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מדברי רבינו שליט"א בסיום מס' קידושין

)(.å"ô÷ ÷ìá ÷"äåæ

ד( הנפש החוטאת היא תמות ,והתורה אמרה יביא קרבן,

אדם כי יקריב מכם וגו' .פי' שאם נדר להקריב את בנו

והקב"ה אומר יעשה תשובה ,וצריך להבין איך ע"י הקרבן

או בתו ,כמעשה דיפתח ,יתן דמיו ויקח בדמיו בהמה לעולה.

מפטר ממיתה )במה נשתתק מדת הדין שגזרה מיתה(,

וז"ש אדם כי יקריב מכם ,כלומר שנדר להקריב "מכם" היינו

וראיתי קצת סברא ע"ז ,דהנה בתענית )ח' ע"ב( איתא בימי

בנו או בתו או אחד שברשותו .דע כי מן הבהמה וגו' תקריבו

רשב"ג הוה כפנא ומותנא אמרי היכא נעביד וכו' ניבעי רחמי

את קרבנכם ,ויתן דמיו ויקנה בהמה ויקריבנה ,ובאופן זה

אכפנא ,דכי יהיב רחמנא שובעא ,לחיי הוא דיהיב ,והנה

דוקא תקריבו את קרבנכם.

מהר"ם בן חביב ז"ל

אדם כי יקריב מכם קרב וגו' .אדם למה נאמר ,מה אדם

הראשון לא הקריב מן הגזל שהכל היה שלו אף אתם לא

ãå÷ø úò
)(ùòòã

סגולת הקרבנות להשפיע מזון כדאיתא בכתובות )י ע"ב(

מזבח מזיח )מרחק העבירות( ומזין ,משפיע מזונות ,וע"כ ע"י
הקרבן שמשפיע מזונות ממילא ניצול ממיתה דרק לחיי

נותנין מזונות.

פנים מסבירות

תקריבו מן הגזל )רש"י( .יש ליתן טעם על מה דדוקא כאן

רמזה תורה ענין זה ,דהנה ידוע מה דאיתא במדרש דלכן

זכר תמים יקריבנו .איתא במדרש רבה כאן ]ויק"ר ג ,ה[

נאמר כי יקריב מכם ,משום שנחשב לפני הקב"ה כאילו

שהיה שור שלא היה נותן עצמו להוליך למזבח להקריב,

האדם הקריב את עצמו לעולה .ולכאורה מדוע נחשבת

ואחר כך נמצא שהיה לו בבני מעיים מחט והיה טריפה

הקרבת בהמה ע"י האדם כהקרבת עצמו .ונראה משום

שפסול להקרבה .וזה שנאמר תמים יקריבנו ,ושלא תחשוב

שאמרו בחולין )דף צא( דצדיקים חביב עליהם ממונם יותר

אולי יש לו מום בתוכו העיצה לזה יקריב אותו לרצונו,

מגופם לפי שאין פושטין ידיהן בגזל ,ולכן נחשב הקרבת

כשתראה שתלך הבהמה ברצון למזבח אז בטח שכשירה,

ממונו שבו קונה הקרבן כהקרבת גופו ,כי ממונו חביב עליו

שאם היתה טריפה לא היתה הולכת ברצון.

קרבנו כאלו הקריב עצמו ,דאז אין ממונו חביב כגופו .ולכן
כשאמר הכתוב אדם כי יקריב מכם קרבן ,שנחשב כאלו

הקריב את עצמו ,מדגיש רש"י דזהו רק כשאין מקריבין מן

הגזל ,אז ממונו כגופו ,אבל עולה הגזולה פסולה לקרבן ,כיון
שאי אפשר להחשיבה כהקרבת גופו.

הגאון רבי שמחה ראפאפארט זצ"ל ,מובא בס' גבולות בנימין

)(áéùú ãåîò ú"çîù

דרוש שמואל

יותר מגופו .אולם הלא הטעם שממונם חביב מגופם הוא לפי
שאין פושטין ידיהן בגזל ,אבל הפושט ידו בגזל ,אין מועיל

)('å 'á ìàåîù

ונפש כי תחטא ומעלה מעל בה' וכחש בעמיתו.

ונלפע"ד דהנה ידוע שהשי"ת נתן לנו שני סוגי מצות הא' בין

)(æ"è äðùä ùàø

אדם למקום והשני בין אדם לחבירו ,ושניהם כאחד יחדיו

תאומים לבלתי לזוז משניהם ,כי אם יעבור על מצוה שבין

אדם לקונו ,יעבור ג"כ על מצות שבין אדם לחבירו ועפי"ז

מפרשים הפ' ונפש כי תחטא ומעלה מעל בד' וכיחש בעמיתו

)(ãéùú ãåîò ú"çîùì
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בפקדון היינו אם יחטא בין אדם למקום סופו שיחטא גם בין

מן הבהמה מן הבקר מן הצאן תקריבו את קרבנכם .ויש

אדם לחבירו היינו וכיחש בעמיתו וכו' .או י"ל דהתוה"ק

לפרש בפסוק לב נשבר ונדכה ,אלקים לא תבזה .היטיבה

מתפלא ונפש כי תחטא ומעלה מעל בד' איך יעיז הנפש

ברצונך את ציון ,תבנה חומות ירושלים .אז תחפוץ זבחי צדק

שהוא חלק אלקי לחטא לד' .ולזה אמרה התוה"ק דכיון

עולה וכליל ,אז יעלו על מזבחך פריך )תהלים נא ,יט-כא(.

דשלשה טעמים המה למה לא מקריבים מן החיה .אחד

דכבר כיחש בעמיתו בפקדון שחטא בין אדם לחבירו דן גרמא
למעל מעל בד'.

אמר הקב"ה לא הטרחתיך לצאת ביערים ,ובהמה הוא

בנמצא .ב' לחיה יש גאוה ורעות רוח ,אבל בהמה רוחו יורד

לארץ ,והקב"ה שונא גסות הוא .ג' האלקים יבקש את

הנרדף ,ותמיד הבהמה נרדף מן החיה ,גלל כן לא הוכשרו

אלא הבהמה .מאי בינייהו ,לעתיד כתיב )ישעי' יא ,ז( אריה

כבקר יאכל תבן באבוס אחד ,ונער קטן נוהג בם ]שם שם ,ו[.
לפי זה אז יהיה החיות בנמצא ,גם שלום יהיה ,ולמה

והראיה שמקריבין דווקא הבהמה ולא מן החיה ,דילמא תרי

טעמא אחרינא ,לכן הטיבה ברצונך וגו' אז תחפוץ זבחי צדק,

יהיה גם כן פרי"ם דייקא ,ואז לא יהיה נרדפים ,גם בנמצא,
אלא משום גסות הרוח.

עדות ביוסף ,אות רטו בשם הגאון מו"ה זיסקינד מרוטנבורג ז"ל

בנין דוד פ' בראשית אות יד

)(ïôéæëøåã èåâ êéæ ìàæ'î

לאשר הוא לו יתננו וגו' .ב' במסורת חד הכא ואידך

לאשר לא עמל בו יתננו חלקו ,זהו שדרשו במסכת בבא קמא

פרק הגוזל קמא הגוזל מחבירו שוה פרוטה ונשבע לו והודה

יוליכנה אחריו אפילו למדי ואם מת יחזור ליורשיו ,וזה גלתה
המסורת לאשר לא עמל בו יתננו ,דהיינו היורש.

אמרי נועם ,הספרדי

מקריבין פרים דוקא ,אלא משום דהקב"ה שונא גסות הרוח.

ומעתה יבא על נכון לב נשבר ונדכה אלקים לא תבזה,

כי כל שאור וכל דבש לא תקטירו ממנו אשה לה' .כי

בכל מצוה שהוא לקט"ר ולקשר ד' אותיות מצוה ,אז תראה

להרחיק מן עסק המצוה שאור ודבש ,כי דבש המתוק לחיך

היא הנאתך ,ושאור העולה ומחמיץ הוא הכבוד והגאוה

להיות עולה בנפיחה על כולנה ,היפוך מצה לחם עוני

אותיות עני"ו ,וז"ש כי כל שאור וכל דבש לא תקטירו ממנו

מן הבהמה וכו' תקריבו את קרבנכם .דאיתא במדרש

)ילקו"ש יחזקאל רמז שנח( דמדת הדין אומרת )יחזקאל יח,

)(ïôéæ

אשה לה'.

בן פורת יוסף בהקדמה
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לשתמשש בסעודה שלישית בשעת רעוא דרעוויןI ,
I
ביום ז' לחודש דנן חודש אדר ,הוא
בכוס של זכוכית דייקא,
היום הגדול שבו נולד משה רעיא מהימנא
משום זכר לאבילות על I
I
פטירת רבש"י משה רבינו ע"ה.
קדישא ויום בו נסתלק לחיי עלמא ,וע"כ
אחרי סיום אמירת התורה כשזימרו הפיוט I
I
אמור אמרנו ללקט מפי ספרים וסופרים,
ספרי ראשונים ואחרונים ,ואחריהם ספרי
קל מסתתר ,הביאו נרות דולקים והעמידום על I
I
החסידות לדורותיהם ,מגודל קדושת רבן
שולחנם הטהור של רבוה"ק לבית איהעל סיגעט,
ורביה"ק בעל ישמח משה הקפיד שלא להדליק I
I
åðéáø äùî
של ישראל ,וענינים נשגבים ומנהגי קודש
אשר קיבלו בני ישראל עליהם ועל זרעם
נרות אחר אמירת התורה בפמוטים של כסף רק I
I
øãà 'æ
ב"מעשענע" פמוטים )של מתכת( משום שאז הוא
לאור פטירתו.
זמן פטירת משה רבינו ע"ה על כן אין מדליקים I
I
בשמים ממעל ובארץ מתחת) .תפארת ישראל
של כסף ,ובעיר סיגעט הדליקו בכל מוצש"ק עד I
I
ויגדל משה
קדושין פ"ד(
השניה
העולמית
משה
שכשהוציא
,
נחמד
דבר
כתוב
מצאתי
אשר
בפמוטים
,
המלחמה
רגיל היה בפי זקני החת"ס זי"ע שיחת חולין
I
I
רבינו ע"ה את בני ישראל מצרים ,שמעו עמים
העמידו על שולחן רבינו משה איש האלקים
לאמר ,אין חידוש שמשה רבינו ע"ה היה משה
I
 Iירגזון ,ויתמהו מאוד על זה האיש משה ,כי על
היש"מ זי"ע )זמירות דברי יואל(
רבינו ,אם היה לי רבי כזה כמו שהיה לו ,גם אני
 Iידו נעשו כל הגבורות והנפלאות האלו ,ולכן
I
הייתי כך ,אבל למה לא היה לי רבי כזה בשביל
כתיבת ס"ת בשבת
התעורר מלך ערבי אחד ,וישלח צייר מובחר
שאני לא משה רבינו )חוט המשולש בשם הגאון
יש לתרץ קושית הרא"ש בערבי פסחים I
I
,
לצייר תמונת המנהיג הגדול הזה ולהביאו אליו
ר' שמעון סופר זצ"ל מערלוי(
)סימן י"ג( ע"מ שכתב רב שר שלום גאון שע"כ
נהגו לומר צדוק הדין בשבת במנחה על שנפטר I
 Iוילך הצייר ,ויצייר תמונתו והביאו אל המלך,
גוטער יוד
וישלח שוב המלך ויבוא ויאסף אליו כל חכמיו
העולם קוראים להאדמורי"ם פועלי ישועות משה רבינו באותה שעה ,דבמד"ר וילך כתיב דבו I
I
אשר לו ,וישאל להם לשפוט עפ"י פרצוף משה
,
תורות
ספרי
ג
"
י
כתב
משה
שנסתלק
ביום
ורבי של חסידים "גוטער יוד" ,ואמר ע"ז הרה"ק
I
 Iרבינו כפי המצוייר ,לדעת תכונת טבעו ומדותיו,
ובשבת איך היה כותב.
ר"י מוויזיניצא ז"ל ,הטעם כי רק זה יכול לגזור
 Iובמה כוחו גדול ,וישיבו כל החכמים יחדיו
וי"ל דבוודאי שלא היה כתיבת משרע"ה I
אומר ולפעול ישועות ,מי ששומר ברי"ק ,והרבי
ויאמרו אל המלך ,אם נשפט עפ"י קלסתר
פניו הראשון היה משה רבינו ,ואצלו נאמר ותרא כתיבה גשמית גם א"א בדרך הטבע לכתוב י"ג I
 Iשל האיש הזה המפורסם לגדול ,נאמר לאדונינו
ס"ת ביום אחד ,אלא וודאי שהיה בדרך נס או
אותו כי טוב הוא ,ודרשו חז"ל )סוטה י(
 Iכי הוא רע מעללים ,בגאות ובחמדת ממון
שנולד בהשבעת הקולמוס ומאן יימר לן שכתיבה כזו I
מהול ,ור"ל ע"ד שכתוב בער ,ויהי ער בכור יהודה
ובשרירות לבו ,וכל חסרונות שבעולם יש באדם
I
אסורה בשבת) ,ועיין ברש"י ותוס' סוכה(.
I
רע בעיני ה' ופרש"י כרעתו של אונן ,שמשחית
זה ,ויקצוף המלך מאוד ויאמר מה זה ,הכי
וי"ל עוד שהרי הכתיבה היתה עפ"י
זרע ,הרי דאותו החטא נקרא רע ,והנוטר ברי"ק
הדיבורה I
 Iתתעללו בי ,הלא בכל אלה שמעתי מכל עבר
כאמרם ז"ל שכל דיבור ודיבור היה אומר הקב"
טוב נקרא ,וע"י ותרא אותו כי טוב הוא שנולד
האנשים
 Iופינה ,בהפך מזה האיש הגדול ,ויחרדו
ויתנצלו א"ע מהול דייקא ,וע"כ נקרא רבי בשם "גוטער יוד" ומשה היה כותב ,והיה הכרח בדבר שמשה רבינו I
האלו וישיבו את המלך בשפל קול,
 Iהצייר והחכמים ,כל אחד בחסרון ידיעת חבירו ,בבחי' כי טוב הוא) .טהרת יו"ט ח"י עמוד תמ"ט( ע"ה יכתוב וישלים התורה לפני הסתלקותו I
דייקא) ,כמבואר שם( ואולי היה היום
בדוד המע"ה כתיב וטוב רואי ואמרו חז"ל
 Iהמצייר אמר אני ציירתי טוב ,והחכמים שגו
הזה I
מסוגל יותר וקיום העולם היה תלוי בזה ,ובכה"ג
כל הרואהו נזכר בתלמודו ,ובזה נבין מפני מה
בחכמתם ,והחכמים גללו כל החסרון על
הצייר קוראין חסידים לרבם "גוטער יוד" כשם שנאמר הותרה עפ"י נביא לעבור בהוראת שעה ,ומכ"ש I
I
שלא צייר את תמונת משה ,והמלך אשר נכסף
עפ"י הדבור ממש.
בדוד המלך וטוב רואי שכל המסתכל בפניו היה
ועוד י"ל שהותרה כתיבת ס"ת אפילו בשבת I
 Iלדעת מי מבין שניהן צדק ,נסע עם רכביו ופרשיו
ממשיך על עצמו רוח טהרה ,כך גם הרבי נקרא
ויבוא אל תוך מחנה ישראל ,ובבואו אל
תוך "גוטער יוד" לומר שטוב להסתכל בפניו מטעם פיקוח נפש ,שדוחה את השבת ,דהנה I
I
המחנה וירא את פניו של משה איש האלוקים,
כל
וחיות
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ק
"
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 Iויכרע וישתחוה לאפיו ,ויספר למשה כל הדברים וההסתכלות גורמת ליראת שמים ,ולפי הנ"ל יש ישראל ,כמו"ש כי הם חיינו וגם חיות כל I
להבין מה שנאמר גבי משה ותרא אותו כי טוב
 Iהאלו אשר נעשו ,ויאמר עוד בי אדוני איש
כולו העולמות תלויה בקבלת התורה ,כמו"ש רבותינו I
הוא ,פירוש רש"י כשנולד נתמלא הבית
האלוקים ,הנה קודם ראות פניך פני אלוקים,
 Iאמרתי אך אויל הצייר שגה בציורת תאור פניך ,אורה ,במה ראתה יוכבד שהוא טוב ,ראתה ז"ל שאמר להם הקב"ה לישראל אם מקבלים I
אתם את התורה מוטב ואם לאו שם
שנתמלא הבית כולו אורה של תורה ,ורוח
 Iלבעבור חכמי מפורסמים מאוד בחכמתם ואין
תהא I
קבורתכם ,ואפשר דאין זה דרך עונש ,אלא דרך
קדושה וטהרה נתפשט על פני כל הנמצאים בו,
דוגמתם ,אך עתה אחרי ראותי כי תמונתך
מדויק מכאן הבינה שראו משה להקרא טוב בשם גוטער הטבע ודרכי הברי' כך היה שאם לא יקבלו I
I
מאוד עם הציור שצייר לא נותר לי ,רק לומר כי
ישראל את התורה יחזור לתוהו ובוהו וממילא
של
רב
שפע
ידו
על
יושפע
בפניו
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וכל
,
יוד
I
 Iחכמי בגדו בי ,ויען משה איש האלוקים ויאמר
שם תהא קבורתכם.
קדושה וטהרה) .בית ישראל מאטטערסדארף(
לא כן ,גם הצייר גם חכמתם מדויק היטב ,אולם
והנה ס"ת שחסר בה אפילו אות אחת I
I
דע לך כי בטבע ,האמת כפי ששמעת ממדותי ,לא
ממשה ועד משה
ס
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,
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,
כלל
ת
"
ואין
הרה"ק בעל ישמח משה זי"ע היה נוהג לומר משה רבינו ע"ה משלים את התורה ,לא היה I
 Iטוב אנכי מבול עץ יבש ,כי גם ממנו נמנעו ונחשכו
 Iכל חסרונות בני אדם ,אמנם כן ידידי ,לא אבוש דרשה בז' אדר לכבוד יומא דהילולא דמשה רבינו כלום לכל הנבראים בעולם והיה חוזר הכל I
לומר לך כי כל החסרונות אשר שפטו עלי חכמיך,
ע"ה ,פעם ראה עמוד גבוה מן הארץ עד
השמים לתוהו ובוהו ,ומעתה אם לא נשלם היה התורה I
 Iכולם קשורים בי בטבע ואפשר עוד יותר מאשר
ולמעלה צורת אדם ,הבין שזה משה רבינו ע"ה
באותו יום לא היה הקבלה כלום ,ולכן היתה
 Iשפטו חכמיך ,ואני בכח אמיץ הנה התחזקתי
כתיבת ס"ת פיקוח נפש ממש שהרי תלוי'ה בזה I
שבא לשמוע הדרשה) .החכמה מאין דף ק'(
ורדיתי וכבשתי אותם ,עד אשר קניתי לי הפיכם
המנהג אצל רבוה"ק לבית סיגעט ולמעלה חיות כל הנבראים ודוחה את השבת בלי ספקI .
I
לטבע שני ,ולכן בעבור זה יקרתי והתכבדתי
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)דברי יואל האזינו(
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מביא אבל הן באין ונופלין בתוכו ,וכן הוא אומר
 ,'åâå íéãå÷ôä øáåòä ìë åðúé äæאיתא במדרש
ומצרים נסים לקראתו .דהנה בשבועת המבול כתיב
נטל הקב"ה כמין מטבע של אש מתחת
ולא יכרת כל בשר ,ואי אמרינן דכל משמע I
I
כסא הכבוד והראה לו למשה זה יתנו ,כזה יתנו ,וצריך
כולו ממש ,אם כן דוקא על כל העולם כולו אינו מביאI ,
 Iביאור.
 (áבירושלמי
אבל על אומה אחת מביא ,אבל הלישנא בתרא ס"ל דכל
כל העובר על
 Iהפקודים ,כל דעבר בימא יתן .והוא פלאי מה שייכות מכ"ק מרן אדמו"ר שליט"א משמע אף כל דהוא ,ועל כן הוא אינו מביא אף על I
אומה אחת ,אבל הן באין ונופלין בתוכו ,עכ"ד .ואם כן I
 Iמצות מחצית השקל לקריעת ים סוף.
תנו éñðàîá - ç"ñùú íéì÷ù-éãå÷ô ÷"áù ìéì
 ì"éåבהקדם מה דאיתא במס' סנהדרין
מקריעת ים סוף ,שנידונו המצריים במים ומכל מקום אף
 Iרבנן ,הכוהו עשרה בני אדם בעשרה מקלות ומת בין נתפרסם ע"י ועד להוצאת ספרי כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א שהיו אומה אחת לא הביא הקב"ה מבול עליהם רק הם I
מעצמם באו ונפלו במים ,מזה מוכח דס"ל להקב"ה דכל I
 Iבבת אחת בין בזה אחר זה פטורין ,רבי יהודה בן בתירא
משמע כל דהוא ,וכמו בדיני שמים נקטינן דכל משמע
אומר בזה אחר זה האחרון חייב מפני שקירב את מיתתו,
כן לשיטתיה אף תשובה מיראה מהני ,וזה שאמר אם
I
I
כל דהוא.
אמר רבי יוחנן ושניהם מקרא אחד דרשו
אנ"י כאן היינו מדת ענוה לדרוש דכל משמע אף כל
 êøãáåזה יש ליתן טעם על מה שצוה ה' ליתן I
דהו ,אם כן גם תשובה כל דהו מהני ,ולכן הכל כאן
 Iואיש כי יכה כל נפש אדם ,רבנן סברי כל נפש עד דאיכא
כל נפש ,ורבי יהודה בן בתירא סבר כל נפש כל דהוא
מחצית השקל לכפר על נפשותיכם ,הלא מן הראוי היה
דמהני אף תשובה מיראה ,אבל אם איני כאן ,רק כל
 Iנפש ,עי"ש .נמצא מזה דיש שני פנים בפירוש תיבת כל ,משמע כולו ,אם כן מי כאן ,כי מי יזכה לשוב בתשובה שהתשובה יהיה בשלימות ויתנו שקל שלם .אכן י"ל כי I
בא להורות דהשי"ת מקבל תשובתם של בני ישראל אף I
 Iלרבנן הוא רק כולו משמע ,ולרבי יהודה בן בתירא היינו
מאהבה וראיתי בני עליה והמה מועטים.
אם הוא מיראה ואינו בשלימות ,וכל משמע כל דהו ,ואף
 ìòåפי זה יש לפרש מה שבירך יצחק אבינו את
פסק
אף כל דהוא משמע ,והרמב"ם
וירח את ריח בגדיו ויברכהו שהתשובה שהיה עם השקלים היה מחמת יראת העונשI ,
I
יעקב בנו
כרבנן דכולן פטורין ,אך כתב באור החיים הקדוש
דבדיני שמים הן חייבין .ומשמע מזה דבדיני שמים ויאמר ראה ריח בני כריח שדה אשר ברכו ה' .וצריך ככתוב ולא יהיה בהם נגף בפקוד אותם ,עם כל זה I
I
חשובה לפני הקב"ה ,ולזה צוה ליתן מחצית השקל
ביאור מהו הדמיון לשדה דוקא .אמנם י"ל על פי מה
כל משמע כל דהוא.
בראש השנה קיבל יעקב דייקא ,להורות שהשי"ת מקבל גם תשובה שאינו I
I
דאיתא בזוה"ק
 êøãáåזה מצינו פלוגתא בגמרא
בהא
I
בשלימות גמור.
אבינו את הברכות .ולפי זה י"ל שיצחק אבינו המליץ
 Iדכתיב
תועבת ה' כל גבה לב ,אם כל כולו
 äæáåיתבאר דברי הירושלמי כל העובר על
טוב לקבל תשובת בני ישראל ,וע"ד מאמרם
משמע אבל מעט שפיר דמי ,או כל כל דהוא משמע,
 Iולא מינה ולא מקצתה .ומתאמרא בזה משמיה דהגאון וירח את ריח בגדיו ,אל תקרי בגדיו אלא בוגדיו .והיינו הפקודים ,כל דעבר בימא יתן ,דממה שבאו המצריים I
אלו שעושים בראש השנה תשובה מיראה מפחד ואימת ונפלו לתוך הים ולא הביא הקב"ה מבול על אומה אחת I
 Iהרבי ר' העשיל מקראקא זללה"ה
הדין ,ולזה אמר ראה ריח בני כריח שד"ה אשר ברכו ה',
בלבד ,מזה ראיה דכל היינו כל דהוא במשמע ,ועל כן
כל המתגאה מרבה
בביאור מאמרם
ולא יעיר כל חמתו ,היינו כי מאחר שמתנהגים בענוה הרי כל משמע כל דהו ,אף תשובה כל דהו רצויה לפני ה' ,ועל כן יתן תרומת ה' I
I
חימה ,דהנה כתיב
כל חמתו אינו מעיר ,ואם כן גם כשמקיימים כי תשוב בכ"ל לבבך ובכ"ל מחצית השקל להורות דגם מקצת תשובה חשובה לפני I
 Iופירשו במדרש
הבורא יתברך.
נפשך אף בתשובה כל דהו מיראה ,רצויה עבודתם לפני
אבל מעיר הוא מקצת חמתו .ואם כן המתגאה שמתנהג
I
I
 äðäåכתב בספר פני יצחק
ה' .ולזה אמר כריח שדה דייקא ,ופירש"י והוא מהגמרא
עצמו בגאות קצת ,משום דמה דכתיב תועבת ה' כל גבה
 Iלב משמע רק כולו אבל מקצת שרי ,ממילא מרבה
כריח שדה של תפוחים ,וכתבו בתוס' יש בביאור הגמרא במס' גיטין מעשה ברבי יהושע I
חימה ,דלפי פירושו גם ולא יעיר כל חמתו רק כולו
בן חנניה שהלך לכרך גדול שברומי ,אמרו לו תינוק
מפרשים תפוחים ,כריח אתרוגים .דמבואר בספרים
אחד יש בבית האסורים ,יפה עינים וטוב רואי וקווצותיו I
I
משמע ,עכ"ד.
אתרוג רומז למדת הענוה ,כי אתר"ג ראשי תיבות
 äæáåביאר החיד"א בראש דוד
הא דכתיב
א'ל ת'בואני ר'גל ג'אוה .ומליצה זו של יצחק סדורות לו תלתלים ,הלך ועמד על פתח בית האסוריםI ,
I
אמר מי נתן למשיסה ליעקב וישראל לבוזזים
אבינו מתעורר בראש השנה ,שמאחר שבני ישראל
ולעבדו בכל לבבכם ,ודרשו חז"ל
 Iאיזה עבודה שבלב זו תפלה .דאי אמרינן כל משמע כל מתנהגים בענוה דכל משמע כל שהוא ,על כן ימדוד ה'  ,ענה אותו תינוק ואמר ,הלא ה' זו חטאנו לו ולא אבו I
 Iשהוא ,הרי יצא במה שקיים ולעבדו בכ"ל לבבכם אף כל עמהם כמדתם ,ואף בתשובה מיראה יחשב להם כאלו בדרכיו הלוך ולא שמעו בתורתו .ביאור הענין כי רבי I
שבו בכל לב ובכל נפש ,וזדונות יעשו להם כזכיות.
שהוא כוונת הלב ,אבל אם יש לו לאדם מעט גאוה אם כן
יהושע בן חנניה רצה לבחון התינוק אם יש בו ריח
דמאחר I
I
סובר תועבת ה' כל גבה לב דוקא הכל ,ואם כן פורתא
תורה ,ונכנס רבי יהושע בן חנניה בחקירה זו,
 äæáåיש לבאר דברי הפייטן
 Iשרי ,ולפי זה גם ולעבדו בכל לבבכם היינו כל לבו בלי צמאה נפשי אל ה' ימלא שובע אסמי אל ההרים אשא דקי"ל כרבנן דרבי יהודה בן בתירה הכוהו עשרה בני I
עיני כהלל ולא כשמאי ,פי' צמאה נפשי אל ה' ,שנפש
תערובות כלל ועיקר ,ואם כן אבדה תקותו ואינה נשמעת
אדם כולן פטורין ,אם כן מאיזה טעם נתחייבו
ישראל I
I
הישראלי משתוקקת אל ה' לקיים כי תשוב בכל לבבך
תפלתו ,דבכל לבבכם כתיב ובעי כל לבו ,עכ"ד.
בחורבן בית המקדש ובגלות ,כיון דכולם חטאו בבת
 íå÷îáåאחר אמרתי בזה כי כן הדבר גם במצות ובכל נפשך ,אבל יש שאינו במדריגה גבוה ,רק שמתכוון אחת או בזה אחר זה כולם פטורין ,ואם כן מי נתן I
I
גם ימלא שובע אסמי ,לזכות לשכר טוב בעולם הזה
תשובה ,דכתיב
למשיסה יעקב וגו' ,לזה השיבו אותו תינוק דאין זה אלא
כי תשוב אל ה' בכל לבבך
 Iובכל נפשך ,דאי אמרינן דכל משמע כולו ממש ,צריך ולעולם הבא ,עם כל זה אל ההרי"ם אשא עיני ,על דרך בדיני אדם אבל בדיני שמים חייבים ,וזה שאמר הלא ה'I ,
 Iשיעשה תשובה שלימה בכל לבבו ובכל נפשו והיינו
שדרשו
אל תקרי ההרים אלא ההורים ,כלומר דדין זה הוא דיני שמים ,זו חטאנו לו ,לו דייקאI ,
תשובה מאהבה ,אבל אי אמרינן דכל משמע אף כל
לא אבו בדרכיו הלוך ולא שמעו בתורתו ,בדרכי"ו
היינו המליצה ישרה של יצחק אבינו ראה ריח בני כריח
 Iדהוא ,אם כן אף שאינו עושה תשובה בשלימות רק שדה אשר ברכו ה' ,ועל כן כהלל ולא כשמאי ,אנקוט ובתורת"ו דייקא ,דבשמים ממעל פסקו הלכה כרבי I
 Iתשובה מיראה ,הרי זה מקיים ציווי ה' כי תשוב אל ה' במדת הלל שהיה ענוותן כמדתו של הלל ,ובזה יתעורר יהודה בן בתירא דכל משמע כל דהו ,והם לא חשו לדיני I
שמים ולזה נתחייבו ,עכ
המליצה ישרה דגם בעבודת ה' מיראה תהא רצויה
בכל לבבך ובכל נפשך ,דכל משמע אף כל דהוא.
לבאר"ד.הגמרא גדולה תשובה I
I
 êøãáåזה יש
עבודתינו לפני ה'.
 äæáåיש לפרש הגמרא
אמרו עליו על הלל
 Iהזקן כשהיה שמח בשמחת בית השואבה אמר אם אני
 äðäåכתב האלגאזי בשארית יעקב בביאור שמגעת עד כסא הכבוד ,פי' כי אף אם לא יזכו בני I
ישראל לעשות תשובה אלא מיראה ,מכל מקום כיון
כאן הכל כאן,
מאמרם ז"ל
הבה נתחכמה לו ,בואו ונתחכם
להבין ואםדבריאיניהללכאןהזקןמימהכאן,שדרשועמדוכן עלכל למושיען של ישראל לדונם במים שכבר נשבע הקב"ה שהתשובה מגעת עד כסא הכבוד ,ובדיני שמים נקטינן I
I
המפרשים
 Iעצמו ,ולדרכינו הכוונה כי הלל היה ענוותן גדול,
שאינו מביא מבול לעולם שנאמר
כי מי נח דכל משמע כל דהוא ,על כן גם כי תשוב אל ה' בכל I
לבבך ובכל נפשך סגי בכל שהוא ,ויתרצה ה' גם
כמאמרם
זאת לי וגו' ,והן אינן יודעין שעל כל העולם כולו אינו
לעולם יהא אדם ענוותן כהלל ,והוא
I
I
מביא ,אבל על אומה אחת הוא מביא ,אי נמי הוא אינו
דרש תועבת ה' כל גבה לב דהיינו כל דהו משמע ,ואם
בתשובה מיראה לקבלו ברחמים וברצון.
I
I
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)זמירות ליום שב"ק(

)דברים ל י(

)ב"ר פס"ח ס"ב(

)יומא

)סוכה נג(.

פו(.

)פ' בלק(

)סוטה יא(.

)ישעיה נד ט(

)שבת ל(:
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úøåñî
éîòè
ñøèðå÷á
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äììæ
âøåáðèåøî
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"
øäîä
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áúëù
åîëå
,
íé
øåôá
ïéãå÷éøä
éðéðò
ìò
à"èéìù ø"åîãà ïøî ÷"ëî I
I ïá ïåùçð ïáø÷ äæ äùîç äðù éðá íéùáë äùîç íéãåúò äùîç íéìéà íéðù ø÷á íéîìùä çáæìå
áåúëä
()המשך מעמוד הקודם
àìî ïåùçðã íéãåúò ,áãðéîò
ãçå ,øúåé ïéàù úøåñîá åáúëå ,
I áéúë íéãåúò íéãåäéä úåéäì
I
 כי נתקשה לו איך, יתבאר מה שנתקשה משה במחצית השקלäæáå
ïéîë äì ùé íéãéúò ìù å"éåäå ,
äìéâîá àúéàãë äãåäéî ãçà ãöî äéä éëãøîù éôì ,
ïðéø÷ íéãéúòå
I éë íéãîì åðà åéøáãîå .ì"ëò ,õåô÷ìå çåîùì íéãåúòë íéøåôá úåéäì ùé íéãåäéäù øîåì ,ï"éåå øàùî äðåùîå íééðø÷  צוה ה' שיתנו מחצית השקל הרומז לתשובה מיראה כדי שלא יהיה בהםI
éîéá äöéô÷ä ïéðòå ,äçîù ìù ïéãå÷éøá íéãåúòë õåô÷ìå ãå÷øå íéøåôá çåîùì ùé  ואם כן, הא להלכה קי"ל כרבנן דכל היינו כולו ממש,נגף בפקוד אותם
I ì"æéùø éøáãá íâ øàåáî íéøåôä.íéøåôä
I
ïéøãäðñ úëñîá
éîéá ïéöôå÷ úå÷åðéúäù êøãë ,åéìâøá õôå÷
 לזה נטל הקב"ה כמין מטבע,לא יועיל עבודת ה' מיראה דהוי רק מקצתו
à"èéìù ø"åîãà ïøî ÷"ë éôî åðòîù âøåáðèåøî í"øäîä éøáã øåàéááå
ïåàâä ùøéôù äî éô ìò
I ,ïåéö úà åðéøëæá åðéëá íâ åðáùé íù ìáá úåøäð ìò
I
( וביאר כ"ק אאמו"ר זללה"ה בברך משה )פ' תשא עמוד רמב,של אש
ä"äììæ ìéîòì éáø
áåúëä øîàî
' כאמרינו בתפילת נחם כי אתה ה,שהוא רמז על חורבן בית המקדש
ùøãîá àúéà ïëà ,øçù åì ïéà í"â úáéúã ãåòå ,íéä ìöà à÷åã ïáøåçä ìò åëá äîì äù÷å
I íéë ìåãâ
I
ùøãîá àúéàã äî éô ìò øáãä øåàéá êà .äåîú àåäå ,êì àôøé àåä íé ìù åøáù àôøéù éî ,êì àôøé éî êøáù  והיינו כי הסיבה שהבית המקדש שרופה באש הגם. עכ"ד,באש הצתה
íéîä êåñéð íäî åç÷éù ú"éùä íñééôå ,åæåò úðéëùî å÷çøúðù ìò íéëåá åéä íéðåúçúä íéîù
I âçá
I
 הוא משום שהקב"ה פוסק הלכה כרבי יהודה בן,שחטאו כולם כאחת
éî äðååëä åäæå ,íã÷îë úåëáì íéîä åøæç éàãå ñåéôä íäî ìèáúðù ïáøåçä ïîæá äæ éôìå .úåðáø÷ä ìò çìîå
 ולסיבה זו הראה לו המטבע מתחת,בתירה דכל היינו כל דהו
I íù ìáá úåøäð ìò áåúëä øîàù äæå .ùã÷îä úéá äðáéù íäì úçà äàåôø éë ,êì àôøé àåä íé ìù åøáù àôøéù כסא
I
÷"ë äæ ìò óéñåäå .ç"çôãå ã"ëò ,åðì ãçà øáù éë íäîò åðçðà åðéëá í"â ,íøáù ìò íéîä åëáù åðéàøùëå ,åðáùé  בשביל, להורות דגדולה תשובה שמגעת עד כס"א הכבו"ד,הכבוד
I úçîùá ïéãå÷éøä ïéðò åäæù ä"äììæ æ"åã ïøîã äéîùî
I
äøåú éùåãéçá ä"äììæ ø"åîàà ïøî  דאף עבודת, ואמר לו כזה יתנו,שהקב"ה פוסק להלכה דכל היינו כל דהו
ïðà úðéçáá ,'ä ìà áø÷úäì ù÷áìå ÷÷åúùäìå äæ éãé ìò øøåòúäì àùéã÷ àúååãçá åðéîöò íéàùðî åðàù ,äøåú
.'ה' מיראה רצויה לפני ה
I
I
.÷"äãëò ,àëìî éî÷ éåäîì ïðéòá  לפרש בזה מה שנאמר בפרשתא דיומא )פ' פקודי( אלה פקודיùéå
éîé
êùîá
éë
à÷ò
àã
íðîà
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äáäàá
åãáò
ìå
'
ä
ìà
áø÷úäì
ãéîú
÷÷åúùéù
ãçà
ìë
úáåçî
åäæ
éë
íðîåàäå
I àùðúî åðéàå åæ äâéøãîî ãåàî àåä ÷åçø éë åùôðá áùåç êëìå äæä ìôùä íìåòä éìáäá àåä ãåøè íãàä äðùä  רמז למקדש, ופירש"י המשכן משכן שני פעמים, המשכן משכן העדותI
 וצ"ב למה רמז בזה.שנתמשכן בשני חורבנין על עונותיהן של ישראל
ì"æç úååöî åá íééå÷éù äëåæ æà äçîùå äúùî úåöî íãàä íéé÷îå íéøåôä éîé òéâäá ìáà ,'ä ìà áø÷úäì åîöò
I åúòã
I
 אמנם לפי האמור י"ל דהנה בפקידת.הכתוב דוקא בעת פקידת המשכן
íéøåôä íåé úùåã÷ øåà ìãåâîù ,éëãøî êåøáì ïîä øåøà ïéá òãé àìã ãò àéøåôá éîåñáì ùðéà áééçéî
I íãàäì åà
I
÷éãöì àåä áùçð úîàá íà äðéî à÷ôðå ÷åìéç ãåò òãåé åðéàå ,'äì úåôöì äáøîå íùáúî
המשכן נמנו גם נדבת הכסף ומחצית השקל המורה דסגי בתשובה
ìôùä  משום דהתשובה מגעת עד כסא הכבוד והקב"ה פוסק דכל היינו,מיראה
ïðà äìéôúáå äðååëá ,éç ìà éðôì äöéô÷áå äçîùá ã÷åøå åéìàî íîåøúî åôåâ ìë êë êåúîå ,
I íéãåäéä úåéäì êãéàå ,å"éåá àìî íéãåúò øîàð ïåùçðã úåðáø÷á ,äøåñîá øñîð êëìå .àëìî éî÷ éåäîì ïðéòá  ומזה מובן הטעם מה שנתמשכן המקדש בשני חורבנין על, אף כל דהואI
ì"æç åøîà éë ,õåô÷ìå çåîùì íéãåúòë íéøåôá úåéäì ùé íéãåäéäù øîåìë ,äæä íåéì íéãåúò
õô÷
I ïáïðàïåùçð
I
 דפוסק כרבי יהודה בן, כי הלא ה' זו חטאנו ל"ו,עוונותיהן של ישראל
úðéçáá íùä úùåã÷ ìò ùôð úøéñîá õô÷ù ,åæ äâéøãîá 'ä úà ãáò àåäù ïåéë ïëìå ,äìçú íéì ãøéå áãðéîò
.בתירא דכולן חייבין
úãåáò åìöà æåîø ïë ìò ,àëìî éî÷ éåäîì ïðéòá
I êéøö äðåëé ìàøùé íùá øùà ùéà ìëù ,íéøåôä éîé ìù íåéä
I
.àëìî éî÷ éåäîì ïðéòá ïðà úðéçáá íîåøúäìå àùðúäì  כתב א"ז זללה"ה בקדושת יו"ט )פ' חקת( על מאמרם ז"לäðäå
I
I
)ספרי פ' ראה( יכול יהא יושב ובטל תלמוד לומר )דברים טו יח( וברכך
úåðååòä ìò ïå÷éú àåä íéøåôá íéãå÷éøä
 מדקאמר תעשה משמע דמן הצורך לאיזה.ה' אלקיך בכל אשר תעשה
íéøåôä íåéá ïéãå÷éøä é"ò íéùòðä íéìåãâä íéðå÷éúä ìò íéáâùðå íéàøåð íéðéðò åðéöî ùãå÷ä éøôñá
I êìíìåòàäå,úåîùðä
I
íìåò ïåúáù úáù àåä íéøåôéëä íåé :ìàøùé úéøàù '÷ä åøôñá ÷éðãòìéååî ÷"äøä ìù ùãå÷ä åðåùì  ויש לחלק שהדבר, אבל בלא עשיה אין הברכה בא מעצמו,עשיה דוקא
I íéøåô ìáà ,ïåéîãä óëá íéøåôë ÷ø àåä ô"ëäåé éë äðåéìò äâéøãîá àåä íéøåôå ,äøåöì øîåç íéîãîù íéëàìîä  דאי אמרינן, תלוי בפלוגתא אי כל משמע כל דהוא או משמע כולו ממשI
éåðéò úðéçá é"ò à÷ååã àåä ë"äåéáå ,âðåò úðéçá äéúùå äìéëà åá ùé ,úáù åìåëù íåé àåä åîöò
, צריך לעשות הרבה טצדקי וכל מה שבידו בעד פרנסתו,כל משמע כולו
I éãéúìéòðáìòùøåñàù
I
äæå ,íéð÷úî ïéãå÷éøä éãé ìòå ìãðñä úìéòðá à÷ååã íéøåôáå ,ìãðñä
íéìòðá êéîòô åôé äî
וטירחות
 לא תצטרך לשום פעולת מעשי,ואי אמרינן כל משמע כל דהוא
éãé äùòî íéàìç åîë ,äîéìù äîå÷ä ìë íìùðå ï÷úð ïë íâ ,àèåç íéìâøá õà ùéù íéìâøä úðéçá íéð÷úî ïéãå÷éøä
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