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 בס"ד כ"ז תמוז לפ' מסעי תשע"ו

 כל ישראל באהבה, כמשפחה אחת

ּטֹות ח( )פרק ל"ו,  בסוף הפרשה ת ֹיֶרֶשת נֲַּחָלה ִממַּ ְוָכל בַּ
ן  עַּ ֵּטה ָאִביָה ִתְהֶיה ְלִאָשה ְלמַּ ת מַּ חַּ ְבֵני ִיְשָרֵאל ְלֶאָחד ִמִמְשפַּ

ת ֲאֹבָתיו  , ע"כ.ִייְרשּו ְבֵני ִיְשָרֵאל ִאיש נֲַּחלַּ

מצוות ל"ת , לנהוג כך, וגם ייתאמצוה דאור הנה יש כאן
ֶּטה ַאֵחר" ֶּטה ְלמַּ  וגו' "ְוֹלא ִתֹסב נֲַּחָלה ִממַּ

ָדָבר")קכ"א ע"א(  ובגמרא ב"ב דבר זה לא יהא נוהג  ,"ֶזה הַּ
אלא בדור זה, וכן בבעה"ט "זה הדבר" בגימטריא "בדור 

אמר רב  ?זה". ועוד שם בגמ' חמשה עשר באב מאי היא
יום שהותרו שבטים לבוא זה בזה,  אמר שמואל,יהודה 

 ל."עכ
אלא, שעם ישראל עושה הכל לפי  ולמה דווקא יום זה,

ודנו פסק הלכה של סנהדרין, של ביה"ד הגדול, והם ישבו 
בעיון, אימתי זה כבר דור חדש שלאחרי דור חלוקת 
השבטים של יהושע, והיום שבו הוחלט בביה"ד שנגמר 
הדור הראשון, הי' בט"ו באב, ולכן נקבע זה ליום טוב לכל 

שבת יורשת הי' הדבר נדיר, כי לכולם היו  אע"פעם ישראל, 
גם בנים, כפי הריבוי, שנהגו להתחתן בגיל שאחרי בר 

 ה,מצו
כמה עצום ומפליג רגש האחוה בעם ישראל, וגם  ם אנוירוא

אחרי אלף שנים ויותר חגגוהו בריקודים, בסמוך אחר יום 
ית שני( של החג של התשיעי לאב, הששון ושמחה )בימי ב

ועדיין גם בכל הדורות מציינים יום ט"ו באב ליום טוב 
 זוטא,

, ויה"ר שנזכה בקרוב שימי האבל על אלאשריכם ישר
 החורבן ייהפכו לימי ששון ושמחה.
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את עניין חורבן בהמ"ק כדי  אנו לומדים
ללמוד את הסיבות שגרמו לחורבן, כדי 
להתעסק בתיקון הסיבות האלה, וכדי שנזכה 
מהר יותר לבניין בהמ"ק. רבי ישראל מאיר 

הזה הכהן, חיבר ספר, החפץ חיים,  והספר 
מיוחד בכך שהוא ספר הלכה על הלכות 
שמירת הדיבור, איך לדבר. יש איסור דיבור 
לשון הרע, איסור רכילות, בהקדמה הוא 
כותב, איך הוא הגיע להתעוררות הזאת לחבר 
את הספר. הוא התבונן על הסבל שעמ"י 
סובל שעדיין לא הגיעה הגאולה השלמה, 

ורמי החורבן הוא חקר את גוביאת המשיח, 
 והוא ראה שזה בעוון לשון הרע.

שחורבן הבית השני היה כתוב  אבגמרא
בעוון שנאת חינם. אם לא מדברים לשון הרע 
ממילא אין שנאת חינם. כל זה בא ע"י 
שמדברים, אסור גם לשמוע ולהאמין ללשון 
הרע, אם אחד לא יאמין למה שמספרים על 

ק מישהו דברי גנות, או אפי' אם הוא לא ר
שמע אלא ראה בעצמו, אז ידון לכף זכות, לא 
 יצא מזה לשון הרע. וממילא לא תהיה שנאה. 

את הסיפור שגרם לחורבן מספרת  בהגמרא
ירושלים, 'על קמצא ובר קמצא חרוב 

חורבן ירושלים היה בגלל קמצא  -ירושלים'

                                                           
 ב"ט', עומא י א
 נ"ה, ע"ב גיטין ב

ובר קמצא. הסיפור הזה 
סופר בגמ'. אם כי בכל ספרי 
ההסטוריה שחיברו כותבי 

סטוריה של יון ורומא ה
ובחיבורים ופרוטוקולים של 
הממשלות, לא מופיע 
הסיפור הזה. יוסיפון, הוא 
ספר היסטוריה שחיבר 
יהודי, יוסף בן גוריון הכהן 
שקראו לו ביונית יוספוס 
פלאויוס, שאחר החורבן 
עבר לרומא ושם היה פרופ' 
למחקרים בחכמת המדעים 
של רומא וכתב ספרים 

עזית בשפה שלהם, בלו
ויונית, ספרים בהסטוריה של 
עמ"י וספרי מחשבה. גם שם 
לא מסופר הסיפור של קמצא 

 ובר קמצא. 

חז"ל  - אמר החזו"א
יודעים את הסיבה הפנימית 
מה גרם לחורבן, על פני 
השטח לא רואים את זה 
כלל, אז הם, ההסטוריונים, 
רואים מה שרואים, אבל מה 
מסתתר מאחורי כל זה, לא 

 ידעו.

 ור שהגמ' מספרתהסיפ
לא פורסם בתקשורת, זה 
היה סיפור שקרה בתוך עמ"י 
בתוך הסנהדרין, הסנהדרין 
לא היו מפרסמים בשוק מה 
שדיברו בחדרי חדרים. ישנה 
הלכה שמי שיוצא מבי"ד 
אסור לו לספר בחוץ מה 

. כשזה נוגע גשהדיינים אמרו
להלכה מפרסמים, אבל מה 
שדיברו כמה שעות לפני 
שיצא הגזר דין לא מספרים. 
כאן הגמרא מספרת את מה 
שהיה באותו דור שהיה 
חורבן בהמ"ק לכן כאן 

                                                           
 א במשנה"ט, ע"כ סנהדרין ג
 א"א, ע"וגמ' ל 
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'יה, ברטין בת רחל, בן ציון בן בנימין, שרה בת מנחם, סימה שמחה בת משה, שמעון בן אבנר בן רפאל, הילדה בת זראדה, עובדיה בן גורג לעילוי נשמת:
יעל בת משה אלפרד בייה ברטה בת בנימין, משה מוריס בן יצחק, דוד בן נסים, נעמי בת רומיה, חי ר' אברהם, שמואל דני בן נח משה, יהודה בן אליס, 

 יעקב בן בובה, אסתר בת לאומה, שמאי בן צבי, איטה בת רחל, עובדיה בן חיים, דליה בת אסתר. ז"לבן יעקב בובה מימון, ניסים סופר, לאומה סופר, 

פרת את הסיפור של קמצא ובר הגמרא מס 
 קמצא.

 

  קמציןקמצין

 
שכך היה שמם של שני רש"י אומר 

והשני בר  אהיהודים, אחד שמו היה קמצ
כמו שיש  ,חגבזה  קמצא. קמצא בלשון ארמי

שמקפצים. בתרגום אונקלוס על חרגולים 
ְנִהי ְבֵעיֵנינּו "הפסוק שאמרו המרגלים  וַּ

ֲחָגִבים ְמִצין"כתוב  ד"כַּ ני הארבה י, ממ"ְכקַּ
והחרגולים שמקפצים. ויש מי ששמו בר 

של חגבים. ארבה  קמצא, יש עשרות מינים
, וזה היה גם הלמינו, סלעם וכו'למינו חרגול 

של מי שהתבלבל בין והטעות שם של אדם. 
 זה גרם לחורבן ירושלים. השמות, 

היה אדם  -'ההוא גברא'מספרת הגמרא 
שהיה אוהב את קמצא, היה ידיד גדול שלו, 
'ובעל דבביה בר קמצא' והיה שונא את בר 
קמצא, היתה ביניהם שנאה. האדם הזה, עשה 
סעודה, לפני הסעודה, שולחים הזמנות עם 

ימה של אנשים שיזמין,  'אמר לו שליח ורש
לך תזמין את  -לשמעיה זיל אייתי לי קמצא'

הוא  -קמצא, הלך והזמין את בר קמצא 
 הגיע לסעודה בר קמצא.  -התבלבל. 'אתא'

 את בר קמצא לסעודה וראהבעה"ב נכנס 
שכבר הגיע והתיישב, אמר לו בעה"ב, אתה 
הרי שונא שלי, מה אתה יושב פה? בבקשה 

כבר באתי עזוב אותי, תצא. אמר לו, הואיל ו
אשלם את המנות שאני אוכל. אמר לו בעה"ב 

, יהיבנא לך דמי פלגא לא. אמר האורח
אתן לך כסף של שווי חצי  -דסעודתיך'

סעודה. כנראה שהיה עשיר גדול והמנות 
יקרות, הבטיח לשלם חצי מהמנות, אמר לו 
לא! אמר לו בר קמצא אתן לך פיצוי כסף של 

היה  כ"כ הסעודה רק שאשאר כאן לשבת,כל 
עילאי לשהות  גדול אצלו הכבוד והתענוג

אמר לו לא. בעה"ב  גדולי תורה, במחיצת
 -ראה שהוא לא זז ממקומו, 'נקטיה בידיה'

העמיד אותו  -תפס לו את היד 'אוקמיה'
 והראה לו את הדלת. 

, אמר, הואיל ובסעודה הוא כעס מאוד
הזאת ישבו רבנן, התלמידי חכמים, אנשים 
גדולים ולא מיחו בו, ולא אמרו לו אל תוציא 

אני מוכיח מזה  -קא ניחא ליה'אותו, 'ש"מ 
שהם מסכימים למה שבעה"ב עשה לי 

שלא  בעה"בשניהם לא צדקו,  .והוציא אותי
                                                           

 יג, לג במדבר ד
 יא, כב יקראו ה

על שלא יצא  התגבר על יצר השנאה, והאורח
. הוא כעס מיד בכבוש יצר הכבוד והתענוג

ך אל -לא רק על בעה"ב גם על רבנן, 'איזיל'
 ואדבר דברי הלשנה אל מלך רומא.

אמנם היה גם מלך יהודי,  בימי הבית השני
אבל הוא היה נכנע לרומאים. מימי הורדוס 

א ולקחו והלאה לרומאים היו הרבה אנשי צב
מיסים, המלך היה רק בשביל הסדר הפנימי. 

אמר לקיסר מרדו בך  בר קמצא הלך
היהודים, הם לא מכירים בך בתור מלך. אמר 
המלך, מי אמר ואיך תוכיח לי? אמר, תשלח 

שגויים יכולים  ווישנה הלכהלירושלים קרבן.
להתנדב קרבן עולה לשלוח לביהמ"ק וצריך 

ִאיש "לקרבן, כתוב להקריב אותו וזה כשר 
ֵגר ְבִיְשָרֵאל ֲאֶשר  ִאיש ִמֵבית ִיְשָרֵאל ּוִמן הַּ

ואיש ששולח קרבן  כל איש ז"ָקְרָבנוֹ יְַּקִריב 
 . חמקריבים

אם יקריבו את הקרבן טוב, ואם לא  ותראה,
יקריבו סימן שהם לא רוצים להתפלל 
בשבילך ושהם מורדים בך ורוצים שאלקים 
לא יעזור לך, אולי יש להם קשרים עם 

המלך שלח בידו  -האוייבים. 'שדר בידיה'
צריך 'עגלא תלתא' עגל משולש, שמן. כאן 

כולם?  להבין למה באמת רבנן שישבו שתקו
מרהש"א אומר שהם הכירו את בעל הבית 
שהוא אדם תקיף וגם אם יאמרו לו אל תוציא 
אותו, הוא כן היה מוציא אותו, הוא לא 
מתחשב במה שהרבנים אומרים. אם הוא 
כועס על האיש הזה, אפי' במחיר כזה גדול 

מה  אין טעם לומר לו. אדם שלא שומע אין
 לדבר איתו. 

 פרשחיבר ס ,בספר של הרב יוסף חיים
אומר שאפשר  , בספר בן יהוידע'בן איש חי'

לומר באופן יותר פשוט, הם ישבו במקומם 
ולא ראו מה שבעה"ב עושה, בד"כ כשהת"ח 
יושבים בסעודה הם מדברים דברי תורה, לא 
מסתכלים על כל דבר וכל מריבה... אבל הוא, 

הוציאו אותו, היה בכעס זה שפגעו בכבודו ו
גדול, לא רק על בעה"ב אלא גם על רבנן, זה 
הסנהדרין אז הוא הביא לידי זה שהמלך 

 יחשוד שמורדים  בו היהודים. 

עם העגל לירושלים,  בדרך כשהוא הלך
עשה בו מום, איזה מום?  -'שדא ביה מומא'

בניב שפתיים, הוא עשה סדק בשפתיים. ויש 
עשה בעינים משהו.  אומרים 'בדוקין שבעין'.

למה בחר מום כזה, מום כזה 'לדידן הוה 

                                                           
 הל' מעשה הקרבנות, פ"ג ה"ב רמב"ם ו
 כב, יח ויקרא ז
 י"ג, ע"ב חולין ח

בביהמ"ק זה נחשב מום ולא  -מומא'
מקריבים, 'לדידהו לא הוה מומא', יש הלכה 
שגוי מותר לו להקריב קרבן להשם בכל 
מקום לא רק בביהמ"ק, ושם מותר לו 

, לבני נח, כשר גם טלהקריב גם מום כזה קטן
אבר, אם מום כזה, שם נאסר רק מחוסר 

לגמרי אין עין או שהיד שבורה, אם יש אבר 
שלם חתוך זה פסול גם להם, אבל אם יש רק 
חריץ בשפתיים זה פסול לקרבן בביהמ"ק, 

ל ממילא הרומאים לא יבינו שזה מום שפוס
 ויחשבו את הסירוב להקריב למרד.

 

  ענוותנותו של ר' זכריהענוותנותו של ר' זכריה

 
לא היה מפורסם כמובן.  כל הסיפור הזה,

אף בר קמצא שהלך ועשה מום לא סיפר ל
אחד, אבל כשכבר הגיע עם העגל לביהמ"ק 
ידעו שזה כך וידעו שהוא עשה את המום. 

כשהגיע העגל הזה  -'סבור רבנן לקרוביה'
סברו להקריבו משום שלום מלכות, להלכה 
זה פסול, יש הלכה, כבר הזכרנו את זה 

אחרת, אעפ"י שבי"ד לא יכולים  יבפעם
לעקור דבר מהתורה, אבל באופן חד פעמי, 

גם פה רצו . יש בזה צורך גדול מתיריםכש
להקריב אותו, 'אמר להם רבי זכריה בן 

 -אבקולס: יאמרו בעלי מומין קרבין למזבח'
יצא מזה מכשול גדול. הכהנים שבתוך 
בהמ"ק כולם רואים שיש לו מום ויקריבו 

 ותו ויאמרו שבעל מום כשר להקרבה. א

אז איך הרגו את זה  כאן נשאלת השאלה
שרכב על הסוס בשבת, יאמרו שמי שרוכב 
על סוס חייב סקילה. התשובה פשוטה, שם 
עשו בפרסום גדול את הסיבה למה הרגו 
אותו. כולם ידעו לגדור גדר שלא להיגרר 
אחרי היונים ולא לעזוב את עמ"י. כאן אי 

פרסם שמקריבים אותו בגלל אפשר היה ל
שהמלך שלח והוא עצמו עשה מום, הכל היה 
סודי. הסנהדרין ידעו אבל יש בביהמ"ק חוץ 
מאלפי הכהנים גם ישראלים שבאים 
להתפלל. אז יהיה פרסום וכולם יראו 
שמקריבים בעל מום, כמו שאמר החזו"א 
שלא מפרסמים ברבים כל הפרטים האלה כי 

אם יצא מזה יצא מכשול. הוא התכוון ש
 .טעות בהלכה אי אפשר לעשות את זה

 , ועיקרח"א, אי"ה בשבוע הבא המשך ]ע"כ
 השיחה[

                                                           
 מניןה', ע"ב ותוס' ד"ה  ע"ז ט
 חנוכה תשע"ה -, גליון ט' גאון יעקב י


