הרב חיים ברובנדר
rcb@atid.org

שבועות תשע"ב
תורה מתחדשת
This shiur is dedicated by Bati and Eddie Jacobs in loving memory of
ז"ל Dr. Chuck Feldman
an exemplary model of dedication to family, community, and Torah education.
יהי זכרו ברוך

דברים פרק ה פסוק יח

ָס $וַ&ִ ְכ ְ ֵב
ֲר ֶפל קל ָ#דל וְ לֹא י ָ
 ָה ֵא ֶה ָענָ וְ ָהע ָ
ֶאת ַה ְ ָב ִרי ָה ֵא ֶה ִ ֶר יְ קֹוָק ֶאל ָל ְק ַה ְל ֶכ ָ ָהר ִמ ְ
ַעל ְנֵי (לחֹת ֲא ָבנִ י וַ&ִ ְנֵ ֵא ָלי:
תרגום אונקלוס

רש"י

ית פתגמיא האלי מליל יי ע כל קהלכו
בטורא מגו אישתא עננא ואמטתא קל רב ולא
פסיק וכתבנו על תרי לוחי אבניא ויהבנו לי:

ולא יס  -מתרגמינ ולא פסק כי קולו חזק וקיי
לעול .דבר אחר ולא יס $לא הוסי $להראות
באותו פומבי:

מסכת תמורה דף טז ע"א
אמר רב יהודה אמר רב :בשעה שנפטר משה רבינו לג עד ,אמר לו ליהושע :שאל ממני כל ספיקות שיש
ל! אמר לו :רבי ,כלו הנחתי שעה אחת והלכתי למקו אחר? לא כ כתבת בי )שמות ל"ג( ומשרתו
יהושע ב נו נער לא ימיש מתו האהל? מיד תשש כחו של יהושע ,ונשתכחו ממנו שלש מאות הלכות,
ונולדו לו שבע מאות ספיקות ,ועמדו כל ישראל להרגו .אמר לו הקב"ה :לומר ל אי אפשר ,ל וטורד
במלחמה ,שנאמר )יהושע א'( ויהי אחרי מות משה עבד ה' ויאמר ה' וגו' .במתניתי תנא :אל $ושבע מאות
קלי וחמורי ,וגזירות שוות ,ודקדוקי סופרי נשתכחו בימי אבלו של משה .אמר רבי אבהו :אעפ"כ
החזיר עתניאל ב קנז מתו פלפולו ,שנאמר – )יהושע ט"ו( וילכדה עתניאל ב קנז אחי כלב )הקט ממנו(
]וית לו את עכסה בתו לאשה[ .ולמה נקרא שמה עכסה  -שכל הרואה אותה כועס על אשתו.
מסכת מנחות דף כט ע"ב
אמר רב יהודה אמר רב :בשעה שעלה משה למרו ,מצאו להקב"ה שיושב וקושר כתרי לאותיות ,אמר
לפניו :רבש"ע ,מי מעכב על יד? אמר לו :אד אחד יש שעתיד להיות בסו $כמה דורות ועקיבא ב יוס$
שמו ,שעתיד לדרוש על כל קו; וקו; תילי תילי של הלכות .אמר לפניו :רבש"ע ,הראהו לי ,אמר לו :חזור
לאחור .הל וישב בסו $שמונה שורות ,ולא היה יודע מה ה אומרי ,תשש כחו; כיו שהגיע לדבר אחד,
אמרו לו תלמידיו :רבי ,מני ל? אמר לה :הלכה למשה מסיני ,נתיישבה דעתו .חזר ובא לפני הקב"ה,
אמר לפניו :רבונו של עול ,יש ל אד כזה ואתה נות תורה ע"י? אמר לו :שתוק ,כ עלה במחשבה לפני.
אור החיים
ויקרא פרק יג פסוק לז
וראיתי ליישב מאמרי רבותינו ז"ל )ויק"ר כב א(
ֶתק וְ ֵ> ָער ָחֹר ָצ ַמח  נִ ְר ָ?א
וְ ִא ְ ֵעינָיו ָע ַמד ַה= ֶ
שאמרו שלא היה דבר שלא נמסר למשה בסיני
ֶתק ָטהר ה@א וְ ִט ֲהר ַה ֵֹה:
ַה= ֶ
ואפילו מה שתלמיד ותיק עתיד לחדש ,ואמרו
במקו אחר )במדב"ר יט ו( כי רבי עקיבא היה דורש מה שלא ידע משה כאומרו הדברי עשיתי אעשה
לא נאמר וכו' יעויי ש דבריה ,וכ כמה מאמרי שדומי לזה :ונראה כי ישוב המאמרי הוא ,כי ה
אמת שכל דבר תורה נאמר למשה ,ואי חכ יכול לדעת יותר ממה שידע משה ,והג שתצר $כל דורות
ישראל מיו מת תורה עד שתמלא האר; דעה אי חידוש שלא ידעו משה ,אבל ההפרש הוא כי משה נת
לו ה' תורה שבכתב ותורה שבעל פה ,והנה האדו ברו הוא בחכמתו יתבר רש בתורה שבכתב כל תורה
שבעל פה שאמר למשה ,אבל לא הודיע למשה כל מה שנת לו בעל פה היכ הוא רמוז בתורה שבכתב ,וזו
היא עבודת בני ישראל עמלי תורה שיישבו ההלכות שנאמרו למשה בסיני והסודות והדרשות כול יתנו
לה מקו בתורה שבכתב ,ולזה תמצא באו התנאי וחברו תורת כהני וספרי וכו' ,וכל דרשת בכתובי
אינ אלא על פי ההלכות והלבישו בתורת ה' תמימה שבכתב ,ואחריה ועד היו זו היא עבודת הקודש
בני תורה לדייק המקראות וליישב על פי המאמרי שה תורה שבעל פה ,וזו היא עבודת התורה
הנקראת אר; החיי :ועני זה לא נמסר למשה כולו לדעת כל תורה שבעל פה היכ היא כולה רמוזה
בתורה שבכתב ,ולזה אמרו ז"ל )ש( שדרש רבי עקיבא דרשות שלא ידע משה ,אי הכוונה שלא ידע משה
עקר של דברי הלא ממנו הכל אפילו מה שתלמיד ותיק עתיד לחדש ,אלא שלא ידע סמיכת ודיוק
היכ רמוזי בתורה ,וזה ל האות מה שלפנינו שדרש הלל מהכתוב ההלכה שנאמרה למשה בעל פה ,ולא
גילה ה' למשה עיקרה בכתוב ובא הלל ודרשה ,ודברי אלו נכוני ה:
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ויקרא רבה  -פרשה יג

]א[ וידבר ה' אל משה ואל אהר לאמר אליה רבי פנחס ורבי ירמיה פתח )משלי טו( אוז שומעת
תוכחת חיי וגו' אז שומעת תוכחת חיי אלו בניו של אהר בקרב חכמי תלי שהיו בצד המיתה זכו
ונתייחד הדיבור אליה ועל אביה ועל אחי אביה בחייה הה"ד )ויקרא י( ואת שעיר החטאת דרוש
דרש משה ,מהו דרוש דרש ב' דרישות א"ל א שחטת למה לא אכלת א לא היית עתידי לאכול
למה שחטת מיד ויקצו $על אלעזר ועל איתמר וכיו שכעס נתעלמה ממנו הלכה א"ר הונא בשלשה
מקומות כעס משה ונתעלמה ממנו הלכה ואלו ה בשבת ובכלי מתכות ואונ ,בשבת מני שנאמר
)שמות טז( ויותירו אנשי ממנו וגו' ,כיו שכעס שכח לומר לה הלכות שבת אמר לה )שמות כ"ג(
הוא אשר דבר ה' אכלוהו היו כי שבת היו לה' ,ובכלי מתכות מני שנאמר )במדבר לא( ויקצו $משה
על פקודי החיל וכיו שכעס נתעלמה ממנו הלכה שכח לומר לה הלכות כלי מתכות וכיו שלא אמר
משה אמר אלעזר הכה תחתיו שנאמר )במדבר ל"א( ויאמר אלעזר הכה אל אנשי הצבא אמר לה
למשה רבי צוה ולא צוה ,באונ מני שנאמר ויקצו $על אלעזר ועל איתמר וכיו שכעס נתעלמה ממנו
הלכה שאונ אסור לאכול בקדשי ,הנותרי לאמר רבי פנחס ור' יהודה ברבי סימו אמר להו א$
אתו לא אשתריתו ,וידבר אהר אל משה בדיבור ענה כנגדו כדכתיב )בראשית מב( דבר האיש אדוני
האר; וגו' ה היו הקריבו את חטאת ואת עולת אמר לו היו מתו בני והיו אקריב קרב היו
מתו והיו אוכל בקדשי מיד דרש אהר ק"ו למשה ומה מעשר הקל אסור לאונ חטאת דחמיר אינו
די שיהא אסור באונ מיד וישמע משה וייטב בעיניו הוציא כרוז לכל המחנה ואמר אני טעיתי את
ההלכה ואהר אחי בא ולמד לי אלעזר ידע את ההלכה ושתק איתמר ידע את ההלכה ושתק זכו
ונתייחד הדיבור עליה ועל אביה ועל אחי אביה בחייה הה"ד וידבר ה' אל משה ואל אהר לאמר
אליה תני ר' חייא לאמר אליה לבני לאלעזר ואיתמר.
במדבר רבה  -פרשה יט

]ו[ ויקחו אלי פרה אדומה א"ר יוסי ברבי חנינא אמר לו הקב"ה למשה ל אני מגלה טע פרה אבל
לאחר חקה דאמר רב הונא כתיב )תהלי עה( כי אקח מועד אני מישרי אשפוט וכתיב )זכריה יד(
והיה ביו ההוא לא יהיה אור יקרות וקפאו יקפאו כתיב דברי המכוסי מכ בעול הזה עתידי
להיות צופי לעול הבא כהדי סמיא דצפי דכתיב )ישעיה מב( והולכתי עורי בדר לא ידעו וכתיב
)ישעיהו מ"ב( אלה הדברי עשיתי ולא עזבתי אעשה אי כתיב כא אלא עשיתי שכבר עשיתי
לרבי עקיבא וחביריו דברי שלא נגלו למשה נגלו לר"ע וחביריו )איוב כח( וכל יקר ראתה עינו זה רבי
עקיבא וחביריו ,אמר רבי יוסי ברבי חנינא רמז שכל הפרות בטלות ושל קיימת.
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