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א כח, -(שמואל ,רבי אלעזר כי מטי להאי קרא בכי" )ד, ב(חגיגה איתא ב 1

עלות אתי. ומה שמואל למה הרגזתני לה ,ויאמר שמואל אל שאול טו)

 ,שמואל מאי היא .על אחת כמה וכמה ,מן הדין, אנו הצדיק היה מתיירא

 ,אלהים ראיתי עלים, עלים ,ותאמר האשה אל שאול (שם, פסוק יג) דכתיב

אמר  .שמואל ואתייה למשה בהדיהדאזל  ,שמואל, ואידך ,תרי משמע, חד

כא מילתא דכתבת דלמא חס ושלום לדינא מתבעינא, קום בהדאי דלי ,ליה

  ע"כ. ."באורייתא דלא קיימתיה

כשהיה מגיע לפסוק בשמואל שהתרגז  ,רבי אלעזר היה בוכה[פירוש: 

שחשש שהוא נתבע לדין שמים על  ,שמואל על שאול שהעלה אותו באוב

ומנין שהיה ירא מן  .מה נענה אנן ,ואם שמואל חשש .וירא מן הדין ,מעשיו

אלא מפני שכתוב  ,וע התרגז שאולוהרי בכתוב לא מפורש מד ,הדין

ומדוע העלה  ,ומי הוא ,ד אחדושהעלה עמו עמשמע  ,"עולים" בלשון רבים

בדין וביקש ממשה רבינו  ,דושחשש שיעמ ,אלא הוא משה רבינו .אותו

  .], כי קיים משה רבינו כל התורה כולהלהמליץ בעדו בדין

אבל  דיק אחר,, ולא צמנין לחז"ל שהעלה את משה ,אבל עוד צריך ביאור

שהיה  ומרים,אש וי" ) וז"לז ,אמור כו(ים מפורשים יותר בויקרא רבה רהדב

שאין אלהים  ,והעלה למשה עמו ,ונתיירא ,שמואל סבור שהוא יום הדין

ל והרי דברים ק .) ראה נתתיך אלהים לפרעה, אשנאמר (שמות ז ,אלא משה

שראל מדן ועד ) וידע כל י, כג א,-מה שמואל שכתוב בו (שמואל חומר,ו

שהוא יום הדין  שהיה סבור דייל ע ,באר שבע כי נאמן שמואל לנביא לה'

  " ע"כ.כמהומה כחת אל אנו ע ,נתיירא

והרי מיד בשעה שאדם מת הוא נידון א.  :ל כמדרש פליאהוהנה דברי חז"

מדוע עלה בדעתו שהוא נקרא שוב  ,וכיון שכבר נידון שמואל ,על מעשיו

ן על מעשיו. ב. מדוע קרא דוקא למשה רבינו ולא לאחד והרי כבר נידו ,לדין

וכי אדם שחטא  ,האבות וכדו'. ג. מה ענין צדקות משה שתסייע לשמואל

 ,לפי מעשיו שלו ןו, והרי כל אדם נידיכול לבוא עמו צדיק לסייעו בידו בדין

משפט בני אדם שיכול להביא כואין זה  ,והכל גלוי וידוע לפני כסא הכבוד

על גדולתו ד. מדוע מביא המדרש  להטות את דעת השופט אליו. עמו סנגור

ֶנֱאָמן ַוֵּיַדע ָּכל ִיְׂשָרֵאל ִמָּדן ְוַעד ְּבֵאר ָׁשַבע ִּכי "הפסוק את דוקא של שמואל 

  בענין יום הדין

  ניהםאין האבות נענשין על עון במתי 

א, כח, -אלעזר כי מטי להאי קרא בכי (שמואל ביר בדף ד,  1חגיגה

והרי יותר ראוי להביא את הפסוקים שנבחר להיות  ,"ְׁשמּוֵאל ְלָנִביא ַלה'

א ִהִּפיל ַוִּיְגַּד "יט) שמואל א ג, נביא לה' כדכתיב ( ל ְׁשמּוֵאל ַוה' ָהָיה ִעּמֹו ְו

ה ") שמואל א ג, כא( ", או הא דכתיבִמָּכל ְּדָבָריו ָאְרָצה ַוֹּיֶסף ה' ְלֵהָרֹאה ְבִׁש

ומה ענין זה שישראל ידעו עליו  ",ְׁשמּוֵאל ְּבִׁשלֹו ִּבְדַבר ה'ִּכי ִנְגָלה ה' ֶאל 

  .מדן ועד באר שבע

אם אינם נוהגים  ,נין עונש האב על עוון בניואבל עומק דברי חז"ל הם בע

 ,נענש האב על עון בניו ,דאם בסיבת האב אין בניו נוהגים כשורה .כשורה

שמת עוד לא היו גדולים לבקר  האם בשע ,אפילו שכבר מת הרבה לפני כןו

או  ,ים מחמת החינוך הקלוקל שחינכםאאבל כשבגרו הם חוט ,מעשיהם

 ,ם והניחם לחטואמחה בהם על מעשיהם הרעי, אבל לא אפילו שחינך לטוב

עלי הכהן שנענש על עון בניו היה הוא , כמו שהיה בש על עונםנהוא נע

ְוִהַּגְדִּתי לֹו ִּכי ֹׁשֵפט ֲאִני ֶאת ֵּביתֹו ַעד "א ג, יג) -שמואלסיבה להם, דכתיב (

  ", ָּבם א ִכָההעֹוָלם ַּבֲעֹון ֲאֶׁשר ָיַדע ִּכי ְמַקְלִלים ָלֶהם ָּבָניו ְו

ובניו  .אין האב נענש בעון בניו ,אבל אם אין הבנים חוטאים בסיבת האב 

א ָהְלכּו ָבָניו "שמואל א ח, ג ) ככדתיב ( הישר ךבדר של שמואל לא הלכו ְו

לפיכך חשש  ",חּו ֹׁשַחד ַוַּיּטּו ִמְׁשָּפטבדרכו ִּבְדָרָכיו ַוִּיּטּו ַאֲחֵרי ַהָּבַצע ַוִּיְק 

 ,שכשמת עוד לא היו מעשיהם מבוקרים ,יהםשין על מעשמואל שנתבע לד

והיה ברור שיחטאו מחמת  ,שאף על פי שהיו שורש פורה ראש ולענה

מה שהוא בשעת מכל מקום אין הקדוש ברוך דן את האדם אלא לפי  ,טבעם

אמר רבי יצחק: אין דנין את  )ראש השנה טז, ב(שאמרו חז"ל  כמו ,הדין

 כי שמע (בראשית כא, יז) ה שעה, שנאמרהאדם אלא לפי מעשיו של אות

 ,אבל עכשיו מעשיהם מבוקרים ," ע"כאלהים אל קול הנער באשר הוא שם

  .ושב דקדוק א'יומ ,שיהםעלכן הוא נתבע לדין על מ

כיון שאמרו חז"ל שמשה  ,ממשה רבינו לבוא עמו לדיןשמואל לפיכך ביקש 

לא יומתו אבות להקדוש ברוך הוא בשעה שאמר לו שיכול רבינו ניצח כב

 ,יט ,במדבר רבה חקתוז"ל ( ,חוטאים בסיבת האבאם אינם  ,על עון בנים

אז ישיר ישראל זה אחד מג' דברים שאמר משה לפני הקדוש ברוך הוא " )לג

פוקד  ,(דברים ה, ט. ועוד) כשאמר לו הקדוש ברוך הואכו'  למדתני ולמר וא

 ,שעים הולידו צדיקיםכמה ר ולם,על שנו אמר משה רב ,עון אבות על בנים
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 ,למשה בהדיה אדאזיל שמואל ואתי כו' טו) ויאמר שמואל

מר, מה שמואל והרי דברים קל וחו ז, ובויקרא רבה פרשה כו

א, ג, כ) וידע כל ישראל מדן ועד באר שבע כי -שכתוב בו (שמואל

ה סבור שהוא יום הדין , על ידי שהי'נאמן שמואל לנביא לה

בה הן י. הענין, כי אם האבות סמהוכמה כחת אל ע ינתיירא, אנ

ואם אין סיבה לחטא  ,לחטא הבנים, אז נענשים הם בעון הבנים

א, ג, יג) ולא -בעלי כתיב (שמואל ,והנה .ןיהבנים, אז אין נענש

ושפט לכל ישראל  ,אבל שמואל שהוכיח לאנשי דורו ,כיהה בהם

, אם כן איך יתכן ז, טז)א -(שמואל ועלה מביתו מימים ימימה

אבו ח, ג) ולא  א-מואלרק כתיב (ש ,שיוכיח לאחרים ולא לבניו

כי וכל ישראל ידעו  ,שהבחירה חפשית והם לא רצוהלך בדרכיו, 

א, ג, כ), ואין בזה חילול השם,  (שמואל 'נאמן שמואל לנביא לה

שכל ישראל ידעו ששמואל אינו סיבה לחטא בניו. והנה שמואל 

והוא  ,היה סבור שהוא נתבע לדין, שדימה כי עון בניו מתבקרים

נענש עבורם, ואין הקדוש ברוך הוא דן אלא בשעת מעשה (ראש 

וכל  ,שר הוא שם, יז) באכאת דכתיב (בראשיוכמו  ,השנה טז, ב)

אינו מתבקש  ,שלא חטאו כל כך ,זמן שבניו לא נתבקר פנקסם

                                                 

וכן חזקיה  ,תרח עובד צלמים ואברהם בנו צדיק ,יהיו נוטלין מעונות אביהם

וכן נאה שיהו  ,וכן יאשיה צדיק ואמון אביו רשע ,צדיק ואחז אביו רשע

אמר לו הקדוש ברוך הוא למדתני, חייך שאני  ,הצדיקים לוקין בעון אביהם

) לא יומתו אבות על בנים , טזדשנאמר (דברים כ ,מבטל דברי ומקיים דבריך

, יד, ב-ייך שאני כותבן לשמך שנאמר (מלכיםובנים לא יומתו על אבות, וח

ה ולכן שמואל שמח ," ע"כב בספר תורת משה אשר צוה ה' וגו') ככתוו

 וםלממשה רבינו עליו הש שקלכן בי ,בבניו לא היה ראוי להענש בחטא בניו

ואל לא חוטאין משבניו של ש ,לפני הקדוש ברוך הואדין ליבוא עמו ש

יבוא  ,ן שניצח כבר לקדוש ברוך הוא בזהושכי ,בסיבתו ואינו צריך להענש

  .ג' בסייעתא דשמיא '. ובזה מיושב דקדוק בעמו שוב

שמואל שעליו נאמר דכיון ש ,בכיית רבי אלעזר קולאור זה יתבאר עומ

ל ֹּכל ְיֵמי ַחָּייו: (טז) ְוָהַל טז) ַוִּיְׁשֹּפט ְׁשמּוֵאל ֶאת ִיְׂשָראֵ -שמואל א ז, טו"(

ֵאת ָּכל  ִמֵּדי ָׁשָנה ְּבָׁשָנה ְוָסַבב ֵּבית ֵאל ְוַהִּגְלָּגל ְוַהִּמְצָּפה ְוָׁשַפט ֶאת ִיְׂשָרֵאל

, ללא ספק היה מוכיח את בניו ,ח את כל ישראליכואם הו "ַהְּמקֹומֹות ָהֵאֶּלה

א "שמואל א ח, ג) ( כדכתיב ,סיבתו אלא בסיבת הבניםוחטא בניו לא ב ְו

דהנה  ,"ָהְלכּו ָבָניו בדרכו ִּבְדָרָכיו ַוִּיּטּו ַאֲחֵרי ַהָּבַצע ַוִּיְקחּו ֹׁשַחד ַוַּיּטּו ִמְׁשָּפט

ר הבצע דפשיטא שאם נוטים אח ,הלשון "ולא הלכו בדרכיו" נראה מיותר

הלכו, פירוש, לא אלא מרמז הכתוב שלא  ,רכיווהשוחד כו' אין הולכים בד

ואינם חוטאים  ,כי הבחירה היא חופשית ,לא רצו ללכת בדרכיושהיינו  ,בוא

לכן קרא למשה בהדיה,  ,אז נתבקש לדין ,לדין, וכיון שחטאו

) זה אחד משלושה דברים לגוכדאמר במדרש סוף חוקת (יט, 

שאמר לו כ כו' שאמר משה לפני הקדוש ברוך הוא ואמר לו

כמה  ולםעל שונו , אמר משה רבוןהקדוש ברוך הוא פוקד ע

 ן כו'וכן נאה שיהיו הצדיקים לוקי כו' רשעים הולידו צדיקים

טל דברי ומקיים אמר לו הקדוש ברוך הוא למדתני, חייך שאני מב

ם כד, טז) לא יומתו אבות על בנים, וחייך שנאמר (דברי ,דבריך

לכן  כו',ב, יד, ו) ככתוב -לשמך, שנאמר (מלכים ןשאני כותב

 ברךיתם יקש שיבא משה בהדיה, שהוא ניצח כביכול להשב

בדבר זה, שכשאין סיבה מהאבות לבנים אל החטא, אינם 

  .2ודו"ק ולא אבות בעון בנים. ,נענשים לא בנים בעון אבות

 

  [לא]

  בענין יום הדין

  יתן דין וחשבון  ,מנין שאפילו על שיחה קלה שבין איש לאשתו בשעת תשמיש

  .בסיבתו

האחד שהוא גרם  ,הא דנענש האב בעון הבנים הוא מפני שתי סיבות והנה

שיאמרו שהוא סיבה  ,ד מפני חילול ה'ווע ,להם לעון בגלל שלא מחה בהם

סיבה  אבל בשמואל ידעו כל ישראל שאינו ,לחטאם וראוי להענש על זה

ַוֵּיַדע ָּכל ִיְׂשָרֵאל ִמָּדן ְוַעד ְּבֵאר "א ג, כ) -שמואל(שהרי כתוב  ,לחטא בניו

ידעו שאינו סיבה כל ישראל וכיון ש ",ֱאָמן ְׁשמּוֵאל ְלָנִביא ַלה'ָׁשַבע ִּכי נֶ 

חשש  כן ואף על פי ,ואינו ראוי להענש ,לחטא בניו ואין בזה חילול ה'

חם יכזאת הוא סיבה לחטאם והיה לו להו שאולי בכל ,שיענש בעון בניו

לחשוש מעון  יש כמה ,מה נענה אנן בתירה ועל זה אמר רבי אלעזר ,יותר

ומיושב דקדוק  שידע כל ישראל כו', ,לכן מביאים חז"ל את הכתוב ,הבנים

 .ד'
או  ,כגון שחינכו לרע ,תמצית דבריו: אם האב סיבה לחטא בנו 2

א נענש על חטא בנו אפילו הו ,שלא מחה בו והיה בידו למחות

אבל אם לא  .אם בשעה שמת לא היה בנו חוטא ,לאחר מיתתו

  אין האב נענש על חטא בנו. ,בסיבתו הבן חוטא

  

 ][לא
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 הנה יוצר הרים ובורא רוח מגיד לאדם מה שיחו כי בדף ה,  3שם

 .כו'אמר רב, אפילו שיחה יתירה שבין איש לאשתו  ,יג)(עמוס ד, 

י. ולדעתי יצא להם מקרא "רש ,דברי שחוק שלפני תשמיש

אל תבטחו באלוף,  ,מפורש, דכתיב (מיכה ז, ה) אל תאמינו ברע

רוך בדוש זה היצר הרע, אם יאמר לך היצר הרע חטא והק ברע

 ,שנאמר אל תאמינו ברע זה היצר הרעמוחל לך, אל תאמינו,  ואה

 אכן דרשו בחגיגה טז,  ,זה הקדוש ברוך הוא ואל תבטחו באלוף

ועל זה מסיים המקרא איך הדין משוכבת חיקך שמור פתחי פיך, 

אפילו מזה צריך לשמור פיו, כי גם על זה יתן דין וחשבון  ,וזהו

                                                 
ּוַמִּגיד ְלָאָדם ִּכי ִהֵּנה יֹוֵצר ָהִרים ּוֹבֵרא רּוַח " )עמוס ד, יג([לא] על הפסוק  3

ֵהי ְצָבאֹות ְׁשמוֹ ַׁשַחר ֵעיָפה ְוֹדֵר ַעל ָּבֳמֵתי ָא ֹעֵׂשה ַמה ֵּׂשחוֹ  ", איתא ֶרץ ה' ֱא

רבי אילא הוה סליק בדרגא דבי רבה בר שילא, שמעיה " )ה, ב(חגיגה ב

לינוקא דהוה קא קרי כי הנה יוצר הרים וברא רוח ומגיד לאדם מה שחו. 

אמר רב:  - מאי מה שיחו ,תקנה יש לו רבו מגיד לו מה שיחואמר: עבד ש

" ע"כ. מגידים לו לאדם בשעת מיתה אפילו שיחה יתירה שבין איש לאשתו 

אף על פי " עכ"ל. ודברי שחוק שלפני תשמיש -שיחה יתירה " רש"יופירש 

פילו דאשדברי רב לא צריכים מקור, אבל מכל מקום יש לזה מקרא מפורש 

  .וחשבוןעליה דין  יתןשיחה יתרה שלפני תשמיש 

ת ַאל ַּתֲאִמינּו ְבֵרַע ַאל ִּתְבְטחּו ְּבַאּלּוף ִמֹּׁשֶכבֶ " )מיכה ז, הוב (דהנה על הכת

דרש רבי יהודה וז"ל " )חגיגה טז, א(דרשו חז"ל " ֵחיֶק ְׁשֹמר ִּפְתֵחי ִפי

ברבי נחמני מתורגמניה דריש לקיש: מאי דכתיב אל תאמינו ברע אל תבטחו 

אל תאמן,  - לך וך הוא מוחלבאלוף אם יאמר לך יצר הרע חטוא והקדוש בר

כי יצר לב  (בראשית ח, כא) אל תאמן ברע ואין רע אלא יצר הרע, שנאמר

אלוף  (ירמיהו ג, ד) ש ברוך הוא, שנאמרהאדם רע. ואין אלוף אלא הקדו

כי על הכל  ,הנה מפורש בכתוב שצריך לשמור שלא יחטא ." ע"כנערי אתה

 סיים,ובמקרא זה מ .םיבוא לתת דין וחשבון לפני מלך מלכי המלכי

 , שעל זה לא יאמין כו' ויתן דין וחשבון,"ת ֵחיֶק ְׁשֹמר ִּפְתֵחי ִפיִמֹּׁשֶכבֶ "

ומדלא כתיב "מאשתך" אלא "משוכבת חיקך" שהיא אשתו בשעת תשמיש 

ועל כורחך  ,שהוא מדבר בעניני תשמיש המטה ,מוכח ,ששוכבת בחיקו

אם כן מפורש בכתוב שעל  ,שבוןשאפילו שיחה זו יתן עליה דין וח ,הכונה

דמגיד לאדם מה  ומכאן למד רב ,שיחה שבין איש לאשתו יתן דין וחשבון

 .שבין איש לאשתושחו היינו אפילו שיחה 
ַאל ַּתֲאִמינּו ְבֵרַע ַאל " )מיכה ז, העל הכתוב (תמצית דבריו:  4

אם דרשו חז"ל  "ִּתְבְטחּו ְּבַאּלּוף ִמֹּׁשֶכֶבת ֵחיֶק ְׁשֹמר ִּפְתֵחי ִפי

אל תאמן,  - לך יאמר לך יצר הרע חטוא והקדוש ברוך הוא מוחל

ובמקרא  אין רע אלא יצר הרע, ואין אלוף אלא הקדוש ברוך הוא

  .4ש ברוך הואלפני מלך מלכי המלכים הקדו

 

  [לב]

  בענין יום הדין

  חומר הדין למי שאינו עושה תשובה לפני יום כיפור

ן על העבירה שעשה, א די", פירש הגר5(אבות ג, א) דין וחשבון

 משוכבת חיקך"ו"", ִמֹּׁשֶכֶבת ֵחיֶק ְׁשֹמר ִּפְתֵחי ִפיזה מסיים, "

היא אשתו בשעת תשמיש ששוכבת בחיקו, מוכח, שהוא מדבר 

  .יש המטהבעניני תשמ

  

 ][לב
הסתכל  ,עקביא בן מהללאל אומר" , א) דתנןאבות געל המשנה ( [לב] 5

 ,ולאן אתה הולך ,דע מאין באת .בשלשה דברים ואי אתה בא לידי עבירה

ולאן אתה  .מטפה סרוחה ,מאין באת .ולפני מי אתה עתיד ליתן דין וחשבון

 לפני ,ולפני מי אתה עתיד ליתן דין וחשבון .לעהלמקום עפר רמה ותו ,הולך

מהו כפל הלשון  ,יש לדקדק ." ע"כמלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא

ופירש הגר"א [לא  .וחשבון היינו דין ,דין היינו חשבון ,"דין וחשבון"

וחשבון הוא שמחשבים לחוטא את  ,מצאתי] דדין היינו על העבירות שעשה

האדם אינו נידון רק על  ,כלומר .בשעת העבירההמצוה שהיה יכול לעשות 

היה יכול העבירות שתחת  נידון גם על זהאלא  ,היינו העבירות שעשה ,הדין

  . עד כדי כך הוא חומר הדין.ועל מניעת העשה טוב גם נענש ,לקיים מצוות

 ,אם לא שב האדם לפני יום כיפור ,(פה, ב)והנה נחלקו חכמים ורבי ביומא 

, או רק אם שב בתשובה אפילו בלא תשובה, יום מכפרהאם עיצומו של 

ופסק הרמב"ם  תשובה. השע דרבי סובר שיום כיפור מכפר אפילו לא

שאין יום כיפור מכפר אלא  ,(תשובה א, ג) דאין הלכה כרבי אלא כחכמים

 ,יםלשבועצמו של יום הכפורים מכפר (שם) " וזה לשונו ,למי ששב

דקדק לכתוב  עכ"ל, הנה "ה יכפר עליכםכי ביום הז (ויקרא טז, ל) שנאמר

 ,דכיון שחכמים חולקים על רבי (שם), וטעמו כתב בכסף משנה ,"לשבים"

  .אין הלכה כרבי מחביריו

 ,ועשה תשובה ,עשהמצוות דמי שעבר על והנה איתא ביומא (פו, א) 

התשובה תולה ויום  ,ועשה תשובה ,אבל אם עבר על לאוין .מוחלין לו מיד

התשובה  ,ואם עבר על כריתות ומיתות בית דין ועשה תשובה .כיפור מכפר

נתבאר דלפי חכמים הנה  .ועל ידי יסורין מתכפר ,ור תולה, ויום כיפתולה



  משך חכמה
 עם ביאור בינת החכמה

 ד

ות שהיה יכול לעשות בעת שעשה העבירה. ולפי וחשבון על המצ

זה תסמר שערת אנוש ביום הכיפורים, דקיימא לן (יומא פה, ב) 

ובה מכפר גם על חמורות, ובלא תשובה גם על קלות אינו דעם תש

גם היחיד, ואין  שביום שנענה ,אם כן כמה גדול החשבון ,מכפר

ד, "בגימטריא שס השטן (יומא כ, ב) השטן שולט עליו, כמאמרם

לחיים הנצחיים ונקל לעשות תשובה, ובדבר קל יוכל לזכות 

יוכל להיות  ,ואם חלילה לא עשה תשובה ,ולהיות אהוב למקום

כמו שייענש  ,היינו העדר עשייתו התשובה ,העונש על החשבון

וכאשר ברך  ,, ואפשר יותר מהם, והאחרון הכבידעל כל חטאיו

 ואהרוך בדוש שהק ,ברכת שהחיינו, שזה באמת שמחה אמיתית

נתן יום סליחה לכל פשעי בני אדם להסיר מעליהם השטן, ויאות 

אולם אם לא  ,מיו מצדו יתברךת לשמו על גודל רחלברכו ולהודו

                                                 

אפילו לא על עבירות קלות כעשה  ,כיפור מכפר כלל םבלא תשובה אין יו

אלא אפילו על  ,לא רק על לאוין ,מכפר אפילו על חמורות ,ואם שב ,וכדו'

  .עם יסורין ,מיתות בית דין מכפרכריתות ו

 ,למי ששב ד בשנה למחול להם על ידוחונתן להם יום א ,וריחם ה' על עמו

וימנע מה' למחול על  ,וכדי שלא ישטין השטן .אפילו על החמורות ביותר

 ,ד בשנה להשטיןחלשטן יום אה' אמרו חז"ל (יומא כ, א) דלא נתן  ,העונות

לרמז שיום אחד בשנה אין לו רשות  ,ס"הוימי השנה ש ,שט"ן גימ' שס"דהד

 ,נו בליל יום כיפוריצריך לברך שהחיבאיזה שמחה ולכן  ,שטיןהל

  אפילו החמורות ביותר. העונות ים בו כלשנמחק

הן  ,הרי הפסיד תרתי ,אם לא שבאבל  ,שובהתאבל כל זה רק אם שב ב

ת לחיים , והיה יכול לזכווהן שאם היה שב היו נמחקין ,שעונותיו לא נמחקו

ולפי דברי  נצחיים בום אחד, וציוה ה' שנשוב לפניו שימחוק לנו עונותינו,

שה טוב שלא שב ולא יתן חשבון על העדר ע מי שלא שלא שב, הגר"א

   .נמחקו עונותיו

נוח  ,אדם שלא שב לפני יום כיפור, שותסמר שערת אנוש ביום הכיפורים

 ,שלא מתכפר לו עונותיולא רק  ,שביום זה ,לו שלא בא יום כיפור לעולם

זה שלא שב ועשה תשובה כדי שימחלו  היינו ,עוד נענש על העדרשאלא 

כי כל  ,אם כן ביום זה הכפיל את כל עונותיו פי כמה וכמה ,לו עוונתיו

אם  ,נמחלו לולא ש על זה שלא שב ונהוא נע ,עונותיו שהיו יכולים להמחל

מאשר  ,ות לפני יום כיפורוהיה טוב לו למ ,כן הן הכפילו את עצמם ביותר

ועל זה ידוו כל דווים  .ה' ירחם ,שבו יגדל עונותיו מנשוא ,לחיות ביום זה

השיבו ה' ונשובה  .ולא חלילה יגדל עוונם מנשוא ה,לשוב בתשובה הראוי

 .אליך באמת ובתמים
תמצית דבריו: אין יום כיפור מכפר אלא למי ששב בתשובה.  6

שב אדם מדרכו הרעה, מוטב לו שלא היה יום הקדוש הזה, 

ומוטב לו שנהפכה שליתו על פניו בערב יום הקדוש הזה, כי היום 

על  ,העדר התשובה הזה הכפיל עוד ענשו לבלי קץ בעונש חשבון

  .6ונשובה אליך באמת ובתמיםה'  זה ידוו כל הדוים. השיבנו

 

  [לג]

  נין יום הדיןבע

מעלות בית באו כ ,כבשים במעשר בהמהלפני  , שעובריןשאמרו ,חז"ל מה נתכונו

  חורון

ין לענ ן. דכבשים ועזים מצטרפי7(ראש השנה יח, א) בני אימרנאכ

שאינו שב  ת ביותר. ומיואם שב מכפר אפילו על החמורו

שלא די בזה שלא נחקו לו עונותיו  ,גדול עונו מנשוא ,בתשובה

יום הזה וב ,אלא יענש על זה שלא שב ,אפילו לא הקלות ,כלל

על זה  ,הכפיל עוד ענשו לבלי קץ בעונש חשבון העדר התשובה

  .ידוו כל הדוים. השיבנו ה' ונשובה אליך באמת ובתמים

  

 ][לג
 בראש השנה כל באי העולם עוברין) "יח, א(ראש השנה גרסינן ב[לג]  7

הכא תרגימו כבני אמרנא. ריש לקיש אמר:  ,לפניו כבני מרון. מאי כבני מרון

כמעלות בית מרון. רב יהודה אמר שמואל: כחיילות של בית דוד. אמר רבה 

אמר רב נחמן בר  .חתיוחנן: וכולן נסקרין בסקירה א בר בר חנה אמר רבי

(תהילים  בם המבין אל כל מעשיהםיצחק: אף אנן נמי תנינא היצר יחד ל

אילימא הכי קאמר: דברנהו לכולי עלמא ומייחד לבייהו  . מאי קאמרלג, טו)

והא קא חזינן דלאו הכי הוא. אלא לאו הכי קאמר: היוצר רואה  -כהדדי 

  .ע"כ ."יחד לבם, ומבין אל כל מעשיהם

ככבשים  -בראש השנה כל באי עולם כו' כבני אמרנא וז"ל: ""י רשופירש 

בפתח קטן, שאין יכולין לצאת שמונין אותן לעשרן, ויוצאין זה אחר זה 

ד זה, הדרך קצר, ואין שנים יכולין לילך זה בצ -כמעלות בית מרון : כאחד

הכי גרסינן: ורב יהודה אמר שמואל : שהעמק עמוק משני צידי הדרך

בית דוד, והדר גרסינן אמר רבה בר בר חנה כו', כחיילות של  כחיילות של

לשון מרות ואדנות,  -כבני חיילות של מלך, מרון  -וכבני מרון  -בית דוד 

וכולן נסקרין : יוצאים זה אחר זה, בצאתם למלחמה וכך היו מונין אותם

דכולן נסקרים  -אף אנן נמי תנינא : ואף על פי שעוברין זה אחר זה -' וכו

בסקירה אחת, מדנסיב תנא דידן תלמודא למלתיה מהאי קרא היוצר יחד 



  משך חכמה
 עם ביאור בינת החכמה

 ה

אבל  ,לו, ב) ,(שם , וכן תמימים ובעלי מומיםנג, א)(בכורות  מעשר

כל דור  כן הדורות נכנסים ,(שם, נג, א) ןחדש וישן לא מצטרפי

בפני עצמו, כי ההבדל בין חדש וישן גדול ממין בשאינו מינו, 

 כאשר רואים אנו בעונותינו הרבים בחוש. כמעלות בית חורון

 ן, לפי שהשאין מקדרים בהרים בערי מקלט (ראש השנה, שם)

  .8, כך בדאורייתא מדקדקים הרבה בדינו(עירובין לה, ב) תורה

 

                                                 

הכי קאמר : כלבו של זה כך לבו של זה -ולבייהו מייחד כי הדדי : לבם

ואקרא דלעיל מיניה קא מהדר השגיח אל כל יושבי  -היוצר רואה יחד לבם 

  " עכ"ל רש"י.הארץ היוצר אותם השגיח יחד את לבם

מה דוע והוקשה לחז"ל מ ,עוברין לפניו כבני מרוןהנה תניא דכל באי עולם 

ובבל  .הא כבר אמרו דעוברין לפניו ,"בני מרוןכ" לרמז בלשון חכמים באו

ומרון מתחלף  ,דבארמית כבש הוא אימרא ,כבשים, שהוא מלשון אמרו

דהכונה על מעשר בהמה  ,ופירש רש"י ,אבל קשה מה נתכונו בזה .באימרא

 ,ואין יוצאים שנים בפתח אחד ,פתח קטןשמונין הכבשים אחד אחד ב

ולא כולל יחד שני  ,שכל אחד ואחד בנפרד עובר לפניו ,ונתכוונו בזה ללמד

ופירש רש"י  ,חורוןדבני מרון הוא מלשון  ,וריש לקיש אומר .בני אדם

ורב יהודה  ,ד אחדחאלא א ,ת בית חורון אי אפשר לעבור שנים יחדושבמעל

ופירש רש"י דהוא מלשון מרות  ,בית דוד אמר שמואל שהוא כחיילות של

כך עוברים  ,שבחיילות המלך מונין אחד אחדדכמו  ,ונתכונו בזה ,ואדנות

  .לפני הקדוש ברוך הוא אחד אחד

, דהיינו שכל אחד ואחד למדו מהכתוב שנסקרים בבת אחתואף על פי כן 

ט זה תוכן פש ,אבל הכל הוא בבת אחת ,פרד עובר לפני הקדוש ברוך הואבנ

  .דברי חז"ל

 ,א. אם נתכונו ללמד שכל אחד עובר לבדו :אבל דבריהם צריכים ביאור

כל באי העולם עוברין ולא אמרו פשוט " ,מדוע אמרוהו בלשון "כבני מרון"

ב. מה ההבדל בין הפירושים שכל אחד מפרש בדרך  .אחד אחד"לפניו 

  אחרת.

מעשר בהמה בד ,ומבאר המשך חכמה על פי מה שאמרו בבכורות (נג, א)

כמפורש  ,וכן תמימים ובעלי מום ,נכנסים לדין אחד להתעשר כבשים ועיזים

אבל חדש וישן אין מצטרפין  ,והוא בבכורות (לו, ב) ,בכתוב (ויקרא כז, לג)

ובכונה גדולה אמרו חז"ל שעוברים לפניו ככבשים של  .(בכורות נג, א)

מקום עוברים מכל  ,שאף על פי שעוברים אחד אחד ,ללמד ,מעשר בהמה

שיש נסיונות מיוחדים לכל  ,כי אין לדון דור אחד כפי הדור האחר ,דור דור

ממין בשאינו  הבדל גדול יותר הוא ,ישןההבדל בין דור החדש לו ,דור ודור

שהדור החדש פרק  ,כמו שראינו בשנות ההשכלה , ומבעל מום לתם,מינו

  

 גליונות בינת המשפט וגליונות איש חסד היה
מלבד גליון משך חכמה, אנו מפרסמים בכל שבוע גליון בינת 

וכן גליון עם סיפורים המשפט על עיניני ממונות אקטואליים, 

 מדהימים של איש החסד.

   y.b.daskal@gmail.com לקבלת הגליונות חינם:

  

 ,דור ודור ונסיונותיו וכך הוא בכל ,והנסיונות גדלו מאוד ,עול מלכות שמים

ם יר, וזה נתכונו שאמרו שעובלכן הקדוש ברוך הוא דן כל דור לפי מה שהוא

  .לפניו ככבשים בדיר

כשמודד  ,יש להביא הא דתנן בעירובין (נח, א) ,ריש לקישלהבין כונת אבל 

רש"י ופירש  .מקדרין ,גדולומגיע להר  לענין עירוב תחומין, תחומי העיר

נוקבין, רואין כאלו נוקבין אותן ומודדין דרך הנקב, למעט  -מקדרין וז"ל "

מדת מדרונו, כדאמר בגמרא שמודדין אותו בחבל של ארבע אמות, 

והתחתון מניח את החבל כנגד לבו והעליון כנגד מרגלותיו, ומתמעט 

הנה בעיר מקלט קיימא ו ," עכ"לנו של כל ארבע אמות חצי קומת אדםמדרו

דכשמודדין  אמרו בעירובין (לה, ב)ו ,ות יא, ב)לן דתחום העיר קולט (מכ

כיון שהוא של  ,מדוייק מאודבאלא מודדין  ,תחום עיר מקלט אין מקדרין

   .אבל תחומין שהוא דרבנן מקילין לקדר ,תורה

ללמד  ,ןוהיינו כבני חור ,דבכונה אמרו כבני מרון וזה כונת ריש לקיש,

אין  ,ומוכרב ודק עד דק דהיינו שהדין קשה ,שאפילו בהרים כבני חורין

כי הוא של  מלדקדק בכל פרטי הדין, אלא מדקדקין הרבה, בשמים מקילין

[ועל פי דרכו יש לפרש גם הא דאמרו  .דנין כל אחד בדקדוק רבו ,תורה

שבדקו בדקדוק רב כל חיל וחיל] ומיושב הכל  ,כחיילות של בית דוד

 בסייעתא דשמיא.
אמרו שביום הדין עוברין כל חז"ל ש ,יש אומריםתמצית דבריו:  8

שדנין יחד בעלי  ,והתכונו בזה ,בני עולם לפניו ככבשים להתעשר

 ,אבל אין דנין כל הדורות יחד ,ומין בשאינו מינו ,מום עם תמימין

, כמעשר בהמה, כי לכל דור נסיון אחר ,אלא דור ודור בנפרד

 שמצרפין מין בשאינו מינו ובעל מום ותמים אבל לא שין וחדש.

 ,לות בית חורוןל אמרו שעוברים כבמעיש אומרים שחז"ו

כך דן  ,שבדמילי דאורייתא מודדין מדוייק ואין מקדרין בהרים

  הקדוש ברוך הוא בדקדוק רב כל אחד ואחד.

  


