
קלה  מצוה על נפש למסור יכול גדול אד� 

שהיופינחס לפי  ופירש"י , וגו'. הכהן  אהרן בן אלעזר בן 

אבי  שפיטם זה פוטי בן  הראיתם אותו , מבזים  השבטים

בא לפיכך מישראל , שבט נשיא  והרג לע "ז, עגלים אמו

נפקא מה להבין , ויש  עכ "ל . אהרן , אחר ויחסו הכתוב

הוא הדין  אם נפשך, דממה לא, או  מיוחס הוי  אם מינה,

מי  זה  יהיה  אז בו, פוגעים קנאים מדין  להרגו, שרשאי

היחוס. יועיל  מה שיהרוג, בדין אינו  ואם שיהיה,

יוסף ומתרץ  הבית דברי בהקדם קנ"ז)רבינו, סי' שכתב (ביו "ד 

מג ' חוץ עבירה, לשום נפשו למסור דאסור השיטה  לפי

אדם הוא שאם אדם, לסתם דוקא זה החמורות , עבירות

רשאי  בכך , פרוץ שהדור  ורואה שמים, וירא וחסיד גדול

שיראו  כדי קלה, מצוה על אפי' עצמו ולמסור  ה', לקדש 

ע "ש. לבם, בכל  ה' את ולאהבה ליראה העם

נשיאהוהנ  להרוג  עצומה, בסכנה עצמו  הכניס  פנחס

כמבואר נהרג היה לו, שנעשו  הנסים ולולא מישראל , שבט 

מבזין שהיו  וזהו  הנס , על  סומכין  ואין פ"ב :, בסנהדרין 

בא ולזה  לסכנה, עצמו  להכניס רשאי היה שלא אותו ,

למסור רשאי  היה יחוסו ולפי אהרן, אחר ויחסו הכתוב

פנחס].אנפשו ד"ה הפרשה [ריש 

שלו� בריתי את לו  נות� הנני

ולזרעולכן  לו  והיתה שלום , בריתי  את לו נתן  הנני  אמר

וגו ' עולם כהנת ברית י"גאחריו - י"ב מה )(כ "ה , להבין יש  .

לו אין 'שלום' תיבת  וגם הברית . נתינת  של  הענין דכפל 

במדרש  דאיתא מה להבין צריך גם  כאן. א'הבנה כ "א, )(רבה

כונתם. להבין  וצריך וגו'. אמור לכן  שכרו שיטול  הוא בדין 

בחז"ל ומפרש דאיתא עפי "מ נ"ט:רבינו, התורה )(גיטין דמן

ולגדול  לרבו  כבוד  לחלוק רצה ואם דבר, לכל  ראשון  כהן 

בתורה  ראשון  לקרוא הכנסת  בבית  מלבד רשאי , הימנו

לאנצויי . ליתו דלא  שלום  דרכי  מפני כבוד  לחלוק  רשאי  אינו

הוא שלו דהכהונה - למחול  יכול  כה�

אלאובמרדכי רבו, דוקא  דלאו  הר"ם  תשובות מביא שם

ראשון להקרותו כבודו  על  למחול  רשאי אדם לכל אפילו

דתורה  כבודו  על  למחול  דרשאי  חכם תלמיד  וכמו  לפניו,

כהונת  ברית שלו הכהונה הוי  הכהן כן  כמו  היא, שלו

מח כבודו דאין למלך דמי  ולא המלוכה עולם, דאין  ול 

עיי"ש . למחול , יכול  ואינו הקב "ה , של  היא דהמלוכה שלו,

מה והנה כמו הוא למחול , יכול  דכהן מה הדבר בטעם

ביגיע לתורה דזכה  משום  למחול , יכול  חכם דתלמיד

מעשיו , ע "י  לכך זכה הכהן כן הוא, שלו  ותורה כפו ,

במקום רק זה אבל  למחול . יכול  וע "כ הוא, שלו והכהונה

לעיל . שנתבאר כמו  לאנצויי  ליתי  דלא

שיהאוזהו - בריתי' את לו  נותן  'הנני  הפסוק שאמר

שיהא בתנאי  אבל  למחול , שיכול במתנה שלו  הכהונה

'בדין המדרש, שהקדים  וזהו  לאנצויי. יבואו  ולא 'שלום ',

שלו וע "כ בדין, לכהונתו שזכה - שכרו' שיטול  הוא

(הב')]הוא. אמור  לכ� ד"ה [ס"ט :

היצר  ממלחמת � שלו�  בריתי
ולזרעולכן  לו  והיתה שלום , בריתי  את לו נתן  הנני  אמר

וגו ', לאלקיו  קנא אשר תחת עולם  כהנת ברית  (כ"ה,אחריו 

י"ג) - ליכא.י"ב עלמא בהאי מצוה שכר הא  להבין, וצריך .

עלמא ,ומבאר בהאי  מצוה שכר דליכא שהטעם רבינו ,

הראשונות  על תוהא  יהא  שמא שחוששים משום הוא

שכרו ]. את  להפסיד צריך כן  עושה ח"ו [ואם 

ר"ל,אבל שלום, בריתי  את  בראשונה, הובטח פנחס

שהחכם הלבבות , החובות  כדברי היצר- ממלחמת  שלום 

הקטנה, מהמלחמה ששבתם  ממלחמה, להחוזרים אמר

שהובטח וכיון - הגדולה המלחמה הוא היצר מלחמת  כי

הראשונות, על שיחזור לחשוש אין  מהיצר , שלום פנחס

עלמא. בהאי  עולם כהנת  שכר לו לשלם שייך ושפיר

חמתי ] את השיב  ד"ה [ס"ט:

התוצאה  � ה' קידוש
במות ותפתח קרח ואת אתם  ותבלע  פיה את הארץ 

חמש  את האש  באכל  לנס ,העדה ויהיו איש  ומאתים ים

מתו  לא קרח י"א)ובני - י ' שהדגיש (כ "ו, מה להבין  יש .

כאן. לנס ' 'ויהיו הפסוק

יעקב ומפרש  הישועות שכתב עפי "מ  סי'רבינו, (או"ח

בחז"ל תרצ"ה) דמצינו מה צ"ו:)לבאר בניו(סנהדרין מבני 

בדיןא. הוא , מיוחס  גדול שאדם שכיון ר"ל, שכרו , שיטול  הוא בדין הקב"ה אמר הפרשה, ריש רבה המדרש דברי רבינו מבאר ובזה

נפשו. שמסר על בהפסדו  יצא  ולא  שכרו, שיטול  הוא 

לקוטי ערך ש”י
פנינים יקרים ויסודות נפלאים, נשאבים ונלקטים מתורתו העמוקה של שר התורה מגדולי הפוסקים 

מרן רבי שלמה יהודה טאבאק זצוק”ל � תקצ”ב – תרס”ח � מחבר ספרי ערך ש”י על התורה, ושו”ת תשורת ש”י

לעילוי נשמת פייגא רבקה בת ר’ אריה לייבוש ע”ה
נלב”ע ט”ו אלול תש”ע

 בעזה”י

ל�  נסיו�
החפשית  בבחירתו אברה�  הניח  הקב"ה 

מארצך  לך א ')וגו 'לך  הלשון (י"ב , כונת  מפרש  רבינו .

חז "ל  מאמר עפ "י י "ח)ל ָך, ה ', את(אבות  המזכה כל  ְ

ידו  על בא  חטא  אין  בגן הרבים תלמידיו יהיו שלא ,

שכתוב  כענין שומרו הקב"ה ולכן בגיהנם, והוא  עדן

ט') ב', א ', שנאמר(שמואל כיון וא"כ ישמור, חסידיו ורגלי

גרים, שגייר  בחרן עשו אשר הנפש  ואת  באברהם

כרחך  בעל שהרי נסיון , באיזה לנסותו אפשר איך א"כ 

יחטא  שלא ישמור .רגליו

ולהודיע לומר ,ומוכרחין לנסותו רצה שהקב"ה דכיון

לילך צדקתו, והניחו  זה  בענין ממנו ההשגחה הסיר לכן 

נסיונות מעשרה אחד  וזו חפשית, בבחירה ועלבעצמו ,

אמר 'לך'כן לא לך [כמו וברשותך בעצמך ר "ל, –

אותך. הנהגתו בלא ברשותך] דהיינו חמץ  'לך' יראה 

ל� ד"ה ט "ז. [ד�
א

[

המסורה  ביאור � ברכה  והי "ה 

לעול�  ברכה להמשי� תפילותיו שיתקבלו הדר� 

ברכה מלת (י"ב,ב')והי"ה פעמים חמש  יש  והי"ה.

א ')תמיםוהי"הברכה ,והי"הבמסורה, נכון והי"ה,(י"ז,

ב')לבוקר ל"ד, ההרה (שמות  אלי  עלי (שם שםוהי"ה,

י"ב) לאבוהי"ה,כ"ד , י')לי י "ז, .(שופטים

חטא בלא תמי�

התפילהרבינו,ומפרש  על זה פסוק דרשו חז "ל ,כי

וכו', אברהם אלקי שאומרים זהו גדול  לגוי ואעשך

וידוע , חותמין. בך ברכה  במקום והי"ה  תפילה כי

נתקנה מום,עבודה בלא תמים להיות  צריך ולעבודה  ,

בלא  הרוחניים  איבריו ברמ "ח  תמים להיות צריך כן 

מו  ובעל  ח"ו, בו  מום  דאל"כ לעבודהחטא , פסול  .ם

תשובה - א' עצה

זכיתי  יאמר אשר לבב בר מי האדם, יחרד  לזאת אי

אני  ותמים היעוצה,לבבי  העצה זאת לזרועאבל  שלא ,

הקוצים, זהאל והרי חטאיו על יתודה בוקר שבכל 

גמור, בקידושיןצדיק את (מ "ט:)כמבואר המקדש  ,

רשע שהוא אף גמור, צדיק שאני  מנת  על  האשה 

בלבו . תשובה הרהר שמא מקודשת  זו הרי גמור,

נפש  מסירת - ב ' עצה

אמינא  עצה למסמך ועוד צריכין  אנו הכי  בלאו כי ,

לתפילה , באמתגאולה  בק"ש עליו מקבל  ה' את והירא 

מעלה ואזי ית', שמו קידוש על דין  בית מיתות  ארבע

נפש מסירות בפועל  קיים כאילו הכתוב  ונתקיים עליו

הנעלם  במדרש  כמבואר  בי"ד , מיתות  ארבע בו

כקטן ובספה"ק, נעשה לבו, בכל  מסי"נ  אחר וא "כ

מום  בלא  תמים דמי, תמימה .שנולד ועבודתו

למעלה לבו 

ולבו  למטה עיניו ליתן צריך התפילה בעת והנה

כשנותן למעלה, אף העם, דלת  אנו הרבים ובעונותינו

כן לא  ושוב, ברצוא הוא למעלה, שלבם לבו  הצדיקים

ועי"כ ית', בו דבקים בהיותם התפילה כל למעלה 

גו  צדיק מקיים נעשה והקב "ה .זר

המסורה פירוש

המסורה ,וזהו ברכהפירוש  שרמז והי"ה שלאחר -

לנו רמז התפילה , ידו ברכות על למשוך  צינור שיהא

לעולם  ברכה תפילתו,שפע ידי  תנאי על יש אבל

תמיםשצריך וגםוהי"ה העבודה , דוגמת  נכון - והי "ה

ובחגורה-לבוקר נקי בגוף  לתפילה הכנה כמו שצריך

חגורה )שאחז "ל  בנוגע  י. ושבת  נקי, גוף  בנוגע  כ"ג. הכון (ברכות 

לומר והמשיך אלקיך, אברהם לבוקרלקראת  כי -

ואז  שחרית , תפילת אלי תיקן לבו -ועלה שיהא

שם ,למעלה ואזי בתמידות-והי"ה  ושוב, ברצוא ולא 

לי  אקיים -לאב והי"ה ואני התפילה וכן ב,שתגזור

רצון . יהי כן אמן ברכה ]נזכה  והי "ה  ד "ה ט"ז. [ד�

האר�  בקני� אברה� של דמיו�  פועל

אליו  הנראה לה' מזבח  שם ז')ויבן ופירש "י (י"ב, .

ישראל. ארץ בשורת ועל הזרע  בשורת רבינו:על וכתב

ותהר.א. ד"ה כ "ז. ודף  ויהי ד"ה כ"ו. דף וירא בפרשת  רבינו מש"כ  ועי'

להקב "ה.ב . אב  לבחי ' הצדיקים  נעשו  וכאן  מקיימים , והם לבניו  שמצוה אב , בחינת שזהו 

בחרן ,נשאלתי  נתבשר כבר הזרע  בשורת  על הלא 

ולמה  גדול', לגוי 'ואעשך הפרשה בתחילת  לו כשאמר

עכשיו . עד מזבח בנה  לא

דבריומפרש  עפ "י ו')הרמב "ןרבינו , שהתורה (י"ב ,

לבנים, סימן אבות  מעשה  כי מהאבות, סיפורים יספר

עירין גזירת  כל  פועל כי אל גזירה מכח תצא כאשר

אופן, בכל  מתקיימת  הגזירה תהיה  שהחזיק דמיון , ובמה 

בהארץ, יזכו שבניו דמיון פועל  היתה בהארץ, אברהם

שעשהעכ "ד. עד הזרע , בשורת על לה' הודה לא ולכן 

שיהיו  כרחך על  וא"כ לזרעו , הארץ שיותן  דמיון פועל

בנים  מזבח לו בנה  ואז  דמיונו, פועל מכח יתבטל ולא  ,

שניהם. על

החידוד ע"ד

אמרתי'רבינו וכתב דהנה'ולחידודא  גדר, בגוף

דהא  קשה הגזירה , יתבטל שלא  שמועיל דמיון, פועל

לעולם בא  שלא  לדבר מקנה אדם אדם אין למ "ד [אף

ולא  י"ג:], בגיטין כמבואר  לעולם בא שלא דבר מקנה 

בשורה  בשעת והנה קנין , מכל  דמיון פועל עדיפא 

לאברהם הארץ נתנה  לא עדיין הבטיחו הזאת , רק 

לעולם  באו לא  ועדיין  אתן , .לזרעך 

רבינו  הזרע ,,ומתרץ  לברוא שבידו  הקב"ה דאצל

דאתי  ועבידי שבידו  דבר דברוהוי של  חסרון דליכא ,

ההבטחה  אם רק יתכן  זה , כל אולם לעולם. בא  שלא

יוליד, יזכה לא אם ואפילו  תנאי, בשום תלוי  אבל לא 

שוב  ההבטחה, לביטול החטא  שיגרום שייך  היה אם

דאתי, עבידי  הוי  ולכן לא לעולם. בא  שלא דבר והוה 

בשורת  על דמיון פועל  לעשות  הקב"ה  לו שציוה  ממה 

לעולם, שבא לדבר דנחשב מוכח הקנין, ויחול הארץ,

דוקא  כן ועל בתנאי , הזרע בשורת  תלוי יהיה  שלא

שלימה . שמחתו נעשה  ויב� ]אז ד"ה כ "ה. [ד�

לה ' צדקה  כנתינת נחשב האמונה

צדקה לו ויחשבה בה' ו')והאמין  להבין (ט"ו , ויש  .

לצדקה '. לו 'ויחשבה  של הכונה 

בממונו ומפרש  לחבירו עוזר כשאחד רק שלא רבינו,

לצדקה, נחשב נחשב בכוחו לחבירו כשעוזר גם  אלא 

לעת לצדקה. לבנים ושרה  אברהם שיזכו כדי והנה 

הטבע זקנתם, מערכות לשדד  צריך הקב"ה וכמו היה ,

עה"פ  ה ')שפירש "י צא (שם  החוצה , אותו ויוצא 

להעמיד  עתיד שאינך במזלות  שראית  שלך מאצטגינות

נסים,בן . לעשות להקב"ה כביכול שקשה כמו ומצינו

מצרים ביציאת ג')שכתוב י"ג, הוציא כי(בא  יד  בחוזק 

מזה אתכם  נס.ה' לעשות  כח צריך שכביכול  כאילו  ,

הנס  לעשות להקב "ה סיוע  עושים האמונה בכח  ,אבל

שאחז"ל פ"ט.)וכמו היה (שבת  למשה  הקב "ה שאמר

לעזרני  .ג לך

הפסוק וזהו  צדקה 'שאמר לו ויחשבה בה' 'והאמין

ע צדקה  שעשה  לאברהם חשב  שהקב"ה  דהיינו ם -

להקב"ה  ועזר כח  נתן בה', שהאמין דבמה  הקב "ה,

הטבע. והאמי� ]לשנות  ד"ה [כ "א:

צדקה  הנות� של החשיבות 
אותו  לירש  בני�  לו כשיש

שני רבינו,באופן צדקהמפרש  הנותן  דומה  אינו  כי

מיוצאי  יורש לו שיש למי  חלציו, מיוצאי יורש לו ואין

ילבש חלציו, אחר  אדם כרחך על יורש  לו אין אם כי

אין  חייו , מדי יותר לו כשיש  וממילא והונו, מיגיעו

לצדקה , ממונו כשנותן  כ"כ  לו חשיבות כשיש אבל

מיגיעו  בניו  שיהנו רוצה אב כל  הטבע  מצד  אז  בנים,

יש ואז  צדקה, נותן המצוה מצד ורק מאחרים, יותר

גדול  חשיבות .לו 

הפסוקוזהו בה 'שאמר  שהאמין והאמין  ר"ל, –

הרבה  ומ"מ  יירשנו, מחלציו יצא שאשר גמורה  אמונה

ולכן צדקהבצדקה, לו שהאמונה ויחשבה ר "ל , –

חשובה . להצדקה  עשה  והאמי� ]שהאמין ד"ה י "ז. [ד�

האר�  בשורת  על רק לאות  שאל דאברה�  מה

אירשנה כי אדע  ח ')במה לא (ט"ו, למה להבין יש  .

הבן . בשורת על גם אות שאל

הואומתרץ הכלל כי אינו רבינו, לטובה שדיבור

מתנת חוזר לו נתן שהקב"ה  חשב שאברהם ובפרט  ,

החטא, יגרום שמא  ירא היה  ולא כדאי , שאינו אף חנם

זה, על  אות  שאל לא והאמין ולכן  הפסוק שאמר וזהו 

צדקה  לו ויחשבה בהבטחת בה' האמין  שאברהם ר"ל –

חנם. ומתנת  לצדקה  ההבטחה  שחשב מפני הזרע ,

עממין  שבע  רעת מפני  יזכו הארץ ירושת  ואולי ,אבל 

לטובה מרעה אצלם חזרה ויהיה בתשובה , יחזרו ,הם

כן  ועל  בחזקתי', ארעא ואוקי חוזר, לרעה  שנבואה 

אות . במה ]שאל  ד "ה  ט"ז: [ד�

לעשות ג . להקב"ה מקום  להמציא השתדלות  של ענין שיש - לעזרני לך היה מהגמ' שלמד פ "א , ובטחון באמונה ברמב"ן ועי' שם. גמ' עי '

מאדם  סעד  צריך לתפלה,שכביכול בנוגע זה ענין עוי"ל, ד"ה סוף י "ד עמ ' נח ש"י  בערך ועי ' נס . לעשות יצטרך ולא  הטבע בדרך ישועה

שלך, הסיוע בלי  'פי ' לעזרני לך היה למשה הקב "ה שאמר מה בביאור הויכוח , למאמר במבוא  רמח"ל  בשערי  ועי ' לעזרינו. לך היה ע"ד

ההנהגות היינו  בהפעלת הצורך הכרת  עזרבלי של  ענין  דיש קצת ומבואר  ע"ש. כביכול', להפעילם  יכול איני  להפעלתם , הבקשה ובלי  ,

י "ז. עמ ' ח"א אהרן ר' משנת ועי' ממקורו , הנס שמושך המשכה, מל' שאמונה נח  ישראל אוהב  ועי ' ג "כ . אמונה ע"ּי



קלה  מצוה על נפש למסור יכול גדול אד� 

שהיופינחס לפי  ופירש"י , וגו'. הכהן  אהרן בן אלעזר בן 

אבי  שפיטם זה פוטי בן  הראיתם אותו , מבזים  השבטים

בא לפיכך מישראל , שבט נשיא  והרג לע "ז, עגלים אמו

נפקא מה להבין , ויש  עכ "ל . אהרן , אחר ויחסו הכתוב

הוא הדין  אם נפשך, דממה לא, או  מיוחס הוי  אם מינה,

מי  זה  יהיה  אז בו, פוגעים קנאים מדין  להרגו, שרשאי

היחוס. יועיל  מה שיהרוג, בדין אינו  ואם שיהיה,

יוסף ומתרץ  הבית דברי בהקדם קנ"ז)רבינו, סי' שכתב (ביו "ד 

מג ' חוץ עבירה, לשום נפשו למסור דאסור השיטה  לפי

אדם הוא שאם אדם, לסתם דוקא זה החמורות , עבירות

רשאי  בכך , פרוץ שהדור  ורואה שמים, וירא וחסיד גדול

שיראו  כדי קלה, מצוה על אפי' עצמו ולמסור  ה', לקדש 

ע "ש. לבם, בכל  ה' את ולאהבה ליראה העם

נשיאהוהנ  להרוג  עצומה, בסכנה עצמו  הכניס  פנחס

כמבואר נהרג היה לו, שנעשו  הנסים ולולא מישראל , שבט 

מבזין שהיו  וזהו  הנס , על  סומכין  ואין פ"ב :, בסנהדרין 

בא ולזה  לסכנה, עצמו  להכניס רשאי היה שלא אותו ,

למסור רשאי  היה יחוסו ולפי אהרן, אחר ויחסו הכתוב

פנחס].אנפשו ד"ה הפרשה [ריש 

שלו� בריתי את לו  נות� הנני

ולזרעולכן  לו  והיתה שלום , בריתי  את לו נתן  הנני  אמר

וגו ' עולם כהנת ברית י"גאחריו - י"ב מה )(כ "ה , להבין יש  .

לו אין 'שלום' תיבת  וגם הברית . נתינת  של  הענין דכפל 

במדרש  דאיתא מה להבין צריך גם  כאן. א'הבנה כ "א, )(רבה

כונתם. להבין  וצריך וגו'. אמור לכן  שכרו שיטול  הוא בדין 

בחז"ל ומפרש דאיתא עפי "מ נ"ט:רבינו, התורה )(גיטין דמן

ולגדול  לרבו  כבוד  לחלוק רצה ואם דבר, לכל  ראשון  כהן 

בתורה  ראשון  לקרוא הכנסת  בבית  מלבד רשאי , הימנו

לאנצויי . ליתו דלא  שלום  דרכי  מפני כבוד  לחלוק  רשאי  אינו

הוא שלו דהכהונה - למחול  יכול  כה�

אלאובמרדכי רבו, דוקא  דלאו  הר"ם  תשובות מביא שם

ראשון להקרותו כבודו  על  למחול  רשאי אדם לכל אפילו

דתורה  כבודו  על  למחול  דרשאי  חכם תלמיד  וכמו  לפניו,

כהונת  ברית שלו הכהונה הוי  הכהן כן  כמו  היא, שלו

מח כבודו דאין למלך דמי  ולא המלוכה עולם, דאין  ול 

עיי"ש . למחול , יכול  ואינו הקב "ה , של  היא דהמלוכה שלו,

מה והנה כמו הוא למחול , יכול  דכהן מה הדבר בטעם

ביגיע לתורה דזכה  משום  למחול , יכול  חכם דתלמיד

מעשיו , ע "י  לכך זכה הכהן כן הוא, שלו  ותורה כפו ,

במקום רק זה אבל  למחול . יכול  וע "כ הוא, שלו והכהונה

לעיל . שנתבאר כמו  לאנצויי  ליתי  דלא

שיהאוזהו - בריתי' את לו  נותן  'הנני  הפסוק שאמר

שיהא בתנאי  אבל  למחול , שיכול במתנה שלו  הכהונה

'בדין המדרש, שהקדים  וזהו  לאנצויי. יבואו  ולא 'שלום ',

שלו וע "כ בדין, לכהונתו שזכה - שכרו' שיטול  הוא

(הב')]הוא. אמור  לכ� ד"ה [ס"ט :

היצר  ממלחמת � שלו�  בריתי
ולזרעולכן  לו  והיתה שלום , בריתי  את לו נתן  הנני  אמר

וגו ', לאלקיו  קנא אשר תחת עולם  כהנת ברית  (כ"ה,אחריו 

י"ג) - ליכא.י"ב עלמא בהאי מצוה שכר הא  להבין, וצריך .

עלמא ,ומבאר בהאי  מצוה שכר דליכא שהטעם רבינו ,

הראשונות  על תוהא  יהא  שמא שחוששים משום הוא

שכרו ]. את  להפסיד צריך כן  עושה ח"ו [ואם 

ר"ל,אבל שלום, בריתי  את  בראשונה, הובטח פנחס

שהחכם הלבבות , החובות  כדברי היצר- ממלחמת  שלום 

הקטנה, מהמלחמה ששבתם  ממלחמה, להחוזרים אמר

שהובטח וכיון - הגדולה המלחמה הוא היצר מלחמת  כי

הראשונות, על שיחזור לחשוש אין  מהיצר , שלום פנחס

עלמא. בהאי  עולם כהנת  שכר לו לשלם שייך ושפיר

חמתי ] את השיב  ד"ה [ס"ט:

התוצאה  � ה' קידוש
במות ותפתח קרח ואת אתם  ותבלע  פיה את הארץ 

חמש  את האש  באכל  לנס ,העדה ויהיו איש  ומאתים ים

מתו  לא קרח י"א)ובני - י ' שהדגיש (כ "ו, מה להבין  יש .

כאן. לנס ' 'ויהיו הפסוק

יעקב ומפרש  הישועות שכתב עפי "מ  סי'רבינו, (או"ח

בחז"ל תרצ"ה) דמצינו מה צ"ו:)לבאר בניו(סנהדרין מבני 

בדיןא. הוא , מיוחס  גדול שאדם שכיון ר"ל, שכרו , שיטול  הוא בדין הקב"ה אמר הפרשה, ריש רבה המדרש דברי רבינו מבאר ובזה

נפשו. שמסר על בהפסדו  יצא  ולא  שכרו, שיטול  הוא 

ל�  נסיו�
החפשית  בבחירתו אברה�  הניח  הקב"ה 

מארצך  לך א ')וגו 'לך  הלשון (י"ב , כונת  מפרש  רבינו .

חז "ל  מאמר עפ "י י "ח)ל ָך, ה ', את(אבות  המזכה כל  ְ

ידו  על בא  חטא  אין  בגן הרבים תלמידיו יהיו שלא ,

שכתוב  כענין שומרו הקב"ה ולכן בגיהנם, והוא  עדן

ט') ב', א ', שנאמר(שמואל כיון וא"כ ישמור, חסידיו ורגלי

גרים, שגייר  בחרן עשו אשר הנפש  ואת  באברהם

כרחך  בעל שהרי נסיון , באיזה לנסותו אפשר איך א"כ 

יחטא  שלא ישמור .רגליו

ולהודיע לומר ,ומוכרחין לנסותו רצה שהקב"ה דכיון

לילך צדקתו, והניחו  זה  בענין ממנו ההשגחה הסיר לכן 

נסיונות מעשרה אחד  וזו חפשית, בבחירה ועלבעצמו ,

אמר 'לך'כן לא לך [כמו וברשותך בעצמך ר "ל, –

אותך. הנהגתו בלא ברשותך] דהיינו חמץ  'לך' יראה 

ל� ד"ה ט "ז. [ד�
א

[

המסורה  ביאור � ברכה  והי "ה 

לעול�  ברכה להמשי� תפילותיו שיתקבלו הדר� 

ברכה מלת (י"ב,ב')והי"ה פעמים חמש  יש  והי"ה.

א ')תמיםוהי"הברכה ,והי"הבמסורה, נכון והי"ה,(י"ז,

ב')לבוקר ל"ד, ההרה (שמות  אלי  עלי (שם שםוהי"ה,

י"ב) לאבוהי"ה,כ"ד , י')לי י "ז, .(שופטים

חטא בלא תמי�

התפילהרבינו,ומפרש  על זה פסוק דרשו חז "ל ,כי

וכו', אברהם אלקי שאומרים זהו גדול  לגוי ואעשך

וידוע , חותמין. בך ברכה  במקום והי"ה  תפילה כי

נתקנה מום,עבודה בלא תמים להיות  צריך ולעבודה  ,

בלא  הרוחניים  איבריו ברמ "ח  תמים להיות צריך כן 

מו  ובעל  ח"ו, בו  מום  דאל"כ לעבודהחטא , פסול  .ם

תשובה - א' עצה

זכיתי  יאמר אשר לבב בר מי האדם, יחרד  לזאת אי

אני  ותמים היעוצה,לבבי  העצה זאת לזרועאבל  שלא ,

הקוצים, זהאל והרי חטאיו על יתודה בוקר שבכל 

גמור, בקידושיןצדיק את (מ "ט:)כמבואר המקדש  ,

רשע שהוא אף גמור, צדיק שאני  מנת  על  האשה 

בלבו . תשובה הרהר שמא מקודשת  זו הרי גמור,

נפש  מסירת - ב ' עצה

אמינא  עצה למסמך ועוד צריכין  אנו הכי  בלאו כי ,

לתפילה , באמתגאולה  בק"ש עליו מקבל  ה' את והירא 

מעלה ואזי ית', שמו קידוש על דין  בית מיתות  ארבע

נפש מסירות בפועל  קיים כאילו הכתוב  ונתקיים עליו

הנעלם  במדרש  כמבואר  בי"ד , מיתות  ארבע בו

כקטן ובספה"ק, נעשה לבו, בכל  מסי"נ  אחר וא "כ

מום  בלא  תמים דמי, תמימה .שנולד ועבודתו

למעלה לבו 

ולבו  למטה עיניו ליתן צריך התפילה בעת והנה

כשנותן למעלה, אף העם, דלת  אנו הרבים ובעונותינו

כן לא  ושוב, ברצוא הוא למעלה, שלבם לבו  הצדיקים

ועי"כ ית', בו דבקים בהיותם התפילה כל למעלה 

גו  צדיק מקיים נעשה והקב "ה .זר

המסורה פירוש

המסורה ,וזהו ברכהפירוש  שרמז והי"ה שלאחר -

לנו רמז התפילה , ידו ברכות על למשוך  צינור שיהא

לעולם  ברכה תפילתו,שפע ידי  תנאי על יש אבל

תמיםשצריך וגםוהי"ה העבודה , דוגמת  נכון - והי "ה

ובחגורה-לבוקר נקי בגוף  לתפילה הכנה כמו שצריך

חגורה )שאחז "ל  בנוגע  י. ושבת  נקי, גוף  בנוגע  כ"ג. הכון (ברכות 

לומר והמשיך אלקיך, אברהם לבוקרלקראת  כי -

ואז  שחרית , תפילת אלי תיקן לבו -ועלה שיהא

שם ,למעלה ואזי בתמידות-והי"ה  ושוב, ברצוא ולא 

לי  אקיים -לאב והי"ה ואני התפילה וכן ב,שתגזור

רצון . יהי כן אמן ברכה ]נזכה  והי "ה  ד "ה ט"ז. [ד�

האר�  בקני� אברה� של דמיו�  פועל

אליו  הנראה לה' מזבח  שם ז')ויבן ופירש "י (י"ב, .

ישראל. ארץ בשורת ועל הזרע  בשורת רבינו:על וכתב

ותהר.א. ד"ה כ "ז. ודף  ויהי ד"ה כ"ו. דף וירא בפרשת  רבינו מש"כ  ועי'

להקב "ה.ב . אב  לבחי ' הצדיקים  נעשו  וכאן  מקיימים , והם לבניו  שמצוה אב , בחינת שזהו 

בחרן ,נשאלתי  נתבשר כבר הזרע  בשורת  על הלא 

ולמה  גדול', לגוי 'ואעשך הפרשה בתחילת  לו כשאמר

עכשיו . עד מזבח בנה  לא

דבריומפרש  עפ "י ו')הרמב "ןרבינו , שהתורה (י"ב ,

לבנים, סימן אבות  מעשה  כי מהאבות, סיפורים יספר

עירין גזירת  כל  פועל כי אל גזירה מכח תצא כאשר

אופן, בכל  מתקיימת  הגזירה תהיה  שהחזיק דמיון , ובמה 

בהארץ, יזכו שבניו דמיון פועל  היתה בהארץ, אברהם

שעשהעכ "ד. עד הזרע , בשורת על לה' הודה לא ולכן 

שיהיו  כרחך על  וא"כ לזרעו , הארץ שיותן  דמיון פועל

בנים  מזבח לו בנה  ואז  דמיונו, פועל מכח יתבטל ולא  ,

שניהם. על

החידוד ע"ד

אמרתי'רבינו וכתב דהנה'ולחידודא  גדר, בגוף

דהא  קשה הגזירה , יתבטל שלא  שמועיל דמיון, פועל

לעולם בא  שלא  לדבר מקנה אדם אדם אין למ "ד [אף

ולא  י"ג:], בגיטין כמבואר  לעולם בא שלא דבר מקנה 

בשורה  בשעת והנה קנין , מכל  דמיון פועל עדיפא 

לאברהם הארץ נתנה  לא עדיין הבטיחו הזאת , רק 

לעולם  באו לא  ועדיין  אתן , .לזרעך 

רבינו  הזרע ,,ומתרץ  לברוא שבידו  הקב"ה דאצל

דאתי  ועבידי שבידו  דבר דברוהוי של  חסרון דליכא ,

ההבטחה  אם רק יתכן  זה , כל אולם לעולם. בא  שלא

יוליד, יזכה לא אם ואפילו  תנאי, בשום תלוי  אבל לא 

שוב  ההבטחה, לביטול החטא  שיגרום שייך  היה אם

דאתי, עבידי  הוי  ולכן לא לעולם. בא  שלא דבר והוה 

בשורת  על דמיון פועל  לעשות  הקב"ה  לו שציוה  ממה 

לעולם, שבא לדבר דנחשב מוכח הקנין, ויחול הארץ,

דוקא  כן ועל בתנאי , הזרע בשורת  תלוי יהיה  שלא

שלימה . שמחתו נעשה  ויב� ]אז ד"ה כ "ה. [ד�

לה ' צדקה  כנתינת נחשב האמונה

צדקה לו ויחשבה בה' ו')והאמין  להבין (ט"ו , ויש  .

לצדקה '. לו 'ויחשבה  של הכונה 

בממונו ומפרש  לחבירו עוזר כשאחד רק שלא רבינו,

לצדקה, נחשב נחשב בכוחו לחבירו כשעוזר גם  אלא 

לעת לצדקה. לבנים ושרה  אברהם שיזכו כדי והנה 

הטבע זקנתם, מערכות לשדד  צריך הקב"ה וכמו היה ,

עה"פ  ה ')שפירש "י צא (שם  החוצה , אותו ויוצא 

להעמיד  עתיד שאינך במזלות  שראית  שלך מאצטגינות

נסים,בן . לעשות להקב"ה כביכול שקשה כמו ומצינו

מצרים ביציאת ג')שכתוב י"ג, הוציא כי(בא  יד  בחוזק 

מזה אתכם  נס.ה' לעשות  כח צריך שכביכול  כאילו  ,

הנס  לעשות להקב "ה סיוע  עושים האמונה בכח  ,אבל

שאחז"ל פ"ט.)וכמו היה (שבת  למשה  הקב "ה שאמר

לעזרני  .ג לך

הפסוק וזהו  צדקה 'שאמר לו ויחשבה בה' 'והאמין

ע צדקה  שעשה  לאברהם חשב  שהקב"ה  דהיינו ם -

להקב"ה  ועזר כח  נתן בה', שהאמין דבמה  הקב "ה,

הטבע. והאמי� ]לשנות  ד"ה [כ "א:

צדקה  הנות� של החשיבות 
אותו  לירש  בני�  לו כשיש

שני רבינו,באופן צדקהמפרש  הנותן  דומה  אינו  כי

מיוצאי  יורש לו שיש למי  חלציו, מיוצאי יורש לו ואין

ילבש חלציו, אחר  אדם כרחך על יורש  לו אין אם כי

אין  חייו , מדי יותר לו כשיש  וממילא והונו, מיגיעו

לצדקה , ממונו כשנותן  כ"כ  לו חשיבות כשיש אבל

מיגיעו  בניו  שיהנו רוצה אב כל  הטבע  מצד  אז  בנים,

יש ואז  צדקה, נותן המצוה מצד ורק מאחרים, יותר

גדול  חשיבות .לו 

הפסוקוזהו בה 'שאמר  שהאמין והאמין  ר"ל, –

הרבה  ומ"מ  יירשנו, מחלציו יצא שאשר גמורה  אמונה

ולכן צדקהבצדקה, לו שהאמונה ויחשבה ר "ל , –

חשובה . להצדקה  עשה  והאמי� ]שהאמין ד"ה י "ז. [ד�

האר�  בשורת  על רק לאות  שאל דאברה�  מה

אירשנה כי אדע  ח ')במה לא (ט"ו, למה להבין יש  .

הבן . בשורת על גם אות שאל

הואומתרץ הכלל כי אינו רבינו, לטובה שדיבור

מתנת חוזר לו נתן שהקב"ה  חשב שאברהם ובפרט  ,

החטא, יגרום שמא  ירא היה  ולא כדאי , שאינו אף חנם

זה, על  אות  שאל לא והאמין ולכן  הפסוק שאמר וזהו 

צדקה  לו ויחשבה בהבטחת בה' האמין  שאברהם ר"ל –

חנם. ומתנת  לצדקה  ההבטחה  שחשב מפני הזרע ,

עממין  שבע  רעת מפני  יזכו הארץ ירושת  ואולי ,אבל 

לטובה מרעה אצלם חזרה ויהיה בתשובה , יחזרו ,הם

כן  ועל  בחזקתי', ארעא ואוקי חוזר, לרעה  שנבואה 

אות . במה ]שאל  ד "ה  ט"ז: [ד�

לעשות ג . להקב"ה מקום  להמציא השתדלות  של ענין שיש - לעזרני לך היה מהגמ' שלמד פ "א , ובטחון באמונה ברמב"ן ועי' שם. גמ' עי '

מאדם  סעד  צריך לתפלה,שכביכול בנוגע זה ענין עוי"ל, ד"ה סוף י "ד עמ ' נח ש"י  בערך ועי ' נס . לעשות יצטרך ולא  הטבע בדרך ישועה

שלך, הסיוע בלי  'פי ' לעזרני לך היה למשה הקב "ה שאמר מה בביאור הויכוח , למאמר במבוא  רמח"ל  בשערי  ועי ' לעזרינו. לך היה ע"ד

ההנהגות היינו  בהפעלת הצורך הכרת  עזרבלי של  ענין  דיש קצת ומבואר  ע"ש. כביכול', להפעילם  יכול איני  להפעלתם , הבקשה ובלי  ,

י "ז. עמ ' ח"א אהרן ר' משנת ועי' ממקורו , הנס שמושך המשכה, מל' שאמונה נח  ישראל אוהב  ועי ' ג "כ . אמונה ע"ּי


