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  ד"בס

    ירושלי�
ישיבת ה�ֹתל  

  א"שיחת הגאו� הרב אביגדֹר הלוי נבנצל שליט
  ב"עתשויחי  לפרשת


יָ י ֵט ְב ִ� �  
  לאֵ רָ ְ  יִ ת לְ ד�עֵ   
  
  למע� הגולי� 
 "ָוֶאְקְ#ֶרָה ָ$� ְ#ֶדֶרְ" ֶאְפָרת"

ִא� ָנא ָמָצאִתי ֵח� : "ומבקש ממנוסמו� למותו קורא ליוס
 יעקב 
 (ְנָ)אַתִני ,ְוָ&ַכְבִ$י ִע� ֲאבַֹתי.   ל ָנא ִתְקְ�ֵרִני ְ�ִמְצָרִי�...ְ�ֵעיֶני�ָ 

ָרָת� אומר יעקב ,  לאחר זמ�.)ל/כט, בראשית מז(" ִמִ+ְצַרִי� (ְקַבְרַ$ִני ִ�ְקב*

ַוֲאִני ְ�בִֹאי ִמ�2ָ6ַ ֵמָתה ָעַלי ָרֵחל ְ�ֶאֶר4 3ְַנַע� ַ�2ֶֶרְ� ְ�ע1ד ": ליוס
"  ִהוא ֵ�ית ָלֶח�, ָוֶאְקְ�ֶרָה �8ָ ְ�ֶדֶרְ� ֶאְפָרת,ת ֶאֶר4 ָלבֹא ֶאְפָרָתה3ְִברַ 

שכונת יעקב היתה , י"מסביר רש? למה יעקב מזכיר זאת. )ז, מחש� (

א
 על פי שאני מטריח עלי� להוליכני להקבר : " כ�לומר ליוס
לא ו... שהרי סמו� לבית לח� מתה, ולא כ� עשיתי לאמ�, באר4 כנע�

אבל , ]תרעומת[ וידעתי שיש בלב� עלי ...הולכתיה אפילו לבית לח�
גלה ניה כשיַ זרה לבָ  שתהא לעֶ ,בור קברתיה ש�ידע ל� שעל פי הד

את רחל על קברה ובוכה צָ יָ , והיו עוברי� דר� ש�, אות� נבוזראד�
 ָרֵחל ְמַב3ָה ַעל ,ק1ל ְ�ָרָמה ִנְ&ָמע :מרשנא, ומבקשת עליה� רחמי�

ָ?ֵתְ� ְנא*�  :ה משיב<"והקב, ) יד,ירמיה לא( ' וגויהָ ָ�נֶ  ', הֵי& ָ)ָכר ִלְפע*
ה "הקב, בזכות תפלתה של רחל .)טז/טו, ש�( "ְוָ&ב( ָבִני� ִלְגב(ָל�

  .מבטיח להשיב את ישראל לארצ�
הדר� ו, לירושלי�מדרו� הרי קבר רחל נמצא : וצרי� להבי�

אי� הגיעו הגולי�  ,כ"וא. )יד, אש�  י"רש' עי(  בצפו�בבל נמצאתל
, ל"דברי חזפ "זה עעני�   לבאריתשבח? לקבר רחל בדרכ� לגולה

י נבשה� , � אצל בני ישמעאללהוליכ שוביה�שהגולי� ביקשו ִמ 
 .)יז, י בראשית כא"רש' עי(ה� ירחמו עליאולי ו , של ישראל�הדודי

 ושבד� חאוזרבאבל נ, )ש�' עי(למעשה בני ישמעאל לא ריחמו עליה� 
 הוא לכ�, מחיר גבוהשבויי� ב שש� יצליח למכור את ה,כנראה

 רק אחרי הביקור .לפנות לצפו� במקו� �דרול ופונה ,מסכי� לבקשה
ראשו� ה אבל בשלב .בבלכיוו� ל, �צפולחוזר  הוא ישמעאלבני אצל 
  לכ� יש לישראל הזדמנות להתפלל על קבר רחל.פונה דרומההוא 

  .בדרכ� לגלות בבל

  "גולה שהוכתה העירת שמועה לַ ָ#א "
  בטבת'ה
 חורב� ירושלי�  הרי. אחרקושי גדולעל פי דברינו יש לתר4 ג� 

, ירמיהו לט; ד/א, ב כה"מל(  בשנת אחת עשרה לצדקיהואבהיה בחודש 

 בחמישה בטבת בשנת שתי� ?לבלבעל כ�  ומתי מגיעה השמועה .)ב
עוברי�  שנה וחציכ , כלומר.)כא, יחזקאל לג( עשרה לצדקיהו
אמנ� : וקשה. 1 לבבלה מגיעידיעה על כ� עד שה,מחורב� ירושלי�

י לבבל לא "הדר� מאהרי , בכל זאתאבל ,  לא היו אזפלפו� ופקס
כנראה שהתשובה ג� ? מה ההסבר לעיכוב, כ"וא .לוקחת שנה וחצי

לה יתח פנו באאל, ישר לבבלי "מאלא הלכו ישראל ש, כא� היא
, שנה וחצי אמנ� ג� זה לא צרי� לקחת .הכ פנו צפונ"ורק אח, דרומה

עברו אי� ,  אל השכל מקרב קצת את הדברמהל� זה, אבל בכל זאת
  .2לבבלהגיעה ירושלי�  על חורב� שמועהשנה וחצי עד שה

, ה יח"ר( ל"חז אבל יש דעה ב. צמי� בעשרה בטבת,למעשה, אנו

הוא לא עשרה , )יט, זכריה ח(מוזכר בנביא ה" צו� העשירי" ש,)ב
גולה שהוכתה את שמועה לַ שבו �ָ ",  בטבתחמישהאלא , בטבת
& ַוְיִהי ִ�ְ&ֵ$י ֶעְ)ֵרה ָ&ָנה ָ�ֲעִ)ִרי :שנאמר, העיר ֶד חֹ ַל ה  8ָ ִמ ֲח �ַ 

3ְָתה ָהִעיר, ָ�א ֵאַלי ַה6ִָליט ִמיר(ָ&ַלִ� ֵלאמֹר,ְלָגל(ֵתנ( , יחזקאל לג("  ה*

 שהמל� ,וז בדברי הנביא רמ.זה היה יו� קשה לישראליו� ו, )כא
וישראל מביני� שצריכי� לכבד את תהלוכת , שה תהלוכת נצחו�ע

שבור על לב�  , מצד שני.ט"די יוגלהופיע לתהלוכה בב, הנצחו�
הקרובי� והידידי� על , על ביטול מלכות בית דוד, המקדשחורב� 

על בשר� ע� שק ולכ� הלכו , או נפלו בשבי, שנהרגו בירושלי�
היה היו� לישראל  יו� קשה מאד .מעל השק מלמעלהט "ובגדי יו

 אלא בעשרה ,שלא צמי� בחמישה בטבת, היאאבל ההלכה . הזה
  .בטבת

  יעקב חושש שיוס* יתבע את עלבו� אמו
יש ג� טעמי� אחרי� שנאמרו , י"חו4 מ� הטע� שכתב רש, והנה

י מביא במקו� "רש. למה לא נקברה רחל במערת המכפלה, ל"בחז
י "רש(" לא זכתה להקבר עמו ,זלזלה במשכב הצדיקלפי שש", ראח

בשביל , שויתרה על לילה אחד ע� יעקב אבינו(. )טו,  לבראשית
ה Bלֵ ל ִמ?1י 2ְ 3ָ ": אומר עוד סבה ר הקדושהזוה .)הדודאי� של ראוב�

היו כל עניניה של לאה [= " באתגליא/ודרחל , הוו באתכסיא
 אתכסיא לאה ,בגי� כ�". )א, נבא ק"זוהר ח( ] בגלוי/ושל רחל , בהסתר

 דא בסתרא ודא , ורחל בגלוייא דאורחא,במערתא דכפלתא
זו . � הדר� על אֵ / ורחל ,לכ� נקברה לאה במערה [=3"באתגליא
  .)א, ש� קנח( 4] בגלויוזו, בהסתר


קבר ש, י"רש פי שמסבירכ אבל אולי הטע� שיעקב אומר ליוס
,  כשיצאו לגלותעל בניהתפלל כדי שת,  פי הדיבורלעאת רחל בדר� 

את כ יפייסו " הטעמי� האחרי� לא כ.יפייס את יוס
וגיע זה יותר יר

  .יפייס את יוס
 /הטע� הזה ו ,יוס


,  אולי חשש/? למה היה צרי� יעקב לפייס את דעתו של יוס
 
 , לא נקברה במערת המכפלהיא� אמ" .אמויתבע את עלבו� שיוס

נשבע כבר יוס
 אמנ� ! "ביא למערת המכפלהאג� את אבא לא 
אבל יתכ� , )לא, בראשית מז( מערת המכפלהליעקב שיקבור אותו ב

לו הציע באמת כמו ש [5ל על השבועהאֵ 8ָ שיוס
 יִ חושש יעקב ש
שיש מקו� , מה ג�. ])ב, סוטה לו( 6י� אחרי�ִמ עָ Hְ  ִמ ,לעשותפרעה 
שהיתה אשתו , לקבור את יעקב ליד רחליותר  ראוי ש,לטעו�

שנישאה לו , ולא ליד לאה, )לג, י בראשית לא"רש' עי( של יעקב העיקרית
  .שלא ברצונו

 שכבר ,�נבע מכשחששו של יעקב לדבר זה , יש ג� מקו� לומר
ַוJֵֶלְ� : "הרי התורה מספרת .אמותבע את עלבו� היה לו ב� אחד ש

ואומרי�  .)כב/כא, בראשית לה("  ַוJְִ&3ַב ֶאת ִ�ְלָהה 6ִיֶלֶג& Bִביו,ְרא(ֵב�
, דברי הכתוב כפשוט�את שאי� לפרש , )לפי דעה אחת בגמרא(ל "חז

ומעלה עליו , 7בלבל מצעו של אביוש", וכל מה שעשה ראוב� הוא
שכשמתה  / ? ולמה בלבל". )ב, שבת נה(" הכתוב כאילו שכב עמה

 נטל יעקב מטתו שהיתה נתונה תדיר באהל רחל ולא בשאר ,רחל
 ).לאה ( בא ראוב� ותבע עלבו� אמו. בלהה באהל<נָ תָ נְ  (,אהלי�
 אחות אמי שפחת, היתה צרה לאמי) רחל( אמי אחות א� :אמר

יעקב . )י בראשית ש�"רש("  לכ� בלבל!?תהא צרה לאמי) בלהה(
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שלא , עלבו� אמואת ולתבוע , שג� יוס
 עלול לנהוג כ�, חושש אפוא

ס
 והג� שבתביעת עלבו� אמו נמצא יו. [נקברה במערת המכפלה
שהוא  ,ב� שכ� דרכו של,  הרי כבר נרמז בתורה/ פוגע בכבוד אביו 

לכ� מפייס ]. )ג, י ויקרא יט"רש( אביוכבוד אמו יותר מחושש לכבוד 
שמה שעשה בעני� קבורת רחל , ומסביר לו, את דעתו של יוס
יעקב 

  . היה על פי הדיבור/

  על יוס* הצדיק בעני� כיבוד אבתביעה 
יוס
 .  מקו� לחששו של יעקב בעני� זהלא היה, למעשה, והנה

 הוא חולק לו כבוד .ירתוטג� אחרי פו ג� בחייו ,יבד מאד את אביוכ
 ְוכֹל ִזְקֵני ֶאֶר4 ,ֲעל( ִא1$ 3ָל ַעְבֵדי ַפְרעֹה ִזְקֵני ֵבית1ַוJַ . " בהלויתומלכי�
�Lַ 1 ֶרֶכב �Lַ ַוJַַעל ִע+...  ְוכֹל ֵ�ית י1ֵס
 ְוֶאָחיו (ֵבית Bִביו,ִמְצָרִי�
  .)ט/ז, בראשית נ("  ַוְיִהי ַהַ+ֲחֶנה 3ֵָבד ְמאֹד,6ָָרִ&י�
 בע על כבוד אבת שהוא נ,אצל יוס
 הצדיקבכל זאת מוצאי� ו

עשרה פעמי� אמרו בני יעקב ליוס
 : "ל אומרי�"חז .בעני� אחר
 כ� לפי, ושתיקה כהודאה דמייא, ושמע יוס
 ושתק',עבד� אבינו'

ביכ� א" ,י� לומרהיה צר. )ח"א פל"פדר(" ייו עשרה שני�נתקצרו מח
לומר ואחי� פני ה אמנ� הוא לא רוצה להזדהות ל"!עבד שליאינו 
� הוא אביכ" :לומריכול אבל היה , אבא שלוההוא ג� ביה� שאלה� 

ני�  עשר ש"!י בנוכחות'עבד�'כנוהו אל ת, הוא איש חשוב', נביא ה
ולא " עבד� אבינו " עשר פעמי� מפני ששמע, של יוס
מחייוצרו יק

אבל , ולא עשר, "עבד� אבינו"נאמר  אמנ� רק חמש פעמי� .מחה
 ,"עבד� אבינו"אומרי� ו אחיאת שמע כל פע� שבש , בזההסבירו
ל "הרד( עשר פעמי�ממילא יש כא�  ,ג� מהמלי4כ� מע שהרי 

  .)א"ו ש� בפדר"והמהרז
  את אביושחנטמת בפני אחיו משו� יוס
 ש, ל"עה בחזיש ג� ד

כרוכה בהוצאת טה יהחנהיתה א�  /?  למה זה לא בסדר.)ג, ר ק"ב(
יוס
 מוציא ודאי קשה להבי� אי� , 8
 המתמגו הפנימיי� �איבריה

א� לא היתה החניטה כרוכה ג�  אבל .9 של יעקב אבינוגופומאברי� 
 שאביו ,להבי�על יוס
 בכל זאת היה , 10בהוצאת האברי� הפנימיי�

כ " אח.)ר ש�"ב( טהיבלי חנגופו ג� ה ישמור על "הקבו, איש קדוש
 שא� לא היה , יכול להיות.)כו, בראשית נ( עצמואת יוס
 ג� חנטו 

 בלי צור� , על גופו של יוס
היה חומל ג�'  ה,חונט את אביו
: ל"כמו שאמרו חז , ג� לאחר מיתה� מתקיי�פגו ,צדיקי� .טהיבחנ
 ,כל מי שיש לו קנאה בלבו /  )ל, משלי יד( ְרַקב ֲעָצמ1ת ִקְנBה("

"  אי� עצמותיו מרקיבי�, כל שאי� לו קנאה בלבו.עצמותיו מרקיבי�
 ג� בדורות אלא,  היה כ�לא רק בדורות הה�ו .) ב,שבת קנב(

יוס
 היה צרי�  .נשאר של� �פהאחרוני� שמענו על צדיקי� שגו
מתכוו� אמנ� הוא . ישאר של�גופו  ש, אביולסמו� על יעקבאפוא 
יבמות ( ערהש כחוט הוה מדקדק ע� צדיקי"הקבאבל  ,אביו ודלכב

כאילו  ,ולכ� נענש יוס
 על נקודת הבזיו� שהיה כא� ליעקב, )ב, קכא
  .טהיחנבלי ג� תקיי� לא היה יכול גופו לה

  תוכ� חטאו של ראוב�
 שמה / לפי דעה אחת בגמרא / ל"הזכרנו לעיל את דברי חז

 ואי� לפרש, )כב/כא, בראשית לה( ' וכו"ַוJֵֶלְ� ְרא(ֵב�"שנאמר בתורה 
, בלבל מצעו של אביוש", וכל מה שעשה ראוב� הוא, וכפשוט

 אחת הראיות לדעה זו .)ב, שבת נה(" ומעלה עליו הכתוב כאילו שכב
: יעקב אומר. היא מדברי התוכחה שאומר יעקב לראוב� בפרשתנו

 3ִי ָעִליָת ,6ַַחז 3ַַ+ִי�  ל 1$ַתר ... 3ִֹחי ְוֵראִ&ית א1ִני,ְרא(ֵב� ְ�כִֹרי  ָ$ה"
הא� ? "6ַַחז 3ַַ+ִי�"מה פירוש  ". Bז ִחַ?ְלָ$ ְיצ(ִעי ָעָלה,ִמְ&3ְֵבי Bִבי�ָ 

להוכיחו בלשו� חריפה הרי היה צרי� ! ?כל הבעיה כא� היא הפחזות
, אלא מוכח מזה! טמא שבטמאי�! מושחת! נוא
: הרבה יותר

ולכ� כל הטענה ,  לא 3ָלל עבירת עריות כללשמעשהו של ראוב�
  .11"6ַַחז 3ַַ+ִי�"שהיה , כלפיו היא
בא על בלהה ולפיה ראוב� אכ� , יש ג� דעה אחרת בגמראאמנ� 

 שאי� מדובר במעשה , צריכי� להבי�ג� לפי דעה זואבל  ,)ש�שבת (
טע� שהזכרנו האלא במעשה שנעשה מ, ו" חשנבע מתאוה שפלה

 הל� ראוב� ועשה ,מחמת חשבו� זה. ל כיבוד ֵא� חשבו� ש/לעיל 
ל "הרי חז .כדי למנוע את אביו מלחיות ע� בלהה, מה שעשה

�אָתה דמות " ,ע� אשת פוטיפרשל יוס
 הנסיו� שבשעת , אומרי�ָ
י� עתידי� אחֶ ! יוס
: אמר לו. דיוקנו של אביו ונראתה לו בחלו�

מחה שמ� רצונ� שי.  ואתה ביניה�,שי3ָתבו על אבני אפוד
 ,א� ראוב� חטא: וקשה .)ב, סוטה לו(מיד פרש ולא חטא ! ?"מביניה�

וג� . שלא חטא בעריות, על כרח�? על אבני החוש�נכתב שמו למה 
כבאשת (לא היה זה מתו� תאוה ודאי  ,)כדעת הסוברי� כ�(א� חטא 
  . חשבו� של כיבוד א�/אלא ממניעי� של קדושה , )פוטיפר

ג� א� , � שראוב� אכ� בא על בלההלדעת הסוברי, ובכל זאת
אי� , אלא מתו� חשבו� של כיבוד ֵא�, נעשה הדבר שלא מתו� תאוה

 והרי יש ?"6ַַחז 3ַַ+ִי� "/ בלשו� עדינה כל כ�  זהמעשהמגדיר יעקב 
ומאי נפקא , שהיא מעבירות החמורות שבתורה, כא� עבירת עריות

  ?מינה מאיזה מניע נעשתה
שהיתה (שתוכחתו של יעקב לראוב� , התשובה לשאלה זו היא

נאמרה לאחר שראוב� עשה כבר , )על ס
 מותו, בסו
 ימיו של יעקב
ראוב� ָער� תעניות וסגופי� כדי לכפר על חטאו . תשובה על חטאו

שזכה בגלל זה , )יט, ר פד"ב(ל א
 אומרי� "וחז, )כט, י בראשית לז"רש(
" י�ָ קֶ לֹאֱ ' ֵאל ַעד ה&(ָבה ִיְ)רָ : "שJֵֵצא ממנו הושע הנביא שאמר

 מדוע לא הוכיח יעקב את ראוב� על מעשה ,פואברור א. )ב, הושע יד(
ואי� מזכירי� , שכ� ראוב� בעל תשובה היה. בלהה בלשו� חריפה

  .)ב, מ נח"ב(לבעל תשובה מעשיו הראשוני� 
א� עשה ראוב� תשובה על מעשה : מעתה יש לשאול להפ�

א� כי בלשו� ( זאת על מעשה זה מדוע מוכיח אותו יעקב בכל, בלהה
  ?ומה עוד רוצי� ממנו, הרי שב בתשובה? )רכה

אבל תשובה שֵלמה . נכו� שראוב� עשה תשובה: התשובה היא זו
אמנ� קל .  איננה דבר קל כל כ�/שתתק� את קלקול החטא במלואו 

�ִפיָ� (ִבְלָבְב�ָ , 3ִי ָקר1ב ֵאֶליָ� ַה2ָָבר ְמאֹד", מאד לעשות תשובהְ 
אבל התשובה היא כסול� המוצב ארצה , )יד, דברי� ל( 12"ַלֲע)ֹת1

קל מאד לטפס אל הדרגה התחתונה של . וראשו מגיע השמימה
למרות שראוב� , לכ�ו. לדרגה העליונהאבל קשה מאד להגיע , סול�ה

ראה יעקב ברוח קדשו שעוד לא הצליח לנקות עצמו , שב בתשובה
  .ועל כ� הוכיחו, לגמרי מאותו חטא

  שלא הספיקה, תשובת� של גדולי עול�
. קיי� ג� אצל גדולי עול�, הקושי להגיע אל ְקֵצה סול� התשובה

 )ב, שבת נה(" מצוה קלה"אד� הראשו� עבר על . אד� הראשו�, למשל
וישב אחר כ� מאה , שלא לאכול מע4 הדעת, ה"שהטיל עליו הקב

אי הועילה לו (ַוד, )ב, עירובי� יח(ושלשי� שנה בתענית ובסיגופי� 
למצב שהיה קוד� , וא
 על פי כ�. ב"תשובה זו לזכות לחיי העוה

קיימת עד , הגזירה שבני אד� ימותו בסו
 ימיה�. החטא לא חזרנו
 )יט, בראשית ג(" ְ�ֵזַעת  6ֶיָ� $ֹאַכל ֶלֶח�"וכ� ג� גזַרת , עצ� היו� הזה

  .)טז, �ש(" ַהְרָ�ה  ְרֶ�ה ִעQְב1ֵנְ� ְוֵהרֵֹנ�ְ "וגזרת 
ַע� "ישראל כינה את . ישעיהו הנביא ָחָטא בחטא קל מאדג� 
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 :כפי שמספר הנביא,  3ִפרו לוומיד ,)ה, ישעיהו ו(" ְטֵמא ְ)ָפַתִי�

 ָלַקח ֵמַעל ְ�ֶמְלָקַחִי�, 14 (ְבָיד1 ִרְצ6ָה13ַוJָָע
 ֵאַלי ֶאָחד ִמ� ַהRְָרִפי�"
 במדרגה רוחנית כל כ� / הגחלת היתה כל כ� לוהטת .15"ַהִ+ְזֵ�חַ 
לא היה , שהוא מלא� שכולו אש שורפת, ָ�ָר�עד שאפילו  /  גבוהה

, כלומר. 16ומוכרח היה ליטול אותה באמצעות כלי, מסוגל לאחוז בה
 לא למלא�עד שאפילו , הפג� בדיבורו של ישעיהו היה כל כ� דק

 הפג� נדרשה גחלת לתיקו�ולכ� ג� , היתה תפיסה והבחנה בו
שאפילו המלא� לא היה יכול לאחוז בה בלא אמצעי , רוחנית כל כ�

ִהSֵה ָנַגע : ַוLַJַע ַעל 6ִי ַוJֹאֶמר" /? ומה קורה. )283' ב עמ"מכתב מאליהו ח(
, כלומר. )ז, ישעיהו ו(" ְוָסר ֲע1ֶנָ� ְוַחHָאְתָ� ְ$כ*6ָר, ֶזה ַעל ְ)ָפֶתי�ָ 

של ( על ידי המגע אל בחינה העליונה ההיא /בהתעלות זו לבד "
  .)מכתב מאליהו ש�("  כבר ממילא סר הפג�/) הגחלת

, ישעיהו ו(? "ֶאת ִמי ֶאְ&ַלח (ִמי ֵיֶלְ� ָלנ(: "ה"כ שואל הקב"מיד אח

ִהְנִני , ָואַֹמר ")י ש�"רש(? מי יל� להוכיח את ישראל:  כלומר)ח
בניגוד לנביאי� . מהישעיהו מתנדב למלא את המשי"! ְ&ָלֵחִני
, שמות ג( כמשה רבינו /שמנסי� להשתמט משליחות הנבואה , אחרי�

 ישעיהו מתנדב מיד /  )ו, ירמיהו א( וירמיהו הנביא )י, י ש� ד"רש' ועי. יא
אי� , שלהיות נביא המוכיח את ישראל,  צריכי� להבי�!להיות נביא

 השליחות. בכל שבת" ששי"או " שלישי"משמעות הדבר קבלת 
כפי שאומר , להוכיח את ישראל כרוכה היתה בסבל וברדיפות

6ַָני לֹא ִהְסַ$ְרִ$י , Lִֵוי ָנַתִ$י ְלַמ3ִי� (ְלָחַיי ְלמְֹרִטי�: "ישעיהו בעצמו
למרות , קבלתי את שליחות הנבואה. )ו, ישעיהו נ(" ִמ3ְִל+1ת ָורֹק

, ִנילמריטת ְזקָ , שידעתי שבכ� הפקרתי את עצמי לקבלת מכות
, היסורי� הללוורדיפות המוכ� לסבול את ישעיהו . וליריקות ְ�ָפַני

. ולתק� בזה את החטא שחטא בשפתיו, 17'כדי לַנֵ�א בשפתיו בש� ה
וכל זה בזמ� , 18לער�,  שנהשמוני�כ� הוא עושה במש� 

המכפר על עבירות קלות אפילו , ויש שעיר המשתלח, שהמקדש קיי�
,  תשובהע�וכל שכ� , )ב"א ה"ובה פתש' � הלכ"רמב(בלי תשובה 

 / לאחר כשמוני� שנה ,
 על פי כ�וא, וישעיהו ודאי עשה תשובה
מפני , בפיוי פגיעה "י מנשה מל� יהודה ע"ע ישעיהו נהרג

! 19ֶ&3ִינה את ישראל בכינוי בלתי מכובד, אותו ֵחטא קל שָחטא בפיו
והיסורי� וכל הרדיפות ,  כל תשובתו של ישעיהו)ב, יבמות מט' עי(

ושמוני� שעירי� , אטָ ושמוני� ימי כפורי� שעברו מאז חָ , שעבר
אפילו ֵחטא קל לגמרי  לא הספיקו לתק� ולמחוק /שהוקרבו בה� 

3ִי ָקר1ב  ".קל מאד להגיע /של התשובה לדרגה התחתונה כי  .כזה
אבל להגיע . )יד, דברי� ל(" ְ�ִפיָ� (ִבְלָבְבָ� ַלֲע)ֹת1, ֵאֶליָ� ַה2ָָבר ְמאֹד

 זה / שהחטא יעל� לגמריו, שלמות התשובהלִ , מדרגה העליונהלַ 
קשה , צדיקי� גמורי� כמו ישעיהו הנביאלאפילו  .קשה מאדכבר 

  .להגיע לתשובה שלמה לחלוטי�
משה עושה מעשי� , אחרי חטא העגל, ג� בדורו של משה רבינו

ת הורג שלש,  שובר את הלוחות/ רבי� כדי לתק� את החטא הנורא
' עולה להר סיני לצו� ולהתפלל לה, אלפי� איש שחטאו בעגל

 אבל הוא לא מצליח /שיסלח לישראל ויחזיר� למצב שלפני החטא 
שמות ("!   ל ַ$ֲעֵלנ( ִמTֶה,ִא� ֵאי� 6ֶָניָ� הְֹלִכי�: "'הוא מבקש ֵמה. בזה

ה שהשכינה תחזור לשרות בישראל באותה המדרגה  רוצֶ )טו, לג
 מראה לו שלוש עשרה / ? ה"מה אומר לו הקבו. חטאשהיתה לפני ה

  למה נאמר פעַמִי�.)ז/ו, ש� לד(' וכו" ל ַרח(� ְוַחS(�/אֵ , 'ה' ה. "מידות
ואני הוא , אני הוא קוד� שיחטא האד�: "אומרת הגמרא? "'ה' ה"

עכשיו מ ,כלומר. )ב, ה יז"ר(" לאחר שיחטא האד� ויעשה תשובה
 ," שיחטא האד� ויעשה תשובהחרלאאני הוא "תהיה הנהגה של 

אי אפשר להחזיר את . קוד� החטאהיתה זו אותה ההנהגה שואי� 

  .המצב לקדמותו
שמות (" (ָפַני לֹא ֵיָרא(, ְוָרִאיָת ֶאת ֲאחָֹרי", זה אולי פירוש הפסוק

באופ� '  התשעכשיו תהיה הנהגהיינו , "ָריֲֹאחְוָרִאיָת ֶאת ". )כג, לג
ההנהגה של ואילו  .יעשה תשובה שיחטא האד� ולאחרשל 

הנהגה זו לא יכולה ". לֹא ֵיָרא( "/" �ָפַני "/  החטאלפֵני
,  מאדדבר גדול ומועילהיא תשובה הג� שכי ? למה. ראות כעתלהֵ 

 אחרית ב.זה לא קל, י תשובה"אבל לחזור למצב שלפני החטא ע
 / אבל עד אז . ונחזור למצב שלפני החטא,הימי� יתוק� חטא העגל

תמיד תמיד . ")לד,  לב�ש( "(ָפַקְדִ$י ֲעֵלֶה� ַחHָאָת�, (ְבי�1 6ְָקִדי"
" ופקדתי עליה� מעט מ� הָעו� הזה, כשאפקוד עליה� עוונותיה�

, לתשובה גמורהמיד כי לא קל להגיע .  מעט מעטנולתק, )י ש�"רש(

  .שמוחקת את החטא עד הסו

למה מתבטא הכתוב בחריפות על חטאיה� של אישי 
  ?""התנ

 כפי שמשתמע מפשוטו ,לא חטא בחטא החמורראוב� א� , והנה
כאילו , תוב בלשו� בוטה כל כ� הכוא עלימדוע מתבט, של מקרא

  ? בגופה של עבירהחטא
משל לשריטה קטנה שנשרטה בגופו של : נסביר את הדבר במשל

הרי שהשריטה מורידה , א� החפ4 הוא מרגלית יקרה. חפ4 מסויי�
,  א� בגרוטאה של מתכת עסקינ�,מה שאי� כ�. ניכראת ערכו באופ� 

כדי . הרי שהשריטה אינה מעלה ואינה מורידה מאומה בער� החפ4
יש לפגו� בה פגימה , לפגו� בערכה של גרוטאת מתכת באותו שיעור

כ� ג� לגבי היחס בי� ראוב� . הרבה יותר רצינית מאשר שריטה קלה
אינו , עוו� הקל שעשהי ה"הפג� הנגר� לראוב� ע. לאנשי� פשוטי�

י שיעבור עברה חמורה "יכול להגר� אצל אד� מ� השורה אלא ע
, כדי שנבי� עד כמה פג� המעשה שעשה ראוב� בערכו, כ�ל. מאד

והוא הדי�  [.מתאר לנו הכתוב את מעשהו כמעשה חמור לפי ערכנו
כל האומר דוד חטא אינו אלא : "שאמרו עליו, לגבי דוד המל�

,  נו/ב , ש� נה( וכ� לגבי אחרי� שאמרו עליה� כ� ,)א, שבת נו(" טועה

  ].)ב
 
ל "ג חיי� דב רבינובי4 ז"מהרהשמעתי לביאור העני� משל נוס

 �א� נשמע אֵ : שאמר כ�, )�" על התנ"דעת סופרי�"בעל פירוש (
הדבר ?  כיצד נפרש את דבריה,"יודע לדבר"שהוא , המתפארת בבנה

מסתמא כוונתה לומר , דשי�א� מדובר בתינוק ב� שמונה חו: תלוי
תינוק ב� שמונה חודשי� שיודע לומר ". אבא"שיודע כבר לומר 

 מי ידמה לו ומי /" אמא"וא� יודע לומר ג� ! זה פלא ממש, "אבא"
אלא באד� , אבל א� לא בתינוק ב� שמונה חדשי� עסקינ�. ישוה לו

לומר יודע הוא � לומר שאז ודאי אי� כוונת האֵ , ב� שלושי� שנה
תגאה בו תלא היא , יודע לומרבנה  א� זה כל מה ש."אמא"ו" באא"
או , איתו לרופאי� ולפסיכיטרי�תרו4 אלא , "יודע לדבר"הוא ש
אלא ודאי כוונתה . לכותל ולקבר רחל, למערת המכפלה) להבדיל(

או יפי� או יודע לומר שיעורי� , שבנה הוא נוא� בחסד עליו�, היא
נות את  מַ& /" יודע לדבר "/� מילי� שאות, הרי. ב"וכיויפות שיחות 

כ� ג� לגבי מה שנאמר . משמעות� בהתא� לאד� עליו ה� נאמרות
, בראשית לה( "6ִיֶלֶג& Bִביו... ַוJְִ&3ַב ֶאת... ַוJֵֶל�ְ : "המילי�. אצל ראוב�

מקבלות משמעות אחרת לגמרי , כשה� נאמרות על ראוב�, )כב
  .מכשה� נאמרות על אד� מ� השוק

" נו אלא טועהכל האומר ראוב� חטא אי" ש,נו צריכי� להבי�א
, תהלי� קכב( "לאֵ רָ ְ) יִ ת לְ ד( עֵ ,</יָ י טֵ ְב ִ& " כל השבטי� ה� .)ב, שבת נה(

  .)ד



  

  

 http://www.hakotel.org.il - ירושלים ,  למשפחת נבנצל ולישיבת הכותל- כל הזכויות שמורות © 

4
  
  

  
  

 
                                                           

ורק חמשה , )שכבר לא מל� אז( למלכות צדקיהו ולא, ששנת השמועה היתה שנת שתי� עשרה לגלות יהויכי�, שפירש) כא, יחזקאל לג(מצודת דוד ' ועי. 1

  .דג� חמישה חדשי� הוא זמ� רב מאד, הקושיא במקומה עומדת, ועל כל פני�. ולא שנה וחצי, חדשי� עברו מהחורב� עד שהגיעה שמועה לבבל

בתיקוני� והוספות ( "בני� שלמה"בספר  /דברי� ומקור ה. ר שלמה מוילנא"בש� הג) ט"אות פ' א' י סי"ח" (צי4 אליעזר"ותירו4 נוס
 לשאלה זו מובא ב. 2

שרק , אלא שסברו. שודאי נודע לבני הגולה על החורב� בתו� זמ� קצר, ותוכ� התירו4 הוא). ה"מ' ב סי" בח/ב " ירושלי� תשנ/ובמהדורה החדשה ; ה"ל' סי

 שהוא מיכאל /אבל כשבא הפליט . מקדש של מטה יבנה במהרהכ ודאי ג� "וא,  על תילו עומד/אבל מקדש של מעלה המכוו� כנגדו , מקדש של מטה נחרב

3ְָתה ָהִעיר[",  נחרבמעלהוהיינו שג� המקדש של ,  וגילה ליחזקאל מה שנעשה למעלה בשמי�/) ז"א פכ"כמבואר בפרקי דר(המלא�  אז הבינו , "]ה*

  .כמבואר בנביא, בטבת' בהק רודבר זה נודע לה� . והתאבלו אז הרבה יותר, שהחורב� הוא הרבה יותר גדול ועמוק

 לא נזכרה /  שלאה באתכסיא ורחל באתגליא /בגלל זה : כלומר). [ א,א קנח"חזוהר " (ובגי� כ� לא אדכר מיתתה דלאה כמיתתה דרחל: "ועוד אמרו בזוהר. 3

היה סבור שעובד עבור , הראשונות ללב�וכ� כשעבד יעקב שבע שני� )]. יט/יח, בראשית לה(ורק מיתתה של רחל נזכרה בתורה , בתורה מיתתה של לאה

, ש� כט( "ְוִהSֵה ִהוא ֵלBה / ְיִהי ַב�ֶֹקר וַ ", שהיה סבור שהיא רחל, וג� נישואי לאה היו באתכסיא. אבל באתכסיא היתה עבודת ָ&ני� אלו עבור לאה, רחל

אבל כשעבד יעקב שבע שני� נוספות )]. יז, י ש�"רש" (רלו של ֵעָ)ושהיתה סבורה לעלות בגו", ג� היא לא ידעה שמיועדת היא ליעקב, וג� מצד לאה). [כה

  .וכ� נישואיה ליעקב היו באתגליא. היתה עבודתו באתגליא עבור רחל, עבור רחל

י יעקב "ענעשה דבר זה בכוונה , ולפי הטע� שכתב. ולא במערת המכפלה, למה נקברה רחל בדר�, )ז בסו
 דבריו, בראשית מח(� "עוד טע� ברמב' ועי. 4

  .ש"ע, שלא רצה לקברה במערת המכפלה, אבינו

 אבל עשה כ� .'אנכי אעשה כדברי�'לא היה יעקב חושד בבנו הצדיק האהוב לו שימרה על מצות אביו ועל הדבר אשר הבטיחו ואמר ", � כתב"אבל הרמב. 5

  ).ש�(יי� הקדוש וכ� כתב אור הח). לא, בראשית מז� "רמב" (לחזק העני� בעיני פרעה) כדי, להשביעו(

 ,ִא� ָנא ָמָצאִתי ֵח� ְ�ֵעיֵניֶכ�' גוַוְיַדֵ�ר י1ֵס
 ֶאל ֵ�ית 6ְַרעֹה " :ו שנאמר כמ,עי� לבקש מפרעה על כ�בות עליו רֵ  שהוצר� יוס
 לרַ ,דמשמע מתו� הכתובי�". 6

 משו� דאיתא במדרשות שראה פרעה שנתבר� נילוס כשבא , והיינו דלא ניחא ליה לפרעה).ה/ד, בראשית נ (' גו"Bִבי ִהְ&ִ�יַעִני :2ְַ�ר( ָנא ְ�Bְזֵני ַפְרעֹה ֵלאמֹר

 לא היה נתרצה פרעה להעלותו ,בל עליוי ולולי השבועה של יוס
 שק. רצה לעכב ג� ארונו ש�ל כ� וע,)ג, י ש�"רש' עי ( ג� שפסק הרעב,יעקב למצרי�

  ). ב,חידושי אגדות סוטה לובא "מהרש" (מש�

  .שהעביר את מצעי אביו מאהל בלהה לאהל לאה, נוהיי. 7

 וימלא , ומחו4 בשמ� אפרסמו�ת וימשחו הגו
 מבי, מתו� הגו
תוהחנטה היא הוצאת המוח והלב והכבד וכ� המעי� והמררו: "כמו שכתב האברבנאל. 8

ו� ימי� ישאר הגו
 יבש וקשה על מתכונתו מבלי שנוי  ובת, וצרי� בכל יו� להחלי
 הבשמי�. מבית ומחו4 ממיני בשמי� המיבשי� לחלוחית הגו
�הקרבי

ד "ט פסחי� פ"יו' הביאו ג� התוס. כט, אברבנאל בראשית מט" ( ולא יתעפש ולא יסרח ולא יתרחקו ממנו בני אד�, ונראה המת כאלו יש�,אבר מאיבריו

  ).ט"מ

  . לצור� החניטהוכ� ביטול מצות קבורה מ� האברי� שהוצאו מ� הגו
, שהרי יש כא� ניוול המת. 9

 וקאי� ליה , ואשתאיב במעוי, והוא עאל בטבורא לגו,דשוי� ההוא משחא על טבורא / מגו .ועבדי חניטא דא מגו ומברא: "ל"וז, וכפי שמשמע בזוהר. 10

  ).א,  רנא/ב , א רנ"זוהר ח" (לגופא מגו ומברא לזמני� סגיאי�

� ֶאת ַהSִָ&י� ַהQְֹבא1ת 6ֶַתח אֶֹהל מ1ֵעד "/  הכתוב אצל בני עלי שהחטא, )א"ג ה"כתובות פי(כעי� זה הוכיחו בירושלמי . 11  אינו /) כב, א ב"שמו" (ֲאֶ&ר ִיְ&3ְב*

? ומהי ההוכחה לזה). ועל ידי זה התעכבו בשילה ולא חזרו הביתה לבעליה�, שלא מיהרו להקריב את קרבנותיה�. (אלא היה קל הרבה יותר, כפשוטו

 / על כרח� שזה כל מה שהיה ש� . ולא מזכיר כלל עבירה של עריות, )כט, א ב"שמו(ביא מוכיח את בני ֵעלי על עבירות קלות יחסית ההוכחה היא מזה שהנ

 .עבירות קלות בלבד

  .� הכוונה היא למעשה התשובה"לדעת הרמב. 12

  ).ז"ת' ש ישעיהו סי"ילק(המלא� מיכאל הוא . 13

' עי(זו ע� מתחלפות לפעמי� זו ) י�א� מ� השינַ שמוצָ (4 "כי אותיות זסשר, )]ו, ש ח"שה" (ְרָ&ֶפיָה ִרְ&6ֵי ֵא&["� "יבש" ִרְ&6ָה"והוא כמו , )י"רש(גחלת . 14

  ).ו,  אר"השש" (ינַ ה למי שאמר דלטוריא על �ָ 4 6ֶ צ1 רְ .ה4 6ֶ ר1 / ה 6ָ ְצ רִ : " ובמדרש אמרו.י"� בצד" וכא� התחלפה השי.)י ומצודות"רש

 /ויש מי שאומר .  נשמותיה� של צדיקי�/יש מי שאומר ? ומה הוא מקריב). [א, מנחות קי' עי(שמיכאל עומד ומקריב עליו קרבנות , של מעלההוא מזבח . 15

  .)]ה ומיכאל"ש� ד' תוס(כבשי� של אש 

י כאשר השתמש רק!  עדי� היה נכוה ממנה/וכשניסה ליטול את הגחלת במלקחת אחת , שכלי אחד לא הספיק לו, ומבואר במדרש. 16  מלקחת / כלי� בשנ

 שהיא ,אש דשכינההיה "וזהו מפני שהאש שנטל השר
 מעל המזבח  [.)ו"ת' ש ישעיהו סי"ילק( אז הצליח ליטול את הגחלת /") ֶמְלָקַחִי�(" מלקחת בתו�

  )].'פרשת פקודי אות ד, רי צדיקפ(למרות שג� הוא עצמו היה עשוי מאש , "יכול השר
 ליטולהיה  ועל כ� לא ,) ב,יומא כא(אש אוכלה אש 

  ."ניב שפתי�"שנבואה היא מלשו� , )ז, בראשית כ(� "ורשב) א, שמות ז(י "רש' עי. 17

 ואול� בחלק מתקופה זו ָמַל� / עוזיה יות� וחזקיהו /שכ� בחלק גדול מתקופת נבואתו היו מלכי� צדיקי� ביהודה , אולי לא נרד
 במש� כל הזמ� הזה. 18

  .'וכו" Lִֵוי ָנַתִ$י ְלַמ3ִי�"ש, ואז כנראה התקיימו הדברי� האלו, עביהודה אחז הרש

מנשה , והנה). ב, יבמות מט" (ְ�ת1ְ� ַע� ְטֵמא ְ)ָפַתִי� Bנִֹכי יֵֹ&בדאמר ", מפני אותו ֵחטא קל שָחטא בפיושישעיהו נהרג , לנו כ� להדיאה� שמסרו  ,ל"חז. 19

 שהיו /) לדעתו של מנשה(ֵחְטא ֶ&ָחָטא בפיו ד� והורג את ישעיהו בגלל , ג� מנשה, ובכל זאת. נהרג הוא  כ� שעל)כנראה(לא ידע , שהרג את ישעיהו

וכנראה טענתו ]. והכל מיושב, שאי� שו� סתירה בי� הנבואות, מבארת מיד' ואול� הגמ). ש�(' כמבואר בגמ[, נבואתו של משה רבינונבואותיו סותרות את 

על מה , שמי� לרמז בזה לישעיהו לפני מותובואולי רצו . )שהרי ה� סותרי� לדברי תורה ('ולא מפי ה,  אמר את הדברי� מעצמושישעיהו, של מנשה היתה

משו� דקרינהו , ומשו� הכי איענש לנסורי פומיה: "שכתב) ה נסרוה לפומיה"ש� ד(י "רש' עי. ['ולא מפי ה,  על שאמר דברי� מפי עצמו/הוא נהרג 

הקב, מדעתו' א ְ)ָפַתִי�ַע� ְטמֵ 'לישראל  לו  צוה    ].שבאר באופ� אחר קצת) 'פקודי אות ד" (פרי צדיק"ג� ' ועי. "ולא מחמת תוכחה, ה"שלא 

  ,השיחה נערכה לפי הבנתו של העור�

  .יש לתלות בעור� בלבד) א� ישנ�(וכל טעות או חסרו� 


