
קלה  מצוה על נפש למסור יכול גדול אד� 

שהיופינחס לפי  ופירש"י , וגו'. הכהן  אהרן בן אלעזר בן 

אבי  שפיטם זה פוטי בן  הראיתם אותו , מבזים  השבטים

בא לפיכך מישראל , שבט נשיא  והרג לע "ז, עגלים אמו

נפקא מה להבין , ויש  עכ "ל . אהרן , אחר ויחסו הכתוב

הוא הדין  אם נפשך, דממה לא, או  מיוחס הוי  אם מינה,

מי  זה  יהיה  אז בו, פוגעים קנאים מדין  להרגו, שרשאי

היחוס. יועיל  מה שיהרוג, בדין אינו  ואם שיהיה,

יוסף ומתרץ  הבית דברי בהקדם קנ"ז)רבינו, סי' שכתב (ביו "ד 

מג ' חוץ עבירה, לשום נפשו למסור דאסור השיטה  לפי

אדם הוא שאם אדם, לסתם דוקא זה החמורות , עבירות

רשאי  בכך , פרוץ שהדור  ורואה שמים, וירא וחסיד גדול

שיראו  כדי קלה, מצוה על אפי' עצמו ולמסור  ה', לקדש 

ע "ש. לבם, בכל  ה' את ולאהבה ליראה העם

נשיאהוהנ  להרוג  עצומה, בסכנה עצמו  הכניס  פנחס

כמבואר נהרג היה לו, שנעשו  הנסים ולולא מישראל , שבט 

מבזין שהיו  וזהו  הנס , על  סומכין  ואין פ"ב :, בסנהדרין 

בא ולזה  לסכנה, עצמו  להכניס רשאי היה שלא אותו ,

למסור רשאי  היה יחוסו ולפי אהרן, אחר ויחסו הכתוב

פנחס].אנפשו ד"ה הפרשה [ריש 

שלו� בריתי את לו  נות� הנני

ולזרעולכן  לו  והיתה שלום , בריתי  את לו נתן  הנני  אמר

וגו ' עולם כהנת ברית י"גאחריו - י"ב מה )(כ "ה , להבין יש  .

לו אין 'שלום' תיבת  וגם הברית . נתינת  של  הענין דכפל 

במדרש  דאיתא מה להבין צריך גם  כאן. א'הבנה כ "א, )(רבה

כונתם. להבין  וצריך וגו'. אמור לכן  שכרו שיטול  הוא בדין 

בחז"ל ומפרש דאיתא עפי "מ נ"ט:רבינו, התורה )(גיטין דמן

ולגדול  לרבו  כבוד  לחלוק רצה ואם דבר, לכל  ראשון  כהן 

בתורה  ראשון  לקרוא הכנסת  בבית  מלבד רשאי , הימנו

לאנצויי . ליתו דלא  שלום  דרכי  מפני כבוד  לחלוק  רשאי  אינו

הוא שלו דהכהונה - למחול  יכול  כה�

אלאובמרדכי רבו, דוקא  דלאו  הר"ם  תשובות מביא שם

ראשון להקרותו כבודו  על  למחול  רשאי אדם לכל אפילו

דתורה  כבודו  על  למחול  דרשאי  חכם תלמיד  וכמו  לפניו,

כהונת  ברית שלו הכהונה הוי  הכהן כן  כמו  היא, שלו

מח כבודו דאין למלך דמי  ולא המלוכה עולם, דאין  ול 

עיי"ש . למחול , יכול  ואינו הקב "ה , של  היא דהמלוכה שלו,

מה והנה כמו הוא למחול , יכול  דכהן מה הדבר בטעם

ביגיע לתורה דזכה  משום  למחול , יכול  חכם דתלמיד

מעשיו , ע "י  לכך זכה הכהן כן הוא, שלו  ותורה כפו ,

במקום רק זה אבל  למחול . יכול  וע "כ הוא, שלו והכהונה

לעיל . שנתבאר כמו  לאנצויי  ליתי  דלא

שיהאוזהו - בריתי' את לו  נותן  'הנני  הפסוק שאמר

שיהא בתנאי  אבל  למחול , שיכול במתנה שלו  הכהונה

'בדין המדרש, שהקדים  וזהו  לאנצויי. יבואו  ולא 'שלום ',

שלו וע "כ בדין, לכהונתו שזכה - שכרו' שיטול  הוא

(הב')]הוא. אמור  לכ� ד"ה [ס"ט :

היצר  ממלחמת � שלו�  בריתי
ולזרעולכן  לו  והיתה שלום , בריתי  את לו נתן  הנני  אמר

וגו ', לאלקיו  קנא אשר תחת עולם  כהנת ברית  (כ"ה,אחריו 

י"ג) - ליכא.י"ב עלמא בהאי מצוה שכר הא  להבין, וצריך .

עלמא ,ומבאר בהאי  מצוה שכר דליכא שהטעם רבינו ,

הראשונות  על תוהא  יהא  שמא שחוששים משום הוא

שכרו ]. את  להפסיד צריך כן  עושה ח"ו [ואם 

ר"ל,אבל שלום, בריתי  את  בראשונה, הובטח פנחס

שהחכם הלבבות , החובות  כדברי היצר- ממלחמת  שלום 

הקטנה, מהמלחמה ששבתם  ממלחמה, להחוזרים אמר

שהובטח וכיון - הגדולה המלחמה הוא היצר מלחמת  כי

הראשונות, על שיחזור לחשוש אין  מהיצר , שלום פנחס

עלמא. בהאי  עולם כהנת  שכר לו לשלם שייך ושפיר

חמתי ] את השיב  ד"ה [ס"ט:

התוצאה  � ה' קידוש
במות ותפתח קרח ואת אתם  ותבלע  פיה את הארץ 

חמש  את האש  באכל  לנס ,העדה ויהיו איש  ומאתים ים

מתו  לא קרח י"א)ובני - י ' שהדגיש (כ "ו, מה להבין  יש .

כאן. לנס ' 'ויהיו הפסוק

יעקב ומפרש  הישועות שכתב עפי "מ  סי'רבינו, (או"ח

בחז"ל תרצ"ה) דמצינו מה צ"ו:)לבאר בניו(סנהדרין מבני 

בדיןא. הוא , מיוחס  גדול שאדם שכיון ר"ל, שכרו , שיטול  הוא בדין הקב"ה אמר הפרשה, ריש רבה המדרש דברי רבינו מבאר ובזה

נפשו. שמסר על בהפסדו  יצא  ולא  שכרו, שיטול  הוא 

לקוטי ערך ש”י
פנינים יקרים ויסודות נפלאים, נשאבים ונלקטים מתורתו העמוקה של שר התורה מגדולי הפוסקים 

מרן רבי שלמה יהודה טאבאק זצוק”ל � תקצ”ב – תרס”ח � מחבר ספרי ערך ש”י על התורה, ושו”ת תשורת ש”י

לעילוי נשמת פייגא רבקה בת ר’ אריה לייבוש ע”ה
נלב”ע ט”ו אלול תש”ע

 בעזה”י

תעברו  אחר לבכ�  וסעדו
תעברו  אחר לבכם ה')וסעדו  א"ר .(י"ח, פירש: וברש "י

יצר  שאין  מגיד  לבכם, אלא כאן, כתיב אין  לבבכם חמא,

במלאכים. שולט  ידעהרע לא אברהם דהנה להבין , ויש

מלאכים ד')שהם בפסוק שפירש"י אמר(וכמו למה וא "כ ,

לבבכם . ולא  לדייק,לבכם יש  שכתבועוד  אחר במה

לכתוב,תעברו דהו"ל  שאחר, דהיינו  תעברו, כן אחר

תלכו. שתאכלו

נפשו לשבע אוכל צדיק

הפסוקומפרש  עפ"י כ "ה)רבינו, י"ג, אוכל(משלי צדיק

תחסר  רשעים ובטן  נפשו  כתב לשובע  הנה  נפשו ,לשבע ,

אחדנפשו,שבע ולא אופן באכילה , אופנים שני  -שיש

אכילה בשעת  שבע  שנעשה עד  כריסו ,שאוכל וממלא ,

תאותו , למלאות  שאוכל  האדם והוא לאכול , עוד  יכול  ואינו 

לאכול, קץ  שאינו  זמן  כל  האפשריות תכלית  עד  אוכל 

הרע  היצר מצד אכילה שני.וזהו ופוסק-אופן  שאוכל

נסתמה האכילה שאחר מפני עדיין , שבע  שאינו  אף 

שבע, ונעשה למעןהאצטומכא רק שאוכל האדם והוא

כך, אחר שישבע  האכילה בשיעור לו ודי  נפשו, החיות 

מיד, שבע  שאינו טוב.אף היצר מצד  אכילה וזהו

הפסוקוזהו נפשושאמר לשבע אוכל  לשבע -צדיק

לישנא סימןדלהבא משמע משפט  חושן  בשו"ע [עיין 

זה  חפץ משוך שהאומר ו ', סעי ' הואלקנותוקצ "ז, ,

שישבע בשיעור אוכל  שהצדיק וכונתו, דלהבא], לישנא

האכילה, אחר תחסרלהבא רשעים בטן  ר"ל,אבל  -

לא כי  בבטנו חסר עדיין  זה, כשיעור כשאוכל  שהרשע 

כך . אחר שישבע  במה מסתפק ואינו עדיין, כריסו מילא

הפסוק ביאור 

אברהםוזהו תעברושאמר אחר לבכם ר"ל,וסעדו  -

בשיעור יאכלו  אלא  האכילה, בעת כריסם תמלאו שלא

שיעברו אחר דליבא סעדא והיות שיהא אכילה, שזוהי 

לבכם אמר טוב, היצר לבבכם.מצד ולא

וסעדו] ד"ה כ"ח . ד�  ח"א  עה "ת ש "י  [ער�

שרה  של הנהגה � סולת  קמח
שלש מהרי ויאמר שרה אל האהלה  אברהם וימהר

סלת קמח  ו')סאים חז"ל.(י"ח, פ"ז.)ודרשו סולת ,(ב "מ קמח

באורחים צרה עיניה  שאשה  ששרה מלמד שם , ופירש "י ,

סלת . אמר ואברהם  קמח, שרהאמרה על פליאה  וזו 

אליה בנביאות טפל היה  אבינו  שאברהם [כמואמנו ,

י"ד.)שאחז"ל  אליך (מגילה תאמר אשר כל  הפסוק  על 

בקלה], שמע  באורחים.שרה צרה  עיניה  ועוד,שתהא

קמח  אמר דאברהם משמע  הקרא משמעות דכתוב דלפי  ,

לויאמר. סמוך קמח

המדות עבודת דר�  - רמב "�

עפ"יומפרש הרמב"םרבינו, ובפ "ד דברי  דעות , מהל' (בפ"ד 

פרקים) הממוצע משמונה  בדרך לילך  צריך לנטות שהאדם כי ,

מדה  אינו פזרנות  או כילות כגון  לגמרי, אחד  קצה אל

אל  לנטות  טבעו מצד  הנפש  חולי  לו שיש מי אבל  טובה.

שירגיל  רפואתו הנה הרבה, הכילות למדת  כגון  אחד , צד 

הרבה, לפזר האחר לקצה מידותיו לנטות  ארוך זמן עצמו

הממוצע , לדרך להשתוות לבא להרפא יוכל  כך ידי  ועל 

לנטות  צריך הרבה , לפזר דרכו [ואם הנדיבות . דרך והיא

כי  הממוצע, לדרך שיבא עד  מועט זמן הכילות למדת

לנדיבות] כילות ממדת  לנדיבות  מפיזור  יתרפא בניקל  יותר

הדין, משורת לפנים ימיהם כל עשו  הראשונים וחסידים

הממוצע  מדרך יפלו  שלא כדי ביותר, הטוב לקצה  ,שנטו

שלפעמים יראו הממוצע, דרך על  רק הולכים היו  שאם

עיי"ש . כן, כבר היה שטבעם הראשון לקצה יפלו 

מדתה היפ�  התנהג  שרה

היטב ,ובזה כליתבאר עשו  שניהם ושרה  שאברהם

בה , הנולד טבעו לפי לו שצריך מה לפי והתנהגואחד

בטבעו שהיה שאברהם ית ', הבורא כרצון  הנכון דרך  על 

כפשטות  קמח, אמר הנדיבות  מדת שהיא הממוצע , בדרך

כפרש"י ] [דלא הפסוק, טבעהמשמעות  שמצד שרה אבל

הכילות , במדת  ונולדה  באורחים, צרה  עיניה האשה  של

הפיזור, מדת שהוא האחר בקצה  שתתתנהג צריכה  לכן 

הפיזור  במדת ימיה  כל התנהגה  החסידות שאםומצד ,

הראשון לקצה  שתפול  חששה הממוצע, בדרך  תתנהג

בה, שנולדה הכילות  מדתמדת שהוא סלת  אמרה  ולכן 

הפיזור  במדת האחר בקצה שהתנהגה  גופא ומזה הפיזור.

צרה עיניה  שאשה בגמרא שהוכיחו היא סלת, שאמרה 

סלת]באורחים. קמח  ד "ה כ"ה : ד�  [ש� 

ה' לכבוד תפילה � ואפר  עפר ואנכי

ואנכי ה ' אל לדבר הואלתי  נא הנה  ויאמר אברהם ויען 

ואפר  כ "ז )עפר של (י"ח, הביטוי קשר להבין  ויש  'ואנכי.

ואפר' סדום.עפר  על  בתפילתו ,

אברהם ,ומפרש  דחשש המקטרג,רבינו , יאמר לבל 

אנשי על  טוב  שמליץ מפני  המקום , כבוד על  חס  שאינו

עליהםסדום י"ג)שנאמר וחטאים(י"ג , רעים סדום ואנשי 

חז"ל  ודרשו מאוד , ברש"י)לה' והובא ק"ט. רעים(סנהדרין

וגידופין , בחירופין  מאוד לה ' בממונם , וחטאים בגופם ,

במי להנקם המקום כבוד על חס אברהם שאין יתכן  ואיך

כביכול .שמחרפו

ואפר,על  עפר אנכי  והלוא אבינו , אברהם התנצל  כן 

נמרוד אצל אפר להיות  ראוי שפירש"י)שהייתי  על(וכמו

שמך  קדושת  המקום ,כבוד כבוד  על  שחס ראי ', יש  ומזה  ,

שמים, לכבוד שמכוין  מוכרח סדום על  בתפלתו כיוגם

תפארתו . זהו  אפו, מאריך שהקב "ה  ואנכי ]במה  ד "ה [כ"ז :

פליאה  מדרש � האמה  את גרש

ותאמר  מצחק, וגו ' המצרית הגר בן  את שרה  ותרא

בנה ואת  הזאת  האמה  גרש י')וגו'לאברהם - ט' .(כ "א,

הובא שלא ובספרים שרה  שראתה 'כיון פליאה מדרש

האמה את  גרש  אמרה  מיד  ישראל , לארץ משה כנס

בנה ' ואת דבפסוקהזאת  להבין, יש  גם הכונה. וצ"ב ,

מצחק. אותו שראתה מפני שגירשה מפורש,

דישמ המל�העבו "ז  משמשי לכבד - עאל 

חכז"ל ומפרש  שדרשו עפי "מ  והובארבינו, כאן , (במד "ר

זרהברש"י) עבודה  לשון הוא הל 'וברמב"ם.דמצחק (פ"א

מודיםעבו "ז ) היו  אנוש דור של  עבו "ז שעובדי מבאר

אלא כבודבהקב "ה, שניתן  רוצה  שהקב"ה  בסברתם שטעו

השמים, צבא שהם ועבדיו , מהםלמשמשיו נשכח ואח"כ 

אלקותו ופירסם אברהם  שבא עד  אלוקים, שיש  לגמרי

שאחז"ל  מה וא"כ יעו"ש. כל , בפי  עבדית ' שישמעאל

אלאעבו"ז  אלוקים, שיש  ידע  דודאי בהקב"ה, שכפר אינו ,

השמים, לצבא כבוד לחלוק ג "כ אנוש .שרצה  דור כסברת

לאר�? משה נכנס לא למה

ד והנה חכז"ל בדברי רבינומבואר משה נכנס שלא מה 

ישראל , מלכותמשוםלארץ ואין  יהושע, מלכות  שהגיע

בחבירתה . משה נוגעת צריך  למה להבין , יש ולכאורה

ויחילמות , ישראל לארץ ליכנס יכול ינהג הא ואעפי"כ ה ,

המלוכה מזה,יהושע  ומוכח לתלמיד, כבוד חולקין שאין 

הרב יהיה במקום וא "כ השמים. לצבא כבוד לחלוק אסור

כבודו הארץ כל מלא דהרי להם, חולקיןלהשתחוות ואין ,

הרב . במקום ועבד לתלמיד כבוד 

המדרש : ביאור 

הרב במקו� לתלמוד כבוד חולקי� אי� 

המדרש ,וזהו  דברי  נמי ,ביאור הכא שהסיבהשאין

שגירשה בפסוקמה שמפורש  כמו  היתה, ישמעאל  את

מצחק, שהיה עבו"ז,משום שעבד  שאםדהיינו  אלא

המלך,תטעון, למשמשי  כבוד  לחלוק  חטא בזה  שאין

ישראל ,אז לארץ משה  כנס  שלא שרה שראתה  כיון 

לפני  המלך למשמשי כבוד  לחלוק שאין שרה  הבינה 

הזאת . האמה את גרש  אמרה  ולכן המלך,

גרש ] ד "ה ל: שני  פי' וע"ע גרש, ד "ה [כ "ו.

אלקי� אותו דבר אשר למועד שרה... ותלד

הלידה בשעת ההורי� מדריגת

דבר  אשר למועד  לזקוניו בן  לאברהם שרה ותלד  ותהר

אלקים ב')אותו דבר(כ "א, אשר דאמר מה לדקדק ויש .

דבר'אותו ' אשר דהול "ל  בחירי "ק'אתו 'אלקים, .אאלקים 

תמימה עולה דרגת להמשי�  יכול שני� מאה אחר 

יצחק של

ע"ה ומפרש המלך דוד  שאמר מה בהקדם רבינו ,

ז ') נ"א, חוללתי(תהלים בעון הרי ב הן מצודות ], [נבראתי,

מהותו. קובע  הולד של היצירה בשעת  ההורים דמדרגת 

ש  צריך וכיון היה  תמימה, עולה להיות צריך היה יצחק

שנה מאה  בן כשהיה  לאברהם  נולד .להיות 

חטא בלי תמי� להיות זכה המילה לאחר 

כשנעשה ואם אברהם  הגיע  מדריגה לאיזה תשאל :

רש"י  בדברי  נמצאת  התשובה מאה ? א')בן י "ז , לך  על (לך

תמים,הפסוק ב'והיה אברים, ה' חסר אתה  'עכשיו 

שמך, על אות לך אוסיף  הגויה, וראש אזנים , ב ' עינים,

שם ומבאר איבריך'. כמנין רמ "ח אותיותיך מנין ויהיו 

הוא ,ג המזרחי דהכונה אברהם,, ביד  האיברים  הקב "ה  שמסר 

לעבירה , עוד יביאנו דרך שלא ט')על  ב', א ', ורגלי (שמואל

אברהם הגיע  שאז המילה, לאחר היה וזה ישמור. חסידיו

חטא עוד לעשות באפשרותו  היה שלא  וזהוד למדרגה, .

תמימה, עולה  להיות  צריך שהיה יצחק שנולד הטעם

הנ"ל . למדריגה  כשהגיע  שנה מאה בן כשהיה  לאברהם 

אלקי� אותו הנהיג אשר - אלקי� אותו דבר  אשר 

הפסוקוזהו  בן שאמר לאברהם שרה  ותלד 'ותהר

אלקים', אתו דבר אשר למועד  כונת לזקוניו  לפרש דיש 

הפסוק'דבר'תיבת  [ע"ד  הנהגה , ד')מלשון מ "ז , (תהלים

יצחק שנולד  והיינו תחתינו ], עמים להעת למועדידבר -

אלקים' אותו דבר הנהיג'אשר אשר למדריגה שהגיע  -

באפשרותו יהיה  שלא לטוב , הנהיגו שהקב"ה אלקים , אותו 

פגם. שום בלא יצחק שיולד כדי עבירה, שום לעשות 

ותהר ] ד "ה [כ "ז .

חכמים .א . ושפתי  פירש"י עי'

שחטאים ב . הרי  עון '. מלאים שכולם  ונקבה , מזכר  יצירתי  עיקר אחטא.. לא 'ואיך  השני בפירוש הכונה  בתהלים  שם  שפירש"י למה  דכונתו נראה 

השלימות, בדרגת  כשהיה לאברהם שיולד היה  צריך תמימה , עולה  יצחק  שיהיה  כדי כן ועל  יחטאו . הם שגם הבנים על משפיעים ההורים  של

והבן. ידו', על באים  עונות  שכמה  הוא, תשמיש ע"י יצירתי  ועיקר אחטא, לא  'ואיך שם רש"י של ראשון פירוש גם בזה  לרמז  ויתכן  וכדיתבאר .

חכמים .ג. בשפתי  הובא 

הבחירה .ד . ביד ברשותו , אברהם ולהניח הנהגתו, ממנו לסלק הקב "ה  הוצרך הנסיון שלצורך רבינו, מבאר נסיונות , לעשרה  מקום  שהיה  ומה

בז  רבינו מדברי  לך לך פרשת בריש שהבאנו מה  ה .עי'



קלה  מצוה על נפש למסור יכול גדול אד� 

שהיופינחס לפי  ופירש"י , וגו'. הכהן  אהרן בן אלעזר בן 

אבי  שפיטם זה פוטי בן  הראיתם אותו , מבזים  השבטים

בא לפיכך מישראל , שבט נשיא  והרג לע "ז, עגלים אמו

נפקא מה להבין , ויש  עכ "ל . אהרן , אחר ויחסו הכתוב

הוא הדין  אם נפשך, דממה לא, או  מיוחס הוי  אם מינה,

מי  זה  יהיה  אז בו, פוגעים קנאים מדין  להרגו, שרשאי

היחוס. יועיל  מה שיהרוג, בדין אינו  ואם שיהיה,

יוסף ומתרץ  הבית דברי בהקדם קנ"ז)רבינו, סי' שכתב (ביו "ד 

מג ' חוץ עבירה, לשום נפשו למסור דאסור השיטה  לפי

אדם הוא שאם אדם, לסתם דוקא זה החמורות , עבירות

רשאי  בכך , פרוץ שהדור  ורואה שמים, וירא וחסיד גדול

שיראו  כדי קלה, מצוה על אפי' עצמו ולמסור  ה', לקדש 

ע "ש. לבם, בכל  ה' את ולאהבה ליראה העם

נשיאהוהנ  להרוג  עצומה, בסכנה עצמו  הכניס  פנחס

כמבואר נהרג היה לו, שנעשו  הנסים ולולא מישראל , שבט 

מבזין שהיו  וזהו  הנס , על  סומכין  ואין פ"ב :, בסנהדרין 

בא ולזה  לסכנה, עצמו  להכניס רשאי היה שלא אותו ,

למסור רשאי  היה יחוסו ולפי אהרן, אחר ויחסו הכתוב

פנחס].אנפשו ד"ה הפרשה [ריש 

שלו� בריתי את לו  נות� הנני

ולזרעולכן  לו  והיתה שלום , בריתי  את לו נתן  הנני  אמר

וגו ' עולם כהנת ברית י"גאחריו - י"ב מה )(כ "ה , להבין יש  .

לו אין 'שלום' תיבת  וגם הברית . נתינת  של  הענין דכפל 

במדרש  דאיתא מה להבין צריך גם  כאן. א'הבנה כ "א, )(רבה

כונתם. להבין  וצריך וגו'. אמור לכן  שכרו שיטול  הוא בדין 

בחז"ל ומפרש דאיתא עפי "מ נ"ט:רבינו, התורה )(גיטין דמן

ולגדול  לרבו  כבוד  לחלוק רצה ואם דבר, לכל  ראשון  כהן 

בתורה  ראשון  לקרוא הכנסת  בבית  מלבד רשאי , הימנו

לאנצויי . ליתו דלא  שלום  דרכי  מפני כבוד  לחלוק  רשאי  אינו

הוא שלו דהכהונה - למחול  יכול  כה�

אלאובמרדכי רבו, דוקא  דלאו  הר"ם  תשובות מביא שם

ראשון להקרותו כבודו  על  למחול  רשאי אדם לכל אפילו

דתורה  כבודו  על  למחול  דרשאי  חכם תלמיד  וכמו  לפניו,

כהונת  ברית שלו הכהונה הוי  הכהן כן  כמו  היא, שלו

מח כבודו דאין למלך דמי  ולא המלוכה עולם, דאין  ול 

עיי"ש . למחול , יכול  ואינו הקב "ה , של  היא דהמלוכה שלו,

מה והנה כמו הוא למחול , יכול  דכהן מה הדבר בטעם

ביגיע לתורה דזכה  משום  למחול , יכול  חכם דתלמיד

מעשיו , ע "י  לכך זכה הכהן כן הוא, שלו  ותורה כפו ,

במקום רק זה אבל  למחול . יכול  וע "כ הוא, שלו והכהונה

לעיל . שנתבאר כמו  לאנצויי  ליתי  דלא

שיהאוזהו - בריתי' את לו  נותן  'הנני  הפסוק שאמר

שיהא בתנאי  אבל  למחול , שיכול במתנה שלו  הכהונה

'בדין המדרש, שהקדים  וזהו  לאנצויי. יבואו  ולא 'שלום ',

שלו וע "כ בדין, לכהונתו שזכה - שכרו' שיטול  הוא

(הב')]הוא. אמור  לכ� ד"ה [ס"ט :

היצר  ממלחמת � שלו�  בריתי
ולזרעולכן  לו  והיתה שלום , בריתי  את לו נתן  הנני  אמר

וגו ', לאלקיו  קנא אשר תחת עולם  כהנת ברית  (כ"ה,אחריו 

י"ג) - ליכא.י"ב עלמא בהאי מצוה שכר הא  להבין, וצריך .

עלמא ,ומבאר בהאי  מצוה שכר דליכא שהטעם רבינו ,

הראשונות  על תוהא  יהא  שמא שחוששים משום הוא

שכרו ]. את  להפסיד צריך כן  עושה ח"ו [ואם 

ר"ל,אבל שלום, בריתי  את  בראשונה, הובטח פנחס

שהחכם הלבבות , החובות  כדברי היצר- ממלחמת  שלום 

הקטנה, מהמלחמה ששבתם  ממלחמה, להחוזרים אמר

שהובטח וכיון - הגדולה המלחמה הוא היצר מלחמת  כי

הראשונות, על שיחזור לחשוש אין  מהיצר , שלום פנחס

עלמא. בהאי  עולם כהנת  שכר לו לשלם שייך ושפיר

חמתי ] את השיב  ד"ה [ס"ט:

התוצאה  � ה' קידוש
במות ותפתח קרח ואת אתם  ותבלע  פיה את הארץ 

חמש  את האש  באכל  לנס ,העדה ויהיו איש  ומאתים ים

מתו  לא קרח י"א)ובני - י ' שהדגיש (כ "ו, מה להבין  יש .

כאן. לנס ' 'ויהיו הפסוק

יעקב ומפרש  הישועות שכתב עפי "מ  סי'רבינו, (או"ח

בחז"ל תרצ"ה) דמצינו מה צ"ו:)לבאר בניו(סנהדרין מבני 

בדיןא. הוא , מיוחס  גדול שאדם שכיון ר"ל, שכרו , שיטול  הוא בדין הקב"ה אמר הפרשה, ריש רבה המדרש דברי רבינו מבאר ובזה

נפשו. שמסר על בהפסדו  יצא  ולא  שכרו, שיטול  הוא 

תעברו  אחר לבכ�  וסעדו
תעברו  אחר לבכם ה')וסעדו  א"ר .(י"ח, פירש: וברש "י

יצר  שאין  מגיד  לבכם, אלא כאן, כתיב אין  לבבכם חמא,

במלאכים. שולט  ידעהרע לא אברהם דהנה להבין , ויש

מלאכים ד')שהם בפסוק שפירש"י אמר(וכמו למה וא "כ ,

לבבכם . ולא  לדייק,לבכם יש  שכתבועוד  אחר במה

לכתוב,תעברו דהו"ל  שאחר, דהיינו  תעברו, כן אחר

תלכו. שתאכלו

נפשו לשבע אוכל צדיק

הפסוקומפרש  עפ"י כ "ה)רבינו, י"ג, אוכל(משלי צדיק

תחסר  רשעים ובטן  נפשו  כתב לשובע  הנה  נפשו ,לשבע ,

אחדנפשו,שבע ולא אופן באכילה , אופנים שני  -שיש

אכילה בשעת  שבע  שנעשה עד  כריסו ,שאוכל וממלא ,

תאותו , למלאות  שאוכל  האדם והוא לאכול , עוד  יכול  ואינו 

לאכול, קץ  שאינו  זמן  כל  האפשריות תכלית  עד  אוכל 

הרע  היצר מצד אכילה שני.וזהו ופוסק-אופן  שאוכל

נסתמה האכילה שאחר מפני עדיין , שבע  שאינו  אף 

שבע, ונעשה למעןהאצטומכא רק שאוכל האדם והוא

כך, אחר שישבע  האכילה בשיעור לו ודי  נפשו, החיות 

מיד, שבע  שאינו טוב.אף היצר מצד  אכילה וזהו

הפסוקוזהו נפשושאמר לשבע אוכל  לשבע -צדיק

לישנא סימןדלהבא משמע משפט  חושן  בשו"ע [עיין 

זה  חפץ משוך שהאומר ו ', סעי ' הואלקנותוקצ "ז, ,

שישבע בשיעור אוכל  שהצדיק וכונתו, דלהבא], לישנא

האכילה, אחר תחסרלהבא רשעים בטן  ר"ל,אבל  -

לא כי  בבטנו חסר עדיין  זה, כשיעור כשאוכל  שהרשע 

כך . אחר שישבע  במה מסתפק ואינו עדיין, כריסו מילא

הפסוק ביאור 

אברהםוזהו תעברושאמר אחר לבכם ר"ל,וסעדו  -

בשיעור יאכלו  אלא  האכילה, בעת כריסם תמלאו שלא

שיעברו אחר דליבא סעדא והיות שיהא אכילה, שזוהי 

לבכם אמר טוב, היצר לבבכם.מצד ולא

וסעדו] ד"ה כ"ח . ד�  ח"א  עה "ת ש "י  [ער�

שרה  של הנהגה � סולת  קמח
שלש מהרי ויאמר שרה אל האהלה  אברהם וימהר

סלת קמח  ו')סאים חז"ל.(י"ח, פ"ז.)ודרשו סולת ,(ב "מ קמח

באורחים צרה עיניה  שאשה  ששרה מלמד שם , ופירש "י ,

סלת . אמר ואברהם  קמח, שרהאמרה על פליאה  וזו 

אליה בנביאות טפל היה  אבינו  שאברהם [כמואמנו ,

י"ד.)שאחז"ל  אליך (מגילה תאמר אשר כל  הפסוק  על 

בקלה], שמע  באורחים.שרה צרה  עיניה  ועוד,שתהא

קמח  אמר דאברהם משמע  הקרא משמעות דכתוב דלפי  ,

לויאמר. סמוך קמח

המדות עבודת דר�  - רמב "�

עפ"יומפרש הרמב"םרבינו, ובפ "ד דברי  דעות , מהל' (בפ"ד 

פרקים) הממוצע משמונה  בדרך לילך  צריך לנטות שהאדם כי ,

מדה  אינו פזרנות  או כילות כגון  לגמרי, אחד  קצה אל

אל  לנטות  טבעו מצד  הנפש  חולי  לו שיש מי אבל  טובה.

שירגיל  רפואתו הנה הרבה, הכילות למדת  כגון  אחד , צד 

הרבה, לפזר האחר לקצה מידותיו לנטות  ארוך זמן עצמו

הממוצע , לדרך להשתוות לבא להרפא יוכל  כך ידי  ועל 

לנטות  צריך הרבה , לפזר דרכו [ואם הנדיבות . דרך והיא

כי  הממוצע, לדרך שיבא עד  מועט זמן הכילות למדת

לנדיבות] כילות ממדת  לנדיבות  מפיזור  יתרפא בניקל  יותר

הדין, משורת לפנים ימיהם כל עשו  הראשונים וחסידים

הממוצע  מדרך יפלו  שלא כדי ביותר, הטוב לקצה  ,שנטו

שלפעמים יראו הממוצע, דרך על  רק הולכים היו  שאם

עיי"ש . כן, כבר היה שטבעם הראשון לקצה יפלו 

מדתה היפ�  התנהג  שרה

היטב ,ובזה כליתבאר עשו  שניהם ושרה  שאברהם

בה , הנולד טבעו לפי לו שצריך מה לפי והתנהגואחד

בטבעו שהיה שאברהם ית ', הבורא כרצון  הנכון דרך  על 

כפשטות  קמח, אמר הנדיבות  מדת שהיא הממוצע , בדרך

כפרש"י ] [דלא הפסוק, טבעהמשמעות  שמצד שרה אבל

הכילות , במדת  ונולדה  באורחים, צרה  עיניה האשה  של

הפיזור, מדת שהוא האחר בקצה  שתתתנהג צריכה  לכן 

הפיזור  במדת ימיה  כל התנהגה  החסידות שאםומצד ,

הראשון לקצה  שתפול  חששה הממוצע, בדרך  תתנהג

בה, שנולדה הכילות  מדתמדת שהוא סלת  אמרה  ולכן 

הפיזור  במדת האחר בקצה שהתנהגה  גופא ומזה הפיזור.

צרה עיניה  שאשה בגמרא שהוכיחו היא סלת, שאמרה 

סלת]באורחים. קמח  ד "ה כ"ה : ד�  [ש� 

ה' לכבוד תפילה � ואפר  עפר ואנכי

ואנכי ה ' אל לדבר הואלתי  נא הנה  ויאמר אברהם ויען 

ואפר  כ "ז )עפר של (י"ח, הביטוי קשר להבין  ויש  'ואנכי.

ואפר' סדום.עפר  על  בתפילתו ,

אברהם ,ומפרש  דחשש המקטרג,רבינו , יאמר לבל 

אנשי על  טוב  שמליץ מפני  המקום , כבוד על  חס  שאינו

עליהםסדום י"ג)שנאמר וחטאים(י"ג , רעים סדום ואנשי 

חז"ל  ודרשו מאוד , ברש"י)לה' והובא ק"ט. רעים(סנהדרין

וגידופין , בחירופין  מאוד לה ' בממונם , וחטאים בגופם ,

במי להנקם המקום כבוד על חס אברהם שאין יתכן  ואיך

כביכול .שמחרפו

ואפר,על  עפר אנכי  והלוא אבינו , אברהם התנצל  כן 

נמרוד אצל אפר להיות  ראוי שפירש"י)שהייתי  על(וכמו

שמך  קדושת  המקום ,כבוד כבוד  על  שחס ראי ', יש  ומזה  ,

שמים, לכבוד שמכוין  מוכרח סדום על  בתפלתו כיוגם

תפארתו . זהו  אפו, מאריך שהקב "ה  ואנכי ]במה  ד "ה [כ"ז :

פליאה  מדרש � האמה  את גרש

ותאמר  מצחק, וגו ' המצרית הגר בן  את שרה  ותרא

בנה ואת  הזאת  האמה  גרש י')וגו'לאברהם - ט' .(כ "א,

הובא שלא ובספרים שרה  שראתה 'כיון פליאה מדרש

האמה את  גרש  אמרה  מיד  ישראל , לארץ משה כנס

בנה ' ואת דבפסוקהזאת  להבין, יש  גם הכונה. וצ"ב ,

מצחק. אותו שראתה מפני שגירשה מפורש,

דישמ המל�העבו "ז  משמשי לכבד - עאל 

חכז"ל ומפרש  שדרשו עפי "מ  והובארבינו, כאן , (במד "ר

זרהברש"י) עבודה  לשון הוא הל 'וברמב"ם.דמצחק (פ"א

מודיםעבו "ז ) היו  אנוש דור של  עבו "ז שעובדי מבאר

אלא כבודבהקב "ה, שניתן  רוצה  שהקב"ה  בסברתם שטעו

השמים, צבא שהם ועבדיו , מהםלמשמשיו נשכח ואח"כ 

אלקותו ופירסם אברהם  שבא עד  אלוקים, שיש  לגמרי

שאחז"ל  מה וא"כ יעו"ש. כל , בפי  עבדית ' שישמעאל

אלאעבו"ז  אלוקים, שיש  ידע  דודאי בהקב"ה, שכפר אינו ,

השמים, לצבא כבוד לחלוק ג "כ אנוש .שרצה  דור כסברת

לאר�? משה נכנס לא למה

ד והנה חכז"ל בדברי רבינומבואר משה נכנס שלא מה 

ישראל , מלכותמשוםלארץ ואין  יהושע, מלכות  שהגיע

בחבירתה . משה נוגעת צריך  למה להבין , יש ולכאורה

ויחילמות , ישראל לארץ ליכנס יכול ינהג הא ואעפי"כ ה ,

המלוכה מזה,יהושע  ומוכח לתלמיד, כבוד חולקין שאין 

הרב יהיה במקום וא "כ השמים. לצבא כבוד לחלוק אסור

כבודו הארץ כל מלא דהרי להם, חולקיןלהשתחוות ואין ,

הרב . במקום ועבד לתלמיד כבוד 

המדרש : ביאור 

הרב במקו� לתלמוד כבוד חולקי� אי� 

המדרש ,וזהו  דברי  נמי ,ביאור הכא שהסיבהשאין

שגירשה בפסוקמה שמפורש  כמו  היתה, ישמעאל  את

מצחק, שהיה עבו"ז,משום שעבד  שאםדהיינו  אלא

המלך,תטעון, למשמשי  כבוד  לחלוק  חטא בזה  שאין

ישראל ,אז לארץ משה  כנס  שלא שרה שראתה  כיון 

לפני  המלך למשמשי כבוד  לחלוק שאין שרה  הבינה 

הזאת . האמה את גרש  אמרה  ולכן המלך,

גרש ] ד "ה ל: שני  פי' וע"ע גרש, ד "ה [כ "ו.

אלקי� אותו דבר אשר למועד שרה... ותלד

הלידה בשעת ההורי� מדריגת

דבר  אשר למועד  לזקוניו בן  לאברהם שרה ותלד  ותהר

אלקים ב')אותו דבר(כ "א, אשר דאמר מה לדקדק ויש .

דבר'אותו ' אשר דהול "ל  בחירי "ק'אתו 'אלקים, .אאלקים 

תמימה עולה דרגת להמשי�  יכול שני� מאה אחר 

יצחק של

ע"ה ומפרש המלך דוד  שאמר מה בהקדם רבינו ,

ז ') נ"א, חוללתי(תהלים בעון הרי ב הן מצודות ], [נבראתי,

מהותו. קובע  הולד של היצירה בשעת  ההורים דמדרגת 

ש  צריך וכיון היה  תמימה, עולה להיות צריך היה יצחק

שנה מאה  בן כשהיה  לאברהם  נולד .להיות 

חטא בלי תמי� להיות זכה המילה לאחר 

כשנעשה ואם אברהם  הגיע  מדריגה לאיזה תשאל :

רש"י  בדברי  נמצאת  התשובה מאה ? א')בן י "ז , לך  על (לך

תמים,הפסוק ב'והיה אברים, ה' חסר אתה  'עכשיו 

שמך, על אות לך אוסיף  הגויה, וראש אזנים , ב ' עינים,

שם ומבאר איבריך'. כמנין רמ "ח אותיותיך מנין ויהיו 

הוא ,ג המזרחי דהכונה אברהם,, ביד  האיברים  הקב "ה  שמסר 

לעבירה , עוד יביאנו דרך שלא ט')על  ב', א ', ורגלי (שמואל

אברהם הגיע  שאז המילה, לאחר היה וזה ישמור. חסידיו

חטא עוד לעשות באפשרותו  היה שלא  וזהוד למדרגה, .

תמימה, עולה  להיות  צריך שהיה יצחק שנולד הטעם

הנ"ל . למדריגה  כשהגיע  שנה מאה בן כשהיה  לאברהם 

אלקי� אותו הנהיג אשר - אלקי� אותו דבר  אשר 

הפסוקוזהו  בן שאמר לאברהם שרה  ותלד 'ותהר

אלקים', אתו דבר אשר למועד  כונת לזקוניו  לפרש דיש 

הפסוק'דבר'תיבת  [ע"ד  הנהגה , ד')מלשון מ "ז , (תהלים

יצחק שנולד  והיינו תחתינו ], עמים להעת למועדידבר -

אלקים' אותו דבר הנהיג'אשר אשר למדריגה שהגיע  -

באפשרותו יהיה  שלא לטוב , הנהיגו שהקב"ה אלקים , אותו 

פגם. שום בלא יצחק שיולד כדי עבירה, שום לעשות 

ותהר ] ד "ה [כ "ז .

חכמים .א . ושפתי  פירש"י עי'

שחטאים ב . הרי  עון '. מלאים שכולם  ונקבה , מזכר  יצירתי  עיקר אחטא.. לא 'ואיך  השני בפירוש הכונה  בתהלים  שם  שפירש"י למה  דכונתו נראה 

השלימות, בדרגת  כשהיה לאברהם שיולד היה  צריך תמימה , עולה  יצחק  שיהיה  כדי כן ועל  יחטאו . הם שגם הבנים על משפיעים ההורים  של

והבן. ידו', על באים  עונות  שכמה  הוא, תשמיש ע"י יצירתי  ועיקר אחטא, לא  'ואיך שם רש"י של ראשון פירוש גם בזה  לרמז  ויתכן  וכדיתבאר .

חכמים .ג. בשפתי  הובא 

הבחירה .ד . ביד ברשותו , אברהם ולהניח הנהגתו, ממנו לסלק הקב "ה  הוצרך הנסיון שלצורך רבינו, מבאר נסיונות , לעשרה  מקום  שהיה  ומה

בז  רבינו מדברי  לך לך פרשת בריש שהבאנו מה  ה .עי'


