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  ד"בס
    ירושלי�
ישיבת ה�ֹתל  

  א"שיחת הגאו� הרב אביגדֹר הלוי נבנצל שליט
  ו"פרשת ויחי תשסל

  )בטבת' ליל י(
  והשלכותיו,  המניעי� לחטאו של ראוב�
" פחז כמי�"

  
או יצירת ,  גילוי העתיד
ִ%ְרַ�ת יעקב לשבטי� 

  ?העתיד
אנו קוראי� בפרשתנו על הברכות שבר� יעקב את בני יוס� 

ואחר כ� את כל שאר , )כבח, בראשית מח( מנשה ואפרי� 
ג� בפרשות הקודמות קראנו על הברכות . )כזא, ש� מט(השבטי� 

ובסו� התורה , )בפרשת תולדות(שבר� יצחק אבינו את יעקב  
  .)בפרשת וזאת הברכה(הברכות שמבר� משה רבנו את ישראל 

מאחל כדר� שאד� , ברכות אלו אינ# ברכות בעלמא, כמוב#
ברכות אלו ה# ברכות הנאמרות . ב"וכיו" תהיה בריא: "לחברו

המשקל . שאומרי� את דבריה� ברוח הקֹדש, מפיה� של נביאי�
אלא . הוא אפוא גדול מאד, שלה# לגבי עתידו של מקבל הברכה

: דהיינו,  את העתידמגלותהא� ברכות אלו רק : שיש לברר
ומודיע , המתבר�הנביא יודע ברוח הקֹדש מה יהיה עתידו של 

הברכה לא רק : או שמא יש בברכה יותר מכ�, לו על כ� ַ'ברכה
 שהנביא מפני.  את העתידיוצרתאלא ,  את העתידמגלה

�  . יקרה כ� וכ�לכ�, בר� כ� וכ
מ# הקפידא ? מני#. נראה שההבנה השניה היא הנכונה

שיעקב יקבל את הברכות מיצחק , הגדולה שהיתה לרבקה אמנו
וכוונתו של , א� הברכה רק מבררת את העתיד. ֵעָ*וולא , אבינו

לש� מה טורחת , יצחק היא לגלות לֵעָ*ו מה יהיה עמו בעתידו
איזו תועלת תצמח ? רבקה שיעקב יעמד לפני יצחק ולא ֵעָ*ו

 על פועלותשהברכות , אלא ודאי מוכח מכא#? מכ� ליעקב
�פועלות היו הברכות , וא� היה ֵעָ*ו עומד לפני יצחק, המתבר
לכ# רצתה רבקה שיעקב יקבל את הברכות מיצחק ולא . עליו

  .כדי שהברכות תפעלנה עליו ולא על ֵעָ*ו, ֵעָ*ו
: )ב, ברכות נה(ל שאמרו "מדברי חז, עוד יש להוכיח כדברינו

ויהי כאשר פתר לנו : "שנאמר, כל החלומות הולכי� אחר הפה
� פתר את  שיוסבגלל: כלומר. )יג, בראשית מא("  כ# היה

.  התגשמו החלומות כפי שהתגשמולכ�, החלומות כפי שפתר
, וא� חלו�.  היו מתקיימי� באופ# אחרא� היה פותר אחרת 

 כל שכ# כ� , )ב, ברכות נז(שהוא רק אחד משישי� בנבואה 
שהעתיד , שה# נבואות גמורות, ברכותיה� של יצחק יעקב ומשה

  . על יד#מתגלהולא רק ,  בה#תלוי
כל החלומות "ל "שהכלל שאמרו חז, פשוט וברור, והנה

אינו תק� אלא במקרה שיש קשר בי# , "הולכי� אחר הפה
כשיוס� פותר את חלומו של שר : למשל. הפתרו# לחלו�

"  ְ/לֶֹ/ת ימי� ה�ְ/לֶֹ/ת ַהָ-ִרִגי� : "ואומר לו, המשקי�
הוא לא יכול לפתור ולומר ששלשת השריגי� , )יב, בראשית מ(

כל "על פתרו# כזה לא נאמר .  יו�ארבעה עשרו יהי
שכ# אי# כל , והוא לא יתגש�, "החלומות הולכי� אחר הפה

הפתרו# מוכרח להשע# על נתוני� שהיו . קשר בינו לבי# החלו�
כ� ג� לגבי . ורק אז אופ# הפתרו# משפיע על העתיד, בחלו�

יש צור� שהברכות ישענו על , כדי שהברכות ישפיעו. הברכות
מה ה� הנתוני� שעליה� הברכה . וני� קיימי� מסויימי�נת

,  הנתוני� שעליה� הברכה צריכה להשע#? צריכה להשע#
�א� הברכה נשענת על כוחות . ה� כוחות הנפש של המתבר

�אבל א� היא . היא אכ# פועלת על עתידו, הנפש של המתבר
 היא אינה משפיעה על אינה נשענת על כוחות הנפש שלו 

  .עתידו
הרי , שא� יעקב מבר� את השבטי�, מילא יוצאמ

שהברכות השונות מבוססות על כוחות הנפש של כל אחד 
, יעקב רואה אלו כוחות נפש יש לאפרי� ומנשה. ואחד מה�

ובהתא� לכ� הוא מבר� , ואלו כוחות נפש יש לשאר השבטי�
שכוחות הנפש שלו יבואו לידי ביטוי , כל אחד ואחד מה�

זה להיות מל� על , מה שטוב ליהודה. לטובהוֵיצאו אל ה1ֹעל 
 כל שבט זה לשכו# על חו� הי� , ומה שטוב לזבולו#; ישראל

א� חלילה היה אומר שכוחות הנפש שלה� . מה שמתאי� לו
, היו באמת יוצאי� להפ�, יצאו אל ה1ֹעל שלא לטובה

הרי שהברכה פועלת , אבל כיו# שבר� לטובה. לדברי� רעי�
  .ת הנפש של השבטי� אכ# יצאו לטובהשכוחו, על העתיד

 לטובתו 
נטילת הכהונה והמלכות מראוב� 
  ולטובת ישראל

אבל יחד ע� זה הוא מוכיח את , יעקב מבר� את בניו
שג� התוכחה והעונש , צרי� להבי#. שמעו# ולוי, ראוב#

, יעקב מבי#. ו"ולא קללה ח,  ה� ברכהשיעקב נות# לה� 
  .יקבלו כעת נזיפה מסוימתטוב ש, שלפי כוחות הנפש שלה�
שהחיבור ביניה� הוא ,  יעקב מבי#לגבי שמעו# ולוי 

ולכ# לא טוב שיהיו , יש בה� יותר מדי א� וכעס; סכנה עבור�
אחלק� ביעקב  "ממילא התיקו# לזה הוא . מחוברי� יחד

כדי שלא ישתמשו יותר מדי , )ז, בראשית מט(" ואפיצ� בישראל
הפיזור . יאו חורב# לעול�ולא יב, במידות הא� והחימה

; ו"ולא קללה ח, שיעקב מפזר אות� הוא אפוא ברכה עבור�
עתידי� ) ושל כל שבט ושבט(כיו# שכוחות הנפש שלה� 
ממילא צרי� לדאוג שלא יהיה , לעבור בירושה לצאצאיה�

  ".אחלק� ביעקב ואפיצ� בישראל"לכ# , יותר מדי כעס בעול�
ֶיֶתר ְ*ֵאת ... ִרי אתהראוב# ְ'כֹ: "ג� ראוב# מקבל גערה

 על ָיֵתרראוי היית להיות ,  3ִבכור האחי� )ג, ש�(" ְוֶיֶתר ָעז
ולקבל פי שני� בנחלת אר4 ישראל , אֶחי� בכהונה ובמלכות

 בגלל  )ד, ש�(" 8ל 67ַתר, 1ַַחז 5ַ3ִַי�"א� ; )אונקלוס ש�(
ת אלו ומעלו, לא תזכה להיות ָיֵתר על אֶחי�, ש1ַָחְז7ָ כמי�
ופי שני� ליוס� , מלכות ליהודה, כהונה ללוי(ינתנו לאחרי�  
 לא ? למה נלקחי� ממ� המעלות הללו). מנשה ואפרי�

מל� . אסור שיהיה פחז כמי�, כי מל�! אלא לטובת�, כעונש
, כדי שישקול בדעתו היטב מה טוב ָלָע�, צרי� שיהיה מתו#
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אי� לדאוג , אי� לנהל את המדיניות ע� שאר אומות העול�
הא� יותר טוב להטיל עליה� הרבה , שהע� יל� בדר� התורה

הא� טוב עבור� לנהל הרבה מלחמות או , מיסי� או מעט מסי�
 כל אלו ה� נושאי� שצרי� בה� שיקול דעת פחות מלחמות 

. לא ישקול את הדברי� עד הסו�, ומל� שהוא פחז כמי�, רב
אי# למל� מספיק א� , וג� לא טוב למל�, לא טוב ָלָע�, לכ#

 לו נטילת המלכות מראוב# היא ברכה , ממילא. שיקול דעת
  .ו" ולא קללה חולאחרי� 

, כלומר(וכל האגמי� , א� יהיו כל ַהַ>5ִי� ְ;י6: "ל אומרי�"חז

וכל בני אד� , ְוָ/ַמִי� יריעות,  קולמוסי�)הקני� הצומחי� באגמי�
. )א, שבת יא("  אי# מספיקי� לכתוב חללה של רשותלבלרי# 
לא יספיקו לכתוב ולתאר את עומק חלל לבו ואת היק� , כלומר

�, צרי� להיות לו לב לכמה מדינות"מל� . מחשבותיו של מל
והכל ביו� , ולכמה מלחמות ולכמה משפטי�, ַלמס הקצוב

הוא צרי� לשקול את כל הנתוני� ואת כל . )י ש�"רש(" אחד
א� : כגו#. נקוט בוהסיבוכי� שעלולי� להגר� מכל מהל� שי

, צרי� לשקול מה תהיה תגובת פלשתי�, יוצא למלחמה על אר�
ובתו� ע� ישראל אלו תגובות , ומה תהיה תגובת עמו# ומואב

להקי� , הוא צרי� היק� מחשבות רחב מאד. ועוד ועוד, תהיינה
הכלכליי� , הבטחוניי�, את הבעיה מכל צדדיה המדיניי�

אי אפשר על כ# . )ג, משלי כה( "לב מלכי� אי# ֵחֶקר. "ואחרי�
, ממילא על המל� להיות מתו#. לכתוב את חללה של מלכות

ומחליט מהיו� למחר מה , ולא פזיז שאינו חושב מחשבות
  .לעשות
: ששואלת, )ב, טו(מגילה ' במס' זהו אולי ג� הפירוש בדברי הגמ[

הרי יכולה היתה לספר ? "מה ראתה אסתר שזימנה את המ# למשתה"

הגמרא מתרצת ומביאה ! וש דברי� כהווית� בלי המשתהלאחשור

תנא , תנא אחד אומר נימוק כזה. כמה וכמה נימוקי� לעשיית המשתה

. וג� אמוראי� אומרי� ש� כמה וכמה טעמי�, אחר אומר נימוק אחר

שאל . שרבה בר אבוה פגש את אליהו הנביא, אחר כ� מביאה הגמרא

שבגללו , סתר המלכה של אהאמיתימה היה הנימוק : את אליהו

ככולהו תנאי וככולהו : "אמר לו אליהו? הזמינה את המ# למשתה

אסתר זימנה את המ# למשתה מחמת כל הנימוקי� : כלומר". אמוראי

אי� זה שכל תנא ואמורא לא ! שאמרו התנאי� והאמוראי� ג� יחד

ואילו אסתר חשבה על כל הנימוקי� ג� , חשב אלא על נימוק אחד

למלכה יש . שזהו מפני שאסתר היתה מלכה, ר לומראולי מות? יחד

היא מקיפה את כל . היא בודקת את כל הבחינות האפשריות! היק�

ורואה את כל הצדדי� למה כדאי להזמי# , "מהודו ועד כוש"הבעיות 

אמנ� אפשר לומר שהגיעה לכ� מפני שהיתה . את המ# למשתה

. היתה מלכהאבל אולי מותר לומר ג� שהגיעה לכ� מפני ש, נביאה

  ."]חללה של רשות"זהו 
היטב היות מיושב עליו . אסור שיפעל בפחזות, ג� כה#

, אי� לעשות את העבודה ואלו כוונות לכוו# בה, בדעתו
ויקרא (" ולהבדיל בי# הקֹדש ובי# החֹל ובי# הטמא ובי# הטהור"

מטע� זה ִצותה . )י ש�"רש( בי# עבודה קדושה למחוללת  )י, י
ויקרא (ני� שלא לעבוד במקדש כשה� שתויי יי# התורה על הכה

ג� למל� . כי אז אי# לכה# את ישוב הדעת הנדרש לעבודה, )ט, י
כפי שאומרת בת שבע לשלמה , אי# ראוי להרבות בשתית יי#

. )ד, משלי לא(" 8ל ַלְמָלִכי� ְ/ת6 ָיִי#, ְלמ6ֵאל, 8ל ַלְמָלִכי�: "בנה
, כפי שהסברנו לעיל, רבכי המל� והכה# זקוקי� לישוב דעת 

ג� הכהונה . ואי# ה� יכולי� למלא את תפקיד� כשה� הלומי יי#

ועל כ# , וג� המלכות אינ� ראויי� אפוא למי שהוא פחז כמי�
  .ומוסרי� אות� לֶאָחיו, מעבירי� אות� מראוב#

: עשה אית�' משה רבנו מפרט לישראל את החסדי� שה
א ָבל@ ַ*ְלמֵֹתיֶכ� לֹ, ָוא6ֵלְ� אתכ� ארבעי� שנה במדבר"

ְוַנַעְלָ� לא בלתה מעל ";  זהו באמת חסד גדול" מעליכ�
�.  אלא ָמ# ִמ# השמי�" לח� לא אכלת�";  ג� זה חסד" רגל

דברי� ( אלא רק מי� " ויי# ְוֵ/ָכר לא שתית�! "פלאי פלאי�

הרי ישראל ? מה כא# הטובה הגדולה: וקשה לכאורה. )הד, כט
היינו . לא נת# לנו יי#' חבל באמת שה: "#היו יכולי� לטעו

אולי התשובה על זה "! לא רק מי�, מעדיפי� לשתות ג� יי#
למע# תדעו כי , ויי# ְוֵ/ָכר לא שתית�: "מונחת בהמש� הפסוק

רצה שישראל ילמדו במדבר לדעת ' הרי ה". אלקיכ�' אני ה
 הדעת א� יש יי# . הרי אי אפשר לשתות יי#, וא� כ#. 'את ה
עד דלא "כשאנו רוצי� להגיע למצב של , בפורי�. ולבלתמב
אבל בארבעי� שנה שישראל . אז טוב לשתות יי#, "ידע

כי יי# סותר , ה� לא מקבלי� יי#', צריכי� ללמוד לדעת את ה
  .כפי שהסברנו, לכ# ג� כה# ומל� לא טוב שישתו יי#. לידיעה

  ?מה היה חטאו של ראוב�
ולכ# נלקחי� ממנו , "מי�פחז כ"ראוב# הוא , כפי שראינו

? "פחז כמי�"בגלל מה נאמר על ראוב# . הכהונה והמלכות 
"�. )ד, בראשית מט(" אז ִחAְַל7ָ ְיצ@ִעי ָעָלה, 3ִי ָעִליָת ִמְ/3ְֵבי אבי

: המובא בפרשת וישלח, לחטא בלהה, כמוב#, הכוונה היא
  .)כב, ש� לה(" ויל� ראוב# וישכב את בלהה פילגש אביו"

אינו , כל האומר ראוב# ָחָטא: "רא אומרת על פרשה זוהגמ
כל האומר שראוב# ָחָטא : כלומר. )ב, שבת נה(" אלא טועה

כפי שמשתמע מפשוטו של מקרא , ַ�ֵחְטא הכתוב בו 
למה לא נקטו ? "אינו אלא טועה"מה פירוש . אינו אלא טועה

נראה שרצו ? "טועה, כל האומר ראוב# ָחָטא", לשו# קצרה
, )כפשוטו של מקרא" (ראוב# חטא"שהאומר ,  לנו בזהלומר

אלא בכל גישתו , טועה לא רק בהבנת פרשת ראוב# ובלהה
 בכל מקו� ומקו� שלומד "  טועהאלאאינו "הוא ! לתורה
עד , מפני שכל התורה כולה מלמדת אותנו? מדוע! בתורה

ועד כמה מדובר בשני , כמה הקדושה רחוקה מ# הטומאה
ואי# שו� , שעול� ומלואו מבדיל ביניה�, הפכי� קטביי�

לא יתכ# שאד� מצד , וא� כ#. אפשרות שידורו בכפיפה אחת
, בתאוה כל כ� שפלה, אחד יכשל בעבירה כל כ� חמורה

' ומצד שני שמו יכתב על אבני החוש# והאפוד לזכרו# לפני ה
מי . להיות מלי4 יושר על ע� ישראל, )כט, וש�; יב, שמות כח(

 אינו אלא טועה בהבנת כל התורה כ# יתכ# שחושב שהדבר 
ואת היסוד הגדול , הוא אינו מבי# כלל את התורה. כולה

  .שקדושה וטומאה לא הולכות יחד, המונח בה
, מביא ראיה יפה מלשו# הכתוב עצמו' כתב והקבלה'ה

יש הרי הבדל : שלא היה כלל מעשה אישות בי# ראוב# לבלהה
 הליכה מציינת תמיד .אהבי# לשו# הליכה ללשו# בי, בתורה
כשמשה מצטוה לפגוש את . וביאה מציינת כניסה, יציאה

"  אל פרעהל�: "נאמר לו, מחו4 לארמונו, פרעה על היאור
כשמצטוה לפגוש את פרעה , לעומת זאת. )טו, שמות ז(

. )א, י; א, ט; כו, ש�("  אל פרעה�ֹא: "נאמר לו, בארמונו
, )כב, בראשית לה(" #ויל� ראוב: "במעשה בלהה נאמר, והנה
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רק הוצאת בלהה מרשות יעקב : משמע". ויבֹא ראוב#: "ולא
  . לא היתה כא#אבל ביאה של ראוב# אליה , היתה כא#

שבת (בגמרא ? כ חטאו של ראוב# אליבא דאמת"מה היה א

אכ# ביקש לחטוא , לפי דעה אחת.  מובאות כמה דעות בזה)ב, נה
אפילו ,  אחרת בגמראלפי דעה. א� למעשה לא חטא, ע� בלהה

הוא לא חמד . מחשבת חטא שכזה לא עלתה על לבו של ראוב#
אלא רק מנע את יעקב מלהיות באוהל , ו"את בלהה לעצמו ח

', מסבירה הגמ? מדוע עשה זאת.  בלבל יצועי אביושל בלהה 
. עלבו# אמו תבע: "שעשה זאת בגלל חשבו# של כיבוד ֵא�

 אחות שפחת; ה לאמיהיתה צר) רחל(ִא� אחות אמי : אמר
בשלמא רחל היתה מתאימה ! ?"תהיה צרה לאמי) בלהה(אמי 

, שכ# ג� רחל היא מ# האמהות הקדושות, להיות צרה ללאה אמי
! ?ג� היא תהיה צרה לאמי,  רחלשפחת, אבל בלהה. כאמי

אי# שו� דמיו# בינה ! בלהה אינה מתאימה להיות צרה לאמי
לא באותה מדרגה כמו אבל , אמנ� ג� בלהה צדקת. לבי# אמי

מה . היא אינה נמנית בי# האמהות הקדושות. האמהות הקדושות
ולא סת� . הוא חשבו# של כיבוד א�, שמניע אפוא את ראוב#

  .אלא ֵא� שהיא מ# האמהות הקדושות, ֵא�
היה צרי� . מעשהו של ראוב# אינו נקי מכל רבב, ובכל זאת

והוא , ביוהרי יעקב הוא א. להתחשב יותר בכבודו של יעקב
שא� מצא ,  היה צרי� לסמו� עליווהוא גדול הדור ונביא , רבו

ודאי שיש לו איזה , לנכו# לחיות ע� בלהה בחיי לאה אמו
 �וג� א� ; )ה אחת של שכינה"ב ד, י שבת נה"רש' עי(שיקול לנהוג כ

היה לו לשאול אותו בדר� , אינו מבי# את השיקול של אביו
ְלרוב להיטותו לשמור על כבוד . ולא לבלבל את יצועיו, כבוד
  .פגע ראוב# בכבוד אביו, אמו

, שבלבל את יצועי אביו, א� זה היה כל חטאו של ראוב#
כאילו , למה מתבטאת התורה בלשו# בוטה כל כ� על ראוב#

 מפני שהתורה ? ָחָטא בגופה של עבירה חמורה של אשת אב
גדול דוקא מפני שראוב# הוא . מדברת לפי מדרגתו של ראוב#

�לכ# , מ# השבטי� הקדושי� שעל כתפיו של הכה# הגדול, כל כ
כאילו ָחָטא בחטא גדול , כל פג� קט# אצלו לפג� גדול יחשב

לשריטה קטנה בגופו ? משל למה הדבר דומה. ונורא עד מאד
הרי שהשריטה מורידה , א� החפ4 הוא מרגלית יקרה. של חפ4

ה של מתכת א� בגרוטא, לעומת זאת. את ערכה באופ# ניכר
. הרי שהשריטה בה אינה מעלה ואינה מורידה מאומה, עסקינ#

אינו יכול להגר� , י עוו# קל מאד"כ לראוב# ע"הפג� הנגר� א
, לכ#. י שיעבור עברה חמורה מאד"אצל אד� מ# השורה אלא ע

מתאר , כדי שנבי# עד כמה 1ַָג� המעשה שעשה ראוב# בערכו
  .י ערכנולנו הכתוב את מעשהו כמעשה חמור לפ

  ?מדוע לא הועילה תשובתו של ראוב�
עשה כבר , בזמ# שיעקב מבר� את בניו, אחרי הכל, והנה

, ויָ/ב ראוב# אל הבור): "במכירת יוס�(שנאמר , ראוב# תשובה
היכ# היה ראוב# בשעת . )כט, בראשית לז(" והנה אי# יוס� בבור

צועי עסוק היה ְ'ַ*6C ובתעניתו על שבלבל י"? מכירת יוס�
וג� הודה , הוא עשה תשובה על מעשהו. )י ש�"רש' עי(" אביו

כדי שלא יפול חשד על , ברבי� שהוא זה אשר בלבל יצועי אביו
כ מדבר יעקב קשות כל כ� "אי� א. )ב, סוטה ז(אחד מ# האחי� 

זכור מעשי� : "הרי אסור לומר לבעל תשובה? אל ראוב#
  .)ב, מ נח"משנה ב(" הראשוני�

ישנ� , בכל עבירה שאד� עובר: בה היא זוכנראה שהתשו
. 'ב, עצ� מעשה העבירה. 'א: שני מרכיבי� הטעוני� תשובה

תשובה ' � הלכ"רמב' עי(המידה הרעה שהביאה לאותה עבירה 

שלמרות שעל עצ� מעשה העבירה , כ לומר"אפשר א. )ג"ז ה"פ
, אבל במה שנוגע לפחזות, אכ# עשה ראוב# תשובה גמורה

 בזה ראה יאה את ראוב# לאותה עבירה שהיא המידה שהב
ועל כ# הוכיח , שראוב# לא עקר מעצמו מידה זו לגמרי, יעקב
אבל את , את החטא עצמו תקנ7ָ". פחז כמי�: "אותו

�8ל  "ועל כ# .  לא תקנת הפחזותאת ,  לחטאהגור
כי . לא אתה ולא צאצאי�, אינ� ראוי לכהונה ולמלכות". 67ַתר

ל מספרי� "חז. ושה לאור� דורות רבי�מידות עוברות ביר
: שעל כל דבר היה אומר, למשל על אד� אחד שהיה בזמנ�

אלא דורש , לא היה מתפשר לעול�, כלומר"! ;@נ@ דיִני"
שמוצאו , ל על פי זה"וקבעו חז; להעמיד כל דבר ועני# ְלדי#

ואשר , )טז, בראשית מט(" ד# ידי# עמו":  שנאמר בו,משבט ד#
, פסחי� ד(מחפש תמיד את הדי# ולא מוכ# לפשרה על כ# הוא 

עדי# נשארה המידה ,  יותר מאל� שנה אחרי ד# ב# יעקב.)א
שהאיש הזה אינו מוכ# להתפשר ומעוניי# רק , הזאת אצל בניו

, על אד� אחד שהיה בזמנ�, )ש�(ל "עוד מספרי� חז! בדי#
ובדקו , שבכל הזדמנות היה משבח את המגורי� על שפת הי�

ְזב@לD# ְלח�6 : "שנאמר בו,  שמוצאו היה משבט זבולו#ומצאו
יותר מאל� שנה אחרי , ג� כא#. )יג, בראשית מט(" ַי5ִי� ִיְ/#ֹ3

לרצות לגור על , עדי# נשארה אצל צאצאיו המידה הזו, זבולו#
  .חו� הי�

ראוב# נכשל במה שנכשל ועשה . כ� ג� אצל ראוב#
ידה שהביאה ַלֵחְטא שאת המ, אבל יעקב אבינו רואה, תשובה

, והיא עתידה לעבור בירושה ג� אל בניו,  ראוב# לא תיק#
שכ# מידת , ולכ# צרי� לדאוג שבניו לא יהיו מלכי� וכהני�

  .כפי שהסברנו לעיל, הפחזות מפריעה לתיפקוד� התקי#
, אפילו א� מידה מסויימת מנוצלת אצל המוריש לטובה

מנו יוצאת לאה א. יתכ# שאצל היורש היא תשמש לרעה
ותצא לאה לקראתו ותאמר אלי  "מביתה לקראת יעקב אבינו 

 ובזכות יציאה זו היא זוכה להעמיד את  )טז, בראשית ל(" תבוא
שבט של חכמי תורה גדולי� יותר מכל שאר , שבט יששכר

א "דהי(" לדעת מה יעשה ישראל, יודעי בינה ָלִע7ִי�", השבטי�

יציאה מ# " (=יצאנות"מידת ה. )וט, י בראשית מט"רש' ועי. לב, יב
 בת דינה ותצא: "עוברת בתורשה אל דינה, של לאה) הבית
בת "למה נאמר . )א, בראשית לד("  לראות בבנות האר4לאה
אלא ! ?וכי איננו יודעי� מכבר שדינה היא בת לאה? "לאה

שיציאתה של דינה לראות בבנות , רצה הכתוב להדגיש בזה
אלא . נות שירשה דינה ֵמִאF5ָנבעה מתכונה של יצא, האר4

 מ# שיוצא ממנה יששכר , שלעומת היצאנות של לאה
כי למרות . היצאנות של דינה קורה מה שקורה ע� שכ� וחמור

אבל את השימוש , שדינה ירשה מאמה את מידת היצאנות
ולכ# אצלה ;  לא ירשהבמידה זו בקדושה גמורה לש� שמי� 

  . הפרשה של שכ� וחמורלכל, מידת היצאנות גרמה למכשול
מתהל� : "ל הרי הסביר על הפסוק"י# ז'ר חיי� מוולוז"הג

65 צדיק אשרי בניו אחריו Dכי כמה מידות : ")ז, משלי כ(" ְ'ת
, לבניו אחריו המה כטבע מוטבע, שהצדיק טרח ויגע להשיג#
שרבי� מעמי , כמו שנראה בחוש, ובקצת יגיעה יגיעו לזה

והוא ,  עצמ� על קידוש הש�האר4 מהיהודי� מוסרי� את
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שמסר נפשו לאור כשדי� על , מוטבע בנו מאבינו אברה�
, ]שנתנסה בה� אברה� אבינו[וכ# כל העשרה נסיונות . אמונתו

שנוכל ג� אנו לעמוד בנסיונות [היו ְלֵהִ/יר הדר� לפנינו 
א� יהודי עולה במסירות . )ג"ה מ"ס אבות פ"עמ' רוח חיי�'(]" דומי�

וא� יהודי . רי זה מכח אברה� אבינו שעשה כ#ה, י"נפש לא
או למסור את בניו על , מכוי# למסור עצמו על קידוש הש�

שמסר עצמו , הרי ג� זה מכח אברה� אבינו, קידוש הש�
ואת בנו , לשריפה על קידוש הש� בכבש# האש באור כשדי�

  .לשחיטה בהר המוריה
י "ששבעה בניה נהרגו ע, הגמרא מביאה מעשה באשה

לפני שהרגו את . סר מפני שלא רצו להשתחוות לעבודה זרההקי
אתה : לכו ואמרו לאברה� אבינו: "בקשה ממנו, בנה השביעי

 מה )ב, גיטי# נז("! ואני עקדתי שבעה מזבחות, עקדת מזבח אחד
ו להתגאות על "הא� התכוונה ח? היתה כוונתה של אשה זו

מה ! אודאי של? שהנה היא גדולה יותר ממנו, אברה� אבינו
, ל"ר חיי� שמואלבי4 זצ"ר הג"הסביר מו? היתה אפוא כוונתה

הצלחתי , הנה מכח העקדה של�: שכוונתה היתה לומר לאברה�
כי א� הכח השלילי ! אני להגיע עד עקדה של שבעה מזבחות

כל שכ# שהכח החיובי עובר , כפי שדברנו, עובר בירושה
ניו שב, העקדה של אברה� אבינו עברה בירושה. בירושה

עד הדור האחרו# בשואה , לדורות קבלו את הכח להעקד
מימות עקדת . הרי היה המו# קידוש הש� בשואה. הנוראה
לא היה כל כ� הרבה קידוש הש� כמו שהיה אצל , אולי, יצחק

ישנ� . וכ# אצל הקומוניסטי� בברית המועצות, הגרמני�
ובשאר כמה קידוש הש� היה באושבי4 , סיפורי� רבי� מאד

, שיהודי� נהרגו על שמירת שבת ,מות של שלטו# הֶרשעהמקו
ועל מעשי חסד זה , ועל צו� ביו� הכפורי�, ועל שמירת הפיאות

וכ# בממלכה . שנתנו את פרוסת לחמ� הדלה לאחרי�, ע� זה
, כמה קידוש הש� היה, בברית המועצות, החטאה השנייה

או בגלל שאר , כשיהודי� גלו לסיביר בגלל שמלו את בניה�
או בגלל שאיפה לעלות , או בגלל לימוד תורה, צוות התורהמ

, מצד הגויי� היה בזה חילול הש� נוראאמנ� . לאר4 ישראל
ושכביכול יד אמונת� תקיפה , שראו את ישראל נתוני� למשיסה

שמסרו נפש� , אבל מצד שני היה ש� ג� קידוש הש� גדול. ו"ח
רושה  מכח היוהכל הכל . על האמונה ועל קיו� המצוות

  .שקבלנו מאברה� אבינו
שג� א� אד� מוריש כוחות לבניו , אבל צרי� לדעת 
לכל אד� יש .  זה לא נוטל את הבחירהשלילי� או חיוביי� 

שמעו# ולוי . להשתמש בכוחות שקבל לטובה או לרעה, בחירה
. אבל יש חילוק גדול ביניה�, קבלו נזיפה שווה מיעקב אבינו

. מעט איננו פוגשי� את שמעו#כ, בהמש� תולדות ע� ישראל
, ש� זה בצורה שלילית מאד, פוגשי� אותו במעשה זמרי

ופוגשי� אותו במעשה טוב של מחיית עמלק בספר דברי הימי� 
אבל בדר� כלל שבט שמעו# לא מופיע הרבה . )מגמב, א ד"דהי(

  .בדברי ע� ישראל
כנראה תיק# את עצמו באופ# משמעותי , לעומת זה לוי

כ שלשת האחי� "מלוי יוצאי� אח. ה שקבל מיעקבלאחר הנזיפ
ועוד , ואחרי זה פנחס ומתתיהו, משה אהר# ומרי�, הגדולי�

, שבט לוי פעיל מאד בע� ישראל. הרבה צדיקי� בכל הדורות
שג� א� שמעו# , כנראה.  כול� משבט לויהכהני� והלווי� 

שניה� ע� , ולוי עמדו בהתחלה על אותה מדרגה פחות או יותר

אבל התוכחה של יעקב , ה קנאה נגד שכ� ונגד יוס�אות
לוי לוקח את התוכחה באופ# . פועלת עליה� במידה שונה

כנראה שלקח אותה , ואילו שמעו#, משמעותי לתשומת לבו
ושינה פחות את המידה שלו או את הדר� , פחות לתשומת לבו

, כ להיות שבט מנהיג בע� ישראל"לכ# לוי זוכה אח. שלו
ג� .  כמעט אינו מורגש בדברי ימי עמנומעו# ואילו שבט ש

אבל מסימי� בנקודות , א� שניה� מתחילי� מאותה נקודה
  .שונות לגמרי

 מתי ובאיזה 
הפיכת הצומות לימי� טובי� 
  ?תנאי

צו� הרביעי וצו� : אותצב' כה אמר ה: "הנביא אומר
 יהיה לבית יהודה החמישי וצו� השביעי וצו� העשירי 

" ְוָהֱאֶמת והשלו� ֱאָהב@,  @ְלמֲֹעִדי� טובי�לששו# ולשמחה
בתנאי , הצומות יהפכו למועדי� טובי�: כלומר. )יט, זכריה ח(

: וצרי� להבי#. )ק ומצודות ש�"רד(שנאהב את האמת והשלו� 
הרי ודאי שהגאולה העתידה תלויה בכ� שנתחזק בקיו� כל 

מדוע אפוא מדגיש הנביא דוקא את הצור� ; ג המצוות"תרי
מה מיוחד בשני הדברי� ? בהתחזקות באהבת האמת והשלו�

  ?האלה
�, )כ"בפ(מסביר ' מסילת ישרי�'ה: אולי מותר לומר כ

י המעשה של גדליה ב# "שסו� חורב# בית ראשו# היה ע
, שלא האמי# לדברי יוחנ# ב# ָקֵרַח ושרי החיילי�, אחיק�

שבאו אליו ואמרו לו שישמעאל ב# נתניה מתנכל לו להמיתו 
מיחש "אבל , נכו# שאסור לקבל לשו# הרע. )ידיג, ירמיהו מ(

וא� כ# היה עליו לחשוש לדברי� , )א, נדה סא(" ליה מבעי
אבל גדליה מחליט . ולנקוט אמצֵעי זהירות מתאימי�, ששמע

להחמיר על עצמו ולהתרחק מאיסור לשו# הרע תכלית 
ומחזיק , ועל כ# אינו מאמי# כלל ַלדברי� ששמע, הריחוק

ממילא אינו נוקט כל . )טז, ירמיהו מ(ת� לדברי שקר גמורי� או
, בסופו של דבר אכ# בא ישמעאל ב# נתניה. אמצעי זהירות

: שהכתוב מכנה אות�, והורג את גדליה ועוד כמה יהודי�
: ל"ואמרו חז, )ט, ש� מא(" האנשי� אשר הכה ביד גדליהו"
ה לו אלא מתו� שהי! והלא ישמעאל הרג#! ?וכי גדליה הרג#"

מעלה עליו הכתוב כאילו , לחוש לעצת יוחנ# ב# קרח ולא חש
  .)נדה ש�(" הרג#
ג� החורב# שני נגר� ש, ממשי� ומבאר' מסילת ישרי�'ה

בר קמצא מביא למקדש קרב# . י חסידות שלא במקומה"ע
ורבי , )ובדר� הטיל בו בר קמצא מו�(ששלח בידו הקיסר 

למרות הסכנה , וזכריה ב# אבקולס איננו מרשה להקריב אות
א� ישמע הקיסר שJֵרבו להקריב את , הנשקפת לתושבי יהודה

מדוע סרב רבי זכריה ב# אבקולס להקרבת . הקרב# ששלח
גיטי# (" שמא יאמרו בעלי מומי# קרבי# לגבי מזבח "? הקרב#

כדי , הוא ג� לא מוכ# שיהרגו את בר קמצא, מצד שני. )א, נו
, הסכי� להריגת בר קמצאמדוע לא . שלא יל� וילשי# לקיסר

 שמא ? למרות שהיה לו די# של רוד� גמור על כלל ישראל
אלא מפני שהטיל מו� , יאמרו שלא בגלל רדיפתו הרגוהו

. וילמדו מזה בטעות שהמטיל מו� בקדשי� נהרג, בקדשי�
ונסתבב מזה חורב# , לבסו� הלשי# באמת בר קמצא לקיסר

ותו של רבי זכריה ענוותנ: "'אומרת על כ� הגמ. הבית השני
ושרפה את היכלנו והגליתנו , ב# אבקולס החריבה את ביתנו
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אבל צדקות שאיננה , הכל נעשה מתו� צדקות. )ש�(" מארצנו
  .שקולה עד הסו�

י חסידות יתרה שאינה "ששני החורבנות נגרמו ע, הרי
במקרה : יש הבדל בי# שני המקרי�, ובכל זאת. במקומה
במקרה ; שלו� על פני האמת גדליה מעדי� את ההראשו# 

אומר אפוא . זכריה מעדי� את האמת על פני השלו�'  רהשני 
א� ֵידעו לשפוט ? מתי יהיו הצומות לששו# ולשמחה: הנביא
מתי להשתמש במידת האמת ומתי להשתמש במידת , היטב

י שימוש מוטעה "אז יתבטלו החורבנות שנגרמו ע; השלו�
הרה בימינו ֵיהפכו הצומות ואז במ, ובלתי מאוז# במידות הללו

  .אמ#, הללו לששו# ולשמחה ולמועדי� טובי�


