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        דדדד""""בסבסבסבס
        

        ::::חחחח""""עעעעתשתשתשתש    באבאבאבאשבת שבת שבת שבת     אאאא""""גנס שליטגנס שליטגנס שליטגנס שליטיהודה יהודה יהודה יהודה מורינו הרב מורינו הרב מורינו הרב מורינו הרב מורה מורה מורה מורה שעור שעור שעור שעור 
        

 "לא היה צרי� להתחיל את התורה אלא מהחודש הזה לכ�"

אמר רבי יצחק לא היה צרי� להתחיל את התורה אלא מהחדש הזה לכ� שהיא "  .א
מצוה ראשונה שנצטוו בה ישראל ומה טע� פתח בבראשית משו� כח מעשיו הגיד 

, ודברי� אלו צריכי� עיו , )י בפירוש התורה ריש פרשת בראשית"רש( ."..לעמו
פריה [ תאול� הלא כבר נצטוו כמה מצוו', דהתינח לגבי סיפור הבריאה והאבות וכו

ואי� יכלה התורה להתחיל , לפני פרשת החודש הזה לכ� ]גיד הנשה, מילה, ורבייה
 .ב"וצ, בפרשת החודש הזה לכ� ולא להזכיר את מצוות אלו

משה רבינו לא : "ל"מלכי� וז' � בהל"כ הרמב"פ מש"ויתכ  שביאור הדבר הוא ע  .ב
וכ  צוה משה וכ  צוה משה וכ  צוה משה וכ  צוה משה  ...הנחיל התורה והמצוות אלא לישראל שנאמר תורה ציוה לנו משה

וכל מי שלא  רבינו מפי הגבורה לכו$ את כל באי עול� לקבל כל מצוות שנצטוה נחרבינו מפי הגבורה לכו$ את כל באי עול� לקבל כל מצוות שנצטוה נחרבינו מפי הגבורה לכו$ את כל באי עול� לקבל כל מצוות שנצטוה נחרבינו מפי הגבורה לכו$ את כל באי עול� לקבל כל מצוות שנצטוה נח
ל המקבל שבע מצוות ונזהר כ. ..והמקבל אות� הוא הנקרא גר תושב, קבל יהרג

 והוא שיעשה אות�והוא שיעשה אות�והוא שיעשה אות�והוא שיעשה אות�, לעשות  הוא מחסידי אומות העול� ויש לו חלק לעול� הבא
שבני נח מקוד� נצטוו י משה רבינו י משה רבינו י משה רבינו י משה רבינו """"ה בתורה והודיענו עה בתורה והודיענו עה בתורה והודיענו עה בתורה והודיענו ע""""מפני שציוה בה  הקבמפני שציוה בה  הקבמפני שציוה בה  הקבמפני שציוה בה  הקב

 ...."בה 
מצוות בני נח ' א$ חובת  של הגויי� בז, � שלאחר מת  תורה"הרי שחידש הרמב  .ג

ולא רק , מפני שכ� כתוב בתורהג� אלא , רק מפני שכ� נצטוה נח בנבואהאינה 
 .מחמת שמקוד� נצטוו בה�

הרי לאחר שניתנה , כ שג� המצוות שנצטוו בה� ישראל קוד� מת  תורה"ונראה א  .ד
אלא שה� ממצוות התורה , שוב החיוב בה� אינו רק מפני שכ� נאמר בנבואה

 .י משה"שנצטווינו ע
שלולא הצור� בסיפור מעשי הבריאה והאבות היה סדר , ל"זכ זהו כוונת ח"וא  .ה

והיתה פותחת התורה במצות , י משה"לפי סדר המצוות שנצטווינו ע, התורה אחרת
כ היו מוזכרות המצוות "ורק אח, ונהשהחודש הזה לכ� בה נצטוה משה לרא

 .י משה להמשי� לקיימ� כמו שנצטווינו בה� קוד�"שהצטווינו ע
מצוות בני נח בי  מצוות אלו נוס$ בה� חיוב מחמת ציווי ' שבי  זוהנה בטע� הדבר   .ו

לעתיד לבוא מביא : "ז"ע' בתחילת מס' פ מה שמצינו בגמ"יתכ  לבאר ע, משה
מיד מתקבצי� , ואומר מי שעסק בה יבוא ויטול שכרו 1ת ומניחו בחיקו"ה ס"הקב

קיבלת� היכ  ה הראשונות ישמיעונו שבע מצוות ש"אומר לה� הקב... �"ובאי  עכו
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י כך כל הקרוב אליה "שע, ה"ל בחידושי אגדות שהכוונה בזה היא להראות את קרבת התורה להקב"עיין מהר 

  .קרוב אליו
אלא שבמעלות , דהנה ידוע מה שכתבו הקדמונים שגדר השכר לעתיד אינו רק שכר, ויתכן להוסיף בזה ביאור

  .מ"ואכ, שזכה וקנה האדם כאן יזכה לנצח
ז לנצח ליהנות מזיו "יזכה עיי) והמצוות(י עסק התורה "אשר על כן מי שזכה להתקרב כאן לבורא עולם ע

 ..)..צדיקים יושבין ועטרותיהם"ב "שזהו שכר העוה(השכינה 
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הרי שא� , "]2המצוות שהצטוה בה�' בדיני ז[שאפילו גוי ועוסק בתורה , ..קיימת�
א$ שהשכר הוא בזכות התורה , המצוות היו זוכי� לנצח' היו מקיימי� הגויי� את ז

המצוות הוא ' כ זהו מחמת שג� חיוב� בז"וע, .)..ת ומניח בחיקו"ה ס"מביא הקב(
 .יי התורהומציו

ה ישראל שקיבלוה "אלא כ� אומרי� הגויי� לפני הקב: "עוד' והנה אמרו ש� בגמ  .ז
ה מכ� יבואו ויעידו בישראל שקיימו את התורה כולה "אמר לה� הקב ...היכ  קיימוה
אמרו לו תנה לנו . ..יבוא דרייוש ...תבוא אשת פוטיפר ...יבוא לב . ..יבוא נמרוד

מיד כל אחד עושה סוכה בראש גגו  ...מצוה קלה יש לי וסוכה שמה... מראש ונעשנה
ה "וכל אחד מבעט בסוכתו ויוצא מיד יושב הקב ...ה מקדיר עליה� חמה"והקב

 ."ומשחק עליה� שנאמר יושב בשמי� ישחק
וכמו שנאמר ש� , דהלא עיקר השכר הוא בזכות לימוד התורה, ע"ש� צ' ודברי הגמ  .ח

מרו ש� שאמר לה� עוד או, "כל מי שעסק בה יבוא ויטול שכרו"בתחילת העני  
הרי שהנידו  הוא על עסק , ."..תורה לאאיש בכ� מגיד זאת ואי  זאת  כלו�"ה "הקב

ב מה שנת  "ג� צ, וא� כ  מה הוא מה שטענו שישראל לא קיימו את התורה, התורה
 .דסו$ סו$ חסר לה� את עסק התורה, לה� את מצות סוכה

מ "אול� כל זה בלומד ע, רהונראה בביאור העני  שה  אמנ� השכר הוא על עסק התו  .ט
שהלומד שלא : בפסחי� נ' סכ בתו"וכמש[ כ חסר בכל מעלת הלימוד"לקיי� דאל

וטענת הגויי� היתה , ]מ לעשות מוטב שנהפכה שלייתו על פניו ולא יצא לעול�"ע
ה שישראל "וענה לה� הקב, מ לקיי�"שכיו  שישראל לא קיימו הרי שלא למדו ע

מ לקיי� ויקיימו "וביקשו הגויי� מצוה שבה ילמדו ע, ומ לקיי� וקיימ"ודאי קיבלו ע
ה "והראה לה� הקב, ]שהרי א� יקבלו מצות סוכה ודאי שילמדו קוד� אי� לקיימה[

 .ולא כישראל שלמדו וקיימו במסירות נפש, מ לקיי�"שא$ א� ילמדו אי  לימוד� ע
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  .מיתות' בסנהדרין פרק ד' כמפורש בגמ 


