
 

אימתי ידעי' שנמחל לגמרי חטאו של ראובן שבלבל 
 יצועי אביו

ויהי בישורון מלך בהתאסף ראשי עם יחד שבטי ישראל 
יחי ראובן ואל ימות וכו' וזאת ליהודה ויאמר שמע ה' קול 

נראה לפרש סדר המקראות בהקדם  ז(-ו-יהודה וגו' )לג ה

תא בגמ' שבת )נה( אמר ר"ש בר נחמני א"ר יוחנן כל האומר דאי

ראובן חטא אינו אלא טועה, שנאמר ויהי בני יעקב שנים עשר 

כו', ועוד ראיה לכך איתא שם תניא ר"ש בן אלעזר אומר מוצל 

אותו צדיק מאותו עון ולא בא מעשה זה לידו, אפשר עתיד זרעו 

ת אביו ויבא חטא לעמוד על הר עיבל ולומר ארור שוכב עם אש

זה לידו, אלא מה אני מקיים וישכב ראובן וגו', עלבון אמו תבע 

כו' ובלבל יצועי אביו ומעלה עליו הכתוב כו'. הרי קמן שההוכחה 

שראובן לא חטא בכך זה משום שאם חטא בעון זה ששכב עם 

אשת אביו כיצד עמדו בניו על הר עיבל וענו אמן על ארור שוכב 

 עם אשת אביו. 

צא לפי"ז שקודם שעמדו בניו בהר עיבל ואמרו ארור שוכב נמ

וגו' הרי שאין הוכחה שלא חטא, שההוכחה היא רק אחר 

 שעמדו. 

ולפי"ז יש לפרש היטב המקרא דה"פ, "ויהי בישורון מלך 

בהתאסף ראשי עם" ר"ל כאשר התאספו שבטי ישראל עם 

ראשי עם על הר גריזים והר עיבל, אז הוכח שראובן לא חטא 

שאם חטא כיצד אמרו בניו על כך ארור, ולזה תיכף ומיד ממשיך 

קרא "יחי ראובן ואל ימות", ר"ל כמו שפי' רש"י יחי ראובן 

בעולם הזה ואל ימות לעולם הבא שלא יזכר לו מעשה בלהה, 

והיינו שע"כ שלא חטא בכך אלא רק בלבל יצועי אביו ומעלה 

 עליו הכתוב כאילו כו'.

דאיתא במדרש )פר' ויחי( עה"פ פחז כמים ובזה נבוא לפרש עוד 

שברך יעקב את ראובן אמר לו יצועי עלה )מט ד(, וכתב המדרש 

"יצועי עלה, אמר יעקב אני איני מרחיקך ואיני מקרבך עד 

שיבוא משה שנאמר בו ומשה עלה אל האלוקים וגו'", ולהנ"ל 

ה"פ, שיעקב נסתפק אם חטא הבלבול חמור ונחשב ששכב עם 

או שאינו חמור עד כדי כך, ולזה אמר איני מרחיקך אשת אביו 

ואיני מקרבך עד שיבוא משה ויאמר פרשת הברכות והקללות, 

ששם מוכח שלא נחשב ששכב אשת אביו שאל"כ כיצד אמרו 

 בניו ארור כו'.

 

ה"פ, ואחר כך ממשיך קרא "וזאת ליהודה" סמוך לויחי ראובן ד

שמאחר ויודעים אנו כעת שנמחל העון לראובן שמע ה' קול 

 יהודה מכיון שיהודה גרם לראובן שיודה.

 בנין אריאל

 רמז במקרא לדין אמר לו אביו לעבור על דברי תורה

האומר לאביו ולאמו לא ראיתיו ואת אחיו לא הכיר ואת 
הנה "כי  בנו לא ידע כי שמרו אמרתך ובריתך ינצרו )לג ט(

אמרתך" קאי גבי "אביו ואמו" ו"ובריתך ינצרו" קאי גבי  שמרו

 "אחיו ובניו", דרישא ארישא וסיפא אסיפא.

ונראה לרמז בזה דין דאיתא בגמ' קידושין )לב( שאם אמרו לו 

אביו ואמו השקני מים ויש לפניו מצוה לעשות מניח כבוד אביו 

 ועושה המצוה, אך אם יכולה המצוה להיעשות ע"י אחרים יעסוק

בכבוד אביו ואמו, ודין זה שאו"א קודמים למצוה כשיכולה 

להיעשות ע"י אחרים נאמר דוקא באביו ואמו, אך בשאר קרובים 

כאחיו ובנו לעולם המצוה קודמת לכבודם אפי' שיכולה המצוה 

 להיעשות ע"י אחרים.

ונראה לפרש זאת בפסוק ש"האומר לאביו ולאמו לא ראיתיו" ר"ל 

יינו משום "כי שמרו אמרתך" שאמרתך בן שלא מכבד או"א, ה

היינו התורה, וה"פ שכשכבוד אביו ואמו סותר לתורה כגון שיש 

לפניו מצוה עוברת או שאמר לו אביו לעבור על ד"ת אזי יכול 

לומר הבן לאביו ואמו לא ראיתיו ולעבור על כבודם, משום 

שמצווה הבן תחילה על אמרתו של הקב"ה, ורק בגונא זו יכול 

הם לא ראיתיו, אך כשאין כבודם סותר לאמרתך חייב לומר ל

בכבודם וכגון במצוה שיכולה להיעשות ע"י אחרים, אך גבי אחיו 

ובנו שנאמר בקרא "ואת אחיו לא הכיר ואת בנו לא ידע" נאמר 

"ובריתך ינצרו", ובריתך היינו המצוות, וה"פ, שאצל אחיו ובנו אין 

ה להיעשות בידי מציאות שכבודם דוחה אף לא למצוה שיכול

אחרים, וא"כ אצלם נאמר רק שלא הכירם וידעם משום שאת 

בריתך ינצרו, ר"ל ששמר על המצות שאין כבודם דוחה את 

המצוות, משא"כ אצל או"א שיש מציאות שכבודם דוחה מצוה 

כאשר יכולה להיעשות בידי אחרים אמר קרא "ואמרתך", ר"ל 

כאשר דבריהם  שאצלם יכול לומר לא ראיתיו ולא לכבדם רק

 סותרים לדברי תורה.

 אדרת אליהו להגר"א
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 כיצד נקבר משה מול ע"ז

 ויקבור אותו בגיא בארץ מואב מול בית פעור וגו' )לד ו(

ופרש"י קברו היה מוכן שם מששת ימי בראשית לכפר על 

 מעשה פעור.

ונראה לפרש בטוט"ד ע"פ מאי דאיתא בגמ' ע"ז )מד:( שרבן 

גמליאל רחץ במרחץ שעמד בחצר ע"ז, שאלו פילוסוף אחד 

כיצד רוחץ בה הלא כתיב לא ידבק בידך מאומה מן החרם, ענה 

לו ר"ג היא באה בגבולי, דהיינו שהמרחץ עמד תתחילה ורק 

 אח"כ הגיעה הע"ז ולכך יכל לרחוץ שם.

שהיה קשה כיצד נקבר משה מול ע"ז, והא  ועפי"ז יש לפרש

לא ידבק בידך מאומה מן החרם, וכשאלת הפילוסוף לר"ג, ועל 

כך מתרץ רש"י שאין לחוש לזה שקברו מוכן מששת ימי 

בראשית וא"כ ע"ז באה בגבולו, וכתשובת ר"ג, אלא שקשה 

מדוע הכין הקב"ה קברו דוקא שם, הרי הקב"ה ידע שתהיה שם 

רש"י שאדרבא לכן הכין הקב"ה קברו שם ע"ז, לזה ממשיך 

 בכדי שיכפר על מעשה פעור.

 דרוש שמואל )לנכד הסמ"ע(

 
 מדוע חי משה לפי מעשר בעין בינונית

ומשה בן מאה ועשרים שנה במותו כו' ויבכו בנ"י את 
ידוע שמה שחי משה  ח(-משה כו' שלושים יום וגו' )לד ז

לם, ומידה ק"כ שנים דוקא, לפי שהיה משה תרומתו של עו

בינונית בתרומה הוא אחד מחמישים, ואחד מחמישים מתוך 

 ששת אלפים שנה הוא ק"כ.

אך יש לתמוה מדוע לא נתן לו הקב"ה בעין יפה שהוא אחד 

מארבעים וכך היה חי ק"נ שנה, שאחד מארבעים מששת 

אלפים שנה הוא ק"נ, וי"ל הטעם משום מי מריבה שהכה משה 

לה ממנו עין יפה וניתנה לו עין על הסלע ולא דיבר לכך ניט

בינונית, וזהו מה שאיתא בגמ' שבת )נה:( שמשה ואהרן לא 

הגיע זמנם למות ורק יען אשר לא האמנתם בי להקדישיני 

מתו, והיינו שהיה זמנו בק"נ שנה שהוא בעין יפה, ומשום 

שהכה על הסלע ניתן לו רק בעין בינונית ומת קודם זמנו 

 שהפסיד ל' שנים.

אף הטעם שבכו עליו בנ"י ל' יום, שהוא יום כנגד כל שנה וזהו 

 שהפסידו שמת בק"כ ולא בק"נ.

 אדרת אליהו להגר"א

 ההוכחה ממילת בראשית שלא קם כמשה

איתא   ולא קם נביא עוד בישראל כמשה וגו' )לד יא(

במדרש, ביקש קהלת להיות כמשה, יצאה בת קול ואמרה כתיב 

 ד בישראל כמשה ע"כ. ותמוה.יושר דברי אמת ולא קם נביא עו

 

ונראה לפרש ע"פ מה שנאמר במדרש ג' טעמים מדוע התחיל 

הקב"ה את תורתו במילה בראשית, חד אמר בשביל התורה 

שנקראת ראשית, וחד אמר בשביל משה שנקרא ראשית, וחד 

אמר לפי שסופי תיבות של בראשי"ת" בר"א" אלוקי"ם" הוא 

ע נרמז "אמת" שלא אמ"ת. והנה על פירוש זה קשה מדו

ביושר, שהסופי תיבות כסדרן עולה תא"מ, וא"כ יותר מסתבר 

כהטעם האחר שהתחילה תורה מבראשית בשביל משה 

שנקרא ראשית, ולפי"ז הרי שמילת בראשית לא באה לרמז 

מילת אמ"ת, וי"ל א"כ שמילת אמ"ת מרומזת בסופי תיבות 

תיבות שאחר מילת בראשית בר"א אלוקי"ם א"ת", וזה סופי 

אמ"ת ביושר, וא"כ שפיר שבראשית קאי על משה שנקרא 

ראשית, ואין מילת בראשית באה לרמז למילת אמת שמילה 

זו מרומזת אחר מילת בראשית כהנ"ל ומרומזת ביושר 

 המקרא.

הרי לפי"ז שמשה דרגתו יותר משל כל אדם שהעולם נברא 

 בשביל משה, שהרי ע"כ שלכך נאמר בראשית כמו שנתבאר.

י"ז יש לפרש היטב המדרש ביקש קהלת להיות כמשה, ולפ

דהיינו שרצה שלמה להיות כדרגתו של משה, יצאה ב"ק 

ואמרה כתיב יושר דברי אמת, דהינו שמילת "אמת" רמוזה 

ישר במקרא ולא שלא כסדר, וא"כ ע"כ שמילת אמת מרומזת 

במילים "ברא אלוקים את" ולא במילים "בראשית ברא 

שמילת בראשית אינה לסופי תיבות, וע"כ אלוקים", וא"כ הרי 

נאמרה בשביל משה שנקרא ראשית, וא"כ הרי שמשה דרגתו 

גבוהה יותר מכל אדם שבשבילו נברא העולם, וזה שמסיים 

המדרש ולא קם נביא עוד בישראל כמשה, שע"כ שדרגתו 

גבוהה משל שאר בני אדם וא"כ הרי ששלמה לא יכול להיות 

 כמשה.
 קז(דברי יהונתן )אות 

 

מדוע רק בסוף התורה דרשינן שהסכים הקב"ה עם 
 משה על ששבר את הלוחות

ולכל המורא הגדול אשר עשה משה לעיני כל ישראל 
פרש"י שהכונה למה שנשאו לבו לשבור את הלוחות  )לד יב(

לעיניהם והסכים הקב"ה עמו עיי"ש. ויש להקשות מדוע 

שת כי המתין רש"י עם דרשה זו עד השתא, ולא פירשה בפר

 תשא ששם מפורש בקרא מה ששבר משה את הלוחות.

ונראה לפרש שהנה יש להקשות כיצד שבר את הלוחות, והא 

קיי"ל )בגמ' שבת )קה:( כל השובר כלי בחמתו הרי הוא כעובד 

ע"ז, ברם י"ל שמשה לא שבר בחמתו אלא כדי להטיל אימה 

 על הציבור, וזה שרי שאי"ז בכעסו כמפורש בגמ' שם.

פיר שרק כאן פי' רש"י זאת, שכאן נאמר "ולכל המורא ולזה ש

הגודל", והיינו שעשה זאת רק להטיל אימה ולא בכעסו, ולכך 

 כאן דורש רש"י שהסכים עמו הקב"ה.
 עודת ביוסף, 
 ודרוש שמואל )לנכד הסמ"ע(
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