לרפואתו השלימה של האברך המופלג בתורה ויראה ומחשבה
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הוֹציאוּ אֹתוֹ ֶאל זִ ְקנֵ י ִﬠירוֹ וְ ֶאל ַשׁ ַﬠר ְמקֹמוְֹ ...וּרגָ ֻמהוּ ָכּל
וּמוֹרה ...וְ ָת ְפשׂוּ בוֹ ָא ִביו וְ ִאמּוֹ וְ ִ
סוֹרר ֶ
"כּי יִ ְהיֶ ה ְל ִאישׁ ֵבּן ֵ
ִ
וּב ַﬠ ְר ָתּ ָה ָרע ִמ ִקּ ְר ֶבָּך וְ ָכל יִ ְשׂ ָר ֵאל יִ ְשׁ ְמעוּ וְ יִ ָראוּ" .דברים כ"א ,י"ח-כ"א.
ַאנְ ֵשׁי ִﬠירוֹ ָב ֲא ָבנִ ים וָ ֵמת ִ
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יסוד וטעם מצוה זו של הריגת ׳בן סורר ומורה׳ ,אמרו בסנהדרין ע״ב א׳ :״תניא ,רבי יוסי הגלילי אומר ,וכי מפני שאכל זה תרטימר בשר
ושתה חצי לוג יין האיטלקי אמרה תורה יצא לבית דין ליסקל )בתמיה( .אלא ,הגיעה תורה לסוף דעתו של בן סורר ומורה ,שסוף מגמר
)מכלה  -רש״י( נכסי אביו ומבקש למודו )מה שהורגל בבשר ויין  -רש״י( ואינו מוצא ,ויוצא לפרשת דרכים ומלסטם את הבריות .אמרה
תורה ,ימות זכאי ואל ימות חייב ,שמיתתן של רשעים הנאה להם והנאה לעולם...״ .וכפרש״י על הפסוק בקצרה ,שעיקרו הוא שנהרג
על שם סופו.
והקשו רבים מהראשונים והמפרשים ,לטעם זה שנהרג על שם סופו ,שעתיד להיות ליסטים שהורג את הבריות ,הרי אילו חלילה יגיע
למצב כזה שיהרוג אחרים ,יתחייב במיתת סייף שהיא הקלה שבין המיתות ,אם כן מדוע כעת שהוא עדיין זכאי ורק נהרג על שם סופו,
שראוי היה להמיתו במיתה הקלה ביותר ,בכל זאת מחמירים אתו הרבה יותר מחטאו וענשו העלול לבוא ,וממיתים אותו בסקילה שהיא
החמורה שבמיתות.
ונאמרו ביאורים רבים בדרשת חז״ל זו ,שחלקם לומדים שבעתיד עלול הבן סורר לעבור עבירות חמורות שיש בהם חיוב סקילה ,ולכך
כבר מעתה נענש בה .והרחבנו בזה ב׳נפלאות מתורתך׳ בגליון קל״ה ,בפרשתנו שנת תש״ע ,עיי״ש ותרווה רוב נחת ועונג שבת.
אלא שעדיין יש להקשות ,שאם כל טעם המיתה היא בכדי למנוע מאותו נער זכאי לבל יהפך חלילה להיות לרשע ושופך דמים ,גם אם
בסופו עתיד לעבור עבירות חמורות שיש בהם חיוב סקילה ,עדיין אינו מחוייב בה כעת ,ולכך לכאורה ראוי להורגו במיתה הקלה ביותר
שהיא חנק.
*
ובעיקר מיתת בן סורר שנאמר בה ׳ימות זכאי ואל ימות חייב׳ ,צריך הבנה וביאור ,שהן אמנם אפשר לומר שאינו בגדר ׳חייב׳ גמור ,אך
לכאורה בוודאי שלא מדובר על צדיק וירא ה׳ ,והכיצד הגיע לכלל ׳זכאי׳ ,שמשמעותו ושורשו מורה על זכויות ,כאשר מדובר על אחד
שהוא זולל וסובא ולא שומע לקול הוריו ,ולכאורה לכל היותר היה ראוי לנקוט עליו את הלשון ׳ימות נקי׳ ,או ׳ימות פטור׳.
ִשׁ ְמעוּ וְ י ִָראוּ׳ ,שנמנה
ִשׂ ָר ֵאל י ְ
זאת ועוד יש להבין ,שאם כעת הוא בגדר ׳זכאי׳ ,מדוע נשתנה דינו של בן סורר לגריעותא ,שנאמר בו ׳וְ ָכל י ְ
עם החמורים שבחמורים ,בין הארבעה שצריכים הכרזה ,כדאיתא בסנהדרין פ״ט א׳ :״תנו רבנן ,ארבעה צריכין הכרזה ,המסית ,ובן סורר
ומורה ,וזקן ממרא ,ועדים זוממין״ .הרי אם מיתתו היא רק על שם סופו ,מה השייכות בין מעשה מיתתו להכרזת כל ישראל ,ומדוע עליו
כה להתבזות בפני כל ישראל.
*
איתא בסנהדרין ע״א א׳ :״...דתניא ,אמר רבי שמעון ,וכי מפני שאכל זה תרטימר בשר ושתה חצי לוג יין האיטלקי אביו ואמו מוציאין
אותו לסקלו )בתמיה( .אלא לא היה ולא עתיד להיות ,ולמה נכתב ,דרוש וקבל שכר .אמר רבי יונתן ,אני ראיתיו ,וישבתי על קברו״.
שיטתו זו של רבי שמעון ,צריכה ביאור והבנה ,מה הכוונה שכל כתיבת הפרשה עם כל ריבוי פרטיה אינה למעשה אלא לדרוש ולקבל
שכר ,אם אכן בן סורר לא היה ולא עתיד להיות ,מדוע בחרה התורה לכתוב פרשה זו בדוקא למטרה זו ולא כל פרשה אחרת שאינה יוכל
להיות ,ומה באה הפרשה ללמדנו בעיקרה ויסודה.
ובנוסף יש להבין מחלוקת מהותית זו בין רבי שמעון לרבי יונתן ,האם אכן נחלקו במציאות אם היה פעם כדבר הזה שהרגו בן סורר ,שהוא
דבר שפחות מסתבר ]במיוחד שממש כך הביאה הגמ׳ שם מחלוקת לענין עיר הנידחת ,וגם שם אומר רבי יונתן ,׳אני ראיתיה וישבתי על
תילה׳[ ,או שיש כאן מחלוקת שורשית אחרת.
*
ובטעם מיתת הבן סורר ,כתב הרמב״ן :״...ועל הכלל ,אין בו עתה חטא מות ,ועל שם סופו הוא נדון ,כמו שהזכירו רבותינו .וזה טעם וְ ָכל
ִשׁ ְמעוּ וְ י ִָראוּ ,כי לא הומת בגודל חטאו ,אלא ליסר בו את הרבים ושלא יהיה תקלה לאחרים .וכן דרך הכתוב שיזהיר כן כאשר
ִשׂ ָר ֵאל י ְ
יְ
ימיתו לגדר כדי שתהיה במיתתם תקנה לאחרים ,כי הזכיר כן בזקן ממרא )דברים י״ז י״ג( ,לפי שאין בהוראתו חטא שיהיה ראוי למות
בו ,רק הוא להסיר המחלוקת מן התורה כאשר פירשתי שם )בפסוק י״א( .וכן בעדים זוממין )שם י״ט כ׳( ,שנהרגין ולא הרגו ,וכן הזכיר
במסית )שם י״ג י״ב( ,לפי שהוא נהרג בדבורו הרע בלבד אף על פי שלא עבד הניסת ע״ז ולא שמע אליו ,אבל מיתתו ליסר הנשארים.
וגם זו מצוה מחודשת...״.
ומבואר בדברי הרמב״ן ,שאין טעם מיתת בן סורר כדי שלא יגיע למצב שיהיה בן מות ,אלא הריגתו היא במטרה אחרת ,והיא ייסור
הרבים ,שמיתתו תהא לגדר ולתקנה לרבים ,והיינו ,שבמיתתו זו בתורת בן סורר ,גורם הוא לרבים ללמוד על ידו אורחות חיים ולתקן
מידותיהם ומעשיהם.
וכוונת דבריו ,שאם אכן לא יהרגו את אותו בן סורר בקטנותו ,סופו שילסטם את הבריות וירצחם נפש ,ואז כאשר בית דין יהרגו אותו,
מיתתו לא תהיה אלא לסלק המזיק ולהחיש תקנה לנשמתו על חטאיו ,אך כלל ישראל לא תהיה להם תועלת ממיתתו ללמוד ממנה לשוב
בתשובה ,שהרי יאמרו ,הוא היה רשע מרושע ,רוצח וגזלן ,ראוי לו שימות ,וכל אחד שישמע מכך יאמר בליבו ,שהגם שהוא אינו צדיק
גמור ,בכל זאת אינו עושה מעשים נוראים אלו ,לכך אין מיתת הרוצח הלז כלל קשורה ונוגעת אליו ואף לא לכל יחיד שאינו הולך בדרכו
ִשׁ ְמעוּ וְ י ִָראוּ׳.
ִשׂ ָר ֵאל י ְ
זו הרעה ,ולא תתקיים במיתתו התכלית של ׳וְ ָכל י ְ
לעומת זאת ,כאשר הורגים את אותו בן סורר בקטנותו על שם סופו ,הרי כל אחד מישראל שישמע כדבר הזה שהרגוהו על דברים כה
קלים ,יחרד וילפת לנפשו ,שהרי גם הוא יש לו כמה נקודות שנכשל בהם .ומה גם שישיב אל לבבו דברי התורה שסופו של אותו נער
אילולי שהרגוהו ,עלול להיות נוראי ,שכאשר יש שורש פורה ראש ולענה ,כשקיימים מידות רעות ומגונות ,צריכים לשרש אותם עד
היסוד ,אחרת הם עלולים להביא לידי עוונות חמורות וקשות של גזל ורציחה ואף חמור מכך ,עוונות שיש בהם חיוב סקילה ,ובעקבות
מיתתו זו יתעורר מוסר גדול בכל העולם ,וכל ישראל ישמעו ויבינו חומרת העוונות והחטאים ,ובזכות כך יתקנו מעשיהם ויעשו רק
את הטוב והישר בעיני ה׳.
ֲשׁר הוּא ָשׁם״ ,וכדרשת
״בּא ֶ
וזהו שחידשה תורה בפרשת בן סורר ,שאמנם כן בכל התורה כולה יש את ההנהגה של )בראשית כ״א י״ז(ַ :
רבי יצחק בר״ה ט״ז ב׳ :״אין דנין את האדם אלא לפי מעשיו של אותה שעה״ ,אך בזאת נשתנה דין בן סורר ,שאצלו דנים אותו על שם
סופו ,שזו הדרך היחידה שיוכל לזכות את הרבים.
*
כתיב )משלי ט״ז ד׳( :״כֹּל ָפּ ַעל ה׳ ַל ַמּ ֲענֵהוּ וְ גַם ָר ָשׁע ְליוֹם ָר ָעה״ .ופרש״י שם :״כֹּל ָפּ ַעל ה׳ ַל ַמּ ֲענֵהוּ .הכל עשה בשביל קילוסו ...וְ גַם ָר ָשׁע.
עשה להניחו ְליוֹם ָר ָעה ,וכל זה לקילוסו״ .ומבואר שיש תפקיד חשוב המוטל על כל הבריות ,בין צדיקים ובין רשעים ,שעליהם לפעול
להרבות כבוד וקילוס שמים.
תפקיד זה האמור בפסוק ,מבאר רבינו החת״ס )ב׳חתם סופר עה״ת ,דברים עמ׳ קמ״ח-קמ״ט ,בחידושיו שנכתבו על ידי תלמידו ר׳
פישל סופר( ,עולה בקנה אחד עם מטרת בריאת האדם שהיא להטיב לאחרים ,ועיקר ההטבה היא בהשבת רבים מעוון והבאתם לדרך
החיים ,והוא יסוד גדול לחיים ,שעל כל יהודי מוטלת האחריות להיות ממזכי הרבים ,אשרי מי שזוכה לעשות זאת במעשיו הטובים
ובנעם אמרי פיו שמושך אחרים לעבודת ה׳ לעשות רצונו בלבב שלם ,אך גם רשע מרושע ובעל עוונות עד לב השמים ,גם הוא צריך
לעשות זאת ,ופעמים שהדרך היחידה לכך היא במיתתו הפלאית או בעונשו הנוראי שמעורר את הלבבות להתקרב לה׳ ולקיים התורה
ומצוותיה כדת וכראוי.
הים ַחיִּים״.
וזו גם התפילה המיוחדת שמוסיפים ב׳עשרת ימי תשובה׳ :״ז ְָכ ֵרנוּ ְל ַחיִּיםֶ ,מ ֶלָ ח ֵפץ ַבּ ַחיִּים ,וְ ָכ ְת ֵבנוּ ְבּ ֵס ֶפר ַה ַחיִּיםְ ,ל ַמ ַענְ ֱ א ִ
הים ַחיִּים׳ ,שעל ידי הזכרון
הבקשה של כל אחד מה׳ ,שיזכה אותו בחיים עבור מטרה אחת ויחידה ,להרבות כבוד שמיםְ ,׳ל ַמ ַענְ ֱ א ִ
הים ַחיִּים׳ ,להרבות כבוד שמים בעולם ולעשות רצון
לחיים והכתיבה בספר החיים ,נזכה שכל המציאות שלנו בעולם תהיה ְ׳ל ַמ ַענְ ֱ א ִ
ה׳ בלבב שלם.
ומעתה מבאר החת״ס מובן היטב יסוד דין בן סורר ,שהגיע תורה לסוף דעתו שעומד להרשיע ,ובכך יאבד את הזדמנות חייו להשפיע על
הבריות לטובה ולברכה ,וכאשר ימות בחטאו ,כבר לא יהיה בכך התעוררות גדולה וכפי שנתבאר ,על כן ,לאחר שהפקיר עצמו למיתה בחיי
ההבל שהתחיל בהם ,אמרה תורה ,״מוטב )-לבן סורר( שימיתוהו עכשיו וכל העם ישמעו ויראו ויקחו מוסר ולא ירגילו עצמם במותרי
אכילה ושתיה ,ועל ידי זה יהיה לו זכות גדול שבמיתתו מיטב לאחרינא״.
ולפי״ז מתבאר שפיר הלשון ׳ימות זכאי׳ ,שבמיתתו זו המעוררת את כל ישראל לשמוע ולירא ולעשות את דבר ה׳ ולהתרחק עד מאוד
מהמידות הרעות של התאווה והרדיפה אחר הנאות העולם הזה העלולות להביא את הנכשל בהם לידי החמורות שבחמורות ,הרי הבן
סורר מרבה לעצמו זכויות רבות עד מאוד ,שבדרך אחרת לא היה זוכה להגיע אליהם ,נמצא שאכן זוכה הוא ׳למות זכאי׳.
*
ובעיקר המחלוקת בבן סורר אם היה ונברא או לא היה ולא נברא ,כתב רבינו בחיי שם :״...אבל זה היה מחכמת התורה ללמד דעת את העם
והאם לבן ,וכיון שהבן עובר על מצות השם יתעלה ,וזה דרכו כסל
בגודל חיוב אהבת הש״י ,שהרי אין לך אהבה חזקה בעולם כאהבת האב ֵ
לו ,חייבין הם שתגבר עליהם אהבת הש״י על אהבת הבן עד שיצטרכו להביא אותו הם בעצמן לבית דין לסקילה ...ומזה אמרו ׳דרוש וקבל
שכר׳ ...ומה שנמצא שם ,׳אמר ר׳ יוחנן אני ישבתי על קברו של בן סורר ומורה ועל תלה של עיר הנדחת׳ ,אפשר לומר דפליג אברייתא,
או שמא הא דר׳ יוחנן לא היה בן סורר ומורה גמור אלא כענין אבשלום ,אבל לא היה בן סורר ומורה גמור כדין תורה שנגמר לסקילה״.
״אלו היה בן סורר ומורה נהרג ,היו כל ההדיוטים מרננים
והוסיף וביאר בזה החת״ס )בחידושיו עה״ת שם( יסוד פרשה זו באופן אחרִ :
ומערערים על משפטי ה׳ ,מה עשה העלם הזה ולמה יומת ,מי ירד לסוף דעתו ,הרי ימים ידברו והיה בא בימים היו טובים מאלו ,וכהנה״.
אכן היות והקב״ה יורד לסוף דעת בנים לא אמון ,ידע את סופו של אותו בן שעלול להיות ליסטים ורוצח ובעל עבירות ,לכך כתב בתורתו
הקדושה פרשה זו של בן סורר ,ויחד תלה זאת בפרטים רבים באופן שקרוב לודאי שלא יוכלו להתקיים כולם גם יחד ,ובמיוחד בדין שצריך
האם למסור את בנה למיתה ,שהוא לא דבר מצוי ,שרחמי האם מרובים על בניה ,ומה גם שמדובר ב׳אשת יפת תואר׳ שבוודאי לא
את רצון ֵ
תרצה למוסרו לבית דין שימיתוהו ,ולכך לא יעשו בנער זה דין בן סורר ,ולבסוף כשיגדל ישב בפרשת דרכים וילסטם את הבריות וירצחם
נפש .באותה עת יאמרו הבריות שטוב היה לו ולעולם אילו היה נהרג בקטנותו לפני שהגיע למידותיו הרעות ולנזקיו הרבים ,ויראו כולם
את אמיתות התורה הקדושה בפרשה זו ויתקדש על ידי זה שם שמים.
וזהו מה שאמר ר״י ,אני ישבתי על קברו ,הכוונה שישב על קברו של אבשלום ,שהיה ראוי למות זכאי בצעירותו ,אך לבסוף לא קיימו
ֲכה ,שהיתה ׳יפת תואר׳ שנלקחה בשבי ,שהיא בתו של ַתּ ְל ַמי ֶמ ֶל גְּ שׁוּר ]כמפורש בש״ב
בו דין ׳בן סורר׳ ,אולי מחמת שהיה בנה של ַמע ָ
ג׳ ג׳[ ,ולא הסכימה דעתה עם דוד למוסרו לבית דין ,וסופו של אבשלום היה שמרד בדוד אביו וגרם למלחמה בישראל עד שמת מיתה
משונה בתלייתו בשערותיו בעץ האלה ,שבאותה שעה ראו כל ישראל עוד יותר את אמיתת התורה ,כמה טובה היתה הן לאבשלום והן
לכל ישראל אילו היו עושים בו כדת של תורה והורגים אותו בנערותו כשעדיין היה זכאי ,וכמה נזק וצער נגרם לו ולאביו ולכל ישראל על
שלא העמידוהו בדין תורה ,וידעו וישכילו כל ישראל אמיתת התורה ויזכו לקדש שם שמים ברבים.

בשונה מאבי שממה ראיתי,
ובחצי האות להפרחה זכיתי.
בתארי שבח ומעלה רבות נתכניתי,
ומזמור נאמר עלי וכך גם על רעייתי.
בערב החג בשעת אפיה בשבי נתבשרתי,
ולרדיפה יצאתי בה ניצחתי וגם תששתי.

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

חילוקא דרבנן
במנין לתפילת השחרית הנערך זה שנים בימות
החול בשעת בוקר מוקדמת ,היה ר' ראובן בעל
החזקה והזכות לתקוע בשופר בימי חודש אלול
כפי שנהגו ישראל .במהלך השנה האחרונה,
מסיבות אישיות ,עזב ר' ראובן את המנין והלך
להתפלל במקום אחר ,וחסרונו לא ניכר במיוחד,
אלא שכעת ,לקראת חודש אלול ,בו נוהגים
לתקוע בשופר בכל יום לאחר התפילה ,נזכרו
בו המתפללים והחלו לחפש ולחזר אחר בעל
תוקע שבין המתפללים ,אך לא מצאו אחד היודע
חכמה זו .בעקבות כך פנה ר' שמעון הגבאי לר'
לוי ידידו היודע חכמת התקיעה ,וביקשו שיבוא
לתקוע להם בכל בוקר בסיום התפילה ,תמורת
סכום נאה.
ר' לוי השיבו ,שהן אמנם היה שמח בדבר ,גם
לזכות את הרבים בהתעוררות לתשובה ,וגם
המעות יכולות להיות לו לעזר רב ,אלא שחושש
מצד איסור נטילת מעות על קיום מצוות ,וכפי
שהזהירו חז"ל על כך בקידושין נ"ח ב'.
טענו ר' שמעון ,כל האיסור הוא בנטילת מעות
על 'מעשה מצוה' ולא על 'הכשר מצוה' ,ולכך,
הרי מצוות שופר ,אפילו בראש השנה שהוא
מדאורייתא ,אין התקיעה מצוה אלא 'הכשר
מצוה' ,שאין המצוה בעצם התקיעה אלא המצוה
היא 'לשמוע קול שופר' ,ועל אחת כמה וכמה
שאין חשש בנטילת מעות עבור התקיעה בימות
החול של חודש אלול ששמיעתה אינה מצוה אלא
'מנהג'.
השיבו ר' לוי ,הרי הלכה פסוקה היא )שו"ע
אור"ח סי' תקפ"ה ס"ה(" :הנוטל שכר לתקוע
שופר בר"ה ...אינו רואה מאותו שכר סימן
ברכה" .ומכאן יש ללמוד שאין ליטול מעות גם
על הכשר מצוה של תקיעת שופר ,ולכך גם על
תקיעה זו של חודש אלול לכאורה ראוי להמנע
מליטול שכר .ואילו ר' שמעון סבר ,שכל האיסור
בהלכה הנזכרת ,אינו משום איסור נטילת שכר
על התקיעה ,שכאמור אינו מעשה מצוה אלא
רק הכשר מצוה ,אלא שאסרוהו משום חשש
שכר שבת ויו"ט ,וכפי שכתבו הפוסקים )עי'
שו"ע אור"ח סי' ש"ו ובמשנ"ב שם סקכ"ג( ,ולכך,
בוודאי שאין כל בית מיחוש להמנע מליטול מעות
עבור תקיעת שופר הנהוג בימי חודש אלול.

השאלה היא ,הצדק עם מי?

״כּי ִת ְבנֶה
כתיב )דברים כ״ב ח׳(ִ :
ֲקה ְל ַגגֶּ וְ א
ית ַמע ֶ
ַבּיִת ָח ָדשׁ וְ ָע ִשׂ ָ
יתִ כּי ִיפֹּל ַהנּ ֵֹפל
ָת ִשׂים ָדּ ִמים ְבּ ֵב ֶ
״כּי ִיפֹּל ַהנּ ֵֹפל .ראוי
ִמ ֶמּנּוּ״ .ופירש״יִ :
זה ליפול ,ואף על פי כן לא תתגלגל
מיתתו על ידך ,שמגלגלין זכות
על ידי זכאי וחובה על ידי חייב״.
ומבואר מדבריו ,שמתיבת ַהנּ ֵֹפל
למדנו ,שאדם זה ראוי היה ליפול
עוד קודם לכן.
עי׳ בגמ׳ )ברכות ל״ח א׳( :״תנו
רבנן ,מה הוא אומר ,המוציא לחם
מן הארץ .רבי נחמיה אומר ,מוציא
לחם מן הארץ .אמר רבא ,ב׳מוציא׳
כולי עלמא לא פליגי ,דאפיק
משמע ...כי פליגי ,ב׳המוציא׳ .רבנן
סברי ,המוציא ,דאפיק משמע...
ורבי נחמיה סבר ,המוציא ,דמפיק
משמע...״ .ומבואר מדברי הגמ׳,
דלדעת רבי נחמיה ,פירוש תיבת
׳המוציא׳ היינו שעתיד להוציא,
דקאי על העתיד ולא על העבר,
׳הנּ ֵֹפל׳
ולדבריו יוצא ,שגם תיבת ַ
פירושה על העתיד ולא על שעבר.

וצריך ביאור!!!

היכן מפרשתינו יש
רמז ,אם תפילת ערבית
רשות או חובה?

מענינא דסדרא
ָכר ֶבּ ֱאדוֹם .כי
ִשׂ ָר ֵאל ַעד ִה ְכ ִרית ָכּל ז ָ
יוֹאב וְ ָכל י ְ
ָשׁב ָשׁם ָ
״)מ״א י״א ט״ז( ִכּי ֵשׁ ֶשׁת ֳח ָד ִשׁים י ַ
אתא לקמיה דדוד ,אמר ליה ,מאי טעמא עבדת הכי )-שלא הרגת את הנקבות מעמלק( .אמר
ָכר עמלק ...שקל ספסירא למיקטליה )-לקח יואב חרב להורגו לרבו,
ליה ,דכתיב תמחה את ז ָ
שלימדוֹ פסוק זה שלא כדין( ,אמר ליה ,אמאי )-מדוע אתה רוצה להרגני( ,אמר ליה ,דכתיב
אכת ה׳ ְר ִמיָּה״ )ב״ב כ״א ,א׳-ב׳(.
)ירמיה מ״ח י׳(ָ ,ארוּר ע ֶֹשׂה ְמ ֶל ֶ

הוכח מפרשתינו ,איזה ׳ארור׳ נוסף שייך במלמד שלא דקדק במלאכתו?

תשובות לשאלות שהתפרסמו בגליון הקודם
תשובה ל"מעשה רב"
בתשובה לשאלה ,אם גם בתפילות ובקינות ׳תשעה באב׳ ראוי להתפלל
בציבור רב לזכות למעלת ׳רוב עם׳ ,או שביום זה אינה קיימת מעלה זו,
ואדרבה ,עדיף להתפלל ולומר הקינות במנין מצומצם.
א[ תחילה יש להקדים ,כי מנהג ישראל מקדמת דנא שהכל באים לביהכ״נ
לאמירת הקינות בת״ב ,דיעויין בשו״ע או״ח סי׳ תקנ״ט ס״ג ,שכתב :״ליל
תשעה באב ויומו ,יושבים בבית הכנסת לארץ עד תפלת מנחה״ .ושם
בסעיף ו׳ כתב :״אם יש ָא ֵבל בעיר ,הולך בלילה לבית הכנסת וגם ביום עד
שיגמרו הקינות״ .וכתב שם במשנ״ב סקכ״ד :״ויש מחמירין באבל תוך ג׳
אבל ביום
ימים ,והגר״ש קלוגר הכריע דבלילה שיש קינות מועטים לא ילךָ ,
שיש הרבה קינות וצער לו אם לא ילך ,שרי .ואחר ג׳ ימים גם בלילה ילך
לביהכ״נ״ .ונראה דהצער הוא משום שהכל הולכים לבית הכנסת והוא אינו
הולך ,ודומה למה שכתב הרמ״א באור״ח סוף סימן פ״ח ,להתיר לנדה לילך
שא ֵבל יש
לבית הכנסת מיום א׳ דסליחות ,1ולא שמענו האידנא שהמנהג ָ
לו מנין בביתו ,שנשתנה הדין ועדיף שישאר בביתו ,וע״ע בתרומת הדשן
סי׳ ר״צ.
ענין תפילת הרבים בבתי כנסיות
בתפלות,
ב[ והנה הרמב״ן בסוף פרשת בא ,כתב :״וכוונת רוממות הקול ִ
וכוונת בתי הכנסיות ,וזכות תפלת הרבים ,זהו שיהיה לבני אדם מקום
יתקבצו ויודו לאל שבראם והמציאם ,ויפרסמו זה ויאמרו לפניו בריותיך
זְקה,
ֱהים ְבּ ָח ָ
אנחנו ,וזו כוונתם במה שאמרו ז״ל )יונה ג׳ ח׳( וְ י ְִק ְראוּ ֶאל א ִ
מכאן אתה למד שתפלה צריכה קול״.
עוד כתב הרמב״ן )ויקרא כ״ג ב׳( :״וטעם ִמ ְק ָר ֵאי קֹדֶשׁ ,שיהיו ביום הזה
כולם קרואים ונאספים לקדש אותו ,כי מצוה היא על ישראל להקבץ בבית
האלהים ביום מועד ,לקדש היום בפרהסיא בתפלה והלל לאל בכסות נקיה,
ולעשות אותו יום משתה״ .ומבואר דענין ההתקבצות בבית הכנסת וברוב
עם ,הוא הפרסום והפרהסיא להכרזת האמונה ,ולהודות ולהלל .ובזה יש
משום הדרת מלך ככל שהוא ביתר ריבוי ַעם.
והנה פשטות שיעור רוב עם ,היינו ריבוי גדול ,אך יעויין בביאור הגר״א
למשלי י״ד כ״ח ,דמשמע בדבריו ,דבעשרה שיש בבית הכנסת ,גם כן
מתקיים ענין דברוב עם הדרת מלך ,עיי״ש.
בגדר המועד שנקרא ת"ב
ג[ והנה בשלשה פסוקים במגילת איכה מצאנו לשון ׳מועד׳ אודות ׳תשעה
ירי ֲאדֹנָי ְבּ ִק ְר ִבּי ָק ָרא ָע ַלי
״ס ָלּה כָל ַא ִבּ ַ
באב׳ ויום החורבן ,וכדלהלן) :א׳ ט״ו( ִ
זְבּחוֹ
תוּלת ַבּת יְהוּדָה״) .ב׳ ז׳( ״ ָזנַח ֲאדֹנָי ִמ ְ
ָרֲ אדֹנָי ִל ְב ַ
חוּרי גַּת דּ ַ
מוֹעד ִל ְשׁבֹּר ַבּ ָ
ֵ
מוֹעד״.
ָתנוּ ְבּ ֵבית ה׳ ְכּיוֹם ֵ
יה קוֹל נ ְ
נוֹת ָ
נִאר ִמ ְקדָּשׁוֹ ִה ְסגִּ יר ְבּיַד אוֹיֵב חוֹמֹת ַא ְר ְמ ֶ
ֵ
וְשׂ ִריד
גוּרי ִמ ָסּ ִביב וְא ָהיָה ְבּיוֹם ַאף ה׳ ָפּ ִליט ָ
מוֹעד ְמ ַ
״תּ ְק ָרא ְכיוֹם ֵ
)שם כ״ב( ִ
יתי אֹי ְִבי ִכ ָלּם״.
וְר ִבּ ִ
ֲשׁר ִט ַפּ ְח ִתּי ִ
אֶ
וכך גם נפסק להלכה שת״ב נקרא מועד ,כמו שכתב בשו״ע סי׳ תקנ״ב
סי״ב :״אין אומרים תחנה ערב ת״ב במנחה ,משום דאיקרי מועד״ .וכן בסי׳
תקנ״ט ס״ד :״אין אומרים תחנון )ולא סליחות( בת״ב ,ואין נופלים על
פניהם ,משום דמקרי מועד״ .ולדעת הגר״א בביאורו בסי׳ קל״א ס״ז ,מקורו
מוֹעד׳ )אמנם עיין באורחות חיים החדש
׳ק ָרא ָע ַלי ֵ
מהפסוק הראשון הנזכרָ ,
סי׳ תקנ״ט אות ו׳ ,שהביא בשם הגר״א שלמדו כן מהפסוק האחרון הנזכר,
מוֹעד׳(.
ִ׳תּ ְק ָרא ְכיוֹם ֵ
מוֹעד׳ .אמרו
ָתנוּ ְבּ ֵבית ה׳ ְכּיוֹם ֵ
ולהאמור לעיל ,שעל יום זה נאמר :׳קוֹל נ ְ
ִשׂ ָר ֵאל ִד ְמ ַצ ְליָין
מוּק ְד ָשׁא דַה׳ְ ,כּ ַקל ַע ָמּא ֵבית י ְ
״ק ָלא ַיהֲבוּ ְבּ ֵבית ְ
בתרגום שםָ :
יוֹמא ְד ִפ ְס ָחא״ .ויש לדון כוונת דברי התרגום ,האם דרש שהאויב נתן
ְבּ ַגוֵיהּ ְבּ ָ
את קולו בבית המקדש בעוצמה כה רבה כקולם של רבבי רבבות בני ישראל
שהגיעו לבית המקדש להקרבת הפסח .או שכוננתם לומר שגם ביום זה
של החורבן היה בבית המקדש קול גדול של תפילה שהתחננו שלא יחרב.
ועל כל פנים ,גם אם הכוונה שהיה ביום זה קול גדול של תפילה ,דבר
פשוט הוא שלא נקבע יום זה כ׳מועד׳ של הודאה והלל ,אלא של קינה ונהי.
התפילה והקינות בלחש
ד[ ומצאנו דבת״ב יש להתפלל בלחש ,וכמ״ש במס׳ סופרים סוף פי״ח:
״בתפילת ערבית אין אדם שומע לחבירו ,מפני שהן מתפללין בלחישה ,ואין
אומרים לא ברכו ולא יהי שם״ .ובריש פי״ט איתא :״אבל בתפילת שחרית,
לאחר המזמורין והפסוקין אילו ,אומרים ביוצר ברכו בקול נמוך״ .וכן נפסק
בשו״ע סי׳ תקנ״ט ס״א :״ומתפללים בנחת ודרך בכי כאבלים״.
ענין לישב יחידי מפסוק 'יֵ ֵשׁב ָבּדָ ד וְ יִ דֹּם'
ָטל ָע ָליו״ .ותנן באבות
ֵשׁב ָבּדָד וְ ִידֹּם ִכּי נ ַ
ה[ והנה כתיב באיכה )ג׳ כ״ח( :״י ֵ
פ״ג מ״ב :״מנין שאפילו אחד שיושב ועוסק בתורה שהקב״ה קובע לו שכר,
ָטל ָע ָליו״ .2ולכאורה משמעות דברי הפסוק על
ֵשׁב ָבּדָד וְ ִידֹּם ִכּי נ ַ
שנאמר ,י ֵ
בא ֵבל שמתבודד בצערו ,ובכל זאת
הישיבה בבדידות ובדממה כדרך שמבואר ָ
למדו ממנו אודות שכרו הרב של העוסק בתורה הגם שלומד ביחידות .ועל
כל פנים ,אין כאן ענין של התקבצות להתפלל בקול ,ולא ענין של קידוש
היום בפרהסיא כבתפילה והלל ,רק אדרבא ,כפשטות משמעות הכתוב,
 .1וע״ע בדברי הרמ״א באור״ח סי׳ תקפ״א ס״א ,שבער״ה שמרבים העם לומר
סליחות ,התירו לאבל ר״ל ליכנס לבית הכנסת ,הגם שבשאר הימים אסר
לאבל לצאת מביתו וליכנס לבית הנכסת לשמיעת הסליחות ,ופשטותו גם
באופן שאין לו מנין בביתו.
 .2והנהגה זו של לימוד בבדידות ,אינה אלא כשאי אפשר באופן אחר ,וכפי
שכתב הרמב״ם פ״ו מהלכות דעות ה״א :״דרך ברייתו של אדם להיות נמשך
בדעותיו ובמעשיו אחר ריעיו וחביריו ונוהג כמנהג אנשי מדינתו ,לפיכך צריך
אדם להתחבר לצדיקים ולישב אצל החכמים תמיד כדי שילמוד ממעשיהם,
ויתרחק מן הרשעים ההולכים בחשך כדי שלא ילמוד ממעשיהם ...ואם היו כל
המדינות שהוא יודעם ושומע שמועתן נוהגים בדרך לא טובה כמו זמנינו ,או
שאינו יכול ללכת למדינה שמנהגותיה טובים מפני הגייסות או מפני החולי,
ֵשׁב ָבּ ָדד וְ ִידֹּם״.
ישב לבדו יחידי ,כענין שנאמר ,י ֵ
 .3עי׳ במה שכתב המשנ״ב בסי׳ תקנ״ט סקמ״א על דברי הרמ״א שהולכין על
הקברות :״כתב בשל״ה ,שנכון שלא לילך בכנופיא גדולה ,כי אין זה אלא טיול,
וגם מביא לידי שיחת חולין ומסיחין דעתן מאבלות ,רק ילך יחידי או עם עוד
אחד שלא יפסקו מלדבר בענין החורבן״.
ועי׳ אורחות חיים החדש סי׳ תקנ״ט ,לענין עישון בת״ב :״ואדרבה ,אם נאסר
העישון להרגילים בו ,ילכו לשוק לדבר ולספר דברים בטלים וכדומה להקל
התענית ,לכן מוטב להתיר העישון בבית ,וישב בדד וידום״ ,עיי״ש.
וראה בהליכות שלמה )ח״ג פט״ו הערה  ,(45שלא היה ניחא ליה להגרשז״א
עצרות-עם בליל ת״ב ,גם כשאומרים בהם דברי התעוררות
ַ
זצ״ל ,שיעשו
וקינה.
 .4וכיו״ב ביאר ה׳גור אריה׳ ועוד מפרשים ,עיי״ש.
 .5ואף שמשה הזכיר בתוכחות את המעשים שכבר עשו ישראל ,וכמבואר
ברש״י ,צ״ל בכוונת ה׳דברי דוד׳ ,שמשה הזכיר להם את החטאים שעשו כדי
להזהירם לעתיד ,שיהיו נזהרים בהם שלא לחטוא עוד .וע״ע ב׳נחלת יעקב׳
מה שהאריך בזה.

ָשׁ ָבה
שעקב החורבן ראוי לישב בדד ולידום )ואפשר גם לומר ,שלעומת ׳י ְ
ָבדָד ָה ִעיר ַר ָבּ ִתי ָעם׳ ,ראוי לבטל ברוב עם ביום ת״ב ולישב בדד(.
אמנם מאידך גיסא ,י״ל שבגדרי האבלות על ירושלים נאמר שיש כאן
אבילות דרבים ,שכל ישראל גם יחד אבלים ביום זה על חורבן הבית והעיר
הקדושה ,וכיון שחורבן ביהמ״ק הוא אבילות דרבים ,על כן אפשר לומר כי
גם צורת הקינה והאבילות הוא בכך שמחד גיסא יושבים ומתפללים בלחש
ובנחת ,ומאידך עושים זאת ברוב עם.3
ולכאורה אפשר לידון מצד נוסף ,ממה שאיתא בשו״ע סי׳ תקנ״ב ס״ח,
שבסעודת המפסקת לא יאכלו בכינופיה ולא יתחייבו בזימון ,וכדברי
הביאור הלכה שם בשם החיי אדם ,שכבר בשלשה בני אדם הוי רוב עם,
הגם שעי״ז מתבטל ה׳הבו גודל לאלוקינו׳ ,הרי שיש חסרון ביום זה בתפילה
ברוב עם .וע״ע במשנ״ב בסי׳ קצ״ג ס״ק י״א ,המביא מחלוקת אחרונים בענין
זימון בכל השנה ,אם ראוי להחלק באופן שיכולים ,או שעדיף להיות יחדיו
משום רוב עם הדרת מלך ,ולפי״ז אולי אפשר לומר ,שכאשר כבר ישנו מנין
מצומצם ,ישנה מעלה להשאר בו ולא ללכת למקום שיש בו ציבור גדול.
ומאידך גיסא כתב המשנ״ב בסי׳ א׳ סק״ט :״חבורה שנתחברו יחד לומר
תיקון חצות בציבור ,אין למונעם ,ואדרבה ,ברוב עם הדרך מלך״ .והגם
שמדובר שם אודות ימות השנה ולא ת״ב ,מ״מ הראינו לדעת שגם בשעת
התפילה על החורבן ישנה מעלה של רוב עם.
צרת רבים נחמה
ו[ ויש להוסיף טעם למעלת אמירת תפילות ת״ב והקינות ברוב עם,
וזאת על פי דברי ספר החינוך במצוה של״א ,בשרשי מצות תקיעת שופר
של יום הכיפורים ,שכתב בתו״ד :״שאין דבר שיחזק לבות בני אדם כמו
מעשה הרבים ,וכמאמר החכם ,צער רבים ,נחמה״ .ולפי זה יש לומר ,שעם
היות שיום ת״ב עיקרו לבכי ומספד ,אבל גם הוא נחמה ,כי תקות היום
אינה להשאר בצער ואבילות ,ועל כן נהגו אדרבה לעשות ברוב עם להתחזק
בנחמה על ידי צער הרבים ,ובתפילה להשי״ת ששומע קול הקינות ,שמהרה
יה
נִחם כָּל ָח ְרב ֶֹת ָ
נִחם ה׳ ִציּוֹן ַ
״כּי ַ
נזכה שיקויים בנו נבואת ישעיה )נ״א ג׳(ִ :
זִמ ָרה,
ִמּ ֵצא ָבהּ תּוֹדָה וְקוֹל ְ
וְשׂ ְמ ָחה י ָ
וְע ְר ָב ָתהּ ְכּגַן ה׳ ָשׂשׂוֹן ִ
ָשׂם ִמ ְד ָבּ ָרהּ ְכּ ֵעדֶן ַ
ַויּ ֶ
במהרה בימינו אמן.
לא ֵבל )אות א׳( .ענין
מהדברים הנזכרים :אמירת הקינות בבית הכנסת ָ
תפילת הרבים בבית הכנסת בכל השנה )אות ב׳( .תשעה באב נקרא מועד
)אות ג׳( .המנהג שמתפללין בלחש בתשעה באב )אות ד׳( .רמז שיושבים
ֵשׁב ָבּדָד וְ ִידֹּם )אות ה׳( .צער רבים נחשב נחמה )אות ו׳(.
ביחידות מפסוק י ֵ

וב׳באר היטב׳ )שם( ביאר :״ויש מפרשים ,מוכיח וחוזר ומוכיחו ,רצונו
לומר ,אם יוכיחנו זמן רב לפני מותו ,שמא גם הוא יעשה אותו דבר ,אז הוא
יאמר לו ,טול קורה מבין עיניך ,וזהו ,שלא יהא המוכיח חוזר ומוכיחו״.7
וב׳צדה לדרך׳ ביאר בשם ה׳תרומת הדשן׳ :״אע״פ דשפיר דמי למיעבד
יח ...מ״מ ,מי שמוכיח חבירו
תּוֹכ ַ
ֵח ִ
הכי )-להוכיח כמה פעמים( ,כדכתיב הוֹכ ַ
שלא בסמוך למיתה ,אינו מוכיח בגמר תוכחה .כי סבור הוא ,מה שמשייר
עתה בתוכחתו ,אפשר להשלים פעם אחרת ,ולפעמים תטרוף לו השעה
ונשאר בלי גמר תוכחה .אבל המוכיח בשעת מיתה ,אינו מצפה עוד לתוכחה
אחרת ,ולכך גמר תוכחתו כראוי״ .והיינו ,שבאמת ודאי הוא שיש להוכיח
את האדם כמה פעמים ,אם רואה שעובר על עבירה זו .אלא דכאן איירי,
שיש עדיפות לתוכחה בשעת המיתה ,משום שהיא תוכחה מושלמת יותר.
והמהר״ם שי״ף )ב׳דרושים נחמדים׳ ,סוף מסכת חולין ,ד״ה אלה הדברים(
ביאר :״אך הדבר לפי פשוטו נראה ,דהכי פירושו ,דודאי משה רבנו ע״ה
הוכיחן על פניהם כמה פעמים ,כל עוד ְשיַמרוהו במדבר ...אך ודאי הוכיחן
בכל פעם ,רק לא ראי זה כראי זה ,שאז הוכיחן ברמז ,לא פירש הדבר בהדיא,
לזה יאמר דרך כלל )דברים א׳ א׳(ֵ ,א ֶלּה ַה ְדּ ָב ִרים ,ממש כהוויתן״ .וכעי״ז
ביאר החת״ס בספרו ׳תורת משה׳ )דברים שם( :״ואך הענין כך הוא ,כי
הוא )-משה( היה מוכיחן כל ימיו אך רק ברמז בעלמא ,שירגישו בעצמם
בעניניהם ,כי כן יותר נכנס בלב שומעיו ,כאשר ירגיש שהוא מוכיחו ברמז,
מאשר יאמר לו ,כך עשית ,כך חטאת ...ועל כן ,כל ארבעים שנה היה מוכיחן
ברמז ,אמנם בנסיעה אחרונה טרם הכניסן לארץ ישראל ,טרם מות משה ,אז
הבין משה שראוי לקבץ כל ישראל ולהוכיחם על פניהם ,לפרוט עוונותיהם
בפניהם״ .והיינו ,שכל ארבעים שנה הוכיחן משה לישראל כמה פעמים ,אבל
הוכיחן רק ברמז ,משא״כ סמוך למיתה פירש להם את כל חטאיהם.8

תשובה ל"מבין חידות"
בתשובה לשאלה ,היכן מצינו ,שיש מצוה לומר על אדם שהוא ׳שוטה׳.
התשובה היא ,במי שמכוין להשקיט המריבה בין שני אנשים ,אם חושב
שהדבר יועיל ,מצוה עליו לומר לאחד מהם ,שחבירו אינו שונאו ,אלא רק
שטותו גרמה לו לריב עמו ,וכמו שכתב ה׳חפץ חיים׳ )הלכות ׳לשון הרע׳,
כלל ה׳ ס״ג ,בהגה״ה( :״ואם מכוין בזה להשקיט המריבה ,כגון ,שהוא רואה
לראובן שיש לו שנאה על שמעון ,על איזה דבר שעשה לו או שדיבר נגדו,
מותר לו לומר לראובן ,שלא נתכוין )-שמעון( בכל זה להתריס נגדך ,רק
סיבת שטותו גרמה לזה ,כדי להקל בזה השנאה שבלבו ,ומצוה נמי איכא״.9

תשובה ל"חילוקא דרבנן"
תשובה ל"מענינא דסדרא"

בתשובה לשאלה ,במה שנאמר )דברים א׳ ג׳( :״ַוי ְִהי ְבּ ַא ְר ָבּ ִעים ָשׁנָה ְבּ ַע ְשׁ ֵתּי
ֲשׁר ִצוָּה ה׳ אֹתוֹ
ָאל ְכּכֹל א ֶ
ִשׂר ֵ
ָע ָשׂר ח ֶֹדשׁ ְבּ ֶא ָחד ַלח ֶֹדשׁ ִדּ ֶבּר מ ֶֹשׁה ֶאל ְבּנֵי י ְ
ֵהם״ ,ופירש״י :״ַוי ְִהי ְבּ ַא ְר ָבּ ִעים ָשׁנָה ְבּ ַע ְשׁ ֵתּי ָע ָשׂר ח ֶֹדשׁ ְבּ ֶא ָחד ַלח ֶֹדשׁ .מלמד
אֲל ֶ
שלא הוכיחן אלא סמוך למיתה ...ומפני ארבעה דברים אין מוכיחין את האדם
אלא סמוך למיתה ,כדי שלא יהא מוכיחו וחוזר ומוכיחו ,ושלא יהא חבירו
רואהו ומתבייש ממנו וכו׳ כדאיתא בספרי...״ .ומבואר ,דאחד הטעמים שאין
להוכיח את האדם סמוך למיתה ,הוא כדי שלא יוכיחו ויחזור ויוכיחו .ואילו
בגמ׳ )ב״מ ל״א א׳( ,איתא :״אמר ליה ההוא מדרבנן לרבא ,ואימא )ויקרא
הוֹכ ַח אפילו מאה
יח תרי זמני .אמר ליהֵ ,
תּוֹכ ַ
הוֹכ ַח חדא זימנאִ ,
י״ט י״ז(ֵ ,
יח למדנו ,שיש מצוה להוכיח
תּוֹכ ַ
הוֹכ ַח ִ
פעמים משמע״ .ומבואר ,דמהפסוק ֵ
את האדם אפילו מאה פעמים ,ושלא כדברי רש״י ,שאין להוכיח את האדם
ולחזור ולהוכיחו.
בשאלה זו עמדו כמה ממפרשי התורה ,ונביא ממקצת דבריהם וכדלהלן.
הריב״א )דברים שם( פירש :״ומה שפרש״י ,שלא יהא מוכיחו וחוזר
ומוכיחו ,הכי קאמר ,אם יוכיח אדם את חברו שאינו סמוך למיתה ,כשיראה
וישנה ְב ִאו ְַלתו ,הוא יחזור ויוכיחנו פעם שניה ,ונמצא שהוא מביישו על
ית אפילו
ֲמ ֶ
יח ֶאת ע ִ
תּוֹכ ַ
ֵח ִ
חנם שלא לדבר מצוה .כי מה שאמרו חז״ל ,הוֹכ ַ
מאה פעמים ,זהו להוכיחו על דבר עבירה הבאה על ידו ,שלא יעשנה .אבל
להוכיחו על העבירות שכבר עשה ,אין להוכיחו ,אלא סמוך למיתה״ .והיינו,
דכשמוכיח אדם על עבירה שרוצה לעשותה ,בזה אמרינן ,שיש להוכיחו
אפילו מאה פעמים .אך כשמוכיחו על מה שכבר עשה ,בזה יש להוכיחו רק
פעם אחת ,וגם אותה פעם ראוי שתהיה סמוך למיתה.4
וב׳דברי דוד׳ )שם( ביאר בדומה ובתוספת דברים :״אין להקשות ,ממה
ית אפילו מאה פעמים ,דהתם מיירי לאפרושי
ֲמ ֶ
יח ֶאת ע ִ
תּוֹכ ַ
ֵח ִ
שדרשו הוֹכ ַ
מאיסורא ,שרואה בחבירו שאינו פורש מהאיסור שהוכיחו עליו ועושהו
פעם שנית .משא״כ כאן ,דבשעת התוכחה לא עשו ישראל שום איסור ,אלא
משום זהירות שלא יחטאו לעתיד עשה כן ,דבר זה יהיה סמוך למיתה5״.
ובדרך נוספת כתב ב׳משכיל לדוד׳ )שם( :״ודע ,שכל זה דגמרינן ,דאין
להוכיח אלא סמוך למיתה ,לא מיירי אלא במי שידענו דכבר עשה תשובה
ֵח
מחטאו ...אבל למי שעודנו מחזיק בטומאתו ,פשיטא ,דקרא כתיב ,הוֹכ ַ
יח אפילו כמה פעמים ,עד שישוב״ .6והיינו ,דמי שעדיין רוצה לחטוא,
תּוֹכ ַ
ִ
בזה אמרינן שיש להוכיחו אפילו מאה פעמים .אך מי שכבר עשה תשובה על
חטאו ,יש להוכיחו רק סמוך למיתה.

בתשובה לשאלה ,במה דאיתא בירושלמי )תענית פ״ד ה״ה( :״חמשה
דברים אירעו את אבותינו בשבעה עשר בתמוז ...והובקעה העיר .כתיב
)ירמיה ל״ט ב׳(ְ ,בּ ִת ְשׁ ָעה ַלח ֶֹדשׁ ָה ְב ְק ָעה ָה ִעיר ,ואת אמר הכין )-ואתה אמרת
שבשבעה עשר בו הובקעה( ,אמר ר׳ תנחום בר חנילאי ,קילקול חשבונות יש
כאן )-מרוב הצרות טעו בחשבונות אימתי נבקע(״ ,היכן מפרשתינו יש רמז
לתירוץ זה.
ֲשׁר ִדּ ֶבּר מ ֶֹשׁה
״א ֶלּה ַה ְדּ ָב ִרים א ֶ
הנה נאמר בפרשתינו )דברים א׳ ,א׳-ד(ֵ :
וְל ָבן
וּבין תּ ֶֹפל ָ
ארן ֵ
ֲר ָבה מוֹל סוּף ֵבּין ָפּ ָ
ִשׂ ָר ֵאל ְבּ ֵע ֶבר ַהיּ ְַרדֵּן ַבּ ִמּ ְד ָבּר ָבּע ָ
ֶאל כָּל י ְ
ָהבַ ...וי ְִהי ְבּ ַא ְר ָבּ ִעים ָשׁנָה ְבּ ַע ְשׁ ֵתּי ָע ָשׂר חֹדֶשׁ ְבּ ֶא ָחד ַלחֹדֶשׁ ִדּ ֶבּר
וְדי ז ָ
ֲצרֹת ִ
וַח ֵ
ֲרי ַהכֹּתוֹ ֵאת ִסיחֹן
ֲל ֶהםַ .אח ֵ
ֲשׁר ִצוָּה ה׳ אֹתוֹ א ֵ
ִשׂ ָר ֵאל ְכּכֹל א ֶ
מ ֶֹשׁה ֶאל ְבּנֵי י ְ
יוֹשׁב ְבּ ַע ְשׁ ָתּרֹת
ֲשׁר ֵ
וְאת עוֹג ֶמ ֶלַ ה ָבּ ָשׁן א ֶ
יוֹשׁב ְבּ ֶח ְשׁבּוֹן ֵ
ֲשׁר ֵ
ֶמ ֶלָ ה ֱאמ ִֹרי א ֶ
ְבּ ֶא ְד ֶר ִעי״ .וכתב החת״ס בספרו ׳תורת משה׳ :״הנה כתיבְ ,בּ ִת ְשׁ ָעה ַלחֹדֶשׁ
ָה ְב ְק ָעה ָה ִעיר ,ואנו מקובלים ,בי״ז הבקעה העיר .בש״ס דילן )תענית כ״ח
ב׳( מתרץ ,בית שני חמיר לן .ובירושלמי שלהי תענית מתרץ ,דגם בראשונה
הבקעה בי״ז ,אלא מחמת צרות טעו בחשבון .ופירש קרבן עדה ,והקב״ה
הניח להם טעותם ,כדי לידע כמה הוכפל הצרה ,עד שלא יָדעו מספר ימי
החדש .אלא שנתקשה ,הרי כותב הפסוק כתבו ברוח הקודש ,ואיך שייך
טעות .והענין הוא כך ,אף על גב שנכתב הפסוק אחר המעשה בפועל ,מ״מ
ירמיה ראה כל הענין בנבואה כמה זמן קודם ,ואז כשראה זה בנבואה חזות
קשה ,אז נצטער הרבה בחזותו ...ואף על גב שאז עמד בדביקות בה׳ ובחזיון
רוח הקודש ,מ״מ מרוב צערו היה סבור שרואה העתיד להיות ביום ט׳ ,אף
על פי שהראוהו שיהיה ביום י״ז ,מ״מ מרוב צערו היה סבור שהוא יום ט׳.
ושוב כשהקיץ מנבואתו וידע שטעה ,מ״מ ציוה עליו לכתוב כך ,כדי לידע
כמה מהצער הגיעו אז.
והנה ,אם ירמיה שלא ראה רק חורבן ההוא ,טעה מרוב צערו ,מה
נאמר ממשה רבינו ע״ה ,שהראהו הקב״ה כל אורך הגלות הזה בעו״ה ,כל
יום קללתו מרובה מחבירו ,וכל שנה שלא יבנה כאילו נחרב ...והרי ראה
אותנו אנחנו אלה פה כולנו היום בחורבן ...חורבנות כפולה ומכופלת עלינו
בעו״ה ...ומשה רבינו ע״ה שראה כל זאת ,יעלה על הדעת ,ששכח ולא ידע
הזמן והמקום שהוא עומד .על כן הודיענו ,דלא כן הוא ,אלא מיושב בדעתו,
ֲרי ַהכֹּתוֹ וגו׳ .ודלא
ואח ֵ
ובּ ַע ְשׁ ֵתּי ָע ָשׂר חֹדֶשׁ וגו׳ ַ
והזכיר ְבּ ֵע ֶבר ַהיּ ְַרדֵּן וגו׳ְ ,
תיקשי ,היא גופיה קשיא ,וכי משה רבינו ע״ה לא נצטער בצרותן של ישראל

 .6וע״ע ב׳באר בשדה׳ שביאר :״שלא יהא מוכיחו וחוזר ומוכיחו ,הכוונה,
שאם יוכיחנו בחיים על עבירה אחת שעבר ,ואח״כ עשה עבירה אחרת ,יחזור
ויוכיח אותו גם על עבירה הראשונה שכבר עשה תשובה עליה ,ועובר על
)ויקרא כ״ה י״ז( ,וְ א תוֹנוּ ,דראשונה כבר נמחל לו עליה בתשובתו״ .ולפי״ז
יוצא ,דהוא היפך ביאורו של ה׳משכיל לדוד׳ הנ״ל ,דהרי לדברי ה׳משכיל לדוד׳
יש להוכיח סמוך למיתה על חטאים שעשה עליהם תשובה ,ואילו לדברי
ה׳באר בשדה׳ אין להוכיח על כך כלל ,ואדרבה ,שייך בזה איסור וְ א תוֹנוּ.
 .7ועי׳ בדברי הריב״א ,מה שהקשה על פירוש זה.
 .8ואף שרש״י )דברים שם( ביאר ,שמפני כבודן של ישראל סתם את הדברים
ברמז ,י״ל דמשה עצמו פירש להם את כל חטאיהם ,אבל התורה סותמת זאת
ברמז ,משום כבודן של ישראל .ועוד יש לומר ,שמשה רבינו פירש להם את
כל חטאיהם ,אבל בדרך רמז ,משא״כ עד אותו הזמן שלא היה רומז להם על
כל חטאיהם.
 .9וע״ע ב׳ביאורים ומוספים׳ )הוצאת ׳דרשו׳( שם ,שהביאו דברי רבי שריה
דבליצקי זצ״ל בשם ספר ׳משפטי בני אדם׳ ,דבמצוה זו אין דין ׳זריזין מקדימין
למצוות׳ ,אלא צריך בה התבוננות גדולה ומתינות רבה ,דאם לא כן ,עלול
לעבור על עבירות רבות וחמורות שמחמתן אין לו חלק לעולם הבא .ועיי״ש
מה שהביאו עוד בזה.
 .10אמנם בשו״ע )סי׳ תקנ״ב סי״ב וסי׳ תקנ״ט ס״ד( כתב ,דהטעם שאין
אומרים תחנון בערב תשעה באב במנחה ,וכן ביום תשעה באב ,הוא משום
דאיקרי ׳מועד׳ ,וכנזכר לעיל בתשובה ל׳מעשה רב׳ ,עיי״ש.
 .11וע״ע מה שהבאנו ב׳נפלאות מתורתך׳ לגליון ר״ל ,פרשת וישלח ע״ג ,דברי
הזוה״ק ,שה׳ס״מ׳ הוא הממונה על מצוה זו של גיד הנשה ,עיי״ש בזה.
אוּבן ,עיין בתשובות לכתב חידה מגליון רפ״ג ,פרשת פקודי
 .12עוד בענין ְר ֵ
תשע״ד .ובתשובות לכתב חידה מגליון תמ״ז ,פרשת בא תשע״ח.
ובענין בניוֲ ,חנוֹ ,עיין בתשובות לכתב חידה מגליון ק״י ,פרשת וארא תש״ע;
ַפלּוּא ,עיין בתשובות לכתב חידה מגליון תפ״ד ,פרשת ויגש תשע״ט.

 .13עוד בענין ַי ֲעקֹב ,עיין בתשובות לכתב חידה מגליון נ״ו ,פרשת כי תבוא
תשס״ח .ובתשובות לכתב חידה מגליון רכ״ב ,פרשת נצבים תשע״ב ,הובא
בספרנו ׳קוראי עונג׳ ,כרך ׳דברי חכמים וחידותם ע״ב׳ ,עמ׳ תרצ״ט ואילך.
ובתשובות לכתב חידה מגליון רע״ט ,פרשת תרומה תשע״ד .ובתשובות לכתב
חידה מגליון שמ״ו ,פרשת נצבים תשע״ה .ובתשובות לכתב חידה מגליון
תט״ז ,פרשת כי תבוא תשע״ט.
 .14עוד בענין ֵל ָאה ,עיין בתשובות לכתב חידה מגליון קמ״ח ,פרשת ויגש
תשע״א .ובתשובות לכתב חידה מגליון תקכ״ט ,פרשת ויחי שנה זו.
 .15ומצאנו כדוגמתו בתורה בענין נתינת שם ,רק לגבי הגר שפחת שרה,
כשקראה את שמו של המלאך שדיבר עמה ,וכדכתיב )בראשית ט״ז י״ג(:
יתי ַא ֲח ֵרי
ֳאי ִכּי ָא ְמ ָרה ֲהגַם הֲם ָר ִא ִ
יה ַא ָתּה ֵאל ר ִ
ַתּ ְק ָרא ֵשׁם ה׳ ַהדּ ֵֹבר ֵא ֶל ָ
״ו ִ
ר ִֹאי״ ]וזאת מלבד סתם לשון ׳כי אמרה׳ ,שגם הוא נאמר רק במקצת מקומות,
ַתּ ֶשׁב ָלהּ
ַתּ ֶל ו ֵ
וכגון ,אצל הגר כשהשליכה את ישמעאל בנה )שם כ״א ט״ז( :״ו ֵ
ַתּ ָשּׂא
ַתּ ֶשׁב ִמ ֶנּגֶד ו ִ
ָלד ו ֵ
ִמ ֶנּגֶד ַה ְר ֵחק ִכּ ְמ ַט ֲחוֵי ֶק ֶשׁת ִכּי ָא ְמ ָרה ַאל ֶא ְר ֶאה ְבּמוֹת ַהיּ ֶ
ַתּ ְב ְךּ״ }ועי׳ ברוקח שם עמ׳ ק״ע שלמד בתיבות אלו שורש דרשת
ֶאת ק ָֹלהּ ו ֵ
הב״ר נ״ג י״ג :״א״ר ברכיה ,כמטחת דברים כלפי מעלה ,אמרה ,אתמול אמרת
ִסּ ֵפר ֵמרֹב ,עכשיו הוא מת בצמא״{.
לי )שם ט״ז י׳(ַ ,ה ְר ָבּה ַא ְר ֶבּה ֶאת ז ְַר ֵע וְ א י ָ
וכן אצל חנה בטעם מה שלא עלתה עמו לשילה לאחר לידת שמואל )ש״א א׳
ֲבא ִֹתיו וְ נִ ְר ָאה ֶאת
ַער ַוה ִ
ָמל ַהנּ ַ
ישׁהּ ַעד ִיגּ ֵ
כ״ב( :״וְ ַחנָּה א ָע ָל ָתה ִכּי ָא ְמ ָרה ְל ִא ָ
עוֹלם״ .וכן בנבואת הושע על אשתו ובניו )הושע ב׳ ז׳(:
ָשׁב ָשׁם ַעד ָ
ְפּנֵי ה׳ וְ י ַ
ימי
וּמ ַ
ֲבי נ ְֹתנֵי ַל ְח ִמי ֵ
הוֹר ָתם ִכּי ָא ְמ ָרה ֵא ְל ָכה ַא ֲח ֵרי ְמ ַאה ַ
ישׁה ָ
״כּי זָנְ ָתה ִא ָמּם ה ִֹב ָ
ִ
וּפ ְשׁ ִתּי ַשׁ ְמנִ י וְ ִשׁקּוּיָי״[.
ַצ ְמ ִרי ִ
 .16ובראשונים הקשו ,הרי באותה שעה של הצלת יוסף עדיין לא נלקחה
הבכורה מראובן ,וא״כ מה שייך כל השוואה זו בין הנהגת ראובן לעשו הרשע.
ותירצו בפירושי התורה לבעלי התוספות עה״ת שם אות ג׳ :״ויש לומר ,בשעה
שהציל ראובן את יוסף ,כבר בלבל יצועי אביו ,וידע שינטל בכורתו מעליו,
וראה כי אהב )-יעקב( יוסף מכל בניו ,וחשב שיתננה לו ,ואף על פי כן לא

ָהב) ,ישעיה
וְדי ז ָ
ֲצרֹת ִ
כמו ירמיה .על כן אמר ,משה ראה נחמתן שלבסוף ,ח ֵ
וְע ְר ָב ָתהּ ְכּגַן ה׳״.
ָשׂם ִמ ְד ָבּ ָרהּ ְכּ ֵעדֶן ַ
יה ַויּ ֶ
נִחם כָּל ָח ְרב ֶֹת ָ
נִחם ה׳ ִציּוֹן ַ
נ״א ג׳(ִ ,כּי ַ
והיינו ,דמפרשתינו מוכח כתירוץ הירושלמי ,שבאמת הבקעה העיר
בי״ז בתמוז ,ומה שנכתב שהובקעה בתשעה בתמוז הוא משום שנתקלקלו
בחשבון .וההוכחה לכך היא ,שבאמת משה רבינו ג״כ היה לו להצטער כמו
ירמיה ,על החורבנות העתידים לבוא על ישראל ,ומחמת צערו היה לו
לשכוח את הזמן והמקום שבו היה עומד .והטעם שלא שכח ,הוא משום
שבשונה מירמיה ,ראה משה גם את הבנין והתקומה שעתידים להיות לכלל
ָהב ,ולכן לא נצטער כמו ירמיה,
וְדי ז ָ
ֲצרֹת ִ
ישראל ,וכמו שרמוז במילים ח ֵ
וממילא לא שכח את הזמן והמקום.

תשובה ל"מענינא דמועדא"
בתשובה לשאלה ,איזו הלכה בהלכות ׳לא תעשה׳ ,למדנו מהמעשה המובא
בגמ׳ )גיטין נ״ה ב׳( ,ב׳קמצא ובר קמצא׳.
התשובה היא ,שמותר לעבור על ׳לא תעשה׳ מפני אימת המלכות דעכו״ם,
וכמו שכתב המשנ״ב )או״ח סי׳ תרנ״ו סק״ט( בשם ה׳מגן אברהם׳ :״משמע
קצת בגיטין דף נ״ו ,במעשה דבר קמצא ,שהיה מותר לעבור על לא תעשה,
מפני אימת המלכות דעכו״ם .והאחרונים מפקפקים על זה ,דהתם פיקוח
נפש היה״ .והיינו ,דממה שראינו בגמ׳ ,דרצו חכמי ישראל להקריב את הקרבן
של הקיסר ,אף שהיה בו מום ופסול להקרבה ,מוכח ,שמפני שלום מלכות
מותר לעבור על איסור לא תעשה )ואף שבסופו של דבר נמנעו מכך ,הוא רק
מחמת טענת רבי זכריה בן אבקולס ,שלא יאמרו בעלי מומין קרבין על גבי
מזבח .והיינו ,שלא יֵדעו מכך ,שהטעם שמקריבים הוא משום שלום מלכות.
ומשמע ,דלולא האי טעמא ,היו עוברים על לא תעשה להקריב בעל מום
על גבי מזבח ,משום שלום מלכות( .אמנם המשנ״ב דחה זאת ,דשאני התם,
דהיה פיקוח נפש בדבר.

תשובה ל"מענינא דמגילתא
בתשובה לשאלה ,איזו הלכה מהלכות ׳תשעה באב׳ ,למדנו מהפסוק )איכה
כּוֹתה ֶב ָענָן לֵָ מעֲבוֹר ְתּ ִפלָּה״.
״ס ָ
ג׳ מ״ד(ַ :
התשובה היא ,מניעת אמירת תחנון ב׳תשעה באב׳ ,וכמו שכתבו בספר
מוֹעד
״ק ָרא ָע ַלי ֵ
׳תוספות השלם׳ )אוצר פירושי בעלי התוס׳ ,איכה א׳ ט״ו(ָ :
חוּרי .מכאן ,שאין נופלים על פניהם תחינה בתשעה באב .ואני
ִל ְשׁבֹּר ַבּ ָ
כּוֹתה ֶב ָענָן ָלֵ מעֲבוֹר ְתּ ִפ ָלּה״ .וכ״כ ה׳בית יוסף׳ )או״ח
שמעתי הטעם ,מפני ַס ָ
סי׳ תקנ״ט( בשם ה׳רוקח׳.10

תשובה ל"מענינא דיומא"
בתשובה לשאלה ,במה דאיתא מחלוקת חכמים ורבי יהודה )חולין צ׳ ב׳(,
אם גיד הנשה נוהג ביֶרך של ימין וביֶרך של שמאל ,או רק באחת מהן ,מהיכן
ממנהגי ימים אלו ,ניתן להוכיח לאחת השיטות.
התשובה היא ,ממה שנוהגים מנהגי אבילות בתשעת הימים ,על כך שנחרב
בית המקדש הראשון והשני בתשעה באב ,ניתן ללמוד ,שגיד הנשה נוהג
בשניהן ,וכמו שכתב ה׳שפתי כהן׳ על התורה )פרשת וישלח( :״)בראשית
ָשׁה .מצאתי כתוב ,כי שס״ה
ִשׂ ָר ֵאל ֶאת גִּ יד ַהנּ ֶ
ֹאכלוּ ְבנֵי י ְ
ל״ב ל״ג( ַעל כֵּן א י ְ
גידים יש באדם ,וכל אחד שולט יומו .וגיד הנשה שולט יום תשעה באב,
לכך נחרב הבית בראשונה ובשניה בתשעה באב ,נגד שני גידים ,של ימין
ושל שמאל .שהלכה כחכמים ,שאמרו ,נוהג בשניהם .ולזה אנו מתענין בו
בחמישה עינוים ,להתיש כוחו .וכל האוכלו )-לגיד הנשה( ,כאילו לא התענה
תשעה באב .וכל האוכל בתשעה באב ,כאילו אכל גיד הנשה ,ונותן לו כח
לקטרג ולשלוט ביומו ,ולזה מתענין בעינוין ,שלא להניח לו שום כח11״.
ויהי רצון ,דבמהרה בימינו ניוושע בבנין בית המקדש ,ובגאולה השלימה
והאמיתית ,ויהפכו ימים הללו לששון ולשמחה ולמועדים טובים ,אכי״ר.

תשובה ל"כתב חידה"
ֵאה[14״.
אוּבן] 12בן ַי ֲעקֹב 13ול ָ
״ר ֵ
מי אניְ :

ֲשׁר ַעל
ָר ְשׁנוּ ָבּ ֵעת ַה ִהוא ֵמ ֲער ֵֹער א ֶ
״וְאת ָה ָא ֶרץ ַהזֹּאת י ַ
דמות הקשורהֶ :
וְלגּ ִָדי״ .דברים ג׳ י״ב.
ראוּבנִ י ַ
ָת ִתּי ָל ֵ
וְע ָריו נ ַ
ֲצי ַהר ַהגִּ ְל ָעד ָ
ַחל ַא ְרנֹן וַח ִ
נַ

והנה בלידת ראובן ,בשונה מכל השבטים ,15נאמר לשון ִ׳כּי ָא ְמ ָרה׳ ,ומה
גם ,שבשונה משאר הבנים שכתיבת הטעם קדמה לנתינתו ,אצלו טעם
השם נכתב לאחר נתינתו ,וכבר עמדו בזה הראשונים ,עיין בבעה״ט שם
אוּבן .ואח״כ כתיב ִכּי ָא ְמ ָרה ,ובאחרים אינו כן ,אלא
ַתּ ְק ָרא ְשׁמוֹ ְר ֵ
שכתב :״ו ִ
תחילה הוא מפרש טעם השם ואח״כ השם״ .ויש שפירשו ,שזהו רק הטעם
׳שנאמר׳ ,אך היה גם טעם נסתר לנתינת השם ,וכדלהלן.
בשונה מסיבתו האמיתית שבו נדרשתי – שבשונה מהטעם הנאמר
בנתינת שמו של ראובן שבו התפרש ,סיבתו האמיתית היא מה שנדרש,
שהוא משום ׳מה בין בני לבן חמי׳ ועוד ,שבזה רק נדרש ולא נתפרש
בתורה.
שסיבת נתינת שמו של ראובן נדרש ,כדאיתא בברכות ז׳ ב׳ :״ראובן .אמר
רבי אלעזר )על שם העתיד קראה שמו  -רש״י( ,אמרה לאה ,ראו מה בין
בני )-ראובן( לבן חמי )-עשו הרשע בנו של חמיה הצדיק יצחק( ,דאילו בן
חמי ,אף על גב דמדעתיה זבניה לבכירותיה ,דכתיב )בראשית כ״ה ל״ג(,
ִשׂטֹם ֵע ָשׂו
ַויּ ְִמכֹּר ֶאת ְבּכ ָֹרתוֹ ְלַי ֲעקֹב ,חזו מה כתיב ביה )שם כ״ז מ״א(ַ ,ויּ ְ
ֲמיִם
ַע ְק ֵבנִי זֶה ַפע ַ
ֲכי ָק ָרא ְשׁמוֹ ַי ֲעקֹב ַויּ ְ
ֹאמר ה ִ
ֶאת ַי ֲעקֹב ,וכתיב )שם ל״ו(ַ ,ויּ ֶ
וגו׳ .ואילו בני ,אף על גב דעל כרחיה שקליה יוסף לבכירותיה מניה ,דכתיב
יוֹסף ,אפילו הכי לא
נִתּנָה ְבּכ ָֹרתוֹ ִל ְבנֵי ֵ
ְצוּעי ָא ִביו ְ
וּב ַח ְלּלוֹ י ֵ
)דהי״א ה׳ א׳(ְ ,
אוּבן ַויּ ִַצּ ֵלהוּ ִמיָּדָם״.
ִשׁ ַמע ְר ֵ
אקנא ביה ,16דכתיב )בראשית ל״ז כ״א(ַ ,ויּ ְ
ורמז זה בנתינת שמו של ראובן על ידי לאה אמו ,היה בנבואה ,וכדרשת
רבי חגי בשם רבי יצחק בב״ר ס״ז ט׳ ועוד :״אמהות נביאות היו״ .וכדברי
רבינו בחיי בפסוק על נתינת שמו של ראובן :״קריאת שמות השבטים
לאמותינו לאה ורחל ,הכל היה ברוה״ק ע״פ מדותיו של הקב״ה17״.
ודרשה זו נרמזת בדברי הפסוק ,וכפי שכתבו במושב זקנים שם )וכעי״ז
ברוקח שם עמ׳ רכ״ה ועוד( :״קשה ,למה בכל השבטים כתיב נתינת טעם
מקודם לקריאת השם ,ואלו בראובן כתיב קריאת השם מקודם לנתינת
הטעם .18ויש לומר לפי שצפתה ברוח הקודש שעתידה ליקח הבכורה
מראובן וליתנה ליוסף וראובן שותק ,וזהו שאמרו ׳ראו מה יש בין בני לבן
חמי׳ ,דהיינו עשו שרצה להרוג יעקב בשביל הבכורה ,לכך הקדימה השם
לשבחו״.
ובעיקר דרשה זו בטעם לאה בנתינת שמו של ראובן ,הקשו המפרשים,
מה מקום יש לחפש ולדרוש אחר טעם לשם ,כאשר התורה כבר פירשה
ואמרה את טעמו .ועל כן ביארו הפני יהושע בשם ׳גדול אחד׳ ,וכעי״ז כתב
הצל״ח וכן העיון יעקב על עין יעקב שם ,ועוד מפרשים ,19שדבר זה רמוז
בדברי לאה בנתינת השם ,שנאמר בו ׳כי אמרה׳ ,שבא ללמד ,שאין עיקר
טעם שם בנה מפני מה שנזכר ,שזה רק היה הטעם הנאמר ׳כי אמרה׳,
שאותו אמרה ליעקב בעלה ואף פירסמתו לכל ,שהיה רק בתורת אמירה
וסיפור ,ולא מה שהיה בתוככי לבה .אך ישנו טעם אחר שהוא עיקר הדבר
מדוע נקרא בשם זה ,והוא מה שדרשו חז״ל וכפי שנתבאר ,אלא שטעם זה
לא חפצה לאה לגלות ולפרסם באותה שעה של נתינת השם.20
ובזה הוסיפו בעיון יעקב ועוד ,ליישב טעם הדבר מדוע לאה הצדקנית
לא הודתה לה׳ מיד בלידת בנה הבכור ,ובמיוחד על זכייתה שמבין כל נשות
בעלה היא זו שזכתה להוליד את הבכור שיזכה לכל הגדולה ,ומדוע המתינה
עם ההודיה עד לידת יהודה בנה הרביעי בו הודתה ועל שם ההודאה קראה
את שמו .זאת משום שלאה בנבואתה ידעה שראובן בנה הראשון לא יזכה
למעלת הבכורה ,וכדרשת חז״ל הנזכרת שיוסף יזכה בה ,ועל כן המתינה
עם ההודאה עד לידת יהודה בנה הרביעי שיזכה למלכות על ישראל ,עיי״ש
בהרחבת דבריהם בפרשה זו.
ממעשי מוכחים צדקותי וחכמתי – שמעשי ראובן עם הדודאים,
מוכחים צדקותו וחכמתו.
שצדקותו של ראובן מוכחת ממעשיו עם הדודאים ,שלא נטל דבר שיש
ימי
אוּבן ִבּ ֵ
ֵלְ ר ֵ
בו חשש גזל ,רק לקח מן ההפקר ,כדאיתא בב״ר ע״ב ב׳ :״ ַויּ ֶ
ָבא א ָֹתם ֶאל ֵל ָאה ִאמּוֹ[ .ר׳ חייא בר
ָאים ַ]בּ ָשּׂדֶה ַויּ ֵ
ְק ִציר ִח ִטּים ַויּ ְִמ ָצא דוּד ִ
עוֹרין,
אבא אמר יברוחין )מין עשב שנקרא כן  -מתנו״כ( ,ר׳ יצחק אמר ְשׂ ִ
ר׳ יהודה בר׳ סימון אמר מיישין )פרי אותו אילן שקורין מייש  -רש״י( .בין
לדברי אלו ובין לדברי אלו הכל מודים שלא הביא אלא מן ההפקר .למאן
דאמר שעורים ,שעורים בימי קציר חטים כשדה של הפקר הן ,לפי שכבר
כלה הקציר של שעורים .תדע לך שהלך בשעת הקציר ,בשעת ִבכוּר כל מיני
איפוריא )בלשון יון פרי  -רש״י( ,ולא הביא אלא דבר שהוא מן המופקר,
להודיעך שהיו שמורים מגזל הארץ .ואם כך היו שמורים מגזל הארץ ,על
אחת כמה וכמה שהיו שמורים מכל הגזל21״.
ואף חכמתו של ראובן מוכחת ממעשיו עם הדודאים ,שכן באותו שעה
היה כבן ארבע או חמש ,וכפי שחישבו בלקח טוב שם :״זה היה מעשה
בשנה חמישית לכינוס לאה ,בשנה שנתנה זלפה ליעקב אבינו ,והיה בזמן
ההוא ראובן בן ארבע שנים״ .ולמרות היותו רך בשנים ,עמד בחכמתו שלא
להכשל בגזל ,וכדברי הספורנו שם :״ובזה הודיענו צדקת ראובן וחכמתו,
עם היותו אז בן ארבע או חמש שנים למרבה״.

בטעם הנאמר בנתינת שמי התפרשתי – שראובן התפרש בטעם
׳הנאמר׳ בנתינת שמו.
שראובן התפרש בטעם שנאמר בלידתו ,וכדכתיב )בראשית כ״ט ל״ב(:
אוּבן ִכּי ָא ְמ ָרה ִכּי ָר ָאה ה׳ ְבּ ָענְ יִי ִכּי ַע ָתּה
ַתּ ְק ָרא ְשׁמוֹ ְר ֵ
ַתּ ֶלד ֵבּן ו ִ
ַתּ ַהר ֵל ָאה ו ֵ
״ו ַ
ישׁי״.
ֱה ַבנִי ִא ִ
ֶיא ָ

ומכבוד אמי מציאתי לא טעמתי – שמכבוד אמו לא טעם ראובן את
מציאתו ,עד שהביאם אליה.
הנה מציאתו של ראובן היא הדודאים ,כמפורש בקרא )בראשית ל׳ י״ד(:
ָאים ַבּ ָשּׂדֶה...״.
ימי ְק ִציר ִח ִטּים ַויּ ְִמ ָצא דוּד ִ
אוּבן ִבּ ֵ
ֵלְ ר ֵ
״ ַויּ ֶ

נמנע מלהצילו״.
 .17אמנם יש במפרשים שלמדו ,שנתינת השם לא היה בדרכי הנבואה ,אלא כך
ה׳ הכניס בפיה ,וכדברי המהרש״א בח״א ברכות ז׳ ב׳ :״דשלא מדעת ָשׂם הש״י
בפיה עתידות זה...״ .ובדומה לזה כתב ׳הכותב׳ בעין יעקב שם.
 .18וראה בצרור המור עה״פ ,ד״ה בלידת ראובן כתיב ,שהאריך לבאר ענין
זה ע״פ הסוד.
 .19וע״ע בליקוטים שבסוף ספר ׳דבר אליהו׳ להגר״א )ביאורים לספר איוב ,עם
הערות מהרב המגיד אברהם בערוש משעברשין ז״ל ,ווילנא תרל״ה( ,שהביא
כן בשם הגר״א ,והוסיף הרב הנ״ל בהערותיו להביא ראיות לפירוש זה ,עיי״ש.
 .20בטעם הדבר מדוע לא חפצה לאה לפרסם דבר זה ואף הסתירה זאת
מבעלה ,עיי״ש בפני יהושע שביאר ,שחששה לאה שאם יעקב ישמע הדבר
ויבין שאמרה כן בנבואה ,שוב יבין שאף רחל עתידה לילד ,ועלול להיות
שיהפוך ליבו לאהוב את רחל יותר ממנה ,ומלבד מה שלא יוסיף להתפלל
עליה שתפקד בבנים ,עלול לגרשה ,שכבר איתא בב״ר ע״א ב׳ ,שנתן יעקב
דעתו לגרשה ,אלא שכיון שפקדה ה׳ בבנים חזר מכוונתו ,ואם ידע שרחל
תלד ,עלול לחזור ולבקש לגרשה ,לכך העלימה לאה נבואתה זו על פקידתה
של רחל ,שהרי נבואה זו לא נמסרה לה לאמרה לרבים ,עיי״ש.
עוד כתב שם הפני יהושע בדרך אחרת שלא הסתירה נבואתה זו מיעקב ,אלא
אדרבה ,אמרה לו אותה :״ונהירנא כד הוינא טליא ,אמרתי לפרש בענין אחר,
ושני הטעמים מענין אחד הם ,שמה שאמרה כי ראה ה׳ בעניי כי עתה יאהבני
אישי ,עיקר האהבה אינה תלויה בדבר זה שהיא ילדה ורחל עדיין לא ילדה,
כיון שבאותו הפעם שילדה את ראובן לא נתברר הדבר הזה ואפשר שתלד
רחל אח״כ הרבה בנים יותר ממנה ,אלא מה שאמרה כי עתה יאהבני אישי
היינו מצד מה שקראה שם בנה ראובן ,לומר ראו מה בין בני לבן חמי דאילו
בן חמי מדעתיה זבניה לבכירותיה ,ורמזה ליעקב בענין זה שבאמת הוא גדול
מעשו אחיו ,ולפי״ז מתחילה היתה לאה ראויה ליעקב ורחל לעשו כדאיתא
בפרק יש נוחלין )ב״ב קכ״ג ע״א( ,שבשביל כך היתה עיני לאה רכות שהיתה

בוכה במה ששמעה בפרשת דרכים שהיו אומרים הגדולה לגדול כו׳ ,ואם כן
על ידי קריאת שם זה לבנה יבין וישכיל יעקב שרמזה לו שעיניה רכות בשביל
כך ,ויהפך לבו משנאתה לאהבתה ,ודו״ק״.
 .21ובעצם הק״ו ובעיקר דברי שבח אלו על ראובן ומשפחתו שהיו שמורים
מהגזל ,יש להקשות ,מאי רבותא בזה .והראוני שכבר הקשה כן רבינו הגראי״ל
זצ״ל ב׳אילת השחר׳ עה״ת :״וצריך ביאור מה החידוש שהשבטים לא גזלו ,הרי
זה אחד משבע מצוות בני נח״ .ונשאר בשאלה.
ואולי אפשר לומר ,שהחידוש הוא בגזל הקרקע ,שהרי ה׳ נתן את ארץ ישראל
לאברהם וזרעו ,על כן היה להם פתח לטענה שהותר להם הגזל כלפי הקרקע,
וכטענת רועי לוט בב״ר מ״א ה׳ ,על כן באה התורה לכתוב שבחם שלא טעו
בדבר ולא הסתמכו על היתר זה שאינו תקף עדיין ,ולכך נחשב כק״ו ,שאם
גזילת הארץ שהיה להם מקום לטעות בה ולהתיר לעצמם ,נזהרו ונשמרו
ממנה ,על אחת כמה וכמה שהיו שמורים מכל גזל.
 .22ובעצם השבח שיש בזה ,שהרי היה בחו״ל שאין בו חיוב מעשרות ,וגם מצד
שהוא הפקר פטור ממעשר ,א״כ מצד עצמו לא היתה לראובן כל מניעה לטעום
מהם קודם שהביאם לאמו ,ולכך דרשו שבחו ,שלא טעם מהם עד שהביאם לאמו.
 .23ועיקר הקושיה היא במה שבעקבות נתינה זו של ראובן ללאה אמו ,לאה
הרגישה בעלות על הדודאים ,וסחרה בהם עם רחל ,שאם ראובן הביאם לאמו
רק בתורת ממונה על בית אביו ,הרי שלרחל יש אותה בעלות ושייכות בהם
כמו ללאה ,ועליה לתת לה מהם בלא כל תנאי ,על כל פנים לכל הפחות כחלקה
בבני המשפחה.
ואמנם אפשר לומר ,שהרי מבואר על פי המדרש שלאה הביאה את כל
הדודאים לרחל מבלי להשאיר לה אפילו מעט ,הגם שאף לאה רצתה לקחת
מהם לסגולה שתזכה לעוד בנים ,ולפי״ז אפשר לומר שלעולם ראובן הביא
הדודאים לאמו בתורת הממונה על בית אביו ,ובאמת היה לרחל בהם חלק
אחד ,אך רחל בקשה מלאה שתתן לה את כל הדודאים ,מבלי להשאיר לעצמה
אפילו מעט ,נמצא שכדת וכדין סחרה לאה עמה על חלקה הראוי לה.

ומכבוד לאה אמו לא טעם ראובן מדודאי מציאתו ,עד שהביאם אליה,
ימי ְק ִציר ִח ִטּים ַויּ ְִמ ָצא
אוּבן ִבּ ֵ
ֵלְ ר ֵ
וכפי שדרשו בדברי הפסוק )שם( :״ ַויּ ֶ
ָבא א ָֹתם
ָבא א ָֹתם ֶאל ֵל ָאה ִאמּוֹ...״ .ודרשו בב״ר ע״ב ב׳ :״ ַויּ ֵ
ָאים ַבּ ָשּׂדֶה ַויּ ֵ
דוּד ִ
22
ֶאל ֵל ָאה ִאמּוֹ .להודיעך עד היכן היתה כבודה של אמו עליו ,שלא טעמן
עד שהביאם אל אמו״.
ובעצם הדבר שראובן הביא הדודאים לאמו ,ולא לאביו ,שמדינא שייכים
לו ,כדין מציאת קטן ,ואף אם נאמר שנחשב כגדול לפי דעתו ,עכ״פ עדיין
היה סמוך על שולחן אביו ומציאתו לאביו ,עיין באילת השחר למרן רבינו
הגראי״ל זצ״ל שעמד בזה ,ועיין בהערה.23
למטרת הצלת המושלך מאחי פרשתי – שראובן פרש מאחיו לאחר
שהשליכו את יוסף לבור ,למטרת הצלת יוסף המושלך.
שבתחילה ראובן הציע לאחיו שישליכו את יוסף לבור 24בכדי שיוכל
להצילו מידי אחיו שביקשו להורגו ,ואכן כך עשו ,כמפורש בקרא
ָפשׁ.
ֹאמר א נַכֶּנּוּ נ ֶ
אוּבן ַויּ ִַצּ ֵלהוּ ִמיָּדָם ַויּ ֶ
ִשׁ ַמע ְר ֵ
)בראשית ל״ז ,כ״א-כ״ד( :״ ַויּ ְ
ֲשׁר ַבּ ִמּ ְד ָבּר
אוּבן ַאל ִתּ ְשׁ ְפּכוּ דָם ַה ְשׁ ִליכוּ אֹתוֹ ֶאל ַהבּוֹר ַהזֶּה א ֶ
ֲל ֶהם ְר ֵ
ֹאמר א ֵ
ַויּ ֶ
ֲשׁר ָבּא
ֲשׁיבוֹ ֶאל ָא ִביוַ .וי ְִהי ַכּא ֶ
וְ יָד ַאל ִתּ ְשׁ ְלחוּ בוֹ ְל ַמ ַען ַה ִצּיל אֹתוֹ ִמיָּדָם ַלה ִ
וְהבּוֹר ֵרק ֵאין בּוֹ ָמיִם״.
ַשׁ ִלכוּ אֹתוֹ ַהבּ ָֹרה ַ
ִקּ ֻחהוּ ַויּ ְ
יוֹסף ֶאל ֶא ָחיוַ ...ויּ ָ
ֵ
ולאחר שהאחים השליכו את יוסף לבור ,עוד קודם שישבו לאכול,
פרש מהם ראובן ,וזאת במטרה לחזור ולהציל את יוסף ,וכפי שמוכח
מהפסוקים שלא היה נוכח בשעה משיכתו מהבור ומכירתו לישמעאלים,
שרק בשעת שיבתו לבור התוודע שיוסף לא נמצא בו ,וכדכתיב )שם
אלים
ִשׁ ְמ ֵע ִ
וְהנֵּה א ְֹר ַחת י ְ
ֵיהם ַויּ ְִראוּ ִ
ִשׂאוּ ֵעינ ֶ
ֵשׁבוּ ֶלאֱכָל ֶל ֶחם ַויּ ְ
כ״ה-ל׳( :״ ַויּ ְ
אליםַ ...ויּ ְִמ ְשׁכוּ
ִשׁ ְמ ֵע ִ
וְנִמ ְכּ ֶרנּוּ ַליּ ְ
ֹאמר יְהוּדָה ֶאל ֶא ָחיוְ ...לכוּ ְ
ָבּ ָאה ִמגִּ ְל ָעדַ ...ויּ ֶ
אוּבן ֶאל
ָשׁב ְר ֵ
אליםַ ...ויּ ָ
ִשׁ ְמ ֵע ִ
יוֹסף ַליּ ְ
יוֹסף ִמן ַהבּוֹר ַויּ ְִמ ְכּרוּ ֶאת ֵ
ַוַיּעֲלוּ ֶאת ֵ
ֶלד
ֹאמר ַהיּ ֶ
ָשׁב ֶאל ֶא ָחיו ַויּ ַ
יוֹסף ַבּבּוֹר ַויּ ְִק ַרע ֶאת ְבּגָדָיוַ .ויּ ָ
וְהנֵּה ֵאין ֵ
ַהבּוֹר ִ
ֵאינֶנּוּ ַואֲנִי ָאנָה אֲנִי ָבא״.
ופרישתו זו של ראובן מאחיו מיד לאחר שהשליכו את יוסף לבור,
היתה במטרה לשוב בערב ובחסות החשיכה להוציאה מהבור ולהשיבו אל
ֲשׁיבוֹ ֶאל
אביו ,וכפשטות דברי הפסוק הנזכר ְ׳ל ַמ ַען ַה ִצּיל אֹתוֹ ִמיָּדָם ַלה ִ
ָא ִביו׳ ,וכפי שדרשו בפרדר״א ל״ח :״מה עשה ראובן ,הלך וישב לו באחד
מן ההרים לירד בלילה ולהעלות את יוסף מן הבור ...וירד ראובן בלילה
להעלות את יוסף מן הבור ,ולא מצא אותו שם ,אמר להם הרגתם את יוסף
ַואֲנִי ָאנָה אֲנִי ָבא...״ .וכך לכאורה גם משמעות שיטת ר׳ נחמיה ורבנן בב״ר
פ״ד ט״ו ,וכדלהלן.
ויתרה מזאת איתא בלקח טוב עה״פ ,שהליכתו זו של ראובן היתה
בפועל לצורך הצלת יוסף ,שהלך להביא חבל להעלותו מהבור :״וי״א ,הלך
להביא ֶח ֶבל להעלותו״ .אכן בשכל טוב שם כרך זאת גם יחד עם שיטה
אוּבן ֶאל ַהבּוֹר .כדי להעלותו בחבל שהביא בידו,
ָשׁב ְר ֵ
נוספת כדלהלן :״ ַויּ ָ
כי לא נמצא שם בעת מכירתו ,דא״ר אליעזר עסוק היה בשקו ובתעניתו
על מעשה בלהה ,וכיון שנפנה הלך והציץ בבור״.
אכן יש לציין שמצאנו כמה שיטות מדוע ולהיכן הלך ראובן מהם באותה
אוּבן ַויּ ִַצּ ֵלהוּ .והיכן היה ,ר׳ יוסי ור׳
ִשׁ ַמע ְר ֵ
שעה ,כדאיתא בב״ר שם :״ ַויּ ְ
נחמיה ורבנן .ר׳ יוסי אמר ,כל אחד ואחד מהם היה משמש את אביו יומו,
ואותו היום של ראובן היה .ר׳ נחמיה אמר ,אמר ראובן ,אני בכור ואין
הסרחון תלוי אלא בי .רבנן אמרי ,אמר ראובן ,הוא מונה אותי עם אחי
ואיני מצילו ,אני הייתי סבור שנדחתי מכח אותו מעשה ,והוא מונה אותי
ָבים ִמ ְשׁ ַתּחֲוִים ִלי ,ואיני
וְא ַחד ָע ָשׂר כּוֹכ ִ
עם אחי ,שנאמר )שם ל״ז ט׳(ַ ,
אוּבן ֶאל ַהבּוֹר .והיכן היה ...רבי
ָשׁב ְר ֵ
מצילו25״ .ועוד דרשו שם י״ט :״ ַויּ ָ
אליעזר אומר בשקו ובתעניתו ,כשנפנה הלך והציץ לאותו בור ,הדא הוא
אוּבן .ובמכירתו
ָשׁב ְר ֵ
אוּבן ֶאל ַהבּוֹר״ .וכפרש״י בקצרה :״ ַויּ ָ
ָשׁב ְר ֵ
דכתיבַ ,ויּ ָ
לא היה שם ,שהגיע יומו לילך ולשמש את אביו .דבר אחר ,עסוק היה
בשקו ובתעניתו על שבלבל יצועי אביו״.
ויעויין עוד בשיטת התרגום יונתן ,שצירף גם יחד את השיטות שהלך
״וְתב
במטרה להציל עם השיטות שהלך לאבילותו ותשובתו ,שכתבַ :
צוֹמא
ָתיב ְבּ ָ
נוֹהי ַד ֲהוָה י ֵ
גוֹבא אֲרוּם ָלא ֲהוָה ִע ְמהוֹן ְל ִמ ְסעוֹד כַּד ז ְַבּ ִ
אוּבן ְל ָ
ְר ֵ
קוּתיהּ
גוּבא ְל ַא ְס ֵ
וְוריָא ְל ֶמהֱדוֹר ְל ָ
ָתיב ֵבּינֵי ַט ַ
ַעל ְד ַב ְל ֵבּל ַמ ַצע ָאבוֹי ַו ֲאזַל וְ י ֵ
וּבזַע
גוֹבא ְ
יוֹסף ְבּ ָ
וְהא ֵלית ֵ
ֲמא ָ
ִסב ֵליהּ ַא ִפּין וְכֵיוַון ְד ָתב וַח ָ
ְל ָאבוּי ָמ ִאים י ַ
יַת ְלבוּשׁוֹי )וישב ראובן לבור כי לא היה עימם לאכול כאשר מכרוהו
שׁבלבל מצע אביו ,וילך וישב בין ההרים לחזור לבור
שהיה יושב בצום על ִ
להעלותו לאביו אולי ישא לו פנים ,וכיוון ששב וראה והנה אין יוסף בבור
ויקרע את לבושו  -כתר יונתן(״.
ובזרעי משלשת שומרי היחס נחשבתי – שזרע ראובן ששמר על ייחוסו
במצרים ,נחשב ראובן כאחד משלשת השבטים ששמרו על יחוסיהם
במצרים.
שזרע ראובן היו בין שלשת השבטים ששמרו יחוסיהם במצרים,
כדאיתא בבמד״ר י״ג ח׳ :״...ולכך חזר הכתוב ומנה לראובן ושמעון ולוי
לעצמם בספר ואלה שמות ולא מנה השבטים אחרים .רבי יהודה ורבי
נחמיה ורבנן .רבי יהודה אומר ,לכך מנה ראובן ושמעון ולוי לעצמם,
שכל השבטים לא שמרו יחוסיהם במצרים ,וראובן ושמעון ולוי שמרו
יחוסיהם ,26לכך הוא מונה שם יחוסם .ר׳ נחמיה אומר ,כל השבטים היו
עובדי עבודת כוכבים במצרים ,ושבט ראובן ושמעון ולוי לא עבדו עבודת
כוכבים ,ולכן זכו למנות לעצמם...״.
 .24והאריכו המפרשים בכוונת מעשי ראובן שהיו למטרת הצלה ,שביקש
׳אל ַהבּוֹר
להשליכו לבור מסויים שהיה ריק מכל ובלא סכנה ,וכפי שאמר להם ֶ
ַהזֶּה׳ ,אך בסופו של דבר האחים השליכו את יוסף לבור אחר שהיו בו נחשים
ועקרבים .וע״ע בב״ר פ״ד ט״ז :״שני בורות היו ,אחד מלא צרורות ואחד מלא
שרפים ועקרבים״.
 .25וכתב ביפה תואר שם ,שאמר ראובן בלבו :״אם החלום אמת הוא ,אין ראוי
מלבו ,הלא חביב אנכי
לשנוא אותו אחרי שרוח ה׳ נוססה בקרבו .ואם בדה ִ
בעיניו ,שהוא מונה אותי עם שאר אחי״.
 .26ובביאור הדבר ,כתב בידי משה על המדרש שם ,שהדברים עולים יפה
לפי דברי המדרש שנאמרו בסמוך ,ששלשה שבטים אלו נהגו שררה במצרים,
ועל כן היה בידם לשמור עצמם ,שלא היו המצריים משתעבדים בהם כבשאר
השבטים ,שעל האחרים הוצרכו לשמירה מיוחדת לא מצד עצמם אלא שה׳
שמר עליהם במיוחד ,וכעדות ה׳ על טהרתם בנתינת שמות המשפחה שהטיל
ה׳ שמו עליהם ,כנגד טענת אומות העולם ׳אם בגופם שלטו המצריים,
בנשותיהן על אחת כמה וכמה׳ ,ולכך אמרו בשבח שלשת שבטים אלו ,שאלא
עליהם שום חשד בעולם ,לכך נמנו בפני עצמן.
אכן פשטות דברי המדרש שדוקא שלשת השבטים הללו שמרו על יחוס עצמן,
ואילו שאר ישראל לאו ,ודברי המדרש הללו ששאר השבטים לא שמרו יחוסן,
קשה ביותר ,שהרי אמרו בשמו״ר א׳ כ״ח ,שאחת מהדברים שבשבילם נגאלו
ישראל :״...שלא נחשדו על הערוה ...אחת היתה ופרסמה הכתוב ...שלומית
בת דברי...״ ,ונכפלו הדברים בויק״ר ל״ב ה׳ ועוד :״ולא נמצא אחד מהם פרוץ
בערוה ,תדע לך שהיה כן ,אחת היתה ופרסמה הכתוב...״.
וכבר התקשה בזה האמרי יושר שם ,ולכך ביאר :״יש לומר )-ששלשה שבטים
אלו( ששמרו ייחוסיהן ,היינו קפידא יתירא שלא לישא אלא בת מיוחסין
ותלמידי חכמים״ .ובדומה לזה ביאר במסורת המדרש אות ט״ז* :״פירוש,
שלא היו מתחתנים אלא במי שראוי להם ,ולא משום ממון ולא משום נוי,
אבל מזנות היו כל השבטים גדורים ,כמו שהעיד הכתוב עליהם״.

תשובה ל"סיפור ושאלה

מנין בפרשתינו עפרש״י
יבין וידע ר׳ יחיאל את טעם הפסק שהורה לו המרא דאתרא?

בצידו" מגליון פרשת דברים

בתשובה לשאלה ,מנין בפרשתינו עפרש״י הוציא גדליה את שורש מסקנתו ,שלמרות שראה את החששות והסכנות הרוחניות הרבות שישנם לבחורים המסוגרים במלונית עקב חולי הקורונה ,לא אמר להם דבר ,אלא בתחילה התעסק בצרכיהם ,ורכש עבורם מכונות כביסה עם מלאי של
אבקות כביסה ושאר חומרי כביסה ,ורק לאחר מכן פנה אל הבחורים כדבר איש אל רעהו ,והעמידם על הסכנות העצומות העומדות בפניהם ,שכדאי להם לשמור עצמם מכל משמר ולא לבדוק או לבחון סכנות נוראות אלו ,כשמוסיף לעודדם ולחזקם שבכל פעם שאדם עומד בנסיון קשה
״אחֲרֵי
גדליה הוציא את שורש מסקנתו ,וזאת מדברי רש״י א׳ ד׳ ,עה״פַ ,
ונוראי ,זוהי שעת רצון המסוגלת לקבל תפילתו על כל דבר .כשמרגיש שמובטח הוא שכעת דבריו הללו יתקבלו באזניהם בהבנה והאזנה מלאה ,ויש סיכוי טוב שיכנסו ללבבות וישפיעו עליכם לטובה ולברכה.
״אחֲרֵי ַהכֹּתוֹ .אמר משה ,אם אני מוכיחם קודם שיכנסו לקצת הארץ ,יאמרו מה לזה עלינו ,מה היטיב לנו ,אינו בא אלא לקנתר ולמצוא עילה שאין בו כח להכניסנו לארץ .לפיכך המתין
ֶעי״ ,וביאר רש״יַ ,
יוֹשׁב ְבּ ַע ְשׁ ָתּרֹת ְבּ ֶא ְדר ִ
ֲשׁר ֵ
וְאת עוֹג ֶמלֶַ ה ָבּ ָשׁן א ֶ
יוֹשׁב ְבּ ֶח ְשׁבּוֹן ֵ
ֲשׁר ֵ
ַהכֹּתוֹ ֵאת ִסיחֹן ֶמלֶָ ה ֱאמ ִֹרי א ֶ
עד שהפיל סיחון ועוג לפניהם והורישם את ארצם ,ואחר כך הוכיחן״ .מבואר בדברי רש״י ,שכאשר רוצים להשפיע על השני לטובה ולברכה ,הדרך שהדברים יכנסו לבבות ויועילו לטובה ,היא אחרי שפועלים לטובת השני ודואגים לצרכיו ,באותה שעה ליבו פתוח לקבל תוכחה והוכחה ,והדברים
שיצאו מהלב יכנסו ללב ,ומאחר והבין שתוכחה מקודם לכן לא תועיל ,לכך המתין גדליה עם דבריו לבחורים עד שפעל עבורם ודאג לצרכיהם ,ולאחר מכן שוחח עמהם על הסכנות ועל הזכויות הגדולות שיכולים לזכות בעמידה על המשמר ,ואכן דבריו הועילו והשפיעו עליהם לטובה ולברכה.

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 :בספרים החדשים והנפלאים ״ומתוק האור עה״ת  -דברים״ ,ב״כ.
עוד שלושה זוכים נוספים ,כל אחד בספר״משך חכמה השלם״.
הפרס לשבוע זה על ״סיפור ושאלה בצידו״ :שני זוכים ,כל אחד בספר״מדרש תהלים״.
להערות ,הארות ותגובות וכל עניני העלון ,ותרומות והנצחות ,יש לפנות למערכת בפקס ובמייל הנ"ל

שמות הזוכים לפרשת חוקת:
 -מאנסי  -ומתוק האור-דוד המלך ב"כ
 -בני ברק  -אוצרותיהם אמלא-במדבר
 -מודיעין עילית  -אוצרותיהם אמלא-במדבר
 -ירושלים  -אוצרותיהם אמלא-במדבר
 -בני ברק  -מטה משה השלם
 -מודיעין עילית  -מטה משה השלם
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.

אחת מהמתנות הטובות ביותר שה׳ נתן לברואיו ,היא האפשרות לפנות אליו בתפילה
בכל עת ושעה ,כשה׳ שומע ומקשיב לתפילות אלו ,כאשר עצם הפניה בתפילה לה׳ על
כל דבר שצריך ,הוא השבח הגדול שאדם מבין ומשכיל שאין לו מעצמו דבר ,ולכל דבר
מוכרח הוא לישועת ה׳ ,שבלעדיה אינו יכול לעשות או להשיג את חפצו ודרכו ,ואף
קיומה של כל הבריאה כולה אינה אלא מחמת שמחדש בטובו בכל יום תמיד מעשה
בראשית.
מסיבה זו ,שעצם התפילה והבקשה מה׳ היא השבח והתהילה ,אין כל מניעה מלחזור
ולבקש כמה פעמים ביום דבר מסוים ,כי ִה ָשנוֹת הבקשה עוד ועוד ,מחזקת עמוק יותר
בלבבות שהכל מידו השלימה והמלאה ,ובלעדיה אין כל אפשרות להגיע להגשמת
הבקשה ומה שצריכים .זה גם הטעם שאין דברים פעוטים מידי בכדי לבקש עליהם,
אלא כל אחד יכול וטוב לו שיבקש מה׳ על כל דבר שצריך ,מהדבר הקטן ועד לגדול,
מהקל ועד הקשה והמסובך ,בכל מה שזקוק ונצרך ועל מה שעומד לעשות ולהיכן
שמבקש ללכת ,על הכל טובה התפילה לה׳ שינחנו על מי מנוחות שהכל יעשה על הצד
היותר טוב ומוצלח.
הנסיון הגדול להמשיך להאמין בה׳ ולבטוח בו שהכל תלוי רק ברצונו יתברך שמו,
הוא כאשר כבר התפללו וזכו לעבור את הים הגדול ועומדים רגע לפני העליה לחוף
המבטחים ,גם בשעה זו יש להמשיך ולהתפלל ולבקש מה׳ כשמאמינים שהכל תלוי אך
ורק ברצונו ית״ש ,ואילו חלילה ה׳ יעזבם ברגע זה ,הרי שיפלו ויסוגו אחור ואף עלולים
לטבוע ביוון מצולה ובמים הזידונים ,הגם שקרובים המה אל היבשה ולישועה .ודבר
זה מצוי פעמים רבות ,כשמתפללים על ישועה ובחסדי ה׳ המהלך הצליח וכבר ממש
קרובים לישועה ,שישנם השוכחים מסיבות שונות שגם בשעה זו צריכים את הסייעתא
דשמיא ובלעדיה הכל עלול לקרוס חלילה ולהשאר בלא כלום.
ופעמים שיש לאדם תחושה שכבר ִהרבה תפילה ובקשה ,ורואה שהישועה מתקרבת
ומגעת ,ומרגיש שכבר אין לו כח להמשיך להתפלל ולבקש ,ועל כן מפסיק את תפילותיו,
ועיניו רואות וכלות כיצד הישועה התרחקה והסתלקה ממנו .תוצאה זו אמורה לעודד
אותו עד כמה ה׳ אוהב את תפילתו ושמח בה ,וכדאי לו לזכות להוסיף ולהתקרב לה׳
בתפילה ,בהודיה על העבר ובקשה על העתיד ,וכך יזכה שתפילתו לא תשוב ריקם.
*
הבית של ר׳ יחיאל ורעייתו היה מושתת על מציאות של תפילה לה׳ בכל עת ושעה ועל
כל דבר ,וזאת כמובן מלבד שלשת התפילות בכל יום ,שאותן התפללו בכוונה ובמתינות
השנים הארוכות בהן
כדת וכראוי ,וכל הברכות שנאמרו בו בקול ובעניית אמן אחריהםָ .
המתינו ר׳ יחיאל ורעייתו לישועת ה׳ בביתם ,הדרכים הלא קלות שהיה עליהם לעבור,
והנסיונות שבאו בעקבותיהם ,כל אלו ועוד כמה מעלות טובות שעמהם התמודדו ,גרמו
להם להתחזק עד מאוד בענין התפילה לה׳ בכל עת ושעה ,לפנות אליו בבקשה ותחינה
על כל מה שצריך ועומדים לעשות ,ולא פלא שראו ישועות מעל לגדרו של עולם.
בכל פעם שר׳ יחיאל חזר לתלמודו ,היה פותח בתפילה קצרה שה׳ יזכה אותו לעסוק
בתורה ולהשכיל באמריה ,ולהמשיך להתמיד בה בלא הפרעה .כשהלך לקניות התפלל
תפילה קצרה לה׳ שיזמין לו את צרכיו בלא שיחסר לו דבר ,וגם זאת בלא עיכובים
שונים ,ויוכל לחזור מהרה לתלמודו .גם כשהיה צריך לשאת דברים בציבור ,דבר שהיתה
לו מומחיות גדולה בו ,כשהכין את דרשתו היה פונה לה׳ בתפילה ,ורגע קט לפני שהתחיל
בדרשתו היה חוזר ומבקש מה׳ שיתן לו מענה בפיו ,שיאמר את הדברים הטובים ביותר
המותאמים לציבור השומעים ,ויגרום להם לחיזוק בתורה ויראת ה׳ טהורה.
כך גם הנהגת בני ביתו ,בכל פעם שעסקו להכין תבשיל או מאפה ,היו נושאים תפילה
קצרה לה׳ שמלאכתם תצליח ויזכו יהודים כשרים ליהנות ממנה .כך גם כשהפעילו
מכונת כביסה התפללו לה׳ שהמכונה תכבס היטב בלא כל תקלות ,והבגדים יצאו נקיים
וראויים ללבישה .אותה הנהנה היתה גם כשעמדו לשטוף את הבית ,שהיו נושאים
תחינה קצרה שהכל יעשה על הצד היותר טוב ,וכהנה תפילה לפני ה׳ על כל פעולה
ופעולה בכל עת ושעה.
מציאות חיובית זו שבה פונים לה׳ ומבקשים על כל דבר ודבר ,מביאה לידי קרבת ה׳,
כשמרגישים בכל עת כיצד זוכים לעמוד לפני ה׳ ולבקש ממנו ,וחסדי ה׳ שלא תמו,
התפילה מתקבלת לרחמים ולרצון לפני ה׳ והכל נעשה על הצד הטוב ביותר ,וכך זוכים
לרומם את כל הפעולות שעושים בכל הימים ,גם את הגשמיות ביותר שיש בהן ,שכולם
הופכות להיות לפעולות שרוחניות התפילה מעלה ומרוממת אותם עוד ועוד.
*
כאשר זכו ר׳ יחיאל וביתו להפקד בדבר ישועה ורחמים בלידת בנם ,השמחה המרובה
שהיתה מנת חלקם באותה עת ,עזרה להם להתעלות מכל הקשיים האחרים שעמהם
מתמודדים זה שנים רבות ,וכמעט לשכוח מההתמודדות עמהם ,כאשר גם בשעה
מיוחדת זו לא שכחו להודות ולהלל ולהוסיף בקשה על העתיד שיזכו לגדלו לתורה
וחופה ומעשים טובים ,ואף להמשיך להעתיר על האחרים שעדיין ממתינים לישועת ה׳
להפקד בזרע של קיימא במהרה.
שנות חייו הראשונים של התינוק עברו עליו כשאוזניו מתקדשות בשמיעת קול תורה
ותפילה מאביו בכל עת שעריסתו היה בסמוך למקום תלמודו ,ואף לשונות תפילה שונים
גדל מעט והחל ללהג בלשונו
על כל פעולה ופעולה שנעשתה עמו ובסמוך לו ,כך שכאשר ַ
דיבורים קלים ,היו אלו תיבות ששיבושם מזכיר דיבור של תפילה ,ואף נגינתן ואופן
אמירתם היה בדומה לסגנון תפילת ההורים ,כשדברי קודש אלו משמשים לו כיסוד
לכל ימי חייו.
בחסדי ה׳ ורוב רחמיו על ר׳ יחיאל ורעייתו ,אחרי שה׳ פתח להם את אוצרו הטוב
להפקד בלידת בנם ,בשנים שאחריהם ה׳ הוסיף לחון אותם באוצרות נוספים ,בלידת
בניהם ובנותיהם ,זרע ברך ה׳ ,שאותם גידלו בקדושה וטהרה ובשמירה מכל דבר רע
ומגונה ,לימדום את היסוד של תפילה על כל דבר ומעלתה הגדולה שזוכים על ידה
לקרבת ה׳ ,כשמוסיפים להשתדל ולהתאמץ להדריכם בדרך התורה ויראת ה׳ טהורה,
שיהיו עבדים נאמנים לה׳ ותורתו.
בכל עת מצוא בו התמודד ר׳ יחיאל עם קושי מסויים וביקש לעורר את עצמו להוסיף
הודיה ותפילה לה׳ ,היה מזכיר לעצמו ולבני ביתו את התקופה הקשה והנוראה שעברו
עד שנפקדו בלידת בנם בכורם ,הקשיים הגדולים והאכזבות המרות שהיו מנת חלקם
וגורלם במשך שנים כה רבות ,וכל אותה עת ממושכת ,התפילות הרבות שנשאו לה׳
וביקשו והתחננו לפניו ,אחת מהן לא שבה ריקם ,אלא על ידי כולם יחדיו זכו לישועת
ה׳ כנגד כל תחזיותיהם הקודרות של הרופאים המומחים ,וביתם מלא ברכת ה׳ בבנים
ובנות ההולכים בדרך התורה.
*
עוד בטרם שבאה ישועתו של ר׳ יחיאל ומשפחתו ב׳מפתח של חיה׳ ,שה׳ פתח בו עבורו
את השערים ופקדו בלידת ילדיו ,שערי הפרנסה החלו להסגר ולסתם בפניו כש׳מפתח
של גשמים׳ מסתובב לכיון הסגירה .המצב הכלכלי שעד לאותה עת גם לא היה שפיר
במיוחד ,ומה גם שהתמודדו עם הוצאות מיוחדות עבור טיפולים רפואיים שונים,
חלקם בעלות גבוהה ובסכומים עצומים שכללו טיסות לקצוי ארץ ,שבדרך כלל לא
הניבו כל תוצאה טובה אלא רק תוספת עגמת נפש ושברון לב ,ונעשו בהוראת חכם
בדיני ההשתדלות המוטלת עליהם ,לאחרונה עם הבשורות הטובות שהחלו להשמע
ָאה
בביתם ,יחד עמהם החלו להתנסות עוד יותר ב׳נסיון העוני׳ ,שעליו אמרו חז״ל ֶשנ ָ
הוא לישראל.
התשלומים הגבוהים שהיה על ר׳ יחיאל לפרוע בכל חודש עבור הלוואות גדולות שנטל
לצורך תשלום הטיפולים ,שנמשכו לאורך שנים רבות ,הביאו לכך שהחלו את החודש
בהוצאה כבדה זו ,שעזרה להם להכביד את נסיון העוני .המצב המשמח לו זכו בהולדת
ילדים נוספים שעל כל אחד מהם הוצרכו לדמים נוספים בכדי לכלכלו ולדאוג לו למה

שזקוק ,הוסיף לא מעט על קושי העניות והיכולת להתמודד עמה ,ומה גם ,שעד לאותה
עת בה הבית היה ריק מצהלת ילדים ,עסקה הרעייה בעבודה שהכניסה להם סכום נאה,
ועצם העיסוק בה במשך שעות ארוכות בכל יום ,הקילו מעליה את קשייה ,שכל עת
בה היתה טרודה ושקועה בעבודתה ,לא התפנתה לחשוב על הקשיים והנסיונות בהם
עומדת ,אך כעת שה׳ זיכה אותה בלידת הילדים ,כבר לא יכלה הרעייה לעסוק במלאכה
זו ,ועברה לעבוד בעבודות קלות ששכרם מועט ובקושי הספיק לכדי חלק קטן מהוצאות
ביתם המבורך.
ההשתדלויות של ר׳ יחיאל להביא טרף לביתו ,בדרך כלל לא הצליחו במיוחד ,הגם שהיה
מוכשר ומוצלח לכל מלאכה ,בכל זאת הברכה לא שרתה במעשה ידיו ,כשזוכה שמתקיים
בו דברי הפסוק )קהלת ט׳ י״א( :״וְ גַם א ַל ֲח ָכ ִמים ֶל ֶחם וְ גַם א ַלנְּ בֹנִ ים ע ֶֹשׁר״ .חכמתו
ותבונתו לעסוק במסחר ,שבימים עברו השתמש בהם להרויח הון ,לאחרונה הועילו לו
להפסיד מעות רבות בכל אותן נסיונות רבים שכשלו ונפלו אחור ויצא מהם נקי מכל מה
שהשקיע בהם ,והוסיפו להעמיק את מצב חובותיו.
בכל עת מצוא היה ר׳ יחיאל מודה ומהלל ,משבח ומקלס את ה׳ על רוב הטוב אשר גמלו,
שהמיר לו רווחה כלכלית עם עקרות אומללה ,בלידת ילדיו עם צער ועניות .טוב לו
אלף מונים צער וקושי זה של עניות ,על פני הנסיון שהיה לו קודם לכן כשהמתין וציפה
לרחמי ה׳ ,כשאינו יודע אם אי פעם יזכה להפקד ,או חלילה ישאר בערירותו כל ימיו.
יחד עם זאת ִהרבה ר׳ יחיאל ורעייתו להתפלל לפני ה׳ ולהעתיר ולבקש שימציא להם
די מחסורם שחסר להם ונצרכים לו באמת ,בכדי שיוכלו לגדל את ילדיהם בבריאות
ובאוירה טובה כראוי להם .שיהיה להם לחם לאכול ובגד ללבוש ויוכלו לשלם את כל
חובותיהם עד לפרוטה האחרונה ,ולגדל את ילדיהם לתורה וחופה ומעשים טובים
בבריאות איתנה ולאורך ימים ושנים.
כשהיה מגיע תקופה קשה יותר בה הרגיש ר׳ יחיאל שכבר כשל כח הסבל ,וכמעט שאינו
מסוגל להמשיך כך ,היה מוציא את פנקס החובות ומונה את מספר התשלומים שזיכהו
ה׳ לשלם ,ומזכיר לעצמו כיצד בכל חודש מחדש ראה את ישועת ה׳ ,והתעודד להמשך
התקופה ,בה עליו לשלם רק את יתרת חובותיו הישנים ,שהמה רק כרבע וחמישית
ממה שהיה בתחילה ,ובכל תשלום שזכה לשלם התעודד שעוד תקופת זמן כמספר
התשלומים שנשארו לו ,תבא לביתו הרווחה ויהיה להם מספיק כדי פרנסתם בשיעור
הנצרך ,בלא להפריש מההכנסות את סכום החוב החודשי.
החוב הגדול שהיה לר׳ יחיאל הלך והצטמק ,וכבר התקרבו ובאו התשלומים האחרונים
שלאחריהם יהיה לו מנוחת הנפש והגוף ,ואף מחשבת פיגול עלתה בדעתו ,שכבר לא
יצטרך להרבות בתפילה על הפרנסה ,שהרי הסכומים הקבועים שמשתכר בהם מידי
חודש יספיקו לצרכי משפחתו ,ואולי לקראת החגים שההוצאות רבות ,שם יצטרך
לתפילה לפרנסה ולמילוי צרכיו .הבל מחשבה זו נבעה מהתחושה שכל ההכנסות
הרגילות קבועות המה ואין צורך להתפלל עליהם ,כאשר האמת ידועה לכל ,שאין דבר
שאינו צריך תפילה וישועה ,וכל אחד מכיר כאלו שעשרות שנים התפרנסו ממקור
מסויים ,ולפתע פתאום הכל הפסיק והתנדף .ומה גם שפעמים ישנם הוצאות בלתי
שיגרתיות ,אם של שמחה ואם של הוצאות רפואיות או כל דבר אחר בלתי צפוי.
*
נפילתו הכלכלית של ר׳ יחיאל שעל ידה הגיעה לאביונות ממש ,היתה בעקבות חתימה
כע ֵרב לאחד שכמעט אינו מכירו ,ובוודאי
אחת קטנה שאותה ִש ְר ֵבט על שטר הלוואהָ ,
שחסר לו כל מידע על ישרותו והנהגתו בעניני ממונות ,ואף לא על היקף חובותיו ורוב
סיבוכיו הכלכליים ,וכלל לא בירר על הכנסותיו או נכסיו וכל מקור כספי מהיכן יחזיר
הלוואה גדולה זו וכיצד יעמוד בהחזריה לאורך זמן רב ,אלא ברגע של טישטוש המחשבה
ובלבול הדעת ,יחד עם הרצון להיטיב לאחרים בלא לקחת בחשבון את הנזק העצמי לו
ולכל משפחתו ,לקח את העט וחתם על השטר ,כשבטוח בליבו שבוודאי הלווה הנראה
כשומר תורה ומצוות יפרע את חובו במלואו ,ואין חתימה זו אלא צורך פורמלי מכללי
הגמ״ח ,ועל כן עשה זאת בשמחה ותיכף לאחר מכן נשכח ממנו מעשהו זה.
חודשים ספורים עברו מאז החתימה ,ובאחד הימים קיבל שיחה טלפונית מהנהלת
הגמ״ח על כך שהלווה אינו משלם את חובו .גם באותו עת עדיין לא תפס ר׳ יחיאל
את מצבו וחשב שרק מדובר בתזכורת שעליו לתת ללווה שככל הנראה שכח מתאריך
ההלוואה והתבלבל והחליפו במועד אחר .ר׳ יחיאל מיהר להתקשר ללווה ,והלה השיבו
שאין כל בעיה ויראה את הענין כמסודר .משום מה חשב והבין ר׳ יחיאל באותה שעה,
שכוונת הלווה שמתכונן לפרוע את החוב .אך כעבור שבועיים כשגבאי הגמ״ח חזר
והתקשר והודיע שלא נפרע או סודר דבר בענין ההלוואה ,ור׳ יחיאל שוחח עמו שוב
על ענין החוב ,התברר למפרע שכוונת דברי הלוה בתשובתו אליו בפעם הקודמת היתה,
שאכן אין כל בעיה שהוא ישלם במקומו את החוב ,ועל כן יראה זאת כמסודר על ידו
ועליו לפרוע את הערבות שהתחייב בחתימתו ,וכפי שגבאי הגמ״ח הסביר לו את מצבו
בשעה זו ,שעליו להתחיל לפרוע חוב זה.
מאמצים רבים השקיע ר׳ יחיאל לתפוס את הלווה ולבקשו שיפרע את חובו ,אלא שהלה
כלל לא ראה לנכון לעשות זאת בעצמו .תשובתו הרפויה היתה שאין לו מעות לשלם
ושיעזוב אותו לנפשו ,וכשמוסיף להעיז פניו ולומר לו שזו בעיה שלו שהוא חתם כערב,
והלכה היא ,שאם מדובר ב׳ערב קבלן׳ ,שזהו ההגדרה ההלכתית של רוב הערבים בימינו,
אזי נחשב הדבר שהוא לווה את הסכום מהגמ״ח וחזר והלווהו לו ,והוא זה המחוייב כלפי
הגמ״ח .טענתו זו של הלווה אמת היא ,שחובתו ההלכתית של הערב כלפי הגמ״ח היא
יותר מאשר של הלווה עצמו ,וכל הערבים המשתמטים מלשלם את ערבותם עושים
שלא כדת ,ונחשבים כגזלנים יותר מאשר לווים שאינם משלמים את הלוואתם ,וכדבריו
הנוקבים של ה׳פלא יועץ׳ בערך ׳ערב׳ ,שהלווה פעמים שהיה מוכרח להשיג את המעות
וכעת במועד ההחזרה נאנס שאין לו מהיכן להחזיר ,אך הערב ,מדוע התחייב בערבותו
אם אין לו מהיכן לשלם ,ובלעדי ערבותו המלווה לא היה נותן הלוואה זו שעל אמונתו
הלווה את המעות .אלא שכאשר טענה זו נשמעת מפי הלווה ,היא מקוממת ומרגיזה עד
מאוד ,שמראה את כפיות טובתו של הלווה ,והצדק היחיד שיש בה ,שאכן טעה בהגיונו
ודעתו במה שהסכים לחתום לאדם רע מעללים שכמותו.
כאשר ראה ר׳ יחיאל שכלתה אליו הרעה מפני הלוואה זו ,ידע שמאת ה׳ היתה זאת,
שאינה ה׳ לפניו שיפול בו ,והודה לה׳ שצרה
שגם קושי זה הוא חלק מהשגחה הפרטית ִ
כלכלית זו שבאה עליו היא עבורו כפרת עוונות והצלה מאסונות וצרות אחרות ,והחל
לחשב כיצד יוכל לעמוד בהחזר סכום זה ,שגם כאשר הנהלת הגמ״ח באה לקראתו
ופרסה את הסכום לתשלומים רבים ,עדיין היה מדובר בסכום ענק ועצום ,יותר מכפול
מהסכום שהחזיר עד החודש האחרון עבור חובותיו מהטיפולים הרפואיים שעבר,
במיוחד שכבר בלא החזרים אלו עניותו היתה לא קלה ,וכעת הפך להיות לאביון מהודר.
*
תקופת אביונותו של ר׳ יחיאל היתה עבורו קשה במיוחד .בכדי לעמוד בחובותיו ואף
להשיג לחם לפי הטף ,היה עליו לעזוב את כותלי בית המדרש גם בששת השעות
שהשאיר לעצמו לפליטה עד אותה שעה ,ולהסתפק בכמחצית מהם ,שזה עצמו גרם
לו כאב וצער רב .אך למרות רוב השתדלותו והתאמצותו לעבוד קשה בכל עבודה שרק
מצא ,שהצטרפו למעות שהשתכרה רעייתו ,עדיין הסכומים שהרויחו בעמל ויזע רב,
הספיקו בקושי בכדי תשלום החובות וההוצאות המוכרחות לקיום הבית.
ברירה רבה לא היתה לר׳ יחיאל אלא להסכים להזדקק לבריות ,לקבל תמיכה חודשית
קבועה בתלושי קניה למכולת השכונתית ,שבזכות קופה של צדקה המקומית היה לו
במה להאכיל את בני ביתו .באותה עת הבין עד כמה חשובה ונצרכת היא התמיכה
לקופות הצדקה המקומיות ,גם אם אין להם תמונות והבטחות וישועות מיוחדות ,שהרי
המה המקור לכל הישועות לבתי העניים והאביונים ,ובלעדי תמיכות אלו היו רבים
מתושבי המקום נאלצים לעשות שבתם חול ,ואף בימות החול לא היה להם הרבה מה
לתת לבני הבית .באותה עת החליט לעצמו שכאשר יזכה בחסדי ה׳ לגמור את החובות

וירחיב את גבולו ,הרי שיתמוך בקביעות בסכום נאה לקופה המקומית ,להיות שותף
בפעולותיהם הברוכות לגמול חסדים עם העניים והאביונים.
מצבו זה של ר׳ יחיאל שנזקק לכל פרוטה ,לא שינתה את הנהגתו הכללית שהיתה באמת
ויושר ,כשלא דבק בו פרוטה שאינה כשרה ,וכשהתעוררו ספקות ממוניות בינו למעבידו,
הרי שמחל על הספק והשיב את המעות גם כאשר מבחינה דינית השני לא היה יכול
להוציאו ממנו .כך גם כל סדר הנהגתו בתפילה ותחינה לה׳ על כל דבר ,שהתמיד בכך
והשתדל לשמוח בקשיים שבאו עליו בכל עת ,וזכה לעמוד בהם בהצלחה ,שכל מה שה׳
עושה לאדם הכל הוא לטובתו.
מהפרשה האחרונה בה נפל עם כל משפחתו לעומק
הלימוד והלקח שהיה לר׳ יחיאל ָ
האביונות בעקבות מעשה אחד קטן ,שלדעתו נבע מעייפותו בתפילה על הפרנסה
והצפיה שלא יצטרך להמשיך להתפלל על כך ,החכים ועודד אותו ,שה׳ הראה לו
שלעולם יש על מה להתפלל ,ואף ראה בכך נחמה מיוחדת שה׳ שש ושמח בתפילותיו,
על כן ממשיך לייסרו בקשיים אלו ,כדי שירבה תפילה ותחינה לפניו ובזכות זה יזכה
לקרבת ה׳ המביאה לכל טוב ,ואף לתוספת חלק ונחלה לעולם שכולו טוב ,ואף לכפרת
עוונות.
*
תפילותיו הרבות של ר׳ יחיאל ורעייתו עלו השמימה ,והדמעות שהתווספו להם פתחו
עבורם את השערים הנעולים כדי להכניס את התפילות לפני ולפנים ,ולהועיל שיתקבלו
לרחמים ולרצון לפני ה׳ ,ובאחד הימים כאשר כבר כשל כח הסבל והרגישו שעומדים
לפני התמוטטות נפשית ,הגיעה להם ההצעה החדשה לעבודה טובה ומיוחדת עבור
הרעייה ,במקום המנותק מכל דבר סחי ומאוס ומעלתו טובה באוירה החרדית השוררת
במקום ,בתחום המתאים עבורה מכל הבחינות ,וזאת מלבד מה ששכר נאה בצידה ויש
בה הנאה וסיפוק.
במהלך חודש העבודה הראשון בכל עת הוסיפו תפילה ותחינה שתצליח במקום החדש
ותקלט בו כעובדת מן המנין ,ויהיה זה עבורם כפתח לתקוה טובה ולפרנסה טובה בלא
להזדקק לבריות ,וגם תפילות אלו התקבלו ברחמים וברצון ,כשה׳ נתן את חינה בעינה
המנהלת ,שהביעה נכונות לעזור ולסייע בקליטתה ובהעלמת עין מכל חסרון התחלתי,
וכעבור חודש התבשרה שאכן מתאימה היא למקום העבודה ,והתקבלה לעובדת מן
המנין עם כל המעלות הכלכליות שבדבר.
כשהגיעה המשכורת הראשונה ,היה בבית ששון ושמחה .לראשונה לאחר יותר משנה
יכלו לוותר על ההזדקקות למתנת בשר ודם ,ובמעות הללו התאפשר להם לרכוש
לעצמם מזון כפי שנצרך לבני הבית .ר׳ יחיאל ובני ביתו הודו לה׳ והוסיפו להתפלל
שימשיך להם השפע והברכה בביתו .כשחלפה תקופה נוספת קיבלה קידום נוסף
בעבודתה שגרם לתוספת שכר ,הדבר הועיל הרבה שהיה באפשרותם לרכוש לילדיהם
דברים רבים שנמנעו מהם עד לאותה עת מחמת הדחק והצמצום ,וחזרו והודו לה׳ על
רוב הטוב אשר גמלם ,כשממשיכים בכל עת להתפלל ולקוות לישועת ה׳ כשמבינים
שאין שום דבר ברור ומובן מאיליו ,אלא לכל דבר יש להקדים תפילה ולהוסיף אמונה
בה׳ שהכל תלוי אך ורק בו.
השנים שעברו במהלכם הספיק ר׳ יחיאל לפרוע יותר משני שליש מהחוב הנוראי הלזה
שבא לו בעקבות מעשה אחד פזיז וחסר מחשבה בחתימת הערבות ,ביגרוהו רבות
והחכימו אותו להיות זהיר במעשיו ,אך יחד עם זאת לזכור בכל עת שהכל הוא מאת ה׳,
וכיסודו של הפלא יועץ שאותו אהב לקרוא מידי פעם והתחזק מדבריו ,שכאשר אדם
נמצא לפני מעשה ,עליו לשקול היטב כיצד לכלכל את מעשיו לבל יגרום לעצמו נזק או
צער ,אך לאחר שהמעשה כבר נעשה ובלתי ניתן להשבון ,ישיב אל לבבו שמאת ה׳ היתה
זאת ,וגם אם היה נזהר ,אם נגזר עליו צער כלכלי זה ,לא חסרים דרכים לה׳ להביאם על
אדם ,ועליו לשמוח שזה בא עליו מחמת רצונו לעזור לאחרים ,הגם שבעצם היה אסור
לו לחתום את חתימתו זו על שטר ההלוואה ,ועשה זאת מחוסר מחשבה.
*
חלוקת המשכורת בכל תאריך קבוע במקום עבודת רעייתו ,היה עבור המשפחה יום של
הודיה לה׳ ,שעל ידי מקום עבודתה גלגל את פרנסת הבית .גם כאשר עברו שנים רבות,
עדיין השתדלו להתמיד בהודיה זו על העבר ובקשה על העתיד .כשמפנימים לעצמם
שאין כל דבר בטוח בעולם ,ובכל עת ושעה תלויים בחסדי ה׳ שעמהם.
באותם הימים ,עדיין לא היה מקובל העברת המשכורת דרך חשבון הבנק ,אלא נהגו
ליתנו לעובדים במזומן או צ׳ק מזומן ביד ,כאשר מציאות זו גורמת תוספת עידוד
ודירבון לעובדים ,כשרואים בעיניהם מה שקיבלו וחשים או בידיהם .לעומת המקובל
בימינו שמקבלים את המשכורת ישירות לחשבון הבנק ,שהעובד לא רואה ומרגיש
שקיבל משהו ממשי ,ולכך חסר בעידוד והדירבון שיש בעצם השכר ,ומה גם שיש כאלו
שהגם שיודעים בבירור מהו הסכום שהועבר להם ,עד שמספיקים לבדוק ולראות מה יש
להם ,רובו ככולו נבלע בבור העמוק של ה׳אוברדרפט׳ הנובע ממשיכת יתר שאופיינית
לדור זה ,אצל כל אלו שאינם מודעים לחששות ההלכתיות שיש בזה מצד איסורי ריבית,
במקום שהבנק בבעלות של יהודים.
מסיבות מסוימות ,באחד הימים חל איזה שהוא שינוי במערכת הנהלת מקום העבודה,
ובעלת העסק הפסיקה להתמיד במצב הקודם בו קיבלו את המשכורות בכל חודש
בתאריך מסויים ,ופעמים איחרה אותו בכמה ימים .עיכובים אלו הקשו על התנהלותם
הכלכלית של ר׳ יחיאל ורעייתו ,ובמיוחד שבמשך הזמן הדבר הפך להיות למצב קבוע,
וכל עוד שלא באו להזכיר לבעלת העסק על תשלום השכר ,נשכח ממנה הדבר וכל צוות
העובדות המתין לתשלום שכרם.
רעייתו של ר׳ יחיאל שהיתה מורגלת זה עשרות שנים להודות ולהלל לה׳ על כל דבר,
ולהוסיף תפילה ובקשה על העתיד ,חשבה לעורר את חברותיה לעבודה שיתפללו לה׳
על המצב החדש המקשה על כולן .לפני שעשתה צעד זה ,התבוננה וחשבה האם אכן
כדאי לעשות זאת או שמחמת זה יגרם לצוות העובדות כעס וטענות כלפי בעלת הבית.
את ספקה שטחה בפני בעלה ,לדעת מה ה׳ שואל מעמה בשעה זו ,שקשה עבורה ועל
כל העובדות במקום ,שגם בלא כך יש בליבם טענות ומענות על חוסר הנהגה זו הפוגעת
ומציקה להתנהלותם הכלכלית.
ר׳ יחיאל הסיק ששאלה כזו ראוי לשאול את המרא דאתרא ,שבכח תורתו יוכל להכריע
כדת של תורה .לפליאתו הרבה כששטח את השאלה לפניו ,תשובת הרב היתה ,שאמנם
כן חשוב הדבר עד מאוד להתרגל להתפלל לה׳ על כל דבר ודבר ,וראוי שאשה תעורר את
רעותה למעלה גדולה זו ,אך בענין המדובר ,עדיף שיתחזקו באמונה בה׳ שיעשה עבורם
את הטוב ביותר ,אך לא יתפללו על כך.
לשאלת ר׳ יחיאל את המרא דאתרא אם מותר לו לדעת טעם הדבר מדוע שלא יתפללו
על כך ,השיבו המרא דאתרא ,שלפי זכרונו משאלותיו במשך השנים נראה ,שתמיד
הקפיד לקיים כירא ה׳ את ההלכה המפורשת בשו״ע )אור״ח סי׳ רפ״ה ס״א וס״ב( ,שחייב
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 ,ולפי דרגתו
הרוחנית הנעלה ,למד את דברי הרש״י בדקדוק ובתוספת עיון במפרשים.
אלא ,הוסיף המרא דאתרא ואמר לו ,שכפי הנראה מדברי שאלתו ,לאחרונה היה טרוד
ביותר ולא הספיק לקיים הלכה זו כמנהגו וכראוי לו ,ועל כן ,כאשר תזכה לשוב לאיתנך
ולהתמיד בלימוד זה ,ותגיע ללמוד את פרשת כי תצא עם פרש״י ,מלבד עצם תוספת
הידור במצוות תלמוד תורה שתקיים ,ואף המעלות הגדולות שיזכה להן והחידושים
הרבים שיתגלו בפניך ,וסגולת לימוד זה לאריכות ימים ושנים ,עוד תבין ותדע את טעם
הפסק שהוריתי לך כדת של תורה.

