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 ספר ויקרא 
 
 

 פרשת ויקרא 
 

 “.ויקרא אל משה וידבר ה' אליו מאהל מועד לאמר„ –)א,א(  
נכתב א' זעירא של כי כשם ש  נראה עוד לומר,המפרשים כתבו הסברים שונים, מדוע שם ה' אינו מוזכר מיד לאחר המילה "ויקרא".  

עצמו   , כי משה רבנו לא מצא אתאחר המילה "ויקרא"לותנותו של משה רבינו, לכן גם שם ה' אינו מוזכר  מיד  ומשום ענ   "ויקרא"
שכך יש לדבר   בעצמו, להורות את מצוות הקורבנות לבני ישראל והעדיף ששם ה' יהיה לאחר "וידבר"ראוי להיות נקרא על ידי ה'  

מדרש "כה תאמר לשון תקיפות ולא לשון רכה, כמו שפירש רש"י על פי המשמעו  בניגוד לאמירה,  אליו ואל בני ישראל. הדיבור  
 אמירה, כדי שיוכלו לסבול ולקבל את הדברים. -לבית יעקב" ]שמות )יט,ג([, אלו הנשים, שאיתן נוקטים בלשון רכה

 
 

 “. אדם כי יקריב מכם קרבן לה'„ –)א,ב(  
 

,  ק"לה זו.  המפרשים דנים בשאלה, מדוע יש צורך במילה "מכם", הרי לכאורה היא מיותרת ולכן הם פירשו משמעויות שונות למיל
במקום לכתוב    היינו,  בצורה ישירה את כל אחת מהמשמעויות המוצעות על ידי המפרשים, והרי ניתן היה כבר לכתוב במילה אחת  

 ? "מכם"
כי ללא מילה זו, היה ניתן להבין, שהכוונה לבן נח הנקרא "אדם" ולא ליהודי, כדברי רבנו משולם במס' יבמות )סא.(    נראה לבאר,
 לכן היה צורך להוסיף את המילה "מכם", להורות שהכוונה היא ליהודי. בתד"ה אין, 

כי    ה"אבן עזרא" מעיר,   באיחור,  זו הובאה  "וכמוהו רבים" המופיעים    ותירץהיתה צריכה להופיע אחרי "אדם",  היא  כי מילה 
בה המילה באיחור, כשם שיש להבין יש להבין למה כאן נכת  הוא לא הסביר מדוע מילה זו מופיעה באיחור בפסוק. לכן,  בתורה, אך

 את איחורה של המילה גם במקומות אחרים.   
בין "יקריב" ל"קרבן", להורות על ההבדל בין הבאת קרבן על ידי גוי לבין הבאתו על ידי יהודי.   באיחור    שמילה זו נכתבהיש לומר,  

וזה    “כי תקריב  ונפש„  –, כפי שמופיע להלן )ב,א(  תו ונפשומתוכיות נשמ  -מקרבולה' וזה מגיע    להתקרביהודי  מביא קרבן כדי  
נרמז במילים "יקריב" ו"קרבן", אך גוי מוכן להביא קרבן רק לתכלית גשמית והוא מצפה לתמורה גשמית מאת ה' על כך, ואם אינו 

ית מיידית, כדברי  אינו רואה בה תכלית גשמז" כסף לריק על הקרבן וכן במצוה שהוא  מקבלה הוא בועט במצוה ומתחרט על ש"בזב 
ביהודי נאמר "הנותן צדקה על   אחד ואחד מבעט בסוכתו ויוצא". לעומת זאת,   "וכל  –על הגוים לעתיד לבוא במס' ע"ז )ג.(    הגמרא

)י:(מס' ר"ה )ד.(  ,]מס' פסחים )ח.(  גמור"  צדיקמנת שיחיה בני הריהו   צדקה „  –, הובא  ת ר"חסבגיר  , אך שם, מס' בבא בתרא 
   .“גמורה

הוא, כפי   כי המניע הראשוני של היהודי   הגירסה בכל המקומות ו"צדיק גמור" זו טעות דפוס[,שץ חיים על התורה" כאן הובא,  חפב"
א גם  ולכן,  לעיל  אינושכתבנו  היהודי  בנו  את  החיה  לא  הקב"ה  בהבאת   ם  מטרתו  עיקר  היה  זה  לא  כי  הקרבן,  הבאת  על  מתחרט 

 הקרבן.
תה צריכה יהודי ואז לא היהתב "אדם", ניתן היה לכתוב "איש", המורה על איש המעלה שהוא  , לשם מה נכאולם עדיין יש לשאול

 ?כלל להיכתב המילה "מכם" 
, אמנם.  “מה אדם הראשון לא הקריב מן הגזל שהכל היה שלו, אף אתם לא תקריבו  מן הגזל„  –  כדברי המדרש ]ויק"ר )ב,ז([  י"ל

ויקרא, שהוא ספר הקרבנות, לכן מתחילים ב"אדם", לרמוז, כי אדם הראשון היה הראשון  ניתן גם לומר, דכיון שמתחילים את ספר  
ונת הכתוב היא לציווי הקרבה למי שיש  ושהקריב קרבנות, ללמד לכל באי עולם את הדרך בה ילכו, אך כדי  שלא נטעה לחשוב, שכ 

 ה "מכם". לו דין של בן נח, כמו שהיה לאדם הראשון דין של בן נח, לכן נוספה המיל
 
 

 פ' צו 
 

 “. זאת תורת העולה„  – )ו,ב(
 

 .“ואפילו פסולים, שאם עלו לא ירדו תורה אחת לכל העוליםשכל "תורת", לרבות  הוא, „  – רש"י פירש
  “כדברי ר' יהושעולא לנסכים ולא לדם,  ואין התורה הזאת לכל העולים, אלא לכל העולות  „  –  תבב"ן חלק שם על רש"י וכהרמ

לרבי יהושע ראוי לאישים שנפסל ולא דם  פסול ונסכים פסולים  „ –  אך רש"י שם במשנה בד"ה ר' יהושע מפרשם )פג.([,  ]מס' זבחי 
. אם כן, רש"י סובר, שדם ונסכים, גם לרבי יהושע, אם הם ראויים לאישים לא ירדו ולכן שייך לומר כפי שפורש “שאינם לאישים

 כאן "תורה אחת לכל העולים".
 

 לשבת הגדו
 

שאל, הרי שבת זו היא היום הראשון בו נאמר לישראל "משכו   ה"בית יוסף"רבים תמהו מהו מקור השם "שבת הגדול" ומהו יחודו.  
"הימים    -  וקחו", אחד מארבעת הימים של ביקור ממום של השה, אשר היה בי' בניסן, אם כן, היה צריך לקרוא לכל ארבעת הימים 

 וקא על היום הראשון. חד מאורע זה די הגדולים" ולא לי
זה היה צריך  לבושה" גם מאורע  כן,  בחודש, אם  היום  זה לפי  היה  מועד,  או  ליום חג  בתורה  נחקק  " שאל, הרי כל מאורע, אשר 

 שבת, כפי שזה יצא אז בי' בניסן.  - להקבע לי' בניסן ולא ליום בשבוע
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את עם ישראל ולכן רק ביום זה הם יכלו להתעסק עם  כי יום השבת היה יום יחיד חופשי בו לא שעבדו    ,האלשיך הקדוש תירץ
 זביחת השה במסירות נפש, שהרי שוחטים את אלוהי המצריים ולכן נקבע יום השבת. 

יש ששאלו, הרי רק אחד מתוך   או  כל  אמנם  יכלו למנות מאה  נפשו, אך שאר המנויים, אשר  ומסר את  זה  בית אב התעסק בענין 
 מאתיים נשארו בביתם. 

שגם המנויים על קרבן הפסח סיכנו את עצמם, בכך שהם באו למצריים ואמרו להם, דעו   נץ תירץ ב"מלוא העומר",המהרא"ל צי
 לכם שזה ששוחט את השה הוא הנציג שלנו וגם אנחנו עומדים מאחוריו.  

חרר את  ינה לו  ושאמנם בשמו"ר )א,כח( הובא, שמשה רבינו ביקש מפרעה שיתן ליהודים את השבת כיום מנוחה ופרעה נע  א.  ,ק"ל
ציוה שוב פרעה להעביד את בני ישראל בפרך   ,עם ישראל ביום השבת, אך שם הובא )ה,יח(, שכאשר באו משה ואהרן אל פרעה

צאן למשפחתיכם   לכם  וקחו  "משכו  להם  נאמר  כן, כאשר  אם  )ה,ט([.  ]שמות  בדברי שקר"  ישעו  "ואל  אמר  ביום השבת, כאשר 
  ?הם עסקו בקרבן בשבת או ביום חול  הרי הם שוב עבדו בשבת, אם כן, לא היה כל הבדל אםושחטו הפסח" ]שם, )יב,כא([, 

 -  ם היו אומרים להםיהרי כל זמן, שהמנוייים על השה לא עשו מעשה בפועל, הם לא היו צריכים לחשוש על נפשם, כי המצריב.  
אמר  ". כך גם  , כי אתם  יודעים שאז נהרוג אתכםהאומץ לעסוק בפועל בשחיטת השהאת  נראה אם יהיה לכם    "אתם רק מדברים,

אותם, אך    . אם כן, עצם הזביחה היא שסיכנה“הן נזבח את תועבת מצרים לעיניהם ולא יסקלונו „  –  משה רבינו לפרעה ]שם )ח,כב([
 את נפשם. וט את אלוהיהם, עדיין לא סיכנהרק עצם הידיעה שהם הולכים לשח

זו  מצות שחיטת הפסח    לציין את המאורע שלהשבת    ה דוקאנקבע  גינה, הן את הסיבה שב לענ"ד נראה לתרץ ולמה נקראת שבת 
ו נפש"הגדול"  נחשב הדבר כפקוח  גם למנויים  מדוע  וההכנות  כן  בפועל המורה על פעולת הזביחה  , אף שהם עצמם לא עשו דבר 

 המעשיות לכך.
אל, אלא להפך, מתוך כך שכל  המהות הפנימית של עם ישרהנה בעם ישראל יש דין של ערבות, אך דין זה לא ניתן כדבר התלוש מ

את כל צערו של הזולת, לכן ניתן     ה, אף שאינו מכירו והוא חש בליבומרגיש בצערו של כל יהודי הנתון בצר  , באשר הוא שםיהודי  
 . כמוך"לנו דין של ערבות ולכן  ניתן לצוות אותנו "ואהבת לרעך 

יימת, אנו רואים תמיד כיצד היהודים בשאר הגלויות מתגייסים לעזרתם ועושים כל טצדקי כאשר יהודים נתונים בצרה בגלות מסו
 כדי להצילם.

לכל האומות ניתנה הדרגה שבתחילה    נושא זה של קבלת עול המצוות של אומות העולם ב"דרך ה'". הוא הסביר,  רחיב עלהרמח"ל ה
תורה ק בז' מצוות בני נח, עדיין היתה להם האפשרות לקבל את הואף שאחר המבול כבר נצטוו ר  של היכולת לקיים את כל התורה

לקבל את התורה ]מס' ב"ק )לח:([ ורק אז, כאשר הוכח בעליל,    ואף לפני מתן תורה הקב"ה חיזר אחריהם ובדק את יכולתם ונכונותם
רק עם  לכן,  ורה.  ים לקיים את התששורש נפשם אינו מסוגל  לקיים את מצוות התורה ויסודותיה, רק אז הוכרע סופית שאינם מסוגל

אף ששאר המנויים לא הסתכנו בפועל ב"משכו וקחו", אך ליבם ונפשם היו היו בדרגה גבוהה זו של מסירות נפש וערבות וישראל  
 עם אחיהם הנתונים בסכנה זו והם עצמם נכנסים תחתם בסכנה זו.

ר הימים עד הזביחה  הם היו נתונים באותה הסכנה והוא משום  אמנם, יש לבאר למה דוקא השבת נקבעה לזכר ענין זה, אף שגם בשא
 שעד אז היו "אלו עובדי עבודה זרה ואלו עובדי עבודה זרה" ולא היה כלל חילוק והבדל ביניהם.

ם מי שמחלל את השבת בפרהסיא  וג  זרה שקול כמי שעובר על כל התורה  כשם שהשבת שקולה כנגד כל המצוות, כן עובד עבודה
ד כו"ם לכל דבריו. לכן, עד שבת זו לא היו ישראל בגדר של מסוגלים לקבל עליהם את מצות השבת, משום שהעובד ע"ז כעוב  דינו

כופר בכל מה שמציינת שמירת השבת, כי מי שעובד ע"ז  ומאמין רק ברבוי כוחות, אינו יכול להבין שהעולם נברא ושנברא על ידי  
יכו כזו  אחדות  שרק  כולם,  הכוחות  כל  של  אחדות  מוחלטת  שביתה  ושתהיה  יתקיימו  אלו  ושעולמות  העולמות  כלל  את  לברוא  לה 

. לכן,  למחרת את פעילות הבריאההבריאה בשבת, שרק מי ששולט בכל העולמות יכול להפסיק את  כל הכוחות בבת אחת ולהמשיך  
וחות אחדות כל הכ  -אלוקים  י של  תצו את הע"ז על ידי  התחלת ההכנות לשוחטה וכל זאת משום הציווינ   בני ישראלכאשר בשבת

 . שהם מאמינים בכל מה שמייצגת השבת והוכשרו לקבל עליהם את מצות השבת המצוה על כך, היה בכך גילוי
ך גם לזכר ענין זה ולכן הוא נקראת "הגדול", כיון שהיא היתה השבת הראשונה שהוכשרו לקיימה  ובכ  , דוקא שבת זו נתקנה לכן

, שכל השבתות הבאים הם יוצאים ובאים מכח  איפוא  לקיים את השבת ואף במסירות נפש. נמצא  ריהםהשרישו בלבבות הבאים אח
 אותה השבת, לכן זו גם השבת הגדולה ביותר. 

רה  לו חנה לך אמור  ובא גם במס' גיטין )נז:( לגבי חנה ושבעת בניה, דכאשר הוצא הבן האחרון להורג על קדושת ה' אמזה הענין  
וכבר שאל ותירץ מרן  הגר"א קוטלר זצוק"ל, וכי בשעה על המזבח ואני עקדתי שבעה מזבחות  עקדת בן אחד    אתה  לאברהם אבינו

לך אמור   -כזו היא ח"ו מוצאת זמן להתגאות מול אברהם אבינו ובכלל גאווה היא שורש כל המידות הרעות, אלא כוונתה היתה להפך 
הכוחות את  לי היו    השרשת כח אדיר זה בצאצאיך, שמכוחךי כך ציוה ה',   לאברהם אבינו שבזכות מסירות נפשך  להקריב את בנך כ

שמו למען  בנים  שבעה  בה'  יתברך  להקריב  ולהאמין  הע"ז  אמונת  את  לנתץ  ישראל  עם  של  הנפש  מסירות  שמכח  כאן,  הענין  כן   .
 והושרשה בעם ישראל היכולת לקיים את שאר השבתות.   לעם ישראל בשבת, מכח זה ניתנה השבתו
  

 

 פ' שמיני  

 

 . “רץ ולא תטמאו ונטמתם בםאל תשקצו את נפשתיכם בכל השרץ הש „  – . )יא,מג(“וידם אהרן„ – )י,ג(
תים להמון, כי ישנה כאן תקלה, היינו, משום מחשבתם,  יבשני ענינים אלו מצוי טמטום הלב. כאשר נפטרים אנשים צעירים, נראה לע

 ה הם נקטפו באיבם.  שצעירים אלו היו צריכים לחיות עד זקנה, והנ 

בשכל יודעים כולם, כי אנשים מתים גם בגיל צעיר, אך כשזה קורה, הלב אטום מלהבין, כי מראש תוכנן בשמים, כי צעיר זה יגיע 

 ילקח חזרה.  לזמן קצר כדי לתקן דבר מסויים ואחר כך מיד

 בחמישה שקלים הואומתפעל מכך, ש על אוטובוס    , דימה זאת לכפרי המגיע לירושלים לראשונה בחייו, עולההגאון הגדול הרב צדקה

לנסוע שעה מבין  יכול  ואינו  ירושלים  כל  הסובב את  אחר מספר    בקו  יורדים  אנשים  האפשרות מדוע  את  "מנצלים"  ואינם  תחנות 

עיר,  גיל צלנסוע שעה שלמה. הוא אינו מבין, כי אנשים אלו עלו מראש כדי לרדת לאחר מספר תחנות. כן הדבר לענין פטירת האדם ב

פטר מן העולם לאחר זמן קצר. כמו כן רואים אנשים הבונים לעצמם בעמל רב ארמון גדול כדי שיספיק להם יהגיע מראש לה  אשר
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,  למשך כמאתיים שנה, אף שבשכלם יודעים הם, כי ילקחו מן העולם לאחר מספר עשרות שנים לכל היותר, אך הם מונעים מדמיונות

 . אטום לידיעה זוכאשר ליבם 

 

 “. טמאים הם טמאים יהיו לכם„ – יא,לה()
 

, דהתוה"ק באה ללמדנו, דהטומאה היא נלע"ד לתרץ ?כפילות זו  נכתבה לשם מהאים יהיו לכם" ממילא "טמאים הם" אם "טמ ק"ל,
הטהרה, , מה שאין כן  אותו  קא במעשי האדם עצמו, דהרי גם אחר יכול לטמאוכח העומד בפני עצמו  והתרחשותה אינה תלויה בדו

כדי להטמא, אך    בו  עצמו לעשות פעולה כלשהי כדי להטהר, דבטומאה מספיקה רק נגיעה  דכדי לטהר את עצמו תמיד צריך האדם
 צריך לעשות פעולות רבות לשם כך. האדם כדי להטהר 

וחניים, כמו שאמר יים ור נאטם מלהבין דברים שכלליבו  כמו כן, מי שאוכל מאכלות אסורות, ליבו נהיה מטומטם ]מס' יומא )לט.([ ו
פנה אליו שאלה בקשר לצדדי היתר של מזון תינוקות המורכב מחומרים בעייתיים מבחינת הכשרות. מרן ילמי שה  מרן הרב אלישיב

ה ללמוד כאשר התינוק יגדל, היית רוצה שהתינוק ירצ  -ענה לו, כי אכן מצד הדין ניתן להכשיר את מזון זה, אך מאידך הוא גם שאלו
 אם כן, למה לך להסתבך בהיתרים שונים. ?ת וגם יצליח להבינו תוספו

תבדקו את הסכינים של השוחטים שלכם, נראה    -  הרמב"ם ענה בתשובה לשאלות אשר הופנו אליו מיהודי תימן על ספקות באמונה
 והתברר שאכן כך היה. ום טמטום הלב בגלל אכילת טריפותששאלות אלו התעוררו אצלכם מש

 

 פ' תזריע
 
 “. אדם כי יהיה בעור בשרו שאת „  – יג,ב()
 

מברר כאן, אמאי אינם נוהגים כיום דינים אלה. ה"תפא"י" ]הקדמה למס' נגעים, אות ל"ט[ שאל את רעק"א   "איילת השחר" עה"ת
תן על פי חזקה הוא תירץ וכן כתב ה"מנחת חינוך" )מצוה קסט(, כי אין לנו כהנים מיוחסים ולא נישגם הוא תמה על כך.    ענה לוהוא  ו

  ? “אבל מה זה סיבה שלא יטמאוהו „ – לעבור על כמה לאוים במקרה שהוא אינו כהן )תער על זקנו ופאת ראשו( והקשה
  מאי מתים שהיא טומאה חמורה יותר., דאנו טועודאין לטמא בידים מי שאחר כך לא יוכל להטהר ואפושי טומאה למה לי  לענ"ד

נוהגים גם כיום ]"תולדות אדם" )ב,ב([. ה"שאילת יעב"ץ" ]ח"א, סי'    הגר"ז סירב לחתוך לעצמו צרעת )בהרת(, כי דיני קציצתה 
 והקשה "איילת השחר" דבפשוטו אפילו נגע ודאי יטמא רק ע"י אמירת כהן.   הוא נטמא  בעצמו בלא שיטמאהו כהןקלח[ כתב, ש

וא נטמא מעצמו, אלא אם כן, היתה לנו ראיה מפורשת, שיש , כיון שטומאה שייך גם בלא פעולה מצדו, בנגוד לטהרה, לכן הלענ"ד
 לטמאו. 

, ב"תורת כהנים" בריש פ' מצורע, משתמע, שכהן צריך לצוות על טומאתו, אך בתוספתא עמ"ס נגעים )ח(, משמע שאין צורך אמנם
 מובא ברמב"ם ]הל' טמאות צרעת )יא,ה([.כן בכהן כדי לטמאותו, אלא הוא נטמא מיד ו

ן כיון שה"תורת כהנים" הוא המוסמך יותר וגם כדי שלא יקשה על הרמב"ם, לכד,  נראה לומר  היה דלא כמאןפתא לא תבכדי שהתוס
ואפשר לומר, שסובר הרמב"ם, מכח הברייתא הראשונה דתורת כהנים...שכל אותם הדברים  „  –תירץ ה"אור החיים" עה"ת )יד,ד(  

ודרשת "וצוה הכהן" היא על זה הדרך, שהכהן הוא יצוה לעשות הדברים    מלבד צווי הכהן להטמא ולהטהר( הם תורה לעכובא  )=
הדברים   עמי"...ומשמעות  כל  ישק  פיך  "ועל  )מא,מ(  ]בראשית  דרך  על  ובמאמרו,  פיו  על  נעשים  הדברים  שיהיו  כבוד,  דרך  והוא 

 .  “מגידים כן שאין זה לעיכוב אלא לכבוד הכהן
הכהן, בפרט שאין כהן מיוחס ולכן אין זה לעיכובא. אף שכיום גם מדברים לשון לכן כתב ה"שאילת יעבץ" שאין צורך שיטמאהו  

הרע, בכל זאת לא מצויה הצרעת שבזמנם. ה"חפץ חיים" הביא )"שער הזכירה", פ"ו( בשם "ספר הקנה", כי במקום צרעת נענשים 
 בעניות הגוף )והדעת(.     

 
 “ראה מן העורואם בהרת לבנה היא בעור בשרו ועמק אין מ „–  )יג,ד(

 
מכל מראה לבן עמוק הוא, כמראה חמה  „  –וביאר ברמב"ן ]לעיל )ג([    “לא ידעתי פירושו„  –    בד"ה ועמק אין מראהכתב  רש"י  

עמוקה מן הצל. לשון רש"י. ומפני זה כשהגיע הרב אצל הכתוב השני  שאמר "ואם בהרת לבנה היא" ועמוק אין מראה מן העור, כתב 
ו". פירוש, הוקשה אצלו, כיון שהיא  בהרת לבנה, אי אפשר לו שלא יהיה מראה  עמוק כמראה חמה עמוקה הרב "לא ידעתי פירוש

מן הצל. והנה אנחנו יכולים לתקן הקושיא הזו, שלא יאמרו הכתובים כמראה נגע שיהיה עמוק מן העור, אלא כשיהפך בו שער לבן,  
מן העור" , שכן מראה החמה אם יהיה במקום ההוא  דבר שחור מפוזר    אבל כשאמר "ושערה לא הפך לבן"  יאמר "ועמוק אין מראה

 .“בו לא  יהיה המראה להמסתכל בו עמוק והנה השער  בתולדתו שחור ומבטל עומק הנגע...
האדם  לא יראה שהוא עמוק מן , שאף כשהבהרת לבנה, אם יש בתוכה  שער שחור, זה יגרום ש, וכי רש"י לא ידע מציאות זוק"ל

ו  , כי רש"י ודאי ידע מציאות פשוטה זו, אך לרש"י היה קשה פשוטו של מקרא, מדוע משנה הפסוק לשונו ואינ נלע"דאלא    ?העור  
, דלכאורה הפסוק כתוב בצורה משונה, “...ושערה לא הפך לבן אין מראה עמוק מן העור„  –  כותב, כפי כשכתוב בשאר הפסוקים

וכיון  הכש בהתחלה  להיות  צריכות  שבסוף  אינם מילים  בפירושו  מביא   שהוא  )והמדרשים  מקרא  של  כפשוטו  לפרש  בא  שרש"י 
 סותרים את פשוטו של מקרא(, כתב דלפשוטו של מקרא אין הדבר כלל פשוט. 

 

 

 פ' מצורע
 

 . וה הכהן ופנו את הבית“וצ„  –ד,לו( )י
 

מר לחבירו השאילני קב חטים ואמר לו אין לי.  אדם או  ?כיצד  א  ...ביום שיגרה הקב"ה אפו באותו האיש. ה„  –  בויק"ר )יז,ב( הובא
ה עושה מגרה נגעים בתוך ביתו ומתוך שהוא מוציא את כליו, בריות  י נפה היא אומרת אין לי...מה הקב"קב שעורים אין לי...השאילינ 
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כלום   לי  ואין  כלים  לי  אין  אומר  היה  לא  ואומרות  כאןרואות  יש  כמה חטים  לווטיא ראו  אילין  ביתא  כהונה]  “...לווט     –  מתנות 
 .[. “מקולל יהא הבית הזה בקללות האלה שבאו עליו. ראוי הוא להן ובעליו גרמו לו כן„

בשורה היא להם שנגעים באים עליהם. תני רבי שמעון בר יוחאי, כיוון ששמעו  „ – ( הובא ]וכן הובא ברש"י )יד,לד([שם להלן )יז,ו
והטמינו   באים עליהם עמדו  בניהם  כנענים שישראל  אני הבטחתי לאבותיכם שאני מכניס את  ממונם בבתים ובשדות. אמר הקב"ה 

 .“לארץ מלאה כל טוב...מה הקב"ה עושה מגרה נגעים בביתו והוא סותרו ומוצא בו סימא 
ת  א, למה היה צריך גם לחלץ  אמנם נשאלת השאלהממדרש אחרון זה אנו למדים, כי הנגעים באו לא רק כעונש, אלא גם כברכה.  

   ? האבנים מהבית ולהחליפן באחרות
, כי הסיבה היא משום, שבקירות היו טמונים פסלי זהב וקישוטי זהב לעבודה זרה מקושטים ביהלומים, אשר השרו טומאה על י"ל

בגד  האבנים נגעי  גם  לסלקן.  צריך  היה  יפה  ולכן  להתלבש  כדי  או  לע"ז  שום ששימשו  על  באו  הם  לעתים  כי  לומר,  יש  ימי  בים 
 בבתי הכנענים, לא ידעו על כך.  אשר היהודים, אשר מצאוםכידיהם, א

 במדרש הקודם הובא, כי נגעי בתים באו גם כעונש על שקר מתוך קמצנות. 
ועל הכחשת עושר תוך כדי העמדת    סוג שקר כזה של אחד בפה ואחד בלב  ומדוע רק על  הרי יש סוגי שקרים שונים,  יש להבין, 

 תבזות פומבית.  פנים, מלווה העונש גם בה
, כי שקרים כאלו על רקע התנהגות של אחד בפה ואחד בלב נאמר, כי הקב"ה שונא אנשים כאלו ]מס' פסחים )קיג:([ וכן יש לומר

 רש"ינאמר, כי אין להם מחילה ]ברייתא "מעשה תורה" אות שלט[ ועל הכחשת עושר נאמר ]מס' פסחים )קיג:([ כי אין דעת האדם ]
 [ סובלתן. לכן דוקא עונש זה מהווה כפרה על מעשים אלו ותקוה לכך שהקב"ה יפסיק לשנוא אותו..“הבריות„  –
 

 אחרי מות 
 

 .“כי נפש הבשר בדם הוא..כי הדם הוא בנפש יכפר„ –)יז,יא( 
 

על  , תבוא נפש ותכפר  של כל בריה, בדם היא תלויה. לפיכך נתתיו לכפר על נפש האדם„  –  "י פירש בד"ה כי נפש הבשררש
מדבריו האחרונים של רש"י מובן בפשטות, כי הדם עצמו הוא הנפש, לכן תבוא נפש הבהמה ותכפר על נפש האדם. ואם .  “הנפש

יש “„של כל בריה, בדם היא תלויה  –  דים רש"י מתחילה ומסבירישאל השואל מנין שגם דם הבהמה הוא נפשה, לכן הק . אמנם 
  ? שתמע שלא ברור שהדם הוא ממש הנפשמ להבין, מדוע רש"י  מוסיף "תלויה", שממנה

, דישנה לכאורה מחלוקת גדולה ב"ראשונים" ובתקופה שלפניהם, האם הנפש נמצאת ממש בתוך הדם וממוסכת בו או שהיא רק  י"ל
לה, משיקה וחופפת עליו ולכן רש"י לא רצה כאן להכנס להכרעה או בירור מחלוקת זו ובחר להוסיף עוד מלה ששתי השיטות יסכימו  

לא רק השיטה הסוברת שהנפש חופפת לדם, אלא גם השיטה הסוברת שהנפש מסוכה בדם תסכים, שבכך שהנפש מסוכה בדם בכך  
 למעשה הוא תלוי בה, כי היכן שהדם זורם, שם תהיה הנפש.

כדי להופכו לחלק   אין כאן ממש מחלוקת. בכל אחד מחלקי הרוחניות באדם ישנם ב' חלקים, החלק הבהמי והאדם חייב לעמול לענ"ד
יש   גם באיש הישראלי, הנשמה אינה שורה ממש בתוך מוחו של האדם, אלא  רק שורה מעליו כהילה, ומשנולד  עליון טהור. לכן 

סוג    ת, והנפש הנפש המדבר-במוחו רק נפש עליונה, המבדילה אותו מבע"ח העליונה באדם הישראלי נקראת נשמה לנשמה, היינו, 
ומזכך את כל נפש עליונה שהיא כלי ק יכולת קליטה של הנשמה. אם היהודי עובד על עצמו ומטהר  יבול עם תכונות מסוימות של 

ישותו, הנשמה לא רק חופפת עליו אלא גם חודרת ומתמסכת בדם ובבשר שבמוחו ואז הוא בבחינת מלאך ויכול הגיע לדרגות שמעל  
 בחינתו של המלאך  לדעת רוב ה"ראשונים" וה"אחרונים".  

פעם  לכן,   כל  והנה  יתירה,  נשמה  באדם  מתווספת  מגיעה השבת  כי כאשר  כתוב,  הרי  ושאלו,  ה"חזו"א"  למרן  פנה השואל  כאשר 
כאשר מגיעה השבת, הוא אינו מרגיש שמתווספת בו נשמה נוספת. ענה לו החזו"א, עד שאתה שואל על הנשמה הנוספת, אשאל אותך  

כוונת ה"חזו"א" היתה, על פי מה שכתבנו לעיל, שכדי שהנשמה   ?  שרויה בך  על הנשמה הרגילה, האם אותה אתה כן מרגיש שהיא
משכן הנשמה, הוא צריך להגיע לדרגת מלאך ואז הוא ירגיש גם את נשמתו וגם את הנשמה היתירה כל ע"ש, אך כל  -תיכנס למוחו

להג האדם  מחוייב  לכך,  להגיע  ובכדי  נשמה,  שום  ירגיש  לא  הוא  כך,  הדברים  פני  שאין  שקועה  זמן  תהיה  ישותו  שכל  למצב,  יע 
בלימוד התורה ויגיע למצב תמידי של "באהבתה תשגה", ואז לבו יפקוד על מוחו לסדר את מערכותיו ע"פ לימוד התורה, עד שהמוח 
יהפוך לחפצא של תורה, או אז יתקיים בו מצב של "נשיקת שכל המואצל עם השכל המושג", שהוא בחינה של רוח הקדש מתוך עמל 

 רה, כדברי מרן ה"חזו"א באגרותיו )א,טו(, ואז יתקיים בו המצב, שדיבורו ומענה לשונו תמיד יהיו במושכל ראשון דעת תורה,התו
 מרן הגראמ"מ ש"ך זצוקלה"ה. -ה"אבי עזרי"כפי שהגדיר מרן ה"קה"י" את  

וגורמת   אותו  המחיה  שלו,  הנפש  בדמו  מסוך  נולד,  אדם  כל  כאשר  האדם.  נפש  לגבי  הדבר  נפש כן  חופפת  הדם  מעל  לנוע,  לדם 
עליונה, אשר אם האדם מזכך את עצמו, גם נפש זו חודרת לדמו ומתמסכת בו. אדם שהרשיע עד כדי כך, שנפש עליונה זו מתנתקת  
מדמו לעיתים נפשו מתגלגלת בבהמה, אשר יש בדמה רק את הנפש השפלה המחייה אותה, והוא מדה כנגד מדה, כי אדם זה בחיי  

כבהמה וזו היתה שאיפת חייו, לכן אלוקים ממלא את רצונו ומגלגל אותו בתוך נפש בהמה ואם יש לו זכויות מיוחדות או  חיותו חי  
זכות אבות, מתגלגלת בהמה זו )ואז מדובר בבהמה כשרה( ליהודי כשר, אשר מקיים בה מצוות שחיטה ואז נפש זו מתקנת את עצמה, 

 יא להגיע למנוחתה בעולם העליון.ט כאשר אוכל אותה יהודי כשר ואז יכולה הכאשר מוטבעת בה הנפש העליונה יותר ובפר
לכן קשה על ה"שפתי חכמים", שהבין כי דעת רש"י היא „וגם נקט לשון "תלויה" להורות שאין הנפש מונחת בדם, כי נפש אין בה  

 .“בהעדר הדם תפסד הנפש...  ממש ואין שייך בה לשון הנחה, כי אם לשון תלויה, כלומר שקיומה אינו אלא בדם, כי
, שאם אכן היה כך, הרמב"ן כאן היה   ועוד  ?מרוחניותו, אם כן, היכן הוא מונח  להבין את דבריו, וכי באדם אינו מונח חלק    קשה

„אבל הכתובים לא יורו כן, שהם   – "נ, שכתב שכוונת הכתוב כן להורותמעיר על דברי רש"י, כמו שהעיר על דברי הרמב"ם במו
)יז,יד(, "כי נפש הבשר בדם הוא" )כאן(, והחזיר במשנה תורה ]דברים  בנפשו"  תמיד בטעם האסור, "כי נפש כל בשר דמו    יאמרו

 .“ולא תאכל הנפש ולא תאכל הנפש עם הבשר כי הדם הוא הנפש)יב,כג([ "רק חזק לבלתי אכול הדם 
י לשון "תלויה", אך שם כתב בפירוש "הנפש היא  לכן בחר הרמב"ן להקשות על רש"י בהמשך בפס' י"ד, אשר גם שם כתב רש" 

ולכן השיג עליו הרמב"ן  נפש  נקרא  אינו  גוף  דם  לגבי מה שחשב רש"י לדעת הרמב"ן, שכל  ולכן מקשה עליו הרמב"ן רק  הדם" 
 והראה מספר דוגמאות, שגם כל הגוף נקרא נפש, כדברי הרס"ג להלן. 



              ה                                                                             

]"אמונות ודעות" )ו,ה([. הוא תוקף את דעותיו של אחד    ו היה רבי סעדיה גאוןהראשון שהתייחס לבעיית היחס בין שני מושגים אל
הזיותיו הרבות מוצאים בטוי בספרו של הקראי אלקרקסאני.[, אשר סבר, שהשכר  -]אשר דעותיו  מראשי הקראים, בנימין נהואנדי

 והעונש הם רק לעצמות אך לא לנפש. 
הפעולות )האנושיות( לנפש לבדה ומי שיחסם אל הגוף לבדו, ומי שייחסם אל    כללו של דבר לא ידע מי שייחס את„ש  רס"ג מראה

העצמות לבדם, את חוקי הלשון והרגליה, מפני שדרכה, שכאשר הפעולה נעשית בשלושה דברים או בארבעה או בחמישה, מייחסת  
יודעים שה דבור נעשה בחמשה כלים, פה ולשון  אותו פעמים לראשון לבדו, ופעמים לשני לבדו, ופעמים לשלישי לבדו, כפי שאנו 

צדקתך' יספר  'פי  אומרת  הלשון  והרי  וגרון,  וחיך  )עא,טו([,  ושפה  ישבחונך' ]תהלים  צדקך'    'שפתי  תהגה  'ולשוני  )סג,ו([,  ])שם( 
תחשך' אל  בגרון  'קרא  )ח,א([,  ]הושע  שפר'  חכך  'אל  )לה,כח([,  הרי    ])שם(  שהזכירה  החמישה  מן  אחד  וכל  )נח,א([,  ]ישעיה 

 הארבעה האחרים עמו. ולפיכך, כאן פעם הזכיר את הנפש לבדה או הגוף, או העצמות, או העור, וכוונתה בכך הכל. 
]משלי )ז,יא([, 'ותעש בחפץ   ויש גם שמייחסת פעולה שאינה נעשית אלא לגוף ולנפש לאיבר אחד, כאומרו 'בביתה לא ישכנו רגליה'

.[, 'ובהמרותם תלך עיני' ]איוב )יז,ב([, 'אם חכי לא יבין “בהם במה שבטבע ידיה  ותעש„  –  רגםיתהוא  כפיה' ])שם( )לא,יג( ושם  
])שם( )ו,ל([ וכל הדומה לכך. הנה בארנו מדרך השכל ומדרך הכתוב שהם פועל אחד. ונוסיף לכך מדרך המסורת, מה שאמרו,   הותי'

מה? למלך שיהיה לו פרדס והושיב בו שני שומרים,  אם בא אדם לומר יכולין גוף ונשמה לפטור עצמן מן הדין, משל למה הדבר דו
 . “ושאר העניין אחד חגר ואחד סומא ]מס' סנהדרין )צא.([ 

  דוגמאות   מסביר גם שם על ידי על פי אותו רעיון מסביר רס"ג, כשכתוב גוף או נפש או עצמות, תמיד מתכוונים לאדם בשלמותו. הוא
הלשו„  – את  ידיעתם  כולם...מיעוט  את  שהטעה  }מה  תחטא'  כי  'נפש  אומר  שהלשון  מצא  מהם  שאחד  והוא  )ה,יז( ) ויקרא  ן.  ד,ב( 

)יח,ד( )יח,כ([, ולפיכך סברו שהפעולות מיוחסות  יחזקאל  ]  ])שם( )ה,טו([, 'הנפש החטאת היא תמות'  {, 'נפש כי תמעל מעל')ה,כא(
ר תאכל בשר' ])שם( )ז,כ([ ואינו אלא הגוף. ומוצא לנפש דוקא, ולא ידעו שהוא אומר 'כי תגע בכל טמא' ]ויקרא )ז,כא([, 'והנפש אש

לפני' להשתחוות  בשר  כל  'יבוא  אומר  ראה שהלשון  קדשו'  אחר  שם  בשר  כל  'ויברך  )סו,כג([,  וכל    ]ישעיה  )קמה,כא([,  ]תהלים 
'ותהי מצא  ובנימין  לנפש.  היא  והכוונה  הדברים  כי  שמצא,  מה  הבין  ולא  לגוף,  היא  העשייה  כי  וסבר  לכך,  על    הדומה  עוונותם 

]יחזקאל )לב,כז([, וכן 'כל עצמותי תאמרנה ה' מי כמוך' ]שמואל א' )לא,יב([, וסבר כי כוונת הכל על העצמות, ולא די לו   עצמותיו'
שם' אותם  וישרפו  יבשה  'ויבואו  שאמר  כמו  גלעד  יבש  אנשי  שרפום  ובניו  שאול  גופות  כי  לומר  שהוסיף  עד  א'   בכך,  ]שמואל 

תם בלבד נקברו כאמרו 'ויקחו את עצמותיהם ויקברו תחת האשל ביבשה' )שם(, והרי רואה אתה שהוא אומר 'ויקח  )לא,יב([, ושעצמו
 שם'עליהם  שם', במקום  'וישרפו    אותם]שמות )יג,יט([, ומי הוא אשר שרף גופתו אלא אומרו 'וישרפו    משה את עצמות יוסף עמו'

  )יא.([, ובלשון 'ויבך אותו אביו'   ועי' ע"ז כן ישרפו לך' ]ירמיה )לד,ה(    “המלכיםרגם שם יב"ע(, כאמרו 'ובמשרפות אבותיך  י)וכן ת

 . “]בראשית )לו,לה([ במקום 'ויבך עליו'
 

 פ' קדושים 
 

 .“קדושים תהיו כי קדוש אני ה' אלהיכם „  – )יט,ב(
 ([. ]שם )טו  “ולא יחלל את זרעו, אני ה' מקדשו „. “אשה זונה וחללה...אני ה' מקדשכם „  –ח( -)כא,ז

 
 . “, שכל מקום שאתה מוצא גדר ערוה אתה מוצא קדושהמן העריות ומן העברה„הוו פרושים  -רש"י פירש בד"ה קדושים תהיו

ה שכתב הגאון ר"ש אלקבץ  הלוי, בעל "לכה דודי" על מ  ,ק"ללכן    .מדברי רש"י משמע, ש"עבירה" אינו כולל את מושג ה"עריות"
רה",  מהר"י בסאן(, כי כל מקום שחז"ל מזכירים באגדה לשון "עבי  -ו שלח כמשלוח מנות לרבובספרו "מנות הלוי" )מ.( )ספר אות

 ואילו מלשון רש"י משמע שאין הדבר כך. הכוונה לזימה, ערוה ופריצות
דרש"י כתב "עריות" כי בכך הפרשה כאן עוסקת והוסיף "עבירה" דכן הדבר בזימה, שאינה דוקא עם "עריות" אלא אפילו נלע"ד  

 ם זונה פנויה ולכן הביא מיד ראיות מפסוקים של "זונה וחללה".ע
ששם יש גם קדושה, התכוון רש"י "בגדר" לא רק לעריות ממש, אלא גם שאר דברים של  ",  ערוה"גדר  לגבי מה שהוסיף רש"י  

מיד חשוד על כך שהוא חבוק ונישוק עם עריות, כמו שכתב הרמב"ם בהלכות איסורי ביאה )כא,ב(, דמי שעושה את זה ומתוך הנאה  
, כי רק מי  קדושה"  בא על עריות. ולא רק  פעולות, אלא הוא הדין לגבי מחשבות זימה  ולכך התכוון רש"י באומרו "אתה מוצא

קוב"ה וישראל חד הם", רק אצלו יש באמת גדר עריות וממילא     ,אורייתאקדושה, היינו, לה' ולתורתו, כי "שמייחד את עצמו לגמרי ל
 שייך שאינו חשוד על עריות.ק אצלו ר

אכן,  .  “„שאין מחשבת עריות מתגבר אלא בלב הפנוי מחכמה...באהבתה תשגה תמיד  –בסוף הל' איסורי ביאה    הרמב"םכתב  כך גם  
אנו מוצאים בכל מקום, שעמלות התורה הוא גדר הבטחון היחיד בפני מחשבת עריות ולכן שם בפרק כ"א מכניס הרמב"ם את הענין  

תורה", היינו,   כתרבת עם הארץ, "שאם מת או גולה" בניו יהיו ע"ה ומבאר הרמב"ם שהוא משום "שאינה מבינה מהו  שלא לשאת  
לימוד התורה. וכן בכל מקום אנו רואים את זה כנגד זה. בתהלים נאמר על התורה "מזימה תשמרהו", היינו, התורה  -עיקר העיקרים

שואלת הגמרא, דמחד    )מקום אנו רואים שהכל מסודר זה כנגד זה. וכן במס' סוכה )נב:וכן בכל    ]מס' ע"ז )יז.([  תשמור אותו מזימה
המצב הראשון המופיע באדם "התעה" הוא  המצב של  , דמתרצת  כתוב "רוח זנונים התעה" ומאידך, כתוב על כך "בקרבו".  הגמרא

מחוצה לו ואז הוא רק תועה על כך ולכן    שהואהיא למצב  . היינו, "התעה" הכוונה  ורק לאחר מכן מופיע באדם המצב של "בקרבו"
דמחד נאמר "בתורת ה' הדבר בלימוד התורה,  כן  .  "זמה", היינו, "זה מה", הוא רק מתבונן על כך מבחוץ ולבסוף זה נכנס בקרבו

ופכת חלק  יהגה" ומאידך נאמר "ובתורתו יהגה" ומתרצת הגמרא דבתחלה זוהי תורת ה' ואחר כך זה בגדר של "בקרבו", שהתורה ה
ממנו וכמו שאומרים על גדולי תורה, שאם יחתכו להם את האצבע, לא ימצאו דם אלא חתיכת רשב"א. וכן אומר המהר"ל ב"דרך  
חיים" עמ"ס אבות, לגבי "התורה והעבודה וגמ"ח", שהעולם עומד עליהם, דעבודה זה בין אדם למקום וגמ"ח זה בין אדם לחבירו  

א מרוממתו ומגדלתו עד למעלה מגדר של מלאך. וכן, ע"ז זה כנגד בין אדם לה', שפ"ד זה  כנגד בין ותורה זה בין אדם לעצמו, שהי
 אדם לחבירו וגילוי עריות זה בינו לבין עצמו, שמבהמת אותו לחלוטין.  

 

 פ' אמור



              ו                                                                             

 

 “אמר אל הכהנים בני אהרן ואמרת אליהם לנפש לא יטמא בעמיו„  -)כא,א(
 

)קיד.( כי "אמר...ואמרת" הוא גם לכהנים עצמם וגם להזהיר הגדולים על הקטנים, אך שם הגמרא    רש"י כתב כאן ע"פ מס' יבמות

אומרת, כי מדובר על להטמא בידים. אם כן, אמאי מזכיר הפסוק "נפש", שמשמעו גוף, ולא מזכיר "למת", שמשמעו נגיעה בגוף. 

 עית דם. היינו, מצד הפשט, כי מצד הדרש דרשו בתו"כ, דנפש בא לרבות רבי

,  י"ל , למה "אמר" הוא בלשון עתיד ואילו "ואמרת" הוא לשון הסובל גם לשון עבר וגם לשון עתיד עם ו' ההיפוך.  עוד יש להבין

 ד"אמור" אחרי האמירה זה הופך לעבר "ואמרת" אחרי האמירה זה גם הופך לעבר, אך הכוונה לעתיד, לומר לקטנים.

 רן" בא למעט בנות אהרן, והרי גם כהנים ממעט כהנות.  , למה כתב רש"י ד"בני אהעוד יש להבין

  

אלמנה וגרושה וחללה זנה את  „  –  )יד(  “אשה זנה וחללה לא יקחו ואשה גרושה מאישה לא יקחו„   –  כא,ז()

    “אלה לא יקחו

 

 למה בכהן הדיוט זנה וחללה מובא בראש הפסוק ובכהן גדול נאמר בסוף רשימת הפסולות. ויש להבין א. 

 למה בכהן גדול זה לא נאמר לחוד.  וכןה בכהן הדיוט נאמר איסור גרושה לחוד, למ ב.

 למה בכהן גדול לא פירט כן הכתוב. , וכןלמה אצל כהן הדיוט בגרושה פירט הכתוב "גרושה מאישה" .ג

 למה בכהן הדיוט הקדים הכתוב זנה לחללה ואילו בכהן גדול הקדים חללה לזונה.  ד.

 ושה וחללה יש ו' החיבור, ואילו בזונה אין ו' החיבור.  למה בכהן גדול בגר ה.

 לא יקח".  ו. למה בכהן הדיוט נאמר "לא יקחו" ואילו בכהן גדול נוספו שתי מילים "את אלה

   למה בשני הפסוקים לא נאמר "לא יקחו", בראש הפסוק אלא בסוף רשימת הפסולות.ז. 

 למה בכהן גדול הקדים אלמנה לגרושה ולא להפך. ח. 

 

 פ' בהר 

 

תשע  „  –  )כה,ט( השנים  שבתת  שבע  ימי  לך  והיו  פעמים  שבע  שנים  שנים שבע  שבתת  לך שבע  וספרת 

 .  “וארבעים שנה
 

ידועים כאן דברי רבינו בחיי )פסוק ח(, שהפסוק כאן רומז לארבעים ותשע אלף שנים, שהם סך כל שנות העולמות, כאשר כל עולם 
זמנו שבעת א ר בסוד  הענין, כי בא הלשון בספור המצוה המעולה הזאת לבאר על ההוה ולרמוז על „יתכן לומ  –לפים שנה  משך 

ספירה,   לשון  "וספרת",  בו  את  הזכיר  ולכך  קדש  החמשים  ושנת  שנה  מ"ט  שהם  היובל  למצות  רומז  הראשון  המספר  כי  העתיד. 
ותשעה,   הויתו ארבעים  ימי העולם, אשר  סוף כל  ליובל הגדול שהוא  רומז  ובשנים  והמספר השני  בימים  מ"ט    ובאלפים כי מספר 

נה שנמסרו למשה הכל ענין אחד ירמוז לזמן עמידת העולם וקיומו...וי"ל...ושישלמו לעולם ארבעים ותשעה יהיה תהו בשערי הביו
 .“ובהו וישוב הכלל ליובל כמו שנאצל משם והבן זה...

חושך ואפלה שמשו במצרים, אבל תהו „  –בפרשת בא ד'    לגבי התהו ובהו שכתב עליו לעיל רבינו בחיי, יש להעיר מה"תנחומא"
וכן הובא ב"תלמוד ירושלמי", במס'   “ובוהו לא שמשו בעולם הזה ולא עתידין לשמש. והיכן עתידין לשמש בכרך גדול של קפוטיקייא

 . “גדול של רומיותוהו ובוהו עתידים לשמש בכרך „ –"בקיסרין שבקפודקיא" וב"פסיקתא רבתי" י"ז, הובא  –יבמות )ב,יא( 
לדלי   ואמר  בד"ה  )כד,ז(  במדבר  התורה,  על  "אוה"ח"  כתב  לבוא,  לעתיד  הבינה  שיתגלו  חמשים שערי  לגלות  „   –לגבי  ה'  עתיד 

זרע   דלי  הוא  בערכו...שעתה  דלי  בגדר  הם  המ"ט  כל  בינה,  של  החמשים  שער  שהוא  המשיח,  מלך  בימי  הדורות,  בסוף  לישראל 
 .“שהןא שער החמשיםישראל יזכה לקחת מים רבים  

שנים, אלף  לכאורה, משמע מדברי רבינו בחיי, כי אנו נמצאים כעת בעולם הראשון של שבעת אלפים שנה מתוך סך ארבעים ותשע  
תלמיד  עכו,  דמן  יצחק  )רבי  השניה  בשמיטה  כעת  נמצאים  אנו  אם  ה"ראשונים",  בתקופת  המקובלים  בין  המחלוקת  ידועה  אך 

אור, ולכן נתלתה השמש -ית, היות שבפרק שבעת אלפים השנה בו אנו נמצאים ניתנה לראשונה התורההרמב"ן( או בשמיטה הרביע
 בבריאה זו ביום הרביעי.  

רבי חיים ויטאל, תלמיד האר"י זצוק"ל, כתב, שדעה זו, שאנו בשמיטה השניה, מקורה בטעות ושיש רק שבעת אלפים ולא יותר מכך, 
„ובכל הענין הוא להודיעך ענין טעות אחד נפל בפי קצת מקובלים, כמו ספר "הקנה"   –ב'(  מאמרי רשב"י" )שער    שכן כתב ב"שער

וספר "בעל התמונה", האומרים כי שבע שמיטות יהיו בעולם, וכל שבעה אלף שנה הם שמיטה אחת, וכבר עברה שמיטה ראשונה,  
מרבותיה קיבלו  הם  הגבורה...כי  ספירת  על  הרומזת  השניה  בשמיטה  עתה  שאנו  ואנחנו  אלו,  ספירות  שבעה  כי  ז"ל,  הקדמונים  ם 

קוראים אותם חג"ת נהי"ם, אשר הם סוד שבעה אלפי שנים דהוי עלמא, הנה הם נאצלו אחר שבעה מלכים ראשונים הנקראים "מלכי 
שנה   אדום", ומזה טעו לומר, דאם כן נמצא, דגם בשבעה מלכים הראשונים הנקראים "מלכי אדום", היה בהם המשך שבעה אלפים

אחרים, כמו שהיו באלו שבעה ספירות אחרות. ונמצא, כי כבר עתה  אנו בשמיטה שניה. ומזה הוסיפו עוד  לטעות ולומר, שכיון שיש 
שתי שמיטות, אם כן כך יתגלגל העולם עד תשלום שבע שמיטות. ואין הדבר כן. אמנם, השבעה מלכים דאדום, נמשכו רק יום שבת  

וכנגד אלו השבעה ספירות ימשך העולם  י נאצלו שבעה ספירות האחרות שהיו כנ"ל, שהיו מתוקנות,  אחד בלבד. ותכף בשבוע השנ 
השבעה מלכים ראשונים אין כנגדם בחינת עולם בפני עצמו, כי לא היו מתוקנים. והראיה לזה, כי   שבעה אלפים שנה ואין עוד. כי  

 .“אחרות ונתבסמוהנה הן עצמם חזרו אחר כך ונתקנו על ידי אלו השבעה ספירות 
 



              ז                                                                            

את  „  –  )כה,כ( ועשת  בשנה הששית  לכם  ברכתי  את  וצויתי  השביעית...)כא(  בשנה  נאכל  מה  תאמרו  וכי 
התבואה לשלש השנים )כב( וזרעתם את השנה השמינית ואכלתם ישן עד השנה התשיעית עד בוא תבואתה 

 .  “תאכלו ישן
 

גדו כמות  שתהיה  פירשו,  החיים"  ו"אור  האברבנאל  ומתברך  הרמב"ן,  קמעא  שיאכל  פירש  יקר"  וה"כלי  הששית  בשנה  יותר  לה 
לדאוג להם שלא ירעבו בצורה מסויימת, אלא שכתוצאה מתלונת עם ישראל לפני ה'  הוא    יו. אמנם נראה מהפסוקים, שה' רצהבמע

 שינה את הברכה. 
ות של השבלים בכל קנה והאוכל בכל מקרה  כרגיל מבחינת הכמ  ת יבולה כי ה' רצה שכלפי חוץ לא יראה שינוי והארץ תתן אנראה,  

מסכת  בסוף  שמובא  כפי  ככליות,  גדולה  תהיה  שבולת  שכל  או  יקר",  ה"כלי  כדברי  במעיהם,  האוכל  שיתברך  ידי  על  הן  יספיק, 
'  כתובות, אך  כיון שיהיה מצב של חוסר בטחון בה' וישראל ירצו לראות בעיניהם את הכמויות הרגילות למשך שלוש שנים, לכן ה

של שבלים באותו גודל של שבולת כמו כל שנה, היינו, או שיצמחו יותר קני שבולת  רכה והבטיח שיצמחו כמויות גדולותשינה את הב
 או שעל כל קנה יצמחו יותר שבלים. 

 
 פ' בחקתי 

 
 “ועץ השדה יתן פריו„ –)כו, ד( 

 
ק שלעתיד לבוא יתנו פריים, אמנם בסוף מס' כתובות  פי ה"תורת כהנים" )כו, ה(, שהכוונה היא על עצי הסר-רש"י כאן פירש על

אמנם יואל.  בספר  מפסוק  כך  על  נלמד  בבלי"  ב"תלמוד    ,ב"תלמוד  מאיר  רבי  דעת  על  חולקים  דלעיל  המקורות  בשני  זה  לימוד 
י  ירושלמי"  סכים עם  במס' ערלה )א.(, הסובר שכל העצים מלבד הזית והתאנה נחשבים לעצי סרק, אך ניתן לומר שגם רבי מאיר 

המקורות דלעיל ויסבור שהפירות של שאר העצים שכעת צומחים אינם נחשבים כלל פירות לעומת הפירות שיצמחו לעתיד לבוא, 
כשם שהפירות שצמחו כאשר ישראל עשו רצונו של מקום היו משונים בגודלם ומתיקותם, בניגוד לשאר הזמנים, כמובא בסוף מס'  

ניטל שם עצי   . כמו כן משחרב בית המקדשכתובות זו  גם מסיבה  ונראה שלרבי מאיר  ניטל טעם הפירות, כמובא בסוף מס' סוטה 
 . וראה לעיל )כה,יז( ב"אור החיים" בד"ה והארץ תתן פריה מאכל מעצי מאכל חוץ מהזית והתאנה מפאת חשיבותם

 
תוסרו לי והלכתם  ואם תלכו עמי קרי...ויספתי עליכם מכה שבע כחטאתיכם...)כג( ואם באלה לא„ – )כו,כא(

בזאת לא  ואם  אני שבע על חטאתיכם...)כז(  גם  והכיתי אתכם  בקרי  אני עמכם  והלכתי אף  )כד(  קרי  עמי 
על   שבע  אני  אף  אתכם  ויסרתי  קרי  בחמת  עמכם  והלכתי  )כח(  בקרי  עמי  והלכתם  לי  תשמעו 

 . “חטאתיכם...)מא(...אז יכנע לבבם הערל ואז ירצו את עוונם
 

קרי", משמע שמדובר בעם שמאמין שיש אלוקים, אך מפסיק להאמין בהשגחה פרטית, אך לא רק   עמי"ואם תלכו  בפסוק )כא( נאמר 
בצורה אקראית.   נעשה  והכל  חוקיות בהתרחשויות הקורות להם  סובר שאין  רמב"ם, הלכות [שאינו מאמין בהשגחה פרטית, אלא 

ת העם באקראיות, אך מאידך אנו רואים, שיש כאן חוקיות הרחוקה והנה, ה' מחד אומר, שגם הוא יתחיל להנהיג אתעניות )א,ג([  
מאקראיות ורק  בתחלה ניתן אולי לדמיין שהמכות הראשונות היו אקראיות, אך דוקא כאשר ה' אומר, שהוא גם יתחיל ללכת איתם 

מהחט שבע  פי  העונש  את  מכפיל  שהוא  אומר,  ה'  )כא(  בפסוק  חוקיות.  התרחשויות  מתחילות  יש   אים  בקרי  שבע  ולמספר  שלהם 
 עלחטאתיכם" אלא ""כממשיכים לטעון לאקראיות, ה' מכפיל את העונש פי שבע לא  ליטה על כל הטבע וכאשר הם  של ש  משמעות

של   "קריחמת  חטאתיכם", היינו פי ארבעים ותשע. כאשר גם בפעם השלישית הם טוענים שכל העונש זה מקרה אז יש תוספת של "
 אתיכם".שעה כ"חטפי ארבעים ות

את העונש כשלעצמו בצורה כזו, שיראה אקראי ואת החוקיות הוא יוצר על ידי מספר המכות ועוצמתן, כי אחרת, אם   ה, שה' יוצרנרא
 .רצוניתהכל היה נראה חוקי, לא היתה כאן מדה כנגד מדה וגם לא היתה  כבר בחירה 

 
 

 

 

 

 


