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  ד"בס
    ירושלי�
ישיבת הכותל  

  א"ג אביגדר הלוי נבנצל שליט"שיחת הרה
  ה"לפרשת ויחי תשס

  ! מיתה
ירידה רוחנית 

  
למה לא הוכיח יעקב את ראוב� בסמו� 

  ?לחטאו
יעקב אבינו מוכיח בפרשתנו את ראוב� על מעשה 

ֶיֶתר ְ%ֵאת , #ִֹחי וראשית א"ִני, ראוב� ְ!כִֹרי אתה: "בלהה
אז , ַ.ַחז ַ#ַ-ִי� ,ל +"ַתר ִ#י ָעִליָת משכבי אבי(.  ָעזְוֶיֶתר

  .)דג, בראשית מט(" ִח0ְַלָ+ ְיצ/ִעי ָעָלה
מעשה בלהה אירע לאחר שובו של יעקב מחר� 

יעקב היה אז כב� תשעי� . )כב, ש� לה(לאר5 ישראל 
כשהוכיח יעקב את ראוב� . )א, מגילה יז' עי(ותשע שנה 

 היה ב� מאה ארבעי� וכשנפטר , יתתוהיה זה סמו( למ
לחמישי� שקרוב , נמצא. )כח, בראשית מז(ושבע שנה 

עד שראה יעקב לנכו� ,  עברו ממעשה בלההשנה
ממילא נשאלת ! להוכיח את ראוב� על אותו מעשה

מדוע לא הוכיח יעקב את ראוב� על מעשה : השאלה
מדוע חיכה ע� תוכחתו ? בלהה במש( כל השני� הללו

  ?( למותועד סמו
שיעקב נמנע , ל נזקקו לשאלה זו ואמרו" חז

כי חשש שמא התוכחה , מלהוכיח את ראוב� עד עתה
י דברי� "רש(תגרו� לראוב� לעזוב את אביו ולדבוק בֵעָ%ו 

  .)ג, א
שראוב� , היתה ליעקב" הוה אמינא"איזו : וקשה

הרי כבר בלידתו ִנבאה ? הצדיק יעזוב אותו ויל( אל עשו
: כלומר, )א, ברכות ז("  מה בי� ְ!ִני ְלֶב� חמיְרא/: "לאה

שֵעָ%ו רצה להרוג . [ראו מה ההבדל בי� ראוב� לבי� ֵעָ%ו
ואילו , את אִחיו למרות שמכר לו את הבכורה מרצונו

' עי(ראוב� שהבכורה נלקחת בעל כרחו וניתנת ליוס: 

לא רק שאינו , )א, א ה"דהי' ועי. י ש�"ד ורשג, בראשית מט
משתדל להציל אותו מ� , אלא להפ(, להזיק ליוס:מנסה 

הרי שההבדלה , ])כא, בראשית לז(! האחי� שרוצי� להרגו
בי� ראוב� לעשו מונחת בעצ� שמו של ראוב� שנית� לו 

? ואי( שיי( לחשוש שיל( לדבוק בעשו, ברוח הקודש
ראוב� הרי הודה במעשה בלהה עוד לפני , בנוס: לכ(

שמא יעקב , ל למה הודה"ואומרי� חז, שהוכיחו אותו
לכ� מודה , אולי לוי, אולי שמעו�, יחשוד באח אחר

כדי שלא יבוא אביו לחשוד באחי� , ראוב� במעשה
שכיו� , ל אומרי� עוד על ראוב�"חז. )ב, סוטה ז(האחרי� 

" וישמע ראוב� ַוַ=ִ>ֵלה/ מיד�", שפתח בהצלה תחילה
, תחילהלכ� הוא זוכה לפתוח בהצלה , )כא, בראשית לז(

, שכשמשה מפריש ערי מקלט להצלת הרוצחי� בשגגה
ֶ!ֶצר ַ!מדבר "העיר הראשונה שמופרשת לצור( זה היא 

ומפני שפתח , )מג, דברי� ד(" באר5 ַהִ-י<ֹר לראובני
ששב , )כט, בראשית לז(" ויָ<ב ראוב�", בתשובה תחילה

הוא זוכה שיהיה נביא מבניו שיפתח , ִמַ?קו ותעניתו

שובה : "וזה הושע ב� בארי שאמר, ה תחילהבתשוב
הרי שג� . )יט, ר פד"ב( )ב, הושע יד(" אלקי(' ישראל עד ה

הרי הוא צדיק גמור ומהווה , א� ראוב� נכשל במה שנכשל
וא� כ� אי( חשש יעקב שא� , מקור ללימוד עני� התשובה

  ?יוכיח את ראוב� עלול ראוב� לעזבו וללכת אל עשו
שש של יעקב אכ� לא היה שהח, יתכ� אולי לפרש

. ו"שראוב� יחליט לפתע שמהיו� הוא הול( בדרכי ֵעָ%ו ח
קונטרס "ב(ל הרי הסביר "א דסלר זצ"צ הרב א"ר הגה"מו

שאצל כל אד� מרחב , )111' א עמ" מכתב מאליהו ח" הבחירה
מי : למשל. הבחירה הוא מצומצ� למדי ומותא� למדרגתו

 שני יצריו הא� אי� מלחמה בי�, שנולד בי� הקוזקי�
עקיבא ' � ור" חידושי הרמבע�לעמול בלימוד הגמרא 

המלחמה אצלו היא לגמרי . או בלעדיה�, ל"אייגר ז
או שמא ג� לרצוח , הא� רק לשדוד בני אד�:  אחרת

" ילשינו"או כדי שלא , כדי שלא יפריעו לשוד(אות� 
יעלה במש( , א� יעמוד בנסיו� זה ולא ירצח). למשטרה

יוכל להפסיק להיות . ת בחירה גבוהה יותרהזמ� לנקוד
יוכל אפילו להגיע להיות אחד , וא� יעלה עוד, שודד

ל לא "א ז"לגר: וכ� להפ(. )א, מ פד"ב' עי(מגדולי ישראל 
היה למשל נסיו� א� להיות שודד או אפילו מחלל שבת 

הא� ללמוד עשרי� ושתי� , הבחירה שלו היתה רק. ו"ח
בהקדמת בני הגאו� ' עי(מזה או קצת פחות , שעות ביממה

א� היה נכשל חלילה . )ה ותדע"ד, ע"א לשו"לביאורי הגר
היה עלול לרדת יותר ולהגיע למדרגות יותר , בנסיו� הזה

לפי מדרגתו , וא� כ�. עד לדברי� הגרועי� ביותר, נמוכות
לא היה באמת חשש שיחליט לפתע ללכת אל , של ראוב�

. ירתו של ראוב�מעשה כזה היה מחו5 לתחו� בח. עשו
שמא יכנס בלבו של ראוב� , אלא שחששו של יעקב היה

אולי ? אולי בעצ� לא כל כ( טוב אצל יעקב: הרהור קל
, א� יתחיל לחשוב מחשבות כאלה? יותר טוב אצל עשו

כי . אז עלול באמת במש( הזמ� להמשי( וליפול הלאה
, כ( ג� להפ(, )ב"ד מ"אבות פ(כמו שמצוה גוררת מצוה 

ובסופו של דבר אפשר ג� , גוררת נפילה נוספתנפילה 
  .להגיע ממש אל עשו

  תכונות עוברות בירושה
שג� א� אי� חשש שראוב� עצמו , עוד יתכ� לפרש

הרי אנו . אבל בניו עלולי� להדרדר, ִידרדר עד כדי כ(
" במה אדע כי אירשנה: "שא� אברה� אבינו שואל, רואי�

ו אברה� "לו חלשו� שמשמע ממנה כאי, )ח, בראשית טו(
אומר לו שבניו יזדקקו ' ה', מסתפק בקיו� הבטחת ה

כ( לפי [לגלות של ארבע מאות שנה כדי לתק� פג� זה 
של אברה� " במה אדע"שבגלל שאלת , ל"דעה אחת בחז
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ובגלות זו , ])א, נדרי� לב(נגזרה על בניו גלות מצרי� 
כמעט קט היה "שעד , הדרדרו כבר לשפל רוחני נורא

וחוזרי� בני יעקב ְלטעות , ל אברה� נעקרהעיקר ששת
 כמעט .)ג"א ה"עבודת כוכבי� פ' הלכ(" העול� ותעיות�

אמנ� אברה� לא התכוי� . 'שכחו את כל האמונה בה
כוונתו היתה רק לשאול ', ו להטיל ספק בהבטחת ה"ח

אבל כיו� ,  יירש את אר5 ישראלבאיזו זכות
ו יש שניסח את שאלתו בלשו� כזו שמשמע ממנה כאיל

הרי שלר/� מדרגתו נחשב ', ו ספק על הבטחת ה"לו ח
וא� אצל אברה� אבינו יש פג� , לו דבר זה לאבק כפירה

הרי שאצל הבני� הדבר מתפתח כבר , דק כזה באמונה
שכמעט שכחו את כל האמונה , לכפירה כמעט מוחלטת

ט שערי "שישראל היו במ, ל התבטאו"וכפי שחז', בה
להחמי5 עד שנגלה עליה� טומאה ולא הספיק בצק� 

ה את "שאלמלא הוציא הקב, מל( מלכי המלכי� וגאל�
היה בצק� , אבותינו ממצרי� ברגע האחרו� ממש

.  היו אובדי� לנצח מבחינה רוחניתהיינו , מחמי5
אולי מפני זה החמירה כל כ( התורה באיסור חמ5 [

" החמצנו"שכמעט , כדי לזכור את הדבר הזה, בפסח
שהוציא אותנו מש� ברגע ' חמי הורק בר, במצרי�

. וכ( ג� אצל ראוב�]. האחרו� נצלנו מכליה רוחנית
, אפשר שלגבי ראוב� עצמו לא היה חשש שידבק בעשו

אבל פג� קט� של הרהור וערעור של ראוב� על דר( 
היה עלול להתפתח אצל , הקודש של יעקב אבינו

צאצאיו של ראוב� עד לכדי נטישת דרכו של יעקב 
  . למחנהו של עשווהצטרפות

, מטע� זה נלקחי� באמת מראוב� הכהונה והמלכות
כהונה ללוי (ונמסרי� לאחרי� , שהיו צריכי� להיות שלו

פחז "אצל ראוב� מתגלה מידה של ). ומלכות ליהודה
ומחמת חשש שמידה זו תופיע בהמש( ג� אצל , "כמי�

בניו ותפריע להנהגת המלכות שצריכה להיות במתו� 
 או תפריע לעבודת הכהונה שג� היא ,ובשקול הדעת

צריכה שקול הדעת והתבוננות אי( לעשות כל עבודה 
לכ� נלקחי� ממנו , ועבודה לפי כל פרטיה ודקדוקיה

  .התפקידי� הללו ונמסרי� לאחרי�
אנו . ג� מידות ותכונות חיוביות עוברות בתורשה

זכות ? "זכות אבות"מה פירוש . הרי חיי� מזכות אבות
, שמשהו ממעלות הנפש של אבותינו, אבות פירושה

מכתב ' עי(עבר אלינו בתורשה , אברה� יצחק ויעקב

לבני לוי יש משהו ממעלת הנפש . )814' א עמ"מאליהו ח
בעבודות (ולכ� רק ב� לוי יכול לעבוד במקדש , של לוי

שכה� , לבני אהר� יש משהו מהמעלה של אהר�, )הלויה
וכ� זרע , ות אות�יכול לעשות עבודות שזר לא יכול לעש

דוד ירשו מדוד מעלות שהופכות אות� להיות 
  .המתאימי� ביותר להמשי( את המלוכה

אלא , ולא רק מעלות או חסרונות עוברות בירושה
ל מספרי� למשל על אד� "חז. ג� שאר מיני תכונות

C/נ/ : "שעל כל דבר היה אומר, אחד שהיה בזמנ�
 אלא דורש ,לא היה מתפשר לעול�, כלומר"! דיִני

ל על פי זה "וקבעו חז, להעמיד כל דבר ועני� ְלדי�

, בראשית מט(" ד� ידי� עמו":  שנאמר בושמוצאו משבט ד�

ואשר על כ� הוא מחפש תמיד את הדי� ולא מוכ� , )טז
 הרי שיותר מאל: שנה אחרי ד� ב� .)א, פסחי� ד(לפשרה 

שהאיש הזה , עדי� נשארה המידה הזאת אצל בניו, יעקב
ל "עוד מספרי� חז. ו מוכ� להתפשר ומעוניי� רק בדי�אינ

שבכל הזדמנות היה ,  על אד� אחד שהיה בזמנ�)ש�(
ובדקו ומצאו שמוצאו , משבח את המגורי� על שפת הי�

� ְלח": ַיִ-י� ִיְ<#ֹ�: "שנאמר בו, היה משבט זבולו� Dְזב/ל "
עדי� , יותר מאל: שנה אחרי זבולו�. )יג, בראשית מט(

  .ה אצל צאצאיו המידה לרצות לגור על חו: הי�נשאר

  ! תוספת חיי�
עליית מדרגה ברוחניות 
שג� א� אי� חשש שראוב� או בניו , עוד יתכ� לפרש

אבל ג� להתקרב , ידרדרו עד כדי כ( שיהיו ממש כעשו
ג� א� אי� , כל ירידה במדרגה. מעט לעשו אינו דבר רצוי

תקרבות יש בה כבר ה, יוצאי� חלילה מכלל ישראל
  .וג� את זאת רוצה יעקב למנוע, לכיוונו של עשו

שכל מדרגה לעומת המדרגה , יש כלל ברוחניות
א� אד� עבר מ� המדרגה הגבוהה אל , הגבוהה ממנה

לעומת המדרגה הקודמת . הרי זה כאילו שמת, הנמוכה
הגמרא אומרת . ג� בהלכות נזיקי� זה כ(. הוא חשוב כמת

, ממילא. )א, ק נד"ב("  מיתת�שבירת� זו היא", לגבי כלי�
נהיה בו רק סדק והוא שווה , ג� א� כלי לא נשבר לגמרי

". שבירת� זו היא מיתת�"ג� זהו בכלל , כעת קצת פחות
, וא: על פי כ�. הכלי הסדוק הוא מת, לעומת הכלי השל�

ג� זו תחשב , כ ויסדק קצת יותר"א� הכלי הסדוק יפול אח
. עמי� עד שימות לגמריעשר פ" למות"הכלי יכול . מיתה

כל ירידה במדרגת שלמותו של הכלי חשובה כמיתה 
כל ירידה . וכ( ג� אצל האד�. לעומת המדרגה הקודמת

, במדרגה חשובה כמיתה לעומת המדרגה הגבוהה ממנה
הלומד . כל עליה במדרגה היא תוספת חיי�, וכ� להפ(

עוד הבנה ! קיבל ממנו חיי עול�, אפילו אות אחת מחברו
ה� תוספת של חיי עול� , עוד הבנה בתוספות, י"ברש

אתמול הוא היה . הוא נמצא במדרגה יותר גבוהה. לאד�
והיו� הוא , יהודי שאינו יודע את הדיבור הזה בתוספות

זו מדרגה , יהודי שכ� יודע את הדיבור הזה בתוספות
  !אלו חיי� אחרי�, אחרת לגמרי

א� הוא מוסי: לעצמו חיי עול� ג� , כשאד� לומד
אבל ג� , כמוב� רצוי שיזכור מה שלומד. כ לא יזכור"אח

: אנו אומרי�. עצ� הלימוד מרומ� אותו, א� לא יזכור
אנו עמלי� ומקבלי� שכר וה� , אנו עמלי� וה� עמלי�"

: שאלו על זה. )ב, ברכות כח(" עמלי� ואינ� מקבלי� שכר
וכי יש אד� ? "ה� עמלי� ואינ� מקבלי� שכר"מה פירוש 

הרי א� לא משלמי� לה� ! ?א שיקבל שכרשעמל לל
למה ה� אינ� , ה� עושי� שביתות והפגנות, מספיק

אינ� מקבלי� "אפשר לפרש ש!... מקבלי� מספיק שכר
שכר כזה ה� באמת אינ� . הכוונה היא לשכר רוחני" שכר

שאמנ� ג� ה� מקבלי� , אבל יש פירוש אחר. מקבלי�
הוא לא א� . רק על התוצרת, אבל לא על העמל, שכר

ואילו אנו , הוא לא יקבל כל שכר, הצליח בעבודה שלו
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א� ישבתי ולמדתי . מקבלי� שכר ג� על עצ� העמל
בכל זאת אקבל שכר , כ אינני זוכר אותו"תוספות ואח

כל שכ� א� אני ג� מבי� וג� . עבור העמל שעמלתי עליו
החיי� של אתמול כמיתה . שאז אלו חיי� אחרי�, זוכר

  . החיי� של היו�ה� חשובי� לעומת

  ? כיצד
חיי� ומיתה ג� יחד 
אי( זה . ו אינו חי"אד� הוא חי או שח, בעול� הזה

הא� ג� ש� המצב הוא מוחלט לכא� או ? ב"בעוה
שבמלא( , )א, שבת לב(ל אמרו "חז. חושבני שלא? לכא�

יכולי� להיות , אחד הנברא ממעשה אחד של האד�
 לזכות תשע מאות תשעי� ותשעה חלקי� לחובה ואחד

תשע מאות תשעי� ותשעה , וכמוב� יתכ� ג� להפ((
שכ� בכל מעשה שלנו , )חלקי� לזכות ואחד לחובה

אד� ,  למשל.מעורבי� כוחות נפש רבי� לאי� מספר
יש כא� . קפ5 לי� והציל אותו, ראה תינוק תובע בי�

הוא סיכ� את נפשו והשתדל , הרבה חלקי� של זכות
יות ג� צד חובה אבל יכול לה, להציל את התינוק

: כגו� שחשב ג� על הכבוד שיהיה לו מזה, במעשה הזה
וכ� יכול להיות "... מחר יכתבו עלי בכל העיתוני�"

אבל יש לו בה� ג� , שאד� עושה מעשי� רעי�, להפ(
ל אמרו שהיתה "כמו אשת פוטיפר שחז, מחשבה טובה

אלא , )א, י בראשית לט"רש' עי(לה ג� כוונה לש� שמי� 
אוי ואבוי . שלה היה פגו� מאד" מי�לש� ש"שה

ובכל זאת נקודה מסויימת של . הזה" לש� שמי�"ל
כ להיות הרבה "יכולי� א. היתה אצלה" לש� שמי�"

וכמה מעשי� יש לאד� במש( . חלקי� בכל מעשה
בכל רגע הוא . אלפי אלפי� של מעשי�? החיי� שלו

. וכ� הלאה, ועכשיו לא ללמוד, עכשיו ללמוד, מחליט
כל חלקי נשמתו יצטרכו ,  כשיבוא לעול� האמתממילא

ויהיו כ( , להחליט ש� א� ישבו בג� עד� או ישבו בגהנ�
וכ( וכ( , וכ( חלקי� מ� הנשמה שישלחו לג� עד�

שאי� הכרח שמדובר , ויש לדעת. חלקי� שישלחו לגהנ�
אלא , יתכ� שמדובר באותו מקו�. בשני מקומות שוני�

ה קיימתי "ב, ג� עד�שלחלק מסויי� מהנשמה שלו זהו 
ולחלק אחר זהו , קימתי מצוות ציצית, מצוות תפילי�

  .לא עשיתי כ( וכ(,  לא התפללתי כהוג�גהנ� 
ב כל צדיק וצדיק נכווה "ל הרי אמרו שבעוה"חז

כי כל אחד מרגיש ? למה. )א, ב עה"ב(מחופתו של חברו 
א� הוא למד . שלפלוני יש מעלה עליו בדבר מסוי�

וא� הוא , י השני התפלל יותר טוב ממנוהר, הרבה תורה
הרי השני עשה יותר חסד או דברי� אחרי� , התפלל יפה

ממילא כל אחד ואחד ע� כל הג� עד� , יותר טוב ממנו
שאל אותי . )א ש�"מהרש(שלו נכווה מחופתו של חברו 

אנו מתארי� לעצמנו תמיד את : א"פע� חכ� אחד שליט
אי( , ה הנצחיתג� עד� כמקו� התענוג העולמי והשמח

עד� וכל אחד  שישבו בג�, זה מתאי� ע� ההרגשה הזאת
חשבתי דמיו� לזה מליל ? נכווה מחופתו של חברו

כל אחד מאיתנו צרי( לשבת בליל הסדר בשמחה . הסדר
וג� בגלל השמחה על , ג� מפני שזה יו� טוב, ובלב טוב

, אבל יחד ע� כל השמחה, יציאתנו ממצרי� לחרות עול�
שאי� לנו , ב לנו שהפסח שלנו אינו כהלכתוצרי( לכאו

ושמחר בבוקר לא יוכל להקריב , קרב� פסח וקרב� חגיגה
הרי שאפשר לשבת ולהיות שמח . עולת ראיה כפי שצרי(

ואי� זו , ויחד ע� זה לכאוב ג� על מה שחסר, וטוב לב
לשמוח , אד� יכול להכיל את שני הכוחות ג� יחד. סתירה

. הצטער על מה שחסר עדיי�ול, בכל מה שצרי( לשמוח
, כל הצדיקי� יהיו שמחי� וטובי לב, כ( יהיה לעתיד לבוא

. אבל כל אחד ירגיש ג� מה חסר לו, נהני� מזיו השכינה
הרי שבמידת הגבורה , א� במידת החסד השגתי הרבה

ובמידת התפארת מישהו אחר , פלוני השיג יותר ממני
  .וכ� הלאה, השיג יותר ממני

, ו מישהו מקבל ידיעה שנפטר אביו"א� ח, ג� בהלכה
ובכל זאת א� ירש ממו� , חייב לבר( ברו( דיי� האמת

תלוי (או הטוב והמטיב , צרי( לבר( ג� שהחיינו, מאביו
. ואי� זו סתירה, )א� הוא יורש יחידי או שיש עוד יורשי�

, הנורא' הוא צרי( לבר( דיי� האמת ולהרגיש את משפט ה
אד� . ירושה שנפלה בחלקוויחד ע� זה להרגיש שמחה ב

כדאי שיחשוב יותר , כמוב�. יכול להכיל את הכוחות יחד
לא שיהיה אצלו יו� שמחה כי , על האבא מאשר על הכס:

  .כ צרי( לבר( ג� הטוב והמטיב"אבל אעפ, קיבל כס:

   אי� דריכה במקו�
ברוחניות 
. א לעמוד על המקו�"כלל גדול ברוחניות שא

, לא להתקד� ולא ליסוג, �בגשמיות אפשר לעמוד במקו
ואז , או שעולי�, א לעמוד על המקו�"אבל ברוחניות א

אבל . ו"או שיורדי� ואז זו מיתה ח, זוכי� לתוספת חיי�
  .להשאר על המקו� אי אפשר

למע� ס/ר , אַֹרח חיי� למעלה למשכיל": הפסוק אומר
, האד� נברא באופ� כזה. )כד, משלי טו(" ִמGְא"ל ָמFָה

א� . וכרח לעלות למעלה כדי לסור משאול מטהמשהוא 
אי אפשר לשמור על מצב .  הוא יורדהוא אינו עולה 

, וא� הוא אינו עולה, האד� נברא בעול� כדי לעלות. קיי�
. הרי זה גופא שהוא אינו מתאמ5 לעלות חשוב כירידה

א להרוג "א". להרוג את הזמ�"שרוצי� , היו� מתבטאי�
מה שאפשר להרוג זה רק . ה"ב בהזמ� מרגיש טו. את הזמ�

משתמש : כלומר, "הורג את הזמ�"כשאני . עצמיאת 
הרי שהרגתי חלק , אלא להבלי�' בזמ� שלא לעבודת ה

שכ� לא נצלתי את אותו זמ� כדי לעלות למעלה , מעצמי
  .ממילא הרגתי את עצמי, ולהוסי: לעצמי עוד חיי נצח

� ואברה� ושרה זקני� באי: "על אברה� ושרה כתוב
שה� ? "באי� בימי�"מה פירוש . )יא, בראשית יח(" בימי�

ה� לא בזבזו את , באי� לעול� האמת ע� כל הימי� שלה�
לא , כל הימי� שלה� היו שלמי� אית�, הימי� שלה�

הל( לכבש� , אברה� קידש את הש� כל ימי חייו. מתו
בנה , הפי5 תורה ויראת שמי�, נלח� באמרפל, האש

שרה אמנו מלמדת : וכ� שרה. חיי�כל הימי� שלו , מזבח
עומדת בנסיונות קשי� בבית פרעה ובבית , את הנשי�

אבל אנשי� . כול� חיי�, כל הימי� שלה שלמי�, אבימל(
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כלומר הורגי� חלק , אחרי� הורגי� את הימי� שלה�
  .מהנשמה שלה�

עקיבא פע� ישב ודרש '  שר)ג, ר נח"ב(ל מביאי� "חז
מה ראתה אסתר :  עקיבא'אמר לה� ר. והציבור התנמנ�

מפני , ותיר5? שתמלו( על מאה עשרי� ושבע מדינה
לכ� זכתה אסתר , ששרה חיתה שבע ועשרי� ומאה שנה

) 'א: שאלו כא�. למלו( על שבע ועשרי� ומאה מדינה
עקיבא לציבור ' למה דווקא את הדרשה הזאת אמר ר

מה הקשר בי� מני� שנות ) 'ב! ?המנומנ� כדי להקיצ�
רה אמנו למספר המדינות עליה מלכה אסתר חייה של ש

למה מגיע בכלל שכר לשרה : הסבירו בזה כ(? המלכה
וכי מגיע ? אמנו על שחיתה מאה עשרי� ושבע שני�

ה נת� לו חיי� ממילא "הקב? לאד� שכר על זה שהוא חי
שו� שנה לא , אלא ששרה ניצלה את השני�. הוא חי

עלה משנה לשנה היא עולה מ, הלכה אצלה לאיבוד
ולכ� מגיע לשרה שכר שאסתר יוצאת ', מעלה בעבודת ה

זהו . חלציה תמלו( על שבע ועשרי� ומאה מדינה
! אל תבזבזו את הזמ�: המוסר לאלה שהתנמנמו בשיעור

אבל זה לא מוכרח , אמנ� אד� מוכרח לפעמי� לישו�
תמצאו זמ� אחר ... עקיבא' להיות באמצע השיעור של ר

  .בא אמר לה�עקי' זה המוסר שר. לישו�
ְוָנס אל אחת מ� : "התורה מצוה בנוגע לרוצח בשגגה

מה פירוש . )מב, דברי� ד(" ָוָחי] ערי המקלט[הערי� ָהֵאל 
" עביד ליה מידי דתהוי ליה חיותא: "ל"דרשו חז? "וחי"

אומרת , ולכ�. יש לדאוג לרוצח שיוכל לחיות. )א, מכות י(
לא במקו� אי� מושיבי� אות� א... ערי� הללו", הגמרא

. ועוד, "ואי� מושיבי� אות� אלא במקו� שווקי�... מי�
תלמיד שגלה : תנא: "ואומרת' ממשיכה הגמ, והנה

ג� רבו חייב ללכת , א� תלמיד גלה". מגלי� רבו עמו
עביד ליה מידי , "וחי: "שנאמר"? למה. איתו לגלות

הרי צרי( לדאוג לגולה שיוכל ". דתהוי ליה חיותא
אי( הוא יכול ללכת לגלות בלי רב , כ"וא. לחיות ש�

! לא שיי( שלא יהיה לו ש� רב! ?שילֵ-ד אותו תורה
חיי בעלי חכמה ומבקשיה "כי .  מגלי� רבו עמוועל כ� 

רוצח ושמירת ' � הלכ"רמב(" בלא תלמוד כמיתה חשובי�

, אפשר לתת לו ש� אוכל ושתייה ודירה. )א"ז ה"הנפש פ
רה ואנו איננו אבל א� אפשר לעלות מעלה מעלה בתו

עלינו ". וחי"איננו מקיימי� בו עדיי� , מאפשרי� לו זאת
לדאוג שיחיה לא רק חיי� שהרופאי� קוראי� לה� 

שהוא עולה , אלא חיי� שהתורה קוראת חיי�, חיי�
  .מעלה מעלה בתורה

  ?מדוע צמי� בעשרה בטבת
צו� הרביעי וצו� החמישי וצו� : "הנביא אומר

 לבית יהודה לששו� השביעי וצו� העשירי יהיה
מהו צו� . )יט, זכריה ח(" ולשמחה /ְלמֲֹעִדי� טובי�

שזהו עשירי בטבת ) ב, ה יח"ר(הגמרא מסבירה ? העשירי
בשנה התשיעית , שבו הטיל מל( בבל מצור על ירושלי�

המצור נמש( עד לתמוז ואב של שנת . למלכות צדקיהו
שמונה עשר חודש לאחר , האחת עשרה לצדקיהו

 אלא שלמעשה המצור לא נמש( ברציפות .שהתחיל
שבאמצע התקופה , מפורש בנביא. במש( כל הזמ� הזה

המצור נפסק , כנראה בשנה העשירית לצדקיהו, הזאת
מל( בבל שומע שמצרי� באי� לעזרה ? למה. לזמ� מה
ולכ� הוא מפסיק את המצור והול( להלח� , לצדקיהו

ה "הקב. ה גור� למצרי� לחזור בה�"אלא שהקב. במצרי�
, עושה שהמצרי� יראו בי� דמויות של בני אד� צפות ש�

ישראל הטביעו את אבותינו בי� ואנו : ואז ה� אומרי�
, מיד חזרו למצרי� ולא עזרו לישראל! ?נל( לעזור לה�

נמצא על כל . ומל( בבל שב וצר על ירושלי� כבתחילה
, שלא המצור הראשו� גר� לנפילתה של ירושלי�, פני�

,  הראשו� הסתיי� לכאורה בכי טובשהרי המצור
אלא המצור השני שהיה אחרי , שנבוכדנצר מסתלק

, וא� כ�. הסתלקות המצרי� הוא שגר� לנפילת ירושלי�
לכאורה היה צרי( לקבוע את התענית ליו� תחילת המצור 

כ צמי� "מדוע א. ולא ליו� תחילת המצור הראשו�, השני
לא ביו� אנו בכל זאת ביו� תחילת המצור הראשו� ו

  ?תחילת המצור השני
שבאותו , שצו� עשרה בטבת בא על זה, יתכ� לומר

. יו� נוכחו כול� לראות שנכזבו הנבואות של נביאי השקר
והנה , נביאי השקר אמרו שלא יבוא מל( בבל לירושלי�

. עתה רואי� כול� שמל( בבל מתחיל לצור על ירושלי�
רגע נדמה כ. ה� אינ� יודעי� שבעוד זמ� מה המצור יפסק

עד שיצליח , שמל( בבל ש� מצור סופי על ירושלי�
היו צריכי� ? מה היו צריכי� ישראל לעשות. להחריבה

הנה מתברר שירמיהו וצפניה : להתעורר לתשובה
, שהזהירו אותנו מפני חורב� ירושלי� ה� נביאי אמת

והנביאי� שהרגיעו אותנו תמיד ואמרו שאי� ממה לחשוש 
כנראה שישראל לא התעוררו אבל . ה� נביאי השקר

זהו המשבר הגדול שקרה בעשרה . מספיק לתשובה
כ נפלה ירושלי� בשבעה "כתוצאה מזה ג� אח. בטבת

אבל אנו צמי� בעיקר על זה . עשר בתמוז ובתשעה באב
� כותב שמה "הרי הרמב. שלא התעוררנו לעשות תשובה

כדי לעורר הלבבות ולפתוח דרכי "שאנו צמי� הוא 
היה זה זכרו� למעשינו הרעי� ומעשה וי, התשובה

מני� . )א"ה ה"תעניות פ' הלכ(" אבותינו שהיה כמעשינו עתה
אולי אנו ? � שמעשינו רעי� כמעשה אבותינו"לרמב

: חושבני שהתשובה לכ( היא זו? טובי� וצדיקי� מה�
,  בימיו)בית המקדש(כל דור שאינו נבנה : "ל אומרי�"חז

, כ"א. )א"א ה"יומא פ' ירו( "מעלי� עליו כאילו הוא החריבו
משמע , כיו� שלא זכינו עדי� לבני� המקדש מחדש

שיש בו כדי להחריב את , שמעשינו ה� בעלי משקל כזה
הרי שמעשינו אינ� טובי� ממעשי . המקדש ל/ היה בנוי

כ "אנו צריכי� א. שא: ה� החריבו את המקדש, אבותינו
( לעשות תשובה על זה שלא התעוררנו לתשובה כשמל

ג� א� עברו עוד שנה וחצי עד , בבל סמ( על ירושלי�
וג� א� באמצע היתה הפסקה , שירושלי� נפלה לבסו:

  .במצור
שפעַמִי� , )ב, הושע ו(" ְיַחֵ=נ/ ִמ=ָֹמִי�: "הפסוק אומר

ומתנו עוד פע� בחורב� , מתנו בחורב� ראשו�, כבר מתנו
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, כלומר". ביו� השלישי ְיִקֵמנ/ ונחיה לפניו. "שני
יהיו לנו חיי� , במהרה בימינו יהיה בית המקדש

אבל מותר . אמיתיי� בתורה ויהיו לנו מדרגות גבוהות
להתרומ� מצידנו מעלה , לנו להתכונ� קצת בעצמנו

שצו� העשירי יהיה ' ובזכות זה נזכה בעזרת ה, מעלה
  !אמ�, לששו� ולשמחה במהרה בימינו


