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  [א]

ַוֹּיאַמר ה' ִמִּסיַני ָּבא ְוָזַרח ִמֵּׂשִעיר ָלמוֹ הוִֹפיַע ֵמַהר ָּפאָרן ) לג, ב(

  ִמיִמינוֹ ֵאׁש ָּדת ָלמוֹ:ְוָאָתה ֵמִרְבֹבת ֹקֶדׁש 

  ביאור על תפילת "זכרנו לחיים כו' למענך אלוקים חיים"

שכשפתח  ,מסיני באה'  2, ויאמר1ספרי (פסקא שמג) ב), לג(

ואף שמונה עשרה כו' כו'  עד שפתח בשבחו של מקום כו'משה 

                                                 
[א] תוכן דבריו, דהנה, בספרי (פסקא שמג), הקשו מדוע פתח משה רבינו  1

בח המקום, ולא התחיל מיד לבקש על השבטים, בפרשת זאת ברכה בש

ומתרץ, מפני שראוי לפני הבקשה לפתוח בשבח המקום [ומובא ברש"י 

בקיצור]. ואף בתפלת שמונה עשרה תיקנו חז"ל שלא לפתוח בצרכיהם של 

ישראל תחילה, אלא לפתוח בשבח המקום בשלושה ברכות ראשונות, זה 

  תוכן דברי הספרי [ולשונו מובא להלן].

ועל פי זה יש להקשות, מדוע אנו מבקשים בתחלת תפלת שמונה עשרה, 

בעשרת ימי תשובה בברכה ראשונה, זכרנו לחיים כו'. ומיישב, דאין זה 

בקשה לצרכינו, אלא מבקשים חיים, כדי שנוכל לשבחו, כמו שאמר דוד 

א ָּכל ֹיְר המלך ע"ה בתהילים (קטו, יז) " ", ֵדי דּוָמהא ַהֵּמִתים ְיַהְללּו ָיּה ְו

ֲהַיִּגיד  ,ֲהיֹוְד ָעָפר ,ַמה ֶּבַצע ְּבָדִמי ְּבִרְדִּתי ֶאל ָׁשַחת) "י ,ל(תהלים וכן הוא ב

". ועל פי יסוד זה מבאר כמה וכמה ענינים, ונבאר כל מקום בדבריו ֲאִמֶּת

 הצריך ביאור.
ויאמר ה' מסיני בא וזרח משעיר, מגיד זה לשון הספרי (פסקא שמג) " 2

עד שפתח  ,לא פתח בצרכם של ישראל תחילה ,שכשפתח משה ,הכתוב

ונשכר לאחד לדבר  ,שהיה עומד על הבמה ,משל ללוטייר .בשבחו של מקום

 ,עד שפתח בשבחו של מלך ,ולא פתח בצרכי אותו האיש תחילה ,על ידיו

עלינו זרחה  ,עלינו זרחה חמה ,אשרי עולם מדיינו ,אשרי עולם ממלכו

וחזר  ,ואחר כן פתח בצרכו של אותו האיש ,רים מקלסים עמווהיו אח ,לבנה

אף משה רבינו לא פתח בצרכי ישראל עד שפתח  .וחתם בשבחו של מלך

ואחר כך פתח בצרכם של  ,שנאמר ויאמר ה' מסיני בא ,בשבחו של מקום

 כו'חזר וחתם בשבחו של מקום אין כאל ישורון  ,ויהי בישורון מלך ,ישראל

כות שתיקנו נביאים הראשונים שיהו ישראל מתפללים ואף שמנה עשרה בר

האל  ,לא פתחו בצרכם של ישראל עד שפתחו בשבחו של מקום ,בכל יום

ואחר  ,ואחר כך מתיר אסורים ,קדוש אתה ונורא שמך ,הגדול הגבור והנורא

 " ע"כ.ואחר כך מודים אנחנו לך ,כך רופא חולים
נו כו', דלכאורה יש לדקדק פירוש, על פי דרכו מיישב לשון התפלה זכר 3

על מה שאנו מתפללים "זכרנו לחיים מלך חפץ בחיים, וכתבנו בספר החיים 

למענך אלוקים חיים", דבשלמא זכרנו לחייים כו' בספר החיים, מובן, אבל 

לא פתחו בצרכיהם של ישראל כו' שתקנו חכמים הראשונים 

ומה  ן כו'.כרי קדוש ואחכו' תחילה עד שפתחו בשבחו של מקום 

שאנו אומרים בעשרת ימי תשובה לאמר זכרנו לחיים וכתבנו 

, וכמו שאמר דוד ברךיתם בספר החיים, הכל הוא לשבח הש

וכן הוא אומר (שם ל,  כו',לא המתים יהללו  כי (תהלים קטו, יז)

ים חיים, קלוכתבנו למענך א 3ולזה אמר ,היודך עפרכו' י) מה בצע 

מה הוא הכונה "למענך", ומהו הכונה "אלוקים חיים", מה ענין להזכיר כאן 

  "אלוקים חיים".

יל יתיישב היטב, בהקדים מה שדרשו חז"ל על אבל לאור המבואר לע

ַוֹּיאֶמר ֹמֶׁשה ֶאל ה' ְוָׁשְמעּו ִמְצַרִים ִּכי ) "כ-במדבר פרק יד, יגהפסוקים (

ֶהֱעִליָת ְבֹכֲח ֶאת ָהָעם ַהֶּזה ִמִּקְרּבֹו: ְוָאְמרּו ֶאל יֹוֵׁשב ָהָאֶרץ ַהֹּזאת ָׁשְמעּו ִּכי 

ר ַעִין ְּבַעִין ִנְרָאה ַאָּתה ה' ַוֲעָנְנ ֹעֵמד ֲעֵלֶהם ַאָּתה ה' ְּבֶקֶרב ָהָעם ַהֶּזה ֲאׁשֶ 

ּוְבַעֻּמד ָעָנן ַאָּתה ֹהֵל ִלְפֵניֶהם יֹוָמם ּוְבַעּמּוד ֵאׁש ָלְיָלה: ְוֵהַמָּתה ֶאת ָהָעם ַהֶּזה 

ת ה' ְּכִאיׁש ֶאָחד ְוָאְמרּו ַהּגֹוִים ֲאֶׁשר ָׁשְמעּו ֶאת ִׁשְמֲע ֵלאֹמר: ִמִּבְלִּתי ְיֹכלֶ 

ְלָהִביא ֶאת ָהָעם ַהֶּזה ֶאל ָהָאֶרץ ֲאֶׁשר ִנְׁשַּבע ָלֶהם ַוִּיְׁשָחֵטם ַּבִּמְדָּבר: ְוַעָּתה ִיְגַּדל 

ָנא ֹּכַח ֲאֹדָני ַּכֲאֶׁשר ִּדַּבְרָּת ֵלאֹמר: ה' ֶאֶר ַאַּפִים ְוַרב ֶחֶסד ֹנֵׂשא ָעֹון ָוָפַׁשע ְוַנֵּקה 

ל ָּבִנים ַעל ִׁשֵּלִׁשים ְוַעל ִרֵּבִעים: ְסַלח ָנא ַלֲעֹון ָהָעם א ְיַנֶּקה ֹּפֵקד ֲעֹון ָאבֹות עַ 

ַהֶּזה ְּכֹגֶדל ַחְסֶּד ְוַכֲאֶׁשר ָנָׂשאָתה ָלָעם ַהֶּזה ִמִּמְצַרִים ְוַעד ֵהָּנה: ַוֹּיאֶמר ה' 

  "ָסַלְחִּתי ִּכְדָבֶר

בי אמר ר -מבלתי יכלת ה', יכול ה' מיבעי ליה ) "א ,לב(ברכות וגרסינן ב

אלעזר, אמר משה לפני הקדוש ברוך הוא: רבונו של עולם, עכשיו יאמרו 

אומות העולם: תשש כחו כנקבה ואינו יכול להציל. אמר הקדוש ברוך הוא 

אמר לפניו:  -למשה: והלא כבר ראו נסים וגבורות שעשיתי להם על הים 

 יכול לעמוד, לשלשים -רבונו של עולם, עדיין יש להם לומר: למלך אחד 

אינו יכול לעמוד. אמר רבי יוחנן: מנין שחזר הקדוש ברוך  -ואחד מלכים 

שנאמר ויאמר ה' סלחתי כדבריך. תני דבי רבי  -הוא והודה לו למשה 

ישמעאל: כדבריך עתידים אומות העולם לומר כן. אשרי תלמיד שרבו מודה 

לו. ואולם חי אני. אמר רבא אמר רב יצחק: מלמד, שאמר לו הקדוש ברוך 

  " ע"כ.הוא למשה: משה, החייתני בדבריך

והרב ניסים גאון בספר המפתח, כתב שהקשו התלמידים מה הפירוש שה' 

אמר החייתני בדבריך, וכי שייך כלפי הקב"ה לשון חיים, ואין מחשבה 

תפיסה ביה כלל. ומפרש שיכולת לעשות הכל, הוא מורה על אין סוף ברוך 

ינם כחיי העולם, כי יכולת לעשות כל הוא שגם חייו הם חיים לעולם ועד וא

יכול, מורה על חיים נצחיים, ולכן אמר ה' החייני כדבריך, על ידי שאוכיח 

  להם שאני כל יכול, ידעו שאני חי. ומפני חיבת לשון קדשו הנני להעתיקה.
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 ב

(ברכות לב,  על מאמרם ,נסים גאון במפתח ביעל פי מה שבאר ר

 ןאין מזכירי 4תני, יעויין שם. ולכןמשה החיי ברכה,לכרונם ז א)

שזה רק  ,ת רק לחיים לבד, ולא לחיים טוביםבשלוש ראשונו

מציאות גם כן יש המפרסמים  ,בקשת צבור, שאם יהיו חיים

                                                 

שתי מדות הן  ,כי החיים והיכולת ,דע לך .ופירושה אנו מזכיריןוז"ל "

שאינן נחלפין  ,שהן מדות עצמו וגדולתו ,ואממדותיו של הקדוש ברוך ה

ומי שהוא  .אינם נמצאים אלא במי שהוא חי ,כי הכח והיכולת .ממנו כלל

אף  ,וזה הדבר .אי אפשר שלא יהיה יכול ,שלא יתמו שנותיו ,חי העולמים

והיינו דכתב  ,יש לו חיזוק מן הכתוב ,על פי שהוא שריר ומקויים בסברא

 ',ואמרתי חי אנכי לעולם ,כי אשא אל שמים ידי') , מרחמנא (דברים לב

 ,ואמר חי אנכי לעולם ,וסיים בזכר החיים ,שהוא היכולת ,פתח בזכרון היד

  ".מפני שהוא חי העולמים - קיימת לו היכולת

 ,ואמר הקדוש ברוך הוא להשמידם לאומתו ,ובעת שאירע מעשה המרגלים"

מבלתי יכולת  ,ואמר בכלל דבריו ,נגש הנביא עליו השלום בתפלה בעדם

וכי אם הוא משמיד את העם  ,ולפי שידע הקדוש ברוך הוא כי אמת דבר ,ה'

האומות אומרים עליו כי קצרה  ,במדבר ואינו מכבש לפניהן את ארץ כנען

ואינו יכול לעמוד כנגד ל"א (מלך) [מלכים] ולגרשם מפני  ,ותשש כחו ,ידו

ואמר לו  ,ואמר סלחתי כדברך ,נעתר לוו ,ולפיכך קבל תפלתו בעדם ,בניו

היו  ,אילו השמידם לעם ,שבודאי ,הודיע לנביאו ,אחר כן ואולם חי אני

והואיל ואין  ,ולא היו מכירין גבורתו ,האומות אומרים שאין לו יכולת

  ".גם כן אין מתברר להם שהוא חי ,מתברר להם שהוא יכול

מות כי יש להקב"ה החיים הודו האו ,בשביל עתירת הנביא בעד העם ,והנה"

 ,וזכה הנביא לשבח בשביל זה הדבר ,ונתברר להם שהוא חי וקיים ,לעלמין

ונתפרסמו  ,וגבורתו ,ועצמו ,נודעה גדולתו של מלכנו ,כי בשביל עתירתו

 ,ונתברר ונתקיים כי הקדוש ברוך הוא יתעלה שמו חי בעצמו ,בקצות הארץ

ודרשי  ,תיכף לה ,אחר שאמר כדברך ,ואולם חי אני ,רחמנא מר לוולפיכך א

גרם הדבר ונתברר  ,כלומר שבשביל עתירתך ,החייתני בדבריך ,ליה רבנן

 ,והיה נעלם מאד .וזה הוא צד התירוץ של זה הדבר ,לאומות שאני חי

ולא ראיתי אדם שקדמני לזה  ,וסייעני הקדוש ברוך הוא לגלותו ולפרשו

  "ל הרב ניסים גאון." עכוזה הפירוש יהיה שמור בידך ,התירוץ

ועל פי זה יבואר עומק כונת חז"ל בתפלה "למענך כו'", דכיון שנתבאר 

דבקשת "כתבנו בספר החיים" אינה בקשה לצורכינו, אלא כדי להודות לה' 

כי רק החיים יכולים להודות, לזה אנו מתפללים "למענך כו'", כלומר, 

ת לך, כי רק החיים בקשתינו בכתבנו לחיים היא למענך כו', שנוכל להודו

יכולים להודות, ולזה מסיימים "אלוקים חיים", כי מי שמשבח את ה' שהוא 

 -כל יכול, מורה על אלוקים שיש לו חיים נצחיים, לכן מסיימים "למענך 

 –שנודה לך, ונשבח היכולת שלך שהיא בלתי מוגבלת, ואז ידעו הכל 

ומי  ,במי שהוא חיכי הכח והיכולת אינם נמצאים אלא "אלוקים חיים", "

שכתבו כמו  ,אחרונות מדברים בזה 5שושל ,האחד ברךיתם הש

 .ן (ברכות לד, א ד"ה אל ישאל)בתוספות סוף פרק אין עומדי

בשם  (אורח חיים סימן תקפב) מה שכתב בטור 6ויעויין ודו"ק.

וכן אם יהיו בחיים, אז אף אם אינם  ,מרוטנבורג אירמבי ר

" כלשון אי אפשר שלא יהיה יכול -שהוא חי העולמים שלא יתמו שנותיו 

 קדשו של רב ניסים גאון.
פירוש, על פי דרכו מיישב עוד מה שיש לדקדק, מדוע אנו מזכירין רק  4

זכרנו לחיים, ולא מבקשים "חיים טובים", כמו בברכת הודאה שתיקנו 

ני בריתך". ולפי המבואר דעיקר בקשתנו לבקש "וכתוב לחיים טובים כל ב

היא רק כדי שנשבח את הבורא, אם כן העיקר הוא שיהיה לציבור חיים, 

והוא בקשה לציבור, ומתוך שיהיה חיים לציבור יהיו מהם מי שישבחו לה', 

ואפילו חלילה לא יהיו להם חיים טובים, תמיד יש שישבחו את ה' בכל חיים 

, לכן לא תיקנו לבקש בפתיחת התפלה על שיתן להם, וכמו שמבאר להלן

  חיים טובים, אלא על חיים בלבד, שאין זה בקשה לצורכינו אלא לה' בלבד.

פירוש, דכיון שביאר דזכרנו הוא תפלה לציבור, שיהיה לו חיים, ויודו  5

וישבחו לה', מביא ראיה מהא דגם כל השלוש ברכות אחרונות הם ברכות 

ברכות בראשונות, היא לציבור. דהנה גרסינן ב לציבור, לכן גם זכרנו, שהיא

אמר רב יהודה: לעולם אל ישאל אדם צרכיו לא בשלש ראשונות, ) "א ,לד(

דומה  -ולא בשלש אחרונות, אלא באמצעיות. דאמר רבי חנינא: ראשונות 

דומה לעבד שמבקש פרס מרבו,  -לעבד שמסדר שבח לפני רבו, אמצעיות 

" ע"כ. וכתבו רס מרבו ונפטר והולך לודומה לעבד שקבל פ -אחרונות 

אל ישאל אדם צרכיו לא בג' ראשונות ולא בג' וז"ל " (שם) תוספותה

אבל צרכי צבור  ,דוקא ליחיד ,ורבינו האי ננאלחבינו ר רשפי -אחרונות 

ותדע דדוקא  ,ויעלה ויבא בהם ,וקרובץ ,ולכך אנו אומרים זכרנו ,שואלין

  " עכ"ל.שהרי עיקר ברכות אחרונות צרכי צבור הם ,יחיד קאמר

פירוש, רבי מאיר מרוטנבורג אמר טעם אחר מדוע אין אומרים זכרנו  6

לחיים טובים בברכת מגן, ולבסוף כן אומרים "וכתוב לחיים טובים", וז"ל 

לא היה אומר כו' והר"מ מרוטנבורג ) "אורח חיים סימן תקפב"הטור (

שהיה אומר וכתוב לחיים  ,עד לבסוף בהודאה ,אלא לחיים ,לחיים טובים

מוסיף והולך  רי כןואח ,כי המבקש צריך לבקש תחלה דבר מועט ,טובים

רי ואח ,שגיאות מי יבין (שם, יג) תחלה אמר ,כמו שמצינו (תהלים יט) בדוד

 רי כן (שם)ואח ,גם מזדים חשוך עבדך (שם, יד) דכתיב ,בקש על הזדונות כן

א"ר  ,ומביא משל לזה .העבירות החזקות ,פירוש ,תםאל ימשלו בי אז אי

 ,תחלה אומר תן לי מעט מים ,אבא כותים הללו יודעים לבקש על הפתחים

כך  .אומר בצל בלא פתא נסיב ליבא .ונותנין לו ,תנו לי בצל אחד .ונותנין לו

שפתי צדיק ידעון  (משלי י, לב) שנאמר ,יודעים לרצות בוראם ,הצדיקים

[נראה שמזה הטעם יש נוהגים שלא לומר בקדיש לחיים " עכ"ל, רצון

  טובים, רק בקדיש דרבנן, שהוא סיום התפלה].



  משך חכמה
 עם ביאור בינת החכמה

 ג

(יומא סט, ב) , כמו שאמרו ברךיתם טובים, גם כן יברכו שם הש

' (מדרש רבה , שה אחת בין שבעים זאבים כו7ורותיוהן הן גב

אם חסד לך אשירה אם  9(ברכות ס, ב)וכן אמרו  ,8אסתר י, יא)

  .10כו', ודו"קמשפט 

  

  ][ב

                                                 

ועל פי זה כתב המשך חכמה, דלפי המבואר לעיל יש עוד טעם למה לא 

לומר לחיים טובים, כשכיון שביאר שהטעם שמבקשים זכרנו הוא כדי 

, יודו לה', כמו להודות לה', אם כן אפילו שלא יהיו חיים טובים חלילה

  שמוכיח מחז"ל, ומובא להלן.

אמר רבי יהושע בן לוי: למה נקרא שמן אנשי ) "ב ,יומא סטז"ל הגמרא ( 7

האל  (דברים י, יז) אמר ,שהחזירו עטרה ליושנה. אתא משה -כנסת הגדולה 

הגדל הגבר והנורא, אתא ירמיה ואמר: נכרים מקרקרין בהיכלו, איה 

אתא דניאל, אמר: נכרים משתעבדים בבניו, איה  לא אמר נורא. ,נוראותיו

לא אמר גבור. אתו אינהו ואמרו: אדרבה, זו היא גבורת גבורתו  ,גבורותיו

שאלמלא  -שכובש את יצרו, שנותן ארך אפים לרשעים. ואלו הן נוראותיו 

 ,היאך אומה אחת יכולה להתקיים בין האומות ,מוראו של הקדוש ברוך הוא

אמר רבי אלעזר: מתוך  -ועקרי תקנתא דתקין משה  ,כיורבנן היכי עבדי ה

  ".שיודעין בהקדוש ברוך הוא שאמתי הוא, לפיכך לא כיזבו בו

שראה שרי  -עובדי עבודה זרה מקרקרים בהיכלו " וז"ל: רש"יופירש 

בפרשת  -לא אמר נורא : נבוכדנצר נכנסין להיכל ומריעים בו ככל רצונם

כתיב עושה חסד לאלפים ומשלם עון אבות אל חיק בניהם  ,הנה חנמאל

דניאל לא אמר : האל הגדול והגבור ה' צבאות שמו (ירמיהו לב) ,אחריהם

 -עובדי עבודה זרה משתעבדים בבניו : בתפלתו בספרו (דניאל ט) -גבור 

שכובש יצרו כל השנים הללו שנשתעבדו  -זו היא גבורתו : זה שבעים שנה

ואלו הן נוראותיו : על כל הגזירות שגוזרים על בניו בהן ומאריך אפו

מן יום החורבן אתה למד נוראותיו, שכל האומות  -שאלמלא מוראו וכו' 

 -שהוא אמתי : ירמיה ודניאל -ורבנן : נאספו להשמידם ונתקיימו מהן

  " עכ"ל.מסכים על האמת ושונא את השקר

ואים גבורותיו של מבואר שלפעמים דוקא כשהחיים אינם טובים, חלילה, ר

הקדוש ברוך הוא, וכיון שעיקר הבקשה היא לפרסם שמו יתברך, אין לבקש 

דוקא על חיים טובים, שמתוך צרות ישראל ניכר גדולתו יתברך, ועל זה 

 מביא גם את דברי המדרש רבה, וחז"ל בברכות המובא להלן.
ואיש לא נקהלו היהודים בעריהם וגו', ) "אסתר רבה (פרשה י סימן יאז"ל  8

כאריה שנפל  ,וישראל מתגברים .כי נפל פחדם על כל העמים ,עמד בפניהם

) , ז(מיכה הוא ההוא דכתיב ה ,ומכה והולך ואין מציל מידו ,בעדרי צאן

ַוֹּיאַמר ה' ִמִּסיַני ָּבא ְוָזַרח ִמֵּׂשִעיר ָלמוֹ הוִֹפיַע ֵמַהר ָּפאָרן ) לג, ב(

  ִרְבֹבת ֹקֶדׁש ִמיִמינוֹ אשדת ֵאׁש ָּדת ָלמוֹ:ְוָאָתה מֵ 

מדוע אמר ה' לאומות שכתוב בתורה איסור רציחה גניבה וניאוף, שהם בכלל שבע 

  מצוות בני נח

) הלך אצל בני עשו פסקא שמג( 11בספרי ,וזרח משעיר למו(לג, ב) 

 'אצל בני עמון ומואב כו כו', מה כתיב בה אמר להם לא תרצח כו'

כו', מה כתוב בה לא תגנוב  'בני ישמעאל כו כו', אצללא תנאף 

כאריה בבהמות יער וככפיר  ,והיה שארית יעקב בגוים בקרב עמים רבים

אמר לו לר' אנדריאנוס קיסר  .בעדרי צאן וגו', והרגו בניו של המן ותלאום

גדולה היא הכבשה שעומדת בין שבעים זאבים, אמר לו גדול הוא  ,יהושע

) כל כלי , יז(ישעיה נדוא ההוא דכתיב ה ,הרועה שמצילה ושוברן לפניהם

" ע"כ. מבואר, שדוקא רדיפות ישראל היא הוכחה יוצר עליך לא יצלח וגו'

  לגדלותו יתברך.

 משום רבי לוי: מאי קרא אמר רב אחא) "ב ,ס(ברכות ז"ל הגמרא ב 9

אשירה,  -חסד ומשפט אשירה לך ה' אזמרה, אם חסד  - (תהילים קא, א)

  " ע"כ.אשירה –ואם משפט 

שאין לפתוח בתפלה בבקשת  ,תמצית דבריו: מבואר בספרי 10

ג' ברכות  ,לכן בשמונה עשרה ,אלא בשבח המקום ,הצרכים

מבקשים על מדוע אנו  ,ולפי זה קשה .ראשונות הם בשבח הבורא

שהכונה היא גם  ,אלא ,"זכרנו לחיים מלך חפץ בחיים" צרכינו,

, לכן מבקשים חיים ,ה-כי לא המתים יהללו י ,בעבור שבח ה'

ובזה מיושב מדוע לא מבקשים חיים  כדי לשבח את הבורא.

כי שם  ",וכתוב לחיים טובים"ובברכת הודאה מבקשים  ,טובים

גם  ,וכל חי משבח לה' ,אוכאן הוא עבור שבח הבור ,הוא בקשה

רואים גדלותו  ,שגם כשלא טוב ,אם חלילה אין לו חיים טובים

ובזה מבואר הלשון  .כמאמר חז"ל 'אם משפט אשירה' ,יתברך

שאנו מבקשים חיים  ,דהכונה ,שאומרים "למענך אלוקים חיים"

 ,שמתוך גדלות הבורא ,הוא ",אלוקים חיים"ולשון  .כדי לשבחך

  וקיים לנצח.ניכר שהוא אל חי 

  

 ,דבר אחר) "וזאת הברכה פיסקא שמג(ספרי [ב] תוכן דבריו, דהנה ז"ל ה 11

ויאמר ה' מסיני בא, כשנגלה הקדוש ברוך הוא ליתן תורה לישראל לא על 

 ,ישראל בלבד הוא נגלה אלא על כל האומות, תחילה הלך אצל בני עשו

אמר להם  ,אמרו לו מה כתוב בה ,מקבלים אתם את התורה ,אמר להם

כל עצמם של אותם האנשים ואביהם רוצח  ,אמרו ,לא תרצח )יג ,שמות כ(

ועל חרבך  )מ ,בראשית כז(והידים ידי עשו  )כב ,בראשית כז(שנאמר  ,הוא



  משך חכמה
 עם ביאור בינת החכמה

 ד

ת שקיבלו עליהם בני נח לא יכלו לעמוד בהם שבע מצו ףאלא א

. הצעת המאמר, דקיימא לן בסנהדרין (נט, א) כל כו'עד שפרקום 

נאמרה  ,לזה ולזה נאמרה מצוה שנאמרה לבני נח ונישנית בסיני

שמא סבורים  ,ם כןוא .לישראל נאמרה ולא לבני נח, ולא נישנית

 ,ות אינם נשנים בתורה, ואם כןוכן גזל וערי ,ים שלא תרצחהגו

וכן אילו  ,ני נחינתנו לישראל, יהיו נאמרים לישראל ולא לבאם 

ואם כן הרויחו בני  ,מקבליםהקיבלו אחרים היה נאמרה רק ל

כששאלו  ,ולכך ,קיבלו, דהותרו ברציחה וכיוצא בזהעשו מה שלא 

ואם כן, אף אם לא תקבלו  ,ר להם לא תרצחאמ ,מה כתיב בה

כך ובין כך לא הותרה אליכם יהיה הדין דלזה ולזה נאמרה, ובין 

היה שיקבלו  ברךיתם וכולם כיוצא בזה, דרצון הש ,רציחה

                                                 

אמרו  ,אמר להם מקבלים אתם את התורה ,הלך אצל בני עמון ומואב ,תחיה

אמרו לו כל עצמה של  ,לא תנאף) יג ,כ שמות(אמר להם  לו מה כתוב בה

 .ותהרין שתי בנות לוט מאביהן )לו ,בראשית יט(שנאמר  ,ערוה להם היא

אמרו לו מה  ,אמר להם מקבלים אתם את התורה ,הלך אצל בני ישמעאל

אמרו לו כל עצמם אביהם  ,לא תגנוב) יג ,שמות כ(אמר להם  ,כתוב בה

וכן לכל אומה  ,והוא יהיה פרא אדם ),יב ,ראשית טזב(שנאמר  ,ליסטים היה

יודוך ה'  )ד ,תהלים קלח(שנאמר  ,ואומה שאל להם אם מקבלים את התורה

 ,מיכה ה(יכול שמעו וקבלו תלמוד לומר  ,כל מלכי ארץ כי שמעו אמרי פיך

לא דיים שלא  ,ועשיתי באף ובחימה נקם את הגוים אשר לא שמעו )יד

 ,אלא אפילו שבע מצות שקבלו עליהם בני נח לא יכלו לעמוד בהם ,שמעו

  " ע"כ.כיון שראה הקדוש ברוך הוא כך נתנם לישראל ,עד שפרקום

והנה כל המצוות שאמר להם ה' שכתוב בתורה, הם בכלל שבע מצוות בני 

נח, רציחה, גניבה וניאוף, כדתניא בסנהדרין (נו, א), אם כן יש לתמוה 

אמר להם שהם כתובים בתורה, והא בשבע מצוות בני נח טובא: א. מדוע 

חייבים אומות העולם בלאו הכי. ב. מדוע לא רצו לקבל את התורה בגלל 

מצוות אלו, והרי חייבין בהם בלאו הכי. ג. מדוע באמת לא אמר להם מצוות 

מה כונת  ,סיום דברי הספרי צריך עיון ד. אחרות שאינם בכלל מצוות בני נח.

אלא אפילו שבע מצות שקבלו עליהם  ,לא דיים שלא שמעו"הספרי שאמר 

כיון שראה הקדוש ברוך הוא כך  ,עד שפרקום ,בני נח לא יכלו לעמוד בהם

ה בא אליהם שיקבלו את התורה ולא שבע מצוות "הרי הקב ,"נתנם לישראל

  ומה ענין שבע מצוות בני נח לכאן. ,בני נח

דכל מצוה שנאמרה ומבאר המשך חכמה על פי המבואר בנסנהדרין (נט, א) 

לבני נח ונשנית לישראל בסיני, חייבים בה בין בני נח ובין ישראל, אבל 

מצוה שנאמרה לבני נח ולא נשנית בתורה בסיני, חייבים בה רק ישראל ולא 

  בני נח, והטעם מפורש שם.

והנה ה' רצה שיקבלו את התורה, לכן אמר להם דעו לכם, שאם לא תקבלו 

ציחה או גניבה או ניאוף אינם כתובים בתורה, את התורה, אל תחשבו שר

  .12. ודו"קהתורה

  

 גליונות בינת המשפט וגליונות איש חסד היה
בינת מלבד גליון משך חכמה, אנו מפרסמים בכל שבוע גליון 

המשפט על עיניני ממונות אקטואליים, וכן גליון עם סיפורים 

 מדהימים של איש החסד.

   y.b.daskal@gmail.com לקבלת הגליונות חינם:

  

ואם כן לאחר מתן תורה, יהיו חייבין במצוות אלו רק מקבלי התורה ולא 

אתם, ולכן כדאי לכם לא לקבל את התורה, כדי שלא תתחייבו בשבע מצוות 

בני נח לאחר מתן תורה של אומה אחרת, זה אינו, דבתורה כתוב מצוות 

ים בהם לאחר מתן תורה, ואין לכם כל רווח בזה הללו, ואם כן גם אתם חייב

שלא תקבלו התורה, שגם אם אומה אחרת תקבל את התורה, אתם תמשיכו 

  להיות חייבין על רציחה גניבה וניאוף, כי רצה ה' שיקבלו את התורה.

ה שאינם "אם כן מה השיבו אומות העולם להקב ,אבל לפי זה יש לדקדק

והרי  ,ליסטיםאו  ,או נואף ,רוצחאביהם היה ש רה מפניומקבלים את הת

שהם וה' אמר להם  ,כלל שבע מצוות בני נחהם ב עבירות הללוכיון ש

אם כן מה  ,ויתחייבו בהם גם אם לא יקבלו את התורה ,כתובות בתורה

פילו א ,ה"שאמרו להקב ,ואומר ,וזה בא הספרי לבאר .תשובה השיבו לו

שאביהם  ,רע כי השורש שלנו הוא ,מצוות בני נח איננו מסוגלים לקייםשבע 

התורה אם אפילו שבע  ואיך נקבל עלינו כל ,או ליסטים ,או נואף ,היה רוצח

לא " :מסיים הספרי במתק הלשוןזה לו ,מצוות בני נח איננו יכולים לקיים

אלא אפילו שבע מצות שקבלו עליהם בני נח לא יכלו  ,דיים שלא שמעו

 ."כיון שראה הקדוש ברוך הוא כך נתנם לישראל ,עד שפרקום ,לעמוד בהם

 ,תחילת לשונו את סיום דברי הספריבשמביא  ,ולזה נתכון המשך חכמה

  וסוד ה' ליראיו.ומיושב היטב כל הדקדוקים. 

תמצית דבריו: כיון שמצות שנאמרו לבני נח ולא נשנו בסיני  12

אם לא תחשבו שש ,ומותלכן אמר ה' לא ,חייבים בהם רק ישראל

כי , תהיו פטורים מרציחה גניבה וניאוף ,רהולא תקבלו את הת

דבתורה כתוב  ,זה אינו .יהיו חייבין בהם רק מקבלי התורה

אתם  ,גם לאחר מתן תורהלכן, ו ,איסור רציחה גניבה וניאוף

  כי רצה ה' שיקבלו את התורה. ,חייבים בהם

  


