שוליו ', ר מעיל כולו של תכלת היה כו"ת

כיצד מביא תכלת וארגמן ותולעת שני 

שזורין ועושה אותן כמין רימונים שלא 

ומביא שבעים ושנים זגין ', פיתחו פיהן כו

בלין ותולה בהן שבהן שבעים ושנים עינ

שלשים וששה מצד זה ושלשים וששה מצד 

רבי דוסא אומר משום רבי יהודה , זה

שלשים וששה היו שמונה עשרה מצד זה 

אמר רבי עיניני בר , ושמנה עשרה מצד זה

ששון כמחלוקת כאן כך מחלוקת במראות 

דתנן מראות נגעים רבי דוסא בן , נגעים

ומר עקביא בן מהללאל א, ו"הרכינס אומר ל

ואמר רבי עיניני בר ששון , שבעים ושנים

למה נסמכה פרשת קרבנות לפרשת בגדי 

כהונה לומר לך מה קרבנות מכפרין אף 

כתונת מכפרת על , בגדי כהונה מכפרין

מכנסים מכפרת על גילוי ', שפיכות דם כו

', מצנפת מכפרת על גסי הרוח כו', עריות כו

 חושן מכפר', אבנט מכפר על הרהור הלב כו

אפוד מכפר על עבודת ', על הדינין כו

מעיל וקטרת מכפרים על לשון ', כוכבים כו

חנינא יבא דבר בי רמר א, מעיל מנין, הרע

, קטרת מנין', שבקול ויכפר על קול הרע כו

דתני רב חנניה מנין לקטרת שמכפרת 

, ויתן את הקטרת ויכפר על העםשנאמר 

ותני דבי רבי ישמעאל על מה קטורת 

לשון הרע יבא דבר שבחשאי  מכפרת על

  .'ש בגמ"יעו, ויכפר על מעשה חשאי

  

למאי נפקא מינה השוו  ויש להבין    

, מנין פעמוני המעיל למנין מראות נגעים

והוא אומרו כמחלוקת , ולמה תלה זה בזה

ונראה . כאן כך מחלוקת במראות נגעים

מה ' שם בגמ' ד על פי מה דאמרי"לפרש בס

' י כהונה מכפרין כוקרבנות מכפרין אף בגד
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א "וכתב המהרש, ומעיל מכפר על לשון הרע

ל ולכאורה קשה דהא ודאי דקרבנות ובגדי "ז

, כהונה מכפרין רק על שוגג ולא על מזיד

כ האיך קאמר דמעיל מכפר על לשון "וא

  .ש"יעו, הרע דלא שייך אלא במזיד

  

ל יובן בטוב "ל הנ"ק ז"ועל פי ד    

עים באים על שהרי הדבר ידוע שהנג, טעם

 )ב"ז ע"דף ט(וכדאיתא בערכין , לשון הרע

. המספר לשון הרע מה תקנתו יעסוק בתורה

ולזה בא רבי עיניני בר ששון להשוות 

מה מעיל כשמגיע קול , מראות נגעים למעיל

לו קול אליו קול צלצלי שמע הפעמונים הוא 

ואוחזתו פחד וחלחלה , המחולל אילות' קול ה

הוצאת דבה ולשון מאשר חטא על הנפש ב

ולבו יחיל בקרבו מהעונשין הראוין , רמיה

אזי המעיל מכפר על קול הרע , לבוא עליו

, ואין עוד צורך שיבואו עליו יסורין בפועל

כמו כן קול הלימוד במראות נגעים כשלבו 

מתחולל בקרבו ואימת מות נופל עליו 

וממשיך על , מהנגעים הראוים לבוא עליו

אזי קול זה מכפר , ונווהדר גא' עצמו פחד ה

  .עליו ולא יבואו עליו היסורין בפועל

  

המסורה  ד בטוב טעם"ובזה יתפרש בס

קרב אל המזבח ' וסי', וכפר ד: ת"ז, של וכפר

, ואידך וכפר עליהם דקטרת, בו' ב' וכפר וגו

. כ"ע, ואידך וכפר על חטאתינו למען שמך

, ויעש דוד שםק "בזוה שאמרם מה יובהקד

ובמה עשה שם , נהשעשה שם לשכי

בשירות ותשבחות שבספר תהלים , לשכינה

וזו היא רמיזת . ר"ספ' ם בגי"ש, י"כמובא בס

' כמו שבחנוכת המשכן היה ב, המסורה

כפרות בעד העם וכדכתיב וכפר בעדך ובעד 

כמו כן וכפר דקטרת , וכפר בעדם' העם וגו

מיני ' שמכפר על לשון הרע היה בו גם כן ב

וזהו , ל"זבחים הנ' כפרות וכדאיתא בגמ

כפרות ' ב, וכפר על חטאתינו למען שמך

למען  ל "ר, למען שמך, נגד מעיל ונגד קטרת

  . ם"ר תהלים שנקרא ש"ספ

   

  

  

       

  


