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  [כ]

ִהים ָלבוֹא ָלַקַחת לוֹ ) לד ,ד( גוֹי ִמֶּקֶרב ּגוֹי ְּבַמֹּסת ְּבֹאֹתת  אוֹ ֲהִנָּסה ֱא

ּוְבמוְֹפִתים ּוְבִמְלָחָמה ּוְבָיד ֲחָזָקה ּוִבְזרוַֹע ְנטּוָיה ּוְבמוָֹרִאים ְּגֹדִלים 

                                                 
[כ] תוכן דבריו, דהנה הפסוק או הנסה כו' צריך ביאור, דבורא כל העולם,  1

המשפיע מחייה וממית כל העולמות, וכי גבורה היא זו להוציא עם ממצרים 

מהו לשון "גוי מקרב גוי". וכדי לבאר זאת,  יותר מכל מעשיו יתברך. ועוד,

ועל פי  ,שיר השירים רבהמקדים המשך חכמה לבאר דברי מדרש מופלא ב

זה הולך ומבאר מה הן פנימיות שלושת הרגלים, ולאחר מכן חוזר ומבאר 

  מהו עומק כונת התורה בפסוק או הנסה כו' על פי דברי חז"ל במדרש רבה.

(שיר השירים  בעטרה שעטרה לו אמו), "ב ,(פרשה גוהנה ז"ל המדרש רבה

 ,את רבי אלעזר ברבי יוסי בי שמעון בר יוחאייוחנן שאל ר מר רבי, אג, יא)

אמר לו אפשר ששמעת מאביך מהו בעטרה שעטרה לו אמו, אמר לו הן, 

 ,אמר לו היאך, אמר לו למלך שהיתה לו בת יחידה והיה מחבבה יותר מדאי

ולא זז  ,מחבבה עד שקרא אותה אחותי ולא זז ,והיה קורא אותה בתי

כך היה מחבב יותר מדאי הקדוש ברוך הוא  .מחבבה עד שקרא אותה אמי

) שמעי בת וראי, ולא , יא(תהלים מה וא ההוא דכתיבוקראן בתי ה ,לישראל

) פתחי לי אחותי , ב(שיר השירים ה מרזז מחבבן עד שקראן אחותי שנא

) הקשיבו אלי , ד(ישעיה נא מרשנארעיתי, ולא זז מחבבן עד שקראן אמי 

ונשקו על  בי שמעון בר יוחאיעמד ר .עמי ולאומי אלי האזינו, ולאמי כתיב

אמר רבי  .אלו לא באתי אלא לשמוע מפיך הטעם הזה דיי ,ואמר ,ראשו

חנינא בר יצחק חזרנו על כל המקרא כולה ולא מצינו שעשתה בת שבע 

לו אמו, אלא מה עטרה הזו ואת אמרת בעטרה שעטרה  ,עטרה לשלמה בנה

כך היה אהל מועד מצויין בתכלת  ,מקובעת באבנים טובות ומרגליות

  " עכ"ל המדרש.וארגמן ובתולעת השני ובשש

  והנה כל מתבונן יתפלא פליאות רבות על דברי המדרש:

א. הנה רבי שמעון בר יוחאי שאל את רבי אלעזר, מהו פירוש הכתוב בעטרה 

שואל הרי לא מצאנו שאמו של שלמה עטרה לו שעטרה לו אמו, ונראה ש

עטרה, והיה לו להשיב מה שהשיב רבי חנינא בר יצחק בסוף המדרש, 

שאהל מועד היה מצויין בעטרה של תכלת כו', והיינו שהקדוש ברוך הוא 

עיטר את ישראל בעטרה זו. ובמקום להשיב תשובה זו, האריך שהקדוש 

ונתו. ב. אם שאלת רשב"י היתה ברוך הוא מחבבן וקראן אמו ולא מובן כ

מדוע נקראים ישראל אמו, אם כן מדוע רבי אלעזר מאריך שקראן בת 

ואחות, ולבסוף אמו, היה לו לפרש מיד שחביבין ישראל שקראן אמו, 

ולהביא הפסוק שמרומז בו שישראל נקראים אמו. ג. מדברי רבי אלעזר 

: ֵהיֶכם ְּבִמְצַרִים ְלֵעיֶני   ְּכֹכל ֲאֶׁשר ָעָׂשה ָלֶכם ה' ֱא

  ממית, והרי הוא בורא כל העולמות מחייה וגבורה של ה' שעשה ניסיםה המ

כי הוראת חג הפסח הוא  ,נראה ,כאשר נתבונן על המועדים 1והנה

ולא , שהרי אמר "ברבי יוסי מבואר, שהקדוש ברוך הוא קורא לישראל אמו

", וכן לפני כן מבואר כן, אבל לפי זה, מהו פירוש זז מחבבן עד שקראן אמי

הכתוב, בעטרה שעטרה לו אמו, שמשמעו לכאורה שהקדוש ברוך הוא 

עיטר את ישראל בעטרה, וכמו שמבאר המדרש להלן, שבמשכן עיטר ה' 

לה  את ישראל בעטרה. ד. כשאומר שחבב המלך את בתו היחידה, וקראה

בתי, אומר לשון "מחבבה יותר מדאי", וכן בהמשך אומר, שהקדוש ברוך 

הוא כשקראן בתי "מחבבן יותר מדאי", ולאחר מכן כשקורא אותה אחותי 

ואמי, לא אמר "יותר מדי", והוא פלא, שהרי הוא מוסיף והולך בחיבה, 

ואומר שלא רק קראה בתי, אלא אפילו אחותי ואפילו אמי, אם כן בודאי 

ה לו לומר שהוסיף לחבבה יותר מדאי. ה. אהבת האב לבתו היא הגדולה הי

ביותר, ואם חבבה לקרוא לה בתי, מה תוספת חיבה היא שקורא לה אחותי 

ואמי. ו. חיבת האח לאחותו, בודאי פחות מחיבת הבן לאמו, ומדוע בסדר 

החיבה מתחיל בחיבה הגדולה ביותר, שהיא הבת, ולאחר מכן אומר חיבת 

שהיא הפחותה ביותר, ולאחר מכן האם, ואין זה הסדר הנכון  האחות

לכאורה. ז. מהו ענין חיבה של בת ואחות ואם שאמרו במדרש, ובודאי אין 

כונתן לפשוטו של דברים, אלא לפנימיותן. ח. מהו הסוד הגדול שגילה רבי 

ונשקו  בי שמעון בר יוחאיעמד ראלעזר ברבי יוסי לרבי שמעון בר יוחאי ש

  .אלו לא באתי אלא לשמוע מפיך הטעם הזה דיי ,ואמר ,שועל רא

ומבאר המשך חכמה, דחז"ל רמזו לנו בדבריהם דברים נשגבים ביותר. 

דהנה, הבדל מהותי יש בין האב לבתו, ובין האח לאחותו, ובין הבן לאמו. 

שבתו אינה משפיע על האב כלום, ואינה אלא מקבלת שפע מהאב. אבל 

והאח משפיע על האחות שוה בשוה. אבל האם,  האחות משפיעה על האח,

  הוא ההפך הגמור, שהיא משפיע על הבן, והבן אינו משפיע על אמו.

כך היה דרגות הקשר הרוחני בין ישראל לאביהן שבשמים, שבתחלה 

כשהוציאם ממצרים היו בבחינת בת, שאינה משפיע על האב כלום, כך 

ם כלום על ה', ולא הוציאם ישראל היו עובדי עבודה זרה, ולא היו משפיעי

ממצרים בזכות עצמן כלל, אלא אך ורק בזכות הברית שכרת עם אבותם, 

אבל לאחר שיצאו ממצרים, והיו צריכים לקבל את התורה, ציוה עליהם 

להטהר ולספור ספירת העומר, כשם שהאשה מטהרת עצמה לבעלה, 

ראוים ובספירת העומר השפיעו גם הם על הקדוש ברוך הוא, ולכן היו 

לשפע נבואת ה' במתן תורה, ואז התעלו למדרגת אחות, שאינה רק מקבלת, 
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  אלא גם משפיע על האח שוה בשוה.

ולאחר מתן תורה, חטאו ישראל שלא מיחו בערב רב על מעשה העגל, 

הביאו נדבתם בבוקר ולאחר מכן עשו תשובה על חטא זה בעשיית המשכן ש

 ,פסוק ז) ,לכל מלאכת המשכן (שם בבוקר (שמות לו, ג), והכינו יותר מדאי

שהיה להם משעה שיצאו ממצרים  ,החזיר להם ענני כבוד ברךיתם והש

. וכיון שהשפיעו הם לה' כביכול, היו א בשיר השירים (א, ד)]"[כדברי הגר

אז בבחינת אמא, שמשפיעה על בנה, זהו הדרגות של ישראל שהשתנו מזמן 

  לזמן.

ביותר, אפילו שהיא בבחינת מקבל ולא והנה אהבת האב לבתו היא הגדולה 

משפיע, אבל הקדוש ברוך הוא באהבתו לישראל, אפילו כאשר נעשה 

  בחינתן כאמו, שהיו משפיעים, נשארה אהבתו אליהם גם בבחינת בתו.

ועל פי נבוא לבאר דברי המדרש וליישב כל הדקדוקים. דהנה שאל רבי 

, עטרה שעטרה לו אמומהו בשמעון בר יוחאי את רבי אלעזר ברבי יוסי, 

והרי לא מצאנו שעטרה בת שבע לשלמה בעטרה, ועל זה השיב רבי אלעזר, 

דאמו אינו הקדוש ברוך הוא, אלא להפך, "שלמה", הוא הקדוש ברוך הוא, 

מלך שהשלום שלו (שיר השירים רבה פרשה ג), שעטרה לו אמו, היא כנסת 

כאם לבנה, והיא ישראל, שעשתה לפניו משכן, ונעשית בחינה של משפיע 

השמחה הגדולה של הקדוש ברוך הוא, שכל כך השתנו ישראל, שהיו רק 

  מקבלים, והגיעו עד המדרגה שנעשו משפיעים לה'.

לפיכך אמר רבי אלעזר משל למלך שבתחילה קרא לה בתו, כך ישראל 

בתחלה כשיצאו ממצרים היו בבחינת בתו, ולאחר מכן בקבלת התורה 

בחינת אמו. אלא, שאפילו כשנעשו משפיעים, בבחינת אחות, ולבסוף ב

נשארה אהבתם אצלו כאבת האב לבתו, לכן כשפתח בדבריו בחיבת הבת, 

אמר שחבבה ביותר, שהיא החיבה הגדולה ביותר, ולכן אמר, ולא זז לחבבה 

כו', כלומר, אפילו כשנעשו בבחינת אחות ואמו, לא זז לחבבה בבחינת בתו 

לעזר. אלא שלאחר מכן חוזר המדרש ומבאר גם כן, וזה הוא תשובת רבי א

יותר מהו ההשפעה שמשפיעים ישראל לה' במשכן, על זה אמר שעיטרו את 

המשכן בתכלת וכו', והיא העטרה שעטרו ישראל, היינו אמו, את המלך 

  שהשלום שלו, הוא הקדוש ברוך הוא, ומיושב דקדוק א.

חר שקראן בתי ואם היה משיב בקיצור שנקראים אמו, היה קשה ממקום א

ואחותי. ועוד קשה, הרי חיבת האב לבתו גדולה יותר, ומהו השמחה 

הגדולה שקורא לה רק אמו, לכן הקדים שיש שלושה זמנים, ושלושה בחינת 

בקשר של ישראל לה', בתחלה היו בתו, ולאחר מכן אחותו, ולאחר מכן 

שמחה אמו, ואפילו כאשר נעשו אמו, נשארה חיבתן שהיו בבחינת בת, לכן 

גדולה היא לה', שהגיעו לדרגת משפיע כאם, אבל לא זז מלחבבן בבחינת 

  בתו גם כן, ומיושב דקדוק ב, ושאר הדקדוקים כבר נתיישבו בדברינו לעיל.

הנה נתבאר פנימיות שאלת רבי שמעון בר יוחאי את רבי אלעזר, ואת 

  תשובתו שהשיב לו, ועל זה עמד ונשקו.

העמוקה של השלשה רגלים, שחג הפסח הוא ועל פי זה יתבאר לנו מהותן 

כנגד דרגת ישראל שהיו בבחינת בת, שהיא רק מקבלת, שכך היו בזמן 

יציאת מצרים, וחג מתן תורה הוא כנגד בחינתן שהיו בבחינת אחות, 

שמקבלת ומשפיעה שוה בשוה, שכך היו במתן תורה, וחג הסוכת הוא כנגד 

  בחינת ישראל שהם כאם, שרק משפיע.

ביאור זה יתיישב לנו עוד כמה וכמה דברים סתומים ונעלמים, דהנה  ולאחר

א.  ּוְסַפְרֶּתם ָלֶכם ִמָּמֳחַרת ַהַּׁשָּבת) ויקרא פרק כג, טויש לדקדק על הפסוק (

מהו לשון "לכם". ב. מדוע קורא לפסח שבת, שקבלנו בקבלה האמיתית 

ה מבואר שהשבת שבפסוק הוא חג הפסח. ולפי המבואר יתיישב היטב, דהנ

שחג הפסח הוא כנגד שהיו בבחינת בת שמקבלת שפע ולא נותנת, והנה על 

השבת אמרו חז"ל (שבת י, ב) שהיא מתנה טובה, ומדוע קראו לה מתנה, 

כיון שמתנה הוא הסמל של מקבל ואינו משפיע, כך היא השבת היא בבחינת 

יע. מתנה בלבד, וכך הוא חג הפסח שהוא כנגד הבחינה של מקבל ולא משפ

לכן אמר ה' וספרתם "לכם", שתספרו כדי שתתקרבו אתם, ותהיו ראויים 

למתן תורה, לכן קרא לחג הפסח שבת, שהוא ממש כשבת, בבחינת מקבל 

  ולא משפיע.

ועל פי כל זה מבאר מה כונת הפסוק או הנסה כו'. אבל לפני כן יש להקדים 

  רש:ג) וז"ל המד-, בשיר השירים רבה (פרשה במה שאמרו חז"ל ב

ב ר' אליעזר פתר קרייה בגאולת מצרים, מה שושנה זו כשהיא נתונה בין " 

החוחים קשה לבעלה להלקט, כך גאולתן של ישראל היתה קשה לפני 

) או הנסה אלהים לבא , לד(דברים ד וא ההוא דכתיב, הואהרוך הקדוש ב

רב ועם מק ,גוי מקרב עם ,לקחת לו גוי מקרב גוי, ר' יהושע בשם ר' חנן אמר

גוי אין כתיב כאן, אלא גוי מקרב גוי, שהיו אלו ערלים ואלו ערלים, אלו 

מגדלין בלורית ואלו מגדלין בלורית, אלו לובשי כלאים ואלו לובשי כלאים, 

אמר ר' שמואל בר  .אם כן לא היתה מדת הדין נותנת שיגאלו ישראל לעולם

ראל נגאלין אלולי שאסר הקדוש ברוך הוא עצמו בשבועה לא היו יש ,נחמן

) לכן אמור לבני ישראל אני ה' והוצאתי , ולעולם, הדא הוא דכתיב (שמות ו

 מרדאה מיינו אלא שבועה, ה 'לכן'אתכם מתחת סבלות מצרים, ואין 

) , טזאמר ר' ברכיה (תהלים עז .) ולכן נשבעתי לבית עלי, ידג ,א-(שמואל

וי ועד מוראים אמר ר' יודן מלבא לקחת לו ג .גאלת בזרוע עמך, בטרוניא

אמור לו צא מהן גוי השני  ,ע"ב אותיות הן, ואם יאמר לך אדם ע"ה ,גדולים

בשמו גאלן, ששמו של הקדוש ברוך הוא  ,אמר ר' אבין .שאינו מן המנין

  ".שבעים ושנים שמות הן

 ,משל למלך שהיה לו פרדס ,ג רבי עזריה בשם רבי יהודה אמר ר' סימון"

ושורה  ,ושורה של רמונים ,ושורה של גפנים ,וירדו ונטעו שורה של תאנים

לאחר ימים בא המלך והציץ בפרדס  .ומסרו לאריס והלך לו ,של תפוחים

לידע מה עשה, ומצא מלא חוחין ודרדרים, הביא קצצים לקצצו, וראה בו 

 ,אמר המלך .ונטלה והריח בה ושבת נפשו עליו ,שושנה אחת של ורד
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על הופעת והשפעת האלקים יתברך על עמו ישראל מצדו, 

שהוציאם ממצרים ונגלה בכבודו ובעמוד ענן, אבל ישראל בעצמם 

רק ו ,וכו' הללו עובדי עבודה זרה ,גוי מקרב גוי (דברים ד, לד)

ם כן מצדם לא היה הכנה א ,הפסח והמילה על ידי ציווי השם

ובחג העצרת היה  .והתקרבות לאלקות, רק מצדו יתברך רבה

 ג'התקרבות ישראל לאביהם שבשמים בפרישה  ,שקול משניהם

), באחדות האמיתי, שעל זה נאמר ויחן וימים (שמות יט, ט

 ,כד, ז) נעשה ונשמע ,ת מצוותיו (שם, בקבל(שם, יב) ישראל

שעל  ,, וגילוי כבודו, ומתן תורתואלקי ומצדו יתברך הופעה אור

חטיבה  ,את ה' האמרת ,האמירך 'יח) וה-זה נאמר (דברים כו, יז

לא כן בחג הסוכות, היה  .(במדבר רבה, נשא יד, ד) מול חטיבה

ההתקרבות מצד ישראל, שהם עשו תשובה גמורה על חטא העגל 

שלא מיחו בערב רב, והם הביאו נדבתם בבוקר בבוקר (שמות לו, 

ם פסוק ז). והש ,והכינו יותר מדאי לכל מלאכת המשכן (שם ג),

שהיה להם משעה שיצאו ממצרים  ,החזיר להם ענני כבוד ברךית

ועל זה מצאנו מדרש  א בשיר השירים (א, ד)]."[כדברי הגר

ר במעון שבי שאל ר ,מופלא בחזית בשיר השירים ג (סעיף כא)

ביך מהו , אפשר ששמעת מארבי יוסיבעזר לאבי את ר וחאיי

למלך שהיה לו  כו' אמר לו הן ,יא) בעטרה שעטרה לו אמו שם,(

ולא  ,ה יותר מדאי, והיה קורא אותה בתיבת יחידה, והיה מחבב

ולא זז מחבבה עד שקראה  ,זז מחבבה עד שקרא אותה אחותי

וקראן  ,כך היה מחבב הקדוש ברוך הוא יותר מדאי לישראל ,אמי

אמי שנאמר (ישעיה נא,  ןעד שקרא ןולא זז מחבב וכו' ולא זז בתי

ואת אמרת בעטרה שעטרה  כו' ולאמי כתיב ,הקשיבו אלי עמי ,ד)

                                                 

עולם לא נברא אלא בשביל ישראל, כך ה .בשביל שושנה זו ינצל הפרדס

לאחר עשרים וששה דורות הציץ הקדוש ברוך הוא בעולמו לראות מה 

שעשה, ומצאו מים במים, דור אנוש נמחה מן המים, דור המבול נמחה מן 

) ה' , יהמים, דור הפלגה במים, הביא קצצים לקצצו, שנאמר (תהלים כט

טלה והריח בה, בשעה למבול ישב, וראה שושנה של ורד אלו ישראל, ונ

שסדרו ישראל עשרת הדברות, ושבת נפשו עליו, בשעה שאמרו ישראל 

נעשה ונשמע, אמר הקדוש ברוך הוא בשביל שושנה זו ינצל הפרדס, בזכות 

  " ע"כ.התורה ולומדיה ינצל העולם

הנה מבואר כמה היה קשה לה' להוציא את ישראל, ולא גאלם אלא מפני 

אבות, ורק מפני שלאחר מכן טהרו עצמם שנשבע בשמותיו הקדושים ל

במתן תורה, כיון שבאמת לא היו ראויים לגאולה ביציאת מצרים, אלא 

  שנשבע לאבותינו הקדושים שיוציאנו ממצרים.

ועל פי מבואר היטב כונת הפסוק או הנסה כו', דאין הכונה כפשוטו, על 

אלא זה  מעשה הניסים ביציאת מצרים, שזה אינו גבורה לפני בורא עולם,

זה ו .כו'ין אהל מועד בתכלת וארגמן יכך היו מצו כו' לו אמו אלא

שאז  ,על מה שהיה בעת יציאת מצרים ,זמנים האלה ג'מורה על 

ובעת  ,ה בבחינת בת, שהיא מקבלת שפע לבדבבחינת השפע הי

תורה היה בגדר אחותי, ששניהם משפיעים ומקבלים זה  מתן

ואחר כך בעת עשיית המשכן היה בגדר  ,ומכבדים זה לזה ,מזה

פועלת מצדה לבד. אולם בגדר אמו, שרק היא המשפעת והיא ה

ולזה אמרו היה מחבבה  ,החיבה הנה להיפך, כי הבת אהובה יותר

יבות היה יותר מדי, והיה קורא אותה בתי, פירוש, לענין החב

כאשר  ,והנה .אף בשעה שקראה אמי ,קורא אותם תמיד בתי

בלבד, בלי הכנה  ברךיתם בארנו שבפסח היה השפע יורד מהש

מעם ה' כלל, לכן אמר (ויקרא כז, טו) וספרתם לכם, שביארו 

הקדמונים (זהר ויקרא שם), שזה כמו ספירת הזבה לטהר 

גיעו למעלת לבעלה, כן ספרו בני ישראל שבעה שבועות עד שה

ויחן ישראל, והגיעו להבין סוד נעשה ונשמע, ולקבל כל התורה 

שענין שבת הוא רק מתנה  ,לעבדה ולשמרה. והנה כאשר בארנו

עולמים מאפס אל היש, הלישראל, שהוא מורה רק על המציאו 

שזה מורה על כל הנבראים  ,ומהתקשרות הבורא עם הנבראים

ם כי הוא על יחס הש ביחד, כן פסח הוא רק מתנה טובה, אם

עם האומה, בכל זאת כיון שלא היה הכנה מצדם כלל, רק  ברךית

(מדרש  שפע ממעון קדשו, הלא זה יתכן על כל אומה, וכמאמרם

ה קשה לפני של ישראל הי ןכך גאולת ו בשיר השירים ב, רבה)

 ואלו כו' שהיו אלה ערלים ואל גוי מקרב גוי כו' הקדוש ברוך הוא

לא היתה מדת הדין נותנת שיגאלו ישראל  ,כו' וללובשי כלאים וא

 שמואל בן נחמן אלולי שאסר הקדוש ברוך הוא בירמר לעולם, א

שלא היו ראויים, ואף על פי כן הוציאם מחמת השבועה, גוי מקרב גוי, זה 

הגבורה. ולכן דקדק הכתוב לכתוב "גוי מקרב גוי", שזה עיקר הרבותא 

ועיקר הכונה, שאפילו שאינם ראויים יותר משאר אומות הצילם ה' והוציאם 

והיו  ממצרים בגלל ההבטחה, והוא חג הפסח, שהכל היה מצדו יתברך,

ישראל בבחינת בת, לכן הוכרחו לספירת מ"ט ימי ספירה כדי להיות ראויים 

  לקבלת התורה, ובזה מתבאר הכל ככפתור ופרח. בס"ד.

אלו ועל פי זה מיישב המשך חכמה עוד דבר נפלא, דהנה בעל ההגדה אומר 

, ויש לדקדק, וכי שבת אלו לא נתן לנו את התורה 'לא נתן לנו את השבת כו

לל התורה היא, והרי שמירת שבת היא בכלל תרי"ג מצוות, ומדוע לאו בכ

מציין בעל ההגדה את השבת יותר מכל מצוות שבתורה, אלא ששבת היא 

בבחינת מתנה טובה, שקבלוה ישראל ללא כל הכנה, ונתנה במרה, אבל כל 

  התורה נתנה לאחר שספרו מ"ט ימים, לכן מציין את השבת בנפרד.
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גאלת בזרוע עמך  כו' לעולם ןעצמו בשבועה לא היו ישראל נגאלי

נטלה והריח ווראה שושנה של ורד כו' בשמו גאלם  כו'בטרוניא 

ליו בשעה בה בשעה שסדרו ישראל עשרת הדברות, ושבה נפשו ע

הרי כדברינו, שבפסח לא היו מצוינים  .כו' שאמרו נעשה ונשמע

רק בעצרת  ,עד שיהיה ראוי להם הדביקות האלקימשום אומה, 

ואם כן  ,ן על כל העולםים להגהיו ראויהיו קרואים שושנה ו

סדו בפסח היה כמו בשבת, שלא הקדימו כלום, ורק שפע חנם מח

רק  ,הקים אותם לגוי קדושיתברך לחוננם חנם עבור בריתו ול

ד שעלו למה שעלו, ונעשו כולם ט ימי ספירה פעלו הרבה ע"במ

 אמר ולכן ,(שמות יט, ט) ראוים לנבואה ולמראות ה' בהקיץ

וספרתם לכם ממחרת השבת [שזהו מחרת יום  (ויקרא כג, טו)

] שלכן (מנחות סה, ב) טוב לפי קבלתנו מסיני הנאמנה פה אל פה

ל שהוא כמו שבת, ששביתתו אינו קשור כ פסח,הקרא את החג 

. וזה 'ולכן וספרתם לכם כו ,כך בכם, כיון שלא היה הכנה מכם

אלו  'אלו לא נתן לנו את השבת כו ,כוונת המסדר בהגדה של פסח

                                                 
היו ישראל במצרים, לא היו ראויים להגאל, תמצית דבריו: כש 2

וגאלם רק מפני השבועה שנשבע לאבותינו, וזה הגבורה של ה', 

שאפילו שלא היו ראויים, גאלם "גוי מקרב גוי". דקדק להשוותן 

לגויים, שהיו שוים להם. וכנגד זה הוא חג הפסח, שכולו מצדו 

רק יתברך, וישראל לא השפיעו כלום אז, והיו בבחינת בת ש

מקבלת. אבל במתן תורה שספרו מ"ט יום, נטהרו והשפיעו לה', 

וה' השפיע עליהם, והוא חג מתן תורה, שמשפיעים זה לזה 

בבחינת אחות. ובסוכות שהקימו משכן, היתה השפעתם רבה על 

ה' כביכול בבחינת אם. וזה כונת המדרש, שנקראו ישראל בת, 

א מתנה מה', אחות ואם. ולכן פסח נקרא שבת, שגם השבת הי

  ללא כל התעוררות מישראל.

     

  ][כא

[כא] תוכן דבריו, ליישב מדוע בציוי על השבת תולה הכתוב ביציאת  3

ֶהי ִמָּׁשם דכתיב " ,מצרים ְוָזַכְרָּת ִּכי ֶעֶבד ָהִייָת ְּבֶאֶרץ ִמְצַרִים ַוֹּיִצֲא ה' ֱא

ֶהי ַלֲעׂשֹות ֶאת יֹום ַהַּׁשָּבת ְּבָיד ֲחָזָקה ּוִבְזֹרעַ  מה  ,"ְנטּוָיה ַעל ֵּכן ִצְּו ה' ֱא

ומדוע דוקא על השבת ביותר משאר  ,ענין יציאת מצרים לציוי על השבת

  .מצוות

והוא בבחינת  ,ומבאר דשביתת מלאכה ביום השבת הוא דבר קשה מאוד

יעשה או ש ,לאכהמורק אדון יכול לכוף על העבד שישבות מ ,עבדות

תולה זאת  ,כאשר ציוה ה' על שביתת מלאכה בשבת ,לפיכך ,מלאכה

הם ובניהם לעולם  ,דהנה ישראל היו משועבדים למצרים ,ביציאת מצרים

שהשבת מצוין מכלל התורה, כי הוא רק  ,לא נתן לנו את התורה

  .2ודו"ק .וזה רעיון נכון .מתנה טובה לנו

 

  [כא]

ֶהי ִמָּׁשם ) טו ה,( ְוָזַכְרָּת ִּכי ֶעֶבד ָהִייָת ְּבֶאֶרץ ִמְצַרִים ַוֹּיִצֲא ה' ֱא

ֶהי ַלֲעׂשוֹת ֶאת יוֹם  ְּבָיד ֲחָזָקה ּוִבְזֹרַע ְנטּוָיה ַעל ֵּכן ִצְּו ה' ֱא

  ַהַּׁשָּבת:

  קנין המצרים בנו יש לה' עלינו

צוך ה' לעשות  וזכרת כי עבד היית בארץ מצרים, על כן(ה, טו) 

ם , דכיון שפדאך מארץ מצרים, יש להש3את יום השבת. פשטו

, ברךיתם אותו הקנין שהיה למצרים בך, והנך עבד הש ברךית

ת עליך שלא , לכן יש לו הרשות לצוברךיתם ונפשך קנויה לו להש

י. ומזה נובע הדין המפורש "תעשה מלאכה ביום השבת. וכן פרש

עבד של שני שותפין, שזה עירב ד ח, בתוספתא עירובין פרק ו

אותו קנין אדנות שהיה למצרים  ,וכשפדה ה' את ישראל מאת המצרים ,ועד

[ואף על פי שכל חיות האדם  .לכן יכול לצוות על השבת ,ישראל יש לה'

אלא שבאה  ,וכי אם לא היה מוציא ממצרים אינו יכול לצוות על השבת ,מה'

שפדה  ,מדוע מצווה על ישראל יותר משאר אומות העולם ,תורה לתת טעם

שבאה  ,ועוד נראה .וזכה כביכול בהם יותר משאר אומות ,אותם ממצרים

ולהקל על האדם שירגיש עבדותו ביותר מחמת  ,תורה לסבר את האוזן

  .יציאת מצרים]

על מנת  -וזכרת כי עבד היית וגו' דז"ל " ,אלא שקיצר מאוד ,וכן פירש רש"י

וכוונתו היא על דרך עכ"ל. " כן פדאך שתהיה לו עבד ותשמור מצותיו

משום דידוע שהוקשה להם וז"ל "שפתי חכמים וכן פירש ב ,המשך חכמה

כדאשכחן גבי פורים שקבלו עליהם לימי משתה  ,השביתה ממלאכה

כלומר  ,לכן הזכיר להם העבדות ,לעשית מלאכה (מגילה דף ה) ושמחה ולא

כי המלאכה  ,מן הדין שישמע לו ,אומר לו הרב לעבדו שישבות ממלאכה

  " עכ"ל.דאם לא כן מה ענין הזכרת העבדות לכאן ,היא לרבו

יתבאר הא דתניא בתסופתא  ,וכיון שנתבאר שעבד נפשו קנויה לאדון

מהלך בצפון  ,שותפין יוצא בעירוב שניהןעבד של שני ) "ופרק עירובין (

ואם מיצע את  ,ובדרום בעירובו של זה בצפון ,בעירובו של זה בדרום

מדוע אין לעבד זכות שביתה  ,ויש לבאר ." ע"כהתחום אל יזה ממקומו

[והיינו  .היינו מפני שנפשו של עבד קנוי לרבו ,אבל לאור המבואר ,לעצמו

אבל בעבד עברי אין  ,חיים (תיד, א)כמבואר באורח  ,דוקא בעבד כנעני

וישראל במצרים היה  ,שעבדי הם ולא עבדים לעבדים ,נשפו קנויה לאדון

דעבד כנעני נפשו קנויה לאדון  ,וכן מבואר בנזיר (סב, ב) ].דינם כעבד כנעני

  ואינו יכול לנדור בנזיר ללא רשות האדון.
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שנפשו של עבד קנוי  ,ח וזה למערב לא יזוז העבד ממקומולמזר

לרבו לאסרו בהליכה ובמלאכה. ויעויין סוף נזיר (סב, ב) שאין 

  .4נפשו קנוי לו לעצמו

  

  [כב]

ֶהי ְלַמַען ַיאֲ ) ה, טז( ִריֻכן ַּכֵּבד ֶאת ָאִבי ְוֶאת ִאֶּמ ַּכֲאֶׁשר ִצְּו ה' ֱא

: ֶהי ֹנֵתן ָל   ָיֶמי ּוְלַמַען ִייַטב ָל ַעל ָהֲאָדָמה ֲאֶׁשר ה' ֱא

  הטעם לכיבוד אב ואם ולשמירת השבת

, כי אמרו 5. הרצון'כוכאשר צוך ה'  'כוטז) כבד את אביך ה, (

א ידכבוד אב הוי מצוה קלה, דה(קידושין א, ז) ושלמי ביר

ולכן אמר אף באופן  ,םוב עבור טרחתם ומזונכפריעת בעל ח

גם כן תכבדם כאשר צוך ה' אלקיך  ,שאביך ואמך עזבוך ולא גדלוך

כי מן  ,במדבר, ששם לא היה טורח גדול על האבות בגידול בניהם

היה יורד מן השמים, ומים מבאר, ובשר משליו, והענן היה 

כן תעשה  ,ובכל זאת צוך ה' לכבד אביך ואמך ,ץ מלבושיהםימגה
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הקדים ה' לומר  ,כמעשה עבד שאדון שולט על מעשיו ,ממלאכה

וקנינים קנה ה'  ,שהיינו עבדים להם ,שפדה אותנו ממצרים

  .לכן ציוה על השבת ,כביכול

     

  ][כב

מדוע במצות כיבוד אב ובמצות השבת שבלוחות  ,[כב] תוכן דבריו ליישב 5

ובלוחות ראשונות לא כתוב כאשר  ,ה' אלוקיך" "כאשר ציוךשניות כתוב 

א, ז) שמצות כיבוד אב ומבאר על פי מה שאמרו בירושלמי קידושין ( .ציוך

[ומה שכתב שהיא מצוה  ,ואם היא פריעת חוב על גידול ההורים את הילדים

ולפי זה היה מקום  ,כי שם אמרו שהיא מצוה חמורה] ,צריך ביאור ,קלה

 ,אין חובת כיבוד אב ואם ,בו את הילד ולא גדלוהוהאב והאם עזלומר שאם 

היה טורח גדול על האבות דהנה במדבר לא  ,לפיכך כתוב כאשר ציוך כו'

כי מן היה יורד מן השמים, ומים מבאר, ובשר משליו, והענן  ,בגידול בניהם

כן תעשה לדור  ,ובכל זאת צוך ה' לכבד אביך ואמך ,ץ מלבושיהםיהיה מגה

 , מכל מקום חייביםה אופן שהאב ואם לא גדלו את הילדשאם יהי ,אחרון

  .מצות כיבוד אב ואםב

שבת פרק טו, ג) לא ניתנו שבתות (ירושלמי בשאמרו  ,וכן הוא במצות שבת

אם כן  ,אלא לעסוק בהם בדברי תורה, שלא יתגשמו בששת ימי המעשה

 אין צריך לכאורה לשמור אתהאיש העוסק במושכלות ודבוק ליוצרו תמיד, 

גם בשבת, דאף שדור המדבר  וכו'אמר (פסוק יב) כאשר צוך  לפיכך ,השבת

וכן בשבת, מפני שאמרו (ירושלמי שבת פרק טו, ג)  ,לדור אחרון

תורה, שלא יתגשמו לא ניתנו שבתות אלא לעסוק בהם בדברי 

אם כן האיש העוסק במושכלות ודבוק  ,בששת ימי המעשה

לכן אמר (פסוק יב) כאשר צוך  ,ליוצרו תמיד, אצלו אין זה המכוון

וכמו וכו גם בשבת, דאף שדור המדבר היו עוסקים בתורה תמיד, 

כלי מן, ) לא ניתנה תורה אלא לאויג, יזשאמרו (מכילתא בשלח 

ולכך לא נאמר זה בדברות  ,ובכל זאת הוזהרו על השבת

  .6ותראשונה

 

  ][כג

ֶהי ְלַמַען ַיֲאִריֻכן ) ה, טז( ַּכֵּבד ֶאת ָאִבי ְוֶאת ִאֶּמ ַּכֲאֶׁשר ִצְּו ה' ֱא

:ָיֶמי ּוְלַמַען ִייַטב ָל ַעל  ֶהי ֹנֵתן ָל   ָהֲאָדָמה ֲאֶׁשר ה' ֱא

  הטעם של כיבוד אב, כיון שהאב מוסר לבנו את המסורת והקבלה

כאשר צוך ה' הנאמר במצות כיבוד  ,יש לפרש הפסוק 7עוד(ה, טז) 

אב, דבישראל נוסף על כבוד האבות, שהם מוליכים בניהם 

) לא ניתנה יג, יזהיו עוסקים בתורה תמיד, וכמו שאמרו (מכילתא בשלח 

  תתורה אלא לאוכלי מן, ובכל זאת הוזהרו על השב

, כיון ה'בלוחות אחרונות כתוב כאשר ציוך ועל פי זה מיושב מדוע דוקא 

עוד לא היה שייך עניין זה ו ,מיד שהגיעו להר סיני היו לוחות ראשונותש

 .שהרי ממש עד אז היו מגדלים אותם ,שאביהם ואמם אינם מגדלים אותם

לאחר  ,אבל בלוחות אחרונות ,וכן לענין שבת עוד לא התחילו לאכול מן

, וכן והרבה שנים שההורים לא טיפלו בילדיהם ,שארבעים שנה היו במדבר

 לכן דוקא אז כתוב כאשר ציוך ה'. ,ם במושכלותיקהיו עוס
 ,שהטעם במצות כיבוד אב ואם ,תמצית דבריו: בירושלמי אמרו 6

אפילו אם  ,ואף על פי כן ,הוא פריעת החוב שגדלו אותו ההורים

וכן שמירת  .חייב במצות כיבוד אב ואם ,עזבוהו ולא גדלו אותו

ולפי זה  ,שבת היא כדי שלא יהיה מתגשם בששת ימי המעשה

ואף על פי כן  ,וסק במשוכלות לא היה צריך שלמור את השבתהע

  חייב במצות השבת.

     

 ][כג
דהנה  .תוכן דבריו, ליישב בעוד דרך הא דבכיבוד אב כתוב כאשר ציוך ה' 7

עוד האב מוסר  ,מלבד שחייב אדם בכבדו אביו על מה שגידלו ,בישראל

אם , לכן חייב לכבדו. וקבלה מפה לפה מהר סינילבנו את מסורת התורה וה

חייב בכבוד  ןהיה מקום לומר שאין הב ,חלילה אין האב הולך בדרך אבות

א היו צריכים את שבדור המדבר ל ,לפיכך כתבה תורה כאשר ציוך ה' ,אביו



  משך חכמה
 עם ביאור בינת החכמה

 ו

יתית, והם מוסרים המצות השמעיות והקבלה לההצלחה האמ

לכן בבית שני, כאשר צץ הזדון, והצדוקים החלו  ,ור לדורמד

להכחיש מסורת אבות, אבד ישפה מבנימין [ירושלמי פאה ריש 

פרק קמא (וקידושין א, ז)]. דבנימין היה מכבד אביו יותר מכל 

ולזה אמר,  ),הפסקא ( השבטים, כמו שביארתי בפרשת תצוה

כן תכבדנו דיעות הצודקות, גם האב מוריש לו השאף אם אין 

שאתה בדור שהבנים גם כן שמעו מפי  ,כאשר צוך ה' אלקיך

תורה שבעל ההגבורה ואינם צריכים למסורת אבות, וכל פירוש 

צוך ה' אלקיך לכבד אביך  ןכי פל עף פה שמעו מפי משה, וא

  .8ודו"ק ואמך.

                                                 

שהרי הבנים בעצמם שמעו תורה מפי משה רבינו  ,תהאב בשביל המסור

 ,זהנלמד מלפיכך  ,ציוה ה' על כיבוד אב ואםואף על פי כן  ,עליו השלום

  .גם כן חייב בכבוד אביו ואמו ,שגם באופן שהאב אינו מוסר לו את המסורת

שהיא  ,ומהטעם הזה בבית שני נאבד אבן ישפה (ירושלמי קידושין א, ז)

, כמבואר כיון שבנימין היה מיוחד בכיבוד אב ,היתה האבן של בנימין

ד שלא ציער יכיון שהוא היח תצוה פסקא ה, במשך חכמה באריכות בפרשת

וכיון שבבית שני החלו הצדוקים להכחיש מסורת  ,את אביו במכירת יוסף

שזלזול  ,שהיה מיוחד בכיבוד אב ,לפיכך נאבד האבן של בנימין ,אבות

  הוא גם זלזול גדול בכבוד אביו. ,במסורת אבות
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אם  ,ואף על פי כן .רה מפה לפהולבנו את המסורת של הקבלה בת

שלא רק מפני טעם זה  ,אין האב הולך בדרך אבות חייב בכבודו

  חייבה תורה בכבוד אב.

     

  ][כד

א ַתֲעֶנה ְבֵרֲע ֵעד ָׁשְוא"על הכתוב  יש לדקדקתוכן דבריו,  ]כד[ 9  ,"ְו

יש בא לאסור להעיד עדות שקר בחברו. אבל משמע ששפשוטו של מקרא 

ולא על פי עד  עדים יקום דבר ועל פי שני ,אין עד אחד נאמןא.  :לדקדק

 . ב.דעד אחד מחייב שבועה ,ודוחק לפרש דלענין חיוב שבועה נאמר ,אחד

  ולא שקר. "שוא"כתוב לשון מדוע 

אלא  ,ם"ובאמת אינו ברשב ,ם"המשך חכמה מציין לרשב[הטורים ובבעל 

וסמך לו "ל "וז כתב ,יכות דיבור אחד לחבירוסממפרש ש] בבעל הטורים

עדות שקר לומר שמת, כדי  ויעיד בו ,שלא יחמוד באשת חברו ,ולא תחמד

כיון שעריות  ,וחד על איסור זהוהטעם שנתנה תורה לאו מי .ל"עכ "שישאנה

ומחמת חמדת אשת חבירו יבוא  ), בחגיגה יא( נפשו של אדם מחמדתן

 

  [כד]

א ִּתְנָאףא ִּתְרָצח ) יח-ה, יז( א ִּתְגֹנב ְו  ֶנה ְבֵרֲע ֵעד ָׁשְוא:א ַתעֲ ְו ְו

א ִתְתַאֶּוה ֵּבית ֵרֶע ָׂשֵדהּו ְוַעְבּדוֹ ַוֲאָמתוֹ  א ַתְחֹמד ֵאֶׁשת ֵרֶע ְו ְו

:ׁשוֹרוֹ וַ    ֲחֹמרוֹ ְוֹכל ֲאֶׁשר ְלֵרֶע

  עדות מדובר שעד אחד נאמןבאיזה 

יח) ולא תענה ברעך עד שוא, ולא תחמד אשת רעך. -יזה, (

, שלא יענה על חבירו שמת, כדי 9[בבעל הטורים] )ם"ברשב(

 ברכהלכרונם זכמינו [ומשום הכי אמרו ח ,לקחת את אשתו

 ולכן כתיב פה שוא, ,) המעיד על אשה לא ישאנה](יבמות כה, א

חשש זה מראייה לזה, שו ,שאנהחלילה להעיד עדות שוא שבעלה מת וי

 ,נהשישא ,על המעיד על האשה שמת בעלה )כה, איבמות (אסרו חכמים 

  .בדעתו לישאנהבאמת אל שאינו מעיד  שמא

שלא יעיד רק יון שהלאו הוא כד ,מדוע כתוב לשון שוא ועל פי זה מיושב

דשוא הוא דבר  ,כתוב לשון שואלפיכך  ,עדות שקר לשאת את אשת חבירו

[כמו  ,אבל שקר הוא דבר שאינו עתיד להתגלות ,שעתיד להתגלות בעתיד

נשבע לשנות את הידוע  ,איזו היא שבועת שוא" )כט, א(שאמרו בשבועות 

לאדם, אמר על העמוד של אבן שהוא של זהב, ועל האיש שהוא אשה, ועל 

אמרו ש כמו ,הוא שבועת שקר ,אינו ידועואם  ."האשה שהיא איש

  .]), בכה(בשבועות 

 מדוע ,יש להקשות ,ר הידועלפי זה דהלאו הוא דוקא לשנות דבשאלא 

והרי הוא קל יותר  ,שלא יעיד שנתגרשה לאו מיוחד תורה כתבהלא  באמת

 מלהעיד שבעלה ,לאדם להעיד שנגרשה במקום פלוני שאי אפשר להכחישו

דבגירושין עד אחד אינו נאמן להעיד  ,יש לומר .מת ואולי יבוא הרוג ברגליו

אם כן תאסור התורה על שני  ,ואין להקשות .וצריך שני עדים ,שנתגרשה

כיון  ,דאין לחשוש לזה ,ואחד מהם ישאנה ,עדים שלא יעידו שנתגרשה

  ].(יבמות ב, יב) ם לחטוא מפני יחיד [ירושלמיאין שנים מצויש

דמהתורה עד אחד נאמן להעיד שמת  ,אם איירי בעדות מיתה אתי שפיראבל 

ועל פי זה מיושב מדוע  ,)חלק א סימן פב(ץ "ת תשב"כמבואר בשו ,בעלה

דכיון דאיירי רק  ,עד אחד נאמןוהרי על פי תורה אין  ,כתיב לא יענה עד

  .בעדות להתיר אשה שמת בעלה נאמן אחד מהתורה

שהיא כיון  ,שמא ישאנהטעם שלא אסרה תורה על עדות גירושין ועוד 

מה שאין כן  ,ולא תקלקל לעצמה להנשא אשת איש ,נתגרשה אשליודעת 

[ולפי דרכו של בעל  .מאמינה לעד שמת בעלה והיא פנויה ,בעדות מיתה

 ,ברעך עדמדוע בדברות ראשון סמך ללאו דלא תענה  ,הטוירם יש לדקדק

ועל כרחך  ,והרי לעדות ממון צריך שני עדים ,לאו דלא תחמוד בית רעך

 והטעם שכתוב לשון ,דהתם לענין חיוב שבועה הוא דכתיב ,צריך לומר

  .מבואר במשך חכמה שם] ,שוא



  משך חכמה
 עם ביאור בינת החכמה

 ז

אין עד אחד ובגירושין  ,שהוא שקר במילתא דעבידא לאגלויי

(יבמות ב,  ם לחטוא מפני יחיד [ירושלמינאמן, ואין שנים מצוי

 ץ"]. אבל בעדות מיתה עד אחד נאמן מן התורה, עיין תשביב)

ועוד דבגירושין  ,לכן אמרה תורה שלא יענה שוא ,(חלק א, פב)

נזכר כאן בלא  10היא לא מקלקלא את עצמה, ופשוט. ושדהו

לא  ,תחמוד להורות שאף בזמן שהיובל נוהג ותחזור לבעליה ביובל

  .11ודו"ק תחמוד לקחת בדמים.

 

  ][כה

א ִתְתַאֶּוה(ה, יח)  א ַתְחֹמד ֵאֶׁשת ֵרֶע ְו ֵּבית ֵרֶע ָׂשֵדהּו ְוַעְבּדוֹ  ְו

:ַוֲאָמתוֹ ׁשוֹרוֹ וַ    ֲחֹמרוֹ ְוֹכל ֲאֶׁשר ְלֵרֶע

  , ובדברות ראשונות כתוב רק ביתשכתוב בית ושדההטעם 

ות דלא כתוב בדברות ראשונ 12שדהו. מה 'כו(יח) ולא תתאוה 

אלמלא לא  ותשדהו, מפני שלפי דברות ראשונ (שמות כ, יד)

ולא היה שעבוד  ,היו ישראל בארץ ותנשתברו הלוחות ראשונ

                                                 
ומאי שנא  ,רעך הא כבר כתוב בית ,דבריו ליישב מדוע כתוב שדךתוכן  10

 ,כמו בית בערי חומה ,דבית לפעמים אינו חוזר ביובל ,ומיישב .שדה מבית

שדה שאין שאפילו  ,וקא משמע לן קרא ,אבל שדה לעולם חוזרת ביובל

לקחת אף על פי כן לא תחמוד  ,לקונה בו רק קנין פירות שחוזרת ביובל

כיון ששדה  ,לא כתוב שדהו )שמות כ, יד( [אבל בדברות ראשונות בדמים.

בדברות  . אבלוהוא בכלל כל אשר לרעך ,החוזרת ביובל היא רק קנין פירות

מבאר המשך פסקא כה, ולהלן  .ת ראשונותאחרונות מפרט יותר מדברו

 .שכך היא דרכה של תורה שנדרשת בשבעים פנים] ,חכמה בדרך הפוכה מזו
הוא לאו מיוחד שלא  ,ברעך עד שואלא תענה  :דבריותמצית  11

וייחדה  ,מת בעלה של אשה כדי לישא אותהיעיד עדות שקר ש

לכן כתוב  ,נפשו של אדם חומדתן ,כי עריות ,לזה דחתורה לאו מיו

 ולכן ,כול להתגלותשמשמעו לשנות דבר שי ,לשון שוא ולא שקר

כי להעיד שמת בעלה נאמן מהתורה  ,אחדשמשמע  "עד" כתוב

שלא תקלקל  ,אבל לא חששה תורה שיעיד שנתגרשה ,עד אחד

  האשה לעצמה.

     

 ]ה[כ
 דכתיב ,רות ראשונות לא כתוב שדךבדליישב מדוע ב ,תוכן דבריו ]כה[ 12

א ַתְחֹמד ֵאֶׁשת ֵרֶע ְוַעְבּדֹו ַוֲאָמתֹו ְוׁשֹורֹו א ַתְחֹמד ֵּבית ֵרֶע " )יד ,כשמות (

א ַתְחמֹ "כתוב כאן  , ובדברות אחרונות"ַוֲחֹמרֹו ְוֹכל ֲאֶׁשר ְלֵרֶע  ד ֵאֶׁשת ֵרֶעְו

א ִתְתַאֶּוה ֵּבית ֵרֶע ָׂשֵדהּו ְוַעְבּדֹו ַוֲאָמתֹו ׁשֹורֹו וַ  . "ֶׁשר ְלֵרֶעֲחֹמרֹו ְוֹכל אֲ ְו

], והיה כל שדה חוזרת לבעלים ביובל, ולא א[עירובין נד, ות ימלכ

ה בכלל הוי רק קנין פירות, ולא הוה רק כמכר תבואות השדה, והו

יות, ובטל בל כי נשתברו הלוחות, ושעבוד מלכא ,כל אשר לרעך

היובל ובפרט בחוצה לארץ הוי קנין שדה לעולם, ונפש המוכר 

ו בערי חומה שאינו חוזר צערו לעולם, אז הוא מכר לעולם כמו בית

  .13ודו"ק ביובל.

 

  

 גליונות בינת המשפט וגליונות איש חסד היה
מלבד גליון משך חכמה, אנו מפרסמים בכל שבוע גליון בינת 

גליון עם סיפורים  המשפט על עיניני ממונות אקטואליים, וכן

 מדהימים של איש החסד.

   y.b.daskal@gmail.com לקבלת הגליונות חינם:

  

 )א ,נד( ואמרו בעירובין ,דדברות ראשונות נכתבו לפני חטא העגל ,ומיישב

אין כל אומה  ,אלמלי לא נשתברו לוחות הראשונות ,בר יעקב אמררב אחא "

חרות אל תיקרי חרות אלא  )לב, טז שמות( ולשון שולטת בהן, שנאמר

שאין היובל אלא  ,לא היה היובל בטל ,ה שעבוד מלכיותואם לא הי ,"חירות

חוזרות ואז היו כל השדות  ,)ערכין לב, ב( כשרוב ישראל על אדמתן

ולא הוי רק קנין פירות, ולא הוה רק כמכר תבואות השדה,  לבעליהן ביובל

ים אינו חוזר ביובל כגון בית אבל בית לפעמ ,ה בכלל כל אשר לרעךוהו

ששדה הוא בכלל שאר הדברים  ,בערי חומה, לכן כתוב רק בית ולא שדה

 היהש ,והיינו בדברות האחרונות ,נשתברו הלוחות אשרבל כא ,של רעך

ובפרט בחוצה לארץ הוי קנין שדה לעולם,  ,יות, ובטל היובלשעבוד מלכ

 ,מבית עוד יותר שדה הוא צער גדול ביותר למוכרש ,לפיכך כתוב בית ושדה

 .לכן כתבה תורה בייחוד לאו שלא יחמוד בית ושדה ,שהוא חלקת אדמתו

  עיין שם]. ,כדלעיל בפסקא [וביאור זה הוא הפך מה שכתב 

שדה הוא יותר צער  ,בזמן שאין היובל נוהג :דבריותמצית  13

אבל בדברות  .לפיכך כתוב בית וגם שדה ,שמוכר נחלתו ,למוכר

שלא יבטל היובל היו ראויים  ,ראשונות שהיו לפני חטא העגל

 ,לפיכך לא כתיב שדה ,ושדה חוזרת לעולם ביובל ,מהם לעולם

  ."כל אשר לרעך"כלל וב ,דהיא קנין פירות

     

 ]ו[כ

  


