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 בס"ד

 ירושלים  -ישיבת הכֹּתל  

ר הלוי נבנצל שליט"א  שיחת הגאון הרב אביגדֹּ
 תשע"וויגש  לפרשת

 פרשת יוסף ואחיו
 

 "העוד אבי חי"?
ֵסף ֶאל ֶאָחיו אֶמר יוֹּ ֵסף :"ַויֹּ ד ָאִבי ָחי ,ֲאִני יוֹּ ְוֹלא  ?ַהעוֹּ

תוֹּ  ת אֹּ . , ג()בראשית מהִכי ִנְבֲהלּו ִמָפָניו"  ,ָיְכלּו ֶאָחיו ַלֲענוֹּ
בגלל  ם יוסףלא יכלו לדבר ע , לפני שנים,בתחילת המעשה

, ְוֹלא ָיְכלּו ַדְברוֹּ ְלָשֹלם"  -ם אליו תָ שנָא תוֹּ )שם לז, "ַוִיְשְנאּו אֹּ

, אך הפעם עם יוסף מסוגלים לדבר נםשוב איהם כשיו . עד(
 .)עי' רש"י מה, ג(בושה מחמת לא מחמת שנאה, אלא 

מיום הדין, אוי לנו מיום חז"ל אומרים: "אוי לנו 
התוכחה!... יוסף ְקָטָנן של שבטים היה, ולא היו יכולים 

תוֹּ כי לעמוד בתוכחתו, שנאמר: 'ולא יכלו א חיו לענות אֹּ
א הקב"ה ויוכיח כל אחד ואחד לפי  ;נבהלו מפניו' לכשיבֹּ

ִכיֲחָך ְוֶאֶעְרָכה לְ  , )תהלים נ, כא(' יָךינֶ עֵ מה שהוא, שנאמר: 'אוֹּ
 .)ב"ר צג, י. ועי' גם חגיגה ד, ב(ה וכמה"! על אחת כמ

ידועה השאלה, שלכאורה אין כאן שום תוכחה. יוסף 
ֵסף"רק אומר  ד ָאִבי ָחי" ושואל ,"ֲאִני יוֹּ איפה כאן  ,"ַהעוֹּ

ד ָאִבי ָחי" ובכלל, איזה מקום יש לשאַלתהתוכחה?  "? ַהעוֹּ
יוסף שיעקב חי, אל יהודה  הדברים שאמרוהרי ברור מכל 

ד ָאִבי ָחייש לשאול " אז מה הספורנו עונה על  -"? ַהעוֹּ
ד ָאִבי ָחישתי השאלות ומסביר, ששאַלת " " איננה ַהעוֹּ

רשאלה של  ו ר ה, אלא שאלה של בי ה מי . יוסף מביע ת
הכאן  ה מי ד ָאִבי ָחי" על האחים: ת איך אפשר "?! ַהעוֹּ

 והרחיב זוהי אפוא תוכחה קשה! ...?שלא מת מדאגתו אלי
נוקבת שהתוכחה היתה , עוד וביאר ל התורה()ע "בית הלוי"

מול את האחים שכן יוסף העמיד  .מכךעוד הרבה יותר 
התחננתם אלי לחוס על אביכם הזקן הרי לפני רגע  :סתירה

ְוָהָיה " -אשר עלול למות אם לא יחזירו אליו את בנימין 
תוֹּ ִכי ֵאין ַהַנַער יך א ואם כן, - )בראשית מד, לא(" ָוֵמת ,ִכְראוֹּ
בעצמכם לחיי אביכם כאשר מכרתם לא חששתם אתם 

ד ָאִבי ָחיאותי למצרים? " "?! הרי היה עלול למות ַהעוֹּ
ולא יכלו אחיו לענות לו על ! "מה שעשיתם לימצער אחרי 

 "כי הוא סתירה וקושיא עליהם מעצמם על עצמם ,תוכחתו
 .)בית הלוי שם מה, ג(

ד ָאבִ "לשאלה  פירוש אחרגם אבל יש  כלי ה"". י ָחיַהעוֹּ
שאלה שנועדה  - שהשאלה היא כפשוטה" מפרש, יקר

אמנם האחים אמרו כבר ליוסף שאביהם חי, לברר מידע. 
אולי אמרו כן כדי שיכמרו  ,מכל מקום חשב יוסף"אך 

, ]אבל באמת יעקב מת רחמיו על הזקן ולא יגרום לו מיתה
. )כלי יקר שם(" העוד אבי חי ,כן שאלם שניתל .כבר מזמן[

ובכל זאת, בעקבות דברי חז"ל שאמרו שהיתה כאן 
תוכחה, מסיים ה"כלי יקר" ומסביר, שהגם שיוסף התכוין 

ד ָאִבי ָחי"בכנות לשאול  , אך ", ולא התכוין להוכיחַהעוֹּ
ן לשאול אם הוא יוחשבו שלא נתכו ,מהלבבם לא כן יַד "

ביהעוד 'על כן אמר  ,חי או לא, אלא שבא להזכיר עוונם  א
תם על צערו כי לא חס ,ר שאביו הוא ולא אביכם, לומ'חי

 ".דבראותו כן נבהלו ולא יכלו לענות כאילו אינו אביכם. ל

 הקושי בלימוד פרשת יוסף ואחיו
כדי  -איך באמת לא התחשבו האחים ביעקב אביהם? 

מאד קשה לענות על שאלה זו, צריך להקדים ולומר, ש
ות שאין לדבר על פרשת יוסף ואחיו. עד לפרשה זו, למר

לנו השגה באישי הדורות הראשונים ובמהות חטאיהם, 
ידענו לפחות עם מי עלינו להזדהות ועם מי אין עלינו 

ידענו עם מי  -להזדהות. כשמדובר היה בקין והבל 
להזדהות. גם כשמדובר היה באברהם ולוט, באברהם 

ידענו עם מי  -ואמרפל, ביצחק וישמעאל, או ביעקב ועשו 
בהגיענו לפרשת יוסף ואחיו, הענין מסובך. להזדהות. אבל 

שני הצדדים הם צדיקים גמורים! כולם אהובים, כולם 
ברורים, כולם גדולי עולם, שהכהן הגדול נושא את שמותם 

, "שיהא רואה )שמות כח, יב; ושם, כט(על כתפיו ועל לבו 
)רש"י שם, הקב"ה השבטים כתובים לפניו ויזכור צדקתם" 

חלוקת נוראה ביניהם, שנאת חינם, מ -. ובכל זאת יב(
ולבסוף מכירתו לעבד. איך ניתן  ,התנכלות להריגת אח

 להבין זאת?
האמת היא, שהדברים הם למעלה מהשגתנו. אין לנו 
תפיסה בגדולי עולם אלו, לא בצדקתם ואף לא בחטאיהם, 
הדקים מיכולת תפיסתנו. אך היות ונותן התורה כתב לנו 

ינו ללמוד אותה. אבל עלינו בתורתו פרשה זו, חובה על
לדעת, שאיננו מבינים את הדברים עד הסוף, וכל דברינו 

 אינם אלא כפי קוצר השגתנו.

 האחים דנים את יוסף למיתה מדין "רודף"
השאלה הראשונה שיש לשאול בפרשה זו היא: 
ֲעצּו ֵלב ַיְחָדו להרוג  "בהיות כָֻּלם צדיקים גמורים... איך נוֹּ

ְרנוֹּ בראשית לז, יח(כרו"?! את אִחיהם או למ איך הגיעו  )ְספוֹּ
? התשובה היא, ל כלדיקים גמורים כאלו, למעשה נורא כצ

שהאחים סברו שיוסף אינו אלא "רודף", וכל יצר מחשבות 
לבו אינו אלא "למצוא עליהם עלילה או להחטיאם, כדי 

ל יתברך, וישאר הוא לבדו -שיַקְלָלם אביהם או יעניֵשם הא
 1"הבא להרגך, השכם להרגו" -ִמָבִנים", וממילא  ָברּוְך
 .)שם(

מה הביא את האחים למחשבות חמורות שכאלו לגבי 
יוסף? אמנם יוסף הביא את דיבתם רעה אל אביהם, אך 
מדוע יש לחשוד בו משום כך במזימה חמורה כל כך? 
התשובה היא, שהאחים חששו למהדורה נוספת של מה 

דמים. הרי גם לאברהם אבינו שקרה כבר בשני הדורות הקו
היו כמה בנים, ורק אחד מהם נבחר לרשת את ארץ הקודש 
ולהיות ממשיך המורשת הרוחנית של אברהם. ישמעאל 

נדחו. דור אחר כך, שוב אותו דבר: משני  -ובני קטורה 
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בניו של יצחק, רק יעקב נבחר לרשת את ארץ ישראל 

דחה. ֵעָשו נ -ולהיות ממשיך המורשת הרוחנית, ְוֵעָשו 
, אבל זה לא עוזר לו. לח(-)בראשית כז, לדאמנם צועק ובוכה 

יעקב מקבל את א"י ואת כל המורשת הרוחנית של אברהם 
 .)שם, מ(אבינו, ולעשו נאמר "ואת אחיך תעבד" 

אֵחי יוסף סבורים א"כ, שיוסף מתכנן גם הוא לעשות 
כך, לנשל את ֶאָחיו מן הירושה הרוחנית של שלושת 

, וליטול אותה לעצמו. הוא לבדו יקבל את כל האבות
הירושה הרוחנית של האבות, ויתברך מפי יעקב "ֱהֵוה ְגִביר 
ְלַאֶחיָך", כפי שהתברך יעקב מפי יצחק, והאחים במקרה 
הטוב יהיו כפופים לו כעבדים )כפי שנראה היה מן 

יורחקו  -החלומות שספר להם(, ובמקרה הפחות טוב 
ְלחּו לארץ רחוקה, כפי שעשה אברהם לגמרי מא"י ְוִישָ 

כן הם רואים ביוסף ל. )שם כה, ו. ועי' רש"י שם(לבני קטורה 
רודף מסוכן, "המתנקש בנפשם להמיתם בעולם הזה או 

ְרנוֹּ שם לז, יח(בעולם הבא או בשניהם"   .)ְספוֹּ
כמובן, הדברים לא היו ולא נבראו. יוסף מביא את 

דוף אותם, אלא דיבת ֶאָחיו אל ָאִביו לא כדי לר
. יוסף סבור היה בטעות, שֶאָחיו אוכלים אבר לטובתם

)עי' רש"י שם, ב, ועי' ב'שפתי מן החי ועושים עברות נוספות 

, וִסֵפר את הדברים חכמים' שם שֵבֵאר מה היתה טעותו של יוסף(
כדי שיעקב ְכָאב,  לאביו לא כדי לרדוף את ֶאָחיו ח"ו, אלא

דור )יצחק אבינו היה עדיין חי(, וכנביא, וכאחד מגדולי ה
יחנכם, ובכך יזכו לחיי עוה"ב. אבל כשם שיוסף טעה 
בהערכת מעשיהם של ֶאָחיו, כך טעו גם האחים בהערכת 
מעשיו של יוסף, וסברו שכוונתו היא לרדוף אותם, ועל כן 

 דנו אותו למיתה.

 שלש קושיות בהלכה המיושבות על פי הנ"ל
לדון את יוסף למיתה? יש מקשים: איך יכלו האחים 

והרי פסולים היו לדון אותו, הן מצד שהיו קרוביו, והן 
)'אמונה מצד שהיו נוגעים בדבר! החזון אי"ש כותב אמנם 

, שחכם איננו חשוד ְלַעֵּות את פסיקתו ובטחון' פ"ג אות ל'(
בגלל נגיעות כלשהן, כי אהבת האמת היא אצלו למעלה 

ת שזהו רק  מכל נגיעה, ואולם החזו"א מבאר שם ק סי פ ִב
ה )למשל: לפסוק אם בהמה היא טרפה או לא. בזה  הלכ

יכול החכם לפסוק לעצמו, ואין לחשוש שיַעֵּות את הדין 
יןבגלל הפסד ממון, ואפילו בהפסד מרובה(. אבל  ד  ְב

גם חכמים עלולים  -)בין דיני ממונות, ובין דיני נפשות( 
רה: "כי לשנות מן האמת בגלל נגיעה, כפי שאומרת התו

םַהשַֹּחד ְיַעֵּור  חי ק ]ועיין שם בחזו"א,  )שמות כג, ח(" פ
שֵבאר מדוע בפסיקת הלכה אין חוששים שהחכם יושפע 
מנגיעה, ואילו בדין כן חוששים לכך[. ממילא, גם אם 
האחים הם צדיקים גדולים, אין הם יכולים לדון את יוסף, 

ת שכן יש חשש שיושפעו מנגיעתם. כיצד א"כ ראו רשו
 לעצמם לדון אותו?

על פי מה שהסברנו, הענין מיושב. הרי האחים לא דנו 
את יוסף בתורת דיני נפשות רגילים, אלא מדין רודף. 
וברודף הרי אין פסול של "קרוב" או של "נוגע בדבר". כל 
אחד רשאי להרוג את הרודף, גם אם הוא קרובו וגם אם 

י עם אקדח, נוגע בדבר. אם אראה למשל יהודי רודף ַאֲחַר 

יהיה מותר לי להרוג אותו, למרות שאין "נוגע בדבר" יותר 
ממני! מטעם זה, רשאים היו האחים לדון את יוסף למיתה 

 למרות שהיו קרוביו, ולמרות שהיו נוגעים בדבר.
הּו  בכך יובן גם דבר נוסף. התורה כותבת: "ַוִיָקחֻּ

ָרה...  תוֹּ ַהבֹּ אֱ ַוַיְשִלכּו אֹּ לֶ ּו  ב ְש יֵ םוַ ֶח לֶ ל  )בראשית לז, " כָ

. וקשה: הרי הלכה היא, שסנהדרין שהרגו את כה(-כד
זהו )סנה' סג, א( ]הנפש, אין טועמין כלום כל אותו היום 

אְכלּו ַעל ַהָדםאחד הדינים הנלמדים מן הפסוק " " ֹלא תֹּ
. כיצד אפוא יושבים האחים לאכל, לאחר )ויקרא יט, כו([

לבור כדי להרגו? על פי שדנו את יוסף למיתה והשליכוהו 
מה שבארנו, הענין ברור: ברודף לא קיים דין זה, שאסור 
לאכול לחם לאחר הריגתו. אם מישהו ירה ברודף והרג 
אותו, אין עליו איסור לאכול לחם באותו יום. ועל כן, לא 
נמנעו האחים מאכילת לחם לאחר שהשליכו את יוסף 

 לבור.
ת יוסף עוד קשה לכאורה: לאחר שדנו האחים א

ג ֶאת ָאִחינּו... למיתה, קם יהודה ואומר:  "ַמה ֶבַצע ִכי ַנֲהרֹּ
" )בראשית לז, ! ְלכּו ְוִנְמְכֶרנּו ַלִיְשְמֵעאִלים, ְוָיֵדנּו ַאל ְתִהי בוֹּ

כיצד מציע יהודה ְלַוֵתר על הריגת יוסף, ולהמיר את  כז(-כו
א "ְוֹלהריגתו במכירתו לישמעאלים? והרי התורה אמרה: 

ֵצַח ֲאֶשר הּוא ָרָשע ָלמּות" ֶפר ְלֶנֶפש רֹּ )במדבר לה,  ִתְקחּו כֹּ

ממון או בעונש  מיאסור להמיר חיוב מיתה בתשלו. לא(
 אחר.

לפי מה שבארנו, גם קושיא זו מיושבת. הרי האחים לא 
דנו את יוסף לחיוב מיתה רגיל, אלא לחיוב מיתה בתורת 

ה דרך להנצל רודף. וברודף הרי הדין הוא, שאם נמצא
)רמב"ם הלכ' רוצח ושמירת ממנו בלי להרוג אותו, אסור להרגו 

מותר  ,רק אם אין עצה אחרת להנצל ממנו .נפש פ"א ה"ז(
כן, ברגע שיהודה מציע למכור את ללהרוג את הרודף. ו

מקבלים האחים את יוסף לעבד ולהפטר מרדיפתו בדרך זו, 
 .3, ועושים כדבריו2ההצעה

 האחיםהסיבה לטעותם של 
ובכל זאת, אחרי הכל, טעו אחי יוסף בדינם. כפי שכבר 
הזכרנו, יוסף כלל לא התכוין לרדוף את ֶאָחיו ח"ו, וכל 
כוונתו בהבאת דיבת ֶאָחיו אל אביו היתה לטובתם. מה היה 

 א"כ הגורם לטעותם הנוראה של האחים?
לנו אסור לדבר מעצמנו על קדושי עליון אלו, אבל 

ַוִיְראּו ֶאָחיו ִכי ם נגרמה בשל קנאה. "התורה מעידה שטעות
תוֹּ ָאַהב ֲאִביֶהם ִמָכל ֶאָחיו  תוֹּ  -אֹּ . )בראשית שם, ד(" ַוִיְשְנאּו אֹּ

לולא אותה קנאה, לא היו באים לכלל טעות, לחשוב 
שיוסף רודף אותם. היו מגיעים להבנה הנכונה, שיוסף 
 מתכוון לטובה, ואם יש לו טעות בהלכות אבר מן החי,

אפשר להתווכח איתו, להראות לו שאיננו צודק, אבל לא 
לזרוק אותו לבור בגלל זה. אלא ששוחד הקנאה ִעֵּור את 
עיניהם של החכמים הגדולים האלה, ועד כדי כך הם 
ַהר במצרים,  משוכנעים שהם צודקים, עד שאפילו בבית הסֹּ
כשהם כבר מגיעים למסקנה שיש בהם איזו אשמה, הם 

ֲאֶשר ָרִאינּו ָצַרת  ,ל ֲאֵשִמים ֲאַנְחנּו ַעל ָאִחינּוֲאבָ אומרים: "
. "לא אמרו )שם מב, כא(" ַנְפשוֹּ ְבִהְתַחְננוֹּ ֵאֵלינּו ְוֹלא ָשָמְענּו

שתהיה אשמתם על מכירתו או מיתתו, אלא על אכזריותם 
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3 
ְרנוֹּ שם לז, יח(בהתחננו"  . הם אינם מתחרטים על עצם )ְספוֹּ

שלא נהגו עם יוסף לפנים משורת המכירה, אלא רק על כך 
צדקנו.  -הדין, לאחר שהתחנן אליהם. על פי שורת הדין 

תו היינו צריכים לזרוק אותו לבור, או למכור או
כך התחנן אלינו, היינו  לישמעאלים. אבל לאחר שיוסף כל

צריכים לעשות לפנים משורת הדין... הם עדין אינם מבינים 
ממכירת יוסף. רק עד כמה טעו, ואינם חוזרים בהם 

כשיוסף אומר להם "אני יוסף", אז עומדים האחים על 
 טעותם באופן מלא.

 על מה יוכיחו אותנו ביום הדין?
אמרו כפי שהזכרנו, בעקבות המעשה עם יוסף ואחיו, 

"אוי לנו מיום הדין, אוי לנו מיום התוכחה!... יוסף חז"ל: 
 ...ְקָטָנן של שבטים היה, ולא היו יכולים לעמוד בתוכחתו

א הקב"ה ויוכיח כל אחד ואחד לפי מה שהוא על ... לכשיבֹּ
 אחת כמה וכמה"!

על מה תהיה התוכחה שיוכיח הקב"ה את כל אחד 
 כמה יכולנו ללמוד יותר ולא ,התוכחה תהיה -ואחד? 

ן ין יותר בתפילה ולא כיווננו, לכויכמה יכולנו לכו ,למדנו
בשמות הקדושים ובשאר התפילה, איך הייתי יכול להיות 

לא נוכל לעמוד שיוכיחו אותנו והתוכחה  היא זו ,ולא הייתי
שתהיה לו בעיה  ודאי ,מי שעשה עבירות חמורות .בה

 ,אבל גם מי שעשה עבירות שנראות לנו קלות .מאד גדולה
 ָיִבא ָהֱאֹלִקים - ַמֲעֶשה ָכל ֶאת ִכי" .4ם הן חמורות מאדג

ב ִאם, ֶנְעָלם ָכל ַעל ְבִמְשָפט  ואם ז ,(יד, יב קהלת) "ָרע ְוִאם טוֹּ
 .הכל יבוא במשפט ,או משהו אחר ,ברכה בלי כוונה

שאדם היה יכול  ,על כל הדברים האלה אוי לנו ,אלממי
ן יותר בתפילה, או יכואו ל ,או לחזור יותר ,ללמוד יותר

לעשות טובה לאיזה יהודי ולא עשה, על כל הדברים האלה 
 ם הדין.יהיה יו

 אפילו בשבת -צום עשרה בטבת 
אנו מתקרבים לעשרה בטבת. מה קרה בעשרה בטבת? 

ם ,ֶבן ָאָדםאומר הקב"ה ליחזקאל: " -  ,ְכָתב ְלָך ֶאת ֵשם ַהיוֹּ
ם ַהֶזה ם ָסַמְך מֶ  ,ֶאת ֶעֶצם ַהיוֹּ ם ְבֶעֶצם ַהיוֹּ ֶלְך ָבֶבל ֶאל ְירּוָשַלִ

התחיל המצור על בעשרה בטבת . )יחזקאל כד, ב(" ַהֶזה
 , ולכן נקבע יום זה כיום תענית.ירושלים בבית ראשון

והוא,  .על עשרה בטבת האבודרהם אומר חידוש גדול
תשאם היה אפשר שיחול עשרה בטבת  שב , היו מתענים ב

התענית ליום את יו יכולים לדחות בו אפילו בשבת, ולא ה
ם ַהֶזה"נאמר בתענית זו מפני שאחר. והטעם,   "ְבֶעֶצם ַהיוֹּ

, וא"כ כפי שתענית יוה"כ דוחה את כמו ביום הכפורים
 השבת, כך גם תענית עשרה בטבת דוחה את השבת

 גר"חהמרן על כך והוסיף . (סדר תפלת התעניות -אבודרהם )
, שהטעם ר"ח על הש"ס סי' מ"ד()חי' הגזצ"ל ובאר מבריסק 

שתלויים צומות האחרים השמפני  ,הואלזה  ד ו ח , ולא ב
ם ַהֲחִמיִשייום, כמו שנאמר: "בַ  ם ָהְרִביִעי ְוצוֹּ )זכריה  " וכו'צוֹּ

שהצום יהיה בחודש החמישי, אפוא, העיקר הוא  .ח, יט(
. , ולא כ"כ משנה באיזה יום בחודשוכו' בחודש השביעיו

םבטבת, הצום תלוי  , בעשרהכאן אבל וֹּ י , ולא רק בַ
ם, ֶאת " :לנביא בחודש, וכפי שנאמר ְכָתב ְלָך ֶאת ֵשם ַהיוֹּ

ם ַהֶזה הצום לדחות את  אי אפשר ," וכו'. ממילאֶעֶצם ַהיוֹּ
הרמב"ם לא  מנםבשבת. אליום אחר, אפילו אם הוא חל 

פוסק כך, הרמב"ם פוסק שאם היה צום עשרה בטבת חל 
)הלכ' תעניות פ"ה  5התענית למחרוחים את דהיינו בשבת 

אבל לדעת האבודרהם, אם עשרה בטבת היה חל  ,ה"ה(
רואים . 6בשבת, היו צריכים להתענות בו בעצם יום השבת

ל יהתחשבו את החומרה המיוחדת של עשרה בטבת, מזה 
 .7המצור על ירושלים

וד היה אפשר לחזור ע, המצור שהתחילגם אחרי אבל 
 והירמיהו מוכיח את צדקי .חורבןהאת  למנועו בתשובה

שאם  , ומסתברבבל להכנע למלךואומר לו  פעם אחר פעם
לא המקדש  - היה שומע לו ומקיים את דבר ה' אשר בפיו

לא שומע  צדקיהואבל  ,)עי' ירמיהו לח, יז( חרבהיה נ
 לירמיהו ומסרב להכנע, והסוף הוא שהמקדש נחרב.

 ךביאור אמירה תמוהה של חזקיהו המל
. בקשר לחורבן, ישנה פרשה קשה שהיתה בימי חזקיהו

מלך שהבריא שלח לו  יאחרלה והבריא, ווחהיה זקיהו ח
, השלוחים . חזקיהו שמח עלומובבל שלוחים לדרוש בשל

ה"שקה אותם, מאכיל אותם, מ תֹּ ֶאת  ,ַוַיְרֵאם ֶאת ָכל ֵבית ְנכֹּ
ב ְוֵאת ֵבית ַהֶכֶסף ְוֶאת ַהָזָהב ְוֶאת ַהְבָשִמים ְוֵאת  ֶשֶמן ַהּטוֹּ

ָתיו ְצרֹּ ֹלא ָהָיה ָדָבר ֲאֶשר ֹלא  ,ֵכָליו ְוֵאת ָכל ֲאֶשר ִנְמָצא ְבאוֹּ
אפילו . )מל"ב כ, יג(" ֶהְרָאם ִחְזִקָיהּו ְבֵביתוֹּ ּוְבָכל ֶמְמַשְלתוֹּ 

הציג בפניהם את ואת ארון הברית שבמקדש פתח לפניהם, 
א מגיע אל חזקיהו ושואל ישעיהו הנבי (רש"י שם)הלוחות! 

אּו ֵאֶליָך" ,ָמה ָאְמרּו ָהֲאָנִשים ָהֵאֶלהאותו: " )שם, ? ּוֵמַאִין ָיבֹּ

ָקה ָבאּו" :יהוקחזאומר לו  יד(  .)שם( ִמָבֶבל" ,ֵמֶאֶרץ ְרחוֹּ
ן הקב"ה קָ ָד בְ זה אחד משלשה שֶ אומרים על כך חז"ל: "

אתה נביאו  :היה לו להשיב ...ן עביט של מים עכוריםָאצָ ְמ ּו
התחיל חזקיה  ?! ]במקום זה[ואתה שואל אלי ,של מקום

ועל  ,לכך נענש !מארץ רחוקה באו אלי :ואמר ,מתגאה
הרי ישעיהו . )רש"י שם(" על שלחנו ןששמח עליהם והאכיל

אם בבל קרובה לדעת לא ביקש כאן שיעור בידיעת הארץ, 
ֵמֶאֶרץ " ,לומרחזקיהו בשביל מה היה צריך  .או רחוקה

ָקה ָבאּוְר  ש איזו מעלה, איזה יאלא שהרג ?ִמָבֶבל" ,חוֹּ
. אמנם כבוד, שמארץ כ"כ רחוקה באו אליו שלוחים

, שהחזיר שה' עשה לו הגדול הנס השלוחים באו בגלל
, יב(-)שם, יא. ועי' רש"י שם יאגלגל חמה עשר שעות אחורנית 

, שהגיעו זאת הוא מרגיש בזה מעלה גדולה מדי בכלאך 
ְשַמע ְדַבר " :ישעיהואומר לו על כך . חים מבבלאליו שלי

ְוִנָשא ָכל ֲאֶשר ְבֵביֶתָך ַוֲאֶשר ָאְצרּו  ,ִהֵנה ָיִמים ָבִאיםה'! 
ם ַהֶזה ָבֶבָלה ֶתיָך ַעד ַהיוֹּ ּוִמָבֶניָך . ָאַמר ה' ,ֹלא ִיָּוֵתר ָדָבר ,ֲאבֹּ

ִליד ִיָקחּו ְוָהיּו ָסִריִסים ְבֵהיַכל ֶמֶלְך  ,ֲאֶשר ֵיְצאּו ִמְמָך ֲאֶשר תוֹּ
כיצד מגיב חזקיהו על הדברים הקשים  .(יח-שם, טז)ָבֶבל" 

אֶמר ִחְזִקָיהּו ֶאל ְיַשְעָיהּו" -הללו?  ב ְדַבר  :ַויֹּ ֲאֶשר ה' טוֹּ
ם ֶוֱאֶמת ִיְהֶיה ְבָיָמי... ִדַבְרתָ  א ִאם ָשלוֹּ לא  -ובלשוננו ". ֲהלוֹּ
 י יהיהבימַ העיקר ש .יה חורבןשיה -אחרי מותי  נורא.

 שקט!...
תשובה זו נראית משונה מאד. מנבאים לחזקיהו על 
אסון נורא כזה, שבניו יגלו ויהיו עבדים בהיכל מלך בבל, 

הרי היה צריך  ?!והוא מתנחם בכך שהדבר לא יהיה בימיו
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4 
ולבכות ולהתחנן לבטל את רוע הגזירה!  ,לקרוע את בגדיו

בלי להזדעזע  ,זהכרוא פרק אינני יודע איך אפשר לק
מתשובתו של חזקיהו! אדם שהקב"ה רצה לעשותו משיח 

 ?ה קשה כזוגיב כך על נבואשיאיך יתכן , )סנה' צד, א(
התשובה לשאלה זו נשענת על נבואה כמדומני ש

בירמיהו מסופר, שמיכה אחרת, המופיעה בספר ירמיהו. 
ן ָשֶדה   ,ֵתָחֵרשהמורשתי ניבא בזמן חזקיהו ואמר: "ִציוֹּ

ת ָיַער"  ,ִוירּוָשַלִים ִעִיים ִתְהֶיה . )ירמיהו כו, יח(ְוַהר ַהַבִית ְלָבמוֹּ
שרצה עד כך, כל כלומר: ה' כעס על ישראל ועל חזקיהו 

ואולם  חזקיהו. חורבן כבר בימיהלהביא עליהם את 
)דהי"ב בדברי הימים  חזקיהו נכנע לפני ה', כמו שמפורש

קצף ה' בימי חזקיהו, אלא נדחה בכמה , ולכן לא בא לב, כו(
ההנבואה של ישעיהו נמצא אפוא, שדורות.  ע י ג ר את  מ
ד. מיכה אומר לו חזקיהו יהיה חורבן, ואילו ישעיהו  שמי

ב ְדַבר  ֲאֶשר ה' מודיע לו שהחורבן לא יהיה בדורו. לכן "טוֹּ
נבואת נחמה,  הי הריִדַבְרָת". לעומת מה שהיה צפוי, זו

 בכמה דורות. שהעונש נדחה
הפורענות  .לדחות את הפורענות היכול תשובהשהרי 

חזקיהו דחה אכן ו ,אותה אפשר לדחותו ,לא מוכרחה לבוא
היה יכול לעשות גם צדקיהו, אלא כך  .בהכנעו לה' אותה

 שצדקיהו לא רצה להכנע לדבר ה', ולכן בימיו בא החורבן.

אתינו האריכו  "עוונות אבותינו החריבו ָנֶוה, וחטֹּ
 ִקּצוֹּ"

)"איכה ֱאִלי  תשעה באבלבקינות גם ומובא  ,חז"לביש 

שהחורבן היה צריך להיות בימי  ,בסוף הקינה( -יו" לָ אֵ קוננו מֵ 
הספידו את יאשיהו בעשרים אך בגלל ש ,שיהו המלךאי

ועי' רש"י  )איכה ד, א "ֵאיָכה יּוַעם ָזָהב"ושתים אותיות של 

החורבן את  שהקב"ה האריך להם אפו ודחה, זכו (שם
כשירמיהו בא אל  ,אז עכשיו. עשרים ושתים שנהב

אם  .לדחות את החורבןשוב כנראה שאפשר  ,צדקיהו
צדקיהו היה נכנע תחת מלך בבל כמו שירמיהו דורש ממנו, 

על והם לא עשו את זה, לא מנעו,  .היה מונע את החורבן
היה חורבן שיכלו למנוע אותו,  .זה הצום של עשרה בטבת

 .נו אותוולא מנע
"יש ָשם ימים שכל ישראל מתענים , אומר הרמב"ם

בהם מפני הצרות שאירעו בהן, כדי לעורר הלבבות 
ולפתוח דרכי התשובה, ויהיה זה זכרון למעשינו הרעים 
ומעשה אבותינו שהיה כמעשינו עתה, עד שגרם להם ולנו 

רמב"ם )אותן הצרות, שבזכרון דברים אלו נשוב להיטיב" 

צמים על העבירות של  יננואכלומר,  .פ"ה ה"א( הלכ' תעניות
 העבירות שלכמו  שהםעל העבירות שלנו, אלא אבותינו, 

 .אבותינו
מנין לרמב"ם שמעשינו רעים כמעשה אבותינו? אולי 
אנו טובים וצדיקים מהם? חושבני שהתשובה היא, ש"כל 

בימיו, מעלין עליו כאילו הוא  )בית המקדש(דור שאינו נבנה 
. ממילא, אם לא זכינו עדין )ירו' יומא פ"א ה"א( החריבו"

שיש במעשינו כדי לבנין בית המקדש מחדש, משמע 
לּו היה בנוי. הרי שמעשינו אינם  את המקדש להחריב

 טובים ממעשי אבותינו, שאף הם החריבו את המקדש.
אמנם לא מוכרח להיות שאנו חוטאים באותם חטאים 

שאיננו יותר  שחטאו בהם הם, אבל בס"ה המצב הוא
טובים מאבותינו. ולכן, "עוונות אבותינו החריבו ָנֶוה, 

." אתינו האריכו ִקּצוֹּ  וחטֹּ
אנו מנסים שלא תהיה תוכחה כל כך חריפה כמו 

ושנזכה כבר להמתיק את התוכחה ביום  ,שחז"ל אמרו
התענית עצמו ובתהליך של תשובה שימנע את התוכחה. 

צאי שביעית בן במו נזכה שהצום יהפך לששון ולשמחה,
ואז נזכה כבר שיהיה לששון ולשמחה  ,(מגילה יז, ב) דוד בא
 בעז"ה.

 
 
 

 

 
                                                           

, כי סברו שמתכוין למרוד במלכות יהודה ולמלוך במלכות מורדולהשל"ה יש מהלך אחר בזה, ולדעתו האחים רצו להרוג את יוסף מדין  .1

שהאריך בזה  בשל"ה ע"ש]וָמֹלְך ִתְמֹלְך ָעֵלינּו"?!...(, "וכל המורד במלך ישראל יש ַלמלך רשות להרגו" )רמב"ם הלכ' מלכים פ"ג ה"ח(. תחתיו )"הֲ 

 )של"ה חלק "תורה שבכתב", , ובאר דיוסף לא התכוין למלוך בעצם, ושתהיה המלכות לו ולזרעו, אלא כל כונתו היתה להעמיד את מלכות יהודההרבה

 .[ויגש, דף נ' טור ב' בדפוסים הישנים ד"ה ונחזור(-מקץ-דרוש "צאן יוסף" לפרשת וישב

היו שומעים לו! ועל כרחך, שלא דנו אותו  -. ועוד יותר מכך מובא ברש"י )בראשית לח, א(, שאם היה יהודה אומר לֶאָחיו להשיב את יוסף אל אביו 2

 היו שומעין לו. -ה מציע להפטר מרדיפתו באופן אחר, בלי למוכרו, ובלי לצער את אביהם בדין מיתה רגיל, אלא כרודף, ולכן אם היה יהוד

]ולשיטתו  ולדעת השל"ה צ"ל, דכיון שמיתת המורד במלכות תלויה ברצון המלך, א"כ הרי המלך )יהודה( אמר כאן להדיא שאינו רוצה להרגו.. 3

 ל אביו. שהרי הכל תלוי בדעת המלך[.מובן מאד למה היו שומעים לו אם היה אומר להם להשיבו א

ת. עי' למשל שערי תשובה לרבינו יונה )שער ג' אות י"ג(, שגמילות חסדים היא מן המצוות "4 ו ר ו מ ח וכן  ...קרים הנדרשים מן האדםיומן הע ה

ב(. ויש בענין  ,ל "מ)ב : זה לפנים משורת הדיןז"לינו )שמות יח, כ(, ואמרו רבות' ְוֶאת ַהַמֲעֶשה ֲאֶשר יֲַעשּון'מצוה להכנס לפנים משורת הדין, שנאמר: 

תזה דרכים רבות אשר תהיה בהן המצוה הזאת מן  ו ר ו מ ח : לא חרבה ירושלים אלא על שהעמידו ז"ל, הכל לפי ענין הדין, כמו שאמרו רבותינו ה

 .")שם( דבריהם על דין תורה ולא נכנסו לפנים משורת הדין

 .א ד"ה אבל זמן(. וכן מפורש ברש"י )מגילה ה, 5

 .. ועי' אור שמח )פ"ה מהל' תעניות ה"ו( שבאר, איך יתכן שחיוב תענית דרבנן ידחה איסור תענית בשבת שהוא מן התורה6

יוחנן על צום ט'  ביר. והטעם שתענית עשרה בטבת חמורה בענין זה משאר תעניות החורבן, ואפילו מתשעה באב, ביאר ה"בני יששכר" על פי דברי 7

 .ורובו נשרף בעשירי( ,רתשיעי לעת ערב הציתו בו את האּושב) "של היכל בעשירי נשרף ושרוב ,הייתי באותו הדור קבעתיו בעשירי יאלמל" ,באב

האבלות צריכה עיקר ד ,היינו (.א ,תענית כט)אתחלתא דפורענותא עדיפא  -תירצו וולא לעשירי, תשיעי בגמרא, א"כ למה באמת נקבע הצום לקשו הו

זה היום היה ש פיל, שראוי לדחות את השבת יותר משאר הצומותעשרה בטבת, חומרת צום לפי זה יש לומר, שזוהי הסיבה לו .על ההתחלה להיות

 ירושלים )"בני יששכר" מאמרי חדשי כסלו טבת, מאמר י"ד אות ד'(.בו סמך מלך בבל וצר על ש ,אתחלתא דפורענותא

 השיחה נערכה לפי הבנתו של העורך,

 טעות או חסרון )אם ישנם( יש לתלות בעורך בלבד.וכל 
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