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 בס"ד

 הרב ברוך רוזנבלום שנת תשע"ד. –פרשת מטות 

פרשת השבוע שנקרא בע"ה בשבת זו, פרשת מטות. היא הראשונה שנקרא בע"ה, בשלושת השבועות. 
 מטות , מסעי ודברים.  –פרשות  שהיא שנה מעוברת, אז יש לנו שלושהשנה, כיון 

 במהלך שלושת השבועות. שלושת הפרשות שנקרא אותם

מבראשית ועד י"ז בתמוז, מפטירין מעין  – לעמוד על דברי הטור )סימן תכ"ח( בקטע האחרון אנחנו רוצים
 הפרשיות דומה בדומה. משם ואילך, לפי הזמן ולפי המאורע. 

שבין הפרשה לבין ההפטרה. מי"ז  י"ז בתמוז, צריכים לחפש את הקשר פרשת בראשית ועדמאומר הטור, ש
 הפרשה להפטרה . למה ? בתמוז ועד סוף השנה, אין קשר בין

ֲענּוָתא' כי אנחנו מתחילים ג ֻפרְּ ֶנֲחָמָתא' ז, דְּ י, דְּ תֵּ רְּ ָתא  תַּ ִתּיּובְּ ג' של  –יש לנו עכשיו סדר של הפטרות  –דְּ
 פורענות, ז' של נחמה, ושתיים של תשובה .

ֲענּוָתא' ג ֻפרְּ  =  , זה  דש"חדְּ

יד   רֵּ ָיהּו בפרשת פינחס. פרשת פינחס הי בְּ מְּ א בדר"כ הראשונה שקוראים בשלושת השבועות, כשהשנה ִירְּ
 . בפרשת מטות ירמיהו ידבר  איננה מעוברת, אבל היות והשנה היא שנה מעוברת, אנחנו קוראים את

עּוש   ר מְּ בַּ רים, כמו השנה, יקראו את זה פרשת מטות, הכוונה כשהם מחוברים. אבל כשהם לא מחובב 'ה דְּ
 , בפרשת מסעי.בע"ה

ָיהּויְּ  זֹוןחֲ  עְּ  בשבת שלפני ט' באב. שַּ

ַבע ֲחָמָתא שֶׁ נֶׁ   = זה נו"ע ארק"ש דְּ

 ,פרשת ואתחנןֲחמּו בנַ 

ֹּאֶמרוַ   ,פרשת עקבִצּיֹון ב ת

 ,פרשת ראהסֹוֲעָרה ב ִנָּיהעֲ 

 ,פרשת שופטיםנִֹּכי בָא 

 ,תצא-פרשת כיֲעָקָרה ב ִניָר 

 ,תבוא-פרשת כיאֹוִרי ב ּוִמיק

  פרשת ניצבים.ָאִׂשיׂש ב ֹוׂשׂש

 ראש השנה, יש לנו עשר שבתות.עד  , שמהפרשה הזאתהטור ומר לנובעצם, א

ימשם ואילך יש לנו  תֵּ ָתא ַתרְּ ּיּובְּ ת  ל שּוָבה" –שובה האחד זה צום גדליה והשני בשבת  – דְּ ָראֵּ ׂשְּ  ה' ַעד י 
יָך י ֱאֹלהֶׁ תָ  כ   ".ַבֲעֹונֶׁ ֶָֽך ָכַשלְּ

ֲענּוָתא' ג ,ראש השנהעד  ת יש לנופרשיות. עשר שבתוממילא יש לנו את הסדר של ה ֻפרְּ עדְּ ֶנֲחָמָתא , ֶשבַּ  .דְּ
י תֵּ רְּ ָתא  ולאחר ראש השנה, יש לנו תַּ ִתּיּובְּ  שּוָבהאת ההפטרה של ה, את ההפטרה של הצום, וגדליצום  –דְּ

ל ָראֵּ ׂשְּ  . י 

ֲענּוָתא' ההפטרות של גמי ששם לב,  ֻפרְּ  . קים בראשו של האדםת לשלושה חלו, מחולקדְּ

בפרשת מטות, זה  הפה. והשנה, שיוצאת ההפטרה הזאת על –ההפטרה הראשונה מדברת על כוח הדיבור 
מסתדר טוב מאוד, כי פרשת מטות מדברת על ענייני נדרים, וענייני נדרים זה קדושת הפה, אז דברי ירמיהו 

 עם ענין המטות, מתחבר לשניהם ביחד.

 חלק האוזניים.  מעו דבר ה'. זה ענין של שמיעה, ש –שנקרא בע"ה בשבת הבאה היא  ההפטרה הבאה

 . , חלק העינייםראיהשל ענין  ישעיהו. זה חזון –היא  בשבת חזון שנקרא בע"ה אחריהההפטרה 

 , מתוך האיברים שנמצאים בתוך גופו של האדם. יש לנו כאן שלושה איברים
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, ת ענין השמיעה, אלו שני חוריםך איש לך את ענין הדיבור וכוח הפה, שזה חור אחד. לאחר מכן יש ל
מתוך השבעה חורים שיש לאדם בראשו, על י חורים. אלו החורים ולאחר מכן את ענין הראיה, שגם הם שנ

 בהפטרות של השבתות הקרובות.   חמישה מהם עוסקים

 דברי ירמיהו.  –בשבת זו  הראשונה שקוראים הפטרההבני עדות אשכנז, זו 

 ? הראשונה איפהום שניה שהם חוזרים על ההפטרה הזאת. כבר פע בני עדות ספרד, זו

יםהאשכנזים את ההפטרה בפרשת שמות, קוראים  ש ַהָבא  רֵּ דברי ירמיהו בן בני עדות ספרד את   ַיֲעֹקב. ַישְּ
, לקרוא את ההפטרה מנהג של בני עדות המזרח, זה הבשבת זו , הם בעצם חוזרים עליה פעם נוספתחלקיהו

 הזאת גם בשמות. 

יםההפטרה של  ש ַהָבא  רֵּ ה, היא הפטרה שלכאורה, מתאימה לענין של פרשת שמות ַיֲעֹקב ַישְּ לֶׁ אֵּ מֹות וְּ י שְּ נֵּ  בְּ
ל ָראֵּ ׂשְּ ים י  ָמה ַהָבא  ָריְּ צְּ ת מ  יש ַיֲעֹקב אֵּ יתֹו א  ים, והנביא אומר ָבאּו ּובֵּ ש ַהָבא  רֵּ ממילא אותם שבאו, , ַיֲעֹקב ַישְּ

 בינו.באו מההשרשה של יעקב א

 ר לפרשת שמות ?, מה הקש דברי ירמיהו בן חלקיהוקוראים את ההפטרה של עדות ספרד בני מה פתאום 

יל על ירמיהו הנביא, ללכת להתנבאות על ישראל, הוא כשהקב"ה מט –כותב דבר יפה  ,בהגהת הלבוש
ה ֲאֹדָני ה' ֲאָהּה ָוֹאַמר" –אומר לקב"ה שהוא לא מתאים  נֵּ י לֹא ה  ת  ר ָיַדעְּ י ַדבֵּ י ַנַער כ  , לכן הוא אומר "ָאֹנכ 

 אני לא רוצה לקבל את השליחות הזאת, כי אני לא מתאים, אני נער, ואין לי יכולת להוכיח את עם ישראל.

ר" ַלי ה' ַוּיֹאמֶׁ י ַנַער תֹאַמר ַאל אֵּ י ָאֹנכ  ר ָכל ַעל כ  ָלֲחָך ֲאשֶׁ שְּ ְך אֶׁ לֵּ ת תֵּ אֵּ ר ָכל וְּ ָך ֲאשֶׁ דַ  ֲאַצּוְּ רתְּ  "בֵּ

 –, בתחילת השליחות שלו אמר ורה לפרשת שמות, כי גם משה רבינוהפרשה הזאת קשא"כ , הלבושאומר 
ַלחלמה אתה שולח אותי  ַיד ָנא שְּ ָלח בְּ שְּ המזרח אומרים את ההפטרה  תשלח כל אחד אחר . לכן בני עדות ת 

 לל החיבור הזה. הזאת, בג

י"  }א, יא{ – ב"ה שואל אותו בתחילת הנבואהרוצים לעסוק בנקודה אחת בהפטרה, הקאנחנו  ה  ַבר ַויְּ  ה' דְּ
ַלי אֹמר אֵּ ה ַאָתה ָמה לֵּ ָיהּו ֹראֶׁ מְּ רְּ ל ָוֹאַמר י  ד ַמקֵּ י ָשקֵּ ה  ֲאנ  ר }יב{ֹראֶׁ ַלי ה' ַוּיֹאמֶׁ תָ  אֵּ יַטבְּ אֹות הֵּ רְּ י ל  ד כ  י ֹשקֵּ  ֲאנ 
י ַעל ָבר  י }יג{ ַלֲעֹׂשתֹו דְּ ה  ַבר ַויְּ ַלי ה' דְּ ית אֵּ נ  ה ַאָתה ָמה אֹמרלֵּ  שֵּ יר ָוֹאַמר ֹראֶׁ י ָנפּוחַ  ס  ה ֲאנ  י ּוָפָניו ֹראֶׁ נֵּ פְּ  מ 

ר }יד{ ָצפֹוָנה ָלי ה' ַוּיֹאמֶׁ ָצפֹון אֵּ ָפַתח מ  י ָכל ַעל ָהָרָעה ת  בֵּ ץ ֹישְּ  "ָהָארֶׁ

אני לא רוצה להיכנס לדברים, אבל מי שקצת מבין בתורת הקבלה, זה אחד המקורות לדברי הנבואה, 
 בקו ישר או בקו עגול.  שבאים או

, ההפטרהעל  שאתה פותח בספרים שמדברים בקבלה דברים שאני רואה שכולם מדברים עליהם, איפה
ישנה נבואה של מקל שקד, שזו נבואה שהולכת בקו אחד ארוך, ויש נבואה שהולכת בתורת העיגול, שהיא 

בא בעיגול, קד , ואם תראו שזה אם תראו שנבואה באה בקו ישר, הכוונה היא למקל ש ,, לכןפוחסיר נ
 , אל תתפלאו. אלו דברים שקשורים לענף הקבלה והם מסבירים את עניני הנבואה. הכוונה היא לסיר נפוח

 כך מבין בזה, אבל אלו דברים שרבותינו דנים בהם .-אני לא כל

 ל המראה הראשון, שנדרש ירמיהו הנביא :אני רוצה לדבר ע

י"  }א, יא{ ה  ַבר ַויְּ ַלי ה' דְּ אֹמר אֵּ ה ַאָתה ָמה לֵּ ָיהּו ֹראֶׁ מְּ רְּ ל ָוֹאַמר י  ד ַמקֵּ י ָשקֵּ ה  ֲאנ  ר )יב(ֹראֶׁ ַלי ה' ַוּיֹאמֶׁ  אֵּ
תָ  יַטבְּ אֹות הֵּ רְּ י ל  ד כ  י ֹשקֵּ י ַעל ֲאנ  ָבר    "ַלֲעֹׂשתֹו דְּ

תָ מה זה  יַטבְּ אֹות ?  הֵּ רְּ  ל 

למַ . הוא אומר, שלכן כתוב  תוכחת ירמיהויש ביאור על התנ"ך, שנקרא  ד קֵּ י ָשקֵּ ה ֲאנ  רצה לומר שזה   - ֹראֶׁ
 , מקל חובלים .לא מטה, כי המקל יציין את ההכאהמקל ו

ל -מה זה הענין שהוא אמר לו  ד ַמקֵּ י ָשקֵּ ה ?  ֲאנ   ֹראֶׁ

 תדע לך, שהוא ראה מקל . הוא לא ראה פרחים ולא עלים. – כותב כאן הרד"ק

ד לַמקֵּ אמר לו שילך כאשר ישלחהו, וחוץ מזה אמר לו  י ָשקֵּ ה  ֲאנ  נראה כי ראה מקל בלא עלים ובלא  –ֹראֶׁ
תָ פרחים, והתבונן אליו במראה הנבואה אשר הכיר שהוא מעץ שקד, לפיכך אמר לו  יַטבְּ אֹות הֵּ רְּ שאילו  ל 



 14מתוך  3עמוד 

 

, להיות א להכיר זה. הראה לו האל מקל שקד, מה היתה הטבת הראיה נקל הוראה אותו בעלים ופרחים
השקד ממהר לפרוח יותר משאר לבא על ישראל, שתבוא להם במהרה, כמו שעץ  משל לפורענות העתידה

יוכן אמר ענין המהירות וההשתדלות  השקידה היא, לפיכך נקרא שקד, כי העצים ד כ  י ֹשקֵּ י ַעל ֲאנ  ָבר   דְּ
 . ַלֲעֹׂשתֹו

, וזה הירותרות, כיון שהשקד מבטא את המ, שזה יבוא במהיק, שהכוונה בשקד הזה לאמראומר כאן הרד"
 , שהקב"ה הולך להביא את הפורענות במהירות.הסמל לנבואה שהוא ראה

א הראה לו מקל שקד, , שהו, בסוף כל פרשה יש לו כמה קטעים על ההפטרה. הוא אומראזנים לתורהבספר 
י ַנַעראמר  ירמיהולמה ש זה היה תשובה  .  ָאֹנכ 

 לו מקל שקד ? אני לא מתאים ! אז מה פתאום הוא הראה –הוא אמר לו 

י לא לרמז לו רק את עניין המהירות, ד כ  י ֹשקֵּ י ַעל ֲאנ  ָבר  אתה זוכר  –אמר לו הקב"ה בנוסף אלא  – ַלֲעֹׂשתֹו דְּ
להוציא פרחים ושקדים ?  אתה זוכר בפרשת קֹּרח ?! כשאני רוצה, גם מקל שקד מוציא פרחים,  יכולמקל ש

י ַנַערדע לדבר. אז אל תגיד אותו דבר אני יעשה, למי שלא יודע לדבר, שי תראה שאתה תדע  , אתהָאֹנכ 
 כך אומר האזנים לתורה. גם מקל שקד מוציא פירות.  לדבר. מתי שצריך

לשל  אומר, שהעניין אהבת יהונתןר' יהונתן אייבשיץ בספרו  ד ַמקֵּ י ָשקֵּ ה ֲאנ  הביא את  ב"ה, כי הק ֹראֶׁ
י")דברים ד, כה( א בפרשה שנקרא בט' באב הפורענות מוקדם, שנתיים קודם, כמו שרש"י מבי יד כ   תֹול 

ים י ָבנ  נֵּ ים ּובְּ ם", ושם כתוב  "ָבנ  תֶׁ נֹוַשנְּ ץ וְּ  למה הכוונה ? "ָבָארֶׁ

הזמן של גלות שנתיים לפני השצדקה עשה עמנו הקב"ה, שהקדים את  –אומרת הגמרא במסכת גיטין 
ם תֶׁ נֹוַשנְּ ם סוףב 852הזמן שנקבע בשנת היתה לפי  הגלות , כי אם 852בגימ'  וְּ תֶׁ נֹוַשנְּ , היינו נאבדים מן  וְּ
 העולם .

אבד את עם רענות שנתיים לפני זה, כדי לא לאז חסד עשה עמנו הקב"ה, אומר רש"י, שהקדים את הפו
 ישראל.

ל -לכן הוא אומר לו  ד ַמקֵּ י ָשקֵּ ה ֲאנ  את  רענות, להביאה מהר יותר, כדי להצילהקב"ה שוקד על הפו – ֹראֶׁ
וססים על , אשר מבשכותב ר' יהונתן אייבשיץ. אלה הדברים , כדי שלא יאבדו מעל האדמה בדוןעם ישראל מא

 גמרא במסכת גיטין ודברי רש"י בפרשת ואתחנן.

תָ  - א, יב(אני רוצה ברשותכם לקרוא כאן קטע ברש"י )ירמיהו  יַטבְּ אֹות הֵּ רְּ  ממהר הוא הזה . השקדל 
 עד חניטתו משעת הזה השקד ,אגדה ומדרש .דברי לעשות ממהר אני כך לנותהאי לכל קודם פרח להוציא

 שבו באב לתשעה העיר הובקעה שבו בתמוז עשר שבעה שבין ימים כמנין ,יום ואחד עשרים בישולו גמר
 הבית. נשרף

 הקב"ה הראה לירמיהו הנביא מקל שקד, למה ?

 שהשקדייה פורחת.  דש, יהיה כמו הזמןעת החומה ועד אשר ישרפו את המקשהזמן מרגע הבק –אמר לו 

 בקיעו, זה הזמן שיהיה מהרגע שימוציאה פרח, עד שהיא מוציאה פרי יום מהרגע שהיא 21לשקדיה לוקח 
 רגע שיישרף בית המקדש. עד ה וייכנסו לעיר את החומה

 יכףות במדרש אגדה , עצמו כותבנצטרך, כיון שרש"י  של רש"י בספר ירמיהו, אנחנו תיכף את הדברים
 במסכת בכורות )ח, א( .אנחנו נראה, שזו סוגיה 

שזמן העיבור שלהם  לי חיים לאילנות. ישנם בעלי חייםהגמרא )מסכת בכורות ח, א( עושה הקבלה בין בע
 . ימים כך וכך אילנותכנגדם , וימיםהוא כך וכך 

    .לוז באילן וכנגדה יום ואחד לעשרים תרנגולת ר''ת - אומרת הגמרא
 יום. ועשרים שנים פריו גמר שעת עד פרחיו ומשעת קטנים אגוזים בו שגדילים א''קורדל. לוז - רש"יאומר 

 אגוזים בו שגדלים א''קורדל הקונטרס' פי. לוז באילן כנגדה יום א''כ תרנגולת – בא תוספות במקום ואומר
 לוזים ירושלמי תרגםמ( מג בראשית) ושקדים דבטנים ד''אמנדליי שקורין שקדים מפרש א''וריב קטנים

 כן באב לתשעה בתמוז ז''מי אף א''לכ אחד שקד מקל מ''וי דלוזא חוטרא מתרגם( א ירמיה) שקד מקל



 14מתוך  4עמוד 

 

 וינאץ אמרינן עוד שגדין וכפית[ מתרגם( ]יז במדבר) שקדים ויגמל שיגדל מתרגם( יב קהלת) השקד וינאץ
 .(רבה ויקרא) שקד של תרגום זלו לבא לעתיד להחיות מתים עתידים ממנה שדרה של לוז זה השקד

 למה הגמרא מביאה את זה ?

נניה לר' יהושע בן ח הגמרא את המחלוקת המפורסמת, שהיה הגמרא מביאה את זה, כי בעמוד ב', מביאה
 מדברת על התרנגולת, מהרגע שהיא  מתעברת עד לרגע שבוקע האפרוח, מול חכמי אתונה . וכשהגמרא שם

 .  לוז באילן וכנגדהיום, אומרת הגמרא  21

יום, כי הגמרא שם, בעמוד ב', מביאה סוגיה שעוסקת  21בעצם הגמרא היתה צריכה רק את התרנגולת 
 לגבי תרנגולת.

לפני  מרגלית נפלאה, ששמעתיעסוק בנקודה אחת, לפני שניכנס לענין הזה, הייתי ברשותכם רוצה ל
שמוע את הדברים, הוא אמר ביאור נפלא פשוט התרגשתי ל, ָזָיידברק, בשם הרב -הודי בבניישבועיים מ

 ביותר.

 אני רוצה להקדיש כמה דק' על ר' יהושע בן חנניה : לפני כן

ָשה - }ב, ח{חנניה, ידוע מהמשנה באבות -שע בןר' יהו ים ֲחמ  יד  מ  ַרָבן לֹו ָהיּו ַתלְּ ן יֹוָחָנן לְּ לּו ַזַכאי, בֶׁ אֵּ ן וְּ י, הֵּ  ַרב 
ר זֶׁ יעֶׁ ן ֱאל  נֹוס בֶׁ קְּ י, ֻהרְּ ַרב  הֹוֻשעַ  וְּ ן יְּ ָיה בֶׁ י, ֲחַננְּ ַרב  י וְּ ן יֹוסֵּ י, ַהֹכהֵּ ַרב  עֹון וְּ מְּ ן ש  ל בֶׁ אֵּ ַתנְּ י, נְּ ַרב  ָעָזר וְּ לְּ ן אֶׁ  הּוא. ֲעָרְך בֶׁ

ה ָהָיה ָבָחן מֹונֶׁ י. שְּ ן ַרב  ר בֶׁ זֶׁ יעֶׁ נֹוס ֱאל  קְּ ינֹו סּוד בֹור, ֻהרְּ אֵּ ד שֶׁ ַאבֵּ י מְּ ָפה. ַרב  הֹוֻשעַ  ט  ן יְּ ָיהֲחנַ  בֶׁ י, נְּ רֵּ תֹו ַאשְּ . יֹוַלדְּ
י י ַרב  ן יֹוסֵּ יד, ַהֹכהֵּ י. ָחס  עֹון ַרב  מְּ ן ש  ל בֶׁ אֵּ ַתנְּ א, נְּ רֵּ א יְּ טְּ י. חֵּ ַרב  ָעָזר וְּ לְּ ן אֶׁ ָין, ֲעָרְך בֶׁ ר ַמעְּ ַגבֵּ תְּ ר ָהָיה הּוא. ַהמ  , אֹומֵּ
ם יּו א  הְּ י ָכל י  מֵּ ל ַחכְּ ָראֵּ ׂשְּ ַכף י  ם בְּ ַני  ר, מֹאזְּ זֶׁ יעֶׁ ֱאל  ן וֶׁ נֹוסהֻ  בֶׁ קְּ ַכף רְּ ָּיה בְּ נ  יעַ , שְּ ר  ת ַמכְּ ר ָשאּול ַאָבא. ֻכָלם אֶׁ  אֹומֵּ

מֹו שְּ ם, מ  יּו א  הְּ י ָכל י  מֵּ ל ַחכְּ ָראֵּ ׂשְּ ַכף י  ם בְּ ַני  י מֹאזְּ ַרב  ר וְּ זֶׁ יעֶׁ ן ֱאל  נֹוס בֶׁ קְּ ם ַאף ֻהרְּ ָמהֶׁ י, ע  ַרב  ָעָזר וְּ לְּ ן אֶׁ ַכף ֲעָרְך בֶׁ  בְּ
ָּיה נ  יעַ , שְּ ר  ת ַמכְּ  ם.  ֻכלָ  אֶׁ

י - והיא חנניה-היתה לר' יהושע בןחז"ל אומרים לנו, מעלה גדולה  רֵּ תֹו  ַאשְּ י. מה זה יֹוַלדְּ רֵּ תֹו ַאשְּ  ?יֹוַלדְּ

לבתי כנסיות, כדי שאוזניו שהוא היה תינוק ככתוב בחז"ל )ירושלמי(, שאמא שלו היתה מביאה אותו 
שיתפללו על העובר שבמעיה  מים, ומבקשתישמעו דברי תורה . וכשהייתה מעוברת, היתה הולכת לפני חכ

 צדיק. שיהיה 

 אמא שלו . הכל נזקף לזכות האמא., היתה בזכות חנניה-הגדולה של ר' יהושע בן –זכאי -אומר ר' יוחנן בן

, אפיקורסים, גוייםחכמי אומות העולם, מנהל את הוויכוחים מול יה זכה, שהוא היה נחנ-ר' יהושע בן
 –מול אפיקורסים עורך , את הוויכוחים שהוא היה ים בכמה וכמה מקומות בש"ס"ל מביאצדוקים וכד'. חז

 , מסכת עירובין .גמרא במסכת שבת, מסכת תענית

מעולם לא ניצחני אדם, חוץ  - ם במדרש רבה(הוא בעצמו העיד על עצמו )גמרא במסכת עירובין נג, מופיע ג
 מאישה אחת, תינוק ותינוקת. עיין שם. 

 חנניה, בטלה עצה ומחשבה.-משמת ר' יהושע בן – סכת סוטה מט, ב()מ אומרתהגמרא 

 ברמזיהם ולהבין האפיקורסים ובתשובת בהלכות ובקי בדרשות זהיר שהיה. ומחשבה עצה -אומר רש"י 
 עצה אבדה להן אמר ,ממינים עלן תהוי מאי רבנן ליה אמרו נפשיה נח כי( ה דף) דחגיגה ק''בפ' כדאמרי

 כוכבים. עובדי של כמהח נסרחה ישראל מבני

 - שאלו אותו החכמים מה יהיה כשהוא יסתלק מן העולם ? לא יהיה מי שישיב להם בגמרא )חגיגה ה, ב(
 חכמתם נסרחה מבנים עצה אבדה (-מט )ירמיה להם אמר מאפיקורוסין עלן תיהוי מאי רבנן ליה אמרו
י שיענה, כך לא יהיה מי שישאל אם אין מ –העולם  אומות של חכמתן נסרחה מבנים עצה שאבדה כיון

 שאלות.

 בן יוחנן ברבי מעשה -  שאומרת {, אמסכת חגיגה ג}גמרא , ומסביר עם זה)פרשת וילך(  המשך חכמהבא 
 בבית היה חידוש מה להם אמר ,בפקיעין יהושע' ר פני להקביל שהלכו חסמא בן אלעזר ורבי ברוקה
 המדרש לבית אפשר אי כן פי על אף להם אמר ,שותין אנו ומימיך אנו תלמידיך לו אמרו ,היום המדרש

 לו אמרו ,היום הגדה היתה ובמה היתה עזריה בן אלעזר' ר של שבת היתה מי של שבת ,חידוש בלא
 באים אנשים אם ,והטף והנשים האנשים העם את הקהל (יב-לא דברים) בה דרש ומה הקהל בפרשת
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 היתה טובה מרגלית להם אמר ,למביאיהן שכר תןלי כדי ,באין למה טף ,לשמוע באות נשים ,ללמוד
 . ממני לאבדה ובקשתם בידכם

אמר לו מרגלית קטנה  –. בעין יעקב יש תוספת קטנה גם מופיע הקטע הזה אבל יש שינוי קטןיעקב -עיןב
  .ממני לאבדה בידכם ובקשתם ליהיתה 

, זה דבר שהיה אצלו קודם בדלא הפירוש של – ? לאבדהמילה למה הוא משתמש ב, צריך להבין כל ראשית
 ?  ממני לאבדה, אז מה זה משהו אתה לא יכול לאבד אותו לא היה אצלך אם אף פעם. ממנו אבדו

חנניה כל כך -' יהושע בןרש למביאיהן שכר ליתןמה הענין הגדול של  –ושואל  המשך חכמה באועוד 
  ד הטמון כאן ?מה הסוממני.  לאבדה ובקשתם בידכם היתה טובה מרגליתאמר התפאר ו

השאלה  . מה באין למה טףמהענין הזה של  פשוט מאוד. פעם ראשונה שנודע לו – אומר המשך חכמה
 באין ? למה טףהזאת 

באות לשמוע, איפה ישאירו את  נשים ללמוד באים אנשים -, אמרו חכמים התשובה לכך פשוטה מאוד
 הילדים ?

 ף אחד, אז לקחו אותם איתם. לא יכלו להשאיר אותם עם אפעם לא היתה מטרנה, 

תה ברירה אלא להביא את לא  היממילא , ואדרבא, התורה ידעה שבאמת כולם יעלו –אומרים חז"ל 
התינוקות, כי אין לך סידור אחר בשבילם, התינוקות חייבים לעלות יחד עם האמא, נו, אז אתה טורח 

מה עשה ? ציוה להביא גם את ומביא אותם ואין לך מצוה. אלא שרצה הקב"ה לזכות את ישראל, 
 התינוקות, עכשיו שאתה מצווה ועושה יש לך גם מצוה שאתה מביא אותם.

שראל לפיכך הרבה כבוד הרב, אם הקב"ה רצה לזכות את י –ילד אחד את ר' שלמה זלמן אוירבך פעם שאל 
כך -כל טוב, למהעשרה היינו שומרים עליהם יותר -חמש, ו עשר מצוות, אז היה נותן לנלהם תורה ומצוות

 הרבה, אז איזה מן זיכוי זה ?

כה עושה אותם. -למצוות האלה, אלא למצוות שאתה ביןהיא לא הכוונה  –אמר לו ר' שלמה זלמן אוירבך 
 איך לשרוך שרוכים. לבש , כל אדם שורך שרוכים וכו'. באים חז"ל ואומרים לך איך להתלבש וכל אדם מת

אם אתה  בא הקב"ה ואומר אני רוצה לזכות אותך,כים, וררך שכה שו-כה מתלבש, אתה בין-אתה בין
 לפי ההלכה ךראתה לא מקבל על זה שכר . אבל אם אתה שוכי אתה צריך, בלי מצוה, תשרוך את זה 

לפיכך הרבה להם  רצה הקב"ה לזכות את ישראל –ומקבל מצוה של דברי חכמים, אתה מקבל על זה שכר 
 כה מקיים אותם, הקב"ה הרבה לך מצוות. -ןתורה ומצוות. גם במצוות שאתה בי

ידע הקב"ה, שאם הוא מצווה לאנשים ולנשים לבוא, איפה ישאירו את התינוקות, הרי חייבים להביא 
 אותם ?

 ברגע שתביאו את הילדים, תקבלו על זה שכר.  –אמר הקב"ה 

 חנניה ?-אז מה ההתפעלות הגדולה, שהיתה כאן לר' יהושע בן

ה, לקחת תינוקות אוד, אף פעם לא הבנתי, מאיפה אמא שלי לקחה את הרעיון הזפשוט מ –הוא אמר 
 ?  בית המדרשבעריסתם ולשים אותם ב

  .ליתן שכר למביאיהן?  שאנשים באים ללמוד ונשים באות לשמוע, טף למה באו אבל אם אתה רואה

 מה השכר ? יש בזה עוד דבר,

ת השמיטה, זה חודר בילד ומכניס בו קדושה. גם אם במוצאי שנ אם התינוק מגיע ושומע את דברי המלך
נכנסת  .כלום ממה שאומרים, לא נראה לנו שיש בזה תועלת כלשהי הילד נמצא במעמד הזה, והוא לא מבין

 בו קדושה.

מדרש, גם אם אם ככה, מכאן לקחה אמא שלי את הרעיון, להכניס אותי לבית ה –חנניה -אמר ר' יהושע בן
 לת.נראה, שאין בזה תוע
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. שיש  כאן תועלת, שילד ישמע דברי תורה, למרות שהוא לא קולט שום דבר, יש בזה תועלת נמצינו למדים
 עד כאן דברי המשך חכמה, בפרשת וילך.

חנניה שנים רבות, -על התורה )פרשת וילך( הוא כותב שהיתה שאלה שהציקה לר' יהושע בן בשפתי כהן
ביא נשמות לעולם, שחיים כאן חודש ושבוע, ומסתלקים מן מה הענין שהקב"ה מ –והוא לא מצא  מנוח 

 העולם ? 

ואחרי שבוע מתים במיתת "עריסה". אז בשביל מה לסחוב אותם  ? הקב"ה מביא ילדים, באין למה טף
 להביא אותם "סתם" לעולם ? תשעה חודשים ברחם, בשביל מה 

 מהשאלה הזאת.  הוא אף פעם לא מצא לעצמו מנוח

,  פתאום  למביאיהן שכר ליתן כדי באין למה טף לשמוע באות נשים ללמוד באים אנשים -כשהם ענו לו 
 הענין . "נידלק" לו כל

אלא רק , אין שום תועלת להביא אותם, כדי ליתן שכר למביאיהןאותם לעולם,  יםביאאהה, מ -הוא אמר  
ל התורה, ומכאן הש"ך עמגלגל אותם לעולם. כך כותב  לתת שכר לאלה שהביאו אותם, בשביל זה הקב"ה

 .כדי ליתן שכר למביאיהןילדים או עוברים, שידעו שהכוונה היא ,  , רח"ל,לאנשים שמאבדים נחמה גדולה

 טיקוצינסקי  . מה ששמעתי בשם הרב משה אני רוצה להוסיף על זה, 

 הוא בא לנחם מישהו שנהרג לו ילד קטן.ש כמדומני

ה שאלמלא שהוא היה פה, לא היה לו כיסא לעולם הבא. רצה תדע לך, שיש לך זכות עצומ –הוא אמר לו 
האפשרות להגיע לזכייה לעולם הבא, זה רק בדרך אחת. כל ישראל יש להם  –הקב"ה לזכות את ישראל 

תחנה פה. דקה אחת פה, ואתה מקבל תחנה בעולם הבא. מי  –חלק לעולם הבא, אבל צריך התניה אחת 
 גילתה לנו את הרעיון הזה?

גזרתך קשה משל פרעה. שפרעה גזר רק על הזכרים, ואתה גוזר גם על  –נביאה, שאמרה לאביה מרים ה
 הזכרים וגם על הנקבות. פרעה לא גזר, אלא בעולם הזה, ואתה גוזר גם בעולם הזה וגם בעולם הבא. למה ?

ן, אז שיגיעו לעולם הזה, מיד יש להם כיסא לעולם הבא. אם אתה אומר שאסור להתחת כי באותו רגע
 ממילא לא יגיעו לעולם הזה, ולא יהיה להם עולם הבא.

 לתת שכר למביאיהן .  – , שיש לנו מענה מהש"ך על התורה, למה באות נשמות לעולם הזהיוצא

 –, אבל דבר אחד הוא כן זכה בים תשעה ירחי לידה , הילד לא חיהקב"ה רוצה להרבות להם שכר, הם סוח
 כיסא לעולם הבא. 

 מהדברים שאמרו לו התלמידים שלו.  חנניה שמח מאוד-ר' יהושע בן

 , בסוגיה שנקראת "תנורו של עכנאי". חנניה, היה בר פלוגתא של ר' אליעזר בן הורקנוס-יהושע בן רבותי, ר'

ש ששמעתי להגיד את החידואני לא רוצה לחזור על דברים, רק  דיברנו עליה השנה בהרחבה, בפרשת בהר,
 ויכוח של ר' יהושע עם חכמי אתונה.  נכנס ל בענין הזה, לפני שאני

טמא. הביא ר'  –ור' יהושע בן חנניה וחכמים טענו  ר' אליעזר בן הורקנוס טען, שתנורו של עכנאי טהור
 ראיה מכל המקומות, אבל את כל דבריו דחו.  אליעזר בן הורקנוס

 ממקומו חרוב נעקר יוכיח זה חרוב כמותי הלכה אם להם אמר -מציעא נט, ב{-}מסכת בבא הגמרא אומרת
 לו אמרו -הלך החרוב, כתוב רק שהוא נעקר לא כתוב לאיזה צד  – אמה מאות ארבע לה ואמרי אמה מאה
 המים אמת חזרו יוכיחו המים אמת כמותי הלכה אם להם ואמר חזר החרוב מן ראיה מביאין אין

 המים אמת חזרו -חזרו  כאן כתוב לאיפה –המים  מאמת ראיה מביאין אין לו אמרו לאחוריהם
 בהם גער ליפול המדרש בית כותלי הטו יוכיחו המדרש בית כותלי כמותי הלכה אם להם אמר. לאחוריהם

 כבודו מפני נפלו לא טיבכם מה אתם בהלכה זה את זה מנצחים חכמים תלמידי אם להם אמר יהושע רבי
 מן כמותי הלכה אם להם ואמר חזר דיןועומ מטין ועדיין א''ר של כבודו מפני זקפו ולא יהושע רבי של

 רגליו על יהושע רבי עמד מ''בכ כמותו שהלכה א''ר אצל לכם מה ואמרה קול בת יצאתה יוכיחו השמים
 עד כאן דברי הגמרא . היא.  בשמים לא יב(-ל )דברים ואמר
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קא ראיות , למה דוומהם שלושת הראיות – נוסיף רק את דברי הגאון מוילנה, זה ייתן לנו עוד תוספת
 ? הוא רצה להראות שהלכה כמותו, במה ?  מחרוב, אמת המים וכותלי בית המדרש

לו בקב חרובין מערב שבת  נינא בני דיח, כתוב דוסא-ר' חנינא בן חרוב מסמל את ההסתפקות במועט. על
 .ניזונו מעץ חרובים שגדל ליד המערה רשב"י ובנו ר' אלעזר גםלערב שבת. 

שהתורה נמשלה למים. מה מים הולכים , )מסכת תענית ז(אומרת הגמרא ווה, ענאת המים מסמל אמת ה
 ממקום גבוה למקום נמוך, אף התורה נמצאת, במי שמנמיך את עצמו.

 התמדה. עד כאן דברי הגאון מוילנה.ים את הסמלמכותלי בית המדרש  –הדבר האחרון 

 על דברי הגמרא : אדירות ותשאל הקדים ושאלרעיון נפלא ביותר. הוא   ָזָיידאמר לי הרב 

 בשעה אל תתערב !! – וחנניה לא נעמד וגער ב-ר' יהושע בן למה כשעץ החרוב נעקר ממקומו ,קודם כל
, אתה לא כשחכמים מתווכחים – היה צריך לגעור בוחנניה -ר' יהושע בןשר"א הביא ראיה מהחרוב, 

 ?! מתערב

 החרוב".ן מ ראיה אין"אין מבי אח"כ , ואמרעץ החרובים להיעקרהוא נתן ל

 אל תתערבו ??  –למה אתה לא אומר לחרובים 

"אמת המים אל תתערבי". רק לאחר שאמת  –אומר לא קופץ וראיה מאמת המים, הוא  וכן כשר"א מביא
 המים חזרה לאחוריה, הוא אמר "אין מביאין ראיה מאמת המים".

מה  "אתם -ואמר  , גער בהםהתערב כשכותלי בית המדרש הטו ליפול, שם הואמתי הוא כן מתערב ? 
 . למה דוקא כאן ? בין החכמים אל תתערבו במחלוקת טיבכם"

נעקר ולגבי  ואהעל החרובים, הוא לא אומר לאיפה  אני לא מבין, למה כשמדבר –שאלה נוספת הוא שואל 
 . מה מונח כאן בשלושת הרעיונות ?לאחוריהם וחזר המים כן כתוב שהם

 ותר:הוא אמר דבר נפלא בי

, אז הוא לקח ולמה לאכ אליעזר בן הורקנוספעם אחת לא היה לר' באבות דרבי נתן, פרק ו' משנה ג',  כתוב
 ומזה היה לו טעם בפה, ויש אומרים גללי בהמה היו.  צץ אותהמאדמה, 

, מה הוא החרובים יוכיח, נעקר חרוב ממקומו, כשהוא אמר שעץ הגאון מוילנה אומר –  ָזָיידהרב אומר 
 צה לומר ?ר

 י לי בקב חרובין מערב שבת לערב שבת. חרובים יוכיח, אני ד"אני סמל של הסתפקות במועט" הנה עץ ה

 , מה נשאר שמה ?כתוב שעץ החרובים נעקר ממקומו

ההסתפקות אתם אוכלים עץ חרובים,  –נשאר רק חול. אז לא הפשט הוא עץ חרובים, אלא הוא אומר 
 אתם אכלתם חול, בשביל ללמוד תורה ???! ם, אני אוכל חול !!במועט שלי זה לא לאכול חרובי

 לזה, לאף אחד לא היתה תשובה.

 .  יוכיחו המים אמת כמותי הלכה אם -, אמר הם באו לאמת המים –אומרת הגמרא 

 סמל לענוה.  –אמת המים  -אומר הגאון מוילנה

 לאחוריה ?כתוב כאן, שאמת המים חזרה לאחוריה . מה זה  – ָזָיידאומר הרב 

 12כה. על שלושים שאלות בהלכות סו ר' אליעזר בן הורקנוסשאלו את  –אומרתכח{ מסכת סוכה}הגמרא 
 ולא ענה. ויש אומרים הפוך.  הוא אמר "אני לא יודע" 18ה. על וענהוא אומר "אני יודע" 

 זכאי. -ר' יוחנן בן ר"א כל מה שהוא ענה, הוא שמע מרבו

 תענה לבד ! –אמרו לו 
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 . אם לא קיבלתי מהרב שלי, אני לא עונה תשובה.יוחנן שלא שמעתי מפי רבי י לא עונה דבראנ -

 זכאי ?!-אז הוא לא שמע מה פסק ר' יוחנן בןמדרש? השהוא לא היה בבית  שמא תאמר,

"מימי לא הנחתי , "מימי לא קדמני אדם בביהמ"ד" –אמר להם ר' אליעזר בן הורקנוס , הגמראממשיכה 
לבית המדרש, ואף אחד לא יוצא  אחד לא נכנס לפניאף  - כנס ואחרון יוצאאני ראשון נ - "אדם בביהמ"ד

 אחרי. 

  אולי באמצע תפס אותי חרופ ?  –שמא תאמר 

הכנסת ויוצא פותח בחמש את בית  –וסוגר את בית המדרש מאחר פותח ו משכים אדם-הבןיש דבר כזה, 
 רדם ?בתשע בערב, אז ממילא קורה שהוא נ

 . "ומעולם לא ישנתי שנת ארעי ולא שנת קבע" – ר"א ראומ

 זכאי.-של ר' יוחנן בן אין דבר כזה שנרדמתי באמצע השיעור

 נוחרים קצת.שפעמים ה, ברגע שהרב מדבר, קורה ללנו זה קור

ף פעם שום דבר !  מה ששמעתי לעולם לא נרדמתי בשיעור, לא הפסדתי א – אומר ר' אליעזר בן הורקנוס
 אני לא אומר.  אומר, ומה שלא שמעתימרבי אני 

כל התורה שלי, שנמשלה  –, אלא הוא אומר אמת המים זה לא סמל לענוה – ָזָייד אם ככה, אומר הרב
 זכאי. -למים, באה מאחורה . רק מה שקיבלתי מר' יוחנן בן

מה , מעתיהתורה חוזרת לאחוריה לרבי יוחנן שממנו ש, אין מים אלא תורה –לאחוריהם  המים אמת חזרו
. ואם אני אומר לכם, שתנורו של עכנאי טהור, כיון שזה מה שקיבלתי מר' יוחנן ששמעתי ממנו אני אומר

 זכאי. אני לא אומר משלי כלום. -בן
 אני לא אומר.  מעתי מהרב שלי אני אומר, ומה שלא שמעתימה שש –הנה לכם, גמרא בסוכה 

 חידשו מעצמם.  ר' יהושע וחכמים –ם על זה, הם לא חלקו עליו, כי הם כן חידשו מעצמ

אין מביאים ראיה מאמת  –זכאי, חידשו מעצמם, לכן אמרו לו -יוחנן בןמר'  אחרי שקיבלו את ההסמכה
 המים.

 אתם, אל תתערבו ! –, כאן נעמד ר' יהושע ואמר ָזָיידמר הרב כשהגיעו לכותלי בית המדרש, או

 יה מכותלי בית המדרש" .מה אכפת לך שיתערבו ? שיגידו "אין מביאים רא

כנס ראשון נ ר' אליעזר בן הורקנוס מוכיח אני .אומר הגאון מוילנה, כותלי בית המדרש זה סמל להתמדה
 .ל להתמדהאני סמואחרון יוצא, 

 מכותלי בית המדרש, למה ? ול להביא ראיהאת זה, אתה לא יכ –אמר לו ר' יהושע 

 כי אני פה לפניך. למה ?

 .בעריסה ראשון שנולדתי, אמא שלי שמה אותי פהמהיום ה כי אני פה

 ו ! למה ?אתם, אל תתערב – קם ר' יהושע וגער בהם לכותלי בית המדרשלכן 

 , הוא בכלל לא בא לבית המדרש. עד אז, הוא היה בּור סּוד שמאבד טיפה. 28עד גיל  –אומרים חז"ל 

 הוא בא, ולא יצא מבית המדרש. 28מגיל 

נכון, כותלי בית המדרש יוכיחו, זה בסדר, אבל אתם אל תתערבו במחלוקת,  –חנניה -אומר לו ר' יהושע בן
ולא בגיל שנה, אני  5ולא בגיל  18, אני לא הגעתי בגיל 28אתה הגעת בגיל כי עם בהתמדה, אני פה לפניך. 

  פה מינקות עם הסלקל אמא שלי הביאה אותי לפה !! אני פה מהיום הראשון שנולדתי.

, בביאור  רעיון יפהפה של הרב ָזָיידת המדרש יוכיחו על ההתמדה. בהתמדה, אני כאן לפניך. אז כותלי בי
 הסוגיה הזאת. 
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 : }ח, ב{של מסכת בכורות  הושע בן חנניה, בואו ניגש לסוגיהלאחר שהקדמנו את ההקדמה, של ר' י

יכוחים שמה, הוציאו חכמי חנניה, עם חכמי אתונה. בין הוו-מופיע שם רשימה של ויכוחים, של ר' יהושע בן
ביצה אחת הטילה תרנגולת שחורה, וביצה אחת הטילה  –חנניה -אתונה שתי ביצים, ואמרו לר' יהושע בן

הלך ר' יהושע למקרר, הוציא שתי  , תגיד לנו איזו ביצה הטילה הלבנה ואיזו השחורה ?תרנגולת לבנה
. אם אתם תדעו איזה שחורה אחת נחלבה מעז גבינה, ואמר "גבינה אחת נחלבה מעז לבנה, וגבינהחפיסות 

 גבינה נחלבה מאיזה עז, אני אומר לכם מאיזה תרנגולת "

-כל אחד מבין, שאם היא כתובה בגמרא, זו לא סתם שאלה, זו שאלה שקשורה לעם ישראל. ר' יהושע בן
 חנניה, לא היה מנהל ויכוח סרק , שלא היה ולא נברא, ואין לו שום תועלת. 

 ה הצופן, שטמון כאן בדברי הגמרא. מ –השאלה 

וויכוח, וננסה בע"ה להבין, מפענח לנו את ההוא המהרש"א,  הצופן שטמון כאן, בדברי הגמרא, מסביראת 
 ויכוח הזה. מהו ה

 יום.  21ישנם פעמיים בשנה, מקבצים של  – אומר המהרש"א

, וכנגדו באילנות  רות ח, א{בכומסכת }, זו הפתיחה של הסוגיה יום 21-אמרנו שהתרנגולת מתעברת ל
 שקדים. 

יום, עד שמוציאה את השקד. התרנגולת,  21 -אומר שם רש"י במקום, בספר ירמיהו, שהשקדיה פורחת ל
 יום.  21 –מהרגע שמתעברת ועד לרגע שיוצא האפרוח החוצה 

 21קבצים של , למה לעם ישראל ישנם בשנה, שני מתסביר לנו –חנניה -אמרו חכמי אתונה , לר' יהושע בן
 יום ?

 ימים שחורים.  –יום, מי"ז בתמוז, עד ט' באב  21

 ימים לבנים.  –יום, מראש השנה ועד להושענא רבה  21

 מה המהות הזאת ?

ימים שחורים, גם הימים שמראש  21 -אם אתה רואה שהימים האלה שחורים , מי"ז בתמוז ועד ט' באב  
 תה ההבנה של חכמי אתונה.השנה ועד להושענא רבה, הם שחורים. כך הי

אחת נחלבה מעז לבנה, ואחת נחלבה מעז שחורה. הנה שתי חפיסות גבינה,  –חנניה -אמר להם ר' יהושע בן
 .לבה מפרה לבנה ואחת מפרה שחורהאחת נח -מה הוא  רצה דוקא בעז ? הוא יכל להגיד 

 הוא בחר דוקא בעז, למה ?

 אומר המהרש"א יסוד נפלא ביותר.

 איזה שהוא דבר נפלא, כדי שנבין את הדברים :אני יקדים "א מהרשפני הל

 . הקב"ה ברא בעולם, כוחות לרע, וכוחות לטוב. זה לעומת זה עשה האלוקיםהוא ידוע, ו ישנו כלל

}מסכת יהיו גם אפיקורסים שישאלו שאלות שאני לא יהיה בעולם, אז לא כ –חנניה -הנה אמר ר' יהושע בן
 .חגיגה ה{

ת }לא, ח{שלנו, שנקרא בע"ה בשבת הזאת, פרשת מטות, אומרת התורה בפרשת השבוע  אֵּ ָעם וְּ לְּ ן ב  עֹור בֶׁ  בְּ
גּו ב ָהרְּ ָחרֶׁ  בעור. -כשהלכו להרוג את מלכי מדין, הרגו את בלעם בן – בֶׁ

 בעור ?-מה כל כך דחוף עכשיו, להרוג במלחמה את בלעם בן – שואלים המפרשים

ֹקם -אומר למשה רבינו הקב"ה פשוט מאוד,  – אומרים חז"ל ַמת נְּ קְּ י נ  נֵּ ל בְּ ָראֵּ ׂשְּ ת י  אֵּ ים מֵּ ָינ  דְּ  ַאַחר ַהמ 
ף ָאסֵּ ל תֵּ יָך אֶׁ  , לאחר המלחמה הזאת אתה מסתלק מן העולם. ַעמֶׁ

 אם ככה, אז אתה לא צריך את בלעם הרשע. 
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ולא קם  –הברכה -כל זמן שנמצא משה רבינו בעולם, אז צריך את בלעם הרשע, כמו שכתוב בפרשת וזאת
 עוד נביא בישראל כמשה. 

 בישראל לא קם, אבל באומות העולם קם. מיהו ? בלעם. – }ספרי{אומרים חז"ל 

 נתן הקב"ה למשה כוח, וכנגדו נתן לבלעם כוח. – האלוקים עשה זה לעומת זה

ֹּא ותראה מה עשה נביא של ישראל, ומה עשה נביא של אומות העולם זה מגן על עם ישראל, וזה רק  – ב
 רוצה להחריב את אומות העולם, עם כל מיני עצות, להמית אותם, ולהביא אותם לכיליון. 

ת ָצרֹור -ברגע שהקב"ה אומר  למשה  ים אֶׁ ָינ  דְּ ם ַהמ  יתֶׁ כ  ה  ף, ולאחר מכן  אֹוָתם וְּ ָאסֵּ ל תֵּ יָך אֶׁ , אמר  ַעמֶׁ
 במלחמה הזאת, אתה לא צריך את בלעם.  –הקב"ה 

 . לכן לוקחים את בלעם מהעולם

שימו לב, ביום שהסתלק אברהם אבינו מהעולם, הסתלק גם נמרוד. אם אין אברהם אבינו בעולם, רבותי, 
 אז אין גם נמרוד בעולם. 

ָׂשו ַוָּיבֹא ן עֵּ ה מ  הּוא ַהָשדֶׁ  . ָעיֵּף וְּ

 –אותו יום . בין העברות שהוא עבר באותו יום בחמש עברות עשה  – בתרא(-אומרת הגמרא )מסכת בבא
 נמרוד.  הרג את

 שאברהם אבינו נפטר ? למה אתה הורג את נמרוד באותו יום

 מי שנגד לו.  ת דבר ה' בעולם, גם אין את נמרודכי אם אין את אברהם אבינו, להפיץ א

 , כי זה לעומת זה עשה האלוקים. יום שנקבר יעקב אבינו, נקבר גם עשובאותו 

 אם אין את הכוח הזה, אז אין גם את הכוח הנגדי לו.

 אם אלה הדברים בס"ד, נוכל ללכת לעוד שלב :

, התורה דורשת שוויון. אם כתוב לעשות שתי רה כותבת ספרה ואתה לא צריך אותהבכל מקום, שהתו
 חצוצרות כסף, בשביל מה צריך לעשות שתי חצוצרות כסף ? 

תורה צריכה ה ודע שהוא ירד עם שתי לוחות. למהאם כתוב שמשה רבינו ירד עם לוחות העדות, אז אתה י
ָידֹו" כתוב, ל ֻדת בְּ י ֻלֹחת ָהעֵּ נֵּ ן ָהָהר ּושְּ ה מ  ד ֹמשֶׁ ן ַוּיֵּרֶׁ פֶׁ כי יש שוויון, ללמדך שהלוחות שוות. צד אחד בין  ?"ַוּי 

 אדם למקום וצד שני בין אדם לחבירו, שוויון בעשרת הדברות.

 שת שוויון . , ואתה לא צריך אותה, התורה דורבכל מקום שמופיעה ספרה – אומרים חז"ל

ת -כך גם בפרשת השבוע הזה  אֶׁ י וְּ כֵּ ָין ַמלְּ דְּ גּו מ  ם ַעל ָהרְּ יהֶׁ לֵּ ת ַחלְּ י אֶׁ ת ֱאו  אֶׁ ם וְּ קֶׁ ת רֶׁ אֶׁ ת צּור וְּ אֶׁ ת חּור וְּ אֶׁ ַבע וְּ  רֶׁ
ת שֶׁ י ֲחמֵּ כֵּ ָין ַמלְּ דְּ ת מ  אֵּ ָעם וְּ לְּ ן ב  עֹור בֶׁ גּו בְּ ב ָהרְּ ָחרֶׁ  בֶׁ

 ללמדך אלא, חמשת לומר הזקק למה, הכתוב מנה שחמשה רואה איני וכי. מדין מלכי חמשת - שואל רש"י
 מישראל שהפיל אלף וארבעה עשרים שכר לטול שם הלך בלעם. בפורענות כלם והשוו בעצה כלם ששוו

 יכלתם לא רבוא ששים כשהייתם אם להם אמר. רעה עצה ומשיאן ישראל לקראת ממדין ויצא, בעצתו
 קפחוהו. ולא משלם שכרו לו נתנו. להלחם באים אתם אלף עשר בשנים ועכשיו, להם

 אם אתה רואה מספר, ואתה רואה שאין צורך בכך, התורה דורשת שוויון.

 .בעניין שני השעירים במסכת יומא יש גמרא

ולקח את שני  –לגבי הׂשעירים ם שתיבשלוש מקומות, כותבת התורה את הספרה  – אומרת הגמרא
 .י השעירים גורלותונתן על שנ והעמיד את שני השעירים.... השעירים..
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ד והעמי בשביל מה אתה צריך לכתוב את הספרה ?  אם היה כתוב ולקח את השעירים... – שואלת הגמרא
, כי מיעוט רבים זה שתיים, למה את השעירים... ונתן על השעירים, ממילא אתה יודע שזה שני שעירים

 צריך להיות כתוב שתיים ?

ויון . ואם כתוב בשלושה דברים את הספרה שתיים, סימן , שהתורה דורשת שוללמדך – אומרת הגמרא
 שהתורה רוצה שוויון כאן, בשלושה דברים. 

 שוויון בשלושה דברים ? במה התורה רוצה כאן
 שווים במראה, שווים בקומה, ושווים בדמים. 

, אזלים, שנשלחים אחד לה' ואחד לעזשל יום הכיפור שהשעירים –בשלושה דברים, התורה דורשת שוויון 
 . , אותו גובה ואותו מחיריהיו אותו צבע

ס"מ ! אל תקנה  60ס"מ, והשנייה  40עז אחת  אל תביא לי עז אחת שחורה ועז אחת לבנה ! אל תביא לי
 ים להיות שווים בקומה, שווים במראה ושווים בדמים.צריכאחד במאה זוז והשני בחמישים זוז ! הם 

 :אוד, מה טענו חכמי אתונה ומה השיב ר' יהושע בן חנניהמעכשיו תבין טוב  – בא המהרש"א ואומר

ימים .  21ימים מול  21שלעם ישראל, יש שמע, שמנו לב  –ואמרו לו  , הוציאו שתי ביציםבאו חכמי אתונה
 לבנה.תרנגולת , זה  21 –, ו שחורהזה תרנגולת  21תרנגולת מול תרנגולת. 

, שבין י"ז בתמוז ועד  ט' ימים 21לת הראשונה, זה אם אתה רואה, שהתרנגושני המקבצים הם שווים. 
 ימים, שבין ראש השנה להושענא רבה, הם גם ימים שחורים.  21-ם ימים שחורים, אותו דבר הבאב, ה

אני יוכיח לכם את זה ההיפך. כמו שהימים שבין ראש השנה להושענא רבה,   –חנניה -אמר להם ר' יהושע בן
 למה?ין י"ז בתמוז לבין ט' באב, הם גם ימים לבנים. ימים שבהם ימים לבנים, ככה ה

 נחלבה מעז לבנה. ות של גבינה לבנה. אחת נחלבה מעז  שחורה ואחת , משתי חפיסכי אני מביא לכם ראיה

 כלפי מה הדברים אמורים ?

, מה זה י, שימו לב, השעיר שמשתלח לעזאזלרבות -חנניה -אמר להם ר' יהושע בן – אומר המהרש"א
 ל ? למי הוא משתלח ?לעזאז

, אחד קוראים לו חזאי ואחד קוראים לו עזאל. שתי הוא משתלח למקום שהוא משכנם של שתי מלאכים
 אנחנו לא נחטא. תוריד אותנו למטה –מלאכים שירדו למטה, ואמרו לקב"ה 

 למעלה אתם לא תחטאו, למטה תחטאו, כי למטה יש יצר הרע. –אמר להם הקב"ה 

 אנחנו לא נחטא.-

אּו }ו, ב{ ומרת התורה  בסוף פרשת בראשיתא רְּ י ַוּי  נֵּ ים בְּ ת ָהֱאֹלה  נֹות אֶׁ י ָהָאָדם בְּ ָנה ֹטֹבת כ  חּו הֵּ קְּ ם ַוּי   ָלהֶׁ
ים ֹכל ָנש  ר מ  , שנקרא עזאזל ם הקב"ה לחזור. הם יושבים במקוםחטאו ונשארו כאן. לא נתן לה -  ָבָחרּו ֲאשֶׁ

. 

, באותו מראה שמוקרב לה'אותו מחיר, וחים שעיר, באותו גובה, בביום הכיפורים, לוק –אומר הקב"ה 
 נשלח לעזאזל . הם צריכים להיות שווים. שעיר בדיוקאותו 

, דבר שנשלח לשם צריך להיות שווה למה שמוקרב איך אתם מבינים – חנניה-שאל אותם ר' יהושע בן
 לקב"ה ?!

, מה להם תשלח אחד הכי זול, הכי דפוק לבן.זוז, אחד שהוא  500לקב"ה תיקח אחד שהוא גבוה, שעולה 
 אתה שולח להם אותו דבר ?!

זה עבודת ה', אותה  לעזאזל , והשעיר שעלה, השעיר שעלה לה' זה עבודת ה'שני השעירים –אומר הקב"ה 
ָנָׂשא" –, שהשעיר שנשלח לעזאזל, עליו נאמר עבודה. והראיה יר וְּ ת ָעָליו ַהָשע  ל ֲעֹוֹנָתם-ָכל-אֶׁ ץאֶׁ -אֶׁ ָרה רֶׁ זֵּ  גְּ

ַלח ש  ת וְּ יר-אֶׁ ר ַהָשע  ָב  דְּ  את העוונות שמים עליו. – "ַבמ 
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בין טעות היא בידכם. אתם חושבים, שכשם שהימים האלה  – לחכמי אתונה חנניה-אמר להם ר' יהושע בן
נה להושענא רבה הם ימים שחורים. ההיפך הוא הם ימים שחורים, כך הימים שבין ראש השהמצרים, 

 !  ןהנכו

ט' באב, הם השנה להושענא רבה הם ימים לבנים, כך הימים שבין י"ז בתמוז לראש בין כמו שהימים ש
 ימים לבנים. 

תָ  -אומר הקב"ה לירמיהו הנביא  יַטבְּ אֹות... הֵּ רְּ  ...מקל שקד ל 

ראש  , זה הימים שאנחנו צריכים לעבוד, כמו שבימים שביןבט' בא -אומר רש"י, שהימים שבין י"ז בתמוז ל
עבודה  –השנה להושענא רבה, צריכים לעבוד בעבודת ה', של ראש השנה, של יום הכיפורים, של חג הסוכות 

, רק לא בצורה של ן ט' באב, הם ימים של דקות בקב"השל דבקות בקב"ה, הימים שבין י"ז בתמוז לבי
וג עבודה אחר, זה סוג , זה סשופר, לא בצורה של תענית ביום הכיפורים , לא בצורה של נענוע במינים

 זה סוג של עבודת ה'.  - עבודה של אבלות על חורבן הבית

 .עד כאן דברי המהרש"א )מסכת בכורות ח, א( אלו ימים לבנים של עבודת ה'. אלו לא ימים שחורים, 

 אני רוצה להוסיף עוד סנסן אחד :

  ן עולם ומושבו בלייקווד.כתב אותו רבי זאב הוברמן, היה גאו .זאב יטרףישנו ספר נפלא, שנקרא 

, הוא עומד על דברי חז"ל נפלאים, שמופיעים במדרש )ילקוט , במערכות שלו על ט' באבזאב יטרףבספר 
שמעוני, פרשת פינחס( ועכשיו ראיתי, בביאור שלו על פרשת פינחס, שהוא הביא גם את הדברים, אבל לא 

 באותה צורה.

 סוד אחד :נגיע לי נאמר את היסוד שלו, וממילא ממנו

באייר פסח שני, בסיון  ליתן בכל חודש וחודש מחודשי הקיץ מועד. בניסן פסח, אמר ר' לוי, ביקש הקב"ה
, באלול שבי"ז בתמוז יהיה יום הזיכרון, בתשעה באב יהיה יום הכיפורים ביקש הקב"ה שבועות. ובהמשך

 יהיה חג הסוכות, ובתשרי יהיה שמיני עצרת.

 יהיה חג.  זה היה רצונו . שבעה חודשי קיץ, ובכל חודש וחודש מחודשי הקיץם, שהקב"ה ברא את העולכ

, נדחו כל המועדים לתשרי . החג היחיד שנשאר במקומו, זה כיון שחטאו ישראל בעגל ונשתברו הלוחות
 שמיני עצרת.

ה היה רבותי, אילו היינו זוכים, אתמול היה ראש השנה. זה לא ראש השנה, כי זה לא תחילת שנה, אבל ז
 יום הזיכרון.

לוחות, והלוחות היו נשארים איתנו, והיה לנו חירות ממלאך המוות, חירות ביום הזה היינו מקבלים את ה
 הכל היה מהלוחות האלה. –, לא היה אדם לומד ושוכח מן המלחמות

ג גדול לקב"ה. חכו למחר, יהיה ח -  ָמָחר' ַלה ַחג -ביום הזה נשתברו הלוחות. ביום הזה, אומר אהרון הכהן 
 איזה ?

 קבלת הלוחות.

, היה יום ט' באב, היום הכי גדול, של מחילת כל עוונות עם לא היינו מקבלים את דברי המרגליםאילו 
על כניסה לארץ ישראל,  נסים לארץ ישראל, והיה יום השמחהישראל. חטא העגל היה נמחל לגמרי. היו נכ

 היה ט' באב. 

 , גם על עוון חטא העגל. ה יום הכיפורים, הייתה לנו מחילההי זה היה יום הכיפורים, ואם זה

, אתם תישארו ה של חינם, אקבע לכם בכיה לדורותאתם בכיתם בכי –זה שבכינו בלילה הזה, אמר הקב"ה 
 כאן ארבעים שנה.

 , נקבע לחודש תשרי. המקור שלו בחודש אלול. חג הסוכות

ם ספר קנה חכמה, ראיה נפלאה מדברי המדרש, בפרשת משפטים, בש , מביאמקח טובבספר שנקרא 
 רבותי, פלא מופלא איזה ראיה נפלאה :
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ַחג" }שמות כג, טז{ –בפרשת משפטים, אומרת התורה יר וְּ י ַהָקצ  כּורֵּ יָך ב  ר ַמֲעׂשֶׁ ַרע ֲאשֶׁ זְּ ה ת  ַחג ַבָשדֶׁ ף וְּ  ָהָאס 
את צֵּ ָך ַהָשָנה בְּ פְּ ָאסְּ ת בְּ יָך אֶׁ ן ַמֲעׂשֶׁ ה מ   .  "ַהָשדֶׁ

 מה זה חג האסיף ? חג הסוכות.

 מתי זה חג הסוכות ? בגמר השנה.

 מתי זה ? חודש אלול. 

ַחג" }שמות לד, כב{ – תשא, אחרי חטא העגל, אומרת התורה-בפרשת כי יף וְּ ָאס  קּוַפת ָה    ".ַהָשָנ ה תְּ

 הבאה. השנה בתחלת, השנה בחזרת שהיא. השנה תקופת – אומר רש"י

 תחילת השנה או סוף השנה ?? –חג האסיף אז תחליט, מתי זה 

ַחג -בפרשת משפטים, אומרת התורה  ף וְּ את ָהָאס  צֵּ  ַהָשָנה .  בְּ

ַחג -תשא, אומרת התורה -בפרשת כי יף וְּ ָאס  קּוַפת ָה   .  ַהָשָנ ה תְּ
 תחילת השנה.   – אומר רש"י

 תשא השתנו התאריכים ?!-אז מתי זה חג סוכות ? ממשפטים ועד כי

כן. בפרשת משפטים, היתה התוכנית המקורית של הקב"ה, שחג הסוכות יהיה  – הספר קנה חכמה אומר
ַחג -בחודש אלול. אז אומרת התורה  ף וְּ את ָהָאס  צֵּ  בחודש אלול.  –ַהָשָנה  בְּ

ַחג -תשא, זה אחרי שחטאו בעגל, אם כך, נדחה החג לחודש תשרי. אומרת התורה -בפרשת כי יף וְּ ָאס   ָה 
קּו  . ַהָשָנ ה ַפתתְּ

 תחילת השנה.  – אומר רש"י

חג הסוכות, בחודש  יהיה בט' באב, יום הכיפוריםזיכרון יהיה בי"ז בתמוז, שיום ה ,הקב"ה רצהיוצא, ש
 אלול, ושמיני עצרת בתשרי. 

 ונסגור את הפינות : רבותי, נביא עוד ראיה אחתעפ"י זה, 

 רהם, זו התענית של י' בטבת. התענית החמורה ביותר מכל התעניות, כותב האבוד

אם י' בטבת חל בשבת, מתענים בו בשבת. השנה, זה לא חל בשבת, זה חל בשישי, ואם  –אומר האבודרהם 
 זה יוצא בשישי, נכנסים לשבת מעונים. 

 הרי אסור להתענות בשישי. למה נכנסים מעונים ?

ת" }יחזקאל כד, ב{ –כי כתוב בפסוק  – אומר האבודרהם ם אֶׁ צֶׁ ה ַהּיֹום עֶׁ ְך ָסַמְך ַהזֶׁ לֶׁ ל מֶׁ ל ָבבֶׁ רּוָשַל ם אֶׁ  יְּ
ם צֶׁ עֶׁ ה ַהּיֹום בְּ  "ַהזֶׁ

 )לא להלכה(   עיצומו של יום, הוא הקובע ! ואם זה חל בשבת, מתענים בו בשבת. 

 יוצא שהתענית החמורה ביותר, לשיטת האבודרהם, היא י' בטבת. 

 בט' באב. למה ? למעשה, חמשת העינויים שלנו, הם לא בעשרה בטבת , הם

וביו"כ יש . יו"כ יהיה בט' באב, שהקב"ה רצהבמקור פשוט מאוד. במקור, הרי  – זאב יטרףאומר הספר 
. ט' באביו"כ בהשאירו חכמים את חמשת העינויים של אפילו שאח"כ נדחה יו"כ לתשרי , חמשת עינויים

 העינויים . שהיה במקור, היה אמור להיות יום כיפור, לכן יש שמה את חמשת  כפי

 : אם אלה הדברים רבותי, בס"ד אני רוצה לומר יסוד

שיום הזיכרון יהיה בי"ז  יום . הקב"ה רצה 21הקב"ה רצה שההבדל בין ראש השנה ליום הכיפורים, יהיה 
, שלושה שבועות. זה הפער שהיה ' באב לי"ז בתמוזביום הכיפורים. אז הפער, שבין ט בתמוז וט' באב יהיה

 ת הלוחות, לבין יום הוצאת הדיבה על ארץ ישראל. בין יום קבל
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יום, בין י"ז בתמוז לט'  21-הושענא רבה, ו ראש השנה ליום, בין  21יש לכם  –באו חכמי אתונה ואמרו 
 . , כולם שחורים21מול  21באב. הם שמו לב, שישנם שני מערכות של 

כי א ולא, מדובר באותם הימים בדיוק !! לרבותי,  –חנניה, עפ"י  דברי המהרש"א -אמר להם ר' יהושע בן
 ימים שבין י"ז בתמוז לט' באב.אותם  אלו, במקור, הושענא רבהר"ה והימים שבין 

הושענא רבה, זהו יום אח"כ ו ימי תשובה, עשרתהייתי אומר, שכמו שיש ראש השנה עד יום כיפור, 
אלה תשובה,  ט' באב, אלו ימים של-לאולי הימים שבין י"ז בתמוז ין אדם למקום, בחתימה על עניינים שה

 , על עברות שבין אדם לחברו.ימים של חרטה ווידוי

 , אלא בגלל שנאת חינם.חרב בית המקדש השני, אומרים חז"ללא נ

ֹּא ותראה –אומרת הגמרא במסכת יומא  זה, לא נבנה בית ין עד היום היעדכמה התארכה הגלות,  ב
 נו .יהזה מחלחל בינ, לראות עד כמה העוון המקדש, אלא נדחה

שהקב"ה שוקד על  אומר לנו רש"י בספר ירמיהו,יזכנו הקב"ה, שבימים האלה, בין י"ז בתמוז לט' באב, 
מה במהרה בימנו אמן ואמן י, ובכך נזכה לגאולה השלזה לזהשנהיה אוהבים יה"ר , הרעה להביא לעמו

!!! 

  

  

 


