
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

מדוע שינה רבי במשניות את סדר הד' מינים מהסדר 
 המופיע במקרא

ולקחתם לכם ביום הראשון פרי עץ הדר כפות תמרים וענף 
 עץ עבות וערבי נחל וגו' )אמור כד מ(

 הרי שבמקרא סדר הד' מינים הוא אתרוג לולב הדס וערבה.
כה פ"ג( והנה כשרבי סידר את הלכות אלו במשניות )סו

שינה מהסדר המופיע בתורה, שסידר תחילה את הלכות 
לולב, ואח"כ הדס, ואח"כ ערבה, ואח"כ סידר את מחלוקת 
ר' ישמעאל ור' עקיבא האם נוטלים אחד מכל מין, או ג' 
הדסים ב' ערבות לולב אחד ואתרוג אחד, ואח"כ סידר את 
דיני אתרוג. ויש להבין תרתי, חדא מדוע שינה רבי מהסדר 
המופיע בפסוק, ועוד מדוע הפסיק בין הג' מינים לאתרוג 
במחלוקת ר"י ור"ע, שלכאו' היה לו להביא או קודם או 

 אחר שיסדר את כל הד' מינים ולא באמצעם.
ונראה לפרש שעל היפוך זה של רבי מכוונים דברי חז"ל 
בגמ' שבת, "רבי דאתי מדוד מהפך ודרש בזכותא דדוד", 

ת הסדר מהנכתב בתורה בכדי כלומר שכאן הפך רבי א
 לדרוש בזכותו של דוד, והביאור בזה הוא כדלהלן.

דהנה בחז"ל מצינו ב' דרכים לפרש כנגד מה מכוונים הד' 
מינים: א. שהג' הדסים מכוונים כנגד הג' אבות, אברהם 
יצחק ויעקב, והב' ערבות מכוונים כנגד משה ואהרן, 

כנגד דוד, דהיינו והלולב מכוון כנגד יוסף, והאתרוג מכוון 
שהמינים מכוונים כנגד הז' אושפיזין, כך איתא משמיה 
דהאר"י ומופיע בתפילה הנאמרת קודם נטילת הד' מינים. 
ב. דרך שניה יש במדרשים שהאתרוג כנגד אברהם, הלולב 

 כנגד יצחק, הדס כנגד יעקב, וערבה כנגד יוסף.
והנה בפשיטות יש לפרש שבזה איפלגו ר' ישמעאל ור' 

קיבא, שר"י הסובר ג' הדסים וב' ערבות סובר כדעה ע
הראשונה שההדסים כנגד הג' אבות והערבות כנגד משה 
ואהרן, ולכן מצריך ג' הדסים וב' ערבות, ור"ע סובר כדעה 
השניה שאתרוג כנגד אברהם ולולב כנגד יצחק וכו', ולכן 

 מצריך רק אחד מכל מין ולא ג' הדסים וב' ערבות.

להיאמר לפי הדרך הב', שלכן כתבה התורה ברם זה יכול 
לפי סדר אתרוג לולב הדס וערבה, שסדר זה הוא המכוון 

 כנגד
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
אברהם יצחק יעקב ויוסף, אך לדרך הראשונה קשה מדוע  

האתרוג המכוון כנגד דוד הוא הראשון, והרי דוד היה 
 האחרון שבסדר הדורות שכנגדן מכוונים אבעת המינים. 

ויש ליישב שבאה התורה לרמז בזה למה שכבר נאמר 
בחז"ל )מו"ק( שעתיד דוד להיות ראש לשלושת האבות, 

 ולכן כתבה התורה תחילה אתרוג.
והשתא נבוא אל האמור בתחילה, שהנה אם רבי היה מסדר 
את סדרן כמופיע בתורה היה נראה כמו הדרך השניה שהד' 

רצה ללמדנו כהדרך  מינים כנגד ג' האבות ויוסף, ואילו רבי
הראשונה שהאתרוג כנגד דוד, ולכן הפך את הסדר וכתב 
את האתרוג באחרונה בכדי לרמז שהוא כנגד דוד שהוא 
האחרון שבאושפזין, אך הרי כאמור ראש הוא אף לאבות 
ולכך הזכירתו התורה ראשון, נמצא שע"י שהפך רבי את 

ינים הסדר דרש הוא בזכותו של דוד, שאף הוא מכוון בד' מ
 וראש הוא לאבות.

ובזה שפיר נמי שקודם דיני אתרוג הפסיק רבי במחלוקת 
ר"י ור"ע, שהרי כאמור מזה מוכח כהדרך שרבי למד, 
כלומר שבמשנה זו מתבאר שהלכה כר"י שבעי ג' הדסים 
וב' ערבות, וא"כ ע"כ שהמינים מכוונים כנגד הז' אושפיזין, 

אחרון בזמן וא"כ האתרוג הוא כנגד דוד, ואפילו שהוא 
 כתבתו תורה ראשון מפני שהוא ראש לג' האבות.

ואין להקשות שאם כפירוש זה שהלולב כנגד יוסף מדוע 
הקדים רבי בסדרו את הלולב להדס וערבה, ולכאו' היה 
לרבי להפוך אף סדרן ולכתוב תחילה הדסים שהם כנגד 
האבות, ואח"כ ערבות שכנגד משה ואהרן, ואח"כ לולב 

 אח"כ אתרוג שכנגד דוד. שכנגד יוסף, ו
ברם זה לק"מ מפני שלא רצה רבי לשנות את הסדר הכתוב 
בתורה, שבתורה הרי כתוב לולב הדס וערבה, ולכן אף הוא 
נקט כסדר זה, ורק את האתרוג שינה מהראשון לאחרון כדי 

 לדרוש בזכותו של דוד.
 סוכה פ"ג( מעשה רוקח )על המשניות
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 וה"כ לסוכותמדוע יש ד' ימים הפסק בין י
 

אך בחמשה עשר יום לחודש השביעי כו' תחוגו את חג ה' 
 מא(-שבעת ימים וגו' )אמור כד לט

איתא בזוה"ק )אמור דף קג.( שאחר שעשו ישראל עגל 
הסתלקה שכינה מישראל, וביוה"כ באותה השנה כשירד 
משה עם לוחות שניות מחל הקב"ה לישראל וחזר 

יחיד, ולכן צוה אותם להשרות את שכינתו אצל כל יחיד ו
 לעשות סוכה שהיא צילא דמהימנותא.

ברם יש להקשות שא"כ מדוע לא נצטוו לעשות את הסוכה 
תיכף ומיד אחר יוה"כ, שהרי כבר נמחל להם, ומדוע 

 המתין הקב"ה ד' ימים.
ויש לפרש ע"פ מאי דאיתא בגמ' ריש כתובות שהבתולה 

ו חכמים נשאת ליום הרביעי, ובגמ' נתנו לזה טעם, דשקד
על תקנת בנות ישראל שיהא טורח בסעודה ג' ימים 
וברביעי כונסה כו' עיי"ש, הרי שנותנים לאדם ג' ימים 
להתכונן, וה"ה כאן נתן הקב"ה לעם ישראל ג' ימים אחר 
יוה"כ בכדי להתכונן להשראת שכינתו שחזרה עליהם, וכדי 

 שיבואו בהכנה הראויה ויזככו עצמם.
אי דאיתא בגמ' ריש מס' ע"ז )ג.( ובזה נראה לפרש עוד מ

שאומר הקב"ה לאומות העולם מצוה קלה יש לי וסוכה 
שמה, לכו ועשו אותה כו', מיד כל אחד ואחד נוטל והולך 
ועושה סוכה בראש גגו, והקב"ה מקדיר עליהם חמה 
בתקופת תמוז, וכל אחד ואחד מבעט סוכתו ויוצא עיי"ש, 

'", מהו "מיד". וקשה מהי הלשון "מיד כאו"א נוטל וכו
ולהמתבאר אתי שפיר דה"פ, שהאומות לא ממתינות 
ומזככות עצמם לבוא בהכנה הראויה לסוכה, ולכן נמי 

 הקב"ה מקדיר עליהם חמה והם מבעטים ויוצאים.
 

 אמור( –אות תורה )קולמיר 
 

 מה היה ההו"א שגר שחייב בכל המצוות פטור מסוכה
 

 מב( כל האזרח בישראל ישבו בסוכות )אמור כד

 יש להבין מה היא הלשון כל האזרח בישראל.
אכן הגמ' בסוכה )כח:( עומדת על כך ומפרשת שכל האזרח 
לרבות את הגרים, והקשו תוס' )שם ד"ה לרבות( מדוע צריך 
קרא לרבות את הגר, והרי הגר דינו כיהודי לכל דבר וחייב 
בכל התורה כולה, ומה היה ההו"א בלא הדרשה המיוחדת 

 ות סוכה.שיפטר ממצ
ונראה לפרש שהנה הרי הסוכה היא זכר לענני הכבוד 
שישבו בהם ישראל במדבר, ואיתא בזוה"ק )פרשת כי 
תשא דף קצא:( שהענני כבוד לא כיסו על הגרים במדבר 
אלא רק על בני ישראל, ומעתה שפיר דהו"א שיפטרו 
ממצות סוכה מפני שהם הרי לא היו בענני הכבוד, קמ"ל 

 שאף הם חייבים.
ונראה לפרש זאת בלשון המקרא וה"פ, "כל האזרח 
בישראל ישבו בסוכות", ומלשון כל האזרח מרבים אף גר, 
וקשה מדוע צריך ריבוי מיוחד לגר, תיפו"ל שדינו ככל 
יהודי, ולזה ממשיך קרא שלפיכך נצרכת דרשה מיוחדת 
לגר מפני שהטעם שנצטוו על הסוכה הוא "למען ידעו 

ושבתי את בנ"י, דהיינו את בנ"י דורותיכם כי בסוכות ה
דוקא ולא את הגרים, וא"כ הו"א שמשו"ה הגר יפטר 

מסוכה מפני שלא היה בענני הכבוד, קמ"ל קרא "כל 
 האזרח" לרבות את הגרים.

 אמור( –אור תורה )קולמיר 
 
 
מדוע דוקא לדוד המלך ראוי לברך על כוס בסוכת עורו של 

 לויתן

ורו של לויתן )ברכת הרחמן הוא יזכנו לישב בסוכת ע
 המזון(

בחז"ל משמע שבזכות קיום מצות סוכה יזכה האדם 
להשתתף לעתיד לבוא בסעודה שיעשה הקב"ה לצדיקים 

 מלויתן.
ונראה לפרש עפי"ז דבר יפה, שהנה בפרק ערבי פסחים 
מתואר כיצד כל אחד מהאבות הקדושים שיקבל את הכוס 

שיאמר דוד לברך עליה באותה הסעודה לא יוכל לברך, עד 
מלך ישראל לי נאה לברך. ויש להבין מדוע דוקא לדוד נאה 

 לברך.
ויל"פ בזה חשבון נפלא, דאיתא שם בגמ' שכוס זו תחזיק 

 רכ"א לוגין יין, שנאמר כוסי רויה, ורוי"ה בגימטריא רכ"א.
והנה דוד המלך אומר בתהילים שימי שנותיו של אדם 

ל שבעים. המה שבעים שנה, ואכן דוד המלך נפטר בגי
 נמצא שדוד ישב בסוכה שבעים שנה. 

והנה קטן שצריך לאמו פטור מן הסוכה, ומאימת נחשב 
אינו צריך לאמו וחייב בסוכה, כתבו הב"י והט"ז )או"ח 
סימן תר"מ( שעד גיל שבע פטור, נמצא שיש לאדם ס"ג 
שנים שחייב לישב בסוכה, ובכל שנה יש ז' ימים שחייב 

חייו כפול ז' ימים בשנה עולה  בהם, ושישים ושלוש שנות
תמ"א יום, הרי שזה סך הימים שישב דוד המלך בסוכה 

 בהיותו חייב בה.
ואיתא במשנה ר"א אומר י"ד סעודות חייב אדם לאכול 
בסוכה, ואם כי לא איפסק כוותיה מ"מ דרך העולם היא 
לאכול ב' סעודות ביום, ובסוכות הרי אוכלים בסוכה, 

ונה כוס של ברכה, ושיעור הכוס וקיי"ל שברכת המזון טע
של ברכה הוא רביעית הלוג, הרי שבכל יום צריך חצי לוג 

 יין לב' כוסות של ברכה בסעודות שאוכל בסוכה.
נמצא שבכל ימי חייו של דוד היה צריך ר"א לוגין יין, 
שהרי היה חייב בסוכה תמ"א יום, ובכל יום נצרך לחצי לוג 

ם היה צריך רק ר"כ לב' הברכות, ואל תתמה שלתמ"א יו
וחצי לוג ולא רכ"א לוג שלימות, שהרי הקב"ה מידותיו 

 שלמות ולא חצאין, ולכן חשיב רכ"א ולא ר"כ וחצי.
והשתא אתי שפיר מה שאמר דוד "לי נאה לברך", שהרי 
השכר על קיום מצות סוכה הוא בסוכת עורו של לויתן, 
נמצא שהברכה על הכוס בסוכת עורו של לויתן מכוונת 

נגד הברכה על הכוס שבסוכה, ומאחר וכל ימיו התחייב כ
ברכ"א לוגין יין בכוס של ברכת המזון שבסוכות, הרי 
שמכוון זה כנגד הרכ"א לוגין יין שבכוס של ברכה שבסוכת 
עורו של לויתן כמבואר בגמ' בערבי פסחים שזה היה 

 שיעורה, ולכן דוקא דוד המלך אמר לי ראוי לברך.
 

 מס' מעשר שני יב: מד"ה ניותמעשה רקח )על המש
 והואיל והלאה(
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 לשבטיםא"י העושה סוכה ברה"ר למ"ד לא נחלקה 

 
גמ' סוכה )לא.( המסכך ברה"ר ר"א פוסל וחכמים 

וטעמו של ר"א שפסולה משום גזל דרבים דהרי  ,מכשירים
ויש  .קיי"ל בגמ' ב"ב )קכב.( לא נחלקה א"י לשבטים עיי"ש

ר"א דא"כ היאך עשו סוכות  תטלהקשות לפי"ז טובא בשי
 ,בירושלים כדכתיב בנחמיה )ח יז( שעשו סוכות בירושלים

 .והרי לר"א לא נחלקה לשבטים
איתא בגמ' יומא )יב.( דהא דתניא דונראה לתרץ ובהקדם 

מזבח בחלקו של בנימין היה היינו כמ"ד שנחלקה ירושלים 
 .לשבטים

של עוד איתא בגמ' זבחים )נד.( בהא דהמזבח בחלקו 
 .בנימין היה דמתרגמינן באחסניתיה תבנא מדבחא

 .עוד איתא בגמ' מגילה )ג.( דתרגום מפי ר"א אמרו עיי"ש
שנמצא ע"כ שלר"א ירושלים נחלקה  ,שב שפירוולפי"ז מי

לשבטים שהרי ע"כ איהו ס"ל שבחלקו של בנימין היה 
וע"כ שמ"ד שבחלקו של  ,הוא אמר התרגוםהרי ש ,מזבח

ושפיר  ,בנימין היה ס"ל שנחלקה ירושלים לשבטים
ורק בשאר  ,שבירושלים מודה ר"א שיכלו לעשות סוכות

ארץ ישראל שס"ל שלא נחלקה לשבטים סבר ר"א 
 .שהעושה סוכה סוכתו פסולה

 ח"ב סוכות()אמרי דעת 
 

 שסוכות לא בניסן אלא אחר יוה"כלכך טעם 
 

חודש השביעי כו' תחגו את חג ה' אך בחמשה עשר יום ל
 שבעת ימים )ויקרא כג לט(

בטור )או"ח סי' תרכ"ה( הקשה מדוע לא עושים את חג 
הרי הסוכות ו ,הסוכות בניסן שאז יצאו ישראל ממצרים

 ,הינם זכר לענני הכבוד שהיו לישראל בצאתם ממצרים
 .עיי"ש באריכות

 ונראה לפרש בזה עוד דרך ע"פ מה שכתב בבני יששכר
)תשרי מאמר י' אות י"ח( לבאר בשם הקדמונים מדוע 
בישראל מועילה תשובה אפי' על מזיד ואילו אצל גויים 

דקיי"ל בגמ' כתובות משום וכתבו הטעם  ,לא מהני תשובה
וכתיב  ,)יז.( דמלך שמחל על כבודו אין כבודו מחול

הרי שהקב"ה  ,בתהילים )מז ט( מלך אלוקים על כל גויים
על הגויים ומלך שמחל על כבודו אין כבודו  מלךנוהג מנהג 

וממילא אין הקב"ה מוחל לגויים ולא שייך בהם  ,מחול
אב הרי משא"כ ישראל נקראו בנים למקום ו ,תשובה

 .שמחל על כבדו כבוד מחול
הוסיף הבני יששכר לפרש לפי"ז מה שהקב"ה הושיב את 

אע"פ שהענני כבוד נחשבים ו ,ישראל על ענני כבוד
 ,ל מלך ואסור להשתמש בשרביטו של מלךשרביטו ש

 .משום שאב שמחל על כבודו כבודו מחול
ולפי"ז אפשר להבין היטב מדוע סוכות אחר יוה"כ ולא 

 שהםשהרי קשה היאך הושיבנו הקב"ה בענני כבוד  ,בניסן
ולזה עושים הסוכה שהיא זכר לענני  ,שרביטו של מלך

של  הכבוד דוקא לאחר יוה"כ שאז נמחלו עוונותיהם
והטעם שנמחלו הוא משום שנקראו ישראל בנים  ,ישראל

ממילא שפיר ו ,למקום ואב שמחל על כבודו כבודו מחול
 .שמהני מחילהמפני שהושיבנו בענני כבוד 

 יציב פתגם

 וזאת הברכה
 

 הוכחה שהכותב ס"ת צריך לומר בפה את מה שכותב
 וימת שם משה וגו' )לד ח(

ב"ה אומר ומשה אומר איתא בגמ' ב"ב )טו.( עד כאן הק
 וכותב, מכאן ואילך הקב"ה אומר ומשה כותב בדמע.

כלומר שאת כל התורה הקב"ה אמר ומשה אחריו אמר 
וכתב, ואת הח' פסוקים האחרונים שמכוונים אחר מיתת 

 משה הקב"ה נמי אמר לו ומשה כתבם בדמע.
והנה איתא בשו"ע )יו"ד סי' רע"ד סעי' ב'( שהכותב ספר 

רות בפה קודם שיכתוב, ויש להוכיח זאת תורה צריך לק
מכאן דאיתא שגבי כל התורה הקב"ה אומר ומשה אומר 
וכותב, הרי שמשה אמר קודם שכתב, ומוכח שהכותב ס"ת 

 צריך לקרות בפה קודם שיכתוב.
 שע"ח( עדות ביוסף )אות

כיצד משום שנתעצל משה במעשה זמרי לא נודע מקום 
 קבורתו

 ום הזה )לד ו(ולא ידע איש קבורתו עד הי

איתא במדרש, הואיל ונתעצל משה במעשה זמרי לכך לא 
 ידע איש את קבורתו. והוא פליאה.

ונראה לפרש שהנה איתא בחז"ל שהטעם שלא נודע מקום 
קבורת משה בכדי שלא יעשו אותו ע"ז, שהרי הראה כל 
הזמן ניסים ונפלאות. אך יש להקשות א"כ מדוע מקום 

 שינן שיעשוהו נמי אלוה לע"ז.קבורת אהרן נודע ולא חיי
ויש ליישב שאצל אהרן שמו מוכיח עליו שאינו אלוה, 
ששמו הוא אהרן הכהן, וכהן הוא מלשון משמש וכדאיתא 
בגמ' הני כהני שלוחי דידן או שלוחי דרחמנא, ומאחר והוא 
משמש אחרים ע"כ שאינו אלוה, שאלוה לא משמש אלא 

 משמשים אותו.
הרן הוא שאהרן היה כהן וע"כ נמצא שההבדל בין משה לא

אינו אלוה ולכן נודע מקום קבורתו, משא"כ משה שלא 
היה כהן וממילא לא משמש ע"כ לא נודע מקם קבורתו 

 שלא יהפכוהו לאלוה.
והנה בגמ' זבחים איתא שלא נתכהן פנחס עד שהרגו 
לזמרי, כלומר שהשכר על שהרג את זמרי היה שנתכהן, 

זמרי הרי היה הוא מתכהן, ומעתה אם משה היה הורג את 
ואם משה היה מתכהן שוב יכל להיות נודע מקום קבורתו, 
שהרי ודאי לא יעשוהו אלוה מפני ששמו יוכיח עליו 

 שהוא משמש ולא שייך שהוא אלוה.
והשתא אתי שפיר שאם לא היה משה מתעצל במעשה 
זמרי אלא היה הוא הורגו, היה מתכהן וממילא היה אפשר 

בורתו כאהרן הכהן, נמצא שע"י לדעת את מקום ק
 שהתעצל לא נודע מקום קבורתו.

 )פר' בלק( סיעתא דשמיא
 

כיצד הקדים משה את שם ה' לדיבורו ולא חשש שימות 
 באמצע דיבורו כמבואר בנדרים

משה איש האלוקים כו' לפני מותו ויאמר ה' מסיני בא וגו' 
 ב(-)לג א

 יש להבין מדוע דוקא כאן מכנה אותו התורה איש
עוד יש להקשות דאיתא בחז"ל לגבי אדם  האלוקים.

קרבן  יאמר  אלא  קרבן  לה'  יאמר  המקריב קרבן שלא 
 לה', והטעם הוא 
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שמא ימות באמצע דיבורו שהרי אין אדם יודע יום מותו, 
ואם יאמר לה' קרבן שמא אחר מילת לה' ימות ונמצא 
מוציא שם שמים לשוא, לכן יאמר קרבן לה' וכך אף אם 

מות אחר מילת קרבן לא הוציא ש"ש לבטלה. ומעתה יש י
להקשות כיצד אמר משה "ה' מסיני בא", והרי היה זה יום 
מותו, ויש לו לחשוש כל רגע שמא ימות אחר מילת ה' 
ונמצא שהוציא ש"ש לבטלה, והיה לו לומר הפוך מסיני 

 בא ה' דומיא דמביא קרבן.
קראות ונראה לפרק קושיא אחת בחברתה ולפרש את המ

היטב, שבדוקא מדגישה פה התורה "משה איש האלוקים" 
כלומר שהשכינה מדברת מתוך גרונו, ומכיון שכך אין 
חשש שימות באמצע דיבורו, ולכן ממשיכה התורה 
שאע"פ שדיבורו זה היה "לפני מותו", אפ"ה יכל הוא לומר 
"ה' מסיני בא" ולא לומר מסיני בא ה', שאין לו לחשוש 

דיבורו מפני שהוא איש האלוקים ושכינה שימות באמצע 
 מדברת מגרונו.

 דברי מהרי"א
 
כיצד לא נודע מקום קבורת משה, והרי נכתב בתורה היכן 

 נקבר
 ולא ידע איש את קבורתו עד היום הזה )לד ו(

יש להקשות איך לא ידע איש את מקום קבורתו, והלא 
 .בפירוש כתבה התורה שנקבר בארץ מואב מול בית פעור

אה לפרש שאין הכונה שלא ידע איש את מקום קבורתו ונר
 אלא הכונה שלא ידע איש מה הטעם שנקבר משה.

שהנה הגמ' בסנהדרין )טו( מסתפקת האם קבורה היא 
משום בזיונא או משום כפרה עיי"ש, והנה אצל משה לא 
שייך בזיונא ולא שייך כפרה, דבזיונא היינו מה שגופו 

ע"י מלאך המוות, משא"כ מסריח וזה שייך רק במי שמת 
משה שמת ע"י הקב"ה לא הסריח, נמצא שלא שייך בו 
בזיונא, ואף כפרה לא שייך גבי משה שמשה ודאי אינו 

 צריך כפרה, וא"כ קשה מדוע היה צריך לקוברו.
וזה כונת המקרא דלא ידע איש את טעם קבורתו עד היום 

 הזה.
 ובזה יש לפרש נמי את דקדוק לשון הפסוק, שהנה לא
כתוב במקרא שלא ידע איש את מקום קבורתו אלא כתוב 
רק שלא ידע איש קבורתו, ולהמתבאר שפיר, דאה"נ 
שמקום קבורתו נודע מפני שנאמר בפירוש במקרא, אלא 

 רק טעם קבורתו לא נודע.
 חנוך גן רוה ודברי

 
 

מדוע דוקא את משה ראוי להספיד, וביאור ענין מפני 
 הרעה נאסף הצדיק

 עוד בישראל כמשה וגו' )לד י( ולא קם נביא

איתא במדרש, מי ראוי להספד יותר ממשה רבינו, הדא 
 הוא דכתיב ולא קם עוד נביא כמשה. ותמוה.

ונראה לפרש בזה שהנה כתב המהר"ל בגור אריה שבצדיק 
ההספד פחות נצרך, שהרי איתא בגמ' יום שמת בו צדיק 

אשי תיכף נולד בו צדיק אחר, שביום שמת רבא נולד רב 
כו' דכתיב וזרח השמש ובא השמש, עד שלא שקעה 
שמשו של עלי זרחה שמשו של שמואל הרמתי, ומאחר 
וכך ההספד על צדיקים מיותר )עיי"ש(, והנה אצל משה 

נאמר לא קם כמשה, נמצא שאצלו אין ההספד מיותר מפני 
 שאף ביום שמת לא נולד כמותו שהרי אין עוד כמותו.

מדרש שאין מי שראוי להספד ובזה שפיר טובא דברי ה
יותר ממשה, שאצל כל הצדיקים כשמת צדיק נולד צדיק 
כמותו, אך אצל משה שלא קם כמותו ולא נולד כמותו ביום 

 שמת אותו ראוי להספיד.
ועפי"ז יש לפרש דבר נפלא, מה שהביא רש"י בפרשת 
וארא )פרק ו' פסוק ט'( שעל מיתת האבות נאמר חבל על 

ן עיי"ש, והנה חבל הוא לשון צעקה דאבדין ולא משתכחי
 והספד.

ולפי"ז יש לפרש זאת כך: "חבל" ר"ל לשון הספד, כלומר 
שאת מי ראוי להספיד, ולזה ממשיך שההספד ראוי "על 
דאבדין ולא משתכחין", כלומר על הצדיקים שנאבדים 
מהעולם ולא משתכחין כמותם אחריהם, כמו שפירשנו 

 כאן לגבי משה.
רש"י חבל על דאבדין ולא משתכחין ומדאתינא לדברי 

נימא בהו מילתא, דאיתא "מפני הרעה נאסף הצדיק", 
ונאמרו על כך ב' פירושים: א. מפני הרעה נאסף הצדיק 
שלא יראה הצדיק את הרעה, ב. שמפני שצריך להיות רעה 

 נאסף הצדיק וכך מיתתו מכפרת תחת הרעה.
נשתיירו ויש נפק"מ בין הפירושים באופן שמת צדיק אחד ו

עוד צדיקים אחרים, שאי אפשר לומר שמת כדי שלא 
יראה את הרעה שהרי נשתיירו צדיקים אחרים, וע"כ יש 
לומר שמת בכדי לכפר ושלא תבוא הרעה, אך אם מתו כל 
הצדיקים ע"כ שאי"ז לכפר אלא כדי שלא יראו הם את 

 הרעה.
ולפי"ז ה"פ, "חבל על דאבדין ולא משתכחין" פירוש חבל 

כל הצדיקים ולא מוצאים עוד צדיקים אחרים  אם מתו
כמותם, שאם שמתו כולם ע"כ שלא מתו בכדי לכפר על 

 הרעה אלא בכדי שלא יראו הם ברעה.
 סייעתא דשמיא )פר' האזינו(

 
 

מפני שהקב"ה מלך חייבים לשמור את התורה אף 
 שקיבלוה באונס

תורה צוה לנו משה מורשה קהילות יעקב ויהי בישורון 
 ה(-' )לד דמלך וגו

 יש להבין את סמיכות המקראות.
והנה רש"י פירש ויהי בישורון מלך דקאי על הקב"ה, 
ועפי"ז יל"פ שהנה כבר איתא בגמ' שבת )פח( שיש 
לישראל מודעה על קבלת התורה, שיכולים לומר אנוסים 
היינו שהרי הקב"ה כפה עליהם הר כגיגית, ברם כתב 

מאחר והקב"ה הפרשת דרכים שבטלה לישראל המודעה 
מלך וכל העולם מחוייב לקיים גזירותיו מדין דינא 

 דמלכותא דינא.
ועפי"ז יל"פ היטב את הסמיכות דה"פ, "תורה צוה לנו 
משה מורשה קהילות יעקב" כלומר שהתורה שצווה לנו 
משה תהיה לנו ירושה לכל קהילות יעקב שלא יעזבוה 

 כדפרש"י.
להם מודעה  ועל זה קשה מדוע שלא יעזבוה, והרי יש

שאנוסים היו, לזה סמיך קרא "ויהי בישורון מלך" ר"ל 
שהקב"ה מלך וא"כ חייבים לקבל את גזירותיו משום דינא 

 דמלכותא דינא.
 ילקוט הגרשוני
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