
 

 

  
ואלה המשפטי� וגו' וישלח את נערי בני ישראל ויעלו עלת ויזבחו זבחי� שלמי� 

 וי''ל עפ''י דברי החזקונילמה הקריבו קרבנות בהר סיני.  צ''ע לה' פרי� (כ''ד, ה')
לקיי� מה שנאמר לעיל (ג', י''ב) תעבדו� את האלקי� על ההר הזה.  –ויעלו עולות  –

שהטע� שהביא קרבנות בהר סיני הי' כדי לקיי� מה שהקב''ה אמר  נראה מדבריו
וזה חידוש בהוציא� את הע� ממצרי� תעבדו� את האלקי� על ההר הזה.  –למשה 

קאי על קבלת התורה ולא על הקרבת ש –פרש''י ש� כ וכוונת, שע''פ פשטות גדול
  קרבנות. 

  
שאי� מחלוקת ביניה�, ועיקר הכוונה הוא על קבלת התורה כפרש''י, אבל  ואולי י''ל

הרה''ק ר'  יש לפרש עפ''י דבריא''א לקבל התורה כראוי בלי הקרבת קרבנות. 
ברי תורה נכתבו, שבזמ� הזה שכל דצדוק הכה� זצ''ל (פרי צדיק, פרשת פנחס) 

נחשב הכל תורה שבכתב, ועיקר תורה שבעל פה הוא להרגיש טע� מחודש בדברי 
תורה, וזהו הפשט באבות (ד', כ''ד) שמואל הקט� אומר בנפול וגו', וה� ב' פסוקי� 
במשלי, והוא לא הוסי! כלו�, א� שמואל הקט� הרגיש אור וטע� מחודש בפסוקי� 

במשנה להועיל לכל מי שישנה המשנה הזו, אלו מה שלא הרגיש אחר, וקבע� 
זה  –שירגיש ג''כ טע� מחודש. וזהו כוונת הגמ' בפסחי� (קי''ט) ולמכסה עתיק 

המגלה דברי� שכיסה עתיק יומי�, ומאי ניהו טעמי התורה, דהיינו להרגיש טע� 
אלא מלי� דה� כבשוני  "בדברי תורה, ולזה באו הקרבנות, וכמו שכתוב בזוה''ק 

 "הו� מכוסי� תחות לבוש�, והוא מה שאמרו בחגיגה (י''ג) כבשי� ללבוש� דעלמא י
דברי� שה� כבשונו של עול� יהיו תחת לבוש�, ובזמ� הזה שאי� לנו קרבנות אז 
התפלה הוא במקו� קרבנות, כמו שאמרו במס' ברכות (כ''ו) וברכה ראשונה 

ו� טוב התפלה של מברכות האמצעיות דשמו''ע הוא על בינה ודעת, ובתפלת שבת וי
  ות� חלקנו בתורת� הוא בתו� ברכה אמצעית.  "
  

ובזמ�  " שחו# מכל הסגולות שיש בהקרבת קרבנות, אחד מהעיקרי� הוא  נראה מזה
הזה בתפלותינו שתקנו כנגד�, הוא להרגיש טע� בדברי תורה, דהיינו ע''י הקרבת 

�, וכדאיתא הקרב� כל אחד יכול לזכות באור התורה, ולהרגיש סודות נפלאי
במדרש תנחומא (פרשת נח ג') על הפסוק (ישעי', ט', א') הע� ההולכי� בחש� ראו 

  שקאי על עמלי תורה, שזכו לאור גדול שנגנז לה�.    –אור גדול 
  

שתי אגנות, אחד לחצי ד� עולה,  –באגנות  "  וי''ל באופ� אחר, עפ''י פרש''י ש�
מכא� למדו רבותינו, שנכנסו ואחד לחצי ד� שלמי�, להזות אות� על הע�, ו

 ולפ''ז י''לאבותינו לברית, במילה וטבילה והזאת דמי�, שאי� הזאה בלא טבילה. 
שהקריבו קרבנות כדי להכנס בברית, וא''א להכנס בברית בלי הזאת ד�. וכ� איתא 
בכריתות (ט') אמר מר אבותיכ� לא נכנסו לברית (גירות) אלא במילה, טבילה, 

דכתיב וישלח את נערי בני ישראל ויעלו עולת  " צאת דמי� הר "והרצאת דמי� 
  ויזבחו זבחי� שלמי� לה' פרי� ויקח משה חצי הד� וגו' ויזרק על הע�.

  
אע''ג דפליגי אי עולת  –שהקשו  " עיי� בתוס' ש� ד''ה וישלח את נערי בני ישראל

ריבו ראי' הואי או עולת תמיד, וא''כ לא הקריב בשביל הרצאת דמי�. ותי' שהק
בני ישראל הקריבו בהר סיני הרבה קרבנות עולות,  – ביאור הדברהרבה עולות. 

וי''ל עוד עפ''י אחד לעולת תמיד או לעולת ראי', והשאר בשביל הזאת ד� על הע�. 
שחטו עולות הרבה ושלמי� הרבה,  – ש� ד''ה ויזרק על הע� התוס' ישני�

זה שנאמר  "  שכתב באב� עזרא אבל עיי�שהספיק דמ� לזרוק על כל אחד מישראל. 
ויזרוק על הע�, לא קאי על כל הע�, אלא על הזקני�, כי ה� כנגד כל ישראל,  –

כמ''ש בפר העל� דבר של ציבור, וסמכו זקני העדה את ידיה�, שה� כנגד כל 
שלא שחטו הרבה קרבנות בסיני, כדי להזות ד� על כל הע�,  ולפ''ז י''לישראל. 

  ני�, שה� כנגד כל ישראל. שלא זרק ד� רק על הזק
  

�וזרק משה על מדבחא לכפרא  "באונקלוס (מובא ברש''י) שפירש בדר� חדש  עיי
היינו משה זרק ד� על המזבח שני פעמי�, פע� הראשו�, כמ''ש (כ''ד, ו')  "על עמא 

ויקח משה וגו' וחצי הד� זרק על המזבח, דהיינו שזרק ד� על המזבח מצד דיני 
זריקה על המזבח, ופע� השני ג''כ זרק על המזבח, כמ''ש (כ''ד, קרב�, שדמה טעו� 

ח') ויקח משה את הד� ויזרק על הע�, דהיינו זרק ד� על המזבח, כדי שתהי' כפרה 
שלא שחטו הרבה קרבנות בסיני, כדי להזות ד� על הע�,  ולפ''ז י''לעל הע�. 

  שבאמת לא זרק ד� על הע�, רק על המזבח. 
  

הלא אז בשעת מת� תורה נעשו ישראל גרי�, וגר שנתגייר  ,יש להעיר על דבריו
שהטע� שמשה זרק ד� על  וי''לכקט� שנולד דמי, וא''כ לא היו צריכי� לכפרה. 

המזבח הוא לרמז על העתיד, דהיינו אע''פ שקרב� תמיד הי' קרב� ציבור, הוא מכפר 
 –היהי רצו� שאומרי� קוד� פרשת התמיד  ולפ''ז י''לעל החטאי� של היחיד. 

שתרח� עלינו ותמחל לנו על כל חטאתינו ותכפר לנו את כל עונותינו, ותסלח לכל 
  דהיינו התמיד מכפר על כל חטאתינו. "פשעינו 

  
לכאורה הדעת נותנת  וי''ל עוד עפ''י דברי זקני הישמח משה (סו� פרשת פנחס)

, דהיינו שגו! החטא במקומו עומד, רק שאי� קרב� ציבור מכפרת רק על הערבות
שמכפר על די� ערבות של הציבור, אבל לא שיי� לומר כ� בקרב� תמיד, שבתמיד 

עולת תמיד העשוי' בהר סיני, ואז לא קבלו עדיי� את הערבות, אלא ודאי  "נאמר 
 שמכפר על גו! החטאי�. 

  
קריבו דוקא למה ה יש להעיר "ב) ויעלו עלת ויזבחו זבחי� שלמי� לה' פרי� 

שהקרב� שלמי�  וי''ל עפ''י הגמ' בחגיגה (ו')עולה ושלמי�.  –קרבנות אלו 
שהקריבו, הי' קרב� חגיגה, לקיי� מה שנאמר (שמות, ה', א') ויחגו לי במדבר (עיי� 

הוא מחלוקת תנאי�, א� הוא  "ויזבחו לי). ועולה  "ויחגו לי  –בחזקוני ש� שפירש 
כתיב (במדבר,  –האלקי�, או עולת תמיד. איתא ש�  כמ''ש ויחזו את –עולת ראי' 

רבי אליעזר אומר מעשי' נאמרו בסיני, והיא  –כ''ח) עולת תמיד העשוי' בהר סיני 
עצמה לא קרבה (שעולה שהקריבו בהר סיני, הי' עולת ראי') ר''ע אומר קריבה ושוב 

ד או עולת שהקריבו עולה כדי לקיי� הציווי של עולת תמי ולפ''ז י''ללא פסקה. 
  ויחוגו לי במדבר.  "ראי', והקריבו שלמי� שהוא קרב� חגיגה, לקיי� מה שנאמר 

  
 ג) ויב� מזבח תחת ההר ושתי� עשרה מצבה לשני� עשר שבט (כ''ד, ד') צ''ע
שאחר שמשה בנה מזבח להקריב עלי' קרבנות הנ''ל, למה בנה י''ב מצבות לי''ב 

ולפ''ז עיד שכול� נתרצו בקיו� הברית. לה – . וי''ל עפ''י דברי הרשב''�שבטי�
שבאמת לא הקריבו כלו� על מצבות אלו, ובנה אות� רק להעיד על קיו�  י''ל

  הברית. 
  

פרי�, כי  –והזכיר ע� השלמי�  – וי''ל באופ� אחר, עפ''י דברי האב� עזרא
כיו� שכל הע� אכלו מהבשר של השלמי�, היו  ולפ''ז י''להאוכלי� רבי� היו. 

להקריב הרבה קרבנות שלמי�, כדי שיוכל כל הע� לאכול מה�, לכ� בנה צריכי� 
  י''ב מצבות, כדי להקריב אות� הקרבנות במהירות.  

  
, דזה שנאמר וי''ל באופ� אחר, עפ''י דברי הנצי''ב (העמק דבר) שכתב חידוש גדול

 הוא בשביל הקרבנות ציבור, שה� היו לכריתות ברית, וזה שבנה שתי� –ויב� מזבח 
הוא כדי שיקריב כל אחד מישראל קרב� חגיגה, כמ''ש (ה', א') ויחגו  "עשרה מצבה 
דהיינו שהי' חיוב לכל אחד ואחד להקריב קרב� חגיגה, אבל כיו� שהי'  " לי במדבר  

העת קצר, שכל אחד מישראל יבנה מזבח לעצמו, ע''כ עשה מצבה אחד לכל שבט, 
וחכמי�  " הנה איתא במכילתאו. ועל מצבה זו הקריב כל אחד מהשבט את קרבנ

אומרי� שתי� עשרה מצבות לכל שבט ושבט, וזה הי' כדי שיכלו מעשיה� מהר, 
  וישלח נערי בני ישראל ויעלו עלת וגו'.  –ואחר שהקריבו כל יחיד אז 

  
הנה יש מחלוקת בחגיגה (ו') זה שנאמר כא� שהקריב קרב� עולה, אי  – עוד כתב

וה. נראה דלא פליגי אלא בנוגע עולה אחת, דאחת הי' עולת ראי', או עולת תמיד ה
בשביל דבר אחר, דהיינו כריתות ברית, כמו גר שחייב בהרצאת קרב�, כמ''ש 
הרמב''� בהלכות איסורי ביאה (י''ג, ג') ובזה העולה בעי ר''ח ש�, אי קאי מלת 

  פר.  ''פרי�'' ג� על עולה, אבל בודאי עולה אחת שהי' בשביל תמיד, הי' כבש ולא
  

וישלח את  –איתא בחגיגה (ו') בעי רב חסדא האי קרא היכי כתיב  – ביתר ביאור
נערי בני ישראל ויעלו עולות (כבשי�) ויזבחו זבחי� שלמי� (פרי�) או דילמא אידי 

 "למאי נפק''מ, רב אחא ברי' דרבא אמר לאומר הרי עלי עולה  "ואידי פרי� הוו 
כעולה שהקריבו ישראל במדבר, מאי פרי� הוו, או כבשי� הוו תיקו. וע''ז מחדש 

בנוגע העולה שהי' בשביל כריתות ברית, אבל עולה שאיבעיא דר''ח הוא  "הנצי''ב 
האחר (שכ� משמע הפסוק שהביא שני עולות, כמ''ש ויעלו עלת בלשו� רבי�) למ''ד 

ולפ''ז י''ל קושיית שהי' לקרב� תמיד או לעולת ראי', בודאי הי' כבש ולא פר. 
שהקריב האי� יכול לומר למ''ד עולת תמיד הי',  –התוס' ש� (ו' ע''ב) ד''ה אידי 
שאיבעיא דר''ח הוא רק על העולה שהי'  ולדברינו י''לפר, הלא צרי� להקריב כבש. 

  בשביל כריתות ברית, ולא על העולה שהי' לקרב� תמיד, שבודאי הי' כבש ולא פר.     
  

�שישראל כל ימי היות� במדבר פחדו ממדת הדי� (לפי  – שכתב אבל עיי� ברמב''
שהיו במקו� החורב� והשממו�) וזאת טעות� במעשה העגל, והנה העלו העולות 
וזבחו השלמי� כול� פרי�, כטע� פר כה� המשיח, ופר העל� דבר, ופר עבודה זרה, 

  כבש. שג� העולה שהקריב לקרב� תמיד, הי' פר ולא  ולפ''ז י''לוג� פרה אדומה כ�. 
  

  

  
  פרשת 

משפטי�
  תשע''ז
  לפ''ק



 

 

בזמ� שבני ישראל היו במדבר, כל קרבנותיה� הי' מפרי� ולא  – ביאור הדבר
מכבשי�, כיו� שהוא מקו� חורב� ושממו�, ה� פחדו ממדת הדי�, ופר מכפר על מדת 

  הדי�, כטע� פר כה� המשיח, פר העל� דבר, פר עבודה זרה, וג� פרה אדומה. 
  

ע, י''ד, ג') ונשלמה פרי� שפתינו, , למה נאמר (הושולפ''ז יש ליישב קושיא אחרת
שלכאורה צ''ע מה  החת� סופר תי'הלא רוב קרבנות הי' של כבשי� ולא פרי�. 

ועשה לפר (העל� דבר של  "שנאמר (ויקרא ד', כ') בפרשת פר העל� דבר של ציבור 
ציבור) כאשר עשה לפר החטאת (של הכה� המשיח) וכי עשה פר הראשו� בפועל, 

ועשה  " שיח לא יחטא ולא יזדמ� לעול�, א''כ האי� נאמר הלא אפשר שהכה� מ
הכה� המשיח פר כאשר עשה לפר החטאת, וכי עשה וכי חטא כלל, הוי לי' למימר 

כתב  " דרמז כא� העני� של ונשלמה פרי� שפתינו  וי''לכאשר צויתי בפר החטאת. 
 א� נתחייבתי חטאת יה''ר שיהי' " שג� בפרשת חטאת יאמר בכל יו�  " הטור 

אמירה זו כאילו הקרבתי חטאת, וקמ''ל הכא בכה� המשיח, שג� הוא אמר בכל 
יו� פרשת חטאת המשיח, ומעלה עליו הכתוב כאילו עשאו (היינו באופ� שלא הי' 
ברור אצלו א� חטא) ושוב כשיזדמ� פר עיני העדה, ובאותו יו� כבר אמר פרשת כה� 

החטאת שלו באמירתו.  משוח, יוצדק ועשה לפר הזה של העדה כאשר עשה לפר
ונשלמה פרי� שפתינו, הואיל ורמז הזה מרומז  " ואולי משו� זה אמר הנביא 

פר כה� משוח ופר העדה, ע''כ אמר קחו עמכ� דברי� וגו'  –בתורה בפרי� הנשרפי� 
  ונשלמה פרי� שפתינו. 

  
אע''פ שרוב קרבנות היו מכבשי�, אבל כיו� שבמדבר כל הקרבנות היו  ולדברינו י''ל

 " מפרי�, וה� היו קרבנות הראשונות שבני ישראל הקריבו, לכ� כנגד� נאמר 
  ונשלמה פרי� שפתינו. 

  
מי חלקו, מלא� בא וחלקו. איתא  –פרש''י  "  ד) ויקח משה חצי הד� ויש� באגנות

במדרש רבה (ויקרא, ו', ה') מהיכ� הי' יודע משה חציו של ד� (שחצי מצומצ� משמע, 
למה נתגלה צ''ע ר קפרא אמר מלא� ירד בדמות משה וחלקו. וא''א לאד� לצמצ�). ב
הרוצה לעשות מצוה ונאנס נחשב  וי''ל עפ''י הגמ' בברכות (ו')המלא� בדמות משה. 

כיו� שמשה רצה לחלק את הד� ולא יכול, שא''א לצמצ�, לכ�  ולפ''ז י''לכאילו עשאה. 
'פ שמשה אינו מחלק נחשב כאילו עשאה, לכ� נתגלה המלא� בדמות משה, לרמז דאע'

  את הד�, נחשב כאילו הוא חלק. 
  

, עפ''י המשנה באבות (ד', י''ג) העושה מצוה אחת קונה לו פרקליט וי''ל באופ� אחר
שמטע� זה נתגלה המלא� בדמות משה, לרמז דכיו� שמשה  ולפ''ז י''ל(מלא�) אחד. 

  נתעסק במצוה זו, עי''ז נברא מלא� הנ''ל שמחלק הד�. 
  

עפ''י דברי זקני הרה''ק ר' דוד האגער זצ''ל אדמו''ר הראשו� מזבאלטוב  וי''ל עוד
(צמח דוד) על הפסוק (בראשית, כ''ב, י''ב) ויקרא אליו מלא� ה' מ� השמי� וגו' כי 

 צ''ע שלכאורה "  עתה ידעתי כי ירא אלקי� אתה ולא חשכת את בנ� את יחיד� ממני
רק שליח בצווי ה', ומה זה שאמר המלא� דמלת ''ממני'' היא ללא צור�, כי המלא� הוא 

מחשבה טובה הקב''ה מצרפה למעשה, היינו כשרוצה  " עפ''י דברי חז''ל ותי' ממני.  " 
לעשות מצוה ונאנס ולא עשאה, נחשב כאילו עשאה, וכשעושה מצוה, נברא מלא� קדוש, 

אברה� כדאיתא באבות (ד',י''ג) העושה מצוה אחת קונה לו פרקליט (מלא�) אחד, והנה 
אבינו פחד בלבו מחמת שלא שחט את בנו, אולי לא נברא מלא� מזה, לזה אמר לו 

ממני, כי עתה ידעתי כי ירא אלקי� אתה ולא חשכת את בנ� את יחיד�,  " המלא� לשו� 
אולי לא נברא מלא� מ� המצוה, ממני הוא הראי', שאתה בראת  " ומה שאתה מפחד 

  עקידה. מלא�, כי אנכי המלא� שנבראתי ממצות ה
  

, עפ''י הגמ' בשבת (פ''ט) אמר ריב''ל בשעה שירד משה מלפני הקב''ה, וי''ל באופ� אחר
 �בא שט� ואמר לפניו רבונו של עול� תורה היכ� היא, אמר לי' נתתי' לאר# וכו' א''ל ל

קראו ב� עמר� במקו� הזה, שהורה להשט� שנתנה  –המהרש''א כתב  –אצל ב� עמר� 
י' אביו כמלא� ה', שאי� מלא� המות שולט בו, כמ''ש שעמר� מת התורה ליד ב� מי שה

שמטע� זה בא מלא� בדמות משה להראות על גדולתו, שהוא  ולפ''ז י''לבעטיו של נחש. 
 דומה למלא� ה'.     

  
למה זרק ד� על  צ''ע –ה) ויקח משה חצי הד� ויש� באגנות וחצי הד� זרק על המזבח 

וי''ל עפ''י דברי � על הע�, כיו� שה� נכנסו לברית. המזבח, הלא העיקר הוא להזות ד
, שעולה אחת הי' לכריתות ברית, והשני הי' לעולת תמיד או לעולת ראי'. הנצי''ב הנ''ל

שלא זרק על המזבח רק מהעולה שהי' לתמיד או לראי', ולא מעולה שהי' ולפ''ז י''ל 
  לכריתות ברית. 

  
עשה את המזבח כשליח לקל ית' לכרות הברית,  – וי''ל באופ� אחר, עפ''י דברי הספורנו

שלכאורה וי''ל עוד ובכ� קיבל הד�, וחציו האחר יזרוק על הע� הנכנסי� עמו לברית. 

צ''ע מאי עני� החלוקה דוקא לחצאי�, ומאי נפק''מ א� יהי' איזה חלק מרובה מחבירו, 
הברית נתחלק  שד� – וי''ל עפ''י דברי החזקוניעד שיהי' צרי� המלא� לבא ולחלקו. 
 וי''ל עוד עפ''י דברי הידי משה (ממפרשי המדרש)לשני חצאי�, שכ� דר� כורתי ברית. 

  שדר� כורתי הברית שמשוי� עצמ� שיהי' אחד שוה לחבירו. 
  

שהתורה מרמזת  וי''ל באופ� אחר, עפ''י דברי העבודת ישראל (המגיד מקאזני" זצ''ל)
שחשוב בעיניו חצי הד� אשר זרק על הע�, כא� גודל אהבתו של השי''ת לבני ישראל, 

לא הוא  " כמו החצי אשר זרק על המזבח, ולזה בא המלא� לחלקו כדי להורות בסוד 
  גדול ממנה, ולא היא גדולה ממנו.  

  
פרש''י  "  עפ''י הפסוק בסו! שיר השירי� (ח', י''ג) היושבת בגני� וי''ל באופ� אחר,

בגולה רועה בגני� של אחרי�, ויושבי� בבתי הקב''ה אומר לכנסת ישראל את הנפוצי� 
 �מלאכי השרת חברי� באי� לשמוע  –כנסיות ובבתי מדרשות. חברי� מקשיבי� לקול

שמטע� זה בא מלא�  ולפ''ז י''לואח''כ יקדשו ה�.  –קול� בבתי כנסיות. השמיעני 
וב, לחלוק הד�, להראות על קדושת ע� ישראל, דהיינו שעבודת ע� ישראל הוא כ''כ חש

  עד כדי כ� שמלא� ה' משתת! עמה� בהקרבת קרבנותיה�.  
  

אי� מזל לישראל, דהיינו שהנהגת כלל ישראל הוא למעלה  " עפ''י דברי חז''ל  וי''ל עוד
שמטע� זה בא מלא� לחלק הד�, להראות שעבודת ע� ישראל  ולפ''ז י''למדר� הטבע. 

  � בהקרבת קרבנותיה�. הוא למעלה מדר� הטבע, עד כדי כ� שמלא� ה' משתת! עמה
  

למה צרי� מלא� לחלק הד�, הלא יכול להיות נס באופ� אחר, כמו  צ''ע "  ביתר ביאור
 ולדברינו י''לשחצי הד� יהי' שחור, וחצי הד� אדו� (וכ� מובא במדרש ש� לחד מ''ד). 

 �שבאמת לא צרי� מלא� לחלק הד�, שיכול לחלק לה באופ� אחר, והטע� שבא מלא
הנהגת ע� ישראל הוא למעלה מדר� הטבע (ובפרט בקרב� זו, שע''י הוא להראות ש

נכנסי� לברית ונעשו בני ישראל) עד כדי כ� שמלא� ה' משתת! עמה� בהקרבת 
  קרבנותיה�. 

  
עלת תמיד העשוי'  הנה כתיב (במדבר כ''ח, ו') –ו) וישלח את נערי בני ישראל ויעלו עלת 

קאי על עולת התמיד, שהקריבו קוד� ע''פ פשטות  " בהר סיני לריח ניחוח אשה לה' 
שהתורה וי''ל עוד וישלח את נערי בנ''י ויעלו עלת.  " מת� תורה בהר סיני, כמ''ש כא� 

מרמזת דכשמקריבי� את התמיד, הוא חביב כאותה קרב� עולה שהקריבו בהר סיני 
 – בחזקוניוכעי� זה איתא קוד� מת� תורה לפני חטא העגל (למ''ד עולת תמיד הי'). 

דמאחר שהקרבת� אותה בסיני, כדכתיב (שמות, כ''ד, ה') וישלח את נערי בנ''י ויעלו 
  עולות, אינני רוצה שתתבטל לעול�. 

  
למה לא כרת ברית בי� בתרי ז) ויקח משה את הד� ויזרק על הע� (כ''ד, ח') צ''ע 

ו, י''ז). הבהמה, כמו שמצינו גבי אברה� אבינו בברית בי� הבתרי� (בראשית, ט''
להודיע� שיפרע מה� בד� א� לא יקיימו בתנא�, וכ� הוא אומר (ויקרא,  החזקוני תי'

  כ''ו, כ''ה) והבאתי עליכ� חרב נוקמת נק� ברית.
  

ג� את בד� ברית� שלחתי אסירי� מבור אי�  וי''ל עוד עפ''י הפסוק בזכרי' (ט', י''א)
 המצודת דוד פירשי נגאלו מבבל. פרש''י בזכות ד� הברית שנזרק עליכ� בסינ –מי� בו 

המשיל גלות בבל לבור שאי� בו מי�, לפי שבבור כזה מצוי� נחשי� ועקרבי�  –
  המזיקי�, וכ� היו בגולה בי� האומות המריעי� לה�. 

    
שהברית הי' בד� לרמוז שבני  וי''ל עוד עפ''י פירוש המהרז''ו (ממפרשי המדרש)

על קדושת שמו ועל התורה, ובגלות בבל עשו  ישראל קבלו מלכות שמי� במסירות נפש�
ג� את בד� ברית� שלחתי אסירי� מבור אי�  " כ� חנני' מישאל ועזרי', ועליה� נאמר 

  שבזכות� נגאלו מבבל.  –מי� בו 
  

, עפ''י הגמ' במגילה (ט''ו) אמר רב נחמ� ''מלאכי'' (הנביא האחרו�) וי''ל עוד בדר� חידוש
 .�דהוה חשוב  – המהרש''א פירשזה מרדכי, ולמה נקרא שמו מלאכי, שהי' משנה למל

כמלא�, דהיינו לא משו� שמרדכי הי' משנה למל� אחשורוש, רק משו� שהי' משנה 
מלא� לחלק הד�, לרמז שמטע� זה בא  ולפ''ז י''ללמל� מלכי המלכי� הקב''ה. 

שבזכות מרדכי הצדיק שנחשב כמלא�, שמסר נפשו על קדושת הש�, נגאלו מבבל. ואולי 
מטע� זה בא המלא� בדמות משה, לרמז לדברי המדרש רבה (אסתר, ב', ה') איש יהודי 

מלמד שמרדכי שקול בדורו כמשה בדורו, דכתיב בי' (דמדבר,  " איש  –הי' בשוש� הבירה 
האיש משה ענו מאד. ואולי מטע� זה רגילי� לקראות פרשה זו (משפטי�) י''ב, ג') ו

כשמברכי� חודש אדר, לרמז על הנס של פורי�, והגאולה מגלות בבל, שמרומז 
  בפרשתנו.   

   
  
  

  
האי� יהודי אחד הל� בדר�, ורח''ל היה אסו� וקאר נפל אבי זצ''ל אחר חתונתו גר בוויליאמסבורג, בשבת אחת בדרכו לבית הכנסת ראה  "פא ורפא יר

מיד קרע  רח''ל, חברת הצלה, ואבי הבי� שא� לא יעשה בעדו באותה שעה לא יחיה ד ממנו הרבה ד�. באות� שני� (תשכ''ג) עדיי� לא הי'עליו, וכבר נאב
לאחר הרבה שני� פעל אבי זצ''ל והשיג  מלצאת, וב''ה מחמת השתדלותו הוא חי. כדי לעכב עוד ד� ,וקשרו על מכת האד� הנפגע וחתיכת בגד מהחלוק

מעשה הזה, וסיי� שאע''פ שאינו הבדרשתו סיפר לה�  זה נתכבד להיות אורח הכבוד אצל�, בעד ''חברת הצלה באיסט סייד'' נדבה גדולה, ומחמת
   נה עמה�.  מ''מ משו� מעשה זה מחשיב את עצמו להיות נמ ,ממש חבר מחברה ההיא

  
אמר לה�  י יהי' ממלא מקומו על כסא הרבנות,ושאלו לו מ ,באו לפניו ראשי הקהלה ,כשהרב של פראג הי' חולה מסוכ� ונטה למות " ורפא ירפא 

 ,ר כוונת הרב זצ''לוהחליטו דמי שיכול להסבי ,''ודילמא רבי מאיר היא'' ומיד קוד� שפירש את דבריו סגר את עיניו ומת. ראשי הקהלה לא הבינו כוונתו
אמר לה� כוונת הרב זצ''ל הוא עפ''י הגמ' בגיטי�  ,שהי' אז הרב בעיר יאמפלא בשאלת� ,הוא נבחר להיות הרב החדש. כשבאו לפני הנודע ביהודה

אבל אפשר שאחי' ואשב  ,אבל דילמא הלכה כר''מ שסובר ''דחיישינ� למיעוטא'' וכוונתו שאת� סבורי� שאני הול� למות ,(כ''ח) שרוב גוססי� למיתה
  הי'. (פו� אונזער אלטער אוצר)  שהנודע ביהודה יהי' הרב החדש, וכ� כששמעו דבריו מיד החליטו, ולא צרי� לדאוג על רב חדש, עוד על כסא הרבנות
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