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חלק א .שיעור 25-26

09

פתיחה

בשנת ב‘ אלפים תשע מאות עשרים ושבע שם לגבעון
פעמיו גם שלמה הצעיר .רגע זה מתברר כרגע היסטורי.
כאן מתקבל לא רק קרבנו של שלמה  ,כי אם גם בקשתו
האישית לזכות בחכמה שיהיה בה די כדי ”לשפוט את“
העם ו“להבין בין -טוב לרע“.

20

תניא מספרת
 20תורת מנחם כרך ל' עמ' 125
העולם —מלשון העלם ,הסתרה —נראה מערכת
עצמאית ,אך לאמתו של דבר הוא נמצא במגע מתמיד
עם עולמות עליונים ,אשר משפיעים על עולם החומר
בהתאם לפעולתו של האדם.

 09מלכים א פרק ג עם פירוש רד“ק

 21פרקי אבות פרק א ,פרקי אבות פרק ג

בשנת ב‘ אלפים תשע מאות עשרים ושבע תשומתלב
הציבור התמקדה בסיפור חידתי ,אשר אירע באחד
המחוזות המרוחקים של ישראל.

על התהליך שזה עתה תיארנו ניתן להשפיע בשלוש
רמות —באמצעות מחשבות ,מילים ומעשים.

 10מלכים א פרק ה עם פירוש רד“ק

 22תניא פרק לח

על רקע נתוני הפשיעה של תקופת מלכות שלמה
השואפים לאפס ,פרשה זו נראית כמקרה יוצא דופן.

23

11

 23מלכים א פרק ג עם פירוש רש“י

תשובה מס‘ 1

שנת מלכותו הראשונה של
שלמה

שלמה מבין את שפת החיות ,צופה בחייהם הנסתרים של
הצמחים וחודר לסודותיהן של כל אחת מתרי“ג המצוות.

 11מלכים א פרק א עם פירוש רד“ק

25

עוד דוד המלך ,בהכריזו על שלמה כעל יורש העצר,
הודה בסגולותיו שאין כדוגמתן ,וקרא לו המועמד הראוי
ביותר לתפקיד מנהיג המדינה.

 13מלכים א פרק ד עם פירוש רד“ק
בלא משים וללא רעש מיותר יוצאת לה לדרך רפורמה
מנהלית רחבת היקף.

ברכת שלום
 25אברבנאל על מלכים א פרק ג פסוק טז
היוכל אדם ,אשר ניחן בחוש אמת על טבעי ,לזהות את
הנוכלת? היצליח להביאה לכך שתסגיר את עצמה במו
פיה? היפסוק נוכחה בפרשה ,שכל פרט בה מסופק?

 14מלכים א פרק יא עם פירוש רד“ק
מאמצים ניכרים מושקעים בהעצמת הכוחות המזוינים.
לאחר שמונה עשר מסעות צבאיים שערך אביו ,ארבעים
שנות מלכות שלמה יהיו שלווים לחלוטין.

26

פעילות פוליטית בתחום ענייני החוץ מקבלת תנופה
מוגברת.

 26מלכים א פרק ט עם פירוש רש“י

 15מלכים א פרק י עם פירוש רד“ק

 16מלכים א פרק ה עם פירוש רד“ק

כל מדינות תבל רואות לנכון לכונן יחסי שלום ושכנות
טובה עם ממלכתו של שלמה.

18
הבקשה המיוחדת
 18מלכים א פרק ג עם פירוש רד“ק

בית המקדש
שלמה מתחיל להגשים את חלום אביו על הקמת בית
הבחירה .במיזם זה ייטלו חלק פעיל מעל מאה חמישים
אלף בונים בעלי הכשרה מתאימה ,כשלושת אלפים
ושלוש מאות קבלנים וחמש מאות וחמישים מנהלים
מקצועיים.

 27מלכים א פרק ו עם פירוש רש“י
חומרי הבניין העיקריים של בית המקדש הם אבן
ירושלמית וארז לבנון.

 33הלכות בית הבחירה להרמב‘‘ם עם חידושים
וביאורים

שלמה המלך מצליח להגדיל משמעותית את היקף
המסחר בים האדום ,שאיננו נגיש לבעלי בריתו
הצפוניים...

יישומן של מספר טכנולוגיות באתר הבנייה של בית
המקדש נוגד את התקנים המקובלים .כך ,בעת תיאור
חלונותיו המקרא משתמש בשמות תואר שנראים ממבט
ראשון כמנוגדים זה לזה :צהרי המקדש הם ”שקופים“
ו“אטומים“ בעת ובעונה אחת.

 34שמות פרק כז )פרשת תרומה( עם פירוש רש“י
שטחו של חצר המשכן היה מאה על חמישים אמות ,שהן
בערך אלף מאתיים חמישים מטרים רבועים.

 36משנה מסכת מידות פרק ב
המכלול החדש של בית המקדש משתרע על פני כששת
אלפים ושלש מאות מטרים רבועים — מאה שמונים ושבע
על מאה שלושים וחמש אמה.

37

כוכבי תהלים

בהיותו בשיא תהילתו ,מקבל שלמה בירושלים את
פניה של אחת המשלחות הבינלאומיות הראוותניות
והמטורזנות ביותר המייצגת את אחת המדינות הקטנות
בשם שבא )בשווא נע תחת השי“ן( .מלכת המדינה
גוררת אחריה לירושלים פמליה עצומת ממדים ומכולות
תמימות של אשכרים למזכרת.

39

מאת הזהב
 39ילקוט שמעוני קהלת סימן תתקסח
בשיאה של מלכות שלמה הכסף והזהב מאבדים את
ערכם .רבי שמעון בר יוחאי בתלמוד הירושלמי )פרק ב‘,
הלכה ו‘( קובע חד וחלק :כה רב היה הזהב בימי שלמה,
שאפילו משקולות למאזניים הכינו ממנו!

 40שמואל ב פרק ח עם פירוש הרד“ק

 37תהלים פרק מח עם פירוש ראב“ע

את שליטתה של ישראל בשטח ארם )סוריה כיום(,
בחופי הים התיכון ובעבר הירדן המזרחי — בארצותיהם
של מואב ואדום — ביסס כבר דוד המלך.

הרושם החזק שבירתה המחודשת של ארץ ישראל עושה
כעת ,משתקף היטב בפרק מ“ח מספר תהלים.

 41מלכים א פרק ט עם פירוש הרד“ק

38

קופסה שחורה
 38מלכים א פרק י עם פירוש ראב“ע

2

במחוות נאמנות שלא תאמן פרעה מוותר את שליטתו
בעסקאות הייצוא החשובות ביותר של מדינתו שלו
לטובת שלמה המלך.

 42מלכים א פרק ה עם פירוש הרד“ק
הדיפלומטיה השקטה של שלמה מניבה פרות בהתאם.
לקרנות המדינה נוהרים הרווחים מסחר בינלאומי .אחד

החלטות שלמה .חלק א

מהשיאים השנתיים מסתכם בשמונה עשרה טונות של
זהב טהור .כשליש ממנו מגיע ממיסוי עסקאות מסחריות
בכיוון הים התיכון.

חלק ב .שיעור 27-28

43

קדימון

 45מלכים א פרק ג עם פירוש הרד“ק ,מצודת דוד
ומלבי“ם
בשנת ב‘ אלפים תשע מאות עשרים ושבע בית דינו של
שלמה המלך מנסה לעשות סדר בתיק מסובך ומורכב
 בתביעתן ההדדית של כלה וחמותה במטרה לזכותבעזרתה של ההוצאה לפועל הממלכתית בתינוק ,שכל
אחת מהן קוראת לו ”בן“.

 48ילקוט מעם לועז על מלכים א פרק ג
 56ילקוט שמעוני על מלכים א פרק ג
 57פירוש בית הבחירה למאירי מסכת יבמות דף
יז ב
בשנת ב‘ אלפים תשע מאות עשרים ושבע בית דינו של
שלמה המלך מנסה לעשות סדר בתיק מסובך ומורכב
 בתביעתן ההדדית של כלה וחמותה במטרה לזכותבעזרתה של ההוצאה לפועל הממלכתית בתינוק ,שכל
אחת מהן קוראת לו ”בן“.

 58דברים פרק טז )פרשת שופטים( עם פירוש
רש“י
החלטתו אמורה לקבל גושפנקא של פסק דין משותף
לשבעים דייני הסנהדרין הנוכחים בעת הדיון תוך כדי
שמירה על הליכים משפטיים מקובלים.

 59דברים פרק יז )פרשת שופטים( עם פירוש רש«י
 60משנה תורה להרמב“ם ספר שופטים הלכות
סנהדרין פרק א
 61תניא אגרת הקודש פרק כד
אשראת העל של הדיין אינה יכולה להיות הגורם היחיד,
שקובע את כיוון הדיון המשפטי ,גם במקרה שבידו שלטון
מוחלט.

 62ליקוטי תורה פרשת ראה לב א
 63שמות פרק כב )פרשת משפטים( עם פירוש
רש“י

65

תשובה

 65משנה תורה להרמב“ם ספר שופטים הלכות
עדות פרק א
אך בדרכה של החקירה הופיעה עוד בעיה בלתי -פתירה
אחת .החל משעת הולדת התינוק הראשון ועד לרגע
האירוע העומד בלב החקירה הכלה והחמות היו בביתן
לבדן .לא נודע על אף מבקר מזדמן ,שעדותו עשויה
הייתה לעזור בקביעת האמת.

החלטות שלמה .חלק א

66
מסקנות ראשונות
 66משנה תורה להרמב“ם ספר שופטים הלכות
סנהדרין פרק כא
לאחר שמעו את טענות הצדדים וראיותיהם ,שלמה
המלך כבר מוכן לפסוק דין ראשוני .אך בטרם יאמר את
המילה האחרונה ,בהתאם לסדר ההתנהלות המקובל
הוא מסכם את דבריהן של בעלות הדין .נוהל שגרתי
זה נועד להוכיח ,כי הדיין אכן הבין את טענות הצדדים
נכונה.

67
תשובה
 67משנה תורה להרמב“ם ספר משפטים הלכות
טוען ונטען פרק א
העדות שהעד עצמו מסופק בה  -אין שמה עדות ,ואין
בדבריו לא כדי להוסיף ולא כדי לגרוע מחקירת התיק.

 68קהלת רבה פרשה י סימן טז
לאחר שחזר בקצרה על טענות הצדדים ,שלמה ידאג
להראות כאילו הוא עומד לפסוק את הדין :הוא יבקש
להביא חרב ,כדי לבתר את התינוק הנותר לשני חצאים
 -שווה בשווה לכל טוענת.

69
משנה פתוחה
 69משנה תורה להרמב“ם ספר משפטים הלכות
טוען ונטען פרק ט
אחד הידועים ביותר מתקדימים אלה מתואר במשנה
הראשונה של מסכת בבא מציעא” :שנים אוחזין בטלית
זה אומר אני מצאתיה וזה אומר אני מצאתיה זה אומר
כולה שלי וזה אומר כולה שלי זה ישבע שאין לו בה פחות
מחציה וזה ישבע שאין לו בה פחות מחציה ויחלוקו“.

 70בבא מציעא דף ב א

71
עברית ב  5-דקות
 71קהלת פרק ח פסוק א עם פירוש רש“י ורבי
ישעיהו מטראני
ברם שלמה המלך שולט באמנות מיוחדת במינה :די לו
במבט חטוף על פני אדם בשביל לדעת את טיבו .עדות
עקיפה לכשרון פלאי זה ניתן למצוא באחת מתצפיותיו,
אשר מופיעה כעת בריש הפרק השמיני של ספר קהלת
ונפוצה כיום כפתגם ידוע:

3

72

בית המקדש

לשורש טי“ת פ“א למ“ד במשמעות של ”לוואי“ ,דבר מה
טפל הנלווה אל העיקר.

 72מלכים א פרק ו עם פירוש הרד“ק ,מלבי“ם
ומצודת דוד

163

חשוון שנת ב‘ אלפים תשע מאות שלושים וארבע .בסתיו
מגיעה לסיומה הקמתו של בית המקדש הירושלמי .עוד
מעט בניין זה יהפוך למוקד משיכה לכל באי תבל.

 163מלכים א פרק ה עם פירוש רש“י ,הרד“ק,
מלבי“ם ומצודת דוד

מיליארד פירושים

 95ילקוט מעם לועז על מלכים א פרק ו

שלמה המלך נמנה עם אלה ששואפים לגלותם לא רק
לעצמו ,כי אם גם לאחרים .הוא מפרש כל פסוק בתורה
בשלושת אלפים אופנים.

שלב ההכנה אורך אחד עשר חודשים  -עד לתחילתה
של שנת ב‘ אלפים תשע מאות שלושים וחמש.

 166ילקוט שמעוני על מלכים א פרק ה

 118מלכים א פרק ח עם פירוש הרד“ק

 127ילקוט מעם לועז על מלכים א פרק ח
 151מסכת מועד קטן דף ט א
 152מסכת ראש השנה
בחודש הקרוי בפי בעל ספר מלכים ”חודש איתנים“,
בניינה העיקרי של ירושלים ימשוך מילוני מבקרים.

 153במדבר פרק ט )פרשת בהעלותך( עם פירוש
רש“י
לקבל את פני המבקרים ,את חללו המרכזי ממלא
ענן עבה ובלתי-חדיר .תופעה זו ידועה היטב לציבור
המתכנסים .לפני חמש מאות שנה ענן זה ליווה את
מסעותיו של דור חוקרי מדבר סיני.

154

עברית ב 5-דקות
 154מסכת ברכות דף ו א
בנאום טקס פתיחת בית המקדש שלמה המלך מזכיר
שלושה סוגים של פניות אל ה‘ :תחינה ,רינה ותפילה.

 155מסכת ברכות דף לא א
 156מדרש רבה על דברים פרק ג פסוק כג
)פרשת ואתחנן(
 157שולחן ערוך אדמו“ר הזקן ,אורח חיים חלק א,
הלכות ברכות השחר ,סימן נא
 158שולחן ערוך אדמו“ר הזקן ,אורח חיים חלק א,
הלכות ברכות השחר ,סימן קיב

 168ילקוט מעם לועז על מלכים א פרק ה
 174תורה אור צא ג
הרי אמיתות פשוטות אינן זקוקות אפילו למילים ,אבל
כאשר מדובר ברעיון מסובך  -הפיכתו למובן מאליו לכל
תינוק היא פסגת הבהירות ,ולשם כך יש צורך במשל.

 175תורה אור יא ג
 176תורה אור מב ב
יסודות המיומנות הזאת מונחים בבסיס מבנה העולם .כל
החומרי הוא הקרנת הרוחני.

177

שיר השירים
 177שיר השירים פרק ב פסוק ו עם פירוש רש“י
ַחת ְלרֹאשִׁי התרגום הארמי רואה רמיזה
במשפט ְשׂמֹאלוֹ תּ ַ
היסטורית .יד שמאל היא סמלה של הגנה בטוחה
שהובטחה למשתתפי מסע המחקר במדבר סיני בימי
משה רבנו.

 178מדרש רבה על שיר השירים פרק ב
 179מסכת בבא בתרא דף כה ב
”אמר רבי יצחק :הרוצה שיחכים  -ידרים ,ושיעשיר  -יצפין“.

 180שמות פרק כו )פרשת תרומה( עם פירוש רש“י
העובדה ,שצפון קשור באופן מיוחד לעמידות כלכלית,
משתקף גם במבנהו של בית המקדש.

 181שולחן ערוך לאדמו“ר הזקן סימן קצד

כיום נהוג להקדים לכל פניה אישית אל ה‘ כמה מילות
הודיה .להקדמה זו ניתן להתייחס כאל סוג של ”רינה“,
הלא היא הקריאה ,ובמקרה שלנו –קריאת תודה.

 159מסכת ברכות דף לב א
 160מסכת עבודה זרה דף ז א
 161בית אלוקים לרבי משה מטראני ,שער התפי־
לה ,ב
 162בראשית פרק ל )פרשת ויצא( עם פירוש רש“י
המילה ”תפילה“ נגזרת אמנם מהשורש פל“ל ,אך משקלה
רומז אל השורש תפ“ל ,שלצד משמעויותיו העיקריות
”שטויות“ ו“דברים חסרי טעם“ משמש לעתים כחלופה

4
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182
קדימון

 184מלכים א פרק י עם פירוש הרד“ק
בבואה לפגוש לראשונה את שלמה המלך ,מלכת שבא,

החלטות שלמה .חלק א

בישול במים רותחים ,צלייה בגריל ואפייה בתנור חימום
— כל אלה שייכים לאותה הקטגוריה—"מבשל" .את כל
המלאכות האלה עלינו לסיים לפני כניסת השבת.
האורחת החשובה שלו ,מצטיידת באוסף שלם של חידות
קשות במיוחד .אין להן פתרונות פשוטים ,וגם לא יכולים
להיות להן.

 185פירוש מעם לועז על מלכים א פרק י

191

כוכבי תהילים

 191מקראות גדולות על תהלים עב

202

שאלה מס‘ 2

 202שולחן ערוך אדה“ז אורח חיים סימן שא
כל אב מלאכה הוא אבטיפוס של פעילות כדי לדעת
היכן עובר הגבול בין מנה שמבושלת המסייעת בידי
האדם להשפיע על החומר בצורה יצרנית ויצירתית.

203

בשנות הארבעים והחמישים של המאה החל מסתמן
טרנד חדש בתחום ההשכלה :במוסדות הניהול
היוקרתיים ביותר החלו ללמוד את שיטות ההנהגה של
שלמה המלך.

 39טכנולוגיות

 197מלכים א פרק י עם פירוש הרד“ק

 203שולחן ערוך אדה“ז אורח חיים סימן רנג א

בין האספקות הקבועות היו :נשק ,כלי תחבורה,
תכשיטים ויקרים ובגדים.

כדי לדעת היכן עובר הגבול בין מנה שמבושלת חלקית
לבין מנה שמבושלת לגמרי ,חז“ל קבעו מושג ”מאכל
בן דרוסאי“ .הוא נקרא כך על שמו של שודד ידוע,
שהיה חסר סבלנות כל-כך ,עד שתמיד אכל מזון שלא
התבשל עד הסוף.

198

כוכבי תהילים )המשך(

 198ילקוט מעם לועז על מלכים א פרק י

 204שולחן ערוך אדה“ז אורח חיים סימן רנג יג
נניח ,אם המאכל שהה על האש פחות מ  50%-מזמן
ההכנה הדרוש ,מדובר ב“מאכל בן דרוסאי“ ,כלומר ,אוכל
שרק אדם שממהר מאוד יהיה מסוגל לאכול ממנו.

כך לדוגמה ,השולחן הייצוגי של המלך גרם אפילו לאניני
טעם ידועי-שם להתפעל באופן חריג .התפריט לא היה
תלוי בעונת השנה ,וחלק מן המנות יובאו במיוחד מיבשות
אחרות.

 206משנה תורה להרמב“ם ספר זמנים הלכות
שבת פרק ט

 200מלכים א פרק ה עם פירוש הרד“ק

 207מסכת חולין דף קח ב

מסמר הערב—בשר עוף אקזוטי בשם ”ברבורים אבוסים“,
שהובא לירושלים מדי יום מחופי צפון אפריקה.

 208מסכת שבת דף כ א

201

 39טכנולוגיות
 201שולחן ערוך אדה“ז אורח חיים סימן שיח
בזמן הקמת המשכן ,כמו בכל תהליך בנייה ,השתמשו
בצבע .הצבעים נוצרו בשיטות הקלאסיות ,כלומר הם
הורכבו מיסודות צמחיים שחוממו.

החלטות שלמה .חלק א

 205מסכת מנחות דף נז א

209

אורחים משבא
 209מסכת בבא בתרא דף טו ב
מדובר בביקור הרשמי של המלכה ממדינת שבא
בארץ ישראל .שבא היתה מדינה קטנה אך משגשגת
באפריקה.

 210שמואל פרק ב כג עם פירוש הרד“ק

5

כך למשל ,שומרי המלך ,שבזמנו של דוד מנו  37איש,
בתקופת שלמה מספרם הגיע ל.60-

 211שיר השירים פרק ג עם פירוש רד“ק
 212דברי הימים ב פרק ט עם פירוש רד“ק
חלק בלתי נפרד מכל ביקור אצל שלמה המלך היה ביקור
בבית המקדש .ניתן היה להגיע לבית -המקדש ישירות
מארמונו של שלמה .לשם כך ,נבנו מדרגות מיוחדות
מגושים שלמים של אלמוגים.

213

גנו של שלמה

 213מסכת פסחים דף נו א

—שיח שמוזכר בשיר השירים ,כופר לבן ,או בשמו העממי חינה.

 222פרק שמות פרק ל עם פירוש רש“י
לתבלינים אין ערך קולינרי בלבד .יש להם תכונות מיוחדות
שחשובות דיין כדי להיזכר בתורה .למשל ,משתמשים
בהם בעבודת בית המקדש.

 223סידור תהלת ה‘ תפילת השחר עמ‘ 20-21
למשל ,משתמשים בהם בעבודת בית המקדש .מדי יום
על מזבח הזהב של בית המקדש היו מקטירים את קטורת
הסמים ,תרכובת בשמים ריחנית ,המורכבת מאחד-עשר
”סמים“ )צמחים( שעברו תהליך הכנה מיוחד.

 225יומא לח א
בית אבטינס התמחו בהכנת הקטורת בימי בית שני.
הסודות של עיבוד וערבוב הצמחים לקבלת התוצאה
המיטבית עברו במשפחה מדור לדור.

בתקופתו של שלמה יצא לאור ספר רפואה שעסק בריפוי
באמצעות חומרים מן הטבע.

 226משנה סדר מועד מסכת יומא פרק ג

 214הקדמת רמב«ן לספר בראשית

את מיומנותם המיוחדת הם היו צריכים להוכיח גם במאבק
נגד מתחרים .פעם אחת היה ניסיון להביא מאלכסנדריה
שני מומחים לקטורת ,אך הוא נכשל.

216

גנו של שלמה )המשך(

 216ירמיה פרק לט עם פירוש הרד“ק

 227משנה סדר קדשים מסכת תמיד פרק ג
תכונה נוספת של הקטורת היא שהיא בעלת ריח יציב
למדי .הוא חזק כל-כך עד שהוא מתפשט למרחק 23
קילומטרים ,כלומר ,עד העיר יריחו .עזים שרעו על הר
מכוור ,הריחו אותו והתעטשו.

גנו של שלמה מוזכר בספרי התנ“ך ארבע פעמים נוספות.

 228מאמר אדמו“ר מוהרש“ב ה‘ תער“ב חלק א
פרשת לך לך תמט

 218מכלים ב כה ד עם פירוש הרד“ק

על פי הקבלה ,הדרך ללב האדם עוברת דרך הפה ,אך
הדרך למוחו עוברת דרך האף .לכן לריח חזק יש יכולת
להחזיר להכרה את מי שמתעלף.

 220קהלת פרק ב פסוק ה עם פירוש רש“י

 229שולחן ערוך אדה“ז אורח חיים סימן תריב

ליד הבריכה הייתה חלקה סגורה שבה צמחו עצי פרי
וצמחים אשר כלל אינם מאפיינים את עולם הצומח של אגן
ים התיכון.

אפילו ביום כיפור אין איסור להריח ריחות טובים.

 217ירמיה נב ז עם פירוש מלבי“ם
 219נחמיה ג טו עם פירוש ראב“ע

 230מאמר כ“ק אדמו“ר ה‘תשכ“ט חלק ג יום ב‘ דחג
השבועות עמ‘ 339

קופסא שחורה :פיתרון

בהבנה מסורתית משמעות המילה ”ניחוח“ היא השפעה
שבאה ממקור כלשהו ,כאשר המקור עצמו נותר רחוק
מאתנו ואינו משתנה .לכן ,בספרי התנ“ך ריח טוב הוא סימן
וסמל לשם טוב ,ופיזור חומרים ארומטיים דומה להפצת
מידע.

 221שיר השירים עם פירוש רש“י

 232שיר השירים ד עם פירוש רש“י

בגנו של שלמה ניתן לפגוש מגוון גדול כל-כך של ניחוחות,
שאפילו תעשיות הבושם הגדולות של היום לא חלמו עליו .ביניהם

בספרו שיר השירים שלמה המלך מקביל בין שם טוב לבין
”ריח בשמים“.

221
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תנך

מקורות

ВСТ УПЛЕНИЕ

פתיחה

בטקסט בשיעור:
חוברת מרצה ,25-26
עמ' 2

מלכים א פרק ג
ל-המֶּ לֶ ְך ו ַַתּעֲ מ ְֹדנָה
ַ
טז אָ ז ָתּב ֹאנָה ְשׁ ַתּיִ ם נ ִָשׁים ז ֹנוֹת אֶ

וּבנְֵך ַהמֵּ ת וְ ז ֹאת א ֹמֶ ֶרת ל ֹא
ֶה-בּנִ י ַה ַחי ְ
ז ֹאת א ֹמֶ ֶרת ז ְ

ְלפָ נָיו :יז ַותּ ֹאמֶ ר ָה ִא ָשּׁה ָהאַ ַחת ִבּי אֲ ד ֹנִ י אֲ נִ י וְ ָה ִא ָשּׁה

וּבנִ י הֶ ָחי :כד ַויּ ֹאמֶ ר ַהמֶּ לֶ ְך ְקחוּ ִלי-
ִכי ְבּנְֵך ַהמֵּ ת ְ

יח

ָח ֶרב ַויּ ִָביאוּ ַהחֶ ֶרב ִל ְפנֵי ַהמֶּ לֶ ְך :כה ַויּ ֹאמֶ ר ַהמֶּ לֶ ְך

ַם-ה ִא ָשּׁה ַהזּ ֹאת
ישׁי ְל ִל ְד ִתּי וַתֵּ לֶ ד גּ ָ
וַיְ ִהי ַבּיּוֹם ַה ְשּׁ ִל ִ

ת-החֲ ִצי ְלאַ ַחת
ַ
וּתנוּ אֶ
ת-היֶּלֶ ד ַה ַחי ִל ְשׁנָיִ ם ְ
ַ
גִּ זְ רוּ אֶ

ַהזּ ֹאת י ְֹשׁב ֹת ְבּ ַביִ ת אֶ ָחד וָאֵ לֵ ד ִע ָמּהּ ַבּ ָבּיִ ת:

זוּל ִתי ְשׁ ַתּיִ ם-אֲ נ ְַחנוּ
וַאֲ נ ְַחנוּ י ְַח ָדּו אֵ ין-זָר ִא ָתּנוּ ַבּ ַבּיִ ת ָ

יט

ת-החֲ ִצי ְלאֶ ָחת:
ַ
וְ אֶ

כו

ר-בּנָהּ
ַותּ ֹאמֶ ר ָה ִא ָשּׁה -אֲ ֶשׁ ְ

ן-ה ִא ָשּׁה ַהזּ ֹאת ָליְ ָלה אֲ ֶשׁר
ַויּ ָָמת בֶּ ָ

ל-בּנָהּ ַותּ ֹאמֶ ר
יה עַ ְ
ל-המֶּ לֶ ְך ִכּי-נִ ְכ ְמרוּ ַרחֲ מֶ ָ
ַ
ַה ַחי אֶ

ת-בּנִ י
ָשׁ ְכ ָבה עָ ָליו :כ ו ַָתּקָ םְ -בּתוְֹך ַה ַלּיְ ָלה ו ִַתּקַּ ח אֶ ְ

ל-תּ ִמיתֻ הוּ
ת-היָּלוּד ַה ַחי וְ ָהמֵ ת אַ ְ
ַ
נוּ-להּ אֶ
ִבּי אֲ ד ֹנִ י ְתּ ָ

ַבּ ָבּיִ ת:

ת-בּנָהּ
מֵ אֶ ְצ ִלי וַאֲ ָמ ְתָך יְ ֵשׁנָה ו ַַתּ ְשׁ ִכּיבֵ הוּ ְבּחֵ יקָ הּ וְ אֶ ְ
יקי:
יבה ְבחֵ ִ
ַהמֵּ ת ִה ְשׁ ִכּ ָ

כא

וָאָ קֻ ם ַבּבּ ֹקֶ ר ְלהֵ ינִ יק

ֹא-היָה
ת-בּנִ י וְ ִהנֵּה-מֵ ת וָאֶ ְתבּוֹנֵן אֵ ָליו ַבּבּ ֹקֶ ר וְ ִהנֵּה ל ָ
אֶ ְ
ְבנִ י אֲ ֶשׁר י ָָל ְד ִתּי:

כב

ַותּ ֹאמֶ רָ -ה ִא ָשּׁה ָהאַ ֶח ֶרת ל ֹא

וּבנְֵך ַהמֵּ ת וְ ז ֹאת א ֹמֶ ֶרת ל ֹא ִכי ְבּנְֵך ַהמֵּ ת
ִכי ְבּנִ י ַה ַחי ְ

כז

ַם-לְך ל ֹא יִ ְהיֶה גְּ ז ֹרוּ:
ַם-לי ג ָ
וְ ז ֹאת א ֹמֶ ֶרת גּ ִ

ַויַּעַ ן

ת-היָּלוּד ַה ַחי וְ ָהמֵ ת ל ֹא
ַ
נוּ-להּ אֶ
ַהמֶּ לֶ ְך ַויּ ֹאמֶ ר ְתּ ָ
ְת ִמיתֻ הוּ ִהיא ִאמּוֹ:

כח

וַיִּ ְשׁ ְמעוּ כָ ל-יִ ְשׂ ָראֵ ל אֶ ת-

ַה ִמּ ְשׁפָּ ט אֲ ֶשׁר ָשׁפַ ט ַהמֶּ לֶ ְך וַיִּ ְראוּ ִמ ְפּנֵי ַהמֶּ לֶ ְך ִכּי
ֱֹלהים ְבּ ִק ְרבּוֹ ַלעֲ שׂוֹת ִמ ְשׁפָּ ט:
י-ח ְכ ַמת א ִ
ָראוּ ִכּ ָ

וּבנִ י ֶה ָחי ו ְַתּ ַדבֵּ ְרנָה ִל ְפנֵי ַהמֶּ לֶ ְך :כג ַויּ ֹאמֶ ר ַהמֶּ לֶ ְך
ְ

)טז( אז תבאנה –

)כא( ואתבונן –

כמו באו ועם מלת אז יבא ברוב עתיד במקום
עבר ,כמו :אז ישיר משה אז ישיר ישראל אז
יבדיל משה אז ידבר יהושע אז יבנה שלמה,
ופירש אז כאשר שב מגבעון ובא לו לירוש־
לים בא לו זה הדין לידו ונראתה בו המתנה
הטובה שנתן לו הקבה חכמה ובינה.

הסתכלתי בבקר בצורתו.

)יט( אשר שכבה עליו –

נראה כי מפני ששכבה עליו מת ,כי אילו לא
מת כך אלא שקדמו חולי ,לא נולד הספק הזה
כי היו מבקרות אותו שאר נשים בחוליו והיה
נודע למי הוא ,לפיכך אמרה :אשר שכבה.

החלטות שלמה .חלק א

)כב( ותדברנה –

אלה הטענות שנו ושלשו לפני המלך כמנהג
בעלי הדין ,שכל אחד שונה בטענותיו ,לחז־
קו ולהטיבו ולהבינו לשופט.

)כג( ויאמר המלך זאת אומרת –

אמרו רבותינו זל :מכאן שצריך הדיין לשנות
טענות בעלי הדין ,כדי שישמעו בעלי הריב
שהבין טענותיהם ועליהם ישפטם.

)כו( גם לי גם לך לא יהיה –

ואמר כנגד אוחזי החרב גזורו ,ומה שלא

"

לקחה אותו אחר שהאחרת אמרה תנו לה,
כי ידעה כי מרחמת עליו אמרה וחשבה,
כי המלך לא יתנהו לה.

)כז( לא תמיתהו –
הראשון אל תמיתהו.
היא אמו –
כיון שמרחמת עליו .ובדברי רבותינו ז"ל:
יצתה בת קול ואמרה היא אמו.

)כח( לעשות משפט –
לפיכך יראו מפניו לעשות דבר רע ואפילו
בסתר ,כי ראו כי ברוב חכמתו יוציא לאור
משפט ,כמו שנעשה בזה המשפט.

9
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ВСТ УПЛЕНИЕ

פתיחה

בטקסט בשיעור:
חוברת מרצה ,25-26
עמ' 2

מלכים א פרק ה
ן-הנּ ָָהר אֶ ֶרץ
ל-ה ַמּ ְמ ָלכוֹת ִמ ַ
ַ
מוֹשׁל ְבּכָ
ֵ
וּשֹׁלמ ֹה ָהיָה
א ְ

בוּסים:
וּב ְרבֻּ ִרים אֲ ִ
וּצ ִבי וְ י ְַחמוּר ַ
מֵ אַ יָּל ְ

ְפּ ִל ְשׁ ִתּים וְ עַ ד גְּ בוּל ִמ ְצ ָריִ ם ַמגִּ ִשׁים ִמנְ ָחה וְ ע ְֹב ִדים

ל-מ ְלכֵ י
ַ
ר ֹדֶ ה ְבּכָ ל-עֵ בֶ ר ַהנּ ָָהר ִמ ִתּ ְפסַ ח וְ עַ ד-עַ זָּה ְבּכָ

ם-שֹׁלמ ֹה ְליוֹם
ְ
וַיְ ִהי לֶ חֶ

עֵ בֶ ר ַהנּ ָָהר וְ ָשׁלוֹם ָהיָה לוֹ ִמ ָכּל-עֲ ָב ָדיו ִמ ָסּ ִביב:

עֲ ָשׂ ָרה

הוּדה וְ יִ ְשׂ ָראֵ ל ָלבֶ ַטח ִאישׁ ַתּ ַחת גּ ְַפנוֹ וְ ַת ַחת
ָ
ֵשׁב -יְ
ה ַויּ ֶ

ת-שֹׁלמ ֹה ָכּל-יְ מֵ י ַחיָּיו:
אֶ ְ

ב

ֹלשׁים כּ ֹר ס ֹלֶ ת וְ ִשׁ ִשּׁים כּ ֹר קָ ַמח:
אֶ ָחד ְשׁ ִ

ג

ָבקָ ר ְבּ ִר ִאים וְ עֶ ְשׂ ִרים ָבּקָ ר ְר ִעי וּמֵ אָ ה צ ֹאן ְל ַבד

ד

ִכּי-הוּא

ד-בּאֵ ר ָשׁ ַבע כּ ֹל יְ מֵ י ְשֹׁלמ ֹה:
ְתּאֵ נָתוֹ ִמ ָדּן וְ עַ ְ

"

)א( מושל בכל הממלכות -

וברבורים אבוסים –

כלומר היו יראים ממנו ומגישים לו כל מלכי

שהיו יראים ממנו ומגישים לו מנחה ועוב־
דים אותו.

תרגום יונתן :ועופא פטימיא ,ולא פירש
איזה עוף הם .ויש מפרשים :כי הם העופות
המסורסים כי הם שמנים מהאחרים .ובדב־
רי רבותינו זל :עוף הבא מברבריא נקראים
ברבורים ,על שם מקומם.

עבר הנהר מנחה תמיד.

מן הנהר ארץ פלשתים –

כתרגומו :מן נהר פרת עד ארע פלשתאי:

)ג( בריאים –

שמנים ומפוטמים .וכן תרגם יונתן :פטימים,
וכן :ועגלון איש בריא .וכן :להבריאכם.

)ד( כי הוא רודה –

מן המרעה ,אבל הבריאים הם המפוטמים
בבית.

הטעם כי האיל וצבי ויחמור וברבורים אבו־
סים שהיו בשלחנו בכל יום שהיו מביאים לו
מנחה מכל עבר הנהר כי מושל בהם היה,

רעי –
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מתפסח ועד עזה –
מדינות הם בעבר הנהר .ורבותינו זל נחלקו
בזה מהם אמרו :תפסח  -בסוף העולם ועזה
בסוף העולם .ומהם אמרו :תפסח ועזה
סמוכות היו וכמו שמלך על תפסח ועל עזה,
כן מלך על כל העולם כלו.

החלטות שלמה .חלק א
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מקורות

שנת מלכותו הראשונה של שלמה
מה

ПЕРВЫЙ ГОД ПРАВЛЕНИЯ ШЛОМО

בטקסט בשיעור:
חוברת מרצה ,25-26
עמ' 3

מלכים א פרק א
ֹאמר ַחי-יְ הוָֹה אֲ ֶשׁר-פָּ ָדה אֶ ת-
וַיִּ ָשּׁ ַבע ַהמֶּ לֶ ְך ַויּ ַ

ל-ה ְקּרֻ ִאים אֲ ֶשׁר ִאתּוֹ וְ הֵ ם ִכּלּוּ לֶ ֱאכ ֹל וַיִּ ְשׁ ַמע
ַ
וְ כָ

ל-צ ָרה :ל ִכּי ַכּאֲ ֶשׁר -נִ ְשׁ ַבּ ְע ִתּי ָלְך ַבּיהוָֹה
נ ְַפ ִשׁי ִמ ָכּ ָ

קוֹל-ה ִקּ ְריָה
ַ
יוֹאָ ב אֶ ת-קוֹל ַהשּׁוֹפָ ר ַויּ ֹאמֶ ר ַמדּוּעַ

כט

י-שֹׁלמ ֹה ְבנְֵך יִ ְמֹלְך אַ חֲ ַרי וְ הוּא
ֱֹלהי יִ ְשׂ ָראֵ ל לֵ אמ ֹר ִכּ ְ
א ֵ
ֱשׂה ַהיּוֹם ַהזֶּה:
ל-כּ ְס ִאי ַתּ ְח ָתּי ִכּי כֵּ ן אֶ ע ֶ
ֵשׁב עַ ִ
י ֵ

לא

ת-שׁ ַבע אַ פַּ יִ ם אֶ ֶרץ ו ִַתּ ְשׁ ַתּחוּ ַלמֶּ לֶ ְך ַותּ ֹאמֶ ר
ו ִַתּקּ ֹד ַבּ ֶ

לב

הוֹמה:
ָ

מב

עוֹדֶ נּוּ ְמ ַדבֵּ ר וְ ִהנֵּה יוֹנ ָָתן בֶּ ן-אֶ ְבי ָָתר

ַהכּ ֹהֵ ן ָבּא ַויּ ֹאמֶ ר אֲ ד ֹנִ יָּהוּ בּ ֹא ִכּי ִאישׁ ַחיִ ל אַ ָתּה

מג

וְ טוֹב ְתּ ַב ֵשּׂר:

ַויַּעַ ן יוֹנ ָָתן ַויּ ֹאמֶ ר ַלאֲ ד ֹנִ יָּהוּ אֲ ָבל

ַויּ ֹאמֶ ר ַהמֶּ לֶ ְך

ת-שֹׁלמ ֹה :מד וַיִּ ְשׁ ַלח
ְך-דּוִ ד ִה ְמ ִליְך אֶ ְ
ָ
אֲ דֹנֵינוּ ַהמֶּ לֶ

וּלנ ָָתן ַהנּ ִָביא וְ ִל ְב ָניָהוּ
אוּ-לי ְל ָצדוֹק ַהכּ ֹהֵ ן ְ
ִ
ָדּוִ ד ִק ְר

וּב ָניָהוּ
ת-צדוֹק ַהכּ ֵֹהן וְ אֶ ת-נ ָָתן ַהנּ ִָביא ְ
ָ
תּוֹ-המֶּ לֶ ְך אֶ
ַ
ִא

ַויּ ֹאמֶ ר ַהמֶּ לֶ ְך

בֶּ ן-יְ הוֹי ָָדע וְ ַה ְכּ ֵר ִתי וְ ַה ְפּלֵ ִתי ַויּ ְַר ִכּבוּ א ֹתוֹ עַ ל ִפּ ְר ַדּת

יְ ִחי אֲ ד ֹנִ י ַהמֶּ לֶ ְך ָדּוִ ד ְלע ָֹלם:

לג

בֶּ ן-יְ הוֹי ָָדע ַו ָיּב ֹאוּ ִל ְפנֵי ַהמֶּ לֶ ְך:

מה

וַיִּ ְמ ְשׁחוּ א ֹתוֹ ָצדוֹק ַהכּ ֵֹהן וְ נ ָָתןַ -הנּ ִָביא

ָלהֶ ם ְקחוּ ִע ָמּכֶ ם אֶ ת-עַ ְבדֵ י אֲ דֹנֵיכֶ ם וְ ִה ְר ַכּ ְבתֶּ ם אֶ ת-

ַהמֶּ לֶ ְך:

הוֹר ְדתֶּ ם א ֹתוֹ
ַ
ר-לי וְ
ל-ה ִפּ ְר ָדּה אֲ ֶשׁ ִ
ַ
ְשֹׁלמ ֹה ְבנִ י עַ

ְלמֶ לֶ ְך ְבּגִ חוֹן ַויַּעֲ לוּ ִמ ָשּׁם ְשׂמֵ ִחים וַתֵּ ה ֹם ַה ִקּ ְריָה הוּא

)עֶ ל( ]אֶ ל-גִּ חוֹן[:

לד

וּמ ַשׁח א ֹתוֹ ָשׁם ָצדוֹק ַהכּ ֹהֵ ן
ָ

וּתקַ ְעתֶּ ם ַבּשּׁוֹפָ ר
וְ נ ָָתן ַהנּ ִָביא ְלמֶ לֶ ְך עַ ל-יִ ְשׂ ָראֵ ל ְ

לה

ַהקּוֹל אֲ ֶשׁר ְשׁ ַמ ְעתֶּ ם:
ַה ְמּלוּכָ ה:

מז

מו

ָשׁב ְשֹׁלמ ֹה עַ ל ִכּסֵּ א
וְ גַם י ַ

ַם-בּאוּ עַ ְבדֵ י ַהמֶּ לֶ ְך ְל ָב ֵרְך אֶ ת-
וְ ג ָ

וַעֲ ִליתֶ ם אַ חֲ ָריו

ֱֹלהים[
ֱֹלהיְך( ]א ִ
אֲ דֹנֵינוּ ַהמֶּ לֶ ְך ָדּוִ ד לֵ אמ ֹר יֵיטֵ יב )א ִ

יתי
ל-כּ ְס ִאי וְ הוּא יִ ְמֹלְך ַתּ ְח ָתּי וְ א ֹתוֹ ִצוִּ ִ
ָשׁב עַ ִ
וּבא וְ י ַ
ָ

ת-כּ ְסאוֹ ִמ ִכּ ְסאֶ ָך
ת-שׁם ְשֹׁלמ ֹה ִמ ְשּׁמֶ ָך וִ יגַדֵּ ל אֶ ִ
ֵ
אֶ

וַאֲ ַמ ְרתֶּ ם יְ ִחי ַהמֶּ לֶ ְך ְשֹׁלמ ֹה:

מח

הוּדה :לו ַויַּעַ ן ְבּ ָניָהוּ
ָ
ִל ְהיוֹת נָגִ יד עַ ל-יִ ְשׂ ָראֵ ל וְ עַ ל-יְ

ל-ה ִמּ ְשׁ ָכּב:
ַ
וַיִּ ְשׁ ַתּחוּ ַהמֶּ לֶ ְך עַ

ֹאמר יְ הוָֹה
ת-המֶּ לֶ ְך ַויּ ֹאמֶ ר אָ מֵ ן כֵּ ן י ַ
ַ
בֶ ן-יְ הוֹי ָָדע אֶ

ֱֹלהי יִ ְשׂ ָראֵ ל אֲ ֶשׁר נ ַָתן ַהיּוֹם
ַהמֶּ לֶ ְך ָבּרוְּך יְ הוָֹה א ֵ

ֱֹלהי אֲ ד ֹנִ י ַהמֶּ לֶ ְך:
א ֵ

לז

ַכּאֲ ֶשׁר ָהיָה יְ הוָֹה ִעם-אֲ ד ֹנִ י

ל-כּ ְס ִאי וְ עֵ ינַי ר ֹאוֹת:
י ֵֹשׁב עַ ִ

מט

ַם-כּכָ ה אָ ַמר
וְ ג ָ

ַויֶּחֶ ְרדוּ ַויָּקֻ מוּ

ת-כּ ְסאוֹ
ם-שֹׁלמ ֹה וִ יגַדֵּ ל אֶ ִ
ַהמֶּ לֶ ְך כֵּ ן )יִ ְהיֶ( ]יִ ְהיֶה[ ִע ְ

ל-ה ְקּרֻ ִאים אֲ ֶשׁר ַלאֲ ד ֹנִ יָּהוּ ַויּ ְֵלכוּ ִאישׁ ְל ַד ְרכּוֹ:
ָכּ ַ

ֵרד ָצדוֹק ַהכּ ֹהֵ ן
ַויּ ֶ

ָרא ִמ ְפּנֵי ְשֹׁלמ ֹה ַויָּקָ ם ַויֵּלֶ ְך ַויַּחֲ זֵק ְבּקַ ְרנוֹת
נ וַאֲ ד ֹנִ יָּהוּ י ֵ

וּב ָניָהוּ בֶ ן-יְ הוֹי ָָדע וְ ַה ְכּ ֵר ִתי וְ ַה ְפּלֵ ִתי
וְ נ ָָתן ַהנּ ִָביא ְ

ָרא
ַה ִמּזְ בֵּ ַח :נא ַו ֻיּגַּד ִל ְשֹׁלמ ֹה לֵ אמ ֹר ִהנֵּה אֲ ד ֹנִ יָּהוּ י ֵ

ל-פּ ְר ַדּת ַהמֶּ לֶ ְך ָדּוִ ד ַויּ ִֹלכוּ א ֹתוֹ
ת-שֹׁלמ ֹה עַ ִ
ַויּ ְַר ִכּבוּ אֶ ְ

ת-המֶּ לֶ ְך ְשֹׁלמ ֹה וְ ִהנֵּה אָ ַחז ְבּקַ ְרנוֹת ַה ִמּזְ בֵּ ַח לֵ אמ ֹר
ַ
אֶ

וַיִּ קַּ חָ -צדוֹק ַהכּ ֹהֵ ן אֶ ת-קֶ ֶרן ַה ֶשּׁמֶ ן

ע-לי כַ יּוֹם ַהמֶּ לֶ ְך ְשֹׁלמ ֹה ִאם-י ִָמית אֶ ת-עַ ְבדּוֹ
יִ ָשּׁ ַב ִ

ִמ ִכּסֵּ א אֲ ד ֹנִ י ַהמֶּ לֶ ְך ָדּוִ ד:

עַ ל-גִּ חוֹן:

לט

לח

ֹאמרוּ
ת-שֹׁלמ ֹה וַיִּ ְת ְקעוּ ַבּשּׁוֹפָ ר ַויּ ְ
ן-הא ֶֹהל וַיִּ ְמ ַשׁח אֶ ְ
ִמ ָ
ל-העָ ם יְ ִחי ַהמֶּ לֶ ְך ְשֹׁלמ ֹה:
ָכּ ָ

מ

ל-העָ ם
ָ
ַויַּעֲ לוּ כָ

וּשׂמֵ ִחים ִשׂ ְמ ָחה
אַ חֲ ָריו וְ ָהעָ ם ְמ ַח ְלּ ִלים ַבּחֲ ִל ִלים ְ
קוֹלם:
דוֹלה ו ִַתּ ָבּקַ ע ָהאָ ֶרץ ְבּ ָ
ָ
גְ

החלטות שלמה .חלק א

מא

וַיִּ ְשׁ ַמע אֲ ד ֹנִ יָּהוּ

בֶּ ָח ֶרב:

נב

ן-חיִ ל
ַויּ ֹאמֶ ר ְשֹׁלמ ֹה ִאם יִ ְהיֶה ְלבֶ ַ

ם-רעָ ה ִת ָמּצֵ א-בוֹ וָמֵ ת:
ל ֹא-יִ פּ ֹל ִמ ַשּׂעֲ ָרתוֹ אָ ְר ָצה וְ ִא ָ

נג

וַיִּ ְשׁ ַלח ַהמֶּ לֶ ְך ְשֹׁלמ ֹה ַויּ ִֹרדֻ הוּ מֵ עַ ל ַה ִמּזְ בֵּ ַח ַו ָיּב ֹא

וַיִּ ְשׁ ַתּחוּ ַלמֶּ לֶ ְך ְשֹׁלמ ֹה ַויּ ֹאמֶ ר-לוֹ ְשֹׁלמ ֹה לֵ ְך ְלבֵ יתֶ ָך:
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)המשך מעמ' (11
)לא( יחי וגו לעולם –

פירש חיי נפש לעולם הבא ,כי בעולם הזה
קרוב היה למיתה .וכן תרגם יונתן :יתקיים,
וכל שאר יחי המלך תרגם :יצלח.

)לג( עבדי אדוניכם –

על הכרתי ועל הפלתי אמר .ומה שאמר:
עבדי אדוניכם כאילו אמר עבדי .וכן :ואל
משה אמר עלה אל ה ,רל אלי .ואת יפתח
ואת שמואל ,רל אותי.

אשר לי –

שהייתי רוכב בה וזה יהיה סימן למלוכה,
שהרי אין הדיוט רוכב על סוסו של מלך.

אל גיחון –

הוא שילוח .וכן תרגם יונתן :לשילוחא ,ונ־
קרא בשני שמות וצוה להמליכו אל גיחון
למשחו שם ,לסימן טוב שתמשך מלכותו,
כמו שתמשך המעיין.

)לד( ומשח אותו –

אף על פי שלא היה צריך למשחו ,שאין
מושחים מלך בן מלך כי כשנמשח דוד לו
ולזרעו נמשח למלכות ,אלא מפני מחלוקתו
של אדניהו צוה למשחו.

יחי המלך –

יצלח מלכא .וכן תרגם יונתן כל יחי המלך,
כי התפילה על החיים וההצלחה ,כי אינם
חיים בלא הצלחה.

)לח( ויוליכו אותו על גיחון –

ראוי אל גיחון .וכן ותתפלל על ה כמו אל ה.
וכן הרמתה על ביתו ,כמו אל ביתו.

)לט( את קרן השמן –
הוא שמן המשחה.

מן האהל –
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"
מאהל מועד ,כי שם היה שמן המשחה ואף על
פי שאהל מועד היה בזמן ההוא בגבעון ,הלך
שם צדוק או שלח להביאו ואף על פי שאמר,
כי צלוחית של שמן המשחה היתה נתונה לפני
הארון ,זה היה כשהארון היה באהל מועד,
אבל כשהוציאו אותו משם למלחמת פלש־
תים הצלוחית וצנצנת המן הניחו שם באהל
מועד ולא לקחו משם אלא הארון ואם הביאו
הצלוחית אחר כך והניחוה לפני הארון בירוש־
לם ,יהיה פירוש האהל אשר נטה לו דוד ,אבל
רחוק הוא שהוציאו מאהל מועד שום דבר ,עד
שהביאוהו לבית עולמים ,כש אם היה הארון
שהיה בירושלם היה הארון שבו שברי לוחות
והארון שבו הלוחות היה באהל מועד כמו
שכתבנו בספר שמואל .והקרן הזה מלא היה
מדת המשיחה ,כמו שאמר לשמואל :מלא
קרנך שמן ולך אשלחך אל ישי והיה יוצק ממנו
על ראש המלך תחלה ואחר כך מושח בצורת
נזר בין ריסי עיניו.
ויש אומרים :כי מתחלה היה מושח בין ריסי
עיניו ואחר כך הנותר בקרן היה יוצק אותו
על ראשו ,כי מלא הקרן יהיה השיעור מה־
משיחה .ועוד :המליכו שלמה ומשחו אותו
פעם שניה ,כמו שכתוב בדברי הימים וימלי־
כו שנית לשלמה ,מפני כי עתה לא היו הם
אלא אנשי ירושלים ואחכ הקהיל המלך כל
שרי ישראל מכל השבטים אל ירושלם ושרי
האלפים ושרי המאות ולעיני כל הקהל מש־
חוהו לנגיד ,ואז משחו גם כן לצדוק לכהן גדול
ואז עשו שמחה גדולה וזבחו זבחים לרוב.

כמו בן חיל לאדוניו וירא מפניו וסר אל
משמעתו .ותרגם יונתן :אם יהא לגבר דחיל
חטאין,

מזמרים בכלי זמר ששמו חליל והוא כלי

בעל כח לכבוש את יצרו.

)מ( מחללים בחלילים –

חלול ונקוב נקבים קטנים.

ותבקע הארץ –

מרוב השמחה והוא לשון הגדלה ותוספת,
כמו :גדולות בצורות בשמים.

)מא( מדוע קול הקריה הומה –

מדוע הוא זה הקול ,שהקריה הומה.

)מב( איש חיל אתה –

כלומר אדם זריז וטוב .ותרגם יונתן :גבר
דחיל חטאין ,כלומר בעל כח לכבוש את
יצרו.

)מג( אבל אדונינו –

כלומר אינו כמו שאתה חושב כי טוב אבשר
לך אבל הוא להיפך ,כי אדונינו המלך דוד
המליך את שלמה.

)מז( את שם שלמה משמך –

אמרו רזל :בכל אדם מתקנא חוץ מבנו ותל־
מידו ,בנו משלמה ותלמידו מיהושע.

על המשכב –

השתחוה לאל על המשכב שהיה שוכב
עליה .וכן :וישתחו ישראל על ראש המטה.

)נ( ויחזק בקרנות המזבח –

המזבח שהיה בירושלים ,כי היתר הבמות
היה אז והחזיק במזבח להנצל שם.

)נא( אם ימית את עבדו –

מזה שאני מפחד תמיד ומסופק בו ,ישבע לי
שלא ימיתני.

)נב( אם יהיה לבן חיל –

פירש בן חיל –

החלטות שלמה .חלק א
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שנת מלכותו הראשונה של שלמה
מה

ПЕРВЫЙ ГОД ПРАВЛЕНИЯ ШЛОМО

בטקסט בשיעור:
חוברת מרצה ,25-26
עמ' 4

מלכים א פרק ד
ל-כּל-יִ ְשׂ ָראֵ ל
ָ
וְ ִל ְשֹׁלמ ֹה ְשׁנֵים-עָ ָשׂר נִ ָצּ ִבים עַ

ַשּׁה אֲ ֶשׁר ַבּגִּ ְלעָ ד לוֹ חֶ בֶ ל אַ ְרגּ ֹב
ן-מנ ֶ
ַחוּ ֹת -י ִָאיר בֶּ ְ

ת-המֶּ לֶ ְך וְ אֶ ת-בֵּ יתוֹ ח ֹדֶ שׁ ַבּ ָשּׁנָה יִ ְהיֶה
ַ
וְ ִכ ְל ְכּלוּ אֶ

יח נְ ח ֶֹשׁת:
וּב ִר ַ
חוֹמה ְ
ָ
אֲ ֶשׁר ַבּ ָבּ ָשׁן ִשׁ ִשּׁים עָ ִרים גְּ ד ֹלוֹת

ז

]האֶ ָחד[ ְלכַ ְלכֵּ ל:
עַ ל)-אֶ ָחד( ָ
חוּר ְבּ ַהר אֶ ְפ ָריִ ם:

ט

ח

מוֹתם בֶּ ן-
וְ אֵ לֶּ ה ְשׁ ָ

וּב ַשׁעַ ְל ִבים
בֶּ ן-דֶּ קֶ ר ְבּ ָמקַ ץ ְ

ית-חנָן:
ָ
וּבֵ ית ָשׁמֶ שׁ וְ אֵ ילוֹן בֵּ
לוֹ שֹׂכ ֹה וְ כָ ל-אֶ ֶרץ חֵ פֶ ר:

יא

י

בֶּ ן-חֶ סֶ ד ָבּאֲ רֻ בּוֹת

בֶּ ן-אֲ ִבינ ָָדב ָכּל-נָפַ ת

ת-שֹׁלמ ֹה ָהיְ ָתה לּוֹ ְל ִא ָשּׁה:
דּ ֹאר ָטפַ ת ַבּ ְ

יב

ַבּעֲ נָא

יד

אֲ ִחינ ָָדב

ַמחֲ נָיְ ָמה:

ן-עדּ ֹא
בֶּ ִ

טו

ימעַ ץ
אֲ ִח ַ

ת-שֹׁלמ ֹה ְל ִא ָשּׁה:
ת-בּ ְשׂ ַמת ַבּ ְ
ָ
ְבּנ ְַפ ָתּ ִלי גַּם-הוּא ָלקַ ח אֶ

טז

וּבעָ לוֹת:
ן-חוּשׁי ְבּאָ ֵשׁר ְ
ָ
ַבּעֲ נָא בֶּ

רוּח ְבּיִ ָשׂשכָ ר:
ַ
בֶּ ן-פָּ

יט

יח

יז

הוֹשׁפָ ט
ָ
יְ

ִשׁ ְמ ִעי בֶ ן-אֵ ָלא ְבּ ִבנְ י ִָמן:

גֶּבֶ ר בֶּ ן-אֻ ִרי ְבּאֶ ֶרץ גִּ ְלעָ ד אֶ ֶרץ ִסיחוֹן מֶ לֶ ְך

וּמגִ דּוֹ וְ כָ ל-בֵּ ית ְשׁאָ ן אֲ ֶשׁר -אֵ צֶ ל
בֶּ ן-אֲ ִחילוּד ַתּ ְענְָך ְ

ָה ֱאמ ִֹרי וְ ע ֹג מֶ לֶ ְך ַה ָבּ ָשׁן וּנְ ִציב אֶ ָחד אֲ ֶשׁר ָבּאָ ֶרץ:

חוֹלה
ָצ ְר ַתנָה ִמ ַתּ ַחת ְליִ זְ ְרעֶ אל ִמבֵּ ית ְשׁאָ ן עַ ד אָ בֵ ל ְמ ָ

כ

עַ ד מֵ עֵ בֶ ר ְלי ְָק ְמעָ ם:

יג

בֶּ ן-גֶּבֶ ר ְבּ ָרמ ֹת גִּ ְלעָ ד לוֹ

)ז( ואלה שמותם –

אלה שמות שנים עשר נציבים לא היה
ממונה כל אחד על שבט אחד ,אלא לפי
עלוי הנחלות שעשו שנים עשר חלקים בכל
ארץ ישראל וגבו המס בשוה.

בן חור –

זה והאחרים שלא זכרם בשמם אלא בשם
אבותם ,לפי שהיו נודעים בשם אבותם יותר
משמותם ,לפיכך לא חשש להזכיר שמם.

)יג( ובריח נחשת –

החלטות שלמה .חלק א

ל-היָּם ָלר ֹב
ַ
הוּדה וְ יִ ְשׂ ָראֵ ל ַר ִבּים ַכּחוֹל אֲ ֶשׁר-עַ
ָ
יְ

וּשׂמֵ ִחים:
א ְֹכ ִלים וְ שׁ ִֹתים ְ

"

גלה מה שכתוב בתורה דלתים ובריח כי
בריח נחשת ר"ל.

ורבותינו זל מהם אמרו :כמו שפי־
רש .ומהם אמרו :ונציב אחד לחדש
העבור.

בנחלת אשר ובעלות שהיה מארץ יהודה.

)כ( כחול אשר על הים –

)טז( באשר ובעלות –

)יט( ונציב אחד אשר בארץ –

בכל הארץ אשר זכר היה נציב אחד
ממונה על שנים עשר הנציבים לג־
בות מכל אחד הכסף לכלכל המלך.

כמו על שפת הים והספור הזה ,רל כי היו
מבורכים בימי שלמה בפרי בטנם והיו
רבים ,וכן בפרי בהמתם ובפרי אדמתם והיו
אוכלים ושותים ושמחים ,כי לא היה להם
פחד מאויב.
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שנת מלכותו הראשונה של שלמה
מה

ПЕРВЫЙ ГОД ПРАВЛЕНИЯ ШЛОМО

בטקסט בשיעור:
חוברת מרצה ,25-26
עמ' 5

מלכים א פרק יא
מא

וְ יֶתֶ ר ִדּ ְב ֵרי ְשֹׁלמ ֹה וְ כָ ל-אֲ ֶשׁר עָ ָשׂה וְ ָח ְכ ָמתוֹ

הֲ לוֹא-הֵ ם

מב

ְכּתֻ ִבים

עַ ל-סֵ פֶ ר

ל-כּל-
ָ
ירוּשׁ ַלם עַ
ָ
וְ ַהיּ ִָמים אֲ ֶשׁרָ -מ ַלְך ְשֹׁלמ ֹה ִב

)מא( על ספר דברי שלמה –

בספרים שחבר בחכמתו לא נמצאו היום
אצלנו וגם בג הנמצאים אצלנו :משלי,
שיר השירים ,וקהלת .ומה שאמר על ספר

14

ִדּ ְב ֵרי

ְשֹׁלמ ֹה:

יִ ְשׂ ָראֵ ל אַ ְר ָבּ ִעים ָשׁנָה:

מג

וַיִּ ְשׁ ַכּב ְשֹׁלמ ֹה ִעם-

אֲ ב ָֹתיו וַיִּ קָּ בֵ ר ְבּ ִעיר ָדּוִ ד אָ ִביו וַיִּ ְמֹלְך ְר ַח ְבעָ ם ְבּנוֹ
ַתּ ְח ָתּיו:

ולא אמר על ספרי כי לכל דבר בענינו חבר
ספר בפני עצמו .ומרז"ל שאמרו :שלשה
ספרים כתב שלמה :שיר השירים בילדותו,
משלי בבחרותו ,קהלת בזקנתו .ומהם

"

אמרו :כי קרוב למיתתו שרתה עליו רוח
הקודש וחבר שלשה ספרים אלה.

החלטות שלמה .חלק א

תנך

מקורות



מה
שנת מלכותו הראשונה של שלמה

ПЕРВЫЙ ГОД ПРАВЛЕНИЯ ШЛОМО

בטקסט בשיעור:
חוברת מרצה ,25-26
עמ' 5

מלכים א פרק י
כב

ירם אַ ַחת-
ִכּי -אֳ נִ י ַת ְר ִשׁישׁ ַלמֶּ לֶ ְך ַבּיָּם ִעם אֳ נִ י ִח ָ

ְל ָשֹׁלשׁ ָשׁנִ ים ָתּבוֹא אֳ נִ י ַת ְר ִשׁישׁ נ ְֹשׂאֵ ת ז ָָהב וָכֶ סֶ ף
ֶשׁנְ ַה ִבּים וְ ק ִֹפים וְ תֻ ִכּיִּ ים:

כג

וַיִּ גְ ַדּל ַהמֶּ לֶ ְך ְשֹׁלמ ֹה

וּל ָח ְכ ָמה:
ִמכּ ֹל ַמ ְלכֵ י ָהאָ ֶרץ ְלע ֶֹשׁר ְ

כד

וְ כָ ל-

ת-ח ְכ ָמתוֹ
ָ
ת-פּנֵי ְשֹׁלמ ֹה ִל ְשׁמ ֹעַ אֶ
ָהאָ ֶרץ ְמ ַב ְק ִשׁים אֶ ְ
ֱֹלהים ְבּ ִלבּוֹ:
אֲ ֶשׁר-נ ַָתן א ִ

כה

יאים ִאישׁ
וְ ֵה ָמּה ְמ ִב ִ

וּב ָשׂ ִמים
וּשׂ ָלמוֹת וְ נ ֵֶשׁק ְ
וּכלֵ י ז ָָהב ְ
ִמנְ ָחתוֹ ְכּלֵ י כֶ סֶ ףְ -
ר-שׁנָה ְבּ ָשׁנָה:
וּפ ָר ִדים ְדּ ַב ָ
סוּסים ְ
ִ

"

)כו( וינחם בערי הרכב ועם המלך בירו־
שלם –

תרגם :בענין וינחם ואשרינון .ויש לפרש

מדהוו עם מלכא בירושלם ,פירש אלה היו

כמשמעו ,אחרי שאספם כלם בירושלם

בערי הרכב מלבד אותם ,שהיו עם המלך

וינחם  -מבנין הפעיל ,כמו אשר הנחני בדרך

הנחה אותם בערי הרכב שיהיו שם ונשארו

בירושלים ועל כן נקראו ערי הרכב שהיו שם

אמת .ובדברי הימים :ויניחם ,מן הניח .ויונתן

מהם עם המלך בירושלם .ויונתן תרגם :בר

הסוסים והמרכבות.

החלטות שלמה .חלק א
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מקורות

שנת מלכותו הראשונה של שלמה
מה

ПЕРВЫЙ ГОД ПРАВЛЕНИЯ ШЛОМО

בטקסט בשיעור:
חוברת מרצה ,25-26
עמ' 5

מלכים א פרק ה
טו

ל-שֹׁלמ ֹה ִכּי
ירם מֶ לֶ ְך-צוֹר אֶ ת-עֲ ָב ָדיו אֶ ְ
וַיִּ ְשׁ ַלח ִח ָ

ִדּ ְב ֵרי ְשֹׁלמ ֹה וַיִּ ְשׂ ַמח ְמא ֹד ַויּ ֹאמֶ ר ָבּרוְּך יְ הוָֹה ַהיּוֹם

ָשׁ ַמע ִכּי א ֹתוֹ ָמ ְשׁחוּ ְלמֶ לֶ ְך ַתּ ַחת אָ ִביהוּ ִכּי א ֹהֵ ב ָהיָה

כב

וַיִּ ְשׁ ַלח ְשֹׁלמ ֹה אֶ ל-

ל-שֹׁלמ ֹה לֵ אמ ֹר ָשׁ ַמ ְע ִתּי אֵ ת אֲ ֶשׁר-
ירם אֶ ְ
וַיִּ ְשׁ ַלח ִח ָ

ת-דּוִ ד אָ ִבי ִכּי ל ֹא
ָ
אַ ָתּה י ַָד ְע ָתּ אֶ

ת-כּל-חֶ ְפ ְצָך ַבּעֲ צֵ י אֲ ָרזִ ים
ָ
ֱשׂה אֶ
ָשׁ ַל ְח ָתּ אֵ ָלי אֲ נִ י אֶ ע ֶ

ל-היּ ִָמים:
ירם ְל ָדוִ ד ָכּ ַ
ִח ָ
ירם לֵ אמ ֹר:
ִח ָ

יז

טז

ל-העָ ם ָה ָרב ַהזֶּה:
ָ
אֲ ֶשׁר נ ַָתן ְל ָדוִ ד בֵּ ן ָחכָ ם עַ

כג

ֱֹלהיו ִמ ְפּנֵי ַה ִמּ ְל ָח ָמה
ָיכ ֹל ִל ְבנוֹת ַבּיִ ת ְל ֵשׁם יְ הוָֹה א ָ

רוֹשׁים:
וּבעֲ צֵ י ְב ִ
ַ

)רגְ ָלו(
אֲ ֶשׁר ְס ָבבֻ הוּ עַ ד תֵּ ת-יְ הוָֹה א ָֹתם ַתּ ַחת ַכּפּוֹת ַ

ר-תּ ְשׁ ַלח
ד-ה ָמּקוֹם אֲ ֶשׁ ִ
ַ
וַאֲ נִ י אֲ ִשׂימֵ ם דּ ְֹברוֹת ַבּיָּם עַ

ֱֹלהי ִלי ִמ ָסּ ִביב אֵ ין
יח יְ הוָֹה א ַ
]רגְ ָלי[ :יח וְ עַ ָתּה הֵ נִ ַ
ַ

אֵ ַלי וְ נִ פַּ ְצ ִתּים ָשׁם וְ אַ ָתּה ִתּ ָשּׂא וְ אַ ָתּה ַתּעֲ ֶשׂה אֶ ת-חֶ ְפ ִצי

ָשׂ ָטן וְ אֵ ין פֶּ גַע ָרע:

יט

וְ ִהנְ נִ י א ֹמֵ ר ִל ְבנוֹת ַבּיִ ת ְל ֵשׁם

יתי:
ָלתֵ ת לֶ חֶ ם בֵּ ִ

ן-ה ְלּ ָבנוֹן י ָָמּה
עֲ ָב ַדי י ִֹרדוּ ִמ ַ

כד

וַיְ ִהי ִחירוֹם נ ֹתֵ ן ִל ְשֹׁלמ ֹה

כה

ל-דּוִ ד אָ ִבי לֵ אמ ֹר
ָ
ֱֹלהי ַכּאֲ ֶשׁר ִדּבֶּ ר יְ הוָֹה אֶ
יְ הוָֹה א ָ

רוֹשׁים ָכּל-חֶ ְפצוֹ:
עֲ צֵ י אֲ ָרזִ ים וַעֲ צֵ י ְב ִ

ל-כּ ְסאֶ ָך הוּא-יִ ְבנֶה ַה ַבּיִ ת
ִבּנְ ָך אֲ ֶשׁר אֶ תֵּ ן ַתּ ְחתֶּ יָך עַ ִ

ירם עֶ ְשׂ ִרים -אֶ לֶ ף כּ ֹר ִח ִטּים ַמכּ ֹלֶ ת ְלבֵ יתוֹ
נ ַָתן ְל ִח ָ

ן-ה ְלּ ָבנוֹן
תוּ-לי אֲ ָרזִ ים ִמ ַ
ִ
וְ עַ ָתּה ַצוֵּה -וְ יִ ְכ ְר

ירם ָשׁנָה
וְ עֶ ְשׂ ִרים כּ ֹר ֶשׁמֶ ן ָכּ ִתית כּ ֹה-יִ תֵּ ן ְשֹׁלמ ֹה ְל ִח ָ

ִל ְשׁ ִמי:

כ

כו

וּשֹׁלמ ֹה-
ְ

וּשׂכַ ר עֲ ָבדֶ יָך אֶ תֵּ ן ְלָך ְכּכ ֹל
וַעֲ ָב ַדי יִ ְהיוּ ִעם-עֲ ָבדֶ יָך ְ

ְב ָשׁנָה:

אֲ ֶשׁר תּ ֹאמֵ ר ִכּי אַ ָתּה י ַָד ְע ָתּ ִכּי אֵ ין ָבּנוּ ִאישׁ י ֹדֵ עַ

ירם וּבֵ ין ְשֹׁלמ ֹה וַיִּ ְכ ְרתוּ ְב ִרית
לוֹ וַיְ ִהי ָשֹׁלם בֵּ ין ִח ָ

ִל ְכ ָרת-עֵ ִצים ַכּ ִצּד ֹנִ ים:

כא

ירם אֶ ת-
וַיְ ִהי ִכּ ְשׁמ ֹעַ ִח ָ

)טו( וישלח חירם –

שלח עבדיו אל שלמה להקים עמו אהבת
דוד אביו ואם יבקש דבר מארצו ישלח לו,
כמו ששלח לדוד אביו עצי ארזים.

)טז( וישלח שלמה –

ביד מלאכי חירם השיב לו זה הדבר.

)יז( מפני המלחמה –

לא רצה לגלות לו הטעם כי האל מנעו ,כי
לא היה כבוד אביו ואמר לו זה הטעם הנ־
ראה.
אשר סבבוהו –
כל מלחמה ומלחמה .וכן :כי תקראנה מלח־
מה .ויונתן תרגם :עבדי קרבא דאקפוהי.
רגלו –
כן כתיב וקרי רגלי הכתוב אומר על דוד ,כי
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וַיהוָֹה נ ַָתן ָח ְכ ָמה ִל ְשֹׁלמ ֹה ַכּאֲ ֶשׁר ִדּבֶּ ר-

ֵיהם:
ְשׁנ ֶ

גם לדוד שם אויביו תחת כפות רגליו והקרי
אומר על שלמה ,כלומר אני איש מנוחה ולא
היתה לי מלחמה ,ויש לי פנאי לבנות הבית.

)יח( הניח ה׳ אלהי –

כי אחר המנוחה היתה המצוה לבנות בית
המקדש ,כמו שכתוב :והניח לכם מכל
אויביכם מסביב וגו׳ והיה המקום אשר יבחר
וגו׳ לשכנו תדרשו.

)כ( מן הלבנון –

הלבנון בארץ ישראל היה ולא היה שואל
ממנו העצים ,אלא שישלח לו חרשי עץ
שידעו לכרות העצים ,וכן שלח לדוד חרשי
עץ.
כצדונים –
צידון וצור קרובים וחירם היה מושל על

"

כלם ,וכן זוכר אותם ביחד ,מה אתם לי צור
וצידון צור וצידון כי חכמה מאד.

)כג( דוברות –

הם הקורות הגדולות שקושרין ראשיהן
ביחד ומשליכין אותם בים ,לכן נקראו דו־
ברות ובלעז צאטארה.
ונפצתים –
אתירם ואשליכם שם .וכן תרגום :וארמינון
תמן ,ואמר בו לשון נפוץ שהוא ענין פיזור
על השבר ,לפי שהדוברות כשמוליכין אותם
בים הם קשורות בראשיהם וכשמוציאין
אותם ליבשה ,מתירין הקשרים ומנפצים
הקורות הנה והנה.
לחם ביתי –
בשכר עבדי שיכרתו העצים ויוליכום עד

החלטות שלמה .חלק א

תנך

מקורות



שלמה
שנת מלכותו הראשונה של מה

)המשך מעמ' (16
המקום אשר תרצה.
ופירש ביתי –
האוכלים על שלחני ומה שזכר בדברי הימים
הוא למאכל החוטבים כורתי העצים.

ביתיה.
שנה בשנה –
כל זמן שהתעסקו עבדי חירם במלאכת
שלמה.

כמו מאכל ומשפט המלה מאכולת ונבלעת
האלף בדגש .וכן תרגם יונתן :פרנוס לאנש

)כו( וה׳ נתן חכמה לשלמה –

)כה( מכולת לביתו –

החלטות שלמה .חלק א

טעם הספור הזה הנה ,כי ברוב הבנינים

ПЕРВЫЙ ГОД ПРАВЛЕНИЯ ШЛОМО

בטקסט בשיעור:
חוברת מרצה ,25-26
עמ' 5

"

אשר בנה נראתה חכמתו כמו שאמר במ־
לכת שבא ותרא מלכת שבא את כל חכמת
שלמה והבית אשר בנה וגו׳.
ויהי שלום –
והלא גם עם המלכים האחרים היה לו שלום
אלא שלום קיים וחזק בברית שכרתו שניהם
והספיק לו עצים לבנין זה אשר בנה.
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תנך

מקורות



ОСОБАЯ ПРОСЬБА

הבקשה המיוחדת

בטקסט בשיעור:
חוברת מרצה ,25-26
עמ' 7

מלכים א פרק ג
ג

ֱהב ְשֹׁלמ ֹה אֶ ת-יְ הוָֹה ָללֶ כֶ ת ְבּחֻ קּוֹת ָדּוִ ד אָ ִביו
ַו ֶיּא ַ

וּמ ְק ִטיר:
ַרק ַבּ ָבּמוֹת הוּא ְמזַבֵּ ַח ַ

ד

ַויֵּלֶ ְך ַהמֶּ לֶ ְך

יוּכַ ל ִל ְשׁפּ ֹט אֶ ת-עַ ְמָּך ַה ָכּבֵ ד ַהזֶּה:

י

יטב ַה ָדּ ָבר
וַיִּ ַ

ת-ה ָדּ ָבר ַהזֶּה:
ַ
ְבּעֵ ינֵי אֲ דֹנָי ִכּי ָשׁאַ ל ְשֹׁלמ ֹה אֶ

יא

דוֹלה אֶ לֶ ף ע ֹלוֹת
ָ
גִּ ְבעֹנָה ִלזְ בּ ַֹח ָשׁם ִכּי ִהיא ַה ָבּ ָמה ַהגְּ

ת-ה ָדּ ָבר
ַ
ֱֹלהים אֵ ָליו יַעַ ן -אֲ ֶשׁר ָשׁאַ ְל ָתּ אֶ
ַויּ ֹאמֶ ר א ִ

ְבּגִ ְבעוֹן נִ ְראָ ה

ֹא-שׁאַ ְל ָתּ ְלָּך
ֹא-שׁאַ ְל ָתּ ְלָּך י ִָמים ַר ִבּים וְ ל ָ
ַהזֶּה וְ ל ָ

ֱֹלהים ְשׁאַ ל
ל-שֹׁלמ ֹה ַבּחֲ לוֹם ַה ָלּיְ ָלה ַויּ ֹאמֶ ר א ִ
יְ הוָֹה אֶ ְ

ע ֶֹשׁר וְ ל ֹא ָשׁאַ ְל ָתּ נֶפֶ שׁ א ֹיְ בֶ יָך וְ ָשׁאַ ְל ָתּ ְלָּך ָה ִבין ִל ְשׁמ ֹעַ

ה

יַעֲ לֶ ה ְשֹׁלמ ֹה עַ ל ַה ִמּזְ בֵּ ַח ַההוּא:

יב

ית ִעם-עַ ְב ְדָּך
ן-לְך :ו ַויּ ֹאמֶ ר ְשֹׁלמ ֹה אַ ָתּה עָ ִשׂ ָ
ָמה אֶ תֶּ ָ

ִמ ְשׁפָּ ט:

ָדוִ ד אָ ִבי חֶ סֶ ד גָּדוֹל ַכּאֲ ֶשׁרָ -ה ַלְך ְלפָ נֶיָך בֶּ אֱמֶ ת

ֹא-היָה ְלפָ נֶיָך וְ אַ חֲ ֶריָך ל ֹא-
ָחכָ ם וְ נָבוֹן אֲ ֶשׁר ָכּמוָֹך ל ָ

יתי ִכּ ְד ָב ֶרָך ִהנֵּה נ ַָת ִתּי ְלָך לֵ ב
ִהנֵּה עָ ִשׂ ִ

יג

ת-החֶ סֶ ד
ַ
וּביִ ְשׁ ַרת לֵ ָבב ִע ָמְּך ו ִַתּ ְשׁ ָמר-לוֹ אֶ
וּב ְצ ָדקָ ה ְ
ִ

יָקוּם ָכּמוָֹך:

ל-כּ ְסאוֹ ַכּיּוֹם ַהזֶּה:
ַהגָּדוֹל ַהזֶּה ו ִַתּתֶּ ן-לוֹ בֵ ן י ֵֹשׁב עַ ִ

ֹא-היָה כָ מוָֹך ִאישׁ ַבּ ְמּ ָל ִכים
ַם-כּבוֹד אֲ ֶשׁר ל ָ
ע ֶֹשׁר גּ ָ

ֱֹלהי אַ ָתּה ִה ְמ ַל ְכ ָתּ אֶ ת-עַ ְב ְדָּך
וְ עַ ָתּה יְ הוָֹה א ָ

וֹתי
וּמ ְצ ַ
ָכּל-יָמֶ יָך :יד וְ ִאם תֵּ לֵ ְך ִבּ ְד ָרכַ י ִל ְשׁמ ֹר חֻ קַּ י ִ

ַתּ ַחת ָדּוִ ד אָ ִבי וְ אָ נ ִֹכי נַעַ ר קָ ט ֹן ל ֹא אֵ ַדע צֵ את ָוב ֹא:

טו

ז
ח

ֹא-שׁאַ ְל ָתּ נ ַָת ִתּי ָלְך גַּם-
וְ גַם אֲ ֶשׁר ל ָ

ַכּאֲ ֶשׁר ָה ַלְך ָדּוִ יד אָ ִביָך וְ ַהאֲ ַר ְכ ִתּי אֶ ת-יָמֶ יָך:

ם-רב אֲ ֶשׁר
ָ
וְ עַ ְב ְדָּך ְבּתוְֹך עַ ְמָּך אֲ ֶשׁר ָבּ ָח ְר ָתּ עַ

רוּשׁ ַלם ַויַּעֲ מ ֹד ִל ְפנֵי
ָ
וַיִּ קַ ץ ְשֹׁלמ ֹה וְ ִהנֵּה חֲ לוֹם ַויָּבוֹא יְ

וְ נ ַָת ָתּ ְלעַ ְב ְדָּך לֵ ב

אֲ רוֹן ְבּ ִרית-אֲ דֹנָי ַויַּעַ ל ע ֹלוֹת ַויַּעַ שׂ ְשׁ ָל ִמים ַויַּעַ שׂ

ל ֹא-יִ ָמּנֶה וְ ל ֹא יִ ָסּפֵ ר מֵ ר ֹב:

ט

שׁ ֹמֵ עַ ִל ְשׁפּ ֹט אֶ ת-עַ ְמָּך ְל ָה ִבין בֵּ ין-טוֹב ְל ָרע ִכּי ִמי

)ג( ויאהב שלמה את ה׳ –

עבדו מאהבה ,כלומר אף על פי שלקח בת
פרעה לא סר בעבורה מה׳ עד לעת זקנתו,
שהרבה נשים נכריות ובת פרעה והאחרות
הטו את לבבו מאהבת ה׳ ,ובאמת נראה
שהשיב אותה לדת ישראל אף על פי כן היתה
אסורה לו ,לפי שהיתה מצרית ראשונה.
ומרבותינו ז״ל שאמרו :כי מותרת היתה
לו ,כי מה שאמר בנים אשר ילדו להם דור
שלישי בנים ולא בנות ,ואף על פי שלא
נקבעה ההלכה כדברי זה החכם ,אף על פי
שאמר כי קבלה היתה בידו נראין דבריו ,כי
לא ראינו בכתוב שחטא שלמה על שלקח
בת פרעה ,אלא על שהרבה נשים ודבק בהם
באהבה ,עד שהסירו את לבבו והניח נשיו
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ִמ ְשׁתֶּ ה ְלכָ ל-עֲ ָב ָדיו:

הנכריות לעבוד אלהים אחרים .והנה בשנה
הרביעית למלכו לקח בת פרעה והכתוב
מעיד :ויאהב שלמה את ה׳ וגו׳ רק בבמות
הוא מזבח ומקטיר ולא אמר רק שלקח בת
פרעה ,ועד עת זקנתו לא הטו את לבבו
ואז זכר בת פרעה לגנאי עם האחרות ,לפי
שהסירו את לבבו כלם ואז בהרבות הנשים
לא היה שומר להשיבם לדת ישראל ,אלא
היה לוקחן בגיותן לתאות לבו ומניחן לעשות
כמשפטי הגוים וע״כ נענש עליהם.
רק בבמות הוא מזבח ומקטיר –
קודם שנבנה הבית ,כי אחר שנבנה הבית לא
ראינו שזבח בבמות ,ואכ למה אמר רק,
והלא מותרות היו הבמות עד שבנה הבית?!
לפי שאמר בחקות דוד אביו ודוד לא זבח

"

אלא במזבח אשר לפני הארון בירוש־
לים ,או בבמה אשר בגבעון ולא ראינו לו
שזבח וקטר בבמות אחרות ,כי הרבות הב־
מות מביא האדם לעבודת גילולים ,כי הוא
משפט הגוים שבונים במה בכל הר וגבעה
ותחת כל עץ רענן.

)ד( היא הבמה הגדולה –

לא קראה גדולה לגודל מדתה כי הוא מזבח
הנחשת שעשה משה .וכן בדברי הימים ויעל
שלמה שם על מזבח הנחשת אשר לפני ה׳
אשר לאהל מועד ויעל עליו עולות אלף אלא
נקראת גדולה למעלתה על האחרות ,כי הוא
המזבח שעשה בצלאל במצות משה כמו
שצוהו האל ובו היתה תמיד האש העליונה

החלטות שלמה .חלק א
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הבקשה המיוחדת

)המשך מעמ' (18
שירדה ביום השמיני למלואים והאחרות היו
נעשות עי הדיוט ,איש הישר בעיניו והן היו
במות קטנות במעלה כנגד אותה אשר בג־
בעון .וכן במשנה :אין בין במה גדולה לבמה
קטנה.
יעלה –
עתיד במקום עבר ורבים כמוהו ואומר כי
בפעם ההוא שהלך שלמה לגבעון ,אלף עו־
לות העלה על המזבח ההוא לא ביום אחד
אלא טרם שובו משם לירושלים .ומדברי
רבותינו ז"ל :נראה בפעם אחת.

)ז( נער קטן –
אמרו רבותינו ז"ל :כי בן שתים עשרה שנה
היה כשנמשח למלך כי באותו פרק שנולד
הכתוב מספר ענין אמנון ותמר ואומר :ויהי
לשנתים ימים ויהי גוזזים לאבשלום והרג
אמנון וברח לגשור ויהי שם שלש שנים ,הרי
ה׳ שנים ושב אבשלום לירושלם והיה שם
שנתים הרי שבע שנים ומרד באביו ונהרג.
אחרי כן ויהי רעב בימי דוד שלש שנים הרי
עשר ,ובשנה הבאה אחריה מנה דוד את יש־
ראל וכתיב :וישוטו בארץ תשעה חדשים ,הרי
אחת עשרה ובשנת מותו היא שנת ארבעים
למלך דוד תקן המשמרות ,הרי שתים עשרה.

צאת ובא –

החלטות שלמה .חלק א

ОСОБАЯ ПРОСЬБА

בטקסט בשיעור:
חוברת מרצה ,25-26
עמ' 7

"

לפני העם ,כמו :אשר יבא לפניהם ואשר
יצא לפניהם.

כל שכן בשאר בני אדם שלא היה איש כמוך
בעושר ובכבוד ,והעושר והכבוד יהיו לך כל
ימיך.

מבין .וכן תרגם יונתן :לב סבר ,כמו שאמר
להבין בין טוב לרע למסבר.

)יד( ואם תלך בדרכי –

)ט( לב שומע –
הכבד –

הרב ,כתרגום :סגיאה ,וכן :מקנה כבד
מאד.

)יא( ושאלת לך הבין –
כמו להבין.

)יב( לב חכם ונבון –

אמרו רבותינו ז"ל :חכם  -המקיים את למו־
דו ,כלומר כי מה שלמד מקויים בלבו ומזו־
מן .נבון  -מבין דבר מתוך דבר.
לא היה לפניך –
אפילו משה רבינו בחכמת הטבע לא היה
כמוהו ,אבל בחכמת האלהית היה חכם
יותר ממנו.
או פירושו :לא היה לפניו במלכים.

)יג( גם עושר גם כבוד –

האחד לרבות על חבירו ,כמו :גם צאנכם גם
בקרכם.
איש במלכים –

והארכתי את ימיך .אריכות הימים היה בת־
נאי אבל העושר והכבוד בין שומר בין לא
שומר וכן היה לו ,כי מפני שלא שמר מצות
אלהיו לא האריך ימים ,שלא חיה אלא חמ־
שים ושתים שנה ,אבל העושר והכבוד היו
לו כל ימיו .וכן בדברי רבותינו ז"ל :נתתי לך
גם עושר גם כבוד על מה שלא התניתי בתו־
רה נתתי לך ,בין שומר בין לא שומר אבל
על מה שהתניתי בתורה למען יאריך ימים
על ממלכתו ,איני נותן לך אלא אכ עשית.
וכן הוא אומר :אם תלך בדרכי לשמור חקי
והארכתי ימיך.

)טו( והנה חלום –
כשידע החלום כשהקיץ ושמח במתנה טובה
שנתן לו האל ובא אל ירושלים והעלה עולות
ושלמים לפני ארון ברית ה׳ ועשה משתה
לכל עבדיו .ובדרש :והנה חלום  -כשהקיץ
ראה שנתקיים חלומו שנתן לו האל חכמה
יתירה ,שהיה שומע עוף מצפצף ומבין
לשונו.
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ТАНИЯ РАССКАЗЫВАЕТ

תניא מספרת

תורת מנחם כרך ל׳ עמ׳ 125
...׳עולם׳ הוא מלשון העלם והסתר )לקוטי תורה פ׳ שלח לז,ד( .והיינו ,שאעפ
שישנו כח הפועל בנפעל ,36ועל אחת כמה וכמה בעולמות העליונים ,עד לעולם
הבריאה שרק מיעוטו רע ,והרע אינו מעורב ,ועד שהוא רק אפשרי המציאות ,מכל
מקום ,גם הוא נקרא בשם עולם ,מלשון העלם והסתר.
וכמובן גם ממאמר רז״ל 39״מה הנשמה ממלאה )ומחי׳( את הגוף כך הקב״ה ממלא
)ומחי׳( את העולם״ ,הנה בדוגמת הנשמה בגוף ,הרי אפילו מי שהוא בר שכל
ומרומם בערכו ,ולכן מבין אמיתית הענין ,שכל מציאות גופו הוא חיי הנשמה ,מכל
מקום ,אינו יודע מאומה אודות מהות הנשמה ,כי אם מציאותה בלבד .וכן הוא גם
בעולמות ,עד לעולם הבריאה ,שנקרא עולם הנשמות ,40שמה שהקב״ה ממלא את
העולם הרי זה באופן שהעולם יודע רק המציאות דאלקות ולא המהות.
 (36ראה תניא שעהיוה״א פ״ב.
 (37ראה עץ חיים שער מג )שער ציור העולמות( בתחילתו )בהקדמה להדרוש(.
שער מז )שער סדר אבי״ע( פ״ד .שער מח )שער הקליפות( פ״ג.
 (38ראה סה״מ תרס״ב ע׳ שנז .תרפ״ו ע׳ כח ואילך .ד״ה מי יתן תרצ״א.
 (39מדרש תהלים קג ,א .וראה ברכות י ,א.
 (40ראה סה״מ תש״ח ע׳  158ובהערת כ״ק אדמו״ר שליט״א שם.

בטקסט השיעור:
חוברת מרצה 25-26
עמ' 8
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ТАНИЯ РАССКАЗЫВАЕТ

תניא מספרת

פרקי אבות פרק א
)יז( שמעון בנו אומר :כל ימי גדלתי בין החכמים ,ולא מצאתי לגוף טוב אלא
שתיקה .ולא המדרש הוא העיקר ,אלא המעשה .וכל המרבה דברים ,מביא חטא.

פרקי אבות פרק ג
)טו( הכל צפוי ,והרשות נתונה ,ובטוב העולם נדון ,והכל לפי רוב המעשה.

בטקסט השיעור:
חוברת מרצה 25-26
עמ' 8

החלטות שלמה .חלק א
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ТАНИЯ РАССКАЗЫВАЕТ

תניא מספרת

תניא פרק לח
והנה עם כל הנזכר לעיל ,יובן היטב פסק ההלכה הערוכה בתלמוד פוסקים דהרהור
לאו כדבור דמי ,ואם קרא קריאת שמע במחשבתו ובלבו לבד בכל כח כוונתו ,לא
יצא ידי חובתו ,וצריך לחזור ולקרות .וכן בברכת המזון דאורייתא ,ובשאר ברכות
דרבנן ובתפלה .ואם הוציא בשפתיו ולא כיון לבו ,יצא ידי חובתו בדיעבד ואין צריך
לחזור ,לבד מפסוק ראשון של קריאת שמע וברכה ראשונה של תפילת שמונה
עשרה ,וכדאיתא ]בריש פרק ב׳ דברכות[ :עד כאן מצות כונה; מכאן ואילך מצות
קריאה וכו׳.
והיינו משום שהנשמה אינה צריכה תיקון לעצמה במצוות ,רק להמשיך אור ,לתקן
נפש החיונית והגוף ,על ידי אותיות הדבור שהנפש מדברת בחמשת מוצאות הפה.
וכן במצוות מעשיות שהנפש עושה בשאר אברי הגוף.

בטקסט השיעור:
חוברת מרצה 25-26
עמ' 8
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ОТВЕТ №1

תשובה מס 1

בטקסט בשיעור:
חוברת מרצה ,25-26
עמ' 8

מלכים א פרק ג
ג

ֱהב ְשֹׁלמ ֹה אֶ ת-יְ הוָֹה ָללֶ כֶ ת ְבּחֻ קּוֹת ָדּוִ ד אָ ִביו
ַו ֶיּא ַ

וּמ ְק ִטיר:
ַרק ַבּ ָבּמוֹת הוּא ְמזַבֵּ ַח ַ

ד

ַויֵּלֶ ְך ַהמֶּ לֶ ְך

יוּכַ ל ִל ְשׁפּ ֹט אֶ ת-עַ ְמָּך ַה ָכּבֵ ד ַהזֶּה:

י

יטב ַה ָדּ ָבר
וַיִּ ַ

ת-ה ָדּ ָבר ַהזֶּה:
ַ
ְבּעֵ ינֵי אֲ דֹנָי ִכּי ָשׁאַ ל ְשֹׁלמ ֹה אֶ

יא

דוֹלה אֶ לֶ ף ע ֹלוֹת
ָ
גִּ ְבעֹנָה ִלזְ בּ ַֹח ָשׁם ִכּי ִהיא ַה ָבּ ָמה ַהגְּ

ת-ה ָדּ ָבר
ַ
ֱֹלהים אֵ ָליו יַעַ ן -אֲ ֶשׁר ָשׁאַ ְל ָתּ אֶ
ַויּ ֹאמֶ ר א ִ

ְבּגִ ְבעוֹן נִ ְראָ ה

ֹא-שׁאַ ְל ָתּ ְלָּך
ֹא-שׁאַ ְל ָתּ ְלָּך י ִָמים ַר ִבּים וְ ל ָ
ַהזֶּה וְ ל ָ

ֱֹלהים ְשׁאַ ל
ל-שֹׁלמ ֹה ַבּחֲ לוֹם ַה ָלּיְ ָלה ַויּ ֹאמֶ ר א ִ
יְ הוָֹה אֶ ְ

ע ֶֹשׁר וְ ל ֹא ָשׁאַ ְל ָתּ נֶפֶ שׁ א ֹיְ בֶ יָך וְ ָשׁאַ ְל ָתּ ְלָּך ָה ִבין ִל ְשׁמ ֹעַ

ה

יַעֲ לֶ ה ְשֹׁלמ ֹה עַ ל ַה ִמּזְ בֵּ ַח ַההוּא:

יב

ָמה אֶ תֶּ ָ
ית ִעם-עַ ְב ְדָּך
ן-לְך :ו ַויּ ֹאמֶ ר ְשֹׁלמ ֹה אַ ָתּה עָ ִשׂ ָ

ִמ ְשׁפָּ ט:

ָדוִ ד אָ ִבי חֶ סֶ ד גָּדוֹל ַכּאֲ ֶשׁרָ -ה ַלְך ְלפָ נֶיָך בֶּ אֱמֶ ת

ֹא-היָה ְלפָ נֶיָך וְ אַ חֲ ֶריָך ל ֹא-
ָחכָ ם וְ נָבוֹן אֲ ֶשׁר ָכּמוָֹך ל ָ

יתי ִכּ ְד ָב ֶרָך ִהנֵּה נ ַָת ִתּי ְלָך לֵ ב
ִהנֵּה עָ ִשׂ ִ

יג

ת-החֶ סֶ ד
ַ
וּביִ ְשׁ ַרת לֵ ָבב ִע ָמְּך ו ִַתּ ְשׁ ָמר-לוֹ אֶ
וּב ְצ ָדקָ ה ְ
ִ

יָקוּם ָכּמוָֹך:

ל-כּ ְסאוֹ ַכּיּוֹם ַהזֶּה:
ַהגָּדוֹל ַהזֶּה ו ִַתּתֶּ ן-לוֹ בֵ ן י ֵֹשׁב עַ ִ

ֹא-היָה כָ מוָֹך ִאישׁ ַבּ ְמּ ָל ִכים
ַם-כּבוֹד אֲ ֶשׁר ל ָ
ע ֶֹשׁר גּ ָ

ז

ֱֹלהי אַ ָתּה ִה ְמ ַל ְכ ָתּ אֶ ת-עַ ְב ְדָּך
וְ עַ ָתּה יְ הוָֹה א ָ

ַתּ ַחת ָדּוִ ד אָ ִבי וְ אָ נ ִֹכי נַעַ ר קָ ט ֹן ל ֹא אֵ ַדע צֵ את ָוב ֹא:

ח

ם-רב אֲ ֶשׁר
ָ
וְ עַ ְב ְדָּך ְבּתוְֹך עַ ְמָּך אֲ ֶשׁר ָבּ ָח ְר ָתּ עַ

ל ֹא-יִ ָמּנֶה וְ ל ֹא יִ ָסּפֵ ר מֵ ר ֹב:

ט

וְ נ ַָת ָתּ ְלעַ ְב ְדָּך לֵ ב

שׁ ֹמֵ עַ ִל ְשׁפּ ֹט אֶ ת-עַ ְמָּך ְל ָה ִבין בֵּ ין-טוֹב ְל ָרע ִכּי ִמי

)ג( ויאהב שלמה ללכת בחקות
דוד אביו –
ארבע שנים עד שלא התחיל לבנות הבית
אבל משהתחיל לבנות ויתחתן שלמה את
פרעה נמצאת אומר )ירמיהוו לב לא( כי
על אפי ועל חמתי היתה לי העיר הזאת למן
היום אשר בנו אותה ועד היום הזה כך שנינו
בסדר עולם למדנו שאין הפרשיות כתובות
כסדר.
בבמות הוא מזבח –
בגנותו דבר הכתוב ששהה את בנין הבית
ארבע שנים.

החלטות שלמה .חלק א

ָכּל-יָמֶ יָך:

יד

ֹא-שׁאַ ְל ָתּ נ ַָת ִתּי ָלְך גַּם-
וְ גַם אֲ ֶשׁר ל ָ

וְ ִאם תֵּ לֵ ְך ִבּ ְד ָרכַ י ִל ְשׁמ ֹר חֻ קַּ י

וֹתי ַכּאֲ ֶשׁר ָה ַלְך ָדּוִ יד אָ ִביָך וְ ַהאֲ ַר ְכ ִתּי אֶ ת-יָמֶ יָך:
וּמ ְצ ַ
ִ

טו

רוּשׁ ַלם ַויַּעֲ מ ֹד
ָ
וַיִּ קַ ץ ְשֹׁלמ ֹה וְ ִהנֵּה חֲ לוֹם ַויָּבוֹא יְ

ִל ְפנֵי אֲ רוֹן ְבּ ִרית-אֲ דֹנָי ַויַּעַ ל ע ֹלוֹת ַויַּעַ שׂ ְשׁ ָל ִמים ַויַּעַ שׂ
ִמ ְשׁתֶּ ה ְלכָ ל-עֲ ָב ָדיו:

)ד( היא הבמה הגדולה –
הוא מזבח הנחשת שעשה משה במדבר
והוקבעה בשילה חרבה שילה בימי עלי ובא
לנוב חרבה נוב בימי שאול ובאו לגבעון.
יעלה שלמה –
כמו מעלה שלמה.
על המזבח ההוא –
ביום אחד.

)ו( ותשמר לו –
לשון מאמת את דבריו כמו )דברים ז יב(
ושמר ה׳ אלהיך לך וגו׳ ואף כאן ותשמר


לו את החסד האמנת דבריך לקיים לו את
החסד אשר הבטחתו על ידי נתן הנביא.

)ז( נער קטן –
בן שתים עשרה שנה היה וזה לך החשבון
ויקרא שמו ידידיה )שמואל ב יב כה( בו
בפרק ענה אמנון את תמר שנאמר )שם יג ב(
ויהי אחרי כן ולאבשלום אחות מקץ שנתים
ימים ויהיו גוזזים לאבשלום )שם פסוק כג(
והרג את אמנון ואבשלום ברח וילך גשורה
ויהי שם שלוש שנים )שם פסוק לח( הרי
חמש שנים ושב אבשלום לירושלים וישב
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תשובה מס 1

)המשך מעמ' (23
בירושלים שנתים )שם יד כח( הרי שבע
לשלמה ומרד באביו ונהרג אחר זאת )שם
כא א( ויהי רעב בימי דוד שלש שנים הרי
עשר באחת עשרה מנה את ישראל וישו־
טו בכל הארץ תשעה חדשים )שם כד ח(
בשנת מותו תיקן משמרות שנאמר )דברי
הימים א כו לא( בשנת הארבעים למלכות
דוד נדרשו הרי שתים עשרה למלך שלמה.

)ט( את עמך הכבד –
מתוך שהם רבים יש להם עסקים רבים
ובאים לדין ואין לי מתון לעיין בדינם דבר
אחר כי מי יוכל לשפוט את עמך הכבד הזה

24

ОТВЕТ №1

בטקסט בשיעור:
חוברת מרצה ,25-26
עמ' 8


משפטם כבד מאד אם יבא דין שני גוים לפני
ואטול מזה ואתן לזה שלא כדין איני נענש
אבל ישראל הריני נענש עליו עונש נפשות
שנאמר )משלי כב כג( וקבע את קובעיהם
נפש.

לא אשנה ואם תלך בדרכי והארכתי וגו׳
וכן במלכות דורותיו אחריו אמר לו )לקמן
ט ד-ה( ואתה אם תלך לפני וגו׳ לא יכרת
לך איש וגו׳ כך שנויה בספרי ורבי חנינא בן
גמליאל אומר הרי הוא אומר גם עושר גם
כבוד וגו.

)יד( ואם תלך בדרכי וגו׳ והארכתי את
ימיך –

)טו( ויקץ שלמה והנה חלום –

העושר והכבוד שלא התניתי בתורתי לתת
למלך אתן לך בין זכאי בין חייב אבל אורך
הימים ומלכות הדורות כבר התניתי בתורתי
)דברים יז כ( לבלתי סור מן המצוה למען
יאריך ימים על ממלכתו וגו׳ ועל אותו תנאי

והנה הבין שחלומו אמת שומע עוף מצפ־
צף ומבין לשונו כלב נובח ומבין לשונו )שיר
השירים רבה א א(.
ויעש משתה –
משמחת לבו שהבין שחלומו אמת.

החלטות שלמה .חלק א

תנך

מקורות



החלטות שלמה

ברכת שלום

ПРИВЕТСТВИЕ

אברבנאל על מלכים א פרק ג פסוק טז
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БЕЙТ HА-МИК ДАШ

בית המקדש

בטקסט בשיעור:
חוברת מרצה ,25-26
עמ' 14

מלכים א פרק ט
כב

וּמ ְבּנֵי יִ ְשׂ ָראֵ ל ל ֹא-נ ַָתן ְשֹׁלמ ֹה עָ בֶ ד ִכּי-הֵ ם
ִ

אַ נְ ֵשׁי ַה ִמּ ְל ָח ָמה וַעֲ ָב ָדיו וְ ָשׂ ָריו וְ ָשׁ ִל ָשׁיו וְ ָשׂ ֵרי ִר ְכבּוֹ
וּפָ ָר ָשׁיו:

כג

ַבּ ְמּ ָלאכָ ה:

ל-ה ְמּ ָלאכָ ה
ַ
אֵ לֶּ ה ָשׂ ֵרי ַהנִּ ָצּ ִבים אֲ ֶשׁר עַ

)כג( שרי הנצבים –

ממונים על הממונים.
חמשים וחמש מאות –
שלש מאות מהם היו גרים הממונים על
שבעים אלף נושא סבל ושמונים אלף חוצב

26

ִל ְשֹׁלמ ֹה חֲ ִמ ִשּׁים וַחֲ מֵ שׁ מֵ אוֹת ָהר ִֹדים ָבּעָ ם ָהע ִֹשׂים


בהר ושלשת אלפים ושלש מאות הרודים
בעם שאמר למעלה )ה ל( לבד משרי
הנצבים לשלמה וגו׳ שלשת אלפים ושלש
מאות ובדברי הימים )ב ב טז( הוא אומר
שש מאות אלו שלש מאות שחסר שם מנה

כאן שהיו ממונים על כולן ומאתים וחמשים
הנותרים היו ישראל ממונים על שאר עושי
המלאכה ובדברי הימים )ב ח י( מנאן לעצמן
ואלה שרי הנצבים לשלמה חמשים ומאתים
הרדים בעם עושי המלאכה.

החלטות שלמה .חלק א



תנך

מקורות

БЕЙТ HА-МИК ДАШ

בית המקדש

בטקסט בשיעור:
חוברת מרצה ,25-26
עמ' 14

מלכים א פרק ו
א

וַיְ ִהי ִב ְשׁמוֹנִ ים ָשׁנָה וְ אַ ְר ַבּע מֵ אוֹת ָשׁנָה ְלצֵ את

יִ ְשׂ ָראֵ ל וְ ל ֹא אֶ ֱעז ֹב אֶ ת-עַ ִמּי יִ ְשׂ ָראֵ ל:

טו

יד

וַיִּ בֶ ן ְשֹׁלמ ֹה

יעית ְבּח ֹדֶ שׁ
ץ-מ ְצ ַריִ םַ -בּ ָשּׁנָה ָה ְר ִב ִ
ְבּנֵי-יִ ְשׂ ָראֵ ל מֵ אֶ ֶר ִ

ת-ה ַבּיִ ת וַיְ כַ לֵּ הוּ:
ַ
אֶ

זִ ו הוּא ַהח ֹדֶ שׁ ַה ֵשּׁנִ י ִל ְמֹלְך ְשֹׁלמ ֹה עַ ל-יִ ְשׂ ָראֵ ל וַיִּ בֶ ן

ד-קירוֹת
ִמ ַבּיְ ָתה ְבּ ַצ ְלעוֹת אֲ ָרזִ ים ִמקַּ ְרקַ ע ַה ַבּיִ ת עַ ִ

וְ ַה ַבּיִ ת אֲ ֶשׁר ָבּנָה ַהמֶּ לֶ ְך ְשֹׁלמ ֹה

ַה ִסּפֻּ ן ִצפָּ ה עֵ ץ ִמ ָבּיִ ת וַיְ ַצף אֶ ת-קַ ְרקַ ע ַה ַבּיִ ת ְבּ ַצ ְלעוֹת

ַה ַבּיִ ת ַליהוָֹה:

ב

ֹלשׁים
וּשׁ ִ
ַליהוָֹה ִשׁ ִשּׁים-אַ ָמּה אָ ְרכּוֹ וְ עֶ ְשׂ ִרים ָר ְחבּוֹ ְ
קוֹמתוֹ:
ָ
אַ ָמּה

ג

רוֹשׁים:
ְבּ ִ

טז

ת-קירוֹת ַה ַבּיִ ת
וַיִּ בֶ ן -אֶ ִ

)מיּ ְַר ְכּותֵ י(
וַיִּ בֶ ן -אֶ ת-עֶ ְשׂ ִרים אַ ָמּה ִ

ל-פּנֵי הֵ יכַ ל ַה ַבּיִ ת
אוּלם עַ ְ
וְ ָה ָ

ן-הקַּ ְרקַ ע עַ ד-
]מיּ ְַר ְכּתֵ י[ ַה ַבּיִ ת ְבּ ַצ ְלעוֹת אֲ ָרזִ ים ִמ ַ
ִ

ל-פּנֵי ר ַֹחב ַה ָבּיִ ת עֶ ֶשׂר ָבּאַ ָמּה
עֶ ְשׂ ִרים אַ ָמּה אָ ְרכּוֹ עַ ְ

ַה ִקּירוֹת וַיִּ בֶ ן לוֹ ִמ ַבּיִ ת ִל ְד ִביר ְלק ֹדֶ שׁ ַהקֳּ ָד ִשׁים:

ל-קיר ַה ַבּיִ ת )י ִָצועַ ( ]י ִָציעַ [ סָ ִביב
אֲ טֻ ִמים :ה וַיִּ בֶ ן -עַ ִ

יז
יח

ת-קירוֹת ַה ַבּיִ ת סָ ִביב ַלהֵ יכָ ל וְ ַל ְדּ ִביר ַויַּעַ שׂ ְצ ָלעוֹת
אֶ ִ

ִצ ִצּים ַהכּ ֹל אֶ ֶרז אֵ ין אֶ בֶ ן נִ ְראָ ה:

ל-פּנֵי ַה ָבּיִ ת:
ָר ְחבּוֹ עַ ְ

סָ ִביב:

ו

ד

ַויַּעַ שׂ ַל ָבּיִ ת ַחלּוֹנֵי ְשׁקֻ ִפים

וְ אַ ְר ָבּ ִעים ָבּאַ ָמּה ָהיָה ַה ָבּיִ ת הוּא ַה ֵהיכָ ל ִל ְפנָי:
טוּרי
וּפ ֵ
ימה ִמ ְק ַלעַ ת ְפּקָ ִעים ְ
ל-ה ַבּיִ ת ְפּנִ ָ
ַ
וְ אֶ ֶרז אֶ

יט

וּד ִביר ְבּתוְֹך-
ְ

]היּ ִָציעַ [ ַה ַתּ ְחתֹּנָה ָחמֵ שׁ ָבּאַ ָמּה
)היּ ִָצועַ ( ַ
ַ

ימה הֵ ִכין ְל ִתתֵּ ן ָשׁם אֶ ת-אֲ רוֹן ְבּ ִרית
ַה ַבּיִ ת ִמ ְפּנִ ָ

ישׁית ֶשׁ ַבע
ָר ְח ָבּהּ וְ ַה ִתּיכֹנָה ֵשׁשׁ ָבּאַ ָמּה ָר ְח ָבּהּ וְ ַה ְשּׁ ִל ִ

יְ הוָֹה :כ וְ ִל ְפנֵי ַה ְדּ ִביר עֶ ְשׂ ִרים -אַ ָמּה א ֶֹרְך וְ עֶ ְשׂ ִרים

חוּצה
ָ
ָבּאַ ָמּה ָר ְח ָבּהּ ִכּי ִמגְ ָרעוֹת -נ ַָתן ַל ַבּיִ ת סָ ִביב

קוֹמתוֹ וַיְ ַצפֵּ הוּ ז ָָהב סָ גוּר
ָ
אַ ָמּה ר ַֹחב וְ עֶ ְשׂ ִרים אַ ָמּה

ז

ְל ִב ְל ִתּי אֲ ח ֹז ְבּ ִקירוֹת ַה ָבּיִ ת:

וְ ַה ַבּיִ ת ְבּ ִה ָבּנ ֹתוֹ אֶ בֶ ן

ל-כּ ִלי ַב ְרזֶל
וּמקָּ בוֹת וְ ַהגּ ְַרזֶן ָכּ ְ
ְשׁלֵ ָמה ַמ ָסּע נִ ְבנָה ַ
ל ֹא-נִ ְשׁ ַמע ַבּ ַבּיִ ת ְבּ ִה ָבּנ ֹתוֹ:

ח

פֶּ ַתח ַהצֵּ ָלע ַה ִתּיכֹנָה

ל-ה ִתּיכֹנָה
ַ
לוּלים יַעֲ לוּ עַ
וּב ִ
אֶ ל-כֶּ תֶ ף ַה ַבּיִ ת ַהיְ ָמנִ ית ְ
ן-ה ִתּיכֹנָה
וּמ ַ
ִ

ל-ה ְשּׁ ִל ִשׁים:
ַ
אֶ

ט

וַיִּ בֶ ן

ת-ה ַבּיִ ת
ַ
אֶ

וּשׂדֵ ר ֹת ָבּאֲ ָרזִ ים:
ת-ה ַבּיִ ת גּ ִֵבים ְ
ַ
וַיְ כַ לֵּ הוּ וַיִּ ְספּ ֹן אֶ

י

ל-ה ַבּיִ ת ָחמֵ שׁ אַ מּוֹת
ל-כּ ַ
ָ
]היּ ִָציעַ [ עַ
ת)-היּ ִָצועַ ( ַ
ַ
וַיִּ בֶ ן אֶ
ַ
קוֹמתוֹ ַו ֶיּ ֱאח ֹז אֶ
ָ
ת-ה ַבּיִ ת ַבּעֲ צֵ י אֲ ָרזִ ים :יא וַיְ ִהי ְדּ ַבר-
ל-שֹׁלמ ֹה לֵ אמ ֹר:
יְ הוָֹה אֶ ְ

יב

וַיְ ַצף ִמזְ בֵּ ַח אָ ֶרז:

כא

ת-ה ַבּיִ ת
ַ
וַיְ ַצף ְשֹׁלמ ֹה אֶ

]בּ ַרתּוּקוֹת[
)בּ ַרתּיּקוֹת( ְ
ימה ז ָָהב סָ גוּר וַיְ עַ בֵּ ר ְ
ִמ ְפּנִ ָ
ז ָָהב ִל ְפנֵי ַה ְדּ ִביר וַיְ ַצפֵּ הוּ ז ָָהב:

כב

ת-כּל-
ָ
וְ אֶ

ל-ה ִמּזְ בֵּ ַח אֲ ֶשׁר-
ַ
ל-ה ָבּיִ ת וְ כָ
ַה ַבּיִ ת ִצפָּ ה ז ָָהב עַ ד-תּ ֹם ָכּ ַ
ַל ְדּ ִביר ִצפָּ ה ז ָָהב:

כג

רוּבים
ַויַּעַ שׂ ַבּ ְדּ ִביר ְשׁנֵי ְכ ִ

קוֹמתוֹ:
ָ
י-שׁמֶ ן עֶ ֶשׂר אַ מּוֹת
עֲ צֵ ָ

כד

וְ ָחמֵ שׁ אַ מּוֹת ְכּנַף

ַה ְכּרוּב ָהאֶ ָחת וְ ָחמֵ שׁ אַ מּוֹת ְכּנַף ַה ְכּרוּב ַה ֵשּׁנִ ית עֶ ֶשׂר
ד-קצוֹת ְכּנָפָ יו:
אַ מּוֹת ִמ ְקצוֹת ְכּנָפָ יו וְ עַ ְ

כה

וְ עֶ ֶשׂר

ַה ַבּיִ ת ַהזֶּה אֲ ֶשׁר-אַ ָתּה

ָבּאַ ָמּה ַה ְכּרוּב ַה ֵשּׁנִ י ִמ ָדּה אַ ַחת וְ קֶ צֶ ב אֶ ָחד ִל ְשׁנֵי

ת-מ ְשׁפָּ ַטי ַתּעֲ ֶשׂה וְ ָשׁ ַמ ְר ָתּ
בֹנֶה ִאם-תֵּ לֵ ְך ְבּחֻ קּ ַֹתי וְ אֶ ִ

ַה ְכּרֻ ִבים :כו
קוֹמת ַה ְכּרוּב ָהאֶ ָחד עֶ ֶשׂר ָבּאַ ָמּה וְ כֵ ן
ַ

ת-דּ ָב ִרי ִא ָתְּך
וֹתי ָללֶ כֶ ת ָבּהֶ ם וַהֲ ִקמ ִֹתי אֶ ְ
ל-מ ְצ ַ
ת-כּ ִ
ָ
אֶ
ל-דּוִ ד אָ ִביָך:
ָ
אֲ ֶשׁר ִדּ ַבּ ְר ִתּי אֶ

יג

החלטות שלמה .חלק א

וְ ָשׁכַ נְ ִתּי ְבּתוְֹך ְבּנֵי

ַה ְכּרוּב ַה ֵשּׁנִ י:

כז

רוּבים ְבּתוְֹך ַה ַבּיִ ת
ת-ה ְכּ ִ
ַ
וַיִּ תֵּ ן אֶ

ַף-האֶ ָחד
ת-כּנְ פֵ י ַה ְכּרֻ ִבים ו ִַתּגַּע ְכּנ ָ
ַ
ימי וַיִּ ְפ ְרשׂוּ אֶ
ַה ְפּנִ ִ
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מלכים א פרק ו
וּכנַף ַה ְכּרוּב ַה ֵשּׁנִ י נֹגַעַ ת ַבּ ִקּיר ַה ֵשּׁנִ י וְ כַ נְ פֵ יהֶ ם
ַבּ ִקּיר ְ

כח

ל-כּנָף:
ָ
אֶ ל-תּוְֹך ַה ַבּיִ ת נ ֹגְ ע ֹת ָכּנָף אֶ
רוּבים ז ָָהב:
ַה ְכּ ִ

כט

י-שׁמֶ ן מֵ אֵ ת ְר ִב ִעית:
ְלפֶ ַתח ַה ֵהיכָ ל ְמזוּזוֹת עֲ צֵ ָ

לד

וַיְ ַצף אֶ ת-

רוֹשׁים ְשׁנֵי ְצ ָל ִעים ַהדֶּ לֶ ת
וּשׁתֵּ י ַד ְלתוֹת עֲ צֵ י ְב ִ
ְ

ל-קירוֹת ַה ַבּיִ ת מֵ סַ ב
וְ אֵ תָ -כּ ִ

ילים:
וּשׁנֵי ְק ָל ִעים ַה ֶדּלֶ ת ַה ֵשּׁנִ ית גְּ ִל ִ
ילים ְ
ָהאַ ַחת גְּ ִל ִ

טוּרי
וּפ ֵ
ְ
רוּבים וְ ִתמֹּר ֹת
קָ ַלע ִפּתּוּחֵ י ִמ ְק ְלעוֹת ְכּ ִ
ִצ ִצּים ִמ ִלּ ְפנִ ים וְ ַל ִחיצוֹן:
ימה וְ ַל ִחיצוֹן:
ז ָָהב ִל ְפנִ ָ

ל
לא

וְ אֶ ת-קַ ְרקַ ע ַה ַבּיִ ת ִצפָּ ה
וְ אֵ ת

לה

וּפטֻ ֵרי ִצ ִצּים וְ ִצפָּ ה ז ָָהב
רוּבים וְ ִתמּ ֹרוֹת ְ
וְ קָ ַלע ְכּ ִ

ל-ה ְמּחֻ קֶּ ה:
ַ
ְמי ָֻשּׁר עַ

לו

ימית
וַיִּ בֶ ן אֶ ת-הֶ ָחצֵ ר ַה ְפּנִ ִ

פֶּ ַתח ַה ְדּ ִביר
טוּרי גָזִ ית וְ טוּר ְכּרֻ תֹת אֲ ָרזִ ים :לז
ֵ
ֹלשׁה
ְשׁ ָ
חֲ ִמ ִשּׁית :לב
וּב ָשּׁנָה-
יעית י ַֻסּד בֵּ ית יְ הוָֹה ְבּי ֶַרח זִ ו :לח ַ
ָה ְר ִב ִ
ַבּ ָשּׁנָה

י-שׁמֶ ן ָהאַ יִ ל ְמזוּזוֹת
עָ ָשׂה ַדּ ְלתוֹת עֲ צֵ ָ

י-שׁמֶ ן וְ קָ ַלע עֲ לֵ יהֶ ם ִמ ְק ְלעוֹת
וּשׁתֵּ י ַדּ ְלתוֹת עֲ צֵ ֶ
ְ

ָהאַ ַחת עֶ ְשׂ ֵרה ְבּי ֶַרח בּוּל הוּא ַהח ֹדֶ שׁ ַה ְשּׁ ִמינִ י ָכּ ָלה

ָרד עַ ל-
טוּרי ִצ ִצּים וְ ִצפָּ ה ז ָָהב ַויּ ֶ
וּפ ֵ
רוּבים וְ ִתמֹּר ֹת ְ
ְכּ ִ

]מ ְשׁפָּ ָטיו[ וַיִ ְבנֵהוּ
ל)-מ ְשׁפָּ ָטו( ִ
ִ
וּלכָ
ל-דּ ָב ָריו ְ
ַה ַבּיִ ת ְלכָ ְ

ָהב:
ת-הזּ ָ
ַ
ל-ה ִתּמּ ֹרוֹת אֶ
ַ
רוּבים וְ עַ
ַה ְכּ ִ

)א( בחדש זיו -

הוא חדש אייר שהוא שני לחדשים ,כי ניסן
ראש לחדשים ונקרא זיו.
כמו שפירשו רבותינו ז״ל :דאית ביה זיוא
לאילני ,פירוש זוהר הפרחים והנצנים .וכן
תרגם יונתן :בירח זיו נצניא.
למלך שלמה –
טעמו לשנה הרביעית לא לחדש השני שזכר
הסמוך אליו וכמוהו רבים ,כי בשנה הרבי־
עית למלכותו החל לבנות ,כן כתוב בדברי
הימים ויחל לבנותו בשנת ארבע למלכותו.
ויבן הבית –
החל לבנותו.

)ב( ששים אמה ארכו –

כל הבית בין הדביר וההיכל ,כי ארבעים
אמה היה ההיכל באורך והדביר עשרים
אמה באורך וכן ברוחב במדת הבית מרובע
היה הדביר.
ושלשים אמה קומתו –
ובדברי הימים :והגובה מאה ועשרים .והק־
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רוב אלי בזה ,כי על האולם לבד אמר שהיה
גבהו מאה ועשרים והגובה הזה היה לו עם
העליות שעליו ,כי בספור מדות האולם אמר
והגובה מאה ועשרים .ועוד אמר שם :על
האולם וגנזיו ועליותיו ואם העליות היו על
כל הבית ,כמו שנראה מדברי רבותינו ז"ל,
יהיה מה שאמר שם והגובה מאה ועשרים
עם העליות שעל הבית ,והיה גבוה הבית מן
הקרקע עד הספון ,שלשים אמה וגובה הע־
ליות תשעים אמה.

)ג( והאולם –
נקרא בלשון המקרא ,אולם מה שנקרא בל־
שון הגמרא בית שער.
ארכו על פני רחב הבית –
כי השטח הגדול במדה יקרא אורך והקטן
רחב והנה אורך האולם לרחב הבית.
על פני הבית –
שלא היה משוך ממנו אלא היה דבק בבית,
על פניו ועל רחבו צריך לומר זה.

)ד( חלוני –

כמו חלונים ,כמו :נטעי נעמנים כמו נטעים
אנשי מחקה על הקיר וזולתם רבים ,כמו
שכתבנו בספר מכלל.
שקופים אטומים –
תרגם יונתן :פתיחן מלגיו וסתימן מלברא,
והוסיף בו עוד :וחפן כלינסא בית אנחת רישי
שירית ארזיא .ובדברי רבותינו ז"ל :בהפך זה
שקופי אטומים שקופים מבחוץ ואטומים
מבפנים ,לא לאורה אני צריך ,כלומר רח־
בים היו מבחוץ וצרים מבפנים ,הפך מנהג
העולם לומר שאינו צריך לאור העולם.

)ה( יציע סביב –

הוא הנקרא צלע ונקרא תא ,ועשה סביב
כל הבית סביב ההיכל וסביב הדביר מבחוץ,
אלה התאים וקרא אותם צלעות ,כי בשל־
שה שמות אלו נקראו ואחרי כן אומר איך
בנה אותם עם קירות הבית סביב ,ואמר כי
מגרעות נתן לבית סביב חוצה ,רוצה לומר
כי קיר הבית היה רחב מלמטה והלך ומצר

החלטות שלמה .חלק א
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כלפי חוץ כנגד התאים ,לפיכך היציע התח־
תונה חמש באמה רחבה וקרוי התחתונה,
שהוא קרקע התיכונה היה מונח מצד הבית
על קיר הבית אמה אחת ועל אותה אמה
לא היה בנין ,כי חלל היציע התיכונה היה
והוא קיר הבית היה מצר ממה שהיה למטה
אמה אחת כל גובה היציע התיכונה ,שהיה
חמש אמות וזהו המגרעות שהוא אומר,
שנתן לבית חוצה הנה התיכונה שש באמה
רחבה עם האמה שמוספת ברחבה בקיר
הבית וקרוי התיכונה ,שהוא קרקע העליונה,
שהיא השלישית היה מונח על קיר הבית
אמה אחת ,הנה העליונה שבע באמה רחבה
כי שתי אמות מוספות ברחבה בקיר הבית,
הנה קיר הבית בעליונה היה צר ממה שהיה
למטה בתחתונה שתי אמות ,וכל זה עשה
כדי שלא יאחזו קורות התאים בקירות הבית
בחורים שיעשו בקירות ,אלא על המגרעות
היו נתונות קורות התאים ,כי לא יכלו לע־
שות חורים בקיר.

)ז( והבית בהבנותו –

זהו טעם למה שהקדים לבלתי אחוז בקירות
הבית ,לפיכך הוא צריך לתת מגרעות בקיר
הבית ,להניח שם ראשי קורות התאים כי לא
יכלו לעשות חורים בקיר להנחת הקורות,
כמו שעושין בשאר בנינים של חול ,כי כל
כלי ברזל לא נשמע שם בבית בהבנותו
ואבני הקיר היו מדה אחת כלם ,אם כן לא
יתכן להניח שם חורים בבנין הקיר ולעשות
שם החורים אחר בנין הקיר ,גם כן לא יתכן
כי לא נשמע כלי ברזל בבנין הבית ,ולטעם
זה הכניסו פסוק זה בין ספור התאים וספור
פתחי התאים.
אבן שלמה מסע נבנה –
כמו שהסיעו אותן מן ההר ושם היו פוסלין
אותן במדות גזית ,אבל משהביאו האבנים
לבית לא היו פוסלים מהם דבר ,אלא היו

החלטות שלמה .חלק א
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בונים אותן שלמות כמו שהביאו אותן מן
ההר .ויש מרבותינו זכרונם לברכה שאמרו:
כי אף בהר לא היו פוסלין אותן בשום כלי
ברזל אלא בתולע אחת הנקרא שמיר ,וכ־
שהיו נותנין אותו על גבי אבנים מתפתחות
לפניו ואמרו והשמיר כמין שעורה הוא והיו
נותנין אותו לתוך קנה של עופרת מלא מוכין
ומלא סובין ,ואם היה נותנו אפילו על ההר
היה בוקעו ,ובו היה שלמה חולק אבני כל
בית המקדש.
ומי הביאו לשלמה? הנשר הביאו לו מגן עדן,
שנאמר :וידבר על הבהמה ועל העוף .מה
דבר לעוף? שאל לו היכן השמיר קבוע ,והלך
הנשר והביאו לו מגן עדן ,וזה אחד מן הדב־
רים שהשליט הקדוש ברוך הוא הרך בקשה,
ובו פסל משה אבני האפוד של משכן ,ובו
פסל את הלוחות הראשונות ולוחות האח־
רונות ,וזה מדרך הקבלה היה אצלם מימי
משה רבינו ואין להרהר אחריו.

)ח( פתח הצלע –

הצלע מלרע.
אל כתף הבית הימנית –
אינו אומר שהצלע היתה פתוחה לבית אלא
אומר כי הפתח שהיה בין התחתונה לתי־
כונה היה לרוח דרומית של הבית ,וכן מה
שבין התיכונה לעליונה הפתחים היו לצד
רוח דרומית של הבית ,והנה אמר שהיו
הצלעות פתוחות זו לזו ,ועתה אומר במה
היו עולים מזו לזו ,לא במעלות אבנים ועצים
אלא בלולים.
ובלולים –
כתוב בויו עם הדגש ,ובלול הוא עמוד
חלול עשוי מעלות סביב והעולה בו עולה
דרך היקף והיורד בו גם כן יורד דרך היקף.
וכן תרגם יונתן :ובלולים – ובמסבתא ,וכן
תרגם הפסוק :תרעא דמחיצתא ארעיתא
פתיח לעיבר ביתא מימינא ובמסבתא סלקין

מן ארעיתא לעיליתא באורח מציעיתא .ויש
לפרש לול  -ארובה ,כלומר דרך ארובה היו
עולים מזו לזו .ובדברי רבותינו ז"ל :לול הפ־
תוח מבית לעליה.
אל השלשים –
אל היציע השלישית שהיא העליונה .ואומר:
השלישים בלשון רבים ,כי רבים היו היציעים
סביב כל הבית מחוץ משלש רוחות דרום
ומערב וצפון.

)ט( ויבן את הבית –

בנה הבית וכלהו תחלה ואחר כך ספן אותה,
כלומר כל קירותיו בנה תחילה ואחר כך
הניח הקורות שהוא הספון.
גבים –
שתי תקרות קרה הבית התחתון הוא הנ־
קרא גבים ולמעלה מאותה תקרה אחרת
מארזים .וכן תרגם יונתן :וטליל ית ביתא
בהנתוכון ועילא מנהון סדרא דריכפת רישי
שריית ארזיא ושריית ,פירושו :קורות כמו
בצל קורתי ,תרגומו :בטלל שירותי ,ופירש
גבים  -כמו עשה הנחל גבים ,שהוא חפי־
רות והקורות ההם היו מצויירות בחתוכים
בדמות גבים.
או יהיה פירוש כפה ,שהיתה עשויה אותה
תקרה כמין כפה .וכן בדברי רבותינו ז"ל:
שלשה גובבין את הקומה ,ופירושו כמו כו־
פפין.
ושדרות –
פירוש כי הארזים היו מונחים סדרים סדרים
והתקרה התחתונה הנקראת גבים ,היתה
של ברושים ושלמעלה ממנה של ארזים.
וכן אמר בדברי הימים :ואת הבית הגדול
חפה עץ ברושים וזכר שמה התקרה הת־
חתונה ולא זכר העליונה ,שהיתה של אר־
זים .והקרוב אלי עוד במלת גבים ,שיהיה
כמו הצלעות ,כי צלעות הבהמות יקרא גב,
כמו שאמר על גבי בהמה ,וכן צלעות האדם
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כשיהיה כפוף ,כמו שכתוב :על גבי חרשו
חורשים וכאשר אמר :גבים כאילו אמר
צלעות ברושים כמו שאמר בסמוך בצלעות
ארזים בצלעות ברושים והלוחות הצרות
שאינן רחבות ,כמו האחרות יקראו צלעות
שהם בדמות צלעות.

)י( ויבן את היציע –

כל יציע ויציע.
על כל הבית –
כמו עם כל הבית .וכן :ויבאו האנשים על
הנשים וזולתו ,כי היציעים לא היו על הבית
אלא סביב סביב.
קומתו –
זכר הנה היציע בלשון זכר ולמעלה זכרו בל־
שון נקבה היציע התחתונה ,לפי שנקרא צלע
והצלע הוא לשון נקבה.
ויאחז את הבית –
היציע אחז עם הבית בעצי ארזים והם קורות
הארזים שהיו סמוכות על קיר הבית ,ויהיה
טעם ויאחז על המקרה ויהיה עובר לשלישי,
או יהיה טעמו על היציע.

)יא( ויהי דבר ה׳ אל שלמה -

בעוד שהיה בונה הבית בא לו הנביא בשם ה
ואמר לו זה והנביא הוא אחיה השילוני.

)יד( ויבן שלמה את הבית ויכלהו –

פירש בנה הבית וכלהו קירותיו וקיריו ואחר
כך בנה קורות הבית מבפנים והוא ההיכל.

)טו( בצלעות ארזים –

שלא תראה אבן הקיר ,כמו שאמר בסמוך
אין אבן נראה.
עד קירות הספון –
ועד הספון ,כלומר כל הקירות מקרקע הבית
ועד שמי קורה צפה עץ ארז מבפנים וס־
מיכות קירות הספון ,רל עד ראשי קירות
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הסמוכות לספון .וכן תרגם יונתן :מארעית
ביתא עד כותליא וגו׳.

)טז( ויבן את עשרים אמה מירכתי הבית
–

כלומר העשרים אמה שלקח לצד אחד מיר־
כתי הבית שהוא הדביר בנה אותן גם כן בצ־
לעות ארזים מבפנים מן הקרקע ,עד הקירות
כמו שעשה לבית שהוא ההיכל.
מירכותי –
כתוב בסימן רבוי הנקבות עם סימן הזכרים
וקרי מירכתי בסימן רבוי הזכרים לבד.
ויבן לו מבית לדביר –
אותו שהוא מבפנים בנה אותה לדביר
להיותו קדש הקדשים ,שהוא מקודש
מההיכל ומהאולם.

)יז( וארבעים באמה -

עתה חלק הששים אמה שזכר למעלה במדת
אורך הבית ,כלומר עתה חלקם שאמר כי
העשרים אמה היו דביר והארבעים היכל.
ופירש לפני –
לפני הדביר כי הדביר היה פנימי וההיכל
לפניו .וכן תרגם יונתן :לקבליה ,ולמד לפני
ולמד לדביר אינם משמשות להביא דבר אל
העצם ,אבל הם מורות על העצם כלמד הרגו
לאבנר והשלישי לאבשלום לאמות חמש,
ומלת פני הוא תואר לדבר העומד לפני
האחר ובמשקל זה תואר בפתח מוכיח אדם
אחרי ולכילי לא יאמר שוע.

)יח( וארז אל הבית –

פירש אלה צלעות הארזים שהיה מצפה בהן
הבית ,מבפנים היו מצויירות במקלעות פק־
עים ופטורי ציצים.
מקלעת פקעים –
כמעשה קלעים ופקעים והם צורות פקועות
שדה ,או מקלעת פקעים סמוך לפקעים.

ופירש ציור פקעים כמו וקלע כרובים ,שפי־
רשו ציור צורת כרובים .ויונתן תרגם :מק־
לעת פקעים וגלף חיזו ביעין ,רוצה לומר
כצורת בצים.
ופטורי ציצים –
פתוחים דמות ציצים ופרחים.
ופטורי –
כמו :פוטר מים ראשית מדון ,שהוא כמו
פותח ודגש ציצים תמורת הנח אשר בציץ,
שהוא עין הפעל.

)יט( ודביר בתוך הבית –

הדביר הנזכר שעשה אותו פנימי להיכל הכין
אותו לתת שם הארון ,לפיכך הדביר קדש
הקדשים.
ומלת לתתן –
מקור ,כמו לתת והנון נוספת במקור לפע־
מים כמו באבדן מולדתי ,השבות מחרון אפך
כמו שכתבנו בספר מכלל ,ואחר שנוספה בו
הנון היתה דגושה בו התיו הנוספת לחסרון
הנון למד הפעל.
ומה שאמר הכין –
פירשו רז"ל :כי שלמה צפה ברוח הקדש
שסוף הבית ליחרב וחפר בקרקע הדביר
ובנה שם מקום לגנוז בו הארון סמוך לחרבן
הבית ובנה אותו במטמוניות עמוקות ועק־
לקלות ,והניח אבן על פי המקום ההוא ועל
האבן ההיא היה הארון מונח ,ויאשיהו גנז
הארון שם.

)כ( ולפני הדביר –

אינו אומר שהיה שם מקום אחר לפני הד־
ביר זולתי ההיכל שהיה עשרים אמה ארכו,
כי לא היה שם אלא ההיכל וההיכל ארבעים
אמה ארכו ושלשים אמה קומתו והוא אומר
עשרים אמה קומתו?! אלא פירש ולפני כמו
ולפנים ,כלומר הדביר שהיה לפנים שעשה
לתת שם הארון ,היה שם עשרים אמה ארכו
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ועשרים אמה רחבו ועשרים אמה קומתו
ומצאנו לפני ,שהוא כמו לפנים כמו חלוני
שקופים כמו חלונים ,נטעי כמו נטעים.
ועשרים אמה קומתו –
והנה אומר למעלה על כל הבית :ושלשים
אמה קומתו?! ואם נאמר שהדביר היה שפל
מן ההיכל ,הלא כשאמר מדת הבית ששים
ארכו הדביר בכלל ,וגם כן כשאמר :ושל־
שים אמה קומתו הדביר בכלל .ויש מפר־
שים :מה שאמר ועשרים אמה קומתו ,מה
שהיה מצופה זהב וזהו שאמר אחריו ויצפהו
זהב סגור ,כי עשרים אמה בגובה צפה הקי־
רות זהב והעשר אמות העליונות צפה באבן
יקרה בלשם שבו ושוהם וספיר ודומיהם ,מן
האבנים הטובות ,וזהו שאמר בדברי הימים
ויצף את הבית אבן יקרה וזה לתפארת ואחר
כך אמר :ויצף את הבית זהב נראה כי שני
צפויים היו על הקירות וזהו הפירוש הנכון.
ורבותינו ז"ל הקשו אלה הפסוקים ותרצו :כי
קא חשיב משפת קנים ולמעלה קא חשיב.
זהב סגור –
כתרגומו :דהבא טבא.
ויצף מזבח ארז –
תרגום :וחפא מדבחא נסרין דארזא ,צפה
את המזבח בנסרים של ארז ועל מזבח הק־
טרת אמר ולא אמר על המזבח מה היה
קודם ,שצפהו בנסרים של ארז .ואפשר
שהיה מאבנים וזה אינו מזבח שעשה משה,
כי אותו היה של עצי שטים מצופה זהב,
וכתב ספור המזבח עם הדביר ,לפי שהיה
מכוון כנגד פתח הדביר.

)כא( ויעבר ברתוקות זהב –

תרגם :בריחין עברין,
ורתוקות –
כמו שלשלאות וענין זה ,כי כותל היה לפני
הדביר מבדיל בין הדביר ובין ההיכל במקום
שהיה בו משכן הפרכת ורחב כותל זה אמה

החלטות שלמה .חלק א


ואמה ,כי באותו כותל שהיה לפני הדביר נתן
בריחי זהב וצפה הכל והכותל זהב.

)כב( ואת כל הבית צפה זהב –

כמו שאמר זאת לקיר דרומי וזאת לקיר
צפוני ,כי פניהם כנגד ההיכל כמו שאומר
בדברי הימים ופניהם לבית והכנפים האח־
רות שהיו תוכיות ,זהו תוך הבית שאמר ,כי
כלם היו תוך הבית אלא שאלה קצויות ואלה
תוכיות ,והתוכיות היו נוגעות כנף כרוב זה
לכנף כרוב זה ,והנה בין ארבע הכנפים עש־
רים אמה כמדת הבית וגופות הכרובים תחת
הכנפים הם ,ואין צריך להיותם עומדת בנס.

ובדברי הימים שבעת אלפים ככר כסף
מזוקק לטוח קירות הבתים ואמר כי לטוח
קירות הבתים טעמו לשלשת אלפים ככרי
זהב שזכר .או טעמו על הכסף ופירוש לטוח
שאר הבתים חוץ מן ההיכל .ובדברי רז"ל:
לטוח קירות הבתים  -וכי כסף היה והלא
זהב היה?! אלא למה קורא אותו כסף?
שהיה מכסף לכל בעלי זהבים.
וכל המזבח אשר לדביר –
סמך המזבח לדביר ואף על פי שלא היה
בתוכו אלא בהיכל היה השלחן ,לפי שהיה
מכוון כנגד פתח הדביר ,כי בהיכל היה הש־
לחן בצפון משוך מן הכותל שתי אמות ומ־
חצה .ומנורה בדרום משוכה מן הכותל שתי
אמות ומחצה .ומזבח הקטרת ממוצע בי־
ניהם ומשוך קמעא כלפי חוץ וזה מכוון כנגד
פתח הדביר ומפני זה סמך המזבח לדביר
ואמר :המזבח אשר לדביר .ומה שאומר וכל
 -לומר כי קירותיו וגג הכל צפה זהב.

שם במשקל מצר ,ופירש כמו סביב.
קלע –
שם במשקל פעל ופירושו ציור ,ר"ל כי סביב
הבית צייר ציורים כרובים מפותחים ,לא
שהיו בולטין.
ותמרות –
צורת תמרים.
מלפנים ולחיצון –
מלפנים הוא הדביר ולחיצון הוא ההיכל ואמר
כי בכל קירות הבית סביב עשה אלה הציורין
בדביר ובהיכל ,וכן פירש לפנימה ולחיצון,
שצפה קרקע הדביר וקרקע ההיכל זהב.

)כג( עצי שמן –

)לא( ואת פתח הדביר –

תרגומו :אעי דזיתא ,ואין לשאול איך שחת
מעצי מאכל לצורך מלאכה ,יש לומר כי
כרת הזיתים הזקנים שאינם עושים פירות
וכן בעצי מערכה שהיה בהן מעצי תאנה
ועצי דקל .אמרו רז"ל :מאותן שאינן עושים
פירות.
ויש לפרש עצי שמן –
מין ממין הארז יוצא ממנו שמן שעושין ממנו
הזפת ,לפיכך נקרא עץ שמן ,כי הנה מצא־
נו בעזרא שאמר צאו ההר והביאו עלי זית
ועלי עץ שמן ,נמצא עץ שמן אינו עץ זית.

)כז( וכנפיהם אל תוך הבית –

כי הכנפים הקצויות היו נוגעות אל הקירות,

)כט( מסב –

כמו ולפתח הדביר וכן עשה את דמו כמו
לדמו .וכן תרגם יונתן :ולתרע בית כפורי.
האיל מזוזות חמשית –
האיל -
הוא הסף העליון.
והמזוזות -
הם אשר מפה ומפה אשר הסף סמוך
עליהם .ואומר כי איל הפתח ומזוזותיו היו
בתכונת חמישית ,שהיתה המזוזה חמש
צלעות זו לפנים מזו ,וכן המזוזה האחרת,
וכן האיל .ויונתן תרגם :אילא וספוהי מט־
קסין ,ולדעתו יהיה ענין הפסוק כן ,כאילו
אמר האיל והמזוזות היו חמושים .תרגום:
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חמושית מטקסין ,כמו חמושים .וכן תרגום:
ומדדו את תכנית – טקוס.

)לב( ושתי דלתות עצי שמן –

צלעות זו לפנים מזו ובמזוזה פתח ההיכל
היו ארבע זו לפנים מזו .ופירש מאת  -כי
רביעית תואר לתכונה כמו שפירש חמישית
גם כן תואר לתכונה ,ומאת דבק עם התכו־
נה ,כאילו אומר עשויה מתכונה רביעית וכן
גם מאת זה תצאי ,כמו מזה .ויש לומר עוד:
שהיא מענין רביעית לוח ,כי מצאנו במש־
נה ורביעית של ארז על גביהן ופירש לוחות
ואומר כי המזוזה לא היתה גוף אחד מקשה,
אבל היתה מלוחות מדובקות זו לזו .ויונתן
תרגם :מן ארבעה סיטריהון מרבעין ,אומר
כי המזוזות היו מרובעות בארבע זויותיהן
ולענין זה נוכל לפרש חמישית ,כי למזוזות
היו חמש פאות לכל מזוזה ומזוזה ולמזוזות
ההיכל ארבע.

)לד( שני צלעים –

שני צדי הדלת הצד הפנימי והצד החיצון
היו עשויין מעשה גלילים בציור וכן הדלת
השנית.
קלעים –
כמו צלעים .וכן תרצדון כמו תרקדון ועוד
קלע עליהם כרובים ותימורות וכבר פירש
וקלע שהוא כמו וצייר ומקלעות כמו ציור.
ויונתן תרגם :תרין צירין דדשא חדא סגלגלין
ותרין צירין דדשא תניתא סגלגלין ,תרגם:
קלעים –
כמו צלעים ,כמו שפירש ורגם אותם כמו:
ציר הדלת.

)לג( וכן עשה –

)לה( מיושר על המחקה –
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ושתי דלתות עצי שמן שאמר שעשה לפתח
הדביר קלע עליהם מקלעות כרובים כמו
שעשה לקירות וי״ו וקלע כוי״ו וישא אברהם
את עיניו נרדם ורכב וסוס וזולתם .או יהיה
פירושו כמשמעו ,ומה שאמר ושתי דלתות
עצי ברושין ,אחר שאמר ושתי דלתות עצי
שמן ,בא לומר כי ארבע דלתות היו לפתח
הדביר וכן לפתח ההיכל .וכן אמר בבנין
יחזקאל :ושתי דלתות ,להיכל ולקדש ושתי
דלתות לדלתות .ופירשו רז״ל :החצונות נפ־
תחות לתוך הפתח ,לכסות עביו של כותל
והפנימית נפתחות לתוך הבית לכסות אחר
הדלתות ,שכל הבית היה טוח בזהב חוץ
מאחרי הדלתות ,ואף על פי שהיו הדלתות
לפתח הדביר היה שם גם כן פרוכת ,כמו
שאומר בדברי הימים :להיות מסך לפתח,
לפי שלא היו הדלתות נסגרות שהרי בדי
ארון נתונים על פני הדביר ,א״כ הפרכת היה
מסך לשער הדביר.
וירד על הכרובים –
ואחר שאמר צפה זהב ,למה אמר אחכ
וירד?! אלא שלא תאמר כי צפה הכל זהב
ולא נראו הצורות כמו שהיו קודם צפוי
הזהב ,כן היו אחר כך כי רדד הזהב על הצו־
רות .ותרגום :וירקעו – ורדידו.

על המזוזות הוא אומר שעשה מזוזות פתח
ההיכל עצי שמן ,כמו שעשה לפתח הדביר,
אבל דלתות פתח ההיכל היו עצי ברושים.
מאת רביעית –
כמו שפירש חמישית ,שהיו במזוזה חמש
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כמו שאמר למעלה וירד על הכרובים ועל
התמורות את הזהב ,כך אמר הנה שלא
תאמר וצפה זהב ולא היו נכרות הצורות
אלא הזהב היה מיושר ומונח על המחקה
ועד הצורות ,כמו שהיו שוקעות או בול־

טות הזהב מצפה אותם והצורות הם נראות
כבתחלה ,אבל היו מצופות זהב וכן תרגם
יונתן :מכבש על צורתא.

)לו( ויבן את החצר הפנימית –

היא החצר הנקראת גכ עזרה וקראה פני־
מית ,לפי שהיתה פנימית להר הבית.
כרותות –
קורות ארזים כרותות וחטובות היטב לשו־
מם בכותל והיו שלשה הטורים מאבן גזית
והאחד מקורות ארזים .וכן תרגם יונתן:
כרותות מריש ,ובדברי רז"ל :על מריש הג־
זול שבנאו בבירה.

)לז( יוסד –

משנה הרביעית למלכות שלמה הוחל בנין
הבית ,וזהו יוסד שבנו יסודו.
בירח זיו –
כמו שכתוב למעלה.

)לח( בירח בול –

הוא מרחשון ,כמו שאמר הוא החדש הש־
מיני ונקרא כן ,מפני הגשמים שמתחילין
בו ענין מבול .ובדברי רז"ל :בירח בול שבו
העלה נבל והארץ עשויה בולות בולות וירח
שבו בוללין לבהמה מתוך הבית ,כלומר
שמאכל הבהמה כלה מן השדה .ודעת יונתן
בזה שתרגם :בירח  -מיסף אבביא.
ויבנהו שבע שנים –
בשבע שנים ואחר שאמר :ובשנה האחת
עשרה כלה הבית ,מה היה צריך לומר ויב־
נהו שבע שנים ,שלא תאמר שנתעצל בנתים
מהבנינים ולא התעסק כל שבע שנים בבנין,
לפיכך חזר ואמר :ויבנהו שבע שנים.

החלטות שלמה .חלק א
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БЕЙТ HА-МИК ДАШ

הלכות בית הבחירה להרמב''ם עם חידושים וביאורים
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בית המקדש

בטקסט בשיעור:
חוברת מרצה ,25-26
עמ' 15

שמות פרק כז
ט

ימנָה ְק ָל ִעים
ית אֵ ת חֲ ַצר ַה ִמּ ְשׁ ָכּן ִל ְפאַ ת ֶנגֶב-תֵּ ָ
וְ עָ ִשׂ ָ

לשׁה וְ אַ ְדנֵיהֶ ם
עֶ ְשׂ ֵרה אַ ָמּה ְק ָל ִעים ַל ָכּתֵ ף עַ מֻּ ֵדיהֶ ם ְשׁ ָ

טו

וְ ַל ָכּתֵ ף ַה ֵשּׁנִ ית חֲ מֵ שׁ עֶ ְשׂ ֵרה ְק ָל ִעים

לֶ ָחצֵ ר ֵשׁשׁ ָמ ְשׁזָר מֵ אָ ה ָבאַ ָמּה א ֶֹרְך ַלפֵּ אָ ה ָהאֶ ָחת:

לשׁה:
ְשׁ ָ

חשׁת ָווֵי ָהעַ מֻּ ִדים
י וְ עַ מֻּ ָדיו עֶ ְשׂ ִרים וְ אַ ְדנֵיהֶ ם עֶ ְשׂ ִרים נְ ֶ

לשׁה:
לשׁה וְ אַ ְדנֵיהֶ ם ְשׁ ָ
עַ מֻּ דֵ יהֶ ם ְשׁ ָ

יא

טז

וּל ַשׁעַ ר
ְ

וְ כֵ ן ִל ְפאַ ת ָצפוֹן ָבּא ֶֹרְך ְק ָל ִעים

תוֹלעַ ת ָשׁנִ י
הֶ ָחצֵ ר ָמסָ ְך עֶ ְשׂ ִרים אַ ָמּה ְתּכֵ לֶ ת וְ אַ ְרגּ ָָמן וְ ַ

מּוּדיו[ עֶ ְשׂ ִרים וְ אַ ְדנֵיהֶ ם
ָ
מֵ אָ ה א ֶֹרְך )וְ עַ מֻּ ָדו( ]וְ עַ

יהם אַ ְר ָבּעָ ה וְ אַ ְדנֵיהֶ ם
וְ ֵשׁשׁ ָמ ְשׁזָר ַמעֲ ֵשׂה ר ֹקֵ ם עַ מֻּ ֵד ֶ

וַחֲ ֻשׁקֵ יהֶ ם ָכּסֶ ף:

חשׁת ָווֵי ָהעַ מֻּ ִדים וַחֲ ֻשׁקֵ יהֶ ם ָכּסֶ ף:
עֶ ְשׂ ִרים נְ ֶ

יב

וְ ר ַֹחב הֶ ָחצֵ ר ִל ְפאַ ת-יָם ְק ָל ִעים חֲ ִמ ִשּׁים אַ ָמּה
עַ מֻּ דֵ יהֶ ם עֲ ָשׂ ָרה וְ אַ ְדנֵיהֶ ם עֲ ָשׂ ָרה:

יג

וְ ר ַֹחב הֶ ָחצֵ ר

ִל ְפאַ ת קֵ ְד ָמה ִמזְ ָר ָחה חֲ ִמ ִשּׁים אַ ָמּה:

)ט( קלעים –

עשויין כמין קלעי ספינה נקבים נקבים
מעשה קליעה ולא מעשה אורג .ותרגומו:
סרדין .כתרגומו של מכבר המתורגם :סרדא
לפי שהן מנוקבין ככברה.
לפאה האחת –
כל הרוח קרוי פאה.

)י( ועמדיו עשרים –

חמש אמות בין עמוד לעמוד.
ואדניהם –
של העמודים נחשת ,האדנים יושבים על
הארץ והעמודים תקועים לתוכן היה עושה
כמין קונדסין שקורין פלש בלעז ]יתידות[
ארכן שישה טפחים ורחבן שלושה וטבעת
נחושת קבועה בו באמצעו ,וכורך שפת
הקלע סביביו במיתרים כנגד כל עמוד וע־
מוד ,ותולה הקונדס דרך טבעתו באונקליות
שבעמוד העשוי כמין ויו ,ראשו זקוף למעלה
וראשו אחד תקוע בעמוד ,כאותן שעושין
להציב דלתות שקורין גונזיש בלעז ]צירים[

34

יד

וַחֲ מֵ שׁ

אַ ְר ָבּעָ ה:

יז

מּוּדי הֶ ָחצֵ ר סָ ִביב ְמחֻ ָשּׁ ִקים כֶּ סֶ ף
ֵ
ָכּל-עַ

חשׁת:
ֵיהם ָכּסֶ ף וְ אַ ְדנֵיהֶ ם נְ ֶ
ָוו ֶ

יח

א ֶֹרְך הֶ ָחצֵ ר מֵ אָ ה

ָבאַ ָמּה וְ ר ַֹחב חֲ ִמ ִשּׁים ַבּחֲ ִמ ִשּׁים וְ ק ָֹמה ָחמֵ שׁ אַ מּוֹת ֵשׁשׁ
חשׁת:
ָמ ְשׁזָר וְ אַ ְדנֵיהֶ ם נְ ֶ


ורחב הקלע תלוי מלמטה ,והיא קומת מחי־
צות החצר.
ווי העמודים –
הם האונקליות.
וחשקיהם –
מוקפין היו העמודים בחוטי כסף סביב .ואיני
יודע אם על פני כולן ,אם בראשם ,אם בא־
מצעם .אך יודע אני שחשוק לשון חגורה,
שכן מצינו בפילגש בגבעה )שופטים יט יז(
ועמו צמד חמורים חבושים ,תרגומו חשו־
קים.

)יג( לפאת קדמה מזרחה –

פני המזרח קרוי קדם ,לשון פנים .אחור
לשון אחורים .לפיכך המזרח קרוי קדם
שהוא פנים ,ומערב קרוי אחור .כמו דתרגם
אונקלוס )דברים יא כד(.
הים האחרון –
ימא מערבא.
חמשים אמה –
אותן חמישים אמה לא היו סתומים כולם

בקלעים ,לפי ששם הפתח ,אלא חמש עשרה
אמה קלעים לכתף הפתח מכאן ,וכן לכתף
השנית ,נשאר רחב חלל הפתח בינתים עש־
רים אמה וזהו שנאמר )פסוק טז( ולשער
החצר מסך עשרים אמה ,וילון למסך כנגד
הפתח עשרים אמה ארך כרחב הפתח.
)יד( עמדיהם שלושה –
חמש אמות בין עמוד לעמוד ,בין עמוד
שבראש הדרום העומד במקצוע דרומית
מזרחית עד עמוד שהוא מן השלשה שב־
מזרח חמש אמות וממנו לשני חמש אמות,
ומן השני לשלישי חמש אמות ,וכן לכתף
השנית ,וארבעה עמודים למסך ,הרי עשרה
עמודים למזרח כנגד עשרה למערב.

)יז( כל עמודי החצר סביב וגו׳ –

לפי שלא פירש ווין וחשוקים ואדני נחושת
אלא לצפון ולדרום ,אבל למזרח ולמערב
לא נאמר ווין וחשוקים ואדני נחשת ,לכך
בא ולמד כאן.
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בית המקדש

)המשך מעמ' (34
)יח( ארך החצר –

הצפון והדרום שמן המזרח למערב מאה
באמה.
ורחב חמישים בחמשים –
חצר שבמזרח הייתה מרובעת חמישים
על חמשים ,שהמשכן ארכו שלשים ור־
חבו עשר ,העמיד מזרח פתחו בשפת
חמישים החיצונים של אורך החצר נמצא

החלטות שלמה .חלק א

БЕЙТ HА-МИК ДАШ

בטקסט בשיעור:
חוברת מרצה ,25-26
עמ' 15


כלו בחמשים הפנימים ,וכלה ארכו לסוף
שלשים נמצאו עשרים אמה ריוח לא־
חוריו בין הקלעים שבמערב ליריעות
של אחורי המשכן ,ורוחב המשכן עשר
אמות באמצע רוחב החצר ,נמצאו לו
עשרים אמה ריוח לצפון ולדרום מן
קלעי החצר ליריעות המשכן ,וכן למ־
ערב ,וחמשים על חמישים חצר לפניו.

וקמה חמש אמות –
גובה מחיצות החצר ,והוא רוחב הקלעים.
ואדניהם נחושת –
להביא אדני המסך ,שלא תאמר לא נאמרו
אדני נחושת אלא לעמודי הקלעים ,אבל
אדני המסך של מין אחר היו .כך נראה
בעיני ,שלכך חזר ושנאן.
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בית המקדש

משנה מסכת מדות פרק ב
משנה ו
לשכות היו שם תחת עזרת ישראל ,פתוחות לעזרת הנשים ,ששם הלויים נותנין כינורות
ונבלים ומצלתיים וכל כלי שיר.
עזרת ישראל הייתה אורך מאה ושלושים וחמש ,על רוחב אחת עשרה; וכן עזרת הכוהנים
הייתה אורך מאה ושלושים וחמש ,על רוחב אחת עשרה .וראשי פסיפסין מבדיל בין עזרת
ישראל לעזרת הכוהנים.
רבי אליעזר בן יעקוב אומר ,מעלה הייתה וגבוהה אמה ,והדוכן נתון עליה ,ובה שלוש
מעלות של חצי חצי אמה; נמצאת עזרת הכוהנים ,גבוהה מעזרת ישראל שתי אמות
ומחצה.
כל העזרה הייתה אורך מאה ושמונים ושבע ,על רוחב מאה ושלושים וחמש .ושלוש עשרה
השתחוויות היו שם; אבא יוסי בן חנן אומר ,כנגד שלושה עשר שערים.
שערים דרומיים סמוכין למערב  -שער העליון ,שער הדלק ,שער הבכורות ,שער המים.
ולמה נקרא שמו שער המים ,שבו מכניסין צלוחית של מים של ניסוך בחג; רבי אליעזר בן
יעקוב אומר ,בו המים המפכים עתידין להיות יוצאין מתחת מפתן הבית.
לעומתן בצפון סמוכין למערב--שער יכוניה ,שער הקרבן ,שער הנשים ,שער השיר .ולמה
נקרא שמו שער יכוניה ,שבו יצא יכוניה בגלותו .שבמזרח ,שער ניקנור .ושני פשיפשין היו
לו ,אחד בימינו ואחד בשמאלו .ושניים במערב ,לא היה להם שם.

בטקסט השיעור:
חוברת מרצה 25-26
עמ' 15
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ЗВЕЗДЫ ТЕhИЛИМ

כוכבי תהלים

בטקסט בשיעור:
חוברת מרצה ,25-26
עמ' 18

תהלים פרק מח
א

ב

ִשׁיר ִמזְ מוֹר ִל ְבנֵי ק֫ ַֹרח׃

גָּדוֹל יְ ה ָוׁה

ֱֹלהינוּ ַהר קָ ְדשׁוֹ׃
וּמהֻ ָלּל ְמא ֹד ְבּ ִעיר א ֵ֫
ְ

ג

יְ פֵ ה

נוֹף ְמשׂוֹשׂ ָכּל ָה ָ֫א ֶרץ ַהר ִציּוֹן י ְַר ְכּתֵ י ָצפוֹן ִק ְריַת
ֶ֫מלֶ ְך ָרב׃

ה

ד

נוֹדע ְל ִמ ְשׂגָּב׃
ַ
יה
נוֹת ָ
ֱֹלהים ְבּאַ ְר ְמ ֶ֫
א ִ

ִכּי ִהנֵּה ַה ְמּ ָל ִכים נוֹעֲ דוּ עָ ְברוּ י ְַח ָדּו׃

ָ֫ראוּ כֵּ ן ָתּ ָ֫מהוּ נִ ְבהֲ לוּ נ ְֶח ָ֫פּזוּ׃
ָשׁם ִחיל ַכּיּוֹלֵ ָדה׃
ַתּ ְר ִשׁישׁ׃

ט

ח

ז

ו

ֵ֫ה ָמּה

ְרעָ ָדה אֲ ָח ָז ַ֫תם

וּח קָ ִדים ְתּ ַשׁבֵּ ר אֳ נִ יּוֹת
ְבּ ֫ר ַ

ַכּאֲ ֶשׁר ָשׁ ַ֫מ ְענוּ כֵּ ן ָר ִ ֫אינוּ ְבּ ִעיר יְ ה ָוׁה

עוֹלם
ָ
ֱֹלהים יְ כוֹנְ ֶנ ָ֫ה עַ ד
ֱֹלהינוּ א ִ
ְצ ָבאוֹת ְבּ ִעיר א ֵ֫
ֶ֫ס ָלה׃

יא

י

ֱֹלהים כֵּ ן ְתּ ִה ָלּ ְתָך עַ ל קַ ְצוֵי ֶ֫א ֶרץ ֶ֫צ ֶדק
ְכּ ִשׁ ְמָך א ִ

יה׃
ִמגְ ָדּ ֶ֫ל ָ

יד

יה
נוֹת ָ
ילה פַּ ְסּגוּ אַ ְר ְמ ֶ֫
ִ ׁ֫שיתוּ ִל ְבּכֶ ם ְל ֵח ָ

ְל ַ֫מעַ ן ְתּסַ ְפּרוּ ְלדוֹר אַ חֲ רוֹן׃

לא יכולנו להפריש בין שיר מזמור למזמור
שיר כמו :מצור החלמיש ,מחלמיש צור.

)ז( רעדה –

על כן ברחו וזה טעם נחפזו.

)ח( ברוח –

דמה החיל שאחזם כמו רוח קדים ,בהיותו
בים שישבר האניות.

מחוז שלשת הנפת על משקל אשר זורה
ברחת ולהיותו סעיף או מתנופת אין לו
טעם.
הר ציון –
בצפון ירושלם.
מלך רב –
גדול ,כמו על כל רב ביתו והוא דוד ,קרית
חנה דוד.

אז יאמרו ישראל היינו מחשבים בלבינו ומ־
דמים חסדך שהוא מלא היכלך ,או בהיותך
בקרב היכלך.

הטעם אף על פי שיש לו ארמנות רבות,
השם הוא משגבה וכבר נודע זה בגבורות
שהראה.

בהיכלך.
ותהלתך –
היא צדק מלאה ימינך.

שנועדו ובאו עליה.

השוכנים בערים סביב ציון ,כי ירושלים היא

)ד( אלהים –

)ה( כי הנה המלכים –

החלטות שלמה .חלק א

טו

ֱֹלהים
ִכּי זֶה א ִ

עוֹלם וָעֶ ד הוּא יְ נַהֲ גֵנוּ עַ לˉמוּת׃
ָ
ֱֹלהינוּ
א ֵ֫

כאשר ראו גבורת השם נבהלו.

)ג( יפה נוף –

יִ ְשׂ ַמח ַהר ִציּוֹן ָתּ ֵג ְ֫לנָה ְבּנוֹת

וּה ִס ְפרוּ
הוּדה ְל ַ֫מעַ ן ִמ ְשׁפָּ ֶ֫טיָך׃ יג ס֫ ֹבּוּ ִציּוֹן וְ ַה ִקּיפ֫ ָ
ָ
יְ

)א( שיר מזמור –

גדול זה המזמור להזכירו שבח ירושלם.

יב

ָמ ְלאָ ה יְ ִמי ֶנָ֫ך׃

)ו( המה –

)ב( גדול ה ׳ ומהולל מאד –

ֱֹלהים ַח ְס ֶ֫דָּך ְבּ ֶ֫ק ֶרב ֵהיכָ ֶ֫לָך׃
ִדּ ִ ֫מּינוּ א ִ

)ט( כאשר –

אז יאמרו ישראל בדרך נבואה ,לשובם אל
ירושלם.

)י( דמינו –

)יא( כשמך –

)יב( ישמח הר ציון –


כאם.
וטעם למען משפטיך –
בעבור שאתה עושה משפט כאשר עשית
במלכים שנועדו.

)יג( סבו –

דברי ירושלם לעמים .אמר רבי משה :זה
היה בימי דוד .ורבים אמרו :כי זה לימות
המשיח.

)יד( שיתו ,לחילה –

כמו חומות וחיל.
פסגו –
הביטו ארמנותיה שהם פסגה.

)טו( כי עלמות –

כמו עולמית ,כי הוא עומד עולם ועד ,הוא
יהיה מנהג לעולם .ובעל המסורת אומר:
כי הם שתי מלות והטעם עד מותנו .ורבי
משה אמר :שהוא מגזרת עלם ינהגנו תמיד,
כמנהג הנערות והטעם כאשר נהגנו בימי
נעורינו .ויש אומרים :מגזרת ונעלם דבר,
במנהג טוב נעלם מהנבראים.
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תנך

מקורות

ЧЕРНЫЙ ЯЩИК

קופסה שחורה

בטקסט בשיעור:
חוברת מרצה ,25-26
עמ' 19

מלכים א פרק י
א

ת-שׁ ַמע ְשֹׁלמ ֹה ְל ֵשׁם יְ הוָֹה
ֵ
ת-שׁ ָבא שׁ ַֹמעַ ת אֶ
וּמ ְל ַכּ ְ
ַ

ב

ו ַָתּב ֹא ְל ַנסּ ֹתוֹ ְבּ ִחידוֹת:

רוּשׁ ְ ַל ָמה ְבּ ַחיִ ל
ָ
ו ַָתּב ֹא יְ

ב-מא ֹד
ָכּבֵ ד ְמא ֹד גְּ ַמ ִלּים נ ְֹשׂ ִאים ְבּ ָשׂ ִמים וְ ז ָָהב ַר ְ
ל-שֹׁלמ ֹה ו ְַתּ ַדבֵּ ר אֵ ָליו אֵ ת ָכּל-
וְ אֶ בֶ ן יְ קָ ָרה ו ַָתּב ֹא אֶ ְ

ג

ת-ח ְכ ָמתֶ ָך:
ָ
אֵ לֶּ ה ָהע ְֹמ ִדים ְלפָ נֶיָך ָתּ ִמיד ַהשּׁ ְֹמ ִעים אֶ

ט

יְ ִהי יְ הוָֹה אֱֹלהֶ יָך ָבּרוְּך אֲ ֶשׁר ָחפֵ ץ ְבָּך ְל ִת ְתָּך

ל-כּסֵּ א יִ ְשׂ ָראֵ ל ְבּאַ הֲ ַבת יְ הוָֹה אֶ ת-יִ ְשׂ ָראֵ ל ְלע ָֹלם
עַ ִ
וּצ ָדקָ ה:
ימָך ְלמֶ לֶ ְך ַלעֲ שׂוֹת ִמ ְשׁפָּ ט ְ
וַיְ ִשׂ ְ

י

ו ִַתּתֵּ ן

ת-כּל-
ָ
ֶד-להּ ְשֹׁלמ ֹה אֶ
ַו ַיּגּ ָ

וּב ָשׂ ִמים ַה ְרבֵּ ה ְמא ֹד
ַלמֶּ לֶ ְך מֵ אָ ה וְ עֶ ְשׂ ִרים ִכּ ַכּר ז ָָהב ְ

ן-המֶּ לֶ ְך אֲ ֶשׁר ל ֹא
ֹא-היָה ָדּ ָבר נ ְֶע ָלם ִמ ַ
יה ל ָ
ְדּ ָב ֶר ָ

ֹא-בא -כַ בּ ֶֹשׂם ַההוּא עוֹד ָלר ֹב אֲ ֶשׁר-
וְ אֶ בֶ ן יְ קָ ָרה ל ָ

ל-ח ְכ ַמת
ת-שׁ ָבא אֵ ת ָכּ ָ
וַתֵּ ֶרא ַמ ְל ַכּ ְ

ירם
ת-שׁ ָבא ַלמֶּ לֶ ְך ְשֹׁלמ ֹה :יא וְ גַם אֳ נִ י ִח ָ
נ ְָתנָה ַמ ְל ַכּ ְ

וּמוֹשׁב
ַ
וּמאֲ כַ ל ֻשׁ ְל ָחנוֹ
ַ

אוֹפיר ֵה ִביא מֵ א ִֹפיר עֲ צֵ י אַ ְלמֻ גִּ ים
ָשׂא ז ָָהב מֵ ִ
אֲ ֶשׁר-נ ָ

ם-ל ָב ָבהּ:
אֲ ֶשׁר ָהיָה ִע ְ

ִהגִּ יד ָלהּ:

ד

ְשֹׁלמ ֹה וְ ַה ַבּיִ ת אֲ ֶשׁר ָבּנָה:

ה

יב

ַויַּעַ שׂ ַהמֶּ לֶ ְך אֶ ת-עֲ צֵ י

וּמ ְשׁקָ יו וְ ע ָֹלתוֹ
וּמ ְלבֻּ ֵשׁיהֶ ם ַ
וּמעֲ ַמד ְמ ָשׁ ְר ָתיו ַ
עֲ ָב ָדיוַ -

ַה ְרבֵּ ה ְמא ֹד וְ אֶ בֶ ן יְ קָ ָרה:

רוּח:
ַ
ֹא-היָה ָבהּ עוֹד
אֲ ֶשׁר יַעֲ לֶ ה בֵּ ית יְ הוָֹה וְ ל ָ

וּלבֵ ית ַהמֶּ לֶ ְך וְ ִכנּ ֹרוֹת
ָהאַ ְלמֻ גִּ ים ִמ ְסעָ ד ְלבֵ ית-יְ הוָֹה ְ

ל-המֶּ לֶ ְך אֱמֶ ת ָהיָה ַה ָדּ ָבר אֲ ֶשׁר ָשׁ ַמ ְע ִתּי
ַ
ַותּ ֹאמֶ ר אֶ

ֹא-בא כֵ ן עֲ צֵ י אַ ְלמֻ גִּ ים וְ ל ֹא נִ ְראָ ה
וּנְ ָב ִלים ַל ָשּׁ ִרים ל ָ

ו

ל-ח ְכ ָמתֶ ָך:
ָ
ל-דּ ָב ֶריָך וְ עַ
ְבּאַ ְר ִצי עַ ְ

ז

וְ ל ֹא-הֶ א ֱַמנְ ִתּי

עַ ד ַהיּוֹם ַהזֶּה:

יג

וְ ַהמֶּ לֶ ְך ְשֹׁלמ ֹה נ ַָתן ְל ַמ ְל ַכּת-

אתי ו ִַתּ ְראֶ ינָה עֵ ינַי וְ ִהנֵּה ל ֹא-
ר-בּ ִ
ַל ְדּ ָב ִרים עַ ד אֲ ֶשׁ ָ

ל-ח ְפ ָצהּ אֲ ֶשׁר ָשׁאָ ָלה ִמ ְלּ ַבד אֲ ֶשׁר נ ַָתן-
ת-כּ ֶ
ָ
ְשׁ ָבא אֶ

ל-ה ְשּׁמוּעָ ה
ַ
ַד-לי ַהחֵ ִצי הוֹסַ ְפ ָתּ ָח ְכ ָמה וָטוֹב אֶ
הֻ גּ ִ

ָלהּ ְכּיַד ַהמֶּ לֶ ְך ְשֹׁלמ ֹה וַתֵּ פֶ ן וַתֵּ לֶ ְך ְלאַ ְר ָצהּ ִהיא

אֲ ֶשׁר ָשׁ ָמ ְע ִתּי:

ח

ָשׁיָך אַ ְשׁ ֵרי עֲ ָבדֶ יָך
אַ ְשׁ ֵרי אֲ נ ֶ

)א( שמעת -

שומעת תמיד את שמע שלמה.
ותבא לנסותו בחידות –
כלומר בדברים סתומים בחכמה ומה שאמר
לשם ה׳ ,כי רוב החרטומים והאשפים המ־
תעסקים בחכמות החצונות אין מלאכתם
לשם ה׳ וחכמת שלמה היתה לשם ה׳ ,לפי־
כך באה לדבר עמו לחקור על חכמתו כי היא
היתה חכמה.

)ה( ומשקיו –

ובדברי הימים ומשקיו ומלבושיהם כי כל
ענין ביתו היה מסודר מאד ומלבושי כל
משרת כפי הראוי לעבודה שהיה עובד.
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ועולתו אשר יעלה בית ה ׳ –
מעלות שעשה לעלות מביתו לבית המקדש
היו בנויים בחכמה ובאומנות.
וכן בדברי הימים ועלייתו .אבל יונתן תרגם:
ועלתיה דמסיק בית מקדשא דה׳ ,ולא היה
בה עוד רוח מרוב שתמהה על חכמתו.

)יא( עצי אלמוגים –

ובדברי הימים אומר :אלגמים ואחד היא
כמו :כבש וכשב ,והוא העץ הנקרא קו־
ראייל.

)יב( מסעד –

ובדברי הימים מסלות .ופירושו :עמודים

לסמיכת התקרות.
ולא נראה –
ובדברי הימים :ולא נראה להם לפנים בארץ
יהודה.

)יג( את כל חפצה אשר שאלה –
בדברי חכמה.
מלבד אשר נתן לה –
מזמרת הארץ מדברים הנמצאים בארץ
ישראל ואינם נמצאים בארצה ונתן לה
מהם כיד המלך ,כלומר לרוב .ובדברי הימים
מלבד אשר הביאה אל המלך ופירש מלבד
אשר נתן לה כנגד מה שהביאה אל המלך.

החלטות שלמה .חלק א

מדרש

מקורות



מאת הזהב

ЗОЛОТАЯ СОТНЯ

בטקסט בשיעור:
חוברת מרצה ,25-26
עמ' 20

משקולות הזהב
ילקוטי שמעוני ,קהלת
רמז תתקסח
ויהי לחם שלמה ליום אחד וגו ,מאי וברבורים ,רבנן אמרין מן ברבריא ,רבי ברכיה בשם רבי
יהודה עוף גדול נאה ומשובח היה עולם על שלחנו בכל יום ,ומהיכן היה מברבריא .כנסתי לי
גם כסף וזהב ויתן שלמה את הכסף בירושלים כאבנים ,ולא היו נגנבות .ר יוסי בר חנינא אמר
אבנים של שמונה אמות ושש אמות היו ,תנא רבי שמעון בן יוחאי אפילו משקולות הלח של
שלמה היו של זהב אין כסף נחשב בימי שלמה למאומה .וסגולת חכמים ,וכל מלכי הארץ
מבקשין לשמוע את חכמה שלמה.

החלטות שלמה
שלמה .חלק א
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תנך

מקורות



ЗОЛОТАЯ СОТНЯ

מאת הזהב

בטקסט בשיעור:
חוברת מרצה ,25-26
עמ' 20

שמואל ב פרק ח
ת-פּ ִל ְשׁ ִתּים ַויּ ְַכנִ יעֵ ם וַיִּ קַּ ח
א וַיְ ִהי אַ חֲ ֵרי-כֵ ן ַויְַּך ָדּוִ ד אֶ ְ
ָדּוִ ד אֶ ת-מֶ תֶ ג ָהאַ ָמּה ִמיַּד ְפּ ִל ְשׁ ִתּים:

ב

ַויְַּך אֶ ת-

אוֹתם אַ ְר ָצה וַיְ ַמדֵּ ד
ָ
מוֹאָ ב וַיְ ַמ ְדּדֵ ם ַבּחֶ בֶ ל ַה ְשׁכֵּ ב

מוֹאָ ב ְל ָדוִ ד ַלעֲ ָב ִדים נ ְֹשׂאֵ י ִמנְ ָחה:

ג

ַויְַּך ָדּוִ ד אֶ ת-

צוֹבה ְבּלֶ ְכתּוֹ ְל ָה ִשׁיב יָדוֹ
ָ
ן-רח ֹב מֶ לֶ ְך
הֲ ַד ְדעֶ זֶר בֶּ ְ
ִבּנְ ַהרְ -פּ ָרת:

וּמל ֹא ַהחֶ בֶ ל ְל ַהחֲ יוֹת ו ְַתּ ִהי
ְשׁנֵי-חֲ ָב ִלים ְל ָה ִמית ְ

)א( את מתג האמה –

יונתן תרגם :ית תיקון אמתא ,אולי היתה
אמת המים עוברת בעיר ,תקנו אותו לבא
מחוץ לעיר אל העיר ,לפיכך נקראת העיר
מתג האמה .ובמקומו בדברי הימים :את
גת ובנותיה מיד פלשתים  -גת ובנותיה היו
נקראים בכלל מתג האמה .ויש בו מדרש
בבריתא דרבי אליעזר פרק שלשים וששה:
כשבא אבימלך ליצחק ואמר לו :ראה ראינו
כי היה ה׳ עמך וגו׳ .אמרו :יודעים אנו שע־
תיד הקבה ליתן לך ולזרעך את כל האר־
צות האלה ,כרות עמנו ברית שבועה שאין
זרעך יורש את ארץ פלשתים וכרת עמהם
ברית שבועה .מה עשה יצחק? כרת אמה
אחת ממתג החמור שהיה רוכב עליו ונתן
להם שיהיה בידם אות ברית שבועה ,וכש־
מלך דוד רצה לבא בארץ פלשתים ולא היה
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יכול מכח אות הברית משבועת יצחק ,עד
שלקח מהם אותו הברית ,שנאמר ויקח דוד
את מתג האמה מיד פלשתים ואחר כך לקח
ארץ פלשתים.

עדת מואב.
נושאי מנחה –
תרגם יונתן :נטלי פרס ,כלומר שהיו נושאין
לו מס ידוע בכל שנה.

)ב( וימדדם בחבל השכב אותם ארצה –

)ג( בלכתו להשיב ידו בנהר פרת –

דרך נקמה ובזיון .תרגם יונתן :חבל עדבא,
כלומר גורל וחלק .ואמרו בדרש :כי עשה
זה בעבור שהמיתו אביו ואמו ואחיו כשנ־
חה אותם בארץ מואב כשהיה בורח מפני
שאול ,כמו שאמר :וינחם את פני מלך
מואב וגו׳ וכשיצא דוד משם והלך לעיר
חמת הרג מלך מואב אביו ואמו ואחיו חוץ
מאחד שברח והחייהו נחש העמוני ,הוא
החסד שאמר דוד :כאשר עשה אביו עמדי
חסד.
ותהי מואב –

כשהלך הדדעזר להשיב גבולו בנהר פרת,
שהיה משיג גבול ישראל להרחיב גבולו
בארצם .וכן כתב יונתן :לאשנאה תחומיה.
ובספר דברי הימים :להציב ידו אף על פי
שהם שני לשונות הענין אחד ,והדדעזר
עזר בתחלה לישראל ולקח מארצם ,על
כן אמר דוד במזמור :אלהים זנחתנו
פרצתנו הרעשת ארץ פצמתה וגו׳ ועתה
בא להעמיד גבולו עד מקום שכבש מאי
סמוך לנהר פרת והתחזק דוד עליו ברצון
האל והכהו.

החלטות שלמה .חלק א

תנך

מקורות



ЗОЛОТАЯ СОТНЯ

מאת הזהב

בטקסט בשיעור:
חוברת מרצה ,25-26
עמ' 21-22

מלכים א פרק ט
יד
טו

ירם ַלמֶּ לֶ ְך מֵ אָ ה וְ עֶ ְשׂ ִרים ִכּ ַכּר ז ָָהב:
וַיִּ ְשׁ ַלח ִח ָ
ֱלה ַהמֶּ לֶ ְך ְשֹׁלמ ֹה
ר-ה ַמּס אֲ ֶשׁר-הֶ ע ָ
וְ זֶה ְד ַב ַ

ִל ְבנוֹת-

אֶ ת-בֵּ ית

יְ הוָֹה

וְ אֶ ת-בֵּ יתוֹ

ת-ה ִמּלּוֹא
ַ
וְ אֶ

ת-מגִ דּוֹ וְ אֶ ת-
ת-חצ ֹר וְ אֶ ְ
ָ
רוּשׁ ָלם וְ אֶ
ָ
חוֹמת יְ
ַ
וְ אֵ ת

)טו( וזה דבר המס –

נמשך טעמו עד כל העם הנותר כי מהם
לקח לעבדים למס ידוע בכל שנה לבנות
הבתים והערים האלה והוא מה שאמר
למעלה :ע׳ אלף נושא סבל ושמונים אלף
חוצב בהר ויש לפרשו כמו זה הדבר אשר

החלטות שלמה .חלק א

ָגּזֶר:
אֶ תֶ -גּזֶר

טז

ְך-מ ְצ ַריִ ם עָ ָלה וַיִּ ְלכּ ֹד
ִ
פַּ ְרע ֹה מֶ לֶ

וַיִּ ְשׂ ְרפָ הּ

ָבּאֵ שׁ

ת-ה ְכּנַעֲ נִ י
ַ
וְ אֶ

ַהיּ ֵֹשׁב

ָבּ ִעיר ָה ָרג וַיִּ ְתּנָהּ ִשׁלֻּ ִחים ְל ִבתּוֹ אֵ ֶשׁת ְשֹׁלמ ֹה:

יז

וַיִּ בֶ ן ְשֹׁלמ ֹה אֶ תָ -גּזֶר וְ אֶ ת-בֵּ ית חֹר ֹן ַתּ ְחתּוֹן:



מל יהושע שפירש וזה הדבר שבעבורו
מל יהושע ,וכן זה פירושו :וזה דבר המס
שבעבורו העלהו שלמה.
ומה הוא הדבר? לבנות את בית ה׳ ולא זכר
המס ולמטה זכר אותו ,באומרו :כל העם
הנותר וגו׳.

)טז( שלוחים –

מנחה ,כלומר במקום מנחה ומתנה
ששולחים בני אדם לבנותיהן ,נתן לה זה
העיר.
וכן :לכן תתני שלוחים .ויונתן תרגם :מתנן.
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ЗОЛОТАЯ СОТНЯ

מאת הזהב

בטקסט בשיעור:
חוברת מרצה ,25-26
עמ' 23

מלכים א פרק ה
כז

ַויַּעַ ל ַהמֶּ לֶ ְך ְשֹׁלמ ֹה ַמס ִמ ָכּל-יִ ְשׂ ָראֵ ל וַיְ ִהי ַה ַמּס

ֹלשׁים אֶ לֶ ף ִאישׁ:
ְשׁ ִ

כח

וַיִּ ְשׁ ָלחֵ ם ְל ָבנוֹנָה עֲ ֶשׂ ֶרת

)כז( ויעל המלך שלמה מס –

כמשפט המלוכה כמו שנאמר ואתם תהיו
לו לעבדים.
ופירוש על המס –
כמו שפירשנו בספר שמואל.
ויהי המס שלשים אלף איש –
והנה מצאנו ומבני ישראל לא נתן שלמה
עבד ,כי הגרים היו החוצבים והסבלים.
ואם תאמר כי כסף העלה מס על שכר של־
שים אלף ,מה טעם לומר חדש יהיו בלבנון
ושנים חדשים בביתו?!
אלא נאמר כי כריתות העצים בלבנון לא
היתה עבודה קשה כמו חציבת האבנים
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אֲ ָל ִפים ַבּח ֶֹדשׁ חֲ ִליפוֹת ח ֹדֶ שׁ יִ ְהיוּ ַב ְלּ ָבנוֹן ְשׁנַיִ ם
ל-ה ָמּס:
ַ
ירם עַ
חֳ ָד ִשׁים ְבּבֵ יתוֹ וַאֲ ד ֹנִ ָ


בהר ,ונשאם בכתף וכריתות העצים בלבנון
לא היתה עבודה אלא אומנות לכרות אותם,
ומשם היו מביאים בעגלות עד הים.
ועוד :כי הגרים לא היו אלא מאה וחמשים
אלף ושלשת אלפים ושש מאות ,והנה עשה
השבעים אלף סבלים ושמנים אלף חוצבים
ושלשת אלפים ושש מאות מנצחים ,אם כן
השלשים אלף שהיו בלבנון ,בני ישראל היו
והיו שם עם עבדי חירם ,ואלה השלשים אלף
היו מתחלפים מחדש לחדש ,כי לא היו בל־
בנון מאלה שלשים אלף אלא עשרת אלפים
בחדש ,וכל עשרת אלפים היו בלבנון אר־
בעה חדשים בשנה ושמנה חדשים בביתו,

הנה שלש פעמים עשרת אלפים שלמה להם
השנה בלבנון .והמשל לך בראובן שמעון
ולוי .כיצד? הלך ראובן בתשרי ושמעון ולוי
היו בביתם ,שמעון הלך במרחשון וראובן
ולוי היו בביתם ,הלך לוי בכסליו וראובן
ושמעון בביתם ,הלך ראובן בטבת ולוי
ושמעון בביתם ,הלך שמעון בשבט וראובן
ולוי בביתם ,הלך לוי באדר וראובן ושמעון
בביתם ,וכן לששה חדשים האחרים.

)כח( שנים חדשים –

כמו ושנים חדשים .וכן :שמש ירח ,ראובן
שמעון ,מלך שרים וזולתם.

החלטות שלמה .חלק א

שיעורים

27-28

החלטות שלמה
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АНОНС

קדימון

בטקסט בשיעור:
חוברת מרצה ,27-28
עמ' 5

מלכים א פרק ג
טז

ל-המֶּ לֶ ְך
ַ
אָ ז ָתּב ֹאנָה ְשׁ ַתּיִ ם נ ִָשׁים ז ֹנוֹת אֶ

ו ַַתּעֲ מ ְֹדנָה ְלפָ נָיו :יז ַותּ ֹאמֶ ר ָה ִא ָשּׁה ָהאַ ַחת ִבּי אֲ ד ֹנִ י
אֲ נִ י וְ ָה ִא ָשּׁה ַהזּ ֹאת י ְֹשׁב ֹת ְבּ ַביִ ת אֶ ָחד וָאֵ לֵ ד ִע ָמּהּ
ַבּ ָבּיִ ת:

יח

ישׁי ְל ִל ְד ִתּי וַתֵּ לֶ ד גַּם-
וַיְ ִהי ַבּיּוֹם ַה ְשּׁ ִל ִ

זוּל ִתי
ָה ִא ָשּׁה ַהזּ ֹאת וַאֲ נ ְַחנוּ י ְַח ָדּו אֵ ין-זָר ִא ָתּנוּ ַבּ ַבּיִ ת ָ
ְשׁ ַתּיִ ם-אֲ נ ְַחנוּ ַבּ ָבּיִ ת:

יט

ָליְ ָלה אֲ ֶשׁר ָשׁ ְכ ָבה עָ ָליו:

ן-ה ִא ָשּׁה ַהזּ ֹאת
ַויּ ָָמת בֶּ ָ

כ

ִל ְפנֵי ַהמֶּ לֶ ְך:

כג

ַויּ ֹאמֶ ר ַהמֶּ לֶ ְך ז ֹאת א ֹמֶ ֶרת זֶה-

וּבנְֵך ַהמֵּ ת וְ ז ֹאת א ֹמֶ ֶרת ל ֹא ִכי ְבּנְֵך ַהמֵּ ת
ְבּנִ י ַה ַחי ְ
וּבנִ י הֶ ָחי:
ְ

כד

י-ח ֶרב ַויּ ִָביאוּ
ַויּ ֹאמֶ ר ַהמֶּ לֶ ְך ְקחוּ ִל ָ

ַהחֶ ֶרב ִל ְפנֵי ַהמֶּ לֶ ְך:

כה

ַויּ ֹאמֶ ר ַהמֶּ לֶ ְך גִּ זְ רוּ

ת-החֲ ִצי ְלאַ ַחת וְ אֶ ת-
ַ
וּתנוּ אֶ
ת-היֶּלֶ ד ַה ַחי ִל ְשׁנָיִ ם ְ
ַ
אֶ
ַהחֲ ִצי ְלאֶ ָחת:

כו

ר-בּנָהּ ַה ַחי
ַותּ ֹאמֶ ר ָה ִא ָשּׁה -אֲ ֶשׁ ְ

ו ַָתּקָ םְ -בּתוְֹך ַה ַלּיְ ָלה

ל-בּנָהּ ַותּ ֹאמֶ ר ִבּי
יה עַ ְ
ל-המֶּ לֶ ְך ִכּי-נִ ְכ ְמרוּ ַרחֲ מֶ ָ
ַ
אֶ

ת-בּנִ י מֵ אֶ ְצ ִלי וַאֲ ָמ ְתָך יְ ֵשׁנָה ו ַַתּ ְשׁ ִכּיבֵ הוּ
ו ִַתּקַּ ח אֶ ְ

ל-תּ ִמיתֻ הוּ
ְ
ת-היָּלוּד ַה ַחי וְ ָהמֵ ת אַ
ַ
נוּ-להּ אֶ
אֲ ד ֹנִ י ְתּ ָ

כא

כז

יקי:
יבה ְבחֵ ִ
ת-בּנָהּ ַהמֵּ ת ִה ְשׁ ִכּ ָ
ְבּחֵ יקָ הּ וְ אֶ ְ

ת-בּנִ י וְ ִהנֵּה-מֵ ת וָאֶ ְתבּוֹנֵן
וָאָ קֻ ם ַבּבּ ֹקֶ ר ְלהֵ ינִ יק אֶ ְ
ֹא-היָה ְבנִ י אֲ ֶשׁר י ָָל ְד ִתּי:
אֵ ָליו ַבּבּ ֹקֶ ר וְ ִהנֵּה ל ָ

כב

ַם-לְך ל ֹא יִ ְהיֶה גְּ ז ֹרוּ:
ַם-לי ג ָ
וְ ז ֹאת א ֹמֶ ֶרת גּ ִ

ת-היָּלוּד ַה ַחי וְ ָהמֵ ת
ַ
נוּ-להּ אֶ
ַויַּעַ ן ַהמֶּ לֶ ְך ַויּ ֹאמֶ ר ְתּ ָ
ל ֹא ְת ִמיתֻ הוּ ִהיא ִאמּוֹ:

כח

וַיִּ ְשׁ ְמעוּ כָ ל-יִ ְשׂ ָראֵ ל

וּבנְֵך ַהמֵּ ת
ַותּ ֹאמֶ רָ -ה ִא ָשּׁה ָהאַ חֶ ֶרת ל ֹא ִכי ְבּנִ י ַה ַחי ְ

ת-ה ִמּ ְשׁפָּ ט אֲ ֶשׁר ָשׁפַ ט ַהמֶּ לֶ ְך וַיִּ ְראוּ ִמ ְפּנֵי ַהמֶּ לֶ ְך
ַ
אֶ

וּבנִ י ֶה ָחי ו ְַתּ ַדבֵּ ְרנָה
וְ ז ֹאת א ֹמֶ ֶרת ל ֹא ִכי ְבּנְֵך ַהמֵּ ת ְ

ֱֹלהים ְבּ ִק ְרבּוֹ ַלעֲ שׂוֹת ִמ ְשׁפָּ ט:
י-ח ְכ ַמת א ִ
ִכּי ָראוּ ִכּ ָ

)טז( אז תבאנה –

)כא( ואתבונן –

כמו באו ועם מלת אז יבא ברוב עתיד במקום
עבר ,כמו :אז ישיר משה אז ישיר ישראל אז
יבדיל משה אז ידבר יהושע אז יבנה שלמה,
ופירש אז כאשר שב מגבעון ובא לו לירוש־
לים בא לו זה הדין לידו ונראתה בו המתנה
הטובה שנתן לו הקב״ה חכמה ובינה.

הסתכלתי בבקר בצורתו.

אלה הטענות שנו ושלשו לפני המלך כמנהג
בעלי הדין ,שכל אחד שונה בטענותיו ,לחז־
קו ולהטיבו ולהבינו לשופט.

)יט( אשר שכבה עליו –

)כג( ויאמר המלך זאת אומרת –

נראה כי מפני ששכבה עליו מת ,כי אילו לא
מת כך אלא שקדמו חולי ,לא נולד הספק
הזה כי היו מבקרות אותו שאר נשים בחו־
ליו והיה נודע למי הוא ,לפיכך אמרה :אשר
שכבה.

אמרו רבותינו ז״ל :מכאן שצריך הדיין לש־
נות טענות בעלי הדין ,כדי שישמעו בעלי
הריב שהבין טענותיהם ועליהם ישפטם.

החלטות שלמה .חלק ב

)כב( ותדברנה –

)כו( גם לי גם לך לא יהיה –


ואמר כנגד אוחזי החרב גזורו ,ומה שלא
לקחה אותו אחר שהאחרת אמרה תנו לה,
כי ידעה כי מרחמת עליו אמרה וחשבה ,כי
המלך לא יתנהו לה.

)כז( לא תמיתהו –

הראשון אל תמיתהו.
היא אמו –
כיון שמרחמת עליו .ובדברי רבותינו ז"ל:
יצתה בת קול ואמרה היא אמו.

)כח( לעשות משפט –

לפיכך יראו מפניו לעשות דבר רע ואפילו
בסתר ,כי ראו כי ברוב חכמתו יוציא לאור
משפט ,כמו שנעשה בזה המשפט.
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)המשך מעמ' (45
)יז( בי אדוני –
)יח( אין זר אתנו וגו׳ –

כאומר מה לי בהויכוח ,עיקר המשפט הוא
בדבר ההכחשה של מי הוא הילד החי.

ובשמעה שצוה המלך להמיתו ,רצתה יותר
בזה ,כי אז לא תשמח עוד חברתה ,והיא
לא תניק בן אשה אחרת  -והמלך השכיל
מדעתו מתחילה שתחפוץ יותר בזה.

)יט( אשר שכבה –

)כה( גזרו –

)כז( תנו לה –

מתוך דבריהן הכיר המלך בחכמתו ,הדין עם
מי ,ואמר ,להיושבים לפניו ,שכן הוא האמת
שהאחת גנבה הילד החי ,ולאמת דבריו
עשה הבחינה.

להאשה שאמרה תנו לה את הילוד וגו׳.
היא אמו –
הואיל ומרחמת עליו.

להאזין דברי.
להיות עד בדבר.
מיתתו היה ,על אשר שכבה עליו והעמיסה
עליו ומת ,כי אם היה על ידי חולי ,היו הנשים
המבקרות יודעות בן מי הוא.

)כ( ואמתך ישנה –
ולא הרגשתי בדבר.

)כב( ותדברנה –
היו מתווכחות על הדבר.

שאלות
)יז ,עד סוף הסימן( למה כפלה אין זר אתנו
בבית ,זולתי שתים אנחנו בבית ,למה תחלה
אמרה מאצלי ואחר כך בחיקי ולא אמר
השכיבה אצלי ,למה ואקום בבקר ואתבו־
נך בבקר .למה אמרה שהכירה שהמת אינו
בנה ולא אמרה שהכירה שהחי הוא בנה,
למה תפסה האחת בלשונה בני החי ובנך
המת ,והשנית אמרה בהפך בנך המת ובני
החי ,למה החזיר המלך את דבריהן שנית,
מה היה מהחכמה הגדולה במשפט הזה,
שכבר הוא דבר פשוט שרחמי האם על
הבן ,ומה היה עושה אם הייתה השנית אשה
חכמה והיתה מבינה הערמה והיתה מבקשת
גכ שיחיה אותו.

)טז( אז תבאנה –
הקרה ה׳ לפניו משפט שיתברר ממנו
כי מלא ה׳ שאלתו והחזיון אמת.

)יח( ואנחנו יחדו –

46


)כג( זאת אומרת –

)כו( גם לי וגו׳ –
היות עצם כוונתה היתה לבל תשמח חברתה
במיתת בנה ,כי מה לה להניק בן אשה אחרת,

)כח( ויראו –
בראותם כי בחכמתו מבין תעלומות לב.
לעשות משפט –
להבין האמת עם מי ,ולבררו על ידי בחינה.


רצה לומר בל תחשוב שאנו יושבות בבית
א׳ כל א׳ בחדר בפני עצמה כי אנחנו יחדו
ואין זר אתנו בחדר שאנו שם ,מוסיף זולתי
שתים אנחנו בכל הבית לא דר בו איש זול־
תנו אף ביתר החדרים.

)כ( ותקח את בני מאצלי –

גם זה לה לראיה כי אין בנה המת ,כי אחר
שמיתת הילד היה עי ששכבה עליו אמו) ,כי
כן הכירה בו שזה סבת מיתתו( ,ובנה לא
היה מונח בחיקה רק אצלה ,ורק היה השכי־
בתו בחיקה כדי שתטעה שהמיתה אותו.

)כא( ואקום בבקר –

ואתבונן אליו בבקר רצה לומר שתיכף בבקר
התבוננה שלא היה בנה ,בל תאמר שנשתנה
מחמת מיתה כי ראתה תיכף ,והוסיפה והנה
לא היה בני אשר ילדתי.
א( שהכירה שאינו בנה,
ב( אשר ילדתי כי בנה נולד ג׳ ימים קודם,
והכירה שזה המת הוא נולד עתה שכבר

יוכר הנולד עתה מן בן ג׳ ימים ,והנה עקר
טענתה סמכה עמ שאמרה שהכירה שהמת
אינו בנה ,ולא אמרה גכ שמכרת שהחי הוא
בנה ,כי עז יש לומר אולי שניהם היו דומים
בפרצופיהם ,אבל ממה שהכירה שהמת
משונה מבנה החי מבואר שהחי הוא בנה,
ולא אמרה גכ שמכרת שהחי הוא בנה ,כי
מי עשה לה זה להחליף את בנה אם לא חב־
רתה אחר שאין זר אתם בכל הבית ,וגם אל
שבא גנב מבחוץ והחליף ,כי לא ידע איש מן
החוץ שילדו שעל זה הקדימה וכפלה דבריה
ואלד עמה בבית ,ויהי ביום השלישי ותלד
גם האשה הזאת ואנחנו יחדו רצה לומר
שלא בא לשם איש מן החוץ ולא ידע אדם
בדבר.

)כב( ותאמר האשה האחרת לא כי בני
החי ובנך המת וזאת אומרת לא כי בנך
המת ובני החי –

ספר הכתוב כי בדברם אמרה הנתבעת
בלשון בני החי ובנך המת והתובעת אמרה
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)המשך מעמ' (46
בהפך בנך המת ובני החי ,וכלל בלשון
שהאדם יקדים תמיד מה שהוא העקר ויאחר
את הטפל ,ולפי זה הסברא נותנת שהאשה
שדקדקה להקדים בלשונה בני החי קודם,
עקר מגמתה שיהיה החי בנה ,והמקדמת
בלשונה בנך המת עקר מגמתה שיהיה המת
בן חברתה ,לא שיהיה החי בנה ,ומזה כבר
היה יכול להבין ולהכריע מי אמו.
אמנם יש סברא שכל א׳ מקדמת מה שהוא
עקר אצלה בטענה וראיה –
כי התובעת עקר ראייתה היה ממה שהמת
אינו בנה שמזה תכריח שהחי הוא בנה כנל,
והנתבעת עקר ראייתה הוא ממה שהחי הוא
בנה ,שמזה מכרחת שהמת הוא בן חברתה,
וכל אחת הקדימה מה שהוא עקר הראיה
וההוכחה לדבריה .אמנם בכל זאת הבין
שלמה בחכמתו שהאומרת ומקדמת בנך
המת הוא מצד שזה עקר מגמתה ,כי הגם
שבפעם הראשון שבררה ראיותיה הייתה
צריכה להקדים שבן חברתה הוא המת שזה
עקר הראיה ,בכל זאת אחר שחזרה זאת
בכל פעם כמו שאמרו ותדברנה לפני המלך
רצה לומר שכן דברו כמה פעמים ובכל פעם
הקדימה התובעת בנך המת ובני החי ,מזה
השכיל שעקר מגמתה הוא רק שגם לה גם
לחברתה לא יהיה ,ולכן מקדמת זאת תמיד,

החלטות שלמה .חלק ב
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)כו( ותאמר האשה אשר בנה החי –

כי הבאת הראיה היא רק בפעם הראשון ,לא
כן בדברים אחכ יקדים כל אחד מה שהוא היא הנתבעת שהקדימה בדבריה בני החי,
עקר ברצונו ובלבבו ומה שרוצה לזכות במ־ היא בקשה לבל ימיתוהו ,ושיתנו הילוד
שפט ,וזה שאמר -
לחברתה ,ולא מצד שהודית לדברי חברתה
רק מצד שנכמרו רחמיה על בנה ,וזאת
)כג( ויאמר המלך זאת אומרת זה בני החי
אומרת היא התובעת שהקדימה בדבריה
וכו׳ וזאת אומרת לא כי בנך המת –
הנה לא הזכיר דברי התובעת ראשונה ,רק בנך המת ,אמרה גם לי גם לך לא יהיה,
התחיל בדברי הנתבעת ואחריו מה שה־ רצה לומר אחר שכבר עמד ערעור על הילד
שיבה התובעת שנית והקדימה בנך המת ויהיה תמיד בספק מי אמו ,עד שלא יהיה
לבני החי ,שעל זה בנה יסודו ,כי בטענתה לשנינו בבירור ,ולכן גזרו ,ובזה בררה שמה
הראשונה נכון מה שהקדימה שבן חברתה שהקדימה תמיד בנך המת הוא מצד כי זה
הוא המת שזה ראיה יותר כנל ,אבל אחר
היה עקר חפצה.
שהשיבה חברתה זה בני החי ,כמראה בא־
צבע שמכרת ויודעת שבנה החי ,היה לה
)כז( ויען המלך ויאמר –
להשיב לא כי בני החי ,רצה לומר שהיא ובזה ברר מה שאמרו בתחלת דבריו ,להכ־
יודעת זאת ,כי זאת עקר מה שתרצה לז־
ריע מתוך סדר דבריהם מי החפץ בילד ומי
כות במשפט ודרך הבעלי דינים שבתחלת
לא ,ובזה חרץ המשפט כי היא אמו.
טענותיהם כל אחד מציע ראיותיו ,ואחכ
כשיתעצמו בדין ,מפרט כל אחד מה שהוא
)כח( וישמעו כל ישראל את המשפט
רוצה לזכות בדין ,ואם כן כיון שבסוף דב־
אשר שפט –
ריה הקדימה גכ בנך המת לבני החי ,מבואר
שזה הוא מה שהיא רוצה לזכות ,שיהיה ששמעו איכות משפטו ובאיזה אופן הבין
המת בן חברתה ,ולברר זאת אמר :קחו לי מתחלה עם מי הצדק ,וייראו מפניו באשר
חרב ,כי בזה יבורר מי הרוצה שיחיה ומי ראו כי חכמת אלוהים בקרבו לדעת אשר
שתתרצה שימות ,וכן היה.
בלב הבעלי דין.
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בטקסט בשיעור:
חוברת מרצה ,27-28
עמ' 5

ילקוט שמעוני
רמז קעה
מלכים א פרק ג

ַתּעֲ מ ְֹדנָה
ל-ה ֶמּ ֶלְך ו ַ
ַ
טז אָ ז ָתּב ֹאנָה ְשׁ ַתּיִ ם נ ִָשׁים ז ֹנוֹת אֶ
ְלפָ נָיו:
אז תבאנה שתים נשים זונות – רב אמר רוחות היו .ושמואל אמר זונות ממש .רבנן אמרין
יבמות היו.

וּבנְֵך ַה ֵמּת
ֶה-בּנִ י ַה ַחי ְ
כג ַויּ ֹאמֶ ר ַה ֶמּ ֶלְך ז ֹאת א ֹמֶ ֶרת ז ְ
וּבנִ י ֶה ָחי:
וְ ז ֹאת א ֹמֶ ֶרת ל ֹא ִכי ְבּנְֵך ַה ֵמּת ְ
זאת אורמת לא כי בנך המת ובנני החי – אר סימון מכאן שנינו שצריך הדיין לשקול
טענותיהם בפני שניהם.

וּתנוּ אֶ ת-
ֶלד ַה ַחי ִל ְשׁנָיִ ם ְ
ת-היּ ֶ
ַ
כה ַויּ ֹאמֶ ר ַה ֶמּ ֶלְך גִּ זְ רוּ אֶ
ת-החֲ ִצי ְלאֶ ָחת:
ַ
ַהחֲ ִצי ְלאַ ַחת וְ אֶ
גזרו את הילד החי – אר שמואל בר נחמני בשם רבי נהוראי התחיל פיו נובע בחכמתו ואמר
צפה הקב«ה שהדין הזה היה עתיד להיות לפיכך ברא האדם הזה זוגות זוגות ,שתי עינים ,שתי
אזנים ,שני נקבי החוטם ,שתי ידים ,שתי רגלים .התחיל לומר גזרו את הילד הזה ,א«ר יהודה בר'
אלעאי אלו הייתי שם פקרין הייתי נותן על צוארו של שלמה ,ולא די לאחר שמת אלא עוד לאחר
שהיה גוזר ,כיון שראו סנקליטטין שלו התחילו אומרים אי לך ארץ שמלכך נער אילו לא היה נער
לא עשה ,כיון שאמר תנו לה הילד החי והמת אל תמיתוהו התחילו אומרים אשרך ארץ שמלכך
בן חורין:
ראה מידע נוסף בעמוד 63

56

החלטות שלמה .חלק ב

מקורות נוספים

מקורות



קדימון

АНОНС

בטקסט בשיעור:
חוברת מרצה ,27-28
עמ' 5

בית הבחירה למאירי
מסכת יבמות דף יז ב
זה שביארנו באשת אחיו שלא היה בעולמו פירושו כל שלא נולד בשעת הזיקה ואפילו היתה
אמו מעוברת ממנו וזה שהוצרכנו למעטו מן המקרא דכתיב כי ישבו אחים יחדו שהיתה
להם ישיבה בעולם יחדו שאם תאמר אף בשלא היתה אמו מעוברת לא הוצרכה להביאה
מן המקרא שהרי בסוף פרק יש מותרות לקמן פ״ז ב׳ אמרו ולא נעשה מתים כחיים מקל
וחמר כלומר שאם היו לו בנים ומתו לאחר מיתתו שתחזור אשתו לדין מצות יבום והשיבו
דרכיה דרכי נועם ואלו אתה מחזירה לאיסורה אחר שהותרה אין זה דרכי נועם ואף זו אם
אתה מצריכה להמתין אם תתעבר חמותו ותלד ולאסרה אחר שהותרה אין זה דרכי נועם
אלא שאפילו היתה חמותה מעוברת אינה צריכה להמתין ולידע אם תלד זכר שתזקק לו אם
לאו שכל שלא היה בעולמו אינה מזדקקת לו כלל אע״פ שאמו מעוברת ממנו והוא שאמרו
בתלמוד המערב פ״א ה״א יחדו פרט לאשת אחיו שלא היה בעולמו מה אנן אמרין מת בלא
בנים ואין לו אח תהא אשתו אסורה לינשא שמא יוליד האב בן ותהא אשתו של זה זקוקה
לו אפילו מתה אמו שמא ילך אביו וישא אשה אחרת ויוליד ותהא זקוקה לו אם כן יימר קרא
ובן ואב אין לו אלא כינן קיימין כגון שמת והניח אמו מעוברת שמא תאמר צריכה להמתין
לידע אם תלד ולד של קיימא אם לאו לפום כן צריך לומר יחדו הא מכל מקום כל שנולד
בשעת הזיקה אפילו בן יומו אפילו יצא ראשו זוקק ליבום והוא הענין שנאמר בהגדה על אותן
שתים נשים זונות שבאו לדין לפני שלמה שהרי כשצוה שלמה לגזור את הילד החי והשיבה
האחת תנו לה את הילוד החי והמת אל תמיתוהו היה ראוי לאחרת להשיב את שלי היא
נותנת לי וכשאמרה גם לי גם לך גו׳ סכלות היה ופתיות שלה ומה היה מכיר שלמה בדבר זה
ומה תועלת היה רואה לה בדבריה אלא ששתי נשים אלו כלה וחמותה היו ומתו בעליהן בלא
בנים אחרים אלא אלו השנים ומת ילד זה של הכלה וכל שמת תוך שלשים נדון כנפל והרי
היא זקוקה ליבום וכשמצאה עצמה צריכה להמתין לאותו ולד של חמותה ותתעגן י״ג שנים
החליפה חי במת כדי לומר שבנה הוא ותפטר משני צדדין שהרי תאמר שיש לה בן ואין לה
יבם וכשאמר שלמה גזרו את הילד החי שמחה מפני שנוח היה לה בכך כדי לינשא בהיתר
והרגיש שלמה בענין זה והשאירו לחמותה:
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בטקסט בשיעור:
חוברת מרצה ,27-28
עמ' 5

דברים פרק טז
יח

ל-שׁעָ ֶריָך אֲ ֶשׁר
ן-לָך ְבּכָ ְ
שׁ ְֹפ ִטים וְ שׁ ְֹט ִרים ִתּתֶּ ְ

ת-העָ ם
ָ
יְ הוָֹה אֱֹלהֶ יָך נ ֹתֵ ן ְלָך ִל ְשׁ ָבטֶ יָך וְ ָשׁ ְפטוּ אֶ
ִמ ְשׁפַּ ט-צֶ דֶ ק:

יט

ֹא-תטֶּ ה ִמ ְשׁפָּ ט ל ֹא ַת ִכּיר פָּ נִ ים
ל ַ

ֹא-תקַּ ח שׁ ַֹחד ִכּי ַהשּׁ ַֹחד יְ עַ וֵּר עֵ ינֵי חֲ כָ ִמים וִ יסַ לֵּ ף
וְ ל ִ
יקם:
ִדּ ְב ֵרי ַצ ִדּ ִ

כ

ֹא-ת ַטּע ְלָך אֲ ֵשׁ ָרה ָכּל-עֵ ץ אֵ צֶ ל ִמזְ ַבּח יְ הוָֹה אֱֹלהֶ יָך
ל ִ
ה-לְּך:
אֲ ֶשׁר ַתּעֲ ֶשׂ ָ

כב

ֹא-ת ִקים ְלָך ַמצֵּ ָבה אֲ ֶשׁר
וְ ל ָ

ָשׂנֵא יְ הוָֹה אֱֹלהֶ יָך:

צֶ דֶ ק צֶ דֶ ק ִתּ ְרדּ ֹף ְל ַמעַ ן ִתּ ְחיֶה

)יח( שופטים ושוטרים –

שופטים ,דיינים הפוסקים את הדין .ושוט־
רים ,הרודין את העם אחר מצוותם .שמכין
וכופתין במקל וברצועה עד שיקבל עליו
את דין השופט.
בכל שעריך –
בכל עיר ועיר.
לשבטיך –
מוסב על תתן לך .שופטים ושוטרים תתן לך
לשבטיך בכל שעריך אשר ה׳ אלוהיך נותן
לך.
לשבטיך –
מלמד שמושיבין דיינין לכל שבט ושבט
ובכל עיר ועיר.
ושפטו את העם וגו׳ –
מנה דיינין מומחים וצדיקים לשפוט צדק.

)יט( לא תטה משפט –

58

ת-האָ ֶרץ אֲ ֶשׁר-יְ הוָֹה אֱֹלהֶ יָך נ ֹתֵ ן ָלְך:
ָ
וְ י ַָר ְשׁ ָתּ אֶ

כא

כמשמעו.
ולא תכיר פנים –
אף בשעת הטענות .אזהרה לדיין שלא יהא
רך לזה וקשה לזה ,אחד עומד ואחד יושב.
לפי שכשרואה שהדיין מכבד את חברו מס־
תתמין טענותיו.
ולא תקח שחד –
אפילו לשפוט צדק.
כי השחד יעור –
משקבל שחד ממנו אי אפשר שלא יטה את
לבו אצלו להפוך בזכותו.
דברי צדיקים –
דברים המצודקים ,משפטי אמת.

)כ( צדק צדק תרדוף –

הלך אחר בית דין יפה.
למען תחייה וירשת –
כדאי הוא מנוי הדיינין הכשרים להחיות את

"

ישראל ולהושיבן על אדמתן.

)כא( לא תטע לך אשרה –

לחייבו עליה משעת נטיעתה ואפילו לא
עבדה עובר בלא תעשה על נטיעתה.
לא תטע לך אשרה כל עץ אצל מזבח ה׳
אלוהיך –
אזהרה לנוטע אילן ולבונה בית בהר הבית.

)כב( ולא תקים לך מצבה –

מצבת אבן אחת ,להקריב עליה אפילו לש־
מים.
אשר שנא –
מזבח אבנים ומזבח אדמה ציווה לעשות,
ואת זו שנא כי חוק הייתה לכנענים .ואף על
פי שהייתה אהובה לו
בימי האבות עכשיו שנאה ,מאחר שעשאוה
אלו חוק לעבודה זרה.

החלטות שלמה .חלק ב
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דברים פרק יז
א

ָשׂה אֲ ֶשׁר יִ ְהיֶה
ֹא-תזְ ַבּח ַליהוָֹה ֱאֹלהֶ יָך שׁוֹר ו ֶ
ל ִ

בוֹ מוּם כּ ֹל ָדּ ָבר ָרע ִכּי תוֹעֲ ַבת יְ הוָֹה ֱאֹלהֶ יָך הוּא:

ב

ְלָך וְ ָשׁ ָמ ְע ָתּ וְ ָד ַר ְשׁ ָתּ הֵ יטֵ ב וְ ִהנֵּה ֱאמֶ ת נָכוֹן ַה ָדּ ָבר
נֶעֶ ְשׂ ָתה ַהתּוֹעֵ ָבה ַהזּ ֹאת ְבּיִ ְשׂ ָראֵ ל:

ה

את אֶ ת-
וְ הוֹצֵ ָ

ִכּי-יִ ָמּצֵ א ְב ִק ְר ְבָּך ְבּאַ ַחד ְשׁעָ ֶריָך אֲ ֶשׁר-יְ הוָֹה

ת-ה ִא ָשּׁה ַה ִהוא אֲ ֶשׁר עָ שׂוּ אֶ ת-
ָ
ָה ִאישׁ ַההוּא אוֹ אֶ

ת-ה ַרע
ָ
אוֹ-א ָשּׁה אֲ ֶשׁר יַעֲ ֶשׂה אֶ
ִ
ֱאֹלהֶ יָך נ ֹתֵ ן ָלְך ִאישׁ

ת-ה ִאישׁ אוֹ אֶ ת-
ָ
ל-שׁעָ ֶריָך אֶ
ְ
ַה ָדּ ָבר ָה ָרע ַהזֶּה אֶ

ְבּעֵ ינֵי יְ הוָֹהֱ -אֹלהֶ יָך ַלעֲ ב ֹר ְבּ ִריתוֹ:

ג

ַויֵּלֶ ְך ַויַּעֲ ב ֹד

ָר ַח
ֹלהים אֲ ֵח ִרים וַיִּ ְשׁ ַתּחוּ ָל ֶהם וְ ַל ֶשּׁמֶ שׁ אוֹ ַליּ ֵ
ֱא ִ
יתי:
ֹא-צוִּ ִ
ל-צ ָבא ַה ָשּׁ ַמיִ ם אֲ ֶשׁר ל ִ
ְ
אוֹ ְלכָ

ד

וְ הֻ גַּד-

וּסקַ ְל ָתּם ָבּאֲ ָבנִ ים וָמֵ תוּ:
ָה ִא ָשּׁה ְ

ו

ל-פּי ְשׁנַיִ ם
עַ ִ

ל-פּי
יוּמת עַ ִ
יוּמת ַהמֵּ ת ל ֹא ַ
לשׁה עֵ ִדים ַ
עֵ ִדים אוֹ ְשׁ ָ
עֵ ד אֶ ָחד:

"

)א( לא תזבח וגו׳ כל דבר רע –

)ד( נכון –

שעריך האמור למטה שער שעבד בו .ותר־

אזהרה למפגל בקדשים על ידי דבור רע.
ועוד נדרשו בו שאר דרשות בשחיטת קד־
שים.

מכוון העדות.

גומו :לקרויך.

)ה( והוצאת את האיש ההוא אל שעריך
וגו׳ –

)ו( שנים ]עדים[ או שלושה –

)ב( לעבור בריתו –
אשר כרת אתכם שלא לעבוד עבודה זרה.

)ג( אשר לא צויתי –
לעבדם.

החלטות שלמה .חלק ב

המתרגם אל שעריך ,לתרע בית דינך ,טועה,
שכן שנינו אל שעריך זה שער שעבד בו,
או אינו אלא שער שנדון בו ,נאמר שעריך
למטה ונאמר שעריך למעלה )פסוק ב( מה
שעריך האמור למעלה שער שעבד בו אף

אם מתקיימת עדות בשנים למה פרט לך
בשלשה ,להקיש שלושה לשנים .מה שנים
עדות אחת ,אף שלושה עדות אחת ,ואין
נעשין זוממין עד שיזומו כולם.
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משנה תורה להרמב״ם ספר שופטים הלכות סנהדרין
פרק א
הלכה ג
כמה בתי דינין קבועין יהיו בישראל וכמה יהיה מניינן .קובעין בתחלה בית דין הגדול במקדש .והוא הנקרא סנהדרי גדולה ומניינם שבעים
ואחד .שנאמר אספה לי שבעים איש מזקני ישראל ומשה על גביהן שנאמר והתיצבו שם עמך הרי שבעים ואחד .הגדול בחכמה שבכולן
מושיבין אותו ראש עליהן והוא ראש הישיבה והוא שקורין אותו החכמים נשיא בכל מקום והוא העומד תחת משה רבינו .ומושיבין הגדול
שבשבעים משנה לראש ויושב מימינו והוא הנקרא אב בית דין ושאר השבעים יושבין לפניו כפי שניהם וכפי מעלתם .כל הגדול מחבירו
בחכמה יהיה קרוב לנשיא משמאלו יותר מחבירו .והם יושבין בכמו חצי גורן בעיגול כדי שיהיה הנשיא עם אב בית דין רואין כולן .ועוד
מעמידין שני בתי דינין של עשרים ושלשה עשרים ושלשה אחד על פתח העזרה ואחד על פתח הר הבית .ומעמידין בכל עיר ועיר מישראל
שיש בה מאה ועשרים או יותר סנהדרי קטנה ויושבת בשער העיר שנאמר והציגו בשער משפט .וכמה יהיה מניינם עשרים ושלשה דיינים
והגדול בחכמה שבכולן ראש עליהן והשאר יושבין בעיגול כמו חצי גורן כדי שיהא הראש רואה את כולן:

פרק ב
הלכה ה
מלכי בית דוד אעפ שאין מושיבין אותם בסנהדרין יושבין ודנים הם את העם .ודנים אותם אם יש עליהן דין .אבל מלכי ישראל אין דנין ואין
דנין אותם לפי שאין נכנעים לדברי תורה שמא תבא מהן תקלה:

פרק ה
הלכה א
אין מעמידין מלך אלא על פי בית דין של שבעים ואחד .ואין עושין סנהדרי קטנה לכל שבט ושבט ולכל עיר ועיר אלא על פי בית דין של
שבעים ואחד .ואין דנין לא את השבט שהודח כולו ולא את נביא השקר ולא את כהן גדול בדיני נפשות אלא בבית דין הגדול .אבל דיני
ממונות ]של כהן גדול[ בשלשה .וכן אין עושין זקן ממרא ולא עושין עיר הנדחת ולא משקין את הסוטה אלא בבית דין הגדול .ואין מוסיפין
על העיר ועל העזרות ולא מוציאין למלחמת הרשות ולמדידת החלל אלא על פי בית דין הגדול .שנאמר כל הדבר הגדול יביאו אליך:

ראה מידע נוסף בעמוד 63
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תניא אגרת הקודש פרק כד
אהוביי אחיי אל נא תרעו ריעים האהובים ליוצרם ושנואים ליצרם ואל יעשה אדם עצמו רשע שעה אחת לפני המקום אשר
בחר בה מכל היום להקהל ולעמוד לפניו בשעה זו שהיא עת רצון לפניו להתגלות לבוא אל המקדש מעט לפקוד לשכינת
כבודו השוכן אתם בתוך טומאותם ולהמצא לדורשיו ומבקשיו ומייחליו והמספר בצרכיו מראה בעצמו שאינו חפץ להתבונן
ולראות בגילוי כבוד מלכותו ונעשה מרכבה טמאה לכסיל העליון שנאמר עליו לא יחפוץ כסיל בתבונה כו׳ כמ״ש הזהר
והאריז״ל דהיינו שאינו חפץ להתבונן ולראות ביקר תפארת גדולתו של מלך מה״מ הקב״ה הנגלות למעלה בשעה זו וגם
למטה אל החפצים להביט אל כבודו וגדלו המתעטף ומתלבש בתוך תיבות התפלה הסדורה בפי כל ומתגלה לכל אחד לפי
שכלו ושורש נשמתו כדכתיב לפי שכלו יהולל איש יהלל כתיב ומלכותא דרקיע כעין מלכותא דארעא שדרך המלך להיות
חביון עוזו בחדרי חדרים וכמה שומרים על הפתחים )עד( אשר כמה וכמה מצפים ימים ושנים לראות עוזו וכבודו וכשעלה
רצונו להתגלות לכל והעביר קול בכל מלכותו להקהל ולעמוד לפניו להראותם כבוד מלכותו ויקר תפארת גדולתו מי שעומד
לפניו ואינו חושש לראותו ומתעסק בצרכיו כמה גרוע וסכל ופתי הוא ונמשל כבהמות נדמה בעיני כל הבריות וגם הוא בזיון
המלך בהראותו לפניו שאינו ספון בעיניו לקבל נחת ושעשועים מהביט אל כבודו ויפיו יותר מעסק צרכיו וגם הוא מתחייב
בנפשו למלך על הראות קלונו ובזיונו את המלך לעין כל רואה וע״ז נאמר וכסילים מרים קלון כלומר אף שהוא כסיל לא יהי׳
מרים קלון שיהי׳ נראה הקלון לעין כל.
וע״כ קבעו חז״ל בתפלה כאלו עומד לפני המלך עכ״פ יהי׳ מראה בעצמו כאלו עומד כו׳ לעין כל רואה בעיני בשר אל מעשיו
ודיבוריו אף שאין לו מחשבה לכסיל וע״ז הענין נתקן כל התפלות למתבונן בהם היטב ומי שאינו מראה כן מתחייב בנפשו
ועליו אמרו בזהר הק׳ דאנהיג קלנא בתקונא עילאה ואחזי פרודא ולית ליה חולקא באלהא דישראל ר״ל ע״כ שליחותייהו
דרז״ל קא עבידנא לגזור גזירה שוה לכל נפש שלא לשוח שיחה בטלה משיתחיל הש״ץ להתפלל התפלה עד גמר קדיש בתרא
שחרית ערבית ומנחה וכו׳ .והעובר ע״ז בזדון ישב על הארץ ויבקש מג׳ אנשים שיתירו לו נידוי שלמעלה ושב ורפא לו ולא
חל עליו שום נידוי למפרע כל עיקר כי מתחלתו לא חל כ״א על המורדים והפושעים שאינם חוששים כלל לבקש כפרה מן
השמים ומן הבריות על העון פלילי הזה .וגם דוקא כשמדברים בזדון בשאט נפש ולא על השוכח או שנזרקו מפיו כמה תיבות
בלא מתכוין שא״צ התרה כלל ובוחן לבות וכליות אלקים צדיק .הטיבה ה׳ לטובים ולישרים בלבותם:
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ליקוטי תורה פרשת ראה לב א
אני לדודי ודודי לי .רת אלול .והענין כי באלול מתחיל בחי׳ אני לדודי דהיינו בחי׳ אתערותא דלתתא עד רה ויוהכ שהם בחי׳
המשכת אלהותו ית׳ למטה בבחי׳ התגלות ,כמ״ש שמאלו תחת לראשי וימינו תחבקני שמר״ה עד יוה״כ הוא בחינת שמאלו
בחי׳ יראה לפי שאז הוא זמן התגלות מלכותו ית׳ .ולכן קוראין לו המלך כי מלכותך מלכות כל עולמים .פי׳ שאפילו בעולמות
הנעלמים תפול עליהם אימת המלך ופחדו )עיין בזהר פנחס דף רי״ד ע״ב ובהרמ״ז שם( .ומזה נמשך גם למטה על כללות
נשמות ישראל לקבל עול מלכות שמים עליהם ותהיה יראתו על פניהם כל השנה כי יראת ה׳ ואהבתו אינו עשויה ונטוע בלב
האדם מכח עצמו כ״א מכח ההארה הנמשך עליו מלמעלה בעת וזמן התגלותו דהיינו בר״ה בחי׳ יראה כו׳ )ועמ״ש בפ׳ תבא
סד״ה ויקרא משה וע״פ כי תצא וע״פ לא תהיה משכלה ועקרה בפ׳ משפטים( ,וזהו בחי׳ ודודי לי רק שצריך תחלה לעורר
את האוי״ר על ידי אתערותא דלתתא שהיא באלול .והנה נודע שבאלול הוא זמן התגלות י״ג מדות הרחמים ,ולהבין זה כי
למה הם ימות החול ואינם יו״ט כמו שבתות ויום טוב שבהם התגלות אלהות בחי׳ הארת אלהותו ית׳ ובפרט בעת וזמן י״ג
מדות שהם הארת העליונות מאד והם מתגלים ביוהכ״פ ובודאי יש הפרש גדול בין יוה״כ ובין אלול .אך הנה יובן ע״פ משל
למלך שקודם בואו לעיר יוצאין אנשי העיר לקראתו ומקבלין פניו בשדה ואז רשאין כל מי שרוצה לצאת להקביל פניו הוא
מקבל את כולם בסבר פנים יפות ומראה פנים שוחקות לכולם .ובלכתו העירה הרי הם הולכים אחריו .ואח״כ בבואו להיכל
מלכותו אין נכנסים כ״א ברשות ואף גם זאת המובחרים שבעם ויחידי סגולה.
וכך הענין עד״מ בחודש אלול יוצאין להקביל אור פניו ית׳ בשדה ,כי הנה כתיב יאר ה׳ פניו אליך שהוא ענין הארת י״ג מדות
שיהי׳ פנים בפנים דהיינו שיאיר גילוי פנימיות רצונו ית׳ למקור נש״י ע״י שיהיה עיקר פנימיות רצונו אליו ית׳ לדבקה בו בלב
ונפש מעומקא דליבא במסירת נפש כמ״ש במ״א ,והארה זו היא נמשכת מבחי׳ אל שהוא ראשית כל הי״ג מדות ומקורן
וכללותן ,וכמ״ש אל ה׳ ויאר לנו שהוא בחי׳ אור א״ס ב״ה עצמו ממש וכמ״ש כי הוי׳ אלהיך אש אוכלה הוא .פי׳ כמו למשל
זיו ואור האש היוצא מן האש עצמו שבכללותו אין בו שום התחלקות בינו לזיו ואור הנמשך ממנו .כך כביכול הארת פנים
המאיר לכללות ישראל הוא מבחי׳ אל שהוא בחי׳ אור א״ס ב״ה עצמו ממש )עמ״ש בביאור ע״פ וכל העם רואים את הקולות
בפי׳ מן המצר קראתי וע׳ בד״ה אתם נצבים במש״ש ולכן נק׳ אל עליון כו׳ ובד״ה להבין פי׳ וענין י״ג מדות ובד״ה וארשתיך
לי בענין לבי ובשרי ירננו אל אל חי( ,ולכן נק׳ ישראל מלשון שר אל והיו״ד מורה על התמדת הפעולה כמו ככה יעשה כו׳.
ופי׳ שבחי׳ אל הוא שר ומושל בקרבו )ועיין בזהר קדושים דפ״ו ע״א בראשית דף ח׳ ע״א ויגש ד׳ ר״ה ע״ב נשא קל״ב א׳ ובפי׳
הרמ״ז ר״פ שמיני( ,דהיינו שיש בכל נפש מישראל ניצוץ אלהות ממש המחיה נפשו האלהית ומושך בטבעו למעלה לאור
באור החיים למסור נפשו אליו ית׳ והוא למעלה מן החכמה ודעת שבנפשו ,כי על ידי החכמה והדעת לא היה משיג בחי׳ זו
לבטל ולהפקיר א״ע מכל וכל בשבילו ית׳ וזהו בנים אתם להוי׳ אלקיכם כי ברא כרעא דאבוה הוא שנכלל ברצונו של אביו
בלי שום טעם ודעת כמו בחי׳ רגל שבטל לגבי ראש ואין לו רצון שלו כלל .וזהו בטל רצונך מפני רצונו שבכדי שיאיר אל
האדם בחי׳ פנימיות רצונו ית׳ צריך לבטל כל רצונותיו שלא יהי׳ לו רצון אחר כלל.
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בבטקסט בשיעור:
חוברת מרצה ,27-28
עמ' 5

שמות פרק כב
א

ם-בּ ַמּ ְחתֶּ ֶרת יִ ָמּצֵ א ַה ַגּנָּב וְ הֻ ָכּה וָמֵ ת אֵ ין לוֹ
ִא ַ

ָדּ ִמים:

ב

ִאם-ז ְָר ָחה ַה ֶשּׁמֶ שׁ עָ ָליו ָדּ ִמים לוֹ ַשׁלֵּ ם

יְ ַשׁלֵּ ם ִאם-אֵ ין לוֹ וְ נִ ְמ ַכּר ִבּגְ נ ֵָבתוֹ:

ג

ם-ה ָמּצֵ א
ִא ִ

ד-שׂה ַחיִּ ים
ֶ
ִת ָמּצֵ א ְביָדוֹ ַהגְּ נ ֵָבה ִמשּׁוֹר עַ ד-חֲ מוֹר עַ
ְשׁנַיִ ם יְ ַשׁלֵּ ם:

ד

ר-אישׁ ָשׂדֶ ה אוֹ-כֶ ֶרם וְ ִשׁ ַלּח
ִכּי י ְַבעֶ ִ

ַה ְבּעֵ ָרה:

ו

ל-רעֵ הוּ כֶּ סֶ ף אוֹ-כֵ ִלים
ֵ
ִכּי-יִ תֵּ ן ִאישׁ אֶ

ִל ְשׁמ ֹר וְ ֻגנַּב ִמבֵּ ית ָה ִאישׁ ִאם-יִ ָמּצֵ א ַה ַגּנָּב יְ ַשׁלֵּ ם
ְשׁנָיִ ם:

ז

ל-ה ַבּיִ ת
ַ
ִאם-ל ֹא יִ ָמּצֵ א ַה ַגּנָּב וְ נִ ְק ַרב ַבּעַ

ֹלהים ִאם-ל ֹא ָשׁ ַלח יָדוֹ ִבּ ְמלֶ אכֶ ת ֵרעֵ הוּ:
ל-ה ֱא ִ
ָ
אֶ

ח

ל-שׂה
ֶ
ל-דּ ַבר-פֶּ ַשׁע עַ ל-שׁוֹר עַ ל-חֲ מוֹר עַ
ל-כּ ְ
ָ
עַ

יטב
יטב ָשׂדֵ הוּ וּמֵ ַ
וּבעֵ ר ִבּ ְשׂ ֵדה אַ חֵ ר מֵ ַ
ת-בּ ִעיר ֹה ִ
אֶ ְ

ֹאמר ִכּי-הוּא זֶה עַ ד
ל-כּל-אֲ בֵ ָדה אֲ ֶשׁר י ַ
ָ
ל-שׂ ְל ָמה עַ
ַ
עַ

וּמ ְצאָ ה ק ִֹצים וְ ֶנ ֱאכַ ל
ִכּי-תֵ צֵ א אֵ שׁ ָ

ֹלהים
ֵיהם אֲ ֶשׁר י ְַר ִשׁיעֻ ן ֱא ִ
ר-שׁנ ֶ
ֹלהים ָיב ֹא ְדּ ַב ְ
ָה ֱא ִ

ַכּ ְרמוֹ יְ ַשׁלֵּ ם:

ה

גּ ִָדישׁ אוֹ ַהקָּ ָמה אוֹ ַה ָשּׂדֶ ה ַשׁלֵּ ם יְ ַשׁלֵּ ם ַה ַמּ ְב ִער אֶ ת-

)א( אם במחתרת -

כשהיה חותר את הבית.
אין לו דמים –
אין זו רציחה ,הרי הוא כמת מעיקרו .כאן
למדתך תורה אם בא להרגך ,השכם להרגו,
וזה להרגך בא שהרי יודע הוא ,שאין אדם
מעמיד עצמו וראה שנוטלין ממונו בפניו
ושותק ,לפיכך על מנת כן בא ,שאם יעמוד
בעל הממון כנגדו יהרגנו.

)ב( אם זרחה השמש עליו –

אין זה אלא כמן משל אם ברור לך הדבר
שיש לו שלום עמך ,כשמש הזה שהוא
שלום בעולם ,כך פשוט לך שאינו בא לה־
רוג ,אפילו יעמוד בעל הממון כנגדו ,כגון
אב החותר לגנוב ממון הבן ,בידוע שרחמי
האב על הבן ,ואינו בא על עסקי נפשות.
דמים לו –
כחי הוא חשוב ורציחה היא ,אם יהרגהו
בעל הבית.
שלם ישלם –
הגנב ממון שגנב ,ואינו חייב מיתה .ואונק־
לוס שתרגם :אם עינא דסהדיא נפלת עלוהי,
לקח לו שטה אחרת ,לומר שאם מצאוהו

החלטות שלמה .חלק ב

יְ ַשׁלֵּ ם ְשׁנַיִ ם ְל ֵרעֵ הוּ:

"
עדים קודם שבא בעל הבית ,וכשבא בעל
הבית נגדו ,התרו בו ,שלא יהרגהו ,דמים
לו ,חייב עליו אם הרגו ,שאחר שיש רואים
לו ,אין הגנב הזה בא על עסקי נפשות ,ולא
יהרוג את בעל הממון.

)ג( אם המצא תמצא בידו –

רשותו ,שלא טבח ולא מכר.
ומשור עד חמור –
כל דבר בכלל תשלומי כפל בין שיש בו רוח
חיים בין שאין בו רוח חיים ,שהרי נאמר
במקום אחר )פסוק ח( על שה על שלמה על
כל אבדה וגו׳ ישלם שנים לרעהו.
חיים שנים ישלם –
ולא ישלם לו מתים ,אלא חיים או דמי חיים.

)ד( כי יבער .את בעירה ובער –

כולם לשון בהמה ,כמו )במדבר כ ד( אנחנו
ובעירנו.
כי יבער –
יוליך בהמותיו בשדה וכרם של חברו ויזיק
אותו באחת משתי אלה או בשלוח בעירה,
או בביעור .ופירשו רבותינו :שלוח הוא נזקי

מדרך כף רגל ,ובער הוא נזקי השן האוכלת
ומבערת.
בשדה אחר –
בשדה של איש אחר.
מיטב שדהו ישלם –
שמין את הנזק ,ואם בא לשלם לו קרקע
דמי נזקו ,ישלם לו ממיטב שדותיו אם היה
נזקו סלע יתן לו שווה סלע מעידית שיש לו.
למדך הכתוב ,שהניזקין שמין להם בעידית.

)ה( כי תצא אש –

אפילו מעצמה.
ומצאה קוצים –
קרדונש בלעז ]קוצים[.
ונאכל גדיש –
שליחכה בקוצים עד שהגיעה לגדיש או
לקמה המחוברת לקרקע.
או השדה –
שליחכה את נירו וצריך לניר אותה פעם
שנייה.
שלם ישלם המבעיר –
אף על פי שהדליק בתוך שלו והיא יצאה מע־
צמה על ידי קוצים שמצאה ,חייב לשלם ,לפי
שלא שמר את גחלתו שלא תצא ותזיק.

63

תנך

מקורות



קדימון

)המשך מעמ' (63
שימצא שקרן בשבועתו ,שיעידו עדים שהוא
)ו( וגנב מבית האיש –
עצמו גנבו ,וירשיעוהו אלוהים על פי העדים.
לפי דבריו.
ישלם שנים לרעהו –
אם ימצא הגנב –
למדך הכתוב ,שהטוען בפיקדון לומר נגנב
ישלם הגנב שנים לבעלים.
הימנו ,ונמצא שהוא עצמו גנבו ,משלם תש־
לומי כפל .ואימתי? בזמן שנשבע ואחר כך
)ז( אם לא ימצא הגנב –
באו עדים .שכך דרשו רבותינו ז"ל :ונקרב
ובא השומר הזה שהוא בעל הבית.
בעל הבית אל האלוהים ,קריבה זו שבועה
ונקרב –
אל הדיינין לדון עם זה ולישבע לו שלא שלח היא .אתה אומר לשבועה ,או אינו אלא
לדין? שכיון שבא לדין וכפר לומר נגנבה ,מיד
ידו בשלו.
יתחייב כפל אם באו עדים שהוא בידו .נאמר
כאן שליחות יד ,ונאמר למטה שליחות יד.
)ח( על כל דבר פשע –
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"

)פסוק י( שבועת ה׳ תהיה בין שניהם אם לא
שלח ידו ,מה להלן שבועה אף כאן שבועה.
אשר יאמר כי הוא זה –
לפי פשוטו אשר יאמר העד כי הוא זה שנ־
שבעת עליו הרי הוא אצלך .עד הדיינין יבא
דבר שניהם ויחקרו את העדים ,ואם כשרים
הם וירשיעוהו לשומר זה ,ישלם שנים ,ואם
ירשיעו את העדים ,שנמצאו זוממין ,ישלמו
הם שנים לשומר .ורבותינו ז"ל דרשו :כי הוא
זה ,ללמד שאין מחייבין אותו שבועה אלא
אם כן הודה במקצת לומר כך וכך אני חייב
לך ,והמותר נגנב ממני:
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ОТВЕТ

בבטקסט בשיעור:
חוברת מרצה ,27-28
עמ' 8

משנה תורה להרמב״ם ספר שופטים הלכות עדות
פרק א
הלכה ד
מצות עשה לדרוש את העדים ולחקרן ולהרבות בשאלתן ומדקדקין עליהן ומסיעין אותן מענין לענין בעת השאלה כדי
שישתקו או יחזרו בהן אם יש בעדותן דופי .שנאמר ודרשת וחקרת ושאלת היטב .וצריכין הדיינים להזהר בעת חקירת העדים
]שמא מתוכה ילמדו לשקר .ובשבע חקירות בודקין אותם[ .באי זו שבוע .באי זו שנה .באי זו חדש .בכמה בחדש .באי זה יום
מימי השבת .ובכמה שעות ביום .ובאי זה מקום .אפילו אמר היום הרגו או אמש הרגו שואלין להן באי זה שבוע באי זו שנה
באי זה חדש בכמה בחדש באי זה יום באי זו שעה .ומכלל החקירות יתר על השבע השוות בכל שאם העידו עליו שעבד עז
שואלין להן את מה עבד ובאי זו עבודה עבד .העידו שחילל את השבת שואלין אותן אי זו מלאכה עשה והיאך עשה .העידו
שאכל ביום הכפורים שואלין אותן אי זה מאכל אכל וכמה אכל .העידו שהרג את הנפש שואלין אותן במה הרגו .וכן כל
כיוצא בזה הרי הוא מכלל החקירות:
הלכה ה
החקירות והדרישות הן הדברים שהן עיקר העדות ובהן יתחייב או יפטר .והן כוונת המעשה שעשה וכיוון הזמן וכיוון המקום
שבהן יזומו העדים או לא יזומו .שאין אנו יכולים להזים העדים עד שיכוונו הזמן והמקום:
הלכה ו
ועוד מרבין לבדוק העדים בדברים שאינן עיקר בעדות ואינה תלויה בהם .והם הנקראים בדיקות וכל המרבה בבדיקות הרי זה
משובח .כיצד הן הבדיקות הרי שהעידו עליו שהרג ונחקרו בשבע חקירות שמנינו .שהן בכוונת הזמן וכוונת המקום .ונדרשו
בכוונת המעשה וכוונו המעשה וכוונו הכלי שהרגו בו .בודקין אותן עוד ואומרים להן מה היה לבוש הנהרג או ההורג .בגדים
לבנים או שחורים .עפר הארץ שנהרג עליה לבן או אדום .אלו וכיוצא בהן הם הבדיקות .מעשה שאמרו העדים הרגו במקום
פלוני תחת התאנה ובדקו העדים ואמרו להם תאנים שלה שחורות היו או לבנות עוקצין של אותם התאנים ארוכות היו או
קצרות .וכל המרבה בבדיקות וכיוצא בהן הרי זה משובח:
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מסקנות ראשונות

ПЕРВЫЕ ВЫВОДЫ

בטקסט בשיעור:
חוברת מרצה ,27-28
עמ' 9

משנה תורה להרמב״ם ספר שופטים הלכות סנהדרין
פרק כא
הלכה ז
אסור לדיין לשמוע דברי אחד מבעלי דינין קודם שיבא חבירו או שלא בפני חבירו .ואפילו דבר אחד אסור שנאמר שמוע בין
אחיכם .וכל השומע מאחד עובר בלא תעשה שנאמר לא תשא שמע שוא ובכלל לאו זה אזהרה למקבל לשון הרע ומספר לשון
הרע ומעיד עדות שקר .וכן בעל דין מוזהר שלא ישמיע דבריו לדיין קודם שיבא בעל דין חבירו .וגם על זה וכיוצא בו נאמר
מדבר שקר תרחק:
הלכה ח
לא יהיה הדיין שומע מפי התורגמן אלא אם כן היה מכיר לשון בעלי דינין ושומע טענותיהם .ואם אינו מהיר בלשונם כדי להשיב
להם יעמוד התורגמן להודיע אותם פסק הדין ומאי זה טעם חייב זה וזכה זה:
הלכה ט
צריך הדיין לשמוע טענות בעלי דינין ולשנות טענותיהן שנאמר ויאמר המלך זאת אומרת זה בני החי ובנך המת ומצדק את הדין
בלבו ואחר כך חותכו:
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ОТВЕТ

בבטקסט בשיעור:
חוברת מרצה ,27-28
עמ' 10

משנה תורה להרמב״ם ספר משפטים הלכות טוען ונטען
פרק א
הלכה ז
אין משביעין שבועת היסת אלא על טענת ודאי אבל על טענת ספק פטור .כיצד כמדומה לי שיש לי אצלך מנה או שאמר מנה הלויתיך
וכמדומה לי שלא פרעתני .אמר לי אבא שיש לי אצלך מנה או צוה לי בפני עדים שיש לי אצלך מנה .דבר פלוני נגנב מביתי ולא היה שם
אלא אתה קרוב בעיני שאתה גנבתו .חשבתי מעות ומצאתי חסר שמא אתה הטעיתני בחשבון .והנתבע אומר אין לך בידי כלום הרי זה
פטור אף משבועת היסת וכן כל כיוצא בזה:
הלכה ח
כור חטים יש לי בידך בודאי והנתבע אומר איני יודע שמא יש לך שמא אין לך הרי הנתבע ישבע שבועת היסת שאינו יודע ונפטר .לפי שלא
חייב עצמו בודאי וכן כל כיוצא בזה :כור חטים יש לי בידך בודאי והנתבע אומר איני יודע אם חטים הוא או שעורים הרי זה נשבע היסת
שאינו יודע ומשלם שעורין וכן כל כיוצא בזה:
הלכה ט
מנה יש לי בידך בודאי והנתבע אומר כן היה לך בידי אבל איני יודע אם החזרתי לך או עדיין לא החזרתי לך חייב לשלם ולא ישבע התובע
כלל אפילו שבועת היסת .מפני שהוא יודע בודאי שהוא חייב והרי זה טוען אותו טענת ודאי ונסתפק אם נפטר או לא נפטר וכן כל כיוצא
בזה .אבל אם אין לו תובע והודה מעצמו ואמר גזלתיך או הלויתני מנה .אביך הפקיד אצלי מנה ואיני יודע אם החזרתיו או לא החזרתיו.
אינו חייב לשלם .ואם בא לצאת ידי שמים חייב לשלם:

ראה מידע נוסף בעמוד 65
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תשובה

ОТВЕТ

בטקסט בשיעור:
חוברת מרצה ,27-28
עמ' 10

קהלת רבה ,פרשה י סימן טז
אי לך ארץ שמלכך נער
כתיב) :מלכים א׳ ג׳( אז תבאנה שתים נשים זונות .מי היו? ר׳ מאיר אומר :רוחות היו .ורבנן
אנמרי :יבמות היו.
ר' סימון בשם ר' יהושע אומר :זונות ממש היו ,והוציא דינן בלא עדים והתראה) .שם( ותאמר
האשה האחת בי אדני וגו' .ויהי ביום השלישי ללדתי וימת בן האשה הזאת .דאיתמרטת עלוי.
ותקם בתוך הלילה וגו׳ .ואקום בבקר להניק את בני וגו׳ .ותאמר האשה לא כי ויאמר המלך
זאת אומרת .ר׳ פנחס ור׳ ירמיה בשם ר׳ חייא בר אבא ור׳ ביבי ,ומטו בה משמיה דר׳ פדת,
סדר הדין כך הוא :הדיין יושב והנידונין עומדין והסרסור מכריע ביניהם .התובע תובע והנתבע
משיב והדיין מכריע ביניהן.
אמר ר' סימון :מכאן שצריך הדיין לשנות טענותיהם ,מן הדין קרייה :זאת אומרת זה בני החי
וזאת אומרת וגו' .ויאמר המלך קחו לי חרב וגו' .ויאמר המלך גזרו את הילד החי וגו' .ותאמר
האשה אשר בנה החי וגו' .אמר רבי יהודה ,אמר ר' אלעאי :אילו הייתי שם ,פוקרין הייתי
כורך על צוארו כשהוא אומר :קחו לי חרב .אילולי שנתמלאת עליו רחמים כבר נהרג .ועל
אותה שעה הוא אומר:
אי לך ארץ שמלכך נער .אותה שעה התחיל אנפילוגיס בחכמתו ,אמר :כלום ברא הקדוש
ברוך הוא לאדם זה ,שתי עינים ,שתי אזנים ,שתי רגלים ,שתי ידים ,אלא צפה הקדוש ברוך
הוא ,שעתיד דין זה להיות ,לא עשה ,אלא אמר :תנו לה את הילוד החי והמת לא תמיתהו.
על אותה שעה אומר :אשריך ארץ שמלכך בן חורים ושריך בעת יאכלו .בעתו של עולם
הבא .ולא בשתי ,בגבורתו ,ולא בתשישו' ,ויען המלך תנו לה את הילוד .ורוח הקדש צווחת
ואומרת :היא אמו ודאי .אמר ר' שמואל בר נחמני :בשלשה מקומות צווחת מדת הדין :בבית
דינו של שם ,ובית דינו של שמואל ,ובית דינו של שלמה .בבית דינו של שם מנין? שנאמר:
)בראשית ל«ח( ויכר יהודה ויאמר צדקה ממני .ורוח הקדש צווחת ואומרת :ממני היו כל
הדברים .בבית דינו של שמואל מנין? שנאמר) :שמואל א' י«ב( הנני ענו בי נגד ה' וגו' ,ויאמר
אליהם עד ה' בכם ועד משיחו .ויאמרו עד' אין כתיב כאן ,אלא ,ויאמר עד .מי אמר עד? רוח
הקדש אומרת אתם מעידים על הגלוי ,ואני אעיד על הנסתרים .ורוח הקדש אומרת :היא אמו
ודאי .שנאמר) :מלכים א' ג'( ויען המלך ויאמר תנו לה את הילוד וגו; בבית דינו של שלמה
מנין? ושריך בעת יאכלו' אלו מלכי יהודה .ושריך בבקר יאכלו' אלו מלכי ישראל .אשריך ארץ
שמלכך בן חורים' אלו מלכי יהודה .אי לך ארץ שמלכך נער' אלו מלכי ישראל .דבר אחר:
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משנה פתוחה

ОТКРЫТАЯ МИШНА

בבטקסט בשיעור:
חוברת מרצה ,27-28
עמ' 13

משנה תורה להרמב״ם ספר משפטים הלכות טוען ונטען
פרק ט
הלכה ז
שנים שהיו אוחזין בכלי אחד או שהיו רוכבין על גבי בהמה אחת .או שהיה אחד רוכב ואחד מנהיג או יושבין בצד ערמה של חטים ומונחות
בסמטא או בחצר של שניהם זה אומר הכל שלי וזה אומר הכל שלי כל אחד משניהן נשבע בנקיטת חפץ שאין לו בזה הדבר פחות מחציו
ויחלוקו .ושבועה זו תקנת חכמים היא כדי שלא יהיה כל אחד תופס בטליתו של חבירו ונוטל בלא שבועה:
הלכה ח
זה אומר כולה שלי וזה אומר חציה שלי האומר כולה שלי ישבע שאין לו בה פחות משלשה חלקים .והאומר חציה שלי ישבע שאין לו בה
פחות מרביע .וזה נוטל שלשה חלקים וזה נוטל רביע מכאן אתה למד לכל הנשבעין ליטול בין שבועה קלה בין שבועה חמורה שאינו נשבע
על מה שטוען אלא על מה שנוטל אעפ שטוען יותר:
הלכה ט
היו שנים אדוקין בטלית זה אומר כולה שלי וזה אומר כולה שלי .זה נוטל עד מקום שידו מגעת וזה נוטל עד מקום שידו מגעת והשאר חולקין
בשוה אחר שנשבעין .ויש לכל אחד לגלגל על חבירו שכל מה שנטל כדין נטל:
הלכה י
היה זה אוחז בחוטין שבשפת הטלית וזה בחוטין שבשפת האחרת חולקין כלה בשוה אחר שנשבעין .וכל חלוקה האמורה כאן בדמים לא
שיפסידו עצמו של כלי או של טלית או שימיתו הבהמה:
הלכה יא
היה אוחז האחד את כולה וזה מתאבק עמו ונתלה בה הרי זו בחזקת האוחז את כולה:
הלכה יב
באו שניהם אדוקין בה ושמטה האחד מיד חבירו בפנינו ושתק השני אף על פי שחזר וצוח אין מוציאין אותה מידו כיון ששתק בתחלה הרי
זה כמודה לו .חזר השני ותקפה מראשון אעפ שהראשון )לא( צוח מתחלה ועד סוף חולקין:
הלכה יג
באו שניהם אדוקין בטלית ואמרנו להם צאו וחלקו את דמיה יצאו וחזרו והרי היא תחת יד אחד מהן זה טוען הודה ונסתלק ממנה וזה טוען
שמכרתיו לו או נתגבר עלי וחטפה המוציא מחבירו עליו הראיה .ואם לא הביא ראיה ישבע זה שהיא שלו ויפטר וכן כל כיוצא בזה:

החלטות שלמה .חלק א
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משנה פתוחה

ОТКРЫТАЯ МИШНА

בבטקסט בשיעור:
חוברת מרצה ,27-28
עמ' 13
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ИВРИТ ЗА 5 МИНУТ

עברית ב׀ 5דקות

בבטקסט בשיעור:
חוברת מרצה ,27-28
עמ' 15

קהלת פרק ח
א

וּמי יוֹדֵ עַ פֵּ ֶשׁר ָדּ ָבר ָח ְכ ַמת אָ ָדם ָתּ ִאיר פָּ נָיו וְ ע ֹז פָּ נָיו יְ ֻשׁנֶּא:
י-כּהֶ ָחכָ ם ִ
ִמ ְ

מי כהחכם -

"

מי בעולם חשוב כאדם חכם.

ביראת שמים נתגלו לו רזי פשרין מי כמשה עושה פשרים בין ישראל
לאביהם שבשמים.

פשרון של דבר כמו שמצינו בדנייאל מתוך חכמתו שהיה חכם

משאר הבריות עד )שמות לד( כי יראו מגשת אליו כי קרן עור

ומי יודע פשר דבר -

ומי כהחכם ומי יודע פשר דבר –

שידע להיזהר מאלו ההרהורים ומחשבות שלא יבאוהו לידי
עבירה.

חכמת אדם –

החלטות שלמה .חלק ב

ועוז פניו ישונא –


בודאי מועיל לו לאדם ,שמאיר פניו ונותן לו עטרה וכבוד וחוזק
פניו וכעסו ישתנה מתוך חכמתו .אבל שתועיל לו חכמתו שלא
יחשב ויהרהר הרהורים המביאים לידי עבירה ,להיות ישר כמו
שבראו השם ,בזה לא תועיל לו חכמתו.
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מקורות

БЕЙТ hА-МИК ДАШ

בית המקדש

בבטקסט בשיעור:
חוברת מרצה ,27-28
עמ' 19

מלכים א פרק ו
א

וַיְ ִהי ִב ְשׁמוֹנִ ים ָשׁנָה וְ אַ ְר ַבּע מֵ אוֹת ָשׁנָה ְלצֵ את

ֹלשׁים
וּשׁ ִ
ַליהוָֹה ִשׁ ִשּׁים-אַ ָמּה אָ ְרכּוֹ וְ עֶ ְשׂ ִרים ָר ְחבּוֹ ְ

ג

ל-פּנֵי הֵ יכַ ל ַה ַבּיִ ת
אוּלם עַ ְ
וְ ָה ָ

יעית ְבּח ֹדֶ שׁ
ץ-מ ְצ ַריִ םַ -בּ ָשּׁנָה ָה ְר ִב ִ
ְבּנֵי-יִ ְשׂ ָראֵ ל מֵ אֶ ֶר ִ

קוֹמתוֹ:
ָ
אַ ָמּה

זִ ו הוּא ַהח ֹדֶ שׁ ַה ֵשּׁנִ י ִל ְמֹלְך ְשֹׁלמ ֹה עַ ל-יִ ְשׂ ָראֵ ל וַיִּ בֶ ן

ל-פּנֵי ר ַֹחב ַה ָבּיִ ת עֶ ֶשׂר ָבּאַ ָמּה
עֶ ְשׂ ִרים אַ ָמּה אָ ְרכּוֹ עַ ְ

ַה ַבּיִ ת ַליהוָֹה:

ב

וְ ַה ַבּיִ ת אֲ ֶשׁר ָבּנָה ַהמֶּ לֶ ְך ְשֹׁלמ ֹה

)א( בחדש זיו -
הוא חדש אייר שהוא שני לחדשים ,כי
ניסן ראש לחדשים ונקרא זיו .כמו שפי־
רשו רבותינו ז״ל :דאית ביה זיוא לאילני,
פירוש זוהר הפרחים והנצנים .וכן תרגם
יונתן :בירח זיו נצניא.
למלך שלמה –
טעמו לשנה הרביעית לא לחדש השני שזכר
הסמוך אליו וכמוהו רבים ,כי בשנה הרבי־
עית למלכותו החל לבנות ,כן כתוב בדברי
הימים ויחל לבנותו בשנת ארבע למלכותו.
ויבן הבית –
החל לבנותו.
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ל-פּנֵי ַה ָבּיִ ת:
ָר ְחבּוֹ עַ ְ

)ב( ששים אמה ארכו –

כל הבית בין הדביר וההיכל ,כי ארבעים
אמה היה ההיכל באורך והדביר עשרים
אמה באורך וכן ברוחב במדת הבית מרובע
היה הדביר.
ושלשים אמה קומתו –
ובדברי הימים :והגובה מאה ועשרים .והק־
רוב אלי בזה ,כי על האולם לבד אמר שהיה
גבהו מאה ועשרים והגובה הזה היה לו עם
העליות שעליו ,כי בספור מדות האולם אמר
והגובה מאה ועשרים .ועוד אמר שם :על
האולם וגנזיו ועליותיו ואם העליות היו על
כל הבית ,כמו שנראה מדברי רבותינו ז"ל,
יהיה מה שאמר שם והגובה מאה ועשרים


עם העליות שעל הבית ,והיה גבוה הבית מן
הקרקע עד הספון ,שלשים אמה וגובה הע־
ליות תשעים אמה.

)ג( והאולם –
נקרא בלשון המקרא ,אולם מה שנקרא בל־
שון הגמרא בית שער.
ארכו על פני רחב הבית –
כי השטח הגדול במדה יקרא אורך והקטן
רחב והנה אורך האולם לרחב הבית.
על פני הבית –
שלא היה משוך ממנו אלא היה דבק בבית,
על פניו ועל רחבו צריך לומר זה.
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БЕЙТ hА-МИК ДАШ

בית המקדש

בבטקסט בשיעור:
חוברת מרצה ,27-28
עמ' 19

)המשך מעמ' (70
)א( ויהי בשמונים שנה וארבע מאות
שנה לצאת בני ישראל מארץ מצרים –
הנה מן בנין המשכן בימי משה עד בנין
המקדש היה תפ שנה ,וכן מן בנין המקדש
בימי שלמה עד שנבנה שנית בימי עזרא היה
גם כן תפ שנה .וכתב הריא :שהיה הזמן
מכוון מה׳ ,שכן היה ראוי שיתעלה הבית מזמן
לזמן ,הוא החדש השני למלך שלמה מוסב
למעלה רצה לומר בשנה הרביעית למלך
שלמה .וחז"ל פירשו בדהי :מפני שלמלכי
ישראל מניסן מנינן ,והיה בשנה הרביעית
וחדש שני למלכותו ,וכן בדהי ויחל לבנות

)א(ויבן –

התחיל לבנות.
למלוך שלמה –
חוזר הוא על שנה הרביעית.

)ב( והבית –

בו כלול ההיכל עם בית קדש הקדשים.

החלטות שלמה .חלק ב

בחדש השני בשני בשנת ארבע למלכותו.

)ב( והבית אשר בנה –

האורך והרוחב היה כפול מן המשכן שהיה
ארכו שלשים ורחבו עשרה ,והגובה היה
שלש פעמים מן המשכן ,מפני שבמשכן רמז
בגובה על עשר מדרגות הקדושה .כמו שא־
מרו :מעולם לא ירדה שכינה למטה מעשרה
ארון תשעה וכפורת טפח וכו׳ .ובבית עולמים
היה שלש פעמים כנגד גפ עשר מעלות שיש
בשלשה עולמות למעלה בקדש ,והנה מספר
אמות שהיה במקדש הם לו אלף שהם חי
מיל ,ורמז עמה .שאמרו במדרש :שבית המ־

"

קדש של מעלה גבוה משל מטה יח מיל ,כמו
שאמרו :וזה שער השמים .ובדהי אומר שהיה
גבהו מאה ועשרים ,ופירשו רד"ק :על גובה
האולם ,ומהרי"א פירשו :שגובה העליות של
כל המקדש היה מאה ועשרים.

)ג( והאולם על פני היכל הבית –

רצה לומר שלא היה בצד מערב רק בצד
מזרח ששם ההיכל ,ועשרים אמה ארכו על
פני רוחב הבית מדרום לצפון לא על פני
האורך ,ורחבו היה על פני הבית רצה לומר
שנמשך בשוה עם הבית ,באופן שהבית עם
האולם היה ארכו שבעים אמה.


ארכו –
ממזרח למערב.

)ג( על פני הבית –

נמשך כלפי המזרח.
על פני רוחב –
אורך האולם מול רוחב ההיכל עשרים מול

עשרים.
על פני ההיכל –
למזרחו של ההיכל.
ארכו –
מדה המרובה נקרא אורך עם שהיא מצפון
לדרום.
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מלכים א פרק ו
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ה

וַיִּ בֶ ן-

ישׁית ֶשׁ ַבע ָבּאַ ָמּה
וְ ַה ִתּיכֹנָה ֵשׁשׁ ָבּאַ ָמּה ָר ְח ָבּהּ וְ ַה ְשּׁ ִל ִ

ת-קירוֹת
ל-קיר ַה ַבּיִ ת )י ִָצועַ ( ]י ִָציעַ [ סָ ִביב אֶ ִ
עַ ִ

חוּצה ְל ִב ְל ִתּי
ָ
ָר ְח ָבּהּ ִכּי ִמגְ ָרעוֹת -נ ַָתן ַל ַבּיִ ת סָ ִביב

ַה ַבּיִ ת סָ ִביב ַלהֵ יכָ ל וְ ַל ְדּ ִביר ַויַּעַ שׂ ְצ ָלעוֹת סָ ִביב:

אֲ ח ֹז ְבּ ִקירוֹת ַה ָבּיִ ת:

ו

ַויַּעַ שׂ ַל ָבּיִ ת ַחלּוֹנֵי ְשׁקֻ ִפים אֲ טֻ ִמים:

]היּ ִָציעַ [ ַה ַתּ ְחתֹּנָה ָחמֵ שׁ ָבּאַ ָמּה ָר ְח ָבּהּ
)היּ ִָצועַ ( ַ
ַ

)ד( חלוני –
כמו חלונים ,כמו :נטעי נעמנים כמו נטעים
אנשי מחקה על הקיר וזולתם רבים ,כמו
שכתבנו בספר מכלל.
שקופים אטומים –
תרגם יונתן :פתיחן מלגיו וסתימן מלברא,
והוסיף בו עוד :וחפן כלינסא בית אנחת רישי
שירית ארזיא .ובדברי רבותינו ז"ל :בהפך זה
שקופי אטומים שקופים מבחוץ ואטומים
מבפנים ,לא לאורה אני צריך ,כלומר רחבים
היו מבחוץ וצרים מבפנים ,הפך מנהג העולם
לומר שאינו צריך לאור העולם.
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)ה( יציע סביב –

הוא הנקרא צלע ונקרא תא ,ועשה סביב
כל הבית סביב ההיכל וסביב הדביר מבחוץ,
אלה התאים וקרא אותם צלעות ,כי בשלשה
שמות אלו נקראו ואחרי כן אומר איך בנה
אותם עם קירות הבית סביב ,ואמר כי מגר־
עות נתן לבית סביב חוצה ,רוצה לומר כי קיר
הבית היה רחב מלמטה והלך ומצר כלפי חוץ
כנגד התאים ,לפיכך היציע התחתונה חמש
באמה רחבה וקרוי התחתונה ,שהוא קרקע
התיכונה היה מונח מצד הבית על קיר הבית
אמה אחת ועל אותה אמה לא היה בנין ,כי
חלל היציע התיכונה היה והוא קיר הבית
היה מצר ממה שהיה למטה אמה אחת כל


גובה היציע התיכונה ,שהיה חמש אמות וזהו
המגרעות שהוא אומר ,שנתן לבית חוצה
הנה התיכונה שש באמה רחבה עם האמה
שמוספת ברחבה בקיר הבית וקרוי התיכו־
נה ,שהוא קרקע העליונה ,שהיא השלישית
היה מונח על קיר הבית אמה אחת ,הנה
העליונה שבע באמה רחבה כי שתי אמות
מוספות ברחבה בקיר הבית ,הנה קיר הבית
בעליונה היה צר ממה שהיה למטה בתחתו־
נה שתי אמות ,וכל זה עשה כדי שלא יאחזו
קורות התאים בקירות הבית בחורים שיעשו
בקירות ,אלא על המגרעות היו נתונות קו־
רות התאים ,כי לא יכלו לעשות חורים בקיר.
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השאלות

רות הבית –

)פסוק ה( מה שאמרו ויעש צלעות סביב לא
נודע פירושו ,ורש״י ז״ל פירש שרצה לומר
את קירות הבית עשה צלעות ,מלבד יתור
הוי״ו ,הענין מיותר ,והאתנח שעל מלת ול־
דביר אינו מסכים לפירוש זה.

רצה לומר שהיציע היה נבנה מקירות הבית
שלא היה ביציע רק שלשה קירות והקיר
הרביעי היה קיר הבית שהיתה היציע מדו־
בקת אל הקיר סביב להיכל ולדביר ,שהיציע
היה סביב להיכל ולדביר ולא סביב האולם.
ויעש צלעות סביב –
אצל קירות האבנים היו צלעות מעץ וזה
היה סביב גם בצד כותל ההיכל והדביר והנה
נקרא בשם יציע ובשם צלע שמצד הבנין
בכלל נקרא יציע ,ומצד הצלעות של אר־
זים שהיו סביב הכותלים ושחלקו את היציע
באמצע לחדרים נקראו צלעות ,ועכ בפסוק
ו׳ שמדבר מן הכלל קראו יציע ,ובפסוק ט׳
שמדבר מן החדרים קראו צלע ,ופירשו ויבן
יציע סביב היינו כלל היציע ,ומה שאמר
ויעש צלעות היינו שחלק את היציע לג׳ חד־

)ד( שקופים אטומים –

רצה לומר לבל עשות כדרך הבנאים הבו־
נים בנין נמוך נשען לגבוה ממנו אשר דרכם
לעשות חורים ונקבים בבנין הגבוה להכניס
ולאחוז בו קורות תקרת בנין הנמוך.
היציע התחתונה –
היציעים ההם אשר היו סביב בשלשת
הרוחות היו משולשים תחתיים ושניים
ושלישיים תקרות התחתיים היו רצפות
השניים ותקרות השניים היו רצפות
השלישיים וכאשר בנו בנין כותלי הבית
פחתו אמה מעובי הכותל בכלות חמש
אמות מהארץ ועל כניסת האמה ההיא
הניחו קורות תקרת התחתיים שהם

)ד( חלוני שקופים אטומים –

פירשו חז"ל :שקופים מבחוץ ואטומים מב־
פנים להראות שאינו צריך לאורה .והנס
שמבחוץ היה נראה שהחלונות רחבים וש־
צריך לאור יומם ,העומד בפנים ראה שאור
השכינה זורח שם ואור ה׳ מאיר בכבודו.
ומהריא פירשו :שהיו שקופים ואטומים עי
זכוכית.

)ה( ויבן על קיר הבית יציע סביב את קי־

רצה לומר סתומים במחיצה בהירה
כזכוכית וכיוצא להשקיף דרך שם ועם כי
היו סתומים.

)ה( יציע סביב –

וחוזר ומפרש לקירות הבית אשר המה סביב
ההיכל מצפון ומדרום ואשר המה סביב הד־
ביר מצפון וממערב ומדרום אליהם סמך
מעשה הצלעות בכל סביבם.
על קיר הבית –
רצה לומר נסמכות ונשענות אל קיר הבית.

)ו(לבלתי אחז –

החלטות שלמה .חלק ב

"

רים ,והחדרים המחולקים נקראים צלעות,
ועוד מצאנו שם תא ,ובא על החדר הדבוק
רק בקיר שאצל השער שבאים בו )מלשון
אתא בוקר( ,ולא נמצא שם זה פה ,רק
בבנין יחזקאל הבנינים הסמוכים אצל השער
קוראם תא.

)ו( היציע התחתונה –

קומת כל יציע היה חמש אמות כמו שאמרו
)בפסוק י׳( והיו תחתיים שניים ושלישיים.
בענין שהיו מגיעים עד אמצע גובה ההיכל,
שלמעלה מהם היו חלונות ההיכל ,ובכל חמש
אמות כנס בחומה אמה אחת כדי שלא יצטרך
לעשות נקבים בחומה להניח בהם ראשי קורות
היציע .וזה שאמר :כי מגרעות נתן לבית סביב
לבלתי אחוז בקירות הבית ,ומצד זה היה
היציע התיכונה רחבה אמה יותר וכן עליונה.


רצפת השניים אם כן נתרחבו השניים
אמה אחת של כניסת הכותל וכמו כן
פחתו אמה בכלות עשר אמות ועל כניסת
האמה ההיא הניחו קורות תקרת השניים
שהם רצפת השלישיים אם כן נתרחבו
השלישיים עוד אמה על השניים וכן פחתו
אמה בכלות חמשה עשר אמות להניח על
כניסת האמה קורות תקרת השלישיים וזה
שנאמר כי מגרעות נתן לבית סביב חוצה
ורצה לומר לכותלי הבית מצד החוץ היה
מגרע מן העובי מול כלות גבהי כל שורה
משורות היציעים בכדי להניח קורות
תקרת היציעים על כניסת האמה האמור.
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ז

וּמקָּ בוֹת
וְ ַה ַבּיִ ת ְבּ ִה ָבּנ ֹתוֹ אֶ בֶ ן ְשׁלֵ ָמה ַמ ָסּע נִ ְבנָה ַ

ל-כּ ִלי ַב ְרזֶל ל ֹא-נִ ְשׁ ַמע ַבּ ַבּיִ ת ְבּ ִה ָבּנ ֹתוֹ:
וְ ַהגּ ְַרזֶן ָכּ ְ

ח

פֶּ ַתח ַהצֵּ ָלע ַה ִתּיכֹנָה אֶ ל-כֶּ תֶ ף ַה ַבּיִ ת ַהיְ ָמנִ ית

)ז( והבית בהבנותו –

זהו טעם למה שהקדים לבלתי אחוז בקירות
הבית ,לפיכך הוא צריך לתת מגרעות בקיר
הבית ,להניח שם ראשי קורות התאים כי
לא יכלו לעשות חורים בקיר להנחת הקו־
רות ,כמו שעושין בשאר בנינים של חול ,כי
כל כלי ברזל לא נשמע שם בבית בהבנותו
ואבני הקיר היו מדה אחת כלם ,אם כן לא
יתכן להניח שם חורים בבנין הקיר ולעשות
שם החורים אחר בנין הקיר ,גם כן לא יתכן
כי לא נשמע כלי ברזל בבנין הבית ,ולטעם
זה הכניסו פסוק זה בין ספור התאים וספור
פתחי התאים.
אבן שלמה מסע נבנה –
כמו שהסיעו אותן מן ההר ושם היו פוסלין
אותן במדות גזית ,אבל משהביאו האבנים
לבית לא היו פוסלים מהם דבר ,אלא היו
בונים אותן שלמות כמו שהביאו אותן מן
ההר .ויש מרבותינו זכרונם לברכה שאמ־
רו :כי אף בהר לא היו פוסלין אותן בשום
כלי ברזל אלא בתולע אחת הנקרא שמיר,
וכשהיו נותנין אותו על גבי אבנים מתפת־
חות לפניו ואמרו והשמיר כמין שעורה הוא
והיו נותנין אותו לתוך קנה של עופרת מלא
מוכין ומלא סובין ,ואם היה נותנו אפילו על
ההר היה בוקעו ,ובו היה שלמה חולק אבני
כל בית המקדש .ומי הביאו לשלמה? הנשר
הביאו לו מגן עדן ,שנאמר :וידבר על הבהמה
ועל העוף .מה דבר לעוף? שאל לו היכן הש־
מיר קבוע ,והלך הנשר והביאו לו מגן עדן,
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לוּלים
וּב ִ
ְ

יַעֲ לוּ

ַה ְשּׁ ִל ִשׁים:

ט

ל-ה ִתּיכֹנָה
ַ
עַ

ן-ה ִתּיכֹנָה
וּמ ַ
ִ

אֶ ל-

ת-ה ַבּיִ ת וַיְ כַ לֵּ הוּ וַיִּ ְספּ ֹן אֶ ת-
ַ
וַיִּ בֶ ן אֶ

וּשׂדֵ ר ֹת ָבּאֲ ָרזִ ים:
ַה ַבּיִ ת גּ ִֵבים ְ


וזה אחד מן הדברים שהשליט הקדוש ברוך
הוא הרך בקשה ,ובו פסל משה אבני האפוד
של משכן ,ובו פסל את הלוחות הראשונות
ולוחות האחרונות ,וזה מדרך הקבלה היה
אצלם מימי משה רבינו ואין להרהר אחריו.

)ח( פתח הצלע –
הצלע מלרע.
אל כתף הבית הימנית –
אינו אומר שהצלע היתה פתוחה לבית אלא
אומר כי הפתח שהיה בין התחתונה לתי־
כונה היה לרוח דרומית של הבית ,וכן מה
שבין התיכונה לעליונה הפתחים היו לצד
רוח דרומית של הבית ,והנה אמר שהיו
הצלעות פתוחות זו לזו ,ועתה אומר במה
היו עולים מזו לזו ,לא במעלות אבנים ועצים
אלא בלולים.
ובלולים –
כתוב בויו עם הדגש ,ובלול הוא עמוד חלול
עשוי מעלות סביב והעולה בו עולה דרך
היקף והיורד בו גם כן יורד דרך היקף .וכן
תרגם יונתן :ובלולים – ובמסבתא ,וכן תרגם
הפסוק :תרעא דמחיצתא ארעיתא פתיח
לעיבר ביתא מימינא ובמסבתא סלקין מן
ארעיתא לעיליתא באורח מציעיתא.
ויש לפרש לול –
ארובה ,כלומר דרך ארובה היו עולים מזו לזו.
ובדברי רבותינו ז"ל :לול הפתוח מבית לעליה.
אל השלשים –
אל היציע השלישית שהיא העליונה .ואומר:

השלישים בלשון רבים ,כי רבים היו היציעים
סביב כל הבית מחוץ משלש רוחות דרום
ומערב וצפון.

)ט( ויבן את הבית –
בנה הבית וכלהו תחלה ואחר כך ספן אותה,
כלומר כל קירותיו בנה תחילה ואחר כך
הניח הקורות שהוא הספון.
גבים –
שתי תקרות קרה הבית התחתון הוא הנ־
קרא גבים ולמעלה מאותה תקרה אחרת
מארזים .וכן תרגם יונתן :וטליל ית ביתא
בהנתוכון ועילא מנהון סדרא דריכפת רישי
שריית ארזיא ושריית ,פירושו :קורות כמו
בצל קורתי ,תרגומו :בטלל שירותי,
ופירש גבים – כמו עשה הנחל גבים ,שהוא
חפירות והקורות ההם היו מצויירות בחתו־
כים בדמות גבים.
או יהיה פירוש כפה ,שהיתה עשויה אותה
תקרה כמין כפה .וכן בדברי רבותינו ז"ל:
שלשה גובבין את הקומה ,ופירושו כמו כופפין.
ושדרות –
פירוש כי הארזים היו מונחים סדרים סדרים
והתקרה התחתונה הנקראת גבים ,היתה
של ברושים ושלמעלה ממנה של ארזים .וכן
אמר בדברי הימים :ואת הבית הגדול חפה
עץ ברושים וזכר שמה התקרה התחתונה ולא
זכר העליונה ,שהיתה של ארזים .והקרוב
אלי עוד במלת גבים ,שיהיה כמו הצלעות,
כי צלעות הבהמות יקרא גב ,כמו שאמר על
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גבי בהמה ,וכן צלעות האדם כשיהיה כפוף ,אמר :גבים כאילו אמר צלעות ברושים ברושים והלוחות הצרות שאינן רחבות ,כמו
כמו שכתוב :על גבי חרשו חורשים וכאשר כמו שאמר בסמוך בצלעות ארזים בצלעות האחרות יקראו צלעות שהם בדמות צלעות.

השאלות

)פסוק ט( למה אמר שתי פעמים ויבן את
הבית ויכלהו ,ולמה בא הדבור באמצע הב־
נין אחר שאחכ יוסיף לספר מן הבנין ,והיה
ראוי שיבא בתחלת הבנין או בסופו.

)ז( והבית –

מפרש מדוע כנס בחומה ולא עשה שם
נקבים להכניס בם ראשי קורות ,מפני שנ־
בנה אבן שלמה וכו׳ ,רצה לומר כי יצוייר
שיכניס ראשי קורות בלא שיעשה מגרעות
עי שיעשה אחכ נקבים בכותל ,ועל זה אמר
ומקבות וכו׳ לא נשמע בבית ,ועוד יצוייר עי
שבמקום ראשי הקורות יניח אבנים קטנות,
ועל זה אמר אבן שלמה מסע נבנה.

)ח( פתח הצלע התיכונה –

תאים לפירשי שהשוה זה עם בנין בית שני,
והתא האמצעית שבצד ימין היה פתוח לצד
חוץ ושם נכנסו מחוץ לפנים ובפנים היו לכל
תא שלשה פתחים א׳ למעלה ושנים מתא
לתא כמו שאמרו במס׳ מדות.
ויש לפרש פה גכ שמדבר מן הפתח שהיה
מן ההיכל אל התאים .ויש לומר שבית של
שלמה היה גכ גובה היסוד שש אמות כמו
בבית השני כמבואר במס׳ מדות ,ואם כן
הפתח שמן ההיכל אל התאים היה בהכרח
לצלע התיכונה שהיא הייתה שוה עם קרקע
ההיכל ,ומן הפתח שהיה לצד חוץ אינו מדבר
כי היו פתחי התאים בצד השער כמו שמשמע
במס׳ מדות ,ובלולים יעלו מן התאים התח־
תונות אל העליונות היו עולים עי לולים.

המפרשים נלחצו בזה ,ומדברי התרגם יונ־
תן :מבואר שמפרש על התחתונה ופירשו
התיכונה האמצעית שבין הצלעות שבצד
ימין ,כי בכל צד היו שלשה תאים או חמישה

)ט( ויבן את הבית –

אחר שספר אורך ורוחב הבית והיציעים
שסביבו ,אומר שבנה את הבית ויכלהו ,רצה
לומר שכלה הבנין החיצוני שהוא הבנין של

)ז( והבית בהבנותו –

בהכרח לעשות מלאכה במקום הבנין.

בא ליתן טעם למה עשה המגרעות ולא
בנאוה כדרך הבנאים ואמר שהבית במקום
שבנאוה נבנה מאבן שלמה כמו שהסיעם
והביאם מההר כי לא חפץ להביא במקום
הבנין דבר בלתי נשלם ולזה נחצב כל אבן
בהר בשלימותה ובמדה הנרצה ולא נעשה
בהם עוד מלאכה במקום הבנין ולא היה אם
כן נשמע שם קול מקבות וגרזן כי לא נעשה
שם דבר כי אם הנחה לבדה ואם היו בונים
כדרך הבנאים לעשות נקבים היה אם כן

החלטות שלמה .חלק ב

"

האבנים ,וגם ספן את הבית גבים ושדרות
בארזים ,הוא כמו שאמר הרמבם )פד מה׳
בית הבחירה( :רום הכיור שבתקרה אמה
ועל גביו גובה שתי אמות פנוי שיכנס בו
הדלף והוא הנקרא בית דלפא ,ועובי התקרה
שעג בית דלפא אמה.
ופירשו הכסף משנה :שהמנהג בארץ תוג־
רמא בבנין בית השרים לעשות גג מנסרים
מצויירים והוא הנקרא טבאן ,ולמעלה ממנו
התקרה העקרית שהיא מגולה לאויר השמים,
וחלל יש בין הטבאן ובין אותה תקרה שאם
לפעמים ירד הדלף ירד באותו בית חלל וכו׳,
והתחתונה קרא גבים על שהיתה בגב הבית,
או עש שהיתה מצויירת ושירד שם הדלף,
כמו שאמרו עשה הנחל גבים גבים ,והעליונה
שהיא העקרית קרא שדרות בארזים .והריא
פירשו :גבים  -שהיו עליות על גבי הסיפון.


)ח( ומן התיכונה –
ובדרך זה עלו מן התיכונה אל השלישים כי
עמד העמוד בחלל התיכונה ובה עלו אל
הפתח הפתוח מהתיכונה להשלישים.
ובלולים –
בדרך מדרגות עמוד אשר עמדה בחלל הת־
חתונה עלו להפתח ההיא.
פתח הצלע התיכנה –
אשר עלו דרך בה אליה מן התחתונה עמדה

לרוח הדרומי מהבית רצה לומר בהצלע
אשר עמדה בעבר הדרומי.

)ט( את הבית –
את קירות ההיכל.
ויספון –
כסה את הבית בתקרה חקוקה ומצוירת
גבים לנוי ולפאר וממעל לה עשה עוד תקרה
מארזים סדורות להיות מחוזק לדריסת רגלי
העולים לראות בדקי הבית.
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БЕЙТ hА-МИК ДАШ

בית המקדש

בבטקסט בשיעור:
חוברת מרצה ,27-28
עמ' 19

מלכים א פרק ו
י

ל-ה ַבּיִ ת ָחמֵ שׁ
ל-כּ ַ
ָ
]היּ ִָציעַ [ עַ
ת)-היּ ִָצועַ ( ַ
ַ
וַיִּ בֶ ן אֶ

ת-מ ְשׁפָּ ַטי ַתּעֲ ֶשׂה
אֲ ֶשׁר-אַ ָתּה בֹנֶה ִאם-תֵּ לֵ ְך ְבּחֻ קּ ַֹתי וְ אֶ ִ

יא

וֹתי ָללֶ כֶ ת ָבּ ֶהם וַהֲ ִקמ ִֹתי אֶ ת-
ל-מ ְצ ַ
ת-כּ ִ
ָ
וְ ָשׁ ַמ ְר ָתּ אֶ

ת-ה ַבּיִ ת ַבּעֲ צֵ י אֲ ָרזִ ים:
ַ
קוֹמתוֹ ַו ֶיּ ֱאח ֹז אֶ
ָ
אַ מּוֹת
ל-שֹׁלמ ֹה לֵ אמ ֹר:
וַיְ ִהי ְדּ ַבר-יְ הוָֹה אֶ ְ

)י( ויבן את היציע –
כל יציע ויציע.
על כל הבית –
כמו עם כל הבית .וכן :ויבאו האנשים על
הנשים וזולתו ,כי היציעים לא היו על הבית
אלא סביב סביב.

)י( ויבן –
אחר שגמר התקרה בנה את היציע סביב,
וכל יציע היה קומתה חמש אמות שאחר
גובה חמש אמות אחז הבית בעצי ארזים
רצה לומר הניח תקרת היציע על מגרעות
של קירות הבית שזה קרא איחוז כמו שא־
מרו לבלתי אחוז בקירות הבית ,על שהיה
אוחז בבית.
)יא( ויהי דבר ה׳ –
רצה לומר בעת שגמר תקרת היציע בא דבר
ה׳ אליו ,כי אז בצד א׳ נגמר בנין הבית שהוא
הבנין החצוני שנבנה מאבנים וקורות ,ובצד

78

יב

ַה ַבּיִ ת ַהזֶּה

ל-דּוִ ד אָ ִביָך:
ָ
ְדּ ָב ִרי ִא ָתְּך אֲ ֶשׁר ִדּ ַבּ ְר ִתּי אֶ


קומתו –
זכר הנה היציע בלשון זכר ולמעלה זכרו
בלשון נקבה היציע התחתונה ,לפי שנקרא
צלע והצלע הוא לשון נקבה.
ויאחז את הבית –
היציע אחז עם הבית בעצי ארזים והם קורות

א׳ היה צריך להתחיל הבנין השני שנבנה
בפנים מעצים ,ולכן היה אז עת המוכשר אל
הדיבור.

)יב( הבית הזה אשר אתה בונה –
הודיעו כי עקר הבית אינו הבית עצמו,
רק שהוא הציור אל שיתאחדו שם ישראל
לעבוד את ה׳ שכם אחד באופן שעיז ישרה
שכינתו בתוכם וזה עקר הבית אשר יבנו לו,
וזה שאמר הבית הזה אשר אתה בנה אם
תלך בחקותי ,רצה לומר ההליכה בחקותי
היא עקר הבית ,והוא הבית הזה אשר אתה
בעצמך בנה לא אומנים וחרשי עץ ואבן ,וגם

הארזים שהיו סמוכות על קיר הבית ,ויהיה
טעם ויאחז על המקרה ויהיה עובר לשלישי,
או יהיה טעמו על היציע.

)יא( ויהי דבר ה׳ אל שלמה –
בעוד שהיה בונה הבית בא לו הנביא בשם
ה׳ ואמר לו זה והנביא הוא אחיה השילוני.

"

התנה שהוא בעצמו ישמור חוקי ה׳ משפטיו
ומצותיו כי בית דוד ובית ה׳ היו מקושרים
זה בזה וא׳ תנאי לחברו )כמשפ בשמואל
ב׳ ז בארך( וה׳ נתן כסא לבית דוד בתנאי
שישמרו תורותיו ומצותיו כמו שאמר שם,
וזה שאמר אם תלך בחקותי והקמותי את
דברי אתך ושכנתי בתוך בני ישראל) .וכמו
שאמרו חז"ל שמה :שכתב כי על אפי וחמתי
הייתה לי העיר הזאת הוא אחר שנשא
שלמה את בת פרעה( ואל שבאם ישמרו
תורת ה׳ תהיה עקר השכינה בתוך בי ועיז
לא יעזבם ולא יסלק שכינתו מהם.

החלטות שלמה .חלק ב
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בית המקדש

)המשך מעמ' (78
)י( ויאחז את הבית –
היציעים ההם אחז עם הבית בעצי ארזים והם
קורות התקרות אשר הונחו על המגרעות.
קומתו –
קומת של כל אחד ואחד.

החלטות שלמה .חלק ב

БЕЙТ hА-МИК ДАШ

בבטקסט בשיעור:
חוברת מרצה ,27-28
עמ' 19


על כל הבית –
נשען אליה בכל שלש הרוחות.

)יב( והקימותי –
אז אקיים דברי שהבטחתי להשרות

בה השכינה.
הבית הזה וגו׳ –
רצה לומר עם היותך בונה אותה בהיפה
שבהבנינים מכל מקום לא אשרה בו שכינתי
כי אם תלך בחוקותי וגו׳.
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БЕЙТ hА-МИК ДАШ

בית המקדש

בבטקסט בשיעור:
חוברת מרצה ,27-28
עמ' 19

מלכים א פרק ו
יג

וְ ָשׁכַ נְ ִתּי ְבּתוְֹך ְבּנֵי יִ ְשׂ ָראֵ ל וְ ל ֹא אֶ ֱעז ֹב אֶ ת-

עַ ִמּי יִ ְשׂ ָראֵ ל:

טו

יד

ת-ה ַבּיִ ת וַיְ כַ לֵּ הוּ:
ַ
וַיִּ בֶ ן ְשֹׁלמ ֹה אֶ

רוֹשׁים:
אֶ ת-קַ ְרקַ ע ַה ַבּיִ ת ְבּ ַצ ְלעוֹת ְבּ ִ

ת-קירוֹת ַה ַבּיִ ת ִמ ַבּיְ ָתה ְבּ ַצ ְלעוֹת אֲ ָרזִ ים
וַיִּ בֶ ן -אֶ ִ

)יד( ויבן שלמה את הבית ויכ־
להו –

פירש בנה הבית וכלהו קירותיו וקיריו
ואחר כך בנה קורות הבית מבפנים
והוא ההיכל.

)יד( ויבן שלמה –

אחר הדיבור הזה התחיל לבנות את הבנין
הפנימי של עץ שבנה אחר שכילה הבנין
החצוני של האבנים ,ומפרש.

)טו( ויבן את קירות הבית מביתה בצל־
עות ארזים –

בנה קירות שניים של ארזים ,ומפרש שבנין
זה היה:
א( בקירות שצפה עץ ,ושהיה הציפוי
הזה מן הקרקע עד קירות הסיפון רצה

80

ד-קירוֹת ַה ִסּפֻּ ן ִצפָּ ה עֵ ץ ִמ ָבּיִ ת וַיְ ַצף
ִמקַּ ְרקַ ע ַה ַבּיִ ת עַ ִ

)טו( בצלעות ארזים –

שלא תראה אבן הקיר ,כמו שאמר בסמוך
אין אבן נראה.
עד קירות הספון –
ועד הספון ,כלומר כל הקירות מקרקע

לומר עד התקרה )וזה היה רק בהיכל
כי בדביר לא היה הציפוי מגיע רק עד
שליש הבית העליון(.
ב( ברצפה שצפה את הקרקע בצלעות ברו־
שים ,וזה מה שאמר בדהי ואת הבית הגדול
חפה עצי ברושים ,רצה לומר קרקע הבית,
כי הקירות היה בעצי ארזים ,והנה זה היה
רק בבית הגדול שהוא ההיכל ,כי בדביר היה
שם שני שנויים:
א( שלא חפה את הקירות בעצים רק עד שליש
העליון ,כמו שתרגם יונתן בפסוק שאחז,


הבית ועד שמי קורה צפה עץ ארז
מבפנים וסמיכות קירות הספון ,ר"ל
עד ראשי קירות הסמוכות לספון.
וכן תרגם יונתן :מארעית ביתא עד
כותליא וגו׳.

"

ב( שאת קרקע הבית לא חפה בעצי ברושים,
כי פה מדבר רק מן ההיכל ,וכן בדהי דייק
ואת הבית הגדול חפה עצי ברושים ,אבל
בדביר שהוא קודש הקודשים חפה את
קרקע הבית בזהב לבד על האבנים )כמו
שאמר בפסוק ל( ואת שליש הבית העליון
חפה באבן יקרה שעז כתב בדהי ויצף את
הבית אבן יקרה ,כי זה מגביל לעומת מה
שאמר ואת הבית הגדול חיפה עצי ברושים,
אמר ויצף את הבית רצה לומר הבית הקטן
חפה אבן יקרה לתפארת.

החלטות שלמה .חלק ב
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בית המקדש

)המשך מעמ' (80
)יד( ויכלהו –

למעלה אמר שכלה קירות הבית וכאן אמר
שכלה התקרה.

החלטות שלמה .חלק ב

)טו( את קרקע הבית –

להיות לה לרצפה.
קירות הספן –
הוא התקרה העשוי גבים גבים.

БЕЙТ hА-МИК ДАШ

בבטקסט בשיעור:
חוברת מרצה ,27-28
עמ' 19


ויבן את קירות וגו׳ –
לפי שכל הבית היה בה טוח זהב מבפנים ואי
אפשר לטוח הזהב על האבנים ולזה חפה
את הקירות מבפנים בצלעות ארזים ועליהם
הטיח את הזהב.

81

תנך

מקורות



БЕЙТ hА-МИК ДАШ

בית המקדש

בבטקסט בשיעור:
חוברת מרצה ,27-28
עמ' 19

מלכים א פרק ו
טז

]מיּ ְַר ְכּתֵ י[
)מיּ ְַר ְכּותֵ י( ִ
וַיִּ בֶ ן -אֶ ת-עֶ ְשׂ ִרים אַ ָמּה ִ

ד-ה ִקּירוֹת וַיִּ בֶ ן
ַ
ן-הקַּ ְרקַ ע עַ
ַה ַבּיִ ת ְבּ ַצ ְלעוֹת אֲ ָרזִ ים ִמ ַ
לוֹ ִמ ַבּיִ ת ִל ְד ִביר ְלק ֶֹדשׁ ַהקֳּ ָד ִשׁים:

)טז( ויבן את עשרים אמה מירכתי
הבית –

כלומר העשרים אמה שלקח לצד אחד מיר־
כתי הבית שהוא הדביר בנה אותן גם כן בצ־
לעות ארזים מבפנים מן הקרקע ,עד הקירות
כמו שעשה לבית שהוא ההיכל.
מירכותי –
כתוב בסימן רבוי הנקבות עם סימן הזכרים
וקרי מירכתי בסימן רבוי הזכרים לבד.
ויבן לו מבית לדביר –
אותו שהוא מבפנים בנה אותה לדביר
להיותו קדש הקדשים ,שהוא מקודש
מההיכל ומהאולם.

)יז( וארבעים באמה –
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יז

וְ אַ ְר ָבּ ִעים

ָבּאַ ָמּה ָהיָה ַה ָבּיִ ת הוּא ַההֵ יכָ ל ִל ְפנָי:

יח

וְ אֶ ֶרז אֶ ל-

טוּרי ִצ ִצּים ַהכּ ֹל אֶ ֶרז
וּפ ֵ
ימה ִמ ְק ַלעַ ת ְפּקָ ִעים ְ
ַה ַבּיִ ת ְפּנִ ָ
אֵ ין אֶ בֶ ן נִ ְראָ ה:


עתה חלק הששים אמה שזכר למעלה במדת
אורך הבית ,כלומר עתה חלקם שאמר כי
העשרים אמה היו דביר והארבעים היכל.
ופירש לפני –
לפני הדביר כי הדביר היה פנימי וההיכל
לפניו .וכן תרגם יונתן :לקבליה ,ולמד לפני
ולמד לדביר אינם משמשות להביא דבר אל
העצם ,אבל הם מורות על העצם כלמד הרגו
לאבנר והשלישי לאבשלום לאמות חמש,
ומלת פני הוא תואר לדבר העומד לפני
האחר ובמשקל זה תואר בפתח מוכיח אדם
אחרי ולכילי לא יאמר שוע.

)יח( וארז אל הבית –

פירש אלה צלעות הארזים שהיה מצפה בהן

הבית ,מבפנים היו מצויירות במקלעות פק־
עים ופטורי ציצים.
מקלעת פקעים –
כמעשה קלעים ופקעים והם צורות פקו־
עות שדה ,או מקלעת פקעים סמוך לפק־
עים .ופירש ציור פקעים כמו וקלע כרובים,
שפירשו ציור צורת כרובים .ויונתן תרגם:
מקלעת פקעים וגלף חיזו ביעין ,רוצה לומר
כצורת בצים.
ופטורי ציצים –
פתוחים דמות ציצים ופרחים.
ופטורי –
כמו :פוטר מים ראשית מדון ,שהוא כמו
פותח ודגש ציצים תמורת הנח אשר בציץ,
שהוא עין הפעל.
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השאלות

)פסוק טז( למה אמר שנית בפסוק טז שבנה
את עשרים אמר מירכתי הבית שצלעות אר־
זים שכבר אמר זה בפסוק טו ,ולמה בפסוק
טו אמר עד קירות הסיפון ובפסוק טז אמר
עד הקירות ,ולמה לא באר בפסוק טז במה
רצף את הקרקע ,ובפסוק ל׳ נזכר שצפהו
זהב ולא נזכר הציפוי של עץ ,ובדהי נזכר
שחפה את הבית אבן יקרה וזה לא נזכר
במלכים ,למה אמר בפ׳ יח הכל ארז וכו׳
שכבר נודע זה מהקודם ,ומה שאמר בפ־
סוק כ׳ ולפני הדביר עשרים אמה כבר נודע
מהקודם ,והפליאה הנשגבה בזה הלא גובה
הדביר היה שלשים אמה כגובה ההיכל,
ולמה הזכיר ארבע פעמים שצפה את הבית

)טז( ויבן לו מבית לדביר –

עכשיו בא לומר מה שהיה משמש אותו
החלל ואמר שמבית לדביר רצה לומר
מבפנים להמחיצה בנה להיות קודש הק־
דשים.
ויבן את עשרים אמה –
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זהב ,ולמה הזכיר כאן ציפוי המזבח ,שהיה
לו לומר להזכיר זה אחר זה כשהזכיר מעשה
יתר כלי המקדש:

)טז( ויבן –

באר כי את עשרים אמה של הדביר ,הגם
שהבנין החצוני שלו של אבן היה גכ גבהו
שלשים אמה כמו ההיכל ,בכל זאת הבנין
הפנימי שלו של עץ לא בנה רק גובה עש־
רים כי בנין זה היה מן הקרקע עד הקירות,
לא עד קירות הסיפון שהוא עד התקרה כמו
ההיכל רק עד הקירות לבד שהוא עד גובה
עשרים אמה ,עד שם היה מחופה בארזים,
ובדהי באר שמשם ולמעלה היה מחופה
באבנים טובות ,וכן לא באר כאן במה חפה

"

את הרצפה ובאר בדהי כנל בפסוק הקודם.
ויבן לו מבית לדביר –
רצה לומר עוד בנה מחיצה מפסקת בין
ההיכל ובין עשרים אמה של ירכתי הבית
ובנין זה היה מבית ,רצה לומר בפנים להיות
דביר ומחיצה לקדש הקדשים.

)יז( וארבעים וכו׳ לפני –

ובזה נשאר לפני היינו לפני הדביר ארבעים
אמה והוא היה ההיכל.

)יח( וארז אל הבית פנימה –

מפרש שבארבעים אמה של ההיכל היה כו׳
מצופה בארז עד שאין אבן נראה ,מה שאין
כן בדביר ששליש הראשון לא היה מצופה.



רצה לומר חלל העשרים אמה שהיה בסוף
הבית למערבה בנה גם אותה בצלעות ארזים
מהקרקע עד קירות הסיפון כמו ההיכל.

)יז( לפני –

למזרחו של בית קודש הקדשים.

)יח( הכל ארז –

כל הבית חפה ארז על האבנים של הכותלים.
וארז וגו׳ –
רצה לומר צלעות הארז אשר היו מחפים
את הבית מבפנים מלאכת ציורם היה צורות
פקעים ופטורי צצים.
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מלכים א פרק ו
יט

ימה הֵ ִכין ְל ִתתֵּ ן ָשׁם אֶ ת-
תוְֹך-ה ַבּיִ ת ִמ ְפּנִ ָ
ַ
וּד ִביר ְבּ
ְ

אֲ רוֹן ְבּ ִרית יְ הוָֹה:

כ

וְ ִל ְפנֵי ַה ְדּ ִביר עֶ ְשׂ ִרים -אַ ָמּה

קוֹמתוֹ וַיְ ַצפֵּ הוּ
ָ
א ֶֹרְך וְ עֶ ְשׂ ִרים אַ ָמּה ר ַֹחב וְ עֶ ְשׂ ִרים אַ ָמּה

)יט( ודביר בתוך הבית –

הדביר הנזכר שעשה אותו פנימי להיכל הכין
אותו לתת שם הארון ,לפיכך הדביר קדש
הקדשים.
ומלת לתתן –
מקור ,כמו לתת והנון נוספת במקור לפע־
מים כמו באבדן מולדתי ,השבות מחרון אפך
כמו שכתבנו בספר מכלל ,ואחר שנוספה בו
הנון היתה דגושה בו התיו הנוספת לחסרון
הנון למד הפעל.
ומה שאמר הכין –
פירשו רז״ל :כי שלמה צפה ברוח הקדש
שסוף הבית ליחרב וחפר בקרקע הדביר
ובנה שם מקום לגנוז בו הארון סמוך לחרבן
הבית ובנה אותו במטמוניות עמוקות ועק־
לקלות ,והניח אבן על פי המקום ההוא ועל
האבן ההיא היה הארון מונח ,ויאשיהו גנז
הארון שם.

)כ( ולפני הדביר –

אינו אומר שהיה שם מקום אחר לפני הד־
ביר זולתי ההיכל שהיה עשרים אמה ארכו,
כי לא היה שם אלא ההיכל וההיכל ארבעים
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ז ָָהב סָ גוּר וַיְ ַצף ִמזְ בֵּ ַח אָ ֶרז:

כא

וַיְ ַצף ְשֹׁלמ ֹה

)בּ ַרתּיּקוֹת(
ימה ז ָָהב סָ גוּר וַיְ עַ בֵּ ר ְ
ת-ה ַבּיִ ת ִמ ְפּנִ ָ
ַ
אֶ
]בּ ַרתּוּקוֹת[ ז ָָהב ִל ְפנֵי ַה ְדּ ִביר וַיְ ַצפֵּ הוּ ז ָָהב:
ְ


אמה ארכו ושלשים אמה קומתו והוא אומר
עשרים אמה קומתו?! אלא פירש ולפני כמו
ולפנים ,כלומר הדביר שהיה לפנים שעשה
לתת שם הארון ,היה שם עשרים אמה ארכו
ועשרים אמה רחבו ועשרים אמה קומתו
ומצאנו לפני ,שהוא כמו לפנים כמו חלוני
שקופים כמו חלונים ,נטעי כמו נטעים.
ועשרים אמה קומתו –
והנה אומר למעלה על כל הבית :ושל־
שים אמה קומתו?! ואם נאמר שהדביר
היה שפל מן ההיכל ,הלא כשאמר מדת
הבית ששים ארכו הדביר בכלל ,וגם כן
כשאמר :ושלשים אמה קומתו הדביר
בכלל .ויש מפרשים :מה שאמר ועשרים
אמה קומתו ,מה שהיה מצופה זהב וזהו
שאמר אחריו ויצפהו זהב סגור ,כי עש־
רים אמה בגובה צפה הקירות זהב והעשר
אמות העליונות צפה באבן יקרה בלשם
שבו ושוהם וספיר ודומיהם ,מן האבנים
הטובות ,וזהו שאמר בדברי הימים ויצף
את הבית אבן יקרה וזה לתפארת ואחר
כך אמר :ויצף את הבית זהב נראה כי
שני צפויים היו על הקירות וזהו הפירוש

הנכון .ורבותינו ז"ל הקשו אלה הפסוקים
ותרצו :כי קא חשיב משפת קנים ולמעלה
קא חשיב.
זהב סגור –
כתרגומו :דהבא טבא.
ויצף מזבח ארז –
תרגום :וחפא מדבחא נסרין דארזא ,צפה
את המזבח בנסרים של ארז ועל מזבח הק־
טרת אמר ולא אמר על המזבח מה היה
קודם ,שצפהו בנסרים של ארז .ואפשר
שהיה מאבנים וזה אינו מזבח שעשה משה,
כי אותו היה של עצי שטים מצופה זהב,
וכתב ספור המזבח עם הדביר ,לפי שהיה
מכוון כנגד פתח הדביר.

)כא( ויעבר ברתוקות זהב –

תרגם :בריחין עברין,
ורתוקות –
כמו שלשלאות וענין זה ,כי כותל היה לפני
הדביר מבדיל בין הדביר ובין ההיכל במקום
שהיה בו משכן הפרכת ורחב כותל זה אמה
ואמה ,כי באותו כותל שהיה לפני הדביר נתן
בריחי זהב וצפה הכל והכותל זהב.
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)יט( ודביר –

מפרש למה הכין הדביר שזה היה לתת שם
ארון ה׳.

)כ( ולפני הדביר –

החדר שהיה לפניו היה עשרים אמה ארכו
ורחבו וקומתו ,והנה רשי פירשו :שקומת
הדביר לא היה רק עשרים אמה ,והתוספות
)סוכה ד׳ דה בשליש ,יומא נב דה ועשרים(
השיגוהו ממה שאמרו בב"ב )דף צח( ההוא
משפת כרובים ולמעלה ,עש ,וכן מב"ב )דף
ג( מבואר :שקומת אמה טרקסין היה שלשים
אמה ,ומה שפרשתי מתוקן כפי הפשט כי בפ־
סוקים אלה חשב הבנין הפנימי של עץ וגובה
בנין זה לא היה רק עשרים אמה ,ועל זה אמר

)יט( ודביר בתוך הבית –

בחלל הבית עשה מחיצה מפסקת ומבפנים
לאותה מחיצה הכין לתת שם את הארון
והוא בית קודש הקדשים.

)כ( ויצפהו זהב סגור –

חזר וכתבו לומר שזהב הצפוי היה זהב סגור.
ויצף מזבח ארז –
זהו מזבח הקטורת ועשאו מאבנים וארז
ממעל ועל הארז צפהו זהב והיה אם כן
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עשרים אמה קומתו שלבנין העץ ויצפהו זהב
סגור רצה לומר עד שם צפה זהב על העץ,
והבנין הראשון של אבנים שהיה גבוה על הב־
נין של עץ עשר אמות לא צפה לא בעץ ולא
בזהב ,ופירשו בדהי שצפהו באבנים טובות.
ויצף מזבח ארז –
אחר שצפה את הדביר בזהב צפה את המז־
בח שהיה בהיכל שהי׳ של אבנים או אדמה
וצפהו בארז.

)כא( ויצף –

ואחכ צפה את ההיכל זהב סגור רצה לומר
את הקירות עד התקרה.
ויעבר ברתוקות זהב לפני הדביר –
רצה לומר כי הדביר שהוא מחיצת אמה

"

טרקסין היה בנוי מאבנים ולא היה מצופה
בארזים כמבואר מדברי חז"ל )בב"ב דף ג׳(,
ולא היה יכול לצפות זהב על האבנים לכן
עברו תחלה ברתוקות זהב ,ועל הרתוקות
צפה זהב ,באופן שהרתוקות היו קבועים
באבנים ועליהם הזהב שבזה קלט את הציפוי
ויחזקהו בל ימוט .וכבר כתב מהרי"א:
שנודע במלאכת הזהב שאין ראוי לצפותו
על אבן כי מפני לחות האבנים יחשיך ויפסד
קודם זמנו .ולמה שאמר מהרי"א :שקומת
אמה טרקסין לא היה רק עשרים אמה ועשר
אמות למעלה היה פנוי שיכנס עשן הקטורת,
יש לומר פה שעל החלל הזה העבר רתוקות
זהב כמעשה שבכה ,אך כן כתוב שדעת
חז"ל :שהיה קומת הקיר שלשים אמה.


מעשה המזבח דומה למעשה קירות הבית
ולזה סמכו כאן.
ועשרים אמה קומתו –
ולמעלה )אמר שלשים אמה קומתו כי
ההיכל לבד היתה שלשים אמה אבל עליית
בית קודש הקדשים היתה נמוכה משל היכל
י׳ אמות ורבותינו ז"ל אמרו )בבבא בתרא
צח ב( שחושב כאן משפת כרובים ולמע־
לה שהיו קומתן י׳ אמות כמו שנאמר למטה
)פסוק כג(.

ולפני הדביר –
החלל הפנימה לה לצד המערב.

)כא( ויצף שלמה וגו׳ –

בא לומר שזהב צפוי ההיכל הנעשה בפנים
היה זהב סגור כמו של בית קודש הקדשים.
ויעבר –
עשה בריחים משלשלאות זהב לפני המחיצה.
ויצפהו –
על המחיצה יאמר.
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מלכים א פרק ו
כב

ל-ה ָבּיִ ת
ל-ה ַבּיִ ת ִצפָּ ה ז ָָהב עַ ד-תּ ֹם ָכּ ַ
ת-כּ ַ
ָ
וְ אֶ

ר-ל ְדּ ִביר ִצפָּ ה ז ָָהב:
ל-ה ִמּזְ בֵּ ַח אֲ ֶשׁ ַ
ַ
וְ כָ

כג

ַויַּעַ שׂ

קוֹמתוֹ:
ָ
י-שׁמֶ ן עֶ ֶשׂר אַ מּוֹת
רוּבים עֲ צֵ ָ
ַבּ ְדּ ִביר ְשׁנֵי ְכ ִ

)כב( ואת כל הבית צפה זהב –

ובדברי הימים שבעת אלפים ככר כסף
מזוקק לטוח קירות הבתים ואמר כי לטוח
קירות הבתים טעמו לשלשת אלפים ככרי
זהב שזכר .או טעמו על הכסף ופירוש לטוח
שאר הבתים חוץ מן ההיכל .ובדברי רז״ל:
לטוח קירות הבתים –
וכי כסף היה והלא זהב היה?! אלא למה
קורא אותו כסף? שהיה מכסף לכל בעלי
זהבים.

)כב( ואת כל הבית צפה זהב –

תחלה דבר מציפוי הקירות ועתה דבר מצפוי
התקרה והדלתות ובפסוק ל׳ ידבר מציפוי הר־
צפה ,ובדהי כלל הכל במה שאמר :ויחף את
הבית הקורות הספים וקירותיו ודלתותיו זהב.
וכל המזבח אשר לדביר –
רצה לומר המזבח שבהיכל שעמד לפני הד־
ביר :צפה זהב ,שמה שאמרו תחלה ויצף
מזבח ארז הוא ציפוי ארזים וכאן יאמר
שצפה זהב על הארז ,ומפני שהמזבח היה
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כד

וְ ָחמֵ שׁ אַ מּוֹת ְכּנַף ַה ְכּרוּב ָהאֶ ָחת וְ ָחמֵ שׁ אַ מּוֹת

ְכּנַף ַה ְכּרוּב ַה ֵשּׁנִ ית עֶ ֶשׂר אַ מּוֹת ִמ ְקצוֹת ְכּנָפָ יו וְ עַ ד-
ְקצוֹת ְכּנָפָ יו:



וכל המזבח אשר לדביר –
סמך המזבח לדביר ואף על פי שלא היה
בתוכו אלא בהיכל היה השלחן ,לפי שהיה
מכוון כנגד פתח הדביר ,כי בהיכל היה הש־
לחן בצפון משוך מן הכותל שתי אמות ומ־
חצה .ומנורה בדרום משוכה מן הכותל שתי
אמות ומחצה .ומזבח הקטרת ממוצע בי־
ניהם ומשוך קמעא כלפי חוץ וזה מכוון כנגד
פתח הדביר ומפני זה סמך המזבח לדביר
ואמר :המזבח אשר לדביר .ומה שאומר וכל
 -לומר כי קירותיו וגג הכל צפה זהב.

)כג( עצי שמן –

תרגומו :אעי דזיתא ,ואין לשאול איך שחת מעצי
מאכל לצורך מלאכה ,יש לומר כי כרת הזיתים
הזקנים שאינם עושים פירות וכן בעצי מערכה
שהיה בהן מעצי תאנה ועצי דקל .אמרו רז"ל:
מאותן שאינן עושים פירות .ויש לפרש עצי
שמן  -מין ממין הארז יוצא ממנו שמן שעושין
ממנו הזפת ,לפיכך נקרא עץ שמן ,כי הנה מצאנו
בעזרא שאמר צאו ההר והביאו עלי זית ועלי עץ
שמן ,נמצא עץ שמן אינו עץ זית.

"

בנין מחובר צפהו בעת שצפה את ההיכל,
ולא נחשב עם הכלים.

רו בחבורי התורה והמצוה פ׳ אחרי :עשר
אמות קומתו של כרוב האחד.

)כג( ויעש בדביר –

)כד( וחמש אמות וכו׳ –

ספר שעשה שני כרובים שוים שזה גדר מלת
שני בסמיכות להורות על השווי ושווי הזה
היה רק במדתם ,כי בענינם היה א׳ בדמות
זכר וא׳ בדמות נקבה זה משפיע וזה מקבל,
על זה אמר בדהי ויעש כרובים שנים שמלת
שנים בנפרד מורה על החילוק ,כמו שאמ־

וכל כנף היה מחזיק חמש אמות ,עד שמקצה
הכנף הא׳ עד קצה השני היה עשר אמות,
והכנפים היו דבוקים בגב הכרוב זה אצל זה
ובזה אין צריך לומר שהכרובים עמדו בנס.
ולדעת חז"ל :היה גוף הכרובים כל אחד
אמה ועמדו בנס.

החלטות שלמה .חלק ב

תנך

מקורות



בית המקדש

)המשך מעמ' (86
)כב( וכל המזבח –

בכל ששת השטחים.
אשר לדביר –
העומד סמוך לדביר.
ואת כל הבית –
בא לומר שהכל חפה ואף התקרה שלא
הוזכר למעלה.

החלטות שלמה .חלק ב

)כג( ויעש בדביר –

בחלל בית קודש הקדשים.
קומתו –
קומת כל אחד והכרובים ההם עמדו
בארץ )סוכה ה ב(.

БЕЙТ hА-МИК ДАШ

בבטקסט בשיעור:
חוברת מרצה ,27-28
עמ' 19



)כד( כנף הכרוב –

רוחב הכנף מצפון לדרום.
השנית –
מוסב על הכנף.
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תנך

מקורות



БЕЙТ hА-МИК ДАШ

בית המקדש

בבטקסט בשיעור:
חוברת מרצה ,27-28
עמ' 19

מלכים א פרק ו
וְ עֶ ֶשׂר ָבּאַ ָמּה ַה ְכּרוּב ַה ֵשּׁנִ י ִמ ָדּה אַ ַחת וְ קֶ צֶ ב

ת-כּנְ פֵ י ַה ְכּרֻ ִבים ו ִַתּגַּע
ַ
ימי וַיִּ ְפ ְרשׂוּ אֶ
ְבּתוְֹך ַה ַבּיִ ת ַה ְפּנִ ִ

קוֹמת ַה ְכּרוּב ָהאֶ ָחד עֶ ֶשׂר
ַ
אֶ ָחד ִל ְשׁנֵי ַה ְכּרֻ ִבים :כו

וּכנַף ַה ְכּרוּב ַה ֵשּׁנִ י נֹגַעַ ת ַבּ ִקּיר
ַף-האֶ ָחד ַבּ ִקּיר ְ
ְכּנ ָ

כה

ָבּאַ ָמּה וְ כֵ ן ַה ְכּרוּב ַה ֵשּׁנִ י:

כז

רוּבים
ת-ה ְכּ ִ
ַ
וַיִּ תֵּ ן אֶ

)כז( וכנפיהם אל תוך הבית –

ל-כּנָף:
ָ
ַה ֵשּׁנִ י וְ כַ נְ פֵ יהֶ ם אֶ ל-תּוְֹך ַה ַבּיִ ת נ ֹגְ ע ֹת ָכּנָף אֶ



כי הכנפים הקצויות היו נוגעות אל הקי־
רות ,כמו שאמר זאת לקיר דרומי וזאת
לקיר צפוני ,כי פניהם כנגד ההיכל כמו

שאומר בדברי הימים ופניהם לבית והכנ־
פים האחרות שהיו תוכיות ,זהו תוך הבית
שאמר ,כי כלם היו תוך הבית אלא שאלה
קצויות ואלה תוכיות ,והתוכיות היו נוגעות

)כה( ועשר וכו׳ –

)כו( קומת כו׳ –

וכן היה שיעור הכרוב השני הן הארך הכנ־
פים שהיה עשר אמות אורך שתי הכנפים,
הן במדה וקצב הכרובים עצמם.

וכן היו שוים בקומה שגם השני היה קומתו
עשר אמות.

)כה( הכרוב השני –

רוחב כנפי כרוב השני ואם כן ארבעת
הכנפים מלאו כל רוחב חלל בית קודש
הקדשים.

)כו( קומת וגו׳ –
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)כז( ויתן וכו׳ ויפרשו –

כנף כרוב זה לכנף כרוב זה ,והנה בין ארבע
הכנפים עשרים אמה כמדת הבית וגופות
הכרובים תחת הכנפים הם ,ואין צריך
להיותם עומדת בנס.

"

משמע שהכנפים היו עשוים בענין שהיו
יכולים להתפשט ולהתקבץ כדרך כנף העופות,
וכשבאו בפנים פרשו אותם ,וזה שאמר
בדהי כנפי הכרובים האלה פורשים אמות
עשרים ,וכשנכנס הארון נפרשו על הארון.


רצה לומר כמו שקומת הכרוב האחד היה
עשר אמות כן קומת הכרוב השני.

)כז( אל תוך הבית –
אשר אל אויר חלל הבית.
כנף אל כנף –

כנף כרוב האחד בכנף כרוב השני.
הבית הפנימי –
זהו בית קודש הקדשים.
ויפרשו –
רצה לומר עשאום פרושים.

החלטות שלמה .חלק ב

תנך

מקורות



БЕЙТ hА-МИК ДАШ

בית המקדש

בבטקסט בשיעור:
חוברת מרצה ,27-28
עמ' 19

קהלת פרק ח
כח

ָהב:
רוּבים ז ָ
ת-ה ְכּ ִ
ַ
וַיְ ַצף אֶ

כט

וְ אֵ תָ -כּל-

טוּרי ִצ ִצּים ִמ ִלּ ְפנִ ים וְ ַל ִחיצוֹן:
וּפ ֵ
וְ ִתמֹּר ֹת ְ

רוּבים
תּוּחי ִמ ְק ְלעוֹת ְכּ ִ
ִקירוֹת ַה ַבּיִ ת מֵ סַ ב קָ ַלע ִפּ ֵ

ימה וְ ַל ִחיצוֹן:
ָהב ִל ְפנִ ָ
קַ ְרקַ ע ַה ַבּיִ ת ִצפָּ ה ז ָ

)כט( מסב –
שם במשקל מצר ,ופירש כמו סביב.
קלע –
שם במשקל פעל ופירושו ציור ,ר"ל כי סביב

)כח( ויצף את הכרובים זהב –
משמע שהיה עשר אמות בלא הציפוי ,ובזה
נכון מה שאמרו בדהי והכנף האחרת אמות
חמש דבקה לכנף הכרוב האחד כי שם מדבר
אחר הציפוי כמו שאמר שם תחלה ויצפו

)כט( מלפנים ולחיצון –

לבית קודש הקדשים ולהיכל.
קירות הבית –
הם הצלעות שבפנים.

החלטות שלמה .חלק ב

ל

וְ אֶ ת-


הבית צייר ציורים כרובים מפותחים ,לא
שהיו בולטין.
ותמרות –
צורת תמרים.

מלפנים ולחיצון –
מלפנים הוא הדביר ולחיצון הוא ההיכל ואמר
כי בכל קירות הבית סביב עשה אלה הציורין
בדביר ובהיכל ,וכן פירש לפנימה ולחיצון,
שצפה קרקע הדביר וקרקע ההיכל זהב.

"

אותם זהב ונדבקו זה לזה בצמצום.

)ל( ואת קרקע –

)כט( ואת כל קירות –

אחר שעשה הכרובים בדביר אז צפה הקרקע

רצה לומר מפני שהיו כרובים בפנים לכן היו
כרובים על הקירות גכ ולכן כפל זה שנית
הגם שכבר נאמר בפסוק יח.

בל ישחית הצפוי בלכתו שם ובהעשותו
הכרובים.



מסב קלע –
מסובב בציורים וחוזר ומפרש מה היו
הציורים ואמר שהיו פתוחי ציורי כרובים
וגו׳.

)ל( לפנימה ולחיצון –

לבית קודש הקדשים ולהיכל.
וצפה זהב –
על רצפת צלעות הברושים.
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תנך

מקורות



БЕЙТ hА-МИК ДАШ

בית המקדש

בבטקסט בשיעור:
חוברת מרצה ,27-28
עמ' 19

מלכים א פרק ו
לא

י-שׁמֶ ן ָהאַ יִ ל
וְ אֵ ת פֶּ ַתח ַה ְדּ ִביר עָ ָשׂה ַדּ ְלתוֹת עֲ צֵ ָ

ל-ה ִתּמּ ֹרוֹת אֶ ת-
ַ
רוּבים וְ עַ
ל-ה ְכּ ִ
ַ
ָרד עַ
וְ ִצפָּ ה ז ָָהב ַויּ ֶ

י-שׁמֶ ן וְ קָ ַלע
וּשׁתֵּ י ַדּ ְלתוֹת עֲ צֵ ֶ
ְ

י-שׁמֶ ן
ָהב :לג וְ כֵ ן עָ ָשׂה ְלפֶ ַתח ַההֵ יכָ ל ְמזוּזוֹת עֲ צֵ ָ
ַהזּ ָ

ְמזוּזוֹת חֲ ִמ ִשּׁית:

לב

טוּרי ִצ ִצּים
וּפ ֵ
רוּבים וְ ִתמֹּר ֹת ְ
עֲ לֵ יהֶ ם ִמ ְק ְלעוֹת ְכּ ִ

)לא( ואת פתח הדביר –
כמו ולפתח הדביר וכן עשה את דמו כמו
לדמו .וכן תרגם יונתן :ולתרע בית כפורי.
האיל מזוזות חמשית –
האיל  -הוא הסף העליון .והמזוזות  -הם
אשר מפה ומפה אשר הסף סמוך עליהם.
ואומר כי איל הפתח ומזוזותיו היו בתכונת
חמישית ,שהיתה המזוזה חמש צלעות זו
לפנים מזו ,וכן המזוזה האחרת ,וכן האיל.
ויונתן תרגם :אילא וספוהי מטקסין ,ולדע־
תו יהיה ענין הפסוק כן ,כאילו אמר האיל
והמזוזות היו חמושים .תרגום :חמושית
מטקסין ,כמו חמושים .וכן תרגום :ומדדו
את תכנית – טקוס.

)לב( ושתי דלתות עצי שמן –
ושתי דלתות עצי שמן שאמר שעשה
לפתח הדביר קלע עליהם מקלעות כרו־
בים כמו שעשה לקירות ויו וקלע כויו
וישא אברהם את עיניו נרדם ורכב וסוס
וזולתם .או יהיה פירושו כמשמעו ,ומה
שאמר ושתי דלתות עצי ברושין ,אחר
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מֵ אֵ ת ְר ִב ִעית:



שאמר ושתי דלתות עצי שמן ,בא לומר
כי ארבע דלתות היו לפתח הדביר וכן
לפתח ההיכל .וכן אמר בבנין יחזקאל:
ושתי דלתות ,להיכל ולקדש ושתי דלתות
לדלתות .ופירשו רז"ל :החצונות נפתחות
לתוך הפתח ,לכסות עביו של כותל והפ־
נימית נפתחות לתוך הבית לכסות אחר
הדלתות ,שכל הבית היה טוח בזהב חוץ
מאחרי הדלתות ,ואף על פי שהיו הדלתות
לפתח הדביר היה שם גם כן פרוכת ,כמו
שאומר בדברי הימים :להיות מסך לפתח,
לפי שלא היו הדלתות נסגרות שהרי בדי
ארון נתונים על פני הדביר ,אכ הפרכת
היה מסך לשער הדביר.
וירד על הכרובים –
ואחר שאמר צפה זהב ,למה אמר אחכ
וירד?! אלא שלא תאמר כי צפה הכל זהב
ולא נראו הצורות כמו שהיו קודם צפוי
הזהב ,כן היו אחר כך כי רדד הזהב על
הצורות .ותרגום:
וירקעו –
ורדידו.

)לג( וכן עשה –

על המזוזות הוא אומר שעשה מזוזות פתח
ההיכל עצי שמן ,כמו שעשה לפתח הדביר,
אבל דלתות פתח ההיכל היו עצי ברושים.
מאת רביעית –
כמו שפירש חמישית ,שהיו במזוזה חמש
צלעות זו לפנים מזו ובמזוזה פתח ההיכל
היו ארבע זו לפנים מזו.
ופירש מאת –
כי רביעית תואר לתכונה כמו שפירש
חמישית גם כן תואר לתכונה ,ומאת דבק
עם התכונה ,כאילו אומר עשויה מתכונה
רביעית וכן גם מאת זה תצאי ,כמו מזה.
ויש לומר עוד :שהיא מענין רביעית לוח ,כי
מצאנו במשנה ורביעית של ארז על גביהן
ופירש לוחות ואומר כי המזוזה לא היתה גוף
אחד מקשה ,אבל היתה מלוחות מדובקות
זו לזו .ויונתן תרגם :מן ארבעה סיטריהון
מרבעין ,אומר כי המזוזות היו מרובעות
בארבע זויותיהן ולענין זה נוכל לפרש
חמישית ,כי למזוזות היו חמש פאות לכל
מזוזה ומזוזה ולמזוזות ההיכל ארבע.

החלטות שלמה .חלק ב
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בית המקדש

)המשך מעמ' (90
)לא( ואת פתח וכו׳ האיל מזוזות
חמשית –

)לב( ושתי דלתות –

פירשו שהיה מעצי שמן בין האיל רצה
לומר המשקוף ובין המזוזות ,וחמשית
רצה לומר הפתח החמשית ,כי היה
במקדש ה׳ פתחים הא׳ לעזרה הגדו־
לה והב׳ לחצר הכהנים שהיה אחרי
העזרה ההיא והג׳ לאולם והד׳ להיכל
והחמשי לדביר ועליו אמר חמשית וכן
פירש הרלבג.

פירשו חז"ל :שהיו ארבעה דלתות
לפתח הדביר וכן לפתח ההיכל ,וכמו
שאמרו ביחזקאל )מא כג( ושתים
דלתות להיכל ולקדש ושתים דלתות
לדלתות ואמרו שהחצונות נפתחות
לתוך הפתח לכסות עוביו של כותל
והפנימיות נפתחות לתוך הבית לכסות
אחורי הדלתות שאחורי הדלתות לא
היו מצופים זהב.

)לא( עשה דלתות –

)לב( וצפה זהב –

שתים היו האחת בהמזוזה מזה והאחת מזה
וכל אחת כדי רוחב חצי חלל הפתח.
האיל מזוזות חמשית –
רצה לומר עמודי המזוזות היו בני חמש צל־
עות ולא מרובעות כדרך רוב המזוזות.
ואת פתח הדביר –
ולפתח העשויה בהמחיצה המפסקת בין
ההיכל לבית קודש הקדשים.

החלטות שלמה .חלק ב

על הדלתות.
וירד על הכרובים וגו׳ –
צפוי הזהב היה מרדד על הצורות להיות
שוקע במקום שקועו ובולט במקום בלי־
טתו באופן שלא יבטל צפוי הזהב את
צורות הציורים אבל יהיו נראים כשהם
מצופים זהב.
ושתי דלתות וגו -

БЕЙТ hА-МИК ДАШ

בבטקסט בשיעור:
חוברת מרצה ,27-28
עמ' 19

"

וקלע וכו וירד וכו׳ –
רצה לומר שלא תאמר שעי הצפוי לא נראו
הכרובים כי רדד הזהב לתוך הצורות בענין
שהיו בולטות בהזהב.

)לג( וכן עשה לפתח ההיכל –

שהיה גכ המזוזות של עצי שמן והדלתות היו
של עצי ברושים שפחותים במעלה מן עצי
שמן ,ומה שאמר מאת רבעית היינו הפתח
הרביעית.


רצה לומר אותן שתי הדלתות מעצי השמן
העשויות לפתח הדביר הן היו קלע ומצויר
עליהם צורת כרובים וגו׳.

)לג( מאת רבעית –

מרביעית וכן )ירמיהוו ב לז( מאת זה תצאי
שהוא כמו מזה ורצה לומר שעשה המזוזות
האלה מרובעות בני ארבעה צלעות לא
כמזוזות של בית קודש הקדשים.
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בית המקדש

בבטקסט בשיעור:
חוברת מרצה ,27-28
עמ' 19

מלכים א פרק ו
לד

רוֹשׁים ְשׁנֵי ְצ ָל ִעים
וּשׁתֵּ י ַד ְלתוֹת עֲ צֵ י ְב ִ
ְ

וּשׁנֵי ְק ָל ִעים ַהדֶּ לֶ ת ַה ֵשּׁנִ ית
ילים ְ
ַהדֶּ לֶ ת ָהאַ ַחת גְּ ִל ִ
ילים:
גְּ ִל ִ

לה

וּפטֻ ֵרי
ְ
רוּבים וְ ִתמּ ֹרוֹת
וְ קָ ַלע ְכּ ִ

)לד( שני צלעים –

ל-ה ְמּחֻ קֶּ ה:
ַ
ָהב ְמי ָֻשּׁר עַ
ִצ ִצּים וְ ִצפָּ ה ז ָ

טוּרי גָזִ ית וְ טוּר ְכּרֻ ת ֹת
ֵ
ֹלשׁה
ימית ְשׁ ָ
אֶ ת-הֶ ָחצֵ ר ַה ְפּנִ ִ
אֲ ָרזִ ים:


כמו צלעים ,כמו שפירש ורגם אותם כמו:
ציר הדלת.

שני צדי הדלת הצד הפנימי והצד החיצון
היו עשויין מעשה גלילים בציור וכן הדלת
השנית.
קלעים –
כמו צלעים .וכן תרצדון כמו תרקדון ועוד
קלע עליהם כרובים ותימורות וכבר פירש
וקלע שהוא כמו וצייר ומקלעות כמו ציור.
ויונתן תרגם :תרין צירין דדשא חדא סגלגלין
ותרין צירין דדשא תניתא סגלגלין ,תרגם:
קלעים –

כמו שאמר למעלה וירד על הכרובים ועל
התמורות את הזהב ,כך אמר הנה שלא
תאמר וצפה זהב ולא היו נכרות הצורות
אלא הזהב היה מיושר ומונח על המחקה
ועד הצורות ,כמו שהיו שוקעות או בול־
טות הזהב מצפה אותם והצורות הם נראות
כבתחלה ,אבל היו מצופות זהב וכן תרגם

)לד( ושתי דלתות –

)לה( וצפה זהב –

רצה לומר דלת לפנים מדלת )כנ"ל פסוק
לב( וכל דלת הייתה משני צלעים ,רצה
לומר שני לוחות ,דלת א׳ הייתה גלילים.
ושני קלעים –
רצה לומר שני צורות קלועות ,והדלת השני
הייתה בצורות גלילים.
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לו

וַיִּ בֶ ן

)לה( מיושר על המחקה –

רצה לומר כי בדביר רדד הזהב על הכרו־
בים היינו שהתיך הזהב באופן שנכנס לתוך
המחוקה בעוביו ובשיעורו ,אבל בהיכל
היה הזהב ,מיושר על המחוקה היינו שה־
ניח טסי הזהב ביושר ואחכ הקיש בקורנס
עד שנכנס הזהב לתוך החיקוי ,ובזה לא

יונתן :מכבש על צורתא.

)לו( ויבן את החצר הפנימית –

היא החצר הנקראת גכ עזרה וקראה פני־
מית ,לפי שהיתה פנימית להר הבית.
כרותות –
קורות ארזים כרותות וחטובות היטב
לשומם בכותל והיו שלשה הטורים מאבן
גזית והאחד מקורות ארזים .וכן תרגם יונתן:
כרותות מריש ,ובדברי רז"ל :על מריש הגזול
שבנאו בבירה.

"

היה צריך זהב רב ככ ,וזה ממעלת הדביר
נגד ההיכל.

)לו( ויבן וכו׳ –

הוא חצר הפנימית שנזכר לקמן )ז יב( שהיה
לפני האולם ,ומפני שלא היה מצופה בזהב
ולא נבנה בפנים בצלעות ארזים אמר שהיה
רק הבנין החצוני שלשה טורי גזית וכו׳.

החלטות שלמה .חלק ב

תנך
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בית המקדש

)המשך מעמ' (92
)לד( ושני קלעים –

רצה לומר וכן שני עברי הדלת השנית היה
מצויר מעשה גלילים או רצה לומר ושני
ציורים היו להדלת השנית מזה ומזה והיו
מעשה גלילים והכוונה יהיה לאחדים עם
הפירוש הראשון.
שני צלעים הדלת האחת –
שני עברי הדלת האחת מזה ומזה היה מצוייר
מעשה גלילים רצה לומר אופנים.
ושתי דלתות –

החלטות שלמה .חלק ב

של ההיכל היו מעצי ברושים והיו בתמונת
דלתות בית קודש הקדשים האחת קבועה
בהמזוזה מזה והאחת מזה ובכל אחת כחצי
רוחב חלל הפתח.

)לה( מישר על המחוקה –

היה מרדד את הזהב להיות מיושר ושוה על
חקיקת הציורים אשר על הדלתות להיות שוקע
במקום שקועו ובולט במקום בליטתו לבל יבטל
הזהב צורות הציורים אבל יהיה נראה זהב.

БЕЙТ hА-МИК ДАШ

בבטקסט בשיעור:
חוברת מרצה ,27-28
עמ' 19



וקלע כרובים –
עוד צייר עליהם כרובים וגו׳.

)לו( החצר הפנימית –

זה עזרת כהנים.
שלשה טורי גזי –
שלשה שורות זה על גב זה בנה באבני גזית
ועליהם שורה הרביעית בנה מארזים כרותות
ומחוטבות ביותר וכסדר הזה בנה אותו עד
כלות גבהי הכתלים.

93

תנך

מקורות



БЕЙТ hА-МИК ДАШ

בית המקדש

בבטקסט בשיעור:
חוברת מרצה ,27-28
עמ' 19

מלכים א פרק ו
לז
וּב ָשּׁנָהָ -האַ ַחת עֶ ְשׂ ֵרה ְבּי ֶַרח בּוּל הוּא ַהח ֹדֶ שׁ
לח ַ

יעית י ַֻסּד בֵּ ית יְ הוָֹה ְבּי ֶַרח זִ ו:
ַבּ ָשּׁנָה ָה ְר ִב ִ

)לז( יוסד –

משנה הרביעית למלכות שלמה הוחל בנין
הבית ,וזהו יוסד שבנו יסודו.
בירח זיו –
כמו שכתוב למעלה.

)לח( בירח בול –

)לז( בשנה הרביעית –
כבר אמר זה בתחלה הסימן ,רק שבא
לאמור שההתחלה הייתה בשנה הרביעית
בחדש זיו והגמר בשנה הי״א בירח בול,
אם להודיע שעסק בבנינו שבע שנים והיו

ל)-מ ְשׁפָּ ָטו(
ִ
וּלכָ
ל-דּ ָב ָריו ְ
ְ
ַה ְשּׁ ִמינִ י ָכּ ָלה ַה ַבּיִ ת ְלכָ
]מ ְשׁפָּ ָטיו[ וַיִ ְבנֵהוּ ֶשׁ ַבע ָשׁנִ ים:
ִ


הוא מרחשון ,כמו שאמר הוא החדש הש־
מיני ונקרא כן ,מפני הגשמים שמתחילין
בו ענין מבול .ובדברי רז"ל :בירח בול שבו
העלה נבל והארץ עשויה בולות בולות וירח
שבו בוללין לבהמה מתוך הבית ,כלומר
שמאכל הבהמה כלה מן השדה .ודעת יונתן
בזה שתרגם :בירח  -מיסף אבביא.

ז׳ שנים וז׳ חדשים )ולפי דעתי ז׳ שנים
עסק בבנין וז׳ חדשים עסק בטיח הזהב
שהיה אחר גמר הבנין ,ומודיע שנשמר בזה
מספר השבועי שהוא קדש ,בין בשנים בין
בחדשים( ואם להודיע שהיה היסוד בירח

ויבנהו שבע שנים –
בשבע שנים ואחר שאמר :ובשנה האחת
עשרה כלה הבית ,מה היה צריך לומר ויבנהו
שבע שנים ,שלא תאמר שנתעצל בנתים
מהבנינים ולא התעסק כל שבע שנים בבנין,
לפיכך חזר ואמר :ויבנהו שבע שנים.

"

זיו והגמר בירח בול הפך הטבע שבירח בול
הוא הזריעה ובירח זיו הוא הלידה שאז הכל
מלא וגדוש ואז נגמר בנין הטבע ,כי הטבע
והענין האלהי יתחיל האחד עת השני יעמד
מלדת ,וכמו שאמרו בזה במקום אחר.


)לז( יוסד –

הונח היסוד.
בשנה הרביעית –
למלכות שלמה.

)לח( לכל דבריו –

כל הדברים הנצרכים בו.
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ולכל משפטיו –
היא היא וכפל הדבר במילות שונות.
ויבנהו שבע שנים –
רצה לומר שבנה כל שבעת השנים ולא הפסיק זמן מה ולא חש
למנות החדשים היתרים על שבעת השנים או רצה לומר שבנה רק
שבע שנים שלמות כי במשך זמן הבנין חדל לבנותו בשעור החדשים
העודפים על שבעת השנים.
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מלכים א פרק ח
א

אשׁי
ל-ר ֵ
ת-כּ ָ
ָ
אָ ז י ְַקהֵ ל ְשֹׁלמ ֹה אֶ ת-זִ ְקנֵי יִ ְשׂ ָראֵ ל אֶ

ל-ק ַהל יִ ְשׂ ָראֵ ל
ל-ק ַהל יִ ְשׂ ָראֵ ל וְ כָ ְ
פָּ נָיו וַיְ ָב ֶרְך אֵ ת ָכּ ְ

ל-המֶּ לֶ ְך
ַ
ַה ַמּטּוֹת -נְ ִשׂיאֵ י ָהאָ בוֹת ִל ְבנֵי יִ ְשׂ ָראֵ ל אֶ

עֹ

:

רוּשׁ ָלם ְל ַהעֲ לוֹת אֶ ת-אֲ רוֹן ְבּ ִרית-יְ הוָֹה מֵ ִעיר
ָ
ְשֹׁלמ ֹה יְ

טו

ָדּוִ ד ִהיא ִציּוֹן:

ב

ל-המֶּ לֶ ְך ְשֹׁלמ ֹה ָכּל-
ַ
וַיִּ קָּ הֲ לוּ אֶ

ד

מֵ

ַויּ ֹאמֶ ר ָבּרוְּך יְ הוָֹה אֱֹלהֵ י יִ ְשׂ ָראֵ ל אֲ ֶשׁר ִדּבֶּ ר

וּביָדוֹ ִמלֵּ א לֵ אמ ֹר:
ְבּ ִפיו אֵ ת ָדּוִ ד אָ ִבי ְ

טז

ן-היּוֹם
ִמ ַ

ִאישׁ יִ ְשׂ ָראֵ ל ְבּי ֶַרח ָהאֵ ָתנִ ים בֶּ ָחג הוּא ַהח ֹדֶ שׁ

אתי אֶ ת-עַ ִמּי אֶ ת-יִ ְשׂ ָראֵ ל ִמ ִמּ ְצ ַריִ ם ל ֹא-
אֲ ֶשׁר הוֹצֵ ִ

ַו ָיּב ֹאוּ כּ ֹל זִ ְקנֵי יִ ְשׂ ָראֵ ל וַיִ ְשׂאוּ ַהכּ ֹהֲ נִ ים

ָב ַח ְר ִתּי ְב ִעיר ִמכּ ֹל ִשׁ ְבטֵ י יִ ְשׂ ָראֵ ל ִל ְבנוֹת ַבּיִ ת ִל ְהיוֹת

ת-האָ רוֹן :ד ַויַּעֲ לוּ אֶ ת-אֲ רוֹן יְ הוָֹה וְ אֶ ת-א ֹהֶ ל מוֹעֵ ד
ָ
אֶ

ְשׁ ִמי ָשׁם וָאֶ ְב ַחר ְבּ ָדוִ ד ִל ְהיוֹת עַ ל-עַ ִמּי יִ ְשׂ ָראֵ ל:

יז

ל-כּלֵ י ַהקּ ֶֹדשׁ אֲ ֶשׁר ָבּא ֹהֶ ל ַויַּעֲ לוּ א ָֹתם ַהכּ ֹהֲ נִ ים
ת-כּ ְ
ָ
וְ אֶ

ֱֹלהי
ם-ל ַבב ָדּוִ ד אָ ִבי ִל ְבנוֹת ַבּיִ ת ְל ֵשׁם יְ הוָֹה א ֵ
וַיְ ִהי ִע ְ

יעי:
ַה ְשּׁ ִב ִ

וְ ַה ְלוִ יִּ ם:

ג

ה

וְ ַהמֶּ לֶ ְך ְשֹׁלמ ֹה וְ כָ ל-עֲ ַדת יִ ְשׂ ָראֵ ל

וּבקָ ר
ַהנּוֹעָ ִדים עָ ָליו ִאתּוֹ ִל ְפנֵי ָהאָ רוֹן ְמז ְַבּ ִחים צ ֹאן ָ
אֲ ֶשׁר ל ֹא-יִ ָסּ ְפרוּ וְ ל ֹא יִ ָמּנוּ מֵ ר ֹב:

ו

ַויּ ִָבאוּ ַהכּ ֹהֲ נִ ים

ל-דּ ִביר ַה ַבּיִ ת אֶ ל-
ל-מקוֹמוֹ אֶ ְ
אֶ ת-אֲ רוֹן ְבּ ִרית-יְ הוָֹה אֶ ְ
רוּבים:
ל-תּ ַחת ַכּנְ פֵ י ַה ְכּ ִ
ַ
ק ֹדֶ שׁ ַהקֳּ ָד ִשׁים אֶ

ז

ִכּי

ל-מקוֹם ָהאָ רוֹן ַו ָיּס ֹכּוּ
רוּבים פּ ְֹר ִשׂים ְכּנָפַ יִ ם אֶ ְ
ַה ְכּ ִ

יִ ְשׂ ָראֵ ל:

יח

ל-דּוִ ד אָ ִבי יַעַ ן אֲ ֶשׁר
ָ
ַויּ ֹאמֶ ר יְ הוָֹה אֶ

ם-ל ָב ְבָך ִל ְבנוֹת ַבּיִ ת ִל ְשׁ ִמי הֱ ִטיב ָֹת ִכּי ָהיָה
ָהיָה ִע ְ
ם-ל ָבבֶ ָך:
ִע ְ

יט

ַרק אַ ָתּה ל ֹא ִת ְבנֶה ַה ָבּיִ ת ִכּי ִאם-

ִבּנְ ָך ַהיּ ֹצֵ א מֵ חֲ ָלצֶ יָך הוּא-יִ ְבנֶה ַה ַבּיִ ת ִל ְשׁ ִמי:

כ

ת-דּ ָברוֹ אֲ ֶשׁר ִדּבֵּ ר וָאָ קֻ ם ַתּ ַחתָ -דּוִ ד
ַויָּקֶ ם יְ הוָֹה אֶ ְ

ל-כּסֵּ א יִ ְשׂ ָראֵ ל ַכּאֲ ֶשׁר ִדּבֶּ ר יְ הוָֹה וָאֶ ְבנֶה
אָ ִבי וָאֵ ֵשׁב עַ ִ

כא

ל-בּ ָדּיו ִמ ְל ָמ ְע ָלה :ח ַויַּאֲ ִרכוּ
ַ
ל-האָ רוֹן וְ עַ
ָ
ַה ְכּרֻ ִבים עַ

ֱֹלהי יִ ְשׂ ָראֵ ל:
ַה ַבּיִ ת ְל ֵשׁם יְ הוָֹה א ֵ

ל-פּנֵי
ן-הקּ ֹדֶ שׁ עַ ְ
אשׁי ַה ַבּ ִדּים ִמ ַ
ַה ַבּ ִדּים ַויּ ֵָראוָּ -ר ֵ

ר-שׁם ְבּ ִרית יְ הוָֹה אֲ ֶשׁר ָכּ ַרת ִעם-
ָמקוֹם ָלאָ רוֹן אֲ ֶשׁ ָ

חוּצה וַיִּ ְהיוּ ָשׁם עַ ד ַהיּוֹם
ַה ְדּ ִביר וְ ל ֹא י ֵָראוּ ַה ָ
ַהזֶּה:

ט

אֵ ין ָבּאָ רוֹן ַרק ְשׁנֵי לֻ חוֹת ָהאֲ ָבנִ ים אֲ ֶשׁר

ם-בּנֵי
ִהנִּ ַח ָשׁם מ ֶֹשׁה ְבּח ֵֹרב אֲ ֶשׁר ָכּ ַרת יְ הוָֹה ִע ְ
אתם מֵ אֶ ֶרץ ִמ ְצ ָריִ ם:
יִ ְשׂ ָראֵ ל ְבּצֵ ָ

י

הוֹציאוֹ א ָֹתם מֵ אֶ ֶרץ ִמ ְצ ָריִ ם:
אֲ ב ֹתֵ ינוּ ְבּ ִ

וָאָ ִשׂם ָשׁם

כב

ַויַּעֲ מ ֹד

ל-ק ַהל יִ ְשׂ ָראֵ ל וַיִּ ְפר ֹשׂ
ְשֹׁלמ ֹה ִל ְפנֵי ִמזְ ַבּח יְ הוָֹה ֶנגֶד ָכּ ְ
ַכּפָּ יו ַה ָשּׁ ָמיִ ם:

כג

ֹאמר יְ הוָֹה אֱֹלהֵ י יִ ְשׂ ָראֵ ל אֵ ין-
ַויּ ַ

וַיְ ִהי ְבּצֵ את

ל-האָ ֶרץ ִמ ָתּ ַחת שׁ ֹמֵ ר
ָ
ֱֹלהים ַבּ ָשּׁ ַמיִ ם ִמ ַמּעַ ל וְ עַ
ָכּמוָֹך א ִ

יא

ְלפָ נֶיָך

ן-הקּ ֹדֶ שׁ וְ הֶ עָ נָן ָמלֵ א אֶ ת-בֵּ ית יְ הוָֹה:
ַהכּ ֹהֲ נִ ים ִמ ַ

ַה ְבּ ִרית

וְ ַה ֶחסֶ ד

כד

ַלעֲ ָבדֶ יָך

ַהה ְֹל ִכים

י-מלֵ א
וְ ל ֹא-י ְָכלוּ ַהכּ ֹהֲ נִ ים ַלעֲ מ ֹד ְל ָשׁ ֵרת ִמ ְפּנֵי הֶ עָ נָן ִכּ ָ

ל-ל ָבּם:
ְבּכָ ִ

ְכבוֹד-יְ הוָֹה אֶ ת-בֵּ ית יְ הוָֹה :יב
יתי בֵּ ית זְ בֻ ל
יְ הוָֹה אָ ַמר ִל ְשׁכּ ֹן ָבּעֲ ָרפֶ ל :יג ָבּנ ֹה ָבנִ ִ
עוֹל ִמים :יד ַויַּסֵּ ב ַהמֶּ לֶ ְך אֶ ת-
ָ
ָלְך ָמכוֹן ְל ִשׁ ְב ְתָּך

את ַכּיּוֹם
וּבי ְָדָך ִמלֵּ ָ
ר-דּ ַבּ ְר ָתּ לוֹ ו ְַתּ ַדבֵּ ר ְבּ ִפיָך ְ
אֲ ֶשׁ ִ

אָ ז אָ ַמר ְשֹׁלמ ֹה
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ַהזֶּה:

כה

אֲ ֶשׁר ָשׁ ַמ ְר ָתּ ְלעַ ְב ְדָּך ָדּוִ ד אָ ִבי אֵ ת

ֱֹלהי יִ ְשׂ ָראֵ ל ְשׁמ ֹר ְלעַ ְב ְדָּך
וְ עַ ָתּה יְ הוָֹה א ֵ

ָדוִ ד אָ ִבי אֵ ת -אֲ ֶשׁר ִדּ ַבּ ְר ָתּ לּוֹ לֵ אמ ֹר ל ֹא-יִ ָכּ ֵרת ְלָך
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לו

ל-כּסֵּ א יִ ְשׂ ָראֵ ל ַרק ִאם-יִ ְשׁ ְמרוּ
ִאישׁ ִמ ְלּפָ נַי י ֵֹשׁב עַ ִ

ַתעֲ נֵם:

ת-דּ ְר ָכּם ָללֶ כֶ ת ְלפָ נַי ַכּאֲ ֶשׁר ָה ַל ְכ ָתּ ְלפָ נָי:
ַ
ָבנֶיָך אֶ

טּוֹבה
ת-ה ֶדּ ֶרְך ַה ָ
ַ
תוֹרם אֶ
ֵ
עֲ ָב ֶדיָך וְ עַ ְמָּך יִ ְשׂ ָראֵ ל ִכּי

]דּ ָב ְרָך[
)דּ ָב ְריָך( ְ
ֱֹלהי יִ ְשׂ ָראֵ ל יֵאָ מֵ ן נָא ְ
וְ עַ ָתּה א ֵ

כוּ-בהּ וְ נ ַָת ָתּה ָמ ָטר עַ ל-אַ ְר ְצָך אֲ ֶשׁר-נ ַָת ָתּה
ָ
אֲ ֶשׁר י ְֵל

כו

אֲ ֶשׁר ִדּ ַבּ ְר ָתּ ְלעַ ְב ְדָּך ָדּוִ ד אָ ִבי:

כז

ִכּי ַהאֻ ְמנָם י ֵֵשׁב

וְ אַ ָתּה ִתּ ְשׁ ַמע ַה ָשּׁ ַמיִ ם וְ סָ ַל ְח ָתּ ְל ַח ַטּאת

ְלעַ ְמָּך ְלנַחֲ ָלה:

לז

ָרעָ ב ִכּי-יִ ְהיֶה ָבאָ ֶרץ ֶדּבֶ ר ִכּי-

וּשׁמֵ י ַה ָשּׁ ַמיִ ם ל ֹא
ל-האָ ֶרץ ִהנֵּה ַה ָשּׁ ַמיִ ם ְ
ָ
ֱֹלהים עַ
א ִ

יִ ְהיֶה ִשׁ ָדּפוֹן י ֵָרקוֹן אַ ְרבֶּ ה ָח ִסיל ִכּי יִ ְהיֶה ִכּי י ַָצר-לוֹ

כח

לח

יתי:
י-ה ַבּיִ ת ַהזֶּה אֲ ֶשׁר ָבּנִ ִ
יְ כַ ְל ְכּלוָּך אַ ף ִכּ ַ

א ֹיְ בוֹ

ְבּאֶ ֶרץ

ְשׁעָ ָריו

ָכּלֶ -נגַע

ל-מחֲ ָלה:
ָכּ ַ

ֱֹלהי
ל-תּ ִחנָּתוֹ יְ הוָֹה א ָ
ל-תּ ִפ ַלּת עַ ְב ְדָּך וְ אֶ ְ
ית אֶ ְ
וּפָ נִ ָ

ל-האָ ָדם ְלכ ֹל
ָ
ל-תּ ִחנָּה אֲ ֶשׁר ִתּ ְהיֶה ְלכָ
ל-תּ ִפ ָלּה כָ ְ
ָכּ ְ

ל-ה ְתּ ִפ ָלּה אֲ ֶשׁר עַ ְב ְדָּך ִמ ְתפַּ לֵּ ל
ַ
ל-ה ִרנָּה וְ אֶ
ָ
ִל ְשׁמ ֹעַ אֶ

עַ ְמָּך יִ ְשׂ ָראֵ ל אֲ ֶשׁר י ְֵדעוּן ִאישׁ ֶנגַע ְל ָבבוֹ וּפָ ַרשׂ ַכּפָּ יו

ְלפָ נֶיָך ַהיּוֹם:

כט

ל-ה ַבּיִ ת
ַ
ִל ְהיוֹת -עֵ ינֶָך ְפתֻ ח ֹת אֶ

ל-ה ַבּיִ ת ַהזֶּה:
ַ
אֶ

לט

וְ אַ ָתּה ִתּ ְשׁ ַמע ַה ָשּׁ ַמיִ ם ְמכוֹן

ל-ה ָמּקוֹם אֲ ֶשׁר אָ ַמ ְר ָתּ יִ ְהיֶה ְשׁ ִמי
ַ
ַהזֶּה ַליְ ָלה וָיוֹם אֶ

ל-דּ ָרכָ יו אֲ ֶשׁר
ית וְ נ ַָת ָתּ ָל ִאישׁ ְכּכָ ְ
ִשׁ ְבתֶּ ָך וְ סָ ַל ְח ָתּ וְ עָ ִשׂ ָ

ל-ה ְתּ ִפ ָלּה אֲ ֶשׁר יִ ְתפַּ לֵּ ל עַ ְב ְדָּך אֶ ל-
ַ
ָשׁם ִל ְשׁמ ֹעַ אֶ

ת-ל ַבב ָכּל-
ת-ל ָבבוֹ ִכּי-אַ ָתּה י ַָד ְע ָתּ ְל ַב ְדָּך אֶ ְ
תֵּ ַדע אֶ ְ

ל-תּ ִחנַּת עַ ְב ְדָּך וְ עַ ְמָּך
וְ ָשׁ ַמ ְע ָתּ אֶ ְ

ָהאָ ָדם:

ַה ָמּקוֹם ַהזֶּה:

ל

ל-ה ָמּקוֹם ַהזֶּה וְ אַ ָתּה ִתּ ְשׁ ַמע
ַ
יִ ְשׂ ָראֵ ל אֲ ֶשׁר יִ ְתפַּ ְללוּ אֶ

לא

ל-ה ָשּׁ ַמיִ ם וְ ָשׁ ַמ ְע ָתּ וְ סָ ָל ְח ָתּ:
ַ
ל-מקוֹם ִשׁ ְב ְתָּך אֶ
אֶ ְ

ְבּנֵי

מ

ל-פּנֵי
ר-הם ַחיִּ ים עַ ְ
ל-היּ ִָמים אֲ ֶשׁ ֵ
ְל ַמעַ ן יִ ָראוָּך ָכּ ַ

ָהאֲ ָד ָמה אֲ ֶשׁר נ ַָת ָתּה ַלאֲ ב ֹתֵ ינוּ:

מא

ל-הנּ ְָכ ִרי
ַ
וְ גַם אֶ

אֵ ת -אֲ ֶשׁר יֶחֱ ָטא ִאישׁ ְל ֵרעֵ הוּ וְ נ ָָשׁא-בוֹ אָ ָלה ְל ַהאֲ ֹלתוֹ

וּבא מֵ אֶ ֶרץ ְרחוֹקָ ה
אֲ ֶשׁר ל ֹא-מֵ עַ ְמָּך יִ ְשׂ ָראֵ ל הוּא ָ

וְ אַ ָתּה

ת-שׁ ְמָך ַהגָּדוֹל וְ אֶ ת-
ְל ַמעַ ן ְשׁמֶ ָך :מב ִכּי יִ ְשׁ ְמעוּן אֶ ִ

ית וְ ָשׁפַ ְט ָתּ אֶ ת-עֲ ָבדֶ יָך ְל ַה ְר ִשׁיעַ
ִתּ ְשׁ ַמע ַה ָשּׁ ַמיִ ם וְ עָ ִשׂ ָ

ל-ה ַבּיִ ת
ַ
וּבא וְ ִה ְתפַּ לֵּ ל אֶ
י ְָדָך ַהחֲ זָקָ ה וּזְ ר ֹעֲ ָך ַהנְּ טוּיָה ָ

וּבא אָ ָלה ִל ְפנֵי ִמזְ ַבּחֲ ָך ַבּ ַבּיִ ת ַהזֶּה:
ָ

לב

וּל ַה ְצ ִדּיק ַצ ִדּיק ָלתֶ ת לוֹ
ָר ָשׁע ָלתֵ ת ַדּ ְרכּוֹ ְבּר ֹאשׁוֹ ְ
ְכּ ִצ ְדקָ תוֹ:

לג

ַהזֶּה:

מג

ית
אַ ָתּה ִתּ ְשׁ ַמע ַה ָשּׁ ַמיִ ם ְמכוֹן ִשׁ ְבתֶּ ָך וְ עָ ִשׂ ָ

ְבּ ִה ָנּגֵף עַ ְמָּך יִ ְשׂ ָראֵ ל ִל ְפנֵי אוֹיֵב אֲ ֶשׁר

ְכּכ ֹל אֲ ֶשׁר-יִ ְק ָרא אֵ לֶ יָך ַהנּ ְָכ ִרי ְל ַמעַ ן י ְֵדעוּןָ -כּל-עַ מֵּ י

ת-שׁמֶ ָך וְ ִה ְתפַּ ְללוּ
אוּ-לְך וְ ָשׁבוּ אֵ לֶ יָך וְ הוֹדוּ אֶ ְ
ָ
י ֶֶח ְט

ת-שׁמֶ ָך ְליִ ְראָ ה א ְֹתָך ְכּעַ ְמָּך יִ ְשׂ ָראֵ ל וְ ָל ַדעַ ת
ָהאָ ֶרץ אֶ ְ

וְ ִה ְת ַחנְּ נוּ אֵ לֶ יָך ַבּ ַבּיִ ת ַהזֶּה:

לד

וְ אַ ָתּה ִתּ ְשׁ ַמע

יתי:
ל-ה ַבּיִ ת ַהזֶּה אֲ ֶשׁר ָבּנִ ִ
ַ
י-שׁ ְמָך נִ ְק ָרא עַ
ִכּ ִ

מד

ִכּי-

ַה ָשּׁ ַמיִ ם וְ סָ ַל ְח ָתּ ְל ַח ַטּאת עַ ְמָּך יִ ְשׂ ָראֵ ל וַהֲ ֵשׁב ָֹתם אֶ ל-

יֵצֵ א עַ ְמָּך ַל ִמּ ְל ָח ָמה עַ ל-א ֹיְ בוֹ ַבּדֶּ ֶרְך אֲ ֶשׁר ִתּ ְשׁ ָלחֵ ם

ְבּ ֵהעָ צֵ ר ָשׁ ַמיִ ם

וְ ִה ְתפַּ ְללוּ אֶ ל-יְ הוָֹה דֶּ ֶרְך ָה ִעיר אֲ ֶשׁר ָבּ ַח ְר ָתּ ָבּהּ

בוֹתם:
ָהאֲ ָד ָמה אֲ ֶשׁר נ ַָת ָתּ ַלאֲ ָ

לה

ל-ה ָמּקוֹם
ַ
אוּ-לְך וְ ִה ְתפַּ ְללוּ אֶ
ָ
וְ ל ֹא-יִ ְהיֶה ָמ ָטר ִכּי יֶחֶ ְט
ַהזֶּה

וְ הוֹדוּ

ת-שׁמֶ ָך
אֶ ְ

אתם
וּמֵ ַח ָטּ ָ

החלטות שלמה .חלק ב

יְ שׁוּבוּן

ִכּי

ר-בּנִ ִתי ִל ְשׁמֶ ָך:
וְ ַה ַבּיִ ת אֲ ֶשׁ ָ

מה

וְ ָשׁ ַמ ְע ָתּ ַה ָשּׁ ַמיִ ם אֶ ת-

ית ִמ ְשׁפָּ ָטם:
ת-תּ ִחנּ ָָתם וְ עָ ִשׂ ָ
ְתּ ִפ ָלּ ָתם וְ אֶ ְ

מו

ִכּי
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מלכים א פרק ח
נז

אוּ-לְך ִכּי אֵ ין אָ ָדם אֲ ֶשׁר ל ֹא-יֶחֱ ָטא וְ אָ נ ְַפ ָתּ ָבם
ָ
י ֶֶח ְט

אֲ ֶשׁר ִדּבֶּ ר ְבּיַד מ ֶֹשׁה עַ ְבדּוֹ:

יהם אֶ ל-אֶ ֶרץ ָהאוֹיֵב
וּנְ ַת ָתּם ִל ְפנֵי אוֹיֵב וְ ָשׁבוּם שׁ ֹבֵ ֶ

ִע ָמּנוּ ַכּאֲ ֶשׁר ָהיָה ִעם-אֲ ב ֹתֵ ינוּ אַ ל-יַעַ זְ בֵ נוּ וְ אַ ל-

מז

רוֹבה:
ְרחוֹקָ ה אוֹ ְק ָ

ל-ל ָבּם ָבּאָ ֶרץ
וְ הֵ ִשׁיבוּ אֶ ִ

יהם
בּוּ-שׁם וְ ָשׁבוּ וְ ִה ְת ַחנְּ נוּ אֵ לֶ יָך ְבּאֶ ֶרץ שׁ ֹבֵ ֶ
ָ
אֲ ֶשׁר נִ ְשׁ
לֵ אמ ֹר ָח ָטאנוּ וְ הֶ עֱוִ ינוּ ָר ָשׁ ְענוּ:

מח

וְ ָשׁבוּ אֵ לֶ יָך

נח

יִ ְטּ ֵשׁנוּ:

יְ ִהי יְ הוָֹה אֱֹלהֵ ינוּ

ל-דּ ָרכָ יו
ְל ַהטּוֹת ְל ָבבֵ נוּ אֵ ָליו ָללֶ כֶ ת ְבּכָ ְ

וּמ ְשׁפָּ ָטיו אֲ ֶשׁר ִצוָּה אֶ ת-
וֹתיו וְ חֻ קָּ יו ִ
וְ ִל ְשׁמ ֹר ִמ ְצ ָ
אֲ ב ֹתֵ ינוּ:

נט

וְ יִ ְהיוּ ְד ָב ַרי אֵ לֶּ ה אֲ ֶשׁר ִה ְת ַחנַּנְ ִתּי ִל ְפנֵי

ר-שׁבוּ
יהם אֲ ֶשׁ ָ
וּבכָ ל-נ ְַפ ָשׁם ְבּאֶ ֶרץ א ֹיְ בֵ ֶ
ל-ל ָב ָבם ְ
ְבּכָ ְ

יוֹמם ו ָָליְ ָלה ַלעֲ שׂוֹת
יְ הוָֹה ְקר ִֹבים אֶ ל-יְ הוָֹה אֱֹלהֵ ינוּ ָ
ְדּ ַבר-יוֹם

א ָֹתם וְ ִה ְתפַּ ְללוּ אֵ לֶ יָך ֶדּ ֶרְך אַ ְר ָצם אֲ ֶשׁר-נ ַָת ָתּה

ִמ ְשׁפַּ ט

עַ ְבדּוֹ

ית(
ר)-בּנִ ִ
ָ
בוֹתם ָה ִעיר אֲ ֶשׁר ָבּ ַח ְר ָתּ וְ ַה ַבּיִ ת אֲ ֶשׁ
ַלאֲ ָ

ְבּיוֹמוֹ:

ס

מט

יתי[ ִל ְשׁמֶ ָך:
]בּנִ ִ
ָ

וְ ָשׁ ַמ ְע ָתּ ַה ָשּׁ ַמיִ ם ְמכוֹן ִשׁ ְב ְתָּך

ית ִמ ְשׁפָּ ָטם :נ וְ סָ ַל ְח ָתּ
ת-תּ ִחנּ ָָתם וְ עָ ִשׂ ָ
ת-תּ ִפ ָלּ ָתם וְ אֶ ְ
אֶ ְ
עוּ-בְך
ָ
יהם אֲ ֶשׁר פָּ ְשׁ
ל-פּ ְשׁעֵ ֶ
וּלכָ ִ
אוּ-לְך ְ
ָ
ְלעַ ְמָּך אֲ ֶשׁר ָח ְט
וּנְ ַת ָתּם

ְל ַרחֲ ִמים

ִל ְפנֵי

יהם
שׁ ֹבֵ ֶ

וְ ִרחֲ מוּם:

נא

וּמ ְשׁפַּ ט
ִ

עַ מּוֹ

יִ ְשׂ ָראֵ ל

ְל ַמעַ ן ַדּעַ ת ָכּל-עַ מֵּ י ָהאָ ֶרץ ִכּי יְ הוָֹה הוּא

ֱֹלהים אֵ ין עוֹד:
ָהא ִ

סא

וְ ָהיָה ְל ַב ְבכֶ ם ָשׁלֵ ם ִעם

וֹתיו ַכּיּוֹם
יְ הוָֹה אֱֹלהֵ ינוּ ָללֶ כֶ ת ְבּחֻ קָּ יו וְ ִל ְשׁמ ֹר ִמ ְצ ָ
ַהזֶּה:

סב

ִל ְפנֵי יְ הוָֹה:

וְ ַהמֶּ לֶ ְך וְ כָ ל-יִ ְשׂ ָראֵ ל ִעמּוֹ ז ְֹב ִחים ז ֶַבח

סג

וַיִּ זְ ַבּח ְשֹׁלמ ֹה אֵ ת ז ֶַבח ַה ְשּׁ ָל ִמים

את ִמ ִמּ ְצ ַריִ ם ִמתּוְֹך
ִכּי-עַ ְמָּך וְ נַחֲ ָל ְתָך הֵ ם אֲ ֶשׁר הוֹצֵ ָ

וּשׁנַיִ ם אֶ לֶ ף וְ צ ֹאן
אֲ ֶשׁר ז ַָבח ַליהוָֹה ָבּקָ ר עֶ ְשׂ ִרים ְ

ל-תּ ִחנַּת
ִל ְהיוֹת עֵ ינֶיָך ְפתֻ ח ֹת אֶ ְ

מֵ אָ ה וְ עֶ ְשׂ ִרים אָ לֶ ף ַויּ ְַחנְ כוּ אֶ ת-בֵּ ית יְ הוָֹה ַהמֶּ לֶ ְך

כּוּר ַה ַבּ ְרזֶל:

נב

יהם ְבּכ ֹל
ל-תּ ִחנַּת עַ ְמָּך יִ ְשׂ ָראֵ ל ִל ְשׁמ ֹעַ אֲ לֵ ֶ
עַ ְב ְדָּך וְ אֶ ְ
קָ ְראָ ם אֵ לֶ יָך:

נג

ל-בּנֵי יִ ְשׂ ָראֵ ל:
וְ כָ ְ

סד

ַבּיּוֹם ַההוּא ִק ַדּשׁ ַהמֶּ לֶ ְך אֶ ת-

ִכּי-אַ ָתּה ִה ְב ַדּ ְל ָתּם ְלָך ְלנַחֲ ָלה

תּוְֹך ֶה ָחצֵ ר אֲ ֶשׁר ִל ְפנֵי בֵ ית-יְ הוָֹה ִכּי-עָ ָשׂה ָשׁם אֶ ת-

ִמכּ ֹל עַ מֵּ י ָהאָ ֶרץ ַכּאֲ ֶשׁר ִדּ ַבּ ְר ָתּ ְבּיַד מ ֶֹשׁה עַ ְבדֶּ ָך

י-מזְ ַבּח
ת-ה ִמּנְ ָחה וְ אֵ ת חֶ ְלבֵ י ַה ְשּׁ ָל ִמים ִכּ ִ
ַ
ָהע ָֹלה וְ אֶ

הוֹציאֲ ָך אֶ ת-אֲ ב ֹתֵ ינוּ ִמ ִמּ ְצ ַריִ ם אֲ דֹנָי י ֱהוִֹה:
ְבּ ִ

נד

ת-הע ָֹלה
ָ
ַהנְּ ח ֶֹשׁת אֲ ֶשׁר ִל ְפנֵי יְ הוָֹה קָ ט ֹן מֵ ָה ִכיל אֶ

אֶ ל-יְ הוָֹה

אֵ ת

ת-ה ִמּנְ ָחה וְ אֵ ת ֶח ְלבֵ י ַה ְשּׁ ָל ִמים :סה ַויַּעַ שׂ ְשֹׁלמ ֹה
ַ
וְ אֶ

ל-ה ְתּ ִפ ָלּה וְ ַה ְתּ ִחנָּה ַהזּ ֹאת קָ ם ִמ ִלּ ְפנֵי ִמזְ ַבּח יְ הוָֹה
ָכּ ַ

ת-ה ִהיא אֶ ת-הֶ ָחג וְ כָ ל-יִ ְשׂ ָראֵ ל ִעמּוֹ -קָ ָהל גָּדוֹל
ַ
ָבעֵ

ל-בּ ְר ָכּיו וְ כַ פָּ יו ְפּרֻ שׂוֹת ַה ָשּׁ ָמיִ ם :נה ַויַּעֲ מ ֹד
ִמ ְכּר ֹעַ עַ ִ

ִמ ְלּבוֹא חֲ ָמת עַ ד-נ ַַחל ִמ ְצ ַריִ ם ִל ְפנֵי יְ הוָֹה אֱֹלהֵ ינוּ

נו

סו

וַיְ ִהי

ְכּכַ לּוֹת

ְשֹׁלמ ֹה

ְל ִה ְתפַּ לֵּ ל

ל-ק ַהל יִ ְשׂ ָראֵ ל קוֹל גָּדוֹל לֵ אמ ֹר:
וַיְ ָב ֶרְך אֵ ת ָכּ ְ

נוּחה ְלעַ מּוֹ יִ ְשׂ ָראֵ ל ְכּכ ֹל
ָבּרוְּך יְ הוָֹה אֲ ֶשׁר נ ַָתן ְמ ָ

ִשׁ ְבעַ ת י ִָמים וְ ִשׁ ְבעַ ת י ִָמים אַ ְר ָבּעָ ה עָ ָשׂר יוֹם:

ת-המֶּ לֶ ְך
ַ
ת-העָ ם וַיְ ָברֲ כוּ אֶ
ָ
ַבּיּוֹם ַה ְשּׁ ִמינִ י ִשׁ ַלּח אֶ

אֲ ֶשׁר ִדּבֵּ ר ל ֹא-נָפַ ל ָדּ ָבר אֶ ָחד ִמכּ ֹל ְדּ ָברוֹ ַהטּוֹב
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)המשך מעמ' (120
)א( מעיר דוד –
כי שם העלהו דוד כשהביאו מבית עובד
אדום.

)ב( בירח האיתנים –


את ארון ה׳ מציון ,כמו שאמר :ואת אהל
מועד מגבעון כי שם היה.
הכהנים והלוים  -הכהנים – הארון .והלוים
 את אהל מועד וכלי הקדש אשר באהל,ואהל מועד גנזו באוצרות בית האלהים ,אבל
הארון הכניסו אל מקומו אל דביר הבית.

שבו אוספים הפירות והתבואות לבית ,כמו
שנקרא חג האסיף לזה הטעם.
וכן איתנים –
לשון חוזק ,שהתבואות והפירות חיי האדם.
ומרבותנו ז"ל שאמרו :חדש שנולדו בו אבות
הם איתני עולם ,כמו והאיתנים מוסדי ארץ.
ומהם שאמרו :שהוא חזק המצות שיש בזה
החדש חגים ומצות .ויונתן תרגם :בירחא דע־
תיקיא דקרן ליה ירחא קדמאה בחגא וכען
הוא ירחא שביעאה ,כלומר כי לפני הזמן יצאו
ישראל ממצרים היה תשרי החדש הראשון
כי בתשרי נברא העולם ומשיצאו בני ישראל
ממצרים בניסן הוא ,ראש לחדשים ותשרי
שביעי לו ,כי כן אמר להם האל ית׳ :החדש
הזה לכם ראש חדשים לכם ,מכלל כי לשאר
העולם אינו ראשון כי תשרי הוא ראשון.
בחג –
קודם חג הסכות נקהלו אלא אמר כי בחג
נקהלו לעשות שם חנוכת המקדש ,והחג
שבעת ימים קודם חג הסוכות ,הוא שנקהלו
בירושלם כמו שנפרש.

הכרובים הכניס בתחילה והכרובים האלה
שעשה שלמה היו עומדים על רגליהם ופניהם
לבית ,כמו שאומר בדברי הימים :ופורשים
כנפיהם מקיר אל קיר ובין כרוב לכרוב הכניסו
הארון תחת הכנפים .והכרובים שעשה
בצלאל היו בשני קצות הכפורת על הארון,
והיה מכסה הארון כמו שהיה מתחילה ,אבל
אלו הכרובים היו כנפיהם גבוהים על הארון,
כי חמש אמות היה קומת הכרוב ואין צריך
לגוף הכרובים שהיה עומד בנס ,כי הגוף תחת
הכנפים ואין לנו לשאול למה עשה שלמה
כרובים אחרים ולא כתבנית הראשונים,
כאשר אין לנו לשאול למה לא עשה ארון
אחר ועשה מזבחות אחרים ומנורות
ושולחנות וכלים אחרים ,כי הכל עשה על פי
הנבואה כמו שמסר לו דוד אביו ,כמו שכתוב
בדה ,שאמר לו דוד הכל הכל בכתב מיד ה׳,
עלי השכיל כל מלאכת התבנית.

)ג( וישאו הכהנים את הארון –

)ח( ויאריכו הבדים –

אמרו רבותינו ז"ל :בשלשה מקומות נשאו
הכהנים את הארון :כשעברו ישראל את
הירדן וכשסבבו את יריחו ,וכשהחזירוהו
למקומו ,כשברח דוד מפני אבשלום ,ועתה
כשהכניסוהו לבית המקדש לקדש הקדשים,
והם לא זכרו זה המקום אולי בכלל החזירוהו
למקומו הוא.

)ד( את ארון ה׳ ואת אהל מועד –
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)ו( אל תחת כנפי הכרובים –

האריכו אותם לחוץ ,כלומר שמשכו אותם
כלפי חוץ לפי שלא היה צריך עוד לשאת
בכתף ,ומתחילה היו הבדים נתונים בארון
בשוה שהיו עודפים אחורי הארון כמו לפני
הארון ,שהרי ארבעה אנשים היו נושאין אותו
לכל בד שני אנשים אחד לפניו ואחד לאחו־
ריו ,וכיון שהביאו הארון לדביר כמו שהיה
עם בדיו ולא היה עתיד עוד לנשוא בכתף,
האריכו הבדים ומשכום כלפי חוץ עד שנ־

ראו ראשי הבדים על פני הדביר ,כדי שיהיה
נכנס שם כהן גדול ביום הכפורים להקטיר
בין הבדים ולא יהיה פונה הנה והנה ,ולפיכך
האריכו הבדים על פני הדביר ולא יראו החו־
צה לפני הדביר.
ואם תאמר ,והלא אורך הבדים לא היה אלא
עשר אמות ,ולא נאמר בתורה שהיו נראים
חוץ לפרכת ,והדביר היה רחבו עשרים אמה,
אכ אעפ שמשכו אותם היאך נראו עדיין על
פני הדביר?! נאמר כי לא נתנו הארון סמוך
לכותל מערבי אלא הרחיקו אותו מן הכותל
עד כדי שיראו הבדים על פני הדביר ,כשמשכו
אותם כלפי חוץ ואין צריך לומר כי מקום ארון
אינו מן המדה ובנס היה עומד ,שהרי בתוך
המדה היה תחת כנפי הכרובים בתוך עשרים
אמה ,ולא היה ממנו עשר אמה לכל רוח.
ויהיו שם עד היום הזה –
שלא הסירו אותם עוד מן הארון ,כמו
שכתוב לא יסורו ממנו וגם לא החזירו אותם
לאחוריהם ,אלא היו משוכים לפני הדביר
לעולם ,זהו עד היום הזה ,אכ דלתות שער
הדביר לא היו נסגרות ,לפיכך הוצרך שלמה
לעשות פרכת להיות מבדילו.

)ט( אין בארון –
זה ראייה כי לא היו בארון לא שברי לוחות
ולא ספר תורה וארון שבו ספר תורה ,נראה
כי נתנוהו באוצרות בית ה׳ עם אהל מועד
ועם הכלים .וכן נראה מדברי חלקיהו הכהן:
ספר התורה מצאתי בבית ה׳ ,נראה כי לא
היה במקום שהיו רגילים בו ולא היו יודעים
אותו שם באותו הדור.
אשר כרת ה׳ –
כמו שתרגום יונתן :די עילויהון כתיבין עשרה
פתגמי קיימא דגזר ה׳ עם בני ישראל.

)י( בצאת הכהנים –
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שהכניסו שם הארון בצאתם מן הקדש ,נראה
כבוד ה׳ בענן.

)יב( אז אמר שלמה –

אז כשראה ששכן הכבוד בבית הזה שאמר
ה׳ שישכון בתוך בני ישראל בערפל והוא
הענן ,כמו שכתוב :ענן וערפל והוא שאמר
ושכנתי בתוך בני ישראל והוא שירד כבודו
בענן במקום המקדש לעבדו ,וכמו שאמר כן
עשה ,שהשכין כבודו בבית זבול שבניתי לו.
ורז"ל אמרו :כשאמר כי בענן אראה על הכ־
פורת רמז להם כי בענן יראה בבית עולמים.
ויונתן תרגם :ה׳ אתרעי לאשראה שכינתיה
בירושלם .תרגם :בערפל בירושלם ,כלומר
מקום שישכון שם הערפל והוא ענן הכבוד.

)יג( לשבתך עולמים –
כי גלגל ושילה ונוב וגבעון לא היו עולמים ,כי
לא היו הם המקום הנבחר אשר נאמר עליו:
אל המקום אשר יבחר ה׳ ,כי אם זה המקום
שהוא הר המוריה שעקד אברהם אבינו את
יצחק בנו עליו וקראו :ה׳ יראה .ואומר :בהר
ה׳ יראה כי באותו ההר יראה לדורות .ודוד
כשראה שנעתר שם וירד שם על עולתו אש
מן השמים ,ידע כי הוא המקום הנבחר ואמר
זהו בית האלהים ,וזה מזבח לעולה לישראל.

)יד( ויברך –
לא נכתבה הברכה שברכם ,אבל הברכה
שברכם אחר תפלתו נכתבה ואחר שברכם
נתן הודאה לאל ואמר :ברוך ה׳ אלהי ישראל
אשר דבר בפיו ,כלומר מה שדבר בפיו אל
דוד אבי כן קיים לי וזהו שאמר :ובידו מלא
ויו ,ובידו כנוי כנגד האל יתברך.
וכן אמר למטה :ובידך מלאתי  -ר"ל בכחו
וביכולתו שהשלים כל הגוים עמו והם עשו
רצונו .ותרגם יונתן :וברעותיה קיים ,ומלת
לאמר – שב אל בפיו.
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)טז( ואבחר בדוד –
למה שהקדים לא בחרתי בעיר היה לומר
ואבחר בירושלם ,אלא פירוש כי לא הודעתי
בחירתי בירושלים עד שבחרתי בדוד להיות
על עמי ישראל והראתי לו המקום הנבחר
בירושל ,כשנעתרתי לו בגרן ארונה באש מן
השמים.

)כא( ואשים שם מקום לארון –
והוא הדביר.

)כב( לפני מזבח ה׳ –
מזבח הנחשת שעשה שלמה ,כמו שכתוב
בדברי הימים כי עשה מזבח הנחשת עשרים
אמה ארכו ועשרים אמה רחבו ועשר אמות
קומתו.
נגד כל קהל ישראל –
בדברי הימים אומר ,כי עשה כיור נחשת
חמש אמות רחבו ושלש אמות קומתו ונת־
נהו בעזרה ויעמוד עליו נגד כל קהל ישראל,
ובירך עליו על ברכיו ופרש כפיו השמים.

)כג( שומר הברית והחסד –
שכרת עם האבות.
לעבדיך –
לזרעם אחריהם.

)כו( דבריך –
כתיב על הפרט וקרי דברך על הכלל.

לם ואין העולם מקומך ,אם כן מה שבניתי
הבית לך אינו אלא על דרך משל שיהיה רצונך
וכבודך נמצא בבית הזה ,לשמוע אל התפלה
אשר יתפללו במקום הזה ,ואעפ שבכל המ־
קומות היא רצונו אל הצועק אליו בלב שלם
לשמוע אל תפלתו ,בקש שלמה מהאל שיהיה
המקום הזה הנבחר מסייע המתפלל בתפלתו,
כאילו הבית הזה היה מלאך מליץ ותשמע
תפלת כל המתפלל בבית הזה בקרוב יותר,
משיתפלל במקום אחר.

)כט( להיות עיניך פתוחות –
להיות שמירתך תמידה במקום הזה ועינך
חסר יוד הרבוי מהמכתב.
אל המקום הזה –
כמו במקום הזה .וכן כמו ואל הארון תתן את
העדות כמו ובארון וכן הדומים לזה בפרשה
הזאת ,אל המקום  -אל הבית .ויונתן תרגם:
באפי אתרא הדין.

)ל( אל מקום שבתך אל השמים –
כמו ממקום שבתך מן השמים ,וכן הוא אומר
בדברי הימים .וכמוהו לשבור אל יוסף .או
פירושו :שיכונו לבם אל מקום שבתך ,ואתה
תשמע השמים .וכן אל יוסף טעמו דבק עם
וכל הארץ באו מצרימה .או פירושו :אל המ־
קום  -אל השמים ,כמו במקום שבתך בש־
מים ,כמו שפירשנו אל המקום.
ושמעת וסלחת –
כתרגומו :ותקבל צלותהון ותשבוק לחו־
ביהון.

)כז( כי האמנם –

)לא( ונשא בו אלה –

ההא פתוחה כי היא לתימה ,כלומר באמת
היא שישב אלהים עם האדם בארץ זה לא
יתכן להאמין ,כי אתה תתברך ותתעלה על
הכל אין לך מקום שיכילך כי אתה מקום העו־

וחייבו הדין להשביעו.
נשא –
מענין משאת מאומה שהוא לשון חוב .ויונתן
תרגם :וירשי ביה מומי לאומיותיה:
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ובא אלה –
פירש ובא הנשבע לקבל האלה לפני מזבחך
בבית הזה .ויונתן תרגם :על המשביע וייתי
ויומיניה קדם מדבחך.

)לב( ואתה תשמע השמים –

מן השמים .וכן תרגם יונתן :מן שמיא.
ושפטת –
אף על פי שאתה מאריך אף לנשבע לשקר
ואין אתה נפרע ממנו בשעת עונו ,אם ישבע
בבית הזה לא תאריך לו ,שיכירו בני אדם כי
המקום הזה הנבחר סייע במהירות העונש
וייראו מן הבית הזה ויפחדו ממנו ,וכל זה
הוא כבודך וגם האל יתברך צוה כן ואמר:
ומקדשי תיראו:
להרשיע רשע –
איזה מהם שיהיה רשע הנשבע לשקר .או
המשביע בחנם והוא נשבע באמת ,כי העונש
על המשביע.

)לג( בהנגף –
והודו את שמך כי חייב אדם לברך על הרעה
כמו שמברך על הטובה.
בבית הזה –
הנשארים בעיר אשר לא יצאו למלחמה ,ית־
פללו אליך בבית הזה על אחיהם שיצאו למ־
לחמה ואתה תשמע תפלה וסלחת לחטאתם
והשבותם אל אדמתם.

)לה( בהעצר שמים –
כי תורם הדרך הטובה שתודיעם על איזה
עון נעצר השמים ,ותורם הדרך הטובה ונתת
מטר.

)לז( רעב כי יהיה –
והלא זכר העצר השמים והוא הרעב ,אם כן
מה טעם אמר אחר כן רעב כי יהיה?
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לפי שיתכן שיהיה מטר ויהיה רעב והוא מה
שפירש אחר כן שדפון וירקון ארבה חסיל.
כי יצר לו אויבו –
פירוש ,או כי יצר לו אויבו.
בארץ שעריו –
בארצו בשעריו ,כמו שכתוב והצר לך בכל
שעריך.
כל נגע כל מחלה –
אף על פי שזכרתי מצרכי עמך בפרט אשר
יתפללו עליהם לפניך ,כן אני אומר על כל
נגע ועל כל מחלה שיהיה להם ,שכל תפלה
וכל תחנה שיתפללו על כל נגע ועל כל מחלה
אשר תהיה לכל אדם.

)לח( לכל עמך ישראל –
כלומר בין ליחידים בין לרבים כל איש ואיש
לפי נגעו אשר ידעו לבו ממה שלא נודע לא־
חרים ,כלומר בין מן המכאובים הנסתרים בין
מן הגלויים.
ופרש כפיו אל הבית הזה –
כמו בבית הזה ,כלומר יפרוש כפיו אל ה׳
בבית הזה .או פירש :בכל מקום שיהיה כנגד
הבית הזה .וכן תרגם :לאפי ביתא הדין.

)מ( למען יראוך –
ביוד האיתן לבד ופא הפעל נעלמת ופירושו,
כשיראו שתסלח להם בשובם אליך והתפ־
ללו אליך בבית הזה ,ידעו כי בעונש עון בא
להם הנגע והמחלה לא שהוא מקרה ,ובעבור
זה ייראוך וכן טעם :כי עמך הסליחה למען
תורא.

)מג( ככל אשר יקרא אליך הנכרי –
אף על פי שלא יהיה ראוי לכך תשמע תפל־
תו ,אבל בישראל אמר :ונתת לאיש ככל דר־
כיו אשר תדע את לבבו אבל הנכרי אף על פי
שאין לבבו נכון אליך עשה ככל אשר יקרא

אליך למען ידעון כל עמי הארץ את שמך ול־
דעת כי שמך נקרא על הבית הזה ,ומתוך כך
ידעו ליראה אותך כעמך ישראל.

)מד( כי יצא עמך למלחמה על אויבו
–
דרך כלל.
בדרך אשר תשלחם –
כמו :ויהי דבר שמואל לכל ישראל וגו׳ .וכן
כשהיו שואלים באורים ותומים כמו בדבר
בנימין וכן כשלא יהיה עליהם עונש.

)מה( ועשית משפטם –
תעשה משפטם באויביהם .וכן :כי עשית
משפטי ודיני .וכן תרגם יונתן :ותתפרע עו־
לבנהון.

)מו( כי יחטאו לך –
כמו וכי יחטאו לך ,כלומר ואם יחטאו לך ואינן
ראויין לתשועה ושתנקום נקמתם באויביהם
ויתחייבו גלות ויעשו תשובה בגלותם ויתפללו
דרך ארצם ,תשמע תפלתם.
וכן ראינו בדניאל ,שנאמר :וכוין פתיחן ליה
בעליתיה נגד ירושלים.

)מט( ועשית משפטם –
בשוביהם שלא חמלו עליהם והכבידו עוליהם.
ועוד :תתנם לרחמים לפני שוביהם ורחמום,
שיניחום לצאת מהגלות ולשוב לארצם ,כמו
שעשה כורש מלך פרס.

)נא( מתוך כור הברזל –
כי כמו שצורפין הכסף והזהב בכור ,כן נצר־
פו במצרים בעבודה קשה ומה שאמר הברזל
והכורים לא יעשו אותם מברזל אלא מאדמה.
אמר הברזל ,לחזוק הצרוף שנצרפו שם.
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)נב( בכל קראם אליך –

בכל עת שיקראו אליך בצרתם וישובו אליך.
וכן :כה׳ אלהינו בכל קראינו אליו בתשובה.

)נו( ככל אשר דבר –
והניח לכם מכל אויביכם.

)נח( להטות לבבינו אליו –

טעמו דבק עם יהי ה׳ אלהינו עמנו.

)נט( יומם ולילה –

להיות שמירתו תמיד לעשות משפטינו
ופירוש משפט במקום הזה ,כמו כמשפט
הבנות יעשה לה והדומה לו ,כלומר לתת לנו
דבר יום ביומו מה שאנו צריכים ,להשפיע
לנו הטובה ולשמרנו מרעה ,ובזה ידעו כל
עמי הארץ כי ה׳ הוא האלהים ,כי הדבקים בו
שביעי טובה ונשמרים מרעה.

)סד( קדש המלך את תוך החצר –

הרי הוא אומר למה קדשו לעשות שם העולה
והמנחה והשלמים? כי מזבח הנחשת שעשה
שלמה היה קטן מהכיל רב העולה והשלמים
ואינו אומר על מזבח הנחשת שעשה משה ,כי
בפירוש אמרו בדברי הימים כי מזבח הנחשת
אשר עשה שלמה לא יכול להכיל את העולה
ושל משה גנזו עם אהל מועד כמו שפירשנו
למעלה ,מזבח הנחשת שעשה שלמה שהיה
עשרים אמה ארכו ועשרים רחבו לא היה יכול
להכיל רב העולות והחלבים ,שהרי מזבח הנ־
חשת שעשה משה היה חמש על חמש ,ואמר:
אלף עולות יעלה שלמה על המזבח ההוא ומ־
זבח הנחשת שעשה שלמה היה עשרים על
עשרים ,ולפי חשבון עולות וחשבון אמות לא
היה מזבח שעשה שלמה מכיל אלא ששה
עשר אלף והוא אומר בקר עשרים ושנים אלף
וצאן מאה ועשרים אלף.
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ואם תאמר ,כל אלו לא היו אלא החלבים,
כי שלמים היו כל אלו ובמזבח של משה
אמר :אלף עולות ,שהיו כלם כליל ,נאמר כי
גם הנה היו עולות רבות ומנחות כי לא מנה
אלא השלמים והעולות שהיו רבים ,עד כי בין
העולות והמנחות וחלבי השלמים ,לא יכול
מזבח הנחשת שעשה שלמה להכיל הכל ,עד
שהוצרך שלמה לקדש רצפת החצר ועשה
שם מן העולה והמנחה וחלבי השלמים מה
שלא יכול המזבח להכיל.
ודברי רבותינו ז"ל מחלוקת בזה יש אומרים:
כי רצפת החצר הוא שקדש כמו שפירשנו.
ויש אומרים :כי מזבח אבנים בנה תוך החצר.
ואמר עוד :כי מזבח אבנים הוא שעשה שלמה
לא מזבח נחשת .ומה שאמר בדברי הימים:
ויעש שלמה את מזבח הנחשת וכן אמר :כי
מזבח הנחשת אשר עשה שלמה לא יכול
להכיל פי׳ מזבח אבנים שעשה שלמה תחת
מזבח הנחשת שעשה משה ,ואלה דברים של
תימה הם .ואפשר כי מה שאמר :אלף עולות
יעלה שלמה על המזבח ההוא לא בפעם
אחת אלא קודם שובו מגבעון לירושלים ,כמו
שפירשנו בדברי הימים.

)סה( את החג –

חנוכת המקדש קרא גם כן חג ,לפי שהיתה
סמוכה לחג הסכות ועשו שבעת ימי חנוכה
ושבעת ימי חג הסכות ואומר ארבעה עשר
יום ,להודיע כי סמוכים היו לא היה הפרש
ביניהם .וביום השמיני שאומר :שלח את
העם  -הוא שמיני עצרת ולא נוכל לפרש ,כי
שבעת ימי חנוכה היו אחר שבעת ימי סכות
ויום השמיני שמיני לחנוכה ,שהרי אומר
בדברי הימים :וביום עשרים ושלשה לחדש
השביעי שלח את העם ואם תאמר יום שמיני
עצרת אינו אלא כב לחדש ,ואיך אמר וביום
עשרים ושלשה?!

אמרו רבותינו ז"ל :כי ביום השמיני נטלו
רשות ממנו ולא נסעו אותו היום ,לפי שהיה
חג וביום שלשה ועשרים לחדש חזרו ונט־
לו רשות ממנו והלכו לאהליהם ,ואף על פי
שעשו שבעת ימי חנוכה קודם חג הסכות ויום
הכפורים בכללם .ואפשר שאותו היום לא
אכלו שהרי מצוה להתענות ובכרת האוכל
בו ,ואף על פי שאומר כי חנוכת המזבח עשו
שבעת ימים והחג שבעת ימים ובכל יום היו
מקריבים זבחי שלמים ,הקריבו השלמים גם
אותו היום אבל לא אכלום באותו היום עד
הלילה ומחרתו.
אבל רבותינו ז״ל אמרו :כי אכלו אותו יום
הכפורים ,כי בכלל ימי השמחה היה ולמדו
זה מחנוכת המשכן ,מה שם עשו שלמים
בשבת אף על פי שהוא באסור סקילה ,יום
הכפורים שהוא אסור כרת לא כל שכן,
ובחנוכת המשכן שבת היה בכלל שנים עשר
יום ,כי רצופין היו ולמדו זה מדכתיב :ביום
עשתי עשר יום ביום שנים עשר יום מה יום
כלו רצוף אף ימים אלו כלם רצופין ,ולמדו
יום זה שכתיב כאן י״ד יום מיום שכתיב שם.
והקשו ואמרו :ושמא עשו ביום הכפורים זה
שלמים ולא אכלו? ותרצו :אין שמחת הגוף
אלא באכילה ושתיה ,וזהו שאמר הכתוב:
וילכו לאהליהם שמחים וטובי לב רוצה לומר
על העון שנתכפר להם ,שיצאתה בת קול
ואמרה להם :כלכם מזומנים לחיי העולם הבא.
ועל דרך פשט הפסוק מפרש :על הטובה
אשר עשה ה׳ לדוד עבדו ולישראל עמו,
ופירש לדוד עבדו שקיים לו מה שהבטיחו ,כי
היוצא מחלציו יבנה הבית ויהיה שלום ושקט
בימיו לישראל וכן היה ,כי כל המלכים היו
עובדים אותו ומביאים לו מנחה ועל כל זה
הלכו לאהליהם שמחים וטובי לב .ובדברי
הימים אומר :על כל הטובה אשר עשה ה׳
לדוד ולשלמה ולישראל עמו.

החלטות שלמה .חלק ב
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ורבותינו ז"ל דרשו :לדוד עבדו  -כי בשעה

ולא נענה ,כיון שאמר :אל תשב פני משי־

אותו עון ,וזהו אשר עשה ה׳ לדוד עבדו.

שבקש שלמה להכניס ארון לפני ולפנים דבקו

חך זכרה לחסדי דוד עבדך מיד נענה ,וידעו

מלבא חמת עד נחל מצרים –

שערים זה בזה ואמר :שאו שערים ראשיכם

כל ישראל שמחל הקדוש ברוך הוא לדוד על

הזכיר גבול אי צפון ודרום.

החלטות שלמה .חלק ב
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במדבר פרק ט
טו

ת-ה ִמּ ְשׁ ָכּן
ַ
ת-ה ִמּ ְשׁ ָכּן ִכּ ָסּה ֶהעָ נָן אֶ
ַ
וּביוֹם ָה ִקים אֶ
ְ

ל-ה ִמּ ְשׁ ָכּן ְכּ ַמ ְראֵ ה-
ַ
וּבעֶ ֶרב יִ ְהיֶה עַ
ְלא ֹהֶ ל ָהעֵ דֻ ת ָ
אֵ שׁ עַ ד-בּ ֹקֶ ר:

טז

וּמ ְראֵ ה-אֵ שׁ ָליְ ָלה:
ַ

כֵּ ן יִ ְהיֶה ָת ִמיד ֶהעָ נָן יְ כַ סֶּ נּוּ

יז

וּל ִפי הֵ עָ לוֹת ֶהעָ נָן מֵ עַ ל
ְ

וּב ְמקוֹם אֲ ֶשׁר
ָהא ֶֹהל וְ אַ חֲ ֵרי כֵ ן יִ ְסעוּ ְבּנֵי יִ ְשׂ ָראֵ ל ִ
ן-שׁם הֶ עָ נָן ָשׁם יַחֲ נוּ ְבּנֵי יִ ְשׂ ָראֵ ל:
יִ ְשׁ ָכּ ָ

יח

ת-מ ְשׁמֶ ֶרת יְ הוָֹה וְ ל ֹא יִ ָסּעוּ:
ִ
אֶ

כ

וְ יֵשׁ אֲ ֶשׁר יִ ְהיֶה

ל-פּי יְ הוָֹה יַחֲ נוּ
ל-ה ִמּ ְשׁ ָכּן עַ ִ
ַ
הֶ עָ נָן י ִָמים ִמ ְספָּ ר עַ
ל-פּי יְ הוָֹה יִ ָסּעוּ:
וְ עַ ִ

כא

וְ יֵשׁ אֲ ֶשׁר יִ ְהיֶה הֶ עָ נָן

יוֹמם
מֵ עֶ ֶרב עַ ד-בּ ֹקֶ ר וְ נַעֲ ָלה ֶהעָ נָן ַבּבּ ֹקֶ ר וְ נָסָ עוּ אוֹ ָ
ו ַָליְ ָלה וְ נַעֲ ָלה הֶ עָ נָן וְ נָסָ עוּ:

כב

אוֹ-י ַֹמיִ ם אוֹ-

ל-פּי
עַ ִ

ל-ה ִמּ ְשׁ ָכּן ִל ְשׁכּ ֹן
ַ
ח ֶֹדשׁ אוֹ-י ִָמים ְבּ ַהאֲ ִריְך ֶהעָ נָן עַ

ל-פּי יְ הוָֹה יַחֲ נוּ ָכּל-יְ מֵ י
יְ הוָֹה יִ ְסעוּ ְבּנֵי יִ ְשׂ ָראֵ ל וְ עַ ִ

וּב ֵהעָ ֹלתוֹ יִ ָסּעוּ:
עָ ָליו יַחֲ נוּ ְבנֵי-יִ ְשׂ ָראֵ ל וְ ל ֹא יִ ָסּעוּ ְ

וּב ַהאֲ ִריְך
ְ

ת-מ ְשׁמֶ ֶרת
ִ
ל-פּי יְ הוָֹה יִ ָסּעוּ אֶ
ל-פּי יְ הוָֹה יַחֲ נוּ וְ עַ ִ
כג עַ ִ

ל-ה ִמּ ְשׁ ָכּן יַחֲ נוּ:
ַ
אֲ ֶשׁר יִ ְשׁכּ ֹן ֶהעָ נָן עַ

יט

ל-ה ִמּ ְשׁ ָכּן י ִָמים ַר ִבּים וְ ָשׁ ְמרוּ ְבנֵי-יִ ְשׂ ָראֵ ל
ַ
הֶ עָ נָן עַ

)טו( המשכן לאהל העדת –
המשכן העשוי להיות אהל ללוחות העדות.
יהיה על המשכן –
כמו הווה על המשכן .וכן כל לשון הפרשה.

)יז( העלות הענן –
כתרגומו :אסתלקות .וכן ונעלה הענן .ולא
יתכן לכתוב ולפי עלות הענן ועלה הענן,
שאין זה לשון סילוק אלא צימוח ועלייה,
כמו )מלכים א׳ יח ,מד( והנה עב קטנה ככף
איש עולה מים.

החלטות שלמה .חלק ב

ַד-משׁה:
ֶ
ל-פּי יְ הוָֹה ְבּי
יְ הוָֹה ָשׁ ָמרוּ עַ ִ


)יח( על פי ה׳ יסעו –
שנינו במלאכת המשכן ,כיון שהיו ישראל
נוסעים היה עמוד הענן מתקפל ונמשך על
גבי בני יהודה כמין קורה ,תקעו והריעו ות־
קעו ולא היה מהלך עד שמשה אומר קומה
ה׳ ,ונסע דגל מחנה יהודה ,זו בספרי.

ועל פי ה׳ יחנו –

כיון שהיו ישראל חונים ,עמוד הענן מתמר
ועולה ונמשך על גבי בני יהודה כמין סוכה,
ולא היה נפרש עד שמשה אומר שובה ה׳

רבבות אלפי ישראל ,הוי אומר על פי ה׳
וביד משה.

)כ( ויש –
כלומר ופעמים.
ימים מספר –
ימים מועטים.

)כב( או ימים –
שנה ,כמו )ויקרא כה ,כט( ימים תהיה
גאולתו.
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מדרש רבה פרשת ואתחנן

וָאֶ ְת ַחנַּן אֶ ל-יְ הוָֹה:
)דברים פרק ג כג(
הלכה :אדם מישראל שהיה עומד ומתפלל ,מהו שיהא מותר לו להתפלל בקול גדול? כך שנו
חכמים) :ברכות לא( היה עומד ומתפלל יכול ישמיע קולו .כבר פרשה חנה )ש"א א( :וחנה
היא מדברת על לבה .יכול יהא מתפלל שלושתן כאחת? כבר פירש בדניאל )דניאל ו( :וזימנין
תלתא ביומא הוה ברך על ברכוהי ומצלא ומודא קדם אלהיה .יכול יהא מתפלל בכל שעה
שירצה? כבר פירש דוד )תהלים נה( :ערב ובוקר וצהרים אשיחה ואהמה וישמע קולי .יכול
יהא תובע צרכיו ויוצא לו? כבר פירש שלמה )מלכים א' ח( :לשמוע אל הרנה ואל התפילה.
רנה ,זו קילוסו של הקב"ה .ותפילה ,לצרכיו של אדם.
אבא שאול אומר :זה סימן לתפילה .אם כוון אדם לבו לתפילה יהא מובטח שתפילתו נשמעת,
שנאמר )תהלים י( :תכין לבם תקשיב אזנך .אמר רבי יוחנן :עשרה לשונות נקראת תפילה
ואלו הן :שוועה .צעקה .נאקה .רנה .פגיעה .ביצור .קריאה .ניפול .ופילול .ותחנונים .שוועה,
צעקה ,שנאמר )שמות ב( :ויאנחו בני ישראל מן העבודה ויזעקו וגו' .נאקה ,דכתיב )שם(:
וישמע אלקים את נאקתם .רנה ופגיעה ,דכתיב )ירמיה ז( :אל תתפלל בעד העם הזה ואל
תשא בעדם רנה ותפילה ואל תפגע בי .ביצור וקריאה ,דכתיב )תהלים יח( :בצר לי אקרא
ה' .ניפול ,דכתיב :ואתנפל לפני ה' .פילול ,כתיב )שם קו( :ויעמוד פנחס ויפלל .ותחנונים,
דכתיב :ואתחנן אל ה' .ומכולן לא נתפלל משה ,אלא בלשון תחנונים.
אמר רבי יוחנן :מכאן אתה למד שאין לבריה כלום אצל בוראו ,שהרי משה רבן של כל
הנביאים לא בא אלא בלשון תחנונים .אמר רבי לוי :למה לא בא משה אלא בלשון תחנונים?
המשל אומר :הוי זהיר שלא תיתפס מקום דבורך .כיצד? כך אמר הקב«ה למשה )שמות לג(:
וחנותי את אשר אחון .אמר לו :מי שיש לו בידי וריחמתי את אשר ארחם ,במידת רחמים
אני עושה עמו .ומי שאין לו בידי וחנותי את אשר אחון ,במתנת חנם אני עושה עמו .ובשעה
שהיה משה מבקש ליכנס לארץ ישראל ,אמר לו הקדוש ברוך הוא :רב לך! אמר לפניו :ריבונו
של עולם! לא כך אמרת לי ,כל מי שאין לו בידי וחנותי במתנת חנם אני עושה עמו?! עכשיו
איני אומר שמתבקש לי אצלך מאומה ,אלא חנם עשה עמי!
מנין? ממה שקרינן בעניין ואתחנן אל ה':
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שולחן ערוך אדמו״ר הזקן ,אורח חיים חלק א,
הלכות ברכות השחר ,סימן נא
א תיקנו לומר פסוקי דזמרה בכל יוםא דהיינו מתהלה לדוד עד כל הנשמה תהלל וגו׳ב כדי לסדר שבחו של מקום ברוך הוא
תחלה ואחר כך יתפללג כי כן עשה משה רבינו עליו השלום בתפלתוד שאמר תחלה אתה החילות להראות את עבדך את גדלך
וגו׳
ואח״כ אעברה נא וגו׳ו וכדי לעמוד בתפלה מתוך שמחה של מצוהז ולמה בחרו במזמורים אלוח לפיט שאמרוי כל האומר
יב
יא
תהלה לדוד ג׳ פעמים בכל יום מובטח לו שהוא בן עולם הבא ואגב אותו מזמור תקנו לומר עד סיום תהלים שיש שם י׳ פעמים הללויה כנגד
עשרה הילולים שבספר תהליםיג ניצוח ניגון שיר וכו׳ ותקנו ברכה לפניהם ולאחריהםיד לפניהם ברוך שאמר ואחריהם ישתבח.
ויש מקומות שנוהגין להוסיף הודו לה׳ קראו בשמוטו כאשר הוא כתוב בספר דברי הימיםטז לפייז שדוד קבעו לאומרה בכל יום לפני
הארוןיח.
ומזמור לתודהיט לפיכ שכל השירות עתידין להבטל חוץ ממזמור לתודהכא ולכן יש למשוך אותו בנגינהכב ונוהגין במדינות אלו שלא לאומרה
בשבת ויום טובכג מפני שאין תודה קריבה בהןכד וכן בימי הפסחכה אין תודה קריבהכו משום חמץ שבה וכן בערב פסח כמו שיתבאר בסי׳
תכ״טכז וכן בערב יום כפור כמו שיתבאר בסי׳ תר״דכח אבל בט׳ באב אומרים אותוכט שהרי בזמן שבית המקדש היה קיים היו מקריבין תודה
גם בט׳ באב.
ל
ויש שמוסיפין עוד פסוקים אחרים וכל מקום ומקום לפי מנהגו ויש נוהגין לומר כל הפסוקים והמזמורים שמוסיפים קודם ברוך
שאמרלא ובמדינות אלו נוהגין לאמרם אחר ברוך שאמר כדי שיהיה לכולם ברכה לפניהם ולאחריהםלב.
ונוהגין להוסיף קודם ברכת ישתבח ויברך דוד עד מהללים לשם תפארתךלג כאשר הוא בספר דברי הימיםלד ויברכו שם כבודך עד שירת
היםלה כאשר הוא בספר נחמיהלו ושירת היםלז לפי שכל אותם ט״ו לשונות של שבח הסדורות בברכות ישתבח דרשום חכמים מתוך שירת
הים ומתוך אותן פסוקים של ויברך דודלח:
א(
ב(
ג(
ד(
ה(
ו(
ז(
ח(
ט(
י(
יא(
יב(
יג(
יד(
טו(
טז(
יז(
יח(
יט(

שבת קיח ,ב .טור .לבוש ס״א.
מס׳ סופרים פי״ז הי״א .רי״ף פ״ה דברכות )כג ,א( ופט״ז דשבת )מד,
א( .רא״ש ברכות שם סי׳ ה .רמב״ם )ראה כס״מ( פ״ז מהל׳ תפלה הי״ב.
טור .לבוש שם.
שו״ת ר׳ נטרונאי סי׳ יב .טור .לבוש ס״א .ב״ח .וראה גם לקמן ס״ד .רס״י
נב .ועי׳ סי׳ קיב ס״א.
ר׳ שמלאי ברכות לב ,א.
דברים ג ,כד.
שם ג ,כה.
תוספו׳ ברכות לא ,א ד״ה רבנן .רא״ש ברכות פ״ד סי׳ ב .טור סי׳ צג .וראה
גם לקמן סי׳ צג ס״ב וש״נ.
ב״ח בפירוש הטור .לבוש שם.
סדר רב עמרם .הובא ברא״ש ברכות פ״ה סי׳ ו .וראה גם שם פ״א סי׳ ו.
וראה הרב רבינו יונה ברכות לב ,א ד״ה ותקינו.
ר׳ אבינא ברכות ד ,ב .וראה גם לקמן ס״ח ,ס״ט .סי׳ נב ס״א .סי׳ נה ס״א.
כ״ה גם בסי׳ נה שם .ולקמן ס״ט השמיט ”ג״פ״ .וראה לקו״ש חי״ח ע׳ 352
הערה  .14העו״ב נח ע׳ ז.
כל בו סי׳ ד .ארחות חיים הלכות מאה ברכות סי׳ ל .ב״י.
פסחים קיז ,א.
סדור רס״ג עמ׳ לב ואילך .רי״ף ורא״ש ברכות פ״ה סי׳ ה .רמב״ם הלכות
תפלה פ״ז הי״ב .טור ושו״ע ס״א .וראה גם לקמן ס״ד .סי׳ נג ס״ב .סי׳ נד
ס״א.
מסכת סופרים פי״ז הי״א .סדר רב עמרם גאון )בתפלת שבת( .סדור הר״ש
מגרמייזא עמ׳ כב )בשבת( .מחזור ויטרי עמ׳ .61
א .טז ,ח ואילך.
סדור הר״ש מגרמייזא .ספר האשכול הלכות פסוקי דזמרה .הובא בארחות
חיים הלכות מאה ברכות סי׳ יח .טור .לבוש ס״ה.
סדר עולם רבא פי״ד.
סדור רש״י סי׳ תיז .מחזור ויטרי עמ׳  .62המנהיג דיני תפלה סי׳ כא .טור
ושו״ע ס״ט .עי׳ לעיל סי׳ א מהדו״ק סי״ד שצ״ל מעומד.

החלטות שלמה .חלק ב

כ( ר׳ נתן בר׳ יהודה בספר המחכים .ארחות חיים הלכות מאה ברכות סי׳
כו .ב״י .שו״ע שם.
כא( ויק״ר ט ,ז.
כב( ראה גם לקמן ס״ב .סי׳ רפא ס״ג-ד.
כג( שבלי הלקט סי׳ עו בשם רש״י בסדור רש״י סי׳ תיז וסי׳ תצד .מחזור ויטרי
שם ובסי׳ קיח .טור .רמ״א ס״ט .וכ״ה בסידור .וראה גם לעיל סי׳ א מהדו״ק
סי״ז .ועי׳ לקו״ש חי״ח ע׳ .29
כד( תמורה יד ,א .רמב״ם הל׳ ביאת מקדש פ״ד ה״ט )לענין שבת( .ביצה יט,
א-ב .רמב״ם הל׳ חגיגה פ״א ה״ח )לענין יו״ט(.
כה( מנהגים הלכות ערב פסח.
כו( ביצה שם .פסחים יג ,ב.
כז( סעיף י״ג וש״נ.
כח( סעיף ו וש״נ .וראה חי׳ צ״צ רח ,ב .אג״ק ח״ג ע׳ עא-ב.
כט( רש״ל בתשובה סי׳ סד .מ״א ס״ק יא.
ל( טור.
לא( סדר רב עמרם )בתפלת שבת(.
לב( טור .וכ״ה במחזור ויטרי .וראה על הכל סי׳ א בשם מהר״ם .וראה גם לקמן
ס״ה .ובסי׳ נב ס״א .ובנוסח הסידור ,הודו ועוד פסוקים לפני ברוך שאמר
ומזמור לתודה ועוד פסוקים לאחריו .וכ״ה בכל בו סוף סי׳ ד .שער הכוונות
ענין תפלת השחר.
לג( סדור רס״ג עמ׳ לג .רמב״ם סדר התפלה בתחילתו .מחזור ויטרי ע׳  .64טור
בשם תקון הגאונים .רמ״א ס״ז.
לד( א כט ,י-יג.
לה( רוקח סי׳ שכ )לאחר מיכן תקנו(.
לו( ט ,ה-יא.
לז( מחזור ויטרי סי׳ רסה ומנהיג סי׳ כד בשם הגאונים ומנהג כל הקהלות .ראה
גם לעיל רס״י מט.
לח( טור .לבוש סו״ס ט.
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שולחן ערוך אדמו“ר הזקן ,אורח חיים חלק א,
הלכות ברכות השחר ,סימן קיב

א ק״כ זקנים ומהם כמה נביאים תקנו י״ח ברכות על הסדרא ג׳ ראשונות להסדיר שבחו של מקום תחלהב כעבד שמסדר שבחו של רבו
תחלה ואח״כ מבקש פרס מרבוג וג׳ אחרונות הן כעבד שקיבל פרס מרבו ונפטר והולך לוד וי״ג האמצעיות הן בקשת פרס לפיכך אם רצה
היחיד לשאול צרכיו בברכות האמצעיות רשאי כמו שיתבאר בסי׳ קי״טה אבל בג׳ ראשונות וג׳ אחרונות שהן סידור שבח אין לשאול
בהו צרכי יחיד אבל צרכי צבור מותרז שהרי עבודה ושים שלום בקשת צרכי רבים הן ועם מה שהעבד מסדר שבחו של רבו יכול לשאול
צרכי צבור שזהו ג״כ שבח וכבוד להרב שרבים צריכים לוח ועל כן נהגו במדינות אלו לומר קרוב״ץט בג׳ ראשונות וג׳ אחרונותי אע״פ שיש
בהן כמה בקשות וגם אין בהם משום הפסק בתפלה אפילו להאומרים שאסור להפסיק בפיוטים בברכות קריאת שמע כמו שנתבאר בסימן
ס״חיא:
א(
ב(
ג(
ד(
ה(
ו(
ז(

ברייתא מגילה יז ,ב .טור .לבוש ס״א .וראה לעיל סי׳ פט ס״א .לקמן סי׳ קיט
ס״ד.
ראה לעיל סי׳ נא ס״א.
ר׳ חנינא ברכות לד ,א .טור .לבוש סוף ס״א .ראה לעיל סי׳ ס ס״ה .סי׳ קד
ס״ד .לקמן סי׳ קיג ס״ח .סי׳ קיד ס״ח .סי׳ קיז ס״ד .סי׳ קפה ס״ב .סי׳ ריד
ס״א.
ראה לקמן סי׳ קכג ס״א.
ס״א וש״נ.
רב יהודה ברכות שם .טור ושו״ע ס״א.
תוס׳ ברכות שם ד״ה אל בשם ר״ח ורב האי .רשב״א ברכות שם ותר״י )כב,
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ח(
ט(
י(
יא(

ב ד״ה אל( בשם גאונים .רא״ש פ״ה דברכות סי׳ כא בשם ר״ח ור״ת .טור
בשם בה״ג ור״ת ור״י )וראה טור סי׳ תקפב( .שו״ע ס״א.
רא״ש שם .טור .לבוש סוף ס״א.
פיוטים שנקראים קרוב״ץ  -ר״ת קול רנה וישועה באהלי צדיקים )ב״י רס״י
סח( ,או מלשון »קרובות״ שמקריבין אל השי״ת )מעדני יו״ט ברכות פ״ה
סי׳ כא אות א(.
תוס׳ ורא״ש שם .טור .רמ״א ס״ב .וראה לקמן סי׳ קכג ס״ג .סי׳ תצ סי״ח.
תקצא ס״ג-ד .סי׳ תרכג ס״ב .בנוסח הסידור יש פיוטים רק להתחלת טל
וגשם ,ובסידורי חב״ד – אף לתפלות ר״ה ויוהכ״פ.
ס״ב וש״נ.
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בבטקסט בשיעור:
חוברת מרצה ,27-28
עמ' 23

בראשית פרק ל
א

וַתֵּ ֶרא ָרחֵ ל ִכּי ל ֹא י ְָל ָדה ְליַעֲ ק ֹב ו ְַתּקַ נֵּא ָרחֵ ל

ה-לּי ָבנִ ים וְ ִאם-
ַבּאֲ ח ָֹתהּ ַותּ ֹאמֶ ר אֶ ל -יַעֲ ק ֹב ָה ָב ִ
אַ יִ ן מֵ ָתה אָ נ ִֹכי:

ב וַיִּ ַחר-אַ ף יַעֲ ק ֹב ְבּ ָרחֵ ל ַויּ ֹאמֶ ר

י-בטֶ ן:
ר-מנַע ִממֵּ ְך ְפּ ִר ָ
ֹלהים אָ נ ִֹכי אֲ ֶשׁ ָ
הֲ ַת ַחת ֱא ִ

ג

יה וְ תֵ לֵ ד
ַותּ ֹאמֶ ר ִהנֵּה אֲ ָמ ִתי ִב ְל ָהה בּ ֹא אֵ לֶ ָ

ל-בּ ְר ַכּי וְ ִא ָבּנֶה גַם-אָ נ ִֹכי ִממֶּ נָּה:
ִ
עַ

ד

ו ִַתּתֶּ ן-לוֹ

ה

ַתּ ַהר ִבּ ְל ָהה וַתֵּ לֶ ד ְליַעֲ ק ֹב בֵּ ן:
ו ַ

ו

ַותּ ֹאמֶ ר ָרחֵ ל

ן-לי בֵּ ן עַ ל-כֵּ ן
ֹלהים וְ גַם ָשׁ ַמע ְבּק ִֹלי וַיִּ תֶּ ִ
ָדּנַנִּ י ֱא ִ
קָ ְראָ ה ְשׁמוֹ ָדּן:

ז

ַתּ ַהר עוֹד וַתֵּ לֶ ד ִבּ ְל ָהה ִשׁ ְפ ַחת
ו ַ

ָרחֵ ל בֵּ ן ֵשׁנִ י ְליַעֲ ק ֹב:

ח

ַותּ ֹאמֶ ר ָרחֵ ל נ ְַפתּוּלֵ י

ֹלהים נִ ְפ ַתּ ְל ִתּי ִעם-אֲ ח ִֹתי ַגּםָ -יכ ְֹל ִתּי ו ִַתּ ְק ָרא ְשׁמוֹ
ֱא ִ
נ ְַפ ָתּ ִלי:

יה יַעֲ ק ֹב:
ת-בּ ְל ָהה ִשׁ ְפ ָח ָתהּ ְל ִא ָשּׁה ַו ָיּב ֹא אֵ לֶ ָ
ִ
אֶ

)א( ותקנא רחל באחותה -
קנאה במעשיה הטובים .אמרה :אילולי
שצדקה ממני לא זכתה לבנים.
הבה לי –
וכי כך עשה אביך לאמך ,והלא התפלל
עליה.
מתה אנכי –
מכאן למי שאין לו בנים שחשוב כמת.

)ב( התחת אלוהים אנכי –
וכי במקומו אני.
אשר מנע ממך –
את אמרת שאעשה כאבא ,אני איני כאבא,
אבא לא היו לו בנים אני יש לי בנים ,ממך
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מנע ולא ממני.

)ג( על ברכי –
כתרגומו :ואנא ארבי.
ואבנה גם אנכי –
מהו גם? אמרה לו :זקנך אברהם היו לו בנים
מהגר ,וחגר מתניו כנגד שרה .אמר לה :זק־
נתי הכניסה צרתה לביתה .אמרה לו :אם
הדבר הזה מעכב ,הנה אמתי בלהה ,ואבנה
גם אנכי ממנה כשרה.

)ו( דנני אלוהים –
דנני וחייבני וזכני.

)ח( נפתולי אלוהים –

מנחם בן סרוק פירשו במחברת )במדבר
יט טו( :צמיד פתיל ,חבורים ,מאת המקום
נתחברתי עם אחותי לזכות לבנים .ואני מפ־
רשו לשון )דברים לב ה( עקש ופתלתול,
נתעקשתי והפצרתי פצירות ונפתולים הרבה
למקום להיות שווה לאחותי.
גם יכלתי –
הסכים על ידי .ואונקלוס תרגם:לשון תפילה,
כמו נפתולי אלוהים ,נתפללתי בקשות
החביבות לפניו ,תקבלתי ונעתרתי כאחותי:
נפתלתי –
נתקבלה תפלתי .ומדרש אגדה יש רבים
בלשון נוטריקון.

החלטות שלמה .חלק ב
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מלכים א פרק ה
ט

וּתבוּנָה ַה ְרבֵּ ה
ֹלהים ָח ְכ ָמה ִל ְשֹׁלמ ֹה ְ
וַיִּ תֵּ ןֱ -א ִ

ל-שׂפַ ת ַהיָּם:
ְ
ְמא ֹד וְ ר ַֹחב לֵ ב ַכּחוֹל אֲ ֶשׁר עַ

י

ֹלשׁת אֲ ָל ִפים ָמ ָשׁל
ל-הגּוֹיִ ם סָ ִביב :יב וַיְ ַדבֵּ ר ְשׁ ֶ
ַ
ְבכָ
וַיְ ִהי ִשׁירוֹ חֲ ִמ ָשּׁה וָאָ לֶ ף:

יג

ל-העֵ ִצים
ָ
וַיְ ַדבֵּ ר עַ

וּמכּ ֹל
ל-בּנֵי-קֶ דֶ ם ִ
וַתֵּ ֶרב ָח ְכ ַמת ְשֹׁלמ ֹה מֵ ָח ְכ ַמת ָכּ ְ

ן-האֶ ֶרז אֲ ֶשׁר ַבּ ְלּ ָבנוֹן וְ עַ ד ָהאֵ זוֹב אֲ ֶשׁר י ֹצֵ א ַבּ ִקּיר
ִמ ָ

יתן
ל-האָ ָדם מֵ אֵ ָ
ַויּ ְֶח ַכּם ִמ ָכּ ָ

ל-ה ֶרמֶ שׂ וְ עַ ל-
ָ
ל-העוֹף וְ עַ
ָ
ל-ה ְבּהֵ ָמה וְ עַ
ַ
וַיְ ַדבֵּ ר עַ

ָח ְכ ַמת ִמ ְצ ָריִ ם:

יא

י-שׁמוֹ
ימן וְ כַ ְלכּ ֹל וְ ַד ְר ַדּע ְבּנֵי ָמחוֹל וַיְ ִה ְ
ָהאֶ זְ ָר ִחי וְ הֵ ָ

)י( מחכמת כל בני קדם –
מה היא חכמת בני קדם ,יודעים במזלות
וכו‘ כדאיתא בפסיקתא דפרה אדומה ,וכל
הפרשה הזאת נדרשת שם לפי משמעה.

)יא( ויחכם מכל האדם –

ַה ָדּגִ ים:


מזמורים שיסדו בספר תהלים )מזמורים
פח פט( :משכיל לאיתן האזרחי ; ומשכיל
להימן האזרחי  -מדרש אגדה בפסיקתא:
מכל האדם ,זה אדם הראשון ,איתן האזרחי,
זה אברהם ,הימן ,זה משה ,וכלכל ,זה יוסף,
ודרדע ,זה דור המדבר ,מחול ,שנמחל להם
על מעשה העגל.

)ערובין כא ב( :שהיה אומר בכל פסוק
שלשת אלפים משל ,ועל כל משל ,אלף
וחמשה טעמים.

)יג( וידבר על העצים –
מה רפואת כל אחד ,ועץ פלוני יפה לבנין
פלוני ,וליטע בקרקע פלונית וכן על הבהמה,
מה רפואתה ,ועיקר גדוליה ומאכלה -
ומדרש אגדה )ילקוט שמעוני רמז קעח(:
מה ראה מצורע ליטהר בגבוה שבגבוהים,
ובנמוך שבנמוכים ,ועל הבהמה ועל העוף,
מה ראה זה להיות כשר בשחיטה בסימן
אחד ,וזה בשני סימנין ,ודגים וחגבים בלא
כלום.

כמשמעו.
איתן והימן וכלכל ודרדע –
אחין היו ,בני זרח בן יהודה ,שנאמר )בדברי
הימים א ב ו( :ובני זרח זמרי ואיתן )היו לוים
משוררים(.
בני מחול –
היו יודעים ליסד מזמורים האמורים במחולות
שיר ,שהיו הלוים אומרים על דוכנם

שלשת למודי משלות ,שלש פעמים כתוב
׳משלי שלמה׳ בספר משלי.
ויהי שירו חמשה –
שלשה אלה ,ושיר השירים ,וקהלת.
ואלף –
בכל אחד כדי הוא ללמוד  -ומדרש אגדה

)ט( ורחב לב כחול –

החכמה גדר לשלמה.

טומים.

)י( בני קדם –

כתרגומו :מאיתן בר זרח ,אלה הארבע
מצאנו אותם בבני זרח בן יהודה :איתן
והימן וכלכל ודרדע והנה אומר כי השלשה
אלה היו בני מחול אכ לא היו הם ,ובלוים
מצאנו בתהלים במשוררים משכיל לאיתן
האזרחי משכיל להימן האזרחי .ומצאנו בד־
ברי הימים ,בבני גרשון בן לוי בן איתני בן

ואין החול נשוא המדה אלא נשוא המספר
ואף על פי שכתוב אשר לא ימד ולא יספר,
המדה גכ לענין מספר זכר אותה ,כמו שנא־
מר :והיה מספר בני ישראל.
ורחב –
הוא לענין מדה לא למספר ,אלא רל רחב
היה לו בכל דברי החכמה שהם כחול .ורבו־
תינו זל פירשו :מה חול גדר לים ,כך היתה

החלטות שלמה .חלק ב

)יב( שלשת אלפים משל –


בני מזרח היו ידועים בחכמה .וכן כתיב :כי
מלאו מקדם .ובדברי רבותינו זל :מה היתה
שהיו יודעים במזלות
חכמת בני קדם?
וערומים בטייר פי‘ בטייר בלשון העופות,
וכן בערבי יקרא עוף אלטייר וכן בני מצרים
היו ודעים בחכמה שבה היו נקראים החר־

)יא( מאיתן האזרחי –
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זרחי ואפשר שזה הוא איתן האזרחי ואיתני
ואיתן קרובים הם ,והימן מצאנו בבני קהת
הימן המשורר ,אבל כלכל ודרדע לא מצאנו
אותם בלוים.
ורבותינו ז"ל דרשו :ויחכם מכל האדם  -זה
אדם הראשון .ומה היתה חכמתו של אדם
הראשון? שקרא מחכמתו שמות לכל הבה־
מות ולכל עוף השמים .מאיתן האזרחי  -זה
אברהם אבינו ,שנאמר :משכיל לאיתן האז־

)ט( ויתן אלוהים –

חוץ מחכמת ההנהגה שדבר בה עד הנה נתן
אלוהים חכמה לשלמה ותבונה הרבה מאד
וכבר בארנו בפירוש ספר משלי בפרטות
ההבדל בין חכמה ותבונה ,בחכמה  -כלול
כל חכמת המדות וכל ענינים שנופל עליהם
טוב ורע .ובתבונה  -כלולה החכמה העיונית
שנופל עליה שם אמת ושקר ,ורוחב לב
לדעת כל פרטי החכמות והתכונות ומי־ניהם אשר אין להם סוף.

)י( ותרב חכמת שלמה מחכמת כל בני
קדם –

שהיו מחוכמים בחכמת התכונה ודומיה
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רחי .הימן  -זה משה ,שנאמר :בכל ביתי
נאמן הוא .וכלכל  -זה יוסף ,שנאמר :ויכל־
כל יוסף .דרדע  -זה דור המדבר ,דור שיש
בהם דעה .בני מחול  -שנמחל להם מעשה
העגל.

)יב( שלשת אלפים משל –

אינם נמצאים אצלינו .וכן :ויהי שירו חמשה
ואלף ,כי רבים ספרים אבדו לישראל בגלותם.

וחכמת מצרים שהיו חכמים בחכמת הטבע
ומזגי הדברים עד שהיו יכולים להפך הדב־
רים בלהטיהם.

)יא( ויחכם מכל האדם –

שהם החכמים הגדולים וחרטומים שהיו בז־
מנו ,וכבר ידעת מה שדרשו חזל בזה ,ועי‘
במהריא שבאר באורך ההבדל שבין חכמת
שלמה ליתר החכמים  -שעל שהיתה חכ־
מתו בדרך הנס השיג הכל מן הקודם אל
המאוחר בידיעה פתאומית לא בידיעה הד־
רגיית שלא תושג רק עי השגת החושים וב־
עמל ויגיעה וברב זמן ובריבוי ההוצעות והיא
עלולה לטעות ואי אפשר לו שישיג שרשי



וכן מה שחבר בחכמת הטבע ,כמו שאומר
וידבר על העצים ,שהודיע טבעם ורפואתם.
וכן על הבהמה ועל העוף ועל הרמש ועל
הדגים ,בכל מה שתחת גלגל הירח גברה
חכמתו וחבר בהם ספרים ואינם נמצאים
אצלינו .ובדרש :חזרנו על כל המקראות ולא
מצאנו שדבר אלא קרוב לח' מאות פסוקים,
אלא מהו וידבר שלשת אלפים? מלמד שעל
כל פסוק ופסוק שאמר יש בו שנים וג׳

"

הדברים וצורותיהם העצמיים ולא השכלים
המופשטים מחומר ,עש באורך.

)יב( וידבר –

חוץ מן החכמה הקבועה בלבו ,דבר גכ דברי
חכמה ברוח הקודש וחבר ספרים ,שהם
שלשת אלפים משל הוא ספר משלי שנחלק
לשלשה חלקים ,כמבואר בפירוש ,ורצה לומר
שלשת למודים )מלשון ואאלפך חכמה( ויהי
שירו חמישה ואלף הוא ספר שיר השירים
שנחלק לחמשה שירים ושיר האחרון המתחיל
אחות לנו קטנה שאומר שם איש יביא בפריו
אלף כסף ,האלך לך שלמה נקרא שיר האלף,
כמו שבארנו זאת תל בפירוש שירי הנפש.
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)ט( ורחב לב –



להחזיק בה כל מיני חכמות ,ובכל אחת
ידיעות הרבה כחול וגו׳.

ארבעה האנשים האלו ,היו מפורסמים בדורו
לחכמים גדולים ,וחכמת שלמה עלתה על
כולם.

)י( מחכמת כל בני קדם –

)יב( שלשת אלפים משל –

שהיו יודעים במזלות ,וערומים בטייר ,והוא
לשון העופות.
ומכל חכמת מצרים –
שהיו בקיאים בחכמת הטבע ,והתמזגות
היסודות.

)יא( מאיתן וגו׳ –

החלטות שלמה .חלק ב
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המציא בשכלו ובדא מלבו משלים ,להכניס
בלב יראת ה׳ .והנה המשלים ההם אינם
נמצאים אצלינו ,כי רבים מספריו נאבדו
מאתנו בגלותינו ,ובאו לידי העובדי כוכבים,
ומהם העתיקו מלים וקראו על שמם ,ואולם
גנוב הוא אתם.
ויהי שירו –

גם עשה שירים במספר חמשה ואלף .ואף
המה אינם אתנו ,כי נאבדו.

)יג( וידבר על העצים –
אמר טבעי כל העצים ,וחשבון הרכבת
היסודות אשר בכל אחד.
מן הארז וגו׳ –
רצה לומר :בכל מיני העצים והעשבים,
מגדול ועד קטן.
על הבהמה וגו׳ –
טבעם והרכבת היסודות אשר בהם.
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בבטקסט בשיעור:
חוברת מרצה ,27-28
עמ' 23

ילקוט שמעוני
)מלכים א פרק ה(

סימן קעז
ויתן אלהים חכמה לשלמה וגו‘ כחול אשר על שפת הים רבנן אמרין :נתן לו חכמה לשלמה כנגד כל ישראל,
דכתיב :והיה מספר בני ישראל כחול הים .ר' לוי אמר :מה חול גדר לים ,אף חכמתו גדרה לשלמה .מתלא אמר :דעה חסרת
מה קנית ,דעה קנית מה חסרת .עיר פרוצה אין חומה איש אשר אין מעצר לרוחו.
ותרב חכמת שלמה מחכמת כל בני קדם ומה הייתה חכמתן? שהיו יודעים במזל וערומים בטייר .אמר ר‘ שמעון בן
גמליאל :בג‘ דברים אני אוהב את בני המזרח :שאין נושקין בפה אלא ביד ,ואין חותכין בשר אלא בסכין ,וכשנוטלים עצה
אין נוטלים אלא בשדה ,שנאמר :וישלח יעקב ויקרא לרחל וללאה השדה.
ומכל חכמת מצרים אתה מוצא כשבקש שלמה לבנות את בית המקדש שלח אצל פרעה ,אמר לו :שלח לי אומנין
בשכרן שאני רוצה לבנות את בית המקדש ,מה עשה? כנס כל האצטרולוגין שלו וצפו בבני אדם שהם עתידים למות באותה
שנה ושלחן ,כשבאו אצל שלמה צפה ברוח הקדש שהם מתים באותה שנה ,נתן להם תכריכיהן ושלחן ושלח לו :לא היה לך
תכריכין לקבור את מתיך הרי לך הם ותכריכיהם.

סימן קעח
ויחכם מכל האדם מאדם הראשון .מה היה חכמתו? אתה מוצא כשבראו הקב“ה העביר לפניו כל בהמה חיה ועוף ,א“ל:
מה שמותן של אלו? א“ל :לזה נאה לקרותו סוס ולזה נאה לקרותו חמור ולזה נאה לקרותו שור וכן לכולם ,שנאמר :ויקרא
האדם שמות וגו‘ .א“ל :מה שמך? א“ל :אדם שנבראתי מן האדמה .ואני מה שמי? א“ל :ה‘ ,שאתה אדון לכל הבריות ,היינו
דכתיב :אני ה‘ הוא שמי ,הוא שמי שקרא לי אדם הראשון.
מאיתן האזרחי זה אברהם ,שנאמר :משכיל לאיתן האזרחי.
והימן זה משה ,שנאמר :לא כן עבדי משה וגו'.
וכלכל זה יוסף ,שנאמר :ויכלכל יוסף.
אמרו מצריים :כלום מלך עבד זה עלינו אלא בחכמתו .מה עשו? הביאו שבעים פתקים וכתבו עליהם שבעים לשון והשליכו
אותם לפניו וקורא כל אחד ואחד בלשונו .ולא עוד ,אלא שהיה מדבר בלשון שלא היה בהם כח ,שנאמר :עדות ביהוסף
שמו וגו'.
ודרדע זה דור המדבר ,שהיו כלום מלאים דעה.
בני מחול בנים שמחלה להם שכינה במעשה העגל.
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וידבר שלשת אלפים משל אמר ר' שמואל בר נחמני :חזרנו על כל המקראות ולא מצינו שנתנבא שלמה אלא קרוב
לשמונה מאות פסוקים ,אלא מלמד שכל פסוק ופסוק שאמר ,יש בו שנים ושלשה טעמים.
ויהי שירו חמשה ואלף שירה אין כתיב כאן אלא שירו ,שירו של משל.
וידבר על העצים וכי אפשר לאדם לדבר על העצים? אלא אמר שלמה :מפני מה מצורע נטהר בגבוה שבגבוהים ובנמוך
שבנמוכים ,בעץ ארז ואזוב ,ע“י שהגביה עצמו כארז לקה בצרעת ,וכיון שהשפיל את עצמו ,נתרפא ע“י אזוב.
וידבר על הבהמה ועל העוף וכי אפשר לאדם לדבר על הבהמה והעוף? אלא אמר שלמה :מפני מה בהמה נתרת בשני
סימנין ועוף בסימן אחד? לפי שהבהמה נבראת מן היבשה ,שנאמר :תוצא הארץ נפש חיה למינה .ועוף כתוב אחד אומר:
ויצר ה' אלהים מן האדמה וגו' .וכתוב אחד אומר :ישרצו המים שרץ נפש חיה ועוף יעופף ,בר קפרא אמר :מרקק שבים
נבראו .ר' אבין בשם ר' שמואל אמר :רגלוהי דתרנגולתא דמי לחספניתא דנונא.
ועל הרמש וכי אפשר לו לאדם לדבר על הרמש? אלא אמר שלמה :מפני מה שמונה שרצים שבתורה הצדן והחובל בהן
חייב ושאר שרצים פטור? מפני שיש להם עורות.
ועל הדגים וכי אפשר לו לאדם לדבר על הדגים? אלא אמר :מפני מה בהמה חיה ועוף טעונה שחיטה ודגים אינם טעונים
שחיטה?
משום דכתיב :הצאן ובקר ישחט להם אם את כל דגי הים יאסף להם ,אלו בשחיטה ואלו באסיפה .אמר שלמה :על כל אלו
עמדתי ועל פרשה של פרה שאלתי וחקרתי ופשפשתי ,אמרתי אחכמה והיא רחוקה ממני.

סימן קעט
וידבר שלשת אלפים משל ר' שמעון בן מנסיא אומר :קהלת אינו מטמא את הידים מפני שחכמתו של שלמה היא.
אמרו לו :וכי זו בלבד אמר ,הלא כבר נאמר :וידבר שלשת אלפים משל ויהי שירו חמשה ואלף ,ואומר :אל תוסף על דבריו
וגו' .מאי ואומר? וכי תימא מימר טובא אמר דבעי כתב דלא בעי לא כתב ,תא שמע :אל תוסף על דבריו פן יוכיח בך ונכזבת
כו' )בריש קהלת(.
רבי חייא בר אבא אמר :משלי אמר תחילה ,ואח«כ שיר השירים ,ואח«כ קהלת .ומייתי לה מהדין קרא :וידבר שלשת
אלפים משל זה משלי .ויהי שירו חמשה ואלף זה שיר השירים .קהלת בסוף אמרה .ר' יונתן אומר :שיר השירים אמר תחילה,
ואח«כ משלי ,ואח«כ קהלת .ומייתי לה ר' יונתן מדרך ארץ :כשאדם נער אומר מיני זמר ,הגדיל אומר מיני משל ,הזקין
אומר דברי הבלים .אב חוניא חמוהי דרב אמי :הכל מודים קהלת בסוף אמרו .כי אוהב היה חירם לדוד כל הימים וכתיב:
ויט עד איש עדולמי ושמו חירה.
רבנן אמרין :הוא חירה ,שנאמר כאן :הוא חירם שהיה בימי דוד ,למוד הוא האיש הזה להיות אוהב לשבט הזה ' .יודן בר'
סימון אמר :חירם אחר היה .על דעתהון דרבנין :חי קרוב לאלף ומאתים שנה .ועל דעתיה דר' יודן בר' סימון:
חי קרוב לחמש מאות שנה.
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חוברת מרצה ,27-28
עמ' 23

תורה אור צא ג
לא בא לידי גילוי חכים כמו ח״ע שאף שהיא לא בחכמה ידיעא מ״מ יש בה גילוי ל״ב שבילין
דאתפתחין כו׳ .משא״כ מו״ס סתים כו׳ .אבל המצות הן בחי׳ כתר שבכתר .והיינו בבחי׳
חיצוניות כי פנימית הכתר אינו מן המנין י״ס לפי שנכלל בא״ס ואינו בא לידי גלוי כ״א
בחיצוניות כמשל האבוקה שמאירה למרחוק ואף ששם האור אינו בגלוי כ״כ כמו אם היה
מדליק שם אור הנר מ״מ מאחר שמאיר האור למרחוק ונראה שם ניכר ונראה שבמקומו הוא
אור גדול של אבוקה .ועד״ז ג״כ נראה בחוש הארת חכמה נפלאה ועמוקה א״א להשיג כ״א
ע״י משל פשוט .ולכן ר״מ היה דורש תילתא מתלי כי ר״מ גדול בדורו היה .ונק׳ ר׳ נהוראי
שמנהיר עיני חכמים .ולכן לא היתה חכמתו באה לידי גלוי כ״א ע״י הרבה משלים .וכן משלי
שלמה לפי שחכמת שלמה היתה גדולה ונפלאה מאד וכשהיה מדבר בד״ת לגלות חכמה שבה
כתיב וידבר שלשת אלפים משל .פי׳ שלשת אלפים פעמים משל למשל עד שהבין דבר אחד
מד״ת .והיינו לפי עומק החכמה כן מרבה המשל כי חכמה קטנה המושגת כמות שהיא א״צ
למשל כלל .וכך גלוי אוא״ס שכשמו כן הוא ואין לו סוף הוא דוקא בבחי׳ חיצוני׳:
והנה על הכתר ומו״ס מלביש בחי׳ לבוש ה׳ מלך גאות לבש כו׳ כמו עד״מ טלית שמשימין
על הראש ועטרה שבראש שהטלית מקיפתו מראשו ועד רגליו וגם בחי׳ העטרה בכלל והוא
אוא״ס בחינה אחרונה היא מל׳ דא״ס עצמו שמאיר לכל העולמות בהשוואה אחת ואינו
בבחי׳ גדר השתלשלות כלל כי הנה ההשתלשלות הוא אחר הצמצום ומקום פנוי שנמשך קו
וחוט ומשם נמשך גם בחי׳ כתר ועטרה להיות כתר ומו״ס כו׳ .משא״כ אוא״ס בעצמו הוא
המקיף את כל החלל כמו שהיה קודם הצמצום .ומזה נעשה התהוות הכלים שאור מקיף
מאיר מבחוץ והאו״פ מבפנים ומצחצח הכלי .כי הנה ההתהוות מאין ליש הוא דוקא מאוא״ס
עצמו שהוא כל יכול משא״כ מהשתלשלות דרך עו״ע לא היה יש כלל רק כמו חכמה שהיא
בחי׳ ראשית היש ונק׳ בשם חכמה לא היתה עולה בשם כלל רק היתה בבחי׳ בטול ממש וכן
התהוות המדות מחכמה כו׳ ומכ״ש התהוות היש גשמי גמור לא נתהווה מרוחנית אלא ע״י
בחי׳ אור א״ס עצמו הסובב ומקיף את מקום החלל ופנוי שנמשך הקו״ח לכל העולמות בבחי׳
ממכ״ע ואוא״ס מקיף הכל בהשוואה אחת ולפי שהוא כל יכול לכך מזה נעשה בחי׳ הכלי
ליש ודבר נפרד גשמי כו׳ .והנה שרש המצות הנמשכין מבחי׳ כתר שבכתר בבחי׳ חיצוניות
כנ״ל ושם מאיר אוא״ס לכך הן מלובשות בגשמיות ממש דהיינו בעשייה גשמיית שנתהווה
מבחינת לבוש מלכות הוא לבוש אוא״ס עצמו המקיף את כולם בהשוואה אחת ונק׳ לבוש
מלכות כי הלבוש הזה הוא מבחי׳ מלכות דא״ס שהיא בחינה אחרונה כנ״ל שהיא המלבשת
ומקפת את כל העולמות כנ״ל .משא״כ התורה שהיא בחי׳ מו״ס שרשה מבחי׳ פנימי׳ הכתר
שאין שם גלוי בחי׳ סוכ״ע .ולכן יש מעלה יתירה בתורה על המצות שהיא מבחי׳ פנימית ויש
מעלה במצות שהן מבחי׳ חיצונית לפי ששם הוא דוקא גלוי אוא״ס עצמו בבחי׳ סוכ״ע:
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חוברת מרצה ,27-28
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תורה אור יא ג
נקבה תסובב גבר שמקבלת הארת עתיקא .והענין כנודע שלהיות התפשטו׳ וירידת המדרגו׳
הוא דוקא ע״י בחי׳ ומדרגה יותר עליונה כו׳:
ולהבין זה היטב הנה כתיב בשלמה וידבר שלשת אלפים משל .הענין הוא כמו שאנו רואין
שהחכם אף שיודע דבר חכמה בעצמו אעפ״כ אינו יכול להסביר החכמה ההיא לזולתו עד
שקודם שהוא מסביר צריך לקשר דעתו בחוזק ולהתיישב איך ומה שיכול להסביר ולהשתלשל
למטה בדברים תחתונים ולהלבישם במשל דהיינו שיהי׳ יכול למצוא דבר החכמה ההיא
גם בדברים תחתונים .כי לזה צריך חכם גדול שיוכל להלביש חכמתו גם בדברים תחתונים
שלמטה ממנו .רק שלמה המלך ע״ה ברוב בינתו היה יכול למצוא שלשת אלפים משל דהיינו
ג׳ אלפים מדרגות שלמטה ממנו גם שם היה יכול למצוא ולהראות אותו דבר חכמה בעצמה
שהיה יודע .לכן כשנצרך להשתלשל המדרגה שתהיה ההתבוננות בהרחבה צריך שיהיה מן
מקור עליון הגבוה ביותר מבחי׳ חכמה ואז יכול להיות התגלות בינה אבל מן חכמה עצמה
אין יכול לירד להשתלשל ממנה בחי׳ בינה רק שרש בינה והתגלותה היא התגלות עתיק בה
וע״י נשתלשלה ונתגלה בהרחבה .ואף כאן להיות הארת הבינה אורך ורוחב מבחי׳ יו״ד
חכמה בחי׳ נקודה כו׳ הוא ע״י גילוי בחי׳ עליונה יותר היא בחי׳ עתיק בחי׳ קוצו של יו״ד
שעי״ז מתפשט היו״ד בה״א .וכמבואר בפרדס שהיו״ד יש לו ג׳ קוצין ומקוץ התחתון נמשך
הה׳ ובקוץ התחתון יש בחי׳ הקוץ העליון ונמצא שיש הארת קוץ העליון בבינה ולכן ירידה
זו היא בחי׳ עילוי מאוד שנמשך אור הכתר ולכן וילך למסעיו מנגב .חסד .ועד בית אל .מל׳.
מלמעלה למטה .ומלמטה למעלה .מלה׳ הנראה כו׳ עד לה׳ סתם:
והנה להבין זה בעבודה הנה אמרו נובלות חכמה של מעלה תורה שהתורה שהיא בדברים
גשמיים היא מבחי׳ חכים ולא בחכמה ידיעא כי הנה חכמה עליונה אין לה השגה רק דוקא
בהתלבשותה בדברים גשמיים שאזי בלקיחת האתרוג עד״מ מאחר שהחכמה מלובשת בו
ה״ז כאלו אוחז בחכמה העליונה .והנה המשכת חכמה עליונה בדברים גשמיים הוא ע״י
אור הכתר כי אורייתא מחכמה נפקת בבחי׳ גילוי אבל מקורה הוא למעלה שתרי״ג מצות
דאורייתא וז׳ דרבנן הם תר״ך עמודי אור והוא מארחין לבנונית דגלגלתא בחי׳ כתר שהוא
מל׳ דא״ס ועי״ז נמשך למטה כ״כ .ולכן גילוי חכמה עליונה המלובשת בפ׳ קדש עד״מ הוא
יותר מגילוי החכמה עצמה במקומה העליון לפי שנמשך ע״י הכתר שלמעלה מהחכמה .ולכן
נעשה יחוד עליון ע״י דברים גשמיים כמו ע״י צדקה נעשה יחוד עליון באצי׳ למעלה מג״ע
תענוג הנשמות שהוא בבריאה ומל׳ דאצילות נעשה עתיק דבריאה כו׳ שמצדק נעשה צדקה
ד נעשה ה כמ״ש בזהר עד לא קבילת דכר כו׳ .ולכן לא נאמר בתורה מעלת אברהם שהיה
מאכיל אורחים כו׳ עד שבא לא״י ולא בחו״ל הגם שכבר היה בן ע״ה כו׳ אלא שמתחלה אף
אם היה עושה לא היה ממשיך כלום ולא היה נוגע ליחוד עליון עד שויאמר ה׳ אל אברם
במאמר זה ויאמר ה׳ מאציל עליון המשיך אל א״ב ר״ם לך לך כו׳ להיות ירידה והשתלשלות
כו׳ ואזי נמשך להיות יחוד עליון תלוי במעשה התחתונים ועיקר גילוי היחוד הוא ע״י התורה.
אך האבות עשו הכנה לבחי׳ התורה כמ״ש ותורה שם בישראל ע״י ישראל .כי ע״י אברהם
נמשך קו ימין חסד כו׳ .וזהו ענין ס׳ בראשית שאין בו מצות התורה רק פ׳ אברהם ופ׳ יצחק
כו׳ שהם קודם התורה והם הם שהמשיכו להיות בחי׳ התורה כו׳:
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מיליארד פירושים

МИЛЛИАРД КОММЕНТАРИЕВ

בבטקסט בשיעור:
חוברת מרצה ,27-28
עמ' 23

תורה אור מב ב
המחשבה ואח״כ באותיות הדבור .וז״ש ויהי האדם לנפש חיה .ות״א לרוח ממללא שבחינת
האותיות הן בבחי׳ חיה .כי יש באדם נפש רוח נשמה חיה .נפש הוא בחי׳ אותיות מחשבה
ודבור .ורוח הוא הבל הלב שהוא קול כלול מאש רוח ומים כנודע ונשמה היא בחי׳ השגת
השכל ונשמת שדי תבינם .וחיה היא בחי׳ חכמה דהיינו מקור החכמה שלמעלה מן ההשגה
ושם הוא שרש האותיות אלא שקבען בפה ולא שבראן שם בפה כי בריאותם והתהוותם
בשרשם הוא למעלה בבחינת חיה ומשם נמשכו ונתחלקו לכ״ב אותיות לדבר בם איש ואיש
כלשונו .ובזה יובן ענין מארז״ל שמט״ט קושר קשרים לקונו מתפלותיהן של ישראל .כי הנה
המלאכים מעלים התפלות לפי שדבור האדם הוא גשמי והמלאכים הם רוחני׳ שהדבור שלהם
הוא כמו מחשבה שלנו וע״י המלאך המקבל התפלה מזדככת התפלה מגשמיות לרוחניות ע״י
המלאך ההוא .והנה גבוה מעל גבוה עד עולם העליון שבו משכן מט״ט והוא קושר כתרים
שלמעלה מן הראש ומוחין .וע״י זה ממשיך אותיות חדשות .כי הנה התפלה היא בקשת יה״ר
שיתהווה בחינת רצון שכמו שכבר נמשך רצה״ע בחכמה .הנה החכמה מחייבת ע״פ התורה
אין יסורים בלא עון שהעון גורם יסורים ח״ו אבל ע״י התפלה יה״ר נמשך רצה״ע שלמעלה
מבחינת חכמה ושם הוא רחמים פשוטים ורבו פשעיך כו׳ .וזהו שארז״ל כשישראל אומרים
יהא שמו הגדול מבורך כו׳ הקב״ה מנענע בראשו .פי׳ שמנענע וממשיך בראשו הוא רצה״ע
ב״ה כי אותו מבקשים יהא שמו הגדול מבורך שיהא ברוך ונמשך שמו הגדול שלמעלה
מבחינת השתלשלות שהוא גדול ומהולל מאד .והמשכת רצה״ע הזה הוא ע״י העלאת אותיות
התפלה לשרשן ומקורן כתר העליון ע״י מט״ט .והיינו לפי ששרש האותיות היא בכתר העליון
למעלה מבחי׳ חכמה ומוחין אלא שראשית הגלוי היא בחכמה שא״א להשכיל ולהשיג כל
דבר מושכל כ״א ע״י אותיות .אבל האותיות עצמן אינן בחי׳ שכל שא״א לשכל המושג להשיג
ענין מהות האותיות בעצמותם אלא שהן לבוש השכל והלבוש הזה הוא מבחי׳ חיצוניות עליון
שירד ונתפשט למטה להלביש את השכל .ומשם יורד עוד להיות אותיות מחשבה ודבור:
והנה התורה נתלבשה באותיות ג״כ עד״ז שאותיות התורה שרשן למעלה מעלה מבחי׳
התורה .דאורייתא מחכמה נפקת והאותיות שרשן למעלה בבחי׳ כתר .ואותיות מלשון אתא
שהוא לשון המשכה .שהאותיות הן המשכות שבהן ועל ידן נמשך להיות התורה .והענין כי
הנה כתיב כאשר יאמר משל הקדמוני והוא התורה שהתורה נקראת בשם משל הקדמוני.
וביאור הדבר ההוא כי הנה ענין המשל הוא להמשיל את הנמשל באופן שיובן מתוך המשל.
והרי המשל הוא ענין אחר שאינו מהות הנמשל .אלא שהנמשל מובן מתוכו ע״י שדומה
לו בצד מה .וז״ש וביד הנביאים אדמה .וחז״ל המשילו מראה הנבואה לאספקלריא שכמו
שרואין באספקלריא הגם שנראית דמות הצורה בתמונתה ובצלמה ממש מ״מ אין זאת גוף
הצורה עצמה ממש אלא דמותה ותמונתה .כך כל השגת הנביאים באלקותו ית׳ אין זה אלא
בחי׳ דמות ודמיון .והיינו כמו בחי׳ משל שממנו מובן הנמשל .אבל באלקותו ית׳ ממש כתיב
כי לא יראני כו׳ וכמשארז״ל .וז״ש בשלמה וידבר שלשת אלפים משל על כל דבר מד״ת כו׳
דהיינו שאמר על כל דבר מד״ת רוחניות הענין כמו מצות קרבנות מן הבהמה .ומקריבים חלב
ודם ע״ג המזבח בכהן ובגדי כהונה והיה אומר ענין הקרבנות ברוחניות ומהו נקרא חלב ודם
ברוחניות ומהו כהן ומהו בגדי כהונה.
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ШИР А ШИРИМ

שיר השירים

בבטקסט בשיעור:
חוברת מרצה ,27-28
עמ' 25

שיר השירים פרק ב
ימינוֹ ְתּ ַח ְבּקֵ נִ י:
ֹאשׁי וִ ִ
ו ְשׂמ ֹאלוֹ ַתּ ַחת ְלר ִ



)ו( שמאלו תחת לראשי -

וימינו תחבקני –

המנוחה מוריד להם מן ושלו כל זה אני

במדבר:

דרך ג‘ ימים נוסע לתור להם מנוחה ובמקום

זוכרת עתה בגלותי וחולה לאהבתו.
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שיר השירים

ШИР А ШИРИМ

בבטקסט בשיעור:
חוברת מרצה ,27-28
עמ' 25

מדרש רבה
יר השירים פרק ב
ֹאשׁיֵ ,אלּוּ לוּחוֹת ָה ִראשׁוֹנִ ים .וִ ִימינוֹ ְתּ ַח ְבּ ֵקנִ יֵ ,אלּוּ לוּחוֹת ַה ְשּׁנִ יִּ יםָ .דּ ָבר
א )ו( ְשׂמֹאלוֹ ַתּ ַחת לְ ר ִ
ֹאשׁי ,זוֹ ִצ ִיצית .וִ ִימינוֹ ְתּ ַח ְבּ ֵקנִ יֵ ,אלּוּ ְתּ ִפ ִלּיןָ .דּ ָבר ַא ֵחרְ ,שׂמֹאלוֹ ַתּ ַחת
ַא ֵחרְ ,שׂמֹאלוֹ ַתּ ַחת לְ ר ִ
ֹאשׁי ,זוֹ ֻס ָכּה.
ֹאשׁי ,זוֹ ְק ִר ַיאת ְשׁ ַמע .וִ ִימינוֹ ְתּ ַח ְבּ ֵקנִ י ,זוֹ ְתּ ִפלָּ הָ .דּ ָבר ַא ֵחרְ ,שׂמֹאלוֹ ַתּ ַחת לְ ר ִ
לְ ר ִ
וִ ִימינוֹ ְתּ ַח ְבּ ֵקנִ י ,זֶ ה ֲﬠנַ ן ְשׁ ִכינָ ה לֶ ָﬠ ִתיד לָ בוֹאֲ ,ה ָדא הוּא ִד ְכ ִתיב )ישעיה ס ,יט( :לֹא יִ ְהיֶ ה לָּ ְך עוֹד
יוֹמם וּלְ נֹגַ הּ ַהיָּ ֵר ַח לֹא יָ ִאיר ָלְךִ ,מי ֵמ ִאיר לָ ְך )ישעיה ס ,יט( :וְ ָהיָ ה לָ ְך ה׳ ְלאוֹר
ַה ֶשּׁ ֶמשׁ לְ אוֹר ָ
יוֹחאי )דברים ו ,ט(:
ֹאשׁי ,זוֹ ְמזוּזָ הָ .תּנֵ י ַר ִבּי ִשׁ ְמעוֹן ֶבּן ָ
עוֹלָ םָ .דּ ָבר ַא ֵחרְ ,שׂמֹאלוֹ ַתּ ַחת לְ ר ִ
ְוּכ ַת ְב ָתּם ַﬠל ְמזֻ זוֹת ֵבּ ֶיתָךִ ,בּ ָיא ְתָך ִמן ַהשּׁוּק לְ ֵב ְיתָך.
יוֹחנָ ן ְכּ ִתיב )שמות כו ,לה( :וְ ַשׂ ְמ ָתּ ֶאת ַה ֻשּׁלְ ָחן ִמחוּץ לַ ָפּר ֶֹכת וגו' ,וְ ֵאינוֹ ֵכן ֵאין ָא ָדם
ָא ַמר ַר ִבּי ָ
שּׂמֹאל ְכּ ֵדי ֶשׁלֹא ְת ֵהא ְמ ַﬠ ֶכּ ֶבת ַהיָּ ִמיןֵ ,אין ָא ָדם ַמנִּ ַיח ֶאת ַה ְ ֹ
נוֹרה ִמ ְ ֹ
ַמנִּ ַיח ֶאת ַה ְמּ ָ
שּׂמֹאל ַתּ ַחת
ָהרֹאשׁ ְ
יוֹחנָ ן ַמיְ ֵיתי לָ הּ ִמן ֲה ָדא ְק ָריָ ה )דברים י ,כב(ְ :ל ַא ֲה ָבה
וּמ ַח ֵבּק ַבּיָּ ִמיןָ ,א ַמר ַר ִבּי ַא ָחא ַר ִבּי ָ
ֹאשׁי.
ֹלהיָך וּלְ ָד ְב ָקה בוֵֹ ,אי זֶ הוּ ִדּבּוּק ְשׂמֹאלוֹ ַתּ ַחת לְ ר ִ
ֶאת ה' ֱא ֶ
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בבטקסט בשיעור:
חוברת מרצה ,27-28
עמ' 26

שמות פרק כו
לא

תוֹלעַ ת ָשׁנִ י
ַ
ית פָ ר ֹכֶ ת ְתּכֵ לֶ ת וְ אַ ְר ָגּ ָמן וְ
וְ עָ ִשׂ ָ

ַה ַכּפּ ֶֹרת עַ ל אֲ רוֹן ָהעֵ דֻ ת ְבּק ֹדֶ שׁ ַהקֳּ ָד ִשׁים:

לה

לב

ת-ה ְמּנ ָֹרה נ ֹכַ ח
ַ
ת-ה ֻשּׁ ְל ָחן ִמחוּץ ַלפָּ ר ֹכֶ ת וְ אֶ
ַ
וְ ַשׂ ְמ ָתּ אֶ

ָהב
מּוּדי ִשׁ ִטּים ְמצֻ ִפּים ז ָ
ֵ
ָת ָתּה א ָֹתהּ עַ ל-אַ ְר ָבּעָ ה עַ
וְ נ ַ

ימנָה וְ ַה ֻשּׁ ְל ָחן ִתּתֵּ ן עַ ל-
ַה ֻשּׁ ְל ָחן עַ ל צֶ ַלע ַה ִמּ ְשׁ ָכּן תֵּ ָ

חשׁב יַעֲ ֶשׂה א ָֹתהּ ְכּרֻ ִבים:
וְ ֵשׁשׁ ָמ ְשׁזָר ַמעֲ ֵשׂה ֵ

ָהב עַ ל-אַ ְר ָבּעָ ה אַ ְדנֵי-כָ סֶ ף:
ֵיהם ז ָ
ָוו ֶ

לג

ָת ָתּה
וְ נ ַ

צֶ ַלע ָצפוֹן:

לו

ית ָמסָ ְך ְלפֶ ַתח ָהא ֹהֶ ל ְתּכֵ לֶ ת
וְ עָ ִשׂ ָ

לז

את ָשׁ ָמּה ִמבֵּ ית
ת-הפָּ ר ֹכֶ ת ַתּ ַחת ַה ְקּ ָר ִסים וְ הֵ בֵ ָ
ַ
אֶ

תוֹלעַ ת ָשׁנִ י וְ ֵשׁשׁ ָמ ְשׁזָר ַמעֲ ֵשׂה ר ֹקֵ ם:
ַ
וְ אַ ְר ָגּ ָמן וְ

ילה ַהפָּ ר ֹכֶ ת ָלכֶ ם
ַלפָּ ר ֹכֶ ת אֵ ת אֲ רוֹן ָהעֵ דוּת וְ ִה ְב ִדּ ָ

ית א ָֹתם
מּוּדי ִשׁ ִטּים וְ ִצ ִפּ ָ
ֵ
ית ַל ָמּסָ ְך חֲ ִמ ָשּׁה עַ
וְ עָ ִשׂ ָ

בֵּ ין ַהקּ ֶֹדשׁ וּבֵ ין ק ֹדֶ שׁ ַהקֳּ ָד ִשׁים:

)לא( פרכת –

לשון מחיצה הוא ,ובלשון חכמים פרגוד,
דבר המבדיל בין המלך ובין העם.
תכלת וארגמן –
כל מין ומין היה כפול ,בכל חוט וחוט שישה
חוטין.
מעשה חשב –
כבר פירשתי שזו היא אריגה של שני קירות,
והציורין שמשני עבריה אינן דומין זה לזה.
כרובים –
ציורין של בריות יעשה בה.

)לב( ארבעה עמודי שטים –

תקועים בתוך ארבעה אדנים ואונקליות
קבועין בהן עקומים למעלה להושיב עליהן
כלונס שראש הפרוכת כרוך בה ,והאונקליות
הן הווין ,שהרי כמין ווין הן עשוים ,והפרכת
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ארכה עשר אמות לרחבו של משכן ,ורחבה
עשר אמות כגבהן של קרשים ,פרוסה בש־
לישית של משכן ,שיהא הימנה ולפנים עשר
אמות ,והימנה ולחוץ עשרים אמה ,נמצא
בית קדשי הקדשים עשר על עשר ,שנאמר
ונתת את הפרכת תחת הקרסים ,המחברים
את שתי חוברות של יריעות המשכן ,ורו־
חב החוברת עשרים אמה ,וכשפרשה על גג
המשכן מן הפתח למערב ,כלתה בשני שלי־
שי המשכן ,והחוברת השניה כסתה שלישו
של משכן ,והמותר תלוי לאחוריו לכסות
את הקרשים.

)לה( ושמת את השלחן –

שלחן בצפון ,משוך מן הכותל הצפוני שתי
אמות ומחצה .ומנורה בדרום משוכה מן
הכותל הדרומי שתי אמות ומחצה .ומזבח

הזהב נתון כנגד אויר שבין שלחן למנורה,
משוך קמעא כלפי המזרח ,וכולם נתונים מן
חצי המשכן ולפנים .כיצד? אורך המשכן מן
הפתח לפרכת עשרים אמה ,המזבח והשל־
חן והמנורה משוכים מן הפתח לצד מערב
עשר אמות.

)לו( ועשית מסך –

וילון שהוא מסך כנגד הפתח ,כמו )איוב א
י( שכת בעדו ,לשון מגן.
מעשה רקם –
הצורות עשויות בו מעשה מחט ,כפרצוף
של עבר זה כך פרצוף של עבר זה.
רקם –
שם האומן ,ולא שם האומנות ,ותרגומו
עובד צייר .מידת המסך כמדת הפרוכת,
עשר אמות על עשר אמות.
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שולחן ערוך לאדמו״ר הזקן
סימן קצד
א שלשה שאכלו כאחת ושכחו ובירך כל אחד לעצמו בטל מהם הזימון ואין יכולים לחזור ולזמן שאין זימון למפרעא וכן אם בירכו שנים
מהם אין השלישי יכול לזמן עמהםב אבל אם אחד מהם שכח ובירך לעצמו יכולים השנים האחרים לזמן עמוג ויכול לענות ברוך שאכלנו
אף על פי שלא אכל כלום אחר שבירך ברכת המזון מפני שכבר נצטרף עמהם באכילתו קודם שבירך ברכת המזון ואף על פי שכבר בירך
אחר אכילתו אין בכך כלום להאומרים שאם שנים אכלו פת השלישי מצטרף עמהם לזימון אפילו לא אכל עמהם פת אלא ירק ולא נתחייב
בברכת המזון כללד כמ״ש בסימן קצ״זה.
ו
ואף על פי שהאוכל ירק ומברך אחריו ברכה אחרונה שוב אינו מצטרף לזימון מפני שכבר נסתלק מהם מכל מקום כאן שאכל פת ונקבע
עמהם לא נסתלק מהם בברכתו לעצמו לענין שלא יוכלו האחרים לזמן עמו.
ואפי׳ להאומרים שאין מצטרף לג׳ אלא א״כ אכל כזית פת ויש לחוש לדבריהם לכתחלה כמו שיתבאר שם מכל מקום כאן הרי כבר אכל
פת עמהם ונצטרף עמהם לזימוןז אלא שמפני שכבר בירך לעצמו בטל הזימון ממנו מפני שאין זימון למפרעח ולכן לא בטל אלא ממנו אבל
לא מהאחרים שלא בירכו עדיין לפיכך הם יוצאים ידי זימון אבל הוא אינו יוצא.
י
ט
ואם האחד לא בירך לעצמו אלא זימן עם שנים אחרים אינו מצטרף עם השנים שאכלו עמו ואין יכולים לזמן עמו :
ב שלשה שאכלו ויצא אחד מהם לשוק קוראים אותו ומודיעים לו שרוצים לזמן כדי שיכוין ויצטרף עמהם ויענה עמהם ברכת זימון ויוצאים ידי
חובתםיא וגם הוא יוצא ידי חובתויב אע״פ שאינו בא ויושב עמהם אלא שעומד לפני הפתחיג רק שישמעיד עד סיום ברכת הזן כמ״ש בסי׳ קצ״גטו.
במה דברים אמורים בשלשה אבל בעשרה כיון שצריכים להזכיר את השם אינן מצטרפין עד שיבא וישב עמהם שבפחות מעשרה שיושבים
ביחד אין דרך ארץ להזכיר את השםטז:
ג שלשה שאכלו כאחת ואין אחד מהם יודע כל ברכת המזון אלא אחד יודע ברכה ראשונה ואחד השניה ואחד השלישית מחוייבים בזימון
וכל אחד יברך הברכה שיודע והשנים שומעים ויוצאים ידי חובתםיז והיודע ברכה ראשונה הוא מזמן ואומר נברך שאכלנו משלו ברוך
שאכלנו משלו ובטובו חיינו אם הוא יודע והם אינם יודעים לענותיח.
ואם הוא אינו יודע אע״פ שאחד מהם יודע אין מזמנים כלל שאי אפשר להם לחלק ברכת הזימון וברכת הזן לשנים לפי שהעיקר כהאומרים
שנברך אינה ברכה בפני עצמה כלליט כמ״ש בסי׳ קצ״גכ אלא מברכים בלא זימוןכא וה״ה אם הם ב׳ ואחד מהם יודע ב׳ ברכות ואחד
השלישיתכב.
כג
אבל אם כל המסובים אינם יודעים איזו ברכה משלש ברכות של תורה לא יברכו כלל מה שיודעים כי שלשתן מעכבות זו את זו אבל ברכה
רביעית שהיא מדברי סופרים אע״פ שכולם אין יודעים אותה אינה מעכבת ג׳ ברכות של תורהכד.
כה
ובג׳ ברכות הללו אם אחד יודע חצי הברכה ואחד חצי השניה אין ברכה אחת מתחלקת לשנים והיא מעכבת את שאר הברכות .
ויש אומרים שג׳ ברכות של ברכת המזון אין מעכבות זו את זוכו ויש לחוש לדבריהם להחמיר בשל תורהכז:
א(
ב(
ג(
ד(
ה(
ו(
ז(
ח(
ט(
י(
יא(
יב(
יג(
יד(
טו(
טז(
יז(

ברכות מה ע״ב .טור ושו״ע ס״א.
רא״ש ברכות פ״ז סי׳ כח .ורשב״א ברכות נ ,א ד״ה אינהו .טור ושו״ע שם.
ברכות נ ,א .טור ושו״ע שם.
רא״ש שם .טור ומ״א ס״ק א.
סעיף ב.
מ״א סי׳ קצז ס״ק ד בשם האגודה .לקמן שם ס״ד.
מ״א ס״ק א.
ברכות נ ,א .טור ושו״ע שם.
מימרא דרבא שם נ ,א .טור ושו״ע סי׳ קצג ס״ו .רמ״א ס״א .וראה מ״מ
וציונים.
אלא אם כן יצטרף אחר עמהם )לבוש ס״א(.
ברכות מה ,ב .טור ושו״ע ס״ב .ואם אינו עונה עמהם ראה לקמן סי׳ ר ס״א.
רמב״ם הל׳ ברכות פ״ה הי״ג .מ״א ס״ק ב.
רשב״א שם ד״ה אמר בשם רב האי גאון )אוצר הגאונים שם( .הובא בב״י
ד״ה וכתב הרשב״א .מ״א שם.
משא״כ בחרש ואילם ,כדלקמן סי׳ קצט ס״י וש״נ.
סיום סי׳ זה בשוע״ר לא הגיע לידינו ,וראה לקמן סי׳ ר ס״א וש״נ.
גמרא שם .טור ושו״ע שם .לבוש ס״ב.
ברייתא שם מו א .לפירוש התוס׳ שם ד״ה ולמאן .ורי״ף ורא״ש ברכות פ״ז
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סי״א .ורבינו יונה שם ד״ה לימא .ורשב״א שם ד״ה עד היכן בשם רב האי
גאון )אוצר הגאונים שם( .טור ושו״ע ס״ג.
יח( מ״א ס״ק ג.
יט( רב ששת ברכות מו ,א .דכוותיה פסקו התוס׳ שם ד״ה עד היכן .רא״ש שם
סי״ב )לפירוש הב״י ודרכי משה ס״ק א( .רבינו יונה שם ד״ה ולענין בשם
בה״ג ברכות פ״ז .טור ורמ״א ס״ב .מ״א שם .וראה מ״מ וציונים לקמן סי׳
קצה ס״ד.
כ( סיום סי׳ זה בשוע״ר לא הגיע לידינו ,וראה לקמן סי׳ ר ס״א.
כא( וכדלעיל סי׳ קצג ס״א ,שכשאחד אינו יודע לברך יכול השני להוציאו אף
בלא זימון.
כב( מ״א שם.
כג( מ״א שם לדעת הרי״ף שם .וכדלעיל סי׳ קפח ס״ט שחשובות כברכה אחת.
וראה גם לעיל סי׳ קפג סי״א.
כד( ב״י ד״ה שלשה לדעת הרי״ף שם .שו״ע שם.
כה( תוס׳ שם .טור ושו״ע שם.
כו( מ״א שם בשם הרמב״]ן[ במלחמות שם ד״ה כתוב בס׳ המאור להיכן.
כז( אבן העוזר .והיינו כששבע ,וכדלעיל סי׳ קפד ס״ב .וראה חקרי הלכות ח״ח
כח ,א.
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עמ' 2

מלכים א פרק י
א

ת-שׁ ַמע ְשֹׁלמ ֹה ְל ֵשׁם יְ הוָֹה
ֵ
ת-שׁ ָבא שׁ ַֹמעַ ת אֶ
וּמ ְל ַכּ ְ
ַ

ו ַָתּב ֹא ְל ַנסּ ֹתוֹ ְבּ ִחידוֹת:

ב

רוּשׁ ְ ַל ָמה ְבּ ַחיִ ל
ָ
ו ַָתּב ֹא יְ

אַ ְשׁ ֵרי עֲ ָב ֶדיָך אֵ לֶּ ה ָהע ְֹמ ִדים ְלפָ נֶיָך ָתּ ִמיד ַהשּׁ ְֹמ ִעים

ת-ח ְכ ָמתֶ ָך :ט
ָ
אֶ

ֱֹלהיָך ָבּרוְּך אֲ ֶשׁר ָחפֵ ץ
יְ ִהי יְ הוָֹה א ֶ

ב-מא ֹד וְ אֶ בֶ ן
ָכּבֵ ד ְמא ֹד גְּ ַמ ִלּים נ ְֹשׂ ִאים ְבּ ָשׂ ִמים וְ ז ָָהב ַר ְ

ל-כּסֵּ א יִ ְשׂ ָראֵ ל ְבּאַ הֲ ַבת יְ הוָֹה אֶ ת-יִ ְשׂ ָראֵ ל
ְבָּך ְל ִת ְתָּך עַ ִ

ל-שֹׁלמ ֹה ו ְַתּ ַדבֵּ ר אֵ ָליו אֵ ת ָכּל-אֲ ֶשׁר
יְ קָ ָרה ו ַָתּב ֹא אֶ ְ

ְלע ָֹלם וַיְ ִשׂ ְימָך ְלמֶ לֶ ְך ַלעֲ שׂוֹת ִמ ְשׁפָּ ט ְוּצ ָדקָ ה :י

ג

ו ִַתּתֵּ ן

יה
ל-דּ ָב ֶר ָ
ת-כּ ְ
ָ
ֶד-להּ ְשֹׁלמ ֹה אֶ
ַו ַיּגּ ָ

וּב ָשׂ ִמים ַה ְרבֵּ ה ְמא ֹד
ַלמֶּ לֶ ְך מֵ אָ ה וְ עֶ ְשׂ ִרים ִכּ ַכּר ז ָָהב ְ

ן-המֶּ לֶ ְך אֲ ֶשׁר ל ֹא ִהגִּ יד ָלהּ:
ֹא-היָה ָדּ ָבר נ ְֶע ָלם ִמ ַ
ל ָ

ֹא-בא -כַ בּ ֶֹשׂם ַההוּא עוֹד ָלר ֹב אֲ ֶשׁר-
וְ אֶ בֶ ן יְ קָ ָרה ל ָ

ם-ל ָב ָבהּ:
ָהיָה ִע ְ

ד

ל-ח ְכ ַמת ְשֹׁלמ ֹה וְ ַה ַבּיִ ת
ת-שׁ ָבא אֵ ת ָכּ ָ
וַתֵּ ֶרא ַמ ְל ַכּ ְ

אֲ ֶשׁר ָבּנָה :ה

וּמעֲ ַמד
וּמוֹשׁב עֲ ָב ָדיוַ -
ַ
וּמאֲ כַ ל ֻשׁ ְל ָחנוֹ
ַ

וּמ ְשׁקָ יו וְ ע ָֹלתוֹ אֲ ֶשׁר יַעֲ לֶ ה בֵּ ית
וּמ ְלבֻּ ֵשׁיהֶ ם ַ
ְמ ָשׁ ְר ָתיו ַ

ו

ת-שׁ ָבא ַלמֶּ לֶ ְך ְשֹׁלמֹה :יא
נ ְָתנָה ַמ ְל ַכּ ְ

ירם
וְ גַם אֳ נִ י ִח ָ

אוֹפיר הֵ ִביא מֵ א ִֹפיר עֲ צֵ י אַ ְלמֻ גִּ ים
אֲ ֶשׁר-נ ָָשׂא ז ָָהב מֵ ִ
ַה ְרבֵּ ה ְמא ֹד וְ אֶ בֶ ן יְ קָ ָרה:

יב

ַויַּעַ שׂ ַהמֶּ לֶ ְך אֶ ת-עֲ צֵ י

ל-המֶּ לֶ ְך
ַ
ַותּ ֹאמֶ ר אֶ

וּלבֵ ית ַהמֶּ לֶ ְך וְ ִכנּ ֹרוֹת
ָהאַ ְלמֻ גִּ ים ִמ ְסעָ ד ְלבֵ ית-יְ הוָֹה ְ

ל-דּ ָב ֶריָך
אֱמֶ ת ָהיָה ַה ָדּ ָבר אֲ ֶשׁר ָשׁ ַמ ְע ִתּי ְבּאַ ְר ִצי עַ ְ

ֹא-בא כֵ ן עֲ צֵ י אַ ְלמֻ גִּ ים וְ ל ֹא נִ ְראָ ה
וּנְ ָב ִלים ַל ָשּׁ ִרים ל ָ

אתי
ר-בּ ִ
ל-ח ְכ ָמתֶ ָך :ז וְ ל ֹא-הֶ א ֱַמנְ ִתּי ַל ְדּ ָב ִרים עַ ד אֲ ֶשׁ ָ
ָ
וְ עַ

עַ ד ַהיּוֹם ַהזֶּה :יג

ַד-לי ַהחֵ ִצי הוֹסַ ְפ ָתּ ָח ְכ ָמה
ו ִַתּ ְראֶ ינָה עֵ ינַי וְ ִהנֵּה ל ֹא-הֻ גּ ִ

ן-להּ ְכּיַד
ת-כּל-חֶ ְפ ָצהּ אֲ ֶשׁר ָשׁאָ ָלה ִמ ְלּ ַבד אֲ ֶשׁר נ ַָת ָ
ָ
אֶ

רוּח:
ַ
ֹא-היָה ָבהּ עוֹד
יְ הוָֹה וְ ל ָ

ל-ה ְשּׁמוּעָ ה אֲ ֶשׁר ָשׁ ָמ ְע ִתּי:
ַ
וָטוֹב אֶ

ח

ָשׁיָך
אַ ְשׁ ֵרי אֲ נ ֶ

ת-שׁ ָבא
וְ ַהמֶּ לֶ ְך ְשֹׁלמ ֹה נ ַָתן ְל ַמ ְל ַכּ ְ

יה:
ַהמֶּ לֶ ְך ְשֹׁלמ ֹה וַתֵּ פֶ ן וַתֵּ לֶ ְך ְלאַ ְר ָצהּ ִהיא וַעֲ ָבדֶ ָ

רד"ק
)א( שמעת –
שומעת תמיד את שמע שלמה.
ותבא לנסותו בחידות –
כלומר בדברים סתומים בחכמה ומה שאמר
לשם ה' ,כי רוב החרטומים והאשפים
המתעסקים בחכמות החצונות אין מלאכתם
לשם ה' וחכמת שלמה היתה לשם ה' ,לפיכך
באה לדבר עמו לחקור על חכמתו כי היא
היתה חכמה.

)ה( ומשקיו –

ובדברי הימים ומשקיו ומלבושיהם כי כל
ענין ביתו היה מסודר מאד ומלבושי כל
משרת כפי הראוי לעבודה שהיה עובד.

החלטות שלמה

ועולתו אשר יעלה בית ה' –
מעלות שעשה לעלות מביתו לבית המקדש
היו בנויים בחכמה ובאומנות.
וכן בדברי הימים ועלייתו .אבל יונתן תרגם:
ועלתיה דמסיק בית מקדשא דה' ,ולא היה
בה עוד רוח מרוב שתמהה על חכמתו.

)יא( עצי אלמוגים –

ובדברי הימים אומר :אלגמים ואחד
היא כמו :כבש וכשב ,והוא העץ הנקרא
קוראיי"ל.

)יב( מסעד –

ובדברי הימים מסלות .ופירושו :עמודים

לסמיכת התקרות.
ולא נראה –
ובדברי הימים :ולא נראה להם לפנים בארץ
יהודה.

)יג( את כל חפצה אשר שאלה –

בדברי חכמה.
מלבד אשר נתן לה –
מזמרת הארץ מדברים הנמצאים בארץ
ישראל ואינם נמצאים בארצה ונתן לה
מהם כיד המלך ,כלומר לרוב .ובדברי
הימים מלבד אשר הביאה אל המלך ופירש
מלבד אשר נתן לה כנגד מה שהביאה אל
המלך.
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קדימון

מקור:
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חוברת מרצה 29-30
עמ' 2
ספר ילקוט מעם לועז

מלכים-א
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ЗВЕЗДЫ ТЕhИЛИМ

כוכבי תהילים

בטקסט השיעור:
חוברת מרצה 29-30
עמ' 3

תהילים פרק עב
א

ֱֹלהים ִמ ְשׁפָּ ֶ֫טיָך ְל ֶ֫מלֶ ְך תֵּ ן וְ ִצ ְדקָ ְתָך
ה א ִ
ִל ְשֹׁלמ ׁ

ְלבֶ ן ֶ֫מלֶ ְך׃

ב

י ִָדין עַ ְמָּך ְב ֶ֫צדֶ ק וַעֲ נִ ֶיּ֫יָך ְב ִמ ְשׁפָּ ט׃

וְ עָ נִ י וְ אֵ ין עֹזֵר לוֹ׃ יג
יוֹשׁיעַ ׃ יד ִמתּוְֹך וּמֵ ָח ָמס יִ גְ אַ ל נ ְַפ ָשׁם
ִ֨
אֶ ְביוֹנִ ים
יחי וְ יִ תֶּ ן לוֹ ִמזְּ ַהב ְשׁ ָבא
וְ יֵיקַ ר ָדּ ָמם ְבּעֵ ינָיו׃ טו וִ ִ
וְ יִ ְתפַּ לֵּ ל ַבּעֲ דוֹ ָת ִמיד ָכּל ַהיּוֹם יְ ָברֲ כֶ נְ הוּ׃ טז יְ ִהי
ָיח ֹס עַ ל ַדּל וְ אֶ ְביוֹן וְ נ ְַפשׁוֹת

ג יִ ְשׂאוּ ָה ִרים ָשׁלוֹם ָלעָ ם וּגְ ָבעוֹת ִבּ ְצ ָדקָ ה׃ ד
יראוָּ֨ך
עוֹשׁק׃ ה יִ ָ
ֵ
ידכֵּ א
יוֹשׁיעַ ִל ְבנֵי אֶ ְביוֹן וִ ַ
עֲ נִ יֵּי עָ ם ִ ֨
ִפ ַסּת ַבּר ָבּ ָ֨א ֶרץ ְבּר ֹאשׁ ָה ִרים יִ ְרעַ שׁ ַכּ ְלּ ָבנוֹן ִפּ ְריוֹ
דּוֹרים׃ ו י ֵֵרד ְכּ ָמ ָטר עַ ל
ִ
ָר ַח דּוֹר
ִעם ָ֫שׁמֶ שׁ וְ ִל ְפנֵי י ֵ֫
עוֹלם
יבים ז ְַרזִ יף ָ֫א ֶרץ׃ ז יִ ְפ ַרח ְבּי ָָמיו ַצ ִדּיק וְ ר ֹב וְ י ִ ָ֨ציצוּ מֵ ִעיר ְכּ ֨ ֵע ֶשׂב ָ֨ה ָ֫א ֶרץ׃ יז יְ ִהי ְשׁמוֹ ְל ָ
גֵּז ִכּ ְר ִב ִ
ִל ְפנֵי ֨ ֶשׁמֶ שׁ יִ נּוֹן ְשׁמוֹ וְ יִ ְת ָבּ ְרכוּ בוֹ ָכּל גּוֹיִ ם יְ אַ ְשּׁ ֨ ֻרהוּ׃
ָהר
וּמנּ ָ
ָר ַח׃ ח וְ י ְֵר ְדּ ִמיָּם עַ ד יָם ִ
ָשׁלוֹם עַ ד ְבּ ִלי י ֵ֫
ֱֹלהי יִ ְשׂ ָראֵ ל ע ֵֹשׂה נִ ְפ ָלאוֹת
ֱֹלהים א ֵ
עַ ד אַ ְפסֵ י ָ֫א ֶרץ׃ ט ְלפָ נָיו יִ ְכ ְרעוּ ִציִּ ים וְ א ֹיְ ָביו עָ פָ ר יח ָבּרוְּך יְ ה ָוׁה א ִ
עוֹלם וְ יִ ָמּלֵ א
וּברוְּך ֵשׁם ְכּבוֹדוֹ ְל ָ
ָ
יְ ַל ֵ֫חכוּ׃ י ַמ ְלכֵ י ַת ְר ִשׁישׁ וְ ִאיִּ ים ִמנְ ָחה י ִָ֨שׁיבוּ ַמ ְלכֵ י ְל ַבדּוֹ׃ יט
ְכבוֹדוֹ אֶ ת ָכּל ָה ָ֨א ֶרץ אָ מֵ ן וְ אָ מֵ ן׃ כ ָכּלּוּ ְת ִפלּוֹת
וּס ָבא אֶ ְשׁ ָכּר י ְַק ִ ֨ריבוּ׃ יא וְ יִ ְשׁ ַתּחֲ ווּ לוֹ כָ ל
ְשׁ ָבא ְ
ָדּוִ ד בֶּ ן יִ ָשׁי׃
ְמ ָל ִכים ָכּל גּוֹיִ ם יַעַ ְבדוּ֫הוּ׃ יב ִכּי י ִַצּיל אֶ ְביוֹן ְמ ַשׁ ֵוּ֨עַ
יִ ְשׁפּ ֹט


)א( לשלמה –
על שלמה בנו התפלל תפלה זו שצפה
ברה''ק שהוא עתיד לשאול מאת הקב''ה
לב להבין לשמוע משפט :משפטיך .חכמת
דינך שצוית בתורה :וצדקתך .לצדק את
הדין ,מלך ובן מלך שניהם בשלמה אמורים,
דבר אחר משפטיך למלך תן היסורין יהו
כלים בי והצדקה עשה לבני שיהיה שלום
בימיו:

)ג( ישאו הרים .בימיו :שלום לעם –
ומהו השלום שההרים נושאין כשהן עושין
פירות אין עין הבריות צרה וקורא איש
לרעהו אל תחת גפן ואל תחת תאנה:
וגבעות בצדקה .וגבעות ישאו להם שלום
ע''י הצדקה שיעשו:
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)ה( ייראוך עם שמש –
ממני ילמדו ישראל ליראה אותך כל ימי
השמש והירח לדור דורים :ולפני ירח .בעוד
הירח קיים והם לפניו והרבה יש בלשון
משנה בפני הבית ושלא בפני הבית:

)ו( ירד כמטר על גז –
ירד דברו בתוך עמך ובלבם כמטר היורד
על ירק הגזוז שהוא צריך לגשמים לאחר
שגזזהו כענין שנאמ' )עמוס ז'( והנה לקש
אחר גזי המלך :זרזיף ארץ .לשון טיפים
הוא בלשון ארמי במסכת יומא הוא מטו
זרזיפי דמיא:

)ז( יפרח בימיו צדיק .ישראל :ורוב
שלום –
יפרח בימיו ויהי שלום זה ארוך עד לעולם,

וכל תפלה זו נתקיימה חוץ מדבר הזה לפי
ששלמה חטא לפיכך לא נמשכה מלכותו
שהמלכות נמסרה לדוד על תנאי אם ישמרו
בניך את דרכי )ס''א דרכם( וישראל פרחו
בימיו שנאמר )מ''א ד'( יהודה וישראל
רבים כחול וגו' ורוב שלום היה שנאמר וישב
יהודה וישראל לבטח איש תחת גפנו כל ימי
שלמה:

)ח( וירד מים עד ים –
כל א''י מים סוף ועד ים פלשתים :ומנהר עד
אפסי ארץ .כי הוא רודה בכל עבר הנהר
וגומר )שם(:

)ט( ציים –
כתות של שדים כדמתרגם וצים מיד כתים
)במדבר כ''ד( וסיען יסתחרן מרומאי:

החלטות שלמה

תנ״ך

מקורות



כוכבי תהילים

)המשך מעמ' (10
)י( מלכי תרשיש ואיים מנחה ישי־
בו –
כי אני תרשיש למלך בים עם אני חירם אחת
לשלש שנים תבא אני תרשיש וגו' )מ''א י'(:
מלכי שבא .מלכת שבא :אשכר .דורון:

)יא( כל גוים יעבדוהו –

וכל הארץ מביאים מנחה לשלמה והמה
מביאין איש מנחתו )שם ד'(:

)יד( מתוך ומחמס –

ממכות ומגזל מצאתי מתוך ל' תוך תוכות
בעלי מזמות חורשי און כמו איש תככים
)משלי כ''ח( :יגאל נפשם .ע''י משפט וצדקה
שיעשה בהם:

)טו( ויחי .שלמה :ויתן לו .הקב''ה
מזהב שבא,
וכן היתה גם עושר גם כבוד אשר לא היה

החלטות שלמה

ЗВЕЗДЫ ТЕhИЛИМ


כמוך וגומר )מ''א ג'( :ויתפלל בעדו תמיד
וגו' .היא התפלה היא הברכה כשהקב''ה
אומר לאדם ברוך תהיה ל' תפלה הוא:

כ''ט( ואחריתו יהיה מנון ,ולניני השליט על
נכסי אחרים ,אמרו בלבם נינם יחד )לקמן
ע''ד( מלכיהם יחד :ויתברכו בו .אדם אומר
לבנו תהי חכם ועשיר כשלמה:

ל' פסיון תוספת ורבוי ,ורבותינו פירשוהו
לשון גלוסקאות לימות המשיח וכל המזמור
במלך המשיח ,ד''א פסת בר ל' רצון כמו
פייס שהבריות מתפייסין ומתרצין מאת
המקום כשנותן שובע בעולם :ירעש כלבנון
פריו .חטין גסין כפירות האילן ככליות של
שור הגדול שהיה בימי שמעון בן שטח:
ויציצו .ישראל :מעיר .מתוך ירושלים כעשב
הארץ:

)יח( ברוך ה' –

)טז( פסת בר –

)יז( יהי שמו –

של שלמה נזכר לעולם בעושרו ובחכמתו:
לפני שמש ינון שמו .כל ימי השמש יגדל
שמו ,ינון ל' מלכות ושררה כמו )משלי

העושה נפלאות גדולות ברדת האש מן
השמים ע''י שלמה בני:

)כ( כלו תפלות דוד –

רבותינו דרשו כלו ,כל אלו תפלות דוד
לכלול כל הספר על שם דוד ואף מ''ש בני
קרח ועשרה זקנים ע''ש שהוא נקרא נעים
זמירות ישראל )ש''ב כ''ג( ,ויש לפתור כלו
כמו נסתיימו כמו רומו מעט )איוב כ''ד(
שומו שמים )ירמיה ב'( וא''כ הוא לא נכתב
המזמור במקומו ואין מוקדם ומאוחר בספר
ונראין הדברים שלעת זקנתו כשהמליך את
שלמה אמרו:
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כוכבי תהילים )המשך(

בטקסט השיעור:
חוברת מרצה 29-30
עמ' 5

מלכים א פרק י
כג

)ЗВЕЗДЫ ТЕhИЛИМ (ПРОДОЛЖЕНИЕ

וַיִּ גְ ַדּל ַהמֶּ לֶ ְך ְשֹׁלמ ֹה ִמכּ ֹל ַמ ְלכֵ י ָהאָ ֶרץ ְלע ֶֹשׁר

ר-שׁנָה
וּפ ָר ִדים ְדּ ַב ָ
סוּסים ְ
ִ
וּב ָשׂ ִמים
ֵשׁק ְ
וּשׂ ָלמוֹת וְ נ ֶ
ְ

ת-פּנֵי ְשֹׁלמ ֹה
ל-האָ ֶרץ ְמ ַב ְק ִשׁים אֶ ְ
ָ
וְ כָ

ְבּ ָשׁנָה :כו ַו ֶיּ ֱאס ֹף ְשֹׁלמ ֹה ֶרכֶ ב וּפָ ָר ִשׁים וַיְ ִהי-לוֹ אֶ לֶ ף

כה

וּשׁנֵים-עָ ָשׂר אֶ לֶ ף פָּ ָר ִשׁים ַויַּנְ חֵ ם
וְ אַ ְר ַבּע-מֵ אוֹת ֶרכֶ ב ְ

ְוּל ָח ְכ ָמה :כד

ֱֹלהים ְבּ ִלבּוֹ:
ת-ח ְכ ָמתוֹ אֲ ֶשׁר-נ ַָתן א ִ
ָ
ִל ְשׁמ ֹעַ אֶ

וּכלֵ י ז ָָהב
יאים ִאישׁ ִמנְ ָחתוֹ ְכּלֵ י כֶ סֶ ףְ -
וְ הֵ ָמּה ְמ ִב ִ

ירוּשׁ ָלם:
ָ
ם-המֶּ לֶ ְך ִבּ
ְבּעָ ֵרי ָה ֶרכֶ ב וְ ִע ַ

רד"ק
)כו( וינחם בערי הרכב ועם המלך
בירושלם –
וינחם  -מבנין הפעיל ,כמו אשר הנחני בדרך
אמת .ובדברי הימים :ויניחם ,מן הניח .ויונתן
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תרגם :בענין וינחם ואשרינון .ויש לפרש
כמשמעו ,אחרי שאספם כלם בירושלם
הנחה אותם בערי הרכב שיהיו שם ונשארו
מהם עם המלך בירושלם .ויונתן תרגם:בר

מדהוו עם מלכא בירושלם ,פירש אלה היו
בערי הרכב מלבד אותם ,שהיו עם המלך
בירושלים ועל כן נקראו ערי הרכב שהיו שם
הסוסים והמרכבות.

החלטות שלמה

מקורות נוספים

מקורות



כוכבי תהילים )המשך(

מקור:
ספר ילקוט מעם לועז
)מלכים א(

)ЗВЕЗДЫ ТЕhИЛИМ (ПРОДОЛЖЕНИЕ

בטקסט השיעור:
חוברת מרצה 29-30
עמ' 5
ספר ילקוט מעם לועז

מלכים-א

החלטות שלמה
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מקורות נוספים

מקורות



כוכבי תהילים )המשך(

)ЗВЕЗДЫ ТЕhИЛИМ (ПРОДОЛЖЕНИЕ

ספר ילקוט מעם לועז

מלכים-א
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החלטות שלמה

תנ״ך

מקורות



כוכבי תהילים )המשך(

בטקסט השיעור:
חוברת מרצה 29-30
עמ' 6

מלכים א פרק ה
ָהר אֶ ֶרץ
ן-הנּ ָ
ל-ה ַמּ ְמ ָלכוֹת ִמ ַ
ַ
מוֹשׁל ְבּכָ
ֵ
וּשֹׁלמ ֹה ָהיָה
א ְ
ְפּ ִל ְשׁ ִתּים וְ עַ ד גְּ בוּל ִמ ְצ ָריִ ם ַמגִּ ִשׁים ִמנְ ָחה וְ ע ְֹב ִדים

ת-שֹׁלמ ֹה ָכּל-יְ מֵ י ַחיָּיו :ב
אֶ ְ

)ЗВЕЗДЫ ТЕhИЛИМ (ПРОДОЛЖЕНИЕ

ם-שֹׁלמ ֹה ְליוֹם
ְ
וַיְ ִהי לֶ חֶ

ֹלשׁים כֹּר סֹלֶ ת וְ ִשׁ ִשּׁים כֹּר קָ ַמח :ג
אֶ ָחד ְשׁ ִ

עֲ ָשׂ ָרה

ָבקָ ר ְבּ ִר ִאים וְ עֶ ְשׂ ִרים ָבּקָ ר ְר ִעי וּמֵ אָ ה צ ֹאן ְל ַבד
בוּסים:
וּב ְרבֻּ ִרים אֲ ִ
וּצ ִבי וְ י ְַחמוּר ַ
מֵ אַ יָּל ְ

ד

ִכּי-הוּא

ל-מ ְלכֵ י
ַ
ָהר ִמ ִתּ ְפסַ ח וְ עַ ד-עַ זָּה ְבּכָ
ר ֶֹדה ְבּכָ ל-עֵ בֶ ר ַהנּ ָ
ָהר וְ ָשׁלוֹם ָהיָה לוֹ ִמ ָכּל-עֲ ָב ָדיו ִמ ָסּ ִבי:
עֵ בֶ ר ַהנּ ָ

רד"ק
)א( מושל בכל הממלכות –

שהיו יראים ממנו ומגישים לו מנחה
ועובדים אותו.
מן הנהר ארץ פלשתים –
כתרגומו :מן נהר פרת עד ארע פלשתאי.

)ג( בריאים –

שמנים ומפוטמים .וכן תרגם יונתן:
פטימים ,וכן :ועגלון איש בריא .וכן:
להבריאכם.
רעי –

החלטות שלמה

מן המרעה ,אבל הבריאים הם המפוטמים
בבית.
וברבורים אבוסים –
תרגום יונתן :ועופא פטימיא ,ולא פירש
איזה עוף הם .ויש מפרשים :כי הם העופות
המסורסים כי הם שמנים מהאחרים.
ובדברי רבותינו ז"ל :עוף הבא מברבריא
נקראים ברבורים ,על שם מקומם.

)ד( כי הוא רודה –

הטעם כי האיל וצבי ויחמור וברבורים

אבוסים שהיו בשלחנו בכל יום שהיו
מביאים לו מנחה מכל עבר הנהר כי מושל
בהם היה ,כלומר היו יראים ממנו ומגישים
לו כל מלכי עבר הנהר מנחה תמיד.
מתפסח ועד עזה –
מדינות הם בעבר הנהר .ורבותינו ז"ל
נחלקו בזה מהם אמרו :תפסח  -בסוף
העולם ועזה בסוף העולם .ומהם אמרו:
תפסח ועזה סמוכות היו וכמו שמלך על
תפסח ועל עזה ,כן מלך על כל העולם
כלו.
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מקורות נוספים
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39 ТЕХНОЛОГИЙ

 39טכנולוגיות

שולחן ערוך אדה״ז אורח חיים

בטקסט השיעור:
חוברת מרצה 29-30
עמ' 7

סימן שיח
ז המבשל הוא מאבות מלאכותנז שכן במשכן היו מבשלים
סממניםנח לצבוע בהנט ולא בישול במים בלבד אלא אף הטיגון
והאפייהסא והצלייהסב הן בכלל בישול וכן כל מי שריפה גוף קשה
באור כגון המתיך אחד ממיני מתכותסג או המחמם את המתכת עד
שנעשה גחלתסד וכן הממסס השעוה או החלב או הזפת והגפרית
באור או שהקשה גוף רך באור כגון המניח כלי אדמה באור עד
שנעשו כלי חרס חייב משום מבשלסה.
סו
וכשם שאסור לבשל באור כך אסור לבשל בתולדת האור כגון
ליתן ביצה בצד קדרה שהוחמה באורסז או לשברה על הסודר
שהוחם באורסח כדי שתצלה מעטסט ואם נצלית שם כמאכל בן

דרוסאיע חייב משום מבשלעא כמו בצולה על האורעב.
ואפילו בתולדת חמהעג כגון בסודר שהוחם בחמה אסור גזרה
משום תולדות האורעה שהרואה סבור שהוחם הסודר באורעו וכן
אסור לגלגלה על גבי חול ואבק דרכים שהוחמו מכח חמהעז ואסור
להטמינה בהםעח אפילו מבעוד יוםעט גזרה שמא יטמין ברמץפ כמו
שנתבאר בסי' רנ"זפא.
אבל בחמה עצמהפב כגון ליתן ביצה בחמה כדי שתצלה או
ליתן מים בחמה כדי שיוחמופג מותר מפני שאין דרך בישול
בכך ואין לגזור על חמה משום אור מפני שחמה אינה מתחלפת
באורפד:

נז( גמ' עד ,ב .טור וב"י ריש הסי' .לבוש ס"א.
נח( גמ' שם .לבוש שם.
נט( רש"י יבמות ו ,ב ד"ה פתילה.
ס( ירושלמי פ"ז ה"ב.
סא( )גמ'( ]משנה[ שם עג ,א .רמב"ם פ"ז ה"א.
סב( ירושלמי שם.
סג( גמרא שם ובדף קו ,א .ירושלמי שם .רמב"ם פ"ט ה"ו .מ"א
סוף סק"י.
סד( רמב"ם שם .וראה לקמן סי' שלד סכ"ט הטעם שלא שייך
בזה מבעיר .וראה סי' תצה סוף ס"ב וקו"א סק"ב בגדר מבעיר.
סה( גמרא שם .רמב"ם ומ"א שם.
סו( רב נחמן לט ,א לדברי הכל .טור ושו"ע ס"ג.
סז( משנה לח ,סוע"ב .טור ושו"ע שם.
סח( גמ' לט ,א ורש"י ד"ה תולדות חמה .שו"ע שם.
סט( רש"י שם ד"ה בשביל .וראה גם רמב"ם בפי' המשניות שם.
ע( ראה מנחות נז ,א .וראה רמב"ם שם ה"ה .וראה לעיל סי'

רנג סי"ב.
עא( רב יוסף לח ,סוע"ב .רמב"ם שם ה"ב .מ"א סק"ט.
עב( רמב"ם שם.
עג( רב נחמן בגמ' ]ל[ט ,א לדעת חכמים במשנה .טור ושו"ע
שם.
עד( חכמים במשנה לח ,סוע"ב ורש"י ד"ה ולא .טור ושו"ע שם.
עה( רב נחמן לט ,א .שו"ע שם .וראה טור.
עו( רש"י לט ,א ד"ה אטו.
עז( רמב"ם שם ה"ג .מ"א סק"י .וראה פעמי יעקב לג ע' נו.
עח( משנה לח ,סוע"ב .טור ושו"ע שם.
עט( רא"ש פ"ג סי' לדעת רבה לט ,א .מ"א שם.
פ( רבה שם.
פא( ס"א וס"ה.
פב( רב נחמן שם .טור ושו"ע שם.
פג( טור ושו"ע שם.
פד( רש"י שם ד"ה דשרי.

ס
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החלטות שלמה

מקורות נוספים
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ВОПРОС №2

שאלה מס׳ 2

שולחן ערוך אדה״ז אורח חיים

בטקסט השיעור:
חוברת מרצה 29-30
עמ' 8

סימן שא
א אם תשיב משבת רגלך וכו' וכבדתו מעשות דרכיך וגו'א שלא
יהא הילוכך בשבת כהילוכך בחולב לפיכך אסור לרוץ בשבתג או
לקפץד דהיינו לעקור שתי רגליו בבת אחתה או לדלגו דהיינוז לעקור
רגלו השניה קודם שיניח הראשונהח או לפסוע פסיעה גסהט דהיינו

כל שיש בה יותר מאמהי מראש גודל רגל זו עד ראש גודל רגל
השניהיא אם אפשר לו בפחותיב דהיינו שאין שם רפש וטיט או
אמת המים כמו שיתבאריג ואף בחול אין לפסוע פסיעה גסה מפני
שנוטלת אחת מחמש מאות ממאור עיניו של אדםיד:

א( ישעיה נח ,יג.
ב( שבת דף קיג ,סוע"א .טור ולבוש ס"א .וראה גם לקמן סי'
שח ס"א.
ג( ברכות דף ו ע"ב .טור ושו"ע ס"א.
ד( ראה רש"י שבת קיג ,ב ד"ה אסור וד"ה שפיר דמי .טור
ושו"ע ס"ג )לדלג ולקפוץ(.
ה( ירושלמי ביצה פ"ה ה"ב .פי' המשניות להרמב"ם אהלות
פ"ח מ"ה .וראה גם לקו"ת שה"ש טו ,ב.
ו( רמב"ם פכ"ד ה"ד .וראה גם רש"י וטור ושו"ע שם.
ז( ראה פי' המשניות להרמב"ם שם .לקו"ת שם.
ח( רב הונא שם .תוס' והובא באגודה פ"ק דתענית סי' ה ,ומ"א
סק"ב.

ט( רבי ישמעאל שם .וראה גם לעיל סי' צ סי"ג .וראה קו"א
סק"א בסופו.

החלטות שלמה

י( רש"י בשבת שם ד"ה מהו לפסוע ,ובעירובין מב ,א ד"ה
פסיעה .והגהות אשרי בעירובין פ' מי שהוציאוהו סי' ב ד"ה
ואסור ,בשם אור זרוע הל' עירובין סי' קמג .רמ"א ס"א.
יא( שו"ת מהר"י ווייל סי' עה .מ"א סק"ב .וכ"ה לקמן סי' שצז
ס"ב.
יב( הגהות אשרי בשם אור זרוע שם ורמ"א שם.
יג( לא הגיע לידינו .וראה שו"ע ס"ג.
יד( גמרא שבת שם .וברכות שם )מג ,סע"ב( .וראה גם לעיל
סי' צ שם .סי' רעא סי"ט.
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 39טכנולוגיות

שולחן ערוך אדה״ז אורח חיים

בטקסט השיעור:
חוברת מרצה 29-30
עמ' 11

סימן רנג
א כירהא שהיא עשויה כעין קדירהב גדולה ומסיקין אותה בתוכה
על שוליה ושופתין על פיה קדרה למעלהג והיא ארוכה וקצרה
ויש בה למעלה מקום שפיתת ב' קדרותה אם הוסקה בגפתו שהוא
פסולת של זיתיםז או בעצים אסור ליתן עליה תבשיל מבעוד יום
יא
להשהותו עליהח לצורך הלילהט או עד למחרי אם כשמגיע הלילה
אין התבשיל מבושל עדיין כמאכל בן דרוסאייב )פירוש שם אדם
ליסטיםיג שהיה אוכל תבשילו אף שעדיין לא נתבשל כל צרכויד(

שמא יחתהטו )פירוש ינערטז( ויהפך הגחלים במחתהיז בשבת
לגמור בישולויט אלא אם כן הכירה היא גרופהכ דהיינו שגרף ממנה
כל הגחלים לחוץכא או שהיא קטומהכב דהיינו שכסה הגחלים באפר
למעט חומםכג ואין צריך לקטום עד שלא יהיה ניכר שם אש כלל אלא
די בקטימה כל שהואכד ואפילו הובערו הגחלים אח"כ מאליהם אין
בכך כלוםכה דכיון שגילה דעתו מבעוד יום שאינו צריך להגחלים שוב
אין לחוש שמא יחתה בשבתכו והגחלים שעממו הרי הן כקטומהכז:

א( משנה לו ,ב .טור ושו"ע ס"א.
ב( רש"י שם ד"ה כירה .טור ושו"ע שם.
ג( טור ושו"ע שם.
ד( ארוכה באורך וקצרה ברוחב – גמ' לח ,ב )ממשנה כלים פ"ז
מ"(.
ה( גמ' שם .טור ושו"ע שם.
ו( משנה לו ,ב .טור ושו“ע שם.
ז( גמ' מז ,ב .טור ושו“ע שם .וראה גם לקמן סי' רנז ס"ה.
ח( רי"ף )טז ,א( .רמב"ם פ"ג ה"ג .טור ושו"ע שם.
ט( טור ולבוש ס"א.
י( משמעות ספר התרומה סי' רלא סוד"ה פסק .ב"י ד"ה ומ"ש
וכ"ז .ב"ח ד"ה ומ"ש וכל זה .מ"א סי' רנ]ד[ סק"כ .וראה לקמן
שם סי"א .וראה שבת כהלכה פ"ח הערה טז.
יא( מ"א סוס"י רנט בדיני שהיה .וראה העו"ב )ירות"ו( ח"ו ע' ד.
שבת כהלכה פ"ח הערה מו.
יב( כחנניה בברייתא שם לו ,ב ורב ששת בגמ' לז ,ב .רש"י שם
ד"ה ורב ששת .תוס' שם ד"ה אמר בשם ר"ח .רא"ש פ"ג ס"י
א .טור בשמם .דעה הב' בשו"ע שם .וראה ט"ז סק"א .וראה גם
לקמן ס"ח גבי תנור .לקמן סי' רנד קו"א סק"א.
יג( רש"י כ ,א ד"ה בן דרוסאי.

יד( רמ"א ס"א .וראה לקמן סי"ג.

ד
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יח

טו( גמ' יח ,ב .טור ושו“ע שם .ויתחייב משום מבעיר )ראה לקמן
סי' רנז ס"ב .וראה לקמן ס"י .סי' רסה ס"ז(.
טז( ראה רמב"ם שם פ"ג ה"ו מהדורת פרנקל בשינויי
הנוסחאות .וראה שו"ע סי' רנב ס"א בהגהה .וראה העו"ב
)ירות"ו( ח"ו ע' פה-פו.
יז( שו"ע סי' רנב ס"א בהגהה.
יח( שיש לחוש שמא ישכח שהוא שבת )לקמן סי' רנד ס"א(.
יט( רמב"ם שם ה"ד .וראה לשון רש"י יח ,ב ד"ה יחתה .וראה
לשון רבנו לקמן ס"ט .סי' רנד ס"א.
כ( משנה שם לו ,ב .טור ושו“ע ס"א.
כא( טור ושו“ע שם מרמב"ם שם ה"ו.
כב( משנה שם .טור ושו“ע שם.
כג( טור ושו“ע שם .וראה לשון רש"י שם ד"ה או.
כד( ר"ן )טו ,ב( ד"ה עד .ב"י ד"ה ומ"ש אא"כ .מ"א סק"ג.
כה( ר' הושיעא לז ,סוע"א .מ"א שם.
כו( מ"א שם .וראה כסף משנה שם פ"ג ה"ד.
כז( ברייתא שם .רמב"ם שם פ"ג ה"ד .ב"י שם .וראה גם לקמן
סוף סי"ט .ושם :הרי הן כגרופות.
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 39טכנולוגיות

שולחן ערוך אדה״ז אורח חיים

בטקסט השיעור:
חוברת מרצה 29-30
עמ' 11

סימן רנג
יג שיעור מאכל בן דרוסאי יש אומריםקכה שהוא כמו שליש בישול
הראוי לכל אדם ויש אומריםקכו שהוא כמו חצי בישולו ולענין הלכה
אע"פ שבדברי סופרים הלך אחר המיקלקכז מכל מקום משום חומר

שבת צריך ליזהר לכתחלה שיתבשל חצי בישולו מבעוד יוםקכח אם
אין שם אחד מדרכי ההיתרקכט אבל בדיעבד יש להתיר התבשיל
בכל ענין אם נתבשל שליש בישולו מבעוד יוםקל:

קכה( רש"י כ ,א ד"ה בן דרוסאי .ר"ן שם )ח ,א( ד"ה כמאכל.
רשב"א בתורת הבית הקצר שער שביעי .מ"מ פ"ג ה"ח .טור.
וראה גם טור ושו"ע יו"ד סי' קיג ס"ח .וראה עוד קו"א סק"ב.

קכז( ראה עבודה זרה ז ,א .רמב"ם הל' ממרים פ"א ה"ה.
קכח( מ"א סי' רנד סק"ח .וראה גם לעיל ס"ח.
קכט( ראה לעיל ס"ח.
קל( עולת שבת סק"א ד"ה ומ"ש וי"א .וראה קו"א סק"ב.

קכו( רמב"ם שם פ"ט ה"ה .ראב"ד שם .שו"ע סי' רנד ס"ב.

החלטות שלמה
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אורחים משבא

בטקסט השיעור:
חוברת מרצה 29-30
עמ' 15

שמואל ב פרק כג
עֲ ָשׂהאֵ ל

לא
ָשׁן יְ הוֹנ ָָתן :לג ַשׁ ָמּה
לב אֶ ְלי ְַח ָבּא ַה ַשּׁעַ ְלב ֹנִ י ְבּנֵי י ֵ
אר ִרי :לד ֱא ִליפֶ לֶ ט בֶּ ן-
ן-שׁ ָרר ָה ָ
ַההֲ ָר ִרי אֲ ִחיאָ ם בֶּ ָ

כב

ֹלשׁים אֶ ְל ָחנָן בֶּ ן-דּ ֹדוֹ בֵּ ית ָלחֶ ם:
אֲ ִחי-יוֹאָ ב ַבּ ְשּׁ ִ

ן-ה ַמּעֲ כָ ִתי ֱא ִליעָ ם בֶּ ן-אֲ ִחית ֹפֶ ל ַהגִּ ֹלנִ י:
אֲ ַח ְס ַבּי בֶּ ַ

חֶ לֶ ץ ַהפַּ ְל ִטי

לה
לו יִ גְ אָ ל בֶּ ן-נ ָָתן ִמצּ ָֹבה ָבּנִ י ַהגּ ִָדי :לז צֶ לֶ ק ָהעַ מּוֹנִ י

ֹלשׁה
לוֹ-שׁם ִבּ ְשׁ ָ
ֵ
אֵ לֶּ ה עָ ָשׂה ְבּ ָניָהוּ בֶּ ן-יְ הוֹי ָָדע וְ

ַהגִּ בּ ִֹרים:

כג

ֹלשׁה
ל-ה ְשּׁ ָ
ַ
ֹלשׁים נִ ְכ ָבּד וְ אֶ
ן-ה ְשּׁ ִ
ִמ ַ

ל-מ ְשׁ ַמ ְעתּוֹ:
ִ
ֹא-בא וַיְ ִשׂמֵ הוּ ָדוִ ד אֶ
ל ָ

כד

אֲ ִבי-עַ ְלבוֹן

ָהעַ ְר ָב ִתי

ַה ַבּ ְרחֻ ִמי:

עַ זְ ָמוֶת

כה ַשׁ ָמּה ַהחֲ ר ִֹדי ֱא ִליקָ א ַהחֲ ר ִֹדי :כו
ן-עקֵּ שׁ ַה ְתּק ִֹעי :כז אֲ ִביעֶ זֶר ָהעַ נְּ ת ִֹתי ְמבֻ נַּי
ירא בֶ ִ
ִע ָ
ן-צרוּיָה:
ַהחֻ ָשׁ ִתי :כח ַצ ְלמוֹן ָהאֲ ח ִֹחי ַמהֲ ַרי ַהנְּ ט ֹפָ ִתי :נ ְַח ַרי ַה ְבּאֵ ר ִֹתי )נ ֵֹשׂאי( ]נ ֵֹשׂא[ ְכּלֵ י יוֹאָ ב בֶּ ְ
אוּריָּה ַה ִח ִתּי
ִ
ירא ַהיִּ ְת ִרי ָגּ ֵרב ַהיִּ ְת ִרי :לט
יבי ִמגִּ ְבעַ ת לח ִע ָ
ן-ר ַ
ן-בּעֲ נָה ַהנְּ ט ֹפָ ִתי ִא ַתּי בֶּ ִ
כט חֵ לֶ ב בֶּ ַ
ֹלשׁים וְ ִשׁ ְבעָ ה:
ְבּנֵי ִבנְ י ִָמן :ל ְבּ ָניָהוּ ִפּ ְרעָ ת ֹנִ י ִה ַדּי ִמנַּחֲ לֵ י גָעַ שׁ :כּ ֹל ְשׁ ִ
)חֶ ְצ ַרו( ]חֶ ְצ ַרי[ ַה ַכּ ְר ְמ ִלי פַּ עֲ ַרי ָהאַ ְר ִבּי:

רד"ק
)כב( ולו שם בשלשה הגבורים –
המביאים את המים.

)כג( מן השלשים נכבד –

ממנו עד אוריה החתי .ויונתן תרגם:
בגיבריא.
אלחנן בן דודו –
כך היה שמו דודו .וכן תרגם יונתן :בר
דודו.
בית לחם –
מבית לחם .וכן :השמרו לכם עלות בהר
מעלות.

מן השלשים הגבורים שזכר אחר אלה.
ויונתן תרגם :מן גבריא יקיר ,תרגם:
השלשים –
כמו השלישים.
ואל השלשה לא בא –
תחכמוני ואלעזר ושמה .ויונתן תרגם:
ולתלת גבורן לא מטא ,כלומר לא הגיע
בגבורתו לשלש הגבורות שעשו השלשה.
וישימהו דוד אל משמעתו –
אל עצתו או פירש שהפקידו על אנשי
משמעתו ,והם :הכרתי והפלתי כמו שאמר
למעלה ובניהו בן יהוידע על הכרתי ועל
הפלתי.

כמו :ובני פלוא אליאב ובני דן חושים.

)כד( עשהאל אחי יואב בשלשים –

)לג( שמה ההררי –

במספר השלשים היה והם שלשים גבורים

החלטות שלמה

)כה( שמה החרדי –

הראשון ריש והשני דל"ת .וכן אליקא
החרדי הראשון ריש והשני דל"ת ושניהם
ליחס מקומם .כתרגומו :דמן חרוד ,וכן הוא
במסרה ובפסוק:

)לב( בני ישן יהונתן –

כתרגומו :דמן הרר טוראה.

אחיאם בן שרר האררי –
האל"ף נחה .ותרגומו :דמטור גבוה.

)לה( חצרו –

כתוב בוי"ו וקרי ביו"ד.
הארבי –
בבית.

)לז( נושאי כלי יואב –

כתוב ביו"ד לשון רבים ,ר"ל על צלק ועל
נחרי וקרי נושא על נחרי:

)לט( כל שלשים ושבעה –

אלה השלשים המנויים הם מעשהאל
עד אוריה ושלשת הראשונים תחכמוני
אלעזר ושמה ושלשה מביאי המים הם
ששה ואבישי בן צרויה היה אחד מאלה
הג' כמו שפירשנו ,ובניהו בן יהוידע הרי
שבעה ויואב לא הוצרך למנות ,כי שר
צבא היה.
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שיר השירים פרק ג
ז
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)ז( הנה מטתו שלשלמה –
אהל מועד והארון שהיו נושאין במדבר:
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בטקסט השיעור:
חוברת מרצה 29-30
עמ' 16

דברי הימים ב פרק ט
א

ת-שׁ ַמע ְשֹׁלמ ֹה ו ַָתּבוֹא
ֵ
ת-שׁ ָבא ָשׁ ְמעָ ה אֶ
וּמ ְל ַכּ ְ
ַ

ת-ח ְכ ָמתֶ ָך:
ָ
ְלפָ נֶיָך ָתּ ִמיד וְ שׁ ְֹמ ִעים אֶ

ח

יְ ִהי יְ הוָֹה

ירוּשׁ ַלם ְבּ ַחיִ ל ָכּבֵ ד
ָ
ת-שֹׁלמ ֹה ְב ִחידוֹת ִבּ
ְ
ְלנַסּוֹת -אֶ

ל-כּ ְסאוֹ
ִ
ֱאֹלהֶ יָך ָבּרוְּך אֲ ֶשׁר ָחפֵ ץ ְבָּך ְל ִת ְתָּך עַ

ָהב ָלר ֹב וְ אֶ בֶ ן יְ קָ ָרה
ְמא ֹד וּגְ ַמ ִלּים נ ְֹשׂ ִאים ְבּ ָשׂ ִמים וְ ז ָ

ְלמֶ לֶ ְך ַליהוָֹה ֱאֹלהֶ יָך ְבּאַ הֲ ַבת ֱאֹלהֶ יָך אֶ ת-יִ ְשׂ ָראֵ ל

ל-שֹׁלמ ֹה ו ְַתּ ַדבֵּ ר ִעמּוֹ אֵ ת ָכּל-אֲ ֶשׁר ָהיָה
ְ
ו ַָתּבוֹא אֶ

יהם ְלמֶ לֶ ְך ַלעֲ שׂוֹת
עוֹלם וַיִּ תֶּ נְ ָך עֲ לֵ ֶ
ְל ַהעֲ ִמידוֹ ְל ָ

יה וְ ל ֹא-
ל-דּ ָב ֶר ָ
ת-כּ ְ
ָ
ֶד-להּ ְשֹׁלמ ֹה אֶ
ם-ל ָב ָבהּ :ב ַו ַיּגּ ָ
ִע ְ

ִמ ְשׁפָּ ט ְוּצ ָדקָ ה :ט

נ ְֶע ַלם ָדּ ָבר ִמ ְשֹּׁלמ ֹה אֲ ֶשׁר ל ֹא ִהגִּ יד ָלהּ:

ג

וַתֵּ ֶרא

ת-שׁ ָבא אֵ ת ָח ְכ ַמת ְשֹׁלמ ֹה וְ ַה ַבּיִ ת אֲ ֶשׁר ָבּנָה:
ַמ ְל ַכּ ְ

ד

ו ִַתּתֵּ ן ַלמֶּ לֶ ְך מֵ אָ ה וְ עֶ ְשׂ ִרים ִכּ ַכּר

וּב ָשׂ ִמים ָלר ֹב ְמא ֹד וְ אֶ בֶ ן יְ קָ ָרה וְ ל ֹא ָהיָה ַכּבּ ֶֹשׂם
ָהב ְ
ז ָ

ת-שׁ ָבא ַלמֶּ לֶ ְך ְשֹׁלמ ֹה :י
ַההוּא אֲ ֶשׁר-נ ְָתנָה ַמ ְל ַכּ ְ

וְ גַם-

וּמעֲ ַמד ְמ ָשׁ ְר ָתיו
וּמוֹשׁב עֲ ָב ָדיוַ -
ַ
וּמאֲ כַ ל ֻשׁ ְל ָחנוֹ
ַ

]חוּרם[ וְ עַ ְב ֵדי ְשֹׁלמ ֹה אֲ ֶשׁר-הֵ ִביאוּ
ָ
)חיּרם(
ָ
עַ ְב ֵדי

יהם וַעֲ ִליָּתוֹ אֲ ֶשׁר
בּוּשׁ ֶ
וּמ ְל ֵ
ַ
וּמ ְשׁקָ יו
ַ
יהם
בּוּשׁ ֶ
וּמ ְל ֵ
ַ

גּוּמּים וְ אֶ בֶ ן יְ קָ ָרה :יא
אוֹפיר הֵ ִביאוּ עֲ צֵ י אַ ְל ִ
ָהב מֵ ִ
ז ָ

ַותּ ֹאמֶ ר

גּוּמּים ְמ ִסלּוֹת ְלבֵ ית-יְ הוָֹה
ַויַּעַ שׂ ַהמֶּ לֶ ְך אֶ ת-עֲ צֵ י ָהאַ ְל ִ

ל-המֶּ לֶ ְך ֱאמֶ ת ַה ָדּ ָבר אֲ ֶשׁר ָשׁ ַמ ְע ִתּי ְבּאַ ְר ִצי עַ ל-
ַ
אֶ

וּלבֵ ית ַהמֶּ לֶ ְך וְ ִכנּ ֹרוֹת וּנְ ָב ִלים ַל ָשּׁ ִרים וְ ל ֹא-נִ ְראוּ
ְ

רוּח :ה
ַ
ֹא-היָה עוֹד ָבּהּ
יַעֲ לֶ ה בֵּ ית יְ הוָֹה וְ ל ָ
ל-ח ְכ ָמתֶ ָך:
ָ
ְדּ ָב ֶריָך וְ עַ

ו

יהם
וְ ל ֹא-הֶ ֱא ַמנְ ִתּי ְל ִד ְב ֵר ֶ

הוּדה :יב
ָ
כָ הֵ ם ְלפָ נִ ים ְבּאֶ ֶרץ יְ

וְ ַהמֶּ לֶ ְך ְשֹׁלמ ֹה נ ַָתן

ַד-לי חֲ ִצי
אתי ו ִַתּ ְראֶ ינָה עֵ ינַי וְ ִהנֵּה ל ֹא הֻ גּ ִ
ר-בּ ִ
עַ ד אֲ ֶשׁ ָ

ל-ח ְפ ָצהּ אֲ ֶשׁר ָשׁאָ ָלה ִמ ְלּ ַבד
ת-כּ ֶ
ָ
ת-שׁ ָבא אֶ
ְל ַמ ְל ַכּ ְ

ל-ה ְשּׁמוּעָ ה אֲ ֶשׁר ָשׁ ָמ ְע ִתּי:
ַ
ַמ ְר ִבּית ָח ְכ ָמתֶ ָך יָסַ ְפ ָתּ עַ

ל-המֶּ לֶ ְך ו ַַתּהֲ פ ְֹך וַתֵּ לֶ ְך ְלאַ ְר ָצהּ ִהיא
ַ
אֲ ֶשׁר-הֵ ִביאָ ה אֶ

ז

ָשׁיָך וְ אַ ְשׁ ֵרי עֲ ָבדֶ יָך אֵ לֶּ ה ָהע ְֹמ ִדים
אַ ְשׁ ֵרי אֲ נ ֶ

יה:
וַעֲ ָב ֶד ָ

רד"ק
)ד(ועליתו אשר יעלה בית ה'–
מעלה שעשה מביתו לעלות לבית ה'.

)יא( מסלות לבית ה' –

ובספר מלכים הוא אומר :מסעד לבית ה'
ופירש יעמוד סמיכות התקרות.

)יב( מלבד אשר הביאה אל המלך –

החלטות שלמה

ובספר מלכים :מלבד אשר נתן לה כיד
המלך שלמה ופירש הפסוק כן הוא ,והמלך
שלמה נתן למלכת שבא את כל חפצה
אשר שאלה מלבד אשר נתן לה מעצמו,
כנגד מה שהביאה היא לו ,שהיה צריך הוא
גם כן לתת לה דברי חמודות מעצמו ,כי
היא הביאה לו גם כן הרבה והוא נתן לה
כנגד מה שהביאה לו ונתן לה גם כן הוא

כיד המלך מהנמצא בארץ ישראל ,ולא היה
נמצא בארצה .ויתכן לפרש נתן למלכת
שבא את כל חפצה אשר שאלה מחידות
ומדברי חכמות.
ותהפך ותלך –
כמו :ותפן ותלך לארצה הכתוב במלכים
ופירש הסיבה פניה ללכת .וכן :הפך איש
מעל מרכבתו לקראתך.
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הקדמת
רמב"ן
לספר
בראשית

בטקסט השיעור:
חוברת מרצה 29-30
עמ' 18

משה רבנו כתב הספר הזה עם התורה כולה מפיו של
הקב"ה .והקרוב שכתב זה בהר סיני ,כי שם נאמר לו:
עלה אלי ההרה והיה שם ואתנה לך את לוחות האבן
והתורה והמצוה אשר כתבתי להורותם ,כי לוחות
האבן יכלול הלוחות והמכתב ,כלומר עשרת הדברות.
והמצוה מספר המצות כולן ,עשה ולא תעשה.

כמספר דברים בלשון אמרם .והטעם לכתיבת התורה
בלשון זה ,מפני שקדמה לבריאת העולם ,אין צריך
לומר ללידתו של משה רבנו ,כמו שבא לנו בקבלה:
שהייתה כתובה באש שחורה על גבי אש לבנה .הנה
משה כסופר המעתיק מספר קדמון וכותב ,ולכן כתב
סתם.

אם כן ,התורה יכלול הספורים מתחילת בראשית,
כי הוא מורה אנשים בדרך בענין האמונה .וברדתו מן
ההר כתב מתחילת התורה עד סוף ספור המשכן ,וגמר
התורה כתב בסוף שנת הארבעים ,כאשר אמר :לקוח
את ספר התורה הזה ושמתם אותו מצד ארון ברית ה'
אלהיכם ,וזה כדברי האומר :תורה מגילה מגילה נתנה.
אבל לדברי האומר :תורה חתומה נתנה ,נכתב הכל
בשנת הארבעים ,כשנצטוה :כתבו לכם את השירה
הזאת ולמדה את בני ישראל שימה בפיהם .וצוה לקוח
את ספר התורה הזה ושמתם אותו מצד ארון ברית ה'
אלהיכם.

אבל זה אמת וברור הוא שכל התורה מתחלת ספר
בראשית עד לעיני כל ישראל נאמרה מפיו של הקב"ה
לאזניו של משה ,כענין שאמר להלן )ירמיה ל"ו( :מפיו
יקרא אלי את כל הדברים האלה ואני כותב על הספר
בדיו.
הודיענו תחילה ענין בריאת השמים והארץ וכל צבאם,
כלומר בריאת כל נברא העליונים והתחתונים .אם כן
כל הנאמר בנבואה ממעשה מרכבה ומעשה בראשית,
והמקובל בהם לחכמים תולדות עם ארבע הכתות
שבתחתונים :כח המחצבים וכח צמח האדמה ונפש
התנועה והנפש המדברת – בכולם נאמר למשה רבינו
בריאתם וכחותם ומהותם ומעשיהם ואפיסת הנפסדים
מהם והכל נכתב בתורה בפירוש או ברמז.

ועל כל פנים היה נכון שיכתוב בתחילת ספר בראשית:
וידבר אלהים אל משה את כל הדברים האלה לאמר.
אבל היה הענין להכתב סתם ,מפני שלא כתב משה
רבנו התורה כמדבר בעד עצמו ,כנביאים שמזכירים
עצמם ,כמו שנאמר ביחזקאל תמיד :ויהי דבר ה' אלי
בן אדם .וכמו שנאמר בירמיה :ויהי דבר ה' אלי לאמר.
אבל משה רבינו כתב תולדות כל הדורות הראשונים
ויחוס עצמו ותולדותיו ומקריו כשלישי המדבר .ולכן
יאמר :וידבר אלהים אל משה ויאמר אליו ,כמדבר בעד
שנים אחרים .ומפני שהענין כן ,לא נזכר משה בתורה
עד שנולד ,ונזכר כאילו אחר מספר עליו.
ואל יקשה עליך ענין משנה התורה שמדבר בעד עצמו:
ואתחנן ואתפלל אל ה' ואומר ,כי תחילת הספר ההוא:
אלה הדברים אשר דבר משה אל כל ישראל ,והנה הוא

החלטות שלמה

וכבר אמרו רבותינו :חמשים שערי בינה נבראו בעולם,
וכולם נמסרו למשה ,חוץ מאחד ,שנאמר :ותחסרהו מעט
מאלהים .ואמרו :כי בבריאת העולם חמשים שערים של
בינה ,כאלו נאמר שיהיה בבריאת המחצב שער בינה
אחד בכחו ותולדותיו ,ובבריאת צמח האדמה שער בינה
אחד ,ובבריאת האילנות שער אחד ,ובבריאת החיות
שער אחד ,ובבריאת העופות שער אחד ,וכן בבריאת
השרצים ובבריאת הדגים .ויעלה זה לבריאת בעלי
נפש המדברת ,שיתבונן סוד הנפש וידע מהותה וכוחה
בהיכלה יגיע למ"ש גנב אדם – יודע ומכיר בו ,נואף
אדם – יודע ומכיר בו ,נחשד על הנדה – יודע ומכיר בו.
גדולה מכולן ,שמכיר בכל בעלי כשפים ,ומשם יעלה
לגלגלים ולשמים וצבאיהם ,כי בכל אחד מהם שער
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חכמה אחד שלא כחכמתו של חברו ,ומספרם ומקובל
להם ע"ה שהם נ' חוץ מאחד .ואפשר שיהיה השער
הזה בידיעת הבורא יתברך שלא נמסר לנברא.
ואל תסתכל באמרם נבראו בעולם ,כי על הרוב ידבר,
והשער האחד לא נברא .והמספר הזה רמוז בתורה
בספירת העומר ובספירות היובל כאשר אגיד בו סוד
בהגיעי שם ברצון הקב"ה .וכל הנמסר למשה רבנו
בשערי הבינה הכל נכתב בתורה בפירוש ,או שרמוזה
בתיבות ,או בגימטריות ,או בצורת האותיות הכתובות
כהלכתן ,או המשתנות בצורה ,כגון הלפופות והעקומות
וזולתן ,או בקוצי האותיות ובכתריהם ,כמו שאמרו:
כשעלה משה למרום מצאו להקב"ה שהיה קושר
כתרים לאותיות .אמר לו :אלו למה? אמר לו :עתיד
אדם אחד לדרוש בהם תלי תלים של הלכות.. .עד זו
מנין לך? אמר לו :הלכה למשה מסיני .כי הרמזים האלו
לא יתבוננו אלא מפה אל פה עד משה מסיני .ומזה
אמרו בשיר השירים רבה בחזקיהו ,ספר תגין הראה
להם .והספר הזה הוא ידוע ומצוי אצל כל אדם ,יפרש
בו כמה אלפי"ן יש בתורה בתגין וכמה ביתי"ן ושאר
האותיות ומספר התגין של כל אחת ואחת ואין השבח
שספרו על הספר הזה וגלוי הסוד שהיה בו לחזקיהו
מפני התגין עצמן ,אלא בידיעתן בפירושיהן סודות רבים
עמוקים מאד.
ושם בפירוש שיר השירים אמרו :כתיב :ויגד לכם את
בריתו – ויגד לכם את ספר בראשית שהוא תחילת
ברייתו של עולם ,אשר צוה אתכם לעשות עשרת
הדברים ,אלו עשרת הדברות ,עשרה למקרא ועשרה
לתלמוד.
וכי מנין יבא אליהוא בן ברכאל הבוזי ויגלה להם
לישראל חדרי בהמות ולויתן? ומנין יבא יחזקאל ויגלה
להם חדרי מרכבה? אלא הה"ד :הביאני המלך חדריו,
כלומר שהכל נלמד מהתורה.
ושלמה המלך שנתן לו אלהים החכמה והמדע – הכל
מן התורה היה לו ,וממנה למד עד סוף כל התולדות,
ואפילו כוחות העשבים וסגולתם ,עד שכתב בהם אפילו
ספר רפואות .וכענין שכתוב :וידבר על העצים מן הארז
אשר בלבנון ועד האזוב אשר יוצא בקיר .וראיתי הספר
המתורגם הנקרא חוכמתא רבתא דשלמה ,וכתוב בו:
ולא ממקום הות תולדתא חדידתא למלך או לשליט
דחדיו מעלנא דכל ב"נ לעלמא ומפקנא שויאת חדיו
מיטול כן צלית ואיתיהיבת לי רוחא דחכמתא וקרית
ואתית לי רוחא דאידעתא צבית בה יתיר מן שבטא
וכרסוותא.

212

САД ШЛОМО

יאמר ,כי לא מדבר תהיה תולדת מיוחדת למלך או
לשליט אחד הוא ביאת כל איש בעולם ויציאה שוה
לכולם יחד ,ובעבור כן התפללתי ונתן לי רוח חכמה,
וקראתי ובא לי רוח דעת ,בחרתי בה יותר מן השט
והכסא.
ונאמר שם :והוא דיהב אידעתא דלא דגלותא למידע
היכן קם עלמא ועובדיהו דמזלתא שוריא ושולמיא
ומצעתהון דזמני שולחפי דזנבותה יד ודהיכן עבדי זמני
ריהטיהון דשמיא וקבעיהון דכוכביא מתנא דבעירא
וחימתא דחיויאתאי .עוזיהון דרוחי ומחשבתיהן דבני
אנשא גינסי דנצבתא וחיליהון דעקרי כל מדעם דכסי
וכל מדעם דגלי ידעית.
ואמר שהאלהים הוא הנותן דעת שאין בו שקר ,לידע איך
קם העולם ומעשה המזלות ,הראש והסוף ,ואמצעות
הזמנים ואלכסונות הזנבות ,ואיך יעשו הזמנים ,מרוצת
השמים וקביעות הכוכבים ,לחות הבהמות וחמת
החיות ,תוקף הרוחות ומחשבות אדם ,יחסי האילנות
וכחות השרשים ,כל דבר מכוסה וכל דבר מגולה ידעתי.
וכל זה ידע בתורה והכל מצא בה בפירושיה בדקדוקיה
ואותיותיה ובקוציה כאשר הזכרתי.
וכן אמר בו הכתוב :ותרב חכמת שלמה מחכמת כל בני
קדם ,כלומר שהיה בקי מהם בקסמים ובנחשים שזו היא
חכמתם ,שנאמר :כי מלאו מקדם ועוננים כפלשתים.
וכך אמרו :מה היתה חכמתן של בני קדם? שהיו
יודעים וערומים בטייר .ומכל חכמת מצרים ,שהיה בקי
בכשפים ,שהיא חכמת מצרים ,ובטבע הצומח ,כידוע
מספר העבודה המצרית ,שהיו בקיאין מאוד בעניין
הזריעות וההרכבה במינין .כך אמרו :אפילו פלפלין נטע
שלמה בארץ ישראל .וכיצד היה נוטען? אלא שלמה
חכם היה והיה יודע עיקר משתיתו של עולם .למה?
מציון מכלל יופי אלהים הופיע ,מציון נשתכלל כל
העולם כולו .כיצד? למה נקראת אבן שתיה – שממנה
נשתת העולם .והיה שלמה יודע איזהו גיד שהוא הולך
לכוש ,ונטע עליו פלפלין ,ומיד היו עושין פירות ,שכן
הוא אומר :ונטעתי בהם עץ כל פרי.
עוד יש בידינו קבלה של אמת ,כי כל התורה כולה
שמותיו של הקב"ה ,שהתיבות מתחלקות לשמות
בענין אחד .כאילו תחשוב על דרך משל ,כי פסוק
בראשית יתחלק לתיבות אחרות ,כגון :בראש יתברא
אלהים .וכל התורה כן ,מלבד צירופיהן וגימטריותיהן
של שמות.
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וכבר כתב רבינו שלמה בפירושיו בתלמוד ,ענין השם
הגדול של ע"ב ,באיזה ענין הוא ,בשלשה פסוקים :ויסע
ויבא ויט .ומפני זה ספר תורה שטעה בו באות אחת,
במלא או בחסר – פסול .כי זה הענין יחייב אותנו לפסול
ס"ת שיחסר בו ו' אחד ממלות אותם שבאו מהם ל"ט
מלאים בתורה ,או שיכתוב הו' באחד משאר החסרים,
וכן כיוצא בזה ,אע"פ שאינו מעלה ולא מוריד כפי העולה
במחשבה.
וזה הענין שהביאו גדולי המקרא למנות כל מלא וכל
חסר ,וכל התורה והמקרא ,ולחבר ספרים במסורת
עד עזרא הסופר הנביא ,שנשתדל בזה ,כמו שדרשו
מפסוק ויקראו בספר בתורת האלהים מפורש ושום
שכל ויבינו במקרא .ונראה שהתורה הכתובה באש
שחורה על גבי אש לבנה ,בענין הזה שהזכרנו היה,
שהיתה הכתיבה רצופה בלי הפסק תיבות ,והיה
אפשר בקריאתה שתקרא על דרך השמות ,ותקרא
על דרך קריאתנו בענין התורה והמצוה ,ונתנה למשה
רבינו על דרך קריאת המצות ,ונמסר לו על פה קריאתה
בשמות.
וכן יכתבו השם הגדול שהזכרתי כולו רצוף ,ויתחלק
לתיבות של שלוש שלוש אותיות ,ולחלוקים אחרים
רבים ,כפי השימוש לבעלי הקבלה.
ועתה דע וראה מה אשיב שואלי דבר בכתיבת פירוש
התורה ,אבל אתנהג כמנהג הראשונים להניח דעת
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התלמידים יגיעי הגלות והצרות ,והקוראים בסדרים
בשבתות ובמועדים ,ולמשוך לבם בפשטים ובקצת
דברים נעימים לשומעים וליודעים חן .ואל חנון יחננו
ויברכנו ונמצא חן ושכל טוב בעיני אלהים ואדם.
ואני הנני מביא בברית נאמנה ,והיא הנותנת עצה הוגנת
לכל מסתכל בספר הזה ,לבל יסבור סברה ואל יחשוב
מחשבות בדבר מכל הרמזים אשר אני כותב בסתרי
התורה ,כי אני מודיעו נאמנה שלא יושגו דבר ולא יודעו
כלל בשום שכל ובינה ,זולתי מפי מקובל חכם ,לאוזן
מקובל מבין .והסברא בהן אולת מחשבה מועלת רבת
הנזקין מונעת התועלת .אל יאמר בשוא נתעה ,כי לא
תבואהו בסברותיו רק רעה כי ידברו אל ה' סרה ,אשר
לא יכלו כפרה ,שנאמר :אדם תועה מדרך השכל בקהל
רפאים ינוח ,אל יהרסו אל ה' לראות כי ה' אש אוכלה
הוא אל קנאות .והוא יראה את רצוייו מתורתו נפלאות.
אבל יחזו בפירושינו חדושים בפשטים ובמדרשים יקחו
מוסר מפי רבותינו הקדושים:
בגדול ממך אל תדרוש
בחזק ממך בל תחקור
במופלא ממך כל תדע
במכוסה ממך בל תשאל
במה שהורשית התבונן,
שאין לך עסק בנסתרות.
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)САД ШЛОМО (ПРОДОЛЖЕНИЕ

בטקסט השיעור:
חוברת מרצה 29-30
עמ' 19

ירמיה לט
הוּדה ַבּח ֹדֶ שׁ
ָ
ַבּ ָשּׁנָה ַה ְתּ ִשׁ ִעית ְל ִצ ְד ִקיָּהוּ מֶ לֶ ְך-יְ

ַה ָתּוְֶך נ ְֵרגַל ַשׂ ְראֶ צֶ ר סַ ְמגַּר-נְ בוֹ ַשׂ ְר ְס ִכים ַרב-סָ ִריס

ְך-בּבֶ ל וְ כָ ל-חֵ ילוֹ
ָ
אצּר מֶ לֶ
ָהעֲ ִשׂ ִרי ָבּא נְ בוּכַ ְד ֶר ַ

ל-שׁאֵ ִרית ָשׂ ֵרי מֶ לֶ ְך ָבּבֶ ל:
ְ
ב-מג וְ כָ
נ ְֵרגַל ַשׂ ְראֶ צֶ ר ַר ָ

א

יה:
רוּשׁ ַלם ַויָּצֻ רוּ עָ לֶ ָ
ָ
אֶ ל-יְ

ב

ְבּעַ ְשׁתֵּ י-עֶ ְשׂ ֵרה ָשׁנָה

יעי ְבּ ִת ְשׁעָ ה ַלח ֹדֶ שׁ ָה ְב ְקעָ ה
ְל ִצ ְד ִקיָּהוּ ַבּח ֹדֶ שׁ ָה ְר ִב ִ
ָה ִעיר:

ג

ְך-בּבֶ ל ַויּ ְֵשׁבוּ ְבּ ַשׁעַ ר
ָ
ַו ָיּב ֹאוּ כּ ֹל ָשׂ ֵרי מֶ לֶ

ד

הוּדה וְ כ ֹל אַ נְ ֵשׁי
ָ
וַיְ ִהי ַכּאֲ ֶשׁר ָראָ ם ִצ ְד ִקיָּהוּ מֶ לֶ ְך-יְ

ן-ה ִעיר דֶּ ֶרְך גַּן
ַה ִמּ ְל ָח ָמה וַיִּ ְב ְרחוּ ַויּ ְֵצאוּ ַליְ ָלה ִמ ָ
ַהמֶּ לֶ ְך ְבּ ַשׁעַ ר בֵּ ין ַהחֹמ ָֹתיִ ם ַויֵּצֵ א דֶּ ֶרְך ָהעֲ ָר ָבה:

רד"ק
)ג( וישבו בשער התוך –

שער שהיה בין שני שערים .או פירש שער
החומה התיכונה .ורז"ל פירשו :שהוא שער
בעזרה והיה מזרחי ושבעה שמות נקראו לו
ונקרא שער התוך שהיה בין שני שערים.
והנכון :שהיה משערי ירושלים ,שנאמר
ויבאו וישבו בכניסתם בעיר אחר שהבקעה
העיר ישבו בשער התוך ,וזהו שנבא ירמיהו
ובאו ונתנו איש כסאו פתח שערי ירושלם.
נרגל –
מלה חדא:
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שראצר –
מלה חדא.
סמגר-נבו –
מלה חדא .ויש ספרים שכתוב :סמגר נבו
תרתין מלין מקף ביניהם .ויש ספרים :נבו
בשורק.
שרסכים –
מלה חדא וכתוב בשי"ן ובמ"ם.
רב סריס –
תרין מלין.
רב מג –

תרתין מלין ומה שזכר נרגל שראצר פעם
אחרת ,אולי אחרים היו שמם כשמם.

)ד( דרך גן המלך –

דרשו בו :כי מערה אחת היתה מביתו עד
ערבות יריחו ודרך המערה ברח שלא ראו
אותו וזימן הקדוש ברוך הוא צבי אחד
וראוהו חיל כשדים ורדפו אחריו והצבי הלך
אל המערה והם אחריו ,כשהיו על פתח
המערה ראו צדקיהו יוצא מן המערה ולקחו
אותו.

החלטות שלמה

תנ"ך

מקורות



)САД ШЛОМО (ПРОДОЛЖЕНИЕ

גנו של שלמה )המשך(

בטקסט השיעור:
חוברת מרצה 29-30
עמ' 19

ירמיה נב
יעי ְבּ ִת ְשׁעָ ה ַלח ֹדֶ שׁ ַויֶּחֱ זַק ָה ָרעָ ב ָבּ ִעיר
ו ב ַוּח ֶֹדשׁ ָה ְר ִב ִ

ֹא-היָה לֶ ֶחם ְלעַ ם ָהאָ ֶרץ :ז
וְ ל ָ

ו ִַתּ ָבּקַ ע ָה ִעיר וְ כָ ל-אַ נְ ֵשׁי

עֲר ָבה:
ַויּ ְֵלכוּ דֶּ ֶרְך ָה ָ

ח

יל-כּ ְשׂ ִדּים אַ חֲ ֵרי
ַ
וַיִּ ְר ְדּפוּ חֵ

ת-צ ְד ִקיָּהוּ ְבּעַ ְרב ֹת יְ ֵרחוֹ וְ כָ ל-חֵ ילוֹ
ַהמֶּ לֶ ְך ַויּ ִַשּׂיגוּ אֶ ִ

ט

ת-המֶּ לֶ ְך ַויַּעֲלוּ א ֹתוֹ אֶ ל-
וַיִּ ְת ְפּשׂוּ אֶ ַ

ַה ִמּ ְל ָח ָמה יִ ְב ְרחוַּ -ויּ ְֵצאוּ מֵ ָה ִעיר ַליְ ָלה דֶּ ֶרְך ַשׁעַ ר בֵּ ין-

ָנפ ֹצוּ מֵ עָ ָליו:

ל-ה ִעיר סָ ִביב
ָ
ַהחֹמ ַֹתיִ ם אֲ ֶשׁר עַ ל-גַּן ַהמֶּ לֶ ְך וְ כַ ְשׂ ִדּים עַ

מֶ לֶ ְך ָבּבֶ ל ִר ְב ָל ָתה ְבּאֶ ֶרץ חֲ ָמת וַיְ ַדבֵּ ר ִאתּוֹ ִמ ְשׁפָּ ִטים:

מלבי"ם
)ז( ותבקע העיר –
על ידי הרעב בקעו העם לצאת אל מלך
בבל כנ"ל ל"ט ועל ידי זה נכנסו כשדים

החלטות שלמה

וישבו בשער התוך ,ועל ידי זה וכל אנשי
המלחמה יברחו ,או שזה הבקעה אחרת
שבקעו אנשי המלחמה לצאת דרך שער,

כנ"ל למעלה ל"ט:

)ט( וידבר אתו משפטים –
עי' מ"ב כ"ה ו'.
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תנ"ך

מקורות



)САД ШЛОМО (ПРОДОЛЖЕНИЕ

גנו של שלמה )המשך(

בטקסט השיעור:
חוברת מרצה 29-30
עמ' 19

מלכים ב כה
א

ירי
יעית ְל ָמ ְלכוֹ ַבּח ֹדֶ שׁ ָהעֲ ִשׂ ִ
וַיְ ִהיִ -בּ ְשׁנַת ַה ְתּ ִשׁ ִ

ל-ה ִעיר סָ ִביב ַויֵּלֶ ְך
ָ
אֲ ֶשׁר עַ ל-גַּן ַהמֶּ לֶ ְך וְ כַ ְשׂ ִדּים עַ

ְך-בּבֶ ל הוּא וְ כָ ל-
ָ
ֶאצּר מֶ לֶ
בֶּ עָ שׂוֹר ַלח ֹדֶ שׁ ָבּא נְ בֻ כַ ְדנ ַ

דֶּ ֶרְך ָהעֲ ָר ָבה :ה

יה ָדּיֵק סָ ִביב:
יה וַיִּ ְבנוּ עָ לֶ ָ
רוּשׁ ַלם וַיִּ ַחן עָ לֶ ָ
ָ
חֵ ילוֹ עַ ל-יְ

ַויּ ִַשּׂגוּ אֹתוֹ ְבּעַ ְרבוֹת יְ ֵרחוֹ וְ כָ ל-חֵ ילוֹ ָנפֹצוּ מֵ עָ ָליו :ו

ו ַָתּב ֹא ָה ִעיר ַבּ ָמּצוֹר עַ ד עַ ְשׁתֵּ י עֶ ְשׂ ֵרה ָשׁנָה ַלמֶּ לֶ ְך

ת-המֶּ לֶ ְך ַויַּעֲ לוּ א ֹתוֹ אֶ ל-מֶ לֶ ְך ָבּבֶ ל ִר ְב ָל ָתה
ַ
וַיִּ ְת ְפּשׂוּ אֶ

ב

ִצ ְד ִקיָּהוּ:

ג

ְבּ ִת ְשׁעָ ה ַלח ֹדֶ שׁ ַויֶּחֱ זַק ָה ָרעָ ב ָבּ ִעיר

ֹא-היָה לֶ חֶ ם ְלעַ ם ָהאָ ֶרץ:
וְ ל ָ

ד

ו ִַתּ ָבּקַ ע ָה ִעיר וְ כָ ל-

אַ נְ ֵשׁי ַה ִמּ ְל ָח ָמה ַה ַלּיְ ָלה דֶּ ֶרְך ַשׁעַ ר בֵּ ין ַהחֹמ ַֹתיִ ם

יל-כּ ְשׂ ִדּים אַ ַחר ַהמֶּ לֶ ְך
ַ
וַיִּ ְר ְדּפוּ חֵ

וַיְ ַד ְבּרוּ ִאתּוֹ ִמ ְשׁפָּ ט:

ז

ת-בּנֵי ִצ ְד ִקיָּהוּ ָשׁחֲ טוּ
וְ אֶ ְ

ְלעֵ ינָיו וְ אֶ ת-עֵ ינֵי ִצ ְד ִקיָּהוּ ִעוֵּר ַויַּאַ ְס ֵרהוּ ַבּנְ חֻ ְשׁ ַתּיִ ם
וַיְ ִביאֻ הוּ ָבּבֶ ל:

רד"ק
)א( בשנת התשיעית למלכו –

למלכות צדקיהו והיא שנת י"ז לנבוכדנצר.
ויבנו עליה דיק –
הוא מגדל עץ שבונין נגד העיר לכבשה.

)ג( בתשעה לחדש –

ולא זכר באיזה חדש ובספר ירמיה אמר:
בחדש הרביעי בתשעה לחדש.

)ד( ותבקע העיר –

בקעו הכשדים חומת העיר וכיון שראו
אנשי המלחמה אשר בעיר כי בקעו העיר,
ברחו בלילה ההוא וזהו שאמר :וכל אנשי
המלחמה הלילה רוצה לומר ברחו בלילה
ההוא .וכן אמר בספר ירמיהו וכל אנשי
המלחמה ברחו ויצאו מן העיר לילה.
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דרך שער בין החומתים
אשר על גן המלך –
יצאו דרך השער שהיה בין שתי החומות
בסתר ,שלא ירגישו בהם הכשדים.
וילך דרך הערבה –
וילך צדקיהו ואשר יצאו עמו .ובדרש :בין
החומותים – מערה היתה מבית צדקיהו עד
ערבות יריחו וברח לו דרך המערה והקב"ה
זימן צבי שהלך על גג המערה ורדפו כשדים
אחר הצבי ,וכשהגיעו לפתח המערה בערבות
יריחו היה צדקיהו יוצא וראהו ולכדוהו ,הוא
שאמר יחזקאל :ופרשתי רשתי עליו ונתפש
במצודתי.

)ו( אל מלך בבל רבלתה –

והרי נבוכדנצר בא לירושלם ,כמו שכתוב:

בא נבוכדנצר מלך בבל וכל חילו על
ירושלם אלא שארכו ימי המצור כמו
שאומר והלך לו נבוכדנצר בארץ חמת
רבלתה והניח חילו במצור וכשכבשו
ירושלם היה הוא ברבלתה ,והעלו את
צדקיהו אליו .ובדרש :לא עלה נבוכדנצר
לירושלים אלא מה שאומר בא נבוכדנצר,
נבוזראדן הוא שעלה ודמות דיוקנו של
נכוכדנצר היתה חקוקה לו במרכבתו
והיתה אימתו מוטלת עליו כאילו הוא
עומד לפני ,כמו שאומר בספר ירמיה עמד
בפני מלך בבל בירושלם.
וידברו אתו משפט –
הוכיחו על שמרד בו ועבר על שבועתו,
כמו שכתוב :וגם מלך נבוכדנצר מרד אשר
השביעו באלהים.

החלטות שלמה



תנ"ך

מקורות

)САД ШЛОМО (ПРОДОЛЖЕНИЕ

גנו של שלמה )המשך(

בטקסט השיעור:
חוברת מרצה 29-30
עמ' 19

נחמיה ג טו
יג

ָנוֹח הֵ ָמּה
אֵ תַ -שׁעַ ר ַהגַּיְ א הֶ חֱ זִ יק ָחנוּן וְ י ְֹשׁבֵ י ז ַ

טו

ן-כּל-חֹזֶה
וְ אֵ תַ -שׁעַ ר ָהעַ יִ ן הֶ חֱ זִ יק ַשׁלּוּן בֶּ ָ

יחיו וְ אֶ לֶ ף
וּב ִר ָ
ָבנוּהוּ ַויַּעֲ ִמידוּ ַדּ ְלת ָֹתיו ַמנְ עֻ ָליו ְ

יט ְללֶ נּוּ )וְ יַעֲ ִמידו(
ַשׂר פֶּ לֶ ְך ַה ִמּ ְצפָּ ה הוּא יִ ְבנֶנּוּ וִ ַ

וְ אֵ ת ַשׁעַ ר

חוֹמת
ַ
יחיו וְ אֵ ת
וּב ִר ָ
ְ
]וְ יַעֲ ִמיד[ ַדּ ְלת ָֹתיו ַמנְ עֻ ָליו

ן-רכָ ב ַשׂר פֶּ לֶ ְך בֵּ ית-
ָהאַ ְשׁפּוֹת הֶ חֱ זִ יק ַמ ְל ִכּיָּה בֶ ֵ

יּוֹרדוֹת
ד-ה ַמּעֲ לוֹת ַה ְ
ַ
ַן-המֶּ לֶ ְך וְ עַ
ְבּ ֵרכַ ת ַה ֶשּׁ ַלח ְלג ַ

יחיו:
וּב ִר ָ
ַה ָכּ ֶרם הוּא יִ ְבנֶנּוּ וְ יַעֲ ִמיד ַדּ ְלת ָֹתיו ַמנְ עֻ ָליו ְ

מֵ ִעיר ָדּוִ יד:

חוֹמה עַ ד ַשׁעַ ר ָה ְשׁפוֹת:
אַ ָמּה ַבּ ָ

יד

ראב"ע
)יג( השפות –
כמו האשפות ונמשך האל"ף בקמצות
הה"א.

החלטות שלמה

)טו( כל חוזה –
שם איש.
הוא יבננו –
עתיד תחת עבר או פירוש החזיק פלוני

שהוא יבננו.
ויטללנו –
מתרגום בצל קורתי בטלל שירותי.

217

תנ"ך

מקורות



)САД ШЛОМО (ПРОДОЛЖЕНИЕ

גנו של שלמה )המשך(

בטקסט השיעור:
חוברת מרצה 29-30
עמ' 20

קהלת ב
א

אָ ַמ ְר ִתּי אֲ נִ י ְבּ ִל ִבּי ְלכָ ה-נָּא אֲ נ ְַסּכָ ה ְב ִשׂ ְמ ָחה

ְוּראֵ ה ְבטוֹב וְ ִהנֵּה גַם-הוּא ָהבֶ ל :ב
הוֹלל ְוּל ִשׂ ְמ ָחה ַמה-זֹּה ע ָֹשׂה :ג
ְמ ָ

ִל ְשׂחוֹק אָ ַמ ְר ִתּי
ַתּ ְר ִתּי ְב ִל ִבּי

ֵיהם:
אֲ ֶשׁר יַעֲ שׂוּ ַתּ ַחת ַה ָשּׁ ַמיִ ם ִמ ְספַּ ר יְ מֵ י ַחיּ ֶ

ד

יתי ִלי ָבּ ִתּים נ ַָט ְע ִתּי ִלי ְכּ ָר ִמים:
ִהגְ ַדּ ְל ִתּי ַמעֲ ָשׂי ָבּנִ ִ

ה

יתי ִלי גַּנּוֹת וּפַ ְר ֵדּ ִסים וְ נ ַָט ְע ִתּי ָבהֶ ם עֵ ץ ָכּל-
עָ ִשׂ ִ

ת-בּ ָשׂ ִרי וְ ִל ִבּי נ ֹהֵ ג ַבּ ָח ְכ ָמה וְ לֶ ֱאח ֹז
ִל ְמשׁוְֹך ַבּיַּיִ ן אֶ ְ

פֶּ ִרי :ו

ְבּ ִס ְכלוּת עַ ד אֲ ֶשׁר-אֶ ְראֶ ה אֵ י-זֶה טוֹב ִל ְבנֵי ָהאָ ָדם

צוֹמֵ ַח עֵ ִצים:

יתי ִלי ְבּ ֵרכוֹת ָמיִ ם ְל ַה ְשׁקוֹת מֵ הֶ ם יַעַ ר
עָ ִשׂ ִ


)א( אמרתי אני בלבי –

הואיל וכן הוא אחדל לי מן החכמה ואעסוק
במשתה תמיד.
אנסכה –
לשון מסך יין לשתות כמו )משלי ט( מסכה
יינה עירוב יין במים לתקנו או עירוב בשמים
ביין לקונדיטון.
וראה בטוב –
כמו וראות בטוב.
והנה גם הוא הבל –
שהרי ראיתי בנבואה שהרבה קלקולים באים
מתוך שחוק ,בלשצר מת מתוך משתה,
אנשי דור המבול נשטפו מתוך רוב טובה
שהשפעת להם.

)ב( לשחוק אמרתי מהולל –
מעורבת בבכי ואנחה.
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ולשמחה מה זו –
טובה עושה הרי סופה תוגה.

וגם על שאול שנדמה בעיניו סכלות להרוג
מאיש ועד אשה מעולל ועד יונק והיא מצות
המקום וקורא אותה סכלות.

חזרתי לתור בלבי להחזיק בכולן במשתה
בחכמה ובסכלות ולמשוך ולעדן במשתה
היין את בשרי ,כל סעודת עונג קרויה על
שם היין.
ולבי נוהג בחכמה –
אף אם בשרי נמשך ביין לבי מתגלגל בחכמה
להחזיק בתורה.
ולאחוז בסכלות –
בדברים הדומים לי לסכלות שאמרתי
עליהם )משלי לא( ואיתיאל ואוכל וכגון
לבישת שעטנז וכלאי הכרם שהשטן משיב
עליהם ואומות העולם משיבין עליהם וכן
הוא אומר )להלן ז( טוב אשר תאחוז בזה,

)ד( הגדלתי מעשי –

)ג( תרתי בלבי –

בימי גדולתי.

)ה( עץ כל פרי –

שהיה שלמה מכיר בחכמתו את גידי הארץ
איזה גיד הולך אל כוש ונטע בו פלפלין איזה
הולך לארץ חרובי ונטע בו חרובין שכל גידי
הארצות באים לציון שמשם משתיתו של
עולם שנאמר )תהלים נ( מציון מכלל יופי
לכך נאמר עץ כל פרי במדרש תנחומא.

)ו( ברכות מים –

כמין ביברים של דגים שחופרין בקרקע.

החלטות שלמה



תנ"ך

מקורות

ЧЕРНЫЙ ЯЩИК: ОТГАДКА

קופסא שחורה :פיתרון

בטקסט השיעור:
חוברת מרצה 29-30
עמ' 20

שיר השירים ד
יב
יג ְשׁ ָל ַחיִ ְך

גַּן נָעוּל אֲ ח ִֹתי כַ ָלּה גַּל נָעוּל ַמ ְעיָן ָחתוּם:
פַּ ְרדֵּ ס ִרמּוֹנִ ים ִעם ְפּ ִרי ְמג ִָדים ְכּפָ ִרים

ִעם-נְ ָר ִדים :יד

נ ְֵר ְדּ וְ כַ ְרכּ ֹם קָ נֶה וְ ִקנָּמוֹן ִעם ָכּל-עֲ צֵ י

אשׁי ְב ָשׂ ִמים :טו
ל-ר ֵ
ְלבוֹנָה מ ֹר וַאֲ ָהלוֹת ִעם ָכּ ָ

ן-ל ָבנוֹן:
גַּנִּ ים ְבּאֵ ר ַמיִ ם ַחיִּ ים וְ נ ֹזְ ִלים ִמ ְ

טז

עוּרי
ִ

דוֹדי
ִ
יחי גַנִּ י יִ זְּ לוּ ְב ָשׂ ָמיו ָיב ֹא
ימן ָה ִפ ִ
וּבוֹאי תֵ ָ
ִ
ָצפוֹן
ָדיו:
ְלגַנּוֹ וְ י ֹאכַ ל ְפּ ִרי ְמג ָ

ַמ ְעיַן


)יב( גן נעול –
על שם צניעות בנות ישראל שאין פורצות
בעריות:
גל נעול –
יש לפרשו לשון מעין כמו )יהושע טו( גולות
עליות ויש לפרשו לשון שער והיא ל' ארמי
בתלמוד טרוקו גלי:

)יג( שלחיך –
ארץ יבשה קרויה בית השלחין וצריך
להשקותה תמיד ושדה בית הבעל יפה

החלטות שלמה

הימנה וכאן קילס יבש שלחיך הרי הן מלאין
כל טוב כפרדס רמונים וזה על שם קטנים
שבישראל מרטיבים מעשים טובים כפרדס
רמונים:
כפרים עם נרדים –
מיני בשמים הם:

)טו( מעין גנים –

כל זה מוסב על שלחיך ומקלסן כמעין
המשקה אותן והדוגמא על שם טבילות
טוהר שבנות ישראל טובלות:
ונזלים מן לבנון –

ממקום נקיות באין עכירת טיט:

)טז( עורי צפון ובואי תימן –
אחר שערב עלי ריחך ונוי משכנותיך אני
מצוה את הרוחות צפון ותימן להפיח
בגנך לצאת ריחך הטוב למרחוק והדוגמא
על שם שהגליות מתקבצות ומכל הגוים
מביאים אותם מנחה לירושלם ובימי הבנין
יהיו ישראל נקבצים שם למועדים ולרגלים
וישראל משיבין יבא דודי לגנו אם אתה שם
הכל שם:
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קופסא שחורה :פיתרון

בטקסט השיעור:
חוברת מרצה 29-30
עמ' 21

שמות פרק ל
וּשׁחֵ לֶ ת
ח-לָך סַ ִמּים נ ָָטף ְ
ְ
ל-משׁה קַ
ֶ
לד ַויּ ֹאמֶ ר יְ הוָֹה אֶ

ְבּא ֶֹהל מוֹעֵ ד אֲ ֶשׁר ִאוָּעֵ ד ְלָך ָשׁ ָמּה ק ֹדֶ שׁ קָ ָד ִשׁים

לז

ית
וּלבֹנָה ז ַָכּה ַבּד ְבּ ַבד יִ ְהיֶה :לה וְ עָ ִשׂ ָ
וְ חֶ ְל ְבּנָה סַ ִמּים ְ

ִתּ ְהיֶה ָלכֶ ם:

א ָֹתהּ ְקט ֶֹרת ר ֹקַ ח ַמעֲ ֵשׂה רוֹקֵ ַח ְממֻ ָלּח ָטהוֹר ק ֹדֶ שׁ:

ל ֹא ַתעֲ שׂוּ ָלכֶ ם ק ֶֹדשׁ ִתּ ְהיֶה ְלָך ַליהוָֹה:

לו

וְ ָשׁ ַח ְק ָתּ ִממֶּ נָּה ָהדֵ ק וְ נ ַָת ָתּה ִממֶּ נָּה ִל ְפנֵי ָהעֵ דֻ ת

וְ ַה ְקּט ֶֹרת אֲ ֶשׁר ַתּעֲ ֶשׂה ְבּ ַמ ְתכֻּ נְ ָתּהּ

לח

ִאישׁ

יח ָבּהּ וְ נִ ְכ ַרת מֵ עַ ָמּיו:
מוֹה ְל ָה ִר ַ
ָ
אֲ ֶשׁר-יַעֲ ֶשׂה כָ


)לד( נטף –

הוא צרי ,ועל שאינו אלא שרף הנוטף מעצי
הקטף קרוי נטף ובלעז גומ"א ,והצרי קורין
לו תירייק"א.
ושחלת –
שורש בשם חלק ומצהיר כצפורן ,ובלשון
המשנה קרוי צפורן .וזהו שתרגם אונקלוס:
וטופרא:
וחלבנה –
בשם שריחו רע וקורין לו גלבנא ,ומנאה
הכתוב בין סמני הקטורת ,ללמדנו ,שלא
יקל בעינינו לצרף עמנו באגודת תעניותינו
ותפילותינו את פושעי ישראל שיהיו נמנין
עמנו:
סמים –
אחרים:
ולבנה זכה –
מכאן למדו רבותינו אחד עשר סמנין
נאמרו לו למשה בסיני .מיעוט סמים שנים.
נטף ושחלת וחלבנה שלושה .הרי חמישה.
סמים ,לרבות עוד כמו אלו ,הרי עשרה.
ולבונה הרי אחד עשר .ואלו הן :הצרי
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והצפורן ,החלבנה והלבונה ,מור וקציעה,
שבולת נרד וכרכם ,הרי שמונה ,שהשבולת
ונרד אחד ,שהנרד דומה לשבולת .הקושט
והקילופה והקנמון הרי אחד עשר .בורית
כרשינה אינו נקטר אלא בו שפין את
הצפורן ללבנה שתהא נאה:
בד בבד יהיה –
אלו הארבעה הנזכרים כאן יהיו שוין
משקל במשקל ,כמשקלו של זה כך
משקלו של זה.
וכן שנינו )כריתות ו א( :הצרי והצפורן,
החלבנה והלבונה משקל שבעים שבעים
מנה .ולשון בד נראה בעיני שהוא לשון יחיד,
אחד באחד ,יהיה זה כמו זה:

)לה( ממלח –

כתרגומו :מעורב .שיערב שחיקתן יפה יפה
זה עם זה .ואומר אני שדומה לו) :יונה א ה(
וייראו המלחים.
)יחזקאל כז כז( מלחיך וחובליך ,על שם
שמהפכין את המים במשוטות ,כשמנהיגים
את הספינה ,כאדם המהפך בכף ביצים

טרופות לערבן עם המים .וכל דבר שהאדם
רוצה לערב יפה יפה ,מהפכו באצבע או
בבזך:
ממלח טהור קדש –
ממולח יהיה וטהור יהיה וקדש יהיה:

)לו( ונתתה ממנה וגו' –
היא קטרת שבכל יום ויום שעל מזבח
הפנימי ,שהוא באהל מועד:
אשר אועד לך שמה –
כל מועדי דבור שאקבע לך ,אני קובעם
לאותו מקום:

)לז( במתכנתה –
במנין סממניה:
קדש תהיה לך לה' –
שלא תעשנה אלא לשמי:

)לח( להריח בה –
אבל עושה אתה במתכונתה משלך כדי
למוסרה לצבור.

החלטות שלמה
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החלטות שלמה

ЧЕРНЫЙ ЯЩИК: ОТГАДКА

בטקסט השיעור:
חוברת מרצה 29-30
עמ' 21

221

תלמוד

מקורות

222



קופסא שחורה :פיתרון

ЧЕРНЫЙ ЯЩИК: ОТГАДКА

החלטות שלמה

תלמוד

מקורות

החלטות שלמה



קופסא שחורה :פיתרון

ЧЕРНЫЙ ЯЩИК: ОТГАДКА

בטקסט השיעור:
חוברת מרצה 29-30
עמ' 21

223

תלמוד

מקורות



קופסא שחורה :פיתרון

משנה סדר מועד
מסכת יומא פרק ג

ЧЕРНЫЙ ЯЩИК: ОТГАДКА

בטקסט השיעור:
חוברת מרצה 29-30
עמ' 22

משנה יא
בן קטין עשה שנים עשר דד לכיור ,שלא היו בו אלא שניים; אף הוא עשה מוכני לכיור ,שלא
יהו מימיו נפסלין בלינה .מונבז המלך עשה כל ידות הכלים של יום הכיפורים ,של זהב .הילני
אימו עשתה נברשת של זהב ,על פתחו של היכל; אף היא עשתה טבלה של זהב ,שפרשת
סוטה כתובה עליה .ניקנור נעשו ניסים לדלתותיו ,ומזכירין אותו לשבח.

משנה סדר קדשים
מסכת תמיד פרק ג
משנה ז
פתחו של אולם ,גבהו ארבעים אמה ,ורחבו עשרים אמה ,וחמש מלתראות של מילת היו על
גביו .התחתונה עודפת על הפתח אמה מזה ואמה מזה .שלמעלה ממנה עודפת עליה אמה
מזה ואמה מזה .נמצאת העליונה שלשים אמה ונדבך של אבנים היה בין כל אחת ואחת.
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מאמר אדמו״ר מוהרש״ב ה׳ תער״ב
חלק א פרשת לך לך

ЧЕРНЫЙ ЯЩИК: ОТГАДКА

בטקסט השיעור:
חוברת מרצה 29-30
עמ' 22

תמט
והענין דהנה באד"ר דק"ל ב' אי' דא מארי' דחוטמא מחד נוקבא
חיין ומחד נוקבא חיין דחיין כו' ,והוא דמנקב הימין נפק חיין
ומנקב השמאל נפיק חיין דחיין )ובס' קול ברמה כ' להיפך אך
בכתבים אי' כנ"ל( ,והן ב' מקיפים דחי' ויחידה כו' ,דהנה החוטם
הוא כלי הריח וריח בד"כ הוא בחי' מקיף כנ"ל פרי"ז ,רק שמנקב
הימיני נמשך חיין הוא בחי' מקיף דאו"י שזהו בחי' מקיף דחי',
ומנקב השמאלי בחי' מקיף דאו"ח בחינת יחידה כו' .והענין דהנה
הבחיי כ' ע"פ וייצר דהחוטם הוא כלי לנשמה דמשם היא נכנסת
ומשם היא יוצאת ,ולכן מי שנפל עליו מפולת צריכים לבדוק אותו
עד חוטמו כדאי' בגמ' יומא ד' פ"ה ע"א ,דגם אם החיות אינו
ניכר בלבו מ"מ יכול להיות שיש חיות בחוטם וכדפרש"י שם,
ושם בגמ' ובסוטה דמ"ו ע"ב דלענין חיותא הכל מודים דעיקר
חיותא באפי' הוא כו' ,וי"ל שזהו לפי שהחוטם הוא שער המוחין
)וכ"מ בגמ' שם( ,דכמו שהפה הוא שער הלב וזהו שהדבור הוא
מהפה שבא מהבל הלב כו' ,כמו"כ החוטם שער המוחין כו',
וידוע דכללו' חיות הנפש הוא בהמוח שבראש וע"כ עיקר חיותא
באפי' הוא כו'.
והנה מה שהחוטם הוא שער המוחין היינו בחי' עצמי' המוחין,
שהרי הדבור הוא ג"כ שער המוחין שכל התגלו' שכל היא ע"י
הדבור ,רק שזהו חיצוני' השכל וכידוע דשכל גלוי הוא מחיצוני'
החכ' כו' ,וא"כ מה שהחוטם הוא שער המוחין היינו בחי' עצמו'

החלטות שלמה

המוחין כו' .וכנודע ההפרש בין השפעת השכל להשפעת הטפה
דהשפעת השכל הוא רק הארה לבד ,ובהטפה נמשך עצמות
המוחין ממש להוליד בדומה לו כו' ,כמו"כ הוא ההפרש בין
הפה והחוטם ,דהפה הוא כלי לגילוי בחי' חיצוני' הנפש וחיצוני'
החכ' כו' ,והחוטם הוא שער עצמי' המוחין דשם קישור וחבור
עצם הנשמה ממש כו' .אמנם ההמשכה משם יש בזה ב' מדרי'
והן חיין וחיין דחיין כו' ,ובחי' חיין שבנקב הימני זהו בחי' או"י,
והיינו גילוי כללו' חיות הנפש להחיות את הגוף כו' ,וז"ע הנשימה
שהוא הוראת החיות כו' ,דכשם שהחיות שבלב הוא בבחי'
דפיקא דהיינו רצו"ש כו' כמ"ש במ"א הטעם ע"ז ועמשית"ל,
והוא החיות שבא בבחי' או"פ באברי הגוף שזהו מהלב דלבא
פליג לכל שייפין כו' ,דהחיות מהמוח בא בלב בדם שבו והלב
שולח הדם עם החיות לכל האברים שזהו החיות פנימי כו' ,כמו"כ
החיות שבחוטם הוא בבחי' נשימה ברצו"ש לפי שהוא ג"כ החיות
שבא בהתגלות להחיות כו' ,רק שזהו החיות כללי מקור החיות
דאו"פ כו' ,וע"כ כ"ז שיש רוח חיים באפיו דהיינו שלא נסתלק
לגמרי בעצם הנפש ממש יכולים להחזיר ולהמשיכו בגילוי כו'.
אמנם נקב השמאלי הוא חיין דחיין שזהו מעצם הנשמה ממש
בעצם התקשרותה בבחי' עצמו' המוחין כו' )וכמו השפעה עצמי'
מעצמי' המוחין שנמשך בזה עצמו' הנשמה כו'( ,והוא בנקב
השמאלי דוקא דהיינו מה שנמשך ע"י או"ח דוקא כו'.
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חוברת מרצה 29-30
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סימן תריב
ז הנאת אכילה ושתיה אסורה ביום הכיפורים אע"פ שאינו
אוכלו ושותהו כגון שטועם לחיך ופולטמב ואפילו דברים שאינם
ראוים לאכילה כגון עצי בשמים ועץ מתוק אסור לטעום כדי
ללחלח גרונו ולפלוטמג כמ"ש בסי' תקס"זמד .אבל מותר להריח

כל מיני ריח ביום הכיפוריםמה לפי שהריח הוא דבר שאין הגוף
נהנה ממנו כלל אלא הנשמה בלבד נהנית ממנומו לפיכך לא
נאסר ביום הכיפורים ואדרבא טוב להריח כדי למלאות מנין
מאה ברכותמז:

מב( רא"ש תענית פ"א סי' טו ,בשם הר"י ברצלוני .טור ושו"ע
סי' תקסז ס"א .וראה לעיל סי' צ סי"ד .סי' תרח ס"י .לקמן סי'
תריג ס"ז.

מה( מ"א סק"ד.

מג( ראבי"ה סי' תתסא .מרדכי תענית רמז תרכז .רמ"א ס"ו,
ובסי' תקסז ס"ג.
מד( סימן זה בשוע"ר לא הגיע לידינו ,וראה טור ושו"ע ורמ"א שם.
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מו( ברכות מג ,ב .וראה לקו"ש חי"ד ע'  149הערה *8
ובשוה"ג .שלחן המלך ח"ב ע' ריח.
מז( מ"א שם .וראה גם לעיל סי' מו סוף ס"א ,ושם :אך אי
אפשר לברך על כל פעם אם לא בהיסח הדעת.
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מאמר כ״ק אדמו״ר ה׳תשכ״ט חלק ג
יום ב׳ דחג השבועות עמ׳ 339
ועד"ז הוא בלימוד התורה דישראל ,כמבואר בלקו"ת שם ,דע"י
שישראל לומדים אלו טריפות בבהמה כו' ואלו כשרות כו',49
50
נעשה בירור והבדלה בין טמא לטהור ויתפרדו כל פועלי און
בדוגמת הפעולה בעולם שנעשית ע"י הדברות שדיבר הקב"ה
במתן תורה.
ולהוסיף ,שהחידוש שנעשה בהתורה שעל ידה נעשה שינוי
בהעולם ,מודגש עוד יותר במצוות התורה .שע"י קיום מצוות
התורה שלאחרי מתן תורה ,נעשה בירור וזיכוך בדבר הגשמי
שבו נעשית המצוה ,ועד שבכמה ענינים נעשה הגשמי חפצא של
מצוה ,ועד אפילו חפצא של קדושה.51
ז( וזהו שאמרו רז"ל 52עה"פ 53לריח שמניך טובים שמן תורק
שמך ,כל השירים 54שאמרו לפניך האבות ריחות היו אבל אנו שמן
תורק שמך כאדם שמוריק מכלי לכלי ,כל המצוות שעשו לפניך
האבות ריחות היו אבל אנו שמן תורק שמך ,דיש לומר ,שבמרז"ל
זה מבוארים כל ג' הענינים שנתחדשו במתן תורה .דהחילוק
שבין ריח לשמן בהם עצמם ,שהריח הוא רק התפשטות )הארת(
השמן ,מורה על החידוש בתורה ובמצוות )שניתנו במ"ת( בנוגע
ומצוה המצוות .דהתורה כמו שהיא מצד עצמה
לנותן התורה ַ
)חכמתו של הקב"ה( היא הארה בלבד )ריח( ,ואמיתית הענין
דאורייתא וקוב"ה כולא חד 55נעשה במתן תורה ,שאז נמשך בה
העצמות )שמן( .ועד"ז הוא בנוגע למצוות ,שבמתן תורה נמשך
בהם העצמות.
ועוד חילוק בין ריח השמן להשמן עצמו ,שע"י שמריחים את ריח
השמן לא נחסר מאומה מהשמן ,משא"כ כשלוקחים את השמן
עצמו הוא נחסר בהמקום שהי' בו תחלה )שמן תורק שמך ,כאדם
שמוריק מכלי לכלי( .ובהנמשל הוא ,שע"י נתינת התורה למטה,
ניטל 56מהעליונים הכח לפסוק דין ,דתורה לא בשמים היא.57
ועוד חילוק בין ריח לשמן ,דהריח הוא הולך וכלה ועד שלא נשאר
ממנו מאומה ,וגם ההנאה שהאדם נהנה מהריח ,לאחרי שנפסק
הריח עוברת הנאתו ,58משא"כ המאכל )שמן ,(59גם לאחרי
שנתעכל המזון במעיו ,נשאר במציאות ,אלא שנהפך לדם ובשר,
ועי"ז הוא פועל בהאדם שהתכונות שלו יהיו כפי תכונות
המאכל .60ובהנמשל הוא ,שההמשכה ע"י קיום המצוות ומכש"כ

החלטות שלמה
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בטקסט השיעור:
חוברת מרצה 29-30
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ע"י לימוד התורה דהאבות לא נקבעה בהעולם בפנימיותו .61וע"י
לימוד התורה שלאחרי מ"ת ומכש"כ ע"י קיום המצוות נעשה
שינוי העולם בפנימיות ובקביעות.
ח( ויש לומר ,דבג' ענינים הנ"ל שנתחדשו במתן תורה ,החידוש
העיקרי הוא שבמ"ת נעשה המשכת העצמות בתורה ,ועי"ז נעשה
החידוש גם בהתורה ובמקבלי התורה .דהתורה מצד עצמה ,כיון
שהיא באין ערוך לגמרי להעולם ,אין שינוי בהדברים שבעולם
ע"י דיני התורה ,ועד"ז הוא בנוגע למצוות .והכח שבהתורה
והמצוות שניתנו במ"ת לפעול שינוי בהעולם הוא כי במתן תורה
נמשך העצמות בהתורה ומצוותי' ,ועי"ז יש בהם הכח לפעול גם
בהדברים שבעולם שאינם בערך להתומ"צ כי העצמות הוא בכל
מקום .ועד"ז הוא בנוגע להכח שניתן לישראל לפסוק הלכות ועד
לאופן דקוב"ה חייך ואמר נצחוני בני נצחוני ,דכח זה שבישראל
הוא לפי ששורש הנשמות הוא בעצמותו ית' )למעלה מכמו
שצמצם את עצמו בתואר קוב"ה( .62והגילוי דשורש הנשמה )כמו
שמושרשת בהעצמות( בהנשמה כמו שבאה בהמשכה ועאכו"כ
בהנשמה המלובשת בגוף ,הוא ע"י התורה .דע"י שהפתיחה
דמתן תורה היתה באנכי ר"ת אנא נפשי כתבית יהבית ,שהכניס
כביכול את עצמותו בתורה ,עי"ז נעשה אנכי )הוי'( אלקיך )לשון
יחיד( דכאו"א מישראל ,וע"י עסק התורה שלו כדבעי ,נמשך זה
בגילוי.
]ויש לומר ,שהענין דאנכי אלקיך דישראל הוא למעלה מבחינת
אנכי שבתורה .וכידוע 63שגם בהשורש דתורה וישראל כמו
שהם בהעצמות ,השורש דישראל הוא למעלה משורש התורה.
דהתורה )גם כמו שהיא לאחרי מתן תורה ,הענין דאנא נפשי
כתבית יהבית( היא בשביל ישראל .64אלא שהגילוי דאנכי אלקיך
)דישראל( – נמשך ע"י אנכי שבתורה[.
וזהו גם הטעם שגם ע"י לימוד התורה דישראל נעשה שינוי
בהדברים שבעולם ,בדוגמת השינוי שנעשה בהעולם ע"י עשרת
הדברות של הקב"ה )כנ"ל סעיף ו מלקו"ת( ,כי ע"י שישראל
עוסק בתורה נמשך הגילוי דאנכי )אנכי שבתורה ,וגם אנכי
אלקיך דישראל ,שלמעלה מאנכי שבתורה( ,והדיבור )כביכול(
דהעצמות פועל שינוי בהעולם ,כנ"ל.
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)המשך מעמ' (44
 (49משנה דחולין רפ"ג )מב ,א .נד ,א(.
 (50לשון הכתוב – תהלים צב ,י.
 (51ראה בארוכה לקו"ש חט"ז ע'  212ואילך" .הדרן" על
הש"ס )תשמ"ט( ס"ה ואילך )תורת מנחם – הדרנים על
הרמב"ם וש"ס ע' קסג ואילך.
 (52שהש"ר פ"א ,ג )א(.
 (53שה"ש א ,ג.
" (54שירים" הוא תורה ,כמרז"ל )חגיגה יב ,ב( "כל העוסק
בתורה בלילה כו' שנאמר כו' ובלילה שירה עמי" )סה"מ
ה'תש"ו ע' .(102
 (55ראה זח"ג עג ,א.
 (56ראה ד"ה אנכי הוי' אלקיך ה'תשמ"ט הערה ) 53לעיל ע'
שיג(.
 (57וע"פ מ"ש בפנים יומתק שענין "כאדם שמריק כו'" נאמר
במדרש גבי שירים )תורה( דוקא.
 (58שלכן אין מברכין על הריח ברכה אחרונה )מג"א או"ח ר"ס
רטז(.
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 (59שאפשר לאכלו עם פת או לשתותו ע"י שמערבין אותו
בשאר משקין )סדר ברכת הנהנין לאדה"ז פ"ג ה"א( .ולהעיר,
שגם כששותין אותו כשהוא בפני עצמו ,שאז הוא מזיק להאדם
)סדר ברה"נ שם( – ה"ז גופא שמזיק מורה על זה דהמאכל
נכנס בפנימיות.
 (60כידוע בטעם איסור אכילת בע"ח הדורסים וטורפים
)רמב"ן עה"פ שמיני יא ,יא .ועוד( .וראה גם ברכות מד ,ב.
 (61ראה לקו"ש ח"ה ע'  395ואילך שגם המצוות דהאבות
פעלו במקצת בדברים הגשמיים שבהם נעשו המצוות )גם
לאחרי קיום המצוה( ,דכיון שמעשה אבות סימן ונתינת כח
לבנים בהכרח שיהי' בהם איזו דוגמא עכ"פ להמצוות שלאחרי
מ"ת .אלא שהפעולה לא נקבעה בהדברים בהם נעשו המצוה
בפנימיותם.
 (62ראה בארוכה לעיל ח"א ע' לב.
 (63ראה לעיל ע' רפח ואילך .וש"נ.
 (64להעיר ממרז"ל )הובא לעיל סעיף ו( "מכרתי את תורתי
כביכול נמכרתי עמה" ,דיש לומר הפירוש בזה שגם נותן
התורה נמכר כביכול לישראל מקבלי התורה – שגם הענין
ד"אנא נפשי" שבתורה אינו העצמות ממש ,והוא טפל כביכול
לישראל ששרשם בהעצמות ממש.
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י
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ל-בּ ָשׂ ִמים:
יח ְשׁ ָמנַיִ ְך ִמ ָכּ ְ
ַמה-יָּפוּ ד ַֹדיִ ְך אֲ ח ִֹתי כַ ָלּה ַמה-טּ ֹבוּ ד ַֹדיִ ְך ִמיַּיִ ן וְ ֵר ַ


)י( מה יפו דדיך –
כל מקום שהראית לי שם חבה יפה הוא
בעיני גלגל שילה נוב וגבעון ובית עולמים

החלטות שלמה

הוא שיסד הבבלי מנוחה ושאר ויעודים
מנוחה זו ירושלים ושאר ויעודים מקום
שנתוועד' שם שכינה לישראל:

וריח שמניך –
שם טוב:
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בטקסט השיעור:
חוברת מרצה 31-32
עמ' 2

דברים פרק לד
א

ל-הר נְ בוֹ ר ֹאשׁ
ַ
משׁה מֵ עַ ְרב ֹת מוֹאָ ב אֶ
ֶ
ַויַּעַ ל

ת-כּל-
ָ
ל-פּנֵי יְ ֵרחוֹ ַויּ ְַראֵ הוּ יְ הוָֹה אֶ
ַה ִפּ ְסגָּה אֲ ֶשׁר עַ ְ
ד-דּן:
ָ
ת-הגִּ ְלעָ ד עַ
ַ
ָהאָ ֶרץ אֶ

ב

וְ אֵ ת ָכּל-נ ְַפ ָתּ ִלי וְ אֶ ת-

בֶּ ן-מֵ אָ ה וְ עֶ ְשׂ ִרים ָשׁנָה ְבּמ ֹתוֹ ל ֹא-כָ הֲ ָתה עֵ ינוֹ וְ ל ֹא-נָס

לֵ חֹה :ח

ת-משׁה ְבּעַ ְרב ֹת מוֹאָ ב
ֶ
וַיִּ ְבכּוּ ְבנֵי יִ ְשׂ ָראֵ ל אֶ

משׁה :ט
ֶ
לשׁים יוֹם וַיִּ ְתּמוּ יְ מֵ י ְב ִכי אֵ בֶ ל
ְשׁ ִ

יהוֹשׁעַ
ֻ
וִ

הוּדה עַ ד ַהיָּם
ָ
ַשּׁה וְ אֵ ת ָכּל-אֶ ֶרץ יְ
וּמנ ֶ
אֶ ֶרץ אֶ ְפ ַריִ ם ְ

משׁה אֶ ת-י ָָדיו עָ ָליו
רוּח ָח ְכ ָמה ִכּי-סָ ַמְך ֶ
ַ
ִבּן-נוּן ָמלֵ א

ת-ה ִכּ ָכּר ִבּ ְקעַ ת יְ ֵרחוֹ ִעיר
ַ
ת-ה ֶנּגֶב וְ אֶ
ַ
וְ אֶ

וַיִּ ְשׁ ְמעוּ אֵ ָליו ְבּנֵי-יִ ְשׂ ָראֵ ל ַויַּעֲ שׂוּ ַכּאֲ ֶשׁר ִצוָּה יְ הוָֹה

ָהאַ חֲ רוֹן :ג

ַה ְתּ ָמ ִרים עַ ד-צֹעַ ר :ד

ַויּ ֹאמֶ ר יְ הוָֹה אֵ ָליו ז ֹאת ָהאָ ֶרץ

ת-משׁה:
ֶ
אֶ

י

משׁה
וְ ל ֹא-קָ ם נ ִָביא עוֹד ְבּיִ ְשׂ ָראֵ ל ְכּ ֶ

יא

וּליַעֲ ק ֹב לֵ אמ ֹר
אֲ ֶשׁר נִ ְשׁ ַבּ ְע ִתּי ְלאַ ְב ָר ָהם ְליִ ְצ ָחק ְ

אֲ ֶשׁר יְ ָדעוֹ יְ הוָֹה פָּ נִ ים אֶ ל-פָּ נִ ים:

יתיָך ְבעֵ ינֶיָך וְ ָשׁ ָמּה ל ֹא ַתעֲ ב ֹר:
ְלז ְַרעֲ ָך אֶ ְתּ ֶננָּה ֶה ְר ִא ִ

מּוֹפ ִתים אֲ ֶשׁר ְשׁ ָלחוֹ יְ הוָֹה ַלעֲ שׂוֹת ְבּאֶ ֶרץ ִמ ְצ ָריִ ם
וְ ַה ְ

ה

ל-פּי
משׁה עֶ בֶ ד-יְ הוָֹה ְבּאֶ ֶרץ מוֹאָ ב עַ ִ
ֶ
ַויּ ָָמת ָשׁם

יְ הוָֹה :ו

וַיִּ ְקבּ ֹר א ֹתוֹ ַבגַּי ְבּאֶ ֶרץ מוֹאָ ב מוּל בֵּ ית ְפּעוֹר

ת-קבֻ ָרתוֹ עַ ד ַהיּוֹם ַהזֶּה:
וְ ל ֹא-י ַָדע ִאישׁ אֶ ְ

ז

וּמשׁה
ֶ

וּלכָ ל-אַ ְרצוֹ:
וּלכָ ל-עֲ ָב ָדיו ְ
ְלפַ ְרע ֹה ְ

ל-האֹת ֹת
ָ
ְלכָ

יב

וּלכ ֹל ַהיָּד
ְ

משׁה ְלעֵ ינֵי
מּוֹרא ַהגָּדוֹל אֲ ֶשׁר עָ ָשׂה ֶ
וּלכ ֹל ַה ָ
ַהחֲ זָקָ ה ְ
ָכּל-יִ ְשׂ ָראֵ ל:

רש"י
)א( מערבות מואב אל הר נבו -
כמה מעלות היו ופסען משה בפסיעה
אחת:
את כל הארץ –
הראהו את כל ארץ ישראל בשלותה
והמציקין העתידים להיות מציקין לה:
עד דן –
הראהו בני דן עובדים עבודה זרה שנאמר
)שופטים יח ,ל( ויקימו להם בני דן את
הפסל ,והראהו שמשון שעתיד לצאת ממנו
למושיע:

)ב( ואת כל נפתלי –
הראהו ארצו בשלותה וחורבנה ,והראהו
דבורה וברק מקדש נפתלי נלחמים עם
סיסרא וחיילותיו:
ואת ארץ אפרים ומנשה –

יהושע לעצור את השמש

הראהו ארצם בשלותה ובחורבנה והראהו
יהושע נלחם עם מלכי כנען שבא מאפרים,
וגדעון שבא ממנשה נלחם עם מדין
ועמלק:
ואת כל ארץ יהודה –
בשלותה ובחורבנה והראהו מלכות בית דוד
וניצחונם:
עד הים האחרון –
ארץ המערב בשלותה ובחורבנה .דבר אחר:
אל תקרי הים האחרון אלא היום האחרון,
הראהו הקב"ה כל המאורעות שעתידין
לארע לישראל עד שיחיו המתים:

כדי שתלך ותאמר לאברהם ליצחק וליעקב
שבועה שנשבע לכם הקב"ה קיימה ,וזהו
לאמר ,לכך הראיתיה לך ,אבל גזרה היא
מלפני ששמה לא תעבור ,שאילולי כך הייתי
מקיימך עד שתראה אותם נטועים וקבועים
בה ותלך ותגיד להם:

)ג( ואת הנגב –

)ה( וימת שם משה –

ארץ הדרום .דבר אחר :מערת המכפלה,
שנאמר )במדבר יג ,כב( ויעלו בנגב ויבא
עד חברון:

אפשר משה מת וכתב וימת שם משה?!
אלא עד כאן כתב משה ,מכאן ואילך כתב
יהושע .ר' מאיר אומר :אפשר ספר התורה

ואת הככר –
הראהו שלמה יוצק כלי בית המקדש,
שנאמר )מ"א א' ז ,מו( בכיכר הירדן יצקם
המלך במעבה האדמה:

)ד( לאמר לזרעך אתננה הראיתיך –
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רש"י

)המשך מעמ' (237
חסר כלום ,והוא אומר )לעיל לא ,כו( לקוח
את ספר התורה הזה?! אלא הקב"ה אומר
ומשה כותב בדמע:
על פי ה' –
בנשיקה:

)ו( ויקבר אותו –
הקב"ה בכבודו .רבי ישמעאל אומר :הוא
קבר את עצמו ,וזהו אחד משלשה אתין
שהיה רבי ישמעאל דורש כן .כיוצא בו
)במדבר ו ,יג( ביום מלאת ימי נזרו יביא
אותו ,הוא מביא את עצמו .כיוצא בו
)ויקרא כב ,טז( והשיאו אותם עון אשמה,
וכי אחרים משיאים אותם ,אלא הם משיאים
את עצמם:
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מול בית פעור –
קברו היה מוכן שם מששת ימי בראשית
לכפר על מעשה פעור ,וזה אחד מן הדברים
שנבראו בערב שבת בין השמשות:

)ז( לא כהתה עינו –

אף משמת:
ולא נס לחה –
לחלוחית שבו לא שלט בו ריקבון ולא נהפך
תואר פניו:

)ח( בני ישראל –

הזכרים ,אבל באהרן מתוך שהיה רודף
שלום ונותן שלום בין איש לרעהו ובין
אשה לבעלה נאמר )במדבר כ ,כט( כל בית
ישראל ,זכרים ונקבות:

)י( אשר ידעו ה' פנים אל פנים –
שהיה לבו גס בו ומדבר אליו בכל עת
שרוצה ,כענין שנאמר )שמות לב ,ל( ועתה
אעלה אל ה') ,במדבר ט ,ח( עמדו ואשמעה
מה יצווה ה' לכם:

)יב( ולכל היד החזקה –
שקבל את התורה בלוחות בידיו:
ולכל המורא הגדול –
נסים וגבורות שבמדבר הגדול והנורא:
לעיני כל ישראל –
שנשאו לבו לשבור הלוחות לעיניהם ,שנאמר
)לעיל ט ,יז( ואשברם לעיניכם ,והסכימה
דעת הקב"ה לדעתו ,שנאמר )שמות לד ,א(
אשר שברת ,יישר כחך ששברת.

יהושע לעצור את השמש
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לראות הכול

בטקסט השיעור:
חוברת מרצה 29-30
עמ' 19

מלכים ב כה
א

ת-היּ ְַרדֵּ ן
ַ
ל-הגּוֹי ַלעֲ בוֹר אֶ
ַ
ר-תּמּוּ כָ
וַיְ ִהי ַכּאֲ ֶשׁ ַ

ל-העָ ם ַלעֲ בוֹר ַויַּעֲ ב ֹר אֲ רוֹן-יְ הוָה וְ ַהכּ ֹהֲ נִ ים ִל ְפנֵי
ָכּ ָ

יב

וּבנֵי-גָד וַחֲ ִצי ֵשׁבֶ ט
ֵי-ראוּבֵ ן ְ
ַויַּעַ ְברוּ ְבּנ ְ

ן-העָ ם
הוֹשׁעַ לֵ אמ ֹר :ב ְקחוּ ָלכֶ ם ִמ ָ
ֻ
ַויּ ֹאמֶ ר יְ הוָה אֶ ל-יְ

ָהעָ ם:

ְשׁנֵים עָ ָשׂר אֲ נ ִָשׁים ִאישׁ-אֶ ָחד ִאישׁ-אֶ ָחד ִמ ָשּׁבֶ ט :ג וְ ַצוּוּ

יהם
ַשּׁה חֲ מֻ ִשׁים ִל ְפנֵי ְבּנֵי יִ ְשׂ ָראֵ ל ַכּאֲ ֶשׁר ִדּבֶּ ר אֲ לֵ ֶ
ַה ְמנ ֶ

אוּ-לכֶ ם ִמזֶּה ִמתּוְֹך ַהיּ ְַרדֵּ ן ִמ ַמּ ַצּב
ָ
אוֹתם לֵ אמ ֹר ְשׂ
ָ

מ ֶֹשׁה :יג

ַרגְ לֵ י ַהכּ ֹהֲ נִ ים ָה ִכין ְשׁתֵּ ים-עֶ ְשׂ ֵרה אֲ ָבנִ ים וְ ַהעֲ ַב ְרתֶּ ם

יְ הוָה ַל ִמּ ְל ָח ָמה אֶ ל עַ ְרבוֹת יְ ִריחוֹ :יד

ר-תּ ִלינוּ בוֹ
אוֹתם ַבּ ָמּלוֹן אֲ ֶשׁ ָ
ָ
אוֹתם ִע ָמּכֶ ם וְ ִהנּ ְַחתֶּ ם
ָ

הוֹשׁעַ ְבּעֵ ינֵי ָכּל-יִ ְשׂ ָראֵ ל וַיִּ ְראוּ א ֹתוֹ
ֻ
גִּ ַדּל יְ הוָה אֶ ת-יְ

ל-שׁנֵים הֶ עָ ָשׂר ִאישׁ אֲ ֶשׁר
הוֹשׁעַ אֶ ְ
ֻ
וַיִּ ְק ָרא יְ

אֶ ל-תּוְֹך ַהיּ ְַרדֵּ ן וְ ָה ִרימוּ ָלכֶ ם ִאישׁ אֶ בֶ ן אַ ַחת עַ ל-

ַכּאֲ ֶשׁר י ְָראוּ אֶ ת-מ ֶֹשׁה ָכּל-יְ מֵ י ַחיָּיו :טו
ֻ
אֶ ל-יְ
ת-הכּ ֹהֲ נִ ים נ ְֹשׂאֵ י אֲ רוֹן
ַ
הוֹשׁעַ לֵ אמ ֹר :טז ַצוֵּה אֶ
ת-הכּ ֹהֲ נִ ים
ַ
הוֹשׁעַ אֶ
ֻ
ן-היּ ְַרדֵּ ן :יז וַיְ ַצו יְ
ָהעֵ דוּת וְ יַעֲ לוּ ִמ ַ
]כּעֲ לוֹת(
)בּעֲ לוֹת( ַ
ן-היּ ְַרדֵּ ן :יח וַיְ ִהי ַ
לֵ אמ ֹר עֲ לוּ ִמ ַ

ִשׁ ְכמוֹ ְל ִמ ְספַּ ר ִשׁ ְבטֵ י ְבנֵי-יִ ְשׂ ָראֵ ל :ו ְל ַמעַ ן ִתּ ְהיֶה ז ֹאת

ַהכּ ֹהֲ נִ ים נ ְֹשׂאֵ י אֲ רוֹן ְבּ ִרית-יְ הוָה ִמתּוְֹך ַהיּ ְַרדֵּ ן נִ ְתּקוּ

אוֹת ְבּ ִק ְר ְבּכֶ ם ִכּי-יִ ְשׁאָ לוּן ְבּנֵיכֶ ם ָמ ָחר לֵ אמ ֹר ָמה

י-היּ ְַרדֵּ ן
ָשׁבוּ מֵ ַ
ַכּפּוֹת ַרגְ לֵ י ַהכּ ֹהֲ נִ ים אֶ ל הֶ ָח ָר ָבה ַויּ ֻ

וַאֲ ַמ ְרתֶּ ם ָלהֶ ם אֲ ֶשׁר נִ ְכ ְרתוּ

דוֹתיו:
ָ
ל-כּל-גְּ
ָ
עַ

ַה ָלּיְ ָלה :ד

הֵ ִכין ִמ ְבּנֵי יִ ְשׂ ָראֵ ל ִאישׁ-אֶ ָחד ִאישׁ-אֶ ָחד ִמ ָשּׁבֶ ט:
הוֹשׁעַ ִע ְברוּ ִל ְפנֵי אֲ רוֹן יְ הוָה אֱֹלהֵ יכֶ ם
ֻ
ה ַויּ ֹאמֶ ר ָלהֶ ם יְ

ָהאֲ ָבנִ ים ָהאֵ לֶּ ה ָלכֶ ם :ז

ְכּאַ ְר ָבּ ִעים אֶ לֶ ף חֲ לוּצֵ י ַה ָצּ ָבא עָ ְברוּ ִל ְפנֵי

ַויּ ֹאמֶ ר יְ הוָה

קוֹמם
ִל ְמ ָ

ַויּ ְֵלכוּ

מוֹל-שׁ ְלשׁ ֹם
ִ
ִכ ְת

מֵ ימֵ י ַהיּ ְַרדֵּ ן ִמ ְפּנֵי אֲ רוֹן ְבּ ִרית-יְ הוָה ְבּעָ ְברוֹ ַבּיּ ְַרדֵּ ן

יט

נִ ְכ ְרתוּ מֵ י ַהיּ ְַרדֵּ ן וְ ָהיוּ ָהאֲ ָבנִ ים ָהאֵ לֶּ ה ְלזִ ָכּרוֹן ִל ְבנֵי

ַויַּחֲ נוּ ַבּגִּ ְלגָּל ִבּ ְקצֵ ה ִמזְ ַרח יְ ִריחוֹ:

ד-עוֹלם:
ָ
יִ ְשׂ ָראֵ ל עַ

ח

ַויַּעֲ שׂוּ-כֵ ן ְבּנֵי-יִ ְשׂ ָראֵ ל ַכּאֲ ֶשׁר

ַבּיּוֹם ַההוּא

ן-היּ ְַרדֵּ ן בֶּ עָ שׂוֹר ַלח ֹדֶ שׁ ָה ִראשׁוֹן
וְ ָהעָ ם עָ לוּ ִמ ַ

כ

וְ אֵ תְ -שׁתֵּ ים

ן-היּ ְַרדֵּ ן ֵה ִקים
עֶ ְשׂ ֵרה ָהאֲ ָבנִ ים ָהאֵ לֶּ ה אֲ ֶשׁר ָל ְקחוּ ִמ ַ

כא

הוֹשׁעַ וַיִּ ְשׂאוּ ְשׁתֵּ י-עֶ ְשׂ ֵרה אֲ ָבנִ ים ִמתּוְֹך ַהיּ ְַרדֵּ ן
ֻ
ִצוָּה יְ

הוֹשׁעַ ַבּגִּ ְלגָּל:
ֻ
יְ

הוֹשׁעַ ְל ִמ ְספַּ ר ִשׁ ְבטֵ י ְבנֵי-
ֻ
ַכּאֲ ֶשׁר ִדּבֶּ ר יְ הוָה אֶ ל-יְ

בוֹתם לֵ אמ ֹר ָמה
ָ
אֲ ֶשׁר -יִ ְשׁאָ לוּן ְבּנֵיכֶ ם ָמ ָחר אֶ ת-אֲ

ל-ה ָמּלוֹן ַויַּנִּ חוּם ָשׁם:
ַ
יִ ְשׂ ָראֵ ל ַויַּעֲ ִברוּם ִע ָמּם אֶ

ט

הוֹשׁעַ ְבּתוְֹך ַהיּ ְַרדֵּ ן
ֻ
וּשׁתֵּ ים עֶ ְשׂ ֵרה אֲ ָבנִ ים ֵה ִקים יְ
ְ

ָהאֲ ָבנִ ים ָהאֵ לֶּ ה:

ל-בּנֵי יִ ְשׂ ָראֵ ל לֵ אמ ֹר
ַויּ ֹאמֶ ר אֶ ְ

כב

ת-בּנֵיכֶ ם לֵ אמ ֹר
הוֹד ְעתֶּ ם אֶ ְ
ַ
וְ

ת-היּ ְַרדֵּ ן ַהזֶּה:
ַ
ַבּיּ ַָבּ ָשׁה עָ ַבר יִ ְשׂ ָראֵ ל אֶ

כג

אֲ ֶשׁר-

ַתּ ַחת ַמ ַצּב ַרגְ לֵ י ַהכּ ֹהֲ נִ ים נ ְֹשׂאֵ י אֲ רוֹן ַה ְבּ ִרית וַיִּ ְהיוּ

הוֹבישׁ -יְ הוָה אֱֹלהֵ יכֶ ם אֶ ת-מֵ י ַהיּ ְַר ֵדּן ִמ ְפּנֵיכֶ ם עַ ד-
ִ

וְ ַהכּ ֹהֲ נִ ים נ ְֹשׂאֵ י ָהאָ רוֹן ע ְֹמ ִדים

עָ ְב ְרכֶ ם ַכּאֲ ֶשׁר עָ ָשׂה -יְ הוָה אֱֹלהֵ יכֶ ם ְליַם-סוּף אֲ ֶשׁר-

ָשׁם עַ ד ַהיּוֹם ַהזֶּה :י

ר-צוָּה יְ הוָה
ל-ה ָדּ ָבר אֲ ֶשׁ ִ
ְבּתוְֹך ַהיּ ְַר ֵדּן עַ ד תּ ֹם ָכּ ַ

הוֹבישׁ ִמפָּ נֵינוּ עַ ד-עָ ְב ֵרנוּ :כד
ִ

ר-צוָּה מ ֶֹשׁה
ל-העָ ם ְכּכ ֹל אֲ ֶשׁ ִ
ָ
הוֹשׁעַ ְל ַדבֵּ ר אֶ
ֻ
אֶ ת-יְ

ָהאָ ֶרץ אֶ ת-יַד יְ הוָה ִכּי חֲ זָקָ ה ִהיא ְל ַמעַ ן יְ ָראתֶ ם אֶ ת-

ר-תּם
הוֹשׁעַ וַיְ ַמהֲ רוּ ָהעָ ם ַויַּעֲ ב ֹרוּ :יא וַיְ ִהי ַכּאֲ ֶשׁ ַ
ֻ
אֶ ת-יְ

ל-היּ ִָמים:
יְ הוָה אֱֹלהֵ יכֶ ם ָכּ ַ
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ְל ַמעַ ן ַדּעַ ת ָכּל-עַ מֵּ י
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מקורות 
תנ״ך

לראות הכול

)א( ויאמר ה' אל יהושע –

וכבר אמר קודם :ויאמר יהושע אל בני
ישראל גשו הנה וכן :ויקרא יהושע דבק עם
ויהי כאשר תמו כל הגוי לעבור את הירדן,
לאמר ,שיאמר יהושע לבני ישראל ,קחו לכם
וצוו אותם.

)ה( עברו לפני ארון ה' –

נראה כי יהושע עבר באחרונה את הירדן
והעביר כל העם לפניו כדי שיהיו בטוחים
יותר כשנשאר אחריהם ,שהמים יעמדו נד
אחד עד שיעבור הוא וכיון שעברו כולם
קרא לאותם שנים עשר איש שהכין שהיו
עמו ואמר להם ,שיעברו לפני הארון שהיה
בתוך הירדן כי העבר האחר אשר יצאו
ממנו ,ואמר להם שירימו איש אבנו על
שכמו ויעבירום עמם.

)ז( בעברו בירדן –

במקצת ספרים העי"ן בגעיא נקרא בקמץ
רחב והוא מן החלופים.

)ט( הקים יהושע –

אף על פי שלא ראינו שצוהו האל על אלה
האבנים ,אחר שעשה ידענו כי במצוות האל
יתברך עשה.
תחת מצב –
מקום מצב לא תחת רגליהם ,שהרי לא זזו
משם עד שנעשה כל מה שהיה להם לעשות,
כמו שכתוב עד תם כל הדבר.

)י( עד תם כל הדבר –

הקמת האבנים בירדן והעברת האבנים
האחרות אל המלון.
אשר ציווה ה' את יהושע –
כמו שכתוב למעלה.
ככל אשר ציווה משה את יהושע –
כמו שכתוב בתורה :והיה ביום אשר תעברו
את הירדן.
וימהרו –
הקמת האבנים והעברתם ואחר כן עברו.

)יא( ויהי כאשר תם כל העם וגו' לפני
העם –
פירש :הארון והכהנים שהיו לפני העם קודם
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שתמו לעבור ,עברו אחרי עבור העם .או
פירושו :כאשר תם כל העם לעבור ,המתינו
על שפת הירדן עד שעבר הארון והלך לפני
העם והלכו אחריו .או יהיה פירושו לפני
העם  -לעיני העם.
ורז"ל פירשו בענין אחר:כל זה הענין
ופירשו עד קצה מי הירדן בירדן תעמדו -
בקצה אשר נכנסו ממנו ושם עמדו הכהנים
והארון עד שעבר העם ופרשו :נתקו כפות
רגלי הכהנים אל החרבה  -אל החרבה
אשר בצדם והיא השפה אשר נכנסו ממנה
וחזרו לאחוריהם אל החרבה ,וזה שאמר:
ויעלו מן הירדן -שעלו מן הירדן אל השפה,
כדי שיחזרו המים למקומם קודם שיעבור
הארון ,כדי להראות להם נס .אחר נמצאו
ארון וכהנים מצד אחד וישראל מצד אחר
והירדן מלא ביניהם ,נשא ארון את נושאיו
ועבר ,שנאמר :ויעבור ארון ה' לפני העם
ואני תמה מזה הדרש מה הצריכם לזה
לאלה הפסוקים ,כי כבר פירשנו אותם כולם
לדעתנו ואפילו יהיה כדבריהם פירוש :קצה
מי הירדן בשפה אשר נכנסו ממנה ,כאשר
תם כל העם לעבור עבר הארון אחריהם
ביבשה ,וכאשר נתקו כפות רגלי הכהנים אל
החרבה מצד השני ,שבו המים למקומם ואנה
ראו שארון מצד זה וישראל מצד זה ,ומה
צריך לשאת ארון את נושאיו ולעבור ואם
היה נס כזה לא היה הכתוב מפרש שהארון
נשא את נושאיו למעלה מן המים?! ואפילו
למי שמפרש דבריהם כמשמעו ,שמפרש עד
קצה מי הירדן  -הקצה שיצאו ממנו ,כמו
שאנו מפרשים ומפרש ארון מצד זה וישראל
מצד זה ,כי כולם היו מהשפה אשר יצאו
ממנה ,אלא פירוש מצד זה ,שהארון היה
על שפת הירדן וישראל היו לפניו רחוקים
וזהו כמצד אחר ,אם כן הארון שהיה אחרי
העם איך אמר ויעבור לפני העם?! אלא נשא
ארון את נושאיו ועבר לפני העם ,אף על פי
כן מי הצריכם לזה הנס ,וכי קשה הוא לפרש
שהמתינו אותו ישראל עד שעבר לפניהם
כמו שפירשנו?! או פירושו :לפני העם -
לעיני העם כמו שפירשנו והם שאמרו ידעו
מה שאמרו ,כי דעתם רחבה מדעתנו.

УВИДЕТЬ ВСЕ

רד"ק
)יג( כארבעים אלף –
הכ"ף כ"ף שיעור.

)יד( גדל ה' –

שבקע הירדן לפניו ,כמו שבקע הים לפני
משה.

)טו( ויאמר ה' אל יהושע וגו' ציווה
את הכהנים –

וכבר אמר כי כבר אמר למעלה ויעבר ארון
ה' ,ועתה ספר היאך עבר ,כי הקב"ה אמר
ליהושע קודם זה שיצוה את הכהנים שיעלו
מן הירדן.

)יח( ויהי בעלות הכהנים –

בבי"ת כתיב וקרי בכ"ף ,והענין אחד.
וישבו מי הירדן כתמול שלשום על כל
גדותיו –
בא להודיע כי בשוב המים למקומם ,גם כן לא
באו כאחד ,כי היו שוטפים בירידתם ויציאתם
חוץ מגדות הירדן ,אלא ירדו התחתונים עם
קצת העליונים וכן מעט מעט ,עד אשר
שבו כתמול שלשום ללכת על כל גדותיו.

)יט( ויחנו בגלגל –

והוא המלון אשר ציווה ה' להניח שם
האבנים ושם הקימם יהושע ,ובו ביום שעברו
באו הגלגל ,שנאמר :במלון אשר תלינו בו
הלילה .ואמרו רז"ל :כי יותר מששים מיל
הוא הדרך שהלכו באותו היום מן הירדן ועד
הגלגל ,וע"י נס הלכו הדרך ההיא אנשים
ונשים וטף יותר מששים מיל באותו היום.

)כא( אשר ישאלון בניכם –
הנולדים הקטנים ואשר יולדו.

)כג( אשר הוביש ה' את מי הירדן
מפניכם –

דברי יהושע לבני ישראל ליוצאים ממצרים
ולילודים אשר במדבר ,אשר הוביש מפנינו
אנחנו שיצאנו ממצרים.

)כד( יראתם –

לגזרת פעל כי יראתם לגזרת פעל והוא עבר
במקום עתיד ,כמו תראו ורבים כמוהו.
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בטקסט השיעור:
חוברת מרצה 31-32
עמ' 3

משה קיבל תורה מסיניי ,ומסרה ליהושוע ,ויהושוע לזקנים ,וזקנים לנביאים ,ונביאים מסרוה לאנשי כנסת
הגדולה .והן אמרו שלושה דברים :היו מתונים בדין ,והעמידו תלמידים הרבה ,ועשו סייג לתורה.

ברטנורא
)א(
בסיני :מסיני –

ממי שנגלה זו אינה מיוסדת על פירוש מצוה
ממצות התורה כשאר מסכתות שבמשנה,
אלא כולה מוסרים ומדות ,וחכמי אומות
העולם ג"כ חברו ספרים כמו שבדו מלבם
בדרכי המוסר כיצד יתנהג האדם עם חבירו,
לפיכך התחיל התנא במסכת זו משה קבל
תורה מסיני ,לומר לך שהמדות והמוסרים
שבזו המסכתא לא בדו אותם חכמי המשנה
מלבם אלא אף אלו נאמרו בסיני:

מסיני –

ממי שנגלה בסיני :

לזקנים –

שהאריכו ימים אחרי יהושע .ואותם הזקנים
לזקנים אחרים עד שהגיעו לתחלתם של
נביאים שהן עלי הכהן ושמואל הרמתי:

יהושע לעצור את השמש

לאנשי כנסת הגדולה –
מאה ועשרים זקנים היו .זרובבל שריה
רעליה מרדכי בלשן ,שהיו בימי עזרא
כשעלו מן הגולה בבית שני .ומכללם ,חגי
זכריה ומלאכי ונחמיה בן חכליה וחבריהם.
ונקראו כנסת הגדולה לפי שהחזירו העטרה
ליושנה ]יומא ס"ט ע"ב[ שמשה אמר
)דברים י( האל הגדול הגבור והנורא,
באו ירמיה ודניאל ולא אמרו גבור ונורא,
והם החזירום כבתחלה ,לפי שאמרו הן
הן גבורותיו הן הן נוראותיו ,שאלמלא כן
היאך אומה כזו יכולה להתקיים בפני כמה
אומות:

הם אמרו שלשה דברים –
הרבה דברים אמרו ,אלא שלשה דברים
הללו אמרו ]הן[ שיש בהם קיום התורה:

הוו מתונים בדין –
שאם בא דין לפניך פעם ושתים ושלש ,לא

תאמר דין זה כבר בא לפני ושניתי ושלשתי
בו ,אלא הוו מתונים ,כלומר ממתינים קודם
שתפסקו הדין:

והעמידו תלמידים הרבה –
לאפוקי מרבן גמליאל דאמר ]ברכות כ"ח
ע"א[ כל תלמיד שאין תוכו כברו אל יכנס
לבית המדרש ,קמ"ל שמלמדין תורה לכל
אדם ואין צריך לבדוק אחריו .ובלבד שלא
יהיה ידוע מענינו שמעשיו מקולקלים וסאני
שומעניה .אי נמי אשמועינן ]יבמות ס"ב
ע"ב[ שאם העמיד תלמידים בבחרותו יעמיד
תלמידים בזקנותו ,דכתיב )קהלת יא( בבוקר
זרע זרעך ולערב אל תנח ידך:

ועשו סייג לתורה –
גדר שלא יבא ליגע באיסור תורה ,כגון
שניות לעריות ,ושבות לשבת .דכתיב
)ויקרא יח( ושמרתם את משמרתי ,עשו
משמרת למשמרתי:
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מקורות 
מקורות נוספים

התלמוד מספר

ТАЛМУД РАССКАЗЫВАЕТ

יריחו -
סקירה
הלכתית
אנציקלופדיה תלמודית
עיר בארץ-ישראל* ,סמוך לנהר הירדן ,שנעשו נסים
לישראל בכיבושה בכניסתם לארץ ,ושיהושע החרימה,
והשביע את ישראל שלא לבנותה] .טור תקסח[
א .העיר ודיניה.
יריחו היא העיר הראשונה בארץ כנען שכבשו בני ישראל
בכניסתם לארץ ,2ונקראת בשם "יריחו" משום ריחם
הטוב של עצי האפרסמון שהיו מצויים בה ,3שלא היה
שמן אפרסמון מצוי בכל העולם אלא ביריחו בלבד ,4וכן
נקראת "עיר התמרים" ,5לפי שהיו בה תמרים רבים.6
יריחו מרוחקת  30ק"מ מירושלים ,7והיא מנחלת שבט
בנימין ,8בקצה הצפוני מזרחי של נחלתם ,9ומכל מקום
בעת חלוקת הארץ ,יודעים היו שעתיד בית הבחירה
להבנות בחלק אחד מן השבטים ,והפרישו את דושנה
של יריחו  -מקום דשן ושמן שהיה שם ,10שהיה מובחר
וטוב מכל ארץ ישראל ,11והיה בו חמש מאות אמה על
חמש מאות אמה - 12ליתנו למי שייבנה בית המקדש
בחלקו ,13כדי שיהיה לכל ישראל חלק בבית המקדש,14
ועד שנבנה הבית אכלו בני יתרו חותן ]טור תקסט[
משה מדושנה של יריחו ,15וכיון שבנו את המקדש
ושרתה שכינה בחלקו של בנימין ,באו בני בנימין ונטלוהו
בחלקם.16
כשבאו ישראל לכבוש את העיר יריחו ,הייתה סגורה
ומסוגרת מפניהם ,17והקיפו אותה ששה ימים רצופים
פעם אחת בכל יום ,וביום השביעי הקיפוה שבע פעמים,18
ואחר כך נבלעה חומת יריחו באדמה דרך נס 19ולכדוה
ישראל ,20ולפיכך הרואה את חומת יריחו שנבלעה
במקומה ,צריך ליתן שבח והודאה לפני המקום,21
ולברך :ברוך שעשה נסים לאבותינו במקום הזה .22על
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בטקסט השיעור:
חוברת מרצה 31-32
עמ' 4
ההקפות בזמן שבית המקדש היה קיים ,שהיו נוהגים
להקיף את המזבח-החיצון* בימי חג הסכות* פעם
אחת בכל יום ושבע פעמים ביום הושענא-רבה*  -וכן
נוהגים בזמן הזה להקיף את הבימה בבית הכנסת  -זכר
ליריחו ,ע"ע הושענא רבה וע' סכות.23
על "עלינו לשבח" שתקן יהושע לאחר כבוש יריחו ,ע"ע
תפילה.
על החרם שהחרים יהושע את יריחו בשעת כיבושה,
ועל השבועה שהשביע את ישראל שלא לבנותה ,עי'
להלן :החרמתה ואיסור בנייתה.
לעניין קריאת-המגילה*  -שערים המוקפות חומה
מימות יהושע בן נון קוראות את המגילה בחמישה עשר
באדר ,ושאר ערים קוראות אותה בארבעה עשר בו- 24
יש שכתבו שקוראים את המגילה ביריחו בחמישה ]טור
תקע[ עשר באדר ,שלעניין קריאת המגילה הולכים אחר
היקף חומה שהיה בשעה שבאו בני ישראל לכבוש את
העיר הזאת מיד הכנענים ,25והרי יריחו ,כשבאו ישראל
לכובשה ,הייתה מוקפת חומה ,26אבל לעניין שלוח-
מחנות* ,חשובה יריחו כעיר שאינה מוקפת חומה,
שיהושע קידש את העיירות שהיו מוקפות חומה לעניין
זה ,27ומן הסתם לא קידש את יריחו ,שהרי שרף אותה
והשביע שלא לבנותה שוב.28
ב .החרמתה ואיסור בנייתה
בזמן כיבוש יריחו  -ביום השביעי למצור עליה ,שעה
שכבר הייתה כבושה לפני ישראל - 29החרים אותה
יהושע ,שנאמר :ויאמר יהושע אל העם וגו' ,והייתה
העיר חרם היא וכל אשר בה לה' וגו' ,ורק אתם שמרו מן
החרם פן תחרימו ולקחתם מן החרם ושמתם את מחנה
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ישראל לחרם ועכרתם אותו ,וכל כסף וזהב וכלי נחשת
וברזל קדש הוא לה' אוצר ה' יבוא ,30כלומר ,מה שאינו
ראוי לאוצר ה' יש לאבדו ולהכריתו לשם ה' ולכבודו,
ומה שראוי לאוצר ה' יהיה חרם להקדש ,31ונאמר:
ויחרימו את כל אשר בעיר וגו' ,והעיר שרפו באש וכל
אשר בה רק הכסף והזהב וכלי הנחשת והברזל נתנו
אוצר בית ה' .32ומנו את חרמה של יריחו בין הדברים
שגזרו בית דין של מטה והסכימו עמהם בית דין של
מעלה ,33שהרי נאמר על עכן שעבר על החרם :חטא
]טור תקעא[ ישראל 34וגם עברו את בריתי אשר צויתי
אותם וגם לקחו מן החרם ,35ויש מן האמוראים שחולקים,
ואינם מונים את חרמה של יריחו בין הדברים שהסכימו
בהם בית דין של מעלה ,36ויש מן האחרונים שכתבו
שהמחלוקת נוגעת אף להלכה ,והלכה כאמוראים
שאינם מונים את חרמה של יריחו.37
בטעם שהחרים יהושע את יריחו ,אמר ר' שמעון בן
חלפתא שכיון שיריחו נכבשה בשבת ,38אמר יהושע:
כשם שהשבת היא קודש ,כך כל מה שנכבש בשבת
יהיה קודש .39ר' יהודה הלוי בר' שלום אמר ,שיהושע
לימד לישראל מה שאמר הקדוש ברוך הוא :ראשית
ערסתכם חלה תרימו תרומה ,40אמר יהושע :הואיל
וכבשנו אותה תחלה ,נקדיש את כל שללה לגבוה.41
ר' ברכיה הכהן אמר שכעיר-הנדחת* עשאה] .42טור
תקעב[
אף האילנות המחוברים שביריחו  -שאינם נאסרים
בעיר-הנידחת* - 43נאסרו בכלל החרם ,44שנאמר:
והייתה העיר חרם ,היא וכל אשר בה .45יש אחרונים
שסוברים שכיון שהוחרמה העיר אסור לדור בה,46
ויש שכתבו שלא נאסר אלא המחובר לקרקע בשעת
החרם ,אבל הקרקע עצמה מותרת בהנאה ,ומותר
לשבת בה.47
על העובר על החרם של יריחו ,שהוא חייב מיתה ,כמו
שמצינו בעכן שעבר על החרם הזה והמיתוהו ,48לפי
שהוא חרם שהחרים מלך ישראל במעמד רוב ישראל,
ע"ע חרם )חרמי צבור(.49
לאחר שיריחו נכבשה ונחרבה ,השביע יהושע את
ישראל שלא לשוב לבנותה ,כמו שנאמר :וישבע יהושע
בעת ההיא לאמר ארור האיש לפני ה' אשר יקום ובנה
את העיר הזאת את יריחו בבכרו ייסדנה ובצעירו יציב
דלתיה ,50כלומר שבתחלת ]טור תקעג[ היסוד שיבנה
בה ימות בנו הבכור ויקברנו וילך  -ויקבור בניו  -עד

יהושע לעצור את השמש

ТАЛМУД РАССКАЗЫВАЕТ

שימות בנו הצעיר בגמר המלאכה ,דהיינו בשעת הצבת
הדלתות ,51ודווקא כשבנאה במזיד ,52שנאמר "לפני
ה'" ,שלפניו גלוי אם הוא שוגג או מזיד .53ואמרו :את
העיר הזאת את יריחו ,וכי אין אנו יודעין שיריחו שמה,
אלא שלא יבנה אותה ויקרא אותה על שם עיר אחרת,
ושלא יבנה עיר אחרת ויקרא את שמה יריחו ,54כדי
שאפילו שם יריחו יימחה לעולם .55מן האחרונים יש
שכתבו בדעת תנאים שאינו אסור אלא לבנות את יריחו,
ודווקא כשקורא לה בשמה.56
בטעם שהשביע יהושע לאסור את בניית יריחו ,יש מן
הראשונים שכתבו שהרי זה כדי להיות המופת של
נפילת חומת יריחו קיים ועומד ,שכל מי שיראה את
חומת יריחו שוקעת בארץ יראה בבירור שאינה כבניין
שנהרס ,אלא ודאי ששקעה לארץ במופת.57
השבועה שהשביע יהושע ,כתבו ראשונים שלא הייתה
שבועה* ,אלא גזרה ונידוי* ,וזה הטעם שאף ]טור
תקעד[ הנולדים לאחר זמן ,אף על פי שאי אפשר
להשביעם ,אסורים הם מכח אותה גזרה.58
משנבנתה יריחו ,הותר לשבת בה ,59שלא קילל יהושע
אלא את הבונה.60
ונחלקו בזה אחרונים:
יש סוברים שאין הדברים אמורים באותה יריחו
שכבש יהושע ,אלא במי שבנה עיר אחרת וקרא לה
יריחו ,שאף על פי שהיה אסור לקרותה כן ,משנבנתה
ונקראה כן מותרת ישיבתה ,אבל אותה יריחו שכבש
יהושע ,אסורה אפילו לאחר שנבנתה ,61משום החרם
שהחרימה יהושע .62והרבה סוברים שאף יריחו שכבש
יהושע ,לאחר שנבנתה מותר לשבת בה.63
ויש סוברים יותר מזה ,שלאחר שנבנתה יריחו ,אם
חזרה ונחרבה ,מותר אף לשוב ולבנותה ,64אבל יש
שכתבו שאף על פי שעבר אחד ובנאה ,לא הותרו
ישראל לבנותה .65יש שכתבו שאף על פי שהותרה
הישיבה ביריחו ,לא הותר לבנות עיר אחרת בשם יריחו,
ואף בזמן הזה אסור ,66ויש שכתבו שלא נאסרה בניית
עיר בשמה אלא בתחילה ,אבל אחר שנבנתה יריחו,67
הותר הדבר ,שאיסור בניית עיר ]טור תקעה[ אחרת
בשם יריחו הוא כדי שימחה שמה ,68וכיון שכבר נבנתה
יריחו ולא נמחה שמה ,שוב אין טעם לאסור קריאת עיר
אחרת בשמה.69
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הערות

במדבר י לב .ועי' שו"ת להורות נתן ח"ב סי' נה אות יג.

 .1בתורה תמיד הרי"ש בצירי ,ובלא יו"ד ,ובספר יהושע תמיד
הרי"ש בחיריק מלא) ,ופעם אחת בחיריק חסר( ,ועי' רבנו בחיי
דברים לב מט ושו"ת רי"ט ווייל חו"מ סי' טז ,וכן נזכרה יריחו
בשאר ספרי נ"ך ,לעתים כך ולעתים כך .ועי' מלכים א טז לד:
יריחה ,ועי' רד"ק שם ,ועי' ציון ] .54טור תקסח[

 .14ע"ע בית המקדש :בעלותו .עי' ספרי דברים פיס' סב; רש"י
שופטים א טז ,ועי' תוס' ב"ק פב ב ד"ה ואין .ועי' רבנו הלל
לספרי במדבר שם ודברים שם וספרי דבי רב לספרי במדבר
שם] .טור תקסט[

 .2עי' יהושע פרק ו .ועי' במדבר רבה פט"ו אות טו ,ע"פ יהושע
כד יא ,שבשעת כיבוש יריחו היו בה מכל שבע האומות ,לפי
שיריחו היא הבריח של ארץ ישראל ,ואם נכבשה יריחו ,מיד כל
הארץ נכבשת) ,ועי' רד"ק שם( ,ועי' רש"י שם ושם ב א ,וספרי
דברים פיס' נב ורש"י ש"ב ב ל ,שיריחו היתה שקולה בחוזקה
כנגד כל ארץ ישראל.
 .3רש"י מ"ב כ יג וישעיהו לט ב ורש"י ורד"ק יחזקאל כז יז
ורש"י ברכות מג א ד"ה שמן ,בשם ס' יוסיפון )ועי"ש סופל"ח(.
ועי' שו"ת רי"ט ווייל חו"מ סי' טז.
 .4רד"ק מ"ב שם .וכ"ה ביוסיפון סופל"ח ,אבל כתב שלאחר
חורבן בית שני נעתק העץ למקומות אחרים ,ונשתייר ממנו מעט
ביריחו.
 .5דברים לד ג ודהי"ב כח טו :ירחו עיר התמרים ,ועי' ת"י ורש"י
שופטים א טז ושם ג יג ורשב"ם ב"ב קמו ב .ועי' יחזקאל מז יט
ומח כח :תמר ,ות"י ורש"י ורד"ק שם שהיא יריחו .ועי' שו"ת
שם ושארית לנפש חיה סי' ו.
 .6רד"ק שופטים א טז .ועי' תוספתא בכורים פ"א :רשב"ג אומר
אין מביאים בכורים תמרים ,חוץ מן התמרים שביריחו ,ומנחת
בכורים שם ,שזה לפי שרק התמרים הבאים משם טובים הם,
וע"ע בכורים ציון  141ואילך ,ושם שאין הלכה כדבריו.
 .7יומא כ ב ולט ב) ,ועי' ראב"ד שבציון  ,41שהיא יריחו
המוזכרת במקרא(.

 .15ספרי במדבר שם ודברים שם; רש"י שופטים שם .ועי' ספרי
במדבר שם וילקו"ש רמז תתקנז ,שנתנוהו לבני יונדב בן רכב,
והגר"א בספרי שם הגיה ,ועי' ספרי דבי רב ועמק הנצי"ב שם.
על הטעם שנתנו את דושנה של יריחו עד בנין הבית לבני יתרו,
עי' ספרי במדבר שם ודברים שם וילקו"ש שם ורמז תשכו.
וע"ע ודוי מעשר ציון  ,161שכיון שבני יתרו נטלו חלק בחלוקת
הארץ ,אינם כשאר גרים ,וחייבים במקרא  -בכורים ,ע"ע) ,אף
לפוטרים בשאר גרים( ,ובודוי מעשר ,ועי' מאירי ברכות כ ב .ועי'
בדברי השואל בשו"ת שם ושארית לנפש חיה סי' ו ,שאפשר
שדושנה של יריחו אינו מיריחו עצמה ,וכן מוכרח לכאורה
לסוברים שיריחו אסורה בדירה לעולם ,עי' ציונים  ,61 ,46ועי'
זכרון יוסף חו"מ סי' ב ,שקודם שנבנתה אסורה בדירה ,והקשה
משלוחי דוד שאמר להם לשבת ביריחו בש"ב י ה ,וכ' שהיה
בדושנה של יריחו וגרו שם עם בני יונדב בן רכב באהלים ,ומ'
שכוונתו שהיא מיריחו ,אלא שמותר לגור ביריחו באהלים.
 .16ספרי במדבר שם.
 .17יהושע ו א.
 .18יהושע ו יא  -טו .ועי"ש ג ואילך ,על הציווי שנצטוו
להקיפה ועל דרך ההקפה.
 .19עי' יהושע ו כ :ותפל החומה תחתיה ,ועי' ברכות נד ב
ורש"י שם ד"ה כיון ומהרש"א שם ,ועי' רד"ק יהושע שם שלא
כל החומה נפלה ,אלא רק כנגד מחנה ישראל ,ואף אותו חלק
שנפל נשאר ממנו מעט על פני הארץ לזכרון הנס .ועי' ציון .57

 .8יהושע יח כא.

 .20יהושע שם.

 .9תוס' בכורות נה א ד"ה אין .על פרטים נוספים לענין מקומה
של יריחו ,ועל שרידים שונים שנתגלו באותו איזור ,אם הם
מיריחו) ,או מהעיר שבנה חיאל וקרא לה יריחו ,עי' ציון  ,(54עי'
תוספתא שביעית פ"ז ,ועי' תבואת הארץ ח"ב ריש פ"ג ושו"ת
משנת יוסף סי' נג אות ב באורך.

 .21ברייתא בגמ' שם א.

 .10רבנו הלל לספרי דברים פיס' סב.
 .11אוה"ח במדבר י כט .ועי' תוספתא שם ומנחת בכורים שם,
שפירות יריחו מקדימים לכלות מן השדה יותר מפירות שאר
מקומות ,ועי' ילקו"ש יהושע רמז ח.
 .12ספרי במדבר פיס' פא .וע"ע הר הבית ,שכך היתה מדתו
של הר הבית שבית המקדש נבנה בו ,ועי' שו"ת זכרון יוסף
חו"מ סי' ב ד"ה ואפילו ובנין יהושע לאדר"נ פל"ה ה"ד ,שלכן
נתנוהו תמורת הר הבית.
 .13ספרי דברים שם ,ועי"ש פיס' שנב וספרי במדבר שם; רש"י
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 .22ע"ע ברכות הראיה :על נסים .טוש"ע או"ח ריח א .ועי'
ערוך השולחן שם ס"ב ,שהרואה את מקום החומה צריך לברך,
)אע"פ שלא ראה את החומה עצמה ,ועי"ש ס"ג(.
 .23על הטעם שעושים זכר זה בסוכות ,עי' שו"ת פעולת צדיק
ח"ג סי' צ ,ועי' הרוקח הל' סוכות ,שמצות סוכה ,לסוברים
שהיא זכר לסוכות ממש שישבו בהן ישראל בצאתם ממצרים
)ע"ע ישיבת סוכה ,מחלוקת תנאים ,וי"ס שהיא זכר לענני
כבוד( ,י"מ שהכוונה היא לסוכות שישבו בהן בזמן כיבוש הארץ,
ולדבריו אפשר שעשו בסוכות את ההקפות לזכר יריחו ,מפני
שבאותו זמן ציותה התורה לעשות סוכה זכר לכיבוש הארץ.
 .24ע"ע קריאת המגילה] .טור תקע[
 .25עי' טו"א מגילה ב ב ד"ה וכתיב התם ,ועי' שו"ת משנת
יוסף סי' נג אות א באורך ,ושם שמצדד שהולכים אחר היקף
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חומה בזמן משה רבנו ,וע"ע קריאת המגילה.
 .26משנת יוסף שם .ועי"ש ובהערת חתן המחבר שם על
מכירת בתים בה ,אם נוהג במכירה זו דין בתי  -ערי  -חומה
)ע"ע( ,ושם אות ב ושו"ת להורות נתן ח"ב סי' נה אות יד ,על
המקום המכונה כיום יריחו ,וישובים הסמוכים לו.
 .27עי' ר"ש ורא"ש ורע"ב כלים פ"א מ"ז ,וע"ע שילוח מחנות.
 .28עי' להלן :החרמתה ואיסור בנייתה .שו"ת משנת יוסף סי'
נג ,ועי' שו"ת להורות נתן ח"ב סי' נה אות ג.
 .29שו"ת הריב"ש סי' קעא ,שלכן יכול היה יהושע להקדיש
את כליה לאוצר ה' ,עי' להלן .ועי' צפע"נ סנהדרין קיג א.
 .30יהושע ו טז  -יט.
 .31עי' מצודת דוד שם יז ויט ,ועי' מצודת ציון שם.
 .32יהושע ו כא וכד.
 .33ר' יהושע דרומיא בירושלמי ברכות פ"ט ה"ה; רות רבה פ"ד
אות ה :י"א; מדרש תהלים מזמור נז :ורבותינו אמרו .ועי' רד"ק
יהושע ו יז .ועי' ציון  50ממשך חכמה] .טור תקעא[
 .34יהושע ז יא .ירושלמי שם .ועי' משך חכמה פ' ראה ,שתמה
על ראיה זו ,לסוברים שאיסור חרם הוא מה"ת ,ע"ע חרם )חרמי
צבור( ציון  ,13ועי' ציון הבא.
 .35יהושע שם .ואולי כוונת הירושלמי להוכיח מלשון "בריתי
אשר צויתי אותם" שבהמשך הכתוב שהזכיר.
 .36ר' תנחומא בשם רבנן ברות רבה שם; ר' סימון בשם ריב"ל
במדרש תהלים מזמור נז ,ועי' מכות כג ב בשמו ,וחת"ס על
הירושלמי שם ובשו"ת או"ח סי' רח ד"ה ומאי דמייתי בדעתו.
ועי' חת"ס שם ,ע"פ דברי רב בסנהדרין מד א ורש"י שם,
שהקב"ה הקפיד על יהושע שאסר לישראל את ביזת יריחו.
 .37חת"ס על הירושלמי שם ובשו"ת שם ,ועי"ש ע"פ סנהדרין
שם ,שלאמוראים אלו חרם מה"ת ,ולחולקים אינו אלא מדרבנן.
ועי' שו"ת יוסף אומץ סי' קג ,שנראה שנקט שלד"ה הסכימו
בי"ד של מעלה עם יהושע.
 .38עי' ב"ר פ' מז ובמדב"ר פרשה יד אות א ,ושם פרשה כג
אות ו ,וסדר עולם רבא פי"א ד"ה והעם עלו ,וירושלמי שבת
פ"א ה"ח ומו"ק פ"ב ה"ד ורמב"ם שבת פ"ב הכ"ה.
 .39במדב"ר שם ושם; תנחומא נשא אות כח ,דעה ראשונה
בסתם; ילקו"ש יהושע רמז טו; רש"י ורד"ק יהושע ו יז .ועי'
ערל"נ סוף סנהדרין.
 .40במדבר טו כ.
 .41במדב"ר פרשה יד שם ותנחומא שם וילקו"ש שם .וכ"כ בפי'
הראב"ד תמיד פ"ג בשם מורי הרב החסיד ,והוסיף שלכן היתה
יריחו כמו ירושלים ,וכדי שירגישו בני אדם שיש בה קדושה ,היו
נעשים בה נסים ,שהיו נשמעות בה כמה מן העבודות שבמקדש,
עי' תמיד שם.
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 .42במדב"ר שם ותנחומא שם וילקו"ש שם) ,ועי' דברים יג
טז ,שמוזכר לשון חרם בעיר הנדחת :החרם אתה ,ושם יח:
ולא ידבק בידך מאומה מן החרם ,ועי' ציון  .(49ועי' תוספתא
סנהדרין פי"ד :והיתה תל עולם )האמור בעיר הנידחת( ,שכבר
היתה בימי יהושע .ועי' התורה והמצוה למלבי"ם פרשת ראה
אות פב וערל"נ סוף סנהדרין .ועי' להלן שיריחו חמורה מעיר
הנידחת לענין מחובר בה ,ועי' משך חכמה וחמדת ישראל
שבציון  ,63לשיטתם שם ,שיריחו קלה מעיר הנידחת לענין
שלאחר שנבנתה מותר לגור בה .ועי' טעמים נוספים לחרם,
ברלב"ג ומלבי"ם יהושע ו יז וכלי יקר )לאניידו( שם ושם א] .טור
תקעב[
 .43ע"ע .עי' תוספתא סנהדרין פי"ד ה"ב וברייתא בגמ' סנהדרין
קיג א.
 .44עי' תוספתא סנהדרין שם ,וברייתא בגמרא שם ,וגמ' שם
בביאורה .ועי' מאירי שם ,שה"ה כל עיר שהחרימוה בלשון
זה ,שהכל כפי מה שהתנו ,בין להקל ובין להחמיר .ועי' חזון
יחזקאל לתוספתא ערכין פ"ב ה"ה ,בדעת ר"י בתוספתא שם,
שאע"פ שהאילנות שבה אסורים )אף אילנות שניטעו אחרי
כיבושה ,ועי' להלן שי"ח( ,מ"מ חשובה ראויה לזריעה מצד
עצמה ,ולפיכך המקדיש בפרדסות יריחו פודה בחמישים סלע
לבית כור ,ואינו כמקדיש טרשים שנפדים בשווים לפי שאינם
ראויים לזריעה ,ע"ע פדיון הקדש וע' שדה אחוזה.
 .45עי' ציון  .30גמ' שם לגי' רש"י ,ועי' דק"ס שם שכ"ה בכמה
כת"י ,וכ"ה בעוד כת"י שצילומיהם במכון התלמוד הישראלי
השלם ירושלים.
 .46יפה מראה לירושלמי סנהדרין פי"א אות לג; חזון יחזקאל
לתוספתא סנהדרין פ"ד; חוות בנימין סי' צו הדרן למסכת
סנהדרין אות ד ואות ה .ועי' ציון  61ואילך .ועי' שי"ק שם פ"י
ה"ח ד"ה מאחר בדעת היפה מראה ,שהאיסור הוא משום חרם
ולא משום איסור בנייתה) ,עי' להלן( ,שהרי אף עיר אחרת בשם
יריחו אסור לבנות ,ואעפ"כ מותר לדור בה לאחר שנבנתה ,עי'
ציון  59ואילך ,ועי' שו"מ מהדורה א ח"א סי' קכג ,שמשמע
שמפרש שהאיסור ביריחו הוא משום איסור בנייתה ,אלא שהוא
חמור יותר מאיסור הבנייה של עיר אחרת בשם יריחו.
 .47חמדת ישראל קונ' נר מצוה לאוין מ' כג ,ע"פ תוספתא
וירושלמי שבציון  ,59לשיטתו בציון  .63וכ"מ בשו"ת זכרון יוסף
חו"מ סי' ב.
 .48יהושע ז א וכה.
 .49ציון  107ואילך ,ועי"ש במקור דין זה ופרטי הדינים
בהמתתו .ועי' שו"ת חת"ס או"ח סי' רח ד"ה ומ"ש )הא'( ,שכ'
שהנהנה מיריחו עובר על הלאו של "לא ידבק בידך מאומה מן
החרם" ,כמו הנהנה מעיר  -הנידחת )ע"ע( ,וע"ע חיבי מלקיות
ציון  115ואילך) ,ושם ציון  92ואילך שאף הנהנה מע"ז לוקה
מלאו זה ,ועי' יראים מ' שעה ,שהלאו הוא שלא ליהנות מדבר
שנקרא "חרם" ,כגון ע"ז ועיר הנדחת וחרמי הקדש( ,אבל אינו
חייב מיתה ,ועכן נהרג מדין המלכות ,ולא משום שעבר על
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החרם) ,וצ"ב שבתחילה הביא דברי הרמב"ן ואח"כ כ' בסתם
להיפך( ,ועי' תורת הנביאים )מהר"ץ חיות( סופ"ז ד"ה והא.
 .50יהושע ו כו .ועי' בדברי השואל בשו"ת שם ושארית לנפש
חיה סי' ו ,שאפשר שאין האיסור אלא בבניית החומה) ,ועי'
ציון  ,57ואפילו אם אסור בלא חומה ,נסתפק אם האיסור אף
בבית אחד ,או דוקא בבית המשלים לשיעור עיר( ,ועי' זכרון
יוסף חו"מ סי' ב ד"ה ואפי' ואור תורה חוברת ד סי' ח וארץ
חמדה נוספות לשער ד אות י וחוות בנימין סי' צו הדרן למסכת
סנהדרין אות ד .ועי' משך חכמה פ' ראה ,שהסכימו עמו בי"ד
של מעלה ,כמו שמפורש בכתוב )מלכים א טז לד( :כדבר ה'
אשר דבר ביד יהושע בן נון) ,ועי"ש שנקט שהחרם על יריחו
והשבועה שלא לבנותה הכל אחד ,ומכתוב זה ראיה שהסכימו
עמו על החרם ,ועי' ציון  ,(34ועי"ש שמצדד לומר שדוקא היחיד
אסור לבנותה ,כלשון הכתוב "האיש" ,אבל כלל ישראל אפילו
לכתחילה רשאים לבנותה] .טור תקעג[
 .51רש"י יהושע שם.
 .52ספרי ראה פיס' צה.
 .53שי"ק לירושלמי סנהדרין פ"י ה"ח ד"ה כאלו.
 .54ספרי שם ותוספתא סנהדרין פי"ד בשם ר' יוסי ור"י בן
קרחה ,והובא סופה בסנהדרין קיג א .ועי' תוספתא שם בשם
ר"ש בן אלעזר ,שחיאל שבנה את יריחו ונתקיימה בו קללת
יהושע ,שמתו בניו ,עי' מלכים א טז לד ,לא את יריחו בנה,
אלא עיר אחרת )שקרא לה יריחו( ,וכ"ה בירושלמי סנהדרין
שם לפי' קה"ע ופ"מ שם ,וכ"כ רש"י סנהדרין שם ד"ה את יריחו
בביאור גמ' שם) ,אבל ביד רמה שם כתב שאפשר שבנה את
יריחו ,אלא שקרא לה בשם אחר( ,וכתב שלא נתפרש מנין שכך
היה ,ועי' בתי מדרשות ח"ב מדרש חסרות ויתרות ריש יהושע,
שנכתב במלכים שם "ירחה" ,עי' ציון  ,1לפי שהיא עיר אחרת,
וכ"כ בהגהות יעב"ץ סנהדרין שם ,ועי' מהרש"א ויפה עינים
סנהדרין שם ומשך חכמה לפ' ראה ,ועי' בדברי ת"ק בתוספתא
שם :ויריחו משל בנימין ,שמשמע שאת יריחו בנה) ,ועי' חס"ד
לתוספתא שם שדחה ,וכתב שאינם חולקים( ,וכ"ה בקה"ע שם,
לשיטתו בציון  .56ועי' ס' חסידים סי' תתשב ושו"ת חכם צבי
סי' קכד.
 .55רש"י סנהדרין שם .וצ"ב אם האיסור דוקא בבונה ,או אף
כששינה שמה של עיר בנויה ליריחו.
 .56קה"ע לירושלמי סנהדרין שם ,בדעת ר' יוסי ור' יהושע בן
קרחה בירושלמי שם ,ועי' שו"ת ציץ אליעזר חלק יא סי' יב אות
ט.
 .57מורה נבוכים ח"ג פ"נ .ולא נתבאר שם הטעם שהשביע אף
על קריאת עיר אחרת בשם יריחו .ועי' ערל"נ סוף סנהדרין] .טור
תקעד[
 .58ע"ע שבועה .שו"ת הרא"ש כלל ה אות ד וכלל ז סי' ט .ועי'
שו"ת בית יהודה חו"מ סי' א ד"ה ובתשובת הריב"ש ואילך.
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 .59ר"ש בן אלעזר בתוספתא סנהדרין פי"ד ובברייתא
בירושלמי שם פ"י ה"ח .ומצינו שנזכרו יריחו וישראל הגרים
בה במקרא ובדברי חז"ל ,עי' מלכים ב ב ה :בני הנביאים אשר
ביריחו) ,ועי' רות רבה בתחילתו ,שהיתה מקולקלת יותר
משאר ערים מפני שאררה יהושע( ,ועי"ש טו ויח ,ובעזרא ב
לד ונחמיה ז לו :בני ירחו ,ושם ג ב :אנשי ירחו ,ודה"י ב כח טו,
ועי' משנה פסחים נה ב ומנחות עא א באנשי יריחו ,ועוד ,ועי'
תענית כז א שהיו שם שנים עשר משמרות כהונה ,ועי' ציון ,7
ועי' ירושלמי פסחים פ"ד ה"א וקה"ע שם) ,ואפשר שבכמ"ק אין
הכוונה ליריחו שהחרים יהושע ,עי' ציון .(54
 .60רד"ק מלכים א טז לד; פ"מ לירושלמי סנהדרין שם .ועי'
מועדים וזמנים ח"ה סי' שמז בהערה.
 .61יפה מראה לירושלמי סנהדרין פי"א אות לג; עי' חס"ד
ומנחת בכורים וחזון יחזקאל לתוספתא סנהדרין פ"ד; שו"מ
מהדורה א ח"א סי' קכג; חוות בנימין סי' צו הדרן למסכת
סנהדרין אות ד ואות ה.
 .62עי' ציון .46
 .63קה"ע סנהדרין סופ"י ד"ה מאחר ,לסוברים שלא נאסרה
אלא יריחו ,עי' ציון  ,56ועי' שי"ק שם; שו"ת זכרון יוסף חו"מ
סי' ב ,ועי' ציון  15בשמו ,שאף בזמן דוד היתה אסורה ,ולא
הותרה אלא אחרי שבנאה חיאל; משך חכמה פ' ראה; חמדת
ישראל קונ' נר מצוה לאוין מ' כג; ר"ח ברלין בירחון שערי תורה
ח"א קונ' ד סי' מב ,ועי"ש שמוכיח משלוחי דוד ומבני יתרו
שמיד הותרה ,ושאפשר שהכנענים חזרו ובנאוה ,ועי' ציון ;69
שו"ת שם ושארית לנפש חיה סי' ו ,ועי"ש בטעם ההיתר.
 .64משך חכמה שם; שו"ת שם ושארית לנפש חיה שם ,שלכן
לא הזכירו הפוסקים את איסור בנייתה .ועי' בדברי רש"י
פייגענבוים בשערי תורה ח"א קונ' ו סי' סה אות ב ,שמלשון
השבועה" ,אשר יקום" ,משמע שהשבועה היא דוקא על הבונה
בפעם הראשונה.
 .65שו"ת מהריב"ל ח"א סי' לח.
 .66ר"ח ברלין בשערי תורה ח"א קונ' ד שם ,ותמה על הרמב"ם
שהשמיט דין זה.
 .67עי' ציונים ] .63 ,54טור תקעה[
 .68עי' ציון .55
 .69רש"י פייגענבוים בשערי תורה ח"א קונ' ו שם ,ועי"ש
שחיאל שבנה עיר אחרת נענש אע"פ שלא עבר באיסור) ,שכבר
נבנתה יריחו ,וכר"ח ברלין שבציון  63שבדבריו דן שם( ,כיון
שיצא הדבר מפי הנביא בארור ,על דרך שאמרו שקללת חכם
אפילו על תנאי )שלא נתקיים( מתקיימת ,עי' מכות יא א ,ואחרי
שנענש ונתקיימה הקללה שוב אין חשש בדבר) ,ור"ל שאין
הקללה אלא על הראשון שבונה(.
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בטקסט השיעור:
חוברת מרצה 31-32
עמ' 4

שמואל ב פרק ב
יז

ד-מא ֹד ַבּיּוֹם ַההוּא וַיִּ ָנּגֶף
ְ
ו ְַתּ ִהי ַה ִמּ ְל ָח ָמה קָ ָשׁה עַ

אַ ְבנֵר וְ אַ נְ ֵשׁי יִ ְשׂ ָראֵ ל ִל ְפנֵי עַ ְב ֵדי ָדוִ ד :יח

יוּ-שׁם
וַיִּ ְה ָ

ישׁי וַעֲ ָשׂהאֵ ל וַעֲ ָשׂהאֵ ל
ֹלשׁה ְבּנֵי ְצרוּיָה יוֹאָ ב וַאֲ ִב ַ
ְשׁ ָ

קַ ל ְבּ ַרגְ ָליו ְכּאַ ַחד ַה ְצּ ָביִ ם אֲ ֶשׁר ַבּ ָשּׂדֶ ה :יט

יח דֶּ ֶרְך ִמ ְד ַבּר גִּ ְבעוֹן :כה
ל-פּנֵי-גִ ַ
עַ ְ

וַיִּ ְתקַ ְבּצוּ ְבנֵי-

ִבנְ י ִָמן אַ חֲ ֵרי אַ ְבנֵר וַיִּ ְהיוּ ַלאֲ ג ָֻדּה אֶ ָחת ַויַּעַ ְמדוּ עַ ל

רֹאשׁ-גִּ ְבעָ ה אֶ ָחת :כו

וַיִּ ְק ָרא אַ ְבנֵר אֶ ל-יוֹאָ ב ַויּ ֹאמֶ ר

וַיִּ ְרדּ ֹף

י-מ ָרה ִת ְהיֶה
הֲ ָלנ ֶַצח תּ ֹאכַ ל חֶ ֶרב הֲ לוֹא י ַָד ְע ָתּה ִכּ ָ

ל-היּ ִָמין
ַ
עֲ ָשׂהאֵ ל אַ חֲ ֵרי אַ ְבנֵר וְ ל ֹא-נ ָָטה ָללֶ כֶ ת עַ

ֹאמר ָלעָ ם ָלשׁוּב מֵ אַ חֲ ֵרי
ד-מ ַתי ל ֹא-ת ַ
ָ
ָבּאַ חֲ רוֹנָה וְ עַ

ל-ה ְשּׂמ ֹאל מֵ אַ חֲ ֵרי אַ ְבנֵר:
ַ
וְ עַ

כ

וַיִּ פֶ ן אַ ְבנֵר אַ חֲ ָריו

ַויֹּאמֶ ר ַהאַ ָתּה זֶה עֲ ָשׂהאֵ ל ַויֹּאמֶ ר אָ נ ִֹכי :כא

ַויּ ֹאמֶ ר

יהם:
אֲ חֵ ֶ

כז

ֱֹלהים ִכּי לוּלֵ א
ַויּ ֹאמֶ ר יוֹאָ ב ַחי ָהא ִ

ִדּ ַבּ ְר ָתּ ִכּי אָ ז מֵ ַהבּ ֹקֶ ר נַעֲ ָלה ָהעָ ם ִאישׁ מֵ אַ חֲ ֵרי אָ ִחיו:

ל-שׂמ ֹאלֶ ָך ֶו ֱאח ֹז
ְ
לוֹ אַ ְבנֵר נְ טֵ ה ְלָך עַ ל-יְ ִמינְ ָך אוֹ עַ

כח

ח-לָך אֶ ת-חֲ ִל ָצתוֹ וְ ל ֹא-אָ ָבה
ְ
ְלָך אֶ ָחד מֵ ַהנְּ עָ ִרים וְ קַ

יִ ְר ְדּפוּ עוֹד אַ חֲ ֵרי יִ ְשׂ ָראֵ ל וְ ל ֹא-י ְָספוּ עוֹד ְל ִה ָלּ ֵחם:

עֲ ָשׂהאֵ ל ָלסוּר מֵ אַ חֲ ָריו:

כב

ַויּ ֹסֶ ף עוֹד אַ ְבנֵר

לֵ אמ ֹר אֶ ל-עֲ ָשׂהאֵ ל סוּר ְלָך מֵ אַ חֲ ָרי ָל ָמּה אַ כֶּ ָכּה
אַ ְר ָצה וְ אֵ יְך אֶ ָשּׂא פָ נַי אֶ ל-יוֹאָ ב אָ ִחיָך:

כג

וַיְ ָמאֵ ן

כט

ל-העָ ם וְ ל ֹא-
וַיִּ ְתקַ ע יוֹאָ ב ַבּשּׁוֹפָ ר ַויַּעַ ְמדוּ ָכּ ָ

ָשׁיו ָה ְלכוּ ָבּעֲ ָר ָבה כּ ֹל ַה ַלּיְ ָלה ַההוּא
וְ אַ ְבנֵר וַאֲ נ ָ

ל-ה ִבּ ְתרוֹן ַו ָיּב ֹאוּ ַמחֲ נָיִ ם:
ת-היּ ְַרדֵּ ן ַויּ ְֵלכוּ ָכּ ַ
ַ
ַויַּעַ ְברוּ אֶ

ל

ל-העָ ם
ת-כּ ָ
ָ
וְ יוֹאָ ב ָשׁב מֵ אַ חֲ ֵרי אַ ְבנֵר וַיִּ ְקבּ ֹץ אֶ

ל-הח ֹמֶ שׁ וַתֵּ צֵ א
ַ
ָלסוּר ַויַּכֵּ הוּ אַ ְבנֵרְ -בּאַ חֲ ֵרי ַהחֲ נִ ית אֶ

וַיִּ פָּ ְקדוּ מֵ עַ ְב ֵדי ָדוִ ד ִתּ ְשׁעָ ה-עָ ָשׂר ִאישׁ וַעֲ ָשׂהאֵ ל:

]תּ ְח ָתּיו[
)תּ ְח ָתּו( ַ
ַ
ל-שׁם ַויּ ָָמת
ָ
ַהחֲ נִ ית מֵ אַ חֲ ָריו וַיִּ פָּ

לא

ל-ה ָמּקוֹם -אֲ ֶשׁר-נָפַ ל ָשׁם עֲ ָשׂהאֵ ל
ַ
ל-ה ָבּא אֶ
וַיְ ִהי ָכּ ַ

מֵ אוֹת וְ ִשׁ ִשּׁים ִאישׁ מֵ תוּ:

ַו ָיּמ ֹת ַויַּעֲ מ ֹדוּ:

כד

ישׁי אַ חֲ ֵרי
וַיִּ ְר ְדּפוּ יוֹאָ ב וַאֲ ִב ַ

אַ ְבנֵר וְ ַה ֶשּׁמֶ שׁ ָבּאָ ה וְ הֵ ָמּה ָבּאוּ עַ ד-גִּ ְבעַ ת אַ ָמּה אֲ ֶשׁר

וּבאַ נְ ֵשׁי אַ ְבנֵר ְשֹׁלשׁ-
וְ עַ ְב ֵדי ָדוִ ד ִהכּוּ ִמ ִבּנְ י ִָמן ְ

לב

וַיִּ ְשׂאוּ אֶ ת-עֲ ָשׂהאֵ ל

וַיִּ ְק ְבּרֻ הוּ ְבּקֶ בֶ ר אָ ִביו אֲ ֶשׁר בֵּ ית ָלחֶ ם ַויּ ְֵלכוּ כָ ל-
ָשׁיו ַו ֵיּא ֹר ָלהֶ ם ְבּחֶ ְברוֹן:
ַה ַלּיְ ָלה יוֹאָ ב וַאֲ נ ָ

רש"י
)טז( חלקת הצורים –
תרגום  :אחסנת קטיליא ,על שם החרבות,
כמה דאת אמר )תהלים פט מד( :אף תשיב
צור חרבו:

)כג( אל החומש –
כמו דופן חמישית ,מקום שמרה וכבד תלויין
שם )סנהדרין מט א( .ויונתן תרגם :אל

יהושע לעצור את השמש

החומש ,בסטר ירכיה :וימת תחתיו .תרגום:
ומית באתריה:

)כז( לולא דברת –
אם דברת כן' ,לולא' כמו 'לו' .ועוד יש
לפותרו כמשמעו ,לולא דברת מה שאמרת
)לעיל פסוק יד( :יקומו נא הנערים וישחקו:

)כט( הבתרון –

שם מחוז:

)ל( תשעה עשר איש ועשהאל –
והלא עשהאל בכלל עבדי דוד ,ולמה יצא,
שהיה שקול כנגד כולם ,וכן )יהושע ב א(:
לכו ראו את הארץ ואת יריחו ; וכן
)מלכים-א יא א(  :והמלך שלמה אהב
נשים נכריות רבות ואת בת פרעה :
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בטקסט השיעור:
חוברת מרצה 31-32
עמ' 4

בראשית פרק מט
א

ידה ָלכֶ ם
ל-בּנָיו ַויּ ֹאמֶ ר ֵהאָ ְספוּ וְ אַ גִּ ָ
וַיִּ ְק ָרא יַעֲ ק ֹב אֶ ָ

אֵ ת אֲ ֶשׁר-יִ ְק ָרא אֶ ְתכֶ ם ְבּאַ חֲ ִרית ַהיּ ִָמים :ב
וְ ִשׁ ְמעוּ ְבּנֵי יַעֲ ק ֹב וְ ִשׁ ְמעוּ אֶ ל-יִ ְשׂ ָראֵ ל אֲ ִביכֶ ם :ג ְראוּבֵ ן
ִהקָּ ְבצוּ

אשׁית אוֹנִ י יֶתֶ ר ְשׂאֵ ת וְ יֶתֶ ר עָ ז:
ְבּכ ִֹרי אַ ָתּה כּ ִֹחי וְ ֵר ִ

ד

ית ִמ ְשׁ ְכּבֵ י אָ ִביָך אָ ז
ל-תּוֹתר ִכּי עָ ִל ָ
ַ
פַּ ַחז ַכּ ַמּיִ ם אַ

צוּעי עָ ָלה :ה
ִח ַלּ ְל ָתּ יְ ִ
ל-תּב ֹא
ָ
ְמכֵ ר ֹתֵ יהֶ ם :ו ְבּס ָֹדם אַ

ִשׁ ְמעוֹן וְ לֵ וִ י אַ ִחים ְכּלֵ י ָח ָמס
נ ְַפ ִשׁי ִבּ ְק ָה ָלם אַ ל-

וּב ְרצֹנָם ִע ְקּרוּ-שׁוֹר:
תֵּ ַחד ְכּב ִֹדי ִכּי ְבאַ פָּ ם ָה ְרגוּ ִאישׁ ִ

ז

אָ רוּר אַ פָּ ם ִכּי עָ ז וְ עֶ ְב ָר ָתם ִכּי קָ ָשׁ ָתה אֲ ַח ְלּקֵ ם

ְבּיַעֲ ק ֹב וַאֲ ִפיצֵ ם ְבּיִ ְשׂ ָראֵ ל:

ח

הוּדה אַ ָתּה יוֹדוָּך
ָ
יְ

אַ ֶחיָך י ְָדָך ְבּע ֶֹרף א ֹיְ בֶ יָך יִ ְשׁ ַתּחֲ ווּ ְלָך ְבּנֵי אָ ִביָך:

ט

ית ָכּ ַרע ָר ַבץ
הוּדה ִמטֶּ ֶרף ְבּנִ י עָ ִל ָ
ָ
גּוּר אַ ְריֵה יְ

ְכּאַ ְריֵה ְוּכ ָל ִביא ִמי יְ ִקימֶ נּוּ :י

יהוּדה
ָ
ל ֹא-יָסוּר ֵשׁבֶ ט ִמ

וּמח ֹקֵ ק ִמבֵּ ין ַרגְ ָליו עַ ד ִכּיָ -יב ֹא ִשׁיֹלה וְ לוֹ יִ ְקּ ַהת
ְ
עַ ִמּים:

יא

שּׂרקָ ה ְבּנִ י אֲ ת ֹנוֹ
א ְֹס ִרי ַלגֶּפֶ ן ִעיר ֹה וְ ַל ֵ

וּב ַדם-עֲ נ ִָבים סוּת ֹה:
ִכּבֵּ ס ַבּיַּיִ ן ְלבֻ שׁוֹ ְ

ן-שׁנַּיִ ם מֵ ָח ָלב :יג
וּלבֶ ִ
עֵ ינַיִ ם ִמיָּיִ ן ְ

יב

ילי
ַח ְכ ִל ִ

זְ בוּלֻ ן ְלחוֹף י ִַמּים

יְ הוָֹה :יט גָּד גְּ דוּד יְ גוּדֶ נּוּ וְ הוּא ָיגֻד עָ קֵ ב :כ
ְשׁמֵ נָה ַל ְחמוֹ וְ הוּא יִ תֵּ ן ַמעֲ ַדנֵּי-מֶ לֶ ְך :כא נ ְַפ ָתּ ִלי אַ יּ ָָלה
י-שׁפֶ ר :כב בֵּ ן פּ ָֹרת יוֹסֵ ף בֵּ ן פּ ָֹרת
ְשׁלֻ ָחה ַהנּ ֹתֵ ן ִא ְמ ֵר ָ
עֲ לֵ י-עָ יִ ן ָבּנוֹת ָצעֲ ָדה עֲ לֵ י-שׁוּר :כג וַיְ ָמרֲ רֻ הוּ ָור ֹבּוּ
יתן קַ ְשׁתּוֹ ַו ָיּפ ֹזּוּ
וַיִּ ְשׂ ְטמֻ הוּ ַבּעֲ לֵ י ִח ִצּים :כד וַתֵּ ֶשׁב ְבּאֵ ָ
מֵ אָ ֵשׁר

ידי אֲ ִביר יַעֲ ק ֹב ִמ ָשּׁם ר ֹעֶ ה אֶ בֶ ן יִ ְשׂ ָראֵ ל:
זְ ר ֹעֵ י י ָָדיו ִמ ֵ

כה

יברֲ כֶ ָךּ ִבּ ְרכ ֹת
מֵ אֵ ל אָ ִביָך וְ י ְַעזְ ֶר ָךּ וְ אֵ ת ַשׁ ַדּי וִ ָ

ָשׁ ַמיִ ם מֵ עָ ל ִבּ ְרכ ֹת ְתּהוֹם ר ֹבֶ צֶ ת ָתּ ַחת ִבּ ְרכ ֹת ָשׁ ַדיִ ם

ו ָָר ַחם :כו

הוֹרי עַ ד-
ַ
ל-בּ ְרכ ֹת
ִבּ ְרכ ֹת אָ ִביָך גּ ְָברוּ עַ ִ

וּלקָ ְדק ֹד נְ זִ יר
עוֹלם ִתּ ְהיֶי ָן ְלר ֹאשׁ יוֹסֵ ף ְ
ָ
ַתּאֲ וַת גִּ ְבע ֹת

אֶ ָחיו :כז

ִבּנְ י ִָמין זְ אֵ ב יִ ְט ָרף ַבּבּ ֹקֶ ר י ֹאכַ ל עַ ד וְ ָלעֶ ֶרב

יְ ַחלֵּ ק ָשׁ ָלל :כח

ָכּל-אֵ לֶּ ה ִשׁ ְבטֵ י יִ ְשׂ ָראֵ ל ְשׁנֵים עָ ָשׂר

אוֹתם ִאישׁ אֲ ֶשׁר
ָ
ר-דּבֶּ ר ָלהֶ ם אֲ ִביהֶ ם וַיְ ָב ֶרְך
וְ ז ֹאת אֲ ֶשׁ ִ

ְכּ ִב ְרכָ תוֹ בֵּ ַרְך א ָֹתם :כט

אוֹתם ַויּ ֹאמֶ ר אֲ לֵ הֶ ם
ָ
וַיְ ַצו

ל-ה ְמּעָ ָרה
ַ
אֲ נִ י ֶנאֱסָ ף אֶ ל-עַ ִמּי ִק ְברוּ א ִֹתי אֶ ל-אֲ ב ָֹתי אֶ

אֲ ֶשׁר ִבּ ְשׂדֵ ה עֶ ְפרוֹן ַה ִח ִתּי :ל

ַבּ ְמּעָ ָרה אֲ ֶשׁר ִבּ ְשׂדֵ ה

ל-פּנֵי ַמ ְמ ֵרא ְבּאֶ ֶרץ ְכּנָעַ ן אֲ ֶשׁר קָ נָה
ַה ַמּ ְכפֵּ ָלה אֲ ֶשׁר-עַ ְ

ל-צידֹן :יד
יִ ְשׁכּ ֹן וְ הוּא ְלחוֹף אֳ נִ יּ ֹת וְ י ְַרכָ תוֹ עַ ִ
ָרם ר ֹבֵ ץ בֵּ ין ַה ִמּ ְשׁ ְפּ ָתיִ ם :טו ַויּ ְַרא ְמנ ָֻחה ִכּי לא ָשׁ ָמּה קָּ ְברוּ אֶ ת-אַ ְב ָר ָהם וְ אֵ ת ָשׂ ָרה ִא ְשׁתּוֹ ָשׁ ָמּה
חֲ מ ֹר גּ ֶ
יִ ָשּׂשׂכָ ר

ת-ה ָשּׂדֶ ה מֵ אֵ ת עֶ ְפר ֹן ַה ִח ִתּי ַלאֲ חֻ זַּת-קָ בֶ ר:
ַ
אַ ְב ָר ָהם אֶ

ת-האָ ֶרץ ִכּי נָעֵ ָמה ַויֵּט ִשׁ ְכמוֹ ִל ְסבּ ֹל וַיְ ִהי
ָ
טוֹב וְ אֶ

קָ ְברוּ אֶ ת-יִ ְצ ָחק וְ אֵ ת ִר ְבקָ ה ִא ְשׁתּוֹ וְ ָשׁ ָמּה קָ ַב ְר ִתּי אֶ ת-

ָדּן י ִָדין עַ מּוֹ ְכּאַ ַחד ִשׁ ְבטֵ י יִ ְשׂ ָראֵ ל:

לֵ אָ ה :לב
ת-בּנָיו ַו ֶיּ ֱאס ֹף ַרגְ ָליו אֶ ל-
ָ
חֵ ת :לג וַיְ כַ ל יַעֲ ק ֹב ְל ַצוּ ֹת אֶ

ְל ַמס-ע ֹבֵ ד:

יז

טז

נּשְׁך
י-ד ֶרְך ְשׁ ִפיפ ֹן עֲ לֵ י-א ַֹרח ַה ֵ
י-דן נ ָָחשׁ עֲ לֵ ֶ
יְ ִה ָ

ִע ְקּבֵ י-סוּס וַיִּ פּ ֹל ר ְֹכבוֹ אָ חוֹר:
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יח

יתי
ִלישׁוּעָ ְתָך ִקוִּ ִ

ִמ ְקנֵה ַה ָשּׂ ֶדה וְ ַה ְמּעָ ָרה אֲ ֶשׁר-בּוֹ מֵ אֵ ת ְבּנֵי-

ַה ִמּ ָטּה וַיִּ גְ וַע ַויֵּאָ סֶ ף אֶ ל-עַ ָמּיו:
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רש"י
)א( ואגידה לכם –

בקש לגלות את הקץ ונסתלקה שכינה ממנו
והתחיל אומר דברים אחרים:

)ג( וראשית אוני –

היא טפה ראשונה שלו ,שלא ראה קרי
מימיו:
אוני –
כוחי .כמו) :הושע יב ט( מצאתי און לי.
)ישעיה מ כו( מרוב אונים) .שם כט( ולאין
אונים:
יתר שאת –
ראוי היית להיות יתר על אחיך בכהונה,
לשון נשיאות כפים:
ויתר עז –
במלכות ,כמו )ש"א ב י( ויתן עז למלכו .ומי
גרם לך להפסיד כל אלה:

)ד( פחז כמים –

הפחז והבהלה אשר מהרת להראות כעסך,
כמים הללו הממהרים למרוצתם ,לכך
אל תותר –
אל תתרבה ליטול כל היתרות הללו שהיו
ראויות לך .ומהו הפחז אשר פחזת?
כי עלית משכבי אביך אז חללת –
אותו שעלה על יצועי ,שם שכינה שדרכו
להיות עולה על יצועי:
פחז –
שם דבר הוא לפיכך טעמו למעלה וכולו
נקוד פת"ח .ואלו היה לשון עבר היה נקוד
חציו קמ"ץ וחציו פת"ח וטעמו למטה:
יצועי –
לשון משכב על שם שמציעים אותו
על ידי לבדין וסדינין ,והרבה דומים לו:
)תהילים קלב ג( אם אעלה על ערש יצועי.
)תהילים סג ג( אם זכרתיך על יצועי:

בעצה

)ה( שמעון ולוי אחים –
אחת

על

שכם

ועל

יוסף.

יהושע לעצור את השמש

)לעיל לז יט  -כ( ויאמרו איש אל אחיו
ועתה לכו ונהרגהו ,מי הם ,אם תאמר ראובן
או יהודה ,הרי לא הסכימו בהריגתו ,אם
תאמר בני השפחות ,הרי לא הייתה שנאתן
שלימה ,שנאמר )שם ב( והוא נער את בני
בלהה ואת בני זלפה וגו' ,יששכר וזבולן לא
היו מדברים בפני אחיהם הגדולים מהם,
על כרחך שמעון ולוי הם ,שקראם אביהם
אחים:
כלי חמס –
אומנות זו של רציחה ,חמס הוא בידיהם,
מברכת עשו היא ,זו אומנות שלו היא,
ואתם חמסתם אותה הימנו:
מכרתיהם –
לשון כלי זיין ,הסייף בלשון יוני מכי"ר .דבר
אחר :מכרתיהם .בארץ מגורתם נהגו עצמן
בכלי חמס ,כמו )יחזקאל טו ג( מכורותיך
ומולדתיך ,וזה תרגום של אונקלוס :בארע
תותבותהון:

)ו( בסודם אל תבא נפשי –

זה מעשה זמרי ,כשנתקבצו שבטו של שמעון
להביא את המדינית לפני משה ,ואמרו לו זו
אסורה או מותרת ,אם תאמר אסורה ,בת
יתרו מי התירה לך ,אל יזכר שמי בדבר,
שנאמר )במדבר כה יד( זמרי בן סלוא נשיא
בית אב לשמעוני ,ולא כתב בן יעקב:
בקהלם –
כשיקהיל קרח שהוא משבטו של לוי את כל
העדה על משה ועל אהרן:
אל תחד כבודי –
שם ,אל יתייחד עימהם שמי ,שנאמר
)במדבר טז א( קרח בן יצהר בן קהת בן
לוי ,ולא נאמר בן יעקב אבל בדברי הימים
כשנתייחסו בני קרח על הדוכן ,נאמר
)דה"א ו כב( בן קרח בן יצהר בן קהת בן
לוי בן ישראל:
אל תחד כבודי –
כבוד לשון זכר הוא ,ועל כורחך אתה צריך

לפרש כמדבר אל הכבוד ואומר אתה כבודי
אל תתייחד עמם ,כמו )ישעיה יד כ( לא
תחד אתם בקבורה:
כי באפם הרגו איש –
אלו חמור ואנשי שכם ,ואינם חשובין כולם
אלא כאיש אחד וכן הוא אומר בגדעון
)שופטים ו טז( והכית את מדין כאיש אחד,
וכן במצרים )שמות טו א( סוס ורוכבו רמה
בים ,זהו מדרשו .ופשוטו :אנשים הרבה
קורא איש ,כל אחד לעצמו ,באפם הרגו כל
איש שכעסו עליו ,וכן )יחזקאל יט ג( וילמד
לטרוף טרף אדם אכל:
וברצונם עקרו שור –
רצו לעקור את יוסף שנקרא שור ,שנאמר
)דברים לג יז( בכור שורו הדר לו .עקרו
אישירוטו"ר בלע"ז ]לכרות גידי השוק[,
לשון )יהושע יא ט( את סוסיהם תעקר:

)ז( ארור אפם כי עז –

אפילו בשעת תוכחה לא קלל אלא אפם,
וזהו שאמר בלעם )במדבר כג ח( מה אקוב
לא קבה אל:
אחלקם ביעקב –
אפרידם זה מזה שלא יהא לוי במנין
השבטים ,והרי הם חלוקים .דבר אחר:
אין לך עניים וסופרים ומלמדי תינוקות
אלא משמעון ,כדי שיהיו נפוצים ,ושבטו
של לוי עשאו מחזר על הגרנות לתרומות
ולמעשרות ,נתן לו תפוצתו דרך כבוד:

)ח( יהודה אתה יודוך אחיך –

לפי שהוכיח את הראשונים בקנטורים
התחיל יהודה לסוג לאחוריו )שלא יוכיחנו
על מעשה תמר( וקראו יעקב בדברי רצוי
יהודה לא אתה כמותם:
ידך בערף אויביך –
בימי דוד ,שנאמר )ש"ב כב מא( ואויבי תתה
לי עורף:
בני אביך –
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על שם שהיו מנשים הרבה לא אמר בני
אמך ,כדרך שאמר יצחק )לעיל כז כט(:

)ט( גור אריה –

על דוד נתנבא ,בתחילה גור )שמואל ב'
ה ב( בהיות שאול מלך עלינו אתה הייתה
המוציא והמביא את ישראל ,ולבסוף
אריה כשהמליכוהו עליהם .וזהו שתרגם
אונקלוס :שלטון יהא בשרויא ,בתחלתו:
מטרף –
ממה שחשדתיך )לעיל לז לג( בטרף טרף
יוסף חיה רעה אכלתהו ,וזהו יהודה שנמשל
לאריה:
בני עלית –
סלקת את עצמך ,ואמרת )שם כו( מה בצע
וגו' .וכן מהריגת תמר שהודה )לעיל לח כו(
צדקה ממני.
לפיכך כרע רבץ וגו' בימי שלמה )מ"א ה ה(
איש תחת גפנו וגו':

)י( לא יסור שבט מיהודה –

מדוד ואילך ,אלו ראשי גליות שבבבל
שרודים את העם בשבט שממונים על פי
המלכות:
ומחקק מבין רגליו –
תלמידים ,אלו נשיאי ארץ ישראל:
עד כי יבא שילה –
מלך המשיח שהמלוכה שלו ,וכן תרגם
אנקלוס .ומדרש אגדה :שילו ,שי לו ,שנאמר
)תהילים עו יב( יובילו שי למורא:
ולו יקהת עמים –
אסיפת עמים ,שהיו"ד עיקר היא ביסוד ,כמו:
)יחזקאל כח יז( יפעתך .ופעמים שנופלת
ממנו ,וכמה אותיות משמשות בלשון זה
והם נקראים עיקר נופל ,כגון נו"ן של נוגף
ושל נושך ואל"ף) .איוב יג יז( שבאחותי
באזניכם) .יחזקאל כא כ( ושבאבחת חרב.
)מ"ב ד ב( ואסוך שמן .אף זה יקהת עמים,
אסיפת עמים ,שנאמר) :ישעיהו יא י(
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אליו גויים ידרושו .ודומה לו )משלי ל יז(
עין תלעג לאב ותבוז ליקהת אם ,לקבוץ
קמטים שבפנים מפני זקנתה .ובתלמוד
)יבמות קו ב( :דיתבי ומקהו אקהתא בשוקי
דנהרדעא ,ויכול היה לומר קהיית עמים:

)יא( אסרי לגפן עירה –

נתנבא על ארץ יהודה שתהא מושכת יין
כמעיין ,איש יהודה יאסור לגפן עיר אחד
ויטעננו מגפן אחת ,ומשורק אחד בן אתון
אחד:
שרקה –
זמורה ארוכה ,קורייד"א בלע"ז ]עריס[:
כבס ביין –
כל זה לשון רבוי יין:
סותה –
לשון מין בגד הוא ,ואין לו דמיון במקרא:
אסרי –
כמו אוסר ,דוגמתו )תהילים קיג ז( מקימי
מעפר דל) ,שם קכג א( היושבי בשמים ,וכן
בני אתונו כענין זה .ואונקלוס תרגם :במלך
המשיח .גפן הם ישראל ,עירה זו ירושלים.
שורקה אלו ישראל )ירמיה ב כא( ואנכי
נטעתיך שורק:
בני אתונו –
יבנון היכליה ,לשון שער האיתון בספר
יחזקאל )מ טו( .ועוד תרגמו בפנים אחרים
גפן אלו צדיקים .בני אתונו עבדי אורייתא
באולפן ,על שם )שופטים ה י( רוכבי
אתונות צחורות] .כבס ביין יהא[ ארגוון
טב לבושוהי ,דומה ליין .וצבעונין הוא לשון
סותה שהאשה לובשתן ומסיתה בהן את
הזכר ליתן עיניו בה .ואף רבותינו פירשו
בתלמוד :לשון הסתת שכרות במסכת
כתובות )דף קיא ב( ועל היין ,שמא תאמר
אינו מרוה ,תלמוד לומר סותה:

)יב( חכלילי –

לשון אודם כתרגומו וכן )משלי כג כט( למי

חכלילות עינים ,שכן דרך שותי יין עיניהם
מאדימין:
מחלב –
מרוב חלב ]שיהא בארצו מרעה טוב לעדרי
צאן ,וכן פירוש המקרא אדום עינים יהא
מרוב יין ,ולבן שנים יהא מרוב חלב[ .ולפי
תרגומו עינים לשון הרים ,שמשם צופים
למרחוק .ועוד תרגמו בפנים אחרות לשון
מעינות וקילוח היקבים .נעווהי ,יקבים
שלו ,ולשון ארמי הוא במסכת עבודה זרה
)דף עד ב( נעוא ארתחו .יחוורן בקעתיה,
תרגם שנים לשון )ש"א יד ד( שני הסלעים:

)יג( לחוף ימים –

על חוף ימים תהיה ארצו .חוף כתרגומו:
ספר ,מרק"א בלע"ז ]גבול[ ,והוא יהיה מצוי
תדיר על חוף אניות ,במקום הנמל ,שאניות
מביאות שם פרקמטיא ,שהיה זבולן עוסק
בפרקמטיא ,וממציא מזון לשבט יששכר
והם עוסקים בתורה ,הוא שאמר משה
)דברים לג יח( שמח זבולן בצאתך ויששכר
באהליך ,זבולן יוצא בפרקמטיא ויששכר
עוסק בתורה באהלים:
וירכתו על צידון –
סוף גבולו יהיה סמוך לצידון .ירכתו ,סופו,
כמו )שמות כו כב( ולירכתי המשכן:

)יד( יששכר חמור גרם –

חמור בעל עצמות ,סובל עול תורה כחמור
חזק שמטעינין אותו משאוי כבד:
רבץ בין המשפתים –
כחמור המהלך ביום ובלילה ואין לו לינה
בבית וכשהוא רוצה לנוח רובץ לו בין
התחומין בתחומי העיירות שמוליך שם
פרקמטיא:

)טו( וירא מנוחה כי טוב –

ראה לחלקו ארץ מבורכת וטובה להוציא
פירות:
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ויט שכמו לסבול –
עול תורה:
ויהי –
לכל אחיו ישראל:
למס עובד –
לפסוק להם הוראות של תורה וסדרי
עבורין ,שנאמר )דה"א יב לג( ומבני יששכר
יודעי בינה לעתים לדעת מה יעשה ישראל
ראשיהם מאתים ,מאתים ראשי סנהדראות
העמיד ,וכל אחיהם על פיהם:
ויט שכמו –
השפיל שכמו כמו )שמואל ב' כב י( ויט
שמים )תהילים עח א( הטו אזניכם .ואונקלוס
תרגמו :בפנים אחרים ויט שכמו לסבול
מלחמות ולכבוש מחוזות שהם יושבים על
הספר ,ויהי האויב כבוש תחתיו למס עובד:

)טז( דן ידין עמו –

ינקום נקמת עמו מפלשתים ,כמו )דברים
לב לו( כי ידין ה' עמו:
כאחד שבטי ישראל –
כל ישראל יהיו כאחד עמו ואת כולם ידין,
ועל שמשון נבא נבואה זו .ועוד יש לפרש:
כאחד שבטי ישראל כמיוחד שבשבטים הוא
דוד שבא מיהודה:

)יז( שפיפן –

הוא נחש .ואומר אני שקרוי כן על שם
שהוא נושף ,כמו )בראשית ג טו( ואתה
תשופנו עקב:
הנשך עקבי סוס –
כך דרכו של נחש ,ודמהו לנחש הנושך עקבי
סוס ,ונופל רכבו אחור שלא נגע בו .ודוגמתו
מצינו בשמשון )שופטים טז כט( וילפת
שמשון את שני עמודי התוך וגו' ושעל הגג
מתו .ואונקלוס תרגם :כחיוי חורמן ,שם מין
נחש ,שאין רפואה לנשיכתו ,והוא צפעוני,
וקרוי חורמן על שם שעושה הכל חרם.
וכפתנא ,כמו פתן .יכמון ,יארוב:
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)יח( לישועתך קויתי ה' –

נתנבא שינקרו פלשתים את עיניו ,וסופו
לומר )שופטים טז כח( זכרני נא וחזקני נא
אך הפעם וגו':

שמן כמעין .וכן ברכו משה )דברים לג כד(
וטובל בשמן רגלו ,כמו ששנינו במנחות
)דף פה ב( פעם אחת הוצרכו אנשי לודקיא
לשמן וכו':

)יט( גד גדוד יגודנו –

)כא( אילה שלוחה –

כולם לשון גדוד הם ,וכך חברו מנחם.
ואם תאמר אין גדוד בלא שני דלתי"ן,
יש לומר גדוד שם דבר צריך שני דלתי"ן,
שכן דרך תיבה בת שתי אותיות לכפול
בסופה ,ואין יסודה אלא שתי אותיות .וכן
אמר) :משלי כו ב( כצפור לנוד ,מגזרת
)איוב ז ד( ושבעתי נדודים) .שופטים ה כז(
שם נפל שדוד ,מגזרת )תהילים צא ו( ישוד
צהרים .אף יגוד ,יגודנו ,וגדוד ,מגזרה אחת
הם .וכשהוא מדבר בלשון יפעל אינו כפול,
כמו :יגוד ,ינוד ,ירום ,ישוד ,ישוב .וכשהוא
מתפעל או מפעיל אחרים הוא כפול ,כמו:
יתגודד ,יתרומם ,יתבולל ,יתעודד .ובלשון
מפעיל )תהילים קמו ט( יתום ואלמנה
יעודד) .ישעיה מט ה( לשובב יעקב אליו.
)שם נח יב( משובב נתיבות .יגודנו האמור
כאן אין לשון שיפעילוהו אחרים ,אלא כמו
יגוד הימנו ,כמו )ירמיה י כ( בני יצאוני ,יצאו
ממני .גד גדוד יגודנו .גדודים יגודו הימנו,
שיעברו הירדן עם אחיהם למלחמה כל
חלוץ עד שנכבשה הארץ:
והוא יגוד עקב –
כל גדודיו ישובו על עקבם לנחלתם שלקחו
בעבר הירדן ,ולא יפקד מהם איש:
עקב –
בדרכן ובמסילותם שהלכו ישובו ,כמו
)תהילים עז כ( ועקבותיך לא נודעו .וכן
)שה"ש א ח( בעקבי הצאן ,בלשון לע"ז
תרצי"ש ]עקבות[:

)כ( מאשר שמנה לחמו –

מאכל הבא מחלקו של אשר יהא שמן,
שיהיו זיתים מרובים בחלקו ,והוא מושך

זו בקעת גינוסר שהיא קלה לבשל פירותיה
כאילה זו שהיא קלה לרוץ.
אילה שלוחה -
אילה משולחת לרוץ:
הנותן אמרי שפר –
כתרגומו .דבר אחר :על מלחמת סיסרא
נתנבא )שופטים ד ו( ולקחת עמך עשרת
אלפים איש מבני
נפתלי וגו' ,והלכו שם בזריזות ,וכן נאמר
שם לשון שלוח )שופטים ה טו( בעמק שלח
ברגליו:
הנותן אמרי שפר –
על ידם שרו דבורה וברק שירה .ורבותינו
דרשוהו :על יום קבורת יעקב כשערער עשו
על המערה.
במסכת סוטה )דף יג א(] :ותרגומו[ יתרמי
עדביה ייפול חבלו ,והוא יודה על חלקו
אמרים נאים ושבח:

)כב( בן פרת –

בן חן ,והוא לשון ארמי אפריון נמטייה לרבי
שמעון בסוף בבא מציעא )קיט א(:
בן פרת עלי עין –
חנו נטוי על העין הרואה אותו:
בנות צעדה עלי שור –
בנות מצרים היו צועדות על החומה להסתכל
ביופיו .ובנות הרבה צעדה ,כל אחת ואחת
במקום שתוכל לראותו משם .עלי שור .על
ראייתו ,כמו )במדבר כד יז( אשורנו ולא
קרוב .ומדרשי אגדה יש רבים ,וזה נוטה
לישוב המקרא:
פרת –
תי"ו שבו הוא תיקון הלשון ,כמו )קהלת ג יח(

251

מקורות 
תנ״ך

התלמוד מספר

רש"י

)המשך מעמ' (251
על דברת בני האדם:
שור –
כמו לשור:
עלי שור –
בשביל לשור .ותרגום של אונקלוס :בנות
צעדה עלי שור תרין שבטין יפקון מבנוהי
וכו' .וכתב בנות על שם בנות מנשה בנות
צלפחד שנטלו חלק בשני עברי הירדן.
ברי דיסגי יוסף פורת לשון פריה ורביה.
ויש מדרשי אגדה המתיישבים על הלשון:
בשעה שבא עשו לקראת יעקב ,בכולן קדמו
האמהות ללכת לפני בניהם להשתחוות,
וברחל כתיב )לעיל לג ז( נגש יוסף ורחל
וישתחוו .אמר יוסף :רשע הזה עינו רמה,
שמא יתן עינו באמי ,יצא לפניה ושרבב
קומתו לכסותה ,והוא שברכו אביו בן פורת,
הגדלת עצמך יוסף עלי עין של עשו ,לפיכך
זכית לגדולה:
בנות צעדה עלי שור –
להסתכל בך בצאתך על מצרים .ועוד
דרשוהו :לעניין שלא תשלוט בזרעו עין
רעה ,ואף כשברך מנשה ואפרים ברכם
כדגים שאין עין רעה שולטת בהם:

)כג( וימררהו ורבו –

וימררוהו אחיו ,וימררוהו פוטיפר ואשתו
לאסרו ,לשון )שמות א יד( וימררו את
חייהם:
ורבו –
נעשו לו אחיו אנשי ריב .ואין הלשון הזה
לשון פעלו ,שאם כן היה לו לינקד ורבו ,כמו
)במדבר כ יג( המה מי מריבה אשר רבו וגו'.
ואף אם לשון רביית חצים הוא ,כך היה לו
להנקד .ואינו אלא לשון פועלו ,כמו שמו
שמים )ירמיה ב יב( ,שהוא לשון הושמו.
וכן )איוב כד כד( רומו מעט ,שהוא לשון
הורמו .אלא שלשון הורמו והושמו על ידי
אחרים ,ולשון שמו ,רמו ,רבו ,מאליהם הוא,
משוממים את עצמם ,נתרוממו מעצמם,
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נעשו אנשי ריב .וכן )ישעיה כג ב( דומו
יושבי אי ,כמו נדמו .וכן תרגם אונקלוס:
ונקמוהי:
בעלי חצים –
שלשונם כחץ .ותרגומו לשון )במדבר לא
לו( ותהי המחצה ,אותן שהיו ראויים לחלוק
עמו נחלה:

)כד( ותשב באיתן קשתו –

נתיישבה בחוזק .קשתו ,חזקו:
ויפזו זרעי ידיו –
זו היא נתינת טבעת על ידו ,לשון )מלכים א'
י יח( זהב מופז ,זאת הייתה לו מידי הקב"ה
שהוא אביר יעקב ,ומשם עלה להיות
רועה אבן ישראל ,עקרן של ישראל לשון
)זכריה ד ז( האבן הראשה לשון מלכות.
ואונקלוס אף הוא כך תרגמו :ותשב .ותבת
בהון נביאותיה ,החלומות אשר חלם להם,
על דקיים אורייתא בסתרא ,תוספת הוא
ולא מלשון עברי שבמקרא ,ושוי בתוקפא
רוחצניה ,תרגום של באיתן קשתו .וכך
לשון התרגום על העברי ותשב נבואתו,
בשביל שאיתנו של הקב"ה הייתה לו לקשת
ולמבטח .בכן יתרמא דהב על דרעוהי ,לכך
ויפזו זרעי ידיו ,לשון פז:
אבן ישראל –
לשון נוטריקון אב ובן ,אבהן ובנין ,יעקב
ובניו .ורבותינו דרשו :ותשב באיתן קשתו על
כבישת יצרו באשת אדוניו ,וקוראו קשת על
שם שהזרע יורה כחץ .ויפזו זרעי ידיו ,כמו
ויפוצו .שיצא הזרע מבין אצבעות ידיו:
מידי אביר יעקב –
שנראתה לו דמות דיוקנו של אביו וכו'
כדאיתא בסוטה )דף לו ב(:

)כה( מאל אביך –

הייתה לך זאת והוא יעזרך:
ואת שדי –
ועם הקב"ה היה לבך ,כשלא שמעת לדברי

אדונתך והוא יברכך:
ברכות שדים ורחם –
ברכתא דאבא ודאמא ,כלומר יתברכו
המולידים והיולדות ,שיהיו הזכרים מזריעין
טיפה הראויה להריון ,והנקבות לא ישכלו
את רחם שלהן להפיל עובריהן:
שדים –
כמו )שמות יט יג( ירה יירה ,דמתרגמינן
אישתדאה ישתדי ,אף שדים כאן על שם
שהזרע יורה כחץ:

)כו( ברכת אביך גברו וגו' –

הברכות שברכני הקב"ה גברו והלכו על
הברכות שברך את הורי:
עד תאות גבעות עולם –
לפי שהברכות שלי גברו עד סוף גבולי
גבעות עולם ,שנתן לי ברכה פרוצה בלי
מצרים ,מגעת עד ארבע קצות העולם
שנאמר )לעיל כח יד( ופרצת ימה וקדמה
וגו' ,מה שלא אמר לאברהם אבינו
וליצחק.
לאברהם אמר )שם יג יד  -טו( שא נא עיניך
וראה צפנה וגו' ,כי את כל הארץ אשר אתה
רואה לך אתננה ,ולא הראהו אלא ארץ
ישראל בלבד .ליצחק אמר )שם כו ג( כי לך
ולזרעך אתן את כל הארצות האל והקימותי
את השבועה וגו' ,זהו שאמר ישעיה
)ישעיה נח יד( והאכלתיך נחלת יעקב אביך,
ולא אמר נחלת אברהם:
תאות –
אשמול"ץ בלע"ז ]גבול[ ,כך חברו מנחם
בן סרוק:
הורי –
לשון הריון ,שהורוני במעי אמי ,כמו
)איוב ג ג( הורה גבר:
עד תאות –
עד קצות ,כמו )במדבר לד י( והתאויתם
לכם לגבול קדמה )שם לד ח( תתאו לבוא
חמת:
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תהיין –
כולם לראש יוסף:
נזיר אחיו –
פרישא דאחוהי .שנבדל מאחיו ,כמו:
)ויקרא כב ב( וינזרו מקדשי בני ישראל.
)ישעיה א ד( נזורו אחור .ואונקלוס תרגם:
תאות גבעת עולם ,לשון תאוה וחמדה,
וגבעות לשון )שמואל א' ב ח( מצוקי ארץ,
שחמדתן אמו והזקיקתו לקבלם:

)כז( בנימין זאב יטרף –

זאב הוא אשר יטרף ,נבא על שיהיו עתידין
להיות חטפנין )שופטים כא כא( וחטפתם
לכם איש אשתו ,בפלגש בגבעה ,ונבא על
שאול שיהיה נוצח באויביו סביב ,שנאמר
)ש"א יד מז( ושאול לכד המלוכה וילחם וגו'
במואב ובאדום ובכל אשר יפנה ירשיע:
בבקר יאכל עד –
לשון ביזה ושלל ,המתורגם )במדבר לא יב(
עדאה .ועוד יש לו דומה בלשון עברית
)ישעיה לג כג( אז חולק עד שלל מרבה,
ועל שאול הוא אומר שעמד בתחילת
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פריחתן וזריחתן של ישראל:
ולערב יחלק שלל –
אף משתשקע שמשן של ישראל על ידי
נבוכדנצר שיגלם לבבל ,יחלק שלל .מרדכי
ואסתר שהם מבנימין יחלקו את שלל המן,
שנאמר )אסתר ח ז( הנה בית המן נתתי
לאסתר .ואונקלוס תרגם :על שלל הכוהנים
בקדשי המקדש:

)כח( וזאת אשר דבר להם אביהם
ויברך אותם –

והלא יש מהם שלא ברכם אלא קינטרן?!
אלא כך פירושו וזאת אשר דבר להם אביהם
מה שנאמר בענין .יכול שלא ברך לראובן
שמעון ולוי? תלמוד לומר :ויברך אותם,
כולם במשמע:
איש אשר כברכתו –
ברכה העתידה לבא על כל אחד ואחד:
ברך אותם –
לא היה לו לומר אלא איש אשר כברכתו
ברך אותו .מה תלמוד לומר ברך אותם? לפי
שנתן ליהודה גבורתו של אריה ,ולבנימין

חטיפתו של זאב ,ולנפתלי קלותו של איל.
יכול שלא כללן בכל הברכות? תלמוד לומר:
ברך אותם:

)כט( נאסף אל עמי –

על שם שמכניסין הנפשות אל מקום
גניזתן ,שיש אסיפה בלשון עברי שהיא
לשון הכנסה ,כגון) :שופטים יט טו( ואין
איש מאסף אותם הביתה) .דברים כב ב(
ואספתו אל תוך ביתך) .ויקרא כג לט(
באספכם את תבואת הארץ ,הכנסתם לבית
מפני הגשמים) .שמות כג טז( באספך את
מעשיך .וכל אסיפה האמורה במיתה אף
היא לשון הכנסה:
אל אבותי –
עם אבותי:

)לג( ויאסף רגליו –

הכניס רגליו:
ויגוע ויאסף –
ומיתה לא נאמרה בו .ואמרו רבותינו ז"ל:
יעקב אבינו לא מת.
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סימן י
עשה לך ,משלך .עשה לך  -לך אתה עושה ואין אתה עושה לאחר ,וכינור ,אעירה שחר )שם( .דרך השחר להיות מעורר בני אדם,
אתה משתמש בהן ואין אחר משתמש בהן .תדע לך ,שהרי יהושע אבל אני מעורר את השחר.
תלמידו של משה לא נשתמש בהן אלא בשופרות .כשבא להלחם
ביריחו ,נתכנסו ליריחו שבע אומות ,שנאמר :ותעברו את הירדן דבר אחר :עורה כבודי מהו כבודי? מפני כבוד יוצרי .שהיה יצרו
ותבואו אל יריחו וילחמו בכם בעלי יריחו האמורי והפרזי והכנעני אומר לו :דוד ,הלא אתה מלך .דרך המלכים להיות ישנים עד שלש
והחתי והגרגשי החוי והיבוסי ואתן אותם בידכם ) יהוש' כד יא( .וכי שעות ]ביום[ .ולמה אתה עומד חצות לילה? והיה אומר לו :עורה
שבע אומות היו בעלי יריחו שהכתוב אומר בעלי יריחו האמרי וגו'? כבודי .אין כבודך לפני כבוד יוצרך כלום .לכך נאמר :עורה כבודי
אמר רבי שמואל בר נחמן :יריחו הייתה סוגרה של ארץ ישראל .וגו' .חצות לילה אקום להודות לך )תה' קיט סב( .אמר דוד :חייב
אמרו ,אם נכבשה יריחו ,מיד כל הארץ נכבשת ,לפיכך נתכנסו אני לעמוד בחצות הלילה ולקלסך על פלאות שעשית עם זקנתי
לתוכה שבע אומות .ומה כתיב שם? וירע העם ויתקעו בשופרות בחצי הלילה ,דכתיב :ויהי בחצי הלילה ויחרד האיש וילפת ויאמר
)יהושע ו כ( .מלמד ,שאפילו יהושע תלמידו לא נשתמש בהן .ולא מי את ,ותאמר אנכי רות אמתך )רות ג ח -ט(.
תאמר ,יהושע בלבד ,אלא משה רבנו עצמו עד שהוא בחיים ,נגנזו.
אמר רבי יהודה הלוי בר שלום :אמרה לו :בדברים אתה מוציאני?!
אמר רבי יצחק :הרי זה שמשה אומר ,כשהוא בא להיפטר מן אמר לה :חי ה' ,איני מוציאך בדברים .חי ה' ,מלמד ,שהשביע
העולם) ,אמר( הקהילו אלי את כל ראשי שבטיכם )דברי' לא כח( .ליצרו שהיה מקטרגו ואומר לו :אתה פנוי והיא פנויה ,הרי השעה
והיכן היו החצוצרות? שלא היה אומר להם תקעו בהן ויתכנסו שתזקק לה .מיד נשבע אותו הצדיק ,חי ה' .כלומר ,איני נוגע בה
אלא שעד הוא בחייו ,נגנזו .אמר רבי יהושע דסכנין בשם רבי לוי :בזו הלילה .ולא בועז לבד ,אלא כל הצדיקים משביעין ליצרן .שכן
לקיים מה שנאמר] :ו[אין שלטון ביום המות )קהלת ח ח( .הוי ,את מוצא בדוד כשנפל שאול בידו ,מה כתיב שם? ויאמר דוד ,חי ה'
עשה לך שתי חצוצרות ,לך אתה עושה ואין אתה משתמש בהן כל כי אם ה' יגפנו או יומו יבא ומת או במלחמה ירד וגו' )ש"א כו י(.
ימי חייך .דבר אחר :עשה לך אתה משתמש בהן שאתה מלך ,ואין למה נשבע שתי פעמים? אמר רבי שמואל בר נחמן :היה יצרו בא
אחר משתמש בהן אלא דוד המלך ,שנאמר :ויעמדו הלוים וגו' ,ואומר לו :אילו נפלת אתה בידו ,לא היה מרחם עליך והיה ורגך.
והשיר משורר והחצוצרות מחצרים )דה"ב כט כו-כח(.
ומן התורה ,מותר להורגו ,שהרי רודף הוא .לפיכך קפץ ונשבע
שתי פעמים חי ה' ,שאיני הורגו .אמרו ישראל לפני הקדוש ברוך
אמרו רבותינו זיכרונם לברכה :אף החצוצרות שהיו במקדש ,נגנזו .הוא :ריבונו של עולם ,אתה יודע כחו של יצר הרע שהוא קשה.
אבל דוד המלך ,היה משתמש בכינור ,שנאמר :עורה כבודי ,עורה אמר להם הקדוש ברוך הוא :סלקו אותו קמעא קמעא בעולם הזה,
הנבל וכינור )תה' נז ט( .אמר רבי שמעון חסידא :כינור היה תלוי ואני מעבירו מכם לעתיד ,שנאמר :סולו סולו המסלה סקלו מאבן
למעלה מן מיטתו של דוד .כיון שהגיע חצות לילה ,רוח צפונית )ישע' סב י( .וכן הוא אומר :סולו סולו פנו דרך ,הרימו מכשול
מנשבת בו ומנגן מאיליו .מיד היה עומד דוד וכל תלמידיו והיו מדרך עמי )שם נז יד( .ולעולם הבא ,אני עוקרו מכם ,שנאמר:
עוסקין בתורה ,והיו יגעים ומנדדין שינה מעיניהם והוגים בתורה והסירותי את לב האבן מבשרכם ונתתי להם לב בשר )יחז' לו כו(.
עד עמוד השחר .לפיכך היה אומר דוד :עורה כבודי ,עורה הנבל כך דרש רבי תנחומא בר אבא:
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דברי הימים ב כח
ט וְ ָשׁם ָהיָה נ ִָביא ַליהוָֹה ע ֹדֵ ד ְשׁמוֹ ַויֵּצֵ א ִל ְפנֵי ַה ָצּ ָבא

ַה ָצּ ָבא :יג

ֱֹלהי-
ַה ָבּא ְלשׁ ְֹמרוֹן ַויּ ֹאמֶ ר ָלהֶ ם ִהנֵּה ַבּחֲ ַמת יְ הוָֹה א ֵ

ִכּיְ -לאַ ְשׁ ַמת יְ הוָֹה עָ לֵ ינוּ אַ תֶּ ם א ְֹמ ִרים ְלה ִֹסיף עַ ל-

גוּ-בם ְבּזַעַ ף
הוּדה נְ ָתנָם ְבּי ְֶדכֶ ם ו ַַתּ ַה ְר ָ
ָ
אֲ בוֹתֵ יכֶ ם עַ ל-יְ

י-ר ָבּה אַ ְשׁ ָמה ָלנוּ וַחֲ רוֹן
ַחטּ ֹאתֵ ינוּ וְ עַ ל-אַ ְשׁ ָמתֵ ינוּ ִכּ ַ

עַ ד ַל ָשּׁ ַמיִ ם ִהגִּ יעַ  :י

ירוּשׁ ַלם אַ תֶּ ם
ָ
הוּדה וִ
ָ
וְ עַ ָתּה ְבנֵי-יְ

א ְֹמ ִרים ִל ְכבּ ֹשׁ ַלעֲ ָב ִדים וְ ִל ְשׁפָ חוֹת ָלכֶ ם הֲ ל ֹא ַרק-
אַ תֶּ ם ִע ָמּכֶ ם אֲ ָשׁמוֹת ַליהוָֹה אֱֹלהֵ יכֶ ם:

יא

ת-ה ִשּׁ ְביָה הֵ נָּה
ַ
ֹא-ת ִביאוּ אֶ
ֹאמרוּ ָלהֶ ם ל ָ
ַויּ ְ

אָ ף עַ ל-יִ ְשׂ ָראֵ ל :יד

ת-ה ִשּׁ ְביָה וְ אֶ ת-
ַ
ַויַּעֲ ז ֹב ֶה ָחלוּץ אֶ

ל-הקָּ ָהל :טו
ַ
ַה ִבּזָּה ִל ְפנֵי ַה ָשּׂ ִרים וְ כָ

ַויָּקֻ מוּ ָהאֲ נ ִָשׁים-

וְ עַ ָתּה

יהם
ל-מעֲ רֻ מֵּ ֶ
ַ
אֲ ֶשׁר-נִ ְקּבוּ ְב ֵשׁמוֹת ַויַּחֲ זִ יקוּ ַב ִשּׁ ְביָה וְ כָ

ְשׁ ָמעוּנִ י וְ ָה ִשׁיבוּ ַה ִשּׁ ְביָה אֲ ֶשׁר ְשׁ ִביתֶ ם מֵ אֲ חֵ יכֶ ם ִכּי

ן-ה ָשּׁ ָלל ַויּ ְַל ִבּשׁוּם ַויַּנְ ִעלוּם ַויַּאֲ ִכלוּם
ִה ְל ִבּישׁוּ ִמ ַ

אשׁי
ַויָּקֻ מוּ אֲ נ ִָשׁים מֵ ָר ֵ

ל-כּוֹשׁל
ֵ
ַויּ ְַשׁקוּם וַיְ סֻ כוּם וַיְ נַהֲ לוּם ַבּחֲ מ ִֹרים ְלכָ

ן-מ ִשׁלֵּ מוֹת
הוֹחנָן בֶּ ֶר ְכיָהוּ בֶ ְ
ָ
ְבנֵי-אֶ ְפ ַריִ ם עֲ ז ְַריָהוּ בֶ ן-יְ

יהם ַויָּשׁוּבוּ
יר-ה ְתּ ָמ ִרים אֵ צֶ ל אֲ חֵ ֶ
ַ
וַיְ ִביאוּם יְ ֵרחוֹ ִע

ל-ה ָבּ ִאים ִמן-
ַ
ן-ח ְד ָלי עַ
ן-שׁלֻּ ם וַעֲ ָמ ָשׂא בֶּ ַ
יחזְ ִקיָּהוּ בֶּ ַ
וִ ִ

שׁ ְֹמרוֹן:

חֲ רוֹן אַ ף-יְ הוָֹה עֲ לֵ יכֶ ם:

יב

)טו( וכל מערמיהם הלבישו – תאר או שם והאחד ממנו מערום בשקל מגדול.
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שופטים פרק א
יב

וּלכָ ָדהּ
ת-ק ְריַת-סֵ פֶ ר ְ
ַויּ ֹאמֶ ר ָכּלֵ ב אֲ ֶשׁר יַכֶּ ה אֶ ִ

וְ נ ַָת ִתּי לוֹ אֶ ת-עַ ְכסָ ה ִב ִתּי ְל ִא ָשּׁה :יג וַיִּ ְל ְכּ ָדהּ עָ ְתנִ יאֵ ל

ָלְּך:

טו

ה-לּי ְב ָרכָ ה ִכּי אֶ ֶרץ ַה ֶנּגֶב
ַותּ ֹאמֶ ר לוֹ ָה ָב ִ

ן-להּ ָכּלֵ ב אֵ ת גֹֻּלּת
נְ ַת ָתּנִ י וְ נ ַָת ָתּה ִלי גֹֻּלּת ָמיִ ם וַיִּ תֶּ ָ

טז

וּבנֵי קֵ ינִ י -ח ֹתֵ ן מ ֶֹשׁה
ְ

ן-קנַז אֲ ִחי כָ לֵ ב ַהקָּ ט ֹן ִממֶּ נּוּ וַיִּ תֶּ ן-לוֹ אֶ ת-עַ ְכסָ ה ִבתּוֹ
בֶּ ְ

ִע ִלּית וְ אֵ ת גֹֻּלּת ַתּ ְח ִתּית:

יה
ְל ִא ָשּׁה :יד וַיְ ִהי ְבבוֹאָ הּ ו ְַתּ ִסיתֵ הוּ ִל ְשׁאוֹל מֵ אֶ ת-אָ ִב ָ

הוּדה
ָ
הוּדה ִמ ְד ַבּר יְ
ָ
ת-בּנֵי יְ
עָ לוּ מֵ ִעיר ַה ְתּ ָמ ִרים אֶ ְ

ר-להּ ָכּלֵ ב ַמה-
ָ
ַה ָשּׂ ֶדה ו ִַתּ ְצנַח מֵ עַ ל ַהחֲ מוֹר ַויּ ֹאמֶ

ת-העָ ם:
ָ
ֵשׁב אֶ
אֲ ֶשׁר ְבּ ֶנגֶב עֲ ָרד ַויֵּלֶ ְך ַויּ ֶ

רד"ק
)טו( גלות עלית וגלות תחתית –

ובספר יהושע גלות עליות וגלות תחתיות
עליות ותחתיות ,אומר על הגלות עלית
ותחתית ,אומר על חלקת השדה שהיו בה
הגלות ,וכן יש שנויים אחרים :כי בספר
יהושע :תנה לי .ובזה הבה לי" ,תהכרו
סימן" ושם שדה .ובזה השדה .וחד
פסוק סימן :ויקם שדה עפרון וגו' השדה
והמערה.

)טז( מעיר התמרים –

תירגם יונתן :מקרית יריחו לפי שהיו בה
תמרים רבים נקראת כן ובא במפורש
בתורה בקעת יריחו עיר התמרים:
וילך וישב את העם –
על הראש שבבני קני אמר והלכו בני
המשפחה עמו וישבו שם עם בני יהודה
במדבר יהודה ,והכתוב לא ספר למה עלו
מעיר התמרים ,או אם היו יושבים שם
עם הכנעני .ואפשר שהיו שם עם הכנעני
יושבים ,כי יתרו לא היה עם בני ישראל ,כי
כן כתוב :וילך לו אל ארצו ופרשת ויאמר
משה לחובב ופרשת וישמע יתרו בזמן אחד
היה ,בשנה השנית לצאתם מארץ מצרים
וחובב הוא יתרו ,כמו שכתוב :מבני חובב
חותן משה.
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ופרשת וישמע יתרו שלא במקומה נכתבה,
לחבר דבר יתרו עם דבר עמלק ,כי עמלק
הרע לישראל בצאתם ממצרים והצר להם,
לפיכך שמר לו הקב"ה הדבר עד סוף כל
הדורות ,כמו שכתוב :מלחמה לה' בעמלק
מדור דור ויתרו הטיב לישראל ושמח
בטובתם והטיב להם בעצתו ושמר לו
הקב"ה הטובה עד סוף כל הדורות ,כי הנה
אומר שישבו עם בני יהודה ונתנו להם מקום
לשבת בארצם ושבו לדת ישראל ,ובימי
שאול היו יושבים עם עמלק כי באהלים היו
יושבים ונוסעים ממקום למקום ,ואמר להם
שאול :סורו רדו מתוך עמלקי וגו' ואתה
עשית חסד עם בני ישראל וגו' ,הנה כי
החסד היה שמור להם לעולם ,ובימי יהוא
יונדב בן רכב היה אהוב ונכבד בין ישראל
ובימי ירמיהו הנביא היו בית הרכבים בתוך
בני ישראל ,ואמר הכתוב :לא יכרת איש
לבית יונדב בן רכב עומד לפני כל הימים
ובית הרכבים הם מבני יתרו ,כמה שנאמר:
המה הקנים הבאים מחמת אבי בית רכב
ועתה כשלכדו בני יהודה חברון ,היו
יושבים עם הכנעני בחברון בעיר סמוך לה
נקראת עיר התמרים וכשלכדו בני יהודה
חברון עלו משם בשלום ,כי קראו להם בני
יהודה לשלום בהלחמם עם הכנעני שיעלו

מביניהם ולא יסופו עמם כמו שקרא להם
שאול בהלחמו עם העמלקי ,וכן עשו ועלו
משם בשלום וישבו במדבר יהודה עם בני
יהודה ,זהו הנראה לי מדרך הפשט ומדרך
הסברא.
ורז"ל דרשו בו :כי בני ישראל נתנו לו עיר
התמרים והיא יריחו לדעתם ,כמו שתירגם
יונתן נתנוהו לבני קני ,ואמר כי מה שאמר
משה רע"ה והיה הטוב ההוא אשר ייטיב
השם עמנו והטבנו לך ,הוא דשנה של יריחו
שהיה חמש מאות אמה על חמש מאות
אמה והניחוה מלחלק ,אמרו :מי שיבנה
בחלקו בית המקדש יהיה לו ובין כך ובין כך
נתנוהו לבני יתרו והיה בידם ארבע מאות
וארבעים שנה עד שנבנה בית המקדש ,ואז
בא בנימן ליטול אותה מהם ופנו אותה להם,
שנאמר :עלו מעיר התמרים ועם ישראל
נשאר יתרו ,כמו שאמר לו משה :אל נא
תעזוב אותנו ומה שאמר :וילך לו אל ארצו
שהלך לגייר בני משפחתו .ועוד דרשו בו:
כי מה שאמר :עלו מעיר התמרים ,שהניחו
אותו מעצמם שהלכו ללמוד תורה במדבר
יהודה עם עתניאל בן קנז הוא יעבץ ,כמו
שכתוב בדברי הימים :ומשפחות סופרים
יושבי יעבץ וגו' המה הקנים הבאים מחמת
אבי בית רכב:
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תוספתא ביכורים פרק א
א יש מביאין ביכורים וקורין ,מביאין ולא קורין; ויש שאינן מביאין.
ואלו שאינן מביאין  -הנוטע לתוך שלו והבריך לתוך של יחיד או
לתוך של רבים ,המבריך מתוך של יחיד לתוך שלו או מתוך של רבים
לתוך שלו .הנוטע לתוך שלו והמבריך לתוך שלו ,ודרך היחיד ודרך
הרבים באמצע  -הרי זה אינו מביא; רבי יהודה אומר ,כזה מביא.
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ו הקונה שני אילנות בתוך של חברו ,מביא ואינו קורא; רבי מאיר
אומר ,מביא וקורא .יבש המעיין ,ונקצץ האילן  -מביא ואינו קורא;
רבי יהודה אומר ,מביא וקורא .מהחג ועד חנוכה ,מביא ואינו קורא;
רבי יהודה בן בתירה אומר ,מביא וקורא.

ז הפריש את ביכוריו ,ומכר את שדהו  -מביא ואינו קורא .השני -
ב ומאיזה טעם אינו מביא  -משום שנאמר "ראשית ,ביכורי מאותו המין ,אינו מביא; ממין אחר ,מביא וקורא .רבי יהודה אומר,
אדמתך ,תביא" )שמות כג,יט; שמות לד,כו( ,עד שיהו כל הגידולין אף מאותו המין מביא וקורא.
מאדמתך .האריסין והחכורות והסיקריקון והגזלן  -אין מביאין
מאותו הטעם ,משום שנאמר "ראשית ,ביכורי אדמתך".
ח המפריש את ביכוריו ,נמקו ,נבזזו ,נגנבו ,אבדו ,או שנטמאו

 מביא אחרים תחתיהן ,ואינו קורא; והשניים ,אין חייבין עליהןג אין מביאין ביכורים חוץ משבעת המינים; לא מתמרים שבהרים ,חומש .נטמאו בעזרה  -נופץ ,ואינו קורא.
ולא מפירות שבעמקים ,ולא מזיתי שמן שאינן מן המובחר .אין
מביאין הביכורים קודם לעצרת .אנשי הר צבועים הביאו ביכוריהם
ט ומניין שהוא חייב באחריותן ,עד שיביאם להר הבית :שנאמר
קודם לעצרת ,ולא קיבלו מהם ,מפני הכתוב שבתורה "וחג הקציר
"ראשית ,ביכורי אדמתך ,תבי בית ה' אלוהיך" )שמות כג,יט;
ביכורי מעשיך ,אשר תזרע בשדה" )שמות כג,טז(.
שמות לד,כו(  -מלמד שהוא חייב באחריותן ,עד שיביאם להר
ד אלו מביאין ולא קורין  -הגר מביא ואינו קור שאינו יכול לומר הבית .הרי שהביא ממין אחד וקר חזר והביא ממין אחר  -הרי
"אשר נשבע ה' לאבותינו לתת לנו" )דברים כו,ג(; אם הייתה אימו זה אינו קורא.

מישראל ,מביא וקורא .וכשהוא מתפלל בינו לבין עצמו ,אומר
אלוהי אבות ישראל; וכשהוא מתפלל בבית הכנסת ,אומר אלוהי י ואלו מביאין וקורין ,מהעצרת ועד החג  -משבעת המינין ,מפירות
שבהרים ,מתמרים שבעמקים ,ומזיתי שמן שהן מעבר לירדן; רבי
אבותיכם .ואם הייתה אימו מישראל ,אומר אלוהי אבותינו.
יוסי הגלילי אומר ,אין מביאין ביכורים מעבר לירדן ,שאינה ארץ
ה רבי אליעזר בן יעקוב אומר ,האישה בת גרים לא תינשא לכהונה ,זבת חלב ודבש.
עד שתהא אימה מישראל; אחד גרים ואחד עבדים משוחררים,
אפילו עד עשרה דורות ,עד שתהא אימן מישראל .האפיטרופין יא הקונה שלושה אילנות בתוך של חברו ,מביא וקורא; רבי מאיר
העבד והשליח והאישה וטומטום ואנדרוגינוס  -מביאין ולא קורין ,אומר ,אפילו שניים .קנה אילן וקרקעו ,מביא וקורא; רבי יהודה
אומר ,אף בעלי האריסות והחכורות מביאין וקורין.
שאינן יכולין לומר "אשר נתת לי ,ה'" )דברים כו,י(.
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עמ' 6

דברים פרק ח
ו

ת-מ ְצוֹת יְ הוָֹה אֱֹלהֶ יָך ָללֶ כֶ ת ִבּ ְד ָרכָ יו
וְ ָשׁ ַמ ְר ָתּ אֶ ִ

וּליִ ְראָ ה א ֹתוֹ:
ְ

ז

ִכּי יְ הוָֹה אֱֹלהֶ יָך ְמ ִביאֲ ָך אֶ ל-אֶ ֶרץ

זֵית ֶשׁמֶ ן ְוּד ָבשׁ :ט

אֶ ֶרץ אֲ ֶשׁר ל ֹא ְב ִמ ְסכֵּ נֻת תּ ֹאכַ ל-

ֶיה ַב ְרזֶל
ָבּהּ לֶ חֶ ם ל ֹא-תֶ ְחסַ ר כּ ֹל ָבּהּ אֶ ֶרץ אֲ ֶשׁר אֲ ָבנ ָ

י

וּתהֹמ ֹת י ְֹצ ִאים ַבּ ִבּ ְקעָ ה
טוֹבה אֶ ֶרץ נַחֲ לֵ י ָמיִ ם עֲ ָינ ֹת ְ
ָ

חשׁת:
יה ַתּ ְחצ ֹב נְ ֶ
וּמֵ הֲ ָר ֶר ָ

וּתאֵ נָה וְ ִרמּוֹן אֶ ֶרץ-
וּשׂע ָֹרה וְ גֶפֶ ן ְ
וּב ָהר :ח אֶ ֶרץ ִח ָטּה ְ
ָ

ן-לְך:
ל-האָ ֶרץ ַהטּ ָֹבה אֲ ֶשׁר נ ַָת ָ
ָ
אֶ ת-יְ הוָֹה אֱֹלהֶ יָך עַ

)ח( זית שמן – זיתים העושים שמן

יהושע לעצור את השמש

וְ אָ כַ ְל ָתּ וְ ָשׂ ָב ְע ָתּ וּבֵ ַר ְכ ָתּ

רש"י
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מקורות 
תנ״ך

ИВРИТ ЗА 5 МИНУТ

עברית ב 5-דקות

בטקסט השיעור:
חוברת מרצה 31-32
עמ' 6

דברים פרק כו
א

ל-האָ ֶרץ אֲ ֶשׁר יְ הוָֹה אֱֹלהֶ יָך
ָ
י-תבוֹא אֶ
וְ ָהיָה ִכּ ָ

ָשׁ ְב ָתּ ָבּהּ:
יר ְשׁ ָתּהּ וְ י ַ
נ ֹתֵ ן ְלָך נַחֲ ָלה וִ ִ

ב

ָשׁם:

ג

ל-הכּ ֵֹהן אֲ ֶשׁר יִ ְהיֶה ַבּיּ ִָמים ָההֵ ם
ַ
את אֶ
וּב ָ
ָ

וְ ָלקַ ְח ָתּ

אתי
י-ב ִ
וְ אָ ַמ ְר ָתּ אֵ ָליו ִהגּ ְַד ִתּי ַהיּוֹם ַליהוָֹה אֱֹלהֶ יָך ִכּ ָ

ל-פּ ִרי ָהאֲ ָד ָמה אֲ ֶשׁר ָתּ ִביא מֵ אַ ְר ְצָך
אשׁית ָכּ ְ
מֵ ֵר ִ

ל-האָ ֶרץ אֲ ֶשׁר נִ ְשׁ ַבּע יְ הוָֹה ַלאֲ ב ֹתֵ ינוּ ָלתֶ ת ָלנוּ:
ָ
אֶ

אֲ ֶשׁר יְ הוָֹה אֱֹלהֶ יָך נ ֹתֵ ן ָלְך וְ ַשׂ ְמ ָתּ ַבטֶּ נֶא וְ ָה ַל ְכ ָתּ

ד וְ ָלקַ ח ַהכּ ֹהֵ ן ַהטֶּ נֶא ִמיָּדֶ ָך וְ ִהנִּ יחוֹ ִל ְפנֵי ִמזְ ַבּח יְ הוָֹה

ל-ה ָמּקוֹם אֲ ֶשׁר יִ ְב ַחר יְ הוָֹה אֱֹלהֶ יָך ְל ַשׁכֵּ ן ְשׁמוֹ
ַ
אֶ

אֱֹלהֶ יָך:

רש"י
)א( והיה כי תבוא וירשתה וישבת
בה –
מגיד שלא נתחייבו בבכורים עד שכבשו את
הארץ וחלקוה:

)ב( מראשית –
ולא כל ראשית ,שאין כל הפירות חייבין
בבכורים אלא שבעת המינין בלבד .נאמר
כאן ארץ ,ונאמר להלן )לעיל ח ,ח( ארץ
חיטה ושעורה וגו' ,מה להלן משבעת
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המינים שנשתבחה בהם ארץ ישראל ,אף
כאן שבח ארץ ישראל שהן שבעה מינין
זית שמן זית אגורי ששמנו אגור בתוכו
ודבש הוא דבש תמרים:
מראשית –
אדם יורד לתוך שדהו ורואה תאנה שבכרה
כורך עליה גמי לסימן ואומר הרי זו
בכורים:

)ג( אשר יהיה בימים ההם –

אין לך אלא כוהן שבימיך ,כמו שהוא:
ואמרת אליו –
שאינך כפוי טובה:
הגדתי היום –
פעם אחת בשנה ולא שתי פעמים:

)ד( ולקח הכהן הטנא מידך –
להניף אותו .כוהן מניח ידו תחת יד הבעלים
ומניף:

יהושע לעצור את השמש

מקורות 
תנ״ך

נושא לעבודה עצמית

ТЕМА Д ЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

בטקסט השיעור:
חוברת מרצה 31-32
עמ' 6

שמות פרק ג
א

וּמשׁה ָהיָה ר ֹעֶ ה אֶ ת-צ ֹאן יִ ְתרוֹ ח ְֹתנוֹ כּ ֹהֵ ן ִמ ְדיָן
ֶ

ֱֹלהים
ל-הר ָהא ִ
ַ
ת-הצּ ֹאן אַ ַחר ַה ִמּ ְד ָבּר ַו ָיּב ֹא אֶ
ַ
וַיִּ נְ ַהג אֶ

ח ֵֹר ָבה :ב

ַויּ ֵָרא ַמ ְלאַ ְך יְ הוָֹה אֵ ָליו ְבּ ַל ַבּת-אֵ שׁ ִמתּוְֹך

עָ ָליו אַ ְד ַמת-קֹדֶ שׁ הוּא :ו

ֱֹלהי אָ ִביָך
ַויּ ֹאמֶ ר אָ נ ִֹכי א ֵ

ֵאֹלהי יַעֲ ק ֹב ַויּ ְַסתֵּ ר
ֵ
ֱֹלהי יִ ְצ ָחק ו
ֱֹלהי אַ ְב ָר ָהם א ֵ
א ֵ
ֱֹלהים:
ל-הא ִ
ָ
ָרא מֵ ַה ִבּיט אֶ
משׁה פָּ נָיו ִכּי י ֵ
ֶ

ז

ַויּ ֹאמֶ ר

ַה ְסּנֶה ַויּ ְַרא וְ ִהנֵּה ַה ְסּנֶה בּ ֹעֵ ר ָבּאֵ שׁ וְ ַה ְסּנֶה אֵ ינֶנּוּ

יתי אֶ ת-עֳ נִ י עַ ִמּי אֲ ֶשׁר ְבּ ִמ ְצ ָריִ ם וְ אֶ ת-
יְ הוָֹה ָרא ֹה ָר ִא ִ

ת-ה ַמּ ְראֶ ה
ַ
משׁה אָ סֻ ָרה-נָּא וְ אֶ ְראֶ ה אֶ
ַויּ ֹאמֶ ר ֶ

ת-מ ְכא ָֹביו:
ַ
ַצעֲ קָ ָתם ָשׁ ַמ ְע ִתּי ִמ ְפּנֵי נ ֹגְ ָשׂיו ִכּי י ַָד ְע ִתּי אֶ

אֻ ָכּל :ג

ַה ָגּד ֹל ַהזֶּה ַמדּוּעַ

לֹא-יִ ְבעַ ר ַה ְסּנֶה :ד

ַויּ ְַרא יְ הוָֹה ִכּי

ח

ן-האָ ֶרץ
וּל ַהעֲ ֹלתוֹ ִמ ָ
וָאֵ ֵרד ְל ַה ִצּילוֹ ִמיַּד ִמ ְצ ַריִ ם ְ

ֱֹלהים ִמתּוְֹך ַה ְסּנֶה ַויּ ֹאמֶ ר
סָ ר ִל ְראוֹת וַיִּ ְק ָרא אֵ ָליו א ִ

וּר ָח ָבה אֶ ל-אֶ ֶרץ ז ַָבת ָח ָלב
טוֹבה ְ
ָ
ַה ִהוא אֶ ל-אֶ ֶרץ

ל-תּ ְק ַרב הֲ ֹלם
ַויּ ֹאמֶ ר אַ ִ

ל-מקוֹם ַה ְכּנַעֲ נִ י וְ ַה ִח ִתּי וְ ָה ֱאמ ִֹרי וְ ַה ְפּ ִרזִּ י
וּד ָבשׁ אֶ ְ
ְ

משׁה ַויֹּאמֶ ר ִהנֵּנִ י :ה
ֶ
משׁה
ֶ

ַשׁל-נְ עָ לֶ יָך מֵ עַ ל ַרגְ לֶ יָך ִכּי ַה ָמּקוֹם אֲ ֶשׁר אַ ָתּה עוֹמֵ ד

בוּסי:
וְ ַה ִחוִּ י וְ ַהיְ ִ

רש"י
)א( אחר המדבר -
להתרחק מן הגזל שלא ירעו בשדות
אחרים:
אל הר האלוהים –
על שם העתיד:

)ב( בלבת אש –
בשלהבת אש לבו של אש ,כמו) :דברים
ד יא( לב השמים) .שמואל ב יח יד( בלב
האלה .ואל תתמה על התי"ו ,שיש לנו כיוצא
בו )יחזקאל טז ל( מה אמולה לבתך:

יהושע לעצור את השמש

מתוך הסנה –
ולא אילן אחר ,משום עמו אנכי בצרה
)תהילים צא טו(:
אכל –
נאכל ,כמו )דברים כא ג( לא עבד בה .אשר
לקח משם )בראשית ג כג(:

)ג( אסרה נא –
אסורה מכאן להתקרב שם:

)ה( של –

שלוף והוצא .כמו )דברים יט ה( ונשל
הברזל) .דברים כח מ( כי ישל זיתך:
אדמת קדש הוא –
המקום:

)ז( כי ידעתי את מכאביו –
כמו )לעיל ב כה( וידע אלוהים ,כלומר כי
שמתי לב להתבונן ולדעת את מכאוביו
ולא העלמתי עיני ולא אאטום את אזני
מצעקתם:
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בטקסט השיעור:
חוברת מרצה 31-32
עמ' 6

יהושע לעצור את השמש

מקורות 

מקורות נוספים

רמב״ם ,הלכות מלכים,
פרק ו׳ ,הלכה א׳:

משנה תורה לחרמב״ם בספר שופטים
הלכות מלכים ומלחמות

РАМБАМ, ИЗ КНИГИ
»«ИЛЬХОТ МЛАХИМ

בטקסט השיעור:
חוברת מרצה 31-32
עמ' 6

פרק ה
א אין המלך נלחם תחילה ,אלא על מלחמת מצוה .ואיזו היא לראותה" )דברים כח,סח(" ,לא תוסיפו לראותם עוד ,עד עולם"
מלחמת מצוה  -זו מלחמת שבעה עממים ,ומלחמת עמלק ,ועזרת )שמות יד,יג( .ואלכסנדרייה בכלל האיסור.
ישראל מצר שבא עליהם .ואחר כך נלחם במלחמת הרשות -
והיא המלחמה שנלחם עם שאר העמים ,כדי להרחיב גבול ישראל ט ]ח[ מותר לחזור לארץ מצריים לסחורה ולפרקמטיה ,ולכבוש
ארצות אחרות; ואין אסור אלא להשתקע שם .ואין לוקין על לאו
ולהרבות בגדולתו ושמעו.
זה  -שבעת הכניסה ,מותר הוא; ואם יחשב לישב ולהשתקע ,אין
ב מלחמת מצוה  -אינו צריך ליטול בה רשות בית דין ,אלא יוצא בו מעשה.
מעצמו בכל עת ,וכופה העם לצאת .אבל מלחמת הרשות  -אינו
י וייראה לי שאם כבש מלך ישראל ארץ מצריים על פי בית דין,
מוציא העם בה ,אלא על פי בית דין של שבעים ואחד.
שהיא מותרת; ולא הזהירה תורה אלא לשוב לה יחידים ,או לשכון
ג ופורץ לעשות לו דרך ,ואין ממחין בידו .ודרך המלך  -אין לה בה והיא ביד גויים ,מפני שמעשיה מקולקלין יותר מכל הארצות,
שיעור ,אלא כפי מה שהוא צריך :אינו מעקם הדרכים מפני כרמו שנאמר "כמעשה ארץ מצריים ) ". . .ויקרא יח,ג(.
של זה ,או מפני שדהו של זה ,אלא הולך בשווה ,ועושה מלחמתו.
יא ]ט[ אסור לצאת מארץ ישראל לחוצה לארץ לעולם  -אלא
ד מצות עשה להחרים שבעה עממין ,שנאמר "החרם תחרימם" ללמוד תורה ,או לישא אישה ,או להציל מיד הגויים ,ויחזור
)דברים כ,יז(; וכל שבא לידו אחד מהן ,ולא הרגו  -הרי זה עובר לארץ; וכן יוצא הוא לסחורה .אבל לשכון בחוצה לארץ ,אסור
בלא תעשה ,שנאמר "לא תחייה ,כל נשמה" )דברים כ,טז( .וכבר  -אלא אם כן חזק שם הרעב ,עד שנעשה שווה דינר חיטין בשני
אבדו ,ואבד זכרם.
דינרין.
ה וכן מצות עשה לאבד זרע עמלק ,שנאמר "תמחה את זכר
עמלק" )דברים כה,יט(; ומצות עשה לזכור תמיד מעשיו הרעים
ואריבתו ,כדי לעורר איבתו  -שנאמר "זכור ,את אשר עשה לך
עמלק" )דברים כה,יז( .מפי השמועה למדו" ,זכור" בפה; "לא,
תשכח" )דברים כה,יט( בלב ,שאסור לשכוח איבתו ושנאתו.

יב במה דברים אמורים ,בשהיו המעות מצויות והפירות ביוקר.
אבל אם היו הפירות בזול ,ולא ימצא מעות ולא במה ישתכר ,ואבדה
פרוטה מן הכיס  -ייצא לכל מקום שימצא בו ריוח .ואף על פי
שמותר לצאת ,אינה מידת חסידות :שהרי מחלון וכליון שני גדולי
הדור היו ,מפני צרה גדולה יצאו ,ונתחייבו כליה למקום.

ו כל הארצות שכובשין ישראל במלך על פי בית דין  -הרי זה יג ]י[ גדולי החכמים היו מנשקין על תחומי ארץ ישראל ,ומנשקין
כיבוש רבים ,והרי היא כארץ ישראל שכבש יהושוע לכל דבר :והוא אבניה ,ומתגלגלין על עפרה; וכן הוא אומר "כי רצו עבדיך ,את
אבניה; ואת עפרה ,יחוננו" )תהילים קב,טו(.
שיכבשו אותה ,אחר כיבוש כל ארץ ישראל האמורה בתורה.
ז ומותר לשכון בכל העולם ,חוץ מארץ מצריים :מן הים הגדול
המערבי ארבע מאות פרסה על ארבע מאות פרסה ,כנגד ארץ כוש
וכנגד המדבר  -הכול אסור להתיישב בה.
ח ובשלושה מקומות ,הזהירה תורה שלא לשוב למצריים " -לא
תוסיפון לשוב בדרך הזה ,עוד" )דברים יז,טז(" ,לא תוסיף עוד

יהושע לעצור את השמש

יד ]יא[ אמרו חכמים ,כל השוכן בארץ ישראל ,עוונותיו מחולין
 שנאמר "ובל יאמר שכן ,חליתי; העם היושב בה ,נשוא עוון")ישעיהו לג,כד( .אפילו הלך בה ארבע אמות ,זוכה לחיי העולם
הבא .וכל הקבור בה ,נתכפר לו ,וכאילו המקום שהוא בו מזבח
כפרה ,שנאמר "וכיפר אדמתו עמו" )דברים לב,מג( .ובפורענות
הוא אומר "על אדמה טמאה תמות" )עמוס ז,יז( .ואינו דומה
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קולטתו מחיים ,למי שקולטתו לאחר מיתה .ואף על פי כן גדולי מהסתפח בנחלת ה' לאמור לך עבוד אלוהים אחרים" )שמואל
החכמים היו מוליכין את מתיהן לשם; צא ולמד מיעקוב אבינו ,א כו,יט( .ובפורענות הוא אומר "ואל אדמת ישראל לא יבואו"
ויוסף הצדיק.
)יחזקאל יג,ט(.
טו ]יב[ לעולם ידור אדם בארץ ישראל ,אפילו בעיר שרובה גויים; טז כשם שאסור לצאת מהארץ לחוצה לארץ  -כך אסור לצאת
ואל ידור בחוצה לארץ ,ואפילו בעיר שרובה ישראל :שכל היוצא מבבל לשאר ארצות ,שנאמר "בבלה יובאו ,ושמה יהיו" )ירמיהו
לחוצה לארץ  -כאילו עובד עבודה זרה ,שנאמר "כי גירשוני היום כז,כב(.

פרק ו
א אין עושין מלחמה עם אדם בעולם ,עד שקוראין לו לשלום -
אחד מלחמת הרשות ,ואחד מלחמת מצוה :שנאמר "כי תקרב
אל עיר ,להילחם עליה  -וקראת אליה ,לשלום" )דברים כ,י( .אם
השלימו ,וקיבלו שבע מצוות שנצטוו בני נוח עליהן  -אין הורגין
מהן נשמה; והרי הן למס ,שנאמר "יהיו לך למס  -ועבדוך"
)דברים כ,יא(.
ב קיבלו עליהן המס ,ולא קיבלו העבדות ,או שקיבלו העבדות,
ולא קיבלו המס  -אין שומעין להם :עד שיקבלו שניהם .והעבדות
שיקבלו  -היא שיהיו נבזים ושפלים למטה ,ולא ירימו ראש בישראל,
אלא יהיו כבושים תחת ידם; ולא יתמנו על ישראל ,לשום דבר
בעולם.

ו במה דברים אמורים ,במלחמת הרשות ,שהיא עם שאר האומות.
אבל שבעה עממין ועמלק שלא השלימו ,אין מניחין מהם נשמה:
שנאמר "כן תעשה לכל הערים  . . .רק ,מערי העמים  . . .לא תחייה,
כל נשמה" )דברים כ,טו-טז( ,וכן הוא אומר בעמלק "תמחה את
זכר עמלק" )דברים כה,יט(.
ז ומניין שאינו מדבר אלא באלו שלא השלימו :שנאמר "לא הייתה
עיר ,אשר השלימה את ישראל ,בלתי החיווי ,יושבי גבעון :את הכול,
לקחו במלחמה .כי מאת ה' הייתה לחזק את ליבם לקראת המלחמה
את ישראל ,למען החרימם" )ראה יהושוע יא,יט-כ(  -מכלל ששלחו
להם לשלום ,ולא קיבלו.

ח ]ה[ שלושה כתבים שלח יהושוע ,עד שלא נכנס לארץ :הראשון
ג והמס שיקבלו  -הוא שיהיו מוכנים לעבודת המלך בגופם שלח להם מי שרוצה לברוח ,יברח; וחזר ושלח מי שרוצה להשלים,
וממונם ,כגון בניין החומות ,וחיזוק המצודות ,ובניין ארמון המלך ישלים; וחזר ושלח מי שרוצה לעשות מלחמה ,יעשה.
וכיוצא בו :שנאמר "וזה דבר המס אשר העלה המלך שלמה,
לבנות את בית ה' ואת ביתו ואת המילוא ,ואת ,חומת ירושלים ט אם כן ,מפני מה הערימו יושבי גבעון :לפי ששלח להם בכלל,
 . . .ואת כל ערי המסכנות ,אשר היו לשלמה  . . .ויעלם שלמה ולא קיבלו; ולא ידעו משפט ישראל ,ודימו שאין פותחין להם
למס עובד ,עד היום הזה .ומבני ,ישראל ,לא נתן שלמה ,עבד :כי לשלום .ולמה קשה הדבר לנשיאים ,וראו שראוי להכותם לפי
הם אנשי המלחמה ,ועבדיו ושריו ושלישיו ,ושרי רכבו ,ופרשיו" חרב לולי השבועה :מפני שכרתו להם ברית ,והרי הוא אומר "לא
תכרות להם ברית" )דברים ז,ב(; אלא היה דינם ,שיהיו למס עבדים.
)מלכים א ט,טו-כב(.
והואיל ובטעות נשבעו להן  -בדין היה שייהרגו על שהטעום ,לולי
ד ]ב[ ויש למלך להתנות עימהם שייקח חצי ממונם ,או הקרקעות חילול השם.
ויניח כל המיטלטלין ,או כל המיטלטלין ויניח הקרקעות  -כפי מה
שיתנו] .ג[ ואסור לשקר בבריתם ולכזב להם ,אחר שהשלימו י ]ו[ עמון ומואב  -אין שולחין להם לשלום ,שנאמר "לא תדרוש
שלומם ,וטובתם" )דברים כג,ז( .אמרו חכמים ,לפי שנאמר "וקראת
וקיבלו שבע מצוות.
אליה ,לשלום" )דברים כ,י( ,יכול עמון ומואב כן  -תלמוד לומר "לא
ה ]ד[ ואם לא השלימו ,או שהשלימו ולא קיבלו שבע מצוות תדרוש שלומם" .לפי שנאמר "עימך יישב בקרבך  . . .בטוב לו"
 עושין עימהם מלחמה ,והורגין כל הזכרים הגדולים ,ובוזזין כל )דברים כג,יז( ,יכול עמון ומואב כן  -תלמוד לומר "וטובתם" .ואףממונם וטפם; ואין הורגין אישה ולא קטן  -שנאמר "והנשים והטף" על פי שאין שואלים בשלומם ,אם השלימו מעצמם תחילה ,מקבלין
)ראה דברים כ,יד; וראה דברים ב,לד( ,זה טף של זכרים.
אותן.
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יא ]ז[ כשצרין על עיר לתופסה ,אין מקיפין אותה מארבע בשבת  -שנאמר "עד רדתה" )דברים כ,כ( ,ואפילו בשבת :בין
רוחותיה אלא משלוש רוחותיה ,ומניחין מקום לבורח ,ולמי מלחמת מצוה ,בין מלחמת הרשות.
שרוצה להימלט על נפשו :שנאמר "ויצבאו ,על מדיין ,כאשר
ציווה ה' ,את משה" )במדבר לא,ז(  -מפי השמועה למדו ,שבכך טז ]יב[ כשחונין ,חונין בכל מקום .ומי שנהרג במלחמה  -במקום
שייפול ,שם ייקבר :קונה מקומו ,כמת מצוה] .יג[ וארבעה דברים,
ציווהו.
פטרו במחנה :אוכלים הדמאי; ופטורים מרחיצת ידיים ,בתחילה;
יב ]ח[ אין קוצצין אילני מאכל שחוץ למדינה ,ואין מונעין מהם ומביאין כל מיני עצים ,מכל מקום  -ואפילו מצאן תלושים ויבשים,
אמת המים כדי שייבשו  -שנאמר "לא תשחית את עצה" )דברים אין מקפידין על כך במחנה.
כ,יט(; וכל הקוצץ ,לוקה .ולא במצור בלבד ,אלא בכל מקום ,כל
הקוצץ אילן מאכל דרך השחתה  -לוקה .אבל קוצצין אותו ,אם היה יז וכן פטורין מלערב עירובי חצרות במחנה ,אלא מטלטלין מאוהל
מזיק אילנות אחרות ,או מפני שמזיק בשדה אחרים ,או מפני שדמיו לאוהל ומסוכה לסוכה  -והוא שיקיפו כל המחנה מחיצה גבוהה
עשרה טפחים ,כדי שתהיה רשות יחיד כמו שנתבאר בהלכות שבת.
יקרים; לא אסרה תורה ,אלא דרך השחתה.
ואין מחנה פחותה מעשרה .וכשם שפטורין מכל אלו בהליכתן ,כך
יג ]ט[ כל אילן סרק  -מותר לקוץ אותו ,ואפילו אינו צריך לו .וכן פטורין בחזירתן.
אילן מאכל שהזקין ,ואינו עושה אלא דבר מועט שאינו ראוי לטרוח
בו  -מותר לקוצו .וכמה יהיה הזית עושה ,ולא יקוצנו  -רובע הקב יח ]יד[ ואסור להיפנות בתוך המחנה ,או על פני השדה בכל
מקום; אלא מצות עשה לתקן דרך שם מיוחדת להיפנות בה,
זיתים; ודקל שהוא עושה קב תמרים ,לא יקוצנו.
יד ]י[ ולא האילנות בלבד ,אלא כל המשבר כלים ,וקורע בגדים ,שנאמר "ויד תהיה לך ,מחוץ למחנה" )דברים כג,יג(] .טו[ וכן
והורס בניין ,וסותם מעיין ,ומאבד מאכלות דרך השחתה  -עובר מצות עשה להיות יתד לכל אחד ואחד תלויה עם כלי מלחמתו
ב"לא תשחית" )דברים כ,יט(; ואינו לוקה ,אלא מכת מרדות  -ייצא באותה הדרך ,ויחפור בה ,וייפנה ,ויכסה :שנאמר "ויתד
מדבריהם.
תהיה לך ,על אזנך ) ". . .דברים כג,יד( .ובין שיש עימהן ארון ,בין
שאין עימהן  -כך הם עושים תמיד ,שנאמר "והיה מחנך ,קדוש"
טו ]יא[ צרין על עיירות הגויים בשבת ,ועושין עימהם מלחמה )דברים כג,טו(.
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דברים פרק כ
ח

ל-העָ ם וְ אָ ְמרוּ ִמי-
ָ
וְ י ְָספוּ ַהשּׁ ְֹט ִרים ְל ַדבֵּ ר אֶ

ָרא וְ ַרְך ַהלֵּ ָבב יֵלֵ ְך וְ ָישׁ ֹב ְלבֵ יתוֹ וְ ל ֹא יִ ַמּס
ָה ִאישׁ ַהיּ ֵ
ת-ל ַבב אֶ ָחיו ִכּ ְל ָבבוֹ:
אֶ ְ

ט

וְ ָהיָה ְכּכַ ֹלּת ַהשּׁ ְֹט ִרים

ל-העָ ם וּפָ ְקדוּ ָשׂ ֵרי ְצ ָבאוֹת ְבּר ֹאשׁ ָהעָ ם:
ָ
ְל ַדבֵּ ר אֶ

י

יה
את אֵ לֶ ָ
יה וְ קָ ָר ָ
ל-עיר ְל ִה ָלּחֵ ם עָ לֶ ָ
י-ת ְק ַרב אֶ ִ
ִכּ ִ

ְל ָשׁלוֹם:

יא

ם-שׁלוֹם ַתּעַ נְ ָך וּפָ ְת ָחה ָלְך
וְ ָהיָה ִא ָ

א-בהּ יִ ְהיוּ ְלָך ָל ַמס וַעֲ ָבדוָּך:
ל-העָ ם ַהנִּ ְמ ָצ ָ
וְ ָהיָה ָכּ ָ

יב

וְ ִאם-ל ֹא ַת ְשׁ ִלים ִע ָמְּך וְ עָ ְשׂ ָתה ִע ְמָּך ִמ ְל ָח ָמה

יה :יג
וְ ַצ ְר ָתּ עָ לֶ ָ

ית
וּנְ ָתנָהּ יְ הוָֹה אֱֹלהֶ יָך ְבּיָדֶ ָך וְ ִה ִכּ ָ

י-ח ֶרב:
כוּרהּ ְל ִפ ָ
ת-כּל-זְ ָ
ָ
אֶ

רש"י
)ח( ויספו השוטרים –

למה נאמר כאן ויספו? מוסיפין זה על
דברי הכהן ,שהכהן מדבר ומשמיע מן
)פסוק ג  -ד( שמע ישראל עד להושיע
אתכם ,ומי האיש ושני ושלישי כוהן מדבר
ושוטר משמיע ,וזה שוטר מדבר ושוטר
משמיע:
הירא ורך הלבב –
רבי עקיבא אומר :כמשמעו ,שאינו יכול
לעמוד בקשרי המלחמה ולראות חרב
שלופה .רבי יוסי הגלילי אומר :הירא
מעבירות שבידו ,ולכך תלתה לו תורה לחזור
על בית וכרם ואשה לכסות על החוזרים
בשביל עבירות שבידם ,שלא יבינו שהם
בעלי עבירה ,והרואהו חוזר אומר שמא בנה
בית או נטע כרם או ארש אשה:
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)ט( שרי צבאות –

שמעמידין זקפין ,מלפניהם ומלאחריהם
וכשילין של ברזל בידיהם וכל מי שרוצה
לחזור הרשות בידו לקפח את שוקיו.
זקפין ,בני אדם עומדים בקצה המערכה
לזקוף את הנופלים ולחזקם בדברים שובו
אל המלחמה ולא תנוסו ,שתחילת נפילה
ניסה:

)י( כי תקרב אל עיר –

במלחמת הרשות הכתוב מדבר ,כמו
שמפורש בעניין )פסוק טו( כן תעשה לכל
הערים הרחוקות וגו':

)יא( כל העם הנמצא בה –

אפילו אתה מוצא בה משבעה אומות

שנצטווית להחרימם ,אתה רשאי לקיימם:
למס ועבדוך –
עד שיקבלו עליהם מסים ושעבוד:

)יב( ואם לא תשלים עמך ועשתה
עמך מלחמה –
הכתוב מבשרך שאם לא תשלים עמך סופה
להלחם בך אם תניחנה ותלך:
וצרת עליה –
אף להרעיבה ולהצמיאה ולהמיתה מיתת
תחלואים:

)יג( ונתנה ה' אלוהיך בידך –
אם עשית כל האמור בעניין ,סוף שה' נותנה
בידך:
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עמ' 7

יהושע פרק יא
ל-ה ְמּ ָל ִכים ָהאֵ לֶּ ה
ת-כּ ַ
ָ
הוֹשׁעַ אֶ
ֻ
יח י ִָמים ַר ִבּים עָ ָשׂה יְ

ימם
ִל ְק ַראת ַה ִמּ ְל ָח ָמה אֶ ת-יִ ְשׂ ָראֵ ל ְל ַמעַ ן ַהחֲ ִר ָ

ל-בּנֵי
ימה אֶ ְ
ֹא-היְ ָתה ִעיר אֲ ֶשׁר ִה ְשׁ ִל ָ
ל ָ

ידם ַכּאֲ ֶשׁר
יוֹת-להֶ ם ְתּ ִחנָּה ִכּי ְל ַמעַ ן ַה ְשׁ ִמ ָ
ָ
ְל ִב ְל ִתּי הֱ

ִמ ְל ָח ָמה :יט

ת-הכּ ֹל ָל ְקחוּ
ַ
יִ ְשׂ ָראֵ ל ִבּ ְל ִתּי ַה ִחוִּ י י ְֹשׁבֵ י גִ ְבעוֹן אֶ

ַב ִמּ ְל ָח ָמה :כ

ִצוָּה יְ הוָֹה אֶ ת-מ ֶֹשׁה:

ת-ל ָבּם-
ִ
ִכּי-מֵ אֵ ת יְ הוָֹה ָהיְ ָתה ְל ַחזֵּק אֶ

רד"ק
)יח( ימים רבים –
ולמעלה אמר לכד יהושע פעם אחת ,ר"ל
כי כל המלכים ההם שזכר לכד בפעם
אחת בלי הפסק קודם ששבו אל המחנה
הגלגלה ,ואחר כך עשה מלחמה ימים רבים
עם שאר מלכי הארץ ,עד שלקח הכל.
ויש בו דרש :שנענש יהושע על שנתעצל
במלחמת המלכים ,כמו שנאמר :ימים
רבים ,שהרי אמר לו הקב"ה :כאשר הייתי

יהושע לעצור את השמש

עם משה אהיה עמך .ולמה חסרו משנותיו
עשר שנים? אלא אמר יהושע :,אם אני
מנחיל הארץ במהרה לישראל ועושה להם
המלחמות מיד אמות .אמר הקב"ה :לא כך
עשה משה רבך ,כשאמרתי לו נקום נקמת
בני ישראל מאת המדינים אחר תאסף אל
עמך ,מיד וידבר משה אל העם החלצו ואתה
עלה בלבך כך ,הנני מחסר משנותיך .אמר
דוד עליו השלום :רבות מחשבות בלב איש

ועצת ה' היא תקום.

)כ( לחזק את לבם –
זה היה לשתי סבות :האחת :שהיה זה
עונש עונם ,כמו בפרעה :ויחזק ה' את לב
פרעה .והשנית :כמו שאומר הטעם ,כי
למען השמידם כאשר ציווה ה' את משה,
כמו שכתוב :כי אתן בידכם את כל יושבי
הארץ וגו' ,ואמר :פן יחטיאו אותך לי :להם
תחנה .כמו חנינה ורחמנות:

267

PROJECT DEVELOPEMENT AND PRODUCTION:
(c) Yehuda Chernozatonsky. Popular Educational Projects.

עוד דוד המלך ,בהכריזו על שלמה כעל
יורש העצר ,הודה בסגולותיו שאין
כדוגמתן ,וקרא לו המועמד הראוי
ביותר לתפקיד מנהיג המדינה.
הצעדים הראשונים ,שבהם נוקט
שלמה בתפקיד זה של ראש הממלכה,
מעידים מידית ,כי דוד עשה את
הבחירה הנכונה.

25-26

בשנת ב‘ אלפים תשע מאות עשרים
ושבע בית דינו של שלמה המלך
מנסה לעשות סדר בתיק מסובך
ומורכב  -בתביעתן ההדדית של כלה
וחמותה במטרה לזכות בעזרתה של
ההוצאה לפועל הממלכתית בתינוק,
שכל אחת מהן קוראת לו ”בן“ .אך
למי הוא באמת שייך? זו בדיוק הבעיה,
שבית הדין צריך לפתור.

27-28

בתקופת שלטונו של שלמה ,מנהיגי
כל המדינות הגיעו לארץ ישראל
לביקורים רשמיים.
מלבד שאלות מדיניות ועסקיות ,חלק
מרכזי ומשמעותי בכל ביקור כזה היה
שיחה מרתקת עם איש מרתק.

29-30

בשבעה באדר בשנת ב‘ אלפים ארבע
מאות שמונים ושמונה המנהיג
הישראלי הראשון יעביר לרשות כל
אחד משנים עשר השבטים מגילת ספר
התורה ,הכתובה במו ידו ,וימנה מפקד
חדש ,אשר עתיד להכניס את בני דורו
לארץ המובטחת.

31-32

FOR MORE INFORMATION:
972 (54) 810-99-05 ISRAEL • 7 (495) 229-30-13 RUSSIA • 1 (718) 715-41-50 UNITED STATES
E-MAIL: education@tehilim.ru • ONLINE: www.tehilim.ru

