
 יוסי פרבר  לפרשת השבוע חסידות
י ית הּוא כִּ ט לוֹ  ֹאנוֹ  ֵראשִּ פַּ שְׁ ֹכָרה מִּ בְׁ  כי תצאלפרשת  שם משמואל -על מעלת הראשית  – הַּ

 כא דברים

י( י) ְלָחָמה ֵתֵצא כִּ יתָ  ְבָיֶדָך ֱאֹלֶקיָך 'ה ּוְנָתנוֹ  ֹאְיֶביָך ַעל ַלמִּ ְביוֹ  ְוָשבִּ  :שִּ

יתָ ( יא) ְבָיה ְוָראִּ ָשה ְלָך ְוָלַקְחָת  ָבּה ְוָחַשְקָת  ֹתַאר ְיַפת ֵאֶשת ַבשִּ  :ְלאִּ

ְלָחה ֵביֶתָך תֹוְך ֶאל ַוֲהֵבאָתּה( יב) ָפְרֶניהָ  ֶאת ְוָעְשָתה ֹראָשּה ֶאת ְוגִּ  :צִּ

יָרה( יג) ְמַלת ֶאת ְוֵהסִּ ְבָיּה שִּ יהָ  ֶאת ּוָבְכָתה ְבֵביֶתָך ְוָיְשָבה ֵמָעֶליהָ  שִּ ָמּה ְוֶאת ָאבִּ ים ֶיַרח אִּ ָשה ְלָך ְוָהְיָתה ּוְבַעְלָתּה ֵאֶליהָ  ָתבֹוא ןכֵ  ְוַאַחר ָימִּ  :ְלאִּ

ם ְוָהָיה( יד) ַלְחָתּה ָבּה ָחַפְצָת  ֹלא אִּ ְמְכֶרָנה ֹלא ּוָמֹכר ְלַנְפָשּה ְושִּ ְתַעֵמר ֹלא ַבָכֶסף תִּ יָתּה ֲאֶשר ַתַחת ָבּה תִּ נִּ  :עִּ

י( טו) ְהֶייןָ  כִּ יש תִּ ים ְשֵתי ְלאִּ ים לוֹ  ְוָיְלדּו ְשנּוָאה ְוָהַאַחת ֲאהּוָבה תָהַאחַ  ָנשִּ יָאה ַהְבֹכר ַהֵבן ְוָהָיה ְוַהְשנּוָאה ָהֲאהּוָבה ָבנִּ  :ַלְשנִּ

ילוֹ  ְביֹום ְוָהָיה( טז) ְהֶיה ֲאֶשר ֵאת ָבָניו ֶאת ַהְנחִּ  :ֹכרַהבְ  ַהְשנּוָאה ֶבן ְפֵני ַעל ָהֲאהּוָבה ֶבן ֶאת ְלַבֵכר יּוַכל ֹלא לוֹ  יִּ

י( יז) יר ַהְשנּוָאה ֶבן ַהְבֹכר ֶאת כִּ י לוֹ  ָלֶתת ַיכִּ ם פִּ ָמֵצא ֲאֶשר ְבֹכל ְשַניִּ י לוֹ  יִּ ית הּוא כִּ ְשַפט לוֹ  ֹאנוֹ  ֵראשִּ  :ַהְבֹכָרה מִּ

י( יח) ְהֶיה כִּ יש יִּ יו ְבקֹול ֹשֵמעַ  ֵאיֶננּו ּומֹוֶרה סֹוֵרר ֵבן ְלאִּ מוֹ  ּוְבקֹול ָאבִּ ְשַמע ְוֹלא ֹאתוֹ  ְסרּוְויִּ  אִּ  :ֲאֵליֶהם יִּ

יו בוֹ  ְוָתְפשּו( יט) מוֹ  ָאבִּ יאּו ְואִּ ְקֵני ֶאל ֹאתוֹ  ְוהֹוצִּ ירוֹ  זִּ  :ְמֹקמוֹ  ַשַער ְוֶאל עִּ

ְקֵני ֶאל ְוָאְמרּו( כ) ירוֹ  זִּ  :ְוֹסֵבא זֹוֵלל ְבֹקֵלנּו ֹשֵמעַ  ֵאיֶננּו ּוֹמֶרה סֹוֵרר ֶזה ְבֵננּו עִּ

ירוֹ  ַאְנֵשי ָכל ּוְרָגֻמהּו( כא) ים עִּ ַעְרָת  ָוֵמת ָבֲאָבנִּ ְרֶבָך ָהָרע ּובִּ קִּ ְשָרֵאל ְוָכל מִּ ְשְמעּו יִּ ָראּו יִּ  :ְויִּ
 

  א"תרע שנת - תצא פרשת משמואל שם ספר

 ויש 1.ומורה סורר בן ממנה להוליד סופו תואר יפת נשא שאם י"רש כתב, ומורה סורר ובן תואר יפת של הפרשיות סמיכות

 לשנאה שסופו להורות שבאה ושנואה אהובה סמיכת אגב כי לומר ודוחק] באמצע הבכור נחלת לפרשת יש שייכות מה להבין

 [:בכור דיני עיקר כל נכתבו

 שלשה אלא אינו ומורה סורר בן של זמנו שכל, ומורה סורר בן ענין יובן מזה אשר, הראשית מעלת להורות דבאה ונראה

 פי הנוטל הבכור טעם וכמו. הראשית אחר נמשך והכל, חייו ימי של הראשית והוא 2,שיןעונ לכלל שבא הראשונים חדשים

 ל"ז שאמרו מה מעין 3.שנים פי נוטל ל כןע, להם סיבה ההי הוא וכאילו, אחריו נמשכין הכל אחריו הבאים אחיו כל כי, שנים

 .ל כל פניםע םשני פי הבכור נוטל זה כעין 4,להם סיבה הוא באשר לבניו ומחצה לאהרן מחצה

                                                           
ָשה ְלָך ְוָלַקְחָת ה "ד יא ,כא דבריםל י"רש  1  סופו נשאה אם אבל באיסור ישאנה מתירה ה"הקב אין שאם הרע יצר כנגד אלא תורה דברה לא :ְלאִּ

י אחריו שנאמר שונאה להיות ְהֶייןָ כִּ יש תִּ  .הללו פרשיות נסמכו לכך ומורה סורר בן ממנה להוליד וסופו' וגו ְלאִּ

יא, ּומֹוֶרה סֹוֵרר ֵבן ַנֲעֶשה ֵמֵאיָמַתי, ּומֹוֶרה סֹוֵרר ֵבן :א, ח סנהדרין משנה  2 ֶשָיבִּ יףשֶ  ְוַעד ְשָערֹות ְשֵתי מִּ ְברּו ֶאָלא, ָהֶעְליֹון ְוֹלא ַהַתְחתֹון, ָזָקן ַיקִּ  ֶשדִּ

ים ָיה ְבָלשֹון ֲחָכמִּ י( כא דברים) ֶשֶנֱאַמר. ְנקִּ ְהֶיה כִּ יש יִּ יש ְוֹלא ֵבן, ַבת ְוֹלא ֵבן, ֵבן ְלאִּ ְכָלל ָבא ֶשֹּלא, ָפטּור ַהָקָטן. אִּ ְצֹות לִּ : א"סט ע סנהדרין בבלי; מִּ

 בלבד חדשים שלשה אלא אינן ומורה סורר בן של ימיו כל שבתי רבי אמר כרוספדאי רבי אמר גופא אב לקרותו הראוי ולא בן במערבא אמרי

 שהביא לאחר שיםחד שלשה לאחר ומורה סורר בן נעשה אינו זקן הקיף דלא גב על ואף, בלבד חדשים שלשה אלא אינן ומורה סורר בן של ימיו כל :כרוספדאי' ר אמר ה והא"י ד"רש>

 הקיף דלא גב על אף חדשים שלשה מלו חדשים שלשה מלו דלא גב על אף זקן הקיף זקן שיקיף ועד שערות שתי משיביא תנן והאנן< ...שערות שתי

 .כרוספדאי מדרבי מינה שמע יהושע דרב בריה הונא דרב משמיה וקאמר ויתיב דרבינא קמיה פקוד מנהר יעקב רבי יתיב

 ואין האחים לשאר סיבה הוא כאילו הוי הבנים של הראשית הוא שבאשר ל"מהר כתב בכור דהנה: ...ג"תרע שנת - ויחי שמואלמ שםהשווה   3

 בכורי בני' ה אמר כה: כט השם גבורות, ל"מהר; הבנים ליתר האב בין ממוצע כמו הוא דהבכור לומר יש ז"ולפי. ד"עכת, לו סיבה האחים

, כחו בו שנגלה אדם של כחו הראות התחלת שהוא אונו ראשית הוא כי ראשית נקרא שהבכור כמו לומר רצה, ורובכ בנו ישראל קרא. 'וגו ישראל

 עלולים והם יתברך העלה על מורה העלול כי, הזה בעולם הוא ברוך הקדוש של כחו גלוי התחלת הם ישראל כך, אב של כחו הוא הבן כי

 הוא כי קדוש הבכור זה ומפני, באחר נמצא שאינו ענין הוא ראשית שהוא מה שהרי, לו ראשית שהוא מדבר מובדל שהראשית וכמו, בראשונה

; ...ראשית שהם מצד קדושים כן גם והם האומות מכל נבדלים ראשית שהם ישראל וכך, בשאר זה נמצא שלא ראשית שהוא במה השאר מן נבדל

 הכל אל התחלה הוא הראשית כי הכל נגד שקול הוא הדבר ראשית ואשה במה והראשית, ראשית נקרא הבכור כי: ...לז השם גבורות ,ל"מהר

 .ל במקומות נוספים"וכן במהר; ...הכל כמו נחשב הכל אל התחלה שהוא ומאחר

יב ָגדֹול ֶשֹכֵהן : ...ב, א יומא משנה  4  אני זו עולה אומר ?בראש קחל מקריב כיצד רבנן תנו: ב"יז ע יומא בבלי; ָבֹראש ֵחֶלק ְונֹוֵטל ָבֹראש ֵחֶלק ַמְקרִּ

 ארבע<, של עצרת: י"רש> חלות משתי חלה ונוטל .אוכל אני זה אשם אוכל אני זו חטאת אומר ?בראש חלק נוטל כיצד .מקריב אני זו מנחה מקריב

בלחם : י"רש> ולבניו לאהרן הוהית שנאמר חמש לעולם אומר רבי .הפנים לחם ממעשה< ולקמיה מפרש מתי ארבע ומתי חמש, בכל שבת ושבת: י"רש> חמש או

 .<ואזיל כדמפרש, מתחלקות שאינן חלות שתי בהן יש עשרה שתים שהן פי על ואף: י"רש> לבניו ומחצה לאהרן מחצה< הפנים כתיב



 חשבינן כי 5,סופו שם על ונהרג הראשית אחר נמשך הכל מקולקלת שלו הראשית באשר, ומורה סורר בבן הענין זה וכן

 בו התחיל שכבר מאחר כי 6,לנקוב שסופו מחמת בבהמה טריפות לזה דומה. בתחילתו בפועל היתה כאילו שבסופו רשעתו

 סורר בן זה כן. לנקוב שסופו עד הטורף מעשה ויתרבה יתפשט שבודאי חרמא ,בפועל הכל כאילו ה ליההו הטורף מעשה

 שוב, ל"כנ ימיו בראשית הוא הקלקול באשר ית דיןב מיתת שיתחייב ךלכ יבוא ובודאי, הקלקול בו שהתחיל מאחר, ומורה

 :שנים פי לו ליתן הבכורה מצות מורה ולזה, החיוב עליו בא כבר כאילו ה ליההו

ל ע שלם אדם בהיותו וכן, ג"י בן בהיותו מצוות לכלל בואו ראשית, שלו הראשית על היטב להשגיח אדם לכל גדול לימוד וזה

 רמז הקדושים הספרים מצאו ולזה. אז שנתתיו ראשית על היטב היטב שישגיח חדשה תקופה מתחילה אז, הנשואין ידי

י (ה, דברים כד) בתורה ְהֶיה ָנקִּ ְשתוֹ  ֶאת ַמחְושִּ > ֶאָחת ָשָנה ְלֵביתוֹ  יִּ ( כח, כא שמות) מו דאמרינןוכ 7,חטא בלי נקי< ָלָקח ֲאֶשר אִּ

ָסֵקל ָסקֹול> י ַהשֹור ּוַבַעל< ְבָשרוֹ  ֶאת ֵיָאֵכל ְוֹלא ַהשֹור יִּ  השנה ראשית שנה בכל וכן 8.כלום של הנאה בו לו שאין ל"ז ודרשו ָנקִּ

, היום ראשית, יום בכל וכן. כולה השנה כל זה אחר וימשך, יקותודב בתשובה השיהי, וסוכות ם הכפוריםיו אש השנהר

 :כולו היום כל את האחרי מושכת שחרית במצוות הזריזות כי 9,המצות את לחטוף שחרית משנתן עומדין

                                                           
דֹון ּומֹוֶרה סֹוֵרר ֵבן :ה, ח סנהדרין משנה  5 יָתָתן, ַחָיב ָימּות ְוַאל ַזַכאי ָימּות, סֹופוֹ  ֵשם ַעל נִּ ים ֶשל ֶשמִּ ים, ָלעֹוָלם ַוֲהָנָאה ָלֶהן ֲהָנָאה ְרָשעִּ יקִּ  ַרע, ְוַלַצדִּ

 ...ָלעֹוָלם ְוַרע ָלֶהן

 שדרכן המעים או, ככרתי והוריקו אדומים להיות שדרכם וכבד וקורקבן הלב ונשתנו מעיו בני ונחמרו לאור שנפל עוף :א, נב דעה יורה ע"שו  6

 השינוי אין והכבד. לינקב סופן אש מכות מחמת שנשתנו כיון, לחלל הגיעו לא ואפילו, שנשתנו מהם שהובמ אפילו טריפה, האדימו ירוקים להיות

 אין הריאה אבל. חיותה מקום כל כנגד או המרה כנגד הוריק אם או, פנים וכלפי שלו הדק בראש דהיינו, המעים כנגד נשתנה כ"א אלא בו אוסר

 (:א"הרשב לדעת י"ב) לינקב שסופו טריפה, משהו רק אפילו, בסומכיה שהוריקה וטחול - גהה: עליה מגינות שצלעותיה מפני, לה חוששין

 הפסוק לפרש יש(. ה כד דברים)' וכו יצא לא חדשה אשה איש יקח כי: א"ע שלד דף ,דכלה אגרא ספר ,מדינוב צבי אלימלך שפירא רביראה    7

 א"צב) בצבא יצא לא, (יתירה נשמה היינו חדשה אשה לוקח השבת ביום הוהנ, כנודע הנשמה נקראת אשה) חדשה אשה איש יקח כי ברמז

 והדאגות היסורין כל שישכח והכוונה. 'וכו לאנוש צבא הלא( א ז איוב), איחל צבאי ימי כל( יד יד איוב) א"כמד, ('ה י"פ ר"ב) היסורין נקראים

 נ"ק שבת) בעלמא בדיבור אפילו לפניו חול עניני יעבור שלא היינו), ר"דב כלל עליו יעבור ולא, (עשויה מלאכתו כל כאלו בעיניו ויהיה, חול שבימי

, ת"אח שנה לביתו( יתארח ואז, 'ית לפניו שלימה תשובה בעשות וכל מכל נקי שיהיה) יהיה נקי, ((יג נח ישעיה) דבר ודבר חפציך ממצוא, (א"ע

 מאז) לקח אשר( הגשמיות) אשתו את ושמח( כן על, דנא רזא דידעי חכמים תלמידי זיווג הוא ואז, כנודע ת"אח ה"שנ שנקראת השכינה היינו)

 (:ומקדם

ָסֵקל ָסקֹול שנאמר ממשמע ותניא: ב"כב ע פסחים בבלי  8  מגיד ֵיָאֵכל ֹלא<וְ > לומר תלמוד ומה באכילה אסורה ונבלה נבלה שהיא יודע איני ַהשֹור יִּ

י ַהשֹור ּוַבַעל לומר תלמוד מנין בהנאה באכילה אלא לי אין אסור דינו( את) שנגמר לאחר שחטו שאם הכתוב לך  זומא בן שמעון משמע מאי ָנקִּ

 .כלום של הנאה בהם לו ואין מנכסיו נקי פלוני יצא לחבירו שאומר כאדם אומר

 טלית ללבוש המצות את וףלחט וכארי כלביא מתגברים הן שחרית משינתם עומדין כשהן :'וגו יקום כלביא עם ה הן"כד ד, כג לבמדבר י"רש  9

 המצות ומן התורה מן ישנים הן הרי בהם כיוצא בעולם אומה אין יקום כלביא עם הן: ...כ ,כ רבה במדבר; תפילין ולהניח שמע את לקרוא

 עם הן: ...יד בלק תנחומא; ...ומתן למשא ארץ לדרך ומפליגין כאריות ונעשין ה"להקב וממליכין שמע קריאת וחוטפין כאריות משנתן ועומדין

 שמע קריאת חוטפים כאריות עומדים משנתן עמדו המצות ומן התורה מן ישנים הן הרי בהן כיוצא בעולם אומה אין יתנשא וכארי יקום כלביא

 ...ומתן למשא ארץ לדרך מפליגין אריות נעשין ה"להקב וממליכים


