
 פרפראות

 
 

 גאוותינו שאנו שנואים על 
 בנו תורה ומצוותשיש 

 עמוד ב
 ''פתש מסעי מפתח ענינים פרשת מטות    אמוד ע

 
 בעמוד 

גאוותינו שאנו שנואים על שיש בנו תורה 
 ומצוות

 
 געמוד 

למה בכה רבי עקיבא יותר מאחרים כשהגיע 
 לה' יסלח לה נזר הקודש
 

 דעמוד 
הק' שכתב כי השבטים ביאור בדברי האוה''ח 

פטורים וזכאים ממכירת יוסף גם בדיני 
 שמים

 
הקב''ה השיב למלאכים תשובה שונה 

 מתשובתו למשה רבינו 
 
 העמוד 

מה שכתב השל''ה הק' איך לנהוג בכסף ואיך 
 לעשות שידוך 

 
 ועמוד 

מבואר שלא להקדים הפורענות ע''ד אומרם 
 ז''ל בעוון נדרים וכו'

 
 א היה שוחק והיה בוכהמדתו של  רבי עקיב

 
 

 עמוד ז
ביאור בשתי פנים היתר נדרים פורחין באויר 

 בדרך צחות 
 

למה שינה משה רבינו מדברי ה' ביאור יקר 
 מהכלי יקר 

 
 
 
 

 חעמוד 
פני משה כפני חמה רמז למשה רבינו שעושה 

 מאהבה ושמח ביסורין
 

איך אמר הבאים למלחמה אחר שכבר באו 
 מהמלחמה ויצאו לקראתם

 
 עמוד ט
 ביאור הכתוב שא את ראש

 
כ"א יום מי"ז בתמוז עד ט' באב כנגד כ"א 

 ימי סליחה ושמחה
 

כל המתאבל על ירושלים זוכה ורואה 
 בשמחתה במדה כנגד מדה

 
 עמוד י

את מי יורה דעה את מי יבין שמועה גמולי 
 מחלב זהו רבי יהושע בן חנניה אשרי יולדתו

 
 עמוד יא

למחול לי בדרך ביאור הכתוב הפכת מספדי 
 צחות

 
בכתוב בארץ ערבה ושוחה רמז לכך שמשה 

 רבינו לא נכנס לארץ
 

  עמוד יב
הכתובים כי אם תכבסי בנתר והרב כבסני 

 מכוון  לדרך התשובה של רבי סעדיה גאון
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 גאוותינו שאנו שנואים על שיש 

 בנו תורה ומצוות
 

 בשביל   תורה ומצות   שונאין  אותנובמדרש רבה 
 

אל משה  ה'וידבר " ('א ב'')במדבר ל כתיב
מאת  בני ישראלנקם נקמת , לאמר

 , "המדינים
 
וידבר משה אל העם " (ג'א '')במדבר ל  כתיבו

החלצו מאתכם אנשים לצבא ויהיו על  ,לאמר
 ", במדין ה'נקמת מדין לתת 

 
 הקב''הלמה שינה משה רבינו ממה שאמר   מדרשב
 

כ''ב  ת מטות,פרש ,)רבה במדבר איתא במדרש,
 נקמת בני ישראל,הקב"ה אמר  ,פסקה ב'(

 במדין,  נקמת ה'ומשה אמר 
 

( מהנק)אינו אלא דיקו  אמר הקב"ה להם,
, כלומרשגרמו לי להזיק אתכם,  שלכם

של  המטרהיתם בני ישראל היאתם ש
 שאזיק אתכם,המדינים 

 
כופרי     אם  היינואמר משה, רבון העולמים, 

ואינן       אין  אותנו,שונ  לא  היומצות,  
בשביל   תורה ומצות    אלא   רודפין  אחרינו

"נקמת הלכך הנקמה שלך, לתת  שנתת לנו,
  עכ"ל המדרש, ,ה' במדין"

 
 האמצעירבון העולמים אתה  טענת מש''ר

תורה ומצוות שנתת לנו א''כ  משוםלשנאתם 
  ,נקמת ה'זו 

 
 צריך לבהר על מה ולמה שונאים אותנו

 
כל כך גדולה המנין לקוחה השנאה , יש להבין

שאנו עדים לה, אל שומרי תורה ומצוות, וכל 
הזהיר ביותר שנוי ביותר, והשנאה נראית 

ומשם מחלחלת  "הנאורים בעם"ביותר אצל 
 ויורדת אל אנשי הרחוב הפשוטים,

 
, משום שהוזי ובוני המדינה אין זאת אלא

מטרתם  היתה לנטרל את עם ישראל מתורה 
ולהיות ככל הגויים בית ישראל, ומצוות 

 כיהמדינה, כהוכיחם באמירתם עם קום  
כאלה יהודים שומרי תורה ומצוות בעוד 
שלושים שנה יהיו רק במוזיאונים, 

שאי אפשר  ,ובהתנהגותם בילדי טהירן ועוד
כי לפורטם כי רבים המה, וכך הם הצהירו, 

די להיות יהודי עם מדינה ושפה ואין צורך 
  ביותר מזה,

 
אבל כשבאו היהודים הממשיכים במסורת 

הם הבינו שהם נכשלו התורה והמצוות, 
הוא השומר  והיהודי האמיתיבמשימתם, 

 תורה ומצוות כמו שהם ראו אצל אבותיהם, 
 

הם כבר לא יכולים לייצג את היהודי  ,ואם כך
ועל כך האמיתי, אלא להיות יהודי סוג ב' ג', 

עולם שנאתם אלינו משום שהם יודעים של
 לא יהיה היהודי האמיתי ללא תורה ומצוות, 

 
כשהם רואים ששומרי תורה  ויותר מזה,

ומצוות מתרבים כ''י, וגם הרבה מעריכי 
וגם לקחו להם את תורה ומצוות מתרבים, 

שהקימו למטרתם, ניתן השליטה במדינה 
להבין את השנאה הזאת לשומרי תורה 
ומצוות, ויש להבין שרק אנשים חושבים הם 
אלה שמחדירים את השנאה, ומהם באה 

  ההסתה אל הרחוב,
 

, שאנו שנואים על שאנו על כך גאוותינו
ויש לומר לשונאים  שומרים תורה ומצוות,

אותנו, לא יעזור לכם, תמיד יהיו שומרי 
התורה היהודים האמתיים, ודרך אחת יש 

 ,טרף אלינוצכם להל
 

שונאין  " דברי המדרש רבה ובכך מבואר
בשביל   תורה     ורודפין  אחרינו  אותנו,

 ,"ומצות שנתת לנו
 

  ראב''ע וחכמיםבמחלוקת משה רבינו וקב''ה נחלקו 
  

באמצע ד"ה  ,ג''גבורות ה' פרק נ) ,כתב המהר''ל
 ,באיזה סברא חולקים (עד שדרשה בן זומא

שאין מזכירין יציאת שאומרים  ,חכמים
שאומר  ,ור' אלעזר בן עזריה, מצרים בלילות

)ברכות  זכירים יציאת מצרים גם בלילות.שמ
   י''ב ע''ב(

 
 , ביוםגאולת מצרים היתה  וזהו תוכן דבריו,

של כל  המטרהוודאי שהגאולה היתה 
 , הניסים

 
אך זה היה  ,נס מכת בכורות היה בלילה

 להגיע לגאולה,  אמצעי
 

שאין להזכיר יציאת  ,ולכן סוברים חכמים
ה זה היה מצרים בלילות כי הנס שהיה בליל

ואין להזכיר רק לגאולה,   רק האמצעי
 שהיה ביום,, המטרה

 
 להזכיר גם  כי יש חשיבות ,וראב"ע סובר

 ,גם בלילה יצי''מ ולכן יש להזכיר , אמצעיה
 ע''כ דברי המהר''ל, עיי''ש,
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, במה היה לפי''ז יש לבאר את דברי המדרש

דין ודברים בין משה רבינו להקב'ה, הקב''ה 
שבנ''י  ,בני ישראלנקם נקמת אמר למשה, 

של המדינים, כמ''ש במדרש,  המטרההיו 
 , אתכםשגרמו לי להזיק, 

 
אמנם כן, בנ''י  ואמר משה רבינו להקב''ה,

היו המטרה של המדינים להרגנו,  אבל 
 האמצעיהתורה והמצוות שציויתנו,  הם היו 

 לכך כמ''ש,  
 

,  ראב''עמשה רבינו סבר כשיטת   לפי זה
נקמת לתת ,  לכן אמר האמצעיכיר שיש להז

, שקיום התורה והמצוות שנתת לנו, במדין ה'
, כחכמים, והקב''ה סבר האמצעיזה היה 

 שהעיקר היא המטרה,
 

כי גם אם סברו בשמים   יש להוסיף,
כחכמים שיש להזכיר רק המטרה, משה 
רבינו סבר כראב''ע, שכך נפסקה ההלכה, 

 ותורה לא בשמים היא.
 

* * * * * * * 
 

מאחרים רבי עקיבא יותר למה בכה 
 כשהגיע לה' יסלח לה נזר הקודש

 
 (בע'' א''קידושין  פ )נזיר כ''ג ע''ב איתא בגמרא

אישה הפרם וה' יסלח , "(' י''ג)במדבר ל כתיב
 ,באשה שנדרה בנזיר ,במה הכתוב מדבר ",לה

והיא לא ידעה שהפר  ,ושמע בעלה והפר לה
 ,למתים טמאהומ ,והיתה שותה יין ,לה בעלה

 סליחה, שהיא צריכה כפרה ו
 

כי הוה מטי להאי פסוקא הוה  רבי עקיבא
ומה מי שנתכוין לאכול בשר חזיר  ,אמר ,בכי

אמרה תורה צריכה  ,ועלה בידו בשר טלה
 ,מי שנתכוין לאכול בשר חזיר ,וסליחה  כפרה

, ועלה בידו בשר חזיר על אחת כמה וכמה
 ע''כ,

 
 קושיית בעל נזר הקודש

 
)מובא בענף יוסף, עין  "נזר הקודש"ספר ב תבכ

, למה בכה רבי קשה יעקב  קידושין אות נ''ט(,
 עקיבא יותר מכל חבריו התנאים, 

 
  מי הוא בעהמ''ח ספר נזר הקודש

מערכת  ,חלק גדולים) ,ספר שם הגדוליםכתב ב
יחיאל מיכל ( מוהר''ר , ערךד''אות קצ 'י

 ,"נזר הקדש"חיבר ספר  מגלוגא,

 
ונדפס שנת  ,גדול על בראשית רבה חבור

 )בספר מליצי אש, ערך, כ''ה שבט, כתב(, תע"ח.
 נפטר בוויען כ''ה שבט ה' ת''צ,

 
 תירוץ הפלא ופלא בספר נזר הקודש

 
 וכ''כ, ויתכן לתרץ עפ''י שכתוב בזוהר,

שבעשרה הרוגי מלכות, נתגלגלו עשרת 
 השבטים, שנתחייבו במכירת יוסף, 

 
בספרו  לא האר''י הק',וגילה לנו אור מופ

הגלגולים, על כל אחד מן הקדושים שנהרגו, 
גלגול של מי הוא מן שבטי קה, וביאר כך, 
שרבי עקיבא נתגלגל בו נשמת שמעון בן 

  יעקב,
 

שהיה נתפס להריגת  וכאשר ידוע מן שמעון,
 יוסף, ולא נח עד שדחפו בעצמו אל הבור, 

 
פרשת וישב  )בראשית רבה כדאיתא במדרש,

 ד(''ז כ''בראשית  ל)כתיב,  פסקה ט''ז( ד''שה פפר
ויקחהו וישלכו אתו הברה והבור רק אין בו "

ויקחהו  ,לא נאמר )לשון רבים( ויקחוהו", מים
  )עכ''ל המדרש(,, שמעון ,מי היה זה ,כתיב

 
חבלי יסורי מיתה  לכך סבל רבי עקיבא,

במאוד מאוד יותר על כולם,  וסרקו בשרו 
  במסרקות של ברזל,

  
שגם אם חשבו  וכאשר לא נעלם מאתנו,

השבטים רעה על יוסף אחיהם, אמנם, 
הנמשך מזה, כמה טובות להם ולישראל, 
כאשר זן ופרנס להחיות עם רב מהם, וזה 

"אתם חשבתם  )בראשית נ' י''ט(שאמר יוסף, 
 עלי רעה אלקים חשבה לטובה", 

 
שידעו הראשונים גדולי התנאים  ובלתי ספק

נשמתו, כאשר ידעו גדולי בעלי  כל אחד שורש
ור''ע אף שידע הח''ן בימי האר''י הקדוש, 

היה  שורש נשמתו שהיה מגלגול שמעון,
מתייאש מן הפורענות, באשר אלקים חשבה 

 אמנם כאשר הגיע למקרא הזה,לטובה, 
כי בעלה    "אישה הפרם", אף שלא נתקלקלה

הפרה, ומחשבה רעה אין הקב''ה מצרף 
ון ששתתה יין הוה כמעשה, למעשה, מ''מ כי

לכן ולכן צריכה כפרה על מחשבה לא טובה, 
 נשמתו משמעון,שיפגיענו בשלום היה בוכה, 

על מחשבת שמעון, אף שבהמעשה הצמיח 
 עכ''ל נזר הקדש.טובה כנ''ל, 

 

* * * * * * * 
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הק' שכתב כי  וה''חהא יור בדבראבי

השבטים פטורים וזכאים ממכירת 
 םיוסף גם בדיני שמי

 
ויאמר אלהם יוסף אל " ט(''י 'בראשית  נ) ,כתיב

למען עשה כיום  ,ים חשבה לטבהקאל ,תיראו
 ,"רב הזה להחית עם

 
ואתם " ('כ 'בראשית  נ) הק' אור החייםכתב ה

 וז''ל, ."ים חשבה לטובהקחשבתם וגו' אל
למתכוון להשקות חבירו כוס  ,והרי זה דומה

 ,וםשאינו מתחייב כל ,מות והשקהו כוס יין
 ם,והרי הם פטורים וזכאים גם בדיני שמי

 
שאחי יוסף אינם חייבים לא  מבואר בדבריו,

 בדיני אדם ולא בדיני שמים במעשה המכירה,
 

והרי הם  שכתב  'הק ח"ר כוונת האוהאיש לב
 זכאים גם בדיני שמים

 
איזה דרך ישכון אור, בדברי  צריך לדעת,

 האור החיים הק', 
 

שאינו צריך  ב כלום,אם כונתו שאינו מתחיי
קידושין  ) כפרה וסליחה, יקשה מדברי הגמרא

אישה הפרם וה' יסלח " ,, נזיר כ''ג ע''ב(בע'' א''פ
 ,באשה שנדרה בנזיר ,במה הכתוב מדבר ",לה

והיא לא ידעה שהפר  ,ושמע בעלה והפר לה
 ,למתים ומטמאה ,והיתה שותה יין ,לה בעלה

אתם וכאן כתיב סליחה, שהיא צריכה כפרה ו
 ,וכמו שביאר בנזר הקודשחשבתם עלי רעה, 

 
שכפרה וסליחה  הק' של האוה''ח ואם כונתו

צריכים הם, רק עונש אינם צריכים לקבל, 
יקשה מדברי הזוהר הק' שכתב שבעשרה 
הרוגי מלכות, נתגלגלו עשרת השבטים, 
שנתחייבו במכירת יוסף, א''כ איך כתב האור 

בדיני  והרי הם פטורים וזכאים גם החיים,
 ם,שמי

 
דברי האוה''ח הק' שבא לומר את ב אפשר לבאר 

 כונת יוסף הצדיק
 

מכיוון והיו אלו דבריו של יוסף  יש לומר,
ויאמר אלהם " )בראשית נ' י''ט( הצדיק, כמ''ש

ואתם , ים אניקאל תיראו כי התחת אליוסף 
בא ", ים חשבה לטבהקחשבתם עלי רעה אל

סף לבאר את דברי יו האור החיים הק'
  הצדיק,

 
, "התחת אלוקים יוסף הצדיקכך אמר ש

 אני", כלומר, גם אם איני יודע מהו רצונו של 

 
 הקב''ה, לכפר על המכירה, עכ''ז דעתי לבקש  

גם בדיני  פטורים וזכאיםהשבטים שיהיו 
ם, אבל הקב''ה דעת אחרת היתה עמו, שמי

 להענישם.
 

* * * * * * * 
 

הקב''ה השיב למלאכים תשובה 
 נה מתשובתו למשה רבינו שו

 
בשעה שהוציאו  ,'(ב א''ברכות  ס) איתא בגמרא

 ,את רבי עקיבא להריגה זמן קריאת שמע היה
 ,והיו סורקים את בשרו במסרקות של ברזל

אמרו לו  ,והיה מקבל עליו עול מלכות שמים
  ,תלמידיו רבינו עד כאן

 
כל ימי הייתי מצטער על פסוק זה  ,אמר להם

אמרתי  ,פילו נוטל את נשמתךא "בכל נפשך"
מתי יבא לידי ואקיימנו ועכשיו שבא לידי לא 

היה מאריך באחד עד שיצתה  ,אקיימנו
יצתה בת קול ואמרה אשריך  ,נשמתו באחד

  ,רבי עקיבא שיצאה נשמתך באחד
 

 תשובת הקב''ה למלאכי השרת חלקם בחיים
 

 ,לפני הקדוש ברוך הואאמרו מלאכי השרת 
ממתים " )תהלים י''ז י''ד(,  זו תורה וזו שכרה

מידך היה לו למות,  ,רש"י)פירש  ",ידך ה' ממתים
חלקם " ,אמר להם .(ולא מידי בשר ודם

)שכרם בחיים  בעולם הנצחי מהרש''א(  ",בחיים
אשריך רבי עקיבא  ,יצתה בת קול ואמרה

 ע''כ,שאתה מזומן לחיי העולם הבא. 
 

תשובת הקב''ה למשה רבינו שתוק כך עלה 
 חשבה לפניבמ

 
אמר רב יהודה )מנחות כ"ט ע"ב(  איתא בגמרא

בשעה שעלה משה למרום מצאו  ,אמר רב
 ,להקב"ה שיושב וקושר כתרים לאותיות

אמר לו  ,רבש"ע מי מעכב על ידך ,אמר לפניו
אדם אחד יש שעתיד להיות בסוף כמה 

ועקיבא בן יוסף שמו שעתיד לדרוש  ,דורות
, וכו' ל הלכותעל כל קוץ וקוץ תילין תילין ש

  וכו',
 

רבונו של עולם יש לך אדם כזה  אמר לפניו
שתוק כך אמר לו  ל ידי,ואתה נותן תורה ע

רבונו של  ,אמר לפניו ,עלה במחשבה לפני
אמר לו  ,עולם הראיתני תורתו הראני שכרו

ראה ששוקלין  ,חזר לאחוריו ,ךיחזור לאחור
 זו תורה רבש"ע  ,אמר לפניו ,בשרו במקולין
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שתוק כך עלה במחשבה  ,א"ל ,ו שכרהוז

  .לפני
 

למה שינה הקב''ה תשובתו באותה  יש להבין,
שאלה ששאלו גם מלאכי השרת וגם משה 

  זו תורה וזו שכרה,רבינו על רבי עקיבא, 
 

 "חלקם בחיים"אמר הקב''ה  למלאכי השרת
"שתוק כך עלה אמר הקב''ה  ולמשה רבינו

 במחשבה לפני"
 

 כך עלה במחשבה לפני""שתוק ביאור אומרו 
 

תנא משמיה  )ברכות  ס' ע''ב( איתא בגמרא
כל דרבי עקיבא לעולם יהא אדם רגיל לומר 

  דעביד רחמנא לטב עביד, 
 

 מידת השתיקה והיתה מדתו של רבי עקיבא,
שהיה מקבל כל דבר באהבה, עד שאמר 

כל ימי הייתי מצטער על  )ברכות ס''''א ע''ב(
נפשך נוטל את כש גם  "בכל נפשך"פסוק זה 

יש לקבל באהבה ובשתיקה, והיה מקבל ע''ע 
מסירות נפש הגדול ביותר לקב''ה לקבל 

וכך עלה ונתעלה  באהבת ושתיקה,יסורים 
עד שאמר הקב''ה, כי הוא  לפניו יתברך,

מסירות נפש עד לדעת  ללמדהגבר הוקם עול 
 היכן מגעת, 

 
שתוק, כך  ,למשה רבינו וזהו שאמר הקב''ה

כלומר, במידת השתיקה שבה לפני, עלה במח
 שבו, בכך עלה ונתעלה במחשבתו לפני,

 
לפי''ז מבואר למה לא ענה הקב''ה למלאכי השרת 

 כמו שענה למש''ר שתוק כך עלה במחשבה לפני
 

הקב''ה גילה למשה רבינו   לפי מה שביארנו,
 את מידת מסירות הנפש של רבי עקיבא, 

 
שים אינם בני בחירה, ועו המלאכיםאבל 

וכבר אמר להם משה  שליחותם ללא בחירה,
ואין  )שבת פ''ט(,רבינו, כלום יצר הרע יש בכם 

 בהם ענין מסירות נפש, 
 

לא ענה אותם הקב''ה מענין מסירות  לפיכך
הנפש של רבי עקיבא, אלא אמר להם שבכך 

 הכין ר''ע את עצמו לחיי העוה''ב.

 
* * * * * * * 

 
 
 

 
נהוג איך למה שכתב השל''ה הק' 

 איך לעשות שידוך בכסף ו
 

אות ד'  ,שער האותיות) השל"ה הקדוש כתב 
  (ט''דרך ארץ כ

 
כבר הזהירו רבותינו ז"ל  בענין הוצאת בניו,
שאל ישנה אדם בן  ב(ע'')י, בפרק קמא דשבת 

בין הבנים. וראוי לאדם ליתן לבניו כפי 
יכולתו ממון רב, כדי לעשות שידוך חשוב 

מידי חכמים ומשפחה והגון ולהזדווג לתל
גדולה ומיוחסת, והעיקר הקרן בעצמו שיהיה 
 הקרן קיים בכל מעלות המדות ובכל חמודות. 

 
כשיש להם עושר,  אבל ראיתי מקצת אבות

בבואם לימים, נותנים לבניהם לכל אחד סך 
גדול אחר שהם נשואים, ומחזיקים לעצמם 
כפי שיעורא שמשערים שיהיה להם די כל ימי 

והוא שטות אשר  שטות גדול, זהוחייהם. 
יכול לבא לידי עבירה גדולה, כי מי יודע מה 

ואוי יולד יום, אולי יתהפך הגלגל על האב, 
כי הוא דבר שנגד  לאב שיבא על שלחן בניו,

הטבע, והבנים מחזיקים את אביהם והוא 
עליהם כעול הכבד, אף שהוא העשירם, כבר 
נשכח מהם כל השובע, ומכח זה באים הבנים 

 לידי עון גדול. 
 

כל חכם וכל הרואה את הנולד לא יעשה  על כן
כזה, רק לענין ליתן נדוניא לעשות שידוך 
חשוב וכשר יעשה, מפני שזה הוא תכלית 
גדול, אבל לחלק ולתת מתנות גדולות אחר 

כי אין רע כך לא יעשה כלל כל ימי חייו, 
בעולם כרעה הזו שאב או אם יסמכו על 

 כמות.  שלחן בניהם רע ומר
 

כשבא יעקב  שמעתי אומרים דרך הלצה,
למצרים הוא וביתו לסמוך על שלחן בנו 

 ,הצדיק שהיה מכלכל את כולם, אמר
 ,"אמותה הפעם אחרי ראותי את פניך"

שהוכרחתי  ,הוא בעיני קשה כמות ,כלומר
 לבוא לראותך. 

 
אב אחד מפרנס עשרה  אמרו במשל הדיוט,

לא  בניו באהבה וברצון, ועשרה בנים
מפרנסים באהבה וברצון אב אחד שלהם. על 
כן שום אב חכם לא יגרום בעצמו לבא לידי 
מדה זו ברעות נפשיה, אם לא אם מה' היתה 

 עכ''ל ,זאת אז די לצרה בשעתה הרחמן יציל
 השל''ה הק'.

* * * * * * * 
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ע''ד  הפורענותמבואר שלא להקדים 

 וכו' בעוון נדריםאומרם ז''ל 
 

 , ('ג 'ל)במדבר  כתיב
 
  ה'כי ידר נדר ל איש"
  "בנעריהבבית אביה  ,כי תדר נדר ואשה"
   ,ארוסהוגו', זו  "ואם היו תהיה לאיש"
 וגו',   "אלמנה וגרושהונדר "
 , נשואה, הרי זו "ואם בית אישה נדרה"
 

 דיוק בסדר הכתוב בתורה
 

בסדר הדברים שאמרה תורה  ,יש לדייק
, אישה בעשיית נדרים, הראשון אמרה תור

, ולאחמ''כ ארוסה, ואח''כ נערהואח''כ 
, ורק באחרונה אלמנה וגרושהאמרה תורה 

 , הנשואהאמרה תורה את דין 
 
 

נערה, ארוסה,  היה צריך להיות הסדר,
נשואה, אלמנה וגרושה,  ולמה נקטה תורה 

 דין הנשואה באחרונה, 
 

 שלא להקדים פורענות
 

 ב''ל שבת) דאיתא גמראעפ''י מה  יש לומר,
תניא רבי נתן אומר בעון נדרים מתה  ,(בע''

פורענות הבאה דם, והוי ליה של א אשתו
 בעוון  נדרים, 

 
אקדומי פורענות  (א' ע''ה מגילה) איתא בגמרא

תורה הקדימה אמרה לא , לכן לא מקדמי
 , לרמז למה שאמרו חז''ל,לענין נדרים נשואה

 . אקדומי פורענות לא מקדמי
 

* * * * * * * 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 רבי עקיבא  מדתו של 
 בוכהוהיה שוחק היה 

 
אמר רבה  (א ע'' א''סנהדרין דף ק) איתא בגמרא

בן הורקנוס, כשחלה רבי אליעזר  ,בר בר חנה
חמה עזה  ,אמר להן ,נכנסו תלמידיו לבקרו

ורבי עקיבא התחילו הן בוכין  ,יש בעולם
אמר  ,למה אתה משחק ,אמרו לו ,משחק

 ,אמרו לו ,םוכי מפני מה אתם בוכי ,להן
אמר  ,אפשר ספר תורה שרוי בצער ולא נבכה

כל זמן שאני רואה רבי  ,לכך אני משחק ,להן
ואין  ,ואין פשתנו לוקה ,שאין יינו מחמיץ

  ,אמרתי ,ואין דובשנו מדביש ,שמנו מבאיש

 
ועכשיו  ,שמא חס ושלום קיבל רבי עולמו

  ,אני שמח ,שאני רואה רבי בצער
 

וכבר היה ר"ג  ע''א( ד''כ מכות) ,בגמרא איתא
ורבי אלעזר בן עזריה ורבי יהושע ורבי עקיבא 

 ,ושמעו קול המונה של רומי ,מהלכין בדרך
 ,אמרו לו ,ורבי עקיבא משחקוהתחילו בוכין 

ואתם מפני  ,אמר להם ,מפני מה אתה משחק
הללו כושיים  ,אמרו לו ,מה אתם בוכים

שמשתחוים לעצבים ומקטרים לעבודת 
ואנו בית הדום  ,בין בטח והשקטיוש ,כוכבים

 ,אמר להן ,באש ולא נבכה רגלי אלהינו שרוף
ומה לעוברי רצונו כך לעושי  ,לכך אני מצחק

 ,רצונו על אחת כמה וכמה
 

שוב פעם אחת  ע''א(, ד''כ מכות) איתא בגמרא,
כיון שהגיעו להר  ,היו עולין לירושלים

כיון שהגיעו להר  ,הצופים קרעו בגדיהם
  ,שועל שיצא מבית קדשי הקדשים ראו ,הבית

 
אמרו  ,מצחק ורבי עקיבא ,התחילו הן בוכין

מפני מה  ,אמר להם ,מפני מה אתה מצחק ,לו
והזר  ,מקום שכתוב בו ,אמרו לו ,אתם בוכים
ולא  ,ועכשיו שועלים הלכו בו ,הקרב יומת

 ,דכתיב ,לכך אני מצחק ,אמר להן ,נבכה
נים את ואעידה לי עדים נאמ )ישעיהו ח' ב'(

עד  ,וגו' אוריה הכהן ואת זכריה בן יברכיהו
הייתי  ,שלא נתקיימה נבואתו של אוריה

 ,שלא תתקיים נבואתו של זכריה ,מתיירא
בידוע  ,עכשיו שנתקיימה נבואתו של אוריה

  ,שנבואתו של זכריה מתקיימת
 

 ,,(בע'' א''קידושין  פ )נזיר כ''ג ע''ב איתא בגמרא
אישה הפרם וה' יסלח ", (' י''ג)במדבר ל כתיב

 ,באשה שנדרה בנזיר ,במה הכתוב מדבר ",לה
והיא לא ידעה שהפר  ,ושמע בעלה והפר לה

 ,למתים ומטמאה ,והיתה שותה יין ,לה בעלה
 סליחה, שהיא צריכה כפרה ו

 
כי הוה מטי להאי פסוקא הוה  רבי עקיבא

ומה מי שנתכוין לאכול בשר חזיר  ,אמר ,בכי
אמרה תורה צריכה  ,ועלה בידו בשר טלה

 ,מי שנתכוין לאכול בשר חזיר ,וסליחה  כפרה
, ועלה בידו בשר חזיר על אחת כמה וכמה

 ע''כ,
  

שבכל מקום שהיו המה בוכים  יש להקשות,
מצחק, וכאן בהתרת נדרים רבי עקיבא היה 

 היה הוא בוכה, 
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ביאור הענין שרבי עקיבא היה תמיד מביט על 

 שיוהפועל היוצא ולא על העכ
 

של רבי עקיבא  מדתו צריך לומר, כי  וכך
לבחון את הפועל היוצא היה, בכל מעשה, 

ולכן, כאשר ראה את  בעתיד, מאותו מעשה,
רבו ביסורין, אמר, כי אין זה אלא שלא קיבל 

שהיה  רבי עולמו בעולם הזה, ולכן היה שמח,
כאשר ראה את כן ו צופה את העתיד לבוא,

צונו על אחת כמה לעושי רעוברי רצונו, אמר 
שנתקיימה נבואתו של  , וכאשר ראהוכמה

שנבואתו של זכריה , אמר בידוע אוריה
 , מתקיימת

 
מי שנתכוון לעלות בידו את,  כאשר ראה,ו

 ,יהיהפועל היוצא ה, חשש כי בשר חזיר
, ולכן כאן היה ר''ל יעלה בידו בשר חזירש

 בוכה,
 

ר"ע ראה אשת , (א''עבודה זרה כ ע)  וכן מצינו
  שחק ובכה,טורנוסרופוס, 

 דעתידה דמגיירא ונסיב לה,  - שחק
 ,דהאי שופרא בלי עפרא - בכה

 
, שרבי עקיבא היה תמיד מביט על מבואר

להבא, כלומר הפועל היוצא בסופו של דבר, 
ולכן כשראה דמינסיביה ליה, שחק, וכשהביט 
יותר רחוק ראה דהאי שופרא בלי בארעא 

 ולכן בכה.

* * * * * * * 
 

היתר נדרים שתי פנים בביאור 
 בדרך צחות פורחין באויר 

 
היתר נדרים   י' ע''א( )חגיגה איתא בגמרא
 מוכו, ואין להם על מה שיס ,פורחין באויר

התרת נדרים שאמרו חכמים,  ,רש"יוב
מעט רמז יש  ,שהחכם מתיר את הנדר

במקרא, ואין על מה לסמוך, אלא שכן מסור 
  ע''כ,, שבעל פהלחכמים בתורה 

 
חייא בר רב ,  (בע'' ו''ע  )נדרים איתא בגמרא

 )זרק חיצים ובדק את הנדר(, שדי גירא ובדיק
 

 ביאור פורחין באויר ע''ד הר''ן
 

בעוד שהיה מתעסק לירות  ,ר"ןפירש ה
היה בודק אדם הבא לפניו להתיר נדרו  ,חצים

דקסבר פותחין  ,ומתירו ,שואלו אם מתחרט
הכי לא היה צריך עיון ומשום  ,בחרטה

  ,למצוא פתח
 

 
 היתר נדרים פורחין באויר, ,לפי''ז יש לבאר

 כלומר, שבשעה שמתיר הנדר אפשר לו 
 

, משום שאינו צריך באוירחיצים  להפריח
 ,לעיין בדבר

 
 רש''יביאור פורחין באויר ע''ד 

 
עיין שם ) '(ו ב''נדרים ע)  רש"יבפירוש המכונה 

חייא בר רב הוה שדי  תבכהגדולים ערך רש''י(, 
שהיה עוסק במלאכתו  בעוד ,גירא ובדיק

 שהיה יורה החץ מתוך כך בדיק ליה לנדר.
 

יש להבין שמתוך מלאכת יריית החץ לפירושו 
 היה בודק הנדר,

 
כי יריית חיצים שתיים הן,  וכך יש לבאר,

' איכה ג), יריית חץ אל מטרה, כמ''ש האחד
 ,לחץכמטרא דרך קשתו ויציבני  ב(''י
 

ה, יריית חצים באויר ללא שום מטרוגם יש, 
כי ע''י מלאכת יריית  ,לפי''ז אפשר לפרש

 מטרההחצים שאל את הנודר, אם היתה לו 
 בנודרו את נדרו, וא''כ יש כאן כוונה שקשה 

 
להתחרט עליה, אך אם עשה את נדרו כיורה 

 ללא שום מטרה, כמשחק בעלמא חץ באויר
כך יהיה פירוש, , ואז יכול להתחרט בקלות

כלומר יותר קל להתיר הנדר,  היתר נדרים,
כאשר הנדר הוא כחץ הפורח באויר ללא שום 

בר רב ע''י יריית  יאבדק חישמטרה, וזה 
 פורחין באויר.אם הם לדעת חיצים, 

 

* * * * * * * 
 

 דברי ה'מלמה שינה משה רבינו 
 ביאור יקר מהכלי יקר 

 
נקום "( ק ב במדבר פרק לא פסו) כלי יקרכתב ה

. ומשה "מאת המדינים נקמת בני ישראל
  נקמת ה' במדין.שינה ואמר לתת 

 
שפירש רש"י אף על פי ששמע  שה,קד ועו

עשה בשמחה ולא משה שמיתתו תלויה בדבר 
מנא ליה לרש"י לומר כן שמא היה אחר, 

וכי בעבור זה לא היה לו  ,נעצב על מיתתו
בלא להקים דבר ה' ומי כמוהו מקים דבר ה' 

 איחור, 
 

שהמדינים שתים רעות עשו.  ,וביאור הדבר
כי החטיאו את ישראל בע"ז  אחת לשמים,

 . ועוד
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כי הפילו בעצתם כ"ד אלף  ואחת לישראל,

נקום נקמת "מישראל. ואמר הקב"ה למשה 
כי  ,כי מה שעשו לי שרי ומחול ",בני ישראל

 ברך,יעשה לו יתימה  ,אם רבו פשעי האדם
מה שעשו לישראל כי רבה על  ועיקר הנקמה

 ,רעתם
 

אחר תאסף "שאמר לו ה'  ,וכאשר שמע משה
, וכבר ידע משה רוב חיבת ישראל "אל עמך

אמר בלבו אם אומר אל  ,אל מנהיגיהם
ישראל דברים כהווייתם כאשר נאמרו לי מפי 
הגבורה, מאחר שידעו ישראל שמיתתי תלויה 

  ,בנקמה זו
 

ה על כשם שמחל הקב" ,א"כ יאמר נא ישראל
 חלקו כך אנחנו נמחל להם על מה שעשו לנו 

 
כי בידינו  ,ולא נבקש נקמה כל כך מהרה

 ,לאחר זמן הנקמה עד שתחפץ מאתנו
 

לעשות דבר ה' בלא  ומשה לפי שהיה שמח
 "לתת נקמת ה' במדין"שינה ואמר  ,איחור

ויחשבו ישראל מאחר שהקב"ה מבקש 
הנקמה בעבור כבודו, אם כן חלק גבוה מי 

לאחרו ובזה יהיו מוכרחים לעשותה  יתיר
כי  ,לאלתר, ועל הכרח זה נאמר וימסרו

לתת נקמת ה' "מאחר שאמר להם משה 
ע"כ היו מוכרחים לעשות בלא איחור  "במדין

 ,ומכאן ראיה ברורה שעשה בשמחה ולא אחר
אילו  ,שהרי היה בידו להמשיך זמן הנקמה
עכ''ל , היה אומר להם דברי הש"י כהווייתן

 קר.הכלי י

* * * * * * * 
 

 למשה רבינופני משה כפני חמה רמז 
 יסוריןושמח בשעושה מאהבה 

 
נקם נקמת בני ישראל  ,('א ב''במדבר ל), כתיב

  ,רש"יוב מאת המדינים אחר תאסף אל עמיך
 
 

עשה  ,שמיתתו תלויה בדבראף ע"פ ששמע 
 ע''כ,  ,בשמחה

 
עושין  ,תנו רבנן ,(בע''' ח''פ שבת) איתא בגמרא

 הבה ושמחין ביסורין עליהן הכתוב אומרמא
ואוהביו כצאת השמש " ' ל''א(שופטים  ה)

 , "בגבורתו
 

פני משה  (אע'' ה''ע )בבא בתרא איתא בגמרא,
  ,חמה כפני

 
יוצא , משה רבינו היה לפרש יש וכך 

ששמע  ,היסוריןעל אף  ,בשמחהלמלחמה 
 , שמיתתו תלויה בדבר

 
הבה מאעושין כי ה ,הכתוב מרמזולזאת 

 ,זה משהכצאת השמש הוא  ,ושמחין ביסורין
פני משה  , ,כלומר בגבורת המלחמה בגבורתו

 כפני חמה.
 

* * * * * * * 
 

איך אמר הבאים למלחמה אחר 
 שכבר באו מהמלחמה ויצאו לקראתם

 
ויצאו משה ואלעזר "  ד(''א י'')במדבר ל,  כתיב

הכהן וכל נשיאי ישראל לקראתם אל מחוץ 
  ,"באים מצבא המלחמהה. וגו' למחנה

 
ויאמר אלעזר הכהן "   (כ''אא '')במדבר ל,  כתיב

  ,"למלחמהאל אנשי הצבא הבאים 
 

 ויאמרו אל משה"   (מ''טא '')במדבר ל  כתיב
  ה'ונקרב את קרבן , ולא נפקד ממנו איש ,וגו'

 
  תרתי יםבדברי הכתוב יש להקשות

 
משמע שהם  ,הבאים למלחמה שאלה א.

כבר  באיםוהרי הם היו  עדיין במלחמה,
 ,וכבר יצאו לקראתם מהמלחמה

 
למה לא אמרו  ונקרב את קרבן ה' , שאלה ב'

מיד בשובם, רק לאחר שאמר להם אלעזר 
 הכהן, פרשת חלוקת המלקוח,

 
 השניה השאלהראשונה מתורצת ע''י  שאלה

 
במדבר )  כתיב, (אע'' ד''ס שבת) איתא בגמרא

 קרב את קרבןונ לא נפקד ממנו איש," ('א נ''ל
אמר  ,אמר רב נחמן אמר רבה בר אבוה ,"ה'

 שמא חזרתם לקלקולכם  ,להן משה לישראל
 

, לא נפקד ממנו איש ,אמרו לו ,הראשון
 ,אמר להן וברש''י, לא נחסר מדת יהודית, 

אם מידי עבירה  ,אמרו לו ,אם כן כפרה למה
ונקרב את "מיד  ,יצאנו מידי הרהור לא יצאנו

 ע''כ,, 'קרבן ה'
 

כי הקושיא הראשונה, מתרצת  אפשר לומר,
רק לאחר שאמר להם כי את הקושיא השניה, 

 ,הבאים למלחמהאלעזר הכהן, בלשון 
 דמשמע שהם עדיין במלחמה, ולא אמר להם, 
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, הבינו, שנשאר בהם הבאים מצבא המלחמה

אם  פגם כלשהוא מהמלחמה,  ולכן אמרו, 
 , מידי עבירה יצאנו מידי הרהור לא יצאנו

ולא  ורק אז אמרו ונקרב את קרבן ה',
 בתחילה כאשר יצאו לקראתם,

 

* * * * * * * 
 

 ביאור הכתוב שא את ראש
 

ויאמר ה' אל משה " ה(''כ א''במדבר ל) כתיב
מלקוח השבי באדם  ראששא את  ,לאמר

קח  - ראששא את  רש"יפירש ", ובבהמה
 ,החשבוןאת 

 
 בני ראשכי תשא את " (ב''י  'שמות ל) כתיב

 , ונתנו וגו'"ישראל לפקדיהם
 

עפ''י מה שפירש רש''י בשא את , יש להבין
, א''כ למה בכי החשבוןהוא  ראשראש, כי 
בני ישראל, היה הכתוב צריך  ראשתשא את 

להוסיף "לפקודיהם" כלומר למנינם, היל''ל 
כי תשא את ראש בני ישראל ונתנו, כלומר 

של בני ישראל, ונתנו  החשבוןכשתקח את 
 וגו', איש

 
ע''ד המהר''ל  בגור אריה, כי יש  וצריך לבאר,

הבדל במטרות החשבון, כי בפרשת כי תשא 
היתה המטרה לדעת את מנינם של בני 
ישראל, ובמלקוח, לא היתה המטרה לדעת 
את סכום המלקוח, אלא החלוקה, ולכן 
הוסיף הכתוב, לפקודיהם כלומר למנינם, 

ן לומר כי זו היתה המטרה לדעת את מני
 בנ''י. עיי''ש באריכות דבריו,

 

* * * * * * * 
 

 באב  כ"א יום מי"ז בתמוז עד ט'
 כ"א ימי סליחה ושמחהכנגד 

 
בדין ודברים  (,ב' ע''ח בכורות) איתא בגמרא

שהיה  לרבי יהושע בן חנניה, עם סבי דבי 
)הביאו לו , אייתו ליה תרי ביעי אתונא, ועוד
והי  הי דזגתא אוכמתי ,א"ל שתי ביצים(,

,  )אמרו לו, איזה ביצה מתרנגול דזגתא חיוורתי
אייתי להו איהו  שחור, ואיזה ביצה מתרנגול לבן(

אמר  )הביא להם ריב''ח, שתי גבינות(, תרי גביני
, להו הי דעיזא אוכמתי והי דעיזא חיוורתי

)אמר להם, איזה גבינה של עז שחור, ואיזה גבינה 
 ע''כ,של עז לבן(,  

 
עוד וז''ל, ו  (,ב' ע''ח בכורות) המהרש''א, כתב

ע"ד שאמרו בשמעתין  ,אייתו תרי ביעי
 ,ואמרינן ,תרנגולת לכ"א יום וכנגדו בלוז

שהם כ"א שרמז ירמיה מקל שקד אני רואה 
והם רמזו לו  ,יום מי"ז בתמוז עד ט' באב

  ,ע"ש הגלות בזוגיתא אוכמתאימים אלו 
 

 ,ולפי שיש עוד כ"א ימי סליחה ושמחה
 שהוא  ,ראשון של ר"ה עד כ"א תשרי"ט ומי
 

כדאיתא  ,הושענא רבה יום גמר החתימה
בזוגתא חיורתא והוא שרמז לו  ,במדרשות

  ,ג"כ ע"ש ליבון עונות
 

הרי תרי ביעי שהתולדה מב'  ,מרו לווכך א
ואין ניכר איזה  ,זוגיתא הן כולן לבנים
 ,אין לכם היכרכן  ,מהשחורה ואיזה מהלבנה

שהפורעניות  ,את כולןכי מקרה א' יקרה 
זה כזה  ,והטובות שוים בימים בשיעור א'

  ,כאן מקום תקוה לכםואין  ,כ"א יום הן
 

הן ב'   ,עיזי אוכמתי ,והשיב בדוגמא זה
 החיורתא ,ה"כושעירים שהביאו ישראל בי

  ,לעזאזלשהיתה  והאוכמתא ,לה'היא שהיתה 
 

 ,שניהן לבנים ,והגבינה שהיא התולדה מהן
לעזאזל היה מלבין עונותיהם של שגם השעיר 

ישראל שנאמר ונשא השעיר וגו' וכמ"ש שהיו 
קושרין בההוא שעיר המשתלח חוט של 

  ,זהורית וכיון שהגיע למדבר היה מלבין
 

שהיו שניהם  ,וכן הוא הענין בב' זוגיתא
ותולדות שניהם היו  ,לכ"א יוםתולדותם 

כ"א יום כי הנה שני שיעורים  ,ביצים לבנים
  ,ולדותיהן שוין בליבוןג"כ ת

 
 שמר"ה עד הושענא רבהכי כמו שהכ"א יום 

כן גם ימי  ,תולדות ליבון עון וכפרה עליהם
 ,כ"א יום פורעניות מי"ז בתמוז עד ט' באב

כי הצרות ויסורין  ,היה תולדות ליבון עונות
עכ''ל  .מכפרין כמ"ש הגלות מכפר

 .המהרש''א

* * * * * * * 
 

זוכה ורואה  כל המתאבל על ירושלים
 במדה כנגד מדה בשמחתה

 
 ג' ההפטרות דבין המצרים הם

 
ירמיהו בן חלקיהו מן הכהנים אשר  דברי א',

 '(ירמיה פרק א)מין, בענתות בארץ בני
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בית יעקב וכל משפחות בית  ה'דבר  שמעוב', 

 '(ירמיה פרק ב) ,ישראל
ישעיהו בן אמוץ אשר חזה על יהודה  חזוןג',  

 ( 'א פרק ישעיה) ,וירושלם
, כי האבלות על ירושלים הינה בשלשה מבואר

, בשמיעה, דברי ירמיהו, בדיבורדרכים, 
 , חזון ישעיהו,בראיהשמעו דבר ה', 

 
 בבשורת הגאולה, אנו מוצאים את אותם

 ג' דרכים, דיבור, שמיעה, ראיה,
 
 

הרימי  ,על הר גבה עלי לך מבשרת ציון ,דיבור
אל תיראי הרימי  ,בכח קולך מבשרת ירושלם

 '(,ישעיה מ) ךלערי יהודה הנה אלהי אמרי
 

מה נאוו על ההרים רגלי מבשר  ,שמיעה
 ,ישועה  שלום מבשר טוב משמיע משמיע

 ,(ז''ישעיה כ) אמר לציון מלך אלהיך
 

)ישעיה   וןצי ה'בשוב  יראוכי עין בעין , ראיה
 ,ב (''נ

* * * * * * * 
 

שמועה  את מי יורה דעה את מי יבין
רבי יהושע בן חנניה זהו מחלב גמולי 

 ואשרי יולדת
 

רבי  ' משנה ח'(אבות פרק ב) משנהאיתא ב
ו, וכתב הר''ר יהושע בן חנניה, אשרי יולדת

ע"ש שהיא גרמה לו עובדיה מברטנורא, 
מיום שנולד לא הוציאה ש שיהא חכם.

כדי שלא יכנסו באזניו  דה"מיעריסתו מב
 , אלא ד"ת

 
 מקור הדברים ה''ה בירושלמי

 
מעשה )יבמות דף ח' ע''ב(, , איתא בירושלמי

ראה את רבי יהושע ש ברבי דוסא בן הרכינס,
את מי יורה דעה ואת " ח('')ישעיה כוקרא עליו 

זכור אני " וגו', מי יבין שמועה גמולי מחלב
שהיתה אמו מולכת עריסתו לבית הכנסת 

 ע''כ בשביל שיתדבקו אזניו בדברי תורה.
 

י ר' יהושע בן חנניה מרגלית בבן יהוידע מבאר דבר
 אחת היתה לי בידכם

 
מעשה ברבי יוחנן  (א''ע 'חגיגה ג)  איתא בגמרא

בן ברוקה ורבי אלעזר בן חסמא שהלכו 
להקביל פני רבי יהושע בפקיעין, אמר להם: 
מה חידוש היה בבית המדרש היום? אמרו לו: 
 תלמידיך אנו, ומימיך אנו שותין. אמר להם: 

 
אי אפשר לבית המדרש בלא  אף על פי כן,

שבת של רבי  -חידוש, שבת של מי היתה? 
ובמה היתה הגדה  -אלעזר בן עזריה היתה. 

ומה דרש  -היום? אמרו לו: בפרשת הקהל. 
בה? הקהל את העם האנשים והנשים והטף 
אם אנשים באים ללמוד, נשים באות לשמוע, 

 -טף למה באין? כדי ליתן שכר למביאיהן. 
רגלית טובה היתה בידכם אמר להם: מ

 -ובקשתם לאבדה ממני! 
 

, כתב )חגיגה דף ג/א( בספר בניהו בן יהוידע
ובזה יובן בס"ד לתרץ דקדוק אחר במאמר 

מרגלית אחת זה, במה שאמר רבי יהושע 
דמשמע יש בדרשה זו דבר  היתה לי בידכם,

 הנוגע אליו, 
 

 וקשה מה שייכות יש לרבי יהושע בדרשא זו
, דהגרסא בעין יעקב "לי"דקאמר היתה 

 "לי",גריס  גרסא דתלמוד כתב ידשהיא 
ואפילו לספרים דלא גרסי "לי", גם כן קשה 
דמשמע שראה בדבר זה דבר חידוש שהוא 
יקר מאד אצלו יותר, וקשה מה מצא בדרשה 

 זו חידוש שראה בו נחת רוח ושמח בו. 
דהא איתא במשנה דאבות  ולפי האמור ניחא,
, בשבח תלמידים של רבן )פרק ב' משנה ח'(

יוחנן בן זכאי, שאמר על רבי יהושע אשרי 
יולדתו, וכתב הר''ר עובדיה מברטנורא, ע"ש 
שהיא גרמה לו שיהא חכם. שמיום שנולד לא 
הוציאה עריסתו מביה"מד כדי שלא יכנסו 

 באזניו אלא ד"ת, 
 

במעשה  )יבמות דף ח' ע''ב(,ומקורו בירושלמי, 
שכתב שם, ראה את דרבי דוסא בן הרכינס, 
 "את מי )ישעיה כ''ח(רבי יהושע וקרא עליו 

יורה דעה ואת מי יבין שמועה גמולי מחלב" 
וגו', זכור אני שהיתה אמו מולכת עריסתו 

בשביל שיתדבקו אזניו בדברי לבית הכנסת 
 . ע''כתורה

 
מה תועלת הגיע לרבי יהושע מאותם  וקשה

נו דברי תורה שנכנסו באזנו אחר שנולד, דעוד
קטן הרבה ואינו מרגיש בשום דבר, וראוי 

בחנם טרחה אמו להביא עריסתו שלומר 
 לבית המדרש מעת שנולד, 

 
אך כפי הדרשא זו שדרש ר' אלעזר בן עזריה 
דנשים באות לשמוע דיש להם תועלת, דאף 
על פי שאינן מבינות בדברים עם כל זה כיון 
דדברי תורה נכנסים באזנן נשמתם קולטת 

קדושים, ורק הטף שמפנים דעתם הדברים ה
בדברים חיצונים אין להם תועלת זו של 

 קליטה, 
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גם ר' יהושע בן חנניה כשהיה  על כן נמצא

בבית המדרש אחר שנולד, היה לו תועלת 
מאותם דברי תורה שנכנסו באזניו שקלטה 
אותם נשמתו, יען כי הוא באותו זמן לא היה 

ו אין לו הרגשה בדברים חיצונים, כי מצד גופ
לו הרגשה בשום דבר, ולכך נפשו ודאי 
קולטת, דאינו כמו הטף שיש בהם דעת שלבם 

ולכן אמר להם ר' יהושע בן פונה אנה ואנה. 
מרגלית אחת היתה לי בידכם, דדרשה  חנניה

וגם  נוגעת לי.זו של ר' אלעזר בן עזריה 
לספרים דלא גרסי לי, גם כן יבא נכון, 

ושמח בה  דהשביח דרשתו וקראה מרגלית,
מפני שנוגעת אליו, דבזה נודע שיפה עשתה 
אמו בדבר זה ולא טרחה בחנם, אלא היתה לו 
תועלת בודאי ממה שנכנסו דברי תורה 
באזניו, אף על פי שלא היה לו עדיין שום 

 הרגשה מצד גופו.
 

* * *  * * * * 
 
 פכת מספדי ביאור הכתוב ה

 בדרך צחות למחול לי
 

ע''ב,   ח''סנהדרין דף כ) ,ירושלמי איתא בגמרא,
 ,תרין תלמידין הוו באשקלון פרק ו' הלכה ו'(, 

אכלין כחדא ושתין  )שתי תלמידים היו באשקלון(
מית חד מינון  ,כחדא ולעיין באורייתא כחדא

)מת אחד מהם, ולא ליווהו ולא , ולא אתגמל חסד
)מת בר מעיין  בר מעיין תמי ,הספידוהו כהלכה(
ובטילת כל מדינתא  ,מוכס המוכס, כך שמו(

)וכל המדינה נתבטלה ממלאכה מיגמליניה חסד. 
 לבוא לתת לו כבוד(,

 
 )החל החבר החי לבכות( שרי ההוא תלמידא בכי

 ,ווי דילמא לית לשונאי ישראל כלום ,ואמר
 שמא אין שכר לעושי מצוות, רק לעוברי עבירות()

 )נתראו לו בחלום(, איתחמי ליה בחילמיה
דין עבד חד זכו  ,ני מריךלא תיבזי ב ,ואמר

)אל , ודין עבד חד חובה ואזל בה ,ואזל בה
תזלזל בבני הקב''ה, זה עשה חטא אחד ומת, ולזה 

 היה זכות אחת ומת(
 

,  חס דלא עבד חובה מן יומוי ,דבומה חובה ע
אלא זימנא חדא  (,)ח''ו שלא עשה חטא מימיו

 הקדים תפילין של ראש לתפילין של יד. 
 

)איזו זכות היתה , בר מעיין מוכסומה זכו עבד 
חס ליה דלא עבד זכו מן  לבר מעיין המוכס(

אלא זימנא חדא עבד אריסטון  ,יומוי
ולא אתון. אמר ייתון  )לשרים( לבולבוטייא

 וייכלוניה דלא ליקלקל.  )ענים( מסכיני
 

 
ולא , דעל ידי שלא כיבדו את הצדיק, מבואר

 , בכך נתכפר לו החטא היחיד שלהספידוהו
הנחת תפילין של ראש לפני של יד, וזכה 

 להיות נקי לגמרי לעוה''ב, 
 

  בכך אפשר לבאר בדרך צחות בב' אופנים
 את הפסוק 

 
", למחול לי ,הפכת מספדי" )תהלים ל' י''ב(

הפכת את המספד שלי, שבמקום  פירוש,
)מלשון שיספידוני, יהיה החטא מחול לי, 

 ,למחול לי ,הפכת מספדי וזהומחילה( 
תענית דף ) ו יאמר, ע''ד הא דאיתא בגמראא
עתיד הקדוש ברוך הוא לעשות  '(א עמוד א''ל

לצדיקים, והוא יושב ביניהם בגן עדן,  מחול
 וכל אחד ואחד מראה באצבעו, 

 
ינו זה קואמר ביום ההוא הנה אל" שנאמר

קוינו לו ויושיענו זה ה' קוינו לו נגילה 
 ", ונשמחה בישועתו

 
ת את המספד שלי, , הפכבכך יש לפרש

 במחול אוכל להיותשבמקום שיספידוני, 
שיעשה הקב''ה לצדיקים, מכיון ונתכפר לי 

 "הפכת מספדי למחול לי"החטא.וזהו, 
 

* * * * * * * 
 

ך כרמז ל בארץ ערבה ושוחהבכתוב 
 שמשה רבינו לא נכנס לארץ

 
 בארץ" ו' הפטרת מסעי(, 'ירמיה פרק ב) כתיב

לא  בארץלמות ציה וצ בארץערבה ושוחה 
  "עבר בה איש

 
למה אמר הכתוב  שלוש  הקשו המפרשים

 ,ערבה ושוחה בארץ" היה ל''לבארץ, פעמים 
 ",  ,לא עבר בה איש ,ציה וצלמות

 
ביאור הדבר ברמז למה שנענש משה רבינו ולא 

 נכנס לארץ
 

שבשעה שהיו ישראל אפשר לרמז בכאן, 
במדבר ואמרו מה נשתה, ואז נענש משה 

ל כניסת הארץ, ולא זכה לעבור לארץ רבינו ע
 ישראל, וכך הוא הרמז,

 
שבו  המקום" הוא ערבה ושוחה בארץ"

ארץ חטאו במי מריבה שהיה במדבר הנקרא 
 ערבה ושוחה
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הוא הצמאון שהיה להם  " ציהבארץ ציה"

 שאמרו מה נשתה,
 
מרמז על מיתת משה  ",מות-צל" "וצלמות"

 ועשרים,מאה בגימטריה  צל-רבינו, מכיוון ד
משה מן  (ב''ט ע''קל)חולין  ואיתא בגמרא

 שם, רש"יוב ,התורה מנין בשגם הוא בשר
והיו וכתיב שם  ,משהבגימטריא כמו  בשגם

ימי חיי וכך היו  ימיו מאה ועשרים שנה
  עכ''ל רש''י,  ,משה

 
 מרמז על מותו של משה רבינו, , מות

 
כמ''ש  לא עבררמז ש "בארץ לא עבר בה"

 ,  לארץ ישראל שלא עברו אעברה נא זה
 
זה משה רבינו, כמ''ש  איש ,"בה איש"

 משה,  והאיש
 

ושאמר שלוש פעמים  וזה הרמז בפסוק,
 הרמז, 

 למקום שהיה החטא, 
 למה שהיה החטא,

 והארץ שלא עבר לשם,
 

* * * * * * * 
 

והרב  כי אם תכבסי בנתרהכתובים 
כבסני מכוון  לדרך התשובה של רבי 

 סעדיה גאון 
 
כי אם " (הפטרת מסעי ב''כ 'ירמיה ב) ,תיבכ

תכבסי בנתר, ותרבי לך ברית, נכתם עונך 
 ה'',לפני נאם 

 
 ,מלשון כיבוס ורחיצה - תכבסי

 
  ,מין אדמה רכה ומכבסין בו - בנתר

 
  ,שם עשב המנקה - בורית

 
 ,כתם ורושם נשאר - עונך נכתם

 
הרב כבסני מעוני " (א''תהילים פרק נ, )כתיב

כי פשעי אני אדע וחטאתי , טהרניומחטאתי 
 ", נגדי תמיד

 
 הקושיות שיש להקשות בפסוק

 
 
 

 
" שביקש ד''ה להרבות הרב, "לשון הפסוק א.

כיבוסו, וכי אי אפשר לו להקב''ה לכבס בבת 
 אחת, ולמה לו להרבות בכיבוסו, 

, כי פשעי אני ועוד קשה לשון הפסוק ב.
 אני יודע לא נאמר, אלא אדע בלשון "אדע",

עתיד, ולמה לא אמר בלשון עבר כי פשעי אני 
ידעתי,  או בלשון הווה כי פשעי אני יודע, 

 אלא בלשון עתיד אני אדע,
 

 ביאור הענין ע''ד תשובת ר' סעדיה 
 וקושיא אחת מתרצת את השניה

 
, בקדושי השם, כאשר עושים תשובה, כידוע

ומתקרבים לבוי''ת, מתחרטים על שהאתמול 
יונה, וכל כמה שמתקרבים לא  היה בדרגא על

יותר. מצטערים על העבר, ונקרא תשובת רבי 
 סעדיה גאון, 

 
צריך  הרב כבסני, וכך אמר דוד המלך,

לכבסני הרבה פעמים, כי בכל פעם שתכבסני, 
אז פשעי אני אדע, אכיר אז גם בדברים 
היותר דקים, וכאשר תכבסני שוב, אז אמשיך 

חלילה, ואדע הדברים העוד יותר קלים וחוזר 
כבסני מעווני, כי כמה  הרבוזהו לשון הפסוק, 

 עוד, אדעשתכבסני יותר, פשעי אני 
 

 ביאור הכתוב כי אם תכבסי בנתר
 

כי אם תכבסי יש לבאר גם הפסוק, " לפי זה,
עונך לפני נאם  נכתםלך ברית,  ותרביבנתר, 

ה''. פירוש שגם כאשר תרבה בכיבוס עווני, 
מו שפירשנו, ארצה להיות עוד יותר נקי. כ

ולפיכך נכתם עוני, עדיין נשאר בי רושם, כי 
 תמיד תמיד ארצה יותר ויותר.

 

* * * * * * * 
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