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 פרשת תצוה פארפרפראות 

 ב

 
 רופאך  'אדר ר''ת אני ה

 ביאור בגימטריא
 

סאבי  '(ח ב''בבא בתרא נ) איתא בגמרא
, דםבראש כל מרעין אנא  ,דיהודאי אמרי

  ,חמרבראש כל אסוון אנא 
 

ראש כל , זקני היהודים אומרים, פירוש
 דם הגורם הואהאדם,  תחלואילחולי 

 , האדם
 

 ,הייןלרפואת האדם הוא  וראש
 

 ההבדל בגימטריא בין דם ליין
 

 44 בגימטריאדם 
 

 70  בגימטריא יין
 

שזהו  26ההפרש בין דם ליין הוא מספר 
 , ה-י-ו-המספר שם  

 
, שכאשר תוסיף על מספר וכך אפשר לפרש

-ו-האת שם  , לחוליא הדם  הגורם שהו 44
 70, יתקבל המספר  26שהוא מספר  ה,-י

, לרפואהשהוא גורם  ייןשהוא בגימטריא 
רופאך, כי לא היין מרפא  ה-י-ו-הוזהו אני 
 , כמ''ש אני מחצתי ואני ארפא.ת''אלא השי

 

 * * * * * * * 
 

 תורה הם שמרים בשמןבגאוה 
 

  כ'(,  )שמות כ''ז, הק' "אור החייםכתב ה"
"ואתה תצוה את בני )שמות כ''ז כ'(,  כתיב

 , שמן זית זך"ישראל ויקחו אליך 
 

 ,בדרך רמז יתבאר הכתובז''ל האור החיים, 
 חדש זוהרהובא בספר  ,על דרך מאמר

כל  ,של ישראל יותוד' גלכי .(, חבראשית )
  אחד מהם נגאלו ממנו בזכות אחד,

 
 גאולתם של ארבעת הגלויות בזכותם של

 אבינו  אברהםנגאלו בזכות  לות הראשוןג
 

   ,יצחקנגאלו בזכות  ,גלות השני
 

  ,יעקבבזכות  גלות השלישי
 

 , משהתלוי בזכות   גלות הרביעיוה
 

 
 שאין משה חפץ לגאול משום הגלות אורך 

 עם בטלנים מן התורה 
 

כי כל עוד שאין  ,נתארך הגלות ולזה
אין משה חפץ  ,עוסקים בתורה ובמצות

 , ל עם בטלנים מן התורהלגאו
 

באומרו ואתה  ,וזה הוא שרמז הכתוב כאן
  הוא לשון גאולה(תצוה )ו את בני ישראל, תצוה

 יצוהכי מלאכיו " א(,''א י'')תהלים צעל דרך 
אלא  צואו על דרך אומרם ז"ל אין  לך"

 ותנאי, הוא ימלוך עלינו לעתידמלכות, כי 
, וזה הוא בתורההוא הדבר שיעסקו ישראל 

, ירמוז אל שמן זית זךאומרו ויקחו אליך 
, מה שמן מאיר לשמןשנמשלה  התורה

והם דברי  ,)דב"ר ז ג(התורה  לעולם כך
 הזוהר שכתבנו בסמוך, 

 
  דושהאוה''ח הק עוד כתב

 ,, שצריכין לעסוק בתורה"זך" ,ודקדק לומר
, שהם לקנתר חס בלי שמרים  לשמה

אלה הם וכדומה,  להתגדלושלום, או 
  ,'הק האור החיים , עכ''לשמריה

 
שלימוד תורה ע''מ להתגדל  ,מבואר הדבר

ויש בה כדי לעכב , תורה עם שמריםה''ז 
 את הגאולה ר''ל,

 

* * *  * * * * 
 

 לדברי האוה''ח קשה ממאמר חז''ל
 

כל אדם שיש בו   ,ה' ע"א(סוטה ) גמראאיתא ב
צריך שיהיה בו ת"ח ו וכו',וכו'  גסות הרוח

 , ע''כ, מיניתמשמונה בש אחד
 

שהלומד תורה צריך שיהיה בו קצת  ,מבואר
  מהגאוה,

 
 קשה לדברי האור החייםא''כ י

 
כי לימוד תורה שיש בו גאוה אלה  שאומר,

ומדבריו , "זך"הם שמריה, ואין זה שמן זית 
והרי  מעכב את הגאולה, למדנו כי דבר זה

צריך שיהיה בו ת"ח כי אמרו חכמינו ז''ל 
 ,יניתמשמונה בשמ אחד

 

 * * * * * * * 
 
 
 



 
 פרשת תצוה פארפרפראות 

 ג

 
 ביאור זך בדברי האוה''ח הק'

 
ר"י  ,מ' ע"א( ציעאמבא ב) איתא במשנה

לחבירו כל  שמן מזוקקאף המוכר  ,אומר
לוג ומחצה ימות השנה הרי זה מקבל עליו 

, שהלוקח מקבל על כלומר, שמרים למאה
לוג , שיכול להיות עד בשמן מזוקקעצמו גם 

לוג שקנה,  מתוך מאה ,שמרים ,ומחצה
 , ואין כאן אונאה,מזוקקנקרא  השמןועדיין 

 
 בואו ונחשוב חשבונו של שמן מזוקק

 
 לשמנה ,מאה לוגכאשר תחלק , צא וחשוב

  ,שנים עשר וחצי לוג הרי הםחלקים, 
 

 לשמנה שנים עשר וחצי לוג,וכאשר תחלק 
 , אחד וחצי לוגכ ,הרי הםחלקים, 

 
אחד שמרים הם  לוג ומחצהכי  אמור מעתה,

, ולפי דברי מאה לוגב משמונה בשמינית
כשיש אחד וחצי לוג שמרים במאה המשנה 

ינו, ידה לשמן מזוקקעדיין נחשב  לוג הרי זה
 , זך
 

צריך שיהיה ששתלמיד חכם  לפי זה מבואר,
אין זה נחשב  ,משמונה בשמיניתבו אחד 

שאינה זכה ללא  תורהלו ,שאינו זךלשמן 
יחוש לעיכוב אין כאן בית מ  לכןו , שמרים
 .במהרה בימינו אמןשתבוא  ,הגאולה

 

 * * * * * * * 
 

 צחות שהשמן מרמז לחכמהבביאור 
 

ואתה תצוה את " (שמות פרק כז פסוק כ) כתיב
בני ישראל ויקחו אליך שמן זית זך כתית 

  "למאור להעלת נר תמיד
 

כותש הזיתים היה  - כתית ,רש"יכתב 
 ,במכתשת

 
מרמז  שהשמן המ אפשר לבאר בדרך צחות,

ויוצא  במכתשת, דהזתים כותש לחכמה
 מהם השמן, 

 
 ביאור בצחות שהשמן מרמז לחכמה

אם תכתוש את " ב(''ז כ''פרק כ משלי) ,כתיב
הוא ) ,בתוך הריפות בעלי תבמכתש וילוהא

 , תולא תסור מעליו אול (בו יד המכתש שדוכין
 
 

 
שהכתישה לא תועיל לאויל להוציא  ,כלומר

זיתים הנכתשים א''כ ה ממנו טפשותו,
הרי הוא , השמןמהם   ויוצא  במכתשת

ההיפך מן האויל שנשאר בטיפשותו, ולכן 
  השמן היוצא במכתשת מרמז לחכמה,

 

 * * * * * * * 
 

הטבת הנרות ע''י רמז נאה ל
 האנשים

 
ואתה תצוה את בני " '(ז כ''שמות כ) כתיב

 ,"ישראל
 

בגימטריא  "תצוה" ,"בעל הטוריםכתב ה"
חשבונא דדין כחשבונא דדין  ,ם צוהנשי

חובה  לנשיםרמז להדלקת הנר ,   501שהם  
 , בעל הטורים עכ''ל ,בשבת

 
 רמז בכתוב להטבת הנרות ע''י  הגברים

את בני "כי המשך הפסוק  אפשר לומר
 בני ישראל,  אתרמז, וללרבות  בא "ישראל

עליהם ליטול חלק בהדלקת ש אלו הגברים,
כל  להיות, נהג ישראללמ כאן רמזמהנרות, ו

 את הנרות.בביתו חורך איש 
 

 * * * * * * * 
 

ביאור בדברי חז''ל שאמרו מה 
 שעשתה חכמה עטרה לראשה 

 
ואתה תצוה את בני " ,('ז כ''כ )שמות כתיב

שמן זית זך כתית ישראל ויקחו אליך 
  ,"ידלהעלת נר תמ למאור

 
כמו ששנינו  זך. בלי שמריםרש"י כתב 

, וכו' בראש הזיתמגרגרו  ,ו(''דף פ במנחות)
הזיתים היה כותש במכתשת, ואינו   ,כתית

, שלא יהו בו שמריםטוחנן בריחים, כדי 
פירוש, דהזיתים שבראש הזית מתבשלים 

  ושמנן זך ביותר,ביותר ע''י השמש, 
 

 שהש''ר א' ט'ירושלמי שבת ח/ב ), בגמרא איתא
מה שעשת חכמה עטרה " ,א"ר מתנא( 

מה  ,"וה סנדל לעקבהעשת ענ ,לראשה
)תהלים שעשת חכמה עטרה לראשה שנאמר 

עשת  ,"ראשית חכמה יראת ה" ,(י' א''קי
עקב " ב('')משלי כשנאמר  ,סנדל לעקבה ענוה

 , "ה  ענוה יראת
 



 
 פרשת תצוה פארפרפראות 

 ד

 
ד''ה  (בע'' ג''יבמות דף ק)תוספות ה וכתב

א'  ''ש)מדרש רבה שהואמרינן נמי   ,המסוליים
ה מה שעשתה חכמה עטרה לראש ,(ט'

דכתיב ראשית  ,עשתה ענוה עקב לסולייתא
עקב " ב('')משלי כוכתיב , חכמה יראת ה'

 , וגו' ,''ענוה יראת ה
 

שהחכמה צריך שיהיה בה יראת ה' , פירוש
אבל בענוה צריך את יראת ה'  ,בראשה

בבסיס הענווה, מבואר שהענוווה חשובה 
 מחכמה,

 
אמר במדרש ד מהא  ,ע''ז מקשים התוס'ו

 ,חכמה ,רים שקולים זה כזהג' דב ,)שם(
דשקולים היינו דהא  ,ר"יוא ,ענוה ,יראה

 ,ענוה גדולה מכולןאבל  ,בלא הא לא סגי
 מבואר א''כ, (ב ' ע''תוספות עבודה זרה כ)ע''ע 
, ועומדת חכמה ויראהעולה על  ענווהכי 

 , בראש
 

ן, שמ, הוהזית ,, מכיווןלפי''ז מבואר
, ושמרים לחכמהמרמזים  ,והמנורה

 היה צריך שמן ללא שמרים, לכן ווהלגא
 בראש הזיתוזה היה  כלומר ללא גאוה, ,כלל

 , שמריםהיה השמן מזוקק ביותר ללא ששם 
 

הזית , כלומר "חכמה"שעשתה וזהו מה 
שהוא   לראשה עטרה שהם החכמה, ,והשמן

 .בראש הזית מגרגרו כמ''ש ,ראש הזית
 ,ללא שמריםשם היו הזיתים זך ביותר ש

וע''ז  ,הענווהגאווה, והיא כלומר ללא 
עשתה ענוה .  בראש הזית מגרגרו הרמז,

 .דהא בלא הא לא סגיעקב לסוליתה, 
 

בשמן למה הקפידה תורה כל כך  טעםה וזה
, שיהיה מזוקק שבעתיים, של המנורה

גם  והמנורה לחכמה, מרמזששמן משום 
)בבא בתרא כ''ה , כאמרם ז''ל לחכמהרומזת 

שיחכים הרוצה  ,אמר רבי יצחק , ע''ב(
ושמרים רמז , מנורה בדרוםוסימניך  ,ידרים

 ת, וחכמה עם גאוה אינה חכמה,לגאו
 

 * * * * * * * 
 

ביאור במ''ש מנורה בדרום ושולחן 
 בצפון והמזבח באמצע

 
על צלע  "המנורה ל''ה( ו''שמות כ) כתיב

 ",צפוןוהשלחן תתן על צלע  תימנההמשכן 
 
 

 
בצפון  שלחן" (בע'' ו''פ מנחות) איתא בגמרא

א"ר זריקא אמר ר' אלעזר  ",בדרום ומנורה
  ,ולא לאורה אני צריך ,לא לאכילה אני צריך

 ע''כ, 
 

 ,שלחן בצפון ומנורה בדרום  כתב רש''י,
שלא לאורה אני  לידע ,בינתים והמזבח

 , , ע''כצריך
 

ד''ה לא  בע'' ו''פ מנחות) ,תוספותהכתבו 
 ,דדייק ,עיקר' הקונט' יופ  ,(לאכילה אני צריך

מדשולחן בצפון ומנורה בדרום ומזבח היה 
אני צריך ולא  לאורהלא  ,שמע מינה ,באמצע

הייתי נותן  ,דאם הייתי צריך ,לאכילה
, עכ''ל םכנוהג שבעול ,מנורה סמוך לשולחן

 התוספות, 
 

הייתי נותן  ,אם הייתי צריךביאור דברי התוספות 
 כנוהג שבעולם מנורה סמוך לשולחן

 
דומה מי אינו  (בע'' ד''יומא ע) בגמראאיתא 

אמר  ,שאינו רואה ואוכללמי  שרואה ואוכל
שאוכלין ואין רב יוסף מכאן רמז לסומין 

  ,שבעין
 

, לקרב דנוהג שבעולם הוא ,מבואר א''כ
, שיהיה רואה ואוכלהמנורה לשולחן, שיהיה 

 שבע מאכילתו, ולזה כוונו התוס' באמרם,
יתי נותן הי לאכילה, דאם הייתי צריך

 .םכנוהג שבעול ,מנורה סמוך לשולחן
 

 * * * * * * * 
 

הפסק או הלשון "תמיד" הוא ללא 
  לפעמים ומה בלשון שויתי ה' תמיד

 
ואתה תצוה את בני " ('ז כ'')שמות כ כתיב

ישראל ויקחו אליך שמן זית זך כתית 
  ,"ידלהעלת נר תמלמאור 

 
 כל לילה - תמיד  ('ז כ'')שמות כ ,רש"יכתב 

  ,ולילה קרוי תמיד
 

 תמיד עולת ח('')במדבר ככמו שאתה אומר 
 . מיום ליוםואינה אלא 

 
 תמיד (')ויקרא ונאמר  במנחת חביתיןוכן 

  . מחציתה בבקר ומחציתה בערבואינה אלא 
 
 
 



 
 פרשת תצוה פארפרפראות 

 ה

 
ה ''שמות כ)בלחם הפנים האמור  תמידאבל 

 ",דתמיונתת על השלחן לחם פנים לפני " ,('ל
 ע''כ ,מר ללא הפסקכלו, משבת לשבת הוא

 לשון רש''י, 
 

 מה בין תמיד לתמיד
שבמנורה ולעולה  "תמידה", כי מבואר

ויש לו הפסק, מעת לעת, רק הוא  ולמנחה
, הוא תמיד התמיד של לחם הפניםאך 

 שאין לו הפסק,
 

 בירור בשויתי ה' לנגדי תמיד
  

 ",תמיד"לנגדי  ה'שויתי " (ז''תהילים ט) כתיב
 

 ה'שויתי " להשוות , אל מה ישיש לברר
של המנורה  תמידה לא", תמיד"לנגדי 

 והואפעם מפעם ל ,כלומרמנחה, לעולה ולו
 , תמידקרוי 

 
מפעם  שויתי ה' לנגדיויהיה די לקיים 

  ,לפעם
 

של שויתי ה',  תמיד, שיש להשוות או נאמר
 תמידשל לחם הפנים, שצריך להיות  לתמיד

 ללא הפסק, 
 

 שויתי ה' שבפתח השולחן
 

שולחן ערוך אורח חיים הלכות ) ב הרמ''אכת
שויתי ה' לנגדי , '(הנהגת אדם בבקר סימן א

הוא כלל גדול בתורה   )תהילים טז, ח(,תמיד 
ובמעלות הצדיקים אשר הולכים לפני 

  ע''כ, ים,קהאל
 

'( ס"ק ד 'סימן א) משנה ברורהכתב ה
דהיינו שיצייר בנפשו תמיד איך שהוא עומד 

ש ברוך הוא מלא כל כי הקדו ,לפני הש"י
וכתבו בשם האר"י ז"ל שיצייר  ,הארץ כבודו

שויתי "וזהו סוד  ,שם הוי"ה תמיד נגד עיניו
וזה תועלת גדול לענין  "ה' לנגדי תמיד

 ע''כ היראה.
 

ה' בשויתי זה תמיד יש לקיים וצריך לדעת אי
 לנגדי תמיד

 
של  תמידלהשוות  צריךכי  צריך לומר,

של לחם  מידלת, תמידלנגדי  שויתי ה'
  שאין לו הפסק, הפנים,

 
 
 
 

 
", תמידשל "שויתי ה' לנגדי  דתמיד משום

 , של לחם הפנים לתמיד ה''ה דומה בדומה
 
קרוי לחם  הפנים, דלחם מה שוין הםלו

 פנים לכאן ולכאןעל שם שהיו לו  ,הפנים
הפנים כמים וכן כתיב (, ג''ה י''שמות ל רש''י)

, ט(''ז י''כ )משלידם כן לב האדם לא ,לפנים
 כלומר, שהרי הוא רואה את שכנגדו,

 
, "לנגדישויתי ה' " ,בכתובומבואר הדבר, ד

, לנגדימאי  שויתי ה' תמיד,היה יכול לומר 
כמים הפנים אלא, לומר דהוא בבחינת 

שהוא רואה  ,לנגדי, שזהו הפירוש של לפנים
 , פנים לכאן ולכאן הפירושוגם  את שכנגדו,

 
, הן שוין ולנגדי תמיד דלחם הפנים ומכיון 

, להדומה תמיד לנגדי ה'שויתי יש להשוות 
, שאין לו לחם הפניםשל  התמידוהוא  ,לו

 .הפסק
 

 * * * * * * * 
 

 בלחם הפנים ה''ה כאוכל ואינו שבע
 

שויתי ה' של  דתמיד מה שביארנו,לפי 
של לחם  לתמיד, הינו שווה לנגדי תמיד
 , שאין לו הפסק, השולחןהפנים שעל 

 
בדברי התוספות כי  ועוד ביארנו לעיל

המזבח שבינתיים מרחק המנורה מהשולחן 
 והרי הוא כסומא שאינו שבע,

 
, שבשויתי ה' ,דרמז יש כאן אפשר לומר

שיהיה אוכל  רעב לעוד, תמידצריך להיות 
  ואינו שבע,

 
נראה שכבר ששיש לו הפסק,  תמידכ ולא 

הרחיק  מז זאת,רולשבע מהשויתי ה', 
, אינו רואה ואוכל, שיהיה מהשולחןהמנורה 

שעל השולחן,  תמידולא יהיה שבע, מאותו 
ויהיה , תמידשהוא בדומה לשויתי ה' לנגדי 

רעב לעוד יהיה , ש"תמיד"שויתי ה' לנגדי 
 ועוד ואינו שבע.

 

 * * * * * * * 
 
 
 
 
 



 
 פרשת תצוה פארפרפראות 

 ו

 
ש ''שיש בו ירא מיבדרך צחות 

 דבריו נשמעים
 

לו, בבואו אל ונשמע קו(  ל''ה ח''שמות כ) כתיב
 הקודש, 

 
ואמר רבי חלבו  (ב' ע''ו רכות)ב איתא בגמרא

אמר רב הונא כל אדם שיש בו יראת שמים 
 , מעיןדבריו נש

 
, מתי ונשמע קולווכך אפשר לפרש הפסוק, 

כלומר  בבואו אל הקודש, דבריו נשמעים,
 כשיש בו יראת שמים.

 * * * * * * * 
  

הנחושת מכפר על שביאור במה 
 צחעזות מ

 
ועשית קרנתיו על ארבע " ('ז ב''שמות כ)  כתיב

וצפית אתו פנתיו ממנו תהיין קרנתיו 
 ,עזות מצחרש''י לכפר על כתב , "נחשת
  ומצחך נחושה, ע''כ )ישעיה מ''ח ד'( דכתיב

 
 מכפר על עזות מצח,שענין הנחושת 

אמר רבי יוחנן  '(,ב ז''ערכין  ט) בגמראאיתא 
תו ומאומנות מנין שלא ישנה אדם מאומנו

וישלח " ג(''י 'מלכים א פרק ז) שנאמר ,אבותיו
בן אשה , המלך שלמה ויקח את חירם מצר

איש צרי  ואביואלמנה הוא ממטה נפתלי 
וימלא את החכמה ואת  ,נחשת חרש

התבונה ואת הדעת לעשות כל מלאכה 
ויבוא אל המלך שלמה ויעש את כל  ,בנחשת

 ", מלאכתו
 

  ,(ז פסוק ידמלכים א פרק ) רד"קכתב ה
ורבותינו ז"ל סמכו מזה כי חייב אדם 

לפיכך הזכיר , דלהתעסק באומנות אביו
ובנו כי גם כן הוא היה אומן  "אביו"הכתוב 

, ופירשו עוד, כי החכמה למד אומנתו
והתבונה והדעת, הנצרכים אל המלאכה, בא 

 ('ב ז''ערכין  ט )עיין מהרש''אלו מכח אביו, 
 

אביו, הוא למד  , כי בן אצלמבואר הדבר
אומנות אביו, ואל ישנה מאומנות אביו, וגם 
מקבל החכמה והתבונה והדעת, הנצרכים 
אל המלאכה, מכח אביו, ודבר זה למידים 

לבאר בדרך דרוש יש  עפי''ז, נחושתמחרש 
 , מה הנחושת מכפר על עזות מצחב

 * * * * * * * 
 

 
ביאור נאה  מהרבי ר' העשיל ומבן 

 'ל יהוידע במאמרם ז'
 

 כסף מטהר ממזריםביאור 
אמר רבי  (קידושין דף עא/א) איתא בגמרא

 ,יהושע בן לוי כסף מטהר ממזרים
 

מהרבי ר' " חנוכת התורה"ספר כתב ב
ואמר וכ''כ,  (,קונטרס אחרון) זי''ע, העשיל

דהנה אמרו חז"ל מדחציף  ,רבינו הגאון ז"ל
)עיין בבא  .כולי האי שמע מינה ממזר הוא

ואם כן מן החציפות שלו אנו  מציעא פ''ג(
מכירים שהוא ממזר. אך אם החצוף הוא 

כי כך  על החציפות שלו, יש לו תירוץ ,עשיר
)משלי  "עשיר יענה עזות"כי  ,דרכו של עשיר

כסף וזהב מטהר "וזה שאמרו  י''ח כ''ג(, 
שאין אומרים עליו שהוא ממזר  "ממזרים

 " ע''ככי כספו מטהרו
 

קידושין דף ) "וידעבניהו בן יה"ספר כתב ב
ושמעתי בשם רבני אשכנז ז"ל, דאדם  (,עא/א

עז פנים סימן שהוא ממזר, וכן אמרו 
מדחציף כולי האי שמע מינה ממזר הוא, אך 

אבד סימן זה,  ,אם זה החצוף הוא עשיר
]משלי דיאמרו מחמת עושרו הוא עז, דכתיב 

נמצא כסף  ,"ועשיר יענה עזות" י"ח כ"ג[
עליהם, עד כאן מטהר ממזרים ומחפה 

 שמעתי,
 

, מה שאמרו כי בדרך  זו נראה לי לבאר
"הנחושת מכפר על עזות מצח דכתיב ומצחך 

 אמרו ז''ל מדחציף כולי האי ש''מו נחושה",
אבל אם החצוף עוסק באומנות  ממזר הוא, 

שעסק אביו, וגם יש בו החכמה והתבונה 
והדעת שבמלאכה, והוא מכח אביו, הרי 

והלך  שהוא אינו ממזרבכך יש לו הוכחה 
 , החבל אחר הדלי

 
דים ימ, ליואבשלא ישנה אדם מאומנות ו

כלומר, במה שעוסק   ובכך, , מנחשת
,  הרי מנחשתבאומנות אבותיו, שלמידים 

זה מכפר על העזות מצח שבו, שלא יאמרו 
עליו ממזר, ולכן הנחושת מכפר על עזות 

 מצח.

 
 * * * * * * * 

 
 
 
 



 
 פרשת תצוה פארפרפראות 

 ז

 
ים לכפר על ביאור נאה למה למיד

 עזות מצח מקרנות המזבח
 

על  קרנתיוועשית " ('ז ב''שמות כ)  כתיב
וצפית אתו  ,קרנתיוארבע פנתיו ממנו תהיין 

 ,עזות מצח לכפר על ,רש''יכתב , "נחשת
  ומצחך נחושה, ע''כ  )ישעיה מ''ח ד'( דכתיב

 
 יואב נאחז בקרנות המזבח שלא יהרגוהו

עה והשמו (מלכים א פרק ב פסוק כח) כתיב
כי יואב נטה אחרי אדניה  ,באה עד יואב

וינס יואב אל אהל  ,ואחרי אבשלום לא נטה
 , בקרנות המזבח ויחזק ה'
 

)שמות  כתיב )יומא פ''ה ע''א(, איתא בגמרא
וכי יזד איש על רעהו להרגו " כ''א י''ד(

, מעם "בערמה מעם מזבחי תקחנו למות
בקרנות מזבחי ולא מעל מזבחי, כהן שנאחז 

 אין מפסיקין אותו, מזבח,ה
 

, בקרנות המזבח, כי יואב נאחז מבואר
שלא כדי בשעה שברח משלמה המלך 

 ,)עיין בגמרא מכות י''ב במה טעה יואב(יהרגהו, 
 

חוצפא, אפילו  ('ה א''סנהדרין ק) איתא בגמרא
)תענית ואיתא בירושלמי  כלפי שמיא מהני.

 , חציפא נצח לכשירא פרק ב' הלכה א(
 

דיש וע''י עזות יכול האדם להיטיב מבואר, 
עמו, כמו שמצינו אצל יואב שבא להציל 

, וגם הכהן בקרנות המזבחעצמו ונאחז 
שהרג ע''י שנאחז בקרנות המזבח בידו 
להיטיב עמו, ואע''פ שעז פנים לגיהנם, הרי 
מצינו שהנאחז בקרנות המזבח, אפילו כלפי 

והרי זה מכפר על עזות מצח שמיא מהניא, 
קרנות  מנחושת של לפיכך ילפינןו שבו,

דהלא כמה  , דמכפר על עזות מצח.המזבח
ולמידים וכמה דברים נעשו מנחושת, 
 מנחושת של קרנות המזבח, דייקא.

 
 * * * * * * * 

 
לכבוד  בגדי הקודש עשויים

 ולתפארת, או לקדשו
 

ועשית בגדי קדש " ,('ח ב''שמות  כ) כתיב
 ",לכבוד ולתפארת"לאהרן אחיך 

 
 
 

 
ועשו את בגדי אהרן "  ג'(, ח''שמות  כ) כתיב

 ",לכהנו לי "לקדשו"
 

 דיוק בשינוי בלשון הכתוב
כתוב אחד אומר, כי מטרת יש לדייק, 

, לכבוד ולתפארתהבגדים של הכהן, היה 
וכתוב אחד אומר, כי מטרת הבגדים היה 

 ,לקדשו
 

, דרמז יש כאן, שבגד האדם יש אפשר לפרש
שע''י שהאדם לובש בו כדי לגרום  לקדושה, 

, בגדים אלו לכבוד ולתפארתבגדים, שהם 
, קדושהמחייבים אותו לנהוג באופן של 

שאינו יכול להתנהג כשאר בני אדם שאינם 
 לובשים בגדי כבוד.

 * * * * * * * 
 

בגדי כהונה שהם לכבוד ולתפארת 
 צריכים להעשות בקדושה יתירה

 
אמר ליה  (,בע'' ה''בבא מציעא פ) איתא בגמרא

בהדי דידי קא  ,רבי חייא לרבי חנינא
דעבדי לתורה דלא תשתכח  ,מינצית

ושדינא אזלינא  ,מאי עבידנא ,מישראל
, וגדילנא נישבי )זורע אני זרעוני פשתן(, כיתנא

 ,וציידנא טבי )וקולע ממנו רשתות ומכמורות(
 ,ומאכילנא בשרייהו ליתמי )ואני צד צביים(,

ואריכנא  ,ם()ומאכיל את בשרם ליתומי
 )ומתקן אני מעורותיהם קלפים( ,מגילתא

 ,וסליקנא למתא ,וכתבנא חמשה חומשי
 ,ומקרינא חמשה ינוקי בחמשה חומשי

היינו סדרי, ומתנינא שיתא ינוקי שיתא 
 ,חייא כמה גדולים מעשידאמר רבי 

  
, למה עשה רבי חייא ומקשה המהרש''א

לצוד בהם רשתות , וקולע פשתןכך, שגידל 
לכתיבת התורה,  ולא עורות , לעבד םצביי

 ,ממוכר העורותלוקח  ההי
 

כי דבר העשוי לשרת ומבאר המהרש''א, 
בקודש כגון לימוד התורה, יש לעשותו 
בהכנה דרבה ובקדושה יתירה מתחילתו ועד 

 סופו,
 

כי התורה אמרה, שבגדים  ואף אנו נאמר,
העשויים לבגדי כהונה לשרת בקודש, היו 

יעשות בקדושה יתירה, הבגדים צריכים ל
ועשו את בגדי אהרן ולזה רמז הכתוב 

 .לכהנו לי לקדשו

 * * * * * * * 



 
 פרשת תצוה פארפרפראות 

 ח

 
גודל מצוות כיבוד אב איך למידים 

דמה בן  מאותו גוי אשקלוניואם 
 נתינה

  
בבלי  ' ע''א,כ קדושין ירושלמי), איתא בגמרא

עד איכן הוא כיבוד אב  ,(אע'' א''קידושין ל
לכו שאלו  ,ם שואליןולי את ,אמר להן ,ואם

ראש פטר  ,דמה בן נתינה ,לדמה בן נתינה
א"ר  )שר העיר וראש שרי החייל( ,בולי הוה

היה ראש כל פטר  הגוי האשקלוני ,חזקיה
   ,בולי 

 
אמרין  ,ישפה של בנימיןאבדה  ,פעם אחת

דאית  ,אמרין ,מאן דאית ליה טבא דכוותה
ופסקו ליה  ,אזלון לגביה ,לדמה בן נתינה

)פסקו לו מאה דינרים  ,במאה דינרין ,עמיה
  בשכרו(

 
ואשכח לאבוי  ,סליק בעא מייתיתא להון

אית דאמרין מפתחא דתיבותא הוה  ,דמך
ואית דאמרין  ,יהיב גוא אצבעיה דאבוה

)כשעלה  ,ריגליה הוות פשוטא על תיבותא
ורצה לתיתה להם, מצא שאביו ישן, יש אומרים 

ל אביו, ויש שמפתח התיבה היה נתון על אצבעו ש
 אומרים שרגלו של אביו הית מונחת על התיבה(,

 
אמר לון לא יכילית מייתיתה  ,נחת לגביהון

 ,דלמא דהוא בעי פריטין טובן ,אמרין ,לכון
)אמרו  ,אסקיניה לאלף ,אסקיניה למאתים

העלו שכרו לאלף  שמא התחרט ומבקש יותר שכר
סלק  ,כיון דאיתיעיר אביו מן שינתיה זוז(,

כדפסקו לה  בעו מיתן ליה  ,תה להוןואייתי
כשהתעורר אביו בא ) ,ולא קביל ,לאחרייא

להביא להם האבן, וביקשו לשלם שכרו כפי שקבעו 
מה אנא מזבנא לכון  ,אמר בסוף ולא קיבל(,

)אמכור את כבודו של  איקרא דאבהתי בפריטין
 ,איני נהנה מכיבוד אבותיי כלום אבי בכסף(

רבי יוסי בי מה פרע לו הקב"ה שכר אמר 
בו בלילה ילדה פרתו אדומה ושקלו  ,רבי בון

  ,ושקלוה ,לו ישראל משקלה זהב
 

כיבוד אב ואם  תשלימוד גודל מצוו מבואר
 , דמא בן נתינה,למידים מאותו גוי אשקלוני

 
כי גודל מצוות כיבוד אב  מובן הדבר הוא,

ואם, אין אנו למידים מאתו גוי אשקלוני, 
, בנימיןבנו של אלא מאבני החושן, ומא

 לקמן.מבואר , כדייקא
 

 * * * * * * * 
 

 
גודל מצוות כיבוד אב ואם למידים 

 של בנימין החושן ןמאב
 

תנו רבנן שלשה  )קידושין ל:( איתא בגמרא
שותפין הן באדם, הקדוש ברוך הוא ואביו 

 ,מכבד את אביו ואת אמוואמו, בזמן שאדם 
אמר הקדוש ברוך הוא מעלה אני עליהם 

  לו דרתי ביניהם וכבדוני. ע"כ.כאי
 

 ן רמה שולטת בחלקםיהוא כשא הגדול כיבוד ה
נוטל  והנה כאשר אדם הולך לבית עולמו,

 הגוףשהיא חלקו, אבל  הנשמההקב"ה את 
עפר שהוא חלק אביו ואמו, הולך למקום 

שאין רמה  גמור בצדיק אך,. רמה ותולעה
אביו ואמו, של חלק ה הואששולטת בגופו 

, שחלקם גדול מזהאב ואם כיבוד לך אין 
   ללא רמה ותולעה, נותר שלם

 
שבעה  (בבא בתרא דף יז עמוד א) איתא בגמרא

לא שלט בהן רמה ותולעה, ואלו הן: 
אברהם, יצחק ויעקב, משה, אהרן ומרים, 

  .ובנימין בן יעקב
 

ישפה אבנו של  )תצוה כ''ח כ'( איתא במדרש
 בנימין, ע''כ, 

 
ישפה האבן , שהיה יןשרק בבנימ ,כיוןומ

לכיבוד זכה א''כ שלטה רימה, לא שלו, ובו 
עד היכן ולכן למדו  הגדול ביותר,ואם אב 

ברכישת אבנו של  , דוקאואם כיבוד אב
של  דגודל המצווה מבואר א''כ, בנימין,

כיבוד אב ואם, למידים ממי שזכה לקיים 
 מצווה זו, באין דומה לו.

 * * * * * * * 
 
יתוחי חותם" ביאור הכונה "פ

 שנאמרו בציץ
 

זהב טהור  ציץועשית , "ו(''ח ל'')שמות כ כתיב
  "ה'קדש ל פתוחי חתםופתחת עליו 

 
, דאופן "פתוחי חותם"הלשון  אפשר לבאר,

הוא, ע''י שעושים את הכתב  חותמתעשיית 
, וכשהופכים את החותמת הכתב יוצא הפוך
, ישר והפוך, וכך יוצא שהכתב נקרא ישר

נקרא ישר והפוך, ולכן כתוב  ציץכמו כן 
שהציץ , פתוחי חתםופתחת עליו  בציץ

 שוים. והחותם

 * * * * * * * 
 



 
 פרשת תצוה פארפרפראות 

 ט

 
העולם כל רשב''י ביקש לפטור את 

 שלמדנו מציץ ק''ומ
 

 זהב טהור ציץועשית ",  ו(''ח ל'')שמות כ כתיב
לרצון להם לפני  ,והיה על מצחו תמיד וגו'
  ,"ה'
 

חייב אדם  ,(אע'' ב''י שבת) איתא בגמרא
 קל וחומר ,למשמש בתפילין כל שעה ושעה

שאין בו אלא אזכרה אחת  ציץמה  ,מציץ
שלא  ,מצחו תמידאמרה תורה והיה על 

תפילין שיש בהן אזכרות  ,יסיח דעתו ממנו
 ,הרבה על אחת כמה וכמה

 
אמר חזקיה, אמר  ,)סוכה מ"ה(  איתא בגמרא

יכול רבי ירמיה, משום רבי שמעון בן יוחאי, 
  ע''כ, ני לפטור את כל העולם כולו מן הדין,א
 

היינו מן הדין  ,)עירובין ס''ה(  בגמראאיתא 
 וברש"י,  דין תפילה,

לטעון על כל ישראל לפני  - יכולני לפטור
שיפטרו כולן מדינא הקדוש ברוך הוא דבר 

לומר שהן שיכורים ואין  ,לעתיד לבוא
  ,נתפשין על עונם

על שלא היו אם דנין אותן  -מדין תפלה 
 ע''כ, ,והיו מסיחין דעתםמתפללין בכוונה, 

 
 מן הדין הוא קל וחומר

)סוכה  ,וכך אפשר לבאר מאמרו של רשב''י
 יכול אני לפטור את כל העולם כולומ"ה(, 

הוא קל  דיןבלשון חז''ל, דהרי   ,"מן הדין"
 הוא,  דיןוחומר, כאומרז''ל והלא 

 
 ל אני לפטור את כליכו אמר רשב''יוכש

שיכול  היינו,, "הדין מן"העולם כולו 
 , דהיינו, "הדין"ממה שלמדנו מן לפטרם 

, , שאסור להסיח דעת" מציץקל וחומר"ה
, מהק''ו מציץ, כלומר מהדיןוע''י שיפטרם 

שלא התפללו בכונה, משום שהם שמה 
  נתפשים על עונם, נםאיע''י כך שיכורים 

 
 הרמז לקבלת התפילה לרצון

ח '')שמות כ בציץ, הכתוב מרמז שלזה ואפשר
וזהו, יכול אני  .ה'להם לפני  לרצון ,  ו(''ל

 .תפילה מדיןלפטור את כל העולם כולו 
והתפילות יתקבלו להם לרצון לפני ה' על אף 
שהשיחו דעתם משום ששיכורים הם מרו 

 תלאותיהם וצרותיהם.
 

 * * * * * * * 
 

 
לילך בדרכו של אהרון למדנו מבגדו 

 של אהרון
 

ואלה הבגדים אשר ", ('ח ד'')שמות כ יבכת
וכתנת תשבץ  ומעילחשן ואפוד  ,יעשו

ועשו בגדי קדש לאהרן אחיך  ,מצנפת ואבנט
  ,"ולבניו לכהנו לי

 
מכפר  מעיל ,(אע'' ז''ערכין  ט) איתא בגמרא

יבא  ,אמר הקדוש ברוך הוא ,לשון הרעעל 
 ,רש"יקול, ובדבר שבקול ויכפר על מעשה ה

על  ,עמוני המעיל נשמעיןפ - שבקולדבר 
  ע''כ, ,לשון הרע ,מעשה קול

 
 לשון הרע, על לכך שהמעיל מכפר  מובןלתת  יש

 
אשר  ,ויש, חלוקא דרבנןמרמז על  המעיל

 רכילוהולכים , בחלוקא דרבנןמתעטפים 
ובאים לאסוף ולשמוע עלבונם של אחרים, 

בטרם  ,ומוסר תוכחה דבריב םבטיילה
ר שוא וימינם , ופיהם דיבקשטו את עצמן

ולא קיימו בעצמם קשוט עצמך ימין שקר, 
 ,)ב''מ ק''ז ע''א( ואחר כך קשוט אחרים

 
 דרכו של אהרון להשיב רבים מעון

 
תורת אמת " '(מלאכי פרק ב פסוק ו) כתיב

היתה בפיהו ועולה לא נמצא בשפתיו בשלום 
 ",ובמישור הלך אתי ורבים השיב מעון

 
 נוא ללמדב חלוקא דרבנן של אהרון הכהן,

לילך בדרכו של  ,להיות מתלמידיו של אהרון
 ועולה ,יהובפ  היתה אמת תורת ש אהרון

ובמישור הלך  בשלום ,בשפתיולא נמצא 
    ,' ו'(מלאכי  ב) ,אתי

 
רבים השיב ורק לאחר כל הדברים הללו, 

מקרא שכתוב,  , וכך קיים בעצמווןמע
לא עשה  ,נוולשלא רגל על  ('ו ג''תהילים ט)

ולא  על קרובו, לא נשא וחרפה ,רעהו לרעה
, ועל כל פשעים טלא דרבנןצח''ו ללבוש אי

   תכסה האיצטלא,
 

של אהרון  מעיל חלוקא דרבנןוהרואה את 
נפשו, ללכת בדרכו בהכהן ע''ה, יתן האדם 

ולפיכך  מתלמידיו של אהרון הכהן.ולהיות 
 המעיל מכפר על לשון הרע.

 

 * * * * * * * 
 
 



 
 פרשת תצוה פארפרפראות 

 י

 
ם בזמן בנסיונ אלה שלא עמדו

 דברים נוראים השואה שפרצה
 

מאמו''ר הרה''ח ר' דברים נוראים ששמעתי 
 ומצוה לפרסמם לייבל יוד ז''ל, 

 
שאלה  ,את אבי ז''ל שאלתי בימי נערותי

בימי השואה הרי מטרידה במיוחד, 
היו אברכים שקידשו שם שמים,  האיומה,

עלו ונתעלו בתוך התופת מדרגא לדרגא, 
ם מתאהב על ידם, ביניהם והיה שם שמי

בתוכם ובראשם אברכי משי מחסידי גור, 
אדמו''ר כעדותו של קדוש אהרון כ''ק 

האמרי זצוק''ל, שהעיד בפני בעל  מבעלז
זצוק''ל כאשר נפגשו בירושלים לאחר  אמת

 השואה, 
 

שלא כאלה בשואה, היו ר''ל  ומאידך גיסא
היו בבחינת הולך ופוחת עמדו בנסיונות ו

עד שפרקו עומ''ש מעליהם, והיו  ברוחניות
, בינהם גם כאלה אשר היו לפני השואה

 , בשטיבלעך שארפע קאמדאנטען
 

, מה גרם לאלה שקידשו שם ושאילתיו
שמים, ומהיכן בא ח''ו הדרך הלא נכונה 

 שנפלו בה רבים,
 

כחרב חדה תשובתו חיל ורעדה יאחזון למשמע 
  ,שמשכהיתה בפיהו, במושכל ראשון ברור ש

  
אלה שהיו לפני השואה, קודם  כך אמר לי,ו

מיסרים את עצמם, ו דורשים מעצמם,כל 
ירים לאחרים, היו שואלים ולפני שהיו מע

מה כבר  את עצמם מאה פעמים ואחד,
ורק אח''כ דרשתי היום מעצמי ברוחניות, 

הם היו אלה שגם  באו ללמד את האחרים,
בימי השואה המשיכו לדרוש מעצמם, 

וכך היו עולים ומעלים  לשאול את עצמם,
והגיעו לדרגת קידוש ה' שלא היה מימות 

  עולם כזאת מסירות נפש,
 

, בשטיבלעך היה אך אלה שלפני השואה
שאלו בטרם  ,םרצונם להיטיב את האחרי

רק היו יודעים  קשטו את עצמם,את עצמם ו
היטיב את החסרונו של הזולת והיו באים 

בשן אלה שבשואה נפלו לכ היו להיטבם, הם 
והדברים  .ר''ל נופלים הספיקות והיו 

 נוראים. 
 

 * * * * * * * 
 
 

 
ולכפרת פשע טעם נאה לאמירת 

 בשנת העיבור 
 

 (סדר ראש חודש)  סדר רב עמרם גאוןב ,כתב
י אבותינו חדש עלינו את קינו ואלקאל

 ,לששון ,ולברכה ,לטובה ,החדש הזה
 ,לפרנסה ,ולנחמה ,לישועה ,ולשמחה
 ,ולסליחת עון ,ילת חטאלמח ,ולכלכלה

ולכפרת פשע. כי בישראל עמך בחרת מכל 
העמים. וחוקי ראשי חדשים להם קבעת 

 ברוך אתה ה' מקדש ישראל וראשי חדשים.
 

 בשנת עיבור ,כתב (סימן תכג) אליה רבה
ושמעתי טעם דיש י"ב  ולכפרת פשע,

לשונות לטובה ולברכה וכו' נגד י"ב חדש, 
 ע נגד עיבור.ולכפרת פשלכך אומרים עוד 

 )לא מצאתי י''ב לשונות, פ''פ(
 

 הטעם הוא לומר כי אפשר
 

נצר חסד לאלפים נשא " שמות לד ז() כתיב
  ,"עון, ופשע, וחטאה

 רש''י,  כתב 
 אלו הזדונות.  - עונות

 עכ''ל, , . אלו המרדים להכעיספשעים
 הם השגגות, חטאים

 
 אמר ריש לקיש (בע'' ו''יומא פ) איתא בגמרא

 שזדונות נעשות לו כשגגותתשובה  גדולה
שובה ישראל עד ה' " )הושע י''ד ב'( שנאמר

)פירוש, העון שהוא  "כשלת בעונךיך כי קאל
 מזיד הופך למכשול שהוא שוגג(

 
גדולה תשובה  והאמר ריש לקיש ,איני

)יחזקאל  שנאמר שזדונות נעשות לו כזכיות
ובשוב רשע מרשעתו ועשה משפט " ל''ג י''ט(

על כל מה שעשה, ) "יחיהיהם הוא וצדקה על
כאן  ,לא קשיא (,ואף על העבירות. רש"י

 ע''כ, ,מיראהכאן  מאהבה
 

 הוא זמן לתשובה, חודש אדרכידוע, 
 חטאוע''ז אומרים למחילת  ,מאהבה

 ובחודש אדר   ,זדוןשהוא  עוןולסליחת 
  זדונות נעשים זכיות,

 
על המרדים שהם פשע אין בקשת מחילה, 

שיש בה עוד חודש וברת מעאבל בשנה 
 פשע, מבקשים גם על מאהבהלתשובה 

 .שיהיה לזכות

 * * * * * * * 
 



 
 פרשת תצוה פארפרפראות 

 יא

 
 הביאני אל בית היין

 
 בירור בעניין היין

 
 כיצד ומתי היין מרפא,

 
 מהי השפעת היין לזקנים ולצעירים,

 
 ,האם ניתן לדיין לדון בשתיית יין

 
 

 כיצד ומתי היין מרפא,
 

חזא , (בע''ח  ''בבא בתרא נ) איתא בגמרא
)ר' בנאה שהיה מחכמי היהודים ראה  דכתיב

בראש כל מותא אנא  שהיה כתוב בשער העיר(
)בראש כל  .דם, בראש כל חיין אנא חמר

  הממיתים הוא הדם, ובראש כל המחיים הוא היין(
 

דנפיל מאיגרא ומית, ודנפיל  אלא מעתה,
, ה)שאלם ר' בנא, מדיקלא ומית, דמא קטליה

 ג או מעץ ומת הדם הוא שהמיתו(,מי שנפל מהג
מן דדרכיה למימת, משקו ליה חמרא  ותו,
  )ועוד, מי שגוסס למות, אם ישקוהו יין יחיה(, וחיי

 
אנא  מרעיןבראש כל  ,אלא הכי בעי למכתב

ואי האדם על הדם הם שמתרבה כל תחל)דם, 
  (רשב"ם עליו.

 
שאם ישתה יין ) אנא חמר. אסווןבראש כל 

 ,(, רשב''םא יבא לידי חוליכהלכה וכראוי ל
 

 ,אמרי סאבי דיהודאיברם  כתבו הכי,
)הוסיפו על הכתוב בשער, אבל זקני היהודים 

בראש כל מרעין אנא דם, בראש כל  אומרים(
תמן  אסוון אנא חמר, באתר דלית חמר 

)במקום שאין יין, שם צריך  מתבעו סמנין
 ,סממנים לרפואה(

 
 קושית המהרש''א

יש  (בראש כל מרעין' ד''ה בח ''בבא בתרא נ)
לדקדק דלפי כתבו נמי תקשי אלא מעתה 

וכי דמא  חולהדנפל מן איגרא כו' ונעשה 
  מרעיה

 
 ביאור המהרש''א כי היין מרפא את חולי הנפש

שלא נתכוין על ונראה לומר לפי שינוי כתבו 
שאמר בראש  חולי הגוף רק על חולי הנפש

דם כי הכמ"ש  ,כל מרעין של הנפש אנא דם
  ,הוא הנפש

 
 
 

 
כי רוב מדות הרעות תלויים בריבוי  ,והוא

כמו הכעס והקנאה ושנאה וכיוצא בהם  ,דם
ובראש  ,ואמר ,כולם חולי הנפש הםשהם 

אנא חמרא  רפואות הנפשכל אסוון שהוא 
ויין ישמח לבב אנוש וגו'  )יומא ע''ו ע''ב(כמ"ש 

מפקח לבו  לשתות לפי מדה), משמחו זכה
חמרא וריחני  ,כדאמר רבא , (, רש''יבחכמה
 , ע''כ, (עשאוני פקח) פקחין

 
 , מהרש''אהם מצוננים והיין מחמםזקנים 

 
)בראשית  כתיב '(בע''ז ''מגילה ט) איתא בגמרא

ולאביו שלח כזאת עשרה חמרים " מ''ה כ''ג(
 ,מאי מטוב מצרים ,"נשאים מטוב מצרים

 ,אמר רבי בנימין בר יפת אמר רבי אלעזר
 .שדעת זקנים נוחה הימנו, ישןשלח לו יין 

 
דודאי  ,(שדעת זקניםד''ה ) מהרש"אהכתב 

לפי טבעם  לזקנים כיעקב דעתם נוחה ממנו
 ,שהם מצוננים והיין מחמם

 
 בלשון הגמרא סאבי דיהודאידיוק 

לדייק בלשון הגמרא שבתחילה נקרא ר' יש 
וכשאמר בראש כל  חכימא דיהודאי,בנאה 

, אסוון אנא חמר קראוהו סאבי דיהודאי
משום  אפשר, אומרים זקני היהודיםכלומר 

שהיין טוב לזקנים לרפאותם כביאור 
סאבי המהרש''א, ראוי לציין כי הלשון 

 נמצא פעם אחת ויחידה בש''ס, דיהודאי
 

  אדמו"ר האמרי אמת ז"ל מגור אמר
כתיב "ויחל נח  (בנח דף על הדף בבא בתרא )

 ויחלאיש האדמה ויטע כרם", יש לפרש 
, שנח נעשה חלש ונפל למשכב, חולימלשון 

כאמרם כאן בריש כל אסוון  ויטע כרםלכן 
 נא חמר.א
 

ממקורביו של אדמו"ר  מעשה בחסיד אחד
האמרי אמת ז"ל שחלה בריאותיו לפני חג 

 כמה ימים לפני פסח, קיבל בקבוק הפסח, 
 

יין מהאדמו"ר, ומצורף לו הי' פתק "בריש 
כל מרעין אנא דם, בריש כל אסוון אנא 

ת אשר עליו לעשות, וכמובן חמר", והבין א
 שהיין לא הזיק לו.

  ברפואת היין כדלהלן 'כ מצינו'א
א יבא ל ,וכראוי ישתה יין כהלכהשאם 

 ,, רשב''םלידי חולי
 , מהרש''א,חולי הנפשמרפא היין 

 , מהרש''א,שהם מצוננים ,הזקנים
 ,, אמרי אמתכפשוטו ,מרפא החולייין ה

 * * * * * * * 



 
 פרשת תצוה פארפרפראות 

 יב

 
 ולצעירים השפעת היין לזקנים

 
יהודה  (אע''ח ''לסנהדרין ) בגמראיתא א

וחזקיה בני רבי חייא הוו יתבי בסעודתא 
קמי רבי, ולא הוו קא אמרי ולא מידי. אמר 

אגברו חמרא אדרדקי, כי היכי דלימרו  ,להו
, פתחו ואמרו: אין בן כיון דאיבסום מילתא.

דוד בא עד שיכלו שני בתי אבות מישראל, 
ואלו הן: ראש גולה שבבבל, ונשיא שבארץ 

אמר  (מגדולתוכלומר, שרבי צריך לרדת ) ישראל,
 ,להם: בניי, קוצים אתם מטילין לי בעיניי

אמר לו רבי חייא: רבי, אל ירע בעיניך, יין 
וסוד ניתן  ,(ריאבגימט) ניתן בשבעים אותיות

יצא  -, נכנס יין ,(ריאבגימט) בשבעים אותיות
 (כשנכנס היין מתגלה הסוד) סוד.

 
אמר רבי  (אע'' ה''סעירובין ) בגמראאיתא 

יש בו דעת  -חייא כל המתיישב ביינו 
אותיות,  בשבעיםזקנים, יין ניתן  שבעים

אותיות, נכנס יין יצא  בשבעיםוסוד ניתן 
 סוד.

 
ששותה יין  -ביינו  המתיישב ,רש"יכתב 

וזה, הואיל  - יצא סוד ואין דעתו מטרפתו.
שקול הוא כסנהדרין של  - ולא יצא סודו

 .שבעים
 

נכנס יין  (אע''ח ''לסנהדרין ) תוספותהכתבו 
)עירובין דף היינו דאמר בפ' הדר  -יצא סוד 

המתיישב ביינו הרי יש בו מדעת שבעים  סה.(
ן כח ביין זקנים שהסוד מתגבר על היין ואי

 להוציא.
 

 להבין בדברי הגמרא והתוספותיש 
קוצים אתם מטילין רבי לרבי חייא כשאמר 

, אל ירע בעיניךהשיבו רבי חייא,  ,לי בעיניי
השפעת היין, ויש במשום שדבריהם נאמרו 

פעת היין לשאול, אם הדברים נאמרו בהש
 אין הדבר נכון,

 
יש לתת מובן בדברי התוספות שהביאו ועוד 

 היינו דאמרדברי הגמרא בעירובין, וכתבו 
, הרי הדברים הפוכים ממש, דכאן וכו'

הסוד יוצא ע''י באגבר חמרא אדרדקי, 
 הסוד אינו יוצא ע''יומתיישב ביינו  היין,
 , וצ''ע,, ומאי היינו דאמרהיין

 
 
 
 
 
 

 
 ברבי מעשה (ע''ב סז שבת) בגמראאיתא 
 וכוס כוס כל ועל, לבנו משתה שעשה עקיבא
 חיי, רבנן לפום וחיי חמרא ,אמר ,שהביא
 .תלמידיהון ולפום רבנן לפום וחמרא

 
 
 

רבנן  ןהמהרש''א במה שהיפך בדבריו ביביאור 
 לבין תלמידיהם

 
  (חיי וחמראד''ה  בע''ז ''סשבת )מהרש"א הכתב 

בראש כל חיין אנא  (ומא ע''וי)ע"פ מ"ש 
ובשיעורו  במדהו והיינו אם ישתה ,חמרא

  ,כפרש"י שם
 

כתיב ויין ישמח וקרינן ישמח  (םש)וכמ"ש 
לא זכה  זכה לשתות לפי מדה משמחו

  ,ששותהו יותר מדאי משממו
 

חמרא  ,לרבנןקאמר להו ר"ע  וה"נ הכא
שמביא  ,אם ישתו אותו לפי מדהוחיי 

 ,שתיית החמרא את החיים
  

אם גם ישתו הרבנן אותו יותר מן  ואמר
כם שלא יבואו לידי המדה בא ר"ע לבר

 ,סכנה
 

ולכך היפך הדבר חיי וחמרא והקדים 
שיהיו חיים וקיימים לעולם  החיים לחמרא
לפום  זה אמר,ו ,יותר מדאיגם אם ישתו 

לשתות טפי לפי שמדרכם ביותר  תלמידהון
 עכ''ד המהרש''א. ,מהמדה והשיעור

 

 * * * * * * * 
 

 הייןבענין 'כ פרק א' ע'
 

 * * * * * * * 
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yud10@017.net.il     616166-0527נייד 
 
 
 

mailto:yud10@017.net.il
mailto:yud10@017.net.il

