




  

  

  וו""עשעש  יי""עמעמ

רו   רו  כ ָּ יחֹות  ֵזִדיםֵזִדים  ִליִלי  כ ָּ יחֹותש ִ ר  ש ִ רֲאש ֶׁ ךָּ   לֹאלֹא  ֲאש ֶׁ תֶׁ ךָּ ְכתֹורָּ תֶׁ   ::ְכתֹורָּ
' באשר ישנו דרשן המקהיל קהילות ברבים לדרוש דרשות של דופי להתעות את יראי ד

פ "מדרך התורה המסורה ולהדיחם לשיטתו הכוזבת שבאה לקעקע את התורה שבע

ומגמתו ברורה  ,אשר מקובלת בידינו איש מפי איש עד משה רבינו מפי הגבורה

 אשר הנחילונו רבותינו מעתיקי השמועה מדור דור' לשנות מדרך עבודת ד

ובאשר אותו האיש הינו בעל לשון לימודים אומן במלאכתו הבזויה להפיל בשפת 

ל וגדולי הדורות כאילו ויש "חלקלקות את שומעיו התמימים ומביא דברים בשם חז

 בהם איזה סמך לדעותיו הכפרניות

רבותינו לחשוף את כזביו ולגלות את דעותיו הקלוקלות ולהסיר המסוה מעל הורונו 

' את אשר לפניו ולא יפלו ברשתו לבל יאבדו מתוך קהל ד' פניו למען ידע ציבור יראי ד

 המאמינים בתורת משה

כאשר לכל ציטוט הקדמנו את , בחוברת זו הבאנו ציטוטים מתוך דרשות שנשא הדרשן המתעה

בין כשהדרשן המתעה נתלה בדבריהם כאילו יש , רי רבותינו גדולי הדורותל או דב"דברי חז

 דברים מהרהורי ליבו וסברת כריסוובין כשאומר ה, בהם איזה מקור או סמך לדבריו

ציינו בתחתית כל עמוד בו מובאים דברי קודשם של , טמאטהור לה בין "וכדי להבדיל אא

יםחכמים המאירים כספירים    ר ש י ת  מ ו יםת ר ש י ת  מ ו ו פרושים כנגדה לעומת זה בעמוד שוז   ת

כבגד עידים מים רעים לתלמידים דברים קשים כגידים לאמונת התורה מנוגדים ובשמם יקראו    

   סלף בוגדים סלף בוגדים 

כדי שיעמדו הקוראים , אמנם .א לפורטם"שיבושיו רבים הם ואכי אותו האיש , ודעו נא רבותי

 .ו הבולטים שיש בהם ללמד על הכללהבאנו כאן כמה משיבושי ,יגוס  על טיבו של האיש ושיחו ו

 כולה התורה כל אמר ואפילו השמים מן תורה אין האומר: (א"ט ע"סנהדרין צ) וכבר שנינו בברייתא
 ',בזה' ד דבר כי' זהו עצמו מפי משה אלא הוא ברוך הקדוש אמרו שלא זה מפסוק חוץ השמים מן

 כי' הוא זה זו שוה מגזרה זה וחומר מקל זה מדקדוק חוץ השמים מן כולה התורה כל אמר ואפילו
 ר אחד לבין הכופר בכל התורה כולהמ בין כופר בדב"כ אין נפק"וא .'בזה' ה דבר

 ן"כ הרמב"ין משניוכע, את מימיו הרעים של הלז בישראל ץלהפי מוטב היה שלא ,ובאמת

בין ) בינו שהיה הענין ולפרש זרה עבודה עובדי בדעות להאריך תרצה לא התורה אבל :(בראשית יב ב)

 .שחדשו זרה בעבודה וסברתם אנוש דור בענין קצרה כאשר באמונה הכשדים ובין( ה"אאע

פירסם דברי הויכוח שנאלץ לערוך עם הנוצרים  הכרחין כשראה הדבר "אף הרמב ,ברם

ההכרח  וכל פעולותינו בעסק ביש זה הוא משום. נותיהם התפלות ותשובותיו הניצחותטע

 .א"ת שליט"ובהוראת גדוה

 :יהיה בכסלנו וישמור רגלנו מלכד ותתקיים בנו בקשת המשורר האהוב לאלקיו' וד

ךָּ   ''דד  הֹוֵרִניהֹוֵרִני ֶׁ ְרכ  ךָּ ד ַּ ֶׁ ְרכ  ל ֵ   ד ַּ ל ֵ ֲאהַּ ךָּ   ךְ ךְ ֲאהַּ ֶׁ ֲאִמת  ךָּ ב ַּ ֶׁ ֲאִמת  ִבי  יֵַּחדיֵַּחד  ב ַּ ִביְלבָּ ה  ְלבָּ הְלִיְראָּ ךָּ   ְלִיְראָּ מֶׁ ךָּ ש ְ מֶׁ   ::ש ְ
 כן יהי רצוןאמן 
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נה האדון ברוך הוא לא רצה לכתוב וה

את התורה בביאור מספיק שלא יצטרך  

כתב בה דברים , אלא אדרבא, לה פירוש

שלא היה אפשר , הרבה סתומים מאד

 ביד אדם בעולם לעמוד על כוונתה

האמיתית בלי שימסר הפירוש בקבלה 

שהוא בעל , שתבוא ממנו יתברך

 .הדברים

מצוות מזוזה , מצוות תפילין: דרך משל

שבא הציווי עליהם ולא , וכיוצא בהם

 .נתבאר בכתוב מה עניינם

שבכוונה מכוונת , אמנם האמת הוא

ברוך הוא כוונת דבריו  האדוןהעלים 

 .האמיתית לטעמים נודעים אצלו

, כל זה שהעלים בתורה שבכתב, ואמנם

בעל  הנה מסרו למשה רבינו עליו השלום

וממנו נמשך המסורת לחכמים דור , פה

 .אחר דור

והנה במסורת הזה נתבארה כוונת 

ונודע לנו אמיתת , הכתובים לאמיתה

מעשה המצוות כמו שהאדון ברוך הוא 

 .רוצה בהם

 פ"התאמת הכתובים עם התורה שבע

שבכתב  והנה נמצאו דברי התורה

בבחינת הסכמתם עם הפירוש המקובל 

 :מתחלקים לשלושה חלקים

בא , הוא כלל ענייניםהחלק הראשון 

ונתבארו , אך לא פרטיהם, כללם בכתוב

 .הפרטים במסורת

הוא כלל כתובים שבאורם החלק השני 

, באשר יסבלו פירושים שונים, מסופק

 .ונתבארה ההכרעה במסורת

שלפי , הוא כלל כתוביםהחלק השלישי 

, המילות באמת תהיה הכוונה אחת

ונתבאר במסורת היות הנרצה מתחלף 

ועל זה אמרו זכרונם . מאד מהנראה

". הלכה עוקפת את המקרא"לברכה 

ולא , אמנם אין פרטי החלק הזה רבים

, אלא שאם תטרח ותעמיק בדבר, עוד

פשט מכחיש לגמרי תמצא שלא יהיה ה

אבל יובן באיזה , ההלכה ולא מתנגד לה

 .בחינה ובאיזה גבול

 ג מידות שהתורה נדרשת בהם"י

בעל התורה , שאמנם, וממה שקבלנו

כתבה על דרכים פרטיים , יתברך שמו

וכשנרצה להבין כוונת . וחוקים מיוחדים

הנה צריך , בעל הדברים ברוך הוא

ם על פי החוקים ההם שנהלך בה

 .כים ההםובדר

אף על פי שכבר אפשר שיינתן , וזולת זה

פירוש בדברים תסבולנה אותו המילות 

ביותר  ואפשר שֶּׁתֹורֶׁינָה עליו, היטב

לא יהיה , על כל פנים, אמנם, הרווחה

כיון , הפירוש ההוא אמיתי בדברים ההם

שבעל הדברים כיון בהם כוונה שונה 

החוקים האלה והדרכים הם , ואמנם. מזו

ג מידות שהתורה נדרשת בהם "יכלל ה

 .עם כל פרטיהם

 ל"מאמר העיקרים לרמח

 ס"פ והש"בענין התורה שבע
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עיקרי הדינים נמסרו בקבלה ורמוזים 
 בתורה שבכתב

כי הנה עיקרי הדינים , וצריך שתדע עוד

מה שבמצוות עשה ומה שבמצוות , כולם

כולם מקובלים הם ממשה , לא תעשה

אמנם קבלו זכרונם . רבנו עליו השלום

שדברי המסורת רמוזים הם , לברכה

על פי  שבכתב ברמזים שוניםבתורה 

והיה מפורסם , דרכי הרמיזה ידועים להם

שנעמול ' שטוב בעיני ה, ומוסכם אצלם

בידיעת מקום , פירוש, גם בזה החלק

. רמזי התורה שבעל פה בתורה שבכתב

ועל כן יטרחו כל אחד מהם לבקש 

הרמזים האלה לפי מה שייראה לו יותר 

 .נכון

ה וזה מה שתמצא פעמים רבות בשיש

סדרים משא ומתן לבקש ראיות לדין מן 

וכבר יהיה ביניהם מחלוקת על . הדינים

שאמנם , ותמצא הראיות עצמם, הראיות

. לפי דרכי ההבנה הפשטית לא יאותו יפה

שהנה , אך הענין הוא מה שאמרתי לך

אבל יטרחו לבקש לו , הדין אצלם בקבלה

הרמז בתורה שבכתב על השורש שזכרנו 

 .למעלה

לא ירצו באותם הפירושים שתהיה , והנה

אבל , זאת כוונת המשך המקרא ההוא

, שלזה כיוון בעל התורה ברוך הוא, ירצו

נוסף על , במה שרצה לרמוז בדרכי הרמז

, מה שרצה לבאר בדרכי הפשט

 .ויקראוהו לפעמים אסמכתא

כל זה שאני מדבר עתה הוא בחלק , והנה

אך בחלק ההגדות יש , המצוות והדינים

עוד עיקרים אחרים ביארתים לך במקום 

 .בפני עצמו

 אסמכתא לתקנות חכמים

יש עוד עניינים אחרים שהם , ואמנם

ואף , תקנות מן החכמים זכרונם לברכה

על פי כן ימצאו להם רמז רחוק מאד 

 .ונקרא גם זה אסמכתא, בכתובים

היא אסמכתא יותר שטחית הרבה , אמנם

ויכוונו בה לזכרון , כרנוזמהראשונה ש

ולא יחדלו לכוון בזה גם כן היות . לעניין

אף על פי שהוא , אפילו זה רמוז בתורה

והוא על צד הצפיה . רמז רחוק מאד

בעתידות שהכל גלוי לפניו יתברך ועל 

כיון , אלא שרמזו בדרך רחוקה, הכל רמז

 מצוהשאין הדבר ההוא חלק מביאור ה

 .כלל

, ינים שלא קבלוםיש עוד פרטי ד, ואמנם

בדרכי ַהסְָּבָרה או בדרכי  ויוציאום

וכפי הפסק , ואפשר שיחלקו בם. המידות

כן תהיה החובה עלינו , שיהיה למחלוקת

מבלי שיהיה למחלוקת , לשמור ולעשות

כי אולם . שהיה בם חולשה ַלפְַּסק כלל

שבהיות מחלוקת , כך ציוונו יתברך שמו

ומה , בדיני התורה יוכרע הדבר בבית דין

 .שיצא מן ההכרעה ישמר בכל תוקף

 לב

 וספת כותרות משנהבת ס
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 גזירות חכמים ותקנותיהם

 לא תסור„ שמצוות, וממה שקבלנו עוד

 ”ושמאלמן הדבר אשר יגידו לך ימין 

הכוונה שכיון האדון ברוך הוא יתברך 

היא שיהיה כח ביד בתי , זו מצוהשמו ב

דיני ישראל וחכמיהם לגזור גזירות 

ונהיה כולנו חייבים , ולתקן תקנות

ושלא לעבור על דבריהם , לשמוע להם

 .כלל

ונדע שכל התקנות האלה שיתוקנו 

לשמירת מצוות התורה ולעשות הרצוי 

הנה דעתו מסכמת , לפניו יתברך

שיישמרו שמירה מעולה ככל מצוות 

אלא שהיה הרצון לפניו , התורה עצמה

ושנהיה אנחנו , שיבוא הדבר מצידנו

המעמידים עלינו מצוות על פי דרך 

ובאותם החוקים והגבולים שנתן , תורתו

 .לדבר

והנה אין הפרש בין חיובנו במצוות 

המבוארות בתורה ובין חיובנו בתקנות 

, זכרונם לברכה וגזירותיהם החכמים

שכך הרצון לפניו שנשמור המבוארות 

וכל , בתורה כמו שנשמור את אלה

ממרה את פיו העובר על המבוארות 

ואין הבדל ביניהם אלא , כעובר על אלה

, הבדילום במה שהם זכרונם לברכה

 נּודְּ דהיינו שהספיקות בדיני תורה יּו

 .לקולא נּודְּ לחומרא ובדברי סופרים יּו

שהעריות תהיינה , הרי זו כמו שתאמרו

ולבישת שעטנז , בכרת ומיתת בית דין

ושבשר בחלב יהיה אסור , באזהרה

שאין אלה אלא . בהנאה וֵחלֶׁב יהיה מותר

אמנם , הגבולים שכפי רצונו יתברך

אין , בעניין חיוב המצוות בגבול שהוגבלו

 .הפרש בין אלה לאלה כלל

ות ומזה נמשך שישאו ויתנו כל כך בתקנ

שבאמת אינם אלא , רבות וגזירות רבות

מדברי סופרים וירבו בהם הפרטים 

כל זה מפני ששוו בעיניהם . והמחלוקות

הדברים האלה בבחינת החיוב בהם כמו 

שאמנם , כל שאר המצוות שבתורה

, רצונו יתברך היה שיבואו על זה הצד

 .שיבואו מאיתנו, פירוש

והנה הדבר שווה שיצוונו שנשים 

ין עינינואו שיצוונו שנגזור טוטפות ב

זו מצוה  -עלינו גזירות לשמירת תורתו 

צורת  -וזו , שצורת עשייתה באופן זה

וגדרם אחד שהוא , עשייתה באופן זה

 .עשיית רצונו יתברך וגזירתו

 ד לעקור דבר מן התורה"כח ביד בי

וממה שקבלו זכרונם לברכה בפירוש 

שיהיה כח ביד , המצוה הזאת גם כן הוא

בית דין לבטל דבר מן התורה כשיהיה 

ובגבול , לתכלית שמירת התורה עצמה

. שיהיה בשב ואל תעשה ולא בקום עשה

ועל פי זה השורש גזרו מה שגזרו בשופר 

כמבואר במשנה , ובלולב ביום שבת

 .ס כפי הקבלה הזאת שהייתה בידם"וש

 

 (המשך) ס"פ והש"בענין התורה שבע -ל "מאמר העיקרים לרמח
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  םם""ג עיקרים להרמבג עיקרים להרמב""יי
  פירוש המשניות הקדמה לפרק חלקפירוש המשניות הקדמה לפרק חלק

שנאמין שכל התורה שנאמין שכל התורה , , והואוהוא. . השמיםהשמים  היסוד השמיני הוא תורה מןהיסוד השמיני הוא תורה מןוו

ושהיאושהיא, , ה למשהה למשההיא התורה שניתנהיא התורה שניתנזו זו בידינו היום בידינו היום   ויהויההמצהמצ  אתאתהזהז

  כולה מפי הגבורהכולה מפי הגבורה  

האומר האומר זה זה שהוא שהוא .( .( סנהדרין צטסנהדרין צט))  אמרואמרו  ',',אין תורה מן השמייםאין תורה מן השמיים''וזהו ענין וזהו ענין ......

ה ה ""חוץ מפסוק אחד שלא אמרו הקבחוץ מפסוק אחד שלא אמרו הקב  גבורהגבורהשכל התורה כולה מפי השכל התורה כולה מפי ה

ממה ממה ' ' יתעלה היתעלה ה  --" " בזהבזה' ' דבר הדבר ה""  אאווהה  וזהוזה, , אלא משה מפי עצמואלא משה מפי עצמו

ונפלאות למי ונפלאות למי   ההיש בה חכמיש בה חכמ  ממנהממנהאלא כל אות אלא כל אות   ,,שאומרים הכופריםשאומרים הכופרים

ארוכה מארץ מדה ורחבה מני ארוכה מארץ מדה ורחבה מני , , ולא תושג תכלית חכמתהולא תושג תכלית חכמתה', ', שהבינו השהבינו ה

  משיח אלקי יעקב שהתפללמשיח אלקי יעקב שהתפללך בעקבות דוד ך בעקבות דוד ואין לאדם אלא להלואין לאדם אלא להל. . יםים

  ""גל עיני ואביטה נפלאות מתורתךגל עיני ואביטה נפלאות מתורתך""  

וזה וזה , , מפי הגבורהמפי הגבורה  כןכןגם גם הוא הוא כן פירושה המקובל כן פירושה המקובל כמו כמו וו

הסוכה והלולב והשופר הסוכה והלולב והשופר   ןןאת אופאת אופשאנו עושים היום שאנו עושים היום 

' ' שאמר השאמר ה  אותו האופןאותו האופןא א ווהה  ןןוזולתוזולת  םםוהציצית והתפיליוהציצית והתפילי

נאמן במה נאמן במה   שליחותשליחותהה  סרסרוהוא מווהוא מו, , אמר לנואמר לנוהוא הוא למשה ולמשה ו

  מסרמסרשש  

  והמאמר המורה על היסוד השמיני הזה הוא אומרווהמאמר המורה על היסוד השמיני הזה הוא אומרו

  ""כי לא מלביכי לא מלבי' ' שלחני וכושלחני וכו' ' בזאת תדעון כי הבזאת תדעון כי ה""



  

77  ישרים מת  ישריםתו מת    תו

 עין תחת עין 1

  םם""דברי הרמבדברי הרמב    
 :(ו"ה-ה"א מהלכות חובל ומזיק ה"פ) ם"רמב

 שנאמר ,הוא תשלומין' וכו' עין תחת עין' באיברים שנאמר שזה ומנין

 או באבן רעהו את איש יכה וכי' נאמר ובפירוש' חבורה תחת חבורה'

 שנאמר 'תחת'ש למדת הא ,'ירפא ורפא יתן שבתו רק' וגו באגרוף

 .איברים ובשאר בעין האמור 'תחת'ל הדין והוא ,תשלומין בחבורה

 הן מפורשין כולן ,שבכתב תורה מענין נראים אלו שדברים פ"אע

 וכזה בידינו הן למעשה הלכה וכולן ,סיני מהר משה מפי

 של דינו ובבית יהושע של דינו בבית דנין אבותינו ראו

 משה מימות שעמדו דין ובית דין בית ובכל הרמתי שמואל

 .עכשיו ועד

 :כתבובהקדמתו לפירוש המשנה 

והוא שהפירושים המקובלים ממשה , הנה זה יסוד שראוי שתתעכב עליו

לא מצאנו מחלוקת שהרי עד עתה , אין בהם מחלוקת בשום פנים

שאירעה בזמן מן הזמנים ממשה עד רב אשי בין שום אחד 

מן החכמים שיאמר אחד מהם שמי שסימא עין אדם מסמאין 

חר כופר בלבד ואמר הא' עין בעין' 'את עינו לפי שאמר ה

 .הוא חייב

 

 

  ::ממוןממון  --" " עין תחת עיןעין תחת עין""ם מלמדנו ארבעה דברים על דין ם מלמדנו ארבעה דברים על דין ""הרמבהרמב

  דין זה נראה מתוך התורה שבכתבדין זה נראה מתוך התורה שבכתב  ..אא

  גם דין זה מקובל איש מפי איש עד משה רבינו שקיבלו מפי הגבורה בסיניגם דין זה מקובל איש מפי איש עד משה רבינו שקיבלו מפי הגבורה בסיני  ..בב

  ד שעמדו מימות משה רבינו ועד עכשיוד שעמדו מימות משה רבינו ועד עכשיו""וכך דנו בכל בית דין וביוכך דנו בכל בית דין ובי  ..גג

  למוד לא היה אף חכם שחלק על דין זהלמוד לא היה אף חכם שחלק על דין זהומימות משה ועד חתימת התומימות משה ועד חתימת הת  ..דד



  

    סלף בוגדים סלף בוגדים  88  

2  

  דברי הדרשן המתעהדברי הדרשן המתעה    
של  שבסוגיה ,יתכן אבל ,כך שזה יודע שאני לא ,יתכן

 'עין תחת יןע' הראשון הבית ימי כל נהגו 'עין תחת יןע'

 לא אולי !בותיר' ואמר כמיםהח אחד לו קם אחד יום .ממש

 הוא שהפשט טען שהוא לא ',?ככה לא אולי ?הפשט זה

 ,איך זה נעשה בדיוק יודע לא אני ,לו נראה אלא ,אחר

 !ההלכה וכך ',ככה לא זה ,אל' ואומר בא הוא אחד יום אבל

 ם סבר"הרמב ,סבר כך ם"הרמב לפחות ,בעיה אין

 .זה עם לחיות שאפשר

  ::שיעורי קול הלשוןשיעורי קול הלשון
  ..פפ. . ממ. . אא. . שיעורי השיעורי ה

  --  0202תושבעפ תושבעפ   --  תשעהתשעה  חשוןחשון  יי  0022
  ולאדםולאדם  לקבהלקבה  משותפתמשותפת  יצירהיצירה  התורההתורה

  6161    דקהדקה



  

99  ישרים מת  ישריםתו מת    תו

 פירושה עם למשה ניתנה מצוה כל 2

  םם""דברי הרמבדברי הרמב    
 :ם בהקדמתו לפירוש המשניות"וכה הם דברי הרמב

אומר לו ' למשה רבינו לא ניתנה לו אלא עם פירושה היה ה' דע כי כל מצוה שנתן ה

 .המושכלאת המקרא ושוב אומר לו את פירושו ומדרשו וכל מה שכולל אותו הנוסח 

 :ם"עוד כתב שם הרמב
בהר 'מה תלמוד לומר ' אל משה בהר סיני' וידבר ה'ואמרו עליהם השלום בבריתא 

אלא לומר לך מה שמיטה נאמרו כללותיה , והלא כל התורה כולה נאמרה מסיני' סיני

ופרטותיה ודקדוקיה מסיני אף כל המצוות נאמרו כללותיהן ופרטותיהן ודקדוקיהן 

וכן הודיעו יתעלה שהסוכה ' בסוכות תשבו שבעת ימים' 'הנה אמר לו ה -ר לך דוגמא ואומ   .מסיני

ושלא יהיה סככה , ואין חייבים בה החולים ולא הולכי דרכים, הזאת חובה על הזכרים לא על הנקבות

ולא בכלים ואפילו הן מן הגדל , אלא בדבר שגידולו מן הארץ ואין מסככים אותה לא בצמר ולא במשי

ושיהיו האכילה והשתיה והשינה בה במשך כל שבעת הימים ושלא , ת והבגדיםבארץ כגון המחצלאו

 ולא יהיה בגובהה פחות מעשרה, יהיה בחללה פחות משבעה טפחים אורך על שבעה טפחים רוחב

וכמו כן שש מאות ושלש    .עליו השלום ניתנה לו מצוה זו ופירושה' וכאשר בא שליח ה. טפחים

 .נוסח המצוות נכתב במגילות והפירוש על פה, עשרה המצוות הן ופירושיהן

 :ם והניף ידו שנית בראש הקדמת ספרו הגדול"וחזר הרמב
 האבן לוחות את לך ואתנה' שנאמר. ניתנו בפרושן בסיני למשה לו שניתנו המצֹות כל

 התורה לעשות וצונו. פירושה זה 'מצוה'ו ,שבכתב תורה זו 'תורה' -' והמצוה והתורה

 :פה שבעל תורה הנקראת היא זו ומצוה. המצוה פי על

 וספר ושבט שבט לכל ספר ונתן ידו בכתב שימות קודם רבינו משה כתבה התורה כל

מצד ארון  אותו ושמתם הזאת התורה ספר את לקוח' שנאמר ,לעד בארון נתנהו אחד

 :'אלוקיכם והיה שם בך לעד 'הברית 

 כל ולשאר וליהושע לזקנים בה צוה אלא כתבה לא התורה פירוש שהיא 'המצוה'ו

לא תוסף  לעשות תשמרו אתו אתכם מצוה אנכי אשר הדבר כל את' שנאמר ,ישראל

 . פה שבעל תורה נקראת זה ומפני ,'עליו ולא תגרע ממנו

 :ם וכתב זאת זכרון בספר בסוף ההקדמה אחר מנין המצוות"וחזר הרמב
בסיני הן וכללותיהן אלו הם שש מאות ושלוש עשרה מצוות שנאמרו לו למשה 

 מצוה כל של וכל אותן הכללות והפרטות והדקדוקין והביאורין, ופרטותיהן ודקדוקיהן

 .דין בית מפי דין בית שקבלו פה שבעל תורה היא ומצוה
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  דברי הדרשן המתעהדברי הדרשן המתעה    
 לא הוא מקרא של שפשוטו זה על עומדים אנחנו אם

 על בדוקא מסורת גם ל"לחז היתה ולא ,ל"חז כמו

 אמחיש אני ,עקרוני באופן אומרת זאת ,הזה הדבר

שזה  יודע שאני לא) יתכן ,קיצוני באופן זה את

נהגו  'עין תחת עין' של שבסוגיה ,יתכן אבל (כך

יום  .ממש 'עין תחת עין' הראשון הבית ימי כל

לא  אולי !רבותי' ואמר חכמים אחד לו קם אחד

 שהפשט טען שהוא לא ',?ככה לא אולי ?הפשט זה

 בדיוק יודע לא אני ,נראה לו אלא ,אחר הוא

 ,לא' ואומר בא הוא אחד יום אבל ,נעשה זה איך

 !ההלכה וכך ',ככה לא זה

ם "הרמב ,ם כך סבר"לפחות הרמב ,אין בעיה

הוא לא כותב לנו . סבר שאפשר לחיות עם זה

הוא לא , על איזה דוגמאות זה כך או אחרת

הוא עשה רשימה של מספר , רשימה כזאתעשה 

, קטן של דינים שאנחנו יודעים שהם מסיני

שזה לא חידוש של ' שרואים מתוך סוגית הגמ

חמש או שש דינים , חכמים אלא הגיעו מסיני

 אולי יותר, ם מצא"זה מה שהרמב, כאלה

  ::שיעורי קול הלשוןשיעורי קול הלשון
  ..פפ. . ממ. . אא. . שיעורי השיעורי ה

  --  0202תושבעפ תושבעפ   --  תשעהתשעה  חשוןחשון  יי  0022
  ולאדםולאדם  לקבהלקבה  משותפתמשותפת  יצירהיצירה  התורההתורה

  6161דקה  דקה  



  

0000  ישרים מת  ישריםתו מת    תו

 הלכה למשה מסיני 3

  םם""דברי הרמבדברי הרמב    
 :ם בהקדמה לפירוש המשנה"רמב

ונמצא לפי היסודות אשר הקדמנו שחלקי הדינים המצויים בתורה 

 :הם חמישה חלקים

הפירושים המקובלים ממשה שיש להם רמז  -החלק הראשון 

, ובזה אין מחלוקת כלל, בכתוב או שאפשר לדורשם באיזו מידה

 .אלא כשיאמר אדם כך קבלתי מתבטל כל דיבור

, מסיני למשה הלכה שהם עליהם שנאמר הדינים הם השני והחלק

 .ובזה גם כן אין בהם חולק, ואין ראיות עליהם כמו שהזכרנו
 מקראותה דקדוקהלכות שלמדו חכמים מההם פרטי ם מונה "מבשהרהחלק השלישי )

והחלק הרביעי והחלק החמישי הם תקנות וגזירות , ג מידות שהתורה נדרשת בהן"או בי
 (חכמים

ג מצוות נמסרו "ם שכל התרי"הרמב דברי( 9 בעמוד לעילכבר הובאו ו
 .למשה מפי הגבורה עם פרושיהם וכללותיהם ופרטותיהם

כל הלכה שמקובלת רב מפי רב עד משה רבינו  לאם כותב ש"הרמב
 :'הלכה למשה מסיני'שקבלה מסיני נקראת 

רמז במקרא ואין לה אסמכתא ואי אפשר  וכל הלכה שאין לה

על אותה בלבד , (ג מידות שהתורה נדרשת בהן"מי) לדורשה באיזו מידה

 .'הלכה למשה מסיני'אומרים 

 :ם"כתב הרמב 'הלכה למשה מסיני'ואחר שביאר מה נקרא 

הלכה למשה 'ואני אמנה לפניך כאן את רוב הדינים שאמרו בהן 

 .ואפשר שהם כולם' מסיני

הלכות שאנו יודעים בודאי שאין להם  מעל לשלושיםם "וכאן מונה הרמב
 .מקור זולת המסורה מסיני
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  דברי הדרשן המתעהדברי הדרשן המתעה    
הוא לא . ם סבר שאפשר לחיות עם זה"הרמב

כותב לנו על איזה דוגמאות זה כך או 

הוא עשה , הוא לא עשה רשימה כזאת, אחרת

קטן של דינים שאנחנו  רשימה של מספר

שרואים מתוך סוגית , יודעים שהם מסיני

שזה לא חידוש של חכמים אלא הגיעו ' הגמ

זה מה , חמש או שש דינים כאלה, מסיני

 ...אולי יותר, ם מצא"שהרמב

  ::שיעורי קול הלשוןשיעורי קול הלשון
  ..פפ. . ממ. . אא. . שיעורי השיעורי ה

  --  0202תושבעפ תושבעפ   --  תשעהתשעה  חשוןחשון  יי  0022
  ולאדםולאדם  לקבהלקבה  משותפתמשותפת  יצירהיצירה  התורההתורה

 6161דקה  דקה  

 

  ::ג עיקרי האמונה כותבג עיקרי האמונה כותב""ם בביאור היסוד השמיני מים בביאור היסוד השמיני מי""הרמבהרמב

  שאנושאנו  וזהוזה, , הגבורההגבורה  מפימפי  כןכן  גםגם  הואהוא  המקובלהמקובל  פירושהפירושה  כןכן  וכמווכמו
  והציציתוהציצית  והשופרוהשופר  והלולבוהלולב  הסוכההסוכה  אופןאופן  אתאת  היוםהיום  עושיםעושים

  אמראמר  והואוהוא  למשהלמשה' ' הה  שאמרשאמר  האופןהאופן  אותואותו  הואהוא  וזולתןוזולתן  והתפיליםוהתפילים
  במה שמסרבמה שמסר  נאמןנאמן  השליחותהשליחות  מוסרמוסר  והואוהוא, , לנולנו

אבל הדרשן המתעה מגמד את התורה שקיבלנו מסיני לחמש אבל הדרשן המתעה מגמד את התורה שקיבלנו מסיני לחמש 

ם שלדבריו ם שלדבריו ""ועוד תולה את עצמו ברמבועוד תולה את עצמו ברמב, , אולי יותראולי יותר, , או שש דיניםאו שש דינים

  ..""יכול לחיות עם זהיכול לחיות עם זה""

  ::הבה נבהיר דבר פשוטהבה נבהיר דבר פשוט, , ובכןובכן

  !!!!!!עם כפירה בעיקרעם כפירה בעיקר" " יכול לחיותיכול לחיות""  לאלאם ם ""הרמבהרמב
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 ממחרת השבת 4

  אא""דברי הגמרא ומהרשדברי הגמרא ומהרש    
 :(א"ה ע"ס) מנחות

 זכאי בן יוחנן רבן להם השבת ניטפל אחר עצרת אומרים בייתוסין שהיו

 מזקן חוץ משיבו שהיה אחד אדם היה ולא לכם מנין שוטים להם ואמר

 ויודע היה ישראל אוהב רבינו משה ואמר כנגדו מפטפט שהיה אחד

 מתענגין ישראל שיהו כדי שבת אחר ותקנה עמד הוא אחד יום שעצרת

 מחורב יום עשר אחד' זה מקרא ז ענה לו"ריב - עליו קרא "גשר" - ימים שני

 במדבר איחרן למה היה ישראל אוהב רבינו משה ואם' שעיר הר דרך

 לו אמר !?פוטרני אתה בכך ,רביהזקן הפטפטן  - לו אמר .שנה ארבעים

  שלכם בטילה כשיחה שלנו שלמה תורה תהא ולא ,שוטה

 :א"מהרש

  של החכמים - הא ודאי דאלו הצדוקים ובייתוסים לא האמינו בקבלתם וראייתם

ופירשו בו שבת ממש , ט ראשון של פסח"הוא ממחרת י 'ממחרת השבת'ד

 .דהיינו שבת בראשית

מ יש לנו לומר "גם אם לא תאמינו בקבלה מ, ז מנין זה לכם"ל ריב"וקא

 ט מקרי"דמצינו י, ט דהוזכר לעיל מיניה"הוא ממחרת י 'ממחרת שבת'ד

ט אלא "כ על שם השביתה דאין בין שבת לי"ה וביה"כדכתיב בר, שבתון

 .אוכל נפש בלבד

 ונאמר בו, (טז לא) 'בת שבתוןש'יום הכיפורים נקרא , (ויקרא כג כד) 'בתוןש'ה נקרא "ר

הוא לכם ועניתם את נפשותיכם בתשעה לחודש בערב מערב  בת שבתוןש'

וביום  שבתוןביום הראשון 'בסוכות כתוב , (כג לב) 'שבתכםעד ערב תשבתו 

 .(כג לט) 'שבתוןהשמיני 

מסתמא שבת , כיון דמשה רבינו אוהב את ישראל היה, ואהא השיב הבייתוסי

 .ימים' בראשית קאמר כדי שיתענגו ב

ל שוטה ולא תהא תורה שלימה שלנו עם קבלתה "א' כוז קרא עליו מקרא "וע

שהיא קרובה למינות שמשה רבינו נתן להם המצות ' כשיחה בטילה שלכם כו

 .ק"ו ודו"פ אהבתו אותם וכאילו לא נתנו מפי הגבורה ח"ע



  

    סלף בוגדים סלף בוגדים  0404  

 

  דברי הדרשן המתעהדברי הדרשן המתעה    
 בית בימי שנהגו לחשוב בעיה לי אין

 של בשבת' השבת ממחרת' לעשות ראשון

 העומר ספירת התחילו ועכשיו פסח מ"חוה

 יומיים והיה ש"במוצ תמיד יצא ושבועות

 שיהיה יוחנן' לר זקן אותו שאמר כמו חג

 בית ואין, "גשר", חג ימים שני ביחד

 בימי נהגו ככה !מוצלח, זה ואין, ספר

, אומר שאני לא וזה,  אולי, ראשון בית

 .משנה לא זה, יודע לא אני

  ::שיעורי קול הלשוןשיעורי קול הלשון
  ..פפ. . ממ. . אא. . שיעורי השיעורי ה

  --  0202תושבעפ תושבעפ   --  תשעהתשעה  חשוןחשון  יי  0022
  ולאדםולאדם  לקבהלקבה  משותפתמשותפת  יצירהיצירה  התורההתורה

 9393דקה  דקה  



  

0505  ישרים מת  ישריםתו מת    תו

 ם והביתוסיםיהצדוק 5

  םם""דברי הרמבדברי הרמב    
 :(ג"א מ"פירוש המשניות אבות פ) ם"רמב

 ושם צדוק האחד שם תלמידים שני  אנטיגנוס איש סוכו - החכם לזה והיו

אל תהיו כעבדים המשמשים ' - רהמאמ זה שאמר שמעו וכאשר .ביתוס השני

 אמר הרב הנה :לחברו האחד ואמר מלפניו יצאו ,''וכו מ לקבל פרס"את הרב ע

 הבינו לא כי ,כלל תקוה ואין עונש ולא גמול לא לאדם שאין בפירוש

 התחברה .התורה והניחו הכלל מן ויצאו חברו ידי מהן האחד וסמך .כוונתו

 .וביתוסים צדוקים החכמים וקראום ,אחרת כת ולחברו אחת כת לאחד

 ,האמונה מן להם שהגיע מה לפי לותיהקה לקבץ יכולים היו לא וכאשר

 נטו ,הנפרדים תקבץ שלא ש"כ הנקבצים תפריד הרעה האמונה שזאת

 אותו מוציאין היו שאילו ,ההמון אצל לכזבו יכלו שלא הדבר להאמין

 לסיעתו אחד כל ואמר, תורה דברי רוצה לומר ,אותם הורגין היו מפיהם

 עצמם לפטור וזה .אמתית שאינה הקבלה על וחולק בתורה מאמין שהוא

 ,הכל לדחות יכלו שלא אחר והתקנות והגזרות המקובלות המצות מן

 ששב לאחר כי ,לפירוש הדרך להם שהתרחב ,ועוד .והמקובל הכתוב

 כפי שירצה במה ולהכביד שירצה במה להקל יכול היה בבחירתם הפירוש

 המקובלים דברים בקשו ,ואמנם .בעיקר כלל מאמין שאינו אחר ,כוונתו

 .לבד אדם בני קצת אל

 ',קראים' ,מצרים ל"ר ,הארצות באלו ויקראו ,רעות הכתות אלו יצאו ומאז

 על להשיב התחילו אשר והם .'בייתוסים'ו 'צדוקים' החכמים אצל ושמותם

 לחכם שישמעו מבלתי להם שיראה מה כפי הפסוקים כל ולפרש הקבלה

 אשר המשפט ועל יורוך אשר התורה פי על' יתברך אומרו פךיה כלל

 :'ושמאל ימין לך יגידו אשר הדבר מן תסור לא תעשה לך יאמרו



  

    סלף בוגדים סלף בוגדים  0606  

 

  דברי הדרשן המתעהדברי הדרשן המתעה    
 בית בימי שנהגו לחשוב בעיה לי אין

 של בשבת' השבת ממחרת' לעשות ראשון

 העומר ספירת התחילו ועכשיו פסח מ"חוה

 יומיים והיה ש"במוצ תמיד יצא ושבועות

 שיהיה יוחנן' לר זקן אותו שאמר כמו חג

 בית ואין, "גשר", חג ימים שני ביחד

 בימי נהגו ככה! מוצלח, זה ואין, ספר

, אומר שאני לא וזה,  אולי, ראשון בית

 .משנה לא זה, יודע לא אני
  ::שיעורי קול הלשוןשיעורי קול הלשון

  ..פפ. . ממ. . אא. . שיעורי השיעורי ה
  --  0202תושבעפ תושבעפ   --  תשעהתשעה  חשוןחשון  יי  0022

  ולאדםולאדם  לקבהלקבה  משותפתמשותפת  יצירהיצירה  התורההתורה

  9393דקה  דקה  

 

 

כי הצדוקים והבייתוסים בעצמם לא באמת כי הצדוקים והבייתוסים בעצמם לא באמת , , ם מלמדנום מלמדנו""הרמבהרמב

האמינו בשיטתם הכפרנית שהפרידה בין התורה שבכתב האמינו בשיטתם הכפרנית שהפרידה בין התורה שבכתב 

  ..אלא כפרו בכל התורהאלא כפרו בכל התורה, , לנו בעל פהלנו בעל פהלתורה המסורה לתורה המסורה 

באו כדי באו כדי " " פשוטו של מקראפשוטו של מקרא""כל דבריהם כאילו הם הולכים אחר כל דבריהם כאילו הם הולכים אחר 

למשוך אחריהם את ההמון התמים וכדי לאפשר להם גמישות למשוך אחריהם את ההמון התמים וכדי לאפשר להם גמישות 

  ..פ דרכםפ דרכם""החדשה עהחדשה ע" " הלכההלכה""הלכתית כך שיוכלו לעצב את ההלכתית כך שיוכלו לעצב את ה

ם אפשר לדלות תשובה לקושיה העולה מאליה ם אפשר לדלות תשובה לקושיה העולה מאליה ""מדברי הרמבמדברי הרמב

ז זכה לכוון בכל דבריו ההיפך ממה ז זכה לכוון בכל דבריו ההיפך ממה כיצד ייתכן שהדרשן הלכיצד ייתכן שהדרשן הל  --

  !!??שמבואר בדברי רבותינושמבואר בדברי רבותינו

 



  

0707  ישרים מת  ישריםתו מת    תו

 דברי סופרים 6

  םם""דברי הרמבדברי הרמב    
 :(ב"ז מי"ש כלים פי"פיהמ) ם"ל הרמב"וז

 עם 'סופרים מדברי שיעורו' כזית מן המת וכעדשה מן השרץ  אומרו יטעך ולא

 מה שכל לפי .מסיני למשה הלכה השיעורים שכל בידינו אשר השורש

 שהדברים פ"ואע ',סופרים מדברי' יקרא התורה בלשון התבאר שלא

 שיהיה יכלול 'סופרים מדברי' שמאמר לפי ,מסיני למשה הלכה הן

 משה מן המקובלות וההלכות הפירושים כמו סופרים דעת הדבר

 .זה כלל ושמור ,והגזרות התקנות כמו סופרים תקון או מסיני

 :ם"לפי הרמב 'דברי סופרים'ביאור לשון 

כל , י כל מצוה ופירושה"פ נמסרה למשה רבינו מפי הגבורה ללמדה לבנ"תורה שבע
 'סופרים'וחכמי התורה הקדמונים שקדמו לזמן המשנה נקראו . פרשה וביאורה

לפי שסיכמו את ההלכות באופן הקל לזכירה לא לפי ( א"ה ה"ירושלמי שקלים פ. קידושין ל)
- והמצוות אלא שקיבצו הלכות דומות ונתנו בהן מניין סדר הפרשיות 

 ',סופרים' ל''ת מה 'יעבץ יושבי סופרים משפחות'( ב נה א י"דבה) כתיב אבהו' ר אמר

 דברים חמישה' ',תרומה יתרומו לא חמשה' -ספּורֹות  ספּורֹות התורה את שעשו אלא

 ',בתורה כריתות ושש שלשים' ',צרותיהן פוטרות נשים עשרה חמש' ',בחלה חייבין

 מלאכות אבות' ',נזיקין אבות ארבעה' 'הטהור העוף בנבלת נאמרו דבר עשרה שלש'

 שצירפו הדברים ומנאום יחד שלא ישתכחו( ירושלמי שקלים שם) .'אחת חסר ארבעים

 .(ה דקדוקי סופרים"ד. י תמורה טז"רש)

 (י תמורה שם"רש ראה) פעולה זו של סידור הדינים הדומים בכללים החלה בימי משה

ומשפחות  - (תמורה שם) שייעץ וריבץ תורה בישראל  - ואחריו עתניאל בן קנז שנקרא יעבץ

 -ג "אנשי כנה -ועיקר פעולה זו נמשך עד לעזרא הסופר ובית דינו . סופרים יושבי יעבץ

 שהיה כשם אלא ',סופר' ל"ת מה - 'הסופר הכהן לעזרא' (ז יא עזרא) כתיב אליעזר 'ר אמר

 (ירושלמי שקלים שם) .חכמים בדברי סופר היה כך תורה בדברי סופר

פ דור אחר דור בנוסח הזה המועיל לזכירה שניסחו "ומיני אז שיננו את התורה שבע
. אותם חכמים קדמונים עד שהוא נקבע ליסוד המשנה שערך רבינו הקדוש ובני דורו

והן אותן הלכות , ניהן אותם שנמסרו למשה מסי -פ "ולכן כל דברי התורה שבע
י דקדוק הפסוקים או הדרשה במידות שהתורה "י החכמים ע"ופירושים שנתחדשו ע

 .'דברי סופרים'נקראים כולם , והן התקנות והגזירות דרבנן, נדרשת בהם



  

    סלף בוגדים סלף בוגדים  0808  

 

  דברי הדרשן המתעהדברי הדרשן המתעה    
 תוקף שלי לפירוש לייחס יכול לא אני אבל

 !נכון לא זה, אלוקי

 לפתוח רוצה לא אני, מפורסם, אומר ם"כשהרמב

 דרשו שהם, דרשו ל"שחז שדברים, הסוגיה כל את

 לא הוא, סופרים דברי נקראים, הפסוקים את

 מתכוין הוא, דרבנן הם האלה שהדברים מתכוין

! אנושית יצירה זו, אדם דברי הם האלה שהדברים

 !אנושית יצירה זו כסף קידושי

 כללים של במערכת שפעלו מסויימים אנשים

 להחליט יכלו הם, אותם קבעה שהתורה מסויימים

 איזה-יודע-לא-אני יש אלא כסף קידושי שאין

 לשיקול בהתאם, בחרו והם. נוספים קידושין

 זה כסף והקידושי, כסף קידושי ליצור, דעתם

 מקבל כסף והקידושי, אותו יצרו אדם שבני מוסד

 .בתורה מקום

  ::שיעורי קול הלשוןשיעורי קול הלשון
  ..פפ. . ממ. . אא. . שיעורי השיעורי ה

  הבריתהברית  000000  ,,אמונהאמונה  עיקריעיקרי  יגיג
  ,,אלוקיםאלוקים  עםעם  ההדדיההדדי  שיחשיח  והדווהדו

  תשעחתשעח, , שבטשבט' ' חח

  9393דקה  דקה  

 

' ' סופריםסופרים''הבין שההבין שה  הדרשן המתעההדרשן המתעה, , כפי הנראה מדבריוכפי הנראה מדבריו

ם מדבר הם מה שנקרא בשפה המדוברת ם מדבר הם מה שנקרא בשפה המדוברת ""עליהם הרמבעליהם הרמב

דהיינו מחברי סיפורי מעשיות מדומיינים דהיינו מחברי סיפורי מעשיות מדומיינים ' ' סופריםסופרים''כיום כיום 

בדויים למקראות כפי נטיית בדויים למקראות כפי נטיית שישבו וחיברו פירושים שישבו וחיברו פירושים 

  ......ליבם וחשקם הטבעיליבם וחשקם הטבעי



  

0909  ישרים מת  ישריםתו מת    תו

 

 

  שלחנישלחני  ''תדעון כי התדעון כי ה  בזאתבזאת

  עליהם ואומרעליהם ואומר  חולקחולק( ( קורחקורח))התחיל התחיל 

  נביאנביא  משהמשה  לאלא

  גדולגדול  כהןכהן  אהרןאהרן  ולאולא

  ..השמיםהשמים  מןמן  ניתנהניתנה  תורהתורה  ולאולא

  כךכך  משהמשה  ששמעששמע  כיוןכיון

  הקב״ההקב״ה  אצלאצל  לולו  הלךהלך  התחילהתחיל

  אהרןאהרן  שלשל  בזיונובזיונו  ועלועל  בזיוניבזיוני  עלעל  אוותראוותר  א״לא״ל

  תובעתובע  אניאני  התורההתורה  שלשל  ועל בזיונהועל בזיונה

  ""וגו׳וגו׳  שלחנישלחני  ה׳ה׳  תדעון כיתדעון כי  בזאתבזאת""  שנאמרשנאמר

  תורהתורה  אלאאלא  ''זאתזאת''  ואיןואין

  ""וגו׳וגו׳  משהמשה  שםשם  אשראשר  התורההתורה  וזאתוזאת: ": "שנאמרשנאמר

  תנחומא ישןתנחומא ישן

  בב  קרחקרח  לפרשתלפרשת  הוספההוספה



  

 ישרים מת  ישריםתו מת      1111תו

  כי לא מלבי כי לא מלבי 

  כולןכולן  המצוותהמצוות  שכלשכל  מגידמגיד

  ודקדוקיהןודקדוקיהן

  ופירושיהןופירושיהן

  וביאוריהןוביאוריהן

  וכללותיהןוכללותיהן

  ופרטותיהןופרטותיהן

  נאמר למשהנאמר למשה  קדשקדש  מפימפי  הכלהכל

  נאמןנאמן  צירציר  והואוהוא

  גרעגרע  ולאולא  הוסיףהוסיף  לאלא

  דברדבר  ולא פירשולא פירש

  בסיניבסיני  לולו  נאמרנאמר  שלאשלא  מהמה

  ""לא מלבילא מלבי  כיכי""  שנאמרשנאמר

  מדרש הגדולמדרש הגדול



  

1010  ישרים מת  ישריםתו מת    תו

 ...וכי מפני ש 7

  לל""דברי חזדברי חז    
 על דין שכתוב בתורהס שמצינו ששואלים "המקום היחיד בכל הש

 :(א"עב ע) הוא בסנהדרין' ...וכי מפני ש'בלשון 

 בשר תרטימר זה שאכל מפני וכי :אומר הגלילי יוסי רבי תניא

 .ליסקל דין לבית יצא תורה אמרה האיטלקי יין לוג חצי ושתה

 מגמר שסוף ומורה סורר בן של דעתו לסוף תורה הגיעה אלא

 ומלסטם דרכים לפרשת ויוצא מוצא ואינו למודו ומבקש אביו נכסי

 של שמיתתן ,חייב ימות ואל זכאי ימות תורה אמרה ,הבריות את

 .לעולם והנאה להם הנאה רשעים

איך התורה אומרת כך , חלילה, יוסי הגלילי לא הקשה' התנא הקדוש ר
איך התורה לא , והרי זה לא מסתדר עם התפיסה המוסרית האישית שלי

 .התייעצה איתי לפני שהטילה על בן סורר ומורה כזה עונש לא הומאני

לשתות ג הקשה שלא מצינו בתורה אזהרה לא לאכול בשר או לא "ריה
 .כ איך התורה מחייבת עונש כה חמור על דבר שאינו אסור בעצם"וא, יין

ג אינו מסלף את דברי התורה ומפרש אותם "מכח קושייתו ריה, זאת ועוד
הוא מבאר את טעם הכתוב ולומד ממנו רעיון , אלא להיפך, שלא כפשוטם

 הוא עמל להבין את הכתוב ולא מנסה להכריח את הכתוב לחשוב, מוסרי
הוא לא מבטל , הוא לומד מהתורה ולא מלמד אותה מה לומר, כמוהו

 .מכח דבריו שום דין הכתוב בתורה
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  דברי הדרשן המתעהדברי הדרשן המתעה    
 ושואלים מגיעים ל"שחז, הזה הדבר זה מה

 שאלה לשאול שמותר מבין אני אז! ?קושיות

 את להבין כדי יותר ולהתעמק בתורה כתוב מה

 קושיה ושואלים באים ל"כשחז אבל, שכתוב מה

, נו?', להיות יכול זה איך' קושיה שואלים

 אפשר מה! ?הזאת הקושיה עם עושה אתה ומה

, זה דבר מין איזה. בתורה כתוב כך, לעשות

 וכי" ואומרים ,בתורה תּובלכָּ ל"חז שבאים

 ..." ש מפני

- -  -

 עיקרון פה יש, עיקרון פה שיש היא התשובה

 ובוחנים באים ל"וחז ,אותו אומרת שהתורה

 את מערבים והם ,שלהם דעת השיקול מכח אותו

 !ייתכן לא זה ואומרים שלהם דעת השיקול

 מכריחים הם ,הזאת במילה להשתמש מותר ,והם

על  ולפעול האלה הכללים את לקבל התורה את

 .פי זה

  ::שיעורי קול הלשוןשיעורי קול הלשון
  ..פפ. . ממ. . אא. . שיעורי השיעורי ה

  הבריתהברית  000000  ,,אמונהאמונה  עיקריעיקרי  יגיג
  ,,אלוקיםאלוקים  עםעם  ההדדיההדדי  שיחשיח  והדווהדו

  תשעחתשעח, , שבטשבט' ' חח

2020ודקה ודקה   2222דקה דקה 



  

1313  ישרים מת  ישריםתו מת    תו

 שכל אלוקי ולא שכל אנושי 8

  והקדמוניםוהקדמונים  לל""דברי חזדברי חז    
 :(ה בתנחומא יתרו יא"וכ, ו"ח ס"פכ) שמות רבה

 החכמים אף אלא, נבואתן מסיני קבלו בלבד הנביאים כל ולא

 הוא וכן .מסיני שלו בליק ואחד אחד כל ודור דור בכל העומדים

 גדול קול קהלכם כל אל' ה דבר האלה הדברים כל את" אומר

 ".יסף ולא

 :על דברי המדרש (תליתאה ג חכמה ביתספר תולדות אדם )ה הקדוש "שלוכתב ה

 מן בסיני קבלו הדורות בכל החכמים שחדשו מה כל בארו הנה

 ...וחקירתם שכלם כפי היה ולא, ההוא הקול

 עתיד ותיק שתלמיד מה אפילו אמרו( ו"ה ב"פ) דפאה ובירושלמי

 . בסיני למשה נאמר רבו לפני להורות

, שמחדשים ומה ודור דור שבכל חכמים דברי שכל מבואר מזה

 שהם רק, קאלו שכל רק אנושי שכל ולא מסיני הוא פלפולם וכל

 .הפועל אל מכח הוציאו

 :(אגרת תימן) ם"רמב

 לנו ודי לחברו ערב הנכנס כאדם יתברך הבורא הבטיחנו כבר

 מאמינים שהם סיני הר על שעמד מי שכל, והודיענו בערבותו

 בניהם ובני ובניהם הם ידו על שבא מה בכל רבינו משה בנבואת

 אליך בא אנכי הנה' יתברך הוא ברוך הקדוש אמר שכן, עולם עד

 'לעולם יאמינו בך וגם עמך בדברי העם ישמע בעבור הענן בעב

 הדת מדרך שנטה מי שכל, לדעת יש לפיכך

 .ההם האנשים מזרע ההוא שאינו במעמד הנתונה
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  דברי הדרשן המתעהדברי הדרשן המתעה    

 שלי לפירוש לייחס יכול לא אני אבל

 !נכון לא זה, אלוקי תוקף

 רוצה לא אני, מפורסם, אומר ם"כשהרמב

 שהם ,דרשו ל"שחז שדברים ,הסוגיה כל את לפתוח

 הוא ,'סופרים דברי' נקראים ,הפסוקים את דרשו

 הוא, דרבנן הם האלה שהדברים מתכוין לא

 ,אדם דברי הם האלה דבריםשה מתכוין

 זו כסף קידושי! אנושית יצירה זו

 !אנושית יצירה

 כללים של במערכת שפעלו מסויימים אנשים

 יכלו הם, אותם קבעה שהתורה מסויימים

-לא-אני יש אלא כסף קידושי שאין להחליט

, בחרו והם. נוספים קידושין איזה-יודע

 .כסף קידושי ליצור, דעתם לשיקול בהתאם

  ::שיעורי קול הלשוןשיעורי קול הלשון
  ..פפ. . ממ. . אא. . שיעורי השיעורי ה

  הבריתהברית  000000  ,,אמונהאמונה  עיקריעיקרי  יגיג
  ,,אלוקיםאלוקים  עםעם  ההדדיההדדי  שיחשיח  והדווהדו

  תשעחתשעח, , שבטשבט' ' חח

9393דקה דקה 

 

מי שנטה מדרך הדת מי שנטה מדרך הדת , , אכןאכן

לא לא , , הנתונה במעמד הר סיניהנתונה במעמד הר סיני

  לפירוש שלולפירוש שלויכול לייחס יכול לייחס 

  תוקף אלוקיתוקף אלוקי
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 עבדיך ואתה אדוננואנו  9

  ((לקט חלקילקט חלקי))    ל והמפרשיםל והמפרשים""דברי חזדברי חז    
 (שמות כ ב)  :לאקיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים מבית עבדים' אנכי ה 

 .לי משועבדים שתהיו, ההוצאה היא כדאי: י"רש

 שבויים, עבדים בבית במצרים עומדים שהיו 'עבדים מבית' וטעם: ן"רמב

 הזה והנורא והנכבד הגדול השם שיהיה חייבין שהם זה להם ואמר, לפרעה

 הם עבדי' כטעם, מצרים מעבדות אותם פדה הוא כי, שיעבדוהו לאלוקים להם

 .(נה כה ויקרא) 'מצרים מארץ אותם הוצאתי אשר

 המלות כי, שמים מלכות קבלת:( יג ברכות) רבותינו בדברי תיקרא המצוה וזו

 .העם כנגד במלך הם הזכרתי אשר האלה

 למה 'פני על אחרים אלהים לך יהיה לא': ( הבא 'בפס) במכילתא אמרו וכך

 לו אמרו, למדינה שנכנס למלך משל, 'לאקיך' ה אנכי' אומר שהוא לפי, נאמר

 עליכם אגזור מלכותי כשתקבלו, לאו להם אמר, גזירות עלינו גזור עבדיו

 אמר כך. מקיימין אתם האיך גזירותי מקבלים אינכם מלכותי שאם, גזירות

 מלכותי שקבלתם הוא אני -' לך יהיה לא' ',לאקיך' ה אנכי' לישראל המקום

 אחר כלומר, גזרותי קבלו מלכותי כשקבלתם, הן לו אמרו, במצרים עליכם

 כל קבלו מצרים מארץ לאקיכם ואני' ה שאני ומודים עליכם מקבלים שאתם

 : מצוותי

 וכל, וגזרותיו מאמרו לקבל שעליהם פירוש' אלוקיך'אמר : אור החיים הקדוש

 .אלוק יכנו פיו את הממרה

 כן מנת שעל, לאהיך' ה אנכי יצחק רבי בן טוביה רבי אמר: (ג"ז ס"פכ) מדרש רבה

 .אלקותי עליך שתקבל מצרים מארץ הוצאתיך

 לאהיכם' לאהיכם אשר הוצאתי אתכם מארץ מצרים להיות לכם ללאהים אני ה' ה אני: 

 (מאבמדבר טו )

: גזרותי עליכם שתקבלו, אתכם פדיתי כן מנת על. אתכם הוצאתי אשר: י"רש

 אמר מה מפני, ישראל יאמרו שלא כדי, נאמר למה עוד. לאהיכם  'ה אני

 כרחכם על, שכר נוטלים ולא עושים לא אנו, שכר ונטול שנעשה לא, המקום

 .(לג, כ יחזקאל) 'עליכם אמלוך' וגו חזקה ביד לא אם' אומר הוא וכן, מלככם אני

<<< ל והמפרשים "המשך דברי חז 
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  דברי הדרשן המתעהדברי הדרשן המתעה    
 מפרשת היא המצוות בכל כמעט, שהתורה היא עובדה

 .שלהם הטעם את

 לטעם פונה היא, לטעם פונה שהיא המקומות ובכל

 מה בדעתם שמבינים אדם לבני, אומרת זאת, האנושי

 .נכון

 הורג אתה איך: להם אומרת והיא, אליהם פונה והיא

 לא אני? כתוב איך, נח בפרשת כתוב כך! ?האדם את

 אח הרי הוא -" אחיו איש מיד... "המילים את זוכר

 !שלך אח הרי הוא! שלך

 !?נחוץ זה מה בשביל! ?נחוץ זה מה בשביל

 הם אלה, וכך כך רוצה אני, האלוקים אני: תגיד

 .רוצה שאני מה וזה שלי הדרישות

  .הזו בשפה מדברת לא שהתורה היא העובדה

 :שאלה מאחד מתלמידיו

הוצאתי אתכם ממצרים ואתם  -התורה הרבה מאד כן מדברת בשפה הזאת 

 .הראיתי לכם את ידי הגדולה וזרועי הנטויה, אני עשיתי, משועבדים לי

, בעניותי, ארי... בעניותי, לדעתי', קריאה' זה

 .התורה של נכונה' קריאה' לא זה

ה יכול היה להגיד אני בעל הבית או "הקב...

מפני שבראתי אותכם או מפני שהוצאתי אותכם 

ולכן אני דורש את זה , ממצרים ואתם שלי

 . ממכם

 <<< המשך דברי הדרשן המתעה  
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 (המשך) אנו עבדיך ואתה אדוננו     

  ((לקט חלקילקט חלקי))    ל והמפרשים"המשך דברי חז <<< 
למלך , למה הדבר דומה. למה מזכירים יציאת מצרים על כל מצוה ומצוה: ספרי

שאם יגזור , ומשפדאו לא פדאו לשום בן אלא לשום עבד, שנשבה בן אוהבו

כיון שנכנס למדינה אמר לו נעול . ולא יהא מקבל עליו אומר לו עבדי אתה

, התחיל הבן ההוא מנתק, לי סנדלי וטול לפני כלים להוליך לבית המרחץ

 . הוציא עליו שטר ואמר לו עבדי אתה

, ה את זרע אוהבו לא פדאם לשום בנים אלא לשום עבדים"כך כשפדה הקב

 .כשיגזור ולא יהו מקבלים עליהם יאמר להם עבדי אתם

 לכבודו אלא בראו לא, בעולמו הוא ברוך הקדוש שברא מה כל: (א"מי ו"פ) אבות ,

. 'עשיתיו אף יצרתיו בראתיו ולכבודי בשמי הנקרא כל' :(מג ז ישעיה) שנאמר

 .'ועד לעלם ימלך' ה' :(טו יח שמות) ואומר

 מה שכל מוצא אתה, (משלי טז ד) "למענהו' ה פועל כל": (א"ז ס"פי) שמות רבה

 ולעשות לכבודו אלא ברא לא בראשית ימי בששת הוא ברוך הקדוש שברא

 ישעיה) שנאמר בראם לכבודו הם אף וארץ שמים ברא הראשון ביום. רצונו בהן

-א כבוד מספרים השמים" (ב יט תהלים) ואומר, "כסאי השמים' ה אמר כה" (א סו

 מה. "כשלמה אור עוטה" (ב קד תהלים) דכתיב, הוא לכבודו שברא האור וכן. "ל

 בהמות שישי ביום נברא מה' שלישי וכו ביום ברא מה 'שני וכו ביום נברא

 קרבן מכם יקריב כי אדם" (ב א ויקרא) שנאמר, קרבן מהם להקריב וצוה לכבודו

 (יג קמח ז תהלים) שנאמר, לכבודו אדם בו וברא, "הבקר מן הבהמה מן' לה

 ."למענהו' ה פועל כל" הוי, "'וגו תנינים הארץ מן' ה את הללו"

, בראנו שהוא אליו ונודה באלוקינו שנאמין המצות כל וכוונת: (בא' סוף פר) ן"רמב

 עליון ל-א ואין, הראשונה ביצירה אחר טעם לנו שאין, היצירה כוונת והיא

 הקול רוממות וכוונת, שבראו לאלוקיו ויודה האדם שידע מלבד בתחתונים חפץ

 מקום אדם לבני שיהיה זהו, הרבים תפלת וזכות הכנסיות בתי וכוונת בתפלות

 .אנחנו בריותיך לפניו ויאמרו זה ויפרסמו והמציאם שבראם לאל ויודו יתקבצו

 אלוקיכם' אני ה'ה מדסמיך קרא ד"מייתינן שצריך לומר מלכויות בר.( לב) ה"ר' ובגמ '

 .לכם אדון אני לשון הוא' אלוקיכם' אני ה': י"ופירש, ה"לר
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    המשך דברי הדרשן המתעה <<<    
, הטיעון הזה מופיע בתורה פעם אחת בלבד

שאני , בכל חמישה חומשי תורה, הטיעון הזה

הטיעון ! מופיע פעם אחת בלבד, בעל הבית

קוראים אותו בשפה שלנו , מה שנקרא, הזה

, `ALL FOR THE BOSS` -' הכל לאדון הכל'

עבדי  כי" :בתורה !אחת פעם הזה מופיע הטיעון

 -? ולכן מה" הם אשר הוצאתי אותם מארץ מצרים

. לכן הם בני חורין ,"לא ימכרו ממכרת עבד"

אם בן אדם רוצה  -זאת אומרת במילים אחרות 

: ה אומר"למכור את עצמו לעבד למישהו אז הקב

 .אני בעל הבית קודם

הוצאתי אתכם : ה אומר"אבל בכל המקומות שהקב

וככה זה מוכח , הוא מתכוין לומר, ממצרים

יש קשר בינינו והקשר הזה , מתוך הפרשה

 .מהידידות, מהנאמנותכחלק , מחייב אותך
  ::שיעורי קול הלשוןשיעורי קול הלשון

  ..פפ. . ממ. . אא. . שיעורי השיעורי ה
  הבריתהברית  000000  ,,אמונהאמונה  עיקריעיקרי  יגיג

  ,,אלוקיםאלוקים  עםעם  ההדדיההדדי  שיחשיח  והדווהדו
  תשעחתשעח, , שבטשבט' ' חח

  6363דקה  דקה  

 

ה לא לכבוד עצמו הוא דורש שאין הוא צריך ה לא לכבוד עצמו הוא דורש שאין הוא צריך ""הקבהקב, , כמובןכמובן

, , וכל מה שהוא מולך עלינו הוא לטובתנווכל מה שהוא מולך עלינו הוא לטובתנו, , לנו ולעבדותנולנו ולעבדותנו

רצונו בשלמות כעבדים רצונו בשלמות כעבדים י שנתבטל אליו לעשות י שנתבטל אליו לעשות ""שעשע

מ לקבל פרס ומתוך מורא מ לקבל פרס ומתוך מורא ""המשמשים את האדון שלא עהמשמשים את האדון שלא ע

  ..נזכה להרבות כבוד שמיים ולידבק בו יתברךנזכה להרבות כבוד שמיים ולידבק בו יתברך, , שמייםשמיים
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 בחירת עם ישראל

  רבותינורבותינו  דברידבריוו  ן הכתובן הכתובביאור מביאור מ    
הוא כש ה וישראל"הברית בין הקבבעניין את שומעיו מתעה מאחר והדרשן 

חוזר ומדקלם ללא הרף כאילו הבחירה של עם ישראל והברית שכרת עימנו 

הכתוב בתורה הוא חומר גלם שאנחנו אמורים ' דבר השהבורא מחייבת 

המתבונן  והנה כל (.ל"עפ)פ התפיסה האנושית שלנו "ע וות ולסרסלע

הדרשן המתעה הבלתי  ךא ,שם לב כי אין כל קשר לוגי בין הדברים, בדברים

בעוצמה פ העקרון שכל שקר שחוזרים עליו מספיק פעמים "נלאה פועל ע

 .מושכל ראשוןהופך בלב ההמון לובבטחון 

נביא בקצירת האומר כמה , כדי לפוגג את הערפל שהוא זורה באוזני שומעיו

 :מדברי רבותינו השופכים אור בעניין

 -הב לאוהנבחר  
 בכל הבא עליו ממנוהיודע לסבול את אוהבו  

הקשר בין ישראל לאביהם , אכן
שבשמיים הוא לא רק יחס שבין מלך 

אלא גם קשר נפשי של אהבה , לעבדיו
 :(ז"פ ס"בראשית רבה פ) וחיבה

 בשלוש: לקיש בן שמעון רבי אמר

 את ה''הקב חיבב חיבה של לשונות

' בחפיצה וכו בחשיקה בדביקה -ישראל 

' ב עוד מוסיף אלישע בן אבא רבי

 ה''הקב בהם שחיבבנו אהבה של לשונות

 ,(ב א מלאכי) ''ה אמר אתכם אהבתי' - אהבה

 .(א מ 'ישעי) 'ירושלים לב על דברו' - דיבור

 : (ח-ז דברים ז) וכתוב

 בכם' ה חשק העמים מכל מרובכם לא

: העמים מכל המעט אתם כי בכם ויבחר

 את ומשומרו אתכם 'ה מאהבת כי

 .לאבתיכם נשבע אשר השבועה

 שלא אמיץ בקשר עמכם נקשרש :ן"רמב

 'כסף וחשוקיהם' מלשון לעולם מכם יפרד

 שתהיו העמים מכל בכם ויבחר. (י כז שמות)

 בכל הבחירה כי ,לו ונחלה סגולה אתם

 כי' הטעם ואמר. האחרים מן ברירה מקום

 אתכם שראה 'בכם בחר אתכם' ה מאהבת

 לאהבה ונבחרים לפניו להתאהב ראויים

 מן טעם בזה הזכיר ולא. העמים מכל יותר

 לסבול היודע לאוהב הנבחר כי ,הבחירה

 וישראל ,ממנו עליו הבא בכל אוהבו את

 ביצה) שאמרו כמו ,עם מכל לכך ראויים

 כי ,באומות ישראל - הם עזים שלשה:( כה

 'צלוב או יהודאי או' בנסיונות לו יעמדו

 בעבור 'בכם' (ופירוש)= וטעם. (ט מב ר"שמו)

 להם שנשבע עד עניינם שהגיע אבותיכם

 .הבטחתם ותבטל החטא יגרום שלא כדי

ה ואהבתו "י הקב"הרי שבחירת ישראל ע
אותם היא מחמת מעלתם על שאר 
ה "האומות בגלל המסירות שלהם לקב

שמוכנים להקריב את עצמם כדי לקיים 
 .ומעלה זו זכו לה מכח האבות, רצונו

 'תמימי דרך ההולכים בתורת האשרי 

 ?ובזכות מה זכו האבות לאהבה וחיבה
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 ואת בניו את יצוה אשר למען ידעתיו כי

 לעשות 'ה דרך ושמרו אחריו ביתו

 אברהם על 'ה הביא למען ומשפט צדקה

 (בראשית יח יט) :עליו דבר אשר את

 :ה ליצחק"וכן אמר הקב

 ונתתי השמים ככוכבי זרעך את והרביתי

 והתברכו האל הארצות כל את לזרעך

 שמע אשר עקב: הארץ גויי כל בזרעך

 תיומצו משמרתי רווישמ ליובק אברהם

 (ה-בראשית כו ד)  :תיוותור קותיוח

 עקב: שנאמר, להוכ התורה את קיים אברהם

 קרבן עשה שהוא', וגו אברהם שמע אשר

 בתורה שכתוב מה קיים יצחק, איל והקריב

 יעקב ,זבוח כשה אביו לפני עצמו והשליך

 לה בראשית) שנאמר, בתורה שכתוב מה קיים

. 'וגו הנכר את כל אלהי יעקב אל ויתנו (ד

 יוסף 'בתורה וכו שכתוב מה קיים יהודה

 נתנה שלא עד 'בתורה וכו שכתוב מה קיים

 לפיכך, מאליהן אותה עשו והם להם תורה

 שמם את והשוה גמורה אהבה ה"בהק אהבם

 (א קיט תהלים) אומר הוא עליהם, הגדול לשמו

 .'ה בתורת ההולכים דרך תמימי אשרי

 (י"ב ס"פ ר"ויק)
ה אהב את האבות ואת זרעם "הקב

' אחריהם בזכות שהלכו בתורת ה
 .בתמימות בלא התחכמויות ופשעטאלך

 כי ירא אלקים אתה 
בתמימות ' לעשות ציווי ה, וזו המידה

ה לפי "ובלי לעוות ולעקם כוונת הקב
רהם אבינו לתכליתה הגיע אב, דעת אנוש

 :(יבבראשית כב ) בנסיון העקידה

 ים אתה ולאלאהירא  כי ידעתי עתה כי

 :ממני יחידך את בנך את חשכת

ל כי בידיעתך ההבטחות שנעשו לך "ר

והעלהו שם 'היית יכול לדקדק מאמר , עליו

לכמה פנים בלתי השחיטה ' לעולה

ואתה לרוב שלמותך לא הרהרת , והשריפה

, המאמר לדקדק ולבארו לפי ההבטחותאחר 

אבל לקחת הציווי באופן החמור מכל 

 .ליראתך ולשלמותך, המשמעויות

 (ש אשתרוק"מדרשי התורה לר)

לו רק היה אברהם אבינו משומעי לקחו 
' להבין'יכול היה , של הדרשן המתעה

הוא לא במשמעות המילולית ' שציווי ה
והרי הוא מכיר , הפשוטה של הדברים

פיו של אלוקיו שהוא רב חסד את או
במות ' ורחמים וחנינה ולא יחפוץ אפי

ש במיתתו של יצחק אבינו "כ, הרשעים
שהוא צדיק וחסיד עמוד העבודה 

ותועבת , והיראה ואחת מרגלי המרכבה
אשר שנא שיזבח את בנו יחידו ' ה

זאת ועוד הרי כבר הבטיחו . לקרבן
והוי ' כי ביצחק יקרא לך זרע'הבורא 
ובכלל . ז"ובים המכחישים זאכשני כת

הרי לשחוט את בנו זה ממש בגדר של 
שחנן אותו ואת ' כופר בטובתו של מקום'

ולא רק היעוד . אשתו דרך נס בבן יקר זה
של אומה חסידה ממלכת כהנים וגוי 
קדוש העתידה לצאת מבנו עומד כאן על 

כל , כל בית אברהם. חודה של המאכלת
ם אשר רוב העול, הנפש אשר עשו בחרן

השיב אברהם לאמונת האמת ועבודת 
הרי יראו שאברהם רבם עושה , הבורא

נגד כל מה שלימד אותם שיש אדון 
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לבירה שברא את העולם כדי להטיב עם 
בריותיו ויש לאדם ללכת בדרכיו 

ועלולים חלילה , ולהרבות צדקה וחסד
לשוב ולשקוע בעבודת ' לסור מאחרי ה

 .האלילים

שילמד את איפה היה הדרשן המתעה 
חומר ( ו"ח)הוא ' שדבר ה, אברהם אבינו

גלם שהאדם אמור ליצוק לו פירוש 
פ דעתו יש ליישם את "יצירתי כיצד ע

 .בעולם לפי המקום והזמן' דבר ה
עה רבתה חכמתו רק הדרשן המתוכי 

איתן האזרחי מחכמת כל בני קדם ו
 נאמרו שהדברים כדי להבין בכללם
 הדברים של והמשמעות, הזה בהקשר
 מחשבה כזו ועל האדם להשקיע היתה

 בורא ממנו רוצה מה ולנסות להבין
 את, שלו ההבנה את לזה ולצרף, העולם

 ...חדש משהו מזה וליצור, שלו התפישה

 ! ! !אני בתומי אלך  
בדרך להר המוריה פגש אברהם  ,ובאמת

 :שניסה להתעותו אבינו איזה דרשן זקן 

. זקן כדמות לו ונדמה בדרך השטן קדמו

: לו אמר? הולך אתה לאן: לו אמר

 להתפלל שהולך ומי: לו אמר. להתפלל

 על ועצים בידו ומאכלת אש למה

 או יום נשהא שמא: לו אמר !?כתפו

: לו אמר. ונאכל ונאפה ונשחט יומים

 ה"בהק לך כשאמר הייתי שם לא, זקן

 ויאבד ילך כמותך וזקן, בנך את נא קח

 שמעת לא. שנה למאה לו שנתן בן

 ומבקש איבדו בידו שהיה מה, המשל

, אחר בן לך יהיה תאמר ואם !?מאחרים

 נשמה ותאבד המשטין מן תשמע

 משטין לא: לו אמר. בדין עליה שתתחיב

 לא, היה יתברךה "הקב אלא היה

 (מדרש תנחומא וירא כב) .ממך אשמע

לא התייאש וניסה , כמו שטן, אבל השטן
כשגם אצלו לא ו, להתעות את יצחק

בכל מיני  הצליח אז ניסה לעכבם
כל התחבולות  תוככלו. תחבולות
 -את הנשק האחרון  שלף, והשטיקים

רשה שנראית כמי שהגיעה ישר ד! דרשה
 :של הדרשן המתעה ד"הממבי

 דבר ואלי :לאברהם אמר ,השטן עשה מה

 השה, הפרגוד מאחורי שמעתי כך, יגונב

 (:סנהדרין פט ) .לעולה יצחק ואין לעולה

קח נא את 'בנבואה ' שמעת מפי ה, נכון
לך בנך את יחידך אשר אהבת את יצחק ו

' והעלהו שם לעולה לך אל ארץ המוריה
הוא לא איזשהו סדר ' אבל דבר ה

, מסויים של התנהגות שמגיע מלמעלה
שתפקידו של האדם הוא לציית לו ותו 

תגלה גמישות ! אל תהיה מרובע. לא
אתה לא צריך למלא את !! והכל יסתדר

יקיר -במקום הבן, באופן מילולי' ציווי ה
 ... שלך תמצא איזה קרבן אחר

 !'אבל אברהם אבינו הוא עבד ה

. הוא לא עבד את בוראו לשם איזה דבר
שלו לא היתה אמצעי כדי ' עבודת ה

כדי , להשביע את הרגש הדתי והמוסרי
. מההמוןשירגיש שהוא אדם נעלה יותר 

ה מאהבתו ליוצרו "אברהם עבד את הקב
 :אותו ומיראתו

 ואל הנער אל ידך תשלח אל ויאמר

 ירא כי ידעתי עתה כי מאומה לו תעש

   R(המשך) בחירת עם ישראל 
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 את בנך את חשכת ולא אתה יםלאה

 :ממני יחידך

 לשטן להשיב מה לי יש מעתה :י"רש

, אצלך חיבתי היא מה התמהים ולאומות

 ירא כי שרואין עכשיו פה פתחון לי יש

 .אלוקים אתה

למה נקרא , למה אברהם זכה לחיבה זו
אברהם 'בגלל שהיה  - 'אברהם אוהבי'

 זכות ב, 'אתהכי ירא אלוקים '  - 'עבדי
 ::(סנהדרין פט) שענה לשטן

 ! !!  אני בתומי אלך
 יבקול תשמע ראש בעק 

ובזכות שאברהם ביקש לעשות את רצון 
 :'באמת ברכו ה' ה

 אשר יען כי' ה נאום נשבעתי בי ויאמר
ת הדבר הזה א - הזה הדבר את עשית

 - יחידך את בנך את חשכת ולא  ,בדיוק

כי הרי היה לך חשבון שאין כוונת הציווי 

כי ביצחק 'כפשוטו שהרי כבר הובטחת 

ברכה  - אברכך ברך כי ,'יקרא לך זרע

באמת ' כי כשעושים רצון ה ,מרובה

לא , ובתמים בלי פשעטאלך ובלי זיופים

אין אדם שומע לי  -רק שלא מפסידים 

 -אלא אף מרוויחים בסוף , ומפסיד

השמים  ככוכבי זרעך את ארבה והרבה
לא רק  - הים שפת על אשר וכחול

כי 'שאברהם לא הפסיד את הבטחת 

אלא זכה בזכות ' ביצחק יקרא לך זרע

, העקידה שזרעו ירבה ריבוי אחר ריבוי

ב שריבוי זה הנאמר כאן "ופירש הנצי

הוא גדלות הנפש שיזכה זרעו למצות 

למסור נפשם על קדושת שמו ' קידוש ה

 - אויביו שער את זרעך ירשו  ,יתברך

יצלח וכל לשון תקום כל כלי יוצר עליך לא 

 'עבדי האיתך למשפט תרשיעי זאת נחלת 

כי עבדי  - (נד יז' ישעי) 'וצדקתם מאיתי נאום ה

ולא ' שמבקשים לקיים רצון ה' ה

להתאים את התורה לתפיסה האנושית 

שלהם הם יזכו לעמוד נגד כל רוחות 

 והתברכו , שבעולם המבקשות לעוקרם
כל ואשרו אתכם  - הארץ גויי כל בזרעך

 - (מלאכי ג יב) הגויים כי תהיו אתם ארץ חפץ

כי יראו שאתם הולכים בדרך האמת 

 עקב , האלוקית וירצו להיות כמוכם
שדקדקת לעשות  - בקולי שמעת אשר

ולא חיפשת , בדיוק כפי שדיברתי אליך

לקיים את העקרון 'חלופות אחרות איך 

 .'האלוקי אשר טמון בפשוטו של מקרא

 תתשמע רראש בבקע :וכתב בעל הטורים
והיינו שהברית . בריתבריתת "ס - יילבקו

כפי ' האמיתית היא לקיים את דבר ה
ללא שנאמר מפי הגבורה ללא כחל ו

 !שרק

 ט-מא ח' ישעי
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בהחלט המדורים של הרב 

צביאלי והמדורים של הרב 

יוצרים  שלהם והדרשות שטיין

יוצרים חוסר , את האוירה

 !!עמוק! אמון עמוק

היתה פעם , ואני אומר

 .י .י םבש אחד שיהודי תקופה
אברך שהתפקר שחיבר חוברת עם  .ה.א)
  ...(שהם בעצם תירוצים ,על התורה" קושיות"
את החוברות שלו בכל  פיץה

 .מיני מקומות

מעולם לא נתקלתי בחוברת 

אבל , (בדרך הזאת)עצמה 

ביתד היה מודעה שאומרת 

שאם מישהו מוצא את 

זרוק אותה כשהיא ל, החוברת

שלמה לא לנגוע בה חלילה 

את , אמרתי לעצמי .וחס

אני לא . י .י החוברות של

אני לא , יודע מי רואה

אבל את , יודע מי רואה

המודעה הזאת כל ילד בן 

  מפנינימפניני    כמהכמה    עודעוד  

, קודם כל בהתחלת הדיבור הזה... משהו נראה לי קצת מוזר

אני לא . לא יודע, אולי, בסדר, שזה הורס את האנושות

אני לא יודע אם , אומר שאין פוטנציאל של נזק באינטרנט

אני לא מכיר , לא בטוח, לא יודע, העולם לא יתגבר על זה

אבל אני יושב עם אנשים בעלי . כך טוב-את העולם מבחוץ כל

מגיעים אלי הביתה ולישיבה  ועם הורים חילונים, תשובה

, לא מתרשם שהעולם, לא , לא יודע, ואני מדבר עם אנשים

 .'האדם נדפק' -כמו שאתה אומר 
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אומר  והוא !רואה תשע

לא , לעצמו רגע יש חוברת

-מיני, חוברת מודפסת ,סרט

צדיק  ואבא שלי שהוא, סרט

יפתח את  'ותלמיד חכם וכו

 .מי יודע מה יקרה, זה

הנזק שנוצר מהמודעה הזו 

 .שקול הוא אם יודע לא אני

לו  אמרתי. י .יל טלפון הרמתי

החוברות  את במייל לי תשלח

. ללמוד אותן רוצה אני, שלך

לקחתי קבוצת בחורים פה 

ד הזה ולמדתי את "בבימ

 !?מה קרה .החוברת הזאת

שמה אין  ,אני לא אומר

 ,תועבה תמונות ואין סרטים

יש רק שאלות ואפשר לדון 

חלק מהשאלות רואים  ,בהן

שהן בדיחה ויש שם גם 

 !?מה קרה .שאלות טובות

אבל אתה יודע מה המשמעות 

של המודעה הזאת שאומרת 

זה מסוכן ', למען ד, תזהר

 .האריזה את לפתוח, להחזיק

רואה את  ,ני ילד בן תשעוא

לי  נראה שלי אבא ,שלי אבא

 ...אדם יציבדוקא 

    רשן  המתעהרשן  המתעההדהד
 

הציונות הרסה את העם 

היהודי או לא הרסה את העם 

, זה ויכוח נוסף, היהודי

 .זה שאלות נוספות

אבל אני לא חושב שהציונות 

זה ! זה שקר, הדתית הרוסה

, יש שם ישיבות! לא נכון

יש , יש שם תלמידי חכמים

 .שם יראי שמים

 

, יש לנו פה בעיה רצינית

צריך , והיא בעיה כוללת

 .חשיבה מערכתית

היהדות החרדית בנתה לעצמה 

ועבדה , אסטרטגיה שהיתה

והיא עכשיו , טוב ויפה

 כיםוצרי. ת לנוטלמתב

לחשוב מחדש על העקרונות 

עד היכן הם , של ההתבדלות

 .מגיעים ואיך הם עובדים
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  ''זאת נחלת עבדי הזאת נחלת עבדי ה
  כלכל  אדוןאדון  ידיידי  עלעל  לנולנו  תנהתנהיישנשנ  האמיתיתהאמיתית  ''הה  תורתתורת  היאהיא  שזאתשזאת  ,,דעודעו

  הבוראהבורא  הבדילנוהבדילנו  הזאתהזאת  שבתורהשבתורה  ,,והאחרוניםוהאחרונים  הראשוניםהראשונים  הנביאיםהנביאים

  אותםאותם  לאהבהלאהבה  ''הה  חשקחשק  באבותיךבאבותיך  רקרק""  שנאמרשנאמר  ,,העולםהעולם  בניבני  משארמשאר

  ..""הזההזה  כיוםכיום  העמיםהעמים  מכלמכל  בכםבכם  אחריהםאחריהם  בזרעםבזרעם  ויבחרויבחר

  וטובווטובו  בוראבורא  שלשל  בחסדובחסדו  אלאאלא  לכךלכך  ראוייםראויים  שהיינושהיינו  לפילפי  זהזה  ואיןואין

  מעשיםמעשים  לאבותינולאבותינו  שקדמושקדמו  בשבילבשביל  לנולנו  והטיבוהטיב  אלינואלינו  שהתחסדשהתחסד

  מכלמכל  מרובכםמרובכם  לאלא""  שנאמרשנאמר  ,,ובעבודתוובעבודתו  הבוראהבורא  בידיעתבידיעת  טוביםטובים

  ..''וגווגו" " בכםבכם  ''הה  חשקחשק  העמיםהעמים

  והתבארהוהתבארה  ובחוקותיוובחוקותיו  במצוותיובמצוותיו  הבוראהבורא  אותנואותנו  שייחדשייחד  ומפניומפני

  גדולגדול  גויגוי  ומיומי""  שנאמרשנאמר  ובמשפטיוובמשפטיו  בכללותיובכללותיו  זולתנוזולתנו  עלעל  מעלתנומעלתנו

  זרהזרה  עבודהעבודה  עובדיעובדי  קנאונוקנאונו  ,,''וגווגו" " צדיקיםצדיקים  ומשפטיםומשפטים  קיםקיםווחח  לולו  אשראשר

  לערערלערער  בשבילהבשבילה  מלכיהםמלכיהם  וילחצווילחצו  ,,גדולהגדולה  קנאהקנאה  דתנודתנו  עלעל  לםלםווככ

  ,,עימועימו  מריבהמריבה  ולעשותולעשות  ''בהבה  להלחםלהלחם  ורצונםורצונם  ..ואיבהואיבה  שטנהשטנה  עלינועלינו

  ..לולו  ירבירב  ומיומי  הואהוא  ואלוקיםואלוקים

  מלךמלך  שכלשכל  ,,זהזה  זמננוזמננו  עדעד  זוזו  תורהתורה  לנולנו  שניתנהשניתנה  מאזמאז  זמןזמן  לךלך  ואיןואין

  ודעתוודעתו  כוונתוכוונתו  תחלתתחלת  שאיןשאין  אונסאונס  אואו  מתגברמתגבר  אואו  מכריחמכריח  אואו  גוברגובר

  עמלקעמלק  כמוכמו  ובחרבובחרב  בנצחוןבנצחון  באונובאונו  דתנודתנו  ולהפךולהפך  תורתנותורתנו  לסתורלסתור

  ..בהםבהם  כיוצאכיוצא  והרבהוהרבה  ואדריונוסואדריונוס  וטיטוסוטיטוס  ונבוכדנצרונבוכדנצר  וסנחריבוסנחריב  וסיסראוסיסרא

  ..האלוקיהאלוקי  החפץהחפץ  לנצחלנצח  בובו  שהתכונושהתכונו  הנועיםהנועים  משנימשני  האחדהאחד  הנועהנוע  זהוזהו

  והחכמיםוהחכמים  המלכויותהמלכויות  משארמשאר  המחודדיםהמחודדים  הםהם  השניהשני  הנועהנוע  אבלאבל

  כןכן  כמוכמו  שאלושאלו  ,,והיוניםוהיונים  והפרסייםוהפרסיים  האדומיםהאדומים  כמוכמו  הלשונותהלשונות  משארמשאר

  שטועניםשטוענים  בטענותבטענות  תורתנותורתנו  ולהפרולהפר  דתנודתנו  לסתורלסתור  כונתםכונתם  שמושמו

  התורההתורה  להפרלהפר  זהזה  בכלבכל  ומגמתםומגמתם  ..שמחבריםשמחברים  ובקושיותובקושיות  אליהאליה

  האנסיםהאנסים  שהתכוונושהתכוונו  כמוכמו  ,,בחבוריהםבחבוריהם  עקבותיהעקבותיה  ולמחותולמחות
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  ''הה  וצדקתם מאיתי נאוםוצדקתם מאיתי נאום
  אליהאליה  שטועניםשטוענים  בטענותבטענות  תורתנותורתנו  ולהפרולהפר  דתנודתנו  לסתורלסתור  כונתםכונתם  שמושמו

  ולמחותולמחות  התורההתורה  להפרלהפר  זהזה  בכלבכל  ומגמתםומגמתם  ..שמחבריםשמחברים  ובקושיותובקושיות

  ..במלחמותיהםבמלחמותיהם  האנסיםהאנסים  שהתכוונושהתכוונו  כמוכמו  ,,בחבוריהםבחבוריהם  עקבותיהעקבותיה

  ידיידי  עלעל  אותנואותנו  בישרבישר  הואהוא  ברוךברוך  שהקדוששהקדוש  ..זהזה  ולאולא  יצלחיצלח  זהזה  ולאולא

  דתנודתנו  ולבטלולבטל  תורתנותורתנו  לסתורלסתור  שיתכוןשיתכון  נצחןנצחן  אואו  אנסאנס  שכלשכל  ,,ישעיהוישעיהו

  דרךדרך  עלעל  וזהוזה  ,,יצליחיצליח  ולאולא  מלחמתומלחמתו  כליכלי  הבוראהבורא  ישבורישבור  ,,זייןזיין  בכליבכלי

  ..לעולםלעולם  תשלםתשלם  לאלא  שעצתושעצתו  כלומרכלומר  ,,משלמשל

  מןמן  מחויבמחויב  יצאיצא  ,,שבידינושבידינו  מהמה  לבטללבטל  שיתכווןשיתכוון  טועןטוען  כלכל  ,,כןכן  וכמווכמו

  כליכלי  כלכל""  שנאמרשנאמר  כמוכמו. . תתקייםתתקיים  ולאולא  אותהאותה  ויבטלויבטל  בטענתובטענתו  הדיןהדין

  זאתזאת  תרשיעיתרשיעי  למשפטלמשפט  איתךאיתך  תקוםתקום  לשוןלשון  וכלוכל  יצלחיצלח  לאלא  עליךעליך  יוצריוצר

  ..""  ''הה  נאוםנאום  מאתימאתי  וצדקתםוצדקתם  ''הה  עבדיעבדי  נחלתנחלת

  אלואלו  לשתילשתי  המתכווניםהמתכוונים  האומותהאומות  כלומרכלומר  ,,הכוונותהכוונות  אלואלו  ושתיושתי

  ,,כןכן  פיפי  עלעל  ואףואף  ..ליהרסליהרס  נוחנוח  אינואינו  זהזה  שבניןשבנין  בדעתםבדעתם  עלהעלה  ,,הכוונותהכוונות

  ..נאמןנאמן  במעבהבמעבה  שהוטבעושהוטבעו  הדתהדת  יסודותיסודות  להרוסלהרוס  אחוהאחוה  עשועשו

  חזקתוחזקתו  עלעל  יעמודיעמוד  והבניןוהבנין  ,,ועצבועצב  יגיעהיגיעה  מוסיפיםמוסיפים  זהזה  בכלבכל  והםוהם

  שהואשהוא  הואהוא  ברוךברוך  הקדושהקדוש  ,,כלומרכלומר  ,,ותשחקותשחק  בהםבהם  תהתלתהתל  והאמתוהאמת

  בחלישותבחלישות  מתכוניםמתכונים  שהםשהם  עלעל  בהםבהם  ושוחקושוחק  ומהתלומהתל  יושביושב  האמתהאמת

  עליועליו  דודדוד  אמראמר  העניןהענין  זהזה  ועלועל  ..תכליתתכלית  להלה  שאיןשאין  כוונהכוונה  שכלםשכלם

  ובראותוובראותו  האמתהאמת  דתדת  לסתורלסתור  כוונתםכוונתם  בראותובראותו  הקודשהקודש  ברוחברוח  השלוםהשלום

  מוסרותימומוסרותימו  אתאת  ננתקהננתקה""  בהםבהם  ומשחקומשחק  יושביושב  הואהוא  ברוךברוך  שהקדוששהקדוש

  ""למולמו  ילעגילעג  ''הה  ישחקישחק  בשמיםבשמים  יושביושב  עבותימועבותימו  ממנוממנו  ונשליכהונשליכה

 איגרת תימןאיגרת תימן, , םם""הרמבהרמב
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  האלההאלה  הדבריםהדברים  אתאת  לךלך  כתובכתוב””

  כי על פי הדברים האלהכי על פי הדברים האלה
  „„כרתי איתך ברית ואת ישראלכרתי איתך ברית ואת ישראל

  ((שמות לד כזשמות לד כז))

  „„האלההאלה  הדבריםהדברים  אתאת  לךלך  תובתובככ””

  בשעהבשעה  --  „„נחשבונחשבו  זרזר  כמוכמו  תורתיתורתי  רובירובי  לולו  אכתובאכתוב””  ((יביב  חח  הושעהושע))  דד""הההה

  עלעל  למשהלמשה  ֲאָמָרה  ֲאָמָרה  , , לישראללישראל  תורהתורה  ליתןליתן  בסיניבסיני  הה""הקבהקב  שנגלהשנגלה

  וידברוידבר””  ((אא  ככ  שמותשמות))  שנאמרשנאמר, , ואגדהואגדה  תלמודתלמוד  ומשנהומשנה  מקראמקרא  --  הסדרהסדר

  שואלשואל  שהתלמידשהתלמיד  מהמה  אפילואפילו  --„ „ האלההאלה  הדבריםהדברים  כלכל  אתאת  אלהיםאלהים

  ..שעהשעה  באותהבאותה  למשהלמשה  הה""הקבהקב  אמראמר  לרבלרב  

ָדה    לולו  אמראמר, , הה""הקבהקב  מפימפי  שְלָמָדה  שְלָמָדה    מאחרמאחר ָדה  ַלמ ְ   אמראמר. . לישראללישראל  ַלמ ְ

  מבקשמבקש  איניאיני  לולו  אמראמר  ..להםלהם  אותהאותה  אכתובאכתוב  עולםעולם  שלשל  רבונורבונו  לפניולפניו

  עתידיםעתידים  כוכביםכוכבים  שעובדישעובדי  לפנילפני  שגלוישגלוי  מפנימפני, , בכתבבכתב  להםלהם  ליתנהליתנה

  ..כוכביםכוכבים  בעובדיבעובדי  בזוייםבזויים  ויהיוויהיו  מהםמהם  אותהאותה  וליטולוליטול  בהםבהם  לשלוטלשלוט

  והאגדהוהאגדה  והתלמודוהתלמוד  והמשנהוהמשנה, , במכתבבמכתב  להםלהם  נותןנותן  אניאני  המקראהמקרא  אלאאלא

  וישתעבדווישתעבדו  כוכביםכוכבים  עובדיעובדי  יבואויבואו  שאםשאם, , פהפה  עלעל  להםלהם  נותןנותן  אניאני

  ..מהםמהם  מובדליםמובדלים  יהיויהיו  בהםבהם  

  ומהומה, , „„נחשבונחשבו  זרזר  כמוכמו  תורתיתורתי  רובירובי  לולו  אכתובאכתוב””  אםאם  לנביאלנביא  אמראמר

  והתלמודוהתלמוד  והמשנהוהמשנה, , בכתבבכתב  המקראהמקרא  אתאת  נותןנותן, , להםלהם  עושהעושה  אניאני

  ..פהפה  בעלבעל  והאגדהוהאגדה  

  המקראהמקרא  זהזה  --  ''כתובכתוב''

  ,,והתלמודוהתלמוד  המשנההמשנה  זוזו  --  ''האלההאלה  הדבריםהדברים  פיפי  עלעל  כיכי''

  ..כוכביםכוכבים  העובדיהעובדי  לביןלבין  ישראלישראל  ביןבין  מבדיליםמבדילים  שהםשהם

  אא""ז סז ס""שמות רבה פמשמות רבה פמ






