לִ ּקּוטֵ י ִשיחוֹת חלק טז ,תצוה א'
תַּ ְרּגּום חוֹפְ שִ י לְ לָשוֹן הַּ ּקו ֶֹדש * כָל הַּ זְ כּוּיוֹת שְ מּורוֹת לקה"ת
א .בַּ צִ יּוּוי "וְ עָ ִשיתָ אֶ ת מְ עִ יל הָ אֵ פוֹד וגו'" כְ תִ יב:
אֹרג כְ פִ י תַּ ְח ָרא יִהְ ֶי'
"שָ פָ ה יִהְ ֶי' לְ פִ יו סָ בִ יב מַּ עֲשֵ ה ֵ
ּל ֹו ֹלא יִּקָ ֵרעַּ "ּ .ופֵ ֵירש ַּר ִש"י "ֹלא יִּקָ ֵרעַּ – כְ ֵדי שֶ ֹלא
יִּקָ ַּרע וְ הַּ ּקו ְֹרע ֹו עוֹבֵ ר בְ לָאו וכו'" (ּוכְ ִדלְ קַּ מָ ן ס"ב).

[ָאמנָם עֶ צֶ ם עִ ְניַּן ִמ ְניַּן הַּ ִמצְ ווֹת כְ בָ ר הּובָ א בְ פֵ ירּוש
ְ
ּוממֵ ילָא ,יֵש לְ זֶה מָ קוֹם ב ְּפשּוטֹו שֶ ל
ַּר ִש"י עה"ת – ִ
ִמ ְק ָרא ,אֲבָ ל לִ כְ או ָֹרה אֵ ין כֹ ל הֶ כְ ֵרחַּ בְ פַּ ְשטּות
הַּ כְ תּובִ ים שֶ הַּ ּלָאו "ֹלא יִּקָ ֵרעַּ " נִכְ נָס בְ ִמ ְניָן זֶה].

וְ אֵ ינ ֹו מּובָ ןִ :ממַּ ה שֶ כָתַּ ב ַּר ִש"י (בִ תְ ִחיּלַּת פֵירּושוֹ)
שֶ "ֹלא יִּקָ ֵרעַּ " הַּ יְינּו "כְּ דֵ י שֶ ֹלא יִּקָ ַּרע" ,מּובָ ן שֶ נָקַּ ט
שֶ "ֹלא יִּקָ ֵרעַּ " אֵ ינ ֹו עִ ְניָן (וְ צִ יּוּוי) בִ פְ נֵי עַּ צְ מוֹ ,אֶ ּלָא
נְתִ ינַּת טַּ עַּ ם עַּ ל הַּ כָתּוב לְ עֵ יל ִמינֵי' – " שָ פָ ה יִהְ ֶי'
לְ פִ יו גו' כְ פִ י תַּ ְח ָרא גו' (כְּ דֵ י ש) ֹלא יִּקָ ֵרעַּ " –

ג .וְ יוֹתֵ ר ִמזֶה אֵ ינ ֹו מּובָ ן סִ ּיּום פֵירּוש ַּר ִש"י "וְ כֵן וְ ֹלא
ִיזַּח הַּ חוֹשֶ ן וְ כֵן ֹלא יָסּורּו ִממֶ נּו הַּ ֶנאֱמָ ר וכו'".
סּוקים
הַּ ְמפָ ְר ִשים כָתְ בּו ,שֶ כַּּוָונַּת ַּר ִש"י בַּ הֲבִ יא ֹו פְ ִ
אֵ ּלֶה הִ יא לְ הָ בִ יא דּוגְ מָ א לְ פֵ ירּוש ֹו שֶ "ֹלא יִּקָ ֵרעַּ " הּוא
הֵ ן לָאו בִ פְ נֵי עַּ צְ מ ֹו וְ הֵ ן נְתִ ינַּת טַּ עַּ ם ("כְ ֵדי שֶ ֹלא
סּוקים אֵ ּלֶה הַּ פֵירּוש
יִּקָ ַּרע") – ִמפְ נֵי שֶ ַאף בִ פְ ִ
הַּ פָ שּוט בְ "וְ ֹלא ִיזַּח" ּובְ "ֹלא יָסּורּו" – הּוא "כְּ דֵ י
שֶ ֹּלא ִיזַּח" "כְּ דֵ י שֶ ֹּלא יָסּורּו" ,ומ"מ אֵ ּלּו הֵ ן לָאוִ ין
בפ"ע הַּ נ ְִמנִים בְ ִמ ְניַּן הַּ ּלָאוִ ין.

וא"כ מַּ הּו שֶ הוֹסִ יף ַּר ִש"י בְ הֶ ְמשֵ ְך לְ זֶה (ּובְ וָא"ו
הַּ מוֹסִ יף) "וְ הַּ ּקו ְֹרע ֹו עוֹבֵ ר בְ לָאו" ,אֲשֶ ר עפ"ז תֵ יבוֹת
"ֹלא יִּקָ ֵרעַּ " הֵ ן (ל ֹא נְתִ ינַּת טַּ עַּ ם ,אֶ ּלָא) צִ יּוּוי ,לָאו
בפ"ע?
וְ הַּ תְ ִמיהָ ה ַאף ּגְ ד ֹולָה ִמזוֹ :בַּ ּגְ מָ ָרא אִ יתָ א – "ָאמַּ ר
ַּר ֲחבָ א אר"י הַּ ְמקָ ֵרע בִ גְ ֵדי כְ הּונָה לוֹקֶ ה שֶ ֶנאֱמַּ ר ֹלא
יִּקָ ֵרעַּ  .מַּ תְ ִקיף ָלּה ראב"י וְ ִדלְ מָ א הָ כִ י קָ ָאמַּ ר ַּרחֲמָ נָא
ַּנ ֲעבִ יד ֵלי' שָ פָ ה כִ י הֵ יכִ י ְדלָא נִיקַּ ַּרעִ ,מי כְ תִ יב שֶ ֹלא
יִּקָ ַּרע" .וְ הַּ יְינּו שֶ הַּ פֵירּוש בְ "ֹלא יִּקָ ֵרעַּ " – "כי ֵהיכי
ְדלָא נִיקַּ ַּרע" הּוא ב ְּסת ָירה לַּפֵירּוש שֶ הּוא לָאו.
ָאמנָם ִמטַּ עַּ ם זֶה מָ צִ ינּו ב' ִשיטוֹת בִ ְמפָ ְרשֵ י
[וְ ְ
הַּ תו ָֹרה :יֵש ְמפָ ְר ִשים שֶ "ֹלא יִּקָ ֵרעַּ " הּוא ַּרק נְתִ ינַּת
טַּ עַּ ם אַּ ִדלְ עֵ יל ִמינֵי' ,וְ יֵש ְמפָ ְר ִשים שֶ הּוא לָאו
בפ"ע].
פֵירּושים הָ פְ כִ ִיים
ִ
וא"כ תָ מּוּהַּ  :אֵ יְך צֵ ֵירף ַּר ִש"י ְשנֵי
לִ כְ ֵדי פֵירּוש אֶ חָ ד?
ב .בְ הֶ ְמשֵ ְך ִדבְ ֵרי ַּר ִש"י שָ ם" :שֶ זֶה ִמ ִמ ְניַּן לָאוִ ין
שֶ בַּ תו ָֹרה וְ כֵן וְ ֹלא ִיזַּח הַּ חוֹשֶ ן וְ כֵן וְ ֹלא יָסּורּו ִממֶ נּו
הַּ ֶנאֱמָ ר בְ בַּ ֵדי הָ ָארוֹן".
בְ פַּ ְשטּות נ ְִראֶ ה ,שֶ כַּּוָונַּת ַּר ִש"י בְ הוֹסָ פַּ ת "שֶ זֶה
ִמ ִמ ְניַּן לָאוִ ין שֶ בַּ תו ָֹרה" הִ יא לְ הָ בִ יא ְרָא ָי' שֶ "ֹלא
יִּקָ ֵרעַּ " הּוא לָאו – ַאף שֶ מַּ שְ מָ עּות הַּ כָתּוב הִ יא (כְ מ ֹו
שֶ כָתַּ ב ַּר ִש"י בִ תְ ִחיּלַּת פֵירּושוֹ) "כְּ דֵ י שֶ ֹלא יִּקָ ַּרע".
וְ אֵ ינ ֹו מּובָ ן :הֲֹלא פֵירּוש ַּר ִש"י ְמיּוסָ ד עַּ ל פְ שּוט ֹו שֶ ל
ּומ ַּניִן לְ ַּר ִש"י ִמ ַּפ ְּשטּות הַּ כְ תּובִ ים שֶ "ֹלא
ִמ ְק ָרא – ִ
"מ ִמ ְניַּן לָאוִ ין שֶ בַּ תו ָֹרה"?
יִּקָ ֵרעַּ " הּוא ִ

וְ אֵ ינ ֹו מּובָ ן [נוֹסָ ף עַּ ל זֶה שֶ ּגַּם עַּ ל דּוגְ מָ אוֹת אֵ ּלֶה יֵש
לִ ְשאוֹל (ע"ד הנ"ל ס"ב)ִ :מ ַּניִן לְ ַּר ִש"י ִמפַּ ְּשטּות
"מ ִמ ְניַּן לָאוִ ין שֶ בַּ תו ָֹרה"?]:
הַּ כְ תּובִ ים שֶ הֵ ם ִ
פֵירש ַּר ִש"י
סּוקים "וְ ֹלא ִיזַּח" וְ "ֹלא יָסּורּו" ֹלא ֵ
בִ פְ ִ
עַּ ל אֲתַּ ר שֶ ּיֵש בָ הֶ ם נְתִ ינַּת טַּ עַּ ם וְ גַּם לָאו בפ"ע –
ּוממַּ ה נַּפְ שָ ְך :אִ ם י ְֶשנ ֹו קו ִֹשי לְ פָ ֵרש "ֹלא יִּקָ ֵרעַּ " הֵ ן
ִ
כְ טַּ עַּ ם וְ הֵ ן כְ לָאו ,הָ ָי' עַּ ל ַּר ִש"י לְ בָ אֵ ר זֹאת עַּ ל ֲאתַּ ר
ֲמּורים קו ֶֹדם
סּוקים "ֹלא יָסּורּו" ּו"וְ ֹלא ִיזַּח" הָ א ִ
בַּ פְ ִ
ָלכֵן; וְ אִ ם ס"ל לְ ַּר ִש"י שֶ אֵ ין קו ִֹשי בְ פֵ ירּוש זֶה
[וְ אַּ ְד ַּרבָ ה :זֶהּו פֵירּוש פָ שּוט כ"כ ,שֶ אֵ ין ַּר ִש"י צָ ִריְך
לְ פָ ֵרש ְמאּומָ ה שֶ כֵן הַּ "בֶ ן חָ מֵ ש" ַּיעֲמוֹד עַּ ל ָכְך
בְ עַּ צְ מוֹ] – מַּ דּועַּ הּוצְ ַּרְך ַּר ִש"י לְ הַּ ְש ִמיעֵ נּו זֹאת
בַּ פָ סּוק ִד ַּידן (וְ ַאף לְ הָ בִ יא ְרָאיוֹת לְ פֵ ירּושוֹ)?
ד .עַּ ל הַּ ְשאֵ לָה הָ ִראש ֹונָה ִ(דלְ עֵ יל ס"א) תֵ ְירצּו
הַּ ְמפָ ְר ִשים :לְ פִ י פְ שּוט ֹו שֶ ל ִמ ְק ָרא ע ֹולֶה לִ כְ או ָֹרה,
שֶ "ֹלא ִיּקָ ֵרעַּ " (וְ כֵן "וְ ֹלא ִיזַּח" וְ "ֹלא יָסּורּו") אֵ ינ ֹו
צִ יּוּוי ,אֶ ּלָא נְתִ ינַּת טַּ עַּ ם עַּ ל הָ ָאמּור לְ עֵ יל ִמינֵי'; אֶ ּלָא
שֶ אִ יּלּו הָ יְתָ ה ז ֹו נְתִ ינַּת טַּ עַּ ם בלְּ בַּ ד ,הָ ָי' הַּ כָתּוב צָ ִריְך
ּומ ֶזה
לוֹמַּ ר "שֹלא יִּקָ ַּרע" (ּוכְ קּו ְשיַּית הַּ ּגְ מָ ָרא)ִ .
שֶ ֶנאֱמַּ ר "ל ֹא יִּקָ ֵרעַּ " (וְ כֵן "וְּל ֹא ִיזַּח" וְ "ל ֹא יָסּורּו")
מּוכָח ,שֶ הַּ תו ָֹרה ְמ ַּרמֶ זֶת בָ זֶה מַּ ְשמָ עּות כְּ פּולָה :א)
פַּ ְשטּות מַּ ְשמָ עּות הַּ כָתּוב – נְתִ ינַּת טַּ עַּ ם עַּ ל הָ ָאמּור
לְ עֵ יל; ב) ציּוּוי – "ֹלא יִּקָ ֵרעַּ ".

פֵירש
אֶ ּלָא שֶ ע ֲַּדיִין קָ שֶ ה (כְ ִדלְ עֵ יל ס"ג) :מַּ דּועַּ ֹלא ֵ
ַּר ִש"י כָל זֹאת לְּ עֵ יל עַּ ל "ֹלא יָסּורּו" ּו"וְ ֹלא ִיזַּח"?
ה .וְ הַּ בֵ יאּור בָ זֶה :עַּ ל ֶד ֶרְך הַּ פְ שָ ט יֵש לְ פָ ֵרש ,שֶ "ֹלא
יָסּורּו" ּו"וְ ֹלא ִיזַּח" אֵ ינָם נְתִ ינַּת טַּ עַּ ם ,אֶ ּלָא ַּרק צִ יּוּוי
וְ לָאו בפ"ע – מֵ ַאחַּ ר שֶ כ ְַּמבוָֹאר לְ עֵ יל ,אִ יּלּו הָ יְתָ ה ז ֹו
נְתִ ינַּת טַּ עַּ ם הול"ל "שֹּלא יָסּורּו"" ,שֹּלא ִיזַּח"
(ּוכְ קּו ְשיַּית הַּ ּגְ מָ ָרא);
וְ ַאף שֶ הַּ ָדבָ ר ֹלא ֶנאֱמַּ ר בַּ ּלָשוֹן "ֹלא ְּתס ֵירם" (א ֹו
יח") – שֶ הּו ְראֲתָ ה צִ יּוּוי עַּ ל ָהאָ דָ ם ,בִ לְ שוֹן
"וְ ֹלא ָתז ַּ
נ ֹוכֵחַּ  ,שֶ הּוא ֹלא ַּיעֲשֶ ה זֹאת ,אֶ ּלָא – "ֹלא יָסּורּו",
הַּ יְינּו שֶ ַּהבַּ דים ֹלא יָסּורּו מֵ הַּ טַּ בָ עוֹת (וְ כֵן "וְ ֹלא יזַּח")
–
ע ֲַּדיִין אֶ פְ שָ ר לְ פָ ֵרש זֹאת בְ ֶד ֶרְך צִ יּוּוי ,שֶ ָהאָ דָ ם צָ ִריְך
לְ הִ ְשתַּ ֵדל שֶ ֹּלא יָסּורּו הַּ בַּ ִדים ִמן הַּ טַּ בָ עוֹת (ועד"ז
בַּ פָ סּוק "וְ ֹלא ִיזַּח"); וע"ד הַּ צִ יּוּוי בִ תְ ִחיּלַּת הַּ פָ סּוק
"בְ טַּ בְ עוֹת הָ ָארוֹן י ְּהיּו ַּהבַּ דים" – שֶ הּוא ציּוּויַ ,אף
שֶ הַּ כָתּוב אֵ ינ ֹו ְמ ַּדבֵ ר אוֹדוֹת פְ עּוּלַּת ָהאָ דָ ם ,אֶ ָּלא
אוֹדוֹת ַּהבַּ דים ("בְ טַּ בְ עוֹת הָ ָארוֹן י ְּהיּו ַּהבַּ דים").
אֶ ּלָא שֶ ּי ְָשנּו ִשינּוי בַּ כָתּוב ִד ַּידן ,שֶ ב ֹו ֶנאֱמַּ ר "ֹלא
יִּקָ ֵרעַּ " (קּו"ף ְקמּוצָ ה וְ ֵרי"ש צָ רּוי') – בִ ְניָן נִפְ עָ ל,
ָאמנָם זֶהּו צִ יּוּוי כְ מ ֹו "וְ ֹלא ִיזַּח וְ "ֹלא
וְ ָלכֵן – אם ְ
יָסּורּו" – צָ ִריְך לִ הְ יוֹת בַּ צִ יּוּוי "ֹלא יִּקָ ֵרעַּ " ִשינּוי
וְ הוֹסָ פָ ה יוֹתֵ ר מֵ אֲשֶ ר בַּ צִ יּוּויִים הָ אֲחֵ ִריםּ ,וכְ מ ֹו
פֵירש ַּר ִש"י (עַּ ל כָל מְ לָאכָה ֹלא יֵעָ שֶ ה בָ הֶ ם):
שֶ ֵ
אֲפִ יּלּו ע"י אֲחֵ ִריםּ .ולְ פִ י זֶה נ ְִמצָ א שֶ בַּ צִ יּוּויִים "וְ ֹלא
ִיזַּח" וְ "ֹלא יָסּורּו" (ּובְ עוֹד כַּמָ ה ַאזְ הָ רוֹת בַּ ִמ ְשכָן
וְ ֵכלָיו) – אֵ ין אִ יסּור בְ ַּנעֲשָ ה ע"י אֲחֵ ִרים! – וְ זֶה אֵ ינ ֹו
ִמתְ קַּ בֵ ל ע"ד הַּ פְ שָ ט.
פֵירש ַּר ִש"י "כְ ֵדי שֶ ֹלא יִּקָ ַּרע"ִ :שינּוי הַּ ּלָשוֹן
וְ ָלכֵן ֵ
בַּ פָ סּוק מו ֶֹרה שֶ ּיֵש כָאן נְתִ ינַּת טַּ עַּ םִ ,מפְ נֵי שֶ אֵ ין
הַּ ָדבָ ר דוֹמֶ ה לְ "ֹלא יָסּורּו" ּו"וְ ֹלא ִיזַּח".
אֲבָ ל מֵ ַאחַּ ר שֶ ֹּלא ֶנאֱמַּ ר "שֹלא יִּקָ ַּרע" ,אֶ ּלָא "ֹלא
יִּקָ ֵרעַּ " – ה ֲֵרי מּוכָח ,שֶ כָאן י ְֶשנ ֹו גַּ ם צִ יּוּוי וְ לָאו
בפ"ע (וכנ"ל ס"ד).
ָאמנָם כַּּוָונַּת הַּ כָתּוב
ו .אֲבָ ל ע ֲַּדיִין אֵ ינ ֹו מּובָ ן :אִ ם ְ
ַּלציּוּוי ,מַּ דּועַּ ֶנאֱמַּ ר הַּ צִ יּוּוי ַּרק בְ ֶרמֶ ז (עי"ז שֶ ֹּלא
נִכְ תַּ ב "שֹלא יִּקָ ַּרע")? הֲֹלא צִ יּוּוי צָ ִריְך לְ הִ כָתֵ ב
בְ אוֹפֶ ן בָ רּור ּובְ פֵ ירּוש!

וְ עַּ ל כֵן מַּ ְמ ִשיְך ַּר ִש"י "שֶ זֶה ִמ ִמ ְניַּן לָאוִ ין שֶ בַּ תו ָֹרה":
זֶה שֶ ּיֵש בְ מַּ ְשמָ עּות תֵ יבוֹת "ֹלא יִּקָ ֵרעַּ " ּגַּם לָאו ,אֵ ינ ֹו
כְ ֵדי לְ הַּ ְש ִמיעֵ נּו כָאן אֶ ת עֶ צֶ ם הָ אִ יסּור לִ ְקרוֹעַּ אֶ ת
הַּ ְמעִ יל – זֹאת יו ְֹדעִ ים ָאנּו כְ בָ ר ִממָ קוֹם ַאחֵ ר,
כְ ִדלְ קַּ מָ ן – אֶ ּלָא כְ ֵדי שֶ הָ אִ יסּור יִהְ ֶי' "ממנְּ יַּן לָאוִ ין":
כַּּוָונַּת הַּ כָתּוב כָאן הִ יא לִ כְ לוֹל אֶ ת הָ אִ יסּור ַּהיָדּועַּ
בְ חֶ ְשבוֹן שס"ה ֹלא תַּ עֲשֶ הְּ ,ולָכֵ ן מּוכְ ַּרחַּ ת לִ הְ יוֹת כָאן
מַּ ְשמָ עּות שֶ ל לָאו .וְ עִ ְניָן זה – יָכוֹל לְ הִ כָתֵ ב ּגַּם בְ ֶרמֶ ז
בִ לְ בַּ ד.
ּומ ַּניִן י ְָדעִ ינַּן אֶ ת עֶ צֶ ם הָ אִ יסּור עַּ ל ְק ִריעַּ ת הַּ ְמעִ יל? –
ִ
ה ֲֵרי זֶה מּובָ ן ְּב ַּפ ְּשטּות ִמן הַּ כָתּוב לְּ עֵ יל" :וְ עָ ִשיתָ
בִ גְ ֵדי קו ֶֹדש גו' לְּ כָ בֹוד ּולְּ ת ְּפאָ רת" – בֶ גֶד קָ רּועַּ אֵ ינ ֹו
ָארת".
"לְ כָבוֹד ּולְ תִ פְ ֶ
ז .לִ כְ או ָֹרה נִיתַּ ן לִ ְשאוֹל עַּ ל בֵ יאּור זֶה :הֲֹלא מָ צִ ינּו
בְ כַּמָ ה ְמקוֹמוֹת ,שֶ הוֹסִ יפָ ה הַּ תו ָֹרה לָאו " ַּלעֲבוֹר עָ לָיו
בִ ְשנֵי לָאוִ וין" וכיו"ב ,ואעפ"כ כְ תּובִ ים כֹל הַּ ּלָאוִ ין
בְ סִ גְ נוֹן שֶ ל צִ יּוּוי – וא"כ ַאף כָאן לִ כְ או ָֹרה הָ ָי' צָ ִריְך
לְ הִ כָתֵ ב צִ יּוּוי ְמפו ָֹרש שֶ ָאסּור לִ ְקרוֹעַּ אֶ ת הַּ ְמעִ יל (ַאף
שֶ ֹּלא בָ א הַּ כָתּוב אֶ ּלָא לְ הַּ שְ ִמיעֵ נּו שֶ אִ יסּור זֶה הּוא
ּגַּם לָאו)?
וְ זֹאת ְמיַּישֵ ב ַּר ִש"י בִ לְ שוֹנ ֹו "וְ הַּ ּקו ְֹרע ֹו עוֹבֵ ר בְ לָאו
שזה ִמ ִמ ְניַּן לָאוִ ין שֶ בַּ תו ָֹרה" (וְ ֹלא "וְּזה ִמ ִמ ְניַּן לָאוִ ין
כו'") ,הַּ יְינּו" ,שֶ זֶה ִמ ִמ ְניַּן לָאוִ ין שֶ בַּ תו ָֹרה" הּוא
ַּטעַּ ם עַּ ל זֶה שֶ "הַּ ּקו ְֹרע ֹו עוֹבֵ ר בְ לָאו" – הֲסִ יבָ ה
"מ ִמ ְניַּן
שֶ הַּ ּקו ֵֹרעַּ עוֹבֵ ר עַּ ל לָאו הִ יא ַּרק ִמפְ נֵי שֶ הּוא ִ
לָאוִ ין שֶ בַּ תו ָֹרה":
בִ ְמקוֹמוֹת אֲחֵ ִרים שֶ בָ הֶ ם הַּ תו ָֹרה מוֹסִ יפָ ה לָאוִ ין ,ה ֲֵרי
ָאדם,
זֶה כְ ֵדי שֶ ּיְ הֵ א הָ אִ יסּור חָ מּור יוֹתֵ ר בְ הֶ ְרּגֵש הָ ָ
ִמתוְֹך כַּּוָונָה שֶ ּיֵיקַּ ל עָ לָיו לְ הִ מָ נַּע מֵ ע ֲִשּיַּית אִ יסּור זֶה;
משא"כ זֶה שֶ "הַּ ּקו ְֹרע ֹו עוֹבֵ ר בְ לָאו" אֵ ינ ֹו כְ ֵדי
ָאדם ,אֶ ּלָא כַּּוָונַּת
לְ הַּ גְ ִדיל אֶ ת חּו ְמ ַּרת הָ אִ יסּור אֵ צֶ ל הָ ָ
הַּ תו ָֹרה כָאן הִ יא לִ כְ לוֹל אֶ ת אִ יסּור ְק ִריעַּ ת הַּ ְמעִ יל
בְ "מנְּ יַּן הַּ ּלָאוִ ין" – וְ ַּרק כְ תֹוצָ אָ ה מִ כְָך "הַּ ּקו ְֹרע ֹו
עוֹבֵ ר בְ לָאו"; ּומֵ ַאחַּ ר שֶ הַּ ּלָאו ֹלא בָ א לְ הַּ גְ ִדיל אֶ ת
ָאדםַּ ,די בִ כְ תִ יבָ ת ֹו בְ אוֹפֶ ן שֶ ל
חּו ְמ ַּרת הָ אִ יסּור אֵ צֶ ל הָ ָ
ֶרמֶ ז.
ּובָ זֶה יּובַּ ן ּגַּם מָ ה שֶ שינָה ַּר ִש"י ִמּלְ שוֹן הַּ ּגְ מָ ָרא –
"הַּ ְמקָ ֵרע (בִ גְ ֵדי כְ הּונָה) לֹוקה" – וְ כָתַּ ב "וְ הַּ ּקו ְֹרע ֹו
עֹובֵ ר ְּבלָאו" :הַּ הַּ ְדּגָשָ ה בִ לְ שוֹן ַּר ִש"י אֵ ינָּה עַּ ל חֹומר

הַּ חֵ ְטא שֶ ל ְק ִריעַּ ת הַּ מְ עִ יל (עַּ ד שֶ חַּ ּיָיבִ ים ע"ז
מַּ לְ קּות) ,אֶ ּלָא אַּ ְד ַּרבָ ה :זֶה שֶ "ֹלא יִּקָ ֵרעַּ " הּוא ּגַּם
בְ מַּ ְשמָ עּות לָאו ,ה ֲֵרי ז ֹו ַּרק תוֹצָ ָאה ִמזֶה שֶ הָ אִ יסּור
הּוא "(שֶ זֶה) ִמ ִמ ְניַּן לָאוִ ין שֶ בַּ תו ָֹרה".

אֲבָ ל לְ ִשיטַּ ת ַּר ִש"י בְ פַּ ְשטּות הַּ כְ תּובִ ים ,הוֹסִ יף
הַּ כָתּוב אֶ ת הַּ ּלָאו ְד"ֹלא יִּקָ ֵרעַּ " ל ֹא ע"מ לְ הוֹסִ יף
"מ ְניַּן הַּ ּלָאוִ ין
איּסּור חָ ָדש ,אֶ ּלָא כְ ֵדי לְ כ ֹולְ ל ֹו בְ ִ
שֶ בַּ תו ָֹרה",

ח .וַּ ע ֲַּדיִין אֵ ינ ֹו ְמחּוּוָר לְ ג ְַּמ ֵריִ :מפְ נֵי מָ ה ַּדוְ קָ א
בְ אִ יסּור זֶה הוֹסִ יפָ ּה הַּ תו ָֹרה לָאו אַּ ְך וְ ַּרק כְ ֵדי שֶ ּיִ מָ נֶה
בְ ִמ ְניַּן הַּ ּלָאוִ ין? עַּ ל כֵן הִ ְמ ִשיְך ַּר ִש"י וְ הֵ בִ יא בְ פֵ ירּוש ֹו
"וְ כֵן ֹלא ִיזַּח וְ כֵן ֹלא יָסּורּו ִממֶ נּו הַּ ֶנאֱמָ ר וכו'" –
ּומזֶה
שֶ בְ לָאוִ ין אֵ ּלּו אֵ ין ִחידּוש בְ עֶ צֶ ם הָ אִ יסּורִ ,
רוֹאִ ים ָאנּו שֶ בִ ְמלֶאכֶת הַּ ִמ ְשכָן כו' ְמגַּמַּ ת הַּ כָתּוב
הִ יא לְ הוֹסִ יף בְ ִמ ְניַּן הַּ ּלָאוִ ין:

ולפ"ז נ ְִמצָ א ,שֶ ּלְ ִשיטַּ ת ַּר ִש"י (בְ פֵ ירּוש ֹו עַּ ל הַּ תו ָֹרה)
אֵ ין ִחיּלּוק בְ אוֹפֶ ן הַּ ְּק ִריעָ ה בֵ ין הַּ ְמעִ יל לִ ְשָאר בִ גְ ֵדי
כְ הּונָה.

בְ נ ֹוגֵעַּ לַּחוֹשֶ ן כְ תִ יב "וְ י ְִרכְ סּו אֶ ת הַּ ח ֹושֶ ן גו' בִ פְ תִ יל
תְ ֵכלֶת ל ְּהיֹות עַּ ל חֵ שֶ ב הָ אֵ פוֹד"ּ ,וכְ פֵ ירּוש ַּר ִש"י:
ּומזֶה
"לִ הְ יוֹת הַּ חוֹשֶ ן דָ בּוק אֶ ל חֵ שֶ ב הָ אֵ פוֹד" – ִ
יו ְֹדעִ ים ָאנּו כְ בָ ר שֶ עַּ ל הַּ חוֹשֶ ן לִ הְ יוֹת ָדבּוק אֶ ל
הָ אֵ פוֹד; וְ כֵן בְ נ ֹוגֵעַּ לְ בַּ ֵדי הָ ָארוֹן כְ תִ יב "בְ טַּ בְ ע ֹות
ּומזֶה צִ יּוּוי בָ רּור שֶ עַּ ל הַּ בַּ ִדים
הָ ָאר ֹון יִהְ יּו הַּ בַּ ִדים" – ִ
לִ הְ יוֹת בְ טַּ בְ עוֹת הָ ָארוֹן;
ּומזֶה שֶ הוֹסִ יפָ ה הַּ תו ָֹרה אֶ ת הַּ לָאוין "ֹלא יָסּורּו ִממֶ נּו"
ִ
ּו"וְ ֹלא ִיזַּח" ,מּוכַּח ,שֶ בָ עִ ְניָן הַּ ִמ ְשכָן ּובִ גְ ֵדי כְ הּונָה
ּוממֵ ילָא
ְמגַּמַּ ת הַּ כָתּוב הַּ כְ לָלִ ית הִ יא לְ הוֹסִ יף לָאוִ ין; ִ
בְ נָקֵ ל יוֹתֵ ר לְ הָ בִ ין בנדו"ד אֶ ת מָ ה שֶ נָקַּ ט הַּ כָתּוב
הַּ ּלָשוֹן "ֹלא יִּקָ ֵרעַּ " (וְ ֹלא "שֹלא יִּקָ ַּרע") ַּרק כְ ֵדי
לְ הוֹסִ יף לָאו.
ט .מֵ "עִ ְנ ָינִים מּופְ לָאִ ים" ע"ד הַּ ֲה ָלכָה בְ פֵ ירּוש ַּר ִש"י
זֶה:
פָ סַּ ק הָ ַּר ְמבַּ "ם "הַּ ּקו ֵֹרעַּ פִ י הַּ ְמעִ יל לוֹקֶ ה שֶ ֶנאֱמַּ ר ֹלא
יִּקָ ֵרעַּ וְ הּוא הַּ ִדין לְ כֹ ל בִ גְ ֵדי כְ הּונָה שֶ הַּ ּקו ְֹרעָ ן ֶד ֶרְך
הַּ ְשחָ תָ ה לוֹקֶ ה"ִ .מפַּ ְשטּות לְ שוֹן הָ ַּר ְמבַּ "ם נ ְִמצָ א,
שֶ ּיֵש ִחיּלּוק בֵ ין הַּ ְמעִ יל לִ ְשָאר בִ גְ ֵדי כְ הּונָה :בִ ְשָאר
בִ גְ ֵדי כְ הּונָה לוֹקֶ ה ַּרק "הַּ ּקו ְֹרעָ ן ֶד ֶרְך הַּ ְשחָ תָ ה" ,אֲבָ ל
"הַּ ּקו ֵֹרעַּ פִ י הַּ ְמעִ יל לוֹקֶ ה" – בְ כָל אוֹפֶ ן.
וְ כָתְ בּו ַאחֲר ֹונִים בְ בֵ יאּור ַּדעַּ ת הָ ַּר ְמבַּ "ם ,שֶ ִחּיּוב
הַּ מַּ לְ קּות ַּלקו ֵֹרעַּ "כֹל בִ גְ ֵדי כְ הּונָה" הּוא ִמצַּ ד הַּ ּלָאו
"ד ֶרְך
"ֹלא תַּ עֲשּון כֵן גו'" (וְ לָאו זֶה הּוא ַּרק בְ ֶ
הַּ ְשחָ תָ ה"); משא"כ בַּ ְמעִ ילִ ,חּיּוב הַּ מַּ לְ קּות הּוא
ִמצַּ ד הַּ ּלָאו ְד"ֹלא יִּקָ ֵרעַּ " – ּובְ לָאו זֶה חַּ ּיָיבִ ים מַּ לְ קּות
בְ כָל עִ ְניָן.

יִ .מּיֵינָּה שֶ ל תו ָֹרה בְ פֵ ירּוש ַּר ִש"י:
ִימּיּות הָ עִ ְנ ָינִים) :מַּ דּועַּ
לִ כְ או ָֹרה אֵ ינ ֹו מּובָ ן (בִ פְ נ ִ
הֵ בִ יא ַּר ִש"י ְרָא ָי' ִמן הַּ פָ סּוק "וְ ֹלא ִיזַּח" הָ ָאמּור
בְ פָ ָרשָ תֵ נּו ל ְּפנֵי הָ ְרָא ָי' מֵ הַּ פָסּוק "ֹלא יָסּורּו" שֶ ֶנאֱמַּ ר
בַּ פָ ָרשָ ה ַּהּקֹודמת?
וְ עוֹד קָ שֶ ה :מִ פְ נֵי מָ ה הוֹסִ יף ַּר ִש"י שֵ נִית תֵ יבַּ ת "וְּכֵ ן

ֹלא יָסּורּו כו'"?
ּומזֶה מּובָ ן ,שֶ הַּ ּלָאו ְד"ֹלא יָסּורּו" הּוא ִחידּוש נוֹסָ ף
ִ
וְ גָדוֹל יוֹתֵ ר מֵ הַּ ּלָאו ְד"וְ ֹלא ִיזַּח" ,וְ ָלכֵן הֵ בִ יא ֹו ַּר ִש"י
ּומטַּ עַּ ם זֶה הוֹסִ יף שֵ נִית תֵ יבַּ ת
לְ ַאחַּ ר "וְ ֹלא ִיזַּח"ִ ,
"וְ כֵן".
וְ הַּ בֵ יאּור בָ זֶה :הַּ ּלָאו ְד"ֹלא יִּקָ ֵרעַּ " אֵ ינ ֹו ִחידּוש ּגָדוֹל,
שֶ ה ֲֵרי ָדבָ ר מּובָ ן הּוא שֶ ָאסּור לְ קַּ לְ קֵ ל אֶ ת בִ גְ ֵדי
הַּ כְ הּונָה.
לְ ַאח ֲָריו מוֹסִ יף ַּר ִש"י "וְּכֵ ן וְ ֹלא ִי ַּזח הַּ חוֹשֶ ן"ַ :אף
ֲה ָזזַּת הַּ חוֹשֶ ן מֵ עַּ ל הָ אֵ פוֹד – ַאף שֶ אֵ ין בְ כְָך קלְּ קּול –
יֵש בָ ּה לָאו; אֶ ּלָא שֶ ּגַּם אִ יסּור זֶה נִיתַּ ן ַּלהֲבָ נָה,
ּוכְ הֶ ְמשֵ ְך הַּ כָתּוב שָ ם" :וְ נָשָ א ַא ֲהרֹן אֶ ת ְשמוֹת בְ נֵי
י ְִש ָראֵ ל בְ חוֹשֶ ן הַּ ִמ ְשפָט עַּ ל לבֹו גו' לְּ זכָ רֹון לִ פְ נֵי ה'
תָ ִמיד".
משא"כ הַּ טַּ עַּ ם לַּצִ יּוּוי "בְ טַּ בְ עוֹת הָ ָארוֹן יִהְ יּו הַּ בַּ ִדים
ֹלא יָסּורּו ִממֶ נּו" אֵ ינ ֹו מּובָ ן כְ לָל לִ כְ או ָֹרה :בַּ ֵדי
הָ ָארוֹן ַּנעֲשּו ע"מ שֶ אֶ פְ שָ ר יִהְ ֶי' לָשֵ את אֶ ת הָ ָארוֹן
ִממָ קוֹם לְ מָ קוֹם – וא"כ לְ שֵ ם מָ ה צְ ִריכִ ים הַּ בַּ ִדים
לִ הְ יוֹת בְ טַּ בְ עוֹת הָ ָארוֹן ָתמיד? אַּ ְד ַּרבָ א ,בְ פַּ ְשטּות
ָראּוי הָ ָי' שֶ הַּ כְ נָסַּ ת הַּ בַּ ִדים בַּ טַּ בָ עוֹת תֵ יעָ שֶ ה ַּרק
ַּכאֲשֶ ר יֵש צו ֶֹרְך לָשֵ את אֶ ת הָ ָארוֹן.
וְ זֶהּו שֶ כָתַּ ב ַּר ִש"י (שֵ נִית) "וְּכֵ ן ֹלא יָסּורּו ִממֶ נּו
הַּ ֶנאֱמָ ר ְּבבַּ דֵ י הָ ָארוֹן"ַ :אף הוֹצָ ַאת הַּ בַּ ִדים ִמן
הַּ טַּ בָ עוֹת הִ יא לָאוַּ ,ה ָשוה מַּ מָ ש לְ לָאו ִד ְק ִריעַּ ת
וְ ִקלְ קּול בִ גְ ֵדי כְ הּונָה.

יא .מַּ הּו ָאכֵן הַּ טַּ עַּ ם שֶ "ֹלא יָסּורּו ִממֶ נּו"? עַּ ל כְָך
ְמבוָֹאר בְ סֵ פֶ ר הַּ ִחינּוְך" :נִצְ טַּ ּוִ ינּו לְ בַּ ל נָסִ יר בַּ ֵדי
הָ ָארוֹן ִממֶ נּו פֶ ן נִהְ ֶי' צְ ִריכִ ים לָצֵ את עִ ם הָ ָארוֹן לְ שּום
מָ קוֹם בִ ְמהִ ירּות וְ אּולַּי ִמתוְֹך הַּ ִט ְר ָדא וְ הַּ ִחפָ זוֹן ֹלא
נִבְ דוֹק יָפֶ ה לִ הְ יוֹת בַּ ִדים ֲחז ִָקים כָל הַּ צו ֶֹרְך כו' אֲבָ ל
בִ הְ יוֹתָ ם ב ֹו מּו ָכנִים לְ ע ֹולָם וְ ֹלא יָסּורּו ִממֶ נּו ַּיעֲשּו
אוֹתָ ן ֲחזָקוֹת כו'".
ּומזֶה הו ָֹרָאה נִפְ לָָאה בַּ עֲבו ַֹּדת כאו"א:
ִ
בָ ָארוֹן הָ יּו מּונ ִָחים הַּ ּלּוחוֹת ,שֶ זֶהּו עִ ְניַּן הַּ תו ָֹרה,
ּובִ לְ שוֹן הַּ ִחינּוְך :הָ ָארוֹן ִמ ְשכַּן הַּ תו ָֹרה.
ְהּודי הַּ ּלוֹמֵ ד תו ָֹרה הּוא בְ דּוגְ מַּ ת "הָ ָארוֹן" –
ַאף י ִ
"מ ְשכַּן הַּ תו ָֹרה"; יָכוֹל הּוא לוֹמַּ ר בְ לִ בוֹ:
הּוא מָ קוֹם וְ ִ
בִ זְ מַּ ן שֶ צָ ִריְך לְ הַּ ְק ִדיש לְ לִ ימּוד הַּ תו ָֹרהּ ,ובִ פְ ָרט אִ ם
"תו ָֹרת ֹו אֻמָ נּות ֹו" ,ה ֲֵרי עָ לָיו לִ הְ יוֹת נָתּון לְ ג ְַּמ ֵרי
לְ לִ ימּוד ּומּובְ ָדל ִמכֹ ל הַּ סוֹבֵ ב אוֹת ֹו – ּומָ ה מָ קוֹם יֵש
ְהּודי ַאחֵ ר?
אֹותּה ָשעָ ה לְ מַּ ְחשָ בָ ה אוֹדוֹת י ִ
ְּב ָ
וְ עַּ ל זֶה בָ ָאה הַּ הו ָֹרָאה ִמבַּ דֵ י הָ ָארוֹן :אֲפִ יּלּו בִ זְ מַּ ן
שֶ הָ ָארוֹן נ ְִמצָ א בְ קָ ְדשֵ י הַּ ּקֳּ ָד ִשים – הַּ מָ קוֹם הַּ ְמקּו ָדש
בְ יוֹתֵ ר בָ ע ֹולָם (וְ ָלכֵן יָכוֹל לְ הִ ָכנֵס לְ שָ ם ַּרק הַּ כֹ הֵ ן
יפּורים) – ּגַּם ָאז צְ ִריכִ ים הַּ בַּ ִדים
הַּ ּגָדוֹל וְ ַּרק בְ יוֹם הַּ כִ ִ
לִ הְ יוֹת "מּוכָ נים לְּ עֹולָם" ,כְ ֵדי שֶ נִיתַּ ן יִהְ ֶי' לָשֵ את
בָ הֶ ם אֶ ת הָ ָארוֹן "ב ְּמהירּות" אֶ ל הַּ מָ קוֹם שֶ ב ֹו הּוא
שוָה
ירה ִמזוֹ :הוֹצָ ַאת הַּ בַּ ִדים ִמן הַּ טַּ בָ עוֹת ָ
נִצְ ָרְך .וִ יתֵ ָ
בְ חּו ְמ ָרתָ ּה לִ ְק ִריעַּ ת וְ ִקלְ קּול בִ גְ ֵדי כְ הּונָה!
וְ כֵן הּוא בְ עִ ְניַּן הַּ תו ָֹרה :עֲמּוּקָ ה כְ כָל שֶ תִ הְ ֶי'
ְהּודי בְ לִ ימּוד הַּ תו ָֹרה ,לְּ עֹולָם צָ ִריְך
ְש ִקיעּות ֹו שֶ ל י ִ
הּוא לִ הְ יוֹת "מּוכָן" לְ הָ בִ יא אֶ ת הַּ תו ָֹרה לְ כָל מָ קוֹם
ּובְ כָל עֵ ת שֶ הַּ ָדבָ ר נִצְ ָרְך ,וְ ַּדוְ קָ א בְ אוֹפֶ ן שֶ ל
"מהִ ירּות" ,לְ עוֹד וְ עוֹד ִמבְ נֵי י ְִש ָראֵ ל.
ְ
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