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בס"ד

ישיבת הֹתל

ירושלי

שיחת הגאו הרב אביגדֹר הלוי נבנצל שליט"א
לקראת יו הכפורי תשס"ח
עבודת יו הכפורי במקדש כפרה על שרשי חטאינו
תשובה לא נפלאת ולא רחוקה היא
הפורי ,יש לדעת שאי לנו
כשנמצאי לפני היו הגדול ,יו ִ
עצה להמלט מהדי ,אלא על ידי תשובה .א מישהו חושב שכולו
זכאי ואי לו על מה לעשות תשובה ,נזכיר לו את דברי חז"ל,
שאפילו אברה יצחק ויעקב לא היו יכולי לעמוד בדי א היה
הקב"ה ְמ ַמצה עמ את מלוא עומק הדי )ערכי יז ,א( .וא ה כ,%
מה נאמר אנחנו? ...אי לנו אפוא ברירה ,אלא לעשות תשובה.
האחרוני דנו בשאלה ,הא תשובה היא מצוַת עשה גמורה ,או
רק בבחינת "עצה טובה" להנצל על ידה מעונש )עי' קרית ספר ריש הלכ'
תשובה ,מנ"ח מצוה שס"ד ,ומש %חכמה פרשת ויל %ד"ה ואמר ביו ההוא( .יש
ג שיטת רבינו יונה ,שעל כל פני ביו הכפורי "מצוַת
עשה מ התורה להעיר אד את רוחו לחזור בתשובה ...שנאמר:
יכ ִל ְפנֵי ה' ְִ /ט ָהר) "'-שערי תשובה שער ב' אות י"ד( .על כל
ֹאת ֶ
' ִמֹל ַחֵ ,
פני ,ג א תשובה איננה מצוַת עשה ,הרי זוהי העצה היחידה
עבורנו להנצל מעונש לעשות תשובה.
יש מחלוקת בי רש"י והרמב" בפירוש הפסוק שקראנו
ֲ1ר 0נ ִֹכי
ה ֹאת א ֶ
ָה ַ
צו
ְ
הִ
ִי ַ
לאחרונה בפרשת נצבי" :
י%
ְמ ַצ ְַ %ָ -ה ,34לֹא נ ְִפ ֵלאת ִהוא ִמ ְְ %ָ 5ולֹא ְרח ָֹקה ִהואִ ...י ָקר3ב ֵא ֶל ָ
ב ְל ָב ְב ַָ %ל ֲעֹ7ת) "3דברי ל ,יא יד( .לדעת רש"ייִ %
ַה ָָ 6בר ְמאֹדִ 8ְ ,פ ָ
ה ֹאת" הכוונה היא לכל התורה 9לה ,ואילו לדעת
ָה ַ
צו
ְ
ִַ"8
הרמב" הכוונה היא למצוַת תשובה .אבל המחלוקת היא רק בפשט
הפסוק ,ולא למעשה .למעשה שניה אמרו דבר אחד .כי מה זו
מדרי הרעה ולהתחיל לקיי את
ִ
"תשובה"? תשובה משמעה לשוב
התורה בשלמותה .מה שקיימתי עד היו להמשי %לקיי
הלאה .ומה שלא קיימתי עד היו להתחיל לקיי מכא ולהבא .א
ה ֹאת" )מצוַת תשובה(
ָה ַ
צו
ְ
הִ
כ ,ג לפי הרמב"ַ" ,
מחייבת בסופו של דבר את קיו כל התורה כולה ,וג
לדעתו מוכרחי לומר שכל התורה כולה "לֹא נ ְִפ ֵלאת ִהוא
ִמ ְְ %ָ 5ולֹא ְרח ָֹקה ִהוא" )כרש"י( ,ולא רק התשובה .שכ התשובה
מחייבת את קיו כל התורה כולה ,וא התורה היא נפלאת ורחוקה,
אי %אמרה התורה שהתשובה "לֹא נ ְִפ ֵלאת ִהוא ִמ ְְ %ָ 5ולֹא ְרח ָֹקה"?
אלא על כרח %כל התורה כולה "לֹא נ ְִפ ֵלאת ִהוא ִמ ְְ %ָ 5ולֹא
ְרח ָֹקה" ,ולא רק מצות התשובה.
אפשר א כ בקלות להשיג תשובה .כי "לֹא נ ְִפ ֵלאת ִהוא ִמ ְ%ָ 5
ְולֹא ְרח ָֹקה" .אמנ להגיע אל המדרֵגות העליונות בסול מדרגות
התשובה קשה מאד ,אבל ְל ַדרגות תחתונות של תשובה קל מאד
להגיע.
והנה ,א נתבונ על מה צרי %לעשות תשובה ,הרי אמרנו כבר,
שעל כל מה שלא קיימנו מתרי"ג מצוות יש לעשות תשובה ולהתחיל
לקיי .ובכל זאת ,אולי מותר לנו להתבונ בעבודת יו הכפורי,
ולראות בה ענפי ראשיי לעבודת התשובה המוטלת עלינו ,וכפי
שנבאר.

הכפורי

כנגד חטא העגל

פר ושעיר פנימי של יו
וחטא מכירת יוס
הנה ,שלשה קרבנות מגיעי אל קדש הקדשי ביו הכפורי:
ד הפר ,ד השעיר והקטורת .הפר והשעיר על מה ה באי?
המשנה מסבירה ,שהפר והשעיר הנעשי בפני באי לכפר על
טומאת מקדש וקדשיו )שבועות ב ,א ב( .ובכל זאת ,בפנימיות העני,
נראה שישנו ג עני נוס1ֶ :פר ושעיר של יו הכפורי באי לכפר
עליו .אנו אומרי בתפלת יו הכפורי" :כי אתה סלח לישראל
ומחל לשבטי ישורו" .מהו כפל הלשו הזה" ,סלח לישראל"
ו"מחל לשבטי ישורו"? הסביר הגרי"ח זוננפלד זצ"ל) ,ואולי ג
חכמי אחרי( ,שב"סלח לישראל" הכוונה היא לחטא העגל,
שישראל אמרו עליו " ֵא ֶ;ה אלהי %ישראל" )שמות לב ,ד(] ,וכאילו
אומרי אנו :כי אתה סלח לאותו חטא שאמרנו בו " ֵא ֶ;ה אלהי%
ישראל"[ ,וב"מחל לשבטי ישורו" הכוונה היא לחטא השבטי,
שחטאו במכירת יוס .:מה מיוחד בשני החטאי האלו? המיוחד
שחטא העגל ,העבירה הראשונה שישראל חטאו בה לאחר
בה הואֵ ,
מת תורה ,הוא שורש כל העברות שבי אד למקו בישראל.
והחטא הקדו של מכירת יוס ,:הוא שורש כל העברות שבי אד
לחבירו בישראל .כשאנו באי לכפר את עוונותינו ביו
הכפורי ,אנו מתפללי אפוא לכפרה ג על שני החטאי הנושני
האלו ,שה השורש לכל שאר החטאי שלנו.
על פי זה יתכ לומר ,שג פר ושעיר של יו הכפורי מכווני
כנגד שני החטאי הללו .הפר כנגד חטא העגל ,והשעיר כנגד מכירת
יוס ,:שנאמר בה" :וישחטו שעיר עזי ויטבלו את ַה ֹ/9נֶת בד"
)בראשית לז ,לא( .זהו אולי ג הטע לכ ,%שפר של יו הכפורי בא
מנכסי הכה הגדול )יומא נא ,ב( ואילו השעיר בא ממחצית השקל
שנגבה מכל ישראל )שקלי פ"ד מ"ב( .כי את העגל עשה אהר הכה
שהיה הכה הגדול )שמות לב ,א ה( ,ועל כ הכה הגדול העומד תחתיו
לדורות הוא זה שצרי %להביא את הפר מכספו ,ואילו במכירת יוס:
נכשלו כלל השבטי ,ועל כ השעיר שבא לכפר עליה בא מנכסי כלל
ישראל.
נתבונ אפוא בשני עניני אלו ,בחטא העגל ובחטא מכירת יוס,:
ונראה אלו לקחי שנוגעי לנו נוכל ללמוד מה לעני עבודת
התשובה שלנו ביו הכפורי.
חטא העגל נסיו "להכריח" את השכינה
בעני חטא העגל כבר הסבירו הקדמוני ,שאי הדברי
כפשוט ,כפי שנראה מ הכתוב .ישראל שאמרו על העגל " ֵא ֶ;ה
ֲ1ר ֶהע ָ
ָאל א ֶ
יִ %י ְש@ר ֵ
ֱאל ֶֹה ָ
ֱלֵ %-מ ֶארֶ? ִמ ְצ ָריִ" )שמות לב ,ד( ,לא היו
שוטי גמורי לחשוב ,שעגל זה שנעשה על יד היו ,הוא זה
שהוציא אות לפני שלשה חודשי ממצרי .א היו שוטי עד כדי
כ ,%הקב"ה לא היה כועס עליה .על שוטה יש מקו לרחמי ,לא
לרוגז .ברור א כ שלא היו שוטי .ה היו דור דעה ,חכמי בעלי
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לד8ר ע השכינה ולקבל נבואה
השגות רוחניות גבוהות ,שזכו ֵ
במדרגה גבוהה יותר מיחזקאל ב בוזי וכל הנביאי )עי' רש"י ש טו ,ב
ָאל
י %י ְִש@ר ֵ
ד"ה זה א לי( .מה חשבו א"כ ישראל כשאמרו " ֵא ֶ;ה ֱאל ֶֹה ָ
ֶ
חפ
ֱלֵ %-מ ֶארֶ? ִמ ְצ ָריִ"? כוונת היתה ,שהעגל הוא רק ֵ
ֲ1ר ֶהע ָ
אֶ
שעליו שורה השכינה שהוציאה אות מאר? מצרי )עי' רמב" ש לב,
א וכוזרי מאמר א' סי' צ"ז( .עד עכשיו היה משה " ֵח ֶפ?" כזה ,ועתה
כאשר "בא השט וערבב את העול והר0ה דמות חוש %ואפלה
וערבוביא ,לומר ודאי משה מת" )רש"י שמות לב ,א( ,יש למצוא תחלי:
אחר שתשרה עליו השכינה כפי ששרתה על משה.
למשה; משהו ֵ
לש כ %נבחרה צורת שור ,אחת מארבע הפני שבמרכבה העליונה
)יחזקאל א ,י(] .ובחרו בצורה זו )ולא באחת משאר הצורות
שבמד8ר ה תחת השגחת פני שור ,כמבואר
ָ
שבמרכבה( ,כי סברו
ברמב" )שמות ש([ .על כל פני ,לא תחלי :לקב"ה חיפשו בני
ישראל ,אלא תחלי :למשה רבינו ,כ"חפ?" ששורה עליו השכינה.
והנה ,מחשבה זו כשלעצמה ,לעשות מקו גשמי להשראת
השכינה ,איננה מחשבה פסולה .זוהי הרי המחשבה העומדת ביסוד
העני של המשכ ,ובני ישראל כבר ידעו באותה שעה שמשכ כזה
תבאמו
עתיד להבנות ,שהרי אמרו בשירת הי )ברוח הקודש(ִ " :
ותטעמו בהר נחלת ,%מכו לשבת %פעלת ה' ,מקדש ,ה' ,כוננו ידי"%
)שמות טו ,יז( ,כלומר :הקדוש ברו %הוא עתיד לבנות לו מקדש
שישמש כמקו להשראת השכינה בעול .אמנ עוד לא הגיעו ל"הר
נחלת ,"%שש אמור להבנות אותו מקדש ,אבל הקדוש ברו %הוא
הרי הסכי לעשות מקו זמני להשראת השכינה עוד בטר הגיעו
ל"הר נחלת ,"%והוא המשכ שבמדבר ,וא כ מה נורא כל כ %א
ישראל רוצי לעשות מקו כזה כבר עכשיו? אמנ טעו בבחירת
הצורה שעליה ראוי שתשרה השכינה עשו צורת עגל ,והקדוש
ברו %הוא אמר לעשות צורת כרובי )בקֹדש הקדשי( אבל זה
לכאורה אינו עני חמור כל כ ,%ואי בו כדי להסביר את הקצ :הגדול
והנורא שיצא עליה בגלל חטא זה .מה היא א כ הטענה הגדולה
על ישראל בעשיית העגל?
נראה לעניות דעתי כ :%כעסו של הקב"ה לא היה על עצ עשיית
העגל .עצ עשיית העגל אינו עוו חמור כל כ ,%כפי שהסברנו .על
מה אפוא היה הכעס הגדול? כנראה שהכעס הגדול היה על
מחשבת של ישראל ,שעל ידי שיעשו עגל ,יהיה הקדוש ברו %הוא
מוכרח להשרות את שכינתו עליו .כל כ %היו בטוחי בזה ,עד
שלא טרחו כלל לברר הא השכינה אכ שורה על העגל שעשו ,או
ימית כלשהי ,שתודיע לה שהשכינה
לא .ה אינ מצפי ְלא3ת ְֵ 1מ ִ
אכ ירדה לשרות על העגל] ,כגו שתרד עליו אש מ השמי ,כפי
שהיה אח"כ במשכ )ויקרא ט ,כד( ובמקדש )דהי"ב ז ,א([ .והנה ,לחשוב
שאפשר להכריח את הקדוש ברו %הוא ,זהו כבר חטא חמור מאד.
הרי מיסודי האמונה הוא ,שהקב"ה הוא עילת כל העילות וסיבת כל
הסיבות ,מעל לכל הכרח ,מעל לכל צורה ,ומעל לכל דבר .אי אפשר
להכריח אותו לכלו .ממילא ,א עושי עגל או כל דבר אחר
מתו %מחשבה שעל צורה זו יהיה מוכרח הקב"ה להשרות את
שכינתו ,יש כא יחוס ונתינת כח עצמי ְל ָד ָבר זולתו ית' ,שעושי את
הקב"ה מוכרח כלפיו ח"ו ,וזהו כמוב פג גדול ביסודות האמונה,
שהוא עוו חמור מאד .זהו לענ"ד החומר הגדול שבחטא העגל,
שהפכו )בדעת( את הקדוש ברו %הוא מ"מכריח" ל"מוכרח" ח"ו.

חטא העגל נסיו "להכריח" את חכמי התורה
אבל א רק בעני זה היו ישראל חוטאי בעגל ,אפשר עדיי
שהקב"ה לא היה מחשיב לה חטא זה לזדו אלא רק לשגגה ,לולא
שהצטר :לעני הנ"ל דבר נוס ::לפני שמשה רבינו עולה להר סיני,
הוא אומר לישראל" :הנה אהר ְוח-ר עמכ ,מי בעל דברי ִי1ַC
ְ1אֲל -את אהר
ֲל ֶה" )שמות כד ,יד( .א תהיינה לכ שאלות ,גשו ו ַ
אֵ
בהעדרי ,וה יפסקו את כל השאלות .ממילא,
ִ
וח-ר .ה גדולי הדור
מה היו ישראל צריכי לעשות כשסברו שמשה מת? היו צריכי
לבוא אל אהר ואל ח-ר ,ולשאול אות" :ילמדונו רבותינו! משה
איננו .מה נעשה עכשיו"? ואז ,או שאהר וח-ר היו מכריעי מדעת
תורה שלה מה צרי %לעשות ,א אהר יהיה מעתה המנהיג ,או ח-ר,
או יהושע או מישהו אחר ,או שאהר )שהיה נביא( היה שואל את
הקב"ה ,והקב"ה היה אומר לו מה לעשות .הקב"ה היה אומר לו מ
הסת את האמת ,שמשה עדיי חי ויחזור במהרה ,אבל ג א האמת
מנחה את אהר מה
היתה שמשה לא היה חי ,הקב"ה היה כבר ֶ
לעשות במצב החדש שנוצר.
אבל לא כ %נהגו בני ישראל .במקו לשאול את אהר מה
ֲ7ה לנו אלהי"!
לעשות ,ה מכתיבי לו מה לעשות" :קו ע ֵ
ֶל אהר" ,אלאַ " :וֵ Eִָ 4הל הע
)ש לב ,א( לא כתובַ " :וֵ Eִָ 4הל הע א
ֵעליו ,מכתיבי לו מה לעשות,
ַל אהר" )ש( .כלומר ,ה מ
ע
ֶ
וכ1ח-ר מתנגד ,ה הורגי אותו )רש"י ש ,ה( .לכ החשיב הקב"ה
את בני ישראל כמזידי בחטא העגל ,מפני שבמקו לשאול את
חכמי התורה מה לעשות ,ה הכתיבו לה מה לעשות ,ומי שלא
הסכי הרגו אותו .זהו החלק השני של חטא העגל :אי כפיפות
לחכמי התורה.
לפני שני רבות ,באחד הסכסוכי שהיו בי הרבנות לבי
הממשלה ,פנה עיתו "האר?" לכמה אישי ידועי ,והציג לפניה
את השאלה" :מהו לדעת %תפקיד של הרבני"? אחד האנשי
שהעיתו פנה אליה ,היה אבי מורי ז"ל .אבי ז"ל ענה לה כ" :%לא
אנו צריכי לומר לרבני מה תפקיד ,אלא הרבני ה שצריכי
לומר לנו מה תפקידנו" .כמוב ש"האר?" לא כל כ %אהב את
התשובה הזאת ,אבל זאת היא האמת .עלינו להכפי :את עצמנו
לחכמי התורה ,ולא לנסות להכפיפ אלינו ,להכתיב לה מה לפסוק
ומה לעשות.
בעני זה ,חטא העגל נוגע ג לנו .יש מה ללמוד ממנו למעשה
עבורנו .זהו חלק מהתשובה שעלינו לעשות ביו הכפורי ,וזהו
אחד הדברי ֶ1פר של יו הכפורי בא לכפר עליו .כל כ %הרבה
פעמי קורה ,שאנשי אומרי" :רב פלוני מחמיר יותר מדי" ,או
"צרי %להיות מבית הלל ולא מבית שמאי" וכיוצא בזה .מה פירוש
"להיות מבית הלל ולא מבית שמאי"? וכי יש רב שפוסק כבית
שמאי?! אי רב כזה! אלא שלפעמי ישנ דעות חלוקות בי חכמי
התורה ,מה אמרו בית הלל ,ולפעמי הלכה כהמחמירי ולא
כהמקילי .הרי ג בית הלל לא עשו מהתורה הפקר ,ח"ו .ג לפי
בית הלל ,עוד נותרו כמה דברי שהתורה אסרה! ...מה אפשר
לעשות?...
כיצד נהגו בית שמאי ובית הלל זה ע זה?
בעני "בית שמאי ובית הלל" ,ראיתי מי שכתב ,שכיו שיש
כאלה שאינ סומכי על היתר מכירה בשמיטה ויש כאלה שכ
סומכי עליו ,יש לנהוג בזה כפי שאומרת המשנה על בית הלל ובית
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שמאי" ,א :על פי שאלו אוסרי ואלו מתירי ,אלו פוסלי ואלו
מכשירי ,לא נמנעו בית שמאי מלישא נשי מבית הלל ולא בית הלל
מבית שמאי .כל הטהרות והטומאות שהיו אלו מטהרי ואלו
מטמאי לא נמנעו עושי טהרות אלו על גבי אלו" )יבמות יג ,ב(.
ֱמת
שח ָ8ה ְורֵע-ת נוהגי זה בזה ,לקיי מה שנאמר ָהא ֶ
"ללמדִ %
*
ְו ַה ָGל 3א ָ
ֱהב) " -ש יד ,ב( .הרי ,שג מי שסובר שאי לסמו %על
היתר המכירה ,כשהוא בא אל מי שסובר שנית לסמו %עליו ,יש לו
לאכול אצלו .כ %כתב אותו כותב.
אבל האמת היא ,שמי שכתב כ טעה בדבר משנה .הרי הגמרא
מסבירה ,שאי כוונת המשנה שמפני השלו עשו בית הלל ובית
שמאי דברי שאסור לעשות לפי דעת ,או שנשאו נשי אסורות
פ ְר ֵ1י" )ש( .כלומר ,בית שמאי היולפי דעת ,אלא "מודעי להו ָ
מודיעי לבית הלל" ,אשה פלונית אסורה לכ לפי דעתכ",
ו"מאכל פלוני טמא לפי דעתכ" ,וכ היו בית הלל מודיעי לבית
שמאי; לכ לא נמנעו מלהיות נושאי נשי זה מזה ,כי סמכו זה על
זה שא יש דבר שלפי דעתנו הוא אסור ,יודיעו לנו שהוא אסור לנו.
נמצא לפי זה ,שאדרבא ,ממשנה זו רואי שאסור לאכול סת בלי
לברר ,אלא צרי %לברר א אי הדבר המוגש לי אסור לפי דעתי.
ולכ ,א נזהר אני שלא לסמו %על היתר מכירה ,אי לי לאכול אצל
מי שלא נזהר בזה ,אלא א כ ידוע לי שמה שנכנס לפי איננו מהיתר
המכירה .ב אצל אביו ראוי שיאכל ג א אביו סומ %על היתר
מכירה ,וכ חת אצל חותנו אפשר שראוי לו לנהוג כ .אבל חו? מזה
על כל אחד לנהוג כדעת רבותיו .לפני ארבע עשרה שנה היה בחור
שלמד ִ8ישיבה שנהגו בה ע"פ היתר מכירה ,והוא שאל את מו"ר
הגרש"ז אויערבא %זצ"ל א מותר לו לאכול בישיבה ,והרב אמר לו
שלא ,כי הרב לא הסכי שינהגו ע"פ היתר מכירה.
אהבת אמת ואהבת שלו במשקל השכל
ֱהב ,"-הנה הפסוק הרי מדבר על
ֱמת ְו ַה ָGל 3א ָ
בעני הפסוק " ְו ָהא ֶ
י1י וְצ3
ֲמ ִ
יעי וְצַ 3הח ִ
0מר ה' ְצ ָב א3ת :צָ 3ה ְר ִב ִ
הצומותֹ" :ה ַ
@מ ָחה
ל ִש ְְה-דה ְל ָש@שְֹ 3
@ירי י ְִהיֶה ְל ֵבית י ָ
ֲש ִ
יעי וְצָ 3הע ִ
ַה ְִ Gב ִ
ֱהב) "-זכריה ח ,יט(] .כלומר:
ֱמת ְו ַה ָGל 3א ָ
ט3ביְ ,ו ָהא ֶ
ֲדי ִ
למֹע ְִ
הצומות יהפכו למועדי טובי ,בתנאי שנאהב את האמת והשלו
)רד"ק ומצודות ש([ .מדוע תולה הנביא את הגאולה וביטול הצומות
דוקא באהבת האמת והשלו? מה ע שאר תרי"ג מצוות? הא אי
הגאולה תלויה ג בה?
אולי מותר לומר כ :%הרי המסירת ישרי מסביר )בפרק כ'( ,ששני
החורבנות נגרמו ע"י חסידות בלתי שקולה .בבית ראשו גדליה ב
אחיק מחמיר יותר מדי בהלכות לשו הרע ,לא מקבל כלל את דברי
ֵח ושרי החיילי שמזהירי אותו שישמעאל ב נתניה
יוחנ ב ָקר ַ
רוצה להרגו )ירמיהו מ ,טז(] ,בניגוד לדי שצרי %עכ"פ לחוש לדברי
לשו הרע )נדה סא ,א([ ,וגור בכ %שישמעאל ב נתניה הורג את
גדליה ועוד כמה יהודי" ,ונכבית גחלת ישראל הנשארת ,ו ְִס ֵ8ב
ְל ָה ֵת ָ C
ָל-ת" )רמב" הלכ' תעניות פ"ה ה"ב( .ובבית שני בר קמצא
ֱהב ,"-יש לפרש ,משו שבחתונה
ְה ָGל 3א ָ
ֱמת ו ַ
* הטע שמתקיי כא " ָהא ֶ
כזאת ]של איש מבית שמאי שלקח אשה מבית הלל ,או להיפ [%רוקדי ג תלמידי
בית שמאי וג תלמידי בית הלל ,ותלמידי בית שמאי שרי " ַ ָ;ה ְמ3ת שהיא"
)מפני האמת( ,ותלמידי בית הלל שרי " ַ ָ;ה נָ0ה וחסודה" )מפני השלו( )עי'
ֱמת
מחלוקת ב"ה וב"ש בזה במסכת כתובות יז ,א( ,ממילא מתקיי כא " ָהא ֶ
ֱהב..."-
ְה ָGל 3א ָ
וַ

מביא למקדש קרב ששלח בידו הקיסר ,ובדר %הטיל בו מו .רבי
זכריה ב אבקולס לא מרשה להקריב את קרבנו של הקיסר )למרות
שIרבו להקריב
הסכנה הנשקפת לתושבי יהודה ,א ישמע הקיסר ֵ
את קרבנו( "שמא יאמרו בעלי מומי קרבי לגבי מזבח" )גיטי נו ,א(.
מצד שני ,הוא ג לא מוכ שיהרגו את בר קמצא ,למרות שהיה לו
די של רוד :גמור על כלל ישראל שמא יאמרו שלא בגלל רדיפתו
הרגוהו ,אלא מפני שהטיל מו בקדשי ,וילמדו מזה בטעות
שהמטיל מו בקדשי נהרג .לבסו :הלשי באמת בר קמצא לקיסר,
ונסתבב מזה חורב בית שניַ " .ע ְנ ְו ָתנ-ת 3של רבי זכריה ב אבקולס
החריבה את ביתנו ,ושרפה את היכלנו והגליתנו מארצנו" )ש( .הכל
נעשה מתו %צדקות ,אבל צדקות שאיננה שקולה עד הסו.:
ובכל זאת ,יש הבדל בי המקרי :במקרה הראשו גדליה
מעדי :את השלו על פני האמת .ובמקרה השני רבי זכריה ב
אבקולס מעדי :את האמת על פני השלו .אומר אפוא הנביא :מתי
יהיו הצומות לששו ולשמחה? א יֵדעו לשפוט היטב ,עד כמה
להשתמש במידת האמת ,ועד כמה להשתמש במידת השלו ,בלי
לסטות מקו האמת והצדק; אז יתבטלו החורבנות שנגרמו ע"י
שימוש מוטעה ובלתי מאוז במידות הללו ,ואז יֵהפכו הצומות
לששו ולשמחה ולמועדי טובי.
חטא מכירת יוס בגלל אי לימוד זכות
קרב נוס :שדמו מובא אל קדש הקדשי ביו הכפורי ,הוא
שעיר החטאת הפנימי .כבר הזכרנו ,שקרב זה מכוו כנגד חטא
מכירת יוס .:מה הביא לחטא מכירת יוס ?:ג כא ,כמו בחטא
העגל ,ברור שאי הדברי כפשוט .אי מדובר בקנאה או בשנאה
מהסוג שאנו מכירי .הרי י"ב השבטי היו צדיקי גמורי ,ואת
שמות כול נושא הכה הגדול על לבו ועל כתפיו )שמות כח ,יב; וש,
כט(" ,שיהא רואה הקב"ה השבטי כתובי לפניו ,ויזכור צדקת"
 ;9צדיקי גמורי ...אי %נ3עֲצ -לֵב
)רש"י ש ,יב( .א כְ 8ִ " ,%הי3ת  ָ
ַח ָ6ו להרוג את ִ
יְ
פ3רנ 3בראשית לז ,יח( מה מביא
אחיה או למכרו"? ) ְס ְ
קדושי עליו כאלו למעשה נורא כל כ?%
התשובה היא ,שהאחי סברו שיוס :אינו אלא רוד ,:וכל יצר
מחשבות לבו הוא "למצוא עליה עלילה או להחטיא ,כדי
ר%-
יעני 1הא ל יתבר ,%וישאר הוא לבדו ְָ 8
ֵ
שיק ְ; ֵל אביה או
ַ
ִמ ִָ 8ני" ,וממילא "הבא להרג ,%השכ להרגו" )ש(.
מה הביא את האחי למחשבות חמורות כאלו על יוס ?:אמנ
יוס :הביא את דיבת רעה אל אביה ,א %מדוע יש לחשוד בו משו
כ %במזימה חמורה כל כ ?%התשובה היא ,שהאחי חששו למהדורה
נוספת של מה שקרה כבר בשני הדורות הקודמי .ג לאברה אבינו
היו כמה בני ,ורק אחד מה נבחר לרשת את אר? הקודש ולהמשי%
את מורשתו הרוחנית .ישמעאל ובני קטורה נדחו .דור אחר כ ,%שוב
אותו דברִ :משנֵי בניו של יצחק ,רק יעקב נבחר לרשת את אר?
אחי יוס:
ְע ָ7ו נדחהֵ .
ישראל ולהיות ממשי %המורשת הרוחנית ,ו ֵ
סבורי א"כ ,שיוס :מתכנ ג הוא לעשות כְ ,%לנַשל את ֶא ָחיו מ
הירושה הרוחנית של שלושת האבות ,וליטול אותה לעצמו .הוא
לבדו יקבל את כל הירושה הרוחנית של האבות ,ויתבר %מפי יעקב
י ,"%כפי שהתבר %יעקב מפי יצחק ,והאחי במקרה
Jח ָ
" ֱהוֵה גְ ִביר ְל ֶ
שKֵ Iר
הטוב יהיו כפופי לו כעבדי )כפי שנראה היה מ החלומות ִ
ְִ Gלח-
לה( ,ובמקרה הפחות טוב יורחקו לגמרי מאר? ישראל ְוי ָ
לאר? רחוקה ,כפי שעשה אברה לבני קטורה )בראשית כה ,ו .ועי' רש"י
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ש( .על כ ה רואי ביוס :רוד :מסוכ" ,המתנקש בנפש להמית
פ3רנ 3ש לז ,יח(.
בעול הזה או בעול הבא או בשניה" ) ְס ְ
כמוב ,הדברי לא היו ולא נבראו .יוס :מביא את דיבת ֶא ָחיו אל
0ביו לא כדי לרדו :אות ,אלא לטובת .יוס :סבור בטעות,
ִ
ֶ
שא ָחיו אוכלי אבר מ החי ועושי עברות נוספות )עי' רש"י ש ,ב,
שֵ 8אר מה היתה טעותו של יוס ,(:ומספר את הדברי
ועי' ב'שפתי חכמי' ש ֵ
לאביו לא כדי לרדו :את ֶא ָחיו ח"ו ,אלא כדי שיעקב ְ0ב ,וכנביא,
וכאחד מגדולי הדור )יצחק אבינו היה עדיי חי( ,יוכיח ויחנכ,
ובכ %יזכו לחיי עול הבא.
וכש שיוס :טעה בהערכת מעשי ֶא ָחיו ,כ %טועי ג האחי
בהערכת מעשיו של יוס .:ה דני אותו לכ :חובה ,וסוברי
שכוונתו היא לרדו :אות ,וממילא דני אותו למיתה כדי רוד .:א
היו מנסי לדו יותר לכ :זכות ,היו יכולי להגיע למסקנות הפוכות
לגמרי .היו יכולי להגיע למסקנה שיוס :אינו מתכוי לנשל אות
מ הירושה הרוחנית של האבות ,אלא להפ ,%לדאוג לכ %שיהיו
ראויי לרשת אותה עמו ,לכ הוא מספר לאביה מה שמספר ,כדי
שאביה יוכיח אות ויחזיר למוטב.
מאיד %גיסא ,ג יוס ,:א היה ד יותר את אחיו לכ :זכות ,היה
יכול ג הוא להגיע למסקנות אחרות .היה צרי %לשאול את עצמו:
א עשרה חכמי גדולי החליטו שזה לא אבר מ החי ,אולי באמת
אני טועה? אולי באמת ההלכה היא כמו שאומרי ֶא ַחי? נכו שאסור
לבטל את דעתי בלי ר0יה מוכחת ,אבל לפחות לדו אות לכ :זכות,
לשאול את אבא ,אולי ראוב שמעו לוי ויהודה ושאר האחי
צודקי שאי כא אבר מ החי? אבא הוא גדול הדור ,והוא יכריע.
וא ג אבא מסופק ,נית לשאול את יצחק אבינו ,שג הוא גדול
הדור .לא להחליט שהאחי אוכלי אבר מ החי ,ולספר זאת לאבא
כדבר ברור ומוחלט.
ג מחטא זה ,כמו מחטא העגל ,יש מה ללמוד למעשה עבורנו.
להשתדל יותר לדו את השני לכ :זכות .אמנ הראשוני כתבו ,שמי
שמוחזק לרשע גמור ,אסור לדו אותו לכ :זכות )עי' רמב" ורבינו יונה
בפירוש לאבות פ"א מ"ו( ,להיפ ,%יש לדו אותו לכ :חובה כמה
שאפשר ,וא"כ יש עצה נפלאה ,מחליטי שפלוני הוא רשע גמור,
וממילא אפשר לדו אותו לכ :חובה ...אבל ג זה אסור .בלי ראיות
אסור להחליט על אד שהוא רשע גמור .אלה שמסיתי נגד
התורה ונגד קיו המצוות ,אות מותר וצרי %לדו לכ :חובה .אבל
את שאר המו בית ישראל ,אסור לדו לכ :חובה .חז"ל אמרו לנו:
"אל תדו את חבר %עד שתגיע למקומו" )אבות פ"ב מ"ה( .מה פירוש
"עד שתגיע למקומו"? אבי מורי ז"ל היה אומר ,שלפעמי 'מקומו'
הוא כפשוטו ממש מקו גאוגרפי .אי אפשר לדרוש מאד
שהתחנ %בבית ספר של סטלי ברוסיה ,שיהיו לו הבנות בתורה כמי
שהתחנ %בישיבות הקדושות באר? ישראל .צרי %לרדת לסו :דעתו
של אד לפי מקומו ולפי שעתו.
אלי שני יהודי מתושבי הרובע .האחד טע
קרה לי פע ,שבאו ַ
שחברו אמר לו "אני ארצח את אשת) "%ר"ל( ,והשני טע להגנתו
שאמר זאת בלשו תמיהה )"אני ארצח את אשת ...(!?"%האמנתי
ַלשני .הראיה שצדקתי ,שכבר עברו מאז עשרות שני ,והאשה ב"ה
חיה לאור %ימי טובי ,ובעזרת ה' תחיה הלאה .מה קרה ש?
ֵעה ."-מדובר באנשי שגדלו
@פת ר ֵ
ֲ1ר לֹא י ְְִ 1מעִ -איְ 1ש ַ
פשוט" ,א ֶ
חברו.
בתרבויות שונות ,ולכ האחד לא הבי את סגנו ַה ִדּ-8ר של ֵ
מה שאמר זה כתמיהה ,הבי זה ְ ִא...-4

לא מספיק דני זה את זה לכ :זכות .לא מספיק מביני אחד את
השני .צרי %לדעת לדו לכ :זכות .הרי חז"ל אמרו שמי שד את
חברו לכ :זכות ,ג הקב"ה ד אותו לכ :זכות )עי' שבת קכז ,ב( ,וא
כ בימי אלה שאנו זקוקי מאד לכ %שה' ידו אותנו לכ :זכות
ויחתו אותנו לחיי טובי ולגאולה וישועה ,יש להשתדל להתחזק
בדבר הזה ,לדו איש את רעהו לכ :זכות ,לרצות אחד את טובתו של
חברו ,ובזכות זה ,מידה כנגד מידה ,ג הקב"ה ידו אותנו לכ :זכות.
0חיו Jל ְַ /ח ְ1בְ 8ִ -ל ַב ְב ֶכ"
ָעת ִאיִ 1
הנביא זכריה אומרְ " :ור ַ
)זכריה ז ,י( .אחר כ %אומר זכריה שוב ,כמעט באות מיליְ " :ו ִאי1
ֵעהJ -ל ְַ /ח ְ1בְ 8ִ -ל ַב ְב ֶכ" )ש ח ,יז( .למה חוזר הנביא
ָעת ר ֵ
ֶאת ר ַ
פעמיִ על אותו עני? חשבתי ,אולי כוונתו לשנֵי עניני שוני:
ַ
האחד לא לרצות שיקרה לשני דבר רע ,ועני שני לא
לחשוב רעות על השני .לא לחשוב שהוא עושה רע ,אלא לחשוב
שעושה רק טוב .לדו אותו לכ :זכות .כדאי להתחזק בנקודה הזאת,
ימנעו הרבה מחלוקות ,שנאת חינ
לדו זה את זה לכ :זכות .בכָ %
ולשו הרע וכדו' ,זהו יסוד גדול בבי אד לחברו ,לדו לכ :זכות,
ֵעהJ -ל ְַ /ח ְ1ב-
ָעת ר ֵ
ולהביט על השני בעי טובהְ " .ו ִאיֶ 1את ר ַ
ְִ 8ל ַב ְב ֶכ".
קטורת של יו הכפורי
הצדיק
הקרב השלישי שנכנס לקדש הקדשי ביוה"כ הוא הקטורת .על
מה מכפרת קטורת זו? קטורת זו מכפרת ג היא על מכירת יוס.:
השעיר מכפר על חטא של האחי במכירת יוס ,:והקטורת
מכפרת על חלקו של יוס! בחטא זה .מה היה חטאו של יוס:
ויבא יוס :את דבת רעה אלא אביה"
בפרשה זו? לשו הרע! " ֵ
)בראשית לז ,ב( .כדי לכפר על לשו הרע זה דרושה הקטורת .הרי
הקטורת נקראת "קטורת" לא רק על ש הקיטור שעולה ממנה ,אלא
ג מלשו ֶק ֶ1ר )"קיטרא" ֶק ֶ1ר בארמית( ,כי תפקידה לקשר בי
ישראל לקב"ה ,וכ בי ישראל לבי עצמ .הלשו הרע של יוס :גר
פירוד בע ישראל ,והקטורת באה לכפר ולקשר בחזרה את אלו
י1ר -מל,%
שלשו הרע יצר פירוד ביניה .הרי כתוב" :ויהי ִב 9
]מתי?[ בהתאס :ראשי ע יחד שבטי ישראל" )דברי לג ,ה(.
י1ר -מל"%
כששבטי ישראל מאוחדי יחד בלי פירוד ,אז "ויהי ִב 9
השכינה שורה ביניה ,והקב"ה כביכול מתקשר אית .אבל כשע
ישראל מפורד חלילה ,ג השכינה נפרדת מה .שני הקישורי
קשורי אפוא זה בזה ,הקישור בי הקב"ה לע ישראל ,ובי בני
ישראל לבי עצמ .הקטורת צריכה לעשות את שני הקישורי האלה
יחד.
א נתחזק בכל העניני שדברנו אליה ,נזכה בע"ה להתקשר אל
אבינו שבשמי ,שישוב להשרות את שכינתו בינינו בהר ציו אשר
0הב ,שתהיה עבודת בית המקדש ,ונזכה לראות עי בעי את הנס
ֵ
שהשני מלבי ,ונזכה לראות כה
ָ
שנעשה בעבודת המקדש ביוה"כ,
גדול יוצא מֹEדש הקדשי וכל הדברי הנפלאי שראינו ,אשרי עי
ראתה כל אלה- ,ודאי יהיו ניסי עוד יותר גדולי בבית שלישי.
"ָCד3ל י ְִהיֶה ְב3ד ַה ַ8יִת ַהֶNה ָהJחֲרִ 3מ ָה ִרא) "31חגי ב ,ט( ,לא רק
בגובה ,אלא ג באיכות ,שתהיה עוד יותר אהבה בי הקב"ה לעמו
ישראל ,ונזכה להחת כולנו ע כל בית ישראל לחיי טובי
ולשלו ,אמ.
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