
 
 

 פרפראות

 
 

 

 ביאור המהר''ל באין קטיגור נעשה סניגור
 עמוד ו

 
 טתשע''אחרי עמוד א מפתח נושאים פרשת 

 
 עמוד ב

בית שני שהיה בו שנאת חינם לא נרמז בפסוקו 
 של אהרון

 
ורת מכפר על לשון הרע לפי שיש לצרף הקט

 פושעי ישראל 
 

בקטורת אין מערבין בה דבש מפני וכו' והרי 
 אין אדם יכול לעמוד בה

 
 בגדי כהן נשרפים בשמחה וכן הגוף אל הנשמה

 
 עמוד ג

 ביאור אומרם ז''ל עצומו של יום מכפר
 

ביו''כ  אומרים בקול רם בשכמל''ו משום 
 שמותר להתפלל עם העברינים 

 
 עמוד ד

מה זכה חזקיה שדורו היה ראש וראשון לכל 
 הדורות בלימוד תורה

 
למה כתבה תורה איסור העברת בנו למולך בין 

 איסורי עריות
 

 עמוד ה
ששה  חזקיה מלך יהודה גירר עצמות אביו

 דברים עשה חזקיה
 

למה היה מחזירן למכתשת  ביאור המהר''ל
 בערב יום כיפור

 עמוד ו
עוד יש לתת טעם שביו''כ הקטורת דקה מן 

 הדקה

 
 ביאור המהר''ל באין קטיגור נעשה סניגור 

 
לפי שאין קטיגור  הקב''ה שוחט  ליצר הרע

 נעשה סניגור
 עמוד ז

 פרקי אבות
 

ביאור במשנה הוו כעבדים המשמשין את הרב 
 שלא על מנת לקבל פרס

 
 עמוד ח

קושית האברבנאל ותירוץ המהרש''א הוו 
 כעבדים היינו עבד כנעני

 
 עמוד ט

הריבוי מוברכת את ה' אלוקיך ביאור נפלא  
 בספר עולת אהרון

 
הריבוי מאת ה' אלוקיך על דרך החסידות של 

 המהרש''א
 

 עמוד י
 איך אפשר לדון רשע גמור לכף זכות 

 
 עמוד יא

  והבחירהביאור הבני יששכר ע''ד הידיעה 
 

 והוי דן את כל האדם לכף זכות
 

 עמוד יב
ביאור, למה משמר שבת, וכהלכתו, מוחלין לו 

 על עבודה זרה
 



 
 טתשע'' אחרי                                פרפראות פאר

 ב

 
בית שני שהיה בו שנאת חינם לא 

 נרמז בפסוקו של אהרון
 

אל הקדש   אהרןיבא  בזאת ('ז ג'')ויקרא טכתיב 
ד' מאות  ,גימטריא שלו ,"בזאת" כתב רש''י

שיעמוד  ,ע''כ, פירוש ,ראשוןרמז לבית  ועשר
 שנים והכהנים יעשו בו את העבודה,  410הבית 

 
למה רמזה תורה לבית  הקשו המפרשים,

, לבאר ישלא,  ולבית שניבלבד,  ראשון
 כדלקמן,

 
שהיו  מקדש שני (,ב' ע''יומא ט) איתא בגמרא

עוסקין בתורה ובמצות וגמילות חסדים מפני 
 , שנאת חנםמפני שהיתה בו  ,מה חרב

 
הוי מתלמידיו של  (אבות פרק א ) איתא במשנה

, אוהב את אוהב שלום ורודף שלום אהרן,
היתה,  אהרון, כי דרכו של מבוארוכו', הבריות 
 משנאת חינם,ההיפוך 

 
מכיון שבזמן בית שני לא הלכו  לפי''ז מובן,

, לכן לא נרמז בפסוקו של בדרכו של אהרון
 , ראשון לבית, רק לבית שניאהרון הרמז 

 

 * * * * * * * 
 

 הקטורת מכפר על לשון הרע 
  לפי שיש לצרף פושעי ישראל

 
ולקח מלא המחתה " ,ב(''ז י'')ויקרא ט כתיב

ומלא חפניו  ,ה'גחלי אש מעל המזבח מלפני 
  " וגו',דקהסמים  קטרת

 
קטורת מכפר על   (,אע'' ז''ערכין ט) איתא בגמרא

ולשון הרע , שם לשון הרע,  והכי איתא
לקטרת למדנו  ,דתניא ר' חנינא ,בקטרת

ויתן את " )במדבר י''ז י''ב(דכתיב  ,שמכפרת
ותנא דבי רבי  ,"הקטרת ויכפר על העם

 ,לשון הרעעל מה קטרת מכפרת על  ,ישמעאל
אמר הקדוש ברוך הוא יבא דבר שבחשאי 

 חשאי, ויכפר על מעשה
 

א"ר חנא בר בזנא  ' ע''ב(,כריתות ו) איתא בגמרא
כל תענית שאין בה  ,חסידאא"ר שמעון 

 חלבנהשהרי  ,אינה תענית מפושעי ישראל
 ,הקטורת ומנאה הכתוב עם סממני ,ריחה רע

 
מכפר על  שהקטורתלכך  אפשר לתת טעם

 לצרף , מכיוון ורואה האדם כי יש לשון הרע

 
אז יתן האדם לכל תענית,  מפושעי ישראל

פושעי על  לשון הרעלומר, כי אין לדבר  לנפשו
בתשובה על לשון הרע  ויש לו לחזור ישראל,

שדיבר, ומכיון ומחשבה זו באה לו ע''י 
, שממנה לומדים לצרף פושעי ישראל, הקטורת
 לשון הרע.ומכפרת על  הקטורתלכן באה 

 

 * * * * * * * 
 

 מפני דבשבה אין מערבין בקטורת 
 הרי אין אדם יכול לעמוד בהו וכו'

 
תניא בר  כ''ג ע''א(יומא  ירושלמי) איתא בגמרא
אחת לששים או לשבעים שנה  ,קפרא אומר

היתה באה של שירים לחצאין. ועוד תני בר 
אין אלו היה נותן בה קורטוב של דבש  ,קפרא

ולמה אין מערבין  . אדם יכול לעמד מפני ריחה
כי כל שאר וכל  מפני שהתורה אמרהבה דבש. 

 , ע''כ,דבש לא תקטירו ממנו
 

ד ואין אדם יכול לעמשכיון שאמר  וקשה,
, זה עצמו טעם מספיק שלא ליתן מפני ריחה

ולמה אין  בה דבש, אז למה באה השאלה,
  .מערבין בה דבש

 
כי אעפ''י שיש טעם לדבר,  אלא שמכאן למדנו,

מפני, שהתורה אנו אין לנו לקיים הדבר, רק 
 , ולא בגלל סיבות אחרות.אמרה

 

 * * * * * * * 
 

  הכהן נשרפים בשמחי בגד
 וכן הגוף אל הנשמה

 
ויקרא פרשת אחרי מות ) עקידת יצחקכתב בספר 

והנה אם שמע אל הישרת האיש לבוש , שער סג(
יזכור את שליחותו  ,ותורה יבקש מפיו ,הבדים

ות הוא גם קולא ישכח מלבו כי מלאך ה' צב
יועילו מאד הלמודים האלה להכרת עצמו 

אשר לא יעשה  ,ומה טיבו צורך גופוולדעת 
קר מעצמו ובשרו ולדרוש תמיד מה יפיו ומה יע

 אינו אצלו רק במדרגת הלבושטובו כי ידע כי 
קר הטוב והבריאות לא ידרוש כי אם יאשר ע

  ,לפנימיותו
 

 האיש השלם לא ירע בעיניו לשלח גופו חפשי מעמו
 

 גם לא ירע בעיניו בשלחו אותו חפשי מעצמו
כמנהג רוב עמי הארץ אשר ישפטו על הנשמות 

 משפט הגופות ורוע צורתם והפסדם.  םעולמב



 
 טתשע'' אחרי                                פרפראות פאר

 ג

 
ישכילו בענינו של כהן גדול ושמושו לו חכמו 

האיש השלם ידעו כי  בבגדים ההם וגניזתם
רק  לא ירע בעיניו לשלח גופו חפשי מעמו

בהסיר הבגדים הצואים מעליו והלבש אותו 
 פ"א סי' ו'(ים דמלוא אלתי)מכמחלצות וכמ"ש 

באהרן הכהן על והפשט את אהרן את בגדיו 
העמידו על הסלע והפשיטו בגדי  ,)במדבר כ'(

ואם  ובגדי שכינה נלבשין תחתיהן ,כהונה
כמו  ,שהמאמר על בגדי כהונה ממש אמור

מכל מקום  ,שנתבאר במקומו שער פ"א ב"ה
  רמז גדול הוא.

 
גופו הטהור  בגניזותנראה דבר זה  והנה באמת

של משה אדוננו עליו השלום שהוא לבדו זכה 
להיות בגדי בד קדש שלו נגנזין על ידי הק"בה 

והנה לא צר לו על הפשיטו את בגדו  )סוטה ט' ב(
 ולא נצטער עליו כלל. 

 
על פטירתו הכל היה  ומה שסדרו הפייטנים

לעורר הבכי על חסרונו על דרך בכו לאובדים 
עכ''ל העקידת  בע"ה. וכו' כמו שיבא במקומו

 יצחק
 

מבלאי מכנסי , (א''א ע''סוכה  נ) איתא בגמרא
כהנים ומהמייניהן מהן היו מפקיעין ובהן היו 

ולא היה חצר בירושלים שאינה  ,מדליקין
עיי''ש בבלי מאירה מאור בית השואבה 

 וירושלמי, 
 

  שמחה,בכי בגדי הכהנים היו נשרפים  מבואר
 

 זו עושהיש לברר ולבאר שמחה מה 
 

כי בגדי  בעל העקידהע''ד מה שכתב  ,יש לבאר
הכהן הם כגוף אל הנשמה וכשכילו תפקידם 
הרי הם עומדים לגניזה כגוף האדם או 
לשריפה לשם שמחה, מה שמחה יש בכלות 

 האדם ,
 

ה ''מועד קטן כ) איתא בגמראיש לבאר ע''ד ד
רוכב ערבות שש ושמח בבא אליו נפש נקי , (ב''ע

 ,וצדיק
 

כמו שבבגדי כהונה שכילו לפי''ז יש לומר, 
תפקידם יש בהם שמחה כשמחת בית 

אדם השלם שכילה תפקיד גופו ההשואבה, גם 
 מלשמש, יש כאן שמחה אצל רוכב ערבות.

 
 * * * * * * * 

 
 

 
 ז''ל עצומו של יום מכפרם ביאור אומר

 
כי ביום הזה יכפר עליכם " ,('ז ל''ויקרא ט) כתיב

 ",  תטהרו ה'לטהר אתכם מכל חטאתיכם לפני 
 

, עיצומו של  יום מכפר, איתא בתורת כהנים
עיצומו יש לבאר את לשונם של חז''ל שאמרו 

 , בעצם היום הזהכאילו נאמר בתורה,  של יום,
 

וידבר ה' אל "  (,ח ''ב מ''דברים ל) רש"י כתב
בג' מקומות נאמר  - "בעצם היום הזהמשה 

 בעצם היום הזה.  
 

 ,בא נח וגו' בעצם היום הזהנאמר  ,בנח
לפי שהיו בני דורו  ,במראית אורו של יום

אין  ,כך וכך אם אנו מרגישין בוין ב ,אומרים
ולא עוד אלא  ,אנו מניחין אותו ליכנס בתיבה

אנו נוטלין כשילין וקרדומות ומבקעין את 
כניסו בחצי הריני מ ,אמר הקב"ה ,התיבה

  ,וכל מי שיש בידו כח למחות יבא וימחה ,היום
 

לפי  ,הוציא ה' בעצם היום הזהנאמר  במצרים
אם אנו  ,שהיו מצריים אומרים בכך וכך

ולא  ,מרגישין בהם אין אנו מניחין אותן לצאת
עוד אלא אנו נוטלין סייפות וכלי זיין והורגין 

 ,הריני מוציאן בחצי היום ,אמר הקב"ה ,להם
  ,וכל מי שיש בו כח למחות יבא וימחה

 
לפי  ,בעצם היום הזהנאמר  במיתתו של משה

בכך וכך אם אנו  ,שהיו ישראל אומרים
אדם  ,מרגישין בו אין אנו מניחין אותו

והוריד  ,וקרע לנו את הים ,שהוציאנו ממצרים
והעלה לנו  ,והגיז לנו את השליו ,לנו את המן

אין אנו מניחין  ,ונתן לנו את התורה ,את הבאר
אמר הקב"ה הריני מכניסו בחצי היום  ,אותו

 ,וכו'
 

גם ביום כפור, שאומר  וכך אפשר לפרש
הקב''ה לשטן ולמלאכי חבלה, לפי שאינם 
רוצים שהקב''ה יסלח לעמו ישראל, אומר 

, אני מכפר להם, בעיצומו של יוםלהם הקב''ה, 
 ,וכל מי שיש בו כח למחות יבא וימחה

 

* * * * * *  * 
 

 בשכמל''ובקול רם אומרים  ביו''כ 
  משום שמותר להתפלל עם העברינים

 
כיצד  ,תנו רבנן (,אע'' ו''פסחים  נ) איתא בגמרא

אומרים שמע ישראל ה'  ,היו כורכין את שמע
 )בין אחד , אלהינו ה' אחד ולא היו מפסיקין
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רבי יהודה אומר   ,דברי רבי מאיר לואהבת(

ברוך שם מפסיקין היו אלא שלא היו אומרים 
  ,כבוד מלכותו לעולם ועד

 
כדדריש רבי  ,ואנן מאי טעמא אמרינן ליה

  ,דאמר רבי שמעון בן לקיש ,שמעון בן לקיש
 

ויאמר האספו ואגידה  ויקרא יעקב אל בניו
ביקש יעקב לגלות לבניו קץ הימין  ,לכם

א חס ושלום ונסתלקה ממנו שכינה אמר שמ
כאברהם שיצא ממנו  ,יש במטתי פסול

  ,ישמעאל ואבי יצחק שיצא ממנו עשו
 

 ,שמע ישראל ה' אלהינו ה' אחד ,אמרו לו בניו
כשם שאין בלבך אלא אחד כך אין  ,אמרו

באותה שעה פתח יעקב אבינו  ,בלבנו אלא אחד
  ,ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועדואמר 

 
לא אמרו  נאמרוהו ,היכי נעביד ,אמרי רבנן
התקינו  ,ו אמרו יעקבנאמרוהלא  ,משה רבינו

  ,בחשאישיהו אומרים אותו 
 

התקינו שיהו אומרים אותו  אמר רבי אבהו
 ,רש"יכתב  ,תרעומת המיניןמפני  בקול רם

שאנו שלא יהו אומרים עלינו תרעומת המינין, 
, ובנהרדעא מוסיפין דבר שאינו הגון בחשאי

 , ע''כ,בחשאיאמרי לה  עד השתא דליכא מינין
 

ברוך אומרים  דאיכא מיניןדבמקום  מבואר,
שלא , בקול רם, שם כבוד מלכותו לעולם ועד

שאנו מוסיפין דבר שאינו ו אומרים עלינו ייה
אומרים  דליכא מיניןובמקום  ,הגון בחשאי
 אותו בחשאי,

 
, דביום כיפור, שאנו לפי זה אפשר לומר

איכא חשש,  מתירים להתפלל עם העברינים, ו
ו אומרים עלינו שאנו מוסיפין דבר ישלא יה

 .לכן צריך לומר בקול רם שאינו הגון בחשאי,
 

 * * * * * * * 
 

היה ראש דורו שחזקיה מה זכה 
 וראשון לכל הדורות בלימוד תורה

 
"ואיש איש מבית ישראל  )ויקרא י''ז י'( כתיב

ונתתי ומן הגר הגר בתוכם אשר יאכל כל דם 
 , הדם"בנפש האכלת את  פני

 
באיש  אתן את פני"ואני   )ויקרא כ' ג'( כתיב

נתן ההוא והכרתי אתו מקרב עמו כי מזרעו 
 )מתורת , ובשתי המקומות פירש רש''י למלך"

 
ועוסק באיש  פונה אני מכל עסקי כהנים(
 ההוא,

  
אף חזקיה מלך  (בע'' ג''סנהדרין  ס) איתא בגמרא

אלא שסכתו  לו כןלעשות יהודה ביקש אביו 
 , ע''כאמו סלמנדרא

 
לשורפו באש כמו    לעשות לו כן  ,רש''י בכת

הספרוים, אלא שסכתו אמו סלמנדרא, 
אין האור שולט  מדמהוברש''י סלמנדרא, הסך 

 בו,
 

אפשר לתת טעם במה זכה חזקיהו שדורו היה ראש 
 בתורה  רק קם וסילכל הדורות בלימוד התורה שע

 
באריכות על  צ''ד ע''ב(,ין סנהדר) איתא בגמרא

עניין גודל לימוד התורה שהיה בימי חזקיהו, 
 עיי''ש ובמהרש''א, 

 
דלא מצינו בכל איסורים  אפשר לומר,

רק  ונתתי פני, ואתן את פני,שבתורה, שנאמר 
 ומשום שזכה  במעביר בנו למולך, ובאיסור דם,

, ורק בשתי דםע''י  ,מהמולךחזקיהו להנצל 
אמר הקב''ה  ,דם ומולך, שהם איסורים אלו

, לכן אמר חזקיה, אף אני פונה אני מכל עסקי
, לעסוק רק ופונה אני מכל עסקיאעשה כן, 

, שיעשו כולם כן, חזקיה בדברי הקב''ה, ועשה
שנעץ חרב וכו' וזה  )סנהדרין צ''ד ע''ב(,כאמז''ל 

 יפנו כולם מכל עסקיהםהטעם שזכה כי בימיו 
ד בעניין אחז וחזקיה ועיין עו)לעסוק בתורה, 
 .(בסנהדרין ק''ד ע''א

 

 * * * * * * * 
  

למה כתבה תורה איסור העברת בנו 
 למולך בין איסורי עריות

 
מזרעך לא תתן " ,א(''ח כ'')ויקרא י, כתיב

יך אני קלא תחלל את שם אלו להעביר למלך
  ",ה'
 

פרשה זו נאמרה באיסורי עריות  יש להבין,
בלבד, א''כ למה כתבה תורה בין כל איסורי 

ומזרעך לא תתן  העריות, את האיסור של
, מה שייך איסור מולך לאיסורי להעביר למלך

, דבזה אמרה תורה, כי מי אפשר לומרעריות, 
שנולד באיסור עריות, סופו שיהיה מועבר 
 למולך, ויש בהם ששורפים את בניהם באש,

ובכך נגרר לג' עבירות, ע''ז ג''ע וש''ד. )ועיין 
 רמב''ן(.

 * * * * * * * 
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 חזקיה מלך יהודה גירר עצמות אביו

 ששה דברים עשה חזקיה
 

ששה דברים  (פסחים דף נו עמוד א) איתא בגמרא
עשה חזקיה המלך, על שלשה הודו לו ועל 

גירר עצמות אביו על מטה שלשה לא הודו לו. 
 והודו לו, - של חבלים

 
גירר עצמות  (פסחים דף נו עמוד א ) רש"יכתב 

אביו, ולא קברו בכבוד בדרגש ומטה נאה, 
ומפני קידוש השם, שיתגנה על רשעו ויוסרו 

 הרשעים.
 

דעצמות האדם הם  )נדה ל''א א'(איתא בגמרא 
 משל אביו,

 
והיה ביום ההוא יסור " )ישעיהו י' כ''ז(, כתיב

על  בלווחסבלו מעל שכמך ועלו מעל צוארך 
 הרש"י שמנו של חזקיהו שהיכתב , "מפני שמן

דולק בבתי כנסיות ובבתי מדרשות שהשיאם 
  ,לעסוק בתורה

 
אמר רבי  (סנהדרין דף צד עמוד ב) איתא בגמרא

עול של סנחריב מפני שמנו  חובל ,יצחק נפחא
כנסיות ובבתי  שהיה דולק בבתישל חזקיהו 

 עיי''ש במהרש''א באריכות,, מדרשות
 

, שחזקיה אפשר לפרש, "גירר עצמות אביו"
, את מה שהיה לו מאביו, ולגררביקש לשחוק 

שהם העצמות, מפני שהיה רשע, ועשה זאת 
, כלומר, שלא ישן במטה נאה, "מטה"ע''י 

"של חבלים" אלא היה שמנו דולק בלילות, 
גירר עצמות " , וזהועול מפני שמן חובלשבכך 

 ".אביו על מטה של חבלים
 

 * * * * * * * 
  

ביאור המהר''ל למה היה מחזירן 
 למכתשת בערב יום כיפור

 
ולקח מלא המחתה "  ב(''ז י'')ויקרא טכתיב  

ומלא חפניו  ה'גחלי אש מעל המזבח מלפני 
 ", קטרת סמים דקה והביא מבית לפרכת

 
 ,מה ת"ל דקה, דקה( ''ה ע''אמא מוימ) ,רש"יוב

' )שמות להיא שנאמר  דקהוהלא כל הקטורת 
דקה מן אלא שתהא , ממנה הדקושחקת  (ל''ו

היה מחזירה  שמערב יום הכפורים ,הדקה
 ,למכתשת

 
ושלש מנין  (,ב' ע''כריתות ו), איתא בגמרא

יתירין שמהן כ"ג מכניס מלא חפניו ביום 
נותן אותה למכתשת בערב יום  ,הכפורים
דקה כדי שתהא  ,ושוחקן יפה יפה ,הכפורים

כדתניא דקה מה ת"ל והלא כבר  ,מן הדקה
נאמר ושחקת ממנו הדק מה ת"ל דקה כדי 

  ע''כ ,דקה מן הדקהשתהא 
 

תנא דבי רבי  )ערכין ט''ז ע''א( איתא בגמרא
 לשון הרעמכפרת על קטרת ישמעאל על מה 

אמר הקדוש ברוך הוא יבא דבר שבחשאי 
 ,ויכפר על מעשה חשאי

 
 בדרשות המהר''ל מבואר כי ביו''כ 

 מכפר גם על אבק לשוה''ר
 

 - דרשות מהר"לב, דרוש נאה יש, בענין זה
)בסוף ספר באר הגולה, דרוש   דרוש לשבת תשובה

ובפרק גט פשוט  וז''ל, משנת שד''מ,  עמוד פ''א(
רוב  ,אמר רב יהודה אמר רב )ב"ב קס"ה, א'(

לשון  ,הרעבלשון והכל  ,ומיעוט בעריות ,בגזל
 . באבק לשון הרע הכל אלא ,הרע סלקא דעתך

 
האחד על  יש שני קטורת ביום הכפורים, ולכך

. אבק לשון הרעוהשני על  ממש לשון הרע
ומלא  א(ע'')מ"ה ולפיכך אמרו במסכת יומא 

 דקה מן הדקה ,חפניו קטרת סמים דקה
מחזיר הקטורת  ,שבערב יום הכפורים

 . למכתשת עד שהיא דקה מן הדקה
 

, מפני כי הקטורת הנוסף ביום הכפורים וזה
אבק ולכך צריך  אבק לשון הרע,הוא בשביל 

. ומפני שאמרו אבק לשון הרעשהוא על  גמור
  ,והכל באבק לשון הרע

 
שאי אפשר לאדם במה שהוא אדם  ורצה לומר

בשאר ימות השנה אין  ,להיות נשמר מזה, ולכך
ראוי שיהיה כפרה מיוחדת על זה. אבל ביום 
הכפורים שאדם הוא במדרגת המלאך יש 

 לסלק את חטאו עד שיהיה כמו מלאך, 
 

ראוי שיהיה קטורת זה לפני  ולכך ביום זה
ולפנים שאין מקום ראוי לבא רק ביום 
הכפורים בלבד ושם מכפר על החטא הזה עד 

 ,עכ''ל המהר''ללאך. שהוא טהור לגמרי כמו מ

 
 * * * * * * * 
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עוד יש לתת טעם שביו''כ הקטורת 

 דקה מן הדקה
 

, שלפיכך היו בערב יום ואפשר לומר עוד
 הדק היטיבהכיפורים שוחקין הקטורת 

, מכיון שבכל ימות דקה מן הדקהשתהא 
, פושעי ישראלהשנה, אנו צריכין לצרף גם 

 כבסממני הקטורת,
 

להתפלל עם  מתיריןם אנו אך ביום הכיפורי
, וזאת כיון שבאים לחזור בתשובה העברינים

 ביום הגדול והנורא, 
 

 שבכל ימות השנהלפיכך הפושע ישראל 
ביום כפור, יש רמז  מצטרף כפושע ישראל,

שבא להתפלל  אותו פושע ישראל,בכך שאינו 
עם ולחזור בתשובה, ולכן שוחקין הקטורת 

, אותו חלבנהשאינו שבתוכו, לרמז החלבנה 
 של כל השנה.

 

 * * * * * * * 
 
 אין קטיגור בביאור המהר''ל 

 נעשה סניגור 
 

קדש ילבש  בדכתנת " ד( )ויקרא ט''ז, כתיב
יחגר  בדיהיו על בשרו ובאבנט  בדומכנסי 

, כתב רש''י", יצנף בגדי קדש הם בדובמצנפת 
מגיד שאינו משמש לפנים בשמונה בגדים 

, לפי זהביש בהם שהוא משמש בהם בחוץ, ש
 שאין קטיגור נעשה סניגור,

 
אמר רב   (ראש השנה דף כו עמוד א) איתא בגמרא

בבגדי זהב מפני מה אין כהן גדול נכנס  ,חסדא
שאין קטיגור לפי  -לעבוד עבודה  לפני ולפנים

אין   (ראש השנה כו א) רש"יכתב נעשה סניגור.
ושופר של פרה נמי  ,זהב העגל - קטיגור

 קטיגור דעגל הוא.
 

)ויקרא ט' ב'( "ויאמר אל אהרן קח לך  כתיב
עגל בן בקר לחטאת ואיל לעלה תמימם והקרב 

 לפני ה'',
 

להודיע שמכפר לו  - עגלקח לך  כתב רש"י
 העגלזה על מעשה  עגלהקדוש ברוך הוא ע"י 

 שעשה,
 

)ראש הלא איתא והקושיה כי רבה ומפורסמת, 
 דאין קטיגור נעשה סניגור,ו ע''ב( השנה כ''

 

 
 תירוץ המהר''ל על דרך המשל

 
)גור אריה ויקרא פרשת שמיני פרק  כתב המהר''ל

, יש מקשים, להודיע שמכפר לוט פסוק ב(, 
ואיך  )ר"ה כו.(,והלא אין קטיגור נעשה סניגור 

, ואין זה היה עגל מכפר על מעשה העגל שעשאו
  קשיא,

 
למי שגנב מבית המלך  יש לבאר על דרך משל,

כלי נאה אשר בו ישתה המלך, ופעם אחד בא 
לפייסו שיתן לו במתנה מדינה אחת, ועשה כלי 
אחת כצורת אותו כלי שגנב, ובא לפייסו 
באותו כלי שיתן לו המתנה, והנה יהיה קטיגור 
עליו, מפני שהמלך יזכור לו שהוא גנב, שגנב 
כלי נאה שלו כדמות זה, ובזה שייך 'אין 

 טיגור נעשה סניגור'. ק
 

, והיה אבל אם היה בא לפייס החטא שגנב
עושה כלי זה כדמות זה שגנב, והחזירו למלך, 
בזה אדרבא, מכפר לו מה שעשה, כי בדבר 
שחטא בו יפוייס המלך. ולפיכך כאן שהעגל בא 
לכפר על מעשה העגל שעשה, שייך שפיר בזה 
להביא קרבן עגל לכפר, ולא אמרינן אין 

 נעשה סניגור,  קטיגור
 

כמו כהן ביום הכפורים אל  אלא בכהאי גוונא
יכנס בבגדי זהב, דאין קטיגור נעשה סניגור , 
דביום הכפורים אינו רוצה לכפר על מעשה עגל 
רק על שאר חטאים, ואם יכנס בבגדי זהב 
לכפר על שאר חטאים יהיה קטיגור, ויקטרג, 
המה עשו העגל זהב ועכשיו רוצה לכפר בו שאר 

בירות, אבל במקום שהוא בעצמו בא לכפר ע
על אותו חטא, יותר טוב אם ישוב בתשובה 

 עכ''ל המהר''ל.באותו דבר בעצמו. 

 
* * * * * * * 

 
 הקב''ה שוחט  ליצר הרע

 לפי שאין קטיגור נעשה סניגור
 

קדש ילבש  בדכתנת " ד( )ויקרא ט''ז, כתיב
יחגר  בדיהיו על בשרו ובאבנט  בדומכנסי 
, כתב רש''י", יצנף בגדי קדש הם בד ובמצנפת

מגיד שאינו משמש לפנים בשמונה בגדים 
, לפי זהבשהוא משמש בהם בחוץ, שיש בהם 

 שאין קטיגור נעשה סניגור,
 

אמר רב   (ראש השנה דף כו עמוד א) איתא בגמרא
בבגדי זהב מפני מה אין כהן גדול נכנס  ,חסדא

 שאין קטיגור לפי  -לעבוד עבודה  לפני ולפנים
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 נעשה סניגור.

 
זהב  - אין קטיגור  (ראש השנה כו א) רש"יכתב 
 ושופר של פרה נמי קטיגור דעגל הוא. ,העגל

 
)האם אין מקריבים דבר , ולא, ומקשה הגמרא
)והפר מזכיר  ,דם פרוהא איכא  המזכיר את העגל( 

 את מעשה העגל(
 

כתב  אשתני. -ואשתני הואיל , מתרצת הגמרא
, ואין דםלהיות  - הואיל ואישתני רש''י,

)אין כאן דבר המזכיר את העגל, מראית הפר ניכר. 
 שיכול לקטרג(.

 
לעתיד לבא   (סוכה דף נב עמוד א) ,איתא בגמרא

 ושוחטו ,מביאו הקדוש ברוך הוא ליצר הרע
בפני הצדיקים ובפני הרשעים. צדיקים נדמה 

כחוט , ורשעים נדמה להם כהר גבוהלהם 
הללו בוכין, והללו בוכין. צדיקים . השערה

היאך יכולנו לכבוש הר גבוה  ,בוכין ואומרים
היאך לא יכולנו  ,ורשעים בוכין ואומרים ,כזה

 ,לכבוש את חוט השערה הזה
 

למה צריך הקב''ה לשחוט היצר יש להבין, 
 הרע, 

 
עפ''י מה שאמרו חז''ל שע''י  יש לבאר,

השחיוה נשתנה, ואין כאן קטיגור נעשה 
סניגור, לפיכך הקב''ה שוחטו שלא יוכל 

 לקטרג.
 

 תפקידו המשולש של היצר הרע
 

  (בבא בתרא דף טז עמוד א) איתא בגמרא,
יורד ומתעה ועולה ומרגיז,  ,במתניתא תנא

 , ע''כ,נוטל רשות ונוטל נשמה
 

הכי   (דף טז עמוד א בבא בתרא) רש"יכתב 
את  ומתעהיורד למטה , היצר הרע פירושו,

 ומרגיז את חמת ועולה למעלה  ,הבריות לחטוא
 

את להרוג נוטל ממנו רשות  ,בהשטנותו המלך
 ע''כ, ,החוטא

 
, והוא המקטרג, כי הוא היצר הרע הוא מבואר

 המלאך המות,

 
 * * * * * * * 

 
 
 

 
 פרקי אבות

 
כעבדים המשמשין הוו  ביאור במשנה

 על מנת לקבל פרסשלא את הרב 
 

אל תהיו  ('ג 'מסכת אבות פרק א) משנהאיתא ב
על מנת לקבל  ,הרב ,את ,המשמשיןכעבדים 

 ,הרב ,את ,המשמשיןפרס, אלא הוו כעבדים 
  שלא על מנת לקבל פרס, 

 
אתו  תיראיך קאל ה'את ,  "'(כ 'י )דברים כתיב

 ע", תעבד ובו תדבק ובשמו תשב
 

שמעון העמסוני  (בע'' ב''פסחים כ) איתא בגמרא
היה דורש כל  ,ואמרי לה נחמיה העמסוני

יך קלאת ה' אלכיון שהגיע  ,שבתורה אתים
רבי כל אתים  ,אמרו לו תלמידיו ,פירש ,תירא

כשם  ,אמר להם ,שדרשת מה תהא עליהן
כך אני מקבל שכר  ,הדרישהשקבלתי שכר על 

  ,הפרישהעל 
 

יך קאת ה' אל ,ודרש עקיבאעד שבא רבי 
 , ע''כ,לרבות תלמידי חכמים תירא

 
 קושיית המהרש''א

 
בד''ה כיון  בע'' ב''פסחים כ)שם מהרש"א וב

בההוא   . ולעיל מיניהכתב וז''ל  ,שהגיע(
" יךקאל ואהבת את ה'"לכשהגיע  ,פרשתא

 , לא פירש למה 
 

 ,אהבת ת"ח למקוםדאיכא להשוות  ,משום
יראת שכר שהוא מפני  ,אבל מורא המקום

שאין כיון  ,להשוות לו ת"ח ,אינו דומה ,ועונש
עכ''ל  ,שכר ועונש של אדם ביד ת"ח

  המהרש''א,
 

דלפיכך לא פירש שמעון העמסוני  ביאור דבריו,
 לואהבת את,מלדרוש אתין שבתורה כשהגיע 

משום שלאהבת  ה' ניתן להשוות ת''ח, אבל 
א ניתן ליראה מה' שהוא יראה משכר ועונש ל

 להשוות ת''ח להשי''ת, 
 

 קושיא לדברי רבי עקיבא
 

את ה' אלהיך , א''כ כיצד דרש ר''ע יש להבין
אין שכר  לרבות תלמידי חכמים, הרי, תירא

 , כמ''ש המהרש''א,ועונש של אדם ביד ת"ח
 

 ביאור במחלוקת רבי עקיבא ושמעון העמסוני
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שדרש, להשוות  כי רבי עקיבא, וצריך לומר,

את ה' , יפרש, ת''ח למורא המקוםבין מורא 
ולא ליראת הרוממות,  הכוונה ,אליך תירא

, ולכן ניתן להשוות יראת ליראת העונש
הרוממות של ת''ח, ליראת הרוממות של 

ליראת  לרבות ת''ח,הקב''ה, וע''ז דרש 
 הרוממות,

 
יך קאת ה' אל , סובר כיושמעון העמסוני

, ולכן אין יראת העונשלהכוונה   ,תירא
להשוות יראת ת''ח ליראת המקום, כפירוש 

 המהרש''א, 
 

 ביאור במשנה עפ''י הדברים הנ''ל
 

מסכת אבות פרק ) משנהלפי זה אפשר לפרש ה
 ,הרב ,את ,המשמשיןאל תהיו כעבדים  ('ג 'א

על מנת לקבל פרס, אלא הוו כעבדים 
  שלא על מנת לקבל פרס,  ,הרב ,את ,המשמשין

 
 ,את ,המשמשיןהוו כעבדים  והכי פירושו,

" "אתבמלה  להשתמשמתי אפשר  , הרב
שלא על מנת כ", רק, "הרבשהוא לרבות, 

מיראת שכר , כלומר שאינך עובדו לקבל פרס
ולכן , וזו היא שיטתו של רבי עקיבאועונש, 

, כלומר הרב, לרבות, שהוא באת, משתמשין
 לרבות ת''ח, 

 
נך יכול להיות , כלומר, איאל תהיו אבל,

", "הרב, ולרבות "את"עם המילה  משתמש
 ,יראת שכר ועונשכאשר אתה עובדו מתוך 

שזוהי שיטת שמעון  ,על מנת לקבל פרסשהוא 
 העמסוני, 

 
כי מחלוקתם של  רבי עקיבא ושמעון  בכך מובן

ביראת העמסוני, היתה, באיזו יראה מדובר, 
וגם פירוש  העונש או ביראת הרוממות,

המשנה, עולה יפה. ראה להלן דברי 
 המהרש''א.

 

 * * * * * * * 
 

תירוץ המהרש''א וקושית האברבנאל 
 היינו עבד כנעני הוו כעבדים

 
הוא היה אומר, אל  )אבות א' ג'( איתא במשנה

על מנת תהיו כעבדים המשמשין את הרב 
אלא הוו כעבדים המשמשין את  לקבל פרס,

 ,לקבל פרסשלא על מנת הרב 
 
 

 
)תהלים  כתיב, (א''ט ע''עבודה זרה י) איתא בגמרא

 ,במצותיו ,אר"א  "במצותיו חפץ מאד" קי''ב(
הוא היה  והיינו דתנן,ולא בשכר מצותיו. 

על אל תהיו כעבדים המשמשין את הרב  ,אומר
אלא היו כעבדים המשמשין  מנת לקבל פרס,

 , ע''כ,שלא על מנת לקבל פרסאת הרב 
 

 המהרש''א בקושיית האברבנאלביאור 
 

אל ד''ה  א''ט ע''עבודה זרה  י) מהרש"אכתב ה
כבר האריכו במאמר הזה , (תהיו כעבדים

במה שהקשה  ,ואענה חלקי גם אני ,המפרשים
  ,בזה ר"י אברבנאל בספר נחלת אבות

 
נאמר בעשרת הדברים  ,כי הנה ייעודי התורה

למען ייטב וגו' למען יאריכון ימיך ושמרת 
חקיו וגו' למען ייטב לך ולבניך אחריך וגו' וכן 

ועוד האריך בענין  ,בכמה מקומות וכו' עכ"ל
 וכתב המהרש''א, ,ע"ש

 
 למעןדאין מלת  ,זה ונראה לפי הפשט ליישב

במקומות הללו מפורש שיעשה האדם מצות 
 ,הש"י אריכת ימים טוביםהש"י למען שיתן לו 
דלמען שתעשה כן יתן לך אבל הכי מתפרש 

אבל  ,בחסדו אריכת ימים וטובים הש"י
  ,האדם לא יעשה אותם על מנת כן רק מאהבה

 
 ביאור נפלא מהו הוו כעבדים

 
 ,ויש לדקדק בדברים אלוכתב המהרש''א, 

 ממ"ש אלא הוו כעבדים המשמשים את הרב 
ואיזהו עבד הוא  ,שלא על מנת לקבל פרס

שהרי אף עבד כנעני  ,שאינו מקבל פרס מרבו
ומבאר  ,מקבל פרס מרבו דהיינו מזונות

 המהרש''א,
 

על מנת אל תהיו כעבדים וכו'  ונראה שאמר
שאינו משמש  ,עבד עברידהיינו  לקבל פרס

והוא לרבו רק לקבל פרס ושכר עבודתו מרבו 
  ,שלו

 
בל שלא על מנת לקוכו'  אלא תהיו כעבדים

שאינו משמש לרבו  עבד כנענידהיינו  פרס
דכל מה  שום פרס מרבו שיהיה שלולקבל 

שקנה עבד קנה רבו וגם המזונות שנותן לו רבו 
כמ"ש שיכול לומר לעבדו  אינו שלו רק של רבו

עשה עמי ואיני זנך ומצד החסד נותן לו רבו 
 מזונות משלו 

 
שלא יעבוד להש"י על מנת לקבל  כן הוא הענין

רק שהפרס  ושכר שהוא שלו כעבד עבריפרס 
 והשכר ההוא של הקדוש ברוך הוא כי כל 
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העולם ומלואו שלו הוא ומצד החסד הוא ב"ה 
נותן לאדם גם מזונותיו ושאר ייעודי התורה 

 , עכ''ל המהרש''א.בטוב ובאריכות ימים וק"ל
 

 * * * * * * * 
 

 הריבוי מוברכת את ה' אלוקיך 
 ביאור נפלא  בספר עולת אהרון

 
כי הלל רשע על תאות נפשו " ('ג' תהלים י) כתיב

 ",ובצע ברך נאץ ה
 

, שנתחבר ע''י קדמון עולת אהרוןכתב בספר 
אהרון זעליג בן אחד ממדינת פולין ה''ה הר''ר 

, הודפס בשנת תצ''ג, הר''ר יואל פייביש
פולין וגדולי אשכנז בימים והסכמתו מגדולי 

ההם, המה מעידים כי דבריו מעשה מרקחים 
 פירות גינוסר מדבש מתוקים,

 
סוף חידושי הגאונים בעין יעקב במובא ) וכך כתב

שמעתי ( מסכת פסחים ד''ה כוס ישועות אשא
ובצע ברך "על הפסוק   בשם גדול אחדאומרים 

    '',נאץ ה
 

שמעון  (בע'' ב''פסחים כ) והוא עפ''י מה שכתוב
היה  ,העמסוני ואמרי לה נחמיה העמסוני

לאת ה' כיון שהגיע  ,שבתורה אתיםדורש כל 
רבי כל  ,אמרו לו תלמידיו ,פירש ,יך תיראקאל

 ,אמר להם ,אתים שדרשת מה תהא עליהן
כך אני מקבל  ,הדרישהכשם שקבלתי שכר על 

 ע''כ ,הפרישהשכר על 
 

 קיךמה יש לרבות בפסוק וברכת את ה' אלו
 

 הא תינח האי קרא, אבל קרא והקשה ז''ל
מאי  ",ה' אלוקיך אתוברכת " )דברים ח' י'(

 , לרבות,דריש ביה
 

בעל הבית  )ברכות מ''ו א'( דלפי דאיתא ותירץ
 ,כדי שיברך לבעל הבית בוצע ואורח מברך,

ה' אלוקיך בא לרבות  אתוהשתא האי וברכת 
 ,את בעל הבית דהאורח צריך לברכו

 
בעל הבית . פי' אם האם היה בוצע בירךוז''ש 

שהוא בוצע הוא מברך בעצמו ואינו נותן 
להאורח לברך, אזי הוא ניאץ ה', היינו דהשתא 

 ה' אלוקיך אין לדרוש בו כנ''ל, אתהאי וברכת 
)לרבות שמברך את הבעל הבית, א''כ יוצא שאת בא 

 , ובכך הוא מנאץ(השי''תעם  לרבות מישהוא נוסף 
 בירך ניאץ ה', ודפח''ח, עכ''ד.וזהו, בוצע 

* * * * * * * 

 
דרך על  הריבוי מאת ה' אלוקיך

 החסידות של המהרש''א
 

ועתה ישראל מה " (ב''ג ע''ברכות ל) איתא בגמרא
את  יך שואל מעמך כי אם ליראהקה' אל

 ,אטו יראת שמים מילתא זוטרתא היא ,"ה''א
 ע''כ, לגבי משה מילתא זוטרתא היא.אין, 

 
 המהרש''א בדרך החסידותביאור 

 
לשני כי היראה נחלקת  ,ע"פ מ"ש ונראה
מעונש ירא  הטבעיתהיראה  הא'. מינים

 . לכלי קטןוהוא דומה הפורעניות 
 

 ,הגדול ונוראירא מדבר  שכליתיראה  והב'
ויאמר מה נורא וגו' והוא יראה כמ"ש ויירא 
  ,לכלי גדולשלימה דומה 

 
  שמים היא קצת בידימהעונש יראה טבעית 

 בבחירהיראה שכלית מגדלותו ית' תלוי 
 

הכל בידי שמים חוץ מיראת " דאמררבי חנינא 
 ,יראה השכליתמשמע ליה טפי דהיינו  "שמים

  ,בבחירהכי היא תלויה  ,דאינה בידי שמים
 

אבל יראה הטבעית היא קצת בידי שמים 
אין  (ע''א ג''סיבמות )כמ"ש  ,ליראו בעונש

 פורענות בא לעולם אלא בשביל ישראל ליראם 
אך " )צפניה ג' ז'( כדי שיחזרו בתשובה שנאמר

  ,"תיראו אותי תקחו מוסר
 

 מרוממותו ית' אפילו ביראה השכלית ,והשתא
מדמייתי ליה  ,דמלתא זוטרתי היאקאמר ר"ח 

ואהא פריך מהא דאין לו  "כי אם ליראה"מ
להקב"ה בבית גנזיו כו' דודאי מיירי נמי 
ביראה השלימה שכלית שהיא ודאי דבר סגולי 
ראוי להניח באוצר ה' שהיא תלויה בבחירת 

וכמ"ש  ,האדם ולאו מלתא זוטרתי היא
 ראשית חכמה יראת ה' וגו' 

 
דאיראה השכלית כדקאמרינן  ,אין ,ומשני
  ,כי אם ליראה ,קאמר

 
דלגבי אלא  ,או משום דזוטרתי היא במעלהול

משה נמי היתה אותה היראה השכלית על 
כי "כדכתיב  ,כי ראו בו דבר פלא ונורא ,ישראל

כי יראת  "קרן עור פניו וייראו מגשת אליו
עונש לא היה עליהם ממשה שלא היה בידו 

  ,בלי רשות ית' ב"ה לענשם
 

השוה יראתם לגבי וכיון דביראה השכלית 
 קאמר שפיר  ,כמו גבי הקדוש ברוך הואמשה 
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יך שואל ממך כי אם ליראה קמה ה' אל"

  ,כמו שיראתם אותי ביראה שכלית "אותו
 

שתהא מורא  צוןרהי י וע"ד שאמר ריב"ז
שמים עליכם כמורא ב"ו דהיינו ביראה 

  ,השכלית
 

דהיינו יראה  ,וז"ש במשל כלי גדול ויש לו
דהיינו  ,ויש לו ,גדולה במעלהשהיא  השכלית
משום דמצויה גם  ,דומה לו ככלי קטן ,בבחירה

 כן לגבי ב"ו 
 

 ,אין לוש ,הטבעיתדהיינו יראה  קטןכלי 
שהיא קצת ברשות הקדוש ברוך הוא כמ"ש 

, עכ''ד לעיל דומה עליו ככלי גדול ודו"ק
 המהרש''א

 
שהיא  להגיע ליראה שכלית שניתן, מבואר

 ית' ע''י שישוה  יראתו  יראה מרוממותו ית'
, וזהו משה שהוא יראה שכליתיראתו מלגבי 

, כלומר שתשווה את אין לגבי משהפירושו, 
יראתו ית לגבי יראתו של משה, כך תוכל 

 להגיע ליראה שכלית,
 

 רמז בכתובים לדרך המהרש''א 
 רוממותומאיך להגיע ליראה 

 
עד שבא רבי , (ב''ב ע''פסחים כ) איתא בגמרא
את ה' אלהיך " )דברים י' כ'(, עקיבא ודרש

 וכך הוא הרמז,, לרבות תלמידי חכמים "תירא
ממנו ית' ע'י  לרבות את היראהכיצד ניתן 

כלומר ע''י שתשווה את  תלמידי חכמים,
היראה מרוממותו של הת''ח כביאור 
המהרש''א עי''כ תוכל להגיע ליראה מרוממותו 

 ית', 
 

אין פורענות בא  (ע''א ג''סיבמות ) איתא בגמרא
אלא בשביל ישראל ליראם כדי שיחזרו לעולם 

 ,אך תיראו אותי" )צפניה ג' ז'( בתשובה שנאמר
  ",תקחו מוסר

 
על  ביאור המלבים בכתוב תיראו אותי תקחו מוסר

 דרך הפסוק איש אמו ואביו תיראו,
 

כי הפסוק , )צפניה פרק ג' פסוק ז'(כתב המלבים 
, ומה יראת הרוממות ליראת העונשבין  מחלק

", הוא יראת ו אותיאתיר "אךשכתב 
הוא  "תקחו מוסר", ומה שכתב הרוממות

יראת העונש, עיי''ש באריכות דבריו שכתב 
להוכיחם מפרשתינו ויקרא י''ט ג' על הפסוק 

  ,באריכות דבריו 'שאיש אמו ואביו תיראו, עיי'
 

 
אך תיראו בלשון הכתוב שכתב " יש להבין

הוא לשון מיעוט, ומה יש  אך", הרי אותי
למעט ביראתו ית', וע''ד המלבים שפירש כי 

 הוא יראת הרוממות,
 

הכוונה  אךכי ע''ד המהרש''א, יש לפרש 
כיצד ניתן להגיע לתיראו אותי  ,למעט ולומר

שהוא יראת הרוממות, ע''י שתשווה את 
, שהוא הת''ח שמתחת להקב''ההיראה למי 

ממנו ית',  וכך תוכל להגיע ליראת הרוממות
  הכוונה למעט למי שמתחתיו, אךא''כ 

 
באה לרמז לביאורו של  אךהמילה  לפי זה

המהרש''א כיצד ניתן להגיע ליראה מרוממותו 
  ית'.

 

 * * * * * * * 
 

  זכותלכף איך אפשר לדון רשע גמור 
 

 והוי דן את כל  (אבות פ"א מ"ו) איתא במשנה
 האדם לכף זכות, 

 
 וביאורו ע''ד הידיעה והבחירה שאלת הבני יששכר

 
הגם שהאדם הוא בן שכל, ואפילו בעל רוח 
הקודש ויודע אשר שבע תועבות בלב הרשע 

)א''כ  ונתאמת ענין הרשע אצלו בידיעה ברורה,
 איך ידונו לכף זכות(

 
חקת  -מאמרי חודש אדר מאמר י ) בני יששכר

ידוע עפ"י התורה דידיעתו  ,נ"ל לתרץ (התורהו
 ,ית"ש אינה מכרחת להאדם בעל הבחירה

שהבחירה חפשיית אצלו, דאי לא תימא הכי 
אם כן אין כאן שכר ועונש כיון שאין בחירה, 
והתורה בכל פינת יסודתיה מלאה מיעודת 
 שכר ועונש, הנה מוכח מזה שהבחירה חפשיית, 

 
מוכח לרבבות מן התורה  וג"כ ידיעתו ית"ש

כענין אמרו ואני ידעתי כי לא יתן אתכם מלך 
והנך רואה ידיעה  ]שמות ג יט[,מצרים להלוך 

ובחירה ב' העניינים מתאמתים לנו באמונת 
התורה, ואין מבוא לשכל האנושי להשיג בשכל 
איך יתאמתו ב' הפכיים, וכבר דברו בזה כל 

 שלטי הגבורים. 
 

ייבים אנחנו עפ"י שמחו אבל האמת הנכון
וגם להאמין בבחירה,  ,התורה להאמין בידיעה
שאין דעת ושכל  והגםוזה כל יסוד התורה, 

האדם משיג מציאות הענין האיך יתכנו ב' 
 הענינים, 
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 יא

 
בעל חובת הנה כתב בזה החסיד הקדוש 

וזה תוכן  ]שער עבודת האלקים פ"ח[ הלבבות
דבריו, כיון דהידיעה ובחירה שניהם מוכרחים 
על פי התורה, ושכל האדם אי אפשר לו להשיג 
מציאות שניהם, הנה אנחנו מחויבים להאמין 

 אמונת אומן בשניהם, 
 

למה לא הודיע הש"י בשכלינו  ואם רץ לבך
להתבונן אמיתיית ב' הענינים בשכל אנושי, 
תשיב אל לבך הלא נתאמת לנו שהש"י הוא 
טוב ומטיב, וכל מה שהוא לטובתינו הוא מטיב 

, ואלו היה יודע הש"י שהמושכל הזה הוא לנו
לטובתינו היה מודיע לנו, אלא על כרחך 
החכמה העליונה כביכול הוא שאין המושכל 
הזה לטובתינו, ולפיכך לא הודיע לנו הש"י 
המושכל הזה, רק להאמין כל זה על פי אמונת 

  ע"כ תוכן דברי החסיד הקדוש הנ"להתורה, 
 

ל פי התורה ע אבל מחוייבים אנחנו להאמין
הצדקת ב' הענינים ואין לחקור בחקירות, כי 
השכל האנושי לא ישיג זה אבל המה אמיתיים 

עכ"ז  ,מצודקים בשכל אלקי, הגם שיש ידיעה
משפטי י"י אמת להעניש ולהשכיר כי הבחירה 

 חפשיית, 
 
 

]ו ה, באור החיים בראשית  עיין בדברי הקדוש
בזה, מה שפירש בדברי הרמב"ם  ד"ה עוד נראה[

דהיינו שאצל האדם אי אפשר לומר עליו שידע 
איזה דבר ולא ידע אותו דבר, כי יהיו ב' 

 ,אבל הבורא ית"ש הנה הוא כל יכולהפכיים, 
אפשר לומר יודע העתידות מה שהאדם עתיד 
 לעשות, ומעניש ומשכיר את האדם על עשייתו, 

 
והוא ית"ש כל יכול יודע  כי הבחירה אצלו
אחד, ואין שכל האנושי מבין  ואינו יודע בנושא

זה. והנה עיין מ"ש לעיל בשם החסיד בעל 
חובת הלבבות שאמר אלו היה יודע הש"י 
שהשגת ענין הזה טוב לנו להשיגו בודאי היה 
נותן כח בשכלינו להשיגו כי ידענו שהוא טוב 
ומטיב, אלא על כרחך שיודע הש"י אשר טוב 
הוא להעלים מבני אדם המושכל הזה רק 

הג בזה הענין על פי דרכי האמונה על פי להתנ
 תורה האלקית. 

 
ביאור הבני יששכר ע''ד הידיעה 

 והבחירה
 

להבין במעט קט, להבין  ואני אמרתי בעניי
איזה דבר מהו הטובה שעשה התמים דיעות 
שהעלים המושכל הזה מבני האדם רק להניח 
 הענין להאמין עפ"י יסודי התורה אשר הוא ית' 

 
כל יכול ונוכל לומר אצלו ית"ש ב' הפכיים 

 ביחד ידע ולא ידע, 
 

מה שנצטוינו עפ"י התורה והלכת  ונשכר בזה
הנה גם אנחנו מחוייבים ]דברים כח ט[, בדרכיו 

לעשות כזאת, והוא מה שנצטוינו מפי חז"ל 
 והוי דן את כל האדם לכף זכות, ]אבות פ"א מ"ו[

רוח הגם שהאדם הוא בן שכל, ואפילו בעל 
הקודש ויודע אשר שבע תועבות בלב הרשע 

 ונתאמת ענין הרשע אצלו בידיעה ברורה, 
 

ישים אל לבו, והלכת  הנה האדם המשכיל זאת
בדרכיו כתיב, מה הוא ית"ש ידע ולא ידע ביחד 
כביכול, גם אנחנו מחוייבים לעשות כזאת. הנה 
הדבר הזה )היינו העלמת הענין בשכל רק 
להאמין באמונת התורה כנ"ל( הוא טובה 
גדולה לקיום התורה ולקיום העולם, ידיד 
הקורא תלטוש עיני שכלך ותתבונן הענין הזה, 

ילאה הקולמוס להסביר הענין הזה עלי כי 
 , עכ''ל הבני יששכר.מכתב

 

 * * * * * * * 
 

 והוי דן את כל האדם לכף זכות
 

יהושע בן פרחיה   (אבות פרק א) איתא במשנה
ונתאי הארבלי קבלו מהם יהושע בן פרחיה 

והוי דן את כל אומר עשה לך רב וקנה לך חבר 
 ,האדם לכף זכות

 
אדם לדון את חבירו, שכאשר בא יש לפרש, 

אין לו לקחת עובדה אחת ומכך לדונו, אלא יש 
לקחת בחשבון את כל פעולותיו של האדם, 

 ובוודאי אז יימצא בו דברי זכות,
 

, מובנים דברי התנא שאומר והוי דן את ובכך
האדם, שהיל''ל והוי דן את האדם, ןלמה  כל

אלא לומר לך כי כאשר  "כל האדם"אמר את 
 ל האדם תמצא בו כף זכות,תדון את מכלו

 
כי אדם שיש לו ביקורת, ואינו עוד יש לפרש, 

יכול לדון אדם אחר לכף זכות, כזה אדם לא 
יוכל למצוא לא רב ולא חבר, ועל זה אמר 

, כלומר, כי עשה לך רב וקנה לך חבר התנא,
בכדי למצוא רב וחבר, יש לדון את האדם לכף 

 .זכות, כי אחרת לא ימצא לא רב ולא חבר
 

 * * * * * * * 
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ביאור, למה משמר שבת, וכהלכתו, 

 מוחלין לו על עבודה זרה
 

 "שבת"כל המשמר  (,שבת קיח ב) איתא בגמרא
כדור אנוש   עבודה זרהאפילו עובד  ,"כהלכתו"

 ע''כ,מוחלין לו, 
 

למה אמרו חז''ל כי שמירת שבת  יש להבין,
 כהלכתו מביא מחילה אפילו על עבודה זרה, 

 
 -שבת  הלכות (,חגיגה דף י עמוד א)  בגמרא איתא

 ע''כ,,בשערההתלוין  כהרריםהרי הם 
 

 ,לעתיד לבא (,אע'' ב''סוכה נ), איתא בגמרא
 ,מביאו הקדוש ברוך הוא ליצר הרע ושוחטו

נדמה  צדיקים  ,בפני הצדיקים ובפני הרשעים
כחוט נדמה להם  ורשעים ,כהר גבוהלהם 

צדיקים  ,הללו בוכין והללו בוכין ,השערה
 הר גבוהבוכין ואומרים היאך יכולנו לכבוש 

ורשעים בוכין ואומרים היאך לא יכולנו  ,כזה
 ,יצר הרע ,הזה חוט השערהלכבוש את 

 )קורי עכביש(, בוכיאשל  לחוטבתחילה דומה 
שנאמר  ,כעבותות העגלהולבסוף דומה 

י הוי מושכי העון בחבל)ישעיהו ה' י''ח( "
 ", ע''כ,וכעבות העגלה חטאה ,השוא

 
. נראה דומה לחוטד"ה  ,מהרש"אכתב ה

 ,דלצדיקים נדמה להר ,משום דאמרו ,לפרש
דלא הוו ב' הפכים  ,לומר ,ולרשעים לשער

  ,אלא ,בנושא א'
 

 החוט של בוכיאדמיון  ,לשערדומה  דמתחלה
שאינן רואין מה  ,לרשעיםהיינו )קורי עכביש(, 

  ,יהיה בסוף
 

היינו  ,דמיון לעבות העגלה ,ולבסוף דומה להר
ומרחיקין  ,שרואין מה יהיה בסופן ,לצדיקים

 ,המהרש''א, עכ''ד מתחלת העבירה
 

כך אומנתו  (שבת דף קה עמוד ב) איתא בגמרא
של יצר הרע, היום אומר לו עשה כך ולמחר 

עבודה אומר לו עשה כך. עד שאומר לו עבוד 
 ע''כ,, זרה

 
כל  (ודה זרה דף מה עמוד אעב) איתא בגמרא

וגבעה נשאה ועץ הר גבוה מקום שאתה מוצא 
 זרה.עבודת רענן, דע שיש שם 

 
 
 
 
 

 
מכל הני חמשה מאמרי חז''ל, כי דרכו מבואר, 

של יצר הרע לתעתע באדם בחוט השערה ועוד 
חוט השערה, עד שנעשה כהר, כאומרז''ל עשה 

 כך ועשה כך עד וכו' עבודה זרה, 
 

הוא ההר גבוה שנעשה מהשערה  ועבודה זרה
ועוד שערה ועוד שערה, והר גבוה הוא עבודה 

הר גבוה כל מקום שאתה מוצא  זרה כאומז''ל
 זרה. העבודוגבעה נשאה ועץ רענן, דע שיש שם 

 
, בשערההתלוים  הרריםהם הם  והלכות שבת

 הרריםשבת שהם  הלכותלפיכך השומר 
 עבודה, מוחלים לן על עוון בשערההתלויים 

שנעשה ממה שאמר לו יצר הרע עשה כך  זרה
ועשה כך עד וכו', שהוא חוט השערה ועוד חוט 

 וזהו עבודה זרה. השערה עד שאומר לו עבוד
אפילו עובד  ,"כהלכתו" "שבת"כל המשמר 

 מוחלין לו -כדור אנוש  עבודה זרה
 

 * * * * * * * 
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