
 
 

 פרפראות

 
 

 האומן שלא עשה מלאכתו קיבל
 שכר מרובה ממי שעשה מלאכתו

 ת יצחקבעקידובא מ מדברי הראשונים משלה     'זעמוד 
  

 
 זתשע''וילך נצבים מפתח ענינים פרשת     אעמוד 

 
     בעמוד 

מי הם נשמות ישראל שהושבעו במעמד 
 הר סיני ע''ד בעל העקידה

 
     געמוד 

ת ופרצופין הכלולים הצורות הדעו
 בששים רבוא ע''ד המהרש''א

 

שהסתיר מה שבלבו  ברוך חכם הרזים
  של חבירו

 
     דעמוד 

  ברוך שחלק מחכמתו ליראיו
 שיידעו מה בלבו של אדם

 
 בירור באשר  ישנו פה מי הם 

 ואשר  איננו פה מי הם
 

     העמוד 
שורש פורה ראש ולענה ר''ת שופר לבבו 

  40בגי'  , לי40בגימטריא 
 

      ועמוד 
 צדיקים גמורים מעולים יותר 
  בעלי תשובה שכרם גדול יותר

 
     זעמוד 

 האומן שלא עשה מלאכתו קיבל 
 שכר מרובה ממי שעשה מלאכתו 

 
    חעמוד 

ע''ד זה ביאר המהרש''א בכה רבי יש 
 קונה עולמו בשעה אחת

 
 

 
 

 ביאור צח בכתוב כי מנגד
 תראה את הארץ

 
הכתוב אשרי איש במצוותיו  יש לכוון

 חפץ מאוד למשה רבינו
 

    טעמוד 
יש לעיין למה שינה רש''י פירושו לאותו 

 מאמר מגמרא לגמרא
 

     יעמוד 
תימא למהרש''א בביאורו לדברי רש''י 

 שפירש ליטול מנה יפה ראשון
 

הנהגת יהושע את העם לדעת הקב''ה 
 הנהגת יהושע את העם לדעת מש''ר

 
    יאעמוד 

 ע''ד  שכר מביאי הקטנים
 עקידת יצחק וע''ד בן יהוידע

 
הנשים שאינם מבינות מה טעם יש 

בבואם לשמוע ביאור הבן יהוידע עפ''י 
 הזוהר הקדוש 

  
     יבעמוד 

בבן יהוידע מבאר דברי ר' יהושע בן 
 מרגלית אחת היתה לי בידכםחנניה 
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שהושבעו  נשמות ישראלמי הם 

 ד בעל העקידהע'' במעמד הר סיני
  

אתם נצבים היום " ('ט ט''דברים  כ) כתיב
ולא אתכם לבדכם אנכי כרת " " וגו',כלכם

כי את , את הברית הזאת ואת האלה הזאת
ינו קאל ה'לפני  עמנו עמד היום ישנו פהאשר 

 ,"עמנו היום איננו פהואת אשר 
 

 על מי נכתב עומד היום ועל מי לא
 

ולא " מן ג()תנחומא ניצבים סי איתא במדרש
אלא אף הדורות העתידין  "אתכם לבדכם

לבא היו שם באותה שעה שנאמר כי את 
אשר ישנו פה, אמר רבי אבהו בשם ר' 

כי את אשר "למה כתיב  ,שמואל בר נחמני
ואת אשר איננו " ,"היום עומדעמנו ישנו פה 

 ,היו שם שהנשמותלפי  )ולא כתוב עומד(,  "פה
כתיב בהן לכך לא  ,גוף לא נבראועדיין 
 ע''כ, ,עמידה

 
 הגופיםבמעמד הר סיני הושבעו , כי מבואר

 שיבואו אחריהם,  הנשמותשהיו שם, וגם 
 

איך הושבעו כל ישראל בהר בעל העקידה קושיית 
 סיני

 
 ת יצחק הקרוי בעל העקידהבעל עקיד היה מי 

 
מערכת ספרים, ערך ) בספר שם הגדוליםכתב 

להרב   ,"עקידת יצחק"הספר  ,("עקידת יצחק"
 ,יצחק עראמההפילוסוף האלוקי מהר''ר 

 ספר נחמד מאוד,  
 

)כלומר,  ,וכל ספרי הדרשנים בדורות שלפנינו
שותי  בדורות שלפני החיד''א בעל שם הגדולים(

  מימיו הנאמנים באו שעריו בתודה,
 

מובאים בהרחבה  ההעקידבעל תולדות 
  ,עקידת יצחק הספר בשער

 
הולדתו בצפון  כתב, בספר חכמי ישראל,

ספרד בסוף המאה השניה או בתחילת המאה 
היה מחכמי ספרד השלישית לאלף השישי, 

לאחר ונפטר בנאפולי, מיד  עד לגירוש ספרד,
 ,, ונקבר שםגירוש ספרד בשנת רנ''ד

 
 ת בעל העקידהוקושי

 
איך  שער צ''ט(,פתיחת ) כתב העקידת יצחק

היו כל ישראל מושבעים בשמירת התורה, 
  ,ין אדם מוריש שבועה לבניווהלא א

 

 
הם שחיבים במצוות ולא  הגופיםהרי  ,דווע

 , הנשמות
 

שהיו כל הנפשות  ואמרד דהא ,ומבאר
, והמה העתידות נמצאות במעמד ההוא

קיימו וקבלו עליהם להשלים ולקיים עד סוף 
 ,  כל הדורות

 
כוללת שהיו שם אוכלוסא  ,וגם מה שאמר

על כן אמרו כי  כל הדורות וכל הפרצופין,
כי הרואה אוכלוסא שיש בה  א(ע''ח '')ברכות נ

ברוך אתה ה' שיברך  ,שש מאות אלף רגלי
 חכם הרזים. 

 
אי אפשר להמצא שום אדם  ,כי מעתה

בדמותו וצלמו בדורות הבאים שלא היה שם 
ושלזה אין בשום אדם יכולת  בגופו ונפשו,

למחות במה שקבלו כלם בהר סיני באלה 
 ושבועה.

 
   העקידה מבארדברי בעל העקידה ע''י  ביאור

 
 מי הוא המבאר לספר עקידת יצחק

 
נתחבר , הערות לספר עקידת יצחקביאור 

שלוש  ,חיים יוסף פאללאקע''י מוהר''ר 
מאות וחמישים שנה לאחר פטירת בעל 

כתב בסיום הקונטרס תולדות וכך העקידה, 
תולדות , השלמתי בעזה''י ראמהעצחק יבי ר

פה ק''ק  ה ז''ל עם ההערותהרב בן עראמ
 ,טרעביטש יום א' י''ג טבת תר''ח לפ''ק

 
 השבעת הגופים  בענין   יביאור יסוד

 בדברי בעל העקידה והנשמות 
 
רגלי  בשש מאות אלףכי , המבאר תבכך כ

ד מטף ונשים אשר היו במעמד בהגברים ל
בנית כל תצורת ו ,ר כלוליםב, היו כההוא

עם שנויי  אישים הפרטיים מבני ישראל
תכונות נפשותם וגופיהם האפשריים עד 

לא באופן שבדורות הבאים  סוף כל הדורות,
היה ולא יהיה עוד שום איש מישראל אשר 
כדמותו וצלמו לא היה כבר בתוך האישים 

 , ם אז במעמד ההואיהנמצא
 

כי גם אין אחד מהדורות  ונמשך מזה
, כי לפי האחרונים יוכל להצטדק ולאמר

נפשו וגופו הפונה מבני הדור  תכונת ומהות
 ,יוללא יחפוץ לקבל עול התורה ע ,הראשון

אחרי שכבר קבלו עליו איש אחר כמוהו 
ובתכונת  ,ותבניתו ,שהיה דומה לו בצלמו

  ,לצמיתות ,נפשו וגופו
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גם את  (,א ע'' ח''ברכות  נ) אשר ע"כ צוו חז"ל

"בא"י לברך  ,הרואה ששים רבוא מישראל
  ,חכם הרזים"

 
יוכללו כבר גדול כזה מישראל  ען כי במספרי

טיים האפשריים להיות בעם רכל האישים הפ
עם כל שינויי  ,הנבחר הזה בכל הדורות

 דעותם ותכונתיהם הגופניות השונות זו מזו, 
 

בגילגול  וזאת היא גם דעת המקובלים
אתם נצבים " וזהו ביאור הכתוב ,הנפשות

 את אשר ישנו פה עמנו עמד ,היום כלכם
ינו ואת אשר איננו פה קאל ה'היום לפני 

 ."עמנו היום
 

* * * * * * * 
 

כלולים הופרצופין  דעותהצורות ה
 ע''ד המהרש''אבששים רבוא 

 
 המהרש''אדברי 

 
 ,תנו רבנן (,אע'' ח''ברכות נ) איתא בגמרא

ברוך חכם "אומר  אוכלוסי ישראלהרואה 
תנא אין אוכלוסא פחותה מששים , "הרזים

 ,רבוא
 
חכם  ד''הא ע'' ח''ברכות  נ) ,מהרש"אתב הכ

למאי דמסיק דאין אוכלוסא פחות ( הרזים
יש בהן ג"כ ששים רבוא דעות  ,מס' רבוא

  ,מחולקין והוא כלל כל הדעות
 

להיות  ,שע"כ נתנה התורה לס' רבוא במדבר
ואין להוסיף התורה כלולה מכל דעה וחכמה 

  ,עליה
 

תיק עתיד ביאור המהרש''א במ''ש מה שתלמיד ו
 לחדש

 
מגילה י''ט  ,)ויקרא רבה כ"ב א'  ומה שאחז"ל

 שתלמיד ותיק עתיד לחדשאפילו מה  ע''ב(
  למשה בסיני, ונאמר כולן ,לפני רבו

 
כל מה שמחדש כל חכם בדורו מסיני  ,פירוש

כבר היה בדעת אחת לפי שזה הדבר  ,הוא
  ,מאותן ששים רבוא שהיו בסיני

 
ת אחרת על כי אי איפשר שיהיה עוד דע

 ,וק"ל ששים רבוא
 
 
 
 

 
  פרצופיהן דומין ןואיבמ''ש המהרש''א  ביאור 

 
ואין ד''ה א ע'' ח''ברכות  נ) כתב עוד המהרש''א,

 בדעותדכשם שהן מחולקין   (,פרצופיהן דומין
כך הן  ,עד ששים רבוא שהיא צורה הפנימית

  ,בצורה החיצונהמחולקין 
 

צופין על שרואה כ"כ צורות ופר ויש לברך
שהוא קצה  ,משונין זה מזה עד ששים רבוא

 האחרון שאין עוד צורה אחרת מכאן ואילך
 ,וק"ל

 

* * * * * * * 
 

שהסתיר מה  ברוך חכם הרזים
  שבלבו של חבירו

 
תנו רבנן  (אע'' ח''ברכות  נ) איתא בגמרא

ברוך חכם "הרואה אוכלוסי ישראל אומר 
 ע''כ, "הרזים

 
היודע מה שבלב  - חכם הרזים  רש''י,כתב 

 , כל אלו
 

שבלב  הסודות, הם הרזים ,דפירוש ,מבואר
, והקב''ה שחכמתו מלאה כל כל אחד ואחד

 יודע מה בלב כל אחד ואחד, ,הארץ
 

 ,תנו רבנן (בע'' ד''פסחים  נ) איתא בגמרא
ואין  ,וכו' שבעה דברים מכוסים מבני אדם

 ע''כ, ,יודע מה בלבו של חבירו אדם
 

ואמר ד''ה  בע'' ד''חים  נפס) מהרש"אה כתב
היה  ,דאם היה יודע  ,(ואין אדם יודע מה בלבו

 ,גם לבטל מחשבתו ,כ"א יורד לחיי חברו
 עכ''ל, 

 
אדם  )ב''מ ע''א ע''א(  דאיתאעפ''י הא  ,פירוש

, א''כ אם יורד עמו לחייו -ורא לחבירו רשע ק
היה יודע כי במחשבתו של חבירו ה''ה רשע, 

מפני מחשבתו, לפיכך גזר גם היה יורד לחייו 
כן הקב''ה בחכמתו, להסתיר מבנ''א 

 מחשבתו של חבירו, 
 

ברוך חכם " ש''מ אפשר לפרש,לפי''ז 
הכוונה גם, על שבחכמתו הסתיר , "הרזים

חכם מבנ''א מחשבתו של חבירו, וזהו 
בחכמתו המחשבה  שהסתירפירוש  הרזים,

 חכם הרזיםשל חבירו, מבואר כי יש לפרש 
 .בתרי אנפי

* * * * * * * 
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  ברוך שחלק מחכמתו ליראיו

 שיידעו מה בלבו של אדם
 

תנו רבנן   (,אע'' ח''ברכות נ) איתא בגמרא
ברוך שחלק אומר  חכמי ישראלהרואה 

 ע''כ, ,מחכמתו ליראיו
 

 חכםברוך  (אע'' ח''ברכות  נ) איתא בגמרא
היודע  -הרזים  חכם  רש''י,פירש , הרזים

 ,מה שבלב כל אלו
 

יודע ש הוא, בכךדחכמתו של הקב''ה  ,ארמבו
 השגהדאין בידינו , הגם, מה שבלב כל אלו

, להשיג, שניתן ההשגות, מה הם כל שהיא
אבל בחכמתו יתברך, ואין אתנו יודע עד מה, 

 ,ופירשו ,ברוך חכם הרזים , לומר קבעו חז''ל
 ,היודע מה שבלב כל אלו

 
 ביאור מחכמתו ליריאו הם הצדיקים

 
ברוך שחלק " שכשאומר, אפשר לומר

הכונה לאנשי אמת יראי  "ליראיו מחכמתו
 , באמת שונאי בצע עובדי השם ית' אלוקים

 
ם מה יכי צדיקי אמת היו יודע וכידוע

 מחשבתו ובלבו של אדם, ב
 

שיודע  ,מחכמתו, שחלק הפירוש אפ''ל כי זה
מה שיידעו  ליריאיו, נתן גם מה שבלב כל אלו

 .ק מחכמתו ליראיושחל , וזהו,שבלב כל אלו
 

* * * * * * * 
 

  מי הם פה ישנו אשר ב בירור
 מי הם פה איננו אשר ו

 
 פה ישנוכי את אשר " ד(''ט י'')דברים כ כתיב

ואת אשר  ,ינוקאל ה'עמנו עמד היום לפני 
 , "היום עמנו פה איננו

 
אשר איננו, הם דורות  ,רש''י בחומש פירש

 העתידם
 

ואת אשר מחז''ל,  ד(''ט י'')דברים כ ,רש"יכתב 
 , דורות העתידים להיותואף עם  - פה איננו

 
 בדברי רש''י בחומש,מבואר 

 
 ,דורות העתידים להיות, איננו

 
 , אינו מבואר,ישנו

 

 
 

שבועות, ישנו הם העומדין בהר סיני, איננו  בגמרא
 דורות הבאים וגרים

 
כי את אשר " (,אע'' ט''לשבועות ) בגמראאיתא 

העומדין על הר לי אלא אותן אין  "פה ישנו
וגרים העתידין  ,דורות הבאים ,סיני

 , ע''כ, איננוואת אשר ת"ל  ,מנין להתגייר
 

  בדברי הגמרא בשבועות,מבואר 
 

  העומדים על הר סיני,הם אלו  ישנו
 

וגרים העתידין  ,דורות הבאים הם, איננו
 ,להתגייר

 
 בגמרא שבת, ישנו אלו הגרים

 
שעמדו ישראל  'ו ע''א(,קמ' )שבת איתא בגמרא
 עובדי כוכבים ,פסקה זוהמתן על הר סיני

  ,לא פסקה זוהמתןשלא עמדו על הר סיני 
 

 גריםאמר ליה רב אחא בריה דרבא לרב אשי 
 ,אף על גב דאינהו לא הוו ,אמר ליה ,מאי

פה  "ישנו"דכתיב את אשר  ,מזלייהו הוו
  ע''כ, ,עומד היום וגו' עמנו

 
  ,בשבת גמראבדברי ה מבואר

 
 ,מזלייהו הווד, כיון בכלל גרים, ישנו

 
 , איננו מבואר,איננו

 
ואיננו הם במדרש, ישנו הם הדורות העתידין, 

 הגופים
 

( תנחומא פרשת ניצבים סימן ג) מדרשאיתא ב
הדורות העתידין ולא אתכם לבדכם אלא אף 

  ,היו שם באותה שעהלבא 
 

 פה,  ישנושנאמר כי את אשר 
 

שם ר' שמואל בר נחמני ב אמר רבי אבהו
עומד עמנו  פה ישנולמה כתיב כי את אשר 

)ולא כתוב עומד  ,פה איננווגו' ואת אשר  היום
גוף לא ועדיין  שהנשמות היו שםלפי  היום(

 , ע''כעמידהלכך לא כתיב בהן נברא 
 

 במדרש,  בדברי מבואר
 

היו  הנשמות ,הדורות העתידין לבאהם  ישנו
 שם

 
 ן לא נברא, שעדייהגוף, איננו
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 ישנובכלל נכלל מי  בפירושים השונים ש הקושיות

  איננונכלל בכלל ומי 
 

בכלל  דורות העתידיםכולל את  ,רש''י א.
 , איננו

 
בכלל  הדורות העתידיןכולל את  ,במדרש

 , ישנו
 

הדורות לל את כרש''י שש ,ואם תאמר
בשיטת הגמרא  מבאר, איננובכלל  העתידים
 הדורות העתידיןת שכללו א ,ל''ט בשבועות

 , איננובכלל 
 

גרים הא''כ מדוע רש''י אינו כולל גם את 
, כמו בגמרא איננובכלל  ,העתידין להתגייר

 ,דורות העתידיםבשבועות, וכתב רק, 
 

 , ישנובכלל  הגריםנכללים  שבתבגמרא  ב.
 

    ,איננובכלל  הגריםנכללים  שבועותובגמרא 
 

על  איננור אשישנו ואשר כפתור ופרח ביש לבאר 
 פי דברי המהרש''א

 
)שבועות ל''ט ע''א בד''ה דורות   כתב המהרש''א

 וזהו תו''ד,  הבאים וגרים(
 
 מדבר הכתוב, הר סיניבשבועה הלענין ד

ואת אשר  ישנו פהאת אשר "  ד(''ט י'')דברים כ
  היום",  עמנו איננו פה

 
קושית המהרש''א אם נשבע בהר סיני למה 

 א לאויר העולםמשביעין אותו כשיוצ
 

 דאיתא בגמרא, מהא ומקשה  המהרש''א
שכשיוצא לאויר העולם  (נדה דף ל עמוד ב)

 תהי צדיק ואל תהי רשע,  -משביעין אותו 
 

הרי כבר הושבעו כל  למה משביעין אותו,
 נשמות ישראל, 

 
 ()שבועות ל''ט ע''א, המהרש''א ומבאר

דהשבועה שמשביען אותו בשעת לידה, היינו 
גוף שלא היה נברא עדיין בהר השבעת ה

 ע''כ, סיני,
 

 ד''ה שבת דף קמו עמוד א) כתב עוד המהרש'א
הוו נמי  דורות העתידים לבאכל  (מזלייהו הוה

פה וגו' כדאמרי' בר"פ  איננובכלל אשר 
  ,(,אע'' ט''שבועות ל) שבועות הדיינין

 
 
 

 
אף על גב  ,איכא למימר ישראללגבי  ,אלא

הצרורות בצרור  הןנשמותי ,דגופן לא הוו
  ,החיים הוו

 
 דמזלןאלא  ,לא שייך למימר הכי בגריםאבל 

 עכ''ל המהרש''א,, הוה וק"ל
 

  דשלוש שבועות הן מבואר א''כ, 
 

אשר היו  נשמות ישראלהשבעת כל  א.
הצרורות בצרור אלה גם במעמד הר סיני, ו

 , החיים
 

 שהיו במעמד הר סיני,  הגופים ב.
 
 ,מזלן של גרים ג.
 

 השתא מבואר הדבר כפתור ופרח, ו
 

הכתוב, אשר  פשטאת רק מבאר  רש''י
 הגופים שלא היו שםמכוון אל ו ,איננו

 דורות העתידיןבמעמד הר סיני, ולכן 
  ,איננונכללים באשר 

 
 בגמרא  שבועות, חז''ל דרשתואינו מדבר על 

, ומזלן של שהיו שם  הנשמותבענין השבעת 
 גרים,

 
של  נשמותיהן עלמדבר  מדרש תנחומא,ב

 ישנו, בכלל דורות העתידיןלכן כולל ישראל, 
 שם,

 
, ולכן, הגופיםמדבר על  בגמרא בשבועות,

 הם בכלל ,העומדים על הר סיני הגופים
 ישנו, 

 
, העתידין להתגייר וגרים ,דורות הבאים אבל

 , איננו הם בכלל
 

מזלן של מדבר על השבעת  בגמרא בשבת,
 .ישנולל לפיכך כולל גרים בכ גרים,

 

* * * * * * * 
 

שורש פורה ראש ולענה ר''ת שופר 
  40, לי בגי' 40מטריא לבבו בגי

 
שרש פרה פן יש בכם " ז(''ט י'')דברים כ כתיב

דברי האלה והיה בשמעו את , ראש ולענה
 שלום יהיה"לאמר  בלבבווהתברך  הזאת

  ,"לי
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 ו

 
בבך 'לת 'איך קאל ה'ומל "'( ו 'דברים ל) כתיב

יך בכל קאל ה'ב זרעך לאהבה את ב'לאת 'ו
 ",לבבך ובכל נפשך למען חייך

 
את  (דברים פרק ל פסוק ו) בעל הטוריםכתב 

לכך נהגו להשכים  אלול.ר"ת  לבבך ואת לבב.
 ולהתפלל סליחות מאלול ואילך. 

 
)תהלים  , בתפילת "לדוד ה אורי וישעי",וכן

 לולא ",האמנתי לראות בטוב ה לולא" כז יג(
 עכ''ל בעל הטורים, ,לאלואותיות 

 
 שורש פורה ראש ולענה ר''ת שופר, 

 40לבבו בגימטריא  40לי בגימטריא 
 

אמר רבי , (ב''ז ע''ראש השנה י) איתא בגמרא
גדולה תשובה שמקרעת גזר דינו של  ,יוחנן

השמן לב העם " )ישעיהו ו' י'(אדם, שנאמר 
הזה ואזניו הכבד ועיניו השע פן יראה בעיניו 

 ",שמע ולבבו יבין ושב ורפא לוובאזניו י
 

אש 'ררה 'פרש 'ש בפסוק, יש לרמזוכך 
  שופ''ר,, הם ראשי תיבות לענה'ו
 

  וגם כאשר שומע את קול השופר,
 
, לבבו לבבוה''ה מתברך ב ימי תשובה  40ב ו

 ימי תשובה,  40ל, רמז  40בגימטריא 
 

רמז , 40בגימטריא,  "לי", ,שלום יהיה לי
השמן 'ה מקיים בנפשו "ימי תשובה, ה' 40ל

לב העם הזה ואזניו הכבד ועיניו השע פן 
נתנו , רש"יפי ", יראה בעיניו ובאזניו ישמע

, וגם בימי לבם שלא ישמעו דברי נביאים
שהם   לבבוהתשובה אינו מקיים בנפשו ש

ימי התשובה לשוב בתשובה, אז לא  40רמז  ל
 יאבה ה' וגו'

* * * * * * * 
 

  יותר םימעול צדיקים גמורים
  גדול יותרשכרם בעלי תשובה 

 
  דברי בעל העקידה

 
יך קאל ה'ושבת עד " ('ב 'דברים  ל)   כתיב

ושמעת בקלו ככל אשר אנכי מצוך היום 
 ,"שךאתה ובניך בכל לבבך ובכל נפ

 
 במה חלקו רבי חייא ורבי אבהו

 
אמר רבי חייא  ('ד ב'')ברכות ל איתא בגמרא

 ם לא נתנבאו כל הנביאי ,בר אבא א"ר יוחנן

 
עין  צדיקים גמורים, אבל לבעלי תשובהאלא 

  ,('ד ג'')ישעיה סאלהים זולתך  לא ראתה
 

במקום דאמר רבי אבהו  ופליגא דרבי אבהו,
צדיקים  אפילו ,עומדין שבעלי תשובה

 גמורים אין עומדים שם,
 

 מי גדול ממי, ,יהםמחלוקת בדברהנראה כי 
במעלה הם  רבי חייא, צדיקים גמוריםלדעת 

   יותר גבוהה מבעלי תשובה,
 

הם במעלה  רבי אבהו, בעלי תשובהולדעת 
 יותר גבוהה מצדיקים גמורים,

 
 מברר האם חולקים ספר עקידת יצחק  ב

 ובמה חולקים
 

שרבי  כתב,'( שער ק) בספר עקידת יצחק
של  ,המעלה הגבוהה יותרמדבר על  חייא

 צדיקים גמורים, 
 

 בוהה יותרהג השכרמדבר על  ורבי אבהו
גבוה יותר משל  אשיש לבעלי תשובה, שהו

 צדיקים גמורים, 
 

מה  כי מה יועיל לאיש הכשר ,וכך כתב
שטרח בכבישת יצרו, יותר טוב הוא מי שלא 
הוצרך לזה אלא שהיה כבוש ועומד, משל אל 

זיקוק  כלי מזוקק מעצמו תמיד, או שצריך
 במלאכה כבדה, 

 
וא , השידוע שאשר הוא שלימותו בטבעו
הישר יותר קיים ויותר מעולה, וכן אצלם 

נעשה טוב  הכובשכי  מעולה מהכובש,
 והישר הוא בטבע במלאכה,

 
בשלימות לא יכחישו  ,חכמי התורהאמנם 

 , מעלת טבעו מעצמומצד  הישר
 

ייעודי התורה האלהית שמצד  אמנם יאמינו
חוייב לקבוע שכר רצוני לכל  ושכר מצותיה,

 ומשאו וצערולפי טרחו איש מהאנשים 
 במעשה המצוה ההיא. 

 
שאחד באת מצוה לידו ועשאה,  ,הגע עצמך

 ואחד הוציא עליה כמה טורח וכמה ממון, 
 

וה ומאת המצ שכרן שוהשיהיה  היתכן
והגומל האמתי, הנה באמת על זה אמר 

 .לפום צערא אגרא (ה' כ''ג)אבות 
 

בין ש המחלוקתשבבחינות האלו בא  ,ונראה
  ,'(ד ב''ל)ברכות אבהו  ר' חייא ובין רבי
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 ז

 
הרחוק במעלה  הקדים כי הנה רבי חייא

, אל הקרוב אליה בבחינת עצמו, בעבירה
אבל צדיקים עצמם עין לא "ולזה אמר 

 ים זולתך, קראתה אל
 

מצד מה שהוא מפאת  ,בריאמנם ר' אבהו ד
ומצותיה, אשר באמת יש לדון  ייעודי התורה

  כפי הטורח והצער.גם 
 

כלומר, שדבר  י אבהו,ביגא דרוזהו טעם ופל
 בזה בבחינות מתחלפות ובענינים חלוקים, 

 
, ואם אם במה שחוייב שיהיו יותר מרובים

מצד קירוב הכנתו לעשות מה שלא בא לידו, 
 .שראוי שיצורף למעשה הכל כמו שנתבאר

יו הנפלאים רעיי''ש בדב עכ''ל בעל העקידה.
 והארוכים.

* * * * * * * 
 

 קיבל לאכתו עשה מ אשל האומן
  מי שעשה מלאכתושכר מרובה מ

 
עמוד  )עקידת יצחק שער ק', בעל העקידה כתב

לבאר הענין שבעל תשובה שכרו ( קי''ד ע''ב
 ,כפי שהובאו לעיל דבריו גדול מצדיק גמור

 
דבר,  ,נזכור מה שנמצא בדברי הראשונים

וונוהו לדבר אחר, ארחיבהו ישאם שכ
זה הענין משל נכבד לואכריע אותו להיותו 

 . שהיינו עליו
 

כי מלך אחד הטיל , אמרו, וישא משלו ויאמר
 על שני אומנין ציור וכיור קירות היכלו,
והמה קבלו עליהם, וחייבו ראשם לגמור 

 מלאכתם ליום נועד, 
 

, זה נטל שתי קירות וחלקו מלאכתם לחצאין
 וזה נטל שתים כנגדן )כגון מזרח דרום( סמוכות

  .)כגון מערב צפון(
 

נזדרז  היה איש מהיר במלאכתו והנה האחד
אל המלאכה וכלה אותה טרם המועד אשר 

 יעדו. 
 

, עד והשני היה מתעצל טומן יד הולך ושובת
כי אפסו לו הימים עד בלתי השאיר לו תשע 

 או עשור. 
 

 ויהי בראותו כי כלתה לו הרעה מאת המלך,
 חרד בלבו חרדה גדולה וצעק על חרפתו 

 
 

 
וכלימתו צעקה גדולה, כי ראה חבירו יוצא 
בשם ותהלה כשם הגדולים, והוא יהיה 

 לקללה ולשנינה כאחד הנבלים. 
 

צלל בעומק  ,ובחזקתו ותעצומו בבכיתו וצערו
 ,רעיוניו, ועלתה במחשבתו משיחה נפלאה

מסוגלת לצחצח ולזכך האבנים, עד שיהיו 
מזוככים ונמרקים כעין נחשת קלל, וימהר 

 ותה, לעשות א
 

ויפרוש בבית מזוית  )הוילון( ויקח את המסך
לזוית ולהבדיל בין מלאכתו למלאכת חבירו, 
וטח שתי קירותיו בטיח האומנות טיחה זכה 
ונקיה, יותר נאותה לפי המלאכה, ואחר כך 
שפשף אותה היטב וימשח אותם בשמן 

 ראות של זכוכיתמכהמשחה, עד אשר היו 
 ,קהמקבלות המראות קבול נאות וחז

 
אל היכלו לראות  ויהי היום ויבא המלך

מלאכת עבודתו, ויבאו עמו כל גדולי מלכותו, 
וימצאו שתי הקירות אשר עשה האומן 
הראשון מעשה מפואר כל מלאכת חרש 
וחושב, וירא והנה טוב מאד, וישמח המלך 

 עליו וצוה לתת לו שכר משלם. 
 

 וישאל גם את השני לאמר מה מלאכתך,
י המלך מעבר הוילון וביתה, ויאמר יבא אדונ

ויעבור וירא והנה שתי הקירות חלקות 
תוח, ויכעס יומצוחצחות מבלי שום ציור ופ

 עליו המלך לאמר מה עשית, 
 

ויסר , וימהר האומן טרם תעלה חמת המלך
והנה  ,בין שתי המלאכות את המסך המבדיל

כל הפתוחים והציורים אשר עשה חבירו 
 ,תחקו כמו רגעבשנתים ימים או שלש, כלם נ

בצחצוח הקירות אשר תיקן באופן נפלא 
 מהיופי והנעימות שאין הפה יכולה לדבר, 

 
מלבד מה שהוכנו לקבל כל שאר הצורות 
והפתוחים אשר ישימו לפניהם מזולת פתוחי 
הקירות אשר כנגדם, ממה שנמצאות פה 

 היום ומאשר יובאו אחרי כן. 
 

ויוסף המלך שמחה גדולה במלאכת הזאת 
וכל אשר עמו נפלאו  חרונה מבראשונה,הא

ויאהב המלך את האומן מאד מהמראה, 
ויוסף את שכרו ויכבדהו וינשאהו מן 

 ,הראשון
 

 הנה המשל הזה יצייר יפה כל מה שאמרנו,
יותר כי עם היות שהמלאכה הראשונה היא 

 , שלמה בבחינת עצמיותה
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הנה השנית נתפארה עליה בתחבולת 

נה היא טובה עד שכל אחד ממ המלאכה,
שכר הראשון מחברתה בבחינת מה, ויהיה 

 , כאומן שלם
 

כממציא שכרו מרובה אמנם השני יהיה 
 בעל עקידת יצחק,עכ''ל , ומתחבל

 

* * * * * * * 
 

ע''ד זה ביאר המהרש''א בכה רבי 
 יש קונה עולמו בשעה אחת

 
אמרו עליו , (א''ז ע''עבודה זרה  י) איתא בגמרא

אין הדבר תלוי  ,אמרשעל ר"א בן דורדיא 
הניח ראשו בין ברכיו וגעה בבכיה אלא בי, 

 ,יצתה בת קול ואמרה עד שיצתה נשמתו.
בן דורדיא מזומן לחיי העולם  ליעזראבי ר

יש קונה עולמו בכמה  ,ואמר בכה רביהבא. 
 שנים, ויש קונה עולמו בשעה אחת. 

 
לא דיין לבעלי תשובה שמקבלין  ,ואמר רבי

 ע''כ, .רביאותן  אותן, אלא שקורין
 

ד''ה קונה  ב''ע 'עבודה זרה י) מהרש"אכתב ה
 חדאל יראה בזה שדקדק לומר בכ, עולמו(
כדאמרינן  ,שקונה עולמו לפי מדריגתו עולמו

 ,שיש לכל צדיק מחיצה בפני עצמו
 

אההוא דלא קנה עולמו רק  אבל בכה רבי
בשעה א' שנהרג ויצא מן העולם ולא זכה 

לקנות עולמו בכמה למדרגה היותר גדולה 
כי  מבואר בדברי המהרש''א, שנים וק"ל

מדריגתו של מי שקנה עולמו בכמה שנים 
וה''ה צדיק גמור, גבוהה יותר, והם הם דברי 

 בעל העקידה,
 

 בכה רבי שאמר  מהלבאר יש 
 

לא  ואמר  בכה רבילמה  ,שאלו השואלים
דיין לבעלי תשובה שמקבלין אותן, אלא 

י מה יש בכך שקורין וכ .רבישקורין אותן 
 אותן רבי, 

 
ויש לי לומר בדרך א''א, שמה שאמרו חז''ל 

 רביכוונתו לומר שמה שקורין אותו  בכה רבי
הניח ראשו בין  הוא לפי שאמרו בגמרא

, ולפי ברכיו וגעה בבכיה עד שיצתה נשמתו
 שבכה כל כך קראו אותו רבי.

* * * * * * * 
 

 
 ביאור צח בכתוב כי מנגד 

 הארץתראה את 
 

דרש רבי  (,אע'' ד''סוטה י) איתא בגמרא
מפני מה נתאוה משה רבינו ליכנס  ,שמלאי

או לשבוע  ,וכי לאכול מפריה הוא צריך ,לא"י
הרבה  ,אלא כך אמר משה ,מטובה הוא צריך

ואין מתקיימין אלא  ,מצות נצטוו ישראל
אכנס אני לארץ כדי שיתקיימו כולן  ,בא"י

כלום אתה  ,ך הואאמר לו הקדוש ברו ,על ידי
מעלה אני עליך  ,מבקש אלא לקבל שכר

לכן ",)ישעיה נ''ג י''ב(, שנאמר ,כאילו עשיתם
  ",יחלק שלל ואת עצומיםאחלק לו ברבים 

 
לכן ד''ה,   אע'' ד''סוטה י) ומבאר המהרש''א,

דהיינו אחלק לו שכר בכלל   (,אחלק לו ברבים
ודימה לו השכר הזה  ,הרבים שבאו לא"י

אלא אחרים  ,הוא דבר שלא טרח בוש ,לשלל
על  ,כן תקבל שכר כאילו עשית ,עשאוהו

דבר שלא טרחת בו אלא אחרים שיבואו 
 )תהלים קי''ט קס''ב(והוא כוונת הפסוק  ,לשם

ר"ל  ",שש אנכי על אמרתך כמוצא שלל רב"
אמירת התורה  ",אמרתך"שש אנכי על 

כמוצא  ,בלא קיומה וטורח עשייתה ,בעלמא
 ,ש על דבר שלא טרח בו וק"לשש ,שלל רב

 
שביקש הקב''ה ליתן שכר למש''ר על  מבואר

 מה שלא עשה,
 

שקיבל האומן שכר על  עפ''י המעשה הנ''ל
מה שנראה במראותיו מנגד, יש לבאר בצחות 

כי מנגד תראה את  ,דברים לב נב() הכתוב
מנגד, כלומר, ממול, כאילו במראה,    ,הארץ
, כאילו עשיתםמעלה אני עליך ז''ל ח וואמר

כמו יקבל שכרם ואע''פ שלא עשה אותם, 
 שעשה,

* * * * * * * 
 

יש לכוון הכתוב אשרי איש במצוותיו 
 למשה רבינו מאודחפץ 

  
כי משה רבינו  (,אע'' ד''סוטה י) בגמרא מבואר
מצוות התלויות בארץ, לא הלקיים ביקש 

רצה כי בשביל לקבל שכר בשביל לקבל שכר, 
 כר גם אם לא קיימם,הקב''ה ליתן לו ש

 
 ה'אשרי איש ירא את  " תהילים קיב א() כתיב

 "גבור בארץ יהיה זרעו, במצותיו חפץ מאד
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 ט

 
 כך אפשר לכווין הפסוק

 
האיש כמ'ש  משהזה  איש, אשרי איש

 ,משה
 

ברכות ) כדאיתא בגמראזה משה,  ,ה'ירא את 
ועתה ישראל מה ה' אלהיך (, דף לג עמוד ב

אטו יראת שמים  ליראה.אם שואל מעמך כי 
מילתא  לגבי משהאין,  ,מילתא זוטרתא היא

 זוטרתא היא.
 

עבודה זרה דף יט ) איתא בגמרא ,במצותיו חפץ
 -במצותיו  ,אר"א -במצותיו חפץ , (עמוד א

 ולא בשכר מצותיו.
 

, מאוד, במש''ר כתיב והאיש משה עניו מאד
, במאודיש לכוין כשם שענותנותו היתה 

 במצוותיו חפץ מאוד,  הביאוהו להיות
 

הם שהם אברגבור, שנאמר ואת עצומים  
 ,בגמרא שם איצחק יעקב כדאית

 
זרעו ולא   בארץ יהיהזרעו יהיה זרעו,  בארץ

 ,הוא
 

 מכוון הפסוק למשה רבינו ע''הובכך 
 

 המזמור שנאמר בשבת במנחה
 

שלכן אומרים מזמור זה בשבת  ואפשר לומר
משה בזמן מנחה שאז היתה פטירתו של 

 רבינו
 
)תהלים כמ''ש רש''י  להגיד שבחו של צדיק,

הוסד באלף )תהלים קי''א(,  מזמור זה  קי''א(
בית אות אחד בראש הפסוק ואחד 
באמצעותיו וכן כלם מאל"ף ועד תי"ו, וכמו 

הראשון מדבר  ,)תהלים קי''ב( כן מזמור השני
והשני מספר  בשבחו של הקדוש ברוך הוא

 .בשבחו של צדיק
 

* * * * * * * 
 

יש לעיין למה שינה רש''י פירושו 
 לאותו מאמר מגמרא לגמרא

 
שוש " (הפטרת נצבים ישעיהו פרק סא י), כתיב

י כי הלבישני בגדי קתגל נפשי באל ה'אשיש ב
 כחתן יכהן פארישע מעיל צדקה יעטני 

 ",וככלה תעדה כליה
 
 

 
ב ''נדרים ס) '(,ח ב''מועד קטן כ) איתא בגמרא

 ,אמר רבי חמא בר חנינא '(,ט ב''נגיטין ) '(,א
כחתן "שנאמר   ,מנין לחתן שמיסב בראש

  ,אף חתן בראש  ,, מה כהן בראש"יכהן פאר
 

דתנא דבי רבי ישמעאל:  ,וכהן גופיה מנלן
לפתוח לכל דבר שבקדושה,  - "וקדשתו"

ראשון, ולברך ראשון, וליטול מנה יפה 
 '(,ב א''נדרים ס) '(,ח ב''מועד קטן כ)  ע''כ ראשון.

 '(,ט ב''גיטין נ)
 

 רש''י במועד קטן
 

  '(,ח ב''מועד קטן כ) רש"יכתב 
 

    תורה, לקרות בספר - לפתוח בראש
 

 ,המזוןת ברכ – ולברך
 

 רש''י בנדריםפירוש הקרוי 
 

  ,'(ב ב''נדרים ס) רש"יכתב 
 

   לקרוא בספר תורה. - לפתוח ראשון
 

ובברכת  בברכת המוציא - ולברך ראשון
  .המזון

 
שחולק עם אחיו כ - וליטול מנה יפה ראשון

 ,הכהנים בלחם הפנים
 

 רש''י בגיטין
 

        '(ט ב''גיטין נ)  רש"יכתב 
 

 ,בין בתורה ,בכל דבר כבוד - לפתוח ראשון
 הוא ידבר בראש. ,בין בישיבה

 
 בסעודה. - ולברך ראשון

 
אם בא לחלוק עם  - וליטול מנה יפה ראשון

ר שיחלקו בשוה אומר לאח ,ישראל בכל דבר
 לו ברור וטול איזה שתרצה.

 
מבואר, שרש''י פירש בכל מקום את אותה 
הברייתא בפירוש אחר, אמנם יש דעות כי 
הפירוש לנדרים אין אלו דברי רש''י, אך 
בעיון במהרש''א בנדרים ובמו''ק, מביא 

 ,המהרש''א את דברי רש''י בנדרים

 
* * * * * * * 
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 י

 
ורו לדברי בביא הרש''אמלתימא 

 רש''י שפירש ליטול מנה יפה ראשון
 

 ד''ה בע'' ח''מועד קטן  כ) כתב המהרש''א,
  (,  יפה ראשון, ליטול מנה

 
  בחולק עם ישראל, ,בתוס' רשפי
 

  )נדרים ס''ב( ,קונם יין רק ובפ
 

בלחם  כשחולק עם אחיו הכהנים ,פרש"י
בחדושינו  (נדרים דף סב עמוד א) ושם ,הפנים
 ,במו''ק ''ל המהרש''אעכ ,מפורש

  
ליטול  נדרים דף סב עמוד א) כתב המהרש''א,

  ,(יפה ראשון מנה
 

 , כשחולק עם אחיו הכהנים  ,פירש"י
 

דנוטל  הכפשטי ,אבל הרא"ש והר"ן פירשו
  ,מנה יפה בחולק עם ישראל

 
ביאור המהרש''א למה רש''י לא פירש כהרא''ש 

 והרן
 
אפשר שרש"י דקדק  מבאר המהרש''א,ו

  ,מיירי שבחולק עם אחיו הכהנים, לפרש כן
 

 ,שבקדושהלכל דבר  מלישנא דקאמר
שחולק ליכא בדבר ההוא  ובחולק עם ישראל

 ,המהרש''א , עכ''לוק"ל דבר קדושה
 

איך אמר שרש''י לא רצה  ותימא למהרש''א,
"נוטל מנה יפה ראשון" מדובר  לפרש, 

ליכא בדבר ההוא משום ד ,בחולק עם ישראל
 ,דבר קדושה ,שחולק

 
וליטול פרש מ'(  ט ב''גיטין נ) הרי רש''י עצמו
 ,אם בא לחלוק עם ישראל - מנה יפה ראשון

 
ואפשר שמכאן ראיה כי רש''י בנדרים אין 

  אלו דברי רש''י, ולא יקשה מרש''י על רש''י,

 
* * * * * * * 

 
הנהגת יהושע את העם לדעת 

הקב''ה הנהגת יהושע את העם 
 לדעת מש''ר

 
 
 

 
"ויקרא משה ליהושע  )דברים ל''א ז'( כתיב

ויאמר אליו לעיני כל ישראל חזק ואמץ כי 
 את העם הזה",   תבואאתה 

 
"ויצו את יהושע בן נון  )דברים ל''א כ''ג( כתיב

 ", תביאויאמר חזק ואמץ כי אתה 
 

כי אתה "משה אמר ליהושע,  ,כתב רש''י
את העם הזה", זקנים שבדור יהיו  תבוא

לפי דעתן ועצתן, אבל הקב"ה  עמך, הכל
על כרחם,  "תביאכי אתה "אמר ליהושע, 

הכל תלוי בך, טול מקל והך על קדקדן, דבר 
 אחד לדור ולא שני דברים לדור, 

 
כי אתה  כתיב )סנהדרין ח' א'(, איתא בגמרא

 וכתיב)משמע, גם אתה כאחד מהן, רש''י(, תבוא, 
 )משמע לשון שררה נוהג עליהן,כי אתה תביא, 

אמר לו משה ליהושע  אמר רבי יוחנן רש''י(,
)על פיהם עשה אתה והזקנים שבדור עמהם, 

אמר לו הקדוש  מעשה ולא תשתרר עליהם, רש''י(
ברוך הוא, אתה תביא, טול מקל והך על 
קדקדם, דבר )מנהיג, רש''י(  אחד לדור, ואין 

 שני דברין לדור, 
 

דעת הקב''ה מדעתו של ביאור למה היתה שונה 
 ,שה רבינומ

 
)בבא  דאיתא בגמראעפ''י מה  אפשר לבאר,

זקנים שבאותו הדור אמרו,  בתרא ע''ה ע''א(
פני משה כפני חמה פני יהושע כפני לבנה, אוי 

 ע''כ,לה לאותה בושה אוי לה לאותה כלימה, 
 

כי הזקנים שבאותו הדור,  ומכיון וידע משה,
לא יקבלו את הנהגת יהושע כפי שקיבלו את 

אמר לו משה ליהושע אתה לפיכך  הנהגתו,
)על פיהם עשה מעשה והזקנים שבדור עמהם, 

 ולא תשתרר עליהם, רש''י(
 

ולא קיבל  אך הקב''ה דעת אחרת היתה עמו,
)סנהדרין כדאיתא בגמרא את דעת הזקנים, 

כל המתרעם על רבו כאילו מתרעם על  ('י א''ק
השכינה, כל המהרהר אחר רבו כאילו 

ולכן אמר ליהושע, טול  מהרהר אחר שכינה,
אחד לדור  )מנהיג(מקל והך על קדקדם, דבר 

)ראש  ואין שני דברין לדור, כדאיתא בגמרא, 
 יפתח בדורו כשמואל בדורו.השנה  כ''ה ע''ב(,  

 
* * * * * * * 
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 יא

 
 ע''ד  שכר מביאי הקטנים

 עקידת יצחק וע''ד בן יהוידע
 

"הקהל את העם  )דברים ל''א י''ב( כתיב
 ים והנשים והטף",  האנש

 
מי היתה,  שבת של, )חגיגה ג' א'( איתא בגמרא

רבי אלעזר בן עזריה היתה, ובמה של   שבת
היתה הגדה היום, אמרו לו בפרשת הקהל, 
ומה דרש בה, הקהל את העם האנשים 
והנשים והטף, אם אנשים באים ללמוד, 
נשים באות לשמוע, טף למה באין כדי ליתן 

 שכר למביאיהן,
 

 כר ע''ד עקידת יצחק הוא ההרגל שבקטנותהש
 

)סוף שער ק''ב, עמוד קל''ג  בספר עקידת יצחק
ועל הטף  ליתן שכר למביאיהן, כתב, ע''א(

ובניהם אשר לא ידעו " )דברים ל''א י''ג(אמר, 
 , 'ישמעו ולמדו ליראה את ה'

 
בבואם בימים שתחול עליהם חובת שמירת 

 וכבר תקל משא האבות המצות וקיומם,
וטרחם המוטל עליהם להביאם בעול מלכות 
שמים, במה שקדם להם מההרגל בקטנותם 
לבא, כי בבואם לשמוע בזמן ההוא הנכבד, 
מפי מלך ישראל, ובזמן המוכן מכל הצדדים, 
כנזכר, וממה שיראו מקבלת הכל את דברי 
התורה בסבר פנים יפות, יתרשם בהם רושם 
חזק ליראה את ה' בבוא זמן חיובם, אשר 
בזה יקבלו האבות המחוייבים להביאם אל 
זאת היראה, תועלת גדול בקלות הטורח, 

 עכ''ל,
 

 ביאור הענין בספר בן יהוידע בדרך הלצה
 

כתב,  כדי  )חגיגה ג' ע''א( בספר בן יהוידע,
ליתן שכר למביאיהן. נראה לי דרך הלצה, 
כיון דהבאים רבים, ודחיק להם המקום, 

כרח שיושיבו ודאי המביא את בנו הקטן מו
בחיקו, שאין מקום פנוי, וא"כ האבות 
נדחקים מאד שיש להם צער בישיבתם שהיא 
בדוחק, וגם בניהם בחיקם, ולכן יש להם 

וכן אמרו  דלפום צערא אגרא,שכר יותר 
 אגרא דכלה דוחקא. )ברכות ו' ב'(בגמרא 

 עכ''ל,
 

 לימוד זכות על מביאיהם על שלא למדו כל צרכם
 

אפשר לפרש,  בן יהוידע,ועוד כתב  בספר 
ליתן שכר למביאיהם, דהקטנים בטבעם 
יפריעו את האנשים שבאים ללמוד, ובזה 
 יהיה לימוד זכות על מביאיהם על שלא למדו 

 
כל צרכם, מכיון והקטנים הפריעו להם, 

 עכ''ד, ויפטרו מהדין על ביטול תורה,
 

 הדברים נראין ביותר משום שנאמר ע''י ראב''ע
 

כי הדברים נראין ביותר, מכיון אפשר לומר, 
נאמר על ידי  ליתן שכר למביאיהםדמאמר 

רבי אלעזר בן עזריה, ומצינו בראב''ע שאמר 
אמר רב ששת   )ס''ד ע''ב(,בגמרא עירובין 

יכול אני לפטור  רבי אלעזר בן עזריה,משום 
את כל העולם כולו מן הדין, מאי יכולני 

 לפטור מדין תפלה, 
 

שגם י פירוש הבן יהוידע, עפ'' לומר,ואפשר 
מדין ביטול תורה היה מבקש כאן לפטרם מן 
הדין, וזהו כוונתו, לתן שכר למביאיהם, 

 ,של ביטול תורה. שיהיו פטורים מן הדין

 
* * * * * * * 

 
הנשים שאינם מבינות מה טעם יש 

ביאור הבן יהוידע בבואם לשמוע 
 עפ''י הזוהר הקדוש 

  
 לת בשמיעתןקושיית הבן יהוידע מה התוע

 
כתב,  (חגיגה דף ג/א) ספר בניהו בן יהוידעב

 ,נשים באות לשמוע טף למה באים. קשה
ממה נפשך אם נשים מבינות הדרשה, נמצא 
הן בכלל האנשים שבאין ללמוד, ואם אינן 
מבינות א"כ גם על הנשים יש לשאול למה 

דשמיעה בלי הבנה מה תועלת יש באות, 
 . בה

 
לת הנשים בשמיעתן עפ''י וביאר הבן יהוידע תוע

 דברי הזוה''ק
 

דשמיעה לנשים אף על פי  ,ונראה לי בס"ד
  ,יש להן בה תועלתשאינן מבינות הדברים 

 
 דאיתא בזוהר הקדוש פרשת שלח לך,
שראה אותו צדיק היכלות בגן עדן שיושבות 
שם הנשים דוקא, ושם משתדלות הנשים 
בפקודי אורייתא ובטעמייהו, וחקרנו שם 

לנשים בגן עדן השגה בעסק התורה, מנין 
  ,מאחר שבעולם הזה אין עוסקות בתורה כלל

 
זה הכי בהיותם בעולם  וביארנו שם,

ורה מאנשים הלומדין או תששומעות דברי 
מחכם הדורש בציבור, אף על פי שאין 
מבינות, נשמתן קולטת אותם דברי תורה 

 ואז בכח אותה הקליטה שקלטה נפשן, אז 



 
  וילך פרשת נצבים                                  ר  פאפרפראות  

 יב

 
דן ששם נפשן מתלבשת בגוף כשילכו לגן ע

רוחני בדיוקנא דהוו בהאי עלמא כנזכר, אז 
 יתעורר כח אותה 

 
הקליטה בדברי תורה בנפשן, ותעסוקנה 
בדברי תורה בגן עדן, ונמצא השמועה בדברי 
תורה בעולם הזה אף על פי שאין מבינות 
 בדברים יש בה תועלת, שתקלוט הנפש אותם 

 
צאו אותם דברי תורה, וכשיהיו בגן עדן י

דברי תורה מן הכח לפועל, וילמדו שם בדברי 
 תורה לימוד גלוי, 

 
היא בנשים שמטות אזנן  ,וכל זה התועלת

לדברי תורה ששומעות בעולם הזה, אך הטף 
הבאים לדרשה אין מטין אוזן לדברי תורה 
אלא דעתם ולבם פונה לדברים חיצונים, 
כאשר יזדמן בראייתם שרואין בהיותם שם, 

י כך אין נפשן קולטת מדברי תורה ועל יד
כלום, ולכן שואל למה באים, ואמר ליתן 

 .שכר למביאיהם
 

* * * * * * * 
 

ר' יהושע בן דברי באר בבן יהוידע מ
 מרגלית אחת היתה לי בידכםחנניה 

 
 ,כתב (חגיגה דף ג/א) ספר בניהו בן יהוידעב

ובזה יובן בס"ד לתרץ דקדוק אחר במאמר 
יהושע מרגלית אחת זה, במה שאמר רבי 

היתה לי בידכם, דמשמע יש בדרשה זו דבר 
 הנוגע אליו, 

 
וקשה מה שייכות יש לרבי יהושע בדרשא 

, דהגרסא בעין יעקב לידקאמר היתה  זו
, "לי"שהיא גרסא דתלמוד כתב יד גריס 

, גם כן קשה "לי"ואפילו לספרים דלא גרסי 
דמשמע שראה בדבר זה דבר חידוש שהוא 

לו יותר, וקשה מה מצא בדרשה יקר מאד אצ
 זו חידוש שראה בו נחת רוח ושמח בו. 

 
דהא איתא במשנה  ולפי האמור ניחא,

בשבח תלמידים של , ' משנה ח'(פרק ב)דאבות 
רבן יוחנן בן זכאי, שאמר על רבי יהושע 

וכתב הר''ר עובדיה אשרי יולדתו, 
ע"ש שהיא גרמה לו שיהא חכם. מברטנורא, 

 דה"מיוציאה עריסתו מבמיום שנולד לא הש
 , כדי שלא יכנסו באזניו אלא ד"ת

 
במעשה  )יבמות דף ח' ע''ב(,ומקורו בירושלמי, 

ראה את  דרבי דוסא בן הרכינס, שכתב שם,
 את מי " ח('')ישעיה כרבי יהושע וקרא עליו 

 
" יורה דעה ואת מי יבין שמועה גמולי מחלב

זכור אני שהיתה אמו מולכת עריסתו וגו', 
הכנסת בשביל שיתדבקו אזניו בדברי  לבית

 ע''כ תורה.
 

מה תועלת הגיע לרבי יהושע מאותם  וקשה
דברי תורה שנכנסו באזנו אחר שנולד, דעודנו 

 קטן הרבה ואינו מרגיש בשום דבר, וראוי 
 

לומר בחנם טרחה אמו להביא עריסתו לבית 
 המדרש מעת שנולד, 

 
אך כפי הדרשא זו שדרש ר' אלעזר בן עזריה 
דנשים באות לשמוע דיש להם תועלת, דאף 
על פי שאינן מבינות בדברים עם כל זה כיון 
דדברי תורה נכנסים באזנן נשמתם קולטת 
הדברים הקדושים, ורק הטף שמפנים דעתם 
בדברים חיצונים אין להם תועלת זו של 

 קליטה, 
 

גם ר' יהושע בן חנניה כשהיה  על כן נמצא
לו תועלת בבית המדרש אחר שנולד, היה 

מאותם דברי תורה שנכנסו באזניו שקלטה 
אותם נשמתו, יען כי הוא באותו זמן לא היה 
לו הרגשה בדברים חיצונים, כי מצד גופו אין 
לו הרגשה בשום דבר, ולכך נפשו ודאי 
קולטת, דאינו כמו הטף שיש בהם דעת 

 שלבם פונה אנה ואנה. 
 

מרגלית  ולכן אמר להם ר' יהושע בן חנניה
היתה לי בידכם, דדרשה זו של ר'  אחת

וגם לספרים דלא  נוגעת לי.אלעזר בן עזריה 
גרסי לי, גם כן יבא נכון, דהשביח דרשתו 
וקראה מרגלית, ושמח בה מפני שנוגעת 
אליו, דבזה נודע שיפה עשתה אמו בדבר זה 
ולא טרחה בחנם, אלא היתה לו תועלת 
בודאי ממה שנכנסו דברי תורה באזניו, אף 

י שלא היה לו עדיין שום הרגשה מצד על פ
 גופו.

* * * * * * * 
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