בס'ד

תפקידו של מנהיג יהודי  -להגן ,לאהוב ,להוכיח ,ללמד זכות
ילקוט שמעוני  -סימן תתקנ
אמר רב אחא מצינו שכל המלמד סניגוריא על ישראל ,הקב"ה מרוממו
בעולם דכתיב וְ ָלכֵן יָרּום ל ְַרחֶ ְמכֶם )ישעיהו ל:יח)…תדע לך שהוא כן שכל
ימיו של משה לא נקרא איש האלהים עד שברכן שנאמר וזאת הברכה
אשר ברך משה איש האלהים...אמר רבי אבין כל ימיו של משה היה
מבקש לברך את ישראל ולא היה מניחו מלאך המות ,מה עשה נטלו
וכפתו והניחו תחת רגליו וברכן לפניו ,הדא הוא דכתיב וזאת הברכה
אשר ברך וגו' לפני מותו .לפני מי? לפני זה שהיה מושלך תחת רגליו ,ומה
ברכה ברכן הושיעה את עמך וברך את נחלתך ורעם ונשאם עד העולם!
דברים רבה פרשת
דברים פרשה א
אלה הדברים ,א"ר אחא
ב"ר חנינא ראויות היו
התוכחות לומר מפי
בלעם והברכות מפי
משה ,אלא אילו
הוכיחם בלעם היו
ישראל אומרים שונא
מוכיחנו ,ואילו ברכם
משה היו אומות העולם
אומרים אוהבן ברכן,
אמר הקב"ה יוכיחן
משה שאוהבן ויברכן
בלעם ששונאן כדי
שיתבררו הברכות
והתוכחות ביד ישראל.

ספרי  -פיסקא שמב  -וזאת הברכה לפי שאמר להם משה לישראל
דברים קשים תחלה …חזר ואמר להם דברי נחומים וזאת הברכה אשר
ברך משה .וממנו למדו כל נביאים שהיו אומרים להם לישראל דברים
קשים תחלה וחוזרים ואומרים להם דברי נחמות...
מדרש תנחומא  -למשה נאה לברך את ישראל ,שנתן נפשו עליהם בכל
שעה ושעה .לכך נאמר ,וזאת הברכה ]אשר ברך משה[
ספרי – 'כל קדושיו בידיך' אלו פרנסי ישראל שעומדים על ישראל
אתם וְ ִאם ַאיִן
ונותנים עליהם נפשן במשה מהו אומר וְ עַ ָתה ִאם ִת ָשא ַח ָט ָ
ֵיתי
אתי וְ ָאנֹכִ י ֶה ֱעו ִ
ְמחֵ נִי נָא וגו' (שמות לב) בדוד הוא אומר ִהנֵה ָאנֹכִ י ָח ָט ִ
ּובבֵ ית ָאבִ י( :שמואל ב' כד:יז)
וְ ֵאלֶה ַהצ ֹאן ֶמה עָ ׂשּו ְת ִהי נָא י ְָדָך ִבי ְ
ֹאמר ה' ֶאל-יְהֹושֻׁ עַ ִבן-נּון
יהושע א:א ַ -וי ְִהי ַאחֲ ֵרי מֹות מֹשֶ ה עֶ בֶ ד ה' וַי ֶ
ְמשָ ֵרת מֹשֶ ה לֵאמֹר:
מלבי"ם … -ר"ל כי הצדיק העוסק רק להשלים את עצמו תופסק עבודתו
בעת מותו .אבל העוסק לשלמות הדור והדורות הבאים ,הוא זוכה ומזכה
לדור אחרון .והעבודה המתמדת בסבתו גם אחרי מותו תקרא על שמו
כמ"ש וצדקתו עומדת לעד .וז"ש שגם אחרי מות משה הי' עבד ה':
ו:ח  -וְ נֹחַ מָ צָ א חֵ ן בְ עֵ ינֵי יְקֹוָק :ספורנו ... -וכן נח אף על פי שהוכיח על
המעשים המקלקלים ענין המדינות ,לא הורה אותם לדעת האל יתברך וללכת
בדרכיו ,אף על פי שהוא היה צדיק תמים בעיון ובמעשה .כי אמנם צדיק
המשלים עצמו בלבד ,הוא ראוי שימלט עצמו בלבד ,אבל המשלים גם את
זולתו ,הוא ראוי שימלט גם את זולתו ,כי בזה יש תקוה שיחזירם בתשובה.

ברכות לב… - .כך אמר משה לפני הקדוש ברוך הוא :רבונו של עולם,
בשביל כסף וזהב שהשפעת להם לישראל עד שאמרו די ־ הוא גרם שעשו
את העגל( .שמות ל״ב) ועתה הניחה לי ויחר אפי בהם ואכלם ואעשה
אותך לגוי גדול וגו׳ ־ אמר רבי אבהו :אלמלא מקרא כתוב אי אפשר
לאומרֹו מלמד שתפסו משה להקדוש ברוך הוא כאדם שהוא תופס את
חבירו בבגדו ,ואמר לפניו :רבונו של עולם ,אין אני מניחך עד שתמחול
ותסלח להם אמר רבי אלעזר :מלמד שעמד משה בתפלה לפני הקדוש
ברוך הוא עד שהחלהֹו ורבא אמר :עד שהפר לו נדרו ,כתיב הכא ויחל
וכתיב התם (במדבר ל׳) לא יחל דברו ,ואמר מר :הוא אינו מיחל אבל
אחרים מחלין לו ושמואל אמר מלמד שמסר עצמו למיתה עליהם
שנאמר (שמות לב) ואם אין מחני נא מספרך.
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תפקידו של מנהיג יהודי  -להגן ,לאהוב ,להוכיח ,ללמד זכות
מסילת ישרים יט  -עוד עיקר שני יש בכונת החסידות ,והוא טובת
הדור ,שהנה ראוי לכל חסיד שיתכוין במעשיו לטובת דורו כולו ,לזכות
אותם ולהגן עליהם .והוא ענין הכתוב (ישעי ג׳) :״אמרו צדיק כי טוב כי
פרי מעלליהם יאכלו״ ,שכל הדור אוכל מפירותיו ,וכן אמרו חז״ל (ב״ב
ט״ו) :היש בה עץ אם יש מי שמגין על דורו כעץ ,ותראה שזהו רצונו של
מקום שיהיו חסידי ישראל מזכים ומכפרים על כל שאר המדריגות
שבהם ,והוא מה שאמרו ז״ל בלולב ומיניו (ויקרא רבה) :יבואו אלה
ויכפרו על אלה שאין הקב״ה חפץ באבדן הרשעים ,אלא מצוה מוטלת על
החסידים להשתדל לזכותם ולכפר עליהם ,וזה צריך שיעשה בכונת
עבודתו ,וגם בתפלתו בפועל דהיינו שיתפלל על דורו לכפר על מי שצריך
כפרה ולהשיב בתשובה מי שצריך לה ,וללמד סניגוריא על הדור כולו.
וכבר אז״ל (יומא ע״ז) :על הפסוק ״ואני באתי בדבריך״ שלא חזר
גבריאל ונכנס לפנים מן הפרגוד אלא כשלימד סינגוריא על ישראל,
וגדעון נאמר לו (שופטים ו׳) :״לך בכחך זה״ ,לפי שלמד סניגוריא על
ישראל ,כי אין הקב״ה אוהב אלא למי שאוהב את ישראל וכל מה
שאדם מגדיל אהבתו לישראל ,גם הקב״ה מגדיל עליו ,ואלה הם הרועים
האמתים של ישראל שהקב״ה חפץ בהם הרבה ,שמוסרים עצמם על
צאנו ,ודורשים ומשתדלים על שלומם וטובתם בכל הדרכים ,ועומדים
תמיד בפרץ להתפלל עליהם ולבטל הגזירות הקשות ולפתוח עליהם
שערי הברכה ,הא למה זה דומה לאב שאינו אוהב שום אדם יותר ממי
שהוא רואה שאוהב את בניו אהבה נאמנת והוא דבר שהטבע יעיד עליו,
והוא ענין כהן גדול שאמרו עליו (מכות י״א) :שהיה להם לבקש רחמים
על דורם ולא בקשו .וכן אמרו (שם) :ההוא גברא דאכליה אריא ברחוק
תלת פרסי דריב״ל ולא אשתעי אליהו בהדיה ,הרי לך החובה המוטלת
על החסידים לבקש ולהשתדל על בני דורם.
שמות רבה פרשה מג  -בשעה שעשו ישראל העגל עמד משה מפייס
האלהים שימחול להם ,אמר האלהים ,משה כבר נשבעתי (שמות כב)
זובח לאלהים יחרם ,ודבר שבועה שיצא מפי איני מחזירו ,אמר משה
רבון העולם ולא נתתי לי הפרה של נדרים ואמרת (במדבר ל) איש כי ידור
נדר לה' או השבע שבועה לאסור אסר על נפשו לא יחל דברו ,הוא אינו
מוחל אבל חכם מוחל את נדרו בעת שישאל עליו ,וכל זקן שמורה הוראה
אם ירצה שיקבלו אחרים הוראתו צריך הוא לקיימה תחלה ,ואתה
צויתני על הפרת נדרים דין הוא שתתיר את נדרך כאשר צויתני להתיר
לאחרים ,מיד נתעטף בטליתו וישב לו כזקן והקב"ה עומד כשואל נדרו,
וכה"א (דברים ט) ואשב בהר...
…עמד לו משה מפייס את האלהים אמר ,רבון העולם עשו לך סיוע
ואתה כועס עליהם?! העגל הזה שעשו יהיה מסייעך אתה מזריח את
החמה והוא הלבנה ,אתה הכוכבים והוא המזלות ,אתה מוריד את הטל
והוא משיב רוחות ,אתה מוריד גשמים והוא מגדל צמחים ,אמר הקב"ה
משה אף אתה טועה כמותם והלא אין בו ממש! אמר לו א"כ למה אתה
כועס על בניך?! הוי למה ה' יחרה אפך בעמך.
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ימינֹו...לשון חיבה"
" ִמ ִ
ארן וְ אָ תָ ה
הֹופיעַ מֵּׂ הַ ר פָ ָ
ִ
קוָק ִמ ִסינַי בָ א וְ ז ַָרח ִמשֵּׂ ִעיר לָ מֹו
(לג:ב) וַי ֹּאמַ ר יְ ֹּ
ימינֹו אֵּׂ ׁש ָדת לָ מֹו:
מֵּׂ ִר ְבבֹּת ק ֶֹּדׁש ִמ ִ

רש"י  -נתן להם בלוחות כתב יד ימינו
רמב"ן  -מימינו אש דת למו  -פירוש מימין תפארתו היה להם אש
דת ,לא מיד המלאכים הנזכרים רק מימין השם בעצמו ובכבודו.
ילקוט שמעוני  -מימינו אש דת למו מלמד שלא ניתנה תורה אלא
בימין
פרקי דרבי אליעזר פרק מא  -מימינו אש דת למו...ונתן להם בלשון
ימינֹו ְּתחַ בְּ ֵקנִ י:
ֹאשי וִ ִ
חבה ,שנאמר [שה"ש ב:ו] ְׂשמ ֹאלֹו ַתחַ ת לְ ר ִ
ויקרא רבה פרשת ויקרא פרשה ד  -שני דברים בימין ,תורה וצדקה.
תורה מנין ,מימינו אש דת למו ,וצדקה מנין ,דכתיב צֶ דֶ ק מָ לְ ָאה
יְ ִמינֶָך (תהלים מח:יא).
ישעיהו סב ( -ו) עַ ל חֹומ ַֹתיִ ְך יְ רּושָ לַ ִם ִהפְ ַק ְד ִתי ש ְֹמ ִרים כָ ל הַ יֹום וְ כָ ל
הַ לַ יְ לָ ה ָת ִמיד ל ֹא יֶחֱ שּו הַ מַ זְ כִ ִרים ֶאת יְ קֹוָ ק ַאל דֳּ ִמי לָ כֶ ם( :ז) וְ ַאל
ִת ְתנּו דֳּ ִמי לֹו עַ ד יְ כֹונֵן וְ עַ ד י ִָׂשים ֶאת יְ רּושָ לַ ִם ְת ִהלָ ה בָ ָא ֶרץ( :ח) נִ ְּשבַ ע
ימינֹו ּובִ זְּ רֹועַ עֻּזֹו ִאם ֶא ֵתן ֶאת ְד ָגנְֵך עֹוד מַ אֲ כָ ל לְ אֹיְ בַ יִ ְך וְ ִאם
יְּ קֹוָ ק בִ ִ
יִ ְשתּו בְ נֵי נֵכָ ר ִתירֹושֵ ְך אֲ שֶ ר ָיגַעַ ְת בֹו( :ט) כִ י ְמ ַא ְספָ יו י ֹאכְ לֻׁהּו וְ ִהלְ לּו
ּומ ַקבְ צָ יו יִ ְשתֻׁ הּו בְ חַ צְ רֹות ָק ְד ִשי:
ֶאת יְ קֹוָ ק ְ

"האומה
של קשה
עורף"...
לשבחן

ביצה כה - :תנא משמיה דרבי מאיר :מפני מה נתנה תורה לישראל -
מפני שהן עזין .תנא דבי רבי ישמעאל :מימינו אש דת למו ,אמר
הקדוש ברוך הוא :ראויין הללו שתנתן להם דת אש .איכא דאמרי:
דתיהם (הטבע) של אלו אש ,שאלמלא לא נתנה תורה לישראל אין
כל אומה ולשון יכולין לעמוד בפניהם .והיינו דאמר רבי שמעון בן
לקיש :שלשה עזין הן :ישראל באומות ,כלב בחיות ,תרנגול בעופות.
שמות רבה פרשת כי תשא פרשה מב ... -ג' חצופים הם ,חצוף בחיה
כלב ,בעוף תרנגול ,ובאומות ישראל...אתה סבור שהוא לגנאי! ואינו
אלא לשבחן או יהודי או צלוב!! א"ר אבין עד עכשיו קורין את
ישראל בחוצה לארץ :האומה של קשה עורף.
עץ יוסף ... -דהשתא דקיבלו עלייהו ד"ת הם חצופים ולא ישובו
מפני כל ,שמוסרין עצמן למיתה על קידוש השם שאומרים או להיות
יהודי או להיות נצלב על קידוש השי"ת ...קורין את ישראל לפי
שאינן נשמעים להם .הרי שקשה עורף נאמר על דבוקם בתורתם.
ספרי  -והם תוכו לרגליך אעפ"י שאנוסים אעפ"י שלוקים אעפ"י
ששבוים…ישא מדברותיך מקבלים עול תורתך עליהם וכן הוא אומר
כל אשר דבר ה' נעשה ונשמע (שמות כ"ד):
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"תורה צוה לנו משה "
עקֹּב:
מֹורׁשָ ה ְק ִהלַ ת ַי ֲ
ָ
ּתֹורה ִצוָה לָ נו מֹּׁשֶ ה
ָ
(לג:ד)

ספרי  -פיסקא שמה
תורה צוה לנו משה צווי זה אינו אלא
לנו ,אינו אלא בשבילנו… ד"א תורה
צוה לנו משה וכי ממשה אנו אוחזים
את התורה!? והלא אבותינו זכו [לנו]
בה שנ' מורשה קהלת יעקב:
מדרש תנחומא
תורה צוה לנו משה וגו' ,מהו מורשה
קהלת יעקב .ירושה היא לקהלת
יעקב ,שכל העוסק בה לשמה ,זוכה
לנחלת יעקב ,שנאמר ,אז תתענג על ה'
וגו' והאכלתיך נחלת יעקב אביך
(ישעיה נח:יד):
סנהדרין נט.
עובד כוכבים שעוסק בתורה חייב
מיתה שנאמר תורה צוה לנו משה
מורשה .לנו מורשה ולא להם
ספרי  -פיסקא שמה
מורשה קהלת יעקב אל תקרי מורשה
אלא מאורסה שהתורה מאורסה היא
לישראל וכאשת איש לאומות העולם.
רבנו בחיי
וזהו מורשה קהלת יעקב כי איננה
ירושה אלא לזרע יעקב בלבד ,לפי
שהיא מן הארבע מתנות שלא נתנו
אלא לישראל בלבד:
פסחים מט:
תנא רבי חייא כל העוסק בתורה לפני
עם הארץ כאילו בועל ארוסתו בפניו
שנאמר תורה צוה לנו משה מורשה אל
תקרי מורשה אלא מאורסה

סוכה מב.
ת"ר קטן היודע …לדבר ,אביו לומדו
תורה… מאי היא ,א"ר המנונא תורה
צוה לנו משה מורשה קהלת יעקב
סנהדרין צא:
אמר רב יהודה אמר רב כל המונע
הלכה מפי תלמיד כאילו גוזלו
מנחלת אבותיו שנאמר תורה צוה לנו
משה מורשה קהילת יעקב מורשה
היא לכל ישראל מששת ימי בראשית
רש"י  -מששת ימי בראשית .דכתיב
בראשית ברא בשביל התורה שהיא
ראשית וישראל נקראו ראשית
תבואתה שעתידין להנחיל ,ברא
אלהים את השמים וגו':
רבנו בחיי  -ואפשר לומר כי מלת
מורשה תחזור לארץ ישראל ויהיה
באור הכתוב בזכות התורה שצוה לנו
משה ,הארץ שכתוב בה (שמות ו)
ונתתי אותה לכם מורשה אני ה',
תהיה מורשה לקהלת יעקב ,שהרי
בקיימנו התורה אנו זוכין בירושתה
ובעברנו עליה אנו גולים ורשים
ממנה ,וזהו לשון מורשה מלשון
מוריש ומעשיר ,כי הוא כולל שני
הפכים כמו (במדבר ד) ודשנו את
המזבח ,כי כאשר קהלת יעקב יורשת
או ירושה הכל תלוי בתורה:
יחזקאל לו:ב
כֹה ָאמַ ר השם אלקים יַעַ ן ָאמַ ר
הָ אֹויֵב עֲלֵ יכֶ ם הֶ ָאחּ ,ובָ מֹות עֹולָ ם
מֹורשָ ה הָ יְ ָתה לָ נּו:
]ארץ ישראל[ לְּ ָ
עובדיה א:יז
ּובְ הַ ר צִ יֹון ִת ְהיֶה פְ לֵ יטָ ה וְ הָ יָה קֹדֶ ש
מֹורשֵ יהֶ ם:
וְ י ְָרשּו בֵ ית ַי ֲעקֹב ֵאת ָ
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אחדות

(לג:ה) וַיְ ִהי ִביׁשֻׁ רון מֶ לֶ ְך ְב ִה ְתאַ סֵּׂ ף ָראׁשֵּׂ י עָ ם יַחַ ד ִׁש ְבטֵּׂ י יִ ְש ָראֵּׂ ל:

רש"י  -בהתאסף בהתאספם יחד באגודה אחת ושלום ביניהם
הוא מלכם ,ולא כשיש מחלוקת ביניהם:
דעת זקנים  -ויהי בישורון מלך בהתאסף וגו' .כלומר כשישראל
יחד באחוה ורעות אז הקדוש ברוך הוא מלך עליהם אבל בשעת
מחלוקת כביכול הם עושין כאלו אין הקב"ה מלך עליהם.
ספרי  -ויהי בישורון מלך ,כשישראל שוים בעצה אחת מלמטה
שמו הגדול משתבח מלמעלה...יחד שבטי ישראל ,כשהם עשוים
אגודה אחת ולא כשהם עשוים אגודות אגודות ,וכן הוא אומר
ֲלֹותיו וַ אֲ גֻׁדָ תֹו עַ ל ֶא ֶרץ יְ סָ דָ ּה:
(עמוס ט:ו) הַ בֹונֶה בַ שָ מַ יִ ם מַ ע ָ
בראשית רבה לח:ו
אותן של דור המבול לא נשתיירה מהן פליטה ואלו של דור
הפלגה נשתיירה מהם פליטה אלא דור המבול על ידי שהיו
שטופים בגזל שנא' (איוב כד:ב) גְ בֻׁלֹות י ִַשיגּו עֵ דֶ ר גָזְ לּו וַ יִ ְרעּו
לפיכך לא נשתייר מהן פליטה אבל אלו ע"י שהיו אוהבים זה
את זה שנאמר ויהי כל הארץ שפה אחת לפיכך נשתיירה מהן
פליטה רבי אומר גדול השלום שאפילו ישראל עובדים עבודת
כוכבים ושלום ביניהם אמר המקום כביכול איני יכול לשלוט
בהן כיון ששלום ביניהם שנאמר (הושע ד:יז) חֲ בּור עֲצַ בִ ים
ֶאפְ ָריִ ם הַ נַח לֹו :אבל משנחלקו מה הוא אומר (שם י:ב) חָ לַ ק
לִ בָ ם עַ ָתה י ְֶאשָ מּו הא למדת גדול השלום ושנואה המחלוקת.
תנחומא ניצבים א
אתם נצבים היום ,מה היום מאיר פעמים ומאפיל פעמים ,אף
אתם כשאפלה לכם ,עתיד להאיר לכם אור עולם ,שנאמר ,והיה
לך ה' לאור עולם (ישע' ס:יט) .אימתי .בזמן שתהיו כלכם
אגודה אחת ,שנאמר ,חיים כלכם היום (דב' ד:ד) .בנוהג
שבעולם ,אם נוטל אדם אגודה של קנים ,שמא יכול לשברם
בבת אחת? ואלו נוטל אחת אחת ,אפילו תינוק משברן .וכן את
מוצא שאין ישראל נגאלין עד שיהיו כולן אגודה אחת ,שנאמר,
בַ י ִָמים הָ הֵ מָ ה ּובָ עֵ ת הַ ִהיא נְ אֻׁ ם ה' ָיבֹאּו בְ נֵי יִ ְׂש ָר ֵאל הֵ מָ ה ּובְ נֵי
יְ הּודָ ה י ְַחדָ ו וגו' (ירמיה נ:ד) .כשהן אגודים מקבלין פני שכינה:
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"לבנימין אמר"
ובין ְכ ֵּׂתפָ יו ׁשָ כֵּׂ ן:
קוָק יִ ְׁשכֹּן לָ ֶבטַ ח עָ לָ יו חֹּפֵּׂ ף עָ לָ יו כָ ל ַהיֹום ֵּׂ
לג:יב ְ -ל ִבנְ י ִָמן אָ ַמר יְ ִדיד יְ ֹּ

יומא יב.
דתניא מה היה בחלקו של יהודה? הר הבית הלשכות והעזרות ומה היה
בחלקו של בנימין? אולם והיכל ובית קדשי הקדשים .ורצועה היתה יוצאה
מחלקו של יהודה ונכנסת לחלקו של בנימין ובה (ברצועה זו) היה מזבח
בנוי .ובנימין הצדיק היה מצטער עליה לבלעה בכל יום שנאמר חופף עליו
כל היום לפיכך זכה בנימין הצדיק ונעשה אושפיזכן לגבורה שנאמר ובין
כתפיו שכן
רש"י  -אושפיזכן .שהיה הארון נתון בחלקו
סוטה לו - :היה ר"מ אומר כשעמדו ישראל על הים היו שבטים מנצחים זה
עם זה זה אומר אני יורד תחלה לים וזה אומר אני יורד תחלה לים,
קפץ שבטו של בנימין וירד לים תחילה ...לפיכך זכה בנימין הצדיק ונעשה
אושפיזכן לגבורה שנאמר ובין כתפיו שכן .אמר לו רבי יהודה לא כך היה
מעשה אלא זה אומר אין אני יורד תחילה לים וזה אומר אין אני יורד
תחילה לים קפץ נחשון בן עמינדב וירד לים תחילה.
ספרי  -פיסקא שנב
ששה נקראו ידידים :הקב"ה נקרא ידיד שנ' אשירה נא לידידי (ישעיה ה').
אברהם נקרא ידיד שנאמר מה לידידי בביתי (ירמיה יא)...
[מנחות נג :א"ר יצחק בשעה שחרב בית המקדש מצאו הקב"ה לאברהם שהיה עומד בבית
המקדש ,אמר לו מה לידידי בביתי אמר לו על עיסקי בני באתי]

...בנימין נקרא ידיד שנא' ידיד ה' ישכון לבטח עליו שלמה נקרא ידיד שנא'
ויקרא את שמו ידידיה (שמואל ב' יב) ,ישראל נקראו ידידים שנ' נתתי את
ידידות נפשי בכף אויביה (ירמיה יב) בהמ"ק נקרא ידיד שנ' מה ידידות
משכנתיך (תהלים פד) .יבוא ידיד [שלמה] בן ידיד [אברהם] ויבנה ידיד
[ב"המק] לידיד [הקב"ה] בחלקו של ידיד [בנימין] ויתכפרו בו ידידים [ישראל]

ספרי  -ד"א מפני מה זכה בנימן שתשרה שכינה בחלקו? שכל השבטים
נולדו בחו"ל ובנימן נולד בא"י…ד"א מפני מה זכה בנימן שתשרה שכינה
בחלקו שכל השבטים היו במכירתו של יוסף ובנימן לא היה…אמר הקב"ה
… איני משרה שכינתי בחלקם שלא היו רחמנים על אחיהם:

בעל הטורים  -ישכן לבטח .לאחר שיטרוף האומות כזאב ישכון לבטח
(ע"פ בראשית מט:כז)  -בִ נְ י ִָמין זְ ֵאב יִ ְט ָרף בַ ב ֶֹקר י ֹאכַ ל עַ ד וְ לָ עֶ ֶרב יְ חַ לֵ ק שָ לָ ל.

מקורות וזאת הברכה  -בראשית – נערך ע‘י הרב ראובן שכטר  -תשע'ט

6

בס'ד

"אית דאמרי יהודה הרג את עשו"

הודה וְ אֶ ל עַ ּמֹו ְּת ִביאֶ ּנו
קוָק קֹול יְ ָ
יהודה וַי ֹּאמַ ר ְׁשמַ ע יְ ֹּ
ָ
(לג:ז) וְ ז ֹּאת ִל
י ָָדיו ָרב לֹו וְ עֵּׂ זֶר ִמצָ ָריו ִּת ְהיֶה:

ספרי פיסקא שמח
ידיו רב לו בשעה שהרג את עשו ועזר מצריו תהיה בעומדו לפני
יוסף…ידיו רב לו בשעה שאמר ויקחו שני בני יעקב שמעון ולוי
ֹלהים
(בראשית ל"ד) ועזר מצריו תהיה כענין שנ' וַ יִ ָ ָּ֑סעּו וַ יְ ִ ִ֣הי ׀ ִח ַ ִ֣תת אֱ ִִ֗
קב׃ (שם ל"ה):
יהם וְ ִ֣ל ֹא ָ ֶֽר ְד ֶ֔פּו ַאחֲ ֵ ֵ֖רי בְ נֵ ֵ֥י ַי ֲע ֶֽ ֹ
ל־העָ ִרים֙ אֲ שֶ ר֙ ְסבִ י ִֹ֣ב ֵת ֶ֔ ֶ
עַ ֶ ֶֽ
ילקוט שמעוני  -ויחי
אית דאמרי יהודה הרג את עשו אימתי בשעה שמת אבינו יצחק
והלכו יעקב ועשו וכל השבטים לקבור אותו דכתיב ויקברו אותו עשו
ויעקב בניו .היו כולם במערה עומדים ובוכין והשבטים עומדים
וחולקין כבוד ליעקב .יצאו חוץ למערה כדי שלא יהא יעקב בוכה
ומתבזה לפניהם .התחיל עשו נכנס למערה נסתכל יהודה וראה
שנכנס עשו אחריו אמר שמא הורג את אבא בפנים .נכנס ומצא את
עשו שהוא מבקש להרוג את אביו .מיד עמד והרגו מאחוריו .הוא
שאביו מברכו ידך בעורף אויביך .ולמה לא הרגו בפניו מפני שהיה
קלסתר פניו דומה לו לכך חלק לו כבוד והרגו מאחוריו… וכן דוד
הוא אומר ואויבי תתה לי עורף .אמר דוד פוזמיקין שלי הוא שנאמר
וזאת ליהודה .ממי את למד מגלית שנאמר ותטבע האבן במצחו ויפל
על פניו לא הוה צריך לומר אלא לאחוריו והמלאך דחפו על פניו
לקיים מה שנאמר ואויבי תתה לי עורף

רש"י  -שמע ה' קול יהודה  -תפלת דוד ושלמה ,ואסא מפני הכושים,
ויהושפט מפני העמונים ,וחזקיה מפני סנחריב:
האמונה
והלחימה
הולכים יחד

ַוי ְִק ָרא ָאסָ א ֶאל יְקֹוָק אֱ ֹלהָ יו וַי ֹאמַ ר יְקֹוָק ֵאין עִ ְמָך ַלעְ זֹור בֵ ין ַרב ל ְֵאין כֹחַ עָ זְ ֵרנּו
יְקֹוָק אֱ ֹלהֵ ינּו כִ י עָ לֶיָך נ ְִשעַ נּו ּובְ ִש ְמָך בָ אנּו עַ ל הֶ הָ מֹון הַ זֶה( ...דברי הימים ב – יד:י)
ַויִזְ עַ ק יְהֹושָ פָט וַיקֹוָק ֲעזָרֹו (דברי הימים ב – יח:לא)
ּומלִפְ נֵי כָל הֶ הָ מֹון אֲ שֶ ר עִ מֹו כִ י
ִחזְ קּו וְ ִא ְמצּו ַאל ִת ְיראּו וְ ַאל ֵתחַ תּו ִמפְ נֵי מֶ לְֶך ַאשּור ִ
עִ מָ נּו ַרב מֵ עִ מֹו( :ח) עִ מֹו זְ רֹועַ בָ ׂשָ ר וְ עִ מָ נּו יְקֹוָק אֱ ֹלהֵ ינּו לְעָ זְ ֵרנּו ּול ְִהלָחֵ ם ִמלְחֲ מ ֵֹתנּו
ַויִסָ ְמכּו הָ עָ ם עַ ל ִדבְ ֵרי י ְִחזְ ִקיָהּו מֶ לְֶך יְהּודָ ה( :דברי הימים ב – לב:ז-ח)
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"ו ְלגָד ָאמַ ר"

ולגָד אָ מַ ר בָ רוְך מַ ְר ִחיב גָד ְכלָ ִביא ׁשָ כֵּׂ ן וְ טָ ַרף זְ רֹועַ אַ ף קָ ְדקֹּד
(לג:כ) ְ

דברי הימים א – יב:ט,טו
ּומן-הַ ג ִָדי נִ בְ ְדלּו ֶאל -דָ וִ יד לַ ְמצַ ד ִמ ְדבָ ָרה גִ ב ֵֹרי הַ חַ יִ ל ַאנְ שֵ י צָ בָ א לַ ִמלְ חָ מָ ה
ִ
ע ְֹרכֵ י צִ נָה וָ רֹמַ ח ּופְ נֵי ַא ְריֵה פְ נֵיהֶ ם וְ כִ צְ בָ איִ ם עַ ל-הֶ הָ ִרים לְ מַ הֵ ר
רש"י
ופני אריה .פניהם מפוחדים כאריה:
וכצבאים על ההרים למהר .קלים היו במרוצתם כי דרכן של צבאים
לרוץ על ההרים כשצדין אותם:
טו ֵאלֶ ה ִמבְ נֵי-גָד ָראשֵ י הַ צָ בָ א ֶאחָ ד לְ מֵ ָאה הַ ָקטָ ן וְ הַ גָדֹול לְ ָאלֶ ף
רש"י  -אחד למאה הקטן .הקטן שבכולם ירדוף מאה :והגדול לאלף.
והגדול שבכולם ירדוף אלף כאן נתקיים הפסוק ורדפו מכם חמשה
מאה ומאה מכם וגו':
כלי יקר על בראשית מט:ח
והבט ימין וראה כי בג' הזכיר ברכותם מעין שמם יהודה ,גד ,ודן…
ושלשתן נמשלו לאריה ,יהודה גור אריה ,ומשה אמר דן גור אריה,
ולגד אמר ברוך מרחיב גד כלביא שכן .לפי ששלשתן נלחמו מלחמות
ה' ,וכן יהודה ידו בעורף אויביו ,ודן ידין עמו פי' הרמב"ן ינקום נקמת
עמו ,וגד שנאמר וטרף זרוע אף קדקד ,ונרמזו שלשתן בפסוק והוא יגד
עקב ,יגד ר"ת יהודה גד דן ,כי יגד ענינו לשון כריתה מלשון גודו
אילנא( ,דניאל ד יא) כי שלשתן יכריתו האויבים ולא בגבורת איש כ"א
בעזר אלהי ,כי כמו שהש"י אינו נלחם כי אם בשמו ית' ,כמ"ש (שמות
טו ג) ה' איש מלחמה ה' שמו ,כך אלו אין מלחמתם בכלי זיין ,וכן
פירש רבינו בחיי שבפרשת יהודה תמצא כל האותיות אלפ"א בית"א
חוץ מן ז' להורות שאין מלחמתם בכלי זיין כי אם בשם ה',וכן שלש
אלו נלחמו בשמם כי כאשר שמעו האומות את שמע שמם והוראת
שמותם מיד תפול עליהם אימתה ופחד ,כי שם יהודה מורה שהכל
יודו לו כי אליו יאתה הרוממות ,ודן ידין וינקום נקמת עמו ,וגד לשון
כריתה ,וז"ש לפי שיהודה אתה יודוך אחיך ושמך יגרום לך שידך
בעורף אויביך.
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יחסים נצחיים עִ ם עַ ם נצחי
אוָתֹו ְׁשחָ ִקים:
וב ַג ֲ
לג:כו  -אֵּׂ ין כָ אֵּׂ ל יְ ׁשֻׁ רון רֹּכֵּׂ ב ׁשָ מַ יִ ם ְבעֶ זְ ֶרָך ְ

ספרי  -אין כאל ישורון .ישראל אומרת
אין כאל ,ורוח הקודש אומרת אל ישורון.
ישראל אומר מי כמוכה באלים ה' (שמות
טו) ורוח הקודש אומרת אשריך ישראל
מי כמוך (דברים לג) .ישראל אומר שמע
ישראל ה' אלהינו ה' אחד (דברים ו) ורוח
הקודש אומרת ומי כעמך ישראל גוי אחד
בארץ (דה"י א' יז) .ישראל אומר כתפוח
בעצי היער (שה"ש ב) ורוח הקודש משיבו
כשושנה בין החוחים ,ישראל אומר זה
אלי ואנוהו (שמות טו) ורוח הקודש
אומרת עם זו יצרתי (ישעיה מג) .ישראל
אומר כי תפארת עוזמו אתה (תהילים פט)
ורוח הקודש אומרת ישראל אשר בך
אתפאר (ישעיה מט):
ירושלמי תענית דף י/ב פרק ב הלכה ו
...רבן שמעון בן לקיש בשם רבי ינאי:
שיתף הקדוש ברוך הוא שמו הגדול
בישראל… כך אמר הקדוש ברוך הוא אם
מניח אני את ישראל כמות שהם ,נבלעין
הן בין העכו"ם אלא הרי אני משתף שמי
הגדול בהם והן חיים.
במדבר רבה כ:כא  -כיון שראה בלעם
היאך משמרים ישראל המצות הקלות
אמר מי יוכל לקלל את אלו ששומרים
מצותיו ושמו משותף בהן שנא' ה' אלהיו
עמו ,המקללם כאלו מקלל פני שכינה
ששמו מעורב בשמן
מנחות נג - :אמר רבי יהושע בן לוי למה
נמשלו ישראל לזית לומר לך מה זית אין
עליו נושרין לא בימות החמה ולא בימות
הגשמים אף ישראל אין להם בטילה
עולמית לא בעוה"ז ולא בעולם הבא
ירמיהו לא:לד-לה  -כֹה | ָאמַ ר ה' נ ֵֹתן שֶ מֶ ש
לְאֹור יֹומָ ם חֻׁ קֹת י ֵָרחַ וְ כֹוכָבִ ים לְאֹור ָל ְילָה ֹרגַע
הַ יָם ַויֶהֱ מּו ַגלָיו ה' צְ בָ אֹות ְשמֹו :לה ִאם-
יָמֻ שּו הַ חֻ ִקים הָ ֵאלֶה ִמ ְּל ָפנַי נְּאֻ ם-ה' גַם ז ֶַרע
ִשבְּ תּו ִמ ְּהיֹות גֹוי ְּל ָפנַי כָל-הַ י ִָמים:
ִש ָר ֵאל י ְּ
י ְּ

ש"הש רבה ב:טו  -דודי לי ואני לו  -הוא לי
לאלהים ואני לו לאומה הוא לי לאלהים (שמות
כ') אני ה' אלהיך ,ואני לו לעם ואומה שנא'
(ישעיה נא) הקשיבו אלי עמי ולאומי אלי
האזינו .הוא לי לאב ואני לו לבן ,הוא לי לאב
(שם סג) כי אתה אבינו (ירמיה לא) כי הייתי
לישראל לאב ,ואני לו לבן (שמות ד) בני בכורי
ישראל (דברים יד) בנים אתם לה' .הוא לי
לרועה (תהלים פ') רועה ישראל האזינה ,ואני
לו לצאן (יחזקאל לד) ואתנה צאני צאן
מרעיתי .הוא לי לשומר (תהלים קכא) הנה לא
ינום ולא יישן וגו' ואני לו לכרם שנא' (ישעיה
ה') כי כרם ה' צבאות בית ישראל .הוא לי
במקניאין ואני לו במכעיסין ,הוא לי במקניאין
שהכה בכורי מצרים שנא' (שמות יב) ועברתי
בארץ מצרים (שם) ויהי בחצי הלילה וה' הכה
כל בכור ואני לו במכעיסין שזבחתי לאלהי
מצרים וכן (שם) ובכל אלהי מצרים אעשה
שפטים ,ואני זבחתים לו שנא' (שם ח') הן נזבח
את תועבת מצרים וכן (שם יב) ויקחו להם איש
שה לבית אבות… אמר רבי יהודה ב"ר אלעאי
הוא זמרני ואני זמרתיו הוא קלסני ואני
קלסתיו הוא קראני אחותי רעיתי יונתי תמתי
ואני אמרת ליה זה דודי וזה רעי הוא אמר לי
הנך יפה רעיתי ואני אמרתי לו הנך יפה דודי
אף נעים הוא אמר לי (דברים לג) אשריך
ישראל מי כמוך ואני אמרתי לו (שמות טו) מי כמוך
באלים ה' הוא אמר לי (שמואל ב' ז') ומי כעמך
ישראל גוי אחד בארץ ואני מיחדת שמו בכל יום
פעמים (דברים ו') שמע ישראל ה' אלהינו ה' אחד.

דרך ארץ זוטא – פרק השלום  -דור הולך ודור
בא והארץ לעולם עומדת (קהלת א) מלכות
באה ומלכות הולכת וישראל לעולם קיימים
…הארץ לעולם עומדת ישראל לעולם עומדין
לא עזבן ולא מיעזבן לא כלין ולא מיכלין
שנאמר (מלאכי ג) כי אני ה׳ לא שניתי ואתם
בני יעקב לא כליתם כשם שאני לא שניתי ולא
אני עתיד להשנות כך אתם בית יעקב לא
כליתם ולא עתידין אתם ליכלות אלא (דברים ד)
ואתם הדבקים בה׳ אלהיכם חיים כולכם היום:
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"שהוא הוד והדר ללבוש כלי זיין"
ר־ח ֶֶ֖רב
ֶ
נֹוׁשִ֣ע ַ ַּֽבה' מָ גֵּׂ ִֵ֣֣ן עֶ זְ ֶ ֶ֔רָך ַואֲׁשֶ
לג:כט  -אַ ְׁש ֶ ֶ֨ריָך יִ ְש ָר ֵֵּׂ֜אל ִמִ֣י כָ ֗מֹוָך עַ ַ֚ם ַ
רְך׃
מֹותימֹו ִת ְד ַּֽ ֹּ
ֵּׂ ֵ֥
ּתה עַ ל־בָ
לְך וְ אַ ָ ֶ֖
כחֲׁשׁ֤ ו אֹּיְ בֶ ֶ֙יָך ֶ֙ ֶ֔ ָ
או ֶָתֶָ֑ך וְ יִ ָ ַּֽ
ַג ֲ

אבן עזרא  -ואשר חרב  -ואשר הוא החרב שתתגאה בו על
כל אויביך.
ספורנו  -ואשר חרב גאותך .והוא אשר יהי' חרב גאותך
שתתרומם על האומות במלחמתו עליהם
אברבנאל  -ואשר חרב גאותך...ואפשר לפרש עוד עם נושע בה'
מגן עזרך וגו' .שהאל יתעלה לכבוד ישראל ותפארתו עם היות
שלא בכחם ירשו ארץ הנה הוא יתעלה בחר ישראל עמו ישלחו
ידם באויביהם כדי שיהיה להם שם תפארת וזהו ואשר חרב
גאותך עד שמפני זה יכחשו אויביך לך בחשבם שהגבורה ממך,
אבל הזהר שאף על פי שיכחשו לך לא תרחם עליהם כאשר עשה
מלך ישראל (מלכים א' ב') לבן הדד ,אבל על במותימו תדרוך כי
כן צוה השם יתעלה.
הכתב והקבלה  -ואשר חרב גאותך .מלת 'אשר' אין לו מובן,
ומדברי רש"י יראה שמסרס מפני זה לשון המקרא ,ול"נ שאין
מלת ואשר מלה ,אבל הוא שם דבר מן אשרו חמוץ (ישעי' א')
שפירש"י לשון חזוק וקיום ,ודומה ללשון המשנה אשרנוהי
וקיימנוהו ,אישר חילי ,וטעמו הוא כח החרב אשר בו תתגאה
על אויביך ,ובזה מכוון היטב עם מליצת מגן עזרך.
העמק דבר  -ואשר חרב גאותך .מה שאוחזים בעלי מלחמה
חרב אינו אלא גאותך .שהוא הוד והדר ללבוש כלי זיין כלשון
הֹודָך וַ הֲ דָ ֶרָך
המקרא (תהלים מה:ד) חֲ גֹור חַ ְרבְ ָך עַ ל י ֵָרְך גִ בֹור ְ
אבל באמת יודע ישראל כי לא בחרב ובחנית יושיע ה' במקום
שנוגע לישועתו וכבודו ית':
ילקוט שמעוני  -אשריך ישראל מי כמוך וגו' ,הקב"ה עושה
מלחמתן של ישראל והנצחון שלהן ,וכן הוא אומר לכל האותות
והמופתים ולכל יד החזקה אשר עשה ה' אינו אומר ,אלא אשר
עשה משה ,הקב"ה שלחו לעשות והנצחון למשה...וכן דוד
כשירד לגלית וידעו כל הקהל הזה וגו' וכתיב הכה שאול באלפיו
ודוד ברבבותיו ,אמר דוד לפני הקב"ה אתה עושה המלחמה ולך
הנצחון שנאמר לך ה' הגדולה והגבורה והתפארת והנצח ,אמר
לו הקב"ה לדוד נתת לי הנצחון אף אני נותן לך הנצחון למנצח
לעבד ה' לדוד:
מקורות וזאת הברכה  -בראשית – נערך ע‘י הרב ראובן שכטר  -תשע'ט

10

בס'ד

"כנגד אבילי ציון שהקדוש ברוך הוא עתיד
ליתן להם נצחם על אויביהם "

*ירמיהו מח ( -ט) ְתנּו צִ יץ
ְמֹואב כִ י נָצ ֹא ֵתצֵ א וְ עָ ֶריהָ
ל ָ
ְלשַ מָ ה ִת ְהיֶינָה מֵ ֵאין יֹושֵ ב בָ הֵ ן:
(י) ָארּור עֹׂשֶ ה ְמלֶאכֶת ה' ְר ִמיָה
וְּ ָארּור מנֵעַ חַ ְּרבֹו ִמדָ ם:
מצודת דוד  -מדם  -מלשפוך דם
רש"י מלאכת ה' מלאכת
השחתת מואב שהיא שליחותו
של מקום
מהר"י קרא ָ -ארּור עשֶ ה ְּמלֶאכֶת
מנֵעַ
ה' ְּר ִמיָה – ומי הוא זה? ה ֹ
חַ ְרבֹו ִמדָ ם מנקום באויבי ה'.

רמב"ם הלכות מלכים ז:טו
ומאחר שיכנס בקשרי המלחמה ישען על מקוה ישראל ומושיעו
בעת צרה וידע שעל יחוד השם הוא עושה מלחמה וישים נפשו
בכפו ולא יירא ולא יפחד ולא יחשוב לא באשתו ולא בבניו אלא
ימחה זכרונם מלבו ויפנה מכל דבר למלחמה ,וכל המתחיל לחשוב
ולהרהר במלחמה ומבהיל עצמו עובר בלא תעשה ,שנאמר אל ירך
לבבכם אל תיראו ואל תחפזו ואל תערצו מפניהם ,ולא עוד אלא
שכל דמי ישראל תלויין בצוארו ,ואם לא נצח ולא עשה מלחמה
בכל לבו ובכל נפשו ,הרי זה כמי ששפך דמי הכל ,שנאמר ולא ימס
את לבב אחיו כלבבו ,והרי מפורש בקבלה ארור עושה מלאכת ה'
רמיה וארור מונע חרבו מדם* ,וכל הנלחם בכל לבו בלא פחד
ותהיה כוונתו לקדש את השם בלבד ,מובטח לו שלא ימצא נזק
ולא תגיעהו רעה ,ויבנה לו בית נכון בישראל ויזכה לו ולבניו עד
עולם ויזכה לחיי העולם הבא ,שנאמר כי עשה יעשה ה' לאדוני
בית נאמן כי מלחמות ה' אדוני נלחם ורעה לא תמצא בך וגו'
והיתה נפש אדוני צרורה בצרור החיים את ה' אלהיך.
פסיקתא רבתי לד:ב  -זו היא שנאמרה ברוח הקדש על ידי ישעיה
וְ נֹודַ ע בַ גֹויִ ם זַ ְרעָ ם וְ צֶ אֱ צָ ֵאיהֶ ם בְ תֹוְך הָ עַ ִמים (ישעיה סא:ט) ,כנגד
מי אמרו ישעיה למקרא הזה לא אמרו אלא כנגד אבילי ציון
שהקדוש ברוך הוא עתיד ליתן להם נצחם על אויביהם שנאמר
ונודע בגוים זרעם ,אל תהי קורא זַ ְּרעָ ם אלא זְּ רֹועַ ם ,ומי עומד
להם בזרוע הקדוש ברוך הוא עומד להם בזרוע שנאמר (שם לג:ב)
יְ קֹוָ ק חָ נֵנּו לְ ָך ִקּוִ ינּו הֱ יֵה זְ רֹעָ ם לַ בְ ָק ִרים ַאף יְ שּועָ ֵתנּו בְ עֵ ת צָ ָרה.

ירמיהו:
האלִים"
יקלִי ַ
הר ִד ָ
"הקיצוני ָ

שמות רבה כ  -וחמושים עלו בני ישראל שעלו מזוינין.

מהרזו

עץ יוסף

מקורות וזאת הברכה  -בראשית – נערך ע‘י הרב ראובן שכטר  -תשע'ט

11

בס'ד

"ויכחשו איביך לך"
נֹוׁשִ֣ע ַ ַּֽבה' ָמגֵּׂ ִֵ֣֣ן עֶ זְ ֶ ֶ֔רָך
לג:כט  -אַ ְׁש ֶ ֶ֨ריָך יִ ְש ָר ֵֵּׂ֜אל ִמִ֣י כָ ֗מֹוָך עַ ַ֚ם ַ
רְך׃
מֹותימֹו ִת ְד ַּֽ ֹּ
ל־ב ֵּׂ ֵ֥
ָ
ּתה עַ
לְך ְואַ ָ ֶ֖
כחֲׁשׁ֤ ו אֹּיְ ֶב ֶ֙יָך ֶ֙ ֶ֔ ָ
או ֶָתֶָ֑ך ְויִ ָ ַּֽ
ר־ח ֶֶ֖רב ַג ֲ
ֶ
ַואֲׁשֶ

ספורנו
ויכחשו איביך לך .שהם כבר בזו אותך ,ויכחשו עצמם כאשר
יכבדוך ,כאמרו " וְ ִה ְש ַתחֲ וּו עַ ל כַפֹות ַרגְ ַליְִך כָל ְמנַאֲ צָ יְִך"
(ישעיהו ס:יד) .ואתה על במותימו תדרך .שאפלו מלכיהם יהיו
רֹותיהֶ ם מֵ ינִיק ַֹתיְִך ַא ַפיִם
נכנעים לך ,כאמרו "וְ הָ יּו ְמלָכִ ים א ְֹמ ַניְִך וְ ׂשָ ֵ
ֶא ֶרץ י ְִש ַתחֲ וּו לְָך ַו ֲעפַר ַרגְ ַליְִך ְילַחֵ כּו וְ יָדַ עַ ְת כִ י אֲ נִי יְקֹוָק אֲ שֶ ר ל ֹא
ֵיבֹשּו קֹוָי( :ישעיהו מט:כג).
שמואל ב כב
מד ו ְַת ַפלְטֵ נִי מֵ ִריבֵ י עַ ִמי ִת ְש ְמ ֵרנִי לְר ֹאש גֹויִם עַ ם ל ֹא-יָדַ עְ ִתי יַעַ בְ ֻׁדנִי:
אזֶן יִשָ ְמעּו לִי:
מה בְ נֵי ֵנכָר י ְִּתכַחֲ שּו-לִי ל ְִשמֹועַ ֹ
תהלים סו:ג
איְבֶ יָך:
נֹורא מַ ֲע ֶֹשיָך בְ רֹב עֻׁזְ ָך ְּיכַחֲ שּו-לְָך ֹ
ֵאֹלהים מַ הָ -
ִא ְמרּו ל ִ
תהלים פא:יד-טז
לּו עַ ִמי שֹמֵ עַ לִי ִי ְֹש ָר ֵאל בִ ְד ָרכַי יְהַ לֵכּו :טו כִ ְמעַ ט אֹויְבֵ יהֶ ם ַאכְ ִניעַ וְ עַ ל-
יהי עִ ָתם ְלעֹולָם:
צָ ֵריהֶ ם ָא ִשיב י ִָדי :טז ְמ ַֹשנ ְֵאי ה' ְּיכַחֲ שוּ-לֹו וִ ִ
ספרי
ויכחשו אויביך לך בשעת טובתם של ישראל אומות העכו"ם
מכחשים להם ועושים אותם כאלו הן אחים וכן עשו אמר ליעקב
אחי יהי לך אשר לך (בראשית לג) וכן חירם אמר לשלמה מה
הערים אשר נתת לי אחי (מלכים א' ט'):
מגילה טז.
...אמר ליה [המן למרדכי] סק ורכב ,אמר ליה לא יכילנא דכחישא
חילאי מימי תעניתא .גחין ,וסליק .כי סליק בעט ביה .אמר ליה לא
כתיב לכו בנפל אויבך אל תשמח!? אמר ליה הני מילי בישראל אבל
בדידכו כתיב ואתה על במותימו תדרוך.
דברים יא
הֹוריש ה' ֶאת-כָל-הַ גֹויִם הָ ֵאלֶה ִמלִפְ נֵיכֶם וִ ִיר ְש ֶתם גֹויִם גְ ֹדלִים
כג וְ ִ
ַו ֲעצ ִֻׁמים ִמכֶם :כד כָל-הַ מָ קֹום אֲ שֶ ר ִת ְּדרְך כַףַ -רגְ ְלכֶם בֹו ָלכֶם י ְִהיֶה
ִמן-הַ ִמ ְדבָ ר וְ הַ לְבָ נֹון ִמן-הַ נָהָ ר נְהַ ר-פְ ָרת וְ עַ ד הַ יָם הָ ַאחֲ רֹון י ְִהיֶה
ּומֹוראֲ כֶם י ִֵתן | ה'
ַ
גְ ֻׁב ְלכֶם :כה ל ֹא-י ְִתיַצֵ ב ִאיש בִ פְ נֵיכֶם פ ְַּח ְּדכֶם
אֱ ֹלהֵ יכֶם עַ ל-פְ נֵי כָל-הָ ָא ֶרץ אֲ שֶ ר ִת ְּד ְּרכּו-בָ ּה כַאֲ שֶ ר ִדבֶ ר ָלכֶם:
ספרי
ואתה על במותימו תדרוך כענין שנאמר "ויקרא יהושע אל כל איש
ישראל ויאמר…שימו את רגליכם על צוארי המלכים האלה…"
(יהושע י:כד):
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מיתת משה רבנו  -נֹוגֵעַ ָללֵב
דברים רבה
סוף רגע יצתה בת קול ואמרה הגיע סוף מיתתך ,אמר משה לפני
הקדוש ברוך הוא רבש"ע זכור אותו היום שנגלית עלי בסנה ואמרת
לי (שמות ג) לכה ואשלחך אל פרעה והוצא את עמי בני ישראל
ממצרים זכור אותו היום שהייתי עומד על הר סיני ארבעים יום
וארבעים לילה ,בבקשה ממך אל תמסרני ביד מלאך המות .יצתה בת
קול ואמרה לו אל תתיירא אני בעצמי מטפל בך ובקבורתך ,באותה
שעה עמד משה וקידש עצמו כשרפים וירד הקדוש ברוך הוא משמי
שמים העליונים ליטול נשמתו של משה ושלשה מלאכי השרת עמו
מיכאל וגבריאל וזגזגאל ,מיכאל הציע מטתו של משה וגבריאל פירס
בגד של בוץ מראשותיו וזגזגאל מרגלותיו מיכאל מצד אחד וגבריאל
מצד אחד .אמר הקב"ה למשה משה השקיף עיניך זה על גב זה
והשקיף עיניו זעג"ז אמר לו הנח ידך על החזה והניח ידו על החזה
אמר לו הקף רגליך זעג"ז הקיף רגליו זעג"ז.
באותה שעה קרא הקב"ה לנשמה מתוך גופו אמר לה בתי מאה
ועשרים שנה קצבתיך היותך בגופו של משה עכשיו הגיע קצך לצאת
צאי אל תאחרי ,אמרה לפניו רבונו של עולם יודעת אני שאתה אלוה
כל הרוחות וכל הנפשות נפש החיים והמתים מסורין בידך ואתה
בראתני ואתה יצרתני ואתה נתתני בגופו של משה מאה ועשרים שנה
ועכשיו יש גוף טהור בעולם יותר מגופו של משה שלא נראה בו רוח
סרוחה מעולם ולא רמה ותולעה לכן אני אוהבת אותו ואיני רוצה
לצאת ממנו ,אמר לה הקב"ה נשמה צאי אל תאחרי ואני מעלה
אותך לשמי השמים העליונים ואני מושיבך תחת כסא כבודי אצל
כרובים ושרפים וגדודים ,אמרה לפניו רבש"ע מאצל שכינתך ממרום
ירדו שני מלאכים עזה ועזאל וחמדו בנות ארצות והשחיתו דרכם על
הארץ עד שתלית אותם בין הארץ לרקיע אבל בן עמרם מיום שנגלית
אליו בסנה לא בא לאשתו שנאמר (במדבר יב) ותדבר מרים ואהרן
במשה על אודות האשה הכשית אשר לקח כי אשה כשית לקח,
בבקשה ממך תניחני בגופו של משה ,באותה שעה נשקו הקב"ה
ונטל נשמתו בנשיקת פה והיה הקדוש ברוך הוא בוכה (תהלים צד)
מי יקום לי עם מרעים מי יתיצב לי עם פועלי און ורוה"ק אומר ולא
קם נביא עוד בישראל כמשה ,שמים בוכין ואומרים (מיכה ז) אבד
חסיד מן הארץ ארץ בוכה ואומרת (שם) וישר באדם אין ,וכשבקש
יהושע רבו ולא מצאו היה בוכה ואומר (תהלים יב) הושיעה ה' כי
גמר חסיד כי פסו אמונים מבני אדם ,ומלאכי השרת אומרים צדקת
ה' עשה ,וישראל היו אומרים ומשפטיו עם ישראל אלו ואלו היו
אומרים (ישעיה נז) יבא שלום ינוחו על משכבותם הולך נכוחו (משלי
י) זכר צדיק לברכה ונשמתו לחיי עולם הבא .אמן כן יהי רצון ,ברוך
ה' לעולם אמן ואמן.
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פרשת בראשית – הצגת היסודות
ספר העקרים – מאמר ראשון ,פרק יא
ואחר שאנחנו נמצא שיסדה תורת משה בתחלתה שלשה ההתחלות שזכרנו,
שהם מציאות השם ותורה מן השמים ושכר ועונש ,יראה שהן התחלות
הכרחיות לתורה אלהית ,ולזה יסדה אותם בפרשת בראשית לרמוז על שאלו
הן התחלות לתורה האלהית .וזה כי כמו שבכל חכמה יונחו בתחלתה הדברים
וההתחלות שעליהם תסוב החכמה ההיא ,והם שרשים לאמת כל הדברים
שיבאו בה ,כן נכתבו בפרשת בראשית שלשה ענינים חלוקים זה מזה ,יתבאר
בכל אחד מהן עקר מאלו העקרים ,להורות כי אלו הם שרשים ויסודות
לתורה אלהית שעליהם תסוב היא וכל ענייניה.
כי מבראשית עד אלה תולדות השמים הוא ענין אחד נכתב להורות על העקר
הראשון שהוא מציאות השם יתברך הפועל ברצון לכל הנמצאות ,כדי
להכחיש סברת כת אפיקורוס שהיו חושבים שהעולם נפל במקרה ושאין לו
סבה פועלת ,ועל זה העקר סובב כל הספור אשר מבראשית עד אלה תולדות
השמים ,כי בסדר שנמצא כתוב בפרשת בראשית לנבראים ממדרגת
מציאותם זה על זה וסדורם ומציאות הצורות כצמח והחי והמדבר בזמנים
מתחלפים ,כל זה ממה שיורה על מציאות פועל ברצון ,כמו שיתבאר במאמר
ב' בעזרת השם...
...ומאלה תולדות השמים עד והאדם ידע את חוה אשתו (בראשית ד' א') ,הוא
ענין אחר ,ונכתב לרמוז על העקר השני שהוא מציאות הנבואה ותורה מן
השמים ,ולזה תמצא כל הספור ההוא סובב על תורה מן השמים ,כי התחלת
הדבור שנדבר השם יתברך עם אדם הוא ויצו ה' אלהים על האדם לאמר וגו'
(בראשית ב' ט"ז) ,וכתב אחר זה הטעם למה נצטווה האדם צווי אלהי יותר
מכל בעלי חיים ,ואמר וייצר ה' אלהים מן האדמה כל חית השדה ואת כל עוף
השמים ויבא אל האדם לראות מה יקרא לו וגו' (בראשית ב' י"ט) ,כאלו בא
לבאר כי להיות האדם משכיל ויודע בגדרי בעלי חיים יותר מכולם ,היו כל
הנמצאות השפלות משועבדות אליו וכולם נמצאו בעבור האדם ותכלית האדם
לשמור מצות קונו ,ועל זה הונח בעולם הזה הנרמז בגן עדן ,כדי שיאכל מעץ
החיים אשר בתוך הגן שהוא רומז אל התורה שנאמר בה עץ חיים היא
למחזיקים בה (משלי ג' י"ח) ,וכאשר יעבור על מצות קונו יגורש מגן עדן.
ובעבור זה נכתב כל הספור ההוא שקרה לאדם עם הנחש וחוה ,כדי שיהיה לו
רמז על מה שיקרה לו בעולם הזה ,שהנחש הנקרא בלשון רבותינו ז"ל סמאל
הוא יצר הרע המטריד את האדם באמצעות האשה מהשיג שלמותו ,והוא
הגורם להיותו מגורש מגן עדן ,ולזה נכתב בכל הספור הזה ה' אלהים ,להורות
כי אין די אל השגת השלמות האנושי בהאמנת מציאות הפועל בלבד ,אשר
יושג זה מצד ההשגה בפועל המהווה הדברים הטבעיים ,שהוא הנרמז במלת
אלהים ,אבל צריך האמנת הנבואה ותורה מן השמים,
נמשך...
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פרשת בראשית – הצגת היסודות
המשך ...ספר העקרים – מאמר ראשון ,פרק יא
שהשגה זו היא למעלה מהשגת הפועל המהווה לדברים הטבעיים ,ומזה הצד
שהצווי בא מאת ה' אלהים אפשר שיאכל אדם מעץ החיים ואכל וחי לעולם,
לא מצד הידיעה וההכרה הראשונה שהיא ידיעת מציאות הפועל לבד ,אבל
מצד השגת הנבואה והתורה האלהית המצוה לעשות הדברים הנרצים אצל
השם יתברך אף על פי שלא יגזרם ההקש ,שזהו ענין למעלה מן הדברים
הטבעיים.
וכדי שלא ידומה בזה שום שניות חלילה ,אמר במתן תורה וידבר אלהים את
כל הדברים האלה לאמור ,ופתח באנכי ה' אלהיך (שמות כ' א') ,לבאר שנותן
התורה שהוא השם הנכבד הוא בעצמו הפועל לכל הנמצאים הנקרא אלהים
בפרשת בראשית ,ולזה באר משה במשנה התורה את הדברים האלה דבר ה'
אל כל קהלכם (דברים ה' י"ט) ,להורות שאף על פי שנאמר במתן תורה וידבר
אלהים את כל הדברים האלה ,השם הנכבד ברוך הוא היה המדבר ,ולזה נכתב
בכל זה הספור אשר מאלה תולדות השמים עד והאדם ידע את חוה אשתו
(בראשית ד' א') ,ה' אלהים ,להורות על העקר הזה שהוא מציאות הנבואה
ותורה מן השמים ,וכל העונשים שנזכרו בו היו כוללים למין האדם לא
מיוחדים באדם וחוה בלבד.
ומן והאדם ידע את חוה אשתו עד זה ספר תולדות אדם הוא ענין אחר ,ונכתב
לרמוז על העקר השלישי שהוא מציאות השכר והעונש הפרטי וההשגחה
בפרטים המתחדשים בעולם מקטטות ודברי ריבות בין אדם לחברו ,כמו
שקרה לקין והבל ,וזה מין אחר מן העונש על העונש הנזכר בפרשיות
הקודמות מאדם וחוה ,כי שם נענש אדם על עברו מצות ה' ,לרמוז על כלל
המין ,כי עקר העונש הוא על עברו מצות השם ,ולא נכתב מצד הענין
הפרטי בעצמו שקרה לאדם וחוה ,ולזה היו כל העונשים שנזכרו באדם וחוה
כוללים כל המין.

אבל בפרשה הזאת ביאר ההשגחה בענינים פרטיים מכל איש ואיש ,והוא איך
השגיח השם בקין להענישו על שלא היתה כוונתו רצויה בעשיית הקרבן ועל
החמס שעשה להבל ,לא מצד עברו מצות השם לבד ,וזה להורות שהשם
יתברך משגיח בעושי רע להענישם על מחשבתם הרעה ועל החמס אשר
בכפיהם ,ואף על פי שהוא מאריך אפו להם כמו שהאריך לקין ,לסוף הנה הוא
נפרע מהם כמו שנפרע מקין ,במדה שמדד מדד לו ,כי כמו שהרג את הבל וגרם
להפסיק כל תולדותיו ,כן נהרג קין ונמוחו כל תולדותיו במבול ולא נשתייר
מהם שריד ופליט ,אף על פי שהיו בתולדות קין אנשים גדולים חכמים
ונבונים שהמציאו המלאכות והחכמות כמו שכתוב אבי כל חורש נחשת וברזל,
אבי יושב אהל ומקנה ,אבי כל תופש כנור ועוגב (בראשית ד' כ"ב) ,ולא נשא
השם פנים להם.
נמשך...
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בס'ד

פרשת בראשית – הצגת היסודות
המשך ...ספר העקרים – מאמר ראשון ,פרק יא
וזאת היתה כוונת כל החלק הג' הזה ,ולזה נכתב בו שם ה' בלבד ,לרמוז כי
ההשגחה הפרטית אשר היא בכל הדברים הנעשים בעולם לתת לאיש כדרכיו
וכפרי מעלליו ,אינה מצד מציאות הפועל המהווה לדברים הטבעיים ,ולא מצד
תורה מן השמים ,אבל מצד שמשלמות השם ומעלתו הוא להשגיח בשפלים
ובנעדרי היכולת להושיעם מיד שוסיהם ,אמר הנביא רומז לזה ָמרֹום וְ ָקדֹוש
ּושפַל רּוחַ (ישעיהו נז:טו) ,כלומר שמצד מעלתו ורוממותו
ֶא ְשכֹון וְ ֶאת דַ כָא ְ
הוא שישגיח בשפלים להראות עוצם יכלתו להחיות לב נדכאים.
ובאר בספור הזה מקין והבל שהשגחתו היא במדת רחמים לפתוח לרשעים
דרכי התשובה ,כמו שפתח לקין שאמר לו הלא אם תיטיב שאת וגו' (בראשית
ד' ז') ,ואין זה ממדת הדין ,ולזה לא נזכר בזה הספור שם אלהים כלל.



ואחר שסיים לבאר אלו השלשה עקרים שהם התחלות לדת האלהית ,חזר
להתחיל הספור וסדר התולדות כאשר בתחלה ,ואמר זה ספר תולדות אדם,
כאלו אמר שמכאן הוא התחלת הספר ,כי כל מה שכתב עד הנה אינו אלא
סדור התחלות הספר שאינו מן הספר.
אבל כמו שכל מחבר ספר אומר בהתחלתו זה הספר מדבר בכך וכך ,כן בכאן
אומר זה הספר שהוא ספר בראשית מדבר בתולדות אדם והיאך נמשך העולם
ממנו ,ובא לבאר שמה שנכתב עד הנה אינו מן הספר אלא התחלות לספר ,כמו
שבכל חכמה יונחו התחלותיה בתחלתה ,ומזה ספר תולדות אדם הוא התחלת
ספר התורה ,ושספר בראשית הוא ספור תולדות אדם ,והחל ואמר ביום ברוא
אלהים אדם בדמות אלהים עשה אותו זכר ונקבה בראם וגו' (בראשית ה' א'),
אף על פי שלספור התולדות היה מספיק בשיאמר ביום ברא אלהים אדם זכר
ונקבה בראם וגו' ,אמנם האריך לבאר ביום ברוא אלהים אדם בדמות אלהים
עשה אותו ,לרמוז על ענין גדול הוא הכרחי למציאות התורה ,והוא שהשכר
והעונש הפרטי אשר אמרנו שהוא אחת מהתחלות התורה.
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בס'ד

על שאלת רבי יצחק ...די עם ההתנצלויות
רש"י
אמר רבי יצחק ,לא היה צריך להתחיל את התורה אלא מהחדש
הזה לכם ,שהיא מצוה ראשונה שנצטוו ישראל (כי עיקר התורה
אינה אלא למצותיה ,והגם שנמצאו בס׳ בראשית ג״כ קצת
מצות כמו מילה וגיד הנשה ,היה יכול לכותבן בהדי שאר
המצות) ,ומה טעם פתח בבראשית ,משום כח מעשיו הגיד לעמו
לתת להם נחלת גוים (תהלים קיא ,ו ,).שאם יאמרו אומות
העולם לישראל ,ליסטים אתם ,שכבשתם ארצות שבעה גוים,
הם אומרים להם ,כל הארץ של הקב״ה היא ,הוא בראה (נשמע
מהודעת הבריאה) ונתנה לאשר ישר בעיניו( ,כנשמע מספורי
אדם הראשון ומבול והפלגה וסדום ומלחמת אברהם עם
המלאכים ומפלת מצרים .וירושת הארץ היא משכר המצות
וחשובה כמצו׳ ועיין מזה באריכות ברא״ם ויפ״ת) ברצונו נתנה
להם ,וברצונו נטלה מהם ונתנה לנו:
בראשית רבה א:ב
רבי יהושע דסכנין בשם רבי לוי פתח (תהלים קיא) כח מעשיו
הגיד לעמו מה טעם גילה הקב"ה לישראל מה שנברא ביום
הראשון ומה שנברא ביום השני מפני עובדי כוכבים ומזלות
שלא יהיו מונין את ישראל ואומרין להם הלא אומה של בזויים
אתם ,וישראל משיבין אותן ואומרין להם ואתם הלא בזויה
היא בידכם הלא (דברים ב:כג) כפתורים היוצאים מכפתור
השמידום וישבו תחתם* העולם ומלואו של הקדוש ברוך הוא
כשרצה נתנה לכם וכשרצה נטלה מכם ונתנה לנו הה"ד (שם)
לתת להם נחלת גוים וגו' הגיד להם את כל הדורות:
מֹורה
(יב:ו) וַ ַי ֲעבֹר ַאבְ ָרם בָ ָא ֶרץ עַ ד ְמקֹום ְשכֶ ם עַ ד ֵאלֹון ֶ
וְ הַ כְ ַנעֲנִ י ָאז בָ ָא ֶרץ:
רש"י  -והכנעני אז בארץ  -היה הולך וכובש את ארץ ישראל
מזרעו של שם ,שבחלקו של שם נפלה כשחלק נח את הארץ
לבניו ,שנאמר (בראשית יד:יח) ומלכי צדק מלך שלם ,לפיכך
(פסוק ז) ויאמר ה' אל אברהם לזרעך אתן את הארץ הזאת,
עתיד אני להחזירה לבניך שהם מזרעו של שם:
הֹוריש גֹויִ ם גְ דֹלִ ים וַ ֲעצ ִֻׁמים ִמ ְמָך ִמפָ נֶיָך לַ הֲ בִ יאֲ ָך
דברים ד:לח לְ ִ
לָ ֶתת לְּ ָך ֶאת ַא ְּרצָ ם נַחֲ לָ ה כַ יֹום הַ ּזֶ ה:
ספורנו  -לתת לך את ארצם .שהיא ארץ ה' המוכנת לקנות
השלמות המכוון.
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*אתם וכל הגוים
לקחו ארצות מגוים
אחרים שישבו שם
ללא כל זכות וסיבה,
כגון הכפתורים.
למעשה ,הכנענים
עצמם היו גזלנים!

בס'ד

על שאלת רבי יצחק" ...כי המצות משפט אלהי הארץ הן"
מהר"ל גור אריה
ואם תאמר דאכתי קשה דמאי ענין נתינת הארץ לישראל אצל
מצות התורה שכתוב זה בתורה? ואין זה קשיא ,מפני שרוב מצות
התורה תלויות בארץ ,שהרי תרומות ומעשרות (קידושין לז ).ובנין
בית הבחירה (סנהדרין כ ):בארץ תולה ,ואם אין הארץ לישראל
לא יתכן אלו המצות כלל ,שהרי באלו כתיב (דברים יז:יד)
"וירשתה וישבתה בה" ,ויאמרו האומות 'ליסטים אתם' ולא
ירשתם את הארץ ,אלא בגזילה בא לידכם.
והרמב"ן כתב (בראשית כו:ה) גם כן שכל מצות שבתורה 'משפטי
אלהי הארץ' ,כלומר שכל המצות שבתורה הם שייכים דוקא
בארץ .וכן כתוב בספר מלכים (מ"ב יז:כו) כשגלו ישראל וישבו
גוים בארץ " -ל ֹא י ְָדעּו ֶאת ִמ ְשפַט אֱ ֹלהֵ י הָ ָא ֶרץ ַויְשַ לַח בָ ם ֶאת
הָ אֲ ָריֹות" ,נמצא התורה היא "משפט אלהי הארץ" .ועיין בדברי
הרמב"ן בפרשת תולדות בפסוק "וישמור משמרתי" (להלן כו ,ה).
ולפיכך הוצרך לכתוב בתורה שמן הדין בא הארץ לישראל -
שהוא בראה והוא נתנה:

ֹותי
ֹּלי וַיִ ְׁשמֹּר ִמ ְׁש ַמ ְר ִּתי ִמ ְצ ַ
בראשית כו:ה עֵּׂ ֶקב אֲׁשֶ ר ׁשָ ַמע אַ ְב ָר ָהם ְבק ִ
ֹּתי:
ּקֹותי ְותֹור ָ
ֻׁח ַ

רמב"ן ... -ואם כן יהיה כל זה בנוי על דעת שהיה אברהם מקיים
ומשמר את התורה עד שלא נתנה ,וכך אמרו (ב"ר צד ג) בפסוק
ויתן להם יוסף עגלות (להלן מה:כא) ,שפירש ממנו בפרשת עגלה
ערופה שהיה עוסק בתורה כשם שהיו אבותיו ,ועד עכשו לא נתנה
תורה ,והרי כתוב וישמור משמרתי מצותי חקותי ותורותי .ושם
אמרו שהיה משמר אפילו דקדוקי תורה והיה מלמד לבניו וכו':
ויש לשאול ,אם כן איך הקים יעקב מצבה (להלן כח יח) ונשא שתי
אחיות ,וכדעת רבותינו (ב"ר עד יא) ארבע ,ועמרם נשא דודתו...
...והאיך אפשר שיהיו נוהגים היתר בתורה במה שאסר אברהם
אביהם על עצמו וקבע לו השם שכר על הדבר ,והוא יצוה את בניו
ואת ביתו אחריו ללכת בדרכיו...
...והנראה אלי מדעת רבותינו שלמד אברהם אבינו התורה כלה
ברוח הקדש ועסק בה ובטעמי מצותיה וסודותיה ,ושמר אותה
כולה כמי שאינו מצווה ועושה ,ושמירתו אותה היה בארץ בלבד,
ויעקב בחוצה לארץ נשא האחיות ,וכן עמרם ,כי המצות משפט
אלהי הארץ הן ,אף על פי שהוזהרנו בחובת הגוף בכל מקום
(קדושין לו ב) .וכבר רמזו רבותינו הסוד הזה (בספרי דברים מג),
ואני אעירך בו בעזרת השם (ויקרא יח:כה ,דברים יא:יח).
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בס'ד

על שאלת רבי יצחק...

דרשות החתם סופר
לשמחת תורה
כרך ראשון –
תשרי-ניסן ,עמ' 114
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בס'ד

בירור תמיהתו של רבי יצחק...המחזק את תשובת רש"י
כוזרי מאמר א ,י-יב
י .אמר הכוזרי :אני רואה שצריך אני לשאול ליהודים ,מפני שהם
שארית בני ישראל ,מפני שאני רואה שהם הטענה כי יש לבורא תורה
בארץ .אחר כן קרא חכם מחכמי היהודים ושאל אותו על אמונתו.
יא .אמר לו החבר :אנחנו מאמינים באלהי אברהם יצחק ויעקב
המוציא את בני ישראל ממצרים באותות ובמופתים ובמסות,
והמכלכלם במדבר ,והמנחילם את ארץ כנען ,אחר אשר העבירם את
הים והירדן במופתים גדולים ,ושלח משה בתורתו ,ואחר כך כמה
אלפי נביאים אחריו מזהירים על תורתו ,מיעדים בגמול הטוב
לשומרה ,ועונש הקשה לממרה אותה .ואנחנו מאמינים בכל מה
שכתוב בתורה ,והדברים ארוכים.
יב .אמר הכוזרי :מסכים הייתי שלא אשאל יהודי מפני שידעתי אבוד
זכרם וחסרון עצתם ,כי השפלות והדלות לא עזבו להם מדה טובה.
והלא היה לך לומר היהודי ,כי אתה מאמין בבורא העולם ,ומסדרו
ומנהיגו ,ובמי שבראך והטריפך והדומה לספורים האלה ,אשר הם
טענת כל מי שיש לו דת ,ובעבורה הוא רודף האמת ,להדמות לבורא
בצדקו ובחכמתו:
מאמר א ,כה  -אמר החבר על הדרך הזה השיבותיך כאשר שאלתני.
וכן פתח משה לדבר עם פרעה כשאמר לו אלהי העברים שלחני אליך,
ר"ל אלהי אברהם יצחק ויעקב מפני שהיה אברהם מפורסם אצל
האומות ,וכי התחבר אליהם דבר האלהים והנהיג אותם ועשה להם
נפלאות ,ולא אמר אלהי השמים והארץ שלחני אליך ,ולא בוראי
ובוראך .וכן פתח אלהים דבריו אל המון ישראל" :אנכי ה' אלהיך
אשר הוצאתיך מארץ מצרים" ,ולא אמר" :אני בורא העולם
ובוראכם" :וכן פתחתי לך מלך הכוזר כאשר שאלתני על אמונתי,
השיבותיך מה שאני חייב בו וחייבין בו כל קהל ישראל ,אשר התברר
אצלם המעמד ההוא בראות עיניהם ,ואחר כן הקבלה הנמשכת שהיא
כמראה העין:
אוצר נחמד – ר' ישראל הלוי (פירוש על הכוזרי)

ממש נחמד!
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בס'ד

"ליסטים אתם" … סיפור ישן

סנהדרין צא.
כשבאו בני אפריקיא לדון עם ישראל לפני אלכסנדרוס מוקדון ,אמרו לו :ארץ כנען
שלנו היא ,דכתיב (במדבר ל״ד) ארץ כנען לגבלתיה ,וכנען אבוהון דהנהו אינשי
הוה .אמר להו גביהא בן פסיסא לחכמים :תנו לי רשות ואלך ואדון עמהן לפני
אלכסנדרוס מוקדון ,אם ינצחוני ־ אמרו הדיוט שבנו נצחתם ,ואם אני אנצח אותם
־ אמרו להם תורת משה נצחתכם .נתנו לו רשות ,והלך ודן עמהם .אמר להם:
מהיכן אתם מביאים ראייה? ־ אמרו לו :מן התורה .־ אמר להן :אף אני לא אביא
לכם ראייה אלא מן התורה ,שנאמר (בראשית ט׳) ויאמר ארור כנען עבד עבדים
יהיה לאחיו ,עבד שקנה נכסים ־ עבד למי ,ונכסים למי? ולא עוד אלא שהרי כמה
תשובה ־ אמרו לו:
ִ
שנים שלא עבדתונוִ ־ אמר להם אלכסנדרוס מלכא :החזירו לו
תנו לנו זמן שלשה ימים .נתן להם זמן ,בדקו ולא מצאו תשובה .מיד ברחו ,והניחו
שדותיהן כשהן זרועות ,וכרמיהן כשהן נטועות ,ואותה שנה שביעית היתה .שוב
פעם אחת באו בני מצרים לדון עם ישראל לפני אלכסנדרוס מוקדון ,אמרו לו :הרי
הוא אומר (שמות י״ב) וה׳ נתן את חן העם בעיני מצרים וישאלום ־ תנו לנו כסף
וזהב שנטלתם ממנו .־ אמר גביהא בן פסיסא לחכמים :תנו לי רשות ואלך ואדון
עמהן לפני אלכסנדרוס ,אם ינצחוני ־ אמרו להם :הדיוט שבנו נצחתם ,ואם אני
אנצח אותם אמרו להם :תורת משה ־ רבינו נצחתכם .נתנו לו רשות והלך ודן עמהן.
אמר להן :מהיכן אתם מביאין ראייה? ־ אמרו לו :מן התורה .־ אמר להן :אף אני
לא אביא לכם ראייה אלא מן התורה .שנאמר (שמות י״ב) ומושב בני ישראל אשר
ישבו במצרים שלשים שנה וארבע מאות שנה ־ תנו לנו שכר עבודה של ששים ריבוא,
ששיעבדתם במצרים שלשים שנה וארבע מאות שנה .אמר להן אלכסנדרוס
תשובה ־ אמרו לו :תנו לנו זמן שלשה ימים .נתן להם זמן ,בדקו
ִ
מוקדון :החזירו לו
ולא מצאו תשובה .מיד הניחו שדותיהן כשהן זרועות ,וכרמיהן כשהן נטועות
וברחו ,ואותה שנה שביעית היתה .־ ושוב פעם אחת באו בני ישמעאל ובני קטורה
לדון עם ישראל לפני אלכסנדרוס מוקדון .אמרו לו :ארץ כנען שלנו ושלכם ,דכתיב
(בראשית כ״ה) ואלה תלדת ישמעאל בן אברהם ,וכתיב (בראשית כ״ה) ואלה
תולדת יצחק בן אברהם .אמר להן גביהא בן פסיסא לחכמים :תנו לי רשות ואלך
ואדון עמהם לפני אלכסנדרוס מוקדון .אם ינצחוני ־ אמרו הדיוט שבנו נצחתם,
ואם אני אנצח אותם ,אמרו להם :תורת משה רבינו נצחתכם :נתנו לו רשות ,הלך
ודן עמהן .אמר להם :מהיכן אתם מביאין ראייה? ־ אמרו לו :מן התורה .־ אמר
להן :אף אני לא אביא ראייה אלא מן התורה ,שנאמר (בראשית כ״ה) ויתן אברהם
את כל אשר לו ליצחק ולבני הפילגשים אשר לאברהם נתן אברהם מתנת .אב
שנתן אגטין לבניו בחייו ,ושיגר זה מעל זה ,כלום יש לזה על זה כלום?
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ש ָר ֵאל ֶאתַ -א ְרצִ י...
לָקח יִ ְ ֹ
"כִ יַ -
וְ עַ ָתה הָ ִשיבָ ה ֶא ְתהֶ ן בְ שָ לֹום"  -נשמע מוכר?
תשובת יפתח לא כל כך מוכר

ספר שופטים פרק יא
א וְ יִ פְ ָתח הַ גִ לְ עָ ִדי הָ יָה גִ בֹור חַ יִ ל וְ הּוא בֶ ןִ -אשָ ה זֹונָה וַ יֹולֶ ד גִ לְ עָ ד
ש ָר ֵאל… :
ֶאת-יִ פְ ָתח … :ד וַ יְ ִהי ִמי ִָמים וַ יִ לָ חֲ מּו בְ נֵי-עַ מֹון עִ ם-יִ ְ ֹ
יב וַ יִ ְשלַ ח יִ פְ ָתח מַ לְ ָאכִ ים ֶאל-מֶ לֶ ְך בְ נֵי-עַ מֹון לֵ אמֹר מַ ה-לִ י וָ לָ ְך
את ֵאלַ י לְ ִהלָ חֵ ם בְ ַא ְרצִ י :יג וַ י ֹאמֶ ר מֶ לֶ ְך בְ נֵי-עַ מֹון ֶאל-
כִ י-בָ ָ
מַ לְ אֲ כֵ י יִ פְ ָתח כִ י-לָ ַקח יִ ְּש ָר ֵאל ֶאתַ -א ְּרצִ י בַ עֲלֹותֹו ִמ ִמצְ ַריִ ם
מֵ ַא ְרנֹון וְ עַ ד-הַ ַיבֹק וְ עַ ד-הַ י ְַרדֵ ן וְּ עַ ָתה הָ ִשיבָ ה ֶא ְּתהֶ ן בְּ שָ לֹום:
יד וַ יֹוסֶ ף עֹוד יִ פְ ָתח וַ יִ ְשלַ ח מַ לְ ָאכִ ים ֶאל-מֶ לֶ ְך בְ נֵי עַ מֹון:
מֹואב
ש ָר ֵאל ֶאתֶ -א ֶרץ ָ
טו וַ י ֹאמֶ ר לֹו כֹה ָאמַ ר יִ פְ ָתח ל ֹא-לָ ַקח יִ ְ ֹ
ש ָר ֵאל
ֲלֹותם ִמ ִמצְ ָריִ ם וַ יֵלֶ ְך יִ ְ ֹ
וְ ֶאתֶ -א ֶרץ בְ נֵי עַ מֹון :טז כִ י בַ ע ָ
ש ָר ֵאל מַ לְ ָאכִ ים |
בַ ִמ ְדבָ ר עַ ד-יַם-סּוף וַ יָב ֹא ָקדֵ שָ ה :יז וַ יִ ְשלָ ח יִ ְ ֹ
ֶאל-מֶ לֶ ְך אֱ דֹום | לֵ אמֹר ֶאעְ בְ ָרה-נָא בְ ַא ְרצֶ ָך וְ ל ֹא שָ מַ ע מֶ לֶ ְך אֱ דֹום
ש ָר ֵאל בְ ָקדֵ ש :יח וַ יֵלֶ ְך
מֹואב שָ לַ ח וְ ל ֹא ָאבָ ה וַ יֵשֶ ב יִ ְ ֹ
וְ גַם ֶאל-מֶ לֶ ְך ָ
מֹואב וַ יָב ֹא ִמ ִמזְ ַרח-
בַ ִמ ְדבָ ר וַ יָסָ ב ֶאתֶ -א ֶרץ אֱ דֹום וְ ֶאתֶ -א ֶרץ ָ
מֹואב כִ י
מֹואב וַ יַחֲ נּון בְ עֵ בֶ ר ַא ְרנֹון וְ ל ֹא-בָ אּו בִ גְ בּול ָ
שֶ מֶ ש לְ ֶא ֶרץ ָ
ש ָר ֵאל מַ לְ ָאכִ ים ֶאלִ -סיחֹון מֶ לֶ ך-
מֹואב :יט וַ יִ ְשלַ ח יִ ְ ֹ
ַא ְרנֹון גְ בּול ָ
ש ָר ֵאל נַעְ בְ ָרה-נָא בְ ַא ְרצְ ָך עַ ד-
הָ אֱ מ ִֹרי מֶ לֶ ְך חֶ ְשבֹון וַ י ֹאמֶ ר לֹו יִ ְ ֹ
ש ָר ֵאל ֲעבֹר בִ גְ בֻׁלֹו וַ יֶאֱ סֹף
קֹומי :כ וְ ל ֹא-הֶ אֱ ִמין ִסיחֹון ֶאת-יִ ְ ֹ
ְמ ִ
ש ָר ֵאל :כא וַ יִ ֵתן
ִסיחֹון ֶאת-כָ ל-עַ מֹו וַ יַחֲ נּו בְ י ְָהצָ ה וַ יִ לָ חֶ ם עִ ם-יִ ְ ֹ
ש ָר ֵאל וַ יַכּום
ש ָר ֵאל ֶאתִ -סיחֹון וְ ֶאת-כָ ל-עַ מֹו בְ יַד יִ ְ ֹ
ה' אֱ ֹלקי-יִ ְ ֹ
ש ָר ֵאל ֵאת כָ לֶ -א ֶרץ הָ אֱ מ ִֹרי יֹושֵ ב הָ ָא ֶרץ הַ ִהיא:
ירש יִ ְ ֹ
וַ יִ ַ
ּומן-הַ ִמ ְדבָ ר
כב וַ יִ ְירשּו ֵאת כָ ל-גְ בּול הָ אֱ מ ִֹרי מֵ ַא ְרנֹון וְ עַ ד-הַ ַיבֹק ִ
הֹוריש ֶאת-הָ אֱ מ ִרי
וְ עַ ד-הַ י ְַרדֵ ן :כג וְּ עַ ָתה ה' | אֱ ֹלקי יִ ְּש ָר ֵאל ִ
יֹורי ְּשָך
ירשֶ ּנּו!? כד הֲ לא ֵאת אֲ שֶ ר ִ
ִמפְּ נֵי עַ ּמֹו יִ ְּש ָר ֵאל וְּ ַא ָתה ִת ָ
הֹוריש ה' אֱ ֹלקינּו
ירש וְּ ֵאת כָ ל-אֲ שֶ ר ִ
כְּ מֹוש אֱ ֹלהֶ יָך אֹותֹו ִת ָ
ירש… :כח וְ ל ֹא שָ מַ ע מֶ לֶ ְך בְ נֵי עַ מֹון ֶאלִ -דבְ ֵרי
ִמפָ נֵינּו אֹותֹו נִ ָ
יִ פְ ָתח אֲ שֶ ר שָ לַ ח ֵאלָ יו...:
לב וַ ַי ֲעבֹר יִ פְ ָתח ֶאל-בְ נֵי עַ מֹון לְ ִהלָ חֶ ם בָ ם וַ יִ ְתנֵם ה' בְ יָדֹו:
ש ִרים עִ יר וְ עַ ד ָאבֵ ל כְ ָר ִמים
לג וַ יַכֵ ם מֵ עֲרֹועֵ ר וְ עַ ד-בֹואֲ ָך ִמנִ ית עֶ ְ ֹ
ש ָר ֵאל.
מַ כָ ה גְ דֹולָ ה ְמאֹד וַ יִ כָ נְ עּו בְ נֵי עַ מֹון ִמפְ נֵי בְ נֵי יִ ְ ֹ
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העמק דבר
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למה בראשית נקרא "ספר הישר"?
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"ַ ...ויַבְּ דֵ ל אֱ ֹלקים בֵ ין הָ אֹור ּובֵ ין הַ חֹשֶ ְך"

ישעיהו ה:כ
הוי האמרים לרע טוב ולטוב רע שמים חשך לאור ואור לחשך
שמים מר למתוק ומתוק למר:
רד"ק
והם כאלו שמים חשך לאור כיון שלא יבדילו בשכל מה הוא טוב
ומה הוא רע הרי הם כמי שלא יבדילו בחושים ויכזב להם חוש
הראות וחוש הטעם
מצודת דוד
כפל הדבר פעמים ושלש כדרך המליצה… ולהתמדת הדבר:
מלבי"ם
… וכמו שיקרה בחליי הגופות שיטעמו המר מתוק והמתוק מר ,או
חולי העינים שידעו האור חשך והחשך אור ,כן ימצא בחולי
הנפשות שישוב אצלם הרע טוב והטוב רע .ושיעור הכתוב ,הוי
קורא אני אל האמרים לרע טוב ולטוב רע ,הלא הם שמים אור
לחשך וחשך לאור ,מר למתוק ומתוק למר ,כי נדמו בחליים
הנפשיי ,כמחלה אנושה גופיית עד שנעדר מאתו כח ההבחנה
והרגשה.

במדבר רבה יח:ז
א"ל משה )אל קרח( גבולות חלק הקב"ה בעולמו יכולים אתם
לערב יום ולילה? והוא שאמר הכתוב בתחלה (בראשית א) ויהי ערב
ויהי בקר ויבדל אלהים בין האור ובין החשך בשביל תשמישו של
עולם וכשם שהבדיל בין האור ובין החשך …כך הבדיל ישראל מן
האומות שנאמר (ויקרא כ) ואבדיל אתכם מן העמים להיות לי וכך
הבדיל אהרן שנאמר (ד"ה א כג) ויבדל אהרן להקדישו בקדש
קדשים אם יכולין אתם לערב אותה הבדלה שהבדיל בין האור ובין
החשך אתם יכולין לבטל את זה לכך אמר להם בקר ויודע ה' את
אשר לו ואת הקדוש והקריב אליו כבר הוא מתוקן ואת אשר יבחר
בו יקריב אליו:
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"אדם" פירושו נציג הקב"ה
ֱֹלהים ַנעֲשֶ ה אָ ָדם ְבצַ ְלמֵּׂ נו ִכ ְדמותֵּׂ נו וְ יִ ְרדו ִב ְדגַת הַ יָם
(א:כו) וַי ֹּאמֶ ר א ִ
ובכָ ל הָ ֶרמֶ ש הָ רֹּמֵּׂ ש עַ ל הָ אָ ֶרץ:
ובכָ ל הָ אָ ֶרץ ְ
ובעֹוף הַ שָ מַ יִ ם ובַ ְבהֵּׂ מָ ה ְ
ְ

רש"ר הירש
אדם  -ראה ישורון ,כרך ח ...כבר הבאנו שם ראיות דקדוקיות
והגיוניות כדי לסתור את הדעה המקובלת על "אדם" .לא "אדם"
נגזר מ"אדמה" ,אלא היפוכו של דבר" :אדמה" נגזרה מ"אדם".
זאת ועוד :האדם איננו "יליד אדמה" אופייני; שכן ,במוצאו מן
האדמה שותף האדם לשאר הברואים; ואילו ייחודו של אדם הוא
בכך ,שלא נברא כולו מן האדמה; אלא הנשמה הנפוחה בחומר
אדמתו ,היא היא העושתהו ל"אדם" .עצם ההכרזה כאן מעידה,
ש"אדם" מבטא את ייעודו הנעלה של האדם .וכן יעידו גם מקראות
יתי ָאדָ ם ַא ֶתם" (יחזקאל
אחרים ,כדוגמת " :וְ ַא ֵתן צ ֹאנִ י צ ֹאן מַ ְרעִ ִ
לד:לא)" .אדם" ודאי לא נתפס כאן כגוש אדמה גרידא .כבר עמדנו
שם על קרבת "אדם" ל" ָאדֹום" .האור האדום נשבר פחות מכל
אור .ואכן ,זה כל האדם :הוא ההתגלות הקרובה ביותר של האל,
ובו מתגלה שכינה בתחתונים - .כמו כן קרוב "אדם" ל"הדום"*;
*איכה ב:א ֵאיכָה
הוה אומר :האדם הוא הדום רגלי השכינה בארץ (לא הרי "הדום"
יָעִ יב בְ ַאפֹו ה' ֶאת בַ ת
צִ יֹון ִה ְשלִיְך ִמשָ מַ ִים
כהרי "במה" :הבמה משמשת להגבהתו של שפל; ואילו ההדום
ֶא ֶרץ ִתפְ ֶא ֶרת ִי ְׂש ָר ֵאל
משמש את הגבוה  -לבל יציג את רגליו על הארץ .אלמלא הושת
וְ ל ֹא ָזכַר הֲ דם ַרגְּ ָליו
האדם ל"הדום" ,היה הקב"ה מגשים בכבודו ובעצמו  -את כל
בְ יֹום ַאפֹו:
האמת והרחמים ,את כל המשפט והחסד ,שהוא חפץ בהגשמתם
אבן עזרא
הדום דמות כסא
בארץ .שעה שאדם עושה את רצון בוראו ,אין צורך שהאל ירד אל
קטן לרגלים
הארץ כדי לעשות את רצונו בתחתונים .האדם הוא הדום לשכינה,
ואילו הבהמה היא במת האדם) - .כמו כן קרוב "אדם" ל"חתם"
(קרבה זו כבר מסתברת ע"י שורש "אטם"= סגר); הוה אומר:
האדם הוא חותמת האל בבריאה; הוא החותם ,בו יכיר העולם את
ריבונו הנעלם - .ובסופו של דבר קרוב "אדם" ל"דמ(ה)"  -בתוספת
א' מייחדת .ייעודו של אדם להיות דומה לאלהיו; אך מוטל עליו
להידמות לאלהיו בכחו החפשי והפעיל .הוה אומר :האדם הוא
נציג ובא כח לאל .כל המושגים האלה חד הם; אחד הוא ייעודו של
האדם  -כ"אדום"" ,הדום"" ,חותם" ו"אודם" .הכל מסתכם
במושג מילוי המקום" ,אדם" הוא אפוא נציג ובא כח:
בצלמנו  -כבר הוכחנו שם...ש"צלם"  -קרוב ל"שלם" ("שלמה")
ול"סמל" ("שמלה")  -מציין רק את הלבוש החיצוני ,את התבנית
הגופנית .נמצא "בצלמנו" =בלבושנו; הוה אומר :אם יתגשמו
ויתלבשו בלבוש חיצוני  -כל החסד והרחמים ,כל האמת והמשפט
והקדושה של הנהגת ה' - ,הם יתלבשו באותו לבוש ,שהבורא חלק
לאדם .כבר תבניתו הגופנית של האדם מעידה עליו שהוא בא כח
לאל ,אלהות עלי אדמות .צלמו של אדם הוא.
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ֹלהים בָ ָרא אֹתֹו"
"בְ צֶ לֶם אֱ ִ

ֱֹלהים ַנעֲשֶ ה אָ ָדם ְבצַ ְלמֵּׂ נו ִכ ְדמותֵּׂ נו וְ יִ ְרדו ִב ְדגַת הַ יָם
(א:כו) וַי ֹּאמֶ ר א ִ
ובכָ ל הָ ֶרמֶ ש הָ רֹּמֵּׂ ש עַ ל הָ אָ ֶרץ:
ובכָ ל הָ אָ ֶרץ ְ
ובעֹוף הַ שָ מַ יִ ם ובַ ְבהֵּׂ מָ ה ְ
ְ
ֱֹלהים בָ ָרא ֹּאתֹו זָכָ ר
ֱֹלהים אֶ ת הָ אָ ָדם ְבצַ ְלמֹו ְבצֶ לֶ ם א ִ
(כז) וַיִ ְב ָרא א ִ
ונְ קֵּׂ בָ ה בָ ָרא אֹּתָ ם

רש"י  -בצלמנו – בדפוס* שלנו :כדמותנו  -להבין ולהשכיל:
*שפתי חכמים  -ר"ל בדפוס שהכינו לאדם ,אבל אין לפרש בצלמו
של הקב"ה ,דהא אין להקב"ה שום צלם ותמונה ,כדכתיב בפרשת
ואתחנן (דברים ד:יב) ותמונה אינכם רואים ,לכך מפרש בדפוס
שלנו ,ור"ל העשוי לנו כמו שפירש בסמוך על מלת בצלמו בדפוס
העשוי לו ,והא דפרש"י בסמוך צלם דיוקן יוצרו ,הכי פירושו באותו
דיוקן שנראה להם לנביאים כשנגלה להם ,כך ברא את האדם...
ספורנו  -אדם .מין ממיני "נפש חיה" שיצרתי ששמו "אדם",
כאמרו "ויהי האדם לנפש חיה" (להלן ב ,ז) נעשהו "בצלמנו".
שהוא עצם נצחי ושכלי .ובזה פתח האל יתברך פתח בתורתו,
לקנות ידיעה בעצמים הנבדלים בידיעת נפשנו:
כדמותנו .בענין המעשיות שידמה בם קצת לפמליא של מעלה ,בצד
מה שהם פועלים בידיעה ובהכרה .אמנם פעולתם היא בלתי
בחיריית ,ובזה לא ידמה להם האדם ,ובקצת ידמה האדם לאל
יתברך ,הפועל בבחירה .אמנם בחירת האל יתברך היא לעולם
לטוב ,ולא כן הבחירה האנושית .ועם זה ,הנה האלהית על אופן
נכבד מאד יותר מן הבחירה האנושית .ולכן אמר "כדמותנו" כמו
דמותנו לא "בדמותנו" באמת:
רמב"ם יסודי התורה ד:ח  -נפש כל בשר היא צורתו שנתן לו האל
והדעת היתרה המצויה בנפשו של אדם היא צורת האדם השלם
בדעתו ,ועל צורה זו נאמר בתורה נעשה אדם בצלמנו כדמותנו
כלומר שתהיה לו צורה היודעת ומשגת הדעות שאין להם גולם כמו
המלאכים שהם צורה בלא גולם עד שידמה להן ,ואינו אומר על
צורה זו הניכרת לעינים שהיא הפה והחוטם והלסתות ושאר רושם
הגוף שזו תואר שמה ,ואינה הנפש המצויה לכל נפש חיה שבה אוכל
ושותה ומוליד ומרגיש ומהרהר ,אלא הדעה שהיא צורת הנפש
ובצורת הנפש הכתוב מדבר בצלמנו כדמותנו ,ופעמים רבות תקרא
זאת הצורה נפש ורוח ,ולפיכך צריך להזהר בשמותן שלא יטעה
אדם בהן ,וכל שם ושם ילמד מענינו.
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"הצלם האלקי הוא הבחירה החופשית בלי טבע
מכריח ,רק מרצון ושכל חפשי"
ֱֹלהים ַנעֲשֶ ה אָ ָדם ְבצַ ְלמֵּׂ נו ִכ ְדמותֵּׂ נו וְ יִ ְרדו ִב ְדגַת הַ יָם
(א:כו) וַי ֹּאמֶ ר א ִ
ובכָ ל הָ ֶרמֶ ש הָ רֹּמֵּׂ ש עַ ל הָ אָ ֶרץ:
ובכָ ל הָ אָ ֶרץ ְ
ובעֹוף הַ שָ מַ יִ ם ובַ ְבהֵּׂ מָ ה ְ
ְ
ֱֹלהים בָ ָרא ֹּאתֹו זָכָ ר
ֱֹלהים אֶ ת הָ אָ ָדם ְבצַ ְלמֹו ְבצֶ לֶ ם א ִ
(כז) וַיִ ְב ָרא א ִ
ונְ קֵּׂ בָ ה בָ ָרא אֹּתָ ם

משך חכמה  -נעשה אדם בצלמנו .הצלם האלקי הוא הבחירה
החופשית בלי טבע מכריח ,רק מרצון ושכל חפשי .והנה ידיעתו
יתברך אינה מכרעת הבחירה ,כי אין ידיעתו באה נוספת כידיעה
של בשר ודם הבאה מהחושים ,רק היא עצמותו יתברך ,וכמו שכתב
הרמב"ם .והנה ,אם כי אין ביכולת בנו להבין איך היא  -כי "אילו
ידעתיו הייתיו"  -רק זאת אנו יודעים ,שלהבחירה החפשית הוא
מצמצום האלקות ,שהשם יתברך מניח מקום לברואיו לעשות כפי
מה שיבחרו ,ושלל ממפעליהם הגזירה וההחלטה בפרטיות .ולכן
אמר "אל לבו ,נעשה אדם בצלמנו" ,פירוש ,שהתורה מדברת בלשון
בני אדם ,שאמר נניח מקום לבחירת האדם שלא יהא מוכרח
במפעליו ומחויב במחשבותיו ,ויהיה בחירי חפשי לעשות טוב או רע
כאשר יחפוץ נפשו ,ויוכל לעשות דברים נגד מזגי טבעו ונגד הישר
בעיני ה' .ולכן מדבר בלשון רבים ,כאשר בכמה מקומות לשון
אלקות לשון רבים ,וכמו "אשר לו אלקים קרובים אליו" (דברים ד,
ז)...וזה כוונת רבותינו במדרש :רבי אמי אמר בלבו נמלך ,משל
למלך שבנה פלטרין על ידי אדריכל ,ראה אותה ולא ערבה לו ,על מי
יש להתרעם ,לא על אדריכל? הוי" ,ויתעצב אל לבו" (בראשית ו ,ו)!
כי בבחירת האדם החפשית הוסיפו לעשות רע ,לכן ניחם ה' על
האדם הבחירי אשר עשה .ובמשל ,האדריכל לפי דרכנו הוא כוח
האלקי המצמצם לתת מקום לבריותיו להיות חפשים ולבחור
כאשר ירצו .והמקובלים ,ומהם הרמב"ן ,דברו בזה נשגבות ויובנו
לפי דברינו ודו"ק.
אור החיים  -עוד ירצה לומר כי ברא האדם בב' צלמים הראשון
צלם הניכר בכל אדם ואפילו בבני אדם הרקים מהקדושה אשר לא
מבני ישראל המה ועליהם אמר בצלמו פירוש של הנברא ,והב' הם
בחינת המאושרים עם ישראל נחלת שקי כנגד אלו אמר בצלם
אלהים בראו הרי זה בא ללמדנו כי יש בנבראים ב' צלמים צלם
הניכר וצלם אלהים רוחני נעלם והבן:
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בס'ד

ֹלהים בָ ָרא אֹתֹו"
"בְ צֶ לֶם אֱ ִ

האברבנאל
קצת קשה
(בשבילי)
ודורש ריכוז
ומחשבה ,אבל
זה שווה את
המאמץ.

אברבנאל
אמנם מה הוא ענין הצלם? הנה ראיתי למפרשים קצור גדול בביאורו
וכולם נמנו וגמרו שהצלם הוא הכח השכלי אשר בו ישכיל ויסתייעו
מדברי הרב המורה בספר הראשון מספרו והענדוהו עטרות להם .ואין
ספק שהשתדל הרב שמה להרחיק תארי ההגשמה ממנו יתברך ולזה
ביאר שם צלם על הצורה המיניית אשר בה יתעצם הדבר והיה מה שהוא
והוא הכח השכלי לא מקרא התמונה והתאר .אבל בסוף הפרשה שכל את
ידיו באמרו וכאשר ייוחד האדם בענין שבו זר וכו' שביאר שם שלא יאמר
באדם שהוא בצלם אלהים להיות נפשו הרוחנית מטבע השכלים
הנבדלים וגם לא בבחינת השגתה בעצמה אלא במה שהשכלת האדם
וידיעתו לא ישתמש בו חוש ולא יד ולא רגל ולא בכלי ומזה הצד השולל
תדמה להשגת הנבדל .ולכן אמר הרב שם עוד וז"ל ואם אינו דמיון באמת
אבל לנראה מהדעת תחלה כלומר שהיה הדמוי ההוא בלתי אמיתי
להיותו בשלילה .זהו דעת הרב וחכמתו בזה רחקה מני לפי שדעתו מיוסד
ובנוי על שהנפש האנושית היא הכנה הווה ונפסדת כדעת אלכסנדר כמו
שביארו הרב הפרקים מספרו .ומפני זה לא סבל שתהיה נפש האדם
שהיא הכנה מטבע הנבדלים אשר הם בפועל ,והוצרך מפני זה לפרש ענין
הצלם על שלילה החוש והכלי בהשגה ומבואר נגלה שאין זאת המעל'
שהגידה התורה מהבריאה האנושית הזאת.
אבל מה שראוי שנא' בענין הצלם הוא שלשה דברים
הראשון הוא שכבר בארו האלהיים שהאל יתברך בלבד הוא פועל העולם
ותכליתו והוא גם כן צורתו .וידוע שא"א שיפעל הפועל אלא בהיות
בציירו ודעתו אופן פעולתו .וכאשר היה הקב"ה בורא העולם פועלו
וממציאו יתחייב שימצאו בו סדרי הנמצאות כלם ונימוסם כיון שהם
יוצאים ונמשכים ממנו .והנה מיני השלמיות והצורות הכוללים לנמצאים
השפלים הם ד' שהם המציאות ר"ל צורות הגשמות .הצמיחה וההרגש
וההשכלה .כי אלה כלם כיון שהם מושפעים מאתו יתברך יתחייב
שימצאו בו כי אין מי שיתן וישפיע מה שאין בו .וכמאמר המשורר
(תהלים צד:ט) הנוטע אזן הלא ישמע אם יוצר עין הלא יביט ,אלא שאין
השלמיו' האלה נמצאים בו יתברך באותו אופן שהם ביצורים .לפי שהם
בהם במדרגה ובסדור והבדל גמור כי העצמות והמציאות בהם זולת
הצמיחה והצמיחה זולת ההרגש וההרגש זולת השכל גם ימצאו אלו
השלמיות נפרדים אלו מאלו כי הנה יש עצמות שאין בהם שלמות אחר
זולת העצמות כמתכות והדוממים .ובצמחי' ימצאו בם שתי שלמיות
שהם העצמות והצמיחה הנשואה על העצמות .ובב"ח המרגישים ימצאו
ג' ההרגש שהוא נשוא על הצמיחה ושניהם נשואים על העצמות .אך
באדם ימצאו כלם השכל והרגש שהוא נושאו ושניהם נשואים על
הצמיחה וכלם נשואים על העצמות הנושא והמקבל כל הצורות והאמנם
יובדלו באדם בסדור ובמדרגה הבדל עצמי זה מזה .ובבורא יתברך היו בו
כל השלמיות האלה באחדות מופשט מכל צד מבלי הבדל וסדר מדרגה כי
אין העצם בו זולת החיות ואין החיות בו זולת...

נמשך...
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"כי האדם בהיותו יודע דעת עליון,
הוא בצלם אלקים באמת"
אברבנאל (המשך)
ההרגש ואין ההרגש בו זולת ההשכלה ואין השלמיות האלה בו יתברך
באופן פרטי ולא מוגבל כמו שהוא בנמצאים אבל ימצאו בו יתברך בציור
וסדר כולל פועל וממציא ובורא אותם ונמצאו בנבראים בהבדלם
ועצמותם כמו שימצאו הצורות בנושאיהם וחמרם המקבל אותם .הנה
אם כן ימצאו השלמיות האלו כלם בציורו ודעתו יתברך מאשר הוא פועל
אותם ונמצאו באדם בהיותו מקבל אותם קבול גשמי ולפי שלא היה
נמצא יתחברו בו השלמיות האלו כלם דוגמת הציור האלהי באדם לכן
נאמר בו שהוא בצלם אלהי' כי יכללו בו כל השלמים הנמצאי' בציורו
יתברך בהשפיעו על נמצאיו.
ואולי היה צלם לשון צל כי כמו שהצל הוא נחקק ונרשם מהדבר העומד
כנגדו מתיחס אליו בכל חלקיו וכן האדם הוא החוקק ונרשם מהציור
האלהי המשפיע על נבראיו .וכמו שהצל יהלך נוכח המאיר כנגדו כן ראוי
לאדם שאחרי ה' ילך ובדרכיו זהו הענין הראשון.
והענין השני הוא שגם נברא האדם בצלם אלהים לפי שיש בו דוגמת
העולם בכללו ובכל חלקיו שהושפעו מהסדור והיצירה האלהית ויתבאר
זה מצד כחותיו ומצד איבריו כי הנה נמצא באדם הכח השכלי ושאר
הכחות המשפיעות וכנגדו הוא הראש החלק העליון מהאדם עד חזהו
שהוא כנגד העולם השכלי וימצא בו הרוח החיוני בתנועה והרגש ומושבו
באמצע הגוף הלב המתנועע תמיד נותן החיות והתנועה לכל איברי הגוף
והחלק הזה מהכחות והאברי' הוא כנגד העולם האמצעי עולם הגלגלים
שהם מתנועעים תמיד ומניעים לכל התנועו' וימצא באדם ג"כ הכח
הטבעי בהזנה והגידול וההולדה בדומה ומושבו בכבד ובאסטומכא ושאר
האיברים שבשפלי הגוף ושם יתהוו ארבעת הליחות וכנגד החלק הזה
מהכחות והאיברים היה העולם השפל שבהם ארבעה יסודות ושמה
ההויה וההפסד ההזנה והגדול וההולדה וכמו שחלקי העולם כלם
מתאחדים בצורה העליונה יתברך שהיא השומרת והקושרת אותם .ככה
באדם הנפש השיכלית היא השומרת והקושרת אבריו וכחותיו כלם עד
שמזה הצד נקרא האדם עולם קטון .והעולם אדם גדול כדברי הקדמונים
וכמו שכתב הרב המורה .הרי לך בזה שהיה האדם דיוקנו של הקב"ה
וצלמו במה שנטבעו בו ציוריו ופעולותיו באופן נפלא מאד .ולהיות האדם
מזה הצד בצלם אלהי' היו הנביאים השלמים בצלם ההוא עושים נפלאות
בחומר העולם ובריאותיו כאלו נעשו שותפים אליו יתברך בבריאה וכמו
שדרשו (ב"ר פרשה ה') בפסוק המה היוצרים .ומפני זה היו הכרובים
בצורת אדם מצד הדמותם אליו בצלמו ועליו נאמר חביב אדם שנברא
בצלם .וזה הענין הב' הכולל ענין הצלם.
והענין הג' הוא שצלם נאמר על ההשכלה בפעל והנה אדם הראשון נברא
חכם במדרגה עליונה כיד המלך שבראו ונשמתו שהשפיע בו היתה מטבע
הנבדלים לא כח והכנה כמו שחשב הרב המורה כי אם צורה בפעל נבדלת
ולכן כפי טבע נשמתו וכפי מעלת השגתה והשכלתה נאמר בצלמנו
כדמותנו כי האדם בהיותו יודע דעת עליון הוא בצלם אלהים באמת.
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אבות ג:יד
הוא (רבי עקיבא) היה אומר חביב אדם שנברא בצלם חבה
יתירה נודעת לו שנברא בצלם שנאמר (בראשית ט:ו ,פרשת
ֹלהים עָ ׂשָ ה ֶאת הָ ָאדָ ם .חביבין ישראל שנקראו
נח) בְ צֶ לֶ ם אֱ ִ
בנים למקום...
ֹלהים עָ שָ ה
ט:ו שֹפֵ ְך דַ ם הָ ָאדָ ם בָ ָאדָ ם דָ מֹו יִ שָ פֵ ְך כִ י בְּ צֶ לֶ ם אֱ ִ
ֶאת הָ ָאדָ ם:
אבות דרבי נתן נוסחא א פרק לט
רבי מאיר אומר חביב אדם שנברא בצלם אלהים שנאמר כי
בצלם אלהים עשה את האדם (בראשית ט' ו'):
תוספות יום טוב על אבות ג:יד
...וחסר הנסמך שהוא 'אלהים' הנאמר בכתוב .ואילו גבי
בנים אמר שנקראו בנים למקום .והיינו טעמא שזו ג"כ
מדברי התוכחה להוכיחם ולומר שהם נבראו בצלם ובאיזה
צלם נבראו בצלם אלהים כאומר שהבריאה היתה בצלם
אלהים ,אבל הואיל ואינם מקיימים מצותיו ואע"פ שאם
מקיימים אינם מקיימים מפני אשר צוה אותם אלהים .הנה
הם חסרים באמת מידיעת אלהים והכתוב שאומר בצלם
אלהים עשה לומר שכן נבראו כלומר שהיא היתה כונת
הבריאה באדם שיהא לו השגה שכלית מגעת לידיעת
אלהים .אבל לפי שבאמת לא ידעו ולא יבינו ובחשיכה
יתהלכו ולא יצאה הכונה אל הפועל ,מן הראוי שיאמר
שנבראו בצלם ולא בצלם אלהים ,אחרי שהכונה שהיא
השגת אלהים לא נשלמה .ואין בהם אלא הכנה בלבד.
ואותה ראוי להקרא צלם בלתי הנסמך שהוא אלהים...ועוד
שגם בזה יש ג"כ חבה יתירה נודעת בישראל שאע"פ שכבר
חבבם כמו לכל אדם בצלם אלהים אשר עשהו בו ,אעפ"כ
לא זז מחבבן עוד ביתר שאת ויתר עז שנקראו בנים למקום.
וזה שאת ומעלה יתירה.
כדאי לעיין שם בפרקי אבות בכל המפרשים .עוד כמה מהם
על הדפים הבאים...
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"חביב אדם שנברא בצלם"
מהר"ל  -דרך חיים על אבות
ואף שאמר חביב האדם ,אין זה כולל כל מין האדם ,כי כבר אמרו ז"ל כי אתם
קרוים אדם ואין האומות קרוים אדם ,כאלו שלימות הבריאה שהוא לאדם
בפרט ,הוא לישראל לא לאומות ,כאשר בארנו פעמים הרבה ,מה שישראל בפרט
נקראים אדם ,והוא דבר ברור מאד .ואף כי מעלה זאת אינה רק לישראל בלבד,
אמר על זה חביב האדם ולא אמר חביבין ישראל ,וזה כי הפרש גדול יש ,אף כי
גם מעלה זו היא לישראל בפרט ,מ"מ יש צורת אדם באומות ג"כ ,רק שעיקר
צורת אדם לא נמצא באומות ,מ"מ נמצא הצלם הזה אצל שאר אומות ,רק
שאינו נחשב לכלום ולכך לא אמר חביבין ישראל שנבראו בצלם אלקים .ועוד כי
כאשר נברא האדם היה מעלה זאת לאדם ולנח אף כי אינם בשם ישראל
נקראים ואם אחר שבחר השי"ת בישראל נתמעט הצלם הזה אצל האומות,
מ"מ הצלם האלקי הוא שייך לאדם במה שהוא אדם ודבר זה מבואר:
ואמר עוד חבה יתירה נודעת לו .ומאוד יש להפליא על זה איך זכר התנא דבריו
בחכמה והשכל שאמר חבה יתירה נודעת לו ,ומה הוסיף התנא בזה שאמר חבה
יתירה נודעת לו .אבל ביאור ענין זה שבא לומר ,כי דבר זה שנברא האדם בצלם
האלהים גרם שהש"י יש לו חבור עם האדם עד שמקבל האדם האהבה מן הש"י,
לכך נודע לו האהבה כי מי שיש לו חבור עם אחד אי אפשר שלא יהיה נודע לו.
ועוד תדע ההפרש שיש בין החבה שהיא אהבה מוסתרת שהיא אהבה שלא יצאה
לפעל כלל רק היא אהבה מוסתרת ,אבל האהבה הנודעת הנגלית אל הנאהב כבר
יצאה לפעל עד שהיתה בגלוי ,ובודאי הדבר שהוא בפעל יותר נחשב מן דבר
שהוא בכח ולא יצאת לפעל ,וזהו עצמו מה שאמרנו כי האהבה שהיא בפעל
הנגלה האהבה זאת הוא חבור גמור כאשר האהבה היא בפעל .ומפני כך מביא
הכתוב של כי בצלם אלהים עשה את האדם ולא ויברא אלהים את האדם
בצלמו כי לא מצאנו כי דבר זה של ויברא אלהים את האדם בצלמו נודע החבה
לאדם ,אבל מאחר שאמר שופך דם האדם באדם דמו ישפך כי בצלם אלהים
וגומר ,נודע לאדם החבה שהרי בשביל זה השופך דם האדם נהרג והנה נודע
לאדם חבתו של הקב"ה...
ועוד יש הפרש בין חבה נודעת לו ובין חבה שאינה נודעת לו ,כי החבה הנודעת
מודיע לו החבה לפי שמבקש אהבתו ,ואם לא היה מבקש אהבתו לא היה מודיע
לו החבה ,אבל מי שמודיע החבה לאוהבו לכך הוא מודיע לו החבה שאומר אני
אוהב אותך כדי שגם הוא יתקרב עצמו אליו ויאהב אותו ,ולכך אמר חבה יתירה
נודעת לו כלומר שהחבה היא יתירה כ"כ עד שהיא נודעת אל הנאהב ואינה
אהבה מוסתרת ,מפני שהש"י רוצה שיהיה ג"כ ישראל אוהבין אותו ולכך היה
מודיע להם החבה .ואמר לשון חביב האדם ולא אמר גדול אדם ,כי מעלה זאת
בפרט גורם חבה כי מה שנברא האדם בצלם אלהים ובדמותו כדכתיב כדמותנו
והדומה יאהב את הדומה בטבע ,ולכך חביב האדם שנברא בצלם אלהים:
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הידור מצוה
(ד:ד) וְ הֶ בֶ ל הֵּׂ ִביא גַם הוא ִמ ְבכֹּרֹות צ ֹּאנֹו ומֵּׂ חֶ ְלבֵּׂ הֶ ן וַיִ ׁשַ ע ה' אֶ ל הֶ בֶ ל וְ אֶ ל
ִמנְ חָ תֹו( :ה) וְ אֶ ל קַ יִ ן וְ אֶ ל ִמנְ חָ תֹו ל ֹּא ׁשָ עָ ה וַיִ חַ ר ְלקַ יִ ן ְמאֹּד וַיִ ְפלו פָ נָיו:

רמב"ם הלכות איסורי מזבח ז:יא
שהרוצה לזכות עצמו יכוף יצרו הרע וירחיב ידו ויביא קרבנו מן היפה
המשובח ביותר שבאותו המין שיביא ממנו ,הרי נאמר בתורה והבל
הביא גם הוא מבכורות צאנו ומחלביהן וישע ה' אל הבל ואל מנחתו,
והוא הדין בכל דבר שהוא לשם האל הטוב שיהיה מן הנאה והטוב ,אם
בנה בית תפלה יהיה נאה מבית ישיבתו ,האכיל רעב יאכיל מן הטוב
והמתוק שבשולחנו ,כסה ערום יכסה מן היפה שבכסותו ,הקדיש דבר
יקדיש מן היפה שבנכסיו וכן הוא אומר (ויקרא ג:טז) כָ ל חֵ לֶ ב לה'.
ספר מסילת ישרים פרק יט
והנה דברנו עד עתה מן ההכנעה ומן הבושת ,ונדבר עתה מענין הכבוד,
הנה כבוד המצוה ויקרה ,כבר הזהירונו עליו חז"ל ואמרו (ב"ק ט') :זה
קלי ואנוהו ,התנאה לפניו במצות ,ציצית נאה ,תפילין נאה ,ספר תורה
נאה ,לולב נאה וכו' ,וכן אמרו הידור מצוה עד שליש ,עד כאן משלו
מכאן ואילך משל הקב"ה .הרי דעת שפתותיהם ז"ל ברור מללו ,שאין די
בעשות המצוה לבד ,אלא שצריך לכבדה ולהדרה .ולהוציא ממי שלהקל
על עצמו יאמר אין הכבוד אלא לבני האדם המתפתים בהבלים אלה ,אך
הקב"ה אינו חושש לזה ,כי הוא מרומם מדברים האלה ונשגב מהם,
וכיון שהמצוה נעשית לאמתה די בזה ,אמנם האמת הוא שהאדון ברוך
הוא נקרא אל הכבוד (תהלים כ"ט) ,ואנו חייבים לכבדו ,אע"פ שאינו
צריך לכבודנו ולא כבודנו חשוב וספון לפניו ,ומי שממעט בזה במקום
שהיה יכול להרבות ,אינו אלא חוטא...
וכבר מצאנו קין והבל ,הבל הביא מבכורות צאנו ומחלביהן ,וקין הביא
מן הפסולת מפרי האדמה כפי' ז"ל ,ומה עלה בהם ,וישע ה' אל הבל ואל
מנחתו ואל קין ואל מנחתו לא שעה ,ואומר (מלאכי א:יד) :וְ ָארּור נֹוכֵ ל
וְ יֵש בְ עֶ ְדרֹו זָ כָ ר וְ נֹדֵ ר וְ זֹבֵ חַ מָ ְשחָ ת לַ ה' כִ י מֶ לֶ ְך גָדֹול ָאנִ י .וכמה דברים
הזהירונו ז"ל שלא יהיו מצות בזויות עלינו ,וכבר אמרו (מגילה לב) :כל
האוחז ספר תורה ערום נקבר ערום מפני ביזוי המצוה .וסדר העלאת
ביכורים יהיה לנו לעינים לראות מה הוא הידורן של מצות ,שכך שנינו
(בכורים פג) :השור הולך לפניהם וקרניו מצופות זהב ועטרה של זית
בראשו וכו' ,עוד שם העשירים מביאים בכוריהם בקלתות של זהב
והעניים בסלי נצרים כו' ,עוד שם ג' מדות בבכורים :בכורים ,תוספת
בכורים ,ועיטור בכורים וכו' ,הרי לנו בהדיא כמה ראוי לנו להוסיף על
גופה של מצוה כדי להדרה ,ומכאן נלמוד לכל שאר מצות שבתורה.
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הבעיה של "רחמים שלא במקומם"
בראשית ד:ח  -וַי ֹּאמֶ ר קַ יִ ן אֶ ל-הֶ בֶ ל אָ ִחיו וַיְ ִהי ִב ְהיֹותָ ם בַ שָ ֶדה ַויָקָ ם קַ יִ ן אֶ ל-
הֶ בֶ ל אָ ִחיו ַויַהַ ְרגֵּׂהו:

מדרש רבה בראשית פרשה כב סימן ח -
אמר רבי יוחנן הבל היה גבור מקין ,שאין ת״ל ויקם אלא מלמד שהיה נתון
תחתיו[ ,הבל השתלט על קין והיה הורגו להגנה עצמית] אמר לו [קין להבל]
שנינו בעולם מה את הולך ואומר לאבא? נתמלא עליו רחמים ,מיד עמד עליו
והרגו ,מן תמן אינון אמרין טב לביש לא תעביד וביש לא ימטי לך
עץ יוסף  -מן תמן אינון אמרין -מן המעשה ההוא אומרים הבריות טוב לא
תעשה לאיש רע ולא יגיע בך רעה.
דעת זקנים מבעלי התוספות  -ובשם ה"ר יוסף קרא שמעתי ,ויאמר קין וגו',
כי מתחלה הי' ירא מפני קין מכעסו ,והיה נשמר ממנו ,וכשאמר לו יתברך,
הלא אם תיטיב שאת ,מיד ,ויאמר קין אל הבל אחיו ,שאמר לו ,כי הקב"ה
נתרצה לו ,ושב מעליו אפו ,ומשם ואילך חשב הבל שכבר נתקררה דעתו ולא
נשמר ממנו מלילך עמו:
דברים ז:טז  -וְ ָא ַכל ְָת ֶאת-כָל-הָ עַ ִמים אֲ שֶ ר ה' אֱ ֹלהֶ יָך נ ֵֹתן לְָך ל ֹאָ -תחֹוס עֵ ינְָך
מֹוקש הּוא לְָך:
ֲעלֵיהֶ ם וְ ל ֹא ַת ֲעבֹד ֶאת-אֱ ֹלהֵ יהֶ ם כִ יֵ -
רמב"ן  -ואמר לא תחוס עינך עליהם ,כאשר הזכרתי (בפסוק יב) כי
ברחמנות הטפשים יאבד כל משפט:
שנֵא ל ְֵרעֵ הּו וְ ָא ַרב לֹו וְ ָקם עָ לָיו וְ ִהכָהּו
דברים יט:יא-יג  -יא וְ כִ י-י ְִהיֶה ִאיש ֹ
ֶנפֶש וָמֵ ת וְ נָס ֶאלַ -אחַ ת הֶ עָ ִרים הָ ֵאל :יב וְ שָ לְחּו זִ ְקנֵי עִ ירֹו וְ ל ְָקחּו אֹתֹו ִמ ָשם
ּובעַ ְר ָת ַדםַ -הנ ִָקי
וְ נ ְָתנּו אֹתֹו בְ יַד ג ֵֹאל הַ דָ ם וָמֵ ת :יג ל ֹאָ -תחֹוס עֵ ינְָך עָ לָיו ִ
ִמ ִי ְֹש ָר ֵאל וְ טֹוב לְָך:
רש"י  -לא תחוס עינך( .ספרי) שלא תאמר הראשון כבר נהרג למה אנו
הורגים את זה ונמצאו שני ישראלים הרוגים:
ספורנו  -ובערת דם הנקי מישראל .ענש דם הנקי ,כאמרו "ולארץ לא יכפר
לדם אשר שפך בה כי אם בדם שפכו" (במדבר לה ,לג) .וטוב לך .שלא יוסיף
הרוצח להרג אחרים" ,והנשארים ישמעו וייראו"
דברים יא:כב  -כִ י ִאם-שָ מֹר ִת ְש ְמרּון ֶאת-כָל-הַ ִמצְ וָה ַהז ֹאת אֲ ֶשר ָאנֹכִ י ְמצַ ּוֶה
ֶא ְתכֶם ַל ֲעש ָֹתּה ל ְַאהֲ בָ ה ֶאת-ה' אֱ ֹלהֵ יכֶם ָל ֶלכֶת בְ כָלְ -ד ָרכָיו ּול ְָּד ְּב ָקה-בֹו:
אבן עזרא  -ולדבקה בו .בסוף והוא סוד גדול:
אבי עזר  -ולדבקה בו בסוף והוא סוד גדול עכ"ל נכונים דברי הרב כי סוד ה'
ליראיו הדבוקים במדותיו כמאמר חכמינו ז"ל הדבק במדותיו ובדביקות
עצמו יש סוד עצום שלא להחליף עבודת איש באחיו ולאחוז ברחמנות
במקום שצריך לכעס כגון על תלמיד או על עבריין או שלא להחזיק בענוה
במקום שצריך להלביש גאות או נקמה כמעשה פנחס .ומועטים המה בני
עלייה אשר יאחזו במדות על דרך אמת ואין כושל בם הלא המה הגדולים
אשר בארץ.
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יסודי" ...בשבילי נברא העולם"

סנהדרין לז.
מתני' כיצד מאיימין את העדים על עידי נפשות היו
מכניסין אותן ומאיימין עליהן שמא תאמרו מאומד
ומשמועה עד מפי עד ומפי אדם נאמן שמא אי אתם
יודעין שסופנו לבדוק אתכם בדרישה ובחקירה הוו
יודעין שלא כדיני ממונות דיני נפשות דיני ממונות אדם
נותן ממון ומתכפר לו דיני נפשות דמו ודם זרעותיו
תלויין בו עד סוף העולם שכן מצינו בקין שהרג את
אחיו שנאמר דמי אחיך צועקים אינו אומר דם אחיך
אלא דמי אחיך דמו ודם זרעותיו דבר אחר דמי אחיך
שהיה דמו מושלך על העצים ועל האבנים לפיכך נברא
אדם יחידי ללמדך שכל המאבד נפש אחת מישראל
מעלה עליו הכתוב כאילו איבד עולם מלא וכל המקיים
נפש אחת מישראל מעלה עליו הכתוב כאילו קיים
עולם מלא ומפני שלום הבריות שלא יאמר אדם
לחבירו אבא גדול מאביך ושלא יהו המינים אומרים
הרבה רשויות שמים ולהגיד גדולתו של הקב"ה שאדם
טובע כמה מטבעות בחותם אחד כולן דומין זה לזה
ומלך מלכי המלכים הקב"ה טבע כל אדם בחותמו של
אדם הראשון ואין אחד מהן דומה לחבירו לפיכך כל
אחד ואחד חייב לומר בשבילי נברא העולם ושמא
תאמרו מה לנו ולצרה הזאת והלא כבר נאמר והוא עד
או ראה או ידע אם לא יגיד וגו' ושמא תאמרו מה לנו
לחוב בדמו של זה והלא כבר נאמר באבוד רשעים רנה:
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הלקח של הזדמנויות שניות
בת ִלבֹו ַרק ַרע
קוָק ִכי ַרבָ ה ָרעַ ת הָ אָ ָדם בָ אָ ֶרץ וְ כָ ל יֵּׂצֶ ר מַ ְח ְׁש ֹּ
ו :ה ַוי ְַרא יְ ֹּ
קוָק ִכי עָ שָ ה אֶ ת הָ אָ ָדם בָ אָ ֶרץ וַיִ ְתעַ צֵּׂ ב אֶ ל ִלבֹו:
כָ ל הַ יֹום( :ו) וַיִ ּנָחֶ ם יְ ֹּ
אתי מֵּׂ עַ ל ְפנֵּׂי הָ א ֲָדמָ ה מֵּׂ אָ ָדם
קוָק אֶ ְמחֶ ה אֶ ת הָ אָ ָדם אֲׁשֶ ר בָ ָר ִ
(ז) וַי ֹּאמֶ ר יְ ֹּ
יתם:
ֲש ִ
עַ ד ְבהֵּׂ מָ ה עַ ד ֶרמֶ ש וְ עַ ד עֹוף הַ שָ מָ יִ ם ִכי נִ חַ ְמ ִּתי ִכי ע ִ

השאלה חזקה
יותר מהתשובה

רש"י  -ויתעצב אל לבו  -נתאבל על אבדן מעשה ידיו ,כמו (ש"ב
יט:ג) נעצב המלך על בנו .וזו כתבתי לתשובת המינים ,גוי אחד שאל
את רבי יהושע בן קרחה ,אמר לו אין אתם מודים שהקב"ה רואה
את הנולד ,אמר לו הן .אמר לו והא כתיב ויתעצב אל לבו?! אמר לו
נולד לך בן זכר מימיך ,אמר לו הן .אמר לו ומה עשית ,אמר לו
שמחתי ושימחתיז את הכל .אמר לו ולא היית יודע שסופו למות,
אמר לו בשעת חדותא חדותא ,בשעת אבלא אבלא .אמר לו כך
מעשה הקב"ה ,אף על פי שגלוי לפניו שסופן לחטוא ולאבדן לא נמנע
מלבראן בשביל הצדיקים העתידים לעמוד מהם:
כלי יקר ... -וכן הרבה ענינים בתורה סתומים וחתומים אשר בכולם
לבי אומר וגו' שלא להאריך בדרושים אלו כי ילאה השכל האנושי
מלהשיגם כי כל הספיקות ההם באים לנו מצד שאנו משערים
ידיעתו יתברך לידיעתנו והכתוב אומר בהיפך זה כי לא מחשבותי
מחשבותיכם וגו' (ישעיה נה:ח) ואיך נוכל לעמוד על מחשבתו יתברך
הבלתי נודעת אצלינו ואין בידינו כח לשער אותה.
בראשית רבה ג  -ויהי ערב ,מכאן שהיה סדר זמנים קודם לכן ,א"ר
אבהו מלמד שהיה בורא עולמות ומחריבן ,עד שברא את אלו.
העורך :אותה שאלה על המדרש .למה להקב"ה לברוא כמה
עולמות?! ה' לא ידע מראש שהעולמות לא ימצאו חן בעניו? ה' זקוק
להזדמנות שנייה?! הייתכן?
שמעתי מהרב צבי שכטר בשם הרב סולוביצ'יק זצ"ל ,שהקב"ה רצה
למסור לנו לקח חשוב איך להתקדם בחיים" .אם אני ,האלוקים ,לא
"הצלחתי" עם בריאת העולם פעם ראשונה והוכרחתי להתחיל
מחדש כמה פעמים ,אז אתם בהחלט ,יצורים של בשר ודם ,יכולים
להתחיל מחדש ולהצליח אם אתם נכשלים ונופלים".
באופן דומה:

ֹּאמר ה' אֶ ל ָקיִ ן לָ ָּמה ָח ָרה לָ ְך ְולָ ָּמה נ ְָפלו פָ נֶיָך:
(ד:ו) וַי ֶ

ספורנו  -ולמה נפלו פניך .כי כשיש לקלקול איזו תקנה אין ראוי
להצטער על מה שעבר ,אבל ראוי להשתדל להשיג תקון לעתיד.
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