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        לק"ילק"ילק"ילק"י
        ::::השיעורהשיעורהשיעורהשיעור    נושאינושאינושאינושאי

    שביןשביןשביןשבין    ההבדלההבדלההבדלההבדל    מהמהמהמה", ", ", ", תחמודתחמודתחמודתחמוד""""    למלהלמלהלמלהלמלה" " " " לאלאלאלא""""    המלההמלההמלההמלה    שביןשביןשביןשבין    המפסיקהמפסיקהמפסיקהמפסיק    הטעםהטעםהטעםהטעם    בענייןבענייןבענייןבעניין    השלמההשלמההשלמההשלמה
        ....ואתחנןואתחנןואתחנןואתחנן    שבפרשתשבפרשתשבפרשתשבפרשת    הדיברותהדיברותהדיברותהדיברות    בעשרתבעשרתבעשרתבעשרת    שכתובשכתובשכתובשכתוב" " " " תתאוהתתאוהתתאוהתתאוה    לאלאלאלא""""    לביןלביןלביןלבין" " " " תחמודתחמודתחמודתחמוד    לאלאלאלא""""

        ....לולולולו    המגיעהמגיעהמגיעהמגיע    כפיכפיכפיכפי' ' ' ' הההה    מאתמאתמאתמאת    מקבלמקבלמקבלמקבל    הואהואהואהוא    כיכיכיכי    האדםהאדםהאדםהאדם    אמונתאמונתאמונתאמונת    חשיבותחשיבותחשיבותחשיבות
    ולאולאולאולא, , , , לחבירולחבירולחבירולחבירו    שיששיששיששיש    כמוכמוכמוכמו    לולולולו    שיהיהשיהיהשיהיהשיהיה    חומדחומדחומדחומד    האדםהאדםהאדםהאדם    כאשרכאשרכאשרכאשר    גםגםגםגם    הואהואהואהוא" " " " תחמודתחמודתחמודתחמוד    לאלאלאלא""""    איסוראיסוראיסוראיסור    האםהאםהאםהאם

        ....מדרבנןמדרבנןמדרבנןמדרבנן    פפפפ""""עכעכעכעכ    אסוראסוראסוראסור    זהזהזהזה    דברדברדברדבר    והאםוהאםוהאםוהאם, , , , לחבירולחבירולחבירולחבירו    ישישישיש    אשראשראשראשר    אתאתאתאת    ממשממשממשממש
        ".".".".תשכחתשכחתשכחתשכח""""    המלההמלההמלההמלה    לביןלביןלביןלבין" " " " לאלאלאלא""""    המלההמלההמלההמלה    שביןשביןשביןשבין    המפסיקהמפסיקהמפסיקהמפסיק    טעםטעםטעםטעם    ישנוישנוישנוישנו, , , , עמלקעמלקעמלקעמלק    בפרשתבפרשתבפרשתבפרשת    מדועמדועמדועמדוע
        ".".".".מצאהמצאהמצאהמצאה""""    המלההמלההמלההמלה    לביןלביןלביןלבין" " " " לאלאלאלא""""    המלההמלההמלההמלה    ביןביןביןבין    מפסיקמפסיקמפסיקמפסיק    טעםטעםטעםטעם    ישנוישנוישנוישנו, , , , ותמרותמרותמרותמר    יהודהיהודהיהודהיהודה    בפרשתבפרשתבפרשתבפרשת    מדועמדועמדועמדוע

        ....הנגידהנגידהנגידהנגיד    אברהםאברהםאברהםאברהם    רבינורבינורבינורבינו    בנובנובנובנו    בשבחבשבחבשבחבשבח    םםםם""""הרמבהרמבהרמבהרמב    דברידברידברידברי
    מדועמדועמדועמדוע', ', ', ', וגווגווגווגו    בארבארבארבאר    עליעליעליעלי' ' ' ' וגווגווגווגו    משהמשהמשהמשה    ישירישירישירישיר    אזאזאזאז, ", ", ", "הבארהבארהבארהבאר    שירתשירתשירתשירת    בענייןבענייןבענייןבעניין    לשואללשואללשואללשואל    התשובההתשובההתשובההתשובה    השלמתהשלמתהשלמתהשלמת

        ....כשירהכשירהכשירהכשירה    נכתבתנכתבתנכתבתנכתבת    אינהאינהאינהאינה
    וחמישיוחמישיוחמישיוחמישי    בשניבשניבשניבשני    תתתת""""סססס    לקריאתלקריאתלקריאתלקריאת    העוליםהעוליםהעוליםהעולים    ביןביןביןבין    הפסוקיםהפסוקיםהפסוקיםהפסוקים    חלוקתחלוקתחלוקתחלוקת    בענייןבענייןבענייןבעניין    לשואללשואללשואללשואל    תשובהתשובהתשובהתשובה
    מקורהמקורהמקורהמקורה    שבתיגאןשבתיגאןשבתיגאןשבתיגאן    החלוקההחלוקההחלוקההחלוקה    ואםואםואםואם. . . . תרומהתרומהתרומהתרומה    בפרשתבפרשתבפרשתבפרשת    וכןוכןוכןוכן, , , , תצוהתצוהתצוהתצוה    בפרשתבפרשתבפרשתבפרשת    שבתשבתשבתשבת    ובמנחתובמנחתובמנחתובמנחת

 ....םםםם""""מהרמבמהרמבמהרמבמהרמב
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   מוקדש השיעור
  , ו"הי מצנברמצנברמצנברמצנבר צדוק רבי בן רועירועירועירועי' ר לרפואת

  . מרובים שמים ולרחמי שלימה לרפואה הזקוק
  , בקרוב שלימה רפואה לו ישלח הוא ברוך המקום

  .ר"אכי, ולשלום טובים לחיים מחליו ויעמידהו
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 מצנברמצנברמצנברמצנברבן רבי צדוק  רועירועירועירועיהשיעור מוקדש לרפואת ר' 
הי"ו, הזקוק לרפואה שלימה ולרחמי שמים מרובים. 
הוא אחיו של ידידנו ר' נתנאל מצנבר נר"ו. המקום 
ברוך הוא ישלח לו רפואה שלימה בקרוב, ויעמידהו 

  מחליו לחיים טובים ולשלום, אכי"ר.
 כמו כן השיעור מוקדש לרפואת הילדה תהילה בת

ידידנו הרב אוהד נהרי הי"ו, המקום ברוך הוא ישלח 
לה רפואה שלימה בתוך כל חולי עמו ישראל, ויקיים 
עליה מקרא שכתוב 'מנשים באהל תבורך', 'כי אני 

  י"י רופאך', אכי"ר.
  

[תענית דף כ"ט  אדר מרבין בשמחהאדר מרבין בשמחהאדר מרבין בשמחהאדר מרבין בשמחהמשנכנס משנכנס משנכנס משנכנס 
[שיעור מוצש"ק תרומה . כבר דיברנו בעבר ע"א]

, מה המשמעות של ]ה'תשע"ה, ה'תשע"אה'תש"ע, 
שמחה זו, וכיצד הדבר מתקיים. וכן דיברנו אז, 
האם הדבר שייך כבר גם באדר הראשון, כאשר 
השנה מעוברת. בפשטות, כל הדברים מעין זה, 
נוהגים רק באדר השני. אבל כבר הביאו 

[שו"ת חת"ס בספרים את תשובת החתם סופר 
כי , שלפי חתימתו שם משמע, חלק חושן המשפט]

  המדובר גם לגבי אדר הראשון. 
  

לדבר, בעניין אפיית המצות לפסח. כי  חשבתיחשבתיחשבתיחשבתי
נתעוררה זה מקרוב ממש שאלה חדשה, בעניין 
הלישה. כידוע, ידידנו הרב אריה חלא הי"ו, 
עושה את המצות בעיר ראש העין ת"ו, ב"ה 
ישנן שם מערכות חדשות, באופן שיהיה אפשר 

כמות לעשות את המצות בצורה מהירה וב
רבה. ונתעוררה שאלה, לגבי אופן הלישה, 
האם ניתן לחדש איזה דבר, לשתף את כוח 
האדם עם כוח החשמל, בבחינת 'זה וזה גורם'. 
אין כעת פנאי לדבר על השאלה הזאת, אולי 

[עיין לקמן שיעור מוצש"ק כי בע"ה בשיעור הבא. 
  תשא].

  
" " " " לאלאלאלא""""    המלההמלההמלההמלה    שביןשביןשביןשבין    המפסיקהמפסיקהמפסיקהמפסיק    הטעםהטעםהטעםהטעם    בענייןבענייןבענייןבעניין    השלמההשלמההשלמההשלמה

    לביןלביןלביןלבין" " " " תחמודתחמודתחמודתחמוד    לאלאלאלא""""    שביןשביןשביןשבין    ההבדלההבדלההבדלההבדל    מהמהמהמה", ", ", ", תחמודתחמודתחמודתחמוד""""    למלהלמלהלמלהלמלה
    שבפרשתשבפרשתשבפרשתשבפרשת    הדיברותהדיברותהדיברותהדיברות    בעשרתבעשרתבעשרתבעשרת    שכתובשכתובשכתובשכתוב" " " " תתאוהתתאוהתתאוהתתאוה    לאלאלאלא""""

        ....ואתחנןואתחנןואתחנןואתחנן
הקודם, אמרנו חידוש נפלא בס"ד,  בשיעורבשיעורבשיעורבשיעור

בכדי להסביר את מסורת כתיבת המלים 'לא 
תגנוב, לא תנאף, לא תרצח', שבעשרת 
הדיברות. שהמלים 'לא', כתובות בצד שמאל. 

נוב', כתובות בצד והמלים 'תרצח', 'תנאף', 'תג
ימין. הסברנו כי הדבר מתבאר עפ"י הכתוב 

, כי פסיק [פרשת יתרו דף צ"ג ע"ב]ברעיא מהימנא 
טעמא, בין המלה 'לא', למלה 'תרצח', בכדי 
לומר, כי לפעמים ישנו היתר לסנהדרין להרוג 
את הנפש. וכן לגבי 'תנאף', ישנו היתר 
לנישואין, לקיים מצות פרו ורבו. וכן לגבי 
'תגנוב', ישנו היתר לגנוב את דעת בעלי הדין 
וכו'. ועוד יש ענפים לכך כהנה וכהנה. אלו רק 

ות, ואפשר לפרש זאת גם לגבי דברים דוגמא
נוספים. רואים זאת בעוד מפרשים, שהביאו 
  דוגמאות אחרות, אשר ניתן לכלול אותם בכך. 

הפסוק 'לא תחמוד', הרי בעשרת  לגבילגבילגבילגבי
הדיברות שבפרשת ואתחנן כתוב, 'ולא 
תתאוה בית רעך', וההבדל שבין 'תחמוד' לבין 
'תתאוה' הוא, ש'תחמוד' זהו במעשה, 

  אוה' זהו בלב. ו'תת
        

מבואר בפוסקים, והבאנו את תמצית  הדברהדברהדברהדבר
[חלק חוה"מ הלכות העניין בשלחן ערוך המקוצר 

    נצטוינונצטוינונצטוינונצטוינובזה"ל, גזילה סימן רכ"ב סעיף ה'] גניבה ו
    לאלאלאלא, , , , רעךרעךרעךרעך    ביתביתביתבית    תחמודתחמודתחמודתחמוד    לאלאלאלא    הדיברות,הדיברות,הדיברות,הדיברות,    בעשרתבעשרתבעשרתבעשרת
    וחמורווחמורווחמורווחמורו    ושורוושורוושורוושורו    ואמתוואמתוואמתוואמתו    ועבדוועבדוועבדוועבדו, , , , רעךרעךרעךרעך    אשתאשתאשתאשת    תחמודתחמודתחמודתחמוד

    ולאולאולאולא    ,,,,נאמרנאמרנאמרנאמר    שניותשניותשניותשניות    ובדיברותובדיברותובדיברותובדיברות. . . . לרעךלרעךלרעךלרעך    אשראשראשראשר    וכלוכלוכלוכל
'. '. '. '. וגווגווגווגו    רעךרעךרעךרעך    ביתביתביתבית    תתאוהתתאוהתתאוהתתאוה    ולאולאולאולא, , , , רעךרעךרעךרעך    אשתאשתאשתאשת    תחמודתחמודתחמודתחמוד

לגבי 'לא תחמוד בית רעך', הדבר כולל את 
כל החפצים, אשר האדם חומד בהם. האיסור 
הוא, כאשר הוא עושה השתדלות, בכדי 
להוציא זאת מיד הבעלים. אפילו שהוא מוציא 
זאת ממנו כדין, הוא ישלם לו על החפץ, אפילו 

חיר מופרז. אם הוא ישלם לו מחיר כפול, מ
אמנם, מעיקרא בעל החפץ לא רוצה למכור, 
אבל הוא לחץ עליו, עד שמכר לו שלא ברצונו. 
אין הכוונה, מתוך אונס. ולגבי 'לא תחמוד 
אשת רעך', הכוונה היא, שהוא גרם לבעלה 
שיגרש אותה. דהיינו, הוא עשה כל מיני 
תחבולות, בכדי שבעלה ישנא אותה, ועי"כ 

ה זה, הוא עבר על 'לא הוא ישא אותה. במעש
  תחמוד אשת רעך'. 
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    של־חבירושל־חבירושל־חבירושל־חבירו    כליוכליוכליוכליו    אואואואו    ביתוביתוביתוביתו    החומדהחומדהחומדהחומד    כלכלכלכל    לפי־כךלפי־כךלפי־כךלפי־כך
לגבי גוי, אין איסור, כיון שכתוב , , , , ישראלישראלישראלישראל

    חבירוחבירוחבירוחבירו    בדעתבדעתבדעתבדעת    שאיןשאיןשאיןשאין    מדבריםמדבריםמדבריםמדברים    וכדומהוכדומהוכדומהוכדומה'רעך', 
    אואואואו    ספרספרספרספר    כגוןכגוןכגוןכגון, , , , של־מצוהשל־מצוהשל־מצוהשל־מצוה    חפץחפץחפץחפץ    ואפילוואפילוואפילוואפילו((((    למכרםלמכרםלמכרםלמכרם
ה    שהואשהואשהואשהוא    אלאאלאאלאאלא) ) ) ) אתרוגאתרוגאתרוגאתרוג הִהרּבָ הִהרּבָ הִהרּבָ כלומר, , , , , ריעיםריעיםריעיםריעים    עליועליועליועליו    ִהרּבָ

אנשים, שישפיעו עליו, ושלח הרבה הוא הביא 
ָכרו    עדעדעדעד    בעצמובעצמובעצמובעצמו    בובובובו    שהפצירשהפצירשהפצירשהפציר    אואואואו    וידברו איתו. ָכרושּמְ ָכרושּמְ ָכרושּמְ     שּמְ

    עוברעוברעוברעובר    זהזהזהזה    הריהריהריהרי, , , , מרוביםמרוביםמרוביםמרובים    דמיםדמיםדמיםדמים    לולולולו    שילםשילםשילםשילם    ואפילוואפילוואפילוואפילו, , , , לולולולו
    הסכיםהסכיםהסכיםהסכים    שלבסוףשלבסוףשלבסוףשלבסוף    פיפיפיפי    עלעלעלעל    אףאףאףאף    כיכיכיכי. . . . תחמודתחמודתחמודתחמוד    בלאבלאבלאבלא

    לחץלחץלחץלחץ    מתוךמתוךמתוךמתוך    אלאאלאאלאאלא    זהזהזהזה    היההיההיההיה    לאלאלאלא, , , , אניאניאניאני    רוצהרוצהרוצהרוצה    ואמרואמרואמרואמר
    עדעדעדעד    זהזהזהזה    בלאובלאובלאובלאו    עוברעוברעוברעובר    ואינוואינוואינוואינו. . . . והפצרותיווהפצרותיווהפצרותיווהפצרותיו    בקשותיובקשותיובקשותיובקשותיו

לכך, היא ממ"ש     הראיה. . . . החפץהחפץהחפץהחפץ    אתאתאתאת    שקנהשקנהשקנהשקנה
לֹא לֹא לֹא לֹא  ,,,,]]]]דברים ז', כ"ה[[[[    שנאמרשנאמרשנאמרשנאמר    כעיןכעיןכעיןכעיןבמכילתא, 

ֶסף ְוָזָהב ֲעֵליֶהם ְוָלַקְחּתָ ָלךְ  ֶסף ְוָזָהב ֲעֵליֶהם ְוָלַקְחּתָ ָלךְ ַתְחֹמד ּכֶ ֶסף ְוָזָהב ֲעֵליֶהם ְוָלַקְחּתָ ָלךְ ַתְחֹמד ּכֶ ֶסף ְוָזָהב ֲעֵליֶהם ְוָלַקְחּתָ ָלךְ ַתְחֹמד ּכֶ זהו דוקא, . . . . ַתְחֹמד ּכֶ
אם הוא יקח. ה"ה לגבי איסור 'לא תחמוד', זהו 

            דוקא כאשר הוא לקח זאת ממנו.
        

, , , , זהזהזהזה    חפץחפץחפץחפץ    יקנהיקנהיקנהיקנה    כיצדכיצדכיצדכיצד    וחשבוחשבוחשבוחשב    בליבובליבובליבובליבו    שנפתהשנפתהשנפתהשנפתה    ומאזומאזומאזומאז
כבר ש ,פירושוכלומר, אין     ....תתאוהתתאוהתתאוהתתאוה    בלאבלאבלאבלא    עברעברעברעבר

ברגע הראשון, כאשר האדם ראה איזה חפץ 
הוא  ,אלא מד אותו, הוא עובר על האיסור.וח

כיצד  ,מאז שהוא מתכנןעובר על האיסור, 
לא כאשר החפץ דהיינו, להוציא זאת מן השני. 

מצא חן בעיניו, אלא מאז שהוא חושב איך 
לעשות, בכדי שהשני יסכים למכור לו את 

אה, הוא עובר על 'לא מאז והלרק החפץ. 
, , , , בלבדבלבדבלבדבלבד    בלבבלבבלבבלב    אלאאלאאלאאלא    תאוהתאוהתאוהתאוה    איןאיןאיןאין    כיכיכיכי    תתאוה'.
    מביאמביאמביאמביא    והחימודוהחימודוהחימודוהחימוד. . . . חימודחימודחימודחימוד    לידילידילידילידי    מביאהמביאהמביאהמביאה    והתאוהוהתאוהוהתאוהוהתאוה

  וכו'.     שפיכות־דמיםשפיכות־דמיםשפיכות־דמיםשפיכות־דמים    לידילידילידילידי    מביאמביאמביאמביא    והגזלוהגזלוהגזלוהגזל. . . . גזלגזלגזלגזל    לידילידילידילידי
        

שם, יראה עוד כמה פרטים בסעיף הבא,  המעייןהמעייןהמעייןהמעיין
ובהערות עיני יצחק למטה. כגון, מה הדין אם 
לאחר שהאדם כבר חמד וקנה את החפץ, האם 
ישנו עניין להשיב אותו? האם הדבר מתקן? 
לכאורה, זה לא מתקן, כיון שהוא כבר עבר על 
האיסור. הדבר אינו כמו לגבי כאשר האדם גזל, 

מחזיר את החפץ  שהוא מתקן זאת כאשר הוא
        לבעליו. יש בכך הרחבה, בספרי הפוסקים.

        
    כפיכפיכפיכפי' ' ' ' הההה    מאתמאתמאתמאת    מקבלמקבלמקבלמקבל    הואהואהואהוא    כיכיכיכי    האדםהאדםהאדםהאדם    אמונתאמונתאמונתאמונת    חשיבותחשיבותחשיבותחשיבות

        ....לולולולו    המגיעהמגיעהמגיעהמגיע

האיסור, מה הסיבה  להבין את יסודבכדי בכדי בכדי בכדי 
שהתורה אוסרת זאת, צריך לדעת דבר חשוב 
מאד, הקשור לעניין האמונה. כדאי לדעת 
זאת, כי על ידי כך, האדם יכול להיות רגוע. 
דהיינו, כאשר האדם יודע, כי כל מה שקורה 
בעולם, מסודר לפי התכנית של הקב"ה, 
ממילא אף אדם לא צריך לחשוב, כיצד לקחת 
את מה שיש לאחרים. או לקנא בהם, בגלל 

  שהוא חסר מאותם הדברים. 
        

דרך פיקודיך, למהר"ר צבי אלימלך  בספרבספרבספרבספר
מדינוב, מחבר הספרים המפורסמים 'בני 
יששכר' 'אגרא דפירקא' ועוד ספרים רבים, 

טעם טעם טעם טעם כך,  [במצות לא תעשה ל"ח, דף שכ"ד]כתוב 
    דהנהדהנהדהנהדהנה    ,,,,המשכילהמשכילהמשכילהמשכיל    מעיןמעיןמעיןמעין    נעלםנעלםנעלםנעלם    לאלאלאלא    המצוההמצוההמצוההמצוה    לעיקרלעיקרלעיקרלעיקר
    בחכמהבחכמהבחכמהבחכמה    האדםהאדםהאדםהאדם    אתאתאתאת    יצריצריצריצר    ,,,,ינוינוינוינואלהאלהאלהאלה    הואהואהואהוא    ,,,,כלכלכלכל    היוצרהיוצרהיוצרהיוצר

    ....לחבירולחבירולחבירולחבירו    שמוכןשמוכןשמוכןשמוכן    במהבמהבמהבמה    נוגענוגענוגענוגע    ואיןואיןואיןואין    ,,,,חפץחפץחפץחפץ    לכללכללכללכל    ועתועתועתועת
    המעשיםהמעשיםהמעשיםהמעשים    בכלבכלבכלבכל    חלדוחלדוחלדוחלדו    ימיימיימיימי    כלכלכלכל    האדםהאדםהאדםהאדם    כלכלכלכל    זהזהזהזה    דהנהדהנהדהנהדהנה
    הואהואהואהוא    הכלהכלהכלהכל    ,,,,השמשהשמשהשמשהשמש    תחתתחתתחתתחת    עושהעושהעושהעושה    הואהואהואהוא    אשראשראשראשר

    לשורשלשורשלשורשלשורש    השייכיםהשייכיםהשייכיםהשייכים    קדושהקדושהקדושהקדושה    צוציצוציצוציצוציייייננננ    להעלותלהעלותלהעלותלהעלות
    תתתת""""השיהשיהשיהשי    היםהיםהיםהים    בכרכיבכרכיבכרכיבכרכי    יהיויהיויהיויהיו    אםאםאםאם    ואפילוואפילוואפילוואפילו    ,,,,נשמתונשמתונשמתונשמתו

דהיינו, . . . . למקורםלמקורםלמקורםלמקורם    להעלותםלהעלותםלהעלותםלהעלותם    בכדיבכדיבכדיבכדי    לולולולו    ימציאםימציאםימציאםימציאם
בעולם הזה, יש לאדם חלקים, אשר שייכים 

  אליו. 
        

הוא מביא דוגמא, מן האכילה,  בהמשךבהמשךבהמשךבהמשך
שהאדם צריך לאכול ולשתות, וכיצד הקב"ה 
מסדר שהדברים יגיעו עד אליו. אבל, ה"ה לגבי 
כל הדברים שהאדם עושה בעולם. ע"י מעשיו, 
הוא מעלה את ניצוצות הקדושה. אולם כל אדם 
יכול לתקן, רק את מה ששייך אליו. לגבי מה 

לקל את שאינו שייך אליו, אדרבה, הוא מק
מטרתו בעולם, הוא מזיק בכך, כיון שהדבר 

        אינו קשור אליו. 
        

    ,,,,בדרךבדרךבדרךבדרך    עוברעוברעוברעוברהאדם האדם האדם האדם     ולפעמיםולפעמיםולפעמיםולפעמיםמסביר כך,  הואהואהואהוא
האדם התכווין  ,פרסאותפרסאותפרסאותפרסאות    כמהכמהכמהכמה    אורחאורחאורחאורח    מנימנימנימני    ויתעהויתעהויתעהויתעה

למקום מסויים, קרתה איזו תקלה, והוא לנסוע 
לעצמו,  הגיע למקום אחר בכלל. הוא אומר

כמה חבל על הזמן שבזבזתי. מדוע הגעתי אל 
המקום הזה? וכאשר הוא נשאר שם, ומגישים לו 
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לאכול ולשתות, עליו לדעת כי האוכל הזה 
שייך אליו, ורק הוא יכול לתקנו. הקב"ה הביא 

כביכול, בשביל המטרה  אותו לשם, בטעות
    היוצרהיוצרהיוצרהיוצר    בגזירתבגזירתבגזירתבגזירת    מקוםמקוםמקוםמקום    לאיזהלאיזהלאיזהלאיזה    שיבואשיבואשיבואשיבוא    בכדיבכדיבכדיבכדיהזאת. 

    יקנהיקנהיקנהיקנה    אואואואו    ,,,,ומשתהומשתהומשתהומשתה    מאכלמאכלמאכלמאכל    איזהאיזהאיזהאיזה    םםםםלשלשלשלש    ויטעםויטעםויטעםויטעם, , , , כלכלכלכל
    הקניןהקניןהקניןהקנין    אשראשראשראשר    ,,,,יודעיודעיודעיודע    נסתרותנסתרותנסתרותנסתרות    היודעהיודעהיודעהיודע    כיכיכיכי    ....חפץחפץחפץחפץ    איזהאיזהאיזהאיזה
    אדםאדםאדםאדם    שוםשוםשוםשום    היההיההיההיה    ולאולאולאולא    ,,,,נשמתונשמתונשמתונשמתו    לשורשלשורשלשורשלשורש    שייךשייךשייךשייך    הלזהלזהלזהלז
    בחפץבחפץבחפץבחפץ    התקועהתקועהתקועהתקוע    הלזהלזהלזהלז    הניצוץהניצוץהניצוץהניצוץ    אתאתאתאת    להעלותלהעלותלהעלותלהעלות    יכוליכוליכוליכול
        ....בעליובעליובעליובעליו    באבאבאבא    עדעדעדעד    הזההזההזההזה

        
שיעור מוצש"ק משפטים, דיברנו בעבר [ כברכברכברכבר

] ה'תשע"הומוצש"ק קרח, שנת מוצש"ק ויקרא, ו
בעניין ההשגחה הפרטית, שהקב"ה משגיח על 
כל פרט ופרט בעולם. אפילו על דבר, אשר 
נראה לנו, כי אין עניין שהקב"ה ישגיח עליו. 
אמרנו בזמנו, כי זאת הדעה המקובלת אצל 
שלומי אמוני ישראל, רובם ככולם בכל אופן, 
וכך גם אצלינו. וכפי שאמרנו אז, הקב"ה 

ת הנמלה ת הנמלה ת הנמלה ת הנמלה ישַׁ ישַׁ ישַׁ ישַׁ חִ חִ חִ חִ ְר ְר ְר ְר     ,,,,עד שהוא יודעעד שהוא יודעעד שהוא יודעעד שהוא יודעמשגיח, 
בלילות בלילות בלילות בלילות     ,,,,על האבן השחורהעל האבן השחורהעל האבן השחורהעל האבן השחורה    ,,,,השחורההשחורההשחורההשחורה

על אף שלכאורה, זהו דבר אשר  השחורים.השחורים.השחורים.השחורים.
        קשה להבינו, כי מה הטעם בכך וכו'. 

        
    הכלהכלהכלהכל    בהשגחתבהשגחתבהשגחתבהשגחת    הואהואהואהוא    והכלוהכלוהכלוהכלממשיך ואומר, והוא והוא והוא והוא 
    הטובהטובהטובהטוב    אתאתאתאת    היודעהיודעהיודעהיודע    הואהואהואהוא    ,,,,לכללכללכללכל    והמטיבוהמטיבוהמטיבוהמטיב    והטובוהטובוהטובוהטוב    ,,,,יכוליכוליכוליכול

    יןיןיןיןייייענענענענ    עלעלעלעל    לולולולו    ממציאהממציאהממציאהממציאה    ,,,,נשמתונשמתונשמתונשמתו    ולשורשולשורשולשורשולשורש    לולולולו
            ....לולולולו    והטובוהטובוהטובוהטוב    לולולולו    הנרצההנרצההנרצההנרצה

        
שאמרנו, הדבר הזה הוא לאו דוקא לגבי  וכפיוכפיוכפיוכפי

האוכל, אלא גם למשל אם האדם הגיע לאיזה 
מקום, ושם הוא נקלע לבית מדרש מסויים, או 
אם מזמינים אותו לדרוש במקום מסויים, אמנם 
הוא לא רצה להגיע לשם, אין לו שום קשר אל 
המקום הזה, אבל אם הוא הגיע לשם, כנראה 

קדושה השייכים שעליו ללקט את ניצוצות ה
אליו, כי רק הוא יכול לתקנם. זאת הסיבה, 
שהוא הגיע לאותו המקום. היה עניין, שהוא יגיע 
לשם. וכן הלאה, לגבי כל הדברים, הן הגשמיים 

  והן הרוחניים. 

חמוד בית רעך, לא לא תהתורה מצוה,  לכןלכןלכןלכן
    .ורו וחמורו וגו'שתחמוד אשת רעך, שדהו וגו', 

שצריך להיות לך. אבל כי מה שיש לך, זהו מה 
אם אתה מחפש דברים, אשר אינם שייכים 

  אליך, זהו חוסר אמונה. 
        
    מאמיןמאמיןמאמיןמאמין    ואינוואינוואינוואינו    ,,,,שלושלושלושלו    שאינושאינושאינושאינו    בדברבדברבדברבדבר    המתאוההמתאוההמתאוההמתאוה    ככככ""""אאאא

    עלעלעלעל    ,,,,לולולולו    הטובהטובהטובהטוב    ובידיעתוובידיעתוובידיעתוובידיעתו    יתברךיתברךיתברךיתברך    הבוראהבוראהבוראהבורא    בהשגחתבהשגחתבהשגחתבהשגחת
    מאמיןמאמיןמאמיןמאמין    היההיההיההיה    אםאםאםאם    כיכיכיכי    ....שלושלושלושלו    שאינושאינושאינושאינו    לדברלדברלדברלדבר    מתאוהמתאוהמתאוהמתאוה    כןכןכןכן

הוא נותן לכך, דוגמא     ????יתאוהיתאוהיתאוהיתאוה    למהלמהלמהלמה    ,,,,בזהבזהבזהבזה
אינו מתאוה, שיהיו לו מעניינית. מדוע האדם 

ארבע רגליים? כמו החמורים והחתולים ויתר 
? אלא, הוא מבין, כי אם הקב"ה חיים־בעלי

ברא אותו עם שתי רגליים, כנראה שזהו יותר 
טוב. אבל מי אמר, שזה יותר טוב? אולי יותר 
טוב, שיהיו ארבע רגליים, כיון שבכך הוא יותר 
מבוסס ויציב. מדוע האדם אינו מתאוה לכך?  
אלא הוא מבין, כי אם הקב"ה ברא אותי כך, 

  זהו מה שאני צריך. 
        

' ' ' ' דדדד    לולולולו    שיהיהשיהיהשיהיהשיהיה    האדםהאדםהאדםהאדם    יתאוהיתאוהיתאוהיתאוה    שלאשלאשלאשלא    ,,,,תראהתראהתראהתראה    והלאוהלאוהלאוהלא
    כיכיכיכי    ....האדםהאדםהאדםהאדם    מגדרמגדרמגדרמגדר    זהזהזהזה    איןאיןאיןאין    כיכיכיכי    ,,,,כבהמהכבהמהכבהמהכבהמה    רגליםרגליםרגליםרגלים
    באופןבאופןבאופןבאופן    בראובראובראובראו    בחכמהבחכמהבחכמהבחכמה    כלכלכלכל    שהיוצרשהיוצרשהיוצרשהיוצר    ,,,,האדםהאדםהאדםהאדם    מאמיןמאמיןמאמיןמאמין

אל תחפש עצות.     ....האדםהאדםהאדםהאדם    לגדרלגדרלגדרלגדר    והטובוהטובוהטובוהטוב    אותאותאותאותייייהנהנהנהנ
אל תאמר, כי היה יותר טוב, אם היה לי כך. 
אתה יכול להיות רגוע, אף אדם אחר לא יגע 

    האדםהאדםהאדםהאדם    בהתאוותבהתאוותבהתאוותבהתאוות    יןיןיןיןייייהענהענהענהענ    הואהואהואהוא    כןכןכןכןבמה שמוכן לך. 
    חסרוןחסרוןחסרוןחסרון    ישישישיש    ,,,,שלושלושלושלו    ואינוואינוואינוואינו    בירובירובירובירוחחחח    בידבידבידביד    שיששיששיששיש    למהלמהלמהלמה

    בראובראובראובראו    כלכלכלכל    שהבוראשהבוראשהבוראשהבורא    מאמיןמאמיןמאמיןמאמין    אינואינואינואינו    ,,,,בזהבזהבזהבזה    באמונתובאמונתובאמונתובאמונתו
    והשארוהשארוהשארוהשאר    ,,,,לולולולו    אותאותאותאותייייהנהנהנהנ    הטובהטובהטובהטוב    לולולולו    ומזמיןומזמיןומזמיןומזמין    ,,,,בחכמהבחכמהבחכמהבחכמה
        ....יןיןיןיןייייהענהענהענהענ    ןןןןבֵ בֵ בֵ בֵ הָ הָ הָ הָ     ....לולולולו    טוביםטוביםטוביםטובים    אינםאינםאינםאינם    בידובידובידובידו    שאינםשאינםשאינםשאינם

        
    חומדחומדחומדחומד    האדםהאדםהאדםהאדם    כאשרכאשרכאשרכאשר    גםגםגםגם    הואהואהואהוא" " " " תחמודתחמודתחמודתחמוד    לאלאלאלא""""    איסוראיסוראיסוראיסור    האםהאםהאםהאם

    ישישישיש    אשראשראשראשר    אתאתאתאת    ממשממשממשממש    ולאולאולאולא, , , , לחבירולחבירולחבירולחבירו    שיששיששיששיש    כמוכמוכמוכמו    לולולולו    שיהיהשיהיהשיהיהשיהיה
        . . . . מדרבנןמדרבנןמדרבנןמדרבנןעכ"פ עכ"פ עכ"פ עכ"פ     אסוראסוראסוראסור    זהזהזהזה    דברדברדברדבר    והאםוהאםוהאםוהאם, , , , לחבירולחבירולחבירולחבירו

        

בשיעור הקודם, את דברי רבינו אברהם הבאנו הבאנו הבאנו הבאנו 
בן הרמב"ם, האומר כי לא נכלל באיסור הזה, 
כאשר האדם אינו חפץ לקחת את מה שיש 
לחבירו, אלא שהוא חפץ שיהיה לו כמו שיש 
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לחבירו. משמע מדבריו, כי הדבר מותר גמור. 
  אין בכך כל איסור.

        
אני ודע אותו, ודע אותו, ודע אותו, ודע אותו, שהוא מדגיש בסוף דבריו,  מכךמכךמכךמכך

מבין מכך, כי הוא ראה בכך חידוש שצריך 
לחזק אותו. משום שלכאורה, אני הקטן במבט 
ראשון חשבתי, כי אין בדבריו הללו חידוש 

    ,,,,והבןוהבןוהבןוהבןגדול. אבל רבינו אברהם מדגיש כך, 
    שלשלשלשל    ברשותוברשותוברשותוברשותו    שיששיששיששיש    חפץחפץחפץחפץ    איזהאיזהאיזהאיזה    עלעלעלעל    שהאזהרהשהאזהרהשהאזהרהשהאזהרה

, וזה , וזה , וזה , וזה וכו'    החפץהחפץהחפץהחפץ    לאותולאותולאותולאותו    שדומהשדומהשדומהשדומה    מהמהמהמה    עלעלעלעל    לאלאלאלא    ,,,,רורורורוייייבבבבחחחח
והבן אותו, והוא נכון, ודע והבן אותו, והוא נכון, ודע והבן אותו, והוא נכון, ודע והבן אותו, והוא נכון, ודע זאת סברא דקה, דק, דק, דק, דק, 

לכאורה, חשבתי אז כי המלים הללו אותו. אותו. אותו. אותו. 
מיותרות. הוא היה יכול לכתוב בסוף דבריו, 
            'וזה פשוט', וכדומה. אולי, לא חושבים על כך.

        
אדרבה, התפלאתי לראות, כי עכשיו אבל אבל אבל אבל 

הדבר איננו מוסכם. בעל דרך פיקודיך אומר 
ההיפך. הוא לא ראה את רבינו אברהם בן 

זה שהרי ספרו את פירושו על התורה, הרמב"ם, 
נדפס רק מלפני כמה עשרות שנים. עד אז, הוא 
היה בכתב יד. אולם בעל דרך פיקודיך, כותב 
במפורש, כי הדבר אסור. ולפי דבריו, ישנו צד 

יתא. דהיינו, מדברי שהדבר אסור מדאורי
הר"א בן הרמב"ם, משמע כי הדבר מותר. לכן 
הוא מדגיש, כי זהו דבר דק, 'ודע אותו'. 
לכאורה, למה צריך 'לדעת' זאת? אלא, אולי 
כוונתו בזה, הייתי יכול לחשוב, כי אכן הדבר 
אינו אסור מדאורייתא, אבל לכל־הפחות הוא 
אסור מדרבנן. אפשר שזו העמסה יתירה 

לשונו, אבל עכ"פ משמע מדבריו, כי  בכוונת
  אכן הדבר מותר לגמרי.

        
, ברצוני לבסס את ההיתר. ובפרט שהרי לכןלכןלכןלכן

הסברנו בזמנו, כי לפי דברי ר"א בן הרמב"ם, 
מובנת מסורת כתיבת הס"ת שלנו מדורי 
דורות, שכותבים את המלה 'לא' בצד שמאל, 
ואת המלה 'תחמוד' בצד ימין. כיון שהדבר בא 

  ו היתר בחמדה הזאת. לומר, שישנ
        

    צריךצריךצריךצריךכך,  ]עמ' שכ"ב [שםבעל פיקודיך  כותבכותבכותבכותב
    דיניםדיניםדיניםדינים    חידושיחידושיחידושיחידושי    ולחדשולחדשולחדשולחדש    ,,,,המצוההמצוההמצוההמצוה    משפטימשפטימשפטימשפטי    ללמודללמודללמודללמוד

    ,,,,תדעתדעתדעתדע    ....שכלושכלושכלושכלו    השגתהשגתהשגתהשגת    כפיכפיכפיכפי    אחדאחדאחדאחד    כלכלכלכל    ,,,,והלכותוהלכותוהלכותוהלכות
    [ו',[ו',[ו',[ו',    למשלילמשלילמשלילמשלי    בפירושובפירושובפירושובפירושו    אלשיךאלשיךאלשיךאלשיך    ממממ""""מהרמהרמהרמהר    שכתבשכתבשכתבשכתב

ְלָבֶבךָ     בפסוקבפסוקבפסוקבפסוק    כ"ה],כ"ה],כ"ה],כ"ה], ְחמֹד ָיְפָיּה ּבִ ְלָבֶבךָ ַאל ּתַ ְחמֹד ָיְפָיּה ּבִ ְלָבֶבךָ ַאל ּתַ ְחמֹד ָיְפָיּה ּבִ ְלָבֶבךָ ַאל ּתַ ְחמֹד ָיְפָיּה ּבִ   . . . . ַאל ּתַ
        

מתאימים גם לימים הללו, ימי  הדבריםהדבריםהדבריםהדברים
השובבי"ם, אנחנו כעת לקראת הסוף. שובבי"ם 
ת"ת. בשנה מעוברת, הדבר נמשך עוד שתי 

פרשיות 'תרומה' ו'תצוה'. הוא מביא  שבתות,
את פירושו של מהר"ם אלשיך, כי 'שלמה בא 

  ופירש דברי תורה'. 
        

ְחֹמד ָיְפָיּה לכאורה, פירוש הפסוק,  הריהריהריהרי ְחֹמד ָיְפָיּה ַאל ּתַ ְחֹמד ָיְפָיּה ַאל ּתַ ְחֹמד ָיְפָיּה ַאל ּתַ ַאל ּתַ
ְלָבבֶ  ְלָבבֶ ּבִ ְלָבבֶ ּבִ ְלָבבֶ ּבִ לֹא לֹא לֹא לֹא הוא כפי מה שנאמר בתורה, , , , , ךָ ךָ ךָ ךָ ּבִ

ת ֵרֶעךָ  ת ֵרֶעךָ ַתְחֹמד ֵאׁשֶ ת ֵרֶעךָ ַתְחֹמד ֵאׁשֶ ת ֵרֶעךָ ַתְחֹמד ֵאׁשֶ א"כ, מה שלמה המלך . . . . ַתְחֹמד ֵאׁשֶ
מוסיף בכך? הרי הוא אינו חוזר וכותב, את מה 

  שכתוב כבר בתורה? 
        

    ,,,,תורהתורהתורהתורה    דברידברידברידברי    ופירשופירשופירשופירש    באבאבאבא    דשלמהדשלמהדשלמהדשלמהפירושו,  אלאאלאאלאאלא
    והנהוהנהוהנהוהנה    ....רעךרעךרעךרעך    אשתאשתאשתאשת    תחמודתחמודתחמודתחמוד    לאלאלאלא    בתורהבתורהבתורהבתורה    שנאמרשנאמרשנאמרשנאמר
    שלשלשלשל    זוזוזוזו    אשהאשהאשהאשה    תחמודתחמודתחמודתחמוד    שלאשלאשלאשלא    ,,,,הכוונההכוונההכוונההכוונה    יראהיראהיראהיראה    לכאורהלכאורהלכאורהלכאורה

    שלשלשלשל    הזוהזוהזוהזו    האשההאשההאשההאשה    ואשיגואשיגואשיגואשיג    יתןיתןיתןיתן    מימימימי    ,,,,לומרלומרלומרלומר    ,,,,דהיינודהיינודהיינודהיינו    ....רעךרעךרעךרעך
לדוגמא, אם ישנו רווק, הרוצה להתחתן . . . . ביריביריביריביריחחחח

איתה. הדבר יכול להיות, גם בציורים אחרים. 
    לךלךלךלך    שיהיהשיהיהשיהיהשיהיה    ,,,,לחמודלחמודלחמודלחמוד    אבלאבלאבלאבלא"כ, זהו הדבר האסור. 

    מותרמותרמותרמותר    ,,,,רעךרעךרעךרעך    שלשלשלשל    אשהאשהאשהאשה    כמוכמוכמוכמו    ,,,,אחרתאחרתאחרתאחרת    יפיפיהיפיפיהיפיפיהיפיפיה    אשהאשהאשהאשה
  כך הייתי חושב, לפי מה שכתוב בתורה.  ....לךלךלךלך

        
אנחנו אומרים, כי לפי דברי ר"א בן  אמנםאמנםאמנםאמנם

הרמב"ם, זה אכן מותר. אף כי הוא נתן דוגמא 
ל'בית רעך', אבל מובן פשוט שהוא הדין לגבי 
'אשת רעך'. והוכחנו כך גם מן הסיפור של 
עוקבא בר רב אידא, אשר פורסם בקובץ דברי 

, וגם שם משמע שהדבר [גליון ב', דף קס"א]חפץ 
לא כתב במפורש כי מותר. ר"א בן הרמב"ם 

ה"ה לגבי 'אשת רעך', אבל הדבר מובן, כי זה 
אותו הדבר, כיון שגם הפסוק הזה הוא על אותו 
המשקל ועל אותה הדרך. הוא נקט 'בית רעך', 

  בגלל שזה נזכר הראשון בתורה.
        

, אומר בעל דרך פיקודיך בשם מהר"ם אולםאולםאולםאולם
    תחמודתחמודתחמודתחמוד    אלאלאלאל    ופירשופירשופירשופירש    שלמהשלמהשלמהשלמה    באבאבאבא    כןכןכןכן    עלעלעלעלאלשיך כך, 
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    לאלאלאלא    ,,,,רעךרעךרעךרעך    אשתאשתאשתאשת    שלשלשלשל    היופיהיופיהיופיהיופי    אפילואפילואפילואפילו    ,,,,בלבבךבלבבךבלבבךבלבבך    יפיהיפיהיפיהיפיה
    להשיגלהשיגלהשיגלהשיג    ותחמודותחמודותחמודותחמוד    תתאוהתתאוהתתאוהתתאוה    שלאשלאשלאשלא    היינוהיינוהיינוהיינו    ,,,,תחמודתחמודתחמודתחמוד

    ובטובובטובובטובובטוב    בחלקךבחלקךבחלקךבחלקך    שמחשמחשמחשמח    רקרקרקרק    ,,,,זוזוזוזו    כגוןכגוןכגוןכגון    יפיפיהיפיפיהיפיפיהיפיפיה    אשהאשהאשהאשה
מה שהקב"ה יזמין לך, זהו מה ששלך.     ....תנובתנובתנובתנוב

        אל תחפש, שתהיה לך כמו האשה ההיא. 
        

הוא דן, האם זהו איסור מדאורייתא,  בהמשךבהמשךבהמשךבהמשך
או שזהו מתקנת שלמה המלך. הרי כידוע, 
שלמה המלך תיקן כמה דברים, כגון עירובין 
ונטילת ידיים. הדברים הללו, חיובים מדרבנן. 
זה אינו מן התורה. הרי 'מדרבנן' נחשב, לא רק 
מה שאמרו חכמי הש"ס, אלא אפילו מה שתיקן 

נו מפי הגבורה, כגון משה רבינו ע"ה, אם זה אי
קריאת התורה בשבת, הדבר נחשב 'מדרבנן'. 

[שורש כפי שהרמב"ם כותב בספר המצוות 
, כי אין הבדל בין אם משה רבינו ע"ה ראשון]

עשה  עשה את התקנה, לבין אם רבן גמליאל
את התקנה. הכל נחשב 'מדרבנן'. מה שלא 
נאמר מפי הקב"ה, אינו מדאורייתא. וממילא 

  יתכן שהדבר כך גם בנ"ד. 
        

    בספקבספקבספקבספק    הדברהדברהדברהדבר    והנהוהנהוהנהוהנהבעל דרך פיקודיך,  אומראומראומראומר
    ,,,,התורההתורההתורההתורה    כוונתכוונתכוונתכוונת    לפרשלפרשלפרשלפרש    שלמהשלמהשלמהשלמה    כוונתכוונתכוונתכוונת    אםאםאםאם    ,,,,אצליאצליאצליאצלי

    ....תורהתורהתורהתורה    מדברימדברימדברימדברי    אסוראסוראסוראסור    הואהואהואהוא    ,,,,כזוכזוכזוכזו    וחמדהוחמדהוחמדהוחמדה    תאוהתאוהתאוהתאוה    ככככ""""ואואואוא
    לאלאלאלא    ככככ""""ואואואוא    ,,,,תתתת""""דדדד    עלעלעלעל    להוסיףלהוסיףלהוסיףלהוסיף    באבאבאבא    שלמהשלמהשלמהשלמה    אםאםאםאם    אואואואו

        קבלה. קבלה. קבלה. קבלה.     מדברימדברימדברימדברי    לאולאולאולאו    רקרקרקרק    ,,,,כזוכזוכזוכזו    וחמדהוחמדהוחמדהוחמדה    תאוהתאוהתאוהתאוה    הוההוההוההוה
        

בכל מקרה,  הוא.הוא.הוא.הוא.    גמורגמורגמורגמור    באיסורבאיסורבאיסורבאיסור    ,,,,וכךוכךוכךוכך    כךכךכךכך    וביןוביןוביןובין
הדבר אסור. השאלה היא, האם הוא אסור 

    הואהואהואהוא    ,,,,אשהאשהאשהאשה    דוקאדוקאדוקאדוקא    ולאוולאוולאוולאומדאורייתא, או מדרבנן. 
לפי דבריו,     ....באפשרבאפשרבאפשרבאפשר    לרעהולרעהולרעהולרעהו    אשראשראשראשר    כלכלכלכל    הדיןהדיןהדיןהדין

הדבר מתחיל ההיפך. דהיינו, לגבי לחמוד 
אשה, על כך כתב שלמה המלך במפורש. א"כ 
אני מבין, כי אם הדבר אסור, או מדאורייתא 
או מדרבנן, תקיש זאת גם לגבי 'בית רעך', 
'ושורו וחמורו וכל אשר לרעך'. כל הדברים, 
נכללים באיסור זה, שהוא מדאורייתא או 

        מדרבנן. 
        

    בהאבהאבהאבהא    דהאדהאדהאדהא    ,,,,ואפשרואפשרואפשרואפשרהוא מוסיף ואומר,  אבלאבלאבלאבל
    לפרשלפרשלפרשלפרש    קדשוקדשוקדשוקדשו    ברוחברוחברוחברוח    באבאבאבא    דשלמהדשלמהדשלמהדשלמה    נאמרנאמרנאמרנאמר    אםאםאםאם    ....תליאתליאתליאתליא

    לאלאלאלא''''    הואהואהואהוא    ''''תחמודתחמודתחמודתחמוד    לאלאלאלא''''    דהפירושדהפירושדהפירושדהפירוש    ,,,,תורהתורהתורהתורה    דברידברידברידברי
    ....לרעהולרעהולרעהולרעהו    אשראשראשראשר    כלכלכלכל    הדיןהדיןהדיןהדין    הואהואהואהוא    ככככ""""אאאא    ',',',',יפיהיפיהיפיהיפיה    תחמודתחמודתחמודתחמוד

    ,,,,תורהתורהתורהתורה    דברידברידברידברי    עלעלעלעל    להוסיףלהוסיףלהוסיףלהוסיף    באבאבאבא    דשלמהדשלמהדשלמהדשלמה    נאמרנאמרנאמרנאמר    ואםואםואםואם
    עלעלעלעל    רקרקרקרק    הואהואהואהוא    הזאתהזאתהזאתהזאת    ההוספהההוספהההוספהההוספה    קבלהקבלהקבלהקבלה    מדברימדברימדברימדברי    בודאיבודאיבודאיבודאי
    רקרקרקרק    ,,,,איסוראיסוראיסוראיסור    איןאיןאיןאין    מילימילימילימילי    לשארלשארלשארלשאר    אבלאבלאבלאבל    ,,,,רעהורעהורעהורעהו    אשתאשתאשתאשת

    לחמודלחמודלחמודלחמוד    אבלאבלאבלאבל    ....רעהורעהורעהורעהו    שלשלשלשל    דברדברדברדבר    להשיגלהשיגלהשיגלהשיג    החמדההחמדההחמדההחמדה
    אפילואפילואפילואפילו    איסוראיסוראיסוראיסור    איןאיןאיןאין    ,,,,רעהורעהורעהורעהו    שלשלשלשל    החפץהחפץהחפץהחפץ    כמוכמוכמוכמו    להשיגלהשיגלהשיגלהשיג
  . . . . קבלהקבלהקבלהקבלה    מדברימדברימדברימדברי    בלאובלאובלאובלאו

        
אם שלמה המלך מסביר לך פשט  ,דהיינודהיינודהיינודהיינו

בפסוק 'לא תחמוד', הוא הוסיף ִמלה בכדי 
שתבין כי זאת כוונת התורה באיסור 'לא 
תחמוד', שהאיסור הוא גם באופן הזה, א"כ 
הדבר חוזר על הכל, כיון שזהו פירוש דברי 
התורה. אבל אם שלמה המלך אמר כך, רק 
כהוספה על דברי התורה, דהיינו שהוא עשה 

ורה, א"כ כיון שהוא כתב רק את הדבר סיג לת
הזה, אז רק הוא נכלל באיסור, והדברים 
האחרים יהיו מותרים לגמרי. כלומר, אם שלמה 
המלך הוסיף על דברי התורה, שאסור לחמוד 
שתהיה לו אשה כמו האשה ההיא, לא שהוא 
רוצה לקחת אותה עצמה, אלא שתהיה לו 
 אשה כמוה, א"כ עצם זה שזאת רק הוספה על
דברי התורה, הדבר לכשעצמו נחת דרגא. 
וממילא, לגבי דברים האחרים, ששלמה המלך 
לא אמר אותם, שהם לא חמורים כמו עניין זה, 
הדבר יהיה מותר לגמרי, ואין איסור אפילו 

  מדברי קבלה. אלו דברי בעל דרך פיקודיך. 
        

דבריו, הוא מביא ראיה גאונית  בהמשךבהמשךבהמשךבהמשך
לכאורה לשיטתו, אשר נעמוד עליה בהמשך 

  הדברים, אבל נלך לפי הסדר.
        

מה שהוא הביא בשם מהר"ם אלשיך על  לגבילגבילגבילגבי
ספר משלי, בעניי לא זכיתי להבין, כיצד יצא 
לו מדברי מהר"ם אלשיך, שיש בכך איסור 
מדאורייתא. במהר"ם אלשיך כתוב במפורש, 

אשר עשה שלמה המלך. אינני  כי זהו רק סיג,
  יודע, מדוע הוא הסתפק בכך. 
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אלשיך, היה מגדולי ישראל. בפירושו,  מהר"םמהר"םמהר"םמהר"ם
הוא מעמיק בכל מלה, וחודר לעומק. יש לו 
גושפנקא של רבינו האר"י, כי פירושיו הם 
אמתיים. חוץ מפירושיו, הוא גם היה בעל 
הלכה. יש לו ספר שו"ת. אמנם, בנ"ד הוא לא 

אן בתורת פסק הלכה, הוא רק כותב זאת כ
מפרש את הפסוק, אבל בודאי שצריכים 

        להתחשב בדבריו. 
        

ְחֹמד ָיְפָיּה הפסוק שם בספר משלי,  עלעלעלעל ְחֹמד ָיְפָיּה ַאל ּתַ ְחֹמד ָיְפָיּה ַאל ּתַ ְחֹמד ָיְפָיּה ַאל ּתַ ַאל ּתַ
יהָ  ַעְפַעּפֶ ֲחָך ּבְ ּקָ ְלָבֶבָך ְוַאל ּתִ יהָ ּבִ ַעְפַעּפֶ ֲחָך ּבְ ּקָ ְלָבֶבָך ְוַאל ּתִ יהָ ּבִ ַעְפַעּפֶ ֲחָך ּבְ ּקָ ְלָבֶבָך ְוַאל ּתִ יהָ ּבִ ַעְפַעּפֶ ֲחָך ּבְ ּקָ ְלָבֶבָך ְוַאל ּתִ מהר"ם  כותב, , , , ּבִ

לפי שעריות, יצרו של לפי שעריות, יצרו של לפי שעריות, יצרו של לפי שעריות, יצרו של אלשיך בפירושו כך, 
אדם חומדתן, הנה צריך ג"כ שאל תחמוד יפיה אדם חומדתן, הנה צריך ג"כ שאל תחמוד יפיה אדם חומדתן, הנה צריך ג"כ שאל תחמוד יפיה אדם חומדתן, הנה צריך ג"כ שאל תחמוד יפיה 

לבבך. כלומר, לא בלבד תמנע מלחמוד את לבבך. כלומר, לא בלבד תמנע מלחמוד את לבבך. כלומר, לא בלבד תמנע מלחמוד את לבבך. כלומר, לא בלבד תמנע מלחמוד את בבבב
עצמה, כי אם גם את יפיה לא תחמוד. בל עצמה, כי אם גם את יפיה לא תחמוד. בל עצמה, כי אם גם את יפיה לא תחמוד. בל עצמה, כי אם גם את יפיה לא תחמוד. בל 
תאמר בלבבך, מי יתן והיה לי אשה כאשת תאמר בלבבך, מי יתן והיה לי אשה כאשת תאמר בלבבך, מי יתן והיה לי אשה כאשת תאמר בלבבך, מי יתן והיה לי אשה כאשת 
פלוני, שנמצאָת בלתי חומד אותה, רק את פלוני, שנמצאָת בלתי חומד אותה, רק את פלוני, שנמצאָת בלתי חומד אותה, רק את פלוני, שנמצאָת בלתי חומד אותה, רק את 
יפיה בלבד. ובעשותך כן, לא תקחך בקריצות יפיה בלבד. ובעשותך כן, לא תקחך בקריצות יפיה בלבד. ובעשותך כן, לא תקחך בקריצות יפיה בלבד. ובעשותך כן, לא תקחך בקריצות 
עפעפיה, כי לא יכנסו רמיזותיה בלבבך, אחרי עפעפיה, כי לא יכנסו רמיזותיה בלבבך, אחרי עפעפיה, כי לא יכנסו רמיזותיה בלבבך, אחרי עפעפיה, כי לא יכנסו רמיזותיה בלבבך, אחרי 

  וכו'.     שגם יפיה לא חמדת, וזהו ואל תקחךשגם יפיה לא חמדת, וזהו ואל תקחךשגם יפיה לא חמדת, וזהו ואל תקחךשגם יפיה לא חמדת, וזהו ואל תקחך
        

, מהר"ם אלשיך, רק אמר פשט לכאורהלכאורהלכאורהלכאורה
בפסוק. הוא דייק, כי מכך שלא כתוב 'אל 
תחמוד אותה', דהיינו את עצמה, אלא 'אל 
תחמוד יפיה', הדבר בא ללמד, כי גם אסור 
לחמוד שתהיה לו כזאת. אבל הוא לא אמר, כי 
זהו איסור מן התורה. אינני יודע, מהיכן לקח 

שלמה המלך מסביר בעל דרך פיקודיך, האם 
  ומפרש את התורה, או שהוא הוסיף על התורה.

        
כבר בפרק הראשון, מיד בהתחלת ספר  אבלאבלאבלאבל

משלי, מהר"ם אלשיך כותב במפורש, כי זהו 
רק סיג. וא"כ, לכאורה יש לנו הוכחה ודאית 
לצד השני. כי אם כל המקור הוא ממהר"ם 
אלשיך, הרי שמוכח מדבריו כי הדבר אינו 

כבר, זהו איסור מדרבנן. ולפי  מדאורייתא. אם
שיטתו יוצא, כי לגבי הדברים האחרים, אין 
איסור בכלל, כיון שאינם כתובים בפסוק 
שבספר משלי. האיסור הוא, רק לגבי מה 

  שאמר שלמה המלך, וזהו בתורת גדר. 
        

אלשיך, מסביר שם את הפסוקים  מהר"םמהר"םמהר"םמהר"ם
הראשונים שבספר משלי. כגון שהוא מדייק, 

 ָלַדַעת ָחְכָמה ּומּוָסרָלַדַעת ָחְכָמה ּומּוָסרָלַדַעת ָחְכָמה ּומּוָסרָלַדַעת ָחְכָמה ּומּוָסרהפסוק, מה ההבדל בין 

ָלַקַחת ָלַקַחת ָלַקַחת ָלַקַחת     כ,אח"לבין מה שכתוב , , , , [משלי א', ב']
ל ּכֵ למּוַסר ַהׂשְ ּכֵ למּוַסר ַהׂשְ ּכֵ למּוַסר ַהׂשְ ּכֵ הוא ממש מדייק בכל . . . . [שם שם, ג'] מּוַסר ַהׂשְ

מלה, בכדי להגיע אל השורש, ובאריכות 
גדולה, כדרכו בקודש. אשרינו, אשריהם עם 
ישראל, שהיו גדולים כאלה, אשר האירו לנו 

  את הדרך. 
        

מבאר שם, מה היא המטרה של ספר  הואהואהואהוא
משלי? הרי הפסוקים הראשונים, הם כעין 
הקדמה. בכדי להסביר, בשביל מה צריך את 
ספר משלי? שלמה המלך מסביר, הרי ישנה 
תורה, שבכתב ושבע"פ, א"כ בשביל מה אני 
מחבר עוד ספר? מה הדבר נותן? מה הוספתי 
לך? אלא, אומר שלמה המלך, תדע לך, כי ע"י 

פר שלי, תזכה לקיים את מצוות התורה. הס
זאת היא התועלת. דהיינו, התורה הקדושה, 

רק את המצוות, אבל היא לא תאלפך  כותבת
חכמה, כיצד תעשה אותן כנגד היצר. איך 
אתגבר, מה יתקן אותי, מה יעצור וימנע אותי, 

  בכדי שלא אכשל? 
        

התורה תצוך לאמר אשר תעשה התורה תצוך לאמר אשר תעשה התורה תצוך לאמר אשר תעשה התורה תצוך לאמר אשר תעשה הוא כותב,  כךכךכךכך
ואשר תחדל, לא תאלפך חכמה איכה תעשה ואשר תחדל, לא תאלפך חכמה איכה תעשה ואשר תחדל, לא תאלפך חכמה איכה תעשה ואשר תחדל, לא תאלפך חכמה איכה תעשה 
לעמוד נגד יצרך בל יטעך, ולא תגד לך לעמוד נגד יצרך בל יטעך, ולא תגד לך לעמוד נגד יצרך בל יטעך, ולא תגד לך לעמוד נגד יצרך בל יטעך, ולא תגד לך 
תעלומות הרעה אשר תבואך במעשה הרעה, תעלומות הרעה אשר תבואך במעשה הרעה, תעלומות הרעה אשר תבואך במעשה הרעה, תעלומות הרעה אשר תבואך במעשה הרעה, 

ר ותודיע גזירת מלך.  ר ותודיע גזירת מלך. כי התורה ְתַקּצֵ ר ותודיע גזירת מלך. כי התורה ְתַקּצֵ ר ותודיע גזירת מלך. כי התורה ְתַקּצֵ   כי התורה ְתַקּצֵ
        

כתוב שהדבר אסור, 'לא תחמוד',  בתורהבתורהבתורהבתורה
        נגמר. אבל כיצד עושים זאת? 

        
רו לנו עצות רו לנו עצות רו לנו עצות רו לנו עצות אך משלי שלמה, הם יורונו יאמאך משלי שלמה, הם יורונו יאמאך משלי שלמה, הם יורונו יאמאך משלי שלמה, הם יורונו יאמ

חכמה בכלל המוסר, וחומר כל עון, עד היכן יד חכמה בכלל המוסר, וחומר כל עון, עד היכן יד חכמה בכלל המוסר, וחומר כל עון, עד היכן יד חכמה בכלל המוסר, וחומר כל עון, עד היכן יד 
ָענשו מגעת. כעניין גזירת התורה בָאמרּה לא ָענשו מגעת. כעניין גזירת התורה בָאמרּה לא ָענשו מגעת. כעניין גזירת התורה בָאמרּה לא ָענשו מגעת. כעניין גזירת התורה בָאמרּה לא 
תנאף, לא תרחיב לשון ללמד דעת, איך נמלט תנאף, לא תרחיב לשון ללמד דעת, איך נמלט תנאף, לא תרחיב לשון ללמד דעת, איך נמלט תנאף, לא תרחיב לשון ללמד דעת, איך נמלט 

כיצד האדם יזהר מכך? איך לא  ממנה,ממנה,ממנה,ממנה,
ולא תפליג ולא תפליג ולא תפליג ולא תפליג נכשלים? התורה לא אומרת. 

התורה לא כותבת, דברי חיזוק בהודעת רעתה. בהודעת רעתה. בהודעת רעתה. בהודעת רעתה. 
להיב את האדם, ולעוררו ומוסר, בכדי לה
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אך שלמה הוסיף, בשאת משלו אך שלמה הוסיף, בשאת משלו אך שלמה הוסיף, בשאת משלו אך שלמה הוסיף, בשאת משלו שהדבר מסוכן. 
ויאמר, הרחק מעליה דרכך וגו', אל ישט אל ויאמר, הרחק מעליה דרכך וגו', אל ישט אל ויאמר, הרחק מעליה דרכך וגו', אל ישט אל ויאמר, הרחק מעליה דרכך וגו', אל ישט אל 
דרכיה לבך וגו', אל תחמוד יפיה בלבבך, דרכיה לבך וגו', אל תחמוד יפיה בלבבך, דרכיה לבך וגו', אל תחמוד יפיה בלבבך, דרכיה לבך וגו', אל תחמוד יפיה בלבבך, 

הוא אומר שהוא משמרת למשמרת התורה, שהוא משמרת למשמרת התורה, שהוא משמרת למשמרת התורה, שהוא משמרת למשמרת התורה, 
התורה התורה התורה התורה     במפורש, כי זאת משמרת למשמרת,

האומרת לא תחמוד אשת רעך, והוא כמבואר האומרת לא תחמוד אשת רעך, והוא כמבואר האומרת לא תחמוד אשת רעך, והוא כמבואר האומרת לא תחמוד אשת רעך, והוא כמבואר 
כפי שהוא יסביר בהמשך. כבר  דהיינו,לפנים. לפנים. לפנים. לפנים. 

כי לא כי לא כי לא כי לא כאן, הוא רומז למה שהוא כתב שם. 
ֶנאמר אל תחמוד אותה, אך הוא לומר לבל ֶנאמר אל תחמוד אותה, אך הוא לומר לבל ֶנאמר אל תחמוד אותה, אך הוא לומר לבל ֶנאמר אל תחמוד אותה, אך הוא לומר לבל 
תבוא לחמוד אשת רעך, עשה סיג, אל תחמוד תבוא לחמוד אשת רעך, עשה סיג, אל תחמוד תבוא לחמוד אשת רעך, עשה סיג, אל תחמוד תבוא לחמוד אשת רעך, עשה סיג, אל תחמוד 
יפיה בלבבך, כלומר אפילו היופי שלה לבדו. יפיה בלבבך, כלומר אפילו היופי שלה לבדו. יפיה בלבבך, כלומר אפילו היופי שלה לבדו. יפיה בלבבך, כלומר אפילו היופי שלה לבדו. 
בל תאמר בלבבך, מי יתן לי אשה, כיופי אשה בל תאמר בלבבך, מי יתן לי אשה, כיופי אשה בל תאמר בלבבך, מי יתן לי אשה, כיופי אשה בל תאמר בלבבך, מי יתן לי אשה, כיופי אשה 

        . . . . וכו'פלונית פלונית פלונית פלונית 
        

ך פיקודיך, כתוב מה שהסתפק בעל דר אם כן,אם כן,אם כן,אם כן,
  במפורש בדברי מהר"ם אלשיך. 

        
, 'ואם לדין, יש תשובה'. מהר"ם אלשיך, אבלאבלאבלאבל

כבודו במקומו מונח, אולם זהו רק פירוש, זה 
  אינו חז"ל. וכי אפשר לקבוע מכך הלכה?

        
כי המפרשים האחרים, לא הסבירו  ראיתיראיתיראיתיראיתי

כמהר"ם אלשיך. א"כ, גם אם אתה אומר כי 
שלמה המלך התכווין לסיג, אבל אם המפרשים 
האחרים הסבירו פירוש אחר, ממילא אין הכרח 
לקבל את פירושו, ומאידך יש לנו את דברי 
ר"א בן הרמב"ם, שרואים מדבריו במפורש כי 

  שני.הדבר מותר, בודאי שהמשקל הוא לצד ה
        

שיעיין במפרשים שם, כגון ברלב"ג, וכן  מימימימי
במצודת דוד, יראה איך הם מסבירים את 
הפסוק הזה, 'אל תחמוד יפיה בלבבך', ולפי 
דבריהם, המדובר על אשה פרוצה המנאפת. 

בין בין בין בין     ,,,,לכד בהלכד בהלכד בהלכד בהיייישתשמר מלהשתשמר מלהשתשמר מלהשתשמר מלהוהמלבי"ם מפרש, 
ע"י יפיה, בין מלהתפתות אליה על ידי שתרמוז ע"י יפיה, בין מלהתפתות אליה על ידי שתרמוז ע"י יפיה, בין מלהתפתות אליה על ידי שתרמוז ע"י יפיה, בין מלהתפתות אליה על ידי שתרמוז 

        לך בעפעפיה.לך בעפעפיה.לך בעפעפיה.לך בעפעפיה.
        

רבינו יונה פירש את הדברים כפשוטם,     גםגםגםגם
ושאין כאן חידוש מיוחד. כך כתוב בדרשות 

[פרשת אחרי מות דף ופירושי רבינו יונה גירונדי 
מכלל הקדושה הוא שלא יגע באחת מן מכלל הקדושה הוא שלא יגע באחת מן מכלל הקדושה הוא שלא יגע באחת מן מכלל הקדושה הוא שלא יגע באחת מן , קצ"ט]

    [משלי ו', כ"ט]העריות, שהרי נאמר באשת איש העריות, שהרי נאמר באשת איש העריות, שהרי נאמר באשת איש העריות, שהרי נאמר באשת איש 
ּה. ֵגַע ּבָ ל ַהּנֹ ֶקה ּכָ ּה.לֹא ִיּנָ ֵגַע ּבָ ל ַהּנֹ ֶקה ּכָ ּה.לֹא ִיּנָ ֵגַע ּבָ ל ַהּנֹ ֶקה ּכָ ּה.לֹא ִיּנָ ֵגַע ּבָ ל ַהּנֹ ֶקה ּכָ ואפילו להסתכל בה ואפילו להסתכל בה ואפילו להסתכל בה ואפילו להסתכל בה     לֹא ִיּנָ

ַאל ַאל ַאל ַאל     , כ"ה][שם שםיפיה אסור, שנאמר יפיה אסור, שנאמר יפיה אסור, שנאמר יפיה אסור, שנאמר לראות לראות לראות לראות 
ְלָבֶבָך. ְחֹמד ָיְפָיּה ּבִ ְלָבֶבָך.ּתַ ְחֹמד ָיְפָיּה ּבִ ְלָבֶבָך.ּתַ ְחֹמד ָיְפָיּה ּבִ ְלָבֶבָך.ּתַ ְחֹמד ָיְפָיּה ּבִ ואפילו להסתכל באחד ואפילו להסתכל באחד ואפילו להסתכל באחד ואפילו להסתכל באחד     ּתַ

כל המרצה כל המרצה כל המרצה כל המרצה     [ברכות דף ס"א ע"ב]מאבריה אז"ל מאבריה אז"ל מאבריה אז"ל מאבריה אז"ל 
מעות מידו לידה של אשה כדי להסתכל בה, מעות מידו לידה של אשה כדי להסתכל בה, מעות מידו לידה של אשה כדי להסתכל בה, מעות מידו לידה של אשה כדי להסתכל בה, 

. ובודאי מן וכו' יעו"שלא ינקה מדינה של גיהנם לא ינקה מדינה של גיהנם לא ינקה מדינה של גיהנם לא ינקה מדינה של גיהנם 
הסתם כל היד המרבה לבדוק, לפשפש ולחטט 

עוד מרבוותא הסוברים כך. בספרים, תמצא 
                    שהרי דברי מהר"ם אלשיך, הם חידוש גדול.

        

הרי לגבי הפסוקים הללו, אין הכרח ובכלל, ובכלל, ובכלל, ובכלל, 
שהן כפישוטן. מפרשים רבים מסבירים, כגון 
רש"י, כי המדובר על חכמות חיצוניות. דהיינו, 
זהו רק משל. הדברים אינם כפישוטם. הרי 
כתוב, 'משלי שלמה'. כלומר, שלמה המלך 
ממשיל את החכמות החיצוניות, בכדי שלא 
תטעה אחרי יפיים. המלבי"ם אומר כך 

שלא תחמוד דרכי שלא תחמוד דרכי שלא תחמוד דרכי שלא תחמוד דרכי     ,,,,ולפי המליצהולפי המליצהולפי המליצהולפי המליצהבמפורש, 
    ,,,,משך אחר ראיותיהםמשך אחר ראיותיהםמשך אחר ראיותיהםמשך אחר ראיותיהםייייולא תולא תולא תולא ת    ,,,,עיונם וחקירתםעיונם וחקירתםעיונם וחקירתםעיונם וחקירתם

ושרואים בעפעפי ושרואים בעפעפי ושרואים בעפעפי ושרואים בעפעפי     ,,,,שידמה לך שיש בהם ממששידמה לך שיש בהם ממששידמה לך שיש בהם ממששידמה לך שיש בהם ממש
לפי זה, אין שום צד ראיה שהדבר אסור,  שחר.שחר.שחר.שחר.

  אפילו בתורת סיג.
        

מהקהל: אם זה מדרבנן, אז למה ישנו  שאלהשאלהשאלהשאלה
חילוק בין הדבר הזה, לבין שאר הדברים 

אם זה מדאורייתא, אז הכל  האחרים? מדוע
אסור, ואילו אם זה מדרבנן, ישנו חילוק בין 

  הדברים?
מרן שליט"א: זהו 'דבר דק'. בעל דרך  תשובתתשובתתשובתתשובת

פיקודיך, הוא היה למדן גדול. הוא אומר כך, 
אם שלמה המלך מסביר פשט בתורה, שזה מה 
שכתוב במלים 'לא תחמוד', אזי ממילא כל 

וא רק עושה הדברים נכללים בכך. אבל אם ה
משמרת, אם זהו רק סיג, אז מה שהוא כתב, 
הוא כתב. ומה שלא כתב, לא כתב. כי אם 
שלמה המלך רצה לומר, שתעשה סייגים גם 
לגבי כל הדברים האחרים, הוא היה צריך לפרט 
גם אותם. כיון שהוא לא כתב כך, כנראה שזה 
רק לגבי הדבר הזה. הסברא נותנת, שבזה נחוץ 

  יותר לגדור.



 השיעור השבועי –שערי יצחק 

10  

מהקהל: גם מאותו הסיפור, של עוקבא  הערההערההערההערה
  בר רב אדא, ישנה ראיה להתיר.

מרן שליט"א: בסדר. אפשר לומר,  תשובתתשובתתשובתתשובת
שאותו החכם שהסכים לעוקבא שילך רק 
לראות אותה אשה בצרפת וכו', סבר כך. יפה. 
הדבר 'חזי לאצטרופי'. רואים א"כ שהוא היה 

  חכם גדול.  
  

ספת, שהביא , עלינו להתמודד עם ראיה נוברםברםברםברם
  בעל דרך פיקודיך. 

        
    קקקק""""הזוההזוההזוההזוה    שמדברישמדברישמדברישמדברי    ,,,,איתיאיתיאיתיאיתיורורורור    שבתישבתישבתישבתיכותב כך,  הואהואהואהוא

    ,,,,תורהתורהתורהתורה    לדברילדברילדברילדברי    פירושפירושפירושפירוש    הםהםהםהם    שלמהשלמהשלמהשלמה    שדברישדברישדברישדברי    ,,,,נראהנראהנראהנראה
    שלאשלאשלאשלא    כןכןכןכן    גםגםגםגם    הואהואהואהוא    התורההתורההתורההתורה    שכוונתשכוונתשכוונתשכוונת    קקקק""""והוהוהוהלזלזלזלז    לללל""""וסוסוסוס

הוא טוען, שיש  ....בירובירובירובירוחחחח    שלשלשלשל    החפץהחפץהחפץהחפץ    כעיןכעיןכעיןכעין    לחמודלחמודלחמודלחמוד
  לו ראיה לכך מדברי הזוה"ק.

        
אתם זוכרים, כבר הבאנו בזמנו, את דברי  אםאםאםאם

ספר הזוהר הללו. מי שקורא את דברי הזוה"ק, 
רואה כי ישנה כאן השתפכות. הוא מבאר שם, 
מדוע ישנו טעם מפסיק, בין המלה 'לא' למלה 
'תרצח'. מביאים זאת גם בהרבה ספרים, מתוך 
שהם כל־כך נהנו מן החידוש הזה, והם דנים 

  ו. ומפלפלים בדברים הלל
        

מהימנא בעצמו, הוא משתפך כאן,  ברעיאברעיאברעיאברעיא
מרוב התלהבות, כאשר הוא מפרש, מדוע לגבי 
הפסוק 'לא תענה ברעך עד שקר', אין טעם 
מפסיק. אקרא זאת בפניכם בניגון, כיון שהדבר 

    לא תענה ברעך עד שקר,לא תענה ברעך עד שקר,לא תענה ברעך עד שקר,לא תענה ברעך עד שקר,ממש מרגש. וז"ל, 
    כללכללכללכלל    הואהואהואהוא    דאסירדאסירדאסירדאסיר    בגיןבגיןבגיןבגין, , , , טעמאטעמאטעמאטעמא    פסקאפסקאפסקאפסקא    לאלאלאלא    הכאהכאהכאהכא
לכן אין טעם  אסור לשקר בשום אופן,. . . . כללכללכללכלל

    דאורייתאדאורייתאדאורייתאדאורייתא    מילימילימילימילי    ובכלובכלובכלובכל    מפסיק במלה 'לא'.
הקב"ה הניח . . . . עלאיןעלאיןעלאיןעלאין    רזיןרזיןרזיןרזין    שוישוישוישוי    הואהואהואהוא    בריךבריךבריךבריך    קודשאקודשאקודשאקודשא

רמזים בתורה, ועליך רק לפתוח את העיניים, 
בכדי לראותם. ובנ"ד עליך להבין, מדוע יש 
טעם מפסיק, בפסוק 'לא, תרצח'? חייב להיות 
לכך טעם. הרי פיסוק הטעמים, זאת קבלה 

מסיני. הקב"ה הניח רמזים בתורה, בכדי למשה 
    רחארחארחארחאוווואאאא    נשאנשאנשאנשא    לבנילבנילבנילבני    ואוליףואוליףואוליףואוליף    שנתבונן בהם.

    דאתאמרדאתאמרדאתאמרדאתאמר    כמהכמהכמהכמה, , , , בהבהבהבה    ולמהךולמהךולמהךולמהך    בהבהבהבה    לאתתקנאלאתתקנאלאתתקנאלאתתקנא

, , , , להועיללהועיללהועיללהועיל    מלמדךמלמדךמלמדךמלמדך    יךיךיךיךאלד'אלד'אלד'אלד'    י"יי"יי"יי"י    אניאניאניאני    י"ז]י"ז]י"ז]י"ז]    מ"ח,מ"ח,מ"ח,מ"ח,    [ישעיה[ישעיה[ישעיה[ישעיה
תוך כדי החידוש הזה,  ....תלךתלךתלךתלך    בדרךבדרךבדרךבדרך    מדריכךמדריכךמדריכךמדריכך

בעל המאמר התלהב, מרוב השמחה שהיה לו 
הללו, בחידוש הזה, והוא כתב את המלים 

  למרות שבעצם הדבר שייך בכל מקום.
        

'לא תחמוד', וכן 'לא תענה ברעך עד  ולגביולגביולגביולגבי
    פסיקפסיקפסיקפסיק    לאלאלאלא    לא תחמוד,לא תחמוד,לא תחמוד,לא תחמוד,שקר', אומר הזוה"ק, 

שם אין הפסקה בטעמים, כיון     כלל.כלל.כלל.כלל.    טעמאטעמאטעמאטעמא
  שהכל אסור לחמוד. 

        
הוא שואל, מה הדין לגבי לחמוד תורה,  אבלאבלאבלאבל

האם הדבר מותר, או אסור? התשובה היא, כי 
ז ָרבהדבר מותר. וסימנך,  ָָּהב ּוִמּפַ ֱחָמִדים ִמז ז ָרבַהּנֶ ָָּהב ּוִמּפַ ֱחָמִדים ִמז ז ָרבַהּנֶ ָָּהב ּוִמּפַ ֱחָמִדים ִמז ז ָרבַהּנֶ ָָּהב ּוִמּפַ ֱחָמִדים ִמז     ַהּנֶ

מה הפירוש, 'לחמוד תורה'? . . . . ]]]]תהלים י"ט, י"א[[[[
כגון, אם אתה רואה מישהו למדן, אמנם אם 
לא היית רואה אותו, לא היית חושב להיות 
כמותו. אבל אחרי שראית אותו, כיצד הוא 
מסוגל לשבת וללמוד שעות ע"ג שעות, איזו 
התמדה, איזו בקיאות, בכמה מסכתות או בכל 
הש"ס, איך הוא בקי ברמב"ם בשו"ע ובפוסקים 

כדומה, אתה רוצה וחומד להיות כמותו, כיון ו
שראית אותו. אם לא היית רואה, לא היית 

  חומד. 
        

, אם ראית מישהו שחיבר ספר, גם אתה כןכןכןכן    כמוכמוכמוכמו
חומד ורוצה לחבר ספר. וכן, אם ראית מישהו 
שפתח ישיבה, גם אתה רוצה לפתוח ישיבה. או 
כולל אברכים. וכל כיו"ב. אתה חומד זאת, 

ו. אבל בלעדיו, לא היית בגלל שראית אות
  חומד.

        
על החיד"א, שחיבר שמונים ספרים  מספריםמספריםמספריםמספרים

בכל ימי חייו, שמישהו ניסה להתמודד איתו. 
בכל פעם שהחיד"א היה מוצא ספר לאור, אותו 
חכם גם היה מוציא ספר לאור. למשל, החיד"א 
כתב ספר בשם 'שער יוסף' על מסכת הוריות, 

ת בשם אז גם הוא כתב ספר על מסכת הוריו
שער וכו', עם השם שלו. במשך כמה ספרים, 
הוא התמודד עם החיד"א, עד שהוא כבר לא 
יכל. הוא לא הצליח להתמודד איתו. לא עמד 
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בקצב. אבל הדבר עורר אותו, להיות כמו 
החיד"א. עד שהוא ראה, שאיננו מסוגל לכך. 
הדבר נקרא, 'לחמוד תורה'. שהאדם רואה 

דבר, והוא חומד איזה מישהו, אשר עשה איזה 
[בבא בתרא דף כ"א בכך. הדבר מותר. הגמרא 

קנאת סופרים תרבה חכמה. קנאת סופרים תרבה חכמה. קנאת סופרים תרבה חכמה. קנאת סופרים תרבה חכמה. אומרת,  ע"א]
הקנאה הזאת, היא טובה. למרות שהדבר בא 
מתוך קנאה, אבל בסה"כ התועלת מכך היא 

  טובה. 
        

    תימאתימאתימאתימא    ואיואיואיואיעל כך ברעיא מהימנא בזה"ל,  כתובכתובכתובכתוב
    דלאדלאדלאדלא    כיוןכיוןכיוןכיון    ,,,,אסיראסיראסיראסיר    דאורייתאדאורייתאדאורייתאדאורייתא    ודאודאודאודאּמ ּמ ּמ ּמ חִ חִ חִ חִ     אפילואפילואפילואפילו
, , , , כללכללכללכלל    אורייתאאורייתאאורייתאאורייתא    עבדתעבדתעבדתעבדת    להולהולהולהובכֻ בכֻ בכֻ בכֻ , , , , ייייזִ זִ זִ זִ חֲ חֲ חֲ חֲ     אאאאּתַ ּתַ ּתַ ּתַ     ????פסקאפסקאפסקאפסקא
', ', ', ', וגווגווגווגו    ועבדוועבדוועבדוועבדו    שדהושדהושדהושדהו    רעךרעךרעךרעך    ביתביתביתבית, , , , פרטפרטפרטפרט    עבדתעבדתעבדתעבדת    ייייייייובהאובהאובהאובהא
    חמודהחמודהחמודהחמודה    איהיאיהיאיהיאיהי    אורייתאאורייתאאורייתאאורייתא    אבלאבלאבלאבל, , , , דעלמאדעלמאדעלמאדעלמא    מילימילימילימילי    בכלבכלבכלבכל

    ,,,,דיומיןדיומיןדיומיןדיומין    רכארכארכארכאוווואאאא    ,,,,דחיידחיידחיידחיי    גנזיגנזיגנזיגנזי, , , , שעשועיםשעשועיםשעשועיםשעשועים, , , , תדירתדירתדירתדיר
איזה תענוג.     ....דאתידאתידאתידאתי    ובעלמאובעלמאובעלמאובעלמא    דיןדיןדיןדין    בעלמאבעלמאבעלמאבעלמא

הוא אומר, כי לגבי איסור 'לא שעשועים. 
תחמוד', התורה לא סתמה כמו באיסור 'לא 
תרצח', שלא אמרה מה, ולכן צריך לומר אלו 
דברים אכן מותר. לגבי 'לא תחמוד', התורה 
פירטה, 'בית רעך', 'אשת רעך, שדהו, ועבדו 
ואמתו שורו וחמורו', יש כאן את כל הפרטים. 

ה, ומכך שלא כתובה גם התורה, תבין מז
        שמותר לחמוד תורה. 

        

הדרך פיקודיך, איך חומדים תורה? את  אומראומראומראומר
מה אני חומד? להיות למדן כמו השני. הרי זה 
לא נקרא, שאני לוקח לו משהו. הרי השני, 
נשאר למדן. אני רק רוצה להיות כמותו. ולפי 
הכתוב במאמר דלעיל, ישנה הוה אמינא, כי גם 

ון שזה דבר זה אסור. וקמ"ל, שהדבר מותר, כי
לא נכלל במה שפירטה התורה. א"כ מכאן 
ראיה, ששייך להיות נכלל באיסור 'לא 
תחמוד', גם אם האדם רוצה שיהיה לו כמו שיש 
לשני. שהרי לגבי חמדת התורה, אין מצב 
שאתה לוקח לשני את תורתו. לכאורה, זאת 

  ראיה 'פצצה'.
        

    לאלאלאלא''''בבבב    התורההתורההתורההתורה    דכוונתדכוונתדכוונתדכוונת    נאמרנאמרנאמרנאמר    אםאםאםאםהוא כותב,  כךכךכךכך
    ממשממשממשממש    החפץהחפץהחפץהחפץ    אותואותואותואותו    לחמודלחמודלחמודלחמוד    שלאשלאשלאשלא    רקרקרקרק    הואהואהואהוא    ',',',',תחמודתחמודתחמודתחמוד

    ולאולאולאולא    ,,,,שלושלושלושלו    ויהיהויהיהויהיהויהיה    חבירוחבירוחבירוחבירו    מידמידמידמיד    שיקחנושיקחנושיקחנושיקחנו    ,,,,חבירוחבירוחבירוחבירו    שלשלשלשל
    חימודאחימודאחימודאחימודא    אפילואפילואפילואפילו    יכוליכוליכוליכול''''    שאמרשאמרשאמרשאמר    זהזהזהזה    מהומהומהומהו    ,,,,חבירוחבירוחבירוחבירו    שלשלשלשל

    הריהריהריהרי    הדבר אינו אותו המצב,', ', ', ', דאורייתאדאורייתאדאורייתאדאורייתא
    אםאםאםאםדדדד    ....כללכללכללכלל    זהזהזהזה    באופןבאופןבאופןבאופן    אינואינואינואינו    ,,,,דאורייתאדאורייתאדאורייתאדאורייתא    חימודאחימודאחימודאחימודא

    שידעשידעשידעשידע    וחומדוחומדוחומדוחומד    ,,,,מסכתאמסכתאמסכתאמסכתא    איזהאיזהאיזהאיזה    יודעיודעיודעיודע    בירובירובירובירושחשחשחשח    רואהרואהרואהרואה
הוא ראה את חבירו, שהוא בקי . . . . כמוהוכמוהוכמוהוכמוהו    הואהואהואהוא    גםגםגםגם

במסכת מגילה. עוד מעט פורים, וחבירו למד 
את כל מסכת מגילה. א"כ, גם הוא רוצה להיות 
כך. הוא אומר לעצמו, גם אני אשתדל ללמוד, 
ועד פורים אני אדע את כל המסכת. וכן מסכת 

    אצלאצלאצלאצל    גםגםגםגם    ,,,,הידיעההידיעההידיעההידיעה    נשארתנשארתנשארתנשארת    הריהריהריהרי    פסחים וכו',
    והואוהואוהואוהוא    יודע, אינני לוקח לו, את מה שהוא. . . . חבירוחבירוחבירוחבירו
    ובאםובאםובאםובאם    ....חבירוחבירוחבירוחבירו    שלשלשלשל    החפץהחפץהחפץהחפץ    וגמתוגמתוגמתוגמתדדדד    רקרקרקרק    ,,,,חומדחומדחומדחומד

    ישכחישכחישכחישכח    וחבירווחבירווחבירווחבירו    ,,,,המסכתאהמסכתאהמסכתאהמסכתא    הואהואהואהוא    שידעשידעשידעשידע    חומדחומדחומדחומד    באמתבאמתבאמתבאמת
אם ברצונו שרק הוא ידע, ושחבירו ישכח , , , , מלבומלבומלבומלבו

    ירצהירצהירצהירצה    דלמהדלמהדלמהדלמה    ....באיסורבאיסורבאיסורבאיסור    ודאיודאיודאיודאי    זהזהזהזה    את ידיעתו,
    לללל""""דסדסדסדס    ,,,,כרחךכרחךכרחךכרחך    עלעלעלעל    אלאאלאאלאאלא    ????התורההתורההתורההתורה    חבירוחבירוחבירוחבירו    שישכחשישכחשישכחשישכח

    המלךהמלךהמלךהמלך    כפירושכפירושכפירושכפירוש    היאהיאהיאהיא    התורההתורההתורההתורה    שכוונתשכוונתשכוונתשכוונת    ,,,,קקקק""""לזוהלזוהלזוהלזוה
שלמה המלך, הוא הסביר זה מה שאמר , , , , החכםהחכםהחכםהחכם

    אפילואפילואפילואפילו    ,,,,הואהואהואהוא    שהאיסורשהאיסורשהאיסורשהאיסור    לנו כי זהו הפשט בתורה,
    שלשלשלשל    החפץהחפץהחפץהחפץ    דוגמתדוגמתדוגמתדוגמת    חפץחפץחפץחפץ    לולולולו    שיהיהשיהיהשיהיהשיהיה    חומדחומדחומדחומד    אםאםאםאם

    רקרקרקרק    ,,,,חבירוחבירוחבירוחבירו    מידמידמידמיד    החפץהחפץהחפץהחפץ    אותואותואותואותו    יקחיקחיקחיקח    ולאולאולאולא    ,,,,חבירוחבירוחבירוחבירו
    ,,,,שאמרשאמרשאמרשאמר    מהמהמהמה    יונחיונחיונחיונח    ובזהובזהובזהובזה    ....דוגמתודוגמתודוגמתודוגמתו    לולולולו    גםגםגםגם    שיהיהשיהיהשיהיהשיהיה

    כיכיכיכי    שכחשכחשכחשכחוַת וַת וַת וַת     דוקדוקדוקדוק    '.'.'.'.דאורייתאדאורייתאדאורייתאדאורייתא    חימודאחימודאחימודאחימודא    אפילואפילואפילואפילו    יכוליכוליכוליכול''''
    לאלאלאלא    שמהשמהשמהשמה    ,,,,בעיניךבעיניךבעיניךבעיניך    הראיתיךהראיתיךהראיתיךהראיתיך    ....הדבריםהדבריםהדבריםהדברים    כניםכניםכניםכנים

[וע"ע בס' באר ראי, . . . . יתברךיתברךיתברךיתברך    השםהשםהשםהשם    פיפיפיפי    אתאתאתאת    תעבורתעבורתעבורתעבור
  לימוד התורה סי' ה', דף קס"א קס"ב].

        
מהקהל: אם האדם מתעסק בספרים  שאלהשאלהשאלהשאלה

שהם עדיין בכתב יד, וגם חבירו מתעסק בכתבי 
יד, והוא רוצה את הספרים שיש לחבירו, הוא 
רוצה להוציא אותם ממנו, האם הדבר גם נקרא 

  'חמדת התורה'?
ליט"א: אלו שהם אספני ספרים, מרן ש תשובתתשובתתשובתתשובת

הם לא לומדים את התורה, אלא שהם אוספים 
אנתיקות, דהיינו דברים עתיקים. הוא לא עושה 
זאת, בכדי ללמוד בספר, מרוב שהוא אוהב 
את התורה. אלא שהוא רוצה, שיהיה לו את 
הדבר העתיק הזה. בשבילו, זהו כמו כלי. גם על 

יהיה מוכן מנורת־חנוכה עתיקה, וכדומה, הוא 
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לשלם הרבה. ישנם סוגי אנשים כאלה. אם 
אתה רוצה את הכתב יד, בכדי ללמוד בו, אתה 
יכול לבקש רק צילום. מדוע אתה צריך דוקא 
את הכת"י? את הספר במקור? אמנם יכול 
להיות, שישנם אופנים מסויימים, שהאדם רוצה 
את הכת"י בעצמו, ללמוד בו, מצד שיש יותר 

את הכתב וכו', שנכתב  קדושה בכך, לראות
ע"י אדם, ולא ע"י מכונה שהיא גולם. אבל לא 
מסתבר לעשות אוקימתא, שהמדובר באופן 

  כזה דוקא.
        

אופן, זאת ראיית הדרך פיקודיך, וברצוני  בכלבכלבכלבכל
בע"ה לומר תירוץ על כך, כי כפי שאמרתי 

  לעיל, נראה לי כי הדבר מותר. 
        

, כבר שני גדולים, דנו בדברי הדרך למעשהלמעשהלמעשהלמעשה
פיקודיך. אמנם הם לא התייחסו למה שאנחנו 
אמרנו, אבל הם נכנסו לעניינים אחרים 

[חלק ו' סימן ס"ה, שבדבריו. בשו"ת דברי יציב 
, לאדמו"ר מקלויזנבורג, גדרי איסור לא תחמוד]

הוא מפלפל בדברי הדרך פיקודיך, בשקלא 
 ק ג' סימן מ"ט],[חלוטריא. ובשו"ת בצל החכמה 

למהר"ר בצלאל שטרן, הוא דוחה את דברי 
הדרך פיקודיך, אבל הוא מסכים איתו רק 
בדבר אחד. הוא מביא הרבה ראיות, והוא דן 

  על הראיה מדברי ספר הזוהר וכו'. 
        

לא הביאו כסייעתא, את דברי מהר"ם  הםהםהםהם
בספרו רב פנינים, שהבאנו לעיל.  אלשיך

דבריו, כיון כנראה הם לא יכלו להביא את 
שזהו ספר נדיר וישן, וגם קשה מאד לקרוא 
בספר הזה, כנראה הוא נדפס רק פעם אחת, 
בקושי הצלחתי לקרוא את המלים שבדפוס. 
כנראה הם לא השיגו את הספר, ולכן הם לא 

  נכנסו לכך. 
        

בשו"ת בצל החכמה, דחה את דבריו,  אבלאבלאבלאבל
מכל מיני ראיות. והוא טוען, כי הדבר אינו יכול 

ות, כיון שזה כנגד דברי הפוסקים. הרי כתוב להי
במכילתא, כי איסור לא תחמוד, הוא רק 
כאשר האדם עושה מעשה. והרי לחמוד שיהיה 

לי חפץ כזה, אין בכך שום מעשה. א"כ, איך 
הדבר יהיה אסור? אבל הוא מסכים איתו בדבר 
אחד, שלחמוד שתהיה לו אשה כמו אשת 

מבואר חבירו, הדבר אסור מדברי קבלה, כ
    קראקראקראקרא    ככככ""""עעעע    זזזז""""לפילפילפילפיבפסוק בספר משלי. וז"ל, 

    בלבבךבלבבךבלבבךבלבבך    יפיהיפיהיפיהיפיה    תחמודתחמודתחמודתחמוד    אלאלאלאל    ה]ה]ה]ה]""""ככככ    ,,,,''''וווו    [משלי[משלי[משלי[משלי    דשלמהדשלמהדשלמהדשלמה
    אשהאשהאשהאשה    לךלךלךלך    ההההשיהישיהישיהישיהי    מודמודמודמודלחלחלחלח' ' ' ' שאפישאפישאפישאפי    שמשמעותושמשמעותושמשמעותושמשמעותו    וגו',וגו',וגו',וגו',
    לאולאולאולאו    ,,,,אסוראסוראסוראסור    רעךרעךרעךרעך    שלשלשלשל    אשתואשתואשתואשתו    כמוכמוכמוכמו    אחרתאחרתאחרתאחרת    יפהיפהיפהיפה

    ,,,,הואהואהואהוא    רעךרעךרעךרעך    אשתאשתאשתאשת    תחמודתחמודתחמודתחמוד    לאלאלאלא    הכתובהכתובהכתובהכתוב    שלשלשלשל    פירושופירושופירושופירושו
    באשתבאשתבאשתבאשת    ודוקאודוקאודוקאודוקא    ....להלהלהלהבבבבקקקק    מדברימדברימדברימדברי    נוסףנוסףנוסףנוסף    איסוראיסוראיסוראיסור    אלאאלאאלאאלא
    ,,,,ייייפרטפרטפרטפרט    בשארבשארבשארבשאר    אבלאבלאבלאבל    ....איסוראיסוראיסוראיסור    להוסיףלהוסיףלהוסיףלהוסיף    באבאבאבא    ,,,,רעךרעךרעךרעך

    וכלוכלוכלוכל    ,,,,וחמורווחמורווחמורווחמורו    שורושורושורושורו    אמתואמתואמתואמתו    עבדועבדועבדועבדו    ,,,,רעךרעךרעךרעך    ביתביתביתבית    דהיינודהיינודהיינודהיינו
    ,,,,חבירוחבירוחבירוחבירו    בשלבשלבשלבשל    בחומדבחומדבחומדבחומד    רקרקרקרק    אסוראסוראסוראסור    אינואינואינואינו    ,,,,מילימילימילימילי    שארשארשארשאר

    ....תתתת""""מהמהמהמה    אסיראסיראסיראסיר    וזהוזהוזהוזה    ,,,,ממנוממנוממנוממנו    שלקחושלקחושלקחושלקחו    עדעדעדעד    ,,,,בובובובו    ומפצירומפצירומפצירומפציר
    וכלוכלוכלוכל    ,,,,חבירוחבירוחבירוחבירו    כשלכשלכשלכשל    יפהיפהיפהיפה    ביתביתביתבית    לולולולו    ההההשיהישיהישיהישיהי    ומדומדומדומדחחחח    אבלאבלאבלאבל

. . . . קבלהקבלהקבלהקבלה    מדברימדברימדברימדברי' ' ' ' אפיאפיאפיאפי    ,,,,איסוראיסוראיסוראיסור    בובובובו    איןאיןאיןאין    ,,,,גגגג""""כהכהכהכה
        בקיצור, הוא לקח את הצד השני. 

        
נלע"ד, כי ניתן לדחות את הראיה שהביא  ברםברםברםברם

בעל דרך פיקודיך, מדברי הזוה"ק לגבי 
'חימודא דאורייתא', כיון שהדבר אינו דומה 
לגמרי לנ"ד. לגבי חמדת התורה, אכן יש כאן 
עניין שהוא לוקח משהו מן השני. אין הכוונה, 
שהשני ישכח את ידיעותיו. אלא ישנו מצב, 

גון שהוא בקי בכל שאם יש לאדם איזו מעלה, כ
הש"ס, או שהוא פוסק הלכות, וכל כה"ג, שיש 
לו איזו מדרגה בתורה, יש מה לחמוד להיות 
כמותו. א"כ כאשר האדם חומד להיות כמותו, 
והוא נהיה באותה המדרגה כמו השני, וממילא 
הוא לקח לו משהו, כי דרגתו פחתה. וביתר 
דיוק, אם הוא יהיה, באותה המדרגה כמו השני, 

זי חשיבותו פחתה. אינני מדבר מצד הכבוד, א
שנותנים לו בני האדם, אלא בעיני 'אלהים' 

  ואדם. 
        

לׂשבר את האוזן, נזכיר את מה שכתוב  בכדיבכדיבכדיבכדי
בספר מלכים, לגבי מה שאמרה הצרפית 
לאליהו. כאשר אליהו הלך לצרפתה אשר 
בצידון, כמו שאומרים בהושענות, 'למען 

, י"ז מלכים א'[ומתגורר עם האלמנה'. כתוב שם 
י    ַמהַמהַמהַמה    ,,,,ֵאִליָּהוּ ֵאִליָּהוּ ֵאִליָּהוּ ֵאִליָּהוּ     ֶאלֶאלֶאלֶאל    ַוּתֹאֶמרַוּתֹאֶמרַוּתֹאֶמרַוּתֹאֶמרכך,  ]י"ח יּלִ יּלִ יּלִ     ִאישׁ ִאישׁ ִאישׁ ִאישׁ     ָוָלךְ ָוָלךְ ָוָלךְ ָוָלךְ     ּלִ
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אָת     ,,,,ָהֱאלִֹהיםָהֱאלִֹהיםָהֱאלִֹהיםָהֱאלִֹהים אָת ּבָ אָת ּבָ אָת ּבָ יר    ֵאַליֵאַליֵאַליֵאַלי    ּבָ ירְלַהְזּכִ ירְלַהְזּכִ ירְלַהְזּכִ     ּוְלָהִמיתּוְלָהִמיתּוְלָהִמיתּוְלָהִמית    ,,,,ִניִניִניִניֲעו ֹ ֲעו ֹ ֲעו ֹ ֲעו ֹ     ֶאתֶאתֶאתֶאת    ְלַהְזּכִ
ִני    ֶאתֶאתֶאתֶאת ִניּבְ ִניּבְ ִניּבְ היא אמרה, עד עכשיו, הייתי הצדיקה . . . . ּבְ

ביותר במקום הזה, והכל היה על מקומו בשלום. 
שאתה ומאז שבאת, בנה נפטר. דהיינו, כיון 

צדיק יותר ממני, כעת כבר אינני חשובה, לכן 
מן השמים הענישו אותה. לולא זאת, לא הייתי 

מפרש שם בספר מלכים,  רש"י    כך    נענשת.
    היוהיוהיוהיו    ,,,,אליאליאליאלי    באתבאתבאתבאת    שלאשלאשלאשלא    עדעדעדעד    ,,,,""""עוניעוניעוניעוני    אתאתאתאת    להזכירלהזכירלהזכירלהזכיר""""

    ....לנסלנסלנסלנס    ראויראויראויראוי    והייתיוהייתיוהייתיוהייתי    ,,,,עיריעיריעיריעירי    ומעשהומעשהומעשהומעשה    מעשימעשימעשימעשי    שוקליןשוקליןשוקליןשוקלין
    ואיןואיןואיןואין    ,,,,לכלוםלכלוםלכלוםלכלום    נחשבתינחשבתינחשבתינחשבתי    לאלאלאלא    ,,,,לכאןלכאןלכאןלכאן    משבאתמשבאתמשבאתמשבאת

    וכןוכןוכןוכן    ....))))נזכרתנזכרתנזכרתנזכרת    אחרים: ספרים((((    ניכרתניכרתניכרתניכרת    צדקתיצדקתיצדקתיצדקתי
    לאלאלאלא    ואנכיואנכיואנכיואנכי    י"ט], י"ט, [בראשית    אומראומראומראומר    הואהואהואהוא    בלוטבלוטבלוטבלוט
    תהאתהאתהאתהא    שלאשלאשלאשלא    ,,,,אברהםאברהםאברהםאברהם    אצלאצלאצלאצל    ,,,,ההרהההרהההרהההרה    להמלטלהמלטלהמלטלהמלט    אוכלאוכלאוכלאוכל
        ....י"א] נ' רבה [בראשית    אצלואצלואצלואצלו    נזכרתנזכרתנזכרתנזכרת    זכותיזכותיזכותיזכותי

        
ֵלט ָהָהָרה לגבי לוט,  כתובכתובכתובכתוב ֵלט ָהָהָרה ְוָאֹנִכי לֹא אּוַכל ְלִהּמָ ֵלט ָהָהָרה ְוָאֹנִכי לֹא אּוַכל ְלִהּמָ ֵלט ָהָהָרה ְוָאֹנִכי לֹא אּוַכל ְלִהּמָ ְוָאֹנִכי לֹא אּוַכל ְלִהּמָ

י ַקִני ָהָרָעה ָוַמּתִ ְדּבָ ן ּתִ יּפֶ ַקִני ָהָרָעה ָוַמּתִ ְדּבָ ן ּתִ יּפֶ ַקִני ָהָרָעה ָוַמּתִ ְדּבָ ן ּתִ יּפֶ ַקִני ָהָרָעה ָוַמּתִ ְדּבָ ן ּתִ מרן . . . . ]]]]בראשית י"ט, י"ט[[[[    ּפֶ
שליט"א אומר זאת בכינוי, 'פן תדבקהו הרעה 
ומת'. העורך]. דהיינו, לוט לא רצה ללכת להר, 
שם היה גר אברהם, כיון שכלפי אברהם אבינו, 
מי אני ומה אני? אני כלום לעומתו. הוא העדיף 
להיות במקום אחר, בכדי שהוא יהיה הצדיק 
הכי גדול שבמקום, וממילא מן השמים לא 

   יפרעו ממנו.
        

בנ"ד, אני מדבר על משהו במדרגה כזאת.  גםגםגםגם
כלומר, כאשר ישנו אדם שהוא בעל מדרגה 
בתורה, ובא עוד מישהו שהוא כמותו, ממילא 
חשיבותו פחתה, כלפי שמים. לכן הדבר נקרא, 
שלקחתי לו משהו. אעפ"י שזאת היא רק 
תוצאת המעשה שלי, ולא חשבתי על כך 

  מראש.
        

ה שהביא , כי בכך מתיישבת הראיחושבניחושבניחושבניחושבני
  הדרך פיקודיך, וחזרנו לכך שהדבר יהיה מותר.

        
    המלההמלההמלההמלה    שביןשביןשביןשבין    המפסיקהמפסיקהמפסיקהמפסיק    טעםטעםטעםטעםישנו ישנו ישנו ישנו     ,,,,עמלקעמלקעמלקעמלק    מדוע בפרשתמדוע בפרשתמדוע בפרשתמדוע בפרשת
            ....""""תשכחתשכחתשכחתשכח""""    המלההמלההמלההמלה    לביןלביןלביןלבין" " " " לאלאלאלא""""

אגב, לגבי הדיוק שכתב בספר הזוה"ק,  דרךדרךדרךדרך
בעניין הפסקת הטעמים שבין המלה 'לא' למלה 
'תרצח', אותו הדבר כותב רבינו בחיי בסוף 

הפרשת כי תצא,  יַח יְ  ְוָהיָ֡ י�  "יָ ְּבָהִנ֣ ֠�  לְ ׀ֱא�ֶה֣
יִם ֖�א  וגו', ַחת ַהָּׁשָמ֑ ק ִמַּת֖ ִּתְמֶח֙ה ֶאת־ֵזֶ֣כר ֲעָמֵל֔

לכאורה, מדוע ישנה . . . . [דברים כ"ה, י"ט] ִּתְׁשָּכֽח
טפחא, בין המלה 'לא', למלה 'תשכח'? הרי 
היה צ"ל, 'לא תשכח', ביחד? מפרש רבינו 

לעתיד לבוא אכן בחיי, שהדבר אכן יתקיים, כי 
'תשכח'. דהיינו, כאשר יהיה השם שלם, 

  והכיסא שלם, יישכח מעשה עמלק.
        

    ביןביןביןבין, ישנו טעם מפסיק , ישנו טעם מפסיק , ישנו טעם מפסיק , ישנו טעם מפסיק ותמרותמרותמרותמר    יהודהיהודהיהודהיהודה    בפרשתבפרשתבפרשתבפרשתמדוע מדוע מדוע מדוע 
        ". ". ". ". מצאהמצאהמצאהמצאה""""    המלההמלההמלההמלה    לביןלביןלביןלבין" " " " לאלאלאלא""""    המלההמלההמלההמלה

        

ישנו פסוק אחד, שעדיין לא מצאתי  אבלאבלאבלאבל
  תשובה לגביו. 

  

י לגבי יהודה,  כתובכתובכתובכתוב ה ֶאת־ְּגִד֣ ח יְהּוָד֜ ַוּיְִׁשַל֨
ַחת ָהֵעָר֖בֹון ִמַּי֣ד  י ָלַק֥ הּו ָהֲֽעֻדָּלִמ֔ ים ְּביַ֙ד ֵרֵע֣ ָהִֽעּזִ֗

ה ְו֖�א ְמָצָאּֽה מדוע ישנו . . . . ]]]]בראשית ל"ח, כ'[[[[    ָהִאָּׁש֑
טעם מפריד, בין המלה 'ולא', למלה 'מצאה'? 

  מה נסביר כאן?
        

, נשאיר זאת בצריך עיון, בכדי נתייםנתייםנתייםנתייםלבילבילבילבי
שתמצאו תשובה. צריך לעמול, בכדי למצוא 

[עיין לקמן בשיעור מוצש"ק ויקהל תירוץ לכך. 
   ה'תשע"ו].

        
דרך  -[ארחות חיים ראיתי, כי ספר אחד  אמנםאמנםאמנםאמנם
 קצ"א]-מוס הכהן, דף קצלהר"ר אליהו בן כישר, 

הרגיש בשאלה הזאת, והוא ענה על כך, אבל 
אינני מבין את תשובתו. הוא מביא את דברי 
הזוה"ק שהבאנו לעיל, והוא שואל, מדוע יש 
כאן טעם טפחא? והוא עונה על כך, כי לבסוף, 

אי לא פסיק טעמא, אי לא פסיק טעמא, אי לא פסיק טעמא, אי לא פסיק טעמא, הוא אכן מצא אותה. וז"ל, 
    לאלאלאלא    והאמתוהאמתוהאמתוהאמתהוה משמע שלא נמצאת לעולם, הוה משמע שלא נמצאת לעולם, הוה משמע שלא נמצאת לעולם, הוה משמע שלא נמצאת לעולם, 

    לחילחילחילחי    ררררבא'בא'בא'בא'    מבוארמבוארמבוארמבוארככככ    ,,,,נמצאתנמצאתנמצאתנמצאת    לבסוףלבסוףלבסוףלבסוף    דהאדהאדהאדהא    ,,,,כןכןכןכן
    ''''ולאולאולאולא''''    תתתתתיבתיבתיבתיב    נטעםנטעםנטעםנטעם    כן,כן,כן,כן,    עלעלעלעל    אשראשראשראשר    ....כתוביםכתוביםכתוביםכתוביםבבבב
    שלאשלאשלאשלא    הואהואהואהוא    זמןזמןזמןזמן    דבאותודבאותודבאותודבאותו    לומרלומרלומרלומר    ,,,,חאחאחאחאטפטפטפטפ    טעםטעםטעםטעםבבבב

        ....נמצאתנמצאתנמצאתנמצאת    זמןזמןזמןזמן    לאחרלאחרלאחרלאחר    ואולםואולםואולםואולם    ,,,,נמצאתנמצאתנמצאתנמצאת
        

מבין, על מה הוא מדבר? הרי אין פירושו, אינני אינני אינני אינני 
שבסוף רעהו העדולמי מצא אותה. אלא כפי 
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ְלָחה ֶאל ָחִמיָה     ,,,,ִהוא מּוֵצאתִהוא מּוֵצאתִהוא מּוֵצאתִהוא מּוֵצאתשנאמר,  ְלָחה ֶאל ָחִמיָה ְוִהיא ׁשָ ְלָחה ֶאל ָחִמיָה ְוִהיא ׁשָ ְלָחה ֶאל ָחִמיָה ְוִהיא ׁשָ ְוִהיא ׁשָ
ה ּלֹו ָאֹנִכי ָהָרה    ,,,,ֵלאֹמרֵלאֹמרֵלאֹמרֵלאֹמר ר ֵאּלֶ ה ּלֹו ָאֹנִכי ָהָרהְלִאיׁש ֲאׁשֶ ר ֵאּלֶ ה ּלֹו ָאֹנִכי ָהָרהְלִאיׁש ֲאׁשֶ ר ֵאּלֶ ה ּלֹו ָאֹנִכי ָהָרהְלִאיׁש ֲאׁשֶ ר ֵאּלֶ ַוּתֹאֶמר ַוּתֹאֶמר ַוּתֹאֶמר ַוּתֹאֶמר     ,,,,ְלִאיׁש ֲאׁשֶ

ה ה ָהֵאּלֶ ּטֶ ִתיִלים ְוַהּמַ ר ָנא ְלִמי ַהחֶֹתֶמת ְוַהּפְ הַהּכֶ ה ָהֵאּלֶ ּטֶ ִתיִלים ְוַהּמַ ר ָנא ְלִמי ַהחֶֹתֶמת ְוַהּפְ הַהּכֶ ה ָהֵאּלֶ ּטֶ ִתיִלים ְוַהּמַ ר ָנא ְלִמי ַהחֶֹתֶמת ְוַהּפְ הַהּכֶ ה ָהֵאּלֶ ּטֶ ִתיִלים ְוַהּמַ ר ָנא ְלִמי ַהחֶֹתֶמת ְוַהּפְ . . . . ַהּכֶ
דהיינו, היא לא 'נמצאה', אלא שהיא המציאה 
את עצמה. גם בסוף, הוא לא 'מצא' אותה. 

  אינני מבין, מה הוא עונה? 
        

, חזרנו בס"ד לקיים את דברי רבינו למסקנאלמסקנאלמסקנאלמסקנא
אברהם בן הרמב"ם, וכך נראה מדברי כל 
הפוסקים. וחושבני, כי אם היו רואים את דבריו, 
היו מסכימים לכך, שהדבר מותר, ואין איסור 

  אפילו מדרבנן. וכפי שדייקנו מדבריו. 
        

בהתחלה, בשבוע שעבר, כאשר לא  אמנםאמנםאמנםאמנם
אולם ידעתי זאת, חשבתי כי הדבר מאד פשוט. 

כעת, כשראיתי שחולקים על כך, ומתפלפלים 
בעניין, אני עכשיו מבין מדוע ר"א בן הרמב"ם 
כותב שזהו 'דבר דק'. הוא בחכמתו כבר הבין, 
כי אולי יהיו כאלה שלא יגיעו אל המסקנא 

ְוָהֵבן אותו, והוא נכון, ודע ְוָהֵבן אותו, והוא נכון, ודע ְוָהֵבן אותו, והוא נכון, ודע ְוָהֵבן אותו, והוא נכון, ודע הזאת. לכן הוא כתב, 
המלים הללו מראות, שהוא רוצה לחזק אותו. אותו. אותו. אותו. 

ריו, ומשמע לענ"ד כי זאת אפילו את דב
  להלכה ולמעשה. 

  
        ....הנגידהנגידהנגידהנגיד    אברהםאברהםאברהםאברהם    נונונונורבירבירבירבי    בנובנובנובנו    בשבחבשבחבשבחבשבח    םםםם""""הרמבהרמבהרמבהרמב    דברידברידברידברי

אברהם בן הרמב"ם, נפטר בגיל חמשים  רבינורבינורבינורבינו
ואחת. וכאשר הוא היה בן שמונה עשרה, נפטר 
אביו הרמב"ם. וכאשר הוא היה בגיל חמש 
עשרה, הרמב"ם כתב עליו דברים מעניינים. 

[מעלה אדומים, הדבר מובא, באגרות הרמב"ם 
. הוא כותב, דף תכ"ד]כרך ראשון ירושלם ה'תשנ"ה, 

לו נחמה בהם. מובן כי ישנם שני דברים, שיש 
שהיו לרמב"ם הרבה צערים, בגלל כל מיני 
דברים, לכן הוא אומר כי ישנם שני דברים 

, אין לי , אין לי , אין לי , אין לי בענייני העולםבענייני העולםבענייני העולםבענייני העולםשהוא מתנחם בהם. 
הדבר הראשון, נחמה, זולתי בשני דברים. נחמה, זולתי בשני דברים. נחמה, זולתי בשני דברים. נחמה, זולתי בשני דברים. 

דהיינו, כאשר     כשאסתכל ואעיין במה שאעיין.כשאסתכל ואעיין במה שאעיין.כשאסתכל ואעיין במה שאעיין.כשאסתכל ואעיין במה שאעיין.
אני לומד, מתבונן ומעיין וכו', אני ב"ה שמח 

ֵחי ֵלבומאושר. בבחינת,  ּמְ ִרים ְמׂשַ ּקּוֵדי ְי"ָי ְיׁשָ ֵחי ֵלבּפִ ּמְ ִרים ְמׂשַ ּקּוֵדי ְי"ָי ְיׁשָ ֵחי ֵלבּפִ ּמְ ִרים ְמׂשַ ּקּוֵדי ְי"ָי ְיׁשָ ֵחי ֵלבּפִ ּמְ ִרים ְמׂשַ ּקּוֵדי ְי"ָי ְיׁשָ     ּפִ
    ,,,,י אברהםי אברהםי אברהםי אברהםושזה בנִ ושזה בנִ ושזה בנִ ושזה בנִ והדבר השני, . . . . ]]]]תהלים י"ט, ט'[[[[

רכת מי שנקרא ה' יתעלה נתן לו ה' יתעלה נתן לו ה' יתעלה נתן לו ה' יתעלה נתן לו  רכת מי שנקרא חן וברכה, ִמּבִ רכת מי שנקרא חן וברכה, ִמּבִ רכת מי שנקרא חן וברכה, ִמּבִ חן וברכה, ִמּבִ

הוא קרא את שמו, על שם אברהם  ....על שמועל שמועל שמועל שמו
ומי שהאמין ומי שהאמין ומי שהאמין ומי שהאמין ה' חן וברכה כמוהו. אבינו, ְויתן לו 

והאמין בנתינתו, הוא יאמין ויתמיד והאמין בנתינתו, הוא יאמין ויתמיד והאמין בנתינתו, הוא יאמין ויתמיד והאמין בנתינתו, הוא יאמין ויתמיד     בשמו,בשמו,בשמו,בשמו,
אולי הרמב"ם צפה ברוח     ושנותיו.ושנותיו.ושנותיו.ושנותיו.ויאריך חייו ויאריך חייו ויאריך חייו ויאריך חייו 

הקודש, כי לא תהיה לבנו אברהם אריכות 
ימים, לכן הוא התפלל עליו. אבל בסוף, הדבר 
לא התקיים. הוא נפטר כבן חמשים ואחת 

        שנים, כמו שאמרנו. תנצב"ה.
        

יודע, מה פירוש המלים, 'הוא יאמין  אינניאינניאינניאינני
ויתמיד'. המפרש כאן מסביר זאת. אבל, אולי 
ישנה כאן טעות. במקום 'הוא יאמין', צ"ל 'הוא 

  יאמץ'. דהיינו, הוא יאמץ את כוחו. 
        

כי הוא ענו כי הוא ענו כי הוא ענו כי הוא ענו מה הרמב"ם כותב עליו,  תשמעותשמעותשמעותשמעו
דותיו, דותיו, דותיו, דותיו, ושפל שבאנשים, מצורף אל זה טוב מושפל שבאנשים, מצורף אל זה טוב מושפל שבאנשים, מצורף אל זה טוב מושפל שבאנשים, מצורף אל זה טוב מ

יה לו בעזרת יה לו בעזרת יה לו בעזרת יה לו בעזרת והוא בעל שכל דק וטבע נאה, ויהוהוא בעל שכל דק וטבע נאה, ויהוהוא בעל שכל דק וטבע נאה, ויהוהוא בעל שכל דק וטבע נאה, ויה
אשאל מהשם אשאל מהשם אשאל מהשם אשאל מהשם     ....ה' שם בגדולים בלא ספקה' שם בגדולים בלא ספקה' שם בגדולים בלא ספקה' שם בגדולים בלא ספק

  יתברך שישגיח עליו, וישלים עליו חסדיו. יתברך שישגיח עליו, וישלים עליו חסדיו. יתברך שישגיח עליו, וישלים עליו חסדיו. יתברך שישגיח עליו, וישלים עליו חסדיו. 
        

לא ציין את גדלותו של בנו בתורה,  הרמב"םהרמב"םהרמב"םהרמב"ם
כנראה מכיון שישנם עוד ת"ח הגדולים בתורה. 
בודאי שר"א בן הרמב"ם היה גדול בתורה, 

כזה. אם היינו זוכים, שהיה רואים שהוא היה 
דאי שהיינו זוכים לעוד הרבה מאריך ימים, בו

ספרים ותשובות מתורתו. אבל הרמב"ם אומר, 
ובעל מדות טובות, ויש לו ו ושפל, יכי הוא ענ
וטבע נאה. אלו הדברים המיוחדים  שכל דק,

        שהוא מצא בו. 
        

אופן, זכינו כי בזכותו ההלכה תצא בכל בכל בכל בכל 
ראינו שהוא  לאורה, חוץ מן הדברים האחרים.

מצא את החילוק בגדר לא תחמוד, זו הבנה 
  והבחנה דקה.

        
    אזאזאזאז, ", ", ", "הבארהבארהבארהבאר    שירתשירתשירתשירת    בענייןבענייןבענייןבעניין    לשואללשואללשואללשואל    התשובההתשובההתשובההתשובה    השלמתהשלמתהשלמתהשלמת

    נכתבתנכתבתנכתבתנכתבת    אינהאינהאינהאינה    מדועמדועמדועמדוע', ', ', ', וגווגווגווגו    בארבארבארבאר    עליעליעליעלי' ' ' ' וגווגווגווגו    משהמשהמשהמשה    ישירישירישירישיר
        . . . . כשירהכשירהכשירהכשירה

הקודם, ידידנו הרב הראל אברהם בשיעור בשיעור בשיעור בשיעור 
שאִער הי"ו שאל שאלה, ועניתי אז את מה 
שהקב"ה נתן בפי. אבל כעת ראיתי, כי שאלו 
את הגר"ח קנייבסקי שליט"א, את השאלה 

  הזאת. 
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בזמנו, מדוע בצורת כתיבת עשרת  הסברנוהסברנוהסברנוהסברנו
הדיברות, 'לא תרצח וגו', אין את החשש של 

ראיות כתיבה כפי צורת שירת האזינו. הבאנו 
רבות לכך, שאין בכך כל חשש, והדבר אפילו 
לכתחילה, למרות שישנם פוסקים אשר דנו 
בכך. אם היו יודעים את המסורת הזאת, 
המקובלת מזמן משה רבינו ע"ה, הם היו חוזרים 
בהם. בכל אופן, רוב הפוסקים, בלא"ה מתירים 
זאת. וגם אלו שפסלו, אולי לא דיברו על האופן 

נה צורת שירת האזינו, כיון הזה, כי זאת אי
שכמות המלים אינה משתווה בשני הצדדים. 
זאת אולי כמו הצורה של כתיבת עשרת בני 
המן, כי זה צר וארוך, וכיון שאין את עשרת בני 
המן בתורה, א"כ הדבר אינו נכלל בסוג של 

  שירה.
        

כתוב כך,  [דף ט"ז ע"ב]מסכת מגילה  בגמראבגמראבגמראבגמרא
כל השירות כל השירות כל השירות כל השירות     ,,,,דרש ר' שילא איש כפר תמרתאדרש ר' שילא איש כפר תמרתאדרש ר' שילא איש כפר תמרתאדרש ר' שילא איש כפר תמרתא

כולן נכתבות אריח על גבי לבינה ולבינה על כולן נכתבות אריח על גבי לבינה ולבינה על כולן נכתבות אריח על גבי לבינה ולבינה על כולן נכתבות אריח על גבי לבינה ולבינה על 
הקשה הרב שאער, מה עם שירת . . . . וכו'    גבי אריחגבי אריחגבי אריחגבי אריח

יָרה הבאר? דהיינו,  ִ ָרֵאל ֶאת ַהׁשּ יר ִיׂשְ יָרה ָאז ָיׁשִ ִ ָרֵאל ֶאת ַהׁשּ יר ִיׂשְ יָרה ָאז ָיׁשִ ִ ָרֵאל ֶאת ַהׁשּ יר ִיׂשְ יָרה ָאז ָיׁשִ ִ ָרֵאל ֶאת ַהׁשּ יר ִיׂשְ ָאז ָיׁשִ
  ? ]במדבר כ"א, י"ז[וגו'  ַהזֹּאת ֲעִלי ְבֵאר ֱענּו ָלהּ ַהזֹּאת ֲעִלי ְבֵאר ֱענּו ָלהּ ַהזֹּאת ֲעִלי ְבֵאר ֱענּו ָלהּ ַהזֹּאת ֲעִלי ְבֵאר ֱענּו ָלהּ 

        
כתוב כך,  [דף קפ"א אות י"ז]טעמא דקרא  בספרבספרבספרבספר
    גגגג""""עעעע    אריחאריחאריחאריח    ,,,,הבארהבארהבארהבאר    בשירתבשירתבשירתבשירת    עושיןעושיןעושיןעושין    לאלאלאלא    למהלמהלמהלמה

דף דף דף דף     במגילהבמגילהבמגילהבמגילה    שששש""""כמכמכמכמ    ,,,,השירותהשירותהשירותהשירות    כלכלכלכל    כדיןכדיןכדיןכדין    ,,,,לבינהלבינהלבינהלבינה
    '.'.'.'.הההה    דדדד""""הההה    בבבב""""פיפיפיפי    סופריםסופריםסופריםסופרים    כתכתכתכתבמסבמסבמסבמס    ''''ועיועיועיועי    ,,,,בבבבע"ע"ע"ע"    זזזז""""טטטט

  הוא נשאר בקושיא. וצ"ע. וצ"ע. וצ"ע. וצ"ע. 
        

סופרים שם ישנו נידון, לגבי זמנם, שהיו  במסכתבמסכתבמסכתבמסכת
מברכים ברכה ראשונה רק בתחילת הקריאה, 
וברכה אחרונה רק בסיום הקריאה. ואעפ"כ על 
כל השירות היו מברכים לפניהן ולאחריהן. כך 

. [פ"ג דמגילה הלכה ז']מובא גם בירושלמי 
והשאלה היא, אלו שירות נכללות בכך? והאם 

ל אופן, רואים כי זאת גם שירת הבאר וכו'? בכ
  שירה.

        
'בדידי הוה תרס"א,  [חלק ב' דףמצווה ועושה בספר בספר בספר בספר 

    התקשרהתקשרהתקשרהתקשר    הימיםהימיםהימיםהימים    באחדבאחדבאחדבאחדהוא מספר כך,  עובדא'],

    ישעיהישעיהישעיהישעיה    אברהםאברהםאברהםאברהם    רררר""""הההה    וחביביוחביביוחביביוחביבי    נפשינפשינפשינפשי    ידידידידידידידיד    אליאליאליאלי
, , , , אאאא''''''''שליטשליטשליטשליט    שאביושאביושאביושאביו    לילילילי    וסיפרוסיפרוסיפרוסיפר    א,א,א,א,""""שליטשליטשליטשליט    קניבסקיקניבסקיקניבסקיקניבסקי

    אותואותואותואותו    שאלשאלשאלשאל    דהיינו הגר"ח קנייבסקי שליט"א,
    מסכתמסכתמסכתמסכת    עלעלעלעל    צופיםצופיםצופיםצופים    שדהשדהשדהשדה    הספרהספרהספרהספר    ידוידוידוידו    תחתתחתתחתתחת    ישישישיש    אםאםאםאם

    אברהםאברהםאברהםאברהם    רבירבירבירבי    והביאוהביאוהביאוהביא    לו.לו.לו.לו.    איןאיןאיןאין    זהזהזהזה    כרךכרךכרךכרך    כיכיכיכי    מגילה,מגילה,מגילה,מגילה,
    אצלואצלואצלואצלו    שהיהשהיהשהיהשהיה    המבוקש,המבוקש,המבוקש,המבוקש,    הספרהספרהספרהספר    אתאתאתאת    לאביולאביולאביולאביו    ההההישעיישעיישעיישעי

    למהלמהלמהלמה    הבן,הבן,הבן,הבן,    והתפלאוהתפלאוהתפלאוהתפלא    שלו.שלו.שלו.שלו.    ספריםספריםספריםספריםהההה    באוצרבאוצרבאוצרבאוצר    בביתובביתובביתובביתו
    מכמנימכמנימכמנימכמני    בכלבכלבכלבכל    הבקיהבקיהבקיהבקי    האדירהאדירהאדירהאדיר    הגאוןהגאוןהגאוןהגאון    אביואביואביואביו    חיפשחיפשחיפשחיפש

    חייםחייםחייםחיים    רבירבירבירבי    ונענהונענהונענהונענה    צופים?צופים?צופים?צופים?    שדהשדהשדהשדה    ספרספרספרספר    אתאתאתאת    התורה,התורה,התורה,התורה,
    דאיתאדאיתאדאיתאדאיתא    מהמהמהמה    עלעלעלעל    שאלהשאלהשאלהשאלה    נשאלתינשאלתינשאלתינשאלתי    הנההנההנההנה    לו,לו,לו,לו,    ואמרואמרואמרואמר

    כולןכולןכולןכולן    השירותהשירותהשירותהשירות    כלכלכלכל    ב,ב,ב,ב,""""עעעע    זזזז""""טטטט    דףדףדףדף    מגילהמגילהמגילהמגילה    במסכתבמסכתבמסכתבמסכת
    שירתשירתשירתשירת    מדועמדועמדועמדוע    ככככ""""ואואואוא    וכו',וכו',וכו',וכו',    לבנהלבנהלבנהלבנה    גגגג""""עעעע    אריחאריחאריחאריח    נכתבותנכתבותנכתבותנכתבות
    נכתבתנכתבתנכתבתנכתבת    אינהאינהאינהאינה    חוקת,חוקת,חוקת,חוקת,    בפרשתבפרשתבפרשתבפרשת    הכתובההכתובההכתובההכתובה    הבאר,הבאר,הבאר,הבאר,

    זה.זה.זה.זה.    עלעלעלעל    תשובהתשובהתשובהתשובה    מצאתימצאתימצאתימצאתי    ולאולאולאולא    לבנה?לבנה?לבנה?לבנה?    גגגג""""עעעע    אריחאריחאריחאריח
    אמצאאמצאאמצאאמצא    אוליאוליאוליאולי    צופים,צופים,צופים,צופים,    בשדהבשדהבשדהבשדה    נאנאנאנא    אחפשהאחפשהאחפשהאחפשה    אמרתי,אמרתי,אמרתי,אמרתי,

        זו.זו.זו.זו.    קושיאקושיאקושיאקושיא    עלעלעלעל    תשובהתשובהתשובהתשובה    שםשםשםשם
        

    אאאא""""שליטשליטשליטשליט    צביוןצביוןצביוןצביון    יהושעיהושעיהושעיהושע    רררר""""הההה    ,,,,חחחח""""הגרהגרהגרהגר    שלשלשלשל    וחתנווחתנווחתנווחתנו
    לאלאלאלא    ,,,,פסוקיםפסוקיםפסוקיםפסוקים    שנישנישנישני    אלאאלאאלאאלא    שאינושאינושאינושאינו    כיוןכיוןכיוןכיון    ,,,,לתרץלתרץלתרץלתרץ    רצהרצהרצהרצה

    אאאא""""שליטשליטשליטשליט    מרןמרןמרןמרן    אבלאבלאבלאבל    ....לבינהלבינהלבינהלבינה    גגגג""""עעעע    אריחאריחאריחאריח    נכתבהנכתבהנכתבהנכתבה
    ''''השירותהשירותהשירותהשירות    כלכלכלכל''''    שהרישהרישהרישהרי    ואמרואמרואמרואמר    ,,,,דבריודבריודבריודבריו    קיבלקיבלקיבלקיבל    לאלאלאלא

        ....עעעע""""צצצצ    ואכתיואכתיואכתיואכתי    ....בגמראבגמראבגמראבגמרא    איתאאיתאאיתאאיתא
        

שלו רצה לתרץ, כי כיון שזה רק שני  החתןהחתןהחתןהחתן
פסוקים, לכן היא לא נכתבה אריח ע"ג לבינה. 
יש להעיר, כי למעשה זה לא שני פסוקים, אלא 

יר שלשה פסוקים. בשלמא הפסוק,  יר ָאז ָיׁשִ יר ָאז ָיׁשִ יר ָאז ָיׁשִ ָאז ָיׁשִ
יָרה ַהזֹּאת ֲעִלי ְבֵאר ֱענוּ ָלהּ  ִ ָרֵאל ֶאת ַהׁשּ יָרה ַהזֹּאת ֲעִלי ְבֵאר ֱענוּ ָלהּ ִיׂשְ ִ ָרֵאל ֶאת ַהׁשּ יָרה ַהזֹּאת ֲעִלי ְבֵאר ֱענוּ ָלהּ ִיׂשְ ִ ָרֵאל ֶאת ַהׁשּ יָרה ַהזֹּאת ֲעִלי ְבֵאר ֱענוּ ָלהּ ִיׂשְ ִ ָרֵאל ֶאת ַהׁשּ הוא , , , , ִיׂשְ

אינו בכלל השירה. אבל כעת מתחילה השירה, 
ְמחֵֹקק בְּ בְּ בְּ בְּ  רּוָה ְנִדיֵבי ָהָעם ּבִ ִרים ּכָ ְמחֵֹקק ֵאר ֲחָפרּוָה ׂשָ רּוָה ְנִדיֵבי ָהָעם ּבִ ִרים ּכָ ְמחֵֹקק ֵאר ֲחָפרּוָה ׂשָ רּוָה ְנִדיֵבי ָהָעם ּבִ ִרים ּכָ ְמחֵֹקק ֵאר ֲחָפרּוָה ׂשָ רּוָה ְנִדיֵבי ָהָעם ּבִ ִרים ּכָ ֵאר ֲחָפרּוָה ׂשָ

ָנה ר ַמּתָ ְדּבָ ֲעֹנָתם ּוִמּמִ ִמׁשְ ָנהּבְ ר ַמּתָ ְדּבָ ֲעֹנָתם ּוִמּמִ ִמׁשְ ָנהּבְ ר ַמּתָ ְדּבָ ֲעֹנָתם ּוִמּמִ ִמׁשְ ָנהּבְ ר ַמּתָ ְדּבָ ֲעֹנָתם ּוִמּמִ ִמׁשְ זהו פסוק אחד. . . . . ּבְ
מֹותאח"כ,  ֲחִליֵאל ּבָ ָנה ַנֲחִליֵאל ּוִמּנַ ּתָ מֹותּוִמּמַ ֲחִליֵאל ּבָ ָנה ַנֲחִליֵאל ּוִמּנַ ּתָ מֹותּוִמּמַ ֲחִליֵאל ּבָ ָנה ַנֲחִליֵאל ּוִמּנַ ּתָ מֹותּוִמּמַ ֲחִליֵאל ּבָ ָנה ַנֲחִליֵאל ּוִמּנַ ּתָ זהו . . . . ּוִמּמַ

לאחר תמשיכו, מה הלאה? ... הפסוק השני. 
רמכן הפסוק השלישי,  ְיא ֲאׁשֶ מֹות ַהּגַ רּוִמּבָ ְיא ֲאׁשֶ מֹות ַהּגַ רּוִמּבָ ְיא ֲאׁשֶ מֹות ַהּגַ רּוִמּבָ ְיא ֲאׁשֶ מֹות ַהּגַ ֵדה     ּוִמּבָ ׂשְ ֵדה ּבִ ׂשְ ֵדה ּבִ ׂשְ ֵדה ּבִ ׂשְ ּבִ

יֹמן ֵני ַהְיׁשִ ָקָפה ַעל ּפְ ה ְוִנׁשְ ְסּגָ יֹמןמֹוָאב רֹאׁש ַהּפִ ֵני ַהְיׁשִ ָקָפה ַעל ּפְ ה ְוִנׁשְ ְסּגָ יֹמןמֹוָאב רֹאׁש ַהּפִ ֵני ַהְיׁשִ ָקָפה ַעל ּפְ ה ְוִנׁשְ ְסּגָ יֹמןמֹוָאב רֹאׁש ַהּפִ ֵני ַהְיׁשִ ָקָפה ַעל ּפְ ה ְוִנׁשְ ְסּגָ     ....מֹוָאב רֹאׁש ַהּפִ
ברוך ה', כולכם בקיאים. כולנו חכמים, כולנו 
נבונים, כולנו יודעים את התורה... אפילו שזאת 
תורה שבכתב, אין את הבעיא של 'דברים 
שבכתב אי אתה רשאי לאמרם על פה', כיון 

[שיעור ברנו בעבר שלדידן הדבר מותר, כפי שדי
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מטות ה'תש"ע, ומוצש"ק בהר בחוקותי מוצש"ק 
, מוצש"ק ויגש ה'תשע"גשנת חוקת ובלק ומוצש"ק 

 .]ומוצש"ק ויחי ה'תשע"ד, ומוצש"ק לך לך ה'תשע"ו
א"כ, ישנם כאן שלשה פסוקים. בכל אופן, הוא 
טוען, כי כיון שזאת שירה קצרה, לכן לא כתבו 

חתנו. אולם, זאת כשירה. כך רצה לתרץ 
הגר"ח קנייבסקי לא קיבל את דבריו, כיון 
שכתוב בגמרא, 'כל השירות וכו'. לכן, הדבר 

  נשאר בצריך עיון.
        

דשמיא, אמרנו תירוץ על כך אז  בסייעתאבסייעתאבסייעתאבסייעתא
בשיעור, אבל אין פלא שהוא לא ידע את 
התירוץ הזה, הוא לא יכל לדעת אותו, כיון 
 שהדבר נמצא רק במקורותינו, אצל חכמי תימן

  נע"ג. 
        

אז, כי הריווחים שבין השורות, נועדו  תירצנותירצנותירצנותירצנו
בכדי שלעתיד לבוא, ישראל יאמרו שירה, 
ואותה יכתבו במקום הריווחים. א"כ, כנראה 
שלגבי שירת הבאר, אין מכך נפקא מינה 

 ַויֹּאְמרּו ֵלאמֹרַויֹּאְמרּו ֵלאמֹרַויֹּאְמרּו ֵלאמֹרַויֹּאְמרּו ֵלאמֹרלעתיד. לגבי שירת הים, כתוב 

דהיינו לומר לדורות. הגאולה , , , , [שמות ט"ו, א']
לבוא, בקרוב ב"ב אמן, תהיה כמו העתידה 

גאולת מצרים. א"כ, השירה הזאת שייכת גם 
לעתיד לבוא. כמו כן, שירת האזינו. כל שירת 
האזינו, מדברת על העבר ועל העתיד, עד 
מלחמת גוג ומגוג. אבל לגבי שירת הבאר, 
מסתברא שאין מכך נפק"מ לעתיד, לכן אין 

  צורך להשאיר שם ריווח.
        

זה, בספר תורה הדורה, את הדבר ה מצאתימצאתימצאתימצאתי
, מצולם תאג, נדפס בירושלם ה'תשל"א]־־־־[פרשה

מכת"י. ישנם שם הרבה פירושים. ביניהם, ספר 
צרור המור. ועל יד זה, הסופר כתב בגליון שם 

למה נכתבו השירות כך? פירוש, בריווח? למה נכתבו השירות כך? פירוש, בריווח? למה נכתבו השירות כך? פירוש, בריווח? למה נכתבו השירות כך? פירוש, בריווח? כך, 
שמעתי, שישראל עתידים לומר שירה, שמעתי, שישראל עתידים לומר שירה, שמעתי, שישראל עתידים לומר שירה, שמעתי, שישראל עתידים לומר שירה, 

א הוא כותב, כי כך הוויכתבוה במקום הריווח. ויכתבוה במקום הריווח. ויכתבוה במקום הריווח. ויכתבוה במקום הריווח. 
שמע. חיפשתי ולא מצאתי זאת בשום מקום. 
אבל, נאמנת עלינו עדותו. זהו תירוץ אחד, על 

  השאלה הזאת.
        

תירוץ נוסף, הנלע"ד בס"ד. אם אתם  ישנוישנוישנוישנו
[בשיעור מוצש"ק חוקת ומוצש"ק זוכרים, בזמנו 

אמרנו דבר נפלא, בשם  בלק, שנת ה'תשע"ד]
'אז ישיר רבינו יהודה החסיד, לגבי הפסוק 

כי     . הוא סובר,גו' עלי באר ענו לה'ישראל ו
היא, הזאת אינה הנכתבת שם, אלא השירה 

לעולם חסדו', הכתוב  'הודו לי"י כי טוב כי
   .בספר תהלים

        
אז ישיר אז ישיר אז ישיר אז ישיר בפירושי רבי יהודה החסיד כך,  מובאמובאמובאמובא

זה הלל הגדול, זה הלל הגדול, זה הלל הגדול, זה הלל הגדול,  ישראל את השירה הזאת,ישראל את השירה הזאת,ישראל את השירה הזאת,ישראל את השירה הזאת,
וג ועברו נחל ארנון, וג ועברו נחל ארנון, וג ועברו נחל ארנון, וג ועברו נחל ארנון, שאחרי שניצולו מסיחון ועשאחרי שניצולו מסיחון ועשאחרי שניצולו מסיחון ועשאחרי שניצולו מסיחון וע

מה  ,ההלל הגדולדהיינו,  נעשה זה השיר.נעשה זה השיר.נעשה זה השיר.נעשה זה השיר.
י     הֹודּו ַלי"יָ הֹודּו ַלי"יָ הֹודּו ַלי"יָ הֹודּו ַלי"יָ בספר תהלים, לנו שכתוב  י טֹוב ּכִ י ּכִ י טֹוב ּכִ י ּכִ י טֹוב ּכִ י ּכִ י טֹוב ּכִ ּכִ

אמרו ישראל י בנ [תהלים קל"ו], ְלעֹוָלם ַחְסּדוֹ ְלעֹוָלם ַחְסּדוֹ ְלעֹוָלם ַחְסּדוֹ ְלעֹוָלם ַחְסּדוֹ 
    והיה כתוב בחומש.והיה כתוב בחומש.והיה כתוב בחומש.והיה כתוב בחומש. של־מרים. הבארזאת על 

והסיר מזמור והסיר מזמור והסיר מזמור והסיר מזמור     ,,,,עד שבא דוד המלך עליו השלוםעד שבא דוד המלך עליו השלוםעד שבא דוד המלך עליו השלוםעד שבא דוד המלך עליו השלום
בזמנו הרחבנו על כך,     ברו בתהלים.ברו בתהלים.ברו בתהלים.ברו בתהלים.ייייוחוחוחוח    דמשה,דמשה,דמשה,דמשה,

  הזה.לבאר את הרעיון 
        

אופן, אם הדבר אמת, הרי שזה הפלא  בכלבכלבכלבכל
ופלא. כי לפי דבריו, זה בכלל לא אותה 
השירה, 'באר חפרוה שרים וגו'. השירה היא, 
הודו לי"י כי טוב, כי לעולם חסדו'. ואת זאת, 
אכן כותבים עם ריווח. המזמור הודו לי"י כי טוב 
וגו', כתוב ממש כמו שירת האזינו. 'הודו לי"י כי 

ן. ו'כי לעולם חסדו', מצד שמאל. טוב', מצד ימי
א"כ, זאת היא השירה. הדבר מתורץ ממש 

[וע"ע בספר חבצלת השרון פ' בשלח דף רנ"א, נפלא. 
  ועלי תמר על ירושלמי מגילה דף ק"ל]. 

        
לעניין, כדאי להביא כאן מ"ש מהרי"י  יןיןיןיןניָ ניָ ניָ ניָ ִע ִע ִע ִע מֵ מֵ מֵ מֵ 

וז"ל,  [סי' קפ"ח]חאגיז בשו"ת הלכות קטנות 
נו כתוב כשירה, נו כתוב כשירה, נו כתוב כשירה, נו כתוב כשירה, שאלה, למה שיר השירים אישאלה, למה שיר השירים אישאלה, למה שיר השירים אישאלה, למה שיר השירים אי

אריח ע"ג לבינה? תשובה, כל השירים קודש, אריח ע"ג לבינה? תשובה, כל השירים קודש, אריח ע"ג לבינה? תשובה, כל השירים קודש, אריח ע"ג לבינה? תשובה, כל השירים קודש, 
    [ידים פ"ג משנה ה'],[ידים פ"ג משנה ה'],[ידים פ"ג משנה ה'],[ידים פ"ג משנה ה'],ושיר השירים קודש קדשים ושיר השירים קודש קדשים ושיר השירים קודש קדשים ושיר השירים קודש קדשים 

שמספר בו מאהבת ה' את עמו. ושלא להפריד שמספר בו מאהבת ה' את עמו. ושלא להפריד שמספר בו מאהבת ה' את עמו. ושלא להפריד שמספר בו מאהבת ה' את עמו. ושלא להפריד 
ביניהם, נעוץ סופו בתחילתו, ולהורות ביניהם, נעוץ סופו בתחילתו, ולהורות ביניהם, נעוץ סופו בתחילתו, ולהורות ביניהם, נעוץ סופו בתחילתו, ולהורות 
הדבקות, רוח לא יבא ביניהם. לכך לא בא הדבקות, רוח לא יבא ביניהם. לכך לא בא הדבקות, רוח לא יבא ביניהם. לכך לא בא הדבקות, רוח לא יבא ביניהם. לכך לא בא 

       ע"כ.ברווחא דליבני ברווחא דליבני ברווחא דליבני ברווחא דליבני 
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    העוליםהעוליםהעוליםהעולים    ביןביןביןבין    הפסוקיםהפסוקיםהפסוקיםהפסוקים    חלוקתחלוקתחלוקתחלוקת    בענייןבענייןבענייןבעניין    לשואללשואללשואללשואל    תשובהתשובהתשובהתשובה
    בפרשתבפרשתבפרשתבפרשת    שבתשבתשבתשבת    ובמנחתובמנחתובמנחתובמנחת    וחמישיוחמישיוחמישיוחמישי    בשניבשניבשניבשני    תתתת""""סססס    לקריאתלקריאתלקריאתלקריאת

ואם החלוקה שבתיגאן ואם החלוקה שבתיגאן ואם החלוקה שבתיגאן ואם החלוקה שבתיגאן  ....תרומהתרומהתרומהתרומה    בפרשתבפרשתבפרשתבפרשת    וכןוכןוכןוכן, , , , תצוהתצוהתצוהתצוה
        מקורה מהרמב"ם.מקורה מהרמב"ם.מקורה מהרמב"ם.מקורה מהרמב"ם.

המנחה, עורר אותנו ידידנו הרב  בתפילתהיום היום היום היום 
יהונתן שבח הי"ו, ושאל שאלה, לגבי חלוקת 
העליות בקריאת פרשת תצוה, במנחה של־

  שבת, וכן בשני וחמישי.  
        

, בעניין חלוקת העליות בקריאת התורה, כידועכידועכידועכידוע
לפי המסורת שלנו, שהיא עפ"י ספרי התיגאן, 
ישנו סימן לכל פרשה. בדרך כלל, העליות 
יותר קצרות, מאשר העדות האחרות, כי אנו 
מקפידים שלא להוסיף מה שלא צריך. רק אם 
ישנו איזה הכרח, כגון מצד ריווח הפרשה, או 

, או לפתוח, אזי כדי שלא לסיים בדבר רע
  מוסיפים עוד כמה פסוקים.

        

תצוה, הסימן הוא זד"ג. דהיינו, העולה  בפרשתבפרשתבפרשתבפרשת
ראשון, קורא שבעה פסוקים. והעולה שני, 
קורא ארבעה פסוקים. והעולה שלישי, קורא 
שלשה פסוקים. מדוע העולה ראשון, אינו קורא 
רק שלשה פסוקים? לזה התשובה היא פשוטה, 

. דהיינו, לאחר שני כיון שישנה שם 'פרשה'
פסוקים, מתחילה פרשה חדשה, ממילא אין 
אפשרות להפסיק שם. לכן, העולה ראשון, 
צריך לקרוא עוד חמשה פסוקים. לגבי זה, 

  הדבר מובן. 
        

לכאורה, כך הוא טען, היה צריך להיות  אבלאבלאבלאבל
י ַאְבֵני הסימן זג"ד. שהרי הפסוק  ּתֵ י ַאְבֵני ְוָלַקְחּתָ ֶאת ׁשְ ּתֵ י ַאְבֵני ְוָלַקְחּתָ ֶאת ׁשְ ּתֵ י ַאְבֵני ְוָלַקְחּתָ ֶאת ׁשְ ּתֵ ְוָלַקְחּתָ ֶאת ׁשְ

ְחּתָ עֲ  ְחּתָ עֲ ׁשַֹהם ּוִפּתַ ְחּתָ עֲ ׁשַֹהם ּוִפּתַ ְחּתָ עֲ ׁשַֹהם ּוִפּתַ ָרֵאלׁשַֹהם ּוִפּתַ ֵני ִיׂשְ מֹות ּבְ ָרֵאלֵליֶהם ׁשְ ֵני ִיׂשְ מֹות ּבְ ָרֵאלֵליֶהם ׁשְ ֵני ִיׂשְ מֹות ּבְ ָרֵאלֵליֶהם ׁשְ ֵני ִיׂשְ מֹות ּבְ שמות [[[[    ֵליֶהם ׁשְ
ה , [פסוק י']קשור לפסוק הבא , , , , ]]]]כ"ח, ט' ָ ׁשּ ה ׁשִ ָ ׁשּ ה ׁשִ ָ ׁשּ ה ׁשִ ָ ׁשּ ׁשִ

ֹמָתם ַעל ָהֶאֶבן ָהֶאָחת ְ ֹמָתם ַעל ָהֶאֶבן ָהֶאָחתִמׁשּ ְ ֹמָתם ַעל ָהֶאֶבן ָהֶאָחתִמׁשּ ְ ֹמָתם ַעל ָהֶאֶבן ָהֶאָחתִמׁשּ ְ וגו'. אמרתי לו אז, כי  ִמׁשּ
צריך לבדוק זאת, כיון שלא זכור לי שישנו 
שינוי בדבר הזה. אם כי לפעמים, לגבי חלוקת 
המברכים, ישנן טעיות בספרים. פה ושם ישנם 
מקומות, שהחלוקה אינה מדוייקת. ולכן לא 

  נַשנה עד שנבדוק את הדבר. יקראנו כרגיל. 
        

מכן, כשבאתי לביתי, בדקתי בכת"י  לאחרלאחרלאחרלאחר
העתיקים, ובספרי התיגאן, ולא מצאתי כל 

שינוי בעניין. יתירה מכך, הרי לפי כת"י מדוייק 
קה' להרמב"ם, רבינו אחד, של־ספר 'היד החז

הרמב"ם כתב בסוף ספר אהבה, גם את סדר 
  חלוקת הקריאות הללו. וגם שם הסימן זד"ג. 

        

שיעור מוצש"ק וארא [אגב, דיברנו בעבר  דרךדרךדרךדרך
, כי סדר התפילות הוא ]ומוצש"ק יתרו ה'תשע"ו

מרבינו הרמב"ם. אבל צריך לדעת, דבר נוסף. 
באותו כת"י אחד ויחיד, נמצאים עוד שני 

רים, לאחר סדר התפילות. האחד, 'מזמורים דב
שאומרים בכל יום'. דהיינו, השיר של יום. זהו 
דבר, אשר אינו מובא בספרי הרמב"ם, בשום 
מקום. אבל לפי כת"י הזה, הרמב"ם כתב זאת 
שם. איזה מזמור אומרים ביום ראשון, ואיזה 
ביום שני וכו'. דרך אגב, הוא גם מביא שם, את 

מנים אומרים בראש חודש, המזמור שאנו התי
'מזמור שירו לי"י שיר חדש וגו'. מסתמא, זהו 

לנו  -המקור של קדמונינו, או שהמקור לכך 
הוא משותף. לאחר מכן, הרמב"ם  -ולרמב"ם 

מביא את 'המעמדות שנהגו העם לקרות בשני 
ובחמישי ובמנחה של כל יום שבת ושבת'. יש 
כאן צילום של כתב היד, משנת ה'תתקס"ב 

]. זהו כת"י 20שטרות. [מובא לקמן בדף ל
עתיק, שבו מובא בשם הרמב"ם, מהו סדר 

  הקריאה במנחת שבת ובשני וחמישי. 
        

מסופק מאד, האם הרמב"ם כתב את זאת.  אניאניאניאני
כיון שהדבר לא נמצא בכתבי היד האחרים, 

  אלא רק בכת"י אחד ויחיד שמביא זאת. 
        

כתבתי על כך בס"ד בבארות יצחק על  כברכברכברכבר
[הלכות קריאת ספר תורה, חלק שני פסקי מהרי"ץ 

לא מצאתי לשון זה בשאר לא מצאתי לשון זה בשאר לא מצאתי לשון זה בשאר לא מצאתי לשון זה בשאר בזה"ל,  דף תל"ה]
ספרי הרמב"ם, אפילו בכתבי יד, גם לא בכת"י ספרי הרמב"ם, אפילו בכתבי יד, גם לא בכת"י ספרי הרמב"ם, אפילו בכתבי יד, גם לא בכת"י ספרי הרמב"ם, אפילו בכתבי יד, גם לא בכת"י 
שהרמב"ם חתום עליו שהוגה מספרו וכו'. שהרמב"ם חתום עליו שהוגה מספרו וכו'. שהרמב"ם חתום עליו שהוגה מספרו וכו'. שהרמב"ם חתום עליו שהוגה מספרו וכו'. 

א"כ, מהיכן משמע, דאין זה מלשון הרמב"ם. משמע, דאין זה מלשון הרמב"ם. משמע, דאין זה מלשון הרמב"ם. משמע, דאין זה מלשון הרמב"ם. 
בסוף סדר בסוף סדר בסוף סדר בסוף סדר אולם, מדקבעו הסופר אולם, מדקבעו הסופר אולם, מדקבעו הסופר אולם, מדקבעו הסופר זה בא? 

התפילות, סמוך ונראה כהמשך, [ורק אח"ז התפילות, סמוך ונראה כהמשך, [ורק אח"ז התפילות, סמוך ונראה כהמשך, [ורק אח"ז התפילות, סמוך ונראה כהמשך, [ורק אח"ז 
כתב את שמו וכו'], נראה דהיה לפניו איזה כתב את שמו וכו'], נראה דהיה לפניו איזה כתב את שמו וכו'], נראה דהיה לפניו איזה כתב את שמו וכו'], נראה דהיה לפניו איזה 

גם אם מקור חשוב ממנו העתיק, ויש לעיין בזה. מקור חשוב ממנו העתיק, ויש לעיין בזה. מקור חשוב ממנו העתיק, ויש לעיין בזה. מקור חשוב ממנו העתיק, ויש לעיין בזה. 
זה אינו מהרמב"ם, אבל זהו מישהו אחר, שהוא 

  כמו הרמב"ם. 
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שני, ישנם קצת סימנים, שזה אכן  מצדמצדמצדמצד
מהרמב"ם. כי מתאים לרבינו הרמב"ם, לכתוב 

ברים כאלה. אינני יודע. דהיינו, סגנון הדברים ד
וצורת כתיבתם, מתאימים לרבינו הרמב"ם. כי 
הוא עשה את החשבון, כמה כל פסוקי 
הקריאות בסך הכל. כגון, בפרשת בראשית, 
קוראים סימן הג"ה. ובפרשת נח, הסימן הוא 
דד"ו וכו'. והוא עשה את חשבון הפסוקים, של 

שה הוא כותב, כמה כל הפרשיות. ולגבי כל פר
סכום הפסוקים, עם הכולל. לדוגמא, בפרשת 
ואתה תצוה, ישנם ארבע עשרה פסוקים, זד"ג 

  סימן. ואותו הדבר לפני כן, בפרשת תרומה. 
        

היא שיטתו ודרכו של הרמב"ם, מתאים לו  כךכךכךכך
לכתוב זאת. הרמב"ם כותב באחת מאיגרותיו, 
כי הוא כותב מספר בכל מקום, בכדי שאם 

פר, אם הוא הוסיף או גרע משהו, יהיה יטעה הסו
אפשר לבדוק זאת לפי המספר. [כגון שעשה 
בפרק ח' מהלכות ס"ת לגבי מניין הפרשיות 
הפתוחות והסתומות, ובפ"ג משופר לגבי מניין 
התקיעות. וע"ע לעיל שיעור מוצש"ק פ' מסעי 
ה'תשע"ה ב'שכ"ו]. הרי לרבינו הרמב"ם, ישנו 

כדי למנוע טעיות. סדר מופלג. הוא עשה כך, ב
לכן, מתאים לרבינו הרמב"ם לכתוב זאת. אף 
אחד לא עשה זאת. אפילו בספרי התיגאן, לא 
כתוב את החשבון הכולל. הם כתבו רק את 
הסימן, וזהו. אם תהיה טעות, הם יתבלבלו בין 
הסימנים, כפי שקרה במציאות. אבל לפי מה 
שכתוב כאן, אי אפשר להתבלבל. כי אם תהיה 

הדבר בבחינת 'יגיד עליו רעו'. דהיינו, טעות, 
אפשר לברר זאת, לפי החשבון הכללי, ועי"כ 

  לתקן זאת.
  
הדבר לציין חלוקה זו בסימנים כגון אלו  ועיקרועיקרועיקרועיקר[

דג"ז, מצינו כבר שהיתה נהוגה לפני כן בזמן 
הגאונים, כיעויין מ"ש בס"ד בנפלאות מתורתך 
פ' כי תשא ע"פ ויתן אל משה ד"ה וחלוקה. אם 
כן מצד זה, בהחלט יכול להיות שהרמב"ם ג"כ 

  כתב זאת].  
        

, אם הרמב"ם כבר כותב את חלוקת מאידךמאידךמאידךמאידך
במנחת שבת ובשני וחמישי, א"כ לא המברכים 

ברור מדוע הוא לא כתב גם את חלוקת 
המברכים של פרשיות השבוע בעצמן. הרי מה 
נפשך. אם כבר נכנסת לנושא הזה, של חלוקת 
הפסוקים במנחת שבת ובשני וחמישי, למה 
אינך כותב את חלוקת הפרשיות שביום שבת? 
בספר תיקון יששכר, הביא את החלוקה מן 

ים. א"כ רואים, כי כבר בדורות ההם, היו הגאונ
חלוקות. א"כ, מדוע הרמב"ם התעלם מכך? 
לכאורה, הוא לא השלים את המלאכה. והרי 

, פ"ב מחמץ ומצה הל' י"ד][כתב עליו רבינו מנוח 
א"כ מדוע הרב השלם, הביא הכל בשלימות. הרב השלם, הביא הכל בשלימות. הרב השלם, הביא הכל בשלימות. הרב השלם, הביא הכל בשלימות. 

  הוא לא הוסיף זאת? הדבר אינו ברור. 
        

הדפיסו זאת  לדעת, כי ישנם כאלה, אשר צריךצריךצריךצריך
בסוף הרמב"ם. ישנו מישהו אחד, שהביא זאת 
בסוף הרמב"ם, כביכול בודאי שזה מהרמב"ם. 
ומאידך, ברמב"ם מהדורת פרנקל, התעלמו 
מכך לגמרי. מסתמא הם ראו זאת, אבל הם לא 
התייחסו לכך בכלל. דהיינו, היה פשוט להם, 
שזה אינו מהרמב"ם. הן המזמורים, והן 

  המעמדות. 
        

, מכלל ספק לא יצאנו. ובכל מקרה, דדדדולפענ"ולפענ"ולפענ"ולפענ"
זה שייך למישהו חשוב מן הקדמונים, והדבר 
מוסמך אפילו יותר מספרי התיגאן, כי הוא 
מדייק הרבה יותר, כפי שהסברתי כבר 

  במקומות אחרים.
        

בנ"ד, לגבי פרשת תצוה,  אופן, גםבכל בכל בכל בכל 
הרמב"ם כתב 'זד"ג סימן'. וכך מובא גם, בספרי 

  הדפוסים. 
        

השאלה היא, כי לכאורה החלוקה איננה  א"כא"כא"כא"כ
י    ֶאתֶאתֶאתֶאת    ְוָלַקְחּתָ ְוָלַקְחּתָ ְוָלַקְחּתָ ְוָלַקְחּתָ נכונה ומדוייקת. מדוע הפסוק,  ּתֵ יׁשְ ּתֵ יׁשְ ּתֵ יׁשְ ּתֵ     ׁשְ

ְחּתָ     ׁשַֹהםׁשַֹהםׁשַֹהםׁשַֹהם    ַאְבֵניַאְבֵניַאְבֵניַאְבֵני ְחּתָ ּוִפּתַ ְחּתָ ּוִפּתַ ְחּתָ ּוִפּתַ מֹות    ֲעֵליֶהםֲעֵליֶהםֲעֵליֶהםֲעֵליֶהם    ּוִפּתַ מֹותׁשְ מֹותׁשְ מֹותׁשְ ֵני    ׁשְ ֵניּבְ ֵניּבְ ֵניּבְ ָרֵאל    ּבְ ָרֵאלִיׂשְ ָרֵאלִיׂשְ ָרֵאלִיׂשְ , , , , ִיׂשְ
הוא סוף עליית שני? הרי היה צריך להיות, 
שהוא יהיה התחלת עליית שלישי, כיון שהוא 

הקשור לפסוק הבא,  ָ ׁשּ הׁשִ ָ ׁשּ הׁשִ ָ ׁשּ הׁשִ ָ ׁשּ ֹמָתםמִ מִ מִ מִ     ׁשִ ְ ֹמָתםׁשּ ְ ֹמָתםׁשּ ְ ֹמָתםׁשּ ְ     ָהֶאֶבןָהֶאֶבןָהֶאֶבןָהֶאֶבן    ַעלַעלַעלַעל    ׁשּ
י    ֶאתֶאתֶאתֶאת    ְוָלַקְחּתָ ְוָלַקְחּתָ ְוָלַקְחּתָ ְוָלַקְחּתָ וגו'? הרי הפסוק  ָהֶאָחתָהֶאָחתָהֶאָחתָהֶאָחת ּתֵ יׁשְ ּתֵ יׁשְ ּתֵ יׁשְ ּתֵ     ַאְבֵניַאְבֵניַאְבֵניַאְבֵני    ׁשְ
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זהו כבר נושא אחר. בפסוקים שלפני , , , , וגו'    ׁשַֹהםׁשַֹהםׁשַֹהםׁשַֹהם
יכן, מדובר על האפוד,  ּתֵ יׁשְ ּתֵ יׁשְ ּתֵ יׁשְ ּתֵ וגו',     חְֹברֹתחְֹברֹתחְֹברֹתחְֹברֹת    ְכֵתֹפתְכֵתֹפתְכֵתֹפתְכֵתֹפת    ׁשְ

בוכן הפסוק הבא,  בְוֵחׁשֶ בְוֵחׁשֶ בְוֵחׁשֶ תוֹ     ְוֵחׁשֶ תוֹ ֲאֻפּדָ תוֹ ֲאֻפּדָ תוֹ ֲאֻפּדָ ר    ֲאֻפּדָ רֲאׁשֶ רֲאׁשֶ רֲאׁשֶ וגו'.     ָעָליוָעָליוָעָליוָעָליו    ֲאׁשֶ
    ְוָלַקְחּתָ ְוָלַקְחּתָ ְוָלַקְחּתָ ְוָלַקְחּתָ אבל כעת, מדברים על אבני השוהם, 

י    ֶאתֶאתֶאתֶאת ּתֵ יׁשְ ּתֵ יׁשְ ּתֵ יׁשְ ּתֵ א"כ הוא קשור , , , , וגו'    ׁשַֹהםׁשַֹהםׁשַֹהםׁשַֹהם    ַאְבֵניַאְבֵניַאְבֵניַאְבֵני    ׁשְ
הלהמשך,  ָ ׁשּ הׁשִ ָ ׁשּ הׁשִ ָ ׁשּ הׁשִ ָ ׁשּ ֹמָתם    ׁשִ ְ ֹמָתםִמׁשּ ְ ֹמָתםִמׁשּ ְ ֹמָתםִמׁשּ ְ וגו'. והלא סדר חלוקת     ִמׁשּ

המברכים שלנו, נעשה תמיד בצורה מדוייקת 
לפי הנושא והעניין. לא מערבבים נושא בתוך 
נושא, אא"כ אין ברירה. אבל אם ישנה 

, הולכים לפי הנושא. מדוע בנ"ד, עשו אפשרות
  כך? 

        
היא, כי אמנם הוא שאל זאת היום לגבי  האמתהאמתהאמתהאמת

פרשת תצוה, אבל אני התעוררתי לכגון דא 
בשבת שעברה, כי היתה לי שאלה יותר קשה, 
לגבי החלוקה בפרשת תרומה. זהו דבר, אשר 
צריך להרגיש בו. בפרשת תרומה, הד"ז סימן. 
מדוע נתנו לעולה שלישי, לקרוא שבעה 

ם פסוקים? בשלמא לגבי ראשון ושני, שה
חמשה וארבעה פסוקים, הדבר מוכרח, כיון 
שישנה פרשה סתומה של תשעה פסוקים, לכן 
אי אפשר לחלקם לשלשה. כי בכדי לחלקם 
לשלשה, היה צריך שיהיו עשרה פסוקים. לכן, 
יש הכרח לחלק זאת כך. אבל לגבי העולה 
שלישי, היו יכולים לסיים לאחר שלשה 

ה פסוקים? מדוע נתנו לו לקרוא עוד ארבע
פסוקים? היה אפשר להיות, 'הד"ג סימן'? למה 

  הוסיפו את כל הפסוקים הבאים? 
        

בדברים הללו, וראיתי כי הכל מיוסד  התבוננתיהתבוננתיהתבוננתיהתבוננתי
  בטוב טעם ודעת.

        
החלוקה בפרשת תצוה, הרי אבני השוהם,  לגבילגבילגבילגבי

היו נמצאים על כתפות האפוד. לכן, הפסוק 
'ולקחת את שתי אבני שוהם', קשור למה 

  שתי כתפות חוברות וגו'. שכתוב מקודם, '
        

, 'שתי [בפסיקתא זוטרתא], לפי הלקח טוב ובפרטובפרטובפרטובפרט
כתפות חוברות' היינו, שתי אבני השוהם, שהם 

שתי שתי שתי שתי צריכים להיות מחוברות אליו. וז"ל, 

כתפות חוברות, אלו שתי אבני שוהם, שהיו על כתפות חוברות, אלו שתי אבני שוהם, שהיו על כתפות חוברות, אלו שתי אבני שוהם, שהיו על כתפות חוברות, אלו שתי אבני שוהם, שהיו על 
  כתפי אהרון, יהיו מחוברות באפוד. כתפי אהרון, יהיו מחוברות באפוד. כתפי אהרון, יהיו מחוברות באפוד. כתפי אהרון, יהיו מחוברות באפוד. 

        

דבר , חיברו בין הפסוקים, כי הפסוק המממילאממילאממילאממילא
על 'שתי אבני שוהם', קשור לפסוק 'שתי 
כתפות'.  לכן חיברו ביניהם. ואח"כ העולה 

  שלישי, קורא משהו אחר.
        

החלוקה בפרשת תרומה, מדוע הוסיפו  לגבילגבילגבילגבי
שבעה פסוקים? גם לזה יש הסבר, בטוב טעם 
ודעת. כי לכאורה, הקושיא שהיתה לי נבעה מן 
ההבנה, שהפסוק 'ועשית בדי עצי שטים', זהו 
עניין בפני עצמו. אבל, זה לא נכון. הוא איננו 

ע    ּלוֹ ּלוֹ ּלוֹ ּלוֹ     ְוָיַצְקּתָ ְוָיַצְקּתָ ְוָיַצְקּתָ ְוָיַצְקּתָ עניין אחר. הרי לפני כן כתוב,  עַאְרּבַ עַאְרּבַ עַאְרּבַ     ַאְרּבַ
עֹת עֹתַטּבְ עֹתַטּבְ עֹתַטּבְ עושים את . . . . [שמות כ"ה, י"ב]    וגו'    ָזָהבָזָהבָזָהבָזָהב    ַטּבְ

את  הטבעות הללו, בכדי להכניס בתוכם
הבדים, דהיינו את המוטות. אין להם שימוש, 
כשהן בפני עצמן. ממילא, לא היה שייך 

ילהפסיק במלים  ּתֵ יּוׁשְ ּתֵ יּוׁשְ ּתֵ יּוׁשְ ּתֵ עֹת    ּוׁשְ עֹתַטּבָ עֹתַטּבָ עֹתַטּבָ ִנית    ַצְלעוֹ ַצְלעוֹ ַצְלעוֹ ַצְלעוֹ     ַעלַעלַעלַעל    ַטּבָ ֵ ִניתַהׁשּ ֵ ִניתַהׁשּ ֵ ִניתַהׁשּ ֵ . . . . ַהׁשּ
כי כביכול, הפסקתי באמצע העניין. הדבר לא 
יהיה מובן, מה עושים עם הטבעות האלה? 

עֹתהתשובה היא,  ַטּבְ עֹתּבְ ַטּבְ עֹתּבְ ַטּבְ עֹתּבְ ַטּבְ ים    ִיְהיוּ ִיְהיוּ ִיְהיוּ ִיְהיוּ     ָהָארֹןָהָארֹןָהָארֹןָהָארֹן    ּבְ ּדִ יםַהּבַ ּדִ יםַהּבַ ּדִ יםַהּבַ ּדִ     לֹאלֹאלֹאלֹא    ַהּבַ
ּנוּ     ָיֻסרוּ ָיֻסרוּ ָיֻסרוּ ָיֻסרוּ  ּנוּ ִמּמֶ ּנוּ ִמּמֶ ּנוּ ִמּמֶ ר    ָהֵעֻדתָהֵעֻדתָהֵעֻדתָהֵעֻדת    ֵאתֵאתֵאתֵאת    ָהָארֹןָהָארֹןָהָארֹןָהָארֹן    ֶאלֶאלֶאלֶאל    ְוָנַתּתָ ְוָנַתּתָ ְוָנַתּתָ ְוָנַתּתָ . . . . ִמּמֶ רֲאׁשֶ רֲאׁשֶ רֲאׁשֶ ן    ֲאׁשֶ ןֶאּתֵ ןֶאּתֵ ןֶאּתֵ     ֶאּתֵ

. ממילא מובן, כי הדבר ט"ז]-[שם שם, ט"וֵאֶליָך ֵאֶליָך ֵאֶליָך ֵאֶליָך 
  קשור ומחובר, האחד עם השני. 

        

לכם את הדברים, באופן כללי. אבל  אמרתיאמרתיאמרתיאמרתי
האמת היא, כי יש בזה עוד עמקות, ותוספת 
טעמים. חושבני, כי פחות או יותר, בפשטות, 
הדברים מובנים. א"כ, נסתפק בכך. ואם ירחיב 
לנו ה', אזי בפעם אחרת בל"נ נוסיף בדרשה. 
ולכל־הפחות, יודפס בעזהי"ת בהרחבה בספר 

ים רבים, נפלאות מתורתך. ישנם עוד דבר
לדרוש בעניין הזה. יש הרבה 'רזין דאורייתא', 
כל מיני טעמים, אלו מים שאין להם סוף. אבל 

. . . . [אבות פרק א' משנה א']ועשו סיג לתורה ועשו סיג לתורה ועשו סיג לתורה ועשו סיג לתורה כתוב, 
חייבים להפסיק את השיעור. וגם שידידנו שילה 
נ"י, קשה לו לערוך ולהדפיס את השיעור, אם 

וך הוא מדאי ארוך. צריך לעזור לו. והשם בר
הוא יסייענו על מעשי רצונו, לעשות רצונו 

  כרצונו, אכי"ר.  
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 17המדוייקת של קריאת ספר תורה במנחת שבת ושני וחמישי, עיין לעיל דף חלוקה ה


