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  ד"בס
    ירושלי�
ישיבת הכותל  

  א"שיחת הגאו� הרב אביגדֹר הלוי נבנצל שליט
ה"לפרשת חקת תשס  

   כלל גדול בתורה
הכרת טובה 
  

  מחאה בעוברי עֵברה איננה שנאת חינ�
�ת התורה : אל משה ואל אהר� לאמר' וידבר ה"ַ זאת ח�

מצוה שטעמה . פרה אדומה היא חוקה". לאמר' אשר ִצָ!ה ה
, אבל פרה אדומה לא ללמד על עצמה יצאה. דוע לנואינו י

קת . "אלא ללמד על כל התורה כולה יצאה זאת ח�
במלוא (את כל התורה כולה איננו מביני� ". התורה

, אסור לפסוק נגד התורה. וממילא אי� רשות לשנות, )עמקה
ג� בתו* , כמו כ�. להתיר מה שאסור ולאסור מה שמותר

לא לומר על , ה חמור ומה קלצרי* לדעת מ, מסגרת התורה
א� מישהו , למשל. הקל שהוא חמור ועל החמור שהוא קל

הוא אינו יודע מה , אומר ששנאת חינ� חמורה מגילוי עריות
נכו� שבגלל שנאת חינ� חרב בית המקדש . שהוא מדבר

אבל בגלל גילוי עריות חרבו בית המקדש , )ב, יומא ט(השני 
על גילוי עריות חייבי� . )א, ש�( ומשכ� שילה )ש�(הראשו� 

, והוא משלושת העבירות החמורות שבתורה, מיתת בית די�
יש עוד חומרה מיוחדת בגילוי ". יהרג ואל יעבור"שדינ� 
שאינה קיימת אפילו בשתי העבירות החמורות , עריות

בעבירה של גילוי . עבודה זרה ושפיכות דמי�, האחרות
יל את הזולת הוא ג� מכש, לא רק שהחוטא נכשל, עריות

עובר כל אחד מ� , שחו+ מעצ� העבירה, נמצא. שחוטא עמו
לפני ִעֵ!ר לֹא ִתֵ-� "השותפי� לעבירה ג� על לאו של 

הרי . ואול� בכ* עוד לא ת� החשבו�. )יד, ויקרא יט(" ִמְכ/ֹל
אלא ג� באיסור , לא רק באיסור עריות הכשילו זה את זה

" לפני ִעֵ!ר" שיש כא� הרי. הכשילו זה את זה" לפני ִעֵ!ר"
. הראשו�" לפני ִעֵ!ר"על הכשלת הזולת ב, )שני(נוס1 

על הכשלת ) שלישי(נוס1 " לפני ִעֵ!ר"ומעתה יש כא� שוב 
מבחינה . וכ� הלאה עד אי� סו1, השני" לפני ִעֵ!ר"הזולת ב

 חמורה הרבה יותר מעבירה ,עבירה ששני� עשאוה, זו
זהו ,  בזה את היוצרותמי שהופ*, לכ�. שנעשית ביחידות

אבל עבירת , נכו� ששנאת חינ� היא חמורה. דבר חמור מאד
ובפרט כשעושי� , גילוי עריות חמורה לאי� ערו* יותר

ממתי עושי� . של עוברי עבירה שכאלו" מצעד גאוה"
, מילא אד� עובר עבירה! ?של עוברי עבירה" מצעד גאוה"

הג� . (קשה לו להתגבר על היצר שלו. אפשר קצת להבי�
! ?אבל לעשות מצעד גאוה של היצר). שג� זה ודאי לא טוב

לא צרי* ! הרבה יותר משנאת חינ�, זוהי כבר חומרה נוראה
  !להפו* את היוצרות
מחאה נגד עוברי : צרי* שיהיה ברור, אבל חו+ מזה

מחאה . עבירה איננה שייכת כלל לנושא של שנאת חינ�
הרב . נגד עבירהג� גדולי ישראל מחו ! איננה שנאת חינ�

היה מוחה , שבודאי לא חשוד על שנאת חינ�, צבי יהודה
אי� זו שנאת , הרי שלמחות נגד עבירה. נגד חילול שבת

לרצות לתק� שלא , צרי* למחות מתו* אהבה, להפ*. חינ�

, אינני רוצה חלילה להוציא לעז על מישהו. תהיה עבירה
ונא של כל מי שש" מצעד גאוה"אבל א� היו עושי� כא� 

מי יודע א� המצעד הזה לא היה הרבה יותר , שנאת חינ�
מי שיש לו יותר מדי ... גדול מ� המצעד שהיה בשבוע שעבר

לוקה לפעמי� , למי שלא צרי* לאהוב אותו" אהבת חינ�"
כלפי מי שכ� צרי* לאהוב ) ואפילו בשנאה(בחסרו� אהבה 

אד� צרי* לפעמי� לבדוק את . כלפי חרדי�, למשל. אותו
  .ו היטב בעני� הזהעצמ

  כפיות הטובה של ישראל על המ�
למה : וידבר הע� באלקי� ובמשה: "עוד בפרשתנו

נו ממצרי� למות במדבר כי אי� לח� ואי� מי� , העלית�
מה יש לה� נגד . )ה, במדבר כא(" ונפשנו ָקָצה בלח� ַהְ�לֵֹקל

אבל עכשיו יש , )וה, ש� יא(ג� בעבר התלוננו על המ� ? המ�
לפי ". "נפשנו ָקָצה בלח� ַהְ�לֵֹקל: "נה חדשהלה� טע

). שהוא קל לעיכול(קראוהו קלוקל , שהמ� נבלע בֵאברי�
כלו� יש ילוד אשה . עתיד המ� הזה שיתפח במעינו: אמרו

שקשה , האמת היא. )ה, י ש� כא"רש(!" ?שמכניס ואינו מוציא
בשלמא לח� רגיל שגדל . להבי� מה היתה כא� הטענה

וחלק ממנו צרי* באמת לצאת מ� , פסולתיש לו , באר�
. בשמי� אי� פסולת! בשמי�" גדל"אבל המ� הרי . הגו1

אי� בו , )ב, יומא עה(לח� שמלאכי השרת אוכלי� אותו 
היה , אבל ג� א� ישראל לא חשבו על התירו+ הזה. פסולת

הרי שלושי� . לה� ללמוד מ� הנסיו� שה� אינ� צודקי�
. ולא קרה שו� אסו�, המ�ותשע שנה ה� כבר אוכלי� את 

, א� כ�. אבל לא ֵמֳחִלי מעי�, דור של� כבר נפטר במדבר
עתיד המ� הזה ", מה פתאו� להתעורר עכשיו ולטעו�

: יותר מכ*. קשה להבי� את הטענה הזאת? "שיתפח במעינו
הוא סיבה להכיר טובה עוד יותר , זה שהמ� נבלע באיברי�

שאי� , * טהור וקדושכל כ, שנת� ל* מזו� כל כ* נקי, ה"לקב
הופכי� , במקו� להכיר טובה, אבל ישראל. בו שו� פסולת

  !ה"את הטובה לסיבה להתלונ� על הקב
ה� הופכי� , ג� בתלונה הראשונה של ישראל על המ�

זכרנו את הדגה אשר נאכל : "את הטובה לסיבה להתלונ�
ִאי� ואת האבטחי�, במצרי� ִח�5ָ �6�ועתה נפשנו ... ֵאת ַהִ

אומר . )וה, במדבר יא(" בלתי ֶאל המ� עינינו, אי� כל, ֵבָ/הְי
י "רש(! על מה מתלונני� 8ַָני, ְראו 8ֵָאי עול�: ה"על כ* הקב

שטו הע� . ְוֵעינ; ְ:ֵעי� ַה8ְדַֹלח, והמ� ִ:ְזַרע 9ַד ה!א ")ז, ש�
בלא עמל , אי� שייט אלא לשו� טיול, )חז, ש�(" ולקטו

, " ָבֵרַחִי� א; ָדכ! 8ְַ<דָֹכה !ִב6ְל! 8ַָ=ר!רְוָטֲחנ!", )י"רש(
" משתנה היה טעמו לנטחני� ולנדוכי� ולמבושלי�: "כלומר

לקבל בכל יו� בלא , באיזה מקו� בעול� יש דבר כזה. )י"רש(
עמל ובלא תשלו� אוכל שאפשר לטעו� בו כמעט כל טע� 
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כמה וכ� עוד , טע� של קישואי� אי� בו, נכו�? שרוצי�
אבל מסעדה . )י ש�"רש' ועי. ה, ש�(טעמי� שנזכרי� בפסוק 

חו+ מקישואי� , שמקבלי� בה חינ� כל אוכל שרוצי�
! ?הא� אי� זו מסעדה טובה, ואבטיחי� ועוד כמה דברי�

כשיצר הרע רוצה ! אבל ככה זה! ?על זה מתלונני�
הוא מוצא על מה להתלונ� ג� בטובות הכי , להתלונ�

  .*גדולות שעושי� ל
שישראל היו כא� כפויי טובה 8ְֵני כפוי , ל אמרו"חז
.  היה כפוי טובה על האשה שקבלאד� הראשו� . טובה
: והוא עונה, ה שואל אותו למה ָחָטא בע+ הדעת"הקב

"! ִהוא נתנה לי מ� הע+ ָואֵֹכל, האשה אשר ָנַתָ-ה עמדי"
ה על האשה שנת� " במקו� להכיר טובה לקב)יב, בראשית ג(

. ה שהאשה רק גרמה לו לחטוא"הוא מאשי� את הקב, לו
. לא היה לו שידו* יותר טוב? וכי היה לו שידו* יותר טוב

! והוא מתלונ�, נת� לו את האשה הכי טובה שיש בעול�' ה
, נוהגי� בכפיות טובה, בניו של אד� הראשו�, כ* ג� ישראל

  .ואינ� מודי� על המ� הנפלא שקבלו
מודה מלשו� . משמעויותיש לה שתי , "מודה"המילה 

שתי . ומודה מלשו� הודאה בעובדות, אמירת תודה
כשאני מודה . ומשמשות כאחת, המשמעויות קשורות זו לזו

אני ג� מודה בעובדה , )במשמעות הראשונה(על משהו 
וכ� בכ* שלא בכוחי [שהדבר הוא טוב ) במשמעות השניה(

ועל כ� .  אותואלא פלוני הוא שנת� לי, ובעוצ� ידי השגתי את הדבר

כי בכ* מביע ', וההודאה עליה� ה� מיסודות עבודת ה' ההכרה בטובות ה

ולא מכח השתדלותו , בא לו' האד� את הודאתו בעובדה שהכל מיד ה

ואינ� , אבל ישראל אינ� מודי� שהמ� הוא טוב. ]וכשרונותיו
, אי� כל: "יש לה� רק טענות. מודי� למי שנת� לה� אותו

עתיד "; "נפשנו ָקָצה בלח� ַהְ�לֵֹקל"; "ינובלתי ֶאל המ� עינ
  "...המ� הזה שיתפח במעינו

  מידת הנרגנות
. נרגנותאלא ג� , אבל לא רק כפיות טובה יש כא�

והוא לא רק , נרג� הוא זה שעושי� לו טובה? מהו נרג�
! הוא עוד מתלונ� שעשו לו רעה, שאינו מודה על הטובה

הנרג� . )ח, משלי יח( "דבֵרי נרג� כמתלהמי�": הפסוק אומר
וה� ! "הוא כמנחית מהלומות על ֵמטיבו, בדברי נרגנותו
יורד , הכאב מדבֵרי הנרג� הוא נורא. )ש�(" ָירדו חדרי בט�

ואתה מתייחס אַלי , אני משתדל להטיב ל*. חדרי בט�
  .זהו כאב לב נורא! ?כאויב

ג� כשהמרגלי� חוזרי� מאר+ ישראל ומספרי� מה 
Dִ8ְְנCת :  באהליכ� ותאמרוַוֵ�ָרְגנ
: "נאמר, שמספרי�

לתת אָֹתנ! ביד ָהֱאמִֹרי , אָֹתנ! הוציאנו מאר+ מצרי�' ה
הכה את את המצִרי� בעשר ' ה. )כז, דברי� א("! להשמידנו

הוריד , נלח� לנו בעמלק, קרע לנו את הי�, מכות גדולות
נגלה אלינו בהר סיני במרֶאה שלא היה ע� , לנו את המ�

ובני ישראל טועני� שכל זה היה ,  שראה כמותובעול�
קשה להבי� "! לתת אָֹתנ! ביד ָהֱאמִֹרי להשמידנו... "בשביל

היה רוצה ' הרי א� ה. אי* אמרו שטות כזאת, על דור דעה
לא היה צרי* לעשות את כל הדברי� , חלילה להשמיד אותנו

והמצִרי� היו , היה יכול להשאיר אותנו במצַרִי�. האלו

על הרבה פחות מהנסי� שראו . די� אותנו בשמחהמשמי
 ראיית מלא*  בודד אחדעל נס , ישראל במצרי� ובמדבר

 אומרת אשת מנוח עולה בלהב המזבח השמימה ' ה
' ל! ָחֵפ+ ה): "שחשש שימותו בגלל מה שראו(לבעלה 
לא לקח מידנו עָֹלה ומנחה ולא הראנו את כל , להמיתנו

, היא מבינה. )כג, שופטי� יג(" תוכעת לא השמיענו כזא, אלה
, והראה לה� נס גדול כזה, מיד� קרב�' שא� זה עתה לקח ה

אלא כדי לרומ� אות� , ודאי לא עשה זאת כדי להמית�
.  הולדת נזיר אלקי� וגידולולקראת היעוד שייעד לה� 

במעמד הר סיני , עולה ומנחה' ג� מישראל לקח ה, והנה
והראה , )קרב� פסח במצרי�( וג� קוד� לכ� )ה, שמות כד(

וג� השמיע , אות� הרבה יותר ממה שהראה למנוח ולאשתו
עשרת הדברות ומצוות נוספות שקבלו , לה� הרבה יותר

' לו חפ+ ה"ש, כ ג� ה� היו צריכי� להבי�"וא, בסיני
לא לקח מידנו עָֹלה ומנחה ולא הראנו את כל , להמיתנו

דור דעה אי* יתכ� שב"! אלה וכעת לא השמיענו כזאת
א1 אחד לא , בעלי השגות גבוהות, דור של ענקי�, שכזה

 חוסר רצו� התשובה היא ? מבי� מה שהבינה אשת מנוח
, ועל כ�.  מחייבת עד מאדכי הכרת טובה ! להכיר טובה

אָֹתנ! הוציאנו ' Dִ8ְְנCת ה: "הרבה יותר נוח להיות נרג�
, � כ�וא! רק רעה! כלל לא עשו לי טובה". מאר+ מצרי�

  !...אינני חייב למטיבי שו� דבר
? מדוע. שגנב הבא במחתרת מותר להרגו, הלכה היא 

הוא עלול להרוג את , אנו מניחי� שא� בעל הבית יתנגד לו
י שמות "עי רש(הבא להרג* השכ� להורגו , וא� כ�. בעל הבית

כי . הלכה זו נכונה אפילו בב� שבא לחתור אצל אביו. )א, כב
אב , לעומת זאת. רוג את אביו בנסיבות כאלוג� ב� עלול לה

ההלכה היא שמ� הסת� יש להניח שהאב , שחותר אצל בנו
וממילא אסור להרוג את , לא יהרוג את הב� א� יעמוד כנגדו

מדוע ב� חשוד להרוג את אביו ואב אינו . )ב, י ש�"רש(האב 
והנות� ,  לב�נות�מפני שהאב ? חשוד להרוג את בנו

. ותר ממה שהמקבל אוהב את הנות�אוהב את המקבל י
יש בני� שמכבדי� את האב . ב� צדיק אוהב את אביו, כמוב�

אבל ב� רשע רוצה . כמו שצרי* להיות, במסירות נפש
רוצה לכפור בטובה . לפעמי� לגנוב מאביו ואפילו לרצוח

  ...כי אד� אינו אוהב להרגיש חייב. שאביו עשה לו
החוב שלו , רכמה שהב� יכבד את אביו יות, ובאמת

מפני שעל מה חייב אד� להכיר ? מדוע. לאביו רק יל* ויגדל
מפני שהביאו , בי� השאר? טובה לאביו ולאמו ולכבד�

כשקיימתי , כ"וא. ז לקיי� בו תורה ומצוות"אותו לעוה
שכ� עתה , החוב שלי כלפי אבי רק גדל, מצַות כיבוד אב

צות צרי* אני להכיר לו טובה ג� על כ* שזיכה אותי במ
וככל שאכבד את אבי ואמי ; כיבוד אב שזה עתה קיימתי

שככל , זהו מי� חוב! כ* יל* החוב ויגדל יותר, יותר
אי� זו , כמוב�! (הוא רק הול* וגדל, שמנסי� לפרוע אותו

, ב� רשע...) שלא לנסות לפרוע את החוב הזה, חלילה, סיבה
, המפני ז. ועל כ� הוא כופר בו, לא רוצה להודות בחוב הזה
מפני שלא רוצה להכיר בחוב , הב� חשוד להרוג את האב

יסוד התורה הוא להכיר . זוהי רשעות נוראה. שלו לאביו
  .ה"טובה לקב
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   המפתח לחיי נישואי� תקיני�
הכרת טובה 
אחד השטחי� בה� אי הכרת טובה גורמת לתוצאות 

רואי� לפעמי� מריבות כל . הוא חיי הנישואי�, קשות ביותר
מריבות שהיו נמנעות א� כל צד היה , � בני זוגכ* קשות בי

הבעל צרי* להכיר טובה . מכיר טובה יותר לצד שכנגדו
 על האוכל למשל . לאשתו על כל מה שנהנה ממנה

, כ מוצלח"ג� א� קורה פע� שהאוכל לא כ. שמכינה לו
הא� בגלל זה הוא פטור מלהכיר טובה על כל הפעמי� 

הוא פטור מלהכיר הא� ? שבה� האוכל כ� היה מוצלח
וזיכתה אותו בכל המצוות , טובה על הבני� שהעמידה לו

ולגדל� לתורה לחופה , להכניס� לברית, הנוגעות לה�
! הרי צרי* להכיר טובה לאשתו בלי סו1? ולמעשי� טובי�

) ממשה עד ירמיהו(אחרי קרוב לאל1 שנה , ה אומר"הקב
זו בעבודה זרה , במרגלי�, שישראל מכעיסי� אותו בעגל

זכרתי ל* חסד נעורי* אהבת : "ובעבודה זרה אחרת
. )ב, ירמיה ב(" לכת* אחרי במדבר באר+ לא זרועה, כלולֹתי*

, ִקדשת� את שמי, לפני קרוב לאל1 שני� עשית� עמדי חסד
האמנת� בי ויצאת� למדבר בלי לקחת אפילו צדה לדר* 

 אני זוכר לכ� את החסד הזה עד  )י ש�"לט ורש, שמות יב(
איננו חיי� כל כ* . מאיתנו אי אפשר לזכור אל1 שני�! �היו

: צרי* לזכור, אבל בשני� המועטות שאנו חיי�. הרבה זמ�
, התחתנת ע� אישה שהלכה אחרי* במידה מסויימת במדבר

היא עוד לא ראתה , כשהתחתנה אית*! באר+ לא זרועה
. ובכל זאת התחתנה את*, שאתה גדול הדור או קרוב לזה

נורא ואיו� א� לא ! כור לה את החסד הזהאתה צרי* לז
אנשי� מגיעי� לפעמי� למצב שהוא . זוכרי� את החסד הזה

  .חבל, הילדי� סובלי�, הזוג סובל. בכיה לדורות
הוי ": ל הוא"אחד הדברי� הגדולי� שלימדו אותנו חז

ג� א� האשה . )ו"א מ"אבות פ(" ד� את כל האד� לכ1 זכות
 הבעל עשה משהו שלא או, עשתה משהו שלא נראה לבעל

אולי , אולי היה לו הכרח. צרי* לדו� לכ1 זכות, נראה לאשה
בצדק תשפט . "יכולות להיות כל מיני סיבות, היא לא ידעה

: למשל. תשתדל לדו� אותו לכ1 זכות. )טו, ויקרא יט(" עמית*
מישהו התקשר ? מה היא אשמה, א� האוכל קצת נשר1

כ* הוא .  האוכל נשר1היא דיברה ודיברה ובינתי�, בטלפו�
או . )ב, קדושי� מט; ב, ברכות מח(שתארי* בשיחה , טבע האשה

, היא לא ידעה שאתה אוהב דוקא מי+ כזה ולא מי+ אחרא� 
  !?בגלל זה צרי* לריב

או , ג� א� אשה אומרת פע� משהו שפוגע בבעלה
ג� לכל : "כבר אמר קהלת, עושה מעשה שפוגע בבעלה

C !לא צרי* . )כא, קהלת ז(" ל תת� ִל8ֶָ*הדברי� אשר ְיַד8ֵר
. מכל דבר" לעשות עני�"ולא כדאי , לקחת כל דבר ללב

, הגמרא מספרת על אד� אחד שעלה מבבל לאר+ ישראל
שהיה , מדי פע� היה קורה. י"ונשא ש� אשה ילידת א

והיא היתה מבינה את דבריו שלא , מבקש ממנה איזה דבר
ת היתה שונה מפני שהארמית הבבלי, כפי שהתכוי�

יו� אחד ביקש ממנה שתביא לו שני . י"מהארמית של א
שג� (הלכה והביאה לו שני נרות חרס ). אבטיחי�" (בוציני"

כעס ואמר ). ישראליתבארמית האר+" בוציני"ה� נקראי� 
על פתח " (דבבאעל רישא "לה שתל* ותשבר אות� 

 ב� בוטא בבאהלכה ושברה אות� על ראשו של ). הבית
שאל אותה בבא ב� ). מתלמידי בית שמאי, חכמי�אחד ה(

! כ* ִצַ!ני בעלי: אמרה לו? מה פשר המעשה הזה: בוטא
המקו� יוציא ממ* שני , Cְ- עשית רצו� בעל*: "אמר לה

 כי בבא ב� בוטא לא )ב, נדרי� סו("! בני� כבבא ב� בוטא
צרי* לדעת . לקח ללב ג� א� שוברי� נרות חרס על ראשו

  .� ללבלא לקחת דברי
באו אַלי פע� שני יהודי� . בדידי הוה עובדא דומה לזה

אני : "האחד טע� שחברו אמר לו. שהיו שכני� זה לזה
והשני טע� שאמר זאת בתמיהה ). ל"ר"! (ארצח את אשת*

, הראיה. אני מאמי� לשני!)... ?"אני ארצח את אשת*("
והאשה חיה לאור* ימי� טובי� , שכבר עברו עשרות שני�

מדובר באנשי� ? מה קרה ש�. תחיה הלאה'  הובעזרת
ולכ� האחד לא הבי� את סגנו� , שגדלו בשתי תרבויות שונות

הבי� חברו , מה שאמר זה כתמיהה. הדיבור של חבירו
  .כאיו�

כ ש� לב מה "ולא כ, לפעמי� אד� שומע מאשתו
כל היש� בבית : הגמרא הרי אומרת. שמדברי� אליו

אני . )א, עא' סנה( קרעי� תורתו נעשית לו קרעי�, המדרש
תלמיד שאל את רבו הא� מותר : רגיל להסביר זאת כפשוטו

תלמיד אחר . וכמוב� שהרב ענה לו שאסור, לבשל בשבת
. והרב אמר שמותר, ט"שאל את הרב א� מותר לבשל ביו

המתנמנ� בבית המדרש שמע את השאלה הראשונה ואת 
 ג� כ*. ויצא לו שמותר לבשל בשבת, התשובה האחרונה

לפעמי� אד� שומע חצי דבר וחושב . בי� איש לאשה
או שהאשה שומעת חצי דבר שהבעל , ששמע את הכל והבי�

צרי* . ועל סמ* חצי דבר דני� זה את זה לכ1 חובה, אומר
אבל המושגי� , לפעמי� אנשי� מדברי�. לדו� לכ1 זכות

או , או שקבלו חינו* שונה, שוני� או שפת הדיבור שונה
  .א ההשקפתית היא שונהשנקודת המוצ

, צ"מעשה באשה אחת שישנה במיטתה בשבת אחה
לפתע התעוררה . והתינוק שלה שכב בחו+ על הדשא

יצאה וראתה שילדי . ושמעה שהתינוק בוכה בקול גדול
. וגערה בה�, כעסה מאד. השכני� זורקי� עליו צעצועי�

, התינוק צרח בחו+: כ התברר לה מה באמת קרה"אח
 לצלצל .אצלה בדלת אבל היא לא התעוררהוהשכני� דפקו 

בגלל קדושת , בפעמו� או לטלפ� בטלפו� אי אפשר היה
זרקו הילדי� , כיו� שלא נמצאה דר* להעיר את הֵא�. השבת

השתדלו לא . כדי לנסות להרגיעו, צעצועי� אל התינוק
, נמצא. רק לזרוק אליו צעצועי� שלא יזיקו לו, לפגוע בו

צעקה , די השכני� שטפלו בתינוקשבמקו� להכיר טובה ליל
לא תמיד . עליה� אותה אשה שכביכול בגלל� התינוק בוכה

ועל . אד� מבי� נכו� את מה ששמע או את מה שראו עיניו
התלונות יכולות . להתרגל לא להתלונ� על דברי�כדאי , כ�

  .ללבות את המחלוקת
, יש ג� דבר נוס1 שאד� יכול לעשות למע� שלו� ביתו

אולי : כדאי לבדוק. בא בטענות אל הצד שכנגדלפני שהוא 
אי� מזווגי� לו : ל אמרו"הרי חז... ?ג� לו עצמו יש חסרונות

אמנ� הגמרא . )א, סוטה ב(לאד� אשה אלא לפי מעשיו 
אבל כבר אמרו ,  שבזיווג ראשו� זה לא כ*)ש�(אומרת 
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כולנו גלגולי� של ". זיווג שני"שאצלנו כל הזיווגי� ה� 
ממילא כל הזיווגי� אצלנו ה� .  קדמוני�נשמות מדורות

כ לאד� לראות את אשתו ככלילת "כדאי א". לפי מעשיו"
אבל א� בכל ... כי אז ֵיֵצא שג� הוא כליל המעלות, המעלות

זאת אד� סבור שאשתו איננה כליל המעלות והיא אינה 
יתכ� מאד שהסיבה לכ* היא שהוא עצמו אינו , מספיק טובה
ממילא תהיה לו אשה , את עצמוא� יתק� ! מספיק טוב
א� . לא לתלות תמיד את החסרונות בצד השני. טובה יותר

כ מה לי כי אלי� "וא, סימ� שיש בי חסרונות, יש בו חסרונות
  ?על השני

   בגלל אי לימוד זכות
מחלוקת יוס� ואחיו 
היתה , המחלוקת הנוראה הראשונה בע� ישראל

כולי� לשפוט את ודאי שאיננו י. המחלוקת בי� יוס1 ואחיו
אבל כפי מה שמצטייר , השבטי� הקדושי� לפי מדת האמת

שלא דנו זה את , נראה שמה שקרה ש� הוא, לעינינו הכהות
יוס1 חושד באחיו שה� . זה לכ1 זכות במידה מספקת

י בראשית "רש' עי(אוכלי� אבר מ� החי ועושי� עברות נוספות 

, ש�' תי חכמי�שפ'ב' עי( כאשר האמת היא שאי� זה כ*, )ב, לז

 א� מותר לנו לומר כ* על .)ש8ֵֵאר מה היתה טעותו של יוס1
היה , היה משתדל יותר לדו� את אחיו לכ1 זכותאילו , יוס1

: היה צרי* לשאול את עצמו. יכול להגיע למסקנות אחרות
, א� עשרה חכמי� גדולי� החליטו שזה לא אבר מ� החי

? יא כמו ֶאַחיאולי באמת ההלכה ה? אולי באמת אני טועה
אבל לפחות , נכו� שאסור לבטל את דעתי בלי רHיה מוכחת

אולי ראוב� שמעו� , לשאול את אבא, לדו� אות� לכ1 זכות
? לוי ויהודה ושאר האחי� צודקי� שאי� כא� אבר מ� החי

נית� , וא� ג� אבא מסופק. והוא יכריע, אבא הוא גדול הדור
לא להחליט . ורשג� הוא גדול הד, לשאול את יצחק אבינו

ולספר זאת לאבא כדבר , שהאחי� אוכלי� אבר מ� החי
  .ברור ומוחלט
ג� האחי� לא דני� את יוס1 לכ1 זכות במידה , מצד שני

האחי� חששו למהדורה נוספת ? מה סברו האחי�. מספקת
לאברה� אבינו היו . של מה שקרה בשני הדורות הקודמי�

ורשת ורק יצחק נבחר להיות ממשי* המ, כמה בני�
אותו , דור אחר כ*. ישמעאל ובֵני קטורה נדחו. הרוחנית

רק יעקב נבחר להיות ממשי* , משני בניו של יצחק: דבר
שג� , אֵחי יוס1 סבורי�. ְוֵעDָו נדחה, המורשת הרוחנית

ְלַנשל אות� מ� הירושה הרוחנית , יוס1 מתכנ� לעשות כ*
ב וה� במקרה הטו, של שלושת האבות וליטול אותה לעצמו

כפי שנראה היה מ� החלומות (יהיו כפופי� לו כעבדי� 
על כ� .  יורחקו לגמריובמקרה הפחות טוב , )שIִֵ=ר לה�

הראיה . וְככזה ה� דני� אותו, ה� רואי� ביוס1 רוד1 מסוכ�
ה! ַוJְַ/ִלכ! ": שהרי התורה אומרת, שדנו אותו כרוד1 �ח�ָJִַו

כד, בראשית לז(" ָכל ֶלֶח�ַוֵ�ְ�ב
 ֶלֱא... אֹת; ַה8ָֹרה

כיצד ישבו , א� דנו אותו למיתה על עבירה כלשהי. )כה
שסנהדרי� שהרגו את הנפש , הרי הלכה היא? לאכל לח�

על כרח* שדנו . )א, סג' סנה(אי� טועמי� כלו� כל אותו היו� 
שאסור לאכול לח� , וברוד1 לא קיי� די� זה, אותו כרוד1

אי� עליו , רוד1 והרג אותוא� מישהו ירה ב. לאחר הריגתו

על כ� לא נמנעו האחי� . איסור לאכול לח� באותו יו�
  .מאכילת לח� לאחר שהשליכו את יוס1 לבור

הדבר שחשדו בו האחי� את יוס1 , ג� כא�, אבל כמוב�
מביא את דיבת ֶאָחיו אל Hִביו יוס1 לא . לא היה ולא נברא

 כדי שיעקב, לטובת�אלא , כדי לרדו1 אות� חלילה
אבל . ובכ* יזכו לחיי עול� הבא, אביה� יוכיח� ויחנכ�

כ* טועי� ג� , כש� שיוס1 טעה בהערכת מעשיה� של ֶאָחיו
, דני� אותו לכ1 חובה. האחי� בהערכת מעשיו של יוס1

א� היו מנסי� לדו� . וסוברי� שכוונתו היא לרדו1 אות�
. היו יכולי� להגיע למסקנות הפוכות לגמרי, יותר לכ1 זכות

ו יכולי� להגיע למסקנה שיוס1 אינו מתכוי� לנשל אות� הי
לדאוג לכ* , אלא להפ*, מ� הירושה הרוחנית של האבות

לכ� הוא מספר לאביה� מה , שיהיו ראויי� לרשת אותה עמו
אבל . כדי שאביה� יוכיח אות� ויחזיר� למוטב, שמספר

וג� , אחי יוס1 לא דני� את יוס1 לכ1 זכות במידה מספקת
ובכ* נוצרת , ד� את אחיו לכ1 זכות במידה מספקתיוס1 לא 

שנאת חינ� שהיא שורש כל , המחלוקת הנוראה ביניה�
ושורש כל העבירות שבי� אד� , שנאות החינ� שבע� ישראל
  .לחברו בע� ישראל לדורות

ואולי ג� חכמי� (ל "ר חיי� זוננפלד זצ"הסביר הג, לכ�
אתה סלח� כי : "אנו אומרי� בתפלת יו� הכפורי�, )אחרי�

 על " לישראלסלח� "". ומחל� לשבטי ישורו�, לישראל
" ישראלאלהי* ֵאKֶה "שישראל אמרו עליו , חטא העגל

כי אתה סלח� לאותו חטא : וכאילו אמרנו[, )ד, שמות לב(
לשבטי מחל� "ו, "]אלהי* ישראלֵאKֶה "שאמרנו בו 
. שחטאו במכירת יוס1,  על חטא השבטי�" ישורו�

העבירה , חטא העגל? שני החטאי� האלומה מיוחד ב
הוא שורש , הראשונה שחטאו בה ישראל לאחר מת� תורה

וחטא של מכירת . כל העברות שבי� אד� למקו� בישראל
. הוא שורש כל העברות שבי� אד� לחבירו בישראל, יוס1

אנו , כשאנו באי� לכפר את עוונותינו ביו� הכפורי�
, אי� הנושני� האלומתפללי� אפוא לכפרה ג� על שני החט

כ להזהר מאד "צרי* א. שה� שורש כל שאר החטאי� שלנו
ג� בי� איש , לזכור לדו� זה את זה לכ1 זכות, בעני� זה

  .וג� בי� אד� לחברו, לאשתו
כשזכריה הנביא מדבר על כ* שצו� הרביעי וצו� 
החמישי ושאר הצומות יהיו לששו� ולשמחה ולמועדי� 

"  ִאי/ Hִחיו Cל ַ-ְחְ/ב! 8ְִלַבְבֶכ�ְוָרַעת: "הוא אומר, טובי�
ְוִאי/ ֶאת ָרַעת ֵרֵעה! Cל : "אחר כ* הוא אומר שוב. )י, זכריה ז(

 למה חוזר זכריה פעַמִי� על ).יז, ש� ח(" ַ-ְחְ/ב! 8ְִלַבְבֶכ�
שכוונת הנביא היא לשני , אולי אפשר לפרש? אותו עני�

. ב רעות זה לזה 8ַללאחל לא האחד : עניני� שוני�
 לחשוב לא השני . לא רע, לרצות שיקרה ַלשני רק טוב

לחשוב . לא לחשוב שחברי עושה לי רעה. רעות זה על זה
אפילו א� באמת . לדו� אותו לכ1 זכות. שעושה רק טובה

, לא לזכור אותה, כדאי לשכוח אותה, עשה לי פע� רעה
אותו כש� שיוס1 לא זוכר לאחיו שזרקו אותו לבור ומכרו 

בראשית ("! כי האלקי�, לא Cֶ-� שלחת� אִֹתי ֵה5ָה. "לעבד

ממילא אי� לי מה .  הכל נעשה בהשגחה מלמעלה)ח, מה
ְראו כמה טובה , להפ*. לנטור לכ� על מה שעשית� לי
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וישימני לאב לפרעה ולאדו� בכל ביתו !מֵֹ/ל ", עשית� לי
כ לא היית� אלא שלוחי "וא, )ש�(" בכל אר+ מצרי�

  !השגחה להביא לי את הטובה הזאתה
אי� . לא לחשוב רעות זה על זה, לא לנטור זה לזה
לֹא ִתMֹר ֶאת ", אלא בלאו דאוריתא, מדובר במידת חסידות

א� .  לא לזכור את הרעה שעשה לי.)יח, ויקרא יט(" 8ְֵני ַעֶ<ָ*
לא היו כל כ* הרבה סכסוכי� , היינו מתחזקי� בעני� הזה

מסתמא  היינו זוכי� כבר . בי� איש לאשתובי� אד� לחברו ו
, אהבת כלולותי*, ה ג� הוא יזכר לנו חסד נעורי*"שהקב

וישוב אלינו כימי עול� וכשני� , ויבנה את בית המקדש
  .קדמוניות


