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  ד"סב

    ירושלים- הֹּכתל  תישיב

  א"שיחת הגאון הרב אביגֹדר הלוי ðבðצל שליט
  1ג"תשפבשלח  תפרשל

  )בתוספת ובהרחבת הדברים על פי שיחות משðים שעברו(

  י ואðוהוִל-זה ֵא
  

  מקדשהבית בðין  ב–עיקר חובת הידור מצוה 

ל למדו "חז. )ב, שמות טו(" ִלי ְוַאðְֵוהּו- ֶזה ֵא" ,בשירהðאמר 

" ַאðְֵוהּו"תיבת פירשו . כאן את העðין של הידור מצוהמ

, ה לפðיו סוכה ðאהֵׂש ֲע,ה לפðיו במצותֶאðְָתִה. "מלשון ðוי

' וכו" ספר תורה ðאה, ציצית ðאה, ושופר ðאה, ולולב ðאה

  .)ב, שבת קלג(

 ֵּדין ֱאָלַקי ְוֶאְבðֵי -ִלי ְוַאðְֵוהּו -ֶזה ֵא" אוðוקלוס תירגם, והðה

ַקי ."אֵלּה ַמְקְּדָׁש הוא  'ַאðְֵוהּו', כלומר. ואבðה לו מקדש, זה ֱא

  .כביכול, אעשה לו דירה, ðֶָוהְּב אותו ןֵּכַׁש ֲא.לשון ðֶָוה

ðוכל אולי , ל"אוðקלוס עם דברי חזדברי  אם ðשלב את

 "ה לפðיו במצותֶאðְָתִה"שעיקר החיוב של , ללמוד מכאן

ר לכן ðיסח אוðקלוס את החיוב להד .ðאמר על המקדש

  .בבðיית המקדש כחיוב להדר, במצוות בכלל

החיוב להוציא . ויתכן שיש לדבר זה גם ðפקות הלכתית

רק עד שליש במצוה ולא הרי ממון כדי להדר את המצוה הוא 

: ם"הרמבבðוגע למקדש כתב  ואולם. )ב, ק ט"ב( 2,3יותר

כח מצוה מן המובחר לחזק את הבðין ולהגביהו " פי  כ

ר ו ב י צ ןתו ּוְמַיִּפין ומפארין או... ה ָח ּכֹ י  פ אם יכולין ; כ

א "פ("  הרי זו מצוה- לטּוַח אותו בזהב ולהגדיל במעשיו 

, "כפי כחן"ו" כפי כח הציבור. ")א"בית הבחירה הי' מהלכ

גם לגבי ְּכֵלי השרת כותב . משמע אפילו יותר משליש

. עושין אותן אפילו של ְּבִדיל, היו ַהָּקָהל עðיים: "ם"הרמב

אפילו המזרקות והשפודין . עושין אותן זהב, וואם העשיר

, אם יש ֹּכַח בציבור, והמגרפות של מזַּבח ָהעֹוָלה והִמדות

והרי ההבדל במחיר בין זהב . )ט"שם הי(" עושין אותן של זהב

מדוע . הרבה יותר משליש .פי כמה וכמהִלְבִדיל או כסף הוא 

ולא , עד שלישבמקדש ם את חובת ההידור "לא הגביל הרמב

  ?יותר

מפðי שמצות בðיית המקדש מוטלת על ,  לומראפשר

ל להדר "מן היחיד לא דרשו חז. הציבור ולא על היחיד

ק "ק ב"שטמ(" שלא יבוא לידי עוðי"כדי , במצוה יותר משליש

אבל את הציבור . )א שם"רשב( שהעוðי כמיתה, )ד"שם בשם הראב

דלעולם אין ציבור עðי , חייבו להדר במצוה אף יותר משליש

  .וðיתן לדרוש מהם יותר, )ב, ב ח"ן ב"ר(

 ֶאְבðֵי ֵלּה - ְוַאðְֵוהּו "לפי מה שתרגם אוðקלוס אבל 

שעיקר החיוב של , ולפי מה שביארðו בכווðתו, "ַמְקְּדָׁשא

 דהגם, אפשר לומר, ðאמר על המקדש "ה לפðיו במצותֶאðְָתִה"

במקדש לא הגבילו , ל גבול להידור"שבשאר מצוות קבעו חז

בðין בית א בישעיקר חובת ההידור הכיון , וראת מצות ההיד

  ." ֶאְבðֵי ֵלּה ַמְקְּדָׁשא-ְוַאðְֵוהּו " .מקדש

   הוי דומה לו–ואðוהו 

" ִלי ְוַאðְֵוהּו-ֶזה ֵא"פירשו ל "שחז, מה שהזכרðו לעיל

, ה לפðיו סוכה ðאהֵׂש ֲע,ה לפðיו במצותֶאðְָתִה", מלשון ðוי

הðה זו , "פר תורה ðאהס, ציצית ðאה, ושופר ðאה, ולולב ðאה

אבל אבא שאול  ,)ב, שבת קלג(היא רק דעת תðא קמה בברייתא 

 .י דומה לוֵו ֱה- ואðוהו : אבא שאול אומר" .מר פירוש אחרא

  .)שם("  אף אתה היה חðון ורחום,מה הוא חðון ורחום

לכאורה על תðא קמא בביאור תיבת חולק אבא שאול 

אבא שאול  ו, ðוימלשון' ּוַאðְֵוה'תðא קמא דורש . 'ַאðְֵוהּו'

אעשה עצמי :  כלומר."הוא -  אðי"מלשון ' ַאðְֵוהּו'רש וד

  .)י שם"רש' עי(  לידבק בדרכיו,כמותו

. אבל אפשר שאבא שאול כלל איðו חולק על תðא קמא

הוא לשון ðתיðת ðוי ' ַאðְֵוהּו'ש, יתכן שגם אבא שאול סובר

י זו אלא שבשוðה מתðא קמא שפירש שðתיðת ðו. ה"לקב

ותֶאְתðֶָאה לפðיו "י ש"ðעשית ע סובר אבא שאול , "במצו

דותי שֶאְתðֶָאה לפðיו "עגם שðתיðת ðוי זו ðעשית  שהרי , במי

שאמור , האדם הוא צלם אלקים, כלומר ." הוא-אðי "

י " ע,כ"וא. )עד כמה שהדבר אפשרי(, אלקיםהאת " להדגים"

כי ðויו  , יותריהיה האדם צלם אלקים ðאה, במידותשיתðאה 

כפי ו, 4בהיותו דומה כמה שיותר למקור, של צלם הוא

שאם אדם , )ספרהבתחילת (' תומר דבורה'ק ב"שמסביר הרמ

 אין זה ðוי ;"מכזיב הצורה" הוא ,ה"איðו דומה במידותיו לקב

  .5דבר שאותו הוא אמור לסמל אם הוא איðו דומה ַל,צלםַל

תמוðה אם ה,  או של ðוף,אם מישהו יצייר צורה של אדם

 היא לא - למקור לא דומההיא  אם .היא יפה - מקורדומה ל

, דומה לאלקיםאיðו אם האדם ". צלם אלקים"כך גם ב .יפה

  בשביל להשלים את. הוא לא ðאה."ַאðְֵוהּו"חסר בזה 

  .ה"צריך להיות דומה ככל האפשר לקב, "ַאðְֵוהּו"ה

שאין , מוסיף אפוא את דברי תðא קמא ואומראבא שאול 

אלא צריך גם , יהיה ðאה" חפצא דמצוה"בכך שרק הדי 

 -? ומה הוא ðויו. המקיים את המצות יהיה ðאה" גברא"שה

 צלם אלקיםשיהיה . ולא מכזיב הצורה, שהוא דומה ליוצרו

  .מושלם

  

  
  

  

  , של העורךפי קוצר דעתו לחה ðערכההשי

  .וכל טעות או חסרון יש לתלות בעורך בלבד
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הרב פרסם מאמר בעðין זה בכתב העת [ .בכל פרשה בתורה יש קשר או הקבלה בין תחילת הפרשה לסופה, א"לדעת הרב שליט. 1

ובו מחקרים וסקירות , )בðי ברק" (מכון מורשת אשכðז"י "כתב עת זה יוצא לאור פעם בשðה ע. ח"קי' עמ) ט"תשס(' כרך ג, "ירושתðו"

  ]. אורחותיהם ומðהגיהם,אשכðזתורתם של חכמי ב

  ).ט, יז םש" (ֵצא ִהָּלֵחם ַּבֲעָמֵלק ") יז, שמות יג" (ִּבְרֹאָתם ִמְלָחָמה: "פרשת בשלחא ב"הקשר שציין אליו הרב שליט

  ).טז, שם יז" ( ַּבֲעָמֵלק'הִמְלָחָמה ַל ") יז, שם יג" (ִּבְרֹאָתם ִמְלָחָמה: "קשר ðוסף

שלא תתמה במלחמת , מקרא זה לא ðכתב כי אם לשבר את האוזן) "יח, שם יג" (לּו ְבðֵי ִיְׂשָרֵאל ֵמֶאֶרץ ִמְצָרִיםַוֲחֻמִׁשים ָע: "קשר ðוסף

  ).יג, שם יז" (ַוַּיֲחלׁש ְיהֹוֻׁשַע ֶאת ֲעָמֵלק ְוֶאת ַעּמֹו ְלִפי ָחֶרב ") י"רש" (מהיכן היו להם כלי זין שהכום ישראל בחרב... עמלק

  ).י"רש" (ה הורמה לישבע"ידו של הקב", )טז, שם יז" (ִּכי ָיד ַעל ֵּכס ָיּה ") יט, שם יג" (ְׁשֵּבַע ִהְׁשִּביַעִּכי ַה: "קשר ðוסף

  .םלשוðות כפולי: הקשר). טז- יד, שם יז" (ִמֹּדר ֹּדר ...ָמֹחה ֶאְמֶחהִּכי  ") יט, שם יג(' וכו" ָּפֹקד ִיְפֹקד... ַהְׁשֵּבַע ִהְׁשִּביַעִּכי : "קשר ðוסף

  ).א, שם יז" ( ַוַּיֲחðּו ִּבְרִפיִדים... ִמִּמְדַּבר ִסין...ַוִּיְסעּו ") כ, שם יג" (ַוִּיְסעּו ִמֻּסֹּכת ַוַּיֲחðּו ְבֵאָתם: "קשר ðוסף

" ְּבִקְרֵּבðּו ִאם ָאִין' הֲהֵיׁש  ") כא, שם יג" (ַעּמּוד ֵאׁש ְלָהִאיר ָלֶהם ְוַלְיָלה ְּב, ֹהֵל ִלְפðֵיֶהם יֹוָמם ְּבַעּמּוד ָעðָן ַלðְֹחָתם ַהֶּדֶר'הַו: "קשר ðוסף

  ).'י שם פסוק ח"רש! (?"בקרבðו אם אין' ואתם אומרים היש ה, תמיד אðי ביðיכם ומזומן לכל צרכיכם) "ז, שם יז(

  ).י"רש" (צא מן העðן והלחם בו) "ט, שם יז" (ֵלקֵצא ִהָּלֵחם ַּבֲעָמ ") כב, שם יג" (א ָיִמיׁש ַעּמּוד ֶהָעðָן: "קשר ðוסף

) טז, שם יז" (ָיּהִּכי ָיד ַעל ֵּכס  ") י"רש" ( ומתכבדשמו מתגדלה מתðקם ברשעים "כשהקב) "ד, שם יד" (ְוִאָּכְבָדה ְּבַפְרֹעה: "קשר ðוסף

  ).י"רש..." (יהיה השם שלםוכשימחה שמו ,  עד שימחה שמו של עמלק...אין שמו שלם"

  ).י, שם יז" (ַוַּיַעׂש ְיהֹוֻׁשַע ַּכֲאֶׁשר ָאַמר לֹו מֶׁשה ") י"רש" (להגיד שבחן ששמעו לקול משה) "ד, שם יד" (ַוַּיֲעׂשּו ֵכן: "ר ðוסףקש

  ).ט, שם יז" (ְּבַחר ָלðּו ֲאðִָׁשים ")] י"רש( ðבחרים - בחור ) [ז, שם יד" (ַוִּיַּקח ֵׁשׁש ֵמאֹות ֶרֶכב ָּבחּור: "קשר ðוסף

  ). יא, שם יז" (ַּכֲאֶׁשר ָיִרים מֶׁשה ָידֹו ") ח, שם יד" (ֹיְצִאים ְּבָיד ָרָמה: "קשר ðוסף

 ֶהֱעִליָתðּו ָלָּמה ֶּזה ") יא, שם יד" ( ַמה ֹּזאת ָעִׂשיָת ָּלðּו ְלהֹוִציָאðּו ִמִּמְצָרִים,ִמְּבִלי ֵאין ְקָבִרים ְּבִמְצַרִים ְלַקְחָּתðּו ָלמּות ַּבִּמְדָּברֲה: "קשר ðוסף

  ).ג, שם יז" ( ְלָהִמית ֹאִתי ְוֶאת ָּבðַי ְוֶאת ִמְקðַי ַּבָּצָמא,ִמִּמְצַרִים

  ). ד, שם יז" ('הַוִּיְצַעק מֶׁשה ֶאל  ") טו, שם יד" (ַמה ִּתְצַעק ֵאָלי: "קשר ðוסף

 ו של משהידישהיו ) יב, שם יז" (ִהי ָיָדיו ֱאמּוðָהַוְי ") י"רש" (שהיה משה עומד ומתפלל) "טו, שם יד" (ַמה ִּתְצַעק ֵאָלי: "קשר ðוסף

  ).י"רש (פרושות השמים בתפלה ðאמðה וðכוðה

 ְוִהִּכיָת ...ּוַמְּט ֲאֶׁשר ִהִּכיָת ּבֹו ֶאת ַהְיֹאר ַקח ְּבָיְד ְוָהָלְכָּת ") טז, שם יד" ( ּוðְֵטה ֶאת ָיְד ַעל ַהָּים ּוְבָקֵעהּו,ְוַאָּתה ָהֵרם ֶאת ַמְּט: "קשר ðוסף

בו לקה פרעה ומצרים כמה מכות במצרים , שהיו ישראל אומרים על המטה שאיðו מוכן אלא לפורעðות) "ו-ה, שם יז" (ַבּצּור ְוָיְצאּו ִמֶּמּנּו ַמִים

  ).י"רש" ( יראו עתה שאף לטובה הוא מוכן...ועל הים

 צריך להוציא עד שליש יותר בשביל הידור - ממðו שעולה יותר ויש אתרוג יפה, אם אפשר להשיג אתרוג כשר בעשרים שקל, למשל. 2

  .)ו"תרð' ח סי"ע או"פרטי הדיðים בזה בשו' עי(אבל לא יותר מזה , מצוה

עðין  וגם מה שייכות ל,עד שלישזה שאמרו הידור מצוה שיעור ל "מðין לחז,  שאל)'אות ה' מאמרי השבתות מאמר ב" (בðי יששכר"ב. 3

  .יתבאר בו עðין הידור מצוה ש,שירת היםזה עם 

ידבתחילה היה הדרך לקשור רק , )שם(ש על המשðה "ומובא בפירוש הר ,)ב"ח ה"כלאים פ(ירושלמי אמרו בשעל פי מה כתב לבאר ו ðש 

הְרֶּכֶבת ַוַּיְרֵּכב ֹאתֹו ְּבִמ: "כמו שðאמר ביוסף ,הסוסים למרכב ֶ ð ְׁש ִּמ  עמד .שðי סוסיםקשורים לה ש – ִמְׁשðֶה). מג, בראשית מא" ( ֲאֶׁשר לֹוַה

ם ' וכוַוִּיַּקח ֵׁשׁש ֵמאֹות ֶרֶכב ָּבחּור " :מר שðא,שהשלפרעה ועשה  ִׁש ִל ָׁש שימהרו לרוץ  כדי ,סוסים במרכבה' קשר גש ,)ז, שמות יד ("ַעל ֻּכּלֹוְו

וּוִמְבַחר", לקח ממðו ðקם' והðה ה. אחר ישראל י ָׁש ִל ָׁש כמו ד, אתðאה לפðיו במצות, "זה אלי ואðוהו"ו לפðיו על כן שורר. " ֻטְּבעּו ְבַים סּוף 

אðו להתðאות לפðיו במצותיו בתוספת גם הðה מחויבים ,  מבחר שלשיו בים סוף הטביעת"והשי,  בהידור שליש בעבירה"התðאה"שפרעה 

  .שליש

תפוחי זהב ' בס(פ גולדווסר "ר הגריביא, עðין הידור מצוה שירת הים שיתבאר בו עם מה שייכות לעðין הידור מצוה, העוד תשובה לשאל

ה אשר מלוא כל " בפðי הקב"מופיע"שורש החיוב להדר את החפצא דמצוה הוא בכך שבשעת קיום מצוה האדם דהðה  ,):קלגשבת ס "עמ

 ðגלה עליהם בכבודוש" ,סוף  על כן דוקא בקריעת ים".ואðוהו "– מן הראוי לו לðאותו ,"לי- זה א"שהוא עומד ðוכח הומכיון , הארץ כבודו

 , הם הðאים'לא הסוכה הלולב השופר וכדכי  . קיבלו ישראל על עצמם להדר בקיום המצוות,)ב, י שמות טו"רש" (והיו מראים אותו באצבע

זה " ומן הסתם כיון ששעת קיום המצוה ðחשבת כעמידה בפðי ה,"התðאה לפðיו במצוות" ,אלא האדם הðוטלם בידו מתðאה בהם לפðי בוראו

  .זהכלל התðהגותו יהיו ראויים למעמד  צריך שגם לבושו של האדם ו,"לי-א

, )ולא למצוה עצמה (' יתלשמוהידור  עיקר עðיðו הוא לתת - " אתðאה לפðיו במצוות "- כשיטת תðא קמא " ואðוהו"גם , ידך גיסאמאו. 4

ֶזה ': כי כן משמע, מ בכתיבת השם הוא דאורייתא"מ, ורייתאבשארי מצוות לאו דא' ְוַאðְֵוהּו'אפילו אי : "ל"וז) א, גיטין כ(ס " החתמו שכתבכו

כמבואר , גם זה הוא משום הידור השם, בכל המצוות" ְוַאðְֵוהּו"ל דין " ומה שלמדו מזה חז.ל" עכ".'ְוַאðְֵוהּו '-   הייðו השם הקדוש-  'ִלי-ֵא

ו, דהא מצוה הדורה בעיðן: "ל"שכתב וז) ה אלא לרב"ב ד, סוכה לו(י "בדברי רש עלי ר שם שמים  ומזכי  ההידור במידות וכן". הואיל 

  .ה"כ ההידור בהðהגת האדם ומידותיו הוא הידור לשמו של הקב"א, דהואיל והאדם הוא צלם אלקים', הוא בעצם הידור לשמו ית

קום שðהג עם אדם ר לחסדי המֶכֵז"הוי אסיפתם , שהðאספים לשמחת ðישואין לגמול חסד עם החתן והכלה ולשמחם, י שכתב"רש' ועי. 5

קוםאסיפה זו "ולכן , " שðעשה לו שושבין וðתעסק בו,הראשון , י כתובות ח"רש" (שהכל ברא לכבודו"ועל זה ðתקðה ברכת , " היאכבוד המ

  .המקוםיש בזה כבוד , שכאשר אדם מתðהג בדרכי המקום,  הרי.)ה שמח תשמח"א ד


