בטאון תורני  -להלכה ,הגות ומחשבה

שע"י איגוד חניכי ישיבת "מאור התלמוד" קרית ספר  שנה ה' 
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"גם כי יזקין לא יסור ממנה"
כִּ י יִהְ יֶה לְ אִ ישׁ בֵּ ן סו ֵֹרר וּמו ֶֹרה )כא ,יח(

עיקרי האמונה והתורה.

"בן סורר ומורה לא היה ולא עתיד להיות ,ולמה נכתב  -דרוש וקבל
שכר" )סנהדרין עא ע"א(.

אולם ישנו חיוב נוסף שהוא חיוב דאורייתא ונלמד מן הנאמר
באברהם " כי ידעתיו למען אשר יצוה את בניו ואת ביתו אחריו ושמרו
דרך ה'" )בראשית יח ,יט( ,וחיוב זה נשנה בדברי קבלה" :חנוך לנער על פי
דרכו גם כי יזקין לא יסור ממנה" )משלי כב ,ו(  -חיוב לחנך את הבן
ולעשותו מחונך ללכת בדרך ה' ובכיוון החיים הנכון ,וכל החינוך לפרטי
המצוות הם פרטים בכלל גדול זה )ועיין 'משך חכמה'(.

למדנו מכאן ,כי עיקרה של הפרשה אינו החלק המעשי של עונש הבן
הסורר ומורה ,אלא ללמדנו אורחות חיים ודרכי חינוך ,להישמר מגידול
בן הסר מדרך ה' והולך בדרך אחרת ,והליכתו בדרך אחרת נובעת
מהיותו "מורה"  -שאינו שומע בקול המורים ,ו"איננו שומע בקול אביו
ובקול אמו".
והנה ,עונש זה בא על אכילתו בגיל שאיננו "איש" ,אבל אם כבר
נתמלא זקנו  -הריהו "איש" ואינו "בן" ,ואיננו נענש בעונשי בן סורר
ומורה.
הדבר מפליא .כל איסורי ועונשי התורה הנם דוקא לגדולים ,כי ככל
שהאדם יותר בר דעת התביעה אליו גדולה יותר ,ובדיני שמים נענשים
רק אחר שנעשים בני עשרים .מדוע ,אם כן ,בעבירה זו דוקא הסדר
הוא הפוך ,שהיתה הוה אמינא שייענש אף קודם שהגיע למצוות ]כי
נענש על שם סופו ,ועי' חידושי הגר"ח ואבי עזרי[ ,ולמסקנה נענש
דוקא בצעירותו ,כשעדיין שם "בן" עליו ,ולא בהיותו "איש".
למדנו מכאן דבר גדול :עונשו של בן סורר ומורה הוא על היותו "זולל
וסובא" ,ופירש הרמב"ן שבכך עובר על הכתוב בתורה "קדושים תהיו",
וה'אבן עזרא' פירש שהוא כאפיקורוס" ,כי לא יבקש חיי העולם הזה,
כי אם להתענג בכל מיני מאכל ומשתה".
וענין הדבר ,כי העולם כולו שהוא עולם חומרי ,נברא כדי להשתמש
אתו לצורך קניית השלמות האמיתית שהיא "הדבקות בו יתברך" ובזה
זוכים "להתענג על ה' ולהנות מזיו שכינתו" כבר כאן בעולם הזה,
והתקרבות זו בעולם הזה היא המזכה ב"עידון הגדול מכל העידונים"
שמקומו הוא בעולם הבא.
אמנם ישנן שתי דרכים בכל פעולה" :להיות נמשך אחר העולם",
והיינו שהמטרה בפעולה היא הישגים גשמיים ,או "להיות קרוב
להשי"ת ולתורתו" ,ובכל מעשה ישנו סיכון לאדם שייגרר אחרי נטיות
הלב הגשמיות ולא יעשהו כצורתו האמיתית.
אחת מן הדרכים לבחור בדרך הנכונה היא ,קביעת כיוון חיים אמיתי,
והדבר נוגע לכל גישתנו לחינוך הבנים.
מצות חינוך מדרבנן נאמרה על מצוות פרטיות ,וזו חובה מעשית
לחנכו במעשי המצוות בגדרי חיוב חינוך .החיוב ללמד יציאת מצרים,
מעמד הר סיני ותלמוד תורה הוא מדאורייתא הוא ,כי מצוות אלו הם

וידוע שם הסבא מקלם זצ"ל ש"גם כי יזקין לא יסור ממנה" אין
הכוונה שימשיך בזקנותו לעשות מעשים באותה דרגה שהיה בצעירותו
]ואמנם קיימים לדאבוננו גם כאלו שמעשיהם בגיל שמונים לא השתנו
מעת היותם בגיל חמש .[...אבוי לחינוך כזה ...אלא הכוונה "לא יסור
ממנה"  -מדרך ההתחנכות.
כאשר מוסרים לאדם ציוויים 'מאובנים' על מעשים מסוימים -
"עשה כך" או "עשה אחרת" ,יתכן שבעתיד גם את המעשים הללו לא
יקיים .במקרה הטוב ימשיך לקיימם ,אך ודאי לא יותר מכך' .חינוך'
עניינו הקנאת השורשים וה'נשמה' של הדברים ,כך שיחזיקו אצלו
מעמד ואף יצמיחו פירות ,וכדברי רש"י )בראשית יד ,יד( שכל "חינוך"
הוא "לשון התחלת כניסת האדם או כלי לאומנות שהוא עתיד לעמוד
בה".
בתחילת דרכם ,יש לנטוע בקרב הבנים רגשי קדש ושאיפות עליה
רוחניות ,וזאת על ידי נטיעת "נטעי נעמנים" )כלשון הר"י( של התענגות
מתורה ,מתפילה ומגמילות חסדים ,ולחנכם להנות יותר מלתת לזולת
יותר מאשר לקחת ממנו ]וזו עבודה קשה שבמקדש ,לחנך באופן
שהלב יתענג מכל עסק התורה והעבודה[.
אם בתחילת דרכו נסחף הבן אחר "אכילת בשר ושתיית יין" ,הרי כל
תפיסת עולמו תהיה תפיסה של עולם הרגשות גשמי ,ובכך איבד את
כיוון החיים הנכון.
אבל אחר שנקבע בלבו שכיוון החיים יהיה לקדש את כל מעשיו,
אפילו אם חלילה ייכשל ,מכל מקום אין זו נטיה כללית מדרך ה'.
הדברים מחייבים מאוד אותנו ,כי אם "רבי לא שנה רבי חייא מנין
לו" ,וככלח שנחיה חיי התקרבות להשי"ת ,תורתו ועבודתו  -יסייע
הדבר לקביעת האוירה האמיתית בתוך הבית ,בשולחן השבת ובכל
שאר ההנהגות ,להגדיל חיבת ונעימות הקודש בלב הבנים ,למען
יתלהב לבם ותתעורר שאיפתם להיות תלמידי חכמים שלמים
בתורתם ויראתם.
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שילוח הקן

ִּכי י ִָּק ֵרא ַקן ִצ ּפוֹ ר ְלפָ נ ָ
ש ַּלח ֶאת הָ אֵ ם וְ ֶאת הַ ָּבנִ ים ִּת ַּקח לָ ְךְ ,ל ַמ ַען יִיטַ ב לָ ְך
ש ּ ֵלחַ ְּת ַׁ
ֶיך וגו' לֹא ִת ַּקח הָ ֵאם ַעל הַ ָּבנִ יםַׁ ,
וְ הַ אֲ ַר ְכ ּ ָת י ִָמים.

)דברים כב ו-ז(

מטעמי המצוה:
א .רחמנות :כ' הרמב"ם )מו"נ ח"ג פמ"ח(" :שאילו לקח הבנים בפני האֵ ם
היתה האם מצטערת ,וצער גדול יש לה בראותה לקיחת בנים ממנה".
ב .תיקון המידות :הרמב"ן אחר שהביא דברי הרמב"ם ,כ'" :ויותר נכון,
בעבור שלא נתאכזר" ,עוד כ'" :לבלתי היות לנו לב אכזרי ולא נרחם",
כלומר ,שאין טעם המצוה כדי לרחם על האם ,אלא כדי להרגילנו
במידת הרחמנות ,וכן לשון החזקוני" :לפי שהוא דרך אכזריות
ורעבתנות וכן גדי בחלב אמו וכן אותו ואת בנו וכן נטע רבעי" ,וכעי"ז
כ' הרשב"ם והאבן עזרא .ולשון המאירי )ברכות לג :ד"ה האומר(..." :היא
גזירה מוטלת על האדם להקנותו מדה טובה וכו' ,לצרף בהם את
הבריות ,ר"ל להקנות לעושיהם שלמות המחויב בהם" עכ"ל.
ובספר אזנים לתורה כ' וז"ל" :למה נשארה האם רבצת ולא הצילה את
עצמה מיד האדם המבקש את נפשה? מפני אהבתה הנפרזת לתולדותיה
עד כדי מסירות נפש .וגזרה התורה ,שלא ישתמש האדם במדה טובה זו,
שיש באם ,כדי לתפשה ,שהיתה יכולה לברוח מפניך ולא ברחה מפני
אהבתה לבניה" .ובדומה לכך מבואר ב"צפנת פענח" למבי"ט על התורה,
ובחת"ס )חולין קלט ע"ב ,ד"ה יכול( ,וב"העמק דבר" ,ורש"ר הירש.
ג .משום קיום המין :ל' הרמב"ן" :או שלא יתיר הכתוב לעשות השחתה
לעקור המין אף על פי שהתיר השחיטה במין ההוא ,והנה ההורג האם
והבנים ביום אחד או לוקח אותם בהיות להם דרור לעוף כאלו יכרית
המין ההוא" .וכ"כ רבנו בחיי" :שבזה יצוה הכתוב בקיום המין ושלא
לעקרו ,שאף על פי שהתירה התורה שחיטת בעלי חיים לתועלת האדם,
לא תתיר ההשחתה והעקירה בהם .ואלו לקח האם עם הבנים כאחד
הוא כאלו הכרית המין ההוא" .וכעי"ז נמצא בספר החינוך ,באברבנאל,
וברלב"ג.
ד .ע"פ הסוד :ז"ל הזוה"ק )תקו"ז ו' ,זוה"ח מדרש רות -בדילוגים(" :האי עופא כד
פרח מגוזליה ואשתלח מעל בנהא ,מצפצפא ואזלא ולא ידעה לאן אתר
אזלא ,כדין איהו אתער רחמי על כל אינון דאזלי מנדדי מאתר לאתר,
ואיתער רחמי על כל עלמין וחס עלייהו ,ועל כל עלמא"] .ציפור זו
שפרחה מגוזליה ונשתלחה מעל בניה מצפצפת והולכת ואינה יודעת
לאן הולכת ,אז מתעוררים רחמיו על כל אלו ההולכים נע ונד ,ממקום
למקום ,ומתעוררים רחמיו על כל העולמות וחס עליהם ,ומרחם עליהם
ועל כל העולם[.
ובשו"ת הרשב"א )ח"א סי' צד(..." :על מצות שלוח הקן ,וכו' דע כי אי
אפשר לגלות טעמה שיש בה לבעלי הקבלה וכו' אך דרך כלל אני אומר
מדעתי ,שהמצוה ההיא רומזת באמתות בידיעת החכמה והאמונה ,מה
אשר לא ימד ולא יספר".
שכר המצוה
א .גדולה מצות שילוח הקן שמתן שכרה מפורש בתורה שנאמר בה" :למען
ייטב לך והארכת ימים".
ב  .מדרש רבה )פרשה ו פרק ו( ,וילקוט שמעוני )דברים רמז תתקל(" :אמר הקב"ה
אם קיימת מצות שילוח הקן ,אפילו היית עקר ולא מוליד חייך שאני
פוקדך בבנים ,שנאמר שלח תשלח ,אם עשית כן  -ואת הבנים תקח לך".
תנחומא )סימן א(" :שלח תשלח וכו' תזכה לבנות בית ולעשות מעקה,
תזכה לכרם ולזרוע שדה ,תזכה לשורים ולחמורים ,תזכה לבגדים נאים
מצמר ומפשתן ,תזכה למצות ציצית ,תזכה לאשה ולבנים" )הכל נדרש
מסמיכות הפרשיות(.
ג  .מדרש רבה) :דברים פרשה ו פסקה ז(" :זוכה לשלח עבד עברי".
ד  .עוד שם" :אם קיימת מצוה זו אַ ְתּ ממהר לבוא מלך המשיח ,שכתוב בו
שילוח .דבר אחר ,אמר רב תנחומא אם קיימת המצוה הזאת ,אַ ְתּ ממהר
את אליהו הנביא ז"ל שיבוא ,שכתוב בו שילוח שנאמר "הנה אנכי
שולח לכם את אליה הנביא" ,והוא יבוא וינחם אתכם מנין ,שנאמר
"והשיב לב אבות על בנים".
ה  .עוד ברבה )נשא פר' יב פיסקא יג וכי תצא שם(" :אמר רבי ברכיה ,יש מזיק
שהוא פורח באויר וקוטל כחץ ,ומי יצילך ממנו שילוח הקן" .וברד"ל
שם )אות טז( איתא ,שבזכות המצוה ניצל מפגעי הדרך.
ו  .ילקוט ראובני )פרשת כי תצא(" :שבגודל ההתעוררות הנגרמת על ידי
שילוח הקן ,וגם בזמן הגאולה ,על ידי זה הקול ]של האֵ ם[ מוליך
ההתעוררות ונצא מן הגלות".
גדרי החיוב
גרסינן בחולין )קלט(" :יכול יחזור בהרים ובגבעות כדי שימצא קן ,ת"ל
"כי יקרא" במאורע לפניך" .וכ' בשו"ת חוות יאיר )סי' סז(" :מכל מקום

במאורע משמע דרמי עליה ליזקק לה ,דאי סלקא דעתך דליכא עליה
חיובא מהיכא תיתי לן למימר שיחזור בהרים ,שהרי אפילו במאורע יכול
להניחה ולילך לו" ,מבואר מדבריו שאינו מחוייב לטרוח לחפש ,אבל אם
נזדמן לו חייב לקיים המצוה ,ואפילו אם אינו מעוניין בבנים ,והובאו
דבריו בברכי יוסף )יו"ד רצב או' ח( ,וכ"כ בשו"ת מהרש"ם )ח"א סי' רט( ,ערוך
השלחן )סי' רצב סעיף א-ב( ,וכן פסק באבן ישראל )ח"ז סי' מג( .אבל יש
סוברים שאם אינו רוצה הבנים אין זו אלא רשות ,כן הוא לשון הר"ן
)חולין קלט" :(.שילוח מי הוי מצוה מוטלת עליו ,הרי אם לא רצה ליקח
הבנים פטור מלשלח" .ובספר 'שיח השדה' )קונטרס הליקוטים סי' ט( כ' שכן
היא סברת הרמב"ן ,המאירי ,הרשב"א ,הריטב"א ורבנו ירוחם .וכשיטה זו
הכריעו החתם סופר )או"ח סי' ק( ,והחזון איש )יו"ד סי' קעה ס"ק א(] .וע"ע
בספר 'שלח תשלח' )עמ' לח-מג( שהביא את כל השיטות בזה[.
אף אם אין חיוב ,מצוה להשתדל לקיימה
כ' בספר ארחות חיים )רבי אהרן הכהן מלוניל ,ח"א הל' קידוש היום סע' כ(" :לפיכך
המחזר בהרים וביערים אם ימצא קן צפור לקיים שלוח הקן יש לו שכר
ואינו נקרא הדיוט ואע"פ שהוא פטור מלחפש אחריו" .ובספר לקט יושר
)עמ' ס ענין ב(" :פעם אחת אמר לו ]לבעל תרומת הדשן[ בעה"ב אחד
במרפורק ,שיש לו קן בכרם שלו ,ושאל לבעה"ב כל הדינים משילוח הקן,
ואמר כן הוא ,והלך הגאון זצ"ל אל הכרם ולא מצא כמו שאמר בעה"ב,
כמדומה לי שאמר שלא בא לידו זו המצוה" עכ"ל .וכ"כ בספר שולחן
גבוה )רבי יוסף מלכו יו"ד סי רצב סח( "וכך עושים פה ירושלים עיה"ק ת"ו
חסידים ואנשי מעשה ,לרדוף בהרים וגבעות וכפרים באישון לילה
ואפלה ,ומסכנין בעצמן כדי לקיים מצות שילוח הקן ,ובשנה זאת שנת
התקי"ט קיימנו מצוה זו תוך העיר" עכ"ל .ובברכי יוסף )שם( כ' בסו"ד:
"ומדברי האר"י זצ"ל משמע ,שצריך להשתדל לקיים מצוה זו ודכווותא".
ויש לדון להשיטה הנ"ל שאם אינו רוצה בבנים אינו מחוייב ,אם נחשב
שרוצה בשביל לקיים המצוה וממילא מקיים ,או שכל שאין לו תועלת
בבנים אינו מקיים שום מצוה בזה.
ספק עוף טהור
שו"ע )יו"ד רצב א(" :שלוח הקן אינו נוהג אלא בעוף טהור" .ואם יש עוף
שהוא ספק טהור ,כ' בשו"ת התעוררות תשובה )ח"ד סי' קנה( ועוד
אחרונים ,שרשאי לקיים את המצוה מספק ,ואין כאן איסור של צער
בעלי חיים ,והוא ע"פ הרמ"א )אבן העזר סו"ס ה( ,שכתב שכל דבר הצריך
לרפואה או לשאר דברים ,לית ביה משום צער בעלי חיים ,ובפרט אם יש
לו סימני טהרה אלא שאין מסורת לגביו ,אף שכ' הש"ך שאין לאכול שום
עוף שאין עליו מסורת ,מ"מ רשאי לקיים בו מצוות שילוח הקן .וכן הורה
הגר"ח קניבסקי שליט"א.
אופן השילוח
לשון הרמב"ם )הל' שחיטה פי"ג הל' ה(" :כיצד משלח האם ,אוחז בכנפיה
ומפריחה" ,ודייקו אחרונים מדבריו שצריך לאחוז האם בידו ואחר כך
לשלחה) ,חת"ם סופר בחי' לחולין קמ"א ב ,וערוך השולחן סע' ו( ,וכן פסק הגרי"ש
אלישיב ,והוסיף שאם לא עושים כן יש חשש של צער בעלי חיים,
וכשאוחזה בידו צריך ליזהר לכוין לא לקנותה ,ויש אומרים שניתן לקיים
המצוה גם על ידי שמשלח את הציפור מקנה על ידי עשיית רעש ,או
שמגרשה מהקן במקל וכדומה ,וכן פסק החזון איש )יו"ד סי' קעה אות ב(,
]ועי' בספר 'שלח תשלח' )עמ' נד-נה( שהביא מכמה מגדולי פוסקי זמננו
שכן הורו ,וקיימו בעצמם הלכה למעשה[ ,והרוצה להחמיר לתפוס האם
בידו ,מומלץ לכוון שכל תנועותיו יהיו לשם הברחת האֵ ם ,מפני שהרבה
פעמים האֵ ם בורחת מיד כשמתקרבים אליה ,ואז יקיים לכה"פ לשי'
החזו"א.
ברכה על המצוה
דעת רוב הפוסקים שאין לברך על מצות שילוח הקן ,כ"ה דעת הרשב"א
)שו"ת ח"א סי' יח( ,המאירי )מגילה כא ,(:רבנו בחיי )כי תצא כב ז( ,בעל העיטור,
מהר"ם מרוטנבורג ועוד ראשונים ,והמאירי והבחיי כ' טעם ,מפני שאין זו
חובה קבועה על האדם אלא רק כשתזדמן לידו .וכ"פ בשו"ת בנין ציון
)החדשות סי' יד( ,וכתב שם הטעם משום שיש חשש שמא יברך ואחר כך
תפרח האם מאליה מבלי שישלחנה והוי ברכה לבטלה] .ועי' בספר 'שלח
תשלח' )עמ' מד( שהביא עוד פוסקים שדנו בזה[.
אם רוצה יכול לברך בלא שם ומלכות ,ולהרהר שם ומלכות בלבו ,ונוסח
הברכה :י"א "לשלח הקן" ,וכן דעת הגר"ח קניבסקי ,וי"א "על שילוח
הקן"] ,עי' כל השיטות בזה ,בספר 'שלח תשלח' )עמ' מז([.
]נעזרתי בספר "מצוותיך שעשועי" העומד לצאת לאור בקרוב[

לע"נ האשה החשובה מרת מלכה בת ר' יעקב אריה הלוי ע"ה

פנינים מפרשת השבוע
יפת תואר קודם כיבוש ארץ ישראל
תאַ ר וְ חָ ׁ ַש ְק ּ ָת בָ ּה וְ לָ ַק ְח ּ ָת ְל ָך ְל ִא ּ ׁ ָשה
ית ַּב ּ ִׁש ְביָה אֵ ׁ ֶשת יְפַ ת ּ ֹ
וְ ָר ִא ָ

כב ,ו ד"ה כי ידעתי(

)כא,

יא(

בספר צידה לדרך מביא מהירושלמי שלא הותרה יפת תואר אלא לאחר
כיבוש אר ıישראל ,וכך היא שיטת החינוך )מצוה תקלב( ,וא"כ במלחמת מדין
שהייתה קודם כבוש אר ıישראל לא הותרה יפת תואר ,ועוד שלא הותר להם
להחיות מנשות מדין רק את אלו שאינם ראויות לעבירה.
לכן נפלאתי – אומר בעל ה'צידה לדרך' – שהתוס' )שבת סד .ד"ה מידי( הקשו
למה היוצאים למלחמת מדין היו צריכים כפרה על הרהור הלב בשעת
המלחמה ,הרי אף יפת תואר הותרה להם ותרצו שעכ"פ שייך איסור וצריכים
כפרה על ההרהור ,וא"כ מבואר שהיה היתר יפת תואר גם במלחמת מדין,
והניח בקושיה ,וכתב "ומי שדעתו רחבה מדעתי יתר ıדבריהם וישא ברכה".
ואני – אומר הט"ז בספרו דברי דוד – חפ ıבברכה לתר ıקושיא הקשה
בעיניו ,בכל אונס יש שתי איסורים :א .עצם הזנות .ב .אסור גזל] .כמבואר
ברמב"ם )הלכות מלכים ט ,יד( שכל תושבי שכם היו חייבים הריגה ,משום ששכם
גזל והם ראו וידעו ולא דנוהו[ ונפק"מ כשמזנה ברצונה שלבן נח לא נאסר,
ורק לישראל אסור משום זנות.
ובזה מבואר שיטת הירושלמי שהתר יפת תואר תלוי בכיבוש אר ıישראל,
שהרי אם טעם ההיתר הוא משום דיברה תורה כנגד יצה"ר מאי שנא קודם
כיבוש מלאחריו ,אך מטעם איסור גזל מובן ,שמבואר בגמרא )ב"ק קיג (.א"ר
הונא מנין לגזל עכו"ם שהוא אסור ,שנאמר "ואכלת את כל העמים אשר ה'
אלוקיך נותן לך" )ז ,טו( בזמן שהן מסורין בידך ולא שאין מסורין בידך .נמצא
שאחר כיבוש שהגויים מסורים בידינו אין אסור גזל בלקיחת גופם .ואז הותרה
יפת תואר להתיר את אסור הזנות ודברה תורה כנגד יצה"ר,
ומעתה מובן ,בנות מדין הותר גופם ואין בהם משום גזל "כי צוררים הם
לכם" וא"כ במלחמה זו גם יש היתר יפת תואר שלעניין אסור זנות אין הבדל
בין קודם כיבוש מלאחריו ,וזה מקשים תוספות מדוע היו צריכים כפרה והרי
הותרה להם יפ"ת.
  

מוסר פרשת בן סורר ומורה
יש ֵּבן סוֹ ֵרר וּמוֹ ֶרה אֵ י ֶנ ּנ ּו ׁש ֵֹמ ַע ְ ּבקוֹ ל אָ ִביו ו ְּבקוֹ ל ִא ּמוֹ
ִּכי י ְִהיֶה ְל ִא ׁ
מע אֲ לֵ יהֶ ם )כא ,יח(
ִש ַ
וְ י ְִּסר ּו אֹתוֹ וְ לֹא י ְׁ

אמרו בגמרא) ,סנהדרין עא (.בן סורר ומורה לא היה ולא עתיד להיות ולמה
נכתב ,לדרוש ולקבל שכר ,ומבואר שם שצריך שיתקיימו הרבה תנאים בכדי
שיהיה בן סורר ומורה משום שמציאות כזו היא רחוקה מאוד ולא עתיד להיות
כך.
ויש לתמוה ,אם כל פרשה זו נכתבה רק להגדיל תורה ולהאדירה ,וכדי
לדרוש ולפלפל ולזכות לשכר תלמוד תורה ,וכי לא יותר טוב לדרוש ולקבל
שכר על דברי תורה רגילים מאשר לדרוש על דבר שלא היה ולא נברא?
מבאר רבי יצחק קארו )דודו של מרן הבית יוסף( בספרו תולדות יצחק שמדינים
אלו אנו לומדים יסוד גדול ,שראוי לכל אשר בשם ישראל יכונה ,להיות דבוק
באהבת ה' יתברך ,ודבקותו ואהבתו תהא כזו גדולה עד כדי שאפילו כשיראה
ח"ו שבנו אהובו הולך בדרך רעה ועתיד להיות רשע ,תגבר אהבת ה' בלבו על
רחמיו ואהבתו לבנו וימסור את בנו לבי"ד לסקילה.
ומעשה זה הוא כמעשה עקידת יצחק שאברהם אבינו כבש רחמיו לעשות
רצון בוראו ועקד את בנו למען אהבת ה' הבוערת בקרבו,
העסוק בדיני בן סורר ומורה מעמיק ומשריש את ההכרה שיש להגביר בלב
את אהבת ה' ,באופן שתגבר על האהבה והרחמים של אב לבנו.
  

ואשר שכר "עליך"

שר ָׂשכַ ר ָעלֶ ָ
יך אֶ ת ִ ּב ְל ָעם ֶּבן ְ ּבעוֹ ר ִמ ּ ְפתוֹ ר אֲ ַרם ַנה ֲַריִם ְל ַק ְללֶ ּ ָך
וַ אֲ ׁ ֶ

)כג ,ה(

התורה מאסה בעמון ומואב בשל מעשיהם הרעים שלא קדמו את בני
ישראל בלחם ובמים כשהיו בדרך ,ומואב הגדילו לעשות בזה ששכרו את
בלעם לקלל את ישראל.
ויש לבאר מה כוונת התורה באומרה "ואשר שכר עליך את בלעם" וגו'
ולכאורה הוא מיותר והיה ראוי לומר ואשר שכר את בלעם בן בעור...לקללך.
א .עליך  -רק עליך
מבאר רבי שלמה קלוגר בספרו אמרי שפר שהתורה מדגישה בכך את
העוול הגדול של מואב ,שהרי בזמן מלחמת סיחון ומואב ,שכר סיחון את
בלעם לקלל את מואב ,ובאותה מלחמה סיחון כבש חלקים נכבדים מארı
מואב ]והסיבה האמיתית לכך היא בכדי שישראל יוכלו לכבוש ארצות אלו,
שמואב טהר בסיחון[ ומואב )שידעו שסיחון השתמש בכח פיו של בלעם – עי' רש"י במדבר

רצו כעת לשכור את בלעם לקלל את ישראל ולטורדם מן

העולם.
אמנם בשעת מלחמת מואב עם סיחון ,מואב לא השתמשו בבלעם בכדי
לנצח את סיחון ולא רצו לפעול בדרך כישוף וקללות ,ואילו כעת בחוששם
מישראל הם פונים ומשתמשים בדרך שמיאנו בה בעבר.
נמצא שרק כנגד עם ישראל הם משתמשים בדרך זו ,וזה מבליט את שנאתם
המפעפעת בהם שכאן הם מנסים אסטרטגיה שבעבר דחו אותה,
וזה מדגישה התורה "ואשר שכר עליך את בלעם" וגו' שאילו היו שוכרים גם
כנגד אחרים אי"ז עוולה כ"כ ,רק כאשר שוכר עליך ולא על אחרים הוא תביעה
גדולה מאד.
ב .עליך – ולא על עצמם
ועוד אפשר לומר ,שמואב יכלו לבקש מבלעם שיברך אותם ,ואז היו ניצלים
מבני ישראל ,רק שבאופן זה יכלו ישראל לכבוש אומות אחרות שלא התברכו
מפי בלעם.
ומואב בשנאתם שכרו את בלעם לקלל את ישראל ,ועי"ז סברו שישראל יהיו
מקוללים ולא תהא להם תקומה ח"ו.
וזה אומרת התורה ,ואשר שכר עליך  -על ישראל ,ולא על עצמם  -על מואב,
ודבר זה מוכיח שנאתם.
ג .עליך  -על חשבונכם
ויתכן עוד לומר  -אומר רבי שלמה קלוגר  -על דרך הדרוש ,שכאשר אדם
שוכר אדם להרע לחברו והוא מבטיח שכרו מנכסי החבר ,הוא עוול נורא א.
ששכר להרע לשני ,ב .שנוטל שכרו מהניזוק.
וכיון שכל העולם נברא רק בשביל ישראל והכסף והזהב בעולם הוא שלהם
)עי' מדרש רבה שמות לג ,ה עה"פ ויקחו לי תרומה  -ההוא דכתיב נִ ְב ָחר ׁ ֵשם ֵמע ֶֹשר ָרב ִמ ֶּכ ֶסף וּ ִמ ָּז ָהב ֵחן

טוֹ ב )משלי כב ,א( אמר הקב"ה אתם מוכרים שלי על שלי ,הכסף שלי וישראל שלי וכו'( וכששוכר
מואב את בלעם להרע לישראל ,נחשב הדבר שהוא מבטיח שכר בלעם מכספם
של ישראל ,וזה אומר הכתוב ,ואשר שכר 'עליך'  -שדמי השכירות הוא על
ישראל ,וזה מגדיל רשעתו ,ועונשו גדול מאוד ,שבשל כך רחקם ריחוק עולמי.
  

אהבה ללא גבולות
ְ ּב ֶרגַע ָקטֹן עֲ ז ְַב ִּת ְ
יך ו ְּב ַרח ֲִמים ְ ּגד ִֹלים אֲ ַק ְ ּבצֵ ְךּ ְ .ב ׁ ֶשצֶ ף ֶקצֶ ף ִה ְס ּ ַת ְר ִּתי פָ נַי
ְ
ְ
ֶרגַע ִמ ּ ֵ ְ
מך ו ְּבחֶ סֶ ד עוֹ לָ ם ִרחַ ְמ ִּתיך אָ ַמר ּגֹאֲ לֵ ך ה' )מתוך ההפטרה(

הנביא מבטיח שנגאל מכל צרותינו ונזכה שוב לקרבת ה' וכל אורך הגלות
הנוראה שאנו עוברים נחשב כ"רגע קטן" כנגד ה"רחמים הגדולים" שיהיו
בשעת קבו ıגלויות ,ולכן העזיבה מוגדרת כרגע קטן והקבו ıמוגדר כרחמים
גדולים) .עי' רד"ק(.
והנביא כופל דבריו ואומר "בשצף קצף הסתרתי פני רגע ממך ,ובחסד עולם
רחמתיך ,אמר גואלך ה'" ,ויש לבאר מדוע כופל הנביא דבריו.
והעניין יבואר  -אומר רבי יצחק שמואל בספרו ארוחת תמיד )מרבני סלוניקי לפני
כ 350-שנה(  -ע"פ המשך הנבואהִּ " ,כי ֵמי נ ַֹח זֹאת ִלי ֲא ׁ ֶשר נִ ׁ ְש ַ ּב ְע ִּתי ֵמ ֲﬠבֹר ֵמי נ ַֹח
עוֹ ד ַﬠל ָה ָא ֶרֵּ ıכן נִ ׁ ְש ַ ּב ְע ִּתי ִמ ְּקצֹף ָﬠ ַל ִי ְך ו ִּמ ְ ּג ָﬠר ָ ּב ְך" )ט( ,והיינו שהנביא משווה
שבועת 'מי נח' לשבועת הגאולה ,וכפי שנשבע הקב"ה שלא יביא עוד מבול
לעולם כך הוא נשבע להסיר קצפו וכעסו ולגאול את ישראל ,והעניין צ"ב.
אמנם מבואר במסכת שבועות )לו (.שהאומר לאו  -הוא שבועה ,והאומר הן -
הוא שבועה ,ולומדים זאת ממאמר ה' "ולא יהיה עוד המים למבול" )בראשית לו,
א( וכפי שלאו הוא שבועה )כמבואר בפסוק( ,גם האומר הן הוא שבועה .אמר רבא
והוא דאמר לאו לאו  -תרי זימני ,והן הן  -תרי זימני ,דכתיב "לא יכרת כל בשר
ולא יהיה עוד המים למבול".
מבואר שכאשר כופלים דבר ב' פעמים הוא לשון שבועה ,ומעתה מובן
מדוע כופל הנביא דבריו ,משום שכפל העניין הוא שבועה ,ומנין לנו שהכפילות
היא שבועה ,משבועת הקב"ה לנח ,וזה אומר הנביא שהקב"ה כפל הבטחתו
והעמיד בזה שבועה ,וכמי נח אשר נשבעתי ,גם אנו מובטחים בגאולה ,שהרי
כפל הבטחתו ונשבע לגואלינו ברחמים גדולים.
אמנם יש עדיפות לשבועת הגאולה יותר משבועת המבול ,ששבועת המבול
מצינו שהיה לה קצבה ,כמאמרם ז"ל במדרש )ילקו"ש בראשית רמז סא( "עוד כל ימי
האר) "ıבראשית ח ,כב( מה סבורין בני נח ,שבריתן כרותה עומדת לעד? אלא כל
זמן ששמים ואר ıקיימים ,בריתן קיימת ,וכשיבוא אותו היום שכתוב בו " ִּכי
ׁ ָש ַמ ִים ֶּכ ָﬠ ׁ ָשן נִ ְמ ָלח ּו ְו ָה ָא ֶרַּ ıכ ֶ ּב ֶגד ִּת ְב ֶלה" )ישעיה נא ,ו( ,באותה שעה " ַו ֻּת ַפר ַ ּב ּיוֹ ם
ַההוּא" )זכריה יא ,יא( .מבואר ששבועת 'מי נח' היא רק כל זמן שהאר ıקיימת,
אך כאן בשבועת הגאולה ממשיך ישעיה הנביא ואומר " ִּכי ֶה ָה ִרים יָ מו ּׁש ּו
ְו ַה ְ ּג ָבעוֹ ת ְּתמו ֶּטנָ ה ְו ַח ְסדִּ י ֵמ ִא ֵּת ְך לֹא ָימו ּׁש ו ְּב ִרית ׁ ְשלוֹ ִמי לֹא ָתמוּט ָא ַמר ְמ ַר ֲח ֵמ ְך
ה'" )י( ,שרחמי ה' המובטחים לנו ימשיכו גם אחרי שתפוג שבועת מי נח,
ואפילו בזמן שההרים ימושו והגבעות תמוטנה ,עדיין חסדי מאתך לא ימוש
וברית שלומי לא תמוט אמר מרחמך ה'.

הליכות והלכות

 -השלמה משבוע שעבר -

בגליון הקודם הובאה דעת הרא"ש )סימן ח( שאורז ברכתו מזונות כאשר הוא
נעשה כדייסה ,והרמ"א כתב שצריך שיתבשל "עד שיתמעך" ,אולם אם לא
נמעך ונדבק ע"י הבישול ,לדעת הרא"ש ברכתו האדמה ,ולדעת תלמידי רבינו
יונה ברכתו מזונות ולדינא כתב המשנ"ב )רח ,כו( שמספיק שיתמעך מעט.

ולפי"ז יש לדון בכמה מאכלים המצויים בימינו:
בדין פת אורז  -פת העשויה מקמח אורז
ברכתו מזונות ,כמבואר בבריתא )ברכות לו( הכוסס את האורז ...טחנו
אפאו ובשלו בתחילה מברך עליו בורא מיני מזונות וכו'.
בדין פת קטנית  -פת העשויה מקמח חומוס וכיו"ב ,רבינו יונה כתב
שתי טעמים מדוע ברכתן שהכל ,א .משום מעלתו ירד ,שכיון
שנעשה פת כבר א"א לברך עליו האדמה שהרי נשתנה ויצא מתורת
'פרי' ומאידך א"א לתת לו ברכת פת משום שאינו חשוב כפת .ב.
משום שאין דרך לעשות מהקטניות פת.
בדין פת תירס  -פת העשויה מקמח תירס ,כתב הפמ"ג )משב"ז יא( כיון
שדרך לעשות פת מתירס יהיה דינה תלוי בב' תירוצי רבינו יונה,
שמטעם שנעשה פת הפסיד ברכתו ,א"כ גם פת תירס ברכתו שהכל,
ולטעם השני שאין דרך לעשות פת מקטניות ,א"כ בפת תירס שהדרך
לעשות ממנה פת ברכתו האדמה .אמנם החתם סופר )שו"ת או"ח סי' נ(
כתב שיש לדון אם תירס הוא 'מין אורז' משום שיש לתירס תכונות
דומות לאורז שהוא משביע וסועד ,ע"כ כתב שיאכל רק תוך הסעודה
והביאו המשנ"ב )ס"ק לג( ]ועל מש"כ הפמ"ג שרגילים לעשות מתירס
פת ,כתב החת"ס שאין הדבר כן ,שהרי עיקר התירס הוא למאכל
בהמה ומה שעושים ממנו פת הוא מפני הדחק) ,שהיה מחסור בחיטים
ודגן( וא"כ אין לדון זאת כרגילות לעשות מזה פת ואין להסתפק
בברכת האדמה ,וכל הספק הוא אם ברכתו שהכל או מזונות )כאורז(
וע"כ יאכל בתוך הסעודה.
בדין פתיתי אורז ) -פצפוצי אורז(  ,-אופן עשיית הפצפוצים הוא ע"י
שמבשלים את האורז ואח"כ מנפחים אותו בחום ,ובאופן זה כיון
שהאורז עבר תהליך בישול וע"י בישולו נדבק קצת ברכתו בומ"מ.
ויש סוג נוסף שעשוי מקמח אורז וגם סוג זה ברכתו מזונות משום
שהקמח נדבק ע"י אדי מים וא"כ הוי כפת אורז שברכתה במ"מ.
בדין פריכיות אורז  -אופן עשיית הפריכיות הוא ע"י הכנסת גרגירים
לתוך תבנית וע"י חום מנפחים את האורז ,והפריכיה מקבלת צורה
כצורת תבנית,
ובאופן זה דנו הפוסקים ,כיון שהדיבוק של האורז נעשה ע"י חום ולא
ע"י בישול ולחות .ויש שסברו שברכתו בפה"א ,והוא כדין אורז שלם
שלא התבשל )כן דעת הגרש"ז אוירבעך והגרח"פ שנברג ועוד( ואילו דעת
הגריש"א שדין ניפוח בחום כדין ניפוח ע"י בישול וע"כ ברכתו במ"מ.
אמנם כבר התבאר דעת הט"ז והסכים עמו המשנ"ב) ,ס"ק כו(
שבספק אם הוא מבושל כראוי או לא ,לא פקע ממנו שם 'פרי
האדמה' ,והמברך בפה"א יצא לכו"ע.
)כשעושים עיסה מקמח אורז(

משפחת הרב חיים יוז'וק שליט"א
להגיע הבן המצויין יניק וחכים
כמר יהונתן ני"ו לעול תורה ומצוות
יזכו ההורים לרוות ממנו רב נחת בתורה ויר"ש טהורה

ברכת הצלחה
לקראת 'זמן אלול' הבעל"ט באים אנו בברכה
לבחורי החמד מבני קהילתנו:
הבה"ח דב כהן ני"ו
הבה"ח אליהו כהנא ני"ו
אשר עולים לישיבה גדולה
הבה"ח צבי יהודה בלוך ני"ו,
הבה"ח יצחק מאיר בלעדי ני"ו.
הבה"ח צבי דב כהנא ני"ו
אשר עולים לישיבה קטנה
ישלח לכם הקב''ה הצלחה גדולה בלימוד ועסק התורה
ותזכו להתעלות במעלות התורה ויר''ש טהורה
מתוך בריות גופא ונהורה מעליא ,לנחת להוריכם היקרים
מאחלים מעומקא דליבא
קהילת ''מאור חיים''

מעשה חכמים

לֹא ִת ְראֶ ה  ...נִ דָּ ִחים וְ ִה ְת ַע ּ ַל ְמ ּ ָת ֵמהֶ ם

)כב ,א(

ּ ְפ ָﬠ ִמים ׁ ֶש ַא ָּתה ִמ ְת ַﬠ ֵ ּלםְּ ,כגוֹ ן ָז ֵקן ְו ֵאינָ ּה ְל ִפי ְּכבוֹ דוֹ )רש"י מהגמ'(

יסר ַז ְל ָמן ֶמ ְל ָצר ַז ַצ"ל – ׁ ֶש ִ ּב ְמקוֹ ם ְ ּגדו ָ ּּלתוֹ ׁ ָשם ַא ָּתה מוֹ ֵצא ַﬠנְ ְו ָתנוּתוֹ –
ַה ָ ּגאוֹ ן ָמ ָרן ַר ִּבי ִא ָ
ָה ַל ְך ְ ּבב ֶֹקר ֶא ָחד ִעם הגרש"זַ ַז ַל ְזנִ יק זַ ַצ"ל ְל ַה ִ ּגיד ֶאת ַה ּ ׁ ֶש ְ ּי ַﬠ ֵּורּ ְ .ב ֵﬠת ִה ּלו ָּכם ָר ָאה ַה ָ ּגאוֹ ן ַר ִ ּבי
יסר ַז ְל ָמן ִמ ְט ּ ַפ ַחתִ .ה ְת ּכוֹ ֵפף ְו ָא ַמרָ " :ﬠ ַלי ְל ַק ֵ ּים ִמ ְצ ַות ֲה ׁ ָש ַבת ֲא ֵב ָדה"ָ .א ַמר לוֹ הגרש" ַז
ִא ָ
ַז ַלזְ נִ יק ׁ ֶש ֶ ּזה ִ ּב ְב ִחינַ ת ' ָז ֵקן ְו ֵאינוֹ ְל ִפי ְּכבוֹ דוֹ ' ְו ֵאינוֹ ָצ ִר ְ
יך ִל ְטר ַֹח ְ ּב ָכ ְךְ .ו ִה ְמ ׁ ִשיכ ּו ְ ּב ַד ְר ָּכם.
יסר ַז ְל ָמן ָא ַמר ֶאת ַה ּ ׁ ִשעוּרְ ,ו ַא ֲח ֵרי ׁ ֶש ָּס ַﬠד ָצ ֳה ָר ִים ׁ ָש ַכב ָלנו ַּחְ .ל ֶפ ַתע ִה ְתעוֹ ֵרר
ַה ָ ּגאוֹ ן ַר ִ ּבי ִא ָ
ְו ָא ַמרַ " :מה ָק ָרה ָּכאן? ָהיְ ָתה ְל ָפנַ י ִמ ְצ ַות ֲה ׁ ָש ַבת ֲא ֵב ָדהְ ,ונֶ ֱא ַמר ָﬠ ַלי ' ָז ֵקן ְו ֵאינוֹ ְל ִפי ְּכבוֹ דוֹ '?"
ָל ַקח ֶאת ְמ ִעילוֹ ְו ָי ַרד ְל ֵביתוֹ ׁ ֶשל הגרש"ז ַז ַלזְ נִ יקֶ ׁ ,ש ָהיָ ה ָ ּגר ָסמו ְּך ֵא ָליו .דָּ ַפק ַﬠל ַהדֶּ ֶלת
ְו ָא ַמר לוֹ ֵ " :אינִ י מוֹ ֵצא ָמנוֹ ַח ְלנַ ְפ ׁ ִשיָ .ה ְי ָתה ְל ָפנַ י ֶא ְפ ׁ ָשרוּת ְל ַק ֵ ּים ִמ ְצ ַות ֲה ׁ ָש ַבת ֲא ֵב ָדה ,ו ְּכבוֹ דוֹ
ָא ַמר ִלי ׁ ֶש ֶ ּזה זָ ֵקן ְו ֵאינוֹ ְל ִפי ְּכבוֹ דוֹ ?"
יסר ַז ְל ָמן נִ ׁ ְש ָאר
ָא ַמר לוֹ הגרש" ַזֵּ " :כןֵּ ,כן ,זֶ ה ָז ֵקן ְו ֵאינוֹ ְל ִפי ְּכבוֹ דוֹ " ,או ָּלם ַה ָ ּגאוֹ ן ַר ִ ּבי ִא ָ
ֻמ ְט ָרד ַﬠל ׁ ֶש ִ ּנ ְב ַצר ִמ ֶּמנּ ּו ְל ַק ֵ ּים ֶאת ִמ ְצ ַות ֲה ׁ ָש ַבת ֲא ֵב ָדה.
יסק זיע"אַ .א ֲח ֵרי
ָא ַמר לוֹ הגרש"זַ זַ ַלזְ נִ יקֲ " :ה ֵרי יֵ ׁש ָלנ ּו ָה ֶﬠ ֶרב ֲא ֵס ָפה ֵא ֶצל גֲ ַא ַב"ד ְ ּב ִר ְ
יﬠ אוֹ תוֹ .
יסק" .דָּ ָבר זֶ ה ִה ְר ִ ּג ַ
יבה נִ ּ ׁ ָש ֵאר ִל ׁ ְשאוֹ ל ֶאת גֲ ַא ַב"ד ְ ּב ִר ְ
ַה ְ ּי ׁ ִש ָ
יסר זַ ְל ָמן
יסקַ ,א ֲח ֵרי ָה ֲא ֵס ָפה ִ ּב ֵּק ׁש ַה ָ ּגאוֹ ן ַר ִ ּבי ִא ָ
ָ ּב ֶﬠ ֶרבַּ ,כ ֲא ׁ ֶשר ָהי ּו ַ ּב ֲא ֵס ָפה ֵא ֶצל גֲ ַא ַב"ד ְ ּב ִר ְ
ְל ִה ּ ׁ ָש ֵאר ְּכ ֵדי ִל ׁ ְשאוֹ ל ֶאת גֲ ַא ַב"ד ְ ּב ִר ְ
יסקְ ,ו ִס ּ ֵפר לוֹ ֶאת ִענְ יָ ן ֲה ׁ ָש ַבת ֲא ֵב ָדהַ " .מה דַּ ְע ּתוֹ ׁ ֶשל
ָה ַרב?" ׁ ָש ַאל.
יסק ִא ָּמא ׁ ֶש ַהגרש"ז ָצ ַדקִ .ה ְמ ׁ ִש ְ
יסר ַז ְל ָמן ַז ַצ"ל ִל ׁ ְשאוֹ לִ " :אם
יך ַה ָ ּגאוֹ ן ַר ִ ּבי ִא ָ
ֲג ַא ַב"ד ְ ּב ִר ְ
ְּכבוֹ דוֹ ָהיָ ה מוֹ ֵצא ִמ ְט ּ ַפ ַחתּ ַ ,גם ֵּכן ָהיָ ה אוֹ ֵמר ׁ ֶש ֶ ּזה ָז ֵקן ְו ֵאינוֹ ְל ִפי ְּכבוֹ דוֹ ?" ָא ַמר לוֹ ֲג ַא ַב"ד
יסק.
יסקֵּ " :כן"ִ .אם ֵּכן ,נִ ְפ ָרד ָרגו ַּﬠ ִמ ֲ ּג ַא ַב"ד ְ ּב ִר ְ
ְ ּב ִר ְ
ֹאשוֹ ְו ָא ַמר:
יסר ַז ְל ָמן ְו ָא ַחז ְ ּבר ׁ
ַרק ָי ְצא ּו ֵמ ַהדֶּ ֶלתּ ְ ,ב ֶל ְכ ָּתם ַ ּב ַּמ ְד ֵרגוֹ תִ ,ה ְתעוֹ ֵרר ַה ָ ּגאוֹ ן ַר ִ ּבי ִא ָ
יסק!" ְו ׁשוּב לֹא נִ ְר ַ ּגע...
יתי ָּכאן ,השוויתי ַﬠ ְצ ִמי ַל ֲג ַא ַב"ד ְ ּב ִר ְ
" ֶמה ָﬠשִׂ ִ
יסק"...
הגרש" ַז ַז ַלזְ נִ יק ִה ְר ִ ּגיעוֹ ְו ָא ַמרֲ " :ה ֵרי ָּכ ְך ּ ָפ ַסק ֲג ַא ַב"ד ְ ּב ִר ְ
) ִמ ִּז ְכרוֹ נוֹ ָתיו ׁ ֶשל ָה ַרב ְמנַ ֵחם ּ ָפרוּ ׁש ז"ל(

משל ונמשל

וּבָ ְכ ָתה אֶ ת אָ ִביהָ וְ אֶ ת ִא ּ ָמ ּה י ֶַרח

ָמים )כא ,יג(.
יִ

דא היא ירחא דאלול )זוהר חדש(

ָמ ׁ ָשל ְל ֶמ ֶל ְך ָ ּבשָׂ ר ָו ָדם ֲא ׁ ֶשר שָׂ ם ֶאת ֵﬠינָ יו ְלטוֹ ָבה ַﬠל ֶא ָחד ֵמ ֲﬠ ָב ָדיו ו ִּמ ָ ּנה ּו ְלמוֹ ׁ ֵשל
ְושָׂ ר ַﬠל ַא ַחת ִמ ְּמ ִדינוֹ ָתיוַ .ה ֶּמ ֶל ְך ִה ְכ ִריז ִּכי שַׂ ר ֶזה הוּא ַה ּמוֹ ׁ ֵשל ַﬠל ַה ְּמ ִדינָ ה ,ו ִּב ְל ָﬠ ָדיו
יש ֶאת יָ דוֹ ְו ֶאת ַר ְגלוֹ ְ .ו ַﬠל ַה ּ ָשׂ ר הוּא ִצ ָּוהּ ְ " :בתֹם ׁ ָשנָ ה ָﬠ ֶל ָ
יך ָל ׁשוּב ֵא ַלי ָל ֶתת
לֹא ָי ִרים ִא ׁ
דִּ ין ְו ֶח ׁ ְש ּבוֹ ן ַﬠל ָּכל ַה ִּמ ִּסים ׁ ֶש ְ ּג ִב ַ ּית ְו ַﬠל ָּכל ָהאוֹ ָצרוֹ ת ׁ ֶש ָ ּנ ְפל ּו ְל ָי ֶד ָ
יךִ .אם ֶּת ְח ָסר ֲא ִפיל ּו
ֹאש ָך!"
ּ ְפרו ָּטה ִ -ה ְ ּנ ָך ִמ ְת ַח ֵ ּיב ְ ּבר ׁ ְ
אוֹ תוֹ ֶﬠ ֶבד ׁ ֶש ִ ּנ ְה ָיה ְלשָׂ ר ָ ּגדוֹ לָּ ,כ ַפל ְו ׁ ִש ֵ ּל ׁש ֶאת ׁ ְש ִמ ָירתוֹ ַﬠל ַﬠ ְצמוֹ ְו ַﬠל ַה ְּמ ִדינָ ה
ְ ּב ֶמ ׁ ֶש ְך ָּכל ַה ּ ׁ ָשנָ ה ּכו ַ ּּל ּה ְּכ ֵדי לֹא ַל ֲﬠשׂ וֹ ת ַה ֶה ֶפ ְך ֵמ ְרצוֹ ן ַה ֶּמ ֶל ְךִּ ,כי ָי ַדע ׁ ֶש ְ ּבנַ ְפ ׁשוֹ ַהדָּ ָבר,
ְו ָכל ֲא ׁ ֶשר לוֹ ִי ֵּתן ָה ָא ָדם ְ ּב ַﬠד נַ ְפ ׁשוֹ ִ .ל ְפנֵ י ׁ ֶשהוֹ ִציא ּ ְפרו ָּטה ְלהוֹ ָצאוֹ ָתיוָ ׁ ,ש ַקל ֶאת ַהדָּ ָבר
יטב ַה ִאם ְלהוֹ ִציא ְו ִאם ָלאוִּ ,כי ַא ַחר ָּכ ְך ְּכ ׁ ֶש ָ ּיבוֹ א יוֹ ם ַה ֶח ׁ ְש ּבוֹ ן ִּת ְצ ָט ֵרף ָּכל ּ ְפרו ָּטה
ֵה ֵ
יצד ָיבוֹ א ִל ְפנֵ י ַה ֶּמ ֶל ְך?
ְל ֶח ׁ ְש ּבוֹ ן ָ ּגדוֹ לְ ,ו ִאם ֶי ֱח ָטא אוֹ יִ ְט ֶﬠהֵּ ,כ ַ
ְו ִה ֵ ּנהּ ְ ,ב ַה ִ ּג ַ
יﬠ ַה ְ ּז ַמן ֲא ׁ ֶשר ּבוֹ הוּא ַח ָ ּיב ָלבוֹ א ִל ְפנֵ י ַה ֶּמ ֶל ְך ִעם ֶח ׁ ְש ּבוֹ נוֹ ּ ,תוֹ ֵקף אוֹ תוֹ
ַה ּ ַפ ַחד ְ ּב ֶי ֶתר שְׂ ֵאת .יוֹ ם ָו ַל ְי ָלה לֹא ִי ׁ ְש ּבוֹ ת ִמ ַ ּל ֲﬠשׂ וֹ ת ֶח ׁ ְש ּבוֹ נוֹ תְ .לג ֶֹדל ַה ִּט ְרדָּ ה הוּא ֵאינוֹ
נָ ח ְו ֵאינוֹ ׁש ֵֹקט ,מוֹ ֵאס ְ ּב ֶל ֶחם וּבוֹ ֵחל ַ ּב ַּמ ִים ,ו ַּב ַ ּל ְי ָלה ִּתדַּ ד ׁ ְשנָ תוֹ ֵמ ֵﬠינָ יוּ ַ .גם ִאם ַי ֲﬠ ִמיד ּו
יהם ְּכ ָלל ִמ ּג ֶֹדל ּ ַפ ְחדּ וֹ וּמוֹ ָראוֹ ִמ ּ ְפנֵ י ַה ּיוֹ ם
ְל ָפנָ יו ַמ ְט ַﬠ ִּמים טוֹ ִבים ְ ּביוֹ ֵתר  -לֹא יִ ְפנֶ ה ֲא ֵל ֶ
ּ ׁ ֶש ּבוֹ הוּא ָﬠ ִתיד ִל ֵּתן דִּ ין ְו ֶח ׁ ְש ּבוֹ ן ִל ְפנֵ י ַה ֶּמ ֶל ְך.
ְו ַה ִ ּנ ְמ ׁ ָשל:
ֹאש ַה ּ ׁ ָשנָ ה הוּא ַה ּיוֹ ם ַה ְמ ֻי ָﬠד ָל ֶתת דִּ ין ְו ֶח ׁ ְש ּבוֹ ן ִל ְפנֵ י ּבוֹ ֵרא ָהעוֹ ָל ִמיםּ ְ .ביוֹ ם ֶזה ַח ָ ּיב
ר ׁ
ָה ָא ָדם ָל ֶתת דִּ ין ְו ֶח ׁ ְש ּבוֹ ן ַﬠל ָּכל ְימוֹ ת ַה ּ ׁ ָשנָ הַ ,ﬠל ָמה הוציא ֶאת יָ ָמיו ו ְּר ָג ָﬠיוְ ,ו ֵאיזוֹ
ֲﬠבוֹ ָדה ָﬠ ַבד ָ ּב ֶהם ְל ַמ ַﬠן ַה ֶּמ ֶל ְךְ ,ו ֵכן ַמה ֵה ִביא ְלאוֹ ַצר ַה ֶּמ ֶל ְךְ ,ואוֹ תוֹ ָא ָדם יוֹ ֵד ַﬠִּ ,כי ָﬠ ִתיד
הוּא ח"ו ְל ִה ְת ַח ֵ ּיב ְ ּבנַ ְפ ׁשוֹ ַּ .כ ָּמה ָצ ִר ְ
יךֵ ,אפוֹ אָ ,ה ָא ָדם ְל ַפ ֵחד ְו ִל ְדאֹגִ ,לנְ דּ ֹד ׁ ֵשינָ ה ֵמ ֵﬠינָ יו
ֵלילוֹ ת ַﬠל ַ ּג ֵ ּבי ֵלילוֹ תְּ ,כ ֵדי ַל ֲחזֹר ִ ּב ְת ׁשו ָּבה ו ְּל ָה ִביא ִל ְפנֵ י ַה ֶּמ ֶל ְך ֶח ׁ ְש ּבוֹ ן ְמ ֻד ְקדָּ קְּ ,כ ֵדי
ׁ ֶש ֵ ּי ֵצא ַז ַּכאי מלפניו יתברך.
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