ג' תשרי ה'תשע"ה

האזינו  -שבת שובה
יך ִ ּכי ָכ ׁ ַש ְׂל ּ ָת ּ ַבעֲ ֹונ ָ
(הושע יד,ב) ׁש ּו ָבה יִ ְׂש ָר ֵאל ַעד ה' אֱ ל ֶֹה ָ
ֶך:
השבת "שבת שובה" נקראת על שם הפסוק שנקרא בהפטרה ,שבו אומר לנו הנביא
שאדם יכול לחזור בתשובה ולהגיע עד כסא הכבוד .אבל יש לעשות זאת בשלבים.
אומר הגאון רבי שמלקא מניקלשבורג זצ"ל ,משל למה הדבר דומה :לאדם שצריך
לצאת לדרך רחוקה עלול להתייאש כבר מההתחלה בגלל המרחק הרב שעליו לעבור,
השמש הקופחת והחום המתיש .לכן ,עליו לחלק את הדרך לשלבים ויאמר בהתחלה אני
הולך רק ַעד הנק' ראשונה .משהגיע אליה יאמר אני ממשיך והולך רק ַעד הנק' השניה,
וכך ימשיך שלב שלב ַעד הנק' הסופית.
כך היא גם דרך התשובה ,סמן לעצמך מטרות קרובות ,נק' הקרובה להשגה ,נק' שקל
להגיע אליה ושמור אותה .רק לאחר מכן תמשיך הלאה..
האדם נמשל לעץ השדה שנאמר (דברים כ,יט) ִ ּכי ָתצ ּור ֶאל ִעיר י ִָמים ַר ִּבים ְׂל ִה ּ ָל ֵחם
ֹתו לֹא ִת ְׂכרֹת
ֹאכל וְׂ א ֹ
יה לְׂ ָת ְׂפ ָש ּה ל ֹא ַת ׁ ְׂש ִחית ֶאת ֵע ָצ ּה ִלנְׂ ּד ַֹח ָעלָ יו ַּג ְׂרזֶן ִ ּכי ִמ ּ ֶמ ּנ ּו ת ֵ
ָעלֶ ָ
ָ
צור.
ִ ּכי ָה ָא ָדם ֵעץ ַה ּ ָש ֶדה לָ בֹא ִמ ּ ָפנֶיך ּ ַב ּ ָמ ֹ
התנא רבי אלעזר בן עזריה אומר במשנה בפרקי אבות (פרק ג ,משנה י"ז)

על אדם ֶׁשמַּ עֲ ָׁשיו ְמרֻ בִּ ין מֵ חָׁ כְ מָׁ תוֹ ,לְ מָׁ ה הּוא דוֹמֶׁ ה ,לְ ִּאילָׁן ֶׁשעֲ נָׁפָׁ יו מֻ עָׁ ִּטין
וְ ָׁש ָׁר ָׁשיו ְמרֻ בִּ יןֶׁ ,שאֲ פִּ ּלּו כָׁל הָׁ רּוחוֹת ֶׁשבָׁ ע ֹולָׁם בָׁ אוֹת וְ נו ְֹשבוֹת ב ֹו אֵ ין
ְמזִּ יזִּ ין אוֹת ֹו ִּמ ְמקוֹמוֶֹׁ ,שנֶׁאֱ מַּ ר (ירמיה יז,ח) וְׂ ָהיָה ְׂ ּכ ֵעץ ׁ ָשת ּול ַעל ַמיִ ם
וְׂ ַעל י ּו ַבל יְׂ ׁ ַש ּ ַלח ׁ ָש ָר ׁ ָשיו וְׂ ל ֹא יִ ְׂר ֶאה ִכי ָיבֹא חֹם ,וְׂ ָהיָה ָעלֵ ה ּו ַרעֲ נָ ן,
יש ֵמעֲ ש ֹות ּ ֶפ ִרי:
ִ
וב ׁ ְׂשנַת ּ ַב ּצ ֶֹרת ל ֹא יִ ְׂד ָאג ,וְׂ ל ֹא י ִָמ ׁ
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נא לשמור על קדושת גיליון
הוא חייב בגניזה
(למי שמדפיס אותו

ר' סעדיה בן יחיא גהלי ז"ל
ר' יחיא בן סעיד ודעי הלוי ז"ל
יחיאל בן סעדיה גהלי ז"ל
נעמה בת סאלם זנדני ז"ל
ת.נ.צ.ב.ה

מסע פלאי

מתוך "ומתוק האור" לרב שלמה ויינשטיין
רבי אליעזר ֵַהגֵַר סיפר כי לפני כארבעים שנה כאשר העיר אשדוד עדין לא הייתה
מיושבת בחרדים כל כך ,לא היה אוטובוס ישיר בינה לבני ברק ,ומי שהיה צריך לנסוע
לבני ברק היה משתמש באוטובוס שנסע מאשקלון לחיפה.
הרב ברבר ,היה אחד מתושבי אשדוד שעבד בבני ברק ,ומדי בוקר היה נוסע קבוע בקו
זה בשעה שבע וחצי ,הנהג היה קבוע והנוסעים היו קבועים ,כך שעם הזמן כולם הכירו
אחד את השני.
באחד הימים ,לאחר שהאוטובוס התחיל את נסיעתו ויצא אל הכביש עירוני ,התרומם
לפתע חייל ,רץ אל הנהג ואמר לו" :נרדמתי באוטובוס ,ואני צריך להגיע כעת
לירושלים ,מה אעשה?"
כולם ניסו לעזור בהצעות שונות ,ואז אמר מישהו לנהג" :יש לי רעיון ,בעוד חצי
קילומטר יש תחנה בניר גלים ,זו אינה תחנה קבועה שלך ,אך האוטובוס לירושלים
עוצר בה ,ואם תוריד את החייל שם – הוא יגיע בקלות לירושלים".
הנהג הסכים ,ועד מהרה הגיע האוטובוס לתחנה ועצר שם.
בתחנה ישבה אישה מרוקאית מבוגרת ,כשעצר האוטובוס שאלה את הנהג" :אולי אתה
נוסע לחיפה?"
"כן" השיב הנהג ,ולשמע תשובתו החיובית החלה להמטיר האישה על ראשו צרורות של
ברכות.
"את רוצה לעלות?" שאל הנהג.
"בטח ,אבל אין לי כוח להעלות את כל הסלים שלי" והחוותה בידה על כל הסלים שהיו
פזורים סביבה .הנהג ירד לעזור ,והיא עלתה והמשיכה לברך אותו.
"סלחי לי" התעניין הרב ברבר" ,כמה זמן את מחכה כאן?".
הזקנה לא ידעה להשיב במדויק אבל אמרה" ,ארבעה אוטובוסים כבר עברו ,ואף אחד
לא עצר ,ומי שכבר עצר לא נסע לחיפה"
"אז מה עשית ?" שאל הרב ברבר,
"התפללתי" השיבה בפשטות" ,ואז אתם הגעתם".
"שלוש עשרה שנה אני נוסע בקו הזה" – נדהם הנהג – "ומעולם לא עצרתי כאן ,בתחנה
של ניר גלים"
אלא שאין עצה ואין תבונה נגד רצון ה' ,ואם רוצה הקב"ה שאותה אישה תענה תפילתה
ותגיע לחיפה בקלות עם כל צרורותיה ,הוא דואג להרדים את החייל בזמן המתאים,
מעלה אי אלו הבזקי רעיונות ,וכבר נשאת האישה על כנפי נשרים לעבר מחוז חפצה...
תו:
ֶשר י ִָעיר ִקנ ֹּו ַעל ג ֹּוזָלָ יו יְׂ ַר ֵחף יִ ְׂפרֹש ְׂ ּכנָ ָפיו יִ ָ ּק ֵחה ּו יִ ּ ָש ֵאה ּו ַעל ֶא ְׂב ָר ֹ
ְׂ ּכנ ׁ ֶ

פרשת האזינו
בסוף הפרשה הקודמת אמר הקב"ה למשה (דברים לא,יט-וילך) וְׂ ַע ּ ָתה ִ ּכ ְׂתב ּו לָ ֶכם ֶאת
יהם ְׂל ַמ ַען ִּת ְׂהיֶה ִּלי ַה ּ ׁ ִש ָירה ַה ּזֹאת
ימ ּה ְּׂב ִפ ֶ
ַה ּ ׁ ִש ָירה ַה ּזֹאת וְׂ לַ ְּׂמ ָד ּה ֶאת ְּׂבנֵי יִ ְׂש ָר ֵאל ִש ָ
לְׂ ֵעד ִּב ְׂבנֵי יִ ְׂש ָר ֵאל:

נשאלת השאלה ,מה מיוחד בשירת האזינו שצריכה להיות שגורה בבני ישראל ?
הרמב"ן (רבי משה בן נחמני) גדולה שירה זו ,שיש בה עכשיו ,ויש בה לשעבר ,ויש בה
לעתיד לבוא ,ויש בה בעולם הזה ויש בה לעולם הבא ,ולזה רמז הכתוב שאמר (דברים
הו ׁ ֵש ַע ִּבן נ ּון:
לב,מד) וַ ָ ּיבֹא מ ׁ ֶֹשה וַ יְׂ ַד ּ ֵבר ֶאת ָּכל ִ ּד ְׂב ֵרי ַה ּ ׁ ִש ָירה ַה ּזֹאת ְּׂב ָאזְׂ נֵי ָה ָעם ה ּוא וְׂ ֹ

הזכיר "כל" ,להגיד שהיא כוללת כל העתידות למו ,ואם היא קטנה בדבור כי ביאר להם
עניניה הרבים .ואלו היתה השירה הזאת מכתב אחד מן החוזים בכוכבים ,שהגיד
מראשית אחרית כן  -היה ראוי להאמין בה מפני שנתקיימו כל דבריה ,עד הנה לא נפל
דבר אחד ,ואף כי אנחנו נאמין ונצפה בכל לב לדברי האלהים מפי נביאו הנאמן בכל
ביתו אשר לא היה לפניו ואחריו כמוהו עליו השלום.
חכמי הסוד לימדונו שבשירת האזינו רמוזים כל הדברים שעתידים לקרוא לעם ישראל
עד אחרית הימים.
מרן הבן איש חי (רבי יוסף חיים זצ"ל) מבחין בהבדל הגישה בין השמים לארץ ,עבור
השמים נאמר לשון דיבורַ ,האֲ זִ ינ ּו ַה ּ ׁ ָש ַמיִ ם וַ אֲ ַד ּ ֵב ָרה ,ואילו עבור הארץ בלשון שמיעה,
וְׂ ִת ׁ ְׂש ַמע ָה ָא ֶרץ ִא ְׂמ ֵרי ִפי.
מה מסמלים "השמים" "והארץ" ?
אומר הבן איש חי (מרן יוסף חיים) ַהאֲ זִ ינ ּו ַה ּ ׁ ָש ַמיִ ם ,אלו החכמים ,אנשי המעלה ,המכונים
בשם שמים מאחר שכל חייהם עסוקים הם במלאכת שמים ,אליהם אפנה בתוכחה –
וַ אֲ ַד ּ ֵב ָרה ,אבוא אל החכמים והצדיקים בדיבורי תוכחה קשים.
ומדוע אני פונה אל החכמים ,אל השמים הטהורים ? וְׂ ִת ׁ ְׂש ַמע ָה ָא ֶרץ כדי שהאנשים
החומריים ,הנקראים על שם הארץ ,שכל מאווייהם רק בענייני הארץ  -ישמעו את
ִא ְׂמ ֵרי ִפי מאחר שאנני מוכיח אותם במישרין ,הדיבורים הקשים יהפכו לגביהם כאמירה
בשפה רכה ונעימה.
יבים עֲ לֵ י ֵע ֶשב:
יַעֲ רֹף ַּכ ּ ָמ ָטר ִל ְׂק ִחי ִּת ּזַל ַּכ ּ ַטל ִא ְׂמ ָר ִתי ִ ּכ ְׂש ִע ִירם עֲ לֵ י ֶד ׁ ֶשא ְׂו ִכ ְׂר ִב ִ

רמזה השירה גם כנגד מי שמפנה עורף לקב"ה  -יַעֲ רֹף ַּכ ּ ָמ ָטר ִל ְׂק ִחי ,התורה תאחוז בו
בעורף ,וכמו מטר שחודר לאדמה ורק לאחר זמן מסוים מתחילים לראות את תפוקת
המטר ,כך גם התורה תחדור לכל יהודי ויהודי גם אם הניצנים יופיעו מאוחר יותר.
וליהודי ששמח לקבל את דברי התורה ,עליו אמרה השירה ִּת ּזַל ַּכ ּ ַטל ִא ְׂמ ָר ִתי שלימוד
התורה ייזל עליו כטל שתוצאותיו מיד מורגשות.

ָשר ה ּוא:
לו ִ ּכי ָכל ְׂ ּד ָר ָכיו ִמ ׁ ְׂש ּ ָפט ֵאל אֱ מ ּונָ ה וְׂ ֵאין ָעוֶ ל ַצ ִ ּדיק וְׂ י ׁ ָ
ַה ּצ ּור ּ ָת ִמים ּ ָפעֳ ֹ

בפסוק זה מופיע אחד היסודות הגדולים ביהדות  -המדרגה הגדולה ביותר בכוח
האמונה בקב"ה ,אמונה בכל צעד ושעל ,גם בדברים הכי כואבים שנראים לנו ,עלינו
להאמין שכל דבר מאיתו יתברך הינו רק לטובה ,ואם היינו מסוגלים לדעת חשבונות
שמיים ולראות את כל התמונה ,את כל הגלגולים  -אז היינו מקבלים את התשובה.
הגמרא במסכת ברכות ס/ב  -מאי חייב לברך על הרעה כשם שמברך על הטובה? אילימא
(אם נאמר) כשם שמברך על הטובה  -הטוב והמטיב ,כך מברך על הרעה  -הטוב
והמטיב .והתנן :על בשורות טובות אומר  -הטוב והמטיב ,על בשורות רעות אומר -
ברוך דיין האמת .אמר רבא לא נצרכה אלא לקבולינהו בשמחה .אמר ר' אחא משום ר'
מור ֶח ֶסד ּו ִמ ׁ ְׂש ּ ָפט ָא ׁ ִש ָירה ְׂל ָך ה' אֲ ז ּ ֵַמ ָרה :אם חסד
לוי ,מאי קרא (תהילים קא,א) לְׂ ָדוִ ד ִמזְׂ ֹ
– אשירה ,ואם משפט – אשירה .רבי שמואל בר נחמני אמר מהכא (תהילים נו,יא)
ּ ֵבאל ִֹהים אֲ ַה ּ ֵלל ָ ּד ָבר ּ ַבה' אֲ ַה ּ ֵלל ָ ּד ָבר :ביהוה אהלל דבר  -זו מדה טובה ,באלהים
עות ֶא ּ ָשא
אהלל דבר  -זו מדת פורענות .רבי תנחום אמר מהכא (תהילים קטז,יג) ּכ ֹוס יְׂ ׁש ּו ֹ
ָגון ֶא ְׂמ ָצא ּו ְׂב ׁ ֵשם ה' ֶא ְׂק ָרא .ורבנן אמרי מהכא (איוב א,כא)
ּו ְׂב ׁ ֵשם ה' ֶא ְׂק ָראָ ,צ ָרה וְׂ י ֹ
ְׂ
ה' נָ ַתן וַ ה' לָ ָקח יְׂ ִהי ׁ ֵשם ה' ְׂמב ָֹרך :אמר רב הונא אמר רב משום רבי מאיר ,וכן תנא
משמיה דר' עקיבא  -לעולם יהא אדם רגיל לומר כל דעביד רחמנא לטב עביד .כי הא
דרבי עקיבא דהוה קאזיל באורחא (מהלך בדרך) ,מטא לההיא מתא (הגיע לעיר אחת)
 ,בעא אושפיזא (ביקש אכסניא לישון שם)  -לא יהבי ליה( .לא נתנו לו) אמר ,כל דעביד
רחמנא – לטב .אזל ובת בדברא (הלך וישן בשדה) ,והוה בהדיה (והיה לו) תרנגולא
וחמרא ושרגא( .תרנגול ,חמור ונר) אתא זיקא (באה רוח)  -כבייה לשרגא( ,כיבתה את
הנר) אתא שונרא (בא חתול)  -אכליה לתרנגולא (ואכל את התרנגולת)  ,אתא אריה
(בא אריה) אכליה לחמרא (אכל את החמור)  ,אמר  -כל דעביד רחמנא לטב .ביה
בליליא (באותו הלילה) אתא גייסא (בא גדוד אויבים) שבייה למתא (שבו את אנשי
העיר)  ,אמר להו(,אמר ר' עקיבא לתלמידיו) לאו אמרי לכו (לא אמרתי לכם) כל מה
שעושה הקדוש ברוך הוא הכל לטובה:
הגמרא במסכת סנהדרין קט/א נחום איש גם זו ,הוה רגיל דכל דהוה סלקא ליה (כל מה
שקורה לו) אמר  -גם זו לטובה .יומא חד ,בעו ישראל (רצו ישראל) לשדורי דורון לקיסר
(לשלוח מתנה לקיסר) ,אמרי :בהדי מאן נשדר ? (שאלו בידי מי נשלח ?) נשדר בהדי
נחום איש גם זו ,דמלומד בנסים הוא .כי מטא (כאשר הגיע) לההוא דיורא (לאכסניה)
בעא למיבת (ביקש ללון שם) אמרי ליה ,מאי איכא בהדך ? (מה יש בידך ?) אמר להו:
קא מובילנא כרגא לקיסר (אני מוביל מתנה לקיסר) .קמו בליליא ,שרינהו לסיפטיה
(פתחו את הארגז) ושקלו כל דהוה גביה (רוקנו את כל התוכן) ,ומלנהו עפרא
(ומילאוה בעפר) .כי מטא להתם (כשהגיע לקיסר) אישתכח עפרא (נמצא עפר בתיבה),
אמר (הקיסר) אחוכי קא מחייכי בי יהודאי (היהודים צוחקים עלי) ,אפקוהו למקטליה !
(תוציאו אותו להרוג) אמר  -גם זו לטובה .אתא אליהו ואידמי להו כחד מינייהו (בא
אליהו הנביא ונדמה להם כאחד מהשופטים שלהם שבאותו היום לא הגיע) אמר להו
(אמר אליהו לקיסר) דילמא האי עפרא( ,אולי העפר הזה )..מעפרא דאברהם אבינו
הוא (מהעפר של אברהם אבינו)  ,דהוה שדי עפרא ,הוו חרבי (שהעפר הפך לחרבות),
גילי (קני קש וגבעולי חיטה) הוו גירי (נהיו לחיצים) בדוק (השתכנע הקיסר ובדק)
ואשכחו הכי (ונמצא שאכן כך) הוה מחוזא ,דלא הוו קא יכלי ליה למיכבשיה( ,היה
מקום שהקיסר לא הצליח לכבוש) שדו מההוא עפרא עליה (זרקו מאותו עפר ,נהיה נס
והפך לחרבות – )..וכבשוה.

עיילוהו לבי גנזא (העלו את נחום איש גם זו לבית גנזי המלך) אמרי:
שקול דניחא לך (קח מה שבא לך) מלייה לסיפטא דהבא (מילא את התיבה בזהב)
כי הדר ,אתא (חזר לאותה אכסניה) אמרו ליה :הנך דיורי (בעלי הבית שגנבו ממנו),
מאי אמטית לבי מלכא ? (מה הבאת למלך שזכית לכבוד גדול שכזה ?) אמר להו :מאי
דשקלי מהכא (מה שהבאתי מכאן) אמטאי להתם (לקחתי לשם) שקלי אינהו
(לקחו גם הם מאותו עפר) אמטו להתם (והביאו לקיסר ,וניסה הקיסר את אותו עפר
וכמובן שזה היה סתם עפר )..קטלינהו להנך דיורי( :והרג המלך את אותם אנשים)
על השוני בין שני הסיפורים האלו אומר הרב יעקב יעקב – בספרו באר יעקב על
התורה:
אכן ,אם נתבונן היטב ,נמצא שיש הבדל מהותי בהתייחסות אל הרע בין שני המעשים.
א .אצל ר' עקיבא נאמר "כל מה שה' עושה לטובה" ,נחום איש גם זו "גם זו לטובה".
ב .נחום איש גם זו מתייחס לרע כטוב אפילו לכתחילה ,ניגש לקיסר עם ארגז מלא חול.
ג .אצל ר' עקיבא מוזכר הקב"ה " -כל דעביד רחמנא" ,משא"כ אצל נחום איש גם זו.
ד .נחום איש גם זו אומר רק לעצמו ,ר' עקיבא אומר גם לאחרים.
ה .ר' עקיבא אינו מרוויח (הוא אפילו מפסיד) ,נחום איש גם זו מרוויח.
ו .לנחום איש גם זו נעשים נסים גלויים נגד הטבע ,לר' עקיבא לא נעשה נס נגד הטבע.
ז .אצל ר' עקיבא נאמר "כל דעביד רחמנא לטב עביד" בשפה הארמית ,נחום איש גם זו
אומר בעברית "גם זו לטובה" (אפילו שהמעשה עצמו מסופר בגמרא בארמית).
כלומר ,יש כאן שתי דרגות:
נחום איש גם זו  -מתייחס אפילו לרע עצמו כטוב" :גם זו לטובה".
ר' עקיבא  -אינו רואה את הרע עצמו כטוב ,הוא אומר" :כל מה שה' עושה לטובה",
כלומר באופן כללי ה' עושה טוב ,לכן הרע ,אע"פ שהוא אכן לכשלעצמו אינו טוב ,מ"מ
הוא חלק מ"פאזל" גדול שבכללותו ובסופו (בתמונה השלמה) רואים שהוא טוב.
ר' עקיבא מזכיר את הקב"ה מהסיבה שכאשר אדם מקבל מכה ,אין זה טוב ,אבל אם
המכֵה זה אביו שרוצה לטובתו ,זה טוב .דקירת סכין היא דבר רע ,אבל אם ה"דוקר"
הוא רופא מנתח שמציל חיים ,זה טוב .ר' עקיבא מזכיר "רחמנא" כדי לשנן ולזכור
שהמכה מאבינו שבשמים שהוא רחום וחנון וזה לטובה.
ר' עקיבא אומר בהתחלה "כל דעביד רחמנא לטב" בארמית ,משום ששפת לעז היא
מוסכמה חברתית ואין בה אמת (ארמית אותיות רמאית) ,משא"כ בלשון הקודש .כל זמן
שאין אנו רואים את הטוב שבמכה ,אנו כביכול משקרים לעצמנו שזה טוב ולכן נאמר
בלשון לעז ,משא"כ בסוף המעשה לאחר שכבר רואים שיצא מכאן טוב נאמר" :אמרי
לכו ,כל מה שהקב"ה עושה ,הכל לטובה" בעברית ולפי זה מובן שכאשר הגמרא בברכות
דורשת מאיתנו" :לעולם יהא אדם רגיל לומר כל דעביד רחמנא לטב עביד" הכוונה
לדרגה של ר' עקיבא ולא של נחום איש גם זו ולכן הביאה הגמרא בדקדוק דווקא את
המעשה הנ"ל.
יסוד גדול יש ביהדות – אין הקב"ה מביא ניסיון על אדם אלא אם כן יוכל לעמוד בו,
ֹאמר ּו אֱ ל ֵֹהי ָה ִע ְׂב ִרים נִ ְׂק ָרא ָעלֵ ינ ּו ֵנל ֲָכה ָ ּנא
למדנו זאת מדברי משה לפרעה (שמות ה,ג) וַ ּי ְׂ
או ֶב ָח ֶרב :ניתן כביכול
ֶ ּד ֶר ְׂך ׁ ְׂשל ׁ ֶֹשת י ִָמים ּ ַב ִּמ ְׂד ָּבר וְׂ נִ זְׂ ְּׂב ָחה לַ ה' אֱ ל ֵֹהינ ּו ּ ֶפן יִ ְׂפ ָּג ֵענ ּו ּ ַב ֶ ּד ֶבר ֹ
לערער על כך במקרה קיצוני ,בו לדוגמא אדם מתבשר על אסון שקרה לו ובעקבות כך
שולח יד בנפשו ולא עומד בזה ,מה נאמר אז ? התשובה פשוטה הקב"ה נותן לאדם את
הכלים והיכולת להתמודד ,אבל את הבחירה הוא משאיר לאדם  -שנאמר (דברים ל,יט -

נצבים) ַה ִעיד ִֹתי ָב ֶכם ַהי ֹּום ֶאת ַה ּ ׁ ָש ַמיִ ם וְׂ ֶאת ָה ָא ֶרץ ַה ַח ִּיים וְׂ ַה ּ ָמוֶ ת נָ ַת ִּתי לְׂ פנ ָ
ֶיך ַה ְּׂב ָר ָכה
ָ
וְׂ ַה ְּׂקלָ לָ ה ּו ָב ַח ְׂר ּ ָת ּ ַב ַח ִּיים לְׂ ַמ ַען ִּת ְׂחיֶה ַא ּ ָתה וְׂ ַז ְׂר ֶע ָך:

ממעשה שכם ועד מותו של רבי עקיבא.
הגמרא במסכת מנחות כט/ב  -אמר רב יהודה אמר רב ,בשעה שעלה משה למרום מצאו
להקב''ה שיושב וקושר כתרים לאותיות ,אמר לפניו  -רבש''ע מי מעכב על ידך ? אמר
לו ,אדם אחד יש שעתיד להיות בסוף כמה דורות ועקיבא בן יוסף שמו ,שעתיד לדרוש
על כל קוץ וקוץ תילין תילין של הלכות ,אמר לפניו  -רבש''ע הראהו לי ,אמר לו חזור
לאחורך ,הלך וישב בסוף שמונה שורות ולא היה יודע מה הן אומרים ,תשש כוחו ,כיון
שהגיע לדבר אחד ,אמרו לו תלמידיו רבי מנין לך אמר להן הלכה למשה מסיני .נתיישבה
דעתו ,חזר ובא לפני הקב''ה ,אמר לפניו  -רבונו של עולם יש לך אדם כזה ואתה נותן
תורה על ידי ? אמר לו  -שתוק כך עלה במחשבה לפני אמר לפניו ,רבונו של עולם
הראיתני תורתו ,הראני שכרו .אמר לו  -חזור לאחורך ,חזר לאחוריו ,ראה ששוקלין
בשרו במקולין ,אמר לפניו :רבש''ע זו תורה וזו שכרה ? א''ל שתוק כך עלה במחשבה
לפני.
חכמינו לימדונו בדברי המדרשים כיצד ניתן ללמוד אולי במקצת על ההנהגה של
הקב"ה ,כאשר נפרסת לפנינו התמונה כולה.
אות ִּב ְׂב ֹנות ָה ָא ֶרץ:
(בראשית לד – וישלח) {א} וַ ּ ֵתצֵ א ִדינָ ה ּ ַבת לֵ ָאה אֲ ׁ ֶשר י ְָׂל ָדה ְׂליַעֲ קֹב ִל ְׂר ֹ
מור ַה ִח ִ ּוי נְׂ ִשיא ָה ָא ֶרץ וַ ִּי ַ ּקח א ָֹת ּה וַ ִּי ׁ ְׂש ַּכב א ָֹת ּה וַ יְׂ ַע ּנ ֶָה :ממעשה
{ב} וַ ּי ְַׂרא א ָֹת ּה ׁ ְׂש ֶכם ּ ֶבן חֲ ֹ
האונס של דינה על ידי שכם בן חמור – נולד שאול בן הכנענית (בראשית מו,י – ויגש) {י}
עון יְׂ מ ּו ֵאל וְׂ י ִָמין וְׂ א ַֹהד וְׂ י ִָכין וְׂ צ ַֹחר וְׂ ׁ ָשא ּול ּ ֶבן ַה ְׂ ּכנַ עֲ נִ ית :אומר תרגום יונתן ּובְ נוֹי
ּו ְׂבנֵי ׁ ִש ְׂמ ֹ

ְד ִּש ְמעוֹן יְמּואֵ ל וְ י ִָּׁמין וְ אוֹהַּ ד וְ יָׁכִּ ין וְ צוֹחַּ ר וְ ָׁשאּול הּוא זִּ ְמ ִּרי ְדעָׁ בַּ ד עוֹבְ ָׁדא ִּדכְ נַּעֲ נָׁאֵ י בְ ִּש ִּטים:
שאול בן הכנענית הוא זמרי בן סלוא – נולד לאבא גוי ואמא יהודיה.
כנקמה על מעשה האונס ,הולכים שמעון ולוי והורגים  00,222איש מאנשי שכם.

ישי ִּב ְׂה ֹיו ָתם ּכֹאֲ ִבים וַ ִּי ְׂקח ּו ׁ ְׂשנֵי ְׂבנֵי יַעֲ קֹב
(בראשית לד,כה – וישלח) וַ יְׂ ִהי ַבי ֹּום ַה ּ ׁ ְׂש ִל ׁ ִ
ַה ְׂרג ּו ָּכל זָ ָכר:
יש ַח ְׂר ּב ֹו וַ ָ ּיבֹא ּו ַעל ָה ִעיר ּ ֶב ַטח וַ ּי ַ
ׁ ִש ְׂמ ֹ
עון וְׂ לֵ וִ י אֲ ֵחי ִדינָ ה ִא ׁ

שנים אחר כך ,לאחר התמנה למנהיג שבט שמעון ונחשב כאדם גדול ,חוטא זמרי בחטא
יש יִ ְׂש ָר ֵאל ַה ּ ֻּמ ּ ֶכה אֲ ׁ ֶשר הֻּ ָּכה ֶאת ַה ִּמ ְׂדיָנִ ית
השיטים( ,במדבר כה – פנחס) {יד} וְׂ ׁ ֵשם ִא ׁ
זִ ְׂמ ִרי ּ ֶבן ָסל ּוא נְׂ ִשיא ֵבית ָאב לַ ּ ׁ ִש ְׂמעֹנִ י{ :טו} וְׂ ׁ ֵשם ָה ִא ּ ׁ ָשה ַה ּ ֻּמ ָּכה ַה ִּמ ְׂדיָנִ ית ָּכזְׂ ִּבי ַבת צ ּור
ֹאש ֻּא ּמ ֹות ּ ֵבית ָאב ְּׂב ִמ ְׂדיָן ה ּוא :והוא מסיים את חייב בדקירת חרב על ידי פנחס בן
ר ׁ
אלעזר .ועל זה נאמר (במדבר כה,ט – בלק) וַ ִּי ְׂהי ּו ַה ּ ֵמ ִתים ּ ַב ּ ַמ ֵּג ָפה ַא ְׂר ּ ָב ָעה וְׂ ֶע ְׂש ִרים ָאלֶ ף:

אלפי שנים אח"כ חוזרת נשמת זמרי בן סלוא בגלגול של ר' עקיבא בן יוסף שמתחיל את
חייו בשנאה וחירוף של תלמידי חכמים – "מי יתנני תלמיד חכם ואשכנו כחמור" -
אותה נקודת יציאה של זימרי בן סלוא = חירוף וגידוף.
רבי עקיבא עובר מהפך ונהיה גדול ישראל .בזמנו שלט בישראל נציג רומאי
טורנוסרופוס שמו ,שהרבה פעמים התווכח עם רבי עקיבא ולא יכל לו.
כזבי בת צור המדינית באה בגלגול של אשת טורנוסרופוס .פעם מרוב שנאתו של
טרנוסרופוס לרבי עקיבא ,ביקש טורנוסרופוס מאישתו שתחטיא את רבי עקיבא ,מה
עשתה ? חיכתה לו באחת הסמטאות וכאשר ראה אותה רבי עקיבא ,בכה (שאמר סופו
של האדם לעפר) ,ירק (כדי להזכיר לעצמו שמטיפה סרוחה בא כדי שלא יחטא) וצחק
(כי ראה ברוח הקודש שעתידה היא להינשא לו בהיתר  ,וכן אחד הדברים מהם העשיר
רבי עקיבא היה מהונה של אשת טורנוסרופוס) רבי עקיבא העמיד  00,222תלמידים

שמתו בין פסח לעצרת ,וסיים את חייו תוך קידוש השם ,בעיצומו של יום הכיפורים
הקדוש !!!

אין ענישה ללא התראה
אחת השאלות הקשות בדורנו היא  -היכן היה הקב"ה בשואה ?
ככלל אל לנו לנסות להבין ולעשות חשבונות שמיים כי איננו מבינים בכך .אבל בעניין
השאלה הזו מעניין לקרוא את פרק א במשלי שכתב שלמה המלך לפני אלפי שנים.
(אזהרה לא ללכת בעקבות{)..י} ְּׂבנִ י ִאם יְׂ ַפ ּת ּו ָך ַח ּ ָט ִאים ַאל ּת ֵֹבא:
ֹאמר ּו ְׂל ָכה ִא ּ ָתנ ּו נ ֶֶא ְׂר ָבה ְׂל ָדם נִ ְׂצ ּ ְׂפנָ ה ְׂלנָ ִקי ִח ָ ּנם{ :יב}
תאוות הממון){יא} ִאם י ְׂ
הון י ָָקר נִ ְׂמ ָצא נְׂ ַמ ּ ֵלא ָב ּ ֵתינ ּו ׁ ָשלָ ל:
בור{ :יג} ָּכל ֹ
ימים ְׂ ּכ ֹיו ְׂר ֵדי ֹ
אול ַח ִּיים ּו ְׂת ִמ ִ
נִ ְׂבלָ ֵעם ִ ּכ ׁ ְׂש ֹ
לנ ּו( :הנה אזהרה נוספת)
תו ֵכנ ּו ִ ּכיס ֶא ָחד יִ ְׂהיֶה ְׂל ֻּכ ּ ָ
(שותפות?) {יד} ג ֹּו ָר ְׂל ָך ּ ַת ּ ִפיל ְּׂב ֹ
יהם לָ ַרע יָר ּוצ ּו
יב ָתם{ :טז} ִ ּכי ַרגְׂ לֵ ֶ
{טו} ְּׂבנִ י ַאל ּ ֵתלֵ ְׂך ְּׂב ֶד ֶר ְׂך ִא ּ ָתם ְׂמנַ ע ַרגְׂ לְׂ ָך ִמ ְׂ ּנ ִת ָ
ימהֲ ר ּו לִ ׁ ְׂש ּ ָפ ְׂך ָ ּדם( :יש מלכודות בדרך ..היזהר) {יז} ִ ּכי ִח ָ ּנם ְׂמז ָֹרה ָה ָר ׁ ֶשת ְּׂב ֵעינֵי ָכל
וִ ַ
חות ָּכל ּב ֵֹצ ַע ּ ָב ַצע ֶאת
ּ ַב ַעל ָּכנָ ף{ :יח} וְׂ ֵהם ְׂל ָד ָמם יֶאֱ רֹב ּו יִ ְׂצ ּ ְׂפנ ּו ְׂל ַנ ְׂפ ׁש ָֹתם{ :יט} ּ ֵכן ָא ְׂר ֹ
מות ּ ַבח ּוץ
נ ֶֶפ ׁש ְּׂב ָעלָ יו יִ ָ ּקח( :רעיון תנועת ההשכלה ,בחוץ תתנהג כמו גוי{ )..כ} ָח ְׂכ ֹ
יה
ֹאש ה ִֹמי ֹּות ִּת ְׂק ָרא ְּׂב ִפ ְׂת ֵחי ׁ ְׂש ָע ִרים ָּב ִעיר אֲ ָמ ֶר ָ
ֹבות ִּת ּ ֵתן ֹ
ּ ָתרֹ ָ ּנה ָּב ְׂרח ֹ
קולָ ּה{ :כא} ְּׂבר ׁ
ֹאמר( :שוב אזהרה – מה אתם לא קולטים ?!) {כב} ַעד ָמ ַתי ּ ְׂפ ָתיִ ם ְּׂת ֵאהֲ ב ּו ֶפ ִתי
ת ֵ
תו ַכ ְׂח ִּתי
ילים יִ ְׂשנְׂ א ּו ָד ַעת( :חיזרו בכם{ )...כג} ּ ָת ׁש ּוב ּו ְׂל ֹ
צון ָח ְׂמד ּו לָ ֶהם ּו ְׂכ ִס ִ
וְׂ לֵ ִצים לָ ֹ
יעה ְׂד ָב ַרי ֶא ְׂת ֶכם( :לא מוכנים לשמוע ..לכן{)..כד} י ַַען
או ִד ָ
יעה לָ ֶכם ר ּו ִחי ֹ
ִה ּנֵה ַא ִּב ָ
יתם:
תו ַכ ְׂח ִּתי ל ֹא אֲ ִב ֶ
יתי י ִָדי וְׂ ֵאין ַמ ְׂק ׁ ִשיב{ :כה} וַ ִּת ְׂפ ְׂרע ּו ָכל עֲ ָצ ִתי וְׂ ֹ
אתי וַ ְּׂת ָמ ֵאנ ּו נָ ִט ִ
ָק ָר ִ
(מידה כנגד מידה) {כו} ַּגם אֲ נִ י ְּׂב ֵא ְׂיד ֶכם ֶא ְׂש ָחק ֶא ְׂל ַעג ְּׂבבֹא ַפ ְׂח ְׂ ּד ֶכם{ :כז} ְּׂבבֹא
יכם ָצ ָרה וְׂ צ ּו ָקה( :איפה היה הקב"ה
ְׂכ ׁש ֹו ָאה ּ ַפ ְׂח ְׂ ּד ֶכם וְׂ ֵא ְׂיד ֶכם ְׂ ּכס ּו ָפה יֶאֱ ֶתה ְּׂבבֹא עֲ לֵ ֶ
אנְׂ נִ י( :אבל למה ?)..
בשואה ?) {כח} ָאז יִ ְׂק ָראֻּ נְׂ נִ י וְׂ ל ֹא ֶאעֱ נֶה יְׂ ׁ ַשחֲ ֻּרנְׂ נִ י וְׂ לֹא יִ ְׂמ ָצ ֻּ
{כט} ּ ַת ַחת ִ ּכי ָשנְׂ א ּו ָד ַעת וְׂ יִ ְׂר ַאת ה' ל ֹא ָב ָחר ּו{ :ל} ל ֹא ָאב ּו לַ עֲ ָצ ִתי נָ אֲ צ ּו ָּכל ּת ֹו ַכ ְׂח ִּתי:
יהם יִ ְׂש ָּבע ּו{ :לב} ִ ּכי ְׂמ ׁש ּו ַבת ּ ְׂפ ָתיִ ם ּ ַת ַה ְׂר ֵגם וְׂ ׁ ַש ְׂלוַ ת
ֹאכל ּו ִמ ּ ְׂפ ִרי ַד ְׂר ָּכם ּו ִמ ּמֹעֲ צ ֵֹת ֶ
{לא} וְׂ י ְׂ
ילים ְּׂת ַא ְּׂב ֵדם{ :לג} ְׂו ׁש ֵֹמ ַע לִ י יִ ׁ ְׂש ָּכן ּ ֶב ַטח וְׂ ׁ ַשאֲ ַנן ִמ ּ ַפ ַחד ָר ָעה:
ְׂ ּכ ִס ִ
(משיכה על ידי

הרב זמיר כהן נותן דוגמא על אדם שהזהיר את בנו לא לרדת למטה כי יש ילדים רעים
שירביצו לו ,האבא מזהיר אם תרד לא אעזור לך ,והילד בשלו לא מקשיב ויורד.
האבא מציץ דרך החלונות ורואה כיצד מרביצים לבנו הקטן ובהתחלה לא עושה כלום,
אבל לאחר זמן מה האבא יוצא מחלץ את בנו ,מחזיר אותו הביתה ואומר לו – נו?...
אם נשפוט את האבא רק על אותן "דקות" שבהן הציץ מן החלון וראה כיצד מרביצים
לבנו ,בוודאי שנאמר איזה מן אבא זה ,אבל כשרואים את כל התמונה...
גם הקב"ה לאחר הניסיון הקשה ,מחזיר את ילדיו הביתה לארץ ישראל.

