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שאול באחת ועלתה לו דוד בשתיים ולא 
 עמוד י''אאין בת  למלכותשעלתה לו כי ידע 

 

 מפתח נושאים פרשת ויקרא זכור תשע''ו
 

 
 בעמוד 
דיוקים בשינוי עפ''י תירוץ לקושיית הט''ז 

 בלשון הכתובים
 

 ביאור נוסף בקושיית הט''ז
 

 עמוד ג
 ארבע התחלות איכא בתורתינו הקדושה

 
 איך מלמדין התינוק שהתורה ירושה היא

 
 דעמוד 

בענין התחלת התורה מבראשית והתחלת 
 החודש הזה לכםמהתורה 

 
 העמוד 

התינוק מתחיל בחומש ויקרא כדי שיתחיל 
 באות ו'

 
 אות ו' נקרא אות האמת
 

 עמוד ו
ביאור השפת אמת למה נקרא האות ו' אות 

 האמת
 

אמת  ךמקומו של האמת בארץ שנאמר ותשל
 ארצה

 
 אפשר לבאר למה נקרא האות ו' אות האמת

 
 
 
 
 

 
 

 ז עמוד
 כלי יקר טעם למה א' דויקרא זעירא

 
בירור בכח המלח, חובתו תכונותיו 

 פעולותיו ולימודו
 

 עמוד ח
 הטבע שטבע הקב''ה במלח

 
 עמוד ט
 במה חטאה אשת לוט במלח

 
מה התכוין  עשיו כששאל  כיצד מעשרין את 

 המלח
 

 עמוד י
רכים בתחבולותיו של עמלק הוא ארבעה ד

 השטן הוא היצר הרע
 

 עמוד יא
מלה בסלע שאול באחת דוד בשתיים 

 משתוקא בתרין
 

שאול באחת ועלתה לו דוד בשתיים ולא עלתה 
 לו כי ידע שאין בת למלכות

 
 עמוד יב   

ביאור פלא במסירות הנפש שהיה לשאול עבור 
 קבלת התורה מרצון

 
 
 
 
 
 



 
 זכור פרשת ויקרא פארפרפראות 

 ב

 
 דיוק עפ''י ז תירוץ לקושיית הט''

 בשינוי בלשון הכתובים
 

בעולת נאמר , (אע''י  ''מנחות  ק) איתא בגמרא
אשה ריח  ובעולת עוףאשה ריח ניחוח,  בהמה

 ,אשה ריח ניחוח, לומר לך ובמנחהניחוח, 
אחד המרבה ואחד הממעיט ובלבד שיכוין לבו 

 ע''כ, לשמים.
 

נאמר ד''ה  אע''י ''מנחות  ק) מהרש"אכתב ה
שהיא עולת  בקרבן עשירר"ל בין , (המהבעולת ב

ובין  קרבן דלותבהמה ובין בעולת העוף שהוא 
היינו א' המרבה  קרבן דלי דלותבמנחה שהיא 

 ,כו'ואחד הממעיט ו
 

 קרבן עשיר עולה מן הבקר
" עלה קרבנו מן הבקראם " ' ג'(,ויקרא  א) כתיב

והקטיר הכהן את הכל המזבחה עלה  ('טא' )
 ,'אשה ריח ניחוח לה

 
 קרבן עשיר עולה מן הצאן

א' ) "ואם מן הצאן קרבנו" '(,י' ויקרא  א) כתיב
והקריב הכהן את הכל והקטיר המזבחה  ג(''י

 ,עלה הוא אשה ריח ניחח לה'
 

 קרבן דלות עולת העוף
ואם מן העוף עלה " (,י''ד' ויקרא  א) כתיב
והקטיר אתו הכהן המזבחה  ז(''יא' ) ו" קרבנ

אש עלה הוא אשה ריח על העצים אשר על ה
 ,ניחח לה'

 
 קרבן דלי דלות מנחה

ונפש כי תקריב קרבן " (,ב' א'ויקרא  ) כתיב
והקטיר הכהן את אזכרתה  ' ב'(ב) מנחה לה'

 המזבחה אשה ריח ניחח לה':
 

 - ונפש כי תקריב   (,ב' א'ויקרא  ) רש"יכתב 
אלא , בכל קרבנות נדבה נפשלא נאמר 

ה, עני, אמר במנחה, מי דרכו להתנדב מנח
מעלה אני עליו כאלו הקריב הקדוש ברוך הוא 

 ,נפשו
הקרבת כי המשובח שבקורבנות הוא  ,מבואר
 ,הנפש

 
 קושיית הט''ז

)שולחן ערוך או''ח סימן א' ס''ק ג'(,  כתב הט''ז
אחד המרבה ואחד  , (אע'' י''נחות  ק)מ איתא,

, וקשה, יםהממעיט ובלבד שיכוין לבו לשמ
יהיו וזה ממעיט, למה  ממ''נ אם זה מרבה

 כאחד המרבה והממעיט,  שווין
 
 

 
, ובכל  הרי גם שניהם היו מכוונים לש''ש

, א''כ למה ממעיטואחד  מרבהזאת אחד 
 עיי''ש, ע''כ, יושוו שניהם כאחד, 

 
 כתוביםבשינוי הלשון יש לתרץ ע''י 

 
 את הכלוהקטיר הכהן " ,בקרבן עשיר כתיב

  ",ודהמזבחה עלה אשה ריח ניחוח ליד
 

הכהן  אתווהקטיר ", בקרבן דלות כתיב
  ",לידוד  אשה ריח ניחח הואהמזבחה עלה 

 
ונפש כי תקריב קרבן " קרבן דלי דלות כתיבב

 מנחה לה'
 
כפי כי הכתוב בא לרמז ולומר, ש לומר, י

כי  בקרבן דלי דלות המביא מנחה, שנתבאר,
 ,מעלה אני עליו כאלו הקריב נפשו

 
לא יצא ידי חובה ע''י מכיון שחושב בנפשו ש

, משא''כ המרבה מנחההביאו לקרבן רק 
מרגיש כי יצא ידי חובתו בכך שהביא בהמה 

 לשמים, 
 

 בעולת העוף כתיב והקטיר אותו, כלומר את המקריב
 

והקטיר  אצל עולת העוף שנאמר כך יש לומר
שמקריב את רצונו , המקריב, לרמז על אותו

 ונפשו לפני ה' 
 

ה בקרבן, ואחד הממעיט , אחד המרבולפיכך
בקרבן, אך הקריב את נפשו לשמים, אחד הם 
המרבה והממעיט, כמרומז מאוד בשינוי 

 בכתובים.

* * *  * * * * 
 

 ביאור נוסף בקושיית הט''ז
 

אם בעשיית  דגם ,בקושיית הט''זיש לבאר 
, אחד מרבה ואחד ממעיט ישובקיום המצווה 

אפשר  ובכוונת העניןלמצווה  בהכנהאבל 
   זה וזה שווין,יהיו ש
 
אחד  שאמרו, ,לשון חז''לביש לכווין בזה ו

  אבל רק", בלבד"ו, מרבה ואחד ממעיט
אז אפשר שאין שם  "שיכוין לבו"בשעה 

 , מרבה וממעיט
 

 תירוץ בהקרבת הנשיאים
על דרך זה בהיפך, תירצו הקושיא שהקשו 

 שאם כולם הקריבו את אותו בפרשת נשא, 
 



 
 זכור פרשת ויקרא פארפרפראות 

 ג

 
רה שתים עשרה פעמים הדבר, למה חזרה תו

על אותו דבר, אלא משום שגם אם במעשה 
הקריבו את אותו הדבר, אפשר שהכוונה 
היתה שונה אצל כל אחד ואחד, ולכן חזרה 

 תורה לכל אחד בנפרד.

 * * * * * * * 
 

בתורתינו  איכאהתחלות  ארבע
 הקדושה

 
ארבע התחלות מצינו בהתחלת לימוד התורה, 

 כדלקמן,
 

 ק היודע לדבר,התחלה א', תינו
 

קטן  ,תנו רבנן (אע'' ב''סוכה  מ) איתא בגמרא
 ,וקריאת שמע יודע לדבר אביו לומדו תורהה

 )דברים ל''ג ד'( אמר רב המנונא ,תורה מאי היא
 , תורה צוה לנו משה מורשה קהלת יעקב

 
 ,בויקראללמוד תינוק המתחיל התחלה ב', 

 
 במדרש רבה

 '(,פסקה ג 'ויקרא פרשה ז ,רבה) ,מדרשאיתא ב
מפני מה מתחילין לתנוקות  ,אמר רבי אסי

 ,אלא ,ואין מתחילין בבראשית ,בת"כ
יבואו  ,והקרבנות טהורין  ,שהתנוקות טהורין

 ם,טהורין ויתעסקו בטהורי
 

אילולי התנוקות שקורין בסדר  במדרש תנחומא
 הקרבנות לא היה העולם עומד

 אמר רבי (,ד ''צו פרק י  תנחומא) ,מדרשאיתא ב
למה הם מתחילים התינוקות של בית  ,אסיא

מפני שכל  ,אלא ,רבן ללמוד בספר ויקרא
ומפני שהם טהורים עד  ,הקרבנות כתובים בו

  ,ואינם יודעים מהו טעם חטא ועון ,עכשיו
 

שיהו מתחילין  ,לפיכך אמר הקדוש ברוך הוא
יבואו טהורים  ,תחלה בסדר הקרבנות
  ,ויתעסקו במעשה טהורים

 
י מעלה עליהם כאלו הם עומדים לפיכך אנ

שאף על  ,והודיעך ,ומקריבים לפני הקרבנות
 ,ואין קרבן נוהג ,שחרב בית המקדשפי 

אילולי התנוקות שקורין בסדר הקרבנות לא 
 . ע''כ,היה העולם עומד

 
 בילקוט שמעוני

 -ח ''פרק כ -ילקוט שמעוני במדבר ) ,איתא במדרש
ואמרת  ,(ג' ח'')במדבר כ כתיב (,ו''המשך רמז תשע

להם זה האשה אשר תקריבו לידוד כבשים בני 
  ,שנים ליום עלה תמיד ,שנה תמימם

 
מפני מה מתחילין לתינוקות  ,אמר רבי דוסא
, אלא יתחילו להם מבראשיתבתורת כהנים 

מה הקרבנות טהורים אף  ,אמר הקב"ה
יבואו טהורים ויתעסקו  ,התינוקות טהורים

 הורים. טב
 

 ,בני שנה )מלשון כיבוס(, שיםכב ,בן עזאי אומר
ועושין אותן  ,שמכבסין עונותיהן של ישראל

 ע''כ, כתינוק בן יומו.
 

בראשית )הכתובה  התורההתחלה ג',  תחילת 
בראשית ברא אלהים את " (פרק א פסוק א

 "השמים ואת הארץ
 

איתא כדמצוות התורה, תחילת התחלה ד', 
"י רשמובא ב)( תנחומא בראשית אות י''א)במדרש 

לא  ,אמר רבי יצחק  '(פסוק א 'בראשית פרק א
אלא מהחודש  ,להתחיל את התורההיה צריך 

הזה לכם שהיא מצוה ראשונה שנצטוו בה 
  ישראל

 
 )תהלים קי"א(משום  פתח בבראשיתומה טעם 

 .,כח מעשיו הגיד לעמו

 * * * * * * * 
איך מלמדין התינוק שהתורה ירושה 

 הא אינה ירושה היא
 

קטן היודע לדבר  (אע'' ב''סוכה  מ) ראאיתא בגמ
אמר רב  ,תורה מאי היא ,אביו לומדו תורה

תורה צוה לנו משה  )דברים ל''ג ד'( המנונא
 , מורשה קהלת יעקב

 
)דברים כתיב,  (,אע'' ז''ברכות  נ) איתא בגמרא

תורה צוה לנו משה מורשה קהלת "  ל''ג ד'(
, מאורשה אלא מורשהאל תקרי  ,"יעקב

 ע''כ, ,מאורסה מ''ט ע''ב( פסחיםב)
 

מפני מה אין  (,אע'' א''נדרים  פ) איתא בגמרא
אמר רב יוסף  ,מצויין ת"ח לצאת ת"ח מבניהן

  ,תורה ירושה היא להם ,שלא יאמרו
 

לא ילמדו  - ירושה היא להם, פירש הר''ן
תורה מאחר שהם סומכים שירושה היא 

  ,להם
לתלמידי  - ירושה היא להם, כתבו התוספות

 ,ואין אנו זקוקין ללומדה ,חכמים
 

  '(ג פסקה ז''רבה שמות פרשה ל) מדרשאיתא ב
מלמד  מאורסהאלא  מורשהאל תהי קורא 

 (')הושע בשהתורה ארוסה לישראל שנאמר 
 ע''כ,, וארשתיך לי לעולם

 



 
 זכור פרשת ויקרא פארפרפראות 

 ד

 
אל תהי שם במפרשים, דהא דאמר ומבואר 

הוא ע''ד שאמרו , מאורסהאלא  מורשהקורא 
התקן עצמך  ' משנה י''ב(ק באבות פר) במשנה

ולפיכך אל  ,לך שהושאינה ירללמוד תורה, 
 ,מורשהתהי קורא 

 
 הקושיות במאמרם ז''ל

כיון שנתבאר, דאין התורה  יש להקשות,
ירושה היא נקנית בירושה, ואדרבה, אם ידעו 

מאחר שהם סומכים  לא ילמדו תורה - להם
, כמבואר לעיל, א''כ למה היא להם שירושה
התינוק שרק מתחיל לדבר, את היפך  מלמדים
 המטרה, 

 
 ז''ברכות  נ)מה שדרשו חז''ל  לפי ועוד קשה,

, תורה צוה לנו משה מורשהבהא דכתיב  (,אע''
, משום מאורסהאלא  מורשהדאל תהי קורא 

היה צריך , א''כ למה אינה ירושה לךדהתורה 
 ,מאורסה ,לקרי, וגם מורשה ,לכתיבגם 

 ,מאורסהשה תורה צוה לנו מ היל''ל
 

  שאינו בא בירושהתורה  ביש חלק ביאור הדבר ד
אין הדבר בא   התורהועסק דלימוד יש לבאר, 

בלי לעמול ולהתייגע בתורה לא ומ ,בירושה
 ניתן להגיע לתורה, 

 
 חלק בתורה שבא רק בירושהויש 

הרצון והחשק ללימוד התורה ושיהיה אך 
בטהרה דבר זה צריך האב ללמד לבנו ולבקש 

יו מהבורא ית' וזה החלק בתורה שבא רק על
 בירושה,

 
ט פסקה ''רבה במדבר פרשה י)  איתא במדרשכד

  ב('')תהלים י כתיב תנחומא חוקת פרק ד'( ', ב
תינוקות שהיו  ,אמרות ה' אמרות טהורות

היו יודעין  ,שלא טעמו טעם חטאבימי דוד עד 
לדרוש את התורה מ"ט פנים טמא ומ"ט פנים 

)תהלים ואומר  דוד מתפלל עליהםוהיה  , טהור
נטר אורייתהון  ,אתה ה' תשמרם ,ב(''י

 , תנצרם מן הדור זו לעולם ,בלבהון
 

בטהרה, ודלבוא לידי לימוד תורה מבואר, 
, שמירה מעולהחינוך תמידי ודבר זה צריך 

  ,תנצרם מן הדור זו לעולםכמו שביקש דוד, 
 

 בכך מובן כמין חומר 
וגם כתיב  רסהמאולמה יש גם קרי שהוא 

משום שחלק הרצון והשמירה , מורשהשהוא 
בא ביגיעה ובירושה מאב לבנו, וחלק הלימוד 
שבא רק ע''י יגיעה ע''ז נאמר הקרי מאורסה 

 .ואינה ירושה לך

 * * * * * * * 
 

 
בענין התחלת התורה מבראשית 

 החודש הזה לכםמוהתחלת התורה 
 

 ,בואמר רבי חל קמ''ז ע''ב(, )שבת איתא בגמרא
ומיא  )יין ממדינת פרוגייתא( חמרא דפרוגייתא

 ,קיפחו עשרת השבטים מישראל ,דדיומסת
אימשיך  ,איקלע להתם רבי אלעזר בן ערך

 )אחר היין דפרוגייתא והמים של דיומסת(, בתרייהו
   ,איעקר תלמודיה

 
בעא  ,קם למיקרי בספרא ,כי הדר אתא

החרש "אמר  ",החדש הזה לכם"למיקרא 
בעו רבנן רחמי עליה והדר  ",היה לבם

 , ע''כ, תלמודיה
 

 לקרוא מבראשיתראב''ע למה לא התחיל ביאור נאה 
 

 רבי אלעזר בן ערך למה ביקש יש לשאול,
ולא  ",החודש הזה לכם" מקרא בסיפרא,ל

בראשית ברא "בתחילת התורה,  לקרואביקש 
  שהוא תחילת התורה, ",אלוקים

  
 נאהבדרך  העניןביאור 

 
)שמות  י''ב רמז ילקוט שמעוני  ,שאיתא במדר

לא היה צריך להתחיל  ,אמר ר' יצחק ,קפ''ז (
  שהיא ,"החודש הזה לכם"מהתורה אלא 

ולמה  ,שנצטוו  בה ישראל  מצוה  ראשונה
משום כח  ברא אלוקים", בראשית"מהתחיל 

 ע''כ, גוים, מעשיו הגיד לעמו לתת להם נחלת
 

נהוראי רבי  ,)שבת קמ''ז ע''ב(, איתא בגמרא
ואל תאמר  ,הוי גולה למקום תורה ,אומר

 ,שהיא תבא אחריך שחבריך יקיימוה בידך
 רבי נהוראילא  ,תנא ,ואל בינתך אל תשען

ולמה נקרא  ,שמו רבי אלעזר בן ערךשמו אלא 
מנהיר עיני חכמים , ששמו רבי נהוראי

 , ע''כ,בהלכה
 

שרבי אלעזר בן ערך, נקרא רבי  מבואר א''כ
מנהיר עיני חכמים ם שהיה , על שנהוראי

  ,"בהלכה"
 

של רבי  שחלק התורה ,לפי''ז צריך לומר
והחודש , ההלכהאלעזר בן ערך, הוא חלק 

שנצטוו  בה   ראשונה  הלכה  הזה לכם, היא
שבתורה,  חלק ההלכהושם מתחיל ישראל, 

 ,  כח מעשיו הגיד לעמו ועד כאן הוא משום
 
 
 
 
 



 
 זכור פרשת ויקרא פארפרפראות 

 ה

 
כך ביקש , דלפימבואר  כפתור ופרחלפי''ז 

משום שהוא , "החודש הזה לכםלהתחיל מ"
כמבואר,  ,, והוא חלקו בתורהההלכהחלק 

חלק  ן זהולא מ"בראשית ברא אלוקים", שאי
 חלקו בתורה. ולא זהו ההלכה, 

 
 מבקשיםכי על זאת אנו  איתא בספרים הק'

שלכל אחד משום  ,"ותן חלקנו בתורתך"
ואחד מששים רבוא נשמות ישראל יש לו 

נשמתו המיוחד לו בתורה, אם בהלכה שורש 
אם בחידוש אם  בדרושאם אם באגדה 

אשרי מי "בעיון, וכך פירשו אם ו בבקיאות 
כלומר תלמודו  ,"ותלמודו בידושבא לכאן 

דייקא השייך לשורש נשמתו, ואשרי מי שזכה 
 ,לגלות ולעסוק בתורה לפי שורש נשמתו

 
, דלפיכך היו התחלות התורה גם מבואר

וגם מהחודש הזה, משום שלכל מבראשית 
 אחד שורש נשמתו ממקום אחר,

 

* * * * * * * 
 

כדי  בחומש ויקרא מתחיל התינוק
 שיתחיל באות ו'

 
, דבתחילה כשבאים אל התינוק נראה לומר

ללמדו ספר, ולהגות באמרי שפר, בראש 
מדת ללמדו את להשריש בו ו הדברים יש

 , האמת
 

 זוהר הק' פרשת ויקרא
 

אות ו'  )ויקרא דף ב' ע''א( הקדוש איתא בזוהר
)ראה להלן הסברים למה אות ו'  היא אות האמת,

   היא אות האמת(,
 

בראש  ,לפיכך ראוי ללמד את התינוק
שהיא האות  ,ו' בראשונה, את האותו

הראשונה בחומש ויקרא, והיא אות האמת, 
בתורתינו הקדושה, ראשונה ושאותה ילמד 

 ,ראש דברך אמת" ס(''ט ק'')תהילים קי, כתיבכד
 צדקך",  ולעולם כל משפט

 
 ביאור למה שאמר קהלת יעקב

 
סוכה )  דאיתא בגמרא,, בהא ועוד יש לדייק

  ,יודע לדבר אביו לומדו תורהה קטן ע''א( ב''מ
תורה צוה  ,אמר רב המנונא ,תורה מאי היא

 , קהלת יעקבלנו משה מורשה 
 
 
 

 
ע''ד , דייקא יעקבקהלת דאמר  לומר, יש

, דיעקב אמת ליעקב תתן )מיכה ז' כ'(וב הכת
 ,('ב ')עמוס זהוא מדת האמת, וכתיב ביעקב 

 ,כי קטן הוא ,יעקב
 

, יש יעקבשהיא מדת  האמת, דמדת מבואר
, כדכתיב  יעקבהמכונה בשם  לקטןללמדו 

, ויש ללמדו זאת בעצם יעקב כי קטן הוא
אביו  ,יודע לדברובראשונה, כדאיתא, קטן ה

אמר רב  ,רה מאי היאתו ,לומדו תורה
תורה צוה לנו משה מורשה קהלת  ,המנונא

, ולכן יש עליך, בראש דברך ללמדו יעקב
תחילה, את האות ו' שהיא אות האמת, 

 כדאיתא בזוה''ק.
 

* * * * * * * 
 

 אות ו' נקרא אות האמת
 

בפתח  (,א' ע''דף ב 'חלק גויקרא ) ,זוהרב איתא
 א'()ויקרא א' הפסוק,  לבארדבריו הבאים 
)ישעיה ז' , כתיב  ,רהזוה כתב, ויקרא אל משה

, אות ממש, דכלהו הוו נטלין אותשאל לך  י''א(
)שכולם היו מתנהגים בסוד צירופי  ,ברזא דאתוון

 ב(''י ')יהושע בוכן ברחב מה כתיב  האותיות(,
דא את ו', דדא אקרי  אות אמת,ונתתם לי 

אות אמת, ואי תימא שאר אתוון לאו אינון 
, אות אמת אקרי אין, אלא אות דא אמת,
 ע''כ,

 
 דאות וא''ו, היא הנקראת אות האמת. ,מבואר

 

* * * * * * * 
 

האות ו' הוא  ,ביאור המגיד ממזריטש
 משום שעושה לאחרים אות האמת

 
כתב בספר תורת המגיד מרבינו המגיד 

איתא בזוה''ק,  )פרשת תרומה(, ,זי''ע ממזריטש
 ' י''ב(יהושע ב)בוק על הפס )ויקרא דף ב' ע''א(,
 ,א(''י ')ישעיה זת, ועל הפסוק ונתתם לי אות אמ

זה הוא האות  ,שאל לך אות מעם ידוד אלהיך
  וא''ו,

 
למה אות וא''ו הוא אות אמת,  ושאלו לו,

והשיב המגיד, לפי שאות ו' בראש התיבה, 
הוא אות המשמש כהוספה לאחרים, ולא 

ו, וכל מה שעושים לאחרים ולא לעצמלעצמו, 
 זהו האמת, 

 
 



 
 זכור פרשת ויקרא פארפרפראות 

 ו

 
וויהם זהב,  )שמות כ''ו ל''א(,הכתיב  ושאלו לו

ואין ו' דוויהם מוסיף לאחרים, והשיב הרב 
המגיד זי''ע, דרש''י פירש ואונקליות קבועין 
בהם עקומין למעלה להושיב עליהן כלונס, 

שווין הם שהרי כמין ווים הם עשויים, היינו 
 ג''כ לא בשביל עצמן, אך לשמש לאחרים.

 

* * * * * * * 
 

ביאור השפת אמת למה נקרא האות ו' 
 אות האמת

 
שנת  -פרשת ויצא  -בראשית ) שפת אמתה כתכ

  ,"תתן אמת ליעקב" )מיכה ז' כ'( כתיב א'( תרנ"ח
 
כולל מראשית עד אחרית אותיות  ,ת'מ'א

)א' אות ראשונה, מ' אות אמצעית, ת' אות  אמ"ת.
 אחרונה( 

 
והוא מדת  ,ות אמתכי אות ו' נקרא א ,ואיתא

 ,חד האמתיוהקב"ה א ,בריח התיכון ,יעקב
כל המתנות שנתן להם  ,שבחר באבות ובנ"י

 אינו במקרה רק הם מתחלת העולם ועד סופו. 
 

ואות ו' מהפך התיבה מעתיד לעבר ומעבר 
לשון עבר.  "ויהי" ,לשון עתיד "יהי" ,לעתיד

 לשון עתיד.  "הוהי" ,לשון עבר "ההי"
 

מחבר היה  ,ת ו' שהיא כח התורהלרמוז כי או
אז  ,הוה ויהיה. ולכן כשיתקיימו ההבטחות

 יתברר למפרע כי הכל הי' לטובה. 
 

כי הנחמות  ,ולכן נקרא הקב"ה בעל הנחמות
אבל של בני אדם א"י לתקן כל הצער העבר. 

הנחמה שיהי' מהקב"ה יהי' מהופך כל הצער 
 לטובה. 

 
תהפך איך יהי' מ ,והגם כי אין אנו מבינים

לפי שאנחנו בתוך הטבע והזמן.  ,מה שעבר
. נראה ונבין זה ההיפוך לטובה ,אבל לעתיד

ה' לי  )לשון עבר(ה והי"ולכן אמר יעקב אע"ה 
פרש"י שיחול שמו עלי מתחלה ועד  "לאלקים

סוף. כי זה הי' בחי' יעקב אמת. והאמין כי 
  ,ויהי' למפרע הכל מתוקן ,יחול אלקותו עליו

 
מה שזוכין לעורר  ,גאולהוזה מפתח של 

כי מאחר שכל ההנהגה  ,הארה מעין עוה"ב
יתברר אח"כ. ממילא יכולין למצוא בחי' אמת 

 עכ''ל השפת אמת, .בכל מקום ובכל זמן
 
 
 

 
 ביאור הכתוב נחמו נחמו עמי

נחמו נחמו " הכתוב, דלפיכך אמר אפשר לומר
שתי פעמים, האחד לנחמת בני אדם,  "עמי

ול לתקן כל הצער העבר, שבנחמה זו אינו יכ
והנחמה השנית היא לנחמת בעל הנחמות, 

גם מה שעבר, הגם נו לטובה ישאז יתהפך על
 וזהו נחמו נחמו עמי. שאין אנו מבינים.

* * * * * * * 
 

מקומו של האמת בארץ שנאמר 
 אמת ארצה ךותשל

 
 ( 'פסקה ה 'רבה בראשית פרשה ח) מדרשאיתא ב

בראות את בשעה שבא הקב"ה ל ,א"ר סימון
נעשו מלאכי השרת כיתים  ,אדם הראשון

  וכו', כיתים וחבורות חבורות
 

 ,ומהם אומרים יברא ,מהם אומרים אל יברא
צדק  ,חסד ואמת נפגשו" ה('')תהלים פהה"ד 

  ,"ושלום נשקו
 

  ,שהוא גומל חסדים ,חסד אומר יברא
 

  ,שכולו שקרים ,ואמת אומר אל יברא
 

  ,צדקות שהוא עושה ,צדק אומר יברא
 

  ,דכוליה קטטה ,שלום אומר אל יברא
 

 ,מה עשה הקב"ה נטל אמת והשליכו לארץ
אמרו  ,"ותשלך אמת ארצה" (')דניאל חהה"ד 

 ,רבון העולמים ,מלאכי השרת לפני הקב"ה
)זהו , מה אתה מבזה תכסיס אלטיכסייה שלך

תעלה אמת מן  חותמו של הקב''ה, שהוא אמת(
אמת  ה(''ים פ)תהלהדא הוא דכתיב  ,הארץ

 , ע''כ, מארץ תצמח
 

* * * * * * * 
 

אפשר לבאר למה נקרא האות ו' אות 
 האמת

 
על שלשה דברים  '(,אבות פרק א) משנהאיתא ב

 , השלוםועל  האמתועל  הדיןהעולם עומד, על 
 

אמת ומשפט שלום שפטו " (')זכריה ח שנאמר
 , "בשעריכם

 
 
 



 
 זכור פרשת ויקרא פארפרפראות 

 ז

 
 , דשלושה דברים שעליהם עומד העולםמבואר

 , אמתה הצריכים אלהם דברים 
 

 וכו',  אמת, אמז''ל כל דיין הדן דין הדין
 

 עצמה,   ,האמת
 

בין  שלוםיהיה  צדקכי אם תשפטו  , והשלום
 ' ט''ז(רד"ק זכריה ח)בעלי הדינין 

 
 , "והאמת השלום אהבו" )זכריה ח' י''ט( וכתיב

 
העולם,  עומדשעליהם  , דשלשה דבריםמבואר

והם צריכים אל , וםאמת דין ושלהם, ש
כמו שביארנו, א''כ הם צריכים חיבור  האמת

 ששם נמצאת האמת, הארץאל 
 

ובודאי  וכל יסוד צריך חיבור בעומק הארץ,
היסודות שעליהם  העולם עומד, הם צריכים 

, ושם נמצא הארץחיבור חזק ביותר אל 
, שצורתו יתדכיון  ,, והאות ו' הוא היתדהאמת

 הוא המחברם לארץ,
 

 אר א''כ שהאות ו' הוא אות האמת מבו
משום שהוא זה שמחבר את יסודות העולם 

  לאמת שבארץ.
 

* * * * * * * 
 

 כלי יקר טעם למה א' דויקרא זעירא
 

 -ח ''פרק כ -ילקוט שמעוני במדבר ) ,איתא במדרש
ואמרת  ,(ג'ח '')במדבר כ כתיב (,ו''המשך רמז תשע

י להם זה האשה אשר תקריבו לידוד כבשים בנ
  ,שנים ליום עלה תמיד ,שנה תמימם

 
מפני מה מתחילין לתינוקות  ,אמר רבי דוסא
, אלא יתחילו להם מבראשיתבתורת כהנים 

מה הקרבנות טהורים אף  ,אמר הקב"ה
יבואו טהורים ויתעסקו  ,התינוקות טהורים

 הורים. טב
 

 ,בני שנה )מלשון כיבוס(, כבשים ,בן עזאי אומר
ועושין אותן  ,שמכבסין עונותיהן של ישראל

 ע''כ, כתינוק בן יומו.
 

, '(פסוק א 'ויקרא פרק א) לי יקרכתב הכ
למה מתחילין התינוקות  ,ובילקוט מסיק

ללמוד מן פר' קרבנות, מה הקרבנות טהורים 
 אף התינוקות כן, 

 
 

 
 -במדבר )על דרך שמסיק בילקוט  וזה מבואר

 ,בני שנה ,כבשים (,ו''המשך רמז תשע -ח ''פרק כ
שמכבסים עונות האדם ועושין אותו כתינוק 

רמז  ,קטנה האל"ףבעבור זה  ,בן שנה
 ,ולימוד זה הוא בראש ,שהקטנים יתחילו כאן

 עכ''ל הכלי יקר .ראש לאותיות ,כאל"ף
 

* * * * * * * 
 

בירור בכח המלח, חובתו תכונותיו 
 תיו ולימודוופעול

 
וכל קרבן מנחתך במלח " ,ג(''י ')ויקרא ב כתיב

  ,"תמלח
 
  ,"יך מעל מנחתךקולא תשבית מלח ברית אל"
 
 , "על כל קרבנך תקריב מלח"
 

שהברית כרותה  ,,ג(''י ')ויקרא ב רש"יכתב 
למלח מששת ימי בראשית, שהובטחו המים 

ומדרש ) התחתונים ליקרב במזבח במלח,
 (חכמים הוא, רמב''ן

 
 ,מלחעל ידי  ,פירוש ,שפתי חכמיםכתב ה

כי המלח מתולדות  ,נקרבים במזבח המים
 ,המים

 
 מתי ואיך הומלחו המים התחתונים

 
במדבר רבה פרשת קרח פרשה יח ) איתא במדרש,

יתברך שמו של ממ"ה הקדוש ברוך , (סימן כב
 ,הוא שברא את עולמו בחכמה ובתבונה

לנפלאותיו אין חקר ולגדולתו אין מספר 
ים נותן כונס כנד מי ה )תהלים לג(דכתיב 

  ,באוצרות תהומות
 

כשברא הקדוש ברוך הוא את  מהו כונס כנד
עולמו אמר לו לשר של ים פתח פיך ובלע כל 

אמר לפניו רבש"ע דיי  ,מימות בראשית
בעט בו והרגו  ,התחיל לבכות ,שאעמוד בשלי

בכחו רגע הים ובתבונתו " )איוב כו(שנאמר 
 ,את מוצא ששר של ים רהב שמו ",מחץ רהב

ה הקדוש ברוך הוא כבשן ודרכן וקבלן מה עש
ופירשו  ודרך על במתי ארץ, )עמוס ד(הים שנא' 

עי''כ הם נעשו  ,המים למקום אחד ריכוזכי ע''י 
 מלוחים,

 
 
 
 
 
 



 
 זכור פרשת ויקרא פארפרפראות 

 ח

 
 אפשר לומר שהומלחו ע''י הדמעות

 
במדבר רבה פרשת קרח פרשה יח ) איתא במדרש,

, פירוש מפני מה מי עינים מלוחין, (סימן כב
  עינים מלוחים הן,דדמעות ה

 
בראשית רבה פרשת בראשית ) איתא במדרש,
אמר רבי ברכיה לא פירשו , (פרשה ה סימן ד

המים התחתונים מן העליונים אלא בבכיה 
כתב , "מבכי נהרות חבש" )איוב כח(הה"ד 
בבריאת העולם כשבכו מים  )איוב כח(רש"י 

 התחתונים,
 

כי בשעה שבכו המים התחתונים  אפשר לומר
ם שרצו להיות קרובים אל המלך, ע''י משו

 הדמעות שהם מלוחים עי''ז הומלחו המים,
 

 חובת המלח שהקפידה כ''כ התורה
 

התורה הקפידה על נתינת המלח, וצותה עליו 
  ,"וכל קרבן מנחתך במלח תמלח" ,בעשה

  
יך קולא תשבית מלח ברית אל" בלא תעשה,
  ,"מעל מנחתך

 
 ", מלחעל כל קרבנך תקריב " ,ובאזהרה

 
 ביאור הענין שכ''כ הזהירה תורה בנתינת המלח

 
המלח אין בו טעם ואין לו ריח, גם אינו 
בריאה בפני עצמה אלא תוצאה של מים 

 מלוחים שנתאדו,
 

 תכונותיו של המלח
 

ונתן הקב''ה בכחו של המלח שהוא יהיה 
הנותן טעם בכל דבר, וכך כתב בספר החינוך 

מלח לא יערב כי כל דבר מבלי  מצוה קי''ט,
 לאיש לא טעמו ולא אף ריחו.

 
, כי המלח ומלבד זה יש במלח ענין אחר

 ההפסד והרקבון,ממקיים כל דבר ומציל 
 

הוא ע''י החסרת הממון  וגם קיום הממון
לצדקה והוא המלחתו וקיומו של הממון, כפי 

 שיבואר לקמן
 

 יו של המלחותפעול
 

הוצאת הדם  ,מפעולותיו של המלח הוא
הוצאת טעמו של כל מאכל ומאכל, , מהבשר

 שבלעדיו לא מרגישים את טעמו של המאכל,
 

 

 
 הטבע שטבע הקב''ה במלח

 
, שהטביע הקב''ה  בטבע המלח, וצריך לומר

שבכוחו להוציא בכל דבר את הפנימיות שבו, 
כגון כשמכניסים מלח בכמות מתאימה בבשר 

המלח משביח את טעם הבשר ואין המתבשל, 
וכשאין שמים מלח, טעם  ,בו את טעם המלח
כמו''כ הוצאת הדם שהוא הבשר יהיה תפל, 

 , נעשה ע''י המלחתו, בפנימיות הבשר
 

 החסרת הממון קרוי מלח
 
מעשה  ,'(ו עמוד ב"כתובות דף ס) יתא בגמראא

ברבן יוחנן בן זכאי שהיה רוכב על החמור 
והיה יוצא מירושלים, והיו תלמידיו מהלכין 

 אחריו. 
 

שהיתה מלקטת שעורים מבין  תראה ריבה אח
, כיון שראתה אותו בהמתן של ערבייםגללי 

רבי,  ,נתעטפה בשערה ועמדה לפניו, אמרה לו
בת  ,אמרה לו ,בתי, מי את ,אמר לה ,פרנסני

  ,נקדימון בן גוריון אני
 

 ,בתי, ממון של בית אביך היכן הלך ,אמר לה
לא כדין מתלין מתלא רבי,  ,אמרה לו
 ך משלו משל בירושלים, רש''י(,)לא כ בירושלים

הרוצה למלוח  ,רש''יכתב ) "מלח ממון חסר"
יחסרנו לצדקה  ,לגרום לו שיתקיים ,כלומר ,ממונו
ושל בית חמיך היכן  ,(וחסרונו זהו קיומו ,תמיד
)לפי  בא זה ואיבד את זה ,אמרה לו ,הוא

  .שנתערב בו, רש''י(
 

רבי, זכור אתה כשחתמת על  ,אמרה לו
זכור אני  ,אמר להן לתלמידיו ,כתובתי

כשחתמתי על כתובתה של זו, והייתי קורא 
חוץ  ,בה אלף אלפים דינרי זהב מבית אביה

 ,בכה רבן יוחנן בן זכאי ואמרמשל חמיה. 
, בזמן שעושין רצונו של אשריכם ישראל

, אין כל אומה ולשון שולטת בהם -מקום 
מוסרן  -ובזמן שאין עושין רצונו של מקום 

, ולא ביד אומה שפלה אלא מה שפלהאוביד 
 ביד בהמתן של אומה שפלה. 

 
 ,והתניא ,ונקדימון בן גוריון לא עבד צדקה

אמרו עליו על נקדימון בן גוריון, כשהיה יוצא 
מביתו לבית המדרש, כלי מילת היו מציעין 

 ,תחתיו, ובאין עניים ומקפלין אותן מאחריו
ואיבעית  לכבודו הוא דעבד. ,איבעית אימא

כלומר, לפי ) כדבעי ליה למיעבד לא עבד ,אימא
לפום " ,כדאמרי אינשי ,עושרו לא נתן מספיק(

)לפי כח הגמל יטעינוהו משא, " גמלא שיחנא
 ע''כ, .רש''י(

 



 
 זכור פרשת ויקרא פארפרפראות 

 ט

 
, כי קיום הממון והמלחתו הוא ע''י מבואר
 חסרונו

 
 ביאור לכבודו הוא דעבד בדרך צחות

 
כי הוצאת הדם מהבשר הוא ע''י  ,מבואר
 אין די להוצאתו שבכבדתו, אך בדם המלח

 ע''י מלח, 
 

, כי מה שלא סייע לומר לפי''ז אפשר
לנקדימון בן גוריון בזה שהוא מלח את ממונו 
והחסירו לצדקה, כדאיתא בגמרא, הוא משום 

, ובכבד כבדהוא דעבד, והוא מלשון  דלכבודו
 לא מועיל המלחה במלח,
 

 טעם להנחת מלח על השולחן
 

 (ז''אורח חיים סימן קס)ן ערוך שולחב הרבכתב 
נהגו להניח מלח על השולחן לפי שהשולחן 

על כל "ונאמר  ,דומה למזבח והאכילה כקרבן
  ",קרבנך תקריב מלח

 
כי הנחת המלח על השולחן הוא  אפשר לומר,

כדי להזכירך ולומר לך שכאשר הנך יושב על 
שלא ו ,להכניס אורח עניעליך השולחן 

ממונך, אדרבה העני תחשוש כי העני יחסר 
כתב ) "מלח ממון חסר",יוסיף לך, כמו שאמרו 

לגרום לו  ,כלומר ,הרוצה למלוח ממונו רש''י
 ,(וחסרונו זהו קיומו ,יחסרנו לצדקה תמיד ,שיתקיים

 

 במה חטאה אשת לוט במלח
 

ותבט אשתו מאחריו ", (ו''ט כ''בראשית י), כתיב
 ,"ותהי נציב מלח

 
במלח חטאה  - ותהי נציב מלח ,רש"יכתב 

ובמלח לקתה. אמר לה תני מעט מלח 
לאורחים הללו, אמרה לו אף המנהג הרע הזה 

 ,אתה בא להנהיג במקום הזה
 

בראשית רבה פרשת וירא פרשה ), איתא במדרש
ותבט אשתו מאחריו, ר' יצחק אמר  (,נא סימן ה

שחטאה במלח, באותו הלילה שבאו 
המלאכים אל לוט מה היא עושה הולכת אל 

תנו לי מלח שיש  ,ל שכינותיה ואומרת להןכ
לנו אורחים והיא מכוונת שיכירו בהן אנשי 

 ", ע''כ,ותהי נציב מלח"העיר על כן 
 

, שעונשה היה במדה כנגד מדה, וכבר מבואר
מר והרואה אשת לוט א )ברכות נ''ד(אמרו רז''ל 

 ברוך דיין האמת,
 

 
 

 
ביאור הדבר עפ''י מה שביארנו הטעם להנחת מלח 

 בשולחן
 

לפי מה שאמרנו כי הטעם להנחת מלח על 
השולחן הוא לזכור כי הכנסת אורחים הוא 

והאורחים אינם  "מלח ממון חסר"בבחינת 
 מחסרים ממונו, אלא מוסיפים ממונו, 

 
ע''י אותו המלח שבא לקרב  ואשת לוט פעלה

האורחים, והלכה להודיע לשכינותיה, כדי 
דבר, להרחיק האורחים, וזה היה חומר ה

 שקלקלה בדבר הבא לתקן, 
 

כיצד  כששאל  עשיו התכוין מה 
 מעשרין את המלח

 
ויאהב יצחק את עשו , "(בראשית כה כח) כתיב

 ",כי ציד בפיו ורבקה אהבת את יעקב
 

לצוד ולרמות את אביו  -יודע ציד  רש"יכתב 
  ,בפיו, ושואלו אבא היאך מעשרין את המלח

 
ן ע''י כי החסרת הממו כבר נתבאר לעיל,

נתינת הצדקה הוא מקיים הממון, בבחינת 
והוא פירוש מה  "עשר בשביל שתתעשר"

 "מלח ממון חסר"שאמרו 
 

שהוא ראש פתנים בשאלה  ,ועל זה בא עשיו
את הממון  כשמעשריןלאביו, היתכן כיצד, 

של  המלחכלומר שמחסירים אותו, הוא יהיה 
היתה  הממון כלומר קיומו של הממון, וזו

 .יצד מעשרין את המלח""כ טענתו,
 

 הלימוד שיש ללמוד מהמלח
 

משרשי מצות  (מצוה קיט) ספר החינוךכתב ב
 הקרבן להכשיר ולהיישיר נפש המקריב אותו,

 
מלח, בטבע שהטביע הקב''ה  שה וכבר ביארנו,

 שבכוחו להוציא בכל דבר את הפנימיות שבו,
ומפעולותיו של המלח הוא, הוצאת טעם 

 את הדם מהבשר,הבשר שבתוכו, גם הוצ
 

בהקריב  א''כ זה הדבר שיש ללמוד מהמלח,
הקורבנות לכפרה או להתקרבות להשי''ת, 

 כדאיתא בספה''ק דקרבן מלשון קירבה, 
 
בבואו  צריך לידע האיש הישראליזאת ו

לחפש את כי תפקידו , להתקרב  להשי''ת
הפנימיות והכוחות שיש בתוכו אם בתורה אם 

י  הוצאת והפעלת בעבודה, ולהשביח עצמו ע''
 הכוחות הפנימיים שבו, 

 



 
 זכור פרשת ויקרא פארפרפראות 

 י

 
וזה הדבר שבאה התורה ללמדנו במה 

שהקפידה תורה על נתינת המלח, וע''י הפעלת 
זכה להתקרב שבנו, נהפנימיים  הכוחות 
 להשי''ת.

 

* * * * * * * 
 

 פרשת זכור
 

ארבעה דרכים בתחבולותיו של עמלק 
 הוא השטן הוא היצר הרע

 
 ,ל עבירה חמורהדרכו הוא להנמיך כא, 

 
 ב, ההתנגדות לכך היא דרכה של תורה,

 
 ג, לדחות כל דבר שבקדושה המנוגד לועתה,

 
 את האמונהד, להחליש ולבטל 

 
 מהרש''אעפ''י ביאור הדרכו להקטין כל עבירה, 

 
שבעה שמות  (סוכה דף נב עמוד א) איתא בגמרא

שנאמר  ,מכשולישעיה קראו , יש לו ליצר הרע
הרימו  ,סולו סולו פנו דרך" )ישעיהו מ' ג'(

   ",מדרך עמי מכשול
 
 

בד''ה  (סוכה דף נב עמוד א) כתב המהרש''א
ואמר ישעיה ,  , וז''למכשול ישעיה קראו

הרימו )ישעיהו מ' ג'( "שנאמר  ,מכשולקראו 
 וגו'.  עמי" מדרך מכשול

 
כמו  ,מורה על חטא שאינו גדול ,מכשולמלת 
 "י כשלת בעוניךכ" )הושע י''ד ב'( כמ"ש ,השוגג

  ,שזדונות נעשו לו כשגגות
 

אם מונח על הדרך דבר שאינו  ,ועל דרך משל
אפשר שלא ירגיש בו האדם  ,גדול כל כך

אבל אם מונח על אם הדרך דבר  ,ויכשל בו
 ,ולא יכשל בוירגיש בו ההולך  ,גדול וגבוה

ה אותו ישירים ויגב ,וגו' הרימו מכשולוז"ש 
 ,לא יכשלו בוו ,בעיני הצדיקים המכשול

וכדאמרינן לעיל לצדיקים נדמה להם כהר 
 עכ''ל .ומרחיקים מתחלה מהעבירה

 .המהרש''א
 

כי דרכו של יצה''ר, להנמיך כל דבר  מבואר,
גדול ולעשותו לדבר קטן, וכל עבירה חמורה, 

 קטן הוא.  מכשולבא הוא לומר, כי אינו אלא 
 

 
 דרכה של תורה "על הארץ תישן",התנגדותו ל

 
ויבא עמלק וילחם עם , ('ז ח'')שמות י בכתי

  ,םיברפידישראל 
 

כך , (מסכת אבות פרק ו משנה ד) משנהאיתא ב
היא דרכה של תורה פת במלח תאכל ומים 

 , ועל הארץ תישןבמשורה תשתה 
 

"על הארץ כי דרכה של תורה הוא מבואר, 
ריפודים כל  שלא לישון על, , כלומרתישן"

, וילחם עם שהם, אך דרכו של עמלק היא
 ",רפידים"בישראל 

 
  הכתוב הוא מלשון רפידיםכי אפשר לומר, 

)שיר השירים ב' , "יצועי רפדתי" י''ג(,  ז''איוב י)
ם",  וזו היא מלחמתו של בתפוחי רפדוני"ה'(, 

, אלא "על הארץ תישן"עמלק, שלא לקיים 
 ,"יצועי רפדתי"
 

ויקחו  )שמות י''ז י''ב(, וכך אפשר לרמז בפסוק
, לרמז ולומר, כי וישימו תחתיו וישב עליה ןאב

תחתיו. ולא  אבןהדרך הנכונה היא לשים 
 כדרכו של היצה''ר.  רפידים

 
 למחר כל דבר שבקדושהדרכו לדחות 

 
ויאמר משה אל יהושע " ('טשמות י''ז ) כתיב

  ",בחר לנו אנשים וצא הלחם בעמלק מחר
 

 '(,א פסקה ו''רבה בראשית פרשה כ) מדרשאיתא  ב
ועתה  )דברים י(אלא תשובה שנאמר  ועתהאין 

 ישראל מה ה' אלוקיך וגו'
 

ואל תאמר  '(אבות פרק ב) משנהאיתא ב
 נה,לכשאפנה אשנה, שמא לא תפ

 
לומר בכל דבר  דרכו של היצה''ר הוא,

שבקדושה, מה שהנך יכול לדחות למחר, למה 
לעשותו היום, וע''ז בא משה אל יהושע ואמר, 

, כלומר באותו מחרשל  שיש להלחם בעמלק
צא הלחם עמלק שדוחה כל דבר למחר, וזהו, 

 .   מחר ,בעמלק
 

 האמונה לבטלדרכו של עמלק הוא 
זכור את אשר עשה "  דברים פרק כה יח() כתיב

אשר קרך  לך עמלק בדרך בצאתכם ממצרים
 בדרך", 

 
ילקוט שמעוני תורה פרשת בשלח ) איתא במדרש

אמינו בי נה שהוכדאי היא האמ (רמז רלג
 שאקרע להן את הים

 



 
 זכור פרשת ויקרא פארפרפראות 

 יא

 
בנ''י בצאתם ממצרים בחרו ללכת בדרך 

דווקא בדרך האמונה ביקש  ,, ועמלקהאמונה
, ובא מקרהלפגוע בישראל, ולומר כי הכל דרך 

פירוש,שעמלק  בדרך" קרךעמלק לומר "אשר 
בא לומר כי הכל הוא בדרך מקרה היפך 

" קרךהאמונה כי הכל מאתו ית' וזהו אשר "
 .מקרהמלשון 

* * * * * * * 
 

מלה בסלע שאול באחת דוד בשתיים 
 משתוקא בתרין

 
 (ט' שמואל א' טו') בהפטרת פרשת זכור

 ויחמול שאול והעם על אגג ועל מיטב הצאן"
 ,שאול וגו', ויאמר לו ואת דברי לא הקים וגו' ,

, ומה קול הצאן הזה',  הקימותי את דבר ה
 ,קראשר חמל העם על מיטב הצאן והב וגו' 

ואלך  ,שמעתי בקול ה'וגו',  למען זבח לה'
 ", בדרך אשר שלחני

 
שאול באחת  (ב ע"ב''יומא כ)  איתא  בגמרא

ועלתה לו, דוד בשתים ולא עלתה  )מעשה דאגג(
ועלתה לו  ,לו. וברש"י שאול נכשל באחת

לקונסו מיתה לבטל מלכותו, ודוד נכשל  ,לרעה
, ובמפרשיםבשתים ולא עלתה לו לרעה. 

לא ניסה להסביר את , ושתקם דדוד משו
 ,דיבר ,, אבל שאולחטאתיאמר  ורק ,שעשה

  ,ומדוע עשה ,מה עשה והסביר
 

לך  ,מאי דכתיב (,אע'' ח''מגילה י) איתא בגמרא
כי אתא  ,סמא דכולה משתוקא ,דומיה תהלה

 ,מלה בסלע ,אמרי במערבא ,רב דימי אמר
שתיקה  ,מלה בסלע  ,פירוש  ין,משתוקא בתר

 ,דיבורוה ,שוה שתיים ,תיקההשש ,ןבתרי
  ,שווה אחד

 
 הדיבורע"י  ,שאול באחת  וכך אפשר לפרש,

 ,הדיבור שדיבר ועשה ויכוח עם שמואל,
שאול באחת וזהו  עלתה לו, ששוה אחד

 , ועלתה לו
 

 ,שתייםששוה  ששתקהשתיקה ע"י  ,דוד אבל
דוד בשתיים, ולא , וזהו לא עלתה לו, לפיכך

 עלתה לו.
 

* * * * * * * 
 
 
 
 

 
שאול באחת ועלתה לו דוד בשתיים 

 אין בת למלכותשולא עלתה לו כי ידע 
 

שאול באחת  (ב ע"ב''יומא כ)  איתא  בגמרא
ועלתה לו, דוד בשתים ולא עלתה  )מעשה דאגג(

ועלתה לו  ,לו. וברש"י שאול נכשל באחת
לקונסו מיתה לבטל מלכותו, ודוד נכשל  ,לרעה

 .בשתים ולא עלתה לו לרעה
 

 ביאור בעל העקידה ההבדל בין שאול לדוד
)פרק מ''ב דף  בעקידת יצחקמצינו  הסבר נפלא

 ותו''ד הם,  ,פ''ח עמוד  א' עד צ''א ע''א(
 

יכול לנהוג בדרכו מלך המנהיג את העם, 
, אם בחמלה וכו', אבל כונותיותהאישית עפ''י 

בבואו להנהגה המדינית עליו לנהוג לפי 
תכונותיו גם אם הוא המתחייב, ולא עפ''י 

 איש חמלה,
 

 מעשה בפראנץ יוזף חמיו של נאפוליון
, בביאור מקור והביא ע''כ בספר עקידת יצחק

מעשה שהיה בשנת תקע''ד שהיה  חיים, 
הקיסר פראנץ יוזף מבקש להוריד את חתנו 

 נאפוליון מלמשול על צרפת, 
 

אל אביה שינהג  ובאה בתו של פראנץ יוזף
פוליון, אמר לה אביה, ברחמים עם בעלה נא

 "למלכות אין בת"אינך יודעת כי 
 

דשאול היה איש וכך פירש בעל העקידה, 
, והיה נוהג בחמלה גם בהתנהגותו חמלה

 האישית, וגם בהנהגתו במלכותו, 
 

בהתנהגותו האישית,  חמלהודוד היה איש 
 וכשהיה יוצא למלחמה היה מתקשה כעץ, 

 
אלה   (,בע'' ז''מועד קטן ט) כדאיתא בגמרא

ישב בשבת  ,רים אשר לדודושמות הגב
 יעדינו העצנראש השלשי הוא  ,תחכמני

עדינו העצני ודרשו חז''ל,  ח'( ג''פרק כ 'שמואל ב)
היה מעדן עצמו  ,כשהיה יושב ועוסק בתורה

היה מקשה  ,ובשעה שיוצא למלחמה ,כתולעת
ולכן שאול נענש, משום שנהג  ,עצמו כעץ

 היה לו לעשות כן,במכלותו בחמלה, מה שלא 
 

 , שאול באחת  דוד בשתיםובכך ביארנו 
גם שנהג בה , אחתדשאול היתה לו הנהגה 

, בשתייםבביתו וגם בצאתו למלחמה, ודוד 
 שהיו לו שתי הנהגות שונות בביתו ובמלחמה,

 

* * * * * * * 
 



 
 זכור פרשת ויקרא פארפרפראות 

 יב

 
ביאור פלא במסירות הנפש שהיה 

 לשאול עבור קבלת התורה מרצון
 

אמר רבא אף על  (א ע'' ח''פ שבת) איתא בגמרא
רש"י ופ ,הדור קבלוה בימי אחשורושפי כן 

איתא בפרקי דרבי להם,  מאהבת הנס שנעשה
המדבר בענין שאול המלך )פרק מ''ט(  אליעזר

 מצינו שם על הגליון,  שחמל על אגג,
 

 ביאור פלא מבעל שבט מוסר 
 

", בד''ה  , "ולא עוד אלאבפירושו, הנקרא
אופן ב יכולים לומר, וז''ל כתבוהענין עצמו, 

  ,זה
 

ין לעונש דעתי שידע שאול ואנשיו שהיו
לא חשו  ועכ"ז ,בהיותם חומלים על אגג

 ר המןשישא ,של ישראל םותלתועל ,עליהם
יצר יכדי ש ,רשע הזה של עמלקה מזרע

ה תשעד ע , ןוצמראת התורה  ויקבלו ,לישראל
בלת על צד והיותה מקב רפויהיתה בידם ה

  ,האונס
 

או מן בבומיד  ,כן ובהיות כוונת שאול
שאול  אמר ,א שמואל אליווב ה,מחהמל

 ,'ה רבהקימתי את ד 'ך אתה לה, ברולשמואל
, אלא רצה לרמוז לו מיד ר,למה משק, קשהד

, ם של ישראלובתהיה לט ,שמה שחמל על אגג
על  ,הורשהיא הת ',ה ברד להקים ולקיים

ושמואל  ,כמדובר ןוצמרה ולבשיק, ישראל
ושאל  ,ושתק על אגג ,שאול וד דבריסין בה

הצאן  ,ניחא ענין אגג' כלו ,ומה קול הצאן
נו העם וזה כוב והשיב שאול כי גם ,למה

  ',לזבוח לה ,לטובה
 

ה בה רוכיון שכווין למצ ,נענש למה ת,וא"
שי בכ דבהדים ומש, אלא נענש ,כזאת

לגלגל  למקוםרבה פתחים ה ,רחמנא למה לךד
 , ה ברצוןשיקבלו התוראופן 

 
י ''אעפ ,אמר ,י"ל ,שאול סברומה  ,ת''וא

י דהבהיות מתערב בלעונש דם הא שראוי
 ה כזאת על ידיוא מצבי ,מנארחכבשי ד

ויעבור  ,בתיירצון בסב התורשיקבלו ישראל ה
 עכ''ל, מ''ד ועיין לעיל פרק ,עלי מה

 
 לומר לי עפ''י דבריו של בעל שבט מוסר, נראה 

 
המלך, שהלך לחפש  כי אנו מוצאים בשאול

  (שמואל א פרק ט )את האתונות, כמ''ש 
 
 

 
ויאמר  ,נות לקיש אבי שאולוותאבדנה האת"

קיש אל שאול בנו קח נא אתך את אחד 
, ואחר "תונוהאת בקש אתמהנערים וקום לך 

שלא מצא שאול את האתונות, חזר אל 
כמ''ש  המלוכהשמואל הנביא, ואז קיבל את 

ח אליך איש מארץ כעת מחר אשלהכתוב שם, 
ושמואל  ,על עמי ישראל ומשחתו לנגידן יבנימ

הנה האיש אשר  ,ראה את שאול וידוד ענהו
נות וולאתי, אמרתי אליך זה יעצר בעמ

 שלשת הימים אל תשם את  ,לך היוםהאבדות 
ולמי כל חמדת ישראל  ,כי נמצאו לבך להם

 , ע''כ, הלוא לך ולכל בית אביך
 

למה עשה ה'  זה,צא וחשוב על דבר פלא שכ
ככה שהולך שאול לחפש אתונות , בדרך מוצא 

 המלוכה, ואח''כ מוצא את האתונות, 
 

מרמז על  האתונותאלא צריך לומר כי חיפוש 
, קבלת עול התורה מרצוןחיפוש ובקשת 
תנא דבי  (ב' ע''עבודה זרה ה) כדאיתא בגמרא

על דברי תורה  ישים אדם עצמואליהו לעולם 
,   וכיוון שזאת אשר אר למשוכחמוכשור לעול 

חיפש שאול, אמר הקב''ה, כי הוא זה  שראוי 
 התורה מרצוןלהביא לכך שיקבלו בנ''י את 

, וכפי שמצינו שמסר נפשו על כך, וכך בסיבתו
, המלוכהסיבב מסובב כל הסיבות, שיקבל  

, שע''י המןשיצא ממנו  יתקיים אגג,ושעל ידו  
ולאחר  לקבלת התורה מרצון,אהבת הנס גרם 

שקיבל המלוכה, ונתקימה הסיבה שיקבלו 
, ונרמז לו מצא את האתונותהתורה מרצון, 

בכך שמצא את שאהבה נפשו, כלומר להיות 
  לקבלת התורה מרצון,סיבה 

, שהיה שלשת הימים וגם אפשר לומר כי
צריך להמתין למציאת האתונות, וכפי 
שאמרנו שהוא רמז לקבלת התורה מרצון, הם 

. במתן תורהשמצינו  ימיםשלושת ההם 
בריך רחמנא  (אע'' ח''פ)שבת בגמרא  כדאיתא

על ידי  תליתאילעם  תליתאידיהב אוריאן 
 , ביום תליתאי ,תליתאי

 

* * * * * * * 
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