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 פ' דברים

 

 . „אלה הדברים אשר דיבר משה אל כל ישראל“ –)א,א( 

אשר צוה    „ויהי בארבעים שנה בעשתי עשר חדש באחד לחדש דבר משה אל בני ישראל ככל   –  )א,ג( 

 . ה' אתו אלהם“

שון יחיד  „והללו בל  –לוקים וכן הובא במס' מגילה )לא:(  מפסוק א' נשמע כי את ספר דברים אמר משה ולא מפי הא

"אוה"ח כך  על  ומוסיף  אמרן“  עצמו  מפי  ומשה  ספר  אמורות  בתחילת  בפירושו  עה"ת  שחזר   –  דברים "  מה  „ואפילו 

ניתן לפרש על פי פסוק ג', כי אכן   ופירש מאמרי ה' הקודמין, לא נצטוה עשות כן, אלא מעצמו חזר הדברים“. אמנם 

מ גם מה שאמר  אך  עצמו,  מפי  רבינו אמר את הדברים  ישראלמשה  לבני  רבינו שיאמר  ה' למשה  עצמו אמר  אך פי   ,

 כשאמר את ספר דברים לא דיברה השכינה מגרונו )הגר"א ז"ל והאר"י ז"ל(. 

-גם לגבי עניין זה שמשה רבינו אמר מפי עצמו את ספר דברים, לגבי שמונה הפסוקים האחרונים בספר דברים )לד,ה

„אפשר משה מת, וכתב "וימת שם משה", אלא עד   -ברש"י בפסוק ה'קיימת מחלוקת במס' ב"ב )טו:( המובאת שם    ,יב(

כאן כתב משה, מכאן ואילך כתב יהושע. רבי מאיר אומר, אפשר ספר תורה חסר כלום, והוא אומר "לקוח את ספר  

התורה הזה" ]שם )לא,כו([, אלא הקדוש ברוך הוא אומר, ומשה כותב בדמע“. המהרש"א שם פירש שהיה כותב בדמע  

בדיו. ורש"י פירש ]מס' מנחות )ל.([ שלא היה אומר אותם מפני רוב צער )ובדמעות על לחיו(. וב"ענף יוסף" על ב"ב  ולא  

)טו.( הביא בשם הגר"א, שהיה כותב את האותיות על פי צירופי שמות של הקדוש ברוך הוא ולא היה נקרא "וימת שם 

 משה". 

 . “הבשן לקראתנו הוא וכל עמו למלחמה אדרעי -ונפן ונעל דרך הבשן ויצא עוג מלך„  –א(   ג,)

 ? לחמה, לשם מה מוזכר שוב "הוא" שעוג יצא למ  , מדוע קיימת כאן כפילות, הרי כבר נאמרלכאורה קשה

לך ועמו למלחמה ושאת  , שמלחמה זו היתה שונה מכל מלחמה אחרת, בה יוצא המ שהפסוק בא להורות לנו  ויש לומר,

, כמובא במסכת ברכות שעוג  המלחמה מבצע בפועל העם. כאן זה היה שונה, עוג עצמו בלבד יצא ללחום עם עם ישראל

ידי השלכת ההר הענק על עם ישראל ומה שיצא העם איו, היה רק -בעצמו תלש הר ורצה בבת אחד לחסל את כולם על

 כל השלל שנקבר תחת ההר.  להפחיד את עם ישראל וכדי שהעם יחלצו את

 . “ויאמר ה' אלי אל תירא אתו, כי בידך נתתי אתו ואת כל עמו...„  –  )ג, ב(

 , להורות שכוחו היה פגום וחסר. פעמיים בכתיב חסרנכתב בפסוק    "נראה ש"אתו

של עוג, כששימש את אברהם אבינו ובא אליו לספר לו שלוט נשבה,    תרש"י הביא את המדרש שמשה רבינו פחד מהזכו

 . כדי שאברהם ילך להלחם כדי להציל את לוט

לחם נגדו עם ישראל בינתים יחטאו  זכות מדוע לא לפחד, הרי יתכן, שבזמן שיצאו להאם יש לעוג    יהר  לכאורה קשה,

 וזכותו של עוג תקטרג על העם והוא ינצח ? 

להועיל לו ולעמו הזכות העצמית    יםמור , שאכי יש שני סוגי זכויות  ,שה' אמר למשה שלעוג כבר אין כל זכות  ,ויש לומר

כפי שמסביר הגר"י סלנטר בספרו המשותף עם הגר"י והזכות שמושרשת בעמו מכח מעשיו,  א ספקטור מקובנא  שלו 

, אם כן למה אנו מזכירים במקומות שונים בתפילה, שבזכות האבות ה'  "עץ פרי", לגבי השאלה, הרי תמה זכות האבות

מת סוג זכות ראשונה של עצם מעשי האבות וזכות זו תמה, אך ישנו עוד סוג של זכות  סלנטר, קיי? ותירץ הגר"י    יצילנו

שלא תמה, הזכות של מעשי האבות שהושרשה בעם ישראל מכח מעשי האבות, כמו שאמרה חנה לבנה האחרון לפני  

,  א קוטלר" רגוהסביר ה  בניםי שבעה  שהוא הוצא להורג, תלך לאברהם אבינו ותאמר לו אתה עקדת בן אחד ואני עקדת 



 ב
 

בעם הושרשה  אבינו  אברהם  של  נפש  המסירות  שבזכות  היתה,  כוונתה  אלא  להתגאות,  התכוונה  לא  שחנה    שבודאי 

 ת בנים על קידוש ה'. דישראל אותה מסירות נפש של עק

התכוון לא  אבינ  עוג  אברהם  של  משפחתו  את  אלאו להציל  הוא  ,  במדרש  להפך,  שהובא  כפי  ליבו,  בסתר  , קיווה 

והוא ישא את שרה יהרג במלחמה  ולמעשה הרי המעשאברהם אבינו  בפועל  נראה  לא היה  זמן שזה  כל  שה שלו  , אך 

,  ה גם בעמוכות שהושרשה לכאור ז תה לו ולעמו את אותו הי, לכן בפועל הועל הציל את בן משפחתו של אברהם אבינובפ

בפועל, שכל גרימת "ההצלה" של משפחת   , הוכח למפרע הרוג את כל עם ישראלאך ברגע שעוג ועמו יצאו למלחמה כדי ל 

ברהם אבינו, שהרי כאן מוכח שעו ועמו רוצים לחסל את  אברהם אבינו, היתה למעשה אמתלה כדי להרוג את משפחת א

 ל זכות. כו אין יותר ועמ מעוג, כי כעת הוכח בפועל שלעוג    ברהם אבינו ולכן אמר ה' למשה אל תירא כל משפחת א

 

 פ' ואתחנן 

 

 . אמר“„ואתחנן אל ה' בעת ההיא ל  –כג(   )ג,

 

חז"ל   שאמרו  מה  לגבי  לנו,  מוכר  אשר  ה'  מאת  סליחה  לבקשת  ביותר  הגדול  המאמץ  זהו  תקט"ו.  כמנין  "ואתחנן", 

)י.([ פוגשים את  -]ברכות סוף  מן הרחמים“. בקצה השני אנו  יתייאש  צוארו של אדם אל  על  „אפי' חרב  חדה מונחת 

)ג,יד([ חוץ  אלישע בן אבויה, שלא רצה לחזור בתשובה, משום ששמע מאחו רי הפרגוד „"שובו בנים שובבים" ]ירמיה 

למי   דומה,  הדבר  למה  משל  הגאונים(  בשו"ת  גאון  האי  )רב  רשויות  בשתי  האמין  אשר  )טו.([“,  חגיגה  ]מס'  מ'אחר' 

שטעה ביער מקום ליסטים וחיות ומצא בית מואר ודפק על הדלת ולא נענה. וכי מה יעשה וכי יחזור ליער שם יפגוש  

וחיות שיהרגוהו? ודאי שלא, הרי הוא ימשיך לדפוק בלא סוף, כדי שיפתחו לו את הדלת, שהרי אין לו אפשרות  לסטים  

 אחרת כדי למלט את נפשו.

 

אלה– )ז,ט(   ה'  כי  האלה-„וידעת  הוא  ולשמרי -יך  לאהביו  והחסד  הברית  שמר  הנאמן  האל           ים 

י'   )פס'  דור“.  לאלף  פ  –מצותיו  אל  לשנאיו  ישלם  ני„ומשלם  פניו  אל  לשנאו  יאחר  לא  להאבידו  ו 

 . לו“.(

 

כן אין במידותיו של הקב"ה, אלא שתי מדות הללו, משלם טובה תחת טובה ומשלם רעה    –כתב כאן הרמב"ן   „אם 

, כי שונאיו המוחלטים מכחישים באלוהותו ואין להם זכות כלל וכמו שאמרו אמר רבי יאשיה מפני  ויתכןתחת רעה,  

מאריך אפו לרשעים בעולם הזה. שמא יעשו תשובה או עשו מצוה שהקב"ה ישלם שכרן בעולם    "ה שלשה דברים הקב 

 הזה או שמא יצאו מהן צדיקים...וכל אלו אינם בכלל שונאיו ויש במילת "אל פניו" סוד ברשע וטוב לו“. 

לטים המכחישים  וחהנה כל זה ב"שונאיו המוחלטים מכחישים אלוהותו", אם כן כל שכן באלו אשר אינם שונאיו המ 

„שלשה הקב"ה שונאן המדבר א' בפה ואחד    –)קיג:(    , כמו שהובא במס' פסחיםוהותו ובכל זאת הקב"ה שונאםבאל

 .94בבהמ"ד ב'  ןבלב והיודע עדות בחבירו ואינו מעיד לו והרואה דבר ערוה בחבירו ומעיד בו יחידי“ וכן עיי 

„שיהא הן שלך צדק ולאו שלך צדק אמר אביי ההוא    –)מט.(    "מ בלב, על כך הובא במס' ב  מהו המדבר א' בפה ואחד

 שלא ידבר אחד בפה ואחד בלב“. 

 

 

 



 ג
 

 פ' עקב 

 

 .„ולא תביא תועבה אל ביתך“-)ז,כו( 

 

ה"מנחת חינוך" )מצוה תכט א’( מוכיח שעל הלאו "לא תביא תועבה אל ביתך" עוברים גם כשלא נהנה ומהעבודה זרה  

 ובר על הלאו. ע  ואפילו מי שמכניסו רק לתוך ידו

)כחמנ"חה" ר"ה  ממס'  מקשה  ידי  ∙"  בהם  יוצאים   בהנאה  שנאסרו  זרה  עבודה  של  לולב  או  דשופר  איתא,  דהתם   ,)

ניתנו".   להנות  לא  ד"מצוות  משום  נתבאר קשהחובה,  הא  זרה,  מעבודה  הנאה  לו  דאין  נהי  חובה,  ידי  יצא  אמאי   ,

זרה   העבודה  נכנסת  ידודכשרק  בלאו, לתוך  עובר  כבר  הבאה  ד  ,  מצוה  ליה  הוה  ושוב  ביתך"  את  תועבה  תביא  "לא 

 בעבירה אמאי יוצא ידי חובת שופר או לולב? 

, דכיון דנתן דעתו להשתמש בכך למצוה בטל ממנו שם "תועבה" דאל"כ קשה כיצד משתמשים בו נראה לענ"ד לתרץ

(, מס' סוטה )י"ד(, מס' ב"ב )צז:(,  )נלמצוה, הרי זה פסול משום "הקריבהו לפתחך הירצך" ]מלאכי )א,ח([, ]מס' סוכה  

וכן שואלים כיצד דוד המלך השתמש בו למטרה   )פט([  אלא ודאי שאינו עוד "תועבה"  )פח(, מס' מנחות  מס' זבחים 

 לקדושה, הרי אין לך ביטול יותר מזה. -הפוכה 

 

 ”.ויאכילך את המן„  –   )ח,ג(

 

רשת בשלח להגאון הגדול  ר"ח קניבסקי שליט"א, דאיתא  פ  סי' כ"א סק"ד וב"טעמא דקרא",    עיין ב"חזו"א", או"ח,  

 , "משה תיקן להם לישראל על המן ברכת הזן".  )במס' ברכות )מח:

דה"מג"א" כתב בריש סי' רט"ז בשם ה"כלבו", דהטעם דאין מברכים על ריח הבושם ברכה אחרונה, משום דדמי    קשה

מברכים אין  המזון,  שנתעכל  שלאחר  וכשם  המזון.  ברכה  ב  לנתעכל  מברכים  אין  הבושם  בריח  נמי  הכי  המזון,  רכת 

 אחרונה. 

הא איתא במס' יומא )עה:( דהמן היה נבלע באיברים, היינו, דהמן היה משקה ומרוה את האיברים, בלא  לפי זה קשה,  

 כל ענין עכול ואם כן קשה, איך בירכו על זה ברכת המזון? 

היה דבר ניסי ולא היה צריך להנות ממנו ]עי' מס' תענית )כ(, מס'  ן  המב.  במן כן היה עיכול לאיברים  נלע"ד לתרץ א.  

כל מה שעל בשמים אין אומרים ברכה אחרונה, הסיבה לכך  ג.  ב"מ )קד([ וכיון דהותר להנות ממנו, הותר גם לברך עליו  

 רכה אחרונה.ב היא כיון דיש לפחות ברכה ראשונה, אך כיון שעל המן עדיין לא תיקנו ברכה ראשונה, לכן תיקן להם

 ”.ארץ חיטה ושעורה„ –)ח,ח( 

כתב שהוקשה לו שנים רבות, מה דאיתא במס' ברכות )מא:( ובמס' סוכה  בשו"ת חת"ס סוף סימן קפ"א ד"ה והנה,  

„הפסוק מדבר בשבחה של ארץ ישראל, שאפילו בדברי תורה צריך    –סוק הזה לשיעורין נאמר ופירש"י   )ה:(, דכל הפ

ן שבתורה“, היינו, דמשערין רוב שיעורי תורה בכזית, כותבת וכו' בפירות שנשתבחה בהם ארץ  רי לשער בפירותיה איסו

(, שהיו חיטין  ∙ישראל. וקשה, הא פירות ארץ ישראל, היה בהם ברכה מיוחדת, שהיו גדולים במיוחד כבמס' תענית )כג

ישראל ואם כן קשה איך היו משערים  ץ  ( ונראה שכך היה בכל אר∙ככליות ועדשים כדינרי זהב וכן במס' כתובות )קיב

 שיעורים בזיתים אלו שהיו גדולים מאוד?“ 

מהגמרות שם משמע, דכל זה היה רק בזמן שישראל עשו רצונו של מקום בזמנים מיוחדים, שאז  נלע"ד דאינו קשה א.  

הזמן. רוב  פי  על  משערים  ולכן  כך  היה  שלא  ודאי  החורבן  ואחרי  פרסה  מאות  לד'  התמתחה  א"י  לפי  .  ב  גם  הרי 

לפי   והיום משערים  שניים מהיום  פי  זיתים שהיו  לפי  הפוסקים הסוברים שהזיתים התקטנו, הרי בזמנם אכן שיערו 

 הגודל של עכשיו.  



 ד
 

 ”.ונתתי עשב בשדך לבהמתך „  –  )יא, טו(

 

סובר שאסור  א  )ח"ב, סוף סי' ע"ב ד"ה אגב אציג(, דבמס' תענית )כ:( הובא, דרב הונ  הקשה ב"שואל ומשיב", תניינא

על רב הונא ממשנה ]מס'   וקשהלתת מאכל של אדם לבהמה ]הובא ב"מ"ב" בסי' קע"א סקי"א בשם המג"א להלכה[  

]דפי' הרמב"ם, דמיירי בעיסה רגילה, אלא שייחדה לכלבים ועי' ב"יד החזקה" לרמב"ם,  חלה )א,ח([ דעיסת הכלבים 

חיי ממנה  אוכלים  שהרועים  בזמן  )ו,ח([  ביכורים  ואדם  בחל  בתהל'  המוציא  עליה  ומברכין  בפסח.  ה...  חובתו  יוצא 

 כלבים, הרי היא ראויה למאכל אדם   איך עיסה כזו הויא עיסת וקשה

לתרץ, זלזול    נלע"ד  נוהגים  שהרועים  אלא  הונא,  רב  של  לדינו  כלל  נוגע  זה  אין  ולכן  אדם  מאכל  כלל  אינה  דעיסה 

הרועים כן לאוכלו אז זה נוגע לדינו של רב הונא שאין ליתן את   יםבעצמם ואוכלים לעיתים גם עיסה ואז כאשר מחליט

 זה לבהמה.

 

 פ' ראה 

 

 .ן אמך...נלכה ונעבדה אלהים אחרים“כי יסיתך אחיך ב„  –)יג,ז(  

 

( סובר רבי יוסי, דבדין "נמצא אחד מהם קרוב או פסול שעדותן בטלה", סגי דהקרוב או הפסול רק ראה  ∙במס' מכות )ו

ו אם לא בא להעיד ואף אם אפילו לא נתכוון להעיד, גם כן פוסל מדין דנמצא א' מהם קרוב או פסול  ילאת המעשה ואפ

 . ("מקיימי דבר הכתוב מדבר"בוזהו חידוש שנאמר רק בדיני נפשות )ועי' שם בדברי רש"י בסוגיית 

אם כן, הניסת עצמו אינו    ם.( הובא, דאם הסית לשנים, הם עצמם נעשים עדיו ונהרג על פיה∙במשנה במס' סנהדרין )סז

 נחשב כבעל דבר הפסול להעיד על מעשה ההסתה, אלא גם הוא נחשב לעד. 

כפי שהקשו ה"אחרונים", הוא    מכאן קשה  גם שהמסית  דמיירי  משמע,  בן אמך"  יסיתך אחיך  "כי  הפסוק  דמלשון 

ל להיות עד ואם כן הניסת  כוקרוב של הניסת, ולכן קשה היכי משכחת לה מסית שהוא קרוב, הרי הניסת בעצמו גם י

נתכוון   לא  גם אם  פוסל  נפשות  ובדיני  בטלה"  עדותן  פסול  או  קרוב  "נמצא אחד מהם  מדין  יפסול את העדים  תמיד 

]ראה בשו"ת "שואל ומשיב" רביעאה ח"א, סי' ט' ובשו"ת רעק"א קמא    ?(  ∙להעיד, כדברי רבי יוסי שם במס' מכות )ו

)ו:(סי מכות  עמ"ס  וברעק"א  ריא  )סזבו  '  סנהדרין  עמ"ס  הש"ס"  ט'  ∙"גליוני  סי'  מכות  עמ"ס  יעקב"  וב"קהילות   )

 וב"שעורי רבי שמואל" עמ"ס מכות אות רפב[  

( דין מיוחד שאינו קיים בשום מקרה אחר של דיני  ∙דחזינן בסוגיית עיר הנידחת שם במס' סנהדרין )קיבנלע"ד לתרץ  

בסקילה ואם בסוף מתברר שהרוב הוסת דינם משתנה מסקילה  ם  העיר הוסת הרי שדינמאנשי  נפשות, שאם רק מיעוט  

 לסייף כדין עיר הנדחת. 

בעיר משתנה הדין לסייף, היינו   ע"ז  עובדי  רוב של  ורק כאשר מתברר שיש  דינו סקילה  והנה, בשעה שהמסית הסית 

יל של דיני נפשות  רגבגלל סיבה חיצונית של מספר אנשים. אם כן אפשר שבמצב זה לא דיבר ר' יוסי, אלא רק במצב  

ועד סופו הוא אותו דין של מיתה. אם כן אם המסית קרוב לניסת, אז אם הניסת היה מתכוון להעיד    תו שהדין מתחיל

הוא פוסל את העדים שיעידו שהסית, שהם באים להעידו שחייב סקילה, אך כאשר מתברר שיש רוב עובדי ע"ז, הרי  

הוא היה מתכוון להעיד( ושאר העדים, במצב זה לא יחול דינו של רבי יוסי  ם  הוא חייב בסייף, בניגוד לכוונת הניסת )א

ובפרט שזה יוצר את הבעיה דלעיל, לכן צריך הוכחה שגם לכך התכוון רבי יוסי וכל עוד אין הוכחה כזו ניתן לומר שרבי 

 .יוסי לא התכוון גם למצב זה 

התברר לפני כן לגבי דינם של הניסתים )סקילה( ולגבי  ש  שאחרי שנתברר שיש רוב ניסתים בעיר, כל מה  ניתן עוד לומר

העדות שהם ניסתו אינו קיים יותר מבחינה דינית ולכן מה שהגמרא אומרת במס' סנהדרין, שבתי הדין מעיינים בדינם  



 ה
 

שמקבלים שוב את העדים בפני הב"ד או שמעלים    ,הכוונה היא לכך  ,לפני שמעלים אותם לסנהדרין הגדולה בירושלים

לירושלים,  א  גם מועלה  ואינו  דמי  דליתא  כמאן  המסית,  את  וראה  ששמע  הניסת  הקרוב  ואילו  לירושלים  העדים  ת 

מכיון שיש כעת "מנין" של רוב שלא היה לפני כן והוא נחשב כדבר אחדותי עם הפרטים הניסתים שזה ענין חדש. דבר 

 זה מתבאר גם על פי דברי הרוגאצ'ובר.  

יחס למקום או חפץ, אשר שייך בו מניה, האם היחס בין הדבר למנין הוא אחדותי וכאשר ב  כמו המקום והזמן, כן הדבר

 ?לק ממנו או שהוא מופיע רק לאחריו הדבר מוגדר לראשונה כמקום או חפץ בפני עצמו המנין מופיע יחד איתו והוא ח 

]"מכתבי תורה",    בפני עצמו“  דרבמציאות הדבר, אם המנין חלק מן המציאות או זה ג„  –  מגדיר זאת כך   הרוגאצ'ובר

האם יש לדבר גדר של "חפצא". היינו, הדבר עצמו יוצר את המניה או שיש לו גדר של  -מכתב נג, עמ' טו[. לשון אחר

"גברא", היינו, האדם המונה הוא זה שיוצר את  המנין ואז כל זמן שאין דבר שני אין כאן מניין כלל. הוא כותב שם, כי 

לגב השלכה  לכך  תוסיף"י  יש  "בל  של  דהתורה  „-הדין  היכי  רק  שייך  אם  הדבר.  באותו  תוסיף"  "בל  גבי  מינה  נפקא 

הוא( אחד, אם משום דאין פחות מאחד, או זה   אמרה לנו מספר כמו בהזאות וכמו בערבות והדסים, אבל בדבר שרק )= 

 . גם כן גדר התחלה“

עליו, אינה חלה  היא  אזי  עצמו,  אינה חלק מהדבר  לעצםכ  אם המניה  כל קשר  לה  אין  "בל    י  בכך משום  ואין  הדבר 

אך אם היא מופיעה יחד עם הדבר והוא כבר נחשב למספר הראשון, ממילא האדם עושה את השני ועובר על    תוסיף",

"בל תוסיף".  הדבר גם נוגע לשאלה, האם כלל הפרטים הם מציאות עצמאית, או אם היא אינה אלא רק יציר סינטטי  

סובר ])שם(, מכתב נז,  הרוגאצ'ובר  ות קיימים רק הפרטים, כדברי הרמב"ם ]"מו"נ" )א,נא(, )ג,יח([.  יא ומחשבתי ובמצ

אך באמת זה גדר גדול, מחלוקת בכמה דברים בש"ס „  –ה מבחינה מעשית קיימת בכך מחלוקת  עמ' טו[, כי לגבי ההלכ 

כן  „ולפעמים הכלל היא מציאות קיימת ואז    “הגבי ציבור ופרטים, האם הפרטים הם  חלק ציבור או מציאות בפני עצמ

ר"ה דף כח ועירובין דף  והנה עיין מס'  „  –בי "בל תוסיף"  )שם(. וכן הוא כותב שם לג  גדר ברוח הגוף צורה בלא חיבור“

ז'  כל  ניטל  לולב  שיהא  זכאי  בן  יוחנן  רבן  תיקן  דאיך  מקשה,  לא  ואמאי  ילקה  בשמיני  הישן  שם,  דמקשה  צח, 

..הא יש כאן בל תוסיף...ועל כרחך צריך לומר דדבר שאינו  לפנינו לא שייך "בל תוסיף", רק היכא דהמספר  ן.בגבולי 

הפרטי הוא גם כן מהמצוה ומשום דמוסיף על ז' ונעשה ח'...אבל לולב דאינו בגדר מספר, דאין מצותו רק פעם אחת וזה  

תוסיף", "בל  שייך  לא  בזה,  המציאות  מחמת  רק  מספר  בגדר  )=ד  לא  המורה  בספר  רבינו  בדברי  ועיין  איננו.    הדבר 

 . “נ"א(, גבי ענינים כוללים, אם שייך עליהם גדר מציאות וזה רק עצם אחד לא פרט  נבוכים( ח"א פרק נ' )=

ה"קה"י" דלעיל תירץ דלר' יוסי הוא פוסל רק אם הוא התרה בו כשני העדים האחרים שהכמינו אותם מאחורי הגדר, 

כפי שכתבנו לעיל,    וי"להרי הוא אפילו לא התכוון להעיד    לכאורה קשההתרה לכן הוא אינו פוסל ו   לא אך שם הקרוב  

 שמדובר שאם הוא היה רוצה להעיד אז יש חסרון במה שלא התרה. 

דפעולת ההתראה לא שייכת שתהיה בתוך טווח של זמן, כי כיון שבא המסית והסיתו הוא נהיה מיד    ,אמנם עדיין קשה

ולא היה כאן זמן שהוא יוכל להתרות בו וכאשר להתראה אין זמן, אין כאן גדר של דין התראה והתראה זו  ד  בגדר של ע

אינה עושה כאן דין או שינוי בדין ולכן עדיין נשארה הבעיה שהניסת הקרוב פוסל את העדים, דכיון שההתראה לא חלה  

אין הזמן חל על התרחשות או פעולה בחפץ אין    שרעל הזמן, שוב אין כאן גדר דיני של התראה, כשם שבמצב הפוך כא

משמעות לזמן, מבחינה דינית, כיון שזמן שאין בו שום התרחשות אינו נחשב כלל לזמן, כי זמן ומרחב או זמן ומקום או  

 תנועה וזמן לא שייך שהתקיימו זה בלא זה. יסוד זה מבאר הרוגאצ'ובר מכמה סוגיות הלכתיות.  

אם מתה בנערותה עד שלא עמדה בדין  „  –אין בגר בקבר ]רש"י  יש בגר בקבר או  „  –  רבאל  במס' כתובות )לח:( שוא

לא או  בגר  חשיב  מי  בקבר,  בגרותה  זמן  השאלה    הרוגאצ'ובר.  “.[“והגיע  יסוד  את  שהאדם „  –מבאר  מה  פועל  זמן 

מה שישתנה“ ליכא  וכאן  בזה  צפונו משתנה  ב"מפענח  הובא  כת"י  פענח",  )"צפנת  אנו  ת".  שוב  קח(.  עמ'  כב  סי'  פ"ג   ,

דיני   לגבי  כן השלכות  גם  יש לכך  יחס אלינו.   כל  הזמן, אין לזמן  לא אירע דבר בתוך הטווח של  כי אם  רואים כאן, 

-"שבועה שאוכל כיכר זה ועבר היום ואכלה ]"פני משה„-שבועה כדברי הגמרא ב"תלמוד ירושלמי" ]מס' שבועות )ג,ז([

בר ולא אכלה.[ רבי יוחנן וריש לקיש תריהון אמרין פטור.לא טעמא דאהן, טעמא דרבי יוחנן משום ע  אחר כך ואותו יום



 ו
 

שרפה   מביניהון  מפקה  מה  מעשה.  בו  שאין  תעשה  בלא  שהוא  משום  לקיש  דריש  טעמא  התרייה.  לקבל  ראוי  שאינו 

שהוא משום  תימר  ואם  פטור.  התריה  לקבל  ראוי  שאינו  משום  תימר,  אם  לים.  בה  ב  והשליכה  יש  הרי  תעשה,  לא 

 .  “מעשה

השאלה הנשאלת כאן היא לפי ריש לקיש, ממתי הוא ראוי לקבל את המלקות, האם מיד כאשר שרף את הכיכר או רק  

אחר שיעבור היום. שאלה זו היא למעשה הנידון שלפנינו. היות שהזמן אין לו משמעות עבורנו בלא האירוע המתרחש 

הכיכר, אין לזמן חשיבות ביחס לשבועתו, כי הרי בכיכר זה הזמן אינו פועל בו כלום    אתבו, אם כן גם כאן, כאשר שרף  

וראה ב"מפענח   )"צפנת פענח", מהדו"ת עמ' פט  הרוגאצ'ובר  וכדברי  והוא מקבל את המלקות מיד כאשר שרף אותו 

. וכן פירושה של הגמרא במס' “נוכיוון דשוב לא יהיה הזמן חל על הכיכר, כיוון שהכיכר אי„  –צפונות" פרק י' סימן כ.(  

)יא.( )כיוון שאינה משנה את תכליתה אינה נפסלת בלינה.(„-שבועות  כולה  וצורתה בכל השנה  .  “שאני קטורת הואיל 

 היות שאין הזמן משאיר עקבות בקטורת כיוון שפסול לינה הוא דין של זמן, אין לו יחס לעצם הדבר. 

נת ר' יוסי למצב שהקרוב לא ראה את העדים, כפי שמדובר כאן בקרוב הניסת, כי  וו דאין כ  –  הקה"י מביא עוד תירוץ

 רק אם הוא ראה את העדים הוא יכול לפסול אותם. 

 

 פ' שופטים 

 

 .„שופטים ושוטרים תתן לך בכל שעריך“ – )טז,יח(

 

ו את דין השופט“.  לי במקל והרצועה עד שמקבל ע שמכין וכופתין  „הרודין את העם אחר מצותן    –רש"י ד"ה ושוטרים  

דמשמע מרש"י שמכין במקל וכופתין ברצועה. והרי רצועה משמשת גם להכאה וברצועה א"א לקשור את האדם   ק"ל,

 שלא יזוז. 

 : היא ותימה גדולהבמקראות גדולות הוצ' "המאור" שכתבו את המקור ב)"תנחומא" ב(  שו"ר

 ששם מדובר בהקשר הפסוק אך על דרשה אחרת.   א.

צאה זו לא כללה מקור זה של תנחומא ב"תולדות ובית אהרן והוספות", אף שהם באו להוסיף על בית  הותימה שב.  

 אהרן, מדוע לא כללוהו בו. 

המקור הוא בדבר"ר פ"ה שהם הוסיפו ב"תולדות" ושם מוזכר רק „מקל ורצועה“ ולא „מכין“ ולא "כופתים". ואולי     ג.

זו אכן מיסגרה את מכין וכו  זו הוצ'  ין בסוגריים, כי זה אינו מוזכר במקור ולכן אולי  אצל רש"י בגירסת  פתמסיבה 

טעות   נראה בעליל, שזו טעות דפוס או  פי דברינו  על  הוזכר לכן לא השמיטוהו, רק מיסגרוה. אך  כן  זה  המדרש שלו 

 כת"י, שמן הראוי בכלל להשמיטו ופלא שבמפרשים בדורנו אף אחד לא עורר על כך. 

 

 פ' כי תצא

 

 תאר וחשקת בה ולקחת לך לאשה )יד( והיה אם לא חפצת -„וראית בשביה אשת יפת  –(  )כא,יא

 . בה ושלחתה לנפשה ומכר לא תמכרנה בכסף ולא תתעמר בה תחת אשר עניתה“             

 .ציפור לפניך בדרך...“-„כי יקרא קן –)כב,ו(  

 

[ חז"ל  דרשו  למלכות, שהרי  ראוי  בכל מקרה  יפת תאר  בן  לברר האם  )פחמסיש  ב"ק  לגבי הפסוק "מקרב אחי∙'  ך  ([ 

„ממובחר שבאחיך”.  לכאורה נראה שרבינו גרשום מאור הגולה סובר שבן יפת תאר    –תשים לך מלך" ]דברים )יז,טו([  



 ז 
 

(, שם הובא על הורדוס שהרג את חכמי ישראל, כי הם דרשו לא כפשטות  ∙נקרא עבד שאינו ראוי למלכות במס' ב"ב )ד

„...דפשטיה דקרא לא משמע למעוטי עבד שהוא אחיך במצות    –כדברי התד"ה מאן, שם )ג:(    ", חיךהפסוק "מקרב א

את   לעם  "הורדוס חשב שהעם יודע רק את פשטות משמעות הפסוק וכדי שהחכמים לא "יגלו  אלא עובד כוכבים...”.

 בד בבא בן בוטא. הדרשה, שעל פיה הוא הורדוס נחשב כעבד שאינו ראוי למלוך, לכן הרג את חכמי ישראל מל

אך מותר( לדון גר    „...דגר שאין אמו מישראל אין כשר לדון... )=  –מה:( כתב תד"ה כיון דאמו מישראל  במס' יבמות )

 . חברו ... ואם היתה אמו מישראל  דן אפילו ישראל... ”

)ד  הרגמ"ה ]ב"ב  יפת תואר ש∙כתב שם  בן  לי([ שהורדוס העבד היה  „ממלכות    –ה  ל מלך מהחשמונאים בד"ה שלחו 

)= שאתה בן מלך ולכן ראוי    רומיים, אם זיינך עלך ספרך כאן, כלומר, אם מלחמתך עליך שאתה מתגבר לשם ייחוסך

, לפי  להיות מלך()= שהינך בן רומאית ולכן לפי דיני ישראל אינך ראוי    , כאן שיודעין אנו מאיזה משפחה אתהלמלוך(

שביה שפחה אחת יפת תואר וחמדה ועשה לה כדין תורה ובא  ב   ח וראהשהורקנוס אביו הלך על הרומיים להלחם וניצ

 עליה והוליד ממנה אותו הורדוס ולפיכך היו מחרפין אותו מיחוסו”. 

במס' קידושין )כא:( סובר רב שמותר לבוא עליה ביאה ראשונה בגיותה אפילו שהוא כהן, היינו, כהורקנוס שהיה כהן  

רי שתעשה את כל המעשים הנזכרים בתורה ותתגייר ותהיה גרת  אחתר רק  ממשפחת החשמונאים, אך ביאה שניה מו

צדק ושמואל חולק וסובר שאפילו ביאה ראשונה אסור בה רק לאחר כל המעשים. ופסק הרמב"ם ]הל' מלכים )ח,ב([ 

  , מתרץ([∙כרב שהלכה כמותו באיסורי ואף שבירושלמי ר' יוחנן סובר כשמואל דקי"ל כוותיה לגביה רב ]מס' ביצה )ד

ם ה"כס"מ", כיון שלא הובא ר' יוחנן בתלמודא דידן אין להחשיב מחלוקת זו. ולכן פוסק הרמב"ם שם )ה"ד( ד"הכהן  ש

מותר ביפת תואר בביאה ראשונה, אבל אינו יכול לישא אותה אחר כך לפי שהיא גיורת". לכן הורקנוס לא נשא את אמו  

לדבר מן הדברים מפני שהוא    וונה הרי הולד גר ואינו בנ אשביאה ר„נתעברה מ  –שם )ה"ח(     הרמב"םשל הורדוס ופסק  

דעתם”. על  אותו  מטבילין  שב"ד  אלא  הגויה,  נתעברה  מן  הורדוס  של  הרומאית  אימו  ראשונה  לכן,  מהמלך    מביאה 

 וילדה את הורדוס. רקנוס  הו  –החשמונאי 

בגיותה אם תקפו    נביא את דברי ה"כסף משנה" בועל אשה  וכן  ב( בד"ה  וכו'  )ח,  כתבו התוספות בקידושין „  –יצרו 

ילחצנה.)כב שלא  ד"ה  בירושלמי(  היא  ושמואל  דרב  דפלוגתא  בביאה  ,  ואסורה  מיד  ראשונה  בביאה  מותרת  דלרב   ,

ורה עד כל המעשים ופסק רבינו כרב דהלכתא כוותיה  אל אפילו בביאה ראשונה אסושניה עד אחר כל המעשים ולשמ

, איפליגו רב ור' יוחנן,  דבירושלמי דמס' שבת  )מצות עשה קנ"ב(  , אבל כתב סמ"ג)כד.([]מס' נדה    באיסורי לגבי שמואל

דלרב יפת תאר מותרת בביאה ראשונה מיד ובביאה שניה עד אחר כל המעשים ולר' יוחנן אפילו ביאה ראשונה אסורה  

 .  )ד.([ ]מס' ביצה לגבי רבלרבינו לפסוק כר' יוחנן, דקיימא לן כוותיה   עד לאחר כל המעשים וכיון שכן הוי ליה

, תמר בת  )כא.( , דפסק רבינו דביאה ראשונה מותרת, משום דגמרא דידן סבר הכי, דאמרינן בפרק ב' דסנהדרין יש לומר

ואי ס"ד בת נישואין הואי, אחתיה מי הות שריא    דבר אל המלך כי לא ימנעני ממך"עתה  ו"יפת תאר היתה, שנאמר  

תאר אסורה עד לאחר כל המעשים, היאך היתה תמר מותרת   ה ואי ס"ל לגמרא דיפת א ש"מ בת יפת תאר היתליה, אל

לו בה, אל יש  וליקוחין  גיורת  היתה, שהרי אחר כל המעשים חשיבא  והרי אחותו מאביו  ודאי ס"ל לגמרא לאמנון  א 

חשובה בת  יד מתמר ולכך לא היתה  דביאה ראשונה מותרת מיד ודוד בא על מעכה קודם עשיית המעשים ונתעברה מ 

 . ”פסקינן  ה דסתם גמרא דידן סבר הכי כוותי תרת לאמנון, דבנך הבא מן העכו"ם אינו קרוי בנך וכיוןדוד והיתה מו

מי שלנו ואכן במהדורת הרמב"ם שם , אינו נמצא בירושלידי הכס"מ-הירושלמי במסכת שבת, שהביא הסמ"ג וצוטט על

ידי הכס"מ לא נמצא -ך גם הירושלמי שהובא בתוס' וצוטט על בהוצ' שבתי פרנקל, צוין שם על הדף "לא מצאתי", א 

צב לא  פרנקל  הוצ' שבתי  מדוע  מובן  אינו  ולכן  שלנו  הירושלמי שהירושלמי  בירושלמי  ויינו שגם  נמצא  לא  בתוס'  בא 

קש  שלפנינו שהוצהועוד  ציינה  ,  לא  זו  בשינו אה  ולא  המקורות  בציוני  לא  מקום,  הנוסחאות  בשום  הירושלמי  יי  את 

במס' קידושין    'במס' מכות )ב,ו( )ז.(, השונה לגמרי מירושלמי שהובא בסמ"ג ומהירושלמי המובא בתוס  לפנינו   יעפ המו

אמרין בשם רב ולית אינון כן. אמרין  רבי יוחנן שלח לרבנין דתמן תרתין מילין  „  –וכך מופיע בירושלמי שלפנינו    )כב.(

אלא בבעילה ראשונה בלבד ואני  [  ”בלבד  בבעילה ראשונה, אלא  מהבמלח„  –  פני משה"יפת תאר לא התירו בה ]בשם רב :  
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בבעילה   ולא  ראשונה  בבעילה  ולא  ובעלתה"אומר  עליה  תבוא  כן  "ואחר  המעשים  כל  לאחר  אלא  כל  אחרונה  אחר   ,

   .”המעשים...
קידושין   הכס"מ במס'  התוס'  את  בתוס'   )כב.(  ציטט  אך  ושמואל,  רב  בין  מחלוקת  הובאה  שבירושלמי  קיד  שהביא  ושין במס' 

אומר ר"י דבירושלמי מצינו מחלוקת אמוראים בדבר זה והכי איתא התם „  –  שלפנינו, ניסוח הירושלמי שהובא שם הוא שונה  

לא ביאה שניה ולא ראשונה הותרה אלא לאחר כל המעשים כדכתיב 'ואחר כן   רב אמר לא התיר אלא ביאה ראשונה ואני אומר"

ובעלתה' " כן,” תבא אליה  זה הוא חלק ממה שמופיע  בגירסת    . אם  וציטוט  על רב  התוס' בירושלמי אינו מופיע שמואל כחולק 

 .בירושלמי במס' מכות )ז.( המופיע בירושלמי שבגירסתנו, היינו, שהחולק על רב הוא ר' יוחנן

החולק על    םשבלא הזכרת    בתוס' ד"ה דאי במס' סנהדרין )כא.( גם מובא הירושלמי כפי שהובא בתוס' במס' קידושין

רב, אך שם ר"ת הוא המביא את לשון הירושלמי וכותב שאותו אמורא החולק שם על רב ואין מוזכר שמו הוא האמורא  

סנהדרין אומר שהחולק על רב הוא שמואל ולא התוס' במס'   שמואל. אם כן, הכס"מ היה צריך לומר, שהתוס' במס'

' סנהדרין, הופיע בגירסת התוס' שלפני  מה שמובא אצלנו במס  וס' שהיה לפני הכס"מ קידושין, אלא אם כן בגירסת הת

ק'דושין. במס'  מופיע    הכס"מ  שזה  כותב  אך  אצלנו,  הירושלמי המופיע  הנוסח  כל  קידושין מביא את  במס'  הרשב"א 

בפ"ב סנהדרין  במס'  במ  בירושלמי  מזכיר  אינו  הוא  אך  סנהדרין,  במס'  הר"ן  אצל  מופיע  הנ"ל  הניסוח  כל  פורש  וכן 

ז באי מס'  מסכזה  באותו  מופיע  שזה  משתמע  שלכאורה  אף  בירושלמי,  מופיע  שכתב ה  , תה  כפי  סנהדרין  במס'  יינו, 

 הרשב"א. 

הוא בתוס'    במס' מכות  בירושלמיהמקום היחיד בבעלי התוס' שמופיע כל הניסוח של הירושלמי, כפי שמופיע אצלנו  

"ש טורח לציין,  וס' ראהת   אך  רב הוא ר' יוחנן,  ולק עלחו, שהנ קידושין והן שם במס' סנהדרין, היי'  ס"ש הן שם במרא

בהלכתא  ...ובירושלמי פליגי בה אמוראי  „  –  שהירושלמי הנ"ל מופיע  בתוך נספח בשם "הלכתא רבתי" אחרי מס' ע"ז  

 .”...עבודה זרהמסכת   רבתי הכתובה אחר

י"ג  אות ד'[ העזר, סימן  -בןיוסף", חלק א  רבנן ]"ברכימרן הרב חיד"א דן באריכות בדין הבחנה אי הוי דאורייתא או ד

דסברת רש"י הלזו )= דגם ביאה ראשונה אסור, אלא רק אחר כל המעשים שהובאו בתורה(  „  –  בד"ה איברא, כתב  ושם

מו שכתב מרן מסמ"ג ולא בסנהדרין כדכתבו הרמב"ן בפירושו  "ב דמכות )ואינו דשבת כ רושלמי פהוא סברת ר' יוחנן בי

דיוהר פ"ב  ע"ש(ק טב"א  הביא   ידושין  ארב  ושאר  דפליג  הסמ"ג  הירושלמיוהו  הביא  בכס"מ  ומרן  מהסמ"ג    הגדולים 

דסנהדרין פ"ב  ותירץ דסתם תלמודין  יוחנן  כרבי  לפסוק  דהנ"ל  דמלכים  פ"ח  לאמנון    והקשה  מותרת  דקאמר שתמר 

היא מימרת רב בבבלי    ,דבת יפת תואר היתה אתי כרב...שם נתקשיתי על כולם, דהא דמייתי מרן דתמר מותרת וכו'

דושין והר"ן בחידושי  קוכמו שכתב הרשב"א בחידושי ד  דרב אמרה ואזיל לטעמיה  ,תם גמרא ואין משם ראיהולאו ס

 . ”סנהדרין...

במיקום הגמרא בירושלמי,    טעו  א" מה שהעיר, שהסמ"ג, הרמב"ן והריטב  א., לכאורה אינם מובנים.  הערה והקושיה

ב  תמוה  ההינו  האמת  כי  ממסקנתו,ייותר,  הפוכה  ש   א  כיון  שונוכי  גירסאות  קיימות  של"ראשונים"  לעיל  ת  הראנו 

דלא כמאן, היות    ציבה את הקטע בירושלמי במס' מכותה, בהסתנו היא השגוי רבירושלמי ומיקומים שונים, סימן שגי

 , לפי שום גירסה המובאת על ידם. אשונים"ר"ין לה שום גיבוי ב או

  ת הרשב"א והר"ןויטשעל פי    שיטת רב בלבד,    אלא דן  תלמודא דיזו אינה שיטת    הב. מה שהקשה על הכס"מ, ששיט

מציבים  אין  ושין והר"ן במס' סנהדרין שם מביאים  את שיטת רב, אך  . הרשב"א שם במס' קידאינה נכונה אלא להפך

את    רב המייצג  את שיטת  , את שיטת שמואל לפי מ"ד אחד המובא בבבלי אלא את ר' יוחנן בירושלמי, היינו  לעומתו

חולקים  בבבל  חנן, שאפילו אינו מייצג את שיטת הירושלמי, כי הוא עצמו אומר שרבנן  ושיטת הבבלי לעומת שיטת ר' י

הקודמים להם הבינו שהגמרא     "ניםאשו ר"כל ה   א הבין שזו כוונת הרשב"א והר"ן,ואם הגם    וסוברים כדעת רב.   עליו 

גם רש"י שנראה שאינו סובר כך, כבר תירצו התוס' במסכתות קידושין  וסותמת כדברי רב משום שהלכה כרב באיסורי  

הרגמוסנהד כרב.  סובר  גם  הוא  וכן    בר  סוה  " רין, שלמעשה  לעיל  כפי שראינו  חננאלסובר  כרב  סנהדרין    רבינו  במס' 

וכך   םי מורא א ינו חננאל הם דברי קבלה מהכל דברי רב", ש, שהרב חיד"א עצמו כתב בערכו בספרו "שם גדולים)כא.(

הוא  כמ"ד שגם שמואל סובר ש מע מדבריו  סוברים התוס' בשני המסכתות הנ"ל וכן סובר התוס' במס' סוטה )לו.( ומש

 אר כמובא בתורה. ו תעדיין לפני כל המעשים שהוא צריך לעשות ביפת   ,ביפת תאר מותר בביאה ראשונה
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ר  שלא הות",  יתווילך אלא מכניסה לתוך ב  הדמשמע מהרמב"ם שכתב "לא יבעול אותכתב,  א,ב(  –ה"גופי הלכות" )צט  

" )סי' מג אות ד'(, דזה אינו, דהא  חזקאלברי י"דהקשה עליו הלו לבוא עליה אלא כשדעתו שישאנה אחר כך, אך כבר  

 אותה אחר כך.   כתב שם הרמב"ם )ה"ד( דכהן מותר ביפ"ת בביאה ראשונה אף שאסור לישא

גירות מיד” והקשה "הלחם יהודה"  ם  לש  ביליםתחת כנפי השכינה מט  „אם קבלה עליה להכנס  –)ה"ה(  כתב  הרמב"ם  

:( ואילו בהל' עבדים )ח,יג( פסק כר' יוחנן דהמפקיר עבדו צריך )מז  רבנןכ  י הרמב"ם פסק]הל' עבדים )ח,יג([ דקשה הר 

 . ( דרשי רבנן כשמואל דאין צריך גט שחרור∙גט שחרור. ובגמ' )מח

דהורקנוס נראה  פנים,  כל  ונשאשלא    ן כיו  ,  על  יתכן  לשאתה  הורדוסשפח רה  יכל  ובנה  נתגייר    ה  לא  ואולי  עבד  היה 

יר שם ביבמות )מה:(. ומה שפסק הרמב"ם שב"ד מטבילין את הולד לשם גי נתן  התוס' סובר שכלדברי הרגמ"ה אף ש

ה שסובר  אפשר  אותו. רגירות  מטבילין  אין  להטבילו  רצו  לא  ואם  חיוב  אינו  שזה  חז"ל  גמ"ה  כוונת   באומרם  לכן, 

כדין  וא  ס הדורדינו של הו  נקנה לשמש כעבד, אלא כוונתם, שמבחינה דינית,   וונה שהורדוס הכ   איןשהורדוס היה עבד,  

הו של המלך  עבד, אך  גר בארמונו  עצמו  הורדוס  כן  וכנראה  הורקנוס  בני  ככל  זכה  טהורקנוס,  ולכן  מצוות  וקיים  בל 

בת ה-לשמוע  הוא  ולכן  ימלוך  כעת  שמורד  שמי  כלג  רקול,  כולל    את  חשמונאי,  שהתאביאת  בני  המלך  אליו ו    ייחסו 

יכול למלוך, כשם   בןכנחות דרגה, שאינו  בןיפת תאר  שאבשלום שהיה  דוד  מעכ  ,  גשור, מרד באביו  ה בת תלמי מלך 

תחתיו.  ולמלוך  להורגו  ורצה  לגבי תמר שהיתה    המלך  ראינו  גם  תואר בת  כך  דוד  יפת  בארמונו    של  גדלה  זאת  ובכל 

 ' שם במס' קידושין ובמס' סנהדרין. ולכן נחשבה כאילו כבתו ממש, כפי שכתבו התוס דוד המלךו של ק ובחי

מופיעה הק  בפרשתנו  שילוח  לגמרא  מצות  וגם  הורדוס  של  למעשיו  קשורה  זו  מצוה  וגם  בבא ן  במס'  לעיל  שהובאה 

הקבפרא.  בתר שלוח  יונים  ן  ק  בסוג  דנה  הגמרא  )קלט:(  חולין  היונ   –במס'  שארדסי י  נאמר  ות,  )קלח:(  שם  במשנה 

שם מדובר  הקן.  שלוח  מצות  בהם  מלקיים  שפטורים  אחת,  עליהם  דעה  שהורדוס  לפי  )רש"י  ביונים  לגדל  ד"ה    החל 

 רש"ידרי )   סרן שיתני הורדוס”( וקיימ יו  של  „הנך שנשארו מבני בניהם  –  רש"י„אמר רב כהנא לדידי חזיין )  -ורדוס(  ה

אדוני, אדוני. קירי הוא לשון    –„כל שורה ארכה ברוחב מיל ואמרן קירי קירי    –  "ישרמילא ]„ט"ז שורות”( בפתי    –

כדאמר   עבד  הוא  בירי  בלשונם  בעאדון.  מדקדקים  שאין  גליל  בני  גבי  )נג:(  אי  -ירובין  ד "ההיא  לקמיה  תתא  אתאי 

[  י וגנבוך מין"”.א הוית ללבירי טב הוית לי וגנבוה ממני ואמרה מרי    לא י טבדבעא למימר מרי קיר י(  ינא דדיינא )דרבי  

בץ הורדוס, כדי שיצפצפו כל הזמן ונים שקי)= כל אותם יונים, שאם רוחב כל יונה הוא ט"ו ס"מ, יוצא איפא שסך הי  והוה קרא

קירי קירי. חד מינייהו דלא הוה קרי קירי קירי אמרה    ף(אל  שיםכמאה שלוהוא  ין ולא עבד,  חור-על הורדוס שהוא אדון בן

„אותו שאת   –  רש"י„שוטה בלא ראות”.[ אמרי קירי קירי. אמרה סומא אמרי קירי בירי ]  –   רש"י חברתה סומא ]  ליה

אד  הוא קוראת  שהיה  על  הוא,  עבד  )ע  ון  מעבדי    –  רש"יבד”.[ אתיוה  ושחט„עבדים שנשארו  ושחטוה”.(    וה. הורדוס 

„והאמר   –  רש"ידברו מעולם”.( מילין סלקא דעתך )„דברי רוח הן שלא    -ר רב אשי, אמר לי ר' חנינא מילין. )רש"י  אמ

 רש"י] ימא במילין  א   הוא, לא הוה אמר”.( אלא  רב כהנא לדידי חזי לי והרי רב כהנא מעיד על הדבר ואי לאו דקושטא 

„...במכשפות היו עושין לדבר היונים, אלו מפירושי    –  ח'  מלע'  ערוך  לדבר אותן עופות”.    „על ידי כשפים מלומדות  –

צא. ורבינו חננאל פירש "במילין" בשיחתן של עופות, כלומר, אלו שמע רב כהנא מהן שאומרין קירי קירי בשירותן.  מגנ

)מההויודע שיחת העופות, כאשר  הוא   בגיטין  יוד∙ א מפורש  עייליש  רב  הי (, שהיה  ובאת  פצפה  וצ   ונהע שיחת העופות 

 . [”ישתזיב”לפניו "עיליש ברח, עיליש ברח", קם ערק ואיתרחיש ניסא וא

מרו  לשם מה היה צריך הורדוס לגדל יונים כמעט באורך של עשרים קילומטר שיא  ,תמוההוא  סיפור זה קשה להבין ו

ל הזמן יחי  כ  מרוו שיאהוא היה מעמיד מעבדי ן ולא עבד ועוד קשה שיותר כבוד היה לו אם  דו עליו כל הזמן שהוא א

 ?האדון המלך 

)ד  פי-על  י"ל ב"ב  במס'  ש∙הגמרא  להתע(,  בוטא  בן  לבבא  גרם  שהורדוס  כדי  ו מסופר  זר  כאדם  אליו  בא  הוא  ואז  ור 

הרע זה,   העבדבוטא ראה אדוני מה עשה    בןאלא עבד. הוא אמר לבבא    לבחון אם הוא יספר עליו שהוא לא בן חורין

ך ויודיע לו. אמר חד מהורדוס כי שמא יהיה איש שישמע כיצד אני מקלל וילא אני פו לו בבא בן בוט אותו ואז ענה תקלל
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עוף השמים יוליך את   „כתיב "כי  –לו הורדוס, חוץ משנינו אף אדם אינו נוכח כאן שילך ויודיע לו. ענה לו בבא בן בוטא  

יתה שיחת חולין, היתה בה עומק  , אף שהיא הוטאבת בבא בו בשות  א הוא”.ל ובעל כנפים יגיד דבר" אמר ליה אנהקו

 .([:(, מס' ע"ז )יט:]מס' סוכה )כא ”ת חולין של תלמידי חכמים צריכה תלמוד אפילו שיח„ –מסוים, כפי שמובא 

  בה זו. מעבר לכך שאמר לו מדוע הוא מפחד לקלל הוא גם רמז לו שאין כבר בבא בן בוטא ענה לו בצורה מחוכמת בתשו

ר על עצמו  צמו אמשהוא עבד, הרי ממילא כיוון שהורדוס ע  עצמוכריז על  דוס עצמו הורלל ויתברר שהצורך שהוא יק 

הורדוס  יחת עופות יפרסם את זה ששמע מהעוף שהשמים יוליך את הקול  ואדם שיבין ש שהוא עבד רע, ממילא עוף  

הוא אדון ולא עבד  עופות שיאמרו שמות אדירה של  אמר על עצמו שהוא עבד. לכן כדי לסכל את הדבר הוא עצמו גידל כ

תר לכמות אדירה של  טל זאת הורדוס באומרו שיש לשמוע יועבד יבואם יאמר מישהו ששמע מעוף אחד שהורדוס הוא  

ון יראיו יעשה ודאג שיתקיימו דברי בבא בן בוטא שרמז ופות שיאמרו שהוא אדון, אך הקב"ה רצעשרים קילומטר ע 

 עוף אחד אמר עליו שהוא עבד.  ,עצמוך יוני הורדוס שעוף אחד יודיע שהוא עבד ובתו

שעל העורב  )מה.(,  הסיבה היא על פי דברי עייליש במס' גיטיןנראה ש?   םהיוניופות את העמדוע הורדוס בחר מכל סוגי  

  ה יונה ואמרה , אך כאשר הגיעהוא עוף טמא ולכן הוא משקרכי    עייליש לא סמך  ליש ברח",ייליש ברח, עיישאמר לו "ע

שזו הסיבה    ,כן נראהל.  נמשלה ליונהכנסת ישראל  ברח", הוא כן סמך שהינה דוברת אמת, כי    ישח, עייל לו "עייליש בר

מר על עצמו גברה על הכישוף,  נה ששמעה מה שהורדוס אוטבעה של הי ך א  ן דוברות אמת,שהורדוס בחר את היונים שה

היא   פיו  עצמו שהו שעל  על  לומר שהורדוס אמר  עבד.היתה אמורה  הו  א  על  עבדי  היונה שאמרה  את  זיהו  מיד  רדוס 

 הוא יזהה מיד אתי שפר קטן של יונים, כדעל כל מסעבד    וא היה צריך למנותכך ה  ראה שלשםנו  הורדוס שהוא עבד

נת הורדוס בכנסו כמות כזו אדירה של יונים, כדי  ווא עבד. נראה שזו היתה כוה יונה שמורדת ואומרת שהורדוס האות

עייליש נראה שאותם    על עצמו שהוא עבד ועל פי הסיפור של  תה יונה ששמעה אותו אומרתכלול גם את או שכמות זו  

, יאמרו עבדיו  בים ואם עורב יצפצף שהורדוס הוא עבדעות, הן בדרך כלל יונים או עורעופות שמצפצפות מה שהם שומ

שעופות אלו הם העופות שקל   קודם ואחר כך את היונה, כי נראהנח בחר את העורב  אנו רואים שגם    שהיא משקרת.

 העופות שמצפצפות את מה שהן שמעו מבני האדם.  והן לתקשר עימן ושיחתן מובנת לבני האדם

הוה סתירה לאותם "ראשונים", שכתבו ששיחת הנחש עם חוה, שיחת נח עם בעלי חיים ושיחת  הסיפור של רב עייליש מ

בפועל, אלא רק בדרך משל או במראה נבואה בלילה וזאת כדי לרצות את אותם אנשים  עם לא התרחש  האתון עם בל 

מתמקדת רק    יסטוטלית של קדמות העולם, כדי לבלום את התבוללותם. המצאת אריסטו אינהשדורדרו לשיטה האר

נו היה כך גם בעבר בהתמדה ומה שלא רואים בעינים  מוהידוע בזלם, אלא בעיקרון, שכל הנגלה לעיני הבשר  שא העובנו

מס'  ]  ראיה  נו  ו "אין לא ראיראיה" שהוא נגד מה שקיבלו חז"ל שאמר  נוסימן שמעולם לא היה אחרת, היינו, "לא ראי 

  ור של עייליש סיפמה  .ב([  , מס' עדיות )ב,(:]מס' כתובות )כג  וכן "לא ראיתי אינה ראיה"  , מס' עדיות )ב, ב([(:זבחים )קג

הורדוס  ו שעופות  יוני  כתב  מבינ מוכח  והרגמ"ה  אדם  בני  לשון  את  דהברא"  ות  ש"חמרא  )לב.(  תמיד  למס'  בפירושו 

מ  זן  הוא  שם  אדם המוזכר  שבני  רואים  וכן  אליהם  מדברים  האדם  שבני  ההברות  את  המבינים  חמורים  של  סוים 

 מבינים את שיחתן של עופות כדוגמת הסיפור עם עייליש. 

 

 .”יבמה יכא עליה „ – )כה, ה( 

 

על דעת עצמו. נושא של כתיבת ספת ה האברבנאל א  בירר  בהקדמה לפרשת דברים וכתבו  ר דברים, האם משה אמרו 

הביא את דעתו בענין זה וכתב, ישנן קושיות, הוא  אחת מהשיטות    על כל  ביא את כל השיטות בנושא והעלה ש לאחר שה

על דעת   רבינו אמרו  ושיתכן שהקבעצמו, אך הקב שמשה  זה כחלק מהתורה  לו לכתוב את  וסיף מספר  "ה ה"ה אמר 

מוזים בספרים הקודמים, כבר רושכל המצוות שהובאו לראשונה בספר דברים    ות שמשה לא אמרם מדעת עצמורשיפ

וזה במעשה ער ועונן, אך שם מדובר לפני  וונתו למשל שמצות ייבום רמיתכן שכ וזים.  אך, הוא לא הראה היכן הם רמ

 ק כאן בפרשתנו. ש ראשונה במפורה לר גם לא כציווי מחייב. מצות היבום מופיע מתן תורה ו
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כאמוהאברבנאל המחודשות    כתבר,  ,  דבריםשהמצוות  מצ  שבספר  נאמרו  ובכללם  הייבום  משה ות  ידי  על  לראשונה 

, שם הובאו צמדי מצוות שהקב"ה אמרם בו זמנית,  (:ג( )יז  )ט,במס' שבועות  התלמוד ירושלמי  מנראה    , אך לא כןרבינו

לאומרם יכול  הפה  שאין  לשמוע"  והא   "מה  יבובכ וזן  ו"יבמה  טז([  )יח,  ]ויקרא  תגלה"  לא  אחיך  אשת  "ערות  א  ללם 

של  "יבמה יבא עליה" והיא לא   [ כאן בפרשתנו. אם כן כבר בספר ויקרא אמר הקב"ה את המצוהברים )כה, ה(עליה" ]ד

וזה  ות  , הי ירושלמיעל ה ואין לומר שהבבלי חולק    כדברי האברבנאל  ידי משה רבינו-תר לראשונה עלמרה מאוחר יואנ

 . מצוהבולא הובא בבבלי, כיון שאין מדובר כאן במחלוקת הלכתית אלא במושג 

]מס' פסחים )ו.([, שהרי לפי האברבנאל משה  "  סקנה זו של האברבנאל סותרת לכלל ש"אין מוקדם ומאוחר בתורהמ

א לכותבם כפי  אל  סדר הדברים,את    רבינו אומר את כל ספר דברים במעמד ובזמן אחד והקב"ח אינו אומר לו לשנות

הוסיף מספר דבריםשהוא אמרם, אלא שי זה  ואילו    תכן שהקב"ה  ובכללו ספר דברים, אין  כלל  אומר שבכל התורה 

 רו לפי סדר הזמנים. הדברים כתובים או שנאמ

 

  פ' כי תבוא

 

 .אשית כל פרי האדמה”„ולקחת מר –)כו,ב(  

 

שנת השמיטה אין בה הבאת ביכורים, לפי שאינם שלו   אבל„... –ן לך נותכתב כאן בד"ה אשר אלקיך ב"אור החיים" 

ה, אך כבר העירו  מנם, רש"י כתב בפרשת משפטים )כג,יט( שכן חייבים בביכורים בשנת השמיטאלא מופקרת לכל”. א

 ה" שטעות דפוס הוא ברש"י ויש למחוק שם את השורה הזו. על כך שם, ה"מזרחי" והמהר"ל ב"גור ארי 

 

 . לפני ה' אלהיך ארמי אבד אבי”רת  „וענית ואמ –(  )כו,ה

 

  כול לומר זאת, דבשלמא "ארץ אבותינו" בברכת המזון ולעיל "אשר נשבע ה'במשנה במס' ביכורים הובא שהגר אינו י 

א אברהם אבינו שהיה אב לגרים )וגם זה יש להבין, שהרי אינו  לאבותינו לתת לנו", יכול הגר לומר, כי ראש אבותינו הו 

קב, בודאי שהוא אינו  אבותינו" ובכללם יצחק ויעקב שאינם אבותיו(, אך ארמי אבד אבי שהוא יעא ""אבינו" אל ומרא

ג' כשבא , כי בפסוק ותירץ מרן הרב אלישיב, שהוא כן יכול לומר? אביו ולכן שאלו כיצד פסק הרמב"ם על פי הירושלמי

לולא שאברהם הוא אבי הגרים, אך "ארמי  את יכול לומר זיה לכאורה הוא לא ה  ,לכהן ואומר לו "נשבע ה' לאבותינו"

כמו  אלא זה נחשב אביו, הוא אותו כמו בקריאת התורה, אין בכך כוונה שיעקב  אבד אבי", הוא מקטע שהוא קורא 

 סתם קורא בתורה. 

אצל לבן  קב „וירד מצרימה” אמר הגר"א, כיון שכל מה שעבר יע  -עבוד מצרים מה שמדובר על לבן הארמי ומיד על ש 

ת יעקב, נשיו וכל זרעו, כל זה "אובד אבי", שרצה לאבד א   –"הכי אחי אתה" ורצח  –ערי הטומאה ובפה רך ט שבמ"

 בוד מצרים התחיל כבר אצל לבן ומכאן סמיכות משפטים אלו. היה וקרה גם לעם ישראל במצרים ולכן שע

  

 לשון  וא לי נראה שה קרא„אין להם עד מוכיח במ –רש"י ד"ה האמרת והאמירך   )כו, יז(

 . הפרשה והבדלה”        

 

ת תמורה לשון מומר, היינו החלפה ולכן יתפרש פירוש הפסוק, שעם ישראל אמנם בלשון חכמים מצאנו לשון זה בבהמ

אמנם מה שמופיעים לשונות רבים   הארץ בעם ישראל.החליף את אלוהי העכו"ם באלוקים חיים וה' החליף את עמי  

אדם על  זהשה  בחז"ל  מומר,  כי    לוף סי  וא  "משומד",  המילה  במקום  רצו  הצנזורים  ההם  את  שהםיהודי לשכנע    ם 
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עולם אינו יכול להחליף את יהדותו וגם אם כי אחרי כל הבריתות יהודי ל ,דבר שהוא שקר וכזב ם להמיר את דת יםיכול 

לה ממנו נשארים    דיםי בניה הנולוצר ין הוא נשאר מבחינת עצמותו יהודי ויהודיה שהשתמדה וחיה עם נהוא מתנצר עדי

 יהודים ואינם צריכים להתגייר.

 

 את האבנים האלה אשר אנכי מצוה אתכם היום בהר עיבל ושדת אותם  תקימו „  –  ה(-)כז, ד

 . ”ים לא תניף עליהם ברזלבשיד )ה( ובנית שם מזבח לה' אלוהיך מזבח אבנ                 

 

לעית מאורכת ברום שמונה מאות מטר מעל פני הים, כמבנה  ה ס ש"מ על שלוח ת תמזבח זה קיים עד ימינו ונתגלה בשנ

האם ורוחב קירותיו  -לעל ז' מטר בגובה שלוש מטר מעל סבני גויל לא מסותתות וגדולות ט' מטר ע מרכזי הבנוי מא

פר, חרסים  ל אבו ד' שכבות ערוכות יפה. שתיים מהן של עפר ואבנים ושתיים ש מטר וארבעים עם תכנון מדוקדק. יש

כבש ברוחב מטר ועשרים, ובזוית של ות. המבנה נחתם ברצפת אבן עליונה עם ראשי הקירות החיצוניים. ויש לו עצמו

 אחת כיחידה אחת. עשרים ושתים מעלות. המבנה נבנה בבת

 

 . ”ך ופרי בהמתךברוך פרי בטנך ופרי אדמת„ –  )כח,ד( 

 

 יבות של אדם, חי וצומח.  החשתך לפי סדר אדמלכאורה היה צריך לכתוב פרי בהמתך לפני פרי 

פרי האדמה מאשר לפרי הבהמה משום שנאמר "כי האדם עץ השדה"  ושלאדם יש קרבה באופן מסוים יותר לעץ  וי"ל

.ובדרך רחוק קצת יש לומר דהאדם נקרא עץ  „.. -כתב הרש"ש במס' פסחים )כא:( בסוף ד"ה ריב"ב אומר ועיין מה ש

בהמה חיה ועוף”. וכתב שם  רש ראב"ע שם ]לעיל )כ,טו([ והוא הדין כפיה" בניחותא השדכדכתיב "כי האדם עץ 

י נפש הוא חובל ]להלן )כד,ו([ כי חיי  כ וכמוהו„...כי האדם עץ השדה, והטעם כי חיי בן אדם הוא עץ השדה  –ע הראב"

ת להלן  ללואדמתך”. בק  פרי„בפרי בטנך ובפרי בהמתך וב –מנם להלן )כח,יא( הובא לפי הסדרא חובל”. או נפש ה

 )כח,יח( הובא כמו בפס' ד', בלא פרי בהמתך. 

 

 .”ור את מצות ה' אלוהיך והלכת בדרכיו כי תשמ„  –)כח,ט(  

 

עולם", אך לענין  פני העשיה, כמו לעיל )כו,טז( "ושמרת ועשית" וכן ב"אהבת במקומות האחרים נאמרה שמירה ל

 ומצותיו".  קיוו ולשמור חורכי הליכה בדרכיו נאמר לעיל שם )יז( "וללכת בד

אלוקים" ולכן שם מדובר על סדר קבלת עבדותו של ה'  מרת היום להיות לך לצב של "את ה' האששם מדובר על המ וי"ל

ם בטבע ירושה מאבותיהם  „מה אני רחום אף אתה היה רחום” ודבר זה היה אצל -רכיו שקודם היה הליכה בד

ו עליהם מצוות, היינו תחילה, מה שהיה אצלם בטבע יבלרק אחר כך ק" וש"ישראל רחמנים ביישנים וגומלי חסדים 

 שאלו דרכי ה' ואח"כ כשמשה ירד מהר סיני עם התורה קיבלו את המצוות.  קיבלו זאת הפעם משום

 

 . ”יך ברזלוהיו שמיך אשר על ראשך נחשת והארץ אשר תחת „  – )כח,כג( 

 

כשהקללה תחול, היא תהיה  וי"לט פשו יך" הרי זה תחתלכאורה לשם מה התורה מפרטת "אשר על ראשך" ו"אשר 

ואף יתכן שירד הגשם בארצות השכנות לא תהיה קללה ושם יהיה גשם  , אךדוקא מעל ראשך במקום שתזדקק לגשם

 במדבר במקום שאין צורך בגשם וכן לגבי הארץ.דוקא 

 



 יג
 

 פ' נצבים 

 

 כל איש כם קניכם ושטרים ז „אתם נצבים היום כלכם לפני ה' אלהיכם ראשיכם שבטכ  –כט,ט( )

 .”עצים עד שאב מימך ישראל )י( טפכם נשיכם וגרך אשר בקרב מחניך מחטב             

 

זקניכם הראשים, היינו, הנשיאים ]במדבר )א,טז(, )יג,ג([.    –ון  נראה שהפסוקים מתחלקים לפי החשיבות. בפסוק הראש 

מ כל  היינו  ישראל,  איש  וכל  השוטרים  זקנים,  שבעים  שאלו  "אי  נחשב  עול    יש"הוא  קבלת  גיל  מעל  שהוא  בישראל, 

, כי בפסוק  וקשה  ם" הם הנשיאים, אך יב"ע כאן פירש שהכוונה לסנהדרין.מצוות. מהרמב"ן כאן גם משמע ש"ראשיכ

 יל הטף עד גיל י"ג ובנות עד גיל שתים עשרה וחצי?  השני היה הכתוב צריך להוסיף בנותיכם ובניכם, היינו, מג

ליא" וכן בכרובים  טף, כי מצינו גם לשון תינוק על גילאים מעל גיל י"ג, כמו "כד הוינא טת הנכללו במיל  אלושכל    וי"ל

 הטף.תרגם אונקלוס כרביא, והכוונה לגיל יותר גבוה מגיל 

להבין )ט  יש  כאן  מפ -מדוע  בצורה  כולם  כשנכללים  "יא(  נאמר  אלהיכםורטת  "ה'  השלישי  בפסוק  וכן  אלהיך"  "  ה' 

   ?  "ה' אלהינומכן )יד( כתוב "חר  הפסוקים שלא ג'  ואילו ב

מר  ינו הוא בפני עצמו, אך לאחר פירוט הברית שנעשו כולם ערבים זה בזה נאשבתחלה לפני פירוט הברית, משה רבי"ל  

 "אלהינו".

  היה אשר נשבע לאבותיך לאברהם ליצחק וליעקב”. בשלמא אברהם אבינו  „וכ  –כיצד אומר משה רבינו )יב(    יש להבין

 ינם האבות של הגרים? הוא יכול להחשב לאב ל"חטב עציך עד שאב מימך", אך יצחק ויעקב ודאי א  לכןאב לגרים ו

)יא  עוד יש להבין )כ( מוזכרים האלות כחל  ג( מוזכרים -למה בפסוקים הבאים  ואילו בהמשך  ק  לחוד הברית והאלות 

 ?"אלות הברית"   –מהברית 

 

 פ' וילך  

 

 תי לאבותיו ופנה אל אלהים אחרים ועבדום שבע האדמה אשר ניאנו אל „כי אב –)לא,כ( 

 . י“ונאצוני והפר ברית          

ם היום ממרים הייתם את ה'  „כי אנכי ידעתי את מריך ואת ערפך הקשה הן בעודני חי עמכ  –)כז(  

 ואף כי אחרי מותי“. 

 השחת תשחתון“  כי אחרי מותי„כי ידעתי   –  )כט(

 

  ויעבדו ישראל את ה' כל ימי יהושע", מכאן"  -  יתו שנאמר ]שופטים )ב,ז([השח ת יהושע לא  כל ימו„והרי    -  כתב רש"י

 כאילו הוא חי“. שתלמידו של אדם חביב עליו כגופו, שכל זמן שיהושע חי ה' נראה למשה 

 וב)כט( "כי ידעתי".ב)כז( "כי אנכי ידעתי"  למה הכפילות ק"ל א.

נבואה    "הן בעודני חי עמכם", הרי היתה למשה רבינו  -  "ומק  להוכיח זאת  )כז(לשם מה נזקק לומר "כי ידעתי" וב  ב.

מ כך  על  למפורשת  אמר  ובעצמו  בכבודו  שהקב"ה  לומר  משכנע  יותר  והרי  )טז(,  לעיל  ה'  לכאורה  את  זה  וק"ו  כן.  ו 

כמ כגלגל,  מתנהגים  הדורות  שהרי  באבותיפריכא,  מורד  אחריו  דור  חוטא  כשדור  חכמה",  ה"משך  שכתב  וו  מתנהג  ו 

 ר". ב"יוש



 יד
 

פיע ביהושע )כד,לא([, והרי המשך הפסוק  מה שהביא רש"י משופטים ]בחומש "המאור" מופיע דוקא פסוק זה וכן מוג.  

וא"כ קשה, דגם   ימים אחרי יהושע ואשר ידעו את כל המעשה אשר עשה ה' לישראל"."וכל ימי הזקנים אשר האריכו  

 זקנים? ל האחרי מות כ אם אחרי מות יהושע עדיין לא סרו מאת ה' כי

וכן  הנה בקשר לשאלה ב' תירץ הרב פרג, כי רצה לומר להם שזה דבר מנו תק מההוה, כי השורש נעוץ במצבם כיום. 

צווהו    הקב"ה  ה, דאםשהוא רצה לפרט מה שנכתב ונאמר בצורה כללית ע"י ה'. אך זה קשהרב זליג ברוורמן הוסיף,  

כ בשירה  נימק  ואף  אלו  דברים  לה  יצדלהעביר  יקרה  על  ם,  זה  מוסיף  בבחינת  הוא  משה  הרי  כשית",  עבית  "שמנת 

 מה שהקב"ה חושב מה לומר להם. בהנבואה ואינו מסתפק 

יי"ל  אמנם כי היו במ"ט שערי טומאה, ורק הוא,  , דידוע שרק משה רבינו ע"ה  שהיו לו  כול היה להוציאם ממצרים, 

יכל להוציאם, היינו, כדי וקדושה  בינה  נסיונות אלומצבאול מישהו מ לג  מ"ט שערי  יש לעבור  גן    ,ו  על  כדברי המס"י 

לדרג  ,המבוכה להגיע  גם  מסביר,  אך  אבות   מס'  בריש  המהר"ל  וכן  ממנה.  הגמור  ההפך  שהיא  גבוהה,  רק  ה  מדוע 

ושופט ביהושע  וכן  לתת להם את התורה  היה  יכול  )לעיל(, שרק  משרע"ה  זמן שראו את ההפך  הזקנים  ים מוסבר  כל 

גדול ממנו, והיה    לו למנעם מע"ז. כן כאן, אחרי שקיבלו התורה, הרי כל הגדול מחבירו יצרויכשהם אלו  ע"ז  ר מהגמו

  ו, כי אנהיו אומרים לו  י ישראלהיינו, בחינת ידיעה. ממילא בנ  צריך כעת דרגה יותר גבוהה מבינה כדי לגאלם ממצבם,

 ו ממצב זה. יאנשיכול להוצ אישכעת מה יקרה לנו ע"פ נבואה, אבל לא אתה ה  יפה יודעים

ה  ,לכן "ידיעה",  של  לבחינה  הגעתי  אני  פעמיים  משה  להם  מצבכם אמר  לגבי  והן  ה'  לו  שנתן  התורה,  נתינת  אחר  ן 

גב שאלה  ולגבי  הזעתיד.  לכל  מתכוון  שהוא  רש"י  כתב  כי  לומר,  א"א  ה'  כל  שהרי  מדיוק  קנים,  נובעת  שלו  קושיה 

לכלול גם    פשראאי  לכן  מש מופיע, שתלמידו נקרא יהושע.  בחו  לכן ואז יחטאו    וקאד   ,שוטו של מקרא ש"אחרי מותי"בפ

 ם.  ים, בפרט שבספר שופטים מופיע נימוק אחר מדוע לא נושעו כל ימי הזקניהזקנאת זמן 

ועונה, ע"פ "סדר עולם" ו"אדרת אליהו", שמשרע"ה    אמנם אמרו לי, כי ה"משך חכמה" שואל זאת במרומז ב)לא,כט(

א חי רק  פה, שהוא אחד מארבעים, ואחד מארבעים מששת אלפים הוא מאה וחמישים. והון יהעולם שבעי  ומתהיה תר 

וש נות הזקנים אחרי זה פחות משנתיים. הרי מאה  מאה ועשרים שנה, הוסף את שנות יהושע אחריו עשרים ושמונה 

ים אחרי מותי, יהושע  שנ  כ"י   –מותי    חרי כז( ואף כי אלא,)וכן כתב "בעל הטורים" כאן     חרי מותי. חמישים, והיינו א 

 ]סדר עולם פי"ב ועי' מס' שבת )קה:([. פירנס את ישראל כ"ח שנים וב' שנים האריכו הזקנים

ד, אך אמר לו לא  יתנו השניה בשאלה י"ד ותירץ, שה' אמר לו מה שיהיה איתם בעתיקושיאת  באברבנאל, ששאל  שו"ר  

כתב את השירה מדעתו, כדי    וכן משהמר אותם מדעתו  או   ם כאילו הואברישיאמר את הדאמר לו  לומר להם זאת ולכן  

 החופשית שלהם כיוון שיש להם ידיעה.   שלא תהיה בעיה בבחירה

ם ניחא, אבל  רוץ זה, דבשלמא אם התורה היתה מועברת ומופקדת ביד קומץ אנשי, יש חולשה עצומה בתיהנה לענ"ד

ישראל ושם הרי כתוב שהכל מאת ה'. א"כ יצא   כל  ה להם לעינימסרהתורה נגמרה בכתיבתה. עם מות משה ועדיין נ

על כלל ישראל   נאמרה   , הרי נבואה זוק"לעוד  ווכן כתבו עוד, שיש  כאן בעיה בבחירה    ק"למשרע"ה שקרן ח"ו ועוד  ש

על    נאמר רק על קומץ של אנשים, רק דרך הנביא לדבר בשילוח  יכול להנצל ובפרט שיתכן שזה  אך הפרט בכל מקרה

 ל ספר "דורות ראשונים". בע כדברי  הכלל,

 

 פ' האזינו  

 

 . ותשמע הארץ אמרי פי“„האזינו השמים ואדברה  –)לב,א( 

"שירת ה שירת האזינו  נקראת  )ט,ח(  סופרים  בבית המקדש במס'  הלויים  גומרים  היו  ששה שבתות  כי במשך  לוים", 

 שה זו. כל שבת קטע מסוים וסימניו הזי"ו לך. פר

ומר לפי  אול כי האזנה שייך לומר באדם קרוב אצל חבירו ושמיעה לרחוק ממנו ויש ל לש  „יש  –ב כאן  כת  םרבינו אפרי

רץ )ספרי(. ולא נהירא שהרי כתוב  ם ושמיעה גבי א שהיה משה קרוב לשמים ורחוק מן הארץ, לכך אמר האזנה גבי שמי



 טו 
 

והאזנה,  [ יח(כג,)במדבר  ] שמיעה  הרי  עדי...",  האזינה  ושמע  בלק  ]תהילים  וכת  "קום  ה'  )לטיב  תפילתי  "שמעה  י([   ,

לשון הטיית אוזן, כלומר הטו אזנכם לשמוע, ולפי שבשמים יש רעם   ושועתי האזינה" וכאלה רבות. לכן נראה לי האזנה

שייך לומר לגבי דידהו הטיית אזן והבנה טובה.  ים ורעש אופנים וקול חמה שמנסרת ברקיע וזיקים ורעמים, לכן  גלגל

מים נבראו  לפי שהש  לכן כתיב בה שמיעה ולכן נקט דיבור גבי שמים ואמירה גבי ארץ,  אלהאין שם כל    ארץ  אמנם לגבי

[, "כי לשלג יאמר הוי  (ץ נבראת באמירה שנאמר ]איוב )לז,ו"בדבר ה' שמים נעשו", והאר  [לג,ו()תהילים  בדיבור דכתיב ]

„ואולם שמע נא איוב מילי    -נאמר  גם  וב )לג, א(  באי   ץ", ואמרו במדרש שלקח שלג מתחת כסא הכבוד וזרקו לארץ”.אר

 .  וכל דברי האזינה”

תרץ את לשון ה"ספרי".  „ואם בינה שמעה זאת האזינה לקול מלי”. ונראה דרבינו אפרים בא ל  –   , הובאשם )לד,טז(

שק מי  לגבי  גם  לומר  ניתן  האוזן  ההטיית  כדברי  שרחוק,  מי  לגבי  וגם  החיים"רוב  ל   "אור  בד"ה  „לדרך   –דרך  כאן 

נו אינו יכול לשמוע, ולדרך השני  יגיד שהשומע רחוק וצריך להטות אזנו, כדי שיוכל לשמוע, שבלא הטיית אז   שוןהרא

   יע שלזה אמר האזן...שהמלה סובלת גם דרך הראשון ואין הכרע”.יגיד שכל כך אוזן השומע קרובה למשמ 

נו אפרים, שמשה רבינו היה קרוב יותר  רבילכך התכוון  ם ושלפי זה נוכל לומר כי ניתן להשתמש בו זמנית בב' הדרכי

ותו  ה רבינו בהישרעמים וזיקים שהוא ברקיע, אלא גם קולות רוחניים, אשר מלשמים ושם יש לא רק רעש גשמי של  

רעש הגלגלים של המרכבה, או כסא הכבוד כמו שנאמר קרוב לשמים היה שומע אותם, רעש האופנים של המרכבה וכן  

„וכי   –)יא,כב(   בפרשת עקב בסוף    "ספרי"נאמר ב נור דלק” ועל כך  גלגלוהישביבין די נור  יה  „כרס  –ק ז'  בפר  בדניאל

וכן גלגל חמה שמנסרת ברקיע    האיך אפשר לו לאדם לעלות במרום ולהדבק בו והלא כבר נור דלק”.  נאמר...גלגלוהי 

 כדברי המהרש"א שם. ת, שמיעה רוחנינה לניתן לומר שהכוו לכן ש המנסר בארזים ]מס' יומא )ב:([”, „כחר

„קול המייה של פלטון עד ק"כ מיל” וכן    –  רי" בפסוק )טו(, הרי גם בארץ יש רעש, כמובא שם ב"ספאמנם יש להבין

  ?„קול המונה של רומי” –( ∙כדבמס' מכות )

עש חזק ו ר "המיה", אינה" ו לשון "המונכי    ,שהארץ צריכה גם פעולת הטיית אוזןגדול    אינו כזה רעש  שהרעש בארץ  י"ל

בזמן משה רבינו אלא רק בעיר רומי בתקופת    אלא נשמע למרחוק הד חוזר מההרים שבדרך וגם זה לא היה  ,כשלעצמו

 הסביר המהרש"א על צד המשל במשמעות רוחנית.    רבי עקיבא. אמנם גם על כך

פי על  שלעיל  לכאורה,  הוא    , הפסוקים  ש"שמיעה"  חלוקה,  עוד  לומר  שדבניתן  להבר  צורך  הוא  תרכאין  ו"האזנה"  ז 

האוזן. ידי  על  אותו  לקלוט  כדי  להתרכז  יותר  שצריך  קשה  בדבר  הנ"ל  קדומים" על    מכל  ב"נחל  הרהחיד"א  הגאון 

שדחה פירוש דמשה היה    ,על הרב ז"ל„....ויש להרגיש    –, אות ג'[ שהקשה על רבינו אפרים  האזינו   ]"תורת החיד"א", פ'

 ם דברי חז"ל ב"ספרי"”. או איזה מפרש והרי הוא רוש שפירש ה א פי קרוב לשמים...כאלו הו

שהיה ידוע לו  יתכן    ועודנו אפרים לא דחה את דברי ה"ספרי", אלא הקשה עליו ותירצו  הנה על פי מה שפירשנו, רבי 

ולכן לא חש לדבוק   ח  ועודדוקא בפירוש ה"ספרי"  מדרשים החולקים על ה"ספרי"    זינןכיון שמדובר על דברי אגדה, 

ב "  אמת שהגדולים  וכן  להלכה  נוגע  שאינו  זמן  כל  אחרת,  ולפרש  חז"ל  פירוש  לדחות  את  יכולים  כאן  דוחה  אוה"ח" 

יד"א, שמלשונו הסתמי של רבינו אפרים נראה, שלא ידע את  ין הגאון הרהח ב פירוש ה"ספרי" ומפרש אחרת ומה שה

ורה סתמית והם למעשה דברי  צב  פירושים אים  מבי  רי", זה אינו, שכן ראינו במפרשים ה"ראשונים", שהם לרובה"ספ

מחלוקת עוד  רבה, הובאה  -השנה )ג, ט( )יח.(  וכן באיכה-שלמי במסכת ראשבתלמוד ירו  חז"ל וכן אנו רואים לרוב ברש"י.

 , מה נחשב ממרחק ומה מקרוב.  לגבי המילים "ראה" ו"הביט"
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 .“וידבר ה' אל משה בעצם היום הזה לאמר „  – )לב,מח(

 

האלו, אמרו אנשי    מקומותנאמר "בעצם היום הזה", כי בכל ה  )לב,מז(, דבשלושת עניינים  ה"ספרי"  רש"י פירש על פי

. דורו של נח אמרו, כי  לו, הם בכח לא יניחו לדבר להתקייםת אנאמר במקומובר שהדור, שאם ירצה ה' לקיים את הד

יים אמרו כך, שאם ישראל א יניחוהו וישברו את התיבה וכן המצרמצות ה' ולהכנס לתיבה,ל   קיים אתל  אם ירצה נח

בעצם היום  שה "כתיב ה' למאמרו ישראל במיתת משה. לכן הוכן    צאת"אותן ל"אין אנו מניחין    ירצו לצאת ממצרים

שם  זה"ה המדרש  ביד„ – כדברי  שיש  מי  וכל  היום  בחצי  מכניסו  הריני  הקב"ה  לאמר  כח  וימחה“ו  יבא  וכן  מחות   .

 במצרים ובמיתת משה.  

משה, מה שייך למנוע  במיתת  כלו למנוע זאת בכח, אך  ואמינא שי  , היתה להם הוהנח ובמצריםדבשלמא בתיבת    ק"ל

 ממשה את נשמתו?   אמה'  להוצי

 את משה חי.   יחזור בו מהגזירה ויניח כות תפילת רבים, ה' ה, דבזהית דכוונתם   ,לוי"

רא כמובאודכיו יתי,  שוב  גדולים,  לדעת  רבותינ"בספר    נתי  האזינו   "ונתיבות  מבריסק    פ'  הרב  מרן  כאשר  רסה.  עמ' 

ובדברי לרפואתו  התפללו  ישיבתההתעו  חלה,  ראש  זצ"ל  שמואלביץ  הגר"ח  מרן  הקשה  אז  קושייתנ   מיר  ררות  ו  את 

ו היו יודעין שהיה עולה למות, לא היו  אל „ – )פר' חקת כ' עמ' רס"ב(  "ילק"ש"תירץ כדתירצנו. יש לכך גם מקור בו

   .עליו רחמים“תו, אלא היו מבקשים מניחין או

ו  מר לדכיוון שנא „-)ומקורו במדרש "לקח טוב"(יתר פשטות  לומר ב, אמר, כי ניתן  כאשר שמע זאת מרן הרב מבריסק

ר  ממנו את העליה לה  לויה בהר זה בלבד והיה בידם למנוער אתה עולה שמה", הרי שהיתה מיתתו תאש  "ומות בהר

"מות בהר" ונמצא דכוונת שלושתן "אין אנו מניחין אותו" הוא  הזה וממילא לא יוכל למות, כי היה חסר בקיום של  

 .ועל זה כתיב "בעצם היום הזה"“"  ב"כח

זכ ולא  ק"ל,  פירושיתי  אמנם  )מלבד  ,  זה  להבין  אלילים  עובדי  היו  אשר  ובמצרים,  נח  בזמן  הגויים  דבשלמא 

, לשיטתם, אין  , יכלו לומר.(היא"  "אצבע אלקים - ך, כי ה' הוא בעל הכוחות כולם ואמרו, אשר נוכחו בכיםהחרטומ 

ים מהם ורב   "דור דעה"  היה     עם ישראל, אשר  , לאלקים לא היו כל הכוחות, אך דתם הנפסאנו מניחים אותו, כי לדעת

יצד עלה בדעתם, שיוכלו למנוע  כ  ת ים סוף, בקריעהן במכות מצרים והן  הכוחות כולם,  כל  , כי ה' הוא בעל  ראו בחוש

ם הם לא יכלו לעשות  יהמצריח והר, היד ה' תקצר? הרי כשם שאצל נ, את עליית משה רבינו ל, בעל הכוחות כולםמה'

   ? רים והן על ידי הסחת דעתם וכו'עם, הן על ידי הכאתם בסנוומונ היה יכול ל וצה,אם ה' היה ר כאן דבר, הרי גם

ם ישראל לעשות את העגל, כן היה  ם כאן היתה יד הערב רב בדבר. כשם שבעוון העגל הסיתו הערב רב חלק מע דגל,  י"

ות שהערב  וברפי הדעות הס לא ל אם היו אז עדיין הערב רב יחד עם בני ישראל, אך    כון רקאמנם, תירוץ זה נ  הדבר כאן. 

 רב כבר לא היה אז יחד עם בני ישראל. 

 

 פ' זאת הברכה 

 . ”„וזאת הברכה אשר ברך משה איש האלוהים– )לג, א( 

, עד שהגיעו לומר  וש תיבה זו„וצא ולמד מה עצמו רבותינו ז"ל )תנחומא ב( לדר   – באות ב(  פירש כאן  "אוה"ח" עה"ת

 מקיים והבן”.   הכוונה שמשה היה גוזר וה'. ו"איש נעמי" ,ג([דרך אומרו ]רות )א  שהוא על 

היא שכוונתו  ר  ,נראה  "אלהים"  שכדשם  מכך,  לומד  הוא  ולכן  הפרטית  ההשגחה  ועל  כולם  הכוחות  לבעל  שם ומז 

כרצו בה  לעשות  נעמי  על  בעלים  להיותו  הכוונה  נעמי"  ע ש"איש  ושהיא  הנשים  נו  ברכת  רומזת  גם  ולכך  רצונו  ושה 

([, רה כאשר היא עושה רצון בעלה ]„איזו היא אשה כשרה שעושה רצון בעלה” )תדב"אהכשנו", שהאשה  כרצו"שעשני  

קונה רצון  לעשות  כשרה  להיות  הקב"ה  כלפי  עצמה  את  מחנכת  של -היא  כאיש  הוא  רבינו  משה  כביכול  כך  הקב"ה, 

 שה רבינו. ושה רצון מאלוקים, שאלוקים ע



 יז 
 

האלוקים,  א איש  בד"ה  ד(  באות  שלכתב  ומנם  אינן  עומ"אוה"ח",  ולכן  הרחמים  ומדת  העוה"ז  ת האבות שהם מצד 

ק זה נתעצם ופעל  יוכאן הודיע הכתוב, כי צד„  – , הרי שמשה רבינו הוא בחינת דין  "היכולים לעמוד בדין מול הקב

כי   ,יוכלדין  מרו "איש האלוהים", ואם יבוא ה' לעמוד עמו בם, והוא או הטוב אפילו בערך בחינת הדין הרמוז באלוהי

 לעשות הטוב והישר“.  ליא הפ

...אבל סוף  „ – בד"ה אבל   ,ה רבינו הוא בחינת העולם הבאמשלים את דבריו של "אוה"ח", וכותב כי מש  "כלי יקר"ה

פסוק זה מדבר באושר האמיתי  תקסד( שכל  עוד העולם הבא באומרו אשריך ישראל. וכן מסיק בילקוט )רמז תדבריו בי

מה שנאמר "ויראהו ה' את כל הארץ וגו'  על(   )=כן  נוז לך לעולם הבא כו". ווג  מתוקן  אל מהישר  לעולם הבא "אשריך 

פך  ינו, לעולם הבא, אם כן הוא היה ה)לא,ב([, דהי  עד היום האחרון ]ספרי  ,ב([ דרשו בו-]להלן )לד, א  "ד הים האחרוןע

של יעקב( לא היו כי אם   )=וף ברכותיו  כי סולמשה נגלה, על כן התחיל ממקום שפסק יעקב,    ם הקץ ממנויעקב שנסת

 העולם הזה, אבל סופם היו יעודי עולם הבא כאמור”.  , אבל משה תחילת ברכותיו היו יעודייעודי העולם הזה

כן, ה"אוה דין לעומת האבות שבחינתם רחמ אם  רבינו, בחינתו  )ו"ח" מדגיש שמשה  דהא הובא בכל מקום  ,  קשהים 

וב גבורה  בחינת  וה"כ  חינת שיצחק הוא  העולם  לי  דין.(  רבינו בחינתו  וכותב שמשה  יקר", למעשה, משלים את דבריו 

 בות שבחינתם הוא העולם הזה. הבא לעומת הא

בין רבי    , כאשר הוא בא להשוות בין יחסי ההשגותג, כתב בדיוק להפךאמפר  אמנם, רבו של ה"כלי יקר", המהר"ל

ובחינה של עולם הבא ואילו משה רבינו בחינתו  ין  הוא בחינת דע  קיבא ומשה רבינו. המהר"ל כותב שבחינתו של ר"ע

ע היה יותר  כי מדרגת ר"„  –"ל בספרו "תפארת ישראל" פרק ס"ג   כך כתב המהר  היא רחמים ובחינה של העולם הזה.

ע"ה רבינו  משה  כך,  מן  לומר  על    ,ח"ו  נאמר  הכל  ה אבל  שלא  היהענין  כי  ספק,  ואין  התגין,  אל  חבור  למשרע"ה    יה 

עצמה. וזה לא    ה אל התגין, רק שלא היה לו חבור אליהן לגמרי כמו שהיה לו ע"ה חבור אל התורההשגמשרע"ה ג"כ  ל

א  ל":([  הוא עולם המורגש עד שאמרו...]סנהדרין )צח  ,ם הזה גם כןעולהיה פחיתות למשרע"ה כלל, כי משרע"ה היה לו  

העו למשהנברא  אלא  הזה  ה   ילבשב"פ"לו(  ...וכן...)ויק"ר  "לם  נברא  עוה"ז,  ."  ם..עולמשה  עיקר  משה  יהיה  לא  ואיך 

ידו...שמדרגת משרע"ה בעולם הנבדלהת  דייל  שהרי הוא היה משלים את העולם ע תו  כך היה מדרג  ,ורה שניתנה על 

בעוה"ז...לא היה למשרע"ה    ןכם  שה שולט גפני שהיה מאות בכלל...מבעוה"ז ולשתי שולחנות זכה...כי הוא עיקר המצי

ות אל  ה שההשגות דקות נבדלים מהתורה עצמה, אין למי שהוא בעולם המורגש שייכות בשלמ במ   ל התגין. כיא  חבור

ו  ולא היה מוכן אל התגין,  נבדלים מאיתו  והם  היה בעוה"ז  אותם השגות  כן היה לר"ע, שמדרגת ומעלת ר"ע לא  לא 

, אין לו עוה"ז כלל,  ןכם  ות ברזל. וארקלק לגמרי ממציאות העוה"ז כאשר סרקו בשרו במסלו היה מסתהמורגש וכאי

אשר לדקות השגתן נבדלים מעולם המורגש הזה, ודבר זה  התגין(    ולכך היה לר"ע שייכות לגמרי אל ההשגות ההם )=

 .  “עיקר הטעם

י של  ניצוץ  דווקא  הוא  כגון, שר"ע  מילין,  אריך  עוד  כאן  אבינו  יש  ]הגהרחיד"א, עקב  אותיות  בחילוף  כשמו  וכן שמו 

תו הוא דין  ' אות כ'. הגדה של פסח, "פה אחד", ד"ה מעשה ברבי אליעזר[ וכן כידוע ר"ע מיד ' עקדמות", מע  בר"מד

 , עי' שם במהר"ל ואכמ"ל. ונשמתו היא מעולם המחשבה ומשה רבינו מעולם הרחמים


