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 בית יעקב, משפטיםספר 

 

You [Moshe] must say to Pharaoh, “This is what G-d says: Israel is My son, My firstborn 

(Shemos 4:22). 

*            *            * 

It once happened that R. Eleazar the son of R. Simeon was coming from Migdal Gedor, from 

the house of his teacher, and he was riding his donkey by the river and he felt a great 

happiness and full of himself because he had studied a lot of Torah. A particularly ugly man 

happened upon him and said to him, “Peace be upon you, Rebbi,” and he [R. Eleazar) did not 

respond.  

He said to him, “Good for nothing! How ugly this man is! Are all the people of your city as 

ugly as you are?”  

The man said: “I do not know, but go and tell the Artisan who made me, how ugly is the 

vessel which you have made.” 

When he [R. Eleazar] acknowledged, in his gut, that he had done wrong he got down from 

his donkey and prostrated himself before the man and said to him, “I submit myself to you; 

forgive me.” 

He said to him: “I will not forgive you until you go to the Artisan that created me and tell 

him: How ugly is the vessel that you created.” (Ta’anit 20a,b) 

 
*            *            * 

[Rabbah bar bar Chanah said]: Chachamim pass on (the true pronunciation of) Hashem's 

four letter name to their talmidim and children once every seven years. Some say, they do 

so twice every seven years. Rav Nachman bar Yitzchak said: It is more reasonable to say once 

every seven years - "this is My name l'olam (forever)" is written missing a 'vov', so we may 

read it le'alem (to conceal). Rava planned to reveal the name in his class. An elder remarked 

“it is written like le'alem.” R. Avina contrasted two verses: One verse says "this is My name" 

and another verse says "this is My remembrance"!1 The Holy One said, “My Name is not 

pronounced like it is written. It is written with Yud-Kei, but it is pronounced like Aleph-

Dalet.” (Kiddushin 71a) 

*            *            * 

R. Akiva went and found R. Yehoshua in great distress. He said to him, “Master, why are you 

in distress?” He replied: Akiva, it were better for a man to be on a sick-bed for twelve 

months than that such an injunction should be laid on him” (to travel on Yom Kippur). He 

said to him, “[Master,] will you allow me to tell you something which you yourself have 

taught me?” He said to him, “Speak.” He then said to him: “The text says, ‘you’, ‘you’, ‘you’, 

three times,2 to indicate that ‘you’ [may fix the festivals] even if you err inadvertently, ‘you’, 

even if you err deliberately, ‘you’, even if you are misled.” He replied to him in these words: 

“Akiva, you have comforted me, you have comforted me.” (Rosh Hashanah 25a) 

                                                           
 ”How it is mentioned“ –זכרי   1
ם 2 תֶּ ַמרְׁ ֹוַתי ּושְׁ ם ִמצְׁ  כב, לא( ויקרא) :יְׁדֹוָד ֲאנִי אָֹתם וֲַעִשיתֶּ

ל ַדבֵּר נֵּי אֶּ ל בְׁ ָראֵּ תָ  יִשְׁ ם וְָׁאַמרְׁ הֶּ י ֲאלֵּ ר יְׁדֹוָד מֹוֲעדֵּ אּו ֲאשֶּ רְׁ י אָֹתם ִתקְׁ ָראֵּ ש ִמקְׁ ה קֹדֶּ לֶּ ם אֵּ  ,ב(כג ויקרא) :מֹוֲעָדי הֵּ
ה לֶּ י אֵּ י יְׁדֹוָד מֹוֲעדֵּ ָראֵּ ש ִמקְׁ ר קֹדֶּ אּו ֲאשֶּ רְׁ מֹוֲעָדם אָֹתם ִתקְׁ  ,ד(כג ויקרא) :בְׁ

 בס"ד

 ד
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Points: 

 Yichus (lineage) 

 Adam’s sin 

 Tekufot (strengths) 

 Y-H-V-H 

 Semicha 

 Aveira 

 Bechira 

 Birur

 

 לבוש זהוחנם."  לחפשי יצא ובשביעית יעבוד שנים שש עברי עבד תקנה י"כ הוא הראשוןמשפט 

 כל וראה מזוככים היו ישראל כלם, שעבדי מבית מצרים מארץ הוצאתיך אשר אלהיך ה׳ אנכי לדבור

 בכורי בני להם רמא שהשי״ת לפניהם מבורר היה יחוסם ,אלהיו ה׳ אלא עליוו ל שאין מפורש אחד

 היה ולא ישורמ בארח ואחד אחד לכל תהשי׳ השפעת תרד אח״כ שאף לפניהם רשומפ והיה ישראל

 נעשה דבר שום שאין לפניהם פורשמ שהיה יען השי״ת וןמרצ יפךהה עושים פן שויחמ םשו להם

 לאומן לך טענת לפניהם מפורש שהיה אחר זה כלי ערוכמ המכ לומר קוםמ היה ולא ת"השי יתבל

 ועשרה בראשית למעשה מאמרות עשרה:( א"ירא ויק) בזה״ק שאיתא היא וזה ,לוור ואמ שעשאני

 הבריאה בראשית שהיה להאור ייחסתמ הוא תברודה בשעה שהי׳ הגדול שאור תן תורהלמ מאמרות

 רומא הבריאה ראשית על כי דם הראשון.א שלן הכשלו כעין הואמתן תורה  אחר שהיה הכשלון וכן

 אלו את שברא ן עדומחריב עולמות אנובו ומחריבן עולמות הנבו היה שהקב״ה ט'( רבה בראשית)

 האכילה זו כי תאכל אכל הגן עצי מכל לו ואמר ר"אדה את וברא י,ל הניין לא יתהון לי הניין דין אמר

 כהן אכילת וכמו השי״ת בלתי בעולם כח שום שאין השי״ת כח לדגו להכיר והרגשה הכרה על רומז

 בכח שאין חזקות כחות בעולם הציב השי״ת כי יאכל שלא והטנצ ורע ובט הדעת מעץ ורק בתרומה

 לקבל כלי לעצמו שהציב אדה״ר של החטא היה וזה. מכחו חזק שכחם יען בקרבו להכניסם אדם

 רומז וזה שלה קיבול הכלי כפי רק בריה לכל שמשפיע הציב והשי״ת שלו קיבול הכלי מכפי יותר

 קנין איזה לו שיש לו ונדמה התפשטות גודל באדם והכניס חזק חכ היה העץ שבזה העץ מן אכילתו

 פגה ואכל זמנו קודם היה וזה תובמוחש זחוא שכלותוהמ שהניח פנים בהסתר הטובה ולקח רובהא

 תקופות על רומז גורהח. רותוהג להם ויעשו תאנה עלי ויתפרו '(ג בראשית) שנאמר מה מורה זה ועל

 יתייאשו שלא בישראל תקופות ניתן שהשי״ת מורה שזהו בגבורה ישראל אוזר אומרים שאנון כעני

 וע״ז פגה ואכל זמנא דםוק היתה אדה״ר של והתקופות. לטוב להתתקן יוכלו הפעולות כל כי מתקוה

 אמר ה׳( ב׳ םהלי)ת בדהמע״ה שמציגו כענין מאוד טוב התקופות הוא בזמנא כי גורהחו תאנה רומז

.( ק׳׳ד משפטיםא )בסב כמ״ש לעולם יחוסו אובד אינו השבט שזה וגו׳ ילדתיך היום אני אתה בני אלי

 בפרשת וכמש״נן )לעלמי ליפאח ביה הוה ולא תנינא ואבא קדמאה אבא הדויה וכו׳ אתה יהודה

 (. ס״הן עני בראשית

 ולזה האדם ויתחבא'( ג בראשית( וכמ״ש יחוסו נוממ נעלם לכן זמנא קדם לקח שאדה״ר יען אכן

 בש״ס ״שמוכ הים )שם(אל רמא כי באף ופתח הו"יה השם את אדה״רמ הסתיר הנחש הסתת בראשית

 לבניהם אותו וסריןמ יםמחכ אבל לגלותה חכמים רצו ולא היתה אחרת עוד תנא.( ע׳׳א קידושין)

 פעם כמ״ד מסתברא יצחק בר ןמנח ר"א בשבוע פעמיים לה ואמרי בשבוע אחת פעם ולתלמידיהם

 לזה ונסמך משפחות גלהא ולא נזיר יהיה ותחמשפ אגלה לא אם נזיר הריני תניאדכ בשבוע אחת

 ואמרי בשבוע אתת פעם לתלמידיהם אותו מוסרין חכמים אותיות ארבע בן שם יוחנן א״ר ארבב״ח

 לעלם לעולם שמי זה ג'( שמות)  דכתיב בשבוע אתת פעם ד"כמ מסתברא "יארנב בשבוע פעמיים לה
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 נכתב נקרא אני נכתב כשאני לא הקב״ה אמר זכרי זה וכתיב שמי זה כתיב רמי אבינא רבי וכו׳ כתיב

 דצמ כי פורשמ היחוס גם אז הו"יה השם שבהתגלות הסמיכות זהמ וכחמ באד'. ונקרא בי״ה אני

 וכן זאת להעלים צריכים ובעוה״ז כל מהוה שהשי״ת זמרו השם שזה אחר עבודה םשו אין וי"ה השם

 וכן עבודה חייבמ השם שזה באד׳ נקרא לזה לעבודה צריך היה לא יחוסו האדם לפני פורשמ היה םא

 השם את ר"אדהמ הנחש הסתיר כאשר ולזהה. עבוד חייבמ אד׳ השם בחינתמ שהוא היחוס תהסתר

 לכשא אחר אף אזי ממנו רתנס היה לא אם כי הקב״ה של כפיו יציר שהוא יחוסו ממנו נסתר וי"ה

 י"תהש יתבל בעולם כח שום אין כי לו ואמור שעשאני לאומן לך לומר תחקופו לדגו בו היה העץ ןמ

.( כ״ה ר״הס )בש״ ״שמוכ תתקופו דלוג למסמכים היה בישראל תהגנ הסמיכה שהי׳ תבע שמצינו ווכמ

 אפילו םתא יןדזימ אפילו םתא שוגגין אפילו םתא פעמים שלשה םתא אתםתם א רומא הוא הרי

 שסמכו הראשון ךמנס היה שהוא נין בן יהושע דע דור דור היתה שהסמיכה מפני והוא מוטעין

 בפסק טעה האחרון שהסמוך נאמר םשא נמצא ליוע ידיו את ויסמוך( כ״ח במדבר) כמ״ש משרע״ה

 ךממס היה ומי ידו תחתמ ותטע שיצא איש סמך למה כיםמשבנס הראשון עד תהטעו זה נוגע דינו

 כפי ושכתי( ל״ג תשא) כמ״ש השי״ת משרע״ה את הסמיך ומי משרע״ה כומשס נון בן יהושע הראשון

 בעומק השי״ת ץחפ שכן ורק תעוטב אינו מסמך מפי שיצא שהפסק לומר ונא יןחמוכר אלא עליך

 היה לפניו מפורש יחוסו היה אם השי״ת של כפיו יציר שהיה דה״רל שכן אומכ הפסק זה על ומסכים

 הבירור שיושלם אחר עתידל תבאמ כי מהמטרה רס לא שבעומק לומר רתיו עוד תקופות גודל לו

 לומר כןתהי כי מלאכול הוזהר לא שע״ז אכל לבד שבו מהטוב רק עץבש מהרע אכל שלא בררתי

 לאחר אכן שית(בראת פרש ח״א השלוח במי וכמש״נת )השי״ מרצון ההיפך תלעשו אדם שיוכל

 ותבחיר חכב עשה פן בעצמו מסופק נעשה דספיקא מאילנא שאכל שע״י יחוסו ממנו נעלם הכשלון

 שמדמה רשויות בשתי כמאמין הוא שזה טאחה עיקר עצמו זה הוא ובאמת ת.השי״ מרצון ההיפך

 .תהשי״ ידועה יתבל ותבחיר בכח עשה ם כל זהע זו פעולה שיעשה פץח אינו תהשי״ כי שאף בנפשו

 וידעו( ג׳ תבראשי) וכמ״ש אדם של לבו תמטמטמ עבירה.( ל״ט יומא) בש״ס שאמרו מה רומז וע״ז

 התשהי תאח מצוה אפילו( י״ט רבה תבראשיעל זה ) ״שמוכ וגו׳ האדם חבאתוי וגו׳ הם ערומים כי

 ז״ל ינומשחכ הדעה על יעלה ולא הי׳ יןמ אדה״ר.( ל״ח סנהדרין) בש״ס וכמ״ש הימנה נחערטלו בידם

 נחשב השי״ת מרצון ההיפך שעשה שהשיב המעצ התשובה שזו אכן אדה״ר של החטא את להגדיל רצו

 עץהמן ה אתה עירום כי לך הגיד מי( שם) השי״ת ששאלו המ רומז וע״ז. מאריה מקמי לעריק בזה

 לברוח נחבאה למה( שם) איכה אותו שאל חילהמתש והיינו תאכל נוממ אכל יתלבל ויתיךצ אשר

 שהעשנ היינו ואחבא אנכי עירום כי ואירא בגן שמעתי קולך תא( שםת )להשי״ אדה״ר שהשיב ואחר

 המן אתה עירום כי לך הגיד מי השי״ת אליו אמר אזי השי״ת מרצון ההיפך עשהו המצוה מן רוםע

 שהשי״ת פעולה לעשות םדבא כח שיהיה תזא לומר היתכן אכלת ונממ אכל לתיבל צויתיך אשר עץה

 : השי״ת בלתי אתר רשות נמצא הכי הושיעש פץח אינו


