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 גליון רע"טלפ"ק  הסוגיא הר המוריה -פלפולא שנת פ' ויצא 

 מדור הנעשה ונשמע
עומד תיק ירושלים,  המשבר בין הליכוד ליהדות התורהובמרכז המחלוקת  אשרקואליציוני המשא ומתן ב

בליכוד החליטו לפצל את המשרד לירושלים אבל  ,מאגודת ישראל"כ הרב מאיר פרוש חלהימסר ל שהבטיחו
למדו בעיון את ביהדות התורה שלאחר ו ,והעבירו את תיק המורשת לידי עוצמה יהודית ,ומורשת לשניים

מהתיק המאוחד  קנים נלקחוגילו שרוב הת ,הנספח להסכם הקואליציוני שנחתם בין הליכוד לעוצמה יהודית
, מנסים למכור לנו תיק נטול תוכןכל הזמן, וכעת  לנו משקריםהליכוד ביבי נתניהו ו ,והועברו למשרד המורשת

מזל ישל ,ל מגמגם וצולעלמ-ינוהדביק עליה דמות של קלמנסים ביהדות התורה ו יםלזלמזהם  תמידמאז ומ
אחרי שכל אחד לקח מכל  ,מגיעים לסוף התורר שאכ רקו ,נזיד עדשים קצתע"י שאפשר להשתיק  ושלומיאל

שיעור לברכה כאפילו בהם ואין נשארו אשר הפירורים  את לנו, נותנים המשרדים וקרע לעצמו חתיכות
כבר די עם ההיתול  ,בוודאות בכיסו יםמונחהם והחרדים על  נסח טאבושיש לו נתניהו חושב ובטוח אחרונה, 

, מספיק שכל השנים עשו כפרות אתנו, וכעת החליטו !היה לא תהיהעם החרדים,  העושביבי והצחוק ש
ולא אל הנער הזה זה עד הסוף, בוודאי שביבי יותר טוב בלפיד, אבל לא זו הישועה, ביהדות התורה לעמוד ב

החרדים, בלי בושה התראיין את ממשלה, ויודע טוב מאד שהוא צריך ם יבעוד שלא הצליח להקהתפללנו, 
גורמים שונים הביעו בפניו חשש כי ייתן את משרד אחר שכי " ,השבוע ופער פיו לומרראש הממשלה המיועד 

משרד  -זה קו אדום  ,אני אמרתי להם שזה לא יקרה - רמ, אהביטחון לאחת המפלגות הקטנות בקואליציה
כריע לגבי מדיניות שעשויה שליטה במשרד הביטחון אינה רק ליירט טילים, אלא גם לה ,הביטחון בידי הליכוד
מדיניות הממשלה החדשה תיקבע על ידי הליכוד ועל ידו  , ולכןאני רוצה להימנע מכך ,להבעיר את השטח

או שיביאו לפגיעה בדמוקרטיה או בזכויות והוא לא יאפשר לבצע צעדים שיביאו להידרדרות ביטחונית 
אני שמרתי על  ,היו הרבה נבואות זעם בעבר לגבי הממשלות שלי ואף אחת מהן לא התגשמה, המיעוטים

 ע"כ )עפ"ל(.ישאר מדינת חוק", נ ,ישראל לא תנוהל לפי חוקי התלמוד ,הדמוקרטיה הישראלית
חושב שהוא על הגובה, שיכור ניצחון , ביבי ()גיטין נו:, סנהדרין קד:ה ראש כל המיצר לישראל נעשארז"ל, 

נאמר לאך המות הוא השטן, וכמו שואתא הקב"ה ושחט למאבל לא יודע שכוחם של לומדי תורה יתגברו עליו, 
נך וסימוחוקי המדינה יתנהלו לפי חוקי התלמוד, (, ב:)זכריה יג ואת רוח הטומאה אעביר מן הארץ ,בעתיד

ובחדא מחתא מחתינהו להתפטר גם מליברמן הרע הזה, אשר פער , לפי חוקי התלמודבגימטריא  קרע שטן
, )עפ"ל( חיילים שאינם יהודים על פי ההלכה, עדיפים על בחורים מפוניבז', חברון וגרודנא"", ואמר השבועפיו 

ֵדר י   ,קהלתבו ׁשּוֹפֵרץ גָּ חָּ ֶכּנּו נָּ , ויקבל עונש של זה איווט ליברמןבגימטריא  ופרץ, וסימנך קהלת י:ח() שְּׁ
, התורהוכ"ז בכח  ,ישופך ראשבגימטריא  חברון וגרודנא 'בחורי פוניבזהנחש והוא ישופך ראש, וסימנך 

לאך ואתא הקב"ה ושחט למ, וכאמור לעיל אש התורהבגימטריא  חברון וגרודנא 'בחורי פוניבזוסימנך 
דזבין  חד גדיא חד גדיאבגימטריא  חיילים שאינם יהודים על פי ההלכהוסימנך  המות הוא השטן,
 א."בבצ "שנזכה לבגואתא הקב"ה ושחט למלאך המות, 'נגמרת ב, שחד גדיא חד גדיא אבא בתרי זוזי

 מדור הדרוש
ויפגע במקום  ,ויצא יעקב מבאר שבע וילך חרנה

וילן שם כי בא השמש ויקח מאבני המקום וישם מראשתיו 
ויחלם והנה סלם מצב ארצה וראשו , וישכב במקום ההוא

והנה  ,ים עלים וירדים בוקמגיע השמימה והנה מלאכי אל
י יצחק קי אברהם אביך ואלקאל ה'נצב עליו ויאמר אני  ה'

ת בראשי) הארץ אשר אתה שכב עליה לך אתננה ולזרעך
 .(גי-כח:י

לא הזכיר הכתוב  ,ויפגע במקוםז"ל, רש"י ופי
הוא הר  ,אלא במקום הנזכר במקום אחר ,באיזה מקום

, ובד"ה (רש"י) בו וירא את המקום מרחוק אמרשנ ,המוריה
אבל  ,באותו מקום שכב ,לשון מיעוט ,וישכב במקום ההוא

שהיה עוסק  ,י"ד שנים ששמש בבית עבר לא שכב בלילה
  (.רש"י) בתורה

 ,ויצא צירופי אותיות ,ספר מגלה עמוקותואיתא ב
שהראה  ,ויקרא אל משה סוקפל ע( זוהר ח"ג ג.)כמ"ש בזוהר 

עק"ב ייר"א ויעקב ר"ת  א"ויצ ,"שיילו אותן צירופים ע
ספר מגלה (, ועוד במגלה עמוקות) 'ותיותא'ירופי צ

ם ויצא יעקב מבאר שבע לתקן אילן שאכל אד ,עמוקות
'ילך ו'בע שמבאר  ,שהי' בנות שוח ובנות שבע אשוןהר
יצחק לשוח לתקן אותו עץ שהוא וכן ויצא  ,שו"ח'רנה ר"ת ח

מגלה ) אשוןהרם ויפגע במקום באותו דבר שפגע אד ,שוח
 (.עמוקות

ויקח מאבני המקום, מאבנים  ,פענח רזאופירש ה
שנעקד עליהם יצחק שזהו המקום המיוחד והידוע, 

 ,מדרש רבהוב, (פענח רזא) ד"היבעק ריאבגימט המקו"ם
ויצא יעקב מבאר שבע  ,יהושע בן לוי פתר קרייה בגלות ביר

בראשית ) זה חנניה מישאל ועזריה ,יםקוהנה מלאכי אל וכו',
 .(רבה פס"ח פסקה י"ג

והנה סלם מצב ארצה וראשו  ואיתא בזוהר הקדוש,
, סלם, חמא בנוי דזמינין לקבלא וכו' מגיע השמימה



 ב

 

 בגימטריאסלם אורייתא בטורא דסיני, סלם דא סיני )ס"א 
 .(. סתרי תורהזוהר ח"א קמט) (סיני

קול מרן הגר"א זי"ע בונל"פ בעזהשי"ת עפ"י דברי 
( כתיב ויקח א:צחולין בפרש"י והוא בגמרא ) וזלה"ק, אליהו

אר"י מלמד שנתקבצו  ,מאבני המקום וכתיב ויקח את האבן
והיו מריבות זו את זו זאת  ,כל אותן האבנים למקום אחד

והנה  ,מיד עשאן הקב"ה אבן אחת וכו' ,אומרת עלי יניח וכו'
דלפי פשוטו  (ויקח את האבן ד"ה כתיבבתוספות כתבו שם )

יש לפרש שלקח אבן אחת מאבני המקום ע"ש, א"כ לפי זה 
יש להקשות על רש"י ז"ל מדוע לא פירש הפשט והדרש כדרכו 

אמנם י"ל דהדרש מוכרח דהנה חכמינו ז"ל  ,בכל המקומות
והוכיחו כן  ,עין ומוסיפין ודורשין( גורמח.יומא קבלו )

 ,( ולקח מדם הפר ומדם השעיריח-יד:ויקרא טזממאמר )
 ,בהכרח יתפרש ולקח מדם ,ואם נפרש הפסוק בדרך פשוט

אם לא  ,"ל מן הדם יקח את הפר, ומן הדם יקח את השעירצר
וגורעין  ,אשר אות מ"ם מן תיבת מדם שייכת אל תיבת הפר

וכך פירושו ולקח דם מהפר ודם מהשעיר  ,ומוסיפין ודורשין
א"כ לפי זה גם פה בהכרח יתפרש מאמר ויקח מאבני  ,ע"ש

אם לא שנאמר  ,"ל ויקח מן האבנים את המקוםצהמקום, ר
והשתא  ,דהאות מ"ם ממלת מאבני שייכת אל מלת המקום

ויקח אבני מהמקום, וא"כ כבר כתיב אבני  ,כך הוא פירושו
כצ"ל כדרשת חז"ל יקח את האבן, ערבים, ואח"כ אמר ולשון 

 .(קול אליהוהנז"ל דמחמת מריבה נעשו אבן אחת )

, כיצד נעשית בסוף פרק בא לו כהן גדולאיתא ו
)האורים ותומים(, רבי יוחנן אומר בולטות, ריש לקיש אומר 

ולהלן שם בגמרא, איתמר חצי שיעור, (, יומא עג:מצטרפות )
רבי יוחנן אמר אסור מן התורה, ריש לקיש אמר מותר מן 

(, וחידש בזה הגה"ק מרוגוטשוב זי"ע יומא שםהתורה )
יוחנן דס"ל חצי שיעור אסור מן דלשיטתם אזלו, דרב 

התורה, כי לכל חלק וחלק של הכזית יש חשיבות בפני עצמה, 
ואף שאינה כזית, אבל כיון דלכל חצי כזית יש חשיבות 
לכשעצמה, חזי לאיצטרופי, ולפיכך ס"ל בולטות, שכל אות 
ואות יש לה חשיבות בפני עצמה, והכהן מצרפה לתיבה, 

ת בפני עצמה אין לה שום משא"כ ריש לקיש ס"ל דחצי זי
משמים סדרו כל האותיות לפי וחשיבות, ס"ל מצטרפות, 

 הסדר, כי אם לאו, אין לאות בנפרד שום משמעות.

ובהמשך שם במסכת יומא הנ"ל, איתיביה רבי יוחנן 
לריש לקיש, אין לי אלא כל שישנו בעונש ישנו באזהרה, כוי 

הרה, תלמוד וחצי שיעור הואיל ואינו בעונש יכול אינו באז
לומר כל חלב, מדרבנן וקרא אסמכתא בעלמא, הכי נמי 

עי' מסתברא דאי סלקא דעתך דאורייתא, כוי ספיקא הוא )
יומא ( איצטריך קרא לאתויי ספיקא וכו' )קידושין ג., חולין פ.

(, ואם נאמר כרבי יוחנן שחצי שיעור אסור מן עד:-עד.
ל ספיקא התורה, א"כ לא ילפינן כוי מן כל חלב, כי ס"

דאורייתא מן התורה לחומרא, וכוי הוי ספיקא דאורייתא, 
לחומרא אזלינן, וא"כ  -וממילא בתור ספיקא דאורייתא 

מיותר הקרא של כל חלב, כדי לדרוש כל אפילו כל דהוא, 
 ולאסור חצי שיעור מן התורה.

, לפניו וחלב שומן, כריתות במסכת במשנה ותנן
 תלוי אשם מביא, אכל מהן איזה יודע ואינו - מהן אחד ואכל

 - שנינו אחת חתיכה אמר אסי רב איתמר, שם ובגמרא', וכו
 חתיכה אמר רב בר חייא, שומן של ספק - חלב של ספק

 אם יש סבר אסי רב, מיפלגי קא במאי, שנינו חתיכות משתי
 - למקרא אם יש אמר רב בר וחייא, כתיב מצות - למסורת

 חגיגה מסכת בריש המאירי וכתב(, :יז כריתות) קרינן מצוות
 שתי המצריך שלדעת, מחלקתם עיקר זהו ושמא, ק"וזלה

 אסור האחר ולדעת, התורה מן מותר ספק כל - חתיכות
 (..ד חגיגה המאירי)

 ל"ונ, ק"וזלה - יוסף יעקב תולדות בספר ואיתא
 אני, הפסוק' פ פיסטנר ל"מוהרי החסיד הרב בשם דשמעתי

' דהתוס(, ו:ג מלאכי) כליתם לא יעקב בני ואתם שניתי לא' ה
 הכד ונפל - מבאר מים לשאב בכד שהלך' א לעני משל הביאו

 של בכד מלך בת שהלכה שנזדמן עד, ובכה וצעק, לבאר מידו
 שמח אז, כ"ג לבאר הכד ונפל, באר מאותו מים לשאב זהב

' וכו כ"ג כדו ימצאו זהב של הכד אחר שיחפשו י"ע כי, העני
 צרתם בכל ש"וז(, מילתא איסתיעא ה"ד: לא קדושין' בתוס)

 השכינה שישתף ידי שעל, ו"בוי וקרי ף"באל כתיב - צר לו
 ובזה, כלל צער ואין, השכינה עם כ"ג הוא נושע אז, בצערו

 לכותבו ראוי שהיה - א"ל ל"ר, שניתי לא' ה אני - יובן
 יעקב בני ואתם - זה ידי ועל, ו"בוי לכתבו שניתי, ף"באל

 הלכו וכבר(, ויחי' פ יוסף יעקב תולדות) ח"ודפח, כליתם לא
 ובכל ודרשינן, למקרא אם יש אמרינן אי ז"דלפי, קמאי בה

 ו"ח לגרום שלא כדי, תשובה מועיל שפיר כ"א, צר לו צרתם
 .כביכול הקדושה להשכינה צער

 גדולים, קפרא בר דרש, כתובות מסכת ובריש
 במעשה דאילו, וארץ שמים ממעשה יותר צדיקים מעשה
, שמים טפחה וימיני ארץ יסדה ידי אף - כתיב וארץ שמים
 פעלת לשבתך מכון - כתיב צדיקים של ידיהם במעשה ואילו

 - שמו חייא' ור אחד בבלי השיב, ידיך כוננו דני'מקדש א' ה
 אמרינן אי ז"ולפי(, .ה כתובות) כתיב ידו, יצרו ידיו ויבשת

 ממעשה יותר צדיקים מעשה גדולים כ"א, למסורת אם דיש
 אבל, המלאכים לאחר שנבראו אף צדיקים והרי, וארץ שמים

 בשביל העולם את לברות קודם במחשבתו עלה במחשבה
 שנקרא ישראל בשביל בראשית, במדרש כדמצינו, הצדיקים

 אם דיש נימא אי אבל, אזלינן מחשבה בתר כ"וא, ראשית
 בתר כ"וא, מהצדיקים יותר מלאכים גדולים כ"א, למקרא
 .קודם נבראו המלאכים ובפועל במעשה כי, אזלינן מעשה

ללמוד  ,תנו רבנן ,מסכת קידושיןד ובפרק קמא
י ואם א ,ילמוד תורה ואח"כ ישא אשה ,תורה ולישא אשה

אמר רב  ,ישא אשה ואח"כ ילמוד תורה ,לו בלא אשה פשרא
 ,הלכה נושא אשה ואח"כ ילמוד תורה ,יהודה אמר שמואל

 ,ולא פליגי ,ק בתורהריחיים בצוארו ויעסו ,רבי יוחנן אמר
ללמוד תורה (, וי"ל דמאן דס"ל קידושין כט:) הא לן והא להו

 היא התורה ולימוד, ס"ל דבתר מחשבה אזלינן, ולישא אשה
, אבל מאן דס"ל מקודם ישא אשה, כי ובמחשבה כידוע בפה

 .ס"ל דבתר מעשה אזלינן

, תמרים כפות מבעל כ"יו תוספות בספר ואיתא
 תשובה גדולה לקיש ריש אמר(, :פו יומא) הגמרא את לפרש

, אלקיך' ה עד ישראל שובה שנאמר הכבוד כסא עד שמגעת
(, יעקב העין גירסת כפי) בכלל עד ולא עד אמר יוחנן רבי
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 מהני אם דפליגי לפרש שכתב לעינים תאוה מספר והביא
 דרשו זה ועל, כ"ע בעיקר וכפירה זרה לעבודה תשובה
 עד אנוש תשב בפסוק( יומא' מס ק"שלה) רשומות דורשי

 ולא עד אמרינן ואי, ישותא פירהכ םד אותיות דכא, דכא
, ל"הנ העבירות' הג על תשובה מועיל אינו אז, בכלל עד

 כל על תשובה מועיל אז, בכלל ועד עד אמרינן אי אבל
 אמרינן אי המחלוקות והנה, ז"ע של עון על אפילו העבירות

 כלשון תורה דברה אי במחלוקות תלוי, לא או בכלל ועד עד
 שמעון על חוב שטר הוציא ראובן המחבר דכתב, אדם בני

 בחמישה שנכתב שובר הוציא ושמעון, בניסן חמישה שזמנו
 עליו שהיו תביעות כל לשמעון ראובן שמחל בו כתוב בניסן

 ולא עד העולם דבלשון, שטרו גובה ראובן, היום אותו עד
 (.ז"כ סעיף ג"מ סימן מ"חו ע"שו) בכלל עד

 לומר תלמוד מה, איש איש תניא בסנהדרין ובגמרא
 את יקלל אשר, ואנדרוגינוס טומטום בת לרבות, איש איש

 אמו, אמו שלא אביו, ואמו אביו אלא לי אין, אמו ואת אביו
, קלל אביו, קלל ואמו אביו לומר תלמוד, מניין אביו שלא
 שניהן משמע, אומר יונתן רבי, יאשיה רבי דברי, קלל אמו

 הכתוב לך שיפרט עד, עצמו בפני ואחד אחד ומשמע כאחד
, יומת מות ואמו אביו מומקלל ליה נפקא, ליה מנא, יחדיו
, ואנדרוגינוס טומטום בת לרבות ליה מיבעי ההוא, ואידך

 סנהדרין) אדם בני כלשון תורה דברה, איש מאיש ליה ותיפוק
 דברה ל"ס, קרא צריך לא לחלק ל"שס יונתן' ר כ"א(, :פה

, קרא צריך לחלק ל"שס יאשיה' ר אבל, אדם בני כלשון תורה
 .אדם בני כלשון תורה דברה לא ל"ס

 אי( 'ט דרך הקודש דרך) דרכים פרשת בספר ואיתא
 לחלק אי תלוי, לא או מאבותינו לנו מוחזקת ישראל ארץ
 בארץ התהלך קום נצטווה אבינו אברהם כי, לא או קרא צריך

 ולא לארכה רק בה הלך אבינו ואברהם, ולרחבה לארכה
 קרא צריך לא לחלק אמרינן אי - קונה הליכה ד"ולמ, לרחבה

 .ישראל ארץ את ה"ע אבינו אברהם קנה שפיר -

ושמעתי מפ"ק כ"ק מרן אדמו"ר מצאנז שליט"א 
בשם הספר עץ החיים מהרה"ג רבי חיים אבולעפיא אב"ד 

ים על קאל ה'ויצו זצ"ל, על הפסוקים הנ"ל,  עיה"ק טבריה
ומעץ הדעת טוב ורע  ,האדם לאמר מכל עץ הגן אכל תאכל

בראשית ) לא תאכל ממנו כי ביום אכלך ממנו מות תמות
ן גמכל עץ ה מרלו הוצרך להקדים למה(, ולכאורה יז-ב:טז

 לא תאכל,עת הדמעץ  בקיצורולא אמר  ,אכול תאכל
וונתו אלא כו ,כל עצים האחריםמותר לאכל מוממילא יובן ש

שלכאורה הי' לאדם הראשון אמתלא על שאכל מעץ  היתה
דהא בהא  ,שכך הוא הציווי כוונת הכתובשמא  הדעת, כי

תליא, כלומר תנאי הוא שהתנה הכתוב, אם אכל תאכל מכל 
, אבל ומעץ הדעת טוב ורע לא תאכל ממנועץ הגן כולן, אז 

רק מקצתן, אז אין איסור  אם לא יאכל מכל עץ הגן כולן אלא
, אבל זה ניחא רק אם אמרינן לחלק צריך מעץ הדעת לאכל

ומעץ קרא, אז שפיר יש לומר שכוונתו שאם יאכל כולן רק אז 
, אבל אם אמרינן לחלק לא הדעת טוב ורע לא תאכל ממנו

צריך קרא, א"כ אין קשר אחד לשני, ואפילו אם לא אכל כלום 
ומעץ הדעת טוב ורע יסור של משאר העצים, בכל אופן יש א

 מכל עץ הגן אכל תאכל -, והפסוק הקודם לא תאכל ממנו
 .אינו ציווי אלא היתר, שכל שאר העצים מותר לאכול מהם

 ורבי ישמעאל רבי היה וכבר, יומא במסכת מצינוו
 ורבי הסדר ולוי בדרך מהלכין עזריה בן אלעזר ורבי עקיבא

, אחריהן מהלכין עזריה בן אלעזר רבי של בנו ישמעאל
 השבת את שדוחה נפש לפקוח מניין, בפניהם זו שאלה נשאלה

 אמינא הוה התם הואי אי, שמואל אמר יהודה רבי אמר', וכו
, רבא אמר, בהם שימות ולא - בהם וחי, מדידהו עדיפא דידי

', וכו פירכא ליה דלית מדשמואל בר, פירכא להו אית לכולהו
 כ"מש וידוע(, :פה -. פה יומא) לן מנא ספק ודאי אשכחן
 מהורניסטופיל דוב מרדכי' ר ק"להרה החכמה עמק בספר

 דספק ילפי הם מהיכן, שם דאומרים מאן השאר שכל, ע"זי
 מן דאורייתא ספיקא ל"דס אלא, השבת את דוחה נפש פיקוח

 ספיקא מכל גרוע אינו נפש פיקוח ספק כ"וא, לקולא התורה
 מן דיליף לשמואל רק, אזלינן לקולא התורה דמן דאורייתא

 ולכך, לחומרא התורה מן דאורייתא ספיקא ל"ס, בהם וחי
, השבת את שדוחה נפש פיקוח לספק מיוחד לימוד צריך

 מן דאורייתא ספיקא ל"שס דאומרים המאן שאר ולכאורה
' ה אני בהם וחי של מאי יעשו עם הפסוק, לקולא התורה

 בהם וחי, בחומש ל"ז י"רששפי כמו יפרשו אלא(, ה:יח ויקרא)
 (.י"רש) מת הוא סופו והלא ז"בעוה תאמר שאם, ב"לעוה

 א"שליטמצאנז  ר"אדמו מרן ק"כ ק"מפ ושמעתי
 את לפרש האיך דהמחלוקת(, ח"תשס חנוכה ק"מוצש)

 בני כלשון תורה דברה אי במחלוקת תלוי, בהם וחי הפסוק
, הזה בעולם היינו, בהם וחי אדם בני דבלשון, לא או אדם

 וחי לפרש אפשר אי, מדברים אדם שבני בלשון דבפשטות
 בעולם היינו חיות - אדם בני דבלשון, הבא לעולם בהם
 לא אמרינן אי אבל, נפש פיקוח על קאי בהם וחי כ"וא, הזה

 בהם וחי לפרש יש שפיר כ"א, אדם בני כלשון תורה דברה
 בהם וחי ל"ז י"רש של כפירושו נימא אי ז"ולפי, הבא לעולם

 אבל, אדם בני כלשון תורה דברה לא אמרינן כ"א, ב"לעוה
 בעולם בהם וחי כ"א, בהם שימות ולא בהם וחי דרשינן אי

, ואם אין מיתה אדם בני כלשון תורה דברה אמרינןו, הזה
בלא חטא, א"כ וחי בהם קאי בעולם הזה, אבל אם יש מיתה 

 .חטא, א"כ וחי בהם קאי לעולם הבאבלא 

מה ראו  ,דרש תודוס איש רומי ,מסכת פסחיםוב
חנניה מישאל ועזריה שמסרו עצמן על קדושת השם לכבשן 

(, פסחים נג:) וכו' נשאו קל וחומר בעצמן מצפרדעים ,האש
ירוש פ ,מה ראו חנניה מישאל ועזריה ,תוספותוהקשו ה

 ,מה ראו שלא דרשו וחי בהם ולא שימות בהן קונטרס,ה
( דלכולי סנהדרין עד.)ומסקינן  ,דהא בפרהסיא הוה ,וקשה

 ,בפרהסיא חייב למסור עצמו אפילו אמצוה קלהעלמא 
 ,דצלם זה שעשה נבוכדנצר לאו ע"ז הוה ם,תש רבינו ומפר

וכן  ,ולכך קאמר מה ראו ,אלא אינדרטא שעשה לכבוד עצמו
ך לית אנחנא פלחין ולצלם דדהבא לא קמשמע מדכתיב לאל

ואתי  ,א דידיה וצלמא תרי מילי נינהוקמשמע דאל ,נסגוד
אלמלי  ,(כתובות לג:אמרינן באלו נערות )נמי שפיר הא ד

ח"ו  ,ואי ע"ז הוה ,נגדו לחנניה מישאל ועזריה פלחו לצלמא
 (.תוספותוכו' )שהיו משתחוים לו 
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 כל, ק"וזלה התורה יסודי 'בהל ל"ז ם"הרמב וכתב
 שנאמר, הזה הגדול השם קדוש על מצווין ישראל בית

 ולא שנאמר, לחללו שלא ומוזהרין ישראל בני בתוך ונקדשתי
 ויאנוס כוכבים עובד כשיעמוד ,כיצד, קדשי שם את תחללו

 או בתורה האמורות מצות מכל אחת על לעבור ישראל את
 אותם יעשה אשר במצות שנאמר, יהרג ואל יעבור, יהרגנו
 עבר ולא מת ואם, בהם שימות ולא בהם וחי ,בהם וחי האדם

 .(פ"ה התורה יסודי 'הל ם"רמב) בנפשו מתחייב זה הרי

והמקדש את השם , סנהדריןסוף נימוקי יוסף בבו
 (סנהדרין קי:)ומוסר עצמו למיתה על קדושת שמו ומצותיו 

 ,עליו הכתוב אומר אספו לי חסידי כורתי בריתי עלי זבח
יעבור ואל יהרג אין לו למסור עצמו  נןוכל היכא דאמרי

 ,ייב בנפשוואם מסר הרי זה מתח ,למיתה על קדושת השם
ורואה שהדור פרוץ  ,אבל אם הוא אדם גדול וחסיד ירא שמים

 ,רשאי לקדש השם ולמסור עצמו אפילו על מצוה קלה ,בכך
 ,כדי שיראו העם וילמדו ליראה את השם לאהבו בכל לבם

מה ראו חנניה מישאל ועזריה ( פסחים נג:)והיינו דאמרינן 
 ,פירוש ולא השתחוו לצלם ,שהפילו את עצמן לכבשן האש

 ,שהרי לאו ע"ז היתה אלא אנדרטי של מלכים לכבוד בעלמא
היה קדוש  ,אלא מתוך שהיו רובן טועין וסבורים שהיתה ע"ז

מה לך יוצא ליסקל  ,ואמרינן נמי במדרש ,השם במה שעשאו
 ,מה לך יוצא ליצלב שנטלתי את הלולב ,שמלתי את בני

שת השם לפנים משורת דמשמע שהיו מוסרין עצמן על קדו
כיון  ,דודאי לא היו מחוייבין בכך אפילו בשעת הגזירה ,הדין

הרגין מפני היו נ כיהילו אלא דאפ ,שבידם להעביר ולבטלם
 ,רי"ףדפי סנהדרין יח. נמוקי יוסף ) שהיתה השעה צריכה לכך

 (.'ב ס"ק ך"ובש ז"סקנ ד"יו י"בעי' 

 יש ולכאורה, ד"בא ק"וזלה תשא כי' פ משה ישמחבו
, דינו ישתנה שמים וירא חסיד שהוא בשביל הכי, להפליא

 שני על לפרש יש בהם וחי דהאי ונראה, בהם וחי כתיב הלא
 חיותו שכל' ב, ל"כנ בהם שימות ולא - ל"רז כפירוש' א, פנים
 רק יהיה ועסקיו ותנועותיו עשיותיו שכל דהיינו, בהם יהיה

 כך וכל, בעולם חיות שום לו יהיו לא וזולתן, ומצות בתורה
 אם עד, והמצות והעבודה התורה עם ונתעצם דבוק יהיה
 לפי כ"וא, חיותו יפסק', ה ממצות אחת על להעבירהו ירצו

, כך על מצווה ואדרבה, עצמו למסור דרשאי ,להיפך הוא זה
 כמו, ואחד אחד כל מדריגת לפי ניתנה דהתורה ידוע והנה

 - בכח' ה קול( ד:כט תהלים) בפסוק( 'ט ה"פ ר"שמו) שדרשו
 הוא עסקם כל אשר ההמונים אצל כ"וא', וכו נאמר לא בכחו

 דרך עול מעליהם ובהינתק הפנאי בעת אך, העולם בעניני
 פירוש יהיה בהם הנה, בידיהם' ה מעשה אוחזים, ארץ

 אמנם, הגמרא 'כפי בהם שימות ולא ,כפשוטו ל"הנ הפסוק
 עסקם וכל, ש"ית בו תמיד הדבקים הצדיקים אצל כן

 ופורקים, ועבודתו בתורתו הולכים סובבים ועניניהם
 לתכלית ומשתוקקים, השפל העולם עסקי לגמרי מעליהם
 רק היא חיותם שעיקר עד, ונפלאה עזה באהבה האמיתי

' הב כפירוש בהם וחי הפסוק של הפירוש יתכן באלו, ק"הבתו
 ומצות עבירות כל על נפשם למסור מחויבים וממילא, ל"הנ

 (.תשא' פ משה ישמח) ממש חיותם המה הן כי לאשר, הקלות

 את שדוחה נפש פיקוח ילפינן דאי, מזה לנו ויוצא
 למסור לו מותר בחסידות המוחזק כ"א, בהם וחי מן השבת

 אבל, שאינם מג' עבירות החמורות עבירות אפילו על נפשו
 שמוחזק ילפותא אין כ"א, שאר הלימודים מן ילפינן אי

 נהרג ואם, העבירות שאר על נפשו למסור לו מותר בחסידות
ומתורץ גם האיך מסרו האבות נפשם  ,בנפשו מתחייב זה הרי

 .אף שלא נכפו לעבור על ג' העבירות ,בעקידה

הליכתו הי' לבית ו, ויצא יעקבוהאיך שאמר הכתוב 
הוה שנין  ד"וילבן ששלחו אותו אביו ואמו לשם ליקח אשה, 

א"כ קודם ילמד תורה  ,עברמדרשם של שם ובבית נטמן 
 ובתר מחשבה אזלינן,תלמוד גדול, ו ואח"כ ישא אשה,

ולא דרשינן , ויש אם למסורת, וכו'וגדולים מעשה צדיקים 
אני ה' לא שניתי לקרות ל"ו בוי"ו, ולא מהני תשובה על 

ואמרינן עד ולא עד בכלל, ודברה , עבירות החמורות ביותר
וא"כ לחלק לא צריך קרא, ולא היה לו תורה כלשון בני אדם, 

ל מעץ הדעת, לפיכך קא ממשיך ולאדם הראשון אמתלא לאכ
מבאר שבע ודרשינן  ,מבאר שבע וילך חרנהואזיל הכתוב 

 ,שהי' בנות שוח ובנות שבע אשוןהרם לתקן אילן שאכל אד
וכיון דאמרינן יש אם למסורת, א"כ אמרינן מצות כתיב 
וספיקא דאורייתא מן התורה לחומרא, וילפינן פיקוח נפש 
שדוחה את השבת מן וחי בהם, וא"כ אמרינן המוחזק 

ורה כולו, בחסידות שפיר מותר לו למסור את נפשו על כל הת
אל הר במסירת נפש אברהם ויצחק ושפיר וילכו שניהם יחדיו 

לפיכך קא לקיים ציווי ה' אפילו על שאר המצוות, המוריה 
פי כו, בהר המוריה, ויפגע במקוםממשיך ואזיל הכתוב, 

וכיון דספיקא , דברי רז"ל שנעקר הר המוריה ובא לכאן
שיעור אסור דאורייתא מן התורה לחומרא, א"כ אמרינן חצי 

לכל חלק וחלק של הכזית יש חשיבות בפני מן התורה, ו
כיון דלכל חצי כזית יש חשיבות ועצמה, ואף שאינה כזית, 

רבי יוחנן לשיטתו לכשעצמה, חזי לאיצטרופי, ולפיכך ס"ל 
אורים ותומים נעשית בולטות, שכל אות ואות יש לה ד

, לפיכך קא חשיבות בפני עצמה, והכהן מצרפה לתיבה
, מכוונת לאותיות ויקח מאבני המקוםממשיך ואזיל הכתוב, 
, וכדברי וצרפן וסדרן, וישם מראשתיו כדאיתא בספר יצירה,

ולכך גם מרומז בתיבת  ,גורעין ומוסיפין ודורשיןהגר"א ז"ל 
ויצא ר"ת וירא יעקב צירוף אותיות כמש"כ המגלה עמוקות, 

ש כל תיבה וכיון דאמרינן יש אם למסורת, א"כ שפיר יש לדרו
והנה ותיבה לפי המסורת, לפיכך קא ממשיך ואזיל הכתוב, 

יש כי סלם חסר בגימטריא סיני, ודרשינן , סלם מצב ארצה
לחומרא, ספיקא דאורייתא וכיון דאמרינן  אם למסורת,

מן וחי בהם, א"כ אמרינן המוחזק וילפינן פיקוח נפש 
, ולא מותר לו למסור את נפשו על כל התורה כולובחסידות 

נתחייבו חנניה מישאל ועזריה בנפשם, לפיכך קא ממשיך 
ודרשינן  ,ים עלים וירדים בוקוהנה מלאכי אל ואזיל הכתוב

אמרינן , וכיון דמסרו את נפשםש ,זה חנניה מישאל ועזריה
א"כ לחלק לא עד בכלל, ודברה תורה כלשון בני אדם, עד ו

לא צריך קרא, ושפיר ארץ ישראל מוחזקת לנו מאבותנו, 
אשר וכו' נצב עליו  ה'והנה לפיכך קא ממשיך ואזיל הכתוב, 

  ., והבן, גם לך וגם לזרעךאתה שכב עליה לך אתננה ולזרעך

 


