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"קטן מאימתי בא לעולם הבא, רבי חייא ורבי שמעון בר רבי, חד אמר משעה שנולד, וחד 
אמר משעה שסיפר" )סנהדרין ק"י ב'(.

כיצד ניתן לכאורה להכריע בזה ע"פ פרשתינו.

רמז: דמות הקשורה לפרשה

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

לע״נ אבינו ר׳ יוסף בן החבר ר׳ אהרן דוד קולמן זצ״ל
רב ביהכ״נ “אהל מנחם״ מודיעין עילית וראש כולל ׳ברכת אריה׳

נלב״ע כ״ג טבת תשע״א

מחמת מדידה לא נתיאשתי,
וממחשבה את אומתי עזבתי.

ממה שנאסר היתה אימתי,
ואת המורד ובניו שלחתי.

לזחות דעתי אין הצדקה,
כי נמנעו מהשמעת הזעקה.

"וַיִַּחר ַאף ה' בְּמֹשֶׁה וַיֹּאֶמר ֲהלֹא ַאֲהרֹן ָאִחיךָ ַהלֵּוִי יַָדְעתִּי כִּי ַדבֵּר יְַדבֵּר הוּא וְַגם ִהנֵּה הוּא 
יֵֹצא ִלְקָראֶתךָ וְָרֲאךָ וְשַָׂמח בְִּלבּוֹ". שמות ד' י"ד

איתא במדרש )רו"ר ה' ו'(, "א"ר יצחק בר מריון, בא הכתוב ללמדך, שאם אדם עושה מצוה, 
יעשנה בלבב שלם, שאלו היה ראובן יודע שהקב"ה מכתיב עליו )בראשית ל"ז כ"א(, ַוִּיְׁשַמע 
ְראּוֵבן ַוַּיִּצֵלהּו ִמָּיָדם, בכתפו היה מוליכו אצל אביו. ואילו היה יודע אהרן שהקב"ה מכתיב עליו 
)שמות ד' י"ד(, ִהֵּנה הּוא יֵֹצא ִלְקָראֶתָך, בתופים ובמחולות היה יוצא לקראתו. ואלו היה יודע 
בעז שהקב"ה מכתיב עליו )רות ב' י"ד(, ַוִּיְצָּבט ָלּה ָקִלי ַוּתֹאַכל ַוִּתְׂשַּבע ַוּתַֹתר, עגלות מפוטמות 

היה מאכילה".
דברי המדרש הללו ידועים לכל, ועמם ידועה התמיהה העצומה, היאך יתכן ואותם שלושה 
גדולי עולם, ראובן אהרן ובעז, מעשיהם לכאורה לא היו בתכלית השלימות, ואילו היו יודעים 
שה' יכתוב זאת עליהם היו עושים את מעשיהם בלבב שלם, באופן מוצלח ומיוחד יותר, וכי 
ניתן כלל להעלות על הדעת שעשו את מעשיהם למען הפרסום והכבוד, ואם היה להם עוד 

פרסום היו עושים טוב יותר.
דרכים רבים עד מאוד נאמרו בביאור מאמר חז"ל זה, ונביא כאן ביאור נוסף המבאר את החלק 

של המאמר ביחס לאהרן הכהן, מה שנכתב בפרשתינו.
מאמר חז"ל נוסף מצאנו במכילתא )י"ב א'( ובשהש"ר )ד' ה'(, וכפרש"י בפרשת וארא )ו' כ"ו(, 
"יש מקומות שמקדים אהרן למשה, ויש מקומות שמקדים משה לאהרן, לומר לך ששקולין 
כאחד". ולפי דברי חז"ל אלו יש להקשות, אם כן מדוע משה הוא זה שנבחר להיות מנהיגם של 
ישראל, ולא אהרן. הרי אהרן גם היה מבוגר ממשה בשלש שנים, כמפורש בקרא )שם ז' ז'(, 
ובמיוחד שאהרן כבר היה נביאם של ישראל לפני שמשה בא, במשך שמנים שנה )מאז היותו 

בן שלש שנים(, כדאיתא בשמו"ר ג' ט"ז ותנחומא שמות כ"ז.
על  תעניות  שגזר שלש עשרה  אליעזר  ברבי  רבנן, מעשה  "תנו  ב',  כ"ה  בתענית  איתא  הנה 
הצבור ולא ירדו גשמים, באחרונה התחילו הצבור לצאת )מבית הכנסת – רש"י(. אמר להם, 
תקנתם קברים לעצמכם )בתמיה, אין לכם אלא לכו קברו עצמכם מפני הרעב – רש"י(. געו 
וירדו גשמים. שוב מעשה ברבי אליעזר שירד לפני התיבה  )צעקו – רש"י( כל העם בבכיה, 
'אבינו מלכנו אין לנו  ירד רבי עקיבא אחריו ואמר,  ואמר עשרים וארבע ברכות ולא נענה. 
מלך אלא אתה'. 'אבינו מלכנו למענך רחם עלינו', וירדו גשמים. הוו מרנני רבנן. יצתה בת קול 
ואמרה, לא מפני שזה גדול מזה, אלא שזה מעביר על מידותיו, וזה אינו מעביר על מדותיו". 
וגם דברי חז"ל אלו טעונים הבנה, אם 'זה מעביר על מידותיו' ו'זה אינו מעביר על מידותיו', 
מדוע 'זה לא גדול מזה', הרי ר"ע לכאורה גדול מר"א. ועוד, וכי יתכן לומר שרבי אליעזר לא 

היה מעביר על מידותיו.
ומקובל לתרץ שאכן ר"ע לא היה גדול מר"א, שהרי היה תלמידו, אלא שר"א הורתו ולידתו 
בקדושה ובטהרה, ועצם מידותיו היו טובות ומתוקנות, אלא שהוא עמל לתקנם ולשפרם עוד, 
לעומת ר"ע שהיה בנן של גרים )עי' ברכות כ"ז ב', וברנ"ג שם שגרס בגיטין נ"ז ב' ובסנהדרין 
צ"ו ב', "מבני בניו של סיסרא למדו תורה בירושלים, ומאן אינון, רבי עקיבא"(, והנסיונות היו 
עבורו קשים ומרים יותר, והיה צריך לשבור כוחותיו תמיד, וכל מעשה צדקותיו היו באים לו 
בקושי גדול ובמלחמת היצר, וכפי שאמרו חז"ל בב"מ נ"ט ב', "תניא, רבי אליעזר הגדול אומר, 
מפני מה הזהירה תורה בל"ו מקומות, ואמרי לה במ"ו מקומות בגר, מפני שסורו רע", ופרש"י 
בהוריות י"ג א', ד"ה אמר, גבי הא דאמרינן שם אודות עכברים ש'סורם רע', "שיצר לבם רע 
הוא יותר מדאי. סורו, שר שלהם, כדאמר בגר שסורו רע, דהיינו יצר הרע ששר שלו, רע הוא", 
ועל כן אמרה ה'בת קול', שאמנם ר"ע לא גדול מר"א, אלא שר"ע 'מעביר על מידותיו', היה לו 

יותר מלחמה בכדי להגיע לדרגתו, ולכך תפילתו נשמעת יותר.
יצחק'  ב'קהלת  )הובא  סוואלק  דק"ק  אב"ד  זצ"ל,  הלל  מו"ה  החכם  הגאון  מבאר  עפי"ז 
בפרשתינו(, את כל שאלותינו בטוב טעם. אהרן ומשה היו אמנם שקולים בדרגתם אליה הם 
הגיעו, אלא שאהרן מלבד מה שהיה קדוש מרחם, שנולד בעל מידות טובות, גדל וצמח בחיקו 
של עמרם אביו שהיה גדול הדור )כדאיתא בסוטה י"ב א'(, ובאופן טבעי נסיונותיו היו קלים 
יותר, הוא לא התמודד עם אנשים רשעים ובעלי מידות רעות ומושחתות, ופשוט הוא שכל 
דבר מגונה היה רחוק ממנו כמטחוי קשת, הוא לא היה יכול להבין כלל את אותם האנשים, 
פרעה  בבית  וגדל  י"ד(,  פ"ד  קידושין  )עי' תפא"י  רע מעללים בטבע  נולד  רבינו,  ואילו משה 
זמה  מקום  ומגונות,  רעות  מידות  בעלי  והמושחתים,  הרעים  מצרים  אנשי  ובחברת  הרשע, 
ועבירה, ובכל זאת התגבר בגבורה גדולה, ולא למד ממעשיהם הרעים והמקולקלים, עד שהגיע 

לדרגתו הרוחנית הגבוהה של )במדבר י"ב ח'(, "ֶּפה ֶאל ֶּפה ֲאַדֶּבר ּבֹו ּוַמְרֶאה ְוֹלא ְבִחידֹת".
כשהקב"ה בא לבחור מנהיג לישראל, הוא בחר במשה רבינו דוקא בגלל מה שהוא עבר, שהוא 
התמודד בנסיונות קשים והתגבר עליהם. מי שלא עבר את אותן הנסיונות, לעולם לא יבין 
את אלו שעומדים בהם. משה רבינו שידע והכיר מהי גאוה וכבוד, הוא זה שיכל לעמוד מול 
קרח ועדתו, ולא להבהל מדבריהם, לעומת אהרן שכל חייו היו רק בקדושה וטהרה, בחר בו 
ה' להיות ה'כהן גדול', שליחות של עבודה בין ישראל להקב"ה, וזה מרומז בפסוק )תהלים ק"ו 
ט"ז(, "ַוְיַקְנאּו ְלמֶֹׁשה ַּבַּמֲחֶנה ְלַאֲהרֹן ְקדֹוׁש השם", שמשה היה במחנה, הוא הכיר טוב את הוי 
החיים והמתמודדות בהם, ואילו אהרן היה קדוש ה', הוא התעסק רק עם הקדושה והעבודה.

כשהגיע העת בה ה' שלח את משה להיות מנהיגם של ישראל, ציוה ה' על אהרן אחיו הגדול 
שככל  הוא,  פשוט  ודבר  עליו,  קנאה  או  טענה  כל  בליבו  שאין  לו  להראות  לקראתו,  שיצא 
כך  על  בליבו  שאין  ראיה  יותר  הוא  כך  ישראל,  של  כמנהיגם  אחיו  במינוי  בשמחה  שירבה 
שלכאורה משה לוקח לו את תפקידו. וא"כ לכאורה היה מקום לאהרן לצאת כנגדו בתופים 
קנאה  אצלו  שייך  היה  לא  רעות,  מדות  ממציאות של  מופקע  היה  אלא שאהרן  ובמחולות, 

ושנאה, על כן הוא יצא כנגדו בלא תופים ומחולות.
ולפי"ז יתבאר מאמר חז"ל במדרש, 'אילו ידע אהרן שהקב"ה מכתיב עליו', דהיינו, אילו אהרן 
היה יודע שהיה מקום למידות רעות של קנאה ותחרות, בודאי שהיה לוקח תופים ומחולות, 
אלא שהוא לא חשב שיש כאן איזו צד להרהר על קנאה או כל מדה רעה אחרת, אבל אומר 
המדרש, אם התורה כותבת דבר ללמדינו, נמצא שיש כאלו שקיים אצלם נסיון בענינים אלו, 
א"כ פשוט שאהרן היה נוטל תופים ומחולות בכדי להוציא מליבם של כל אותם שיודעים מהו 
קנאה ותחרות, ושיכירו וידעו שאין בליבו דבר על משה אחיו, אלא הוא שמח עמו בשמחתו 

על שנתמנה כמנהיג הדור ופרנסו.

נקראו  מוהלים  שני  תימצי  היכי 
למול שני תינוקות, שניהם עדיין לא 
התפללו ]את אותה תפילה[, לאחד 
למול,  ואח"כ  יפסקו להתפלל  מהם 
ואח"כ  למול  יפסקו  לשני  ואילו 
להתפלל ]כאשר בשני המקרים אין 

חשש שהמילה תידחה[.

 פרשת שמות תשע"ב

חילוקא דרבנן

שנה
שישית

כתב רש"י )שמות ב' א'(, "ויקח את בת לוי. 
וחזר  פרעה,  גזירת  מפני  ממנה  היה  פרוש 
ולקחה. וזהו וילך, שהלך בעצת בתו, שאמרה 
לו גזרתך קשה משל פרעה, אם פרעה גזר על 
הזכרים, ואתה ג"כ על הנקבות", ובסוטה י"ב 
בעוה"ז  אלא  גזר  לא  "פרעה  עוד,  איתא  א' 

ואתה בעוה"ז ובעוה"ב".

מלכות  שפשטה  "ומיום  ב',  ס'  ב"ב  עי' 
הרשעה, שגוזרת עלינו גזירות רעות וקשות, 
הוא  דין  ומצות...  תורה  ממנו  ומבטלת 
שנגזור על עצמנו שלא לישא אשה ולהוליד 
כלה  אבינו  אברהם  של  זרעו  ונמצא  בנים, 
גזירות,  היו  פרעה  אצל  גם  והרי  מאליו...". 

וא"כ שפיר פירש עמרם.

וצריך ביאור!!!

גליון
קצ"ד

במדינה  התעסוקה  את  לעודד  במטרה 
פלונית, החליטו שלטון גויי הארצות, לתת 
תמיכה חודשית לעובדים העומדים בתנאים 
מסויימים, אותם נדרשו המבקשים למלאות 
דורש.  לכל  שנשלחו  מיוחדים,  ב'שאלונים' 
ר' ראובן, תלמיד חכם ויושב אהלים, קיבל 
לביתו את השאלון, וראה שעומד בתנאים, 
זולת סעיף אחד, בו נשאל האם הוא עובד, 
כאשר המציאות הוא שהינו 'עובד אלקים' 

ולא 'עובד אדמה' וכיו"ב.

כשפגש את ר' שמעון ידידו ושח לו אודות 
הוא  שכבודו  מכיון  שמעון,  ר'  לו  טען  כן, 
יום  דבר  לו  נזקקין  ורבים  חכם,  תלמיד 
וכמו  והלכה,  בשמעתתא  בשאלות  ביומו 
כן מפעם לפעם נקרא לדרוש ברבים, על כן 

ודאי שיכול לכתוב על עצמו שהוא עובד.

'עובד'  שמסתמא  טען,  ראובן  ר'  ואילו 
דבר  משכורות  המקבלים  לאלו  הכוונה 
גם שח"ו  ומה  חודש בחודשו על עבודתם, 
לרבים,  ה'  תורת  מלמד  היותי  את  לכנות 

כעובד עבודה.

ר' שמעון, ראשית כל, הנך משתכר  השיבו 
מקצבת ה'כולל', אשר אם גם לא נגדיר זאת 
בזה  כדמי בטלה, מכל מקום, מספיק  אלא 
כדי לכנותו בכלל השתכרות לצורך השאלון, 
ולגבי שם 'עבודה', ודאי שניתן לכנות כך את 
המלמד לרבים, שעבודת הקודש על שכמו. 

השאלה היא, הצדק עם מי ?



תשובה ל"מעשה רב"

מראי  ידיעת  להסתיר  הדבר  נכון  האם  לשאלה,  בתשובה 
מקומות מחבירו המדפיס ספר בנושא, כאשר יודע שהמ"מ ודאי 
יעשירו את ספרו, בטענה שבדעתו בעתיד להדפיס בעצמו בענין, 

ורצונו כי יהיו דבריו נודעים לראשונה מספרו שלו דוקא.
פירסום שיעורים של מג"ש, או לקבץ מאמרים שפרסם ת"ח, 

ולהדפיסם ללא בקשת רשות
א[ שאלה זו מצויה באופן נוסף, אודות תלמידים הכותבים את שיעורי 
רבותיהם, וחפצים לקבץ את הדברים ולהדפיסם, האם הם מחוייבים לקבל 
על כך את רשות הרב, ובמיוחד שרבים ממגידי השיעורים, מוציאים לאור 
בזמן מן הזמנים את שעוריהם בדפוס. אמנם גם אם נניח, שבכגון דא זכה 
השומע בדברים, כיון שכבר הושמעו הדברים ברבים, הרי בנדון דנן עדיין 

לא הושמעו הדברים1.
דוגמא נוספת לשאלה שכזו, ת"ח המפרסם משך תקופה מאמרים, שבוע 
אחרי שבוע, והולך אחד מקבצם ומדפיסם בלי רשותו, האם נהג המדפיס 
כדין. לכאו' כאן שכבר עוסק בהדפסה ולא רק הציע בע"פ לפני השומעים, 
שייך  אם  גבולו,  משיג  שנקרא  הדבר  וקרוב  הקודם,  מהמקרה  יותר  גרוע 
לגבי הדפסת ד"ת להשתמש במושג זה )עמש"כ בעזה"י בגליון קפ"ט, מדברי 

השואל ומשיב והבית יצחק בזה2(.

המלמד תורה לאחרים זוכה שתלמודו מתקיים בידו
ב[ והנה איתא בעירובין נ"ג א', "בני יהודה דגלו מסכתא, נתקיימה תורתן 
בידן, בני גליל דלא גלו מסכתא, לא נתקיימה תורתן בידן". ופרש"י, "דגלו 
מסכתא, למדו לאחרים, כך שמעתי". עוד שם נ"ד א' איתא כה"ג, "ואמר ר"א, 
מאי דכתיב לחיו כערוגת הבשם. אם משים אדם עצמו כערוגה זו שהכל דשין 
בו, וכבושם זה שהכל מתבשמין בה, תלמודו מתקיים, ואם לאו אין תלמודו 
לתלמידים”,  תורה  שמלמד  ממנו,  מתבשמין  “שהכל  ופרש”י,  מתקיים"3. 

ומבואר, שאדרבה, ברכה היא לו אם מפרסם ד”ת להועיל לאחרים.

האם פרסום 'מראי מקום' הוא בכלל ללמד תורה
אלא  תורתו,  חידוש  את  לכבוש  שמתכוין  מדובר  לא  בנידו"ד  אמנם  ג[ 
זה  בכלל  וממילא שאינו  לאור,  יוציאם  זה עד שהוא בעצמו  שממתין עם 

שאין תלמודו מתקיים בידו.
והנה המדובר בנידו"ד לגבי מסירת 'מראי מקום', ויש לעיין אם זה נחשב 
ג"כ שמלמד לאחרים, וכידוע דמאז שנהגו ראשי הישיבות לרשום מ"מ לפני 
שכותב,  לעולם(,  )ד"ה  שם  בעירובין  במאירי  לזה,  מקור  ומצאתי  השעור, 
ענין,  באיזה  מקודם  מודיעין  ברבים  דורשין  כשהיו  מסכתא,  דגלו  "וי"מ 
ובאיזו מסכתא הם דורשים, כדי שירגישו השומעים, ויעיינו בדבר, עד שידעו 
להשיב, ומתוך כך הענין יוצא לאמיתו, והרב מודה בדרך זה, שנוח לו להיות 
תלמידיו משיבין לו, כדי שיבא הענין לידי בירור..."4, ואם כי לפי פירוש זה 
ג"כ, אין בהודעה המוקדמת משום לימוד לתלמידים, והוא רק הכשר מצוה 
זה  'גלו מסכתא', שעבור  זה לקרותם בשם  נחשב  כן  לזה, אעפ"י  להגיעם 
זוכים שמתקיים תורתם, וכמו"כ י"ל בנידו"ד, שאילו היה מוסר את המ"מ 
לאותו אחד שלומד הסוגיא, עי"ז היה מוסיף לישא וליתן ולהתחכם בזה, 

והרי אנו רואים דזוכה לברכה עבור זה.
ד[ ולפמש"כ בעזה"י בגליון ב', בשם מרן החזו"א, שבמסירת מ"מ אי"צ 
לומר שם אומרו, דאין זה 'דבר שמועה'5, והרי זה רק טובת עין להזכיר השם, 
י”ל דגם מניעת המ”מ אינו כמונע דבר, רק מניעת עין טובה. וע”ע  א”כ 

בשו”ת באר משה סי’ י”ט.

חסרון בקיאות במראי מקומות אינו מוריד בהכרח מגדלות בתורה
הא  ידע  דלא  כל  אביי, אטו  "א"ל  איתא,  ב'  ו'  דבגיטין  להוסיף,  ויש  ה[ 
גמרא  הא  לחיי,  דסברא  מילתא  בשלמא  הוא,  רבה  גברא  לאו  יצחק  דר' 
שאינו  לת"ח  חסרון  שאין  מזה,  ללמוד  ויש  ליה",  שמיע  לא  וגמרא  היא, 
רמב"ם  ותוס'  רש"י  גמ'  זולת  חשובים,  מספרים  אפילו  המ"מ,  בכל  בקי 
ומפורסם  משנה,  בדבר  טועה  יהיה  ושלא  ישרה,  סברא  דהעיקר  וטוש"ע, 
מש"כ הגר"ח מוולוז'ין במכתב בסוף נפה"ח, "וכד דייקת שפיר תשכח שכל 
גדולי הראשונים והאחרונים ז"ל, לא נשתבחו אלא בסברא ישרה, כל הישר 
לעיין בספרים כמ"ש  והגם שלענין הוראה, צריך  גדול מחבירו...",  בסברא 
בפ"ת יו"ד רמ"ב סק"ג, מ"מ אין זה חסרון מצד חיוב לימוד התורה מה שאין 
יודע דברי הספרים, עי' היטב ערוך השלחן יו"ד רמ"ב ל"ה, ממילא י"ל דאין 

זה בכלל לא גלו מסכתא, מה שאין מראה מקום.

תשובה ל"חילוקא דרבנן"

)בראשית מ"ז  ליישב את מש"כ רש"י  בתשובה לשאלה, איך 
שנפטר  שכיון  לפי  סתומה,  זו  פרשה  למה  יעקב,  "ויחי  כ"ח(, 
וליבם של ישראל מצרת השעבוד,  יעקב אבינו, נסתמו עיניהם 
שהתחילו לשעבדם", עם מש"כ רש"י )שמות ו' ט"ז(, "ושני חיי 
לוי וגו', למה נמנו שנותיו של לוי, להודיע כמה ימי השעבוד, שכל 
זמן שאחד מן השבטים קיים, לא היה שעבוד, שנאמר וימת יוסף 

וכל אחיו, ואח"כ ויקם מלך חדש, ולוי האריך ימים על כולם"6.
ב'מושב זקנים' מבעלי התוס' ר"פ ויחי, עמד בזה, ותירץ "וי"ל דלא היה 

שעבוד הלבנים כל זמן שאחד מהם קיים, אבל מ"מ שעבוד היה".
וצ"ע דבתוספתא סוטה סוף פ"י איתא, "כל זמן שהיה יוסף ושבטים, היו 
ישראל מתנהגין בגדולה וכבוד7, שנאמר ובני ישראל פרו וישרצו וגו’, משמת 
מהו אומר, וימת יוסף וגו’ ויקם מלך חדש וגו’...”, ולכאו’ איך שייך לומר 
שמצד אחד היה כבר שעבוד מפטירת יעקב אבינו, ומאידך עדיין “היו ישראל 

מתנהגין בגדולה וכבוד”, שלכאו’ זה תרתי דסתרי.
וצ”ל שאמנם כל זמן שחי אחד מהשבטים, לא הורידום מגדולתם וכבודם, 
ומ”מ כבר לא קירבם פרעה כבתחילה, ונזקקו לחסדי פרעה, שהרי לאחר 
ימי  “ויעברו  ד’(,  נ’  )להלן  והגיע עת קבורתו, כתיב בפסוק  יעקב,  שנפטר 
בכיתו, וידבר יוסף אל בית פרעה לאמר, אם נא מצאתי חן בעיניכם דברו 
נא באזני פרעה לאמר”, הרי שכבר נזקק למקורבי פרעה, שהם ישכנעוהו 
כתב,  ו’(  פס’  שם  )להלן  ורש”י  לקבורה.  אבינו  יעקב  העלאת  להרשות 
“כאשר השביעך, ואם לא בשביל השבועה לא הייתי מניחך” ]וראה מש”כ 

לעיל בהערה 5[.

תשובה ל"מבין חידות"

לאחד  בטבת'  'עשרה  בין  השייכות  מה  לשאלה,  בתשובה 
המאורעות שארעו בפרשתינו

בפסוק  מפרש   ,)190 עמ'  תקצ"ד,  טבת  לז'  )דרוש  ח"א  חת"ס  בדרשות 
"ויעש לאביו אבל שבעת ימים", שאותם שבעת ימים היו, לאחר שהגיעו עם 
מטתו של יעקב אבינו לגבול א"י, עיי"ש בראיות שמביא לזה, וכותב, "אמור 
מעתה, שהיו ז' ימי האבל קודם הקבורה, וכתב הרמב"ן בפ' מקץ, שמהלך 
מחברון למצרים ח' ימים, ע"ש, והנה שהה במצרים ע' יום ככתוב, ונסעו 
לא"י מהלך ח' יום, ונתאבל קודם קבורה ז', עולה סה"כ פ"ה יום מיום מיתתו 
עד קבורתו, ויעקב אבינו ע"ה נולד וגם מת ביום א' דסוכות8, הרי י”ו ]יום[ 
מתשרי עם יום המיתה, ונ”ט מחשון וכסליו, אחד מלא ואחד חסר, ועשרה 

מטבת, הרי כלו פ"ה יום בעשרה בטבת, ואז נקבר יעקב, ואז נהרג עשו...".

תשובה ל"מענינא דסדרא"

ביד שמאלו  בגידם  דנחלקו הפוסקים  בתשובה לשאלה, בהא 
)עי' מ"ב סי' כ"ז סק"ו(,  לגמרי, אם חייב להניח תפילין בימין 

היכן ניתן להוכיח ע"פ פרשתינו אם חייב או פטור.
יעוין במכילתא דרבי ישמעאל )פ' בא, י"ז(, דנחלקו מהיכן ילפינן דין הנחת 
תפילין בשמאל, דלדעת ת"ק שם, כל היכא שנזכר סתם לשון 'יד' בכתוב, 
הכוונה ליד שמאל דוקא, עיי"ש מה דמייתי מקראי, וכיון דכתיב גבי תפילין 
ילפינן  נתן,  ר'  ולדעת  ליד שמאל.  ט'(, בהכרח הכוונה  י"ג  )שם  'ידך'  לשון 
קשירה דתפילין מכתיבה דגבי מזוזה, 'מה כתיבה בימין, אף קשירה בימין', 

והיינו שתהא ימין קושרת התפילין על יד שמאל.
ואיתא שם, "אבא יוסי החֹרם אומר, מצינו שהימין קרויה יד, אע"פ שאין 
ראיה לדבר, זכר לדבר, שנא' )בראשית מ"ח י"ז(, וירא יוסף כי ישית אביו 
יד ימינו. ומה ת"ל 'על ידך' )שנאמר גבי תפילין(, להביא את הגידם שיהא 

נותן בימין".
יוסי החרום אומר,  "רבי  ל"ה(,  )ואתחנן פיסקא  זה איתא בספרי  וכענין 
על  ימינו  יד  אביו  ישית  כי  יוסף  וירא  יד, שנאמר  קרויה  ימין  מצינו שאף 
יד אביו להסיר אותה מעל ראש אפרים  ויתמוך  וירע בעיניו  ראש אפרים 
על ראש מנשה. אם כן מה תלמוד לומר 'על ידך', להביא את הגידם שיהא 

נותן בימין".

'יד'  לשון  שכל  ללמוד  שאין  ת"ק,  מדעת  לאפוקי  בא  יוסי  דר'  ומבואר, 
שנזכרה בכתוב הכוונה לשמאל, שהרי מצינו שהכתוב קורא 'יד' גם לימין9, 
נתן  ר'  כדעת  בשמאל  הנחה  דין  עיקר  ילפינן  יוסי  דלר'  משמע  ובפשוטו 
הנ"ל10, ורק בא לאפוקי מת"ק שאין ללמוד כן מלשון 'על ידך', וא"כ בהכרח 
דלשון 'על ידך' דקאי בין בשמאל ובין בימין, י"ל דבא לרבות גידם שמניח 

בימין.
ונמצא דעכ"פ לדברי המכילתא והספרי בדעת ר' יוסי, נפקא ליה דין גידם 
ימין  יוסי דגם  יעקב, דמכיון דמשמע ליה לר'  על פי פרשתינו בקרא דגבי 
לו  הוכרח  ממילא  דיעקב,  קרא  בהך  כדאשכחן  'יד',  בלשון  בכתוב  קרויה 
דלשון 'על ידך' שנאמר גבי תפילין, קאי גם בימין, ומכח זה ס"ל דודאי בא 
לרבות את הגידם, דאם לא כן, למה הוציא הכתוב בלשון 'על ידך', והרי דין 
שמאל ילפינן או מדכתיב בפ' בא )שם ט"ז( בשינוי לשון 'על ידכה', דמשמע 
'יד כהה', או כדר' נתן הנ"ל דיליף מהיקש קשירה לדין כתיבה דמזוזה, וע"כ 
שמאל  בין  דמשמע  'ידך',  בלשון  ט'(  )שם  בתחילה  הכתוב  שהוציא  ממה 
בגידם.  והיינו  להנחה,  כשירה  ימין  שגם  אופן  דיש  ללמד  בע"כ  ימין,  ובין 
ומשא"כ לת"ק דלשון 'יד' סתם היינו רק שמאל, א"כ לא מצי לרבות גידם 

מלשון 'על ידך'.
ובאמת דפלוגתא הנ"ל איתא ג"כ במנחות )ל"ו ב', ל"ז א'(, דפליגי מהיכא 
ילפינן דין הנחה בשמאל, אלא דלא נתפרש שם דלר' יוסי ילפינן מ'על ידך' 
שדרשו  מבואר  וגם  שם,  אחרים  לדעת  כן  אמרו  אלא  הגידם,  את  לרבות 
כן אחרים מלשון 'על ידכה' ולא מ'על ידך'11, ואדרבה משמע לכאורה דאי 
אין  א"כ  היא,  בשמאל  שהנחה  לומר  ידכה'  מ'על  יליף  יוסי  דלר'  אמרינן 

לרבות מ'על ידכה' לחייב הגידם להניח בימין.
כלל  מבואר  לא  מ"מ  הגידם,  לרבות  להדיא  שדרשו  אחרים  לדעת  ואף 
דנפקא להם כן מכח לשון 'יד' דגבי יעקב, דבאמת יתכן דסבירא להו לאחרים 
כת"ק לענין זה דאין למילף מגבי יעקב, אלא לעולם לשון 'יד' משמע שמאל, 
וזהו 'על ידך', ומשום הכי לשון 'על ידכה' שנאמר באידך קרא דפ' בא )שם 

ט'(, מיותר הוא, ומזה ילפי אחרים חיוב הגידם להניח בימין.
ועוד, דגם לדעת אחרים, אין הכרח כלל שדבריהם לרבות הגידם שיניח 
דמ"מ  ילפי מקרא  ולזה  ידו,  רק חצי  בגידם שנקטעה  ומיירי  דיתכן  בימין, 
עדיין מחוייב הוא להניח בידו הקטועה השמאלית, אבל בימין לכו"ע ליכא 
חיוב, שאינה בכלל יד לגבי תפילין, וכענין זה משמע בתוספות שם )בד"ה 
אין לו(, דבגידם לגמרי לכו"ע פטור גם לדעת אחרים, דבגמ' לא מבואר כלל 

'לרבות את הגידם שיהא נותן בימין'12.

תשובה ל"כתב חידה"

מי אני: "יהוא ]מלך ישראל[".
דמות הקשורה: רש"י מ"ח ח', "וירא ישראל את בני יוסף. בקש לברכם 
ויהוא  ונסתלקה שכינה ממנו, לפי שעתיד ירבעם ואחאב לצאת מאפרים, 

ובניו ממנשה".
של  בשמו  נקרא  ישראל,  מלך  נמשי  בן  שיהוא   – נקראתי  הנביא  בשם 

הנביא 'יהוא בן חנני'.
לאליהו  אמר  שה'  בנבואתו  שנאמר  כפי  כן,  נקרא  ישראל  מלך  שיהוא 
הנביא )מ"א י"ט ט"ז(, "ְוֵאת ֵיהּוא ֶבן ִנְמִׁשי ִּתְמַׁשח ְלֶמֶלְך ַעל ִיְׂשָרֵאל...", וכעי"ז 

במקומות רבים )מ"ב ט' כ', דהי"ב כ"ב ז'(.
אכן יהוא לא היה בנו של נמשי, אלא בן בנו, שהרי היה בנו של יהושפט 
בן נמשי, כדכתיב )מ"ב ט' ב', וכעי"ז שם י"ד(, "ּוָבאָת ָׁשָּמה ּוְרֵאה ָׁשם ֵיהּוא ֶבן 

ְיהֹוָׁשָפט ֶּבן ִנְמִׁשי...", ובטעם הדבר שנקרא כן, עיין בהערה13.
ובשמו של 'יהוא' המלך, נקרא הנביא 'יהוא', כדכתיב )מ"א ט"ז א', וכעי"ז 
בדהי"ב י"ט ב'(, "ַוְיִהי ְדַבר ה' ֶאל ֵיהּוא ֶבן ֲחָנִני ַעל ַּבְעָׁשא ֵלאמֹר", שנתנבא 
על סופו המר של בית בעשא, שיהא כירבעם בן נבט, שלא ישאר ממנו זכר14, 

כמפורש בפסוקים שם.
ומלבד מה שנאמר להדיא שהיה דבר ה' אל יהוא וכדלעיל, עוד מצאנו 
ֲחָנִני  ֶבן  ֵיהּוא  ְּבַיד  "ְוַגם  ז'(,  )שם  כדכתיב  'נביא',  בתואר  נקרא  שהוא 
ָּפָניו ֵיהּוא  ַהָּנִביא...", וכן בתואר 'חוזה', כדכתיב )דהי"ב י"ט ב'(, "ַוֵּיֵצא ֶאל 

ֶבן ֲחָנִני ַהחֶֹזה...".
ובענין מי עוד נקרא בשם זה ב'כתבי הקודש'15, עיין בהערה.

 
'משוגע',  בכינוי  נתכנה  ישראל  מלך  שיהוא   – נתכנתי  הנהגתו  ובכינוי 

שהוא ככינוי הנהגתו של הנביא.
ט'  )מ”ב  בפסוקים  כמפורש  'משוגע',  בכינוי  נתכנה  ישראל  מלך  שיהוא 

אומר,  היה  מיר  ישיבת  ראש  זצ"ל  פרצוביץ  נחום  שהג"ר  שמפורסם  ממה  והעירוני   1
וכל אחד  כסיני,  והווין הפקר  נעשים חלק מהתורה,  יוצאין משפתיו,  שמיד שחידושיו 

יכול לעשות בו מה שלבו חפץ!

2  עי’ מש”כ בשבט הלוי ח”ד סי’ ר”ב.
למדני תורה, אם  לו  ואומר  רבו  הולך אצל  א’, “בשעה שהתלמיד  עי’ תמורה ט”ז    3
מלמדו מאיר עיני שניהם ה’, ואם לאו, עשיר ורש נפגשו עושה כולם ה’, מי שעשאו חכם 

לזה, עושה אותו טיפש, טיפש לזה, עושה אותו חכם”.

4 לפי פירוש זה, שזכו שנתקיימה תלמודם, אינו כשכר על ה’גלו מסכתא’, אלא שע”י 
שגלו מסכתא ונשאו ונתנו בה, ממילא החכימו, כמ”ש בתוס’ הרא”ש בנדה י”ד ב’, ד”ה 
מניחין, בדקדוק לשון הגמ’ שם, “רבי ריש מתיבתא הוא, ושכיחי רבנן קמיה, ומחדדי 

שמעתתיה”, ע”ש.

ובס’ ‘שיחות רבי ראובן גרוזובסקי זצ”ל’, מאמר ז’, כותב, “כי כל דבר תורה או מחשבה 
בליבו,  ומורגשת  ומתבררת  מוסרית, כשהוא משתדל למוסרה לאחרים, היא מתרחבת 
ואם לא מעמיא עמיא ואזלה, וגם כי עיניך לנוכח יביטו לראות חסרונו, ועפעפיך יישירו 
נגדך, וגם כי ממילא מחויב לקשט עצמך תחילה, והיא עצה קלה, מלבד זכות הרבים, 
בהעשותו צינור להשפיע, משפיעים לו מן השמים, וכל הגדולים נתגדלו על ידי השפעתן 

לאחרים”.  

5  וראה בס’ עמק המשפט ח”ד סי’ ג’, שמביא מחלוקת אחרונים אם שייך בעלות על 
יצירה של ציונים ומראי מקומות.

6  וע”ע בדרשות חת”ס ח”א, דרוש לח’ טבת תקצ”ט, עמ’ צ”ח, שמבאר ע”ד דרוש 
תירוץ לסתירה הנ”ל. ובריש הדברים כותב, “וקושיא מפורסמת, הא כל זמן שאחד מן 

השבטים היה קיים לא נשתעבדו למצרים”.

הקדים  כאן,  בחזרתן  אתו,  העולים  וכל  ואחיו  “הוא  כותב,  י”ד(  נ’  )להלן  בפרש”י    7
אחיו למצרים העולים אתו, ובהליכתן הקדים מצרים לאחיו, שנאמר ויעלו אתו כל עבדי 
פרעה וגו’, ואח”כ וכל בית יוסף ואחיו, אלא לפי שראו כבוד שעשו מלכי כנען, שתלו 
כתריהם בארונו של יעקב ]וזה עשּו אחרי שראו כתרו של יוסף תלוי בארונו של יעקב, 
נהגו המצריים  יעקב לא  נהגו בהם כבוד”, ומשמע, דכשנפטר  י’[,  כדפרש”י לעיל פס’ 
כבוד בשבטים, ורק משראו שמלכי כנען כיבדום, אז חזרו לכבדם ]וראה מש”כ בעזה”י 

להלן )למעלה( מהפס’ ד”דברו נא באזני פרעה”[.

ה’ציוני’  בשם  מביא  וגו’,  הכנעני  הארץ  יושב  וירא  עה”פ  ויחי  פ’  ראובני  בילקוט    8
)המיוחס לאחד הקדמונים(, “בפסוק הזה נעלם ח’, וכתב בעל הסוד, יעקב נקבר ביום א’ 
דסוכות...”, אמנם בר”ה י’ ב’ - י”א א’ נחלקו  אם בתשרי מתו אבות או בניסן, ע”ש. 

וע”ע בסה”ד ב”א רנ”ה.

ולכאו’ יל”ע למאי נ”מ באיזה יום נקבר יעקב אבינו ]ועי’ מ”ב סי’ קל”ב וסי’ תקס”ח, 
ראיתי  אמנם  נ”מ,  אין  לדורות  אבל  הראשון,  היא”צ  לענין  אחרונים,  לכמה  נ”מ  דיש 
זצ”ל,  אהרן  ניסן  הג”ר  בניו  ע”י  )וי”ל  זצ”ל  טיקוצ’ינסקי  להגרי”מ  החיים  גשר  בס’ 
אשר נתבש”מ ביום ג’ לס’ שמות, השתא, ואיידי דזכרנו שמו, לא אמנע מלהביא שיחה 
לו,  אמר  הגרימ”ט  שאביו  זצ”ל,  וצדיק  גאון  האי   – אבדלחט”א   – לי  סח  אשר  נאה 
אע”פ שרבים עושים עסק גדול מהנרות וסעודות וכו’ לעי”נ, וכמובן כל מנהגי ישראל 
לימוד  לזכות  מגיעים  אינם  הדברים  כל  אבל  מקום,  להם  יש  גדולים  ע”י  שנתייסדו 
משניות לעי”נ, וכן סח לי ת”ח א’ שליט”א, דלא מכבר אמר הגאון בעל אילת השחר 
שליט”א, שרבים המקפידים על זכות הקדיש שלהם, ופעמים גם באים לידי קטטה ח”ו, 
ואילו על לימוד משניות לעי”נ לא מקפידים באותה מידה כלל ועיקר, למרות התועלת 
את  יש שמאחרין  בשבת,  היא”צ  יום  חל  “אם  א’, שכותב:  אות  פל”ב  בזה(,  הנשגבה 
הקבורה  יום  היה  ואם  בערש”ק...  הקבר  את  לבקר  שמקדימין  ויש  למחרתו,  הביקור 
למחרת יום המיתה, אע”ג ששמירת יום היא”צ נקטינן שהוא ביום המיתה, מ”מ בכה”ג 
שיום המיתה חל בשבת, דוחין )גם אלו שמנהגם להקדים( את הביקור ליום א’ שהוא יום 

הקבורה, ומבואר שיש מזה נ”מ לדורות[.

ולפמש”כ החת”ס את התוספת “ואז נהרג עשו” )אע”פ שהוא מבאר בענין אחר את ענין 
הריגת עשו באותו יום(, נתעוררתי אולי כיון שיעקב אבינו נקבר אז, וזה גרם מות עשו 
משום שרבקה אמרה כן )כמ”ש רש”י בראשית כ”ז מ”ה(, ע”כ לא היה כח ביד נבוכדנצר 
מלך בבל להחריב את הבית כבר בעשרה בטבת, כמבואר בתנחומא פ’ תזריע אות ט’, 

שבעצם כבר אז היה צריך להחרב הבית, אלא שנדחה.

עוד י”ל, דאצל יעקב אבינו, יום הקבורה היה פטירתו מן העולם, כמ”ש בחכמת מנוח 
עמ”ס תענית ה’ ב’, “א”ר יוחנן, יעקב אבינו לא מת כו’, פירוש, שרומזים שיעקב אבינו 
לא מת מיד במצרים, אלא בא”י, וזה רמז הנה אנוכי מת בקברי וגו’...” ומה זרעו בחיים, 
ר”ל, שיעלם לא”י בחייהם... אף הוא בחיים, כלומר בעוד שנשאו אותו לארץ כנען עד 
שבא לקברו, היה בחיים כמ”ש” )וראה בקונט’ צום העשירי עמ’ פ”ב(, אמנם ממאחז”ל 

בסוטה י”ג א’ מבואר לכאו’ דלא כהחכ”מ.

עה”ת  דוד’  ‘אור  בס’  שכתב  הנפלאים  לדברים  שליט”א,  כהן  ש.  הרב  העירנו  והנה 
)להגר”ד יונגרייז זצ”ל, אב”ד ירושלים(, פ’ תולדת, כ”ה כ”א, עמ’ מ”ב ד”ה ויעתר, “...

ונראה ע”פ המבואר בזוה”ק, דלידת יעקב היה ביום א’ דסוכות, ולפי המבואר בנדה ל”ח 
ב’, דימי הריונה של אשה הוא רע”א ימים, כמנין ‘הריון’, וברבקה כתיב )בראשית כ”ה 

כ”ד(, וימלאו ימיה ללדת, נמצא לפי”ז דרבקה אמנו נתעברה בליל עשרה בטבת...”.

והוסיף על כך הרב ש”כ הנ”ל, הארה נפלאה, דהנה בגמ’ דר”ה הנ”ל, איתא שם בסמוך, 
“ללמדך שהקב”ה יושב וממלא שנותיהם של צדיקים, מיום ליום ומחודש לחודש, שנאמר 
את מספר ימיך אמלא”, ובגמ’ נזכר מה שנולדו בתשרי )והוא א’ בסוכות כמשנ”ת(, ומתו 
בתשרי )גם בא’ בסוכות, כמשנ”ת(, ולפי דברי ה’אור דוד’ עולה, שגם בזה מילא הקב”ה 
שנותיו של יעקב אבינו, שעיבורו בי’ בטבת וקבורתו בי’ בטבת, דהיינו, העיבור שהוא 

תחלת הקשר לעולם, עם הקבורה שהוא סוף הקשר, והוא פלאי פלאים.

להגדיל תורה  יודיענו  והיודע  כזה,  ענין  ועם שלא מצאנו לע”ע מקור בקדמונים שיש 
ולהאדירה ]וראה קונטרס ‘צום העשירי’ עמ’ פ”ב, שמעיר שברוב השנים חל צום עשרה 
בעשרה  נקבר  אבינו  שיעקב  מה  עם  קשור  זה  ושאולי  ויחי,  פרשת  של  בשבוע  בטבת 

בטבת, וכדברי החת”ס שהבאנו לעיל[.

ועל הנ”ל יש להוסיף, שבס’ הישר פ’ ויחי כתוב, “וימהר ]חושים[ ויקח חרב וירץ אל 
עשו... ויכרות את ראשו ממנו, וילך למרחוק ויפול עשו בתוך אשני המלחמה... ויקרבו 
בני יעקב את יעקב אביהם בחזקה במערה ובני עשו רואים... ויהיה אח”כ ויערככו בני 
ולא  ועשו עודנו מת  יעקב בחברון,  בני עשו בבני  וילחמו  יעקב,  בני  עשו מלחמה את 
נקבר...”. ועמש”כ ברוקח )בראשית נ’ י”ג, עמ’ של”ב(, וי”ל להנ”ל דעשו הרשע שהיה 
אחיו התאום של יעקב אבינו, לא זכה למילוי שנותיו, לא בענין יום המיתה כיום לידה, 

ולא בענין יום קבורה כיום עיבור, כי רק לצדיקים הזכות.

איברא, דבסוטה י”ג א’ איתא להדיא שיעקב ועשו נקברו שניהם ביום אחר.

הימין  שאף  יעקב  דגבי  קרא  מהך  ראיה  אין  ת”ק  שלדעת  דלהלן,  מנחות  בגמ’  ועי’   9
קרויה בכתוב ‘יד’, כיון דלא כתיב סתם ‘יד’, רק מפרש הכתוב שהיא ‘יד ימינו’, לכן זה 
קאי בימין, ואילו גבי תפילין וכן כל מקום דכתיב סתם ‘ידך’ לחוד, או ‘יד’ לחוד, בזה 

הכוונה לשמאל דוקא.

ובתוס’ שם )בד”ה יד ימינו(, כתבו דבאמת גם לר’ יוסי י”ל דלא יליף מדכתיב ‘יד ימינו’, 
אלא מהמשך הכתוב שנא’ ‘ויתמוך יד אביו’, דבזה כתיב ‘יד’ לחוד וקאי על ימין ]ובאמת 
שכן יש במשמע בספרי דלהלן, שהביאו כל הפסוק[, אלא שכתבו התוס’ דלת”ק י”ל דגם 
מזה אין ראיה, שהרי כבר גילה הכתוב שיד זו היא ימין, וכאילו כתיב גם הכא בהדיא ‘יד 

ימינו’, ושוב אין זו ‘יד’ שנזכרה בסתם כשלעצמה.

ועי’ זבחים )כ”ד א’(, “ר”ש אומר, כל מקום שנאמר יד אינה אלא ימין”, ומשמע שהיא 
דעה שלישית בזה, וכבר עמד בזה במהרי”ל דסקין בפ’ בא )י”ג ט”ז( עיי”ש ואכמ”ל.

ילפינן דין שמאל  יוסי לא  ועי’ בגמ’ מנחות דלהלן, דשם להדיא הקשו דכיון דלר’   10
מלשון ‘ידך’, א”כ מהיכא יליף דין זה, ותירצו בב’ פנים, או דס”ל בזה כר’ נתן דילפינן 

מכתיבה דמזוזה, או דיליף מדכתיב בהמשך פ’ בא בלשון ‘על ידכה’, דמשמע ‘יד כהה’.

וכמו  ‘ידכה’  ידך’, כבר הגיהו בזה דצ”ל  ‘על  ואף דבברייתא קמייתא איתא הלשון   11
שהוא באידך ברייתא שם.

12 אלא שכבר העירו בדברי התוספות, עיי”ש בשטמ”ק בשם ירושלמי, וכן במכילתא 
אלא  עוד,  ולא  בימין”.  נותן  שיהא  הגידם  את  “להביא  להדיא  דמבואר  הנ”ל  ובספרי 
שמבואר שכן היא דעת ר’ יוסי גופיה, ולא רק דעת אחרים, ורק שדעת אחרים שנזכרו 
בגמ’ פליגי על ר’ יוסי רק לענין אם ילפינן דין שמאל מ’על ידכה’ שהיא ‘יד כהה’, או 

דילפינן זה כדר’ נתן או כת”ק, אבל לא פליגי לענין ריבוי הגידם.

ויעוין במלבי”ם בפ’ בא שם )אות קי”א(, שכתב ג”כ דאף הבבלי אין חולק, דר’ יוסי דריש 
מלשון ‘על ידך’ לרבות הגידם, ורק פליג עם אחרים אי ילפינן כן מלשון ‘על ידכה’, או 
מלשון ‘על ידך’, דלר’ יוסי מאחר וילפינן מ’ידכה’ דההנחה בשמאל שהיא ‘יד כהה’, א”כ 
למה שינה הכתוב במקום אחר לומר לשון ‘ידך’, הא הו”ל לומר לעולם בלשון ‘ידכה’ 
דהיינו שמאל, שהרי אין ההנחה אלא בשמאל, אלא ע”כ נקט ‘ידך’ לרבות הגידם שמניח 
בימין, ואילו לדעת אחרים לא משמע להו לשון ‘ידכה’ לענין שמאל, וילפי דין שמאל 
ממקום אחר )או כת”ק או כר’ נתן הנ”ל(, וא”כ ממילא לשון ‘ידכה’ הוא הלשון היוצא 

דופן, והוא שבא ללמד על הגידם שחייב.

ועי’ גם במג”א סי’ כ”ז סק”ג מה שכתב בדברי התוס’ בזה. וכן עי’ בשו”ת שבות יעקב 
ח”א סי’ ג’ שדחה הראיה מדברי המכילתא.

ואכן ברבינו גרשום לפנינו בגמ’ מפורש להדיא דמיירי בגידם לגמרי שמניח בימין.

וגם יל”ע לדברי התוס’, דאם הנידון רק בשאינו גידם לגמרי, אלא יש לו קיבורת, א”כ 
למה צריך לזה ריבוי מקרא מלשון ‘ידך’, והא להלן בגמ’ מייתי, “תנא דבי מנשה, על ידך 
זו קיבורת”, ומשמע לכאורה דיליף מלשון ‘על’, וא”כ מבואר דכל שיש לו קיבורת חייב, 
ותו אין צריך קרא לחייב אם הוא גידם כל זמן שיש לו קיבורת, דלמה נימא שיהא פטור 

)ולא משמע דפליגי הני תנאי דברייתא עם תנא דבי מנשה, ועי’(.

13 והטעם שנקרא אף כן, כתב הרלב"ג במ”א שם, "כי כבר יקרא אבי האב אב, כאמרו 
)שמות ב' י"ח(, ַוָּתבֹאָנה ֶאל ְרעּוֵאל ֲאִביֶהן". ובמצו"ד במ”ב שם כתב, "בן בנו של נמשי".

ַמֲחִצית  ‘ִזְמִרי ַׂשר  ַּבְעָׁשא’, שמרד בו עבדו,  ֶבן  ‘ֵאָלה  זו התקיימה בימי בנו,  14 ונבואה 
ְּכִׁשְבּתֹו  ְבָמְלכֹו  “ַוְיִהי  י”ב(,   – י”א  ט”ז  )מ”א  כדכתיב  משפחתו,  כל  את  והרג  ָהָרֶכב’, 
ַעל ִּכְסאֹו ִהָּכה ֶאת ָּכל ֵּבית ַּבְעָׁשא ֹלא ִהְׁשִאיר לֹו ַמְׁשִּתין ְּבִקיר ְוגֲֹאָליו ְוֵרֵעהּו )“ְוָקִריבֹוִהי 
ְוַרַחמֹוִהי”, כדאיתא בתרגום יונתן, הובא ברש”י(. ַוַּיְׁשֵמד ִזְמִרי ֵאת ָּכל ֵּבית ַּבְעָׁשא ִּכְדַבר 

ה’ ֲאֶׁשר ִּדֶּבר ֶאל ַּבְעָׁשא ְּבַיד ֵיהּוא ַהָּנִביא”.

15 מצאנו ב'כתבי הקודש' עוד שלשה נוספים שאף הם נקראו בשם 'יהוא', וכדלהלן.

א. 'יהוא בן עובד' ואבי עזריה, שנזכר בספר דה"י )א' ב' ל"ח(, "ְועֹוֵבד הֹוִליד ֶאת ֵיהּוא 
ְוֵיהּוא הֹוִליד ֶאת ֲעַזְרָיה", והוא היה מזרע חצרון בן פרץ בן יהודה, כדכתיב שם )ד' - ל"ז(, 
ומזרעו היה 'ישמעאל בן נתניה בן אלישמע', שהרג את 'גדליה בן אחיקם', כדכתיב שם 

)ל"ט - מ"א(, ועיין רד"ק )כ"ו(.

ב. 'יהוא בן יושביה', שנזכר גם שם )ד' ל"ה(. "ְויֹוֵאל ְוֵיהּוא ֶּבן יֹוִׁשְבָיה ֶּבן ְׂשָרָיה ֶּבן ֲעִׂשיֵאל", 
והוא היה נשיא במשפחתו משבט שמעון, כדכתיב שם )ל"ח ע"פ מצו"ד ל"ד(, שהיה בזמן 
לצאנם  מרעה  לבקש  ההולכים  מן  שהיה  )מ"א(,  שם  ג"ז  כדכתיב  יהודה,  מלך  חזקיהו 

)שם ל"ט(.

ֲאִחיֶעֶזר  "ָהרֹאׁש  ג'(,  י"ב  )דהי"א  'יהוא הענתתי' מגבורי דוד בתקופת צקלג, כדכתיב  ג. 
ְויֹוָאׁש ְּבֵני ַהְּׁשָמָעה ַהִּגְבָעִתי ִויִזוֵאל ָוֶפֶלט ְּבֵני ַעְזָמֶות ּוְבָרָכה ְוֵיהּוא ָהַעְּנתִֹתי", שהיה מקרובי 

שאול המלך, משבט בנימין, כדכתיב שם )שם ב'(.

16 לקיים את הנבואה שנאמרה לו על ידי יונה הנביא, שיהרוג את כל בית אחאב.

17 ואפשר לבאר את דברי הנביא ע”פ מה שביאר במצוד”ד בזכריה י”ב ד’ ומשלי ל’ כ”ב, 
שמי שאינו יודע תכסיסי המלחמה, אזי מנהגו במלחמה הוא בשגעון.

לא  בתנ"ך  המקומות  שבכל  ניח,   - שגעון  שתרגם  התרגום  דברי  להבין  זכיתי  ולא   18
וטפשות,  זו כתרגום לשגעון, אלא בכל מקום מתרגמים בלשונות שטות  מצאנו מילה 

תשובות לשאלות שהתפרסמו בגליון זה בשבוע שעבר



אחאב16  בן  יהורם  את  להרוג  בכדי  ליזרעאל  הלך  יהוא  כ'(, שכאשר   - י"ז 
יהוא,  עם  שבא  העם  שפע  את  ראה  המגדל  על  שעמד  הצֹפה  ]וכדלהלן[, 
ולאחר ששלחו אליו פעמים רכב בכדי לברר אם פניו לשלום או למלחמה, 
והרוכבים הצטרפו אליו, הגיד הצפה ליהורם המלך, "...ְוַהִּמְנָהג ְּכִמְנַהג ֵיהּוא 
ֶבן ִנְמִׁשי ִּכי ְבִׁשָּגעֹון ִיְנָהג", שהרוכב כנגדו מנהיג את העם ללא סדר וישוב 

הדעת, כמנהגו של יהוא, ע"פ רלב"ג ומצוד"ד שם17.
אכן עיין שם בתרגום שתרגם, "והמנהג כמנהג יהוא בן נמשי כי בשגעון 

ר"18. ָרא ְדֵיהּוא ַבר ִנְמִשי ֲאֵרי ְבִניַח ְמַדבָּ ַדבָּ ָרא כְּ ינהג" - "ְוַדבָּ
יונה הנביא בא למשוח את  כינוי להנהגת הנביא, שכאשר  הוא  ושגעון 
יהוא למלך, ישב יהוא עם שאר השרים, ולקריאת יונה יצא אליו, וכשחזר 

אמרו לו השרים )שם י"א(, "...ַמּדּוַע ָּבא ַהְמֻׁשָּגע ַהֶּזה ֵאֶליָך...".
עוד מצאנו שהנביאים נקראו משוגעים, בירמיה )כ"ט כ"ו(, "...ְלָכל ִאיׁש 

ְמֻׁשָּגע ּוִמְתַנֵּבא...", ובהושע )ט' ז'(, "...ֱאִויל ַהָּנִביא ְמֻׁשָּגע ִאיׁש ָהרּוַח...".
וכתבו רבותינו הראשונים, שהטעם שהנביאים נקראו משוגעים, הוא ע"פ 
מה שהיה עם שאול, שכאשר שאול חפץ לתפוס את דוד כשהסתתר אצל 
ועל אותה  כל שליחיו ששלח לשמואל החלו להתנבאות,  'ְּבָניֹות',  שמואל 
שעה כתיב )ש"א י"ט כ"ג – כ"ד(, "ַוֵּיֶלְך ָׁשם ֶאל ָנויֹת ָּבָרָמה ַוְּתִהי ָעָליו ַּגם 
ַּגם הּוא  ַוִּיְפַׁשט  ָּבָרָמה.  ָנויֹת  בְּ ּבֹאֹו  ַעד  ַוִּיְתַנֵּבא  ָהלֹוְך  ַוֵּיֶלְך  ֱאֹלִהים  רּוַח  הּוא 
ְּבָגָדיו ַוִּיְתַנֵּבא ַגם הּוא ִלְפֵני ְׁשמּוֵאל ַוִּיּפֹל ָערֹם ָּכל ַהּיֹום ַההּוא ְוָכל ַהָּלְיָלה ַעל 
ֵּכן יֹאְמרּו ֲהַגם ָׁשאּול ַּבְּנִביִאם", וביארו המפרשים, שמחמת הנבואה שהיא 
על ידי ביטול כל החושים, לא הרגיש שאול המלך שהוא הפשיט את בגדיו 
ונפל ערום כל היום ההוא וכל הלילה. וכתב שם רש"י, שהתרגום מתרגם 
'ויפל ערם' - "ּוְנַפל ִּבְרָשן". וביאר רש"י בשם רבי מנחם, ששמע מפי ערבי 
נפל  כשנתנבא,  המלך  ושאול  'משוגע'.  הוא  ערבי,  בלשון  ש'ברשן'  אחד, 

כמשוגע19.
והטעם שהנביאים נראים כמשוגעים, כתב הרד"ק )מ"ב ט' י"א(, "המשוגע 
הזה. היו קוראים לנביא משוגע, לפי שפעמים בעת הנבואה היה מנהגם כמו 
ְּבָגָדיו, לפי שיש להם  ַּגם הּוא  ַוִּיְפַׁשט  המשוגע ושיצא מדעתו, כמו שאמר 
בטול ההרגשות והכחות הנפשיות, ובני ישראל הרעים שהיה דעתם ולבם 
אחר הבעל, היו קוראים לנביא ה' משוגע דרך בזיון". וכעי"ז כתב בירמיה 
כתב,  במ”א שם  וברלב"ג  לגנאי משוגע".  קוראים  היו  "ולנביא  כ"ו(,  )כ"ט 
"והנה קראו הנביא משוגע, לפי שמרוב התבודדות שכלם בש"י היו שוגים 

בשאר הענינים".
וע"ע בהערה20 מה שהבאנו עוד בענין שגעונו של יהוא. 

האיולת בהוראתי נזרקה – שאיזבל הרשעית שנקרא איולת, בהוראתו של 
יהוא בן נמשי נזרקה מהחלון.

א'(,  י"ד  )משלי  הפסוק  את  חז"ל  שדרשו  כפי  איולת,  נקראה  שאיזבל 
ֶתֶהְרֶסּנּו", ש'חכמות נשים בנתה  ְּבָיֶדיָה  ְוִאֶּוֶלת  ֵביָתּה  ָּבְנָתה  ָנִׁשים  "ַחְכמֹות 
ביתה', זו דבורה אשת לפידות, שגרמה לו שיהא חלקו עם הכשרים ויבוא 
לחיי עולם הבא21, 'ואולת בידיה תהרסנו', זו איזבל אשת אחאב, שהחטיאה 
אותו וגרמה לו לאבד את חלקו לעוה"ב, כדאיתא בתנא דבי אליהו רבא ט', 

הובא בשינויים קלים בילקוט שופטים מ"ב ד"ה ד'.
בילקוט שם,  והובא  ובעיקר הדבר באיולתה של איזבל, איתא בתדא"ר 
"כיוצא בדבר אתה אומר, איזבל בת אתבעל מלך צידונים אשת אחאב בן 
עמרי, כך אמרו, בשעה ראשונה שנכנסה אצל אחאב, למדה אותו דרך עבודה 
לעבודה זרה, ועל ידה התמכר עצמו לעבודה זרה, שנאמר )מ”א כ"א כ"ה(, 
ֵהַסָּתה אֹתֹו  ֲאֶׁשר  ְּבֵעיֵני ה'  ָהַרע  ַלֲעׂשֹות  ִהְתַמֵּכר  ֲאֶׁשר  ָהָיה ְכַאְחָאב  ַרק ֹלא 
ִאיֶזֶבל וגו', ובשביל מעשיה ומעשי בעלה נאבדו שניהם מן העולם הזה ומן 
העולם הבא ואבדו את בניהם עמהם, משל למלך שהביא לו עבדו מנחה 
שבעים כדי שמן, כיון ששמע ממנו דברים יתרים, טרף אותם לפניו. כך מי 
גרם לו לאחאב שנאבד מן העוה"ז ומן העוה"ב הוא ובניו, הוי אומר איזבל 
אשתו, ועליה ועל כיוצא בה הוא אומר, )משלי י"ד א'( ְוִאֶּוֶלת ְּבָיֶדיָה ֶתֶהְרֶסּנּו, 

ועליהן הוא אומר...".
ט',  )מ"ב  יהוא, כמפורש בפסוקים  נזרקה מהחלון בהוראתו של  ואיזבל 
ל"א - ל"ג(, "ְוֵיהּוא ָּבא ַבָּׁשַער ַוּתֹאֶמר ֲהָׁשלֹום ִזְמִרי הֵֹרג ֲאדָֹניו. ַוִּיָּׂשא ָפָניו ֶאל 
ַהַחּלֹון ַוּיֹאֶמר ִמי ִאִּתי ִמי ַוַּיְׁשִקיפּו ֵאָליו ְׁשַנִים ְׁשֹלָׁשה ָסִריִסים. ַוּיֹאֶמר )כתיב: 
שמטהו, קרי:( ִׁשְמטּוָה ַוִּיְׁשְמטּוָה ַוִּיז ִמָּדָמּה ֶאל ַהִּקיר ְוֶאל ַהּסּוִסים ַוִּיְרְמֶסָּנה", 
והיינו, שכאשר יהוא בא לבית איזבל להרגה, איזבל השקיפה בעד החלון, 
והטיבה את עצמה, ואמרה לו 'השלום זמרי הרג אדניו', שאל יהוא מי יבוא 
מבעד  שיזרקוה  יהוא  עליהם  ופקד  סריסים,  שלשה  שנים  ובאו  לעזרתו, 

החלון, וכך עשו שזרקוה, ולאחר שזרקוה הוסיף יהוא ורמסה22.
מדה  בזה  שנענשה  לחלון,  מבעד  זריקה  של  זה  באופן  שהרגוה  והטעם 
כנגד מדה על המיתה שגרמה לנבות היזרעאלי, שכפי שנבות נהרג מחמתה 
בסקילה, שאיזבל שכרה עדי שקר שיעידו על נבות שקילל את ה' ואת המלך, 
י"ג,   – ח'  כ"א  במ"א  כמפורש  ובניו23,  נבות  נסקל  זו  שקר  עדות  ומחמת 
וסקילה היא ע"י הפלה מראש הגג, כדאיתא בסנהדרין מ"ה א', "בית הדין 

היה גבוה שתי קומות, אחד מן העדים דוחפו... ואם מת בה יצא ואם לאו 
זריקה  של  זה  באופן  הרגוה  לכך  לבו...",  על  ונותנו  האבן  את  נוטל  השני 
החלק  כנגד  הוא  ורמיסתה,  בסקילה,  הראשון  החלק  כנגד  מהחלון, שהוא 
ועוד  הרד"ק  של  וכפירושו  הנסקל,  על  האבנים  זריקת  שבסקילה,  השני 

מפרשים שם.

– שיהוא בן נמשי אף הרג את יהורם בנה של  ואף בנה הרגתי בחלקה 
איזבל האיולת אשת אחאב, בחלקה הידועה של נבות היזרעאלי.

ֶּבן  "ִויהֹוָרם  א'(,  ג'  )מ"ב  בפסוק  כמפורש  אחאב,  של  בנו  היה  שיהורם 
ַאְחָאב ָמַלְך ַעל ִיְׂשָרֵאל ְּבׁשְֹמרֹון...", ואיזבל היתה אשת אחאב, כמפורש ג"ז 
בפסוק )מ"א ט"ז ל"א(, "...ַוִּיַּקח ִאָּׁשה ֶאת ִאיֶזֶבל ַּבת ֶאְתַּבַעל ֶמֶלְך ִצידִֹנים...", 
ויהורם היה בנו של אחאב מאיזבל, כפשטות הפסוק שנאמר על יהורם )מ"ב 
ג' ב'(, "ַוַּיֲעֶׂשה ָהַרע ְּבֵעיֵני ה' ַרק ֹלא ְכָאִביו ּוְכִאּמֹו...", וכמפורש בדברי יהוא 
אליו לפני הריגתו )שם ט' כ"ב(, "ַוְיִהי ִּכְראֹות ְיהֹוָרם ֶאת ֵיהּוא ַוּיֹאֶמר ֲהָׁשלֹום 

ֵיהּוא ַוּיֹאֶמר ָמה ַהָּׁשלֹום ַעד ְזנּוֵני ִאיֶזֶבל ִאְּמָך ּוְכָׁשֶפיָה ָהַרִּבים".
ויהורם  נישואיה,  לפני  אשתו  איזבל  את  אחאב  גייר  אם  הענין  ובעצם 
שאפילו  בנה,  היה  ויהורם  יתכן  לא  וא"כ  גיירה,  שלא  או  כישראל,  נחשב 
אם נתגייר אחר לידתו, מ"מ הרי היה גר, וגר פסול למלכות24, עיין בהערה 

שהארכנו בזה.
ויהוא בן נמשי הרג את יהורם בחלקת נבות היזרעאלי, כדכתיב )שם י"ז 
- כ"ו(, "ְוַהּצֶֹפה עֵֹמד ַעל ַהִּמְגָּדל ְּבִיְזְרֶעאל ַוַּיְרא ֶאת ִׁשְפַעת ֵיהּוא ְּבבֹאֹו ַוּיֹאֶמר 
ֲהָׁשלֹום...  ְויֹאַמר  ִלְקָראָתם  ּוְׁשַלח  ַרָּכב  ַקח  ְיהֹוָרם  ַוּיֹאֶמר  רֶֹאה  ֲאִני  ִׁשְפַעת 
ֶמֶלְך  ַוֲאַחְזָיהּו  ִיְׂשָרֵאל  ֶמֶלְך  ְיהֹוָרם  ַוֵּיֵצא  ִרְכּבֹו  ַוֶּיְאסֹר  ֱאסֹר  ְיהֹוָרם  ַוּיֹאֶמר 
ַהִּיְזְרֵעאִלי.  ָנבֹות  ְּבֶחְלַקת  ַוִּיְמָצֻאהּו  ֵיהּוא  ִלְקַראת  ַוֵּיְצאּו  ְּבִרְכּבֹו  ִאיׁש  ְיהּוָדה 
ַעד  ַהָּׁשלֹום  ָמה  ַוּיֹאֶמר  ֵיהּוא  ֲהָׁשלֹום  ַוּיֹאֶמר  ֵיהּוא  ֶאת  ְיהֹוָרם  ִּכְראֹות  ַוְיִהי 
ְזנּוֵני ִאיֶזֶבל ִאְּמָך ּוְכָׁשֶפיָה ָהַרִּבים. ַוַּיֲהפְֹך ְיהֹוָרם ָיָדיו ַוָּינֹס ַוּיֹאֶמר ֶאל ֲאַחְזָיהּו 
ַהֵחִצי  ַוֵּיֵצא  ְזרָֹעיו  ֵּבין  ְיהֹוָרם  ַוַּיְך ֶאת  ַבֶּקֶׁשת  ָידֹו  ִמֵּלא  ְוֵיהּוא  ֲאַחְזָיה.  ִמְרָמה 
ִמִּלּבֹו ַוִּיְכַרע ְּבִרְכּבֹו. ַוּיֹאֶמר ֶאל ִּבְדַקר ָׁשִלׁשֹה ָׂשא ַהְׁשִלֵכהּו ְּבֶחְלַקת ְׂשֵדה ָנבֹות 
ַהִּיְזְרֵעאִלי ִּכי ְזכֹר ֲאִני ָוַאָּתה ֵאת רְֹכִבים ְצָמִדים ַאֲחֵרי ַאְחָאב ָאִביו ַוה' ָנָׂשא 
ָעָליו ֶאת ַהַּמָּׂשא ַהֶּזה. ִאם ֹלא ֶאת ְּדֵמי ָנבֹות ְוֶאת ְּדֵמי ָבָניו ָרִאיִתי ֶאֶמׁש ְנֻאם ה' 

ְוִׁשַּלְמִּתי ְלָך ַּבֶחְלָקה ַהּזֹאת ְנֻאם ה' ְוַעָּתה ָׂשא ַהְׁשִלֵכהּו ַּבֶחְלָקה ִּכְדַבר ה'".
עם  יהורם  אל  בא  יהוא  שכאשר  המפרשים,  ע"פ  בקצרה  הענין  וביאור 
ברכבו,  אחד  כל  לקראתו  יהודה  מלך  ואחזיהו  יהורם  יצאו  העם25,  שפעת 
ונפגשו בחלקת נבות היזרעאלי, שאל יהורם את יהוא, האם פניו לשלום, 
אמר לו יהוא 'מה השלום עד זנוני איזבל אמך וכשפיה הרבים', והיינו, שלא 
יאות לה ולך שלום. כששמע יהורם את דבריו, אמר אל אחזיהו שיש כאן 
מרד, ומיד הפך את רסן הסוס לצד השני בכדי לנוס מיהוא, אך יהוא ירה 
בו חץ בכל כחו, ופגע ביהורם בין זרועיו, ויצא החץ מלבו והוא נפל שדוד 

ברכבו. ופגישתם זו והריגתו של יהורם היתה בחלקת נבות היזרעאלי.
אלא שמדברי הפסוק שיהוא אמר לבדקר שלישו, שישליך את גופת יהורם 
בחלקת נבות, לכאורה מבואר שלא נהרג באותה החלקה. ונאמרו בזה כמה 

ביאורים.
חלקת  עד  הגיע  הוא  יהוא,  לקראת  יצא  יהורם  שכאשר  הרלב"ג  דעת 
נבות היזרעאלי, אך מיד כשהבחין שיהוא בא להרגו, נמלט. ולאחר שהצליח 
להתרחק מהחלקה ולשוב לכיון יזרעאל, פגע בו החץ של יהוא והרגו, נמצא 

שנהרג מחוץ לחלקה, לכך ציוה לבדקר, שישליכהו בחלקה.
המלבי"ם מבאר, שהטעם שיהורם יצא לכיון יהוא, למרות שהיה לו חשש 
שאולי הוא בא למרוד בו, וכפי שהוא שאל מיד 'השלום יהוא', זאת משום 
שיהורם חשש שאם הוא אכן בא למרוד בו, עדיף שלא יהא בעירו ובביתו 
ששם יקשה עליו לנוס ממנו, לכך העדיף לצאת כנגדו, שאם יראה שאכן בא 
למרוד בו, יוכל למהר ולנוס למקום מבטחים. ולכך כאשר ראה מרחוק את 
יהוא עומד בחלקת נבות, צעק אליו 'השלום יהוא', אך כאשר יהוא ענה לו 
'מה השלום...', מיד הבין שפניו למרידה וניסה לנוס עד אשר פגע בו החץ 
שהרגו. נמצא שיהורם לא היה כלל בחלקת נבות, אלא בריחוק ממנה, לכך 

היה צריך יהוא לומר לבדקר שישליכו בחלקה26.
ותנחומא  ד'  ל"א  בשמו"ר  איתא  לההרג,  יהורם  על  נגזר  מדוע  והטעם 
משפטים ט', לפי שהלוה לעובדיה בריבית, ולפי שהקשה את ליבו ופשט את 

זרועותיו לקבל את הריבית, לכך פגע בו החץ בין זרועותיו ויצא מליבו. 

דרך קודמי לא שיניתי – שיהוא לא שינה את דרך קודמיו, שעבדו והקטירו 
לעגלי הזהב שבבית אל ובדן, ואף בימי מלכותו, המשיכה הנהגה קלוקלת 

זו. 
שיהוא בן נמשי לא שינה את דרך קודמיו, שלמרות שיהוא עמל קשות 
עד אשר השמיד  הבעל,  ולשרש אחר  לעקור  קודמיו,  דרך  רוב  לשנות את 
לחלוטין את הבעל מישראל וכדכתיב בנביא באריכות כל המעשה עם נביאי 
הבעל )מ"ב י' י"ח – כ"ה(, שקבצם ב'עקבה' לזבח גדול, ואח"כ הרגום כולם, 
וכן שרף ונתץ את הבעל, כדכתיב )שם כ"ו - כ"ז(, "ַוּיִֹצאּו ֶאת ַמְּצבֹות ֵּבית 

ַהַּבַעל ַוִּיְׂשְרפּוָה ַוִּיְּתצּו ֵאת ַמְּצַבת ַהָּבַעל ַוִּיְּתצּו ֶאת ֵּבית ַהַּבַעל ַוְיִׂשֻמהּו )כתיב: 
למחראות, קרי:( ְלמֹוָצאֹות ַעד ַהּיֹום", והפסוק מעיד עליו )שם כ"ח(, "ַוַּיְׁשֵמד 

ֵיהּוא ֶאת ַהַּבַעל ִמִּיְׂשָרֵאל".
בכל זאת בימי מלכותו המשיכה ההנהגה הקלוקלת לעבוד ולהקטיר לעגלי 
הזהב שהעמיד ירבעם בן נבט, כדכתיב )שם כ"ט(, "ַרק ֲחָטֵאי ָיָרְבָעם ֶּבן ְנָבט 
ֲאֶׁשר ֶהֱחִטיא ֶאת ִיְׂשָרֵאל ֹלא ָסר ֵיהּוא ֵמַאֲחֵריֶהם ֶעְגֵלי ַהָּזָהב ֲאֶׁשר ֵּבית ֵאל 
ַוֲאֶׁשר ְּבָדן", ומשום כן כותב עליו הנביא )שם ל"א(, "ְוֵיהּוא ֹלא ָׁשַמר ָלֶלֶכת 
ְּבתֹוַרת ה' ֱאֹלֵהי ִיְׂשָרֵאל ְּבָכל ְלָבבֹו ֹלא ָסר ֵמַעל ַחּטֹאות ָיָרְבָעם ֲאֶׁשר ֶהֱחִטיא 

ֶאת ִיְׂשָרֵאל".
באיסורים  יכשל  בע"ז,  נלחם  שכה  ויהוא  יתכן  היאך  חז"ל  הקשו  וכבר 
יהוא  של  מלחמתו  שבעת  משום  לאביי,  א',  ק"ב  בסנהדרין  ותירצו  אלו. 
על עובדי הבעל, ובכדי לקבץ את כלם להורגם, וכדלעיל, הכריז יהוא )שם 
כרותה  ו'ברית  ַהְרֵּבה",  ַיַעְבֶדּנּו  ֵיהּוא  ְמָעט  ַהַּבַעל  ֶאת  ָעַבד  "...ַאְחָאב  י"ח(, 
יהוא ראה את חותמו של  י"ח א'. ולרבא,  לשפתים', כדאיתא במועד קטן 

אחיה השילוני, ומחמתו טעה, עיי"ש.

ועל קיום הנבואה נענשתי – שיהוא נענש על קיום הנבואה שנאמרה לו 
בעת שמשחוהו למלוכה, בה נצטווה להרוג את בית אחאב.

שיהוא נצטווה בנבואה להרוג את בית אחאב, כדכתיב )מ"ב ט' א' – י'(, 
ַּפְך  ְוַקח  ָמְתֶניָך  ֲחגֹר  לֹו  ַוּיֹאֶמר  ַהְּנִביִאים  ִמְּבֵני  ְלַאַחד  ָקָרא  ַהָּנִביא  "ֶוֱאִליָׁשע 
ַהֶּׁשֶמן ַהֶּזה ְּבָיֶדָך ְוֵלְך ָרמֹת ִּגְלָעד. ּוָבאָת ָׁשָּמה ּוְרֵאה ָׁשם ֵיהּוא ֶבן ְיהֹוָׁשָפט ֶּבן 
ִנְמִׁשי ּוָבאָת ַוֲהֵקמֹתֹו ִמּתֹוְך ֶאָחיו ְוֵהֵביאָת אֹתֹו ֶחֶדר ְּבָחֶדר. ְוָלַקְחָּת ַפְך ַהֶּׁשֶמן 
ְוָיַצְקָּת ַעל רֹאׁשֹו ְוָאַמְרָּת ּכֹה ָאַמר ה' ְמַׁשְחִּתיָך ְלֶמֶלְך ֶאל ִיְׂשָרֵאל ּוָפַתְחָּת ַהֶּדֶלת 
ְוַנְסָּתה ְוֹלא ְתַחֶּכה. ַוֵּיֶלְך ַהַּנַער ַהַּנַער ַהָּנִביא... ַוָּיָקם ַוָּיבֹא ַהַּבְיָתה ַוִּיצֹק ַהֶּׁשֶמן 
ֶאל רֹאׁשֹו ַוּיֹאֶמר לֹו ּכֹה ָאַמר ה' ֱאֹלֵהי ִיְׂשָרֵאל ְמַׁשְחִּתיָך ְלֶמֶלְך ֶאל ַעם ה' ֶאל 
ִיְׂשָרֵאל. ְוִהִּכיָתה ֶאת ֵּבית ַאְחָאב ֲאדֶֹניָך ְוִנַּקְמִּתי ְּדֵמי ֲעָבַדי ַהְּנִביִאים ּוְדֵמי ָּכל 
ְּבִקיר  ַמְׁשִּתין  ְלַאְחָאב  ְוִהְכַרִּתי  ֵּבית ַאְחָאב  ָּכל  ְוָאַבד  ִאיָזֶבל.  ִמַּיד  ְיקָֹוק  ַעְבֵדי 
ּוְכֵבית  ְנָבט  ֶּבן  ָיָרְבָעם  ְּכֵבית  ַאְחָאב  ֵּבית  ֶאת  ְוָנַתִּתי  ְּבִיְׂשָרֵאל.  ְוָעזּוב  ְוָעצּור 
ַּבְעָׁשא ֶבן ֲאִחָּיה: ְוֶאת ִאיֶזֶבל יֹאְכלּו ַהְּכָלִבים ְּבֵחֶלק ִיְזְרֶעאל ְוֵאין קֵֹבר ַוִּיְפַּתח 

ַהֶּדֶלת ַוָּינֹס".
יונה  וביאור הדבר בקצרה ע"פ המפרשים, שכאשר נמשח למלך על ידי 
את  יונה  לו  אמר  השמן,  פך  את  עליו  ששפך  אלישע,  ובשליחות  הנביא 
ידו  ועל  אדונו,  אחאב  בית  את  שיכה  בכדי  למלך  מושחו  שהוא  הנבואה, 
ויאבד כל בית  ה',  ודמי כל עבדי  ינקום ה' את נקמת דם עבדיו הנביאים 
אחאב ולא ישאר ממנו אפילו כלב, ואת איזבל עצמה יאכלו הכלבים בחלקת 

נבות היזרעאלי, שנהרג בפקודתה של איזבל".
ויהוא אכן קיים את הנבואה, והרג את יהורם בן אחאב ואת איזבל אמו 

ואת שבעים בניה, כמפורש בארוכה בפסוקים )שם ט' כ"ד - י' י"א(.
אך מחמת שבסופו של דבר יהוא ובניו עבדו את הבעל ושאר הע"ז, לכך 
זה  ועל  כך,  על  ונענש  נקי,  כדם  ומשפחתו  אחאב  של  דמו  עליהם  נחשב 
נאמרה הנבואה המיוחדת של הושע )הושע א' ד'(, "ַוּיֹאֶמר ה' ֵאָליו ְקָרא ְׁשמֹו 
ִיְזְרֶעאל ִּכי עֹוד ְמַעט ּוָפַקְדִּתי ֶאת ְּדֵמי ִיְזְרֶעאל ַעל ֵּבית ֵיהּוא ְוִהְׁשַּבִּתי ַמְמְלכּות 
ֵּבית ִיְׂשָרֵאל", כפרש"י שם, "...על שעבדו את הבעל והלכו הוא ובניו אחרי 
כן ועבדו עבודת עכו"ם, לכך אני חושב עליהם דמי בית אחאב כדם נקי" 

)וכפרש"י במ"א ט"ז ז'(.
]והיינו[ הדמים אשר שפך  יזרעאל'  'דמי  "ולמה אמר  הרד"ק שם,  וכתב 
כיון  ה',  ואף על פי שעשה בזה הדבר הישר בעיני  ביזרעאל מבית אחאב, 
שהוא לא שמר ללכת בתורת ה' ולא סר מכל חטאות ירבעם בן נבט, נחשבו 
לו הדמים ששפך לדם נקי, וכן ראינו כי נענש בעשא על דמי נדב בן ירבעם, 

ואף על פי שהיה רשע, כמו שנאמר )מ"א ט"ז ז'(, ְוַעל ֲאֶׁשר ִהָּכה אֹתֹו".
..." רי"ט בסופו(,  ג' אות  )שער  ב'שערי תשובה'  יונה  רבינו  ומכאן כתב 
ויתכן לפרש ]הפסוק[ )משלי כ"ד כ"ח( ַאל ְּתִהי ֵעד ִחָּנם ְּבֵרֶעָך" להעיד עליו 
על עבירות אשר גם אתה חלית בהן כמוהו, על כן יקרא 'רעהו'. ויורה על זה 
אומרו אחרי כן )שם כ"ט(, ַאל ּתֹאַמר ַּכֲאֶׁשר ָעָׂשה ִלי ֵּכן ֶאֱעֶׂשה ּלֹו, כי אף על 
פי שהיא מצוה לפרסם את החוטאים בנפשותם ואת החנפים, אבל החוטא 
כונתו  אין  כי  לפרסמו,  אין  חטאותיו,  אדם  ולבן  רשעו  כמוהו  לאיש  אם 
בגלותו מסתריו לטובה, כי אם לשמוח לאיד. והשנית, כי איך בוש לא יבוש 
להזכיר על זולתו דופי המעשים ההם והוא אוחז בהם, ונאמר )הושע א' ד'(, 
ּוָפַקְדִּתי ֶאת ְּדֵמי ִיְזְרֶעאל ַעל ֵּבית ֵיהּוא, הנה כי אף על פי שעשה יהוא מצוה 

בהכריתו בית אחאב, נשא עונו, כי גם הוא היה רב פשע".
וראה עוד ב'חפץ חיים', הלכות לשה"ר, כלל י' הלכה ג', שהוסיף, "אע"פ 
שעשה יהוא מצוה בהכריתו את בית אחאב ביזרעאל, כי נצטוה כן על ידי 
עליו  נפקד  זאת  בכל  דורות...  ארבעה  עד  מלוכה  זה  עבור  לו  וניתן  נביא, 

לבסוף דמי אחאב מפני כי גם הוא היה רב פשע".
ובענין הטעם שלא נמשכה מלכותו של יהוא, שזכה רק לארבעה דורות 
שהעמידו  אחאב,  בית  משפחת  את  שהשמיד  מחמת  וזאת  מלכות,  של 

ארבעה מלכים, עמרי, אחאב, אחזיהו ויהורם27.

'טפשותא', כבאונקלוס דברים כ"ח כ"ח, 'בשוויתא דמטפשא', בתרגיב"ע שם. 'משתטה', 
אונקלוס שם ל"ד, ו'משתטיין', תרגיב"ע שם. 'שטי', בתרגום ש"א כ"א ט"ו - ט"ז. ו'שטיא', 
שם ותרגום מ”ב ט' י"א. 'שעממותא'. זכריה י"ב ד' ]וע"ע ירמיה כ"ט כ"ו והושע ט' ז', 
שאולי אינו משמעות רגילה של שגעון[. שו"ר בילקוט מעם לועז שנשאר בצ"ע בביאור 

דברי התרגום.

ויתרה מזו שלא מצאתי כלל מילה זו בתרגומים, אלא רק פעם אחת לגבי שנת השמיטה, 
כלפי  אחת  ופעם  ְלַאְרָעא...",  ְיֵהי  ְשִמְּטָתא  ְנַיח  ְשִביֵעָתא  א  "ּוְבַשתָּ ד',  כ"ה  בויקרא 
"ַוֲאָנא  י"ד,  ל"ג  בבראשית  לאט,  והילדים שהתנהלו  יעקב עם המלאכה  התנהלותו של 

א ִדי ֳקָדַמי...". ִניח ְלֶרֶגל עֹוַבְדתָּ ֱאַדֵּבר בְּ

היא  הצופה  מטרת  שהרי  כאן,  התרגום  ביאור  בבראשית,  שכתרגום  לומר  יתכן  ואולי 
לקדם  יש  למלחמה,  פניהם  ואם  למלחמה,  או  לשלום  פניהם  שבאים  אלו  האם  לברר 
את פני הרעה, ועל כן מתרגם התרגום את דברי הצופה, שאמר ליהורם שוודאי ששפעת 
העם הבאים לקראתם, פניהם לשלום, כי מהלכם כמהלכו של יהוא, שהיה אחד משריו, 

ובהליכה כזו לא באים למלחמה, שהליכתו היתה ניח.

התרגום  שדעת  התרגום,  דברי  את  שהביא  בדבריו,  הוסיף  שהרד"ק  מה  שזה  וכנראה 
אינה כשאר המפרשים שהצופה ראה ששפעת יהוא באה למלחמה, אלא להיפך, שבאים 
לשלום, ולכך יתבארו המשך הפסוקים, שמחמת כן יהורם יצא לקראתו ולא ברח מפניו. 

נסתר  כמשוגע,  שנפל  מביא,  שרש"י  התרגום  של  שהביאור  מוכרח  הדבר  אין  אכן,   19
מהביאורים שהפשיט את בגדיו, שיתכן לפרש שנפל כמשוגע ערום, שדרכו של המשוגע 
גם להוריד בגדיו, וכפי שכתב האבע"ז מיכה א' ח', "או הזכיר שולל, כי המשוגע שהוא 

מטורף מדעתו דרכו ללכת שולל וערום, והוא מגזרת שובב...".

"לחכימא  ל'(,  )אות  דבן סירא  ביתא  יהוא, איתא במדרש אלפא  ובענין שגעונו של   20
ברמיזא ולשטיא בכרמזא. לעולם לא יעשה אדם כלום עם שוטה, שאם נפל בידו כלום, 
כתוב אותו בקרן הצבי, שלא תראינו לעולם. ואם יש לך כלום אצל השוטה, לא תפייס 
אותו ולא תדבר לו בלשון רכה אלא בחזקה, במקל דבר לו, ובמקל תטול ממנו כל מה שיש 
לך אצלו, ואל תאמר לו כלום ברמז, שלא ישמע אליך, שכך מצינו ביהוא בן נמשי מלך 
ישראל שהיה שוטה ביותר, וכיון ששלח אלישע ע"ה את יונה בן אמיתי למשוח את יהוא 
למלך, לא בא אליו אלא ברמז, וכיון שהלך יונה ומצאו שהיה יושב במסיבה, עמד לפתח 
הבית רמז לו ולא הבין, והיה מדבר לו ולא היה שומע, ואשר יושבין סביביו היו שומעים 
והוא לא שמע מאומה, עד שנטל מקל וקלע אחריו, מיד שמע ולא יצא מפניו שהיה עצל, 
אלא אמר לו אל מי מכולנו, ויאמר אליך השר, ומנין שהיה משוגע שנאמר והמנהג כמנהג 
יהוא בן נמשי כי בשגעון ינהג. והחכם ברמז ידע כל מה שבלבך, ולפיכך לא תעשה לשוטה 

רמז אלא במקל, שכך אמר בן סירא, לחכימא ברמזא ולשטיא בכרמזא".

21 כאן המקום להביא את דברי התדא”ר פרק ט’, “אמרו, בעלה של דבורה עם הארץ 
המקדש שבשילה,  לבית  אותם  והוליך  פתילות  לך  ואעשה  בוא  אשתו,  לו  אמרה  היה, 
והוא  לעולם הבא,  ותזכה  בין אנשים כשרים שבהם  יהא חלקך  ‘אולי’(  )היינו  מה אם 
היה עושה פתילות עבות, כדי שיהא אורן מרובה, לפיכך נקרא שמו לפידות. וכן אמרו, 
שלשה שמות יש לו, ברק ולפידות ומיכאל. ברק, שפניו היה דומה לברק, לפידות, שהיה 
עושה לפידות עבות ומה שמו, מיכאל שמו. הקב"ה בוחן לבות וכליות הוא, ואמר הקב"ה 
לדבורה, אתם כוונתם לשם שמים ועשיתם פתילות עבות כדי שיהא אורן מרובה, גם אני 
ארבה אתכם בישראל וביהודה ובשנים עשר שבטי ישראל, ומי גרם לו ללפידות שהיה 
חלקו בבני אדם כשרים וזכה לעולם הבא, הוי אומר, דבורה אשתו, כך אמרו על דבורה 
אשת ברק, ועל כיוצא בה הוא אומר )משלי י"ד א'(, ַחְכמֹות ָנִׁשים ָּבְנָתה ֵביָתּה...". הובא 

בשינויי לשון קלים בילקוט שופטים מ"ב ד"ה ד'.

22 וננסה להביא בקיצור אמרים את ביאורי רבותינו בפרשה זו, מדוע איזבל היטיבה את 
עצמה ומה היתה כוונת דבריה כשאמרה לו 'השלום זמרי הרג אדניו', מדוע רמסה יהוא 

לאחר זריקתה מבעד החלון, והיאך רמסה.

והרד"ק  וישאנה.  יהוא  בעיני  לחן  כדי שתהא  פירש,  רש"י  עצמה,  הטעם שהטיבה את 
פירש, כדי שתמצא חן בעיניו לבל יהרגנה. וכן הביא במצוד"ד. אך הרלב"ג ביאר, שעשתה 

כן להחזיק המלוכה עדיין, וכעי"ז ביאר המלבי"ם, שחשבה שעל ידי זה תמצא חן בין שרי 
החיל, וימצא מי שיחזיק בידה נגד העבד המורד באדניו.

לו שהיא חפצה  זמרי הרג אדניו’, רש"י פירש לשיטתו, שאמרה  ומה שאמרה ‘השלום 
להיות עמו בשלום, ומה שהוא הרג את אדונו יהורם, אין זה דבר חדש, שהרי זמרי גם 
הוא הרג את אדונו אלה בן בעשה ]וכנראה שכוונת רש"י, שאמרה שזה לא כל כך נורא[. 
וכאילו להקל אשמתו.  כן לעולמים  ובמצו"ד ביאר כרש"י, שבאה להחניפו, שכבר היה 
והרד"ק ביאר, שלפי שזמרי הרג את אדונו, וכן גם יהוא, לכן קראה ליהוא כן ]וקצת צ"ב, 
שהרי לשיטתו כוונתה במה שהטיבה את עצמה בכדי שלא יהרגנה, וכעת מכנה אותו 
בשם הידוע לגנאי[. והרלב"ג ביאר שאמרה כן בגאוה, בכדי להשפילו, שהרי כל מטרתה 
היתה להחזיק את המלוכה. וכעי"ז כתב המלבי"ם, שאמרה כן להזכיר ששבעה ימים לאחר 
שזמרי הרג את אדניו ומלך, הרגוהו, שישראל לא חפצו להמליך עליהם את העבד המורד, 

כן יהיה גם סופו של יהוא, ולכך חשבה שיבואו שרי החיל להלחם ביהוא.

והטעם שיהוא רמסה לאחר שנזרקה מבעד לחלון, כבר ביארנו למעלה שהיה זה המשך 
הסקילה, שמדיני הסקילה הוא, שאם הנסקל לא מת מחמת הנפילה, זורקים עליו אבנים 
בכדי להמיתו, לכך גם יהוא המשיך לרומסה לאחר שהושלכה, מדה כנגד מדה על אשר 
גרמה את סקילתו של נבות. ע"פ הרד"ק. ועיין ברלב"ג שביאר שרמס אותה אחרי שנפלה 
ְּפֵני  ַעל  ְּכדֶֹמן  ִאיֶזֶבל  ִנְבַלת  "ְוָהְיָתה  להמיתה בשלמות ולקיים מה שנאמר )מ"ב ט' ל"ז(, 

ַהָּׂשֶדה...". 

והיאך רמסה, בתרגום איתא 'ודשוה'. ברד"ק כתב שרמסה בסוסו, ובמצו"ד כתב שרמסה 
ברגליו. 

23 ומה שכתבנו שאף בניו של נבות נסקלו עמו, כן דרשו חז”ל בסנהדרין מ”ח ב’, בפסוק 
)מ”ב ט’ כ”ו(, “ִאם ֹלא ֶאת ְּדֵמי ָנבֹות ְוֶאת ְּדֵמי ָבָניו ָרִאיִתי ֶאֶמׁש...”, מדוע הזכיר אף את 
וכן פרש”י במ”א כ”א ט”ו,  דמי בניו של נבות, אלא שאף בניו של נבות נסקלו עמו, 
ובמפרשים במ”ב ט’ כ”ו ]ועיין ברד”ק שם שהביא שא”א ז”ל פירש, שיתכן והיו לו בנים 

ולא הרגום, אך הנביא מחשיב כאילו הרגם, מחמת שגזלו מהם את נחלתם[.

אכן בגמ’ שם הובאה דעה נוספת, שלא הרגו את בניו, אלא שבהריגתו מנעו את לידת 
בניו, ולכך נחשב הדבר כאילו הרגום, וכעין מה שדם זרעו של הבל נדרש מקין.

וסקילתו זו של נבות היתה על ידי זקני העיר, כמפורש בפסוקים )מ”א כ”א י”א - י”ג(, 
ִאיָזֶבל  ֲאֵליֶהם  ָׁשְלָחה  ַּכֲאֶׁשר  ְּבִעירֹו  ַהּיְֹׁשִבים  ֲאֶׁשר  ְוַהחִֹרים  ַהְּזֵקִנים  ִעירֹו  ַאְנֵׁשי  “ַוַּיֲעׂשּו 
ַּכֲאֶׁשר ָּכתּוב ַּבְּסָפִרים ֲאֶׁשר ָׁשְלָחה ֲאֵליֶהם. ָקְראּו צֹום ְוהִֹׁשיבּו ֶאת ָנבֹות ְּברֹאׁש ָהָעם. ַוָּיבֹאּו 
ְׁשֵני ָהֲאָנִׁשים ְּבֵני ְבִלַּיַעל ַוֵּיְׁשבּו ֶנְגּדֹו ַוְיִעֻדהּו ַאְנֵׁשי ַהְּבִלַּיַעל ֶאת ָנבֹות ֶנֶגד ָהָעם ֵלאמֹר ֵּבַרְך 
ָנבֹות ֱאֹלִהים ָוֶמֶלְך ַוּיִֹצֻאהּו ִמחּוץ ָלִעיר ַוִּיְסְקֻלהּו ָבֲאָבִנים ַוָּימֹת”. וזקנים הללו היו ‘זקני 

אשמאי’, ‘סבי דבהתא’, כדפרש”י שם ח’.

ועיין במלבי”ם שם י’ שכתב, שלמרות שהזקנים וכל העם ידעו שהעדים הם עדי שקר, 
בכל זאת הרגו את נבות, וזאת מחמת בקשת איזבל, ומדויק כן בפסוק )שם(, “ַוַּיֲעׂשּו... 

ַּכֲאֶׁשר ָׁשְלָחה ֲאֵליֶהם ִאיָזֶבל”. 

של  בתו  היתה  שהרי  אחאב,  עם  נישואיה  לפני  התגיירה  איזבל  אם  לדון  יש  והנה   24
אתבעל מלך צידנים, כדכתיב )מ"א ט"ז ל"א(, "...ַוִּיַּקח ִאָּׁשה ֶאת ִאיֶזֶבל ַּבת ֶאְתַּבַעל ֶמֶלְך 

ִצידִֹנים...".

דעת התוס' בע"ז כ"ו א' ד"ה אני, שאיזבל התגיירה, שהרי התוס' כותבים שמעיקר הדין 
היה אסור לעובדיה הנביא ללוות בריבית מיהורם, שהרי יהורם היה ישראל מומר ]רק 
טעם ההיתר הוא משום פיקוח נפש[, ואם איזבל לא נתגיירה, אם כן בנה אינו ישראל 
ריבית  שלקח  מפני  נהרג  שיהורם  מהמדרשים  התוס'  כדעת  מוכח  וכן  גוי.  אלא  מומר 
לעכו"ם  הרי  ריבית,  לקיחת  על  נענש  מדוע  עכו"ם,  שהיה  שאת"ל  וכדלהלן,  מעובדיה 

מותר ליקח ריבית גם מישראל.

ואילו דעת הרלב"ג )מ”א ט"ז ל"א(, שאיזבל לא נתגיירה, שכתב שם, "ולקח לאשה את 
איזבל, והיא היתה בת אתבעל מלך צידונים. והנה אפשר שהיה שם המלך ההוא 'אתבעל' 
עצמה  מושכת  'בת'  מלת  ותהיה  צידונים',  מלך  בת  אתבעל  'בת  בזה,  הרצון  יהיה  או 

ואחרת עמה, רצה לומר, שנשאה בהיותה 'בת אתבעל', והוא 'אלהי צידונים', והרצון בו 
שלא נתגיירה, וכמוהו אמרו, ובעל בת אל נכר, ולא די לו בזה, אבל גם הוא הלך ועבד 
את הבעל שהיתה עובדת לו איזבל והשתחוה לו, ואחר זה בנה מזבח לבעל בבית הבעל 
ה'  ועוד עשה אחאב להוסיף להכעיס את  ועשה עוד אשרה לבעל,  אשר בנה בשמרון, 
אלהי ישראל מכל מלכי ישראל אשר היו לפניו". וכן כתב ברד"ק שם, "ולקח אשה מגויי 
הארצות...". וכן הביא החיד"א בשיורי ברכה )סימן קנ"ט סק"א(, בשם הרב הגדול מהר"ש 
לווה מיהורם  נתגיירה, לכך עובדיה  וירא, שכיון שאיזבל לא  פרימו בדרשותיו בפרשת 
בריבית, שדינו היה כעכו"ם שמותר ללוות ממנו בריבית )ועיי"ש מה שדן בדבריו, שהקשה 

עליו מהתוס' בע"ז שהזכרנו לעיל(.

שאיזבל  להוכיח  מקום  יש  לכאורה  אחאב,  של  בנו  נקרא  שיהורם  הדבר  בעצם  והנה 
נתגיירה, דאל”ה, מדוע מתייחס אחר אביו, שסוגיא ערוכה היא ביבמות י”ז א’, “בנך 
בנה”,  אלא  בנך  קרוי  כוכבים  העובדת  מן  הבא  בנך  ואין  בנך,  קרוי  ישראלית  מן  הבא 
שבנו של ישראל הבא מגויה, אינו נחשב כבנו, וקצת דוחק לומר שיהורם לא היה בנו של 

אחאב, אלא התייחס אחריו כבן אשתו.

ולדעות שהזכרנו שאיזבל לא נתגיירה, א”כ צריך ביאור, היאך יהורם היה מלך, הרי אפילו 
אם הוא נתגייר, בכל זאת גר אינו יכול להיות מלך, כדרשת חז”ל בפסוק )דברים י”ז ט”ו(, 
“ׂשֹום ָּתִׂשים ָעֶליָך ֶמֶלְך ֲאֶׁשר ִיְבַחר ה’ ֱאֹלֶהיָך ּבֹו ִמֶּקֶרב ַאֶחיָך ָּתִׂשים ָעֶליָך ֶמֶלְך ֹלא תּוַכל 
ָלֵתת ָעֶליָך ִאיׁש ָנְכִרי ֲאֶׁשר ֹלא ָאִחיָך הּוא”, דגר אינו יכול להיות מלך, דבכלל איש נכרי 
הוא, ואיתא בתוספתא סנהדרין ד’ י’, דאין מעמידין מלך אלא אם כן הוא ראוי לישא 

כהנת, וע”ע ביבמות מ”ה ב’, ק”ב א’, ב”ק פ”ח א’, שמבואר שגר אינו ראוי למלוכה.

ויתכן דאיה”נ, יהורם פסול היה למלוכה, ומינוהו למלכות אחר אחאב אביו כנגד דיני 
התורה, כפי שכל אורח חייהם של אביו והוא היו כנגד דיני התורה הקדושה.

והיודע ביאור בזה, לדעות שאיזבל לא נתגיירה, היאך מינו את יהורם שהיה גר למלוכה, 
נודה לו אם יודיענו, להגדיל תורה ולהאדירה.

25 עיין בילקוט מעם לועז שכתב שהיה זה שפעת גמלים.

26 והטעם שבדקר היה צריך להשליך את גופת יהורם בחלקת נבות, כתב המלבי"ם שם, 
שזה מה שיהוא אמר לבדקר, "כי ְזכֹר אני ואתה את רכבים צמודים אחרי אחאב אביו...". 
שכיון ששניהם שמעו את הנבואה על זרעו של אחאב, שהכלבים ילקקו את דמם בחלקה 
זו, אם כן יהוא מילא את חלקו בהריגתו, ואילו חלקו של בדקר הוא בהשלכתו בחלקה. 

כאן המקום להביא את דברי הכלי יקר על הנביא שכותב, "או יכוין הכתוב שהמצאו שם 
בחלקת נבות, נתן יהוא אל ליבו זכרון ענין נבות, לומר אל ליבו שדם עבדיו יקום ונקם 
ישיב לצריו, ולזה נתחזקו ידיו כמו שיזכיר ויהי בראות יהורם את יהוא וכו', ויאמר מה 
השלום עד זנוני אמך וכו', כי ראה מעשה זה מהמצאות בחלקת נבות ונזכר הלכה שהכל 
היה מאת איזבל אמו, שהיא סבבה מיתת נבות כנזל"ע, ולזה עתה עם פקודתו יאבדו, 
והמקום ההוא נכון מאד לסיוע אל יהוא, ומקום מוכן לפורענות יהורם, כי שם תשפך 

דמו בעבור דמו של נביות".

27 והנה לכאורה אף בלא הטעם האמור, שהרג את משפחת אחאב שהעמידה ארבעה 
יהוא נמשח בפך, כדכתיב  דורות של מלכים, מלכותו לא היתה אמורה להמשך, שהרי 
ְוָיַצְקָּת ַעל רֹאׁשֹו ְוָאַמְרָּת ּכֹה ָאַמר ה' ְמַׁשְחִּתיָך ְלֶמֶלְך ֶאל  )מ"ב ט' ג'(, "ְוָלַקְחָּת ַפְך ַהֶּׁשֶמן 
ִיְׂשָרֵאל...", ואלו שנמשחו בפך, מלכותם לא היתה נמשכת אלא עוברת, כדאיתא במגילה 

י"ד א' וירושלמי שקלים פרק ו' הלכה א' )כ"ד ב'(.

]ובביאור הדבר כתב המהרש"א במגילה שם, שההבדל בין קרן לפך הוא, שֶקרן הוא דבר 
המתקיים לעומת פך שהוא כלי חרס שעלול להשבר בנפילה[.

אכן יתכן לומר, שכיון שהיה גלוי לפני מי שאמר והיה העולם שיהיו את הטעמים הנ"ל 
שמלכותו לא תהיה מלכות קיימת אלא עוברת, לכך נאמר בנבואה שימשחו אותו בפך 

ולא בקרן, אך צורת המשיחה היא רק גילוי על המצב ואינה יוצרת אותו.
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לפעמים מתגלגלת מחשבה בליבו של יהודי המתמודד בנסיון קשה, אילו היה לו את 
הנסיון של חבירו, אם הוא היה חי לפני עשור או מאה, ודאי שנסיונותיו היו קלים יותר, 
הוא היה מתמודד עמם בגבורה יתירה, אבל לצערו הרב עליו להתמודד עם הנסיון שלו 

ולא של חבירו, עם אותן נסיונות שה' מנסה את בני דורו ולא את הדורות הקודמים.

אבל האמת היא, שמחשבה זו אינה נכונה כל עיקר, ה' התאים לכל אחד את הנסיונות 
בהם הוא יכול לעמוד ולהתמודד, ומהם לצמוח ולהתרומם, ואילו היו לו את הנסיונות 
של חברו, מה שנראה בעיניו שהיה עומד בהם בקלות, לא זו בלבד שאם אכן הדבר כן, 
שלא היתה לו מהם התרוממות ועליה, אלא יתכן ויחד עם הנסיונות הללו ה' היה נותן 
לו תכונת נפש אחרת, שבה נסיונות אלו קשים ומרים שבעתיים, וכלל לא ברור ובטוח 

שהיה עומד בהם בעוז.

המקום בו רבים מרגישים הרגשות אלו, הם ביחס להסתכלות היסטורית על מאבקים 
ובלבם עולים המחשבות, הרי אילו הייתי בימי משה רבינו  ימיה.  שידעה היהדות כל 
ומחלוקתו של קרח, הרי ברור הדבר שהשתייכותי היתה למשה רבינו, ובכל כוחי הייתי 
משכנע את הרבים בצדקותו של משה רבינו, אבל לצערי אני בדור שלי ולא שם. בכל 
שנה מחדש, בהגיע ימי החנוכה, עולים המחשבות בליבם של רבים, אילו היינו באותן 
בכדי  הולכים  היינו  במערות  ובמתיוונים,  ביוונים  נלחמים  היינו  ובגאון  בעוז  ימים, 
לה'  'מי  גדול  כהן  יוחנן  של  לקריאתו  מצטרפים  היינו  ובעוצמה  המצוות,  את  לשמור 
אלי'. אילו רק הייתי בתקופת 'בית שני', במאבקם של ה'פרושים' מול ה'צדוקים', אין 
ספק בדבר היכן הייתי ממוקם, משותי בצמא את דברי התנאים הקדושים הייתי נמנה, 
ומרוגמי הצדוקים באתרוגים, ושומרי משמרת הקודש בבית המקדש, לבל יארע חלילה 

פרץ וצווחה.

לא צריך לחזור אחורה שנים כה רבות, ממשיכים המחשבות להתגלגל, הרי אילו היינו 
של  לרובם  היינו משתייכים,  קהילה  לאיזו  ספק  לנו  יש  וכי  סופר',  ה'חתם  בדורו של 
הציבור שהחלו לזלזל בתורה ובמצוות, ולא נשאר מהם זכר יהודי, או לאותם יחידים 
שהלכו בדרכו של החתם סופר ולחמו ונתפלגו מהקהילות האחרות והקימו את הקהילות 
אחר  והלכו  ביהדות,  פשרה  לכל  הסכימו  שלא  "קיצונים"  אותם  והקטנות,  הנפרדות 
הרבנים כל הדורות, שמהם נשארו כל שומרי התורה והמצוות במקום. הרי אפילו אם 
רק הייתי לפני כמאה שנים, בתקופתו של ה'חפץ חיים', פשוט לי הדבר שהייתי מסתופף 
בצילו ולא נמשך אחר ההשכלה והמתירנות שפסתה כחולי מסוכן ומתדבק באותן ימים, 
והפילה עמה חללים רבים מעם ישראל, אשר לא נשאר מהם שריד ופליט. אפילו אם 
רק הייתי בשנות פרוץ המדינה, אין כל ספק שהייתי מאותם קומץ בודדים שהלכו אחר 
ה'חזון איש' ו'הרב מבריסק' ושאר גדולי ישראל, נלחם בפרץ בפרצות הרבות שמקימי 
ושאר  ל'מחתרות'  כלל  מצטרף  הייתי  ולא  והמצוות,  התורה  בשמירת  פרצו  המדינה 
הארגונים, אלא מגדל את ילדי לתורה ומצוות על פי דרכם ה"מחמירה והבדלנית" של 
אותם גדולי ישראל, והייתי זוכה שכל יוצאי חלצי ימשיכו בדרכה של תורה ושישמרו 

על כל מצוות התורה.

המחשבה המתגלגלת מסתיימת בצער ותוגה, שהקב"ה העמיד אותי בנסיון הקשה של 
הדור שלי, בו יש לי נסיון קשה ואמיתי אם ללכת בדרכם של גדולי ישראל ולציית להם 
לכל דבריהם, או חלילה לנטות מדרכם ולהגיע אל עברי פי פחת, לאן שהגיעו כל אותם 
אלו שבמשך הדורות חשבו שהבינו טוב יותר מגדולי ישראל את הדרך אשר הלכו בה, 
שהביאתם אל גיא צלמות, שכל באיה לא ישובון, לעומת אלו שהלכו במסלול שסללו 

להם רבותינו גדולי ישראל, שסופה מביאה לידי שמחה ונחת מכל המשפחה.

העמוקים  לתהומות  ליפול  בלא  וקשייהם  החיים  נפתולי  את  לעבור  היחידה  הדרך 
"עשה  ט"ז(,  )א'  אבות  במסכת  גמליאל  רבן  של  דבריו  בקיום  הוא  בצידם,  הנמצאים 
הרי  הולך,  הוא  ובדרכו  דבק  הוא  בו  רב,  לו  שיש  מי  כל  הספק",  מן  והסתלק  רב  לך 
ומתעלה  עולה  הוא  הרי  הרב,  של  בדרכו  לילך  שימשיך  וככל  הספק,  מן  הוא מסתלק 
וניצול מכל מיני נסיונות קשים ומרים המתעוררים בכל עת ושעה. עשיית הרב לאדם, 
אינה ב'קבלת ברכותיו' או הכרעותיו לגבי 'קריאת שם לתינוק' או כל דבר דומה, אלא 
בהחלטה אמיתית ונחושה, לעשות ככל אשר יאמר ויצוה, גם כאשר נראה לי אחרת, 
ואף כאשר יאמרו לי שדבריו הוצאו מהקשרם והוא לא התכוון לדבר זו או אחר. בכל 
מקרה בו מתעוררת לי שאלה בדבר כוונתו, עלי מוטלת החובה לברר את האמת, וכל 
עוד שאיני יודע את דעתו המוחלטת בדבר, עלי להמנע מלעשות את מה שנראה שאמר 

וכתב שלא לעשות.

והפוגרומים,  הגירושים  ונסיונות,  כל הקשיים  למרות  ישראל  עם  קיומם של  סוד  זהו 
הדורות,  בכל  הרבנים  אחר  שהלכו  אלו  סגולה,  יחידי  אותם  והשחיטות,  ההריגות 
סברם  אבד  האחרים  וכל  האומה,  והתקיימה  נשארה  מהם  אבותינו,  ואבות  אבותינו 
המתיוונים  ועדתו,  מקֹרח  החל  משה,  מתורת  הפורשים  אותם  כל  עם  יחד  וסיכויים, 

והצדוקים, המשכילים וכל שאר הפורשים מדרך התורה והמצוות בכל הדורות.

אחד מאלו שידעו את הסוד הקיומי של האומה היהודית, היה מיכאל דעראלעספרעגער*. 
גדולי  של  בדרכם  שהולך  מי  שכל  הזה,  החשוב  היסוד  את  אביו  לימדו  נעוריו  משחר 
ישראל, הנוטל עצה מן הזקנים, אינו נכשל. ובכל עת היה נוסע אל מרן שליט"א, מתייעץ 

עמו בעניניו, מהו הדרך אשר ילך בה והמעשה אשר יעשה.

בדרך זו חינך את ילדיו ובני ביתו, שכאשר גדולי ישראל יוצאים בקריאה לעורר ולהזהיר 
מפני 'פגעים רעים', להתרחק מהנהגה זו או אחרת, הם הראשונים לעשות כן, גם כאשר 
הם אינם מבינים את החסרון שבדבר, ואף כש'כולם' עושים כן. הם לא 'כולם', ו'כולם' 
הוא לא הרב שלהם שמלמד להם את אורח חייהם, שעל פיו עליהם ללכת ובנתיבתו 

לצעוד.

זכה מיכאל ובני ביתו הלכו עמו בדרכיו, התנהגו על פי דבריהם של גדולי ישראל גם במה 
שקשה. כאשר בכל עת מצוא היה מיכאל מספר לבני ביתו אודות הנסיונות הקשים שהיו 
ופורצי הפרצות, וש'כולם' היו עם הפורצים  בכל הדורות, בין שומרי משמרת התורה 
והמחבלים, שמהם לא נשאר כל זכר יהודי. ואנו, הצאצאים לאותם שומרי משמרת ה', 
עלינו להמשיך בדרכם בלא להתבייש מכל אותן אלו הפורשים מדרך התורה, גם כאשר 
לצערינו ולבושתינו הם רבים, וביניהם גם מכובדים ובעלי יחס יותר מאתנו, כשראיית 
ההבדל הגדול והתהומי שיהיה בין בנינו לבניהם, הוא זה שיתן לנו את הכח והעוז לעמוד 
כעת בנסיון הקשה שלפעמים הוא גם קצת מר, אבל כאשר עומדים בו בעוצמה ובגבורה, 

המתיקות והסיפוק של ההתחזקות, היא עצומה לאין ערוך ושיעור.

לפרנסתו עסק מיכאל ביבוא ושיווק 'משחקי וצעצועי ילדים', כאשר בסמוך לביתו היה 
משרדו והמחסן בו היה מאכסן וממנו היה משווק את המשחקים והצעצועים שייבא. 
בכל יום, מיד לאחר תפילת שחרית, סדר לימוד קצר ואכילת פת שחרית, היה ממהר אל 
המשרד, בו היה עובד ברציפות, למעט יציאה לתפילת מנחה, עד סמוך לערב, וכשהיה 
חוזר לביתו, לאחר מנוחה קצרה, היה ממהר לשוב לבית הכנסת, להזין את נשמתו בכמה 

שעות לימוד התורה הקדושה, שהיו עבורו כטל תחיה וכמשיבת נפש.

בימים בהם נאלץ מיכאל לצאת בערב לשמחה משפחתית, לא היה זה על חשבון שעות 
לימודו, אלא באותן ימים היה מיכאל מקדים לצאת מעבודתו, בכדי שלא להפסיד חלילה 
זה, הרגיש מיכאל, הרי אין לו טעם בחיים.  את שעות לימודו הקבועים. בלא לימודו 
השמחה ממנו והלאה, וכל החיות לשאר שעות היממה, באו אליו מלימודו זה של כארבע 

שעות בכל ערב.

כששאלוהו אם הוא לא נרדם בלימודו, למרות שהוא בשעה מאוחרת, היה מיכאל נוהג 
להשיב, שאכן במשרדו יכול להיות שלפעמים הוא נרדם באמצע העבודה, אבל בלימוד, 
מעולם לא אירע לו כן. והיה מוסיף ומסביר, שאם אדם הולך ללמוד מלחץ חברתי או 
ביתי, אזי פעמים הלימוד הוא בהתאם, ותוך זמן קצר מלאך השינה פורש עליו את כנפיו. 
אבל אם הלימוד בא מתוך הכרה ברורה בדבר תפקידו של האדם עלי אדמות, ובמיוחד 
שברור וידוע לו שזה כל עמלו תחת השמש, ומלימוד זה יהא חלקו לעולם הבא, זה נותן 

את הכח והעוז ללמוד בלא להפסיק בכל עת ואף בלא להרדם.

גם הדרך היאך אדם לומד, היא מאוד משפיעה. מי שלומד בלחש ובלא נעימה, קורא 

בקושי את דברי הגמרא הקדושה, לא פלא שתוך זמן קצר ימצא את עצמו ישן. אבל מי 
שלומד בחשק ובהתלהבות, בשמחה ובקול נעים, לא שייך במציאות שירדם. וכי שמעת 
פעם על ראש ישיבה שנרדם באמצע 'שיעור כללי', או אפילו, להבדיל אלפי הבדלות, 
זמר שנרדם באמצע שירה בציבור. אם לימוד התורה לאדם הוא תופס אותו ונותן לו 

חיות, הוא לא ירדם.
כידוע שסחר ביבוא הינו דבר מורכב ומסובך, כאשר הרווח בעיקרו מבוסס על סכום קטן 
ויחסי בכל יחידה, אלא שביחס לרבבות מוצרים, רווח קטן רבבות פעמים מצטבר לסכום 
גדול, אלא שהיות ופער הרווחים הינו קטן ביחס למחיר המוצר, מספיקה עליה קטנה של 
שער הדולר, בכדי שעסקה מסוימת כבר לא תהיה רווחית, הוא קונה מוצרים בדולרים 
ומקבל תמורתם במטבע המקומי, כך שעל כל מוצר שייבא, עליו לשלם יותר שקלים 
ירידה בשער  גם  ענק.  לגרום להפסדי  יכולה  נוספת  דולר ששילם תמורתו. עליה  לכל 
הדולר אינו מתכון לרווחים גדולים, ישנם עסקאות יבוא בהם הדולר אינו הדומיננטי 
במטבעות, אלא מטבע זר אחר, ובירידת שער הדולר, עולה שערו של מטבע אחר, כך 
שמסחר זה הנתון רבות לתנודות שערים, הוא גורם להעוסקים בו להתפלל לה' בכל עת 

ושעה, שיזכו לפרנסה ולא יבואו חלילה להפסדים.
הצעצועים  את  להעביר  לדאוג  צריך  וצעצועים  משחקים  של  שיבואן  ועוד,  זאת 
בבדיקת 'תו תקן', הכרוכה בהוצאה כספית לא קטנה. בלא בדיקה ואישור זה, חוקית 
יארע דבר מה לילד בעקבות  לו לשווק את הצעצועים, מלבד מה שאם חלילה  אסור 
גרימת  של  פלילית  בהרשעה  ואף  ענק  בתביעת  להסתכן  יוכל  הוא  בצעצוע,  המשחק 

נזק ברשלנות.
הם  ובבדיקה  מסויימים,  וצעצועים  משחקים  ליבא  רב  סכום  משקיע  שיבואן  פעמים 
אינם עומדים בתקן, ולא תמיד שייך להחזירם למוכר. גם במצב שניתן להחזירם, היבואן 
מפסיד את כל הוצאות המשלוח ארצה וכן את החזרתם לייצרן, ואת אובדן ימי העבודה 
הרבים שהיו כרוכים בקנייתם ובטיפול בהם, מלבד את תשלומי בדיקת התקן וההוצאות 

עבור איכסונם ושינועם.
עיסוקו  ועיקר  זה, שהיות  במסחר  לפרנסתו  בעוסק  לקנאה  נוספת שאין מקום  סיבה 
הוא עם גויי הארצות, שביניהם ישנם רבים שה'מקצוע' שלהם הוא לגנוב ולרמות, רבים 
הם ה'נופלים' בעסקאות מסוימות, כאשר אף הסוחרים הזהירים ביותר מספרים, שהיו 
פעמים בהם איבדו סכומים עצומים מחמת רמאויות שונות ומשונות, ושקבלו תמורתם 

דברים שאינם שוים פרוטה שחוקה, אלא יש עוד לשלם עבור השמדתם.
זה לא אומר שהיבואנים הם עניים מרודים, רוב העוסקים בהשתדלות לפרנסם במקצוע 
זה, פעמים רבות שמרויחים יפה, וחלקם מרויחים פחות או אפילו מפסידים. אלא שבכל 
עסק שהוא על האדם לזכור לשנן ולהשיב אל ליבו, שלא העסק מביא לו את הפרנסה 
כאלו שהצליחו  שרואים  במיוחד  אותו.  המלווה  דשמיא  הסייעתא  רק  אלא  והרווחה, 

במקום בו נכשלו חבריהם, ונכשלו במקום בו הצליחו אחרים.
מיכאל היה מאותם אלו שלא העשירו מפרנסתם זו, אבל בסייעתא דשמיא שזכה לה, 
ביחס  לרוב,  תורה  והחזקת  לצדקה  פזר  ואף  לו,  נצרך  שהיה  מה  כפי  ברווח  התפרנס 

להכנסותיו.
באחת מתקופות השפל בעסקיו, היה זה באחת הפעמים שמיכאל רכש כמות ענקית של 
צעצועי ילדים, כאשר בעסקה זו השקיע את רוב כספו יחד עם הלוואת ענק, ובזמן בו 
הצעצועים היו בדרכם לארץ הקודש החל שער הדולר לטפס ולנסוק. עליה זו המטאורית 
של הדולר היתה כנגד כל התחזיות של המומחים העולמיים, שדוקא צפו מגמת ירידה 

בשערים, שבמקרה זה היתה אמורה להטיב עמו ולגרום לו לרווחים רבים.
כשצעצועים שהגיעו ארצה, אוכסנו בשלב ראשון במחסנו הגדול, עד שידע מה לעשות 
עמם. המצב הנוכחי היה חמור עד כדי שמכירתם של הצעצועים בעת הנוכחית, יכלה 
לגרום לו להפסדים עצומים. ויחד עם זאת, גם אם הוא ידחה את פרעון של החוב עד 
ששער הדולר ירד מעט, הריביות הרבות שיאלץ לשלם על כך, יחד עם חוסר הודאות 

בדבר עת ירידת שער הדולר, העמידו אותו בספק גדול על כל עתידו הכלכלי.
אופציה  איזה  מועדות,  פניו  לאן  להכריע  צריך  היה  בהם  גורל,  הרי  ימים  באותם  גם 
הוא מממש, והוא היה לחוץ עד מאוד, כל זה היה בשעות בהם עבד או היה בביתו, אך 
ניגש לגמרא  וההתלבטויות, הוא  בהכנסו לבית המדרש, כאילו שכח את כל הספקות 
ולמד כאילו הוא כבר אחרי העיסקה, בשלב חלוקת הרווחים. לימודו היה כבכל הימים, 
בנעימה ובחיות, בהתלהבות ו'בברען', אשר לא ניתן היה להאמין עליו מה שהוא עובר.

תפילותיו באותן ימים, נדמו יותר לימי הרחמים והסליחות, הוא היה מאריך בתפילותיו 
ומבקש מה' שיחון אותו בדעת ובהשכל היאך לצאת ממצבו זה בכמה שפחות הפסדים. 
כשנכנס לפני מרן שליט"א לבקש את ברכתו, גם לא ביקש על יותר, רק שההפסדים לא 

ימוטטוהו, שלא יאלץ לעזוב את ביתו ולמוכרו בכדי לכסות את חובותיו.
זו  עסקה  שגם  מה'  תבקש  לא  מדוע  לו,  ואמר  לשונו  במתק  אליו  פנה  שליט"א  מרן 
יד ה' תקצר, כפי שאפשר לבקש שיתמעטו ההפסדים, כנגד  וכי  תסתיים ברווח גדול, 
ושידוד  שוא'  'תפילת  משום  בכך  אין  ולכאורה  ענק,  הפסדי  שצפויים  לעיין  הנראה 

מערכות ארץ, כך גם ניתן לבקש להצליח ולהרויח רווח רב וגדול.
כדרך הטבע,  עמך שלא  צריך שיתנהגו  ואתה  ואמר, שהיות  מרן שליט"א  הוסיף  אלא 
צריך שגם אתה תעשה מעשה הנוגד את טבעך. והיות ושמעתי מגבאי הצדקה המספרים 
בצער, שבעבר, בכל עת שהיה צורך להתרים את הציבור לצדקה, די היה לתלות מודעה 
הקוראת לציבור לתרום למען צדקה חשובה זו, והציבור שהכיר את הגבאים בנאמנותם, 
היה תורם ביד נדיבה. בשנים האחרונות, עם ריבוי הצדקות, המציאות השתנתה והיה 
והודפסו  חומרת המקרה  אודות  נכתב  בו  כל מקרה,  עבור  צדקה'  'עלון  להוציא  צורך 
ובתיבות  הכנסת  לבתי  בכניסה  הללו  העלונים  את  מחלקים  והיו  הרבנים,  מכתבי  בו 
גבאי  מספרים  כך  שלאחרונה,  אלא  ונותנים'.  נתבעים  קדושים,  עם  ו'ישראל  הדואר, 
הצדקה, ישנם רבים שאפילו לא מכניסים לביתם את 'עלוני הצדקה', ואת מצפונם הם 
משקיטים בטענה, שאם אני לא תורם, אין לי גם מה לקרוא את הנאמר בו, וכי סתם 
לא מסכימים  אלו שאפילו  שזו טעות חמורה, שאותם  היא  והאמת  עצמי.  אצער את 
בסופו  וקשיים,  אסונות  לשמוע  בכדי  מידי  רגיש  לבם  אחרים,  של  צערם  על  לקרוא 
לזה. הקריאה של הצער  בדומה  לבני משפחתם  או  יכול לקרוא להם  דבר חלילה  של 
של השני, ההשתתפות עמו בצרתו, פעמים רבות שאף היא מסייעת, עוד לפני שבכלל 

תרמו להם לצדקה.
יום  בכל  שומע  אני  וצוקות  צרות  כמה  בדבריו,  שליט"א  מרן  המשיך  יודע,  היית  אם 
מאחרים. אין לך יום שאין קללתו מרובה מחבירו. באים אלי בכל יום עם בקשה להתפלל 
השוכבים  ורכים  רבים  ילדים  עם  צעירה  אמא  אנושה,  במחלה  החולה  צעיר  אב  על 
על ערש דוי. ילדים קטנים הסובלים ומתייסרים רבות במחלתם, וזאת מלבד כל אלו 
המתעכב,  בזיווג  קיימא,  של  בזרע  ורחמים,  ישועה  בדבר  להפקד  לישועה,  המצפים 

ומשוועים לישועת ה'.
אם אתה רוצה שה' ישמע את תפילתך ובקשתך, עצה אחת לי אליך, אמר מרן שליט"א 
'עלון צדקה' שנשלח אליך מאת קופה של צדקה  והיא, שבכל פעם שתראה  למיכאל, 
ידועה ומוכרת אשר גדולי ישראל סמכו עליה את ידיהם, תרים את העלון, תרגיש מעט 
את צערם של הסובלים ותתרום סכום כסף שהוא. אם אתה במצב כלכלי טוב, תתרום 
הוא קשה,  אם  ואפילו  שפיר,  כך  כל  לא  הוא  חלילה המצב שלך  ואף אם  יפה,  סכום 
תתרום סכום קטן וצנוע, אפילו רק פרוטה אחת, ובשכר זה שאתה מתאמץ להרגיש את 
צרתו של השני ולכאוב את כאבו, ה' יסיר ממך כל צרה וכאב, ופרנסתך תהיה מזומנת 

לך בעזרתו מקודש ברווח.
מיכאל יצא מבית מרן שליט"א בהרגשה מעורבת. מצד אחד שמח על העצה והעידוד 
שמרן שליט"א נתן לו, בדבר האפשרות להתפלל על רווח רב מהעסקה המדוברת, ולא 
רק למעט את הפסדיה. אך יחד עם זאת הרגיש, מדוע מרן מבקש ממני לתת עוד ועוד 
כעת  ובדיוק  'חומש',  קבוע  באופן  לתת  מקפיד  שאני  ויודע  זוכר  לא  הוא  וכי  צדקה, 

שמצבי בשפל עלי להוסיף עוד ועוד צדקה.

כשעברה שעה קלה נזדעזע מיכאל ממחשבותיו הראשוניים, וגער בעצמו, היכן האמונת 
חכמים שלי, וכי ברגע של נסיון שכחתי את כל מה שקיבלתי מאבי, ומה שאני משתדל 
להתאמץ בו כל הימים, ללכת בנתיבותיהם של גדולי ישראל, ולעשות כדבריהם בלא 
להרהר אחריהם. וכי מרן שליט"א אמר לי למכור את רהיטי ביתי ולתנם לצדקה בכדי 
שלא אפול בעסקי זה האחרון, מה שגם הייתי צריך לעשות בכדי שחלילה לא אפול. 
הוא רק אמר לי להשתתף בצערם של ישראל ולתת כנדבת ליבי לכל מקרה שיבוא לפני, 
ובזכות זה ה' ירחם עלי. באותו הרגע קיבל על עצמו מיכאל, שאף אם חלילה מצבו יהיה 
קשה, בכל זאת במאה מקרי הצדקה הראשונים שיבואו לפניו, הוא לא יפחות מליתן 

לכל אחד מהם עשרים שקלים.

כבר בימים הראשונים דבר קבלתו באה לידי נסיון, כאשר עדיין לא נראה האור שבקצה 
ובכל זאת הגיעו  מנהרת הספקות אודות העסקה הלכאורה כושלת האחרונה שעשה, 
לידיו למעלה מעשרה 'עלוני צדקה', ובכולם קיים את קבלתו, גם כאשר כיסו היה ממש 
זו  דבר מה, כשהוא מקוה שהשתתפותו  נמנע מלרכוש לעצמו  כן הוא  ומחמת  ריקם, 
חוסר  של  נוספים  שבועיים  עוד  והישועה.  הברכה  את  לו  תביא  ישראל  של  בצערם 
וודאות עברה עליו, כשבכל עת הוא מתחזק באמונת ה' וחכמיו שבודאי ה' יעשה עבורו 

מה שטוב לו.

שביתת עובדי הנמל שפרצה ללא כל הודעה מוקדמת, היתה חסרת כל סיבה וצדק. אבל 
בעקבותיה נגרמו ליבואנים רבים הפסדי ענק. גם איתן אינלאנדברנגער*, אחד מגדולי 
ישראל, שייבא כמות עצומה של צעצועים עבור מבצע ארצי שעמד  היבואנים בארץ 
להסתיים, עמד בפני מצב קשה של חוסר אונים. אוניית הענק עם סחורתו עומדת לה 
בנמל, אך עובדי הנמל נמנעים מלפורקה ובכל יום עיכוב נגרמים לו נזקי עתק. באחד 
שאין  כאבן  במחסנו  העומדים  מיכאל,  ייבא  אותם  על המשחקים  לאיתן  נודע  הימים 
יפה,  כל הצעצועים במחיר  ומחמת מצבו הביש, רכש איתן ממיכאל את  לה הופכים, 
כך שברכתו של מרן ועצתו היו טובים, ולא רק שנמנע ממנו הפסד רב ועצום, אלא אף 

הרויח סכום יפה ומכובד.

יום למחרת סיום העיסקה בין איתן למיכאל ותשלום כל מחירם, הפסיקה באופן מפתיע 
שביתת עובדי הנמל. לרוב האנשים, כפי שלא היה ברור מדוע התחילה השביתה, כך לא 
ידעו מדוע הפסיקה. אבל מיכאל ידע היטב מדוע פרצה השביתה ומדוע הפסיקה, שהכל 
היה מאת ה' עבורו, להצילו ממצבו הקשה שהיה, וזאת בזכות אמונת חכמים שבליבו 

ומצות הצדקה שקיים גם כשהיה לו קשה.

עוד באותו יום בא מיכאל לבית מרן שליט"א, ובישר לו על החסד הגדול שה' גמל עמו, 
ומלבד החומש שנתן לצדקה מעסקה זו, הוא עוד הוסיף ונתן למרן שליט"א סכום מיוחד 

כצדקה עבור כל המקרים הקשים הבאים לפני מרן שליט"א.

באותה העת ראה מרן שליט"א שהשעה כשרה, ועל כן הציע למיכאל, שאחרי שה' עשה 
ידי תוספת של עסק ועמל התורה  עמו נס ופלא גדול שכזה, עליו להודות ולהלל על 
ויגיעתה, שיקבל על עצמו שלא להסתפק בלימודו הקבוע הקצר לאחר התפילה, אלא 
יוסיף שעת לימוד בכל בוקר קודם התפילה או לאחריה, לפני שהוא מתחיל את עבודתו, 
שיתחיל את היום בתורה ועמלה, ולימודו זה יוכל לשנות לו את כל יומו לטובה ולברכה, 

ואף יוסיף לו הצלחה בכל מעשי ידיו.

מיכאל קיבל על עצמו את דברי מרן שליט"א, ובתחילה חשב שאולי ילמד עם חברותא 
לפני התפילה, אלא שחשש שמא לימוד עם חברותא בשעה אליה צריכים להשכים, לא 

יהיה יציב דיו, ועל כן חיפש אחר שיעור שנמסר בשעה זו.

לאחר חיפוש מצא מיכאל את אשר אוותה נפשו. שיעור בגמרא הנמשך כשעה, בהספק 
של כעמוד ליום, שנמסר בטוב טעם ודעת, על ידי 'מגיד שיעור' המכין היטב את שיעורו, 
ומעטרו בשאלות ותרוצים מגדולי הדורות, ואשר האוירה בשיעור טובה עד מאוד, וניתן 
לו,  נוחה  היתה  השיעור  גם שעת  תורה.  של  כדת  וליישב  לתרץ  ולהקשות,  להשתתף 
אלא  שחרית.  תפילת  ולאחריו  ורבע,  שש  השעה  ועד  בבוקר  ורבע  חמש  השעות  בין 
שחסרון אחד היה בדבר, השיעור התקיים בבית כנסת בו מתפללים בנוסח שונה ממה 

שהוא נוהג להתפלל.

החל  כן  ועל  לתפילה,  הוריו  מבית  שקיבל  בנוסח  להתפלל  מיכאל  בעיני  היה  חשוב 
להשתתף בשיעור, ולאחריו נסע לבית הכנסת בו הוא רגיל לקבוע את מקומו לתפילה, 
אלא שהמנין הקבוע בו נהג להתפלל התקיים בשעה שבע בבוקר, כך שהיה לו קרוב 

לשלושת רבעי שעה בין השיעור לתפילה, שלא היתה לו עבורם תוכנית מסודרת.

לניצולם של אותם שלושת רבעי שעה. מיד לאחר השיעור  למחרת עלה בליבו רעיון 
הוא נסע אל עבר משרדו, כשהוא מנצל את הזמן השקט והרגוע הזה לסדר את עניניו 
חשובים,  טלפונים  או  עובדים  שאלות  של  באמצע  הפרעה  כל  לו  אין  כאשר  ועסקיו, 
מלבד הציפצוף בשעון בשעה עשרה לשבע, המזכירה לו לסיים את מלאכתו ולילך לבית 

הכנסת לתפילת שחרית.

שיעור  שהמגיד  במיוחד  תחיה.  כטל  עבורו  היה  מיכאל,  של  השכם  בבוקר  זה  לימודו 
להצטרף  שעוררו  שליט"א  למרן  ליבו  בכל  והודה  נפש,  כמשיבת  לו  היו  הגדתו  ואופן 

ללימוד זה.

כשעברו כמה חודשים ומיכאל ישב לבדוק את המאזנים של עסקיו, גילה לחרדתו דבר 
פלא, שמאז שהחל בלימודו המיוחד הלזה בשעות הבוקר, הברכה ממנו והלאה. בתחילה 
חשב מיכאל שזה חלק מדרכו של השטן לבודקו אם הוא אכן רציני בקבלתו אשר קיבל, 
ולא יבהל מכמה הפסדים, אך לאחר וההפסדים המשיכו מידי חודש בחודשו, הגרף של 
הרווחים היה כל הזמן בירידה, ואילו הגרף של ההפסדים היה בעליה, הוא הבין שלא 
דבר ריק הוא, ולאחר שהיו לו עוד כמה הפסדים גדולים, יחד עם כמה עסקאות שלא 
הצליחו כל כך, החליט בדעתו לילך למרן שליט"א, לקבל ממנו עצה ותושיה מה לעשות 

במצבו זה, ומה ה' שואל מעמו.

סיפר מיכאל למרן שליט"א שבזכות הצעתו החל ללמוד שיעור גמרא בבוקר במשך שעה 
שלימה, החל מהשעה חמש ורבע, בשעות בהם רוב היקום עדיין ישנים על מיטותם, 
ואכן לימוד זה נותן לו סיפוק רב עם הרגשת טהרת הלב, אלא שמאז שהתחיל בלימודו 

זה הוא רואה שיש לו רק הפסדים, והוא חלילה קרוב לנפילה מרוב הפסדים.

מרן שליט"א שמע את דבריו והשיבו, שחלילה לחשוב שעצם לימוד התורה הוא הגורם 
להפסדים. התורה הקדושה מביאה בכנפיה עמה רק ברכה והצלחה, אלא שיתכן ובאותה 

העת בה התחלת בלימודך זה, שינית דבר מאורחותיך, ובעקבות כך התחלת להפסיד.

מה  התפילה, שמלבד  קודם  בעסקיך  לעסוק  אולי התחלת  ואמר,  מרן שליט"א  הוסיף 
שהוא איסור המפורש בשולחן ערוך )אור"ח פ"ט ס"ג(, ש"אסור לו להתעסק בצרכיו או 
לילך לדרך עד שיתפלל תפלת י"ח", עיסוק זה מרחיק את הברכה מאדם, אף אם הוא 

ראוי לה, ואם כן, תפסיק את עסקיך קודם התפילה והברכה תשוב לשכון בביתך.

השיעור  שבין  הזמן  את  לנצל  ורציתי  זו,  הלכה  זכרתי  לא  מיכאל,  השיב  רבינו,  אכן 
התורה  בלימוד  הפסדי  על  האשמה  את  תליתי  ולחנם  בעסקי,  עסקתי  ולכך  לתפילה, 
שהתחלתי בה, ועלי ללמוד מכאן ולהבא, שאם יש לאדם חלילה איזה הפסד או צער, לא 
יתכן והוא בא מהתחזקות בתורה או בתפילה, אלא רק מחמת שעושים דבר שלא כדין.

שבזכות  ידעתי  תמיד  סבא,  הצעיר,  נכדו  שאלו  שליט"א,  מרן  מבית  מיכאל  כשיצא 
זוכה שברכותיך  עמלך הרב בתורה כל הימים, והקפדתך לקיום כל כל המצוות, אתה 
לו  לידע בשל מה אירעו  ל'רוח הקודש',  זכית  מתקיימים. כעת ראיתי לראשונה שגם 

הפסדיו האחרונים של מיכאל.

נכדי יקירי, השיב מרן שליט"א, דבר זה מסורת בידי מאבותי, שההתעסקות במלאכה 
לפני התפילה, מרחיקה את הברכה ממי שעוסק בה, אלא שכל אחד יכול להגיע לידי 

ידיעה זו גם מלימוד פרשתינו עפרש"י.

מנין בפרשתינו עפרש"י יכול כל אחד להגיע למסקנתו של מרן שליט"א בדבר הגורם הפסד הפרנסה 

תשובה ל"סיפור ושאלה בצידו" מגליון משבוע שעבר
בתשובה לשאלה, מדוע מלימוד פרשתינו עפרש"י לא היתה מתעוררת כלל שאלתו של טוביה, שקיבל על עצמו להתפלל פעם בשבוע לרפואת אביו, עד חצות ליל מוצאי שבת, במקום בו התפילה מסוגלת להתקבל, ובמוצאי שבת, סמוך לזמן האחרון שעליו לקיים את קבלתו, בעודו עומד על משמרתו 
בבית החולים על יד מיטת חוליו של אביו, נזכר שעדיין לא קיים את קבלתו להתפלל לרפואת אביו, ועל כן שאל, האם ישאיר את אביו לבדו בבית החולים לשעה ומחצה, בהם יסע להתפלל, ואם כן לאן עדיף שיסע, לקבר רחל או לכותל המערבי. אילו טוביה היה כבר לומד את פרשתינו עפרש"י, 
הוא לא היתה כלל מתעוררת לו שאלתו זו, מפני שברור היה לו שהוא יכול להשיג את אותה מטרה בעודו על יד מיטת אביו החולה, שמקום זה הינו מסוגל לקבלת התפילה )ובמיוחד שדבר פשוט הוא שסכנה גדולה להשאיר את החולה לבדו בבית החולים(, וזאת מדברי רש"י מ"ז ל"א, עה"פ, 

"ַוּיֹאֶמר ִהָּׁשְבָעה ִלי ַוִּיָּׁשַבע לֹו ַוִּיְׁשַּתחּו ִיְׂשָרֵאל ַעל רֹאׁש ַהִּמָּטה ", וביאר רש"י, "על ראש המטה. הפך עצמו לצד השכינה, מכאן אמרו שהשכינה למעלה מראשותיו של חולה". מבואר בדברי רש"י, שהיות והשכינה למראשותיו של חולה, ניתן להתפלל במקום זה, והוא מסוגל לקבלת התפילה.
ומה שרבים כתבו להוכיח שאין כל חשש להשאיר את האב לבדו בבית החולים, וזאת מדברי רש"י )מ"ח א'(, "וי"א, אפרים היה רגיל לפני יעקב בתלמוד, כשחלה יעקב בארץ גושן, הלך אפרים אצל אביו במצרים והגיד לו", לכאורה אין כל ראיה, שמנין להם שאפרים השאיר את יעקב חולה לבדו, 
ולא היה שם בלעדו כל נכד אחר, והסברה היא שהיו עמו עוד נכדים אחרים שנשארו לסעוד את יעקב. ודבר פשוט הוא, שסכנה גדולה היא להשאיר חולה לבדו בבית החולים, ובודאי שאיסור הוא לעוזבו לבדו בבית החולים, אפילו בכדי ללכת להתפלל לרפואתו, כפי שנמסר לנו בשם גדולי 

הרבנים שליט"א.

ברנבוים י.ח. – קרית ספר – פניני הבן איש חי עה"ת, ב"כ.
טיקוצקי ג. – לייקווד – תהלים עם ביאורי החפץ חיים.
מאיר ז. – קרית ספר – תהלים עם ביאורי החפץ חיים.
דונט ט. – בני ברק – תהלים עם ביאורי החפץ חיים.

גולדשטוף י. – מודיעין עילית – תהלים עם ביאורי החפץ חיים.
כהן נ. – קרית ספר – תורת הבית לח"ח.

ינקלביץ י.מ. – לייקווד – תורת הבית לח"ח.

שמות הזוכים לשבוע שעבר הרבנים \ הבה"ח     

הודעה נשלחה/תשלח לזוכים. )במהלך החודש הקרוב(

דעראלעספרעגער – השואל הכל. אינלאנדברנגער – המביא לתוככי הארץ.

תודת המערכת נתונה
להרב ד. שטרן שליט"א
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הפרסים לשבוע זה:  "מדרש רבה המנוקר", ג"כ.
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