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ָחל .אמר רבי מני ,על עסקי נחל .בשעה
ָרב ַבּנּ ַ
ֲמ ֵלק[ ַויּ ֶ
איתא ביומא כ״ב ב׳ :״)ש״א ט״ו ה׳( ] ַו ָיּבֹא ָשׁאוּל ַעד ִעיר ע ָ
ֲשׁר לוֹ וְ א ַת ְחמֹל ָע ָליו וְ ֵה ַמ ָתּה ֵמ ִאישׁ
ֲמ ֵלק ]וְ ַה ֲח ַר ְמ ֶתּם ֶאת ָכּל א ֶ
יתה ֶאת ע ָ
שאמר לו הקב״ה לשאול )שם ג׳(ֵ ,ל וְ ִה ִכּ ָ
ָמל וְ ַעד ֲחמוֹר[ .אמר )-שאול( ,ומה נפש אחת אמרה תורה הבא עגלה
ַעד ִא ָשּׁה ֵמע ֵֹלל וְ ַעד יוֹנֵק ִמשּׁוֹר וְ ַעד ֶשׂה ִמגּ ָ
ערופה ,כל הנפשות הללו על אחת כמה וכמה .ואם אדם חטא ,בהמה מה חטאה .ואם גדולים חטאו ,קטנים מה
חטאו .יצאה בת קול ואמרה לו) ,קהלת ז׳ ט״ז( ַאל ְתּ ִהי ַצ ִדּיק ַה ְר ֵבּה״.
והנה כל הלומד סוגיא זו עומד ותמה ,מה בכלל הטענה של שאול ועל מה יסד את שורש הק״ו שלו ,הרי בפרשת
עגלה ערופה נאמר שמצאו חלל מישראל ,יהודי הרוג ,ולא יודעים מי הרגו ,בכדי לכפר על הקטרוג שיש על ישראל,
ציותה התורה לקיים מצוה זו של עגלה ערופה ,שעל ידה מתכפר מעשה הרציחה שהיה מוטל על הציבור .ואילו כאן
זכר עמלק בלא להשאיר
במלחמת עמלק ,מלבד מה שמדובר בגויים ,הרי יש ציווי מיוחד מה׳ בתורה למחות את ֵ
זכר ,ואף נצטווה במפורש על ידי שמואל הנביא להכות ולהשמיד את כולם ולא לחמול על אחד מהם ,מאיש
ממנו ֵ
ועד אשה ואף מעולל ועד יונק ,וגם לא להשאיר מהם בהמה ,אלא להשמיד את כולם ,משור ועד שה ומגמל ועד
חמור ,א״כ מהיכן מתחילה טענתו זו.
*
פסק הרמב״ם בפ״ה מהל׳ מלכים ה״ו :״כל הארצות שכובשין ישראל במלך על פי בית דין ,הרי זה כבוש רבים והרי
היא כארץ ישראל שכבש יהושע לכל דבר ,והוא שכבשו אחר כבוש כל ארץ ישראל האמורה בתורה״ .והיינו שאחרי
שנכנסו ישראל לארץ וגמרו לכבוש את כל הארץ לגבולותיה ,אם יצאו ישראל למלחמה על ידי מלך ובית דין ויכבשו
ארץ ,מתקדשת הארץ בכיבושה ,ומקבלת דין ארץ ישראל לכל דיניה והלכותיה.
ֱהי נ ֵֹתן ְלְ ל ִר ְשׁ ָתּהּ נ ֵֹפל ַבּ ָשּׂ ֶדה
ֲשׁר ה׳ א ֶ
ֲד ָמה א ֶ
ִמּ ֵצא ָח ָלל ָבּא ָ
״כּי י ָ
והנה בפרשת עגלה ערופה נאמר )דברים כ״א א׳(ִ :
נוֹדע ִמי ִה ָכּהוּ״ .ובפשטות היה מקום לומר דהיינו דוקא בארץ ישראל לגבולותיה עד לירדן ,אלא שדרשו בספרי
א ַ
ֱהי נ ֵֹתן ְל .לרבות עבר הירדן״ .וכן פסק הרמב״ם בפ״י מהל׳ רוצח ה״א :״אין דין עגלה
ֲשׁר ה׳ א ֶ
)פיסקא ר״ה( :״א ֶ
ערופה נוהג ,אלא בארץ ישראל וכן בעבר הירדן״ ,והיינו שאף עבר הירדן דין ארץ ישראל יש לה ,ונאמרו עליה דינים
מיוחדים הנובעים מקדושת הארץ.
בדומה לזה מצאנו גם בפרשת ערי מקלט ששייכת רק בארץ ישראל ובעבר הירדן ,שהפרשה מתחילה בהזכרת
ֱהי נ ֵֹתן ְלֶ את ַא ְר ָצם
ֲשׁר ה׳ א ֶ
ֱהיֶ את ַהגּוֹיִם א ֶ
״כּי י ְַכ ִרית ה׳ א ֶ
הארץ ומסיימת בה ,כדכתיב )דברים י״ט א׳ ,י׳( ִ
ַח ָלה וְ ָהיָה ָע ֶליָ דּ ִמים״.
ֱהי נ ֵֹתן ְל נ ֲ
ֲשׁר ה׳ א ֶ
ָקי ְבּ ֶק ֶרב ַא ְר ְצ א ֶ
ִשּׁ ֵפָ דּם נ ִ
יהם ...וְ א י ָ
וּב ָב ֵתּ ֶ
יהם ְ
ָשׁ ְב ָתּ ְב ָע ֵר ֶ
יר ְשׁ ָתּם וְ י ַ
וִ ִ
וכן פסק הרמב״ם בפ״ח מהל׳ רוצח ה״א וה״ב :״מצות עשה להפריש ערי מקלט ...ואין ערי מקלט נוהגות אלא בארץ
ישראל .ושש ערים היו ,שלש הבדיל משה רבינו בעבר הירדן ושלש הבדיל יהושע בארץ כנען״.
לאור פסקו של הרמב״ם לעיל לגבי דין כיבוש ארצות ,יצא שכאשר ישראל יכבשו ארץ נוספת על פי מלך ובית דין,
ארץ זו תתקדש כדין ארץ ישראל לכל הלכותיה ,ואף יאמר בה דין עגלה ערופה ]ויש לעיין אם יצטרכו לעשות בה
גם ׳עיר מקלט[ ,וזאת משום שהתורה מקפידה על ארץ ישראל לשומרה בטהרה ולהיותה נזהרת עוד יותר בעניני
רציחה.
זאת ועוד מצאנו לגבי הזהירות היתרה בקדושת הארץ בעניני רציחה ,שזכות הארץ יכולה להועיל למצוא פתח זכות
למי שהרג את הנפש ,כדשנינו במכות ז׳ א׳ :״מי שנגמר דינו וברח ,ובא לפני אותו בית דין )שנתחייב בו – רש״י( ,אין
סותרין את דינו )לחזור ולישא וליתן אולי יזכה – רש״י(״ .ובגמ׳ שם אמרו :״לפני אותו בית דין הוא דאין סותרין,
הא לפני בית דין אחר סותרין ,הא תני סיפא ...אמר אביי ,לא קשיא ,כאן בארץ ישראל ,כאן בחוצה לארץ .דתניא,
רבי יהודה בן דוסתאי אומר משום רבי שמעון בן שטח ,ברח מארץ לחוצה לארץ אין סותרין את דינו ,מחוצה לארץ
לארץ סותרין את דינו ,מפני זכותה של ארץ ישראל )אולי תועיל למצוא לו פתח של זכות  -רש״י(״ .וכן נפסק
להלכה ברמב״ם פי״ג מהל׳ סנהדרין ה״ח :״מי שנגמר דינו בבית דין שהיה בחוצה לארץ וברח לבית דין שבארץ
ישראל ,סותרין את דינו על כל פנים...״.
*
כאשר שאול הלך עם ישראל להלחם בעמלק ולכבוש את ארצם ,היות ומלחמה זו היתה כשהמלך בראשם ועל פי
בית דין ,הרי שתוך כדי כיבוש ארצם של בני עמלק ,תתקדש הארץ ותקבל דין ארץ ישראל שיהיה בה חיוב עגלה
ערופה וקפידה מיוחדת על שפיכות דמים שבה ,נמצא שכל העמלקים הנמצאים בארץ שנכבשה ועדיין לא נהרגו,
ימצאו את עצמם בתוך ארץ ישראל ,ועל כך טען שאול ,הרי לגבי ארץ ישראל יש כללים אחרים בענין רציחה,
שאפילו רוצח שנגמר דינו למיתה וברח לארץ סותרים את דינו ודנים אותו מחדש ,לפיכך בא שאול ודן ק״ו מעגלה
ערופה ,שבה רואים עד כמה התורה מקפידה על מיתה שנעשתה בארץ ישראל ,ועל כן התעורר לטעון :׳ומה נפש
אחת אמרה תורה הבא עגלה ערופה ,כל הנפשות הללו על אחת כמה וכמה .ואם אדם חטא ,בהמה מה חטאה .ואם
גדולים חטאו ,קטנים מה חטאו׳.
וטענתו זו של שאול היתה ,שהגם שנאמר לו נבואה מפורשת על ידי שמואל להרוג ולהמית את כל עמלק ,יתכן וכל
ציווי זה הוא דוקא קודם שנגמר כיבוש הארץ ,אך לאחר שנשלם כיבוש ארץ עמלק ,הרי דינה כארץ ישראל ,ועל כן
יש לחמול ולחוס על הבהמות והקטנים שנשארו ולא להורגם.
אכן מסקנתו של שאול עלתה לו מכך שהבין שראשית עליו לכבוש את כל הארץ ולקדשה ,על כן התעורר לטעון
מה יעשה עם העמלקים שעדיין לא הושמדו עד השלמת כיבושה ,אבל כשמתבוננים בפסוק רואים שלא היה לו
ֲשׁר
ֲמ ֵלק וְ ַה ֲח ַר ְמ ֶתּם ֶאת ָכּל א ֶ
יתה ֶאת ע ָ
׳ע ָתּה ֵל וְ ִה ִכּ ָ
ציווי לכבוש את המקום ,אלא להכות את כל יושביו ,וכדכתיב ַ
ָמל וְ ַעד ֲחמוֹר׳ ,והיינו שמלחמתו תהיה
לוֹ וְ א ַת ְחמֹל ָע ָליו וְ ֵה ַמ ָתּה ֵמ ִאישׁ ַעד ִא ָשּׁה ֵמע ֵֹלל וְ ַעד יוֹנֵק ִמשּׁוֹר וְ ַעד ֶשׂה ִמגּ ָ
להכות ולהחרים את כולם בלא כל חמלה ורחמים ,ורק לאחר שימית את כל העם ובהמותיהם ,אזי הארץ כבר תהיה
כבושה בפניהם ורק בשעה זו תחול עליה קדושתה ,ואילו היה מקיים את דבר הנביא באופן זה ,כל שאלתו כלל לא
זכר.
היתה מתעוררת ,שקדושת הארץ לא תועיל לבני עמלק ,שכבר יאבדו מהעולם ולא ישאר מהם כל ֵ
*
אכן אם נתבונן בעצם דברי הרמב״ם שהוזכרו על כיבוש ארץ וקידושה ,נראה שנאמר בהם שכל הלכה זו היא רק
לאחר שכבשו את כל ארץ ישראל האמורה בתורה :׳והוא שכבשו אחר כבוש כל ארץ ישראל האמורה בתורה׳,
וכן כתב הרמב״ם בתוספת דברים בפ״א מהל׳ תרומות ה״ב וה״ג :״ארץ ישראל האמורה בכל מקום היא בארצות
שכיבשן מלך ישראל או נביא מדעת רוב ישראל וזהו הנקרא כיבוש רבים ,אבל יחיד מישראל או משפחה או שבט
שהלכו וכבשו לעצמן מקום אפילו מן הארץ שניתנה לאברהם אינו נקרא א״י כדי שינהגו בו כל המצות ...הארצות
שכבש דוד חוץ לארץ כנען ,כגון ארם נהרים וארם צובה ואחלב וכיוצא בהן ,אף על פי שמלך ישראל הוא ועל פי
בית דין הגדול הוא עושה ,אינו כארץ ישראל לכל דבר ולא כחוצה לארץ לכל דבר כגון בבל ומצרים ,אלא יצאו
מכלל חוצה לארץ ולהיותן כא״י לא הגיעו .ומפני מה ירדו ממעלת א״י ,מפני שכבש אותם קודם שיכבוש כל א״י
אלא נשאר בה משבעה עממים ,ואילו תפס כל ארץ כנען לגבולותיה ואח״כ כבש ארצות אחרות היה כיבושו כולו
כא״י לכל דבר״.
והנה אם בזמן דוד המלך שהיה לאחר שאול עדיין לא נכבשה כל ארץ ישראל ולכך אין לארצות כיבוש דוד דין ארץ
ישראל ,דבר פשוט הוא שבימי שאול שקדמו לו עדיין לא נכבשה כל הארץ מידי היושבים בה ,אם כן ,מהיכי תיתי
לומר שארץ עמלק תקדש במהלך כיבושה ,ולפי זה הדרא קושיא לדוכתא ,מה חשב וטען שאול במניעת השמדת כל
עמלק בק״ו מעגלה ערופה ,אחר שלכאורה גם בכיבוש ארץ עמלק לא עתיד להיות דין ארץ ישראל.
ומתרץ רבינו המהרי״ל דיסקין זצ״ל )בפירושו עה״ת בפרשתינו( ,שכל הלכה זו על כיבוש ארץ לקדשה בקדושת
הארץ ,אינה אלא להוסיף על גבולות הארץ ,שקודם שסיימו לכבוש את הארץ ,אין מוסיפים על גבולותיה .שונה
הדבר ארץ עמלק שהיא בתוך גבולות ארץ ישראל ,שהרי מקומו היה בערד שבנגב ארץ ישראל ,וכדכתיב בדברי
ִשׁ ַמע ַה ְכּ ַנעֲנִ י ֶמ ֶל
יוֹשׁב ְבּ ֶא ֶרץ ַה ֶנּגֶב״ .ועוד אמרו על עמלק )שם כ״א א׳( :״ ַויּ ְ
ֲמ ֵלק ֵ
המרגלים )במדבר י״ג כ״ט( :״ע ָ
ֲרד י ֵֹשׁב ַה ֶנּגֶב״ ,נמצא שתכף ומיד כשסיים שאול לכבוש את המקום התקדשה הארץ ככל שאר המקומות שנכבשו
עָ
׳אל ְתּ ִהי ַצ ִדּיק
ונגאלו מיד הכנענים ,ועל כן שורש טענתו היתה טובה ,אלא שעל כך יצאה הבת קול ואמרה לוַ :
ַה ְר ֵבּה׳ ,שהיה לו לשמוע לדברי הנביא ולא לשנות מהם ,ואילו היה עושה כך ,היה זוכה לכלות זרעו של עמלק
ולהביא את העולם לתיקונו ,להשלים את כסאו של ה׳ ,כפי שנזכה לעתיד לבוא ,ביום ההוא יהיה ה׳ אחד ושמו
אחד ,במהרה בימינו ,אכי״ר.

לאמי הצדקנית במעשי נדמיתי,
ובימיה את אחי בפטירתי קדמתי,
כנגד השעה קלה שהמתנתי,
יותר מעשרת מונים נפרעתי,
בתקופות שונות כמתה נחשבתי,
ובאחרונה בתפילה קצרה נושעתי.

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

חילוקא דרבנן
רבים מתושבי השכונה ומחוצה לה מבקשים להתפלל
ב׳ימים הנוראים׳ בבית הכנסת השכונתי המרכזי ,בו יש ׳רוב
עם׳ בהידור ,וכתוצאה מכך שוררת בו צפיפות רבה .ר׳ ראובן,
מהתלמידי חכמים המופלגים בשכונה ,היושב דרך קבע
סמוך לכותל הדרומי של בית הכנסת ,שם עמל בתורה ואף
קבוע לו מקום לתפילתו בכל ימות השנה ובכללם גם בימים
הנוראים .כשנקרא ר׳ ראובן לתורה ,במקום ללכת בדרך
קצרה על ידי חציית בית הכנסת בינות לספסלי המתפללים
לרוחבו באמצע אורכו עד ל׳בימה׳ ,הלך בדרך ארוכה כשפנה
אל עבר צד מערב לשביל בינות לטורי הספסלים ,כשמתרחק
והולך מצד הבימה אל עבר פתח בית הכנסת ,וברחבת
הכניסה חזר לשביל המוליך אל עבר הבימה ועלה לתורה.
ר׳ שמעון ידידו ראה את מעשיו והתפלא עד מאוד ,שהרי
הלכה פסוקה היא )שו״ע אור״ח סי׳ קמ״ז ס״ז( ,שההולך
לבימה עליו ללכת בדרך הקצרה ,ועל כן בסיום התפילה
ניגש לר׳ ראובן ושאלו למעשיו ,שהרי לא יתכן ושכח מקיום
הלכה מפורשת בעצם הימים הנוראים.
השיבו ר׳ ראובן ,היות ובכדי שיוכל לעבור בדרך הקצרה,
הדבר כרוך בהטרחת אנשים רבים לנוע ולקום ממקומותיהם
אחת הנה ואחת הנה מפני הצפיפות שבסמיכות הספסלים
זה לזה ,מלבד עצם הדבר שאין לו את הרשות להטריח
את הציבור בשביל קיום ההידור למהר להגיע לבימה ,וכפי
שכבר אמרו )קידושין ל״ג א׳( ׳מנין לזקן שלא יטריח׳ ,הרי
במציאות הקיימת של הצפיפות בבית הכנסת ,הדרך הקצרה
תארך זמן רב יותר מאשר הסיבוב שעשיתי ב׳דרך המלך׳.
טענו ר׳ שמעון ,מהיכי תיתי לומר שענין ׳דרך קצרה׳ ו׳דרך
ארוכה׳ הנזכר ,הכוונה בזמן ההליכה ,אולי הכוונה במרחק
ההליכה ,שעדיף ללכת בדרך הקרובה יותר גם אם היא
תארך יותר זמן מהדרך השניה ,כי זה כבוד התורה שמקרב
את עצמו כמה שיותר אל התורה ,ובוודאי שלא היה לו
ללכת בדרך השניה בה בתחילתה נראה כ׳פונה עורף׳ חלילה
לתורה .ומה שטען לטרחת הציבור ,אין טרחתם לכבודו אלא
לכבוד התורה ,שזוהי זכות גדולה לציבור במיוחד בימים
נוראים אלו שנזקקים לתוספת זכויות.

השאלה היא ,הצדק עם מי?

אתהּ
ֲב ָ
כתיב )דברים כ״א י״ב( :״ ַוה ֵ
ֹאשׁהּ
ית וְ גִ ְלּ ָחה ֶאת ר ָ
ֶאל תּוֵֹ בּ ֶ
ֶיה״ .ופירש״י:
וְ ָע ְשׂ ָתה ֶאת ִצ ָפּ ְרנ ָ
ֶיה .תגדלם כדי
״וְ ָע ְשׂ ָתה ֶאת ִצ ָפּ ְרנ ָ
שתתנוול״ .ומבואר דלשון וְ ָע ְשׂ ָתה
ֶיה ,הוא לשון ניוול.
ֶאת ִצ ָפּ ְרנ ָ
ַעשׂ
עי׳ בפסוק )בראשית א׳ ז׳( :״ ַויּ ַ
יע ַויּ ְַב ֵדּל ֵבּין ַה ַמּיִם
ֱקים ֶאת ָה ָר ִק ַ
א ִ
ֲשׁר
וּבין ַה ַמּיִם א ֶ
יע ֵ
ֲשׁר ִמ ַתּ ַחת ָל ָר ִק ַ
אֶ
יע ַוי ְִהי ֵכן״ .ופירש״י:
ֵמ ַעל ָל ָר ִק ַ
יע .תקנוֹ על
ֱקים ֶאת ָה ָר ִק ַ
ַעשׂ א ִ
״ ַויּ ַ
עמדו והיא עשייתו ,כמו )דברים
ֶיה״.
כ״א י״ב( ,וְ ָע ְשׂ ָתה ֶאת ִצ ָפּ ְרנ ָ
ומבואר מדבריו ,דלשון וְ ָע ְשׂ ָתה
ֶיה ,הוא מלשון תיקון ולא
ֶאת ִצ ָפּ ְרנ ָ
מלשון ניוול.

וצריך ביאור!!!

כיצד יתכן ,בריה
שמברכים על ראייתה,
ומצד שני בשורה טובה
היא שנסתלקה מן
העולם?

״לעולם אל יעמוד אדם במקום סכנה ויאמר עושין לי נס ,שמא אין עושין לו נס.
ואם תימצי לומר עושין לו נס ,מנכין לו מזכיותיו״) .תענית כ׳ ב׳(.
הוכח מפרשתינו ,אם הוא איסור גמור לעמוד במקום סכנה,
או שהוא רק עצה טובה בעלמא?

ספרי 'קוראי עונג'  -גליונות 'האיחוד בחידוד' ,ערוכים בפאר והדר ,בשני כרכים ,באותיות מאירות עינים!

כרך 'דברי חכמים וחידותם' ,שאלות וחידות  -תשובות ופתרונות .כרך 'נפלאות מתורתך' ,דברי תורה וסיפור ושאלה בצידו.
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 :
בארה"ב ,732-5973555 :באנגליה) 078-13-065323 :אחרי השעה  3:00אחה"צ(

תשובות לשאלות שהתפרסמו בגליון הקודם
האיסור למכור לו טלית שייך עדיין( ,דהא שמענו
כמה וכמה פעמים שעשו וגם ביקשו לעשות ,רח״ל,
ודברי רז״ל אינם זזים ממקומם״ .והנה גם להח״א
דברי חז״ל אינם זזים ממקומם ח״ו ,אלא י״ל כעזר
מקודש שבכה״ג תלוי במשפטי המקומות ,ובזה י״ל
גם את מה שכתב בשו״ת חוות יאיר הנ״ל.
ולפי״ז יש לומר בנידו״ד ,דעל כל פנים יש להקל מב׳
טעמים הנ״ל ,א׳ ,מטעם הרמ״א ,דבשכר נהגו להקל.
ב .החו״י והעזר מקודש ,דבמקום שמענישין ע״ז ,לא
נאמר האיסור.
מהדברים הנידונים :מקור איסור ייחוד עם עכו״ם )אות
א׳( .יש מתירין כשהעכו״ם עושה בשכר )אות ב׳ ג׳( .טעם
שנוהגין להקל לילך עם גוי בדרך )אות ד׳ ה׳ ו׳( .אם בזמה״ז
מותר למכור טלית של מצוה לגוי )אות ז׳(.

תשובה ל"מעשה רב"
בתשובה לשאלה ,באוטובוס ציבורי הנוסע במסלול
קבוע שנהגו ערל ,אם מותר לנסוע בו ביחידות.
ראשית דברינו יש להבהיר ולהדגיש ,שכל המדובר
כאן הוא ב׳אנשים׳ ,שהחשש הוא רק מצד חשש
שפיכות דמים ,אבל ב׳נשים׳ ,גם אלמלי חשש זה יש
איסור יחוד.
מקור איסור יחוד עם גוי
א[ שנינו בע״ז כ״ב א׳ :״אין מעמידין בהמה
בפונדקאות של עובדי כוכבים ...ולא יתייחד אדם
עמהן ,מפני שחשודין על שפיכות דמים״ .ואיתמר
עלה בגמ׳ שם כ״ה ב׳ ,דאסור להתלוות עם הנכרי
בדרך ,עיי״ש.
וכן פסק ברמב״ם פי״ב מרוצח ה״ז :״וכן אסור
ליהודי להתיחד עם הגוים מפני שהן חשודים על
שפיכות דמים ,ולא יתלווה עמהן בדרך ,פגע בגוי
בדרך מחזירו לימינו״ .ויש לדקדק לשון הרמב״ם
שכתב ׳אסור ליהודי׳ ,שהרי ספרו מכוון ללמד
לישראל ,ומה צ״ל ליהודי ]ובפשטות לשון הרמב״ם
לכאורה בא לומר ,שהיות ומתחילת הפרק ועד מקום
זה עסק בענינים השייכים לסכנה ,וראוי לכל אדם
להזהר בזה ,כמו שנוקט שם לשון אדם ,כעת בא
לומר הלכה השייכת רק ליהודי ולא לאדם ,ולכך
שינה לשונו[.
ולכאורה נראה מזה ,שהאיסור הוא רק כאשר
לבוש כיהודי ,באופן שהגוי יודע שהוא יהודי ,שכן
אין האיסור בעצם הייחוד עם הגוי מצד עצמו ,רק
מחשש רציחה )וכאשר מבואר מדברי האחרונים
הנזכרים להלן( ,וי״ל לפי״ז דהוצרך להוסיף שלא
יתלוה עמהן בדרך ,שאע״פ שבדרך אין זה כמו ייחוד
בחדר סגור ,שהרי כל רגע יכולים לבוא הולכי דרכים
נוספים ,מ״מ חשש לשפיכות דמים יש.
כשהעכו"ם עושה בשכר ,יש מקילין
ב[ וע״ע ברמ״א יו״ד סי׳ קנ״ה ס״א ,שכתב :״וי״א
דכל זה אינו אסור אלא כשהעובד כוכבים עושה
בחנם ,אבל אם עושה בשכר ,בכל ענין מותר ,דחייש
לפסידא דאגריה ,וכן נהגו להקל״ .וזה כשיטת
האו״ז שמובא ברא״ש פ״ב דע״ז .ועי׳ בב״ח ביו״ד
שם ,שכתב על דברי האו״ז :וגם מהרש״ל כתב דלא
נקטינן כאור זרוע בדין זה ,דתלמודא סתמא קאמר
דאין מתרפאין מהן ,וגם גדולה השנאה דלא חייש
לשכרו ...אבל הרב בהגהת שלחן ערוך הביא דין זה...
ולי נראה כדכתב מהרש״ל״.
ג[ אכן בש״ך שם סק״ד משיג על הב״ח והמהרש״ל,
ודוחה דבריהם ,ומסיק שהעיקר כהרמ״א שכשהגוי
עושה בשכר ,אין חשש שפיכות דמים .וראה בדברי
השו״ע שם ר״ס קנ״ו :״אין מסתפרין מהגוי אלא
במקום שמצויים שם בני אדם״ .ולכאורה אם אין
שם בנ״א בלאו הכי יש לאסור מצד שאסור להתייחד
עם גוי ,ומשמע שי״ל שכאן זה שונה משום שבמקום
שכר אין איסור יחוד .ואמנם כן כתב להדיא בבית
לחם יהודה סק״א :״כתב הש״ך ואותן בני אדם
שמסתפרין מן העכו״ם ,לאו שפיר עבדי ,דבלא״ה
אסור להתייחד עמהן ,כ״ש במסתפר ,ע״כ .ולענ״ד
דמותר מטעם דכתב הפרישה ,דנהגו להקל משום
דאנו נותנים שכר ,ולא חיישינן ]לשפיכות דמים[

כמ״ש המור״ם בסי׳ קנ״ה ,אבל אם עושה בשכר ,בכל
ענין מותר ,דחייש לפסידא דאגרא ,ומכ״ש להרוג
בידים״.
טעם שנוהגים להקל לילך בדרך עם גוי
ד[ וע״ע בבית הלל ביו״ד שם ,שכתב בתו״ד:
״הא חזינן עכשיו שהולכין לבתיהם בכל עת ובכל
יום עם סחורות ושאר משא ומתן בכל המקומות
קטנים וגדולים ,ועיקר מחיה של ישראל הוא זה בכל
המקומות ,ודומה לזה כתב הטור ומביאו מור״ם ז״ל
בהג״ה סוף סימן קמ״ח וז״ל ,ועוד דאית בה משום
איבה אם נפרש עצמינו מהם ביום חגם ואנו שרוים
ביניהם ,וצריכין לשאת ולתת עמהם כל השנה וכו׳
ע״ש .וא״כ הוא הדין בזה שהולכין לבתיהם ונושאין
ונותנין עמהם אפילו ביחיד .ובקצת מקומות בארץ
אשכנז הולכים ...אבל אנשים הולכים ג״כ בדרך עם
עכו״ם לכתחלה ,ובטור ובשו״ע כתבו אם נזדמן לו
עכו״ם בסייף וכו׳ ,משמע דוקא אם נזדמן אבל לא
לכתחילה אפילו עם עכו״ם אחד וק״ל״ .ומבואר
מדבריו ,שבעצם פשטות דברי חז״ל שהדבר אסור,
אלא שכיון שמאידך גיסא יש חשש איבה ,וגם שכל
פרנסתו של ישראל רק בדרך זו ,על כן בדיעבד לא
נמנעו מזה.
טעם להקל במקום שמענישים על רציחה
ה[ והנה בשו״ת חוות יאיר סי׳ ס״ו נתן טעם נוסף
שמקילין בזה ,ע״ש בתו״ד שכתב :״ובלאו הכי
צ״ל ג״כ סברא זו לישב המנהג שנוהגים לייחד עם
הערלים בכל עת ורגע ,והא קי״ל דאסור להתייחד
עם הגוי דחשידי אשפיכות דמים ,וחששא זו שייך
ושוה באנשים כנשים .ופלא בעיני שלא התעורר
רום מעכ״ת לתמוה על המנהג מטעם זה דשפיכות
דמים הנוגע לאנשים כנשים ,ובאנשים אין פוצה
פה ומצפצף כלל לאסור להם המשא ומתן המביא
לידי ייחוד עם הערלים ,ולפמש״כ אתי שפיר ,כיון
דבזמנינו אין רגילין בכך ואדרבא מכין ועונשין חיוב
מיתה על הרוצח ,לא מקרי חשידי אשפיכות דמים
בזמן הזה .עם היות שבשנת תי״ח נהרג כהר״מ טריר
הי״ד פה בבית הערל ,כידוע למעכ״ת ,מ״מ אקראי
בעלמא הוא ,ואין רגילים בכך ,גם הרוצח ההוא
הוצרך לברוח מחמת זאת ולהמלט על נפשו...״.
ו[ וע״ע ב׳עזר מקודש׳ )אה״ע סי׳ כ״ב ס״ג( שכתב:
״לא תתייחד ישראלית עם עכו״ם .כדקיימא לן ביו״ד
סי׳ קנ״ג ,שבמקום שאומות העולם מענישים על
זנות דבהמה ,אין איסור למסור בהמה לגוי ,נראה
שכן הוא גם כן לגבי שארי החששות ששם בסי׳
ההוא ,ובשארי דוכתי שחוששין ,וכל דאיכא דינא
בארעא ,ועל ידי זה סגנון המקום אינו פרוץ בכך,
ומוחזק בחזקת שמירה מזה ,יש להקל בזה ,ודברי
חז״ל עיקרם במקומות שאין שם משפט נכון וכו׳,
ואין דברי חז״ל בזה בדרך תקנה או איסורא בלא
פלוג ,רק בדרך עצה טובה קא משמע לן ,והכל לפי
השעה ,וכמו שכתב שם הט״ז ז״ל לגבי מגע נכרי
שאינו רק עצה ,ע״ש״.
למכור טלית של מצוה לגוי
ז[ וראה גם במ״ב סי׳ כ׳ סק״ז ,לענין מכירת טלית
של מצוה לעכו״ם ,שכתב :״ועיין בח״א שכתב,
דלטעם שמא יתלווה ליכא למיחש השתא ,דאינן
חשודים על שפיכות דמים״ .ואולם בכף החיים שם
סקי״ב ,כתב על זה :״ולי נראה דאיתא ואיתא )דהיינו

תשובה ל"חילוקא דרבנן"
בתשובה לשאלה ,במה שנאמר )דברים י״ז י״ג(:
ִשׁ ְמעוּ ְוי ִָראוּ וְא יְזִ ידוּן עוֹד״ ,ופירש״י:
״ו ְָכל ָה ָעם י ְ
ִשׁ ְמעוּ ְוי ִָראוּ .מכאן שממתינין לו עד הרגל
״ו ְָכל ָה ָעם י ְ
וממיתין אותו ברגל״ .ומבואר מדבריו ,דמהתיבות
ִשׁ ְמעוּ ְוי ִָראוּ האמורים בזקן ממרא ,ילפינן דממתינים
יְ
לו עד הרגל .ואילו בפסוק )שם י״ט כ׳( נאמר:
ִשׁ ְמעוּ ְוי ִָראוּ וְא י ִֹספוּ ַלעֲשׂוֹת עוֹד ַכּ ָדּ ָבר
ְהנִּ ְשׁ ָא ִרים י ְ
״ו ַ
ִשׁ ְמעוּ ְוי ִָראוּ .מכאן
ָה ָרע ַהזֶּה ְבּ ִק ְר ֶבּ״ .ופירש״י :״י ְ
שצריכין הכרזה ,איש פלוני ופלוני נהרגין על שהוזמו
ָמהוּ ָכּל
״וּרג ֻ
בבית דין״ .וכן בפסוק )שם כ״א כ״ב(ְ :
ָמת ִ
ֲבנִ ים ו ֵ
ַאנְ ֵשׁי ִעירוֹ ָבא ָ
וּב ַע ְר ָתּ ָה ָרע ִמ ִקּ ְר ֶבּ ו ְָכל
ִשׁ ְמעוּ
ִשׂ ָר ֵאל י ְ
ִשׁ ְמעוּ ְוי ִָראוּ״ ,פירש״י :״ו ְָכל י ְ
ִשׂ ָר ֵאל י ְ
יְ
ְוי ִָראוּ .מכאן שצריך הכרזה בבית דין ,פלוני נסקל על
שהיה בן סורר ומורה״ .ומבואר דגם לענין עד זומם
ִשׁ ְמעוּ
וגם לגבי בן סורר ומורה ,פירש״י ,דמהתיבות י ְ
ְוי ִָראוּ לומדים דצריך הכרזה בב״ד ,ולא כדבריו לעיל
לענין זקן ממרא ,שלמדים מהם דין המתנה עד הרגל.
בשאלה זו עמדו כמה ממפרשי התורה ,ונביא
ממקצת דבריהם וכדלהלן.
הרא״ם כתב :״ושמא יש לומר ,שאני התם )במדבר
י״ז כ״ג( ,שכתוב אחריו מיד )שם כ״ח(ֶ ,א ֶפס ִכּי ַעז
ָה ָעם וגו׳ ,דמשמע ֶשמה שפתחו בטובה ,לא פתחו
ֹאמרוּ
בה אלא כדי לסיים ברעה .אבל הכא דכתיב ַויּ ְ
ָ
טוֹבה ָה ָא ֶרץ ,ולא כתיב בתריה שום רעה ...אלא
יהושע וכלב הם שאמרו זה״ .והיינו ,שההכרח של
רש״י בפרשתינו לומר ,שהפסוק מתכוין רק ליהושע
וכלב שאמרו טובתה של הארץ ולא לשאר המרגלים,
הוא משום דבפרשתינו לא נאמרה שום רעה על
הארץ ,אלא רק טובתה ,ולכן מוכח שיהושע וכלב
הם שאמרו זאת .וכן ביאר ה׳גור אריה׳.3
עוד ביאר ה׳גור אריה׳ :״ועוד ,דזה הכל היה תוכחה
לישראל ,שלא רצו לעלות ,כדכתיב בקרא )דברים
יתם ַלעֲת ,ואם כן על כרחך לא
ֲב ֶ
א׳ כ״ו( ,וְ א א ִ
טוֹבה ָה ָא ֶרץ ,דברי
ֹאמרוּ ָ
היה זה מה שאמר הכתוב ַויּ ְ
המרגלים ,דמשמע שבא להאשימם שהיו אומרים
טובתה ,ואפילו הכי לא רצו לעלות ,דהא אדרבה,
המרגלים הם המסו את לבבם שלא יעלו ,ולא היה זה
להזכיר לישראל .אלא על כרחך איהושע וכלב קאי,
שהיו אומרים בטובתה״ .והיינו ,דהמשך הפסוקים
שמוכיח משה את ישראל ,שלא עלו לארץ למרות

 .1ובחידושי רבי חיים פלטיאל )דברים כ״א כ״א( ,הוסיף טעם,
מדוע בזקן ממרא בעינן להכרזה בפני ב״ד הגדול שבירושלים,
ובתחילת דבריו הביא הקושיא הנ״ל :״פירש רש״י ,שהיו מכריזין
בבית דין ,פלוני נסקל על שהוא בן סורר ומורה .והקשה מהר״ח,
דשינה רש״י ,דלעיל פרשת שופטים פירש ...מכאן שהיו ממיתין
אותו ברגל ,ולא אמר שצריך הכרזה .ופרק הנחנקין יש פלוגתא
בזה״ .וכתב שם הר״ח פלטיאל :״מיהו יש קצת ליישב ,דהתם
)בזקן ממרא( ,הואיל והמראה הייתה על ב״ד של שבעים ואחד,
משום הכי מעלין ,מה שאין כן כאן״.
 .2ויש מהמשיבים שציינו לאיסור שוחד שנאסר על הדיין ,שעליו
העידה התורה שמסלף דברי צדיקים ,אך במחכת״ר אין לומר כן
שהוא מחמת שהצדיק עלול להרשיע ,כיון דדין זה של מניעת
לקיחת שוחד הוא איסור בעצם ,מחמת שמעוור ומסלף את הדין

ע״י שנוגע בדבר ,ולא מחמת שהאדם עלול לשוב ולהרשיע.
 .3ותשו״ח לרבים מהמשיבים ,שציינו לדברי השו״ע )או״ח סי׳
קכ״ו ס״א( :״ש״צ שטעה ודילג אחת מכל הברכות ,וכשמזכירין
אותו יודע לחזור למקומו ,אין מסלקין אותו .אבל אם דילג ברכת
המלשינים ,מסלקין אותו מיד ,שמא אפיקורוס הוא״ .וביאר
המשנ״ב שם )סק״ה( :״כי שמא נזרקה בו עתה אפיקורסות ואינו
רוצה לקלל עצמו ,לכן דילג ברכה זו ,ואפילו אם היה מוחזק עד
עתה לכשר וצדיק ג״כ חיישינן לזה״.
 .4וכן מצינו ב׳דעת זקנים מבעלי התוספות׳ ,על הפסוק )בראשית
ֲשׁר ַעל
ָשׁה א ֶ
ָאל ֶאת גִּ יד ַהנּ ֶ
ִשׂר ֵ
ֹאכלוּ ְבנֵי י ְ
״על כֵּן א י ְ
ל״ב ל״ג(ַ :
ָשׁה״ ,שביארו
כַּף ַהיָּרֵַ עד ַהיּוֹם ַהזֶּה ִכּי ָנגַע ְבּכַף יֶרֶַ י ֲעקֹב ְבּגִ יד ַהנּ ֶ
ָאל ...שעשו בני ישראל שלא כהוגן,
ִשׂר ֵ
ֹאכלוּ ְבנֵי י ְ
״על כֵּן א י ְ
שםַ :
שהניחוהו ללכת יחידי ,ולא עשו לו לויה ,והוזק על ידם בגיד

הנשה ,לכך אסר להם הקב״ה גיד הנשה כדי שיהיו זהירין במצות
לויה משם ואילך ,ולכך הוזהר יעקב ללות את יוסף בנו כששלחו
אל אחיו״ .ומבואר מדבריהם ,דהטעם שליוה יעקב את יוסף
כששלחו לראות את שלום אחיו ,הוא משום מצות לויה .וע״ע
במה שהארכנו בדבריהם ,בתשובה ל׳מבין חידות׳ מגליון שנ״ה,
פרשת וישלח ע״ו.
 .5ויסוד דברי בעל הטורים ,כתוב ג״כ ב׳דעת זקנים מבעלי התוס׳
)בראשית מ״ה כ״ז( ,ותשו״ח להרב ה .ויזברג שליט״א שציין
לדבריו.
 .6עוד בענין ָשׁאוּל ]המלך ,בן ִקישׁ[ ,עיין בתשובות לכתב חידה
מגליון קל״ז ,פרשת נצבים וילך תש״ע .ובתשובות לכתב חידה
מגליון קפ״א ,פרשת נצבים וילך תשע״א .ובתשובות לכתב חידה
מגליון רנ״ט ,פרשת נצבים וילך תשע״ג ,הובא בספרינו ׳קוראי

ִשׁ ְמעוּ ,היינו שצריך הכרזה בב״ד״ .והיינו ,דההכרח
יְ
לומר בבן סורר ומורה שלא ממתינים לו עד הרגל,
הוא משום שכתוב בו שרוגמים אותו אנשי עירו
באבנים ולא כל ישראל ,ואם נאמר שממתינים לו
עד הרגל ,הרי שכל ישראל היו רוגמים אותו ולא רק
אנשי עירו.

שנאמר להם ע״י המרגלים שהיא טובה ,מוכיח ,שמי
שאמרו את טובתה קודם לכן היינו יהושע וכלב
ולא שאר המרגלים בשאלה זו עמדו כמה ממפרשי
התורה ,ונביא ממקצת דבריהם וכדלהלן.
בריב״א עה״ת )דברים י״ז י״ג( ,תירץ בשם הר״מ
מקוצי :״דשאני זקן ממרא שלא היה נהרג אלא בב״ד
הגדול שבירושלים ,ששם היו הולכים לרגל״ .וביתר
ביאור פירש הרע״ב )בספרו ׳עמר נקא׳ ,שם( :״משום
שהמסית ובן סורר ומורה נדונין בעירם בבית דין של
עשרים ושלושה ,אבל זקן ממרא אינו נדון אלא בב״ד
של שבעים ואחד בירושלים ,1לכך פירש בו ,ממתינין
ובשנים
ְ
עד הרגל שהוא דבר מפורסם מהכרזה,
האחרים אין בהם פרסום אחר אלא ההכרזה בלבד״.
והיינו ,דהטעם שפירש״י בזקן ממרא דבעי המתנה
עד הרגל ,משום שהיו הורגים אותו בב״ד הגדול
ששם היו מגיעים כל ישראל ברגל ,וזה דבר מפורסם
יותר מההכרזה שנאמרה בבן סורר ומורה ועד זומם.
אמנם ציין הריב״א ,דבגמ׳ בסנהדרין )פ״ט א׳(,
מצינו מחלוקת לענין זקן ממרא אם בעינן הכרזה
או לא ,דאיתא שם במשנה :״אין ממיתין אותו לא
בבית דין שבעירו ,ולא בבית דין שביבנה ,אלא מעלין
אותו לבית דין הגדול שבירושלים ,ומשמרין אותו עד
הרגל ,וממיתין אותו ברגל ,שנאמר )דברים שם( ,וְ ָכל
ִשׁ ְמעוּ וְ י ִָראוּ וְ א יְזִידוּן עוֹד ,דברי רבי עקיבא.
ָה ָעם י ְ
רבי יהודה אומר ,אין ְמ ַענין את דינו של זה ,אלא
ממיתין אותו מיד ,וכותבין ושולחין שלוחין בכל
המקומות ,איש פלוני מתחייב מיתה בבית דין״ .הרי
מבואר בגמ׳ ,דלשיטת רבי יהודה בעינן הכרזה גם
לגבי בן סורר ומורה .וביאר הריב״א ,דרש״י הסביר
את הפסוק אליבא דרבי עקיבא דפליג על רבי יהודה.
אמנם ,מצינו ברא״ם )דברים שם( ,שהקשה על
רש״י בנוסח אחר :״ואם תאמר ,מאי שנא הכא,
דפירש רש״י ׳מכאן שממתינין אותו עד הרגל׳ ,כר׳
עקיבא ,ומאי שנא גבי בן סורר ומורה ,דפירש רש״י...
׳מכאן שצריך הכרזה בבית דין ,פלוני נסקל על שהיה
בן סורר ומורה׳ ,כרבי יהודה״ .ותירץ הרא״ם :״יש
לומר ,שגם רבי עקיבא מודה שצריך הכרזה ,דאם לא
כן מה הועילו חכמים בהמתנה זו שממתינין אותו עד
הרגל ,אם לא יכריזו בבית דין להודיע עניינו לעם,
אבל המחלוקת שבינו ובין רבי יהודה ,אינו אלא
בהמתנה ,שרבי עקיבא אומר ,צריך להמתינו עד
הרגל ,ורבי יהודה אומר ,אין מענין דינו של זה ,אלא
ממיתין אותו מיד וכותבין ושולחין בכל המקומות...
ִשׁ ְמעוּ וְ י ִָראוּ
אך יש לתמוה ,דהכא דייק מוְ ָכל ָה ָעם י ְ
שצריך המתנה והכרזה ,ואלו בבן סורר ומורה )שם
ִשׁ ְמעוּ וְ י ִָראוּ,
ִשׂ ָר ֵאל י ְ
כ״א כ״א( לא דייק מקרא דוְ ָכל י ְ
אלא הכרזה בלבד בלא המתנה״.
וב׳שפתי חכמים׳ )דברים שם( ,כתבו לבאר:
״אין להקשות ,מנ״ל לרש״י שאין צריך אלא הכרזה
ִשׁ ְמעוּ ,ולמה לא פירש״י
ִשׂ ָר ֵאל י ְ
והרי כתיב וְ ָכל י ְ
שממתינים לו עד הרגל ,כמו שפירש בפרשת שופטים
ִשׁ ְמעוּ האמור בזקן ממרא .ויש לומר,
על וְ ָכל ָה ָעם י ְ
דהתם כתיב )שם י״ז ז׳( ,יַד ָה ֵע ִדים ִתּ ְהיֶה בּוֹ ָב ִראשֹׁנָה
ֲמיתוֹ וְ יַד ָכּל ָה ָעם ָבּ ַא ֲחרֹנָה ,וכאן משמע ,דאנשי
ַלה ִ
עירו יתחילו לרוגמו תחלה ,דכתיב )שם כ״א כ״א(,
ָמהוּ ָכּל ַאנְ ֵשׁי ִעירוֹ ,אלא צריך לפרש הכי ,במעמד
וּרג ֻ
ְ
אנשי עירו כמו שפירש״י בסמוך על )שם כ״ב כ״א(
ירהּ ,שכתוב במוציא שם רע במעמד
לוּה ַאנְ ֵשׁי ִע ָ
וּס ָק ָ
ְ
אנשי עירה ,ואי אמרת כאן שממתינים לו עד הרגל,
למה אמר במעמד כל אנשי עירו ,והא הוי במעמד
כל ישראל ,כיון שכל ישראל היו שם .אלא ודאי,
ִשׂ ָר ֵאל
אין ממתינים לו עד הרגל ,ומה שכתוב וְ ָכל י ְ

תשובה ל"מענינא דסדרא"
בתשובה לשאלה ,במה דאיתא בברכות )ל״א ב׳(:
״אל יפטר אדם מחבירו אלא מתוך דבר הלכה ,שמתוך
כך זוכרהו״ ,מהיכן בפרשתינו יש רמז לדין זה.
הנה נאמר בפרשתינו ,בענין עגלה ערופה )דברים
אָמרוּ יָדֵ ינוּ א ָשׁפְ כֻה אֶ ת הַ דָּ ם
כ"א ז'(" :וְ עָ נוּ וְ ְ
הַ זֶּה וְ עֵ ינֵינוּ א רָ אוּ" .ואיתא ב'מדרש תנאים'
שם" :יָדֵ ינוּ א ָשׁפְ כֻה אֶ ת הַ דָּ ם הַ זֶּה .וכי עלת על
ליבנו שזקני בית דין שופכי דמים הן ,אלא שלא
בא על ידינו ופטרנוהו בלא מזונות ,ולא ראינוהו
והנחנוהו בלא לויה" .וכן פירש ברש"י שם .והיינו,
דמכאן למדנו על החובה ללוות את האורח ,שאם
נמנעים ממנה יכול האורח לבוא לידי סכנת
נפשות ,ומחמת כן מתוָדים הזקנים שלא ביטלו
מצוה זו ללוות את האורח.
והנה נאמר בפסוק )בראשית ל"ז י"ד(ַ " :ויּ ֹאמֶ ר
לו ֹ לֶ נָא רְ אֵ ה אֶ ת ְשׁלו ֹם אַחֶ י וְ אֶ ת ְשׁלו ֹם הַ צּ ֹאן
ַיִּשׁלָ חֵ הוּ מֵ עֵ מֶ ק חֶ בְ רו ֹן ַו ָיּב ֹא ְשׁכֶ מָ ה".
וַהֲ ִשׁבֵ נִ י דָּ בָ ר ו ְ
וכתב בעל הטורים שם" :אמר לו )-יוסף ליעקב
אביו( ,אבא ,חזור בך .אמר ליה ,כתיב )דברים כ"א
ז'( ,יָדֵ ינוּ א ָשׁפְ כֻה אֶ ת הַ דָּ ם הַ זֶּה ,שלא פטרנוהו
בלא לויה .4ובזה נפטר ממנו ,ומתוך כך זוכרו.
והיינו דכתיב )שם מ"ה כ"ז(ַ ,ויַּרְ א אֶ ת הָ עֲ גָלו ֹת
אֲ ֶשׁר ָשׁלַ ח יו ֹסֵ ף .וזהו שאמרו )ברכות ל"א א'( ,אל

עונג׳ ,כרך ׳דברי חכמים וחידותם ע״ג׳.
ִשׁי[ ,עיין מה שכתבנו בתשובה לכתב
 .7עוד בענין ָדּוִד ]המלך ,בן י ַ
חידה מגליון ל״ב ,פרשת משפטים ס״ח ,ובתשובות לכתב חידה
מגליון שס״ב ,פרשת בא תשע״ו.
 .8יעויין שם בגמ׳ שנחלקו חכמי ישראל בויכוח ההלכתי שהיה
בין שאול לדוד בקידושין אלו ,ועוד דנו שם בקידושי מירב אחותה
הגדולה אם תפסו אם לאו.
אכן יעויין במפרשי הפסוקים שכתבו בפשיטות כן ,וכפי שכתב
ָתן ֶאת ִמיכַל ִבּתּוֹ .כי חשב קדושי דוד לקדושי
במצוד״ד שם :״נ ַ
טעות ,ורז״ל נחלקו בו״.
עוד כתבו בזה הראשונים דעות שונות ,לרד״ק שאול אנס את
דוד לגרשה בגט ,ולאברבנאל מסירה זו לפלטי לא היתה למטרת
נישואין אלא שישמרנה ,עיי״ש .וע״ע במלבי״ם מה שהאריך

בפרשה זו ,ובתוככי דבריו כתב ,שמעשה זה היה על פי בית דינו של
שאול שטעו בדין ,ועל כן פשוט הדבר מדוע לא מחו בו החכמים,
כי גם הם בשבתם בדין טעו בזה.
 .9יעויי״ש בפרש״י על המדרש שביאר :״זיטויטוס .חי ,כמו זוטא
איפטא״ .ובתוספת ביאור כתב במתנות כהונה שם :״קונעתו.
פירש הערוך ,אשתו; זיטויטוס .פירש״י חי כמו זיט״א איפט״א,
דלעיל פרק כ׳ ,ורצה לומר ,משולל ומוסר מן החיים ...או יש לומר,
עשה אותו כחיה בעלמא ,הפקר כחיות השדה ,והכי גרסינן בהדיא
בשוחר טוב סימן צ״ב ,דמו מותר ואשתו מותרת לינשא לאחר״.
 .10ובגירסת הר״ח שם ׳בלילה׳ ,והיינו שהקפידה להניח תפילין
דוקא בלילה ,עיין אריכות דברים בשו״ת אגרות משה אור״ח ח״ב
סי׳ ב׳.
 .11העתקתי בזה גם את תחילת דברי הירושלמי אודות אשתו של

תשובה ל"מבין חידות"
בתשובה לשאלה ,איזו הלכה מצינו ,ששורשה הוא
מהחשש הקיים גם בצדיק ,שחלילה עלול להתהפך
ולהרשיע.
התשובה היא ,2האיסור שיש על הדיינים לקבל
עד אחד ,משום שאף אם הוא צדיק שמא יתהפך
במחשבתו להרשיע ,וכדלהלן.
דהנה כתב בספר החינוך )מצוה תקכ״ג( :״שלא לחתוך
הדין על פי עד אחד ...ועל זה נאמר )דברים י״ט ט״ו(,
וּלכָל ַח ָטּאת .משרשי
א יָקוּם ֵעד ֶא ָחד ְבּ ִאישׁ ְלכָל ָעוֹן ְ
המצוה ,לפי שיצר לב האדם רע ולפעמים יעלה בלבו
טינא על חברו ,ואפילו יהיה האדם בתכלית הכושר לא
ינצל מחטא לפעמים ,ואף כי יעמוד אדם ימים רבים
בדרכי היושר אינו מן הנמנע להתהפך במחשבתו
ולהרשיע ,שהרי אמרו זכרונם לברכה )ברכות כ״ט
א׳( ,כי יוחנן שימש בכהונה גדולה ולבסוף נעשה
צדוקי ,גם אמרו בחנניה בן עזור שהיה תחלה נביא
אמת ולבסוף נעשה נביא שקר ,על כן הוא ראוי וכשר
הדבר שלא לסמוך על לב אדם לענוש חברו על פיו,
ואפילו יהיה הנענש רשע גמור והדיוט שבהדיוטות
והמעיד חכם גדול שבישראל .אבל בהיות המעידים
שנים אנשים כשרים ,חזקה בכל זרע ישראל שלא
יסכימו שנים להעיד בשקר ,וגדולה חזקה בכל
הדברים״ .והיינו ,שאין לסמוך על עד אחד גם אם
הוא חכם גדול שבישראל ,ומשום שאינו מן הנמנע
שיתהפך במחשבתו וירשיע.3

יפטר אדם מחברו אלא מתוך דבר הלכה שמתוך
כך זוכרו" .ומבואר מדבריו ,דהטעם שעסקו יעקב
ויוסף בשעת פרידתם דוקא בענין עגלה ערופה,
הוא משום ששאל יוסף את יעקב מדוע הוא
מלווהו ואינו חוזר לביתו ,וענה לו יעקב ,דמחמת
מצות עגלה ערופה מלווהו ,וזה הטעם שעסקו
דוקא אז במצוה זו .וזה עצמו שעסקו בעגלה
ערופה ,גרם לכך שזכר יעקב את יוסף ע"י פרשת
עגלה ערופה ששלח לו יוסף ,דכיון דנפטרו זה
מזה בדבר הלכה של עגלה ערופה ,לכן זכרו זה
את זה גם לאחר שנים רבות.5

תשובה ל"כתב חידה"
ואם
יכל ]בת ָשׁאוּל  ,6אשת ָדּוִ דֵ 7
״עגְ ָלה ִ -מ ַ
מי אניֶ :
י ְִת ְר ָעם[״.
דמות הקשורה :רש״י עה״פ )דברים י״ז י״ז( :״וְ א
ָהב א י ְַר ֶבּה
וְכ ֶסף וְ ז ָ
ָשׁים וְא יָסוּר ְל ָבבוֹ ֶ
י ְַר ֶבּה לּוֹ נ ִ
ָשׁים .אלא שמונה
לּוֹ ְמאֹד״ .ופרש״י :״וְ א י ְַר ֶבּה לּוֹ נ ִ
עשרה ,שמצינו שהיו לו לדוד שש נשים ,ונאמר לו
)ש״ב י״ב ח׳( ,וְ ִאם ְמ ָעט וְ א ִֹס ָפה ְלָּ כּ ֵהנָּה וְ ָכ ֵהנָּה״.
ֲכהַ ,חגִּ ית,
וששת הנשים הםַ :א ִחינ ַֹעםַ ,א ִבי ַגיִלַ ,מע ָ
ועגְ ָלה ,כמבואר בפסוקים )שם ג׳ ,ב׳  -ה׳,
יטל ֶ
ֲב ָ
אִ
וכדלהלן(.
החכמים לא מיחו כשנישאתי – שחכמי ישראל
לא מיחו בשאול אבי מיכל כשהשיא אותה ַ
לפ ְל ִטי בן
ַליִשׁ ,הגם שכבר היתה מקודשת לדוד.
שמיכל היתה בת שאול ,מפורש בפסוק )ש״א י״ד
שׁוּע וְ ֵשׁם
ַ
וּמ ְל ִכּי
ִשׁוִי ַ
ָתן וְ י ְ
מ״ט( :״ ַויּ ְִהיוּ ְבּנֵי ָשׁאוּל יוֹנ ָ
יכל״.
ירה ֵמ ַרב וְ ֵשׁם ַה ְקּ ַטנָּה ִמ ַ
ְשׁ ֵתּי ְבנ ָֹתיו ֵשׁם ַה ְבּ ִכ ָ
ומיכל נתקדשה לדוד והיתה לו לאשה ,כמפורש גם
ָשׁיו
ֵל הוּא ַו ֲאנ ָ
ָקם ָדּוִ ד ַויּ ֶ
זה בפסוק )שם י״ח כ״ז( :״ ַויּ ָ
יהם
ת ֶ
ָבא ָדוִ ד ֶאת ָע ְר ֵ
אתיִם ִאישׁ ַויּ ֵ
ַויַַּ בּ ְפּ ִל ְשׁ ִתּים ָמ ַ
ַוי ַ
ִתּן לוֹ ָשׁאוּל ֶאת
ְמ ְלאוּם ַל ֶמּ ֶלְ ל ִה ְת ַח ֵתּן ַבּ ֶמּ ֶלַ וי ֶ
יכל ִבּתּוֹ ְל ִא ָשּׁה״.
ִמ ַ
ולמרות שמיכל היתה אשת דוד ,סבר שאול שאינה
מקודשת לו ,ועל כן מסרה והשיאה לפלטי בן ליש,
ָתן ֶאת
כמפורש בפסוק )שם כ״ה מ״ד( :״וְ ָשׁאוּל נ ַ
ִמ ַ
ַלּים״.
ֲשׁר ִמגּ ִ
יכל ִבּתּוֹ ֵא ֶשׁת ָדּוִ ד ְל ַפ ְל ִטי ֶבן ַליִשׁ א ֶ
וטעם מעשה זה של שאול ,שסבר שאינה מקודשת,
כדאיתא בסנהדרין י״ט ב׳ ,שהיתה כאן מחלוקת
גדולה בהלכות קידושין ,או בדין מקדש במלווה
ופרוטה ,או בדין שוויות ערלות הפלשתים ,עיי״ש.8
ועוד איתא בב״ר ל״ב א׳ )וכעי״ז שם ל״ח א׳ ,ובמדרש
תהלים נ״ב ד׳( :״כתיב )תהלים ה׳ ז׳(ְ ,תּ ַא ֵבּד דּ ְֹב ֵרי ָכזָב
ְת ֵעב ה׳ .מדבר בדואג ואחיתופל,
וּמ ְר ָמה י ָ
ִאישׁ ָדּ ִמים ִ
וּמ ְר ָמה .זה התיר
דוברי כזב הן ודיבורןִ ...אישׁ ָדּ ִמים ִ
גילוי עריות ושפיכת דמים ,וזה התיר גילוי עריות
ושפיכות דמים ,שנאמר באחיתופל ...וזה התיר גילוי
עריות ושפיכות דמים ,נחמן בריה דר׳ שמואל בר
נחמני ,אמר )-דואג( לשאול ,וכי יש אישות לדוד,
הלא מורד במלכות הוא וחשוב כמת ,ועכשיו התיר
קונעתו ועשה אותו זיטויטוס ,9וכאלו הוא מת ודמו
מותר ואשתו מותרת .עמד שאול ונתן מיכל אשת דוד
על פיו לפלטי בן ליש...״.

יונה הנביא ,שגם הוא נזכר בפסיקתא שהביאו התוספות ,שאשה
זו היתה עולה לרגל ומבקשת להקריב קרבן ראיה ,ולדעת הברייתא
דידן לא מחו בה חכמים ,ולדעת הירושלמי והפסיקתא ,מחו בה
החכמים.
וטעם הבאת דבריהם הללו ,הוא להוציא מלב הטועים שביקשו
להסיק מכאן ששם אשת יונה הנביא היה ׳הושבה׳ ,ששגגה הוא
בידם ,וכוונת דברי הירושלמי והפסיקתא ,שאשתו של יונה הושבה
מלעלות לרגל ,וכפי שכתב בקרבן העדה על הירושלמי שם :״אשתו
של יונה הושבה .פירוש ,החזירוה חכמים ולא הניחו אותה לעלות
לרגל״ ,וכך מבואר במפרשים רבים.
אכן אביע בזאת בקשתי בפני חכמי התורה קוראי עונג גליונינו
זה ,שאם ישנם מהמפרשים הלומדים ש׳הושבה׳ היתה שמה של
אשת יונה הנביא ,אודה מאוד אם יודיענו להגדיל תורה ולהאדירה

ועל נישואין אלו לא מיחו החכמים ,ויתכן טעם
הדבר משום שסברו כדעת שאול ,ובמיוחד לשיטות
המדרשים שדואג האדומי הורה כן לשאול שמותרת
״א ִבּיר
היא לכל ,ועל דואג נאמר )ש״א כ״א ח׳(ַ :
ֲשׁר ְל ָשׁאוּל״ ,ודרשו שהיה ראש הסנהדרין,
ָהר ִֹעים א ֶ
על כן לא מיחו בו החכמים ,וע״ע בחידושי הרד״ל על
המדרש שם.
וכך גם לא במצוה שנהגתי – שגם במצוה שנהגה
מיכל בת שאול ,שהניחה תפילין ,לא מיחו החכמים.
שמיכל בת שאול הניחה תפילין ,ולא מיחו בה
החכמים ,כדאיתא בעירובין צ״ו א׳ :״דתניא ,מיכל
בת כושי היתה מנחת תפילין 10ולא מיחו בה חכמים״.
וכפרש״י שם :״בת כושי .בת שאול; ולא מיחו בה
חכמים .דהוי כתוספת על דברי תורה ,שפטרה נשים
ממצות עשה שהזמן גרמא״.
וכתבו שם התוס׳ ,שכמו שמיכל היתה מנחת
תפילין :״מסתמא גם מברכת״ .ומכאן למד רבינו תם
היתר לנשים לברך על כל מצות עשה שהזמן גרמא,
אפילו שהן פטורות ,עיי״ש.
עוד כתבו בתוס׳ שם בטעם הדבר שאין לנשים
להניח תפילין :״ונראה לפרש דטעמא למ״ד דלא
הוי רשות ,משום דתפילין צריכין גוף נקי ונשים אין
זריזות ליזהר״.
אכן יש לציין לשיטה שהובאה בירושלמי ברכות
פ״ב ה״ג ,י״ד ב׳ ,שחכמים מיחו בה ,בתוספת לברייתא
דידן שלא מיחו בה ,כדאיתא שם :״ר׳ חזקיה בשם ר׳
אבהו ,אשתו של יונה הושבה ,11מיכל בת כושי מיחו
בידיה חכמים״ .וכן הביאו התוס׳ בעירובין שם ד״ה
מיכל בשם הפסיקתא רבתי פכ״ב.
והלכה למעשה פסק הרמ״א שיש למחות בנשים
הרוצות להחמיר על עצמן להניח תפילין ,כדאיתא
בשו״ע אור״ח סי׳ ל״ח ס״ג ,ועיי״ש בעולת תמיד
סק״ד.12
בנסיון עצום בגבורה עמדתי – שבשעה ששאול
אביה מסר את מיכל בתו לפלטי בן ליש ,עמדה בנסיון
עצום לבל לחטוא עמו אחרי שידעה שנחשבת כאשת
דוד.
ששאול מסר את מיכל בתו אשת דוד לפלטי בן ליש,
ָתן
״וְשׁאוּל נ ַ
כדלעיל וכמפורש בפסוק )שם כ״ה מ״ד(ָ :
ֶאת ִמ ַ
ַלּים״
ֲשׁר ִמגּ ִ
יכל ִבּתּוֹ ֵא ֶשׁת ָדּוִ ד ְל ַפ ְל ִטי ֶבן ַליִשׁ א ֶ
ודרשו בסנהדרין י״ט ב׳ ,שהיה כאן נסיון עצום
שעמדו בו בגבורה :13״כתיב )שם( ַפ ְל ִטי ,וכתיב )ש״ב
יאל .אמר רבי יוחנן ,פלטי שמו ,ולמה
ג׳ ט״ו( ַפּ ְל ִט ֵ
נקרא שמו פלטיאל ,שפלטו אל מן העבירה .מה עשה,
נעץ חרב בינו לבינה ,אמר ,כל העוסק בדבר זה ידקר
בחרב זה ...אמר רבי יוחנן ,תוקפו של יוסף ענוותנותו
של בועז ,תוקפו של בועז ענוותנותו של פלטי בן ליש
)דבר גדול של יוסף כדבר קל וקטן שבבועז .תוקף,
דבר גדול וחמור ויש לו ֵשם .ענוה ,דבר שאין לו ֵשם,
שאדם עושה לפי תומו  -רש״י( ...אמר רבי יוחנן ,מאי
וְא ְתּ
דכתיב )משלי ל״א כ״ט(ַ ,רבּוֹת ָבּנוֹת ָעשׂוּ ָחיִל ַ
ָע ִלית ַעל כּ ָ
ֻלּנָהַ .רבּוֹת ָבּנוֹת ָעשׂוּ ָחיִל ,זה יוסף ובועז.
ֻלּנָה ,זה פלטי בן ליש״ .ובפשטות
וְא ְתּ ָע ִלית ַעל כּ ָ
ַ
היינו שנסיונו של פלטי בן ליש ומיכל אשתו ,היה
מהנסיונות הגדולים ביותר שהיו שבו עמדו בגבורה
עצומה לאורך ימים רבים.
אכן יש לציין לשיטת האברבנאל שלמד פשוטו של
מקרא ששאול מסר את מיכל לשמירה אצל פלטי בן
ליש ,ולא היתה בזה כל כוונת אישות.
ולהעמיד הדברים על האמת ,ואשמח גם לדעת כיצד יכלכלו
ויסבירו לפי זה את לשון הירושלמי והפסיקתא.
 .12בעולת תמיד שם הסיק :״מיהא מהא דאמרינן דלא מיחו בה
חכמים משמע דאם האשה זקנה וידעינן בה שיודעת לשמור את
עצמה דאין למחות בה ,ובהאי גוונא מיירי התם״ .אכן יעויי״ש
בפוסקים הסוברים שבכל גוונא מוחין בנשים ואין מניחין להן
להניח תפילין.
 .13והגם שפשטות הסוגיא מדברת על גבורתו של פלטי בן ליש,
מכל מקום דבר פשוט וברור הוא שגם כלפי מיכל היה כאן נסיון
גדול ועצום ,במיוחד ששאול אביה הורה לה שבטלו קידושי דוד
או שכלל לא חלו וכדלעיל ,ולדבריו אינה אשת איש ,וכעת יש לה
בעל חדש ,ולכאורה יש לה על מה לסמוך ,ובכל זאת עמדה בגבורה
מרובה כל אותה תקופה ארוכה.

ולאחריו לשוב לבעלי זכיתי – שאחרי התקופה
הארוכה בה מיכל עמדה בגבורה בנסיונה העצום,
זכתה לשוב לדוד בעלה.
שלאחר התקופה הארוכה בה עמדה מיכל בגבורה
בנסיונה העצום ,זכתה לשוב לדוד בעלה ,וכפי
שמפורש בפסוקים השתלשלות הדבר ,שאחרי מיתת
שאול התחלקה המלוכה ,שאנשי יהודה המליכו
את דוד עליהם ,ואילו אבנר בן נר שר צבא שאול,
המליך תחתיו את איש בשת בן שאול על שאר העם
שהמשיכו עמהם ,והתחילה מלחמה ארוכה בין בית
שאול ובין בית דוד ,כשדוד הולך ומתחזק ובית שאול
הולכים ומתמעטים ,ואינה ה׳ שיפול דבר בין אבנר
ואיש בשת ,שלאחריו כעס אבנר ונשבע שיעביר את
המלכות לדוד ,ובעקבות כך שלח אבנר שליחים לדוד
שמבקש הוא לכרות עמו ברית להסב את כל ישראל
אחריו ,וכמפורש בפסוקים )ש״ב ב׳-ג׳( ,והשיבו דוד
ֹאמר טוֹב אֲנִ י ֶא ְכרֹת ִא ְתְּ בּ ִרית ַאָ דּ ָבר
)שם י״ג( :״ ַויּ ֶ
ֶא ָחד ָאנ ִֹכי שׁ ֵֹאל ֵמ ִא ְתֵּ לאמֹר א ִת ְר ֶאה ֶאת ָפּנַי ִכּי
יכל ַבּת ָשׁאוּל ְבּבֹאֲִ ל ְראוֹת
ֱביאֲֵ את ִמ ַ
ִאם ִל ְפנֵי ה ִ
ֶאת ָפּנָי״ .וכאשר אבנר הסכים לבקשת דוד ,שלח דוד
ִשׁ ַלח ָדּוִ ד
לבקשה מאיש בשת ,וכדכתיב )שם י״ד( :״ ַויּ ְ
ַמ ְל ָא ִכים ֶאל ִאישׁ בּ ֶֹשׁת ֶבּן ָשׁאוּל ֵלאמֹר ְתּנָה ֶאת ִא ְשׁ ִתּי
ֲשׁר ֵא ַר ְשׂ ִתּי ִלי ְבּ ֵמ ָאה ָע ְרלוֹת ְפּ ִל ְשׁ ִתּים״.
יכל א ֶ
ֶאת ִמ ַ
ובקשתו זו של דוד נענתה ,שבעקבות כך חזרה
מיכל לבית דוד בעלה ,וכמפורש בפסוק )שם ט״ו(:
יאל
ִקּ ֶח ָה ֵמ ִעם ִאישׁ ֵמ ִעם ַפּ ְל ִט ֵ
ִשׁ ַלח ִאישׁ בּ ֶֹשׁת ַויּ ָ
״ ַויּ ְ
ֶבּן ָליִשׁ״.
ישׁהּ
ֵלִ א ָתּהּ ִא ָ
ועל אותה שעה נאמר )שם ט״ז( :״ ַויּ ֶ
יה ַעד ַבּ ֻח ִרים...״ .ודרשו פסוק זה
וּבכֹה ַא ֲח ֶר ָ
ָהלוָֹ 
בשבחו של פלטי ומיכל ,כדאיתא בסנהדרין י״ט ב׳
)כהמשך לדרשות שהובאו לעיל שפלטי לא קרב אל
ישׁהּ )אלמא בא עליה
ֵלִ א ָתּהּ ִא ָ
מיכל( :״והכתיב ַויּ ֶ
 רש״י( .שנעשה לה כאישה )שהיה מגדלה ומחבבהוּבכֹה .על המצוה דאזיל מיניה;
 רש״י(; והכתיב ָהלוָֹ ַעד ַבּ ֻח ִרים )קרא קא דריש ואזיל  -רש״י( .שנעשו
שניהם כבחורים שלא טעמו טעם ביאה״.
ובעצם הדבר שהותר לדוד לקחתה ,אחרי שהיתה
בבית פלטי ,שחזקתו שלקחה לאשה ,כתב הרלב״ג
)ש״א כ״ה מ״ד( :״מן הפלא איך עשה זה שאול והיא
היתה אשת איש ,וכבר אמרו רז״ל שלא נגע בה פלטי
בן ליש .וידמה שכן הוא ,שכבר חזר דוד ולקחה ,וזה
מורה שכבר התפרסם ונודע שלא נגע בה14...״.

מלבד בני האחד לא ילדתי – שמלבד י ְִת ְר ָעם בנה
האחד ,לא ילדה מיכל עוד ילד.
שמיכל ילדה את י ְִת ְר ָעם ,כדכתיב )ש״ב ג׳ ה׳(:
״וְ ַה ִשּׁ ִשּׁי י ְִת ְר ָעם ְל ֶעגְ ָלה ֵא ֶשׁת ָדּוִ ד...״ .וכעי״ז כתיב
נוֹלד
ֲשׁר ַ
״וְא ֶלּה ָהיוּ ְבּנֵי ָדוִ יד א ֶ
)דהי״א ג׳ ,א׳-ד׳(ֵ :
לוֹ ְבּ ֶח ְברוֹן ַה ְבּכוֹר ַא ְמנֹן ַ ...ה ִשּׁ ִשּׁי י ְִת ְר ָעם ְל ֶעגְ ָלה
ִא ְשׁתּוֹ״.
ועגלה זו מיכל ,כדאיתא בסנהדרין כ״א א׳ :״אמר
רב ,עגלה זו מיכל ,15ולמה נקרא שמה עגלה ,שחביבה
כעגלה״ .ובאופן נוסף דרשו במדרש תהלים
עליו ֶ
)נ״ט ד׳( :״ולמה נקרא שמה עגלה ,מה העגלה הזאת
אינה מקבלת עול על צוארה ,כך מיכל לא קיבלה עול
מאביה ,אלא קינטרה אותו״ .ובירושלמי סוכה פ״ה
ה״ד ,כ״ד א׳ )וכעי״ז שם סנהדרין פ״ב ה״ד ,י״ב א׳(
ָעת ֶ
״שג ַ
דרשו את שמהְ :
כעגלה ומתה״.16
ומלבד יתרעם בנה לא ילדה מיכל בן נוסף ,כדכתיב
ָלד ַעד
יכל ַבּת ָשׁאוּל א ָהיָה ָלהּ י ֶ
״וּל ִמ ַ
)ש״ב ו׳ כ״ג(ְ :
מוֹתהּ״ ,וזאת מהטעם כדלהלן.
יוֹם ָ
 .14עיי״ש ברלב״ג המוסיף וכותב :״ולפי שכבר היתה פרושה בלתי
ראויה לבנים ,מזה הצד נתנו לה בני מרב אחותה לגדלם ,וגדלתם
כאילו הם בניה ,ומפני זה נקראו בני מיכל כמו שאמר בסוף זה
הספר ,ואת חמשת בני מיכל בת שאול אשר ילדה לעדריאל בן
ברזילי המחולתי״.
 .15אכן יעויין ברד״ק שלאחר שהביא דרשת חז״ל זו ,הוסיף וכתב:
״ולפי הפשט יש לפרש ֶעגלה זו אחרת ,ומיכל לא נזכרה כאן )-בין
נשות דוד המנויות בפסוקים( ,לפי שלא היה לו ממנה בן ,וכן הוא
אומר הבנים שהיו בחברון ,לפיכך זכר הנשים .ומיכל אף על פי
שהביאה לו אבנר ועודנו בחברון ,לא זכרה כאן ,לפי שלא היה לו
ממנה בן .אבל באמרו אשת דוד ,וכן אמר בדברי הימים לעגלה
אשתו ,אולי לא היתה ממשפחה גדולה ולא היתה ידועה בזכוֹר
אותה אלא באשת דוד.

ובעצם ביאור דברי הפסוק ,נחלקו חז״ל בסנהדרין
כ״א א׳ ,לשיטת רב חסדא :״עד יום מותר לא היה
לה ,ביום מותה היה לה״ .ואילו לשיטת הגמ׳ למדו:
״אלא אימא ,עד אותו מעשה היה לה ,מכאן ואילך
לא היה לה״.
וזאת לעונשי על אשר אמרתי – שמיכל נענשה על
מה שאמרה לדוד בעלה כשרקד ופזז בהעלאת ארון
האלקים מבית עֹבד אדום לעיר דוד.
שהעלו את ארון האלקים מבית עֹבד אדום לעיר
ַעל ֶאת אֲרוֹן
ֵלָ דּוִ ד ַויּ ַ
דוד ,כדכתיב )ש״ב ו׳ י״ב( :״ַ ...ויּ ֶ
ֱהים ִמ ֵבּית ע ֵֹבד ֱאדֹם ִעיר ָדּוִ ד ְבּ ִשׂ ְמ ָחה״.
ָהא ִ
ובעלייה זו של ארון האלקים דוד רקד ופזז ,ומיכל
ָבזָה לו על כך בליבה ,כמפורש בפסוקים )שם ו׳ ,י״ד-
וְדוִ ד ָחגוּר ֵאפוֹד
ט״ז( :״וְ ָדוִ ד ְמ ַכ ְר ֵכּר ְבּ ָכל עֹז ִל ְפנֵי ה׳ ָ
רוּעה
ֲלים ֶאת אֲרוֹן ה׳ ִבּ ְת ָ
ִשׂ ָר ֵאל ַמע ִ
ָבּד .וְ ָדוִ ד וְ ָכל ֵבּית י ְ
יכל ַבּת
וּמ ַ
שׁוֹפר .וְ ָהיָה אֲרוֹן ה׳ ָבּא ִעיר ָדּוִ ד ִ
וּבקוֹל ָ
ְ
ָשׁאוּל נִ ְשׁ ְק ָפה ְבּ ַעד ַה ַחלּוֹן ו ֵ
ַתּ ֶרא ֶאת ַה ֶמּ ֶלָ דּוִ ד ְמ ַפזֵּז
ַתּ ֶבז לוֹ ְבּ ִל ָבּהּ״.
וּמ ַכ ְר ֵכּר ִל ְפנֵי ה׳ ו ִ
ְ
וכששב דוד לביתו אמרה לו מיכל את אשר על
ָשׁב ָדּוִ ד ְל ָב ֵרֶ את ֵבּיתוֹ
ליבה ,כדכתיב )שם כ׳( :״ ַויּ ָ
יכל ַבּת ָשׁאוּל ִל ְק ַראת ָדּוִ ד ַותּ ֶ
ַתּ ֵצא ִמ ַ
וֵ
ֹאמר ַמה נִּ ְכ ַבּד
ֲשׁר נִ גְ ָלה ַהיּוֹם ְל ֵעינֵי ַא ְמהוֹת
ִשׂ ָר ֵאל א ֶ
ַהיּוֹם ֶמ ֶל י ְ
ֲב ָדיו ְכּ ִהגָּלוֹת נִ גְ לוֹת ַא ַחד ָה ֵר ִקים״.
עָ
ועל דבריה אלו של מיכל השיבה דוד בדברי תוכחה
ֹאמר ָדּוִ ד ֶאל ִמ ַ
)שם כ״א-כ״ב( :״ ַויּ ֶ
ֲשׁר
יכל ִל ְפנֵי ה׳ א ֶ
וּמ ָכּל ֵבּיתוֹ ְל ַצוֹּת א ִֹתי נָגִ יד ַעל ַעם
ָבּ ַחר ִבּי ֵמ ָא ִביִ 
ֹּלתי עוֹד ִמזֹּאת
וְשׂ ַח ְק ִתּי ִל ְפנֵי ה׳ .וּנְ ַק ִ
ִשׂ ָר ֵאל ִ
ה׳ ַעל י ְ
ֲמהוֹת א ֶ
וְעם ָהא ָ
ִיתי ָשׁ ָפל ְבּ ֵעינָי ִ
וְ ָהי ִ
ֲשׁר ָא ַמ ְר ְתּ ִע ָמּם
ִא ָכּ ֵב ָדה״.
ופרשה זו מסתיימת בעונשה של מיכל על דבריה
אלו שלא ילדה עד יום מותה ,וכפי שדרשו לעיל,
למר כדאית ליה ולמר כדאית ליה.
אכן יש לציין ,כי רש״י בפירושו על הפסוק למד,
שעונשה היה שמאותו יום ואילך לא היו לה ולד,
אלא שהרד״ק שם הביא פירוש זה ,והסיף ללמוד
בפירוש השני שביום מיתתה היה לה ולד.
ודבר נורא כותב המלבי״ם שם בשם האברבנאל:
״כתב מהרי״א ,שמלבד שהיה זה עונש על דבריה,
היה סבה מאת ה׳ בל יתרבה זרע שאול ,והיה גלוי
לפניו ענין הגבעונים להשמיד כל זרע שאול ,ומה
יעשה דוד ,יוציא להורג בניו ,או יחמול עליהם
ויאמרו משא פנים יש בדבר ,לכן סבב נורא עלילות
שמיכל לא תתעבר מדוד״.
ולדבריו יש לומר שבאותה עת של מעשה
הגבעונים כבר מת בנו יתרעם ,כי אחרת כלפיו
יתעוררו שאלות אלו.
ומכאן יש ללמוד מוסר השכל רב עד מאוד,
שפעמים אדם מתאונן על מצבו שאינו זוכה
לפרנסה או לזרע ולכל דבר אחר שנפשו משתוקקת,
ואינו יודע שהכל הוא לטובתו ,ואילו יתהפך עליו
המציאות לטובה ולברכה ,פעמים שתביא עמה
גזירה נוראה וקשה ביותר ,ועל כן יש להשיב אל הלב
״תּ ִמים ִתּ ְהיֶה ִעם ה׳
לקיים מצוות )דברים י״ח י״ג(ָ :
א ֶ
ֱהי״ ,וכפי שפרש״י שם :״התהלך עמו בתמימות,
ותצפה לו ,ולא תחקור אחר העתידות ,אלא כל מה
שיבא עליך קבל בתמימות ואז תהיה עמו ולחלקו״.
ויה״ר שנזכה למעלה גדולה ועצומה זו להיות עמו
ולחלקו של ה׳ ית״ש ,ונעשה רצונו בלבב שלם כל
הימים.
ויש לפרש עוד ,כי עגלה זאת היתה אשת שאול ולקחה דוד אחרי
מות שאול ,כמו שאומר ואת נשי אדונך בחיקך .ואף על פי שאמרו
אין נושאין אלמנתו של מלך ,הרי אמרו מלך נושא אלמנתו של
מלך אחר ,מפני זה אמר אשת דוד ,כלומר שלא היתה ראויה
להיות אשת אדם אחר אלא אשת דוד לפי שהיה מלך .ואף על פי
שזו הסברה אינה אלא לדעת רבי יהודה כי הוא אומר מלך נושא
אלמנתו של מלך ואין חכמים מודים לו ,אף על פי כן פשט הפסוק
נכון לר׳ יהודה ,ואף על פי שהיתה אשת חמיו מותרת .ואף לדברי
הירושלמי שאומר שאשת חמיו אסורה ,לא אסרוה אלא מפני
מראית העין ,אבל מן התורה אינה אסורה ,והם אמרו כי רצפה
פלגש שאול לקחה דוד לאשה״.
 .16ולשיטת הירושלמי צ״ל שלמדו כדעה השניה בבבלי שלא היה
לה בן כל חייה ,רק נולד לה בשעת מיתתה וכדלהלן.

הימים שעוברים וחולפים בחודש נעלה ומיוחד זה ,שיש בו
תוספת של רחמים לכל הענינים ובמיוחד להתקרב לה׳ ולשוב
בתשובה שלימה לפניו ,מוסיפים לקרב אותנו לימים הנוראים
הבאים עלינו לטובה ,לראש השנה בו חפצים ומבקשים אנו
לזכות להמליך את הקב״ה למלך עלינו ועל כל העולם כולו,
וגם שנכתב בספר חיים ברכה ושלום ופרנסה טובה ,ויגזר
עלינו גזירות טובות ישועות ונחמות ,יחד עם כל בית ישראל.
נגיע לעשרת ימי תשובה שדרגתן רבה ועצומה עד מאוד,
שכביכול ה׳ מצוי אצלינו יותר מאשר בכל השנה ,וזאת בכדי
לקבל את תשובתינו ,שהימים הללו מסוגלים עוד יותר לעורר
את הלבבות לשוב בתשובה שלימה ,ואף מעלתם היא שבהם
התשובה רצויה ומקובלת לפני ה׳ בפסגות רבות מעל כל ימות
השנה ,ובסיומם נזכה לעמוד ביום הכיפורים ,להעתיר ולזעוק
ולהתחנן לפני ה׳ שנזכה לשוב אליו באמת ובצדק ונטהר מכל
חטאתינו ועוונותינו ,ואף יחתם גזר דינינו לטובה ולברכה
בכל מילי דמיטב.
הגם שמציאות הימים הקדושים והמיוחדים הללו של חודש
הרחמים והסליחות ,בכוחן לעורר את הלבבות ,עדיין נצרכת
הפעילות העצמית של כל אחד ,בדרגתו ובמעלתו ,שיעורר
את ליבו להרגיש במעלתן ולהשתמש בהם לייעודן .וכבר
המשילום הקדמונים לאדם שקיבל כלי בעל יכולות גדולות
ועצומות ,שבלעדי הפעלתו ,כמעט ואין לו תועלת ממנו,
ומפסיד בידיים את כל מה שיכל להפיק ולהרוויח ממנו .כך גם
מעלתו העצומה והנשגבה של חודש הרחמים והסליחות ,ועוד
יותר הפסגות הרמות של עשרת ימי תשובה בכלל והימים
הנוראים בפרט ,שבלעדי שאדם יעורר את עצמו ,מפסיד הוא
את רוב תועלתם והנאתם שעבורם נבראו ונקבעו.
כבר לימדונו חכמי התורה והמוסר ,שהדרך הטובה והראויה
נעלים אלו ,הוא בלימוד
ביותר שכל אחד יהלך בה בימים ִ
המוסר המעורר את הלבבות ,ובתוספת תפילה ובקשת
רחמים לפני ה׳ שיפתח את ליבו להתקרב אליו .אך תפילה
לבדה בלא פעילות נוספת ,מחכימנו רבינו הפלא יועץ ,כמעט
אין בה תועלת ,ודומה הדבר למתפלל לפרנסתו ואינו עוסק
בה מאומה ,שנחשב הדבר בקרוב לתפילת שוא ,שהרי אינו
מעלה בדעתו שה׳ יעשה עמו נס שיפתח לו את ארובות
השמים להשפיע עליו את בקשת תפילותיו ,ומזכיר הוא את
אותו אדם המתפלל שה׳ יביאו למקום מסויים ,והוא אינו
יוצא מפתח ביתו ,שאמנם כן יד ה׳ לא תקצר ,ויוכל להגיע
לשם ב׳קפיצת הדרך׳ או בכל אופן אחר ,גם יחד עם ביתו
ואף מטתו עליה שוכב ,אך בדורות אלו ובמצבינו הרוחני ,אין
הנהגת ה׳ עמנו בדרך זו ,ועל האדם לעשות ולפעול ולהתפלל
לה׳ שיצליח דרכו ולכל אשר יפנה יצליח.
מסיבות אלו ואחרות ,שככל שנכנסים ומתקדמים לתוככי
חודש הרחמים והסליחות ,על כל אחד להחכים ולהתבונן
לכלכל את דרכיו בצדק ובמשפט בחסד וברחמים ,לעורר
את הלבבות לשוב בתשובה שלימה לפני ה׳ ,בלימוד בספרי
המוסר ,ובמבט נכון לכל אשר סובבוֹ ,ביודעו שמטרתו
אחת היא ,לעורר את היראה בקרבו ולהוסיף ולהתקרב לה׳
ולעשות רצונו בלבב שלם ,כאשר לצורך כך יכול להעזר גם
בלימוד פרשת השבוע ,להתבונן בפסוקי הברכות ,ולשים
את ליבו גם לפסוקי הקללות ,לדעת ולהשיב אל הלבבות את
יסוד האמונה שה׳ גומל לאיש חסד כמפעלו ,ויחד עם זאת,
נותן לרשע רע כרשעתו ,שכמעט כל הקללות הנוראות הללו
התקיימו בשעת חורבן הבית ,אחרי שישראל עזבו את ה׳
והלכו בשרירות לבם ,ויש בכך תוספת מעלה לקרב את הלב
לה׳ ותורתו ושמירת מצוותיו ,כשמעלים מעט על הלב את
המכות והקללות הנוראות שחוו ועברו ישראל בשעת החורבן
כמפורט בפרשתינו.
*
שנים רבות זוכה רבי דוד ראש הישיבה ,לעורר את לבבו
ולב שומעי לקחו ליראת ה׳ טהורה ,בשיחותיו הכלליים ואף
בדברותיו האישיים עם תלמידיו האהובים .מנסיונו הרב
במהלך השנים האחרונות החכים והפנים לדעת ,שבדור חלוש
זה בו העמידו ה׳ ,עיקר התעוררות הלבבות היא בהשבה אל
הלבבות בידיעה הברורה שה׳ אוהב כל אחד מאתנו בכל זמן
ומצב ,ודואג לנו כאב לבנו יחידו ,ומצפה שנעמוד איתנים
בניסיונות המיוחדים לתקופה זו ,ובכל פעם שזוכים להתגבר
על היצר לעשות רצון יוצרנו ,כביכול מסיבים אנו לו רוב
שמחה ונחת ,והוא שש ושמח בבניו אהוביו ששמעו לדבריו
ועשו את רצונו בלבב שלם.
כפי שקיבל מרבותיו גדולי עולם ,הלך רבי דוד כנגד רוחו של
כל אחד מתלמידיו הרבים ,כשעובד לכוון את תלמי חרישתו
לעבודת ה׳ לעשות רצון ה׳ בלבב שלם כל הימים .מסיבות
אלו התמודד רבי דוד בהצלחה רבה בעזרה וסיוע לתלמידים
מרקעים שונים ועם התמודדויות מיוחדות ,כשעיקר מהלכו
עמהם היה ,שהן אמנם מבחינה חומרית ישנו הבדל עצום
ובלתי נתפס בין הדורות הקודמים לדורנו אנו ,המורגל בחיי
קלילות וכמעט בלא עול והתמודדות קיומית ,שאין בחור
שרעב ללחם או שאין לו מנעלים לרגליו ומטה לשכב עליה,

וההתמודדות האיומה העלולה לבוא לפניו מבחינה חומרית,
היא ללמוד גם כאשר מערכת המיזוג אינה פועלת במלא
עוצמתה ,ובמקרים נדירים עלול להגיע ל׳מסירות נפש׳,
כאשר מערכת המיזוג התקלקלה ומרגישים את החום השורר.
אך ביחס לקיום המצוות ועבודת ה׳ ,אין כל הנחה לדורנו על
פני הדורות הקודמים ,ועלינו לעסוק בתורה ולקיים מצוותיה
בלבב שלם ,גם אם לא הכל נעשה לשביעות רצוננו ,ועל
החלש לומר גיבור אני ,לגבור על יצרו ולעשות רצון יוצרו.
דוגמתו האישית של רבי דודִ ,ש ְמ ָשה בידי התלמידים כדרך
סלולה להלהיבם לעמלה של תורה ולטהרת הלב .המראה
שנתגלה בפניהם בכל עת ,כיצד מתענג על לימודו שהיה
בהתמדה עצומה ,בלא כל צורך עצמי להפסיק גם בלימוד
ממושך של שעות ארוכות ,כאשר לא ָר ָעב או ָצ ָמא ,חום או
קור ,מפיגים את שלהבת אש התורה שבערה בקרבו ולימודו
בריתחא דאורייתא ומתוך שמחה וצהלה עד אין קץ .כך גם
תפילותיו ,שהתייחס אליהם בכובד ראש ,כשהקדים לבוא
דקות ארוכות קודם כל תפילה ,ומהלך התפילה היה בשפה
ברורה ובנעימה ,כשמטעים את תיבותיה ומתענג על הזכות
המיוחדת שנפלה בחלקו ,שיכול לשבח ולפאר את ה׳ הגדול
הנכבד והנורא ,ואף מורשה לומר לפניו את כל פרקי הזמרה
וסדר התפילה ,כפי שנוסד על ידי אנשי כנסת הגדולה
ובתוספת חכמי הדורות הקדומים.
מציאות מרוממת זו ,שבה התלמידים רואים בכל עת את
מורם ורבם כשעוסק בעמלה של תורה ועסק המצוות ,ברוב
הפעמים השפיעה עליהם רבות לטובה ולברכה ,בלא שנאמר
להם דבר תוכחה או הכוונה .התאווה הפנימית של התלמידים
היתה לחקות את רבם ולנסות להעפיל לרמות נעלות אלו
בתורה ועבודת ה׳ .המושגים הגבוהים שראו בפניהם פתחו
להם צוהר מיוחד לפסגות רוחניות עליהם שאפו ואליהם
בקשו להגיע ,כך לא פלא שרמתם הרוחנית היתה מרובה
ונעלה משאר חבריהם שלמדו במקומות אחרים ולא הושפעו
מספיק לטובה מרבותיהם ,כל אחד מטעמו וסיבתו האישית
שבעבורה עדיין לא הספיק מספיק להתעלות בתורה.
*
ניסיונו הרב של רבי דוד בשאלות ובעיות מצויות אצל
תלמידיו ,עמהם התמודד במשך השנים הרבות שהעמיד
תלמידים ,כששאל והתייעץ ברבותיו ושמע מהם את הדרך
אשר ילך בה וכיצד עליו להגיב ולהשיב ,הביאו למצב שהיה
מוכן לכמעט כל שאלה או בעיה ,שידע את הדרך להתמודד
עמה וכיצד להניח את דעת השואל ולהשיב לו תשובה טובה
וראויה .כמו כן ,מבין אלפי התלמידים שהתחנכו אצלו ,היו גם
מעטים שהוצרכו לעזרה מקצועית ואף רפואית ,שעמהם הלך
כברת דרך קשה וארוכה זו ,החל מבירור אחר בעלי מקצוע
טובים וראויים ,ועד לתמיכה רחבה ועידוד בכל עת ,שנתנו
להם את הכח והעוז לעבור נסיון קשה זה ,ובחסדי ה׳ עליו,
בהשתדלותו זו ,יחד עם התפילות המרובות שהוסיף להעתיר
עליהם ,רובם הצליחו לצאת מהמצבים הקשים אליהם
הגיעו ,לעלות לדרך המלך ,וכמעט כולם זכו בסופו של דבר
להקים בתים נאמנים בישראל ,כשממשיכים בדרכה של תורה
ולאורה ונתיבותיה.
אחת מהתופעות שחזרה על עצמה בקרב תלמידים רבים
ובמשך השנים ,היתה בתקופה זו של השנה .שהיו בחורים
שקיבלו ׳פוביה׳ ,המכונה בציבור ׳בעתה׳ או ׳חרדה׳ מימי אלול
ועוד יותר מהימים הנוראים ,ובעקבותיהם סבלו מכל מיני
תופעות לוואי ,שהצד השווה בהם לרעה ,שגרמו להם לנסיגה
רוחנית ואף להתנהגויות כפיתיות שונות ומשונות ,שאין שום
קשר ביניהם לבין ׳אימת הדין׳ ,אלא עלולים להוות תחילה
של בעיות נפש שסופם מי ישורנו.
היו גם כאלו שפיתחו פחדים מיוחדים מקריאת הקללות
שבתורה ,במיוחד בפרשתינו שבאה במחצית השניה של
חודש אלול .ההתמודדות של הבחורים הללו עם פרשתינו
היתה מגוונת ,יש שמחמת כן נמנעו מללמוד את הפרשה
שנים מקרא ואחד תרגום או פרש״י ,אחרים קראוה במהירות
ובלא אפשרות למחשבה והתבוננות ,והיו גם כאלו שבכל שנה
בשבת זו חשו פרפורי בטן עזים שגרמו להם לצאת מבית
הכנסת בסיום פרשת הברכות ,וכך מנעו את עצמם משמיעת
פרשת הקללה .כאשר אחת מכל שלושת האפשרויות אינה
הדרך הטובה והנכונה ,וכמובן אין בה כל יעילות.
הצד השווה שבשלושת הנהגות אלו ,שעל ידם חשבו שיוכלו
להרויח דבר מה באי קריאת הפרשה ,אינה המצאה שלהם,
אלא זה כבר למעלה ממאה שנה היו כאלו שהעלו רעיונות
דומים ,וכפי שכותב הסבא קדישא בעל החפץ חיים זיע״א,
בספרו ׳משנה ברורה׳ ,סי׳ תכ״ח ס״ו בביאור הלכה :״והנה
ראיתי שערוריה בענין זה בין ההמון ,שיש מקומות מן
הישובים שבהגיעם לסדר בחקותי וכי תבא ,אין קוראין
בתורה בשבת זו .וכמה רעות עושין ,אחד שאין מקיימין
קריאת התורה שהיא תקנה קדומה מימות משה רבינו ע״ה.
מוּסר
וגם )-עוברים( על מה שאמר הכתוב )משלי ג׳ י״א(ַ ,
תוֹכ ְחתּוֹ .וגם הוא טעות מעקרו,
ה׳ ְבּנִ י ַאל ִתּ ְמ ָאס וְ ַאל ָתּקֹץ ְבּ ַ

דכי מפני שאין קוראין בתורה ואין רוצין להביט בתוכחה
בטוחים הם שלא יחול עליהם התוכחה ,ואדרבה ח״ו ,ודומה
זה הדבר לאחד שהתרו בו מכיריו שלא ילך בדרך ההוא שהוא
מלא בורות ופחתים ,וענה להם אני אינני ירא מן הפחתים,
]כי[ יש לי מכסה עבה ואכסנה על עיני שלא אראה אותם,
ואפילו כי אפול חלילה לא ילעיגו ממני מפני שהיו עיני
מכוסים ולא ראיתי אותם .האם יש שטות גדול מזה ,אדרבה
כל מה שמסגיר יותר עיניו היא הסיבה הגורמת להזיק לנפשו
ויהיה ללעג ולבזיון ח״ו לכל ,והנמשל מובן .ואני דן אותם לכף
זכות...״.
*
בראשונה כשנפגש רבי דוד עם בחור כזה ,עדיין לא ידע את
הדרך לעזור לו ,אך בשונה מכאלו הרואים זאת כמעלה ושבח,
שהנה סוף סוף יש בחור המרגיש את ה׳אלול׳ בכל ישותו וחש
במטרת הקללות שהם לעורר את הקורא בהם לשוב בתשובה
כדי שלא יארע לו כן ,זאת ידע נאמנה ,שמצב זה הינו חמור
ועלול להזיק רבות ,שכידוע ומפורסם לכל המבין מעט בנפש
האדם ,׳פחד הדין׳ זהו דבר טוב ,שעל ידו המפחד מתעורר
לחשוב על הדין ובעקבות כך שב בתשובה שלימה ומטיב את
דרכיו ומעשיו .לעומת זאת ,המכונה אצלינו כ׳חרדה׳ זהו מצב
שלילי ובלתי תקין ,שברוב הפעמים גורם ללוקה בו שמלבד
מה שמאבד את המשך עלייתו ,בדרך כלל נכנס לו מורך בליבו
ובעקבות כך מתחיל מצב חדש של ירידה ,ופעמים רבות אף
התדרדרות ונפילה עמוקה ,ועל כן יש להצילו במהרה לבל
יפול למצב קשה שיצטרכו מאמצים רבים להעלותו ממנו,
וספק גדול אם יוכלו לעזור ולהועיל.
בחסדי ה׳ על רבי דוד ,למד מהרה את החכמה כיצד לעזור
ולסייע לבחורים במצבים כאלו ,והתאמץ רבות להיות להם
לעזר ולאחיסמך ,ובמשך הזמן החכים עוד יותר לזהות את
הניצנים הראשונים שמהוים התחלה וחממת גידול מהירה
לבעיות נפש ,ולטפל בהם בשלב הראשוני טרם התפתחותם
הרעה ,להדריך את הבחור בדרכי התורה והיראה בנפש
בריאה ,להרגיש יראת ה׳ ויחד עם זאת שמחה של מצוה
וסיפוק מעשיית הטוב בעיני ה׳ ,ולהשתדל ואף להתאמץ
לעשות רצון ה׳ ,שזהו הדבר היחידי המביא יהודי לידי שמחה
אמיתית ולאושר.
בהזדמנויות שונות שתל רבי דוד בתוככי דבריו עם הבחורים,
שלכל אחד יש התמודדויות ונסיונות ,ואין מי שיוכל לקחתם
ממנו ולהתמודד בהם במקומו ,בדיוק כפי שבחור עייף השוכב
במיטתו ומתקשה לקום ,השעון יכול לצלצל ,החבר יכול
לנענעו ,ואף אפשר לטפטף לו מים באוזניו או למשוך לו את
השמיכה ,אך ההחלטה אם להתגבר כארי ולקום ממטתו ,או
להמשיך בשינה ולבלות את עולמו ,נתונה אך ורק בידיו ,ולא
יועיל הדבר מה שחברו קם בעבורו .מצב זה של קימה בעייפות
רבה ,נהג רבי דוד לומר ,פעמים רבות קשה מאוד לקבל את
ההחלטה הנכונה להתגבר ולקום ,וכפי שהליץ הפלא יועץ
המבאר את קושיו ,שכידוע כאשר יש לאדם נגיעות קשה לו
להגיע להחלטה נכונה ונבונה ,על אחת כמה וכמה כש׳נגוע׳
הוא ׳במטה בכל גופו׳ .אך למרות הקושי וההתאמצות,
כשהולכים להתייעץ עם אחד הרבנים המכיר את נפש
הנערים ונסיונותיהם ,יכול הוא לייעץ עצות טובות כיצד
לכלכל את הדרך באופן שיצליח להרחיק עצמו מהנסיונות,
ופעמים רבות אפשר להועיל ברעיונות שונים ומקוריים כיצד
להתאזר בגבורה ולהתגבר על היצר ,לבל לשמוע להבליו ,אלא
לעשות את הטוב והישר בעיני ה׳ ,כאשר המציאות מוכיחה
שרוב אלו שהתייעצו ,הן בדברים קלים ואף בנסיונות קשים
מנשוא ,עצת הרבנים הועילה להם עשרת מונים יותר מאשר
קודם לכן ,וככל שהקדימו להתייעץ ,כך הוקל מעליהם עול
ההתמודדות ,והצליחו לגבור על יצרם ולעשות רצון יוצרם.
לא מעטים היו הבחורים שנעזרו על ידי רבי דוד בבעיותיהם
הנפשיות ,כשרבים מהם כלל לא יודעים עד עצם היום הזה
ממה הצילם ולהיכן עמדו ליפול אילולי שעמד בפרץ ,ובזכותו
חזרו למצבם ולאורך ימים המשיכו להתעלות בתורה ויראת
ה׳ .ויחד עם זאת היו אחרים שלמרות רוב מאמצי רבי דוד
וכל שאר רבני הישיבה ואף המומחים בתחום ,לא הועיל דבר,
ובסופו של דבר הללו לקו בנפשם ואחריתם עצובה עד מאוד.
נקודת ההכרעה בין אלו שניצלו והמשיכו בחיים טובים,
לבין אלו שכשלו ולקו בנפשם ,למעט במקום שהיתה גזירה
שמימית על בחור שילקה בנפשו ,היתה בנקודת הנפש שלהם,
אם הסכימו לקבל את דברי רבותיהם ולעשות כפי שהורו
להם ,שאז במאמץ מרובה הצילו את עצמם וכל משפחתם
והזרע שהקימו ,דורות ישרים מבורכים .אך כל אותם ׳חכמים
בעיני עצמן׳ ,שלא הסכימו לקבל מה שאמרו להם ,וזאת מכח
טענות שונות ומשונות ,לצערינו הרב ,סופם היה רע ומר,
ועד עצם היום הזה מתבוססים בבעיותיהם הרבים וחלקם
אף נמצאים במצבי נפש קשים המצריכים אישפוז וטיפול
תרופתי לכל החיים.
*
באלול האחרון ,כשהישיבה זכתה לקבל ׳שיעור׳ חדש זה
המשך בעמוד הבא

המשך מעמוד הקודם בפעם השלושים וכמה ,בשיחתו
הראשונה של רבי דוד לבחורים
הצעירים ,דיבר על החשיבות בהתייעצות עם רבני הישיבה
או בדמות רוחנית אחרת ,היכולים לעזור ולסייע לבחור,
במיוחד בקושי ההתחלתי הקיים אצל רובם ככולם ,שזה עתה
הגיעו מישיבה לצעירים בה היו מוכרים ואהובים ,מהיושבים
ראשונה במלכות התורה ,ולפתע הפכו להיות הצעירים
ביותר ,במקום זר ובסביבה שאינה מוכרת ,ומה גם שסדרי
הלימוד הארוכים בישיבה גדולה ,לרבים מהבחורים מהוים
אתגר קשה שלא הורגלו בו ,ללמוד כשלוש שעות רצוף בלא
הפסקה ,וזאת מלבד הניתוק מהבית ומהמשפחה ,וההתרגלות
לחיי פנימיה ואכילת ארוחות במטבח הציבורי בישיבה בלא
ימ ִהי .ראש הישיבה הסביר לתלמידים הצעירים,
כל פינוק ִא ַ
שאין להם מה להתבייש להתייעץ בהתמודדויות שלהם,
במיוחד כשבאים במטרה להתגבר ולהצליח.
בעקבות שיחתו זו של ראש הישיבה ,התעורר בלב הבחור צבי,
מבחירי שיעור א׳ ומהמיוחדים בה בעמל התורה והתמדתה,
שאולי יוכל להתייעץ עם אחד מרבני הישיבה במה שמציק
לו זה כשנה ,מאז אלול האחרון שהדבר התחיל ,ולצערו הרב
אט אט הדבר משתלט עליו לחלוטין ,עד שמרגיש אבוד
ועזוב ונפילתו והתרסקותו קרובה מתמיד .ימים ארוכים
שקל צבי האם הייעוץ יוכל לעזור לו ,אחרי שכבר התאכזב
רבות מנסיונותיו האישיים למצוא לעצמו מגן ומפלט ,ואף
פנה לכמה חברים וידידים שחשב שיוכלו לעזור לו ,ולמעשה
בפועל התווסף מהם אכזבה על אכזבתו וצער על עצרו ויגונו.
מכל רבני הישיבה בחר צבי ברב תנחום ,המשמש כ׳משיב׳
בישיבה ,בחושבו שאולי הוא יוכל להיות עבורו המלאך הגואל.
סיבת בחירה זו לא היתה מחמת הערכתו הרבה שהיתה לצבי
כלפי רב תנחום על עמל תורתו ורוב שקדנותו ,שעל אף
צעירותו נחשב הוא כתלמיד חכם שניתן לשאול אותו בכל
מקום ולקבל תשובה נכונה וברורה ,כפי שכבר נוכח פעמים
רבות מכל אותן שאלות ששוחח עמו אודותיהן .הטעם שבחר
לגשת אל רב תנחום היתה בעיקר בשל פניו המאירות וחיוכו
הכובש לכל בחור ואברך ,שניכר עליו ששורשו אמת ואכן
מכבד ומעריך כל אחד מלומדי התורה ,ומה גם שנודע לו
באגביות שרב תנחום גדל יתום מאב ואם ,ועם כל זה הצליח
למנף את כל צרותיו ולהתעלות בהם בתורה ויראה ,ובוודאי
שעבר במהלך חייו הצעירים נסיונות רבים קשים ומרים ,כך
שיוכל אולי להבין את צערו ויגונו ,ולהיות עבורו כגלגל הצלה
טרם טביעתו במים הזידונים.
בסיומו של סדר שלישי ביקש צבי מרב תנחום אם יוכל
להתלוות עמו לביתו ,לשוחח דבר מה מאשר על ליבו.
בסייעתא דשמיא מיוחדת אינה ה׳ שהיה זה בערב בו זמנו
של רב תנחום היה פנוי יותר ,ואף בני ביתו היו בנסיעה מחוץ
לעיר ,כך שרב תנחום הביאו אל ביתו ,כיבדו בכוס משקה
ומעט מזונות שהביאו לקירוב לבבות ,כך שצבי הרגיש נעים
לפרוק מעליו את משאו הכבד .כשמוע רב תנחום את הדברים,
נחרד עד מאוד מהמצב הקשה והנוראי אליו הגיע צבי ,וביקש
את רשותו אם יוכל לשתף בדבר את ראש הישיבה רבי דוד,
שנסיונו רב במקרים כגון אלו ,שמטפל בהם ועוזר ומסייע
רבות בלא לשתף במידע אף אחד מלבד הבחור ,ובמקרים
מסויימים לבקשת הבחור ,גם לא יידע את ההורים בדבר ,וכל
זאת מתוך אהבתו לתלמידיו כבניו ולמען התועלת הרבה.
לאחר קבלת הרשות ,המשיכו עוד מעט בשיחתם המשותפת,
ולאחריה ליווה רב תנחום את צבי אל עבר הישיבה ,כשמנחמו
ומדבר על ליבו שבעזר ה׳ ובסייעתא דשמיא ראש הישיבה
יוכל לשמש כשליח נאמן להושיעו מצרתו הגדולה וצערו הרב.
*
עוד באותו ערב הגיע רב תנחום לרבי דוד ראש הישיבה,
וסיפר לו את אשר שמע הערב מצבי .הדברים הפתיעו את
ראש הישיבה ,שלא העלה בדעתו עד כמה תלמידו סובל
ומתייסר .תוך כדי הדברים הוסיף רב תנחום לומר את אשר
עוד שמע הערב ,שהמראה הכללי של צבי ,רזה עד לאימה
שכל עצמותיו בולטות ,וחליפתו תלויה עליו כעל קולב
דקיק ,באופן המזכיר ׳מוזלמן׳ ממחנות המות ,הוא תוצאה

תשובה ל"סיפור ושאלה

של הצרה עמה מתמודד ,שבתקופה שקדמה לו היה נראה
כבחור ממוצע ,אך זה כשנתיים שאיבד את התיאבון באופן
שכמעט כל אוכל מתעבת נפשו ,ואם במהלך השנה עדיין מידי
פעם מצליח לאכול דבר מה ,ככל שימי חודש אלול עוברים
וחולפים ,ובמיוחד כשמתקרבים לפרשתינו ,תחושת הבחילה
מתגברת עד שלמעט גביע לבן בוקר וערב ,כמעט אינו מצליח
להכניס דבר מאכל לפיו ,ולא פלא שהוא כה חלש ונראה עומד
ליפול ולהתמוטט מבחינה גופנית ,וזאת מלבד אומללותו
הנפשית.
רב תנחום המשיך לספר לראש הישיבה את מה שצבי סיפר
לו הערב ,כיצד הכל התחיל אצלו בחודש אלול לפני כשנתיים,
כשהחל לחשוב ולהתבונן כיצד כל המאורעות והאסונות כולם
נגזרים בראש השנה ,ונכנס בליבו פחד ובעתה ,אימה וחרדה,
ממה שעלול חלילה לבוא עליו .מה שהחמיר את המצב היה
לימוד הפרשה עם פירוש רש״י כדרכו לקיים את ההלכה
לשנות את הפרשה עם תרגום ועם פירוש רש״י כיאה לירא
שמים ,וככל שהוסיף ללמוד את הקללות הנוראות המוזכרות
בפרשה ,כך התווסף בקרבו מידות מרובות של חלחלה ,ואם
בתחילה ניסה להוסיף בעבודת ה׳ ,בהתמדה רבה ובתפילות
ותחינות לה׳ שיציל אותו מכל דבר רע ומכל מיני משחית
ופורענויות ,ככל שעברו הימים מרגיש הוא שעומד בפני
התמוטטות גופנית ונפשית ,וזועק הצילו שנבוא לעזרתו.
במהלך השנתיים הללו ,כשהלך והרזה ואיבד ממשקלו ,אביו
האלמן המטופל בימותיו הרבים ,בתחילה התעניין במצבו ,אך
כשצבי דחהו בעדינות ,שאר טרדותיו הרבים של האב מנעו
ממנו לשים לב לדבר ,ועם הזמן התרגל לראותו כך ,בחושבו
שאין זה אלא מחמת סיגופיו הרבים הנובעים מהתמדתו ורוב
עמלו וריחוקו מכל הנאות העולם הזה ,ולכך מפטיר האב לבנו
מידי פעם ,שגם למתמיד הישיבה מותר לאכול פעם ארוחה
טובה ,ולא ייחשב לו כביטול תורה .מרוב רגישותו של צבי
לצער אביו ,לא שיתפו במה שעובר עליו ,ובפעמיים שכן ניסה
לשתף אחרים ,חלקם כלל לא הבינוהו וסתם גערו בו שיפסיק
להעניש את עצמו ,וינסה לחשוב טוב ויהיה טוב ,וכהנה כל
מיני משפטים נבובים חסרי תועלת למצב כמו שלו .וגם היה
מי שבטעותו או בעמרצותו השיב לצבי ,שכל הפסוקים הללו
מדברים רק על מאורעות חורבן הבית ולא על העתיד לבוא
חלילה ,דבר מוטעה וחסר כל שחר ,ועדיין מצויים בינינו
זקנים ישישי שער שעברו את רוב הקללות בארצות הדמים
שבאירופה ,ואמת נכון הדבר שקללות אלו תקפות גם לימינו,
בתקוה שלא יבואו לידי מימוש וקיום.
כמדומה לי ,הציע רב תנחום לראש הישיבה ,שמקרה זה
החמור עד מאוד ,מצריך התערבות רפואית ,שנצרך הוא
לרופא פסיכיאטר שיאבחן את מצבו וירשום לו ׳כדורים׳
מתאימים שיוכלו לעזור ולסייע ולהקל מעליו את צערו
ויגונו ,ואנו נוכל לתת לו את התמיכה והעזרה הנפשית כדי
שהטיפול התרופתי יועיל ויעזור להוציאו ממצבו הנוראי
והאומלל הלזה.
לאט לך רב תנחום ,השיבו ראש הישיבה ,ראשית צריך לברר
מה היסוד שהביאו לפחדים אלו ,שאם יש לו סיבה אמיתית,
כלל לא מדובר בבעיה שטיפול תרופתי יועיל לו ,אלא צריך
להתעסק בשורש הבעיה ולפותרה ,וכמדומה שה׳ שולח לי
כעת ׳עבודה׳ מיוחדת לשבוע האחרון של השנה ,לנסות לרדת
לשורש בעייתו של הבחור ולנסות לעזור ולסייע לו ולהצילו
ממצבו.
כשראה ראש הישיבה שרב תנחום מתפלא על דבריו ,הוסיף
ואמר ,שלפי סיפור הדברים שאמרת עולה ,שלימוד פרשתינו
עם פירוש רש״י זה מה שגרם להעמיק את הבעיה לבחור.
האמת היא שבלימוד פרשתינו עם פרש״י אפשר גם להגיע
למסקנתי ,שאם ידוע השורש והיסוד לפחדים ,אין צורך
בשום טיפול תרופתי ,ובעזרת ה׳ נקוה להיות השליח הנאמן
להביא לו ישועתו והצלתו ,שתחילתה תהיה עוד בשנה זו.
*
למחרת אחר התפילה ,כאשר ראש הישיבה הספיק לברר
פרטים אודות צבי ומשפחתו והאסון שהיה בביתם במחלת
אמו וייסוריה הרבים עד לפטירתה לפני כארבע שנים ,הגיע

למסקנה שאין קשר ישיר בין הדברים ,ועל כן הבין שכעת
עליו לשוחח עם המדובר ולשמוע את אשר על לבו .צבי
נקרא לחדרו של ראש הישיבה ,שקיבלו ב׳שלום עליכם׳ לבבי,
ולאחר כמה דברי שבח על רוב התמדתו ומעלת תפילותיו
שבוודאי ה׳ שש ושמח בהם עד מאוד ,אמר ראש הישיבה,
שעל פי רשותו המפורשת רב תנחום סיפר לו את דבר שיחתם
מאמש בתקוה ובמטרה שיוכל לעוזרו ולסייע להתמודד עם
הנסיון שה׳ הביא לפתחו.
בחדר שררה אוירה מתוחה ,בעיקר מצידו של צבי ,שיושב
הוא מול ׳מרן ראש הישיבה שליט״א׳ ,והוא אינו אלא אחד
מבחורי הישיבה הצעירים ביותר ,ובמקום שראש הישיבה
יעסוק בהויות אביי ורבא ,בהכנת השיעור כללי ,משוחח הוא
עמו על בעיותיו .בכדי להפשיר את המתח סיפר ראש הישיבה
לצבי על כמה בעיות של בחורים עמהם הספיק להתמודד
במהלך השנים ,חלקם בדברים המעוררים חיוך ,ובאופן זה
הצליח להרגיע מעט את רוחו הסוערת של צבי ,בכדי שיוכלו
לשוחח על מצבו והאופנים שניתן לעוזרו ולסייעו.
בטרם נפתח את הנושא ,פנה ראש הישיבה לצבי ,חשוב מאוד
לדעת האם אירע דבר מה לפני שהחלו הפחדים והחששות
להתגבר בליבך .צבי חשב והרהר כמה רגעים ,כשמנסה
להחזיר את הגלגל אחורה בשנתיים האחרונות ,אך לא נזכר
דבר מלבד מה שעצם לימוד הפרשה על פירוש רש״י ,היא זו
שהגבירה לו את פחדיו והפכה אותם לחרדה של ממש.
לימוד הפרשה אינו אמור לעורר פחד בלב בחור ישיבה העוסק
בתורה ועמל בה שבכל עת עסוק בעבודת ה׳ וקיום מצוותיה,
טען ראש הישיבה נחרצות .בתורה בכלל ובפרשתינו בפרט
כתובים ברכות רבות שעתידים לבוא על בחור ישיבה כמותך,
ולא שום קללה .כפי הנראה דילגת בלימודך פסוק אחד
ומחמת כך הגעת לכל זה ,הרעים ראש הישיבה בקולו ,תוך
כדי שלקח חומש ופתחו בפרשתינו ובאצבעו הרועדת מזקנה
הצביע על הפסוק המקדים לקללות ,בו נאמר )דברים כ״ח
ֱהיִ ל ְשׁמֹר ַלעֲשׂוֹת
ט״ו( :״וְ ָהיָה ִאם א ִת ְשׁ ַמע ְבּקוֹל ה׳ א ֶ
ֲשׁר ָאנ ִֹכי ְמ ַצוְּ ַ היּוֹם ָ
וֹתיו וְ ֻחקּ ָֹתיו א ֶ
ֶאת ָכּל ִמ ְצ ָ
וּבאוּ ָע ֶלי
ָכּל ַה ְקּ ָללוֹת ָה ֵא ֶלּה וְ ִה ִשּׂיגוּ״ .הנה מפורש לך בפסוק על מי
עתידים לבוא חלילה כל הקללות הללו ,לא עליך ועל כמותך
בנים חביבים לה׳ העוסקים ועמלים בתורתו בכל עת ושעה
ואף אין להם פנאי לעבירה ועון.
תוך כדי דברי ראש הישיבה נזכר צבי ,שהשורש והטעם לכל
הפחדים הללו שהחלו לו באותה שנה ,היה בעקבות כך שזמן
מה אחרי שאמו הלכה לעולמה בתום תקופת יסורים ארוכה,
חברו הטוב מהישיבה לצעירים חלה גם הוא במחלה קשה
ומייסרת ,ודבר זה הכניס פחד נוראי בליבו ,ומאז ,כל דבר
שרק היה לו שייכות לעונש וקללה ,הגביר אצלו את הפחד
והחרדה ,וכאשר התיישב ללמוד את הפרשה עם פרש״י כדרכו
בכל שבוע ,רמות הפחד בלבו הלכו וגברו עד כי עצמוּ ממנו,
ומאז ועד היום חייו אינם חיים מחמת רוב הפחד שיש לו בכל
עת ושעה ,ולולי תורתו שעשועו ,בוודאי שהיה אובד בעוניו.
כאשר ראש הישיבה הגיע לשורש הבעיה ,כבר ראה את
הדרך הסלולה בפניו ,ועוד טרם שנכנסו אליה סיפר לצבי על
בחורים רבים שסבלו מפחדים כאלו ברמות שונות ומאיימות,
ובחסדי ה׳ הצליח לשחרר אותם מהם ,באופן שישאר בליבו
רק פחד אלקים ויראת ה׳ טהורה העומדת ומעמידה אותו בכל
מעשיו.
צבי שנתן אמון מלא בראש הישיבה ,החל להלך עמו בדרך
שהובילו בה ,כשנשמע לכל דבריו והוראותיו ,וככל שעברו
הימים בהם נהג ראש הישיבה בחכמתו ובכלי אומנותו
להצילו משלטון הפחד ,אט אט שב לאיתנו והתחיל לאכול
קמעה ,והעיקר שמנוחת נפשו שבה אליו וניצל מנפילתו
הכמעט בלתי נמנעת ,כשהולך ומתעלה במעלות התורה
והיראה להיות בן תורה אמיתי בכל מהותו וישותו ,לעשות
נחת רוח לאביו שבשמים וגם לאמו הצדקנית הנמצאת קרוב
יותר לה׳ ,שבוודאי העתירה בעדו בכל עת ,ואף אביו זכה שוב
לרוות ממנו רוב שמחה ונחת כל הימים.
מנין בפרשתינו עפרש״י
יסד מרן ראש הישיבה את דבריו?

בצידו" מגליון פרשת דברים

בתשובה לשאלה ,מנין בפרשתינו עפרש״י מצא מיכאל את מקור המרגלית היקרה שהעניק לו המשגיח הקשיש זצ״ל ,שהדרך הטובה שאדם ישנה את עצמו ,היא להתחיל בדברים הקטנים ,וכאשר יצליח לעמוד בהם ,יושפע לטובה ויזכה
ָמת וְ נָס ֶאל ַא ַחת ֶה ָע ִרים ָה ֵאל״ ,וביאר רש״י ,״וְ ִכי ִי ְהיֶה ִאישׁ שֹׂנֵא
ֶפשׁ ו ֵ
לשנות עצמו גם בדברים הגדולים .מיכאל מצא את מקור המרגלית היקרה ,וזאת מדברי רש״י י״ט י״א ,עה״פ ,״וְ ִכי ִי ְהיֶה ִאישׁ שֹׂנֵא ְל ֵר ֵעהוּ וְ ָא ַרב לוֹ וְ ָקם ָע ָליו וְ ִה ָכּהוּ נ ֶ
ְל ֵר ֵעהוּ .על ידי שנאתו הוא בא לידי וארב לו .מכאן אמרו ,עבר אדם על מצוה קלה ,סופו לעבור על מצוה חמורה .לפי שעבר על לא תשנא ,סופו לבא לידי שפיכות דמים .לכך נאמר וְ ִכי ִי ְהיֶה ִאישׁ שֹׂנֵא ְל ֵר ֵעהוּ וגו׳ ,שהיה לו לכתוב וכי יקום
איש וארב לרעהו והכהו נפש״ .מבואר בדברי רש״י ,שעצם הדבר שיהודי נכשל במצוה קלה ,סופו להכשל במצוה חמורה ,והדין נותן ,שכאשר יתאמץ להתחזק במצוות קלות ,מלבד מה שימנע להגרר ולהכשל במצות חמורות ,מדה טובה
מרובה ,שיזכה על ידי זה להנצל מלעבור על מצוות חמורות אחרות ,שלאחר שיתרגל לגבור על יצרו במצוות הקלות ,יתחזק לגבור על יצרו גם בחמורות ,ויזכה שכל ימיו יעשה רצון ה׳ וחפץ צורו.
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