לִ ּקּוטֵ י ִשיחוֹת חֵ לֶק טז ,מִ שְׁ פָּטִ ים ב
תַּ ְׁרּגּום חוֹפְׁ שִ י לִ לְׁ שוֹן הַּ ּקו ֶֹדש * כָּל הַּ זְׁ כּוּיוֹת שְׁ מּורוֹת לקה"ת
א .בְׁ פֵ ירּוש ֹו עַּ ל הַּ פָּ סּוק "כִ י תִ ְׁקנֶה וגו'" הֶ עְׁ תִ יק ַּר ִש"י ִמן
הַּ כָּתּוב אֶ ת הַּ תֵ יבוֹת "כִ י תִ ְׁקנֶה עֶ בֶ ד עִ בְׁ ִרי" ּופֵ ֵירש" :עֶ בֶ ד
שֶ הּוא עִ בְׁ ִרי א ֹו אֵ ינ ֹו אֶ לָּא עַּ בְׁ ּד ֹו שֶ ל עִ בְׁ ִרי עֶ בֶ ד כְׁ ַּנ ֲענִי
שֶ לְׁ קַּ ְׁחת ֹו ִמּיִ ְׁש ָּראֵ ל וְׁ עָּ לָּיו הּוא אוֹמֵ ר שֵ ש שָּ נִים ַּיעֲבוֹד
ּומָּ ה ֲאנִי ְׁמקַּ ּיֵים וְׁ הִ תְׁ נַּחַּ לְׁ תֶ ם אוֹתָּ ם בַּ לָּקּוחַּ ִמן הַּ נָּכְׁ ִרי אֲבָּ ל
בְׁ ָּלקּוחַּ ִמּיִ ְׁש ָּראֵ ל יָּצָּ א בְׁ שֵ ש ת"ל וכו'".
וְׁ צָּ ִריְך לְׁ הָּ בִ ין:
א) כֵיוָּן שֶ פֵ ירּוש ֹו ִמתְׁ יַּיחֵ ס ַּרק לַּתֵ יבוֹת "עֶ בֶ ד עִ בְׁ ִרי" –
מַּ ּדּועַּ הֶ עְׁ תִ יק ַּר ִש"י ּגַּם אֶ ת הַּ תֵ יבוֹת "כִ י תִ ְׁקנֶה?"
וְׁ אֵ ין לוֹמַּ ר שֶ הֶ עְׁ תִ יקָּ ן ַּר ִש"י ִמפְׁ נֵי שֶ ּיֵש בָּ הֶ ן סִ ּיַּיעְׁ תָּ א
לְׁ פֵ ירּוש ֹו שֶ הַּ כָּתּוב כָּאן קָּ אֵ י בְׁ "עֶ בֶ ד שֶ הּוא עִ בְׁ ִרי" –
ּוכְׁ מ ֹו שֶ פֵ ֵירש ַּר ִש"י לְׁ הַּ לָּן שֶ "כִ י תִ ְׁקנֶה" בְׁ הֶ כְׁ ֵרחַּ ְׁמ ַּדבֵ ר
"מכָּרּוהּו ב"ד" ,וְׁ זֶה יִתָּ כֵן ַּרק בְׁ "עֶ בֶ ד שֶ הּוא
בְׁ אוֹפֶ ן שֶ ְׁ
עִ בְׁ ִרי" –
שֶ ה ֲֵרי( :א) הֶ כְׁ ֵרחַּ זֶה שֶ ל ַּר ִש"י (שֶ הַּ כָּתּוב ְׁמ ַּדבֵ ר
"מכָּרּוהּו ב"ד") אֵ ינ ֹו מֵ הַּ תֵ יבוֹת "כִ י תִ ְׁקנֶה" ,אֶ לָּא ִמצַּ ד
בְׁ ְׁ
ָאחיָך עִ מָּ ְך
ִתּורא ִד ְׁק ָּרא ,מֵ ַאחַּ ר שֶ כְׁ בָּ ר ֶנאֱמַּ ר "וְׁ כִ י יָּמּוְך ִ
י ָּ
"מכָּרּוהּו
וְׁ נ ְִׁמכַּר לְָּך"; (ב) אַּ ְּׁד ַּרבָּ הּ :גַּם הֶ כְׁ ֵרחַּ זֶה (שֶ ְׁ
ָאחיָך") ָאמּור ַּּדוְׁ קָּ א
ב"ד" – ִמצַּ ד הַּ פָּ סּוק "וְׁ כִ י יָּמּוְך ִ
לְׁ ַאחַּ ר שֶ כְׁ בָּ ר י ְֶׁשנָּה ה ֹוכָּחָּ ה ִמּקו ֶֹדם שֶ ְׁמדּובָּ ר כָּאן בְׁ "עֶ בֶ ד
ֶׁשהּוא עִ בְׁ ִרי" וְׁ ֹלא "שֶ ל עִ בְׁ ִרי" – ּוכְׁ פִ י שֶ מַּ ְׁשמַּ ע ּגַּם
ירּושים בְׁ ַּר ִש"י (שֶ מַּ ְׁק ִּדים פֵ ירּוש זֶה הַּ ִמתְׁ יַּיחֵ ס
ִמסֵ ֶדר הַּ פֵ ִ
(עכ"פ – בְׁ עִ יּקַּ ר) לְׁ "עֶ בֶ ד עִ בְׁ ִרי" לַּפֵ ירּוש עַּ ל "כִ י
תִ ְׁקנֶה").
ב) לָּמָּ ה תַּ ֲעלֶה עַּ ל ַּּדעְׁ תֵ נּו מֵ עִ יּקָּ ָּרא סְׁ בָּ ָּרא כָּזוֹ ,שֶ פֵ ירּוש
"עֶ בֶ ד עִ בְׁ ִרי" הּוא "עַּ בְׁ ּד ֹו שֶ ל עִ בְׁ ִרי"? – לִ כְׁ או ָֹּרה
הַּ פֵ ירּוש שֶ "עֶ בֶ ד עִ בְׁ ִרי" הַּ יְׁינּו "עֶ בֶ ד שֶ הּוא עִ בְׁ ִרי" הּוא
פָּ שּוט יוֹתֵ רּ ,וכְׁ פִ י שֶ ָאנּו רוֹאִ ים בכ"מ בַּ תו ָֹּרה (ּגַּבֵ י "נַּעַּ ר
עִ בְׁ ִרי"ְּׁ ,דקָּ אֵ י עַּ ל יוֹסֵ ף; וְׁ גַּם בַּ נָּ"ְך – "ּולְׁ שֵ שָּ ן עֶ בֶ ד
ִמצְׁ ִרי" ,שֶ פֵ ירּוש ֹו עֶ בֶ ד שֶ הּוא ִמצְׁ ִרי).
וְׁ כֵן ,לְׁ אִ ָּידְך ּגִ יסָּ א ,מּוכַּח ִמלְׁ שוֹן הַּ כָּתּוב "עֶ בֶ ד לְׁ אִ יש
עֲמָּ ל ִֵקי" ,שֶ ַּכאֲשֶ ר ַּכּוָּונַּת הַּ פָּ סּוק הִ יא לְׁ עַּ בְׁ ּד ֹו ֶׁשל עֲמָּ ל ִֵקי
אֵ ינ ֹו אוֹמֵ ר "עֶ בֶ ד עֲמָּ ל ִֵקי" אֶ לָּא "עֶ בֶ ד לְׁ אִ יש עֲמָּ ל ִֵקי".
כַּמָּ ה ְׁמפָּ ְׁר ִשים כָּתְׁ בּו שֶ הַּ ֲהוָּה־אַּ ִמינָּא "עַּ בְׁ ּד ֹו שֶ ל עִ בְׁ ִרי"
הִ יא ִמצַּ ד ִּדּיּוק הַּ לָּשוֹן "כִ י תִ ְׁקנֶה עֶׁ בֶׁ ד עִ בְׁ ִרי" ,שֶ ִמלְׁ שוֹן
ּוממֵ ילָּא
זֶה מַּ ְׁשמָּ ע שֶ הַּ נ ְִׁקנֶה כְׁ בָּ ר הָּ יָּ' עֶ בֶ ד ִמּקו ֶֹדםִ ,
של ִע ְב ִרי".
ִמסְׁ תַּ בֵ ר לְׁ פָּ ֵרש ְּׁדהַּ יְׁינּו "עַּ בְׁ ּד ֹו ֶׁ

אֲבָּ ל אֵ ין זֶה מַּ סְׁ פִ יקְּׁ ,דאִ ם ִמלְׁ שוֹן הַּ כָּתּובִ ,מפְׁ שּוט ֹו שֶ ל
ִמ ְׁק ָּרא ,מַּ ְׁשמָּ ע יוֹתֵ ר שֶ ְׁמדּובָּ ר בְׁ "עַּ בְׁ ּד ֹו שֶ ל עִ בְׁ ִרי" ,הָּ יָּ' ל ֹו
לְׁ ַּר ִש"י לִ ְפּתֹוח פֵ ירּוש ֹו ִב ְסבָ ָרא זֹו" :יָּכוֹל עַּ בְׁ ּד ֹו שֶ ל
עִ בְׁ ִרי" (ע"ד ּדּוגְׁ מָּ א) ,וְׁ ַאחַּ ר כְָּך לִ ְׁשלוֹל זֹאת" ,ת"ל כּו'"
– ְּׁדמּוכָּח שֶ הַּ פֵ ירּוש הּוא "עֶ בֶ ד שֶ הּוא עִ בְׁ ִרי".
ּומזֶה שֶ פָּ תַּ ח ַּר ִש"י בְׁ "עֶ בֶ ד שֶ הּוא עִ בְׁ ִרי" מּוכָּח ,שֶ זוֹהִ י
ִ
הַּ סְׁ בָּ ָּרא הָּ ִראש ֹונָּה בְׁ פֵ ירּוש הַּ כָּתּוב ,וְׁ ַּרק ַאחַּ ר כְָּך
ִמתְׁ עו ֵֹרר סָּ פֵ ק "א ֹו אֵ ינ ֹו אֶ לָּא עַּ בְׁ ּד ֹו שֶ ל עִ בְׁ ִרי".
ג) מַּ ּדּועַּ הּוצְׁ ַּרְך ַּר ִש"י לְׁ הַּ ְׁקשוֹת ּולְׁ תָּ ֵרץ כָ אן "ּומָּ ה ֲאנִי
קּושיָּא ז ֹו
ְׁ
ְׁמקַּ ּיֵים וְׁ הִ תְׁ נַּחַּ לְׁ תֶ ם אוֹתָּ ם כּו'" – ַּוהֲֹלא
תִ תְׁ עו ֵֹרר ַּרק כְׁ שֶ ּיַּּגִ יעַּ הַּ לוֹמֵ ד לְׁ פָּ סּוק זֶה ,קָּ רוֹב לְׁ סוֹף סֵ פֶ ר
וְׁ י ְִׁק ָּרא!
ואע"פ שֶ ְׁמקוֹר כֹ ל ִּדבְׁ ֵרי ַּר ִש"י בְׁ פֵ ירּוש ֹו הּוא מֵ הַּ ְׁמכִ ילְׁ תָּ א
– ה ֲֵרי יָּדּועַּ (כ ְַּׁמדּובָּ ר כַּמָּ ה פְׁ עָּ ִמים) שֶ כֹ ל מַּ ה שֶ כָּתַּ ב
ַּר ִש"י בְׁ פֵ ירּוש ֹו עה"ת מּוכְׁ ָּרח הּוא ִמפַּ ְׁשטּות הַּ כְׁ תּובִ ים
עַּ ל אֲתַּ ר (א ֹו – בְׁ צֵ ירּוף מָּ ה שֶ נִלְׁ מַּ ד לְ עֵ יל); ּובִ פְׁ ָּרט
שבנדו"ד ֹלא הִ זְׁ כִ יר ַּר ִש"י שֶ ְׁמקוֹר פֵ ירּוש ֹו הּוא
מֵ הַּ ְׁמכִ ילְׁ תָּ א.
ּומזֶה מּובָּ ן שֶ הַּ פֵ ירּוש כּול ֹו מּוכְׁ ָּרח ע"פ פשש"מ כָ אן.
ִ
ב .וְׁ הַּ בֵ יאּור בָּ זֶה :בַּ כָּתּוב לְׁ עֵ יל ְׁמסּופָּ ר ,שביצי"מ נ ְָּׁטלּו
עִ מָּ ם בנ"י ִריבּוי כְׁ לֵי כֶסֶ ף ּוכְׁ לֵי זָּהָּ ב וכו'; לְׁ ַאח ֲֵרי זֶה
נִתְׁ וַּסֵ ף לָּהֶ ם עוֹד כֶסֶ ף וְׁ זָּהָּ ב וכו' ִמבִ יזַּת הַּ ּיָּםּ ,וכְׁ מ ֹו
שֶ פֵ ֵירש ר ִש"י עַּ ל הַּ פָּ סּוק " ַּוּיַּסַּ ע מֹ שֶ ה" (לְׁ ַאחַּ ר קרי"ס)
– "הִ סִ יעָּ ן בְׁ עַּ ל כ ְָּׁרחָּ ם שֶ עִ ְׁטרּו ִמצְׁ ַּריִם סּוסֵ יהֶ ם בְׁ תַּ כְׁ ִשיטֵ י
זָּהָּ ב וְׁ כֶסֶ ף ַּואֲבָּ נִים ט ֹובוֹת וְׁ הָּ יּו י ְִׁש ָּראֵ ל מוֹצְׁ אִ ין אוֹתָּ ם בַּ ּיָּם
ּוגְׁ ד ֹולָּה הָּ יְׁתָּ ה בִ יזַּת הַּ ּיָּם ִמבִ יזַּת ִמצְׁ ַּריִם" .הַּ יְׁינּו ,שֶ אֵ צֶ ל
כָּל בְׁ נֵי י ְִׁש ָּראֵ ל נִתְׁ קַּ ּיְׁ ימָּ ה הַּ הַּ בְׁ טָּ חָּ ה שֶ ּיָּצְׁ אּו "בִ ְׁרכּוש
גָ דֹול".
ּומזֶה מּובָּ ן בְׁ פַּ ְׁשטּות ,שֶ בְׁ מַּ צָּ ב שֶ ל ע ֲִשירוֹת מּופְׁ ֶלגֶת
ִ
ָּכזֹאת אֵ צֶ ל בנ"י ֹלא הָּ ָּי' ָאז מָּ קוֹם לִ ְׁמצִ יאּות שֶ בֶ ן י ְִׁש ָּראֵ ל
יהֲ פֹוְך לְׁ עֶ בֶ ד ָּ(ּדבָּ ר הַּ בָּ א מֵ חֲמַּ ת ֲענִּיּות וְׁ חוֹסֶ ר מָּ מוֹן) –
וְׁ כֵיוָּן שֶ פָּ ָּרשַּ ת "וְׁ אֵ לֶה הַּ ִמ ְׁשפָּ ִטים" בָּ ָאה ִמּיָּד לְׁ ַאחַּ ר מ"ת,
זְׁ מַּ ן קָּ צָּ ר לְׁ ַאחַּ ר יצי"מ וקרי"סִ ,מסְׁ תַּ בֵ ר שֶ לְׁ כָּל ָּלרֹאש
ָאמַּ ר הקב"ה לִ בְׁ נֵי י ְִׁש ָּראֵ ל אֶ ת הַּ ִמ ְׁשפָּ ִטים וְׁ הַּ צִ יּוּויִם
אוֹדוֹת הַּ ְּׁדבָּ ִרים הַּ נוֹגְׁ עִ ים וְׁ הַּ ְׁמצּויִים תֶ יכֶף בְׁ אוֹת ֹו זְׁ מַּ ן
ּומַּ צָּ ב ,כְׁ גוֹן "ֹלא תַּ עֲשּון אִ תִ י אֱֹלקֵ י כֶׁ ֶׁסף וֵאֹלקֵ י ז ָָהב ּגוֹ'
ִמזְׁ בַּ ח א ֲָּדמָּ ה ּגוֹ' ִמזְׁ בַּ ח אֲבָּ נִים תַּ עֲשֶ ה לִ י" ,הַּ יְׁינּו ֹלא (א ֹו

– לָּאו ַּּדוְׁ קָּ א) ִמזְׁ בֵ חַּ כֶסֶ ף וְׁ זָּהָּ ב – ַאף שֶ לְׁ כָּל אֶ חָּ ד מֵ הֶ ם
הָּ יָּ' ִריבּוי כֶסֶ ף וְׁ זָּהָּ ב,
ָּלכֵן ,לְׁ ַאחַּ ר שֶ הִ ְׁק ִּדים ַּר ִש"י "עֶ בֶ ד שֶ הּוא עִ בְׁ ִרי" ,הַּ יְׁינּו
שֶ הַּ לָשֹון "עֶ בֶ ד עִ בְׁ ִרי" פֵ ירּושָּ ּה כִ פְׁ שּוטָּ ה "עֶ בֶ ד שֶ הּוא
עִ בְׁ ִרי" ,הּוכְׁ ַּרח לְׁ הוֹסִ יף "א ֹו אֵ ינ ֹו אֶ לָּא עַּ בְׁ ּד ֹו שֶ ל עִ בְׁ ִרי"
–
ִמצַּ ד ֶׁה ְמ ֵשְך ו ְֵסדֶׁ ר הַּ כְׁ תּובִ ים הַּ סְׁ בָּ ָּרא ְׁמחַּ ּיֶיבֶ ת ,שֶ ְׁמדּובָּ ר
כָּאן בְׁ "עַּ בְׁ ּד ֹו ֶׁשל עִ בְׁ ִרי ,עֶ בֶ ד כְׁ ַּנ ֲענִי שֶ לְׁ קַּ ְׁחת ֹו ִמּיִ ְׁש ָּראֵ ל",
כֵיוָּן שֶ לְׁ כָּל "עִ בְׁ ִרי" הָּ יָּ' ָאז (תֶ יכֶף לְׁ ַאחַּ ר בִ יזַּת ִמצְׁ ַּריִם
"רכּוש ּגָּדוֹל" ,כ ֹולֵל ּגַּם עֲבָּ ִדים
ּובִ יזַּת הַּ ּיָּם ַּכנַּ"ל) ְׁ
ּושפָּ חוֹת – ּוכְׁ מ ֹו שֶ ֶנאֱמַּ ר לפנ"ז בַּ עֲשֶ ֶרת הַּ ִּדבְׁ רוֹת "עַּ בְׁ ְּׁדָך
ְׁ
ַּואֲמָּ תְׁ ָך".
ג .אֶ לָּא שֶ עַּ ל כְָּך יְׁכ ֹולָּה לְׁ הִ תְׁ עו ֵֹרר אֵ צֶ ל בֶ ן חָּ מֵ ש לְׁ ִמ ְׁק ָּרא
הַּ ְׁשאֵ לָּה :ה ֲֵרי כְׁ בָּ ר לָּמַּ ְׁדנּו לְ עֵ יל אוֹדוֹת עַּ בְׁ ּד ֹו שֶ ל ַאבְׁ ָּרהָּ ם
ָאבִ ינּו ,אֱלִ יעֶ זֶר ,שֶ הָּ יָּ' בִ ְׁרשּות ֹו עוֹד מֵ ָאז קו ֶֹדם בְׁ ִרית בֵ ין
הַּ בְׁ תָּ ִרים ,וְׁ נ ְִׁשַאר "עֶ בֶ ד ַאבְׁ ָּרהָּ ם" ּגַּם ע ֲִש ִירּיוֹת בַּ שָּ נִים
לאח"ז ,כִ ְׁמסּופָּ ר בַּ כָּתּוב ע"ד ְׁשלִ יחּות ֹו לְׁ שַּ ֵּדְך אֶ ת יִצְׁ חָּ ק
ָאבִ ינּו – וא"כ קָּ שֶ ה ,כֵיוָּן שֶ ַאבְׁ ָּרהָּ ם ִקּיֵים אֶ ת כָּל הַּ תו ָֹּרה
כּולָּּה עַּ ד שֶ ֹּלא נִיתְׁ נָּה (כְׁ פִ י שֶ כְׁ בָּ ר פֵ ֵירש ר ִש"י לְׁ עֵ יל),
כֵיצַּ ד יִתָּ כֵן שֶ ַאבְׁ ָּרהָּ ם הֶ חֱזִ יק בְׁ עֶ בֶ ד כְׁ ַּנ ֲענִי (אֱלִ יעֶ זֶר) ִריבּוי
שָּ נִים ָּכזֶה ,וְׁ ֹלא ִקּיֵים אֶ ת צִ יּוּוי הַּ תו ָֹּרה כָ אן "שֵ ש שָּ נִים
ַּיעֲבוֹד ּובַּ ְׁשבִ יעִ ית יֵצֵ א לַּחָּ פְׁ ִשי ִחנָּם" (אִ ם קָּ אֵ י עַּ ל "עַּ בְׁ ּד ֹו
ֶׁשל עִ בְׁ ִרי")?
וְׁ ָּלכֵן הּוכְׁ ַּרח ַּר ִש"י לְׁ יַּישֵ ב עִ ְׁניָּן זֶה בְׁ פָּ ָּרשָּ תֵ נּו ,אֶ לָּא
שֶ ִב ְמקֹום תְׁ ִמי' עַּ ל הנְ ָהגת ַאבְׁ ָּרהָּ ם ,הֵ בִ יא סְׁ תִ ָּירה ז ֹו
ּומצְׁ וָּה ְׁמפו ֶֹרשֶ ת
(עַּ צְׁ מָּ ּה) אֲבָּ ל בְׁ יֶתֶ ר תוֹקֶ ף – ִמפָּ סּוק ִ
(ּומתָּ ֵרץ)
בַּ תו ָֹּרהּ" :ומָּ ה ֲאנִי ְׁמקַּ ּיֵים וְׁ ִהתְׁ נַּחַּ לְׁ תֶ ם אוֹתָּ ם ְׁ
בְׁ לָּקּוחַּ ִמן הַּ נָּכְׁ ִרי" (שֶ כֵן הָּ יָּ' ּגַּם אֵ צֶ ל אֱלִ יעֶ זֶר עֶ בֶ ד
ַאבְׁ ָּרהָּ ם).
ד .ע"פ הַּ נָּ"ל מּובָּ ן הַּ טַּ עַּ ם שֶ הֶ עְׁ תִ יק ַּר ִש"י בְׁ פֵ ירּוש ֹו ּגַּם
תֵ יבוֹת "כִ י תִ ְׁקנֶה" ,כִ י בָּ זֶה ְׁמחַּ זֵק אֶ ת הַּ פֵ ירּוש "עֶ בֶ ד
שֶ הּוא עִ בְׁ ִרי":
– שֶ ה ֲֵרי לִ כְׁ או ָֹּרה כֹ ל הַּ ְׁק ָּּדמַּ ת הַּ כָּתּוב "כִ י תִ ְׁקנֶה" הִ יא
ְׁמיּותֶ ֶרת – והו"ל לִ פְׁ תוֹחַּ בְׁ עֶ צֶ ם הַּ ִּדין" :עֶ בֶ ד עִ בְׁ ִרי שֵ ש
שָּ נִים ַּיעֲבוֹד ּגוֹ'" (ּוכְׁ מ ֹו שֶ מָּ צִ ינּו בְׁ כַּמָּ ה ְׁמקוֹמוֹת בַּ תו ָֹּרה,
ע"ד בְׁ פָּ ָּרשָּ תֵ נּו "מַּ כֵה אִ יש וָּמֵ ת גו'") –
הַּ לָּשוֹן "כִ י תִ ְׁקנֶה" מו ָֹּרה עַּ ל פְׁ עּולָּה בֶׁ עָ ִתיד – ַּכאֲשֶ ר
בַּ ה ֹווֶה ע ֲַּדיִין אֵ ין פְׁ עּולָּה ז ֹו קַּ ּיֶימֶ ת ,וִ יתֵ ָּירה ִמז ֹו בְׁ עִ ְׁנ ָּינֵנּו:
פְׁ עּולָּה ז ֹו אֵ י ֶננָּה אֶ פְׁ שָּ ִרית כְׁ לָּל בַּ ה ֹווֶה – מֵ ַאחַּ ר שֶ בִ ֵידי
י ְִׁש ָּראֵ ל הָּ יְׁתָּ ה בִ יזַּת ִמצְׁ ַּריִם וְׁ הַּ ּיָּםַּ ,כנַּ"ל.

ּוממֵ ילָּא מּוכָּח ִמזֶה ,שֶ הַּ כָּתּוב ְׁמ ַּדבֵ ר בִ ְׁק ִנּיַּית עֶ בֶ ד שֶ הּוא
ִ
עִ בְׁ ִריָּּ ,דבָּ ר שֶ ֹּלא הָּ יָּ' שַּ ּיָּיְך ָאז בַּ ה ֹווֶה – וְׁ ֹלא בְׁ עֶ בֶ ד כְׁ ַּנ ֲענִי
("עַּ בְׁ ּד ֹו שֶ ל עִ בְׁ ִרי") ,שֶ בְׁ יַּחַּ ס אֵ לָּיו פְׁ תִ יחַּ ת הַּ כָּתּוב "כִ י
מֹותר) ,שֶ ה ֲֵרי ִמצַּ ד רוֹב
ָ
תִ ְׁקנֶה" אֵ ינָּּה מַּ תְׁ אִ ימָּ ה (וְׁ הִ יא לְ
ע ֹו ְׁש ָּרם בְׁ ו ַַּּּדאי הָּ יּו לבנ"י עֲבָּ ִדים (כְׁ ַּנ ֲענִּיִ ים)ּ ,ופְׁ ִשיטָּ א
שֶ אִ י אֶ פְׁ שָּ ר לוֹמַּ ר שֶ אֵ ין זֶה ָּּדבָּ ר הַּ ה ֹווֶה וְׁ הָּ ָּרגִ יל.
ָאמנָּם עפ"ז אֵ ינ ֹו מּובָּ ן :מַּ ּדּועַּ בֶ אֱמֶ ת פָּ תַּ ח הַּ כָּתּוב אֶ ת
הְׁ .
ִּדינֵי הַּ ִמ ְׁשפָּ ִטים (תֶ יכֶף לְׁ ַאחַּ ר מַּ תַּ ן תו ָֹּרה) בְׁ ִדין עֶ בֶ ד
עִ בְׁ ִרי ,שֶ הָּ יָּ' ָאז ִמילְׁ תָּ א ְׁדלָּא ְׁשכִ יחָּ א כְׁ לָּל ,וְׁ ֹלא בְׁ ָּדבָּ ר
הָּ ָּרגִ יל וְׁ הַּ ה ֹווֶה; ּומָּ ה עוֹד שֶ "כִ י תִ ְׁקנֶה עֶ בֶ ד עִ בְׁ ִרי" הּוא
תוֹצָּ ָאה שֶ ל פְׁ עּולָּה קו ֶֹדמֶ ת ִּדגְׁ נֵיבָּ ה ,שֶ עָּ לֶי' ְׁמחּוּיָּיב
"ש ַּניִם" ַּו ֲאזַּי "אִ ם אֵ ין ל ֹו
ַארבָּ עָּ ה א ֹו ְׁ
לְׁ שַּ לֵם ח ֲִמשָּ ה א ֹו ְׁ
וְׁ נ ְִׁמכַּר בִ גְׁ ֵניבָּ תוֹ" – וא"כ לִ כְׁ או ָֹּרה הו"ל לְׁ הַּ כָּתּוב
לְׁ ל ְַּׁמ ֵדנּו לְׁ כֹ ל לְׁ רֹאש אֶ ת הַּ ִּדינִים הַּ ּקו ְֹׁד ִמים ְּׁד ִחּיּובֵ י
ּו"ש ַּניִם"?
תַּ ְׁשלּומֵ י כַּמָּ ה פְׁ עָּ ִמים ָּככָּה – ה' ד' ְׁ
וְׁ כֵיוָּן שֶ זֶהּו קו ִֹשי בפשש"מ ,אֵ ינ ֹו מּובָּ ן מַּ ּדּועַּ ַּר ִש"י
ּקּושיוֹת בפשש"מ) אֵ ינ ֹו ְׁמתָּ ֵרץ
(שֶ ְׁמיַּישֵ ב אֶ ת כָּל הַּ ְׁ
קּושיָּא ז ֹו
קּושיָּא ז ֹו בְׁ פֵ ירּוש ֹו (כְׁ מ ֹו שֶ מָּ צִ ינּו יִישּובִ ים לְׁ ְׁ
ְׁ
בְׁ כַּמָּ ה ִמ ְׁמפָּ ְׁרשֵ י הַּ תו ָֹּרהֲ ,הגַּם שֶ אֵ ין פֵ ירּושֵ יהֶ ם ע"ד
הַּ פְׁ שָּ ט לְׁ ג ְַּׁמ ֵרי כפירש"י).
וְׁ אֵ ין לוֹמַּ ר שע"פ פשש"מ אֵ ין ז ֹו קּו ְׁשיָּא ,כִ י בְׁ ֶד ֶרְך
הַּ פְׁ שָּ ט אֵ ין הֶ כְׁ ֵרחַּ לִ ְׁמצוֹא טַּ עַּ ם וְׁ הַּ סְׁ בָּ ָּרה לִ סְׁ ִמיכַּת צִ יּוּויֵי
הַּ ִמצְׁ וֹת – שֶ ה ֲֵרי (נוֹסַּ ף לְׁ הַּ ְׁדּגָּשַּ ת ַּר ִש"י בְׁ ֵריש פָּ ָּרשָּ תֵ נּו
ּגּופָּ א "וְׁ אֵ לֶה כו' מוֹסִ יף עַּ ל הָּ ִראש ֹונִים מָּ ה הָּ ִראש ֹונִים
ִמסִ ינַּי ַאף אֵ לּו ִמסִ ינַּי וְׁ לָּמָּ ה נִ ְס ְמכָ ה כו'" ,הִ נֵה) ע"פ
הַּ נָּ"ל ה ֲֵרי עִ ְׁניָּן זֶה – ֶׁשנִ ְס ְמכָ ה הַּ ִמצְׁ וָּה לְׁ מַּ צָּ ב ְּׁדבִ יזַּת
ִמצְׁ ַּריִם וְׁ הַּ ּיָּם – הּוא הַּ סְׁ בָּ ָּרא דהקס"ד בפרש"י שֶ אֵ ין
ַּכּוָּונַּת הַּ כָּתּוב לְׁ "עֶ בֶ ד עִ בְׁ ִרי" אֶ לָּא לְׁ עֶ בֶ ד כְׁ ַּנ ֲענִי .וְׁ עוֹד
וְׁ עִ יּקַּ ר – כָּאן ה ֲֵרי ֹלא יִתָּ כֵן "כִ י תִ ְׁקנֶה עֶ בֶ ד עִ בְׁ ִרי" קו ֵֹדם
פְׁ סַּ ק הַּ ִּדין "וְׁ נ ְִׁמכַּר בִ גְׁ נֵיבָּ ת ֹו".
שְך
בְׁ ֶׁה ְמ ֵ

קּושיָּא ז ֹו בְׁ פֵ ירּוש ֹו
ו .וי"ל שֶ ַּר ִש"י ְׁמיַּישֵ ב ְׁ
פָּ ָּרשָּ תֵ נּו "ּומָּ ה ָּרָאה א ֹוזֶן לְׁ הֵ ָּרצַּ ע ִמכֹ ל ְׁשָאר אֵ בָּ ִרים
שֶ בַּ ּגּוף ָאמַּ ר ריב"ז א ֹוזֶן זֹאת שֶ שָּ ְׁמעָּ ה עַּ ל הַּ ר סִ ינַּי ֹלא
תִ גְׁ נוֹב וְׁ הָּ לְַּך וְׁ ָּגנַּב תֵ ָּרצַּ ע וְׁ אִ ם מ ֹוכֵר עַּ צְׁ מ ֹו א ֹוזֶן שֶ שָּ ְׁמעָּ ה
עַּ ל הַּ ר סִ ינַּי כִ י לִ י בְׁ נֵי י ְִׁש ָּראֵ ל עֲבָּ ִדים וְׁ הָּ לְַּך וְׁ קָּ נָּה ָאדוֹן
לְׁ עַּ צְׁ מ ֹו תֵ ָּרצַּ ע".
וְׁ הַּ בֵ יאּור בָּ זֶה :בִ ְׁשָאר ִמצְׁ ווֹת ֹלא מָּ צִ ינּו שֶ הִ ְׁדּגִ ישָּ ה
הַּ תו ָֹּרה אֶ ת הַּ שַּ ּיָּיכּות בֵ ין ְׁשכַּר הַּ ִמצְׁ וָּה ל ִַּמצְׁ וָּה עַּ צְׁ מָּ ּה.
ּולְׁ דּוגְׁ מָּ א בְׁ ִמצְׁ וַּת כִ יבּוד ָאב ָּואֵ ם ,שֶ ְׁשכ ָָּּרּה הּוא "לְׁ מַּ עַּ ן
ַּיא ֲִריכּון יָּמֶ יָך ּגוֹ'" – ה ֲֵרי (נוֹסַּ ף לְׁ כְָּך שֶ אֵ ין הַּ שָּ כָּר נִיכָּר
תֶ יכֶף לְׁ ַאחַּ ר ִקּיּום הַּ ִמצְׁ וָּה ,אֶ לָּא ַּרק לְׁ ַאחַּ ר א ֲִריכּות זְׁ מַּ ן

רב ,הֵ נָּה) בְׁ מַּ הּות הַּ שָּ כָּר אֵ ינָּּה נִיכ ֶֶרת הַּ שַּ ּיָּיכּות לְׁ ִמצְׁ וָּה
ז ֹו ַּּדוְׁ קָּ א.
ועד"ז בָּ ע ֹונ ִָּשים עַּ ל עֲבֵ ירוֹת ,שֶ אֵ ין ָאנּו רוֹאִ ים בְׁ ע ֹונֶש
מַּ לְׁ קּות א ֹו כ ֵָּרת וכיו"ב שַּ ּיָּיכּות ְׁמיּוחֶ ֶדת לְׁ אוֹתָּ ן עֲבֵ ירוֹת
הַּ ְׁמחַּ ּיְׁ יבוֹת ע ֹונ ְִׁשין אֵ לּו.
ָאמנָּם בְׁ עֶ בֶ ד עִ בְׁ ִרי ְׁמקַּ שֶ ֶרת הַּ תו ָֹּרה אֶ ת הָּ ע ֹונֶש עִ ם
ְׁ
טַּ עֲמוֹ" :וְׁ ָּרצַּ ע וגו' אֶ ת אָ זְנֹו" בָּ א עַּ ל שּום שֶ "אֹוזֶׁן
שֶ שָּ ְׁמעָּ ה עַּ ל הַּ ר סִ ינַּי כו'".
ואע"פ שֶ הַּ ִחּיּוב "וְׁ ָּרצַּ ע אֲד ֹונָּיו אֶ ת ָאזְׁ נ ֹו ּגוֹ'" בָּ א (ֹלא
בִ סְׁ ִמיכּות לִ פְׁ עּולוֹת שֶ ּג ְָּׁרמּו לִ הְׁ יוֹת ֹו "עֶ בֶ ד עִ בְׁ ִרי") אֶ לָּא
ַּרק לְׁ ַאחַּ ר שֶ "ָאמֹ ר יֹאמַּ ר הָּ עֶ בֶ ד ָאהַּ בְׁ תִ י אֶ ת אֲד ֹונִי אֶ ת
אִ ְׁשתִ י וְׁ אֶ ת בָּ נָּי ֹלא אֵ צֵ א חָּ פְׁ ִשי" – מ"מ אֵ ין זֶה ע ֹונֶש עַּ ל
אֹ ְׁמר ֹו "ָאהַּ בְׁ תִ י גו'" ,אֶ לָּא עַּ ל כְָּך שֶ "א ֹוזֶן שֶ שָּ ְׁמעָּ ה עַּ ל
הַּ ר סִ ינַּי ֹלא תִ גְׁ נוֹב וְׁ הָּ לְַּך וְׁ ָּגנַּב" ,א ֹו "שֶ שָּ ְׁמעָּ ה עַּ ל הַּ ר סִ ינַּי
כִ י לִ י בנ"י עֲבָּ ִדים וְׁ הָּ לְַּך וְׁ קָּ נָּה ָאדוֹן לְׁ עַּ צְׁ מוֹ" – תֶ יכֶף
ּומּיָּד ַּכאֲשֶ ר (ּג ַָּּרם וְׁ ) ַּנעֲשָּ ה "עֶ בֶ ד (עִ בְׁ ִרי)".
ִ
ּובָּ זֶה ְׁמבוָֹאר הַּ טַּ עַּ ם שֶ "כִ י תִ ְׁקנֶה עֶ בֶ ד עִ בְׁ ִרי וגו'" הּוא
הָּ ִראשוֹן ִמבֵ ין הַּ ִמ ְׁשפָּ ִטים שֶ צִ ּוְׁ ותָּ ה תו ָֹּרה תֶ יכֶף לְׁ ַאחַּ ר
מ"ת בְׁ הַּ ר סִ ינַּי :בְׁ עֶ בֶ ד עִ בְׁ ִרי נ ְִׁראֶ ה (בְׁ ע ֹונְׁשוֹ) בְׁ אוֹפֶ ן ּגָּלּוי
וְׁ נִיכָּר (ּגַּם בְׁ גּופ ֹו הַּ ּג ְַּׁש ִמי) הַּ ּקֶ שֶ ר בֵ ין ִמ ְשפָ טֹו לְׁ "הַּ ר
ִסיני".
וע"פ הַּ נַּ"ל (פרש"י א ֹוזֶן שֶ שָּ ְׁמעָּ ה כו') נ ְִׁמצָּ א שֶ ִחיּדּוש
יק ִרי בְׁ ִדינֵי עֶ בֶ ד עִ בְׁ ִרי הּוא עֶ צֶ ם מָּ ה שֶ ֹּלא נ ְִׁשמַּ ע לַּצִ יּוּוי
ִע ָ
(מצַּ ד ּגו ֶֹדל
ְבהר ִסיני ,וְׁ אִ ילּו עִ ְׁנ ָּין "אֵ ין ל ֹו וְׁ נ ְִׁמכָּר" ִ
לּומין) הּוא סִ יבָּ ה ִחיצ ֹונִית – וְׁ ָּלכֵן ָסמְך הַּ כָּתּוב ִּדין
הַּ תַּ ְׁש ִ
עֶ בֶ ד עִ בְׁ ִרי לְׁ "אֵ לּו ִמסִ ינַּי" ,וְׁ אֶ ת הֲשַּ ּיָּיכּות לִ גְׁ נֵיבָּ ה ָּרמַּ ז
בַּ פְׁ ָּרט "וְׁ ָּרצַּ ע ּגוֹ' ָאזְׁ נ ֹו".
ז .וע"פ הַּ בֵ יאּור הַּ ַּנ"ל בפרש"י עַּ ל "כִ י תִ ְׁקנֶה" –
ִמתְׁ קַּ בֶ לֶת ַאף תוֹסֶ פֶ ת הַּ סְׁ בָּ ָּרה בָּ זֶה:

הָּ ע ֹולָּם ע"י תומ"צ (משא"כ התומ"צ שֶ ל הָּ ָאבוֹת לִ פְׁ נֵי
מ"ת ,שֶ ֹּלא פָּ עֲלּו ִשינּוי בְׁ ַּג ְׁש ִמּיּות הָּ ע ֹולָּם)ָּ ,לכֵן הָּ ִראשוֹן
ִמבֵ ין הַּ ִמ ְׁשפָּ ִטים שֶ לְׁ ַאח ֲֵרי מ"ת הּוא צִ יּוּוי וְׁ ִדין ָּכזֶה שֶ ב ֹו
נ ְִׁראֵ ית בְׁ גִ ילּוי פְׁ עּולַּת מ"ת ּגַּם בְׁ ג ְַּׁש ִמּיּות הָּ ע ֹולָּם.
ּובְׁ עִ ְׁניָּן זֶה בָּ ָאה לִ ֵידי בִ יטּוי ַּּד ְׁרּגַּת הָּ עֲבו ָֹּדה ְׁד"עֶ בֶ ד עִ בְׁ ִרי"
– כ ְַּׁמבוָֹאר בְׁ תו ַֹּרת הַּ חֲסִ ידּות ע"ד ג' הַּ מַּ ְׁד ֵריגוֹת ְּׁדעֶ בֶ ד
כְׁ ַּנ ֲענִי עֶ בֶ ד עִ בְׁ ִרי וְׁ ָאמָּ ה עִ בְׁ ִרי' בַּ עֲבו ַֹּדת הַּ שֵ ם – בְׁ נֶפֶ ש
ָאדם:
הָּ ָּ
"עֶ בֶ ד כְׁ ַּנ ֲענִי" הּוא ִמי שֶ נַּפְׁ ש ֹו הַּ בַּ ה ֲִמית בְׁ תָּ ְׁקפָּ ה ,עַּ בְׁ ָּּדא
בְׁ הֶ פְׁ קֵ ָּירא נִיחָּ א ֵלי'ַּ ,וה ֲֵריהּו נ ְִׁמשָּ ְך לְׁ מַּ טָּ ה לְׁ תַּ אֲווֹת
עוה"ז ,אֶ לָּא שֶ כוֹפֶ ה אֶ ת עַּ צְׁ מ ֹו וְׁ עוֹבֵ ד אֶ ת ה' בְׁ מַּ עֲשֵ ה
בְׁ פוֹעַּ ל מַּ מָּ ש בְׁ סּור מֵ ָּרע ַּועֲשֵ ה טוֹב ִמצַּ ד קַּ בָּ לַּת עוֹל
וְׁ אֵ ימַּ ת הָּ ָאדוֹן.
עֲבו ַֹּדת "עֶ בֶ ד עִ בְׁ ִרי" הִ יא בְׁ ַּד ְׁרּגָּא ַּנ ֲעלֵית יוֹתֵ ר :אֶ צְׁ ל ֹו
ֱֹלקית בְׁ תוְֹך נֶפֶ ש הַּ בֶ הָּ ִמית ,עַּ ד
ְׁמאִ ירוֹת הַּ ִמּדוֹת ְּׁדנֶפֶ ש הָּ א ִ
שֶ ּגַּם אֵ צֶ ל הַּ נֶפֶ ש הַּ בַּ ה ֲִמית י ְֶׁשנָּּה תְׁ שּוקָּ ה לָּה'; אֶ לָּא
שֶ טֶ ֶרם נִתְׁ הַּ פְׁ כָּה לִ ְׁקדּושָּ ה ,שֶ ֹּלא ַּלחֲמוֹד אֶ ת תַּ אֲווֹת
עוה"ז (ע"ד עֶ בֶ ד הַּ מֵ בִ יא אֶ ל הַּ בַּ יִת אֶ ת כָּל הַּ צְׁ טָּ ְׁרכֻיוֹת
ּושתִ י'; אֶ לָּא שֶ הַּ מַּ ֲאכָּלִ ים שֶ מֵ בִ יא
בְׁ נֵי הַּ בַּ יִת בַּ אֲכִ ילָּה ְׁ
ע ֲַּדיִין אֵ ינָּם ְׁראּויִים ַּלאֲכִ ילַּת ָאדָּ ם – ִמפְׁ נֵי שֶ טֶ ֶרם נִתְׁ בַּ ְׁשלּו
וכו' ,הַּ יְׁינּו שֶ ֹּלא נ ְִׁשתַּ נּו ִממַּ הּותָּ ן הַּ ּקו ֶֹדמֶ ת).
וְׁ הָּ עֲבו ָֹּדה ְּׁדָאמָּ ה עִ בְׁ ִרי' הִ יא שֶ הַּ תַּ אֲווֹת וְׁ הַּ ִמּדוֹת דנפה"ב
ִמתְׁ הַּ פְׁ כוֹת לִ ְׁקדּושָּ ה עַּ ד שֶ תְׁ שּוקָּ תָּ ּה הִ יא ֶלאֱֹלקּות בִ לְׁ בַּ ד.
ּובָּ זֶה יּובַּ ן הַּ טַּ עַּ ם שֶ הַּ תְׁ חָּ לַּת הַּ ִמ ְׁשפָּ ִטים ִּדלְׁ ַאחַּ ר מ"ת,
הַּ ְׁמבַּ ְׁטאִ ים אֶ ת הַּ פְׁ עּולָּה דמ"ת בָּ ע ֹולָּם ,הִ יא בְׁ ִדינֵי עֶ בֶ ד
עִ בְׁ ִרי ,לְׁ פִ י שֶ עִ ְׁניַּן זֶה (עֶ בֶ ד עִ בְׁ ִרי) הּוא הַּ תְׁ חָּ לַּת הָּ עֲבו ָֹּדה
דבנ"י לְׁ ַאחַּ ר מ"ת – לִ פְׁ עוֹל בְׁ נֶפֶ ש הַּ בַּ ֲה ִמית ּובְׁ עִ ְׁנ ְׁינֵי
הָּ ע ֹולָּם בִ כְׁ לָּל שֶ יִ ְשּתנּו וְׁ ִי ָּכנְׁסּו לִ ְׁרשּות הַּ ְּׁקדּושָּ ה
(משא"כ בַּ עֲבו ָֹּדה ְּׁדעֶ בֶ ד כְׁ ַּנ ֲענִי ע ֲַּדיִין אֵ ין שּום ִשינּוי
א ֲִמתִ י בְׁ ִמּדוֹתָּ יו ועד"ז בְׁ חֶ לְׁ ק ֹו בָּ ע ֹולָּם),

אִ ילּו הַּ ְׁמצִ יאּות ְּׁדעֶ בֶ ד עִ בְׁ ִרי ָאזִ ,מּיָּד לְׁ ַאחַּ ר מ"ת ,הָּ יְׁתָּ ה
ָּּדבָּ ר הָּ ָּרגִ יל וְׁ ה ֹווֶה ,הָּ יָּ' מָּ קוֹם לוֹמַּ ר שֶ זֶה ּגּופָּ א הּוא
הַּ טַּ עַּ ם לְׁ כְָּך שֶ הַּ צִ יּוּוי עַּ ל ִּדין זֶׁה ֶנאֱמַּ ר בָּ ִראש ֹונָּה – כֵיוָּן
שֶ עִ ְׁניַּן זֶה הָּ יָּ' נ ֹוגֵעַּ תֶ יכֶף לְׁ ַאחַּ ר מ"ת;

ולאח"ז בָּ א הַּ הֶ ְׁמשֵ ְך בַּ פָּ ָּרשָּ ה – הֶ ְׁמשֵ ְך הָּ עֲבו ָֹּדה –
ּומהַּ פֵ ְך אֶ ת
ָאדם ָּלעֲבו ָֹּדה ְּׁדָאמָּ ה עִ בְׁ ִרי'ְׁ ,
שֶ ִמתְׁ עַּ לֶה הָּ ָּ
הַּ ִמּדוֹת דנפה"ב וְׁ עִ ְׁנ ְׁינֵי הָּ ע ֹולָּם בִ כְׁ לָּל ,שֶ ּיִ הְׁ יּו ִּד ָּירה ל ֹו
ִיתְׁ '.

אֲבָּ ל כֵיוָּן שֶ עֶ בֶ ד עִ בְׁ ִרי הָּ יָּ' ָאזַּ ,כנַּ"לַּ ,רק עִ ְׁניָּן ְׁדלְׁ עָּ תִ יד
ּומילְׁ תָּ א ְׁדלָּא ְׁשכִ יחָּ א – ה"ז מַּ כְׁ ִריחַּ לוֹמַּ ר ,שֶ הַּ טַּ עַּ ם
ִ
שֶ הַּ צִ יּוּוי עַּ ל ִּדין זֶה ֶנאֱמַּ ר בַּ תְׁ ִחילָּה הּוא ִמצַּ ד הָּ עִ ְׁניָּן
הַּ ְׁמיּוחָּ ד ְׁד"עֶ בֶ ד עִ בְׁ ִרי" – שַּ ּיָּיכּות ֹו הַּ ְׁמיּוחֶ ֶדת לְׁ "הַּ ר
סִ ינַּי".

( ִמ ִשיחַּ ת ש"פ ִמ ְׁשפָּ ִטים תשל"ו.
פָּטים ב.
לִ ּקּוטֵ י ִשיחוֹת חֵ לֶק טזִ ,מ ְׁש ִ
תַּ ְׁרּגּום לִ לְׁ שוֹן הַּ ּקו ֶֹדש)

ִימּיּות הָּ עִ ְׁנ ָּינִים :כֵיוָּן שֶ כָּל הַּ ְׁמ ֻכּוָּון
יּומתַּ ק ע"פ פְׁ נ ִ
ח .וְׁ ְׁ
וְׁ הַּ תַּ כְׁ לִ ית דמ"ת הּוא לִ פְׁ עוֹל אֶ ת הַּ בֵ ירּור וְׁ הַּ זִ יכּוְך בְׁ עִ ְׁנ ְׁינֵי

