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בס"ד

המהר"ל; שיר הלל לחכמת חז"ל
[מורינו הרב רבי (יהודה) ליווא]

[א] סקירה היסטורית

תאריכים בחייו;
]. [ג] הוציא לאור את הגור אריה בשנת של"ח [1524], או בשנת רפ"ד [1512. [ב] נולד או בשנת ער"ב [1609[א] נפטר ח"י אלול שס"ט 

].1600], ושאר ספריו משם ועד שנת ש"ס [1578

הספרים שחיבר;
 [א] גור אריה על התורה. [ב] גבורות ה' על פסח, עניני יציאת מצרים, והגדה של פסח. [ג] תפארת ישראל, על שבועות, עניני מתן תורה, תורה

 שבכתב. [ד] נצח ישראל, על שלשת השבועות, עניני חורבן וגאולה. [ה] דרך חיים על פרקי אבות. [ו] נתיבות עולם, שלשים ושלשה נתיבות בעניני
 מוסר ומדות. [ז] באר הגולה, ביאור דרשות חז"ל התמוהות. [ח] נר מצוה על עניני חנוכה, וארבע מלכויות. [ט] אור חדש, על פורים ומגילת אסתר.

[י] חמש דרשות; שבת הגדול, שבת תשובה, על התורה, על המצות, והספד. [יא] חידושי אגדות לפי סדר הש"ס. [יב] ספרי הלכה.

;אלו שלמדו מהר"ל
 [א] ספריו לא נדפסו מחדש אלא לאחר מאתיים שנה!! [ב] החסידות גילתה אותו מחדש, ובעיקר הזרם של פשיסחא, קוצק, סוכוצ'וב, גור, וכיו"ב.

[ג] לאחר מכן אף הליטאים הגיעו אליו; הרב קוק והרב דסלר. 
[ד] לאחרונה, התפרסם יותר ע"י ה"פחד יצחק" של הרב הוטנר.

נקודות החידוש שלו;
 [א] לקרב עולם הסוד גם לאלו שאינם יודעים קבלה. [ב] יסודות של נסתר בלשון של נגלה. [ג] להחזיר לחז"ל את זוהרם וכבודם, שאין דרשה אחת

ללא עומק נפלא מאוד. [ד] לסלק כל תפישה שטחית וילדותית באגדות חז"ל, וכמו שיתבאר.
_________________________________________________________________________________________________

[ב] הערכת הדורות כלפיו
[א] דברי הערכה

 הערכה נפלאה על דרכו של המהר"ל כתב אחד מגדולי תלמידי סלבודקה, מהמקושרים ל"סבא", הרה"צ
 מוהרנ"צ פינקל זצ"ל, הלא הוא הרב ר' אברהם אליהו קפלן זצ"ל, שהצליח בשורות תמציתיות להגדיר את
 המהר"ל באופן שרק הוגה משורר כמוהו מסוגל היה להביען בצורה כל כך מרוממת, וזה לשונו: "כל הרגיל

 בספרי המהר"ל מפראג ז"ל יודע להעריך ערך רם ונישא את ברקי רעיונו הבריא והישר, הנוקב ויורד עד
 תהום ההכרה, מהפך על פיהן טעויות מקובלות, אף מערער הנחות קדומות שנשתרשו ביד ההרגל, ונוטע

 אחרות תחתיהן. רק בנוגע לדיוקי פרטים הוא נזקק לדברי רמז, ולא ביסודי הכללות. יש בו ממדת הפשטות
 העליונה של קדושי עליון, ובהירי חזון, זו המרחפת בין נגלה לנסתר, ומביאתן לידי חבור המתקבל על

 כי היה קרובהלב, ונשמע באזני כל אדם. הרבה יש לנו ללמוד מכל ספריו החשובים לביאור כוונת חז"ל, 
 " [מתוך המאמר "על עריכת פירוש לתלמוד בבלי, צרכולדמות תבניתם יותר מכמה גדולים לפניו ולאחריו

ודרכו" - דרכי התלמוד, חלק א, עמודים מה-מו].

[ב] דוגמאות נוספות;
 יחיד ומיוחד מבין חכמי התורה שבאלף הששי הוא הרב רבי יהודה ליוואי ב"ר בצלאל זצ"ל, הידוע בשם המהר"ל מפראג, ואשר ספריו הקדושים

 נודעים בישראל. וכפי שכתב הרב ר' ישעיה מושקט בהסכמתו לספר "מגילת יוחסין": "מי חרש אשר לא שמע את השם הגדול של הגאון
 המופלא איש אלקים... ומי עוור אשר לא ראה את האור חבוריו הנפלאים, אשר כלפיד יבער בחדרי הלבות ההוגים בהם... וחיך מי לא יטעם את

 הלך הדבש אשר תחת לשונו הקדוש". הקדמת התוספות יום טוב: "רבינו הגדול מרנא ורבנא הגאון ר' יהודה ליוואי בר' בצלאל, שנתעסק
 ". רמ"מ מקוצק אמר:וגדול כח מאמרו של רבינו הגדול ממאמרו של רבינו הקדושבישיבה... דריש לרוץ למשנה, עד שנתחברו חבורות חבורות... 

 "ספרי המהר"ל מכניסים שכליות וסברות להבין גמרא ופוסקים" [עמוד האמת, עמוד צא]. ובדרך חיים פ"ה מכ"א כתב שאצל אברהם אבינו
 נאמר "ושני נעריו עמו", ואצל בלעם "ושני נעריו אתו", ובתורה הוא להיפך. ואמר על זה הקוצקר "ואני אומר שטעה, וזאת במכוון מן השמים

 להראות, הגם שהיה איש אלקים, ולא היה דבר רז נעלם ממנו, עם כל זה היה רק בשר ודם, ושגיאות מי יבין" [עמוד אמת עמוד צה]. ובשם
 משמואל לפרשת ויגש, כתב: "והמהר"ל נתן טעם לשבח... ושפתים ישק. והדברים ראויים למי שאמרם". והשואל ומשיב כתב: "גור אריה מרבנו
 הגדול אורן ומאורן של ישראל... מי אשר לא ראה מאורות שמשו זורח על כנפות הארץ, ומי חרש אשר לא שמע יפעת גדולתו... וכל הגה ואומר

אשר יצא מפיו לא ישוב ריקם, ונוקב ויורד עד חדרי התהום התלמוד והפוסקים". 

____________________________________________________________________________________________

[ג] עיקר מטרתו; להורות על מעלת חז"ל
[ג] מגמתו בספריו

 העיד המהר"ל על עצמו כי מגמתו בכל ספריו הרבים אינה אלא לבאר אגדות חז"ל. וכגון, בהקדמתו הקצרה לספר נתיבות עולם
 כתב: "אין כוונתנו רק לחבר המאמרים ולפרש דברי חכמים, לא זולת [זה] כלל. עד שהחבור הזה אינו רק
 פירוש דברי חכמים שבא בתלמוד". ולא עוד, אלא שהוסיף לכך שמטרתו היא גם להורות את מעלתם של
 חכמים, וכמו בגור אריה בראשית פכ"ה אות כו כתב: "הארכנו לבאר זה, להראות הפלגת דברי חכמים".

 ובנצח ישראל פי"ז [שצב:] כתב: "ארמוז לך דבר מה, להודיע לך כי כל דברי חכמים בחכמה עמוקה מאוד
. כל ספרי המהר"ל באים להורות על מעלתם של חכמים.95מאוד", ושם הערה 

[ד] ציטוטים נוספים לכך;
 ]. ובסוף הבאר463"ודברים אלו נעימים ויקרים מפז, וכל חפצים לא ישוו בהם" [באר השני, ושם הערה 

 השני כתב: "הארכנו בזה לבאר לך, כי כל דבריהם הם בחכמה עליונה, כי כאשר גבהו שמים מארץ, כן
 גבהו מחשבותיהם ממחשבותינו". וכן "על דבר זה הלא יש לעלה ולקלס להדר ולפאר אותם על כל חכמי

 ]. וכן "הנה התבאר לך אמיתת דברי חכמים, ואין בדבריהם רק205לב" [לשונו בבאר הרביעי, ושם הערה 
 החכמה אלקית העליונה מאוד... כי כוונתנו להראות לעמים מעט, והוא כבודן ותפארתן של חכמים", [שם,

 ]. ובבאר החמישי כתב: "הנה התבאר לך מה שאפשר לומר בזה, והם דברים יקרים266, 262והערות 
 ונכבדים מפז רב ומכתם אופיר. ולכך תנו שבח והודאה אל חכמי עולם, אשר גלו לנו בחכמתם סודי תורה

].437, 436זאת, זכרונם לחיי העולם הבא" [שם הערות 
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[ה] ציטוט קלאסי
 בשלהי הבאר השלישי, לאחר שביאר מאמר חכמים, לא עצר ברוחו מלהביע את עומק השתוממותו מחכמת חכמים, וכתב:

 מעתה כאשר תבין דברים אלו אשר נתבארו כאן, ותבין קצת מעצמך, שאי אפשר לכתוב הכל בכתב, ישתומם לבך על מראה"
 הלזה, איך פירשו הכתוב בעומק מאוד, והוא פירוש הכתוב באמת ובדקדוק מאוד מאוד... וכל איש חכם ונבון, יתפלא על
 הקירוב שיש לדבריהם אל הפשט, עם עומק המופלא מאוד מאוד. ואיש אשר הוא זר מדברי חכמה, יתפלא על הרחוק מן

 אין אחד מהם, הןפירוש הכתוב, וגם דבריהם אינם נראים לו... וכן כל דברי הדרשות אשר הם בתלמוד ובשאר מדרשים כלם, 
 . שלכך נקרא 'דרשה',גדול הן קטן, שאין הדברים עומק הכתוב על פי אמיתתו, כאשר הוא מעמיק בפירוש הכתוב ימצא אותו

כי הוא דרישת הכתוב בחקירה ובדרישה מאוד מאוד עד עומק הכתוב".

[ו] הכאב באי נתינת כבוד הולם לדברי חז"ל
 ומעתה איך] הביע את כאבו הגדול על הזלזול בדברי חכמים במלים אלו: "345ובבאר החמישי [לאחר ציון 

 תשתפכנה אבני קודש בראש כל חוצות, מושלכים רמוסים תחת רגלי האדם, נתונים למרמס... והם אבנים
 יקרות, יותר משוהם וישפה ספיר גזרתם. ואין חכמתם דומה לחכמת חכמי האומות, כי חכמי האומות אף כי היו
 חכמים, היה חכמתם שכל האנושי. אבל חכמינו, חכמתם חכמה פנימית, סתרי החכמה, מה שידעו על פי הקבלה
 מרבם, ורבם מרבם, עד הנביאים ועד משה רבינו עליו השלום. לכן עיני עיני הורידו כנחל דמעה, אל תתנו פוגת
 לכם, איך נחשבו דברי יקר להבל אין חפץ בו. ואם לא שלא יתעללו בהם אנשים שאין ראוי להם לפרש סתרי

החכמה, היה ראוי להוסיף על הדברים אלו, למען דעת כל עמי הארץ, כי אין חכמה זולת חכמתם".

____________________________________________________________________________________________
[ד] המהר"ל על עצמו [מקורתיו, והאופן ללומדו]

[ז] מקורתיו
 בתחילת הבאר הרביעי הצביע על המקורות שמהם שאב את דבריו, וכלשונו: "והדברים אשר נבאר, הם דברים אשר נמצא בספרי
 חכמה גנוזים וטמונים. על אותן הדברים לא נוסיף ולא נחסיר, רק תוספת ביאור נעשה, להעלם ולהסתר הדברים ההם, עד שיקנה

 האדם בהם הבנה". ובתחילת הבאר החמישי כתב: "נמצא בדבריהם איזה ענינים שיראה לאדם רחוק מן הדעת, וסתומים הם
 במקומם, וסודם נגלה מבואר במקום אחר, כמו במדרש ספר הזוהר, ובמדרש הבהיר לרבי נחוניא בן הקנה, ושאר ספרי חכמה, אשר

הם גנוזים וכמוסים באוצרות חכמים, והנה הם מגלים סתרי תורה שרמזו חכמים".

[ח] המהר"ל על האופן ללמוד ספריו
 והנני משתטח ארצה בפישוט ידים ורגלים לפני הקורא, ומבקש לחנן אותי בשתים; האחד, שאם יקרא דברים אלו,תחילת הבאר הרביעי, וז"ל: "

 ולא יכנסו בלבו, שיחזור ויקרא ויעיין עוד, כי הדברים האלו לא יכנסו בלב הקורא רק בעיון רב מאוד, כי כך הם כל דברי אמת ויושר, נראים
 רחוקים בתחלת העיון, ולבסוף יתגלה ויאירו כשמש בצהרים. הבקשה השנית, שאם אחר כל זה אין הדברים נכנסים לו בלבו, שיהיה הדברים האלו

 כאילו לא נאמרו כלל. ולא יאמר אף שנאמר פירוש בדברים האלו, אין הפירוש נכנס בלב המעיין, שוב אין פירוש עוד, ויתלה חס ושלום חסרון
 בדברי חכמים. ואם כן היה תקנתנו קלקלה, לגרום שיחשוב רע על דברי חכמים... ולכך אני שואל ומתחנן שינתן לי דבר הזה, שאם אחר העיון לא
 יקבל הדברים, יעביר את דברי, ויהיו אצלו כאילו לא נאמרו כלל, ויהיו דברי חכמים אצלו כספר החתום, כמו שהיה אצלו קודם שנאמרו דברים

אלו".

[ט] מגדיר את זהותו [בתחילת הבאר הרביעי] 

בעלי ריבות. (עפ"י משלי יח, ח) מה דברי נרגןה .(משלי ב, יח) ש בוטה כמדקרות חרבותי

.(עפ"י תהלים נז, ה) ולשוניהם כחרב חדה נצבות (תהלים לה, כא) ירחיבו פיהםו

.(בראשית לו, לז)מנהר רחובות  (שיה"ש ד, טו)נוזלים ממעיין חיים ה. ורכים קשת לירות אל דברים חביבותד

.(עפ"י יחזקאל א, ז)וצצים מזהירים כעין קלל ושלהבות נ חצובות. (עפ"י ישעיה יא, ב) רוח חכמה וברוח בינהב

 (עפ"י ירמיה ט, ו) רופים ונבחניםצ.  (תהלים קמד, יב)תבנית היכל מחוטבות(עפ"י שיה"ש ד, ד) נויים לתלפיות ב

 . (עפ"י תהלים קד, טו)סועדים הלבבות (דניאל י, ג) חם חמודותל. (עפ"י פסחים קיח.)ברום עולם יושבות 

.(עפ"י משלי ד, כב) מוצאיהם הם חיים מרפאים מכאובותל מנופת טובות. (עפ"י תהלים יב, ז) מרות יקרותא

 ]. נמצא שמהותו של המחבר מתגלית בפיוט108והרי כבר השריש המהר"ל ששמו של אדם מורה על מהותו [ראה בבאר השלישי סוף הערה 
זה; להורות לכל את תפארתם והודם של דברי חז"ל, ולהשיב מלחמה שערה לאלו המואסים בדבריהם.

____________________________________________________________________________________________

[ה] מחלוקת קלאסית עם הראב"ע
[י] המדרש 

 באותיות דרבי עקיבא, בשעה שבקש הקב"ה לבראת העולם ירדו כ"ב אותיות ועמדו לפני הקב"ה. זה אמר
 לפניו בי תברא את העולם, זה אמר לפניו בי תברא את העולם... עד שנכנסה בי"ת ואמרה לפניו רבש"ע רצונך

 שתברא בי את עולמך שבי משבחין לפניך באי עולם בכל יום שנאמר ברוך ה' לעולם אמן ואמן ברכו ה'
 מלאכיו וגו'. מיד קבל ממנה הקב"ה, ואמר לה הן ואמר לה ברוך הבא בשם ה' וברא בה את עולמו שנאמר

 בראשית ברא. ולכך פתח בבי"ת מפני שמצד זה הבי"ת יש בו ברכה כי הברכה היא ברבוי, ועצם הבריאה גם
היא ברכה במה שיצא רבוי חלוקי נבראים לפעל.

[יא] השגת הראב"ע 
 הראב"ע ז"ל התעצם בתמיה על המדרש הזה כי אמר שאיך יפתח בבי"ת מפני שיש בה ברכה, הרי בהו

בוקה ומבולקה וכן הרבה דברים הפך הברכה הבאים בבי"ת.
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[יב] תשובת המהר"ל [דרוש על התורה]
 ובמחילה מכבודו היה כלא הבין דברי חכמים אלה, כי בבי"ת בעצמה היא הברכה מפני שהיא התחלת הרבוי שהוא הוא הברכה.

 והמופת החותך, כי עצם הבי"ת היא ברכה במה שמספרה שנים התחלת הרבוי רוב מעוט שנים הוא. כי בלשון ברכה אשר שרשה
 ברך כל האותיות יבאו במספר זה, אם הבי"ת באחדים, הכ"ף בעשיריות, הרי"ש במאות, הרי כי הבי"ת בעצמה היא אות של

ברכה.

____________________________________________________________________________________________

[ו]  חמשת היסודות שהנחיל לנו ללימוד חז"ל
(א) יסוד ראשון; לשאול שאלות פשוטות וישרות

[יג] השאלות
 גבורות ה' תחילת פרק ס: "יש לשאול הנה ראינו שהשם יתברך צוה בפסח על שום שפסח וכו' והרי ראינו
 שלא היתה שום מכה מן המכות בישראל ולמה תהיה מכה זאת יותר בישראל, ויותר מזה אמרו שכשהיה

  "ואם מזבח אבנים תעשה לי", ופירש רש"ידוגמה נוספת;שותה הישראל והמצרי זה היה שותה דם וזה מים. 
 "רבי ישמעאל אומר כל "אם" ו"אם"שבתורה רשות, חוץ משלשה; "ואם מזבח אבנים תעשה לי", "אם כסף
 תלוה את עמי" [שמות כב, כד]. "אם תקריב מנחת ביכורים" [ויקרא ב, יד]. ומקשה הגו"א שם: "יש לפרש

  משה רבינו חשש מעוג מלך הבשן, שתעמוד לו הזכותדוגמה נוספת;מה שכתב 'אם' אע"ג דחובה הם". 
 שעזר לאברהם [נדה סא.]. ובח"א שם ד, קסה.] כתב: "יש לתמוה, איך יעמוד לו זכותו של הצדיק, ולא יעמוד
 זכותו לבניו". דוגמה נוספת; לגבי שבת, המורה שה' ברא העולם בששה ימים והח בשביעי, "וא"ת, למה באה
 ההוראה על שהוא יתברך פועל הכל במה שינוח ביום השביעי, אדרבא, יש לעשות מלאכה כל ששה ימים, וזה

יהיה הוראה כי הוא יתברך פעל הנמצאים בששת ימים".

(ב) יסוד שני; אין לפרש דברי חז"ל באומדנא.
[יד] נגד אומדנא

 בהקדמה לדרך חיים כתב: "כי אין ספק כי דברי חכמים הם דברים עמוקים מאוד, ולא נאמרו דברי חכמים באומד הדעת ובסברא כמו שיש חושבים
 ומפרשים דברי חכמים, אבל כל דבור ודבור דברי חכמה עמוקה מאוד, ולכן פירוש דבריהם גם כן צריך הבנה ועיון רב, ולא בדעת הראשון כלל".
 ושם פ"א מ"ה כתב "לא כמו שבני אדם מבינים דברי חכמים שהם נאמרים באומדנא, אבל אין הדבר כך, כי כל דברי חכמים דברי חכמה גדולה".
 וכן שם פ"ה מט"ו כתב: "וכבר הזהרנו שאין לפרש דברי חכמים בדברי סברא ובאומדנא בלבד, כי מי שמעמיק בדברי חכמים ימצא בהם חכמה
 עמוקה". ובבאר הגולה באר הששי [קצה:] כתב: "רק באנו לפרש שלא נאמרו דברים אלו מאומד ומחשבה, רק כלם נאמרו בחכמה". וכן כתב

 בגו"א במדבר פכ"א סוף אות לג: "וכאשר תבין דבר זה אשר אמרנו, תמצא כי כל דברים אשר אמרנו בזה, הם דברים לא נאמרו באומד
 ובמחשבה, כדרך המפרשים דברי חכמים, אבל הם דברים ברורים אמתיים, אם יבין אדם את אלו הדברים". ובבאר הגולה באר הששי [שלח:]

 כתב: "וכבר אמרנו לך פעמים הרבה מאוד, כי דברי חכמתם היו בחכמה והשכל... ולכך נקראו 'דברי חכמים' [קהלת יב, יא], שהם דברים שכלים
 בלבד". ובגו"א בראשית כח, יא, כתב: "עוד דע אתה אם תחפש דברי חכמים כמטמוניות, אז תמצא אוצר כלי חמדה אשר אצרו במטמוניהם. ואיש

הפתי חושב אך דברי דרשה הם, לא אמרו כך אלא להרחבת הלשון. ואתה לא תחשוב כן, רק כי כל דבר מדבריהם שורש התורה".

[טו] דוגמה לדבר;
 זה לשונו בתפארת ישראל פ"ח [קלג:]: "לפיכך כל מי שנותן במצות טעם על פי הטבע, לומר כי לכך אסרה תורה חזיר מפני
 שהוא מוליד בגוף מזג רע, וכן הוא בודאי האמת. וכן נתנו טעם באיסור חלב שהוא מוליד מזג רע, וכן בדם ומכל שכן בשקצים

 , חס ושלום לומרוכאילו היתה התורה ספר מספרי הרפואות או ספר הטבעובעופות הטמאות, בכולם נתנו טעם על פי הטבע, 
 כך. ואם היה הדבר כמו שאמרו הם, הרי אמרו בפרק קמא דחולין (יז.) "ובתים מלאים כל טוב" [דברים ו, יא], אמר רבי

 ירמיה אמר רב כותלי דחזירי התיר להם. ואם שורש האסור בשביל מזג רע, האסור להיכן הלך. וכן חלב אם מזגו רע, אם כן בן
 פקוע למה חלבו מותר... ואף אמנם כי האמת הוא כי כל אלו יש בהם מזג רע, ודבר זה ימשך בודאי במה שיש בהם שנוי רע גם

 כן. אבל אין זה עיקר טעם המצוה, רק שאינם ראוים אל האדם כפי הסדר אשר סדר השם יתברך, לכך הרחיקה אותם,
 ולפעמים לא הרחיקתם התורה... וזה אמרם ז"ל (תו"כ קדושים) לא יאמר אדם אי אפשי בבשר חזיר, אי אפשי בדבר פלוני,

 אלא אפשי, ומה אעשה שאבי שבשמים גזר עלי. הורו בזה שאין לומר כי התורה טבעית, שאם היתה טבעית לא היה בה קבול
 שכר אלקי על דבר שהוא טבעי, ולכך יאמר אפשי מצד הטבע, רק השם יתברך גזר עלי בחכמתו מה שאין ראוי אל האדם,

ומיוחד בו נפשו.

(ג) יסוד שלישי; ההכרח בדברי חז"ל
[טז] ההכרח שבחז"ל

 זה לשונו בבאר הגולה באר הראשון [פ:]: "כאשר חכמים מפרשים התורה, לא יחשוב שאין דבריהם
 מוכרחים להיות כך, ואפשר לשנות. רק דבריהם מוכרחים, ואין לזוז אותן". ובגו"א בראשית פכ"ד סוף אות
 מג כתב: "אין ראוי לחסר מכוונת חז"ל, כי כל דבריהם בחכמה ובשיעור, לא הוסיפו ולא גרעו. והנה רש"י

 רצה לחסר מדברי רז"ל... והנה זה חסרון מן הכוונה אשר רצו רז"ל". ובדרך חיים פ"ג מ"ב [קיז.] כתב:
 "התורה – כל דבריה מוכרחים ומחוייבים, אי אפשר רק שיהיו כך, ולא אפשר בענין אחר כלל, וזה מעלת
 התורה... כי אי אפשר שיהיה דבר אחד, אף נקודה אחת בתורה שאפשר שיהיה בענין אחר, רק כך. ואין
 לומר בתורה שראוי שיהיה כך אבל אינו מחוייב שיהיה כך, ואפשר בענין אחר... דבר זה אינו בתורה, כי

 הדבר הראוי בלבד, ואפשר שיהיה בענין אחר, אינו מיוחד. אבל דברי תורה מחוייבים שיהיו כך, ואי אפשר
בענין אחר".

דוגמה לדבר;
[יז] בראשית ח, ח-יב

 (ח) ו7י;ש7ל7ח א8ת ה7יונ4ה מ5א2תו ל2ר;אות ה@ק7לו ה7מ7י2ם מ5ע7ל פ;נ5י ה4א@ד4מ4ה: (ט) ו;ל?א מ4צ;אה ה7יונ4ה מ4נוח7 ל;כ7ף ר7ג;ל4ה ו7ת4ש4ב א5ל4יו א8ל ה7ת5ב4ה כ2י
מ7י2ם ע7ל פ;נ5י כ4ל ה4אר8ץ ו7י2ש;ל7ח י4דו ו7י2ק4ח8ה4 ו7י4ב5א א?ת4ה א5ל4יו א8ל ה7ת5ב4ה:

 (י) ו7י4ח8ל עוד ש2ב;ע7ת י4מ2ים א@ח5ר2ים ו7י?ס8ף ש7ל7ח א8ת ה7יונ4ה מ2ן ה7ת5ב4ה: (יא) ו7ת4ב?א א5ל4יו ה7יונ4ה ל;ע5ת ע8ר8ב ו;ה2נ5ה ע@ל5ה ז7י2ת ט4ר4ף ב;פ2יה4 ו7י5ד7ע
נ?ח7 כ2י ק7לו ה7מ7י2ם מ5ע7ל ה4אר8ץ: (יב) ו7י2י4ח8ל עוד ש2ב;ע7ת י4מ2ים א@ח5ר2ים ו7י;ש7ל7ח א8ת ה7יונ4ה ו;ל?א י4ס;פ4ה שוב א5ל4יו עוד:

[יח] רש"י בראשית ח, יא
 אומר אני שזכר היה לכן קוראו פעמים לשון זכר ופעמים לשון נקבה לפי שכל יונה שבמקרא לשון נקבה כמוטרף בפיה - 

(שה"ש ה) כיונים על אפיקי מים רוחצות (יחזקאל ז) כיוני הגאיות כולם הומות (הושע ז) כיונה פותה:
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[יט] רמב"ן שם
 ואין כל זה נכון בעיני, כי חזרת זכר היונים מנקבה לזכר במקום אחד מן הפרשה אין בו טעם, ואם הלשון לקרוא

כלם בשם הנקבות למה שינה בכאן.
[כ] גו"א שם

 אומר אני שזכר היה וכו'. ואם תאמר, אם כן לכתוב הכל לשון זכר, או הכל לשון נקיבה, מאי שנא דבכל הפרשה (פסוקים ט,
 יא, יב) כתב לשון נקיבה, ובמלת "טרף" כתיב לשון זכר. ויראה לי, שנח לכך שלח הזכר לפי שהזכר מביא פרנסה לנקיבה,

 ואמר אם ישלח נקיבה, הנה אם תמצא דבר מה מן המאכל, לא תביא אל הזכר לאכול. והזכר מביא לפרנס הנקיבה, לכך כתיב
 "והנה עלה זית טרף" - ולא אכל, כמו שדרך הזכר לטרוף ולהביא לנקיבה... וכן כתיב שהזכר דרך לטרוף בשביל הנקיבה,

 כדכתיב (נחום ב, יג) "אריה טורף בדי גורותיו ומחנק ללבאותיו"... שמע מינה שדרך הזכר להביא לנקיבה. לפיכך שלח את
הזכר ולא את הנקיבה. וכן בעורב שלח את הזכר ולא הנקיבה משום האי טעמא, והשתא יתורץ קושית הרמב"ן.

(ד) יסוד רביעי; אסמכתא קשורה לפסוק
[כא] הגדרת "אסמכתא"

 באר הגולה באר הראשון [לג.], וז"ל: "המצות שהם בעצמם דברי סופרים, והביאו ראייה ודרש מן התורה. ואמרו על זה כי המצוה מדבריהם, רק
 קרא אסמכתא בעלמא. ורבים טועים שסבורים לומר כי אין לאותה מצוה כלל שום עניין אל התורה באמת, רק שהם עשו למצוה דבר דרש מן

 התורה כאילו היה זה מליצה בלבד. והאומרים כך טעו, לא הבינו דבריהם, כי חס ושלום שיהיה דבר אחד מדבריהם נאמר להרחבת הלשון ויפוי
 המליצה, רק כל דבריהם אמת". וכן כתב בגו"א שמות פי"ט אות כ: "ואל תטעה לומר כי בכל מקום שאמרו ז"ל אסמכתא, הוא שמשה רבינו
 כאשר כתב התורה לא כתב אותו בשביל אותה אסמכתא, רק הם ז"ל אסמכוה אותה מדעתם. אומר אני האומר כן טועה בדברי חכמים, שאם כן
 יהיה דברי חכמים רק עמל ויגיעה ואין בו ממש. שלפעמים מוציאים דבר מן המקרא על ידי למוד דרשות, ולא יהיה זה רק ליפות הדברים, או

 לגנוב דעת הבריות, כאילו הוא דרשה מן התורה. ולא נאה זהו לחכם, שהרי אין להם שום חלק ונחלה בתורה, אלא הם ז"ל אסמכוה אותם מדעתם
אקרא".

[כב] דוגמאות לאסמכתא
 בברכות מא. למדו מהפסוק [דברים ח, ח] "ארץ חטה ושעורה וגפן תאנה ורמון ארץ זית שמן ודבש" ש"כל
 הפסוק כולו לשיעורין נאמר". ופירש רש"י שם "שבחה של א"י שיש בה פירות ששיעורי תורה נתלין בהן".

 ומסיקה שם הגמרא [ברכות מא:] שלימוד זה הוא "מדרבנן, וקרא אסמכתא בעלמא". ועל אסמכתא זו
 כתב הרמב"ם בהקדמתו לסדר זרעים ש"אין לשיעורין עיקר... ואין להם רמז בכל התורה, אבל נסמכה זאת

 המצוה לזה הפסוק לסימן כדי שיהא נודע ונזכר, ואינו מענין הכתוב. וזה ענין מה שאמרו קרא אסמכתא
 בעלמא בכל מקום שיזכרוהו". והמהר"ל לכאורה יענה על כך, שכל ענינו של שיעור אינו אלא ענין של

 חשיבות [ שבת צ:]. והרי לכך מהני "אחשביה" שלא נצריך שיעור שלם [שם, וריטב"א מכות יז.]. ובודאי
 פשוטו של מקרא "ארץ חטה ושעורה וגו'" בא להורות שא"י נשתבחה בפירות חשובים. והנה אחד

 מהמאפיינים הרבים של הפרי הוא בודאי גם מידתו וגודלו. ולכך מתוך שהתורה מחשיבה את החטה
 והשעורה לפירות חשובים, מונחת בכך גם הכרת חשיבות למדות החטה והשעורה. ולכך יש כאן סמך

 מהפסוק ששיעורי הפירות הללו הם אמות מידה להגדרת חשיבות. ומתוך כך באו רבנן וקבעו שפירות אלו
 הם רשימה ומקור לקביעת שיעורים בכל שטחי התורה. הרי שהשיעורים הם אסמכתא, אך מ"מ העיקרון

שעליו בנויה האסמכתא נמצא היטב בתוך הפסוק.

(ה) יסוד חמישי; הסתכלות אלקית על מאורעות מרכזיים;
[כג] שמות ב, א

(א) ו7י5ל8ך; א2יש מ2ב5ית ל5ו2י ו7י2ק7ח א8ת ב7ת ל5ו2י: (ב) ו7ת7ה7ר ה4א2ש4ה ו7ת5ל8ד ב5ן וגו':
[כד] גו"א שמות

 ויראה שאין הכתוב מזכיר שם יוכבד ומרים ואהרן עד אחר לידת משה (להלן ב, א), שהרי בפרשה שאחריה כתיב (להלן ב, א) "וילך איש מבית
 לוי ויקח את בת לוי" - לא רצה להזכיר שם האב ושם האם של משה עד לידת משה, לומר לך כי משה היה מתוקן לגאולה מו' ימי בראשית,
 ומאחר שמשה מתוקן לגאולה מששת ימי בראשית - לא היו אבותיו עיקר אצלו, ואילו נתן שם לאביו קודם לידת משה היה משמעות הענין

 שהעיקר היה האב, ובשביל עצמו ושמו המיוחד לו נתן לו הקב"ה משה, כמו כל אב שהוא בפרט סבה לבן, לכך לא הזכיר שמו, כי אצל לידת משה
 לא היה האב סבה מיוחדת רק כאשר הוא כסדר עולם וכמנהג שכל אדם מוליד בן, אבל סבה פרטית לא היה כאן. וכל שאר בנים - אם לא היה זה
 האב לא בא הבן לעולם, וזה אינו במשה, כי אף שהיה עמרם מוכן יותר למשה, על כל פנים מוכרח משה לבא לעולם... ואם לא היה עמרם, היה

אחר, כי משה מתוקן מששת ימי בראשית.
[כה] הגדרת הטבע כדבר אלקי

 אין מיתה כי מחמת שהאדם מתדרדר והולך, עד שלבסוף הוא מת. אלא להיפך; הואיל ונגזר על האדם
 בח"א לשבת עז: [א, מג.]: "כי יש לך לדעת, כי אףמיתה, לכך הוא מתדרדר והולך לקראת מותו. וכדבריו  

 שאמרו הרופאים בחולשת האדם לעת זקנתו שהוא בטבע, ודבר זה בודאי ברור, אבל יש לטבע סבה אשר
הוא מחייב הטבע... כי הוא קרוב לקיצו, ולפיכך מתחדש לו החולשה". 

 והאברים של אדם הם שלימות צורת האדם. כי אל תחשוב כמו שחשבו קצתבתפארת ישראל פ"ד [עז.]: "ו
 בני אדם, והם הרופאים, כי האברים של אדם הם טבעיים כמו שאר בעלי חיים, כי אין הדבר כך כלל, כי
 רופאי אליל המה, לא ידעו באמת תאר האדם ואיבריו, שכולו אלהי. ולפיכך האיברים שלו הם שלימות

 וכן כתב בבאר החמישי [ד"ה וכאשר תבין]:האדם, ועל ידי אבריו, שהם רמ"ח, נברא בצלם האלהים". 
 "וכאשר תבין את זה אז תבין מעלת צלם האלקי שבאדם. והפלסופים לא ראו והביטו רק הטבע, כמו
 הרופאים, לא ידעו ולא יבינו רק הטבע, ולכך לא עמדו על הבריאה הזאת הוא האדם, כי יצירת האדם

 בפרט, הכל הוא ענין אלקי, ולא טבעי". ולהלן בתחילת הבאר הששי כתב: "כי לא באו חכמים לדבר מן
 הסבה הטבעית, כי קטון ופחות הסבה הטבעית, כי דבר זה יאות לחכמי הטבע או לרופאים, לא לחכמים.
 אבל הם ז"ל דברו מן הסבה שמחייב הטבע... שלכל דבר יש סבה טבעית מחייב אותו, ועל אותה הסבה

 הטבעית יש סבה אלקית, והוא סבת הסבה, ומזה דברו חכמים. כי לאדם אל צורתו ומספר אבריו יש סבה
 טבעית, שאין ספק כי יש לדבר זה פועל טבעי. ומכל מקום יש לאותה סבה סבה אלוקית, שעל סבת הסבה

אמר [בראשית א, כז] 'ויברא אלקים את האדם בצלמו בצלם אלקים ברא אותו'". 
[כו] דוגמה נוספת;

 לשונו בנתיב הצניעות פ"ב [ב, קז.]: "ואל יקשה למה האוזן נברא יותר פתוח משאר כל האיברים, ולמה לא נברא כמו העין שיש לו כסוי. הן
 באמת דבר זה דבר עמוק ומופלג ביצירה. וזה כי האדם... נחשב כמו כלי, והכלי שאין לו בית קבול אינו נחשב כלי כלל, רק הוא כמו גולם כלי עץ...
 ולפיכך בריאת האדם פתוחה, כמו כלי שיש לו בית קבול פתוח. ולפיכך נקרא השומע 'פקח' [יבמות קיב:], והסתימה הוא מצד אחר, לא מצד האבר

 ועתה נחשב האצבע, שהוא כסוי הזה. ואם היה באבר עצמו סתימה, לא היה נחשב האדם הזה פתוח כמו הכלי שיש עליו כסוי, שאינו נחשב פתוח.
 לאוזן, כמו כסוי שיש לקדירה, שבשביל שיש כסוי לקדירה, לא נתבטל ממנו שם כלי פתוח. אבל אם היה הכסוי בעצמו, היה מבטל הכסוי פתיחתו.

ומעתה נברא האדם בשלימות לגמרי בלי חסרון, כאשר ראוי האדם מצד עצמו להיות כלי קבול. וכך ראוי לאדם, למי שידע ויבין ענין האדם".


