
 
 
 
 
 
 
 
 
 

כיצד נתחייב שמואל מיתה על שהורה הלכה בפני 
 רבו והא קטן היה

וישחט את בן הבקר לפני ה' והקריבו בני אהרן הכהנים וגו' 
איתא בגמ' ברכות )לא:( א"ר אלעזר שמואל מורה הלכה  )א ה(

את הפר ויבוא הנר אל עלי וגו'"  וישחטו"בפני רבו היה שנאמר 
אייתוה קמי עלי א"ל מנא לך הא אמר להם שחיטה כשרה בזר 

אמר לו מי כתיב ושחט הכהן והקריבו הכהנים כתיב מקבלה 
ואילך מצוות כהונה מכאן ששחיטה כשרה בזר אמר לו מימר 
שפיר קאמרת מיהו מורה הלכה בפני רבך אתה כו' ע"כ דברי 

 הגמ'
ויש להקשות כיצד רצה עלי להרוג את שמואל על שהורה הלכה 

קטן היה באותו הזמן שהיה רק בן שנתיים  בפניו והא שמואל
 וקטן אינו בר עונשין

ויש ליישב שלכך הקדים עלי לשאול את שמואל מהיכן הוציא 
דין זה ששחיטה כשרה בזר ואחר שאמר לו שמואל מהיכן למד 
הדין אמר לו עלי מימר שפיר קאמרת כלומר שאם יודע אתה 

ת וא"כ זאת ע"כ שחכם אתה מאוד וממילא נחשב אתה בר דע
 אפי' שקטן אתה נתחייבת מיתה שמורה הלכה בפני רבך אתה

 מרגניתא טבא

 ע"י הקרבנות מוכח שחייב הקב"ה לגאול את ישראל

איתא במדרש הדא הוא דכתיב  אדם כי יקריב מכם קרבן )א ב(
הבן יקיר לי אפרים כו' זכור אזכרנו עוד רחם ארחמנו נאום ה' 

 ותמוה
בגמ' ברכות )לב:( עה"פ "ותאמר  ונראה לפרש בזה ובהקדם איתא

ציון עזבני ה' וה' שכחני" שאמרה כנסת ישראל לפני הקב"ה אדם 
נושא אשה על אשתו ראשונה זוכר מעשה הראשונה אתה 
עזבתני ושכחתני ועל כך ענה הקב"ה לכנסת ישראל "התשכח 
אשה עולה" אמר הקב"ה כלום אשכח עולת אלים ופטרי רחמים 

כ דברי הגמ' ויש להקשות מדוע דוקא שהקרבת לפני במדבר ע"
 מעשה הקרבנות יזכור הקב"ה לישראל ולא שאר מצוות

ונראה ליישב שהנה יש להקשות מדוע כנסת ישראל משווה 
עצמה לאשה כלפי הקב"ה ומתלוננת שאין אדם שוכח אשתו 
הראשונה שמא כנסת ישראל משולה קמי הקב"ה לעבד ואדם 

 שמוכר עבדו אינו זוכרו
יש ליישבה ע"פ דברי הצפנת פענח שכתב שהקב"ה וקו' זו 

 מחוייב לגאול את ישראל שיש לישראל כלפי הקב"ה דין של
אף  אשה שמחוייב בעלה לפדותה משום שאוכל נכסי מלוג שלה

 הקב"ה אוכל נכסי מלוג של ישראל ולכך משולים לאשה וחייב

 
 
 
 
 
 
 
 
 
שהקב"ה ר דרכי שלום שהפירות הקב"ה לגאול ישראל וכתב בספ 

מישראל הם הקרבנות וא"כ מיושב שפיר שמשולים ישראל  אוכל
שהקב"ה אוכל  לאשה ולא לעבד שע"י הבאת הקרבנות חשיב

נכסי מלוג של ישראל ומשולים לאשה ולא לעבד ולכך כנסת 
 ישראל השוותה עצמה לאשה

ועל זה השיב הקב"ה "התשכח אשה עולה" שבדוקא אמר אשה 
 ינה כאשה ולכך עונה שזוכרשמסכים עם כנסת ישראל שד

מעשה הקרבנות דוקא שמהקרבנות מוכח שישראל כאשה 
שהקב"ה אוכל הקרבנות מדין נכסי מלוג ולא כעבד ורק מכך זה 

 לא שכחנו הקב"ה ומחוייב לגאולנו
ועפי"ז יש לפרש היטב במדרש דה"פ "אדם כי יקריב מכם קרבן 

ומהם מוכח וגו'" כלומר שנצטוו בזה ישראל על הקרבת הקרבנות 
שדין ישראל כאשה וממילא מחוייב הקב"ה לפדותם ועל כך 
מביא המדרש הפסוק שאומר הקב"ה לישראל זכור אזכרנו עוד 

 רחם ארחמנו נאום ה' כלומר שבזה מבטיח הקב"ה שעוד יגאלנו
 אמרי יצחק

קרבן שייך רק בישראל שלא נאמרה פרשת תשובה 
 אצל אומות העולם

ובמדרש איתא הדא הוא  גו' )א ב(אדם כי יקריב מכם קרבן ו
 דכתיב הבן יקיר לי אפרים וכו' ותמוה

ונראה לפרש ע"פ מאי דאיתא במדרש לא צוה הקב"ה להביא 
קרבנות אלא ישראל והטעם לכך י"ל ע"פ מה שכתב בתנחומא 
עה"פ ישא ה' פניו אליך שרק לישראל מהני תשובה אך אצל 

ראל קרויים אומות העולם לא מהני תשובה והטעם הוא שיש
בנים למקום והאב שמחל על כבודו כבודו מחול ואילו הגויים 
קרויים עבדים למקום והמלך שמחל על כבודו אין כבודו מוחל 
לכן לא מהני להם תשובה וזהו הטעם שפרשת קרבנות שייכת רק 

 בישראל שהקרבנות באים לכפר וכפרה שייכת רק בישראל
אמר בקרא "אדם כי ובזה יש לפרש שפיר דברי המדרש דה"פ נ

יקריב מכם" דייקא "מכם" ולא מאומות העולם ולכך אתי המדרש 
ליתן הטעם משום שישראל קרויים בנים שנאמר הבן יקיר לי 
אפרים ולכך מהני להם תשובה ע"י הקרבנות משא"כ אומות 

 העולם
 אמרי יצחק

 ד' אדם במסורה לרמז נפש החוטאת מה תעשה

 במסורה איתא ד' אדם א ב(אדם כי יקריב מכם קרבן וגו' )
כי  ג. אדם מכם ב. אדם כי ימות באהל א. אדם כי יקריב נאמר 

ונראה  יהיה בעור בשרו שאת או ספחת ד. אדם ובהמה תושיע ה'
 חוטא מה עונשו ע"פ מאמר חז"ל שאלו לחכמה לקשרם זה לזה
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אמרה חטאים תרדוף רעה שאלו לנבואה חוטא מה עונשו אמרה 
מות שאלו לתורה חוטא מה עונשו אמרה הנפש החוטאת היא ת

יביא אשם ויתכפר לו שאלו לקב"ה חוטא מה עונשו אמר להם 
 יעשה תשובה ויתכפר לו )ילקו"ש תהילים כ"ה רמז תש"ב(

ונראה שהד' דברים הללו רמוזים בד' פסוקים שציין המסורה א. 
אדם כי ימות באהל הוא מה שאמרה הנבואה נפש החוטאת תמות 

היה בעור בשרו וגו' היינו יסורים וזה מה שאמרה ב. אדם כי י
החכמה חטאים תרדוף רעה ג. אדם כי יקריב וגו' היינו מה 
שאמרה התורה יביא אשם ויתכפר ד. אדם ובהמה תושיע ה' 

 היינו מה שאמר הקב"ה יעשה תשובה דזה הפי' תושיע ה'
זה נראה לפרש נמי פי' הפסוק אדם ובהמה תושיע ה' מה ענין וב

בהמה לזה שהרי התורה אמרה ייבא אשם כלומר שיביא בהמה 
לקרבן ואילו הקב"ה אמר שאף קרבן אי"צ אלא רק יעשה תשובה 
הרי שהושיע הקב"ה הן את האדם שמתכפר לו בתשובה בלבד 

 והן את הבהמה שלא תצטרך למות כדי לכפר על האדם
 דס יוסף )פקודי(פר

 מדוע הושווה ת"ח שאין בו דעת דווקא לנבלה

 ויקרא ה' אל משה וידבר ה' אליו מאהל מועד לאמר )א א(

ובמדרש רבה )פ"א ט"ו( איתא מכאן אמרו כל ת"ח שאין בו דעת 
נבלה טובה הימנו וידועה הקושיא מדוע מדמים אותו דוקא 

 לנבלה
רס"ז( משמיה  ונראה לפרש ע"פ מה שכתב הטור )או"ח סי'

דרבינו יונה וכ"פ שם בשו"ע במג"א ובט"ז שדבר טמא שנפל 
לתוך דבש בטל הוא אצל הדבש אפי' שאין בדבש רוב לבטל 
הדבר הטמא והטעם לכך הוא שחריפות ומתיקות הדבש כ"כ 

 חזקה שמבטלת הטומאה
והנה התורה נמשלה לדבש כנאמר בתהילים "המתוקים מדבש 

מצא א"כ שת"ח שכל עסקו בתורה ונופת צופים" )יט יא( ונ
שמשולה לדבש הרי שנעשה כמו התורה ומעתה ת"ח שלומד 
תורה ואפ"ה אין בו דעת כלומר שלא נשתנה ע"י התורה 
למעליותא הרי שנבלה טובה הימנו שנבלה שנופלת לתוך דבש 
מתבטלת טומאתה ונעשית טהורה מחמת חריפות ומתיקות 

 רה המשולה לדבשהדבש ואילו הת"ח לא נשתנה מחמת התו
 בשם הגאון מטשיבעין

 ההבדל בין צאן ובקר לעולת העוף

ויש להקשות מדוע  ואם מן העוף עולה קרבנו לה' וגו' )א יד(
הכא נאמר "מן העולה קרבנו לה'" ואילו גבי בקר וצאן לא נאמר 
לה' אלא רק "אם העולה קרבנו" )א ג( ואם מן הצאן קרבנו )א י( 

 ולא נאמר לה'
שב שבבקר וצאן יש הרי ב' חלקים בקרבן חלק לה' ונראה ליי

וחלק לכהנים שיש לכהנים חלק בעורות קדשי קדשים לכן נאמר 
בהם רק קרבנו ולא נאמר לה' שאי"ז רק לה' ואילו בעוף כולו לה' 

ובזה יש  שאין לכהנים שום חלק בו לכך בו נאמר קרבנו לה'
הכהנים"  לפרש הבדל נוסף שגבי בקר נאמר "והקריבו בני אהרן

                                                        הכהנים"  אהרן  בני  "וזרקו  נאמר  צאן   גבי וכן  )א ה( לשון רבים 

יא( לשון רבים ואילו גבי עוף נאמר "והקריבו הכהן אל  )א
המזבח" )א טו( לשון יחיד שבצאן ובקר שהיה לכהנים חלק 

היה מתחלק לפי בית אב משא"כ עולת בעורות זכו כל הכהנים ו
העוף שלא היה בה הנאה לכהנים אלא קיום מצוה לכהן המקריב 

 אותו לכך נאמר לשון יחיד
  פנים יפות

 רמז לשמירת שבת שמכפרת על עבודה זרה

 ונסלח לו על אחת מכל אשר יעשה לאשמה בה )ה כו(
יש מי שכתב לאשמה בו ר"ת ל'אל א'שר ש'בת מ'כל ה'מעשים 

 יום ה'שביעי ותמוה מה ענינו לכאןב'
ונראה לפרש זאת ע"פ מאמר חז"ל כל השומר שבת כהלכתו 
אפילו עובד עבודה זרה כדור אנוש מוחלין לו והנה ע"ז הרי הינה 
העבירה הכי חמורה בתורה כדברי חז"ל כל המודה בע"ז ככופר 
בכל התורה כולה ואפילו שעבירה זו כ"כ חמורה נמחלת היא למי 

 שבת כהלכתוששומר 
ועפי"ז יש לפרש המקרא היטב דה"פ "ונסלח לו על אחת מכל" 
כלומר יש דרך שנסלח לאדם "אחת מכל" כלומר העבירה האחת 
שחמורה יותר מכל העבירות היא ע"ז שהמודה בה כופר בכל 
התורה כולה וכיצד יכופר לאדם עבירה חמורה זו לזה ממשיך 

ר"ת שלמי נסלח המקרא "אשר יעשה לאשמה בה" דה"פ ע"פ ה
ע"ז למי שעשה ל'אל א'שר ש'בת וכו' כלומר שמי שישמור את 

 השבת כהלכתו נמחל לו אפי' ע"ז
 ילקוט הגרשוני

הנבלה נמצאת בין ב' שמות של הקב"ה משא"כ 
 הת"ח שאין בו דעת

ובמדרש רבה איתא מכאן אמרו  ויקרא ה' אל משה וגו' )א א(
עיי"ש כיצד לומדים כל ת"ח שאין בו דעת נבילה טובה הימנו )

 זאת( ויש להבין מדוע השוו אותו דוקא לנבלה
וכתב החיד"א לפרש זאת ע"פ מאי דאיתא בגמ' ברכות )לג.( 

ל דעות ה' הרי -גדולה דעה שניתנה בין ב' שמות דכתיב א
 שנאמרה דעת בין ב' שמותיו של הקב"ה

והנה מזוזות וס"ת אפשר לכתוב על עור של נבלה אם הנבלה 
ר כלומר שאפשר לכותבם רק על עור בהמה טהורה ממין טהו

ולא על עור בהמה טמאה אך אי"צ דוקא בהמה שנשחטה 
בכשרות אלא אפשר אפי' על עור נבלה של בהמה טהורה כך 
איתא בגמ' שבת )קח( עיי"ש והנה במזוזה כותבים את שמו של 

-ה' מבפנים ומבחוץ בפנים כותבים הפרשיות ומבחוץ כותבים ש
מו של הקב"ה נמצא א"כ שזוכה עור הנבלה להיות י שהוא ש-ד

בהמה  בין שני שמותיו של הקב"ה שהרי כותבים מזוזה על נבלה
 טהורה ובמזוזה יש את שמו של הקב"ה מבפנים ומבחוץ

משא"כ ת"ח שאין בו דעת שלא זוכה לך שהרי הדעת נאמרה בין 
ל לה' ואותו ת"ח שאין בו דעת הרי -שני שמות של הקב"ה בין א

אינו זוכה להיות בין ב' שמותיו של הקב"ה משא"כ הנבלה זוכה ש
להיות בין ב' שמותיו של הקב"ה ולכך ת"ח שאין בו דעת נבלה 

 טובה הימנו
 אשל אברהם

  אביהן של ישראל עמודא דצלותיהון לע"נמוקדש 
  זצוקללה"האדלשטיין  }בן מרים{ב יעק רבימרן 

 ת.נ.צ.ב.ה.

 

 לע"נ מוקדש 
  ז"ל משהב"ר  מרדכי ביר
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