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"כבר נאמר למשה מסיני"

:  רבי יהושע בן לוי אמר

.  מקרא משנה תלמוד ואגדה]...[  

.  כבר נאמר למשה בסיני–אפילו מה שתלמיד ותיק עתיד להורות לפני רבו 

?  מה טעם

כבר היה "ואומר לו חבירומשיבו , (י, קהלת א" )יש דבר שיאמר ראה זה חדש הוא"
(ד"הב "פ, פאה, תלמוד ירושלמי)(. שם" )לעולמים



"בשעה שעלה משה למרום"

ה ַלָמרֹום ְמָצאֹו : ָאַמר ַרב ְיהּוָדה ָאַמר ַרב ָעָלה ֹמשֶׁ וֹּותְלַהָקדֹושְבָשָעה שֶׁ ים ְלאֹותי ר ְְָּתרי ב ְוקֹושב וֹּושב . ָברּו ְ הּוא שֶׁ

בֹונֹו: ָאַמר ְלָפָניו ל עֹוָלםרי יָך,  שֶׁ ב ַעל ָידֶׁ י ְמַעְּב ָחד יבש: ָאַמר לֹו? מי ְהיֹות ְבסֹוף ְַָּמה ּדֹורֹות, ָאָדם אֶׁ יד לי ָעתי ן , שֶׁ יָבא בֶׁ ַוֲעקי
ף ְשמֹו ל ֲהָלכֹות, יֹוסב ים שֶׁ לי י תי לב ְדרש ַעל ְָּל קֹוץ ָוקֹוץ תי יד לי ָעתי .שֶׁ

בֹונֹו: ָאַמר ְלָפָניו ל עֹוָלםרי י,  שֶׁ הּו לי יָך: ָאַמר לֹו. ַהְראב ם  –ָהַל ְ ְוָיַשב ְבסֹוף ְשמֹונֶׁה שּורֹות . ֲחֹזר ַלֲאחֹורֶׁ ַע ָמה הב ְולֹא ָהָיה יֹודב
ים .ָתַשש ְֹּוחֹו. אֹוְמרי

ָון ָחדְּב יַע ְלָדָבר אֶׁ גי הי יָדיו, שֶׁ י: ָאְמרּו לֹו ַתְלמי ן ְלָך, ַרבי ַניי ם? מי יַני : ָאַמר ָלהֶׁ סי ה מי ְתַיְשָבה–ֲהָלָכה ְלֹמשֶׁ .ַּדְעתֹוני

ְפנבי ַהָקדֹוש ָברּו ְ הּוא בֹונֹו: ָאַמר ְלָפָניו, ָחַזר ּוָבא לי ל עֹוָלםרי י,  שֶׁ ן תֹוָרה ַעל ָידי ה ְוַאָתה נֹותב !?יבש ְלָך ָאָדם ְָּזֶׁ

.ְָּ ְ ָעָלה ְבַמֲחָשָבה ְלָפַני, ְשֹתק: ָאַמר לֹו

בֹונֹו: ָאַמר ְלָפָניו ל עֹוָלםרי י תֹוָרתֹו,  שֶׁ יַתני ְראב י ְשָכרֹו, הֶׁ ני יָך: ָאַמר לֹו. ַהְראב .ֲחֹזר ַלֲאחֹורֶׁ

יןָחַזר ַלֲאחֹוָריו ְוָרָאה  שֹוְקלי יןשֶׁ בֹונֹו: ָאַמר ְלָפָניו. ְבָשרֹו ְבָמקּולי ל עֹוָלםרי !?זֹו תֹוָרה ְוזֶׁה ְשָכָרּה,  שֶׁ

(ב"עכטמנחות , תלמוד בבלי). ְָּ ְ ָעָלה ְבַמֲחָשָבה ְלָפַני, ְשֹתק: ָאַמר לֹו



לא בשמים "
"היא

ינּו ת ַהַתנּור)ֲחָתכֹו : "שני ין ֻחְלָיה ֳחָליֹות( אֶׁ ר ' רַ –ְלֻחְלָיהְוָנַתן חֹול בב זֶׁ יעֶׁ ֱאלי
ים ים ְמַטְמאי ר ַוֲחָכמי ל ַעְכַנאי–" ְמַטהב .ְוזֶׁה הּוא ַתנּור שֶׁ

יב רַ : ָשנּו שי נּו' ְבאֹותֹו ַהוֹּום הב ימֶׁ ְבלּו הב ָבעֹוָלם ְולֹא קי ר ְָּל ְתשּובֹות שֶׁ זֶׁ יעֶׁ .ֱאלי

ם י : ָאַמר ָלהֶׁ ם ֲהָלָכה ְְּמֹותי יחַ –אי ה יֹוכי ָאה  ! ָחרּוב זֶׁ ְמקֹומֹו מב נֱֶׁעַקר ָחרּוב מי
ין : ָאְמרּו לֹו. ַאָמה יןאב יאי ָחרּובְמבי ן הֶׁ ם. ְרָאָיה מי ם ֲהָלָכה  : ָחַזר ְוָאַמר ָלהֶׁ אי

י  יחּו–ְְּמֹותי ם יֹוכי ם! ַאַמת ַהַמיי יהֶׁ ם ַלֲאחֹורב ין : ָאְמרּו לֹו. ָחְזרּו ַאַמת ַהַמיי אב
ין יאי םְמבי ַאַמת ַהַמיי ם. ְרָאָיה מב י : ָחַזר ְוָאַמר ָלהֶׁ ם ֲהָלָכה ְְּמֹותי ית –אי י בב ְְָּתלב

יחּו ְדָרש יֹוכי ְדָרש ! ַהמי ית ַהמי י בב ּטּו ְְָּתלב ֹפלהי .לי

ם רַ  ם, ְיהֹוֻשעַ ' ָגַער ָבהֶׁ ת זֶׁה  : ָאַמר ָלהֶׁ ים זֶׁה אֶׁ ים ְמַנְצחי י ֲחָכמי ידב ם ַתְלמי אי
יְבכֶׁם–ַבֲהָלָכה  ם ָמה טי ל רַ ? ַאתֶׁ ְפנבי ְְּבֹודֹו שֶׁ ְיהֹוֻשַע ְולֹא ָזְקפּו  ' לֹא ָנְפלּו מי

ל רַ  ְפנבי ְְּבֹודֹו שֶׁ ר ' מי זֶׁ יעֶׁ ין –ֱאלי ן ַמּטי יןַוֲעַדיי .ְועֹוְמדי

ם י : ָחַזר ְוָאַמר ָלהֶׁ ם ֲהָלָכה ְְּמֹותי יחּו–אי ם יֹוכי ן ַהָשַמיי !מי

ל רַ : ָיְצָאה ַבת קֹול ְוָאְמָרה צֶׁ זֶׁר' ָמה ָלכֶׁם אב יעֶׁ ֲהָלָכה ְְּמֹותֹו ְבָכל ָמקֹום, ֱאלי !שֶׁ

יא: "ְיהֹוֻשַע ַעל ַרְגָליו ְוָאַמר' ָעַמד רַ  ם הי ין ָאנּו  –( יב, דברים ל" )לֹא ַבָשַמיי אב
ין יחי ְְָּבר,קֹולְבַבת ַמְשגי יַנישֶׁ ים ְלַהֹּטת: "ְַָּתְבָת ַבתֹוָרה ְבַהר סי י ַרבי "  ַאֲחרב

(.ב, כגשמות )

וָּהּו' ְמָצאֹו רַ  לי ה ָעָשה ַהָקדֹוש ָברּו ְ הּוא ְבאֹוָתּה ָשָעה: ָאַמר לֹו. ָנָתן ְלאב ?  מֶׁ
י ָבַני: ָשַחק ְוָאַמר: ָאַמר לֹו ְצחּוני י ָבַני, ני ְצחּוני ,  בבא מציעא, תלמוד בבלי)! ני

(א"נט ע



"אלו ואלו דברי אלוהים חיים"

ל י ַאָבא ָאַמר ְשמּואב ל: ָאַמר ַרבי לב ית הי ית ַשַמאי ּובב ים נְֶׁחְלקּו בב ים, ָשֹלש ָשני נּו: ַהָללּו אֹוְמרי , ֲהָלָכה ְְּמֹותב
ים נּו: ְוַהָללּו אֹוְמרי י : ָיְצָאה ַבת קֹול ְוָאְמָרה. ֲהָלָכה ְְּמֹותב ְברב לּו ּדי לּו ָואב יםאב ןֱאֹלהי ים הב ית , ַחוּי ַוֲהָלָכה ְְּבב

ל לב . הי

י  ְברב לּו ּדי לּו ָואב אב ַאַחר שֶׁ י מב יםְוכי יםֱאֹלהי ְקבֹוַע ֲהָלָכה ְְּמֹוָתן, ַחוּי ל לי לב ית הי ְפנבי ָמה ָזכּו בב י ? מי ְפנב יןמי נֹוחי שֶׁ
ין ין, ָהיּוַוֲעלּובי ית ַשַמאיְושֹוני י בב ְברב ן ְודי יהֶׁ ְברב ָלא , ּדי יןְולֹא עֹוד אֶׁ ימי ַמְקּדי ןשֶׁ יהֶׁ ְברב ית ַשַמאי ְלדי י בב ְברב . ּדי

ינּו ָשני ָהָיה רֹאשֹו ְורּובֹו ַבסּוְָּה ְוֻשְלָחנֹו ְבתֹו ְ ַהַביית: ְְּאֹוָתּה שֶׁ י שֶׁ ית ַשַמאי , מי יןבב ל  פֹוְסלי לב ית הי ּובב
ין ירי ית ַשַמאי. ַמְכשי ל ְלבב לב ית הי ה: ָאְמרּו בב ל  , לֹא ְָּ ְ ָהָיה ַמֲעשֶׁ לב ית הי ְקנבי בב ית ַשַמאי ְוזי ְקנבי בב ָהְלכּו זי שֶׁ

ן  י יֹוָחָנן בֶׁ ת ַרבי ר אֶׁ יתְלַבקב תַהחֹוָרני ב רֹאשֹו ְורּובֹו ַבסּוְָּה ְוֻשְלָחנֹו ְבתֹו ְ ַהַביי ן  . ּוְמָצאּוהּו יֹושב ָאְמרּו ָלהֶׁ
ית ַשַמאי ָשם ְרָאָיה: בב י מי ן ָאְמרּו לֹו! ?אי ג: ַאף הב יָת נֹוהב ם ְָּ ְ ָהיי יָך, אי וָּמֶׁ ְצַות סּוְָּה מי וַּיְמָת מי . לֹא קי

ְדָך  לְלַלמֶׁ ְׇּּ יל ַעְצמֹו שֶׁ יהֹו—ַהַמְשפי יַּה ַעְצמֹו ְוכׇּל, ַהָקדֹוש ָברּו ְ הּוא ַמְגבי ַהָקדֹוש ָברּו ְ הּוא —ַהַמְגבי
ילֹו ר ַעל ַהְגדּוָלה ְׇּּל. ַמְשפי נּו—ַהְמַחזב מֶׁ ן ַהְגדּוָלה ְוכׇּל, ְגדּוָלה בֹוַרַחת מי ַח מי ת —ַהבֹורב רֶׁ ְגדּוָלה ְמַחזֶׁ

ת ַהָשָעה ְוכׇּל, ַאֲחָריו ק אֶׁ י ָשָעה ְוכׇּל, ּדֹוַחְקתֹוָשָעה —ַהּדֹוחב ְפנב ה מי ְדחֶׁ ת לֹו—ַהני דֶׁ תלמוד . )ָשָעה עֹומֶׁ
( ב"עיגעירובין , בבלי



היאך אפשר  "
שניהם  שיהו

דברי אלוהים 
"?חיים

.  חייםאלהיםאלו ואלו דברי 

שניהם  שיהול היאך אפשר "שאלו רבני צרפת ז
?חיים וזה אוסר וזה מתיראלהיםדברי 

כי כשעלה משה למרום לקבל תורה הראו : ותירצו
ט פנים  "ט פנים לאיסור ומ"לו על כל דבר ודבר מ

ואמר שיהא זה , ה על זה"ושאל להקב, להיתר
מסור לחכמי ישראל שבכל דור ודור ויהיה הכרעה  

יום טוב רבי-למסכת עירובין א"הריטבחידושי ), כמותם
ִביִליבן אברהם  (13–ספרד סוף המאה -ַאשֵּׂ



"ענפים מן השורשים"

השרש השני שאין ראוי למנות כל מה שלמדים באחת משלש עשרה מדות שהתורה 
.נדרשת בהן או בריבוי

להיותן בלתי אמתיות והיות הדין היוצא  מלמנותןואולי תחשוב שאני בורח ]...[ 
אין זו הסבה אבל הסבה כי כל מה שיוציא אדם  , ההיא אמת או בלתי אמתבמדה

ואפילו היה  . ג מצות"והם תריבבאורשנאמרו לו למשה בסיני השרשיםהם ענפים מן 
(ם שורש ב "ספר המצוות לרמב). המוציא משה בעצמו אין ראוי למנותם



–גזרה שווה "
"כתורה שווה

בתלמוד באחת משלש עשרה מדות כולן דברי תורה והם הנדרשיןכל "
ולא שוהכתורה שוההרי הגזרה ]...[ פירוש תורה שנאמרה למשה בסיני 

לעניין פירוש מה שכתוב בתורה בלבד אלא אף להביא דבר מחודש שאינו 
" כתוב בתורה

המצות אין בהם מקרא יוצא להם מידי פשוטו  בעניןכי המדרשים כולם 
ואין  . פ שהם מרבים בהם בריבויים"אלא כולם בלשון הכתוב נכללים אע
מוציא הכתוב ' תיראאלהיך' את ה'מדרש כבוד תלמידי חכמים מלשון 

כי אין הפשט כדברי חסרי דעת הכלאבל הכתוב יכלול ]...[ מפשוטו 
תמימה אין בה אות יתר ' כי ספר תורת ה. הלשון ולא כדעת הצדוקים
.וחסר כולם בחכמה נכתבו

אבל יש לנו מדרשו עם פשוטו ואינו  . לא אמרו אין מקרא אלא כפשוטו"
"ויהיו שניהם אמתהכליוצא מידי כל אחד מהם אבל יסבול הכתוב את 

(ם"ן לספר המצוות של הרמב"השגות הרמב)



וכל תורה  "
פה רמוזה  -שבעל

"בתורה

',  ושופרותזכרונותמלכיותאמרו לפני : ה"אמר הקב'דקאמרוהא 
ושופרות אינם מן התורה  זכרונותמלכיותדפסוקיג"דאעמשום 

יש ' תרועהזכרון'מ ממה שאמרה "מ, כדפרישנאאלא מדרבנן 
נפקא לן  ומלכיות. זכרוןללמוד שראוי להזכיר פסוקי תרועה ופסוקי 

אלהיכםלפני לזכרוןוהיה לכם 'ל בספרא מפסוק "כמו שדרשו רז
...' אלהיכם' אני ה

'  וכוזכרונותמלכיותה אמרו לפני "ע שאמר הקב"רקתניומשום הכי 
ה שראוי לעשות  "שכל מה שיש לו אסמכתא מן הפסוק העיר הקב

ולא , וזה דבר ברור ואמת. כן אלא שלא קבעו חובה ומסרו לחכמים
שהוא כדרך סימן שנתנו חכמים ולא האסמכתותכדברי המפרשים 

שזו דעת מינות  , ו ישתקע הדבר ולא יאמר"ח, שכונת התורה לכך
בכל מקום ראיה או זכר או  נותניןולפיכך תמצא החכמים . ... הוא

שאינם מחדשים דבר  , כלומר, אסמכתא לדבריהם מן התורה
שהיא  ו"וחפ רמוזה בתורה שהיא תמימה "וכל תורה שבע. מלבם

טזעל מסכת ראש השנה דף א"הריטבחידושי )כלום חסירה
(א"ע



!"הוא נשאר נבוך ונדהם"

 ,תורתנואמיתתבאמונתווהושגהבנפשונקבעהאשר ,דתילאדםלהעירהזההספרמטרת"
והשכל ,משמעויותיהםאתוידעהפילוסופיםבמדעיעייןוהוא ,ובמידותיובדתושלםהואואשר

וכתוצאה...התורהפשטימכךמנעוהואך (לוהראוימקומואתלולתתוהביאומשכוהאנושי
 ,שמותמאותםשידעמהמעליווישליךשכלובעקבותשילךאו .ונדהםנבוךנשארהואמכך

יימשךולאמהםשהביןמהעםשיישאראו ,התורהיסודותאתמעליומשליךשהואבחושבו
ופגםלעצמושהזיקזאתעםסבורויהיהממנווסרלשכלועורףפנהשהואונמצא ,שכלואחר
."רבהומבוכהלבבכאבולעולם ,וחולהפוחד ,מדומותאמונותאותןעםיישארהוא .בדתו

(נבוכיםמורהלספרהפתיחה–מימוןבןמשהרבי(



יפיק תועלת , אשר לא למד דבר מן העיון, יודע אני שְּל איש מתחיל"

ילו האיש השלם, מכמה מפרקי ספר זה , וכפי שאמרתי-תורה -בן, ואי

ומה רבה תהיה שמחתו בו וכמה יערב , יפיק תועלת מכל פרקיו-נבוך 

!לאוזנו

ילו המבולבלים אשר מוחותיהם לוכלכו בדעות שאינן נכונות ובדרכים   ואי

וטוענים שהם אנשי  , וחושבים את אלה לחוכמות אמיתיות, מסלפות

הללו  -שעה שאין להם ידיעה כלל בדבר הנקרא חוכמה באמת , עיון

מכיוון שהם לא , ומה מאוד יקשו עליהם. יירתעו מפרקים רבים בספר

ישיגו בהם משמעות כלל ומכיוון שמתוכם יתברר שפסולים המטבעות 

".המזויפים שבידם שהם אוצרם ורכושם השמור עמם לעתות מצוקה



שישים ריבוא  "
..."פירושים

והתורה שורש  רבואכללות כל הנשמות שישים 
רבואולכן יש כנגדם שישים , דישראלהנשמות 

רבואפירושים אשר כפי כל פירוש מן השישים 
ולעתיד  , שורש נשמה אחד מישראלנתהווהמשם 

לבוא כל אחד ואחד יקרא וידע את התורה כפי  
וכן , הפירוש המגיע לשורשו אשר על ידו נברא

.  הוא בגן עדן
מצוטט אצל  , ב"ענג, 1620ונציה , י"ספר הכוונות לאר)

.(65' עמ, פרקי יסוד, שלום



"מוצא את עצמו, ובכל מקום שהוא רואה ולומד"

הינו , יכול לראות חדשות ונפלאות, ויסתכל על אותיות התורה, אפילו אדם פשוט אם ישב עצמו על הספר"
ידי הסתכלותו היטב היטב על אותיות התורה יתחילו האותיות להאיר ולהצטרף בבחינת אותיות בולטות -שעל

לראות  ויכולין. ואזי יראה נפלאות צרופים חדשים, (ב"עעגיומא )לברכה זכרונם, ומצטרפות שאמרו רבותינו
כי אדם גדול יכול לראות זאת בלי , וזה אפשר אפילו אדם פשוט, מה שבעל המחבר לא כיון לזה כללבהספר
אם ישב עצמו ויסתכל על אותיות התורה  , ל"רק אפילו אדם פשוט לגמרי יכול להשיג ולראות חדשות כנ, יגיעה

ליקוטי  , נחמן מברסלב' ר)"לא יראה כללדוקאכי יכול להיות שאז , לנסיוןאך שלא יעמיד הדבר . ל"כנ
(.רפא, קמאן"מוהר

ובכל  , כשאדם רואה ולומד בספר(: תהלים מ)' אז אמרתי הנה באתי במגלת ספר כתוב עלי לעשות רצונך וכו"
בכל מקום באיזה  , ושפלותוורואה פחיתותו , הינו שלוקח לעצמו מוסר, מוצא את עצמו, מקום שהוא רואה ולומד
.  אז אמרתי הנה באתי במגלת ספר כתוב עלי, וזה. זה סימן שחפץ לעשות רצונו יתברך, ספר שהוא בא ומעין שם
(.קכא, קמאן"מוהרליקוטי )"ל"חפצתי כנאלקיזה סימן לעשות רצונך 



' בין תורת ה
לתורת האדם 

יחלק לשתי , והנה לחנך נערי בני ישראל על הסדר הנכון
והם הדברים  , המחלקה האחת היא ללמדו תורת האדם. מחלקות

והמחלקה  ]...[ בשם אדם להקראראוייןשבעבורם בעליהם 
,  ותורותיוהאלהיםשהם חקי ', היא ללמדו תורת ההשניה

ה  "ונודעו למשה רבנו ע, דברים הנעלים משקול דעת כל אדם
.בנבואה

דרכי המוסר  , ובכלל תורת האדם הן הידיעות הנימוסיות]...[ 
ולכלכל דבריו בדברי חן ולשון , הטובות ודרך ארץוהמדות

וצורת הארצות  ( היסטוריה)וכן לדעת קורות הדורות ]...[ , צחות
(  אסטרונומיה)וחכמת תכונת השמים , (גיאוגרפיה)והימים 

האדם ללמדם באמצעות החושים  בכחשכלם ]...[ , וכיוצא בהן
ולא ספר  , להשיגםאלהימבלי שיצטרך אליהם ענין , והשכל

לנפתלי הרץ  ' דברי שלום ואמת'). לגדור בעד השכחהזכרון
(  1782ברלין , וייזל



" הוא האמונה לא השכל והחקירההכלועיקר "

כי ]...[ בפניו שהתורה אינה חשובה מאומה והנימוסים חשובים יותר מהתורה העיזוהנה קם מאנשי עמנו איש רשע 
ואף על פי כן לומד גם לשון צח ונימוסיים הנכונים המדריכים  , והתורה עיקר, ויאחז בזה ובזה, עיניו בראשו' הירא את ה

והרי עיקר מלאכתנו הוא משא ומתן וצריך לידע , וכל תורה שאין עמה מלאכה סופה בטילה, את האדם לכל דרך טוב
.להבין לשונות העמיםצריכיןכתב ולשון וכן הסנהדרין שהם היו עמודי הדת של תורה היו 

יהיו מבני עמנו  , וכל דברי המחקרים בזה. ובזה אזהרה לנו שלא להעמיק דעתנו בחקירות בדבר הנוגע בעסק האמונה]...[ 
. ]...[  הוא האמונה לא השכל והחקירההכלועיקר . הבל הבלים בדבר שאין שכל האנושי משיג, או מאיזה עם שיהיה בזה

. ושורש תורתנו היא האמונה במה שקיבלנו מאבותינו לא לילך בחקירות

כי מתוך שתרגילו עצמכם בלשון תרצו לקרות גם כן בספרים שאינם מועילים ללשון ', אבל הזהרו מאוד ירא את ה]...[ 
.  חס ושלום בלבבכם בעסק האמונהטינאועל ידי כן יעלה . רק חוקרי חקירות באמונה ובתורה

דרוש לט  , ו"ורשה תרמ, ח"הצלדרושי (  הנודע ביהודה)רב העיר פראג לנדאל"סגהרב יחזקאל בן יהודה )
(.1782)לשבת הגדול 



חדש אסור מן "
"התורה

על דבר בית הכנסת ישנה שסתרו אנשי הקהל קדש  "
ורוצים  אלקינווהרחיבו בנין החדשה לרומם בית 

נ סמוך  "להעמיד הבימה שקורים בתורה בסוף בהכ
לארון הקודש ולא באמצע כמו שהיה מקדמת דנא  

נ מאשר  "יותר בבהכוהרוחהבאמרם שיהיה נוי 
ונפשו היפה בשאלתו אי שפיר דמי  , תעמוד באמצע

והכלל החדש אסור מן התורה : ]...[ או לאלשנויי
בכל מקום ורום מעלתו מקומו מוזכר לו לטובה 

למחות בחזקת יד להעמיד הדביר על מכונו וגם כל 
הרב משה סופר )." העם הזה על מקומו יבוא בשלום

–1762, הונגריה( )כחסימן ( ח"או)ת חתם סופר חלק א "שו
1839.)



בעיות"
חדשות

שדורשות
"פתרונן

 ,עוזיאלח"בצמהרב

ת"לשוהקדמה
עוזיאלמשפטי

ה"תרצ



"לעולם תהא שמאל דוחה וימין מקרבת"

ובדורנו זה אחראית וקשה מאד נעילת דלת בפני גרים לפי שהיא פותחת שערים רחבים ודוחפת אנשים  ]...[ 
לעולם תהא  : ל"בגוים ויש בזה משום אזהרת רזלהטמעונשים מישראל להמיר דתם ולצאת מכלל ישראל או 

,  ואדם מישראל שנטמע או שנדחה מישראל נהפך לאויב ישראל בנפש(. ז"סוטה מ)שמאל דוחה וימין מקרבת 
,  מעידה על זה בהרבה מקרים והרבה דורות וגם אם לא נחוש ונאמר ילך החבל אחרי הדלישההיסטוריאכמו 

אם הם בני ישראלית שבניה הם ישראלים גמורים  מבעיאמכל מקום לבניהם ודאי שאנו חייבים לקרבם לא 
וירא אנכי שאם נדחה  , ואלה הם בבחינת צאן אובדות, אלא אפילו אם הם בני גוייה הרי מזרע ישראל המה

לא השיבותם ואת הנדחתאת : אותם לגמרי על ידי זה שלא נקבל את הוריהם לגרות נתבע לדין ויאמר עלינו
ה  "רס' ד סי"יו)וגדולה היא תוכחה זאת מאותה התוכחה של קבלת גרים ( ד"יחזקאל ל)האובדת לא בקשתם 

(.  א"ב מ"אבות פ)הוי מחשב הפסד מצוה כנגד שכרה ושכר עבירה כנגד הפסדה : ועל כגון זה נאמר( ב"סעיף י
מטעם זה הנני אומר מוטב לנו שלא נסור מדברי רבותינו שמסרו הלכה זאת לפי ראות עיני הדיינים שכוונתם  

.לשם שמים

(1951)סה , ת פסקי עזיאל בשאלות הזמן"שו, הרב בן ציון עוזיאל



"היצירה של רוח העם מבפניםכח"

.  לעמםביחוסם, הבדל מעין זה נמצא גם בין היהודי המאמין ובין אותו היהודי של השואל"
אם אפשר  –הוא , “וכל קניני הרוח אשר לווספרותואוהב עמו „אבל , בדעותיוהחפשיהיהודי 

של רוח העם מבפנים במקום  כח־היצירההוא רואה .  בבחינת פנתיאיסט לאומי–לאמור כן 
לו על כן הצדקה יותר  .  עליון מן החוץכחעל ידי “ כפית הר כגיגית„שהמאמין אינו רואה אלא 

לפי  , בהיות, של העם במובן הפשוט והטבעי של המלות האלה“ קניני הרוח„לדבר בשם 
בצלמו והוא והם אינם בעיקרם אלא  “ קניניו„הרוח הלאומי הוא הבורא לו בעצמו את , השקפתו

שבו , עולמו החיצוני–והם , חיים ומתפתחים, מתהויםשעל ידו הם , כחם הפנימי–הוא : אחד
“  המאור„יותר שהוא מעמיק בתורה ומשיג את , היהודי המאמין... הוא מתגשם ומתגלה לעין 

שבחר באומה קטנה וחלושה זו לעשותה צינור  , יותר מתמלא לבו שבח והודיה לנותנה, שבה
גאותו הלאומית של היהודי המאמין היא גאות עבד שרבו מקרבו .  ]...[ לשפע של מעלה

בן־חוריןגאות –בדעותיו החפשיוזו של הלאומי ; נותן דבריו בפיו ועושה חפציו על ידו, לעבודתו
מביט בנחת רוח על מפעלו הגדול לשעבר ומאמין בעצמו גם , שבנפשו פנימההכחהמכיר את 

(רצא' עמ, כל כתבי אחד העם1927–1856, "העםאחד",גינצברגאשר צבי )."לעתיד



"אני דרכי לגאול"
, ישנים למושגים החדשיםבטרמיניםאני בוחר בכוונה 
. הללו שיש להם מושג נצחיהטרמיניםכדי להראות על 

קשרנו  , במשך הדורות אנחנו צמצמנו המושגים שלנו
הטרמיניםאני רוצה לגאול את . אותם עם תוכן מיוחד

,  הללו מן האויר המיוחד הזה לתחום האויר האנושי
חלול אם , של המונחים האלהסיקולריזציה: הכללי

.  במובן חול' סיקולריזציה'לתרגם את המונח 
יש חלול של גדוף ויש חלול של . 'מי שנטע כרם יחללנו'

שלנו  טרמיניםנרויחבמובן זה רק . פדיון, גאולה
ואני חושב . אני דרכי לגאול. למושגים אנושיים כלליים

כשאני משקיע את המלים הללו באטמוספירה חדשה 
לשאלת  ,חיים נחמן ביאליק . הם מקבלים תוכן חדש וצבע חדש

' עמ, ה"תרצאביב -תל, ספר ראשון, דברים שבעל פה1932, התרבות העברית
.קצח-קצז



וביאורפירוש

יצחקאברהםהרב

קוקהכהן

איהעין'לקדמהה

ברכותלמסכת



י  "הרב א

הכהן קוק 

המספד  –

בירושלים

משיח בן , וצריך להבין בכלל למה אנו צריכים לשני משיחים
והרי התכלית המכוון הוא שנשיא אחד יהיה  , יוסף ומשיח בן דוד

.  ודוד עבדי נשיא להם לעולם, לכולם

ולעומתם  , אמנם כשם שיצר השם יתברך באדם הגוף והנשמה
הכוחות הנוטים להחזיק קיום הגוף על מכונו לשכללו ולפתחו וכן  

הכוחות המחזיקים כוח הנשמה הרוחנית ומעדנים ומשכללים 
ותכלית השלמות הוא שיהיה הגוף חזק ואמיץ ומפותח  –אותה 

מושכת אחריה בכוחה  , כראוי והנשמה בריאה וחזקה ומשוכללת
האדיר את כל כוחות הגוף האמיצים והחזקים לתכלית השכל  

כן הכין בישראל  –חפץ העליון ברוך הוא בעולמו , הטוב והטהור
הכוח המקביל לערך הגוף האנושי  ; ביחוד שני אלה הכוחות

שהוא  , השוקק לטובת האומה במעמדה ושכלולה החומרי
הגדולות והקדושות שישראל  התכניותהבסיס הנכון לכל 

ישראל ולהיות גוי אחד  אלקי' להיות עם קדוש לד, בהןמצויינים
.בארץ לאור הגויים



" התגלות
מתמשכת
"תמיד

לוינסעמנואל

לפסוקמעבר

מבוא



מי שלא לימדו  "

אביו חייב ללמד  

"את עצמו

כותאב\אלמוג בהר
מי שלא לימדו אביו חייב ללמד את  … וחייב לשכור מלמד לבנו ללמדו… קטן אביו חייב ללמדו תורה

(פרק א, הלכות תלמוד תורה, ספר המדע, היד החזקה, משנה תורה, ם"הרמב" ) עצמו

י  לֹןּכּוַתאּבֵהַקְמתִּ י ַּבָּט ם ְּבנִּ ִִּ ן  טט . קט
ם י ֻמְקדט מִּ ִִּ ם  י הּוא קט שִּ ל יֹם שִּ ים שֶׁ רִּ ְבקט ּבִּ

ְלֹמד ה, לִּ ר ֵאין מֹרֶׁ דֶׁ י ַּבחֶׁ יר לֹ ּכִּ י ַמְזּכִּ ַוֲאנִּ
יד ֵנינּו, ְוֵאין ַתְלמִּ ה ְלפט ים ַיַחד, ַרק תֹרט ַוֲאַנְחנּו ְמַשְננִּ

.פסוקים בעברית וארמית וערבית
ים ַרּבֹת לִּ ים ְּבמִּ רִּ ְזהט ן א  , ֲאַנְחנּו נִּ ים-ֵּביֵניהֶׁ ֹלהִּ

ים ַרּבִּ ה ֵּכיַצד, ואללה ְוַהֵשמֹת הט י רֹאֶׁ ֲאנִּ ּוְכשֶׁ
נטיו ת ְּבפט שֶׁ ְתַלּבֶׁ ה מִּ שט ה קט ְראט ּיֹת, יִּ יק לֹ אֹתִּ י ַמְמתִּ ֲאנִּ

ְדַבש מֹ , ּבִּ ִִּ ַהּכּוַתאּבֵּכיַצד ְמַתְכֵנן 
יו יו ְוַאֲחיֹתט חט ם אֶׁ ִִּ ְתַרֵחב  ם, יִּ הֶׁ יק ַגם לט ְוַנְמתִּ

ְדַבש ּיֹת ּבִּ אֹתִּ ת הט ים, אֶׁ לִּ ְכשט ג ַלנִּ ִַ ְל ,ְולֹא נִּ
ים ְפֵני ְוַאֲחֵרי ַהְפסּוקִּ ֵרְך ַיַחד לִּ .ּוְנבט

מּוד ר ְּבֹתם ַהלִּ ל ֹּבקֶׁ י אֵֹמר לֹ ְּבכט ,ַוֲאנִּ
ב  הַחּיטבאט ְבנֹ תֹרט ם ֵאינֹ יטכֹל ְלַלְמדֹ, ְלַלֵמד לִּ ְואִּ
ירֹ ְלַלְמדַֹחּיטב ִִּ ְּבֵני  ְבנֹ מִּ ְשֹּכר ְמַלֵמד לִּ ,לִּ

י ה ְּבנִּ ל ַאתט ַגם יטבֹא ַהּיֹם, ֲאבט ְזֹּכר שֶׁ יָך לִּ לֶׁ ִט
ְהיֶׁה  תִּ יוַחּיטבשֶׁ בִּ ְמדֹ אט לֹא לִּ י שֶׁ יש ְּכמִּ ,ְלַהְרגִּ

ְהיֶׁה  ז תִּ יםַחּיטבְואט ל ַהְפסּוקִּ ְצְמָך ּכט ִַ ְלַלֵמד 
ְלפּו ֵּביֵנינּו לֹא חט ים שֶׁ גִּ ּיֹת ְוַהתט אֹתִּ ,ְוַהֵשמֹת ְוהט

ה ַאַחת לט ַמְרנּו מִּ אט י שֶׁ ְלפּו ְּבלִּ חט ל ֵאלּו שֶׁ ְוכט
ם ְּבַחֵּיינּו ל ְמקֹמט ִַ.

https://almogbehar.wordpress.com/2012/05/29/%d7%9b%d7%95%d7%aa%d7%90%d7%91/
https://almogbehar.files.wordpress.com/2013/11/d7aad7a4d7a1d799d7a8-d7a8d7a1d792-d79cd7aad795d7a8d794-d7a4d7a8d7a9d7aa-d791d7a8d790d7a9d799d7aa.pdf



