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פלאות מתורתך

ֹלהיָך וְ ָל ֶל ֶכת ִבּ ְד ָר ָכיו ָכּל ַהיָּ ִמים
"כּי ִת ְשׁמֹר ֶאת ָכּל ַה ִמּ ְצוָ ה ַהזֹּאת ַל ֲﬠשׂ ָֹתהּ ֲא ֶשׁר ָאנ ִֹכי ְמ ַצוְּ ָך ַהיּוֹם ְל ַא ֲה ָבה ֶאת ה' ֱא ֶ
ִ
וְ יָ ַס ְפ ָתּ ְלָך עוֹד ָשֹׁלשׁ ָﬠ ִרים ַﬠל ַה ָשֹּׁלשׁ ָה ֵא ֶלּה" .דברים י"ט ט'.
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ָס ְפ ָתּ ְל
״כּי ִת ְשׁמֹר ֶאת ָכּל ַה ִמּ ְצוָה ַהזֹּאת ַל ֲעשׂ ָֹתהּ .וְ י ַ
בביאור מצוה זו שנאמרה בפסוק על הוספת עוד שלש ערים ,דרשו בספרי )קפ״ה(ִ :
עוֹד ָשׁשׁ ָע ִרים ַעל ַה ָשּׁשׁ ָה ֵא ֶלּה ,מיכן אתה אומר ,שלש ערים הפריש משה בעבר הירדן ,וכשבאו לארץ הפרישו עוד שלש ,ולעתיד לבוא
ָס ְפ ָתּ ְל עוֹד ָשׁשׁ .הרי תשע .שלש שבעבר
מפרישים עוד שלש ,שלש על שלש הרי שש ועוד שלש הרי תשע...״ .וכפרש״י בקצרה :״וְ י ַ
הירדן ושלש שבארץ כנען ושלש לעתיד לבא״.
ודרשה זו פסקה הרמב״ם להלכה בפ״ח מהלכות רוצח ה״ד :״בימי המלך המשיח מוסיפין שלש אחרות על אלו השש ...והיכן מוסיפין אותן,
בערי הקיני והקנזי והקדמוני שנכרת לאברהם אבינו ברית עליהן ועדיין לא נכבשו...״ ]ובענין מקום הוספתם שהוא בערי הקיני והקנזי
והקדמוני ,הוא מדברי המדרש תנאים עה״פ ,שכלשונו ממש כתב הרמב״ם ,אלא שמסתבר שאינו מקור דבריו ,דעל מדרש זה כתב מרן
הגר״ח שליט״א בקרית מלך שם :״ואיני יודע אם אפשר לסמוך עליו״[.
והנה כל הלומד פרשה זו עומד ותמה ,מה שייך בכלל ׳ערי מקלט׳ על ימות המשיח שעליהם נאמרה נבואת ישעיה )ב׳ ,ב׳-ד׳( :״וְ ָהיָה
ִשּׂא גוֹי ֶאל גּוֹי ֶח ֶרב וְ א י ְִל ְמדוּ עוֹד ִמ ְל ָח ָמה״ .שאם ה׳ יבטל את
יהם ְל ַמזְ ֵמרוֹת א י ָ
יתוֹת ֶ
ַחנִ ֵ
בוֹתם ְל ִא ִתּים ו ֲ
ָמים ...וְ ִכ ְתּתוּ ַח ְר ָ
ְבּ ַא ֲח ִרית ַהיּ ִ
ִשּׁ ַמע עוֹד ָח ָמס ְבּ ַא ְר ֵצ
הענין של רציחה במזיד ,בוודאי שלא תהיה רציחה בשוגג ,ובמיוחד לאור דברי נבואתו הנוספת )שם ס׳ י״ח( :״א י ָ
בוּליִ״ ,שמשמעותה הוא שלא יהיה כל צער ואסון .ומה גם שיראת ה׳ תהיה בלבבות שלא יכשלו בעבירה ועון ,וכדברי נבואת
ָשׁ ֶבר ִבּגְ ָ
שֹׁד ו ֶ
ירמיה )ל״ב מ׳( :״וְ ֶאת י ְִר ָא ִתי ֶא ֵתּן ִבּ ְל ָב ָבם ְל ִב ְל ִתּי סוּר ֵמ ָע ָלי״ .וזאת מלבד מה שלעתיד לבוא בודאי לא יקרא שום דבר רע ,כי כל הרוע יכלה
מן העולם ,ולא יהיה רק טוב בהחלט ,אם כן כיצד שייך בכלל שיהיה מציאות של מיתה ,שמי שיגרום לכך בשוגג יצטרך לגלות .ומה גם
שדרשו במכות י׳ ב׳ )וכפרש״י בשמות כ״א י״ג( ,שחלק מענין הרציחה בשוגג היא להרוג את הרוצחים במזיד .ואף אם נאמר שגם בימים
אלו עדיין יהיה שייך מציאות כזו ,מכל מקום בוודאי שיתמעטו הרוצחים בשוגג ומדוע נצטוו להוסיף עוד שלש ערי מקלט.
עוד יש לעיין בפרשה זו ,שאם מטעם מסוים ביקשה התורה לקבוע מצוה זו של ערי מקלט גם לעתיד לבוא ואף להוסיף עליהם עוד שלש
ערים ,מדוע הוספת שלשת ערי המקלט המה בארצות הקיני הקניזי והקדמוני ,הרי באותה עת ימשול מלך המשיח על כל העולם כולו ,ולא
ָהר ַעד ַא ְפ ֵסי ָא ֶרץ״ ,וא״כ יש לפזר את ערי המקלט בכל קצוי העולם.
וּמנּ ָ
רק בשלש ארצות אלו ,וכדכתיב )תהלים ע״ב ח׳( :״וְ י ְֵר ְדּ ִמיָּם ַעד יָם ִ
בשאלה זו עמדו רבים מהמפרשים ,וביארו באופנים שונים ,ונביא קצת מדבריהם.
*
איתא בברכות ל״ד ב׳ וכעי״ז בסנהדרין צ״ט א׳ :״ואמר רבי חייא בר אבא אמר רבי יוחנן ,כל הנביאים כולן לא נתנבאו )הטובות והנחמות
זוּל ְת) לא נראית ולא נגלית לשום נביא – רש״י(.
הים ָ
– רש״( אלא לימות המשיח ,אבל לעולם הבא) ,ישעיה ס״ד ג׳( ַעיִן א ָר ָא ָתה ֱא ִ
ֶח ַדּל
ופליגא דשמואל ,דאמר שמואל ,אין בין העולם הזה לימות המשיח אלא שעבוד מלכיות בלבד ,שנאמר )דברים ט״ו י״א(ִ ,כּי א י ְ
ֶא ְביוֹן ִמ ֶקּ ֶרב ָה ָא ֶרץ״.
ומחלוקת זו ביארה הרמב״ם בפי״ב ממלכים ה״ב :״אמרו חכמים אין בין העולם הזה לימות המשיח אלא שיעבוד מלכיות בלבד ,יראה
מפשוטן של דברי הנביאים ,שבתחילת ימות המשיח תהיה מלחמת גוג ומגוג ,ושקודם מלחמת גוג ומגוג יעמוד נביא לישר ישראל ולהכין
לבם ...ואינו בא לא ...אלא לשום שלום בעולם...״ .וע״ע מה שכתב בפ״ט מהל׳ תשובה ה״ב .ועיקר משמעות דבריו שאין ימות המשיח
תקופה אחת שוה מתחילתה לסופה ,אלא יש בה תקופות שונות ,ועל כן יתכן שלא נחלקו רבי יוחנן ושמואל ,אלא כל אחד מדבר על
תקופה אחרת ,שמואל מדבר על התקופה הראשונה ואילו רבי יוחנן על התקופה המאוחרת יותר ]אכן בגמ׳ מפורש שנחלקו ,שהרי אמרו
׳ופליגא דשמואל׳[.
ובדרך זו ביאר השל״ה )בספרו ׳שני לוחות הברית׳ ,חלק עשרה מאמרות ,תולדות אדם ,בית דוד אות רס״ד-רס״ה( ,כשמוסיף ואומר
שהן אמת שכל המעלות הגדולות הנזכרות לא יהיו תיכף בעת הגיע הגואל ,וגם מלכותו תהיה רק על ארץ ישראל בתוספת ארצות הקיני
הקניזי והקדמוני ,על כן באותה עת עדיין יוצרכו לערי מקלט ,והיות שישראל יתיישבו גם בשלש ארצות אלו ,על כן הוצרכו בהם לערי
מקלט .אך לאחר מכן כשתתרבה הדעה בישראל ,יתבטלו כוחות הרע ומלכות הגואל תהיה על כל העולם ,אז ,שיהיה במהרה בימינו,
כבר לא יצטרכו לערי מקלט.
והנה בתקופה הראשונה של ימות המשיח ,טעם הדבר שעדיין יהיה חשש לרציחה בשוגג ,הוא מפני שהאויר יהיה ספוג מטומאת וזוהמת
הגוים מעוונותיהם במשך אלפי השנים שקדמו לגאולה ,והשפעתו הרעה של אויר מזוהם זה עלול חלילה להזיק לישראל ולגרום להם
להגיע לרציחה בשוגג ,ובמיוחד כשה׳ ירחיב את גבול ישראל לארץ שלשת האומות הנוספות ,קיני קניזי וקדמוני ,שמעולם היו יישוב של
גויי הארצות ,עד שיטוהר אויר הארץ והבתים ,יצטרכו לערי מקלט ,ועל כך נאמר ציוו מיוחד של מצוה זו לבנות עוד שלשת ערי מקלט.
הי נ ֵֹתן ְלֶ את
ֲשׁר ה׳ ֱא ֶ
היֶ את ַהגּוֹיִם א ֶ
״כּי י ְַכ ִרית ה׳ ֱא ֶ
וביאור זה ,כותב החת״ס ,מדוייק בפסוק הפותח פרשה זו )דברים י״ט א׳(ִ :
יהם״ .וצריך להבין לשם מה כותבת לנו התורה שישבו בערי ובתי הגויים ,שהרי דבר פשוט הוא
וּב ָב ֵתּ ֶ
יהם ְ
ָשׁ ְב ָתּ ְב ָע ֵר ֶ
יר ְשׁ ָתּם וְ י ַ
ַא ְר ָצם וִ ִ
שאם ירשו את הארץ אזי ישבו בערי ובתי הגויים .אלא שהקדימה התורה לכל פרשה זו של רציחה בשוגג שכל מציאותה לעתיד לבוא
אינו אלא מחמת מה שישבו בעיר ובתי הגויים המזוהמים בטומאתן שהשפעתם הרעה עלולה להזיק ולפגוע ביושבים בה שיכשלו בעון
חמור זה של רציחה בשוגג.
*
ְהא ְל ַע ֵּמי
ָרע ,וְ ָלא י ֵ
ילנָא ְדּטוֹב ו ָ
ילנָא ְדּ ַחיִּיִ ,א ְת ַכּ ְפיָיא ִא ָ
״וּבזִ ְמנָא ְדּ ַשׁ ְל ָטא ִא ָ
איתא ב׳זוהר הקדוש׳ )ח״ג ,קכ״ה א׳ ,פרשת נשא ,רעיא מהימנא(ְ :
ֲרהָ ,לא ִא ְת ַע ָבּר
טוּמ ָאה וְ ַטה ָ
יתּרְ ,
וּכ ִאלּוּ ָלא הֲווֹ ְבּ ָע ְל ָמא .וְ ָה ִכי ִאיסוּר וְ ֶה ֵ
חוֹתיְיהוְּ ,
ידי ֲח ָכ ִמים ,וְ ִא ְת ַכּ ְפיָין ְתּ ַ
ֲבין לוֹן ַתּ ְל ִמ ֵ
ֲרצוֹתֶ ,א ָלּא ַמה ְדּ ָיה ִ
ַהא ָ
ילנָא ְדּ ַחיִּי ,וְ ָצּ ִרי לוֹן
ֲמין ֵמ ִא ָ
יח )לגבייהו( ֶא ָלּא ִשׁ ְעבּוּד ַמ ְל ִכיּוֹת ִבּ ְל ַבד ְדּ ִאינּוּן ָלא ַטע ִ
ָלוּתא ִלימוֹת ַה ָמ ִשׁ ַ
מע ֵמּי ָה ָא ֶרץְ .דּ ִמ ִסּ ְט ַריְיהוּ ֵלית ֵבּין גּ ָ
ַ
הוֹרא) ...ובזמן שישלוט העץ החיים,
שׁוֹכא ַק ֵמּי נְ ָ
ידי ֲח ָכ ִמיםְ ,כּגַוְ ונָא ַדּ ֲח ָ
ֳדם ַתּ ְל ִמ ֵ
ֳרהֶ .א ָלּא יִהוֹן ְמבוּזִ ים ק ָ
טוּמ ָאה וְ ָטה ָ
יתר ְ
יתין ְבּ ִאיסוּר וְ ֵה ֵּ
ַמ ְתנִ ִ
והיינו בגאולה העתידה ,יהיה נכנע העץ הדעת טוב ורע שמשם נשמות עמי הארץ ,ולא יהיה לעמי הארץ אלא מה שיתנו להם הת״ח ,ויהיו
נכנעים תחתיהם ויהיו נחשבים כאילו לא היו בעולם .וכמו כן איסור והיתר טומאה וטהרה לא יעבור ויתבטל מעמי הארץ ,כי לא יתבטל
חלק מהתורה ח״ו ,אלא אצל עמי הארץ יהיה עולם כמנהגו נוהג ,כי מצד עמי הארץ אמרו חז״ל שאין בין הגלות לימות המשיח אלא שעבוד
מלכיות ,שעמי הארץ לא יטעמו מעץ החיים שיתגלה בימות המשיח ,ויצטרכו ללמוד המשנה כפשוטו כדי לדעת איסור והיתר טומאה
וטהרה ,ויהיו שפלים כנגד הת״ח כחשך בפני האור – ע״פ מתוק מדבש(״.
לאור חילוק זה של הזוהר בין התלמידי חכמים לעמי הארץ ,שכלפי עמי הארץ לא יהיה כל שינוי לעתיד לבוא מלבד ביטול שעבוד
מלכויות ,כתב הבאר יצחק ,מבואר שפיר טעם מצוה זו ,שעדיין יצטרכו ערי מקלט עבור עמי הארץ ,והיות וה׳ ירחיב את גבול ישראל
לעוד שלשת ארצות ,לכך יצטרכו עוד שלש ערים.
ובדומה כתבו המשכיל לדוד והחת״ס )בביאורו הנוסף( ,שהיות ולעתיד לבוא יצטרפו לישראל גרים רבים ,וכדכתיב )ישעיה ס״א ה׳(,
יכם״ ,המה לא יהיו בדרגה הנעלה אליה יעפילו ישראל באותה שעה ,אלא יהיו כישראל
יכם וְ כ ְֹר ֵמ ֶ
ֵכר ִא ָכּ ֵר ֶ
וּבנֵי נ ָ
״וְ ָע ְמדוּ ז ִָרים וְ ָרעוּ צֹאנְ ֶכם ְ
קודם הגאולה ,ששייך בהם מציאות של רציחה בשוגג ,על כן נצטוו ישראל לעשות עבורם ערי מקלט.
*
ישׁנָּה .זכו אחישנה,
ֲח ֶ
בסנהדרין צ״ח א׳ איתא :״אמר רבי אלכסנדרי ,רבי יהושע בן לוי רמי ,כתיב )ישעיה ס׳ כ״ב( ְבּ ִע ָתּהּ ,וכתיב )שם( ,א ִ
לא זכו בעתה״ .ומבואר שישנם שני אופני גאולה ,האחת בזכות ישראל שחוזרים בתשובה ועושים את הטוב בעיני ה׳ ,שיזכו שה׳ יחיש
את הגדולה ויקדימנה .והשני ,אם לא זכו שתוקדם הגאולה ,אזי היא תגיע בעתה ,בזמן והקץ שה׳ קבע.
ודבר זה שיכולים ישראל לזכות להקדים את עת גאולתם ,הוא רק לענין עצם הגאולה להנצל משעבוד מלכויות ,שעליו אמר שמואל שאין
בין העולם הזה לימות המשיח אלא שעבוד מלכיות בלבד וכדלעיל ,אך לגבי כל שאר הנבואות שנאמרו על העתיד לבוא ,המה יתחילו
רק כשיגיע העת והקץ שקבע ה׳.
ולפי״ז מבאר המשך חכמה ,אם זכו ישראל והיו דור שכולו זכאי שבעקבות כך הגיע הגאולה ב׳אחישנה׳ ,הרי שיזכו שה׳ ירחיב להם את
גבולם ויקבלו גם את ארץ שלשת העמים ,אך היות ועדיין נשאר בתקופה זו המצב של ׳עולם כמנהגו נוהג׳ ,ישנו חשש לתקלת רציחה
בשוגג ,לכך יזכו בתוספת מצוה זו של עשיית עוד שלש ערי מקלט ,שמקומם הוא באותן שלשת ארצות שהתווספו להם.
*
ונסיים במהלכו של הרחיד״א בספרו ׳פני דוד׳ )בפרשתינו אות י״א( ,שלאחר שעמד בשאלותינו הוסיף להקשות על דברי הפסוק בסיום
ַח ָלה וְ ָהיָה ָע ֶליָ דּ ִמים״ .מדוע אם יתקינו עוד ערי מקלט
הי נ ֵֹתן ְל נ ֲ
ֲשׁר ה׳ ֱא ֶ
ָקי ְבּ ֶק ֶרב ַא ְר ְצ א ֶ
ִשּׁ ֵפָ דּם נ ִ
פרשה זו )דברים י״ט י׳( :״וְ א י ָ
והרוצח בשוגג ינצל מידי גואל הדם ,יחשב הדבר שלא ישפך דם נקי בארץ ,הרי דמו הנקי של הנרצח כבר נשפך בארץ ,ולכאורה היה
יותר מדוייק לכתוב ׳ולא ישפך עוד דם נקי׳ ,שמשמעותו שלא תהיה שפיכת דם נוספת של הרוצח בשוגג מלבד הנרצח שכבר נשפך דמו.
וביאר ע״פ הברייתא בשבת י״ב ב׳ :״לא יקרא לאור הנר שמא יטה .אמר רבי ישמעאל בן אלישע ,אני אקרא ולא אטה .פעם אחת קרא
ובקש להטות ...רבי נתן אומר ,קרא והטה וכתב על פנקסו ,אני ישמעאל בן אלישע קריתי והטיתי נר בשבת ,לכשיבנה בית המקדש אביא
חטאת שמנה״.
ויש לעיין בדברי רבי ישמעאל אלו שכתבם בפקנסו ,האם כוונתו שאם יבנה בית המקדש בימיו שיביא חטאת ,או שכוונתו היתה גם אם
יהיה זה לאחר תחיית המתים ]עיי״ש בר״ן מה שהביא בשם התוספות[ .ועיקר הספק הוא ,במי שנכשל וחילל שבת בשוגג ,ועשה תשובה
ולמד פרשת חטאת ואף עבר יום הכיפורים ומיתה ,האם כשיזכה לתחיית המתים עדיין יהיה מחוייב בקרבן חטאת ,או שתשובתו ויום
הכיפורים ומיתתו הועילו לו לכפר על חטאו ,וכ״ש אם גם הוסיף ולמד פרשת חטאת שנחשב כאילו הקריב חטאת.
ושמע הרחיד״א בשם רבי אליהו הכהן האיתמרי זצ״ל בעל השבט מוסר ועו״ס ,שלמד בסוגיא זו שכוונת רבי ישמעאל היתה גם לאחר
תחיית המתים ,היות וכל הדברים אינם מועילים ומתקנים כמו קרבן חטאת ,ועדיין לאחר הכל יש מה להוסיף תיקון בהקרבת קרבן ,ועל
כן כל חייבי חטאות שבזמן הגלות ,כשנזכה ויבנה בית המקדש במהרה בימינו ,יקריבו כל אחד קרבנותיו לצאת ידי חובתו ולזכות לכפרה
מושלמת ]וע״ע בזה בחקרי לב אור״ח סי׳ ב׳ ,ואריכות דברים בבן יהוידע בשבת שם ,וכעין רעיון זה עם ראיה נוספת כתב גם בתפארת
שלמה ,מועדים עניני שבת ,ד׳ כח ד״ה ואת מוסף ,עיי״ש ,וע״ע בשל״ה שהוזכר למעלה שהביא בשם עבודת הקודש )הקדמון( ,שלעתיד
לבוא לא יהיו קרבנות ,ויתכן היינו חיובים חדשים ,ולעולם יצטרכו להקריב מה שכבר נתחייבו ,עיי״ש[.
והוסיף ולמד ,שאף כל אלו שהרגו בשוגג במשך כל שנות הגלות ,כאשר יזכו לתחיית המתים ,יהיו מחוייבים בגלות ללכת לעיר מקלט,
ועל כן באותה עת של הגאולה ותחיית המתים ,ירבו החייבים גלוּת ויבקשו לגלוֹת כדי לזכות לכפרה שלמה ,ועל כן נצטוה משה על העת
ההיא שיקימו עוד שלש ערים שישמשו כתוספת לששת ערי המקלט הקיימים ]אלא שיש לעיין עד מתי ישבו בעיר מקלט ,שהרי הכה״ג
יחיה לנצח ,ככל שאר ישראל[.
לאור דבריו מבאר הרחיד״א ,מובן היטב טעם הדבר מדוע נאמרה מצוה זו על אותה העת של הגאולה בה יפסק המיתה בעולם ,היות ורק
בשעה זו יתעורר הצורך הגדול לריבוי ערי מקלט בשביל כל אלו שהרגו את הנפש במשך הגלות הארוכה וכעת זכו להתעורר לתחייה
בתחיית המתים ומבקשים תקנה וכפרה שלימה על חטאם שכל אותן השנים מנע מהם את תקנם השלימה ,ומדוייק הדבר עם הפסוק
ָקי ְבּ ֶק ֶרב ַא ְר ְצ׳ ,שבאמת באותה עת כבר לא ישפך עוד דמים בארץ ,אך בכל זאת צריכים לעשות את
ִשּׁ ֵפָ דּם נ ִ
המסיים פרשה זו ׳וְ א י ָ
תוספת ערי המקלט בשביל ׳וְ ָהיָה ָע ֶליָ דּ ִמים׳ ,אותם אלו שיש עליהם דמים ומבקשים להם תקנה וכפרה שלימה.
יזכינו ה׳ לראות בשוב ה׳ את שיבת ציון ,בגאולה השלימה ובבנין קודשינו ותפארתינו ,ושם נעשה לפניו את כל חובותינו ,במהרה בימינו,
אכי״ר.

גליון
ת"ע

פרשת ש ֹפטים תשע"ח

מענינא
מענינא
דירחא
מענינא

שנה י"ב

מענינא דירחא

דירחא
דירחא

״א״ר חנינא ,שמות
חדשים עלו מבבל״
)ב״ר מ״ח ט׳ ,וכעי״ז בירושלמי ר״ה פ״א ה״ב(.

מה הטעם שנקרא
חודש ׳אלול׳
בשם זה?

מפני נישואי חשיבותי,
והזכרתי מחמת לידתי.
בני השנאוי הרבה במחשבתו,
וסופו השתלשל מחמת בקשתו.
אחד מהזקנים כשמי נקרא,
שאל הארץ להכנס לא זכה.

מי אני?
תזכורת:הקשר בין הדמות לפרשה הוא בהזכרתה
או ברמיזתה בפרשה או בפרש"י

חילוקא דרבנן
לקראת סיום התפילה ,זמן מה לפני אמירת
׳עלינו לשבח׳ ,נזקק ר׳ ראובן לצאת מבית
הכנסת ,כשבדעתו היה לשוב לאחר זמן קצר,
אלא שלבסוף התעכב במקום ולאחר מכן שכח
מהענין ולא שב לבית הכנסת אלא הלך לדרכו .רק
לאחר שעה ארוכה כשהגיע לבית המדרש לעסוק
בתורה ,נזכר שעדיין לא אמר שבח מיוחד זה ,ועל
כן התנצל בפני ר׳ שמעון החברותא שעמו אמור
היה להתחיל ללמוד ,והסביר לו את אשר אירע
ונעמד לומר תפילה מיוחדת זו של ׳עלינו לשבח׳.
במהלך תפילה זו הספיק ר׳ שמעון להתבונן
במעשי ר׳ ראובן חבירו ,ובסיומה שאלו לפשרם,
שהרי אחרי שהפסיק זמן רב מאז סיום תפילתו,
מה שייך עדיין לומר ׳עלינו׳ ,שהרי אמירת עלינו
אינו ענין בפני עצמו ,אלא נקבע לאחר התפילה,
לפני שאדם יוצא לדרכו ,שאז יאמר שבח ותפילה
זו.
השיבו ר׳ ראובן ,אמנם כן שיסוד תקנת אמירת
עלינו הוא תיכף לאחר התפילה ,אך לאחר שנתקן
לאומרו שלש פעמים ביום אחר התפילה ,הרי
זה כבר מסדר הדברים שנסדרו לפני כל אדם
לאומרם ,וכמו ׳שיר של יום׳ ו׳פיטום הקטורת׳,
שאף אם מסיבה כל שהיא לא אמרם במקומם
הקבוע אחרי ׳אשרי ובא לציון גואל׳ שבתפילת
השחר ,עדיין יש ענין לאומרם בפני עצמם בכל
עת שיוכל.
לעומתו טען ר׳ שמעון ,שהן אמנם נקבע לומר
שבח ותפילה זו של עלינו בסיום כל תפילה ,אך
כל זה הוא רק בעודו סמוך לתפילתו ,אבל אם
עבר שעה ארוכה ,בטל הקשר והשייכות לתפילה
ולא יועיל אמירת עלינו בכדי לקיים את תקנת
אמירתה.

השאלה היא ,הצדק עם מי?

ִמּ ֵצא ְב
כתיב )דברים י״ח י׳( :״א י ָ
וּבתּוֹ ָבּ ֵאשׁ ק ֵֹסם ְק ָס ִמים
ֲביר ְבּנוֹ ִ
ַמע ִ
וּמ ַכ ֵשּׁף״ .ופרש״י,
ַחשׁ ְ
וּמנ ֵ
ְמעוֹנֵן ְ
״ק ֵֹסם ְק ָס ִמים .איזהו קוסם ,האוחז
את מקלו ואומר אם אלך אם לא
אלך .וכן הוא אומר )הושע ד׳ י״ב(,
וּמ ְקלוֹ יַגִּ יד לוֹ״,
ִשׁ ָאל ַ
ַע ִמּי ְבּ ֵעצוֹ י ְ
ומבואר דקוסם הוא במקל.
עי׳ בפסוק )במדבר כ״ב ז׳( :״ ַויּ ְֵלכוּ
וּק ָס ִמים
מוֹאב וְ זִ ְקנֵי ִמ ְדיָן ְ
ָ
זִ ְקנֵי
ָדם ַו ָיּבֹאוּ ֶאל ִבּ ְל ָעם ַוי ְַד ְבּרוּ ֵא ָליו
ְבּי ָ
״וּק ָס ִמים
ְ
ִדּ ְב ֵרי ָב ָלק״ .ופרש״י,
ָדם .כל מיני קסמים ,שלא יאמר
ְבּי ָ
אין כלי תשמישי עמי״ ,ומשמע
שקוסם הוא שם כללי לכל מיני
קסמים ולאו דוקא במקל.
וצריך ביאור!!!

איזה 'הכשר מצוה'
מותר לעשות בזמן
מסוים דוקא בחדר
סגור.

״חסד שעושין עם המתים הוא חסד של אמת״ )רש״י בראשית מ״ז כ״ט(.

איזו הלכה הנוהגת בעת לויית המת נלמדת מפרשתינו?

ספרי 'קוראי עונג'  -גליונות 'האיחוד בחידוד',
ערוכים בפאר והדר ,בשני כרכים ,באותיות מאירות עינים!
ניתן להשיג את הספרים ב'רשת יפה נוף'' ,ספרייתי' בני ברק,
'ספרי הישיבה' ירושלים )ליד ישיבת מיר( ,ובשאר חנויות הספרים המובחרות,
או בטל' 058-3226115 :או במיילichudbchidud@gmail.com :

תשובות לשאלות שהתפרסמו בגליון פרשת דברים  -חזון
תשובה ל"מעשה רב"
בתשובה לשאלה ,במי שבמהלך נסיעתו עובר קרוב ל׳מקום
המקדש׳ ,ורוצה לעצום עיניו כדי שלא יתחייב בקריעה ,אם הדבר
מועיל לפטרו ,וגם אם מועיל ,האם מותר ונכון לעשות כן ,שנראה
שמשתמט מחיובו.
מקור חיוב קריעה בראיית ירושלים והמקדש
א[ איתא במו״ק כ״ו א׳ :״אמר רבי חלקו אמר עולה ביראה אמר רבי
אלעזר ,הרואה ערי יהודה בחורבנן...ירושלים בחורבנה ...בית המקדש
ֲשׁר ִה ְללוּ
בחורבנו ,אומר )ישעיה ס״ד י׳(ֵ ,בּית ָק ְד ֵשׁנוּ וְ ִת ְפ ַא ְר ֵתּנוּ א ֶ
ֲאב ֵֹתינוּ ָהיָה ִל ְשׂ ֵר ַפת ֵאשׁ וְ ָכל ַמ ֲח ַמ ֵדּינוּ ָהיָה ְל ָח ְר ָבּה ,וקורע .קורע על מקדש
ומוסיף על ירושלים .ורמינהו אחד השומע ואחד הרואה כיון שהגיע
לצופים קורע ,וקורע על מקדש בפני עצמו ועל ירושלים בפני עצמה .לא
קשיא ,הא דפגע במקדש ברישא הא דפגע בירושלים ברישא״ .ופרש״י:
״הא דפגע במקדש ברישא ,כגון שנכנס לירושלים בשידה תיבה ומגדל,
דלא ראה ירושלים עד שראה בית המקדש ,קורע על המקדש ,ומוסיף
על ירושלים .אבל בשלא נכנס בתיבה ופגע בירושלים ברישא ,קורע על
ירושלים בפני עצמה ועל המקדש בפני עצמו״.
ומבואר שחיוב קריעה על המקדש בראיה תליא ,שלכן אף שנמצא
במקום המקדש ויודע שהוא שם ,כל שלא רואה לא נתחייב ,וכמשמעות
לשון הרואה הכתוב בגמ׳ דמו״ק הנ״ל ,והובא בלשון זה גם ברמב״ם פ״ה
מהלכות תעניות הט״ז ,ובטוש״ע סי׳ תקס״א .וכן מבואר ממש״כ רש״י
דבנכנס לירושלים בשידה תיבה ומגדל אינו חייב לקרוע משום שאינו
רואה.
ועשו״ת ציץ אליעזר חט״ז סי׳ ל״ט ,שמביא מזה ראיה לפטור סומא
שמגיע למקום המקדש מקריעה הואיל ואינו רואה.
בענין איסור עצימת עיניים בראיית חכם
ב[ והנה בקידושין ל״ב ב׳ איתא :״יכול יעצים עיניו כמי שלא ראהו,
את
ָר ָ
את ,דבר המסור ללב נאמר בו וְ י ֵ
ָר ָ
ת״ל )ויקרא י״ט ל״ב(ָ ,תּקוּם ...וְ י ֵ
הי״ .עוד איתא שם ל״ג א׳ :״אטו ברשיעי עסקינן .אלא יכול יעצים
ֵמּ ֱא ֶ
עיניו מקמי דלימטיה זמן חיובא ,דכי מטא זמן חיובא הא לא חזי ליה
דקאים מקמיה ,ת״ל תקום ויראת״ .ופרש״י :״ת״ל ויראת .יש לך לירא
מן היוצר היודע מחשבותיך שאתה מבקש תחבולות להפטר ממצותו״.
ומבואר שכל שלא ראה אינו מחוייב עדיין ,אף כשיודע שהחכם נמצא
בארבע אמותיו ,דכיון שלמעשה לא רואהו ,פטור מלקום ,וכ״כ בהגהות
נחלת צבי על השו״ע ביו״ד סי׳ ר״מ ס״ז ]וכתב שם עוד ,דלפי״ז גם סומא
פטור מלקום ,[1ואע״פ שבכה״ג פטור ,נתבע על שמבקש תחבולות ליפטר
ממצוות.
בהא דמותר לאדם להערים על תבואתו כדי ליפטר מתרו"מ
ג[ וכתבו ב׳מושב זקנים׳ על התורה )מבעלי התוס׳ ,ויקרא י״ט ל״ב(:
״מפני שיבה תקום .פרש״י ,יכול יעצים עיניו כאילו לא רואהו ת״ל ויראת.
והקשה הר״י ,מ״ש מהתם )פסחים ט׳ א׳( דאמרינן מערים אדם על
תבואתו ומכניסה במוץ שלה ,משמע שמותר להערים לפטור עצמו מן
המצוה .2ותירץ ,דשאני הכא משום כבוד תורה אינו יכול להערים ,כדאיתא
פרק שבועת העדות )שבועות ל׳ ב׳( ,דכבוד תורה עדיף״ .ומבואר שיטתו
דרק במצוות כבוד תורה נאמר כן שאסור להערים בכדי להפטר מהמצוה.
ויש לדון אם נידו״ד שענינו כבוד מקדש דומה ג״כ לכבוד תורה.
ד[ וע״ע בשו״ת שואל ומשיב )כרך ג׳ ,ח״א סי׳ ק״כ( ,שנשאל כשאלת
המושב זקנים ]אלא שלא ראהו ,כי עדיין לא נדפס אז[ והשיב :״והנה
לפענ״ד לא קשה ,דשם החיוב שיכבד הזקן או הת״ח ,וא״כ זה גופא מצוה
שלא יעצום עיניו כדי שיכבד הת״ח ,וא״כ גם כעת המצוה ,שזה כבודו של
חכם ,ובזה יקנה אהבת התורה ויראת שמים ,ויהיה כבוד הת״ח חשוב
בעיניו ,וזה ברור ופשוט״ .נראה שכוונתו שבתבואה אין המצוה לדאוג
שיקויים הפרשת תרו״מ בתבואה ,אלא שאם נתחייב בהפרשה ,צריך
לקיים המצוה ,3משא״כ כבוד ת״ח ,המצוה לכבדו עומדת לפניו בכל שעה,
אלא שבהזדמן החכם לפניו אז מקיימה בפועל ,וממילא כשעומד להזדמן
לפניו לכבדו ,ועושה תחבולה להשתמט מזה ,וכגון שמעצים עיניו ,הרי
הוא מבטל בזה את מצות כבוד החכם .ולפי״ז בכל מצוות כגון זה ,יש
איסור להשתמט מקיומם מדין ויראת.

גדר החיוב בראיה ,והגם שבמ״ב תקס״א סק״ז משמע דשייך חיוב גם בלא
ראייה ,הרי החו״ב שם בעצמו דחה את שיטת המ״ב בזה ,וכן בשו״ת אג״מ
או״ח ח״ג סי׳ פ״ב ,נקט דבראייה דוקא תליא מילתא.
במנהג ירושלים לילך בש"ק למקום המקדש כדי להיפטר מקריעה בחול
ז[ והנה בספר ׳עיר הקודש והמקדש׳ )להגרי״מ טיקוצ׳ינסקי זצ״ל ,ח״ג
פי״ז אות א׳( מעיד ,שחמיו ר׳ בינוש סלנט ,שכל מעשיו נהג עפ״י אביו ר׳
שמואל סלנט ,היה מנהגו ,שאם שלשים יום לא ראה מקום המקדש ,אז
הלך לראותו בש״ק ,כדי ליפטר מקריעה ,ע״ש )וכ״כ בס׳ הערות מהגרי״ש
אלישיב זצ״ל ,עמ״ס מו״ק כ״ו א׳ ,שהוא מנהג זקני ירושלים משנות דוד
ודור .(5ומבואר שלא נמנעו מלהשתמט מחיוב הקריעה .ולפי מה שכתב
בחידושים וביאורים ,י״ל דכיון שאין זו הערמה הניכרת ,ובנוסף לזה
שכידוע היה אז עניות גדולה בירושלים ,לכך נהגו להקל בזה.
ח[ ובס׳ ארחות רבינו הקה״י )ח״ב עמ׳ ק״נ-קנ״א( כתב :״מו״ר אמר
לנו ,שאפשר לנסוע דרך שער יפו ,והוא יסתיר את פניו עד שנגיע סמוך
לכותל ,ואז יקרע ,ויהיה די בקריעה אחת ...ולמעשה מו״ר הסתיר את
פניו לפני שער יפו ועד שהגיעו לכותל ,וכך נהג בפעם קודמת ,הסתיר את
פניו עד הגיעו סמוך לכותל וקרע פעם אחת״ .וזה הגם דבשו״ע תקס״א ב׳
מבואר שיש לקרוע פעם אחת על ראיית ירושלים בחורבנה ,ופעם שניה
על ראיית המקדש בחורבנו .ואולי שסבר בעל הקהילות יעקב ,שכיון
שרוצה לקרוע על המקדש ולפטור גם הקריעה על ראיית ירושלים ,אין
בזה משום בזיון ,שסו״ס הולך וקורע ,אבל לגבי מנהג זקני ירושלים הנ״ל,
שבאו בש״ק כדי ליפטר מקריעה ,צ״ב.
ט[ ונראה לומר ,שחלוק גדר חיוב קריעה בראיית מקום המקדש ,מדין
ניהוג כבוד בת״ח ,דבראיית מקום המקדש ,כשמרגיש צער צריך לקרוע,
וכשאין מרגיש אי״צ ,רק שקבעו שחיוב הקריעה הוא בצער של ראייה
בלבד ,ולא בסתם מצטער מחמת זכרון המקדש ,וכמו שמצינו שחיובו רק
משלשים יום לשלשים יום ,ומבואר דלא ראיית המקדש מחייבת ,אלא
הצער שיש מחורבנו ,ולפיכך מי שאינו קורע ,אין זה בהכרח מורה על ביזוי
המקדש .משא״כ מי שאינו קם לפני ת״ח ,אפילו באופן שפטור כגון כשכבר
קם לכבודו ב׳ פעמים באותו יום ,כדאיתא בקידושין ל״ג ב׳ ,מ״מ אם יש
חשש שאחרים שלא ראוהו שקם ,יחשבו שלא קם ,אז אפילו מאה פעמים
יש לו לקום ,כמש״כ תוס׳ שם בד״ה אין ת״ח וכו׳ ,ע״ש ,וא״כ בת״ח שעצם
ראייתו )בתוך ארבע אמות( מחייב לכבדו ,אז כשמשתמט ,ההשתמטות
היא מלכבדו ,משא״כ כשמשתמט מקריעה ,אין זה השתמטות ממצות
כבוד המקדש ,אלא ההשתמטות היא מהרגשת הצער המחייבתו בזה,
וסברו שאין איסור להשתמט מהרגשת הצער ,וכדמצינו במערים על
תבואתו .וכמו״כ לא דמי לכהנים שמשתמטים מהמצוה אע״פ שעדיין לא
התחייבו ,דשם ההשתמטות היא מעצם מצות נשיאות כפים.
י[ והנה בענין הנמנע מלבישת בגד ארבע כנפות ,איתא במנחות מ״א
א׳ דבעידן ריתחא נענש ,וטעם הדבר ביאר רבינו יונה בשע״ת )ש״ג אות
כ״ב( :״על דבר אשר לא חמד בלבבו יופי המצוה ושכרה לבעבור סבב
פני דבר חיובה עליו״ .וביאר מו״ר הגר״ה זקס זצ״ל ,שיש כאן תביעה על
עבירה של יראת שמים ,לא על עבירה של מצות ציצית ,אלא על שאינו
חומד בלבבו יופי המצוה שציוה עליו הקב״ה ,ולכן אין שום סרך עבירה
למי שחותך כנף כסותו ומעגל אותה כדי ליפטר מחובת ציצית .ואין שום
חיוב שאדם ישאיר לעצמו בשנת השמיטה חוב קטן כדי לקיים בו מצות
שמיטת כספים ,כיון שאחרי שהלל תיקן פרוזבול ,אין שום חוסר יראת
שמים כשמסתמך על כך ,ואם היה ענין כזה ,היה הלל בתקנתו קובע
שלפחות חוב של שוה פרוטה עצה טובה להשאיר ,ובכל הפוסקים לא
נזכר עצה כזו) 6וע״ע שדי חמד כללים ,מערכת מ׳ כלל קל״ד( .ועכ״פ
מדברי רבינו יונה למדנו שהתביעה של יראת שמים בלב תליא מילתא.
ולפי״ז גם בנידו״ד כל שיש לו טעם בדבר שנמנע מלהתחייב בקריעה,
אם משום חסרון כיס ,או משום שצריך להתראות עם בגד נאה ,וכיו״ב,
ולא משום שבז ח״ו לכבוד המקדש ,נראה לצדד דאין חשש מצד ויראת
מאלוקיך שמצינו במעצים עיניו בכבוד ת״ח.
אמנם להשתמט בלא טעם ,אע״פ שרבים עושים תחבולות כאלו ,כבר
כתב בשו״ת שבט הלוי )ח״ז סי׳ ע״ח( :״ומה שהמנהג שהעולם משתמטים
אפילו מחיוב קריעה על מקום המקדש ,ועושים תחבולות שונות להפטר
מזה ,אין זה מנהג ותיקים״.
העולה מן הדברים :בענין חיוב קריעה בראיית מקום המקדש ,ודין
סומא בזה )אות א׳( .איסור עצימת עיניים בראיית ת״ח שעתיד לבא לתוך
ארבע אמותיו )אות ב׳( .החילוק בין מה שמצינו פעמים שהותר הערמה
כגון ליפטר מתרו״מ )אות ג׳ ד׳( .השתמטות כהנים ממצות נשיאת כפים
)אות ה׳( .הערמה הניכרת כגון עצימת עינים ,חמורה יותר )אות ו׳(.

בענין כהנים המשתמטים מנשיאות כפים
ה[ ואמנם בביה״ל )סי׳ קכ״ח ס״ד ,ד״ה אינם( עמד על דברי השו״ע:
״כשהכהנים אינם רוצים לעלות לדוכן״ ,וכתב על כך :״עיין במ״ב שכתב
כגון מפני חולשא ,דאל״ה בודאי לא שפיר למעבד הכי שיבטל ׳מצות עשה׳
בחנם ,וה״ז דומה לשאר מ״ע התלוי במעשה כמו ציצית ,דלאו חובת גברא
הוא אלא חובת מנא ,ואפ״ה צריך לעשות בגד של ארבע כנפות ולתלות בה
ציצית ,וענשי עלה נמי בעידן ריתחא )וכדאיתא במנחות מ״א א׳( ] -חמד
משה[ .ובאמת גמרא מפורש הוא בקידושין ל״ג ,דאפילו הוא פוטר עצמו
ממ״ע קודם דלימטי זמן חיובא ,אפ״ה נאמר ע״ז ויראת מאלהיך ,ע״ש״.
ומבואר דעתו שהגם שהכהנים אינם מתחייבים במצות נשיאת כפים עד
שהש״ץ קורא כהנים ,מ״מ להשתמט מזה אף קודם שקראו כהנים אסור
משום ויראת מאלוקיך.
ו[ וראה זה חדש ,שכבר עמד בדמיון מהסוגיא בקידושין לנידון
שאלתינו ,בס׳ חידושים וביאורים )עמ״ס קידושין דף ל״ג ( וכתב :״ואע״ג
שהשיבה הולך בה ,באופן שלא יגיע לארבע
ֵ
דנראה דאם מתרחק מן הדרך
אמותיו ,דלא מיתסר מויראת ,דלא נתחייב להיות נפגש במצות קימה ,מ״מ
עצימת עיניים הערמה גרועה היא ,דמינכר שעושה טצדקי כנגד המצוה.
ויש ללמוד מזה לענין חיוב קריעה על ירושלים והמקדש ,דעצימת עינים
אסורה ,גם אם נימא דמן הדין פטור ,אף דאין הדבר פשוט כ״כ ,דלכאורה
אם עומד בתוך ירושלים ועיניו עצומות ,י״ל דמיחייב לקרוע וכו׳ ,דהא
הקריעה היא על שיד עכו״ם תקיפה ,4וזה אין תלוי כ״כ בראיית עיניים״.
ובמש״כ ׳וזה אין תלוי כ״כ בראיית עיניים׳ ,צ״ע ,דהא סו״ס לשון חז״ל
והפוסקים ׳הרואה׳ )וכמשנ״ת לעיל באות א׳( ,וא״כ למעשה קבעו את

יש ליישב שחלוק מצות קידוש לבנה ממצות פדיון הבן ,שבקידוש לבנה,
עצם צורת המצוה מצריך לעשותה בשמחה מיוחדת ,שהרי גם בכל השנה
ממתינין עד מוצ״ש מלברך ,וכמ״ש בשו״ע או״ח סי׳ תכ״ו ס״ב :״אין מברכין
על הירח אלא במוצאי שבת כשהוא מבושם ובגדיו נאים״ .ועל כרחך דלא
חיישינן בכה״ג למצוה הבאה לידך אל תחמיצנה ,משום דצורת המצוה יותר
מן המובחר לעשותה בשמחה ,וכמ״ש במ״ב שם סק״ד .ומבואר בא״ר שם
סקי״ג ,דבגדים נאים הם בגדי שבת ,והרי ללבוש בגדי שבת בתשעת הימים
אסור ,ממילא ממתינין לכתחילה עד ליל י״א ,ולא במוצאי תשעה באב כמ״ש
ברמ״א שם )ועי׳ מ״ב שם סק״י ,דאם ט״ב חל ביום ה׳ יש להמתין עד מוצ״ש
שהוא י״ב בחודש( .משא״כ מצות פדיון הבן ,דעצם המצוה הוא הפדיון ,אלא

 .1וע״ש עוד מה שמתרץ למה אין סתירה לזה ממה שרב יוסף שסומא היה ,כן קם ,כדאיתא בקידושין ל״א ב׳.
 .2ע״ע ברש״י ברכות ל״א א׳ ד״ה במוץ שלה ,וע״ע במאירי שם ,ובתוס׳ מנחות ס״ז ב׳ ד״ה כדי )הראשון(.
וראה שו״ע יו״ד סוס״י שכ״ד ובש״ך שם סק״ה ,ועי׳ ביאור הגר״א יו״ד סי׳ של״א אות קמ״ו .וע״ע בשו״ת לב דוד
)לרבי דוד פלדמן זצ״ל ,רב דקהל יראים בלייפציג ,סי׳ א׳ ב׳ ג׳( ,שנשאל במי שיש לפניו פת לאכול ,ואינו רוצה לאכלו
שלא להתחייב בברכת המזון ,אם יש בזה חשש שנראה כרוצה להשתמט מן המצוה ,ומוכיח בכמה ראיות שאין בזה
שום חסרון ,עיי״ש.
 .3ויל״ע במי שיש לו הרבה פירות ,ואין בדעתו לאכלן ,אם מ״מ יש מצוה להפריש אף שעומד ליזרק )באופן המותר,
כגון מנהגו של רב הונא בכל פניא דמעלי שבתא בתענית כ׳ ב׳ ע״ש(.
 .4ועשו״ת פאת שדך ח״א סי׳ נ״ז.
 .5וראה עוד מש״כ באריכות בס׳ אורח דוד )הליכות ר׳ דוד בהר״ן ,עמ׳ קכ״ב-קכ״ג( ,וכן בס׳ ׳איש על העדה  -הליכות
הגרי״ש אלישיב׳ )מועדים ,עמ׳ קפ״ד-קפ״ה(.
 .6שוב העירונו ידידינו הנעלה הרה״ג אהרן דיין שליט״א ,למה שכתב בזה הבן איש חי )שנה ראשונה ,פרשת כי תבוא,
אות כ״ו ד״ה והנה( :״והנה יש מתחסדים אחר שכותבין הפרוזבול מלוה לחבירו סך מה ,עשרה גרוש או פחות או יותר,
ועל זה הסך לא יחול הפרוזבול כיון שהלוהו אחר זמן הפרוזבול ,ואז אחר ר״ה כשיביא לו חבירו המעות לפרעו יאמר
לו משמט אני ולא יקבלם ממנו ,ויאכל הלוה ולחדי במעות אלו ,והמלוה לחדי במצות שמיטת כספים שקיים אותה
בפועל ,ותהילות לאל ית׳ הנהגתי מצוה זו פה עירנו בגדא״ד יע״א ,הדפסתי שטרות של פרוזבול וחלקתי אותם לכמה
בני אדם ועשאום ,וגם למדתי אותם שיעשו כן להלוות אחר זמן הפרוזבול סך מה ולקיים המצוה בפועל כאמור לעיל,
אשריהם ישראל אוהבי מצות ה׳ ועושים אותם בשמחה״.
 .7ביאור דבריו ,שיתרו יעץ באופן שאינו מכבד את משה ,ולכן אם יאמר משה דבר זה בשמו ,הרי זה לשון הרע עליו
שלא כיבד את משה כראוי .ומשום כך אין להקיש משם לכל מקום לגבי אמירת דבר בשם אומרו שלא מטעמו.
 .8דהיינו ,שכיון שבסופו של דבר לא עשה משה ענין זה על פי דברי חותנו בלבד ,אלא ששאל את הקב״ה ועשה על פיו,
לכך אין ראוי להזכיר שמקור הדברים הוא מיתרו ,אחר שאמרם הקב״ה בעצמו.
 .9בהמשך הדברים מאריך לבאר ענין אמירת דבר בשם אומרו כשרוצה שיקבלו ממנו ,ותולה דבריו באדם גדול ,על דרך
מה שאמרו )פסחים קי״ב א׳( :״אם בקשת ליחנק ,היתלה באילן גדול״ .עי״ש.
 .10פסוק זה מופיע ,עם שינויים ,גם בספר ירמיה )י׳ כ״ה( ,וגם בספר תהלים )ע״ט ו׳( ,ועי׳ בהערה הבאה.
״אל הגוים״ ,ועי׳ שם )שורה לפני כן( ,ובביאור הרשב״ץ שם.
 .11בנוסחה שלנו ֶ

 .12ייתכן שכוונתו לכך שכוס רביעית היא כנגד מלכות אדום ,שהיא המלכות הרביעית .וכיון שמלכות זו עדיין לא
להגאל מידיה ,אנו מתפללים שנזכה לראות בחורבנה שיביא לגאולתנו,
החמה עד תום ,ועדיין לא זכינו ִ
שתתה את כוס ֵ
וכדלקמיה.
החמה שמשקה הקב״ה
 .13הצרות שפקדו ושעתידות לפקוד את העמים נמשלו במקומות רבים בתנ״ך לכוס יֵין ֵ
לעמים ,שכפי שהיין מבלבל את מֹח האדם ,כך גם הצרות יוצרות מהומות בעמים .ביתר ביאור מופיע משל זה בספר
יתה אֹתוֹ ֶאת כָּל
וְה ְשׁ ִק ָ
ָאל ֵאלַי ַקח ֶאת כּוֹס ַהַיּיִן ַה ֵח ָמה ַהזֹּאת ִמיּ ִָדי ִ
ִשׂר ֵ
ֱהי י ְ
״כּי כֹה ָא ַמר ה׳ א ֵ
ירמיה )כ״ה ,ט״ו-כ״ח(ִ :
ָא ַקּח ֶאת ַהכּוֹס
ֵח בֵּינ ָֹתם .ו ֶ
ֲשׁר ָאנ ִֹכי שֹׁל ַ
וְה ְתהֹלָלוּ ִמ ְפּנֵי ַה ֶחרֶב א ֶ
וְה ְתגֹּעֲשׁוּ ִ
וְשׁתוּ ִ
ֵיהםָ .
אוֹת אֲל ֶ
ֵח ְ
ֲשׁר ָאנ ִֹכי שֹׁל ַ
ַהגּוֹיִם א ֶ
ָתת א ָֹתם
ֶיה ל ֵ
ֶיה ֶאת ָשׂר ָ
וְאת ְמלָכ ָ
וְאת ָערֵי יְהוּדָה ֶ
ְרוּשׁ ִַלם ֶ
ֵיהםֶ .את י ָ
ָחנִי ה׳ אֲל ֶ
ֲשׁר ְשׁל ַ
ָא ְשׁ ֶקה ֶאת כָּל ַהגּוֹיִם א ֶ
ִמיַּד ה׳ ו ַ
וְאת כָּל ָה ֶערֶב
וְאת כָּל ַעמּוֵֹ .
וְאת ָשׂרָיו ֶ
וְאת עֲבָדָיו ֶ
וְל ְקלָלָה כַּיּוֹם ַהזֶּהֶ .את ַפּ ְרעֹה ֶמלִֶ מ ְצ ַריִם ֶ
ֵקה ִ
ְל ָח ְרבָּה ְל ַשׁ ָמּה ִל ְשׁר ָ
וְאת ְשׁ ֵא ִרית ַא ְשׁדּוֹדֶ .את אֱדוֹם
וְאת ֶע ְקרוֹן ֵ
וְאת ַעזָּה ֶ
וְאת ַא ְשׁ ְקלוֹן ֶ
וְאת כָּל ַמ ְלכֵי ֶארֶץ ְפּ ִל ְשׁ ִתּים ֶ
וְאת כָּל ַמ ְלכֵי ֶארֶץ ָהעוּץ ֵ
ֵ
ימא
וְאת ֵתּ ָ
וְאת ְדּדָן ֶ
ֲשׁר ְבּ ֵעבֶר ַהיָּםֶ .
וְאת ַמ ְלכֵי ָה ִאי א ֶ
וְאת כָּל ַמ ְלכֵי ִצידוֹן ֵ
וְאת כָּל ַמ ְלכֵי צֹר ֵ
וְאת ְבּנֵי ַעמּוֹןֵ .
מוֹאב ֶ
וְאת ָ
ֶ
וְאת כָּל ַמ ְלכֵי
זִמ ִרי ֵ
וְאת כָּל ַמ ְלכֵי ְ
ַמּ ְדבָּרֵ .
וְאת כָּל ַמ ְלכֵי ָה ֶערֶב ַהשּׁ ְֹכנִים בּ ִ
וְאת כָּל ַמ ְלכֵי עֲרָב ֵ
צוּצי ֵפ ָאהֵ .
וְאת כָּל ְק ֵ
וְאת בּוּז ֵ
ֶ
ֲשׁר ַעל ְפּנֵי
וְאת כָּל ַה ַמּ ְמ ְלכוֹת ָה ָארֶץ א ֶ
וְה ְרח ִֹקים ִאישׁ ֶאל ָא ִחיו ֵ
וְאת כָּל ַמ ְלכֵי ַה ָצּפוֹן ַה ְקּר ִֹבים ָ
וְאת כָּל ַמ ְלכֵי ָמדָיֵ .
ֵעילָם ֵ
וְנִפלוּ וְא ָתקוּמוּ
וּקיוּ ְ
וְשׁ ְכרוּ ְ
ָאל ְשׁתוּ ִ
ִשׂר ֵ
ֱהי י ְ
ֵיהם כֹּה ָא ַמר ה׳ ְצבָאוֹת א ֵ
וְא ַמ ְר ָתּ אֲל ֶ
ֵיהםָ .
ִשׁ ֶתּה ַאחֲר ֶ
וּמלֵֶ שׁ ַשׁ י ְ
ָמה ֶ
ָהאֲד ָ
ֵיהם כֹּה ָא ַמר ה׳ ְצבָאוֹת ָשׁתוֹ
וְא ַמ ְר ָתּ אֲל ֶ
ָק ַחת ַהכּוֹס ִמיּ ְָדִ ל ְשׁתּוֹת ָ
ְמאֲנוּ ל ַ
וְהיָה ִכּי י ָ
ֵח בֵּינֵיכֶםָ .
ֲשׁר ָאנ ִֹכי שֹׁל ַ
ִמ ְפּנֵי ַה ֶחרֶב א ֶ
ִת ְשׁתּוּ״ .ועי׳ במפרשים שם.
ּקר ,על בסיס לשון הכתוב שהובא.
 .14מלשון בֹ ֶ
 .15דהיינו שזריחת כבוד ה׳ על עם ישראל תלויה בכך שהחשך והערפל יכסה את הגוים.
 .16כמה מן המשיבים ציינו לקביעות יום א׳ של פסח באותו יום בשבוע בו חל תשעה באב שמקורו מהפסוק )איכה
רוֹרים ,בלילי הפסח
ַמּ ִ
יענִי ב ְ
״ה ְשׂ ִבּ ַ
רוֹרים ִה ְרוַנִי ַל ֲענָה״ .וכפי שאמרו חז״ל )איכ״ר פתיחתא י״ח(ִ :
ַמּ ִ
יענִי ב ְ
״ה ְשׂ ִבּ ַ
ג׳ ט״ו(ִ :
של יום טוב הראשוןִ .ה ְרוַנִי ַל ֲענָה ,בתשעה באב .ממה שהשביעני בלילי יום טוב הראשון של פסח ִה ְרוַנִי בתשעה באב
לענה ,הוי בלילי יום טוב הראשון של פסח הוא לילי תשעה באב״ .דהיינו שציווי הקב״ה על אכילת המרור בליל פסח
רומז לכך שבאותו יום בשבוע חל תשעה באב ,בו הרוונו הקב״ה לענה מרה מרוב צרות שהיו בו ביום .אכן אין זה הנהגה
שנקבעה על סמך דברי המגילה ,אלא רמז בעלמא לקביעות הימים.
 .17ייש״כ להרב מאיר חדש שליט״א שציין לדבריו.
 .18ייש״כ להרב יעקב י .אלדד שליט״א שציין לדבריו.

תשובה ל"חילוקא דרבנן"
בתשובה לשאלה ,איך ליישב את מש״כ הרמ״א )אור״ח סי׳ תקנ״א
ס״ח( :״ונוהגין שלא לקדש החודש עד אחר תשעה באב״ .עם מש״כ
בשו״ע )שם סע׳ י״ז( :״טוב ליזהר מלומר שהחיינו בין המצרים...
אבל על פדיון הבן אומר ,ולא יחמיץ המצוה״ .וכתב שם במשנ״ב ס״ק
ק׳ :״ולא יחמיץ המצוה .או הברכה כיון שהגיע זמנה״ .ולכאורה מאי
שנא ברכת קידוש החודש שמאחרין לאחר תשעה באב ולא חוששין
שלא יחמיץ המצוה כיון שהגיע זמנה.

שמשום המצוה צריך לברך שהחיינו ,ממילא אין להמתין עם זה רק בשביל
שיוכל לברך שהחיינו לאחר ט׳ באב ,שמצוה הבאה לידך אל תחמיצנה.
]אכן לדעת הגר״א שגם בכל חודש ס״ל שאין להמתין למוצ״ש ,ומשום דאף
בזה יש לחוש למצוה הבאה לידך אל תחמיצנה ,דעדיף על מצוה מן המובחר
)וכמ״ש במ״ב סי׳ תכ״ו סק״כ ,ובשעה״צ שם אות כ״א( ,לכן גם בחודש אב
נהג לקדש הלבנה מיד בזמנה ,קודם ט׳ באב ,כמ״ש במעשה רב להגר״א סי׳
קנ״ט ,וראה גם בערוה״ש סי׳ תקנ״א סכ״ב[.

תשובה ל"מבין חידות"
בתשובה לשאלה ,היכן מצינו שצריך לעשות ׳הבדלה׳ ,ולא כדי
להתיר במלאכה או באכילה ושתיה.
התשובה היא ,בליל תשעה באב שחל במוצאי שבת ,שמבדילים כדי שלא
יראה עינוי בשבת ,וכדאיתא ברמ״א סי׳ תקנ״ט ס״ב :״מיהו בחול נוהגין
לחלוץ מנעלים קודם שיאמר ברכו ,ואם הוא שבת חולצים לאחר ברכו,
מלבד שליח צבור שחולץ קודם ברכו ,רק אומר תחלה המבדיל״ .וטעם הדבר
שהש״ץ צריך לומר ׳המבדיל׳ קודם חליצת המנעלים ,כתב במ״ב שם סק״ז,
בשם הפמ״ג :״וכדי שלא יראה עינוי בשבת אומר תחלה המבדיל ובלא שם
ומלכות״ .והנה זה שייך דוקא בשבת זו ,שחליצת המנעלים לשם עינוי של
מניעת נעילת הסנדל ,שהוא אחד מחמשה עינויים של ת״ב.

תשובה ל"מענינא דסדרא"
בתשובה לשאלה ,האם ניתן להביא ראיה מפרשתינו לגבי מה
שאמרו )אבות ו׳ ו׳( :״כל האומר דבר בשם אומרו מביא גאולה
לעולם״ ,אם ענין זה הוא דוקא אם אומר הדבר מאותו טעם שאמרו
הראשון ,או אפילו מטעם אחר.
היו שרצו להוכיח שבאופן כזה אין ענין לומר הדבר בשם אומרו ,ממה
שנאמר בפרשתינו שאמר משה לישראל )דברים א׳ ,ט׳-י״ג( :״ָוא ַֹמר אֲלֵכֶם
וְהנְּכֶם
ֱהיכֶם ִה ְר ָבּה ֶא ְתכֶם ִ
ָבּ ֵעת ַה ִהוא לֵאמֹר א אוּכַל ְל ַב ִדּי ְשׂ ֵאת ֶא ְתכֶם .ה׳ א ֵ
ֲבוֹתכֶם י ֵֹסף עֲלֵיכֶם כָּכֶם ֶאלֶף ְפּ ָע ִמים
ֱהי א ֵ
כוֹכ ֵבי ַה ָשּׁ ַמיִם ָלרֹב .ה׳ א ֵ
ַהיּוֹם ְכּ ְ
יבכֶם.
וְר ְ
וּמ ַשּׂאֲכֶם ִ
ֲשׁר ִדּ ֶבּר לָכֶםֵ .איכָה ֶא ָשּׂא ְל ַב ִדּי ָט ְרחֲכֶם ַ
וִיברֵֶ א ְתכֶם ַכּא ֶ
ָ
ָאשׁיכֶם״ .שהרי
ימם ְבּר ֵ
ֲשׂ ֵ
ֻעים ְל ִשׁ ְב ֵטיכֶם ַוא ִ
ָמים וּנְ בֹנִים וִיד ִ
ָשׁים חֲכ ִ
ָהבוּ לָכֶם ֲאנ ִ
דברים אלו לא אמרם משה מדעתו ,אלא על פי עצת יתרו ,כפי שנתפרש
ָעם
ֲשׁר הוּא ע ֶֹשׂה ל ָ
בכתוב )שמות י״ח ,י״ד-כ״ב( :״ַויּ ְַרא ח ֵֹתן מ ֶֹשׁה ֵאת כָּל א ֶ
יוֹשׁב ְל ַבדֶּ וְכָל ָה ָעם
דּוּע ַא ָתּה ֵ
ָעם ַמ ַ
ֲשׁר ַא ָתּה ע ֶֹשׂה ל ָ
ָבר ַהזֶּה א ֶ
ֹאמר ָמה ַהדּ ָ
ַויּ ֶ
ֲשׁר ַא ָתּה
ָבר א ֶ
ֹאמר ח ֵֹתן מ ֶֹשׁה ֵאלָיו א טוֹב ַהדּ ָ
נִצּב ָעלֶיִ מן בּ ֶֹקר ַעד ָערֶבַ ...ויּ ֶ
ָ
ֱהים
ָעם מוּל ָהא ִ
ֱהים ִע ָמֱּ היֵה ַא ָתּה ל ָ
וִיהי א ִ
יע ְצִ 
ע ֶֹשׂהַ ...ע ָתּה ְשׁ ַמע ְבּק ִֹלי ִא ָ
נְשׁי ַחיִל
וְא ָתּה ֶת ֱחזֶה ִמכָּל ָה ָעם ַא ֵ
ֱהיםַ ...
את ַא ָתּה ֶאת ַה ְדּ ָב ִרים ֶאל ָהא ִ
וְה ֵב ָ
ֵ
ָפים ָשׂרֵי ֵמאוֹת ָשׂרֵי
ֵהם ָשׂרֵי אֲל ִ
וְשׂ ְמ ָתּ עֲל ֶ
ֹנְאי ָב ַצע ַ
ֱמת שׂ ֵ
נְשׁי א ֶ
ֱהים ַא ֵ
י ְִר ֵאי א ִ
וְשׁ ְפטוּ ֶאת ָה ָעם ְבּכָל ֵעת...״ .ומדוע לא אמר משה את
ֲשׂרֹתָ .
וְשׂרֵי ע ָ
ֲמ ִשּׁים ָ
חִ
הדברים בשם חותנו.
וכתבו לישב ,שיתרו אמר את עצתו על בסיס הקושי לנהל כך את העם,
כמבואר בכתובים שהובאו לעיל ,אבל משה קבל את עצתו מטעם אחר ,כפי
שכתב רש״י )דברים א׳ ט׳( :״א אוּכַל ְל ַב ִדּי וגו׳ .אפשר שלא היה משה יכול
לדון את ישראל ,אדם שהוציאם ממצרים ,וקרע להם את הים ,והוריד את
ֱהיכֶם
המן ,והגיז את השליו ,לא היה יכול לדונם .אלא כך אמר להם ,ה׳ א ֵ
ִה ְר ָבּה ֶא ְתכֶם ,הגדיל והרים אתכם על דייניכם ,נטל את העונש מכם ונתנו על
ָבד ַהזֶּה,
הדיינין .וכן אמר שלמה )מ״א ג׳ ט׳(ִ ,כּי ִמי יוּכַל ִל ְשׁפֹּט ֶאת ַע ְמַּ הכּ ֵ
ֶחכַּם ִמכָּל ָה ָאדָם ,אומר מי יוכל לשפוט.
אפשר מי שכתוב בו )שם ה׳ י״א( ַויּ ְ
אלא כך אמר שלמה ,אין דייני אומה זו כדייני שאר האומות ,שאם דן והורג
ומכה וחונק ומטה את דינו וגוזל ,אין בכך כלום ,אני אם חייבתי ממון שלא
ָפשׁ״.
יהם נ ֶ
וְק ַבע ֶאת ק ְֹב ֵע ֶ
כדין ,נפשות אני נתבע ,שנאמר )משלי כ״ב כ״ג(ָ ,
הרי שמשה קבל את עצת יתרו מחמת החומרה של הטיית הדין והחשש פן
יטעה ,ואילו יתרו נימק את עצתו בקושי הגדול לדון ַעם כה רב ,ולכן לא חש
משה להזכיר הדבר בשם אומרו.
אמנם היו שיישבו קושיה זו באופנים אחרים ,כדלהלן ,ולפי דבריהם אין
מכאן ראיה לנידון דידן.
כן הם הדברים בשו״ת אפרקסתא דעניא )חלק ד׳ ,ענינים שונים ,סימן
שע״ב( :״רב עוז ושלום לכבוד יד״נ הרב המאה״ג חו״ב חו״ע כו׳ כש״ת
מוהר״ר גרשון מענדל קאהן שליט״א ,אבידק״ק סענזיארץ יצ״ו.
אחדשה״ט .הנני לתשובת יקרתו .ואשר העלה ואשר הביא בשם מורו
הגה״צ ז״ל בס׳ חסדי אבות ,בענין דבר בשם אומרו ולא מטעמיה ,שכתב
שאין צריך להזכיר ֵשׁם אומרו )דלא כמו שכתבתי אני בעניי לעיל( .והביא
ראיה ממה שנאמר )דברים א׳ ט׳( ,ממה שאמר מרע״הָ ,וא ַֹמר אֲלֵכֶם כו׳ א
אוּכַל ְל ַב ִדּי ְשׂ ֵאת ֶא ְתכֶם .וקשה ,הרי זהו עצת יתרו ,ולמה אמר מרע״ה ואומר
אליכם .אלא ודאי ,משום דרש״י מפרש שם ,לא אוכל וגו׳ ,כי קשה לדון
לישראל שאם ח״ו מחייבו שלא כדין וגו׳ ,ויתרו אמר לו רק מטעם לא תוכל
עשהו וגו׳ .וכיון דלאו מטעמיה ,אינו מחויב לומר בשם אומרו ,עכ״ל .וכבוד
תורתו כתב ,דכמעט אין עליה תשובה...
אמנם לענ״ד יש על זה תשובה .חדא ,י״ל משום דכפי שאמר יתרו כבד
ממך כו׳ ,הוא גנאי לגדולת וכחו של משה ,והוא נגד האמת ,וכמ״ש רש״י ז״ל
אפשר שלא היה יכול לדון את ישראל כו׳ .ואילו הזכיר את יתרו בזה ,הוי
בכלל לישנא בישא ,כמובן.7
ועוד ,והוא העיקר ,שהרי אף יתרו אמר ,כמ״ש רש״י )שמות י״ח י״ט( ,צא
המלך בגבורה כו׳ .ועי׳ ראב״ע שם )פסוק י״ח( ורמב״ן )פסוק י״ט( שכתבו,
ואין ספק שעשה כן .ע״ש .וא״כ ,אחר שהקב״ה צוהו על זה ,יהיה מאיזה
טעם שיהיה ,הכי נכון שיאמרהו מרע״ה בשם בשר ודם ,דהו״ל כיהודה ועוד
לקרא .וזהו שכתב רש״י ז״ל בדברים שם ,בעת ההוא לאמר ,מהו לאמר,
א״ל משה ,לא מעצמי אני אומר לכם אלא מפי הקב״ה .והוא מהספרי שם.
וממילא אפילו היתה עצת יתרו ממש מטעמו של הקב״ה ,בודאי לא היה
למשה להזכיר את יתרו עם הקב״ה.8
 .19קטע זה הוא מדברי המדרש שהובא לעיל בהערה .16
 .20והוא הדין בי״ז בתמוז.
 .21התאריכים המוזכרים בכתוב ,הרביעי ,החמישי ,השביעי והעשירי ,מתייחסים לחדש בו חל הצום ,ולא נאמרו
כתאריך לצום ,אלא לגלות באיזה צום מדובר  -הצום שבחדש הרביעי ,החמישי ,וכו׳ ,אך אין בהם כל התייחסות
לתאריך קביעות הצום.
 .22במקור כתוב ׳ישראל׳ ,ותוקן ל׳יהודה׳ על פי לשון הכתוב.
 .23יש לעיין ,לגבי צום השביעי ,צום גדליה אשר אנו מתענים בתאריך ג׳ תשרי ,אימתי ינהג הששון והשמחה שלו
לעתיד לבוא .שכן גדליה בן אחיקם נהרג בראש השנה )עי׳ רד״ק ירמיה מ״א א׳ ,ועוד ,ויש חולקים( ,ועל כן קבעו את
הצום למחרת ,ליום ב׳ בתשרי ,אכן לאחר זמן ,כאשר קבעו שראש השנה יהיה באופן קבוע יומיים ,נדחתה התענית
ליום ג׳ תשרי .על כן יש לעיין מה יעשו בזה לעתיד לבוא ,האם יחזור הדין לעיקרו שר״ה יהיה רק יום אחד ,ואם כן,
אימתי ינהג יום ה׳ששון ושמחה׳ ,האם ביום ב׳ תשרי ,כפי התקנה הראשונה ,או בג׳ בו ,כפי שצמו כל ישראל במהלך
רוב שנות הגלות.
 .24לכאורה כוונת רש״י ל׳תרגום שני׳ על מגילת אסתר ,אלא שלא מצאתי שם תיבה זו ,אלא שלפי אורך הפסוקים
הנזכרים שם ,יתכן ונשמט ממני הדבר ,ויש לעיין בזה עוד לחפש מקור פירוש תיבה זו.
 .25ויתכן ומה שהביא ראיה מהפסוק באיוב ,הוא רק על שורש תיבת ׳רגב׳ המוזכרת בפסוק ,ולא על התיבה שאחריה
שמדברת על דיבוק רגבי האדמה זה לזה.
 .26עוד בענין ארגב ופירושו ,יעויין בספר קהלת יצחק בפרשתינו ,שהביא מהלך נפלא בזה וביאור מחודש במשמעותו,
בשם ״הרב המשכיל המפורסם לתהלה וכו׳ מו״ה בן ציון נ״י משקוד״ ,שעפי״ז ביקש ליישב מהלך הגמ׳ בגיטין נ״ז
ב׳ וכדלהלן.
הנה בגיטין נ״ז ב׳ איתא :״מעשה בארבע מאות ילדים וילדות שנשבו לקלון )ילדים למשכב זכור וילדות לפלגשים
– רש״י( ,הרגישו בעצמן למה הן מתבקשים ,אמרו ,אם אנו טובעין בים אנו באין לחיי העולם הבא )בתמיה( .דרש
ָשׁן ָא ִשׁיב ,מבין שיני אריה אשיב
ָשׁן ָא ִשׁיב ָא ִשׁיב ִמ ְמּצֻלוֹת יָםִ .מבּ ָ
להן הגדול שבהן) ,תהלים ס״ח כ״ג( ָא ַמר ֲאדֹנָי ִמבּ ָ
)׳בשן׳ ׳בין שן׳ נוטריקון – רש״י(ִ .מ ְמּצֻלוֹת יָם ,אלו שטובעין בים .כיון ששמעו ילדות כך ,קפצו כולן ונפלו לתוך
הים .נשאו ילדים ק״ו בעצמן ,ואמרו ,מה הללו שדרכן לכך )לתשמיש ואין קלונן מרובה כקלון שלנו – רש״י( כך ,אנו
״כּי ָעלֶי הֹרַגְנוּ
שאין דרכנו לכך על אחת כמה וכמה ,אף הם קפצו לתוך הים ,ועליהם הכתוב אומר )שם מ״ד כ״ג(ִ :
ֶח ַשׁ ְבנוּ ְכּצֹאן ִט ְב ָחה״.
כָל ַהיּוֹם נ ְ

ותו ,דאולי אם היה מזכיר עצת יתרו ,אולי לא היו ישראל מקבלים ממנו.
עי׳ אוה״ח )במדבר ט״ז כ״ח ד״ה בזאת תדעון( ,וכ״ש הוא משם והבן9...״.

תשובה ל"מענינא דמגילתא"
בתשובה לשאלה ,איזו הנהגה מ׳סדר ליל פסח׳ נתקנה על פי האמור
במגילת איכה.

ֲמ ְת׳ על כוס רביעית מארבעת
׳שׁפֹ ח ָ
התשובה היא ,אמירת פסוקי ְ
וְשׂ ְמ ִחי ַבּת אֱדוֹם
ישׂי ִ
״שׂ ִ
הכוסות ,שנתקנה על יסוד הכתוב )איכה ד׳ כ״א(ִ :
וְת ְת ָע ִרי״ .וכפי שיתבאר להלן.
ֲבר כּוֹס ִתּ ְשׁ ְכּ ִרי ִ
יוֹשׁ ֶבת ְבּ ֶארֶץ עוּץ גַּם ָע ַליִַ תּע ָ
ֶ
דברים אלו מקורם מדברי הריטב״א בביאורו להגדה של פסח )בסוף
ֲמ ְתַ עלַ 11הגּוֹיִם,
הביאור( :״ומה שתיקנו לומר על כוס רביעי פסוקְ 10שׁפֹ ח ָ
הוא מפני כי לפי שקיימנו מצות ארבע כוסות כנגד ארבע כוסות של פורענות
12
שעתיד הקב״ה להשקות לאומות העולם ,אנו אומרים על כוס האחרון
שיגיע אותו הזמן שישקה אותם ה׳ כוס חמתו הוא כוס התרעלה ,כדכתיב
ֲבר כּוֹס .13ולא עוד,
וְשׂ ְמ ִחי ַבּת אֱדוֹם וכו׳ גַּם ָע ַליִַ תּע ָ
ישׂי ִ
)איכה ד׳ כ״א(ִ ,שׂ ִ
אלא שעיקר גאולתינו תלויה בחורבן קרן מלכותם ,כדאמרינן בב״ר )כ״א א׳(,
וְנִצדַּק קֹדֶשׁ .אמר רבי יצחק,
וּשׁשׁ ֵמאוֹת ְ
)דניאל ח׳ י״ד( ַעד ֶערֶב בּ ֶֹקר ַא ְל ַפּיִם ְ
וְנִצדַּק קֹדֶשׁ .וכן הנביא אומר
ּקרָן 14של אומות העולם ,אז ְ
כשיעשה ערב ָב ְ
וּכבוֹדוֹ
וְע ַליִ יִזְרַח ה׳ ְ
ָפל ְל ֻא ִמּים ָ
ַסּה ֶארֶץ ַועֲר ֶ
)ישעיה ס׳ ב׳(ִ ,כּי ִהנֵּה ַהח ֶֹשׁ יְכ ֶ
ָאה ,15במהרה בימינו אכי״ר״.
ָע ַליִ יֵר ֶ
הרי שעניין אמירת פסוקי התפילה וקללה להשמדת האומות המצירות
לעם ישראל שב׳שפוך חמתך׳ על כוס רביעית ,נתקן על יסוד האמונה
והתקוה שאנו מאמינים ומצפים שיתקיימו דברי ירמיהו הנביא ,שגם על
אדום ,המלכות הרביעית והאחרונה שהגלתה את ַעם ישראל ,תעבור כוס
התרעלה ,והיא תשתה ממנה לשכרה .וכאשר תשבר זרועם וממשלתם ,אזי
תוכשר הדרך לגאולת עם ישראל ,במהרה בימנו אמן.
גם אודות הנהגות נוספות 16הנוהגות בליל הסדר כתבו רבותינו שמקורם
על פי דברי מגילת איכה ,ותשו״ח למשיבים הנכבדים ששלחום לנו.
על אודות אמירת ׳הא לחמא עניא׳ בלשון ארמית ,כתב בשבלי הלקט )סדר
פסח סימן רי״ח( ,17שהיא על פי דרשת חז״ל מהפסוק )איכה א׳ ג׳( :״גּ ְָל ָתה
יְהוּדָה ֵמעֹנִי״ .וכלשונו :״ואחי ר׳ בנימין נר״ו פירש ,מה טעם אומרים אותו
] -את ׳הא לחמא עניא׳[ בלשון ארמית ,שדרשו רבותינו ז״ל במדרש איכה
)עי׳ איכ״ר א׳ ג׳( ,׳גּ ְָל ָתה יְהוּדָה ֵמעֹנִי .לא גלו ישראל עד שאכלו חמץ בפסח,
ֶחם עֹנִי׳.
שנאמר גּ ְָל ָתה יְהוּדָה ֵמעֹנִי ,כמה דאת אמר )דברים ט״ז ג׳(ַ ,מצּוֹת ל ֶ
לכך נהגו לאומרו בלשון ארמית ,כדי לגלות החטא לבניהם שיהיו נזהרים בו.
וזהו פירושו ,זהו הלחם שיש בו סימן לחירות וגאולה שאכלו אבותינו כשיצאו
ממצרים ,ואם חטאו בו אבותינו וגרם להם גלות ,הרי אנחנו נזהרים ונשמרים
בו .ועל כן אומרים כל דכפין ייתי ויכול ,להזכיר ולהודיע לכל שהרי אוכלין
ַח ָמם מצה .ולכך מסיימין ׳הא שתא הכא׳ ,כלומר ,אף על פי שעונותינו גרם
לְ
לנו גלות ,יהי רצון מלפניך להביא גאולתינו ,שהרי אין בידינו עון זה לעכב״.
הרי שכדי לגלות לבנינו את החטא שגרם לגלות ,כפי הנלמד ממגילת איכה,
אנו אומרים את הפסקא ׳הא לחמא עניא׳ בלשון ארמית ,שיבינו כולם.
בספר ילקוט מעם לועז )איכה ג׳ ט״ו( ,18הביא בשם אלון בכות לר״י
אברבנאל ,שמה שאנו אוכלים בליל הסדר שני כזיתים של מרור ,אחד
רוֹרים
יענִי ַב ְמּ ִ
״ה ְשׂ ִבּ ַ
ב׳מרור׳ ואחד ב׳כורך׳ ,הוא על פי הכתוב )איכה שם(ִ :
ִה ְרוַנִי ַל ֲענָה״ .וכפי שכתב :״...׳השביעני במרורים בלילי פסח׳ ,19הכוונה שלפני
החורבן היו אוכלים רק כזית אחד של מרור ,ושיעור שביעה כביצה ,שהיא ב׳
זיתים ,ולאחר החורבן תקנו לאכול מרור ב׳ פעמים ,אחת בכריכה זכר לפסח,
ואחת שלא בכריכה .וזהו ׳השביעני במרורים בלילי פסח׳ ,שלא תקנו יחד עם
המצה ,שיבוא דרבנן ויבטל הטעם של הדאורייתא״ .דהיינו ,שכדי שתהיה
׳שביעה׳ מהמרור ,כאמור בכתוב ,אנו אוכלים כביצה של מרור ,שיש בה כדי
שביעה ]אבל כדי שלא יתבטל על ידי זה טעם המצה שהיא דאורייתא ,תקנו
לאכול כזית אחד בנפרד ,ולא עם המצה[.

תשובה ל"מענינא דגאולתא"
בתשובה לשאלה ,איך ינהגו בבוא הגאולה עם ה׳ששון ושמחה׳
העתיד להיות ביום ט׳ באב ,20בשנה שיחול תאריך זה בשבת ,האם
ידחוהו ליום ראשון או לאו.

התשובה היא ,שגם את הששון והשמחה ידחו ליום ראשון ,שכן אמר
ישׁי וְצוֹם
ֲמ ִ
יעי וְצוֹם ַהח ִ
הנביא )זכריה ח׳ י״ט( :״כֹּה ָא ַמר ה׳ ְצ ָבאוֹת צוֹם ָה ְר ִב ִ
טוֹבים
ֲדים ִ
וּלמֹע ִ
וּל ִשׂ ְמ ָחה ְ
ירי י ְִהיֶה ְל ֵבית יְהוּדָה ְל ָשׂשׂוֹן ְ
ֲשׂ ִ
יעי וְצוֹם ָהע ִ
ַה ְשּׁ ִב ִ
ֱהבוּ״ .ומתוך שפירט הכתוב ענין ה׳צום׳ אצל כל אחת
וְה ָשּׁלוֹם א ָ
ֱמת ַ
וְהא ֶ
ָ
מהתעניות ,ולא הזכיר את התאריך המדויק ,21הרי שתלה את ה׳ששון ושמחה׳
ביום הצום ,ולא בתאריך בו אירע המאורע עליו נקבע הצום.
כן כתב החת״ס )תורת משה בפרשתינו( :״מריש תמהתי על מה אין
אומרים תחינה ] -תחנון[ בט״ב שנדחה ,שהרי אותו היום איננו מועד .ונהי
דתענית של שבת נדחה למחרתו ,מ״מ המועד שבו לא נדחה .ואמינא ,להכי
טוֹבים,
ֲדים ִ
וּלמֹע ִ
וּל ִשׂ ְמ ָחה ְ
ישׁי וגו׳ י ְִהיֶה ְל ֵבית יְהוּדָהְ 22ל ָשׂשׂוֹן ְ
ֲמ ִ
כתיב צוֹם ַהח ִ
ולא אמר י״ז תמוז וט׳ אב וגו׳ יהיה לששון וגו׳ ,ומאי טעמא תלה בצום ,אלא
על כרחך אין היום גורם המועד כיום ט״ו ניסן וכדומה ,אלא הצום גורם.
ולכשיבנה בהמ״ק ויחול ט׳ באב בשבת ,יהיה יום הששון והמועד גם כן ביום
א׳ שאחריו ,ביום שהיו צמים״.23

תשובה ל"כתב חידה"
״א ְרגֹּב ]בעליו של ֶח ֶבל ַא ְרגֹּב[״.
מי אניַ :
ֲשׁר א
ְתה ִק ְריָה א ֶ
ַנִּלכֹּד ֶאת כָּל ָע ָריו ָבּ ֵעת ַה ִהוא א ָהי ָ
דמות הקשורה :״ו ְ
ָל ַק ְחנוּ ֵמ ִא ָתּם ִשׁ ִשּׁים ִעיר כָּל ֶח ֶבל ַא ְרגֹּב ַמ ְמ ֶלכֶת עוֹג ַבּ ָבּ ָשׁן״ .דברים ג׳ ד׳.

והנה דרשה זו של הגדול שבהם צריכה תלמוד והבנה ,שהיכן מצא רמוז בדברי הפסוק שדרש על שיני אריות ,אולי
מדובר על שיני נחשים ועקרבים או שאר חיות רעות ,ומדוע דרש זאת על שיני אריות.
ואמר הרב הנ״ל כן ,דהנה זאת ידוע שהעמים הקדמונים היו משתמשים בחיות לצורך מלחמותיהן ,והרבה היו נעזרים
מהם ,ונצחו על ידם במלחמה ,כאשר סופר ביוסיפון במלחמת החשמונאים ,שהיו בחיל אנטיוכס הרבה פילים ע״ש,
כמו כן נוכל לומר דממלכת עוג היתה מגדלת הרבה אריות ,ונוצחים על ידיהם במלחמה ,כי היו מלמדין את ידם לקרב,
והיו משחיתים באויב הרבה יותר מחרב אדם ,ולזאת נקרא המקום ההוא ׳חבל הארגב׳ ר״ל חבל וככר דגב אריוותא,
ָתא ,ותיבת ,ארגב ,הוא מורכב משני שמות ,אריותא גב )רק נפלו אותיות
כמו שנמצא בדניאל )ו׳ ח׳( ,י ְִת ְר ֵמא ְלגֹב ַא ְרָיו ָ
אחדות לקצר המלה להקל על המבטא(.
ָאל
ִשׂר ֵ
ַחם ַעל י ְ
ֲמ ִשּׁים ָשׁנָה ַל ֲעז ְַריָה ֶמלֶ יְהוּדָה ָמלְַ פּ ַק ְחיָה בֶן ְמנ ֵ
ועם זה נבין פסוק אחד במ״ב )ט״ו ,כ״ג-כ״ה(ִ ,בּ ְשׁנַת ח ִ
וְאת
ַעשׂ ָהרַע ְבּ ֵעינֵי ה׳ וגו׳ַ .ויּ ְִקשֹׁר ָעלָיו ֶפּ ַקח בֶּן ְר ַמ ְליָהוּ ָשׁ ִלישׁוֹ ַויַּכֵּהוּ ְבשׁ ְֹמרוֹן ְבּ ַא ְרמוֹן בֵּית מלך ַה ֶמּלֶֶ את ַא ְרגֹּב ֶ
וגו׳ַ .ויּ ַ
ָה ַא ְריֵה )דגם הוא גִדֵל אריות למלחמה ,ור״ל את ארגב ,הוא שם כולל לגוב אריוותא ,ואת האריה ,הוא ארי אחד המיוחד
יתהוּ ַויּ ְִמַ תּ ְח ָתּיו .אשר לכאורה אינו מובן למה לקח דוקא מבני גלעדים,
גִל ָע ִדים ַוי ְִמ ֵ
ֲמ ִשּׁים ִאישׁ ִמ ְבּנֵי ְ
וְעמּוֹ ח ִ
שבהם( ִ
ולמה סיפר לנו הכתוב זאת?
אך לפי הנ״ל אתי שפיר ,דהכתוב ספר לנו ,דלא מגבורת פקח בן רמליהו היה זאת לנצח את הארגב ואת האריה ,רק
לקח עמו חמשים איש מבני הגלעדים ,אשר היו רגילים עם האריות )דגלעד ובשן מקום האריות נתנו למנשה ,כדכתיב
ַשּׁה( וידעו איך להלוך עמהם שלא יזיקום ,ועל
ֲצי ֵשׁבֶט ַה ְמנ ֶ
ָת ִתּי לַח ִ
ָשׁן ַמ ְמלֶכֶת עוֹג נ ַ
גִּל ָעד וְכָל ַהבּ ָ
ֶתר ַה ְ
בדברים ג׳ י״ג ,וְ י ֶ
ידם הצליח להכות האריות ,ולהמית לפקחיה בן מנחם:
ועתה נביא ראיה מן הכתובים להשערתנו ,דבשן היה מקום מעון אריות ,דהנה משה איש האלהים כשברך את בני
ָשׁן ,אלמא דבשן היה מקום אריות ,זכריה
ישראל לפני מותו ,אמר במליצתו )דברים ל״ג כ״ב( ,דָּן גּוּר ַא ְריֵה ְיַזנֵּק ִמן ַהבּ ָ
ָתי וְ תֹאכַל
בן ברכיה הנביא כשהוכיח את ישראל ,והתרה להם על החורבן ,פתח במליצתו )י״א ,א׳-ג׳(ְ ,פּ ַתח ְלבָנוֹן ְדּל ֶ
ירים ִכּי ֻשׁדַּד גְּאוֹן ַהיּ ְַרדֵּן.
ָשׁן וגו׳ .קוֹל ַשׁ ֲאגַת ְכּ ִפ ִ
ילילוּ ַאלּוֹנֵי ב ָ
ֲרזֶי וגו׳ ֵה ִ
ֵאשׁ ַבּא ָ
וְח ְרמוֹן
וראיה היותר גדולה וחזקה ונוצחת על כלם ,הוא מה שאמר שלמה המלך ע״ה בשה״ש )ד׳ ח׳(ֵ ,מרֹאשׁ ְשׂנִיר ֶ
נְמ ִרים )ושניר וחרמון היו מן המקום ההוא ,כדכתיב בדברים ג׳ ט׳ִ ,צידֹנִים י ְִק ְראוּ ְל ֶח ְרמוֹן ִשׂ ְריֹן
ִמ ְמּעֹנוֹת אֲרָיוֹת ֵמ ַה ְררֵי ֵ
וְה ֱאמ ִֹרי י ְִק ְראוּ לוֹ ְשׂנִיר(.
ָ
ועתה נפתח לנו הפתח להבין דברי הגמרא הנ״ל ,אחרי דהאיר ה׳ עיניהם לדרוש תיבת ׳בשן׳ נוטריקון בין שן ,מסתמא
קאי על שיני אריות המצוים וגדלים שם ,ודפח״ח.

שא ְרגֹּב נכתב בתורה בשלשה מקומות.
בתורה בשילוש נכתבתי – ַ
שבשלושה מקומות נכתב ארגב בתורה ,וכולם בפרשתינו ,בראשונה
ֲשׁר א ָל ַק ְחנוּ
ְתה ִק ְריָה א ֶ
)דברים ג׳ ד׳( :״וַנִּ ְלכֹּד ֶאת ָכּל ָע ָריו ָבּ ֵעת ַה ִהוא א ָהי ָ
ֶתר
ֵמ ִא ָתּם ִשׁ ִשּׁים ִעיר ָכּל ֶח ֶבל ַא ְרגֹּב ַמ ְמ ֶל ֶכת עוֹג ַבּ ָבּ ָשׁן״ .בשנית )שם י״ג( :״וְ י ֶ
ַשּׁה כֹּל ֶח ֶבל ָה ַא ְרגֹּב ְל ָכל
ָת ִתּי ַל ֲח ִצי ֵשׁ ֶבט ַה ְמנ ֶ
וְכל ַה ָבּ ָשׁן ַמ ְמ ֶל ֶכת עוֹג נ ַ
ַהגִּ ְל ָעד ָ
ַשּׁה ָל ַקח
ָאיר ֶבּן ְמנ ֶ
ִקּ ֵרא ֶא ֶרץ ְר ָפ ִאים״ .ובשלישית )שם י״ד( :״י ִ
ַה ָבּ ָשׁן ַההוּא י ָ
ֲכ ִתי ַויּ ְִק ָרא א ָֹתם ַעל ְשׁמוֹ ֶאת ַה ָבּ ָשׁן
וְה ַמּע ָ
שׁוּרי ַ
ֶאת ָכּל ֶח ֶבל ַא ְרגֹּב ַעד גְּ בוּל ַהגְּ ִ
ָאיר ַעד ַהיּוֹם ַהזֶּה״.
ַחוֹּת י ִ
ומלבד שלשת הזכרותיו אלו בתורה ,נזכר גם פעם אחת בספרי הנביאים
ֲשׁר ַבּגִּ ְל ָעד לוֹ ֶח ֶבל
ַשּׁה א ֶ
ָאיר ֶבּן ְמנ ֶ
ֶבר ְבּ ָרמֹת גִּ ְל ָעד לוֹ ַחוֹּת י ִ
״בּן גּ ֶ
)מ״א ד׳ י״ג(ֶ :
יח נְ ח ֶֹשׁת״.
וּב ִר ַ
חוֹמה ְ
ֲשׁר ַבּ ָבּ ָשׁן ִשׁ ִשּׁים ָע ִרים גְּ דֹלוֹת ָ
ַא ְרגֹּב א ֶ
ולעולם לא עבור הזכרתי – שבכל הפעמים שנכתב ַא ְרגֹּב בתורה ואף
בנביא ,לעולם לא היה זה עבור הזכרתו.
שהזכרתו של ארגב בתורה בכל שלשת הפעמים ,ואף מה שהוזכר בנביא
פעם אחת ,וכדלעיל ,לא היה זה עבור הזכרתו ,אלא רק כשהזכירו את מקומו
הנקרא על שמו ֶח ֶבל ַא ְרגֹּב.
והנה מקום זה נקרא בשמו של אחד מבעליו הראשונים ,ששמו היה ארגב,
שהוא ירשו מאביו ,וכפי שכתבו האבע״ז ורבינו בחיי על הזכרתו הראשונה
)דברים ג׳ ד׳( ,בשם ׳יש אומרים׳ )לשון האבע״ז( :״שהוא שם אדם ,היה
בחלקו מירושת אביו זה החבל״.
אכן יש לציין ששיטה זו שהוא ֵשם אדם ,מצאנוה לראשונה רק בדברי
הראשונים הללו ,אך בדברי חז״ל וכפי שנכתבו בתרגומים ,ובדרכם פירשו
רש״י ועוד ראשונים ,אין מדובר על שם אדם אלא על ארמונות מלוכה ,שעל
״כּל ֵבּית
״כּל ֶח ֶבל ַא ְרגֹּב״ ,כתב בתרגום אונקלוס שםָ :
דברי הפסוק )שם(ָ :
״כּל ְתּחוּם ְפּ ַלַ ט ְרגוֹנָא״,
ְפּ ַלְ ט ָרכוֹנָא״ .ובדומה לזה בתרגום יונתן שםָ :
״ח ֶבל ַא ְרגֹּב .מתרגמינן ֵבּית ְפּ ַל
והיינו ארמונות והיכלי מלכים ,וכפרש״יֶ :
ְט ָרכוֹנָא .וראיתי תרגום ירושלמי במגילת אסתר קורא פלטין טרכונין.24
למדתי חבל ארגוב הפרכיא ,היכל מלך ,כלומר שהמלכות נקראת על שמה.
וכן את הארגוב דמלכים )מ״ב ט״ו כ״ה( ,אצל היכל מלך ,הרגו פקח בן
רמליהו לפקחיה ]למדתי שכך נקראת שם ההפרכיא[״.
ופירוש נוסף כתב האבע״ז שם :״וי״א ,כי האל״ף נוסף ,והוא מגזרת )איוב
ֻבּקוּ .בדרך רחוקה״ .ולכאורה כוונתו שהוא כאילו נכתב
ָבים ְיד ָ
וּרג ִ
ל״ח ל״ח(ְ ,
׳חבל רגב׳ ,והיינו ארץ שרגביה דבוקים זה לזה ,25או חבל ארץ רחוקה .וע״ע
״א ְרגֹּב .פתרונו לפי עניינו״ .ופשטות כוונתו שלפי
ברשב״ם שם שפירשַ :
ענינו שהפסוק מדבר על המקומות שכבשו במלחמה ,על כן פתרונו הוא שם
מקום ,בלא לדון מדוע ועל שם מה ומי נקרא כן.
עוד בענין ארגב ,עיין בהערה 26ביאור מחודש במשמעותו.
כשמי נקרא הגיבור שהכה – שכשם ַא ְרגֹּב נקרא ארגב השר הגיבור שהיה
בימי פקחיה ופקח ,שהוא הכה את המלך פקחיה בן מנחם וכדלהלן.
שכשמו נקרא ארגב השר הגיבור שהיה בימי פקחיה ופקח ,כמפורש
ַכּהוּ ְבשׁ ְֹמרוֹן
בפסוק )מ״ב ט״ו כ״ה( :״ ַויּ ְִקשֹׁר ָע ָליו ֶפּ ַקח ֶבּן ְר ַמ ְליָהוּ ָשׁ ִלישׁוֹ ַויּ ֵ
וְעמּוֹ ֲח ִמ ִשּׁים ִאישׁ ִמ ְבּנֵי גִ ְל ָע ִדים
וְאת ָה ַא ְריֵה ִ
ְבּ ַא ְרמוֹן ֵבּית ַה ֶמּ ֶלֶ את ַא ְרגֹּב ֶ
יתהוּ ַויּ ְִמַ תּ ְח ָתּיו״.
ַוי ְִמ ֵ
וארגב המוזכר בפסוק זה שהרג את פקחיה ,הוא שם של שר גיבור ,וכפי
וְאת ָה ַא ְריֵה .עם ארגב ועם האריה ,ושני
״את ַא ְרגֹּב ֶ
שביאר הרד״ק שםֶ :
גבורים היו שמם כך ,ועמהם בא ]פקח[ ,ועם חמשים מבני גלעדים וימיתוהו״.
ובדרך דומה כתב הרלב״ג שם בתוספת ביאור מדוע נקראו גיבורים אלו
בשמות הללו :״אחשוב שארגוב קרא הממונה על כל חבל ארגוב ,והאריה
קרא גבור ,אחר יקראוהו אריה על צד ההשאלה לרוב גבורתו ,והנה קשר
עליו פקח עם שני אלו השרים ,והיו עמו גם כן חמשים איש מבני גלעדים
כי לבני גלעד היה חבל ארגב לפי מה שאחשוב״ .וכעי״ז ביאר במצוד״ד שם.
והמלבי״ם פירש שם שאין אריה המוזכר בפסוק שם גיבור ,אלא היה זה
אריה כפשוטו ,שהיה למוד לטרוף טרף כל מי שנכנס לארמון המלך בלא
רשות ,ואריה זה היה יחד עם ארגב הגיבור שעמד לימינו ולעזרו ,והוסיף
לבאר בשם ׳יש מפרשים׳ ,שכאשר פקח מרד בפקחיה וביקש להורגו ,היה
ארגב עמו לעוזרו ולסייעו יחד עם חמשים איש מבני גלעד.
ובדרך אחרת פירש האברבנאל )באופן הראשון ,27וכעי״ז ביאר המלבי״ם
בפשטות( ,שארגב ואריה היו גיבורי פקחיה ,ואף עמהם חמשים איש מבני
גלעד שהיו גיבורים ,ולמרות זאת כשפקח מרד בפקחיה ,לא הועילו כל
גיבוריו ,ופקח הרג לפקחיה עם כל גיבוריו יחד ,ולקח לעצמו המלוכה.
אכן יש לציין שגם בפרשה זו של הריגת פקחיה ,למד רש״י שאין ארגב
האמור בפסוק שם אדם אלא כינוי על המקום שהיא זה בארמון והיכל
וְאת ָה ַא ְריֵה .כל ארגוב לשון פלטין
״את ַא ְרגֹּב ֶ
המלכות ,שכתב שםֶ :
החשובין ,28וכל טרכונין בלשון ארמי פלטין החשובין למלכות ,בארמון
הגדול אשר אצל הארגוב29״.
וע״ע אריכות דברים בזה בתשובה לכתב חידה מגליון רי״ח ,פרשת דברים
תשע״ב ,הובא בספרינו ׳קוראי עונג׳ ,כרך ׳דברי חכמים וחידותם-ע״ב׳ ,עמוד
תרל״ט הערה .19
רשע בן אכזר שתפס המלוכה – שארגב השר הגיבור הכה את פקחיה
וכדלעיל ,שהיה מלך רשע ,ובנו של מנחם שהיה אכזר שתפס את המלוכה.
שפקחיה היה מלך ישראל וירש את מלכותו ממנחם אביו ,כמפורש
ַחם ִעם ֲאב ָֹתיו ַויּ ְִמְ פּ ַק ְחיָה ְבנוֹ
ִשׁ ַכּב ְמנ ֵ
בפסוקים )מ״ב ט״ו ,כ״ב-כ״ג( :״ ַויּ ְ
ַחם ַעל
ְהוּדה ָמ ַלְ פּ ַק ְחיָה ֶבן ְמנ ֵ
ַתּ ְח ָתּיוִ .בּ ְשׁנַת ֲח ִמ ִשּׁים ָשׁנָה ַל ֲעז ְַריָה ֶמ ֶל י ָ
ָתיִם״.
ִשׂ ָר ֵאל ְבּשׁ ְֹמרוֹן ְשׁנ ָ
יְ
ַעשׂ ָה ַרע
ופקחיה הרשיע במלכותו ,כמפורש ג״ז בפסוק )שם כ״ד( :״ ַויּ ַ
ִשׂ ָר ֵאל״.
ֲשׁר ֶה ֱח ִטיא ֶאת י ְ
ָר ְב ָעם ֶבּן נְ ָבט א ֶ
ְבּ ֵעינֵי ה׳ א ָסר ֵמ ַחטֹּאות י ָ
ָבישׁ ,30אחרי שמלך
משׁלּוּם ֶבּן י ֵ
ומנחם אבי פקחיה תפס את המלכות ַ
חודש ימים בשומרון ,והרגו ומלך תחתיו ,וכמפורש בפסוק )שם י״ג-י״ד(:
ֶרח
ְהוּדה ַויּ ְִמ י ַ
ָת ַשׁע ָשׁנָה ְל ֻעזִ יָּה ֶמ ֶל י ָ
שׁים ו ֵ
ָבישׁ ָמ ַלִ בּ ְשׁנַת ְשׁ ִ
״שׁלּוּם ֶבּן י ֵ
ַ
ָבישׁ
ָדי ִמ ִתּ ְר ָצה ַוָיּבֹא שׁ ְֹמרוֹן ַויֶַּ את ַשׁלּוּם ֶבּן י ֵ
ַחם ֶבּן גּ ִ
ַעל ְמנ ֵ
ָמים ְבּשׁ ְֹמרוֹןַ .ויּ ַ
יִ
יתהוּ ַויּ ְִמַ תּ ְח ָתּיו״.
ְבּשׁ ְֹמרוֹן ַוי ְִמ ֵ
 .27ובאופן השני מבאר האברבנאל כדברי המפרשים שהזכרנו ,שארגב ואריה שהיו גיבורי ושרי פקחיה ,גם הם הצטרפו
למרד פקח בפקחיה ועזרוהו להורגו.
 .28ובעיקר דברי רש״י הללו צריך ביאור ,שהרי בתרגום בפסוק זה כתב :״יַת ַא ְרגוֹב וְ יַת ַא ְריָא״ ,הרי שלא תרגם תיבת
ארגב ל׳טרכונין׳ כפי שכתב בתורה ]והגם שבנביא הוא תרגום יהונתן ואילו בתורה הוא תרגום אונקלוס ,גם שם
בתרגום יהונתן תירגם את תיבות חבל ארגוב ְ׳פּלַַ ט ְרגוֹנָא׳ ,וכפי שהבאנו למעלה ,ואילו בנביא למד שהוא שם אדם,
שהרי לא תרגמו[ .ואפשר לומר שלכך פתח רש״י בדברי פירושו באומרו ׳כל ארגוב לשון פלטין החשובין׳ ,ויתכן ובא
להשיב מדוע לא ילמד כאן כדברי התרגום ,על זאת הקדים וביאר שיש לפרש תיבה זו כבכל התורה שהוא מלשון פלטין
החשובים .ומה גם שרש״י לשיטתו בא לפרש כיצד יתבאר לשון הפסוק שכבר נאמר בו בתחילתו על הארמון שהיה
וְאת
בו ,א״כ לשם מה מאריך הפסוק וכופל בהגידתו שהיה זה בארמונו ,׳ַויַּכֵּהוּ ְבשׁ ְֹמרוֹן ְבּ ַא ְרמוֹן בֵּית ַה ֶמּלֶֶ את ַא ְרגֹּב ֶ
ָה ַא ְריֵה׳ ,על כן פירש״י שכוונת הפסוק לומר שפקח הרגו בארמון המלכות הגדול ,ולא באחד מארמונותיו המשניים.
׳וְאת ָה ַא ְריֵה׳ ,פירש״י שם :״יש לומר שהיה אריה של זהב עומד באותו ארמון״ .וכעי״ז
 .29ומה שהוזכר בפסוק שם ֶ
פירש גם המהר״י קרא כשמעתיק את דברי רש״י בתוספת דברים ,ואף הביא דעה נוספת :״דבר אחר ,אריה ,אדם ששמו
אריה״ ]והדעה הנוספת שמדובר באדם ,אינו אלא רק על האריה ולא על הארגב ,שלשיטתו הארגב אינו אלא פלטין
חשוב למלכות ,וכשיטת רש״י וכדלעיל[.
ָב ָעם שמלך על ישראל במשך ששה חדשים ,והרגו ומלך תחתיו ,כמפורש בפסוקים
ַריָהוּ בן יָר ְ
 .30שגם הוא קשר על זְכ ְ
)מ״ב ט״ו ,ח׳-י׳(.
 .31עיין בתוספות ערכין ל״ב ב׳ שרק שילוח מצורעים בעינן עיר מוקפת חומה מימות יהושע בן נון ,אבל לגבי צרעת
בתים והוצאתם מחוץ לעיר ,זה נאמר בכל ערי ישראל ,עיי״ש.
 .32הנה ששים עיירות אלו המוקפות חומה ,מקומם הוא בעבר הירדן ,ויש לעיין אם נאמר בהם דין ׳ערי חומה׳ ,או שכל
הלכות אלו נאמרו רק בתוך גבולות הארץ מעבר לירדן מערבה .ובאמת שמשמעות הסוגיא בערכין ל״ב ב׳ ,שגם בעבר
הירדן מזרחה היו הלכות אלו ,שהרי הגמ׳ מקשה על מנין הערים שנמנו בשמותיהם שהיו גם את ששים הערים הללו,
ולא תירצו שאלו הם מעבר לירדן מזרחה ולכך לא נמנו .ולא היה לי פנאי לעיין בזה ,ויתכן והוא מפורש כן במקום אחר.
והנה באחרונים כבר הקשו ,שאמנם כן ששים ערים אלו המה מוקפות חומה מימות יהושע בן נון ,אך עדיין יש בזה
פרטי הלכות רבות ,וכגון שהוקף ולבסוף ישב ועוד ,וא״כ יתכן ולמעשה אין להם כל דין זה של ערים בתי חומה .וכן
הקשה הגרי״ז בחידושיו לערכין שם :״וצ״ע דאולי היו בצורות ,אבל לענין חומה בעינן הוקף ולבסוף ישבו ואולי היו
אלו ישבו ולבסוף הוקף״.

ומנחם היה אכזר ,וכפי שהפסוק מעיד על מעשיו במלחמתו ביושבי
יה
בוּל ָ
וְאת גְּ ֶ
ֲשׁר ָבּהּ ֶ
וְאת ָכּל א ֶ
ַחם ֶאת ִתּ ְפ ַסח ֶ
ַכּה ְמנ ֵ
״אז י ֶ
תפסח )שם ט״ז(ָ :
יה ִבּ ֵקּ ַע״ .וזאת על עוונם שלא
רוֹת ָ
ִמ ִתּ ְר ָצה ִכּי א ָפ ַתח ַויֵַּ את ָכּל ֶה ָה ֶ
קיבלוהו עליהם כמלך ,לכך לא פתח לו שר העיר את העיר ,ועל כן הרג את
כל יושביה והוסיף באכזריות רבה לבקע את כל הנשים ההרות שהיו בעיר,
וכדברי הרד״ק שהיה זה ׳דרך נקמה ובזיון׳ ,ובאברבנאל כתב :״שכל הנשים
ההרות שהיו בתפסח בקע והמיתם שמה באכזריות גדול״.
אכן יש לציין שתפסח זו לא היתה מערי ישראל אלא מארם ,וכפי שביארו
הרד״ק ועוד ,ועל כן עם תחילת מלכותו מנחם קרא להם לשלום ,וכשלא
פתחו לו עשה עמהם מלחמה עזה והכה אותה ואת כל גבולה באכזריות
גדולה .וביאר המלבי״ם שם ,שהגם שהיו מאומות העולם ,נאמרו הלכות
במלחמה עמהם כיצד יש לעשותה ,ומנחם לרוב רשעותו שעשה את הרע
בעיני ה׳ וכמפורש בפסוקים ,גם במלחמתו נהג באכזריות גדולה ,שצר על
העיר מכל רוחותיו ולא הניח בה צד לצרים שיוכלו לברוח ממנה ,וגם לאחר
שכבש המקום הרג את כל ההרות ,״שזה גם כן נגד חוקי המלחמה ונגד דת
ישראל״.
ויעויין ברלב״ג שביאר את דברי הפסוק על המגדלים החזקים שהיו
בנויים בעיר שאותם בקע ,ולפי״ז אין במעשיו הללו כל חסרון או אכזריות
]וע״ע מה שכתבנו בזה בתשובה לכתב חידה מגליון רי״ח ,פרשת דברים
תשע״ב ,הובא בספרינו ׳קוראי עונג׳ ,כרך ׳דברי חכמים וחידותם-ע״ב׳ ,עמוד
תרל״ח ובהערה .[17
ובעקבות מעשיו הרעים הללו של מנחם ,לא עמד במלכותו אלא מת
תוך תקופה קצרה של עשר שנים )שם י״ז( ,ואף פקחיה בנו שהמשיך את
מלכותו לא עמד בה אלא זמן מועט של שנתיים ימים עד שמרד בו פקח בן
רמליהו שלישו ,וכדלעיל ,והרגו ותפס את מלכותו ,וכביאור האברבנאל שם:
״והנה קם אחרי מות מנחם בן גדי במלוכה בנו פקחיה תחתיו ,ואבות ובנים
כלם היו רעים וחטאים לה׳ מאד ,ומפני כן לא מלך פקחיה כי אם שנתים
כיתר בני המלכים אשר קדמו שהיו חטאים בנפשותם ,ובניהם הקמים
אחריהם לא האריכו ימים על מלכותם ורובם היו שנתים או שנה אחת או
פחות מזה ברשעת אביהם ...והיה זה מהמשפט האלקי ,כי מנחם אביו גם
כן הרג את שלום בן יבש ,ולכן בעון אביו המרצח ובעון עצמו הרג אותו״.
ייחוד מקומותי בדינם וזהות מי שבנאם – שששים הערים שהיו בחבל
הארגב ,התייחדו בדינם שהיו מוקפות חומה מימות יהושע בן נון ,ואף במה
שנבנו על ידי עוג מלך הבשן.
שבחבל ארגב היו ששים ערים ,כמפורש בקרא )דברים ג׳ ד׳( :״וַנִּ ְלכֹּד ֶאת
ֲשׁר א ָל ַק ְחנוּ ֵמ ִא ָתּם ִשׁ ִשּׁים ִעיר ָכּל
ְתה ִק ְריָה א ֶ
ָכּל ָע ָריו ָבּ ֵעת ַה ִהוא א ָהי ָ
ֶח ֶבל ַא ְרגֹּב ַמ ְמ ֶל ֶכת עוֹג ַבּ ָבּ ָשׁן״.
וכל ששים הערים הללו היו מוקפות חומה ,ומפורש בפסוק )מ״א ד׳ י״ג(:
ֲשׁר
ֲשׁר ַבּגִּ ְל ָעד לוֹ ֶח ֶבל ַא ְרגֹּב א ֶ
ַשּׁה א ֶ
ָאיר ֶבּן ְמנ ֶ
ֶבר ְבּ ָרמֹת גִּ ְל ָעד לוֹ ַחוֹּת י ִ
״בּן גּ ֶ
ֶ
יח נְ ח ֶֹשׁת״.
וּב ִר ַ
חוֹמה ְ
ַבּ ָבּ ָשׁן ִשׁ ִשּׁים ָע ִרים גְּ דֹלוֹת ָ
וששים הערים הללו היו מוקפות חומה כבר מימי יהושע בן נון ,שהרי
הפסוקים בתורה על כיבושם ובספר מלכים את ירושתם ,מדברים על
התקופה מלפני יהושע ועד דורות אחריו ,ועדיין עמדו הערים בחומתן
המקיפה אותן.
ודינים מיוחדים נאמרו על עיר המוקפת חומה ,החל מדיני מכירת הנכסים
שבה ,שנגאל בתוך שתים עשר חודש ולאחר מכן נחלט ,וכמפורש בפסוקים,
ושילוח מצורעים חוץ למחנה 31ועוד ,ועד לנהוג גם בזה״ז ,והוא עת קריאת
מגילת אסתר שהוא בט״ו ולא בי״ד כדין הפרזים ,ודינים אלו נאמרו על
ששים עיירות הנזכרות ,ועיין בהערה.32
והערים הללו התייחדו אף בבנייתם על ידי עוג מלך הבשן ,כדאיתא
במסכת סופרים כ״א ט׳ )הובא כעי״ז בילקוט חקת תשס״ה( :״והלך עוג
ובנה 33ששים עיירות ,והקטן שבהן היה גבוה ששים מיל ,שנאמר ִשׁ ִשּׁים
ִעיר ָכּל ֶח ֶבל ַא ְרגֹּב״.
עוד התייחדו ששים ערים אלו ,שכולם היו ראויות למלכות ,כדאיתא
בספרי במדבר )בלק ,פיסקא קלא ,הובא בילקוט בלק תשע״א ,דברים
תת״ט( :״מלכות זו מתגאה ומשתחצת ,אין לה אלא ארבע מדינות שראויות
למלכות ,ואלו הם ,אביא ואלכסנדריא וקרטיגני ואנטוכיא .ואלו היו להם
ששים עיר וכולם ראויות למלכות ,שנאמרִ ,שׁ ִשּׁים ִעיר ָכּל ֶח ֶבל ַא ְרגֹּב
ַמ ְמ ֶל ֶכת עוֹג ַבּ ָבּ ָשׁן...״.
ובר מן דין מצאנו חשיבות רבה לששים ערים הללו במה שהנשיאים
הקריבו כנגדם בקרבנותיהם ששים אילים ועתודים וכבשים ,כדאיתא
ילם ִשׁ ִשּׁים ַע ֻתּ ִדים ִשׁ ִשּׁים ְכּ ָב ִשׂים ְ]בּנֵי
בבמד״ר י״ד י״ח :״)במדבר ז׳ פ״ח( ֵא ִ
ָשׁנָה[ ִשׁ ִשּׁים .כנגד ששים רבוא ,וכנגד ...וכנגד ִשׁ ִשּׁים ִעיר ָכּל ֶח ֶבל ַא ְרגֹּב...״.
וכיבושם בגבורת אבי הבנות שאף נחלם – שכיבושם של אותם ששים
ערים בחבל הארגב ,היו על ידי יאיר בן מנשה שכבשם בגבורתו לבדו ,והוא
היה אבי בנות ,שלא היו לו בנים ,וסופו שיאיר אף נחל ערים אלו.
שיאיר בן מנשה כבש בגבורתו את ששים ערים הללו ובסופו אף נחלם,
ַשּׁה ָל ַקח ֶאת ָכּל ֶח ֶבל ַא ְרגֹּב ַעד
ָאיר ֶבּן ְמנ ֶ
כמפורש בקרא )דברים ג׳ י״ד( :״י ִ
ָאיר ַעד ַהיּוֹם
ֲכ ִתי ַויּ ְִק ָרא א ָֹתם ַעל ְשׁמוֹ ֶאת ַה ָבּ ָשׁן ַחוֹּת י ִ
וְה ַמּע ָ
שׁוּרי ַ
גְּ בוּל ַהגְּ ִ
ַהזֶּה״ .וע״ע במלבי״ם שפירש כן להדיא שהוא כבשו לבדו בגבורתו :״וכבשו
34
בעצמו ויקרא אותם על שמו ולכן זכה בהם מצד שכבשם בגבורתו״.
ָאיר ֶבּן
וליאיר לא היו בנים ,כפי שדרשו בפסוק )במדבר ל״ב מ״א( :״וְ י ִ
ָאיר״ ,ודרשו בבמד״ר י״ד
יהם ַויּ ְִק ָרא ֶא ְת ֶהן ַחוֹּת י ִ
ַשּׁה ָה ַלַ ויּ ְִלכֹּד ֶאת ַחוּ ֵֹת ֶ
ְמנ ֶ
ו׳ :״שלא הוריש חלקו לבניו ,כי לא היו לו בנים ,ולכך קראן על שמו ,שלא
היה לו זכר ,וירשו חלקו בני מכיר אחיו״ ,וכעי״ז פרש״י שם עה״פ :״לפי שלא
היו לו בנים קראם בשמו לזכרון״.
אכן שיטת המדרש אגדה שהיו לו בנים ומתו בחייו ,והשאיר אחריו רק
מוּסבֹּת ֵשׁם .לפי שהיו
וְאת ַבּ ַעל ְמעוֹן ַ
״וְאת נְ בוֹ ֶ
בנות וכפי שדרש שם ל״חֶ :
להם שמות ע״ז ,לפיכך הסבו שמותם כשבנאם יאיר בן מנשה ,ומכיר ויאיר
נולדו בימי יעקב אבינו ע״ה ,וכשנכנסו לארץ )נולדו (35מתו בניהם 36ונעשו
בנותיהם בתי אבות ,לכך ]לא [37חשב ליאיר בתי אבות שלא היה לו בנים,
לכך קרא לאותן מקומות שלכד חוות יאיר ,כדי להזכיר שמו ,והם נקראו
חוות יאיר כל הימים״ .וע״ע 38מה שהארכנו בזה בתשובות לכתב חידה
מגליון תכ״ח ,פרשת דברים תשע״ז ,ובהערות שם.
ועיין אריכות דברים בענין זה בשו״ת חת״ס ,ח״א אור״ח סי׳ קצ״ה ׳בשולי הכתב׳ ,שלפי דבריו מתיישבת שאלת הגרי״ז,
ומבואר היטב פרשה זו של תליית דין קריאת המוקפים וטעם הדבר דבעינן הוקף ואח״כ יושב .וע״ע בהערה הבאה.
 .33ובעצם הדבר מה באו חז״ל ללמדינו בזה שעוג עצמו בנה ששים ערים בצורות אלו ,אפשר אולי לומר ,שבא לאפוקי
שלא תאמר שקודם ישבו ערים אלו ולאחר מכן הקיפו אותם חומה ,וכשאלת האחרונים לעיל הערה קודמת ,על כן
אמרו שערים אלו נבנו על ידי עוג ומלכותו ,ודרך המלכות לבנות עיר בצורה ורק לאחר שסיימו לבנותה יישבוה.
 .34ובעיקר הדבר אם יאיר כבש לבדו את כל ששים הערים ,או רק חלקם ,יעויין בדהי״א ב׳ כ״ג ובביאור המלבי״ם שם,
שלומד שיחד עם כולם היה להם את ששים הערים מחבל הארגב ,עיי״ש.
 .35תיבה זו ,אין לה כל משמעות במקום זה ,ולכאורה היא ט״ס ,על כן סגרנוה בסוגריים .והראיתי הדברים לכמה
ת״ח מופלגים ,והסכימו לדבר .ופלא גדול שמדפיסי המדרש ,גם המהדירים ,כלל לא עמדו על תיבה זו ,ולא העירו בה
דבר .והארכנו בפרשה זו בתשובות לכתב חידה מגליון תכ״ח ,פרשת דברים תשע״ז ,הערה  ,12עיי״ש דברים נוראים
במכשולות הרבים שעשו חלק ממהדירי המדרשים והספרים ,שבמהדורותיהם מאירות העינים בצורת הכתב והמכתב,
הרשו לעצמם לעוות ולקלקל כל דבר טוב ,וביותר אלו שהעתיקו כל דבר רע ותועבה מרשעי המשכילים הכוללים
בתוכם דברי אפיקורסות וריבוי הבלים ,ה׳ יצילנו מהם וממעשיהם ,ויגאל את כל כתבי הקודש וספרי המדרשים
והקדמונים מכל דבר רע ,כפי שעושים מדפיסים רבים שיראת ה׳ קודמת לחכמתם ,וזכותם גדולה עד מאוד.
 .36לפי דברי המדרש הללו ׳מתו בניהם׳ ,לכאורה מפורש שהיו ליאיר בנים ,אלא שהם מתו בעת כניסתן לארץ .אלא
שלפי״ז צ״ב הלשון ׳בניהם׳ ,בלשון רבים ,ומדוע לא כתבו ׳בניו׳ .ואי אפשר לומר שמדבר גם על בני מכיר ,שהרי המדרש
ממשיך וכותב שלכך לא חשב ליאיר בתי אבות ,ואם גם בני מכיר מתו באותה שעה ,מדוע חשבה התורה למכיר בתי
אבות ,ואילו ליאיר לא ,אלא צריך לומר שתיבה זו מדברת רק על יאיר ,וצ״ל ׳בניו׳ ,ולפי״ז יש גם לתקן בהמשך דבריו
׳ונשאו בנותיו׳ ,ולא ׳בנותיהם׳ .וגם בתיבות הללו לא ראיתי מי שעמד להעיר או לתקן.
אכן התעוררתי לחשוב ,שלאור התיבות הרבות שלכאורה המה ט״ס ,כבהערה זו והקודמת לה וזו שאחריה ,אולי אי
אפשר להביא כלל ראיה מדברי מדרש זה ,לא על הבנים ולא על הבנות ,ובכל זאת ציינתי דבריו ,למען כל אחד יעיין
בהם ויסיק לעצמו מסקנותיו ,ולא היה הזמן גרמא לברר ענין זה קמי מאן מלכי רבנן.
 .37הוספת תיבת ׳לא׳ הוא דבר פשוט ומוכרח ,שהרי התורה מחשבת למכיר משפחות ,ואילו ליאיר אינה מחשבת או
מונה משפחות .וגם כאן לא מצאתי מי שעמד להעיר או לתקן כן ,וע״ע הערה הקודמת.
 .38עוד בענין יאיר ,ונתינת שמו למקומו ,ועוד כמה ענינים ,עיין ב׳נפלאות מתורתך׳ בגליון שפ״ו ,פרשת מטות תשע״ו.

תשובה ל"סיפור ושאלה

מנין בפרשתינו עפרש״י
מצא מיכאל את מקור המרגלית היקרה?

בצידו" מגליון פרשת דברים  -חזון

בתשובה לשאלה ,מנין בפרשתינו עפרש״י ימצא יעקב את העצה הטובה והמיוחדת שרבו נתן לו בכדי להוציא את הכעס מלב השכנים ולהביא את השלום שישכון ביניהם ,וזאת על ידי שהוא ובני ביתו יחשבו על השכנים הללו מחשבות טובות וחיוביות על מעלותיהם ואורחותיהם
״בּ ִשׂנְ ַאת ה׳ א ָֹתנוּ .והוא היה אוהב אתכם ,אבל אתם שונאים אותו .משל
ידנוּ״ ,וביאר רש״יְ ,
יאנוּ ֵמ ֶא ֶרץ ִמ ְצ ָריִם ָל ֵתת א ָֹתנוּ ְבּיַד ָה ֱאמ ִֹרי ְל ַה ְשׁ ִמ ֵ
הוֹצ ָ
ֹאמרוּ ְבּ ִשׂנְ ַאת ה׳ א ָֹתנוּ ִ
יכם ַותּ ְ
ֳל ֶ
ַתּ ָר ְגנוּ ְב ָאה ֵ
יעקב מצא את עצמו הטובה של ראש הישיבה ,וזאת מדברי רש״י א׳ כ״ז ,עה״פ ,״ו ֵ
הראויות.
הדיוט אומר ,מה דבלבך על רחמך מה דבלביה עלך )מה שבליבך על חברך ,מה שבליבו עליך(״ .מבואר בדברי רש״י ,שאם יש לאדם מחשבות רעות על חבירו ,גם לו יהיו מחשבות דומות עליו ,אך אם ישנה את מחשבותיו לטובה ,הדבר ישפיע על השני שגם הוא יחשוב עליו לטובה,
והעירני מו״ר הגאון רבי יעקב משה סגל שליט״א ,דאין הנידון דומה לראיה,
ועל כן ,העצה להרבות שלום עם השכנים היא ,לחשוב עליהם מחשבות טובות ובעקבות כך ליבם יהפך גם הוא לטובה וסופו שהשלום יבוא לשכון ביניהם מתוך אהבה ואחוה ,וכפי שאכן היה.
״כּ ַמּיִם ַה ָפּנִ ים ַל ָפּנִ ים ֵכּן ֵלב ָה ָא ָדם ָל ָא ָדם״ ,וכדברי המפרשים שם .והדברים מוכרחים,
שמדברי רש״י רק משמע שממה שבליבך על חברך תוכל לדעת מה שבליבו עליך ,והוא משל ההדיוט ,אך אין כל ראיה שניתן להפוך את ליבו לטובה .ודבר זה נלמד מדברי הפסוק )משלי כ״ז י״ט(ַ :
שאם אכן אלו הם דברי רש״י ,מדוע אמרם בתורת ׳משל הדיוט׳ ולא יסדם על דברי הפסוק .ולפי״ז צריך לומר שעל פי דברי רש״י הללו התעורר יעקב לחשוב שאם הלבבות מרגישים זה את זה ,ניתן גם להשפיע על ליבו של השני לטובה וכפי שאכן הצליח לעשות במחשבותיו הטובות.

תשובות לשאלות המתפרסמות בעלון זה ,יש לשלוח בכתב ברור וקריא ,בצירוף שם ,כתובת וטלפון,
עדליוםג'בשעה23.00בלבד לפקס' ] (08) - 9741115מחו"ל :בקידומת  24) [+ 972 - 8שעות(
]או למייל -ichudbchidud@gmail.comעד יום ג' בערב בלבד[
הפרסים לשבוע זה :ספר ״ומתוק האור – ימים נוראים״ ,ב״כ.
עוד שלושה זוכים נוספים ,כל אחד בספר ״ומתוק האור – פניני מרן הגראי״ל שטיינמן זצוק״ל״.
הפרס לשבוע זה על "סיפור ושאלה בצידו" :שני זוכים ,כל אחד בספר ׳אילת השחר עה״ת  -דברים״.

להערות ,הארות ותגובות וכל עניני העלון ,ותרומות והנצחות ,יש לפנות למערכת בפקס ובמייל הנ"ל

שמות הזוכים לשבוע פרשת קֹרח:
הרבנים  /הבה"ח
 -נתיבות  -קובץ פרשיות ב"כ
י - .ירושלים  -מאירת עינים
 -לונדון  -מאירת עינים
 -בני ברק  -מאירת עינים
 -מודיעין עילית  -קיצור ספר החינוך
 -ביתר  -קיצור ספר החינוך
הודעה נשלחה/תשלח לזוכים )במהלך החודש הקרוב(
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ניתן לקבל כל שבוע את העלון
בפקס או באימייל )ללא תשלום(,
בתוספת ה'סיפור ושאלה בצידו'
בגודל כפול ,על שני עמודים.
המעונינים לקבלו ,ישלחו את
שמם וכתובתם בכתב ברור,
בתוספת מס' טלפון לבירורים,
לפקס המערכת או למייל:
ichudbchidud@gmail.com
המיילים נשלחים ממשרדינו
ב'ליקווד' שב'ניו ג'רסי

הסיפור לא נכתב הלכה למעשה ,ואין להסיק מסקנות הלכתיות או הנהגתיות מסיפור הדברים.

ירידת הדורות אותה חווה כל מי שמביט על עצמו כיצד היה נראה לפני כמה שנים מול
מצבו כעת ,אמנם הינה גזירה שמימית כתוצאה מתוספת ריחוק העת והזמן מיציאת
מצרים וממעמד הר סיני ,אך אינה מוטלת על כל יחיד ויחיד ,ובודאי אין חיוב או מצוה
לעזור ולסייע לירידה זו ,אלא להיפך ,על כל אחד למצוא את הדרך בה יתחבר יותר
לדורות שלפניו וכלפיו ירידה זו תהיה פחות תלולה ,כך שבעמל ויגיעה יזכה שהוא וביתו
ואף בניו ובנותיו יחוו שלבים מוקדמים יותר בירידה ,עוד בטרם הפכה לגלישה ודרדור
אלי תהומות עמוקים.
התקופה והזמן בהם עוד יותר מנסה כל אחד לעצור או להאט את קצב ירידתו ,הינה
בימי הרחמים והסליחות של חודש אלול ועשרת ימי תשובה עם הימים הנוראים
שבקרבם ,בהם מתבוננים במעשים ומבקשים להטיבם ולהוסיף להתקרב לה׳ לעשות
רצונו בלבב שלם .ימים אלו שבהם אדם בוחן את עצמו היכן הוא נמצא ומה מעשיו
במיוחד כשמשווה את עצמו לשנה זו שעומדת לחלוף ולשנים שקדמו לה ,מחדדת אצלו
את המציאות של הירידה ומביאתו לידי התבוננות ומחשבה כיצד יזכה ששנה זו הבאה
עלינו ועל כל בית ישראל לטובה ,תשמש עבורו כשינוי מסלול וחישובו מחדש ,כיצד
יוכל להיות מהעולים בהר ה׳ והקמים במקום קדשו.
המחשבה הטבעית של כל אחד בבואו לחשב את מסלולו החדש בדרכי עלייתו ,היא
שעליו לעשות מהפך מוחלט בכל אורחות חייו וסדרי מעשיו ,ומהיום הוא יהיה בן
אדם אחר לגמרי ,שמעניין אותו רק רוחניות ועבודת ה׳ ,ובלא כל קשר ושייכות לעניני
העולם והרדיפה אחר תאוותיו .אך למרות החלטה איתנה זו על שינוי הדרך לטובה,
ברוב הפעמים אינה מחזיקה מעמד אפילו לא עד לראש השנה ,גם אם היא נתנה בערבו
של יום .החכמה הגדולה של המבקש לשנות את מעשיו ,כבר לימדונו חכמי המוסר,
אינה אלא בשינוי כיון ומטרה ,שידע מה מבקש מעצמו ,אך מכאן ועד ׳עולם המעשה׳,
הדרך ארוכה ורצופה עליות ומורדות ,קשים יותר ופחות ,ודבר טוב הוא לעשות זאת
כשנעזרים בעצתם והדרכתם של בעלי הניסיון ,שיכלו ליצרם וכבשוהו תחתם.
מציאות מרה זו שיש הבדל רב ועצום בין הידיעה על מה שצריך לעשות ולבין מה
שעושים בפועל ,לא התחילה בתקופה האחרונה ,גם לא בשנים שקדמו לה ,כפי
שאטימות הלבבות גם מול הקול הקורא ׳אלול׳ ,לא התחיל בדורותינו ,אלא כבר בדורות
הקודמים העדות היתה על ִ׳ל ְפנִ ים׳ ,וכבר נחשב בימיהם כסיפור הבא לעורר את הלבבות
שגם הם יחרדו מעט .כנראה שרעד הדגים בנהר שהיה ניכר לכל בדורות הללו ,השאיר
את רישומו על אוכלי הדגים שהרגישו ברעדה הלזו והיא זו שהשפיעה עליהם לחוש
את האלול כדת וכראוי .בדורות האחרונים שפסקה הרעדה מהדגים בחודש זה ,פגע
ונעלמה השפעת הבריאה שהיתה מיוחדת לתקופה זו ,ולכך לכל אחד ישנה עבודה
אישית להרגיש את האלול בכל מהותו ובעקבות כך לשוב לה׳ בתשובה שלימה ולהטיב
את המעשים לזכות להיות מעושי רצונו בלבב שלם.
*
אחד מאלו שבכל שנה הרגיש מחדש אובדן והפסד בימי האלול ,היה מיכאל ,יהודי יקר
השומר תורה ומצוות ,תושב אחד מחמשת רבעי העיר נוי-יורק ,והעוסק לפרנסתו
במסחר .הרצון לשנות את מהלך חייו ולהוסיף להתקרב לה׳ התעוררו בקרבו בכל ראש
חודש אלול מחדש כשקול השופר נשמע ברמה ומרעיד את הלבבות לשוב בתשובה
שלימה ,וכך במהלך כל החודש קול השופר הרעיד לו את נימי נפשו הפנימיים ,כשמחליט
בדעתו שהיום הוא ישנה את מעשיו ,ויתחיל להיות עבד נאמן לה׳ ותורתו בכל נפשו
ובכל מאודו.
מזכרונו משנותיו בישיבה לא מש כיצד האלול היה מקשה אחת של עבודת ה׳ והתקרבות
אליו מתוך עמלה של תורה ,ואף התפעלותו באותה עת מהויכוח שהיה בשערי הישיבה
בין מנהל המשק למוכר הירקות שהאחרון טען שאם הוא אומר משהו בחודש אלול,
בוודאי שאמת בפיו ,שבחודש זה אינו מוציא מפיו דבר שאינו אמת ,שכה גדולה היתה
השפעת החודש גם על אנשים פשוטים ורחוקים ,ובוודאי שהשפעתו הרבה צריכה
להיות על לומדי התורה ועמליה לעוזרם ולסייעם להטיב את מעשיהם ולעשותם על
הצד היותר טוב ומועיל.
המצב בו מיד לאחר התפילה מיכאל נאלץ לרוץ לעסקיו בהם ראשו ורובו היה טמון
ושקוע בכל עת ,ואף עיסוקו שהיה עם גויי הארצות ,גרמו שכל תחושותיו הללו אפפוהו
רק בהיותו בתוככי בית הכנסת ,ומיד עם צאתו נשארו שם והמתינו לו למחרת וחוזר
חלילה .בחוץ ,במחוז העסקים ,הכל היה כרגיל ,במצב העלול להשכיח את המציאות
האמיתית שחודש הרחמים כבר פרש את כנפיו על הבריאה כולה ,וזה הזמן והעת
להתקדם לחיזוק שמירת התורה והמצוות ,ולא להגיע לראש השנה בלא הכנה נצרכת
כדי שיזכה לצאת זכאי לדין ויקבל מה׳ מענק מיוחד של חיים ברכה ושלום ופרנסה טובה
לכל השנה הבאה עלינו לטובה.
רצונותיו הכבירים להתחזק בימי חודש אלול ולא לאבדם בעיסוקו עם גויי הארצות,
ותפילתו על כך לפרקים במשך תקופה ,הועילו בידיו שה׳ אינה לידו שהתעורר ויכוח
מר בינו לאחד הערלים מלקוחותיו סביב תשלום סכום עתק ,וכתוצאה מכך נאלץ להגיע
למקום המשפט שמה הרשע להתדיין עם אותו ערל ,אלא שבאותה עת התברר לו שהלה
משתייך לקבוצה של פורקי עול שאינם חוששים מהחוקים המקומיים ואף יש להם
השפעה על מערכת המשפט ,כך שבגדר טבעו של עולם ,אם המשפט יתנהל בלא שכירת
עורך דין מומחה ,עלול להפסיד את כל מעותיו הללו בתוספת מרובה .אלא שמחמת
הצד העומד כנגדו ,עורכי דין רבים נמנעו מליטול על עצמם את הטיפול בתיק סבוך זה.
אותו אלול אכן היה למיכאל מיוחד במעלתו ,תפילותיו היו יותר מעומק הלב וגם
במהלכם לא חש שיש מי שרודף אחריו ועליו לברוח ממנו בתפילה במרוצה ,אלא התפלל
במנוחה וברוגע ,במיוחד כשידע שזקוק הוא לנס שמימי מיוחד כדי שינצל מהתרסקות
כלכלית מוחלטת בעקבות משפט זה שעליו לעבור .באותם הימים בהם עמד מיכאל לפני
המשפט ,התעוררו בקרבו הרהורים רבים על רוב חרדו ממשפט זה לפני שופט בשר ודם
שהיום כאן ומחר בקבר וכל הנידון לפניו הוא רק בעניני ממונו ,ואילו מהמשפט הקרב
של ראש השנה ,בו עתיד לתת דין וחשבון על כל מעשיו במהלך השנה ,ובמהלכו יוכרע
אם יזכה לחיים ולבריאות לו ולכל משפחתו ,אינו מרגיש מספיק מפוחד שעליו להתכונן
עבורו ולהוסיף זכויות ומעשים טובים.
*
כשהתקרב מועד המשפט הגורלי עבור מצבו הכלכלי ועדיין לא מצא עורך דין ראוי
ומומחה שיסכים לייצגו במשפטו ולדאוג לזיכויו ,נודע לו על עורך דין מומחה ,שיצא
עליו ֵשם שאינו מפחד להתעמת עם כל גוף שיש ,ואדרבה ,זה עיקר עבודתו להתעסק
בתיקים שאחרים חוששים מהם ובורחים מלהתעסק עמהם .בפגישתו עם אותו עורך
דין שנקרא בשם רודי ,הקשיב הלה לכל סיפור דבריו והתקשה להאמין שכל הנהגתו עם
לקוחותיו היא ביושר והגינות שבעקבותיהם לדבריו הגיע לידי משפט זה העלול לגרום
לו הפסד רב ,ובכדי לאמת את הדברים בדק את כל התנהלותו עם לקוחות אחרים ,וראה
שאכן צדקו דבריו וכל אורחותיו המה בצדק ובנקיון כפים ,והסכים לקחת על עצמו את
ניהול התיק בבית המשפט תמורת סכום הגון ונאה.
הקרב בין עורכי הדין במהלך המשפט היה קשה ,ובחסדי ה׳ המרובים על מיכאל ,רודי
היה השליח הטוב ממרומים להצילו מעושק ומרמה ,ויצא כשידו על העליונה בנצחון
גדול ,כשהוכיח ל׳חבר המושבעים׳ כיצד כל הנהגת מיכאל היא ביושר והגינות ואילו
אותו ערל ביקש לנצלו ולגזול ממנו את כל ממונו .הכרעת השופטים הדהימה אף את
רודי ,שמלבד ביטול התביעה לחלוטין ,הוסיפו לחייב את אותו ערל לשלם למיכאל
את כל הוצאות משפטו ודמי פיצויים מוגדלים על כל עוגמת הנפש שהיה לו כתוצאה
מהנסיון לעושקו ,כך שמעז יצא מתוק ,מהמשפט שכה חשש על הפסדו והתרסקותו
הכלכלית ,בסופו של דבר הרויח סכום עתק.
הקשר שהתחיל להרקם בין מיכאל לרודי ,המשיך בעוד כמה פעמים בהם נזקק לשירותי
עריכת דין ,בעת חתימה על חוזים או כל סיבה אחרת ,ופעמים רבות היה רודי אומר לו,
שמעולם לא נפגש עם אדם ישר והגון כמותו ,שבכל הפעמים אינו מחפש לעשוק או
לגנוב את השני גם בדברים שהחוק המקומי מאפשר ,דבר המנוצל על ידי כל גויי הארצות
לעשות עושר ולא במשפט ,אלא מבקש להתפרנס בישרות והגינות ובצדק ותמימות.

מיכאל ניסה להסביר לרודי שכל הנהגתו זו היא בעקבות יהדותו ושמירת מצוותיה,
מצוה על כל יהודי להתנהג בצורה כזו וכך מובטח הוא שיזכה לעשירות ואף
שהתורה ַ
יורישנה לבניו אחריו ,ולא יאבדה בחצי ימיו .רודי שהכיר עוד כמה יהודים שאינם נוהגים
כן ,ועדיין לא ידע להבדיל בין שומרי מצוות לפורקי עול ,לא הסכים עם יסוד דבריו
שזו היא ההתנהגות הנדרשת מכל יהודי המבקש לקיים את מצות ה׳ ולשמור מצוותיו.
כשעברו השנים והקשר בין השנים נמשך ,החל רודי להבחין שאכן ישנו שינוי משמעותי
בין מיכאל ושאר שומרי התורה והמצוות ,המנסים ומשתדלים לכלכל את מעשיהם
ביושר כדת של תורה ,לבין יהודים אחרים שעדיין אינם שומרי תורה ומצוות ועל כן
אינם יודעים כיצד צריכה להיות התנהגות של יהודי ,ובהזדמנויות שונות הכיר את
שומרי התורה לטובה ולברכה שדברי אמת בפיהם ואפשר לסמוך עליהם בכל עסקיהם.
בתחילת הקשר בין רודי למיכאל ,עוד חשב רודי שמיכאל הינו תמים שאינו יודע יותר
מידי לרמות אחרים ,על כן מתנהג בישרות והגינות ,ומתרחק מכל אשר בו כחש וכזב,
הערמה או הטעיה ,נכלות ומרמה .אך כשארכו הימים והקשר ביניהם התחזק ,הבחין
כי מיכאל חריף וחכם ,ויש בו נבונות מיוחדת המשולבת בפיקחות ושנינות ,ומעסקיו
שעשה והצליח ניכר גם תחכומו וחדות שכלו ,ולמרות זאת כל מעשיו המה רק ביושר
ואמת ,הוסיף להעריכו עוד יותר ,ומידי פעם התייעץ עמו בדברים בהם נצרך מחשבה
יצירתית ,והפיק תועלת רבה מעצותיו הטובות והמועילות.
*
הידיעה על הפרקליט שאינו חושש להתעמת גם עם חזקים ממנו בהרבה ,הגיע גם
לרשויות ,ובעקבות כך הציעו בפניו להתמנות לתובע ממשלתי איזורי ,וכשהצליח
במלאכתו זו ,עלה לגדולה ונתמנה לתובע הראשי של ארצות הברית באיזור מדינת נוי-
יארק ,כשבתפקידו זה פעל רבות להרשיע את גדולי פושעי המדינה ,אלו שהתובעים
הקודמים חששו ופחדו מהם ומנקמתם ,ובעקבות מעשיו הצליח להושיב את הפושעים
הללו מאחורי סורג ובריח למשך שנים רבות ,וכתוצאה מכך רבים במדינה נשמו לרווחה.
באותה תקופה בה שימש כתובע ראשי במדינה ,מצב הפשע במדינתו היה קשה מנשוא,
ובמיוחד בעירו ׳נוי-יארק׳ ,הגם שהיתה המרכז המסחרי לכל העולם ,שימשה גם כמרכז
לכל הפשע העולמי ,בבחינת ׳איש הישר בעיניו יעשה׳ ,בלא שהרשויות עשו כמעט דבר
למניעתו .ההפקרות שהיתה במקום גרמה לפחד גדול בחמשת רבעיה ומאות שכונותיה
ואלפי רחובותיה ,ובכל יום היו בהם למעלה ממאה מקרים של שוד וביזה עד שרוב
תושבי המקום חששו לצאת מביתם בלילות ,ומה גם שראש העיר שהוא גם הממונה על
המשטרה ועל מערכת המשפט לא ראה לנכון למנוע מעשים רעים אלו ,וכתוצאה מכך
רבו עוד יותר הגניבות והשוד ברחביה עד שהגזלנים לא חששו לעשות את מעשיהם
לאור יום ,כשכל אחד מעוברים ושבים ברחובה של עיר בשעת מעשה מפחד על עצמו
ובורח מהרה ואף נמנע מלהזעיק עזרה כדי שלא יאשימוהו שהיה לו חלק במה שנעשה
או שיחקרוהו ארוכות על מה שראה ,ואם בסופו של דבר הרשויות יאלצו לעשות דבר
מה לפושעים ,הרי שהללו עלולים לנקום בו על עדותו זו.
אחת התופעות המצויות בכרך זה היה ,שכל אימת שמאן דהוא מנערי הרחוב נכנס לחנות
וביקש לקבל דבר מה ולא נענה ,הלה היה נוטל אבן וזורקה בחוזקה על חלון הראווה של
החנות ומנפצה לרסיסים ,כשיודע שהמשטרה לא תעשה לו דבר ,גם אם הדבר מצולם
ומתועד ,שהרי יש להם עיסוקים חשובים יותר .כתוצאה מכך סבלו בעלי החנויות מנחת
זרועם של כל אותם נערי רחוב ,ונאלצו לספק את כל צרכיהם ובקשותיהם ,לבל יזיקו
אותם בנזק עצום של שבירת חלון הראוה העולה לסכום עצום.
אימה וסחיטה נוספת שהיתה לכל מי שנקלע לכרך זה לצורך סידוריו ,ועל אחת כמה
וכמה לתושביו הקבועים ,היה בעת עצירה ברמזור אדום .כמעט בכל צומת מרומזרת
עמדו חבורת ילדי רחוב ובראשם נער רחוב המנהיגם ,וכאשר הרמזור התחלף לאדום
ותנועת הרכבים נעצרה ,היו ילדי הרחוב פונים לרכבים העומדים ,מעבירים סמרטוט
רטוב על הזכוכית הקדמית ,ובעבור ״נקיון״ זה דרשו סכום של עשר דולר ,ומי שניסה
להמנע מתשלום מס רמזורים זה ,היו כל הילדים הללו בועטים ברכבו ומעקמים את כולו
בנזק כספי עצום במקרה הטוב ,ופעמים מיידים עליו אבנים ומנפצים את חלונותיו ,כך
שיפנים ויבין שיצא יותר בזול אילו ישלם להם את המס שדרשו .גם כשבעל הרכב ניסה
להסביר לילדים שכבר ניקו את רכבו ברמזור הקודם וכבר שילם מס זה בנסיעתו כעת,
לא הועיל דבר ,ובלא תשלום סכום זה כפול מספר הרמזורים שנעצר במהלך נסיעתו,
כמעט ולא יצאו בשלום בממון מכרך גדול זה ,עד שמציאות זו של מס הרמזורים הוציאה
את דיבת הכרך לרעה בכל קצוי ארץ ,שכל כניסה אליה והנסיעה בה דורשת מס של כמה
עשרות דולרים כמספר העצירות ברמזורים שנאלצו לעצור.
זאת ועוד ,שמציאות זו של איש הישר בעיניו ,הביאה למצב שכל מהלך החיים בעיר
הגדולה היה כבג׳ונגל ,שהחזק גונב ועושק את החלש ,ואין לאל ידו להושיע את עצמו.
אנשים הפסיקו לשלם שכירות על הבית שהתגוררו בו ,ואין הבעלים יכולים לעשות להם
דבר ,וכהנה השפעות שליליות רבות הנובעות כולם מאותו שורש ,שאין דין ואין דיין,
וכל עקוב למישור ,ודרך איש ישר בעיניו.
למרות רוב פעילותו של רודי למניעת הפשע מהמדינה ,הדבר הועיל בעיקר כלפי
הפושעים הגדולים והכבדים שהיו שם ,ראשי חבורות הפשע ומנהיגיו ,שאותם הצליח
להרשיע ולהביא לכליאתם לאורך ימים .שונה הדבר מול הפושעים והגנבים ,שהגישה
העירונית היתה להעלים מהם עין ,ולא לנסות להתעמת עמהם ולעוצרם ,שם ידיו היו
כבולות לפי החלטות השררה ,ולא יכל להועיל ולעזור ולסייע בהשבת הסדר הציבורי על
כנו ולהציל את התושבים מידי הפושעים והגנבים.
*
הציבור שנפשו נקעה מהמצב הנוראי בו היו ,חיפשו נואשות אחר ראש חדש לעיר
שיצליח לשנות את המציאות המרה שנכפתה עליהם ,ועל כן ,כאשר עלה שמו של
רודי כמועמד לראשות העיר ,רבים תמכו בו ואף עמלו עבורו ושכנעו אחרים שיצביעו
לטובתו ויזכה לקולות ממצביעים רבים ,ואכן לאחר מערכת בחירות בה הבטיח לטפל
בפשע ולגדעו ביד חזקה ,זכה רודי להיות ראש העיר של נוי-יארק ,על מליוני תושביה,
שכולם ממתינים ומייחלים לראות כיצד מיישם את הבטחותיו ודואג לשלום התושבים.
עם בחירתו ערך רודי ישיבות התייעצות עם טובי המומחים לטיפול בפשע ,לדעת
מה הדרך הטובה ביותר בכדי לשנות את פני העיר ולהשיב לה את המצב שהיה לפני
כמה שנים ,אך מכל העצות והרעיונות שהציעו בפניו ,לא היה דבר שנראה לו כמעשי
ומציאותי באופן שפירותיו יהיו ניכרים וישפיעו לאורך ימים ושנים .תפיסתם ודעתם
של כל המומחים הללו נבעה מתוך גישה מעוותת ביחס לפושעים ולגנבים ,ועל כן לא
פלא שראייתם הלוקה בחסר אינה יכולה להועיל בכדי לפתור ולהסיר נגע חמור זה
מהמקום.
באותם הימים לא שכח רודי מידידו הטוב מיכאל ,ועל כן לאחר ששמע את כל דעות
המומחים למיניהם שלא השביעו את רצונו ,פנה למיכאל וביקש ממנו שייעץ לו עצה
טובה והגונה .מיכאל שהיה בעצמו תושב הכרך והרגיש בבעיותיו הרבות ,הציע בפני רודי
גישה שונה לחלוטין ממה שחשב ,ולדבריו ,באופן זה הנחשב לדרך ארוכה שהיא קצרה,
יצליח תוך זמן סביר לשנות את כל מהלך החיים בעיר ,למנוע את הגניבות והפשעים
המרובים הנעשים בה.
השנים הרבות בהם הכיר רודי בחכמתו ותבונתו של מיכאל ,גרמה לו לקחת את עצתו
ולעשותה על כל פרטיה ,הגם שבמבט פשוט נראה שהיא היפך החכמה והתבונה ,ואינה
אלא פתרון עלוב לבעיה גדולה ,ואולי תועיל רק לפתור כמה בעיות קטנות ולא תעשה
דבר בכל הבעיות החמורות והנוראות ממנה סובלים תושבי המקום.
הדבר הראשון שעשה רודי היה למנות מפקד חדש למשטרה שיהיה ממושמע לו ויעשה
ככל דבריו ותוכניותיו .ובאסיפת מפקדי המשטרה וממוני המשפט בלשכתו של רודי ,פנה
אליהם והדריכם במהלך אותו דורש מהם לבצע בכל תוקפו ,והוא ,לגלות אפס סובלנות
כלפי עבירות רכוש קטנות ,ועל כך לנקוט בכל חומרת הדין .לפליאתם של מפקדי
המשטרה וממוני המשפט המתמודדים יום יום בבעיות חמורות ביותר ,הורה להם רודי
שכעת הדבר החמור ביותר הוא עבירות רכוש קטנות ,ובכללם ענין מס הרמזורים .עוד
היום יש לעצור כל נער או ילד העוסק בנקיון רכבים ברמזורי העיר ,הורה רודי למפקדים

בתקיפות ,ועל אנשי המשפט לדאוג שיענשו קשות בעון שוד והפרעה לתנועה ושאר
סעיפים המתאימים ,ותוך שבועים ימים אני דורש לקבל דו״ח ברור על מספר הנערים
שנעצרו ועל התופעה אם התבטלה משורשה בכל רחבי העיר הגדולה על כל חמשת
רבעיה ועשרות שכונותיה.
מפקדי המשטרה וממוני המשפט שיצאו מהפגישה חשבו שאירע דבר מה לראש העיר,
הזהו ראש העיר שהבטיח שיגדע את הפשע במקום ,ומוציא את כל הכוחות על דברים
שוליים אלו של מס הרמזורים .חלק ממפקדי המשטרה שזעמו על ההחלטה הדליפו את
פרטיה לתקשורת ,וזו עשתה ממנה מטעמים ,כשלעגו לרודי על מהלכיו הללו שחושב
שעל ידם יצליח לשנות את פני העיר .אך רודי שידע היטב את הסוד הטמון במעשיו
הללו ,המשיך בהם באיתנות ובתקיפות בלא לחשוש מכל הלועגים והמלגלגים.
המבצע המשטרתי הראשון נעשה כפי שנדרשו המפקדים ,במהלכו נעצרו אלפי נערים
שעסקו במלאכה זו במשך שנים ופירנסו בה את כל משפחתם ואף צברו לעצמם סכומי
עתק .שיחרור נערים אלו נעשה אך ורק לאחר התחייבות ברורה שימנעו מהמשך
פעילות זו ,יחד עם אזהרה חמורה על כי המשך מעשים הללו יביאו אותם לישיבה
ממושכת מאחורי סורג ובריח ,כאשר את המבוגרים שביניהם העמידו למשפט וחייבו
אותם בקנסות גדולים ובעונשים אחרים.
באסיפה שהתקיימה כחודש לאחר מכן ,במהלכה הודו מפקדי המשטרה וממוני המשפט
שאכן מבצע זה הצליח למעלה מהמשוער ,ורווחה גדולה באה לציבור תושבי העיר
ואורחיו ,ציפו המשתתפים שכעת ראש העיר יעבור לטפל בדברים החמורים באמת
הנעשים בו ,ולפליאתם הרבה המשיך במשנתו זו להתעסק בדברים שלדעתם שוליים
ביותר ,וכעת הורה להם לשים את הדגש והמאמץ לגדע כל מעשה פשע קטן ,בכדי
להשיב את הסדר הציבורי על כנו ולהציל את התושבים מכל מיני פושעים קטנים.
נער רחוב שינפץ חלון חנות ,הכריז ראש העיר בנחישות ,יטופל בחומרה בידי המשטרה
ויוגש עליו כתב אישום עם מאסר בפועל .נער רחוב שיכייס אנשים ויגנוב מהם דבר
מה ,יטופל באותה חומרה .כך גם כל מיני מקרים דומים אחרים שעד היום לא התייחסו
אליהם כלל ,כעת יטופלו בכל חומרת הדין .לפליאת מפקדי המשטרה וממוני המשפט
מדוע אינו מטיל על המשטרה לטפל במקרי הפשע החמורים ולמונעם ,השיב ,שכעת
שונתה הגישה ,ובתקופה זו עליהם להשקיע את כוחותיהם ומרצם במניעת הפשעים
הקטנים ,ולאחר מכן כשיתפנו יוכלו להתעסק בדברים להם הורגלו ,שאותם עשו ללא
הצלחה מיוחדת בשנים האחרונות.
הנערים הראשונים שחשבו שמדובר רק בהכרזה של ראש העיר והראו גבורה ועוז
כשניפצו חלונות חנויות ,מצאו את עצמם מהרה במאסר ממושך ,כך גם קייסים ושאר
גנבים קטנים ,שטופלו בחומרה יתירה ,וכתוצאה מכך הבינו וקלטו כל אותם אלו
העוסקים במלאכות אלו ,שעידן חדש בא לעיר ,ואי אפשר כבר לעשות ככל העולה
על הלב ,אלא יש להיזהר מאנשי השררה ,שעלולים לענישם קשות על מעשים שאינם
ראוים.
*
תקופה ארוכה לקח למפקדי המשטרה ולממוני המשפט להבין ולהווכח שאכן ראש העיר
צדק במהלכו ,וכתוצאה ממאבקו האיתן בפשעים הקטנים ,הפנימו תושבי המקום שיש
דין ויש דיין ובטלה ההפקרות ממקומם .כשחלפו שנתיים מתחילת מינויו של רודי כראש
העיר ,הרגישו כל תושבי העיר ואורחיו שמצב המקום השתנה לטובה ולברכה ,פחתו
מעשי השוד והגניבה ,ומיעוטם שעדיין נעשו כבר לא היו לאור היום אלא בהחבא ,ובאה
עדנה חדשה למקום.
כשחלפו ארבעת שנות שלטונו הראשוניים ,נבחר רודי בשנית כראש העיר על ידי רוב
מוחלט של תושבי העיר ,והמשיך במהלכיו אלו לבער את הנגעים של גניבה ועושק מבני
מקומו ,כשעצותיו של מיכאל עוזרים ומסייעים בעדו לעמוד ביעדים שהציב לעצמו
ולהצליח בהם למעלה מהמשוער והצפוי ,לשמחתם והנאתם הרבה של תושבי המקום,
שיכלו לחיות את חייהם בלא פחדים שהיו מנת חלקם זה שנים רבות.
כשנסתיימו ארבעת השנים הנוספות בהם עמד בתפקידו באמונה ובהצלחה רבה ,מיליוני
תושבי המקום חפצו בכל ליבם שימשיך בתפקידו ,אלא שחוקי המקום קובעים שראש
עיר המוצלח ביותר אינו יכול להתמיד בשררותו יותר משמונה שנים ,ועל כן התמנה
תחתיו ראש עיר אחר ,וזכרונו של רודי צרוב בקרב תושבי הכרך לטובה ולברכה עד היום
הזה ,כשאינם יודעים עד כמה מחוייבים הם בתודות מרובות למיכאל ידידו ,שהוא זה
שבחכמתו ותבונתו כלכל וניווט רבים ממהלכיו המוצלחים של רודי בכל שנות שלטונו.
השנים הרבות שעברו מתקופתו של רודי כראש העיר של נוי-יארק זכורים עד היום
לטובה ולברכה ,והוא נחשב אחד מראשי העיר הטובים ביותר שהיו בה מאז הקמתה,
ששינה את כל אורחות חיי תושביה ,שיהיו יחסית על מי מנוחות בייחס למה שהיה לפני
זה ,והועיל רבות לכל מיליוני תושביה למנוע מהם צער זה שסבלו ממנו קשות במשך
שנים עד למהפך שעשה בה.
שיטתו של רודי נלמדה במקומות רבים ברחבי העולם ,ושימשה כחידוש עצום ומפליא,
וממנה הוכיחו שהדרך הטובה להאבק במעשים רעים אינה במלחמה הישירה כנגד
הדברים החמורים ,אלא להיפך ,להתחיל בדברים הקטנים שעליהם יש להכריז מלחמה
ובהם תהיה זירת הקרב ,וככל שיצליחו יותר בדברים הקטנים לעוקרם ולשרשם ,כך
השפעתם תהיה גדולה ורבה על הדברים הגדולים והחמורים.
*
באחד הרצאותיו של רודי בהם נשאל על שיטתו המיוחדת ,איזה פרופסור מלומד עומד
מאחריו וכיצד הגיע אליו ,הדהים את שומעיו בהם סיפר על המח העומד מאחורי שיטתו
המיוחדת ,שאינו אלא מידידו היהודי שאין לו כל תואר מדעי ,ולדבריו למד זאת מהתורה
של היהודים שהיא מחכימה את לומדיה ,ומחמתה היהודים נחשבים לחכמים ביותר
מבין כל האומות.
כשנודע הדבר בין חברי מיכאל שהוא החכם הגדול העומד מאחורי שיטתו המדהימה של
ראש העיר ,פנו אליו בשאלה ותמיהה ,שמעולם לא ידעו עליו שהינו פדגוג ומבין בתורת
הנפש ובעיסוק בנפש הפושעים ובמניעתם מעשות כל פשע .מיכאל השיבם שזה עשרות
שנים שעוסק הוא במלאכה זו ,ולפליאתם הרבה הסביר את דבריו ,שמאז הכנסו לעול
תורה ומצוות עוסק הוא במלאכה זו ,להציל את נפשו מכל דבר עבירה ועון ,ולעשות
רק את הטוב בעיני ה׳ ,ומנסיונו במלחמתו עם יצרו וכפי מה שקיבל מרבותיו ,הגיע
לעצתו זו.
וזו היתה דרכי במשך שנים רבות ,הסביר מיכאל לכל החברים שסובבוהו והאזינו לדבריו,
לאחר ששנים רבות בכל עת שהגיע חודש אלול והייתי מחליט בליבי להפוך את עצמי
מהקצה לקצה להיות צדיק בכל מעשי ,ולבסוף נכשלתי ולא הצלחתי להתקדם כמעט
דבר ,אך כאשר לפני שנים רבות שמעתי עצה טובה וראויה זו ממורי ורבי המשגיח זצ״ל,
להתחיל להתחזק בדברים הקטנים ,ניסיתי אותה על עצמי ,וראיתי שפירותיה משובחים
וטובים ,ובאופן זה הצלחתי ליישר את דרכי ולתקנם ולהוסיף לשפרם ,עד שבכל שנה
ושנה בהגיע חודש אלול ,זוכה אני להוסיף ולתקן את עצמי בענינים נוספים ,לעשות
את הטוב והישר בעיני ה׳.
והאמת ,הוסיף מיכאל ואמר לחבריו ,שבמשך השנים כאשר זכיתי לקיים את דברי
השולחן ערוך כירא שמים ,וזאת על ידי קיום דבריו בחלק אור״ח בסימן רפ״ה ס״א
וס״ב ,בהם כותב ,שחייב כל אדם להשלים פרשיותיו עם הציבור שנים מקרא ואחד
תרגום או פרש״י ,וירא שמים יוצא ידי שניהם ,שלומד הפרשה שנים מקרא ואחד תרגום
ואחד פרש״י ,במהלך לימוד פרשת שֹפטים עם פרש״י מצאתי מקור מרגלית יקרה זו
שהעניק לי המשגיח הקשיש זצ״ל ,ועל ידי לימוד זה היוצא תמיד בחודש אלול ,זכרתי
עצה והנהגה טובה זו ופעלתי בעקבותיה וזכיתי על ידה לשנות את עצמי לטובה ולברכה,
ובעזר ה׳ עוד היד נטויה להמשיך לעבוד על ידה עוד ועוד לאורך ימים ושנים ,לזכות
לעשות רצון ה׳ בלבב שלם.

