åá åàåáé íé÷éãö 'äì øòùä äæ
ספר

יעטה מורה
בראשית
דרשות ומאמרים
דברי חכמה ומוסר יקרים
להורות הדרך ילכו בה מישרים
לראות בטוב ה' בארץ חיים
שנאמרו מפי

הרה"ג יעקב ברוך הכהן טראב זצ"ל
רבה דשכונת התקווה וראש ישיבת "רבנו יוסף חיים" בעיר ת"א

בן הרה"ג עזרא הכהן טראב זצוק"ל ראב"ד דמשק

à"ááåú íéìùåøé ÷"äéòô ñôãð
÷"ôì äøåî äèòé úåëøá íâ úðù

כל הזכויות שמורות

ניתן להשיג את הספר אצל משפחת המחבר
תל אביב

מזכרת נצח

לאמנו היקרה תבלחט"א אשת חבר ,הרבנית הדגולה

מרת שמחה תליט"א
בת הרה"ג השקד גריס באוריתא תדירא ולא מחזיק טיבותא לנפשיה,
שיי עייל ושיי נפיק ,הצדיק הגדול

הרה"ג ר' עמר אזולאי זצוק"ל
אשר עמדה לימי אאמו"ר זצ"ל וסייעה בידו כל ימי חייו,
ללמוד וללמד ,לשמור ולעשות.
לקחה על עצמה עול גידול הבני לתוי"ש ,הרחיקה ממנו הדאגות,
למע יהיה פנוי לעסוק בצרכי ציבור ,ולהגדיל תורה ולהאדירה.
ועליה אפשר להמלי מה שאמר רבי עקיבא לתלמידיו:
"שלי ושלכ שלה הוא".
àøåäðå àôåâ úåéøá êåúî ,íéðùå íéîé úåëéøàì äëæúù ,ïåöø éäé
øùåàáå øùåòá ,åéäé íéððòøå íéðùã äáéùá ïåáåðé ãåò ,àéìòî
.úòãä úáçøäå úçð êåúî
úååöîáå äøåúá íé÷ñåò ,'ä êøãá íéëìåä ,ç"öåé ìëî úçð äàøúå
.ø"éëà

äæá íé÷ìàä éì ïúð øùà íä éðá"
( ט," )בראשית מחíëøáàå

éìà àð íç÷ øîàéå

מזכרת נצח
øáçîä úåðáå éðá ìù íùàøì åìåçé ìòî íéîù úåëøá
øôñä úàöåäì íðåàå íðåäî åîøú øùà
ה"ה מרת רבקה חיה ומשפחתה הי"ו
ה"ה מרת הדסה אורה ומשפחתה הי"ו
ה"ה עזרא מנח ומשפחתו הי"ו
ה"ה מאיר מרדכי ומשפחתו הי"ו
לרפואת בנו אליהו יונת ב לאה בתושח"י

ה"ה יצחק רחמי ומשפחתו הי"ו
ה"ה יוס חיי ומשפחתו הי"ו
ה"ה דוד יהונת ומשפחתו הי"ו
äáåèì íáéì úåìàùî ú"éùä àìîéå ,úåëøáä øå÷îî åëøáúé
,úåéîùâáå úåéðçåøá äçìöäå äëøáìå
.ø"éëà ,éëéîñ éðáå ,éçéåø éðåæîå ,éëéøà ééç

òé÷øä øäåæë åøéäæé íéìéëùîäå
ãòå íìåòì íéáëåëë íéáøä é÷éãöîå
לע"נ
הרה"ג מעוז ומגדול ,יושב על מדי ,עטרת ראשינו ,מאיר דרכנו המנורה
הטהורה שיי עייל שיי נפיק ,הגאו האדיר

מו"ר זקננו הגדול הרב עזרא הכה טראב מסלתו ב רגינה זצ"ל
ראב"ד דמשק ,ורב שכונת התקוה בא"י.

ולע"נ
האשה החשובה אצילת הנפש ,אשת חיל עטרת בעלה

מרת זקנתנו הרבנית רבקה בת יפה ז"ל
ת  .נ  .צ  .ב .ה .

ולע"נ בני המשפחה מנ"ע
ה"ה אליהו טראב ז"ל

ה"ה ציו מזרחי ז"ל

ה"ה מרדכי משע ז"ל

ה"ה אליהו חכי ז"ל

מרת יפה בת רוזלי ז"ל

מזכרת נצח
לדודנו היקר איש תבונה
גומל חסדי טובי
החז המסור בבית הכנסת ברית אחי לעולי דמשק בת"א

ר' יוס רחמי טראב הי"ו

ולאחיות שיבלחט"א

מרת בתיה ב נר ובעלה משה הי"ו
מרת שרה מצליח ובעלה דוד הי"ו
מרת אג'ני משע תחי'
מרת ג'מילה מזרחי תחי'
מרת לאה ערמו תחי'
מרת עליזה חכי תחי'

äðúéà úåàéøáá ,äëøáìå äáåèì íúåìàùî 'ä àìîé
ãåò ,äìñ áåè ìëå ãåáëå øùåàå øùåòá ,àéìòî àøåäðå
ìëî úçð úååøì åëæéå ,åéäé íéððòøå íéðùã äáéùá ïåáåðé
.ïîà äøäîá ÷ãö ìàåâ úàéáìå ,ç"öåé
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יא

הקדמה
תתן אמת ליעקב
מה נכבד היום בהגלות נגלות תורת אבות )סימן לבנים( ,אבינו רוענו ועט"ר תורת
אמת היתה בפיהו בשלום ובמישור הלך ורבים השיב מעוון ,הכהן הגדול מאחיו כמוהר"ר
יעקב ברוך הכהן טראב זצ"ל ,בן רבי עזרא ורבקה טראב ע"ה.
זאת התורה אשר שם לפני בנ"י ,בנים לה' ,בכל עת אשר נדרש לשאת דברים ולעורר
לבבות ,בפני צאן מרעיתו בשכונת התקוה ,הן בעיתות שמחה או בעת ספוד ,דרוש דרש
והנה צ'ורף ,תכריך של מאמרים ודברי מוסר יקרים ,אשר היו יוצאים מן הלב ,והיו
מתקבלים על לב שומעיהם ,באשר בנחת היו נאמרים .וכן בעת אשר היו נאספים
העדרים לשתות בצמא את דבריו ,ויגש יעקב ויגל את האבן מעל פי הבאר ,בארה של
תורה ,וישק את הצאן ,ובאומנותו כי רבה ובחן שפתותיו כי שפתי כהן ישמרו דעת ,זכה
להמתיק את המים ,בכל מקום אשר יצמא העם למים ,ואין מים אלא תורה.
רבים מן המאמרים המובאים בחיבור הנוכחי ,נאמרו בשיחות בפני אברכים ת"ח
בכולל רבינו יוסף חיים זיע"א ,במשך שנים רבות מידי יום חמישי בשבוע ,אשר ברובם
הגדול של המאמרים ,הם מתוך כתב ידו של אאמו"ר זצ"ל ,אשר היה מקפיד לפני בואו
לדבר בכל מקום ,להעלות הדברים על הכתב ,וכשהיה צריך לומר דבר בשם אומרו ,היה
מקפיד לקרוא דברי הרב האומר מתוך הכתב ,כדי שלא להשמיט מדברי הרב האומר
כלום ,ואח"כ היה מבאר את הדברים.
נציין שזו גם היתה דרכו בקודש ,לכל אשר בא לשאול דבר ה' זו הלכה ,היה נותן
מענה לשאלה מתוך הכתב.
והודות לזה ,זכינו שהחיבור הנוכחי יצא לאור מתוך כת"י שהניח לנו ,מתוך
השתדלות שהדברים יכתבו באופן אמירתם בחן המיוחד שהיו נאמרים ע "י אאמו"ר
זצ"ל.

יעטה

יב

מורה

הקדמה

]ובהיות שגם נכתבו מאמרים בקצרה בראשי פרקים ,או על פיסות ניר שונות,
נדרשנו למלאכת מחשבת כדי לצרף הכל לאכסניא אחת ,ואנו תפילה שלא שגינו
בצירוף הדברים ,ואם יראה הקורא דברים הטעונים בירור ,יתלה הדבר בנו ,כמו"כ
השתדלנו לתת כותרות למאמרים כפי הבנתינו והשי "ת יזכנו לכוין לאמיתה של תורה.
העורך[
נאה היה דורש ונאה מקיים ,ובעיקר בענייני מידות וד"א ,היה מייסר עצמו כל ימיו
בדברי חכמים ובמוסרם ,ומשחר נעוריו ביטא זאת גם בכתב ,ובתוך כתביו מצאנו
דברים שכתב בימי בחרותו ,אשר מתוכם דברי אמת נכרים ,לדבקותו בבורא ית"ש.
וזה תוארו של הוידוי שכתב בשנות בחרותו:
ב"ה יום כ"ב מנ"א תשט"ו
סימן יעקב אבן עזרא הכהן טראב.
ירדתי בשיחי בחשבי כי אבד נצחי ותוחלתי מה' מפני חטאתי.
על שעברתי ברשעי על מצות דאוריתא ודרבנן עד שנחלה מכתי.
קשה להתקבל בתשובה לפני שוכן רומה כי נפלאות מכותי אמרתי.
בעשותי את חשבון נפשי בטרם יגיעני היום בו תחרץ תכליתי.
אך לא העלתי על דעתי שה' חפץ בשובי מרשעתי ,וחייתי.
בכן נשאתי את עיני למרום לזה שאמר שובו בנים שובבים.
נא אלוקי אבי אברהם עשה עם עבדך יעקב חסדים טובים.
עם עושי רצונך ועם עושי מעשי עמך תן לי מהלכים.
זכות אבות תעמוד לי ביום עברי לפניך כבן מרון במרומים.
ראה עניי בתורה עזרני לזכות לכתרה כדי להשתעשע עם הצדיקים.
אנא אל תשיבני ריקם וזכני לחיים המלאים הוד והדר נצחים.
התורה תורה לי דרכי בחיים כדי שלא אהיה מהמימינים והמשמאילים.

יעטה
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הקדמה

יג

כי מוצאה מצא חיים כי על כן יקרה היא מפנינים.
הוא יפתח לבנו בתורתו וישים בלבי אהבתו ויראתו כל הימים.
נא אני משלש כי אמור והחוט המשולש לא במהרה ינתק.
טטלל עלי ברכה ממעון קדשך כי לאשר תעניק ברכה יענק.
רוה צמאונינו בתורה ששם ה' יהיה שלם שנחסר ע"י עמלק.
אגילה באלוקי ישעי העונה לקול שועי בתפלתי וממני לא מתחמק.
בקידה אסיים את תפלתי שתקובל ברצון לאל עליון שופט צדק.
תושלב"ע.

ב"ה יום כ"ג מנ"א תשט"ו.
יומם ולילה יגעתי באנחתי.

על הצרות שתכפוני בבחרותי.

הוי! אהה! על צרתי.

כי גברה בפקודת אילותי.

וחשתי מלספר את משוגתי.

כדי שלא תכסני כלמתי.

החזקתי ברשעתי מרב אולתי.

למלאת רצון שטרי שלעמתי.

החפץ להשאיר אותי באולתי.

שאהיה לו קרבן במיתתי.

ועת יעלו עונותי במחשבתי.

אהיה נדהם איך נכשלתי.

שעה שמול שערה נלחמתי.

הלא בנשק קל ונצחתי.

עד מאד תגדל מהומתי.

על אף כחי ועצמתי.

אם יבא יום פקודתי.

אזי יעמוד במועצות לרעתי.

בהזכירו לי את רשעתי.

ומענה לא אמצא וכיחשתי.

נכון לבו בטוח שאשמתי.

ישוב עם הספר להוכיחני שקלקלתי.

עם מטעני הכבד נשארתי.

כאשר שפלתי כשועל במרמתי.

זלגו עיני דמעות כשהכחשתי.

בקטרוג נאמן רוחי שחשבתי.
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רמזתי לו שלחסידיו נמניתי.

ועליו סמכתי שבמעשי צדקתי.

אם כן מדוע הרשעתי.

כשלדבריך ענתה בי צדקתי.

נענה לי בעל עצתי.

מפני שמצוה אחת קימתי.

מן הדין אני אשמתי.

כי כתוב בקרובי נקדשתי.

צעקת בת קול שמעתי.

האומרת אין מקום למנוחתי.

אוי חלחלה כיולדה אחזתני.

כי למלאכי חבלה נמסרתי.

בקשתי אנשים שיבואו לעזרתי.

אולי אוכל להקל גזרתי.

צירי גדלו תחנה בקשתי.

נעניתי את המועד אחרתי.

רע הגזרה עלי קבלתי.

וברב תחנות לא הועלתי.

הזהרו מהפח שבו נלכדתי.

בשכר שתשובו תשובה אמיתית.

תושלב "ע.
ומרגלא בפומיה מה שאמר הלל "אם אין אני לי מי לי" וזה הקו שהיה מנחה אותו
בחייו ,ועפי "ז היה מנחה את בניו וב"ב.
ובהיות שדבריהם הם זכרונם ,יראים אנו לבוא בדברי הקדמה זו ,למנות ולספר
בשבחי אאמו"ר זצ "ל והנהגותיו הרבות ,אשר מן הראוי היה לספר ולהגיד משפטיו
לישראל למען ישמעו ולמדו ,אולם יראה ורעד תבוא בנו שמא נחסיר או נמעט בערך או
בתיאור המעשים הרבים .וכדברי הגמ' בבבא בתרא )ז ע"ב( על הפסוק "אספרם מחול
ירביון" ,שמעשיהם של צדיקים ,רבים מחול הים ,ואיה סופר ומונה אשר ימנה.
ואולם פטור בלא כלום אי אפשר ,לכך נמנה אחת ,אחת ואחת ,או אחת ושתים,
ואידך כלך אצל יפות מהם בספר תולדות אדם ,בדורות של אברכים ובני תורה אשר
הקים והעמיד וחינך וריבה פעלים לתורה.
מסירותו למען הציבור בשיעורי תורה ובענייני יראת שמים הייתה בכל רמ"ח אבריו
ושס"ה גידיו ,במשך כל השנה ,בכל שעות היממה .ללא שעות קבלה או שעות מנוחה.
מחוץ לשבת וחג לא היה מאפשר ניתוק קו הטלפון ,כדי שלא יישאר אדם ללא מענה.
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ואכן ,במשך שנות רבנותו בשכונת התקווה משנת תשכ"ב ,עת נפטר אביו רבי עזרא
זצ"ל והתמנותו לרבה של שכונת התקווה ,ועד לפטירתו בשנת תשנ"ג ,למעלה משלושים
שנה ,לא נעדר בשבתות או בחגים ובמועדים כלל ,וכל זה משום שהייתה לו קביעות
בשיעורי תורה בכל ימי השבוע ובשבתות ,וכל תלמידיו ושומעי לקחו זוכרים מגיד
שיעור אחד כל השנים :אאמו "ר זצ"ל .ממלא מקום – לא היה קיים מושג כזה.
גם בימים בהם לא הרגיש טוב ,ונבצר ממנו לצאת מביתו ,התארגנו לומדי השיעורים
ובאו לשיעור בביתו כדי שלא לבטל תורה .ומחזה זה היה מרגש בשבת האחרונה לחייו,
כשאושפז בבית החולים ביום שישי ,והציבור הי"ו ,שרגילים היו לראותו תמיד ,לפלא
היה בעיניהם שהרב אינו נמצא .ובהיוודע להם שהרב בבית החולים ,באו לבית החולים
ובקשה הייתה בפיהם ,שימסור להם שיעור בבית החולים.
ובאותה מידה אשר אהב את הציבור ,הציבור החזיר לו יראת כבוד ואהבה ,וניתן
היה לראות בשעת הלווייתו ,וכן בהספדים במשך השנה הראשונה וכן בכל שנה ,את
הקשר של קיימא שהיה בין הרב לצאן מרעיתו.
הנהגה מיוחדת הייתה לו בערבי שבתות ,לעבור ברחוב הראשי בשכונת התקווה
ולעורר את בעלי העסקים והחנויות לסגור לפני כניסת השבת ,ובגישתו המיוחדת זיכהו
השי"ת ובימיו רוב ככל העסקים היו סגורים בשבת.
ולמעלה בקודש ניתן לציין הנהגה נוספת שהייתה לו לפני כל חג סוכות לעבור על
סוכות שבנו אנשים בשכונת התקווה ,ולבדוק אם בנויות הן כהלכה ,ואם היה צורך
בתיקון ,היה מתקן בעצמו ,כדי שלא ייכשלו בברכה לבטלה ,ויקיימו מצוות עשה
כתקנה.
וגולת הכותרת כאחלמה קבועה בעטרת ,כולל לאברכים ע"ש רבנו יוסף חיים זיע"א,
אשר מסר נפשו למען הכולל ולמען האברכים שילמדו מתוך הרחבת הדעת ,וכבר נודע
בשערים שמו הטוב של מקום תורה זה ,אשר קם ונהיה לתלפיות ,ונתקיים במקום זה
"ראה רי"ח )רבנו יוסף חיים( בני כריח שדה אשר ברכו ה' ".ואת עלית על כולנה ,שכל
טרחתו למען הכולל הייתה שלא ע" מ לקבל פרס.
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אאמו "ר זצ"ל היה מיראי הוראה ,שהיה מורה רק כשהדין ברור כשמש בלבבו ,ובכל
נדנוד ספק ספיקא היה רואה בספר בירור הדין ,ולא היה מתבייש לשאול מגדולים הימנו
כשהיה מסתפק ,או שהיה מפנה אליהם ,והיה מבקש מן השואלים שיאמרו לו התשובה
שקיבלו.
וזה נבע אצל אאמו"ר מכוח הצניעות ,כמו שאמר שהע"ה )משלי יא(" :ואת צנועים
חכמה".
מופלא היה אאמו"ר זצ"ל בצניעותו ,ועוד יותר נפלא בהצנעת צניעותו ,וגם הקרובים
אליו לא ידעו את סתריו .והנהגתו בענייני עבודת ה' ,ויש חומרות שנהג אותן בעצמו,
ולא הורה והראה כן לאחרים.
בורח היה מן הכבוד כבורח מן האש ,והכבוד היה רודף אחריו כמבואר בפסוק
"ושפל רוח יתמוך כבוד" ,וכמ"ש האורחות צדיקים שבזה תלויה הצניעות ,שנאמר
"והצנע לכת עם אלקיך " ,והיה שמח בחלקו הן רב והן מעט ,ותפס באומנות השתיקה,
וכל מקום אשר היה נודף ממנו ר "ר פוליטיקה ,היה נמנע מלהיות בו.
ולעומת זאת עשה  -ולדבקה בו ,בת "ח ,מחזה מרנין ומרהיב היה לראות את אאמו"ר
מתדבק ומתאבק בעפר רגליהם של ת"ח ,והיה יושב לפניהם באימה וביראה וברעד.
ובכל ענייניו וענייני הציבור והפרט היה נוטל עצה מן הזקנים :מרן הגרא"מ שך זצוק"ל,
הגרב"צ אבא שאול זצוק"ל ,הגר"י צדקה זצוק"ל ,ולהבלחט"א מרן הגר "ע יוסף שליט "א,
ובפרט האדמו"ר רבי מאיר אבוחצירא זצוק"ל באשדוד ,אשר היו נועדים יחדיו בדברי
תורה ,ובסוד שיח במוצאי שבתות וימים טובים ,וכן מן הגדולים אשר בארץ המה.
שקר שנאתי ואתעבה – אאמו "ר זצ"ל חתום היה במידת האמת ,והלך איתה בכל
דרך ובכל מצב ,ולא היה נרתע וחת מפני איש ,והייתה האמת זועקת מקרבו ,וכל שאיפת
חייו בכל מעשה ומחשבה הייתה בקשת האמת.
ואת השקר היה מתעב בכל מיני תיעוב ,ולא רק התרחק מן השקר כלשון הפסוק
"מדבר שקר תרחק" ,אלא שנא אותו והזהיר תמיד מפניו ,אף אם היה נדמה שמצליחים
על ידו ,היה מתריע שזה עניין של זמן עד שיקרוס הכל ,דלשקר אין רגלים להחזיקו.
ובמעשה אבות סימן לבנים ,מעשה ואומנות המילה אשר נמסרה לו מאב לבן ,היה
אפשר לחזות בסדר העבודה ,בקידוש ידיים ,ורגלים רצות לדבר מצווה ,וכל מקום רחוק
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היה קרוב למצווה זו ,ועל אף שמל רבים מילדי ישראל .בכל מעשה מילה היה מתרגש
מחדש והיה נשטף כולו זיעה .וכשהיה נשאל על זה היה אומר שמחמת קדושת המצווה
הוא מתרגש ,וגם בזמנים אשר מצב בריאותו היה קשה ,לא היה נמנע מלרוץ למצווה זו,
והמפורסמות אינן צריכות ראיה ,שלא נטל ע"ז שכר ,אלא אף היה מסייע רבות לבע לי
שמחה כשמצבם היה דחוק ,ופעמים רבות אף היה מביא עימו את הכיבוד לכבוד
הברית.
מעולם לא החזיק טובה לעצמו ,ואפי' כשהיה ברור כשמש שזה פרי עמלו ויגיעו
בלבד ,וכך התבטא באחת הפעמים ברבים :שזיכהו הקב"ה להיות "נטפל" לעושי מצווה
בישיבת רבינו יוסף חיים זיע"א.
ולמרות כל יגיעו ועמלו עם הבריות לא היה מוותר על סדרי הלימוד שהיו לו ,היה
מעורר השחר בלימוד תורה ,כבר בשעה  3:00לפנות בוקר היה רכון על ספרי לימוד
תוה"ק .ואח"כ היה מתפלל עם הנץ החמה וממשיך את יומו בלימוד תורה ובזיכוי הרבים.
לא היה עובר יום שלא היה יושב ולומד עם בניו ,ועוקב בקביעות אחר מה שלמדו
בת"ת ,וכך היה מנהגו בקביעות במשך שנים בכל יום שישי לבקר בת"ת שבניו לומדים
ולשוחח עם המלמדים ,למרות חבילי טרדין שהיה נושא ,היה רואה ראשון במעלה את
חינוך הבנים.
ובכלל סדר עבודת ה' שלו היה כיבוד אימו שהייתה אלמנה במשך שלושים שנה,
והיה מבקרה בכל יום ,וכן בליל שבת היה מקפיד להיכנס ולנשק את ידה .והיה נזהר
ומזהיר שלא לספר לה על היותו חולה כדי שלא לצערה ,וגם בימים שקשתה עליו
ההליכה מחמת חוליו ,כשהגיע לביתה הלך כרגיל ,כדי שלא תחוש בדבר מחלתו .ועל
זהירות בכבוד אב ואם היה מרבה לדבר ,ואמר שעל כבוד אב ואם אדם רואה תוצאות
בעולם הזה לטוב או חלילה להיפך.
למרות המרחק שהיה מביתו לישיבה ,אשר הצדיק נסיעה באוטובוס ,עכ"ז היה נמנע
לנסוע ,והיה מהלך ברגל דרך השכונה ,כדי שאם יהיה אדם שצריך לפגוש אותו או
לשטוח בפניו את בקשתו ,יוכל לסייע לו ,והנהגה זו גרמה רבות לקידוש ה'.
לקראת סוף ימיו נתייסר בייסורים נוראים ,ועכ"ז לא התלונן ,והיו הסובבים שומעים
אוכל מן המחלה הנוראה ,אבל הציבור
ממנו שהייסורים מתוקים כדבש ,ולמרות שגופו ּ
אוכל.
אשר היו על לב אהרן ,ועניין ההטבה לזולת לא ּ
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נושא בעול עם חברו – עמו אנכי בצרה – אצל אאמו"ר זצ "ל לא נסתיים בשמיעת
הצרות ובניחום בלבד ,אלא היה לוקח את הצרות והייסורין ששמע אל ליבו ,עד כדי כך
שפעמים שהיה מגיע לביתו ונמנע מלאכול מחמת שליבו היה מלא צער ,והיה פורץ בבכי
על מה ששמע ,ועומד בתפילה ומעתיר רבות אל ה'.
ובכן היה לאין מחמד כל עין ,ביום כ"ח בטבת תשנ"ג ,כלה כוחנו ושבר הושברנו,
בהילקח מעימנו מחמד עינינו אבינו רוענו ,וכל בית ישראל בכו השריפה אשר שרף ה',
ולשבר זה רפו כל ידיים ,בעת אשר נעדר כהן גדול בצאתו מן הקודש.
והן עתה טל של תחיה הזיל עלינו הקב"ה בס"ד ,אשר זכינו לקבץ את כל אשר כתב
אאמו"ר זצ "ל בחלק מאמרים ודרשות על התורה ומועדים ,ולהוציאם לאור ,ויהיה זה
בבחינת "ותחי רוח יעקב אביהם".
שם הספר "יעטה מורה" ,אשר אאמו "ר זצ"ל ביקש לקוראו ,ובו רמוז שמ"י וש"ם
אבות"י ,אבינו וסבנו רבי עזרא הכהן זצ"ל :יעקב עזרא טראב הכהן ,וכשמו כן הוא,
מורה זה הספר איזה מעיל יעטה האדם למען ילך בדרך טובים.
ובסוף החיבור הנכבד הזה צרפנו מכתבים של שאלות ותשובות בהלכה ,אשר נכתבו
על ידי אאמו"ר זצ "ל בשאלות ,ודברי הרבנים בתשובות ,ללא שהוספנו או ייתרנו כלום.
בטרם נצא מן הקודש ראינו לצרף דרשות של צדיק יסוד עולם ,רבי יעקב ענתבי
זצ"ל ,אשר נתפרסם שמו בסיפור עלילת הדם בדמשק.
דרשות אלו נמצאו בכתב יד מהרב הנ"ל ,באוצר כת"י שאאמו "ר זצ "ל החזיק
ברשותו .הדרשות נכתבו בכתב חצי קולמוס ,ואבינו ע"ה ערך את הדרשה ,ומטרתו
הייתה שיזכו הדברים לאור עולם ,ולא זכינו עד כה.
והן עתה בס "ד ,שהוצאנו לאור עולם את כת"י של אבינו ע"ה ,מצאנו לנכון גם להוציא
את הדרשות הנ"ל ,בבחינת הקול קול יעקב ,בשני קולות ,ושניהם של יעקב .וזכות הרב
המחבר זצ"ל תגן עלינו להתברך בכל טוב בזה ובבא.
מזמור לתודה לאחינו היקר והנעלה ,שוקד באוהלה של תורה ,הרב דוד יהונתן
שליט"א ,ויהי דוד לכל דרכיו משכיל וה' עימו ,אשר עמל וטרח בעשר אצבעותיו ולא נתן
מנוחה לנפשו מעת אשר החליט לשאת בעול עריכת הספרים והוצאתם רבות .והשתדל
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רבות שיהיו הדברים ערוכים באופן וסדר וצורת אמירת הדברים שנאמרו על ידי אבינו
זצ"ל ,כי בן זקונים הוא לו כפשוטו וכתרגומו.
יהי רצון שזכות זו תהיה לו לברכה ולעדה כי חפר את הבאר הזאת ,ויתברך הוא
ונו "ב אשר סייעה בידו סיוע שיש בו ממש ,וכן ילדיו ישמרם ה' ,בך יברך ישראל ,ברוך
שזה ילד ,ברוך שזה גידל ,ויזכו לשפע ברכה והצלחה בכל מעשה ידיהם ,אמן.
וכאן המקום להזכיר את אמנו מורתנו ,שמחה תחי' ,בת גדולים ,סבנו רבי עמרם
אזולאי זצ "ל ,אשר כל מסירות נפשה לאבינו בחיים חיותו ,וכל טרחתה רק כדי שלא
יהיה שום טרדה וביטול תורה לאבינו .עמלה וגידלה מתוך מסירות נפש את ילדיה ,מתוך
דאגה ליראת שמים טהורה ,ובעוד היה המקום מדבר שממה רוחנית ,עזבה הכל וקבעה
מושבה בתל אביב ,ונשאה בעול הציבור באומנות ובבינה יתרה.
יהי רצון שיתמיד ה' בריאותה לאורך ימים ושנים ,ותזכה לראות את כל בניה
ובנותיה וכל יוצ"ח הולכים בדרך תורה ויראת שמים ,ותראה בשמחתם.
בצאתנו את הקודש ,נודה להקב"ה על שזיכנו לברך על המוגמר ולזכות את הרבים
בתורתו של אאמו "ר זצוק"ל ,ויה"ר שיהיה לו נח"ר בעלמא דקשוט ,ויהיו שפתותיו
דובבות בקבר ,עדי יקומון בתחיית המתים ,עם שאר צדיקים וחסידים בני האלוקים,
בביאת גואל צדק במהרה אכי "ר.
בני המחבר
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פרשת בראשית
שיהא הגדול נמלך בקטן
"ויאמר אלוקים נעשה אדם בצלמנו כדמותנו" )א ,כו(
כתב רש"י" :נעשה אדם ,אע"פ שלא סייעוהו ביצירתו ויש מקום למינים לרדות לא
נמנע הכתוב מללמד דרך ארץ ומידת ענווה שיהא הגדול נמלך ונוטל רשות מן הקטן,
ואם כתב אעשה אדם ,לא למדנו שהיה מדבר עם בית דינו אלא עם עצמו".
ויש להבין ,באמת לימוד גדול בא ללמדנו ,אבל מה כ"כ דחוף הוא לימוד זה ,שאף
שעדיין לא נברא האדם כבר נדרש לימוד זה לבוא.
וביאר הגר"ש ברעוודה בזה דבר נפלא ,והקדים לבאר את הפסוק במשלי )יז ,יב(:
"פגוש דוב שכול באיש ואל כסיל באיוולתו" ,כלומר ,שמוטב לפגוש בדוב שכול מאשר
לפגוש כסיל באיוולתו.
והנה ידוע שדוב היא חיה טורפת ומסוכנת ,בפרט כשהדוב הוא שכול ומלא מרירות,
אזי הסכנה בפגישה עמו היא פי כמה גדולה ומסוכנת ,והמפרשים מבארים שכשהוא
פוגש באיש שלקח ממנו את ילדיו ,אין לשער כמה מסוכן ונורא הוא המפגש עמו ,בכ"ז
שלמה המלך ברוב חכמתו מלמדנו שטוב לפגוש דוב זה בשעה נוראה כ"כ מאשר לפגוש
כסיל בשעת שטותו להסית אדם לעבירה.
והביאור הוא ,שאפי' דוב זה עם כל אכזריותו ,עדיין יש אפשרות להינצל ממנו ,שהרי
ידוע שלכל בעלי החיים יש איזו חולשה מסוימת ,ומי שמכיר את חולשתם יכול
בתחבולות להינצל מהם ,וכן הדוב ,למשל ,פוחד ממים ואינו מעיז להיכנס למים ,ואם
האדם בורח לתוך המים יכול הוא להינצל ,וכן מבית אבנים ,אם האדם יברח לשם ,הדוב
יפחד ולא ילך אחריו ,וע"כ יש עדיין מקום לאדם להינצל מציפורני הדוב .משא"כ
כשאדם פוגש בכסיל ,שברוב שטותו רוצה לה סיתו לעבירה ,אין שום דבר שיכול לעמוד
בו כנגד שטותו של זה.
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אולם ,בכ"ז יש עוד מישהו שיותר גרוע מכסיל באיוולתו ,כמ"ש במשלי )כו ,יב(:
"ראית איש חכם בעיניו ,תקווה לכסיל ממנו" .כלומר ,זה שהוא חכם בעיני עצמו ,הוא
רח"ל "מקרה אבוד" ,שכן ,אפילו לזה הכסיל עוד יש עדיין תקווה ,אך לזה החכם בעיניו -
אין תקווה כלל.
והעניין ,שידוע בעולם ,שהצרות הכי גדולות באות לו לאדם מידי עצמו ,מפני שלמטה
מכבודו הוא ,להתייעץ אפילו עם גדול ממנו ,וכש"כ ,אם זה השווה איתו ,או מי שקטן
ממנו ,אשר בוודאי לעולם לא יבוא להתייעץ עמם ,ועל כן אין לו תקווה.
מפני שאדם עושה בחיים טעויות ,ואין אדם רואה נגעי עצמו ,וכיוון שעבר אדם
עבירה ושנה בה ,נעשית לו כהיתר ,וחי את כל חייו בטעות ובמכשול רק מפני שהיה
חכם בעיניו ולא השכיל להתייעץ עם רבותיו ,ולפחות עם חבריו .ומכאן ,אפילו הכסיל
הזה ,שטוב לפגוש בדוב שכול מאשר בו ,בכ"ז עדיין יש לו תקווה ,אולם החכם בעיניו
איבד כל תקווה וסיכוי לצאת מטיפשותו.
מעתה יובן ,מדוע אמר הקב"ה למלאכים" :נעשה אדם" ,לפני שאדם הראשון נברא,
כדי ללמד לעולם את הלימוד הנפלא הזה ,שעל האדם להימלך תמיד ,ולא להיות חכם
בעיניו ,ואפילו עם הקטנים ממנו.
וה קב"ה לא רצה ,שיהיה רגע אחד אדם בעולם ,מבלי הלימוד הנפלא הזה ,ללמדך עד
כמה גדול וחשוב לימוד זה בחיי האדם.
וכביכול לאחר שהתייעץ עם המלאכים ,בחר לברוא את האדם בצלם אלוקים וכמ"ש
רש"י ע"ה "בצלמנו"  -בדפוס שלנו.
"ויש להקשות דהא כתיב "ומה דמות תערכו לו " )ישעיה מ ,יח( ,והלא כאן בדפוס יש
תואר מה שנעשה בו.
ונ"ל דלא דפוס ממש אמר כאן אלא במידותיו יתברך אמר כן ,והעניין הוא דהקב"ה
הוא הנותן לכל ואינו מקבל מזולתו ,והמלאכים הם המקבלים מן הקב"ה ואינם נותנים ,כי
אין נותן אלא הקב"ה .ורצה הקב"ה לזכות את האדם בהיבראו שיהיו לו שתי המידות:
שיהיה המקבל כמו המלאכים ,ויהיה נותן משלו לעניים.
זהו בצלמנו הנזכר כאן ,צלם שנינו  -מקבל ונותן .ועד"ז אני מפרש הפסוק בתהילים:
"אך בצלם יתהלך איש יצבור ולא ידע מי אוספם" )תהילים ל ,ז(  -ר"ל צריך שיהיה
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לאיש שני צלמים ,דהיינו מקבל ונותן ,והוא אינו הולך אלא בצלם אחד ,היינו" :יצבור",
שתמיד רוצה להיות מקבל ולא ידע מי אוספם ,דהוא אינו רוצה להיות נותן לעניים ,ועי"ז
יכלה ממונו ,ולא ידע מי יאסוף אותו) ".דברי דוד(.
וכתב בספר "ויצבור יוסף" וז"ל" :טעם שברא הקב"ה את האדם כל אחד בפרצוף
אחר ולא כולם שווים ,אפי' שיאמרו המינים שיש כמה רשויות ח"ו וכל אחד עושה
פרצוף .מ"מ כדי שלא יבוא האחד ויחזיק בממון חברו ויאמר שלי הוא זה ,ברא את כולם
בפרצופים שאינם דומים זה לזה.
ובזה פי' הפסוק אך בצלם יתהלך איש ,יתהלך איש ר "ל בצלם אחד היה להם להיות
כדי שלא יטענו המינים שכמה רשויות יש ח"ו ,וז"א אך הבל יהמיון ,שמה שטוענים כן
הוא הבל ,שאם היה כן  -יצבור ולא ידע מי אוספם ,שכל אחד ייקח ממון חברו וק "ל".
עכ"ל.
וזה כפי שביאר הד"ד שהמידה של ויצבור שחושב שהכל שלו ומגיע לו זהו בצלם
אחד ולא בצלמינו דכתיב בקרא.
ועפי "ז יש לבאר ביותר דברינו דלעיל ,בהקדם הטעם להא דנקט שלמה המלך ע"ה דב
על פני שאר החיות ,וז"ל הרב בח"ש ז"ל" :ומה שתפס הדוב בייחוד מכל שאר החיות
המזיקות ,הכוונה לו ע"ה לומר כפי מה שדרשו חז"ל על הפסוק שאמר' :וארו חיוא אחורי
תניינא דמיא לדוב' ,שזה רומז על מלכות פרס דניידי כדוב ואוכלים כדוב ומסורבלין
כדוב ,באופן שהדוב הוא כולל את כל התכונות הרעות.
ולזה אמר פגוש דוב שכול ,שיש בו כל התכונות הרעות ,ואל כסיל באיוולתו,
שהכסיל כולל התכונות הרעות והמידות פחותות ממנו ,כי לכן קראו בפסוק הקודם בשם
"מרי" " -אך מרי יבקש רע ומלאך אכזרי ישולח בו " ,ומהי המידה הרעה העודפת בו,
שהוא משיב רעה תחת טובה לא תמוש רעה מביתו) ".תוכחות מוסר(
"ראית איש חכם בעיניו" וגו'  -הכסיל נמשך אחרי איוולתו ,מפני שיצרו תוקפו.
כשיתגבר על יצרו ,יחזור בו מכסילותו ויקבל ע"ע מה שאחרים ידריכו אותו ,מאחר
שראה שכשהלך בעצת יצרו קלקל מעשיו.
אבל מי שמחזיק את עצמו לחכם בעיניו ,אין תרופה למכתו ,לפי שהוא סובר שאין
בהם נפתל ועיקש ,וא"כ איך יתכן שיחזור בו .כשם שאם האדם אינו מרגיש כאב אינו
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הולך לרופא ,כן החכם בעיניו .וזה המידה של צלם אחד שרואה רק את עצמו שהכל מגיע
לו ובוודאי שהוא הצודק ואין צד אחר כלל  -הוא החכם בעיניו.
ומי גרם לו להיות חכם בעיניו בלבד ולהסתפק בחכמה שקנה מדעתו ולא ילך ללמוד
מאחרים  -עצלותו היא שגרמה לו ,שמתוך עצלותו אינו טורח והולך אצל אחרים ללמוד
מהם.
וזה המשך הפסוק הבא אחריו" :אמר עצל שחל בדרך ,ארי בין הרחובות".

  
מעלת בריאת האדם יחידי
"ויברא אלוקים את האדם" וכו') .א ,כז(
ר' אבהו רמי" :כתיב :ויברא אלוקים את האדם וגו' זכר ונקבה ברא אותם ,וכתיב:
בצלם אלקים עשה את האדם .הא כיצד ,בתחילה עלה מחשבה לברוא שניים ,ולבסוף
לא נברא אלא אחד ) ".ברכות סא ,ע"א(
לפום ריהטא נראה מדברי ר' אב הו שהיה כאן שינוי דעת פעמיים :חשב לברוא
שניים ,חזר בו וברא רק אחד ,ושוב אחרי כן התבונן כי אומנם נכונה היתה המחשבה
הראשונה ,ויברא את האישה .היתכן.
הביאור הוא ,שיש שני שינויים ביצירת האדם:
א  .באופן היצירה  -הבהמות נבראו הזכר לחוד והנקבה לחוד .משא"כ האדם ,האישה
נבראה מהאיש.
ב  .בסדר היצירה – בבהמות הזכר והנקבה נבראו בפרק זמן אחד ,ואילו האדם  -הזכר
נברא קודם ,ורק לאחר שה' לא מצא עזר כנגדו ,הפיל עליו תרדמה וברא את האישה.
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ומטרת שינויים אלו ,באופן היצירה הם לתועלת האשה לאיש ,ובסדר היצירה –
להכרת ערך האישה בייחוסה אל האיש.
וביאור הדברים כך הוא:
אופן היצירה :לתועלת האישה לאיש .כיצד .עפ"י הראב"ד ז"ל בהקדמתו לספר בעל
הנפש ,וז "ל" :ומה נפלאו מעשי הבורא ומי יבין סודם ,כי כל הנבראים מן האדמה זכר
ונקבה ,והאדם נברא רק אחד ,ואח"כ ברא ממנו עזר כנגדו.
ואומר אני בקלות שכלי ,כי לטובת האדם ולהנאתו ברא אחד ,שאילו נבראו זכר
ונקבה מן האדמה כשאר כל הנבראים ,היתה האישה אצל האדם כבהמה נקבה אצל
הזכר ,שאינה מקבלת שלטון הזכר ואינה עומדת אצלו לשמשו ,אף כי זה חוטף מלפני
זה ,ואיש לצרכו יפנו ,וגם אינם מיוחדים זה לזה ,לפי שבתחילה נבראו כל אחד בפני
עצמו.
ולכן ראה הבורא צורך האדם והנאותיו וברא אותו יחידי ,ולקח אחת מצלעותיו ובנה
ממנה את האישה והביאה אל האדם להיות לו לעזר ,מפני שהיא נחשבת אליו כאחד
מאבריו אשר נבראו לשימושו".
וזה הביאור במתחילה לא עלה במחשבה לברוא "שניים" ,שמין האדם יהיו תמיד
הזכר והנקבה מיוחדים זה לזה ,מקושרים בקשר אהבה ,לתועלת העזר והשימוש התמידי.
ובשביל התכלית הזאת שיהיו תמיד היא הנותנת לברוא "אחד" ,ומן האחד ברא גוף שני
 אישה ,למען תהיה נחשבת ומתייחסת אליו כאחד מאבריו ,נסמכת ועוזרת על ידותמיד.
סדר היצירה :להכרת ערך האישה בייחוסה אל האיש .כיצד .שיחה נאה שמעתי
בשם מרן הגאון ר' חיים מוולאז'ין זצ "ל .הוא היה אומר ,ששלושה דברים היו צריכים
להיות להיפך ממה שהם ,ואלו הם:
א  .לו היה האדם תחילה זקן ואח"כ נער ,כי אז היה מוקיר את החיים.
ב  .לו היה האדם תחילה זקן ואח"כ נער ,כי אז היה יודע להוקיר את הבחרות.
ג  .לו היו הזוג הצעיר מתפרנסים ואוכלים תחילה על שולחנם הם ,ואח"כ על שולחן
האבות ,כי אז היו מוקירים את ארוחת האבות -.דפח "ח.
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החוט החורז דברים אלה המחוכמים ,הוא כי הטוב איננו מורגש ,רק אחרי הרגשת
היעדרו ,ורק אחר שיקדם המצב הרע להיות יורגש המצב הטוב בהשתנותו.
ה' ידע מראש כי לא טוב היות האדם לבדו ,אבל למען יכיר האדם את ערך האישה
ויוקירה ויכבדה ,לכן בראו תחילה אחד ואח"כ את האישה.
זה שכיוון ר"א באומרו :בתחילה עלה במחשבה לברוא שניים ,אלא כדי שיעריכנה
האדם כערכה הראוי ,ברא אחד ,ולבסוף ברא שניים.

  
כוחה של התחלה לטוב ולמוטב
"ויהי מקץ ימים ויבא קין מפרי האדמה מנחה לה'") .ד ,ג(
היה למונח מוסכם אצל רוב בנ"א היות ההתחלה יותר מחצי הכל .ואמת הוא כי יש
מבוא גדול להשיג גמר הדברים והשלמתן ,כפי מה שהיתה ההתחלה בהם בראשיתם אם
לטוב ואם להפכו .וכדברי ר "ע ע"ה על פסוק "טוב אחרית דבר מראשיתו"  -כשהוא טוב
מראשיתו) .קהלת רבה פ"ז ה"א(
אשר ע"כ היה מחפצו יתב' ורצונו שתהיינה כל ההתחלות מיוחדות אליו " -וירא
ראשית לו " )בראשית לג ,כא( .למען ישתעבדו כל הדברים לעבודתו ,בעיקר ומיטב
עניינם שהיא ההתחלה הראשית ,כי משם ואילך אינם כל כך בגדר החשיקות ,וזה אחד
מטעמי הבכורים .דהיינו ההתחלה שבד"כ האדם נקשר אליה ביותר ,וכשנותן ומקדיש
אותה לקב"ה ניכרת בזה גודל אהבתו משא"כ אם נותן רק ממה שבא לאחריה.
וכבר פירשתי לכוונה זו אומרו" :ויהי מקץ ימים ויבא קין מפרי האדמה מנחה לה'.
והבל הביא גם הוא מבכורות צאנו ומחלביהן וישע ה' אל הבל ואל מנחתו .ואל קין ואל
מנחתו לא שעה") .ד ,ג(
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והנה יש להתבונן ,מה טעם יקובל הבל ולא קין ,והרי שניהם הושוו בהבאת המנחה
וכל אחד הקריב ממה שהיה לו ומאשר נתעסק במלאכתו .ועוד ,מהו מקץ ימים .כי לא
ידענו לאיזה גבול חוזר קץ זה ,ולמ ה לנו לידע אימתי היה.
והנראה לומר ,כי אמנם הכתוב הודיענו סיבת דחיית קין ומנחתו וקבלת הבל
ומנחתו ,וכי הם גרמו זאת לעצמם ,כי קין הורה פחיתות חפצו ומעוט השתעבדותו באמת
ובאמונה אליו יתב' ,במה שלא נזדרז בהתעוררות עצמו ,למהר ולהקדים בהבאת המנחה
הזאת ,תיכף ומיד בראשית פרי אדמתו ,קודם שיתהנה הוא מהם .אלא "ויהי מקץ ימים"
אחר זמן רב שכבר נתרבה הפירות ,והוא מלא כרסו מהם לכל אוות נפשו ,עד שכמעט
קץ בהם .וזה הוא "מקץ ימים" .אז נזכר להביא לה' מנחה מפרי האדמה .ממה שנזדמן
לידו .שאפילו עתה לא השתדל להביא מהמובחר והמיטב שבפירות אלא מפרי האדמה
בכל מצב שהיה.
אבל הבל הביא מן הבכורות .הפרי הראשון שנולד מצאנו ייחדו לה' יתב' ,וגם בחר
מחלביהן היותר טובים שבהן .ולפיכך ,שעה ה' אל הבל ולא אל קין וכו'.
ולזאת הסיבה ציווה ג"כ על החלה "ראשית עריסותיכם " ,ועל פטר חמור וגם על פדיון
הבן הבכור ,להיות כל אלה ראשיות והתחלות לבאים אחריהם.
וגם בסדר הזמנים ראינו ,כי בכל ימי שנותינו וזמן היותנו על האדמה ,חפץ הוא יתב',
שבפרטות זמן האביב לחיינו וראשית בכורי השנים העושים בנו פרי תבונה ,הוא זמן
הבחרות .לייחד אותו לעבודתו יתב' להתקומם נגד יצרנו הרע ולהיחלץ חושים להשגת
השלימות ולא נמתין לעת ערב אחרי שקפצה עלינו הזיקנה.
והוא משז "ל בפרק האלילים )עבודה זרה יט ,ע"ב(" :אשרי איש ירא את ה' )תהלים
קיב ,א( אשרי איש ולא אשרי אישה ,אמר רב עמרם אמר רב אשרי שעושה תשובה
כשהוא איש"] .והתוס' שואל מדוע חז"ל לא דייקו כך בפרק א' בתהלים אשר האיש,
ותרצו ששם כתוב האיש משמע למעוטי איש אחר ,וכאן כתוב אשרי איש משמע למעוטי
אישה ,ולכן שאלה הגמ' כאן ולא אשרי אישה[.
ובספר "בינה לעתים" כתב ,שיצא להם הדיוק הזה ממה שנא' בפסוק " -אשרי איש
ירא את ה'" ,ולא כתוב אשרי איש אשר ירא את ה' ,משמע שאשריו של איש ירא ה',
ולכן הגמ' שואלת" :ולא אישה יראת ה' ".אבל אם היה כתוב אשרי איש אשר ירא את ה',
משמע שההדגשה על הסיבה שהיא  -ירא ה' .א"כ לא היה משמע איש למעוטי אישה.
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וע"ז השיבה הגמ' ,שמילת איש באה להטיל תנאי על הירא ה' ,אבל לא לשלול אישה,
אלא לומר שעושה תשובה בזמן שהוא איש בבחרותו ואינו ממתין עד זקנותו.
ובכלל אמרו שכשהוא איש נכלל ג" כ מה שהוא עיקר גדול בתשובה להתעורר האדם
לעשותו מעצמו מבלי שתצטרך שום סיבה חיצונית לעוררו מצד הדרשנים או זולתם .כי
בהיותו מתעורר ע"י אחרים הנה הוא בגדר נקבה מקבלת ומושפעת ,אבל בהתקוממו
מעצמו מטוב שכלו ,הרי הוא בגדר זכר בלתי מקבל) .דרוש נו(.
זו היתה מעלתו של קין שנתעורר מעצמו להביא קרבן להקב"ה.
כן כתב הרמב"ן בפרושו על הפסוק – "ויהי מקץ ימים ויבא קין מפרי האדמה מנחה
לה'" ,וז"ל" :הבינו האנשים האלה סוד גדול מהקרבנות והמנחות".
ובכל זאת הגיע לידי רציחת אחיו הבל ,ואיך זה ייתכן ,התשובה לכך היא :הקנאה
היא שהביאה אותו לזה .ראה בעצמו שעל אף שהוא היה היוזם של הקרבת הקרבנות וגם
הוא הקריב הראשון ,ובכל זאת מנחתו של הבל היא שנתקבלה ולא שלו ,מזה הוא
נתמלא קנאה ורצח את הבל אחיו.
לעומתו ,הבל קנא מאחיו קין שהוא הקריב קרבן ולמד ממנו והתעלה עי"ז.
ופרשה זו מלמדת אותנו תורה שלמה בעבודת השי"ת ,דאף כשיש באדם מדה גרועה
כמו מדת הקנאה שעליה אמרו חז"ל באבות )ד ,כד(" :הקנאה ...מוציאין את האדם מן
העולם" ,הבחירה בידו להטותה לטובה כמו הבל ,ולא לרעה כמו קין .וכן בשארי מידות
ונטיות טבעיות שיש באדם ואף המידות הגרועות בידו של אדם לנטותה לטוב.
ואפשר שזה כוונת חז"ל שמובא ברש"י פ' ואתחנן )דברים ו ,ה( ,על הפסוק ואהבת
את...בכל לבבך .בשני יצריך ,ובכל מאודך .בכל מדה ומדה שמודד לך ,בידך לעבוד את
ה' באהבה.
וכעין זה פירש הבינה לעתים דרוש א' הפסוק במשלי )כב ,ה( צנים פחים בדרך עקש
שומר נפשו ירחק מהם .וז "ל :כי הוא רחוק שיצווה בחכמתו על השמירה מהקור והחום
וישים זה בגדר שומר נפשו .אלא יראה לי כי מבואר שכל בנין השלמות מיוסד על ב'
עמודים ,שהם ההתעסק בפועל דרכי המעלה ומעשה המצוות ,וההמנע ממה שהוא מגונה
ומוזהר ממנו יתברך .וזהו כללות מצוות עשה ומצוות ל"ת .והוא מבואר .כי להתעסק
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ולפעול בחלק המעשה צריך התעוררות שיחממהו וילהיבהו על כך .ולהישמר מעשות רע
צריך להפך צד קרירות שיצננהו ויבטל ממנו ההתעוררות לרע.
ואולם ,אם נטיותיו הטבעיות תהיינה בשתיהן על ההפך ,כי חם לבו בקרבו ומעוררהו
אל מעשה הרע מהרה לעבור על כל מצוות ה' אשר לא תעשינה .וכנגד זה מת לבו בקרבו
והיה לאבן דומם קר וצונן בלי שום התעוררות אל מעשה המצוות המעשיות ,הלא זה כחו
לאלקים באשר יגביר את שכלו להפוך את שתיהם לטובה שלא תשארנה כפי טבען,
אלא כל אחת מהן תתהפך כחומר :הקרירות שמבטלו מן המעשה הטוב ,שיהיה לקרר
להכח הכעסני והתאווני שאמרנו ,והחום לחממו ולהעירו להיות עמלו בתורה ובמצוות,
אז ודאי אין קצה למעלתו .ועל זה אמר:
"צנים פחים " כשהצינים והפחים שהם הקור והחום בדרך עקש ,שנמצאו מוטבעים
באדם להטותו מהדרך הישר .שהצינה תקררהו לבלתי עשות שום מצווה ,והחום יעוררהו
אל מעשה העברות .הנה האיש חיל ששומר את נפשו ומבקש להצילה מני שחת ירחק
מרחק רב מהם .כי ילך מנגד בשתיהן אל הקצה האחר ויבחר את הצינים להגינו מן
העברות ואת הפחים לעוררו על המעשים הטובים.
וכמה יבוא על נכון לפרש פי' זה ע"ד החידוד משאז "ל פרק מי שמת )ב"ב קמד ,ע"ב(.
ובכתובות )ל ,ע"א( ובברכות )לג ,ע"ב( :א"ר חנינא :הכל בידי שמים חוץ מצנים ופחים,
שנא' )דברים י ,יב(" :ועתה ישראל מה ה' אלוקיך שואל מעמך" וכו' כי על הדרך
שבארנוהו הוא ממש המכוון במאמר האחר :הכל בידי שמים חוץ מיראת שמים.
וכן הוא שהצנים פחים המוטבעים בדרך עקש לרעה אינם בידי שמים להדריכם אל
ההפך לטובה ,אלא הם בידי האדם ובחירתו להתגבר עליהם והיה לו לשם עולם
ולהוספת שכר .עכ"ל) .בינה לעתים דרוש א(.
לסיכום:
א  .חשיבות ההתחלה לעבודת ה' .ממעשה ידיו של האדם )בכורים( ומזמן חייו.
ב  .זו היתה מעלתו של קין.
ג  .הקנאה וכל מדה רעה אפשר להשתמש בה לטוב.
ד  .הכל תלוי ברצונו של האדם.
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ולנתבאר לעיל יובן דרשת חז"ל עה"פ וישם ה' לקין אות ,אמרו חז"ל אות וי"ו מסר לו,
ופלא .ופי' בלחמי תודה דוי"ו הוא ר"ת "וישמן ישורון ויבעט" ללמד עליו זכות דע "י שהיה
לו כל טוב לכן רם לבבו וחטא )ילקוט הגרשוני(.
ואולי אפשר לומר כדי שיהיה לו )תהילים נא ,ה( "וחטאתי נגדי תמיד" שיזכור ממה
בא לו כל זה .ולא ישגה שנית.
]ובספר לב אליהו להגה "צ א .לפיאן זצ "ל חלק ג' דף רצ"א כתב וז"ל" :אל תטול
חלוקך שחרית מיד השמש ותלבש "  -אלא אתה בעצמך טלהו ממקום שהוא שם
ותלבשנו ,רש "י) .ברכות נא( .ונראה דהטעם הוא שאין ראוי לאדם כשתיכף כשניעור
משנתו ופוקח עיניו ,ירגיש עצמו כאדון שיש לו כבר מי שעומד לפניו מוכן לשרתו ,אלא
ידע כי עבדי ה' כולם וגם הוא בתוכם .לכן לא יניח השמש לשמשו .אלא ייקח בעצמו.
כלומר ,שגם ראשית היום תהיה משועבדת לה'.
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פרשת נח
מיתת חנוך מידת הדין ומיתת משה מידת הרחמים
" אלה תולדות נח נח איש צדיק תמים היה בדורותיו את האלקים
התהלך נח ") .ו ,ט(
פירש רש"י" :ובאברהם הוא אומר אשר התהלכתי לפניו )לקמן כד( ,נח היה צריך
סעד לתומכו ,אבל אברהם היה מתחזק ומתהלך בצדקו מאליו".
הקשה בעל ההפלאה בפנים יפות ,הנה במילת "התהלך" הוא לשון התפעל ,שהוא
בעצמו הפועל והנפעל .אם כן לגבי נח שהיה צריך סעד ,הל"ל את האלקים הלך נח.
ותי' ע"פ הגמ' בסנהדרין )קז ע"א( :אמר רב יהודה אמר רב :לעולם אל יביא אדם
עצמו לידי ניסיון ,שהרי דוד מלך ישראל הביא עצמו לידי ניסיון ונכשל ,אמר לפניו:
רבש "ע ,מפני מה אומרים אלקי אברהם אלקי יצחק ואלקי יעקב ,ואין אומרים אלקי דוד,
אמר אינהו מינסי לי ואת לא מינסית לי .אמר לפניו :רבש"ע ,בחנני ונסני ,שנא' :בחנני
ד' ונסני .אמר :מינסנא לך ועבידנא מילתא בהדך דלדידהו לא הודעתינהו ואילו אנא קא
מודיענא לך דמנסינא לך בדבר ערווה וכו' ,והיינו דכתיב :בחנת לבי פקדת לילה
צרפתני בל תמצא זמותי בל יעבר פי .אמר :איכו זממא נפל בפומיה דמאן דסני לי ולא
אמר כי הא מילתא.
והנה אע" פ כן אומר דוד בת הילים) :קלט ,כג( " חקרני א-ל ודע לבבי בחנני ודע
שרעפי" ,והרי כבר נתנסה ומה מבקש עוד הפעם.
אלא העניין הוא כך ,מהות הניסיון הוא שהקב"ה מסלק את עזרו ממנו ,כמ"ש )שבת
קד ,ע"א( :הבא ליטהר מסייעין לו" ,ואמרו עוד )קידושין ל ,ע"ב(" :יצרו של אדם מתגבר
עליו בכל יום ,ואלמלא הקב"ה עוזרו אין יכול לו ,והניסיון הוא שהקב"ה מסלק עזרו ממנו,
והאדם מתגבר בעצמו על יצרו ,וזהו הניסיון.
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ועל דרך זה ביקש דוד המלך מאת הקב"ה ,שהקב" ה יעמוד לימינו מחשש שמא ימוט,
ואם ח "ו מטה ידו יחזיק בו שלא יפול ,ובכך הוא רוצה לבחון את עצמו אם יכול לילך
בעצמו בלא סיוע ,כאדם המלמד את בנו דרך הילוכו ועומד על ימינו ,שאם ימוט יתמכנו
מיד.
וז"ש" :חקרני א-ל ודע לבבי בחנני" ,דהיינו שינסנו בניסיון שיהיה הילוכו מעצמו,
ותעמוד לימיני ותראה אם דרך עוצב בי ,שאטה ליפול ,אז תחזיק בימיני ותנחני בדרך
כל העולם  -על ידי סיוע.
וכן היה בנח שהלך מעצמו ,אלא שהשי"ת עמד לימינו פן ימוט ,אבל באאע"ה נאמר
"התהלכתי לפניו" ,שהלך לפני ה' בלי סיוע .ונקט לשון התהלך ,כענין שאמר הכתוב
)זכריה ג ,ז(" :ונתתי לך מהלכים בין העומדים האלה " ,שהאדם הצדיק הולך ממעלה
למעלה ,כמ"ש על "ויתהלך חנוך" ,שנעשה שר עולם ,והוא מט"ט ששמו כשם רבו ,שהיה
הולך ממעלה למעלה עד שנתפשט ממנו הגשמיות ואיננו ,ולפי שתולדות האדם הם לפי
מעלות האב בשעת לידתו ,לכך אחז "ל ששם חם ויפת דרך חכמתן קחשיב ,שיפת היה
הגדול כדאיתא בפרק בן סורר )סט ,ע"ב( ,והיינו שהצעיר נולד יותר בשלמות ,כי נח היה
מתעלה בכל שעה יותר בשלמות מעלתו ,ע"כ היו תולדותיו חשובות הקטן יותר מהגדול.
ועפי "ז הסבירו חז"ל מדוע אנחנו רואים שהצדיק לפעמים אינו נפקד במהרה בזש"ק,
מפני שמן השמים מחכים לו שיתעלה יותר ויותר בתורה וביר "ש כדי שהנשמה המיועדת
לרדת על ידו תהיה יותר בשלמות.
והשתא דאתינן להכי יש לראות דעם כל המעלה של התהלך לפני והיה תמים ,שעולה
למעלות גדולות עד שנתפשט ממנו הגשמיות ,מ"מ חייב האדם לתת אל ליבו לזכות את
הרבים.
והעניין כי המזכה את הרבים ומדריך את בני דורו בתורה וביר "ש ,גם אחרי מותו חיה
יחיה בעוה"ז ע"י תלמידיו .אבל חנוך שהתהלך את האלקים בהתבודדות ולא הדריך את
בני דורו ,לאחר פרידתו מן העולם לא נשאר ממנו כלום .וז"ש "ויתהלך חנוך את
האלקים" ,ולא השגיח על בני דורו ,לכן "ואיננו כי ]ר"ל כאשר[ לקח אותו אלקים"  -שוב
איננו בעולם כלל.
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במיתתו של חנוך השתמשו בשם אלוקים  -מידת הדין ,ואילו במיתתו של משרע"ה
השתמשו בשם ה' במידת הרחמים ,כמ"ש )דברים לד ,ה(" :וימת שם משה עבד ה' בארץ
מואב על פי ה'".
והסביר החת "ס בהספדו על רבו רבי נתן אדלער זצ "ל )בתורת משה פרשת שמיני(,
כי כאשר נשאר רישומו של הצדיק אצלנו ולא נסתלק מכל וכל ,זוהי מידת הרחמים ,אך
כאשר מסתלק הצדיק מהעולם ולא השאיר אחריו ברכה ,זוהי מיתה במידת הדין ,וזהו
ההבדל בין הדור שאחר חנוך לבין הדור שאחר משה.
ובס' "ישמח משה" עה"ת כאן כתב ,הנה אין לך פסוק שאין כל גופי תורה או עבודה
תלויין בו ,וכאן לימדנו אורחות חיים ,שאין הקב"ה עוזר ,רק לעוזרי ם לעצמם ,ורמז לזה
דוד ע"ה שכל תפילותיו היה הכל צורך גבוה ,וסתם ישועה ששואל היינו במילי דשמיא,
והוא אמר )תהילים סט ,ל(" :ישועתך אלקים תשגבני" ,והר"ת של המילים הללו :אתי,
ור"ל שאין לקוות בזה את הישועה מהשי "ת לבד ,כי הבחירה נתונה לאדם ורק הבא
ליטהר מסייעין אותו.
וכתב בס' נפש ברכה כאן וז "ל" :לפי זה אפשר להבין מה דאיתא במס' אבות )פ"ג
מ"א( :דע לפני מי אתה עתיד ליתן דין וחשבון " ,ונודע מה שכתב בזה הגר"א מוילנא ז"ל,
ועי' מ"ש בס' עצי חיים עה"ת )חלק א' פר' בראשית( ע "ד זה ,ולהאמור א"ש מ"ש דין
וחשבון ,דלפי האמת איתא במסכת קידושין )ל ,ע "ב( :יצרו של אדם מתגבר עליו בכל
יום וגו' ,ואלמלא הקב"ה עוזרו אינו יכול לו ,שנא'" :אלקים לא יעזבנו בידו".
ולפי זה ,אם האדם נכשל בעבירות ,טעון יטען דזה בשביל שלא קיבל עזרת ה' נגד
היצה "ר ,אבל זה אינו ,כי האדם החוטא אשם בזה ,כי לא עזר לעצמו בכדי לקבל תמיכת
ה' וכנז' ,וז"ש "דע לפני מי אתה עומד ליתן דין ,היינו העבירות שעשה ,ועל דבר אי קבלת
עזרת ה' נגד היצה"ר דורשים ממנו חשבון  -מה הוא בעצמו יזם ועשה כדי להשתלם
בעבודת השי"ת.
ובהתאם לזה יובן גם מ"ש )הושע יד ,ב(" :שובה ישראל עד ה' אלקיך כי כשלת
בעוונך" ,די"ל שכוונת הפס' היא להזכיר את עם ישראל להתחיל מעצמם ולעזור לעצמם
לשוב אל ה' ,וז"ש עד ,כלומר :אתה בכוחות שלך תעשה מה שאפשר בכדי להגיע עד ה'
אלקיך ,ואז תשיג עזרתו ית"ש להמשיך בעבודת ה' ,כי בלי ההתחלה מצדך  -כשלת -
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בעצמך  -בעוונך ,כי הקב"ה עוזר אך ורק לעוזרים בעצמם לעצמם על דרך "יהיב חכמתא
לחכימין".
נמצא שעל האדם לקחת יוזמה ולהתחיל לפעול מצידו ולעשות ככל יכולתו בעבודת
ה' ,וכשישקיע כל כוחותיו הקב"ה ישפיע לו סייעתא דשמיא וכוחות להתעלות עוד.
והדברים אמורים כלפי לימוד התורה ,שעל האדם לרצות לחדש בה ולהתחדש בה,
ותורה שאין בה חידוש אינה תורה.
ושמעתי מבני עזרא מנחם נ"י ,שאמר בשם ראש ישיבת תורה אור שליט"א ,הסבר
על מה שאחז"ל :תלמיד שגולה מגלין רבו עמו .מדוע ,האם חסרים ת "ח בעיר מקלט.
אלא ,כשמגלים רבו עמו מוכרח הרב ללמד אותו דברים חדשים מה שהוא לא למד ,לא
כן אם היה לומד עם הת"ח של עיר מקלט ,יכול להיות שילמד בחזרה את מה שכבר למד
בלי תוספת ,וזה לא לימוד " -לימוד קפוא אינו לימוד".
ובפי' בועז על המשניות )ברכות פ"ד מ" ב אות א'( כתב באור על מאחז"ל )בברכות
סד ,ע"א(" :יוצא מביהכ"נ ונכנס לביהמ"ד ועוסק בתורה ,זוכה ומקבל פני שכינה ,שנא'
ילכו מחיל אל חיל" וכו' ,כי הראו לנו חז "ל איך האיש הישראלי יכול להתעלה ולהתעופף
במעוף אחד בלי הפסק ממדרגה למדרגה ,כי ביהכ"נ הוא ע"י תפלה ,מקום של התלהבות
הלב והרגשות שבו ,להיות מקודשות לשמים ,וביהמ"ד הוא מקום הלימוד והעיון
להשלמת השכל ע"י קניין התורה .נמצא שהיוצא מביהכ"נ לביהמ"ד הוא עולה במעלות
סולם המדרגה מן שלמות הלב לשלמות הראש והשכל ,ובזה נכלל כל האדם ,והבינהו.
ובספר הזיכרון להגר"י וינברג זצ "ל בעל שרידי אש ,מובא ,שבהיותו נער רך בגיל
ההתבגרות נסע לראשונה ממקום מגוריו לקובנה בה למד .בדרך שאלו איש הביקורת
ברכבת לאן פניו מועדות .לשמע שם העיר נענה ואמר" :דה "  -ברוסית "כן ,בסדר",
וביידיש "פה" .הרב וינברג שלא שמע כל שפה אחרת מלבד יידיש הבין שעליו לרדת,
וירד לכפר נידח של גויים שהתעללו בו באכזריות .בנס ניצל מהם .ובמרת נפשו החליט
שאין זה בריא ,אדם החי בסביבתו תוך ניתוק עד כדי התעלמות משפת הארץ ,ממיט על
עצמו אסון במו ידיו .הוא החליט אז לא לחזור לישיבה לזמן מה ולהקדיש זמנו ללימוד
רוסית .לאחר מספר שבועות של שותפות עם סטודנט יהודי ,זה לימדו רוסית וזה יהדות,
החזירו הסבא מסלבודקא בעצמו לישיבה.
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כלומר ,שאין על האדם להתייאש ולהרפות ידיים אלא לחפש כל חייו דרכים כיצד
יכול להתעלות בתורה באין מפריע ,גם אם בשביל זה זקוקים לתקופת מה ללמוד רוסית,
ובלבד שהדבר יהיה לעזר לתורה.
וכבר כתב הרב "בן לאשרי " )ח"א דף ריג( ,לדייק לשון חז "ל "הבא ליטהר מסייעין
אותו" ,ולא אמר "מסייע אותו" ,כיוון שכולם מסייעין ,שאפי' מלאך רע עונה על כורחו
מקודש .ודו"'ק.

  
חיוב התפילה על הכלל
" נח איש צדיק תמים " וכו ' ) .ו ,ט(
עי' רש"י שביאר דיש דורשין לשבח ויש לגנאי וכו' .ואלה שדרשו לגנאי ס"ל דצדיק
היה בדורותיו ,אבל אם היה בזמן אברהם לא היה נחשב לצדיק.
ולכאורה צריך להבין דהא הקב"ה קראו צדיק דכתיב )בראשית ז ,ד( ואותך ראיתי
צדיק לפני וכו' .וא"כ איך שייך לדרוש לגנאי.
ויש לבאר דהנה נח היה פחות בדרגה מאברהם ,דאברהם התפלל על בני דורו כגון
על אנשי סדום משום שהוא הרגיש שכל בריאה שהקב"ה ברא לא לחנם נבראה ולכן
כאב לו שהקב"ה הופך את סדום .משא"כ נח לא התפלל על בני דורו אע"פ שסיפר להם
את מטרת בניית התיבה אבל לא התפלל בעדם ולכן אילו היה בימי אברהם לא היה
נחשב לצדיק.
ולפי "ז יש לבאר את המדרש שמביא גבי אדם הראשון )לאחר שנזרק מגן עדן(,
שפגשו לקין ושאלו :מה יצא בדינך ,ואמר לו קין :יצאתי זכאי בדיני ע "י שעשיתי תשובה.
מיד פתח ואמר )תהילים צב( :מזמור שיר ליום השבת .ולכאורה צריך להבין ,מה חזרה
בתשובה יש בפרק זה.
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אלא שאדם הראשון חטא באכילת פרי עץ הדעת ובגלל זה הביא מיתה לעולם.
כלומר ,שהוא לא חס על הבריאה של הקב"ה ולכך בפרק של מזמור שיר ליום השבת
הוא חוזר בתשובה בזה שהוא מתפעל מהבריאה ,כגון :מה רבו מעשיך ה' וכו' ,איש בער
לא ידע וכו' ,כלומר שהוא רואה שכל מה שבורא הקב"ה  -לא בחינם נברא אלא הכל
לשם מטרה נברא.

  
גזירת המבול לבער כוח הרע שבדור
" קץ כל בשר בא לפני כי מלאה הארץ חמס מפניהם " )ו ,יג(
יש מקשין היאך הציף ,הקב"ה את כל העולם כולו במבול ,ומה גם הטף שלא חטאו,
והלא הקב"ה מקור הרחמים ,וכן למה נצטווינו למחות ז' עממין ואת עמלק גברים נשים
וטף ,ומה חטאו הטף.
ואומנם הקטנים ,וכ"ש הטף ,אינם נענשים על חטא ,אלא דעמים אלה לא על חטאם
נענשו ,אלא מושחתים היו במידות רעות ואכזריות והיה הדבר טבוע בנפשם ,ובדורו של
נח חמסו מבלי להרגיש שחוטאים בכך ,וזהו שאמר הקב"ה :כי מלאה הארץ חמס
מפניהם ,והיינו שהחמס היה טבוע בהם עד שכל אחד חומס ולא מרגיש העוול שבדבר,
ולכן היה ראוי לטובת העולם כולו למחותם מעל פני האדמה כולל הטף ,שבכוחם הרע
משפיעים על הבריאה כולה.
כמ"ש חז"ל על הפסוק "כי השחית כל בשר את דרכו על הארץ" וביאר רש "י" :אפי'
בהמה חיה ועוף נזקקין לשאינן מינן ,כי לפני המבול היה האדם משפיע גם על בעלי
החיים שבסביבתו ,וכשהוא נהג כפרא אדם ללא מעצורים כבעל תאווה ,אזי גם בעלי
חיים נזקקו לשאינם מינם ,ואם על הבהמות בידו להשפיע ,על אחת כמה וכמה על כל
החברה שבסביבתו.
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וכבר ביאר הרמב"ם בתחילת פרק ו' מהלכות דעות" :דרך ברייתו של אדם להיות
נמשך בדעותיו ובמעשיו אחר רעיו וחבריו ונוהג כמנהג אנשי מדינתו ,לפיכך צריך אדם
להתחבר לצדיקים ולישב אצל החכמים תמיד כדי שילמוד ממעשיהם ,ויתרחק מן
הרשעים ההולכים בחושך כדי שלא ילמוד ממעשיהם ,הוא ששלמה אומר' :הולך את
חכמים יחכם ורועה כסילים ירוע' ,ואומר' :אשרי האיש' וגו'"
כי השפעת הסביבה רבה מאוד ,וצריך סייעתא דשמיא והתבוננות רבה שלא להיות
מושפעים מהרע שבה.
ובעמלק מצינו שהיו רעים ואכזרים בטבעם ,וממידה רעה זו דאכזריות חתכו מילות
ישראל .ובז' עממין ראינו שהיו רעים וחטאים מאוד ,ועבדו ע "ז בעקשנות ,שהרי אין
הורגין ז' עממין אלא כשמתעקשים לא לקבל עליהם עול ז' מצוות.
ובכל אלה נצטווינו למחותם  -לא בגלל חטאיהם ,אלא שהיו מושחתים בטבעם,
והשפיעו במידותיהם הרעות על צאצאיהם ,והיה צריך להשמידם עד היסוד  -גברים,
נשים וטף ,כדי לשרש המידות הרעות.
"ולנו לבני ישראל נתנה התורה הקדושה ,שהעמל בלימודה ויראת השמים שהיא
מקנה ,בכוחם להשפיע קדושה ולשנות טבעים רעים ,ועלינו להידבק בתורה וביר"ש כדי
לשרש המידות המוטבעות בנו) ".טעם ודעת על התורה(.
ולפי האמור יש לבאר מה שפירשו חז "ל ,שבדור המבול נענשו ואבדו מן העולם ,אבל
בדור הפלגה ,כיוון שהיתה אחדות ביניהם נידונו אך רק לפילוג ,שפירוד לרשעים טוב
להם וטוב לעולם .וצריך ביאור ,מהי המעלה של דור הפלגה שהיתה בהם אחדות לע"ז,
והלא מוטב שהיה ביניהם פירוד ולא היו מתחברים לכפור בעיקר.
ונראה דאנשי דור הפלגה היו כופרים בדעותיהם אבל לא מושחתים במידותיהם ,ואף
שהכפירה גרועה מאוד ,מכל מקום יש לה תיקון ,אבל השחתה במידות שהופכת לטבע
אין לה תקנה אלא באבדון.
ויש להטעים הדברים בחז"ל שבדור המבול מושחתים היו במידות ,ולכן אי אפשר
להם להתאחד אחד עם חברו ,אבל בדור הפלגה לא היו מושחתים במידות ולכן
התאחדו ,ואף שאין האחדות ברשעים ברכה ,יש בזה סימן שלא היו מושחתים
במידותיהם ,ולכן אין הם חייבים כליה.
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ויש ללמוד מכאן גודל הפגם בהשחתת המידות ,שכשהטבע מושחת קשה מאוד
לתקן ,ובדור המבול לא נמצא התיקון אלא באבדון.
והביטוי לשחיתות המידות של דור המבול נכתב בתורה כי מלאה הארץ חמס ואיתא
במד"ר )לא(" :קץ כל בשר בא לפני וכו' ,וכ"כ למה ,כי מלאה הארץ חמס מפניהם .איזה
חמס ואיזה גזל ,א"ר חנינא :חמס שאינו שווה פרוטה .וכך היו אנשי המבול עושים ,היה
אחד מהם מוציא קופתו מלאה תורמוסים ,והיה זה בא ונוטל פחות משווה פרוטה ,וזה בא
ונוטל פחות משווה פרוטה ,עד מקום שאינו יכול להוציא ממנו בדין".
ומבאר הגר"י לווינשטיין זצ"ל )אור יחזקאל אמונה עמ' קנד( ,שחזינן מהכא שלא היו
חוטאים ורשעים כהבנתנו הפשוטה ,אלא שחפשו היתרים איך לחטוא ,ומ "מ נענשו
כולם .מי שיראת שמים בליבו ,יבין וידע שאין זה קל להיות מן הזוכים לעוה" ב .לא כל
אחד זוכה ,ואף אלו הנחשבים בעיני עצמם לצדיקים ,יתכן שח"ו ינחלו גיהנום.
וזוהי התביעה הנשמעת בפסוק "זכור ימות עולם בינו שנות דור ודור" וגו' ,פירש"י:
מה עשה בראשונים שהכעיסו לפניו ,בינו שנות דור ודור  -דור אנוש שהציף עליהם מי
אוקיאנוס ודור המבול ששטפם.
הפסוק מצווה עלינו להתבונן וללמוד מן הדורות הראשונים ,מה נקרא חטא ומהו
עונשו של החוטא ,לדוגמא :שניים שעברו על חוקי המלכות ,כאשר האחד מהם רואה
שחברו נתפס ונענש עונש חמור ,הלא יירא ויפחד שמא אף הוא ייענש כמו חברו.
אף אנחנו צריכים ללמוד מסר מעונשי דור המבול .תחת זאת רווחת בנו ההרגשה
שהעונשים שנענשו בהם אנשי דור המבול ,אינם שייכים לנו כלל ,אך האמת אינה כן.
הנהגת השי"ת לא נשתנתה כלל.
אותה ההנהגה שהיתה בזמן המבול היא גם עתה בזמננו .נחמת שוטים היא זו
האומרת :אין מה לדאוג ,מה שיקרה לכל כלל ישראל יקרה גם לי ,שהרי למדנו מדור
המבול שיתכן שדור שלם ייענש ולא יישאר ממנו אלא צדיק אחד.
נמצא שהשחתת המידות בדור המבול לא נבעה מחטאים גדולים האסורים ע" פ דין
אלא מחטאים שנראה כביכול שאין בהם אפי' שווה פרוטה .ומ"מ ע "י הידרדרו כל כך,
עד שהשפיעו אפי' על החי ,וג' טפחים בקרקע בעומק המחרישה.
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ויש לראות כמה דוגמאות של זהירות בממון הזולת ,אע"פ שעל פניו נראה שאין מה
לחשוש ,אולם כשמדקדקים ומעיינים איך גדולי ישראל התנהגו ,ניקח מוסר השכל
לעצמינו.
וכמו שמסופר על הג"ר אליהו דושניצר זצ"ל המשגיח בישיבת לומז'א ,שהיה נוהג
זהירות יתרה בענייני ממונות שלא ייכשל בפרוטה:

•

סיפקו לו חשמל לביתו מטעם הישיבה .וקימץ בשימוש בו עד קצה הגבול -
בשעת האוכל כיבה אותו והשתמש בעששית של נפט .לעת זקנתו חשש
שמא תחטפנו שינה תוך כדי הלימוד והחשמל יישאר דלוק על חינם.

•

אשתו עסקה במכירת עופות וחתול אחד התרגל להיות בסביבתה.
כשהרבנית נפטרה הביא ג' אברכים והפקיר את החתול כדי שלא ייחשב
לו כאילו חתול שזכה בו בירושה מאשתו תזיק את האחרים.

•

חייט תפר לו כפתור נוסף בבגד  -מה שלא סיכמו עליו ,לא לבש את הבגד
בשבת כי אם לא משלמים עבור הכפתור  -זהו חשש גזל.

•

המתין בשעת בוקר מוקדמת לשלם לחשמלאי שעשה לו תיקון בכלי
חשמלי כדי שלא יעבור על איסור "בל תלין".

•

ביקש מנוסעים לדבר בשבילו אודות ספר שרכש בלומז'ה מאלמנה אחת
ולדעתו היא מכרה אותו בזול ,ואולי לא ידעה את המחיר.

•

בקידושא רבה שנערך בבית אחד מהקהל ביקש מבעלת הבית סליחה -
אולי נשפך מעט יין על המפה ,וביקש שתסלח גם לכל הקרואים.

מעשים אלו מהווים דוגמא של דקדוק בממון הזולת לפני ולפנים משורת הדין,
שנובעת מתוך יראת השם טהורה ומידות טובות.
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בנית התיבה כמשל לבנין חיי האדם
" ויאמר אלקים לנח קץ כל בשר בא לפני  ...עשה לך תיבת עצי גופר ...
וכפרת אותה מבית ומחוץ  ...צהר תעשה לתיבה ) "...ו ,יג(
איתא במדרש תנחומא )בראשית ה(" :עשה לך תבת עצי גופר ,א "ר הונא בשם רבי
יוסי :ק"כ שנה היה מתרה הקב"ה בדור המבול שמא יעשו תשובה ,כיון שלא עשו תשובה
 א"ל :עשה לך תבת עצי גופר .עמד נח ועשה תשובה ונטע ארזים .והיו אומרין לו :ארזיםאלו למה ,אמר להן :הקב"ה מבקש להביא מבול לעולם ואמר לי לעשות תיבה כדי
שאמלט בה אני וביתי ,והיו משחקין ממנו ומלעיגין בדבריו.
והיה משקה אותן ארזין והן גדלין ,והיו אומרים לו :מה אתה עושה ,ומשיב להן כעניין
הזה והיו מלעיגין עליו .לסוף ימים קצצן והיה מנסרן .והיו אומרים לו :מה אתה עושה,
ואומר להן כך ,והיה מתרה בהן .כיון שלא עשו תשובה ,מיד הביא עליהן מבול שנאמר
וימח את כל היקום ".עכ "ל.
הנה התורה מוסרת לנו פרטים ופרטי פרטים ,שבאמצעותם הציל נח את שארית
היקום .ולכאורה יש מקום לשאול ,מה הסיבה שהתורה הרחיבה כל כך את דיבורה
בקשר לתיבת נח ,ומסרה פרטים מפורטים על מבניה וסידוריה .מה הדבר נותן לנו ,הלא
כל זה הוא נחלת העבר ,ומה שהיה היה.
אולם ,היות ותורתנו היא תורת חיים ,וכל מה שנכתב בה נוסף על המאורע כשהוא
לעצמו ,יש בו חשיבות לדורות ולדורי דורות ,סבורים חז"ל שגם מתיבת נח ועשייתה,
הננו לומדים הרבה רעיונות נעלים ,ורמזים מחנכים ומאלפים גם בשביל דורנו אנו.
מאבקו של נח בימי המבול הוא אב טיפוס של מאבקו של האדם עלי אדמות ,שהוא
מאבק די קשה וחריף .היום קוראים לזה " מלחמת החיים" ,וכדי להצליח במאבקו זה ,זקוק
האדם מישראל לכוחות נפשיים ולהכנה רוחנית ,כדי שתהיה באפשרותו להיאבק
ולהצליח בחיים.
ולזה תיבת נח ועשייתה משמשת בשבילנו הדגמה חיה על צורת המאבק ועל הכוחות
הנדרשים לזה.
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התיבה נעשתה מעצי גופר ,והם עצי ארזים )סנהדרין קח( .מאה ועשרים שנה טיפל נח
בהכנת החומר לעשיית התיבה .לקיומה של התיבה ולחסינותה ,יש צורך דווקא בארזים
ולא בעצים אחרים ,כי לעץ הארז יש שלוש תכונות מיוחדות שהן מאוד או פייניות לעם
ישראל:
א  .הארז  -שורשיו עמוקים ,ולכן עמידתו איתנה ,יציבה ומוצקת ,וכל הרוחות שבעולם
לא יזיזו אותו ממקומו ,ואלמלי השורשים האלה ,לא היה בכוחו להחזיק מעמד .גם
היהודי ,כדי שיצליח במאבקו בחיים ,זקוק גם הוא להיות מושרש היטב באמונתו.
הנסיון הוכיח ,שרק אדם שורשי ומושרש ,יכול לעמוד בפני הרוחות הנושבות בעולם,
ומי שחסרים לו שורשים ,דומה כמי שחסר לו חוט השדרה ,וממילא אין לו אפשרות
קיום במבול השוטף והזועף.
ב  .הארז גבוה מכל העצים ,וכל תפארתו מכך שהוא ישר ואין בו עקמומיות .גם האדם
מישראל ,במאבקו צריך להיות ישר ,הן בדברים שבין אדם למקום ,והן בדברים שבין
אדם לחברו ,והן כלפי כל הסובב אותו  -במשפחה ,בחברה ובציבור .והעיקר שהלב
יהיה ישר ונכון ,ויכוון את מעשי האדם בלי עקמומיות שבלב ,כי ישרות הלב היא
היסוד של ישרות כללית ,כדאיתא בתהילים" :ולישרי לב שמחה" .מי שהוא ישר
הלב ,זוכה לשמחת היצירה ומחדוות הבריאה ,ומי שאינו ישר ,אינו יכול ליהנות
משמחת ומישרות החיים) .ואל יטעה הטועה ,שאפשר במעשים עקומים לעשות
וליצור דברים ישרים(.
ג  .הארז מתקיים הרבה שנים ,הואיל ונתברך מהטבע בהרבה שמן בפנים ,שאינו נותן
שליטה לתולעת הריקבון להשתלט על העץ .גם האדם מישראל זקוק במאבקו לכוח
נפשי גדול נגד תולעת הייאוש והספקנות המכרסמת לפעמים ,ובכוחה להחריב את
האדם ולגזול את מנוחתו.
האמונה הכנה והישרה של עם ישראל ,דהיינו :השמן הרוחני ,בכוחה לחזק את
האדם ,לתת לו עידוד נפשי ,ולנסוך בו תקווה ובטחון ,ולהרחיק את הייאוש ואת הספקות
השונים המתגנבים בלב האדם.
האמונה  -זהו הדלק הנפשי ,שהאדם זקוק לו באופן מיוחד במבחן הימים ,וככל
שכמותו של הדלק מרובה וזכה ,מהווה היא מעלה מיוחדת לאדם במאבקו.
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מעץ הארז בנה נח את התיבה כדי לסמל לאנשי דורו את האופי הטהור והטוב
שצריך להיות לאדם.
זאת ועוד ,הקב"ה דורש מנח" :וכפרת אותה מבית ומחוץ" .נח הוזהר להקפיד שלא
יהיה כל בקע וכל סדק בתיבה ,כי כל ספק ,ואפילו הקטן ביותר ,יכול לסכן את התיבה
ואת קיומה.
גם באדם יש בית וחוץ .יש פנימיות ויש חיצוניות ,ושניהם יחד מהווים חטיבה אחת
ורשות אחת .אוי לו לאדם שאין לו התאמה בין הבית והחוץ שלו .כל האסונות בחברה
פגומה ולקויה הם תוצאה ישירה מכך שתהום מפרידה בין הפנימיות ובין החיצוניות.
משום כך האדם הוא דו פרצופי :שקר ,צביעות וחנופה וכדומה .אחד בפה ואחד בלב,
אומרים ואינם עושים ,מבטיחים ואינם מקיימים .נאה דורש ואינו מקיים .ולפיכך נוצרו
באדם ובחברה שתי רשויות המנוגדות זו לזו.
אמנם אמונתנו מתנגדת לשתי רשויות בשטח האמונה ,והוא הדין בקשר להתנהגות
האדם ,כי תיבת ההצלה אינה יכולה להתקיים ,אלא בעת שלא יהא כל סדק וכל בקע
מבית ומחוץ ,תוכו כברו.
כמו כן נצטווה נח" :צהר תעשה לתיבה" ,ודרשו חז "ל :חלון ,וי"א :אבן טובה .ושניהם
נכונים.
האדם מישראל צריך להכניס לתוכו פנינים יקרות שיאירו בחשכת הלילה ובמשברים
הקשים העוברים עליו ,והפנינים הללו הן חסד ,צדקה ,מידות ומעשים טובים ,רחמנות,
ועל הכל  -אהבת הזולת .דווקא אלה  -בכוחן להאיר את החשכה שבאדם.
בניית התיבה היא דוגמא מאלפת איך לבנות את ביתנו אחרי המבול האיום שעבר
עם ישראל.
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המזון בתיבה היה ע"י נס
" ומכל החי מכל בשר שנים מכל תביא אל התיבה להחיות אתך זכר
ונקבה יהיו ") .ו ,יט(
וכתב הרמב "ן וז"ל :מכל בשר וגו' ידוע כי החיות רבות מאד ,ומהן גדולות מאד
כפילים וכראמים וזולתם ,והרמש הרומש על הארץ רב מאד גם מעוף השמים מינים רבים
אין להם מספר ,וכמו שאמרו רבותינו )חולין סג ,ע"ב( :מאה ועשרים מיני עופות טמאים
יש במזרח וכולם מין איה הם ,ולעופות טהורים אין מספר והנה יצטרך להביא מכולם
שיולידו כמותם וכאשר תאסוף לכולם מאכל אשר יאכל לשנה תמימה ,לא תכיל אותם
התיבה הזאת ,ולא עשר כיוצא בה אבל הוא נס ,החזיק מועט את המרובה.
ואם תאמר :יעשנה קטנה ויסמוך על הנס הזה  -ראה השם יתברך לעשותה גדולה
כדי שיראו אותה בני דורו ויתמהו בה ויספרו עליה וידברו בעניין המבול וכינוס הבהמה
והחיה והעוף לתוכה ,אולי יעשו תשובה ועוד עשו אותה גדולה ,למעט בנס ,כי כן הדרך
בכל הניסים שבתורה או בנביאים לעשות מה שביד אדם לעשות ,והשאר יהיה בידי
שמים.
וכתב הגרי"ב זצ"ל בספר תכלת מרדכי דיש לדייק בזה לשון הפרשה – "ואתה קח לך
מכל מאכל אשר יאכל ואספת אליך והיה לך ולהם לאכלה " )ו ,כא( ,דפתח בלך וסיים
בלך ולהם.
דמוכח מזה שהכל היה על דרך נס ,דאיך יתכן שיספיק תוך זמן של י"ב חודש
לצרוך אוכל לכל הבריות שאיתו בתיבה ,אלא ודאי לא היה צריך לאסוף כלל ,אלא
היתה הברכה שרויה ולא היה זקוק לאסוף אוכל כ"כ הרבה.
אולם בספר הזוהר כתב ע"ה" :מה יש לכי בבית" ,שאין הקב"ה עושה נס ומשרה
ברכתו אלא על דבר שבא לעולם ואפי' הוא דבר מועט ,ומשרה ברכתו שיתרבה .משא"כ
בדבר ריקן ,אין שייך בו ברכה) .והובא בטו"ז או "ח סי' עת "ר סק"א(.
ולפי "ז יהיה פרוש הפס' כך :ואתה קח לך מכל מאכל וכו' ,הגם שיהיה דבר מועט
שלא תיקח אלא לצרכך בלבד ,מ"מ והיה לך ולהם לאכלה שהי"ש יעשה נס לתת ברכה
שיספיק המעט לך ולהם כל ימי היותם בתיבה.
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עוד כתב הכלי יקר לדקדק במילת לך ,דהקב"ה רמז לו שלא יתיר לעצמו לקחת
מאנשי דורו כיון שהיום או מחר ימותו כולם ,אלא דווקא משלך ,כעניין שנא מר בד'
מינים :לכם  -משלכם ,וזה ע"מ להגדיל הנס ,שאע" פ שלפי הטבע לא יספיק כי אם לך
לבדך ,שהרי וודאי לא היה לנח מותרות ,מ"מ בדרך נס ישלח ה' את הברכה באסמיך
והיה לך ולהם לאכלה ,וכן עשה לך תיבת עצי גופר וכו' שבדרך הטבע תציל אותך לבדך
ורק בדרך נס תחזיק את כל הבע"ח.
נמצא ,שכל ציווי הי"ת בבניית התיבה והסובב לה הוא להגדיל את שמו יתברך ע"י
הניסים שיהיו בעת המבול.
ובאמת ,נח התמסר כ"כ גם לטיפול בבע"ח ,כפי שנצטווה " -להחיות אתך" ,וכמו
שפירש הרמב"ן" :וישתדל שיחיו כאשר ישתדל בנפשו" .והצטער כ"כ בטפולם.1
וקיים בעצמו "והלכת בדרכיו" ,ואאע"ה למד ממנו ,ויטע אשל לאנשים .ואח"כ -
"ויחל נח איש האדמה ויטע כרם"  -נתחלל ונעשה חולין .על אף שבודאי היו לנח
נימוקים משכנעים לנטיעת הכרם ,אולם כנראה היה פגם דק מן הדק בהתחלה זו.
התחלה פגומה היא הרת אסון .על ידה נגרמה גלות לו ולדורות " -ויתגל") .כמובא
בב"ר לו(.
]א"ה :בכוונת אאמו "ר זצ "ל נ"ל ,שאף על פי שנח התמסר כ"כ בקיום ציווי ד' בכל
שלבי בניית התיבה והסובב אותה ,מ"מ כיוון שכשיצא לא נזהר במעשיו ,לא הועילה כל
מסירותו ובכוח פגם דק מן הדק נגרמה הגלות .ומוסר השכל לנו ,כמה יש להיזהר בכל
מעשה ומעשה לבל יתהווה בהם פגם כלשהו ויהיו בתכלית השלמות[.

  
1

כמובא במדרש תנחומא בראשית )פרק ט ( :א" ר לוי כל אותן י " ב חדש לא טעם טעם שינה לא נח ולא בניו,

שהיו זקוקין לזון את הבהמה ואת החיה ואת העופות  .ר "ע אומר אפי' שבישתין לפילין וזכוכית לנעמיות
הכניסו בידן לזון אותן .יש בהמה שאוכלת לב' שעות בלילה ,ויש אוכלת לשלשה .תדע לך שלא טעמו טעם
שי נה  ,דא" ר יוחנן בשם ר" א ברבי יוסי הגלילי  :פעם אחד שהה נח לזון את הארי הכישו הארי ויצא צולע
שנאמר ויי שאר אך נח אך שלא היה של ם ,רב הונא בשם רבי יוסי אמר יצא גונח וכוהה דם מן הצ ינה".
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כגודל הטרחה במצוות כן גודל השכר
" מכל הבהמה הטהורה תקח לך שבעה שבעה איש ואשתו ומן הבהמה
אשר לא טהורה היא שניים איש ואשתו " )ז ,ב(
"הטהורה ,העתידה להיות טהורה לישראל ,למדנו שלמד נח תורה" )רש"י(
והרא"ם הקשה על רש"י :הרי במסכת זבחים )קטז ,א( אמרו :ומי הוו טמאים וטהורים
בההיא שעתא ,א"ר אבהו :אמר קרא" :והבאים זכר ונקבה הבאין מאליהן" .וידע דאלה
שבאו שבעה שבעה הם מין טהור ,וכשראו שניים שניים הם מין טמא .אם כן ,לשם מה
צריכים להגיד שנח למד תורה.
וה"משכיל לדוד " דחה את שאלתו וכתב" :מוכרח הוא שלמד נח תורה ,משום דאל"כ
מילה זו שא"ל הקב"ה 'מכל הבהמה הטהורה' ה "ז בלתי הבנה אצלו כלל ,דמהיכן ידע מה
ר"ל טהורה אם לא שלמד תורה וידע דשייך טהרה וטומאה.
ואפי' ע"י סימנים כגון ,מעלה גרה וכדו' לא היה יכול לדעת בזמן קצר כזה ,כי בכדי
לבדוק ע"פ הסימנים ,היה עליו להאכילם ולראות אם יפריסו פרסה ,ולעשות את זה בכל
הבהמות זה בלתי אפשרי.
ונח לא קניגי ובליסטרי )ציידי חיות( להכיר כל המינים ועוד בעופות היכי יכיר כל
הטהורים שהרי מסימנים שלהם זפק וקורקבן נקלף ,ובזה א "א לו לבדוק מחיים כלל ,לכך
הוצרכו לומר מאליהם באו ,א"נ הסגירום לפני התיבה ,ואם קולטתו טהור.
ובאמת ,כבר בזמן נח היה מסירת התורה מאב לבן .וכמ"ש במדרש הנעלם בז"ח נ"ח
דף כב טו"ד איתא :אמר ר' יוחנן והלא יפת הוא הגדול ולמה שם נטל הכהונה ,בשביל
שהיה תמיד עוסק בתורה ופורש מדרכי העולם ,ומאין היה לו תורה ,אלא אדם הראשון
ידע התורה והניחה בקבלה לשת בנו ,ואח "כ באה ליד חנוך ,עד שבא לשם והיה מתעסק
תמיד בה.
וכ"כ הגרי"ז זצ"ל  ,דאם נתן הקב"ה רק סימן מה טמא ומה טהור הרי שאין זה שייך
לדין "טומאה וטהרה" ,אלא היה יכול לומר לנח מה מותר באכילה ומה אסור באכילה,
ומכיוון שאמר לו "מכל הבהמה הטהורה" ,הרי ראיה דלא היה זה בגדר הוראה מה מותר
לאכול ומה אסור לאכול ,אלא" :לימדנו שנח למד תורה".
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והוכיח שכן הוא ,מהגמ' זבחים קטז ע"א איתא" :ומי הווי טמאים וטהורים בההיא
שעתא ,א"ר אבהו :אמר קרא "והבאים" מאותן שבאו מאליהן" ,ולכאורה מה קושיית
הגמ' ,הרי אפשר דהקב"ה נתן לו סימנים זה מותר וזה אסור ,אלא על כרחך דכוונת הגמ'
להקשות  -ומי הוו חלות דין של טומאה וטהרה בההיא שעתא ,ע"כ .ומשמע כנ"ל] .וכ"מ
במהרש"א שם[
אולם מדברי הרמב"ן בפסוק כ' משמע דלא כרש"י ,אלא שהקב"ה פירש לו סימני
הטהרה ,שכתב בפ"ו פ"כ וז"ל :שנים מכל יבאו אליך להחיות ,הודיעו כי מעצמם יבאו
לפניו שנים שנים ,ולא יצטרך הוא לצוד אותם בהרים ובאיים ,והוא יביאם בתיבה אחרי
כן ובמעשה פירש ,שבאו זכר ונקבה )להלן ז ט( וזה היה בכללם אחרי כן צווהו שיקח
מכל הבהמה הטהורה שבעה שבעה ,ובאלה לא אמר שיבואו אליו אלא שהוא יקח אותם,
כי הבאים להנצל ולחיות להם זרע באים מאליהם ,אבל הבאים להקריב עולות לא גזר
שיבואו מעצמם להשחט ,אבל לקחם נח ,כי הצואה של שבעה שבעה היתה כדי שיוכל
נח להקריב מהן קרבן:
וטעם "הטהורה" ,הקב"ה פירש לו סימני הטהרה  -אבל הכתוב יקצר לומר הטהורה
על פי התורה ורש"י כתב את שעתידה להיות טהורה לישראל ,מלמד שלמד נח תורה.
וכ"כ הרמב"ן בפרק ז' פ"ח וז"ל :מן הבהמה הטהורה ומן הבהמה אשר איננה טהורה
שנים שנים באו אל נח פירש רש "י כולן הושוו במנין זה ,מן הפחות היו שנים ,ואחרים
אמרו )רד "ק( כי פירוש שנים זוגות ,לומר שהיו באים זכר ונקבה יחד.
ועל דעתי שכן היה ,שבאו מכלם שנים זכר ונקבה מעצמם ,ונח הוסיף להביא מן
הטהורים ששה זוגות ,כי הבאים להנצל באו מעצמם ,ואשר לצורך קרבן טרח במצוה ,כי
כן נאמר לו ,עכ"ל.
ולעומת זאת האוה"ח הקדוש דייק מלשון הפסוק )פרק ז ,ב( וז"ל :אומרו "תקח לך"
)ולא אמר יבואו אליך( נתכוון לומר לו ב' דברים ,הא' שהוא יטרח לקחת תשלום הז' )זוג
אחד יבוא לבד והוא יטרח להביא ששה זוגות( ואמר הטעם כי הם לצרכי עצמו והוא
אומרו "לך" – לצורכך.
ובזה לא יקשה מי התיר לנח להקריב קרבן מהבהמות בלא רשות האדון כי אלה צוה
ה' לקיום המין ,ואולי כי טעמו להיות שהעולם צריך להם ביותר יצו ה' להשאיר מהם ז'
ולא לקרבן" ,אלא במה שרשם ה' ואמר תקח לך הראהו כי הם צורכי עצמו ולזה עשה
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בהם כחפצו והקריבם לה' והצליח בקרבנו ונרצה לו ,ואם ירצה גם לאכול מהם ישחט
ויאכל כי הותר לו הבשר מטעם אשר אבאר בעזרת השם )להלן ט ג(.
ובפסוק ט' פירש עוד :שנים שנים באו ,דקדק לומר באו כי לא הוצרך לחזור אחריהם
אלא מעצמן באו ואמר שנים שנים על כל פרטי הבאים וכלל בזה בהמה טהורה ועוף הגם
שצוה עליהם ז' ,לפי מה שפירשתי למעלה ידוייק הכתוב על נכון ,כי מה שהוא לקיום
המין אינם אלא ב' ואותם הביא ה' עד התיבה והוא קבלן ,אבל תשלום הז' הוא נח טרח
בעצמו לקחת אותם כמו שצוה ה' אליו תקח לך שאינו לקיום המין הוא יטרח בשלו ולא
יטרחו מהשמים עליו.
וכן תמצא עוד בפסוק אחרי זה ויבואו אל נח אל התיבה שנים שנים פירוש מה שבאו
מעצמן היו שנים שנים אבל תשלום הז' נח טרח בעצמו לקחת אותם כמו שציוה ד' אליו -
"תקח לך" ,שאינו לקיום המין הוא יטרח בשלו ולא יטריח מהשמים עליו) ,וזהו בוודאי ע"י
שלמד תורה( וכן תמצא עוד בפסוק שאח"ז ויבואו אל נח אל התיבה שניים שניים פי' מה
שבאו מעצמן היו שניים) .ולא הוזכר שבאו שבעה טהורים וזה מכיון שלא באו מעצמם
אלא נח טרח להביאן(.
נמצא שנח למד תורה ,והנה בשביל ללמוד תורה על האדם להיות בשמחה דהיינו
שבעת הלימוד יהיה בשמחה וידע ויכיר בערכו ,ויחשוב כמה הקב"ה שמח בו על שנמנה
בין יושבי ותופסי התורה.
אם האדם ילמד מתוך כפיה בסופו של דבר לא ישאר לו מהתורה כלום ולא תשפיע
עליו ואפי' רושם לא ישאר מזה.
ואין זה רק מצד תחת אשר לא עבדת את ה' אלוקיך בשמחה אלא מתוך ידיעה
שהקב"ה שמח בו ,בשמחה כזו יכול האדם להגיע לדרגות גבוהות.
ורואים את זה כאן בפרשה שנח בונה את התיבה מאה ועשרים שנה שמא יחזרו
בתשובה ובכ "ז לא חזרו וכן כשהתחיל המבול בתחילה כתוב ויהי הגשם ורק אח"כ ויהי
המבול ,וכל זה מתוך הרחמים של הקב"ה לתת להם אפשרות ולחזור בתשובה.
והסיבה לרחמים הגדולים האלו זה רק משום שאולי בסופו של דבר האדם יקיים את
רצון ה' וזה משמח את הקב"ה ,וזהו הטעם שאומרים שמחת תורה אע"פ שהאדם שמח
בתורה מ "מ אנחנו שמחים בשמחתה של התורה שנפלה בחלקו של עם ישראל.
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וכך אנחנו אומרים בתפילה אהבת עולם בית ישראל עמך אהבת - ,ובמה מתבטאת
האהבה ,תורה ומצוות חוקים ומשפטים אותנו למדת.
וכשהאדם יחשוב כך לא רק שלא יעשה היפך רצון ה' אלא אדרבה ירוץ לעשות רצון
הבורא ובשמחה.
והמפריע הגדול לזה הוא ההתחלה ,שהאדם נדרש קודם למצות את שיא כוחותיו
בתחילה למען רצון ה' .וכך אנו אומרים בתפילה :מלך עוזר ומושיע וכו' ,ולכאורה הרי
הכל מידו ולא רק הגשת עזרה ,והיה צ"ל מלך נותן ,אלא משום שעל האדם מוטלת
ההתחלה לכן נקרא הקב"ה עוזר.
וכן אמרו ,חז"ל אין הברכה שורה אלא בדבר המצוי ,דהיינו שעל האדם לדאוג
לנמצא להמצא ,ואז הקב"ה משרה את ברכתו.
וב"אור יחזקאל" תורה ודעת) ,עמ' קלא( ביאר" :וביותר יש להתעורר בעניין הבאת
הקרבנות ,שלא ציווהו הקב"ה במפורש להביא קרבנות ,אלא כדאיתא בחז"ל )בר"ר לד,
ט( שבעת שיצא נח מהתיבה ,התעורר מעצמו מדוע ציווהו הקב" ה ליקח שבעה מהבהמה
הטהורה ,ע"כ עבור שיביאם לפניו קרבן.
ומדוע לא ציווהו ע "ז ,אלא מפני שכל שיתעורר מעצמו על יסוד המצווה ודאי ששכרו
ירבה ע"ז ,כי הרי זו עיקר חובתנו לעבוד עבודה עצמית מתוך טורח ויגיעה .וה"נ יש
לראות את גודל רצון הקב" ה להיטיב עם בריותיו ,ולכן כל מה שיכול להוסיף שכרן הרי
זה עניין גדול ,ומשום כך שינה הקב"ה הנהגתו בעניין מצוות הבאת קרבנות כדי שיוכל
נח לזכות במצווה גדולה יותר.
וכן אדם בשעת לימודו לא יחפש איך להקל מעליו עול הלימוד ע"י כל מיני ספרי
קיצורים וביאורים ,כיוון שהתפתחות השכל וההבנה מגיעה רק ע"י עמל תמידי ובקשת
האמת.
בהקשר לכך מספרים ,כי בן גילו של הגאון מוילנא פגש פעם אחת את הגר "א לאחר
שכבר יצא שמעו בכל הארץ ,ושאלו" :איך נעשית גאון גדול כזה ,הלא בהיותנו נערים
למדנו ביחד ב"ת"ת" ,ושם לא היה ניכר הבדל גדול בינך לביני".
השיבו הגר"א :האם למדת פעם אחת את הגמ' בחגיגה טו האומרת אינו דומה השונה
פרקו מאה פעמים לשונה פרקו מאה ואחת פעמים.
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משהשיב הלה בחיוב ,חזר הגאון ושאלו האם אתה מאמין לדברים אלה של הגמ'.
ענה לו הלה "בודאי שכן" ,א"ל הגאון :אני לא האמנתי וניסיתי את הדבר בעצמי.
הוכחה נוספת להיכן יכול להגיע אדם שמתאמץ בתורה ובמצוות.
ואע"ג שהקב"ה היטיב רבות עם נח ,מ"מ לא מנע מאיתו את הטרחה בהבאת
הבהמות הטהורות ,כי להיפך :טרחה זו שיטרח נח בעצמו היא ההטבה הגדולה ביותר
שיש לעשות עם נח ,וכל תוספת טרחה ויגיעה  -שכרה רב לאין שיעור .ואף שנח טרח
הרבה במשך כל ימי המבול וכדאיתא בחז"ל )בראשית רבה ל ,ו( ,מ"מ כל תוספת טרחה
אין לשער גודל השכר שראוי לזכות עבור זה...
והיינו דאיתא בקרא קודם קבלת התורה )שמות ה ,יט(" :ועתה אם שמוע תשמעו
בקולי " ,ופירש"י" :אם תקבלו עליכם יערב לכם ,מכאן ,שכל התחלות קשות " ,נתן לנו
השי"ת את הקושי בתחילת העבודה כדי שאף בעת שיערב לנו נקבל שכר כאילו כל
העבודה היתה בקושי וטורח....
יסודות אלו חייבים להדריכנו ...שהעיקר הוא העבודה העצמית וכל שמוסיף אומץ
מעצמו ומתחזק ללא הארה מבחוץ בזאת טמון הצלחתו הרוחנית .והיינו דנאמר" :הכל
בידי שמים חוץ מיראת שמים" )ברכות לג ,ע"ב( .יראת שמים ,ביאורו ,כולל כל העבודה
הרוחנית ,והיא חייבת לבוא מעצמו ללא ידי שמים ,ובודאי שלאחר מכן זוכה לסייעתא
דשמיא ,אבל תחילתו חייבת להיות עבודה עצמית.
"את האלוקים התהלך נח" )בראשית ו ,ט( וברש"י" :נח היה צריך סעד לתומכו" ,אבל
את הסעד לתומכו קיבל נח לאחר שנאמר עליו "נח איש צדק תמים" ,כי ללא סייעתא
דשמיא קשה מאוד להתגבר על הניסיונות הקשים העומדים בפנינו .אך את עזר ד'
מקבלים רק לאחר ההתחלה הקשה ,וכמתבאר שעיקר הזכות היא ביותר טרחה וקושי.
ויש עוד להתעורר מפרשה דילן בדבר החשיבות הנמצאת במעט טרחה ויגיעה
נוספת" .ויקח שם ויפת את השמלה וישימו על שכם שניהם וילכו אחורנית ויכסו את
ערוות אביהם ופניהם אחורנית וערוות אביהם לא ראו" )בראשית ט ,כג( וברש"י והוא
מחז"ל )בראשית רבה לו ,ו(" :אין כתיב ויקחו אלא ויקח ,לימד על שם שנתאמץ במצווה
יותר מיפת ,לכך זכו בניו לטלית של ציצית ויפת זכה לקבורה לבניו וכו'".
ויש להתבונן ,והרי כל ההתאמצות היתירה שהוסיף שם יתר על יפת הרי לא היתה
אלא דבר מועט ,שלקח שם את השמלה מעצמו ויפת רק הוסיף מאחריו .ובואו ונראה את
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גודל ההפרש שקיבל שם יתר על יפת ,כי שם זכה למצוות ציצית שהיא כקבלת פני
השכינה ועבורה יזכה לנצח נצחים ,ולא רק זה אלא שכרו מתחיל ממתן תורה שנצטוו על
ציצית ,ואילו יפת זכה שבניו ייקברו במלחמת גוג ומגוג ,וכל ההבדל הגדול הזה עבור
התאמצות מועטת יותר במצווה.
והערה זו נפלאת היא בעינינו ,ונצייר זאת לאחד שמתאמץ יותר מחברו בתורה
ובתפילה האם נאמר שההפרש ביניהם יהיה שאחד יזכה לעוה"ב וחבירו למעט הנאה
בעוה"ז .וכ"ז כמתבאר לעיל שהעיקר החביב בעיני ד' יתברך הוא הטרחה והיגיעה ,וכל
תוספת טרחה שכרה רב לאין שיעור ,וכדחזינן שהקב" ה רצה לזכות את נח והוסיף לו
טרחה בהבאת הקרבנות ".עכ"ל.
נמצא שבשביל שהאדם יצליח עליו לזכור את שתי היסודות האלו :א .השמחה
בעבודת ה' .ב .התאמצות ועבודה עצמית בהתחלה .והשכר לזה הוא לאין ערוך ,שגם
לאחר שמתרגל ונהיה לו קל ,יקבל שכר כאילו עשה הכל בקושי כבתחילה.

  
הדרך לזכות לנסיכות ושררה
" ויקח אברהם  ...שם אשת אברהם שרי  ...אבי מלכה ואבי יסכה ") .יא,
כט(
רש"י פירש ג' פירושים במילת "יסכה" וז"ל :זו שרה ע"ש שסוכה ברוח הקודש,
ושהכל סכין ביופיה ועוד יסכה הוא לשון נסיכות וכן הוא בסנהדרין להדיא כמו שרה
מלשון שררה.
וכתב בספר "דרש משה" :נראה שהרי בכל אדם יש לומר שני הדברים שהוא סוכה
בכל אדם ובכל דבר ,ושהכל סוכים בו .עפ"י דברי הרמב"ם בהלכות דעות המוזכרים
לעיל .ואמרו" :הרואה סוטה בקלקולה יזיר עצמו מן היין) ".סוטה ב ,א( ,פי' :אף שרואה
אותה איך שמתה על חטאה ,מ"מ הרי ראה איך שהעיזה זו לעבור על איסור השי"ת .לכן
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יש לחוש שמא גם הוא ילמד ממנה מעשיה הרעים ,וכדמצינו בעמלק בקרא "אשר קרך"
)דברים כח ,יח( ,דאף שהוא נענש ציננה אצל אחרים.
ולהיפך :חזינן שמצווה לראות בעשיית מצווה ,עד שהיה מקום לומר דיש בזה משום
אין מעבירין על המצוות ,גבי ראיית כ"ג ביוהכ"פ כשהוא קורא .וראיית שריפת הפרים
והשעירים )יומא סט ,ע"א( ,וכך ממילא סוכין הכל על מעשיו מטעם הנ "ל .ואם הוא חוטא
אפשר שילמדו ממנו ,ונמצא שלא רק שהוא חוטא ,אלא גם מחטיא .ואם לומדים ממעשיו
דבר טוב ,ה"ה זוכה ומזכה אחרים שזכייתו גדול מאוד.
אבל שם השלישי שהוא נסיכות ושררה ,זה תלוי איך הוא בשני הדברים ,ששרה
שהיא סכתה ברוח הקודש ושהכל סוכים ביופיה ,בשל מעשיה הטובים זכתה לזה ,וכן כל
מי שסוכה רק בדברי קדושה וטהרה וד"ת ומעשי חכמים יהיה שר בעצמו בלי מינוי,
שהכל יכבדוהו כנשיא ושר בתורה ובמצוות .ואם להיפך ,לא שייך לשם זה ,אלא אדרבה
לגנאי ולקלס.
ולכן יש לכל אדם לידע איך להתנהג בשני הדברים של יסכה ,לילך לראות הטוב
ויראו ממנו טוב ,ויזכה לשם השלישי.

  
ייעודה של הקשת
" וידבר אלקים אל נח לאמר  ,צא מן התיבה אתה ואשתך ובניך ונשי
בניך אתך " )ח ,טו(
יש להקשות ,מדוע היה צורך לצוות על נח לצאת מן התיבה ,הרי ד' הודיעו שיבשה
הארץ ,ואין אדם מסגיר עצמו בתוך תיבה כשכל העולם פתוח לפניו.

נב

יעטה

נח

מורה

וצ"ל ,דשני דברים עכבו בעדו ,ואלו הם :רגש האשמה וייאוש .ליבו היה נוקפו
מהעובדה שהוא נשאר בחיים ,בזמן שרבים כל כך מתו .על אף שהצלתו לא היתה על
חשבון אובדנם של אחרים ,רגש הבושה מנע ממנו לצאת לאוויר העולם.
והייאוש שתקף אותו ,שיתק אצלו כל רצון לחיות ,וראיה לכך ,שה' מצווה אותו שוב:
"פרו ורבו שרצו בארץ ורבו בה " )ט ,ז( ,והרי כבר ה' ציווה את אדם וחווה "פרו ורבו",
וכך רש"י מביא על הפסוק ,שהיה נח דואג לעסוק בפריה ורביה ,עד שה' הבטיחו שלא
ישחית את העולם.
ועל פי זה אפשר להסביר ,למה נבחרה הקשת בענן לשמש אות כי לא יהיה מבול עוד
על הארץ ,כמו שכתוב "את קשתי נתתי בענן ) "...ט ,כג( .דלפעמים ,הרע שבא לעולם
הוא שלב הכרחי לטוב שיבוא אחריו  -בלעדי הרע ,אין הטוב יכול לבוא ,וממילא,
הקשת המאירה בשלל צבעיה ,לא תראה ביום בהיר מאור השמש ,אלא רק אם קדם לה
הענן המסתיר את האור בתחילה .לא רק אחרי הענן ,אלא בעטיו של הענן.
גם כאן המבול היה הכרחי לשרש את כל הרע מן העולם" :כי מלאה הארץ חמס
מפניהם ,והנני משחיתם את הארץ"  -וליצור חברה חדשה טובה ומאושרת.
נמצא שהקשת באה להסביר לנח את טעם המבול ,כדי להפיג את צערו ולהבטיחו על
להבא ,שלא יתייאש.
"והיתה הקשת בענן וראיתיה לזכור ברית עולם"  -לכאורה קשה ,הרי תנאי התנה
הקב"ה עם מעשה בראשית :אם יקבלו ישראל את התורה ,מוטב ,ואם לאו ,יחזור העולם
לתוהו ובוהו )שבת פח( .והיאך הבטיח להם כעת קודם שנתקיים התנאי.
והסביר ה "תולדות יצחק" שהקשת עצמה מכילה רמז לכך" .קשת" ראשי תיבות:
מקרא ,משנה ,גמרא .ק  -מקרא ,כי כך ייאמר :היה קורא בתורה .ש  -משנה ,שנו
חכמים .ת  -תנו רבנן.
זהו שאומר הפסוק" :והיתה הקשת בענן" .אם יקבלו ישראל את התורה  -מקרא,
משנה ,גמרא )קש"ת( ,אז " -וראיתיה לזכור ברית עולם" ,העולם יתקיים.
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כי מי נח זאת לי
" כי מי נח זאת לי אשר נשבעתי מעבר מי נח עוד על הארץ כן
נשבעתי מקצף עליך ") .ישעיה נד ,ט  -מתוך ההפטרה(
וכתב הזוהר) ,ח"ג טו ע "א( :שנקרא המבול "מי נח " משום שלא ביקש רחמים על דורו,
כי אם היה מבקש ,הקב"ה היה מונע ממי המבול ,ומכיוון שלא ביקש  -ירד המבול.
ובזמן שיצא מהתיבה ,וראה את החורבן ,התחיל נח בוכה ואמר לקב"ה :הכי אתה
רחום ,והיה לך לרחם על בריותיך .אמר לו הקב"ה :רועה שוטה ,עכשיו נזכרת לבקש,
היה לך לבקש קודם המבול ולא אחר כך .ולכן נקרא "מי נח".
ונשאלת השאלה ,מדוע נח אשם בדבר ,הרי נח שומע פסק דין גמור וחתום" ,קץ כל
בשר בא לפני" ,אם כן מה יש לו להתפלל ,הרי "מלאה הארץ חמס "  -גילוי עריות,
שפיכות דמים.
בשלמא אם לא היה אומר לו "קץ כל בשר" ,ניחא ,אבל ה' אומר לו" :והנני משחיתם
את הארץ" ,אם כן מדוע באים אליו בטענות.
בשלמא משה רבנו בזמן חטא העגל  -היה לו מה לטעון ולומר ,שיהיה חילול ה' אם
ישחיתו את כל עם ישראל ,אבל לנח  -איזו נקודת אחיזה היתה לו לבוא בטענות
להקב"ה ,ועוד נקרא על כך "רועה שוטה".
וכדי להשיב על כך יש לראות בעניין תפילתו של כהן גדול.
כשהאדם רוצח בשגגה ,עליו להיות בעיר המקלט "עד מות הכהן הגדול " ,ושנינו
במסכת מכות )פ"ב מ"ו( :אחד משוח בשמן המשחה ואחד המרבה בבגדים ואחד שעבר
ממשיחתו) ,מחזירין את הרוצח( .רבי יהודה אומר ,אף משוח מלחמה מחזיר את הרוצח.
לפיכך אמותיהן של כהנים מספקות להן מחיה וכסות ,כדי שלא יתפללו על בניהם
שימותו.
וביארה הגמ' )מכות יא ע"א( ,דרבא שמיע ליה שהיה להן לבקש רחמים על דורן ולא
בקשו ,לכן אם היו הרוצחים מתפללים שימות הכהן הגדול תפילתן היתה נשמעת.
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ובהמשך הגמ' שם מובא שכך היה עם ר' יהושע בן לוי ,שבימיו לא נראתה הקשת,
ובזמן שאריה טרף אדם בקרבתו ,לא בא אליהו לבקרו כי אדם נרצח .ומדוע לא התפלל
שלא יקרה מקרה זה.
נמצא שיש אחריות רוחנית על גדול הדור ,שעליהם לבקש רחמים שלא יקרו דברים
כאלה .אולם ,אם הרצח קרה אחרי מות הכהן הגדול ,ולא מינו כהן גדול אחר ,ולפני פסק
הדין שחייב גלות נתמנה כהן אחר ,ההלכה היא שיש לחכות עד שימות הכהן ההוא.
ולכאורה ,הרי הרצח לא קרה בתקופתו ,ומדוע הוא אשם ,הרי עוד לא התמנה.
ותירצה הגמרא ,שהיה לו לבקש רחמים שייגמר דינו לזכות ,דהיינו שבי"ד יזכוהו,
ולכן תולין את האשמה בו.
ולכאורה ,וכי יש לכה" ג להתפלל שבי"ד יטעה בפסה "ד ,ויוציאו את הרוצח זכאי
בדינו.
וזה בדיוק כמו להתפלל ולארגן תפילה בציבור ,שתתהפך הדעת תורה של גדולי
הדור ,הייתכן.
מה שייך בזה תפילה ,זוהי ההלכה וכך צריך לפסוק.
אמנם מצינו ,שיש מושג שלימוד זכות נדרש מן האדם .כגון בסנהדרין ,שדנים
למיתה ,כתוב בסנהדרין )פ "ה מ"ה( :עומדים למנין .שנים עשר מזכין ואחר עשר מחיבין,
זכאי .שנים עשר מחיבין ואחד עשר מזכין ,ואפלו אחד עשר מזכין ואחד עשר מחיבין
ואחד אומר איני יודע ,ואפלו עשרים ושנים מזכין או מחיבין ואחד אומר איני יודע,
יוסיפו הדינין .עד כמה מוסיפין ,שנים שנים עד שבעים ואחד .שלשים וששה מזכין
ושלשים וחמשה מחיבין ,זכאי .שלשים וששה מחיבין ושלשים וחמשה מזכין ,דנין אלו
כנגד אלו עד שיראה אחד מן המחיבין דברי המזכין .וכל זאת למצות את אפשרות לימוד
הזכות כמה שאפשר .וכן סנהדרין שפסקה כולה לחובה ,מזכין את האדם ,משום שרואים
שהחובה היתה כל כך ברורה אצלם ,ומסתמא זלזלו ולא היפכו בדינו כראוי לראות אם
יש בו זכות ,והצילו העדה .וזה דווקא בדינים.
אולם הכהן הגדול ,מה יש לו להתפלל שיטה לב הדיינים לזכות.
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וכדי להבין זאת ,יש להקדים ,דמצינו בחז"ל התייחסות לבת קול שמכריזה .המקור
הראשון הוא ,בעירובין )יג ע"ב( :אמר רבי אבא אמר שמואל שלש שנים נחלקו בית
שמאי ובית הלל ,הללו אומרים הלכה כמותנו והללו אומרים הלכה כמותנו ,יצאה בת
קול ואמרה אלו ואלו דברי אלוקי ם חיים הן ,והלכה כבית הלל .וכי מאחר שאלו ואלו
דברי אלהים חיים מפני מה זכו בית הלל לקבוע הלכה כמותן מפני שנוחין ועלובין היו
ושונין דבריהן ודברי בית שמאי ,ולא עוד אלא שמקדימין דברי בית שמאי לדבריהן.
ולכאורה ,אם אלו ואלו דברי אלוקים חיים ,אם כן למאי בעי הלכה כבית הלל,
שיעשה מה שירצה אחרי שהכל רצון ה'.
אלא ,באמת שני הדברים נכונים ,אבל הזמן הזה הלכה כבית הלל ,ויבוא זמן שתהיה
הלכה כבית שמאי.
וכן במחלוקת ר"א ור"י לגבי תנורו של עכנאי ,בבבא מציעא )נט ע"ב( ,שאמר להם
ר"א אם הלכה כמותי מן השמים יוכיחו ,יצאתה בת קול ואמרה מה לכם אצל רבי
אליעזר שהלכה כמותו בכל מקום .עמד רבי יהושע על רגליו ואמר לא בשמים היא ,מאי
לא בשמים היא ,אמר רבי ירמיה שכבר נתנה תורה מהר סיני ,אין אנו משגיחין בבת קול
שכבר כתבת בהר סיני בתורה אחרי רבים להטות.
נמצא ,שפעם מקבלים ופעם לא מקבלים .לפי מה נקבע ,שהלכה כבית הלל מקשיבין
לבת קול ,ולגבי תנורו של עכנאי לא .וביארו המפרשים ,שיש שבעים פנים לתורה.
והגדרת שבעים פנים שיש לתורה  -זמנים ותקופות וצורות שצריכים להתפרש במצב
מסוים ,וכולם הם פנים אמיתיים ,ולא כל פעם הפרוש מתאים לאותו הדור.
והיינו שיש זמן שאפשר ליישם הפירוש ,ויש זמן שאי אפשר ליישם ,דהיינו ,שהדור
אינו מתאים לרמה הרוחנית של פירוש זה לתורה .וזהו דלעתיד לבוא תהיה הלכה כבית
שמאי ,והיינו משום שכעת הרמה הרוחנית אינה מתאימה כבית שמאי ,פוסקין כבית
הלל .וזהו משום שהדור אינו מתאים ולא מפני שההלכה אינה מתאימה .ורק לעתיד
לבוא ,שתהיה ברמה יותר גבוהה ,תוכל לדרוש שהלכה כבית שמאי )וכמבואר בשיחה
על עניני חנוכה(.
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אמנם ,בתנורו של עכנאי אמרו חכמים :אנחנו הקובעים ,לא שאין אנו שומעים ,אלא
אנחנו הקובעים שקיבלנו הסמכות מהתורה מה לעשות .נמצאנו לפי"ז למדים שיישום
התורה הוא בהתאם לדור.
ואכן זו התביעה מהכה"ג ,שתפקידו הוא להתפלל ולשנות את הרמה הרוחנית של
הדור ,אפילו שהדבר לא נעשה בזמן כהונתו.
והתפילה אינה לשנות את פסק הדין ,אלא שהדור יהיה מרומם כל כך ,שיוכלו
למצוא לו זכות.
ומספרים על ר' מרדכי עטיה שכשהגיע לארגנטינה ,היו הרבה אנשים שהגיעו לשם
לעשות מסחר וממון.
ובתחילתו היה סוחר וראה את כל הבאים שפרשו מחיי היהדות ,בלי אישה וילדים,
רווקים ,והיו נקיים מכל מצוות ומעשים טובים.
וידע שהם ממשפחות טובות ,ובתור סוחר היה יושב בין מנחה לערבית ,והיה מחזיר
אותם לאט לאט .ודבריו עשו פירות ,כי יצאו מפי סוחר ולא מפי רב.
עד היום חבים לו אנשים רבים את יהדותם ,שהוא החזירם והתפרסם בתור מגיד
מישרים.
ופעם היה אדם שהיה מעשן בשבת כמה קופסאות ,ואמרו לו שאין לו סיכוי להחזירו
בתשובה ,ובכ"ז אמר שינסה את מזלו .ובאמת הלך אליו ודיבר איתו בענייני מסחר,
ולאחר מכן דיבר איתו על השבת .ושאלו :כמה אתה מעשן .אמר לו :שלוש קופסאות.
אמר לו :תעשן מעכשיו שתיים.
אותו אדם ,שראה שהרב מתיר לו שתי קופסאות ,הסכים .לאחר זמן הורידו לקופסא
וחצי ,וכן הלאה ,עד שיצא לחלוטין מן הסיגריות בשבת.
וזאת משום ,שלא התקיף אותו מייד  -אתה מחלל שבת .ועיקר כוחו שהיה סוחר.
ופעם אחת נפטר אחד מחשובי הקבילה הנכבדים ,והיה ידוע שהוא אחד
מהמקולקלים ,וביקשו ממנו להספידו .והיו סקרנים שבאו לראות מה יגיד עליו.
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ואמר להם :יש מדרש ע"ה בויקרא )יח ,ג( :כמעשה ארץ מצרים וכמעשה ארץ כנען
)מדר"ר ויקרא פ"כג פ"ז( :אמר רבי ברכיה אמר הקב"ה למשה לך אמור לישראל
כשהייתם במצרים הייתם דומין לשושנה בין החוחים עכשיו שאתם נכנסין לארץ כנען
היו דומין לשושנה בין החוחים ותנו דעתכם שלא תעשו לא כמעשה אלו ולא כמעשה אלו
הה"ד כמעשה ארץ מצרים.
ולכאורה ,הרי התורה כבר כתבה את כל האיסורים ,אם כן מה באה התורה להוסיף.
ואמר להם ,שבמצרים ,כשהיה נפטר מישהו ,היו פותחים את ספר הזכרונות  -מה
עשה פעם ,איפה היה ואיפה התענג.
ולכן מצווה התורה :כמעשה ארץ מצרים ,כשאדם נפטר ,אנו איננו מתבוננים בעברו
לראות מה היה ואיך היה ,ואחר כך דיבר על עניין עוה"ב.
וזו דוגמא למצוא צד זכות ,דהיינו ,שעם כל הרשע שיש בעולם ,צריכים למצוא צד
זכות .אמנם הדבר קשה ,ואם לא ,מטילים עליו האשמה .וה"ה כהן גדול ,וכן נח  -היה
עליו להעלות את העולם למצב זכות ,ולכן נקרא "מי נח".
אע" פ ששם היה כבר פסק דין גמור ,היה עליו לנצל את הכוח למצוא להם זכות.
ובפרט שיש מדרש  -אדם הראשון בזמן שהקריב קרבן ,לבש בגדי כהונה גדולה.
כיון שמת אדם ,מסרה לשת ,וכיוון שמת מסרה למתושלח .דהיינו שאדם הראשון היה
כהן גדול בדור ,ועליו מוטלת האחריות.
וכשמדובר לשנות גזירה מרע לטוב ,בודאי שהקב" ה משנה ,כמו שנאמר אצל הנביא
יונה )יונה ג ,ד(" :עוד ארבעים יום ונינווה נהפכת" ,ופשוטו נחרבת ,ורבותינו דרשו
נהפכת מרשע לתשובה .ואין זה שפשוטו אינו נכון אלא תלוי ברצונו של יונה הנביא
וזוהי האשמה של נח  -רועה שוטה ,היה עליך להתפלל קודם ולשנות את המציאות,
כמו אצל נינווה ,ולא לשנות את ההלכה או את הפסק דין ,אלא לשנות את המציאות,
ובמקום שניתן פסק דין במציאות זו ,לא ניתן אותו פסק דין במציאות אחרת.

יעטה

נח

נח

מורה

ולכן אומרים רבותינו ,שכל הדברים שמדברים בעניין הגאולה ,מלחמת גוג ומגוג ,וכן
כל הדברים ,שלא חייב להיות שיהיו יסורין .ויכול להיות שזה יהיה רק בין שרי מעלה
ולנו לא יקרה מאום .הכל תלוי אם נתפלל ונעמול בעצמנו לשנות את המציאות.1
וחובה היא זו לכל אחד ,שנצטווינו )שמות יט ,ו(" :ואתם תהיו לי ממלכת כהנים וגוי
קדוש" ,שכל אחד כהן בפני עצמו ,שעליו לרומם הדור ולשנות את המציאות שתתהפך
מרע לטוב.
ולהגיע לדרגות יש מחיר ,והמחיר הוא לשנות את המציאות ,ואז זוכה לדרגה גבוהה.
ואדרבה ,אדם ייתבע על כך ,כמו שמצינו על רבי יהושע בן לוי ,שהיה עליו להגן על
דורו.
וממילא כל הצרות והייסורים שקורים ,אין אף אחד אשם ,אלא כל אחד הוא כהן
והוא אחראי שהמציאות תשתנה.

  

1

נאמר ב הספד על הגר" י עדס ,גדלותו של הרב היתה ,שעל אף גדלותו התעסק בדברים פשוטים ,אפילו שיש

בהם פחיתות כבוד .כגון לטהר מתים .והיום מי מוכן לטהר מתים ועוזב את הלימוד ,וסיפרו שפעם איזה ת "ח
נפטר בימי ר" ה ,שיכולים לקבור ע" י גוי ,וחברא קדישא לא רצתה לטפל בו ,והלך הוא וטי פל בו ,ושכר גויים
לחפור את הקבר .לגדלות כזאת לא זוכים בחינם ,אלא מי שמפקיר את עצמו בשביל התורה .
וזה היה כוחו של הרב עדס ,שהיה בכוחו לשנות את המציאות ,שרב אינו דווקא משכמו ומעלה ,אלא ממעיט
את עצמו .יהי רצון שזכות מעשיו ומה שזיכה את הרבים יעמוד לנו ולכלל ישראל שנוכל לעשות רצון אבינו
שבשמים כל הימים ונזכה ללמוד וללמד כל הימים .
וכן שמעתי על הרב אברהם פיש ,שאמר עליו ת "ח ידוע שכוחו גדול משום שהיה מטפל במצורעים ,והרופאים
היו צועקים עליו שיוכל ח"ו ל הינזק ולקבל איזה חיידקים  ,ולא היה אכפת לו מדברי הרופאים  ,ובשל כך זכה
לזאת .
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פרשת לך לך
קירוב רחוקים כטהרת המקווה
" ואעשך לגוי גדול ואברכך ואגדלה שמך והיה ברכה " )יב ,ב(
איתא ב מדרש רבה )פ' לט( :והיה ברכה ,קרי ביה בריכה מה בריכה זו מטהרת את
הטמאים אף אתה מקרב רחוקים ומטהרם לאביהם שבשמים.
ומדברי המדרש האלו חזינן ,שפעולותיו של אברהם שווים למקווה ,ומשמע שלא רק
בתוצאה הם שווים ,שהמקווה מטהר וגם ע"י אברהם נתקרבו לקב"ה ,אלא גם בעצם
הפעולה שווה אברהם למקווה ,ויש להבין מה השוויון בין פעולת המקווה לפעולתו של
אאע"ה.
מן הראוי לחקור ,מה השוויון בין פעולתו של אברהם בהחזרת לב הבריות לאביהם
שבשמים למים המטהרים את האדם על ידי טבילה בהם.
ונראה להסביר את הדבר ע "פ הגמ' בברכות טו ע"ב" :ואמר רבי חמא ברבי חנינא:
למה נסמכו אהלים לנחלים ,דכתיב :כנחלים נטיו כגנות עלי נהר כאהלים נטע וגו' ,לומר
לך ,מה נחלין מעלין את האדם מטומאה לטהרה ,אף אהלים מעלין את האדם מכף חובה
לכף זכות".
אהלים  -בתי מדרשות ,אהלים לשון נטיעה נופלת בם ,שנא'" :ויטע אהלי אפדנו"
)דניאל יא( ,פירש "י.
וכתב החיד"א בפתח עיניים ,וז"ל" :יש להרגיש אטו בלא הקישא לא ידעינן דבתי
כנסיות ובתי מדרשות מעלין מחובה לזכות".
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ואפשר במה שכתב הרמב"ם פ"א דמקוואות ה"ח ,3וביו"ד )סימן קצח סעיף מח(,
דנדה וטמאין שעשו טבילה בלי כוונה עלתה להם טבילה ,דקי"ל כרב דנדה שנאנסה
עלתה לה טבילה.
והיינו דאשמועינן רבותא ,דאע"ג כי הולך האדם אל בית התפילה ובית המדרש בלי
כוונה ראויה ,אי נמי לאונסו מפני הכבוד או מפני הבושה ולא מליבו ,מ"מ אהנו ליה בית
המדרש ובית הכנסת הללו מטהרין כמקווה ,דאף בלא כוונה ואונס מעלין האדם
מטומאה לטהרה ,כן ישיבתו בבית ה' אף באונס ובלי כוונה מעלין אותו מחובה לזכות,
ותו שמתוך שלא לשמה בא לשמה.
ומיהו היינו דווקא במקווה ,שהגם שטבל בלא כוונה או באונס מ"מ הטבילה הייתה
הגונה כדת וכדין ,ולכך הנה זאת עולה .אבל אם הטבילה לא הייתה כתקנה כפי הדין ,או
היה טובל ושרץ בידו ,לא עלתה טבילה אף אם ברצונו ובכוונה טבל.
3

לשון הרמב" ם בפ " א דמקוואות ה " ח :כל הטובל צריך להתכוון לטבילה ,ואם לא נתכוון עלתה לו טבילה

לחולין .אפילו נדה שטבלה בלא כוונה ,כגון שנפלה לתוך המים או ירדה להקר  ,הרי זו מותרת לבעלה ,אבל
לתרומה ולקדשים אינה טהורה עד שתטבול בכוונה ,עכ "ל .
ובשו" ע יו " ד קצח סעיף מח  ,כתב מרן בדיוק באותו הלשון ובהג " ה הוסיף  " :ויש מחמירין ומצריכין אותה
טבילה אחרת) .ב "י בשם רשב " א ,ור ' ירוחם ,ורוקח והג" א (
וכתב הר "ן בחידושיו על חולין ) לא ( בשם הרמב "ן ז " ל וז " ל :והא פלוגתא דרב ורבי יוחנן לא שייכא במצוות
צריכות כוונה או אין צריכות כוונה דאפליגו בה תנאי ואמוראי  ,כדאיתא בפסחים ובר "ה  ,דהכא טבילה
ושחיטה לא ו מצוות נינהו ,אלא מכשירין ,ובהני אפליגו רב ור ' יוחנן ,דלמר מכשירין קילי ממצות ולמר
חמירי ,אבל במצוות גופייהו אי בעי כוונה אי לא ,לא מעיילי נפשייהו בהכי רב ור ' יוחנן כלל ,עכ "ל .
וכן מובא ברדב" ז ח " א סימן לד ,דהאי פלוגתא לא שייכא בפלוגתא דמצוות צריכות כוונה  ,דכאן מכשירי
מצווה נינהו ,ע" ש .
ובשו" ת חכם צבי סימן א' כתב דכוונה הנחוצה בחליצה איננה כוונת מצווה ,רק צריך שידעו שבחליצה זו
נפטרת ,ע "ש  .וכן לעניין טבילה ג " כ נאמר דרק כוונה שבטבילה זאת כטהרה בעינן ,אבל לא כוונת מצווה .
)חידושי מהר"ץ חיות על חגיגה יט ,ע" ב (
וע "ד ברכה על מכשירי מצווה ,כגון אפיית מצות ,אגודת לולב ,טווית ציצית ,וספירת שבעה נקיים לא מצינו
שמברכים ,משא" כ ספירת העומר הספירה עצמה ה יא מצווה ) .תורה תמימה  ,פ' מצורע טו כח קיח (
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וכן הוא הדבר בביהכ"נ ובביהמ"ד ,אם ישיבתו שם היא כהוגן בלי חטא ,הגם שלא
יהיה בכוונה או באונס ,קצת זכות הוא לו .אמנם אם שרץ בידו ,איזה חטא מדברים
האסורים וכיוצ"ב מישיבת בתי כנסיות של עמי הארץ ,לא עלו לו והווי כטובל ושרץ
בידו ,ולכך נסמכו אהלים לנחלים.
ובספר "זכרון שלום" על ברכות תרץ את שאלת הפתח עיניים עפ "י מה דאיתא במס'
יומא פ" ח מ"ט" :מה מקווה מטהר את הטמאים אף הקב "ה מטהר את ישראל" ,וכתב שם
ה"תפארת ישראל " ,דר"ל דכמו שהטהרה שע"י הטבילה היא ע"י מה שהטמא בעצמו
הולך וטובל את עצמו וטהר ,כמו"כ הכפרה שע"י התשובה ,רק בכוח רצון החוטא תליא,
דהיינו שישליך את השרץ מידו ויטבול במימי חסדיו יתב' ,ומובא בגמ' ברכות ח" ,כל מי
שיש לו ביהכ"נ בעירו ואינו נכנס שם להתפלל נקרא שכן רע.
עפי"ז מתבארת ההשוואה בין נחלים לבין בתי כנסיות ובתי מדרשות :כשם שהנחלים
מטהרין רק כשבאים אליהם ,כמו כן בתי כנסיות ובתי מדרשות מעלין את האדם מחובה
לזכות בתנאי שהולכין להתפלל בהן.
ובספר החינוך מצווה קעג טהרת המצורע כתב בתו"ד וז "ל :ובטעם המים שיטהרו כל
טמא אחשוב על הפשט ,כי העניין הוא כדי שיחשוב האדם את עצמו אחר הטבילה
כאילו נברא באותה שעה כמו שהיה העולם כולו מים טרם היות בו אדם ,וכמ"ש ורוח
אלקים מרחפת על פני המים .וייתן אל ליבו בדמיון ,כי כמו שנתחדש בגופו יחדש גם
פעולותיו לטוב ויכשיר מעשיו וידקדק בדרכי השי"ת.
וע"כ אחז "ל שלא תכשר הטהרה במים שבכלי ,רק חיים או מכונסים שהן על קרקע
ולא בכלי .מ"מ כדי לתת אל ליבו במחשבה כאילו העולם כולו מים והוא נתחדש בעלותו
מהן ,כמש"א ואם יהיו המים בכלי ,או אפי' עברו על כלי ,לא יתכן העניין הזה שאמרנו
אל מחשבת הטובל ,כי יש גבול אל כל אשר הוא בכלי מעשה ידי אדם .וע"כ לא ייחשב
בטובלו בכלי כל העולם למים כאשר בתחילה ,ושהוא נתחדש לשעתו והשומע ישמע
והחדל יחדל) .יחזקאל ג ,כז(
ואיתא בדרכי משה על הטור אוה"ח )סי' תרו( בשם המהרי "ל דבערב יוהכ"פ צריך
לטבול משום תשובה כגר המתגייר שצריך טבילה ,ע"כ .דמה עניין טבילה לתשובה,
ותירץ בספר עצי חיים עה "ת )חלק א ריש פרשת שמיני( ,דכיוון שהבע "ת צריך לתקן את
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מעשיו שעשה עד עכשיו וכאילו לא עשה מן העבירות כלל ולא ייזכרו ולא ייפקדו ולא
יעלו על לב לעולם ,ע"כ צריך טבילה במים ,כדי להיות מחובר לטהור.
וכמו שהמים קדמו לעולם שהיה קודם כל נברא ,כן הבע "ת  -ע"י החרטה הוא כמו
שלא בא עד עכשיו לעולם ,וכן הגר שנתגייר הוא דומה לקטן שנולד ועד שנתגייר הוא
כמו שלא היה בא לעולם ,ומשום זה הוא צריך לטבול במים ,עכ"ד.
ואחר הדברים האלה מובנים היטב דברי המדרש המובא בפתח דברינו למעלה ,כי
דורו של אאע"ה חטאו בנפשותם ,ומי שחוטא  -נשמתו הקדושה מסתלקת ממנו ,ולא
נשארה בו אלא הנפש הבהמית.
כן כתב החיי אדם )בהלכות ת"ת כלל יו"ד סי' יג( ,לבאר את הגמ' במנחות )צט(,
דתורה נתנה בארבעים יום ונשמה נוצרה בארבעים יום ,כל המשמר תורתו נשמתו
משתמרת ,דאינו ר"ל שאין נשמתו משתמרת בו ומת ,אלא שהנשמה הקדושה מסתלקת
וכו' ,ע "ד מ"ש בברכות יח ,רשעים בחייהם קרויים מתים.
ואאע"ה הדריכם בדרך הטובה והחזיר את ליבם לאביהם שבשמים ,והואיל וכן הווה
כאילו ילדם הוא ונבראו על ידו מחדש ,וא"כ פשוט שהעניין הזה דומה לטבילה במים
המחדשים את האדם ע"י טבילה בהם כאילו נברא ונולד מחדש.
ועוד השוואה לעניין זה :כשם שאדם שנטמא פעמים רבות  -נטהר ע "י טבילה אחת,
כך אדם שעשה הרבה עבירות ,הקב"ה אינו מזכיר לו כלל את רשעתו לכשעשה תשובה.
)ר"ע מברטנורא פ"א דכריתות מ"ז ד"ה ואוכלת(
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בתי כנסיות ובת"מ למעלה מן המזל
" ויעבר אברם בארץ עד מקום שכם עד אלון מורה והכנעני אז בארץ ".
)יב ,ו(
ובזוהר ) פרשת לך לך דף פ ,ע"א(" :מקום שכם דא בני כנישתא אלון מורה ,אלו בתי
מדרשות דאולפן תורה ברבים" .ובי "ר הביא מדרש" :עד אלון מורה ,אלין בתי מדרשות
שמורין בהם הוראה".
יבואר ע"פ אמרם ז "ל" :מיום שחרב ביהמ"ק אין לו להקב "ה אלא ד' אמות של הלכה
בלבד " )ברכות ח ,ע"א( ,דהנה קודם החורבן היתה השראת השכינה מתפשטת בכל א"י,
והיתה למעלה מן המזל ,כמ"ש מהר "י ביעה"ד יעו"ש .ע"פ מאי דאיתא שם אמרו לו לר"י:
איכא סבי בבבל ,ותמה ואמר הרי כתוב למען ירבו ימיכם על האדמה כתיב ,ובחו"ל
משמע שלא ,כיון דאמרי ליה דמקדמי ומחשכי בבית הכנסת ,אמר היינו דאהניא להו.
והטעם ,דבני חיי ומזוני לאו בזכותא תליא מילתא אלא במזלא תליא ,וא"כ בחו"ל
אין זכות מועיל לאריכות ימים כי במזלא תליא ,משא"כ בא"י שהיא למעלה מן המזל
הזכות מועיל על ריבוי הימים .וז"ש כיון דאמרי ליה דאיכא סבי בבבל תמה דהא למען
ירבו ימיכם על האדמה בא "י דוקא ולא בחו "ל שהוא תחת המזל אך כיון ששמע דמקדמי
ומחשכי בבי כנישתא אמר :היינו דאהניא להו ,כי בתי כנסיות ובתי מדרשות למעלה מן
המזל קיימי .עכ"ד.
ועז"א" :מיום שחרב ביהמ"ק אין לו להקב"ה בעולמו אלא ד' אמות של הלכה" ,כי
קודם החורבן היתה השפעת הקב"ה בלא אמצעות המזל ,שולטת בכל ארץ ישראל,
כמ"ש" :ארץ אשר ד' אלקיך דורש אותה" )דברים יא ,יב( .אבל אחר החורבן שהאומות
שוכנים בתוכה ,נתנה שוב בידי המזל .לכן אין לו להקב"ה שיהא הוא בעצמו משפיע
בעולמו בלא אמצעות המזל ,רק בד' אמות של הלכה שהם למעלה מן המזל.
ולכן אברהם הלך לבתי כנסת ולבתי מדרש ,כדי שבאמצעותם יצא מתחת ידי המזל
ויזכה לבנים ,כי לפי המזל ,היה עליו למות ערירי ,וא"י עדיין היתה בידי כנען") .והכנעני
אז בארץ"( והקב"ה אינו מוריד את השפע באמצעותה עדיין.
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איתא במדרש" :ויהי רעב בארץ וירד אברם מצרימה לגור ,כתיב )תהלים לג( :הנה
עין ה' אל יראיו למיחלים לחסדו ,הנה עין ה' אל יראיו זה אברהם ,שנאמר )בראשית
כב( :כי עתה ידעתי כי ירא אלהים אתה ,למיחלים לחסדו  -שנאמר )מיכה ז( :תתן אמת
ליעקב חסד לאברהם וגו' ,להציל ממות נפשם  -ממיתתו של נמרוד ,ולחיותם ברעב -
ויהי רעב בארץ) ".בר"ר מ ,א(.
והנה ,כדי לבאר המדרש הזה ,יש להקדים מאמר חז"ל )ברכות לא ,ע"א( :אל יפטר
אדם מחבירו אלא מתוך דבר הלכה דנ"ל דאמרו בגמ' )יומא כא ,ע"א( :מעולם לא אמר
אדם לחבירו צר לי המקום שאלין בירושלים ,ואיתא בגמ' ר"ה )טז ע"ב( :ד' דברים
מקרעין גזר דינו של אדם :צדקה ,צעקה ,שנוי השם ,ושנוי מעשה ,וי"א אף שנוי מקום.
ואידך ההוא זכותא דא"י מהני ליה .ומוכח ,דשנוי מקום אינו מקרע גז "ד של אדם אלא
זכות דא "י בלבד .נמצא ,שמי שרע לו בחו"ל ילך לא"י ,ומי שרע לו בא "י ילך לירושלים,
אולם מי שרע לו בירושלים לאן ילך.
וז"ש מעולם לא אמר אדם צר לי המקום בירושלים ,שאם שם רע לו אין לו תקנה
יותר .וזהו הפי' אל יפטר אדם מחברו אלא מתוך דבר הלכה :כלומר ,שאין לו להיפטר
היינו לעבור ממקום למקום אלא רק מתוך דבר הלכה .דבחו"ל אין לו תקנה לילך ממקום
למקום וכיון שאין תקנה ע "י שנוי ממילא יש עבירה בשנוי מקום .ורק בזמן שיש בטול
ההלכה ייפרד מחברו דאין לו להקב"ה בעולמו אלא ד"א של הלכה וע "י זה יכול לילך
למקום אחר מחמת הבטול תורה ,והוי כהולך מא"י לחו"ל.
ולפי "ז יש לבאר גם דברי המדרש ,דהנה יש לדקדק ,הרי אאע"ה עבד את ה' מאהבה,
ומדוע אמר המדרש עתה ידעתי כי ירא אלוקים אתה ,ואדרבה ,הצדיקים מצטערים על
עבודתם את הקב"ה מתוך יראה כמו שביאר המהר"ם אלשיך את הפסוק וירא יעקב
מאוד וייצר לו  -וירא מעשיו וייצר לו מפני שהיה לו פחד נוסף מחוץ לפחד מפני הקב"ה.

]א"ה יש להסביר כוונת אאמו"ר זצ "ל כך ,דהנה בגמ' בסוטה )לא ,ע"א( איתא :תניא
ר"מ אומר נאמר ירא אלוקים באברהם ונאמר ירא אלוקים באיוב ,מה ירא אלוקים
הנאמר באברהם מאהבה וכו' עי"ש.
והנה הכתב והקבלה )בראשית כב ,יב( כתב לבאר בזה וז"ל" :כי ירא אלהים אתה
ולא חשכת וגו' ממני " ,ר "ל במה שהתבוננתי במשכיות לבבך וראיתי שלא נתת שמחה
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בלבך באמרי אליך אל תשלח ידך ,אבל היית מצטער על האזהרה השלילית הזו ,עד
שהוצרכתי הזהירך אזהרה אחר אזהרה ואל תעש לו מאומה ,ויותר היית שמח אם לא
היתה מניעה מצדי ,הנה בזה נתת אות על דבקות הגמור ואהבה הנפלאה שבלבבך
לאלקים ,וזהו ולא חשכת וגו' ממני ר"ל יותר טוב היה בעיניך אם מצדי לא היתה מניעה
ולא הייתי מזהירך למנוע.
חשכת ,איננו פעל עבר ממש ,אבל הוא פעל עבר לפי החפץ והרצון והמחשבה ,כמו
)מקץ מ "ג( לולא התמהמנו כי עתה שבנו; ומלת ממני ר"ל מצדי; ואחרי שמניעתו
מלעקוד את בנו היתה שלא לרצונו רק מצד לבלי עבור על אזהרת אל תשלח ואל
תעש ,והוא בגדר היראה ,לכן אמר ירא אלהים ולא אוהב אלהים.
ובאמת היראה והאהבה אינם אלא דבר אחד לא שתים ,האהבה היא סבת היראה,
והיראה היא שלמות האהבה ,גדולה ממנה במעלה ,כדרך האב עם בנו הקטן שמתיירא
תמיד שלא יגיע צער ונזק ופגם אליו מן הנפילה ,ומה עניין יראתו זאת ומה הסבה אליה,
הוי אומר זו האהבה שהוא אוהב אותו ,לכן דרכו לירא תמיד פן יקראנו אסון ,וזו בעצמו
ענין אהבה הגדולה ויראת הרוממות להש"י ,כשהוא אוהב את ה' באמת והוא ירא תמיד
פן יפגום בכבודו חלילה.
ויזכה אליה מי שנכנס לפנים משורת הדין בכל מעשיו ,אע"פ שהיה אפשר מצד הדין
לפטור עצמו מהם ,כי האוהב השלם הוא יירא תמיד מעשות דבר נגד רצון אהובו ,וכמו
שאמר החכם ,האהבה היא מלאה יראה ,לכן ישתדל לעשות לו גדרים וסייגים כדי שלא
ליגע במה שלא תהא דעת הנאהב נוחה הימנו ,הנה מבואר כי דגל היראה היא גבוה
מעל גבוה על דגל האהבה לכן תארו כאן בשם יראה .עכ"ל.
ומבואר בדבריו דאין זו יראת העונש שזה מנוגד לאהבה אלא ביראה מתוך אהבה,
כלומר ,שאע"פ שמתוך אהבתו היה עושה יותר ,מ"מ מחמת היראה שהקב"ה הזהירו
שלא יעשה ,לא הוסיף לשחוט את יצחק.
ולפי "ז ה"ה הכא שהקב"ה אמר לאברהם לך לך מארצך אל הארץ אשר אראך קיים
זאת בשלימות והנה מיד כשמגיע למקום מתחיל רעב .והנה מצד אהבתו להקב"ה רוצה
היה להישאר בארץ הזאת אע"פ שיש רעב ,אולם מצד אחר ,מידתו היא חסד ,דכתיב
"תתן אמת ליעקב חסד לאברהם" ,וברעב אין יכול לגמול חסד כהכנסת אורחים ,וממילא
אם יישאר כאן  -יהיה כאן ביטול החסד .ומכוח יראתו מהקב"ה ירד למצרים ששם אין
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רעב ,ולכן הוזכר "ירא אלוקים" ,ומידת החסד הוא מה שירד לארץ מצרים מפני הרעב -
בפסוק אחד[.

  
מעלת לימוד התורה ע"פ ארץ ישראל
" ויהי רעב בארץ  ,וירד אברם מצרימה לגור שם  ,כי כבד הרעב בארץ ".
)יב ,י(.
ירידת אברהם מארץ ישראל למצרים מחמת הרעב ,פליאה גדולה היא מאוד ,הרי
נאמר בפרשת בהר )כה ,לח(" :אני ה' אלוקיכם אשר הוצאתי אתכם מארץ מצרים לתת
לכם את ארץ כנען להיות לכם לאלוקים .ואמרו חז "ל במס' כתובות )קי ,ע"ב( ,דמזה
נשמע שלעולם ידור אדם בארץ ישראל ,ואל ידור בחוץ לארץ ,שכל הדר בארץ ישראל
דומה כמי שיש לו אלוקים ,וכל הדר בחוץ לארץ דומה כמי שאין לו אלוקים ,כי כל הדר
בחוץ לארץ כאילו עובד עבודה זרה ,וכן בדוד נאמר )שמואל א כו ,יט(" :כי גרשוני היום
מהסתפח בנחלת ה' לאמור לך עבוד אלהים אחרים" ,אלא לומר לך ,כל הדר בחו"ל
כאילו עובד עבודה זרה ,ועבירת עבודה זרה היא מן הכי חמורות ,ואם כן קשה להבין
איך השפיע הרעב על אברהם לעזוב את א "י בגלל זה.
ונ "ל דמצינו גבי יוסף הצדיק ע"ה שכאשר נתוודע לאחיו במצרים ,ציווה להם לומר
לאביהם בשמו ) בראשית מא ,יא(" :וכלכלתי אותך שם בעוד חמש שנים ,כי עוד חמש
שנים רעב ,פן תורש אתה וביתך וכל אשר לך" ,וכתב שם בבעל הטורים שהכוונה במה
שכתב "פן תורש"  -פן תיוורש מלימודיך ,כי אמר יוסף ליעקב :מוטב שתרד למצרים פן
תיוורש מתורה ,כי לא תוכל ללמוד תורה בארץ ישראל מפני הרעב .ע"כ.
ויובן זאת עם מה דאיתא בברכות )מח ,ע"ב( ,שבברכת המזון צריך שיזכיר תורה
בברכת הארץ ,וכתב שם רש"י )ד"ה צריך וכו'( ,שאף בזכות התורה והמצוות ירשו את
הארץ ,שנאמר )דברים ח ,א(" :למען תחיון ורביתם ,וירשתם את הארץ" וכו' ,עיי"ש.
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ובתנא דבי אליהו א"ר )פ' יב'( איתא ,שכשעשו בגבעת בני בנימין דברים מכוערין
ושאינן ראויין לעשות ,באותה שעה ביקש הקב"ה להחריב את העולם כולו ,אמר הקב"ה:
לא נתתי לאלו את ארץ ישראל ,אלא בכדי שיקראו וישנו ויעסקו בתורה ,כל עניין
בזמנו ,וילמדו דרך ארץ.
והעניין בזה כמש" כ בספר "חפץ חיים " עה"ת )פר' בא( על מה שנא' שם "ארץ זבת
חלב ודבש"" :התורה וא"י הם מן הקניינים שקנה הקב"ה בעולמו .יחסם זה לזה הוא כיחס
הנפש  -היא התורה ,אל הגוף  -זו א "י.
שכמו שהנפש בלבד אינה יכולה להתקיים ,אלא לגוף היא צריכה .וכן הגוף בעצמו
הוא רגב עפר מן האדמה ,ולנפש הוא זקוק .נשמת ישראל היא התורה הקדושה וגופו הוא
ארץ ישראל .בטח אין הנשמה יכולה להתקיים בלא גוף ,ואת המצוות התלויות בארץ אי
אפשר לקיים מבלעדי ארץ ישראל וכו' ,וא"י בלי תורה הרי היא פיסת קרקע ,גוף בלי
נשמה ,ורק שניהם כאחד טובים ,כמאמר הנביא )ישעיהו מב ,ד( :כה אמר הקל ה' בורא
השמים ונוטיהם ,רוגע הארץ וצאצאיה ,נותן נשמה לעם ".עי"ש.
ולפי "ז שפיר אמר יוסף ליעקב אביו כאשר היה רעב בארץ ישראל שיעזוב את הארץ
כי הרעב יפריע אותו מלימוד התורה ,וביטול תורה מבטל את ערך הארץ ,ואם כן כדאי
להיות גולה למקום בו יהיה אפשר ללמוד תורה ,שבזכות זה יזכה לארץ ישראל ,כדאיתא
במדרש תנחומא )פר' שמות סי' א( ,דמשום שנטמן יעקב בבית שם ועבר ללמוד תורה
זכה לירש את א"י ,ע"כ .ועי' גם במ"ש במדרש תנחומא) .פר' ראה סי' ח(
ואחר הדברים האלה נתברר שדרכו של אברהם אבינו ע"ה מארץ ישראל למצרים
היתה דרך ישרה ,כי בארץ ישראל היה רעב ,וזה מפריע ללמוד תורה ,ונפשו הטהורה
איוותה לעסוק בתורה בכל עת ובכל רגע ,וגם ארץ ישראל בלי תורה הלא היא פיסת
קרקע ,ולכן עבר בינתיים למקום שם יוכל ללמוד תורה.
דקות ההבנה אצל אברהם אנחנו מוצאים בדברי חז"ל על הפסוק "ויאמר ה' אל אברם
לך לך מארצך" ,אומר המד"ר )לט ,ז( :לפי שהיה אברהם מפחד ואומר :אצא ויהיו
מחללין בי ש "ש ואומרים :הניח אביו והלך לו לעת זקנתו ,א"ל הקב"ה :לך ,אני פוטרך
מכיבוד או"א ,ואין אני פוטר לאחר מכיבוד או"א.
אברהם אבינו היה ירא שמא מתוך לשמה יבוא גם שלא לשמה ,והא לא ידע היכן
הגבול ,עד היכן מותר לו לא לכבד את ההורים ,ע"כ הקב"ה מבטיחו שלא ייפגם חלילה,
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כי הקב"ה יודע באברהם שהוא שולט על נפשו וכל פעולותיו במידה ובמשקל ,והוא רוכב
על החמור ,דהיינו ששולט על הטבע ,ולכן הקב"ה סמך עליו ואמר לו :לך אני פוטרך ,ואין
אני פוטר לאחר.
ורעיון זה מצינו גם בירושלמי מו"ק פ"ג ה"א ,שרבי התיר לגזור ולחתוך את
הציפורניים והשפם בימי האבלות.
ואצל שמואל בר אבא ,שמתה עליו אחותו והיה יושב ונוטל את ציפורניו ,עלה לגביה
ר' לעזר ולא כיסה אותן )שלא היה ירא ממנו שילמד מזה לזלזל באבילות(.
דליק ר' נתן בר אבא לגביה וכיסיתון .אמר )ר' נתן לר' שמואל( :לפני ר' לעזר לא
כיסית אותן )הציפורניים( ,ומלפני אתה מכסה אותן) ,משמע ,שחושש היה שמואל ,שמא
ר' נתן יזלזל באבילות (.אמר ליה :ומה אתה סבור דאת חביב עלי כרבי לעזר.
וצריך להבין מה החביבות תשובה לשאלתו מדוע חושש הוא שמא יזלזל באבילות.
אלא ,שטעם החביבות הוא משום שידע שר "ל הוא איש נאמן ודעתן ובר סמכא ,שלא
יעבור את הגבול ,שעד כאן מותר ותו לא ,שלא יתיר לעצמו להוסיף ולהקל באבילות
כהנה וכהנה ,ודרגה זו לא הכל הגיעו אליה ,ולכן טען לר"נ וכי חביב אתה עלי כר"ל,
וכבר חששו החכמים בכמה מקומות ,שמא יראו התלמידים ויקבעו הלכה לדורות.
)פסחים ק ,ע"א(
וכן דוד הע"ה מזהיר" :תשב באחיך תדבר בבן אמך" )תהילים נ( ,וכתוב בתנחומא
)פקודי ז'( אמר ריב"ל :אמר דהע"ה :אם דיברת בעשיו אחיך סופך לדבר בבן אמך ,זה
משה ,רבן של כל הנביאים ,שדברו בו ,שנא'" :וידבר העם באלקים ובמשה".
האדם אינו יודע גבולות ,אם התיר לעצמו או אפי' התירו לו לשעה ובמקום הצורך -
אם לא ישתלט על עצמו ,כי אז סופו שיאבד את השליטה ויעבור את התחום ויתדרדר עד
שידבר אף בקדושים.
וכן המדרש בתהילים על הפסוק "יתן לך כלבבך ...ימלא ה' כל משאלותיך" )תהילים
כ( ,מביא מעשה ברבן גמליאל שהלך אצל ר' חלפתא בן קרויה ואמר לו שיתפלל עליו.
וא"ל" :יתן לך כלבבך" .רב הונא ב"ר יצחק אמר :לא כך אמר ,אלא "ימלא ה' כל
משאלותיך" ,כי "יתן לך כלבבך" זו תפילה שאין מתפללין לכל אדם ,למה .כי לפעמים
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יש בליבו של אדם לגנוב או לעבור עבירה ,או לכל דבר רע שאינו ראוי לו ,ואומר לו
"יתן לך כלבבך .אלא ע"י שרבן גמליאל ליבו שלם לפני בוראו ,לפיכך התפלל עליו.
הנה כי כן ,לא לכולם ניתן להתייחס באמון ,לא לכולם יש הזכות לנהוג בהם הנהגה
מיוחדת ,אלא רק אלו אשר ליבם שלם לבוראם יתברך.

  
ניסיון המלכים – הליכה נגד הטבע
" וישמע אברם כי נשבה אחיו וירק את חניכי ו ילידי ביתו שמנה עשר
ושלש מאות וירדף עד דן ") .יד ,יד(
בירושלים מתהלך סיפור שפנו לגאון ר' שלמה זלמן אויערבאך שליט"א שיחתום
שבני הישיבות והאברכים יצאו לעזור בבחירות ,וכששמעה זאת אשתו אמרה לו מה
אתה חותם ,הרי אף פעם לא התערבת בפוליטיקה וב "מ נפטרה לאחר שבוע.
ואמר הגרש"ז אויערבך שנענש ונעשה אומלל בגלל שהתערב בענייני פוליטיקה.
אם כך הם פני הדברים אצל גדולי ישראל כמה חובה עלינו להיזהר ולהתרחק ולא
להתערב בכאלה דברים.
וידוע מה שאמרו בספרי חסידות שבכל פרשה אפשר למצוא ענינים אקטואליים
שקורים בעולם.
ובפרשה קוראים אנו על מה שנלחם אברהם בארבעת המלכים ומוגדר בתור נסיון.
ולכא' מה הנסיון בזה הרי זה סה"כ זה היה מלחמה ואיזה נסיון יש כאן.
והנה החת"ס על הפסוק אמרי נא אחותי את וכו' כתב לכא' קשה שאברהם אבינו
באור כשדים השליך נפשו מנגד וכאן שבא לארץ כנען שמר נפשו וחיותו.
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אמנם האדם לצורך עצמו תכליתו היא למסור את נפשו לה' ומה לו אם ימסור כל חייו
או ברגע אחד יכול לקנות את עולמו.
אמנם כל זה לצורך עצמו אבל באמת תכלית האדם לקרב רבים להי"ת ומה תועלת
לאחר אם ימסור את גופו ונפשו.
ולכך באור כשדים שראה שא"א לתקן שום דבר אזי בשביל עבודת עצמו מסר נפשו.
אולם כשאמר הקב"ה לך לך מארצך כדי שיצא טבעך בעולם שוב אסור לו למסור
נפשו ולכן היה צריך לעשות אמתלאות להישאר בחיים.
ובפרשה כתוב )יג( ויבוא הפליט ויגד לאברם העברי וירק חניכיו וכו'.
רואים כאן שהתורה מכנה את אברהם בתואר העברי ובמדרש רבה פמ"ב פס"ח
נאמר :ויגד לאברם העברי  -רבי יהודה ורבי נחמיה ורבנן ,רבי יהודה אומר כל העולם
כולו מעבר אחד והוא מעבר אחד .ר' נחמיה אמר שהוא מבני בניו של עבר .ורבנן אמרי
שהוא מעבר הנהר ושהוא משיח בלשון עברי.
והנה יש להבין דברי התנאים ,שהנה רבנן אמרי בגלל שמסיח בלשון עברי וכי מה
ענין זה קשור למלחמת המלכים .וכן לרבי נחמיה שאמר שמבניו של עבר ,נכון שעבר
היה אדם גדול ונביא אולם גם אברהם נחשב אחד מעמודי העולם א"כ מה התליה של
אברהם בעבר .למרות שהוא סבו הבדל גדול יש ביניהם.
וכמו שראינו שאת מלכה תלה באביה אבל את שרה לא תלה באביה.
וביארו המפרשים שאפשר להבין דבריהם בהקדים דעת רבי יהודה שאמר שכל
העולם כולו מעבר אחד ואברהם אבינו מעבר אחד שזו מעלתו של אברהם.
והטעם שהוצרכה התורה לציין כאן במלחמת המלכים ,משום שהרי אברהם נלחם
בכל הכפירה שהיתה בעולם והמלכים נלחמו נגד אברהם בזה שלא רצו שיאמינו
בהקב"ה.
ולכן התורה מדגישה שאברהם יצא למלחמה בתור "העברי" שהוא נלחם נגד כל
העולם רק זה התבטא בארבעת מלכים אבל העיקרון הוא שכל העולם מצד אחד ואברהם
מצד אחד.
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ולפי "ז יש להבין גם את דברי הגמ' בסנהדרין )קט ע"א( שאברהם זרק עליהם חול
ונהפכו לחיצים והרגו במלכים.
שבגלל שאברהם הלך נגד הטבע שנלחם נגד כל העולם אזי הוא מושל בטבע ויכול
לקבוע שהחול יהפך לחיצים.
ואברהם הלך נגד הטבע ,בזה שבשביל לקרב רחוקים ליהדות הדרך הכי קלה היא
ע"י חסד ,שהרי הכופר בטובתו של חבירו כופר בטובתו של מקום .וזה דבר מוכח
שיכפור בהקב"ה שהרי אין לו מושג של הכרת הטוב אולם אם מכיר בטובתו של חבירו
יגיע לידי הכרת הטוב להקב"ה.
ומסופר על הצדיק מצאנז זצ"ל שלאחר השואה הרבה אנשים עזבו את היהדות והוא
קנה אותם בזה שתמך בהם בכסף ובאוכל ובשאר צרכים ועי"ז חזרו להאמין בהקב"ה.
ממילא אדם שכולו חסד – אברהם איש החסד כיצד מסוגל הוא לצאת להילחם .איך
מלחמה מסתדר עם חסד וטוב לב .ובפרט שיצא למלחמה אפ' בלי ניסיון להידבר עימהם
אולי יגיע עמם להסדר.
והטעם לכך ,שזה היה הנסיון של אברהם אם יצא כנגד טבעו להלחם בכפירה –
במלכים למרות שהוא איש חסד .זהו א"כ הנסיון שהיה במלחמת המלכים.
כמו"כ רואים גם בנסיון העקדה ,שכשהקב"ה אמר לאברהם לעקוד את בנו הלך
אברהם וירא את המקום מרחוק .וביארו המפרשים ,שזה כמו שנאמר אצל מרים ותתצב
אחותו מרחוק לדעה מה יעשה לו .ודרשו חז"ל שכל מה שניבאה שעתיד ליולד גואל לעם
ישראל רואה שאינו נכון ,וזה מרחוק שראתה שהנבואה שלה מתרחקת מהמציאות.
וכן היה לאברהם שראה שהנבואה וההבטחה של הקב"ה כי ביצחק יקרא לך זרע
מתרחקת מהמציאות ,ובפרט שהיה משכנע נגד עבו "ז להקריב בנים לאלילים או לה' .וכן
דרשו חז"ל על הפסוק אף לילות יסרוני כליותי שהיו כליותיו יועצות לו חכמה ואפ'
בלילה לא הפסיק ,וכאן לא יעצו לו כליותיו מה לעשות .אלא הכל הולך ומתרחק.
וזה שאחז"ל שיצה"ר ברא לו נהר בדרכו לעכב בעדו שזהו הנהר שהיה בינו לבין כל
העולם שהוא בודד ורואה איך שכל ההבטחות הולכות להתבטל.
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ובזה הלך נגד הטבע ובשלמא במלחמה עוד אפשר לומר שיש לאדם תיחכום כיצד
להלחם אבל ללכת נגד הטבע זו המלחמה הכי קשה .ובפרט במקום שיכול להיות בזה
חילול ה'.
ידוע הפסוק בתהילים )טז ,ח( שויתי ה' לנגדי תמיד כי מימיני בל אמוט .ולכא' היה
צ "ל משמאלי בל אמוט – שהיה לאדם לפחד מהשמאל ולא מהימין.
אלא הפירוש הוא כך ,שהאדם צריך לפחד מהימין יותר מאשר השמאל דלפעמים
הימין יגיד לו זה חילול ה' ואדרבה אם תעשה להיפך יהיה יותר קידוש ה'.
ורק כאשר שויתי ה' לנגדי תמיד אזי אין מה לפחד מהימין כי ויגבה ליבו בדרכי ה'.
וכך כתב בשו"ת חתם סופר חלק א )או"ח( סימן רח ד"ה דף ט' וז "ל :אברהם שמע מפי
ה' ויצחק האמין לאברהם הואיל והיה מוחזק ,ורגיל אני לומר משו"ה אמרינן ועקדת יצחק
לזרעו תזכור ולא אמרינן עקידה שעקד אברהם כמו שאמר בתחלת הברכה שם.
אך אאע"ה האמין תורה שבכתב היינו מה ששמע מהקב"ה עצמו אבל יצחק מסר
נפשו על דקות ,ויש להאריך ולהסביר הנסיון הגדול הלז ,הנה אאע" ה וגם יצחק בנו
חכמים גדולים היו ,ויצחק לא ידע מאברהם אלא מעצמו השכיל כל מה שהשכיל אברהם
מעצמו ,וכן יעקב ,והיינו דפירש"י ]ויקרא כ"ו  -מ"ב[ וזכרתי את בריתי יעקב כל אחד
כדאי לעצמו ולא צריך לאביו.
והנה האנשים האלה השכילו ענין וסוד הקרבנות שהיו בונין מזבחות והקריבו
קרבנות וידעו עד היכן הדבר מגיע ומה שאפשר להשכיל בו ,כי אעפ "י שנתן הרמב" ם
במורה טעמים להשקיט לב ההדיוטים ,מ"מ בסוף הל' מעילה כתב שהוא חק וסוד שלא
נגלה לנו ,ומ" מ האבות שבנו מזבחות ידעו וכמ "ש רמב"ן פ' ויקרא ]א'  -ט'[ והם ידעו
והשכילו שאי אפשר בשום אופן בעולם כלל וכלל שירצה הי "ת בקרבן האדם ,שאילו לא
השכילו כן כבר הי' אברהם מקריב ישמעאל בנו או אפילו יצחק ,אלא שזה אי אפשר
בשום אופן בעולם.
והנה כשאמר לו הקב"ה קח נא את בנך את יחידך והעלהו לי לעולה ,א"כ ע"כ יאמר
שטעה בהשכלתו ,ומכיון שטעה אפשר כי הכל טעות במה שהתקוטט עם אנשי דורו על
האמונה ,ולא יעלה על הדעת שמא אמר הקב"ה רק העלהו ולא להקריבו ,אין דרכו של
הקב"ה חלילה לדבר בלשון שיטעה בו הנביא ,ואברהם הבין שלשון העלהו לעולה הוא
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לשון עולה ממש שהוא כליל לה' ,ומ"מ בתום לבבו לא הרהר כלל אע"פ שהיה חוץ
להיקש הסוד שהבין מן הקרבנות.
ואין מן התימה על אברהם ששמע מן הקב "ה עצמו ,אבל מהתימה על יצחק שקיבל
מאברהם מה שהוא נגד השכלתו ואי אפשר לשמוע כלל ,מ"מ לא הרהר גם אחרי דברי
חכמים ושמע ופשט צווארו.
והאמת בזה ,שבוודאי היה יצחק עולה כולו כליל ,כי בן אדם הנותן נפשו לשחיטה
והקטרה בלי שום ציפוי שימ לט נפשו ע"ד אליך ה' נפשי אשא ,הרי נפשו כולו כליל לה'
יתברך ,ולא דמי לקרבן בהמה שצריך הפשט וניתוח וכליל לאישים ואז תעלה נפש
הבהמה לריח ניחוח ,אבל לא כן נפש האדם בחיים חיותו נדבק בהי"ת על ידי מחשבתו
ובתנאי שיהי' מסירת נפש ממש ,ואם כן היינו והעלהו לי לעולה והרי העלהו והיה עולה.
ואף על פי שזה דבר פשוט לכל מבין ומשכיל ,מכל מקום העלים הקב"ה מחשבה זו
מאברהם ויצחק אעפ"י שהיו חכמים גדולים ,מ"מ כתיב ]משלי ב' ז'[ יצפון לישרים תושי',
כי לולא שהעלים מהם סברא זו לא הי' מסירת נפש שלימה כי ידע שלא ימות ,על כן לא
הבינו תוכן הדבר עד אחר מעשה .עכ"ל.
מפורש ,בדבריו שאברהם נלחם נגד טבעו וכל עמלו וזהו קידוש שם שמים.
ולאחר נסיון העקידה אמר לו הקב"ה עתה ידעתי כי ירא אלוקים וכו' ,וכי עד עכשיו
לא היה.
וביארו בספרים שיש הבדל בין ידיעת ה' שאפ' עמלק ידע את ה' וכן פרעה ונמרוד
אולם יראת ה' לא נמצאת אצל כל אחד ,אבל תנאי קודם לזה צריך שיהיה ידיעת ה'
בשביל שיהיה יראת ה' ועל עמלק נאמר ולא ירא אלוקים .שידע אבל לא היה ירא.
כי היראה תיתכן רק בהתבטלות כלפי הקב"ה שמבטל את כל ה"אני" אפי' ברוחניות
למען הקב"ה ומקים את רצון ה'.
ואת זה עלינו ללמוד מאברהם אבינו לא להכנע למוסכמות חברתיים או כאלה שהם
נגד רצון ה'.
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מהות התמימות
" ויהי אברם בן תשעים וכו ' וירא ה ' אל אברם וכו ' התהלך לפני והיה
תמים " )יז ,א(.
והנה יש לבאר עניין התמימות שע"ז נצטווה אאע"ה בהיותו בגיל תשעים וחמש ,גם
עוד מצינו שנצטווה עם ישראל תמים תהיה עם ה' אלוקיך )דברים יח ,יג(.
וצ"ל דהציווי על התמימות הוא שיעשה רצון ה' בתום לב בלי שום מחשבה ובלי
לחקור למה צווה כן ,ואף שהאדם רשאי לחקור אחר טעמי המצוות ,מ"מ זהו בגדר לימוד
תורה ,שמצווה הוא ללמוד ולידע ,ואף לימוד זה יעשה אך ורק מפני שהקב"ה רצונו בכך.
ומפני כך הדגישה התורה במעשה המשכן בפ' פקודי על כל פרט ופרט "כאשר ציווה
ה' את משה" שאף שידעו ישראל מחביבות בנית המשכן ורוב ההצלחה שישיגו ע"י ,מ "מ,
לא עשו אלא רק מפני ציווי הקב"ה.
ועפי "ז יש לבאר נמי את מטבע הברכה " -אשר קדשנו במצוותיו " ולא אומרים :אשר
קדשנו במצוות ,להורות בא ,שעיקר קדושת המצוות אינה כאשר עושה אותה לאיזה
תועלת וע"מ לקבל פרס או מצד חיוב השכל אלא כשעושה אותה מחמת שהם מצוותיו
ית' ,ועי "ז ניכר שעושה הכל מאהבת הי "ת.
אולם ,כשיודע הטעם אין ניכר אהבתו לקב"ה כי אפשר שעושה זאת מחמת שיודע
הטעם.
וגדולה מזו כתב הרמב"ם )בהלכות מלכים פרק ח ,הלכה י"א( :כל המקבל שבע
מצוות ונזהר לעשותן ,הרי זה מחסידי אומות העולם ויש לו חלק לעולם הבא והוא שיקבל
אותן ויעשה אותן מפני שצווה בהן הקב"ה בתורה והודיענו על ידי משה רבנו ,שבני נח
מקודם נצטוו בהן אבל אם עשאן מפני הכרת הדעת אין זה גר תושב ואינו מחסידי
אומות העולם ולא מחכמיהם.
וכ"כ בספר המורה שאריסטו וחבריו  -אע"פ שהיה בהם מידות טובות ,אין להם שכר
כלל ,מפני שלא עשו אותם מחמת ציווי הקב"ה וכמחז"ל )רש "י על ויקרא פרק כ פסוק
כו(" :רבי אלעזר בן עזריה אומר :מנין שלא יאמר אדם נפשי קצה בבשר חזיר ,אי אפשי
ללבוש כלאים ,אבל יאמר אפשי ומה אעשה ואבי שבשמים גזר עלי ,ת"ל :ואבדיל אתכם
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מן העמים להיות לי ,שתהא הבדלתכם מהם לשמי ,פורש מן העבירה ומקבל עליו עול
מלכות שמים ".וזה גדר התמימות שנצטוו אאע"ה ועם ישראל.
ועפי "ז יש לבאר הפסוק" :פדני מעושק אדם ,ואשמרה פקודיך " ,שאם לא ירצה לעסוק
מחמת שהשכל מסכים ,אז אינו עובד את ד' ,אלא עובד את עצמו ,ומדינא דגמרא מצוות
צריכות כוונה .לכן צריך לכוון ,כי מה שאינו גוזל אחרים הוא מחמת ציוויו יתברך ,וז "ש
פדני מעושק אדם .לא מחמת שהשכל מחייב כך ,אלא "ואשמרה פיקודיך" ,מחמת שכך
ציווית אתה ד'.
וכן יש לבאר במה שדרשו חז"ל עה"פ "ואהבת את ד' אלוקיך בכל לבבך"  -בשני
יצריך ,ביצה"ט וביצה"ר ,דהנה עבודת ד' ביצה"ר ,הוא בחלק החוקים שהיצה"ר משיב
עליהם ,לפי שהם רחוקים מן השכל ,ובהם חייב העובד להפוך טבעו המתאווה לעבור
עליהם .ובזה יאהב את ד' ביצה"ר.
ואהבת ד' ביצה"ט ,הוא בחלק המשפטים השכליים ,שלא יקיימם מפני שכן מחייב
השכל ,ובעבור אושר המדיני והכללי ,כי אז יקרא עובד את עצמו ולא עבד ד' ,אלא
יקיימם אך ורק מפני שהם מצוותיו יתברך .וז"ש דהע"ה מכל ארח רע כליתי רגלי  -רק
למען אשמור דבריך ,ועוד איתא בתהילים ,ממשפטיך לא סרתי ,כי אתה הורתני ,ולא
בעבור התועלת המורגש.
עוד אחז "ל )סנהדרין כא( :מפני מה לא גלתה התורה טעמי המצוות ,שהרי ב' מצוות
נתגלה טעמם ונכשל בהם גדול העולם .כתיב 'לא ירבה לו נשים פן יסירו את לבבו',
וכתיב 'לא ירבה לו סוסים פן ישיב את העם מצרימה' ,ועיין סידור תיקוני שבת באור
נחמד על מאחז"ל שבת יב ,כמה גדולים דברי חכמים .והמצווה שכתוב בה טעם ,היצה"ר
מסיתו יותר לעבור עליה ,באומרו ,שיש אפשרות ע "י דרך זו לבטל את הטעם ,וממילא
נפלה המצווה.
וכתיב" :פלאות עדוותיך על כן נצרתם נפשי ,אפילו המצוות שהן לעדות ולזיכרון
לאחד מעיקרי הדת ,כמו מצוות שבת שהיא עדות לחידוש העולם ,מ"מ אני מחזיקם
לנפלאות וחוקים ,על כן נצרתם נפשי .ומה שהתורה גלתה מקצת מטעמיה ,הוא רק
בבחינת "פתח דבריך יאיר" ,ולאמיתו של דבר ,אלפי טעמים יש בכל מצווה ומצווה.
והנה אאע"ה קיים המצווה של מצות ,כמ "ש "לושי ועשי עוגות"  -מייד אחרי הלישה,
וכן לוט כמש"כ "ומצות אפה ויאכלו" ,פירש רש "י :פסח היה .וכן ביצחק אמרה רבקה
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ליעקב" :לך נא אל הצאן וקח לי שני גדיי עזים" ,פירש רש"י :פסח היה .ואחד הקריב
לפסח ,ואחד לחגיגה ,והרי פרעה עדיין לא נולד ,ואיך עשו דיבר שהוא זכר ליצי"מ") ,כי
בחפזון יצאת ממצרים"( ובע"כ מוכח מזה שהתורה וכל מצוותיה הם מחוקי ד' וגזרותיו
וקדמו לעולם אלפיים שנה.

  
מצוות מילה
" ויהי אברם בן תשעים שנה ותשע שנים וכו ' התהלך לפני והיה תמים ".
)יז ,א(
אמר רב יהודה אמר רב :בשעה שאמר לו הקב" ה לאברהם אבינו התהלך לפני והיה
תמים אחזתו רעדה ,אמר :שמא יש בי דבר מגונה ,כיון שאמר לו ואתנה בריתי ביני
ובינך נתקררה דעתו) .נדרים לב(.
נראה בס "ד דהנה נודע דברי הרמב"ם במורה נבוכים )ח"ג פ' מט( בטעם מצות מילה
שהוא להתיש כוח התאווה לבל יפרוץ גדרו הראוי ,לזה באה עלינו מצווה זו לסייע לנו
לכבוש תאוותינו הגופניות.
וז "ל :וכבר חשבו שזאת המילה היא השלמת חסרון יצירה ,ומצא כל חולק מקום
לחלוק ולומר איך יהיו הדברים הטבעיים חסרים עד שיצטרכו להשלמה מחוץ ,עם מה
שהתבאר מתועלת העור ההוא ולא נתנה מצווה זו להשלים חסרון הבריאה ,רק להשלים
חסרון המידות והיות המילה מחלשת כוח הקושי ,ופעמים שתחסר ההנאה ,הוא דבר
שאין ספק בו כי האבר כשיישפך דמו ויוסר מכסהו מתחילת בריאתו ייחלש בלי ספק,
זהו החזק שבטעמי מילה אצלי ,עכ"ל.
והגאון בספרו "מגדל עוז " כתב עליו בפתח ספרו וז "ל" :עם שהעלים הקב"ה טעמי
תורה נעו מעגלותיה ,הרב במ"נ התחכם לתת טעם למצווה זו" .ובאמת דבריו הללו
מתמיהים מאד.

יעטה

לך לך

מורה

עז

ואף אם הטעם השני שהמציא הרב הנ"ל והוא שיהיה לאנשי אומה הייחוד אות גשמי
שיקבצם ,אין בו רוע כ"כ .ולא יזיק) ,אף אם הוא באמת טפל כי א"כ היה אפשר למול
ערלת האוזן ר "ל לחתוך אליי ת התנוך ,והיה בזה היכר גלוי לאנשי האומה מיד בפגעם זה
בזה ,גם חתיכת בשר כזה לא יעשה אדם אם לא מתוך אמונה אמיתית .ומה הוצרך
לעשותו במקום סכנה גדולה ,שכמה וכמה מתו על ידיה .מה שלא יקרה בחתיכת האליה
כלל ,עם היותו מכאיב יותר מחתיכת עור טפל(.
אך במ" כ ברוב דברים לא יחדל פשע במש"ע )במה שכתב עוד( שיש ג' חכמות
במילות הקטן ,יע "ש.
וכאילו היא היתה תחבולה אלוקית אבל לא זו העיר והדרך לאנשי החכמה האמיתית
העומדים בסוד ה' ,ידעו כי גבוה מעל גבוה שומר הברית ויעמידה ליעקב לחוק לישראל
ברית עולם ,ועמוק עמוק מי ימצאנו ,לא נחלה לפילוסוף בטעמי תורה ,ולא חלק לבעלי
העיון המחקרי במצוותיה ,ודיינו דבר המצווה יתב' כי אות ברית היא בינו ובינינו ,וא"צ
להתחכמות יתרה והולכי תמימות ישבעו נעימות.
עכ"ז תנוח נפש הר"מ בג"ע ,כי לפי מה שהיה חסר ממסורת חכמת האמיתי טרח ויגע
למצוא דברי חפץ ללמד דעת את העם בדברי טעם כאשר יוכלון שאת ,שלא יהיו ערומים
מלהשיב לשואל אשר רוחו נפעם" ,עכ"ל.
נמצא שחותם המלך על בשרנו הוא אות ברית קודש ,כמבואר בזוה"ק ששני שמות
הקדושים שרויים על אבר זה ,להורות נתן כי הוא אות ברית קודש בין ישראל לאביהם
שבשמים.
גדולה מילה שהוא שקולה כנגד כל התורה כולה ,שנא' :מי יעלה לנו השמיימה ,ר "ת
מילה וס"ת שם הוי"ה .מילה בגי' אלוקים ע"ה ,פריעה בגי' שס"ה כנגד כללות מצוות לא
תעשה.
ופרשתי בזה בס"ד מה שאנו אומרים בברכת "אשר קידש ידיד מבטן" דבאמת צדקו
יחדיו כל ג' הטעמים שנאמרו על המילה.
א  .אשר קידש ידיד מבטן ,הכוונה ע"ד מה שאמרו חז "ל :כל מקום שאתה מוצא גדר
ערווה שם אתה מוצא קדושה ,והוא טעם הא' שהמילה גדר קדושה וסייג לעריות.
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ב  .וחוק בשארו שם ,הוא מלשון חקיקה ורשימה בשארו לשון בשר ,הכוונה אות גשמי
כמשפט הנהוג מאז בין השרים ועבדי המלך אשר חקקו על בשרם רושם שהוא עבד
למלך.
ג  .וצאצאיו חתם באות ברי"ק ,הוא פשוט כמשמעו שהוא אות קדושה משמו הק' ית'.
והיינו מאחז"ל בשעה שאמר הקב"ה לאאע"ה" :התהלך לפני והיה תמים" אחזתו
רעדה שמא יש בי דבר מגונה ,כי אם הטעם רק להחליש כוח התאווה ,א"כ תינח בצעיר
ורך בימים ,אמנם איש זקן ושיבה כאברהם אבינו איך יתכן שיצטרך עוד להחליש
תאוותו ,ע"כ אחזתו רעדה ,אמר שמא יש בי דבר מגונה ,ע"ד מה שאמרו )פסחים קיג
ע"ב( :ד' אין הדעת סובלתן זקן מנאף ,אבל כיוון שא"ל הקב"ה" :ואתנה בריתי ביני ובינך
שאין המילה אלא רק לאות ברית  -נתקררה דעתו.
ויש לפרש עפ"ז מאה"כ" :וימל אברהם את יצחק בנו בן שמונת ימים" ,אף אצל יצחק
אפשר שהוא להתיש כוח התאווה שהוא רק בן שמונה למען שלא ימשך בעתיד אחר
תאוות הגוף אבל לא בכוונה זו מל אותו אברהם רק כאשר ציוה אותו דייקא ,כמו
שנצטווה הוא בעצמו על המילה לאות ברית קודש כן מל את בנו.
וה' כתב ה"חתם סופר" פי' את מאחז "ל הנ "ל כיצד ע "י שאמר לו" :ואתנה בריתי
נתקררה דעתו עכ"פ מום יש בו.
וכתב ליישב שיש שני סוגי מומין באדם :א .מום בגוף שנולד בו ,או שבא לו במקרה
באחד מאיבריו .ב .מום במידותיו ,שהוא בעל גאווה או כעסן וכדומה.
הנה המום מהסוג הראשון  -אם אדם נתפס בו לא הוא גרם לנפשו ,אבל המום מהסוג
השני  -חסרון המידות תלוי בו ,כי גם אם בטבע הוא בעל גאווה או בעל תאווה מ"מ יכול
לשנות טבעו ,ולמלא חסרונו ולהשלים עצמו.
ואקדים עוד מה שנתקשו בו הקדמונים :אברהם קיים כל התורה עד שלא נתנה ,למה
לא מל עצמו עד שציווהו ה' ,וכתבו כי גדול המצווה ועושה ולכן המתין ,משא"כ כל
המצוות יוכל לעשות אח"כ.
ולי נראה ,דאאע"ה חקר בשכלו מה הוא רצון ה' ומה חפץ מן האדם ,והשיג וקיים כל
התורה ,מ"מ הוא לא ידע אם כיוון האמת שהרי שגיאות מי יבין ,וק"ו מי יבא בסוד ה',
אבל לא היה מקום לחשש עבירה אם לא יאכל מאכלות האסורים ולא ילבש בשעטנז
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וכדומה ,גם אם לא יחפוץ ה' באלה אין עבירה בידו ,ולפי שכלו שהוא רצון ה' עשה הכל
כפי שהבין.
אבל במצוות מילה לולי שמצוות ה' היא לא היה רשאי לחבול בנפשו רק לשם מצווה,
הגם שהבין אברהם בנפשו שזה רצון ה' ,מ" מ לא יכל לעשות מעשה עפ"י שכלו .אולי
שגה ועובר עברה שחובל בנפשו ומסכן א"ע כנ"ל תירוץ נכון.
לכן כשאמר לו הקב"ה "התהלך לפני והיה תמים" ,מכלל שהיה בעל מום והנה ידע
בעצמו שאין בו חסרון ומום בגוף ,וע"כ לחסרון המצוות הוא מתכוון ,והיה נרתע לאחוריו
ואמר שמא יש בי מום ,היינו המום בי הוא תלוי שהייתי יכול לתקן והייתי עצל בדבר,
כשאמר לו ה' ואתנה בריתי וכו' נתקררה דעתו כי באמת יש בו מום מהסוג הראשון
שחסר מצווה זו ,אבל לא בו הוא שלא היה בידיו לתקן ,כמ"ש ,ולכן נתיישבה דעתו.
על פי האמור לעיל מתבאר יפה למה נצטווה אאע"ה על המילה רק בגיל צ"ט שנה,
כשהגיע למדרגה כזו שהיה ראוי שישים ה' בריתו ,כי עבודתו הרוחנית של אברהם עד
שלא נתנה לו מצוות המילה הייתה עבודתו קשה ביותר כפי שיבואר להלן ,ורק לאחר
המבחן הזה שגילה את כושר עמידתו זכה לכריתת הברית.
ומצינו בגמ' )בנדרים לב(" :שקולה מצוות מילה יותר מכל המצוות שאין לך מי
שמקיים המצוות כאברהם ולא נקרא תמים עד שקיים מצוות מילה".
וצ"ל :מנ"ל ששקולה מצוות מילה עבור שלא נקרא תמים ,הרי גם אם מצוות המילה
תהיה קלה עכ"פ אם תחסר לו הוא לא נקרא תמים ,כי לא יקרא תמים אלא מי שהוא
שלם בלא חסרון כל דהו .גם צריך להבין מה שאחז"ל שאין לך מי שמקיים מצוות כמו
אברהם ,הרי גם יצחק וגם יעקב קיימו המצוות כמוהו ומה רצו בזה שאמרו שאין לך.
ולהבין כל זה )הקדמנו לך טעמי המילה( לאור האמור לעיל בטעם מצוות המילה,
שע"י כריתת הערלה מתמעטת תאוות האדם ויותר קל לשמור מצוות ה' אח"כ ,א"כ כל
מצווה ומצווה שעשה קודם שנימול גדולה ממה שעשה אח "כ ,וא"כ האף אמנם שחסר לו
מצווה זו מ"מ היה ראוי להיקרא תמים לפי ערך המצוות שעשה לפני שנימול שהיו
גדולים בעצמותם והיה להם להשלים החיסרון של חסרון מצווה זו.
ובאמת לא נקרא תמים עד שמל ,על כורחך ששקולה מצוות מילה כל כך שכל זה
איננו שווה למלא חסרון מצווה זו.

פ

יעטה

לך לך

מורה

ושפיר מאחז "ל ששקולה מצווה זו ככל המצוות ,שאין לך מי שקיים המצוות כאברהם
אבינו ,היינו שיצחק ויעקב והבאים אחריו  -כבר נכרתה ערלתם וקל יותר לשמור
המצוות ,משא"כ אברהם שקיים המצוות קודם שנימול והיה קשה יותר מ"מ לא הושלמו
כל המצוות כולן ע"י חסרון מצוות מילה ולא נקרא תמים עד שמל ש"מ שקולה מצוות
מילה כנ"ל נכון.

  
הקב"ה חולק כבוד לזקן
" ואתה תבוא אל אבותיך בשלום תקבר בשיבה טובה " ) ...טו  ,טו ( " כי
ידעתיו למען אשר יצווה את בניו ואת ביתו אחריו ושמרו דרך ד ' לעשות
צדקה ומשפט ") .יח ,יט(
"וחפרה הלבנה ובושה החמה כי מלך ד' צבקות בציון ובירושלים ונגד זקניו כבוד"
)ישעיה כד ,כג(.
ואיתא בילקוט שמעוני ישעיהו )פרק כד ,המשך רמז תכה  -תכו(" :ולא יבושו עמי
לעולם .ונגד זקניו כבוד ,לא במקום אחד ולא בשני מקומות אתה מוצא שהקב"ה חולק
כבוד לזקנים אלא בכל מקום .בסנהדרין אספה לי שבעים איש מזקני ישראל ,כיוצא בו
לך ואספת את זקני ישראל ,ואל משה אמר עלה אל ה' אתה ואהרן נדב ואביהוא ושבעים
מזקני ישראל ,ויהי ביום השמיני קרא משה לאהרן ולבניו ולזקני ישראל.
רבי שמעון בן יוחאי אומר :מנין שאף לעתיד לבא חולק כבוד לזקנים ,שנאמר :ונגד
זקניו כבוד ,נגד מלכיו נגד נביאיו לא נאמר אלא ונגד זקניו ,וכן אתה מוצא שהקב"ה
מצטער על זקן אחד כנגד כל ישראל שנאמר קצפתי על עמי חללתי את נחלתי .יכול
)מחוללין( על הכל ,ת "ל :על זקן הכבדת עולך ,והלא דברים קל וחומר ,אם מי שאמר והיה
העולם עתיד לחלוק כבוד לזקנים ,על אחת כמה וכמה שבשר ודם צריך לחלוק כבוד
לזקנים ".זת"ד.
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ובספר שולחן הטהור דרוש יא הסביר ,מדוע הוזקק בעל המאמר לעיל לפרט את
המקומות שבהם חלק הקב"ה כבוד לזקנים ,ומה היה קשה לו ע"ז עד שהוא אומר :דעו
לכם ,לא במקום אחד ולא בשני מקומות ,וכו'.
ועוד הקשה על סדר הראיות ,שהביא קודם ראיה מסנהדרין ,שאיתא בפסוק "אספה
לי שבעים איש מזקני ישראל" ,שזה כתוב בחומש במדבר )יא ,א( ,ולאחר מכן הוא מביא
ראיה מחומש שמות" :לך ואספת את זקני ישראל" הנאמר במצרים ,ומדוע לא הביא לפי
סדר החומשים.
ויישב את דברי הילקוט ע"פ מה שכתבה הגמ' ב"יש נוחלין " )קיט ,ע "ב( ,מח' אי
חולקין כבוד לתלמיד במקום הרב אי לאו ,והלכתא חולקין והלכתא אין חולקין ,קשיא
הלכתא אהלכתא ,הלכתא אהלכתא לא קשיא ,הא דפליג ליה רביה יקרא הא דלא פליג
ליה רביה יקרא .וא"כ מאחר שמלוא כל הארץ כבודו ,ממילא הקב"ה אינו חולק כבוד
לאף אדם ,א"כ היה נראה שלא לחלוק כבוד לרב במקום שכינה ,וק"ו ממה דאיתא
במסכת הוריות )יג ,ע"ב(.
תנו רבנן כשהנשיא נכנס כל העם עומדים ואין יושבים עד שאומר להם שבו ,כשאב
בי"ד נכנס עושים לו שורה אחת מכאן ושורה אחת מכאן עד שישב במקומו ,כשחכם
נכנס אחד עומד ואחד יושב עד שישב במקומו.
ולאח"מ הביאה הגמ' :אמר רבי יוחנן :בימי רבן שמעון בן גמליאל נשנית משנה זו.
רבן שמעון בן גמליאל נשיא ,רבי מאיר חכם ,רבי נתן אב"ד .כי הוה רבן שמעון בן
גמליאל התם הוו קיימי כולי עלמא מקמיה] ,כשרשב"ג היו קמים לפניו כולם[ כי הוו עיילי
רבי מאיר ורבי נתן הוו קיימי כולי עלמא מקמייהו] .וכן כשנכנסו ר"מ ור"נ היו קמים
כולם[
אמר רבן שמעון בן גמליאל :לא בעו למיהוי היכרא בין דילי לדידהו] ,וכי לא צריך
להיות היכר ביני לבינם דהם לא נשיאים[ ,תקין הא מתניתא ההוא יומא ]ולכן באותו יום
תיקן משנה זו שהובאה לעיל [ לא הוו רבי מאיר ורבי נתן התם ]ובאותו זמן לא היו ר"מ
ור"נ שם[.
למחר כי אתו חזו דלא קמו מקמייהו כדרגילא מילתא ] כשהגיעו למחרת ראו שלא
קמים לפניהם כבעבר[ ,אמרי :מאי האי ]שאלו את יושבי ביהמ "ד מה קרה[ ,אמרו להו:
הכי תקין ]אמרו להם כך תיקן[ רבן שמעון בן גמליאל.
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אמר ליה ר"מ לרבי נתן :אנא חכם ואת אב "ד ,נתקין מילתא כי לדידן מאי נעביד
ליה ,נימא ליה גלי עוקצים דלית ליה ]אמר ר"מ לר"נ אני חכם ואתה אב "ד ואם רשב"ג
רוצה להבליט מעלתו לא היה צריך להמעיט מכבודנו וע"כ נעשה דבר שרשב"ג ירגיש
בעצמו שעליו להתפטר ממשרתו .ולכן נכין עצמנו במסכת עוקצין שאיננו בקיא בה,
ולמחר נבקש ממנו שילמדנו מסכת זו וכיון שלא ידע יהיה מוכרח להתפטר[ ,וכיון דלא
גמר נימא ליה מי ימלל גבורות ה' ישמיע כל תהלתו ,למי נאה למלל גבורות ה' מי שיכול
להשמיע כל תהלותיו נעבריה והוי אנא אב "ד ואת נשיא ]ולאחר שיתפטר אהיה אני
אב "ד ואתה נשיא[.
שמעינהו רבי יעקב בן קרשי ,אמר :דלמא חס ושלום אתיא מלתא לידי כיסופא
]שמא ח "ו יבוא לידי בושה[ ,אזל יתיב אחורי עיליתיה דרבן שמעון בן גמליאל פשט גרס
ותנא גרס ותנא ] הלך וישב מאחורי עלייתו של רשב"ג והיה קורא ושונה במסכת עוקצין
ומבארה[.
אמר :מאי דקמא דלמא חס ושלום איכא בי מדרשא מידי יהב דעתיה וגרסה ]תמה
רשב"ג מדוע הוא עושה כך ,אמר שמא זה נפק "מ לבית המדרש ,ולכן ישב ולמד וחזר על
מסכת זו[ .למחר אמרו ליה :ניתי מר וניתני בעוקצין ]למחרת אמרו לו שיתן שיעור
בעוקצין[ ,פתח ואמר.
בתר דאוקים אמר להו :אי לא גמירנא כסיפיתנן פקיד ואפקינהו מבי מדרשא ]לאחר
שגמר אמר להם אם לא הייתי לומד זאת הייתם מביישים אותי ,מייד ציווה להוציאם
מביהמ"ד[ הוו כתבי קושייתא ]בפתקא[ ושדו התם דהוה מיפריק מיפריק ,דלא הוו
מיפריק כתבי פירוקי ושדו ]היו כותבים קושיות ומניחים בביהמ"ד ואם היו מיישבים
אותם מוטב ואם לא היו מניחים גם את התשובות[.
אמר להו רבי יוסי :תורה מבחוץ ואנו מבפנים ,אמר להן רבן ]שמעון בן[ גמליאל:
ניעיילינהו ,מיהו ניקנסינהו דלא נימרו שמעתא משמייהו] .אמר רשב"ג שיכנסו ,אולם
קנס אותם שלא יאמר שמועה שלהם משמם[ .אסיקו לרבי מאיר "אחרים" ,ולר' נתן "יש
אומרים" ]ונתנו להם תארים אחרים לר"מ אחרים ור"נ יש אומרים[ .אחוו להו בחלמייהו
זילו פייסוהו ]לרשב"ג[ ,רבי נתן אזל ,רבי מאיר לא אזל ,אמר :דברי חלומות לא מעלין
ולא מורידין.
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א"כ ,עאכו"כ שלא היה ראוי לחלוק כבוד לזקנים בעולם ,כיוון שמלוא כל הארץ
כבודו.
וע"ז השיב הילקוט ואמר :לא במקום אחד ולא בשני מקומות אתה מוצא שהקב"ה
חולק כבוד לזקנים ,אלא בכל מקום .ואם הקב"ה חולק כבוד ,אזי גם אנו מחויבים לחלוק
כבוד .וא"ת שהינך חייב לחלוק כבוד רק לזקנים בעלי תורה ,אבל זקנים אחרים לא ,ע"ז
השיב מהפסוק  -לך ואספת את זקני וכו' ,כדי ללמדך שהקב"ה חלק כבוד לזקנים אפילו
לפני שקבלו את התורה .ולא רק פשוטי העם חייבים לכבדם ,אלא אפילו ת"ח חייבים
בכבודם ,כמו שעשה הקב"ה .ועל הכל ,שלעתי"ל ג"כ הקב"ה אומר" :ונגד זקניו כבוד".
והכבוד הגדול והאמיתי שחייבים לתת ,הצביעו עליו חז"ל בב"ר )סג( :עטרת זקנים
בני בנים .האבות עטרה לבנים ,והבנים עטרת לאבות .האבות עטרה לבנים ,שנאמר
ותפארת בנים אבותם .הבנים עטרה לאבות ,דכתיב עטרת זקנים בני בנים .רבי שמואל
בר רב יצחק אמר :אברהם לא ניצל מכבשן האש אלא בזכותו של יעקב .שנא' :יעקב
אשר פדה את אברהם .עכ"ל.
והנה יש לעיין ,מדוע לא הספיקו זכויותיו של אאע"ה להצילו עד שהיה נזקק לזכויותיו
של יעקב.
ונ "ל ,דהקב"ה נהג באאע"ה מידה כנגד מידה ,כיון שאאע "ה הגיע לאמונה ע "י חקירה
ודרישה ,וטבעי הדבר שלאחר שהנתונים יראו לו שיש הקב"ה בעולם ודאי שיאמין ,נהג
בו גם הקב"ה בדרך זו שהרי טבע האש לשרוף ,ורק בגלל זכותו של יעקב ניצל בגלל
שאמונתו של יעקב היתה מכוח הקבלה שקיבל מאברהם ולא ע "י דרישה וחקירה ,ורק
בכוח אמונה כזו ניצל אברהם ע"ה מכבשן האש כיוון שהאמונה הזאת אינה טבעית,
ולכך שינה הקב"ה את טבע האש ,שלא שלטה באאע"ה.
והמדרש תפס דווקא את זכותו של יעקב ,ולא הסתפק בזכותו של יצחק ,שהרי גם
אמונת יצחק היתה בקבלה ,להשמיעך בא שבני הבנים נקראים בנים ,ורק בזכותם של
הבנים יוצא האב זכאי בדינו בעולם האמת.
וכך מוצאים אנו הדגשה מיוחדת על חשיבות הדבר הזה בפסוק הנ"ל "כי ידעתיו
למען אשר יצווה את בניו ואת ביתו אחריו למען הביא ד' על אברהם את אשר דיבר
עליו " ,שכל מה שהקב"ה הבטיח לאברהם הוא מחמת זה שהבנים וכל זרעו אחריו
שומרים דרך ד'.
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פרשת וירא
מעלת חסד כשלא מורגש החסד
" וירא אליו ה ' באלני ממרא והוא יושב פתח האוהל כחום היום ") .יח ,א(
וכתב רש "י :פתח האוהל ,לראות אם יש עובר ושב ויכניסם בביתו.
מובא בגמ' קידושין )לב ,ע "ב( :מעשה ברבי אליעזר ורבי יהושע ורבי צדוק שהיו
מסובין בבית המשתה בנו של ר"ג והיה ר"ג עומד ומשקה עליהם .נתן הכוס לר' אליעזר
ולא נטלו נתנו לר' יהושע וקיבלו.
אמר לו ר"א :מה זה יהושע ,אנו יושבין ור"ג עומד ומשקה עלינו .אמר ליה מצינו גדול
ממנו ששמש ,אברהם גדול הדור היה וכתוב בו )בראשית יח ,ח( והוא עומד עליהם.
ושמא תאמרו כמלאכי השרת נדמו לו .לא נדמו לו אלא כערביים ,ואנו לא יהא ר"ג ברבי
עומד ומשקה עלינו.
אמר להם רבי צדוק :עד מתי אתם מניחין כבודו של מקום ואתם עוסקים בכבוד
הבריות ,הקב"ה משיב רוחות ומעלה נשיאים וכו' לפני כל אחד ואחד ואנו לא יהא ר"ג
עומד ומשקה עלינו.
וצריך להבין מה ראיה הביא מאברהם .אפי' שר"ג היה משרתם ,מ"מ איך הם קיבלו
את השירות מר"ג והלא היה להם לסרב לקבל את השירות ,ועוד מה ראיה מזה שהקב"ה
זן ומפרנס לכל העולם ,והרי זה עצם הבריאה ובלי זה לא היה קיום.
ועוד מצינו גבי איוב שהיה מכניס אורחים וחשב להידמות לאברהם אבינו ואמר לו
הקב"ה שאין אתה כאברהם אבינו .משום שעני שהיה אוכל שעורין נתת לו פת שעורין
ולא פת חיטין ועני שלא אכל בשר לא נתת לו בשר .משא"כ אברהם היה נותן גם לעני
שאוכל פת שעורין ,פת חיטין וכו' .ועוד שאתה אינך יוצא לחפש אחר אורחים .משא"כ
אברהם היה יוצא לחפש אחר אורחים.
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וגם זה צריך ביאור דמאי נפק "מ אם יוצא לדרוש באורחים או שבאים לביתו
מאליהם ,או בזה שלא נתן ל עני שאוכל פת שעורין פת חיטין.
ונראה לבאר דבחסד יש ב' אופנים :א .חסד שנגרם ע"י נותן ומקבל פי' שהאדם
המקבל מרגיש שיש נותן .ב .חסד שלא מורגש הנותן והמקבל .וזה מעלה יותר גדולה
מהמעלה הקודמת ,משום שהחסד כ"כ גדול עד שהמקבל מרגיש שאין זה קבלה אלא
מרגיש שזה שלו.
ולפי "ז יש לבאר ,דאיוב היה יושב בביתו ומקבל אורחים ,והיה מורגש בביתו הנותן
והמקבל משום שאדם הרוצה לאכול צריך לבוא לביתו לקבל .משא"כ אצל אברהם
שהיה יוצא לחפש אחר אורחים והיה נותן להם הרגשה כאילו שהבית שלהם ולא היו
מרגישים שקיבלו מאברהם .ולכך היו מרגישים שצריך להודות למישהו ועי"ז היו מגיעים
להכרה בקב"ה ומברכים ברכת המזון.
משא"כ אצל איוב שהרגישו שיש נותן ,לא היו מגיעים לברך ברכת המזון משום שהיו
צריכים להודות לאיוב .ועוד ,שבזה שאיוב חילק בסוגי האוכל לעניים ,גם בזה היו
מרגישים שזה לא שלהם אלא שאיוב נותן להם משא"כ באברהם.
ולפי "ז יבוארו דברי הגמ' בקידושין שהביא ר "י ראיה מאברהם שכמו שאצל אברהם
לא מורגש הקבלה כך גם אצל ר"ג לא היה האירוח מורגש כשירות ולכן הותר להם לקבל
את השירות של ר "ג ,ור' צדוק גם נתכוין לזה שהקב" ה נותן לאדם כל צרכו והאדם אינו
מרגיש שהוא מקבל טובה ,אלא כאילו שזה מגיע לו ,ולכן גם מר"ג אפשר לקבל שירות
משום שלא מורגשת הקבלה.
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הרגש כלפי הזולת
" ויקח חמאה וחלב ובן הבקר אשר עשה  ,והוא עומד עליהם תחת העץ
ויאכלו ") .יח ,ח(
כתב רש"י ,ולחם לא הביא לפי שפירסה שרה נדה שחזר לה אורח כנשים אותו היום
ונטמאת העיסה )ב"מ שם(.
והקשו 4המפרשים :מניין לו לרש "י שאאע"ה לא הביא לחם ,והרי הביא חלב וחמאה.
בשלמא חלב אפשר לשתות ,אבל חמאה אי אפשר לאכול בלי לחם.
ועוד ,שלקמן על הפסוק )יח ,ט(" :ויאמר אליו איה שרה אשתך" ,כתב רש "י :יודעין
היכן היתה וכו' לשגר לה כוס של ברכה .וכתב ה"שפתי חכמים" ,דאחר שהיו אוכלין היו
מברכין ברכת המזון על הכוס ,ואם כן ודאי שאכלו לחם בשביל ברכת המזון ,וזה סותר
לרש"י לעיל.
אמנם יש שרצו לומר שצ"ל שכוס של ברכה לאו כוס של ברהמ"ז אלא כוס של ברכה
סתם.5
ועוד יש להקשות ,שהרי דרשו חז"ל במדרש רבה )פ"מח פ"יד( :ופת היכן היא ,אפרים
מקשאה תלמידו דרבי מאיר משום ר"מ אמר פירסה נדה ונטמאת העיסה ,רבנן אמרי

4

נאמר ב הספד על הגר "י צדקה זצ" ל ,ננסה לעמוד קצת על נקודה אחת על מה שאמרו על הגאון ר' יהודה

צדקה זצ "ל  ,שאפשר לראות אותה ממה שמובא בפרשת השבוע .
בד"כ כל ההספדים שנשאו עליו ביום הלוויה התייחסו רק ליראת השמים שהיתה בו ,ולא שמענו שהתייחסו
לגדלות בתורה שלו  .ולכאורה היה צריך להתייחס גם לדברים אלו .
ודבר זה אומר דרשני ,וכי כל השמונים שנה שחי והרביץ תורה ברבים  ,זו כל המעלה שהיתה בו ,אלא ודאי
שדבר זה טומן בתוכו את הכל .
 5בספר נחלת יעקב כתב ששיגרו לה כוס של ברכה שתתרפא ותביא ילד ,וזה כוח של כוס של ברהמ" ז ,וכך
נהגו הרבה צדיקים.
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אפילו פת הביא לפניהם ,מה אם דברים שלא אמר הביא לפניהם דברים שאמר להם על
אחת כמה וכמה.
נמצא שיש מחלוקת תנאים אם הביא לחם ,ומדוע רש"י לא כתב כשיטת רבנן שלא
הביא לחם ,וכתב כשיטת אפרים מקשאה.
עכ"פ רואים שלא כ"כ ברור אם אכלו לחם אם לאו ,מ"מ יש לשים לב שבתחילה אמר
"ואקחה פת לחם" ,ואח"כ אמר "לושי ועשי עוגות" ,ובשפתי חכמים מביא "ומצות אפה
ויאכלו" ,ולמה אצל אאע"ה לא כתוב שתעשה מצות ,ויישב שביקש ממנה שתעשה מצה
עשירה ,ואין זה "ואקחה פת לחם" ,וזהו לכבודם של האורחים.
ויש להבין מתי פירסה נידה ,בלחם הראשון או בעוגות ,ובספר עתיק בני אהרון כתב
שרש"י כשיטת רבנן שבאמת הביא לחם ,אולם במדרש )הובא בדעת זקנים מבעלי
התוס' יח ,ח( ,כתוב :ויק ח חמאה וחלב וגו'  -מלמד שהאכילם בשר וחלב ,וכשרצה
הקב"ה ליתן תורה לישראל אמרו המלאכים תנה הודך על השמים ,אמר להם כתוב
בתורה לא תבשל גדי בחלב אמו ,ואתם כשירדתם למטה אכלתם בשר וחלב ,שנאמר
ויקח חמאה וחלב .מיד הודו להקב"ה והיינו דכתיב בפ' כי תשא כי על פי הדברים האלה
כרתי וגו' וכתיב לעיל מיניה לא תבשל גדי בחלב אמו.
ומדרש זה חולק על מדרש אחר שקיים אברהם אבינו ע "ה אפילו עירובי תבשילין,
פירוש :תבשילין מעורבין שלא היה אוכל בשר בחלב ,גם לא בשר ואח"כ חלב ,אלא
חלב ואח"כ בשר דכתיב ויקח חמאה וחלב ,והדר ובן הבקר אשר עשה וכן נמי פירש"י
קמא קמא דתקין אמטי ואייתי לקמייהו.
א"כ מנין למדרש הראשון שאכלו בשר בחלב ,וזה רש "י בא ליישב ,שבגמ' בחולין
)קה ע "א( נאמר :גופא אמר רבי זירא אין קינוח הפה אלא בפת ,והני מילי בדחיטי אבל
בדשערי לא ,וכו' והלכתא שבכל מילי הווי קינוח .ואפילו בבשר אחרי חלב בעי קינוח,
ולצאת ידי כל הדעות בעי לחם מחיטים וטרי וכו' עיי"ש.
וממילא מבאר רש "י שבתחילה הביא להם מצות ,והרי הם קשות ,ואח"כ נתן להם
חמאה וחלב ,ורק אח" כ הביא להם "ובן הבקר אשר עשה" ,וכל מה שהיה מוכן ראשון
נתן לפניהם לאכול ,מזה שכתוב "ובן הבקר" ,ולא "ובני הבקר".
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והם שמעו שרוצים לתת להם מצה עשירה וזה טרי ,וחשבו שיקנחו בו את הפה ואח"כ
יאכלו בשר ,ובדיוק באותו זמן פרסה נידה ,וממילא לא יכלו לקנח את הפה ע"פ כל
הדעות ,ובאמת אכלו מצות ונתחייבו ברכת המזון ,ונתבעו לפי מעלתם על מה שלא
קינחו את הפה לכל הדעות ,ונחשב שאכלו בשר בחלב ,ובזה מתיישבים כל המדרשים.
והקשו המפרשים דבשלמא אברהם אבינו אוכל חולין בטהרה היה .ומכיוון ששרה
פירסה נידה ,לא יכל לאכול ,אבל מדוע לא יכל להאכיל ,וכי כל העולם אוכלים חולין
בטהרה ,ובפרט שחשד אותם לערבים ,א"כ מדוע לא נתן להם מזה לאכול.
ומיישבים זאת ע"פ מעשה שהיה עם הגאון ר' חיים עוזר ,שחלה באחד מימי הסוכות
ולא יכול היה לשבת בסוכה ,ונזדמן איזה אורח שהלך וישב איתו בסוכה ,ושאלו אותו:
הרי מצטער פטור מן הסוכה ,ויישב להם שפטור רק מן הסוכה ולא משאר מצוות .מכיוון
שכך ,מצוות הכנסת אורחים היא לשבת עם האורח ,ועליו לקיים המצווה בשלמות.
ובארו בעלי המוסר ,שכאן יש מושג חדש בהכנסת אורחים ובשאר המצוות,
שכשאדם מכניס אורח ,חייב לתת לו בדיוק ממה שהוא אוכל ,ולכן אברהם אבינו היה
חייב לתת להם חולין בטהרה ,וזוהי המצווה בשלמות.
והרי כולנו לומדים מצווה זו מאברהם אבינו ,של הכנסת אורחים  -כמה יש להיזהר
בה .לפי "ז נראה כמה רחוקים אנחנו מהאמת הזאת.
באור הדבר ,דהנה במדרש שיה"ש )פ"א ד"ה א( דרשו ע"ה :צרור המור דודי לי ,מהו
צרור המור ,ר' עזריה בשם ר' יהודה פתר קרייה באברהם אבינו ,מה המור הזה ראש לכל
מיני בשמים ,כך אברהם ראש לכל הצדיקים ,מה המור הזה אין ריחו מפיח אלא באור,
כך אברהם לא נודעו מעשיו עד שהושלך לכבשן האש ,ומה המור הזה כל מי שליקטו
ידיו מתמרמרות ,כך אברהם ממרר עצמו ומסגף עצמו ביסורים ,בין שדי ילין ,שהוא
מותאם בין שכינה למלאך שנא' וירא וירץ לקראתם וירא בשכינה וירץ כמלאך.
ולכאורה אם הוא כ"כ מסגף את עצמו ,בוודאי היה רחוק מכל ענייני העוה"ז ,ובפרט
שאמר "ואנכי עפר ואפר" ,זו לא גוזמא ,זוהי מציאות ,כמו שמצינו בילקו"ש ואתחנן )רמז
תתמה( וז"ל :לא מרבכם מכל העמים ,דרש רבי אלעזר בנו של ר' יוסי הגלילי מאי דכתיב
לא מרבכם מכל העמים ,אמר הקב"ה לישראל חושק אני בכם שאפילו בשעה שאני
משפיע לכם גדולה אתם ממעטין עצמכם ,נתתי גדולה לאברהם אמר )יח ,כז( ואנכי עפר
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ואפר ,נתתי גדולה למשה ולאהרן אמרו )שמות טז ,ח( ונחנו מה ,נתתי גדולה לדוד אמר
)תהלים כב ,ז( ואנכי תולעת ולא איש.
דהיינו ,שזו היתה מציאות ולא גוזמה בעלמא שאפי' הקב"ה מעיד עליו ,ומסיבה זו היו
מזלזל ים בו כשהיה בבית הסוהר ,ובשבילו פגיעה בכבודו היה זה מאום ,הוא לא היה
רגיש לזה .א"כ אדם כזה כשבאים אליו אורחים ,עשה להם כל הכבוד הזה :לשונות
בחרדל ,חמאה ,חלב ,עוגות .והטעם שלקח לשונות  -מכיוון שאינם טעונות המלחה
והכשרה.
ואם חי בסיגופים  -מניין לו כל המטעמים האלה.
ובארו בספרי המוסר ,שזוהי מעלתו של אברהם ,שכלפי עצמו היה מסתגף כמה
שיותר ,אבל כלפי אחרים עשה בצורה הכי מעולה וטובה :לשונות בחרדל עם כל
הגינונים הראויים.
והיום ,כלפי האדם מתנהגים גם ב"לשונות בחרדל" ,אבל זאת על ידי דיבורים
חריפים :לפגוע באחרים כמה שיותר...
וכך כותב ר' יצחק בלאזר על רבי ישראל מסלנט" :והיותר נפלא אם ר"י לעצמו היה
מושלל מכל חמודות תבל ,בכל זאת במה שנוגע לזולתו היה מרגיש כמה שיותר להיטיב
לו ולכבדו ,ולא היה אומר הבל הבלים ,שזה רק כלפי עצמו ולא כלפי אחרים".
כמו שיש שנמנעים מלכבד את האדם ,משום שאומרים שיש בזה משום "לפני עור",
שגורם לו להתגאות ,שזה ודאי לא נכון ,שהחיוב של האדם הוא לכבד את האדם ,הוא
הדין בעניין הפרישות ,מעלה גדולה היא להיות פרוש ,אולם זה רק כשהדבר נוגע אליו
אבל כאשר הדבר נוגע כלפי אחרים חייב לצאת בשווקים וברחובות לחפש טובת חברו.
ומביאים לזה ראיה מהגמ' בכתובות )סז ע "ב( :מעשה במר עוקבא שהיה נותן צדקה
לעני ,ואמר לו בנו ששותה בכסף הזה יין ,ואמר לו מר עוקבא ,שלכן עכשיו ייתן לו יותר,
כי יש לו יותר הוצאות ,ומה שנתן לו עד היום אינו מספיק.
רואים כאן הסתכלות שאף פעם לא חושבים עליה ,וזהו משום ,שאדם חושב רק על
עצמו ,שכולם חייבים לו ,ואם יקבל מעט גדולה ,בכלל מי יתקרב אליו.

צ
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כתבו חכמי המוסר ,ששלמות האדם היא  -מחציו ולמטה איש ,מחציו ולמעלה
מלאך .אם רוצה להיות מלאך שלם  -זה רק למעלה ,כי בעוה"ז צריכים להיות גם חצי
איש כדי להרגיש את השני.
וזה ראינו אצל אברהם אבינו ,שהיה הלוחם הגדול נגד הכפירה ,מ"מ לגבי הכנסת
אורחים ,אפילו שנדמו לו כערבים ,נתן להם משופרא דשופרא.
נכון שצריכים להשתמש בדברים הגשמיים ,אבל תמיד צריך להיזהר לא לפגוע באף
אדם ,וכשאדם יפנים זאת לעצמו יראה שזאת האמת לאמיתה.
וכשנתבונן בדבר נראה ,שאדם יכול להיות מלא וגדוש בתורה .אם במידותיו לא
נראית השפעת התורה עליו ,הרי הוא כנזם זהב באף חזיר ,כי אם הוא רק מחציו ולמעלה
מלאך ,וחסר לו את "מחציו ולמטה אדם" ,הוא מגרע גם ב"חציו ולמעלה".
דהנה חצי מלאך זהו הרוחות הרעות שנבראו בערב שבת 6ונפלטו מהשמים וכשהגיעו
לארץ כבר היתה שבת ולא יכלו לרדת ונשארו תלויים ,ואלו הם המזיקים ,ואדם כזה הוא
לא בשמים ולא בארץ ,כשדים שרק הם תלויים ועומדים.
כל זה מחדד את ההסתכלות שאדם צריך לדעת לא להיות רק חצי מלאך ,אלא גם
חצי איש ,וזהו לחפש כמה שיותר לעזור לזולת .כמו שמצינו ב כתובות )סז ע"ב( :אמרו
עליו על הלל הזקן שלקח לעני בן טובים אחד סוס לרכוב עליו ועבד לרוץ לפניו אע"פ
שבאותו זמן התבטל מתורה ,ואותו עשיר הרגיל את עצמו לכך ,מ "מ האדם מחויב
להשתדל למען הזולת ככל שיוכל ,בלי שום חשבונות.
וכמו שאמר ת"ח אחד על רב שנלחם לקבל ברכה בחופה ,ושאלתיו מדוע אינו מברך,
והשיב לי בזלזול ,כיוון שלאדם זה עושה טוב שהוא מקבל כבוד ,שייקח את זה ,לי זה לא
חסר  -לא יוסיף לי ולא יגרע לי.
חזינן ,שעל האדם להשתדל למלאת לאחרים רצונם כמה שיותר .יה"ר שנזכה ללמוד
מדרכיו ,בפרט שאנו נחסרים ומתמעטים מגדולי ישראל.
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ועל כך כותב השל "ה  ,שמי שמקבל שבת מאוחר גורם לבריאת המזיקים שיכולים לרדת למטה  ,ולכן צריך

להקפיד לקבל שבת לפני השקיעה ,כי אם לא נמשכים עליו למשך השבוע המזיקים האלה .
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צריך לדעת ,שדברים אלו אינם נקנים בקלות ,אלא על ידי עבודה מתמדת ,לשנות
7

טבעו בשביל הלימוד והמידות והרגשת הטוב למען הזולת.

  
צדיק גמור אינו נספה בחטאת העיר
" ויגש אברהם ויאמר האף תספה צדיק עם רשע  :אולי יש נ ' צדיקים
בתוך העיר האף תספה ולא תשא למקום למען נ ' ה צדיקים אשר בקרבה :
חלילה לך מעשות כדבר הזה להמית צדיק עם רשע והיה כצדיק כרשע
חלילה לך השופט כל הארץ לא יעשה משפט ) ".יח ,כג – כה(.
מבואר ,כי מתחילה לא שאל מה' ,רק על הצלת הצדיקים – "האף כי תספה צדיק עם
רשע" ,ואח"כ נתן אומר" :ולא תישא למקום למען נ' הצדיקים אשר בקרבה" .ואאע"ה
מבקש לסלוח לכל המקום בעבור הצדיקים אשר בקרבה ,כלומר שהם צדיקים באופן
יחסי לאנשי סדום שהיו רשעים ,אבל לגבי עיר אחרת .גם היו נקראים רשעים .וכמאמרם:
"צדיק היה בדורותם".
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לפי " ז אפשר לומר על מה שדב רו על הגר "י צדקא זצ "ל ,על הנהגתו עם כל אחד ,שהיה מדבר עם כל אחד,

אפילו עם ילדים ,בעניינים של עוה " ז ,ותמיד הרגישו קרבה אליו ,לדבר איתו כדבר איש אל רעהו ,וזה מחמת
ש " מחציו ולמטה איש".
ואע"פ שעד שלא שקעה שמשו של זה זרחה שמשו של זה ,יש שיישבו שלא יודעים היכן נו לד ,או שעד שיגדל
ייקח הרבה זמן ,אולם יש מי שיישב תרוץ כואב ,שבאמת יורדות נשמות אבל הן משתמשות בכוחן לכיוון
הלא טוב  :לחצוב בורות נשברים.
ולא צריך להיוולד עכשיו ,אלא אדם יכול לקבל כוחות כעת ,בעת פטירת הצדיק ,וכל אחד יראה את עצמו
שהוא הממלא מקום של נשמתו של אותו צדיק .תנצב" ה .

יעטה
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והנראה בזה כותב המגיד מדובנא ב"אהל יעקב" על פי משז"ל בתענית כא ע"ב ,וז"ל:
בסורא הוות דברתא ,בשיבבותיה דרב לא הוות דברתא] .בסוריא היה דבר ובשכונתו
של רב לא היה[ סברו מיניה משום זכותיה דרב דנפיש ]סברו הכל שזה משום זכויותיו
הרבות של רב[ ,איתחזי להו בחילמא רב דנפישא זכותיה טובא הא מילתא זוטרא ליה
לרב ]הראו להם בחלום שכזה נס לעומת רב זה דבר קטן[ ,אלא משום ההוא גברא דשייל
מרא וזבילא לקבורה] .אלא נס זה בזכות אותו אדם ששואל את חפירה לקבורה[.
בדרוקרת הוות דליקתא ,ובשיבבותיה דרב הונא לא הוות דליקתא ]בדרקורת )שם
מקום( היה דליקה ובשכונתו של רב הונא לא היה דליקה[ .סבור מינה בזכותא דרב הונא
דנפיש ] סברו הכל שזה בזכות רב הונא[ ,איתחזי להו בחילמא האי זוטרא ליה לרב הונא,
אלא משום ההיא איתתא דמחממת תנורא ומשיילי לשיבבותיה] .הראו להם בחלום
שלדרגתו של ר"ה זהו דבר מועט ,אלא נס זה בזכות אותה איש ה שמחממת את התנור
ומשאילה לחברותיה[.
והקשה המהרש"א :אע "ג דודאי מכ"ש דבזכותיה דרב היו ניצולים הם דבכלל מאתיים
מנה .מ"מ הראו להם כן דבלאו זכויותיו דרב נמי היו נצולין ,בזכותא דההוא גברא .אי
נמי דאי בזכותה דרב היו מנכין לו מזכויותיו כדאמרינן לעיל דכעין נס הוא דבר זה,
דבכל העיר היה דבר ,ובשיבבותיה דרב לא היה ,וכן תפרש גבי דליקתא ,עכ "ל.
והחיד"א ב "מראית עין" כתב על התירוץ השני של המהרש"א וז"ל :ולי ההדיוט אינו
נראה דההיא דווקא בעומד במקום סכנה ,וסובר שיעשו לו נס והכא לא שייך מנכין לו
מזכויותיו .והפשוט הוא למען ישמעו ולמען ילמדו לעשות כההוא גברא וההיא איתתא,
עכ"ל.
עכ"פ כותב הרב "מנחת יצחק" ח"ג ב "קונטרס דברי חפץ " ,דדווקא קאמר ,כלומר:
שצדיקים כאלו שאינם גמורים הם יכולים להציל את המקום ,ואילו צדיקים גמורים אינם
יכולים להציל.
וזאת ע"פ הגמ' דלעיל ,שההגנה על תושבי המקום יכולה לבוא :א .מצד הצדיק שהוא
מגין בזכותו על הרשעים .ב .היות ואם נתנה ההוראה למשחית לנגוף אינו מבחין בין
צדיק לרשע והיה כצדיק כרשע ,כי ההפרש לא גדול ביניהם .לכן הקב"ה אינו נוגף את
הרשעים כדי שלא ינגף גם הצדיק.
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לכן ,אם הרשעים נתמלאה סאתם  -לא מועילות להם זכויותיו של הצדיק הגמור .הם
הולכים והוא נשאר .כי כאן לא שייך להגיד שהמשחית אינו מבדיל ,שהרי רואה לפניו
זה רשע גמור וזה צדיק גמור.
אבל בזמן שיש צדיק שאינו גמור שהוא דומה קצת ח"ו לרשע ,ושייך לומר כיוון
שנתנה רשות למשחית לחבל אינו מבחין  -אז הרשעים נצולין ,כדי שהקב"ה לא יהרוג
צדיק עם רשע ,משום חלול ה' שבדבר.
לכן ההגנה על סדום ועמורה שחטאתם כבדה מאוד באה ע"י צדיקים שאינם גמורים
כלשון הפסוק – "למען הצדיקים אשר בקרבה" ,על אף שהם אינם ראויים להיקרא
צדיקים במקום אחר .וזה יהיה בהכרח כדי שלא תספה צדיק עם רשע.
וזהו כנראה מה שהשיב הגאון רבינו יהונתן זצלה" ה בספרו קשת יהונתן ואמר ,כי
הצלת הרשעים בזכות הצדיקים ,איננו רק מהדאגה כי כשיתן הוא יתב' המשחית לבוא
לנגוף ברשעים יפגע גם בצדיק מהם להיותו בלתי מבחין בין טוב לרע .אשר ע"כ ,אם
הצדיק הוא שלם בצדקתו והוא תמים עם אלוקים ,אשר גם אם ייפול מצדו המון רשעים
רבים לא יאונה אליו כל רע ,כי רב חילו לבלי תת המשחית לפגוע בו  -אז לא ינצלו
הרשעים בעבורו.
ומעתה לפי מה שחשבו כי משום זכותיה דרב לא היה הדבר בשיבבותיה ,הנה
בצאתו הקטינו צדקת האלוהי הזה רב ע"ה ,ע"כ אתחזי להו בחלמא רב נפיש זכותיא
טובא ,כלומר הוא היה יכול להינצל גם אם היה הדבר בשיבבותיה ,אלא משום ההוא
דשייל מרא וזבילא ע"כ .ודפח"ח.
והוא העניין ג"כ באנשי סדום ,כי גם הצדיקים והטובים שהיו בהם  -באין ספק שלא
היו גמורים ולא היו יכולים להינצל מהמשחית אם יגוף ברשעים אשר סביבם יתהלכו .אי
לזאת שאל אאע"ה את פני ה' ואמר" :האף תספה צדיק עם רשע ,אולי יש חמישים
צדיקים" ,וא"כ  -הלא מההכרח הוא "ונשאת לכל המקום בעבורם" ,כי לולא כן יהיה
מקרה אחד לצדיק ולרשע.
וזהו "חלילה לך מעשות את הדבר הזה להמית צדיק עם רשע והיה כצדיק" ,כלומר:
ולא צדיק גמור.
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התפילה כמלחמה בשדה הקרב
" ויגש אברהם ו יאמר האף תספה צדיק עם רשע " וכו ' ) .יח ,כג(
וכתב רש"י וז"ל :מצינו הגשה למלחמה ,הגשה לפיוס והגשה לתפילה ,ולכל אלו
נכנס אברהם :לדבר קשות ,ולפיוס ,ולתפילה .עכ"ל.
כותב "הרחב דבר" :והודיע הכתוב כל זה ללמדנו שאין לו לאדם להתפלל על איזה
דבר רק בתוך תפילה קבועה שאז הוא עת רצון.
והיינו דאיתא במס' ע "ז דף ז ,ע"ב :הכי קאמר אימתי תפילה לעני כי יעטוף ,בזמן
שלפני ה' ישפוך שיחו )תהילים קב( .פי' בזמן תפילה קבועה שנקרא שיח ,כמ"ש התוס'
שם.
ומש"ה לא הקדים אברהם כאן שבח לתפילתו כדין  -לעולם יסדר אדם שבחו של
מקום ואח"כ יתפלל כדאיתא התם ,היינו משום שהיה בתוך תפילה קבועה שיש בה
שבח .וכל זה למדנו מכאן דה' אמר אל אברהם בשעת הילוכו לשלחם ,ומ" מ לא עמד
לבקש עד שגמר הלוויה ועמד בתפילת מנחה אז אברהם עודנו עוד עומד ומתפלל ,ויגש
לצורך השעה.
והרי ראינו שחז"ל דרשו את הפסוק "בחרבי ובקשתי" בצלותי ובבעותי ,בתפילה
הקבועה ובבקשה לצורך השעה .ויש להבין טעם הכינויים האלה.
והעניין ,דכמו מלחמת תנופה לכבוש את המלך או שר הצבא שעומדים מרחוק
מעומק המלחמה אבל הרבה שומרים סביבם ,ע"כ תחילה תופסים בחרב להרוג את כל
סביביו ,וכשמתקרבים אל מקום הראש טוב ונוח לירות אל המטרה ולהרוג את הראש.
כך עיקר המטרה למצוא רצון מה' לצורך השעה .אבל הרבה משטינים בינינו ובין
אבינו שבשמים ומעכבים את התפילה כדאיתא בסנהדרין ) מד ,ע"ב( על המקרא "היערוך
שועך לא בצר )רעיו של איוב א"ל :כלום הקדמת שועך לא בצר ,עד לא באה הצרה ,אם
היית עושה כך היו הכל מאמצים את כוחך ,רש"י(
ע" כ התפילה כוחה לזמר עריצים ואח"כ באה הבקשה אל המטרה משום הכי מכונים
תפילות אלו בחרבי ובקשתי.
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ניסיון אור כשדים וניסיון העקדה
" ויהי אחר הדברים האלה והאלוקים ניסה את אברהם ") .כב ,א(
כתוב בספר בן סירא :במופלא ממך אל תדרוש ובמכוסה ממך אל תחקור ,במה
שהורשית התבונן אין לך עסק בנסתרות) .חגיגה יג ע"א(
כתב בספר ייטב פנים )לפסח( בסוף ד"ה "ועפ "י הדברים האלה ,כלומר שלא תשלח
שכלך אלא במה שאפשר לאדם להשיגו .אבל העניין שאין בטבע האדם להשיגו העסק
בו מזיק מאוד.
וכתב בספר כרם הצבי עה"ת עה"פ כי ידעתיו וכו' ,כי אברהם אבינו הדריך את בניו
לתורה ויראת ה' בכל יכולתו ,וכמ "ש ויתן אל הנער וכו' זה ישמעאל לחנכו במצוות,
ובכל זאת ,אם האב בעצמו אינו מקיים תורת ה' ומצוותיו לא יועילו דברי תוכחתו ,ולכן
אמרה התורה" :והיו הדברים האלה אשר אנכי מצווך היום על לבבך" ,ואח"כ "ושננתם
לבניך" וכו'.
ולכן במדינות מסוימות אשר כהני הבעל ורועי רוח יטיפו מוסר לצאן מרעיתם ,אך
המה הבל ודבריהם הבל ולא ייכנסו ללב איש ,יען שהם בעצמם עושים היפך תוכחתם
ובביתם הרס ואבדון לקיום התורה ושמירת המצוות )לבד אחרים יוצאים מן הכלל( ,וז"ש
"במופלא ממך אל תדרוש"  -אם הדבר מופלא וחסר ממך בעצמך אל תדרוש לאחרים.
והנה מ"ש שם בהערה בשם גאון אחד מדוע יקציפו על תלמיד חכם המוכיח במילי
דשמיא ,ולמה לא יקציפו עלי רועי רוח המרבים ג"כ להטיף מוסר ,אך הרואה לאחד
שהורג חברו ,הלא יזעק מרה ויקרא את הרבים לעזרה ,משא"כ הרואה על במת המחזה
בתיאטראות איך אחד הורג חברו ,לא יזעק .כי יודע שזה אך קסם שווא ואחיזת עיניים,
כן ת"ח וצדיק המוכיח לעסוק בתורה ובמעש"ט ישנאוהו ,אך השומע דברי רועי רוח יודע
שזה רק שפתי חלקות וקסם שווא ואין תוכם כברם ,וא"כ למה ישנאוהו .ומ"מ כשכבר
מוכיחים ,יש לדעת איך להוכיח שיועילו הדברים ,שתהיה התוכחה בדרגת המוכיח,
שיוכל לקבל את הדברים ולפעול על פיהם ולהגיע לתכלית הרצויה.
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וכמ"ש בספר "בן לאשרי" )ח "ב דף רצא( ,וז"ל :שמעתי מהישיש הרב אברהם שאול
ז"ל מקרעשוב ,שסיפר לו חותנו שבעת שהיה מלמד בגליציא סמוך לפרימישלאן ,הגיע
עת חתונה לאחד מתלמידיו ,ובקשו הבעה"ב שייסע עם בנו הוא תלמידו לפרימישלאן,
לקבל ברכה מהרה "ק מהר"מ .ובבואם לבית הרה"ק מהר" מ זצוק "ל ניסט מעט כובע החתן
שלא במתכוון ,והתחיל הרב"ק לצעוק עליו בקול גדול עד להפליא" :כסי רישך כי היכי
דתהווי אליך אימתא דשמיא".
אח"כ אמר לו למלמד" :הנך ישראל למדן ,ובוודאי אתה מקיים ללמוד ל' יום קודם
החג מעניינא דיומא )כי אז היה קודם פסח( ,אמור לי למה זה שהמחבר התחיל בהלכות
פסח שואלין ודורשין בהלכות פסח שלושים יום וכו' ,והגיה עליו הרמ"א :נהגו לחלק
חיטים לעניים .מה עניין זה לזה ".וחותנו עמד להקשיב מה יתרץ הרה "ק.
ואחר איזה רגעים א "ל" :אני אומר לך ,הנה המחבר הקדוש היה אש" ,וצעק הרבה
פעמים תיבת "אש " בקול גדול" ,עכ"א שצריכין רק להיות שואלין ודורשין בהלכות פסח,
ולא ידע כלל שצריכין לדאוג מגשמיות .אמנם הרמ"א שנתחבר מעט אח"כ ובחו"ל,
הרגיש שצריכין לעשות מאומה עבור גשמיות ג"כ".
ועי' באוה"ח )נשא ז ,ה( ,עה"פ קח מאיתם וכו'" :אומרו מאיתם ,ללמד שעדיין היו
ברשות המביאים ולא באו לרשותו של משה .וטעמו של משה לצד שלא נצטווה שישאו
המשכן על העגלות לא רצה לקבל ,כי למה הם ראויים ,והנשיאים שיערו בדעתם כי
הקרשים והאדנים משא גדול שצריך עגלות ,והסכימה דעתו של הקב"ה ,שמשרע"ה
בגודל אמונתו לא ידע צורך בעגלות ,כי בוודאי כלי הקודש אינם משא ,אבל הנשיאים,
שהיו קטנים מעט ממדרגת מרע"ה ,הבינו שגם לכלי קודש צריך עגלות .וע"כ לא בא ציווי
ע"ז ,כי אם הסכם ,שאם מבינים שצריכין עגלות  -יוצרכו .וזה ממש כדברי הרה"ק
מפרימישלאן ,זי "ע.
לאחר הגיענו כל זאת יש לראות את ניסיון העקידה ,את מעלת אברהם בו כלפי
יצחק ,ומעלת ניסיון זה בכללותו כלפי ניסיון אור כשדים.
ובספר "פנים יפות" כתב על הפסוק "ויהי אחר הדברים האלה" לבאר העניין בכמה
דרכים:
א .אמרו חז"ל )ירושלמי תענית פ"ב ה"ד( ,שהיה לאברהם לשאול :אתמול אמרת כי
ביצחק יקרא לך זרע ,ומבואר אצלנו משחז "ל )שבת פח ,ע"א( :בשעה שאמרו ישראל
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נעשה ונשמע ,אמר הקב"ה :מי גילה רז זה לבני ,שאין לחקור טעם מצוות אלא לעשות
מצוותיו בתמימות ,וישאל מאת ה' לזכות אותו להבין טעם המצוות ,וזהו חוקיו ומשפטיו
לישראל ,שבתחילה יעשהו כחוק ,ואח"כ מגיד לו השי"ת המשפט שהוא הטעם .אבל אם
יחקור בתחילה קודם העשייה ,אין זה עבודה שלמה.
וכן אחז "ל )שבת סג ,ע"א( :לגמור איניש והדר לסבור) .ועי' בספר המוסר והדעת פר'
משפטים מאמר חוק ומשפט (.ואמרו עוד  -הסכת ושמע )ברכות סג ,ע "ב(  -הס ואח"כ
כתת ,שמה שקיבל בתחילה ,הגמרא נעשה כלי לקבל הסברא .וז"ש הכתוב )שיה"ש ח,
יג(" :חברים מקשיבים לקולך השמיעיני" ,שבתחילה צריך להקשיב ,ואח"כ להשמיעני -
להבין הטעם .וזה היה הניסיון של אברהם אבינו שנדמה כמלאכים ,שהקדים נעשה
לנשמע ,ולא הוקשה בעיניו לשאול שום טעם ,אף שהיה נראה כסותר.
והרה"ג שלום לופס שליט"א רב העיר עכו ,השמיע לנו פעם בכולל שיחה אודות
הזירוז לתפילה ,שממילה "נו" המשתמשים בה לציין זירוז ועידוד לעשיית דבר מה,
מהיכן לקחו אותה .והוא אמר ש"נו "  -ר"ת נעשה ונשמע .הכוונה של המזרז היא לומר:
תעשה קודם ,ואח"כ תבין ,כי בדרך כלל העצלות מקורה כביכול בחוסר הבנת העניין
המחייב את העשייה ,ולכן אומרין לו "נו" ,נעשה קודם ואח"כ נשמע.
ב .ניסיון זה היה יותר מאור כשדים ,שכבר מבואר אצלנו שעיקר הניסיון שהקב"ה
נוטל עזרו ממנו ,כמשאחז"ל )סוכה נב ,ע"א( :יצרו של אדם מתגבר עליו בכל יום,
ואלמלא הקב"ה עוזרו וכו' .והוא כעניין שפירש"י בפרשת שלח לך  -שלח לדעתך ,ר "ל
בלא עזר.
ואחז"ל בריש יבמות )ז ,ע"א( ,דהא דעשה דוחה לא תעשה ,אף דלא תעשה חמור
מעשה  -אפ"ה דוחה .והטעם בזה  -מפני שחומר הלא תעשה יותר מעשה ,שעובר על
ציווי הי"ת בקום ועשה ,משא"כ בעשה ,שכשהוא עובר הוא בשב ואל תעשה ,אבל בקיום
המצוות ,שכר עשה מפני שהוא בקום ועשה ,ובקיום לא תעשה הוא בשב ואל תעשה.
וכן מצינו בכמה מקומות שאחז"ל )יבמות צ ,ע"א( ,דיש כוח ביד החכמים לעקור דבר
תורה בשב ואל תעשה ולא בקום ועשה ,ולפי"ז גדול ניסיון העקידה שהוא בקום ועשה,
יותר מניסיון אור כשדים שהוא בשב ואל תעשה .וכן הניסיון של יצחק היה בשב ואל
תעשה.
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ג .עוד יש לומר ,כיוון שאחז"ל )קידושין לא ,ע "א( :גדול מצווה ועושה ממי שאינו
מצווה ועושה ,ואיתא בסנהדרין )עד ,ע"ב( ,דב"נ אינו מצווה על קדושת ה' ,א"כ באור
כשדים לא היה מצווה ,משא"כ בעקידה שהיה מצווה ועושה .ובזה מובן נמי שהיה ניסיונו
של אברהם גדול מניסיונו של יצחק ,כי יצחק לא היה מצווה.
ובתוס' נא' ב' טעמים מדוע גדול המצווה ועושה ממי שאינו מצווה ועושה :א .המצווה
מקבל שכר גם על קבלת הציווי בנוסף לעשייה עצמה .ב .המצווה  -יצרו מתגבר עליו,
וע"ז מגיע לו שכר.
ושניהם דברי אלוקי ם חיים ,שהרי המלאכים אינם מקבלים שכר מפני שאין להם
יצה "ר .וכמו שהשיב מרע"ה להם כשאמרו  -תנה הודך על השמים".
ונ "ל שזהו הטעם שאמר חז"ל ביבמות )כא ,ע"א( ,שצריך לעשות משמרת למשמרת,
דהיינו שיש בזה תועלת נגד היצה "ר ,כשהוא מוסיף לעשות גדר בדבר המותר ,דכיוון
שאינו מצווה ע"ז ,אין היצה"ר מתגבר עליו ,כמ"ש התוס' לעיל ,דכיוון ששומר את הגדר,
כ"ש ששומר את גוף העבירה.
ד .עוד י"ל ,לפי שאחז"ל )סנהדרין עד ,ע"א( :בכל נפשך ובכל מאודך ,ויש לך אדם
שממונו חביב עליו מגופו ,ולכאורה נדמה זה לתועה ,כי מה תועלת בממונו אחר מיתתו.
אך העניין הוא שאחז"ל )כתובות לג ,ע"ב( :אלמלא נגדוהו לחנניה מישאל ועזריה ,הוה
פלחי לצלמי ,ואמרו הטעם  -מפני שהם ייסורים שאין להם קצבה ,ונוח לו לאדם במיתה
שיש לו קצבה .וכן באברהם שיהיה מצטער כל ימיו במיתת בנו והוא ייסורים שאין להם
קצבה ,משא"כ יצחק.
וכמ"ש המחצית השקל בסי' תקצ"א סעיף ז' ,ליישב את קושיית המ "א על פי הריב"ש
בדרך זה ,ופי' את הנוסח של התפילה שאנו אומרים " -ועקדת יצחק היום לזרעו תזכור",
הכוונה לזרעו של אברהם ,כי עקדת יצחק פירושה :מעשה העקדה שנעשה ע"י אברהם,
הוא חשוב יותר מאשר הסכמתו של יצחק להיעקד.
ובעצם הניסיון של אברהם חזינן שהיה לאברהם צד לקחת את ישמעאל ,והוא ראוי
לזה כיוון שעשה תשובה  -אפי' רשע כישמעאל אם עושה תשובה ראוי לעלות עולה
תמימה להקב"ה.

יעטה

וירא

מורה

צט

וכמ"ש רש"י ע"ה" :וישכם אברהם בבוקר ויקח לחם וחמת מים ויתן אל הגר שם על
שכמה ואת הילד וישלחה - ".פירש "י :לחם וחמת מים ולא כסף וזהב ,לפי שהיה שונאו
על שיצא לתרבות רעה ,עכ"ל .ולהלן על הפסוק קח נא את בנך וכו' ,כתב רש "י :אשר
אהבת ,אמר לו :שניהם אני אוהב.
והנה יש סתירה בין דברי רש "י הנ"ל ,ועל סתירה זו עמד בעל גור אריה על התורה
ותירץ ,שאעפ"י שלא נתן לו כסף וזהב ,בכל זאת אהב אותו ,כי זה היה בנו ,עיי"ש.8
וביאר העניין ,הרב "זכר בנימין " ,שהן אמנם אברהם שנא את ישמעאל מפני שיצא
לתרבות רעה ,אבל הרי ה' הבטיחו שישמעאל יעשה תשובה ,כמשז "ל עה"פ "ואתה תבוא
אל אבותיך בשלום תקבר בשיבה טובה " .אבל לעת עתה ראה שישמעאל רשע ,ולזאת
שנאו .אבל מכיוון ששמע מפי הקב" ה להקריב את בנו יחידו וכו' ,חשב שבוודאי כוונת
הקב"ה על ישמעאל ,כי על יצחק אמר לו הקב"ה "כי ביצחק יקרא לך זרע" ,ואיך אפשר
להעלותו לעולה ,ורש "י בעצמו כתב על הפסוק "עתה ידעתי" " -אמר רב אבא ,אמר לו
אברהם :אפרש לך שיחתי .אתמול אמרת לי כי ביצחק יקרא לך זרע".
א"כ מוכרחים אנו לומר שאברהם חשב בודאי שכוונת הקב"ה להעלות את ישמעאל
לעולה ,א"כ בודאי עשה תשובה ,שראוי כבר לקרבן ,לפיכך אמר :את שניהם אני אוהב,
אחרי שישמעאל עשה תשובה ומרוצה לפניך לקרבן .עד שאמר לו בפירוש "את יצחק".
ועכשיו כבר אין סתירה לדברי רש"י כלל .ע"כ.
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כתב בגור אריה עה "ת ) כב ,ב( :שניהם אני אוהב ,אע"ג דלעיל כתב שלא נתן לו כסף וזהב בשביל שיצא

לתרבות רעה ,זו הוכחה מגולה "כאשר ייסר איש את בנו" .אבל מ"מ אהבה היה לו לישמעאל ,שהרי בשרו
הש "י שיעשה תשובה ישמעאל בנו ,כדלעיל בפרק טו פסוק טו ע " ה תקבר בשיבה טובה .ע" כ .
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חובת לימוד דרך ארץ ומידות
" ויסע משם אברהם ארצה הנגב וכו ' ויגר בגרר וכו ' וישלח אבימלך
מלך גרר ויקח את שרה  ,ויבא אלהים אל אבימלך בחלום הלילה ויאמר לו
הנך מת ע ל האשה אשר לקחת והוא בעלת בעל  ,ואבימלך לא קרב אליה
ויאמר אדני הגוי גם צדיק תהרג וכו ' בתם לבבי ובנקין כפי עשיתי זאת ,
ויאמר אליו האלהים בחלם גם אנכי ידעתי כי בתם לבבך עשית זאת
ואחשך גם אנכי אותך מחטו לי על כן לא נתתיך לנגע אליה  ,ועתה השב
אשת האיש כי נביא הוא ויתפלל בעדך וחיה ") .כ ,א -ז(
בעניין הזה של אבימלך ,יש להבין מה האשמה של אבימלך ,הרי שאל את אברהם
ושרה ,ובמדרש כתוב שאפילו את העבדים והשפחות של אברהם שאל ,ואמרו לו כולם
שהיא אחותו .א"כ מה הוא אשם ,כמו שאמר "הגוי גם צדיק תהרג" ,כטענת אברהם לפני
הפיכת סדום.
ועוד ,שהקב"ה לא השיב לו על שאלה זו ,ולא עוד ,אלא שלא חזר בו מגזירת המוות.
ולכאורה ,הרי הוא צדיק.
והנה בדברי חז "ל נמצאת האשמה על אבימלך ,דדרשו על הפסוק "כי נביא הוא",
במסכת מכות )ט ,ע"ב( ,וכי נביא הוא ,לא בעי למהדר ,וכי אם אשת רשע היא לא צריך
להחזירה ,ויישבה הגמ'" :דאמר ר' שמואל בר נחמני אמר ר' יונתן הכי קאמר ליה ועתה
השב את אשת האיש מכל מקום ודקאמרת הגוי גם צדיק תהרוג ,הלא הוא אמר לי
אחותי היא וגו' נביא הוא ,וממך למד אכסנאי הוא שבא לעיר על עסקי אכילה ושתייה
שואלין אותו ,כלום שואלין אותו אשתך זו אחותך זו ,מכאן שבן נח נהרג ,שהיה לו
ללמוד ולא למד".
חכמים מצאו גרעון אצל אבימלך ,והוא שהיה לו ללמוד ולא למד .והרב בעל "תורה
תמימה" מבאר בטוב טעם את הגמ' הזאת ,וז"ל :לכאורה אין כל ביאור מה נביא ומה
שייך זה לנביאות ,ונראה דכל עניין זה נכתב בתורה בקיצור והוא שכל אנשי המקום
שואלים מה היא לו ,והבין אברהם שחמור להם איסור אשת איש ,ולכן רוצים לברר אם
אשתו היא ויהרגוהו ,ואם לאו יוכלו להתחתן איתה .והא דאיסור רציחה גם הוא משבע
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מצוות בני נח ,מ"מ מכיוון שלאחר דור המבול גדרו את עצמם הגויים בעריות יותר
משאר דברים ,לכן לא חמור להם איסור רציחה כאיסור אשת איש.
והביאור ממך למד  -משאלתך הבין מדוע שאלו על זה כל אנשי המקום ,כיוון שאין
דרך לשאול כזה מאכסנאי ,ולכן ענה שאחותו היא ,שלא יהרגו אותו אם יאמר שהיא
אשתו.
ומה שנאמר להתירה כי נביא הוא ,זה על הבינה שניתנה לאברהם להבין מה טומנים
לו בשאלה זו.
ומכאן תוכחה לבני נח שהיה לו ללמוד ד"א ומידות ולא למד ,וזו התביעה על
אבימלך.
כלומר ,שהכל נכון שעשה זאת בתום לב ,אולם היה עליו ללמוד ד"א ,ומדויק בלשון
הפסוק שטען להקב"ה "בתם לבבי ובנקיון כפי עשיתי זאת " ,והקב"ה ענה לו "בתם
לבבך " ,ולא ענה לו "בנקיון כפיך" ,כי אין כאן נקיון כפים ,כי היה עליו ללמוד ולא למד.
ומהיכן היה לו ללמוד ,מאברהם  -כיצד להכניס אורחים ,שיש לכבד אותם ולשאול
כל אורח מה חסר לו ,ולא לשאול מה אפשר לקחת ממנו .ומכיוון שלא למד ,חייב מיתה.
ואמרו בעלי המוסר ,שהלכה זו  -ללמוד ד"א ומידות ,ואם לא למד חייב מיתה .דבר
זה מחייב את כולם.
והעניין ,שבן נח חייב מיתה על שלא למד מידות וד "א או כשאומר מותר על שבע
מצוות בן נח ,ואילו אצל ישראל צריך עדים והתראה ,וגם אינו מתחייב מיתה על "אומר
מותר".
הטעם הוא ,שאצל ישראל יש תרי"ג מצוות ,ומכיוון שכך ,שזהו קושי גדול לקיים
כולם ,הקלה התורה .משא"כ לגבי בני נח ,שיש להם רק שבע מצוות ,דקדקו איתם יותר.
והנה ,תירוץ זה טוב רק כלפי המון העם ,אולם אם נתבונן במה שאחז "ל על הפסוק
בישעיה )נח ,א(" :הרם כשופר קולך ,קרא בגרון אל תחשוך"  -אמרה הגמרא )ב" מ לג
ע"ב( :דרש רבי יהודה ברבי אלעי ,אלו ת "ח וכו' ששגגות נעשות להם כזדונות ,שהיה
להם ללמוד ולא למדו" ,וחטאתם " ,זה עמי הארץ ,שנחשב המזיד כשוגג כי לא למדו,
אולם "הגד לעמי" אלה ת "ח ,ששגגה נחשבת להם כמזיד.

יעטה

קב

וירא

מורה

וזהו דומיא דבן נח ,שיש עליו תביעה ב"אומר מותר" ,וגם לעם הארץ אינו מועיל,
אלא רק אם נמצא במקום שאין תורה ,אולם אם נמצא במקום תורה ,שיש לו ממי לשאול
וממי ללמוד ,ודאי שייתבע על זה כפל כפלים ,וכמו שמסופר על רעק"א שהיה מבקש
סליחה מהספרים שלא למד בהם.
ומשל למה הדבר דומה ,לנהג שנתפס בעבירת תנועה ,והנה לפני פסיקת המשפט יש
לו אפשרות לטעון טענה להגנתו ,ואם יטען שלא ידע על האיסור הזה משום שמעולם לא
למד נהיגה ,בודאי שטענה תחמיר לו את העניין ,מכיוון שהיה עליו ללמוד.
הוא הדבר בעם הארץ שנמצא במקום תורה ,וכדלעיל .וזוהי התביעה על אבימלך:
היה לך ללמוד מאברהם ,ומכיוון שלא למדת חייב מיתה.
וכמו שאמר בן זומא )אבות ד ,א( :איזהו חכם הלומד מכל אדם ,וזה לא בחכמה של
ידיעות או השכלה ,אלא זו חכמה המביאה לשלמות שנובעת מיראת שמים.
ואת זאת טוען אברהם אבינו" :כי ידעתי כי אין יראת אלוקים במקום הזה ,והרגוני על
דבר אשתי".
וזה מה שביאר המלבי"ם על העניין הזה ,שאבימלך אמר לו שלא צריך לומר "אמרי
נא אחותי את " ,משום שזה במצרים שהם אנשים פרימיטיביים בלי חוקים ,אלא כאן יש
שלטון ואין הפקר ,יש חוקים ומשפטים .ואמר לו אברהם ,שכשאין יראת אלוקים לא
יעזור שום חוק ומשפט ,כי גם בסדום העוולות היו מעוגנות בחוק.
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התבוננות במעשה העקידה
) על סדר הפסוקים (

" ויהי אחר הדברים האלה והאלהים נסה את אברהם ויאמר אליו
אברהם ויאמר הנני ") .כב ,א(
בזמן שהקב"ה פנה לאברהם ,אמר לו אברהם" :הנני" ,דהיינו שמוכן הוא לעמוד
בניסיון .ובארו המפרשים ,שבשביל לעמוד בניסיון בעבודת ד' ,עליו להרגיל עצמו
לעשות רצון ד' גם במצבים שהם כלל אינם נוחים ונעימים וראויים לו ,ולא רק כאשר טוב
לו והוא שמח ,דאם רק בזמן הזה ,אין זו ערובה שיצליח לעמוד בניסיון כשיהיה קצת
לחוץ.
כמו שרואים על הרבה מאנשי הציבור ,שעד שמגיעים לחברה ,כשנמצאים באווירה
של הבית שומרים יותר על יהדות ומצוות ,וכשנכנסים לחברה וללחץ של החיים ,הרבה
דברים יורדים מהם.
והיינו שעבודת ד' שנעשית מתוך שמחה ונחת ,אין בכוחה להשפיע על מצבי לחץ,
וזהו מה שאמר אברהם" :הנני" ,שמוכן הוא גם למצב כזה.
וכמו שאמר רבי עקיבא )ברכות סא ,ע" ב( :כל ימי הייתי מצטער על פסוק זה ,בכל
נפשך אפילו נוטל את נשמתך ,אמרתי מתי יבא לידי ואקיימנו ,דהיינו שלא רק בזמן
שיש מצב שצריך למסור את הנפש ,רק אז היה רוצה למסור את הנפש ,אלא כל חייו חי
בהרגשה למסור את הנפש על קידוש ה'.
ועפי "ז מובן היטב שהקב"ה אמר לו :ויאמר קח נא את בנך ואמרו בילקו "ש )רמז צו(:
אין נא אלא לשון בקשה ,משל למה הדבר דומה ,למלך בשר ודם שעמדו עליו מלחמות
הרבה ,והיה לו גיבור אחד שהיה מנצח את כולם ,לימים עמדה עליו מלחמה חזקה ,א"ל
בבקשה ממך עמוד לי במלחמה זו ,כדי שלא יאמרו הראשונים לא היה בהן ממש ,כך
א"ל הקב"ה לאברהם הרבה ני סיונות ניסיתיך ועמדת בכולן ,בבקשה ממך עמוד לי
בניסיון זה כדי שלא יאמרו הראשונים אין בהם ממש.
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ולכאורה ,מדוע אם לא יעמוד בניסיון הזה ,יגרום שיאמרו שניסיונות ראשונים אין
בהם ממש ,ומה בכך אם יאמרו.
אלא שהניסיונות הקודמים לא היו כל כך קשים ,ואם יעמוד בניסיון הזה יוכיח שכל
מה שעמד גם בניסיונות קודמים היה לעבוד את ה'.
הוא הדבר באדם שעובד את ה' מתוך נחת ,אין מזה ראיה שהמליך את ה' עליו ,כי
הוא עושה זאת מכיוון שהדבר נוח לו .אולם אם גם כשקשה הוא עושה את רצון ה' ,הרי
זה מוכיח על כל הזמן ,שגם כאשר היה לו נוח עשה זאת מתוך קבלת עול מלכות שמים.

" ויאמר קח נא את בנך את יחידך אשר אהבת את יצחק ולך לך אל
ארץ המריה והעלהו שם לעלה על אחד ההרים אשר אמר אליך ") .כב ,ב(
וכתב רש "י :ולא אמר לו שחטהו אלא העלהו.
והנה צריכים להבין כאן ,שהרי אברהם אבינו לא חקר לאן להעלות ועל מה להניח,
אלא הבין שיש כאן רק הבנה אחת  -לשחוט .א"כ ,מה זה שציווה להעלות ולא ציווה
לשחוט.
אלא העניין הוא ,שיש כאן מעלת אברהם ,שהבין מיד שהכוונה לשחוט ,ולא חקר
ודרש.
ולא כמצוי שחוקרים ודורשים למה נתכוונו ,ואת זה בדיוק לא אמרו ,וזהו משום שיש
נגיעות המפריעות לקיים רצון ה' בשלמות.

" ביום השלישי וישא אברהם את עיניו וירא את המקום מרחק ") .כב ,ד(
אמרו בילקו"ש )רמז צט( :וכי מאחר שאין דרך מרובה למה נתעכב ג' ימים ,אלא כיון
שלא שמעו לשטן ,הלך ונעשה לפניהם כנהר גדול שלא יוכלו לעבור .אמר אברהם אם
יורדים הנערים מתיירא אני שמא יטבעו ,ירד ,עמדו להם המים עד צואריהם ,תלה
אברהם את עיניו לשמים ,אמר :רבון העולמים נגלית עלי ואמרת לי אני יחיד ואתה יחיד
הודע שמי בכל העולם ,והעלה בנך לעולה ולא הרהרתי אחר דבריך ולא עכבתי
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מאמריך ,ועכשיו באו מים עד נפש אם טובע יצחק בני היאך יתיחד שמך ,מיד גער
הקב"ה בשטן והלך לו.
רואים כאן שאברהם לא התרגש מכך אלא נלחם בו ,אף על פי שהמפריע היה גדול
כמו שכתוב שהגיעו מים עד צווארו.
ואמרו בעלי המוסר :לכאורה אברהם אבינו אנוס היה ,ואנוס רחמנא פטריה .אלא
ידע אברהם שאין אונס ,מכיוון שכאן זהו יצה"ר ,ועל כן נלחם בכל כוחו לקיים רצון ה',
וזה נובע מתוך שכל החחים מוכנים לעשות רצון ד' גם במצב הכי לחוץ" :הנני" ,ואפילו
נהר לא יוכל להפריע.

" וישלח אברהם את ידו ויקח את המאכלת לשחט את בנו " ) .כב ,י(
ודרשו רבותינו בתנחומא )סי' כג( :מיד בנו שניהם את המזבח ועקדו על המזבח ונטל
את הסכין כדי לשחטו עד שיצא ממנו רביעית דמו ,ובא השטן ודחף ידו של אברהם
ונפלה הסכין מידו ,וכיון ששלח ידו לקחתה יצאה בת קול ואמרה לו מן השמים אל
תשלח ידך אל הנער.
ולכאורה ,יש להבין מה רצו לרמוז בזה ,הרי כבר ניסה להניאו ע"י נהר ,וכאן כבר
עבר הכל ,והנה נשאר לו רק לשחוט ,ובכ "ז השטן מפריעו.
ללמדנו בא ,עד כמה השטן דבק במטרה ואינו בז לדברים קטנים ,גם אם זה להפיל
את הסכין ברגע האחרון ,בכ"ז ניסה אע"פ שזה לא כמו הפרעה של נהר  -לא מחייב
תמיד שיפריע בדברים גדולים .העיקר להפריע לאדם למלאת רצון ה' ,שאולי יאמר
אברהם מה' יצא הדבר שנפל הסכין ולא ישחט.
יצה"ר עושה ככל יכולתו ,אפילו ע"י דברים קטנים להפריע לאדם בעבודת ה'.

" ויאמר אל תשלח ידך אל הנער ואל תעש לו מאומה כי עתה ידעתי כי
ירא אל וק ים אתה ולא חשכת את בנך את יחידך ממני ) ".כב ,יב(
דרשו חז"ל ,בילקו"ש )רמז קא( :א "ל אוציא ממנו טפת דם א"ל אל תעש לו מאומה.
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הנה רואים כאן דבקות של אברהם אבינו בקב"ה שלא שמח שנשאר חי אלא ביקש
לעשות בו מום.
ולכאורה מה הניסיון לעשות את העקידה ,הרי כל אחד היה מסכים לעשות את
העקידה ,אלא אברהם היה דבק במטרה עד כדי כך שהרגיש שלא קיים את המצווה,
והפסיד אותה.

" וישא אברהם את עיניו וירא והנה איל אחר נאחז בסבך בקרניו וילך
אברהם ויקח את האיל ויעלהו לעלה תחת בנו ") .כב ,יג(
ואמרו במדרש והובא ברש"י ,שאמר אברהם :יהי רצון כאילו בני שחוט ,כאילו דם
בני זרוק.
והביאור הוא ,שאע"פ שלא התבצעו הדברים האלו למעשה ,מ "מ כיוון שעשה כ"כ
בשלמות ,נחשב כאילו עשה .אנו אומרים בתפיל ה "והבט באפרו לרחם עלינו" ,אע"פ
שלא נעשה עימו דבר.

" ויאמר בי נשבעתי נאם ה ' כי יען אשר עשית את הדבר הזה ולא
חשכת את בנך את יחידך ") .כב ,טז(
דרשו חז"ל בבראשית רבה )פ"נו ,יא( :ויקרא מלאך ה' שנית ויאמר בי נשבעתי ,מה
צורך לשבועה זו א"ל השבע לי שאין אתה מנסה אותי עוד מעתה ולא את יצחק בני.
ולכאורה ,מדוע ביקש שלא להתנסות ,הרי בכל ניסיון עלה בדרגה נוספת וגבוהה
יותר בעבודת ד'.
וכן יש להבין מדוע מתפללים בכל יום :ואל תביאנו לידי ניסיון ולא לידי ביזיון,
ולכאורה הרי על הניסיונות מגיעים לדרגות גדולות.
וכמו שהיה מעשה באחד שביקש מת"ח אחד שעבר ייסורים קשים שימכור לו את
הזכות של הייסורים ,ואמר לו אותו ת"ח :את הייסורים שעברתי איני מוכר ,שאפילו
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שעברתי ,נשארתי נאמן לקב"ה ,את זה אני איני מוכר ,אולם מכאן ולהבא ,מה שיהיה,
אני מסכים למכור.
ואפשר לומר ,שהוא הדבר במה שביקש אברהם :לא שהתחרט על הניסיונות שעמד
בהם ,אלא ביקש שלא להתנסות עוד.
והעניין כפי שאמרו חז"ל באבות )ב ,ד(" :אל תאמן בעצמך עד יום מותך ,ולכן ביקש
שלא יביא עליו עוד ניסיונות ,אולם בודאי אחרי שעומדים בניסיון ,המעלה היא גדולה
מאוד.
וזה אפילו שאמר "הנני" ,שהוא מוכן לעמוד בניסיונות שהרגיל עצמו ,מכל מקום פחד
מהניסיון ,אף על פי שהכשיר את עצמו לקראת זאת.
וזוהי תוכחה לאדם בעבודת ה' ,שעליו להרגיל עצמו לעבוד את ה' בכל מצב ,אולם
צריך שיתפלל להקב"ה שלא ייפול למצבים קשים ,ושיוכל להישאר נאמן לעבודת ה'.
ועל האדם גם ללמוד מרבותינו בכל הדורות את הדרך ילכו בה ,כמו שראינו שת"ח
שגגות נעשות לו כזדונות ,שהיה לו ללמוד ובפרט שיש ספרים רבים שזה ח "ו מעורר
קטגוריה על האדם אם אינו לומד.
וזוהי אולי הסיבה לכך שקבעו את סדר העקידה לאומרה בכל יום ,שיראה כמה חובה
מוטלת על האדם כיצד להתייחס לעבודת ה' ,שלא ייחשב שגגות כזדונות ,שהיה לו
ללמוד ולא למד.
וראוי להתבונן תמיד מה יוכל לשפר את עבודת ה' שלו ,לא רק בתוספת אלא אפילו
בעבודת ה' שהוא מקיים ,יש לו יותר לתקן את עצמו ,וזאת על ידי לימוד מאאע"ה.
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פרשת חיי שרה
מצוות ה' ברה מאירת עיניים
" ויהיו חיי שרה מאה שנה ועשרים שנה ושבע שנים שני חיי שרה ) ".כג,
א(.
ופירש"י" :לכך נכתב שנה בכל כלל וכלל ,לומר לך שכל אחד נדרש לעצמו :בת ק'
כבת כ' לחטא ,מה בת כ' לא חטאה שהרי אינה בת עונשין ,אף בת ק' בלא חטא .ובת כ'
כבת ז' ליופי ,שני חיי שרה שכלם שווים לטובה".
והקשה הרמב"ן וז"ל" :ואין מדרשו זה נכון ,שהרי בשני חיי ישמעאל נא' כשני חיי
אברהם בשווה ולא היו שווים לטובה ,אבל היה מתחילה רשע ועשה תשובה לבסוף".
ותירץ המהר"מ שיק עפ"י הידוע שהמלאך נקרא עומד ,כמ"ש "ונתתי לך מהלכים בין
העומדים האלה" ,והאדם נקרא הולך כמ"ש "ילכו מחיל אל חיל יראה אל אלוקים בציון".
ע"כ האדם נקרא תמיד להוסיף בכל עת התקרבות לה' יותר ויותר ,לא רק בצעירותו
שהשכל עדיין אינו במלואו ,אלא אפי' בזקנותו ואפי' שכבר נשלם ,כי אין קץ ותכלית
להשלים עצמו עוד יותר ויותר.
וכמו שפי' בעל ההפלאה ז "ל" :לעולם יעסוק אדם בתורה שלא לשמה שלעולם יעלה
למדריגה יותר גבוהה שיהיה בעיניו שמה שעשה אתמול היה שלא לשמה".
ולכן כתב הפסוק בשרה בת ק' כבת עשרים לחטא ,להורות ששרה אמנו היתה
הולכת ומשתנה ומתעלה ,שאפי' לאחר גיל הזקנה עוד שינתה עצמה לטובה ,כי גם בימי
הזקנה קיים היצה "ר ,וכל שגדול מחברו יצרו גדול הימנו.
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שני חיי שרה  -וכולן שווים לטובה ,כלומר השנים שלה כולן שלה מצד זה שהיא
עבדה ע"ע ,ונקראו על שמה שני חיי שרה.
ואילו אצל ישמעאל התורה אומנם כתבה " -ואלה שני חיי ישמעאל מאה שנה
ושלושים שנה ושבע שנים ויגוע וימת ויאסף אל עמיו" ,ומכאן למדו חז"ל שעשה תשובה.
נמצא ששנותיו כולן היו שווים לטובה רק מכוח התשובה  -כידוע שתשובה מאהבה
הופכת הזדונות לזכויות וזה מחסד ה' ולא מצדו .ולכן לא נכתב עליו הסיום שני חיי
ישמעאל כמו בשרה.
ובמדרש נאמר יודע ה' ימי תמימים כשם שהם תמימים כך ימיהם תמימים .והביאור
הוא ,הנה לפעמים האדם נולד בטבע מושלם בכמה שלמויות ובכמה מידות טובות ולכל
היותר יכול להשלים את חסרונו ע"י תרגול ולימוד מעט ,ואז הוא מושלם גמור.
ויש לפעמים ,שהאדם צריך לעבוד ע"ע כ"כ הרבה עד שהוא מתקן ומשתלם .ויש לו ג'
מעלות יתרות על זה שקיבל בטבעו ,וההבדל בין שני סוגי האנשים הנ"ל הוא עפ"י מה
שאמרו חז"ל במדרש על הפסוק בתהילים )מה(" :יפיפית מבני אדם הוצק חן בשפתותיך
ע"כ ברכך אלוקים לעולם".
יפיפית בעליונים ויפיפית בתחתונים ,כלומר :יש ויופי המצוות שלו בא לו מהעליונים
מן השמים  -זכו לו ונולד בטבע טוב ,ויש שאת היופי הזה רכש לו מב ני אדם בתחתונים,
ע"י תרגול ולימוד והוא בנה את עצמו ,וזהו אדם מהסוג השני.
מעלה א' :הוצק חן בשפתותיך  -הוא יכול לזרז אחרים לעשות רצונו יתב' ,ומראה
בכך שהדבר אינו תלוי בטבע אלא בעבודה עצמית של האדם הוא יכול לרכוש את זאת,
על כן ברכך אלוקים לעולם  -דבר זה נשאר קיים אצלו לעולם .לא כן מי שנולד עם טבע
טוב  -חסרות לו המעלות הללו :הוצק חן בשפתותיך ,וגם הקיום במצב הטוב לעולם.
מעלה ב' :יש במי שהוא טוב מצד שכלו ובחירתו כי אם עושה מצווה אחת מתוך
היראה והחכמה זה מעיד על כולו ,ע"ד מה שאמרו )במשלי ל ,ה( "כל אמרת אלוה צרופה
מגן הוא לכל החוסים בו" ,שאפי' אמירה אחת של ה' היא צרופה ומצרף כל התורה כולה
כי השומר מצווה אחת כמאמרה ,מעלה עליו הכתוב כאילו שמר כולן וזה עצמו מגן לכל
החוסים בו ,ואין חשש שאין יכולים לקיים את כל המצוות כיוון שאפי' אחת היא צרופה.
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ועד"ז אחז"ל ואהבת לרעך כמוך זה כלל גדול בתורה .ר "ל אם בא זה מצד הבחירה -
ואהבת ,אזי הוא כלל גדול בתורה.
מעלה ג' :שהעושה מצווה מצד בחירתו כל הימים שווים אצלו ,דהנה לפי מהלך
הטבע הזקנה היא מביאה את האדם לידי הכרת תכליתו ולא יפנה אל רהבים ושטי כזב
וגם כבר ינוח מרתיחת דמו והוא מקרב עצמו יותר אל האמת.
כמ"ש )איוב יב ,יב( "בישישים חכמה ואורך ימים תבונה ".הביאור הוא ,שמה שיש
חכמה בישישים )זקנים ת"ח( ולא נחלשת החכמה בהם ,זו אות שהחכמה היא נצחית
ואורך ימים תבונה .והוא עצמו האות שנתן השי"ת לזקנים  -השיבה והלבנת שערות
שיהיה אות וסימן על טוהר גופו ,שהלובן רמז לנקיות וטהרה כנאמר בכל עת יהיו בגדיך
לבנים.
אמנם נגד זה יש חלישות לטבע הזקנה שאין לו כוח וגבורה לעשות חיל לעמוד על
נפשו ,משא"כ בימי הנערות והבחרות שהוא במלוא אונו ומרצו ,וא"כ לכל זמן יש מעלות
ויש חסרונות.
אמנם כל זה מי שהולך רק אחר טבעו ,לא כן מי שכוח התורה מחייהו .אצלו כל
הזמנים שווים ,והטבע אינו שולט בהם וכולן שווים לטובה ,כמשחז "ל על שרה שהזקנה
לא שלטה בהם אלא החלישה אותם.
וכך הסביר ילקוט הגרשוני בהקדמתו לחלק ב' וז"ל :מצוות ה' ברה מאירת עיניים,
יבואר עפ "י פרוש הגאון בעל כתב סופר בפסוק )משלי ח ,יב( "לי עצה ותושיה אני בינה
לי גבורה".
דהנה איתא בילקוט איוב )יב( "עימו עוז ותושיה" א "ר יהושע בן לוי :עוז זו תורה,
שנא'" :ה' עוז לעמו יתן" .ולמה נקרא שמה תושיה ,שהיא מתשת את הגוף ואת העיניים.
וידוע מה שאמר מרן החת "ס ליישב דברי הרמב"ם בפ' המשניות )סוף פרק א'
דברכות( מה שאמר ראב "ע הרי אני כבן שבעים שנה ,הוא מדרך הטבע  -מי שיעמול
בתורה ומתיגע בה ,נעשה רישיה כתלג חיוור ,ואם יהיו שערותיו שחורות כעורב כשלג
ילבינו.
והתוס' יו"ט בברכות הקשה עליו :והרי חז "ל אמרו שנעשה לו נס כאשר נתמנה
לנשיא הדרי ליה תליסר דרי חוורתא ,ואמר החת"ס ז "ל :שניהם יחדיו אמת ,כי עפ"י טבע
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מי שעמל ומקיים אדם כי ימות באוהל בוודאי נחלש ,ושערות ראשו כאילו הופך לבן,
אולם ח"ו זו תורה וזו שכרה ,לא יאונה לצדיק כל אוון ,כי קווי ה' יחליפו כוח יעלו אבר
כנשרים .אבל כאן היה צריך לראב"ע שיתלבנו שערותיו ,לפיכך הניחו השי"ת על הטבע
 ומיושב הרמב"ם.וז"ש לי עצה ותושיה ,מי שלומד תורה רק בבחינת עצה שאינו יודע עצה איך יתפרנס,
ולומד תורה ע"מ להשיג צרכיו ,אז – ותושיה .מתשת כוחו גופו ועיניו ,כי אז הוא בטבע
שמתיש לו כוחו ,אבל אני בינה לי גבורה  -אם לומד תורה לשמה ,להבין את דברי ה',
ולא ע" מ קרדום לחפור בה להביא טרף לביתו או להשיג כבוד ע"מ שיקרא רבי ,אזי ה'
יחזקהו ויאמצהו :אני בינה לי גבורה.
היוצא לנו בזה ,כי רק כשמתעוררת בלימוד התורה איזה פניה שלא לשמה היא
מתשת את הגוף ואת העיניים ,אבל כאשר מצוות ה' ברה  -מאירת עיניים.
אומנם עיקר הדבר הוא בהתחלה ,וכמו במזון הגוף הרבה פעמים אין לאיש חפץ
לאכול וע"י התחלת האכילה תתעורר בו תאוות המאכל .ה"ה לגבי המזון הרוחני על דרך
מ"ש טעמו וראו כי טוב ה' ,ומדנקט לשון טעימה שהוא תחילת האכילה ,בא להורות על
האמור לעיל ,שהתחלת המזון הרוחני גורר אחריו את ההמשך המבורך .כך גם במזון
הגשמי.
ואף עבודתם של אחרים ואפי' חזותם מעוררת את השאיפה להדביק אותם ולהשיגם
כמ"ש "טעמו וראו כי טוב ה'" ,ועד"ז אמר דוד" :לכו חזו מפעלות א' אשר שם שמות
בארץ" ,גם ע"י ראיה והבחנה במעשי ה' נולד בו התשוקה לפעול כיוצא בו.
וממעשה זה דראב"ע למדים ,שלא רק שצריך תורה בטהרתה ללא שום פניה ,שאז
אין היא מתשת כוחו של אדם ,אלא אף שעל הלומד להיות נקי מגאווה ,ובפרט
כשמתמנה למנהיג.
וכמ"ש בספר יערות דבש )ח"א ד"ג( הסביר מדוע ראב "ע הלך להימלך באשתו
כשרצו למנות אותו נשיא ,וכתב דהטעם בזה משום שכשהיו מעבירים את ר"ג מנשיאותו
בגלל שהתנהג ברמה נגד ר"י חשב ראב"ע על עצמו שאולי גם הוא גאה בטבעו כי אין
אדם מכיר את עצמו וגאה שבגאים חושב את עצמו לעניו.
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כאשר שאלו לחכם אחד מהו הכי קל ומהו הכי קשה אצל האדם ,השיב ע "ז החכם
שקל מאוד לאדם שירמה את עצמו הוא ,כי לרמות אחרים דרוש הרבה תחבולה ויגיעה
ומרמה ,ואת עצמו מטעה בכל שעה ובכל רגע.
והדבר הקשה הוא שיכיר את עצמו הוא ,כי אדם מכיר את חברו ויודע כל החסרונות
שבו ,ומום עצמו לא ידוע לו ,וע"כ חושב את עצמו תמיד לבלי חסרון ודופי.
ולכן רצה ראב"ע לברר את טיבו ואת מהותו בטרם שיתקבל ע "ע את המשרה וע"כ
הלך להימלך באנשי ביתו ,אם יהיה מקובל עליהם ידע שעניו הוא ,ואם לאו יהיר הוא.
וכדאיתא במס' ב"ב )צח( :האי מאן דיהיר אפי' על אנשי ביתו לא מתקבל.

  
הגדרת שנות חיים
" ואברהם זקן בא בימים " וכו ' ) כד ,א(
"הוא )הלל( היה אומר ,אם אין אני לי מי לי ,וכשאני לעצמי  -מה אני ,ואם לא
עכשיו ,אימתי) ".אבות פ"א מי"ד(.
שלמות נפשו של האדם נעשית ע"י ג' דברים :במידות ,במושכלות ,ובאלוקיות .ועל ג'
דברים אלו רומז התנא ואומר:
א  .אם אין אני לי מי לי  -האדם לא יוכל לסמוך ע "ז שאחרים ישלימו אותו ,אלא רק הוא
בכוחות עצמו ישלים את נפשו.
ב  .וכשאני לעצמי מה אני  -השלמות הב' היא להועיל גם לחברה ושלא יחזיק השפעתו
לעצמו.
ג  .ואם לא עכשיו אימתי  -השלמות הג' היא שלמות הזמן ,שהזמן הוא בריאה יקרה.
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כמו שפירשו קדמונינו ז"ל באאע"ה שנא' בו )בראשית כד ,א(" :ואברהם זקן בא
בימים" ,כלומר :שהיה בא לפני ה' עם כל הימים אשר קנו שלמות מפעולותיו הנכבדות,
כי כל יום מימי חייו היה מסומן ע "י פעולה טובה ויקרה.
וכבר התלוצץ חכם אחד בספרו על סתירת פעולות בנ"א שיעשו תחת השמש ,כי הם
אוהבים את החיים ושונאים הזמן ,ע "י שמגרשים אותו מהסתפח בנחלתם ע"י שחוק
וטיול ודברי הבאי .ואמר החכם ,כי הרי זה דומה למי שירצה בבגד ארוג ,והוא קורע
ומשחית כל חוטי השתי והערב שמהם יתהווה הבגד.
ולכוונה זו אמר דהע"ה )תהילים לד ,יג(" :מי האיש החפץ חיים אוהב ימים לראות
טוב"  -לאהוב את החיים וגם את הימים לראות בהם טוב ולא לסלק אותם מעל פניו.
וכן שהע"ה )משלי ט ,יא(" :כי בי ירבו ימיך ויוסיפו לך שנות חיים" ,דהיינו שע"י
לימוד התורה יתרבו הימים הנרצים אל התכלית הנעלה ,והשנים אשר ע"ד האמת בשם
"שנות חיים" יקראו לפי שהם חיים וקיימים לפניו יתב'.
ואם ישאל השואל ,איך יתכן לבוא לפני הקב"ה עם כל הימים ,והרי האדם מוכרח
להקצות זמן עבור צרכי גופו  -אכילה ושתייה ושינה וכו' ,אשר הם גוזלים יותר מחצי
ימיו.
התשובה לכך היא ע"ד מ"ש שהע"ה )משלי ג ,ו(" :בכל דרכיך דעהו והוא יישר
אורחותיך"" -דרש בר קפרא :איזו היא פרשה קטנה שכל גופי תורה תלויין בה ,בכל
דרכיך דעהו והוא יישר אורחותיך) ".ברכות סג ,ע"א(
הנה ידוע ,שיש הבדל בין העושה דבר טוב או נמנע מלעשות דבר רע מפאת יראת
העונש ואימת המלכות של מעלה או של מטה ,כי מה שעושה מפני אימת המלכות  -אין
לו יסוד מוסרי יציב וקיים ,שכל מה שהוא עושה או נמנע מלעשות  -הכל בשל המעיק
החיצוני ,וברגע שייוודע לו או ידמה לו שהוסר המעיק ואין אדם רואהו ,אזי בודאי יעשה
מה שליבו חפץ.
לא כן מי שמונע את עצמו מלעשות רע מפני שחפץ ה' כן הוא ,אזי גם בחדרי חדרים
לא יעשה ,כי הלא "עין רואה" .נמצא שהרגשה זו תשמור על מוסריותו הגבוהה שלא
יעשה רע לעולם.
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וזוהי כוונתו של בר קפרא שאמר שכל גופי תורה תלויים בפרשה זו ,לאמור :קיומם
ויציבותם של כל גופי התורה תלויין בפרשה זו שבכל דרכיך דעהו להקב"ה ,שמחמת זה
לא תסור מכל המצוות ולא יהיה לך מלחמה פנימית וקושי להשמר גם באורחותיך) .יש
הבדל בין דרך ובין אורח :דרך של רבים ,ואורח של יחיד(.
וזהו ההמשך שלאחריו בא הפסוק "אל תהי חכם בעיניך ,ירא את ה' וסור מרע" -
שאם האדם עושה את הטוב או נשמר מן הרע בשל חכמתו ,עדיין לא בטוח שיעלה בידו,
כי רק בתנאי שיראת חטאו קודמת לחכמתו  -חכמתו מתקיימת ,אבל לא כן אם אתה
ירא את ה' ,כלומר :הימנעותך היא מצד יראת ה' ,אזי אתה בטוח שתחזיק מעמד.
ובכך הסבירו בספר "דברי חכמים" את דברי המדרש רבה )ריש פר' משפטים אות
יד(" :ד"א ואלה המשפטים ,דוד אמר )תהילים יט( :יראת ה' טהורה עומדת לעד וכו'",
דקשה למדרש מדוע התורה כוללת את המשפטים שבין אדם לחברו ,דברים שקיימים גם
אצל אומות העולם.
וע"ז משיג המדרש ,שכיוון שכוונת התורה היא להשריש בנו את עשיית הטוב ואת
ההימנעות מרע בכל הזמנים והמצבים ,ואפי' במסתרים ,לכן התורה מוכרחה לכתוב את
הדברים הללו ,כיוון שרק אם החיוב בא מצד הקב"ה נוכל לעמוד בזה .לא כן אם החיוב
הוא מצד בשר ודם  -לא נקיים אותו ,אלא כשהדבר נעשה בפרהסיא ,אבל בסתר נעשה
מה שעולה בלבנו ,ואת זה מתרץ המדרש " -יראת ה' עומדת לעד ,משפטי ה' אמת צדקו
יחדו" ,המשפטים כשהם של ה' אזי הם אמת ,הכוונה שהם מוצקים וקיימים בכל הזמנים,
וכמובן כשיראת ה' קודמת להם.
נמצא שכל המעשים הגשמיים של האדם ,כשנעשים במטרה להכינו לעבודת ה',
נחשבים בעצמם עבודת ה' ,כמו שאמר דוד" :אשרי כל ירא ה' ההולך בדרכיו" .הכוונה
היא שהאדם יהיה ירא את ה' גם כשהולך בדרכיו  -הכוונה בעסקיו ,אז אשריו) .ההולך
בדרכיו חוזר על דרכיו של האדם ולא על הקב"ה(.
דרך זו שבחו אותה חז"ל במאמר" :רשב"ג אומר :לא יאמר האדם אי אפשי בבשר
חזיר ,אבל אפשי ואבי שבשמים גזר עלי".
וכבר פי' הרב בספר "בינה לעיתים" פי' יקר על מאה"כ )דברים יב ,יג( "רק חזק
לבלתי אכול הדם כי הדם הוא הנפש" :ולכאורה יראה מוקשה שיהיה צורך לאזהרה זו
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כ"כ " -חזק ואמץ" ,כהתרחק מהתענוגים הגדולים והוא היפך המוחש) .יש שהסבירו
אזהרת החיזוק לאתו הדור בעיקר שהיו מורגלים בתועבות מצרים לאכול דם(.
אומנם הבאור כך :לפי שנקל לו לאדם להרחיק עצמו מדבר שהוא טוב למאכל ויפה
לעיניים להיות כוונתו לשמים מיראתו את אלוקיו ,כי בלעדי זה מה ימנעהו לאכול
ולשבוע ממנו ומיד כשיכריח נטייתו לבלי לנגוע בו ,כבר השלים כוונתו לבורא יתברך.
אולם בדבר שמצד הטבע נפשו של אדם קצה בו וגם בלעדי אזהרה זו לא יבוא על
שולחנו ,יהיה קשה מאוד לכוון כוונת המניעה ממנו רק למלאות רצון יוצרו.
וזה הנרצה במאה"כ לדעת הרב ז"ל "רק חזק לבלתי אכול הדם " ,כלומר במניעת
אכילת הדם צריך שתתחזק מאוד במעוז רעיונך וכוונתך ללחום נגד מחשבות לבך כי
הדם הוא הנפש.
כלומר :מאחר שנפשו של אדם קצה בו ובזה אינך מקיים גזרתו יתב' ,ולכן אתה צריך
חוזק ואומץ לעשות גם עבודה זו לשמו יתב'.
ובזה מסבירים מאמר חז"ל )חולין קט ,ע"א( אמרה ליה ילתא לר' נחמן מכדי כל מה
דאסר רחמנא שרא לן כותיה ,אסר לן דמא ,שרא לן כבדא ,נדה  -דם טוהר ,חלב  -חלב
חיה ,וכו' ,בעינא למיכל בשרא בחלב ,אמר ר' נחמן :זוויקו )צלו( לה כחלי .ויש לתמוה,
וכי ילתא היתה רעבתנית ותאוותנית כל כך ,ורוצה לטעום בב"ח.
ואמרו ביישוב השאלה הזאת ,כי לכך היתה מחכמת התורה להתיר דבר מכל מה
שאסרה ,שלא לקפח שכר הנזהרים מהאיסורים ,לפי שהדברים שלא טעמנו מעולם לא
תפול עליהם התאווה ולא נחשק בהם ולא תהיה השמירה מהם אצלנו מצד גזרת הבורא
יתב' ,כ"א מצד שהם בעינינו לזרא לא נדע טעמם ומתקם.
ע"כ התחכמה התורה לתת חלקנו בהם לדעת טעמם וערבותם ,ואם נחדל מהם מפאת
אזהרת התורה הרי עסקנו לשם שמים.
ולזה התאוותה ילתא בת רב חסדא  -להיות לה גם רגשת טעם בב"ח למען תהיה
המניעה מאכילתו לש "ש .ע "ז אמר לה "זוויקו לה כחלא".
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וזו מעלתה של שרה אמנו ע"ה " -יודע ה' ימי תמימים ונחלתם לעולם תהיה"  -בת
מאה כבת עשרים ,ובת עשרים כבת שבע ,שעל אף שהיו לה כל הכוחות לעשות ח"ו מה
שעולה על רוחה ,בכל זאת נשארה תמימה לפני הקב"ה.

  
אברהם אבינו זקן ויושב בישיבה
" ואברהם זקן בא בימים  ,וה ' ברך את אברהם בכל " )כד ,א(
והקשה הגר"י צדקה ,והרי זה פשוט ,שאם הוא זקן ,הוא בא בימים .וביאר שהתורה
מדגישה שכל זקנותו התבטאה בזה שהיה בא בימים ,אולם בעבודת ה' היה צעיר.
ובדרך אחרת אפשר לומר ,שהטעם לכפילות הלשון "זקן " ו"בא בימים" ,מפני כי
לפעמים באה הזקנה על האדם קודם זמנה .כלומר ,טרם בואו לשנות זקנה .וזה יקרה אז,
כשיש לאדם דאגות ומקרים רעים בחיים .וכמו שאמרו בתענית )ה ,א( על הפסוק
בשמואל א' ) ח ,א( "ויהי כי זקן שמואל " ,אעפ"י שכל שנותיו היו רק נ"ב שנה ,אך מפני
סיבות מעציבות בחיי משפחה ,כידוע בספר שמואל ,קפצה עליו זקנה קודם זמנה.
ועל זה אמר כאן ,דאברהם היה זקן מצד טבע הזקנה של כל חי ,והיינו ,שבא בשנים,
ומוסיף הכתוב לספר סבת הדבר שהגיע לזקנה טבעית מפני שה' ברך אותו בכל ,ולא
חסר בעולמו כלום ,ועל כן באו שני העניינים בפרק זה ,מזקנותו ומברכתו ,סמוכים זה
לזה.
והגמ' אומרת במסכת יומא )כח ,ע"ב( :אברהם אבינו זקן ויושב בישיבה היה שנאמר
ואברהם זקן בא בימים יצחק אבינו זקן ויושב בישיבה היה שנאמר ויהי כי זקן יצחק
יעקב אבינו זקן ויושב בישיבה היה שנאמר ועיני ישראל כבדו מזקן ,רואים מכאן שלא
פסקה ישיבה מהם.
ובספר תורה תמימה ביאר ,שלמדו בישיבה להאמין בהקב"ה ,וזהו מש"כ שהיה זקן.
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וזקן  -דרשו חז"ל בקידושין )לב ע"ב( על הפסוק "והדרת פני זקן"  -זה קנה חכמה,
שככל שמזדקן מחכים יותר ,מתוך ניסיון החיים שלו ,ולכן יכול ללמד את האנשים כיצד
לעזוב את העוה"ז ולהאמין בקב"ה.
וכמובא בחז"ל ,שמסכת ע"ז של אאע"ה היתה ארבע מאות דף ,וזה מה שלימד שם.
וזהו זקן ויושב בישיבה.
ועל דרשת חז "ל בגמ' ביומא דלעיל ,הקשה הכתב סופר ,בשו"ת או"ח סימן ק"י ,וז"ל:
"ודבריהם ז"ל נפלאו ,שעושים מערכה לדרוש ,הגם שאין בעיה לדרוש זקן ויושב
בישיבה ,אולם למה להוציא מקרא מידי פשוטו".
ונ "ל עפ"י מה שכתב הרמב"ם לבנו :אשרי מי שכלו לו שנותיו במהרה ,להיות תכלית
האדם להשלים נפשו בעוה"ז ע"י מצוות ומעשים טובים ואשרי מי שהשלים נפשו במהרה,
ויפה שעה אחת של קורת רוח בעוה"ב מכל חיי העוה"ז.
והנה כי כן ,אין שבח לצדיקים שמאריכים ימים ומופלגים בזקנה ,שנראה שלא
השלימו נפשם עד שהזקין שרשם בארץ .אלא אלו שמזכים רבים מעמידים תלמידים
הרבה ,אם כי להשלים עצמם כבר היה יפה להם קורת רוח בעוה" ב ,מכל מקום מניחם ה'
כדי להעמיד תלמידים הרבה.
ולזה התפלל דהע"ה )תהלים קיח ,יז(" :לא אמות כי אחיה ".כוונתו שאינו רוצה למות
כדי שיזכה לחיים אמיתיים ,הגם שטוב לו לעצמו שימות כדי שיזכה לחיים נצחיים .ויתר
על טובתו וקורת רוח של חיי עוה"ב כדי להישאר בעלמא הדין – "ואספר מעשי יה" לספר
לאחרים מעשי יה ויודו לה' כי טוב כי לעולם חסדו ,וימצאו עצמם מחויבים לעשות רצון
בוראם.
והנה מצינו באבות שהפליגו בזקנה ,ואין זה שבח ומעלה אלא גרעון במדרגתם ,לולי
שהיו יושבים בישיבה ומשו"ה האריכו ימים.
וזהו שאחז"ל :מעולם לא פסקה ישיבה מאבות וכו' ,ולולי דמרומז בהם שהיו זקנים
ויושבים בישיבה לא היה מספר גנותם שהוצרכו להאריך ימים עלי תבל .ועל כורחך
דזקנים ויושבים בישיבה היו.
ואין פלא שכשצדיקים מאריכים ימים ,שנראה שלא השלימו תיקונם ,אלא מניחם ה'
כשמזכים את הרבים ,אע"פ שגמרו את תיקונם.
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וזהו הביאור באברהם ,דלכאורה זוהי גנות שהוא זקן שלא השלים את תיקונו.
וזהו התירוץ ,שהיה יושב בישיבה ,ולכן היה זקן ובא בימים ,ובלא זה היה צריך
ללכת מהר יותר מן העולם.
גם כאן רואים את הרעיון שהיה כאן כוח של זיכוי הרבים להאמין בהקב"ה ,שזה מנע
מהם להיפטר מן העולם מוקדם ,אע"פ שהשלימו תיקונם.
נוסף לכך עלינו לראות כמה האדם יכול ח"ו לטעות במחשבה מלהכיר טובה לקב"ה
עד שמגיע לגיל אריכות ימים .אפי' אברהם אבינו שקיבל את התואר החשוב ביותר:
"אברהם אוהבי" ,מ"מ אפשר ללמוד מזה שדרשו חז"ל ש"ה' ברך את אברהם בכל",
שהודה להקב"ה שכל מה שעשה עמו ,הכל היה לטובה ,ולזה הגיע רק בזקנותו.
כשהאדם צעיר ,יש לו הרבה שאלות וקושיות ,אע"פ שמקיים את רצון ה' ,אבל
כשהוא זקן ,ורואה את השתלשלות הדברים ,מבין שהכל ברכה מאיתו ,וזה רק על ידי
תוספת הדעת.
ואפילו אאע"ה היה זקוק בשביל הכרה זו לגיל זקנה .שהרי רבותינו אומרים בשבת
)קנב ע"א( :תניא רבי ישמעאל ברבי יוסי אומר תלמידי חכמים כל זמן שמזקינין חכמה
נתוספת בהם שנאמר בישישים חכמה ואורך ימים תבונה ,ורואים שהכל לטובה.
נמצא שבפסוק זה יש שתי משמעויות ,גם של זיכוי הרבים ,וגם שבגיל זקנה מגיעים
להבנה שהכל לטובה.
ומספרים על הגרא"מ שך שליט"א ,שעבר ניתוח מאיזה גידול שהיה לו ,ועבר אותו
בהצלחה ,ואמר :ששנים אלו מאחרי הניתוח הן בודאי לטובת עם ישראל וזה לא שלו.
ויובן לפי הרעיון דלעיל שבשביל זיכוי הרבים מאריכים ימים.
ונשאלת השאלה כיצד מגיעים למדרגה כזאת ,להבין שכל מה שעשה הקב"ה הכל
לטובה.
ואחד הפירושים שאמרו הוא ,שכל מאי דעביד רחמנא לטב עביד ,אם אתה מאמין
שהקב"ה מצוי ומשגיח ,ואין אדם נוקף אצבע מלמטה עד שמכריזין עליו מלמעלה ,אזי
ברור שהכל לטובה ומאיתו יתברך ,וכך הוא מקבל וחי את זה בהרגשתו ,שגם במצבים
קשים צריך לגלות נאמנות כלפי הקב"ה.
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ויתבאר ע"פ מה שהקשה הרמב "ן על הפ' )בראשים כד ,לב( "ויפתח הגמלים" .שרש"י
ביאר ,שהתיר הזמם ,שהיו זמומין שלא ירעו מהגזל.
והירושלמי מביא מהעניין הזה ,שהחסידות בביתו של רבי פנחס בן יאיר גדולה
מחסידותו של אברהם אבינו ,שהרי אצל רפב"י חמורו לא אכל כלום מן הגזל ,ואפילו
נזהר ממאכל שאינו מעושר ,ולא נזקק לרסן ולזמומין ,וכאן אברהם אבינו זקוק לזמומין,
וכי היה פחות חסיד שלא יכול להשפיע על בהמותיו.
ונשאר הרמב"ן בקושיה ,ואמר" :וזו תמיהה קיימת".
והנה למתבונן ,זוהי באמת קושיה עצומה .וביארו בזה בספר "שי לתורה" :אנחנו
רואים שהאדם צריך לשמור עצמו שלא יתקלקל ,וצריך לפחד בכל רגע שמא יחטא בגלל
הבחירה שיש לו.
ואנחנו רואים ג"כ אצל דור המבול שהשפיע גם על הבהמות ועל ג' טפחים של עומק
המחרשה.
וכך אנו רואים אצל קורח ,שכל רכושם ירד לטמיון ,אע"פ שהרכוש לא עשה כלום,
מ" מ קיבל השפעה ,וממון זה יכול להזיק.
ואצל אברהם היה פחד שמא יתקלקל וישפיע גם על בהמותיו כדור המבול ,ולכן לא
סמך על חסידותו וזמם את פיהם.
מכאן רואים כמה על האדם לפחד שמא יתקלקל ,אפילו שהוא טוב ,ואפילו בדרגה
כמו של אאע "ה ,ובודאי שאין זה משום שרפב"י חסידותו יותר גדולה.
והנקודה הזו יש לה מקור במדרש תנחומא )פר' כי תצא( ,מובא שם שרמ" ח מצוות
עשה יש ,ובכל יום הן צועקות  -עשה אותנו שתאריך ימים ,ושס"ה לא תעשה כמניין
ימות החמה ,וצועקת בכל יום  -אל תעבור את העבירה הזאת .כלומר :לכל איבר וחפץ
יש תפקיד משלו ,להזהיר את האדם בכל יום.
וכל זה משום שהאדם עלול לומר  -אחטא ובסוף ימי אשוב בתשובה ,ועל כן אומרים
לו :אין זה מועיל ,מכיוון שלכל יום תפקיד משלו.
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וביארו המפרשים ,לא רק מדובר על ימים ,ולא רק על שעות ,אלא אפילו על רגעים,
ודייקו מלשון התנא" :ואם לא עכשיו אימתי" ,ולא אמרו "ואם לא היום" ,שכל יום שעובר
אין לו תחליף ,בגדר "מעוות לא יוכל לתקון ".
וכך בשם השל"ה בשער האותיות אות ה' ,כתב ששינוי הצירופים אינו רק בכל שעה,
אלא גם בכל רגע ,שהרי ידוע שכלול בכל שעה משעות היום אחד מצירופי שם הוי"ה,
ובלילה שולט אחד מצירופי שם אדנו"ת ,וצירופים אלו הם לא רק בכל שעה אלא בכל
רגע ורגע.
ובשביל זה כ"כ מדובר בנושא הזה ,באנשים שכביכול מבינים במושגים אלו ,ועפי"ז
קובעים מה יהיה ,וזה יכול לטעות ברגע אחד ,ואז התוצאות הן הפוכות ,ועל כן אין
להסתמך על כל אחד ואחד.
וזה מה שרבותינו אמרו )חגיגה ט ע"ב(" :מעוות לא יוכל לתקון וחסרון לא יוכל
להמנות" ,אמרה הגמ' :זה שביטל ק "ש של שחרית ,שמי שאינו קורא ק"ש בזמנה ,נחשב
שאין תקנה למעשה זה ,ולכאורה שנקרא עוד פעם.
וביארו שזה משום שלכל רגע חובה משלו ,ואין אחד יכול להשלים את חברו.
ובזה ביארו את מה שכתוב "ברך את אברהם בכל" ,שעבד את הקב"ה בניצול
המקסימאלי של כל רגע ורגע ,והעניין הוא בניצול הזמן ,שאין להשלים ברגעים אחרים
רגעים שעברו ,וכשאדם חש את חובתו זו ,אין לו מה להצטער במה שהקב "ה לא היה טוב
איתו ברגע זה ,כיוון שזוהי חובתו ,וזוהי עבודת ה' של אותו זמן ,וזה נובע לא מחמת
זקנותו בימים ,שהרי לגבי עבודת ה' היה צעיר ,אלא זה נובע ממה שהכיר את בוראו,
בבחינת מזקנים אתבונן ,שהוסיף בהכרתו בכל יום באמונת מציאות הקב"ה.
עוד יש לבאר ע"פ מה שכתב רש "י ש"בכל" בגי' "בן" .וביארו המפרשים ,מדוע כתוב
זאת רק בגימטריא ,והלא ידוע לכל לפני כן שנולד לו בן.
וביאר בזה הרב יונגרייז )הובא בספר "קול יהודה"( ,שהקב"ה בכוונה כבש את מעיינו
של אברהם שלא יוליד בן אלא בזקנותו ,כדי לנתק אותו מההשפעה של תרח אביו.
והעניין ,שככל שהמוליד קרוב לזה שהולידו ,ייתן בו הסבא השפעה על הנולד ,ולכן
הקב"ה כבש את מעיינו ,ועשה נס שייוולד לעת זקנותו ,שיראו שאין קשר לתרח אביו.
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וכל זה להורות לעם ישראל לבדוק היטב היטב שלא תהיה השפעה שלילית על האבא
או על האישה ,שזה ישפיע בילדים .ואת זה התורה מדגישה ,שבא רק לאחר שבא בימים.
ואת כל זה לקח בחשבון אברהם כששלח את אליעזר לחפש אישה ליצחק ,ובדבריו
הדגיש את זה שנולד לעת זקנותו .וכל זה שלא יפיל בלבבם חשש ,שהרי הוא כ"כ עשיר,
הנה עשרה גמלים ,א"כ מדוע היה צריך לטרוח עד כאן .לכן נאמר להם שנולד לעת
זקנותו של אברהם ,בשביל לנתק אותו מהרשעות של תרח ,ולכן מחפש אישה מיוחדת
שתתאים ליצחק.
וביאר הרב צדקה ,כמה האדם צריך להיות מרוחק מהשפעה שלילית ,שיכולה לצוף
בבוא העת.
ולכן הקב"ה כבש את מעיינו של אברהם ,אע"פ שיכול היה להביא הרבה בנים
כיעקב ,מ "מ לא רצה שיהיה מעורב בהם שמץ של פסול או מידות רעות וטומאה מאביו
תרח.
וכאן ראוי להבין מדוע ביקש מאליעזר שיביא דווקא מארם נהרים ,הרי החזירו
אנשים רבים בתשובה " -ואת הנפש אשר עשו בחרן" ,ובמשך זמן זה ,וכי לא גדלו
משפחות שיכלו לקחת מהם אישה ליצחק .כך הקשה הרב "לב אליהו".
וביארו בזה ,שכאן רואים את המשמעות של "דרך ארץ קדמה לתורה" ,והיינו
שהמידות קודמות ללימוד תורה ,והיות שבארם נהרים ,שידע שהם בעלי מידות טובות,
כמו שמוצאים אצל רבקה ,לא פחד מע"ז שהיתה בידם ,משום שדעות אפשר לשנות ,אם
יש להם מידות טובות ,שהרי חלק מן המידות זה לקבל את האמת ממי שאמרה .א"כ הכל
מסתובב סביב ציר אחד של מידות ,ולכן לא פחד אאע"ה מע"ז של ארם נהרים ,וכל
עניינו היה רק במידות.
ובארץ כנען היו בעלי מידות רעות ,כמו שאמרו רבותינו מה כנען ציווה לבניו .ולכן
מאנשים כאלה אין תקווה מהתורה שתשפיע עליהם כ"כ לשנות את המידות שטבועות
אצלם בשורש עמוק.
ולכן רצה מאדם נהריים ,וכמו שמצינו באמת אצל רבקה ,בהנהגה עם אליעזר ועם
יצחק.
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נמצא שיסוד האדם הם המידות הטובות ,וכשחסרות בו המידות ,גם כשלומד תורה
ילמד אותה כרצונו ולפי דעותיו ,יסלפה וממילא לא תהיה תורת אמת שתוכל להחזירו
למוטב.
וכמו שהביא ה"אור יחזקאל " בשם הסבא מקלם ,שכשר' נחוניא בן הקנה היה יוצא
מביהמ"ד היה מתפלל ,שלא שמת חלקי מיושבי קרנות.
וביאר רש"י שם :א .חנוונים ,ב .אנשים שלא עוסקים ביישובו של עולם .ולכאורה ,וכי
אסור לאדם להיות חנווני ,והרי ראינו בתנאים ובגדולי ישראל שעסקו במקצוע זה.
וביאר בזה הסבא מקלם ,שר' נחוניה בן הקנה התפלל שיש ראשי ישיבות ומשגיחים
שהם חנוונים ,דהיינו שיש לו ראש וכישרון ,ויכול למכור לך תורה ,אבל הוא והתורה הם
כרחוק מזרח ממערב ,התורה לא הפכה אותו לבן תורה ,אלא יודע לפלפל ,להקשות
ולתרץ בחכמה רבה ,כחנווני שיכול למכור סחורה ,אבל אינו נהפך בעצמו לסוכ ר או
לחלב.
ועל זה התפלל :שלא שמת חלקי ממוכרי תורה ,אלא מעמלי תורה ,שהתורה השפיעה
עליהם ונהייתה חלק מהם .רק תורה ומוסר שמשנים את האדם הם תורה אמיתית ,ולא
מן השפה ולחוץ.
וזוהי גם אולי הסיבה שגם החינוך אינו תמיד מצליח ,כי חסרה דוגמא אישית.
תורה ללא בית אב  -מידות ,אינה יכולה להשפיע ,וסמיך ליה "ואלה תולדות יצחק
בן אברה ,אברהם הוליד את יצחק" ,שרק אברהם הוליד את יצחק ,בלי תערובת תרח
ושאר מידות רעות ביצחק ,אלא אברהם נטו ,וזה בשביל להעמיד יסוד של "כי ביצחק
ייקרא לך זרע ,להקים את עם ישראל ,ולזה זקוקים לאבות נאמנים ,נקיים מכל לכלוך
וזוהמא.
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גמ"ח ועין טובה הוכחה להימצאות כל המעלות
" והיה הנערה אשר אומר אליה הטי נא כדך וכו ' אותה הוכחת לעבדך "
וכו ' ) .כד ,יד(
איתא בגמ' תענית ) כד ,ע"א( :דבי נשיאה גזר תעניתא ולא אתא מטרא .תנא להו
אושעיא זעירא דמן חבריא" :והיה אם מעיני העדה נעשתה לשגגה" )במדבר טו ,כד(
)זקנים ,מאירי עיני העם .רש"י( ,משל לכלה שהיא בבית אביה ,כל זמן שעיניה יפות -
אין כל גופה צריך בדיקה ,עיניה טרוטות  -כל גופה צריך בדיקה ) .הואיל והנהו דבי
נשיאה דהוו " עיני העדה" רשעים  -דלת העם אינם צריכים לבדוק מה מעשיהם ,לכך לא
משגחו בהו מן השמים.
והוא כמאמרם ז "ל עבודה זרה )כח ,ע"ב( ,דשורייני דעינא באובנתא דליבא תלו כי
בריאות העין תלוי בלב .כי פעולת האדם לרע ח"ו הוא מאשר העין רואה והלב חומד
וכלי המעשה גומרים ,ע"כ כל האברים תלויים בעין.
וזה הוא שאמרו באבות )פ"ב ,מ "ט( :איזוהי דרך רעה שיתרחק ממנה האדם ,רבי
אליעזר אומר :עין רעה .ע"כ העצה הראשונה היא להעביר עינו מראות ברע .ועי"ז יחדלו
שאר האברים מחטוא .וזה הוא שבקש דוד המלך ע"ה :העבר עיני מראות שווא ,וכן היא
לטובה אם גדולי הדור ישימו עינם על הדור להישיר מידותיו אשרי הדור ההוא .אבל אם
עיני העדה יסירו עינם מן הדור ,אז צריכים גם המה בדיקה.
והקשה הרב "משנת משה " ממ"ש בגמ' לעיל )ד ,ע"א( דאליעזר עבד אברהם שאל
שלא כהוגן במ"ש "והיה הנערה אשר אומר אליה הטי נא כדך" ,יכול אפי' חיגרת אפי'
סומא )לפי שלא פירש בשאלתו ואפשר שתהיה בעלת מום ולא יבין בה אליעזר ויקחנה.
רש"י( השיבו כהוגן ונזדמנה רבקה.
ושאלו התוס' בד"ה" :יכול אפי' חיגרת או סומא" .וא"ת היכי קאמר דשאל אליעזר
שלא כהוגן ,והא לא אמר ,אלא אשר אומר אליה הטי נא כדך ,ואם יראה שתהא חיגרת
או סומא לא יאמר לה .וי"ל דה"פ יכול אפילו חיגרת ואפילו סומא יכול אפילו חיגרת
שיהיה לה אפילו רגל של עץ והוא לא יהא רואה או סומא כגון שיש לה עיניים יפים
ואינה רואה כלל.
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ותירץ עפ"י מש"כ במ"ר )שה"ש ד ,ג( :אמר ר' לוי כל כלה שעיניה כעורות כל גופה
צריך בדיקה ,ושעיניה יפות אין כל גופה צריך בדיקה וכו' ע"כ.
וכתב ב"ענף יוסף" שקאי על כל אדם מישראל אם עיניו יפות  -ירצה עין טובה ולא
יסתכל במקום שאינו ראוי לראות ,ובפזור ממנו לא ירע לבבו .וכי יראה בטובה אשר
הטיב ה' לזולתו לא יצר לו אלו הם עיניים יפות ,אז  -כל גופו אין צריך בדיקה -ירצה כל
המצוות התלויים באברים בודאי הם מתוקנים ,כל מום לא יהיה בהם .כמ"ש בירושלמי
)ברכות פ"א ה"ה( :עינא ולבא תרי סרסור דחטאה .ע"כ בענף יוסף שם.
וב"כלי יקר" עה"ת )חיי שרה כד יד( כתב על דרשת חז "ל כל כלה שעיניה יפות וכו',
וז "ל :וזה דבר שהחוש מכחיש כי כמה מכוערות בעולם שעיניהן יפות ,ועוד קשה מה ראו
חז"ל על ככה ליתן עצה לבדוק אחר יופי חיצוני זה ,והלא שקר החן והבל היופי ,אלא
ודאי שנתנו עצה לבדוק אחר מעשיה.
והעצה היא ,שיבדוק אם היא בעלת עין יפה וגומלת חסדים כי אם עיניה יפות
בבריות ,אז היא בלי ספק שלימה בכל המידות ,ולמדו רז "ל מן אליעזר שלא בדק את
רבקה כי אם במידה זו ,כי מידה זו בנין אב על כל המידות .ע"כ.
וראיה לדבר שהיופי שמדובר עליו הכוונה למידות טובות ,מהגמ' בסנהדרין )לח,
ע"א( :ת"ר להגיד גדולתו של ממ"ה הקב"ה שאדם טובע כמה מטבעות בחותם אחר וכולן
דומים זה לזה ,אבל הקב"ה טובע כל אדם בחותמו של אדם הראשון ואין אחד מהן דומה
לחברו ,ומפני מה אין פרצופיהן דומין זה לזה שלא יראה אדם דירה נאה ואישה נאה
ויאמר שלי היא) .ואין אדם מכחישו הואיל ואין היכר ביניהם .רש "י( .וכתב בחידושי
יעב "ץ שם ,דמ"ש ואישה נאה ,ר "ל במעשיה ובמידותיה .שאם נאמר נאה במראה
החיצוני הרי כולם שוות ואיך יתכן שיש הבדל.
ולפי הפירושים הנ"ל אין כל קושיה מדברי התוס' .ודברי הש"ס דילן אתי שפיר.
חזינן מהכא כמה יש על האדם לבקש ולחפש בחייו ,עין טובה ומידות טובות .אמנם,
יש להתבונן עוד במעשה אליעזר ,גודל בטחונו בקב"ה שימציא לו הזיווג הראוי ליצחק,
ומיד כשגמר להתפלל פגש ברבקה.
וע"ז אמר דהע"ה" :רבים מכאובים לרשע והבוטח בה' חסד יסובבנו" )תהילים לב ,י(
ביאורו ,שלרשע נדמה שרבים שסביביו מבלבלין אותו ,והבוטח בה' חסד יסובבנו,
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שיודע שרבים שסביביו הם בחינת בניין להיטיב ,והשי"ת ישפיע לו חכמה בזכות הרבים
להיות ,סיפוק בידו להיטיב ולהרבות הבניין לטובה על צד היותר טוב.
ע"ד דברי הגמ' בסנהדרין )ע"א ,ע"ב(  -פיזור לרשעים הנאה להם והנאה לעולם,
ולצדיקים רע להם ורע לעולם ,כינוס לרשעים רע להם ורע לעולם ,ולצדיקים הנאה להם
והנאה לעולם.
והעניין ,כי לתאווה יבקש נפרד ,ולכן פיזור לרשעים יפה בעיניהם ,וכאשר הוא בין
רבים הם עליו כמכאובים ,מצד שאינו יכול להרבות תאוותיו כל כך ,והבוטח בה' חסד
יסובבנו ,הרבים גורמים לו בחינת אהבת חסד ואגודה ,ועניני הצטרכות בניין גופו לא
יוחסרו ג"כ ,וכן הוא בוטח בה' שמסבב הכל לטובה) .והמעלה בזה שאפי' כשהוא נשאר
בודד כוח הרבים עומד לו ומחזיק אותו(.
כמ"ש הפסוק :בשלום יחדיו אשכבה ואישן כי אתה ה' לבדד ,לבטח תושיבני
)תהילים ד ,ט( .כי ברבים )בשלום יחדיו( אי אפשר להיות רק ע"י שלום ,ומצד שאין
שלום אמר ה' לרשעים ,כיוון שכל אחד ואחד לבצעו מקצהו )ישעיה נו ,יא( ,ולתאוותו
בפרוד כל אחד ואחד מתנגד לחברו ,ולזה הפזור יפה להם.
משא"כ שלום יחדיו באגודה הוא רק לצדיקים .ועי "ז גם אחר כך ,בבדידות ,אתה ה'
לבדד שלי  -לבטח תושיבני ,שע"י כוח האגודה נשארת ההארה גם אח"כ אל הבדידות
שלא יהיה בבחינת בדד ישב מחוץ למחנה ,נפרד מהשי"ת ח"ו ,וכמ "ש בשם הבעש"ט
ז"ל :אך גם זה אל הבדד אתה תושיבני לבטח ,ע"י כוח ההארה מזמן האגודה וכנוס
הצדיקים דמעיקרא כנ "ל") .תהילה לדוד"(
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כוחן של מידות
" ויבא האיש הביתה ויפתח הגמלים ויתן תבן ומספוא לגמלים " )כד ,לב(
ואיתא בבראשית רבה )פ"ס פ"ח(" :ומספוא לגמלים .א"ר אחא :יפה שיחתן של עבדי
בתי אבות מתורתן של בנים .פרשתו של אליעזר שנים וג' דפים הוא אומרה ושונה ,ושרץ
מגופי תורה ואין דמו מטמא כבשרו אלא מריבוי המקרא ,כדאיתא במעילה )יז ,ע"א(.
רשב"י אומר :טמא הטמא .ר"א בן יוסי אומר :זה וזה ומים לרחוץ רגליו ורגלי האנשים
אשר אתו.
א "ר אחא :יפה רחיצת רגלי עבדי בתי אבות מתורתן של בנים ,שאפילו רחיצת
רגלים צריך לכתוב ,והשרץ מגופי תורה ואין דמו מטמא כבשרו אלא מריבוי המקרא.
רשב"י אומר :טמא הטמא .ר"א בר"י אמר :זה וזה".
התורה מאריכה ומספרת בפרוטרוט כל מעשיו ודבריו של אליעזר ,כי כך הוא
המידה :מכיוון שאליעזר נתעסק במעשי חסד ,הרי זו הליכה בדרכיו יתברך ,ומכיוון שכן
הרי כל פרט ופרט שבו בא לגלות איזה גוון של חסד ,איזו נקודה של הטבה.
ומעשים אלה מצביעים על מעלתו העצמית של אליעזר ולא על מעלת מידת החסד
לכשעצמה .משום כך כל תנועה מתנועותיו מהווה גופי תורה שמהם יבא האדם לתיקון
מידותיו שזה עיקר כוונתה של התורה כמאמרם ז "ל )תנחומא שמיני יז( וכי מה אכפת
להקב"ה אם שוחט מן הצוואר או שוחט מן העורף ,אלא כדי לצרף בהן את הבריות".
והוסיף על האמור המהר"ל שמביא ) הגמ' ב"ק ל"א(" :אמר רב יהודה האי מאן דבעי
למהוי חסידא לקיים מילי דנזיקין" ומפרש בהקדמה ל"דרך החיים " ,כי עיקר החסידות
אינה תלויה בגמילות חסדים ,בנתינת צדקה ובעשיית טובה לזולת .אמנם צריך לקיים
את כל הדברים הללו ,אולם אין המעשים הללו מורים על תכונת חסידותו של העושה,
ואין אדם חסיד אלא כשנזהר על כל צעד ושעל שלא יגרום במעשיו ,או אף באפס מעשה
כל רעה לזולתו .ואכן אדם הזהיר שלא לפגוע בחברו במאומה ולא לפגום בו ,חסיד
אמיתי הוא.
מעשה באחד ממקורביו של ר' ישראל מסלנט ז "ל ,שהיה נחשב לאדם בינוני ועמד
להתפלל תפילת שמונה עשרה באמצע בית הכנסת ,והאריך מעט בתפילתו .כשסיים את
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תפילתו ניגש אליו ר' ישראל מסלנט וגער בו :גזלן!! הרי גוזל אתה רבים שיתכן שישנם
כאלה המוכרחים לצאת ואתה בתפילתך מעכבם וגורם להם סבל.
זהו הפירוש של "לצרף בהן את הבריות" :ע"י קיום המצוות האדם מתרגל להמשיל
את שכלו על תאוותיו ורצונותיו ,ומשרש ממנו את המידות הרעות וקונה לו את המידות
הטובות.
אין שפה בעולם המכנה את הטבעים של האדם בשם "מידה "" ,מידות" .כינוי זה רק
בלה"ק ,מפני שמידה פירושה  -לבוש " -ולבש הכהן מדו בד" מפרש רש"י "היא
הכתונת ומה ת"ל מדו שתהא כמידתו " )ויקרא ו ,ג(.
על כוחן של המידות אפשר ללמוד מהויכוח שהתנהל בין סבי דאתונה לבין ר' יהושע
בן חנניא ,כפי שמובא במס' בכורות )ח ,ע"ב( אחת השאלות ששאלו אותו :אייתו ליה
תרי ביעי ,א"ל :האי דזגתא ]תרנגולת[ אוכמתי ]שחורה[ והי דזגתא חוורתא ]לבנה[,
אייתי להו איהו גביני ,א "ל :הי דעיזא אוכמתי והי דעיזא חוורתי.
ובספר "חלקת יעקב" מביא בשם המד' בראשית ששם כתוב גירסה הפוכה שסבי
אתונה הביאו גבינות ,ור' יהושע בן חנניא הביא ביצים .ועל גירסה זו הביא את פירושו
של החוסן יהושע ע"ה שביאר את הדין ודברים שהיה שם.
חכמי אתונה הרבו להקשות על השקפתו של עם ישראל בדבר "הייחוס" מדוע צריכים
להתחשב בייחוס של האדם ,הלא העיקר הוא האדם המדובר עליו כעת אם טוב הוא או
לא ומאי נפק "מ מהייחוס שלו.
את השקפתם זו המחישו אותה ע"י שהביאו לפניו שני סוגי גבינה ואמרו לו הי דעיזא
אוכמתי והי דעיזא חיורתא דהיינו כמו שבגבינות אין נפק"מ מאיזה עז באה אלא העיקר
שהגבינה היא גבינה טובה ה"ה כלפי הייחוס.
וע"כ השיב להם גם הוא במשל ואמר להם :הני תרי ביעי הי דזגתא אוכמתי וכו'.
כלומר :אם היה מדובר בדבר שהוא לא פרה ורבה  -אין הכי נמי ,לא צריכים להסתכל
על היחוס שלו מאין בא ,דהעיקר הוא בעצמו.
אולם ,אם מדובר בדבר שפרה ורבה ,ודאי שרק הייחוס קובע ,והראיה שממשיכות
בתולדה כל אותן מידות שיש במוליד .והדגים להם את הדבר ע"י הביצים ,שעובדה היא
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שאם תרנגולת תדגור עליהם ,האפרוח שיצא מהם יהיה לבן או שחור בהתאם לצבע של
התרנגולת שהטילה אותם.
לכן עם ישראל מקפידים על הייחוס ,מפני שכח האבות פועל הרבה על צאצאיהם
אחריהם .וכך הוא מביא בשם דרשות הר"ן )דרשה ה( שכתב :המצוות והעברות אשר
בתורה הם על ב' פנים:
א  .מהם שיעשו רושם בגוף ובנפש ובמידות כגון :שנאה ,קנאה ,אכזריות ,זימה ורכילות.
ב  .מהם אשר יעשו רושם בנפש בלבד כמו האמונות.
הא' עובר בתורשה ,לפי שהמידות יפעלו בלחות .כמו שהלחות יעשה תכונה במידות
כאשר יהיה כעסן ,כן מי שיכעס יעשה דם הלב רותח .הב' אינו עובר בירושה.
ובכך הסבירו המפרשים את גישתו של אאע"ה  -כשרצה לשדך אישה ליצחק השביע
את אליעזר שלא ייקח אישה מבנות הכנעני אשר יושב בארצו" ,כי אם אל ארצי ואל
מולדתי תלך ולקחת אישה לבני משם" ,אף על פי שהיו משפחות ילידי טיפוחיו בארץ
כנען ,והיה יכול למצוא אישה מהם .מ"מ אברהם אבינו ע"ה ידע שטבעיהם של בנות כנען
רעים ,כי הם התקללו בארור .אבל צאצאיו של שם לא נתקללו ,ויש בהם טבעים טובים
יותר אפילו שהם משובשים בדעותיהם ,עניני אמונה אינם עוברים בירושה ואפשר לתקן
זאת לטובה.
וכן מביאים בספרי מוסר מעשה במשגיח אחד שהיה לו ידיד תלמיד חכם חשוב ומסר
לו כתובתו כדי שיבקר אצלו .והנה כאשר בא ידידו התחיל לחפש את הדירה ,מחפש
ואינו מוצאה ,עד שאחרי זמן של טרחה מצא את ביתו.
וכאשר נכנס ראה בביתו מזוזה הכי מהודרת בכל מיני הידורים ,כפי מדרגתו של
תלמיד חכם וירא שמים ,וניגש אליו ידידו ואמר לו שמבחינה רוחנית משבח אותו מאוד,
אבל מצד אחד :למה לא דאגת לאחרים שמחפשים את מס' הבית .אינך יכול לשער,
איזה גזל זמן גרמת ואיזה צער גרמת לאחרים בזה.
ועל זה אומרים בדרך רמז שפעם בא אדם אחד כדי לקבל תעודת רבנות מאדם אחד
גדול ,והרב שאלו פרטים מסוימים .א"ל שמשפחתו מיוחסת מאד .א "ל הרב :לא שאלתי
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על משפחתך שאלתי עליך  -מי אתה .ואמר את זה בדרך הלצה על הפסוק "לשם שבו
ואחלמה "9לשם שבו ואח-למה .כלומר שעיקר האדם מה שהוא ועל מה שיש לו אחים.
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הראב "ע בפירוש על הפסוק " :אודם פטדה וברקת  "...כתב :וחכם גדול ספרדי אמר כי יהלום הוא הנקרא

אלמה שהוא שובר כל האבנים ונוקב הבדולח  .גם אחלמה  -אל -חלמה ,והוא אבן שכל מי שהאבן ההיא
באצבעו לעולם יראה חלומות .ואין לתמוה ע "ז כי כוח ימצא בתול דות כל אבן ואבן ,כי יש אבן המושכת את
הברזל והמעמדת את הדם והבורחת מהחומץ והנשברת לעולם על משולש .
כיוצא בזה כתב ר ' שם טוב לעניין הסנה בפירושו על מורה נבוכים )חלק א פ ' סו ( בשם ר ' משה הנרבוני  :אחד
מנכבדי ברצלונה מבני חסדאי הביא עמו אבנים מהר סיני וראה בהן ציו ר הסנה  ,ואחר שחלק האבן לכמה
חלקים קטנים ומצא בכל ציור צורת הסנה עליו.
וכתב ר' יצחק קארו ב "תולדות יצחק" מצאת בספרי הטבעיים שהיא האבן היקרה פטדה מרחקת הזנות בכל
עניין  ,שהאישה הנושאתה )הנושאת אותה( אם תזנה תשבר האבן שאינה סובלת זנות .
ומעשה בשר אחד כשהלך למר חקים ורצה לנסות את אשתו אם היא נאמנת לו העניק לה טבעת משובצת
באבן יקרה הלזו ,ואמר לה :שאי זאת הטבעת בעודי מרחוק כל הימים למען תזכרני .וכשחזר השר מנסיעתו
מצא את האבן שבטבעת מנופצת ושבורה וידע מה שבצעה .
וכתב הרב בעל שלטי גיבורים למסכת גיטין מפי הרב אברהם מאו סטרוקיאה :אבן אחת יש בכרכי הים וגטא
שמה ,שמגרשת את חברותיה ועל שם כך נקרא ספר כריתות מאיש לאשתו בשם " גט".
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פרשת תולדות
מדוע דרך רשעים צלחה
" ויעתר יצחק לה ' לנוכח אשתו כי עקרה היא ויעתר לו ה ' ותהר רבקה
אשתו ) ".כה ,כא(.
ופי' רש "י :ויעתר לו" :לו ולא לה ,שאין דומה תפילת צדיק בן צדיק לתפילת צדיק בן
רשע ,לפיכך לו ולא לה ") .יבמות סד ,ע"א(
הקשה הרב "משכיל לדוד" וז"ל :קשה ,דאדרבה  -הצדיק בן רשע מסתברא דעדיף
טפי ,שאעפ "י שהיה לו ממי ללמוד  -לא למד ,ורש"י גופי' הביא לעיל על הפסוק " בת
בתואל הארמי מפדן ארם אחות לבן"" :וכי עד עכשיו לא נכתב שהיא בת בתואל ואחות
לבן ומפדן ארם ,אלא להגיד שבחה שהיתה בת רשע ואחות רשע ומקומה אנשי רשע ולא
למדה ממעשיהם".
ונ "ל דלעולם לעניין חשיבות טפי חשיב צדיק בן רשע וגדול זכותו כדאמרן ,מ"מ
לעניין תפילה  -אינה דומה תפילת וכו' ,וצדיק בן צדיק מהני טפי לשתעשה בקשתו.
והרי זה דומה למאי דאיתא בגמ' :כשחלה בנו של ריב"ז שלח אצל ר"ח בן דוסא
להתפלל עליו ,והניח ראשו בין ברכיו והתפלל ,וחיה .ואמר ריב"ז :אלמלא הטיח בן זכאי
וכו' ,וא "ל אשתו :וכי גדול הוא ממך ,א"ל :לאו ,אלא הוא דומה כעבד לפני המלך )שהוא
בן בית ורגיל אצלו( ,ואינו דומה כשר לפני המלך ,ע"ש.
א"כ ה"נ הצדיק בן רשע דומה כשר לפני המלך ,שהוא חשוב טפי מן העבד ,ומיהו
אפי"ה אינו קרוב למלך ואינו רגיל אצלו ,ולכן אינו קרוב שימלא שאלתו מיד ,אבל צדיק
בן צדיק הוא קרוב טפי ,שקדושתו קדומה מצד אבותיו והרי הוא כבן בית.
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ארז"ל )ברכות ז ,ע"א( :א"ר יוחנן משום ר' יוסי ,שלושה דברים ביקש משה מלפני
הקב"ה ונתן לו :ביקש שתשרה שכינה על ישראל ונתן לו ,שנא' :הלוא בלכתך עמנו,
ביקש שלא תשרה שכינה על עובדי כוכבים ונתן לו ,שנא' :ונפלינו אני ועמך.
ביקש להודיעו דרכיו של הקב"ה ונתן לו ,שנא' :הודיעני נא את דרכיך ,אמר לפניו:
רבש "ע ,מפני מה יש צדיק וטוב לו ויש צדיק ורע לו ,יש רשע וטוב לו ויש רשע ורע לו,
אמר לו :משה ,צדיק וטוב לו  -צדיק בן צדיק ,צדיק ורע לו  -צדיק בן רשע ,רשע וטוב לו
 רשע בן צדיק ,רשע ורע לו  -רשע בן רשע .ע"כ.והלא עינינו רואות שגם צדיק בן צדיק אובד בצדקו .ועוד ,אם כוונתו של ר"י שלצדיק
צריך תמיד להיות טוב ולרשע צריך תמיד להיות רע ,א"כ תישלל הבחירה החופשית
מבני אדם ,כי כל אדם כשרואה עין בעין הטובה לצדיק והרע לרשע ,בודאי יבחר בדרך
עץ החיים ולא מכוח בחירה.
ומה שירמיה הנביא ע" ה שאל )בפרק יב ,א(" :צדיק אתה ה' כי אריב אליך ,אך
משפטים אדבר אותך ,מדוע דרך רשעים צלחה שלו כל בוגדי בגד) ".שלו מלשון שלוה(.
ירמיה הנביא ע" ה נזהר מהקושיא שהעמדנו על דברי ר' יוסי בגמ' ,ושאלתו היתה
להקב"ה לא על הסיבה מדוע דרך רשעים צלחה ,אלא על השיטה  -הדרך שנוהג בה
הקב"ה .אם הקב"ה מעוניין לטשטש את סדרי השגחתו כדי שלא יישלל כוח הבחירה
מהאדם ,למה בחר דווקא לתת את ההצלחה לרשע ,לכל הפחות ראוי להיות מקרה אחד
לצדיק ולרשע ,ולא שתתן מכשול לבני עמך ,בראותם כי דרך רשעים צלחה בודאי ,הרי
זה שולל את הבחירה מהטוב לגמרי.
וזו באמת שאלה נמרצת ,אבל מה שאמר ר' יוסי שמשה רבנו ע"ה בקש לדעת מדוע
צדיק וטוב לו צדיק ורע לו וכו' ,אדרבה זה טוב שע "י זה אין סתירה לבחירה החופשית
של האדם.
אבל הפירוש הוא שמשרע"ה ביקש לדעת מדוע נמצאים בנ"א חלוקים בטבעם
ובשלמותם ,מהם שהשלמות אצלם היא בעצם ומהם בקניין ,כלומר יש שנולדים במזג
טוב עם מידות טובות וישרות ויש בהם הכנה טבעית לעשות רצון הבורא ית' ,ויש
שטבעם נוטה אחרי הרעות בעצם ,אלא שטובם ושלמותם מצד קניין החכמה ,מצד שראו
בנ"א טובים וישרים או שלמדו מפי סופרים ומפי ספרים ,וכפו את יצרם להשתעבד
ליוצרם ,וזה צדיק ורע לו.
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וכן הפי' לגבי רשע וטוב לו ורשע ורע לו .כלומר השאלה היא מדוע הקב"ה ברא את
האדם בטבעים כאלה מלידה ,היינו שהקב"ה מסייע לו בעקיפין להרע או להטיב.
על זה ענהו הקב"ה :מפי עליון לא תצא הרעות והטוב ,אבל זה נקבע ע "י טבע המוליד:
אם המוליד הוא צדיק ,יוצא בטבעו של הבן מידות טובות וישרות בעצמיותו ,וכן להיפך.
ואחרי הודיענו ה' את זאת  -בין תבין את אשר לפניך במקראות המוקשים
בפרשתנו" :ויתרוצצו הבנים בקרבה ,ותאמר אם כן למה זה אנוכי ,ותלך לדרוש את ה'".
ופירש הרמב "ן :אם כן גדול צער העיבור ,למה זה אנוכי מתפללת ומתאווה על הריון
לשון רש"י .ואיננו נכון ,והנה הכתוב חסר ואינו שלם בפירושו .ועוד ,במה הוקל צערה
במה שהלכה לדרוש את ה' ואמרו לה שני גויים וכו' וכו' ,ועי' פי' הרמב"ן ואוה"ח שם על
המקום.
אבל ע"פ דרכינו נאמר ,כי כבר חקרו חכמי הטבע כי האישה בעת הריונה תיקח חלק
אחוז מטבע הוולד אשר בקרבה :אם העובר נוטה לתאווה היא תהיה תאוותנית ואם
העובר מסתפק במועט גם האמא כך .יוצא שלפי התנהגות האישה בעת הריונה אפשר
לשפוט את תכונתו של העובר ,ורז"ל קיימו סברא זו באשר סיפרו לנו )ביומא דף פב,
ע"ב( :ההיא עוברה דארחה ,אתו לקמיה דר' חנינא .א "ל :לחישו לה ,ולא אלחישא ,קרי
עליה :זורו רשעים מרחם ,ונפיק מינה שבתאי אוצר פרי.
והנה רבקה הצדקת היתה מוצאת בעצמה בעת הריונה נטיות הפוכות מקצה לקצה,
כי אין הסבר מתקבל על מה שאחז"ל  -ויתרוצצו הבנים בקרבה ,כשהייתה עוברת על
פתח בית המדרש יעקב היה מפרכס לצאת וכו' ,ולכן הצטערה ,כל עוד שלא ידעה שיש
לה תאומים ,שאותו עובר הוא הפכפך כזה  -נטיותיו הטובות מצד אביו יצחק ,ונטיותיו
הרעות כנראה מצידה ,שעדיין לא הזדככה .ולכן אמרה "למה זה אנכי" ,שהכל בגללה.
ולכן הלכה להתפלל שלא תוסיף לפעול רע על בנה.
ואז אמרו :שני גויים בבטנך ,ובזה שקטה ,כלומר :אין הסיבה מהשתנות טבעי
מולידם ,אלא הקב"ה בכוונה ברא אותם כך ,שע "י עשיו יעקב ישמור על התורה .על דרך
מה שאחז"ל בילקוט )שופטים רמז מא( :ואלה הגויים אשר הניח ה' לנסות את ישראל,
משל למה "ד ,למלך שנטע כרם ,והיו בתוכו ארזים גדולים וקוצים .א"ל עבדיו :הקוצים
שאוחזים בבגדנו  -למה הנחת .א"ל :אם אין קוצים  -במה אני גודר את כרמי .כך
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ישראל כרמו של הקב"ה ,שנאמר )ישעיה ה ,ז( :כי כרם ה' צבאות וכו' .והקוצים הללו
נצרכים כדי שישמרו ישראל את התורה ,שנא' :אלה הגויים.
וז"ש" :שני גויים בבטנך ושני לאומים ממעייך יפרדו" ,כלומר :בטבעם ובתכונתם.
אבל אין הרבה מהשתנות טבעי מולידם ,כ"א לאום מלאום יאמץ ע"ד שפירשנו) .המגיד
מדובנא(
עפ "י האמור יתבאר המד"ר בפרשה" :אלה תולדות יצחק בן אברהם ,גיל יגיל אבי
צדיק ויולד חכם ישמח בו .גילה אחר גילה בזמן שהצדיק נולד" ,וכו') .פרשה סג(
שמחה נצחית יש לה המשך ,אבל שמחה בקניין זמני חולפת .הרב "בינה לעיתים"
הסביר את הפסוק "וצדיקים ישמחו יעלצו לפני אלקים וישישו בשמחה"  -הצדיקים
ששמחתם על קניינים הרוחניים הם שמחים על השמחה הזאת ,וכן השמחים אלי גיל
ישישו כי ימצאו קבר"  -שאפי' יגיעו לקבר בשמחה.
וזו הייתה שמחתו של אאע "ה בלידת יצחק ,שהקב"ה העיד עליו :כי ידעתיו למען
אשר יצווה את בניו ואת ביתו אחריו ,דהיינו דלידת יצחק והדרך שילך בה זוהי דרך
נצחית עד סוף כל הדורות ולא קניין זמני גרידא.
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מעלת צב"צ לעניין תפילה
" ויעתר יצחק לה ' לנוכח אשתו כי עקרה היא ויעתר לו ה ' ותהר רבקה
אשתו ") .כה ,כא(.
ויעתר לו ,לו ולא לה ,שאין דומה תפילת צדיק בן צדיק לתפילת צדיק בן רשע לפיכך
לו ולא לה) .רש"י(.
והוא מהגמ' ביבמות )סד ,ע "א( :אמר ר' יצחק :יצחק אבינו עקור היה ,שנא' :ויעתר
יצחק לה' לנוכח אשתו ,על אשתו לא נאמר אלא לנוכח ,מלמד ששניהם עקורים היו ,א"ה
ויעתר לו ויעתר להם מיבעי ליה.
וביאר רש"י" :בשלמא אי אמרת תפילת יצחק על אשתו הייתה ,היינו דכתיב ויעתר
לו כמו שהיה מתפלל עליה ותהר רבקה אשתו ,אלא א"א על עצמו היה מתפלל ,ולנוכח
אשתו משמע ,ששניהם היו צועקים זה למול זה ויעתר להם מיבעי ליה".
ומשיבה הגמ'" :לפי שאינו דומה תפילת צדיק בן צדיק לתפילת צדיק בן רשע" .וכתב
רש"י" :ל פיכך תלה בו הכתוב".
זוהי הגרסא ברש"י ובגמרא שלנו .אבל בדפוסים הישנים מובאת גרסא שונה וז"ל:
"שאין דומה תפילת צדיק בן רשע לתפילת צדיק בן צדיק " .דפוס פיעטרקוב.
לכאורה הגרסא בספרים הראשונים היא הנכונה ,כי זוהי דרך לשון בני אדם ,שאין
להשוות הקטן לגדול ,וא"כ תפילת רבקה הייתה לשווא  -לפיכך ויעתר לו ולא לה.
וא"כ לפי הגרסא שלפנינו יוצא שתפלת צב"ר עדיפא ע"פ צדיק בן צדיק לפי לשון
בני אדם ,וא"כ הגמרא הייתה צריכה לומר "לה ולא לו" ,ועוד :הלא שניהם נענו וא"כ
במה נסתלקה הקושיה "להם מיבעי ליה".
ובמדרש תלפיות ענף חתירה כתב וז"ל" :ויעתר לו ה' ,אל תקרי ויעתר לו אלא ויחתר
לו ,חתירה חתר לו הקב"ה וקביל ליה וכדין ותהר רבקה אשתו.
אמר המאסף :גבי מנשה נאמר שחתר לו הקב"ה חתירה לקבל תשובתו מפני
הקטרוגים וכו' .וליצחק מה צורך לחתירה ,ואולי היו מקטרגים על שהיה עתיד לצאת
ממנו עשו שעתיד זרעו להחריב המקדש ולמיצר לישראל ,והקב"ה חתר חתירה לקבל
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תפילתו ,משום שהיה צורך בעשיו להיות שבט מוסר לישראל ,כדרז"ל :הקול קול יעקב
וכו' ,כשאין ישראל עוסקים בתורה אזי הידיים ידי עשו וכו'".
ולפי זה אפשר לומר שתפילתה של רבקה עולה על תפילתו של יצחק ,כי היא איננה
מצווה על פו "ר ולא אכפת לה אם יהיה לה בנים או לא ,כי מי יודע מה ייוולד לה ,בן רשע
או צדיק כי תלוי הכל בבחירת הוולד.
והראיה ,שכשהתרוצצו הבנים בקרבה  -כשהיית ה עוברת על פתחי ע"ז עשו היה
מפרכס לצאת .צעקה ואמרה :למה זה אנוכי .ואם בכל זאת התפללה על הריון ,כוונתה
בוודאי לילד צדיק בתכלית כמו יצחק ,שיהיה לה חוטרא לידא ומרא לקבורה )כתובות
סד ,ע"א(.
לעומת זה יצחק שגדל בביתו של אברהם אבינו ע"ה ושרה הצדקת ,ותמיד לימד
זכות ,אפי' על רשעים ,והוא מופקד על פו"ר  -א"כ כוונתו הייתה להביא ילדים ע"י רבקה
הצדקת אפילו שיהיו דומים לאחי האם .העיקר לקיים מצוות פו"ר וע "כ הוא לא הלך
לדרוש את ה'.
והעניין דכתיב )משלי י( :בן חכם ישמח אב ובן כסיל תוגת אמו ,כי האב מצווה על
פו"ר אפילו אם יהיה הבן רשע ח "ו ,אחז"ל )ברכות י( :בהדי כבשי דרחמנא ל"ל .לכן אם
חכם הוא ישמח האב יותר מאמו ,ואם כסיל הוא אין תוגה לו ,משום דעכ"פ מוכרח היה
בדבר לקיים מצוות פו"ר ,והתוגה היא רק לאמו כיוון שאינה מצווה במצווה זו ,ונפשה
מרה לה על ההוצאות שעשתה בחינם ,היינו שסבלה צער הריון לידה וגידול בנים בשביל
בן צדיק ולא בן רשע ,לכן רק היא הלכה לדרוש את ה'.
וכן מצינו שפסק ר' יוחנ ן בגמרא )יבמות סג( :אפי' עכו"ם שהיו לו בנים קודם שנתגייר
ואח"כ נתגייר ,קיים כבר פו "ר אפילו אם לא היו לו אח"כ כלום ,ובודאי הפירוש כדלעיל.
וא"כ עכשיו ניחא הכל ,כי באמת בכל מקום תפילת צדיק בן צדיק חביבה יותר
מתפילת צב "ר ,אך כאן לעניין תפילתם בשביל בנים תפילת רבקה הייתה גבוהה יותר,
כי היא רצתה צדיקים גמורים ,ומ"מ לא נענתה ,כי הקב"ה רצה בעשו להיות שבט אפו.
ואם ח"ו עשו היה נולד מזרע רשעים ,מי יודע אם הייתה תקומה לישראל ח"ו ,לכן הוציא
הקב"ה את עשו זה עכ"פ מיצחק.
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ובספר משכיל לדוד הקשה מרש"י בעצמו בפסוק הקודם ,שאמר בשם המ"ר טעם
הדבר שציין הכתוב כאן ייחוס רבקה בת בתואל הארמי אחות לבן הארמי מפדן ארם,
אלא להגיד שבחה שהייתה בת רשע ואחות רשע ומקומה אנשי רשע ולא למדה
ממעשיהם ,וזה הרי נגד הטבע ,כמ "ש בסוף מסכת סוכה )נו ,ע"ב( שותא דינוקא או
דאבוה או דאמיה ,וזה הוא מפני שרגילה לשמוע שיחם והגיונם .ובמדרש מסיים בזה:
למה היא דומה ,לשושנה בין החוחים.
ומתבאר בזה דלצדיק בן רשע יש יתרון יותר מאשר לצדיק בן צדיק ,בזה שלא למד
מרשעת אנשי מקומו .א"כ מדוע עדיף תפילת צב"צ ,הרי לא עמד בניסיון כצדיק בן רשע.
ונ "ל דלעולם לעניין חשיבות ,חשוב טפי צב "ר וגדול זכותו כדאמרן .מ"מ לעניין
תפילה אינו דומה וכו' ,וצדיק בן צדיק מהני טפי לשתעשה בקשתו ,וה "ה דומה למאי
דאיתא בגמרא כשחלה בנו של ריב"ז שלח אצל ר "ח בן דוסא להתפלל עליו ,והניח ראשו
בין ברכיו והתפלל וחיה.
ואמר ריב"ז אלמלא הטיח בן זכאי וכו' וא"ל אשתו וכי גדול ממך א"ל לאו אלא הוא
דומה כעבד לפני המלך )שהוא בן בית ורגיל אצלו( .ואני דומה כשר לפני המלך ע"ש.
א"כ ה"נ הצב"ר הוא כשר לפני המלך שהוא חשוב טפי מן העבד ,ומיהו אפ"ה אינו קרוב
למלך ואינו רגיל אצלו ולכן אינו קרוב שימלא שאלתו מיד ,אבל הצב"צ הוא קרוב טפי
שקדושתו קדומה מצד אבותיו וה"ה כבן בית.
ובספר "עיון יעקב" על הגמרא הנ "ל ביבמות כתב וז "ל" :אין זה סותר למ"ש הטוא"ח
בסי' נ"ג בשם הרא"ש :טוב לקרב מזרע רחוקים להיות ש"ץ ,כי כבר כתב מהרש"ל
בתשובה סימן כ' לחלק בין מתפלל בעד אחרים וצבור  -אז יש לקרב רחוקים צב"ר,
משא"כ במתפלל בעד עצמו .וראיה מחזקיה ,שהמתפלל על עצמו אין לתלות בזכות עצמו
רק בזכות אבות ,ועוד תירץ :בתפילה כזו  -לשנות את טבע הבריאה לפקוד העקרה אז
צריך שיהא זכות אבותן מסיעתן.
עוד כתב רש"י וז"ל ויעתר לו נתפצר ונתפייס ונתפתה לו וכו'.
והנה לאחר שהקדמנו מעלת תפילת צב"צ ,שהוא כבן בית אצל המלך מכוח זכות
אבותיו ,יש לעיין מדוע היה צריך כ"כ להפציר ,וכן מה העניין שהיה צריך לפתות כביכול
את הקב"ה לבקש בנים.
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ואמר ע"ז הגרי"ח זוננפלד זצ"ל ע"פ מעשה שהיה בזמן החתם סופר ,שבאו אליו
בבקשה להתפלל עבור איש ה המקשה ללדת ,ולא נענה להם ,והפצירו בו עד שאמר להם
שקשה עליו התפילה במקרה זה.
דהא איתא בקדושין )עב ,ע"ב( :אמר מר :כשמת ר' עקיבא נולד רבי ,כשמת רבי
נולד רב יהודה ,ללמדך שאין צדיק נפטר מן העולם עד שנברא צדיק כמותו ,שנא' וזרח
השמש ובא השמש .עד שלא כבתה שמשו של עלי זרחה שמשו של שמואל הרמתי ,ואמר
להם החת" ס ,יודע אני שהתינוק הנולד יהיה צדיק גדול ויאיר את העולם ,א"כ כיצד יכול
אני להתפלל על אישה זו שתלד במהרה ,בה בשעה שע"י לידתה צריך להיפטר צדיק מן
העולם.
ולפי "ז יש לפרש גם גבי לידת יעקב ועשו ,שע"י לידתם נתקצרו חמש שנים מחייו של
אברהם אבינו ,שהרי ביום שיצא עשו לתרבות רעה נפטר אברהם אבינו כדי שלא יראה
אותו יוצא לתרבות רעה )יעוין רש"י כה ,ל( ,ועל כן היה צריך יצחק אבינו להפציר
ולפייס וכביכול לפתות לו להקב"ה ,כדי שיסכים לקצר ה' שנים מחייו של אברהם אבינו.
והוסיף ע"ז הגרי "ח זצ"ל דזה מרומז בפסוק ,דהמילים "ויעתר לו ה" ) (748הם
בגימטריא "חמש שנים" ) (748כשהגיעו הדברים להגר"א קוטלר אמר ,שגימטריא זו א"א
לומר ללא רוח הקודש) .שי לתורה(.
"ויעתר לו ה' ,לו ולא לה ,שאין דומה תפילת צדיק בן צדיק לתפילת צדיק בן רשע
לפיכך לו ולא לה) ".רש"י( .כאשר ירדוף הקורא ,יסבו"ר ולא ידע אמאי אצטריך רש"י
לומר לפיכך לו ולא לה ,ואני בעניי כתבתי בזה על פנ "י ועל שפת הנח"ל .איכו השתא
אמינא מלתא כמ"ש הר"ן ז"ל הובא בעין יעקב פ"ק דיומא )דף ד( ,דיש הפרש בין תיבת
"לו" לתיבת "אליו" ,דתיבת "לו" ,אף שהוא יחוד ,הוי"ו נחה ואינה נרגשת ,אך תיבת
"אליו" הוא יחוד יותר עצמי ,דהוי"ו נרגשת ומורה יחוד פרטי יותר מתיבת לו .עש"ב.
ואפשר דזה שאמר רש"י זצ"ל "לו ולא לה" ,דתיבת לו הוא יחוד ומיעוט ,וצריך לדרוש
לו ולא לה .אמנם מה שמיעט רבקה אינו מצד עצמותה ,דצדקת היא ,אלא לפי שאינו
דומה תפלת צב"צ וכו'.
וכי תימא מאן לימא לן דאינו מיעוט לגמרי לרבקה מצד עצמותה שאינה ראויה
להתקבל תפלתה ,לכך סיים רש "י ז"ל ואמר לפיכך לו ולא לה כלומר דאי הוי מיעוט

קלח
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גמור הול "ל "ויעתר אליו ה " ,דאליו הוא יחוד פרטי ועצמי .והשתא דכתיב לו שאינו יחוד
עצמי אני אומר שאינו דומה תפילת צב"צ לפיכך לו ולא אליו") .חומת אנ"ך(
ובדומה להנ"ל מסביר הגרי"ז ז "ל בפסוק" :ורבקה שומעת בדבר יצחק אל עשו בנו
וילך עשו השדה לצוד ציד להביא" )כז ה( ,בתרגום יב "ע כתב" :ורבקה שמעת ברוח
קודשא כד מליל יצחק עם עשו" .יש לעיין מנא ליה לתרגום יונתן שרבקה שמעה ברוח
הקודש ואולי שמעה באמת.
והנראה ,דהנה הדרך בתורה לכתוב בלשון "ויאמר אל וכו" ואילו כאן בפרשה כתיב
לשון "ויקרא את עשו בנו הגדול ויאמר אליו".
ויעויין בתורת כהנים )פרשתא א פרק ב( שכתב דבכל מקום שכתוב לשון "ויאמר
אליו" פירושו סוג אמירה באופן שאחר לא ישמע ,ודווקא אליו הדברים אמורים ,וא"כ
הכא דכתיב "ויאמר אליו" הרי דיצחק דבר אל עשו באופן שאחרים לא יכולים לשמוע,
ועל כרחך שרבקה שמעה זאת ברוח הקודש) .שי לתורה(
עוד מקשים העולם מאי בעי רש "י ז "ל במה שכתב דאינו דומה תפלת צב"צ לתפילת
צב"ר דהוי ליה למימר צדקת בת רשע ,וצריכים לומר דהיה קשה לרש"י הא מצינו
באברהם דהוצרך לשנות מקומו כדי לשנות המזל ולא הועיל תפלתו ,ומדוע יצחק לא
הוזקק לשנות המקום ותפילתו היה מועיל שישתנה המזל ,ועל זה מתרץ רש"י ז"ל במתק
לשונו לפי שאינו דומה תפילת צב"צ )דהיינו יצחק( לתפילת צב"ר )דהיינו אברהם בן
תרח( ,וא"כ כיוון דאינו דומה ,לפיכך לו ולא לה ,דהא רבקה הייתה גם כן צדקת בת
רשע) .גן רווה בשם אמרי בינה על התורה(

  

יעטה

תולדות

מורה

קלט

מאימתי שולט יצה"ר באדם  -משעת יצירה או משעת
הלידה
" ויתרוצצו הבנים בקרבה ותאמר אם כן למה זה אנכי ותלך לדרוש את
ה ' " )כה ,כב(
רבותינו דרשוהו לשון ריצה .כשהיתה עוברת על פתחי תורה של שם ועבר ,יעקב רץ
ומפרכס לצאת ,עוברת על פתחי עבודת אלילים עשו מפרכס לצאת").רש"י(
ותימה דבפ' חלק )צב ,ע"ב( "א"ל אנטונינוס לרבי מאיר :מאימתי יצה"ר שולט באדם,
משעת יצירה או משעת יציאה .א"ל :משעת יצירה .א "ל :א"כ בועט במעי אמו ויוצא
)ויסכן את האם( ,אלא משעת יציאה .אמר רבי :דבר זה למדני אנטונינוס ,ומקרא מסייעו,
שנא' )בראשית ד ,ז(" :לפתח חטאת רובץ".
אלמא יצה"ר נכנס באדם משעת לידה ,והיכי אמרינן הכא דעשו מפרכס לצאת
משעת יצירה .עכ"ל רבינו ישעיה הראשון מטראני זלה"ה בנמוקיו כ"י.
והקשה המהרש"א בחדושי אגדות בפרק חלק מהא דיומא )פב ע"ב(" :ההיא עוברה
דארחא אתו לקמיה דרבי ,אמר להו :זילו לחושו לה דיומא דכפורי הוא .לחושו לה
ואילחישא קרי עליה )ירמיהו א ,ה(' :בטרם אצרך בבטן ידעתיך' וגו' נפק מינה רבי יוחנן.
ההיא עוברה דארחא אתו לקמיה דרבי חנינא אמר להו לחושו לה ולא אילחישא קרי
עליה )תהילים נח ,ד(' :זורו רשעים מרחם' נפק מינה שבתאי אצר פירי" .וא"כ קשה על
הגמ' בסנהדרין הנ"ל .ותרץ ,הגמ' ביומא  -היצה"ר מצד האמא ,אבל העובר  -אין
יצה "ר ,רק בשעת יציאתו מבטן אמו.
אבל השאלה מהפסוק "ויתרוצצו" נשארת במקומה.
ותי' החיד"א בפי' "פני דוד" וז"ל :והיותר נכון בעניין זה הוא מה שתירץ הרב מהר"ם
בן חביב ז"ל בס' תוספ' יוהכ"פ ביומא דלעולם בעודו העובר בבטן אמו יש בו יצה"ר,
אבל לא נתן רשות לגמרי ליצה"ר שישלוט באדם עד שעת יציאה .ודייקא נמי דקאמר
אנטונינוס מאימתי שולט באדם עכ "ד.
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ולפי דבריו מדוקדק הכתוב "לפתח חטאת רובץ" ,ד"חטאת " נקבה ,ו"רובץ " זכר,
וכבר דרשוהו רז "ל ברבה )כב ,ו( ,אך לפי האמור אפשר לומר :לפתח היצה"ר שהיה
חטאת ותש כוחו כנקבה ,עתה ניתן לו כוח כזכר ושולט.
וכן כתב בספר חסידים סימן תתשל"ז וז"ל" :הנפש נבראת שתהא זכה וטהורה מעוון,
שהרי אין יצה"ר שולט עד שיצא מרחם אמו ,כמו שאמר אנטיגנוס )אנטונינוס( בפרק
חלק "לפתח חטאת רובץ" .וכן כתיב )בראשית ח ,כא( "כי יצר לב האדם רע מנעוריו " -
משננער לבוא בעולם )ב"ר לד ,י( ,א"כ עשו הרשע שעקר מיתרין של אמו כדאמרינן
בב"ר פס"ג )צ "ל בתנחומא פרשת כי תצא פס' "זכור את אשר עשה לך עמלק " (10ושיחת
רחמה.
וכן אמר ביומא פרק יוהכ"פ "אילחושו לה ולא אילחישת ,קרי עליה "זורו רשעים
מרחם" אלא אלו שבבטן יש להן יצה "ר ,הן אותם שנבראו מן תתקע"ד דורות שבבטן
יוצרם הם עזי פנים שממרין באביהן ובאמן".
ולכך נשלחה איבה בין יעקב ועשו בקטנותם ,פן ילמד יעקב מעשו .וכן אין לב
לצדיקים עם לב הרשעים.
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וז " ל המדרש תנחומא פרשת כי תצא ע " ה זכור את אשר עשה לך עמלק .זה שאמר הכתוב יזכר עון אבותיו

אל ה ' וחטאת אמו אל תמח  ) .תהלים קט ,יד  ( .וכי אבותיו של עשו רשעים היו  ,והלא צדיקים היו  -אברהם זקנו
ויצחק אביו ואת אומר יזכר עון אבותיו וכו'  ,אלא מה ,חטא שחטא עשו אל אבותיו  .כיצד  .אברהם נפטר חמש
שנים לפני זמנו כדי שלא יראה את עשו ברשעו ,יצחק כהו עיניו בחייו כדי שלא יצא לחוץ והבריות אומרים :
זה צמח רשע .וחטא גם על אמו .רבי יהודה ורבי נחמיה ורבנן .
רבי יהודה אומר  :כשיצא ממעי אמו חתך מיתרין שלה שלא תלד הד " ד " על רדפו בחרב אחיו ושחת רחמיו"
) עמוס א ' יא ' ( רחמו כתיב  .ורבי ברכיה אמר ,לא תאמר אחר שיצא ממעי אמו  .אלא עם כשהוא יוצא ממעי
אמו זרתה מתיחא לקבלה  -פי' אגרופו פרושה לנגדו .מה טעם זורו רשעים מרחם .
ורבי נחמיה אמר :גרם לה שלא תעמיד י"ב שבטים  ,דאמר רב הונא ראויה היתה רבקה שתעמיד י "ב שבטים
שנא ' ויאמר ה ' לה "שני גויים " וכו' .ואית דמיתי לה מהכא ותאמר אם כן למה זה א נכי  .זה בגימטרי ' י " ב .
ורבנן אמרי :גרם לה שלא תצא מטתה ברבים .אבר הם מת .יצחק יושב בבית עיניו כהות .יעקב הלך לו לפדן
ארם .יפוק עשו רשיעא קמה וימרון בריאתא ,לי יטון בזיתא כדין ינקין  .מה עשו ,הוציאו מטתה בלילה ,שלא
יהא עשו יוצא לפניה ויהיו הכל אומרים ארורים שדים שהניקו רשע זה .
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ולפי שיצר לב האדם רע ,העלים ממנו שמות הקדושים פן יעניש את חבירו ,שנא'
)קהלת ג ,יא(" :גם את העולם נתן בלבם"" .העלם" כתיב ,שהעלים שם ה' הנכבד.
ובספר אמרי נועם על התורה הקשה קושיית רבנו ישעיה וכתב :אם לא שנאמר על
דרך נס .ואמנם אין זה מדרך הטבע שהוולד במעי אמו יראה את פתחי הבתים שבחוץ
ויבחין בין ע"ז לביהמ"ד.
וא"כ לשם מה התורה מספרת לנו על כך ולשם מה הקב"ה עשה אותו.
התשובה לכך היא ,שנס זה בא להפריך את תורת הסיבתיות בנוגע למעשי בני אדם.
תורה זו קובעת שכל מה שאדם עושה הוא מוכרח לעשות .לא שהוא עושה כך מפני
שהוא רוצה לעשות ,אלא הוא עושה מפני שהוא מוכרח ואינו יכול לעשות אחרת.
תורה זו מצביעה על סבות מכריחות ,כגון תורשה או השפעת הסביבה ,כולל חוויות
ורשמים ראשונים של הנולד .והנה התורה מספרת על יעקב שהם היו תאומים ששניהם
באו מטפה אחת ומיחידה אחת ,כמו שהגמ' בנידה כז' אומרת כי כל תאומים " טיפה אחת
היתה ונחלקת לשתיים" .וממילא תכונות התורשה שוות בשניהם .שניהם טרם הושפעו
מרשמים בעולם החיצון ,ואעפי"כ אחד נמשך לביהמ"ד והשני נמשך לע"ז .מה מהותם
של רצונות אלה אם לא בחירתם החופשית.
משמע שאין סיבתיות בכל הנוגע לאדם ומעשיו .חפשי הוא רצונו של האדם לעשות
ככל העולה על רוחו .יש באפשרותו להתגבר על התכונות של תורשה וגם השפעה של
הסביבה ,אם רק ירצה בכך.
לא רק לגבי רצונו של האדם אין סבות מכריחות ,אלא גם לגבי אירועים בעולם אין
סיבתיות מוחלטת  -כשה' רוצה יכול לבטל את השפעתה של הסבה הקודמת וממילא
התוצאה תהיה אחרת.
לכן התורה מספרת על ההבדלים הפיזיים בגופם  -ויצא הראשון אדמוני כולו
כאדרת שער וכו' .שעל אף שהתורשה שלהם היא שווה ,בכל זאת הקב"ה יכול לשנות
את התוצאה.
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מטרת התפילה למצוא חן בעיני הקב"ה
" ויאמר ה ' לה שני גויים בבטנך ושני לאומים ממעיך יפרד ו ולאום
מלאום יאמץ ורב יעבוד צעיר ") .כה ,כג(.
וביאר רש "י ,גיים כתיב כמו גאים ,זה אנטונינוס ורבי שלא פסקו מעל שולחנן לא
חזרת ולא קישות ולא צנון ,לא בימות החמה ולא בימות הגשמים.
החידוש בזה הוא שהירקות הללו השתמשו בהם אפי' בימות הגשמים ,דאין דרך אלו
לגדול ולצמוח בגנות ,בימות הגשמים בשביל הקור ואולי שהיו מגדלין אותן במערות
ובמקומות שאין הקור שולט בהם כ"כ ,וכן הוא דרך בחצרות המלכים ושרים עוד יום
הזה ,ודרשו כן מדכתיב גיים ביו"ד תחת וי"ו כפרש "י והוא ודאי דבשאר מלכים הקודמים
מיעקב ועשו גם המה לא היו חסרים משולחנם כל הדברים ,אבל נקט רבי ואנטונינוס
שהיו בזמן אחד ובמקום אחד ,דהכי משמע קרא שני גויים בבטנך כמו יעקב ועשו שהיו
בזמן אחד בבטן ,כמפורש מתוך הסוגיא ודו"ק) .מהרש"א ע"ז יא ע "א(
וכתב הרב "בן יהוידע" ע" ה וז"ל :בס "ד רמזו רז "ל בלשון מליצה זה על פרי צדקתם
שהיו ניזונים ונהנים משולחנם בעלי תורה ,ואלו רמוזים בחזרת אשר חלק החשוב הנאכל
הוא למעלה נגלה לעיני הכל ,והחלק שאינו נאכל טמון למטה בארץ.
כן הת "ח תורתו אשר נהנים ממנה הכל היא גלויה ומפורסמת לעיני הכל ומוכרח הוא
לגלותה בריש גלי ,כמ "ש" :היא בראש הומיות תקרא ,ברחובות תתן קולה בראש
מרומים עלי דרך וכו' ,יפוצו מעינותיך חוצה".
אך הצנון להיפך :החלק הטוב הנאכל הוא מכוסה וטמון בארץ ,והעלין נגלין ,וזה
דמיון לבעלי מעשים שצריך להיות מעשיהם הטובים מכוסים.
אבל הקישות הם רמז לתינוקות של בית רבן שמעלתם גדולה ביותר מאוד מן
האנשים הגדולים ,מפני שהם הבל שאין בו חטא ,ומעלים ע"י תורתם את המלכות למקום
עליון שאין הקליפות מגיעים שם ,וכן דרך הקישות שהקטנים הם טובים ומשובחים יותר
מן הקישות הגדולים ,ואנטונינוס המלך אעפ"י שלא היו ישראלים אוכלים על שולחנו
ממש ,מ"מ מאחר שהיה מספיק ומחזיק בצנעא ביד ישראל ,שפיר נחשבים אוכלי
שולחנו ,עכ"ל.
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ובספר "יאושר בארץ " כתב וז"ל" :ולכאורה מדוע מקדים אנטונינוס לרבנו הקדוש אף
שהיה גר ובצנעה שמר התורה ,אבל להקדימו קודם רבי מה טעם יש בה.
וחשבתי עפ"י מה שראיתי בספה"ק מנורת המאור )נר ג כלל א החלק השני פ"ב(:
ת"ר :פעם אחת גזרה מלכות יון גזרה על ישראל שלא למול את בניהם ,ובאותו זמן נולד
רבנו הקדוש ,ואמר רשב"ג אביו ,הקב"ה צוונו למול ורשעים הללו גזרו עלינו שלא למול,
כיצד אנו מבטלים גזרתו של הקב"ה ונקיים גזרתו של אותו רשע .
מיד עמד רשב"ג ומל את בנו ,כשהודיעו הדבר בפני השר שהיה בעיר שלח וקרא את
רשב"ג ,א"ל מפני מה עברת על גזרתו של מלך ומלת את בנך .א"ל כך צוונו הקב"ה ,א"ל
אותו השר הרבה כבוד יש לך עלי שאתה ראש לאומתך ,אלא גזרתו של מלך היא ואיני
יכול להניחך ,א"ל :ומה אתה מבקש ,א "ל :אני רוצה שנשלח אותך אצל המלך ומה שהוא
רוצה לעשות יעשה ,א"ל :עשה כל מה שאתה חפץ.
מיד שלח את רבנו הקדוש ואת אמו והלכו כל היום בדרך ,לערב הגיעו למלון בית
אביו של אנטונינוס ,ובאותו הזמן נולד אנטונינוס .נכנסה אמו של רבנו הקדוש אצל אימו
של אנטונינוס ,אמרה לה :מה טיבך ,אמרה לה :כך וכך גזרו עלינו שלא למול ועכשיו
מלתי את בני ,ולכך מוליכין אותנו אל המלך כאחד ,כיון ששמעה ממנה כן ,אמרה לה
אם רצונך קחי את הילד שלי שאיננו מהול ותני לי את הילד שלך ולכי ומלטי את נפשך
ואת נפש בנך מאת המלך.
מיד עשתה כן והלכה למלך ,נכנס אותו השר למלך אמרה לו אדוני המלך זו עברה על
גזרתך ומלה את בנה ועכשיו הבאתי אותה אצלך ומה שתרצה לעשות עשה ,אמר להם
המלך ראו בנה אם הוא מהול נמצא שאינו מהול ,באותה שעה כעס המלך על אותו השר,
אמר לו :אני גזרתי על מהול ואתה הבאת לי שאינו מהול.
באותה שעה היו יושבים לפני קיסר ואמרו לו :אדונינו המלך אנו מעידין בודאי שבנה
של זו מהול היה ,אלא אלוקיהם של אלו קרוב הוא להם וכיוון שהם קוראים אליו מיד
הוא עונה להם שנאמר" ,מי כה"א בכל קראנו אליו".
מיד צווה המלך ונהרג אותו השר וביטל את הגזרה ,ושלח את רבנו הקדוש ואת אמו
לשלום ,כיון שחזר לביתו של אנטונינוס אמרה אמו :הואיל ועשה לך הקב"ה נס על ידי
ולבנך על יד בני יהיו שושבינים לעולם .ובשכר אותו חלב שינק אנטונינוס מאמו של
רבינו הקדוש נעשה מלך לאומתו וירש העולם הזה והעולם הבא .ופי' "נפש יהודה" שם
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שושבינים אוהבים וחברים ,וכן היה שנעשה למלך על עמו ונתגייר בסוד והיה רגיל אצל
רבנו הקדוש ולמד ממנו תורה.
א"כ לפי הנ"ל חשבתי הוא כעין שמקדים שמח זבולון בצאתך ויששכר באוהליך
מכיוון שכל התורה של יששכר היא ע"י זבולון לכן הקדימו ,וכ"כ כאן מכיוון שניצל
מהמוות לחיים על ידי אנטונינוס לכן מקדימו )עכ"ל "אושר בארץ"(
והנה יצחק אבינו זכה לבנים עבור התפילה שהתפלל והפציר לפני הקב"ה ,ובוודאי
תפילתו לא היתה כבקשת צרכיו גרידא אלא מטרה אחרת היתה לה.
ולבאר העניין יש לראות דברי הגמ' בחגיגה )ה ,ע"א( :רבי יוחנן כי מטי להאי קרא
בכי ) מלאכי ג( :וקרבתי אליכם למשפט והייתי ער ממהר במכשפים ובמנאפים
ובנשבעים לשקר ובעושקי שכר שכיר .עבד שרבו מקרבו לדונו וממהר להעידו ,תקנה יש
לו ,אמר רבי יוחנן בן זכאי :אוי לנו ששקל עלינו הכתוב קלות כחמורות) .עושקי שכר
שכיר כמנאפים וכמכשפים .רש"י(
קלות כחמורות משמעה :א .עבירה קל ה שקל להימנע ממנה מחשיבה כעבירה
חמורה .ב .ע"י שמרגיל עצמו בקלות בא לידי חמורות .נמצא שהוא הגורם לבוא לידי
חמורות ,כמו העץ הלח בצד אחד ויבש בצד אחר ,אם ידליקו אותו ביבש – ידליק כולו.
ולזה אומר הפסוק :והתוודו את עוונם ואת עוון אבותם )ויקרא כו ,מ(  -מהקל אל
הכבד ,קודם מתוודים על עוונם שזה באופן יחסי קל לעומת העוונות של אבותם שהם
חמורים אצלם מאחר והתרגלו בהם הרבה.
החיסרון בתפילה נחשבת לעבירה קלה באופן יחסי לשאר עבירות ,אך מזה יבואו
לחמורות .ובאור הדבר הוא כך ,מניחים חיי עולם ועוסקים בחיי שעה )שבת לג( ,מזה
ראיה שהתפילה היא עבירה קלה .ומזה יכולים להגיע לחמורות.
והנה בעניין התפילה  -יש קושיה חזקה ,דתנן )אבות ב ,יח( אל תעש תפילתך קבע,
אלא רחמים ותחנונים לפני המקום ,והנה זה סותר למה שקראו חז"ל לתפילה עבודה
)תענית ב( ,מה זה עבודה  -הלא הוא מבקש צרכיו .ובפרט מה שאמרו )יבמות ה( עבודה
צורך גבוה הוא.
ויש להטעים העניין כך :כי באמת קשה  -מה הוא עניין תפילה ,הלא כלל גדול
בידינו  -שאדם צריך לעבוד את בוראו בין בצער ובין שלא בצער .ואדרבה משפט
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החכמים כי בכל מה שיהיה להם יותר מניעות ,ישמחו להראות תוקף אמונתם ,א"כ אין
מקום להתפלל על דחקות ,ועוד הלא ודאי הקב" ה מרחם על האדם ,ועוד הרבה הרבה
יותר ממנו ,ותדע כי כו ח הרחמנות של אדם על עצמו ועל זולתו  -הוא כוח נטוע ממנו
יתברך כמ"ש בתהילים )צד ,ט( "הנוטע אוזן הלא ישמע אם יוצר עין הלא יביט"  -ה'
שנטע אוזן באדם  -האם לא ישמע לזעקתינו ,ה' שיצר עין באדם  -האם לא יביט על
עינינו.
אשר על כן באמת כל עניין התפילה היא רק עבודה ,והוא כי כל עיקר עבודת השי "ת
עומדת על השגחה ,ויען כי כל עניני תבל הם רק בסבה ומסובב וע"כ ניחא שנקראת
עבודה .ומה שמבקש צרכיו  -אינן אלא להזכיר את עצמו שהוא כל רגע ורגע בידיו
יתברך ,והאמת מה שהוא טוב לפניו באמת  -אינו יודע וצריך לבטוח בהקב"ה שהוא
יעשה לו מה שטוב לו.
ע" כ אמר דוד המלך )קלא ,ב( "אם לא שויתי ודוממתי נפשי כגמול עלי אמו כגמול
עלי נפשי"  -נשבע אני ,אם לא שמתי את נפשי ונמשלתי כיונקי שדיים הנתון על זרועות
אמו ללא יכולת לפעול ולהתהלך ,כן נפשי בקרבי לנגדך ה' .הנני עליך כמי שאין לו
ידיים ורגלים ,כגולם מוטל לנגדך  -רש"י.
על כן אמרו )סנהדרין סד( לעולם יקדים אדם תפילה לצרה ,כי בעת הצרה קשה לו
להתפלל על זה האופן ,כי אז מרגיש צערו ומבקש בהרגש צערו  -ולא צורך גבוה ,וזה
העניין " כל הקובע מקום לתפילתו" ,כי יש מקרה ויש עצם ,למשל :מי שלובש בגד כבד
בקור גדול ,ורוצה לפושטו מעליו  -רק מוכרח ללבשו ,זה נקרא מקרה ,משא"כ בגד
שהוא מתכבד בו ומקבל ממנו נחת זה נקרא עצם.
כן בעניין התפילה .אם הוא על בחינה שהוא מוכרח להתפלל כמי שכפאו שד ,זה
ודאי מגונה ,ועל זה אמרו חז"ל אל תעש תפילתך קבע ,וגם אם אפי' שמכוון לרחמים
ותחנונים ,אם כל זה אין זה נחשב אצלו מקום מיוחד לתפילתו ,כי באם יעבור הדבר
שמתחנן עליו ,שוב אינו צריך לתפילה ,ורוצה היה שלא יהיה לו על מה להתפלל,
משא"כ אם מבקש על זה באופן שכתבנו ,כי אדרבא רצוי לו שיש על מה להתפלל ,וא"כ
יש אצלו מקום מיוחד על התפילה ,היינו להכניס בלבו ציור השגחה הפרטית אינו רוצה
לדחות אותה בשום אופן כי זה תכלית עבודתו מהתפלה.
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וזו שמחת הצדיק כשתקובל תפילתו לא שנחלץ מצרה אלא במה שמצא חן בעיני
יתב'.
וזה העניין של יצחק אבינו ע"ה שהתפ לל מתוך עושר שתפילה כזו אינה להיחלץ
מהצרה אלא להתקרב אליו יתב'.

  
מדרגת הביטחון בחינוך הבנים
" ויגדלו הנערים ויהי עשו איש יודע ציד איש שדה  ,ויעקב איש תם יושב
אהלים ) ".כה ,כז(
פירש "י" :כל זמן שהיו קטנים לא היו ניכרים במעשיהם ,ואין אדם מדקדק בהם מה
טיבם .כיוון שנעשו בני י "ג שנה ,זה פירש לבתי מדרשות ,וזה פירש לע" א") .ב"ר(
וזו לשון המדרש" :רבי לוי אמר :משל להדס ועצבונית )  -קוצים( ,שהיו גדלים זה על
גבי זה .וכיוון שהגדילו והפריחו ,זה נותן ריחו וזה חוחו .כך כל י"ג שנה שניהם הולכים
לבית הספר ושניהם באים מבית הספר .לאחר י" ג שנה  -זה היה הולך לבתי מדרשות
וזה היה הולך לבתי עבודת כוכבים .א"ר אלעזר :צריך אדם להיטפל בבנו עד י"ג שנה.
מכאן ואילך צריך שיאמר ברוך שפטרני מעונשו של זה .ע"כ.
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" אקרא לאלקים עליון לא -ל גומר עלי " )תהילים נז ,ג (.

חז"ל דרשו מכאן שיש כוח לביה"ד להשפיע ע "י עיבור החודש גם על מהלך הטבע של האדם ,שאם נמלכו
ביה "ד לעבר את השנה  ,בת ג ' בתוליה חוזרים) .ירושלמי נדרים ו ,ח; כתובות א ,ע" ב; סנהדרין א ,ע "ב (
וכך העלה מהר "י מינץ בשו " ת סי' ט '" :מהירות סימנין ואיחור סימנין וג' שנים של בתולה תלוי בעיבור החודש
של השנה ,שנא' אקרא לאלקים לא -ל גומר עלי ,פירוש :גומר ומסכים עם בי"ד של מטה בעיבורם ,ואם עיברו
את השנה בתוליה חוזרין ,וה "ה לתפילה ולסימני גדלות ונערות ולי "ג שנים  -חודש העיבור בכלל".
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וכתב בחידושי הרד "ל" :משמע דווקא בבנו ,אבל ביתו לא .ולפי"ז אין הטעם בשביל
שעד עתה היה אביו נענש על מה שעובר הקטן כאשר חשבו האחרונים ז"ל ,שא"כ גם
בביתו כן .אלא עיקר הכוונה על חיוב ללמד תורה לבנו".
והרב "קרן לדוד" עה "ת דף ע"ב ,דקדק בלשון המדרש שאמר "מכאן ואילך",
שמשמעו שמכאן ואילך צריך שיאמר בכל פעם ברכה ע"ז .ובאמת אין לו טעם ,אלא
באותו פרק בשעה שנעשה בן י"ג ,והל "ל "ואז צריך לומר ברוך שפטרני".
ופי' עפ"י הגמ' בפסחים )קיג ,ע" ב(" :אמר ר' יוחנן ,ג' מנוחלי העוה"ב אלו הן :הדר
בא "י ,והמגדל בניו לת"ת ,והמבדיל על היין במוצאי שבתות - ".נמצא כי לא די בזה
במה שמדריכו בימי ילדותו להוליכו לבית הספר ואח"כ שוב אינו משגיח עליו ,כי חיוב
האב להשגיח על בנו גם אחרי שנת הי"ג ,עד שיראהו גדול ועדיין עומד טעמו וריח יר"ש
לא פג ממנו .ע"כ אמרו "המגדל" ,ולא אמרו המלמד או המדריך ,כי עיקר הדבר לגדלו,
כלומר :דגם כשכבר גדול לא יעזוב דרכי התורה והיראה.
ע"כ אמר גם כאן :צריך אדם לטפל בבנו עד י"ג שנים ,אבל לא יעלה על דעתו כי כבר
השלים חוקו ,רק יראה שמכאן ואילך ,כלומר בכל פעם ,יוכל לומר" :ברוך שפטרני
מעונשו של זה" ,דהיינו שלא יטה קו מדרך החיים בשביל מיעוט השגחת אביו עליו ,דאז

עפ "י הנ" ל העלה הרב "פתח הדביר" או " ח סי ' רכה אות ג' ,שמי שנעשה בנו בר מצווה בזמן שמקדשין
החודשים עפ"י הראיה  ,ובירך אביו ברוך שפטרני ,ושוב נמלכו בי "ד ועברו את השנה  ,דחוזר לקטנותו  .לדעת
מהר "י מינץ הנ "ל על האב לברך שנית ברוך שפטרני ,דכיוון שחזר לקטנותו וכל המשך חודש העיבור הלז הרי
הוא ברשות אביו ,היה אב יו נענש עליו ,או הבן נענש בעוון אביו לכל מר כדאית ליה .ועכשיו שנעשה בר
מצווה גם אחר המלכת בית דין  ,נראה שיברך ברוך שפטרני על עונש חדש זה שהיה מוטל עליו .
אמנם הרב " כבוד חכמים " ז "ל כתב ,דלרעה אינו נתלה בעיבור כלל  ,כלומר ,שברגע שכבר הילד גדל לא
אומרים שהבן יי תפס בעוון אביו עוד חודש .ואולי גם מהר"י מינץ יודה לזה .וכל מה שאמר רק לעניין חיובו
במצוות ושאינו נהרג במיתת בי "ד ,ואינו מצטרף לעשרה לקדיש וקדושה וכיוצא .וא"כ לפי"ז לא יברך שנית,
ומ"מ טוב לברך בלא שו "מ כנלע"ד .עכ " ד .
הרב "נתיבי עם " בסי' רכ "ה כתב  ,שהאב מברך על בנו וגם על ביתו ברוך שפטרני  ,וגם הבן והבת מברכים על
אביהם .
בשו"ת חת ם סופר סי' צ "ו כתב  :מי שבטוח בנפשו שחינך את בנו כהוגן יכול לברך בשם ומלכות .
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ייענש ח "ו עבור בנו ,ע"כ אמר :צריך שיאמר גם הלאה בכל פעם "ברוך שפטרני" ,כלומר,
שחייב להשגיח עליו גם אח"כ " .בעבודת החינוך אין להיות בעל ביטחון".
ובספר "בן לאשרי" ח"א עמ' שס"ז כתב על פירש"י הנ"ל" :ויל"ד דמקודם אומר אין
אדם מדקדק במעשיהם ,משמע שגם אז היה יעקב בביהמ"ד ,ועשיו היה עושה מעשים
רעים ,אלא שלא דקדקו אחריהם .הו "ל לרש"י לסיים :כיוון שנעשו בני י"ג התחילו לדקדק
אחריהם.
וי"ל בהקדים דברי הר"מ מפרימישלאן זיע"א ,שדקדק על מה שהמחבר בסעיף א'
דאו" ח התחיל  -יתגבר כארי לקום באשמורת הבוקר לעבודת השי "ת וכו' ,והוסיף עליו
הרמ"א בהג"ה :וגם בלילה כשהוא שוכב ידע לפני מי הוא שוכב .ותמוה ,הלא המחבר
מיירי מדיני השכמת הבוקר ,א"כ לא הי"ל לרמ"א להגיה זה כאן ,אלא בדין ק"ש שעל
המיטה.
והשיב ,דכוונת הרמ"א דוודאי דבר ברור הוא דמי שהולך לישון מלא תאווה כסוס
לא יקום בבוקר כארי ,אך אם ישכב במיטתו כאדם מישראל וידע לפני מי הוא שוכב ,אז
יוכל לקוות שיקום כארי .נמצא דהגה זו שייכת ג"כ לדיני השכמת הבוקר ,ועצה טובה
קמ"ל ,דמי שרוצה לקיים דברי המחבר לקום כארי בבוקר צריך תחילה בלילה כשהולך
לישון לידע לפני מי הוא שוכב.
וכמו"כ כאן ,אם הנערים יטיילו בשדות ויערים עד י"ג שנים ,לא יבוא בשנת הי"ג לבר
מצווה ,אלא יפרשו אז לע"ז .וע"כ על ההורים לזכור שצריכים לדקדק על הילדים
בקטנותם שישקדו על התורה ויר"ש עד היותם בני י"ג ,ואז יוכלו לזכות שבניהם יהיו בר
מצווה ,ויתחיל ויתמיד בהנחת תפילין.
וזה שרמזו לנו רז "ל הו"ד ברש"י ,ללמדנו שבענין עבודת החינוך ,אין להיות בעל
ביטחון ,דנכד אאע"ה ובן יצחק בוודאי יהיה צדיק ,דעי "ז יצא עשיו ,כי אם היו מדקדקים
אחריהם בילדותן ,לא היה עשיו מתרגל במעשיו המכוערים ,ובי"ג שנה לא היה פורש
לע"ז ,והבן ".עכ"ד.
והרב "קרן לדוד" הנ "ל המשיך וכתב" :אר"ל :כל מי שרואה בנו יגע בתורה מתמלא
עליו רחמים וכו' ,ואידך אמר אף הקב"ה מתמלא עליו רחמים .עכ"ל המדרש.
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והוא משולל הבנה ,דעל מי כיוון המדרש במה שאמר "מתמלא עליו רחמים" ,שאין
הכוונה על הקב"ה ,שהרי אידך אמר שאף הקב"ה מתמלא עליו רחמים.
ויש לפרש דכבר אמר הפסוק" :יסר בנך ויניחך וייתן מעדנים לנפשך" )משלי כט ,יז(,
וכתיב "חושך שבטו שונא בנו" )משלי יג ,כד( .ואם אביו אינו מייסרו ומוכיחו ,או יימנע
מלייגעו בתורה ע"י רחמנותו ,אין זה כי אם אכזריות ,ועיקר האהבה וחיבה שאף שקשה
בעיניו להעמיס להתמיד בתורה במקום שחבריו ובני גילו ידלגו כאייל בחוץ ברחובות
ובשווקים ,והאב מעכב עליו ומצערו שלא ליטול חלק עימהם ,אבל הסוף שייתן הבן
תודה לאביו בשביל זה ואכזריות זו היא עיקר הרחמנות שמרחם על בנו.
ואחז"ל )שבת קנא ,ע"ב(" :כל המרחם על הבריות מרחמין עליו מן השמים" ,ומכ"ש
על בנו ,ומכ"ש כשהוא כובש רחמיו על בנו בשביל רחמנות שידע שזו טובת בנו ,אזי
הקב"ה משלם לו ,מידה כנגד מידה ליתן לו רחמים ,כמאה"כ "ונתן לך רחמים ורחמך"
)דברים יג( ,והיינו דכיוון ר"ל במאמרו הנ"ל " -כל הרואה בנו יגע בתורה" ,בזה גופא
מתמלא עליו רחמים ,וממילא זוכה שאף הקב"ה מתמלא עליו רחמים.
וכבר אמר שהע" ה במשלי )כט ,טו  -יח(" :שבט ותוכחת יתן חכמה ,ונער משולח
מביש אמו ,ברבות רשעים ירבה פשע ,וצדיקים במפלתם יראו .יסר בנך ויניחך ויתן
מעדנים לנפשך .באין חזון יפרע עם ושומר תורה אשרהו ".ומהר"ם אלשיך ביאר
בפסוקים הנ"ל שקיימות שלוש שיטות בחינוך :א .השבט ,ב .התוכחה ע"י דיבור ,ג .לתת
לילד לעשות ככל העולה על רוחו )דמוקרטיה( ,עד שיגיע מכוח עצמו אל האמת .וע "ז
אומר שלמה ,ששתי השיטות ביחד הן טובות ,אבל לא כל אחת בפני עצמה בלבד .ואילו
הג' אינה טובה כלל וכלל .עי"ש בדבריו הנחמדים ויערב לך.
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מטרת עשיו במכירה והפרתה ע"י יצחק
" ויאמר יעקב השבעה לי  . ..וימכר את בכורתו ליעקב " )כה ,לב(
בשו"ת הריב"ש סי' שכח כתב וז "ל" :עוד כתבת שראית כתוב בשם הרב רבינו יעקב
בן הרא"ש ז"ל שכתב בשם אביו הרא"ש ז"ל ,דהמקנה דבר שלא בא לעולם ,אם נשבע
על ככה שקנה הקונה ,ואפילו מת המקנה ,המקח קיים .וראייתו ממכירת הבכורה שמכר
עשו ליעקב וכתיב השבעה לי ,ואמרת שאודיעך דעתי.
תשובה :לאו הרא"ש ז "ל ולא הרב רבינו יעקב חתימי עלה ,ואיני רואה לתלות בגברי
רברבי כותייהו סברא זו שאין לה על מי על מה שתסמוך ,גם הראיה שהביאו בשמם אין
לה עיקר לפי שהיה קודם הדיבור ומאן לימא לן שלא היה אדם מקנה אז דבר שלא בא
לעולם והשבועה היתה לרוחא דמילתא שלא יערער עשו בדבר כי הכירו יעקב בזד יהיר
ואיש זרוע ,לפיכך השביעו".
והנה מלשון הפסוק )כז  -לו(" ,ויאמר הכי קרא שמו יעקב ויעקבני זה פעמיים את
בכורתי לקח והנה עתה לקח ברכתי ,ויאמר הלא אצלת לי ברכה" ,משמע שעד עכשיו
יצחק לא ידע ממעשה המכירה.
וכן אומר רש"י במקום" :למה חרד יצחק ,אמר שמא עוון יש בי שברכתי קטן לפני
גדול ושיניתי סדר היחס .התחיל עשו מצעק ויעקבני זה פעמיים ,אמר לו אביו מה עשה
לך ,אמר לו :את בכורתי לקח .אמר ,בכך הייתי מצר וחרד שמא עברתי על שורת הדין.
עכשיו לבכור ברכתי גם ברוך יהיה.
ולאחר שבכה עשיו " -ויען יצחק אביו וכו' "ועל חרבך תחיה ואת אחיך תעבוד והיה
כאשר תריד ופרקת עולו מעל צווארך".
ויש לתמוה האם זו היא ברכה  -ועל חרבך תחיה ואת אחיך תעבוד.
אלא ,כשיצחק אבינו שמע מעשיו איך בוצעה מכירת הבכורה ,שם לב איך שעשו
רימה את יעקב בבכורה כיוון שעשו אמר הנה אנכי הולך למות היינו במקום חיות
וליסטים ,ובוודאי ימות קודם לאביו וממילא הבכורה תחזור לבנו אחריו ,כמבואר בב"ק
)פח ע"ב( :אם מכר הבן בחיי האב ומת הבן בחיי האב ,לא מהני המכירה .משום ,שלא
הגיע לידי הבן.
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לכן יצחק שהבין כי יעקב ראוי לכל זה ורצה שהברכה תתקיים בידיו ,ברך את עשו
שימות מיתה טבעית .ממילא ימות אחרי אביו וממילא המכירה תחול ,כיוון שבא לידו
של הבן  -עשו ,וזה הקשר בין "ועל חרבך תחיה" לבין "ואת אחיך תעבוד" כי אז יעקב
הוא הבכור ,כיוון שעל חרבך תחיה ,ולא תמות בגללו ע "י ליסטים ומלחמות ,ממילא את
אחיך תעבוד.
על כן עשו הוסיף שנאה על הברכה אשר ברכו אביו .הכוונה על הברכה שברך יצחק
את עשו שזה חיזק את המכירה של הבכורה ,ובזה מדויק מה שהזכיר רק את הברכה ולא
הזכיר את הבכורה .ודו"ק.

  
מעלת זיכוי הרבים
" עקב אשר שמע אברהם בקולי וישמו ר משמרתי מצוותי חקותי
ותורתי " )כו ,ה(
כתב הספורנו על הפסוק הנ"ל וז"ל" :עקב אשר שמע אברהם בקולי בכל אשר ציותיו
וישמור משמרתי .עשה תמיד המשמרת המיוחדת לי שהוא לגמול חסד ,כאומרו :כל
אורחות ה' חסד ואמת ולהורות חטאים בדרך ,וזה עשה כאשר קרא בשם ה' ושמר גם כן
מצוותי חוקותי ותורתי שנצטוו בני נח ובכן היה נאה דורש ונאה מקיים כמופת לרבים".
הנה ליצחק תלה בזכות אחרים )עקב שמר אברהם( ,וכן למטה )כו ,כד(" :וירא אליו
ה' בלילה ההוא יאמר אנוכי אלוקי אברהם אל תירא כי אתך אנכי וברכתיך והרביתי
את זרעך בעבור אברהם עבדי".
וגם זה היה עד שהתעורר יצחק לקרא בשם ה' ,אבל אחר שקרא בשם ה' ,כמו שנאמר
)כו ,כה(" :ויבן שם מזבח ויקרא בשם ה' ויט שם אהלו ויכרו שם עבדי יצחק באר" ,רק אז
נאמר "ואבימלך הלך אליו מגרר ואחוזת מרעהו ופיכול שר צבאו ,ויאמר אליהם יצחק
וכו' אתה עתה ברוך ה'" ולא מצאוהו עוד תלאות מקנאים ודברו ריבות כאשר בראשונה.
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אמנם ליעקב לא תלה בזכות אחרים כלל ,כי הוא אמנם מנעוריו יושב אוהלים ללמוד
וללמד דעת את העם בפרט באוהלי שם ועבר ,ששם עלה כל מבקש ה' בלי ספק.
ע"י "זיכוי הרבים" נגרם שנוי במצבו של יצחק שכבר לא היה זקוק לזכויות של אחרים
אלא בזכות עצמו.
וכן מצינו אצל נח את כוחו הגדול של זיכוי הרבים ,שכתב הספורנו )ו ,ט ,י( "אלה
תולדות נח נח איש צדיק תמים היה בדורותיו את האלוקים התהלך נח" הלך בדרכיו
להיטיב לזולתו והוכיח בני דורו ,כדברי רז"ל :איש  -כל מקום שנאמר איש צדיק
מומחה ,שכל ק"כ שנה היה נוטע ארזים וקוצצן .אמרינן לו למה כדין ,אמר להם כך אמר
לי מארי עלמא דהו מייתי מבולא על עלמא )ילקוט בראשית מח(.
ורק לאח "מ נאמר "ויולד נח" ,שמרגע שהתחיל להוכיח את בני דורו זכה לבנים.
וכוחו גדול ,לא רק בכדי להשיג בנים או עושר ,אלא אפי' להשיג ולדעת את חכמת
התורה ,כמ"ש בפר' "וירא" )יח ,יז(" :וה' אמר המכסה אני מאברהם אשר אני עושה",
"ואברהם היו יהיה לגוי גדול ועצום ונברכו בו כל גויי הארץ כי ידעתיו למען אשר יצווה
את בניו ואת ביתו אחריו ושמרו דרך ה' לעשות צדקה ומשפט למען הביא ה' על אברהם
את אשר דבר עליו " ומתחיל ה' לספר לאברהם מה שקורה בסדום ומה הוא חושב לעשות
להם.
וכתב על זה "דעת זקנים מבעלי התוספות" וז "ל :אמר )הקב"ה( אילו לא היה עתיד
להוליד בנים לא הייתי מגלה לו משפט סדום .כי לאדם שימות בלא בנים שיצווה אותם
לשמור דרך ה' ולקבל שכר ,מה לו לגלות משפטים .אבל אברהם היו יהיה וגו' ולפי
שיהיה לגוי גדול אגלה לו דין של סדום כי יודע אני בו כי למען דין שאעשה ברשעים
הללו יצווה את בניו לשמור דרך ה' ולעשות צדקה ומשפט למען הביא ה' וגו' ויזכו לירש
את הארץ שאם לא יהיו שומרים משפט וצדקה לא יזכו לזה.
מבואר שהקב"ה מזכה את האדם בחכמה ,ומגלה לו את משפטיו כשמתברר לו
שהאדם ישתמש בחכמה זו לזכות את האחרים למען אשר יצווה את בניו – תלמידיו,
שאם לא קיימת אצל האדם תכלית זו ,לשם מה הקב" ה יגלה לו את סודותיו.
וכבר אמרו חז "ל )סנהדרין צא( :אמר רב יהודה אמר רב :כל המונע הלכה מפי תלמיד
כאילו גוזלו מנחלת אבותיו ,שנא' :תורה ציוה לנו משה מורשה קהילת יעקב .מורשה היא
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ליעקב מששת ימי בראשית) .שאינו רוצה ללמוד עמו כמו ר' פרידא ד' מאות פעם מפני
שהתלמיד אינו הגון ,נקרא גזלן מפני שהתורה מורשה לישראל מששת ימי בראשית לפי
בריאותם וטבעם מוכנה להם .מהרש"א(.
ור' שמעון חסידא מוסיף שגם אם התלמיד אין לו פה ואומר מה אני מלמדו חינם,
אפי' עוברין שבמעי אמו מקללים אותו ,שהרי התינוק במעי אימו פיו סתום ומלמדים
אותו תורה ואין מונעים אותה ממנו מפני שאין לו פה .ולפי דעתו של המלמד הנ"ל כ"ש
שימנעו מעוברים ללמוד תורה ,ולכן מקללים אותו .מהרש"א.
אמר רב הונא בר ביזנא אמר ר' שמעון חסידא :כל המונע הלכה מפי תלמיד אפי'
עוברין שבמעי אימו מקללים אותו) ,שהרי אמרו שמלאך מלמד את העוברים תורה ואם
כן אינם צריכים לתורתו מכל מקום אף הם מקללים את המונע תורה .ריעב "ץ תו"ח(
שנא' :מונע בר יקבוהו לאים ,ואין לאים אלא עוברין שנא'" :ולאם מלאם יאמץ " ואין קבה
אלא קללה ,שנא' :מה אקוב לא קבה א-ל ,ואין בר אלא תורה ,שנא' :נשקו בר פן יאנף.
עולא בר ישמעאל אומר :מנקבין אותו ככברה ) ,כלומר שגורמים לו שישכח כל
תורתו והיא מידה כנגד מידה שאותו אדם שאינו רוצה ללמד תורה לאחרים ומשיירה
כולה לעצמו סופו שאין בידו מאומה .מהרש"א( .התלמיד חכם דומה לצלוחית של
פלייטון ]בושם[ .אם הוא מריק תורתו לאחרים ,ריחו נודף ומוסיף חכמה ,ואם הוא
מחזיקה לעצמו אינו מוסיף חכמה ומאבד תורתו.
ואם לימדו מה שכרו ,אמר רבא אמר רב ששת :זוכה לברכות כיוסף ,שנא' :וברכה
לראש משביר וכו' .אמר רב ששת :כל המלמד תורה בעוה"ז ,זוכה ומלמדה לעוה "ב,
שנא' :ומרוה גם הוא יורה )משלי יא ,כה(.
והנה אפשר לפרש  -עוה" ב לעתיד לבוא ,כמו שביאר רש"י על המשנה בסנהדרין
)קי ,ע"ב( :עשרת השבטים ,כלומר שמי שמלמד תורה בעוה"ז בעולמו זוכה ומלמדה גם
לעתיד ,והתורה לא תפסק מזרעו ומזרע זרעו .כי תכלית בריאת האדם אינה אלא
להשפיע ולהיטיב גם לאחרים ,כמו שדרשו חז "ל על הפסוק "כי חיים הם למוצאיהם"
)דברים פח ,ד(  -למי שממציאן לאחרים ,וכמו שבארו את המשנה באבות פ"ב :אם
למדת תורה הרבה אל תחזיק טובה לעצמך כי לכך נוצרת.
"כי שפתי כהן ישמרו דעת ותורה יבקשו מפיהו כי מלאך ה' צבקות הוא " )מלאכי ב(
אומר רש"י" :הוא )הכהן( שליחו של הקב"ה לשרת לפניו ולהיכנס לפנים במחיצתו "
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והמהר"י קרא )שם(" :שליח הוא ששלחו הקב"ה לישראל להורות אותם משפטים
ותורות".
העשיר הנותן צדקה לעניים אינו ראוי כי ישתבח במעשה הצדקה שלו ,כי עליו להבין
שאין הוא אלא כגזבר שהפקידו פיקדון בידו כדי לחלקו וליתנו לאנשים הראויים לקבל,
והוא איננו אלא כשליח בלבד ,שעל מנת כן האמינו לו מן השמים ומינוהו להיות גזבר.
ואם הוא מונע מלתת כסף לאחרים ומעכבו לעצמו ,הרי הוא מועל בשליחותו ובתפקידו
וגוזל את ממונם של אחרים.
וכן הוא החכם שמן השמים חננוהו בכישרונות מגוונים ומבורך בחכמה אלוקית,
וזיכוהו מן השמים בהשגות גדולות כדי שימסור אותה לאחרים .וכאשר הוא מונע מן
התלמידים הלכה אחת וכובשה לעצמו ,הרי הוא בגדר של גוזל את הרבים ומונע בר
יקבוהו לאום ,והוא ייתן את הדין על החמס שבכפו והוא מועל בשליחותו שאלמלא כך
הקב"ה לא היה ממלאו בחכמה.
וכך בארו חז "ל את הפסוק" :כה אמר ה' אל יתהלל חכם בחכמתו אל יתהלל עשיר
בעושרו כי אם בזאת יתהלל המתהלל השכל וידוע אותי" לא אמר הפסוק אל יתהלל
חכם בחכמה אלא בחכמתו ,כי זאת היא חכמתו של הקב"ה ועושרו של הקב" ה וגבורתו
של הקב"ה ,א"כ מה יש לך להתהלל ,אבל בהשכל וידוע אה"נ זה שלך.
ולהורות נתן בלבו הוא אהליאב בן אחיסמך )שמות לה ,לא( ,ואמר ראב"ע ז"ל" :ועוד
להורות כי יש חכמים רבים שהם קשים להורות לאחרים והנה אהליאב הוא חברו בכל
המלאכות גם להורות אחרים בחכמה".
והרב ה"אור החיים" הקדוש ז"ל כתב על זה" :פירוש לצד שיש חכמים רבים שתהיה
חכמתם בליבם שלא ידעו ללמדם ,לז"א ולהורות נתן בלבו ,השכיל חכמת הלימוד .עוד
בא לשלול מ"ש )יומא פג( ,שבית גרמו לא רצו ללמד על מעשה לחם הפנים ,ובית
אבטינס וכו' על מעשה הקטרת ,והודיענו הכתוב כי על אלו ] בצלאל ואהליאב[ יאמר זכר
צדיק לברכה כי היו מורים ומלמדים כל הרוצה.
אולם ,יש צדיקים כאלה שחוששים שמא זיכוי הרבים יפריע להם לעבודת עצמם
והתעלותם ,אדרבא הניסיון הוכיח שע"י זיכוי הרבים הצליחו להגיע לעליה גדולה
ולדרגה כזו שלא צפו לה ,לא הם ולא רבותיהם ,מה גם כי מובטחים הם מאתו יתב"ש
שמצדיקי הרבים הם ככוכבים לעולם ועד.
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וכמו שמסופר על ר' דוד פרדו שנדד מעיר מולדתו ונציא אל עיר איספאלטארן
להתפרנס משכר מלמד תינוקות וקיים בעצמו מאמר ז"ל" :ומצדיקי הרבים ככוכבים
לעולם ועד" .אלו מלמדי תינוקות.
ואחד מגדולי המפ' פי' זאת שכשם שאנוש עלי אדמות רואה מרחוק את הכוכבים
אשר הוא עולם גדול ונדמה לו שרואה נקודה קטנה ,כן הוא המלמד אשר עצת היצר
להביט עליו מלמעלה למטה ,ולאמיתו של דבר הוא רם על כל רמים )תהילה לדוד
המודפס בהקדמה לספר "משכיל לדוד" על התורה לר' דוד פרדו(.
ועל דרך זה ביאר ההפלאה את הפסוק בתהילים "צדיק כתמר יפרח כארז בלבנון
ישגה" .והקשה :למה נמשל הצדיק לתמר שהוא עץ חלש ולארז שהוא עץ קשה .והוא
מיישב כך :עץ התמר הוא נותן את כל כוחו בפירות שהוא מוציא ,והם יונקים ממנו את
כל כוחו ,לכן הוא עץ חלש .משא"כ הארז שאינו מגדל פרות  -נמצא שכל כוחו נשאר בו
בעצמו בתוכו.
וזה כוונתו של הפסוק אם הצדיק הוא "כתמר " יפרח הוא נותן את כוחו בתלמידים
מלמד אותם תורה לא יפחד שח"ו זה יחליש אותו מהשגת החכמה יותר גדולה ,אלא
כארז בלבנון ישגה כפליים לתושייה ויזכה להיות משפיע ומושפע.
איתא במס' מגילה )כח ,ע"ב(" :תנן התם )אבות פ"א מי"ג( ודאישתמש בתגא חלף
תני ריש לקיש זה המשתמש במי ששונה הלכות ואמר עולא לשתמש איניש במאן דתני
ארבעה ולא לשתמש במאן דמתני ארבעה".
וכתב הרי"ף על עניין זה" :פירוש דתני ארבעה מי ששונה ד' ספרי משנה ,ופירוש
דמתני מי שגמר תלמוד ד' סדרים " ,ומסביר הר "ן במקום" :כלומר :דבעל תלמוד עדיף
מבעל משנה ור"ל לחומרא קאמר דאפי' מי ששונה הלכות דהיינו משניות מקרי תנא ".
ואחרים פירשו דתני לעצמו ומתני לאחרים.
וכך פסק מרן ביו"ד רמ"ג סעי' ו' :עוון גדול הוא לבזות תלמידי חכמים או לשנאתם
וכל המבזה את החכמים אין לו חלק לעוה"ב והוא בכלל כי דבר ה' בזה.
הג"ה :ואסור לשמש במי ששונה הלכות ,וכ"ש במי ששונה תלמוד שהוא גמרא.
ויקדים לשמש במי ששונה הלכות קודם שישמש במי ששונה גמרא) .רבינו ירוחם נתיב
ב'(.
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דרש רב נחמן בריה דרב חסדא :מאי דכתי' לריח שמניך טובים ,למה ת"ח דומה
לצלוחית של פלייטון ,מגולה ריחה נודף ,מכוסה אין ריחה נודף.
ולא עוד אלא דברים שמכוסין ממנו מתגלים שנא' :עלמות אהבוך ,קרי ביה עלומות,
ולא עוד אלא שמלאך המוות אוהבו ,שנא' :עלמות אהבוך .קרי ביה כל מות ,ולא עוד
אלא שנוחל שני עולמות אחד העוה"ז ואחד העוה" ב שנא' עלמות קרי ביה עולמות ) ע"ז
לה ,ע"ב(.
ופי' רש "י :והיינו דכתי' שמן תורק שמך ,כשמגלין אותה ומריקים שמנה ,כלומר
כשאתה מלמד תורה לתלמידים אז יצא לך שם :מתגלין לו ,מעצמן בלא טורח כשהוא
מלמדן) .עי' בס' "פלא יועץ" ערך "אסיפה" במעלתם של מזכי הרבים )ויאמר לקוצרים ה'
עמכם( הקיצור הוא טוב !!!(
עוד כתוב )במלכים א(" :ולא עצבו אביו מימיו לאמר מדוע כך עשית" .דהיינו שלא
הוכיח דוד הע"ה את אדוניה בן חגית על מעשיו.
ומקשים המפ' ,איך יתכן שדוד המלך ע"ה עם כל גדלותו לא הוכיח את בנו שמורד
בו ,אולם ע"פ דברינו מיושב שפיר ,שהרי ישנם כאלה שחושבים שאם ילמדו את אחרים
זה יפריע להם לעלות מעלה ,ולכן דוד המלך חשש לזה ולא לימד אחרים ,ולכן לא חינך
גם את בנו.
אולם אנחנו צריכים לדעת כשמלמדים אחרים בזה מתעלים יותר ויותר כמו שמצינו
שהפרי מגדים מעיד על עצמו שכל מה שהוא התעלה וחידש חידושים מפני שהיה מלמד
דרדקי.
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פרשת ויצא
מעלת הרציפות
" ויצא יעקב מבאר שבע וילך חרנה " )כח ,י(
מפרש רש "י" :ויצא " לא היה צריך לכתוב ,אלא וילך יעקב חרנה .ולמה הזכיר
יציאתו ,אלא מגיד שיציאת צדיק מן המקום עושה רושם ,שבזמן שהצדיק בעיר הוא
הודה הוא זיוה הוא הדרה ,יצא משם  -פנה הודה פנה זיוה פנה הדרה .וכן ותצא מן
המקום האמור בנעמי ורות )רות א(.
ונראה דקשיא לרש"י ,שהפסוק היה צריך לומר ויעקב יצא מבאר שבע וילך חרנה,
אם היתה כוונתו לחזור על עניין הא'  -וישלח יצחק את יעקב וילך פדנה ארם אל לבן
וכו' לאחר שהפסיק בפסוק וירא עשיו כי רעות בנות כנען בעיני יצחק אביו וכו'.
אלא בודאי מוכרחים לומר שהפסוק רוצה להשמיע לי עניין חדש ביציאה המיותרת
הזאת ,ואינה דומה ליציאה שלמעלה ) -וילך פדנה ארם( ,ששם מדובר ביציאת גופו
וכאן קמ"ל מיציאת הודו זיוו והדרו.
ומה שהזכיר את ג' דברים אלו ,כנגד ג' הנאות שיש לעיר בישיבת הצדיק :לנפשם,
לגופם ולממונם ,לנפש  -שהוא מורה להם הדרך הישרה לדעת מה יעשה ישראל ,ועוד
שהוא מעכב את הפורענות שלא תבוא על גופם ועל ממונם.
והטעם שהוצרך הפסוק להשמיענו רעיון זה דווקא אצל יעקב ואצל נעמי יותר מאשר
באברהם ושאר צדיקים הוא ,שאצל יעקב החידוש הוא שהשאיר אחריו את יצחק ואת
רבקה ואת שם ועבר ,ואפ"ה אינם דומים מועטים העושים את התורה למרובים וכי בציר
חד בציר זכותא .ובנעמי קמ"ל דאפילו באישה צדקת שייך זה) .משכיל לדוד(
אולם" ,הכלי יקר " מתרץ באופן אחר מדוע רק יציאתו של יעקב עשתה רושם ולא של
אברהם ויצחק .לפי שהמה הלכו שם עם כל בני ביתם ולא נשאר במקום שום צדיק ,על
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כן לא עשו רושם ביציאתם ,כי הרשעים שנשארו שם אינן מקפידים על יציאת הצדיקים,
ואדרבא הם שמחים בצאתם מהם לפי שאינם הולכים בדרכיהם ,והם לשיכים בעיניהם
ולצנינים בצדיהם ,והם מריבים עמהם עבור מעשיהם.
אבל צדיק ההולך ממקום שצדיקים מצויים שם ,אז יציאתו עושה רושם כי הצדיקים
שנשארו קשה עליהם פרידתו כי דעתם נוחה ממנו ואינו דומה זכות של מועטין לזכות של
מרובים וכאן היו יצחק ורבקה .לכך היה רושם יציאתו ניכר ולפי"ז צריכין אנו לומר שגם
בשדה מואב היו חסידי אומות העולם ,עכ"ל.
והנה יש לחקור ,האם מה שחז"ל למדו מהפסוק הנ "ל שיציאת צדיק עושה רושם ,האם
זה תלוי באורך הזמן של העדרו של הצדיק מהמקום או אפילו יציאה לזמן קצר גם היא
עושה רושם.
ונראה להבהיר את העניין עפ"י מובאה מהזוה"ק )פרשת שמיני דף לו ע "א וב'( ,וזה
תוכן הדברים :ר' אלעזר היה הולך בדרך .מצא את ר' פנחס בן יאיר שהיה בא וחמורו
היה נוער .אמר ר' פנחס :בקולו השמח של החמור אני רואה ,שפנים חדשות ודאי
תמצאנה כאן .כיוון שיצא מאחורי אגפיו של ההר ,ראה את ר' אליעזר שהיה בא .אמר:
ודאי קול שמחת החמור נתקיים .ירד ר' אליעזר ונשק אותו.
אמר לו :אם נאות אתה להתחבר עמי בדרך אחד נלך ונתחבר יחד ,ואם לא  -קח
דרכך ולך .אמר לו :ודאי ,כנגדך הלכתי ,כיוון שמצאתי אותך  -אלך אחריך ונתחבר
יחד.
בעוד שהיו הולכים הגיע זמן תפילה ,ירדו והתפללו .בעוד שהיו מתפללים נכרך
ונתקפל נחש מסביב לרגליו של החמור של ר' פנחס .החמור נבהל והכה ברגליו וצעק
פעמיים בזה אחר זה ,ושמע ר' פנחס.
אחר שגמרו להתפלל אמר ר' פנחס ודאי יש לחמור שלי איזה צער וזהו העונש המגיע
לו עבור זה שביום זה הקדמתי ,ושפתותי היו דובבות בתורה ,והחמור העביר אותי
במקום ששורה טינופת  -ונאלצתי להפסיק מלהרהר בדברי תורה ,ולכן מענישים את
החמור.
קמו וראו איך שנחש קשור על רגלי החמור .אמר ר' פנחס לנחש :נחש נחש לך וסבב
קשרך בחור שלך מקום דירתך ,בתוך כך נפל הנחש מרגלי החמור והתפורר לחתיכות.
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אמר ר' אלעזר :ומה ,כ"כ מדקדק הקב"ה עם צדיקיא ,אמר ליה ודאי קב"ה מדקדק
בהו בצדיקיא .ונטיר להון ובעא לאוספא קדושא על קדושתיהו .והשתא האי חמרא על
דלא נטר קדושתא דילי אצטער] .האם מדקדק עד כדי כך עם הצדיקים ,וענה לו ודאי
שכ"כ מדקדק ,ושומר עליהם כדי שיוסיף להם קדושה על קדושתם .וכיון שהחמור לא
שמר על קדושתי שהפסיקני נצטער[.
הנה כי כן ,כמה חמור הדבר מי שגורם להפסיק את חברו מלעסוק בתורה אף שלא
בכוונה ,ומכל שכן מחוסר אחריות ,חמורו של ר' פנחס בן יאיר נענש ע"כ שהוא לא
השתמש בחוש הריח שלו ,והראיה שהרגיש בהופעת החמור של ר' אלעזר וא"כ היה לו
להרגיש בריח הרע ולא לעבור במקום זה ,כדי לא לבטל את ר' פנחס בן יאיר ולו לרגעים
אחדים.
ואם זהו עונשו של חמור ,הרי מכל שכן כמה חמור עונשו של מי שגורם להפריע
ולהפסיק אחרים מקדושת התורה ,או מפיל רוחו ומפריע לשאיפתו להתעלות בתורה ,או
שמזלזל בפני חברו את לימוד התורה או את לומדיה ,שעי "ז מתרפים חבריו בלימודם
ומתרשלים בכבוד זהירות התורה ,או שמעליב שומרי התורה ומצוותיה ועי "ז מתרחקים
כמה בני אדם מלימוד התורה.
ובאבות דר' נתן ) פרק כו( כתב וז"ל :הוא היה אומר )ר' עקיבא( מפני מה ת"ח מתים
כשהן קטנים ,לא מפני שהם מנאפים ולא מפני שהם גוזלים ,אלא שפוסקין מדברי תורה
ועוסקים בדברי שיחה ,ועוד שאין מתחילים במקום שהם פוסקים.
נוסף למשמעות הפשוטה של דברי חז "ל הנ"ל ,אולי אפשר לפרש את כוונתם כך:
מפני מה ת"ח מתים כשהן קטנים ,לא מפני שהם מנאפים ולא מפני שהם גוזלים ,הכוונה
שהתפתחותם נעצרת ואין לה חיות וכו' ,מפני שפוסקין מדברי תורה וכו'.
עד כמה שההפסק מסב נזק ,ניתן ללמוד מדברי הגמרא במסכת בכורות )לא ,ע"א(,
וז "ל :ת"ר :בראשונה היו אומרים חבר ונעשה גבאי ,דוחין אותו מחברותו .פירש  -אין
מקבלים אותו) .גבאי ממונה למלך לגבות מס מישראל :פירש מן הגבאות( חזרו לומר:
פירש הרי הוא ככל אדם.
רב הונא בר חייא אצטריכא ליה שעתא] ,ופי' רש "י לישאל ממנו דבר הלכה לפי
שהיה חכם גדול ,ואיכא דאמרי חלש היה והיו צריכים לבקרו )ר' גרשום( ,והמהרש"א פי'
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דאצטריכא ליה שעתא מחמת דבר מה להיות גבאי[ ,הוה עייל גבא רבא ורב יוסף וארבע
מאה זוגא דרבנן .שמע דאתו קטיר להו ארבע מאה תכתקי )כסאות(.
לסוף שמעו דנעשה גבאי ,שלחו ליה זיל לחשיבותיה זיל לקדמותיה) .כלומר היה
גבאי ילך לו לחשיבותו ולאומנותו הראשון ואנו לא נלך אצלו .ר' גרשום( שלח ליה הדרא
בי) ,חוזרני בי מהגבאות( ר' יוסף לא אזל רבה אזל .רב יוסף אמר :תנינא ,פירש אין
מקבלין אותו .רבה אמר :תנינא ,חזרו לומר פירש הרי הוא ככל אדם ,עכ"ל הגמרא.
וראה זה פלא אעפ"י שרב הונא בר חייא התפטר ממשרתו וחזר בו ר' יוסף ,לא הלך
ללמוד ממנו תורה כי ההפסקה בלימוד התורה שלו מהווה פגימה במעלתו של רב הונא
בר חייא.
ויש להביא ראיה נוספת מהמשנה בפרקי אבות )ה ,ה(" :עשרה ניסים נעשו לאבותינו
בבית המקדש וכו' )נס רביעי( ,ולא אירע קרי לכהן הגדול ביום הכיפורים".
וכתב התוס' יו"ט :יש מי שהקשה :ולמה יארע אחר שהיו מזרזין אותו כל שבעת
הימים והוא בטהרה כל היום ההוא ,וזקני העם כל הלילה לא יחושו מלזרזו .והתשובה כי
היצר הטוב והיצר הרע מתקוטטים זה עם זה כשני אויבים ,וכשאחד מהן קרוב להיות
מנוצח יחזק על עמדו בראותו כי כלתה אליו הרעה ,והרבה מן האנשים בעת פטירתם
יתחזקו וידברו דברים טובים כאילו הם בריאים ולזה היה קרוב מאד להיות כהן בעל קרי,
כ"כ במד "ש בשם החסיד ז"ל
אך עדין תמוה הדבר ,שכן אין השטן יודע שמתקינין לו כהן גדול אחר תחתיו ,ואם כן
מה ירויח השטן במאמציו להכשיל את הכהן הגדול.
אך נראה שהשטן עלול להרויח את ה"הפסק" ,ולו יהא זה ההפסק רק לשעות אחדות
ולכמה רגעים בין התפטרות והסתלקות כהן גדול זה לבין מינויו והכתרתו של כה"ג אחר
)הסגן( וזהו כל המאמץ של השטן וכל שמחתו שכדאי לו כל טרחה ובלבד שיצליח
לבלבל ולהטריד את עם ישראל אפי' לרגע אחד ,כי רגע אחד עלול להתפתח לזמן רב
לחשבון של שעות רבות ואף לימים ושנים.
ואפי' אם ההפסק נובע מתוך דאגה לכבוד שמים ,ג" כ מביא לידי הפסד ,כמו שמצינו
ביעקב אע"ה שהמלאך שהתאבק עמו לא יכול לו מפני דבקותו בהקב"ה .והוא נגע בכף
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ירכו ,הודיעו חטא העתיד במדריכי עמו ,ובדאגתו בזה פסק הדיבור  -ותקע כף ירכו
בהיאבקו עמו) .ספורנו וישלח לב ,כו(.
וכתב ר"ח מוואלוז'ין בפרושו לפרקי אבות על המשנה )ב ,יב(" :אמר להם )רבן יוחנן
בן זכאי( צאו וראו איזוהי דרך ישרה שידבק בה האדם" וכו' ,סיפר ,שהעיר לב' בחורים
שהיו מדברים ב" סדר" ומתבטלים מהלימוד .אמרו לו שהם מדברים בגנותו של היצה"ר,
ולדעתם זו אינה בטלה .אמר להם ר' חיים ,שלכן אמר רבן יוחנן בן זכאי "צאו" וראו,
כיוון שהיצה"ר משתלם לו אפי' שיגנה אותו האדם ויקלל אותו ,ובלבד שלא ילמד .לכן
אמר לתלמידיו :צאו החוצה ותדברו בגנותו של היצה "ר.
ובפרט שידוע מעלת השתיקה שהיא סמל לחכמה כדאיתא באבות ) ג ,יא( "ר' עקיבא
אומר :שחוק וקלות ראש מרגילים לערווה ,מסורת סייג לתורה ,מעשרות סייג לעושר,
נדרים סייג לפרישות ,סייג לחכמה שתיקה ".וביאר במדרש שמואל ,שלא אמר "שתיקה
סייג לחכמה" כמו בשאר הסייגים ,לפי שבא להשמיענו ,שאין שום סייג לחכמה כי אם
השתיקה בלבד.
מה שאין כן בשאר הדברים ,שיש לכל דבר עוד סייגים ,מלבד הסייג האמור כאן,
כגון בעושר  -יש גם דרכים אחרות להשגת העושר מלבד המעשרות .אבל ביחס
לחכמה  -סייג לחכמה אינו אלא שתיקה .וכן כתוב )משלי יז ,כז  -כח(" :חושך אמריו
יודע דעת ,יקר רוח איש תבונה"  -מי שהוא יודע דעת אינו מרבה בדברים ,ומי שהוא
מייקר את דיבורו הוא איש תבונה.
עוד ,שמעתי הסבר על מאמר חז"ל של ר' עקיבא " -אבנים שחקו מים" ,שר' עקיבא
למד מכך שאם הטיפה נופלת על אבן ,כלומר :שהיא אינה נהדפת מהאבן ,אזי יש
בכוחה לעשות שקע באבן ,וכן כל טיפה שנופלת מעמיקה את השקע ,אבל ,אם תרד
טיפת מים על גב סוס  -אין בכוחה לעשות חור ,כיוון שהסוס דוחה אותה ומתנכר אליה.
כך לימוד התורה המשולה למים .אם האדם מקבל את הטיפות ואינו דוחה אותן ,הן
עושות רושם בנפשו והוא מתעלה מפעם לפעם ,ואם להיפך ח"ו ,הנה הוא דוחה את
הטיפות ומפריע לו לעלייתו.
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מידת ההתרחקות מהרע
" ויקח מאבני המקום וישם מראשותיו " )כח ,יא(
וכתב בספר תורה שלמה בשם בעלי ברית אברהם להר"א אזולאי ,וז"ל" :מצאתי
כתוב משם רז"ל ,שכאשר רדף אליפז אחר יעקב להורגו במצות אביו ,כשהשיגו ,ישב
אצלו בריחוק ד' אמות והתחיל לבכות.
אמר לו יעקב :למה אתה בוכה .אמר לו אליפז :אבי גזר עלי להורגך וחייב אני לקיים
מצות אבי ,ועוד ,שנשבע לכרות את ראשי אם לא אוליך לו את ראשך .ואני אי אפשר לי
להורגך כי אתה רבי שלמדתני תורה .לכן לא ידעתי מה אעשה.
א"ל יעקב :טול את נכסי ,ועי"ז תקיים מצוות אביך שהעני חשוב כמת .ולעניין הראש,
תאמר שפגע בך ארי וזרקת אותו אליו להציל את נפשך .ונתרצה לו אליפז בזה .מיד
נתקרב יעקב בשפת הנהר ופשט כל בגדיו ונכנס בנהר ונטלם אליפז והלך לו ונשאר
יעקב ערום בתוך המים ,וידיו פרושות השמים בוכה ומתפלל.
מיד נזדמן לו פרש אחד מהרצים רוכבי הרכש ,ונפל מהסוס בשפת הנהר ורגלו
אחוזה בתוך הרפש ,ונטבע בנהר ומת .ויעקב פשט את בגדיו וכבסן ולבשן ,וזה היה
קרוב לבית מדרשו של עבר .ונתעכב שם י "ד שנים .ושם למד חכמה .ונטמן שם פן יפגעו
בו קרובי ההרוג ,ויאמרו שהוא הרגו .ולאחר י"ד שנים יצא ממדרשו של עבר וכו' ע"ש.
סיפור זה מלמדנו לאיזו סכנה הכניס עצמו יעקב אע"ה ולאיזו מסירות נפש היה צריך
כדי להוציא את הברכות מיד עשו ,למצוץ ממנו את הניצוצות דקדושה ולברר הטוב
ולהפרידו מהרע .וזה לא דבר חד פעמי אלא לאורך כל הדרך ואצל כל האבות ,מזמן
ביאתם לעולם ועד יציאתם ממנו.
וזהו ויקח מאבני המקום וישם מראשותיו .שאין הכוונה רק לסתם אבנים ,שאם כן לא
היה לו לומר "מאבני המקום" ,וכי יעלה על הדעת לומר שיסחב אבנים ממקום אחר ויביא
אותם לכאן .אלא הכוונה "מאבני המקום "  -מאותם אבנים של אותו מקום שבו נעקד
יצחק .אבנים של מסירות נפש עבור קדושת השם") .קול מנחם"(
ואמנם כן ,יעקב אע"ה דרש מעצמו להיות ממושמע לכל דבר שבקדושה כדי להרבות
בכבוד שמים.
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דוגמא לכך  -דברי המדרש תנחומא) :ויצא א( "ילמדנו רבנו ,ההורג את הנפש
בשגגה ,להיכן היה גולה .כך שנו רבותינו ,ההורג נפש בשגגה ,גולה לערי מקלט לשלש
הערים שבעבר הירדן ושלש שבארץ כנען .ויעקב אבינו גלה לחרן ,בורח בנפשו ,ונתיירא
שלא יהרוג אותו הרשע עשו אחיו".
תמוה מאד מה עניינו של יעקב לגלות בהורג נפש בשגגה .ועוד שהרי יעקב הלך
בצווי אביו ואמו ,ולא גלה מעצמו.
אך הכוונה היא על פי הידוע מרבנו הבעש"ט זי"ע ,שאם האדם רואה לאחד שעובר
עבירה ,בודאי שאינו נקי מעבירה זו .דאם לא כן לא היה רואה את העבירה ,והיינו
בבחינה דקה מאד .כמו שהבעש"ט זי"ע ספר על עצמו שראה פעם אחד שחלל שבת
ונצטער מאד ,והודיעו לו מן השמים שהשתמש בתלמיד חכם הנקרא שבת.
ומקור דברי קדשו הוא בחז"ל תוספתא )שבועות פ"ג סוף קטע ג( "ר' אלעזר בן מתיא
אומר אין אדם מתחייב אא" כ חטא שנא' )ויקרא ה ,א(" :נפש כי תחטא ושמעה" .וכן היה
ר' אלעזר בן מתיא אומר :הרואה עוברי עברה מתחייב לראות ,הרואה עושה מצווה זכה
לראות".
וכשראה יעקב כיצד עשו מכין עצמו להרוג אותו נפש .חשש בעצמו שמא יש בו איזה
שייכות לשפיכות דמים כמו מלבין פני חברו וכדומה ,כי אחרת לא היה צריך לראות את
זה ,וממילא חשב את הליכתו לחרן כגלות על הריגת הנפש בשגגה כדי שיתכפר לו על
המעין והבחינה דקה מאד שיש בו") .באר משה"(
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אוהב שלום ורודף שלום
" ושבתי בשלום אל בית אבי והיה ה ' לי לאלקים ) ".כח ,כא(
"בשלום"  -פירש"י" :שלום מן החטא ,שלא אלמד מדרכי לבן".
ובדברי דוד כתב שרש "י הוכרח לפרש שלם מן החטא ,ולא לפרש כפשוטו שלם,
שלא יהיה ניזוק מלבן ,כמ "ש :ויבא יעקב שלם עיר שכם" )לג ,יח(  -שלם בגופו ,שלם
בממונו ,שלם בתורתו ,דקשה לרש"י למה בשתי הפעולות הקודמות  -בשמירה בדרך
ובמתן מזונות ובגד ,תלה הפעולה בה' ,כמ"ש "ושמרני ,ונתן לי" ,ולפי זה היה צריך כאן
ג"כ בעניין ההשגה לתלות הפעולה בה' ולומר "והשיבני " ,ולמה תלה הפעולה בו ,כמ"ש
"ושבתי".
ולכן פירש "ושבתי בשלום"  -שלם מן החטא ,וזה באמת תלוי באדם עצמו ,וכמ"ש
"הכל בידי שמים חוץ מיראת שמים" ) ברכות לג ,ע" ב( ,אבל שתי הפעולות הראשונות
תלה בה' ,יען כי הכל בידי שמים.
והרב "משכיל לדוד " אומר ,שההכרח של רש"י הוא מייתור מילת " בשלום" ,שהרי
בודאי אם יחזיר אותו ,צריך להחזיר אותו בשלום ,א"כ לשם מה לכתוב אותה.
ויעקב אבינו הזכיר זה בתוך ההבטחות ,אעפ"י שלא מצינו שהובטח על זה .ותדע שגם
רש"י לא כתב "כמו שאמר לי" בכולהו אידך ,מ"מ דייק יעקב כלפי מ"ש לו הקב"ה" :עד
אשר אם עשיתי" ,ומאי "אם" ,ואעפ"י שפירש"י לעיל לפי הפשט דר "ל "אשר" ,מ"מ דחוק
הוא דשני פעמים אשר ל"ל ,אלא הבין יעקב שר"ל שכל ההבטחות הללו תלויים בספק
אם לא יחטא ,שאם יחטא בטלו ההבטחות ,ולכך ביקש כאן להיות בעזרו שלא יחטא כדי
שיתקיימו הבטחותיו ,מאחר שאמר לו "אם" ,דהיינו בתנאי.
ואע"ג דהכל בידי שמים חוץ מיר"ש ,וא"כ מה שייך לבקש על זה.
והנראה ,דאיכא למידק דאמאי קאמר "מן החטא" ,ולא קאמר "מן החטאים" או "מן
העוונות" ,ומאי האי דמהדר ואמר "שלא אלמד מדרכי לבן" ,אלא ,לפי שיעקב אבינו
העיד עליו הכתוב שהיה איש תם ,ופירש"י שתם  -מי שאינו חריף לרמות קרוי תם ,ולבן
 ידוע שהיה רמאי ,וע"ז ביקש יעקב שלא ילמד מדרכי לבן ,דלא לשבוק לחסידותיה,דאע"ג דשרי להו לצדיקי למסגי ברמאותא עם הרמאי ,כדכתיב "עם עקש תתפתל" ,מ"מ
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לא משנת חסידים היא .ולכך קרי ליה חטא ,שאינו עוון ,שהרי מותר הוא ,ומיהא קרוי
חטא קצת לגבי חסיד .וז"ש "שלם מן החטא".
ומצינו שיעקב באמת למד מלבן ,כדכתיב" :ויקח לו יעקב מקל לבנה" וכו' ,ואע"ג
דבהיתרא הוא כדלעיל ,מ"מ כיוון דמשנת חסידים היא דהא נמי לא ליעביד ,משום הכי
כתיב "ויירא יעקב מאוד" כשיצא עשיו לקראתו ,ואמרו רבנן" :סבר שמא יגרום החטא",
והיינו החטא האמור ,דלגבי חסיד כמותו מקרי חטא ,אע"ג דמדינא שרי.
נמצא ,שיעקב אבינו התפלל על השלום שיהיה לו רק לאחר שישוב מלבן ,אולם על
שהותו בבית לבן לא התפלל שיהיה שלם מן החטא.
והטעם ,כתב הרב "משנת משה" עה "ת עפ"י הסבר המאמר בברכות ) סד ,ע"א( :א"ר
אלעזר א"ר חנינא :תלמידי חכמים מרבים שלום בעולם וכו' ,המובא בספר פקודת
אליעזר דרבי אליעזר התכוון בזה להורות לנו וללמדנו ,דשלום רעות ואחווה יתכן אך
ורק אם הם במסגרת שמירת חוקי התורה ומצוותיה ,כי אך ורק אז אפשר לדבר על
שלום ,אבל אם יש צורך לשמור את בית אלוקינו נגד מהרסי הדת ויסודי התורה  -אין
מקום לשלום עם כאלה ,כי אנחנו אך ורק את טובת בית יעקב לה' מחויבים לבקש
ולדרוש .ובעד זה נקריב גם את השלום עם האפיקורסים והבוגדים בה' אלוקי ישראל
ית "ש ובתורתו הקדושה יקרה לנו מכל ,ונלחם בכל עוז שלא ייהרסו עמודי התורה
ויסודותיה.
וז"ש התנא במס' אבות )פ"א יב(" :הווי מתלמידיו של אהרון ,אוהב שלום ורודף שלום
וכו' ומקרבן לתורה " ,ע"כ .כי עת לאהבת השלום ועת לרדיפת השלום ,דאת השלום
חייבים לרדוף כאשר הוא מונע קידוש ש"ש ,וז"ש "ה' עוז לעמו ייתן" ,ואין עוז אלא תורה,
ואם נשמור פיקודי תורת ה' התמימה אז ה' יברך את עמו בשלום .ע"כ.
ונאמר )אסתר י ,ג(" :כי מרדכי היהודי משנה למלך אחשוורוש ,וגדול ליהודים ורצוי
לרוב אחיו ,דורש טוב לעמו ודובר שלום לכל זרעו ".ואחז"ל במגילה )טז ,ע "ב(" :לרוב
אחיו ,ולא לכל אחיו ,מלמד שפרשו ממנו מקצת סנהדרין".
והקשה בספר "דעת סופר" :וכי הפסוק את גנותו של אותו צדיק בא לספר ,ותירץ
דאדרבא ,זה שבחו של מרדכי הוא ,שצריך לדעת שאף כי מידת השלום גדולה היא
מאוד ,אפ"ה אין שלום אמר ה' לרשעים ,כי פירוד רשעים נאה להם ונאה לעולם ,וכינוס
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צדיקים נאה להם ונאה לעולם) .סנהדרין עא ,ע"ב( ,כי איש את רעהו יעזורו ולאחיו יאמר
חזק בעד ה' ותורתו.
וכן גם מרדכי ,אף שהיה רודף שלום ואוהב שלום ,בכל זאת העיקר היה אצלו התורה
הקדושה ויר"ש ,ורק שלום המיוסד על זה דרוש ,כמ"ש" :שלום רב לאוהבי תורתך ".וז"ש
"דורש טוב לעמו "  -וה" טוב" כאן קאי על התורה ,כדאיתא במס' אבות )פרק ו' משנה ג'(:
"אין טוב אלא תורה" ,ורק עם התורה " -דובר שלום לכל זרעו" ,כי אצלו הטוב האמיתי
הדרוש מעל לכל ,הוא אך ורק התורה בלבד.
ומשום כך לא היה רצוי לכל אחיו ,כי רק את השלום האמיתי הוא העריך וביקש,
אבל עם קלי דעת ומורדים לא דרש את השלום .וע"כ לא היה רצוי לכל אחיו ,וזה כאמור
שמשום שדורש טוב לעמו .על כן מבחינה זו רק את הטוב הוא התורה העדיף ,ורק אח"כ
את השלום היה דובר ,אם הוא היה מתאים לתורה .ע"כ.
עפ "י האמור מובן מה שביקש את השלום רק כשיחזור מבית לבן ,אבל בזמן ששהה
במחיצתו של לבן  -אדרבה ,ההתרחקות ממנו היא הדרך הטובה ,כדי שלא ילמד
ממעשיו.

  
עם עקש תתפתל
" ויגד יעקב לרחל כי אחי אביה הוא וכו ' ) ".כט ,יב (.
איתא בתנא דבי אליהו רבה פרק כה ,וז "ל" :לפיכך הייתי אומר שכל אחד ואחד
מישראל חייב לומר מתי יגיעו מעשי למעשה אבותי אברהם יצחק ויעקב ,שלא קנו
האבות העוה "ז והעוה"ב ,וימות בן דוד אלא בשביל מעשיהם הטובים ות"ת".
והנה ידוע הוא שיעקב אבינו הוא ה"אמת" לאמיתה שנאמר "תתן אמת ליעקב" .וראוי
להתבונן איך מתחנכים במידת האמת ,וזוכים להגיע אליה.

יעטה

ויצא

מורה

קסז

הנה העולם משתמש בעניין "חסד ואמת" ,וחושבים לכאורה ששתי מצוות אלה אי
אפשר להן להיות ביחד .שאם האדם הוא איש "חסד " אי אפשר לו להתנהג ב"אמת"
כראוי ,שרגשי החסד אינם מבחינים בין איש לאיש .ושאר תנאים שה"אמת" דורשת,
ואיש ה"אמת" אינו יכול להיות בעל "חסד" ,כי מעטים הם הטובים שימצאו חן בעיני איש
האמת ,על כל אחד רואה פגמים שעל ידם נעשה לאינו ראוי להתחסד עמו.
אומנם השקפה זו היא שבוש גדול הנובע מתוך שיבוש אחר גדול עוד יותר ממנו,
והוא שהעולם אינו יודע שהאדם צריך להימשך אחר שכלו ולא אחר טבעו ,אפי' שטבעו
איש אמת או איש חסד.
ומי שמתנהג על פי טבעו הרי הוא ככל הגויים ,או כבהמה יחשב .משום כך שתי
מידות הללו אינן יכולות להיות אצלו ביחד .אבל מי שפועל לפי שכלו והולך בדרכיו לפי
דרכיו של הקב"ה ,אזי שתי מידות הללו יכולות להיות ביחד ומעלתן גדולה יותר
מהקרבנות ,כמ"ש" :בחסד ואמת יכופר עוון".
וכן מבואר בשערי תשובה לר"י ,כי מדת האמת מחייבת אותו לעשות חסד במקום
שצריך ,ולא לעשות במקום שלא צריך ,ומידת החסד מחייבת לתת לכל אחד רק את
ה"אמת" ,כי מסירת האמת לחברו היא מצווה שבין אדם לחברו ולא מצווה שבין אדם
למקום .ואם האמת תזיק לו  -מצווה להטעותו ,שזוהי הצלתו.
עפ "י האמור ניתן להבין את התנהגותו של יעקב אע"ה בביתו של לבן כדלקמן :הגמ'
ב"ב קכג' ע"א" :ויגד יעקב לרחל כי אחי אביה הוא ,וכי בן רבקה הוא .והלא בן אחות
אביה הוא ,אלא אמר לה :מנסבת לי ,אמרה ליה :אין .מיהו ,אבא רמאה הוא ולא יכלת
ליה .אמר לה :מאי רמאותיה אמרה ליה :אית לי אחתא דקשישא מנאי ולא מנסבא לה
מקמאי .אמר לה :אחיו אני ברמאות .א"ל :ומי שרי להו לצדיקי לסגויי ברמאותה ,אין .עם
נבר תתבר ועם עקש תתפל )ש"ב כב(.
וכתב הרב "אורח ישרים" וז"ל :שמעתי בזה ע" פ הלצה לפרש כוונת הכתוב הבה את
אשתי ואבא אליה ,וברש "י ז "ל והלא אף הקל שבקלים לא יאמר כן ,אלא להוליד
תולדות אמר כך.
והוא ,כי בנוהג שבעולם כאשר יש דין ודברים בין שני אנשים כשרים וישרים ,אזי
בנקל יתפשרו ביניהם ,אם בבי"ד או ע"י בוררים .וכן להיפך  -אם הדין ודברים בין ב'
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אנשים נבלים ,ג"כ בנקל יתפשרו ביניה ם כי יריבו ויכו זא"ז ואח"כ ילכו שניהם לבית
מרזח ויעשו שלום ביניהם.
אולם מה רע ומר אם יש לו לאדם מתחילה דו "ד עם איש נבל .אזי הנבל ההוא יסמוך
על רשעו ועל נבלתו ועל ישרת הישר ,ויאבה לדכא אותו תחתיו.
ע"כ אין עצה אחרת כ"א לקיים דברי דהע"ה – "ועם עקש תתפל" ,להעיז נגד רשע
ולהיות נבל כמוהו לפי שעה ,ועי"ז יאלם הנבל דומיה .ועל כן לבן אותיות נבל ,כאשר
ידע את תומתו של יעקב אבינו ע"ה ביודעו כי יעקב יבוש ויכלם לתבוע אותו בפה כי
יעשה את החתונה כאשר תושלמנה שבע שנים ,והוא יחריש ויעשה א"ע כאינו יודע ובין
כה וכה יעברו עוד עידן ועידנים.
ע"כ יעקב אע"ה ,בראותו כי תמו השבע השנים ולבן אינו עושה שום הכנה לחתונת
רחל ,ע"כ קיים מה שהשיב לרחל בבואו לבית אביה ,כי עם עיקש תתפל ,ואמר ללבן
הבה את אשתי וגו' .ויהי כשמוע לבן את דברי יעקב כי יעקב התם מדבר דברים כאלה
 מה כתיב אחרי כן ויאסוף לבן וגו' ויעש משתה תכף.ודבר פלא הוא כי הגימ' של הפ' "הבה את אשתי" הוא כמספר של הכתוב עם עיקש
תתפל) .א"ה לא יצא לי מדויק הגימטריא(.
והקשה הרב "משכיל לדוד" :והלא הקושיא במקומה עומדת .ותירץ שיעקב אבינו לא
היה לו כסף לקדשה ובדמי העבודה זה נקרא מלווה ,והמקדש במלווה אינה מקודשת.
לכן אמר לו שאפ"ה יקדשנה בביאה ,ואע"פ שרב היה מנגיד אמאן דקדיש בביאה משום
פריצותא ,לכך הוצרך לומר כן ,כדי שלבן לא ידחהו עד שיהיה כסף ,שהרי היה צריך
להעמיד תולדות.
לזאת מוסכם בעולם היתר לרמאות את הרמאי )וכמ"ש הגונב מן הגנב פטור( .ומכיוון
שכולם בחזקת רמאים בעינינו ,לזאת אנחנו מתנהגים תמיד ברמאות ,ממש כמו לבן
הארמי.
וע"ז נאמר" :כי ישרים דרכי ה' וגו' ופושעים ייכשלו בם ".כי הכוונה במקרא "עם
עיקש תתפל" אינה חלילה כדי להכשיל את העיקש ולרמותו ,אלא להיפך כדי ליישר
אותו ולהטיב עמו.
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כי בכדי ליישר את העקשות של העיקש ההכרח הוא להתנהג עמו בעקשות ,כי
העיקש איננו רוצה להבין את הישרות .וחסדו של הקב"ה גדול כל כך שהקב"ה מטפל בו
לפי דרכו ומתנהג עמו בעקשותו כדי ליישרו .והרוצה לקיים מצוות והלכת בדרכיו ,צריך
ג"כ להתנהג בדרך זו עם העיקש לטובתו של העיקש בכדי ליישרו.
ורחל אמנו בשאלתה ליעקב חשבה שגם זה אסור ,כי הרי סו" ס הצדיקים אינם
מתנהגים ברמאות .ואמר לה יעקב שזוהי מצווה וכך הוא מתנהג.
לכן עלינו לראות כל מעשיו של יעקב אבינו עם לבן מתוך אספקלריא זו שכולם היו
מכוונים ליישר את לבן העיקש.
א  .עניין המקלות אשר פצל ברהטים בשקתות המים .לפום ריהטא חושבים שח"ו יעקב
רימה את לבן ולא הודיע לו ע"כ .וזה לא יתכן ,שהרי לבן לעג לו על ההמצאה הזאת
ואמר לו ,לו יהי כדבריך ,ועוד יותר :חז "ל אמרו שיום לפני הלידה בא לבן ושינה
תנאו ואיך יתכן.
אלא שיעקב רצה לחנך את לבן שידע בברור שהשי"ת מנהיג את האדם ומשגיח עליו
בפרטות ,ולכן עשה את המקלות כדי שיחול הנס על דבר טבעי זה .ולבן לעג לו על
כך ,ומשום כך היה משנה את תנאו סמוך ללידת הצאן.
וזו היתה מדת החסד של יעקב :ללמד את לבן להכיר את האמת לפי דרכו ומצבו.
ב  .יציאתו של יעאע"ה מבית לבן גם היא טעונה הסבר :מצד אחד ה' אמר לו שוב אל
ארץ אבותיך ולמולדתך ואהיה עמך )בראשית לא ,ג( גם האמהות אמרו לו "ועתה כל
אשר אמר ה' אליך עשה" )בראשית לא ,טז( אחר כל מה שפרטו את היחס של לבן
כלפי יעקב .כלומר שאין להם שום נקיפות מצפון ע "ז שהם עוזבים אותו )ללבן(.
ומצד שני התורה כותבת על יעקב" :ויגנ ב יעקב את לב לבן הארמי ,ויברח הוא וכל אשר
לו ".וכשלבן מוכיח את יעקב על צעדיו ואומר לו" :עתה השכלת עשו" ,מפני שמנע ממנו
להיפרד מבנותיו בדרך המקובלת ובכך פגע בו " בכבודו"  -ותנהג את בנותי כשבויות
חרב ,ובנוסף מנע ממנו שמחה  -ואשלחך בשמחה ובשירים בתוף וברננה .ודבר שלישי
 שמנע ממנו להרגיש את האהבה לבנותיו  -ולא נטשתני לנשק לבני ולבנותי .ויעקבעונה לו " :כי יראתי כי אמרתי פן תגזול את בנותיך מעמי".
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ויש לתמוה ,האם בשביל האנוכית )ח "ו( של יעקב היה מותר לו לעשות כל זה ,הרי זה לא
מתאים למידת האמת של יעאע"ה בחיר שבאבות.
אם נחשוב כך על יעקב אע"ה ח"ו ,יש בזה משום מגלה פנים בתורה שלא כהלכה.
ובמיוחד כשראה יעקב את יד ה' עליו ,שעם כל הרמאות של לבן לא הצליח לנגוע בו
במאומה ,שאף אדם פשוט אם היה רואה השגחה כזאת לא היה מפחד מפני לבן .מה גם
שיעקב אבינו היה גם מבחינה פיזית גיבור הוא ובניו ,כמו שתארו חז"ל את גבורתו:

•

בפסוק "ויגל את האבן מעל פי הבאר"  -כמי שמעביר את הפקק מעל פי
הצלוחית ,להודיעך שכוחו גדול.

•

ועוד בפסוק "ואת עורות גדיי העיזים" אומר המדרש )פרשה סה ,יז( :אמר ר'
יוחנן :תרין אצרעין דאגונן יעקב כתרין עמודין דדיפרא סופא )עמודי שיש(
ואת אמרת הלבישה את ידיו ,אלא חייטהון עד ר' מונא הכל מעשה ניסים
יעו"ש.

•

ובמדרש תנחומא ויחי" :וירא יוסף כי ישית אביו וגו' ויתמוך יד אחיו להסיר
אותה ".אמר ליה ידי אתה מבקש להסיר שרעשה )פ' שנצחה( לשר
המלאכים .אמר ר' יוחנן כשני עמודים שבתוך דמוסין שבטבריה כך היו
זרועותיו של יעקב.

•

וכן אמרו חז"ל על הכתוב ויקח יעקב אבן וירימה מצבה .אמר ר' יוחנן כשן
הזה של טבריה היתה) .מדרש רבא בראשית פ' עד ,יא(.

•

"ויאמר יעקב אל אחיו לקטו אבנים" ,א"ר הונא :גיבורים כיוצא בו) .מד"ר
בראשית הנ"ל(

ובכן ,השבטים ויעקב בראשם  -בודאי שהיה בכחם לנצח את לבן ולצאת ממנו
בריש גלי .אלא כאן יעקב אע"ה חשש שיגרם ללבן בזיון גדול ,שכל העולם היה יודע
מרשעת לבן שבקש לעקור את הכל ,היש בזיון גדול מזה.
ובמקום שמחה שיעקב הצטער עליה היה לו יגון ואנחה .ובמקום אהבת אב לבנים
היתה שנאה גדולה.
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וזה הטעם לבריחתו ,לא מפני שיעקב פחד מלבן ח"ו ,שהרי אפילו מהמלאך לא פחד
דכתיב "וישר אל מלאך ויוכל בכה ויתחנן לו" אלא דאג שלבן לא יוזק .וע"י הבריחה של
יעקב החזיר ללבן את שלשת הדברים שהיה בהכרח שיפסיד אותם:

•

לבן עשה ברית עם יעקב אבינו כשהשיגו בדרך – כבודו הוחזר לו.

•

"ויזבח יעקב בהר ויקרא לאחיו לאכל לחם ויאכלו לחם" – השמחה.

•

"וישכם לבן בבקר וינשק לבניו ולבנותיו ויברך אתהם" – אהבת האב
לבנים.

נמצא שדווקא ע"י הבריחה וגנבת הלב של לבן השיג לבן את ג' הדברים שתבע
מיעקב אע"ה.
נמצאנו למדים מיעאע"ה והתנהגותו עם לבן ב' דברים:
א  .אם אפשר להציל את הזולת מבזיון וצער ושנאה ולהעלותו למצב של ישרות והגינות,
כדאי לו לאדם להתנהג בצורה שמעוררת עליו לעז ואי כבוד.
ב  .להישיר "רמאי" אפשר רק עפ "י דרכו .לכן צריכים למצוא אפשרויות כאלה
מתוחבלות שבאמצעותם להישיר את דרכו של הרמאי ,והכל מתוך כוונה של עשיית
חסד עם השני כי העולם חסד יבנה.

  

קעב
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חשש יעקב מהתקרבות ללאה משום ריח עשו
" וללבן שתי בנות שם הגדולה לאה ושם הקטנה רחל  ,ועיני לאה רכות ,
ורחל הייתה יפת תואר ויפת מראה  ,ויאהב יעקב את רחל  ,ויאמר אעבדך
שבע שנים ברחל בתך הקטנה " )כט ,טו  -יח(
אמר הכתוב )רות ד ,יא( "יתן ה' את האשה הבאה אל ביתך ,כרחל וכלאה אשר בנו
שתיהם את בית ישראל".
הרי שיסודו של בנין בית ישראל הוא מרחל ולאה אמותינו הקדושות ,ופליאה דעת
מפני מה אהב יעקב אבינו רק את רחל ,ולא זו בלבד אלא שלאה הייתה שנואה ,כדכתי'
)להלן לא( "וירא ה' כי שנ ואה לאה ויפתח את רחמה" ,ולהלן נבאר כי טמונים בזה רזין
עילאין ,אך מה היא הכוונה הנגלית בהתנהגותו של יעקב.
והנה מצינו בחז "ל )ב"ב קכג ,ע"א( על הכתוב "ועיני לאה רכות" :מאי רכות ,אילימא
רכות ממש ,אפשר בגנות בהמה טמאה לא דיבר הכתוב ,דכתי' )פר' נח( "ומן הבהמה
אשר איננה טהורה" ,בגנות צדיקים דיבר הכתוב ,אלא מאי רכות ,אמר רב :שהייתה
שומעת אומרים שני בנים לרבקה ושתי בנות ללבן ,הגדול לגדולה והקטן לקטנה,
ושואלת גדול מהו ,ואמרו לה איש רע מלסטם את הבריות ,קטן מהו  -איש תם יושב
אוהלים ,והיתה בוכה עד שנשרו ריסי עיניה.
נמצא כי בעיני העולם ,היינו בדרך טבעית ,היתה לאה מיועדת לעשיו ,ומאחר שעשו
הוא בסיטרא דאל אחר  -ע "ז) ,זוה"ק ח"א קעא ,ב( לפיכך כבר היה מקום בלבו של
יעקב להתרחקות כלפי לאה ,שהיתה בעיני העולם מיועדת להינשא לעשו ,כי ברוב
קדושתו של יעקב התאמץ להתרחק מכל מה ששייך לעשו אף בעקיפי עקיפין ,לפיכך
אהב את רחל מלאה ,כי רחל הייתה שייכת לו מראש.
ותראה מה שאמרו חז "ל גבי רבקה )בראשית רבה פ "מ( ואיש לא ידעה ,אפלו אדם
לא תבע בה על שם )תהילים קכה ,ג( "כי לא ינוח שבט הרשע על גורל הצדיקים".
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ופירש "היפה תואר" )שם( וזה הוא בשבח רבקה ,כי האדם לא יאהב רק בדומה לו,
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וזה שאמר הכתוב " :כי לא ינוח שבט הרשע" – כי שבט הרשע

לא ימצא נחת רוח -

"על גורל הצדיקים" יען "לא ישלחו הצדיקים בעולתה ידיהם" והרשעים מבקשים רק עול
ואון ,לכן לא תבע אחד מהם את רבקה ולא חפץ להידבק בה ,כי המה היו רשעים והיא
היתה צדקת.
הרי שמעלה היא לצדיקים שאין הרשעים חפצים להידבק בהם .וכששמע אומרים
הגדולה לגדול ,חשש שמא יש בלאה זיקה דקה מן הדקה מחלקו של עשו ולפיכך חפץ רק
ברחל.
אמנם השי"ת היודע תעלומות סיבב שתהיה אשת יעקב ,משום "ששנואין מעשה עשו
בפניה )ב "ב שם( ואין לה כל זיקה לעשו ,אלא להיפך קשורה הדוקה היא רק לקדושה,
והיא חלקו של יעקב ולכן" :ויפתח ה' את רחמה" כדי להוכיח ליעקב צדקתה וקדושתה
של לאה.
ומצינו כעין זה בהלכה גבי "ריח הגט " שפוסל לכהונה )יבמות נ"ב ע"א( שפסק הרמ"א
)אבה"ע סי' ו' הלכה א'( בשם תשובות הרשב"א )סי' תק"נ( "ואפי' לא נתגרשה רק משום
קול קידושין בעלמא ,אעפ"י שהוא ברור שאין ממש באותן קידושין ,ואין נותנין גט רק
מכח חומרא בעלמא ,אפי"ה פסולה לכהונה".
הרי שבקול קידושין בעלמא ובגט מכח חומרא בעלמא ,כבר נקרא בשם "ריח הגט"
ופוסל לכהונה .ובדומה לזה חשש יעקב ל"ריח" של עשו בלאה משום בנ"א שהיו אומרים
"הגדולה לגדול".
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אמרו בשוחר טוב ) תהילים קכה(  ":דרש ר"ל אין מזווגין לאדם אשה אלא לפי מעשיו ,שנא' כי לא ינוח שבט

הרשע על גורל הצ דיקים  ".אפשר לרמוז שבט גי ' האשה ו היינו כמש " ה ) קהלת ז ,כו ( מר ממוות את האשה.
ושמעתי כי אשה יראת ה' יודעת שבעלה גדול ממנה וזה רמז אשה גי ' ש" ו ואיש גמ' שי" א .אבל כשהיא רשעה
וסוברת שהיא כמותו ורמז כי האשה גי' שי "א כמס' איש וזה שכתוב מצא אשה שהיא מחזקת עצמה למטה
מבעלה כי אשה גי' ש"ו ואיש מספרו יותר אז מצא טוב .אך אם היא מתגדלת נקראת האשה שמספרה כמו
איש עליו כתיב מר ממוות את האשה .ע" כ שמעתי .
וא" ש מה שרמזנו כי האשה גימ ' שבט והיא אשה רעה ,וכתיב )משלי כו ,ג ( :ושבט לגו כסילים  ,והיינו מאי
דדריש ר"ל כי לא ינוח שב " ט הר שע היא האשה כמספר שב "ט על גורל הצדיקים .
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וכתוב בזוה "ק )ח"א  -רכ"ג א'( דהא לאה איתגזר למהוי חולקא דעשו ,והיא בבעותא
אקדימת ליה ליעקב ולא אתיהבית ליה לעשו ,ולפני כן אמרו :דמעין סגיאין שדיאת
ההיא צדקת לאה ,בגין למהוי חולקיה ביעקב ולא בההוא רשע דעשו ,נמצא שבבכייתה
ותפילותיה הסירה מעליה אפי' ריח מסיטרא דעשו.
וזש"ה וירא ה' כי "שנואה לאה" היינו ששנואין מעשי עשו בעיניה ויפתח את רחמה
לגלות לנו כי היא ראויה להיות אשת יעקב וממנה יהיו בנים שבטי י-ה.
בוא וראה שאת שלושת בניה הראשונים קראה על שם הבירור הזה.
הראשון נקרא ראובן ,כי ראה ה' בעניי כי עתה יאהבני אישי ,והיינו :ראה מה בין בני
לבין בן חמי) .ברכות ז ,ב( משום שמעשיו נבדלים לגמרי מעשו ,דבר המוכיח שאימו
דבוקה בטוב.
שמעון  -כי שמע ה' כי שנואה אנוכי ויתן לי גם את זה ,כלומר :שמעשי עשו שנואים
עלי ולפיכך שמע ה'.
לוי  -הפעם ילו ה אישי אלי ,כי ילדתי לו שלושה בנים ,כי "בתלת זימני הוי חזקה",
ואין כל מקום לערער על כך ,שלאה היא חלקו ונחלתו של יעקב בלבד.
וכעת יתבאר לנו דבר תמוה ,והוא מה שאמרו )תנחומא( עה"כ וירא ה' כי שנואה
לאה ,ילמדנו רבינו מהו שיברך אדם על ריח בשמים של ע"ז ,כך שנו רבותינו אין
מברכים לא על הנר ולא על הבשמים ,ולא על הריח של עכו"ם.
ותמוה מה הקשר בין הפסוק לבין "בשמים של עבודה זרה" ,ועוד שאמרו שם תדע לך
שהרי רחל ולאה ,לאה לא היתה ראויה להינשא אלא לעשו וכו' ,ומהו ה"תדע לך".
אך לדברינו הוא נחמד בס "ד ,כי מאחר שלאה היתה מיועדת בעיני הבריות לעשו
הרי לכאורה אפשר לומר שכבר היה בה מריחו של עשו ,וא"כ דומה הדבר לריח בשמים
של ע"ז שאסור ולכן לא אהבה יעקב.
אמנם כאשר לאה "היתה בוכה ומתענה עד שנעשו עיניה רכות" ,אמר הקב"ה :אותה
שהיתה בוכה ומתענה ושנאה מעשי עשו ומתפללת לפני ,בדין שלא תתרחק מאותו
צדיק ,הריני נותן לה בנים תחילה ,היינו שהקב"ה גילה צדקתה לכל ,שאין בה אפי'
מריחו של עשו ,ולפיכך זכתה לבנות את בית ישראל") .באר משה" על התורה(
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והנה ודאי אהבה זו שאהב יעקב את רחל היתה בשל מעלותיה הנפלאות ,ביר"ש
ובמידות טובות .כפי שחז"ל הסבירו על הפסוק "ויעבוד יעקב ברחל שבע שנים ויהיו
בעיניו כימים אחדים באהבתו אותה" שהרי זה היפך המקובל בעולם ,כי אדם האוהב
דבר מה וחפץ להשיגו  -מאיזה טעם שיהיה  -הרי ימים אחדים אצלו כשנים ,ובפסוק
הנ"ל מפורש להיפך ,והיאך יתכן.
כלל גדול הוא וידוע שכל הדברים הגשמיים והטבעיים הם מורכבים גם מדברים
רוחניים רק החלק הרוחני אינו מורגש אצלנו רק הדבר הגשמי .שנא' "תולה ארץ על
בלימה" השמים מספרים כבוד א-ל ומעשה ידיו מגיד הרקיע יום ליום יביע אומר וגו' אין
אומר ואין דברים בלי נשמע קולם.
כמו"כ בדברים הדקים יותר כגון האוויר ,הקול ,הראיה והשמיעה ,יש בהם גשמי
ורוחני כאחד ,ואף שגם הגשמי שלהם אינו מוחש אצלנו ,זה מפני דקותו קשה לנו למצוא
אותו ,אבל יש בו ע"כ מציאות טבעית שהרי הקב"ה בראו כאן בעולם הגשמי.
וכן הדבר בהרגשי ליבו של האדם ומידותיו ,כגון הקנאה והתאווה ,האהבה והשנאה,
הרחמנות והאכזריות ,בכולם תמצא גשמי ורוחני.
וכתב בחובת הלבבות )בפ"א משער עבודת האלוקים( וז"ל :וכבר נראה ממה
שהקדמנו ,כי כוונת כל מטיב לזולתו מבנ "א הוא לתועלת עצמו תחילה ,ולקנות קישוט
נאה לעוה"ז או לעוה"ב ,או לדחות צער מעל נפשו ,או לתקוות ממונו .ואין כל זה מונע
משיחם והודאתם ,מיראה ומאהבה אותם ,ומהשיב להם גמולם וכו' עיי"ש.
וכן האהבה כשתמצא ראשיתה תמצא שם אהבת עצמו .משל למה הדבר דומה,
לאדם שנכנס למלון לסעוד ליבו ,ושואלים אותו מה אתה אוהב ,ומשיב כי יאהב דגים,
ומה הפועל היוצא מאהבה זו ,צולים אותם לפניו ומחתכים אותם דק דק ,והוא אמנם
בולעם בתיאבון ,האם תאמר שהוא אוהב את הדגים ,אלא זה אוהב להשביע את עצמו
בדגים.
כן הדבר בכל אהבה טבעית .בעומק הדבר ה"אני" של האדם רוצה להדבק ל"אני"
של הזולת ,במקרה כזה יום אחד נחשב לשנה.
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אבל כשהאהבה הרוחנית רוצה להדבק עם האהבה הרוחנית הרי זה למעלה מהטבע
וזה למעלה מהזמן ,כי גם הזמן הוא טבעי ,ולכן שם האמת הוא להיפך ושנה נחשב ליום
כי אין הזמן סותר את האהבה הזאת.
כעין אהבה זו היתה האהבה של יעקב לרחל ,כפי המודגש בפסוק "באהבתו אותה",
ולא אהבת עצמו.
למדרגה כזו של רוחניות מגיעים ע"י עבודה איטית ומתמדת על כל דבר ודבר,
מהמידות והקנייני ם הרוחניים .שזה היה הקו המנחה את השקפת עולמו של יעקב אבינו
לאורך כל הדרך ,ובזה הוא נבדל מעשיו אחיו שאהב כל דבר שהיה לו על המוכן.

  
תפילה בכוחה להפוך הטבע
" ותרא רחל כי לא ילדה ליעקב ותקנא רחל באחותה ותאמר אל יעקב
הבה לי בנים ואם א ין מתה אנוכי " ) ל ,א(
כתב הרמב"ן וז "ל" :אמרו המפרשים שתתפלל עלי ואם אין מתה אנוכי ,לשון רש"י
שמי שאין לו בנים חשוב כמת ,והוא מדרש רבותינו .ואני תמה ,א"כ למה חרה אפו ולמה
אמר התחת אלוקים אנכי ,ושומע אל צדיקים ה' ,ומה שאמר אבא לא היו לו בנים ולי יש
בנים ,ממך מנע ממני לא מנע ,וכי הצדיקים אינם מתפללים בעד אחרים והנה אליהו
ואלישע התפללו בעד נשים נכריות ,א" כ כ"ש שעל יעקב היה להתפלל על אשתו.
ונראה שבשביל זה תפסוהו ,רבותינו אמרו בב"ר :אמר לו הקב"ה :וכי כך עונין את
המועקות ,חייך שבניך עתידין לעמוד לפני בנה ".עכ "ל.
ואין לומר ,שויכוחם היה עד כמה גדול כוחה של תפילה להפוך הטבע ,דהא חזינן
בגמ' ביבמות )סד ,ע"א(" :אמר רבי יצחק :למה נמשלה תפילתן של צדיקים כעתר ,מה
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עתר זה מהפך התבואה ממקום למקום ,כך תפילתן של צדיקים מהפכת מידותיו של
הקב"ה ממידת רגזנות למידת רחמנות.
אמר רבי אמי :אברהם ושרה טומטומין היו ,שנאמר :הביטו אל צור חצבתם ואל
מקבת בור נקרתם ,וכתיב :הביטו אל אברהם אביכם ואל שרה תחוללכם .אמר רב נחמן
אמר רבה בר אבוה :שרה אמנו אילונית היתה ,שנא' :ותהי שרה עקרה אין לה ולד -
אפי' בית ולד אין לה" .ע"כ.
וכת' המאירי שם" :לעולם אל יתייאש אדם מן התפילה ,שאין הפרגוד ננעל בפניה.
הרי לפנינו שנשתנה הטבע לשרה וילדה בזכות התפילה ,א"כ מה טען יעקב לרחל ,וא"א
לומר שויכוחם היה עד כמה גדול כוחה של תפילה.
ותירץ בספר "משכיל לדוד" :היות ולפי דרשת חז"ל ביבמות דלעיל שהאמהות היו
עקרות לגמרי ,א"כ כדי שתלדנה צריך נס גדול שלא כדרך הטבע ואין ספק דלא יאה
לצדיקים לשאול מהקב"ה לעשות להם נס כזה ,הואיל שלעשות נס כזה צריך זכות גדולה
ואין להם להחזיק עצמם בכך ,ואע" פ שיהיו באמת צדיקים גמורים אין מבקשים מהקב" ה
אלא מתנת חינם .וכדאשכחן במשה רבנו ע"ה "ואתחנן" .מלשון חינם שביקש מתנת
חינם ולא שמגיע לו בדין עבור מעשיו.
וא"כ בשלמא לשאול דבר בדרך הטבע אפשר לשאול במתנת חינם כמו שאלת
מרע"ה להיכנס לארץ ,אבל דבר שצריך נס גדול א "א לשאול במתנת חינם ,אלא ע"כ
צריך לתלות בזכות וכה "ג מחזי כאפקירותא כלפי שמיא.
ובשלמא לבקש בעד אחרים דבר שאין מגיע לצדיקים עצמן השואלים שום הנאה ,יש
להם מקום לבקש אפילו דבר שצריך נס ,לפי שתולים בזכות אחרים ואפי' לא יהיה זכות
האחרים כדאי ,מ"מ יהני זכותייהו .כמ"ש חז"ל כל התולה כזכות אחרים תולים לו
בזכותו.
אולם דבר שנוגע אליהם דווקא א"א להם לתלות בזכות אחרים כי מה עניין האחרים
בדבר שאינו נוגע אליהם וליכא למיתלי אלא בזכות עצמם ומיחזי כאפקירותא.
והניחא אם באותו דבר שמבקשים מאת המקום שייך שום מצווה מהמצוות ,יכולים
לבקש דלא להנאת עצמם הם מבקשים אלא כדי שיוכלו לקיים אותה המצווה השייכת
באותו דבר .אבל אי ליכא בה שייכות מצווה א"א לבקש נס.
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והשתא אתי שפיר ,דכשאמרה רחל ליעקב להתפלל עליה והרי היא יודעת בעצמה
שהיא עקרה מברייתה ,נעשה כאומרת לו לך ובקש מאת המקום שבשביל זכויותיך
המרובים שיעשה לך הנס הגדול הזה לעשות אותי ברייה חדשה .דזה ודאי א"א לבקש
אלא ע"י שיתלה באיזה דבר.
ומשו"ה חרה אפו של יעקב על שאמרה לו לעשות דבר דהוי כאפקרותא קמי שמיא.
והיינו דאמר אני איני כאבא ,אבא לא הו"ל בנים כלל ומשו"ה היה יכול לבקש
ולתלות במצווה כדי שיוכל לקיים מצות פו "ר ,אבל אני כבר קיימתי מצוות פו"ר נמצא
שאין השאלה אלא להנאת עצמו ,ודבר כזה גדול א"א לשאול במתנת חינם כדלעיל.
והיא השיבה לו ,והלוא זקנך אברהם גם הוא קיים מצות פו"ר שהיה לו בנים מהגר
ואפ"ה חגר מתניו כנגד שרה ,ועל זה השיב יעקב ,זקנתי הכניסה צרתה ,ובזה כשהתפלל
אברהם עליה לא היה בזכותו אלא בזכותה) ,כמ"ש ) בראשית טז ,ב( "אולי אבנה ממנה",
ומפרש רש"י" :בזכות שאכניס צרתי לתוך ביתי "( ,אמרה לו רחל :אם הדבר הזה מעכב -
הנה אמתי בלהה וכו' עכ"ד.
)אמר הכותב יצ"ו שלפי דברי המשכיל לדוד יוצא שהוא מפרש את דברי רש"י ע"ה
אשר מנע ממך את אמרת שאפשר כאבא אני איני כאבא וכו' ,הפירוש לא רק על אביו
יצחק אלא גם על אברהם שהרי רגילים לקרות את הסבא ג"כ אבא ודו"ק(
מבואר מזה ,כמה כוחה של תפילה גדול ,שיכול לגרום לשינוי בבריאה עצמה ,מה
שאין כח בכל באי עולם לעשות.
כמ"ש חז"ל )בירושלמי סנהדרין פז הי"ג(" :אם מתכנסים כל באי עולם לבראות אפי'
יתוש אחד אין יכולין" ובכל זאת ניתנה לאדם הזכות להיות שותף ביצירת האדם ,כמ"ש
)קידושין לו( :שלושה שותפין הן באדם הקב"ה אביו ואימו.
ובארו המחברים שלכן אמרו  -השווה הכתוב כבוד אב ואם לכבוד המקום ,לפי שאין
אבות ובנים דבר שבמקרה ,אלא יש בדבר סדר שהבן הזה צריך להיות מהאב הזה ,ואם
יצויר שהאב הזה היה נעדר ,לא היה קיים הבן הזה ,מבחינה זו האב הוא הממציא חיים
לבנו ,כי לולא הוא היה נעדר מהמציאות.
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ומפני שמהות החיים הוא דבר הנמשך בלי הפסק ,אמרו חז "ל )נדרים סד ,ע"א(:
ארבעה חשובים כמת ,סומא ,מצורע ,מי שאין לו בנים ומי שירד מנכסיו .והגמ' מפרטת
מנין למדה זאת.
מי שאין לו בנים ,מרחל ,ואם אין מתה אנוכי .כי הבנים הם במקום האבות ,מאחר
שהם נמשכים מהם ,וזהו טעם ירושה כמו שביארו הראשונים ,מאחר שהם במקום אבותם
שייך להם כל מה ששייך לאביהם ,ולכן אסור להעביר ירושה.
ור' צדוק הכהן ז"ל מסביר את המושג ממלא מקום אבותיו )שבת נה ,ע"א( כי לכל
אדם יש לו מקום מיוחד והבן ממלא את המקום הזה של אביו ,כי הוא במקומו.
ולכן מי שיש לו בנים ,החיים שלו מקושרים במעגל החיים של כל הדורות והוא חי,
אך מי שאין לו ,החיים שלו הם מוגבלים בזמן ולכן אינו נקרא חי.
על אף שבפרקי אבות )פ"ה מ"ו( כתוב " בן מאה כאילו מת ועבר ובטל מן העולם" -
אינו נמנה עם הארבעה שחשובים כמת ,מפני שהחיסרון שבארבעה הנ"ל הוא חסרון כזה
שמרחיק אותם מהמציאות כלל ,אם זה חסרון שבגוף או חסרון שבקניין או חסרון שאין
לו בנים ,אבל בן מאה אין בו שום חיסרון ,אלא הוא פשוט גמר את התפקיד ומחמת זה
הוא נקרא כאילו מת.
ומפני שהבנים הם המשך חייו של האדם ומעצמותו ,לכן אהבת האב ליו "ח הוא
מיסוד עצמיותו ,ורחמנותו של האב אינה תלויה בשום דבר ,כמ"ש "כרחם אב על בנים
רחם ה' על יראיו" )תהילים קג(" ,וחמלתי עליהם כאשר יחמלו איש על בנו" )זכריה ג ,יג(.
ולהיפך באהבת הבנים לאב ,כמ"ש )בסוטה מט( רחמי דאבא אבני ,ורחמי דבני אבני
דהוו להו ,וכן אומרים :אב אחד מפרנס עשרה בנים באהבה ,ועשרה בנים לא מפרנסים
אב אחד) ,של"ה שער האותיות אות ד( וכן :אב מפרנס עשרה בנים  -שוחק האב
שוחקים הבנים ,ואם עשרה בנים מפרנסים לאב  -בוכה האב בוכים הבנים) .פלא יועץ
ערך "קרובים"(.
כי אהבת האב לבן היא מעצמיותו ,ולא באה מיסוד התשוקה .לא כן אהבת הבן
לאב -היא באה כתוצאה מהשפעת הטובה וההשפעה בטבעה היא שופעת מלמעלה
למטה ולא להפך.
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עפ "י חילוק זה ניתן להבין את ההבדל בדין הבא במחתרת בין אב הבא במחתרת
לגנוב מבנו ,שאסור לבן להרוג אותו ,לבין בן הבא במחתרת לגנוב מאביו שאביו יכול
להרוג אותו מדין הבא להורגך השכם להורגו.
כמו"כ ניתן להשיב תשובה על שאלת הראשונים על הפסוק" :ויעבוד יעקב ברחל
שבע שנים ויהיו בעיניו כימים אחדים באהבתו אותה" .איך יתכן ,הרי כל מי שאוהב
איזה דבר הוא משתוקק אליו שיגיע לידו מהר ,וכל רגע נדמה בעיניו לזמן ארוך .וכאן
אומר ההפך שזה עבר מהר עד שהגיעה רחל ליעקב.
החילוק הוא מאיזה צד באה האהבה  -אם מצד השכל או מצד הרגש המפעיל את
התשוקה ,יעקב אהב את רחל מתוך הערכה לאישיותה והזמן לא נחשב אצלו למאומה,
לא כן כשמתוך רגש רוצים להשיג דבר מה ,הזמן הופך לרועץ לאדם.
וכתב הרב "זכר בנימין" בשם אביו ז"ל שאמר :למה אנחנו מתפללים כרחם אב על
בנים כן תרחם עלינו ,ואין אנו אומרים כרחם אם על בנים ,הרי עפ "י הטבע אם רחמניה
יותר על בניה.
אך הטעם הוא שרבקה אהבה את יעקב דווקא" ,ואת עשו שנאה" ,וכשאין אנו זכאים
 א"א לנו להתפלל כרחם אם על בנים כן תרחם עלינו ,כי רבקה אהבה רק את יעקבואת עשו שנאה ,אבל יצחק אהב גם את עשו ,לזאת אנחנו מתפללים כרחם אב על בנים
כמו שיצחק רחם על בנו עשו ,כמו"כ אתה הקב"ה רחם עלינו הגם שאין אנו זכאים .ע"כ.
ולאחר שבארנו שמהות האב היא רק כשיש לו בן ,יש לראות דברי הרב "בית הלוי"
בפרשת תולדות בד"ה "מכרה כיום את בכורתך לי " ,וז"ל" :הנה כבר חקרו היאך נכון
לפתות לאחיו למכור הבכורה ובפרט בעד עדשים.
והעניין ,שוודאי לא על ממון ירושה היתה הכוונה ,וגם מי יודע אם גם אז קודם מתן
תורה היה נוהג שהבכור נוטל פי שניים .וממילא כל עניין הבכורה לפי הנראה היה אז רק
לעניין מעלה ולקום ע"ש אביו ,והנה הכתוב אומר " -כי ביצחק יקרא לך זרע" ודרשו
ביצחק ולא כל יצחק ,אלא האוחז מעשיו יהיה מיוחס להיקרא בנו ,ואחרי כי עשו יצא
לתרבות רעה באותו יום וא"כ אין שום נ"מ לעשו בבכורה כי איך יקרא בכור אחרי
שאינו נקרא גם בן.
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וכל בכורתו של עשו אינו רק להחסיר ליעקב  -שהוא לא יהיה הבכור ,אבל לעשו
אינו מעלה כלל ,וזהו שבקש יעקב ממנו שימכור אותה לו ,דהרי הוא זה נהנה וזה לא
חסר.
וזה ג"כ מה שהשיב לו עשו ולמה זה לי בכורה ,אמר שלו אין שום נ"מ בבכורה כלל
אחרי שאין ברצונו להיות בנו כלל.
וזהו שאמר הכתוב במעלות ישראל" :בני בכורי ישראל " ,ולכאורה במילה בכורי
כלול ג"כ שהוא בנו ,רק בא לשלול לעשו ,ואמר דלישראל יש שתי המעלות דהם בני וגם
בכורי ,ובא לשלול לעשו  -דלא די שאינו בכור אלא אפי' אינו בן .עכ"ד.

  
כוחם של התרפים
" ולבן הלך לגזוז צאנו ותגנוב רחל את התרפים אשר לאביה וכו ' ורחל
לקחה את התרפים ותשימם בכר הגמל ותשב עליהם וכו ' " )לא ,יט ,לד(
והנה יש להקדים מהו עניין התרפים וכיצד דרכי עבודתם.
וכתב רבינו בחיי בפסוק יט" :ותגנב רחל את התרפים  -דעת הרמב"ן בתרפים ,כי
היו כלים לקבל השעות ויקסמו לדעת העתידות ,והמלה נגזרה מלשון נרפים .ויקראו להם
תרפים  -לרמוז עליהם כי דבריהם כמו נבואה רפה ,תבוא ברוב ותכזב לעתים רחוקות.
והיו מדברים מדרך חכמת השעות ,והוא שכתוב )זכריה י ,ב( כי התרפים דברו און .ולמה
גנבה אותם ,כדי שלא יגלו לאביה אם ישאל בהם כי בורח יעקב .ומה שאמר לבן ליעקב
 'למה גנבת את אלהי' ,לאות ולעד כי התרפים היו אלהיו:והנה לבן היה קוסם ומנחש ,כעניין שכתוב נחשתי ,וארצו חרן היא ארץ קדם מלאה
קסמים ,הוא שכתוב )ישעיה ב( :כי מלאו מקדם וגו' .גם בלעם בן בעור הקוסם משם היה,
הוא שכתוב )במדבר כג( :מן ארם ינחני בלק מלך מואב מהררי קדם:
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וכתב רבי אברהם ז"ל הקרוב אלי ,שהתרפים היו על צורת בן אדם ,והיא צורה
עשויה לקבל כוח העליונים ,ולא אוכל לפרש ,והעד בזה  -התרפים ששמה מיכל במיטה,
עד שחשבו שומרי הבית שהוא דוד ,ומה שאמר הכתוב )הושע ג(" :ואין אפוד ותרפים",
שלא יעבדו את ה' ולא ע"ז ,ע"כ:
ורבנו חננאל כתב ,כי מה שגנבה אותם  -כדי שיחזור בו ושיאמר אלוה הגנוב אין בו
ממש ,כדבר יואש שאמר )שופטים ו(' :אם אלהים הוא ירב לו כי נתץ את מזבחו' .וכמו
שאמר הכתוב )יחזקאל כח(' :האמור תאמר אלהים אני לפני הורגך ,ואתה אדם ולא אל
ביד מחללך'.
ובמדרש :למה גנבה אותם ,שלא יהיו מגידים שיעקב בורח .וכי התרפים מדברים,
והלא כתיב )תהלים קטו( :לא יהגו בגרונם .א"ל :אין ,דכתיב )זכריה י ,ב(' :כי התרפים
דברו און' .כיצד עושין ,מביאים אדם בכור ,ושוחטין אותו ומולחין אותו במלח ובבשמים,
וכותבין על ציץ של זהב שם רוח טומאה ,ומניחים הציץ בכישוף תחת לשונו ,ונותנים
אותו בקיר ומדליקים לפניו נרות ומשתחוים לו ,ומדבר עימהם בלחש .וזהו שכתוב' :כי
התרפים דברו און' .ומה שגנבה אותם ,כדי לעקור עבודת גילולים מבית אביה .וכן
הקב"ה הבטיח לבניה להעביר ע"ג מן העולם ,הוא שכתוב )ישעיה ב( :והאלילים כליל
יחלוף ".עכ"ל.
ובזוהר )דף קסד ע" ב( איתא :ולבן הלך לגזוז את צאנו וגו' ,אמר רבי יוסי :מאן
תרפים ,אלא ע"ז הוו ,ואמאי אקרי תרפים לגנאי הווה ,כמה דתנינן במקום התורף ,ומנלן
דע"ז הוו ,דכתיב :למה גנבת את אלהי ,וכתיב :עם אשר תמצא את אלהיך וגו'.
ולבן חרשא דכל חרשין דעלמא הווה )מכשף גדול ומומחה היה( ,ובהאי הווה ידע
בכל מאן דבעי למנדע) ,וע"י ,כל מה שהיה רוצה לדעת היה יודע( .אמר רבי חייא :בקסם
אתעביד ,רבי יוסי אומר :בנחש ,אמר רבי יהודה :לא אתעבידו אלא בשעתי ידיען,
)בזמנים מיחדים( ,ואמאי אקרי תרפים ,בגין דבשטי האי שעתא ,והאי שעתא ארפי ידא
)לפעמים צריך לתת להם מכה כדי שיעבדו ,ולפעמים שריך להרפות מהם( כמה דאת
אמר )ש"ב כ"ד( :רב עתה הרף ידך.
אומנא כד עביד ליה ההוא דידע רגעי ושעתי קאים עליה ,ואמר השתא ארפי והשתא
עביד ולא תשכח עבידתא דאצטריך דירפון מינה אלא האי ,ואיהו מליל תדיר ויהיב
עיטין בישין לאבאשא לנפשיה דבר נש) .עצות רעות להרוג נפשות האדם(.
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ורחל דחילת בגין דיהב עיטא לאבאשא ליה ליעקב )ורחל פחדה בגלל שנתן עצה
כיצד להרוג את יעקב( ,ובגין בזיונא דע"ז שוי לון תחותה עד דלא יכיל למללא )ובשביל
לבזותם הניחתם תחתיה כדי שלא יוכלו לדבר( ,דהא כד איהו מתתקן למללא מכבדין
ומרביצין קמיה )דהרי עיקר פעולתם הוא ע"י הכבוד שנותנים להם(.
ומבואר מדבריהם ז"ל ,שכל כוח התרפים הוא ע "י שמכבדין אותם ומרביצין לפניהם
ומחשיבים אותם ,שזה נותן להם הכוח לפעול ומדברים ומגידים נבואות ,ולכן רחל
שרצתה לבטל כוחם ,הן בשביל להרחיק אביה מעכו"ם ,הן מחמת פחדה מעצות התרפים
היתה צריכה לשבת עליהם בדווקא ,כדי לבזותם ולא היה סגי בהטמנה או קבורה ,אלא
בזיון גדול.
אומנם היא נענשה על שגרמה צער לאביה ,אפי' שהיא התכוונה להחזיר את אביה
בתשובה.
מ"מ ,רואים כאן יסוד גדול ומאוד יסודי לעבודת ה' ולחיי האדם ,שבשביל להתגבר
על הרצונות והתאוות והניסיונות ,האדם צריך מקודם לא להחשיבם ,אלא אדרבא
לבטלם ביטול גמור ,ולא לתת להם יחס כלל ,וע "י זה לא ישלטו עליו.
אולם כאשר אדם נותן חשיבות לענייני העוה"ז ,מיד הוא נותן להם כוח ושליטה,
דהרי החשיבם ואז כדי להתגבר עליהם צריך התאמצות יתירה.
וכעין זה מצינו בגמ' בברכות )יז ,ע"א( :רבי אלכסנדרי בתר דמצלי אמר הכי :רבון
העולמים ,גלוי וידוע לפניך שרצוננו לעשות רצונך ,ומי מעכב ,שאור שבעיסה ושעבוד
מלכויות .וביאר רש"י :יצר הרע שבליבנו המחמיצנו.
וכן מתפללים בע"פ בשעת שריפת חמץ :כשם שביערנו החמץ מביתנו כן תזכנו לבער
החמץ מליבנו.
חז "ל מדמים היצה"ר לחמץ ושמרים ,ואפי' שמדין תורה סגי לחמץ בביטול בלב אלא
שחכמים גזרו לשורפו שלא יכשל בו בפסח וממילא ה"ה ביצה "ר שע"י ביטול בלב לא
יהיה לו השפעה על המבטלו.
והטעם לכך ,משום שיצה"ר עיקר עבודתו והצלחתו להפיל ולהחטיא את האדם ,הוא
ע"י שמכניס באדם דמיונות שע"י שישמע לעצתו ירוויח ויזכה לרוב טובה ,ומנפח לו את
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הדברים בשכלו של האדם עד שנמשך אחריו ,וע"י שהאדם משפילו ומבטלו ומבזהו
ומחזירו לממדיו האמיתיים ,האדם רואה שבל דבריו הבל וריק ורעות רוח.
וכמ"ש רש"י ישעיהו )פ"ה ,יח( :הוי מושכי העון  -גוררים יצר הרע עליהם מעט מעט
בתחיל ה בחבלי השוא ,כחוט של קורי עכביש ,ומשנתגרה בהם מתגבר והולך עד
שנעשה כעבות העגלה שקושרין בו את הקרון למשוך.
כלומר ,שבאמת מציאות היצה"ר הוא דמיון כוזב ,אלא שהאדם נותן לו את ההערכה,
ובסופו של דבר הוא שולט בך ולא ההיפך .כמו בביטול החמץ בלב.
וזה בדיוק מה שעשתה רחל עם התרפים שרצתה לבטל כוחם ,ולזה לא מספיק
לקוברם או לטומנם ,ואפי' בדרכה הרי יכול היה לעשות חדשים ,אלא רצתה להורות לנו
הדרך כיצד מבטלים כוחות הרע לבל ישלטו.
וכן מצינו זאת בהלכה שבשביל לבטל ע "ז של גוי ,יש לחסר בו אבר .והרעיון בזה
הוא כדאמרן שע"י חיסור אבר הנה הוא מתחסר משלימותו ומתבזה עי "ז ולא נשאר בו
כוח וטומאה דע "ז.
וכן בענין חזקיהו המלך ,לאחר שהיה חולה ונתרפא והקב "ה עשה נס עם השמש ,שלח
אליו בראדך בלאדן בן בלאדן מתנות וספרים ,וכשהגיעו אליו השליחים הראם את כל
אוצרות ביהמ"ק וכליו ,ואפי' בית קוה"ק ,ואפי' נתן שאשתו תשרת אותם.
וכתוב במלכים ב )כ ,יד  -טו(" :ויבא ישעיהו הנביא אל המלך חזקיהו ויאמר אליו,
מה אמרו האנשים האלה ומאין יבואו אליך ,ויאמר חזקיהו מארץ רחוקה באו מבבל,
ויאמר מה ראו בביתך ,ויאמר חזקיהו את כל אשר בביתי ראו ולא היה דבר אשר לא
הראיתים באוצרותי".
וכתב רש"י :מארץ רחוקה באו  -זה אחד משלשה שבדקן הקב"ה ומצאן עביט של
מים עכורים ,קין ,יחזקיהו ,ובלעם.
קין ,לא ידעתי השומר אחי אנכי )בראשית ד ,ח( ,היה לו לומר :רי בונו של עולם ,הלא
כל הנסתרות גלויות לך כדאיתא בתנחומא.
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בלעם ,שאמר לו המקום )במדבר כב ,ט( :מי האנשים האלה עמך ,היה לו לומר ה'
אלהים אתה ידעת ,כמו שנאמר )יחזקאל לז ,ג( :והוא השיב בגאווה ,בלק בן צפור מלך
מואב שלח אלי ,הרבה מבקשים יש לי.
חזקיהו ,היה לו להשיב לישעיה :אתה נביאו של מקום ואתה שואל אלי ,התחיל חזקיה
מתגאה ואמר מארץ רחוקה באו אלי ,לכך נענש ועל ששמח עליהם והאכיל ם על שלחנו.
אע" פ שבימי חזקיהו המלך חיפשו מדן ועד באר שבע ולא מצאו תינוק ותינוקת שלא
היו בקיאים בסדר קדשים וטהרות ,והרבה תורה ,והיה ראוי להיות משיח  -מ"מ מגדירים
אותו חז "ל עביט של מים עכורים - .וזה בגלל גאוותו לומר מרחוק באו ,דהיינו אין אלה
סתם אנשים ,אלא חשובים ,ועוד מרחוק הגיעו ,ולכן הראם את כל אוצרותיו ואוצרות
ביהמ"ק.
והעונש שקיבל חזקיהו המלך על זה " -הנה ימים באים ונשא כל אשר בביתך ואשר
אצרו אבותיך עד היום הזה בבלה ,לא יוותר דבר אמר ה' ,ומבניך אשר יצאו ממך אשר
תוליד יקחו והיו סריסים בהיכל מלך בבל".
וכששמע העונש הזה כתוב" :ויאמר חזקיהו אל ישעיהו טוב דבר ה' אשר דברת,
ויאמר הלוא אם שלום ואמת יהיה בימי" ,דהינו שהעיקר שבימיו יהיה שלום ואמת ואח"כ
מה שיהיה יהיה.
והקשו המפרשים :וכי יתכן להעלות על הדעת שאין מפריע לו כלל מה יהיה עם בניו
לאחר מותו ,ולא מעניין אותו כלל ,וכל דאגתו שבימיו יהיה שלום ואמת ,והלוא ראינו
בכל הדורות איך שצדיקים עבדו וצמו ימים ושנים והתפללו לבטל גזירות ,וכאן לכאורה
לא נראית תכונה כזו אצל חזקיהו המלך.
ומתרצים ,שחזקיהו המלך עשה מאומות העולם רעש וכבוד  -אנשים חשובים מרחוק
באו ,וחשב שע"י זה נעשה קידוש ש"ש גדול .אמנם בזה שהחשיבם גרם שיוכלו לשלוט
עליו ,וע"ז היתה התביעה מאיתו ,מדוע אמר "מרחוק באו אלי" ,שהתגאה ,ולכן נענש
שאותם האנשים הם יגלו את בניו ,ועוד שבניו יהיו סריסים בהיכל המלך .כל זה מחמת
שנתן להם כוח בזה שהחשיבם.
כמו שמספרים מעשה בכפר אחד שהיה בו שד .באחד הימים בא השד אל רב הכפר
ואמר לו שיש שד אחד שרוצה לבוא ולהזיק לבני הכפר ,ולכן עצתו שהוא ילך ויילחם עם
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אותו שד על שפת הנהר ,וכל בני הכפר יבואו לשם וימחאו כפיים ויעשו רעש גדול
ויאמרו "דידן נצח ,דידן נצח" ,ועי"ז יוכל לנצח .ובאמת כך היה ,וניצח במאבק.
מעשה זה סיפר ר' חיים שמולאביץ זצ"ל לפני מלחמת ששת הימים ,שהיה אז מצב
מאוד מתוח  -אם תהיה מלחמה או לאו ,ואיך ינצחו ,והוסיף ,שאם נותנים כוח לשד והוא
מנצח ,ונתינת הכוח היא ע"י שאומרים "דידן נצח" ,ודאי שאם אומרים להקב"ה ,שאתה
הוא האלוקים ,ובידך הכל ,ודאי שיעזור לעמ"י להינצל מכל האויבים.
מוכח ,שברגע שנותנים כוח לגוף מסוים ,אפילו שד ,ונתינת הכוח היא ע "י כבוד
והערכה ,הוא פועל כמו תרפים ,ורק ברגע שמבטלים אותו ולא מחשיבים אותו ,נשלל
מהם הכוח לפעול ,וזוהי הדרך בעבודת ד'.
וכמו שמצינו מעשה בגמ' ב"ק )כ ,ע"א( :א"ל רב חסדא לרמי בר חמא :לא הוית גבן
באורתא בתחומא ,דאיבעיא לן מילי מעלייתא .אמר :מאי מילי מעלייתא ,א"ל :הדר
בחצר חבירו שלא מדעתו ,צריך להעלות לו שכר או אין צריך ,וכו' .א"ל :מתניתין היא.
הי מתניתין ,א"ל :לכי תשמש לי .שקל סודריה כרך ליה .א "ל :אם נהנית ,משלמת מה
שנהנית .אמר רבא :כמה לא חלי ולא מרגיש גברא דמריה סייעיה ,דאע"ג דלא דמי
למתני' קבלה מיניה ,האי זה נהנה וזה חסר ,והאי זה נהנה וזה לא חסר וכו' עיי"ש.
ויש לתמוה ,דהרי רב חסדא היה רבו וכהן ,ואיך השתמש בו רמי בר חמא ,אלא ידע
רמי בר חמא ,שבשביל שר"ח יקבל ממנו את הדברים ,צריך לגרום להכנעה ולהתבטלות
וע"י זה יקבלו דבריו תוקף ומשמעות ,ואע"פ שיש להקשות על דבריו ,וכדמוכח מההמשך
בדברי רבא.
ואין הדברים אמורים רק בענייני ם רוחניים ,אלא אף בדברים גשמיים מצאנו זאת,
כמעשה בחולדה ובור המובא בתענית )ח ,ע"א( ברש "י ד" ה מחולדה ובור ,מעשה בבחור
אחד שנתן אמונתו לריבה אחת שיישאנה ,אמרה :מי מעיד ,והיה שם בור אחד וחולדה,
אמר הבחור :בור וחולדה עדים בדבר ,לימים עבר על אמונתו ונשא אחרת ,והוליד שני
בנים ,אחד נפל לבור ומת ,ואחד נשכתו חולדה ומת ,אמרה לו אשתו :מה מעשה הוא זה
שבנינו מתים במיתה משונה ,ואמר לה :כך וכך היה המעשה.
נמצא שאפשר לתת כוח גם לדומם בעצם זה שמחשי בים אותם כעדים .וע "י הכוח
שקיבלו יכלו להיות מעורבים בזה ולהעניש את העובר על התחייבותו.
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ולכן אצל חזקיהו שהראה להם הכל והתרפס בפני אותם הבבלים ,אמר לו הנביא
שבניו יגלו לבבל.
אע" פ שבאה משלחת כה חשובה ,מ"מ לא היה לו להתגאות ,ולומר "מארץ רחוקה
באו אלי האנשים" ,ובזה נתפס על עניין הגאווה ,והגרוע בזה הוא נתינת חשיבות לעכו"ם
שגרם שיהיה בכוחם להגלות את עם ישראל.
דוגמא יותר קרובה לזה ,הוא מה שאמר רבי חנינא בן דוסא לאשתו :מי שאמר לשמן
וידלוק הוא יאמר לחומץ וידלוק .תנא :היה דולק והולך כל היום כולו ,עד שהביאו ממנו
אור להבדלה) .תענית כה ,ע"א(
כלומר ,זה שאין חומץ דולק הוא רק משום שהאדם מחשיב את הטבע ,וע "י זה נותן לו
כוח שליטה ,וכשהטבע שולט הוא מונע ומתנגד שהחומץ ידלוק .אומנם אם האדם אינו
מחשיב את הטבע אלא אדרבה מבטל אותו ,ממילא אין עדיפות לשמן לדלוק על פני
חומץ ,וגם החומץ יכול לדלוק ואפי' לקחת ממנו להבדלה בשבוע שלאח "מ.
ועפי "ז יש לבאר את ניצחון החשמונאים ,דלכאורה על פניו יראה כמעשה התאבדות,
שקומץ קטן של אנשים יכריז מלחמה על צבא גדול ומשוריין ,והרי זה נועד לכישלון
ומפלה כבר מתחילתו ,ובכ"ז הם יצאו למלחמה כיון שהם לא החשיבו את צבא יוון
לצבא אדיר וחזק ,וממילא לא נתנו להם כוח ועי"ז יכלו לנצחם כיון שהחשיבו ונתנו
כביכול כוח לקב"ה  -מי לה' אלי.
וזה הביאור במעשה רחל שרצתה לבטל את כוח התרפים ,וכיוון שכל כוחם רק
מהחשיבות שניתנת להם ,ישבה עליהם רחל כדי לבזותם ולבטל את כוחם.
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כוח הרצון ומעלת העקביות
" הייתי ביום אכלני חורב וקרח בלילה ותדד שנתי מעיני " )לא ,מ(
הנה יש לשים לב למוסר השכל גדול הנלמד מצורת עבודתו של יעקב אבינו בבית
לבן.
עבודתו של יעקב יש לחלקה לג' זמנים :השבע שנים הראשונות שאותם עבד מרצונו
עבור רחל ובוודאי עבד בנאמנות ובמסירות ,השבע שנים השניות שהם באו עליו לא כ"כ
ביושר מצד לבן ,ובכ"ז גם אותם עבד בנאמנות ובמסירות כמו השנים הראשונות ,וכמ"ש
רש"י שם ,וכן בשש שנים האחרונות שבהם רימהו לבן מאה פעמים ,ובכ"ז אמר יעקב -
"הייתי ביום אכלני חורב וקרח בלילה" ,על אף הכל לא שינה או החסיר ,אלא היה עקבי
בשמירתו ובעבודתו.
דבר זה הינו מוסר לאדם בעת לימודו ,שלא ילמד כלאחר יד בחוסר רצון ושימת לב,
אלא צריך שיהיה איכפת לו מכל מילה ולבקש האמת ,ושאר הדברים יהיו בדרך אגב
ולא להיפך.
וכך סיפר הרב מלצר ,ראש ישיבת רחובות ,בנו של בעל האבן האזל ,שהגיע לבקר
את אביו וישבו יחד ללבן איזו סוגיא והוקשה להם דברי הרמב"ם ,וניסו למצוא דרך
לצאת מן הסבך אולם לא עלה בידם .ובינתיים נהייתה השעה מאוחרת ,ואביו הלך
לחפש בספרים למצוא יישוב לקושיא ,ונשאר על הסולם הרבה זמן וכשירד אביו מעל
הסולם ראה שנרדם.
שאלו אביו :כיצד מלאך ליבך להירדם בזמן כשיש כ"כ הרבה קושיות) ...אולם אנחנו
רגילים שאם יש קושיא ברמב"ם  -אומרים "מעסלמיה" ,שימשיך להיות קשה(...
נמצא שכדי לגדול בתורה  -צריכים עקביות ,וזה מצאנו ביעקב גם במה שגלל האבן
מעל פי הבאר ,ואמרו חז"ל  -כאחד שמסיר פקק מעל הבקבוק.
ולכאורה ,וכי באה התורה להראות גבורת יעקב או לומר שטעה יעקב בהערכתו שהם
יכולים להרים ,וכשהרים נוכח לדעת שצריך לזה גבורה גדולה.
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אלא ודאי שיעקב לא טעה בהערכתו ,ובאמת סבר שיש בכוחם לגלול האבן ,וטענתו
היתה על חוסר רצון מצידם ,ואם באמת היו רוצים יש בכוחם לגלול את האבן.
וכמובא בקידושין )פא ,ע"א( :שקליה רב עמרם לדרגא דלא הוו יכלין בי עשרה
למדלייא ,דלייא לחודיה .כוח הרצון גדול יותר מכל כוחות אחרים.
רעיון זה מוצאים גם בפרשת מלחמה ,שהזהירה התורה" :כי תצור אל עיר להילחם
עליה וקראת אליה לשלום ואם לא תרצה שלום תעשה מלחמה" ,וכתב הרמב" ם )מלכים
פ"ו ה"ז(" :כשצרין על עיר לתפשה ,אין מקיפין אותה מארבע רוחותיה אלא משלש
רוחותיה ,ומניחין מקום לבורח ולכל מי שירצה להימלט על נפשו ,שנאמר ויצבאו על
מדין כאשר צוה ה' את משה מפי השמועה למדו שבכך צווהו".
כלומר ,שכשהאדם רואה שאפס כל סיכוי מגלה הוא כוחות אדירים מחמת הרצון
לחיות ומוציא אותם לפועל ,ובגלל זה יכולה להיות המלחמה קשה מאוד .לכן צריך
להשאיר פתח מילוט שעל זה יסמכו ולא ילחמו בכל כוחם ואז מובטח הניצחון במלחמה.
ובכוח רצון זה גלל יעקב אע" ה את האבן ,משא"כ שאר הרועים שלא היו עושים
עבודתם מתוך רצון ומסירות.
כוחה של עקביות גדול הוא לאין ערוך ,עד כדי כך שמים שחקו אבנים כשהם יורדים
בזה אחר זה ,אולם כשחסרה עקביות  -עדות היא לחוסר רצון וחשק ,והתוצאה היא אי
נאמנות .זהו מוסר השכל גדול הנצרך להצלחת האדם בחיים ויותר מזה לעליה בעבודת
ה'.
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פרשת וישלח
הגשמיות  -אמצעי לעבודת ה'
" וירא יעקב מאד ויצר לו ויחץ את העם אשר איתו ואת הצאן ואת
הבקר אשר אית ו והגמלים לשני מחנות ") .לב ,ח(.
רבי יעקב בר אבדימי רמי ,כתיב )ר"פ ויצא( :והנה אנכי עמך ושמרתיך בכל אשר
תלך ,וכתיב ויירא יעקב ,אמר  -שמא יגרום החטא )ברכות ד ,א(.
ר"ל שמא החטא שחטא אחר ההבטחה יבטל ההבטחה ,ובמדרשים נתפרש חטאו של
יעקב בעת ההיא שביטל מצוות כיבוד או"א מאז יצא מבית יצחק וכנגד זה קיימה עשו כל
הזמן ההוא.
והרא"ם הקשה ,בכלל למה חשש יעקב ,הא קיי"ל )שבת נה ,ע"ב( מעולם לא יצאה
מידה טובה מפי הקב"ה ונשתנתה לרע ה ,וא"כ למה היה ירא שמא יגרום החטא ,עיי "ש
מה שיישב.
ואפ "ל עפ"י מה שידוע ,כי מעלת האדם לפי הזדככותו מחומריות הגשמיות ,וכל מה
שהוא מופשט מגשמיות מעלתו גדולה ,גם מוכן יותר לשכליות כנודע ,וזה מוסכם גם
מכל הפילוסופים.
א"כ קשה ,הלא מצאנו ראינו לכאורה מיעקב אבינו ע"ה שהיה דבוק בגשמיות יותר,
ההיפך מדרך הפילוסופים ,כי זה מה שבקש מהקב"ה "ונתן לי לחם לאכול ובגד ללבוש",
ואין לומר שכוונתו היא רק על הכמות ההכרחית ,כי כבר כתב המורה כי ההכרחיות
כבר מובטח באדם.
ואדרבא תורת המשכיל היא כי כל דבר יוטב בעיניו ויבלה את ימיו בהסתפקות
גדולה אפי' במלבושים .ע"ד מה שבארו את הפסוק" :כפירים רשו ורעבו ודורשי ה' לא
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יחסרו כל טוב" )תהילים לד ,יא( והרי הם באמת חסרים את הטוב אלא הביאור הוא
שאינם מרגישים את עצמם חסרים להיותם דורשי ה'.
אבל באמת יש בזה עניין גדול ,והוא :כי כבר ידענו  -כי כל המדעים המקובלים
בעולם יכולה מהימנותם להתערער .א( ע"י מחקר ומופת שיעשה במשך הזמן .ב( או ע"י
רצונו וחשקו של האדם בחומריות וממילא השכל עלול לטעות.
ועל אף שהפילוסופים ניקו עצמם מהתאווה ,עם כל זה מהשכל נולד הרצון ,והרצון
יכול למשוך את השכל לאן שהוא תאב ,בו בזמן שהשכל צריך לפעול בצורה חופשית
מהרצון .ואין שום בטחון שהשכל לא יימשך אחר הרצון .וא"כ נפל השכל תחת הרצון.
לזה מצאנו ראינו שתוה "ק נתעלתה בשתי בחינות והעמידה את האדם על קו היושר
והאמת ,ואין השכל יכול לפעול לפי הרצון העצמי ,אלא כרצון הקב"ה ,וכמבואר לקמן.
הנה הרמב "ן בהקדמה לספרו "תורת האדם" ,כי סאקראטס ,א' מחכמיהם עם הספר
שאלוני :מדוע לא ראינוך נעצב מעולם ,א"ל מפני שאין לי דבר שאם אחסר אותו אתעצב
עליו) .כלומר הייסורים שבאים על האדם מעציבים את האדם וזה מביא אותו לפשפש
במעשיו ,כי כבר הטביעה הקב" ה מטבע של מידה כנגד מידה .כדי שאם יטעה האדם
מדרך האמת ,ייסרהו הקב"ה כנגד זה וימצא טעותו ,כנודע מרב הונא דתקיף ליה חמרא
)ברכות ה ,ע" ב(.
וכן פירש בעל העיקרים הפסוק )תהילים סב ,יג( ולך ה' חסד כי אתה תשלם לאיש
כמעשהו ,שמעשהו דווקא ,מעשה כנגד מעשה ,שימצא טעותו .ועוד אמר :מי שיכיר
העולם לא ישמח בטובתו ולא ידאג ברעתו ,ואמרו :האומלל מי שידאג כלל.
ועוד אמר :מה מאוד נפתה מי שידע כי נוסע מן העולם וישתדל ביישובו ,עכ"ל .וכבר
נודע עליו שכאשר נגזרה עליו מיתה ,ביום מותו עסק בחכמה ,ובזמן שאמרו לו שיתחנן
לבטל את הגזרה מעליו לא רצה ,ובעיניו היתה המיתה כאילו הולך לאיזו שמחה ,כלומר
שהוא התייחס אך ורק לחכמה וכאפס ותוהו נחשבו כל מעשה תבל לפניו.
על אף שגם שלמה המלך ברוה"ק אמר" :הבל הבלים אמר קהלת הבל הבלים הכל
הבל" ואין אצלו יתרון לאדם מן הבהמה ועכ"ז אזן וחקר ,ובין טוב לרע בקר ,להבדיל בין
האמת והשקר ,והוא ציווה להיות האדם טוב ,ביום טובה .וביום רעה יוריד דמעה,
כדכתיב עת לבכות ונאמר עת ספוד.
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והנה חכמי האמת רבותינו ז"ל אמרו בב"ר :והנה טוב  -זה יצה"ט ,מאד  -זה יצה"ר.
וכי יצה"ר טוב הוא מאד ,אלמלא יצה "ר לא בנה האדם בית ולא נשא אישה ולא הוליד
בנים ובנות ,העמיקו הרחיבו לעשות כל ישובו של עולם אפס ותוהו מפני שאין בו קיום
לבד עבודת יוצר הכל ,ועם כל זה הוא טוב מאד לטובים ולישרים בלבותם.
כי מעבודת האלוקים הוא לעסוק בענייני העולם בקיום המינים .למען היות חפץ
האלוקים ביצירתו אותנו עומדת לעד .ונדע ונאמין כי בהצליחו אותנו ובהקימו ממנו
מוסדות תבל מצאנו חן בעיניו.
וכן במשה רבינו ע"ה מצאנו כמה התחנן על חיים ,וכן גם חזקיה )מלכים ב כג( .כמו"כ
מצינו בר' יוחנן בן זכאי שאמר )ברכות כח( :ולא עוד אלא שיש לפני ב' דרכים וכו' ,היה
מתיירא מאד מן המיתה.
א"כ ממה נובע ההבדל בין אוה"ע לבין ישראל.
העניין הוא ,שאוה"ע נמשכים אחר השכל ,ואנחנו נמשכים אחר רצון ה'  -כי באלה
חפצתי נאום ה' )ירמיהו ט ,כד(.
וע"כ אצל אוה"ע החומר נחשב לאפס ,כי הוא דבר נמאס ,אבל לגבי ישראל
הנמשכים לרצון השי"ת ,אדרבא ,זהו רצונו יתב' לעבוד אותו עם החומר הנמאס.
וזה העניין שבקש יעקב :ונתת לי לחם לאכול וגו' ,אדרבא :ראה עצמו להיות קשור
בהצטרכות לדברים האלה בהקב"ה לעמוד על האמת הנ"ל ,ולא מאהבת הלחם אלא
מאהבת השי"ת.
ומכאן מתקבלת משמעת נוספות למשפט "שמא יגרום החטא" ,והיא ,שאם הקב"ה
יתנהג עמו בדרך ניסית ולא בדרך הטבע  -לחם לאכול ובגד ללבוש דווקא ,אז יבוא
לידי חטא ,כיוון שאז לא יוכל לבדוק את עצמו אם הוא הולך בדרך אמת או לא .אבל
כשיתנהג איתו בדרך הטבע ,אזי אם לא ילך בדרך הנכונה הרי הקב"ה ייסר אתו ע"י
שימנע ממנו את הדברים החומריים הטבעיים ,וזה ייתן לו לפשפש במעשיו ולחזור
בתשובה .עפי "ז מובן שהכין את עצמו לתפילה לדורון ולמלחמה ויחץ את הילדים לשני
מחנות ,השתדל בכל זה עפ"י דרכי הטבע.
הרי לפנינו כי כל מה שיירא יעקב מעשו הרשע לא היה ממנו ממש ,רק שהיה בזה
גלוי מילתא שהקב"ה אינו מרוצה ממעשיו כיוון ששלח עליו את עשו הרשע.
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נמצאנו למדים לפי כל הנ "ל ,שהדברים החומריים נצרכים לו לאדם בעבודת ה' ,לא
רק לעצם קיומו ,אלא לשמש כאבן בוחן אם הקב"ה מרוצה ממעשיו אם לאו.
עוד מצאנו שכמה עניינים גשמיים צריכים אותם לרוב חלקי התורה ,כמו גמ" ח ,צדקה
)ויקרא יט ,טז( "ולא תעמוד על דם רעך" גם להרביץ תורה צריך גשמיות גדולה ,אי
אפשר להסתגר בבית לעצמו ,כמה מילי דעלמא צריך לקיום התורה.
וכמ"ש הגר"א ז"ל בביאורו על משלי ,כי הדיין צריך לדעת הרבה מילי דעלמא כמו
צדדי הרמאות ,וצריך שיצא הדין לאמיתו.
ויש להסביר העניין במשל :ענייני העולם משולים לאפס ) .(0עם כל זה ,כשכותבים
ספרה אחת לפני האפס מקבלים מספר ) .(10כך הוא הדבר  -אם האדם תפילתו
לעבודת ה' ,אז עניני הארציות מקבלים תוקף של עבודת ה' והופכים להיות כולם קודש.
ועל כן הראו ליעקב אבינו בדרכו ללבן סולם מוצב ארצה וראשו מגיע השמימה ,כי
למרות שהוא עוסק בענייני העולם הזה ,אבל כיון שראשו מ גיע השמימה אז הפך להיות
הכל קודש.

  
על האדם להיות מופרד מרכושו
" וירא יעקב מאוד ויצר לו ויחץ את העם אשר איתו ואת הצאן ואת
הבקר והגמלים לשני מחנות " " .ויאמר אם יבוא עשיו אל המחנה האחת
והכהו והיה המחנה הנשאר לפליטה ") .לב ,ח  -ט(.
ביראה זו יצאו כל המפרשים ללקוט ולא מצאו טעם נכון ,למה זה ועל מה זה היה
מתיירא ,אחר שהבטיחו הקב"ה פעמיים לשמרו ,פעם ראשונה במראה הסולם נאמר
"ושמרתיך בכל אשר תלך " ופעם שנייה בהיותו בבית לבן "שוב אל ארץ אבותיך
ולמולדתך ואהיה עימך" )לא ,ג(.
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ורש"י פירש :וירא  -שמא יהרג ,ויצר לו  -אם יהרוג הוא את אחרים.
אומנם ,דעת זקנים מבעלי התוס' פי' :וירא יעקב ,ירא היה שיועיל לעשו זכות שכיבד
אב ואם והוא לא קיים כבר עשרים שנה .א"נ שיועיל לו זכות א"י והוא היה בחו "ל .ויצר
לו :מיצר היה על שהיה ירא מעשיו אחר שהבטיחו הקב"ה .מהרב אליאב הכהן ז"ל.
ובגמ' בברכות )ד ,ע"א( איתא :ר' יעקב בר אידי רמי כתיב והנה אנכי עמך ושמרתיך
בכל אשר תלך ,וכתי' וירא יעקב מאוד אמר שמא יגרום החטא .וביאר רש"י :שמא אחר
ההבטחה חטאתי וכדתניא שהחטא גורם שאין ההבטחה מתקיימת.
וכתב ע"ז "הכלי יקר" :ימאן השכל לקבל דעת זה כי זה שמונה ימים שנא' לו בבית
לבן" :שוב אל ארץ מולדתך" ,וכי יעלה על הדעת לומר שביני וביני נתקלקל וחטא חטאה
גדולה שגרמה לו לבטל ייעוד זה .ומהר"י נתחבט מאוד בקושיא זו.
לכן הוא מפרש שיעקב אבינו פחד מהחטא שהחניף לרשע ואמר "כה אמר עבדך
יעקב כה תאמרו לאדני לעשו" ,ורבותינו אמרו בסוטה בפרק "אלו נאמרים" :א "ר אליעזר
כל המחניף לחברו לסוף נופל בידו ,ולא רצה להינצל בזכות זכיותיו כי ה' היה מנכה לו
מהם וזה גרם לו הצער והפחד.
והנה לפי' של "דעת זקנים מבעלי התוספות" נשאלת השאלה :הרי גם אח"כ אמר
יעקב" :הצילני נא מיד אחי מיד עשו כי ירא אנוכי אותו פן יבוא והכני אם על בנים ואתה
אמרת היטב איטיב עמך" וכו' ,ועוד יש לדקדק מלת "לו" לכאורה מיותרת ,שהרי מדובר
בהתחלה על יעקב "וירא יעקב".
ומתרץ בספר "אהבת חיים" על פי דברי בעל הטורים שכתב עה"פ" :וירא יעקב" וז"ל:
"אעפ "י שנאמר לו והיה זרעך כעפר הארץ ,אפשר שיתקיים בזרע אחר שיוליד אחר כן".
א"כ ממילא לא יתכן שיהרוג אותו ,וכל הסכנה המרחפת היא על האם והבנים ,וזהו ויצר
לו דייקא שהצטער על עצמו ,פי' הצטער על שפחד על עצמו פחד שווא ,שהרי ה' הבטיחו
והיה זרעך כעפר הארץ ומוכרח הוא שיישאר קיים ,משום כך כשאמר הצילני נא מיד
אחי מיד עשו כי ירא אנכי אותו פן יבוא והכני "אם על בנים" הפחד שלו היה על "אם על
בנים" ולא על עצמו.
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והנה אפשר לפרש העניין באופן אחר ,ונקדים לזה עוד במה שיש לדקדק בפסוק זה,
דהנה המפרשים תמהים על שיטתו של יעאע"ה שנקט בה להינצל מעשו ,ויחץ את העם
אשר אתו לשני מחנות והיה המחנה הנשאר לפליטה.
א  .אם באמת סמך על הקב"ה ,למה חילק את העם אשר אתו וכו') .אוה"ח מסביר שלא
רצה לסמוך על הנס(
ב  .ואם כוונתו שמא עשו יכול להכריעו במלחמה ,א"כ גם המחנה השני יכול ליפול,
ואולי בינתיים יכולים לברוח.
והנראה בזה הוא ,כי יסוד ראשוני מעקרי האמונ ה והביטחון בהקב"ה הוא לדעת שלו
הכו ח והגבורה יתב "ש ,הן בקנייני העוה"ז והן בקנייני התורה והעבודה ,כמ"ש :אם
למדת תורה הרבה אל תחזיק טובה לעצמך ,שאלמלא הקב"ה עוזרו אינו יכול לו.
ובכוח האדם רק ההתחלה  -ההתעוררות דלתתא ,וכמ "ש הספה"ק בעניין "מחצית
השקל" :החצי ההתחלתי הוא שלך והשאר מהבורא יתברך ,ואם האדם חי בהשקפה זו
אינו מתפעל משום דבר ,כי ההמשך וההשלמה הוא מהקב"ה.
כמו שפי' השל"ה הקדוש על הגמ' שהלל כשהלך לביתו ושמע קול צווחה אמר הדין
לא בביתאי .ואיך הוא ידע ,אלא מפני שהלל לימד את בני ביתו לברך על הרעה כמו על
הטובה ,לכן היה בטוח שהצווחה לא מביתו.
מחשבה זו מחנכת את האדם לא לקשור את עצמו לרכושו ,הוא ורכושו הם דברים
נפרדים זה מזה ,אבל מי שחושב  -כוחי ועוצם ידי עשה לי את החיל הזה ,אזי זה מאחד
אותו עם רכושו וחושב שלא ימוט לעולם.
וכבר אחז "ל במסכת ר"ה" :נושא עוון ועובר על פשע לשארית נחלתו"  -למי שמשים
עצמו כשיריים ,והיינו שהוא עניו ויודע שכל עצמו ועבודתו הוא דבר שאינו שלם ,רק
מחצית השקל בבחינת שיריים" ,ומכל זה בא האדם לאמונה וביטחון אמיתיים" וכנ "ל.
עפ "י האמור נמצא פי' מחודש ,שבאמת יעקב לא פחד על היראה שלו מפני עשו ,כי
באמת יעאע" ה היה שלם באמונתו בהקב"ה שהוא סועד וסומך לאדם בבחינת מחצית
השקל כפי הנ"ל ,אבל היה ירא שמא בני ביתו אינם שלמים בביטחון זה ,ויכול ח"ו לסכן
אותם.
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לכן התחיל ללמד אותם כמו שלימד הלל את בני ביתו כדי שלא יתפעלו משום דבר,
וזה מסביר את מילת "ויאמר" הכתובה בפסוק שלכאורה אין לה משמעות מיוחדת.
ע" כ דבר ראשון "ויחץ את העם אשר אתו לשני מחנות" שידעו שהם ורכושם מופרדים
זה מזה ,כי לא עוצם ידם הוא ,וממילא לא יתפעלו משום דבר.
וע"ז אמר "ויאמר יעקב" ,הטעם למה מלמד אותם עכשיו תורה זו ,כדי שאם יבוא עשו
אל המחנה האחת ,כלומר שאם תהיה להם הרגשה שהם ורכושם אחד ,אז ח"ו והכהו -
עשו יכול להשתלט עליהם ,אבל אם יסברו שהם פרודים זה מזה והיה המחנה הנשאר
בבחינת שיריים אז יהיה לפליטה.
כשישנה איתערותא דלתתא אז הקב"ה ממשיך את האיתערותא דלעילא.
וכך מסבירים חז"ל :הכל בידי שמים חוץ מיראת שמים ,דמדלא אמרו חוץ "מאהבת
שמים" מוכח דאהבה להשי"ת כן בידי שמים היא ,וזה כלול במילת "הכל" בידי שמים.
וכך מובא בספר יראים בשם המגיד ז "ל שאם יש לאדם יראת שמים אז הקב"ה נותן לו
מידת אהבה בנדבה ומתנה כדכתי' אוהבם נדבה ע"כ.
גם כל הבקשות אשר מבקש האדם תלויים בהחלטתו של הקב"ה אם לאשר אותן או
לא ,אבל כשמבקשים מהקב"ה יר"ש ,בטוח שהקב"ה יענה לבקשה הזאת.
ונמצא שהשיטה הטובה להתגבר על היצה"ר ותאוותיו היא שמצידו יקטין את הנסיון
ולא יגדיל אותו .הסבא מנובהרדוק זצ"ל היה אומר את המשל הבא:
כאשר יעבור יהודי ברחוב ביום שב"ק וימצא אלף לי' מיד יתגרה יצרו ויביאהו לידי
נסיון ,הוא יתחיל להרהר ולפקפק אולי יש איזה היתר להרים מן הארץ את הכסף ,והוא
מגבב לו היתרים שונים :זה יעזור לו לזכות את הרבים ,להרביץ תורה ,יכול לשבת
במנוחה בלי שום טרדת פרנסה וכו' .אבל אם היה מתאר לעצמו שהכסף מזויף אזי יחלש
ויתבטל אצלו הנסיון לגמרי.
וזו היא העצה שנתנה התורה בעניין יפת תואר ,וגילחה את ראשה ועשתה את
ציפורניה ובכתה ,כדי שתתגנה בעיניו ויקל עליו לגבור ,ויחלש הדמיון הפורה של האדם.
וכן באיסור אכילת גיד הנשה ,הטעם לאיסור הוא אך ורק מפני שנגע שרו של עשיו
בכף ירך יעקב בגיד הנשה.
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וכת' הספורנו ז"ל "כדי שיהיה ההיזק אשר הורע בנגיעת כף הירך היזק בדבר בלתי
נחשב אצלנו" ,ואף שיעקב אבינו נתרפא אח"כ ,אבל אמרו בב"ר ) פרק עז ג( כי ההיזק
שנגע לדורות נגע בכל הצדיקים שעתידין להיות ממנו ,זה דורו של שמד.
ובזוה"ק וישלח נאמר ,שנגע בתמכין דאורייתא ,היינו שיהיו כל חייהם של תלמידי
חכמים במצב של עניות והסתפקות במועט ,ומפני זה זכור ושגור אצלנו המקום שנעשה
בו ההיזק ואנו מזלזלים ובוחלים בו.
אם כן כמה צריכים להיות מגונים בעינינו עשו הרשע ,מעשיו וכל שריו ואוהביו וכל
אשר לו ,לזלזל ברע ובעושי הרע ,שיהיו בלתי נחשבים בעינינו וכ"ש שלא לכבדם ,כ"ש
שלא להמשך אחריהם ולא להיכנע להם ,ועי"ז נעמוד בניסיונות.

  
וכל יצר מחשבות מבין
" קטנתי מכל החסדים ומכל האמת " וכו ' )לב ,יא(
וכתב רש"י" :נתמעטו זכויותי ע"י החסדים והאמת שעשית עמי ,לכך אני ירא  -שמא
משהבטחתני נתלכלכתי בחטא ויגרום לי להימסר ביד עשיו".
ויש לתמוה יעקב אבינו שדמותו חקוקה בכסא הכבוד ,אחד מרגלי המרכבה
העליונה ,לאחר שעשה בדק בית בעצמו וראה שאין בו כלום ,מ"מ פחד שמא נתלכלך
בחטא ,הייתכן.
וכתבו בספרי המוסר שמכאן על האדם ללמוד הדרכה בעבודת ה' ,דהכישלון של
האדם מתחיל רק אחרי שהשכל שלו גומר להבין ,דהיינו שעשה חשבון הנפש מדוקדק,
והחליט בשכלו שכבר אין יותר חטאים ,כאן יכול להיות הכישלון לאדם.
אע" פ שהשכל ניתן לאדם בשביל להשתמש בו ,הפחד הוא שמא נכשל במעשה כל
שהוא ,ואינו יודע שזהו כישלון ,ויתבע על זה.
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ומצינו שהזהיר על זה הקב"ה )דה "י א כח( :ואתה שלמה בני דע את אלקי אביך
ועבדהו בלב שלם ובנפש חפצה כי כל לבבות דורש ה' וכל יצר מחשבות מבין וכו".
ומהו יצר מחשבות  -זוהי יצירה שנעשית ע"י האדם במחשבתו ,שהקב"ה מבין ותובע
עליהם ,והפחד מהקב"ה  -על היצירות הללו .וזה מה שאמר יעקב "קטנתי מכל החסדים
ומכל האמת"  -פחד ממידת האמת שתופסת את האדם בדברים קטנים.
וכן מצאנו רעיון זה בראובן" :וילך ראובן וישכב את בלהה פילגש אביו" )בראשית
לה ,כב( ,ואמרו רז "ל )שבת נה ,ע"ב(" :כל האומר ראובן חטא אינו אלא טועה" .ומ"מ
התורה מחשיבתו כאילו שכב את בלהה פילגש אביו.
חזינן הכא עומק הדין והעונש שאין לנו השגה בזה כלל ,שאע"פ שכוונתו טובה ולא
יצא מכלל השבטים .מ"מ כתבה התורה וישכב ,וגם כשיעקב ברכו ,הסיר ממנו המעלות
שהיו מגיעות לו כבכור ,בשל זאת .א"כ ,מדוע כל האומר ראובן חטא אינו אלא טועה.
והעניין הוא ,כיון שמצינו שכשהיו צריכים להגיד את הברכות ואת הקללות על הר
גריזים והר עיבל ,ראובן היה מהמקללים את אלו שעשו את העברות.
ואמרו חז"ל )שבת נה ,ע"ב(" :רבי שמעון בן אלעזר אומר :אפשר עתיד זרעו לעמוד על
הר עיבל ולומר ארור שוכב עם אשת אביו ויבוא חטא זה לידו" .כלומר ,שלא ייתכן שבא
חטא זה לידו והוא יהיה מהמקללים את עובר אותו החטא ,אע"פ שעשה תשובה ,אלא
ודאי שלא חטא ,ועכ"ז נתבע.
א"כ התביעה היא שמא יגרום החטא ,ואם בארזים נפלה שלהבת מה יגידו אזובי
הקיר.
ויש לרמוז רעיון זה במאמר החכם בקהלת )ב ,יד( :החכם ,עיניו בראשו" .וכי הטיפש
 עיניו אינן בראשו.וביארו בשם אחד מהאדמו"רים ,שזהו עניין של יראת שמים ,וזה הכוונה עיניו
בראשו ,ולכן שלמה המלך אמר :איזהו חכם ,ירא וסר מרע ,ירא שמים ומפחד מהרע -
דווקא הוא חכם ,ולולי זה אינו חכם.
ובפרט שכבר כתב ה "מסילת ישרים" ,שחיים אנו בעולם חשוך ויכולי ם לטעות ,ואם
לא תהיה לאדם יראת שמים ייכשל ,וזהו כישלון שלא תמיד אפשר לתקן.
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דוגמא לכך ,כדי לראות להיכן הדברים יכולים להגיע ,ניתן לראות במה שאברך
העיד על גרוש כהן ,שאיננו כהן .והסיבה לכך שמכיוון שחילל שבת נפסל לכהונה,
וסמכו על כך ברבנות והחזירו את גרושתו ,מכיוון שהיו עדים גמורים וכשרים.
וכך פסק גם לאחיו של הגרוש שכיוון שהיה פעם מחלל שבת ,אע"פ שעתה אינו כך,
מ" מ נפסל לכהונה ,ואסור לו לעלות לדוכן.
ולמרות שהגרוש הזה הביא תצלום של תעודת הנישואין תשט"ו ,שכתוב שאביו כהן,
ומכירים את המשפחה מעיראק שהם כהנים ,בא האברך הזה והחליט כך ,והאדם הזה
בורח בברכת כהנים מביה"כ .ות "ח גדול בעל שיעור קומה חיתן אותם ,וזה לא היה
ברמאות גרידא.1
וכשנתבונן במעשה זה שנעשה ע"י אברך שהמציא מכוח סברתו הלכה נגד המפורש
בתורה ,נוכל להבין מהו חכם ירא וסר מרע ,שחכם זה לא עניין של חכמה ,אלא ירא וסר
מרע ,וזהו יצר מחשבות ,מה שהוא יוצר במחשבה ,ועל זה נתבע האדם.
ולכן ,יש צדיקים שבעוה"ז נראים כצדיקים ,ובשמים אין הם צדיקים ,כי ה' יראה ללב
והאדם יראה לעיניים ,והוא שאמר איוב )ג ,יט(" :קטן וגדול שם הוא ועבד חפשי מאדניו".
וביאר רש"י שם" :ש ם ניכר מי חשוב ומי שפל ,ולפי שאותה גדולה גדולת עולם הוא,
ואותו שפלות ,שפלות עולם היא - ".קטן וגדול יש רק בעולם האמת ,משא"כ בעוה"ז,
שבו יכול לעשות רושם ,ויחשבו שהוא רם מעלה ,אבל שבע תועבות בליבו ,וכן להיפך.
אם יעקב אבינו מפחד שמא נתלכלך ,כש"כ אנן  -מה נאמר על מעשינו ,אפילו
במצוות יש ספק אם קיימנו בשלמות .וכל זה נובע מפני שחסרה שאיפה לגדלות בתורה.
אם האדם היה שואף לגדלות בתוי"ש היה ניצל מהרבה דברים ,ורק בשל חוסר
השאיפה האדם הולך וחסר.
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] כמו שאמר ת"ח  ,שיש לזקוף לזכותו של הרב הלוי בת "א ,שמעיד על יראת שמים ,שבכל בעיה שנוגעת

לביה "ד אינו מתערב אע "פ שהוא ראב"ד ויש בכוחו לעשות כרצונו ,כל מה שקשור לביה "ד ,היה אומר להם
לפנות לביה " ד ,ובכך מנע כל מיני פתחים לכל מיני היתרים ובעיות [.

יעטה

ר

וישלח

מורה

וכמו שבזמנים קודמים אדם היה לומד כדי שיהיה רבי וכד' ,אולם היום גם זה אינו
מעניין את האנשים ,כיוון שהיום יודעים שלהתמנות זה רק אם יש לו קשרים ,גם אם יהיה
ע"ה ,וממילא גם רצון זה אין לו ואין לו סיבה להתעלות בתורה.
וממילא כשיוצאים לחיי המעשה ,אין לו מלאך שישמור עליו.
וכמ"ש ה "חפץ חיים " בסוף "שמירת הלשון" ,ששאלהו מה התועלת בזה שרק לומדים
בישיבה בלי ללמוד מקצוע ,וכי לא עדיף שילמד באוניברסיטה ,ובתוך הדברים אמר לו
שהישיבה אינה בשביל להיות רב ,אלא בשביל לדעת איך להיות יהודי .וכשאדם מצוי
במסגרת של תורה ,הרי זה כמו יעקב אבינו שנטמן ארבע עשרה שנה בישיבת שם ועבר,
כדי להחזיק מעמד בבית לבן אח"כ.
וכך מובא בפרקי אבות )פ "ו ,מ "י( ,שפגשו אדם אחד לר"י בן קסמא והציע לו לדור
במקומו ,ואמר שאפילו אם ייתן לו כל כסף וזהב ואבנים טובות ומרגליות ,אינו דר אלא
במקום תורה.
וביארו ,שר "י בן קסמא היה גר במקום תורה וחיפש פרנסה ,והיה נודד לשם כך
ממקום למקום .וכשראהו אמר לו אתה נמצא במקום שבו אין לך משרה ,תבוא לעירנו,
ושם ניתן לך משרה.
וענה לו שאין הוא מעוניין לפרוש ממקום תורה ,כיוון שזה קשה מאוד .ומה הטעם
לקושי זה ,והרי גם שם יוכל להרביץ תורה ,ואפי' יזכה את הרבים.
אלא ,שר"י בן קסמא פחד שההתנתקות תהיה לו לרועץ ,עם כל מה שילמד וירבה
תורה ומצוות ,כמו שמובא ששאלו את ר' יחזקאל לווינשטיין במכתב מברזיל שיש שם
כר נרחב לזיכוי הרבים ,אם יש להישאר במקום זה .והמכתב הגיע בפרשת בשלח .וכתב
לו תשובה" :ולא נחם אלקים דרך ארץ פלשתים "  -שמא יחזרו בהם.
והקושיא ידועה :הרי ראו כ"כ הרבה ניסים ,איך יתכן שיחזרו בהם.
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ומוכח ,שלהיות במקום סכנה יש פחד ,וא"א לומר גיבור אני וחזק ,אלא הוא עניין של
סכנה ,שיש כאן התנתקות מהתורה .וזהו מה שהשיב ר"י בן קסמא ,שצריך להיות עם
מטען גדול של תוי"ש כדי להחזיק מעמד.
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נמצא ,שההתחשבנות של הבורא עם האדם  -קשה לעמוד בזה ,לחשוב לאיזה חשבון
יבוא איתו.
והטעם ,שבלי שאיפות  -אם האדם אינו עולה ,על כורחו הוא יורד ,כמו שכתב
באבות ) פ"א מי"ג(" :ודלא יליף קטלא חייב ".
וכמש"כ הרמב"ם באיגרותיו ,שאם אדם יודע שבמקום אחר יש יותר עליה בתורה,
חייב ללכת ,הווי גולה למקום תורה  -לא רק ללמוד תורה ,אלא אפי' למקום תורה.
והנפילה יכולה להתבטא גם בהמשך החיים ,שלא יהיה לו מה לתת לילדים ,דמאן
דנפח ,מדיליה נפח ,וגם אם יש מה לתת ,הרי זה לוקה בחסר ,ומחסירה גם את מה שיש
באדם כבר.
והראיה מעשיו הרשע ,שראה את אברהם ,יצחק ויעקב ולא הועילו לו כלום ,והרי
ראה בחוש את גדולתם ,וכמו שזכה עובדיה להתנבא על אדום מפני שהיה גר ,ובכ"ז הוא
התגייר ,ולכן הוא יכול להתנבא ,שגר בן רשעים ונהיה נביא ,לעומת עשיו שהיה בן
צדיקים וגדל רשע ,ולכן ניתנה לנביא עובדיה הזכות להתנבא עליו.
רואים שגם מקום תורה לבד אינו מספיק ,אלא צריך גם רצון ושאיפה עצמית לגדול,
וזוהי הסיבה לכך שעשיו נשאר עשיו ,לא היתה לו שאיפה לגדול ,ולכן לא גדל .וא"כ
הדרך להינצל מכך היא רק שאיפה לתוי"ש.
וכמו שמסופר על המהרי "ל דיסקין ,שאמר שבזמן שהיה ילד לא היה מבין מדוע
כשפתחה אימו ביצה לבשל ,והיתה שואלת את אביו אם הביצה טריפה או כשרה מצד
הדם ,היה אומר :תוציאי את הדם ותתני לבן לאכול ,והוא היה פיקח ושאל :אם הביצה
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ואולי יש לחלק ,שבזמנם ,באמת היתה זו התנתקות גמורה מהתורה אם היה הולך  ,אבל היום בזמננו ,יש

כולל של הרב עטיה שמביא רבנים לתת דרשות ואפילו בשבתות ,וזו לא התנתקות כ " כ גדולה כמו בזמן ר "י
בן קסמא ,אולם מדברי המשגיח משמע  ,שאין חילוק .
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כשרה ,שיאכל גם הוא ,ואם היא טריפה ,מדוע שאוכל אותה אני .שאלה זו ניקרה לו
במוחו ,אך התבייש לשאול את אביו.
עד שפעם היה מעשה עם כפרי אחד שבא לשאול את הרב  -אביו ,ובנו המהרי "ל
פתח לו את הדלת ,וסיפר לו הכפרי שנשרף ביהכ"נ ,ומה הדין עם הגווילים הנשרפים.
אמר לו שימתין ,ועוד מעט ייכנס לאביו.
וכשאביו רק שמע את הסיפור ,נתעלף  -שנשרף ס"ת ,ורק לאחר מעשה זה הבין את
ההבדל בינו לבין אביו :כשהוא שמע את הסיפור נותר רגוע ,אולם אביו התעלף .ה"ה
בהלכה בביצה ,נכון שאת הביצה אפשר להכשיר ,אבל הפחד מהפוסקים שאוסרים,
שהרגיש כאילו עומדים לפניו ,וכי יכול לחלוק עליהם ,הרתיעו מלאכול אותה ,ולכן הוא
נותנה לילדים.
וזה נובע מתוך שאיפה להתעלות ,ממילא הוא מתעלה ,אולם כשהאדם מסתפק
בדרגתו הוא  -היראת שמים שלו יורדת.
וזהו מה שאמר דוד המלך" :וכל יצר מחשבות" ,אחרי שדורשים את הלבבות יש את
הצורה של המחשבות ,ועל כך האדם נתבע .וזהו קטנתי מכל החסדים ומכל האמת,
דכשהאמת המוחלטת באה בסוף ,ודאי שהחסדים גם הם ע" פ האמת.

  
צדיקים חביב עליהם ממונם יותר מגופם
" ויותר יעקב לבדו ויאבק אי ש עמו עד עלות השחר " )לב ,כה(
"שכח פכים קטנים וחזר עליהם" -רש"י.
דברי רש"י מבוססין על דברי הגמ' בחולין )צא ,ע"א( "אמר רבי אליעזר שנשתייר על
פכין קטנים מכאן לצדיקים שחביב עליהם ממונם יותר מגופם .וכל כך למה ,לפי שאין
פושטין ידיהם בגזל.
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ויש לדעת ,מנין לו לרש"י לומר שיעקב אבינו שכח וחזר עליהם ,אולי הפסוק
משמיענו לכתחילה שהצדיקים חביב עליהם ממונם יותר מגופן ,מתוך זה שנשתייר על
פכין קטנים  -כלשון הגמ' ,ולא משום שכחה חזר.
וכך מובן גם כן מרהיטות לשונו של הרי"ח הטוב זיע"א בפי' על הגמ' הנ"ל בבן
יהוידע וז "ל :נ "ל בס"ד הכונה שהם מחמירין על עצמן שלא לגזול אפי' דבר מועט דלא
קפידי אינשי עליה ,כגון לקחת קיסם מאגודה של עצים וכיו"ב ,כי נחשב אצלם דבר זה
לגזל ולכן הם מייקרים ממונם בביתם שלא לאבד אפי' מועט.
כהא דחזר על פכים קטנים שאין נחשבים לכלום לפי עשרו כדי ללמד את בניו וב "ב,
שלא יזלזלו בגזל שהוא דבר מועט דלא קפידי אינשי עליה ,בראותם שהממון חשוב אצל
בעליו ,דאפי' שהוא עשיר גדול סיכן עצמו לחזור לבדו להביא פכין קטנים דאין חשובין
כלום לפי עשרו ,ולכן גם הם היו נזהרים בגזל אפי' בדבר מועט לקחת קיסם מאגודה של
עצים ,ולא יהיו מורין היתר לומר אין זה חשוב אצל בעליו כלום .עכ"ל.
ובספר "משכיל לדוד " ע" ה עומד בדבריו גם על דיוק נוסף בפסוק שהדגיש ואמר
"ויעבר את אשר לו" .וז "ל :מדכתיב לעיל "ויקחם ויעבירם את הנחל ויעבר את אשר לו"
ש"מ שכבר העביר כל מה שהיה לו וא"כ למה חזר.
ולכך פירש ששכח דבר שאינו שלו ,דהיינו פכים קטנים שהיה בהם יין דקודש,
כדכתיב בתר הכי "ויצב יעקב מצבה במקום אשר דבר אתו מצבת אבן ויסך עליה נסך
ויצק עליה שמן" )לה ,יד( ולכן חזר ,שמא ימצאום אנשים ויבואו לידי תקלה להשתמש
בהן.
וכי תימא ,א"כ היכי ילפינן מהכא דצדיקים חסים על ממונם ,דלמא שאני הכא לפי
שהיו של קדש ומשום תקלה כדלעיל.
וי"ל דהווה מצי לחללם במעות ויצאו לחולין ,אלא ודאי דצדיקים חסים על ממונם.
ומ"מ קשה מנ"ל ששכחן דילמא הניחם באחרונה וכדאיתא בגמ' פג"ה שנשתייר על פכים
קטנים.
וי "ל שזה הוציאו הרב מכוח הסברא ,דלא מסתבר שהניח הכלים דקודש באחרונה.
ואין להקשות דשלוחי מצוה אינן נזוקין ואיך ניזוק מהמלאך ,דאדרבא ,הרי לא ניזוק כלל
דכתיב וירא כי לא יכול לו ,ואף שנגע בכף ירכו הרי זרח לו השמש לרפואתו ,אבל היה
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קצת היזק לפי שהיה ג"כ קצת פשיעה לשכוח כלים דהקדש ,וכתיב "וסביביו נשערה
מאד" ,עכ"ל.
ובביאור הטעם שצדיקים חביב עליהם ממונם ,משום שהצדיק מתייגע הרבה עד
שישיג את הממון בצדק וביושר ,ולכן הוא יקר בעיניו וחס עליו הרבה .לא כן מי שפושט
ידו בגזל ואינו מתעייף על הממון  -הוא מזלזל בו ולא איכפת לו אם נאבד ממנו.
עפי"ז יש לבאר הנאמר בפרשה )לו ,ב( :עשו לקח את נשיו מבנות כנען וכו' ואת
בשמת בת ישמעאל אחות נביות.
וכתב רש "י :ולהלן קורא לה מחלת )בסוף פרשת תולדות כתוב וילך עשו אל ישמעאל
ויקח את מחלת בת ישמעאל בן אברהם אחות נביות על נשיו לו לאשה( מצינו באגדת
מדרש ספר שמואל :שלשה מוחלין להן עוונותיהם :גר שנתגייר )בירושלמי בכורים פ"ג
ה"ג אמרו חולה שנתרפא( ,והעולה לגדולה ,והנושא אשה .ולמד הטעם מכאן לכך נקראת
מחלת שנמחלו עוונותיו.
ותמה רבי משה מקוברין :אם מוחלין להם עוונותיהם כקטנים שנולדו ,הלא היו
צריכים להתעלות מאד בקרבת אלוקי ם כיאות לנשואי עוון ,מדוע איפוא לא תמיד זוכין
שיהיו פני הדברים כך.
והסביר :מכיוון שעם טהרם מחטאיהם נעשו אנשים גדולים במעלה וגדול כח יצרם
שכך אמרו" :כל הגדול מחברו יצרו גדול הימנו " .ואומנם אלמלא היו השלשה בעלי
תשובה שזכו בכו ח יגיעה עצמית להזדכך מן החטא ,הרי בד בבד עם הגדלת יצרם היה
מתגבר גם הכוח העצמי שלהם לעמוד כנגדו .אך מכוון שזכו במעלתם ממתנת חנם ללא
שום עמל ועבודה ,נמצא זכו בגדולה ללא שום יכולת לעמוד בם .יצרם גדל במידה שגדלו
הם ,אך כח יצרם הטוב לא התגבר באותה מידה.
ברוח אותם דברים פירש ר' יצחק מסוקולוב את מאמר חז"ל "עבירה מכבה מצוה
ואין עבירה מכבה תורה" .מצווה יכולה להיעשות בלא יגיעה  -וכי אין הגוי יכול גם הוא
ליטול אתרוג  -וממילא יש בכוח דבר אחר שנעשה ג" כ בלא יגיעה לכבותה .אולם אין
עבירה מכבה תורה כי דבר שנרכש בלא יגיעה  -אין בכוחו לכבות הארה שהאדם זוכה
בה רק מתוך יגיעה רבה )שארית מנחם שמות עמ' מו(.
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כך פרשו חז "ל גם את הירידה של בנ"י בעשיית העגל אחרי מתן תורה ,שהגיעו אז
לדרגה גבוהה כזאת שראתה שפחה על הים מה שלא ראה יחזקאל בן בוזי החוזה ,ואפי'
תינוקות הצביעו ואמרו זה א-לי ואנוהו  -ואח"כ עשו את העגל .כל זאת מפני שלא זכו
לזה מכח עצמם ,אלא קבלו את הדבר במתנה ,ולכן אבד מהם בקלות ,כמו הפושטים
ידם בגזל ,שאין חסים על ממונם שלא נתייגעו עליו.
נמצא איפוא ,שחיבת הממון של הצדיק היא חיובית ,ולעומת זאת אחד הראשונים
באר למה בפרשה ראשונה של ק"ש כתוב "ובכל מאדך" ,וב "והיה אם שמוע" לא כתוב
"ובכל מאדכם" ,לפי שהפרשה השנייה בק "ש נאמרה לרבים  -אם תשמעו ,ואצל רבים
שאלה של ממון היא כשאלה של נפשות ,וכבר נאמר "ובכל נפשכם" )כי הדם הוא
הנפש(.
וכעין שאמרו הראשונים בדין של מכבין גחלת של מתכת )שבת מב( ,שהיזק של
רבים כסכנת נפשות .ויש אומרים ע "ד צחות שרק באדם פרטי מתוך חולשת שכלו יכול
להזדמן שיאהב את ממונו יותר מגופו ,אבל הרבים ,העולם יש להם שכל בריא ואין
אצלם הממון חשוב יותר מגופם.
משמע שחיבת הממון היא אצל שאר העם ולא אצל המורמים מעם ,ובודאי צריך
לחלק בין סוגי אהבת הממון ,אם זה חמדת הממון שהוא תשוקת הקיום ,לבין אם זה
חיבת הממון  -שהוא חביבות הקניינים הנמצאים ברשותו ושמירתן ,דאצל הצדיקים
המורמים מעם ,יש חיבת הממון ולא חמדת הממון.
וכדי לדעת מהו הגבול המבדיל ביניהם ,יש להקדים דברי חז"ל שאמרו )חולין ס,
ע"א( :כל מעשה בראשית לדעתן נבראו ,וביאר רש"י שהודיעם שיבראם והם ניאותו.
כלומר קדם קדימה הגיונית  -רצון החיים למציאת הדבר.
רצון הקיום הוא הנשמה ,שבכל דבר הרצון זהו הכוח הדוחף להמשכת החיים
ולהתפשטותם ,כמו שאחז "ל ,שהיה העולם מחריב והולך עד שאמר הקב"ה לעולמו די
)חגיגה יב(.
ואחד מבטויי רצון הקיום הוא השאיפה לקניינים  -שהם האמצעים לשמירת הקיום.
לכן אין גבול לשאיפה זו ,ע"ד שאמרו חז"ל יש לו מנה רוצה מאתיים )קהלת רבה פ'א(
ואין לך דבר שמתעצם כל כך עם האדם כמו קנייניו ,וכמו שאחז"ל :כל הגוזל את חברו
שווה פרוטה כאילו נוטל את נשמתו ממנו )ב"ק קיט( ,כי האמצעים לקיום יש להם דין של
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קיום ,לפי שעי"ז נאחז האדם בחיים ,ומזה נמשכת האהבה לקנייניו" .יש לך אדם שממונו
חביב עליו יותר מגופו" )ברכות סא(.
ומכאן בא ההבדל בין חמדת הממון לבין חיבת הממון .מי שחיבת הממון נובעת
אצלו מהרצון לרדיפה אחר הממון ,לא יתכן שלא יכשל בגזל ,כי הוא מחבב ממון
אחרים.
אולם ,צדיקים שאין פושטין ידיהם בגזל ושמחים במה שיש להם ,הם מחבבין את
ממונם שלהם .וזה טבעי שהאדם מחבב את קנייניו שלו.
וכמ"ש בחז "ל )סוטה ב ,ע" ב( שהישוו קשר הממון לקשר הזיווג ,שהגמ' אומרת שם
"מ' יום קודם יצירת הוולד בת קול יוצאת ואומרת בת פלוני לפלוני ,בית פלוני לפלוני,
שדה פלוני לפלוני" כל מה שקשור לחייו שלו בלבד ,הן הזיווג והן הממון.
לכן אמר שלמה הע"ה "שונא מתנות יחיה" )משלי טו ,כז( כי באופן יחסי המתנה היא
זרה לחייו של האדם שהם עצם מוחלט שלו השייכים לו בלבד ,ולכן גם אמרו "כל הגונב
כאילו עובד ע"ז" )שמחות פ"ב ה"א( כי לכאורה מה שייך גונב לעבודה זרה ,אלא הכוונה
היא ,שהממון של הזולת הוא נטע זר בתוך שלו .מציאות כזאת שאינה ראויה להיות כמו
הע"ז ממש שגם היא יצירת מציאות זרה שאינה ראויה להיות.
לאחר שביארנו חיבת הממון אצל הצדיקים שזה גם הטעם לחזרתו של יעקב על פכים
קטנים ,יש לבאר עניין היאבקותו עם המלאך דווקא בזמן זה ,וכיצד מעשה זה שחזר
בשביל ממונו השפיע על היאבקות זו.
הקשה החפץ חיים זצ"ל שאמר מדוע התעכב שרו של עשו במלחמתו עד יעקב ,למה
לא נלחם באברהם ולא ביצחק מקודם.
והסביר שהמלאך ס"מ לא אכפת לו שיהודי יקיים מצוות אברהם חסד ,יצחק
קורבנות ,העיקר שלא ילמד תורה ,כי הנשק היעיל ביותר נגד היצה "ר הוא התורה ,כמ"ש
"בראתי יצה"ר בראתי לו תורה תבלין" .וכיוון שיעקב אבינו ע" ה הוא עמוד התורה ,לכן
המתין להלחם בו עד עכשיו והמשל בזה לחייל שנלקח בשבי ,שדבר ראשון שמחייבים
אותו לפרוק את נשקו להיות בטוחים שהוא לא יתקומם שוב אבל אם ישאירו את נשקו
עליו יתפוס הזדמנות להתקומם שוב ולנצח את שוביו.
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ועם כל מאבקו של יעקב ,הצליח שרו של עשיו לפגוע במעט בלימוד התורה .וכמ"ש
בספר "אורח ישרים" על מסכת חולין שהביא דברי הזוה"ק שאמר על הפסוק" :וירא כי
לא יכול לו ויגע בכף ירכו" ,שמלאך ס"מ פוגע בתמכין דאוריתא כדי שיעקב ובניו לא
ילמדו תורה ובכן יוכל לנצח ,וזה הביא מורך בלבו של יעקב.
ולכן חזר על פכים קטנים פי' כף אותיות פך ,מלאך ס"מ השתדל בבני יעקב בבחינת
כף ,שהכף שלהם תהיה כפופה וסתומה ,שלא יתנו תמיכה לת"ח ,והפ"א שלהם פשוטה
פתוחה לדבר על הצדיק ,וממילא יתבטלו מלימוד תורה .וע"כ חזר יעקב על פך על אלה
שיש להם פה כפופה וסתומה וכף פשוטה להחזיק ידי תלמידי חכמים ,ועי"ז תהיה תקומה
לתורה הקדושה .אבל בעוה"ר מעטים וקטנים הם בכל דור ודור וצריכים לחזר אחריהם.

  
השפעת ההיאבקות והנגיעה בגיד הנשה
" ויותר יעקב לבדו ויאבק איש עמו  ...ותקע כף ירך יעקב  ...על כן לא
יאכלו בני ישראל את גיד הנשה " )לב ,כה  -לג(
ואמר ר' יצחק :1מפני מה לא נתגלו טעמי תורה ,שהרי שתי מקראות נתגלו טעמן
נכשל בהן גדול העולם .כתיב :לא ירבה לו נשים ,אמר שלמה :אני ארבה ולא אסור,

1

כתב בשו"ת הרשב "א ח "א שאלה צ "ד וז"ל :ולעניי ן מה שאמרו כי קיים יעקב תרי"ג מצוות ונרמז במלת

)בראשית ל" ב( עם לבן גרתי .והוקשה לך היאך קיימם ועדיין לא נצטוו ,ועוד שהרי יעקב נשא ב' אחיות ,דע,
כי אמרו ז "ל קיים אברהם אפי' עירובי תחומין דכתיב )בראשית כז ( :וישמור מ שמרתי מצותי חוקותי ותורותי .
ואל תתמה כי כבר נתעוררת אתה לדעת כי אין בכל פרטי המצוות מצווה שאינה רומזת אל עניני החכמה
ושח ייבה החכמה להיות השפלים מצווים במעשים וברמיזות שירמזו אל החכמה .ונמצאת החכמה מחייבת את
המעשה ואת המניעה .והמעשה והמניעה מודיעות מה שנרמז בהם מן החכמה .והאבות הגיעו ברוב חכמתם אל
הע יקרים ההם ,וכמו שאמרו ז "ל באברהם ) אדר"נ לג ( :שתי כליותיו מביעות לו חכמה כשני מלמדים .וכן כל
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וכתיב :ויהי לעת זקנת שלמה נשיו הטו את לבבו .וכתיב :לא ירבה לו סוסים ,ואמר
שלמה :אני ארבה ולא אשיב ,וכתיב" :ותצא מרכבה ממצרים בשש מאות כסף" ]מלכים
א י  -יא[) .סנהדרין כא ,ע" ב(
והקשו המפרשים למה לא מנו בגמ' עוד מצוות שנתגלו טעמן ,כגון:
שחד  -שנא' ולא תקח שוחד כי השוחד יעוור עיני חכמים ויסלף דברי צדיקים
)דברים טז(.
ציצית – "למען תזכרו ועשיתם את כל מצוותי" )במדבר טו(.
תפילין – "למען תהיה תורת ה' בפיך" )שמות יג(.
סוכה " -בסכות תשבו למען ידעו דורותיכם" )ויקרא כג(.
גיד הנשה – "על כן לא יאכלו בני ישראל את גיד הנשה כי נגע בכף ירך יעקב בגיד
הנשה".
ותירצו על השאלה מ "שוחד" שהטעם בא להשמיענו שאפי' להצדיק את הזכאי אסור
לקבל שוחד וכדרשת חז"ל )כתובות קה ,ע"ב( מאי שוחד שהוא חד והוא מעוור ולא חזי
ליה חובה ,ולא שזה הטעם לקיום המצווה.

האבות ,עד שיהודה המקובל מאבותיו קיים מצוות ייבו ם אע"פ שעדיין לא נצטוו עליה ,וצווה בה לבנו באותו
הלשון בעצמו שצוותה התורה .וזה מן הצד שאמרתי.
ועל אשר נשא יעקב ב' אחיות  ,דע שהתורה נכונה על שלושה עמודים  :האחד  -זמן ,והשני  -מקום,
והשלישי  -כלים .
הזמן  -ל א כל הימים אסורים במלאכה כשבת וכיום טוב  ,ולא אסורים בחמץ כפסח ,ולא חייבין בסוכה
ובלולב כחג.
והמקום  -ש לא בכל מקום חייבים בת רומות ובמעשרות ואסורין בטבל כא" י ,ולא חייבין בקרבנות כבית
הבחירה.
והכלים  -לא בכל דבר יוצאין תמורת הלולב והאתרוג ,ולא כל דבר מקריבין כבקר וצאן תורים ובני יונה ולא
ראוי להקריב ככהן  .ואיני יכול לפרש יותר " ומשכיל על דבר ימצא" .עכ "ל .
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ועל השאלות מציצית ותפילין וסוכה ,הרגיש בזה הטור בהלכות ציצית סימן ח' וכתב:
"ויכוון בהתעטפו שצוונו המקום להתעטף כדי שנזכור כל מצוותיו לעשותם" .כלומר ,לא
מספיקה כוונה פשוטה שהוא מתעטף כדי לקיים את מצות ציצית שצווה עליה ה' ,אלא
כוונה מיוחדת לחשוב על טעם המצווה.
וכן כתב הב"ח במקום וז "ל :מה שהכריח לרבנו להורות דבעי שיכווין בהתעטפו וכן
בה' תפילין ובה' סוכה .נראה דלפי שכתוב בפרשת ציצית למען תזכרו וגו' ,ובתפילין
והיה לך לאות וגו' למען תהיה תורת ה' בפיך כי ביד חזקה הוציאך ה' ממצרים ובסוכה
למען ידעו דורותיכם וגו' .יורה כי עיקר המצווה וקיומה תלויה בכוונתה שיכווין בשעת
קיום המצווה ,משא"כ שאר מצוות דיוצא י"ח אע"פ שלא יכווין בה דבר כי אם שעושה
המצוות לשם ה' שצווה אותו לעשותם.
וכן כתב במחצית השקל הלכות סוכה סי' תרכ"ה וז"ל" :אע"ג שבכל המצוות אפי'
למ"ד מצוות צריכות כוונה די שיתכוון לצאת ידי המצווה שנצטווינו מפי ה' ע"י משה
אבל מצוות סוכה דכתיב גביה למען ידעו דורותיכם ,נראה מלשון הכתוב שהקפידה
תורה שבשעת קיום המצווה נדע ונתכוון לטעם מצווה שהוא זכר ליציאת מצרים וכן הדין
בציצית ובתפילין" .עכ"ל.
אבל השאלה מגיד הנשה עדיין קשה ,וא "ת שנתרץ כמו שתרצנו על ציצית וכו'
כלומר שהמנקר צריך לזכור הטעם "כי נגע בכף ירך יעקב" בכל פעם שהוא בא להסירו
אעפ"י שלא נהגו כן ,הוא דוחק גדול.
ועוד יותר האזהרה "על כן לא יאכלו" משונה מכל האזהרות שבתורה שהיא נאמרה
בלשון כזו ולא כמו בשאר האזהרות "בסוכות תשבו  -למען ידעו וכו'"" ,לא ירבה לו
נשים  -ולא יסור לבבו" .שבשניהם יש אזהרה ויש טעם .ואילו בגיד הנשה יש טעם ואין
אזהרה.
ובאמת שהחינוך במצווה ג' הרגיש בזה וכתב :והאי לא יאכלו לא נאמר על דרך
סיפור ,כלומר ,מפני שאירע דבר זה באב נמנעים הבנים מלאכול אותו הגיד ,אלא
אזהרת השי "ת שלא יאכלוהו ,עכ "ל.
והאם באמת כה גדולה הפגימה שנעשתה בעם ישראל ע "י נגיעה זו שעלינו לזכור
אותה תמיד ולפרוש מאכילת הגיד ,האם אנו מרגישים תמיד את התוצאות של נגיעה זו
עד שאסרנו על עצמנו גם את שומן הגיד ואפי' את הקנוקנות ,ובאחרונה אנחנו פורשים
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מכל האחוריים כולו .מהחלק הטוב ביותר והשמן שבכל בהמה) ,חולין צב ע "ב ,מדר"ב פ'
עח ועיין בעץ יוסף(.
ולפני שנשיב על השאלות הנ"ל נראה להוסיף עוד מספר שאלות על היאבקותו של
יעקב עם שרו של עשו.
א  .מדוע לא נלחם ס"מ בשר של יעקב שהוא מיכאל.
ב  .מדוע לא נלחם ס"מ בראש המאמינים שהוא אברהם ולא ביצחק הממשיך את דרכו
של אאע" ה בבעור הע"ז והטומאה מן העולם ,ונלחם אך ורק ביעקב.
ג  .מדוע חכה ליעקב כל ימי חייו ורק בלילה ההוא יצא ללחום ולהיאבק בו.

ואפשר לומר עפ "י דברי המדרש רבה פ' עח פ"ה "ויזרח לו השמש" ,וז"ל :רב הונא
בשם רב אחא אמר :כך היתה השמש מרפא באבינו יעקב ומלהטת בעשו ובאלופיו .אמר
לו הקב"ה אתה סימן לבניך ,כך בניך תהא השמש מרפא בהן ומלהטת בעכו" ם.
נמצא שהמלחמה בין שרו של עשו ליעקב אבינו היא מלחמה לדורות בין הקדושה
לבין הטומאה בין החיים לבין המוות .בין הרוח לבין החומר.
וכך מתבהרים הדברים:
אם באמת היתה הכוונה למלחמה ביעקב ,א"כ מן ההכרח היה שס"מ יילחם בשרו של
יעקב שהוא מיכאל ,וזאת עפ"י דברי חז "ל שכששני עמים נלחמים בארץ ,השרים שלהם
נלחמים בשמים.
ומאחר שהמלאך מיכאל הוא שרו של עם ישראל כולו ויעקב אבינו אמרו חז"ל עליו
)בר "ר עז ,לב( ויוותר יעקב לבדו ויאבק איש עמו" אין כאל ישורון רוכב שמיים בעזרך .ר'
ברכיה בשם ר' סימון אמר אין כאל ומיכאל ישורון ישראל סבא .מה הקב"ה כתוב בו
ונשגב ה' לבדו ,אף יעקב "ויותר יעקב לבדו".
ופי' "היפה תואר" :דריש מדכתיב כאן הכ"ף בקמץ וזה בנפרד אין כאל אמר כנגד כל
ישראל ורוה "ק אומר כאל ישורון וכדאיתא בספרי .דאם תפרש כאלהי ישורון היה צ "ל
הכף בשו"א ובסמיכות.
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כלומר ,ישורון  -ישראל סבא הוא דומה לא -ל .כמו שהקב"ה יחיד בעליונים ,כך
יעקב יחיד בתחתונים ואינו זקוק לשר של מעלה ,ונמצא שס"מ היה מוכרח להיאבק עם
יעקב בעצמו.
והיות שהמאבק של הס"מ הוא מכוון כנגד עם ישר אל כולו ,לכן חכה הס"מ להיאבק
אך ורק ביעקב ולא באברהם אבינו שהיה לו חלק בזרעו  -ישמעאל ובני קטורה .וכן לא
נלחם ביצחק מפני שיצא ממנו עשו מקור הטומאה.
אבל יעקב היתה מיטתו שלמה ,שלא נמצא פסול בזרעו .וכידוע שג' האבות הם
השלושה עמודים אשר עליהם העולם עומד :על התורה ועל העבודה ועל גמילות חסדים
)פ"א פ"א(.
אאע"ה  -איש החסד.
יצאע"ה  -עמוד העבודה .תיקן את תפילת המנחה שהיא המעולה שבכל התפילות
כמאמז"ל )ברכות ו ,ע" ב( לעולם יהא אדם זהיר בתפלת המנחה .התפילה היא עבודה
שבלב.
יעאע"ה  -עמוד התורה .כמ "ש )מיכה ז ,כ( "תתן אמת ליעקב" ,ואין אמת אלא תורה
שנא' )משלי כג ,כג( "אמת קנה ואל תמכור".
נמצא שכל מלחמות הס"מ הוא נגד יעקב שהוא עמוד התורה ,כי התורה היא התבלין
היחיד לכבישת היצה"ר כמאמז "ל )קדושין ל ,ע"ב( " :בראתי יצה "ר בראתי לו תורה
תבלין" .אין בכוח שום מצווה אחרת לבטלו .וכן אמרו )שם(" :אם פגע בך מנוול זה
משכהו לביהמ"ד .אם אבן הוא ,נימוח" .וכן אמרו עברה מכבה מצווה ואין עברה מכבה
תורה )סוטה כא ,ע"א(.
ושמעתי אומרים בשם גדול א' 1שבלית ברירה ירשה השטן ליהודי לעשות כל
המצוות ואפי' להתפלל כל היום ולומר תהלים ובלבד שלא ילמד...

1

הרב חיים מוואלאזין זצ "ל בבאור " רוח חיים" לפרקי אבות פ"ב מ"ט אמר להם ) רבן יוחנן בן זכאי לתלמידיו(

צאו וראו איזו היא דרך טובה שידבק בה האדם וכו' .כותב וז "ל " :עד"מ רמז להם במלת צאו  -היינו כשתהיו
בביהמ" ד לא תחקורו אופני המידות והדרכים הישרים כי פ יתוי היצר הוא לבטלו מד "ת ואח "כ יסיענו לדברים
אחרים לכך אמרו צאו וראו כשתצאו מביהמ" ד אז העת לחקור איזוהי דרך ישרה וכו' "
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ויש לזה ב' טעמים :דהיצה"ר אין לו מה להפסיד ,שהרי עברה מכבה מצווה וכל
הקדושה שירכוש האדם בעשיית מצווה יכולה להיפקע ממנו בזמן שיצליח השטן להסיטו
לדבר עברה .וגם אם יתגדל האדם ע "י המצווה ,הרי גם יצרו גדל יחד עם זה ע"ד שאמרו
)סוכה נב ,ע"א( כל הגדול מחברו יצרו גדול ממנו.
לא כן אם יניח לו ליהודי ללמוד תורה  -עי"ז היהודי ישפיע ע"ע שפע של קדושה
שלא תפקע ממנו אפי' אם יכשילו היצר אח"כ באיזו עבירה ,כי אין עבירה מכבה תורה,
ואדרבה ,שומרת עליו שלא יחטא .כמ"ש )אבות ו ,א( :ר"מ אומר כל הלומד תורה לשמה
זוכה לדברים הרבה וכו' ומרחקתו מן החטא .וכהודאת השטן בעצמו )קדושין פא ,ע"א(
שהכריזו ברקיע :הזהרו בר "מ ותורתו ובר "ע ותורתו ,ולא נתנו לו רשות להכשילם.
והטעם הב' ,שקול התורה מזכיר למלאך המוות את הסוף שלו ,שהקב"ה ישחט אותו
ביום אשר תמלא הארץ דעה את ה' כמים לים מכסים .וזה הרי ע"י למוד התורה ,ממילא
כל מלה של תורה מקרבת את קצו .לא כן קיום המצוות  -אינו מזכיר לו את קצו ,שאמרו
חז"ל )בנדה סא ,ע" ב( :מצוות בטלות לעתיד לבוא ,דת"ר בגד שאבד בו כלאיים הרי זה
לא ימכרנו לעכו"ם ולא יעשנו מרדעת לחמור ,אבל עושה ממנו תכריכין למת .אמר רב
יוסף :זאת אומרת מצוות בטלות לעתיד לבוא .אבל למוד התורה נמשך גם אח"כ בג "ע.
נמצא שהס"מ מפחד מהתורה שזה מבשר את הגאולה ,שהרי אפי' מקול השופר הוא
מפחד ,שזה מזכיר לו שופרו של משיח.
לכן לא נלחם לא באברהם ולא ביצחק כי מעשיהם לא הזכירו לו את תיקון העולם
במלכות שדי שזה יבשר את קיצו .אבל ביעקב כן נלחם ובהתחלה נלחם ע"י שלוחיו ובאי
כוחו.
והשליח הראשון היה עשיו שהתחיל לשטום את יעקב ,יעקב ברח ,השיג אותו שליח
שני – אליפז ,ויעקב פיצה אותו בכסף .הלך ללבן ובכל הדרך הזאת השתדל לא
להתבטל מתורה שאפי' בלילה אצל לבן למד תורה  -קרא תהלים ,ובעיני הס" מ -
העיקר לא "תורה" .והמרדף נמשך כשיעקב ברח מאצל לבן ,וכמובן שהיה בדעתו של
יעקב ללמד גם את בניו תורה וילמד אתם ובפרט בארץ ישראל .אז יצא עשו לקראתו
)שליח נוסף( וגם אותו מצליח יעקב לסלקו מעל פניו ע"י "הדורון " ששלח אליו ואז ראה
הס"מ שאין לו על מי להישען אלא רק על כוחו הוא בכבודו ובעצמו בא להלחם ביעקב
להשתיק אותו מהתורה  -לכן זה לקח הרבה זמן עד שנלחם הס"מ ביעקב.
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טעם הריגת כל העיר במעשה שכם
" ויהי ביום השלישי בהיותם כאבים ויקחו שני בני יעקב שמעון ולוי
אחי דינה איש חרבו ויבאו על העיר בטח ויהרגו כל זכר ) ".לד ,כה(
" ויאמר יעקב אל שמעון ואל לוי עכרתם אתי להבאישני בישב הארץ
בכנעני ובפרזי ואני מתי מספר ונאספו עלי והכוני ונשמדתי אני וביתי ".
)לד ,ל(
יש להבין ,מדוע הרגו בני יעקב את כולם ולא הרגו רק את שכם ,שהרי רק הוא היה
הפושע.
והנה ,ברמב"ם בהלכות מלכים) ,פ"ט ה"יד( כתב :וכיצד מצווין הן על הדינין ,חייבין
להושיב דיינין ושופטים בכל פלך ופלך לדון בשש מצות אלו ולהזהיר את העם ,ובן נח
שעבר על אחת משבע מצות אלו יהרג בסייף ,ומפני זה נתחייבו כל בעלי שכם הריגה
שהרי שכם גזל והם ראו וידעו ולא דנוהו.
וכתב הרדב"ז ,שא"כ מדוע יעקב מחה בבניו על מעשה זה ,וכתב שזהו משום שמלו,
וגר שנתגייר כקטן שנולד דמי ,ולא התחייבו מיתה.
והרמב"ן על פסוק יג' כתב לדחות את תרוצו של הרמב"ם ,וז"ל :ואין דברים הללו
נכונים בעיני ,שאם כן היה יעקב אבינו חייב להיות קודם וזוכה במיתתם ,ואם פחד מהם
למה כעס על בניו וארר אפם אחר כמה זמנים ,וענש אותם וחלקם והפיצם ,והלא הם זכו
ועשו מצוה ובטחו באלוקים והצילם ,דמה יכלו לעשות ,הרי הוא המלך שלהם.
ולישב השאלה כותב הרמב"ן בהמשך וז"ל :אבל ענין שכם ,כי בני יעקב ,בעבור שהיו
אנשי שכם רשעים ודמם חשוב להם כמים רצו להנקם מהם בחרב נוקמת ,והרגו המלך
וכל אנשי עירו כי עבדיו הם ,וסרים אל משמעתו ,ואין הברית אשר נמולו נחשב בעיניהם
למאומה כי היה להחניף לאדוניהם ,ויעקב אמר להם בכאן כי הביאוהו בסכנה שנאמר
עכרתם אותי להבאישני ,ושם ארר אפם כי עשו חמס לאנשי העיר ,שאמרו להם במעמדו
וישבנו אתכם והיינו לעם אחד ,והם היו בוחרים בהם ובעטו בדבורם ,ואולי ישובו אל ה'
והרגו אותם חנם ,כי לא הרעו להם כלל וזהו שאמר כלי חמס מכרותיהם )להלן מט ,ה(.
וגם על כך הקשו ,אם כן כל האומות בעולם התחייבו באותו זמן להורגם.
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והאוה"ח הוסיף להקשות ,מה ההיתר לקחת את הממון שלהם .וביאר שלקחו את
ממונם משום שהיו חייבים לשלם ליעקב בושת ,ובושת כוללת גם את הבושת של
המשפחה ,ועל כן לא היה מספיק כסף בכל שכם לשלם את בושתו של יעקב.
אולם בעל ההפלאה כתב שמכיוון שאצל הגויים הקב" ה מצרף מחשבה רעה למעשה,
לכן זה נחשב כאילו רצחו ,ולכן יהיו חייבים מיתה ,ונחשבה מלחמה לכל דבר ,שהמנצח
לוקח את ממונו של המנוצח.
ובכתב והקבלה כתב ,שאנשי שכם התחרטו ,ולכן היו כואבים ,שפחדו מהגויים
שסביבותיהם ,שמא יכעסו על כך שנתגיירו.
והנה לכל הטעמים ,מדוע כשבירכם בעת פטירתו) ,מט ,ה  -ז( שמעון ולוי אחים כלי
חמס מכרתיהם .ארור אפם כי עז ועברתם כי קשתה אחלקם ביעקב ואפיצם בישראל,
ניכר שעדיין כועס עליהם ,שיהיו מלמדי תינוקות ויחפשו פרנסתם בגורן .וכי לא עשו
תשובה.
וביארו המפרשים ,שיעקב לא קילל אותם ,אלא נתן להם עצה איך ליישב את
מידותיהם ולהתגבר על מידת הכעס.
ולכן אמר להם "אחלקם ביעקב ואפיצם בישראל" ,שאדם שכועס בשביל להתגבר על
הכעס שנובע מכוח הגאווה שבו ,עליו להשפיל עצמו ,ואז לא יכעס ,וכן מלמדי תינוקות
הם עניים ונצרכים לאחרים ,ואז אדם מקבל על עצמו את הכל ולא יכעס.
וכמו שאמר ר' ישראל סלנטר ,שיותר קל לגמור את הש" ס מלשבור מידה אחת ,ולכן
יעקב נתן להם עצה איך להתגבר על מידת הכעס שבהם .וכן ביארו על ראובן שבלבל
יצועי אביו ,ואמרו חז"ל )שבת נה ע"ב( שכל האומר ראובן חטא אינו אלא טועה ,ובכ"ז
הפסיד את הבכורה .ולכאורה הרי עשה תשובה ,מ "מ מידת פזיזות היתה בו ,ולהיות
מנהיג או מלך אי אפשר עם פזיזות ,ולכן הרחיקו.
ועל האדם לעבוד הרבה ולהתפלל שיוכל להצליח לשנות את מידותיו.
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עליית מדרגה מחייבת פשפוש גם במעשים הטובים
" ויאמר אלוקים אל יעקב קום עלה בית אל ושב שם ועשה שם מזבח
לאל הנראה אליך בברחך מפני עשו אחיך  .ויאמר יעקב אל ביתו ואל כל
אשר עמו הסירו את אלהי הנכר אשר בתוככם והטהרו והחליפו
שמלותיכם  .וכו ' ) ".לה ,א-ב(.
הנה לא מצאנו בשום אדם שיצווהו השי"ת לעשות מזבח מלבד יעקב ובפעם הזאת,
והנראה משום שאמרו )ישעיהו סא ,ח( אני ה' שונא גזל בעולה ,והבאתם גזול וכו' הירצך,
ויעקב חשש שמא יש בידו גזל משלל שכם ,לכן הודיעו הקב"ה שלא יחשוש מזה שאין
בהם חשש גזל והקרבן ירצה )משך חכמה(.
והנה יש לדקדק מהו הציווי שמצווה יעקב את ביתו "הסירו את אלהי הנכר" ,דמשמע
דעד אז היו ב"ב עובדי עבודה זרה ,היתכן.
וכבר כתב ה"אבן עזרא " וז"ל :חלילה חלילה שישכב הנביא עם עובדת אלהי נכר
ופירושו תמצאנו בפרשת וילך משה.
ובפרשת וילך ע" ה "ויאמר ה' אל משה הנך שוכב עם אבותיך וקם העם הזה וזנה
אחרי אלהי הארץ אשר הוא בא שמה בקרבו ועזבני והפר את בריתי אשר כרתי אתו".
)לא ,טז( ,כתב הראב "ע ,וז"ל :ידענו כי ה' אחד ,והשינוי יבוא מהמקבלים ,והשם לא ישנה
מעשיו כי כולם בחכמה .ומעבודת השם לשמור כוח הקיבול כפי המקום .ע" כ כתוב את
משפט אלוהי הארץ ,ע"כ אמר יעקב :הסירו את אלוהי הנכר ,והפך המקום הדבק בעריות
שהם שאר ,והמשכיל יבין עכ"ל.
והרב "עזרה להבין " פי' את דברי הראב"ע כך :דעת הרב במצוות התלויות בארץ ,כי
אך מזג וטבע האקלים ההוא גורם הזהירות בדברים רבים המסוכנים ומפסידים שמה,
ובמקום אחר אין הרעה גדולה כ"כ ונזקם מעט.
ע"כ כתיב במלכים ב' )יז( גבי הכותים שלא ידעו משפט אלוהי הארץ דהיינו שלא
נזהרו בדברים ששם מזיקים ועשו כהרגלם במקומם ,וכן יעקב בבואו להיכנס לא"י אמר
הסירו את אלוהי הנכר אשר בקרבכם שנוכרייה עבודה זו בארץ הזאת שאנו באים אליה.
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וכן העריות שהם שאר בשר אמר אליהם ולא תקיא הארץ אתכם .ולכן לקח יעקב
האחיות בהיותו בחו"ל ,כי א"י מעון הקדושה היא ולא יגורה רע .עכ"ל.
והרב "חכמת אדם " חיבר ספר מיוחד על המצוות התלויות בארץ וקראו בשם "שערי
צדק" ,וכתב בהקדמה וז"ל :אמר המחבר כו' אמרתי להעלות לדפוס הלכות התלויות
בארץ והוא לשתי סיבות .האחת ,כי בכל עיר ועיר מנהג ישראל ללמוד משניות וידוע כי
סדר זרעים מאחר שאין בו כללים ידועים ולכן יש כמה משניות שנראות כסותרות ואני
בהיותי עוסק בחלק יו"ד כשהגעתי להלכות תו "מ עשיתי לכל דין ודין כללים כמנהגי
בספרי חיי אדם וקיבצתי כל הדינים השייכים לזה כמנהגי שם .ובעזרת הבורא שכאשר
יעסוק האדם בחיבורי הקטן הזה ב' או ג' שבועות יהיה בקי בכל סדר זרעים הלכה
למעשה ,ואהיה ממזכי הרבים.
הסיבה הב' היא ,בעת נפילת הבתים בחצר שאני דר בה שהיה בשנת תקפ"ד
כמבואר בסוף ספרי חיי אדם ,נדרתי נדר גדול שכאשר אזכה להשיא בני ובנותיי ויהיה
ביכולתי ,אזי אעלה לעיר הקודש לירושלים ת"ו להיות שם כל ימי חיי ולעבוד שם ה'.
ואמרתי אולי אזכה לכן באם שייתן ה' אותי לרחמים ויותן לי רשות מחצר אדוננו הקיסר
יר" ה פרספסט.
והנה אם יכנס אדם לחצר המלך ולא ידע מנהגו ודאי שמתחייב בנפשו .כ"ש הרוצה
לדור באה"ק ולא בקי בכל הדינים הנוהגים שם דמו בראשו ,ועליו נאמר :מי ביקש זאת
מידכם רמוס חצרי .ולזה ליקטתי לי כל הדינים השייכים לזה וקראתיו שערי צדק ע"ש
ירושלים הנקרא צדק .עכ"ל.
ולפי "ז גם יעקב הקפיד בזה לפי שנכנס לארץ ,אולם לא יישב עדיין את הקושיא מדוע
לא העיר להם זאת קודם .וכן הרב איגרא דכלה ג"כ תמה למה לא הקפיד יעקב עד עתה,
רק כשאמר לו השי"ת שיעלה לבית אל נתפעל וציווה להסיר את אלוקי הנכר.
והשיב :והנ"ל שחלילה לשבטי ישורון שיהיה בהם איזה חשש של שמץ ע"ז ,אך
דידוע הוא בעת אשר נתעלה האדם ממדרגה למדרגה ,אז דנין אותו שוב שנית ,הגם
שכבר היה צדיק בדינו בעת אשר היה במדרגה הקודמת ,כאשר רוצים להעלותו בדרגא
יתירה דנין אותו בדקדוק יותר .והדבר הנחשב בעת היותו בדרגה הא' נחשב למצווה
לערך הדרגה שרוצים להעלותו יחשב ח"ו לעוון ולשמץ וכו' .כי בערך הדרגה היה מחויב
העבודה להיות באופן אחר והבן העניין.
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הנה מבואר בזוהר ובמקובלים :המשמש מיטתו בחול עובר על לאו ערוות כלתך וכו',
והנה הלאו הזה הוא מחייבי מיתות ב"ד ,ומעולם לא שמענו ולא ראינו שהבי"ד של מטה
יענישו ע "ז.
והעניין הוא שבודאי לאיש ההמוני לא יענישו גם בבי "ד של מעלה על ששימש מיטתו
בחול אך כאשר יצטרך לעלות במדרגה עליונה אזי בערך הדרגה ההיא יהיה עניין ההוא
עובר על לאו הנ"ל ,וכן הוא בכל עניני המצוות.
והנה השי"ת אמר ליעקב עלה בית אל ושב שם כי שכינתא בעיא לנטלא ביתא ,והיו
מתעלים בדרגה יתירה ואמר יעקב" :הסירו את אלוהי הנכר" וכו' ,הגם שלא היו נחשבים
לאלוהי נכר בערך הדרגה שהיו בה עד עתה ,כעת נקומה ונעלה בית אל צריך פשפוש
מחדש ,כי בערך הדרגה ההיא נחשב לאלוהי נכר ,והבן הדברים.
ולזה היה מפחד שמואל הנביא ע" ה בעת עלותו ע"י בעלת האוב ולקח עמו את משה
להעיד עליו ,כי פחד שמא יענישוהו מחדש ,כי יעלוהו למדרגה יתירה והבן.
ויתפרש עוד עפ"י המאמר בזוהר )בראשית יב( :בתרין סטרין איתפרש אהב"ה רחימו
דקב"ה ,אית מאן דרחים ליה מיגו דאית ליה עותרא ,אורכא דיומין ,בנין סחרניה שליט
על שנאוי ,ארחי מתתקנין ליה ,ומיגו כך רחים ליה ,ואי להאי יהא בהיפוכא ויהדר עליו
קוב"ה גלגולא דדינא קשיא וכו' ולא ירחים ליה כלל ,ובג"כ רחימו דא לאו איהו אהבה
דאית ליה עקרא.
רחימו דאקרי שלים ההוא דהוה בתרין סטרין בין בדינא בין בטיבו.
עולה מתוך דברי הזוהר ,דאהבה מושלמת זהו בין בדין ובין בטוב ,וממילא העובד
את ה' ואוהבו לאחר שהשפיע עליו הי"ת עושר ונכסים ,אין זה אוהב את הקב"ה אלא
אוהב ועובד את עצמו.
אמנם כשאוהב את הקב"ה בתשוקה כהשתוקק כל עלול לעילתו יותר מכל התענוגים
שבעולם ,זוהי אהבת ה' האמיתית .ובזאת האהבה יכלול היראה שמתיירא ח"ו שיגרום
החטא שתופסק האהבה.
ובזה יתפרש מאמר יעקב שאמר בשעת הנדר :אם יהיה א' עימדי ושמרני וכו' והיה ה'
לי לאלוקים ,כלומר לא בעבור זה אשתדל במצוותיו באהבה ,רק והיה ה' לי לאלוקים
להיות שהוא הוויה שמהווה כל הוויות ומחויבת אהבתו כהשתוקק כל עלול לעילתו,
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ואומרו "לי לאלוקים"  -להכליל היראה באהבה כנ"ל ,וזוהי אהבה שלמה ועבודה שלמה
שאינה עובד א"ע ,רק את השי"ת לבדו.
וז"ש יעקב לבניו ולימד אותם :הסירו את אלוהי הנכר אשר בתוככם דווקא ,אם יש
לכם שיתוף באהבה ,דהיינו שאוהב את יתב "ש בעבור שנתן לו עושר וכיוצא ,הנה
משותף באהבת יתב "ש גם אהבת עושרו ,א"כ עובד ג"כ את עושרו ולא מקרי זה בלתי
לה' לבדו ,וא"כ משותף ח "ו עבודה אחרת ,וז"ש הסירו את אלהי הנכר אשר בתוככם
דווקא היינו במחשבותיכם ועבדו את ה' לבדו וזה שנרמז במסורה הסרו את אלהי הנכר
חסר י' ואידך הסרו ערלת לבבכם היינו הכוונה בהסרת אלוהי הנכר היינו להסיר
מחשבת הלב מהיות איזה שתוף באהבה ע"כ נמסר הסר"ו בחסרון י' המורה על
המחשבה כנודע.
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פרשת וישב
ביקש יעקב לישב בשלווה
" וישב יעקב בארץ מגורי אביו בארץ כנען ") .לז ,א(
כתב רש "י בפ"ב :ועוד נדרש בו וישב ביקש יעקב לישב בשלוה 1קפץ עליו רוגזו של
יוסף צדיקים מבקשים לישב בשלוה אומר הקב"ה לא דיין לצדיקים מה שמתוקן להם
לעוה"ב אלא שמבקשים לישב בשלוה בעוה"ז.
במכתבים של הרב לווינשטיין כתב )מכתב שכח(" :ועתה ידידי ,על דבר אשר דיבר
כי יעקב אע"ה היה רוצה ליהנות מן העוה "ז אף דק מן הדק ,ח"ו לומר כן ,אף לא לחשוב
זאת ,כי האבות הקדושים הם המרכבה הק' כולם קדושים ,רחוקים מכל גשמיות של
העוה"ז כמו שנמצא בהרמב"ם )מורה נבוכים ח"ג נ"א( ,כי רק האבות הק' היו במדרגה,
כי אף בעת שעסקו בגשמיות היה עניינם דבקות בה' ית'.
בקשתו של יעקב אע"ה הייתה על דרך מי שאמר לעולמו די הוא יאמר לצרותינו די
)פסיקתא זוטא( ,שביקש די לניסיונות ,שרצונו לשבת בשלווה ,והקב"ה יודע כי לצדיקים
אשר בידם לעמוד בהניסיונות יותר גדולים ,מנסה אותם תמיד ,וזה הפי' קפץ עליו רוגזו
של יוסף ,לא ח"ו בגדר טענה על יעקב אע"ה ".עכ"ל.

1

ושמעתי מהשו" ב חכם יצחק אסא הי " ו פירוש בשם המפרשים ז"ל מדוע רש "י השתמש במילת "קפץ":

שהאותיות השניות של שמות הצרות שבאו על יוסף רמוזות במילת "וישב " :עש יו ,ל ב ן ,די נה ,י וסף .והאות ו'
של יוסף היא הראשונה  ,לא לפי הסדר של המאורעות  ,לכן כתב רש "י " קפץ עליו רוגזו של יוסף".
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ובכ"ז ידועה השאלה  -וכי אכפת לו להקב"ה אם צדיקים יושבים בשלווה ,וכי
בשביל שמתוקן להם שכר לעוה"ב אסור להם לבקש אף שלווה בעוה"ז ,וכי יש סתירה
בין השלווה בעוה"ז להשכר בעוה"ב.
ובמהר" ם אלשיך הוסיף להקשות ,דודאי זר הוא לומר שקיבל עונש על זה שביקש
שלווה ,שהרי יכול לקבל שכר פירות מצוות בעוה"ז ,שיש מצוות שהקרן קיימת לעוה"ב
והפירות בעוה"ז.
ולכן ביאר ,שודאי שמגיעים לו פירות של המצוות בעוה"ז ,אולם אסור לבקש,
והקב"ה ייתן מרצונו .ולכן כתבו רבותינו "ביקש יעקב לישב בשלווה".
והבקשה הזאת היא פגם בעבודת ה' לפי מדרגת יאע"ה .וכתב על ביאור זה שזהו
דוחק ,ובפרט שאין הכרח ש"ביקש" פירושו שהגיש בקשה ,שאפשר לומר שכוונת
המדרש היא  -רצה.
והוסיף עוד להקשות  -מהי הלשון "לא דיין לצדיקים מה שמתוקן" ,איזה תיקון יש
בעוה"ב ,היה צ"ל "מה שמזומן " ,מהו הלשון "מתוקן" ,ולכן ביאר שבאמת יש כאן עניין
של תיקון.
והעניין הוא ,שהקב"ה מתקן את הפירות שמגיעים לאדם על המצוות ,והופך אותם
ומתקנם לקרן שתהיה לו לעוה"ב ,וזוהי כוונת חז "ל "לא דיין מה שמתוקן להם לעוה"ב".
אם כן חבל לצדיק לבזבז את זה בעוה"ז עובר.
ומיישב בזה מה שאמרו חז "ל בילקו"ש )במדבר פ"כא רמז תשסד( ד"א מתנה ויתן אל
משה ,נחליאל להנחיל שנאמר להנחיל אוהבי יש ,אמרה תורה :רבש"ע כתוב בשמאלה
עושר וכבוד ובני עניים ,והקב"ה משיבה ואומר להנחיל אוהבי יש ,למה הם עניים בעוה"ז
כדי שלא יעסקו בדברים בטלים וישכחו את התורה.
ומשמע שמקבלים בעוה"ז ,אלא ודאי שהקב"ה אינו רוצה שיהיה שכר בבחינת עוה"ז
שהוא הבל ,אלא מעוניין שיהיה בבחינת "יש" שהוא עוה"ב וכנ"ל.
והגר"י צדקה הקשה על תירוץ זה ,הרי הפסוק מבטיח "ובשמאלה עושר וכבוד" ,והיכן
הוא העושר והכבוד.
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ולכן ביאר ,שהנה מצינו גם בתנאים שהיו עניים ,כר' חנינא בן דוסא ,ור' אליעזר בן
פדת )תענית כה ,ע"א( ,וגם הם לא קיבלו שכר על המצוות ,וזהו משום שכל אדם נולד
במזל ,ויש שנולד במזל של עוני ,ויש במזל של עושר ,כמו שמצינו שאמרו על ר' אלעזר
בן פדת ,שאפילו אם ייברא מחדש יישאר עני.
ובשביל ליהנות מהפירות של המצוות ,הקב"ה צריך לעשות להם נס בשביל שיוכלו
לקבל.1
ועל כן צריכים להתפלל שייעשה להם נס ,וזה כבר מנכים לו מזכויותיו ,ומה שאמרו
ובשמאלה עושר וכבוד היינו למי שנולד במזל טוב ,זכות התורה תגן עליו שלא יחטא
ויפסיד מזלו אלא בשמאלה עושר וכבוד ,וגם אם לא נולד במזל טוב אם הוא מסכים
שיחסר לו משהו ממצוותיו אזי ייתנו לו גם את זאת ,אמנם לא כל הצדיקים מסכימים
לכך ,ומוותרים ונשארים בעוני.
וזה מה שאנו מוצאים אצל אברהם ויצחק ,שלא ביקשו עושר ,דהם היו עשירים
גדולים ,ואברהם כבד במקנה בכסף ובזהב )יג ,ב( ,וכן ביצחק :ויזרע יצחק בארץ ההוא
וימצא בשנה ההוא מאה שערים ויברכהו ה' )כו ,יב( אולם יעקב שלא נולד במזל זה ,היה
צריך לעשות לו נס - ,אמר לו הקב"ה שחבל להפסיד את עוה"ב בשביל עוה"ז .וכתב
שע"פ זה יכולים להבין הרבה שאלות בחיים.
ועפי "ז ביארו את הגמ' בכתובות )סו ע"ב( :ונקדימון בן גוריון לא עבד צדקה ,והתניא,
אמרו עליו על נקדימון בן גוריון ,כשהיה יוצא מביתו לבית המדרש ,כלי מילת היו מציעין
תחתיו ובאין עניים ומקפלין אותן מאחריו ,איבעית אימא לכבודו הוא דעבד.
והקשה המהרש"א שם ומה בכך שעשה בשביל כבוד והרי קי"ל בפסחים )ח ע"א(
שהנותן סלע בשביל שיחיה בני הרי זה צדיק גמור א"כ מדוע כאן ,שעשה לשם כבוד ,לא
מגיע לו.
 1ומעתה מובן לנו המעשה בר "א בן פדת שהיה עני גמור ומה א"ל השי "ת רצונך לתקן את מצבך שצריך שימות
ויולד מחדש וגם זה אולי .
ולכאורה פלא פלאים  ,היפלא מה' דבר להעשיר או תו גם עתה .אלא הוא הדבר  ,הוא לא רצה לבזבז ממצוותיו
כלום ,וחבל לבזבז אפי ' פירות של מצווה אחת כי הוא נולד במזל של עוני ואם יתוקן מצבו חוץ מהטבע הוא
צריך לשלם ממצוותיו ,וזאת לא רצה .
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ותירץ המהרש"א ,שיותר גרוע לעשות לשם כבוד ,מאשר לשם מטרה שיחיה בני.
אולם לפי דברינו דלעיל ,כיוון שנגזר עכשיו רעב ,א"כ גם הוא בכלל ,ואין המצווה הזו
יכולה להגן מכיוון שהמצווה אינה בשיא השלמות ,ולעשות נס זקוקים למצווה זכה מן
הזכה.
והנה לכל אדם יש ייסורים ויש לו הרהורים היכן כל המצוות ומעש"ט שקיים מדוע
אינם עומדים לו לזכות ,אלא על האדם לדעת שניסים לא עושים בסתם ,וצריכים לזה
מצוות בשיא הדקדוק.
וכן מובא בספרים ,שהנה אדם עושה צדקה ,ואינו מבין מדוע לא נושע ,הרי כתוב
במשלי )יט ,יז( "מלווה ה' חונן דל" ,אלא העניין הוא ,שלפעמים הצדקה מקטרגת על
האדם ,מכיוון שהוא מלווה לה' ,ומהקב"ה זה מגיע לעני .במצב כזה הכסף עובר בדיקה
אם הוא כשר ולא בא על ידי גזל או אונאה ,ונהפך לקטגור במקום סנגור.
ועל אחת כמה וכמה ,כשרוצה לשפר ולהפוך את מזלו לעשירות ,ודאי צריך לזה
זכויות מאוד גדולות.
בקהלת )א ,יד( כתוב" :ראיתי את כל המעשים שנעשו תחת השמש והנה הכל הבל
ורעות רוח" ,ואמרו חז "ל ,במדר "ר קהלת )פ"א לג( :ראיתי את כל המעשים שנעשו וגו'
א"ר אבא בר כהנא :משל לזקן שהיה יושב בפרשת דרכים ,והיו לפניו שני שבילין אחד
תחלתו מישור וסופו קוצים וארזים וקנים ,ואחד תחלתו קנים וארזים וקוצים וסופו מישור.
והיה מזהיר לעוברין ולשבים ואומר זו תחלתו מישור וסופו ארזים וקוצים וקנים ,וזה
תחלתו קוצים וארזים וקנים וסופו מישור ,אין הבריות צריכין להחזיק לו טובה שהוא
מזהירן לטובתן ,שלא ליגען כך אין הבריות צריכין להחזיק טובה לשלמה ,שהוא יושב
על שערי החכמה ומזהירן לישראל.
וביאור המשל הוא ,שיש שתי דרכים ,אחת תחילתה מישור וסופה קוצים ,ושנייה
תחילתה קוצים וסופה מישור .והדמיון לעוה"ז ולעוה"ב ,שעוה"ז תחילתו מישור וסופו
קוצים ,ובעוה"ב תחילתו קוצים וסופו מישור.
וביארו בעלי המוסר ,שאין הכוונה שרק כשיגיע לעוה"ב יראה את ההבדל ,אלא בכל
מעשה ומעשה שעושה עליו לראות אם שייך לעוה "ז או לעוה"ב ,וזה ע"י שיראה מה
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תחילתו ,אם קוצים או ברקנים ,שכל מעשה שהולך בקלות ,סופו ח"ו קוצים ,ורק דבר
שהולך בקושי ובעמל ,סופו מישור.
דוגמא לזה מוצאים אצל יעע"ה כמ "ש במדרש )ב "ר פ "ד ,ג( ע"ה :לא שלוותי ולא
שקטתי ולא נחתי ויבא רוגז )איוב ג ,כו( שיעקב אמר :לא שלוותי  -מעשו ,ולא שקטתי -
מלבן ,ולא נחתי  -מדינה ,ויבא רוגז  -בא עלי רוגזו של יוסף.
והתוצאות מדברים אלו ,מצרת לבן ,שאפילו שהתענה ורימה אותו ,מ"מ התחתן עם
בנותיו והעמיד שנים עשר שבטים ,שזה יסוד עם ישראל.
וכן מעשיו ,שרדפו כל חייו ,מ"מ הודה לו על הברכות ,ולא עוד ,אלא שאמר לו
המלאך" :כי שרית עם אלוקים ואנשים ותוכל" )לב ,כח( ,שזו הבטחה לעתיד לבוא
שליעקב אבינו תהיה שליטה בלעדית על עשיו.
וכן ברוגזו של יוסף ,שהיה לו צער גדול ,מ"מ בסופו של דבר יוסף הוא המשביר לכל
הארץ ,ששמונים שנה החזיק את עם ישראל בארץ מצרים .לא רק קדנציה אחת וגם
אותה עם בעיות ,אלא שמונים שנה שלא הרים איש יד או רגל בכל מצרים מבלעדי יוסף.
רואים מכאן שהצרות היו גדולות מאוד ,תחילתן קוצים וברקנים ,אבל בסוף מישור,
וזהו רק מכיוון שתחילתן היתה קוצים וברקנים ,ואפילו צרת יוסף היתה ניסיון ליעקב
בשביל שאח"כ יוכל יוסף לפרנס את עם ישראל ,וזאת בשל דרגתו של יעקב ,שיכול
לעמוד בניסיון הזה.
ורמזו זאת בפסוק "שמר תם וראה ישר ,כי אחרית לאיש שלום ופושעים נשמדו
יחדיו ,ואחרית רשעים נכרתה" )תהלים לז ,לז( ,תמיד כשתסתכל על הסוף ,לתם יהיה
שלום ,ואחרית רשעים נכרתה.
כשרואים את הדברים האלו ,על האדם להתחזק באמונה שאין עוד מלבדו ,ולצפות
תמיד לסוף טוב ,וזה מה שאמרו :נפש עמל עמלה לו )משלי טז ,כו( ,שכיוון שהוא יכול
לעבוד את הקב"ה מתוך עמל ,הקב"ה משלים לו את השכר לעוה"ב בגלל עמלו בעבודת
ה'.
ובספר "דעת חכמה ומוסר" כתב ,שאדם שלומד תורה רק כשיושב בשלווה  -נקרא
אפיקורוס ,דהיינו שמבין שהקב"ה מצווה ונותן תורה רק כשיש שלווה ,וכשאין שלווה
אין תורה ח"ו .זו אפיקורסות.
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וידוע המעשה שהיה בישיבת פוניבז' ,שהאברכים עשו שביתה כשלא קיבלו את
המלגה ,ונכנס הרב מפוניבז' לביהמ"ד ואמר להם :ישיבה לעולם לא תסגר בגלל כסף,
אבל היא תיסגר אם לא תהיה בה תורה.
ההסתכלות האמיתית היא  -עבודת ה' צריכה להיות מנת חלקו של האדם בכל מצב,
לא רק בזמן שלווה .ומי שאינו חושב כך  -זוהי אפיקורסות.
נמצא ,שעיקר ההצלחה של האדם ועלייתו ,זהו רק כשעובר קשיים ועומד בניסיונות,
ובלא עמל ובלא יגיעה לא תתכן הצלחה.1

  
עמל התורה והגברת השכל על הטבע
" אלה תולדות יעקב יוסף " וכו ' )לז ,ב(.
וכתב רש"י ועוד נדרוש בו" :וישב יעקב ,ביקש יעקב לישב בשלוה ,קפץ עליו רוגזו
של יוסף .צדיקים מבקשים לישב בשלוה ,אמר הקב"ה :לא דיין לצדיקים מה שמתוקן
להם לעולם הבא ,אלא שמבקשים לישב בשלוה בעוה "ז".
אולם במדרש ב"ר )פד ,ג( נאמר" :א "ר אחא :בשעה שהצדיקים יושבים בשלוה
ומבקשים לישב בשלוה בעוה"ז ,השטן בא ומקטרג ,אמר :לא דיין שהוא מתוקן להם
לעול ם הבא ,אלא שהם מבקשים לישב בשלוה בעולם הזה .תדע לך שהוא כן ,יעקב
אע"ה ע"י שבקש לישב בשלוה בעוה"ז  -נזדווג לו שטנו של יוסף ,וישב יעקב  -לא

1

ולכן יש שנהגו בימי החנוכה שיאמרו התלמידים חבורות ויחדשו  ,והעניין הוא שבזמן ה יוונים גם היה מצב

שהיו הרבה תירוצים שלא ללמוד תורה ,ואפילו אנוסים היו ,ובכ "ז עם ישראל ניצח והחזיק מעמד רק בזכות
אלה שלא התייאשו ומסרו את הנפש לעמול בתורה ולקדש את ה' .
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שלותי ולא שקטתי ,לא שלותי מעשו ,ולא שקטתי מלבן ,ולא נחתי מדינה ,ויבוא רוגז -
בא עלי רגזו של יוסף".
והנה יש לדקדק בלשון המדרש הנ"ל :בשעה שהצדיקים יושבים בשלוה ומבקשים
לישב בשלוה בעוה"ז .ורש"י אומר :אמר הקב"ה לא דיין וכו' ,ובמדרש נאמר השטן בא
ומקטרג וכו'.
וכי איכפת לו להקב" ה אם הצדיקים ישבו בשלוה בעוה"ז ,וכי עינו צרה בהם או
מגברא דלית ליה הם מבקשים ,ובפרט כשהבקשה הזאת באה אחרי כל הסבל שסבל
יעקב מעשו מלבן ומדינה.
ואף שר' יוחנן אמר לו לר' אלעזר תלמידו כשחלה )ר"א( ונכנס לבקרו "לא כל אדם
זוכה לשני שולחנות" ואמרו התוס' שם בד"ה לא כל אדם זוכה " -אבל אין לגרוס אין
אדם זוכה דהא כמה צדיקים זוכין לשני שולחנות" כגון רבי )במ"מ פה ,ע"א( וכדאמרינן
בהוריות )דף י ,ע"ב( ,וממילא ה"ה אצל יעקב דצריך זכות לזה ,מ" מ עדיין צריך לדעת מה
מידה כנגד מידה יש כאן ,שקפץ עליו רוגזו של יוסף ,דכבר הורונו חז"ל שמדת הקב"ה
והנהגתו בעולם עם ברואיו הם מיד ה כנגד מידה.
והנה ליישב השאלות הנ"ל יש להקדים דברי המדרש על הפסוק "ואדם אין לעבוד
את האדמה" :לא נברא אדם אלא לעמל .אם זכה הוא עמל בתורה ,ואם לא זכה הוא עמל
בארץ .אשריו לאדם שהוא עמל בתורה) .בר"ר פי"ג ז(.
וכן בסנהדרין )צט ,ע"ב( :אמר ר' יצחק בר אבודימי :מאי קרא שנא'" :נפש עמל עמלה
לו כי אכף עליו פיהו" )משלי טז ,כו( ]נפש עמל  -הרעב הוא הדוחף את האדם לעבודה.
כי אכף  -הפה התובע אוכל הוא הכופה את האדם לעבוד[ .הוא עמל במקום זה ותורתו
עומלת לו במקום אחר.
אמר ר' אלעזר :כל אדם לעמל נברא ,שנא' "כי אדם לעמל יולד" )איוב ה ,ז( .אינו
יודע אם לעמל פה נברא ,אם לעמל מלאכה נברא .כשהוא אומר כי אכף עליו פיהו הווה
אומר לעמל נברא .ועדיין איני יודע אם לעמל תורה אם לעמל שיחה .כשהוא אומר לא
ימוש ספר התורה הזה מפיך )ישעיה א'( ,הוי אומר לעמל תורה נברא".
וכתב הבן איש חי בבן יהוידע :דורשי רשומות אמרו לעמל יולד ר "ת :ללמוד על מנת
ללמד ,ללמוד על מנת לעשות ,ללמוד על מנת לשיח.
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ובתחילה פליגי אם תלמוד גדול או מעשה )מצווה( גדול ,אבל אם מלמד תורה
לאחרים ובא לידו מעשה מצווה  -מר סבר המצווה תדחה את התלמוד של אחרים ,ומר
סבר שלא דוחה .וזה אומרו :אבל איני יודע אם לעמל פיהו או לעמל מלאכה ,כשהוא
אומר כי אכף עליו פיהו הוי אומר לעמל פה נברא ,דהיינו הלמוד תורה לאחרים שהוא
בפה ,ועדיין אינו יודע אם לעמל תורה או לעמל שיחה  -הכוונה לתפלה") .ויצא יצחק
לשוח בשדה"(.
והיינו עניין המחלוקת שיש בין דעות אשכנזים פרושים לאשכנזים חסידים בזמן
הגר"א והבעש"ט ע"ה ,דלפי החסידים צריכים להאריך בתפלה אע"פ שעי"כ יעברו רוב
השעות היום בג' תפלות ולא יישאר הרבה זמן לעסק התורה ,כי העיקר הוא שיחת
התפלה.
ודעת הפרושים להתפלל בדרך הממוצע ,שלא יאריכו הרבה זמן התפלה ויישאר
להם זמן מרובה בשביל עסק התורה .ומסיק כדעת הפרושים כשהוא אומר לא ימוש ספר
התורה הזה מפיך הוי אומר לעמל תורה נברא עכ"ל.
)ומסופר על רע"א ובנו דידוע שרע"א היה מהפרושים ובנו היה מהחסידים ופעם
הזדמן בנו להתארח אצל אביו רע"א ,וכמובן בנו צריך לכבד אביו .וקמו להתפלל
שחרית בנץ ,ואחרי התפילה ישב רע"א ובנו לעסוק בתורה הקדושה ,והנה פתאום ראה
בנו שהוא מרגיש שהיום ארוך ע"י שעסק בתורה(.
גדולה מזו :כאשר נתבונן בכל העמל שבעולם ,לא נמצא שהעמל עצמו יהיה התכלית,
והעמל הוא רק הממוצע לתכלית אחר ,ואם היה ביכולתו להשיג את התכלית בלי עמל -
בודאי לא היה עמל.
למשל :אם נראה איש שיעמול בזיעת אפו ונשאל אותו  -מדוע אתה עמל כל כך,
הלא יענה שע"י עמלו ירווי ח כסף .נמצא כי עמלו הוא ממוצע לתכלית אחד  -לכסף .ואם
היה יכול להרוויח כסף בלי עמל ,בודאי לא היה עמל .וכך הלאה הכסף אמצעי להשגת
צרכי הגוף ,וצרכי הגוף אמצעי לבריאות הגוף וכו'.
וכשהפסוק אומר שהאדם לעמל יולד ,כלומר שהתכלית הוא העמל בעצמו .ואיזה
עמל הוא התכלית בעצמו ולא אמצעי לתכלית אחרת ,הוי אומר זהו עמל התורה") .אורח
ישרים"(.
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יוצא איפוא שהאדם נדרש להגביר את השפעת שכלו על השפעת טבעו ,שהרי מצד
טבע האדם אינו אוהב לעבוד ולהתאמץ ,ורק ע"י הגברת השכל על פני הטבע אז יש
מקום להבטיח עליה בתורה וביר"ש.
וזאת היתה התביעה מיעקב אע"ה שהרי בודאי מה שיאע"ה בקש את השלוה ,זה היה
רק כדי לשקוע יותר בעבודת השי"ת וללמוד בתנאים נוחים יותר כי זה הטבע הרגיל של
האדם להשיג את "התכלית" בקלות ככל האפשר ולפי האמור לעיל אדם לעמל יולד.
נמצא שהעמל בעצמו הוא התכלית ,דהיינו לעבוד את ה' בתנאים לא נוחים ,כי אז
הוא מראה שאצלו השכל קובע ולא הטבע.
"ובשפת אמת " עה"ת שנת תרלו כתב וז"ל :בודאי יעקב לא רצה לישב בשלוה עד
שיתקן עצמו לגמרי ולא היה חשש מזה .אך רצון הקב"ה מאיש הישראלי אשר יהיה כל
ימיו ביגיעה להוסיף בעבודתו ית"ש ,כי עניין התוספת אין לו שיעור.
וזה עניין רוגזו של יוסף) ,כוונתו כנראה לומר שאם לא מוסיפים הקב"ה כועס .יוסף
מלשון הוספה( והאדם השלם אשר כבר לבו חלל בקרבו כשנצרך לעלות בתוספת
מדרגה יש עניין כח גבורה נגדו כמו היצה"ר ,אך הוא כולו קודש .וכמו שיהיה יצה"ר
לעתיד רק כפי מה שיהיה נצרך לעבודת הבורא ,וזה נקרא רוגזו של יוסף כנ"ל עכ "ל.
וכמו שדרשו על הפסוק "אלה תולדות יעקב יוסף" ,שעיקר תולדותיהם של צדיקים
מצוות ומעשים טובים ,ועליהם נאמר יוסף שלא לעמוד במקום אחד כי אם יוסיף להתמיד
בתורה ומצוות ומעשים טובים וילך מחיל אל חיל ,ולא סגי בעצם העמל אלא צריך שעם
העמל והיגיעה ,מתוך הייסורים יוסיף עוד בעבודת הי"ת.
חז "ל אמרו "באבקת רוכלים" עמ' קנד בשם ר' אברהם השני מסלונים זצ"ל .למה
נסמכה פרשת יוסף ואשת פוטיפר לפרשת ער ואונן ,ללמדך :גם בביתו עלול אדם
להתנהג כמנוול ,וגם במצרים יש בידו להיות צדיק!
נמצא שלא תמיד "השלוה " בחיים מבטיחה עליה בעבודת ה' ,כשם שלא תמיד
הירידה למצרים מחיבת התדרדרות ,על אף "שהטבע" של הדברים אומר אחרת .אבל
אם האדם מגביר את השפעת השכל על טבעו נכונה לו הצלחה בכל המצבים.
וזו היתה המידה כנגד מידה שהקב"ה העניש בזה את יעקב  -שהקפיץ עליו רוגזו של
יוסף ,כמובא במדרש )וישב פו ,א(" :אמר ר' ברכיה בשם ר' יודא ב "ר סימון ראוי היה
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יעקב אע"ה לירד למצרים שלול בקולרין לקיים מה שנא' "כי גר יהיה זרעך וגו' אמר
הקב"ה בני בכורי הוא ואני מורידו בבזיון ,הריני מוריד בנו לפניו .הה"ד ויוסף הורד
מצרימה ,שע "י זה הוריד את יעקב למצרים.
ודמי לפרה שמושכין אותה למקולין ואינה נמשכת .מה עשו ,משכו את בנה לפניה,
והיתה הולכת בעל כורחה שלא בטובתה".
ולכאורה מה בא המשל להוסיף על הנאמר לעיל ,הרי מובן מאליו הכוונה של
הדברים.
אומרים המפרשים שכאן חז"ל חשפו לנו את הסיבה העיקרית שהביאה את יעקב
אע"ה להכריע בדעתו לרדת למצרים  -ערוות הארץ ,ואמרו שהאהבה הטבעית לבנו היא
שהכריעה את הכף ולא שיקולים אחרים ,ממש כמו האינסטינקט של הבהמה ח"ו שהטבע
אצלו גבר על השכל ולא להיפך ,וזה היה העונש.
לכאורה נתרצו לפי האמור לעיל ב' דיוקים האחרונים ,ונשאר לבאר את שני הדיוקים
הראשונים :א .בשעה שהצדיקים יושבים בשלוה ומבקשים שלוה .ב .השינוי בין האמור
ברש "י לבין האמור במדרש.
כתב הרב "קרן לדוד" ע"ה וז"ל :ויל"פ בס"ד ,דהנה דרכן של צדיקים שדואגים תמיד
שאינם יוצאים י"ח למקום ב"ה ,כמו שמבואר בחוה"ל על חסיד אחד שאמר לחברו
שראהו דואג :אם דאגתך בענייני עבודת ה' ,הקב"ה ירבה לך דאגה.
וע"ד ששמעתי מהרב הקדוש מזידיטשוב זיע"א ,שפ"א התמרמר מאוד על עצמו על
מיעוט עבודתו והשלמת חוקו .והשיב אחד ממקורביו שקיותה נפשו בשנה הבע"ל יהיה
גרוע ושפל עוד יותר בעיניו כדרכן של צדיקים) .כמו שמסופר על ר' סעדיה ע"ה בזמן
שבעל בית אחד לא הכירו ומשום כך לא קיבלו בספ"י ,ולאחר שנודע לו מי הוא זה
האיש הלך לבקש ממנו מחילה ,והתחיל לבכות על שלא הכירו ,ולאחר שהתברר
לבעה"ב שמעלתו של ר' סעדיה עוד יותר גדולה ממה שחשב בתחילה  -חזר וביקש ממנו
שוב מחילה ולבכות וכו' וכו' .מזה למד ר' סעדיה גאון מוסר השכל שכל כמה שהאדם
יכיר את בוראו יותר ,כך ירגיש עד כמה חסר בעבודתו אליו(.
ומטעם זה נמי הצדיק חושב בדעתו כמה מחשבות  -אולי אם ירחיב לו ה' מצרותיו
וישכון בטח ,יהיה בידו להשלים חוקו וחובתו יותר ,ע"כ מבקש לישב בשלוה .אבל הוא
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ית "ש יודע נפש צדיקו ,כי לא ממעיט בעבודתו ועושה רצון קונו כראוי וכדת מה לעשות.
ע"כ אמר הקב"ה לא דיין לצדיקים עבודתם בכל פעם מה שמתוקן להם לעולם הבא ,ע"כ
מבקשים לישב בשלוה ,ומאחר שלא כן הוא למה לו שלוה.
אמנם בשעה שהוא יושב בשלוה ובודאי גם אז אינו מוציא הפקת רצונו בהשלמת
עבודתו ,א"כ בודאי אינו נכון לבקש שלוה  -אז השטן מקטרג) .עיין בספר קרבן נתנאל
מה שיישב את הקושיות הנ"ל בהקדמה מה שכתב מהר "י קולון בשורש קיא(.

  
מפרסמים עושי מצווה
" וישמע ראובן ויצילהו מידם " )לז ,כא(
איתא בילקוט שמעוני )רות רמז תרד(" :אמר רבי יצחק בא הכתוב לומר כשאדם
עושה מצווה ,יעשה בלב שלם .אילו היה יודע ראובן שהכתוב מכתיב עליו וישמע ראובן
ויצילהו מידם ,בכתפו היה מטעינו ומוליכו אל אביו .אילו היה יודע אהרון שהכתוב
מכתיבו וראך ושמח בלבו ,בתופים ובמחולות היה יוצא ,אילו היה יודע בועז שהכתוב
מכתיבו ויצבט לה קלי ,עגלים פטומות היה מאכילה ".עכ"ל.
כששמע ראובן שאחיו היו בדעה אחת להרוג את יוסף ,כמו שכתוב" :ויאמרו איש אל
אחיו הנה בעל החלומות הלזה בא ,ועתה לכו ונהרגהו ונשליכהו באחד הבורות ואמרנו
חיה רעה אכלתהו ונראה מה יהיו חלומותיו ,וישמע ראובן ויצילהו מידם ויאמר לא נכנו
נפש" .ובמקום המיתה הציע להם" :ויאמר אליהם ראובן אל תשפכו דם ,השליכו אותו אל
הבור הזה אשר במדבר ועד אל תשלחו בו ,למען הציל אותו מידם להשיבו אל אביו".
ורש"י אומר שם" :רוח הקודש העידה על ראובן שלא אמר זאת ,אלא להציל אותו שיבוא
הוא ויעלנו משם".
ועל המבצע הזה אומרת הגמ' )מכות י ,ע"א(" :אמר ר' תנחום בר חנילאי ,מפני מה
זכה ראובן להימנות בהצלה בערי מקלט תחילה ,מפני שהוא פתח בהצלה תחילה,
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שנאמר' :וישמע ראובן ויצילהו מידם ,ויאמר לא נבנו נפש' - ".הקב"ה שילם לראובן
מידה כנגד מידה .הוא היה הראשון שהציל את יוסף מהמיתה ,והקב"ה קבע אותו
הראשון שינצלו על ידו כל אלה ההורגים בשגגה ,כמו שכתוב" :את בצר במדבר
לראובני ,ואת ראמת בגלעד לגדי ,ואת גולן בבשן למנשי".
התורה הנציחה את שמו של העושה מצווה לדורות ,מכיוון שהוא עשה אותה בלב
שלם ,כמו שאומר המדרש שהזכרנו .גדולה מזאת כתב הרשב"א ע"ה בתשובותיו )סי'
תתקפא( "מכאן שראוי לכתוב ולפרסם את העושה מצווה ,שהרי התורה פרסמה מצוות
ראובן שחשב להציל את יוסף ולהשיבו אל אביו ,כמו שנאמר :למען הציל אותו מידם
להשיבו את אביו".
ומסיים הרשב "א ואומר" :ואם התורה עשתה כן צריכים אנו להלך אחר מידותיה,
שדרכיה דרכי נועם ושלום".
נמצא שכבוד גדול ייחסו חז"ל לאדם העושה מצווה בלב שלם ,אפי' מצווה אחת,
עאכו"כ כשעושים את כל המצוות.
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והנה אע" פ שיש ענין לפרסם  ,אולם אדם צריך לדעת מה חובתו ומה עשה יותר מחובתו  ,כמו שמסופר על

הגר "א ,כי פעם אחת נודע לו כי הוא מכונה בעולם בשם " חסיד"  ,ויצר לו מאוד ,והסביר דבר הצער ויאמר כי
לו גם יחשבו בעולם שאני חי כולי ע "פ השו "ע ,גם אז אפשר לקרוא לי רק "ישראל כשר" ,אבל למדרגת חסיד
עדיין רבה הדרך מאוד ,כי החסידות מביאה לרוח הקודש .ה' נקרא חסיד  " -כי חסיד אני נאום ה '" )ירמיה ג(.
ואחד מגדולי צדיקי החסידים  -רבי ישראל מרוז 'ין ,היה אומר  " :כי המקיים כל התורה הבראשית עד לעיני כל
ישראל הוא במדרגת ישראל כשר ,אבל מדרגת צדיק וחסיד עין לא ראתה".
ואם כן  ,כמה חובה מוטלת עלינו למשמע דברים אלה .
ואל יאמר אדם ש חובה זו אינה לדרגתו ,דטענה זו הינה רק לקדושים וטהורים ,כמ"ש בגמ' ) חולין קה ,ע " א (
אמר מר עוקבא :אנא להא מלתא חלא בר חמרא לגבי אבא ,דאילו אבא כי הווה אכיל בשרא האידנא ,לא
הווה אכיל גבינא עד למחר עד השתא ,ואילו אנא  -בהא סעודתא הוא דלא אכילנא ,בסעודתא אחרינא
אכילנא  ".ושאל ע"ז ר"י מסלנט ז "ל ,וכי מישהו היה מפריע לו אם היה רוצה לנהוג כמו אביו ,שלא לאכול בשר
וחלב באותו יום .
ומתרץ :היות ועבודתם של הראשונים  -שלא היו מתפארים בדבר שאינו הולם ומתאים להם ,ומר עוקבא ידע
בנפשו שאין הוא עומד בדרגתו של אביו ,והנהגותיו אינן הולמות אותו ,ואם ינהג כן לא תהיה הנהגה זו אלא
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אולם ,מי מנציח את המצוות שעושים אנשים בימינו.
על כך באה תשובה בהמשך המדרש שהזכרנו למעלה" :ר' כהן ור' יהושע דסכנין
בשם ר' יהושע בן לוי )אמרו( :לשעבר אדם עושה מצווה ונביא כותבה ,ועכשיו אדם
עושה מצווה מי כותבה ,אליהו ומלך המשיח ,והקב"ה חותם על ידיהם ,שנאמר :אז נדברו
יראי ה' איש אל רעהו ויקשב ה' וישמע ויכתב ספר זכרון לפניו ליראי ה' ולחושבי שמו "
אליהו ומלך המשיח כותבים לו את המצווה והקב"ה חותם עליה.
ועל פי המדרש הזה כתב מור"ם בהלכות צדקה ) סימן רמט סעיף יג(" :ועכ"פ לא
יתפאר האדם בצדקה שנותן ,ואם מתפאר ,לא די שאינו מקבל שכר ,אלא אפילו
מענישין אותו עליה .ומ"מ מי שמקדיש דבר לצדקה מותר לו שיכתוב שמו עליו שיהיה לו
לזכרון וראוי לעשות כן ".הטעם לזה הוא כדי ליתן שכר לעושי מצווה ,כי מידת התורה
שהיא כותבת ומפרסמת עושי מצווה ,וזו מידת חכמים ומידת ותיקין.
רואים אנו מכאן שפרשת וישב העמידה אותנו על חשיבותם של עושי מצווה .כך
מתאימים דברי רבינו בחיי על פרשת ויחי בסופה .הוא כותב על הפסוק "וימת יוסף בן
מאה ועשר שנים" :יוסף קבר את יעקב אביו וקיבל שכרו במי שגדול משניהם ,הוא
משרע"ה שנתעסק בעצמותיו ,שנאמר" :ויקח משה את עצמות יוסף עמו" ,ודרשו רז"ל :מה
עשה משה ,נטל טס אחד והטילו בנילוס וכתב עליו עלה שור ,עלה שור ,ואמר לו :יוסף
יוסף ,אחיך נגאלים והשכינה מעכבת בעדך ,וענני הכבוד מעכבים בעדך .אם רצונך
להגלות ולעלות ,עלה ,ואם לאו ,נקיים אנחנו משבועתם .לפי שהמצרים רצו להצניעו
שלא ימצאוהו אחיו לעולם ,ועשו לו ארון של מתכת ונתנוהו בנילוס ,וזה שכתוב "ויישם
בארון במצרים".
גם משרע" ה שנתעסק ביוסף קיבל שכרו הגדול ממנו  -זה הקב"ה ,שנאמר" :ויקבור
אותו בגי".
חיקוי בעלמא ,ולפיכך נמנע מלנהוג כן ,וזאת היתה דרכם של כל הקדושים והטהורים ,ופחד זה מילא תמיד
את לבבם ,שמא אין מידותיהם הולמות אותם .
וע "ז אמר ר "י ז"ל שמא תאמר אף אני אנהג כך ולא אבוא לטפס במעלות נעלות שאינן הולמות אותי .ולצערנו
כך הדעה הרווחת היום בקרב הציבור.
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ומכאן למדנו שכל המשתדל במצוות לעשותם יש לו שכר גדול ועונג רב .אם
בחייו ,פעולתו הטובה תביא פריה ממרחק ,ואם במותו  -שכרו איתו ,בספר שאינו נמחק
יוחק .וע"כ חייב האדם שיעשה המצוות בזריזות ולא בעצלתיים ,לא לכבוד עצמו רק
לכבוד שמים ,לעבוד עבודת ה' יתעלה ולשמור משמרתו ולהשתעשע בתורתו ולהתחזק
בתוחלתו כעניין שכתוב "יחל ישראל אל ה' מעתה ועד עולם".

  
שבח שאין בו כבוד
" ויאמר יהודה אל אחיו מה בצע כי נהרוג את אחינו וכסינו את דמו "
)לז ,כו(
איתא במס' סנהדרין )צו ,ע"ב( :ר' מאיר אומר ,כל המברך את יהודה שאמר "מה בצע
כי נהרוג את אחינו וכסינו את דמו" ,הרי זה מנאץ ,ועל זה נאמר" :ובוצע ברך נאץ ה'".
הסבר הגמ' בפשטות הוא כך :ר' מאיר אומר :לא מגיע שום שבח ושום ברכה ליהודה
על היוזמה שגילה בהצלת יוסף אחיו ממיתה ,בזמן שאמר לאחיו" :מה בצע כי נהרוג את
אחינו וכסינו את דמו ,לכו ונמכרנו לישמעאלים וידינו אל תהי בו ,כי אחינו בשרנו הוא,
וישמעו אחיו" ,היה לו לומר להם " -נחזירנו לאביו" ,ולא לייעץ להם למוכרו
לישמעאלים .משום כך כל המברך את יהודה בזה הרי זה מנאץ ,כי לא מ גיע לשבח אותו
על כך.
אמנם עדיין הדברים קשים להולמם .הרי סוף סוף בעצתו ניצל יוסף מהריגה ,הרי
אחיו התנכלו לו ורצו להמיתו .נכון שהיה לו לעשות עוד יותר ולשכנע את אחיו להחזירו
הביתה ,האם בגלל דבר כזה כבר לא מגיע לו לשבח אותו ,וכל המברך אותו הרי זה
מנאץ.
והרב "תוספת ברכה" מפרש את המאמר כך :חכמים גילו לנו איך ניגשים להעריך
מעשה טוב שאדם עושה ,ובפרט כשמדובר ביהודה.
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יהודה הצדיק ,שזכה לברכה הגדולה ביותר " -לא יסור שבט מיהודה ומחוקק מבין
רגליו עד כי יבוא שילה ולו יקהת עמים " ,במה אנו רוצים לשבח אותו ולברך אותו ,שהוא
לא היה רוצח ,האם זהו שבח לאדם צדיק ,שהוא אינו רוצח ,שהוא אינו גזלן ,הרי זו
החרפה הגדולה בשביל אדם שמשבחים אותו בדבר זה.
דברים אלו יכולים להיות קצת שבח לאדם שהוא הולך בדרך לא ישרה ,אומרים
עליו ,שעם כל הקלקול שיש בדרכו ,למדרגה כזאת שירצח ושיגזול לא הגיע .אבל בשביל
יהודה ,הרי זו חרפה בשבילו ,לברך אותו ולומר שהוא אינו רוצח.
זוהי כוונתו של ר' מאיר  -כל המברך את יהודה ,ובמה מברך אותו ,במה שאמר "מה
בצע כי נהרוג את אחינו וכסינו את דמו" ,כלומר ,שהוא לא היה רוצח ,הרי זה מנאץ.

  
חשיבות ימי הבחרות
" וישב אל אחיו ו יאמר הילד איננו ואני אנה אני בא ") .לז ,ל(.
דרש הרה"ק ר' דוד מזאבליטוב זצ"ל וז"ל" :וישב ראובן אל הבור "  -משמתקרבים
ובאים הימים בהם צריך אדם לירד לבור") ,לאן אתה הולך למקום עפר רימה ותולעה"(,
והוא רואה כי "אין יוסף בבור "  -שלא הוסיף מאומה בעבודת ה' וביהדות ,כדי לקחת
עמו אל הבור  -אזי נושא הוא את קולו וצועק" :הילד איננו"  -ימי הילדות והנעורים כבר
חלפו – עברו" ,ואני אנה אני בא" היאך אבוא לשם..
וכן מצינו שאמרו ע"ה" ,כי איך אעלה אל אבי והנער איננו איתי " )ויגש מד ,לד(,
בדרך רמז כי קריאה כזאת מופנית לכל ההורים לכל אב מישראל לחשוב כי איך אעלה
אל אבי שבשמים לאחר אויו"ש והנער איננו איתי כלומר שבניו אינם הולכים בדרכי
אבות ,באיזה פנים יראה בבי"ד של מעלה ...והדברים ארוכים) .קול יהודה להגר"י צדקה
זצ"ל(
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הילד איננו ואני אנה אני בא ,ימי הילדות הם הימים והשנים הכי מובחרים בחיי
האדם ,מה שיכולים להשיג בשעה אחת בחיי הילדות אי אפשר להשיג לעת זקנה בכמה
שנים ,אבל אם הילד איננו ,שימי הילדות עברו לריק ולבהלה ,אנה אני בא ,כי מה
שיכולים לתקן בימי הילדות בקל צריכים אח"כ עי "ז הרבה צער וייסורים .אנ"ה אנ"י הוא
ר"ת א"ל נקמו "ת ה' א "ל נקמו"ת הופי"ע.
ועניינו עפ"י מאמר הבעש"ט ז"ל :משל לילד קטן בן כפר שאין בו דעת ואין לו שום
מושג בכלל מהו כבוד מלכים ,קרה שהמלך הזה נסע בכפר והילד הזה זרק עליו אבן,
והיות והיה המלך מלך חסד ,נתן לו עונש ע"פ מידת החסד.
הוא לקח אותו איתו ,ולימד אותו הרבה חכמה ותבונה ,ועלה מדרגה למדרגה עד
שנהיה שר צבא ,וגדלו המלך על כל השרים ,וכל מה שנתגדל יותר והיה מכיר יותר
בכבוד המלך ,היו קוראים לפניו מה שעשה למלך ,שזרק עליו אבן ,וכל מה שהיה מכיר
בגדלותו של המלך היה העונש הזה קשה עליו יותר מכל העונשים הקשים ביותר.
וזהו קל נקמות ה' ,הנקמה של הקב"ה מקור החסד והרחמים ,הוא קל נקמות הופיע
הוא מופיע עליו מאורו יתברך ומכיר ורואה גדלות הבורא ,ואז מרגיש כמה פגם בכבודו
ע"י מעשיו ,ומתחרט עליהם מאוד ") .בית אברהם" מסלונימא(.
ועפי "ז אפשר לבאר מה שדרשו חז"ל ע"ה )מה ,ג( ולא יכלו אחיו לענות אותו כי
נבהלו מפניו .אוי לנו מיום הדין אוי לנו מיום התוכחה ומה תוכחה של בשר ודם כך,
תוכחה של הקב"ה עאכו"כ) .בר"ר צג ,חגיגה ד ע"ב(.
והוא ע"ד מה שאמר הרה "ק מהר"ש מקרלין ז"ל שפסק לאחד שהיה מהמקושרים אליו
בדינו של מעלה ,שהעונש שלו יהיה שבעת אסיפת הצדיקים בעולם העליון ,יעמוד ויפרט
את כל חטאיו שעשה בעוה"ז.
ואמר הק' ז "ל ,כי אמנם כל העונשים שבגיהנום הם כאין וכאפס נגד הבושה הזאת,
רק שעי "ז יפטר מהעונש יותר מהר ,לא רק לפני הצדיקים ,שרחוקים כבר מכל עניין
יצה "ר ,הוא בושה לפרט חטאיו ,אלא אפילו בפני עצמו ,אם יתעמק ויתבונן על חטאיו
בשעה שהוא בישוב הדעת ,לא ימצא לו מקום מפני הבושה ,ויכרה לו קבר בחיים.
וזהו מאמר חז"ל ,לעתיד לבא מוציא הקב"ה חמה מנרתיקה ומקדיר ,רשעים נידונים
בה ,וצדיקים מתרפאים בה )ע"ז ג ,ע"ב( הכוונה שהקב" ה יאיר החשכות ,ויתגלה אורו
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יתברך ,אז יראו מה כבודו יתברך ומה ערך של כל מצווה וגודל הפגם של העבירה ,וע"י
הארת האור צדיקים מתרפאים בה ורשעים נידונים בה.
וזה מה שפירש"י ע"ה כי נבהלו מפניו  -מפני הבושה ,שע"י שנתגלה האור של יוסף,
לא מצאו מקום מפני הבושה) .בית אברהם מסלונימא(.

  
מידה כנגד מידה
" ויכירה ויאמר כתנת בני חי ה רעה אכלתהו טרף טרף יוסף " )לז ,לג(
"הקב"ה משלם לאדם מידה כנגד מידה .בשביל שרימה יעקב את יצחק אביו וגרם לו
לאמר האתה זה בני עשו ,פרע ממנו הקב"ה וגרם לו לומר כתונת בני".
"אמר הקב"ה ליהודה ,אין לך בנים ואין אתה יודע צערן של בנים ,ומה כתיב את
טיגנת )ציערת( והטעית אותו ואמרת לו חיה רעה אכלתהו ,עכשיו תדע מהו צער של
בנים ,ומה כתיב אחריו ויהי בעת ההיא וירד יהודה") .תו"ש וישב ,לז ,קפו(.
אעפ "י שיעקב הלך במצוות אמו רבקה הנביאה ,שהכריחה אותו וצוותה עליו שילך
להציל את ברכות יצחק אבינו ,שגורל עם ישראל ועתידו היו תלויים בברכותיו של אביו,
ואם לא ינצל את השעה הרצויה ואת עת הרצון  -עם ישראל אבוד ,והוא יעקב הולך
ורועד ובוכה ומתעלף עד ששני מלאכים מקימים אתו ומוליכין אותו ,מ"מ כיוון שרימה
את יצחק אביו ונצטער ,פרע הקב"ה ממנו.
וכן יהודה  -שולם לו מידה כנגד מידה ,כי צער וחלישות הדעת של אדם אינם
עוברים בלי עונש ,מידה כנגד מידה .כמ"ש ויהי בעת ההיא וירד יהודה מאת אחיו .וביאר
רש"י למה נסמכה פרשה זו לכאן והפסיק בפרשתו של יוסף ללמד שהורידוהו אחיו
מגדלותו וכו'.
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וכתב הט"ז ,דוודאי אין הקושיא על סדר הפרשיות ,שהרי מעשה זה היה אחר מכירתו
של יוסף וע"כ כאן מקומה של הפרשה .אלא הוקשה לו לרש"י על לשון הפסוק " -ויהי
בעת ההיא" ,דתלה "בעת ההיא" .ובאמת הוא עניין אחר והפסקה יש כאן .ע"כ.
ובמשכיל לדוד הסביר כעין זה ,וז "ל" :ההרגש שמבחוץ הוא דהול"ל ויהי בימים ההם,
ואמאי כתיב ויהי בעת ההיא ,א"ו דר"ל קרא שמיד בעת ההיא שאירע מעשה דיוסף
"וירד יהודה" שהורידוהו מגדלותו .עכ"ל.
והרב "תוספת ברכה " נתן יסוד לזה עפ"י הידוע שכל ירידת ישראל למצרים באה עם
ירידת יוסף ,והגאולה תהיה על ידי משיח בן דוד ,לכן נסמכו שתי הפרשיות הללו
והקדים את פרשת יהודה ,עפ"י מ"ש )מגילה יג ,ע"ב( :אין הקב"ה מכה את ישראל אא"כ
בורא להם רפואה תחילה ,שנא' )הושע ז ,י( :כרפאי לישראל ונגלה עוון אפרים.
והגמרא במסכת ברכות )יח ,ע"ב( ,מביאה ראיה שהמתים יודעים מה שנעשה עם
החיים מהמעשה עם שמואל ואביו ,וז"ל הגמרא" :ת"ש דאבוה דשמואל הוו קא מפקדי
גביה זוזי דיתמי ,כי נח נפשיה לא הווה שמואל גביה )ולא יכול לספר לו היכן הכספים(.
)ומאחר שלא החזירם( הוו קא קרו ליה בר אכיל זוזי דיתמי ,אזל אבתריה לחצר מות
)לבית הקברות  -רש"י .וז"ל "המצפה איתן" בחידושיו על הש"ס :אזל אבתריהו לחצר
מות ,פי' במראה ובחלום כמ"ש בחידושי אגדות המרש"א דהרי שמואל כהן היה
כדאיתא במגילה ]כב ,ע"ב[.
)וביאור דבריו הוא ,שמאחר ששמואל הוא כהן לא הלך לבית הקברות ,וחצר מוות
הוא מעין "מקום" בו מצויים המתים שעדיין לא מצאו מנוחתם בעולם עליון יותר,
והדברים נראים כמו חזון(.
אמר להו בעינא אבא] ,כך היה שמו ,ואע"ג דאסור להזכיר אביו בשמו ,אפי' לאחר
מותו ,כמ"ש ביו"ד )סי' רמ ,ס"ב(" :לא יקרא אביו בשמו לא בחייו ולא במותו אלא אומר
אבא מארי" ,מ"מ כשהוצרך להזכירו כשאין יודעין אותו שרי )פתחי תשובה שם( ,ועוד
לפי שהיה לכבודו ,וודאי מחל על כבודו[.
אמרו ליה :אבא טובא איכא הכא ,אמר להו :בעינא אבא בר אבא ,אמרו ליה :אבא
בר אבא נמי טובא איכא הכא ,אמר להו :בעינא אבא בר אבא אבוה דשמואל ,היכא,
אמרו ליה ,סליק למתיבתא דרקיע.
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אדהכי חזיה ללוי דיתיב אבראי ,אמר ליה :אמאי יתבת אבראי ,מאי טעמא לא
סלקת ,אמרי ליה ,דאמרי לי ,כל כי הנך שני דלא סליקת למתיבתא דרבי אפס
ואחלישתיה לדעתיה לא מעיילינן לך למתיבתא דרקיעא.
]והנה ב' דברים שאל ללוי אמאי יתיבת אבראי .מ"ט לא סליקת ,והשיב לו רק על
השאלה השניה דמ"ט לא סליקת לישיבה של מעלה ,ועל שאלה ראשונה מ "ט יתבת חוץ
לישיבת המתים לא השיב ,ומצאתי כתוב דלפי שלא הניחוהו לסלק לישיבה של מעלה,
והווה כמנודה ,לכן היה צריך ליתיב אבראי[.
אדהכי והכי אתא אבוה ,חזייה דהוה קא בכי ואחיך ,אמר ליה :מאי טעמא קא בכית
אמר ליה דלעגל קא אתית ,מאי טעמא אחיכת  -דחשיבת בהאי עלמא טובא ,אמר ליה,
אי חשיבנא  -נעיילוה ללוי ,ועילוהו ללוי.
אמר ליה :זוזי דיתמי היכא ,אמר ליה :זיל שקלינהו באמתא דרחיא ,עלאי ותתאי -
דידן ,ומיצעי  -דיתמי ,עלאי ותתאי דידן) ,אמר לשון דידן ,אע"ג שכבר היה מת ,י"ל לפי
)תוס' גיטין יג ,ע"א .ד"ה והא( דמה"ט מצווה לקיים דברי המת ,לפי שמחמתו המה יורשין
לא פסק כוחו מהמעות .א"נ לפי שהבאים אחריו כשהם עושים בממונו מצוות ומעש "ט,
גם הוא נהנה בהם בעלמא דקשוט ,לכן אמר דידן(.
אמר ליה :מאי טעמא עבדת הכי ,אמר ליה ,אי גנובי גנבי מגנבו מדידן ,אי אכלה
ארעא אכלה מדידן ,אלמא דידעי!!! )מי חשוב בין בחיים( דילמא שאני שמואל ,כיוון
דחשיב קדמי ומכרזי "פנו מקום".
ומשמע שעיקר התביעה הייתה על ואחלישת לדעתיה ,והווה ממש מידה כנגד מידה,
ועניין חלישות הדעת ,י"ל משום דפרנס לפי הדור )ערכין יז ע"א( ,וא"כ משפיעין לרבי
דעת בתורה ,לפי צורך התלמידים ואי הווה לוי עולה בישיבה דר' אפס ,היו צריכין
להשפיע לר' אפס תורה הרבה ,והיינו ואחלישתיה לדעתיה .והיינו דאמר רבי )מכות י,
ע"א( ומתלמידי יותר מכולם .והיינו דתנן )פרקי אבות פ"ב( :מרבה ישיבה מרבה חכמה.
וזוהי כוונת נוסח היה"ר שאחר אמירת תהילים" ,ואל המניקות תשפיע שלא יחסר
חלב מדדיהן" די"ל דקאי ג"כ על גדולי הדור ,ועל כל המשפיעים טובה לעולם ,שמיניקים
ומשפיעין טובה לדורם ולתלמידיהם ,ואח"כ מתפללים על הילדים והתלמידים.
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השתלשלות המאורעות שגרמה ללוי שלא לבוא לישיבת ר' אפס הייתה סבוכה
למדי ,ר' יהודה הנשיא בצוואתו ,מינה את ר' חנינא לראש הישיבה אחריו ,אולם ר'
חנינא ויתר על המינוי בשל כבודו של ר' אפס ,שאמנם לא היה גדול מר' חנינא בחכמה
אבל גדול היה ממנו בשנים.
וכאשר נעשה ר' אפס ראש הישיבה לא יכול בכל זאת ר' חנינא לשבת שם כתלמיד,
ולכן ישב מחוץ לישיבה ,לוי ,שהיה אמנם קטן מר' אפס והיה מוכן כשלעצמו לשבת
לפניו ,מ"מ הצטרף אל ר' חנינא ,כדי שלא יהיה בודד.
אולם ר' אפס שלא ידע את טעמו של לוי נפגע מאוד מהעדרו ,ואילו שמואל ואביו,
שהיו ידידיו הקרובים של לוי ,ידעו כנראה שעשה זאת משום כבודו של ר' חנינא.
וכדאיתא במסכת כתובות קג ,ע"ב.
רואים מכאן שלמרות שהייתה סיבה מוצדקת להיעדרותו של לוי מישיבת ר' אפס
ולא הייתה לו כלל כוונה לזלזל ח"ו בשיעוריו של ר' אפס ,וגם לא התרשל בהם מטעם
שמירת הגוף ועניינים פרטיים הנוחים לו ,אבל מ"מ כיוון שהיה ניכר העדרו והיה נראה
לכל שומעי לקחו של ר' אפס כאילו לוי מזלזל ברבי אפס והביאו לידי חלישות הדעת,
לכן באותה מטבע משלמים לו מן השמים.
עו נש כזה בדיוק כמו שנהג בעוה"ז עם ר' אפס ,שגם שם לא זכה לעלות למתיבתא
דרקיעא ,ורק ע "י השתדלותו של חברו שמואל ,המלצתו ועתירתו ,התירו לו לעלות
לעלות למתיבתא.
ומה הייתה הזכות של שמואל ובאיזה סגולה השתמש שבעבור זה נתקבלה בקשתו,
והתירו ללוי לעלות למתיבתא דרקיעא.
משמע שהזכות הייתה שהוא היה מדקדק בדבר זה .כי לולא זאת לא היה יכול
להמליץ עבורו ,ולכן זכה שיתחשבו אתו בשמים.
כמה חמורה היא גרימת צער וחלישות הדעת לחבר ,ואפי' בצדק ושלא בכוונה ,מ"מ
הדקדוק בזה הוא רב .ועל האדם לדאוג שאחרי כל הסיבות והמניעים לא יגרם צער
לזולת.
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עיקר ההצלחה תלויה באמונה שהכל מהקב"ה
" ויהי ה ' את יוסף ויהי איש מצליח ויהי בבית אדוניו המצרי וירא
אדוניו כי ה ' איתו וכל אשר הוא עושה ה ' מצליח בידו וימצא יוסף חן
בעיניו וישרת אותו ויפקידהו על ביתו וכל יש לו נתן בידו ) ".לט ,ב  -ד(.
הנה ידוע ,כי כל העושר הוא מאת ה' ,אל כל אשר יחפוץ יתנו ,כמ"ש )דברי הימים א,
כט( "כי ממך הכל" והמאמין בה' יהיה נדיב לב ,צדקות אהב ולא יקשה לו ,כמ"ש התנא
)באבות פ"ג מ"ז(" :רבי אלעזר איש ברתותא אומר :תן לו משלו ,שאתה ושלך שלו ,וכן
בדוד הוא אומר :כי ממך הכל ומידך נתנו לך".
משא"כ מי שחושב בדעתו שכוחו ועוצם ידו עושה לו את החיל .תרע עינו באחיו
האביון ,ויהיה צר עין בהוצאת המצוות ,וזה גורם רעה לעצמו ,כי יאבד העושר ההוא,
בחצי ימיו יעזבנו ואחריתו יהיה נבל.
אמנם כשיסוד מוסד אצלו שמאת ה' היתה לו ,יהיה לו קל לפזר מממונו לצדקה,
ורומא דאתיא ממילא ,יש מפזר ונוסף עוד ,עשר בשביל שתתעשר ,ויש טעם נכון לזה ,כי
העשיר הוא כמו אפוטרופוס לעניים.
כמ"ש מהר"ם אלשיך עה"פ )שמות כג ,כד( "אם כסף תלוה את עמי את העני עמך אל
ירע לבבך בתתך לו" :פי' כי את העני עמך כלומר חלקו מונח עימך .והמפקיד שהוא
הקב"ה כשרואה שהוא אפוטרופוס נאמן יש לו קורת רוח ממנו ולא יחליפנו ולא ימיר
אותו.
וכמו שאמרו במד' )ילקו"ש רות( :מעשה בחסיד אחד שהיה בדוחק וצער העוני,
והתפלל לה' שיתן לו עושר ויעתר לו ה' ,ופגע בו אליהו הנביא ז "ל ואמר לו :הנה שבע
שנים עושר קצבו לו מן השמים ,בחר לך מתי תרצה אותם ,אם עכשיו או בסוף ימיך,
אמר לו המתן עד שאמלך באנשי ביתי.
בא אצל אשתו ואמר לה :כה דיבר אלי האיש ,הבי עצה ,והיא אמרה :לך אל האיש
ואמור לו עתה תקום תרחם ,והחזיר לו תשובה ,וכן היה ויפרוץ האיש לרוב ,ואשתו
אמרה לו :אם יש לך תיטיב לאחרים ,וכל אשר תמצא ידך בכוחך עשה צדקות וגמ"ח,
והכל יבוא בכתב בפנקס מיוחד ,וכן עשה ,וחשבון צדקותיו וחסדיו עלו לחשבון גדול.
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ויהי מקץ שבע שנים חזר אליו אליהו הנביא ז"ל ואמר לו החזר הפיקדון ,כי בא זמן
גבול שבע השנים ,ויהי כמשיב ,לא אוכל לעשות מאומה עד אשר אם דיברתי עם אשתי
והלך אצל אשתו ויספר לה ותאמר לו קח בידך את פנקס הצדקות ותן לו ,ואמור אליו לך
אצל מי ששלחך אצלי ,ובעיניו יראה כי אני נאמן בפיקדוני ,ואולי יבחר בי להמשיך
לעמוד ולשרת לפניו .וכן עשה ,ובאה התשובה כי הוא יעמוד ועל מקומו ישב ,ונשאר
העושר ההוא בידיו כל ימי חייו.
וזה רמז הפסוק" :ויהי " לשון וי ,אוי ואבוי למי ש " -ה' את יוסף" שמה שמוסיף הון
ועושר בביתו הוא מה' ,והוא חושב "ויהי איש מצליח" ,שכוחו ועוצם ידיו עשה לו את
החיל ,וזה גורם לו " -ויהי בבית אדוניו המצרי" ,בענייני אדוניו הוא השי"ת ,המצרי הוא
צר עין ,וזה לו לרעתו.
אמנם אם "וירא אדוניו" שהוא השי "ת "כי ה' אתו" ,שם שמים שגור בפיו ,כמו שפירש
רש"י שתולה כל הצלחתו בה' ,וזה גורם לו להרבות בצדקות ,ובזה ירוויח "בכל אשר הוא
עושה ה' מצליח בידיו" בשביל כי וימצא יוסף חן הוא העשיר המאסף הון ימצא חן בעיניו
יתב' וישרת אותו" ,ויפקידהו על ביתו" כי עלה לו לרצון שירותו ונאמן בפיקדונו.
ואפשר מי שנגזר לו העושר ההוא לזמן קצוב ,בבוא הזמן ,אם נמצא נאמן בפיקדונו,
כל אשר יש לו מהעושר נתן בידו הניח בידו ,כי נתן לשון הניח כמו" :ולא נתן סיחון".
)עכ"ל "דן ידין "(
עוד מעלה יש בזה שהאדם מרגיש ומאמין שהכל מידו יתברך ,שעי"ז ענייני העולם לא
יפסידוהו מלימוד התורה.
ולפי "ז יש ליישב מה שהקשה בספר "מנחת שבת" על אבות )פ"ג מ"ח( ,דתנינן
במתני' תן לו משלו וכו' ,ועניינה של משנה זו ,על מצוות הצדקה היא ,ונשנית בין
משניות שעניינן הוא עסק התורה ,ולכאורה יש להבין מה הקשר בין מצוות הצדקה לעסק
התורה.
וכתב לתרץ ,וז"ל :אמנם יתכן לפ"ד ,כי לא בא התנא אלא להוציא מלב כמה
האנשים האומרים כי באמת חשקה נפשם אל לימוד התורה ,אמנם אגודתם על ארץ
במסחר וקניין היא המונעת אותם להרבות קניין התורה.
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ע"ז בא התנא להוכיחם על פניהם לאמור" :תן לו משלו שאתה ושלך שלו" ,ומביא
ראיה מדהע"ה שאמר כן בנתינת הצדקה :כי ממך הכל וגו' אף אני אביא שתיתן לו
מהזמן אשר נתן לך אלקיך מתנת חינם ,כי הלא זמנך שלו ובכל עת אשר יחפוץ יאמר
קץ ,ע"כ מידו תיתן לו.
וכמש"ל )פ"ב אות כח( שהחיוב עלינו לתת קרבן ראשית זמנינו להאדון שהזמן שלו.
)שוב ראיתי בספר "יין הלבנון" שפ' ג"כ משנתנו על לימוד התורה ע"ד שכתבנו(.
וכן יש לפרש לדעתי מאמר הכתוב )ישעיהו לג ,ו( "והיה אמונת עתך חוסן ישועת
חכמת ודעת" ,כלומר מה שתאמין באמונת עתך שאינו שלך ,וכי רק הקב"ה הוא אדון כל
השעות והרגעים שנחיה בהם ,הוא חוסן ישועות החכמה והדעת ,כי עי "ז תשתמש בזמן
שימוש נאות לתורתו ולעבודתו.
ובמקהלות נשאתי קולי אל האנשים המוכים בסנוורים ,אשר בעת שהם נקראים לבא
לביהכ"נ לתורה או לתפילה ישיבו אמרים אין לי עת ופנאי ,הוי סכלים אמת הדבר שאין
לכם זמן ,כי הזמן איננו שלכם כ"א של הקב"ה ,ו היא הנותנת שראוי להשתמש בזמן לשם
אדונו ולא תוציאו לבטל דבר שאינו שלכם .עכ"ל.
הזמן הוא של הקב"ה ולא של האדם כשם שהכסף של הקב"ה ולא של האדם.

  
מעלת תשובתו של ראובן
" וישב ראובן אל הבור והנה אין יוסף בבור ויקרע את בגדיו ") .לז ,כט(
וכתב רש"י ד"א עסוק היה בשקו ובתעניתו על שבלבל יצועי אביו .וכדי להבין גודל
מעלת התשובה של ראובן והמיוחד בה ,יש להקדים דברי המשנה בב"מ )לג ,ע"א(,
"אבדתו ואבדת אביו ,אבדתו קודמת .אבדתו ואבדת רבו ,שלו קודם" .ושואלת הגמ'

רמב

יעטה

וישב

מורה

מנה"מ אמר רב יהודה אמר רב אמר קרא )דברים טו( אפס כי לא יהיה בך אביון ,שלך
קודם לשל כל אדם.
ואמר רב יהודה אמר רב :כל המקיים בעצמו כך סוף בא לידי כך .ופי' רש"י :כל
המקיים בעצמו כך  -אעפ "י שלא הטילם עליו הכתוב ,יש לאדם להיכנס לפנים משורת
הדין ולא לדקדק שלי קודם אם לא בהפסד מוכיח ,ואם תמיד מדקדק ופורק מעליו עול
גמילות חסדים וצדקה ,סופו שיצטרך לבריות.
והמהרש"א מסביר למה אמרו כל העושה כך וכו' ,שהכוונה שאם האדם רוצה לקיים
את דרשת חז "ל אפס כי לא יהיה בך אביון ,והוא פותח פה לשטן שמא יהיה עני ,סוף בא
לידי כך שיעני ח"ו.
מכל האמור יוצא ,שהאדם יכול להצדיק את מעשיו שכביכול הם מצוות ובאמת הם
עברות ,ולכן צריכים הבחנה דקה מאוד שהמצווה שהאדם עושה לא תהיה ח"ו עבירה.
ובכך הסביר הרב "דרכי מוסר" שליט"א את דברי הילקוט ,שהיה עסוק בשקו
ובתעניתו ואמר הקב"ה אתה פתחת בתשובה  -חייך בן בנך עומד ופותח בתשובה.
ורבים ראו כן תמהו ,הלא קבלה בידינו דגם אדה"ר עשה תשובה ונתפשר  -ואיך
יאמר דראובן פתח בתשובה תחילה.
ונראה לבאר את הילקוט הנ"ל ,כי אדה"ר וקין חטאו וידעו שחטאו ,וכשהאדם יודע
שחטא לא קשה לו לעשות תשובה ,כי אחרי שחטא סר ממנו יצה "ר ומתחרט על חטאו,
כי אפילו רשעים מלאי חרטות.
אבל מי שחושב שהעברה היתה מצווה  -יקשה לו מאוד לעשות תשובה ,אפילו
שהקב"ה מביא עליו ייסורים ,אינו פורש מן העבירה כי הוא חושב שהיא מצווה,
וכשרואה שייסורין באים עליו הוא מקיים את העבירה הזו ביתר זריזות .שהרי להתבונן
ולהבין כי "המצווה " היא עבירה צריכם הרבה דעת וחכמה.
החטא של ראובן היה שבלבל יצועי אביו ,ואומרים חז "ל כי תבע עלבון אמו ,אמר אם
אחות אמי היתה צרה לאמי  -שפחת אחות אמי תהיה צרה לאמי .הלך ובלבל משכבו,
א"כ חשב שזוהי מצווה של כיבוד אם ,ובכל זאת הכיר אח "כ שזוהי עבירה ועשה תשובה.
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ותשובה כזו אף אחד לא עשה ,ולכן אמר הקב"ה אתה פתחת בתשובה .ולזה רמז
הושע" :שובה ישראל וגו' כי כשלת בעוונך " ז"א כשלת בזה שחשבת שאתה עושה מצווה.

  
עמידה בניסיון הופכת להרגל טבעי
" ויהי כדברה אל יוסף יום יום " )לט ,י(
איתא בב"ר )פז ,ו( ,ר' יודן בשם ר' בנימין אמר :בניה של רחל נסן שווה )פירושו לשון
נסיון  -רש"ש .או לשון נס ודגל  -יפ "ת( וגדולתן שווה .נסן שווה :ויהי כדברה אל יוסף
יום יום  -ויהי באמרם אליו יום ויום .ולא שמע אליה  -ולא שמע אליהם.
וגדולתן שוה :ויסר פרעה את טבעתו  -ויסר המלך את טבעתו .ויתן אותה על יד יוסף
 ויתנה למרדכי .וילבש אותו בגדי שש  -ונתון הלבוש והסוס וגו' ויקח המן וגו' .וישםרביד הזהב על צווארו  -ותשם אסתר את מרדכי על בית המן .וירכב אותו במרכבת
המשנה אשר לו  -וירכיבהו על הסוס ברחוב העיר .ויקרא לפניו אברך  -ויקרא לפניו
ככה וגו'.
והנה יש להבין ,מה המיוחד ביוסף ומרדכי בזה שמתייחסים אחרי רחל .והביאור
הוא ,שעמידתה של רחל בניסיון שגילתה לאחותה אפי' שעי"ז היא מפסידה ,זכתה
שבניה יוכלו לעמוד בניסיונות ,כיוסף בניסיון אשת פוטיפר וכמרדכי בניסיון הכריעה
להמן.
ובעבור העמידה בניסיון של יוסף ,שהיה ניסיון יום יומי ,כמבואר במדרש ,שפיתתה
אותו יום יום ושהסיתה אותו יום יום ועברה ,וכן אצל מרדכי " -ויהי כאמרם אליו יום
ויום"  -זכו לגדולה ,כיוון שעמידה בניסיון מראה על נאמנות ודבקות במטרה ,ללא
פשרות ונטיות כלשהן.

רמד

יעטה

וישב

מורה

וגדר הניסיון שעמדו בו ,הוא ניסיון השכנוע ,כמו שכתב האברבאנל בפירושו על
הפסוק "כל כלי יוצר עליך לא יצלח וכל לשון תקום אתך למשפט תרשיעי זאת נחלת
עבדי ה' וצדקתם מאתי נאום ה " )ישעיה נד( ,וז"ל" :לפי שהאומות היום הזה בחלוף
דתיהם ,מהם יכריחו דתם לא מויכוח ,שלא יחפצו בטענות אבל יאמרו שמי שיסתור
דתם יהרגוהו .וזה ענין אומת ישמעאל .ומהם יעשו להכרחתה ויכוחים וטענות והיקשים
עיוניים וזה עניין חכמי אדום ,שנתיסדו בחכמת הדבור.
וכל לשון תקום אתך למשפט תרשיעי  -בדרך הויכוח כמשפט בני אדום ,לפי שזאת
נחלת עבדי ה' וצדקתם ,שלא יזיקם דבר ולא בחיל ולא בכח ולא בטענות הלציות
כוזבות" .עכ"ל.
ביאור כוונתו ,שנחלת עבדי ה' היא ,שאין דבר שיכול לשנות דעתם ואמונתם בה',
לא בכוח הטענה ,ולא בכוח הגוף ,וזה אצלם כנחלה בלי מצרים.
וכן האבות זכו לייחוד שם ה' עליהם בעבור שעמדו בניסיון ,דהיינו ,שהקב"ה הבחין
וראה בהם שהם נאמנים אליו ,ולכן ייחד שמו עליהם ,שזוהי גדולה רוחנית .ברם ,הני סיון
אצל האבות היה ניסיון יותר קשה ,וזהו ניסיון המיתה ,כמובא בחז"ל )פסחים קיז ,ע"ב(
על הפסוק )בראשית יב ,ב(" :ואעשך לגוי גדול זהו שאומרים אלהי אברהם ,ואברכך -
זהו שאומרים אלהי יצחק ,ואגדלה שמך  -זהו שאומרים אלהי יעקב .יכול יהיו חותמין
בכולן ,ת"ל והיה ברכה ,בך חותמין ואין חותמין בכולן".
נראה הכוונה משום דמצינו שייחד הקב"ה שמו רק על כלל האומה ,אלהי ישראל ,ועל
היחיד מצינו יחודו רק על האבות ,ולא מצינו אלהי משה ,אלהי אהרן וכדו' ,והיינו
הפירוש ואעשך לגוי גדול שתחשב כגוי גדול ואומה שלמה ,ואייחד שמי עליך ,וזהו
שאמר ואעשך לגוי גדול זהו שאומרים אלהי אברהם וכו'.
וזולת האבות מצינו יחוד שמו יתברך על דוד המלך ,כמש "כ )מלכים ב פרק כ פס' ה(
"שוב ואמרת אל חזקיהו נגיד עמי כה אמר ה' אלהי דוד אביך שמעתי את תפלתך ראיתי
את דמעתך הנני רופא לך ביום השלישי תעלה בית ה' ".
אמנם כבר דרשו חז "ל הפסוק שאמר הקב "ה לדוד )שמואל ב ז ,ט( "ואהיה עמך בכל
אשר הלכת ואכריתה את כל אויביך מפניך ועשיתי לך שם גדול כשם הגדולים אשר
בארץ" .תני רב יוסף זהו שאומרים מגן דוד) .פסחים קיז ,ע "ב(.
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וביאר רש"י שם" :נתן הנביא אמר לדוד כן מפי הקב "ה ,שכשם שחותמים במגן
אברהם חותמים במגן דוד .הגדולים אברהם יצחק ויעקב ואע"ג דבשלשתן לא חתמינן,
היינו לפי שאין חותמין בשתיים כדכתיב והיה ברכה .מיהו שלשתן נזכרין בברכת אבות,
אבל דוד שהוא יחיד בברכה הקבועה לו במי יחתומו אם לא במגן דוד.
והטעם שנא' "ועשתי לך שם גדול כשם הגדולים" ,ועשתי חסר יו"ד שלא אומרים
אלהי דוד כמו שאומרים אלהי אברהם אלהי יצחק ואלהי יעקב .אלא מגן דוד) .אילה
שלוחה ,בילקוט מעם לועז(.
וחז"ל אמרו )סנהדרין קז ,ע"א( ,שלכך לא עשה הקב" ה רצון דהע"ה לומר אלהי דוד
שאבותינו עמדו בניסיון ,אבל הוא לא עמד בניסיון הקשה שהוא ניסיון המיתה ,ולא רק
בניסיון השכנוע כפי שחלק אברבנאל בפירושו לעיל .והא דחותמין באברהם ,משום
שרק אצלו הושלמו כל הני סיונות הקשים ביותר.
והעניין הוא דאלקי אברהם הינו ייחוד שם מידת הדין על האבות ,וזה נובע מחמת
היראה .ויסוד היראה הוא הניסיון ,כי עיקר היראה ניכרת בעת הניסיון.
והיראה ניכרת בכל דבר ,כמו שניכרת היראה ביצר הנשים ,כך ניכרת בכל שאר
יצרים .והקב"ה אינו מביא הכל בניסיון ,אלא כשמדבר לעשות טובה לאדם בא השטן
שהוא מידת הדין ואומר לו :רבש "ע לא יתכן לעשות לו טובה עד שיעמוד בניסיון) .עי'
שמו "ר פ" ב ג ,אין הקב"ה נותן גדולה לאדם ,עד שבודקהו בדבר קטן ואח" כ מעלהו
לגדולה(.
לכך צדיקים נשבעין ליצרן לכובשו )עי' חגיגה י ,ע"א  -נשבעתי ואקימה לשמור
משפטי צדקך( וגם לאפרושי מאסורא עי' רות רבה ספ"ה )ירושלמי שבועות פ "ג סה"ט(.
וכן כשהביא טובה על שאול וזרעו נסהו )כמו שאמר לו שמואל כי עתה הכין ה' וגו' עד
עולם נסהו(.
וכן אברהם  -אבות פ"ה מ"ג :בעשרה נסיונות כו' ועי' ב"ר ר"פ נ"ה נתתה ליראיך נס
להתנוסס(.
ואיוב ) -עי' שמו"ר פל"א ג' ממי אתה למד מאיוב כו' שם י"ב כשהיה השטן מקטרג
וכו'( )ספר חסידים יג(.
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ומה שכתב הס"ח "איוב" היינו שאיוב קרא תגר ולא עמד בנסיון ,וכמאמרם )פסיקתא
רבתי פמ"ח( אשרי אדם שפגעו בו יסורין ,ולא קרא תגר אחר מדת הדין ,אלא כיוון
שבאו יסורים על איוב ,אלו כבש כעסו ולא קרא תגר אחר מדת הדין ,למדה גדולה
ומשובחת היה בא ,א"ר חנינא בר פפא ,אילו לא קרא תגר ,כשם שאומרים עכשיו
בתפלה :אלקי אברהם אלקי יצחק ואלקי יעקב ,כך היו אומרים ואלקי איוב ,וכו' ,מייחד
אני שמי עליו כשם שייחדתי על האבות ,לא עשה )לא נתקיים כן שלא בעט ביסורין,
ביאור שם( אלא כיוון שהגיעו אותו יסורין התחיל מבעט וכו'.
הרי מפורש שאין לשער ערכה של מעלת הנסיון ,עד שבגללה אפשר לזכות לכך
שהשי"ת ייחד את שמו עליו ,והוא שארז"ל )סנהדרין קז ,ע "א( גבי דוד המלך ,אמר לפניו:
רבש "ע ,מפני מה אומרים אלקי אברהם אלקי יצחק ואלקי יעקב ,ואין אומרים אלקי דוד.
אמר :אינהו מינסו לי ,ואת לא מנסת לי )ומוכח שדבר זה תלוי בנסיון .והאבות זכו לכך
משום שעמדו בנסיון( .אמר לפניו :רבש"ע ,בחנני ונסני )תהלים כו( .אמר מנסינא לך
ועבידנא מלתא בהדך דלדידהו לא הודעתינהו .ומפורש הדבר בחז"ל )שוחר טוב פכ"ז
בנוסח אחר( ,שהקב"ה הוכיח למלאכי השרת שדוד נעלה על שאול בגלל שעמד בנסיון.
ולכן זכו יוסף ומרדכי לקבל את אמונם של המלכים בימיהם ,משום שלא יכולים
למסור את טבעת המלך ולחתום בה על מסמכים שונים בלי להיוועץ במלך ובלי לשאול
בעצתו ,אלא לאדם שמכירים אותו שהוא לא משתנה ואינו הפכפך וזה אבן הבוחן
לראות עליו אם הוא עומד בניסיון יום יומי.
והעצה לעמוד בניסיון פיתויי היצר היא ,כמו שמצינו ביוסף הצדיק ,שכתבה התורה
וימאן ויאמר אל אשת אדוניו וכו' .הטעם על וימאן הוא שלשלת .לרמוז שזו התשובה
ההחלטית שצריכה לבוא מצד האדם על פיתויי היצר ולא להיכנס בויכוח אתו.
שנית  -השלשלת רומזת לו ליוסף שיסתכל לאיזו שלשלת יחוסין הוא שייך וא"כ איך
יעשה הרעה הגדולה הזאת .כמ"ש חז "ל )סוטה לו ,ע" ב( ,דמות דיוקנו של אביו נראתה לו
ופרש.
ובביאור העניין יש להקדים ולהקשות על הפסוק" :ויהי כדברה אל יוסף יום יום ולא
שמע אליה לשכב אצלה להיות עמה ויהי כהיום הזה ויבוא הביתה לעשות מלאכתו
ואין איש מאנשי הבית שם בבית ,ותתפשהו בבגדו לאמר שכבה עמי ויעזוב בגדיו
בידה וינס ויצא החוצה") .לט ,י  -יב(.
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ראוי לשים לב:
א  .כדברה בכ"ף הדמיון ,ולא אמר בדברה.
ב  .איך ערב לבו לבוא הביתה ביום שאין איש מאנשי הבית שם.
ג  .ואם כבר בא הביתה ,מדוע נכנס לפני ולפנים כפי משמעות מלת הביתה בה"א
הידיעה בסוף התיבה וה"א בראשה .שהוא להפליג בפנימיות כי היה בית לפנים
מבית .ואז היצר מתגבר יותר ויותר.
ד  .ויהי "כהיום " מורה שמדמה יום זה אל יום זולתו .והיה צריך לומר ויהי היום.
ה  .מלת הזה מורה על דבר שמונח לפניו ולא שייך להגיד את זה על היום.
ו  .ותתפשהו בבגדו ולא אמרה ותתפוש בבגדיו.
ביאר המהר" ם אלשיך ע"ה וזת"ד :הנה דרך היצה"ר ,לבוא תחילה כהלך ואורח ואם
יפיק רצונו פעם או שתיים ייעשה לבעל הבית ,וישתרר גם השתרר להחטיאו בע"כ ,כי
קנהו בחזקה ,כי כבר החזיק בו כי טמאו .אך אם מהפעם הראשונה שיבוא היצה"ר
לפתותו לא יאבה לו ולא ישמע אליו ,אז ייכנע ויותש כוחו מלהחזיק בו .ואם חזר על
עמדתו זו פעמיים או שלוש ,בודאי שהיצה"ר לא ירים את ראשו עוד.
והנה יוסף הצדיק ע"ה הבחין ,שאשתו של פוטיפר חוזרת בה מדרישתה מיום ליום,
ביום הא' בקשה לשכב עמה וכשיוסף מיאן בקשה ביום השני לשכב אצלה וכשמאן
בקשה להיות עמה ביחוד .הולכת ופוחתת ,חשב שכבר לא תעמוד על דרישותיה כיון
שנתקלה בסירוב מוחלט מצד יוסף .ולכן לא פחד להתייחד עמה .אבל הרי אין
אפוטרופוס לעריות כשהזדמן לה להתייחד עמו תבעה אותו כבראשונה.
וזה דיוק הפסוק כדברה אליו יום יום .היא דברה עם יוסף יום יום אבל לא הרי
בקשתה של יום ראשון כהרי בקשתה של יום ב' ,אלא כיוון שהיו דומים השוום,
דבשניהם כוונתה היתה להחטיאו .ואח"כ נאמר ויהי כהיום הזה הכוונה שלמרות בקשתה
האחרונה  -יחוד ,שהיא קלה יחסית לעומת בקשתה הראשונה )  -שכבה עמי( ,בכל זאת
חזרה ותבעה ממנו למלא את בקשתה הראשונה .וכל זה דחף אותה  -שהיה מסלסל
בשערו ומתנאה בבגדו.
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והעצה להתגבר על הניסיון נרמזת בטעם שלשלת שעל המילה "וימאן" ,שהדרך
הבטוחה שבה האדם יכול להציל את נפשו מפיתוי היצר ,היא שמיד יחליט למאן לדבריו
ולא יעשה בשום אופן גם אם ינוצח על ידי שכנוע היצר .ואחרי כן אם ירצה יסדר גם את
טענותיו נגד המפתה .וזה היה עניין יוסף ,כי ראשונה החליט וימאן כמי שקושר עצמו
בשלשלת ,ואח"כ אמר טענות הן אדוני וכו' .והוא במה שידענו מרז"ל כי אותיות ה' ן' אין
להן בת זוג כי כל אחת נפרדת.
וי"ל עוד דזה שהיה ליוסף שלשלת היוחסין מנע אותו מלחטוא ,ועי"כ נצל מאשת
פוטיפר וכמאמר חז"ל לעשות צרכיו נכנס אלא שנראית לו דמות דיוקנו של אביו )ילקוט
הגרשוני(.

  
ניסיון המלכות קשה מניסיון אשת פוטיפר
" ולא זכר שר המשקים את יוסף וישכחהו " ) .מ ,כג(
אדמ"ו הגאון ז"ל במהר"מ שיק לפרקי אבות )פ"א משנה יג(" :הוא היה אומר :נגד
שמא  -אבד שמיה ,ודלא מוסיף  -יסף ,ודלא יליף  -קטלא חייב ,ודאשתמש בתגא -
חלף" ,הביא בשם הרב בענדעט אבדק"ק ראקענדראף זצ "ל ,שפי' בדרך מוסר השכל על
אותם הרבנים שאינם לומדים ,רק עד שימצאו קהילה שנותנת עטרה לראשם ,ואז
מתעסקים הרבה בצרכי ציבור ומעט בתורה ,באומרם שכבר למדו כדי צורך הוראה ותו
לא צריך.
ואמר הרב הנ "ל ,שלא די שאנו מצווים ללמוד תמיד ,והתוה"ק היא כים גדול שאין לו
סוף ,עוד נוסף ע"ז אם יתעצל ולא יוסיף לעצמו ידיעות בתורה על ידיעתו ויתעסק בשאר
דברים ,אזי גם מה שלמד ישתכח ממנו מעט מעט ,אלא צריך תמיד להוסיף ידיעה
בתורה ואז גם התורה שלמד כבר אינה נשכחת ממנו דמצא מין את מינו וניעור וא' מחזק
את חברו שלא לשכוח ממנו.
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ואת זה יש להמליץ בדרך מוסר בפסוק הנ"ל ,כי הנה התורה נמשלה למשקים הרבה
ליין שמן דבש וחלב וכו' ,וא"כ הת"ח הוא שר המשקים .ולכן אמר ולא זכר שר המשקים
את יוסף ,אם לא יזכור הת"ח להוסיף לעצמו ידיעה בתורה על ידיעתו אז וישכחהו ,אז
ישכח גם את מה שלמד כבר ודפח"ח.
ביאור העניין ,שהגדלות של הת" ח לא תעבירנו על דעתו ,אלא ידע שצריך להוסיף
כל הזמן עוד ועוד בתוי "ש ,ונראה לבאר זה העניין גם כלפי יוסף ,ונקדים לשון הפסוק:
"ויחלום יוסף חלום ויגד לאחיו ויוסיפו עוד שנוא אותו :ויאמר אליהם שמעו נא החלום
הזה אשר חלמתי :והנה אנחנו מאלמים אלומים בתוך השדה והנה קמה אלומתי וגם
נצבה והנה תסובינה אלומותיכם ותשתחוין לאלומתי :ויאמרו לו אחיו המלוך תמלוך
עלינו אם משול תמשול בנו ויוסיפו עוד שנוא אותו על חלומותיו ועל דבריו".
"ויחלום עוד חלום אחר ויספר אותו לאחיו ויאמר הנה חלמתי חלום עוד והנה השמש
והירח ואחד עשר כוכבים משתחוים לי וגו' ויקנאו בו אחיו ואביו שמר את הדבר".
והנה יש להקשות :מדוע הראו לו החלום השני שמראה אותו תוכן של מלכות
וממשלה שלו על האחים ,שהרי יוסף בזמן שפתר לפרעה את החלומות  -ראינו שאמר:
"ועל השנות החלום פעמיים כי נכון הדבר מעם האלוקים וממהר האלוקים לעשותו ".וכאן
לא יתכן לפרש כך ,שהרי עברו י"ג שנה מאז שנמכר יוסף עד שנעשה שליט] .הוא נמכר
בגיל י"ז ,ובעמדו לפני פרעה היה בגיל שלושים שנה[.
ועוד ,בפעמים הראשונות כתוב וישנאו אותו ,ובחלום השני כתוב ויקנאו בו אחיו.
ולא כתוב וישנאו אותו .ומדוע לא קנאו בו אחרי החלום הראשון.
ואפשר לומר כאן הערה חשובה ,אעפ"י שאין הכוונה ח"ו לשבטי י-ה שהיו קדושים
וטהורים כמלאכי עליון ,אבל הדברים מכוונים אך ורק אלינו ,כשהדברים נוגעים
לחומריות " -כתונת פסים" ,אלומים בתוך השדה ,הגיעו הדברים עד כדי שנאה ,אבל
כשהמדובר הוא בדברים רוחניים זה לא כ"כ בוער לנו ,אמנם מקנאים באיש המעלה,
אבל העניין מסתיים בקנאה גרידא ותו לא ,והוא רחום יכפר") .קול מנחם "(.
ובפסוק המלוך תמלוך עלינו אם משול תמשול בנו ,לא כתוב המשול תמשול בה"א
התימה .והעניין הוא שאחי יוסף ראו בסיפור החלום כי זחה דעתו עליו ,ואינו מתנהג
בנימוסי המלוכה להראות אותות ענווה ונמיכות רוח לפני העם ,כי יוסף אמר להם והנה
קמה אלומתי פי' נזקפה ,וגם נצבה ,לעמוד על עמדה בזקיפה.
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והנה אין מנימוסי המלך שלא יכרע מעט או שלא ינענע ראשו כאשר ישתחווה לו
אחד מהעם.
והנה אף שבאמת ראה כן יוסף בחלומו שהם משתחווים לו ואלומתו קמה וגם נצבה
ועומדת על זקפה מבלי נענוע מעט להם ,מ" מ מהראוי היה ליוסף שיכסה ויחפה הגנאי
הזאת ומהיאות היה לספר להם רק" :והנה תסובינה אלומותיכם ותשתחוין לאלומתי",
ולא שיאמר להם אלה הדברים" :והנה קמה אלומתי וגם נצבה" ,כי זה הלשון יורה
שימשול עליהם ביד חזקה ,וזה שאמרו לו אחיו המלוך תמלוך עלינו אם משול תמשול
בנו ,כי מילת מושל יורה ביד חזקה ,ומילת מלך בהסכמת העם.
והכוונה בזה כי אמרו לו :האם נוכל להסכים שתמלוך עלינו ,אם משול תמשול בנו,
אם תחפוץ למשול בנו ביד חזקה ,ולא נראה מדבריך דרך המלך ונימוסי המלוכה .והוא
צחות מפוארה .עכ"ל") .ילקוט הגרשוני" מלכים פרק י"ב(.
רואים שהחלום הראשון ה' פתר אותו ,וזה מכוון כלפי האחים שהם יהיו סרים
למשמעתו של יוסף .ואילו החלום השני מכוון כלפי יוסף ,שיוסף מבין שהאדם הוא
תכלית הבריאה ולא השמש והירח כפי שהמצריים חושבים ועובדים לכוכבים ולמזלות,
אלא הם משתחווים לו ,כלומר שהשלטון לא העביר את יוסף מעל דעתו ,ויוסף הוא
צדיק.
ולכן אחרי החלום הראשון שנאו אותו כי זה בישר להם שהוא ישלוט עליהם ,ולכן
אביו לא שמר את הדבר כלומר לא ציפה לרגע זה מפני שלא נח לראות שאח  -ומה גם
קטן  -ישלוט ,אבל אחרי החלום השני שזה מצביע על צדקותו של יוסף שלא ילך שולל
אחרי המצריים ויעבוד עכו"מ זה לא היה איכפת להם ,הם קנאו בו ,ומצד שני ואביו שמר
את הדבר זו היא שמחה בשבילו לשמוע שבנו יוסף עומד בצדקו.
ומה שיעקב אמר לו דברי ביטול על החלום כיוון שאימו כבר אינה בחיים ,כל זה כדי
להרגיע את בניו.
והעניין הוא ,שגדול ניסיון העושר מכל ניסיון אחר "וישמן  -ויבעט" .לכן גם גדול
ניסיונו של יוסף השליט במצרים מניסיונו של יוסף בבית פוטיפר.
וזה מסביר מדוע חז"ל קבעו את נרות החנוכה לזכר "פך השמן" ולא קבעו כל זכר לנס
הניצחון של החשמונאים על היוונים כפי שמתואר בקטע התפילה "על הניסים".
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כי זיכרון ניצחון המלחמה יסחרר את ראשם של השליטים וילכו בדרכם של רוב
מלכי ישראל בבית הראשון ,לעומת זה ,זיכרון נס פך השמן עשוי לחזק את האמונה יותר
ויותר.
על אף שבפורים לא נעשה נס בפך השמן והרי נצחו במלחמה ,אולם שם לא היה
פחד ,מפני ששלטון יהודי בחו"ל אינו יכול להשפיע על העם כ"כ ,משא"כ הניצחון בא "י.
והראיה שמבני בניהם של החשמונאים הצדיקים היו גם צדוקים שהביאו חורבן
בארץ ,כי הם לא עמדו בניסיון העושר כמו יוסף.
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פרשת מקץ
בטחון והשתדלות  -עד היכן
" ויהי מקץ שנתיים ימים " )מא ,ח(
במדרש אמרו" :אשרי הגבר אשר שם ה' מבטחו" )תהילים מ ,ח(  -זה יוסף ,שבשביל
שאמר לשר המשקים שתי פעמים והזכרתני אל פרעה )"כי אם זכרתני"" ,והזכרתני" ,סוף
פרשת וישב מ ,יד( ,נגזר עליו מאסר לשתי שנים ,ע"כ.
כלומר ,הטעם שהקב"ה עיכב את שחרורו של יוסף הצדיק למשך שנתיים בשביל
שביקש משר המשקים להזכירו פעמיים לפני פרעה ,אולם לא נתבאר ,מדוע לא היה
מספיק פחות משנתיים או יותר משנתיים.
ובספר "תוספת ברכה" כתב לבאר ע"פ מה שאמרה הגמ' במסכת ברכות )נח ע"ב(:
"אמר רב אין המת משתכח מן הלב אלא לאחר שנים עשר חודש ,שנאמר נשכחתי כמת
מלב הייתי ככלי אובד" )תהילים לא( ,ופירש "י" :וסתם כלי לאחר י"ב חודש משתכח מן
הלב דיאוש בעלים הוא לאחר י"ב חודש ,כמ"ש בפרק אלו מציאות )ד ,כח( ,מי שמצא
כלי או שום מציאה חייב להכריז ג' רגלים ואם נמצא אחר הסוכות צריך להמתין ולהכריז
בפסח ובעצרת ובחג דהיינו י"ב חודש ושוב אין צריך להחזיר".
דבר זה מראה שכוח הזכירה שולט באדם במשך י"ב חודש ,וכיוון שיוסף ביקש משר
המשקים בלשון זכירה פעמיים ,נחשב לו כאילו בקשו לשני שיעורי זכירה ,והיינו
שישתדל לזכור זאת במשך שנתיים ) פעמיים י"ב חודש( ,ולכן נענש להתעכב במאסרו
שנתיים  -מידה כנגד מידה.
עד"ז מובן הטעם לחיוב קריאת פרשת "זכור את אשר עשה לך עמלק" מן התורה בכל
שנה ושנה ,ולא קריאת שאר פרשיות התורה שהוא מדרבנן .וטעם הדבר ,משום דכתיב
"זכור את אשר עשה לך עמלק וכו' לא תשכח" .וכיוון דשיעור זכירה הוא י"ב חודש,
ואחרי כן עלולים לשכוח ,ויעברו על "לא תשכח" ,לכן צריך לקרות פרשה זו בכל י"ב
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חודש וישתמר הזיכרון לי"ב חודש ,וכאשר יתמו הי"ב חודש ,מחדשים הקריאה לתכלית
זיכרון לעוד י "ב חודש ,וכך הלאה מדי שנה בשנה.
והנה ,דברי המדרש לכאורה סותרים את עצמם תוך כדי דיבור .כיוון שהמדרש פתח
במעלתו של יוסף שעליו נאמר "אשרי הגבר אשר שם ה' מבטחו" ,וסיים בעונשו על
שביקש להזכירו .הרי שלא יונח עליו התואר " -אשר שם ה' מבטחו".
אך על פי האמת נכונים מאוד דברי המדרש ,וכך הוא .אע"פ שדרוש לאדם לאחוז
במידת הבטחון לעזרת ה' ,והיא מידה נכונה לכל איש ישראל ,אעפ"כ הורשה לו לבקש
איזו סיבה לתלות בה את בטחונו בה' ,כמו לעשות איזה עסק או מלאכה וכדומה.
ויותר מפורש במדרש תנחומא פ' ויצא :לא יאמר אדם אעשה מאומה ומן השמיים
ירחמו ,אלא צריך אדם לעמול ולעשות בשתי ידיו והקב "ה שולח את ברכתו ,ע"כ .ורק
באוכלי המן הורשה שלא לעשות מאומה.
אומנם זוהי מידת כל אדם ,סתם אדם מעולם המעשה ,מאלה אשר לעמל יולדו ,אבל
הקדושים רמי המעלה ,אשר כל עיניהם ודרכי חייהם קודש  -הם אינם צריכים לבקש כל
סיבה לעזרת ה' והם עושים את הסיבה כביכול את הקב"ה בעצמו .הוא הסיבה והוא
המסובב.
עפי"ז יתבאר הכפילות שבפסוק " -ברוך הגבר אשר יבטח בה' והיה ה' מבטחו"
)ירמיה יז ,ז( .אשר יבטח בה'  -עושה יסוד שעליו יחול הבטחון ,כמו מלאכה או עסק,
והיה ה' מבטחו ,מבטח קודש שהקב"ה בעצמו הוא מבטחו בלי שום יסוד צדדי.
הבטחון הראשון הוא מנת חלקו של אדם פשוט ,אבל הבטחון השני חייב להיות מנת
חלקו של צדיק ,ואם הוא ישתמש בבטחון הראשון  -ייחשב לו לעוול ולחילול מעלת
קדשו.
וזהו הבטחון שהיה נדרש מיוסף הצדיק ובזה שהוא פנה לשר המשקים וביקש
להיעזר בו ,כלומר :הוא עשה סיבה שהקב"ה יביא את הישועה ,ולכן הוא נענש.
ועתה מבואר המדרש על נכון .אשרי הגבר אשר שם ה' מבטחו  -זה יוסף ,כלומר:
לפי מדרגתו הוא היה צריך לבטוח אך ורק בה' בלי שום סיבה ,וראיה לזה שיוסף היה
במדרגה גבוהה כזאת  -ובכ"ז נענש מכיוון שחיפש סיבה להצלתו ,אבל אדם פשוט היה
רשאי לעשות לו סיבה שיחול עליה בטחונו.
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הסבר הגיוני להבדל זה שיש בין צדיק לבין אדם פשוט ,ניתן להבין מדברי רבותינו
ז"ל עמ"ס אבות" :יפה ת"ת עם דרך ארץ שיגיעת שניהם משכחת עוון " )אבות פ"ב
מ" ב( ,כלומר :ע"י שגוף האדם מתעייף מהעבודה והלימוד ,מתבטל ממנו יצה "ר המסית
לעבירה .אמצעי זה נחוץ לאנשים רגילים אבל לאנשים גדולים שליבם מסור בידיהם,
כלומר ,שיצה"ר שלהם נתון תחת שליטתם אינם צריכים לאמצעי זה ויכולים לגרשו אך
ורק בלימוד התורה .ועל כך נתבע יוסף.

  
פתרון החלום לטובה גרם לאחדות עם הקב"ה
"ויאמר פרעה אל עבדיו הנמצא כזה איש אשר רוח אלקים בו ...ויאמר
פרעה אל יוסף אחרי הודיע אלקים אותך את כל זאת אין נבון וחכם כמוך...1
אתה תהיה על ביתי ועל פיך ישק כל עמי רק הכסא אגדל ממך ...ויסר פרעה
את טבעתו מעל ידו ויתן אותה על יד יוסף וילבש אותו בגדי שש וישם רביד
הזהב על צוארו ...וירכב אותו במרכבת המשנה אשר לו ויקראו לפניו אברך
ונתון אותו על כל ארץ מצרים") .מא ,לח  -מג(

1

" ואני שמעתי עליך לאמר תשמע חלום לפתור אותו"  -מילת " לאמור" לכאורה מיותרת .והוא פירש :היות

ופרעה היה מכשף מומחה ,ראה בקסמיו שיוסף דיבר לשון הרע על אחיו ויש סכסוך בינו לבין אחיו ,וא "כ בעל
לשון הרע אינו יכול לפתור חלום ,ואיך יקבל פתרון חלומותיו .
וזה הר"ת של מילת " לאמר" :ואני שמעתי עליך ל שון ר עה אתה מ דבר  ,תשמע חלום לפתור אותו - ,בלשון
שאלה  .וענה לו יוסף" :אלקים יענה את שלום פרעה" ,היות וצלם אלקים עדיין על פניו  -סימן שלא היה בזה
לשון הרע  ,ולכן יכול לענות את ש לום פרעה .
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"אשרי הגבר אשר שם ה' מבטחו ולא פנה אל רהבים ושטי כזב" )תהלים מ ,ה( -
אשרי הגבר אשר שם ה' מבטחו ,זה יוסף .ולא פנה אל רהבים ,ע"י שאמר לשר המשקים
זכרתני והזכרתני ניתוסף לו שתי שנים) .בר"ר פפ"ט ג'(.
והוא תמוה מאוד .שהרי הפסוק מדבר על זה שלא פנה אל רהבים ,והמדרש מסביר
את כוונת הפסוק להיפך שפנה ונענש.
ונראה לפרש עפ"י הגמ' במכות )כד ,ע"א( :בא ישעיהו והעמידן על שש ,דכתיב :הולך
צדקות ,ודובר מישרים ,מואס בבצע מעשקות ,נוער כפיו מתמוך בשוחד ,אוטם אזנו
משמוע דמים ,ועוצם עיניו מראות ברע) .ישעיה ל ג(.
והגמ' הסבירה שם :אוטם אזנו משמוע דמים ,ר' אלעזר בר "ש דלא שמע בזילותא
בצורבא מרבנן ושתיק.
ואיתא בהשוכר את הפועלים )ב"מ פד ,ע"ב( :דנפק ריחשא מאודניה ואיתחזי
לאיתתא בחלמא ואמר לה האי דשמעית בזילותא דצורבא מרבנן ולא מחאי כדמבעי לי.
אלמא בחייו הוה רגיל לדקדק בכך )ולפיכך הקפיד עליו על אותו הפעם שלא מיחה -
רש"י(.
גם כאן הוא הפרוש :היות 1ויוסף היה רגיל לשים מבטחו בה' ,לכן הקב"ה הקפיד עליו
והעניש אותו בגלל אותה הפעם שסמך על שר המשקים .כי באמת אין זה חטא שישתדל
האדם קצת עפ"י תחבולות אנושיות ,כמאמרם ז"ל )מדרש תהילים כג( :יכול אפי' יושב
ובטל ת"ל למען יברכך וכו' בכל אשר תעשה .כי כך עשה ה' את האדם בארץ שיבואו לו
ענייניו מאת ה' ע"י סבות ,ואעפ"כ הבטחון על הש "י ,וכמ"ש בזה בחו"ה בשער הבטחון.
)חידושי הרש "ש(.
והנה בספר "ערבי נחל" בפרשת מקץ פי' את המדרש הנ"ל על פי ביאור כמה דיוקים
בפסוקים:

•

"בעוד ג' ימים ישא פרעה את ראשך והשיבך על כנך ונתת כוס פרעה בידו
כמשפט הראשון אשר היית משקהו" .לשם מה מדגיש לו ונתת כו' כמשפט
הראשון וכו' ,היה די ב"והשיבך על כנך".

1

הביאור הוא ,שמזה שנתבע יוסף על השתדלות זו ,סימן שהוא לא היה פונה אל רהבים ,ולכן נתבע כראב" ש .
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"כי אם זכרתני אתך כאשר ייטב לך ועשית נא עמדי חסד והזכרתני אל
פרעה והוצאתני מן הבית הזה"" .ולא זכר שר המשקים וכו' וישכחהו" .כי -
לשון תנאי .וכי פתרון החלום קשור בתנאי ,ולשם מה הכפילות זכרתני
והזכרתני ,ועוד אחר שאמר "ולא זכר "  -בודאי ש"וישכחהו".

•

ועוד ,לפי מה נקבע העונש שנתיים תמימות לא פחות ,שנא' :ויהי מקץ -
מסוף.

•

ועוד ,בפרשתנו נאמר "וידבר שר המשקים את פרעה לאמר את חטאי אני
מזכיר היום"  -חטאי לשון רבים.

והרב "כלי יקר" בסוף פרשת וישב ענה על כמה מהשאלות הנ"ל ,וכתב :כי עבירה
גוררת עבירה בראשונה אעפ"י שעלה יוסף בזכרונו מ"מ לא זכרו בפני פרעה לטובה וזה
גרם לו שלבסוף שכחו לגמרי ואפי' בזכרונו לא עלה .ועל אלו שתי העבירות  -מה שחטא
ליוסף ולפרעה אמר את חטאי אני מזכיר היום .ורז "ל אמרו שיוסף חטא בזה שתלה את
בטחונו בשר המשקים ואמר פעמיים לשון זכירה :כ"א זכרתני וכו' והזכרתני .וכנגדם
נענש בכפל השכחה :ולא זכר שר המשקים את יוסף וישכחהו.
ועל צד הרמז נוכל לומר ,כי בזמן שאמר יוסף כי אם זכרתני והוא לשון תנאי כאלו
אמר :אם זכרתני יש תקווה ,ואם לא ,אבדה התקווה .נמצא ששתי תיבות אלו כוללות
עיקר העוון ,ע "כ כנגדם יצאה בת קול ואמרה תשכח ,כי תשכח עולה למספר אם זכרתני:
תשכח = 728

= ] אם =  + 41זכרתני = [ 687

וע"כ ניתן הדין שיהיה אסור עוד שנתיים ,כי ימות השנה שס"ה ימים כפול שניים
עולה תש"ל כמספר תשכח  ,2 +ועל כן הדין נותן שיהיה אסור עוד שנתיים ימים כי מקץ
שנתיים ימים מורה שהיו שנים שלמות מיום ליום למלאת מספר תשכח .2 +
רואים לפי זה שיוסף בעצמו נתנבא ואינו יודע מה נתנבא ,הוא בעצמו אמר בפיו
"ונתת כוס פרעה בידו כמשפט הראשון אשר היית משקהו" כלומר ,הישועה תבוא ליוסף
רק כאשר יקרה כדבר הזה שנית ,ואז חייו של שר המשקים יהיו תלויים לו מנגד ויתחייב
מיתה ,וכשיספר לפרעה אז תבוא הישועה ליוסף.
והרב "ערבי נחל " תרץ מה שאמר "את חטאי" בלשון רבים לפי פשוטו ,כי באותו פרק
נזדמן לשר המשקים עוד פעם חטא הראשון ,כדי שיתעורר עי"ז לזכור את יוסף .ופרעה
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לא עשה לו מאומה להענישו ,לפי שעל ידי זה קרא את יוסף ונעשה מה שנעשה והבין כי
מאת ה' היתה זאת .נמצא שחטא פעמיים.
ועל יתר הדקדוקים השיב עפ "י הסבר הגמ' בברכות )נה ,ע"ב( דא"ר אלעזר מנין שכל
החלומות הולכין אחר הפה ,שנא' "ויהי כאשר פתר לנו כן היה".
וכבר האריך בעל העקידה )שער כט עלה סד ד"א ע"ב ד"ה ולזה( בקושיות בדבר זה
וז "ל :ואיך תתחלף אחר כך הוראתו לחילוף דעות הפותר אותו כרצונו ,עד שכבר יראה
מהם שיש ביד הפותר לפתור החלום אחד בעינו לשני אנשים אשר יחלמו אותו בלילה
אחד ,לזה לטוב ולזה לרע ,כמו שנתבאר זה מעובדא דבר הדייא עם אבי ורבא )שם נ"ו
ע"א( .ופלא גדול מזה מה שאמר רבי נהוראי )שם נה ,ע "ב( עשרים וארבעה פותרי
חלומות היו בירושלי ם והלכתי אצל כולם ,ומה שפתר לי זה לא פתר לי זה ,ומה שפתר
לי שזה לא פתר לי זה וכולם נתקיימו ,לקיים מה שנא' כל החלומות הולכין אחר הפה.
ותירץ בארוכה שם כי איך תתחלף הוראות חלום כפי חלוף הפותר אותו כרצונו .כ "ו לא
טוב ולא רע כעובדא דבר הדיא שהיה פותר חלומות ,מי שנותן לו כסף פותר לו לטובה
ומי שלא נותן לו פותר לו לרעה )ברכות נו ,ע"א( .ופלא גדול מזה מה שהגמ' מספרת על
ר' בנאה שחלם חלום והלך אצל כ"ד פותרי חלומות שהיו בירושלים ומה שפתר לו זה לא
פתר לו זה וכולם נתקיימו בו ,לקיים מה שנא' כל החלומות הולכין אחר הפה .ותירץ
בארוכה שם.
עכ"פ נמצא שהחלומות הולכין אחר הפתרון .א" כ מה ראה יוסף לפתור את החלום
של שר המשקים לטובה.
ונ "ל עם מ"ש האלשיך ז"ל בעניין ויודע הדבר למרדכי ויגד לאסתר המלכה ותאמר
אסתר למלך בשם מרדכי .מדוע מרדכי לא הלך בעצמו.
וביאר שם ,כי כל מעמד וקיום עם ה' הוא ע "י האחדות כנודע מעניין "חבור עצבים
הנח לו" )הושע ד ,יז( "חלק לבם עתה יאשמו" )הושע י ,ב( וכן הוא בפרטות באנשים
פרטיים אם יתחברו אנשים באהבה אמיתית בלב שלם שכל אחד ייטיב לשני ותהיה
האהבה ביניהם כ"כ גדולה עד שכל אחד מהם לא יחשוב טובת עצמו ,רק ישים כל
מגמותיו אל טובתו של חברו ואל תועלתו ,אזי ממשיכים הנהגה זו על עצמם מהשם
יתב' שכביכול יפנה מכל עסקיו ויחשוב רק להיטיב לאלו האנשים .כי נודע משארז"ל ה'
צלך על יד ימינך ,שכל מה שהאדם מתנהג כך ממשיך ע"ע מהש"י.
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משא"כ אנשים שאין ביניהם אהבה גמורה אעפ"י שגם שנאה אין ביניהם ,מ"מ כיון
שכ"א חושב רק עניני עצמו ואינו נותן לב לטובת חברו ,כך הש"י אינו חושב ח"ו
בטובתם .ולכן בכל עת צרה שיש ח"ו על האדם ,טוב לו שיתחבר באהבה גמורה עם רע
א' או יותר ועי"ז יחשוב הקב"ה לטובתם כאמור וינצל.
וכן היה במרדכי ואסתר כי מרדכי לא חשב לעולם על טובתו ,רק על טובתה של
אסתר ,לכן ,בהתוודע לו מעניין בגתן ותרש ,וידע כי המציל את המלך מהמוות ישיגהו
יקר הרבה ,הגיד זאת לאסתר .ואמנם אסתר לא חשבה לעולם רק בטובת מרדכי לכן
הגידה למלך בשם מרדכי .ועי"ז עזר ה' להם ולכל ישראל בזכותם עכ "ד.
ואחשוב שעל עניין זה רמז הפ' אם בחוקותי כו' ורדפו מכם חמשה מאה ומאה מכם
רבבה ירדופו ופניתי אליכם ,וארז "ל )ויקרא כו ,ט ברש"י( פונה אני מכל עסקי לשלם
שכרכם ,ירמוז להנ"ל .כי עמ"ש ורדפו מכם חמשה מאה ומאה מכם רבבה ירדופו ארז"ל:
וכי כך הוא החשבון ,אלא אינו דומה מועטין העושים את המצווה למרובין העושין .ר"ל
בהתחבר אנשים באהבה גמורה כנ"ל אזי מעשיהם הטובים שעושים עולים לחשבון גדול
רב מאוד ,ע "י כל אחד מהם .משא"כ אם כל אחד היה עושה המצווה ההיא לבדו תוך
ביתו .וע"ז אה"כ עוד זאת תגרמו ע"י האהבה כי פונה אני מכל עסקי ואחשוב רק
בטובתכם.
והנה יוסף הצדיק בראותו את עצמו בצרה גדולה רצה לעשות תקנה זו להתחבר
באהבה כנ"ל עם איזה אדם ,כי זה סבה שינצל מצרה כאמור .ולהיותו תוך מצרים כולם
רשעים בשר חמורים בשרם וגסי הרוח ,לא מצא עם מי יתחבר .והוכרח לבחור הרע
במיעוטו .ובראותו ששר המשקים נתון ג"כ בצרה גדולה וחייו תלויים לו מנגד וסרה
גאותו מעליו ונכנע מאוד ,וכאשר ראם זועפים אזי מצא עילה להתחבר עמהם ועי"ז ינצלו
הם והוא ינצל.
והנה אלו השרים דאגו בא ומרם :חלום חלמנו ופותר אין אותו .ר"ל שצריכין לפותר
כדי שיפתור לטוב וילכו חלומותיהם אחר פיו .שר האופים פחד לספר בהתחלה מפחדו
שמא יפתור לרעה ורק לאחר שראה שיוסף פתר לטובה את חלום שר המשקים נגש גם
הוא לספר את חלומו .לכן יוסף פתר לטובה את חלום שר המשקים כדי שיתקשר אתו על
ידי הטובה באהבה גמורה .והיה רוצה לפתור גם לשר האופים לטובה אבל כיון שכבר
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פתח את פיו במלת "אף" אף אני בחלומי כמבואר בזוהר חדש איכה ונתקיים בו פחד
פחדתי ויאתיני וכך עלתה לו.

1

וא"ת :א"כ ,למה יוסף נענש ,וי "ל כענין מ"ש הנביא ליהושפט" :בהתחברך עם אחזיהו
פרץ ה' את מעשיך וישברו אניות ולא עצרו ללכת אל תרשיש") .דבה "י ב כ ,לז( ירצה כי
אף שההתחברות הוא דבר גדול מאוד .מ"מ בהתחברות לרשע היא לא לעזר ולא
להועיל .כי הרשע לעולם לא יעשה זאת ואינו חושב לעולם רק טובת עצמו ולא טובת
חברו ולזאת נענש יוסף .על אף שגוף המעשה הוא טוב מאוד ובטחונו שם בה' ,מ"מ היה
לו להבין כי הטוב שבמצרים אינו בערך הזה שיוכלו להתחבר עמו .כי רשעים וחטאים
המה ,ובמקום שאין אנשים להתחבר עימהם ,יעזרנו ה' בלא סבה.
ולכן היה עונש מדה כנגד מדה שע"י שאמר זכרתני והזכרתני שעלה בדעתו שע"י
זכירת שניהם יצילם ה' ,ושהמצרי הזה יזכרהו לטובה בעוד שייטב לו ,הראה לו הש"י
שהרשע ההוא לא יזכרנו כלל כל עוד שיהיה טוב לו ,עד עת שיגיע הפתרון הרע אליו
שאירע לו החטא ההוא עוד פעם .ואז אמר שר המשקים את חטאי אני מזכיר היום וספר
לפרעה את הפתרון של יוסף שכבר אז רמז לו שכן יקרה ששר המשקים יטעה עוד פעם
אחרי שיחזור לתפקידו ,וע"י הסיפורים הללו כולם ראה פרעה חכמת יוסף והבין כי מה'
היתה שינצל שר המשקים )ולכן לא ענשו אז( ,ושיהיה ליוסף טובה על ידו ולכן מנהו
מלך .כי על פתרון חלום הפרות לבד אינו מובן שישיג ע"ז עניין המלוכה וכמה פותרי
חלומות איכא בשוקא וסגי ליה בחד דסקרתי 2או בחד נהרא ולדברנו אתי שפיר.
והבן כי כ"ז קרוב לשמוע ומרומז בלשון הפסוקים) .עפ"י ה"ערבי נחל"(

  
1

וז "ל הזוהר חדש במדרש איכה :קריב ההוא נחש לגבי איתתא ,דדעתא קלה מן האיש .מכאן דאתתא לא

אתפתת ,אלא באתתא אחרא .ויאמר אל האשה אף כי אמר אלהים ,מיד פתח באף .מהכא ,דבתחילת דבריו
של אדם נכר מי הוא .כך הוא פתח באף  ,להודיע מי הוא".

2

סקרטין בלשון רומי כתבי סגולה של מלכים ושרים ) הערוך באות ס '(.
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הצניעות תנאי הכרחי להשגת החכמה
"ויאמר פרעה אל יוסף וכו' אין ונבון וחכם כמוך אתה תהיה על ביתי ועל
פיך ישק כל עמי" וכו' ) .מא ,לט(
אומר המדרש )במד"ר יד ,ה( :קרבנו קערת כסף אחת וגו' זה הקרבן הקריב לשם
יעקב ,שהקדימו למנשה ולשם יוסף ,שבעבור אהבתו בירכן יעקב כל אותן הברכות וכו'
כסף על שם )משלי י( "כסף נבחר לשון צדיק" ,שעל ידי חכמתו זכה למלכות ,כמה
דתימא )שם מא( :אחרי הודיע אלקים אותך את כל זאת וגו' אתה תהיה על ביתי וגו'.
עכ"ל.
מבואר מדברי המדרש שרק בזכות חכמתו של יוסף זכה למלכות ,וביאר זאת המגיד
מדובנא ב"אוהל יעקב" )סוף פרשת נשא( ,וז"ל" :הנראה כי הוכחת פרעה כך היתה :על
דרך משל לאדם א' שבא מעיר קטנה להתיישב בעיר גדולה ,ופתח לו חנות גדולה ומילא
אותה מסחורות רבות ויקרות.
לימים בקשו הקהל לגבות מס והעריכו אותו שייתן עשרים אדומים .ויבוא אליהם
ויתאונן לאמר :מה אני כי אתן מכס גדול מכל החנויות אשר בעיר ,השיב ואמר :חי נפשי
כי סחורתי אינה שלי ,כי לקחתי כל זאת בהקפה.
השיבוהו בחכמה ואמרו לו :הלא גם פיך ענה בך כי עשיר אתה ,כי לולא כן מדוע
יאמינו בך ,ומדוע יתנו לך סחורה בכמויות כ"כ גדולות בהקפה ,אם לא שאתה עשיר
באמת.
הנמשל בזה :פרעה אמר אל יוסף לפתור לו את החלום כמאמר :שמעתי עליך לאמור
תשמע חלום לפתור אותו ,ואתה עשיר בחכמה ודעת בינה ומזימה .ויען יוסף ויאמר:
בלעדי ,רק אלוקים יענה את השלום פרעה .ר"ל :אין חכמה שלי ,כי מהאלוקים הוא,
ובעצמי אני עני בדעתי.
ואחר אשר שמע חכמת הפתרון אשר פתר לו אמר אל יוסף :גם אם כדבריך ,עכ"ז
חכם גדול אתה ,כי כבר מוחלט שאין הקב"ה נותן חכמה אלא למי שיש בו חכמה ,שנא'
)דניאל ב( יהיב חכ מתא לחכימין .וא"כ אחר אשר הודיע אלוקים אותך את כל זאת ולא
הודיע לאיש אחר ,בע"כ כי אין נבון וחכם כמוך ,והבן .עכ "ל.
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וכך מובא במדרש )קהלת רבה א ,ה( :מטרונה אחת שאלה את ר' יוסי בר חלפתא.
אמרה ליה מהו דין שנא' יהיב חכמה לחכמים ,לא היה צריך קרא למימר ,אלא יהיב
חכמתא ללא חכימין ומנדעא ללא יודעי בינה.
אמר לה :משל אם יבואו אצלך שני בני אדם ללוות ממך ממון אחד מהן עשיר ואחד
מהן עני ,לאיזה מהם את מלוה  -לעשיר או לעני ,אמרה לו :לעשיר .אמר לה :ולמה,
אמרה לו שאם אבד העשיר ממונו יש לו מהיכן יפרע ,אבל אם אבד העני ממונו  -מאין
יפרע לי.
אמר לה :ולא ישמעו אוזנייך מה שאת מוציאה מפיך ,אילו נתן הקב"ה חכמה
לטיפשים  -היו יושבין והוגין בה בבתי כסאות ובבתי תיאטריאות ובבתי מרחצאות,
אלא נתן הקב"ה חכמה לחכמים ,והם יושבים והוגין בה בבתי כנסיות ובבתי מדרשות.
הוי יהיב חכמתא לחכימין ומנדעא לידעי בינה.
והרב "משך חכמה" הסביר את זה על פי מארז"ל )נדרים לח( :אין הקב"ה משרה
שכינתו אלא על גביר חכם ועשיר ועניו וכולן ממשה וכו'.
וביאר כך :אם היה יוסף מושלם במעלות אלו ,עדיין אין הוכחה שאין גדול בחכמה
ממנו ,כי יכול להיות שהוא גדול בשאר המעלות ולאו דווקא בחכמה ,אבל עכשיו שהוא
חסר בשאר המעלות  -כיוון שהיה בבית האסורים ,ובכל זאת הודיע אלקים אותך את
כל זאת למרות מצבך הלוקה בחסר ,בודאי גדלת בחכמה מכל חכמי דורך  -אין נבון
וחכם כמוך ,והקב"ה יהיב חכמתה לחכימין.
לאחר כל זאת יש לראות כיצד זכה יוסף לחכמה בו ,וכמו שכתב רש"י על הפסוק
)בראשית מא ,מה(" :ויקרא פרעה שם יוסף צפנת פענח" " -מפרש הצפונות " .והקשה
האדמו "ר בעל ה"שפת אמת" :לפי תרגומו של רש"י היה ראוי יותר שיקראהו להיפך:
"פענח צפנת".
והשיב :יוסף זכה למדרגתו של גילוי הצפונות בשכר שהיה מפליג מאוד ומסתיר
צדקתו וקד ושתו מעיני הבריות ,והיינו "צפנת"  -משום שהצפין מעלותיו ,פענח  -זכה
להיות מפענח הצפונות.
וכמ"ש "החזקוני" על הפסוק "לא כן עבדי משה בכל ביתי נאמן הוא" )בהעלותך יב ו(:
ידוע לעולם שראה משה מכבוד שכינה מה שלא ראו שאר נביאים שהרי הוא אבי
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לנביאים היה ולא מצינו שאמר כך וכך ראיתי כמו שעשו כמה נביאים ועליו אמר שלמה
הע"ה בחכמתו נאמן רוח מכסה דבר ,מחזות שראה אותם באספקלריא המאירה ידע
להסתיר אותם כדי להצניע את מעלתו.
וכך כתב הגר"י בלזר ,תלמידו של הג' ר' ישראל סלנטר ,שרב גדול אמר על רבו
שנוהג שבעולם שהכל משתדלים עמלים להודיע בעולם את גדולתם ,ומודאגים שמא
חלילה לא יעריכו את ערכם ,מהותם וחשיבותם ,והגרי" ס עמל בחריצות נפלאה להסתיר
מבני אדם את גדולתו וכוחותיו הנפלאים.
וכדאיתא בירושלמי )ברכות פ"א ה"א( עה"פ במשלי )יא ,ב( "בא זדון ויבוא קלון ואת
צנועים חכמה" :אמר ר' יוחנן ענתנייתא :ברית כרותה היא ,היגע למודו בצנעא לא
במהרה הוא משכח .מה טעם ,ואת צנועים חכמה.
ענתנייתא  -מעיר ענתות עיר הכהנים שבה נולד ירמיה ,ויש מפרשים מלשון ענוה,
והכוונה )לגמ' בב"ב ח( שר' יונתן בן עמרם שבא לפני רבי וא "ל פרנסני ,א"ל בני קרית,
א"ל לאו .שנית ,א"ל לא .א"כ במה אפרנסך ,א"ל פרנסני ככלב וכעורב ,פרנסיה.
בתר דנפיק יתיב רב וקא מצטער ואמר :אוי לי שנתתי מפתי לעם הארץ אמר לפניו
ר' שמעון ברבי ,רבי שמא יונתן בן עמרם תלמידך שאינו רוצה ליהנות מכבוד התורה
)ב"ב ח( מעובדא זו משתקפת תכונתו של ר' יונתן ולו נאה מאמרו בירושלמי כאן היגע
למודו בצנעא לא במהרה משכח ולכן תארהו ענותנותא ע"כ) .הג' ראובן מרגליות(.
ומבאר הגר"א :כאשר בא הזדון לביהמ"ד בין התלמידים ,והזדון הוא מי שאינו רוצה
ללמוד לידע האמת ,רק לקנטר .לכן כאשר בא הזדון לביהמ "ד יבוא קלון שמבזה את
כולם.
ואת צנועים חכמה  -שעיקר החכמה היא בצנועים ששותקין מלומר תורתם ודעתם,
רק שומעין מרבותם ,כי כאשר הוא יאמר דבריו לא יוסיף לו כלום ,אבל כאשר ישמע
מרבו יוסיף לו דברים.
וז "ש החכם :תועלת הדבור הוא לא לו ,אבל תועלת האוזניים הוא לאין זולתו  -רק
לו ,ולכן העיניי ם הם ב' והאוזניים הם ב' לראות בתורה שבכתב ולשמוע בתושבע "פ,
אבל הפה הוא אחד ,וזהו מלה בסלע ושתיקה בתרין ,כי השתיקה הוא תועלת כפולה מן
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הדיבור ,כי מה שידבר בפה אחד ישמע בב' אוזניי ם ויראה בב' עיניים .וז"ש ואת צנועים
חכמה ,מפני שהוא שומע תמיד חידושים מרבו.
נמצא דהצניעות הוא דבר הכרחי להשגת החכמה .וכתב הרב שיעורי דעת )ח"ג שעור
יב( וז"ל :כלל גדול וברור להיודע בכוחות הנפש ,כי כל אדם אינו משוחרר מהתחשבות
בסביבתו ,כי א"א לו לאדם בעשייתו איזו פעולה בפני אחרים שלא יתפוס מקום
במחשבתו ההרהור כיצד מתייחסים לזה אנשי סביבתו ,ודבר זה גורם הפסד לחכמה מב'
בחינות:
א  .מחשבתו אינה נתונה רק לעניין גופו וטרודה גם בעניינים אחרים ,ומצב זה אינו
מאפשר לו לרדת לעמקם של דברי החכמה העומדים לפניו.
ב  .כשנמצאים בסביבתו אנשים אחרים  -מתעורר אצלו הרצון למצוא חן בפניהם
ולהתכבד על ידם ,וזה עלול להכשילו בהשגת האמת ,או ימהר לפסוק את הדין קודם
העיון הנכון .נמצא שטרדת המחשבה מונעת מהאדם להשגת החכמה.
וכך כותב הפרמ"ג בסדר השואל עם הנשאל באו"ה סדר השלישי אות א' )מובא
בחלק או"ח( :המורה צדק כשיבוא לפניו איזו הוראה יעיין בספרים ,ולא יורה על פה ולא
יבוש מהמלעיגים באומרם כי הוראה צריכה להיות מיד וזריז בלי עצלות .וטוב להתבודד
וליישב בדעתו ,כי ברבים זה אומר בכה וכו' וגם מפני הבושה וכו' והמורה שלא עפ"י
הספרים הוא כמורה הלכה בפני רבו ח"ו ,וודאי אם יודע שהאנשים אשר אתו שלמים הם
אתו ויודו על האמת  -מצווה להתייעץ ברבים ,משא"כ אם אינו כך.
השפעת הדברים הנעשים בצנעה גדולה יותר מהשפעת הדברים הנעשים בפרהסיא,
מפני שאדם קשה לו להסכים על פעולה טובה של חברו ולקבלה ברצון ולהמשיך אחריה.
ראיה לכך ממה שאחז "ל "גדול העונה אמן יותר מהמברך" .ולכאורה קשה מדוע גדול
ערכו של העונה אמן על המברך ,הרי "אמן " אינה אלא הסכמה על מעשה טוב שהאדם
עושה בברכה שהוא בירך.
את זאת חכמים גילו לנו ,שאם האדם מוכן להסכים עם מעשה הטוב של חברו זו
מעלה יותר גדולה ,כי האדם מצד מטבעו מוכן לעשות דבר טוב ,אבל אין לו השפעה על
אחרים כי אחרים קשה להם לקבל את מעשיו ולהסכים להם ואם בכל זאת יסכימו  -זוהי
מעלה גדולה .לכן כשהדברים נעשים בצנעה השפעתם גדולה יותר ,כיוון שאין להם
התנגדות מצד הרואים.
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פנימיותו של האדם משתקפת לעיניים לפי כל תנועה מתנועותיו של האדם ולפי כל
הגה היוצא מפיו .את זאת אנחנו למדים ממאז "ל )שבת קיט( כל העונה אמן יהא שמיה
רבה מברך בכל כוחו ,קורעין לו גזר דינו של ע' שנה.
וקשה מה היחס בין הענייה של איש"ר לבין ביטול גזר הדין ,אולם הביאור הוא כך,
כיוון שכל עבודתו של האדם בעולם היא לקדש שם שמים ברבים ובזה שהוא מקדש שמו
יתברך ברבים בכל העולמות לעלם ולעלמי עלמיא ,כנגד עולם העשייה הבריאה
והיצירה ,שופטים אותו לפי האמת מידה הזאת של כוח ההשפעה שלו על האחרים,
למרות שלפי מעשיו באופן פרטי מגיע לו עונש.
ובדרך זו נראה לבאר גם משארז "ל )ברכות ז( :כל העונה אמן יתומה יהיו בניו יתומים
ר"ל .הנה גם כאן חכמים העמידו אותנו על פנימיותו של האדם המשתקפת מתוך מעשיו.
שאם האדם חסר לו דעת מקורית להבחין בכל דבר את טיבו ,אלא נמשך הוא תמיד
אחרי דעת אחרים ועונה אמן אחריהם מבלי שהוא יבחין אם טוב ואם רע ,איש כזה אינו
אדון על עצמו ותלוי הוא בדעת אחרים .אדם כזה  -גם בניו לא יהיו סרים למשמעתו .הם
יתחנכו מאליהם שלא כחפצו ורצו נו ,ונחשבים כאילו הם זרים לו אינם בניו – יתומים.
ומכיוון שכל כך קשה לאדם להסכים עם פעולות רעהו ולקבלה ברצון ,על כן אין טוב
אלא שמעשיו יהיו בהצנע ,כי אז תרבה גם ההשפעה.
נמצא שהצניעות עוזרת לו לאדם שלא להטריד את מחשבתו ,ובכך ישיג את
החכמה .מעלה נוספת למידת הצניעות בעשיית המצוות ובלימוד התורה ,היא ההשפעה
על האחרים .דברים שנעשים בצנעה אינם מעוררים התנגדות מצד אחרים הרואים ,כי
טבעו של האדם להתנגד אפי' למעשה טוב של אחרים )כפי שנראה הלאה( .ממילא
השפעתו של המעשה הטוב חלשה גם היא.
במדרש תנחומא פרשת נשא איתא" :ויקריבו נשיאי ישראל" ,אתה מוצא בשעה
שהכריז משה ואמר קחו מאתכם תרומה .מה עשו הנשיאים ,אמרו ,לא היה משה יודע
לומר אלא לנו שנעשה את המשכן )לפי שהנשיאים לא חטאו בעגל כדאיתא בפדר"א היו
סבורים שלא תשרה השכינה על מעשה ישראל ולפיכך אמרו שמשה היה לו לצוות להם
לעשות המשכן .לפיכך לא נתנו נדבה ,שאמרו :אלו עושים את המשכן ובודאי לא תשרה
השכינה ,ולנו אומר שנתן נדבה( .מה עשו ,לא נתנו נדבה .אמרו :אלו עושין את המשכן
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ולנו אומר שנתן נדבה .אמר להם הקב"ה חייכם שאני מודיע לכם שאיני צריך לכם .מה
כתיב שם ,והם הביאו אליו עוד נדבה בבקר בבקר.
אמר ר' יוחנן )מדרש תנחומא נשא יד( כיוון שראו שנעשה המשכן ולא היה חסר בו
כלום אמרו מה יש לנו להביא הלכו והביאו עגלות שיהיו נושאין עליהם את המשכן .ומי
נתן את העצה הזאת  -שבטו של יששכר שהיו חכמים וגיבורים בתורה ,שנא' ומבני
יששכר יודעי בינה לעתים .לפיכך זכו להקריב ביום השני ,שנא' :ביום השני הקריב
נתנאל בן צוער נשיא יששכר.
למה נאמר בכל הנשיאים קרבנו קערת כסף אחת ,וכאן נאמר "הקריב את קרבנו",
שעל פי הדיבור הקריב ,שביקשו שאר השבטים להקריב תחילה לפי שהיו גדולים ממנו
והכריעו אותן מן השמים ונצטווה שבט יששכר להקריב קרבן המזבח ולהקריב קרבנו.
תדע לך שכן כתוב הקרב חסר שהיה רחוק ונתקרב לבא .וכל כך למה ,על שהיו
יודעים בתורה שנא' ומבני יששכר יודעי בינה לעיתים לדעת מה יעשה ישראל ראשיהם
מאתיים אלו ראשי סנהדראות וכל אחיהם על פיהם.
הרי לפנינו משה רבינו מכריז על הקמת המשכן ,והנשיאים לא נח להם שהמשכן
יבנה ע"י ישראל .עצתו של יששכר הצילה את כבודם של הנשיאים ,והם בקשו להקריב
תחלה ,הכריעו אותם מן השמים.
קשה לו לאדם להסכים עם מעשה טוב של השני ,ואם בכל זאת מביע את הסכמתו
הרי באמת הוא בעל מדרגה ,כשאחז"ל "גדול העונה אמן יותר מהמברך".
והטעם למה שנחשב בעל מדרגה ,כתב בשעורי דעת וז "ל :פנימיותו של האדם נכרת
מתוך מעשיו ותנועותיו .אם הוא מביע הערכה והסכמה למעשה טוב של השני ,סימן
שהוא טוב יותר ממנו ובעל מדרגה יותר ממנו.
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פרשת ויגש
צדק צריך להיעשות וגם להיראות
" והיה כראותו כי אין הנער ומת ") .מד ,לא(
ידוע דלשון והיה מורה על שמחה ,והקשה בשפ"צ כאן לשמחה מה זו עושה ,וי"ל ע"פ
מש"כ בכנס"י על פסוק בתהילים )פח ,יב( "היסופר בקבר חסדך ,אמונתך באבדון" ,על
פי משל :אב זקן נסע עם בנו יחידו לחתונה ,ואימו לגודל תשות כוחה לא היתה יכולה
בשום אופן לנסוע עימהם .ובדרך קרה אסון שנהרג החתן ר"ל .ויראו להגיד לזקנה שלא
תמות מחמת הבשורה הרעה ,אבל ליבה אמר לה שקרה אסון ,ובכתה מאין הפוגות
שיגלו לה האמת.
ונתחכם אחד וא"ל שיש לו עצה להגיד לה ולא תסתכן עי"ז .בא ואמר לה :אני אגיד
לך את האמת ,את יודעת שהדרך היתה לפני בית הכומר הרשע פלוני ,ותיכף כשעברנו
שם יצא הכומר אצלנו והוכרחנו לעמוד ,כי היה מושל באותו מקום כמלך ,והתחיל
לפתות את בנך החתן עד שנתפתה לו והלך איתו להמיר דתו ר"ל.
התחילה האם לטפח על פניה ולמרוט שערותיה בצעקה ,הלוואי היה עוזר לי ה' שהיה
מת מקודם במיתה משונה עד שלא עשה נבלה כזו .אז גילה לה האיש שבאמת חף בנה
מפשע ,רק מת מיתה משונה ר"ל.
וזה פירוש הפסוק  -היסופר בקבר היתה רוצה שתעשה עימה חסדך ,שימות בנה
ויונח בקבר ,ולא אמונתך באבדון ,שח "ו יאבד האמונה להמיר דתו ר"ל .ודפח"ח.
כמו כן יש לפרש כאן שאמר לו יהודה ,שאם ייוודע לאביו שבנו נעשה גנב ,יהיה
מצטער כ"כ ,עד שאם היה שומע שמת היה שמח יותר ,וע "כ אמרנו לך תיכף אשר ימצא
אתו מעבדיך ומת ,כי בזה אנו מרוצים יותר מאשר יהיה לנו אח גנב ") .בן לאשרי"(
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וכאשר יוסף הצדיק רצה לתקן את המעוות במה שחשדו לבנימין בגנבה ,לכולם נתן
לאיש חליפות שמלות ,ולבנימין נתן שלוש מאות כסף וחמש חליפות שמלות) .מה ,כב(.
והגמ' במגילה )טז ,ע"א( הקשתה ,אפשר דבר שנצטער בו אותו צדיק ייכשל בו,
דאמר רבא בר מחסיא אמר רב חמא בר גוריא אמר רב ,בשביל משקל שני סלעים מילת
שהוסיף יעקב ליוסף משאר אחיו נתגלגל הדבר וירדו אבותינו למצרים ,אמר רבי בנימין
בר יפת ,רמז רמז לו ,שעתיד בן לצאת ממנו שיצא מלפני המלך בחמישה לבושי מלכות,
שנא' :ומרדכי יצא בלבוש מלכות תכלת וחור ועטרת זהב גדולה ותכריך בוץ וארגמן.
והקשה ע"ז המהרש"א בח"א דהא לא דמיא ,דודאי גבי יעקב כיוון דכולן בניו היו ,אם
נותן לאחד מבניו יותר ,יתקנאו בו ,אבל הכא כיוון דבנימין היה גם אחיו מן האם ,ולא כן
שאר אחיו  -למה יתקנאו בו כשהוא נותן לו יותר .ותירץ ,כיוון דיוסף בא עתה להוציא
השנאה במכירתו ,כמו שא "ל כשם שאין בליבי שנאה וכו' ,ולא היה לו להרבות במתן
לבנימין כ"כ  -חמש חליפות שמלות ,דשמא לא יתלו ריבוי המתנה לבנימין במה שהוא
אחיו מן האם ,אבל יתקנאו בבנימין ויאמרו כי יוסף אוהב אותו יותר בשביל שלא היה
במכירתו ,עכ "ל.
והרב תורה תמימה כתב שתרוצו של המהרש"א אינו מרוח כלל ,ונראה לו לפרש ע"פ
קושיא זו  -מדוע הגמ' במגילה אינה מקשה על הג' מאות כסף ,את דברי רבנו בחיי
בפרשה זו הסתומים וחתומים מאוד .וז"ל :ולבנימין נתן ג' מאות כסף ,טעם ג' מאות כסף
 כנגד מה שהיו האחים חייבים במכירתו ,כי עשר פעמים שלושים שקלים שהם דמיעבד הם ג' מאות ,וזה ממה שאמרו בגיטין )מה ,ע"ב( :המוכר עבדיו לעובד כוכבים
קונסים אותו עד עשרה בדמיו ,כלומר בדמי העבד שהם שלושים ,וכמבואר בפר'
משפטים ,עכ "ל.
והנה תכלית הדברים מחוסר ביאור ,מה שייכות נתינה זו לבנימין ,הלא אדרבה על
היה האחים היה לשלם ליוסף עבור מכירתו.
ונראה דהכי פירושו ,דמן הדין היה צריך כל אחד מהאחים ליתן ליוסף ג' מאות כסף
כפי החשבון המבואר .אך לא לקח זאת מהם ,וא"כ הוי ליה כאילו הוא נתן לכל אחד ג'
מאות כסף ,ואחרי אשר בנימין לא היה במכירה ,לכן נתן לו זה הסכום במזומן .ודבריו
מאירים.
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ולפי "ז ,ממילא מיושבת קושיית המהרש"א והמפרשים שהבאנו איך לא חשש יוסף
לקנאה במה שנתן לבנימין ג' מאות כסף ,יען כי כמו שנתן לבנימין כך נתן לכל אחיו,
ורק בשינוי זה ,שהנתינה לאחים היתה בזה שלא לקח המגיע מהם ,ולבנימין שלא היה
חייב ליתן  -היתה הנתינה לו במזומן ,והנה אע"פ כי דברי אגדה הם ,בכ"ז הדברים
כשהם לעצמם וביותר לתכלית באור דברי רבנו בחיי ,כנראה ,ראוי לאומרם .עכ"ל.
אמנם קשה לי להבין את דברי התורה תמימה  -מדוע כל אחד מן האחים יצטרך
לשלם דמי עבד ,הרי כולם מכרו אותו יחד ויתחייבו רק פעם אחת .וצ"ב.
ובמהר" ם אלשיך כתב שבאמת נתן לכל אחד שתי חליפות שהם הזיקוהו בשתי
בגדים .שכתוב ויפשיטו את כותנתו את כתונת הפ סים ,וכתב האור החיים שמרוב הכעס
הם הפשיטו את שתי הכותנות ביחד .והחזיר להם טובה כנגד הרעה שגמלוהו.
משא"כ בנימין שלא השתתף במעשה זה מגיע לו עוד שתים שאם היה שם בודאי היה
מתנגד לזה הרי ארבע ,ומ"מ היה צריך להעדיף אותו לכן נתן לו עוד אחד הרי חמש וגם
לפירוש זה קשה שהרי עדיין יקנאו בו.
והטעם שנתן לו שלוש מאות כסף זהו משום שקראו עבד והיה צריך לתת לו עד
עשרה בדמיו .והטעם שנתן חמש חליפות שמלות משום שחשדו בגניבת הגביע והגביע
נחשב כאילו גנב את יוסף בעצמו שהרי בזה ינחש ויוסף נמשל לשור וגונב שור משלם
חמש לכן נתן לו חמש חליפות והגונב פרוטה בדן נוח חייב מיתה )לעיין שם בדיוק(.
הגר"א בשנות אליהו ,הובאו דבריו בקול אליהו עה"ת הסביר את הגמ' במגילה,
שהחמש חליפות היו בערך חליפה אחת של האחרים .וכך יצא שכולם קיבלו אותו ערך.
ורק נתן לו חמש לרמוז לו שעתיד לצאת ממנו בן שיצא בחמש חליפות .ולכן חליפות
אצל בנימין לא כתוב ו' להראות שהיה חסר בחליפות של בנימין .והיו שוים כחליפה
אחת .עי"ש.
הקשה הרב מבריסק דהרי חליפה אחת היה צריך לתת לו כמו שאר האחים א"כ
כיצד מוכח מזה שיהיה לו בן שיצא בחמישה בגדים דהרי הוא קיבל תוספת של ארבעה.
וישב שמוכרחים לאמר שהרמז הזה נובע ממה שבכלל נתן להם חליפות דהרי לא היו
מחוסרים בגדים ,אלא בגלל שגרם להם ל"ויקרעו שמלותם" לכן נתן להם חליפות משא"כ
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בנימין שלא היה בזה לא היה צריך ליתן לו חליפה ,ממילא שפיר יש בזה רמז לחמישה
בגדים שיצא בהם מרדכי שהוא מזרעו.
אולם בספר פנים יפות הקשה שהגמ' תרצה על החמש חליפות ולא תרצה על הג'
מאות כסף.
ובתוס' הרא "ש על הפרשה ביאר את הטעם שנתן שלוש מאות כסף בגלל שזה
האחים היו צריכים לשלם לו מדין המוכר עבדיו לעכו"ם קונסין אותו בדמיו ובין כולם היו
צריכים לשלם שלוש מאות שדמיו של עבד הם שלושים .ולכן נתנם לבנימין.
וגם על פירוש זה הקשו שהרי הדין של המוכר עבדו שצריך לשלם עד עשרה בדמיו.
זה דוקא במוכר עבד אבל לא במוכר בן חורין .וממילא אולם שוה יותר או פחות
משלושים ,עוד הקשו על זה הרי ראובן לא היה במכירה א"כ היו צריכים לשלם מאתים
ושבעים ולא שלוש מאות .ונשאר על זה בצ"ע.
והחת"ס ישב את השאלה מהשלוש מאות כסף כך שאע"פ שמכרו אותו בעשרים כסף
מ" מ הם הפסידו שליש המקח שזה עשר ויש לעיין שם להבין בדיוק מה התכוין.
ובפרוש בן יהוידע על מגילה ,תירץ דמעיקרא בכסף ליכא קנאה ,כי אין זה עניין
כבוד ,דהא כשקנאו בכתונת הפסים לאו בעבור דמיה אלא בעבור הכבוד שכבדו בה,
ולכן הגמ' שאלה על הקנאה הבאה מחמת הבגדים ושפיר מתרצת.
והרב פנים מאירות תירץ שלפי פשוטו נראה שהוא דמי בושתו של בנימין שחשד
אותו בגנבה ורצה לקחת אותו לעבד.
דק "ל ברמב" ם ה' חובל ומזיק ,פ"ג ה"ה :המבייש את חברו בדברים או שרקק על
בגדיו פטור מן התשלומין ,ויש לבית דין לגדור בדבר בכל מקום ובכל זמן כפי שיראו.
ואם בייש ת"ח חייב לשלם לו בושת שלמה .אע"פ שלא ביישו אלא בדברים ,כבר נפסק
הדין שכל המבייש ת"ח אפילו בדברים קונסין אותו וגובין ממנו משקל ל"ה דינר מן
הזהב ,שהוא משקל תשע סלעים פחות רביע ,וקבלה היא בידינו שגובין קנס זה בכל
מקום ,בין בארץ בין בחוצה לארץ.
מעשים היו אצלנו תמיד בכך בספרד ,ויש תלמידי חכמים שהיו מוחלין על זה וכך
נאה להם ,ויש שתובע ועושין פשרה ביניהן ,אבל הדיינין היו אומרים למבייש :חייב אתה
ליתן לו ליטרא זהב .עכ"ל.
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וכן איתא בירושלמי )ב"ק פ"ח ה"ו( ,ודין המבייש ת"ח נתבאר ביו"ד סימן רמג ,עי "ש.
וכתב הסמ"ע )פרישה חו" מ סי' תכ סק"ל( ,שהוא ל"ו דינרי זהב ,ודינר זהב כ"ה דינרי
כסף .יוצא שהליטרא זהב היא תשע מאות דינרי כסף ,כי  900 = 25 x 36דינר כסף.
ואיתא בבכורות ) נ ,ע"א( ,דכל כסף האמור בתורה הוא סלעים וסלע דאורייתא הוא ג'
דינרין ושליש .נמצא ששלוש מאות כסף עולה אלף דינרין ,כי ,300 x 3 ½ = 1000
דהיינו תשע מאות דינרין דמי בושתו כדלעיל ,ומאה דינרין שהם שלושים שקל דמי עבד,
כי שלושים שקלים שהם כל שקל ג' דינרין ושליש ) ,(30 x 3 ½ = 100מכוון מאה
דינרין.
ומעין זה כתב בספר "נחל קדומים " להחיד"א כתב וז"ל :ראיתי בפי' כ"י לרבנו מהר"א
מגרמייזא בעל הרוקח ז "ל שכתב :פירש החסיד כי טעם ג' מאות כסף כדאמרינן המוכר
עבדיו לעכו"ם קונסין אותו עד עשרה בדמיו ,ודמי העבד ל' כסף עולים ש' ,ולא נתן להם
כלום ,אלא נתן לבנימין שלא היה במכירתו .עכ "ל.
ולכאורה יש להבין דאחיו היה להם ליתן לו ,ותו דראובן לא היה במכירתו ונצטער
מאוד.
וייראה פשוט דכוונת הרב ז"ל לעוררם דהם חייבים ש' כסף ולפיכך נתן לבנימין
שיראו שלהם אינו נכון לתת ,שאדרבה ,הם חייבים לתת ש' כסף .וכמתלמד מדברי הרב
אפשר לומר דהורה דמתנתו הם ש' כסף ולא נתן להם שיהיה להם צער במקום הקנס
שהיו חייבים לו ש' כסף על שמכרוהו ,ולא נתן לראובן להעלים הדבר שיש לומר כטעם
לצ"ד שהוא
אחיו ,ועוד אפשר לומר כי הוא היה רוצה ליקח לבנימין עבד ,ולפיכך קנס עצמו
עשרה בדמיו שהם ש' כסף .עכ"ל.
חזינן מהכא שיוסף הצדיק התנהג באופן כזה שהצדק יהא ניכר גם לציבור ,שהיסוד
להתנהגותו כך עם אחיו בנימין הוא רק הצדק .והנה מ"ש בפרוש הרלב"ג על יהושע ) חלק
ל ,תועלת הי"ב( ,שאין ראוי למושל שיעשה בכוחו מה שאפשר שתיפול בו טענה שלא
יעשה בצדק ,ואע" פ שצווה בזה מפי הגבורה ,אך ראוי שיתחכם להסיר הטענה ההיא
באופן שלא תתחדש בזה מריבה וקטטה ,כי אולי יגיע מזה הפסד רב .ובזה יקיים מה
שבאה המצווה עליו מאת ה'.
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ולזה תמצא שכבר מתחכם יהושע שיודה עכן חטאו לסלק מעליו הטענה והמחלוקת,
ואע"פ שכבר היה אפשר לו להשלים מצוות השם יתברך בזולת הודאת פיו ,כי לא היה
יכולת לאחד מבני ישראל להמרות את פי הנביא ,כמו שאמרו אליו :כל איש אשר ימרה
את פיך וגו' ,ולזאת הסיבה ציווה יהושע גם כן למלאכיו שירוצו לאוהל עכן כדי שיימצא
מה שהודה ,ואז יתפרסם זה לישראל .ולזאת הסיבה הציקם ופזרם לפני ה' כדי שיתפרסם
לכולם שכבר היה מבואר במה שהביאו מלאכי יהושע אותם הדברים שהודה עכן.
ואחר הדברים האלה מובן היטב שהתורה אמרה פעמיים צדק צדק תרדוף ,דהכוונה
להזהיר :א .לעשות צדק ,ב .שגם בעיני הכל יתראה לצדק ,וכמבואר.
וזוהי הכוונה גם במ"ש "דין אמת לאמיתו" ,והיינו הדיין כאשר דן דין אמת מוכיח
לעיני כל שהתכוון אך ורק לאמיתו של הדין וכאמור.

  
חשבון הנפש הדרוש כשמגיע ייסורים
" כי איך אעלה אל אבי והנער איננו אתי ואיך אוכל ברעה אשר ימצא
את אבי ") .מד ,לד(
וידוע מה שאומרים בעלי המוסר שזהו תוכחה לכל אדם איך יעלה אל אביו שבשמים
וימי הנערות איננו איתו שלא מילא את חובותיו כראוי .
על דרך זו הסבירו גם את הפסוק בפרשת וישב שאמר ראובן הילד איננו ואנה אני
בא .שביארו זאת ע"פ דברי הבעש"ט שכשהקב" ה רוצה ליפרע מן האדם לא מביא יסורין
וצרות ,אלא הקב"ה משרה את שכינתו עליו ואז רואה את גדלותו של הקב"ה ומבין את
שפלותו.
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והמשילו משל לכפרי שראה שיירה של המלך וזרק אבן לכוון השירה ,והענישו המלך
שלקח ולימדו חכמות וכשנעשה שר חשוב ,הבין את חומרת מעשיו וכל ימיו היה מצטער
על כך .וזהו העונש הכי גדול.
ורמזו זאת בפסוק כשהילד איננו – כשימי הילדות אינם בסדר ואנ"ה – ר"ת אל
נקמות ה' אנ "ה – ר"ת אל נקמות הופיע בא ,שזה הנקמה של הקב"ה בזה שמשרה עליו
הארה וזה מיסר את האדם.
וזה מה שיוסף עשה לאחיו שהוכיחם על דרך זו שחילק לבנימין חמש חליפות ושלוש
מאות כסף יתר על פני שאר אחים ואומרת הגמ' במגילה אפשר דבר שנצטער בו אותו
צדיק וכו' בלבוש מלכות.
וביארו בספרים שכל מה שעשה אתם זה להקטין את העונש שלהם על המכירה.
ולישב הענין מובא בשם ר' שמשון אוסטרופולי זצ"ל שהביא רמז לעשרה הרוגי
מלכות מן התורה שאלו הם כנגד תשעה השבטים שהרי ראובן לא היה בתוכם ,והקב"ה
כביכול היה צריך כפרה על זה שנשתתף עמם ,מהפסוק וכל מעשר בקר וצאן אשר יעבור
תחת השבט ר"ת :וידעו כולם למה מת עקיבא שהיה רועה בקר וצאן .כל אשר יעבור
תחת השבט – אלו הם תשעת הרוגי מלכות כנגד תשעה השבטים שהשתתפו במהרה
והעשירי שהוא ר"ע כביכול כפרה על הקב"ה וזהו העשירי קודש לה'.
ודרשו חז "ל בתנחומא פ"י על הפסוק בשוב ה' את שיבת ציון היינו כחולמים כחלומו
של יוסף – שכמו שכל החלומות של יוסף היו לטובה כך נראה לעתיד שכל היסורים
והגלויות הכל לטובה.
וכמו שאדם מתעורר מחלום רע שמח שכל מה שראה זה רק היה בחלום ולא
במציאות כך נשמח בבוא הגאולה.
וזה דבר מאוד יסודי בעבודת ה' ,שכל היסורין מטרה אחת להם להגיע לטוב.
ולכן גם שמתפללים על הרפואה מבקשים קודם רפואת הנפש ואח"כ רפואת הגוף,
והטעם לזה שאם לא יתרפא הנפש לא יתרפא הגוף כיון שהרוחניות שזו הנפש לוקה
באותו אבר אזי גם הגוף לא מתרפא מבחינה גשמית.
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והאדמו "ר מלעלוב זיע"א היה אומר למבקשים ממנו רפואה לתת צדקה בסכום של
הגימטריא אותו אבר .ועי"ז יתקן הרוחניות שבאותו אבר.
וכמו שיוסף עבר מאחיו צרות גדולות ובכ"ז הם בדקו בעצמם וראו שעשו הכל על פי
דין ולא התחרטו על עצם המכירה וכך אמרו שלא ראינו בצרתו בהתחננו אלינו ,אבל על
עצם המכירה סברו שזה על פי הדין.
רואים שהם לאחר עשרים ושתים שנה בדקו מדוע הגיע להם הצרה ,ולא מצאו רק עון
זה שלא שמעו לתחנונים .וזה הוא מה שראינו לעיל שכשיש צרה צריך לבדוק קודם אם
הרוחניות הכל בסדר וראוי לרצונו יתברך.
זכורני שהיתה שאלה לפני פטירתו של הבית ישראל אם לתת לו מנות דם ,והבית
ישראל התנגד לזה בגלל שעבד כל החיים שלו שגופו יהיה טהור והוא לא מוכן ללכלך
את גופו בדם של אחרים שלא יודע מה הם.
ובאותו זמן נכנסתי לגר"ש וואזנר שליט "א ושאלתיהו אם באמת אפשר לקחת מזה
הלכה למעשה ,והשיב לי שהבית ישראל יכול לעשות את זה ,אבל לא כל אחד יכול
להרשות לעצמו חומרות כאלה ,ובאמת למרות שזה היה דבר הכרחי לא קיבל הבית
ישראל וחי אחר כך תקופה די ארוכה.
כי באמת הכל תלוי ברפואת הנפש ,ויוסף גמל להם כנגד כל מה שעשו לו רע רק
טוב ,כמבואר לעיל.
וכתב האור החיים שאין יותר רעה מגומל רעה תחת טובה ואין יותר טובה מגומל
טובה תחת רעה.
וזה היסורי נפש שהיו לאחים וכן שיש לאדם שהקב"ה מאיר לו פנים ואז מתחרט איך
עבר על רצונו.
ובספר בית אלוקים כתב שבעולם האמת מענישים את האדם בזה שצריך לעמוד
לפני ת"ח ולפרט כל מעשיו ולהודות עליהם.
וזו הבושה הכי גדולה ,והגיהנם הקשה ביותר לאדם.
ולכן על האדם להיות דבק באמת כלפי עצמו וכלפי הקב"ה.
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ע"י הבושה מגיעים ליראת הרוממות
" ויאמר יוסף אל אחיו אני יוסף העוד אבי חי  .ולא יכלו אחיו לענות
אותו  ,כי נבהלו מפניו " ) .מה ,ג(.
ר"א כי מטי להאי קרא בכי ,ולא יכלו אחיו לענות אותו כי נבהלו מפניו ,ומה תוכחה
של בשר ודם כך ,תוכחה של הקב"ה על אחת כמה וכמה ,ובמד' איתא בזה"ל :אוי לנו
מיום הדין אוי לנו מיום התוכחה ,יוסף קטן שבשבטים היה ולא היו יכולים לעמוד
בתוכחתו )של יוסף( ,דכתיב :ולא יכלו אחיו לענות אותו כי נבהלו מפניו ,וכשיבוא
הקב"ה ויוכיח לכל אחד ואחד ,על אחת כמה וכמה ,ע"כ.
והנה כמה קושיות על זה :הא יוסף לא אמר כלל לאחיו השבטים מעניין תוכחה,
ונהפוך הוא ,כי בזרועות אהבה קרבם ודברי תנחומין דיבר על ליבם .ועוד ,הכתוב לא
אמר נבהלו מתוכחתו אלא נבהלו מפניו .ועוד יש להקשות דהשבטים הלא רק נבהלו
מפניו מפני הבושה ,אבל תוכחה לא מצינו בכדי לעשות ממנה קל ולומר לתוכחה על
עוון שמוכיח הקב"ה .ועוד ,וכי בכדי לפחד מתוכחתו של הקב"ה יש צורך לקל וחומר
וראיה מבן אדם.
ונ "ל כל זאת עפ"י מה שכתוב )בראשית א ,א( :בראשית ברא אלוקים את השמים
ואת הארץ ,וכ' שם רש"י :ולא נאמר ברא ה' ,שבתחילה עלה במחשבתו לבראותו
במידת הדין וראה שאין העולם מתקיים במידת הדין והקדים מידת הרחמים ושתפה
למידת הדין ,והיינו דכתיב ביום עשות ה"א ארץ ושמים ע"כ.
ופירש לזה בספר ערוגת הבושם עה"ת )שם( עפ "י מה שכתוב במסכת ברכות )לג,
ע"א( :גדולה נקמה שניתנה בין שתי אותיות ,שנאמר )תהילים צה ,ד( :קל נקמות ה',
ופירש לזה רבינו הבעש" ט זיע"א :משל למלך גדול וחכם שהעליבו איש פשוט ברמה
נמוכה אשר לא הבין את מעלת המלך ותפארת גדולתו ,והחליט המלך ברוב חכמתו
שהעונש הכי גדול וקשה לאדם זה יהיה ,אם ישכיל ויבין את גודל החטא ופשע שעשה
למלכו ,כי זה בעצמו יעיק עליו לא פחות מאשר כל עונש אחר.
וכך התחכם המלך לגדלו ולנשאו עד רום המעלה ,וכאשר עלה ונתעלה ממדרגה
למדרגה יותר ויותר עד שנעשה קרוב למלכות ,והבין מעלת המלך וכבוד הדר מלכותו,
ואז נשבר לבו בקרבו כשהעלה בזכרונו את אשר חטא למלך וכמה שהעליבו ופגע בו.
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והנמשל בזה הוא מה שהאדם חטא כנגד מלך מלכי המלכים יתב"ש ע"י שעיניים לו
ולא יראה ,ולבבו לא יבין את גדלות ה' ,אבל הוא יתברך יוסיף להפליא אתו חסדיו יום
יום ,וככל שמוסיף לו חסדיו יתברך משיב האדם אל לבו יותר ויותר מה שעשה וחטא על
ידי אי התנהגותו כראוי לכבודו ית"ש ,וא "כ כדי לעורר את האדם לתשובה אין צורך
להביא עליו עונשים קשים וחמורים ,אלא אדרבה ,מן הראוי לגדלו ולנשאו ולהעניק לו
כל טוב ,וע"י זה ידע האדם ויבין היטב את פשעו ואת חטאתו ,ואז ישבר לבו בקרבו
וישוב אל ה' אשר ירחמהו ויסלח לו ,וז "ש :גדולה נקמה שניתנה בין שתי אותיות ,שנאמר
)תהילים צה ד( :א -ל נקמות ה' ,ור"ל שמביא עליו את הדין )שם קל( במידת הרחמים שם
הויה ב"ה וב"ש.
וזוהי הכוונה גם במ"ש :בתחילה עלה במחשבה לפניו לברוא את העולם במידת הדין,
וע"ד מ"ש )קהלת ג ,יד( :והאלוקים עשה שיראו מלפניו ,וראה שאין העולם מתקיים בזה,
על כן ציווה שיתנהג העולם במידת החסד ורחמים ,וזה בעצמו יעורר את הבריות
לתשובה הרבה יותר מאשר מידת הדין וכאמור ,וזה מ "ש ששיתף הקב"ה מידת רחמים
למידת דין כי מידת הרחמים תעשה באופן היותר מועיל את הפעולה אשר מידת הדין
צריכה לעשותה ע"כ.
והנה יוסף הצדיק ע"ה כאשר התוודע לאחיו היה נזהר מאוד לא להרע להם וכן לא
לפגוע בכבודם עבור מה שעשו לו בעבר ,ותחת זה התראה לפניהם כאח אמיתי הדורש
טובתם ואוהב נאמן ומסור להם בלב ונפש כאילו לא רצו לעשות לו שום דבר רע אף
פעם כמבואר בסדר הכתובים בעניין זה ,ונעים הליכתו כלפיהם בדרך זה השפיע היטב
על אחיו ושכנע אותם שעוול גדול תכננו לעשות לו.
ובהתאם לזה מתפללים אנו לאבינו שבשמים ,אם יוסף הצדיק ע"ה שהיטיב לאחיו
במקום להטיח להם ולהענישם גרם שיבינו מזה את גודל הרעה אשר דברו לעשות לו
ויתביישו מפניו ,על אחת כמה וכמה שנתבייש עבור מה שלא התנהגנו בהתאם לרצונו
ית "ש ולא פחדנו מהדר גאונו ית"ש ,אם הוא ית"ש ייטיב לנו על אף הכל ,וההטבה זו גם
כן לעונש יחשב כמבואר ,ועל כן ירחם ה' עלינו ויעניקנו כל טוב ,ואנו בדרכו ית"ש נלך
וניטיב את מעשנו.
וז"ש במדרש" :אוי לנו מיום הדין אוי לנו מיום התוכחה" ,כי במידת הדין אין העולם
יכול להתקיים ,ולכן רחמים אנו מבקשים ממנו ית"ש ,כי הרחמים הללו ג"כ יחזירו אותנו
למוטב ועוד יותר מאשר הפורענות ,דהשתא ומה יוסף הצדיק שהוא רק בשר ודם,
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כשהוכיח את אחיו על ידי מה שהיטיב להם והתיידד עימהם  -לא יכלו לעמוד בתוכחתו
זו ,הקב"ה שהוא דיין ובעל דין ויושב על כיסא דין ,ודן את כל אחד ואחד ,על אחת כמה
וכמה שאין כל בשר ודם יכולים לעמוד לפניו אם יעניש אותנו כמו יוסף את אחיו ,דהיינו
שייטיב לנו וירים אותנו ברום המעלה כמו המשל הנז' ,ולכן מייחלים אנחנו לחסדו
יתברך.
ולפי "ז י"ל מה שנא' )שמות ה ,כב( :וישב משה אל ה' ,ויאמר ה' למה הרעותה לעם
הזה למה זה שלחתני ,דמשה רבנו רעיא מהימנא המליץ לפני הקב" ה שבמקום להרע
לע"י ייטיב להם ,דהן אמת שהפורענות מגיעה להם אבל זה גורם להם סבל רב ושולל
מהם חירות הדעת לעשות חשבון הנפש בעבודת ה' ,ולכן מוטב לעוררם במידת הרחמים
ולהרים אותם ברום המעלה וליתן להם כל טוב ,וזה גם ייחשב להם כעונש ויגרום להם
לשוב אל ה' וכאמור.
ולפי האמור כאן י"ל מה שנאמר )ברכות י ,ע"א( :הנהו בריוני בשיבבותיה דר"מ והוו
קא מצערו ליה טובא ,הוה קא בעי ר"מ רחמים עלוייהו כי היכי דלימותו ,א "ל ברוריא
דביתהו מאי דעתך וכו' אלא בעי רחמי עלוייהו דלהדרו בתשובה ורשעים עוד אינם ,בעא
רחמי עלוייהו והדרו בתשובה ,ע"כ.
ובח "א מהרש"א :ויש לעיין בזה ,דבוודאי באדם המבקש רחמים  -להחזירו בתשובה
ניחא ,דאע"ג דהכל בידי שמים חוץ מיראת שמים כדאיתא במס' ברכות )לג ,ע" ב( ,הרי
אמרו" :בדרך שאדם רוצה לילך מוליכים אותו " ,כמ"ש במס' מכות )י ,ע"א(" ,והבא
ליטהר מסייעין אותו" ,כמ"ש במס' שבת )קד ,ע"ב( ,וזה המבקש רחמים על עצמו להחזירו
בתשובה הרי זה בכלל הבא ליטהר וכו' ,אבל לבקש רחמים על חברו להחזירו בתשובה
קשה ,דמה יועיל בקשתו ,הא אמרינן הכל בידי שמים חוץ מיראת שמים וכו' ,ויש ליישב,
עכ"ל.
ונ"ל ,דכבר אמור לעיל שההטבה לחוטא מייסרת את מצפונו ,וההרגשה ששיחת
דרכו נגד מטיבו ,לעונש יחשב אצלו ,ועי"ז מעצמו הוא חוזר בתשובה ,ואם כן י "ל דז"ש
ברוריה לר"מ "אלא בעי רחמי עלייהו"  -והיינו שידרוש את שלומם וטובתם ,ודרך זה
יגרום "דליהדרו בתשובה" וכמבואר ,ואתי שפיר.
ובהתאם להאמור א"ש גם מ"ש במס' סנהדרין )דף לז( :הנהו בריוני דהוו בשבבותיה
דר' זירא דהווה מקרב להו כי היכי דניהדרו להו בתיובתי וכו' ,כי נח נפשיה דר' זירא
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אמרו עד האידנא הוה ר' זירא דהוה בעי עלן רחמי ,השתא מאן ,הרהרו בלביהו ועבדו
תשובה ,ע"כ .ויש לומר כנזכר ,דר' זירא התנהג בטובה בהני בריוני ע"י מה שדרש
שלומם וטובתם כל הימים.
וכשנפטר ר' זירא ,פחדו לנפשם מנקמה ממש כעונש על מעשיהם הרעים ,בגלל זה
הרהרו בלבם ועשו תשובה בטרם תבוא עליהם הרעה ,ולפי דברינו כאן י "ל גם מ"ש
אבינו מלכנו מחוק ברחמיך הרבים כל שטרי חובותינו ,דר "ל ששטרי חובותינו לא ימחו
ע"י נקמת עונשים מרים ורעים ח "ו ,אלא ע "י רחמיך הרבים ,ובאופן האמור) .משנת משה(
נמצא שהרגש הבושה הוא אשר מביא את האדם למדרגת יראת ה'  -יראת
הרוממות ,וכמו שכת' הרמ "א באו"ח סי' א' בשם הרמב"ם" :כשישים האדם אל ליבו
שהמלך הגדול הקב"ה אשר מלוא כל הארץ כבודו עומד עליו ורואה במעשיו ,כמו
שכתוב :אם יסתר איש במסתרים ואני לא אראנו נאום ה' " ,מיד יגיע אליו היראה
וההכנעה מפחד השי"ת ובושתו ממנו תמיד".
ובכן ,כמו שרגש הפחד שבטבע האדם הוא יסוד למידת יראת העונש ,כך רגש
הבושה שבאדם להתבייש ממי שראוי לבוש ממנו ,הוא יסוד ליראת הרוממות ,ולכן
אמרו חז "ל )בנדרים כ ,ע"א( :תניא בעבור תהיה יראתו על פניכם )שמות כ( ,זו בושה.
לבלתי תחטאו ,מלמד שהבושה מביאה לידי יראת חטא .מכאן אמרו :סימן יפה באדם
שהוא ביישן .אחרים אומרים :כל אדם המתבייש  -לא במהרה הוא חוטא ,ומי שאין לו
בושת פנים בידוע שלא עמדו אבותיו על הר סיני .ויראת חטא היא יראת הרוממות,
שהוא ירא את החטא ולא את העונש שבא בעקבות החטא.
והשאלה נשאלת :מה ראו חז "ל להוציא את היראה המפורשת בקרא ,ולהכניס
במקומה את הבושה .ופי' הר"ן ,דעל פניכם משמע הבושה .וכותב הרב "דבר אליהו":
"ולע"ד דחוק הוא ,שהרי הפנים מביעים גם היראה ,גם הפחד ,וגם השמחה והעצבות
ועוד".
אלא נראה עפ"י מה שכתב הנצי"ב בהעמק דבר על הפסוק הנ"ל ,וז"ל" :לבלתי
תחטאו ,לבלי תחטאו מיבעיא ליה ,אלא הכי פירושו :יראת ה' תהיה בלבבכם גם אם לא
תחטאו ,ולא יהיה לכם מורא העונש ,אלא מ"מ יהיה מורא שמים וגדולתו מושרש
בלבבכם" .עכ"ל.
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נמצא שהיראה שמדובר עליה בפסוק היא יראת הרוממות ,שהיא נובעת מהרגשת
הבושה ,על כן דרשו חז "ל" :ובעבור תהיה יראתו על פניכם לבלתי תחטאו ,זו הבושה".
ובזה יש לבאר מה שכתוב בברכות )כח ,ע"ב( :כשחלה ר' יוחנן בן זכאי נכנסו
תלמידיו לבקרו וכו' .אמרו לו :רבנו ,ברכנו .אמר להם :יהי רצון שיהא מורא שמים
עליכם כמורא בשר ודם .אמרו לו תלמידיו :עד כאן ,אמר להם :ולוואי ,תדעו שכשאדם
עובר עבירה אומר הלוואי שלא יראני אדם.
דאיתא שם )לג( קושיית הש"ס :אהא דכתיב ועתה ישראל מה ה' אלוקיך שואל מעמך
כי אם ליראה ,אטו יראת שמים מילתא זוטרתא היא ,ומשני :אין )כן( ,לגבי משה מילתא
זוטרתא היא.
והקושיא מפורסמת ,אם לגבי משה איש האלוקים יראת שמים מילתא זוטרתא היא,
אבל מי יאמר שגם לגבי כל ישראל היא מילתא זוטרתא.
על קושיא זו עמד כבר בעל העיקרים )מ"ג פל"א( ,שאין ראוי שיאמר העשיר המופלג
לעני שאין לו כלום :מה אני שואל ממך כי אם אלף זהובים .עי"ש.
ועדיין יש להתבונן לאיזה סוג יראה נצטווינו בפסוק ,אם ליראת העונש או יראת
הרוממות.
וכתב הרב "דבר אליהו" ,שהכוונה על יראת הרוממות ,כי יראת העונש בודאי שהיא
קלה ,מפני שלא יתכן שאדם בר דעת לא ייקח לתשומת ליבו להיזהר ולפחד מהעונש.
אבל יראת הרוממות היא קשה ,ולזה שואלת הגמ' :אטו יראת שמים מילתא זוטרתא
היא ,הרי הפסוק בעצמו מתאר את היראה הזאת " :כי אם ליראה את ה' אלוקיכם ,ללכת
בכל דרכיו ולאהבה אותו ולעבוד את ה"א בכל לבבך ובכל נפשך" ,כלומר עד כדי
מסירות הנפש ,אם כן מי יכול להגיע למידה כזאת ,הרי אפילו אאע"ה לא נאמר עליו ירא
אלוקים אלא בסוף ניסיונותיו ,ואיך נאמר על יראה זו "כי אם ליראה" כאילו היתה
זוטרתא.
ע"ז מתרצת הגמ' :לגבי משה נכון שזה דבר פשוט ,דהיינו כשאתה מעמיד את עם
ישראל על יד משה  -לגבי משה ,והם רואים אותו ומתביישים ממנו ,מגיעים ליראת
הרוממות.
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כי בעל העיקרים כותב ,שיראת הרוממות מהשי"ת יש ללמוד ממה שמתבייש האדם
לעשות דבר לא הגון בפני איש נכבד חכם ונשוא פנים ,אע"פ שידמה בנפשו שלא יגיענו
נזק בעוברו על מצוותיו ,בכל זאת יבוש ויכלם למרות עיני כבודו.
וללימוד זה היו בני ישראל יכולים להגיע בקלות בהיותם אצל משה ,דכתי' )פר'
תשא(" :וירא אהרון וכל בני ישראל את משה והנה קרן עור פניו וייראו מגשת אליו".
והיראה הזאת לא הייתה מחמת יראת העונש ,שהרי לא היו נענשים אם היו ניגשים קרוב
אל משה ,אלא יראתם הייתה יראת הרוממות מפני שקרן עור פני משה ויחרדו מפניו.
וזו כוונת חז"ל" :לגבי משה מילתא זוטרתא" .עם ישראל שבאותו הדור ,אם פחדו
ביראת הרוממות ממשה ,שלמרות הכל הוא בשר ודם ,על אחת כמה וכמה שצריכים
ליראת הרוממות מהקב"ה.
וזה היה הויכוח בין ריב"ז לבין תלמידיו .הם חשבו שריב"ז אומר להם על יראת
העונש ,ולכן תמהו ואמרו לו :עד כאן ,כלומר :הרי יראה זו היא פשוטה בשבילם .אמר
להם :כוונתי ליראת הרוממות ,ואני מדריך אתכם איך תגיעו אליה ,ע"י שתסתכלו
בדוגמא הזאת ,כשאדם עובר עבירה סתם ,שאינה נוגעת להפסד לשום אדם ,רק בינו
לבין הקב"ה ,ובכל זאת הוא אומר שלא יראני האדם ,כלומר שהאדם נוהג להסתיר את
מעשיו מחמת הבושה ויראת הכבוד מפני האדם ההוא ,א "כ גם אתם ע "י הבושה שלכם
תשיגו את יראת הרוממות.
ומעתה יתבאר המאמר הניצב בפתיחה :אוי לנו מיום הדין אוי לנו מיום התוכחה וכו'
ורש"י מסביר כי נבהלו מפניו מפני הבושה ,שלא פחדו שמא יתנקם מהם אלא נוכחו
בגדלותו והתביישו ממנו ,על אף שהוא קטן מהם וראו את רוממות נפשו ,עאכו"כ
כשהקב"ה יבוא ויוכיח לאדם כפי מה שהוא ,כלומר הקב"ה  -שהוא גדול ,לאדם הקטן
כפי מה שהוא  -עאכו"כ.
והרב "בן יהוידע" ע"ה פי' על המאמר בחגיגה )ד ,ע"ב( :הקשה ,דהכתוב לא אמר
"נבהלו מתוכחתו" ,אלא "נבהלו מפניו" ,ונ"ל בס "ד ,דרמז בתיבת מפניו על תוכחתו,
שהיא הטענה שיש לו לטעון עליהם ,והיינו לפני אותיות יוסף יש אותיות טענה  :י' ו' ס'
ף'  -ט' ה' נ' ע' = אותיות טענה.
ולז"א ומה תוכחה של ב"ו שהיא הטענה שיש לו על חברו נבהלו ממנה ,של הקב"ה
עאכו"כ ,ודו"ק.
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קניין מידת האמת מורה על חכמה
" ויאמר יוסף אל אחיו אני יוסף העוד אבי חי ולא יכלו אחיו לענות
אותו כי נבהלו מפניו  .ויאמר יוסף אל אחיו גשו נא אלי ויגשו ויאמר אני
יוסף אחיכם אשר מכרתם אותי מצרימה ) " .מה ,ג  -ד(.
וכתב רש"י :נבהלו מפניו ,מפני הבושה .גשו נא אלי ,ראה אותם נסוגים לאחור ,אמר
עכשיו אחי נכלמים קרא להם בלשון רכה ותחנונים ,והראה להם שהוא מהול .עכ"ל.
אומר המשכיל לדוד וז"ל :כי נבהלו מפניו מפני הבושה זה דבר פשוט ,שלא היה
צריך רש "י לטרוח ללמדנו זה ,ועוד אמאי קאמר הבושה בה"א הידיעה ,הול "ל בלא ה"א,
אלא נראה כוונת הרב כמ"ש בחגיגה )ד ,ע"ב( ,ר' אלעזר כי הוי מטי להאי קרא הוי בכי,
אמר ,ומה תוכחה של בשר ודם כתיב בה ולא יכלו אחיו לענות אותו כי נבהלו מפניו,
תוכחה של הקב"ה על אחת כמה וכמה.
וז"ש רש"י שהוצרך הכתוב לכתוב כי נבהלו מפניו ,דהווה סגי למיכתב ולא יכלו
אחיו לענות אותו בלבד ,דדבר פשוט הוא שלא יכלו לפי שנבהלו ,אלא מפני מה התורה
כתבה בפי' כי נבהלו מפניו ,שמכאן נלמד מוסר ליום הדין :אוי לה לאותה בושה אוי לה
לאותה כלימה ,והיינו דקאמר מפני אותה הבושה הידועה לכך כתבו עכ "ל.
ועל דברי רש"י "שהראה להם שהוא מהול" ,מקשה הט"ז ב "דברי דוד " וז"ל :וי "ל מאי
הוכחה יש ממילה ,שהרי פירש"י בפר' מקץ )מא ,נה( על הפסוק "ותרעב כל ארץ מצרים
ויצעק העם אל פרעה ללחם ,ויאמר פרעה לכל מצרים לכו אל יוסף אשר יאמר לכם
תעשו".
לפי שהיה יוסף אומר להם שימולו ,1וכשבאו אל פרעה ואומרים כך הוא אמר לנו,
א"ל :למה לא צברתם בר ,והלא הכריז לכם ששני הרעב באים ,אמרו לו :אספנו הרבה

1

ומדוע יוסף בא לידי זה ,אומר המשכיל לדוד בפרשת מקץ על הפסוק הנז' כמה טעמים :

למרות שלא היו נימולין אלא באונס מפחד המיתה ,ומה" ט אמרינן דאין מקבלין גרים לימות המשיח ,ורק לא
קבלו בימי דוד ושלמה ,מכל מקום אפשר דיוסף הווה סבור שמתוך שלא לשמה בא לשמה .
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והרקיבה ,אמר להם :א"כ כל אשר יאמר לכם תעשו ,הרי גזר על התבואה והרקיבה ,מה
אם יגזור עלינו ונמות .נמצא שכולם היו נימולים.
וצ"ל דלא ביקש יוסף שיתקיים דבר זה ,אלא הראה להם כוח שלו עליהם ,שהם
חייבים לשמוע לו בכל גזרותיו ,ואח"כ לא התאמץ שימולו.
מי לנו רשע יותר מפרעה ,והנה כאשר שמע פתרון החלומות מיוסף ,נתפעל מאוד
מחכמתו ואמר "אחרי הודיע אלוקים אותך וגו' אין נבון וחכם כמוך וגו' ועל פיך ישק כל
עמי" ,ואדרבה ציוה להם שמוכרחים הם לקבל גזרותיו של יוסף .כי פרעה היה חכם גדול
כמ"ש הרמב"ן" :ואדמה כי היה חכם לכבוד יוסף" .פי' לראות כי חכם גדול כפרעה היה
מבטל עצמו כלפי יוסף ,כאשר בא להלן .ומצינו עוד כשנתוודע יוסף אל אחיו ,אמר להם:
וישימני לאב לפרעה ולאדון לכל ביתו ומושל בכל ארץ מצרים.
וכתב האבן עזרא וז"ל" :לאב ,טעמו למורה ,וכן אבי כל תופש" ע"כ לשונו הזהב .פי'
לדבריו :היות "וממשפט החכמים להודות על האמת" אף שזה נגד טבעו ,אבל ברגע
שהאמת מתבררת כמו דבר חי נגד עיני החכם אי אפשר לומר על חי שהוא מת ,לכן
פרעה הרגיש והבין שיש לו ללמוד הרבה מחכמת יוסף כמו תינוק ,ומדוע כי הוא אב
לחכמה כמו "אבי כל תופש" פירוש שהוא המציא חכמת המוזיקה ונעשה לו כבן
המתלמד מאביו החכם ,כי הוא אבי החכמה.
וזהו וישימני פי' האלוקים לאב לפרעה  -כעניין שאמרו כל המלמד את בן חבירו
תורה כאילו ילדו )סנהדרין יט( ,והיה בטל במציאות נגד יוסף ,ומסר לו תומ"י כל הנהגת

וכמו ששמעתי פירוש הפסוק ,כה אמר בנך יוסף שמני אלוקים לאדון לכל מצרים ,הכוונה :כה אמר  ,שכינה
הקדושה ,בנך יוסף שמני אלוקים לא דון לכל מצרים  ,יוסף פרסם שמו יתברך בכל מצרים ) .חלקת יעקב
דרשות דף מה(
אפשר שכיוון בזה כדי שלא יוכלו להעליל עליו שאינו ראוי למלוך עליהם לפי שהוא מהול ודתו משונה
מדתם ,לכך כפה אותם למול .
ועוד אפשר שהייתה כוונתו שיתפרסם זה בעולם שהמלך שמושל במצרים הוא מהול ושכפה אותם למול ,ובזה
אפשר שיגיע הדבר לאוזני אביו וידע שהוא חי ומושל במצרים ולא יצטער עוד עליו  ,לפי שלא היה רשאי
לשלוח ולהגיד לאביו  ,לפי שהיה יודע החרם שהחרימו  ,לכך בקש המצאה זו .
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המלוכה ולא הרים ידיו ורגליו נגד יוסף" ,רק הכסא אגדל ממך " ,כי הבין שיוסף אינו
רוצה כבוד.
ומכוח האמת הזאת פרעה לא שת ליבו לכל הלשון הרע שסיפר שר המשקים נער
עברי עבד לשר הטבחים כידוע מאמר חז "ל .ואף כי יצא מבית האסורים וכתוב בנימוסי
מצרים וכו' ,ולא חקר עליו כלל מדוע היה בבית האסורים ,והבין כי הוא לו לאב ולו
משפט המלוכה.
נמצא שמי שלא מודה על האמת יש לו חסרון בחכמה .לכן לגבי ב"ב של פרעה נאמר
על יוסף "לאדון לכל ביתו "  -כי הם לא היו חכמים כמו פרעה ,קיבלו אותו עליהם בתור
אדון כי הם לא הכירו במעלתו של יוסף ,ולגבי כל המצריים "ומושל בכל ארץ מצרים" -
כי המון העם המצרי ראו בו עריץ שרוצה לרדות בהם בכוח גזרותיו ,כי הם היו נבערי
הדעת עוד יותר.
לאור האמור לעיל מובנים דברי חז "ל )ב "מ לג ,ע"ב( :מאי דכתיב והגד לעמי פשעם
)ישעיה נח ,א( ,אלו תלמידי חכמים ששגגות נעשים להם כזדונות ,כלומר שהאדם נתבע
לפי ידיעותיו ובשמים מדקדקים עם האדם שיש לו ידיעה יותר מזולתו) ,יוסיף דעת יוסיף
מכאוב( ע"כ האדם צריך להתאים מעשיו עם ידיעותיו.
ביאור הדברים עפ"י מה שידוע מחכמי החינוך ,כי המתלמד צריך לדעת על מלמדו
שני דברים כדי שיקבל את דברי המלמד בשמחה ובחפץ הלב:
א .שהמלמד הוא חכם יותר ממנו ויודע מה טוב לפניו יותר ממנו .ב .שהמלמד דורש
טובתו של התלמיד ולא טובת עצמו ,או כוונה אחרת.
וכששני הדברים הללו יתאמתו אצל התלמיד ,התלמיד ימסור עצמו לרבו בקניין
ממש ולכל אשר יצווה יעשה בשמחה גדולה.
הנחה זו מתבררת יפה כשאנחנו מסכלים על אהבת הבן לאביו .על אף שאהבה הזאת
היא בטבע ,ובפרט שהאב דורש תמיד את טובת הבן ,ועם כל זה האהבה היא לא כל כך
גדולה ,כי על פי רוב דרישת האבות לבניהם היא על הצלחת הגוף ,ואלה סוגי הצלחות
מתחלפות לפי רצונות בני האדם השונים ,כמו ,אם האב רוצה שישיג בנו הצלחת העושר
ע"י מסחר וקניין ,והבן רוצה להשיג עושרו זה ע"י דרישות בחכמות מדעיות ומעשיות,
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כמו מדע הרפואה או ההנדסה וכדומה ,ולכן אין אהבתו לאביו כ"כ גדולה ,כי לדעתו אין
אביו יודע אמיתת טובתו.
ולכן האב החכם אשר ידרוש טובת בנו על הצלחת עושר הנפש וילמדהו טוהר הדעת,
כי אך זה הוא העונג האמיתי ,והבן יכיר היטב כי בסורו למשמעת אביו בזה ,יחיה חיי
נחת ועונג רוחני ,אז אהבתו לאביו עזה בהכרה ובטבע ,מאוד.
והנחה זו מקבלת משנה תוקף במה שמצינו בהלכות אבידה שאבדת אביו ואבדת
רבו ,אבדת רבו קודמת )ב"מ לג( כי רבו הוא אביו באמת ,כי הוא יודע טובתו האמיתית
ודורש טובתו במלא אמיתתו .ועובדא שגם חכמי אוה"ע מכירים בזה כמו שהבאנו לעיל
מעניין פרעה.
וע"כ באה לנו המצווה הגדולה ואהבת את ה"א בכל לבבך וגו' ,האדם יכול לאהוב
את ה"א רק אחרי שיקבל ע"ע להכיר בעובדה שהקב"ה יתעלה גדול ,וגם רוצה בטובתו
של האדם.
כמו שכתוב בישעיהו )מח ,יז( "כה אמר ה' גאלך קדוש ישראל אני ה' אלוקיך
מלמדך להועיל מדריכך בדרך תלך - ) .מלמדך לתועלתך( לוא הקשבת למצוותי ויהי
כנהר שלומך וצדקתך כגלי הים ויהי כחול זרעך וצאצאי מעיך כמעותיו לא יכרת ולא
ישמד שמו מלפני".
אשר על כן ,מי שידיעתו יותר גדולה ,מוכשר יותר לקבל טובת השי"ת ,ולהפך ח"ו:
הקב"ה מוכיחו כדי שיהיה מוכשר להמשיך הלאה בקבלת טובתו יתברך.
וכך ראינו אצל כל הראשונים שהשי"ת דקדק עימהם כחוט השערה כדי להשפיע
עליהם הלאה את ברכתו וטובו.
ויש ראיה גם מיוסף ,שהוא האמין אמונה עזה מאוד בהקב"ה ובטא את זה באומרו
לאחיו ועתה לא אתם שלחתם אותי הנה כי אם האלוקים וישימני )האלוקים ולא פרעה(
לאב לפרעה וכו' ,וכן להלן מהרו ועלו אל אבי וגו' כה אמר בנך יוסף שמני אלוקים ,ועם
כל זה כאשר גילה ביטחון יותר מדי בשר המשקים נענש ונשאר שנתיים נוספות בבית
הסוהר.
וכל זה כדי לנקותו מהתערובת הזרה הזאת וימשיך הקב"ה לזכותו מטובו" ,הרי כמה
צריך האדם למסור עניינו לשמיים וטוב לו".
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לימוד זכות של יוסף
" ויאמר יוסף אל אחיו אני יוסף העוד אבי חי  ,ולא יכלו אחיו לענות
אותו כי נבהלו מפ נ יו  ,ויאמר יוסף אל אחיו גשו נא אלי ויגשו ויאמר אני
יוסף אחיכם אשר מכרתם אותי מצרימה  ,ועתה אל תעצבו ואל יחר
בעינכם כי מכרתם אותי הנה כי למחיה שלחני אלוקים לפניכם ") .מה ,ד -
ה(.
האוה"ח הקדוש מדייק בלשון הפסוק שאמר "ועתה" :א .מה בא לשלול ,ב .למה כפל
לכתוב "אל תעצבו ואל יחר בעינכם" ,ועוד הם ב' דברים הפכיים ,העיצבון יורה על
שברון הלב ,וחרון אף יגיד על הגאווה ,ג .למה דקדק לומר תיבת הנה.
והוא פי' על דרך זו :יודע אני כי אתם נעצבים על המכר ,וכמו שגילו דעתם באומרם:
אבל אשמים אנחנו ,גם לפי המדרש שאמרו שירדו לפדותו בדמים יקרים .לזה אמר להם
"ועתה "  -פי' כיוון שמבוקשכם מצוי לכם בהודעה זו ,תסירו העיצבון.
ואומרו אל יחר בעינכם פי' לטעם שמכרתם אותי הנה שגרמתם לעצמכם כל
התגלגלות העניינים ההשתחוויות אשר בשבילם נתחכמתם למכור ,דכתיב :ונראה מה
יהיו חלומותיו ,ודבר זה יסובב הכעס ,כאדם שבא לתקן דבר ונמצא מקלקל  -ויחר אפו
על אשר גרם לעצמו .ונתן טעם לזה כי אדרבא ,מעשיהם גרמו להם טובה גדולה ,כי
למחיה שלחני אלוקים לפניכם ,כי זה שנתיים וגו' ,ומעתה אל יחר בעינכם הדבר.
והגאון רי" ח ז"ל באדרת אליהו פי' את הדיוקים האלה באומרו שהעיצבון שהיה להם
הוא כי נבהלו מפניו ,וכמ"ש מהר"ם אלשיך ז"ל שהכירו על הפנים שלו שהוא איש קדוש
וטהור ולא חטא במצרים שהיא ערוות הארץ ,ומזה ידעו קדושתו וערכו ,ולכן נעצבו על
מה ששלחו ידם בקדוש ה'.
ואפשר גם להסתפק בכוונתם ולומר להיפך ,שחרה אפם על המכירה שהסכימו לה,
ולא הרגו אותו כאשר חשבו ,ועכשיו כועסים על יהודה שהוא יזם את רעיון המכירה.
לכן יוסף מדבר על ליבם ואומר להם שאין מה לכעוס על יהודה שהציע למכור אותו,
הנה שהרי גם ע "י המכירה השיגו כביכול את מבוקשם כמו שאם היו הורגים אותו ,שהרי
מכרו אותו למקום שלא יוכלו למנות שליט ,וא"כ אין להם מה להתחרט על מה שעשו ,כי
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כשם שה' עשה נס נגד הטבע והגיע לשלטון במצרים ,כן הקב"ה היה יכול לעשות נס אם
היו הורגים אותו והיה יכול להישאר בחיים) .דוגמת מה שקרה למרע"ה כשנצל מפרעה
או יחיה אותו ע"י מי שהוא ,כמו שעשה אליהו ואלישע ויחזקאל(.
ועל הספק הראשון שמא יצא תקלה תחת ידכם  -אל תעצבו ,כי למחיה שלחני
אלוקים לפניכם.

  
סיבת החורבן כסיבת מכירתו של יוסף
" ויפול על צוארי בנימין אחיו ויבך ובנימין בכה על צואריו " )מה ,יד(
והקשו במדרש :וכי שני צווארים היו לו לבנימין ,אלא אמר ר' אלעזר בן פדת :יוסף
ראה ברוח הקודש ששני בתי המקדשות עתידין ליבנות בחלקו של בנימין ועתידין
ליחרב .ובנימין בכה על צואריו ,ראה שמשכן שילה עתיד להיעשות בחלקו של יוסף
ועתיד ליחרב )בר"ר פצ"ג י"ב(.
ודקדק מלשון הפסוק ,דכתיב צואריו לשון יחיד ,כגון בעליו אדוניו ,וכ"כ בסוף
הפרשה ויפול על צואריו ויבך על צואריו עוד .וכן על חלקת צואריו .ולכן דרש צוארי
בנימין על ב' בתיהמ"ק ומאחר שדרש צוארי בנימין דרש גם צואריו של יוסף שמן הסתם
שניהם בכו על אותו עניין.
חזינן ממדרש זה שביהמ "ק נמשל לצוואר ,וכן דרשו חז"ל עה"פ )שיה"ש ד ,ד( כמגדל
דוד צוארך זה בית המקדש ,ולמה מדמהו בצוואר ,שכל ימים שהיה בית המקדש בנוי
וקיים היה צווארן של ישראל פשוט בין אומות העולם ,וכיון שחרב בביהמ "ק ,כביכול
נכפף צווארן של ישראל .הה"ד )ויקרא כו ,יט( ושברתי את גאון עזכם ,זה ביהמ"ק.
ד"א מה צוואר זה נתון בגבהו של אדם ]אע"ג דהראש גבוה מן הצוואר .אמנם בפ'
איזהו מקומן )נד ע" ב( יליף מן הכתוב ובין כתפיו שכן דיש ג"כ מקום )עין עיטם( גבוה
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מביהמ"ק [.כך ביהמ"ק נתון בגבהו של עולם .ומה צוואר זה רוב תכשיטין תלויים בו כך
כהונה מביהמ"ק .לויה מביהמ"ק ומה צוואר זה אם נוטל  -אין לאדם חיים ,כך משחרב
ביהמ"ק אין חיים לשונאי ישראל) .שיה "ש רבה ד ,ו(
וכן מי שהיה חוטא בשוגג היה מביא קרבן ומתכפר לו .וכן אחז "ל )במדבר רבה כא,
כא( לא היה בירושלים אדם שהיה לן בחטאו ,לפי שהיו מקריבין כל יום ב' תמידין ,אחד
שחרית ואחד בין הערביים ,של שחרית היה מכפר על עבירות שעברו בלילה ,ושל בין
הערביים היה מכפר על עבירות שעברו ביום .ועי"כ היו נקיים וטהורים ,ואילו כיום
בעוונות משתרש החטא ואין אנו יודעים כיצד להיטהר.
נמצא לפי טעם זה דהדמיון לצוואר הוא משום שביהמ"ק היה צווארן של עם ישראל
הן כלפי אומות העולם והן כלפי עצמם בכפרת העוונות.
טעם נוסף כותב המהר"מ שיק מדוע נמשל ביהמ"ק לצוואר .וז"ל "דהנה הצוואר הוא
המחבר חלק הראש שבו ניכר נשמת רוח חיים באפיו ושכלו אשר משכנו במוח ,עם חלק
הגוף התחתון חדרי בטן .והצוואר הוא המחבר את שניהם ".
וקבע ה' את מקום האכילה ושתייה בצוואר ג"כ כדי שיהיה לאדם מוסר ,שגם החלק
הרוחני יהיה לו חלק באכילה .ע"י מחשבות קדושות וברכה על האוכל ,וגם ע"י שנותנים
ממנו לעניים.
וכזה הוא בית המקדש .הוא מחבר חלק השמים ממעל וחלק העולם התחתון בהשגחה
פרטית ועין ה' אל יראיו .והקרבנות הם הם המזונות להשראת השכינה וכמ"ש העקידה
באריכות בפ' ויחי .והרי הכתוב קרא לקרבנות לחמי לאשי.
וא"כ מובן היטב מדוע נמשל לצוואר .שכשם שבצוואר מונח חלק הדיבור כמ"כ מציון
תצא תורה והוא המלמד לאדם דעה ומספר כבוד ה' .ומטעם הנ"ל הוא נימוס מימי קדם
לפול על הצוואר שהוא מקום המחבר גוף ונשמה ,להורות ,שההתחברות עמו היא בגוף
ובנפש.
ע" כ אם ישראל הם במדרגה שראויים להיאמר עליהם "ושכנתי בתוכם "  -שהם עצמם
המרכבה ,דהיינו שיש להם צוואר אחד ומחוברים כביכול בגוף ובנפש עם ה'  -ממילא
לא יהיה חורבן ,אבל הואיל והם ב' צווארים שצוואר המקדש וצוואר האדם אינם
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במדרגה אחת ,לזאת צריכים לגלות ולחרבן .ולזה בכה על צוואריו ר"ל על שאינם
באחדות גמורה לחלק הרוחני ,וממילא עי"ז יהיה חרבן ביהמ"ק.
ומה שיוסף ובנימין ראו לבכות על חורבן בתי המקדש דווקא עכשיו בשעת המפגש
שלהם ,להראות ולהדגיש ,שמה שגרם למכירת יוסף  -הוא שיגרום לחורבן בתי המקדש.
ע"י הפרוד  -שנאת חנם  -תהיה האמת נעדרת ,שנעשית עדרים עדרים .וכך נגרם
הגלות ,אמנם הגאולה תהיה רק כשתהיה אמת אחת וכדלקמן.
עפי"ז אפ "ל שגם קבוץ יוסף עם אביו ואחיו הוא דוגמת קבוץ הגלויות לעת "ל .כשם
שסיבת הגלות היתה ע "י שנאה וקנאה של השבטים ליוסף כך סיבת הגלות של עם
ישראל ע"י שנאת חנם ושאר עברות .כשם שכנוס צדיקים נאה להם ונאה לעולם כך
פיזור רשעים נאה להם ונאה לעולם .לכן ,ע"י שמלאה הארץ דעה את ה' ולכולם תהיה
תכלית אחת  -עבודת ה' ,אז יגאלו.
וכמ"ש הילקוט בקהלת )ג ,ז( עה"פ "עת לקרוע ועת לתפור עת לחשות ועת לדבר" עת
לקרוע את מי ים סוף ,ועת לתפור והיו לאחדים בידך )יחזקאל י "ז(.
והביאור בזה כך הוא:
עת לקרוע את מי ים סוף

ועת לתפור והיו לאחדים בידך

ענייני החושים נמשלים לים

כשמחברים את כל האמת

וכשהאדם נמשך אחר התאוות

שכל אחד דוגל בה

ממילא לא תתכן אחדות

וכולם ילכו אחר אמת אחת  -דעה את ד',

אז עת לקרוע.

אז עת לתפור.

ביהמ"ק הוא מקור האמת  -אבן השתייה ,והוא נקרא צוואר לשון יחיד .אבל כשישנם
כמה צווארים שכל אחד דוגל באמת שלו זהו סבת החורבן .שכך היה אצל אביו שגם הם
רצו הטוב אלא שסברו שזה טוב) .מהר "מ שיק(.
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בעבור תשבו בארץ גושן
" ו קחו את אביכם ואת בתיכם ובאו אלי ואתנה לכם את טוב ארץ
מצרים ואכלו את חל ב הארץ ) ".מה ,יח(
הקשו המפרשים וכי יוסף לא היה יכול לארגן להם חפצים חדשים במצרים ,והיו
צריכים לסחוב הכל משם .ועוד היו יכולים למכור את הכל במקומם ולקנות במצרים
אחרים.
וישבו בספרים .שבשביל שיוכלו לאמר רועי צאן היו עבדך היו צריכים לבוא עם כל
הצאן והבקר ,כי אם היו באים כמו גבירים היה פרעה שם אותם שרי מקנה שרי אוצר,
ואז היו מתערבבים עם המצרים ולא היו יושבים בארץ גושן.
לכן היו צריכים לבוא עם כל המקנה וכשראה זאת פרעה שלחם מיד לארץ גושן –
וזהו בעבור תשבו בארץ גושן.

  
גודל החורבן הנובע מנגיעה
" והקול נשמע בית פרעה לאמ ר  ,באו אחי יוסף  ,ויטב בעיני פרעה
ובעיני עבדיו ") .מה ,טז(
במדרש לקח טוב )הנקרא פסיקתא זוטרתא מרבנו טוביה ב "ר אליעזר שהיה
מהראשונים בזמן הרי"ף ורש"י( הקשה מה טובה בא להם מזה ,והעניין דידוע שהנימוס
במצרים הוא שאין עבד מולך ,לכן כאשר מינה פרעה את יוסף לשליט ומושל ושני למלך
והלבישו בגדי מלוכה ,התרעמו על זה כל השרים לפני פרעה איך הוא עובר על החוק של
המדינה לעשות עבד למושל ושליט ,כמ"ש )בסוטה לו( ,שאמרו לפרעה :עבד שקנהו רבו
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בעשרים כסף תמשילהו עלינו ,אך עתה בביאת אחיו נתגלה הדבר שיוסף אינו עבד רק
הוא מיוחס גדול בן גדולי עולם אברהם יצחק ויעקב המפורסמים בגדולתם.
)אברהם היה מלך ונשיא כמ"ש א-ל עמך שווה וכו' וכתיב ביה נשיא אלוקים אתה
בתוכנו וגו' ובפרט שהיה נכתב בספר הזכרונות שלהם כל אשר קרה לפרעה הראשון עם
אברהם ושרה ,ופרעה כיבדו מאוד ונתן לו מתנות רבות .וכן יצחק היה מפורסם בעולם
ממעשה אבימלך(.
לכן עתה שנתגלה שיוסף הוא מיוחס בטלה התרעומת הנ"ל ,ואדרבה עתה יהיה להם
כבוד כי הוא מיוחס גדול ,לכן שמחו פרעה וכל עבדיו .ע"כ.
או יאמר שהכתוב מודיענו גודל השגחתו יתברך ,כי הקול נשמע בית פרעה לאמר רק
אלו ג' תיבות " -באו אחי יוסף" ,ולא יותר ,וייטב בעיני פרעה ובעיני עבדיו ,לא כן אילו
שמעו את כל המעשה ממכירת יוסף ,הלוא אז היו נחשבים לריקים ופוחזים בעיני פרעה
ובעיני עבדיו ,ולא הוטב הדבר בעיניהם) .אלשיך הק'(
ובמדרש הגדול )ויגש מה ,טז( מדייק בפסוק " -בעיני עבדיו" ,ולא "בעיני כל עבדיו",
אמרו :מה אם זה )יוסף( שהוא אחד הורידנו מגדולתנו ,הללו עשרה )אחים( על אחת כמה
וכמה ,הדא הוא דכתיב )תהילים קה ,לח(" :שמח מצרים בצאתם" ,בצאתם שמחו,
בביאתם לא שמחו.
אבל פרעה שמח בביאת יוסף ,כי בזכותו נשאר מלך במצרים והעם לא התמרד נגדו,
וכששמע שגם אחיו באו שמח עוד יותר כי בודאי שהמה דומים בחכמה מעט או הרבה
ליוסף ויצליחו את המדינה כמו יוסף.
ובהרחב דבר הביא אסמכתא מהמדרש כאן שאמרו על הפסוק "ראוה בנות
ויאשרוה"  -אלו אחי יוסף ,שנא'" :והקול נשמע בית פרעה" ,והסביר כיצד אפשר לכנות
את בית פרעה בשם בנות ,ואמר שהבן הזכר הוא בונה את משפחת בית אביו ,וגם הבת
נקראת כך מלשון בניין  -ברת בנת ,והוסיפו לה תיו כדי להדגיש את הקטנת הבניין,
מאחר ואין היא עיקר הבניין אלא מצטרפת לבניין ואי אפשר בלעדיה.
כן מי שהוא בר שכל ותבונה להעמיק בעניין ולהוציא חידושי תורה נקרא בן מלשון
תבונה ,הוא ג "כ משורש בנין שהוא מקשר דבר לדבר עד שנעשה מגדל הפורח בעולם
החכמה .ומכונה בשם בני גם בלי מדבר בעדו ,אלא שם העצם נקרא בני ביו "ד הבא
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למשקל וכמו פרי .ומזו ההוראה כתיב כמה פעמים במשלי "בני" ,וכן בקהלת" :ויותר
מהמה בני הזהר" ,אשר בכולם יתפרש "בני " כמו נבון וחכם.
וידוע בפי חז "ל שהת"ח נקרא בני ,כמ "ש בב "ר )פר' צא ,פ' ט( שר' טרפון אמר
לתלמידיו כשלא נראה לו איזה דבר עיוני בד"ת :לא ירד בני עמכם ,פי' דת"ח לא יסכימו
לרדת להעמקה זו.
ומזה אנחנו מבינים דחכמה חיצונית נקראת בת ,וברבים בשם בנות ,באשר הם אינם
עיקר הבנין של העולם אלא מצטרפות להרחיב בנין התורה לכמה משפטי התורה ,והיינו
דכתי' בתהילים )מד( :בנות מלכים ביקרותיך נצבה שגל לימינך ,ופי' חז "ל בריש מס'
ר"ה )ד ,ע"א( ,דקאי על שוקדי התורה באהבה עזה ,ואלו שהגיעו לכך התורה מסייעת
להם להבין ולהשכיל בחכמות אחרות כדי לעמוד על ד"ת בענייני ם הנדרשים לזה.
וזהו דקאמר :בנות מלכים המה  -חכמות מלכי אומות העולם המה ,ביקרותיך -
מייקרים אותך ,דמי שהוא חכם בתורה וממנה משיג חכמות חיצוניות  -הוא והתורה
מתייקר בעיני חכמי אומות העולם.
וכן היו אחי יוסף שהיו באמת חכמים מזה שעמדו על עיון התורה ,וזהו ראוה בנות
ויאשרוה ,אלו השבטים ששמחו בהם בית פרעה ,שהבינו שהמה חכמים כמו יוסף.
אבל לא כל עבדיו הבינו זאת ושמחו ,כי בעבורם מן הבחינה האישית ,הייתה ביאתם
מכהה את אורם של המצרים.
ודבר זה מלמד כמה גדולה מידת השקר של אותם שרים ועבדים ,הנמנים עם חכמי
האומות ,שאין הם נאמנים לארצם ולמולדתם אלא לתועלת העצמית שלהם ,הצלחת
המדינה לא חשובה בעיניהם אם היא פוגעת במעמדם ובכבודם.
ויש כמה ראיות לזה ממאמרי חז"ל שבעד בצע כסף האדם יכול להתגלות בשיא
הכיעור שלו.
א" .וירא חם אבי כנען את ערות אביו ויגד לשני אחיו בחוץ") .ט ,כב( וביאר רש"י:
"י"א סירסו .ויגד לשני אחיו בחוץ  -אמר להם ,אדם הראשון שני בנים היו לו ,עמד אחד
מהם והרג את חבירו ,וזה )אביו נח( יש לו שלושה בנים ,והוא מבקש לעשותם ארבעה".
)בר "ר נח ל "ו ,ח'(
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והנה כאן חם פועל בניגוד לטבע המקובל בעולם שהוא להגדיל את המשפחה ,וכל זה
מפני הפחד שירושתו תתקפח ותהיה קטנה יותר.
ב .כי יסיתך אחיך בן אמך) .דברים יג ,ז( וביאר רש"י :אחיך מאב או בן אמך מאם.
ובבעתו"ס  -אחיך בן אמך שהוא חביב לך ששניהם יצאו מבטן אחד ,אבל בני האב
אינם חביבים כל כך זה לזה ,שדרכם לשנוא זה את זה בירושה .ולכן לבן אמך יש יותר
כוח השפעה להסית.
ובספר חסידים סי' תר"ס מובא :מעשה באחד שמתו בניו הזכרים ,אמר לתלמידיו
בשעת מיתתו ,יודע אני שאין בי עוון אלא אחות קטנה הייתה לי והייתה אלמנה ,והייתה
ברצון לוקחת בעל ,ובושת היה לה לומר קח לי בעל ,ואני הייתי יכול לזווגה ולא רציתי,
כדי שיישאר לי ממונה ונכסיה ,ובשביל זה מתו בני בלא בנים והיו גדולים.
ובפירוש ברית עולם שם כתב וז"ל :פי' והוא עוון גדול דצערא דגופא לא ניתן
להימחל ,ומה גם שכיוון לקחת ממון שלה שגבתה מכתובת בעלה והוי כגוזל ומשום הכי
מתו בניו ר"ל .עכ "ל.
וכן אמרו על הפסוק" :וייראו האנשים כי הובאו בית יוסף ויאמרו על דבר הכסף השב
באמתחותינו בתחילה אנחנו מובאים") .בראשית מג ,יח(.
ומביאים בשם הגר"א זצ"ל :רמז מכאן שבתחילה אנחנו מובאים לדין על הכסף
שבאמתחותינו ,והיינו נידונים אם המשא ומתן שלנו באמונה ,והכסף שלנו ביושר
ובצדקה ,ולא לקחנו כסף שאינו שלנו ,וזהו על הכסף השב באמתחותינו בתחילה אנחנו
מובאים.
ושמעתי מהגאון רבי שמעון לנגברט זצ"ל שמנהג חמיו הגאון רבי יעקב שפירא זצ"ל
)ר" מ דוולז'ין( שנהג ללוות כל שנה כסף כדי לקנות ארבעת המינים ,ומיד לאחר שקנה
החזיר ההלוואה ,ושאלו אותו ממה נפשך אם יש לו הכסף למה צריך ללוות.
והשיב שבעצם היה חושש לקחת מכספי הישיבה כדי לקנות אתרוג ,שאולי זה גזל,
שלא הותר לו אלא כדי צרכיו ההכרחיים ,ולמצות אתרוג חושש שמא יוכל לקיים מצות
אתרוג עם הקהל ולא צריך לקנות אתרוג לעצמו ,והכסף שמוציא גזל הוא שאין לו זכות
להוציא מכספי הישיבה לכך.
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ולכן נהג ללוות כסף ,ומכסף ההלוואה קנה שהאתרוג שהוא ודאי שלו ,ושוב שילם
ההלוואה ויצא על כל פנים מצות אתרוג בלי חשש.
ולכאורה המוסר השכל כאן נראה לבעלי בתים דווקא העוסקים במסחר ,אבל האמת
היא שהאזהרה כאן לכל אחד ואפילו לחכמי התורה ,ומפי מורי ורבי הגרמ"ש זצ"ל
שמעתי ,שגם בבן תורה שמקבל תמיכה ואינו חושש כלל להתחייבויותיו ,ראוי לו לחוש
שאין זו באמונה) .טעם ודעת פר' מקץ(.
והרי זה מבהיל ונורא מה שמתגלה על העלול להתחולל בנפשו של האדם ,שבשביל
נגיעה של ממון וירושה הוא מונע מאחותו להקים משפחה.
ג .ראיה נוספת :הגמ' במס' סנהדרין עו ע"א דרשה על הפסוק אל תחלל את בתך
להזנותה ,ר' אליעזר אומר :זה המשיא בתו לזקן ,ר' עקיבא אומר :זה המשהא בתו בוגרת.
והמהרש"א שם כתב ,בתו בוגרת אינה ברשותו להשיאה ,אבל הוא משהא אותה
בערמה להפריז לה נדוניא להגון לה כשתשיג ידו ,ואינו עושה כן אלא להנאתו משהא
אותה שתעשה לו מלאכתו ,וגורם לה להזנות.
ובחידושי מרה"י יעב"ץ מחדש ,שאפי' אם מוצא להשיאה בלא נדוניא ואינו משיאה
 זה נקרא עני רשע ערום.והלוא קשה להעלות על הדעת דבר כזה ,שאפי' שטבע האב לדאוג לילדיו ,ולסכן גם
את חייו בשבילם ,ובכ"ז מתגלה בשיא שפלותו שמוכן להפקיר את ילדיו להנאתו ,ולא
לחינם מכנים אותו "רשע ערום".
כמה חמורה היא הנגיעה האישית שמסלפת דרכיו וטבעו של האדם ,ומזה נבעה
שפלותם של עבדי פרעה שלא שמחו בעליית יוסף למשנה למלך ,ולא בביאת אחיו
לארצם.
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הנהגת יוסף עם אחיו
" לכלם נתן לאיש חליפות שמלת ולבנימין נתן שלוש מאות כסף וחמש
חליפות שמלות ") .מה ,כב(
איתא במסכת מגילה )טז ,א( :לכולם נתן לאיש חליפות שמלות ,ולבנימין נתן חמש
חליפות .אפשר דבר שנצטער בו אותו צדיק  -ייכשל בו ,דאמר רבא בר מחסיא אמר רב
חמא בר גוריא אמר רב :בשביל משקל שני סלעים מילת שהוסיף יעקב ליוסף משאר
אחיו נתגלגל הדבר וירדו אבותינו למצרים.
אמר רבי בנימן בר יפת :רמז רמז לו שעתיד בן לצאת ממנו שיצא מלפני המלך
בחמשה לבושי מלכות ,שנאמר :ומרדכי יצא בלבוש מלכות תכלת וגו'.
ובספר שנות אליהו להגר"א בליקוטים הקשה ,דהא הדרא קושיא לדוכתה ,דאעפ"כ
הטיל קנאה בין האחים ,ור "ל דהם לא ידעו שבשביל רמז עשה כן ,ותירץ ,דהחמש
חליפות בגדים של בנימין היו גרועים משל האחים והיו שווים בדמים כחליפת בגדים
אחת של האחים ,והיו יודעים כי רק לרמז עשה כן ,עכ"ל.
וכתב התורה תמימה שאפשר למצוא סמך לחידושו זה ממ"ש במ"ר פ' תשא ,דשני
לוחות העדות היו שווים כאחד ,משום דכתיב "לוחת "  -חסר ,וא" כ הכא בחליפות
שמלות של האחים כתיב "חליפות"  -מלא בוא"ו ,וחליפות שמלות של בנימין כתיב
" חליפת" חסר וא"ו .וי"ל דבא לרמז שהיו כולם בערך שווי בגד אחד של האחים ,ורק היו
במספר חמש לתכלית הרמז שרמז לו ,ודו"ק.
והנה המהרש"א ועוד מפרשים הקשו ,למה הקשו בגמרא ,איך לא חשש יוסף לקנאה
במה שנתן לבנימין שלוש מאות כסף ,ותירוצם אינו מרווח כלל.
ולי נראה לבאר ע"פ קושיא זו דברי רבינו בחיי בפרשה זו הסתומים וחתומים מאוד,
וז "ל :ולבנימין נתן שלוש מאות כסף כנגד מה שהיו האחים חייבים במכירתו ,כי עשר
פעמים שלשים שקלים שהם דמי עבד הם ג' מאות ,וזה ממה שאמרו בגיטין )מה ,ע"ב(,
המוכר עבדו לעובדי כוכבים קונסין אותו עד עשרה בדמיו ,כלומר בדמי העבד שלשים
וכמבואר בפ' משפטים ,עכ "ל.
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והנה תכלית הדברים מחוסר באור ,מה שייכות נתינה זו לבנימין .כי הלא לפי זה
האחים היה להם לתת ליוסף שלש מאות כסף ,ולא יוסף לבנימין) .מהר"מ אלשיך(
ונראה דהכי פירושו ,דמן הדין היה צריך כל אחד מהאחים ליתן ליוסף שלש מאות
כסף כפי החשבון המבואר ,אך לא לקח זה מהם ,וא"כ הוי כאילו הוא נתן לכל אחד ג'
מאות כסף ,ואחרי אשר בנימין לא היה במכירה לכן נתן לו הסכום במזומן ודבריו
מאירים.
ולפי "ז ממילא מיושבת קושיות המהרש"א ומפרשים שהבאנו איך לא חשש יוסף
לקנאה במה שנתן לבנימין שלש מאות כסף ,יען כי כמו שנתן לבנימין כך נתן לכל אחיו,
ורק בשינוי זה ,שהנתינה לאחים היתה בזה שלא לקח המגיע מהם ,ולבנימין שלא היה
חייב ליתן ,היתה הנתינה לו במזומן.
והנה אעפ"י כי דברי אגדה הם ,בכ"ז הדברים כשהם לעצמם וביותר לתכלית באור
דברי רבינו בחיי ,כנראה ראויים לאומרם) .ע"כ דברי התו"ת(
אולם עדיין צריך עיון ,הרי בנימין צריך לקבל חליפה אחת כמו שאר אחיו ,וא"כ איך
רמז לו בזה שעתיד לצאת ממנו בן שיצא מלפני המלך בחמשה לבושי מלכות ,מכיוון
דחליפה אחת מהחמש מגיעה לו כשאר אחיו.
אמנם לפי מה שהסבירו חז "ל בטעם שנתן להם חליפות שמלות וכי לא היו מלובשים
כהוגן ,וצ"ל דהוא משום שהוא גרם להם שבשעה שמצאו את הגביע כתוב "ויקרעו
שמלותם" ולכן נתן להם עכשיו שמלות ,א"כ בנימין שלא קרע את בגדיו לא היה צריך
לקבל אפי' בגד אחד ,ומ"מ נתן לו ה' חליפות בשוויות של חליפה אחת ,לרמוז על מרדכי
שיצא מלפני המלך בחמשה לבושי מלכות) .הגרמ "ד הלוי סאלאווייציק שליט "א(
ובתוספות הרא"ש כתב ,וז"ל :ולבנימין נתן ג' מאות כסף ,מאי שנא לא פחות ולא
יותר ,וי "ל דזהו מ"ש חז"ל בפרק השולח )גיטין מד ,ע"א( :המוכר עבדו לגויים קונסים
אותו עד עשרה בדמיו וכמה דמי עבד הקצובים בפרשת ערכין ל' ,ודוק ותשכח ל' ,עשר
פעמים עולים שלוש מאות ולכך הפסיד מן שאר האחים שלש מאות בשביל הקנס הזה
וזהו עשרה בדמיו ,ומכאן סמכו רז"ל.
ויש להקשות ע"ז טובא ,הרי הדין שחייבים לשלם עשירית בדמיו שייך רק במוכר
עבד לגוי ולא במוכר בן חורין לעכו"ם ,והרי יוסף היה בן חורין כשנמכר.
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ועוד ,הרי כאן אינו כסתם עבד ששערו חז "ל ל' שקלים ,אלא תלוי בשוויו של העבד,
ועפ "י זה לשלם עשרה בדמיו ,וגם אם נאמר עשרה בדמיו לפי ל' שקלים ,הרי ראובן לא
היה במכירה וא"כ מדוע נתן שלש מאות שקל) .מדברי מו"ר הגרמ"ד הלוי סאלאווייציק
שליט"א(.
שמעתי בשם הגה"ק המקובל רבי שמשון מאוסטרופולר זצ"ל שהביא רמז מהתורה
לעשרה הרוגי מלכות ,שהם כנגד תשעת השבטים שמכרו את יוסף אלא שאף הקב"ה
נזקק כביכול לכפרה על אותו מעשה מכירה שהסכים על ידן .דכתיב "וכל מעשר בקר
וצאן כל אשר יעבור תחת השבט העשירי יהיה קודש לה"] .בחקותי כ"ז ל "ב[.
ואמר דתיבת "וכל" הוא ר"ת :וידעו כולם למה ,ותיבת "מעשר" ר"ת :מת עקיבא שהיה
רועה ,בקר וצאן ,כל אשר יעבור תחת השבט אלו הם תשעה הרוגי המלכות שהם כנגד
תשעת השבטים שמכרו את יוסף ,והעשירי שהוא ר"ע קודש לה' ,והיה כביכול כפרה על
הקב"ה") .שי לתורה"(
והחתם סופר הקשה על דברי הגמ' במגילה )טו( :תינח שמלות ,שלש מאות כסף מאי
איכא למימר ותירץ משום דק"ל המוכר עבד לעכו"ם קונסים אותו עד עשרה בדמיו - .אף
שהם מכרוהו בעשרים כסף מפני שהניחו שליש המיקח ולכן נתן לבנימין שלוש מאות
כסף לקנוס כל אחד עד עשרה בדמיו.
והנה גם אנו נשאל תינח כסף" .וישא משאות מאת פניו אליהם ותרב משאת בנימין
ממשאות כולם חמש ידות וישתו וישכרו עמו " )מקץ מג ,לד( מאי איכא למימר .ויש לומר
משום קנס של ד' וה' ,דיוסף איקרי שור ,טביחה ,וישחטו שעיר עזים ,ומכירה כמשמעו,
וע"כ נתן לבנימין משאת חמש ידות לקנוס כל אחד פי חמישה ,דרוש וקבל שכר.
וכבר כתבנו שטעמו של יוסף בשביל להקל על עוונם ,ותמצאו שכל מה שעשה להם
היה דוגמא לפעולותיהם .הם חשדוהו למרגל ומוציא דיבה  -אמר להם מרגלים אתם.
לכו ונשליכהו באחד הבורות  -ויאסור אותם אל המשמר ,וישליכו אותו הבורה ,שמעון
השליכו  -ויאסור את שמעון לעיניהם ,לעבד נמכר יוסף  -הננו עבדים לאדוני") .גלילי
זהב"(
אומנם יתכן ,כי לפי שציער יוסף את בנימין בצער העבדות באומרו האיש אשר ימצא
הגביע בידו הוא יהיה לי עבד לפי שחשב אז בנימין שהיה איש מצרי ,על כן נתן לו עד
עשרה בדמיו.
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ועל החליפות ,אפשר כי לאחיו שהפשיטוהו שני מלבושים כמ"ש ז"ל את כתנתו הרי
אחת את כתונת הפסים וכו' הרי שנים .שילם טובה והלבישם לכל אחד שני מלבושים,
דכתיב לאיש חליפות שמלות ]מעוט רבים שנים[.
ואם כן ,בנימין שאף אם היה בכלל היה המפשיטים היה נוטל שניים ,עתה שאין
צריך לומר שלא היה מן המפשיטים ,אלא אדרבה :אם היה שם היה מונע אם יוכל ,בדין
הוא שילבישוהו חמש חליפות  -השניים היה לו גם אם היה מפשיט ,ועל שלא הפשיטו
ראוי יעדיף אחד הרי חמשה.
או לאחיו לאיש חליפות ושמלות ,שהן בין כולם עשרים כנגד עשרים כסף שלקחו
במכור אותו ,להורות כי מחל והשיב טובה תחת רעה.
ולבנימין שעשה לו ב' דברים ,אחד שאמר שיהיה עבד ,ונצטער שנית שהחזיקו לגנב,
על הראשונה נתן לו שלש מאות כסף עד עשרה בדמיו כמדובר ,ועל שהחזיק אותו לגנב
חמש חליפות ,מעלה אני על עצמי כאילו חשדתיך שגנבת את עצמי בגניבת גביעי - .כי
בן נח נהרג על שווה פרוטה כגונב בעליה כי הממון חיי עצמו ואני נקרא שור ,על כן חמש
חליפות אפרע לך תחת השור) .מהר"מ אלשיך(
ולפי "ז יובן פרק קמ"ד בתהילים :שיר המעלות בשוב ה' את שיבת ציון היינו
כחולמים .היינו כיוסף בעל החלומות שעברו עליו כל כך הרבה צרות ,כמאה"כ כל
משבריך וגליך עלי עברו ,ובסופו של דבר נתברר לו שהכל היה לטובה עבורו .וראוי היה
יעקב לירד בשרשראות של ברזל וכו'.
וכמו"כ בשוב ה' את שיבת ציון ,כשתהיה הגאולה יכירו וידעו שכל הייסורים והגלות
הכל היה לטובה ,ואז ימלא שחוק פינו ולשוננו רינה .כמו מי שנתעורר מחלום שהיה
רואה בחולמו הרבה צער וכאב ,כשקם משנתו ,כל הצער לשחוק בעיניו ,באותו האופן
יביטו כשתהיה הגאולה העתידה על כל הצרות שעברו) .בית אברהם(
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נחת רוחנית
" אלכה ואראנו בטרם אמות ") .מה ,כח(
נראה לבאר שיעקב שמע על בנו שהוא הולך בדרך ה' ,אבל נחת דקדושה מורגש
יותר בראיה ,ובירידתו למצרים לא נתכוון רק לראות פניו ,אלא רצונו לראות קדושת
בנו במצרים ,ואמנם כשיעקב נפגש עם יוסף לא שואל לשלומו ולקורותיו ,שאין דעתו
ורצונו לנחת הגשמי ,ומבואר ברש"י שקרא ק"ש ,ובזה הראה שהוא מבטל כל ענייני
העוה"ז ,וכל מטרתו היא לייחד השי"ת ולעשות רצון אלוקינו יתברך.
ושמעתי מהגאון רבי יוסף כהנמן זצ"ל בשם חמיו הגאון מוילקומירר זצ"ל ,דבעת
שנפטרה זוגתו של החתם סופר זצ"ל בתו של הגאון רבי עקיבא אייגר זצ"ל לא סיפרו
הדבר לאביה הגרע"א ,ואירע שהגרע"א נזדמן סמוך לפרשבורג והודיע שרצונו לשבות
השבת בבית החתם סופר שלא ראו זה את זה שנים הרבה ,והחת"ס לא ידע איך להתנהג
שכבר נשא אישה שניה ,והתייעץ עם אשתו ,והיא מצידה היית ה מוכנה לעזוב את הבית
לשבת .אבל החת"ס התיישב בדעתו ואמר שתישאר בבית.
בער"ש הגיע הגרע"א זצ"ל לבית החת"ס ומסרו לו שהחת"ס נמצא בבית הדין ,הלך
לשם ומיד שאל אותו החת "ס בעניין גט שהגיע לפניו ,ודנו ופלפלו עד סמוך לכניסת
השבת ,ואחרי רחיצה וטבילה קיבלו השבת ,ובסעודה המשיכו ופלפלו עוד ,ושקועים היו
בד"ת כל השבת ,ומיד לאחר הבדלה פנה הגרע"א ללכת ,ואמר שאין לו אפילו פנאי
לדבר עם ביתו ,ורק מבקש למסור לה דרישת שלום.
וכשנתבונן בדבר נראה קדושת רבותינו אדירי התורה ,שדברי התורה משכחים כל
עניני עוה"ז ,וכל חייהם ורצונם הוא רק לעסוק בתורה.
וזה שמצינו אצל יעקב שלא ראה את יוסף בנו יותר מעשרים שנה וחשב שבנו נהרג,
ועתה כשראהו אפילו לא שאל בשלומו ,אלא קרא ק"ש ,שכל מטרתו ייחוד ה' ,וכל רצונו
לעורר בבנו האמונה בהקב "ה שהוא מנהיג העולם הוא אחד ואין בלתו ,הוא שהשליך את
יוסף לבית האסורים ,והוא שפדאו משם ונשאו להיות משנה למלך) .טו"ד ויגש(
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פרשת ויחי
הדרך לכבישת היצר
" ויקרבו ימי ישראל למות ויקרא לבנו ליוסף " וכו ' )מז ,כט(
ואיתא בזוהר )רכב עמוד א( :ויקרא לבנו ליוסף .אמר רבי יצחק :וכי שאר שבטין לאו
בנוי אינון ,אלא אמר רבי אבא :יוסף בנו הוה יתיר מכלהו.
דתנינן בשעתא דאנתתיה דפוטיפר דחקת ליה )הפצירה בו( ליוסף מה כתיב )שם
לט( :ויבא הביתה לעשות מלאכתו ואין איש מאנשי הבית ,האי קרא הכי מבעי ליה ואין
איש בבית ,מהו מאנשי הבית אלא לאכללא דיוקנא דיעקב דהוה תמן ואשתכח תמן
ובגיני כך מאנשי הבית ]להורות שאיש אחר שאינו מבני הבית היה שם[ ,אבל איש
אחרא הוה תמן כיון דסליק יוסף עינוי וחמא דיוקנא דאבוי ,יתיב בקיומיה ותב לאחורא.
תא חזי :מה כתיב )שם( ,וימאן ויאמר אל אשת אדניו ,א"ל קודשא בריך הוא :את
אמרת וימאן )ויאמר( ,חייך וימאן )ויאמר( אחרא ייתי לברכא לבנך ,ויתברכון ביה .הדא
הוא דכתיב :וימאן אביו ויאמר ידעתי בני ידעתי ,כיון דאמר ידעתי בני אמאי אמר
ידעתי אחרא.
אלא אמר :ידעתי בני בזמנא דקיימת בגופך דאת ברי כד חמית דיוקנא דילי ותבת
בקיומך ובגיני כך כתיב ידעתי בני )ופעם שנית שכתוב( ,ידעתי על מה דאמרת דדא הוא
בוכרא גם הוא יהיה לעם וגם הוא יגדל והכא בגין כך כתיב ויקרא לבנו ליוסף ,לבנו
ליוסף ממש ]שקיים בגופו שהוא בנו בזה שלא חילל בריתו[.
יוסף זכה בכל הברכות לבניו "וימאן אביו ויאמר ידעתי וכו' גם הוא יהיה לעם וגם
הוא יגדל ואולם אחיו הקטן יגדל ממנו וזרעו יהיה מלוא הגויים"" .ויברכם ביום ההוא
לאמור בך יברך ישראל לאמר ישימך א-להים כאפרים ומנשה וישם את אפרים לפני
מנשה" .בזכות "וימאן " שלו.
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כלומר ,בזכות עמידתו האיתנה נגד היצר ,26שלא נכנס עימו לדין ודברים אלא נלחם
בו ומיד מיאן ,זכה לכל הברכות האלה.
וכך ביאר החת"ס ע"ה זאת חוקת התורה לאמר ,וכתב שלאמר הכוונה ליצה"ר,
שעליך להשיב לו זאת חוקת התורה ,בלי טעמים והסברים ורק כך ירפה היצה"ר מהאדם.
ברכות אלה הם גם ברכות ליוסף עצמו שהרי כתוב לעיל ויברך את יוסף
ויאמר...המלאך הגואל אותי...יברך את הנערים .התחיל לברך את יוסף ומסיים בברכת
הבנים ,משום דכשהבנים מבורכים היא ברכה גם לאבות ,ע "ד שאמרו "ברא מזכי אבא".
וכך מצינו ,שהאבות מתייחסי ם אחר בניהם ,כמ "ש בסוף פרשת "נח " הרן אבי מלכה
ואבי יסכה .דהיינו שכל חשיבות הרן זהו משום שהוא אבי מלכה ויסכה .וכן בסוף פרשת
וירא )כב ,כא(" :קמואל אבי ארם" ,יהושע )כד ,ב(" :תרח אבי אברהם" ,שמואל א )יד,
נא(" :קיש אבי שאול ונר אבי אבנר" .וגם בתלמוד מוזכר סגנון כזה" :אבוה דשמואל",
"אבוה דר' זירא" )מו"ק כ ,ע "ב( ,מכל הלין משמע שחשיבות האבות היא מחמת בניהם.
והרב "תוספת ברכה" כתב שעפ "י הנ"ל היה מורה הלכה למעשה לאלה שפנו אליו
בשאלה אם רשאי האב לברך ברכת הגומל במקרה שבנו הקטן היה בסכנה וניצל
)באותם המקרים שחייבי ם לברך עליהם ברכת הגומל( ,שהאב רשאי לברך ברכת הגומל
דכשהבנים מתברכים מתברך ממילא גם האב .וא"כ כשניצל הבן מסכנה הרי נתברך
הוא ואביו .ולכן הסברא נותנת שרשאי )או גם חייב( האב לברך ברכת הגומל.
ויש להעמיק עוד במעלה שיש באמירת "וימאן" של יוסף ,שבגינה זכה לברכות מאת
יעקב אע"ה שאמר "וימאן".
איתא במסכת יומא )לה ,ע"ב(" :ת"ר :עני ועשיר ורשע באין לדין וכו' ,רשע אומרים
לו :מפני מה לא עסקת בתורה ,אם אמר :נאה הייתי וטרוד ביצרי ,היו אומרים לו :כלום
נאה היית מיוסף ,אמרו עליו על יוסף הצדיק בכל יום ויום היתה אשת פוטיפר משדלתו
בדברים ,בגדים שלבשה לו שחרית לא לבשה לו ערבית ,בגדים שלבשה לו ערבית לא
לבשה לו שחרית .אמרה לו :השמע לי ,אמר לה :לאו .אמרה לו :הריני חובשתך בבית
26

ומעשה שהיה עם הרב אונטרמן זצ"ל שרצו לעשות סימפוזיון בענייני הדת וביקשו ממנו להשתתף בזה,

והשיב להם שהוא מסכים ,בתנאי שהוא לא יצטרך להתווכ ח אלא הוא יאמר את דעתו ,ואח"כ יכולים
להתווכח אבל אין הוא מסכים שינהלו איתו ויכוח ,מכיוון שזה נגד התורה .
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האסורים ,אמר לה :ה' מתיר אסורים .הריני קופפת קומתך – ה' זוקף כפופים .הריני
מסמא את עיניך – ה' פוקח עורים .נתנה לו אלף ככרי כסף לשמוע אליה לשכב אצלה
להיות עמה ,ולא רצה לשמוע אליה .לשכב אצלה בעוה"ז להיות עמה בעוה"ב .נמצא הלל
מחייב את העניים ,יוסף מחייב את הרשעים".
והרב "לקח טוב" והרב "תוספת ברכה" ראו לרמוז את מאמר חז"ל הנ"ל ב"טעם"
שלשלת שעל המלה "וימאן" ,שעניינו המשכת נגינה משולשלת ,שהיתה מאימת עליו
בכל מיני איומים ועל כל אחד השיב ב"מיאון" ,וכידוע הטעמים מסיעים לפעמים בהבנת
המקראות כמו שהזכיר בפי' הרא "ש למסכת נדרים )לז ,ע"ב( ע"פ "ויקראו בספר בתורת
האלוקים מפרש ושום שכל ויבינו במקרא" )נחמיה ח'(" .ויבינו במקרא זה פסוק טעמים
שעל ידי הניגון מבינים לחבר המקרא למעלה או למטה".
ואמר בעל ה "שפת אמת" :שכאשר משדלים אדם לדבר עבירה הרי בראש ובראשונה
עליו להתנגד בתוקף ,ללא כל טעם ונימוק ומבלי להיגרר לוויכוחים ולסברות ,אלא לומר
אינני רוצה מכיוון שאסור" .וימאן" .ורק אח"כ רשאי הוא להסביר עמדתו בנימוקים
הגיוניים :הן אדוני...אינני גדול...ואיך אעשה הרעה הגדולה...
זו הדרך לדחות את פיתוייו של היצר" :לא להיגרר לויכו ח" .וזו גם תהיה התביעה
מהאדם לעתיד לבוא ,מדוע לא למד מיוסף שכל התחלות קשות ,אבל אם דוחים
וממאנים ברגע הראשון ,יותר קל בהמשך.
וכך מסביר הרב "אורח ישרים" את מאמר הגמ' ביומא שהבאנו אותו לעיל ע"פ
מאמרם ז"ל" :כל הלומד תורה מעוני וכו' כל המקבל עליו עול תורה מעבירים ממנו עול
מלכות ועול ד"א".
והנה הלל ע "ה ,אשר למד תורה מעוני ומסר נפשו עליה ,זכה אח" כ להיות נשיא
בישראל .וזה שאומרים לו לעני בכל דור ביום הדין מדוע לא למד תורה מתוך דוחק ,כי
אם היה לומד תורה מתוך דוחק היה זוכה אח"כ ללמוד מתוך עושר ורווחה ,והעד ע"ז הוא
הלל כי זכה אח"כ להיות נשיא.
ולכאורה זה ההבנה בכלום היית עני יותר מהלל ,אולם אין זה נכון כיוון שהלל מעלתו
היא לא מצד מסירות נפשו לתורה כשאין בידו מעות ,אלא מצד עניותו בדעת שלא
התרשל לאמר איני בעל כישרון או איני זוכר וכד' ,אלא מסר עצמו על הלימוד עד
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שבסוף זכה להיות נשיא ,וזו התביעה על האדם ביום הדין ,כלום היית עני בדעת יותר
מהלל.
ולעשיר שיאמר אמתלה מדוע לא קבע עיתים לתורה כי היה טרוד בעסקיו הרבים,
יאמרו לו כי אם היה קובע לו עת ללמוד אזי היו מעבירים ממנו עול ד"א ומלאכתו היתה
נעשית ע "י אחרים ,והעד ע"ז הוא רבי אלעזר בן חרסום כי מלאכתו היתה נעשית ע"י
אחרים והוא היה עוסק בתורה יומם ולילה.
אל הרשע שיאמר האמתלה כי יצרו תוקפו ולא יכול לעצור בעדו יאמרו לו :הלא
ידעת כי כך כל התחלות קשות ,ואם היה עוצר את עצמו אך בתחילת פיתוי היצר  -אזי
אח"כ היה הקב"ה בעזרו והיה נקל לו אח"כ לכבוש את יצרו וא"כ הוא האשם בזה כי לא
רצה לנסות א"ע לעשות התחלה .והעד ע"ז הוא יוסף הצדיק כי בתחילת פיתויה של אשת
אדוניו דחה אותה ,ע"כ היה נקל לו אח"כ לכבוש את יצרו.
וגדר התביעה מהאדם היא למה לא נלחמת מיד בהתחלה ,אלא התחלת בתירוצים
ובהסברים לפטור עצמך מן הלימוד ,היה עליך להילחם בהתחלה " -וימאן" ,וכשנלחמים
בהתחלה אין בעיות בפרנסה ובדעת כהלל ,ואין טרדות מחמת העסקים כר"א בן חרסום,
ואין יצה"ר מתגבר כיוסף שאמר "וימאן".
וכתב הרי"ח הטוב בפרושו "בן יהוידע"" :והא דנעשה פרסום צדקתו בחבוב התורה
בשלג ולא באופן אחר ,נ "ל בס"ד כי יש ג' מיני אילופים כלומר לימודים :הא'  -למוד
הסוד ,והב'  -למוד המשניות ,דהינו בקיאות בהלכות פסוקות ,והג'  -למוד בעיון .וכל
למוד נקרא אלף מלשון אאלפך חכמה וכן אלופי ומיודעי .ושלוש פעמים אל" ף עולה
של" ג ,לכן חבוב תורה שהיה לו בג' למודים אלה נתפרסם ונודע בעניין השלג שירד עליו.
ולכך היה עליו שלג ג' אמות כנגד ג' למודים והם ח "י טפחים ,שעשה לו הקב"ה נס
ונשאר חי .ונ"ל בזכות חבוב התורה של הלל אשר נתפרסם ונודע במעשה זה שהיה בליל
שבת ,לכן אח"ז עלה לגדולה ולנשיאות מסיבת השבת שחל להיות ערב פסח בשבת,
ולא ידעו אם פסח דוחה שבת ,עד שבא הלל ע" ה והודיעם ,נמצא שזכה לנשיאותו מכוח
השבת .עכ "ל.
וידוע מה שדרשו חז"ל ע"ה ואהבת את ה"א בכל לבבך  -בשני יצריך ,ביצר הטוב
וביצר הרע .ואמר הגר"י סלאנטר שכולם מבינים וחושבים שקל לעבוד את ה' ביצה"ט
וקשה לעבוד ביצה"ר.
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אבל ההיפך הוא הנכון :לעבוד את ה' ביצה"ר יותר קל ע"י שמוותרים על נוחיות
גשמית ,אבל ביצה"ט יותר קשה ,כי האדם יכול לטעות בדבר הטוב שהוא עושה אם לא
אימת אותו על פי התורה.27
ומדויק בחז "ל" :יצרו של אדם מתגבר עליו" ולא אמרו איזה יצר ,הרע או הטוב .וכן
וכל מעשיך יהיו לשם שמים ,אפי' המעשים הטובים ,וכן התנאה לפניו במצוות ,שגם
המצוות שעושה מוטל על האדם לברר ולבדוק שיהיו נאים על פי התורה.
"תקיפותו" של יוסף באה לידי ביטוי גם בהתנהגותו האכזרית כלפי אביו .שלא
הודיעו שהוא חי בארץ מצרים.
וזה בא ללמד ,שאין ראוי לאדם לבטל ענייניו הרוחניים מפאת אהבתו לקרוביו
ואוהביו כמו הבן האהוב להוריו .יתכן שימנע מלנסוע למקום תורה מפני אהבתו אותם,
לבל הניחם עזובים ומתגעגעים אליו ,ובינתיים יסבול מזה בנפשו ובתורתו ,וכמ"ש
הרמב" ם לבנו אברהם :הזהר בני מלעבוד את קרוביך בנפשך

28

כי אם בגופך .ואם יגיע

צער לקרוביו ידע שזה מידי שמים והצער יגיע אליהם בכל אופן ובינתיים הוא יסבול
ברוחניותו והם יסבלו כפי המגיע להם.
וכמו שאמר פפוס לר' עקיבא "אשריך שנתפסת על דבר תורה ואוי לו לפפוס שנתפס
על דברים בטלים"") .יסודי הדעת" פ "קיג ופ "א(
מי שטעם בחייו טעם זה של מיאון כלומר טעם של שלטון על הנפש ,כבישת היצר,
מחאה נגד כל החשבונות וההיתרים ,תקיפות  -רק ממאן כזה יוכל להבין גם מיאון של
זולתו ושל הגדול ממנו בשלטון על הנפש כי הוא מאמין שקיימת מציאות כזאת שהאדם
ישלוט ביצרו.
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לדוגמא " זה א -לי ואנוהו" .הגר"י סלנטר לא היתה לו טלית מיוחדת לש "ק מפני שהיה צריך לאחרים ,ולא

ראוי להתחסד כשזקוקים לרבים .
28

עד "ז יש לבאר מדוע תמיד מנשקים בצוואר ולא במקום אחר ,דהנה מצינו שגם בתי המקדש נקראו צוואר,

זה משום שתפקידו לחבר בין הראש שבו החלקים החשובים של איברי הגוף לבין שאר הגוף  .וכתוב שלכן
הקב " ה קבע את בית הבליעה שם שגם בדבר הגשמי שמקי ים את הגוף יכנס רוחניות .וזה ביטוי לקשר נפשי
הכי גדול.
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לא כן אצל אומות העולם כמו שמובא במדרש פרשת וישב פ"ז .מטרונא שאלה את
ר' יוסי .אמרה לו :אפשר יוסף בן י"ז שנה היה עומד בכל חומו והיה עושה הדבר הזה –
שלא שמע אליה.
הוציא לפניה ספר בראשית והתחיל קורא לפניה מעשה ראובן ובלהה ,מעשה יהודה
ותמר ,אמר לה :מה אם אלו ,שהם גדולים וברשות אביהם ,לא כיסה עליהם הכתוב ,זה
שהוא קטן וברשות עצמו עאכ"ו.
וכן במס' ע "ז )ע( "ההוא ישראל ועכו"ם דהוו יתבי בארבא שמע ישראל קל שפורי דבי
שמשי )ערב שבת( ,נפק ואזל ,אמר רבא :חמרא שרי מימר אמר השתא מצרר ליה
לחמריא והדר אתי ,ואי משום שבתא האמר לי איסור גיורא כי הווינן בארמיותן אמרינן
יהודאי לא מנטרי שבתא דאי מנטרי שבתא כמה כיסי קא משתכחי בשוקא) ,ואינהו לא
ידעי דסבירא לן כר' יצחק דאמר ר' יצחק המוצא כיס בשבת מוליכו פחות פחות מד'
אמות( וכך נפסקה הלכה )ביו"ד קסט ,ו( שאין אנו בעיניהם בחזקת שומרי שבת כראוי.
ועוד אחז"ל )ברכות יט( :תנא דבי ר' ישמעאל אם ראית ת"ח שעבר עבירה בלילה אל
תהרהר אחריו ביום שמא עשה תשובה ,שמא סלקא דעתך אלא ודאי עשה תשובה
)וה"מ בדברים שבגופו ,אבל בממונא עד דמהדר למאריה( מי שלא מאמין ומהרהר
אחריו סימן שהוא בעצמו לא שלט בעצמו אף פעם ,ולא טעם טעם של חזרה בתשובה
ותיקון החטא .אבל מי שמיאן פעם יכול להבין שגם בת"ח זה יכול להיות הכוח לחזור בו.
זו ההבטחה שהבטיח הקב"ה ליוסף :אתה עמדת בתקיפות ,יבוא ממאן אחר והוא
יעקב אבינו ע"ה איש האמת ,תתן אמת ליעקב ,ויברך אותך ואת בניך.
יעקב אע" ה גילה תקיפות מיוחדת בסדר הברכות ונהג לפי רוח ה' השורה עליו בלי
להתחשב בדעתם של אחרים ,ויוסף קבל את זה בהבנה .אין חכם כבעל הניסיון שהוא
משיג ומעריך את כל בעלי הניסיון ומאמין ורואה בסגולתן וגדולתן.
וכמ"ש בסוף פ"ה דשבת )נו ,ע"ב( :דאמר רב :אין לך גדול בבעלי תשובה יותר
מיאשיהו בדורו ...אמר רב יוסף :ועוד אחד בדורנו ,ומנו עוקבן בר נחמיא ריש גלותא,
והיינו נתן דצוציתא .אמר רב יוסף הוה יתיבנא בפרקא והוה קא מנמנם וחזאי בחלומא
דקא פשט ידיה וקבליה.
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רש"י בסנהדרין )לא ,ב( מביא "ומצאתי בספר הגדה שהיה מר עוקבא בעל תשובה,
שנתן עיניו באישה אחת והעלה לבו טינא ונפל בחולי ,ואשת איש היתה .לימים נצרכה
ללוות ממנו ומתוך דוחקה נתרצית לו .וכבש יצרו ופטרה לשלום ונתרפא ,וכשהיה יוצא
לשוק היה נר דולק בראשו מן השמים וע"ש כך קרי ליה ר' נתן "צוציתא ".
חז "ל מספרים :פעם ראה ר"ע אחד רוחב על חמור ואור גדול כשמש זורח עליו שאל ר'
עקיבא לתלמידיו מי הוא זה אשר אור כשמש זורח עליו אמרו לו הלא זה נתן צוציתא
רועה זונות ואנחנו אין אנו רואים את האור.
אמר להן קראו אותו אלי .אמר ספר נא לי מה זה דבר טוב עשית כי אור זורח עליך
סיפר לי שנתן עיניו באישה אחת והעלה ליבו טינה ונפל בחולי וא"א היתה .לימים
נצרכה להלוות ממנו ומתוך דוחקה נתרצית לו .כבש את יצרו ופטרה לשלום ונתרפא,
וכשהיה יוצא לשוק היה נר דולק בראשו מן השמים) .אור חדש  -ויחי( .ר "ע שעד
ארבעים שנה לא למד ועשה מהפכה בנפשו וזכה לאור גדול ולעליה מאוד נדירה  -הוא
האמין וראה את האור שזורח על בעל התשובה.

  
הבן יקיר לי אפרים
" וישלח ישראל את ימינו וישת על ראש אפרים והוא הצעיר ואת
שמאלו על ראש מנשה שיכל את ידיו כי מנשה הבכור ") .מח ,יד(
כידוע יש סיטרא דימינא וסיטרא דשמאלא ,ויתר עוז לימין בכל איברי האדם ,וגם
במוח יש יותר עוצמה לצד הימני מאשר לצד השמאלי ,אבל דבר אחד נכבד יש לשמאל:
הלב .המוח השכל עיקרו בימין ,אבל הלב הרגש הנה הוא בשמאל.
מנשה הבכור בעל השכל ואפרים הצעיר בעל הרגש ,אפרים מונה לקץ ,ראשון הוא
למלחמת החירות ,אבל אפרים לא הצליח כיון שחסר אצלו המוח החושב ,שאז במזיגת
שניהם בהרמוניה של מוח ולב תתמלא תעודת האדם השלם.
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הכיר יעקב סבא את תכונת הנכדים ,ושלח את ימינו וישת על ראש אפרים ,והוא
הצעיר ,חפץ להאציל לצעיר השמאלי מעט ימניות .ואת שמאלו רגש הלב שם על ראש
מנשה .שיכל את ידיו כי מנשה הבכור ,ויש לו תכונת כל הזקנים ,לבלתי התרגש לשום
דבר ,גם לטוב ומועיל ,ויברכם ביום ההוא לאמר ישימך אלוקים כאפרים וכמנשה גם
יחד .מעט מיישוב הדעת של מנשה ומההתלהבות של אפרים.
שאלת החינוך היא השאלה הקשה והחמורה ביותר בישראל .היא מעסיקה את האדם
בכל הזמנים ובכל התקופות ,כל אחד רוצה כי בנו יגדל לבן תורה ויר"ש ,וגם שיהיה
חכם במילי דעלמא ,ומחונן בהשכלה כללית רחבה.
וחז"ל דרשו" :אשרי איש ירא את ה' בעודו איש ") ,ע"ז יט ,ע"א( היינו שיהא ירא את
ה' בעת ובעונה אחת שיהא ג ם איש ,היודע פרק בהוויות העולם ומתמצא במילי דעלמא.
הבעיה חמורה במיוחד ביחס לחינוכם של הילדים הקטנים ,אם בעודם צעירים יש
ללמד להם תורה ומצוות בלבד ,או כבר אז יש להקנות להם את יסודות ההשכלה
הכללית.
הרי כי עיקר בעיית החינוך מתרכזת בשאלה היסודית של מה בראש ,מה יש ללמד
בהתחלה .והנה ליוסף היו במצרים שני בנים מנשה ואפרים ,מנשה הבכור היה שר החצר
אצל יוסף ,כך מפרש התרגום יב "ע עה"פ )מד ,ד( :הם יצאו את העיר לא הרחיקו ויוסף
אמר לאשר על ביתו קום רדוף אחרי האנשים והשגתם וכו'  -ויוסף אמר למנשה די
ממנא אפוטרופוס על ביתיה .ורש"י פירש עוד קודם )מב ,כב( :והם לא ידעו כי שומע
יוסף כי המליץ בינותם  -זה מנשה בנו.
הרי שמנשה היה בעל השכלה ,יודע לשונות בקי ומתמצא בהוויות העולם ,עד שהיה
ביכולתו לשמש כשר החצר בביתו של יוסף ,ששלטונו היה פרוש על כל ארץ מצרים ,וגם
היה גיבור חיל.
ואילו אפרים היה בן תורה ,גדל על ברכי סבו יעאע"ה בישיבתו בארץ גושן ,וכמ"ש
רש"י על הפסוק :ויהי אחרי הדברים האלה ויאמר ליוסף הנה אביך חולה ויקח את שני
בניו עמו את מנשה ואת אפרים .וביאר רש "י :ויאמר ליוסף ,וי"א אפרים היה רגיל לפני
יעקב בתלמוד) ,ודעת זקנים מבעלי התוספות כתבו בשם הרב משה זכר לדבר כי
אותיות ויאמר כאותיות אפרים ,בהתחלף וא"ו בפ"א כי וא "ו מתחלף בפ"א באלפא
ביתא דא"ת ב"ש(.
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נמצא שבניו של יוסף קבלו חי נוך שונה זה מזה ,וכאשר לקח אותם כדי להציגם לפני
יעקב אביו לברך אותם ,חשב יוסף שהבכורה מגיעה למנשה ,כי נוסף על היר"ש שלו
הייתה לו שליטה בכל הוויות העולם .ממילא ראוי הוא שיעאע"ה ישים את יד ימינו על
ראשו ,ואילו לאפרים שהוא הצעיר ולומד רק תורה יעקב ישים עליו את שמאלו.
אולם יעקב אבינו עשה להיפך .הוא הראה והוכיח לדעת כי עם ישראל חייב לתת את
הבכורה לאפרים לשית את ידו על ראשו של הת"ח ,אע"פ שאינו מלומד ואינו בקי
בחכמות העולם ,ידעתי בני ידעתי את מעלת הבנים למנשה גם הוא יהיה לעם וגם הוא
יגדל ואולם אחיו הקטן יגדל ממנו וכו' .וזה הביאור :בך יברך ישראל ישימך אלוקים
כאפרים וכמנשה ,וישם את אפרים לפני מנשה .עם ישראל יתאווה שיהיו לו בנים כבני
יוסף ,אבל אפרים לפני מנשה .חינוך התורה קודם לחינוך שאר החכמות.
וכך מפרש התרגום יב"ע :וברכנון ביומא ההוא למימר ,בך יוסף ברי יברכנון בית
ישראל ית ינוקא ביומא דמהולתא למימר ישוינך ה' כאפרים וכמנשה ,ופי' יונתן הביא:
וז "ל הגאון מהר"ד שמברכים הקטן גדול יהיה ,כמו שאפרים היה מוקדם לברכה משום
דכתיב :ואחיו הקטן יגדל ,כך זה הקטן יגדל ג"כ עכ"ל .ומביא עוד דיוק מהמילה ביום
ההוא  -יום מיוחד .א"כ הראשית צריכה להיות חינוך על טהרת הקודש .תורה ,ואח"כ
חופה ומעשים טובים המרמזים על הוויות העולם.
וזוהי הכוונה של התורה ,והגדת לבנך ביום ההוא לאמור בעבור זה עשה ה' לי
בצאתי ממצרים ,וחז "ל במדרש רבה" :כאן רמז תשובה לבן רשע" .ובמכילתא דרשוהו
על שאינו יודע לשאול ,על האב להחדיר את החינוך לתורה ולאמונה כבר מביום ההוא
 יום המילה ,ולא לחכות ליום אחר אחרי שיגדל ויתפטם בחכמות אחרות ואח"כ ילמדותורה ,כי אז לא יועיל כבר הרמז לבן הרשע שלא יהיה רשע.
ומבאורם של הדברים האלו אנו באים לידי הבנת ברכתו של יעקב שאמר" :המלאך
הגואל אותי מכל רע יברך את הנערים ויקרא בהם שמי ושם אבותי אברהם ויצחק וידגו
לרב בקרב הארץ"  -מה דגים שבים אין עין הרע שולטת בהם ,כך זרעו של יוסף אין עין
הרע שולטת בהם.
אם מקנים לבנים חינוך המתאים לחינוך שחינך יוסף את בניו ,וכפי ברכת יעקב,
כלומר שמקטנות לחנך על ברכי התורה בלי תערובת זרה ,אזי כשיגדלו אין עין הרע -
חכמות העמים שולטת בהם.
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כמו שראינו אצל יוסף :על אף שהיה במצרים ולמד את כל הלשונות והחכמות ,כל
העינא בישא של מצרים לא הזיקה לו ,משום שהיה מושרש בתורה שלמד מאביו עד גיל
שבע עשרה שנה שנפרד ממנו.
ולפי הדברים הנ"ל נתן להבין את משמעותם של דברי הגמ' המסופרים על ר "י דהוי
אזיל ויתיב אשערי טבילה ,אמר כי סלקן בנתן של ישראל מטבילת מצווה לפגעו בי ,כי
היכי דלהוו להו בני שפירי כוותי ,וגמירי אורייתא כוותי.
בא לרמז לנשים שעיקר החינוך מסור בידיהם בתורה וביר"ש קודם כל מקטנות
מתקופת ההריון עליהם לדאוג שילמדו תורה ,ואח"כ הלימודים הכלליים ,ואז אין עין
הרע שולט בהם.

  
התבוננות נכונה במעשי אבות
"ויקרא יעקב אל בניו ויאמר האספו ואגידה לכם את אשר יקרא אתכם
באחרית הימים ...ראובן בכרי אתה כחי וראשית אוני יתר שאת ויתר עז ,פחז
כמים אל תותר כי עלית משכבי אביך אז חללת יצועי עלה") .מט ,א -ד(
ודרשו רבותינו ,29שראובן הפסיד מחמת שהיה פזיז ובלבל יצועי אביו ג' דברים:
כהונה ,מלוכה ובכורה.
ודייקו זאת מלשון הפסוק" :יתר שאת"  -נשיאות כפים" ,יתר עז "  -מלכות ,ומה
שמגיע לו פי שניים נתן למנשה ואפרים.
ומהעונש הגדול שקיבל ראובן ,נראה שחטאו היה גדול ,וכ"כ פגם שנאלץ להפסיד
כ"כ הרבה ,את הבכורה ,וגם את המלכות ,והכהונה.
29
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ולעומת זאת בגמ' בשבת )נה ,ע"ב( מבואר שכל האומר ראובן חטא ,אינו אלא טועה.
ואיך מתיישבת גמ' זו עם העונש הגדול שקיבל ראובן.
ונתעכב לבאר עניין הזה ,והוא ,דהנה במסכת שבת מובאות ג' דעות במעשה ראובן,
יש אומרים שחטא ממש ,ויש אומרים שרק חשב לחטוא ונרתע מחמת יראת שמים שבו,
ויש אומרים שכלל לא חשב על כך ,אלא בא לתבוע כבוד אימו ,ולכן לקח את מיטת
יעקב והניחה באוהל לאה.
עולה מהדברים שיעקב אבינו ראה במעשה ראובן פגיעה בכבוד אב ואם ,ומ"מ מי
שאומר חטא אינו אלא טועה .הכיצד.
ויש להקדים מש"כ בספר דעת סופרים שאע"פ שבלשון הפסוק כתוב תוכחה ,מ "מ יש
להיזהר ולדקדק על מי נאמרו ,ולהתייחס לזה בכובד ראש ,ולא לקחת דברים כפשוטן
ממש.
ומשל לכך :אם שמספרת שבנה התחיל לדבר ,והמובן הפשוט הוא שמדובר בתינוק
שהתחיל לומר אבא ואמא .אומנם אם יתברר שמדובר באדם מבוגר שהתחיל לדבר
ולומר אבא ואמא ,הרי זהו אדם לקוי בשכלו .הרי לנו משפט שיכול להתפרש לטוב
ולמוטב.
ממילא ה"ה גם במה שחז"ל דורשים לפעמים לגנאי ,על אף שזה היה שווה ,מ"מ יש
הבדל גדול והבחנה ביניהם.
וכמו שהמשקל שבו שוקלים ירקות אין שוקלים בו יהלומים ,ה"ה כאן  -במילים ,יש
לדעת לשקול כל דבר בפני עצמו.
והנה יש להבין גם את עניין דוד ובני עלי שמובאים שם במס' שבת :אמר רבי שמואל
בר נחמני אמר רבי יונתן ,כל האומר בני עלי חטאו אינו אלא טועה ,שנאמר :ושם שני
בני עלי )עם ארון ברית האלהים( חפני ופנחס כהנים לה' ,סבר לה כרב דאמר רב ,פנחס
לא חטא ,מקיש חפני לפנחס  -מה פנחס לא חטא ,אף חפני לא חטא .אלא מה אני
מקיים אשר ישכבון את הנשים ,מתוך ששהו את קיניהן שלא הלכו אצל בעליהן מעלה
עליהן הכתוב כאילו שכבום.
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וכן יש להבין את הסגנון שאמרו "אינו אלא טועה" ,ולא אמרו שהוא טועה ,שהיה
משמע שטועה בזה ,אלא אמרו אינו אלא טועה שמשמעו שחי בטעות את חייו אם זו
ההסתכלות שלו .וצריך להבין מדוע זו טעות כ"כ גדולה  -טעות חיים.
ועוד יש להקשות ,מדוע כשראובן בלבל יצועי אביו ,כתוב "וישכב את בלהה פילגש
אביו " ,ומשמע שלא התנגדה ,והלוא לכאורה היה עליה להתנגד לזה ,ומדוע לא המתינה
לקבלת רשות מבעלה.
ומצאתי בספר קדמון ,שאוהל יעקב מיועד היה להשראת השכינה ,ולכן רחל ובלהה
עזרו לזה.
ובזה שראובן לקח את המיטה ושם באוהל לאה ,ובאוהל לאה היתה גם דינה ,דבר זה
מחסיר את השראת השכינה ,ולכן כעס יעקב ,שגרם לו להעדר השכינה.
ובלהה ,בזה שהצדיקה את ראובן ,היתה שותפה למעשה זה של סילוק השכינה ,ולכן
יעקב לא העיר לו על המעשה ,ולא הרגו על מה שבא על אשת איש ,אלא הטענה היתה
על שיקול הדעת שהיה בפזיזות ,ולכן לא מתאים לו להיות מלך ,כהן ובכור.
והנה ראובן ניסה לתקן את מה שקלקל במעשה מכירת יוסף ,שאמר "וגם דמו הנה
נדרש" ,מהו "וגם" ,דמו של אביו .שניסה לתקן ולהציל את יוסף והיה בשקו ובתעניתו על
מעשהו ,ומ"מ נשאר עליו רושם מעשה זה ,כדכתיב" :וישכב את בלהה פילגש אביו".
ואפי' שפגם ראובן במעשהו מ "מ עדיין בקדושתו עומד ,והעניין ,כי אדם שהוא
מתקדש ,לא יתכן שתדבק בו עבירה זו ,וכמו שליוסף נגלתה דמות דיוקנו של אביו
במעשה פוטיפר ,ואמר לו )יל"ש בראשית ,רמז קמו(" :יוסף ,עתידין אחיך שיכתבו על
אבני אפוד ואתה עימהם ,רצונך שימחה שמך מביניהם" ,וע"י כן פרש.
ממילא ,ראובן ששמו מופיע על החושן ,והוא גורם להשראת השכינה בישראל ,לא
יתכן שיהיה בו החיסרון של "וישכב את בלהה פילגש אביו" .וכבר כתב האבן עזרא
)בפרשת עריות ,ויקרא יח ,ו( ,שכל המתגאל ירחק משם השם המקובל ,ועל כן הזכיר
בפרשה זו "אני ה' " וכו' ,ע"ש.
ומוכרחים לומר שראובן נשאר קדוש גם אם עשה מעשה זה בפועל לאחת מהדעות
דלעיל ,והיה בקדושה ובטהרה.
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וה"ה לגבי דוד שמזרעו יבוא משיח ,וחיבר את ספר התהילים ,והיה נביא ,כמו שכתב
הרמב" ם בהלכות יסודי התורה ,שלא יתכן שתשרה שכינה ויהיה נביא ,אא"כ חי כל ימיו
בדבקות בקב"ה .וע" כ חייבים לומר שדוד חשב שבזה מקיים את רצון ה' ,וכן מוכח ממה
שנתן הנביא הוכיחו על חילול ה' שבדבר ,ולא על עצם מעשהו ,ומכאן משמע שהמעשה
היה על פי ההלכה.
וכן במה שהוכיחו נתן הנביא על שהרג בחרב בני עמון ,שהיה שם ע"ז חקוק עליה,
וכשהיו הורגים בה היו אומרים שאלוהיהם ניצח ,וממילא לדוד היה אסור להשתמש
בחרב זו ,שבזה גרם חילול ה' ,אלא להביאו לביה "ד ,והיו פוסקים שמורד במלכות ולא
היה פוצה פה ממילא.
והראיה ,שיצא ממנו משיח .ואם לא היה ראוי ,לא היה יוצא ממנו משיח ,ולכן מוכח
שדוד בקדושתו עומד ,ולכן אינו אלא טועה ,כי כל מעשיו של דוד בקדושה הם.
ולכן כל האומר ראובן חטא אינו אלא טועה ,כיוון שהוא אינו יודע כיצד ללמוד זאת,
וכיצד להבחין במעשה עצמו ,מה המניעים אליו ,ומה כוונת העושה.
וה"ה בעניין בני עלי ,שהיו משהין את היולדות כשבאו להקריב קרבנות ,ונכתב
עליהם כאילו עברו עברות חמורות .ולמעיין ייראה דאינו כן ,שמכיוון שהיו הולכין ללמוד
תורה ,היו צריכות הנשים ללון שם ,כדי להיות בטוחות שיקריבו את קרבנן ,ובעבור
שמנעו מהן להיות עם בעליהן ,נחשב להם שכך עשו ,ורק על כך היתה התביעה.
וכן מצינו כלפי יהושע שאמרה הגמ' בעירובין )סג ע "ב( :דאמר רבי אבא בר פפא :לא
נענש יהושע אלא בשביל שביטל את ישראל לילה אחת מפריה ורביה.
ובספר הכתב והקבלה כתב ,שמי שמתבונן בלשון הפסוק יראה שזה פשט הפסוק
ולא דרש הוא ,דהנה הליכה היא ללכת מהמקום ,כמו שכתוב אצל מרע"ה " -בא אל
פרעה"  -לך אל פרעה ,וכן אצל ראובן כתוב" :וילך ראובן וישכב " ,ולכא' היה צ"ל
"ויבוא ראובן וישכב " ,ולא וילך ,שמשמע שהלך משם .ומכאן ראיה שלא עבר עבירה
אלא הלך .לכן הירושלמי מביא ראיה שבני עלי לא היו חוטאים ,ומי שחושב כך הוא
טועה  -בהכל.
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ולכן אומרים רבותינו ,שתביעת יעקב היתה על הפזיזות בשיקול הדעת וקבלת
ההחלטה ,ולא על המעשה ,והראיה ,שמופיע שמו בחושן .וכן אצל דוד ,על אף שהיה
מכוח ההלכה ,לא היתה בעיה ,אלא רק על החילול ה'.30
ולכאורה ,איך נתכפר לו על עוון חילול ה' ,הלא כתוב "אם יכופר לכם העוון הזה עד
תמותון" ,משמע שאין כפרה לחילול ה' ,ורק מיתה מכפרת ,ומצינו שהקב"ה המיר לו
העונש בדבר אחר.
ומבארים ,שהגיע דוד למעלת הוידוי ,שאמר "לך לבדך חטאתי והרע בעיניך עשיתי",
שתשובתו היתה כל כך מושלמת ,שחזר לקב"ה בתשובה שלמה ,ובדרגה גבוהה כזו,
ולכן המיר לו הקב"ה את עונש המיתה בייסורין אחרים.
וזה ההבדל בין דורות הראשונים לדורות שלנו ,דבדורות ההם היו עושים תשובה
ומשקיעים בה הרבה ,אדם הראשון השקיע בזה מאה ושלושים שנה כדי לחזור בתשובה,
וכן בספר גנזי חיים לרבי חיים פלאג'י מובא סדר תיקון על העבירות ,וכן מצינו מרעק"א
שאמר להם שבשביל תיקון העוון עליהם לצום שני וחמישי כמה שנים רצופות.
ובדורותינו ,בכמה דפיקות על החזה חושבים שסילקו את כל העבירות ,וזהו מה
שרמזו לנו רבותינו במה שאמרו אינו אלא טועה ,שיש להתבונן לא רק במעשים ,אלא
בכל העניין מכל היבטיו ,לראות איך התורה התייחסה ,ועפ"כ ישפוט וייקח מוסר השכל.
וכן מובא בספר הכוזרי ,ששאלו החבר איך ייתכן שמיחסים מעשים כאלה לדוד
המלך ,ויישב לו ע"פ עניין העגל ,שעשו אחרי שקבלו את התורה וראו ניסים ונפלאות.
וביארו רבותינו ,שלפי דרגתם מעשה העגל היה עוון ,דבוודאי לא רצו ע"ז ,אלא רצו
מקשר בינם להקב" ה ,כמו משה רבינו ,למרות כל הכעס של הקב"ה ,וה"ה לגבי דהע "ה,
לפי מעלתו נחשב הדבר לחטא ועוון.
ובזה מסיימים את חומש בראשית שהוא ספר הישר ,שמיישר דרכיו של האדם ע"פ
ההתבוננות במעשי האבות ,שמהם נלמד הלכה למעשה.

30

ומסופר על ר ' אברהם ענתבי  ,שאם ראה מניין שכבר התחילו " פתח אליהו" לא היה נכנס ,דבתור ת "ח יראו

שנכנס מאוחר ,ויאמרו שהרב מאחר לתפילה ,וע "כ היה מחכה למניין אחר ,כמה זהירות צר יכים מחילול ה ',
אפי ' כשהאדם צודק ,וכמ" ש הח" ח ,שחילול ה' נמדד לפי הרואים ולא כלפי עצמך ,אפילו כשהנך צודק .
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זכות יעקב לעולם עומדת
" ויכל יעקב לצוות את בניו ויאסף רגליו אל המטה ויגוע ויאסף אל
עמיו ") .מט ,לג(.
ופי' רש"י ד"ה ויגוע :ומיתה לא נאמרה בו ואמרו חז"ל יעקב אבינו לא מת.
וז"ל הגמרא בתענית )פ ע"ב( :א "ר יוחנן :יעקב אבינו לא מת .א"ל רב נחמן לר' יצחק:
וכי בכדי ספדו ספדניא וחנטו חנטיא וקברו קבריא .א"ל :מקרא אני דורש שנא' )ירמיה
ל( :ואתה אל תירא עבדי יעקב נאום ה' ואל תחת ישראל כי הנני מושיעך מרחוק ואת
זרעך מארץ שבים ,מקיש הוא לזרעו :מה זרעו בחיים ,אף הוא בחיים .משמע שעקב
הדרשה מהפסוק דוחה ר"י את קושיית ר"נ.
ויש לעיין וכי בגלל הדרשה מהפסוק ואתה אל תירא וכו' תתבטל הקושיא ,אדרבה
תתבטל הדרשה ההיא .ועוד ראוי להעיר למה לא הקשה מהפסוקים שנא' בהם לשון
מיתה ,כגון :ויאמר ישראל אנכי מת ,ויקרבו ימי ישראל למות ,ויגוע ויאסף אל עמיו.
ולעמוד על העניין .נתעורר על לשון המקרא .כי הלא יפלא כי כל המקום אשר יזכיר
המיתה ליעק ב בשם ישראל יכנהו ובמקום אשר יזכיר גויעה ואסיפה בלי הזכרת מיתה
בשם יעקב יכנה אותו .כי הנה נאמר :ויאמר ישראל אמותה הפעם ,ויאמר ישראל אל
יוסף הנה אנכי מת ,ויקרבו ימי ישראל למות .אך ביעקב לא נאמר רק לשון גויעה :ויכל
יעקב לצוות ויגוע ויאסף.
והנה מחמת קושיא זו ראיתי גבר חכם בעוז ותעצומות מתאמץ להעמיד כי גדול גדר
שם יעקב משם ישראל .ושע "כ נמצאת מיתה בישראל ולא ביעקב .והלא כמו זר נחשב
והפלא ופלא בלי ספק.
אמנם אשר חשבתי למשפט כי נהפוך הוא כי כאשר נקרא שמו ישראל אזי נתווסף
ברוחו ונשמתו יתרון אור יקר רם ונשא במאוד מאוד על אשר היה בו מתחילה .והנה ידוע
כי גדר מיתה הוא סילוק הנפש מהגוף ,כי הנה הגדר הגדול אשר נתווסף על נפשו רוחו
ונשמתו כשנקרא ישראל הוא אשר נסתלק ממנו בעצם .וע"כ יצדק בו לשון מיתה .כי
הבחינה ההיא מתה ונסתלקה מיעקב לגמרי .וע"כ כל מקום אשר יזכיר מיתה ,בשם
ישראל יכנה.
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אך בבחינת יעקב הוא הגדר אשר היה בו מתחילה :לא נסתלק ,רק גווע כמי שנתעלף
שעדיין כל כוחות נפשו ,רוחו ונשמתו דבקים בו בעצם .ע"כ לא נאמר ביעקב ,רק ויגוע
ויאסף ,ולא כאמור ביצחק ויגוע וימות ויאסף וגו' .וע"כ הטיבו אשר דברו :יעקב אבינו
לא מת ,שהוא על בחינת יעקב בעת שהיה אבינו בהולידו את בניו שהוא טרם נקרא שמו
ישראל ,וכל אותו הכוח נשאר שקוע בבשרו .כי הגם שיתר צדיקים נקראים ישני עפר לא
מתים בעצם.
ועד ממהר ,רבנו הקדוש שהיה מקדש בביתו בכל ליל שבת )כתובות קג( .ורבי
אליעזר ברבי שמעון שהיה שופט את ישראל כ"ב שנים בתך חדרו אחר סלוקו )ב"מ פד,
ע"ב( ור' אחא בר' יאשיה שדבר עם רב נחמן מתוך קבורתו )שבת קנב ,ע"ב( ,הנה כל
אלה לא היה בם רק כוח מה מהנפש ,אך לא מרוח ונשמה כי נסתלק מהם .יתר עליהם
יעקב כי הכל היה בו כמדובר.
וע"כ לא הקשו לו מפסוקים שנזכר בם מיתה בישראל או גויעה ביעקב )וגם לא מאשר
פתח בטנו והמיתוהו ,כי הלא נכתוב לפנים בס"ד כי לא פתחו את בטנו ולא הוציאו
קרביו מהכרח הכתובים ,כ"א שלם כמו שהוא חי חנטוהו( .ולא הקשו רק וכי בכדי חנטו
וכו' ,לומר כי אחר שלא נסתלק ממנו כל כוח נפשו ורוחו ונשמתו אשר היה בו מתחילה,
א"כ בודאי שלא יעלה בו רימה שאינו כיתר בני אדם שהכל מסתלק ,ומה בצע בחניטה
וגם מה צורך בהספד ובקבורה.
ע" כ השיב מקרא אני דורש ,לומר אילו היה לך קושיא מן המקרא שמת היית דוחה
דרשתי מפניה ,אך נהפוך הוא ,כי הנה מקרא אני דורש ולא אתה ,כי אין אתה מקשה רק
מה צורך היה בחניטה ,כי הלא לא תדחה הדרשה מפני מה שטרחו לבלי צורך ,בדבר
שלא ניכר להמון כי לא מת .ומה גם כי ידע יוסף כן והסתיר הדבר ,ואדרבא :חשש פן
יעשוהו אלוה אם יראו שבלי חניטה היה מתקיים ימים רבים .ע"כ צווה לחנוט את אביו.
וראיית הכתוב מוכרחת ,כי לא יתכן יקיש הוא וזרעו שיושיעם ויהיו הם מארץ שבים
ואת יעקב אחר תחיית המתים ,כי אם שיהיו במציאות אחת מה זרעו בחיים וכו' .ולא
אמר מה זרעו חי אף הוא חי ,כי אינו דומה הישן לנעור .אך ההיקש הוא מה זרעו בחיים
כי כל חלקי נפשם בם גם הוא כל חלקי נפשו בו כאמור עם היותו בלתי נרגש לרואים.
כלל הדברים ,כי בחינת היתרון אשר קנה בכל חלקי נפשו כאשר נקרא שמו ישראל,
הוא לבדו אשר נסתלק למעלה לגמרי במותו ,אבל כל אשר היה לו מתחילה בעוד שמו
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יעקב הוא אשר לא מת ,כי לא נסתלק רק עודנו בו ברוח ,על הדרך של יתר הצדיקים
נשאר חלק השפל מנפשו בו בלתי נרגש אל רואיו .כן כל אשר היה לגמרי בעוד שמו
יעקב נשאר בו על האופן ההוא ,ועל כן כחי נרדם שכל חלקי נפשו בו יחשב .וע" כ לא
נאמר ויגוע וימת כאשר בישמעאל ,רק ויגוע ויאסף כי חלק המתייחס אל יעקב גווע וחלק
המתיחס אל ישראל נאסף אל עמיו  -עם אבותיו למעלה ,וזהו ויאסף אל עמיו) .תורת
משה אלשיך(.
ובספר בני יששכר במאמרי השבתות )מאמר ט אות ד( מעלות וסגולות שבת ,כתב
וז "ל :והנראה לפרש דהנה כתיב פוקד עון וכו' על שלשים ועל רבעים ועושה חסד
לאלפים .הנה הצדיק ההווה בעולם הזה זכותו עומדת לבנו ולבן בנו עד אלפים דורות.
ממילא בכל דור ודור מתמעט הזכות כל מה שיתרחק הדור מן הצדיק הנפטר.
והנה ביעקב אבינו לא נאמרה מיתה בתורה ,להורות שבכל דור ודור נקרא יעקב
אבינו ,דהלא תתבונן כשאדם נפטר וכו' ומניח בניו אחריו לברכה ,הלא מזכירין אותו
בכל פעם בשם "אבינו" ,וכשמגיע זמן הבנים לאסוף לג"ע הנה אז נפטר שם "אבינו" מן
הזקן כי אין בעולם מי שיכנה להזקן בשם א"ב ,ורק בהזכיר שמו יכנוהו זקנינו וכן בדור
אחר דור .והנה מה שלא נאמרה מיתה בתורה אצל יעקב ,להורות בא  -יעקב אבינו,
רצ"ל כנוי "אבינו " לא מת אצל יעקב ,ויכולין אנחנו לכנותו בשם "אבינו " בכל דור ודור,
ולא נתמעט זכות באריכות הדורות והשתלשלותם בכל דור ודור ,רק תמיד זכותו עומדת
לנו בשלמות כמו בדור הראשון של הצדיק.
נמצא נחלתו של יעקב הוא נחלה בלי מצרים ,דבשאר הצדיקים כתיב עושה חסד
לאלפים  -אלפיים דורות ,נמצא יש לזכות גבול .משא"כ זכות יעקב  -אנחנו נקראים
בניו ,והוא לנו א"ב ממש ,והוא כדור הראשון .וכיוון שהבטיחנו השי"ת ע"י נביאיו אם
תשיב משבת רגליך וקראת לשבת עונג .היינו תענוג תמידי שבכל שבת ואפי' בכל עת
מעיתותי שבת יהיה תענוג חדש .דידוע דתענוג תמידי אינו תענוג שנפסק .משא"כ כאשר
בכל עת הוא התחלת התענוג אינו נפסק .אז תתענג על ה' והאכלתיך נחלת יעקב אביך
שיהיה לך התחלת הזכות מיעקב כאלו היית בנו ממש והתחלת האלפיים דורות .הבן
היטב וזהו הנחלה בלי מצרים.
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זיכרון הייסורים  -מפתח לעליה
" וישב יוסף מצרימה הוא ואחיו וכל העולים אתו לקבור את אביו אחרי
קברו את אביו  :ויראו אחי יוסף כי מת אביהם ויאמרו לו ישטמנו יוסף
והשב ישיב לנו את כל הרעה אשר גמלנו אותו " )נ ,יד  -טו(
חז "ל אומרים במדרש תנחומא )שם(" :מה ראו ,ראו את יוסף שכשחזר מחברון מקום
קבורת אביו ,הלך לשכם וביקר את הבור שהשליכוהו אחיו לתוכו וברך ברוך שעשה לי
נס במקום הזה - ".לכן יראו אחי יוסף שמא ישיב להם עתה על מה שעשו לו.
ולכאורה יש לתמוה ,כיצד לא נרתע מללכת למקום שבו התחילו צרותיו וייסוריו,
הלא בשל ייסוריו הגופניים היה צריך להיות המקום ההוא מכוער ומתועב.
עוד מצינו בחז"ל )סנהדרין ו ,ע"ב( :כל המברך את יהודה על מה שאמר  -מה בצע כי
נהרוג אחינו וכסינו את דמו ,לכו ונמכרנו לישמעאלים וכו'  -אינו אלא מנאץ.
ופי' הגאון ר' חיים מוולאז'ין ,כי לכאורה הרי עצתו של יהודה היתה טובה יותר
מאשר עצתו של ראובן ,אלא שראובן אמר להשליך אותו הבורה בארץ ישראל ,ויהודה
אמר למסור אותו לישמעאלים  -לחוץ לארץ .ומכאן ראיה :מוטב בור בא"י מאשר להיות
חופשי בגולה.
ברם ,אומר בעל "אור הנפש" :זיכרון גבורת נפשו וכל הזכויות הנאצלות עליו מטעם
עמידתו בניסיון ע"י סבלנות ותקווה באלוקי יעקב אף ברגעים הקשים ביותר .כל אלה
נטעו בו את ההרגשה שכל אותן הצרות האיומות שהיו כרוכות באותו מקום ,הגדילו
והעמיקו את כל מהותו הרוחנית האלוקית ,והמקום נעשה לו חביב ויקר עד מאוד.
לא כן אחי יוסף .הם פחדו לחזור ולהתקרב למקום ההוא שהזכיר להם את התעללותם
והתקלסותם באחיהם חביב אביהם .מכל פינה היתה קורצת להם העבירה של "מכירת
יוסף".
ובזה מבואר מה שנתן יעקב ליוסף את שכם נוסף על חלקו בר "י ,כי לאחים היתה
ההתקרבות וההתנחלות בשכם למרדות הלב ולרגשות מאיימים .אבל ליוסף היה מקום
עיר שכם למתנה חשובה ונכבדה מאוד.

שטז

יעטה

ויחי

מורה

כל זה בא ללמד שעל האדם להיפגש עם העבר אפי' כשהוא עקוב מדם ,כי
ההתבססות על הלקחים הנלמדים מדור העבר מבטיחה עמידה איתנה על קרקע מוצקה
של דור ההווה ושל דור המחר.

  

