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 ]יז[

ֲחִמִּׁשים ָׁשָנה ּוְקָראֶתם ְּדרוֹר ָּבָאֶרץ ְוִקַּדְׁשֶּתם ֵאת ְׁשַנת הַ ) כה, י(

ְלָכל ֹיְׁשֶביָה יוֵֹבל ִהוא ִּתְהֶיה ָלֶכם ְוַׁשְבֶּתם ִאיׁש ֶאל  ֲאֻחָּזתוֹ ְוִאיׁש 

  ֶאל ִמְׁשַּפְחּתוֹ ָּתֻׁשבּו:

  "ואיש את משפחתו תשובו" פשט הכתוב אמה הו

. תשובו משפחתו אל ואיש אחוזתו אל איש ושבתם(כה, י) 

 אל איש ישובו כאשר ,שאז, התועליות לנו דמורה ,דקרא 1אפשט

 אשר ,הזמן ממסבות בא המשפחה חיי בין הפיזור הרי, אחוזתו

 ,ומזונו טרפו לבקש לדרום וזה לצפון פונה זה ,אחים מרחק

 במקום לדור האבות בתי ישובו, אחוזתו אל איש ישובו אם ,אמנם

                                                 
ְוִקַּדְׁשֶּתם ֵאת ְׁשַנת ַהֲחִמִּׁשים ָׁשָנה ּוְקָראֶתם " )ויקרא כה, יעל הפסוק ([יז]  1

ׁש ְּדרֹור ָּבָאֶרץ ְלָכל ֹיְׁשֶביָה יֹוֵבל ִהוא ִּתְהֶיה ָלֶכם ְוַׁשְבֶּתם ִאיׁש ֶאל  ֲאֻחָּזתֹו ְוִאי

ׁש ֶאל ִמְׁשַּפְחּתֹו ְוִאי"מה בא הכתוב לומר  ,יש לדקדק ,"ֶאל ִמְׁשַּפְחּתֹו ָּתֻׁשבּו

די במה שכתב שישובו לאחוזתם. וכבר נתקשו בזה בתורת כהנים  ,"ָּתֻׁשבּו

דבא ללמד על עבד עברי שנרצע  ,ופירשוה)  , פיסקאפרק ב ,פרשה ב ,בהר(

   .ועוד דרשו שם דרשות על זה ,ציאוולפני היובל שהיובל מ

ומבאר המשך  .אין מקרא יוצא מידי פשוטו, ולדרשה כל זה מכל מקום 

מדוע הקונה  מאוד דלכאורה יפלא ,טעם למצוה זו דבאה תורה לתת ,חכמה

אם רצונו של בעל הקרקע  ועוד דאפילו ,קרקע תחזור לאחר חמישים שנה

ומדוע לא נתנה תורה בעלות  ,גם חוזרת השדה ביובל למכור לצמיתות

  יו.לאדם על קרקעות

 ,הנופלת לאחים ולקרובים בירושה ,דנחלת אבות ,אבל הטעם במצוה זו

וכאשר מחמת הדחק כל אחד מוכר חלקו והולך  ,ת ביניהםמאחדת ומקשר

ורצה הבורא  ,נפרדים בני המשפחה זה מזה ,קיםולחפש טרף במקומות רח

לפיכך ציוה ה' לחזור הקרקע  ,יתברך שימשך הקשר בין בני המשפחה

וזה פשוטו של  ,ואז יתלקטו יחד בני המשפחה שוב ,ם שנהילאחר חמיש

כי על ידי זה תשובו איש אל  ,שוב לאחוזתושהטעם שציותה תורה ל ,מקרא

כיון שיסוד מסירת התורה היא מאב ד ,ף ביאור בזהיס. [ויש להומשפחתו

ממשיך ביתר שאת ויתר עוז את  ,קשר המשפחה אל האבות ,לבן מהר סיני

  .]ומדור קודם לדור הבא ,המסירה בעל פה מאב לבן

רקעות התורה באה לתת טעם למצות החזרת הקתמצית דבריו:  2

 כרומ אשר המשפחה אנשי ויתלקטו, אבותם הורישום

 .2מזה זה ונתרחקו ,אחוזותיהם

  

 [יח]

א ) כה, יא( א ִתְזָרעּו ְו יוֵֹבל ִהוא ְׁשַנת ַהֲחִמִּׁשים ָׁשָנה ִּתְהֶיה ָלֶכם 

א ִתְבְצרּו ֶאת ְנִזֶריָה:   ִתְקְצרּו ֶאת ְסִפיֶחיָה ְו

 מה מעכב חלות היובל, שילוח עבדים או תקיעת שופר

(ט,  השנה בראש 3פליגי. שנה החמשים שנת היא יובל) יאכה, (

שעל ידי זה יתאחדו יחד היורשים שנתפזרו כל אחד  ,ביובל

ויתאחדו יחד משפחות  ,ויחזרו לדור במקום אבותם ,למקום אחר

  האב.

  

  ]ח[י

יֹוֵבל ִהוא ְׁשַנת ַהֲחִמִּׁשים ָׁשָנה ִּתְהֶיה " )ויקרא כה, יאמבואר בקרא ([יח]  3

א ִתְזָרעּו ְו א ִתְבְצרּו ֶאת ְנִזֶריהָ  א ִתְקְצרּו ֶאת ְסִפיֶחיהָ ָלֶכם  דמהות שנת  ,"ְו

 ,ובקרא לעיל מיניה .שאסורה בזריעה וקצירה ועבודת הקרקע ,היובל היא

ְוִקַּדְׁשֶּתם ֵאת ְׁשַנת ַהֲחִמִּׁשים ָׁשָנה ּוְקָראֶתם ְּדרֹור ָּבָאֶרץ " )ויקרא כה, י(דכתיב 

ׁש ֶאל ִמְׁשַּפְחּתֹו א ִּתְהֶיה ָלֶכם ְוַׁשְבֶּתם ִאיׁש ֶאל  ֲאֻחָּזתֹו ְוִאיְלָכל ֹיְׁשֶביָה יֹוֵבל ִהו

דכתיב יתור  ,מה בא הכתוב לחדש ,נחלקו רבי יהודה ורבי יוסי ",ָּתֻׁשבּו

דמשמע לרבות שיהיה יובל אפילו לא יעשו  ",יֹוֵבל ִהוא ִּתְהֶיה ָלֶכם"לשון 

 ,ילוח עבדים והחזרת השדותדהיינו תקיעת שופר ש ,מה שיצוה ה' לעשות

  , חל יובל.דדוקא אם עשו ,ומשמע מיעוט "היא"

[וזה  ,שאף על פי שלא החזירו השדותדריבוי בא לרבות  ,רבי יהודה סובר

חלה  ,רש"י] דהיינו שמטו הקרקעות שקנו זה מזה. ,מה שאמר שלא שמטו

ללמד שדוקא  בא מיעוטהויובל על הקרקעות לאסור זריעה וכו',  קדושת

שריבוי  ,ורבי יוסי סובר .חלה קדושת יובל על הקרקעות אם שלחו עבדים

חל יובל, העבדים  קרקעות ולא שלחולא החזירו הבא לרבות אפילו 



  משך חכמה
 עם ביאור בינת החכמה

 ב

 בשילוח או בתקיעה תלוי ,לזרוע שלא לחרוש שלא יובל אם ,ב)

 זה) ו, כד תהלים( בפסוק) א, יז( בערכין דפליגי, ונראה. עבדים

 אם, פרנסו לפי דור אם דפליגי, יעקב פניך מבקשי דורשיו דור

 בירושלמי פליגי ובזה[ ,וניחותא תוקפא לענין ,דורו לפי פרנס

 קיימת הגדולה הנשיא חטא אם ,ורבנן אבהו ביר א, ב פרק יתתענ

, והמלמד הלמד שחטאו והפירוש ,עדהה בקרבן שם עיין, לא או

                                                 

 .חל על השנה דין יובל בשופר, והמיעוטו בא ללמד דדוקא אם תקעו בית דין

 ,ל זה בא המיעוט ועל זה בא הריבוילומר שע מה פרש רבי יוסיובברייתא מ

  .ועל זה הריבוי ,המיעוטבא הש"ס מבאר מה ראה רבי יהודה לומר שעל זה ו

לבאר את שורש  מפורשים,שאין די בטעמים ה ,וסובר המשך חכמה

ולא גילו [ ,אבל באמת שורש מחלוקתם תלוי בדבר אחר לגמרי .מחלוקתם

  ].לנו טעמים הללו שהם קצת סתרי תורה

 ,אסורה זריעה וקצירה שנת היובלב ,דהנה .מחלוקתם הוא בזהשורש ו

לשנת מט שהיא שנת  ,יםנשך ה' יתברך לברך את הקרקע לשלוש וצרי

 .ה חדשהאובולשנת נא עד שתבוא ת ,ולשנת נ' שהיא שנת היובל ,שמיטה

צריך  ,רה ועבודת הקרקעיעל שנת היובל בזריעה ובקצשכדי לאסור  ,נמצא

האם צדקת הדור  ,'מה מביא ברכת ה רבי יהודה ורבי יוסי,ונחלקו  .ברכת ה'

ותקיעת  ,היא מצוה על הדורדמצות שילוח עבדים  .או צדקת פרנסי הדור

דרבי יהודה סובר  ,שתקיעה בבית דין היא ,שופר היא מצוה של פרנסי הדור

לפיכך דורש את הפסוקים ששילוח  ,שברכת ה' חלה על ידי מעשי הדור

ה ועבודת עבדים הוא המעכב לחול קדושת יובל לאסור בזריעה וקציר

לפיכך  ,אבל רבי יוסי סובר שעיקר ברכת ה' היא על ידי פרנסי הדור ,הקרקע

לפיכך  ,ברכת ה'את מביאה ההיא  ,תקיעת שופר שהיא על ידי פרנסי הדור

וציין את  ,[ולכן דקדק המשך חכמה .דורש רבי יוסי את הדרשות לפי זה

בפסוק כתוב דבריו על פסוק יא, למרות שמחלוקתם היא על "יובל היא" ה

י, כמבואר בסוגיא, אבל לפי דברי המשך חכמה, שורש מחלוקתם הוא 

  .בפסוק יא, שבו כתוב איסור זריעה וקצירה שצריך ברכת ה' לשלוש שנים]

ֶזה ּדֹור דרשו ֹּדְרָׁשיו " )תהלים כד, ו(דכתיב  ,הוא בתהילים ,והמקור בענין זה

 ,דורשיו הם פרנסי הדורו ,הם בני הדור דלשון דור ",ְמַבְקֵׁשי ָפֶני ַיֲעֹקב ֶסָלה

ה רבי זונחלקו ב .הקיש הדור לפרנסי הדורשוצריך טעם מה נתכון הכתוב 

שהכל תלוי חד אמר דבא הכתוב לומר  ,יהודה נשיאה ורבנן בערכין (יז, א)

אינו כועס  ,תא במעשיהםוויש לה' ניח , שאם מעשיו ראויים,במעשי הדור

 ,שהם הפרנסים אינם ראוים ,פילו שדורשיוא , ומברכך את הקרקע,עליהם

שאם  ,וחד אמר .נמשכים אחר הדורהברכה היא על ידי הדור, והפרנסים כי 

  .יש ברכת ה' על ידם אפילו שאין הדור ראוי ,הפרנסים ראויים

כתוב אחד וז"ל " )תענית פרק ב הלכה א(בירושלמי וכן מצאנו שנחלקו בזה 

 יהיה יובל אם והנה]. הפנים במראה שם ודייק. והצבור דין הבית

 שנת על ברךיתם הש לברך צריך הלא, וזריעה בחרישה ]אסור[

 ,שלחו עבדים ישראל אם ,סבר ואידך .החדש בוא עד נא, נ, מט

אם ישראל  ,וזה סבר והחזירו שדותיהם, תו השנה מתברכת.

 כן גם, עשו לא שהדור אףובית דין עשו מצדיהן,  ,תקעו בשופר

 .4ודו"ק .פרנסו לפי שהדור, מתברכת היא

וכתוב אחד אומר [שם ד ו] את פני פרכת אומר [ויקרא טז ב] אל פני הכפרת 

 ,חד אמר חטא הנשיא ,איתפלגון ר' אבהו ורבנן ,אחא אמר ביר. הקדש

לפי  ,וחורנא אמר .אין הגדולה במקומה ,חטא הציבור .הגדולה במקומה

   ." ע"כשחטאו הלמד והמלמד

ולא כתיב  ,בפר העלם דבר כתיב את פני הפרכתוז"ל "קרבן העדה ופירש ב

 וקשיא ליה לכתוב בשניהן בשוה: ,בי פר כהן משיח כתיב הקדשוג .הקדש

אף על פי שחטא  מר,חטא הנשיא. כלו ורבנן: בי אבהואיתפלגון. פליגי בה ר

לפיכך כתיב גבי פרו  ,הגדולה והקדושה במקומה עומדת כיהילו אפ ,הנשיא

 ,אין שם שום גדולה ,אין הגדולה במקומה. שהקב"ה מסלק קדושתו הקדש:

" הלמד והמלמד. הנשיא והעם וחורנא. ואידך: בור ולא לנשיא:לא לצי

  עכ"ל

דמה מפרש הא דלא  ,נראה דאדלעיל קאיכתב (שם) וז"ל "מראה הפנים וב

עלה  ,כתיב בפר העדה הקדש משום דאם חטא הצבור אין הגדולה במקומה

 ,לא הוה קפיד הכתוב ,דאי משום חטא הצבור בלחוד ,פליג אידך וקאמר

והמלמד זה  ,טעמא לפי שבפר העדה חטאו הלמד זה הצבוראלא דהיינו 

  " עכ"ל.הב"ד

על ידי הדור או על ידי פרנסי  ,מבואר, שנחלקו על ידי מי תלויה ברכת ה'

 ,[אלא שתמהתי .דה ורבי יוסי בראש השנהוקת רבי יהווזה גופא מחל ,הדור

ובברייתא  ,דה החזרת הקרקעותורי רבי יהבדה במדוע כולל המשך חכמ

  .יא רק שילוח עבדים]תנ

אסור לזרוע ולקצור שתי  ,כאשר חל שנת היובל תמצית דבריו: 4

וצריך ברכת ה' לשלוש  .כי מט היא שנת השמיטה , מט, נ,שנים

וכדי לזכות לברכת ה'  .עד שתהיה תבואה חדשה בשנת נא ,שנים

שעיקר הברכה חלה על  ,רבי יהודה סובר .צריך מעשים טובים

יכך סובר שחלות קדושת היובל תלוי במצוות לפ ,ידי מעשי הדור

שעיקר  ,ורבי יוסי סובר .שנעשה על ידי בני הדור ,שילוח עבדים

שחלות שנת  ,לפיכך סובר ,ברכת ה' חלה על ידי פרנסי הדור

שהם פרנסי  ,שהיא על ידי בית דין ,היובל תלוי בתקיעת שופר

  הדור.
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 [יט]

ֶדה ֹּתאְכלּו ֶאת ִּכי יוֵֹבל ִהוא ֹקֶדׁש ִּתְהֶיה ָלֶכם ִמן ַהָּׂש  )גי-כה, יב(

  וֹ:ִּבְׁשַנת ַהּיוֵֹבל ַהֹּזאת ָּתֻׁשבּו ִאיׁש ֶאל ֲאֻחָּזת ָאָתּה:ְּתבּו

 מדוע כתבה תורה שוב "תשובו איש אל אחוזתו"

 תשבו הזאת היובל בשנת 'כו לכם תהיה קדש היא יובל כי) יג יב(

 שלא, ביובל הארץ קדושת טעם דמורה, 5יתכן. אחוזתו אל איש

 יהיה שלא כדי, לכל ריןמופק פירותיה ויהיו, תאסוף ולא תזרע

 בידו והוחזקה קנה שכבר ,השדה להשיב האדם יצר על קשה

                                                 

  

 ]ט[י

" צריך וֹ ִּבְׁשַנת ַהּיֹוֵבל ַהֹּזאת ָּתֻׁשבּו ִאיׁש ֶאל ֲאֻחָּזת" קרא כה, יג)הפסוק (וי 5

ְוַׁשְבֶּתם והרי כבר כתוב לעיל מיניה בפסוק י " ,מה בא הכתוב לחדש ,ביאור

ספרא בהר פרשה ב וז"ל ( ,ובתורת כהנים דרשו בזה ."ִאיׁש ֶאל  ֲאֻחָּזתוֹ 

 ,זתו, לרבות המוכר שדהותשובו איש אל אחופיסקא ו) "תחילת פרק ג 

דהיינו שאפילו אם בנו שהוא  ."שתחזור לאביו ביובל ,ועמד בנו וגאלה

והביאה  יורשו גואל שדה אביו, תחזור השדה לאביו ולא תשאר ביד הבן,

  אבל אין זה פשוטו של מקרא. .רש"י

לדבר כנגד היצר דבאה תורה  ,מקראדיתכן פשוטו של  ,ומבאר המשך חכמה

, ועכשיו צריך להחזירה למוכר ,קרקע והוחזקה בידו שקנה ,הרע של האדם

לפיכך  ולא רק למוכר, אלא אפילו ליורשי המוכר, וזה קשה מאוד לקונה,

ואסור  ,והיא הפקר לכל ,שבשנת היובל היא קודש ,וכתבה ,הקדימה תורה

 ,לא תראה איך קרקע שלך נזרעת על ידי אחר ,וכשתחזירה לבעליה ,לזורעה

 לא יהנו ממנה בשנה זו. או יורשיו כי בעליה ,י אחרונאכלת על יד
ה שבשנ ,וכתבה שוב ,תמצית דבריו: הטעם שחזרה התורה 6

שקשה לאדם  ,כנגד יצר הרע ,הזאת תשובו איש אל אחוזתו

לפיכך כתבה תורה שבעליה  ,להחזיר שדה שקנה ומוחזקת בידו

  שאסורה בזריעה וקצירה. ,לא יהנה ממנה בשנה זו

  

 ][כ

ֶדה ֹּתאְכלּו ִּכי יֹוֵבל ִהוא ֹקֶדׁש ִּתְהֶיה ָלֶכם ִמן ַהּׂשָ " )ויקרא כה, יבעל הפסוק ( 7

ומה  ,"ֶדה ֹּתאְכלּו ֶאת ְּתבּוָאָתּהִמן ַהּׂשָ מה הפירוש " ,יש לבאר "ֶאת ְּתבּוָאָתּה

 ולא לכל זו בשנה הפקר להיות אמר לכן ,המוכר ליורשי להחזירה

 .6. ודו"קהרע יצר כנגד תורה ודברה '.כו תזרע

  

 ]כ[

 ִּכי יוֵֹבל ִהוא ֹקֶדׁש ִּתְהֶיה ָלֶכם ִמן ַהָּׂשֶדה ֹּתאְכלּו ֶאת )כה, יב(

  ְּתבּוָאָתּה:

 "מן השדה תאכלו את תבואתה"הפירוש מה 

 ,בי אברהם אבן עזראר 7שופיר וכו'. את תאכלו השדה מן(כה, יב) 

וציא מן השדה תאכלו. מה שיוז"ל "אבן עזרא הוכתב  .הכתוב ללמד בזהבא 

מבאר  ,וכונתו ." עכ"לככתוב בשנת השמיטה ,תאכלו כלכם ,השדה מעצמו

כבר  ן,מעצמ ואפילו מה שגדל ,דפירות של שנת השמיטה ,המשך חכמה

יש לכלות  ,דעד הפסח ועד הפורים של שנת החמישים ,כלה עד שנת היובל

אוכלין " )נג, א(פסחים בכדתניא  ,את כל הפירות שאסף בשנת השמיטה

עד הפסח, בזיתים עד העצרת, בגרוגרות עד החנוכה, בתמרים עד  בענבים

או שיש  ],כו'[והגהתי  וכו', הפורים בזתים עד דאוכלין" [בנדפס הפורים

  .תחת פורים] ,להגיה פסח

וזה כונת  ,פסח אין לך שום פירות משנת השמיטההשלאחר  ,הנה מבואר

היא  ,שנה זואין לך אלא שתוציא השדה ב ,שבשנת היובל ,הכתוב לומר

כי לאחר הפסח כבר  ,ולא ממה שיש לך בבית משנת השמיטה ,שנת היובל

ובא הכתוב להתיר לך לאכול  ,אין לך כלום ממה שנקצץ בשנת השמיטה

מה שיוציא השדה ". וזה כונת האבן עזרא מה שגדל מעצמו בשנת היובל

 ככתוב" ," פירוש לא רק החיות בשדהתאכלו כלכם" ," בשנת היובלמעצמו

" שמותר לאכול ממה שגדל מעצמו בשמיטה, והוא הדין בשנת השמיטה

  מה שגדל ביובל, כי אין כלום ממה שגדל בשמיטה.

 ,פרשה ב ,בהר( , וז"לגם עמדו בביאור הפסוק ,רת כהניםווהנה חז"ל בת

כל זמן שאתה אוכל מן  .מן השדה תאכלו את תבואתה"ד)  , פיסקאפרק ג

ורש"י  ." ע"ככלה מן הבית ,לה מן השדהאתה אוכל מתוך הבית, כ ,השדה

נת השמיטה יש ששכמו שב ,סוק ללמדפשבא ה ,שכונת הספרא ,הבין

כך גם יש להוציא בשנת  ,להוציא מהבית מה שכלה בשדה בזמן הביעור

על ידי  .מן השדה תאכלו"רש"י דז"ל  .היובל מהבית מה שכלה בשדה

אתה צריך לבער  ,אתה אוכל מן הבית, שאם כלה לחיה מן השדה ,השדה

  ." עכ"ל רש"יאמר ביובלכך נ ,מן הבית, כשם שנאמר בשביעית

 , דלא מוזכר בכתוב אכילהשלא זו כונת הספרא ,סובראבל המשך חכמה 

ְוִלְבֶהְמְּת ְוַלַחָּיה ֲאֶׁשר ְּבַאְרֶצ " )ויקרא כה, ז(ורק בשמיטה כתוב  ,מן הבית

אמר רב חמא בר " )נב, ב(בפסחים ו חז"ל ואמר", ְהֶיה ָכל ְּתבּוָאָתּה ֶלֱאֹכלּתִ 
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 השמיטה משנת הבית תוך שהן דמפירות ,השדה לכם שתוציא

 היובל לשנת משביעית לכנוס רשאי אתה ואי ,לבער מוכרח

 ,(פסחים נג, א) 'וכו הפורים עד [כו'] זתיםב אוכליןד, שלאחריו

 שתוציא מה רק לאכול ואין, הבית מן להכ כבר ביובל כן ואם

(בהר,  כהנים התורת פירוש וזה. םהקוד משנה ולא, השדה

.8ודו"ק .ןילמעיפרשה ב, פרק ג, פיסקא ד) 

 

  

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

וכן גליון עם סיפורים המשפט על עיניני ממונות אקטואליים, 

 מדהימים של איש החסד.

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

  

                                                 

 ,ולבהמתך ולחיה אשר בארצך ,עוקבא אמר רבי יוסי בר חנינא: אמר קרא

האכל לבהמה שבבית. כלה לחיה אשר  -כל זמן שחיה אוכלת מן השדה 

 ,אבל כאן ביובל לא מוזכר דרשה זו, כ" ע"כלה לבהמתך מן הבית -בשדה 

כל זמן שאתה אוכל מן " ,ספראמבואר כונת ה ,על פי האבן עזרא לבא

כיון  ", פירוש,כלה מן הבית ,אתה אוכל מתוך הבית, כלה מן השדה ,השדה

לפיכך לא נשאר לך  ,בשנת השמיטהה מן הבית שכשכלה מן השדה כל

  .אלא בשדה ,בבית

אין מקור מהתורת כהנים שיש דין ביעור לפירות  ,[ולפי דברי המשך חכמה

שמיטה (ם "והנה הרמב .י מקורו בתורת כהנים"אבל לפירוש רש ,היובל

ביעור ודין פירות שנת יובל באכילה ובמכירה וב" ל"כתב וז )י, טוויובל 

ציין לזה מקורות בדברי  ית מלךובקרל, "עכ "כדין פירות שביעית לכל דבר

ואין כאן המקום להאריך  ,ולפי המבואר לעיל אין הכרח בזה ,שלמיהירו

 .בזה]
 "מן השדה תאכלו את תבואתה"פירוש הכתוב  :דבריותמצית  8

שמה שגדל  ,כיון .תאכלו בלבד ,ממה שגדל בשדה בשנת היובל -

 לבתים צריכים לבער שאפילו מה שהכניסו ,כבר כלה ,בשמיטה

והפירות המאוחרים ביותר הם עד ניסן של שנת  בזמן הביעור,

  .אין לך אלא מה שתוציא השדה ביובל ,לאחר מכן ,לפיכך ,היובל

  



  משך חכמה
 עם ביאור בינת החכמה

 א

  הרב יצחק בירך דסקל                     ניתן לקבל גליון שבועי במייל - "משך חכמה" בית מדרש

  ©כל הזכויות שמורות                      y.b.daskal@gmail.comאמייל:     7611435-052טל: 

השואה באירופהסוד  – יבחוקותפרשת   בס"ד

  

  ]ט[

(מב) ְוָזַכְרִּתי ֶאת ְּבִריִתי ַיֲעקוֹב ְוַאף ֶאת ְּבִריִתי ִיְצָחק  )המ-מב ,כו(

(מג) ְוָהָאֶרץ ֵּתָעֵזב  י ַאְבָרָהם ֶאְזֹּכר ְוָהָאֶרץ ֶאְזֹּכר:ְוַאף ֶאת ְּבִריִת 

ֵמֶהם ְוִתֶרץ ֶאת ַׁשְּבֹתֶתיָה ָּבְהַׁשָּמה ֵמֶהם ְוֵהם ִיְרצּו ֶאת ֲעוָֹנם ַיַען 

(מד) ְוַאף ַּגם ֹזאת  ֻחֹּקַתי ָּגֲעָלה ַנְפָׁשם: ּוְבַיַען ְּבִמְׁשָּפַטי ָמָאסּו ְוֶאת

ָתם ְלָהֵפר ִּבְהיוָֹתם ְּבֶאֶר  א ְגַעְלִּתים ְלַכ א ְמַאְסִּתים ְו ץ ֹאְיֵביֶהם 

ֵהיֶהם: (מה) ְוָזַכְרִּתי ָלֶהם ְּבִרית ִראֹׁשִנים  ְּבִריִתי ִאָּתם ִּכי ֲאִני ה' ֱא

                                                 
ְוַאף ַּגם ֹזאת ] תוכן דבריו, ליישב הדקדוקים בלשון הכתוב (פסוק מד) "ט[ 1

ָתם ְלָהֵפר ְּבִריִתי ִאָּתם  ִּבְהיֹוָתם ְּבֶאֶרץ ֹאְיֵביֶהם א ְגַעְלִּתים ְלַכ א ְמַאְסִּתים ְו

ֵהיֶהם ", ובסדר הפסוקים כאן. דהנה יש לדקדק: א. דהנה פסוק ִּכי ֲאִני ה' ֱא

מד, לכאורה היה צריך להיות לפני פסוק מב, דקודם צריך לומר שלא 

ב. על דרך סגנון  מאסתים ולא געלתים, ולכן זכרתי להם ברית ראשונים כו'.

הלשון לא מאסתים ולא געלתים, היה לכתוב 'ולא כיליתם', ומהו הלשון 

לכלותם, ולא הפרתי בריתי אתם. ג. סדר הכתובים צריך ביאור, דבפסוק מב 

כבר כתוב זכרתי בריתי יעקב כו', ומפסיק בפסוקים מג, מד, ושוב חוזר 

 :ד. מהו כפל הלשונות בפסוק מה וזכרתי להם ברית ראשונים כו' והוא פלא.

  מאסתים געלתים לכלותם להפר בריתי. 

ומבאר המשך חכמה דהכתוב בא לפרש, דעיקר הטעם שלא הניח ה' את 

ישראל בגלות במקום אחד, אלא הם מטלטלים מגלות לגלות, ונרדפים, זה 

. [כפי לקיום האומה . ב.קיום הדת האמיתי וטהרתוליהיה לשני מטרות: א. 

א זה פירוש הכתוב "שיבואר להלן] ו ְוַאף ַּגם ֹזאת ִּבְהיֹוָתם ְּבֶאֶרץ ֹאְיֵביֶהם 

ָתם ְלָהֵפר ְּבִריִתי  א ְגַעְלִּתים ְלַכ ֵהיֶהםְמַאְסִּתים ְו " כלומר ִאָּתם ִּכי ֲאִני ה' ֱא

מפני שזכרתי את בריתי יעקב כו' (פסוק מב), לפיכך, אף גם זאת עשיתי 

רץ אויביהם לא מאסתים ולא געלתים לשמור את הברית, שבהיותם בא

לכלותם חלילה, אלא כדי שיהיה קיום לדת ולאומה, וכדי שיתקיים בהם 

  המטרה האלוקית של אני ה' אלוקיכם. 

פירוש, המטרה היתה, שעל ידי זה יתגדל שמו ויתקיימו זרע אברהם בטהרה 

ד ובאמונה, ויהיו זרע אמונים ראוי ועומד לקבל את המטרה האלוקית לעתי

לבוא, שה' יקרא ה' לנו באחרית הימים בהיות ישראל גוי אחד בארץ והיה 

 ,הוא על שפלות האומה בתורה" ה' אחד ושמו אחד. ולשון מאסתים

", ולשון געלתים המופעת מתורתנו הכתובה והמסורה ,והשכלה הרוחנית

ֲאֶׁשר הוֵֹצאִתי ֹאָתם ֵמֶאֶרץ ִמְצַרִים ְלֵעיֵני ַהּגוִֹים ִלְהיוֹת ָלֶהם 

ִהים ֲאִני ה':   ֵלא

  של פסוק מב, ופסוק מה. , מפסחק בין זכירת הבריתמד מדוע פסוק

מד) ואף גם זאת בהיותם בארץ איביהם לא מאסתים ולא כו, (

לקיהם. הענין אגעלתים לכלתם להפר בריתי אתם כי אני ה' 

קצת מה שיוכל  ,, שנתבונן קצת בדרכי ההשגחה העליונה1הוא

 , כי כאשר גזרה החכמה העליונה אשר ישראל2להבין. וזה

 ,הוא על הגלות "לכלותם" ", ולשוןהוא על גיעול ופליטה ממקום למקום"

הוא על  "להפר בריתי אתם" ולשון ,ול וכליון חרוץ להאומהשזה גיע

רק כי אני ה' אלקיכם, רצונו לומר, שהגיעול והמיאוס הוא  ,שכחות התורה

  ".סיבה שאני ה' אלקיהם

ובזה מיושב כל הדקדוקים: א. דסדר הפסוקים עכשיו מבואר היטב, דבא 

ממקום למקום, לומר, שמפני שזכרתי בריתי יעקב כו' (פסוק מב), הגליתים 

שיהיה קיום לשמירת הברית. ב. ולא כתב ולא כילתם, כי הוא הסבר על 

שלא מאסם וגעלם כדי לכלות אותם, אלא להפך אני ה' כו'. ג. ולכן חוזר 

ומסיים (פסוק מה) וזכרתי כו', הוא המשך ליעוד, ולמטרה של האומה 

ת הישראלית, שבשביל המטרה הזאת הקב"ה לא מניח לאומה הישראלי

להיות על מקום אחד, אלא מגלה אותם ממקום למקום כל מאה מאתים 

מיאוס הוא על שפלות האומה בתורה שנים. ד. ואין כאן כפל לשון, ד

לא געלתים הוא ו ,והשכלה הרוחנית המופעת מתורתנו הכתובה והמסורה

. זה תוכן דבריו לכלותם. וכל זה לא על גיעול ופליטה ממקום למקום

יבואר מדוע הגלות ממקום למקום היא שמירת האומה בקיצור. ולהלן 

  הישראלית.

תוכן דבריו, מדוע הגלות ממקום למקום היא שמירת האומה הישראלית,  2

ומבאר דכיון שנגזר על ישראל להיות בין העמים, יש חשש גדול שילמדו 

ממעשיהם ויהיו כמותם. והראשון שחשש לזה היה יעקב אבינו במצרים, 

ן להם תקנות וגדרים ותחבולות שלא יתבוללו בין המצרים, לכן כבר אז תיק

וגדר להם שיהיו שונים בבגדים ובשמותם, כמו שאמרו במדרש רבה (שמות 

א, כח), וכן עשו עזרא ובית דינו שלא יתבוללו בין הגויים בארץ ישראל, 

  ). יד, א. עבודה זרה לו, א-שבת יג, בגדרו י"ח דבר (

ות אם האומה הישראלית נמצאת במקום אחד, והנה גדרות אלו אינם מועיל



  משך חכמה
 עם ביאור בינת החכמה

 ב

מאוד, עד זמן אשר חקקה  יתנודדו בארצות, שנים רבות מאוד

לקית, אשר לבא לפומא לא גליא, חשבה אופנים המטרה הא

ותחבולות אשר ישראל יתקיימו לגוי ולא יתבוללו בעמים. 

סיגים, אשר ווהעירה על זה גדולי האומה לעשות בזה גדרים 

האומה תתקיים בשאון גלי הים ולא תטבע במצולות הסער 

ומלמד  ,השוטף ברוח אמיץ וכביר. והנה הראשון המורה דרך

הוא אבינו הזקן יעקב, אשר ראה את אשר יקרה  ,ראשי האומה

אשר אם יהיה שבעים איש בגוי  ,אותנו באחרית הימים, חשב

תבטלו אחד ברבבות חזק ואמיץ כמצרים מלפנים, הלא יתבוללו וי

ים שם חשב תחבולה ועצה, אשר בניו יהיו מצויינ ,רבבה

ולכן היו  ,)שמות רבה, פרשה א, כח. ועוד( ובשמותם ,בבגדיהם

, אבי 3ואם היה יעקב .(ספרי תבוא שא, ח) ישראל לגוי בפני עצמו

                                                 

כיון שיצר לב האדם לפרוץ ולהרוס את מה שעשו הדור הקודם, וכשהיו 

ישראל על אדמתם, היה ביכולתם בכל דור לגדור גדרים אחרים ותקנות 

אחרות, והיה נבואה והארות מאת ה' בכל דור מחדש, אבל מאז הגלות, אין 

ונים, לפיכך מחמת אי אפשרות לחדש בית דין יכול לבטל מה שתקנו הקדמ

ולתקן, פורצים וכופרים חלילה בעבר, וחושבים שזהו מקומם הטבעי בין 

האומות, ושוכחים יעודן, ושוכחים התורה, אז באה הגלות למקום אחר 

ומחמתה זוכר הישראלי את מקור מחצבתו, אלא שמחמת הטלטול, גם אלו 

מחמת הגלות והטלטול, ששמרו את התורה, ולמדוה שוכחים את התורה 

וכשמגיע למקום אחר ויושב בשלוה, בא הדור הבא ומחזק את התורה, 

ומוסיף בה, ובזה יש לו חידוש ואומץ נגד הדור הקודם להשביע את יצרו 

לחדש ולהרוס לטובה, זה תוכן דבריו בטעם הסיבה של הגלות ממקום 

דור על אופנו למקום, ובתוך דבריו יש הרבה ענינים נפלאים שיתבארו דבר ב

  בס"ד.

[ולעצור ברוחי לא אוכל. דהנה לדרכו של המשך חכמה, יאירו עינינו על 

אירופה. דהנה דור ההשכלה אשר כפר בחורבן יהדות סוד הגלות האחרונה, 

בעיקר, וסילף את מסירת התורה בדברים נלוזים שלא שערו אבותינו, ולא 

המינות והביאור שלהם  היה ככפירה הזו מעת היות עם ישראל לגוי. ובספרי

העבירו מליוני יהודים ממסורת התורה, ובפירושים שבדו מליבם עוד 

הגדילו לעשות, לחנך את פשוטי העם שלא קראו ולא שנו שכביכול זאת 

היא המסורת, עפרא לפומייהו, ה' ירחם, ורדפו את שומרי משמרת ה' 

השואה  ונושאי ארון הקודש, עד היום הזה. והנה באה רוח סערה, היא

וניתקה את  -כשם שלא היה מעולם ככפירתם  -האיומה, שלא היה כמותה 

בניהם, והדור הבא שלהם, משטותם ומהבליהם. והנה קם דור חדש, 

תינוקות שנשבו, שלא נתקלקלו בחינוך הקלוקל הזה, אלא בחינוך של 

והיו  ,כל שבטי ישראל, קבור שם, הלא היו מתיאשים מארץ כנען

משתקעים במצרים ומחשיבים אותה לארץ מולדתם, והיה בטל 

זרע אברהם רק חלק אחד מעם  יעוד האלקי עליהם, כי לא יהיה

לכן צוה בכל עוז לקבור אותו בארץ כנען (בראשית מז,  ,מצרים

לא), וידעון כי אבות האומה ויחוסה הוא בארץ כנען -כט

ידעו מעלתו, היו משתוקקים לקוברו וחשבוהו כאשר  4[שכאשר

. 'מה מזבח מכפר כו (כתובות קיא,א) הוא למזבח, כמו שאמרו

 תשלא יעשו אותו עבוד ית רבה, ויחי)(בראש ועיין במדרש

 יובזה נקבע בנפש בניו קישור טבעי יעויין שם]. גילולים,

וזה (דברים  ,ל ארץ אבותיהם ולחשוב עצמם כגריםלהשתוקק א

מלמד שלא ירד יעקב אבינו להשתקע אלא לגור  כו, ה) ויגר שם

ריקנות בלבד, ולא ידעו כלל ממינותם, והלב היהודי פועם, ורבים מהם 

עמוס דבר ה', וב"ה שזכינו ומתחיל להתקיים בדורנו הפסוקים (צמאים ל

 ,ְוִהְׁשַלְחִּתי ָרָעב ָּבָאֶרץ ,(יא) ִהֵּנה ָיִמים ָּבִאים ְנֻאם ֲאֹדָני ה'יב) "-, יאפרק ח

א ָצָמא ַלַּמִים (יב) ְוָנעּו ִמָּים ַעד  ִּכי ִאם ִלְׁשֹמַע ֵאת ִּדְבֵרי ה': ,א ָרָעב ַלֶּלֶחם ְו

א ִיְמָצאּו: ,ָּצפֹון ְוַעד ִמְזָרחָים ּוִמ  " אשר כל זה ְיׁשֹוְטטּו ְלַבֵּקׁש ֶאת ְּדַבר ה' ְו

לא היה יכול להיות כל זמן שחיו הדורות של האפיקורסים הרשעים 

המורדים ומסלפים תורת ה' ומסורת התורה. הנה עינינו רואות ולא זר, איך 

לקיום האומה ו ,וטהרתולשמור על הדת האמיתי הגלות האחרונה היתה כדי 

  ].שתהיה ראויה ליעוד העתידי ,הישראלית בטהרתה

כאן מחדש המשך חכמה הטעם שביקש יעקב שלא להקבר במצרים, כדי  3

שידעו כל ישראל שמקום האומה הוא בארץ ישראל, ולא יתבוללו בין 

 המצרים. ולא מצאתי מקור לדבריו.
 ,כתובות קיאשאמרו חז"ל (לשונו כאן לא ברור. ונראה כונתו על פי מה  4

כאילו קבור תחת המזבח, כתיב  -אמר רב ענן: כל הקבור בארץ ישראל ) "א

: (דברים לב, מג) : מזבח אדמה תעשה לי, וכתיב התם(שמות כ, כא) הכא

" [פירוש: מה מזבח מכפר, כך אדמתו, היא ארץ ישראל וכפר אדמתו עמו

המזבח]. הנה מבואר  מכפרת, לכן הקבור בארץ ישראל כאילו קבור תחת

שהקבורה מכפרת כמזבח, לכן כשמת יעקב, כשידעו השבטים מעלתו של 

יעקב, היו משתוקקים לקברו במצרים, שיהיה מקום קבורתו כפרה כמזבח 

להם, כמו שאמרו מה מזבח מכפר כך מקום קבורתו מכפר, וזה מה שהתכונו 

במצרים שלא מפני מה לא ביקש יעקב ליקבר חז"ל (בראשית רבה, ויחי) "

", והיינו שיעבדו את מקום קבורתו כעבודה זרה, זה יעשו אותו עבודה זרה

הנראה בכונתו. [ואף על פי שרק אדמת ישראל מכפרת, מכל מקום יעקב 

 אבינו שהיה קדוש בקדושת ארץ ישראל היה מקום קבורתו מכפר]



  משך חכמה
 עם ביאור בינת החכמה

 ג

, מלמד לדורות בכל גלות וגלות ההנהגה, 5שם (ספרי שם). פירוש

ון שלא ירדו להשתקע רק לגור עד בוא קץ הימין, ויהיו שידע

(בראשית נ,  6נחשבים בעיני עצמם לא כאזרחים. וכן צוה יוסף

(מכילתא בשלח, פתיחתא  וכן כל השבטים ,פקד יפקדכה) 

(שמות א, יב)  8, שבזה הניחו שורש גדול בלבב ישראל. ולכן7ויהי)

כקוצים (סוטה שהיו נחשבים בעיניהם  ויקוצו מפני בני ישראל

שכמו שהקוץ אינו נסבך ועושה שרשים בשאר נטעים  יא, א)

 ,ואילנות, כן היו נחשבים ישראל, שלא דימו את עצמם למצרים

והיו נפרדים בתכונותיהם ובהרגשתם, עד כי היו בעיני המצרי 

ובראשם עזרא ואנשי כנסת  כקוץ. ומזה למדו גדולי האומה

יד, א. עבודה -(שבת יג, ב דברח "שגדרו וסייגו האומה בי הגדולה

, להיבדל מן הגויים בכל דרכיהם, שידעו ישראל כי זרה לו, א)

שאינו  ,הוא אכסנאי וגר בארץ נכריה, והוא כשתילי זיתים

. ולכן אמרו (מדרש תהילים קכח, ד) מתערב עם הרכבה אחרת

 ,שאפילו אליהו אינו יכול לבטללו, א)  (עבודה זרה 9)בירושלמי(

זמן שלא בא הגואל ויפסק שעבוד מלכיות, אפילו בא  פירוש, כל

                                                 
אן בא ליישב הלשון "מלמד", ולכאורה אינו אלא מה שהיה, ואינו שייך כ 5

לשון מלמד, דאינו מלמד כלום, אלא מפרש מה היה. ומבאר המשך חכמה, 

לדורות בכל גלות וגלות ההנהגה, שידעון שלא ירדו דמלמד היינו מלמד "

להשתקע רק לגור עד בוא קץ הימין, ויהיו נחשבים בעיני עצמם לא 

 ".כאזרחים
אלא  פירוש, יוסף לא ציוה בסתם שיעלו את עצמותיו כשיעלו לישראל, 6

ַוֹּיאֶמר יֹוֵסף כה) "-, כדבראשית נציוה בלשון הגאולה העתידה, כדכתיב "(

ִהים ָּפֹקד ִיְפֹקד ֶאְתֶכם ְוֶהֱעָלה ֶאְתֶכם ִמן ָהָאֶרץ ַהֹּזאת  ֶאל ֶאָחיו ָאֹנִכי ֵמת ֵוא

ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל  ַוַּיְׁשַּבע יֹוֵסף ֶאת ֶאל ָהָאֶרץ ֲאֶׁשר ִנְׁשַּבע ְלַאְבָרָהם ְלִיְצָחק ּוְלַיֲעֹקב:

ִהים ֶאְתֶכם ְוַהֲעִלֶתם ֶאת ַעְצֹמַתי ִמֶּזה ", ללמד אותם, שזה ֵלאֹמר ָּפֹקד ִיְפֹקד ֱא

עיקר הדבר, שאנו כאן רק גרים להגיע למקום שלנו בארץ כנען, כפי 

  שהבטיח ה'. 

והעליתם את עצמותי ) "מסכתא דויהי פתיחתא -בשלח (מכילתא ז"ל ה 7

ומנין שאף עצמות  .כשתהיו עולים ,ת"ל אתכם ,ידמזה, שומע אני מ

" ע"כ. ומה שכתב וכן כל השבטים, לא עמם שנ' מזה אתכם ,השבטים העלו

מצאנו שהשבטים השביעו את ישראל להעלות את עצמותם אתם. ונראה 

דכונת המשך חכמה, שיוסף הצדיק השביע את השבטים שני דברים: א. 

שיעלו את עצמותיהם. ולזה נתכון שיעלו את עצמותיו כשיפקוד ה'. ב. 

 המשך חכמה, והוא פשוטו של מקרא. 
על פי דרכו מבאר עומק כונת חז"ל שאמרו בסוטה (יא, א) על הפסוק  8

הדברים  ןה ןההמבשר ואמר כי תיכף יבא, לא יבטלו, ש

והוא  ,המקיימים להאומה בגולה, ומזכירים אותו שהוא ישראל

  בארץ לא לו.

  [י]

והנה מעת היות ישראל בגויים, ברבות השנים, אשר לא האמינו 

אשר לא ישער מחשבת  ,כי יתקיימו באופן נפלא ,כל יושבי תבל

היודע קורות הימים והמצולות אשר שטפו באלפי  אדם משכיל

[אשר זה לבד גם כן  ,שנים על עם המעט והרפה כח וחדל אונים

מופת נפלא וגדול על קיום האומה למטרה נשגבה אלקית, אשר 

חו משך כי ינו ,10נתנבאו עליה הקדמונים]. הנה דרך ההשגחה

ואחר זה יקום רוח סערה, ויפוץ  ,שנים קרוב למאה או מאתיים

יהרוס ישטוף לא יחמול, עד כי נפזרים  ,המון גליו, וכלה יבלה

יברחו למקום רחוק ושם יתאחדו, יהיו לגוי, יוגדל  ,בדודים ירוצו

תורתם, חכמתם יעשו חיל, עד כי ישכח היותו גר בארץ נכריה, 

בזמן הרוחניות כי זה מקום מחצבתו, בל יצפה לישועת ה'  ,יחשוב

שם יבא רוח סערה עוד יותר חזק, יזכיר אותו בקול  ,11המיועד

מלמד, שהיו דומין בעיניהם ", ַוָּיֻקצּו ִמְּפֵני ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל(שמות א, יב) "

ו בזה, והרי כל . וצריך ביאור מדוע נקטו בלשונם קוצים, ומה נתכונכקוצים

לשונם של חז"ל מזוקק ומדוקדק בעומק השכל והעיון, ומבאר דכשם 

  שהקוץ כו'.

אמר רבה בר בר חנה ) "א ,לו לא נמצא בירושלמי. אבל הוא בעבודה זרה ( 9

אמר ר' יוחנן: בכל יכול לבטל בית דין דברי בית דין חבירו, חוץ משמונה 

" וצריך לעיין בכתב ן שומעין לועשר דבר, שאפילו יבא אליהו ובית דינו אי

היד. ובאמת הוא גמרא ירושלמית, דרבה בר בר חנא בשם ר' יוחנן הוא 

מהירושלמי אלא שלא נמצא זאת בירושלמי. והנה כונת המשך חכמה 

להקשות מדוע אמרו אפילו אליהו ולא אמרו אפילו משיח בן דוד יבוא, 

יח צדקנו לא יצטרכו דהוא רבותא גדולה יותר, ומחדש, דבאמת כשיבוא מש

לגזרות אלו, ויהיה יכול לבטלן, אבל עד אז, אפילו קרוב ממש לביאת 

  המשיח, דהיינו כשיבוא אליהו, לא יכול לבטל את דבריו.

  

כאן מתחיל המשך חכמה לבאר מדוע לא הניחה ההשגחה את ישראל [י]  10

ם למקום. ולשונו הפיוטית, בגלות ובמקום אחד, וגזרה לטלטלן ממקו

וצחות לשונו המתוק מדבש, בסגנון שאין לו אח ורע, אינו צריך ביאור, 

  והוא מבואר מעצמו. ותוכן דבריו מבואר לעיל.

מבואר בדבריו, שאפילו אם יעשו חיל בלימוד התורה, וישמרו כראוי  11



  משך חכמה
 עם ביאור בינת החכמה

 ד

ומי שמך לאיש, לך לך אל ארץ אשר לא  ,יהודי אתה ,סואן ברעש

ככה יחליף מצב הישראלי וקיומו בעמים, כאשר עין , ידעת

לקיום הדת  ,המשכיל יראה בספר דברי הימים. וזה לשתי סיבות

ר ינוח ישראל בעמים האמיתי וטהרתו, לקיום האומה. כי כאש

יפריח ויגדל תורתו ופלפולו, ובניו יעשו חיל, יתגדרו נגד 

סיף אומץ אשר האחרון יחדש יו ,אבותיהם, כי ככה חפץ האדם

וזה בחכמות האנושית, אשר מקורן  ,מה שהיה נעלם מדור הישן

מחצבת שכל האנושי והנסיון, בזה יתגדרו האחרונים יוסיפו 

מן לא כן הדת האלוקי הניתן  ,בכל דור אומץ, כאשר עינינו רואות

אל הלא אם היה בארץ ישר ,, ומקורו לא על ארץ חוצב12השמים

 ,להתגדר בתיקון האומה כל אחד לפי דורו ןמלפנים, הלא היה לה

(עדיות  םודיה יכול לבטל את דברי בית דין הקבית דין הגדול ה

ראות ה יכול להאף בית דין קטן הי ג מדות"ומה שנדרש בי ,א, ה)

וראה ביום הכיפורים  ,(רמב"ם ממרים ב, א) אופן הישר בעיניהם

, שבדיני נפשות הוא כל (יומא פ, א) לענין שעורים מה שאמרו

אחד כפי הסכם חכמי דורו איזה שעור קצוב, יעויין שם. ומלבד 

ית, מלבד מקדש ראשון, יהיה תמיד הופעה אלקית רוחנ 13זה

י נביאים, ואסיפת בעלי ששרה עליהם הרוח, והיו נביאים ובנ

ם בהלכות "רמבוהטהרה המוכשרים לזה, כאשר כתב  חכמה

אף  ,יומא כא, ב)( , והיה אורים ותומים(פרק ז) יסודי התורה

ששם שואבים  (בראשית רבה ויצא ע, ח. ועוד) במקדש שני אמרו

ד חופף, אשר לא ידעו הדור רוח הקודש, והיה גלוי אור אלקי תמי

ים, כאשר היה של האומה בענינים הזמנ ההנהגהבו ,14מלפנים

להוראת שעה, שהשעה היה צריכה המשפט מסור להם לדון 

לא כן בגולה, שנתמעט הקיבוץ והאסיפה בלימוד התורה, , לכך

                                                 

תורה ומצוות, אבל לא יצפו לישועת ה' לגאולה העתידה ולקיבוץ גליות 

לארץ ישראל, ובנין בית המקדש וביאת משיח צדקנו, יהיה בזה חטא נורא, 

אף על פי שלומדים תורה ועושים חיל בלימודם. לכן יגלה אותם ה' ממקום 

 הזה למקום אחר, כדי שירגישו שהם אינם במקום הראוי להם.
רצונו לומר, שבחכמות המדע והטבע, כל דור יכול לחדש מה שלא חידש  12

, כיון שמקור חכמתם היא מחשבת אנוש, ועל ידי נסיון, לכן הדור הקודם

בכל דור מחדש, הדור החדש מה שלא ידע, ולא הספיק לנסות הדור הקודם, 

אבל בחכמת התורה שניתנה משמים, אין לנו לשנות ממנה מאומה, אלא 

אנו משתדלים להבין מה שהבינו הראשונים, אם כן אין בידנו אפשרות 

קדמונים, וכיון שיצר האדם להרוס העבר, ואין לשנות ולחלוק על ה

ביכולתו, יצר זה גורם לו לפרוק עול מלכות שמים, אבל לפני שגלו והיו 

שמטעם זה אין רשות לשום בית דין לחדש דבר, כמו שכתב 

ם בהקדמתו לספר משנה תורה, ואין שום חוזה ונביא, "הרמב

סקת בין ישראל לאביהם שבשמים. כך היה ומחיצה של ברזל מפ

דרכה של האומה, שכאשר יכנסו לארץ נכריה, יהיו אינם בני 

רי כן תורה, כאשר נדלדלו מן הצרות והגזירות והגירוש, ואח

יתעורר בהם רוח אלקי השואף בם להשיבם למקור חוצבו מחצבת 

י יעמוד קרן קדשם, ילמדו, ירביצו תורה, יעשו נפלאות, עד כ

הלא אין ביד הדור להוסיף מה, להתגדר  ,ה על רומו ושיאוהתור

יבקר  ,מה יעשה חפץ האדם העשוי להתגדר ולחדש ,נגד אבותם

ברעיון כוזב את אשר הנחילו אבותינו, ישער חדשות בשכוח מה 

עוד מעט ישוב  ,ו בהתנודדו בים התלאות, ויהיה מההיה לאומת

מחצבתו ויחשב  לל ישכחלאמר שקר נחלו אבותינו, והישראלי בכ

יעזוב לימודי דתו, ללמוד לשונות לא לו, יליף  ,לאזרח רענן

כי ברלין היא ירושלים,  ,מקלקלתא ולא יליף מתקנא, יחשוב

תשמח ואל  ,15כמתוקנים לא עשיתם וכמקולקלים שבהם עשיתם

אז יבוא רוח סועה וסער,  עמים (הושע ט, א).בישראל אל גיל 

י מרחוק אשר לא למד לשונו, ידע יניחהו לגו ,יעקור אותו מגזעו

כי הוא גר, לשונו שפת קדשנו, ולשונות זרים כלבוש יחלוף, 

ר ניבאו , אש'ומחצבתו הוא גזע ישראל, ותנחומיו ניחומי נביאי ה

ובטלטולו ישכח תורתו, עומקה  .על גזע ישי באחרית הימים

ופלפולה, ושם ינוח מעט, יתעורר ברגש קודש, ובניו יוסיפו אומץ, 

, יתגדרו לפשט תורה בזה הגבול, 'בחוריו יעשו חיל בתורת הו

אשר כבר נשכחה, ובזה יתקיים ויחזק אומץ. כה דרך ישראל 

פוק חזי אמירות דברים בספר אור זרוע סוף  .מיום היותו מתנודד

בתשובה  ,(חלק א, הלכות שליח ציבור, סימן קיג) הלכות תפילה

  בארץ ישראל, היה ביכולתם לתקן תקנות חדשות בכל דור ודור.

תוכן דבריו להסביר מדוע כשהיו ישראל על אדמתם, למרות היצר להרוס  13

ריכים לבעט בתורה. ובתחלה כתב כיון ולחלוק על הדור הקודם, לא היו צ

  שהיה בידם לבטל תקנות בית הדין הראשון, ומוסיף עוד טעם 

פירוש, בימי בית שני היה חידושים רוחניים שלא היה לפני כן, וכן מה  14

 שחידשו בהוראת שעה בבית הדין.
ריב"ל רמי, כתיב וכמשפטי וז"ל " )רמז רכו ,מלכים ב(ילקוט שמעוני ז"ל  15

אשר סביבותיכם לא עשיתם, וכתיב וכמשפטי הגוים אשר  הגוים

אלא כמתוקנים שבהם לא עשיתם, כמקולקלים שבהם  ,סביבותיכם עשיתם

  " עע"כ.עשיתם



  משך חכמה
 עם ביאור בינת החכמה

 ה

וסיה רולין רצות פל מעמד האומה בא"ם ז"מביהבי אליעזר מר

מיאוס הוא על שפלות  ,וזה לא מאסתים .16, יעויין שםונגריןא

ת המופעת מתורתנו הכתובה האומה בתורה והשכלה הרוחני

 ,הוא על גיעול ופליטה ממקום למקום לא געלתיםו ,והמסורה

להפר  ,שזה גיעול וכליון חרוץ להאומה ,הוא על הגלות לכלותם

רק כי אני ה' אלקיכם, רצונו  ,רההוא על שכחות התו בריתי אתם

אבל לא  ,לקיהםלומר, שהגיעול והמיאוס הוא סיבה שאני ה' א

שעל  ,חלילה מיאוס וגיעול מוחלטת לכלותם ולהפר בריתי אתם

ידי זה יתגדל שמו ויתקיים גוי זרע אברהם, זרע אמונים, ראוי 

ועומד לקבל המטרה האלקית, אשר יקרא ה' לנו באחרית הימים 

ישראל גוי אחד בארץ, והיה ה' אחד ושמו אחד. ויש לנו בהיות 

  .האריךלקום מאן כין וא ,בזה דברים רבים

  [יא]

                                                 
) בתוך דברי הלכות שליח ציבור סימן קיג -חלק א (אור זרוע ז"ל ה 16

הנה ברוב מקומות שבפולין ורוסייא ואונגרין שאין שם לומדי התשובה "

והוא להם שליח  ,דוחקם. ושוכרים להם אדם מבין מאשר ימצאו תורה מתוך

ומשתבטלם  ,ומבטיחים אותו על כל אלה ,ומלמד ביניהם ,ומורה צדק ,צבור

וישארו בלי תורה ובלא תפלה  ,לא יספיק שכרם למחייתם וירדו מחומתם

  " עכ"ל.ובלא מורה צדק

 

אמר רב חייא ) "א ,מועד קטן כטכונת חז"ל ( בתוך דבריו מבאר מה[יא]  17

בר אשי אמר רב: תלמידי חכמים אין להם מנוחה אפילו לעולם הבא, 

" דהכונה שיהיה להם שנאמר ילכו מחיל אל חיל יראה אל אלהים בציון

 הוספות והארה בכבוד ה' יתברך כל הזמן מחדש.
תמצית דבריו: הסיבה שהקב"ה לא הניח את האומה  18

כל מאה ומאתים שנה הם בל בא ,בגולה במקום אחד הישראלית

א. לשמור על הדת  :לשני סיבותהוא  ,מטלטלים ממקום למקום

לקיום האומה הישראלית בטהרתה שתהיה ב. האמיתי וטהרתו. 

  וכמה טעמים בזה:ראויה ליעוד העתידי. 

א] כשישראל יושבים בגולה במנוחה, שוכחים לצפות לישועה, 

א, לכן ה' מגלה אותם למקום אחר, שידעו וחושבים שכך טוב הו

  שכאן לא מוקמם, וצריכים לצפות לישועה ולגאולה העתידה. 

לפרוץ לחדש דברים חדשים, לכן לבו יחפוץ צר לב האדם ב] י

, וכשהיו ישראל על אדמתם .ולהרוס את מה שעשו הדור הקודם

וכן  היה בכל דור הארות חדשות, ונבואה שלא היו בדור קודם,

וכאור בוקר בעולם  (ב, א) וזה לדעתי ביאור הגמרא ריש פסחים

ת נדחקו "י ור"יזרח שמש לצדיקים לעתיד לבא, אשר רש ,הזה

 בה. ולפי זה כך פירושה, דכמו דאילת השחר שהוא קופץ כאיל,

, כן יזרח ויש הוספה בהאור ,ומרגע לרגע יפול אור יותר בהיר

שזריחת השמש בעולם הזה על אופן  ,שמש לצדיקים לעתיד לבא

והשגות  ,אחד, מה שאין כן לעתיד לבא יהיה תמיד הופעה חדשה

ם מה שלא ידעו בידיעת הש ,מה שידעוןו גדולות מרגע לרגע

ברך מעת לעת, ויתוסף להם הוספה והארה בכבודו ית ברך,ית

וכמו שאמר (תהלים פד, ח) ילכו מחיל אל חיל, שלא יהיה 

, כך שיהיו 17(מועד קטן כט, א) לתלמיד חכם מנוחה בעולם הבא

ובזה הפרט יהיה  ,לקי בלי הפסקרצים בהשגה ובהארת אור א

כאור בוקר, שהדמיון הוא בהוספת האור ומרוצתו המתגדלת 

  .18, ודו"ק. בינה זהואינו עומד על תכונה אחת ,מרגע לרגע

אבל  .לגדור גדרים אחרים ותקנות אחרות ,יכולתם בכל דורהיה ב

בית דין יכול לבטל נביא ואין הארה מה', ואין  אין ,מאז הגלות

 לפיכך מחמת אי אפשרות לחדש ולתקן ,מה שתקנו הקדמונים

וחושבים שזהו  ,פורצים וכופרים חלילה בעבר תקנות חדשות,

, כחים התורהושו ,ושוכחים יעודן ,מקומם הטבעי בין האומות

 ,אז באה הגלות למקום אחר ,"יחשוב כי ברלין היא ירושלים"

אלא שמחמת  .ומחמתה זוכר הישראלי את מקור מחצבתו

שוכחים את  ,הוולמד ,גם אלו ששמרו את התורה ,הטלטול

 יםויושב ,למקום אחר יםוכשמגיע ,התורה חמת הגלות והטלטול

ובזה יש לו  ,בה ומוסיף ,בא הדור הבא ומחזק את התורה ,בשלוה

לחדש ולהרוס  ,חידוש ואומץ נגד הדור הקודם להשביע את יצרו

  .לטובה

א " :וזה פירוש הכתוב ְוַאף ַּגם ֹזאת ִּבְהיוָֹתם ְּבֶאֶרץ ֹאְיֵביֶהם 

ָתם ְלָהֵפר ְּבִריִתי ִאָּתם ִּכי ֲאִני ה'  א ְגַעְלִּתים ְלַכ ְמַאְסִּתים ְו

ֵהיֶהם  ,תי את בריתי יעקב כו' (פסוק מב)זכרשמפני  כלומר, "ֱא

שבהיותם בארץ  ,לפיכך אף גם זאת עשיתי לשמור את הברית

להפך  אלא לכלותם חלילה, לא מאסתים ולא געלתים ,אויביהם

יהיה קיום על ידי זה כדי ש מאסתים וגעלתים ממקום למקום,

אני ה' "כדי שיתקיים בהם המטרה האלוקית של  ,לדת ולאומה

  ."אלוקיכם

   


