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 חיי שרהפרשת 
 זשנת תשע"

 

 הרב יצחק מאטצען 
 מח"ס הואיל משה ושא"ס

 הואיל משה
 

ויהיו חיי שרה מאה שנה ועשרים שנה ושבע שנים שני 
 ההי י עקיבאבר ,ג(-)פרשה נ"חואיתא במדרש רבה  חיי שרה:

אמר מה  ,בקש לעוררן ,והצבור מתנמנם ,יושב ודורש
ראתה אסתר שתמלוך על קכ"ז מדינה, אלא תבא 
אסתר שהיתה בת בתה של שרה שחיתה קכ"ז שנה 

 דועמדע"כ, המדרש הזה תמוה  ותמלוך על קכ"ז מדינות
 .דייקא ע"י שדרש מאמר זה לפניהם לעוררן ביקש

 
איתא, הקורא את המגילה,  )דף כ"א.(מגילה  'דהנה במסוהנבס"ד, 

)שאין קורין , תנא, משא"כ בתורה ה עומד ואם רצה יושב()אם רצעומד ויושב 

, מנהני מילי, אמר ר' אבהו דאמר קרא ואתה פה בתורה בצבור מיושב(
מנין לרב שלא ישב על גבי מטה  ,א"ר אבהועמד עמדי וכו', ו

 )אלא או שניהם על גבי המטה או שניהם על גבי קרקע(וישנה לתלמידו על גבי קרקע 
 (.)דף פ"זאמנם במסכת שבת  עיי"ש,ד עמדי שנאמר ואתה פה עמ

ג' דברים עשה משה מדעתו והסכים הקב"ה עמו, פירש  ,איתא
ומנלן דהקב"ה הסכים על ידו  ,מן האשה דנשא ק"ו בעצמו וכו'

ואתה  הדכתיב לך אמור להם שובו לכם לאהליכם וכתיב בתרי
, דלפי"ז איך )במסכת שבת(והקשה המהרש"א פה עמד עמדי עיי"ש, 

 .ילפינן מכאן דדברי תורה צריכין ללמוד בעמידה עיי"ש
 

כתב, דאיתא  )דף רכ"ב(ובספר בית שלמה שבסו"ס יקהל שלמה 
, כל מי שאינו עוסק בפו"ר גורם לשכינה )דף ס"ד.(יבמות  'במס

שתסתלק מישראל, שנאמר להיות לך לאלקים ולזרעך אחריך, 
על מי שורה  בזמן שזרעך אחריך שכינה שורה, אין זרעך אחריך

על העצים ועל האבנים עיי"ש, ולפי"ז לא יפה עשה משה רבינו 
 'בזה שפירש מאשתו, דהא אז אינו מקיים מצות פו"ר, אמנם במס

איתא, וכן כל שאר הנשים לא יתארסו ולא ינשאו  )דף מ"א.(יבמות 
איתא, אמר רב נחמן  )דף מ"ב.(עד שיהו להן שלשה חדשים, ולהלן 

דאמר קרא להיות לך לאלקים ולזרעך אחריך  אמר שמואל, משום
, להבחין בין זרעו של )שאין השכינה שורה אלא על הוודאים שזרעו מיוחס אחריו(

ראשון לזרעו של שני עיי"ש, א"כ לדרשא זו א"ש על משה 
שפירש מאשתו והסכים הקב"ה עמו, ולפי"ז י"ל דהני תנאי כהני 

לזרעך אחריך דאסור תנאי, דאי ילפינן מקרא להיות לך לאלקים ו
לפרוש מן האשה, אז בודאי אי אפשר לומר דילפינן מואתה פה 
עמד עמדי שהסכים הקב"ה עם משה שפירש מאשתו, דהא אסור 
לפרוש, וע"כ ילפינן מיניה שצריכין ללמוד תורה בעמידה, אבל 
אי ילפינן מולזרעך אחריך להבחנה ג' חדשים, אז ילפינן מואתה 

קב"ה עם משה שפירש מאשתו, ולפי"ז פה עמד עמדי שהסכים ה
 י"ל דמותר ללמוד תורה בישיבה עכ"ד. 

להבדיל בין הטמא ובין הטהר ובין ובסוף פרשת שמיני כתיב, 
אשר לא תאכל: וכתב הבעל הטורים  ההנאכלת ובין החי ההחי
לרמז להבדיל בין הטמא ובין הטהור וסמיך אשה כי  (תזריע )פרשת

חדשים בין זרע לזרע כדאיתא תזריע שצריך להמתין שלשה 
ולכאורה משמע מזה דדין הבחנה  ,עיי"ש )דף מ"א.(יבמות מסכת ב

ד"ה אי  )דף ע"ה.(יומא מסכת הוא מה"ת, ועיין בתוס' ישנים ב
 )ח"א סי' רס"ד(שכתבו דחכמים גזרו על כך עיי"ש, ובשו"ת הרדב"ז 

כתב בשם הרמב"ם שהוא מדאורייתא, ועיין בפרדס יוסף פ' נח 
 שהביא פלוגתת הפוסקים בזה. "פ ויהי לשבעת הימים וגו'()עה
 

 )פ' נח(ולכאורה י"ל דפליגי בזה, דבספר בא ישועה ונחמה 
דרוב נשים  )דף ל"ז.(לפי"מ דאמרינן במסכת יבמות , הקשה

לתשעה הן יולדות ומיעוט לשבעה, וכל היולדת לתשעה עוברה 
ניכר לשליש ימיה, וזו הואיל ולא הוכר עוברה לשליש ימיה 
איתרע ליה רובא עיי"ש, א"כ למ"ל חדשי הבחנה ניזל בתר 
רובא, וכיון דבכה"ת אזלינן בתר רובא א"כ מפני מה ניחוש שבן 

 ז' לאחרון הוא עיי"ש.
 

"ל דזה תלוי בפלוגתת הראשונים אי רוב הוי בירור ולכאורה י
והוא כוודאות גמורה, או דהו"ל רק גזירת הכתוב דניזל בתר רוב 
הגם שלא התברר הספק, ולפי"ז י"ל דמשו"ה בעינן הבחנה 
מה"ת הגם דמה"ת אזלינן בתר רוב, מ"מ כיון דהרוב אינו מברר 

יחוס באופן ודאי ועדיין איכא בה ספק, לכך י"ל דלענין 
דכל רוב הו"ל  י ס"להחמירה התורה דבעי הבחנה, משא"כ א

בירור גמור א"כ הדקל"ד אמאי בעינן חדשי הבחנה הרי בכה"ת 
אזלינן בתר רובא, ולפי"ז י"ל דכ"ז אינו אלא תקנתא דרבנן 

 בעלמא ודו"ק.
 

והנה בכתנת פסים הקשה דאמאי לא מלכה אסתר בזכות אברהם 
לאאע"ה חטא במה שאמר  היותי' שם דה ,על קע"ה מדינות

ה שום חטא ה לע"כ הגן לה רק זכות שרה שלא הי ,במה אדע
 ובמדרש יונתן[. )אות י"ב(עיי"ש ]ועיין בבנין דוד 

 
להמליץ שאברהם אבינו  ז(-)פרשה ט"ואמנם י"ל, עפימש"כ הרמב"ן 

לא קרא תגר חס ושלום אלא דשאל פן ואולי יעשו הכנעני 
רץ לבני ישראל דהרי מקרא מלא תשובה על עונם ולא ינתן הא

לא בצדקתך וביושר לבבך אתה בא לרשת את הארץ כי אם 
ברשעת הגוים האלה וגו', ולכן חשש אברהם אבינו שמא 
הכנענים יחזרו בתשובה ויתעכב ירושת הארץ עיי"ש, וכתב 



 

 ב 

דכ"ז ניחא אי אמרינן דתשובה מהני  )פרשת לך(בספר כסף נבחר 
אברהם אבינו בהאי פחדא הוו יתיב לבני נח אז שפיר יש לומר ד

וכדין שאל, משא"כ אי אמרינן דלא מהני תשובה לבני נח 
כתיב ישא ה' פניו אליך,  )פרשת האזינו(דאיתא במדרש תנחומא כ

אליך נושא פנים כשחוזרים בתשובה ולא לאומות העולם 
 ולפי"ז אין לו תירוץ על אמרו במה אדע עכ"ד.עיי"ש, 

 
כתבנו הטעם דתשובה אינו מועיל  ()פרשת נחבהואיל משה ו

 .)דף נ"טלפימש"כ בספר ברית שלום פרשת כי תשא  לעכו"ם,

לפרש מה שאומרים בתפילת אל מלך יושב על כסא  מדפה"ס(
רחמים וכו' מוחל עונות עמו מעביר ראשון ראשון וכו', דקיי"ל 

בהנאה דיין נסך שנתערב ביין של היתר אוסר  )סי' קל"ד סעיף א'(ביו"ד 
כל שהוא, במה דברים אמורים כשהורק היין המותר על טיפה ב

של יין נסך, אבל אם עירה יין נסך מצרצור קטן לתוך הבור של יין 
, אפילו עירה כל היום, ראשון ראשון בטל וכו' עיי"ש, וכיון )היתר(

דהקב"ה ברוב רחמיו וחסדיו רוצה לזכות את בריותיו, ולהרבות 
אה הקב"ה שהזכיות והעונות שוים הזכיות על העונות, לכן כשרו

ושקולים הם, נוטל כל הזכיות בבת אחת ונותן לתוך המדה, 
ראשון ראשון  הואח"כ נותן לתוכו העונות אחת אחת, כדי שיהי

בטל, ויתהפכו העונות לזכיות שמתבטלים ברוב, וכדקיי"ל כל 
איסורין שבתורה חד בתרי בטל, וזהו הכונה מוחל עונת עמו 

 י מעביר ראשון ראשון ומבטלו עכ"ד.והאיך, על יד
 

ובשער התערובות  )יו"ד סי' ס"ב מ"ז סק"א(והנה נודע מה שכתב הפרמ"ג 
דבבן נח לא מהני ביטול ברוב, דאחרי רבים להטות  )פ"א חקירה ג'(

בישראל נאמרה ולא בבן נח עיי"ש, ולפי"ז א"ש למה לא מהני 
תשובה לב"נ, כיון דכל הטעם דתשובה מהני הוא ע"י שהקב"ה 

זה שייך רק בישראל דאזלינן בתר רוב, מבטל העונות ברוב, ו
, ברוב מהני ליה ביטולאזלינן בתר רוב, ולא בב"נ דלא  משא"כ

 .וזהו הטעם דלא מהני תשובה לב"נגם תשובה לא מהני 
 

דהא  )סי' כ"ד(אמנם י"ל, עפי"מ שכתב בשו"ת ברית אברהם יור"ד 
אי רוב הוה ודאי או ספק, אי בבן נח מהני רוב או לא, תליא 

אהא דתנן קפץ אחד , ה קפץ הקשו"ד :(דף ו)מ "במסכת ב' דהתוס
, מאי נימא דליבטיל ברובאא, מן המנויין לתוכו כולן פטורין

דבאמת גם רוב הוה , ש מפלוזי"השיטה מקובצת בשם הרא' ותי
והתינח בעלמא אבל , ספק רק שהתורה התירה אותו ספק

במעשר בהמה דעשירי ודאי אמר רחמנא ולא עשירי ספק 
כ מקרי ספק אינו מועיל "דג ממילא גם רוב, .(דף ז)כמבואר שם 

כן משמע דלא ' תירצו התוסוהאחרונים דייקו דמדלא , ד"עכ
עיין , ל דרוב מיחשב בירור ודאי"ס' אלא דהתוס, ל הכי"ס

שהאריכו בזה,  '(פרט א' כלל א)ג "ובשערי תורה ח (א"ג סק"ס' סי)בפליתי 
רוב נשאר ספק, אלא שהתורה התירה לנו ולפי"ז אי אמרינן ד

דוקא בישראל דגלי אז י"ל ד ,ספק זה מדין אחרי רבים להטות
לן קרא אמרינן כן, משא"כ בבן נח דלא גלי קרא, הוי כמו כל 

ולא , )ערך ב"נ אות כ"ב(ספק דאסור לבן נח, כמו שכתב במלא הרועים 
אבל אם נאמר כדעת הראשונים הסוברים אזלינן בב"נ בתר רוב, 

דדין אחרי רבים להטות הוא דין ודאי, שהספק נתברר לנו ע"י 
 .עכ"ד נ אזלינן בתר רובהרוב, גם בב"

 
יושב ודורש והם  הולפי"ז יבואר המדרש, כי בראותם שר"ע הי

עומדים, הרע להם, דהא מהקרא ואתה פה עמוד עמדי ילפינן 
דאסור להרב לישב והתלמיד לעמוד, ולכן לא חשו לשמוע 
לדבריו והתנמנו, והבין ר"ע כוונתם, ובא להוכיחם מאסתר 

דהסכים הקב"ה  ,בא ללימוד אחרדהקרא דואתה פה עמוד עמדי 
עם משה לפרוש מן האשה, ופתח ואמר מה ראתה אסתר 

משום שהיתה בת בתה של שרה  שתמלוך על קכ"ז מדינות,
שחיתה קכ"ז שנים, ולכאורה אמאי לא מלכה על קע"ה מדינות 

לו חטא  הכמנין שנותיו של אברהם, וע"כ משום דאברהם הי
שמא יעשו הכנענים דאי"ל דאברהם חשש  שאמר במה אדע,

תשובה, כיון דרוב הוי ספק ובב"נ לא אזלינן בתר רוב ולא מהני 
תשובה לב"נ, וכיון דרוב הוה ספק לפי"ז י"ל דהבחנה הוא 
מה"ת, וע"ז אתיא הקרא ולזרעך אחריך, ולפי"ז י"ל דמה שאמר 
הקב"ה למשה ואתה פה עמד עמדי בא ללמד שהקב"ה הסכים 

רי לפנינו דהקרא דואתה פה ה עם משה בזה שפירש מאשתו,
עמוד עמדי לא אתיא ללמוד דצריכין שניהם לעמוד הרב 

 ודו"ק.  ושפיר עשיתי במה שאני יושב ודורש ,והתלמיד
 

, תנו רבנן, ואספת דגנך )דף ל"ה:(עוי"ל, דאיתא במסכת ברכות  ב(
מה תלמוד לומר, לפי שנאמר לא ימוש ספר התורה הזה מפיך, 

, ת"ל ואספת דגנך, הנהג בהן )שלא יעסוק בדרך ארץ(יכול דברים ככתבן 
 )שאם תבא לידי צורך הבריות סופך ליבטל מדברי תורה(מנהג דרך ארץ  )עם דברי תורה(

 )בתמיה אפשר כדבריך(דברי ר' ישמעאל, ר"ש בן יוחי אומר, אפשר 
אדם חורש בשעת חרישה וזורע בשעת זריעה וקוצר בשעת 

בשעת הרוח, תורה מה תהא  קצירה ודש בשעת דישה וזורה
עליה, אלא בזמן שישראל עושין רצונו של מקום מלאכתן 
נעשית על ידי אחרים שנאמר ועמדו זרים ורעו צאנכם וכו' 
עיי"ש, ולפי"ז י"ל דלכן היו הציבור מתנמנמין משום דס"ל כר' 
ישמעאל דהנהג בהם מנהג דרך ארץ ואין צריכין לעסוק בתורה 

"ל כרשב"י דבעינן לעסוק בתורה כל כל היום, משא"כ ר"ע ס
היום, ולכן בקש לעוררן שידעו כי לא צדקו במה שעוסקים 
במנהג דרך ארץ, ולהוכיח כשיטתו הביא ראיה ממה שמלכה 

 אסתר על קכ"ז מדינות.
 

כתב השפע חיים זצ"ל לבאר  )גליון ע"ה(ובגליון ישראל סבא 
בטוש"ע פלוגתת ר' ישמעאל ור' שמעון בן יוחי הנ"ל, דאיתא 

מצותן להיותם עליו כל היום אבל מפני שצריכין  )סי' ל"ז(או"ח 
גוף נקי וכו', ואין כל אדם יכול להיזהר בהם וכו', נהגו שלא 
להניחם כל היום ומ"מ וכו' בשעת קר"ש ותפלה עיי"ש, 
והאריכו הפוסקים האם מה"ת המצוה הוא ללכת בתפילין כל 

גזרו בה חכמים, או היום, ורק מפפני גוף נקי והיסח הדעת 
מה"ת עיקר מצווה בהנחה כל שהוא, ובלשון הלבוש משמע 
להדיא דמה"ת צריך להיות כל היום בתפילין, דז"ל, ומצותן 
להיות עליו כל היום דהא סתם כתיב וקשרתם אותם וגו' משמע 



 

 ג 

קשירה תמידית, ועוד כתיב והיו לאות על ידך ולזכרון בין עיניך, 
ות תמידין, אבל מפני שצריכין גוף נקי ואות וזכרון צריכין להי

וכו', ועוד שצריך שלא יסיח דעתו מהן וכו' ואין כל אדם יכול 
 להזהר בזה ע"כ נהגו וכו' עכ"ל.

 
שכתב, והנה מסופק אני אם מה"ת  )א"א סק"ב(ועיין בפרי מגדים 

חייב כל היום בתפילין, או שמה"ת די ברגע אחד, ורק מדרבנן 
שאין לנו גוף נקי כל היום, וציין לדברי  כל היום ובטלוה עכשיו

וז"ל,  )פ"ד הכ"ה(הלבוש הנ"ל, ולמש"כ הרמב"ם בהל' תפילין 
קדושת התפילין קדושתן גדולה היא שכל זמן שהתפילין 
בראשו של אדם ועל זרועו הוא עניו וירא שמים ואינו משך 
בשחוק ובשיחה בטילה ואינו מהרהר מחשבות רעות אלא מפנה 

האמת והצדק, לפיכך צריך האדם להשתדל להיותן לבו בדברי 
עליו כל היום שמצותן כך הוא עכ"ל, וכתב דעיקרן של דברים 
דאם לא הניח תפילין כלל כל היום ביטל מ"ע, והניח רגע עליו 
קיים המצוה, אבל מצוה מן המובחר מה"ת להיות עליו כל היום 

"כ עיי"ש, ויל"ד בלשון הרמב"ם שמצותן כך הוא, אמנם ממש
צריך האדם להשתדל אפשר לדייק גם לאידך גיסא שאינו מעיקר 
חיוב המצוה אלא זריזות בלבד, ועיין עוד מש"כ בהל' יסודי 

תמיד אלא עוסק בתורה עטוף  )ת"ח(ולא יראה  הי"א(-)פ"ההתורה 
היכי דמי  )דף פ"ו.(בציצית מוכתר בתפילין, ומקורו ממסכת יומא 

אנא דמסיגנא ד' אמות בלא חילול השם, ר' יוחנן אמר כגון 
תורה ובלא תפילין, ומשמע דהיינו דוקא בת"ח, וי"ל דהיינו 
משום דאינו עיקר המצוה אלא לזריזין ות"ח בעינן שילכו כל 
היום בתפילין, או די"ל דמה"ת מצותה כל היום ורק לגבי עמא 
דארעא הקילו בה ועכ"פ צריך להשתדל שיהיו עליו תמיד, 

 יתא.ובת"ח אוקמוה אדאורי
 

ובתורה כתיב ושננתם לבניך ודברת בם וגו' וקשרתם לאות וגו', 
וכן בפרשת והיה אם שמוע נאמר וקשרתם אותם וגו' ולמדתם 
אותם וגו', וי"ל דרשב"י דריש סמוכים דת"ת לתפילין לומר 

 דכשם שמצות תפילין מצוותה כל היום ה"נ תלמוד תורה צריך
מר לא ימושו דברי לעסוק בה כל היום, ומה"ט מפרש מה שנא

התורה הזאת מפיך דדברים ככתבן, משא"כ ר' ישמעאל לא 
דריש סמוכין ולכן ס"ל דסגי בק"ש שחרית וערבית ורשאי 

 להנהיג בהם מדת דרך ארץ עכ"ד. 
 

ונודע קושית העולם דהיאך נשא יעקב שתי אחיות, כיון 
הרדב"ז בשו"ת  וכתבדהאבות קיימו כל התורה עד שלא ניתנה, 

דליעקב היה מותר ב' אחיות שהיה מהמרכבה לתרץ,  רצ"ו()סי' ת
משכינה הקדושה וצורתו חקוקה בכסא הכבוד ונקרא אל, 

מנין  ,א"ר אחא א"ר אלעזר ,(.)דף י"חכדאיתא במסכת מגילה 
ל אשנאמר ויצב שם מזבח ויקרא לו  ,שקראו הקב"ה ליעקב אל

ויקרא לו יעקב  ,לאיעקב  הדאי ס"ד למזבח קרא לי ,אלקי ישראל
אלקי ישראל  ,לאומי קראו  ,לאאלא ויקרא לו ליעקב  ה,מיבעי לי

דאיסור עריות הוא משום דבפמליא של מעלה וכיון ע"כ הגמ', 
הוי זיווגי המדות בבחינת עריות כביכול, ואסור להשתמש 

בבחינת אל הותר לו  הבשרביטו של מלך, וכיון שיעקב הי
 נשא שתי אחיות עכ"ד. להשתמש בשרביטו של מלך, ושפיר

 
ויקרא לו  ,אמר ריש לקיש ,איתא ח(-)פרשה ע"טאמנם בב"ר וישלח 

אמר אתה אלו"ה בעליונים ואני אלו"ה  ,ל אלקי ישראלא
בתחתונים, ר' הונא בשם ריש לקיש אמר אפילו חזן הכנסת אינו 
נוטל שררה לעצמו ואתה היית נוטל שררה לעצמך מחר בתך 

א דינה בת לאה עיי"ש, ועיין בילקוט יוצאה ומתענה הה"ד ותצ
הגרשוני ח"ה בהשמטות שכתב דאי דרשינן סמוכין בכה"ת 

ל דבזה מובן אמסתבר טפי לדרוש כר"ל שיעקב קרא לעצמו 
 הסמיכות של ותצא דינה בת לאה עיי"ש.

 
לתרץ, דיעקב אבינו כתב  ח(")דף כיומא מסכת המהרש"א ב אך

מסכת כלל כדקיי"ל ב ע"ה גיירם כשנשאם, וממילא ל"ה אחיות
דאין עריות אסורות לגרים, משום דגר שנתגייר  ב(")דף כיבמות 

כקטן שנולד דמי ול"ה קורבה, וממילא ה"נ ל"ה אחיות כלל 
 מטעם זה עיי"ש.

 
והנה המפ' הקשו דלמה לא חיתה שרה קע"ה שנים כשנות 
אברהם, ותירצו למ"ד דבן מ"ח שנים הכיר אברהם את בוראו, 
וקיי"ל דגר שנתגייר כקטן שנולד דמי, א"כ המ"ח שנים אינם 
נחשבים בכלל ימי חייו, וכשתוציא מקע"ה מ"ח, לא נשאר לו 

 .ת א()אוג"כ רק קכ"ז שנים עכ"ד, מובא בבנין דוד בפרשתן 
 

ובזה יבואר המדרש, ר"ע היה יושב ודורש, ראה שהיה הציבור 
מתנמנמים, והבין דהוא משום דהם ס"ל דאין צריכין לעסוק 
בתורה כל היום, ורצה להוכיחם כרשב"י דבעינן לעסוק בתורה 

מה ראתה אסתר שתמלוך על קכ"ז מדינה, כל היום, ולכן אמר 
תה קכ"ז שנה אלא תבא אסתר שהיתה בת בתה של שרה שחי

, ולכאורה אמאי לא מלכה על קע"ה ותמלוך על קכ"ז מדינות
מדינות כמנין שנותיו של אאע"ה, ועכצ"ל דגם שנותיו של 

בן מ"ח שנים הכיר הלא כשהיה דאאע"ה אינם רק קכ"ז שנים, 
דמהאי  אברהם את בוראו, וקיי"ל דגר שנתגייר כקטן שנולד דמי,

משום דנקרא אל, כיון טעמא נשא יעקב שתי אחיות, דאי"ל 
דדרשינן סמוכין ע"כ דיעקב קרא בעצמו אל, ומעתה דרשינן 
סמוכין דת"ת לתפילין לומר דכשם שמצות תפילין מצוותה כל 

 היום ה"נ תלמוד תורה צריך לעסוק בה כל היום ודו"ק.
 
, ותעל הצפרדע ותכס )דף ס"ז:(עוי"ל, דאיתא במסכת סנהדרין  ג(

)הצפרדע אחת אומר צפרדע אחת היתה  את ארץ מצרים, ר' עקיבא

ומלאה כל ארץ מצרים, אמר לו ר' אלעזר בן עזריה,  משמע(
עקיבא, מה לך אצל הגדה כלך מדברותיך ולך אצל נגעים 

, )מנע מדבריך ופנה להלכות נגעים ואהלות שהן חמורים ובהם אתה מחודד ולא בהגדה(ואהלות 
קולה כל הצפרדעים שבעולם )ושמעו צפרדע אחת היתה, שרקה להם והם באו 

, ובמסכת חגיגה )דף ל"ח:(עיי"ש, וכן איתא במסכת סנהדרין  והם באו(
, שאמרו לר' עקיבא מה לך אצל הגדה כלך אצל נגעים )דף י"ד.(

 ואהלות עיי"ש.



 

 ד 

סוף מסכת סוטה לפרש, דאיתא  )סי' רנ"ז(וכתב בספר עיר בנימין 
)רוב התורה תלויה , אמר ר' אלעזר, תורה רוב בכתב )דף ס:(במסכת גיטין 

, ומיעוט במדרש שכתובה למידרש בכלל ופרט וגזירה שוה ושאר מדות שהתורה נדרשת בהן(
, שנאמר אכתוב לו )שאין רמז ללמוד לה בתורה אלא למשה נאמר על פה(בעל פה 

רובי תורתי כמו זר נחשבו, ור' יוחנן אמר, רוב על פה ומיעוט 
)על שבעל פה נכרת ברית אלמא איהי שנאמר כי על פי הדברים האלה בכתב, 

, ואידך נמי הכתיב אכתוב לו רובי תורתי, ומשני, ההוא הואי רובא(
אתמוהי קא מתמה, אכתוב לו רובי תורתי הלא כמו זר נחשבו 

, ואידך נמי )וכי רובי תורתי היה לי ליכתוב להם והלא באותה שכתבתי להם כמו זר נחשבו(
תיב כי על פי הדברים האלה, ומשני ההוא משום דתקיפי הכ

 למיגמרינהו עיי"ש. 
 

וכתב העיר בנימין וז"ל, דתקיפו למיגמרינהו, כי חביב אצל 
הקב"ה הלימודים החמורים, וכמו שבקש דוד המלך ע"ה שיהיה 
ספר תהלים חשוב העוסק בו כאלו עוסק בנגעים ואהלות, 

שוחר טוב עה"פ אשר לא הלך בעצת רשעים שכתב )עיין במדרש כדאיתא במדרשי חז"ל 

, וז"ל, ולא יהיו קורין בהם כקורין בספרים אלא יהיו קורין בהם ונוטלין שכר עליהם כנגעים ואהלות(
והנה רשיז"ל פירש בדברי ר' אלעזר הנ"ל דס"ל התורה רובא 
בכתב, אף כי החוש מכחיש זה שהרי עינינו רואות כי תורה 

כתב, לפי שכל הלימודים הנרמזים בכתב שבעל פה מרובה מן ה
הוה ליה כתורה שבכתב, והקשה המהרש"א בחידושי אגדות 
לפי"ז מאי טעמא דמ"ד רובה בעל פה, ותירץ שם בדוחק, והנה 
זה נמצא וידוע ליודעי חן, כי מעלת ר' עקיבא היה בזה אשר 
ראתה עינו  מה שלא ראה עין של משה, כי משרע"ה היה יודע 

לא ידע מקומה היכן רמיזא באורייתא בתורה הלימוד, אך 
שבכתב, אבל ר' עקיבא ידע את מקומה לדרוש כתרי אותיות על 
כל קוץ תילי תילים הלכות, נמצא לר' עקיבא הוה ליה תורה 
שבכתב מרובה, ולדידיה קשה אחרי שרמוז הכל בתורה שבכתב 
והיא מרובה מבע"פ למה אמר כי על פי הדברים האלה, אלא 

מר דמעלת תורה שבע"פ הוא משום דתקיפו צריך לו
למיגמרינהו וחביבים לפני הקב"ה דברי סופרים החמורים, 
ושפיר אמרו לר' עקיבא מה לך אצל אגדה, כלך אצל נגעים 

 ואהלות ההלכות החמורות עכ"ל. 
 

כי דרכו של ר' עקיבא היה  )בפרשתן(ולפי"ז כתב בספר ישמח משה 
 )דף פ"ז.(ר חז"ל במסכת שבת לדרוש בהלכות חמורות, וידוע מאמ

ויגד משה, דברים שמושכין לבו של אדם כאגדה עיי"ש, ואיתא 
לפרש מה דכתיב וכל משען מים, אלו בעלי  )שם(במסכת חגיגה 

אגדה שמושכין לבו של אדם כמים באגדה עיי"ש, ואיתא 
באיוב  )לכהן גדול(, דביום הכפורים קורין לפניו )דף י"ח:(במסכת יומא 

 )שהן דברים ממשיכין את הלב לשומען ואין שינה חוטפהו(ובדברי הימים ובעזרא 
עיי"ש, וזה פירושו של המדרש ר' עקיבא היה יושב ודורש, 
והציבור מתנמנמין, כי לא היו מבינים דבריו, ורצו שידרוש 

 בדברי אגדה עיי"ש.
 
, אמר ר' יהושע בן לוי, הדא )פט"ז הל' ב'(איתא במסכת סופרים ו

)ר"ל יהא אגדתא הכתובה אין לו חלק לעוה"ב, והדורשה מתברך 

, והשומעה אינו מקבל שכר, ומקשה מהא דתני ר' חיננא בשמתא(
בר פפא, פנים בפנים דבר ה', פנים תרי, בפנים תרי, הא ארבעה 
אפין, חד למקרא וחד למשנה וחד לתלמוד וחד לאגדה, ר' 

יעקב בר ינאי, כמים הפנים לפנים בנוהג  נחמיה בשם ר'
שבעולם יש לך רב רוצה ללמד ותלמיד שאינו רוצה ללמוד, 
תלמיד רוצה ללמוד והרב אינו רוצה ללמדו, ברם הכא הרב 

 רוצה ללמד והתלמיד רוצה ללמוד עיי"ש.
  

דאיך אפשר לומר דהקרא  הו בפרשתן(-)עיין בשליחות אליומקשין העולם 
רב ופני התלמיד שווים ולא בכפייה, הלא איתא אתי שיהיו פני ה

ויתיצבו בתחתית ההר, א"ר אבדימי בר  )דף פ"ח.(שבת מסכת ב
חמא בר חסא, מלמד שכפה הקב"ה עליהם את ההר כגיגית 
ואמר להם אם אתם מקבלים התורה מוטב ואם לאו שם תהא 

 קבורתכם עיי"ש, הרי דמותר ללמוד בכפייה עכ"ק. 
 

לתרץ קושית התוס'  )פ' במדבר(ישמח משה אמנם י"ל לפימ"ש ב
דלמה כפה הקב"ה עליהם ההר כיון דכבר  )ד"ה כפה(במסכת שבת 

אמרו נעשה ונשמע עכ"ק, וכתב בשם ספר עמודי שש, דהלא 
הקב"ה שומר משמרתו של תורה כדאיתא בירושלמי ראש 

, בנוהג שבעולם מלך בשר ודם גוזר גזירה, רצה )פ"א ה"ג(השנה 
, רצו אחרים מקיימים אותה עצמו שאין גזירותיו אלא על אחרים( )הואמקיימה 

, אבל הקב"ה אינו כן, )אלו הגוזרים אינן מקיימין אותה אלא אחרים מקיימין אותה(
אלא גוזר גזירה ומקיימה תחילה, מאי טעמא, ושמרו את 
משמרתי אני ה', אני הוא ששימרתי מצותיה של תורה תחילה 

, ט(-)פרשה למדרש רבה פרשת משפטים וכו' עיי"ש, וכן איתא ב
מגיד דבריו ליעקב אלו הדברות, חוקיו ומשפטיו לישראל אלו 
המשפטים, לפי שאין מדותיו של הקב"ה כמדת ב"ו, מדת ב"ו 
מורה לאחרים לעשות והוא אינו עושה כלום, והקב"ה אינו כן 

)ולכן אלא מה שהוא עושה הוא אומר לישראל לעשות ולשמור 

וכו' עיי"ש, ולכן במכוון היה  ומשפטיו שכביכול הוא עצמו משמרן( נקראו חוקיו
מאתו יתברך שיהיה באונס, כדי שיהיה להם דין אונס ולא יוכל 
לשלחה כל ימיו ובזה נדחו כל המקטריגים עיי"ש, ולפי"ז אין 

וי"ל דע"ז אתיא הקרא דפנים  ,ראיה דמותר ללמוד בכפייה
 .בפנים, ושפיר י"ל דאסור ללמוד אגדה

 
ולכאורה יש להעיר, לפימש"כ בספר המקנה עמ"ס קידושין 

, לפרש הקרא כי לא יטוש ה' את עמו וגו' )אות ה'(בפתחא זעירא 
כי הואיל ה' לעשות אתכם לו לעם, דאיתא במדרש אנכי ולא 
יהיה לך מפי הגבורה שמענו, שהתנה הקב"ה עם ישראל שיהיו 

זבם ולא יטשם, לו לעם סגולה, והוא יהיה להם לאלקים לא יע
והוא בדרך תנאי, כאלו אמר אנכי ה' אלקיך אם לא יהיה לך, 
דהיינו אם ישמרו תורתו להיות לו לעם סגולה, וקיי"ל דבדיני 
תנאי בעינן תנאי קודם למעשה, אבל אם הקדים המעשה לתנאי, 
אמרינן דהתנאי בטל ומעשה קיים, וכיון דהכא אמר אנכי ה' 

אי שהוא לא יהיה לך, ממילא אלקיך שהוא המעשה קודם לתנ
אפילו אם ישראל עוברים על התנאי אפי"ה המעשה קיים, והיינו 
דכתיב כי לא יטוש ה' את עמו וגו' כי הואיל ה' "לעשות" 



 

 ה 

שהתחיל במעשה עכ"ד, ולפי"ז הדקל"ד דלמה כפה הקב"ה 
עליהם ההר, דאי"ל כדי שיהיה להם דין אונס, דהא בלא"ה לא 

כיון דהוה המעשה קודם לתנאי, ואמרינן יוכל לשלחם כל ימיו, 
 דהתנאי בטל ומעשה קיים.

 
דבאיסורא לא  )דף ל"ו:(שבועות  'מסאולם י"ל לפי"מ דאמרינן ב

בעינן לדיני תנאי עיי"ש, וכיון דכאן הוה איסורא לא בעינן דיני 
תנאי, ואמרינן דהתנאי קיים ומעשה בטל, וא"כ לא הועיל כלום 

נאי, וצריכין היו לכפיית ההר כדי במה שאמר המעשה קודם לת
שיהיה להם דין אונס, ואין ראיה דמותר ללמוד בכפיה וי"ל 
 דהקרא פנים בפנים דבר ה' עמכם וגו' אתיא דאסור ללמוד אגדה. 

 
ד"ה ה"ג הקשו, מהא דאמרינן  )שם(אמנם י"ל, דהנה התוס' 

, בשלמא לר"מ דבעינן תנאי כפול היינו )דף ס"א:(קידושין מסכת ב
כתיב ואם בחקתי תלכו וגו' עיי"ש, והתם ליכא אלא איסורא ד

גרידא, ומשמע דר"מ ס"ל דבעינן דיני תנאי אף באיסורא, ותי' 
שם הרש"ש משום דזה מקרי איסורא דאית ביה ממונא, משום 
שכר גופניות שיש בהמצוה, דשכר מצוה בהאי עלמא איכא 

ובעינן  עיי"ש, וכיון דשכר מצוה בהאי עלמא איכא הוה ממונא
דיני תנאי, ושפיר מהני במה שאמר המעשה קודם לתנאי, ולפי"ז 

דשכר מצוה בהאי עלמא איכא והוה ממונא, ובעינן דיני  י ס"לא
והיכא דהוה המעשה קודם לתנאי אמרינן דהתנאי בטל  ,תנאי

לומר דלכן כפה עליהם ההר כדי  יןומעשה קיים, ולפי"ז א
ל לשלחם כל ימיו, וע"כ שיהיה להם דין אונס, דבלא"ה לא יוכ

דאתיא דמותר ללמוד בכפיה, וע"כ הקרא דפנים בפנים אתיא 
 דמותר ללמוד אגדה.

 
והנה בכתנת פסים הקשה דאמאי לא מלכה אסתר בזכות אברהם 

לאאע"ה חטא במה שאמר במה  העל קע"ה מדינות ותי' שם דהי
ה שום חטא עיי"ש ה לאדע ע"כ הגן לה רק זכות שרה שלא הי

 ובמדרש יונתן[. )אות י"ב(בבנין דוד ]ועיין 
 

שכר  י ס"לכתב, דא )אות ל'(ובמאיר עיני חכמים מהדו"ק דרוש ב' 
מצוה בהאי עלמא איכא י"ל דל"ה חטא במה שאמר אאע"ה 
במה אדע, די"ל דשאל באיזה זכות יירשו את א"י ולא שלא רצה 

שכר מצוה בהאי עלמא ליכא, שוב לא ד י ס"ללהאמין, אך א
יוכל אאע"ה לומר דשאל באיזה זכות יירשו את הארץ, דהא 

 שכר מצוה בהאי עלמא ליכא עיי"ש. 
 

ובכן נבוא לביאור המדרש, דכשראה ר' עקיבא שהציבור 
מתנמנמים, והיינו משום שרצו שידרוש להם בדברי אגדה ולא 

יאן מסברתן, בהלכות החמורות, על כן ביקש לעוררן ולהוצ
ופתח ואמר, מה ראתה אסתר שתמלוך על קכ"ז מדינות, אלא 
תבוא בת בתה של שרה שחיתה קכ"ז שנים וכו', ולא מלכה על 
קע"ה מדינות, וע"כ משום דאברהם היה לו חטא על מה שאמר 
במה אדע, ולפי"ז ע"כ דס"ל שכר מצוה בהאי עלמא ליכא, 

בעינן דיני לא א ווראיסיכא הוה לוכיון דשכר מצוה בהאי עלמא 

תנאי קיים והמעשה בטל, ולפי"ז י"ל דכפיית ההר היתה תנאי, ו
כדי שיהיה להם דין אונס, ואין ראיה דמותר ללמוד בכפיה, וי"ל 
דע"ז אתיא קרא פנים בפנים דבר ה' עמהם, ואין לנו לימוד 
דמותר ללמוד אגדה וי"ל דאין למידין אגדה, וא"כ מה לכם כי 

 דברי אגדה ודו"ק.  תלינו עלי לשמוע
 

הדא אגדתא כל מי  ,)פט"ז(במסכת סופרים עוי"ל, דאיתא  ד(
ומקשה הרי כתיב פנים בפנים  ,שלומדה אינה מקבל שכר וכו'

דבר ה' עמכם, פנים תרי בפנים תרי הרי ד' פנים, פנים למקרא 
ולפי"ז מקבלין  פנים למשנה פנים לתלמוד פנים לאגדה ע"כ,

 שכר על אגדה.
 

כתב, דמצינו שני כתובים המכחישים זה  )אות תרי"ב(ובספר עיר דוד 
את זה, כתוב אחר אומר ויאמר לא תוכל לראות את פני כי לא 
יראני האדם וחי, וכתוב אחר אומר פנים בפנים דבר ה' עמכם 
בהר מתוך האש, אך י"ל דהקרא כי לא יראני האדם וחי קאי על 

ודמות פניהם פני אדם,  י(-א)פרשה מלאכי השרת כדכתיב ביחזקאל 
בשתים יכסה פניו, אבל צדיקים שפיר  ב(-)פרשה ווכדכתיב בישעיה 

יכולים להסתכל בפני השכינה, אמנם כ"ז א"ש אי אמרינן 
דצדיקים גדולים ממלאכי השרת אז י"ל כנ"ל דצדיקים דגדולים 
ממלאה"ש יכולים להסתכל בשכינה, אבל א"א דמלאה"ש 

אם מלאה"ש אינם יכולין להסתכל מכש"כ גדולים מצדיקים, א"כ 
צדיקים, ובהכרח צ"ל לדידיה דקרא דפנים בפנים וגו' אינה 

 כפשוטה אלא לדרוש דארבעה פנים לתורה עיי"ש.
 

ר' עקיבא אומר כי לא יראני  כ"א(-)במדבר פרשה י"דואיתא במד"ר 
האדם וחי אף חיות הנושאות את הכסא אינן רואות את הכבוד, 

עזאי איני כמשיב על דברי רבי אלא כמוסיף על  א"ר שמעון בן
דבריו, כי לא יראני האדם וחי אף מלאכי השרת שחייהם חיי 

-)פ"העולם אינן רואים את הכבוד עיי"ש, ואיתא בירושלמי יומא 

ארבעים שנה שימש שמעון הצדיק את ישראל בכהונה  ב(-ה
 גדולה, ובשנה האחרונה אמר להן בשנה הזאת אני מת, אמרו לו

מאיכן אתה יודע, אמר להן כל שנה ושנה שהייתי נכנס לבית 
לבוש לבנים ועטוף  )כינוי להקב"ה(קודש הקדשים היה זקן אחד 

לבנים נכנס עמי ויוצא עמי, ובשנה הזו נכנס עמי ולא יצא עמי, 
בעון קומי ר' אבהו, והא כתיב וכל אדם לא יהיה באוהל מועד 

אותן שכתוב בהן  בבאו לכפר אל הקודש עד צאתו, אפילו
)דכל אדם לרבויי אתי א"כ כיון ודמות פניהם פני אדם לא יהיו באוהל מועד 

, אמר לון מה אמר שאין מלאך רשאי להיות שם בשעת הקטרה מי היה הזקן שהיה עמו שם(
אני אומר הקב"ה היה  )מאן אמר לך שהיה אדם או מלאך(לי דהוה בר נש 

 עיי"ש.  )שהיה הקב"ה בעצמו(
 

, דלפי"ז י"ל דרק )שער השישי עמוד ל"ט(ספר שערי שמים וכתב ב
מלאה"ש אינם יכולים לראות השכינה, אבל לאדם צדיק בארץ 
אשר יעשה טוב ולא יחטא אפשר לראות השכינה, ומילתא 
בטעמא י"ל, כי מלאה"ש נהנין מזיו השכינה מבחינת חסד ה' 
 שהרי אינם בעלי בחירה, והו"ל בבחינת אכיל דלאו מדיליה,



 

 ו 

דבהית לאסתכולי באפיה, ולפיכך נאמר בהן בשתים יכסה פניו, 
משא"כ הצדיקים עובדי ה' גדולים ממלאכי השרת יען שזוכים 
מצד מעשיהם, לכך נאמר בהן אני בצדק אחזה פניך עיי"ש, 

 .)דף כ מדפה"ס(מובא במאמר מרדכי פרשת תולדות 
 

ואיתא בספרי דרוש דהא אם מלאכים גדולים מצדיקים תליא 
, דרש בר קפרא גדולים )דף ה.(בהא, דאיתא במסכת כתובות 

מעשה צדיקים יותר ממעשה שמים וארץ, דאלו במעשה שמים 
וארץ כתיב אף ידי יסדה ארץ וימיני טפחה שמים, ואילו 
במעשה ידיהם של צדיקים כתיב מכון לשבתך פעלת ה' מקדש 

יצרו, ה' כוננו ידיך, השיב בבלי אחד ור' חייא שמו ויבשת ידיו 
ומשני ידו כתיב עיי"ש, מבואר מזה דאי דרשינן המסורת דידו 
כתיב מוכח דמעשה צדיקים גדולים ממעשה שמים וארץ, 
משא"כ אם דרשינן הקרי, דידיו קרינן, לא דרשינן הכי ומעשה 
שמים וארץ גדולים ממעשה צדיקים, והא דמעשה ידיהם של 

דיפי צדיקים גדול ממעשה שמים וארץ, משום דצדיקים ע
ממלאכים, משא"כ אי אמרינן דמעשה שמים וארץ גדולים 

 ממעשה צדיקים ס"ל דמלאכים עדיפי מצדיקים.
 

היוצא לנו מזה, דאי ס"ל יש אם למקרא, אז קרינן ידיו ואמרינן 
דמעשה שמים גדולים ממעשה צדיקים, ולפי"ז מלאכים גדולים 

"ל מצדיקים, ולפי"ז אסור להסתכל בפני השכינה, משא"כ אי ס
יש אם למסורת, ולפי"ז אמרינן ידו כתיב, ואמרינן דמעשה 
צדיקים גדולים ממעשה שמים וארץ, ולפי"ז יכולים צדיקים 

 להסתכל בפני השכינה.
 

והנה בכתנת פסים הקשה דאמאי לא מלכה אסתר בזכות אברהם 
לאאע"ה חטא במה שאמר  הותי' שם דהי ,על קע"ה מדינות

ע"כ הגן לה רק זכות ת"ח, ובמה שעשה אנגריא ב ,במה אדע
 )אות י"ב(ה שום חטא עיי"ש ]ועיין בבנין דוד ה לשרה שלא הי

 ובמדרש יונתן[.
 

נחלקו בהא דכתיב וירק את חניכיו ילידי  (דף ל"ב.)במסכת נדרים 
ביתו שמונה עשר ושלוש מאות, דאיכא למ"ד שהיו ממש שי"ח 

ריא של עבדים, ויש אומרים שאליעזר לבדו היה והוא מנין גימט
שמו עיי"ש, וכתב בעיון יעקב דמה שאמרו שנענש על שעשה 
אנגריא בת"ח, זהו רק למ"ד  שלקח עמו שי"ח אנשים אז שייך 
לומר שנענש על מה שעשה אנגריא בת"ח, משא"כ אם נאמר 
דלא היה רק אליעזר לבדו א"כ ליכא למימר שעשה אנגריא 

עבדו  בת"ח, שהרי לא לקח אתו אלא את אליעזר לבדו שהיה
וזקן ביתו שהיה משרתו בכל אשר הוא הולך, ובזה פשיטא שלא 

 שייך לומר שיהא נענש על שעשה אנגריא בת"ח עיי"ש. 
 

כתב, חניכיו חנכו כתיב בלא  י"ד(-)םרשה י"דוברש"י עה"ת פרשת לך 
י', ומזה ילפינן שהיה אליעזר לבדו ולא היו ממש שי"ח אנשים 

ימא יש אם למסורת, אך אי עיי"ש, אך דרשה זו הוא דוקא אי נ

אמרינן יש אם למקרא ואזלינן בתר הקרי, והקרי הוא חניכיו 
 לשון רבים, א"כ ס"ל שהיו ממש שי"ח עבדים.

 
כתב דכוונת אאע"ה היתה  )פ' אמור(ובספר משנת רבי אליעזר 

כתב דאברהם לא שאל  )פרשת לך(באמרו במה אדע, דהחזקוני 
יה דואג על הבטחה זו מהקב"ה אות על הבטחת הארץ, אלא ה

שכל הבטחותיו של הקב"ה הם על תנאי אם יקיימו מצוותיו, 
ולכן בקש הברית מאת הקב"ה שהרי שבועותיו הם בלא תנאי 
עכ"ד, ולכאורה היכן מצינו שהבטחת הקב"ה היה בתנאי שיהיו 

כי את כל  ט"ו(-)פרשת לך י"גבניו ראויים לכך, הלא הבטחת הקב"ה 
אתננה ולזרעך עד עולם נאמרה  הארץ אשר אתה ראה לך

ויאמר אלקים זאת  י"ג(-)פרשה טבסתמא, וי"ל דכתיב בפרשת נח 
אות הברית אשר אני נתן בני וביניכם ובין כל נפש חיה אשר 
אתכם לדרת עולם, וכתב רשיז"ל וז"ל, נכתב חסר שיש דורות 
שלא הוצרכו לאות לפי שצדיקים גמורים היו כמו דורו של 

דה ודורו של ר' שמעון בן יוחאי עכ"ל, הרי דכל חזקיהו מלך יהו
מקום דכתיב דרת חסר יש לפרש דלמעוטי שלא כל הדורות 
העתידין שווין בכך, ומעתה גם לגבי הבטחת נחלת הארץ 

והקמתי את בריתי ביני ובינך ובין  ז(-)פרשה י"זדכתיב בפרשת לך 
זרעך אחריך לדרתם לברית עולם, להיות לך לאלקים ולזרעך 

ריך, ונתתי לך ולזרעך אחריך את ארץ מגוריך את כל ארץ אח
כנען וגו', דכתיב לדרתם חסר וי"ו, יש לפרש שלא יהיו כל 
הדורות שווין בה, דרק כאשר יהיו צדיקים גמורים יזכו לרשת 
את הארץ, ולכן שאל אברהם אבינו במה אדע שבניי יהיו 

זכו בארץ, צדיקים וירשנו, דלמא ח"ו לא יהיו בני צדיקים ולא י
וכתב שם דכ"ז אתיא אי ס"ל יש אם למסורת ודייקינן לדרתם 
חסר כתיב וי"ל דלא חטא אאע"ה במה ששאל במה אדע, 
משא"כ אי ס"ל יש אם למקרא אז לדורותם מלא קרינן ולא 

 ממעטינן שלא יהיו כל הדורות שווין עיי"ש.
 

ומעתה יובן המדרש, דר' עקיבא היה יושב ודורש והציבור 
ם ולא רצו לשמוע, דהלא אין מקבלין שכר על אגדה, מתנמנ

ביקש לעוררן, אמר מה ראתה אסתר למלוך על קכ"ז מדינות, 
אלא שתבא בת בתה של שרה שחיתה קכ"ז שנים, א"כ יקשה 
אמאי לא עמדה לה זכותא דאברהם למלוך על קע"ה מדינות, 
וע"כ דזכות שרה גדולה מזכות אברהם, כיון שאברהם חטא 

במה אדע, ובמה שעשה אנגריא בת"ח, ולפי"ז ע"כ  במה שאמר
דס"ל יש אם למקרא, א"כ המלאכים גדולים מצדיקים, ולפי"ז 
הא דכתיב כי לא יראני האדם וחי קאי גם על הצדיקים, ועכצ"ל 
הא דכתיב פנים בפנים וגו' דד' פנים למקרא ולמשנה ולתלמוד 

דברי  ולאגדה, א"כ מקבלין שכר על אגדה, ובזה עוררן לשמוע
 אגדה ודו"ק.

 
 hoilmoshe@gmail.com להערות:

 כאן תוכלו להוריד גיליונות פרשת השבוע מידי שבוע:
www.ladaat.net/gilionot.php
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