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  [ג]

ֵהינּוִּכי ֵׁשם ה' ) לב, ג(   :ֶאְקָרא ָהבּו ֹגֶדל ֵלא

  ופגם המחלוקת גודל מעלת קיבוץ ישראל יחד

שמלאכים  (האזינו, פסקה שו) 1אקרא. בספריה'  כי שם(לב, ג) 

 'ומשה אמר די לי שאהיה אחד מז ,ש תיבותמזכירים אחרי של

                                                 
 .כי שם ה' אקרא) וז"ל "פיסקא שו ,האזינו(ספרי [ג] תוכן דבריו, דגרסינן ב 1

מצינו שלא הזכיר משה שמו של הקדוש ברוך הוא אלא לאחר עשרים ואחד 

שאין מלאכי השרת מזכירים את השם אלא  ,ממלאכי השרת ,ממי למד ,רדב

וקרא זה אל זה ואמר קדוש קדוש  )ישעיה ו ג(שנאמר  ,לאחר שלש קדושות

" אמר משה דיי שאהיה בפחות משבעה כמלאכי השרת ,קדוש ה' צבאות

  ע"כ. 

ַהֲאִזינּו "מדוע רק לאחר שאמר משה הפסוקים  ,פירוש הספרי בא לבאר

ַיֲעֹרף ַּכָּמָטר ִלְקִחי ִּתַּזל ַּכַּטל ִאְמָרִתי  ַמִים ַוֲאַדֵּבָרה ְוִתְׁשַמע ָהָאֶרץ ִאְמֵרי ִפי:ַהּׁשָ 

ֶאְקָרא ָהבּו ִּכי ֵׁשם ה' "אמר שם ה' " ֶׁשא ְוִכְרִביִבים ֲעֵלי ֵעֶׂשבִּכְׂשִעיִרם ֲעֵלי ֶד 

ֵהינּו לאחר  בשעה שאמר שירה לא אמר שם ה' רקש ,כוונתם[". ֹגֶדל ֵלא

דלמד משה מן המלאכים  הספרי, ומבאר]. אמר שם ה'עשרים ואחד תיבות 

ְוָקָרא ) "ג ,ישעיהו ודכתיב ( ,קדוששאומרים שם ה' בשירה לאחר ג' תיבות 

א ָכל ָהָאֶרץ ְּכבֹודוֹ ֶזה ֶאל ֶזה ְוָאַמר ָקדֹוׁש ָקדֹוׁש ָקדֹוׁש ה' ְצָבא אמר  ,"ֹות ְמ

 ,לכן לאחר עשרים ואחד תיבות ,שבעה משה אני אהיה פחות מהמלאכים פי

   .שהם שבעה פעמים שלוש אמר שם ה'

 עה פעמים.בבש ,שאהיה פחות מהם ", פירושו,בפחות משבעה"[והלשון 

 ,והביאור בזה כיון שכך הוא כונתו. ,ולכן שינה המשך חכמה מלשון הספרי

שהמלאכים צריכים להכין עצמם להוציא שם ה' לאחר ג' תביות ומשה 

אדם היה צריך פי שבעה פעמים מהם דהיינו לאחר עשרים ואחד שהוא 

  תיבות].

 ,ולפי זה יש לדקדק .מבואר שבני אדם בדרגא פחות ממלאכים בפי שבעה

חביבין ישראל לפני הקדוש ברוך הוא יותר " ,) גרסינןב ,צא(חולין דבש"ס 

ישראל מזכירין את השם אחר שתי תיבות, שנאמר:  כו'ממלאכי השרת, 

שראל ה' וגו', ומלאכי השרת אין מזכירין את השם אלא לאחר ג' שמע י

ומדוע משה פחות  ,מבואר שישראל חביבין ממלאכים ," ע"כתיבות

  זה בא המשך חכמה לבאר. משבעה ממלאכים.

, שהרי היינו כלל ישראל כשהם בקיבוץ ,ומבאר דמה שאמרו חביבין ישראל

כי גדול כח הקיבוץ  יבוץ,איירי בקיבוץ דכתיב "שמע ישראל" וישראל הם ק

מצאנו בפרק גיד  2לכןא תיבות. "במלאכים, לכן הזכיר אחרי כ

תיבות, הוא הכלל,  ב' אחר ןנשה (חולין צא, ב) שישראל מזכיריה

 ןשאינ ,זה מזה, וזה ןמתעלי ןים שאיניאבל מלאכים המה פרט

(שבת פט, א) כלום רציחה יש  וזה שהשיב ,מזה אל זה ןתפעלינ

 ןואינ ,זה לזה ןצריכי ן, שבכלליותם המה פרטיים שאינ'כו 3בכם

ע"ה, והיחיד אפילו משה רבינו  ,אבל משה היה יחיד ,יותר ממלאכיםוהכלל 

לכן משה היה מזכיר ה' רק לאחר עשרים  ,כוחו פחות בהרבה ממלאכים

  וישראל בכללות לאחר שני תיבות. ,ואחד תיבות

שהרי הפסוק איירי  ,והרי המלאכים הם גם בקיבוץ ,אלא שיש להקשות

ג) -ב ,ישעיהו ו( כדכתיב לעיל מיניה ,המלאכים ולא במלאך יחיד בכלל

ְוָקָרא ֶזה ֶאל ֶזה ְוָאַמר ָקדֹוׁש ָקדֹוׁש ָקדֹוׁש ה' כו' ְׂשָרִפים ֹעְמִדים ִמַּמַעל לֹו "

א ָכל ָהָאֶרץ ְּכבֹודוֹ ְצָבא של דיש הבדל גדול בין קיבוץ  ,". ומבארֹות ְמ

 ,לת הקיבוץ סתם בהתקבץ הרבה יחדמלאכים לקיבוץ של ישראל, דאין תוע

על ידי זה  ,ואחד מתעלה על ידי השני ,אלא מזה שאחד משפיע על השני

והם נעשים לאחד גדול רוחני  ,נעשה חיבור רוחני בין היחידים בקיבוץ

 ,ולומדים זה מזה ,שהם מתעלין זה מזה ,לכן ישראל ,שכוחו גדול מאוד

הם אינם מתעלין  ,כן המלאכיםשאין  מה ,הקיבוץ ביניהם מחבר אותם יחד

ואין הבדל בין קיבוץ מלאכים  ,לכן קיבוץ מלאכים יחד הם כיחידים ,זה מזה

זה  ,לכן ישראל כשהם בקיבוץ כוחם רב יותר ממלאכים ,יחד למלאך אחד

[ועל פי זה נבין עד כמה גדול פגם המחלוקת, שפוגם  עיקר תוכן דבריו.

 ,מיישב ומאיר הרבה מקומות ועל פי דרכו בקיבוץ ישראל ובקדושתן].

 ונבארם כל אחד ואחד במקומו להלן.
מזכיר את ה'  ,שמי שכוחו גדול יותר ,כיון שראינו ,לשון "לכן" פירושו 2

מזכירים  ,שכוחם רב מאוד ,לכן מצאנו שכלל ישראל ,בפחות תיבות לפני כן

 לאחר ב' תיבות.
[אלא  ,פט, א) -, בעל פי דרכו מאיר עינינו בביאור דברי חז"ל בשבת (פח 3

כשעלה משה למרום  ,דהנה .וגילה טפח וכיסה טפחיים] ,שקיצר מאוד

ואמר ה' למשה שישיב  אכי השרת למנוע מה' לתת את התורה,ביקשו מל

אמר לפניו: רבונו של עולם, תורה שאתה נותן לי "וגרסינן  ,להם תשובה

. )ג-כ, ב (שמות אנכי ה' אלהיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים -מה כתיב בה 

שוב  ,למה תהא לכם אמר להן: למצרים ירדתם, לפרעה השתעבדתם, תורה

, בין הגויים אתם שרויין (שם) לא יהיה לך אלהים אחרים -מה כתיב בה 

(שמות  זכור את יום השבת לקדשו -שוב מה כתיב בה  ,עבודה זרה שעובדין
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 4וכמו ,רוהוא צריך לחב ,לא כן האדם ,די הקבוץעל י ןמתעלי

לכן תורה  ,כו'שאמר בן זומא (ברכות נח, א) אדם הראשון 

הקבוץ והכלליות שנפעל כל אחד מחברו ונתעלה על א ותכליתה ה

 ההיחיד, שבעשרמהכלל מתעלה יותר מעשר פעמים  5לכן ,ידו

למשה להזכיר אחר עשרים  ולריך י תיבות היה צנפעמים מש

                                                 

 -בה  שוב מה כתיב ,תם עושים מלאכה שאתם צריכין שבותכלום א כ, ח)

כבד את  -שוב מה כתיב בה  ,, משא ומתן יש ביניכם(שמות כ, ז) לא תשא

שוב מה כתיב בה לא תרצח  ,אב ואם יש לכםכ, יב) (שמות אביך ואת אמך 

מיד  ,אה יש ביניכם, יצר הרע יש ביניכם, קנ(שמות כ, יג) לא תנאף לא תגנב

  ." ע"ככו' הודו לו להקדוש ברוך הוא

שכל הטענות שטען משה רבינו ע"ה לא הועילו  ,כחמלשון הגמרא מווהנה 

אז  ,ורק לאחר שטען את הטענות על לא תרצח ולא תנאף ולא תגנב ,לו

דעל כל  ,אבל לפי המבואר אתי שפיר .וצריך טעם מדוע .בלבד הודו לו

שאפילו שאין  ,היה למלאכים להשיב ,הטענות שטען משה רבינו ע"ה

בכל מושכלות התורה קיימות  ,מקום ביניהן משא ומתן ואב ואם כו' מכל

שהם דברים ששייכים לקיבוץ  ,אבל כשטען על רציחה וגניבה וניאוף .אופן

 תהכלליות גורם להשחתו ,ומוכיחים שהאחד צריך את חבירו ,בני אדם יחד

ם שוכ ,לניאוףלרציחה מחמת קנאה וכדו' וכן לגניבה או  ,המידות עד תהום

כמו כן הקיבוץ הכללי על ידי  ,דותהמי תשהקיבוץ הכללי גורם להשחת

ועל ידי שאחד לומד מחבירו נעשים  ,התורה מביא התעלות גדולה מאוד

לכן ראויים הם יותר לקבל את  ,ומתעלים יותר מהמלאכים ,הכלל לאחד

לכן לא היה . כי כללות ישראל גדולה יותר ממלאכים ,התורה מהמלאכים

אלא היא  ,אינה ככל הטענותכי טענה זו  ,למלאכים מה להשיב על טענה זו

יהיה כחם גדול יותר  ,ישראל על ידי התורהכלליות הקיבוץ של הוכחה ש

  .וזה עומק נפלא , ולכן ראויים הם לתורה יותר מהמלאכים.מהמלאכים

) א ,נח(ברכות גרסינן בדהנה  ,גם בזה נראה שבא ליישב דברי בן זומא 4

אמר: ברוך חכם הרזים, בן זומא ראה אוכלוסא על גב מעלה בהר הבית, "

וברוך שברא כל אלו לשמשני. הוא היה אומר: כמה יגיעות יגע אדם 

הראשון עד שמצא פת לאכול: חרש, וזרע, וקצר, ועמר, ודש, וזרה, וברר, 

וטחן, והרקיד, ולש, ואפה, ואחר כך אכל, ואני משכים ומוצא כל אלו 

  " ע"כ.לפנימתוקנין 

 ובירךדפתח ואמר שראה הרבה אנשים  ,ם ביאוריוהנה דברי בן זומא צריכ

וממשיך ואומר שברא כל אלו לשמשמי  ,שיש הרבה דעות כאן ,חכם הרזים

דכיון שפתח בדבריו  ,ולכאורה הוא פלא ,וממשיך באדם הראשון כו'כו' 

 .מה ענין המשך דבריו לזה ,בענין החכמה של חכם הרזים על ריבוי הדעות

ולכן הם  ,בני אדם צריכים זה לזהשנתכון ש , יש לומראבל לאור המבואר

נברך  במאה אומר 6ולכן .א תיבות"היה מזכיר אחר כ ואבות, והתי

 ועשרה פורסין על שמע, )(ברכות מט, ב כו' לאלוקי ישראל

עשר  למאה ןבכלליות ן, שמתעלי(מגילה כג, ב) בשם ןומזמני

 ןוקטן מצטרפי 'לכן ט ,שהוא יותר מעשר 7ומפני .פעמים ככה

לכן  ,כמלאךהנפש ישראלי מתעלה  ,8מתוכש .(ברכות מז, ב)

התורה כי  ,וזה המשך למה שאמר חכם הרזים ,גם מתעלים זה על ידי זה

   .מתעלים זה על ידי זהשתכליתה הוא הקיבוץ שבני אדם 

יש ליישב עוד  ,כיון שיש כח לקיבוץ הכלל הרבה יותר מהיחיד ,פירוש 5

 ,ם ואחד תיבותדהנה משה רבינו ע"ה אמר שם ה' לאחר עשרי .דבר נפלא

שמע "ו ,וכיון שציבור הוא לפחות עשרה ,וישראל אומרים לאחר ב' תיבות

אם כן היה צריך להיות שהציבור יהיו בכח פי  ,הם לפחות עשרה "ראלשי

מזכירים שם ה' לאחר שתי  ,כיון שבציבור שהם עשרה ,אם כן ,עשר מהיחיד

רה פעמים ב' דעש ,היה למשה רבינו להזכיר לאחר שערים תיבות ,תיבות

אלא שציבור של  ,ומדוע הזכיר רק לאחר עשרים ואחד ,תיבות הוא עשרים

  .שר פעמים של יחידעעשרה הוא יותר מ

בעשרה שמזמנין אומרים  מט, ב)איתא בברכות ( מדוע ,על פי דרכו מיישב 6

ה' אלוקינו אלוקי  אומרים ובאלף ,ה' אלוקינואומרים ובמאה  ,אלוקינו

קי צבאות יושב ואלקי ישראל וה' אלוקינו אל יםרוברבוא אומ ,ישראל

אלא שלפי  .וכי יש הבדל כלפי ה' כמה מזמנין ,דהוא פלא ,הכרובים

אם כן ככל  ,כל אחד מתעלה מהאחר ,הכלל ,שבישראל ,המבואר אתי שפיר

ככל שהם רבים לכן  ,הרבים במעלה גדולה יותרשיתרבה הקיבוץ כך יהיו 

. ועל פי זה מבואר מדוע ים יותר קדושת ה'ואומר ,רבה יותר תר קדושתםיו

אם הם מאה הם ו , שהעשר הם קיבוץ.לפרוס על שמע ולזמן בשם צריך

 ,נו בתוספת על סתם עשרהיקוה' אללכן אומרים  ,מתעלים פי עשרה מזה

[ואף על פי שלהלכה לא פוסקים כך  .כי מאה הם עשרה פעמים עשרה

שיטת כמה על פי דרכו ליישב מכל מקום בא המשך ח ,(אורח חיים קצב, א)

  התנא בברכות].

ולכן משה  ,דישעשרה הם יותר מעשר פעמים נגד היח ,ועל פי מה שביאר 7

מתיישב מדוע קטן  ,רבינו ע"ה הזכיר ה' רק לאחר עשרים ואחד תיבות

כיון שעשרה הם יותר מעשר פעמים  ,(ברכות מז, ב) מצטרף לתשעה למנין

ולכן הוא  ,דיבדיוק כעשרה פעמים יח הוא ,לכן קטן עם תשעה ,היחידמ

  מצטרף עמהם.

 .דיש להאיר מה נתכונו חז"ל במסכת קינין ,המשך חכמה מרמזעל פי דרכו  8

שאף על פי  ,דאיירי בדין אשה שהתחייבה קינין ,במשנה (קינים ג, ו)דתנן 

אם קבעה נדרה  ,מכל מקום ,קן חובה וקן נדבה שהיתה צריכה להביא רק

ובתה, לפי שאינה יודעת מה קבעה ואין יודע הכהן מה נדרה וחוהביאה 
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 כשהוא מת קולו שבע. כשהוא חי קולו אחד (קינים ג, ו) אמרו

  .9ודו"ק

  

  

                                                 

נמצא שבסופה  ,הקריב, צריכה להביא ארבע פרידות לנדרה וארבע לחובתה

 ,ועל זה אמרו .תה צריכהה להביא פי שבע ממה שהימחמת טעותה צריכ

  .שכשהוא חי קולו אחד וכשמת קולו שבעה ,שזה דומה למשל על כבש

כשהוא חי קולו אחד וכשהוא  ,ה הוא שאמרוז ,אמר ר' יהושעוז"ל המשנה "

שתי שוקיו  ,שתי קרניו שתי חצוצרות ,כיצד קולו שבעה .מת קולו שבעה

ויש אומרים אף  ,בני מעיו לכינורות ,מעיו לנבלים ,עורו לתוף ,שני חלילין

זקני עם הארץ כל זמן שמזקינין  ,רבי שמעון בן עקשיא אומר .צמרו לתכלת

) מסיר שפה לנאמנים וטעם זקנים , כבאמר (איוב ידעתן מיטרפת עליהן שנ

 ,אלא כל זמן שמזקינין דעתן מתישבת עליהן ,אבל זקני תורה אינן כן ,יקח

  ." ע"כ) בישישים חכמה ואורך ימים תבונה, יבבאיוב ישנאמר (

רמב"ם וכתב ה .מה ענין סיום המסכת למה שאמר לפני כן ,והנה צריך טעם

' יהושע על דרך התימה, דבר זה כעין אמרם אמר רבפירוש המשנה וז"ל "

בכבש כשהוא חי קולו אחד וכשהוא מת קולו שבעה, נמצא זה בקלקולו 

נתרבו בו המצות. ואמר ר' שמעון בן עקשיה בדומה לכך, כי זה דומה 

תרבה חכמתם  ,שבזמן זקנתם ושיבתם וחולשת גופם ,לתלמידי חכמים

שישים חכמה ואורך ימים ר ביכמו שאמ ,ויתחזק שכלם ויוסיפו שלמות

הוא באמת נאמר  ,שמשל זה שנאמר על כבש ,הנה נתבאר ," עכ"לתבונה

  .על תלמידי חכמים שמזקינין מוסיפים שלמות

מה חידוש הוא שאמר בכבש שלאחר מיתה קולו  ,אלא שעוד צריך טעם

  .ואין דרך חכמי המשנה לומר דברים כאלה ,שבעה

שאהיה פחות  ינו ע"ה אמר שדי, שמשה רבבזהאבל לאור המבואר לעיל 

 ,על פי זה יש לפרש סוד הקבלה שכתב רבינו הקדוש ,בשבעה מהמלאך

היא על הנפש  ,אמיתית, שהכונה הדבאמת מה שנתכון רבינו הקדוש הוא

שהרי לאחר  ,שכאשר מת מתעלה פי שבע ממה שהיה כשהיה חי ,הישראלי

שהמלאך הוא  , המובא לעיל,וכבר אמרו בספרי ,מותו הנפש הוא כמלאך

 ,שהרי אמרו כשהוא האדם חי קולו אחד ,וזה כונת אומרם ,פי שבע מהיחיד

) בראשית ב, זעל הפסוק ( כמו שמתרגם אונקולוס ,דקול מרמז לנפש האדם

וכשהוא " וזה שאמרו ,"והות באדם לרוח ממללא" ,"ַוְיִהי ָהָאָדם ְלֶנֶפׁש ַחָּיה"

הנפש דנעשה  ,"הוא שבעוקולו " ,מתעלה פי שבענפש האדם אז  ,"מת

 לאחר מותו כמלאך.
אין קדושתם גדולה  ,תמצית דבריו: המלאכים כשהם רבים יחד 9

  [ד]

  ִּכי ֵחֶלק ה' ַעּמוֹ ַיֲעֹקב ֶחֶבל ַנֲחָלתוֹ:) לב, ט(

  ההבדל בין ירושת יצחק לירושת יעקב והשבטים

מה טוב  ,להיסדרו לנו מסדרי התפ 10עמו. כזהה'  ט) כי חלקלב, (

האיש, גורל היה כי חלק הוא לפי ערך  כו', וחלקנו ומה נעים גורלנ

 ,כיון שאינם מתעלים זה מזה ,יותר מאשר עומד כל מלאך יחיד

שמתעלין זה  ,מה שאין כן ישראל .ולכן הן נשארים כפרטיים

ה וקיבוץ הרבים קדושתו גדול ,ם יחדיעל ידי זה הם מתחבר ,מזה

ככל שיש  ,ולחד מאן דאמר ,לכן בעשרה מזכירים את ה' ,מאוד

עוד ה' אלוקינו אלוקי  מוסיפים ,יותר אנשים בברכת הזימון

מדוע משה רבינו ע"ה אמר שהוא  ,ארוועל פי זה מב .ישראל כו'

ובחולין אמרו שישראל הם יותר  ,פחות ממלאכים בפי שבע

 ,וכשמת האדם .כי קיבוץ ישראל הם יותר ממלאכים ,ממלאכים

  פי שבע ממה שהיה בחייו. - נפשו מתעלה להיות כמלאך

   

 ][ד

דיש  ,"ִּכי ֵחֶלק ה' ַעּמֹו ַיֲעֹקב ֶחֶבל ַנֲחָלתוֹ [ד] תוכן דבריו לפרש הכתוב " 10

ון שחבל. ב. מהו לשון חלק ומהו ל 'א. מדוע כופל וכתב חלק כו :לדקדק

  ביעקב כתוב חבל.חבל. ג. מדוע דוקא 

דיש הבדל לשוני בין המקבל דבר בלשון חלק, גורל, ירושה.  ,ומקדים לבאר

 מגיעההוא שלא  - ו. גורלחלקמגיע להקה של כל אחד לפי והוא חל - חלק

כל היורשים. והנה  ,הכל שוים בה - אלא על פי גורל ומזל בלבד. ירושה לו,

ין דוב ,הגבירה שרה אמנו כי הוא בן ,יצחק קיבל חלק גדול בירושת אברהם

עקב זכה מה שיאבל  .לכן מתנת יצחק נקראת חלק ,הוא ליטול חלק גדול

אלא  ,שיו בני רבקהעשהרי הוא ו ,אין זה בגלל שראוי ליותר ,יותר מעשיו

אבל מה שקבלו שבטי  .לכן נחלת יעקב נקראת גורל ,בגורל זאתקיבל ש

 ,שלמה היתה מטתו שיעקב ,כיון שכולם שוים בה ,הוא ירושה ,ישראל

בואר היטב ובזה מ .)אשבת קמו, ( וכל בניו היו צדיקים ,ופסקה זוהמא אצלו

הוא הודאה על  - ה טוב חלקנו"שתיקנו לנו לומר "מ ,כונת מסדרי התפלה

הוא הודאה על ירושת  - ירושת יצחק שבאה לפי חלקו, "ומה נעים גורלנו"

 ו"כי עשיו גם היה בן רבקה, "ומה יפה ירושתינ ,שבאה אליו בגורל ,יעקב

  שכולם שוים בה.שהיא בבחינת ירושה  ,הוא הודאה על ירושת השבטים -

נתן ה "איך הקבלומר סדרו לנו  ,שקודם לתפלה זו ,זה גם מובן היטבולפי 

כו' אבל אנחנו "שלפני תפלה זו אומרים  ,לכל אחד מהאבות משהו מיוחד



  משך חכמה
 עם ביאור בינת החכמה

 ד

ויצחק  ,ישמעאל היה בן השפחה ,כן באברהם .יכול להיות להיפך

חק בירר הטוב וישמעאל נטל בן הגבירה שרה הנביאה, בדין שיצ

רבקה, הטוב שנטל  אבל יעקב ועשו שהיו שניהם בני ,הזוהמה

אבל אצל יעקב פסקה זוהמה ומטתו שלמה  ,יעקב בגדר גורל

ולזה  ן בה.שוי ןו, א), לכן הוי כמו ירושה דכולמקכדאמר בשבת (

 ,ומה נעים גורלנו .שיצחק בירר הטוב ,מה טוב חלקנו ,אמר

שכולנו שבטי  ,ומה יפה ירושתנו .רר הטוב כמו גורלשיעקב ב

רון בחירי אל חי. ושלושת הלשונות האלו נזכרו כאן בפסוק ויש

ם וכן סדרו מהכרת הש .ברךיתם אצל ישראל להש ,לפי התרגום

  .11יויח) האמירך והאמרת-לישראל, וכמו (כו, יז ברךית



  

  

 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:

  

                                                 

עדת יעקב כו'  ,ע יצחק יחידו כו'זר ,בני אברהם אהבך שנשבעת לו כו'

שמאהבתך שאהבת אותו ומשמחתך ששמחת בו קראת את שמו ישראל 

ו אומרים ועל זה אנ ,את האבותה' הכרת דקודם אומרים  ,דהיינו ,"וישורון

ֶאת ה' ֶהֱאַמְרָּת " )יח-כו, יז(וזה על דרך הכתוב  ,לפיכך כו' מה טוב חלקנו כו'

ִהים ְוָלֶלֶכת ִּבְדָרָכיו ְוִלְׁשֹמר ֻחָּקיו ּוִמְצֹוָתיו ּוִמְׁש  ָּפָטיו ַהּיֹום ִלְהיֹות ְל ֵלא

ָל ְוִלְׁשֹמר ַוה' ֶהֱאִמיְר ַהּיֹום ִלְהיֹות לֹו ְלַעם ְסֻגָּלה ַּכֲאֶׁשר ִּדֶּבר  ְוִלְׁשֹמַע ְּבֹקלֹו:

  .רים את ה'יישראל מוק ,שכמו שה' מוקיר את ישראל ,"ָּכל ִמְצֹוָתיו

היא  - "ִּכי ֵחֶלק ה' ַעּמוֹ מרמז הכתוב " זהדל ,ועל פי זה יתבאר כונת הכתוב

ת יעקב שבאה שוהיא יר - "ַיֲעֹקב ֶחֶבל ַנֲחָלתוֹ " ,ירושת יצחק שנקראת חלק

א דיי ארי חולק"תרגום אונקלוס כמבואר ב ,דחבל הוא לשון גורל ,בגורל

על פי  ,בפסוק הקודם כתוב ירושת השבטיםו ."יעקב עדב אחסנתיה ,עמיה

ְּבַהְנֵחל ֶעְליֹון ּגֹוִים ְּבַהְפִרידֹו ְּבֵני ָאָדם ַיֵּצב בפסוק ח " דכתיב ,תרגום אונקלוס

ת ַעִּמים ְלִמְסַּפר ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל באחסנא עלאה עממיא "תרגום אונקלוס ו ,"ְּגֻב

". ובזה מיושב אנשא קיים תחומי עממיא למנין בני ישראל בפרשותיה בני

  כל הדקדוקים הנ"ל.

  

כי  ,ירושת יצחק היתה בבחינת חלק המגיע לו :דבריותמצית  11

אבל ירושת יעקב היתה בבחינת  .שרה אמנו ,הגבירההיה גם כן 

בבחינת השבטים היא וירושת  .כי גם יעקב היה בן רבקה ,גורל

מה טוב  ,וזה כונת התפלה .כי כולם היו שוים לטובה ,ירושה

ומה יפה  יעקב,ירושת  – ומה נעים גורלנו יצחק,ירושת  – חלקנו

ַיֵּצב " ,בפרשה ,וכל זה מרומז בפסוק .השבטיםירושת  – ירושתנו

ת ַעִּמי ִּכי " ,בירושה ירושת השבטים - "ְסַּפר ְּבֵני ִיְׂשָרֵאלם ְלִמ ְּגֻב

ירושת  - "ַיֲעֹקב ֶחֶבל ַנֲחָלתוֹ " ,בחלק ירושת יצחק - "ֵחֶלק ה' ַעּמוֹ 

  יעקב בגורל.


