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ל'זבנימינייוסףחייםר'ביעקב' ר הרב
ג'תשמאדר ’ בלמרוםעלתהנשמתו

ה"תנצב

ל'זמנחםאבאבתבנימיניזלאטענחמהמרת

ז'תשססיון' טולמרוםעלתהנשמתה
ה"תנצב

ד"בס

__________________________________________________

עגתש-ב אדר

it: “No amount

black swan is sufficient to refute that conclusion.”

“Reports that say that something hasn’t happened are

– the ones we don’t
know we don’t know.”
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בחקתי)1
סמוכית הפרשיות)2
מכםהוארקדברלאכי)3

בחקתי
:כופרקויקרא

מכהעליכםויספתילילשמעתאבוולאיקרעמיתלכוואם) כא(
כחטאתיכםשבע

אתוהכריתהאתכםושכלההשדהחיתאתבכםוהשלחתי) כב(
דרכיכםונשמואתכםוהמעיטהבהמתכם

יקרעמילכתםוהליתוסרולאבאלהואם) כג(
עלשבעאניגםאתכםוהכיתיבקריעמכםאניאףוהלכתי) כד(

חטאתיכם
עריכםאלונאספתםבריתנקםנקמתחרבעליכםוהבאתי) כה(

אויבבידונתתםבתוככםדברושלחתי
אחדבתנורלחמכםנשיםעשרואפולחםמטהלכםבשברי) כו(

: תשבעוולאואכלתםבמשקללחמכםוהשיבו
בקריעמיוהלכתםליתשמעולאבזאתואם) כז(
עלשבעאניאףאתכםויסרתיקריבחמתעמכםוהלכתי) כח(

חטאתיכם

כא:כו י ויקרא פרק"רש

אלאשאינו, במקרה, עראיאמרורבותינו-קריעמיתלכוואם
וכן, מניעהלשוןפירשומנחם. במצותעראיתלכוכן, לפרקים

וקרוב, )כזיזמשלי(רוחיקרוכן, רגלךהוקר) יזכהמשלי(
לבםשמקשים, קושילשוןאונקלוסשללתרגומוזהלשון

.אלימהתקרבלהמנע

שבעבמספראחריםפורעניותשבע-כחטאתיכםשבע
כחטאתיכם

denoting chance”, “by accident” (Bemikreh). i.e.,
o

.
it as denoting “withholding”; and
(Proverbs 25:17) “Withhold thy foot”,

and also (17:27) “He that restraineth his spirit”.
o

os “in hardness”, as denoting “hardness,”
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הפרשיותסמוכית

טזפסוקיטפרקויקרא

יקוקאנירעךדםעלתעמדלאבעמיךרכילתלךלא

.
Do not stand idly by when your brother’s

הפרקויקרא

ידעאוראהאועדוהואאלהקולושמעהתחטאכיונפש) א
עונוונשאיגידלואאם

בפרשהקדושיםפראס

עליהלשתוקרשאיאתהאיןעדותלויודעאתהשאםומנין) ח
.רעךדםעלתעמודלאלומרתלמוד

“Do not stand idly by
”

הפרקויקראי"רש

שאםשבועהשהשביעוהו, בועדשהואבדבר-אלהקולושמעה) א
לושיעיד, בעדותלויודע

had

ם"המלבי

לא יעמוד , שאם רואה חברו בסכנה, פשוטו של מקראאמנם
אולם מן , רק יעשה כל השתדלות להצילו, ויטמון ידו בצלחת

וד על דם לא תעמ"ל" לא תלך רכיל בעמיך"הסמיכות של 
שהגם שהזהרתי , הוסיפו חכמים ואמרו שפירושו" רעך

אף על פי שבזה , בכל זאת אם ידעת עדות לחברן, מרכילות
כי אין זה , צריך אתה לגלות ולהעיד, תלך רכיל ותגלה סוד

בכלל לשון הרעץ

phrases “
” and “

” the Rabbis have

leshon hara

כבפרקדברים

ס: יחדוופשתיםצמרשעטנזתלבשלא) יא
: בהתכסהאשרכסותךכנפותארבעעללךתעשהגדלים) יב
ס

טזפסוקיחפרקויקרא

ʔ̋ʥʍyʓ̡ʓ̌̋ʒʠʩ˃ʑʧ̩ʠ˄ʤʒ̆ʔʢʍ̋�ʓ̡ʔ̋ʥʍyʩ˃ʑʧ̩ʠʥʑʤ��ʱ

הפסוקכהפרקדברים

ʩʑ̠ʡ˒ʍ̌ʒʩʭʩʑʧ̀ʥʕːʍʧʔʩʒ̋ʮ˒ʣʔʧ̀ʭʓʤʒʮʯʒʡ˒ʯʩʒʠʬxʠ˄ʤʓʩʍʤʑ̋ʓ̌̋ʒʠ

:ְויְִּבָמּהְלִאָּׁשהלֹוּוְלָקָחּהָעֶליהָ יָבֹאיְָבָמּהזָרְלִאיׁשַהחּוָצהַהֵּמת
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אעמודבדףיבמותמסכתבבליתלמוד

צרותיהןוצרותצרותיהןפוטרות-נשיםעשרהחמש/. 'מתני/

ובת, בתו: הןואלו; העולםסוףעד, היבוםומןהחליצהמן

ואם, חמותו, בתהובת, בנהובת, אשתובת, בנוובת, בתו

, אשתוואחות, אמוואחות, מאמואחותו, חמיוואם, חמותו

,מאמואחיוואשת

בעמודבדף

פוטרותאלוהרי-וכלתו, ולמובעהיהשלאאחיוואשת

סוףעד, הייבוםומןהחליצהמןצרותיהןוצרותצרותיהן

.העולם

בעמודגדףיבמותמסכתבבליתלמוד

תקחלאאחותהאלאשה+ ח"יויקרא: +ר"דת? מ"מנה

לפי? ל"תמהעליה-בחייהעליהערותהלגלותלצרור

' אפייאנשומע, עליהיבאיבמה+ ה"כדברים: +שנאמר

כאןנאמר, מדברהכתובבתורההאמורותעריותמכלבאחת

כאןאף, מצוהבמקוםלהלןמה, עליהלהלןונאמרעליה

צרתה, היאאלאליואין. תקחלא: רחמנאואמר, מצוהבמקום

? מנייןצרתהצרת, צרתהאלאליואין. לצרור: ל"ת? מנין

עריותשאר, אשהאחותאלאליואין. לצורולא, לצרור: ל"ת

עלוחייבין, ערוהשהיאמיוחדתאשהאחותמה: אמרת? מניין

שהיאכלאף, ליבםואסורה-חטאתשגגתהועלכרתזדונה

אסורה-חטאתשגגתהועלכרתזדונהעלוחייבין, ערוה

אשהאחותמה: אמרת? מנייןצרותיהן, הןאלאליואין. ליבם

, חטאתשגגתהועלרתכזדונהעלוחייבין, ערוהשהיאמיוחדת

עלוחייבין, ערוהשהיאכלאף, אסורהוצרתה-ליבםואסורה

. אסורהצרתה-ליבםואסורה, חטאתשגגתהועלכרתזדונה

צרותיהןפוטרות-נשיםעשרהחמש: חכמיםאמרומכאן

.העולםסוףעד, הייבוםומןהחליצהמןצרותיהןוצרות

בעמודגדףיבמותמסכתבבליתלמוד

אשהאחותא"ה, הכילאוהא, עליהרחמנאדכתבטעמא

.תעשהלאודחיעשהאתי: דאמרינן? טעמאמאי, מייבמת

תעשהלא-תעשהלאודחיעשהאתידאמרינןאימר

גרידאתעשהלא, ותו? דחימיכרתבושישתעשהלא, גרידא

?דדחימנלן

אעמודדדףיבמותמסכתבבליתלמוד

,לךתעשהגדילים, שעטנזתלבשלא+ ב"כבריםד: +דכתיב

: שנאמר? מניןהתורהמןסמוכים: אלעזררביואמר

;וישרבאמתעשויםלעולםלעדסמוכים+ א"קיתהלים+

: עזריהבןאלעזררבימשוםאלעזר' ראמרששתרבואמר

? אותהחוסמיןשאין, שחיןמוכהלפנישנפלהליבמהמנין

כי: ליהוסמיך, בדישושורתחסוםלא+ ה"כדברים: +שנאמר

דרישדלאלמאןאפילו: יוסףרבואמר; יחדיואחיםישבו

בעלמאיהודה' רדהא, דרישתורהבמשנה, בעלמאסמוכים

? דרישדלאמנלןובעלמא. דרישתורהובמשנה, דרישלא

, תחיהלאמכשפה+ ב"כשמות: +נאמר, אומרעזאיבן: דתניא

שוכבמה, לועניןסמכו, יומתמותהבהמעםשוכבכל: ונאמר

וכי: יהודה' רל"א; בסקילהמכשפהאף, בסקילהבהמהעם

וידעוניאוב, אלא? לסקילהזהנוציא, לועניןשסמכומפני

מה: לךולומר, להםלהקיש? יצאוולמה, היומכשפיםבכלל

מנלןתורהובמשנה. בסקילהמכשפהאף, בסקילהוידעוניאוב

אנוסת, אביוומפותתאביואנוסתאדםנושא: דתנן? דדריש

; אביוומפותתאביובאנוסתאוסריהודהרבי; בנוומפותתבנו

דברים: +דכתיב? יהודהדרביט"מ: רבאמרגידלרבואמר

כנף, אביוכנףיגלהולאאביואשתאתאישיקחלא+ ג"כ

, דקראמעילויה? כתיבדבאנוסהוממאי. יגלהלאאביושראה

הנערהלאביעמההשוכבהאישונתן+ ב"כדברים: +יבדכת

?ורבנן. 'וגואישיקחלא: ליהוסמיך, כסףחמשים

בעמודכדףיבמותמסכתבבליתלמוד

אם, תעשהולאעשהמוצאשאתהמקוםכל: לקישרישדאמר

אתוידחהעשהיבא-לאוואם, מוטבשניהםלקייםיכולאתה

. תעשהולאעשהדמקיים, ליצהבחאפשרנמיהכא, תעשהלא

גדולכהןביאת: איתמר. תיובתא! קנו-בעלוואם: מיתיבי

, צרתהפוטרתאינה: אמרחד, אלעזר' וריוחנןרבי-באלמנה

.צרתהפוטרת: אמרוחד

****************************************

The Torah is

לבדברים פרק

תאריכוהזהובדברחייכםהואכימכםהוארקדברלאיכ) מז
: לרשתהשמההירדןאתעבריםאתםאשרהאדמהעלימים

Translation:

“empty”
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לבפרקדבריםי"רש

כי, בהיגעיםאתםלחנםלא-מכםהוארקדברלאכי) מז
דברלךאיןאחרדבר. חייכםהואכי, בהתלוישכרהרבה
שכןלךתדע, שכרמתןבושאיןתדרשנושאםבתורהריקן
) יב, לושם(, תמנעלוטןואחות) כב, לובראשית(אמרו

לאשהלולהיותכדאיאינישאמרהלפי' וגופלגשהיתהותמנע
אברהםשלשבחולהודיע, למהכךוכל, פילגשוואהיההלואי
.בזרעולהדבקמתאויםומלכיםשלטוניםשהיו

reward depends upon it: “because it
life.” Another interpretation: There is no empty

to you is that thus have the Sages said: “And
Lotan’s sister was Timna” (Gen. 36.22) “/And

concubine (to Eliphaz, Esau’s son),”

all this “necessary)? To make now the praise of

יחפרקבראשיתבחיירבינו

, אשביעיתירושלמי: (ל"רזודרשו, "מכםהוארקדברלאכי
רקהואמכם, הוארקואם) ה .

Translation:

“It is no empty thing” and the Rabbis have
explained this: “If you find it empty, it is because

.” (Yerushalmi,

“You know, and I can te

–

every time a Jew opens the Talmud:”
“And make known to our children and your
children’s children”(Deuteronomy 4:9), and it is
written immediately afterward, “the day that you

d at Horeb”
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אעמודכבדףברכותמסכתבבליתלמוד
אשריוםבתריהוכתיב, בניךולבנילבניךוהודעתם+ 'דדברים: +דתניא
אףובזיעוברתתוביראהבאימהלהלןמה, בחורבאלהיך' הלפניעמדת

עובזיוברתתוביראהבאימהכאן

Rav Joseph B. Soloveitchik, ztz’l, as found in by
203

:חשמות פרק כ פסוק 

זָכֹור ֶאת יֹום ַהַּׁשָּבת ְלַקְּדׁשֹו

ן שמות פרק כ פסוק ח"רמב

כענין , כרוןשנקדשהו בז, אבל לרבותינו עוד בו מדרש ממלת לקדשו...) ח
ויקראו לברכת היום קדושא רבא , וקדשתם ונצא לקראת שבת מלכה כלה

כ כי מדת "ואמת הוא ג. ותבין זה, שהוא הקדוש הגדול) פסחים קו א(
והוא היוצא ממדת האהבה והוא למדת , זכור רמזו במצות עשה

ומדת , כי העושה מצות אדוניו אהוב לו ואדוניו מרחם עליו, הרחמים
כי , והוא למדת הדין ויוצא ממדת היראה, ת לא תעשהשמור במצו

ולכן מצות עשה , הנשמר מעשות דבר הרע בעיני אדוניו ירא אותו
כי המקיים , כמו שהאהבה גדולה מהיראה, גדולה ממצות לא תעשה

ועושה בגופו ובממונו רצון אדוניו הוא גדול מהנשמר מעשות הרע 
ומפני זה יהיה העונש , הולכך אמרו דאתי עשה ודחי לא תעש, בעיניו

ואין עושין בו דין , במצות לא תעשה גדול ועושין בו דין כגון מלקות ומיתה
סוכה איני , כמו לולב וציצית איני עושה, במצות עשה כלל אלא במורדין

שסנהדרין היו מכין אותו עד שיקבל עליו לעשות או עד שתצא, עושה
.נפשו

ת סימן יאטור אורח חיים הלכות ציצי

ובזמן שהיה תכלת היה צריך לדקדק בכריכה לעשות שבעה חוליות …
ועתה שאין לנו תכלת אין לעשותה מכלאים כאשר הם מפורשים בגמרא 

...אלא צמר לצמר ופשתים לפשתים וגם אין צריך לדקדק בחוליות


