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ָּבֵעת ַהִהוא ִהְבִּדיל ה' ֶאת ֵׁשֶבט ַהֵּלִוי ָלֵׂשאת ֶאת ֲארוֹן ְּבִרית ) ח, י(

  ה' ַלֲעֹמד ִלְפֵני ה' ְלָׁשְרתוֹ ּוְלָבֵר ִּבְׁשמוֹ ַעד ַהּיוֹם ַהֶּזה:

  האם מצות הלויים לשאת את הארון וכלי המקדש לדורות

שבט הלוי לשאת את ארון ברית  אתה'  ח) בעת ההיא הבדילי, (

(ספר המצוות עשה  ר במנין המצוותהבנתי מדוע לא נזכ 1. מזה'ה

יהושע ג, ו. יהושע ו, ( וכן בכל נביאים ,רק לשאת את הארון לד)

דברי א טו, טו. -(דברי הימים וכתובים )ועוד א, ח, ג.-יב. מלכים

 שיאת הארון לבד, ולאלא נזכר רק נ ). ועודב, ה, ד-הימים

                                                 
ָּבֵעת ַהִהוא ִהְבִּדיל ה' ֶאת ֵׁשֶבט ַהֵּלִוי ָלֵׂשאת ֶאת " , דכתיב[יז] תוכן דבריו 1

והרי היה  ,לשאת את הארוןמדוע כתוב דוקא  ,צריך ביאור, ו"ֲארֹון ְּבִרית ה'

ומבאר  .נשא-דברמכמבואר בפרשת ב ,מצוה לשאת את כל כלי המשכן

את אלא את ששלדורות לא נצטוו הלוים ל ,דמכאן ראיה ,המשך חכמה

כיון  ,לכן כתוב כאן דוקא ארון ולא שאר הכלים ,הארון ולא את כל המקדש

 דוקא לשאת את הארוןדמפרש לכן  ,שכתוב דהבדיל את שבט הלוי לדורות

  .ולא שאר מצוות הוא מצותן לדורות

א ועל פי זה מיושב מדוע הרמב"ם בספר המצוות (עשה לד) אינו מונה אל

בספר  רמב"םדז"ל ה ,את את הארון ולא את שאר כלי המקדששמצוה ל

והמצוה הל"ד היא שצונו שישאו הכהנים הארון ) "מצות עשה לד( המצוות

על כתפיהם כשנרצה לשאת אותו ממקום למקום. והוא אמרו יתעלה (נשא 

  ע"כ. ") כי עבודת הקדש עליהם בכתף ישאוז

א, ח, -יהושע ג, ו. יהושע ו, יב. מלכים( בכל נביאיםעל פי זה מבואר מדוע ו

לא  ב, ה, ד. ועוד)-א טו, טו. דברי הימים-(דברי הימים כתוביםהו ג. ועוד)

נזכר רק נשיאת הארון לבד, ולא המזבחות והשלחן והמנורה שנשאו כל 

  .אלה במדבר, מפני שזה לא היה מצוה לדורות, רק הארון היה מצוה לדורות

 כדדבפסוק פרק כג,  ,א-דברי הימיםלדקדק בועל פי זה מיושב מה שיש 

ֵאֶּלה ְבֵני ֵלִוי ְלֵבית ֲאֹבֵתיֶהם ָראֵׁשי ָהָאבֹות ִלְפקּוֵדיֶהם ְּבִמְסַּפר ֵׁשמֹות כתוב "

ָתם ֹעֵׂשה ַהְּמָלאָכה ַלֲעֹבַדת ֵּבית ה' ִמ  ובפסוק  ,"ֶּבן ֶעְׂשִרים ָׁשָנה ָוָמְעָלהְלֻגְלְּג

ובפסוק  ,"ל ֵּכָליו ַלֲעֹבָדתוֹ ין ָלֵׂשאת ֶאת ַהִּמְׁשָּכן ְוֶאת ּכָ ְוַגם ַלְלִוִּים אֵ כתוב " כו

ִּכי ַמֲעָמָדם ְלַיד ְּבֵני ַאֲהֹרן ַלֲעֹבַדת ֵּבית ה' ַעל ַהֲחֵצרֹות ְוַעל ַהְּלָׁשכֹות כתוב " כח

ִהיםְוַעל ָטֳהַרת ְלָכל ֹקֶדׁש ּומַ  מדוע כתוב  ,ויש לדקדק ."ֲעֵׂשה ֲעֹבַדת ֵּבית ָהֱא

דלדורות אין להם  ,ל מבואר היטב"ולהנ ,ן ללויים לשאת את המשכן כו'שאי

דקדק הכתוב לכתוב דדוקא לכן  ,אלא לשאת את הארון ולא את המשכן

אבל הארון נשאר  ,לשאת את המשכן ואת כל כליו לעבודתו אין על הלויים

לחן והמנורה שנשאו כל אלה במדבר, מפני שזה המזבחות והש

לא היה מצוה לדורות, רק הארון היה מצוה לדורות. וכן אומר 

ת המשכן ואת כל לשאת א יםללואין א כג, כו וגם  בדברי הימים

וכן בימי שלמה  ,רק הארון היה מצוה לדורות כו' כליו לעבודתו

הרי דבארון דייק  ,הארון ים אתב, ה, ד) וישאו הלו (דברי הימים

כתוב  וכאן משום דציווי לדורות הוא, כו'ואחר זה ויעלו  ,וישאו

(להלן לא, כה) ויצו  [ובפרשת וילך ',בדיוק לשאת את ארון ברית ה

, אף דבמדבר קאי, לא הזכיר 'ם נושאי ארון ברית המשה את הלוי

  .2אך הארון, משום דשם משתעי על התורה הנתונה בארון]

[ומכאן מוכח שהמשך חכמה סובר כשיטת הרמב"ן והחינוך  .מצוה לדורות

וכן  ,שאת את הארון לדורות היא גם על הלויים ולא על הכהניםשהמצוה ל

דלא כשיטת הרמב"ם בספר המצוות  ,ובפסקא הבאה ,מוכח בהמשך דבריו

  .]בספר החינוך מצוה שעט בזהעייין  ,(שם)

דאיירי  ה-פרק ה, ד ,ב-דברי הימיםבמה שיש לדקדק עוד ועל פי זה מיושב 

ַוַּיֲעלּו  ְקֵני ִיְׂשָרֵאל ַוִּיְׂשאּו ַהְלִוִּים ֶאת ָהָארֹון:ַוָּיֹבאּו ֹּכל זִ וכתיב " ,בימי שלמה

ּו ֹאָתם ַהֹּכֲהִנים ֶאת ָהָארֹון ְוֶאת ֹאֶהל מֹוֵעד ְוֶאת ָּכל ְּכֵלי ַהֹּקֶדׁש ֲאֶׁשר ָּבֹאֶהל ֶהֱעל

על כלי המקדש כתוב ו "משא"והנה בנשיאת הארון כתוב לשון  ,"ַהְלִוִּים

כתוב לשון משא כלשון  ,רון היה מצוה לדורותכיון שהא ",העלאה"לשון 

[ואף על פי שכתוב לשון העלו גם על  .הכתוב כאן שהציוי הוא לשאת

וכבר לפני  ,מכל מקום הוא בגלל שכולל גם אוהל מועד וכלי הקודש ,הארון

  .לשון משא בארון]כן נקט 

ֹות ַוְיִהי ְּכַכּל) "כו-לא, כדעל הא דכתיב להלן (אלא שיש לדקדק לפי זה 

ַוְיַצו ֹמֶׁשה ֶאת ַהְלִוִּים  ֹמֶׁשה ִלְכֹּתב ֶאת ִּדְבֵרי ַהּתֹוָרה ַהֹּזאת ַעל ֵסֶפר ַעד ֻּתָּמם:

ָלֹקַח ֵאת ֵסֶפר ַהּתֹוָרה ַהֶּזה ְוַׂשְמֶּתם ֹאתֹו ִמַּצד ֲארֹון  ֹנְׂשֵאי ֲארֹון ְּבִרית ה' ֵלאֹמר:

רי איירי במדבר שהיו הלויים נושאים ה ,"ֵהיֶכם ְוָהָיה ָׁשם ְּב ְלֵעדְּבִרית ה' ֱא

דכיון שבא  ,ומבאר ,ומדוע כתיב דוקא נושאי הארון ,גם את כלי המשכן

 ,שאי הארוןולפיכך כתב נ ,לצוות להניח את ספר התורה בתוך ארון העדות

אבל באמת במדבר היה מצוות הלויים לשאת גם את כלי  ,כי מזה איירי

  .המשכן

צות הלויים לשאת את הארון וכלי תמצית דבריו: במדבר היה מ 2

אבל לדורות מצות הלויים לשאת רק את הארון ולא את  ,המשכן

ולכן הרמב"ם לא כתב במצוה זו אלא לשאת את  ,שאר הכלים

  .הארון
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  [יח]

  ",'ַּכֲאֶׁשר ִצָּוה ֹמֶׁשה ִּכְדַבר ה כו'ַוִּיְׂשאּו ְבֵני ַהְלִוִּים "הו כפל הלשון בדברי הימים מ

א, טו, טו וישאו  מדויק לשון הפסוק בדברי הימים 3ובזה(י, ח) 

[זה שבמשנה  ,ים את ארון האלקים כאשר צוה משהבני הלו

תפם בכה'  כדבר ,כתב כן שלדורות ישאו הלויים] (י, ח) תורה

, 'שנקרא דבר ה ,(ז, ט) שזה כתוב בספר במדבר ,במוטות עליהם

 גילהלעומת משנה תורה שנאמר בלשון שמשה מדבר, עיין סוף מ

א, טו, ב) אז אמר דוד לא . וראה עוד שם בדברי הימים ((לא, ב)

ולשרתו  כו'לשאת ה'  ם כי בם בחרהלוי כי אם כו'לשאת את ארון 

א, מפני שכאן מרומז המצוה ת ההיה הפסוק של בענָ הרי ָש  ,כו'

                                                 

   

 ][יח

ומה  ,תוכן דבריו, על פי המבואר לעיל שהמצוה לדורות היא רק על הארון 3

יש ליישב  ,במדבר אינו לדורות אלא לדור המדבר בלבדשנצטוו בחומש 

ַוִּיְׂשאּו ְבֵני ) "פרק טו, טו( ,א-דברי הימיםכתיב בדהנה  .דקדוק גדול מאוד

ִהים ַּכֲאֶׁשר ִצָּוה ֹמֶׁשה ִּכְדַבר ה' ִּבְכֵתָפם ַּבֹּמטֹות ֲעֵליֶהם  ,"ַהְלִוִּים ֵאת ֲארֹון ָהֱא

  ".ַּכֲאֶׁשר ִצָּוה ֹמֶׁשה ִּכְדַבר ה'"פל הלשון כמה הוא  ,ולשון הכתוב צריך ביאור

דהנה מבואר בסוף מגילה (לא, ב) דמשנה תורה  ,ולאור זה מבואר היטב

 ,לומר בלשון שהוא המצוהלמשה דהיינו שה' ציוה  ,אמר משה מפי עצמו

ומשה היה  ,אבל שאר החומשים שבתורה כתוב בלשון שה' הוא המצוה

 ,לכן שאר החומשים נקראים "דבר ה'" ,ללומר את דברי ה' לישראשליח 

  משנה תורה "ציוה משה".ו

והנה בחומש במדבר כתוב שמשה לא נתן לבני קהת נושאי ארון וכלי 

א ) "במדבר פרק ז, טדכתיב ( ,כי משאם בכתף ,המשכן עגלות ְוִלְבֵני ְקָהת 

ומה שציוה  ,"דבר ה'" תובכ זהעל ו ,"ָנָתן ִּכי ֲעֹבַדת ַהֹּקֶדׁש ֲעֵלֶהם ַּבָּכֵתף ִיָּׂשאּו

ָּבֵעת ַהִהוא ִהְבִּדיל ה' ֶאת ֵׁשֶבט "היינו הא דכתיב הכא  ,משה בחומש דברים

  כתוב "ציוה משה". "ַהֵּלִוי ָלֵׂשאת ֶאת ֲארֹון ְּבִרית ה'

פרק (א -דברי הימיםדכתיב ב ,ועל פי זה מתיישב היטב עוד דקדוק לשון

א ָלֵׂשאת) "טו, ב ִהים ִּכי ִאם ַהְלִוִּים ִּכי ָבם ָּבַחר  ָאז ָאַמר ָּדִויד  ֶאת ֲארֹון ָהֱא

הנה דקדק דוד לחזור על לשון  ,"ה' ָלֵׂשאת ֶאת ֲארֹון ה' ּוְלָׁשְרתֹו ַעד עֹוָלם

כיון שכאן הוא המצוה  ,"ְלָׁשְרתוֹ  כו'ָלֵׂשאת ֶאת ֲארֹון ְּבִרית ה' הכתוב כאן "

  לדורות.

(צח, ב) דדריש הש"ס מנלן שהיו  במנחותתמיה בסוגיא ובזה מיושב עוד 

) מדבר פרק י פסוק כאויליף מדכתיב ( ,ארבעה לוים נושאים את הארון

 ," הקהתים שנים נושאי המקדש עוד שניםְוָנְסעּו ַהְּקָהִתים ֹנְׂשֵאי ַהִּמְקָּדׁש"

ולפי הנ"ל מיושב  ,דוקאמנלן דאייר בארון ויש לדקדק  .והיינו ארבעה לוים

 ב] ונסעו הקהתים נושאי המקדשע"צח, דף ובמנחות [ ,לדורות

אין מצוה שה רק על הארון, יעויין שם, משום הרי דריש ז ,כו' תרי

  .4ודו"ק ,רק בארון לדורות

  

  ][י

ית ָּבֵעת ַהִהוא ִהְבִּדיל ה' ֶאת ֵׁשֶבט ַהֵּלִוי ָלֵׂשאת ֶאת ֲארוֹן ְּבִר ) ח, י(

  ה' ַלֲעֹמד ִלְפֵני ה' ְלָׁשְרתוֹ ּוְלָבֵר ִּבְׁשמוֹ ַעד ַהּיוֹם ַהֶּזה:

  מה המקור ששירת הלויים דוקא בעמידה

נתן דריש ליה  ביר אדף לח,  5לשרתו ולברך בשמו. בסוטה(י, ח) 

 .ילפינן זה לגבי ארון ,וה לשאת לדורות היא רק ארוןדכיון שהמצ ,היטב

: א. הא שם נשאו את כל כלי המקדש, ולא איירי ממצוה [ולא זכיתי להבין

כפירוש רש"י בחומש  ,גם אם איירי בכל הדברים המקודשים לדורות. ב.

אלא משכן דאיקרי ) "ב, טז(הא בשבועות  . ג.כולל גם ארון ,מכל מקוםשם, 

ילימא מדכתיב: ונסעו הקהתים נושאי המקדש, ההוא בארון א ,מנלן ,מקדש

שהיו הקהתים נושאין את הארון  -ההוא בארון כתיב "רש"י ופירש  ,"כתיב

". ואם סובר המשך ורה והמזבחות שהם דברים המקודשיםוהשולחן והמנ

דפשטות הסוגיא משמע ארון בדוקא הוה ליה להביא מסוגיא  ,חכמה

  .]דשבועות

ַוִּיְׂשאּו ְבֵני ) "פרק טו, טו( ,א-דברי הימים: כתוב בתמצית דבריו 4

ִהים ַּכֲאֶׁשר ִצָּוה ֹמֶׁשה ִּכְדַבר ה' ִּבְכֵתָפם  ַהְלִוִּים ֵאת ֲארוֹן ָהֱא

ַּכֲאֶׁשר ִצָּוה ", וצריך ביאור, מה הוא כפל הלשון "ַּבֹּמטוֹת ֲעֵליֶהם

בר כתוב בחומש במדד". ולאור זה מבואר היטב, ֹמֶׁשה ִּכְדַבר ה'

א ָנָתן ִּכי ֲעֹבַדת ַהֹּקֶדׁש ֲעֵלֶהם ) "במדבר פרק ז, ט( ְוִלְבֵני ְקָהת 

", ומה שציוה משה וכל החומשים הם דבר ה' ",ַּבָּכֵתף ִיָּׂשאּו

ָּבֵעת ַהִהוא ִהְבִּדיל ה' ֶאת בחומש דברים, היינו הא דכתיב הכא "

וב "ציוה משה" כי משנה כת "ֵׁשֶבט ַהֵּלִוי ָלֵׂשאת ֶאת ֲארוֹן ְּבִרית ה'

  תורה נאמר בלשון שמשה מצוה מפי ה'.

   

 ][יט

הנה ד וזה תוכן כוונת דבריו, [יט] כדרכו קיצר המשך חכמה בכונתו. 5

תניא אידך: כה וז"ל " ,) תניא מנין לברכת כהנים בעמידהא ,לח(סוטה ב

 לובעמידה, או אינו אלא אפי ה אומר:בעמידה, את -(במדבר ו, כג) תברכו 

אלה יעמדו (דברים כז, יב) נאמר כאן כה תברכו ונאמר להלן  ,בישיבה

נתן אומר: אינו צריך, הרי  ביה להלן בעמידה, אף כאן בעמידה; רלברך, מ

" מה משרת בעמידה, אף מברך בעמידה הוא אומר: לשרתו ולברך בשמו,
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  ע"כ.

ַלֲעֹמד ִלְפֵני ה' ְלָׁשְרתֹו כתיב כאן "ד ,עמידה סמוך לשירותבפסוק כתוב והנה 

דברכה  ,ויליף רבי נתן ,אבל לא כתוב עמידה בלברך ,"ּוְלָבֵר ִּבְׁשמוֹ 

  לשירות בעמידה. מסמיכות ,בעמידה

אין פוחתין משנים עשר לוים ) תנן "ב ,יגשבערכין ( ,יש לך לדעתועוד 

בספר מעשה ו .". וכן פסק הרמב"ם (כלי המקדש ג, ג)על הדוכן עומדין

וכל זה  ,למלך נושא ונותן מנין ששירה בפה צריכה להיות דוקא בעמידה

  .לבד עוד דקדוקים אחרים כדלהלןמ ,בא המשך חכמה ליישב

אמר רב יהודה אמר שמואל: מנין לעיקר שירה ) "א ,יאוהנה גרסינן בערכין (

י הו ,: ושרת בשם ה' אלהיו, איזהו שירות שבשם(יח, ז) שנאמר ,מן התורה

ולפי זה  ,ששירה בשם הוא שירה על הדוכן ,מבואר ,ע"כ" אומר: זה שירה

כמו דכתיב  ,עולה גם על שירות, דהיינו ",דהא דכתיב כאן "בשם ,יש לפרש

לא איירי קרא כלל שירות,  ,ולפי זה ."לברכו בשמו" ,"לשרתו בשמו"

ועל זה כתיב  ,ובעבודת שירה בשם ,אלא בלויים ממש ,בעבודת הכהנים

 ,"ולברכו בשמו" .והיא מצוות הלויים ,היינו לשיר בפה ,שרתו בשמו""ל

 ,ועל פי זה מיושב כל הדקדוקים הנ"ל .היא מצות הכהנים על ברכת כהנים

מוכח  ,עולה גם על "לשרתו" ",לברכו"דכתיב לאחר ו "בשמו"דכיון ד

כמו  ,דלעמוד עולה על לשרתו ולברכו ,מהכתוב שברכת כהנים בעמידה

אלא  ,ואין צריך ללמוד מהסמיכות לשירות ,ה על שניהםו עולמשבש

 ,בתורהנפלא יש מקור  ,ולפי זה .עמידהלברכו במוגפיה דקרא מוכח ש

  .דהיינו שירה ",לעמוד לשרתו בשם"דכתיב  ,ששירת הלויים בעמידה

מנין שכהן (כו, ב) דהנה איתא בתענית  ,יתיישב עוד תמיה אחרתועל פי זה 

 ,כז)-(במדבר ו, כאתקש ברכת כהנים לפרשת נזיר מדה ,שיכור פסול לברך

ומתרץ  ,אם כן יהיה כהן שאכל חרצן פסול לברך כנזיר הש"ס, ומקשה

היינו  ,לשירותאיתקש ברכת כהנים  ,הש"ס דכתיב לשרתו ולברך בשמו

 בחרצן. רתאף ברכת כהנים מו ,מה משרת מותר בחרצן ,עבודת הכהנים

סול לברך ברכת כהנים מדאיתקש אם כן יהיה בעל מום פ ,ומקשה הש"ס

אם כן הוא הדין כהן לברך ברכת  ,כהן בעל מום פסול לשרתו ,למשרת

והוא הדין  ,שבעל מום נעשה נזיר ,הא איתקש לנזיר ,ומתרץ הש"ס ,כהנים

נקיש לשירות  ,מאי חזית להקיש לנזיר לקולא הש"ס, ומקשה ,לברךכשר 

ירות דש ,עיל יתורץ היטבולאור המבואר ל ומתרץ דאסמכתא הוא. ,לחומרא

 ,פסלים במום אלא בקולנים אינם , והלוםשבקרא הוא שירה בפה של הלוי

, לכן אין להקשות דנקיש לשירות, דגם שירה כשרה כדאיתא בחולין (כד, א)

  בבעל מום.

דלוי קודם לישראל  ,(יג, א) בהוריותתנן דהנה  ,ועל פי זה מיושב עוד תמיה

שנאמר:  -לוי קודם לישראל גרסינן בגמרא "ו ,לענין הצלת נפשות וכדו'

הא קרא איירי בכהן  ," ע"כ. ויש לדקדקבעת ההיא הבדיל ה' את שבט הלוי

ואיך מייתי מהאי  ,ולברכו היא ברכת כהנים ,דשירות הוא עבודת המקדש

דשירות הוא עבודת  ,ולאור המבואר אתי שפיר .קרא דלוי קודם לישראל

 ,רושלמי הוריות (ג, ה) "בשעת הדוכן שנו"ובאמת כך אמרו בי .הלוים בפה

רת שדל ,איירי בשעת הדוכן ,דהיינו שפסוק זה שממנו נלמד להקדים הלוי

 ,שמה שהביא ראיה ראיה מהירושלמי ,[ודע .דת השירה בפהוהיא עב ,בשם

ירושלמי דהכי איתא ב .הוא ביאור ייחודי של המשך חכמה בירושלמי

 ,לא הוה לוי הוא .לוי לישראל ,ם ללויכהן קוד ,גיזבר קודם לכהן הדיוט"

ונלאו המפרשים לבאר מה היא כונת  ."אמר רבי אבון בשעת הדוכן שנו

 ,ובחת"ם סופר גיטין נט, ב ד"ה ונגשו ,(עיין במפרשי הירושלמי הירושלמי

לא הוה לוי " ,ונראה שהמשך חכמה מפרש כך .ביאור אחר על הירושלמי)

יך נלמד מפסוק הבדיל ה' כו' ששבט לוי א ,דפריך הירושלמי ,פירוש ,"הוא

 ,אלא כהן ,עבודת השירות והברכה לא הוה לוי הואוהא  ,קודם לישראל

היינו  ,פירוש, הא דשירות ."בשעת הדוכן שנו ,אמר רבי אבון" ,ומתרץ

וזה מוכח בדברי המשך חכמה שכך פירש את  ,עבודת הלוים בפה

  .הירושלמי. אלא שקיצר מאוד כדרכו]

שיש  ,מדוע מביא הש"ס דלוי קודם מקרא דהבדיל כו' ,להקשותאלא שיש 

 והרי יכול הש"ס להביא ראיה ,כהניםעבודת המקום לטעות דשירות הוא 

) ה ,כאדכהן קודם ללוי ולוי לישראל מהא דכתיב ( ,מהא דאמרו בגיטין

נים וכי אנו לא יודעים שהכה ,ואמרו שם בש"ס ,"ְוִנְּגׁשּו ַהֹּכֲהִנים ְּבֵני ֵלִוי"

והוא הדין  ,אלא בא הכתוב ללמד שקודם כהן ולאחר מכן לוי ,בני לוי

 .מלמד שלוי קודם לישראל ,כיון שמקדים כהן ללוי ,דלאחר מכן ישראל

מהני וז"ל " ,בגיטין שם[וברמז מתרץ המשך חכמה מה שהקשה הרש"ש 

 ורצונו ," עכ"לסוף הוריות יןועי ,קדימת לוי לישראל א ידעינןקראי עדיין ל

וכאן רק למדו  ,שבסוף הוריות למדו מקרא מנין שלוי קודם לישראל ,לומר

ועל  ,דבמשנה איתא נמי שלוי קודם לישראל ,והוא דוחק ,שכהן קודם ללוי

 ,וברמז מבואר , זה קושיית הרש"ש.כל המשנה אמרו מנא הני מילי

שכיון  ,שפשיטא למשך חכמה שממילא משמע שלוי קודם לישראל

ממילא  ,"ִּכי ָבם ָּבַחר ה'וכהמשך הפסוק " ,לגשתהלויים  שציותה תורה על

  .ראלשמשמע שלוי קודם לי

דבגיטין איירי  ,ומתרץ דיש הבדל גדול בין סוגיא דהוריות לסוגיא דגיטין

אבל בסוגיא דהריות איירי היכא דיש  ,דהיינו למי להקדים לכבדו ,להקדים

מי להעדיף ואת מי את  ,ישראל או לוי ,לפנינו אפשרות להציל רק אחד

שידחה הלוי את  ,לפיכך אי אפשר ללמוד מהא דלוי קודם לישראל ,לדחות

סימן (הישנות וכמו שכתב השאגת אריה יסוד חילוק זה בשו"ת  ,הישראל

שכאשר יש לדחות האחד  ,יתכן ,דאפילו דבר שיש להקדימו לאחר ,)סב

ם שני כי דין קדימה ודין דחיה ה ,ידחה המאוחר את המוקדם ,מהשני

  .ומאריך שם בביאור ענין זה ,דברים

מדוע  ,(הוריות יב, ב ד"ה וליטול)ועל פי זה מיושב מה שהקשה בבאר שבע 

הש"ס בהוריות לא מביא את המקורות של הגמרא בגיטין להוכיח שכהן 
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על ברכת כהנים דומיא דשירות, ולשרתו על כהן קאי. אמנם יתכן 

ר רב יהודה אמר שמואל, מנין אמ אעל פי מה דאמרו בערכין יא, 

ה'  לעיקר שירה מן התורה, שנאמר (דברים יח, ז) ושרת בשם

אם כן יתפרש לשרתו  ,השיר וז בשםהיא אלקיו, איזהו שירות ש

רות בשמו הוא קאי על הלוי שמשורר יבשמו ולברך בשמו, וש

א בסוף תענית (כז, א) אי מה בדוכן. ולפי זה יתיישב קושית הגמר

 ,ברך בעל מום לא, הא איתקיש לנזיראף מ ום לאמשרת בעל מ

 ולפי זה אם מפרש דלשרתו הוי פירושא על הלוי כו',ומאי חזית 

לשרתו בשמו, וזה שירה, הלא המשוררים אינם נפסלים במומין 

 ןהלוים אינורק בקול, כמו ששנינו בסוף פרק קמא דחולין (כד, א) 

) ף הוריות (יג, אהא דאמר בסוומיושב  ודו"ק. נפסלין אלא בקול.

את ה'  הלוי קודם לישראל, ומייתי מקרא דבעת ההיא הבדיל

 ,ה) דבשעת הדוכן שנינו, ומסיק בירושלמי (הוריות ג ,שבט הלוי

משום דכתיב לשרתו בשמו וזה הדוכן. והא דלא מביא שם מקרא 

ונגשו הכהנים בני לוי, דמביא מזה בגיטין (נט, ד(דברים כא, ה) 

אין רק תורה, דשם לאקדומי, אבל כאן הוא אם ב) לענין קריאת ה

                                                 

דבגמרא הוריות איירי  ,ולהנ"ל לא קשה מידי ,גדול קודם לכהן הדיוט וכו'

ואין ראיה  ,גמרא בגיטין איירי רק מדין הקדמהוב ,להעדיף האחד על חבירו

  ין הקדמה לדין שהאחד מבטל השני.דמ

 
ומכאן  .הכונה שירת הלוים .תמצית דבריו: לשרתו כו' בשמו 6

ומכאן  .כדכתיב לעמוד כו' לשרתו ,מקור ששירת הלוים בעמידה

ומכאן  .דכתיב לעמוד כו' לברכו בשמו ,שברכת כהנים בעמידה

 בם בחר ה'ו ,הוא עבודת הלוים ,לשרתכי  ,אלשהלוי קודם לישר

  .לפני ישראל

    

 ][כ

שיש ללמוד מהפסוק  (פיסקא יט) לאחר שביאר המשך חכמה תוכן דבריו, 7

 ",לברכו כשם"עולה גם על  "לעמוד"כיון ש ,כאן שברכת כהנים בעמידה

אן קצת תימה על רבי ואם כן יש כ ,שבשמו עולה על לשרתו כמבואר לעיל

והרי שירות היא  ,שלמד דברכת כהנים בעמידה מסמיכות לשירות ,נתן

  .חוזר המשך חכמה ומיישב שיטת רבי נתן ,שירה בפה ולא עבודת הכהנים

דמודה רבי נתן שפסוק  ,דבאמת סובר רבי נתן שאי אפשר ללמוד מפסוק זה

 ",לברכו"לא עולה על  "לעמוד"ויתכן ש ,זה איירי בשירת הלויים

 ,דלא מפורש בתורה ששירת הלוים בעמידה ,ומסמיכות אי אפשר ללמוד

פרשת אלא מהפסוק ב ,לכן רבי נתן מביא מקור מפסוק אחר לא מכאן

, 'לוי קודם, וזה מקרא דהבדיל הלאחד להחיותו, ואפילו כן 

וכמו שפירש השאגת אריה סימן סב  ,שלבדו הוא נבחר מישראל

 הך דתדיר ומקודש, יעויין שם. ומיושב מה שנתקשה בבאר שבע

  .6ודו"ק , יעויין שם.(הוריות יב, ב ד"ה וליטול)

  

  ]כ[

  מנין שברכת כהנים בעמידה

נתן לא כוון על הפסוק הזה, דעל הלוי קאי  בי, כי ר7שוב התבוננתי

סוף פרשת שופטים (כא, דאמת כמו שפירשתי, רק קאי על קרא ב

, דקאי על כהן 'לשרתו ולברך בשם ה כו'ה) ונגשו הכהנים בני לוי 

. ואתי שפיר מה (פסקא לט) וכן הוא בספרי פרשת נשא .מפורשב

משרת בעמידה, והלא בקרא גופא כתוב מה  (סוטה לח, א) מסיקד

בפרשת עגלה ערופה (כא, ה)  ,אמנם לפי מה שכתוב שם ,לעמוד

  .8ק בכל זהו"לא כתיב עמידה, וד

ֶהי דכתיב " ,)ה ,דברים כאשופטים ( ְוִנְּגׁשּו ַהֹּכֲהִנים ְּבֵני ֵלִוי ִּכי ָבם ָּבַחר ה' ֱא

כמפורש בכתוב ולא  ,והתם איירי דוקא בכהנים ,"ְלָׁשְרתֹו ּוְלָבֵר ְּבֵׁשם ה'

ומכאן יליף בסמיכות  ,ועל כורחך לשרתו היינו עבודת המקדש ,בלוים

  .לברכת כהנים שהיא בעמידה

משני  ,ון לפסוק זה ולא לפסוק בפרשת עקבוויש להוכיח שרבי נתן מתכ

והתם מפורש דאיירי  ,א. דדברי נתן הם בספרי פרשת נשא :מקומות

נתן  ביר) "נשא פיסקא לט, במדבר(ספרי דז"ל ה ,רשת שופטיםמהפסוק בפ

חר ה' לשרתו שכבר נאמר ונגשו הכהנים בני לוי כי בם ב ,אומר אינו צריך

מה שירות בעמידה אף ברכה  ,ה) מקיש ברכה לשירות ,כאולברך בשם ה' (

מה משרת בעמידה, " ,) אמרא ,לח(סוטה דבסוגיא רבי נתן ב. ד ."בעמידה

דכתיב: ומתרץ,  ,משרת גופיה מנלןמקשה הש"ס, עמידה. וף מברך בא

מה  ,אי רבי נתן איירי מהפסוק כאן ,והשתא יש לדקדק ." ע"כלעמוד לשרת

אלא מוכח מיניה  ,ומביא הפסוק דידן ,מקשה הש"ס משרת גופיה מנלן

  פסוק דידן אלא מפרשת שופטים.בדלא איירי  ,וביה

ָׁשְרתֹו לְ "הכתוב בשופטים הוא  לשון ,יש כאן דבר מעניין מאוד. דהנהו[

ובספרי  ,"ִּבְׁשמוֹ ְלָׁשְרתֹו ּוְלָבֵר ולשון הכתוב כאן הוא " ,"ְּבֵׁשם ה'ּוְלָבֵר 

 ,ִּבְׁשמוֹ אבל בסוגיא דסוטה הנוסח הוא  ,ְּבֵׁשם ה'באמת מביא לשון הפסוק 

והכונה  ,ברור למשך חכמה שהש"ס לא מדקדק בלשון הכתוב ,ולמרות זאת

שאינו  ,ומכאן יש ללמוד גם על המשך חכמה בעצמו .בשופטיםלפסוק 

 כידוע במקומות רבים מאוד]. ,מדקדק בלשון הכתובים
מדכתיב  ,תמצית דבריו: רבי נתן יליף דברכת כהנים בעמידה 8

ְוִנְּגׁשּו ַהֹּכֲהִנים ְּבֵני ֵלִוי ִּכי ָבם ָּבַחר ה' ) "ה ,כאבפרשת שופטים (



  משך חכמה
 עם ביאור בינת החכמה

 ה

  

  [כא]

א ָהָיה ְלֵלִוי ֵחֶלק ְוַנֲחָלה ִעם ֶאָחיו ה' הּוא ַנֲחָלתוֹ ) י, ט( ַעל ֵּכן 

ֶהי   לוֹ: ַּכֲאֶׁשר ִּדֶּבר ה' ֱא

  היכן דיבר ה' לשבט לוי שה' נחלתו

 9אלקיך לו. וכןה'  כאשר דבר 'ט) על כן לא היה ללוי וכוי, (

דבר לאהרן נשיא השבט בפרשת  'והיינו שה .בבשופטים יח, 

, שנתיחד הדיבור 'אל אהרן, אתה וכוה'  ויאמר איח,  מדברבקרח 

                                                 

ֶהי ְלָׁשְרתוֹ ּו ", וכיון שמפורש בכתוב דאיירי ְלָבֵר ְּבֵׁשם ה'ֱא

על כורחך "לשרתו" היינו עבודת הכהנים בבית  ,בכהנים

 -ומדסמך הכתוב ברכת כהנים  .והיא רק בעמידה ,המקדש

שמע מינא דברכת כהנים גם היא  ,לשירות –"ולברך בשם ה'" 

  רק בעמידה.

   

 ][כא

ֶהי לוֹ לבאר מה כונת הפסוק " ,דבריו[כא] תוכן  9 היכן  ,"ַּכֲאֶׁשר ִּדֶּבר ה' ֱא

 נחלתם,שה' הוא  , ואמר להםשלא על ידי משה ,מצאנו שה' דבר לשבט לוי

א ִיְהֶיה ּלֹו ְּבֶקֶרב ֶאָחיו ה' ) "בוכן הוא להלן בפרשת שופטים (יח,  ְוַנֲחָלה 

נאמר למשה דכונת הפסוק על מה ש ,ארומב ."הּוא ַנֲחָלתֹו ַּכֲאֶׁשר ִּדֶּבר לוֹ 

ַוֹּיאֶמר ה' ֶאל ַאֲהֹרן ַאָּתה ּוָבֶני ) "א ,במדבר יחלומר לאהרן בפרשת קורח (

ּוֵבית ָאִבי ִאָּת ִּתְׂשאּו ֶאת ֲעֹון ַהִּמְקָּדׁש ְוַאָּתה ּוָבֶני ִאָּת ִּתְׂשאּו ֶאת ֲעֹון 

כמפורש ברש"י שם על  ,ר לאהרןשיאמ ,ודיבור זה נאמר למשה ,"ְּכֻהַּנְתֶכם

, והיינו שנתייחד אליו אל אהרן אמר למשה ביחודוהיינו שנ ,פי חז"ל

שהם ישאו  הדיבור, [דקדק לומר שנתייחד, ולא שנאמר לו, מהטעם הנ"ל],

, ממילא ים, וכיון שאהרן נשיא הלוכיון שהם נחלתו של ה' ,את עון המקדש

 .חד הדיבור אל שבט לויהרי זה כאילו התי
בפרשת קורח נאמר למשה לומר לאהרן שישא  :תמצית דבריו 10

, וכיון שהיה נשיא שבט שהוא נחלת ה' את עון הקדשים כיון

  .הרי זה כמו שנאמר לכל שבט לוי ,םהלוי

   

 ][כב

כשנתבונן בלשון הכתוב נבחין שכביכול יש סתירה , [כב] תוכן דבריו 11

 ,נה משה רבינו ע"ה אומר לכלל ישראל שה' שמע אליודההכתוב,  בלשון

  .10לאהרן. ופשוט

  

  [כב]

י ָבָהר ַּכָּיִמים ָהִראֹׁשִנים ַאְרָּבִעים יוֹם ְוַאְרָּבִעים ְוָאֹנִכי ָעַמְדִּת ) י, י(

: א ָאָבה ה' ַהְׁשִחיֶת   ָלְיָלה ַוִּיְׁשַמע ה' ֵאַלי ַּגם ַּבַּפַעם ַהִהוא 

  אם לא אבה להשחית מדוע כתוב ששמע אלי והרי לא רצה להשחית

השחיתך. ה'  אלי גם בפעם ההיא, לא אבהה'  ) וישמע, י(י

על פי מאמרם בברכות (לב, א) משל למלך שכעס על בנו  ,11הבאור

משמע שרק מחמת התפילה של משה שהתקבלה לפני ה' שינה ה' את רצונו 

 ,ולכן לא השחית את העם ,שרצה להשחית את כלל ישראל חס וחלילה

אם כן לא השחית  ,ואם לא רצה להשחית ,רצהלא אבה" פירושו לא לשון "ו

ַוִּיְׁשַמע ה' " והיה לכתוב חמת תפילת משה,, ולא מבגלל שלא רצה להשחית

שמשמעו לא  ,"לא אבה"אבל הלשון  ,"ַהְׁשִחיֶתא וֵאַלי ַּגם ַּבַּפַעם ַהִהוא 

מר משה איך אואם כן  ,ת ישראלאמוכיח שבאמת לא רצה ה' להשחית  ,רצה

והרי גם ללא תפילתו לא היה משחית את  ,ששמע ה' בקולירבינו ע"ה 

פי חוץ שכאילו רוצה ה כלורק הרא ,חיתםשהלא רצה לשבאמת  ,שראלי

  .זה בא המשך חכמה לבאר .םשחיתהל

 כיון שאמר: הרף ממני ואשמידם) "א ,לב(ברכות  ומבאר על פי הגמרא

מיד עמד ונתחזק בתפלה ובקש  -, אמר משה: דבר זה תלוי בי (דברים ט, יד)

היה אוהבו רחמים. משל, למלך שכעס על בנו והיה מכהו מכה גדולה, ו

יושב לפניו ומתירא לומר לו דבר. אמר המלך: אלמלא אוהבי זה שיושב 

והנה דברי  ." ע"כמיד עמד והצילו -לפני הרגתיך! אמר: דבר זה תלוי בי 

 ,למרות שאוהבו לפניואם רוצה המלך להרוג את בנו  ,הגמרא צריכים ביאור

וע צריך דומ ,גהושלא יהר ,ואם אינו רוצה להורגו כשאוהבו לפניו .שיהרגהו

והרי המלך כבר אמר  ,שון "מיד עמד והצילו"למהו  ,ועוד .המלך לומר זאת

דהצלה משמעו  ,ומה צריך הצלה ,שבגלל אוהבו שיושב לפניו לא יהרגהו

  .שצריך האוהב לעשות איזה הצלה לבן המלך

והרי  ,המלך היה הורג את בנו אפילו שאוהבו לפניושבאמת  ,והביאור בזה

אלא שהמלך נותן ביד  ,מכה גדולה מאוד אפילו שאוהבו לפניוהיה מכהו 

בקול  ואומר המלך לבנו ,אוהבו את הכח להפוך רצונו שלא יהרוג את בנו

אבל אוהבי שכאן  ,שלולי אוהבי הייתי הורג אותך בודאות שישמע אוהבו,

לכן מיד עמד אוהבו  ,יכול למנוע ממני להורגך אם יבקש מחילה עבורך

  .אבל לולי בקשתו היה הורג את בנו ,י בקשת מחילה מהמלךוהצילו על יד

כיון שאמר: הרף ממני ל באו כמשל על מה שדרשו חז"ל "והנה דברי חז"

מיד עמד ונתחזק  -, אמר משה: דבר זה תלוי בי (דברים ט, יד) ואשמידם

  .זה ל" ומה נתכונו חז"ל במשבתפלה ובקש רחמים

שראל יהיה רוצה להשמיד את שאם ה'  ,אלא שבאו ליישב השאלה דלעיל



  משך חכמה
 עם ביאור בינת החכמה

 ו

אלמלא אוהבי זה שיושב כו' ומתירא כו' והיה אוהבו יושב כו' 

 ,'כואלי ה'  וישמע ,וזה שאמר .כו' ואמר דבר זה תלוי ב ך כו'לפני

ט, יד) הרף לכן שמע אלי, וכמו שאמר ( השחיתךה' שלא אבה 

  .12פילה, והראהו שיש בידו למחול על ידי תממני

  

  ][כג

ֶהי ֹׁשֵאל ֵמִעָּמ ִּכי ִאם ְלִיְרָאה ֶאת ) י, יב( ְוַעָּתה ִיְׂשָרֵאל ָמה ה' ֱא

ֶהי ְּבָכל  ֶהי ָלֶלֶכת ְּבָכל ְּדָרָכיו ּוְלַאֲהָבה ֹאתוֹ ְוַלֲעֹבד ֶאת ה' ֱא ה' ֱא

:   ְלָבְב ּוְבָכל ַנְפֶׁש

  תוכן הפרקים

                                                 

אלא  ,מה הכונה "הרף ממני" ,ואם אינו רוצה ,מידםשהיה יכול לה ,חלילה

ועל זה הביאו  ,שאם אוהבו יבקש רחמים עליהם יסלח להם ,שגילה הקב"ה

  .המשל הנ"ל

אם בעומק ליבו היה  ,דהנה מלך זה .והשתא נבואר לבאר עומק כונת הכתוב

אלא  ,גלה לאוהבו שיש בידו לבקש מחילהלא היה מ ,רוצה להרוג את בנו

אלא שלפי מה שהכעיס  ,שבאמת בתוך ליבו המלך לא רצה להרוג את בנו

אלא שרצון המלך שלא  ,ועל כורחו חייב להורגו ,אין בידו למחול לו ,אותו

לפיכך גילה לאוהבו שרק  ,עומק רצונו להשקיט את כעסוו ,להרוג את בנו

  .לכן עמד וביקש מחילה והצילו ,להורגושקיט את כעסו שלא ההוא בידו ל

אלא שלפי מה שהכעיסו  ,לא רצה להשחית את כלל ישראל ,כך גם הקב"ה

אלא שכיון שבאמת לא רצה  ,מידם, לא היה לה' ברירה אלא להשלפניו

 שבידו להסיר את כעסו מהם ולבקש עליהם גילה למשה רבינו ,שחיתםהל

  רחמים.

משה רבינו ע"ה בא לכלל ישראל ואומר ש ,ועל פי מבואר היטב כונת הפסוק

יכול שמשה ללכן גילה  ,ובאמת לא רצה להשמיד אותם .שה' אוהבם ,להם

ותראו  ,רק מפני שבאמת לא רצה להשמידך ,וישמע ה' בקולי ,לבטל הכעס

 ,לא היה דבר מונע ממנו כם,כי אם היה רוצה להשמיד ,כמה אוהב אתכם

ירו ך, אלא שיסרצה להשמיד ומה ששמע בקולי הוא רק מפני שבאמת לא

[ועל פי ביאור המשך חכמה, רואים עד כמה גדולה  .ממנו את הכעס עליכם

 ענות משה רבינו ע"ה, ועד כמה אוהב ה' את ישראל. נפלא מאוד].
אבל כיון  .שחית את ישראלהתמצית דבריו: ה' לא רצה ל 12

 אינו רוצהשמידם אפילו שההיה צריך ל ,שהכעיסו לפניו

אלא  .ההכרח מחמת הכעסהיה כי זה  ,לית ברירהב .להשמיד

באמת  אבל אם היה ה' רוצה .שמשה היה בידו לבטל הכעס

  לא היתה מועלת תפלת משה. ,להשמיד

שמע  ,הפסוקים כך 13. המשך'וכו ה' יב) ועתה ישראל מהי, (

לא  'אלקיך כוה'  אל תאמר בלבבך בהדוף 'ישראל אתה עובר וכו

וידעת כי לא בצדקתך  'למען הקים כו 'בצדקתך וביושר לבבך כו

זכור ואל תשכח את אשר  ,כי עם קשה עורף אתה ואינך צדיק 'כו

כל החטאים, עגל ומרגלים,  טרוופ 'אלקיך וכוה'  הקצפת את

ועתה  .ה' כיוצא בזה, הנך רואה כי לא היית צדיק לפניומסה ו

האם לטובתו חלילה, מה מידכם  ,שואל מעמךה'  ישראל, מה

הכל לטוב לך, בשביל  'לשמור כו 'ולעבוד כו 'רק ליראה כו ,יקח

אלקיך השמים  'ובאמת מה אתה נחשב לפניו, הן לה ,טובתך

רוש , פיורק באבותיך חשק לאהבה אותם ,'כוושמי השמים 

  .14בשבילם, ועל דרך סגולי

   

 ][כג

, י. ומבאר-[כג] תוכן דבריו, לבאר הקשר בין כל הפסוקים שבפרקים ט 13

ב, מדוע  –פסוקים א  יסתם לארץ.פני כנהוא הדרכה של משה רבינו ע"ה לש

מדוע אין לחשוש  -ג יש לחשוש לכאורה מפני העמים בארץ ישראל. פסוק 

שלא יתגאו על שה' נלחם להם בזכותכם  -פסוק ד  כי ה' ילחם לכם. ,מהם

ו , אלא רק בגלל רשעת הגויים ובגלל שנשבע  –פסוק ה  וברשעת הגויים.

כי  ,ה שלא בצדקתךיהראי –וק ז פס לאבותיכם, כיון שאתה עם קשה עורף.

מאז שיצאתם ממצרים אתם ממרים פי ה'. והולך ומונה כל החטאים שהם 

פסוק  כא, חטא העגל. –פסוקים ח  הוכחה שלא בצדקתם ה' מוריש אותם.

 חטא המגלים. –פסוק כג  ובקרבות התאוה.חטאתם בתבערה במסה  –כב 

קים ולא ראויים לניסים שמכל זה נראה ברור שאינכם צדי ,מסכם –פסוק כד 

שהיו ראוים  ,חוזר לפרט את חטא העגל –פרק י פסוק יא  –פסוקים כה  אלו.

ונתינת לוחות  ,להשמד לולי תפילת משה ורחמי ה' עליהם בגלל אבותם

  שניות.

לאחר הקדמה זו חוזר משה רבינו ע"ה לתת מוסר והדרכה בכניסתם לארץ, 

וריחם עליך  ,פנים משורת הדיןואומר ועתה, עכשיו אחרי שה' נהג אתך ל

  .מה הוא מבקש ממך ,ולא השחיתך

כי  ,הוא רק שזה טוב לך והטעם ,מצוה על שמירת המצות – יג – אפסוק י

כי הכל של ה' ואינו  –פסוק יד , והראיה על זה ,ה' אינו צריך כלום ממך

 ,חוזר ומסיים שהכל הוא בגלל אבותינו הקדושים –פסוק טו  צריך כלום.

  לכן אוהב אותנו. ,ענין סגולה שה' אהב את אבותינווהוא 
י, הדרכה על כניסתם לארץ שלא  –תמצית דבריו: תוכן פרק ט  14

כי לא מחמת צדקתם  ,אבל שלא התגאו ,יפחדו כי ה' נלחם להם

 .ומהשבועה לאבותינו ,אלא מחמת רשעת הגויים ,ילחם להם



  משך חכמה
 עם ביאור בינת החכמה

 ז

  

  [כד]

ֶהי ֹׁשֵאל ֵמִעָּמ ִּכי ִאם ְלִיְרָאה ֶאת ) י, יב( ְוַעָּתה ִיְׂשָרֵאל ָמה ה' ֱא

ֶהי ְּבָכל  ֶהי ָלֶלֶכת ְּבָכל ְּדָרָכיו ּוְלַאֲהָבה ֹאתוֹ ְוַלֲעֹבד ֶאת ה' ֱא ה' ֱא

:   ְלָבְב ּוְבָכל ַנְפֶׁש

  מיראה לעובד מאהבה ההבדל בין העובד

בכל לבבך  'כוולאהבה  ללכת בכל דרכיו 'וכוה'  ליראה את(י, יב) 

ט, כגון אדם "על דרך דברי התנחומא נח סימן י 15. הפירוש'וכו

אם אקלקל מעט לפני  ,שבנו משרת לפניו, משרת בשמחה, אומר

משרת  ,אבל העבד .כו' שהוא אוהב אותי ,אינו כועס עלי אבי

                                                 

ך בחטא ומארי ,והולך ומונה כל חטאתם להוכיח שאינם צדיקים

ועכשיו שראיתם  ,סלח להם לפנים משורת הדיןואיך ה'  ,העגל

ולא  ,שזה טוב לכם ,שתשמרו מצוותיו ,ה' מבקש דבר אחד ,זאת

  מדוע אין לה' צורך בזה אלא לטוב לכם. ,ומוכיח .בשבילו

    

 ][כד
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ֶהי ּבְ  ֶהי ָלֶלֶכת ְּבָכל ְּדָרָכיו ּוְלַאֲהָבה ֹאתֹו ְוַלֲעֹבד ֶאת ה' ֱא ָכל ְלָבְב ּוְבָכל ֱא

ֶהי ויכתוב " ,אינו כולל יראה ואהבה יחדו ,"ַנְפֶׁש ְלִיְרָאה ֶאת ה' ֱא

 ."ָכל ְלָבְב ּוְבָכל ַנְפֶׁשֶהי ּבְ ָלֶלֶכת ְּבָכל ְּדָרָכיו ְוַלֲעֹבד ֶאת ה' ֱאּוְלַאֲהָבה ֹאתֹו 

ְוַלֲעֹבד ֶאת ה' " ובאהבה כתוב ,"ָלֶלֶכת ְּבָכל ְּדָרָכיו"ביראה כתוב  מדועב. 

ֶהי ְּבָכל ְלָבְב   ".ֱא

והעובד מאהבה  ,דהעובד מיראה יש לו מעלה על העובד מאהבה ,ומתרץ

על דבר קל  בורשיעדהעובד מיראה חושש  .יש לו מעלה על העובד מיראה

אבל  ,קדוק רבדב , לכן מדקדק לעשות כל פקודות המלךויכעס עליו המלך

 ,כי הוא ביראה ופחד פן יענישו המלך ,אינו עושה זאת מתוך שמחת הלב

אבל העובד מאהבה אינו מדקדק לעשות ממש  ,לכן אינו עובד מתוך הלב

ש לו י ,אבל מצד אחד ,המלך יענישוששאינו חושש  ,כל פקודות המלך

  .מתוך אהבה למלך ,בויובכל ל ,מעלה שעושה הכל מתוך שמחת הלב

ממשיל לעובד באהבה את הבן  ,ומצאנו ענין זה מבואר במדרש תנחומא

 ,העובד לפני המלך שאינו חושש אביו יענישו אם יעבור קצת על דבריו

מדרש תנחומא וז"ל  .הוא העבד שחושש שהמלך יענישו ,לעובד מיראה

ורה לקרא כי אז אהפך אל עמים שפה בר (צפניה ג, ט) מרשנא" , יט)חנ(

ויהיו  ,ויבטל שעבוד העכו"ם מישראל חד,כלם בשם ה' לעבדו שכם א

אבל  .עבדו את ה' בשמחה מר (תהילים ק, ב)שנא ,עובדים אותו בשמחה

' פן יאנף, כו ביראה ה' עבדו ,כו'אקלקל כועס  אם ,מרא ,ביראה

 ,ה' ליראה אתלכך אמר  פירוש, אף בדבר מועט כועס עליכם.

בכל  'כובכולם, וכמידת העובד מיראה לאהבה  ,ללכת בכל דרכיו

  .16ודו"ק לבבך, פירוש כדרך אוהב שעובד בכל לב.

  

  ]ה[כ

ָתיו ֲאֶׁשר ָאֹנִכי ְמַצְּו ִלְׁשֹמר ֶאת ִמְצוֹת ה' ְוֶאת ֻחּקֹ ) (יג -) יפרק (

: ֶהי ַהָּׁשַמִים ּוְׁשֵמי ַהָּׁשָמִים ָהָאֶרץ  (יד) ַהּיוֹם ְלטוֹב ָל ֵהן ַלה' ֱא

ַרק ַּבֲאֹבֶתי ָחַׁשק ה' ְלַאֲהָבה אוָֹתם ַוִּיְבַחר  (טו) ְוָכל ֲאֶׁשר ָּבּה:

ּוַמְלֶּתם ֵאת  (טז) ה:ְּבַזְרָעם ַאֲחֵריֶהם ָּבֶכם ִמָּכל ָהַעִּמים ַּכּיוֹם ַהּזֶ 

משרת  ,כגון אדם שבנו משרת לפניו ,העכו"ם יהיו עובדין אותו ברעדה

שהוא אוהב  ,ט לפני אבי אינו יכעוס עליאם אקלקל מע ,אומר ,בשמחה

אם  ,אומר ,לכך עובד בשמחה, אבל העבד הנכרי משרת ביראה ,אותי

מה כתיב עליהם  ,לכך עובדו ביראה, כך העכו"ם ,אקלקל לפניו כועס עלי

) כל המזמור מדבר על , אלמה רגשו גוים ולאמים יהגו ריק (תהלים ב

ה' ביראה וגילו ברעדה נשקו  עבדו את ,העכו"ם, מה כתיב בסוף המזמור

 ,בר, אמר להם דוד הזהרו בעצמיכם, לא תסלפו הדרך פן יאנף ותאבדו דרך

עבדו את  ,בדבר מועט הוא כועס עליכם, אבל על ישראל מה כתיב מר,כלו

  ע"כ. "), בה' בשמחה בואו לפניו ברננה (תהלים ק

עבוד את שיש ל ,דאומר משה לישראל ,ועל פי זה מבואר היטב כונת הכתוב

שמדקדק בכל  ,דהיינו לעבדו במידת העובד מיראה .שתי הבחינות יחדה' ב

[כי העובד  .שאז עובדו בכל ליבו ,וגם לעבדו מתוך אהבה ,דרכיו של המלך

 ,ביראה ואהבה ואינם סותרים זה לזה] ,ה' יכול לעבוד בשני הבחינות יחד

  ומיושב כל הדקדוקים בס"ד.
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אבל  ,ך בקדוק רב, לכן מדקדק לעשות כל פקודות המלעליו המלך

אינו עושה זאת מתוך שמחת הלב כי הוא ביראה ופחד פן יענישו 

אבל העובד מאהבה אינו מדקדק לעשות ממש כל פקודות  .המלך

אבל מצד אחד יש לו מעלה  ,המלך יענישוששאינו חושש  ,המלך

. לכן בו מתוך אהבה למלךיובכל ל ,מתוך שמחת הלב שעושה הכל

ציוה משה רבינו ע"ה שיעבדו גם ביראה וילכו "בכל" דרכיו, וגם 

  באהבה, ויעבדוהו בכל ליבם.

   

  ][כה



  משך חכמה
 עם ביאור בינת החכמה

 ח

א ַתְקׁשּו עוֹד: ֵהיֶכם הּוא  (יז) ָעְרַלת ְלַבְבֶכם ְוָעְרְּפֶכם  ִּכי ה' ֱא

א  ִהים ַוֲאֹדֵני ָהֲאֹדִנים ָהֵאל ַהָּגֹדל ַהִּגֹּבר ְוַהּנוָֹרא ֲאֶׁשר  ֵהי ָהֱא ֱא

א ִיַּקח ֹׁשַחד: ְוַאְלָמָנה ְוֹאֵהב ֹעֶׂשה ִמְׁשַּפט ָיתוֹם  (יח) ִיָּׂשא ָפִנים ְו

  ֵּגר ָלֶתת לוֹ ֶלֶחם ְוִׂשְמָלה:

  מהו ההבדל בין דת ה' לדתות הבדויות והסכלות

 'הן לה ,מצוך היום לטוב לך 'טז) לשמר את מצות וכו-יגי, (

ויבחר בזרעם  'כולאהבה ה'  רק באבתיך חשק 'אלקיך השמים וכו

כל , כי 17. הבאור'ומלתם את ערלת לבבכם וכו כיום הזה 'כו

א לטובת מין האנושי ולקיומו במיני ואשיי והתורה בכללה ה

לא  ןולכ ,כפי מה שיודע היודע האמיתי יתברךכאשר יאות לו, 

נוסדו דרכיה על ענינים מחלשים את החומר וכוחותיו, רק 

לכן לא קבעה להתענות  ,כלליותיה המה דברים מחלשים התאוה

תיהם הבדויות, הרבה ולהתגודד, כאשר כן דרך כל הסכלים בדתו

כן להחליש התאוה כמו לבד מצוה אחת מצאנו, מילה, שהיא גם 

 ,הילד נער ובשרו רך וקל להתרפאות והיא בעוד ,שכתב בהמורה

וכפי דעת  ,אלוק היודע האמיתיותבסוד  ואם הוהטעמים האמיתי

והיא גם היא, אם יש  ,חכמים היא מרפא לחולי הגוף גם כןאיזה 

והיודע  ,נו נימול, וכל המל מתחייב בנפשויאיזו סכנה בדבר, אז א

דרכי ודתי העמים טרם הופיע אלקים על הר סיני, היה לטבוח 

א, יח)] ולשפוך דם  בניו ובנותיו, להתגודד [כעובדי הבעל (מלכים

וכפרו בדמם  ,ת מעשי רצח וכל זימה לא יבצר מהםעליהם, ולעשו

ם אשר המון הדמיכל  ,ודם בניהם הנשפכים לעבודה זרה שלהם

 'כוה'  ולזה אמר לשמור את מצות .כן דרכם ,רצח גזל ועשה עול

אשר אנכי מצוך היום לטוב לך, כי הבורא יתברך אינו צריך לשום 
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ותיו לטוב לך. ב. מהו בפסוק טו כהיום דוקא כאן (יג) דציוה לעשות מצו

 המצוותדוע מפרט מלכאן. ג.  מה ענין מצות מילת עורלת הלב הזה. ג.

  והרי הוא בכלל מצוותיו. ,יח-בפסוק יזש

ומבאר דמשה רבינו ע"ה בא להסביר לכלל ישראל את ההבדל בין עבודת 

הן לכל מין  ,שמצוות ה' היא להטיב לאדם ,לסכלים בדתותיהן הבדויותה' 

אלא  ,כולם לא באו להחליש גוף האדםהן באישי. ולכן המצוות ו ,האדם

ויש רופאים  ,כגון מצות מילה ,שיש קצת מצות שהן להחליש כח התאוה

ואף היא אסורה כאשר יש חשש סכנה  שאומרים שהיא לביראות הגוף.

 .וכן לחמול על יתום ואלמנה ,דוכי שמירת הגוף היא מצוה גדולה מא ,בדבר

 מצער יתום ואלמנהאם אתה  ,בכל דרך שהוא לה' ולא תוכל לתת שוחד

אלא  דוולא ע ,מה שאין כן הדתות הבדויות שהן מחלישות הגוף ,וכדו'

ם לכפר על הותינושופכים דם ביניהם וב ,ים כל מעשי זימה ורצחששעו

  .וכל זה באו הכתובים ללמד  .יהם השפליםשמע

אלקיך  'שאתה רואה הן לה ,שלימות מזולתו, רק הטוב הוא לך

 'רק באבותיך וכו ,, ומה יקבל מידך'כוהשמים ושמי השמים 

טיב אותם בזרעם לה אותם, ומסיבת אהבתם בחרלאהבה 

ולא צוה אתכם  ,מצוה והתורה האלקית, ורק לטובתכםבשלמות ה

והאות, כי בחר בכם (פסוק טו) כהיום  .לשפוך דם עליכם עבורו

ח שנה שהיו ישראל נזופים "שאינכם נימולים, שכל ל ,הזה

במדבר לא נשבה להם רוח צפונית, ולא מלו עצמם עד יהושע 

נה בחר בכם, כיון שהמילה סכ ןכי פל עף ). ואיבמות עב, א(

ומלתם את ערלת לבבכם  ,במדבר לא צוה אתכם למול במדבר

דות (פסוק טז), שזה מרכז התורה והמצוה להחליש התאוה ומ

ולא יקח שוחד (פסוק יז),  וכו'אשר  'כואלקיכם ה'  כי ,הרעות

(פסוק יח), ואם תגזול יתום או תעשוק כו' עושה משפט יתום 

 שחד אותו ברבבות אלפי אילים וכיוצא בזה.אלמנה, אז לא ת

  .18ודו"ק

  

  

  

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

גליון עם סיפורים  המשפט על עיניני ממונות אקטואליים, וכן

 מדהימים של איש החסד.

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

  

ולכן כתוב  ,לפיכך דקדק הכתוב לומר שכל המצוות הן לטוב לך (פסוק יד)

א נימולים כיון שלא נשבה שאתם ל ,ללמד שאפילו היום ,(טו) כהיום הזה

 ,וזה ראיה שבחר בהם ,(יבמות עב, א)רוח צפונית לא נימולו כל לח שנים 

ששום שוחד לא  ,שלא לצער יתום ואלמנה וכדו' ,לכן תמולו את ערלת הלב

 דלא כהדתות הסכלים. ,יקבל מכם ה' על עבירות אלו
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ולא יתכפר לאדם אם יעשוק יתום  ,וף לפני הכלשמירת הג

ועל  ,שעשו כל תועבה זימה ורצח ,דלא כדתות הבדויות .ואלמנה

  זה רצחו את ילדיהם לכפר על מעשיהם הנבזים.

   

  ][כו

  


