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   .ויקרא אל משה

' ד שמע ישראל ה"במדרש פליאה הה

  .והוא פלא, אחד' אלוקינו ה

כי לכך :) יומא ד(' מ דאיתא בגמ"ל עפי"ואפ

היתה הקריאה אל משה לפני הדיבור כדי 

וכן , ת"שיכין עצמו לקבל את דיבור השי

ילמוד האדם מכאן מדת דרך ארץ שלא 

 דבר לחבירו בפתע פתאום בלי יאמר אדם

הכנה קודמת כי לפעמים יתבלבל ולא יבין 

  .כ ידבר אליו"הדיבור אלא יקרא לו ואח

אחד : והנה תיבת שמע יש לה שני פירושים

, ואחד הבנה. ש אם שמוע תשמע"כמ, קבלה

ובשמע , כי שומע יוסף) ב"בראשית מ(ש "כמ

כ אין הכוונה שיקבלו ישראל את "ישראל ע

ש מצוה זו משאר המצוות ונכלל "המצוה דמ

אלא , במה שציותה התורה על חיוב השמיעה

  .כ פירושו מלשון הבנה"ע

התבונן ישראל ותתעמק ' שמע ישראל פי

צריך ' כי בענין האמונה ביחוד ה, במצוה זו

מקושרת בפנימיות ' התבוננות יתירה שתהי

ו "דאם ח, הלב ולא סגי באמירת הפה בלבד

 וקלושה בלב ת חלושה"האמונה בהשי

ר להסיתו לעבירה "האדם בקל יוכל היצה

פחד ' י שאמונתו רופפת לא יהי"כי ע, ל"ר

אלוקים לנגד עיניו ולא ישים אל לבו 

אבל אם , ת עומד עליו ורואה במעשיו"שהשי

' ש ותהי"שלם באמונתו ית' יתבונן ויהי

קבועה בלבו כיתד לא ימוט אז לא יבא לידי 

  .רוח שטות לחטוא

ש השייכות פסוק זה לכאן "והשתא א

דמויקרא אל משה חזינן דהקריאה היתה 

כדי שיכין משה דעתו ויתבונן ויוכל לקבל 

שמע "כמו כן , ת"את אור הדיבור של השי

שצריך להתבונן " אחד' אלוקינו ה' ישראל ה

שיקבע ' ולהכין עצמו לקבל מצוות יחוד ה

                   .                                    בלבו בתמידות

  )דברי יואל(

  

  

   .'אדם כי יקריב מכם קרבן לה

בתשובה מאהבה זדונות :) יומא פו(כי נודע 

ת כביכול "ויש ריוח להשי, נעשו כזכיות

, כי יש על ידה ריבוי מצוות, בתשובה זו

אבל תשובה מיראה , והעבודה צריך גבוה

ואין ריוח רק להאדם השב , נעשו כשגגות

' אבל אין ריוח לה, ך עוונוההוא שנקטן ער
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חובת ' עי(ונודע מה שכתבו בעלי המוסר , בזה

כי לא נקרא תשובה ) ו, הלבבות שער התשובה

, מאהבה אלא המתעורר מעצמו בתשובה

איננה , אבל המתפעל לתשובה על ידי זולתו

אדם "ולזה אמר , רק בחינת תשובה מיראה

אם התחלת הקרבן יהיה , "כי יקריב מכם

שתהיה ההתחלה מעצמו , מורוכא" מכם"

" 'קרבן לה"אזי יתכן לקרוא , בלי התפעלות

כ "משא, שיש ליתברך שמו ריוח בכניעה זו

מן הבהמה מן הבקר "בהיות ההתחלה 

שזהו תשובה על ידי התפעלות , "'וכו

תקריבו את "אינו רק בגדר , מאחרים

  . והבן, רק לכם יהיה ריוח בזה, "קרבנכם

  )  ערבי נחל(

  

  

נפש כי תחטא בשגגה ' וגו' ה' וידבר

אשר לא תעשנה ' ה" מצוות"מכל 

  . ועשה אחת מהנה

ועשו אחת ' ולקמן ואם כל עדת ישראל וגו

אשר , אשר לא תעשנה' ה" מצוות"מכל 

' ה" מצוות"נשיא יחטא ועשה אחת מכל 

  .אשר לא תעשנה

והוא פלא דלמה כינה הכתוב בכל הפרשה 

כאן את העבירה למצוה הא מיירי הכא 

ל "בעשה עבירה שמביא עליה קרבן והול

  .ועשה דבר אשר לא יעשה

ל דהנה בפרשה זו מיירי בסנהדרין "ואפ

ר מפתה "ובנשיא שחטאו ובוודאי אין היצה

אותם לחטוא על דבר שהוא עבירה כי בוז 

יבוזו לו וצא יאמרו לו אבל הוא בא 

בתחבולות ערמה ומסמא עיניהם לאמר על 

' לעשות להעבירה שהוא מצוה משום עת 

הפרו תורתך וכדומה יביאו חבילות של 

  .ראיות כי היא מצוה ולא עבירה

' ט הקדוש לפרש מאמר הגמ"ש הבעש"וכמ

שוחט משום מאי מחייב רב אמר ) שבת עה(

דאשוחט דעלמא ' התוס' משום צובע ופי

ט הקדוש דשוחט דעלמא "הבעש' ופי, קאי

ה יפרע ממנו לעתיד "ר והקב"הוא היצה

שהוא , משום צובע, וה לכךפ שנצטו"אע

צובע את העבירה למצוה ומטעה את הבריות 

  .לכך הוא חייב

ועל כן נקט הכתוב ועשה אחת מכל מצוות 

כ "דכיון דהפרשה מיירי בסנהדרין ונשיא ע

ר לומר שהוא מצוה וכך "שפיתה אותם היצה

  . לכד אותם ברשתו

  )דברי יואל(



  ד"בס

 

  ìàåå÷ äøåú øòæðåà-àø÷éå úùøô  
  

  

àé÷éãöã àìåìéä  

  

  ע"יצחק אייזיק מקאלוב זי' ק ר"הרה
  אדר' יומא דהילולא ז

èìééöøòã èøòåå ñò ,áåìà÷ èàèù éã ïéà ,øùåò à èðéåàååòâ èàä , øòâðåé à úøùî à èàäòâ èàä ñàåå

õòâééù ,øòãìòô òðééæ ïéà èòáøàòâ íéà ééá èàä ñàåå ,ïøàååòâ íìòð ìöòâééù øòã æéà âàè ïééà , ïòî

ïåà èëåæòâ íéà èàäèëåæòâ  ,î øòáà'ïôàøèòâ èùéð íéà èàä , èàä ìöòâééù øòã ïåô òèàè øòã

øùåò íòã èðøàååòâ , ïéà ïâàì÷ ïééà íéà øò èòåå ïòîå÷ íééäà èùéð õòâééù øòã èòåå âòè ééøã æéá áéåà

èëéøòâ.  

äøä åö ïééøà æéà øùåò øòã"áåìà÷î ÷ ,õøàä øòèéá ïééæ ïñòâòâñéåà íéà øàô êéæ èàä ïåà , ñàåå ïåà

íéà óéåà èøàåå ñò ,àøåî íéé÷ èùéð áàä èâàæòâ íéà øò èàä ,ïèùøòáéåà ïôéåà êéã èæàìøàô , èòåå ñò

ïèåâ íåö ïééæ õìà.  

âòè òëéìèò êàð ,äìéä÷ä éùàø éã ïòðòæ ,èàèù ïåô íééåâ éã æà ïøàååòâ øéåàååòâ ,èñðøò ïèëàøè ,

íàøâàøô à ïëàîåö ,èùéð èòåå õòâééù øòã áéåàïòîå÷ ÷éøåö .  

ò ùéô á÷òé éáø ìä÷ä ùàø øòã" éã ïáòâòâ øòáéà íéà èàä ïåà ÷éæééà ÷çöé éáø åö ïééøà êééìâ æéà ä

ñòééð òèöòì , úìéìò ïéé÷ íòã ïåô ïòîå÷ ñéåøà èùéð ìàæ ñò ïòìîéä ïñééøðééà ìàæ øò ïèòáòâ èàä øò ïåà

íã.  

èåâ èòåå ñò æà èâéäåøàá íéà èàä ÷éæééà ÷çöé éáøïééæ  ,ïøàô ïñééäòâ íéà èàä ïåà , æéá ïâàåå ïééæ èéî

øåèàáøéð ìèòèù éã ,âòåå ïöðàâ ïôéåà ïåà ,ï÷å÷îåà êéæ øéà ìàæ ,ìöòâééù íòã èùéð èòòæ øò åö.  

ïâàåå íòðåô è÷å÷òâ ñéåøà èééö òöðàâ éã èàä á÷òé éáø , ìöòâééù íòã ïòæòâ øò èàä ìàîàèéî ïåà

 éã ééá èâéãðëòéø÷ íåøàâòåå íòðåô èééæ ,ø ' íéà ïåà ïâàåå ïôéåà ïòîåðòâ óéåøà óëéú íéà èàä á÷òé

èâòøôòâñéåà ,åèñîå÷ éåå ïåô ?èöòé æéá ïòååòâ åèæéá éåå.  

áåìà÷ ïåô íéåâ éã æà èìééöøàô èàä õòâééù øòã ,èãòøòâåö íéà èàä ,øùåò íòðåô ïééâ ÷òååà ìàæ øò ,

èùéðøàâ èòîë íéà èìàö øò ìééåå ,åàèàèù íòðòé ïåà íòðòé æéá ïééâ ìàæ øò ï , ïòðò÷ èòåå øò éåå

ãìòâ êàñà ïòðéãøàô ,ïééâ íééäà ÷éøåö ïòðò÷ åö èøàåå øò ïåà âéøòâðåä íåøà êéæ øò èééøã èöòé ïåà.  

ø 'ïñò åö ïáòâòâ íéà èàä á÷òé ,æéåä èëéøòâ íåö ïòîå÷ ìàæ øò ïèòáòâ íéà èàä øò ïåà , ïåà

îà íòã ïìééöøàôú ,òáèî òðééù à èâàæòâåö íéà øò èàä íòã óéåà ïåà , íéà èàä ìöòâééù øòã

èâàæòâåö ,èôùî íòðåô âàè ïèîéèùàá íåö æéåä èëéøòâ íåö ïòîå÷åö , æéà èôùî íòã ïåô âàè íòã ïåà

èëéøòâ ïåà ïòîå÷òâ ìöòâééù øòã ,äùòî òöðàâ éã èìééöøàô èøàã èàä øò ïåà , íéà èàä íéåâ éã æà

âðàèãòøò ,øùåò íòðåô ïôéåìèðà ìàæ øò ,øòèëéø éã'ñ , ïéà ÷ìç à èàäòâ ïáàä ñàåå éã èôàøèùàá ïáàä

êàæ éã ,èîòèàòâôà ïáàä ïãéà éã ïåà.  
  


