
  יום אחרי ראש השנהבעהי"ת                                         
  

 הלבבות לעורר כדי בהן שאירעו הצרות מפני בהם מתענים ישראל שכל ימים שם יש א הלכה ה פרק תעניות הלכות ם"רמב
 אותן ולנו להם שגרם עד עתה כמעשינו שהיה אבותינו ומעשה הרעים למעשינו זכרון זה ויהיה התשובה דרכי ולפתוח
  '. וגו אבותם עון ואת עונם את והתודו שנאמר להיטיב נשוב אלו דברים שבזכרון, הצרות

  
כ ולכן חייב כל איש לשום אל לבו באותן הימים ולפשפש במעשיו ולשוב בהן כי אין העיקר התענית כמש" משנ"ב תקמ"ט:

באנשי נינוה וירא ד' את מעשיהם ואמרו חז"ל את שקם ואת תעניתם לא נאמר אלא את מעשיהם ואין התענית אלא הכנה 
  .לתשובה לכן אותם האנשים שכשהם מתענים הולכים בטיול ובדברים בטלים תפשו הטפל והניחו העיקר

  
  .צבור תענית והוא ה"ר למחרת ומתענים: הגה א סעיף תרב סימן חיים אורח ערוך שולחן

  
 מיל עשר חמשה בתוך יצאו, לגבותה המלך והלך למלך ליפס חייבת שהיתה למדינה משל תרנא רמז תורה שמעוני ילקוט
 וקילסו המדינה פטרופלי יצאו מיל חמשה בתוך. שלהן מדימוסיא שליש המלך והתיר, אותו וקילסו לקראתו המדינה גדולי
 מלכא ל"א אותו וקילסו לקראתו המדינה בני כל יצאו למדינה המלך שנכנס כיוןו. שלהן מדימוסיא שליש להם והתיר אותו

, עונותיהם של שליש להם מתיר ה"והקב, תשובה ועושין השנה בראש ישראל באין כך, חושבנא ולהלן מכאן אזל דאזל מה
 ה"הקב מתענין ישראל לוכ פ"יוהכ שבא כיון, עונותיהן רוב להן מתיר ה"והקב הכשרים ומתענין תשובה ימי עשרת באין
  . עונותיהן לכל סולח

  
 יהּוָדהלִ  ְׁשֵאִרית ֶבלּבָ  ֶמֶל ָנַתן ִּכי ָׁשְמעּו ָהֲאָרצֹות ְּבָכל ַוֲאֶׁשר ּוֶבֱאדֹום ַעּמֹון ּוִבְבֵני ְּבמֹוָאב ֲאֶׁשר ַהְּיהּוִדים ָּכל ְוַגם )יא(ירמיהו מ 

 ֶאל ְיהּוָדה ֶרץאֶ  ַוָּיֹבאּו םׁשָ  ִנְּדחּו ֲאֶׁשר תַהְּמֹקמוֹ  ִמָּכל ַהְּיהּוִדים ָכל ַוָּיֻׁשבּו) יב(: ָׁשָפן ֶּבן ִחיָקםאֲ  ֶּבן ְּגַדְלָיהּו ֶאת  ֲעֵליֶהם ִהְפִקיד ְוִכי
) די(: ַהִּמְצָּפָתה ַדְלָיהּוּגְ  ֶאל ָּבאּו הָּׂשדֶ ּבַ  ֲאֶׁשר יםַהֲחָילִ  ָׂשֵרי ְוָכל ָקֵרחַ  ֶּבן ְויֹוָחָנן) יג( :ְמֹאד ַהְרֵּבה ָוַקִיץ ַיִין ַוַּיַאְספּו ַהִּמְצָּפָתה ְּגַדְלָיהּו
א ָנֶפׁש ְלַהֹּכתְ  ְנַתְנָיה ֶּבן ִיְׁשָמֵעאל ֶאת ָׁשַלח ַעּמֹון ְּבֵני ֶמֶל ַּבֲעִליס ִּכי ֵּתַדע ֲהָיֹדעַ  ֵאָליו ַוֹּיאְמרּו  :ֲאִחיָקם ֶּבן ְלָיהּוְּגדַ  ָלֶהם יןֶהֱאמִ  ְו

 ֶּנֶפׁש ַיֶּכָּכה הָלּמָ  ֵיָדע א ְוִאיׁש ְנַתְנָיה ןּבֶ  ִיְׁשָמֵעאל ֶאת ְוַאֶּכה ָּנא ֵאְלָכה ֵלאֹמר ַּבִּמְצָּפה ַבֵּסֶתר ְּגַדְלָיהּו ֶאל ָאַמר ָקֵרחַ  ֶּבן ְויֹוָחָנן) טו(
 ַהָּדָבר ֶאת הַּתֲעׂשֵ  ַאל חַ ָקרֵ  ֶּבן יֹוָחָנן לאֶ  ֲאִחיָקם ֶבן ְּגַדְלָיהּו ַוֹּיאֶמר )טז(: ְיהּוָדה ְׁשֵאִרית ְוָאְבָדה ֵאֶלי ַהִּנְקָּבִצים ְיהּוָדה ָּכל  ְוָנֹפצּו
 ְוַרֵּבי ָכהַהְּמלּו ֶּזַרעמִ  ֱאִליָׁשָמע ֶבן ָיהְנַתנְ  ֶּבן ִיְׁשָמֵעאל ָּבא ַהְּׁשִביִעי ַּבֹחֶדׁש ַוְיִהי) א( :ִיְׁשָמֵעאל ֶאל ֹדֵבר ַאָּתה ֶׁשֶקר ִּכי ַהֶּזה
 ַוֲעֶׂשֶרת ְנַתְנָיה ןּבֶ  ִיְׁשָמֵעאל םַוָּיקָ  )ב(: ְצָּפהַּבּמִ  ַיְחָּדו ֶלֶחם ָׁשם ַוֹּיאְכלּו ַהִּמְצָּפָתה ֲאִחיָקם ֶבן ְּגַדְלָיהּו ֶאל ִאּתוֹ  םֲאָנִׁשי ַוֲעָׂשָרה ַהֶּמֶל

 ֲאֶׁשר ּבֹורְוהַ  )ט(: ָאֶרץּבָ  ָּבֶבל ֶמֶל ִקידִהפְ  ֲאֶׁשר ֹאתוֹ  ַוָּיֶמת ַּבֶחֶרב ָׁשָפן ֶּבן ֲאִחיָקם ֶבן ְּגַדְלָיהּו ֶאת ַוַּיּכּו ִאּתוֹ  ָהיּו ֲאֶׁשר ָהֲאָנִׁשים
 ֹאתוֹ  ִיְׂשָרֵאל ֶמֶל ְעָׁשאּבַ  ִמְּפֵני ָאָסא ֶלַהּמֶ  ָעָׂשה ֲאֶׁשר הּוא ְּגַדְלָיהּו ְּבַיד ִהָּכה ֲאֶׁשר ָהֲאָנִׁשים ִּפְגֵרי ָּכל ֵאת ִיְׁשָמֵעאל ָׁשם ִהְׁשִלי
 ָקֵרחַ  ֶּבן יֹוָחָנן עַוִּיְׁשמַ  )יא(: ַעּמֹון ְּבֵני לאֶ  ַלֲעֹבר ַוֵּיֶל ...ָהָעם ְׁשֵאִרית ָּכל ֶאת ִיְׁשָמֵעאל ַוִּיְׁשּבְ  )י( :ֲחָלִלים ְנַתְנָיהּו ֶּבן ִיְׁשָמֵעאל ִמֵּלא
 םעִ  ְלִהָּלֵחם ּוַוֵּיְלכ ָהֲאָנִׁשים לּכָ  ֶאת ַוִּיְקחּו )יב( :ְנַתְנָיה ֶּבן ִיְׁשָמֵעאל ָעָׂשה ֲאֶׁשר ָהָרָעה ָּכל ֵאת ִאּתוֹ  ֲאֶׁשר ַהֲחָיִלים ָׂשֵרי ְוָכל

 ָקֵרחַ  ןּבֶ  יֹוָחָנן תאֶ  ִיְׁשָמֵעאל ֶאת ֶׁשראֲ  ָהָעם ָּכל ִּכְראֹות ַוְיִהי )יג(: ְּבִגְבעֹון ֲאֶׁשר ַרִּבים ַמִים ֶאל ֹאתוֹ  ַוִּיְמְצאּו ְנַתְנָיה ֶּבן ִיְׁשָמֵעאל
: ָקֵרחַ  ֶּבן יֹוָחָנן ֶאל ֵּיְלכּווַ  ַוָּיֻׁשבּו ְצָּפהַהּמִ  ִמן ִיְׁשָמֵעאל ָׁשָבה ֲאֶׁשר ָהָעם ָּכל ַוָּיֹסּבּו )יד( :ַוִּיְׂשָמחּו ִאּתוֹ  ֶׁשראֲ  ַהֲחָיִלים ָׂשֵרי ָּכל ְוֵאת

 ֵּבית ֵאֶצל ֲאֶׁשר ָהםִּכמְ  ֵגרּותּבְ  ַוֵּיְׁשבּו ֵּיְלכּווַ ) יז(  :ַעּמֹון ְּבֵני ֶאל ַוֵּיֶל יֹוָחָנן ִמְּפֵני ֲאָנִׁשים ִּבְׁשֹמָנה ִנְמַלט ְנַתְנָיה ֶּבן ְוִיְׁשָמֵעאל )טו(
 ַוֹּיאְמרּו )ב(: לָּגדוֹ  ְוַעד ֹטןִמּקָ  ָהָעם ְוָכל ָיההֹוַׁשעְ  ֶּבן ִויַזְנָיה ָקֵרחַ  ֶּבן ְויֹוָחָנן ַהֲחָיִלים ָׂשֵרי ָּכל ַוִּיְּגׁשּו )א( :ִמְצָרִים ָלבֹוא ָלֶלֶכת ָלֶחם

ֶהי ְיֹדָוד ֶאל ַּבֲעֵדנּו ְוִהְתַּפֵּלל ְלָפֶני ְתִחָּנֵתנּו ָנא ִּתָּפל ַהָּנִביא הּוִיְרְמיָ  ֶאל   ֵמַהְרֵּבה ְמַעט ְרנּוִנְׁשַא ִּכי תַהֹּזא ַהְּׁשֵאִרית ָּכל ְּבַעד ֱא
ֶהי ְיֹדָוד ָלנּו ְוַיֶּגד) ג( :ֹאָתנּו ֹראֹות ֵעיֶני ַּכֲאֶׁשר  ִיְרְמָיהּו יֶהםֲאלֵ  ַוֹּיאֶמר )ד( :ַנֲעֶׂשה ֲאֶׁשר רַהָּדבָ  ְוֶאת ָּבּה ֵנֶל רֲאׁשֶ  ַהֶּדֶר ֶאת ֱא
ֵהיֶכם ְיֹדָוד ֶאל ִמְתַּפֵּלל ִהְנִני ָׁשַמְעִּתי ַהָּנִביא : ָּדָבר ִמֶּכם ַנעֶאמְ  א ָלֶכם ַאִּגיד ֶאְתֶכם ָודְידֹ  ַיֲעֶנה ֲאֶׁשר ַהָּדָבר ָּכל ְוָהָיה ְּכִדְבֵריֶכם ֱא

ֶהי ְיֹדָוד ִיְׁשָלחֲ  ֲאֶׁשר ַהָּדָבר ְּכָכל א ִאם ְוֶנֱאָמן ֱאֶמת ְלֵעד ָּבנּו ְיֹדָוד ְיִהי ִיְרְמָיהּו ֶאל ָאְמרּו ְוֵהָּמה) ה(  ִאם) ו(: ֲעֶׂשהנַ  ֵּכן ֵלינּואֵ  ֱא
ֵהינּו ְיֹדָוד ְּבקֹול ָרע ְוִאם טֹוב הֵ  ְיֹדָוד ְּבקֹול ִנְׁשַמע ִּכי ָלנּו ִייַטב ֲאֶׁשר ְלַמַען ְׁשָמענִ  ֵאָליו ֹאְת ֹׁשְלִחים ֲאַנְחנּו ֲאֶׁשר ֱא  )ז( :ינּוֱא
 ָהָעם ּוְלָכל ִאּתוֹ  ֲאֶׁשר יםַהֲחָילִ  ָׂשֵרי ָּכל ְוֶאל ָקֵרחַ  ֶּבן יֹוָחָנן ֶאל ַוִּיְקָרא )ח(: ִיְרְמָיהּו ֶאל ְיֹדָוד ְדַבר ַוְיִהי ָיִמים ֲעֶׂשֶרת ִמֵּקץ ַוְיִהי
ֵהי ְיֹדָוד ָאַמר ֹּכה ֲאֵליֶהם ַוֹּיאֶמר )ט(: ָּגדֹול ְוַעד ֹטןְלִמּקָ   ׁשֹוב ִאם )י(: ְלָפָניו םְּתִחַּנְתכֶ  ַהִּפיללְ  ֵאָליו ֹאִתי ְׁשַלְחֶּתם ֲאֶׁשר ִיְׂשָרֵאל ֱא

א ֶאְתֶכם ּוָבִניִתי ַהֹּזאת ָּבָאֶרץ ֵּתְׁשבּו א ֶאְתֶכם ְוָנַטְעִּתי ֶאֱהֹרס ְו  ִּתיְראּו לַא) יא(: ָלֶכם ָעִׂשיִתי ֲאֶׁשר ָעהָהרָ  ֶאל ִנַחְמִּתי ִּכי ֶאּתֹוׁש ְו
 )יב(: ָּידוֹ מִ  ֶאְתֶכם ילּוְלַהּצִ  ֶאְתֶכם ִׁשיעַ ְלהוֹ  ָאִני ִאְּתֶכם ִּכי ְיֹדָוד ְנֻאם ִמֶּמּנּו ִּתיְראּו ַאל ִמָּפָניו ְיֵרִאים ַאֶּתם ֲאֶׁשר ָּבֶבל ֶמֶל ִמְּפֵני
 ְּבקֹול ֹמעַ ְׁש  ְלִבְלִּתי ַהֹּזאת ץָּבָארֶ  ֵנֵׁשב א ַאֶּתם ֹאְמִרים ְוִאם) יג(: ַאְדַמְתֶכם ֶאל ֶאְתֶכם ְוֵהִׁשיב ֶאְתֶכם ְוִרַחם ֲחִמיםרַ  ָלֶכם ְוֶאֵּתן
ֵהיֶכם ְיֹדָוד : ֵנֵׁשב ְוָׁשם בִנְרעָ  א ְוַלֶּלֶחם עמָ ִנְׁש  א ׁשֹוָפר ְוקֹול ִמְלָחָמה ִנְרֶאה א ֲאֶׁשר ָנבֹוא ִמְצַרִים ֶאֶרץ ִּכי א ֵלאֹמר) יד(: ֱא

ֵהי ְצָבאֹות ְיֹדָוד ָאַמר ֹּכה ְיהּוָדה ְׁשֵאִרית ְיֹדָוד ְדַבר ִׁשְמעּו ָלֵכן ְוַעָּתה )טו(  ַרִיםִמצְ  ָלֹבא יֶכםְּפנֵ  ְּתִׂשמּון ׂשֹום ַאֶּתם ִאם ִיְׂשָרֵאל ֱא
 ֶּמּנּומִ  ֹּדֲאִגים םַאּתֶ  ֲאֶׁשר ְוָהָרָעב םִמְצָריִ  ְּבֶאֶרץ ֶאְתֶכם ַּתִּׂשיג ָׁשם ִמֶּמָּנה ְיֵרִאים ַאֶּתם רֲאׁשֶ  ַהֶחֶרב ְוָהְיָתה) טז(: ָׁשם ָלגּור  ּוָבאֶתם

 ָּבָרָעב בַּבֶחרֶ  מּותּויָ  ָׁשם ָלגּור ְצַרִיםמִ  ָלבֹוא ְּפֵניֶהם ֶאת ָׂשמּו ֲאֶׁשר ָהֲאָנִׁשים ָכל ְוִיְהיּו )יז(: ָּתֻמתּו ְוָׁשם  ִמְצַרִים ַאֲחֵריֶכם ִיְדַּבק ָׁשם
א ּוַבָּדֶבר ֵהי ְצָבאֹות ָודְידֹ  ָאַמר ֹכה ִּכי )יח(: ֲעֵליֶהם ֵמִביא ֲאִני ֲאֶׁשר ָהָרָעה ִמְּפֵני ּוָפִליט ָׂשִריד ָלֶהם ִיְהֶיה ְו  ִנַּת רַּכֲאׁשֶ  ְׂשָרֵאליִ  ֱא

ם ֹיְׁשֵבי ַעל ַוֲחָמִתי ַאִּפי  ֶאת עֹוד ִתְראּו אוְ  ְלֶחְרָּפהּו ְוִלְקָלָלה ָּמהּוְלׁשַ  ְלָאָלה ִוְהִייֶתם ִמְצָרִים ְּבֹבֲאֶכם ֲעֵליֶכם ָמִתיחֲ  ִּתַּת ֵּכן ְירּוָׁשַלִ
 א רְמַדּבֵ  ָּתהאַ  ֶׁשֶקר ִיְרְמָיהּו לאֶ  ֹאְמִרים ַהֵּזִדים ָהֲאָנִׁשים ְוָכל ָקֵרחַ  ֶּבן ְויֹוָחָנן הֹוַׁשְעָיה ֶבן ֲעַזְרָיה ַוֹּיאֶמר) ב(: ַהֶּזה ַהָּמקֹום

ֵהינּו ְיֹדָוד ְׁשָלֲח  ְלָהִמית ְׂשִּדיםַהּכַ  ְבַיד נּוֹאתָ  ֵּתת ְלַמַען נּוּבָ  ֹאְת ַמִּסית ֵנִרָּיה ֶּבן ָּברּו ִּכי) ג( :ָׁשם ָלגּור ִמְצַרִים ָתֹבאּו א ֵלאֹמר ֱא
א )ד(: ָּבֶבל ֹאָתנּו ּוְלַהְגלֹות ֹאָתנּו  ַוִּיַּקח) ה(: ְיהּוָדה ץְּבֶארֶ  ָלֶׁשֶבת ֹדָודיְ  ְּבקֹול ָהָעם ְוָכל ַהֲחָיִלים ָׂשֵרי ְוָכל ָקֵרחַ  ֶּבן ןיֹוָחנָ  ָׁשַמע ְו
 ַהְּגָבִרים תאֶ  )ו(: ההּודָ יְ  ְּבֶאֶרץ ָלגּור ָׁשם ִנְּדחּו ֲאֶׁשר ַהּגֹוִים ִמָּכל ָׁשבּו ֲאֶׁשר ְיהּוָדה ְׁשֵאִרית ָּכל ֵאת ַהֲחָיִלים ָׂשֵרי ְוָכל ָקֵרחַ  ֶּבן יֹוָחָנן
 ְוֵאת ָׁשָפן ֶּבן ֲאִחיָקם ןּבֶ  ְּגַדְלָיהּו ֶאת ַטָּבִחים ַרב ְנבּוַזְרֲאָדן ִהִּניחַ  ֲאֶׁשר ַהֶּנֶפׁש ָּכל ְוֵאת ַהֶּמֶל ְּבנֹות ְוֶאת ַהַּטף ְוֶאת ַהָּנִׁשים ְוֶאת

     :ְנֵחסַּתְחּפַ  ַעד ָּיֹבאּווַ  ְיֹדָוד ְּבקֹול ָׁשְמעּו א ִּכי ִמְצַרִים ֶאֶרץ אּוַוָּיבֹ ) ז(: ֵנִרָּיהּו ֶּבן ָּברּו ְוֶאת ַהָּנִביא ִיְרְמָיהּו
  
  
  



 בן ישמעאל שמילא הבור הוא: תנא. עצמות מלא גדול בור ומצאו ובדקו ...חורון בית בסלע מעשה :א עמוד סא דף נדה
 והלא? הרגן גדליה וכי. גדליה ביד הכה אשר אנשים פגרי כל את ישמעאל שם השליך אשר והבור דכתיב, חללים נתניה

 האי: רבא אמר .הרגן כאילו הכתוב עליו מעלה -  חש ולא קרח בן יוחנן לעצת לחוש לו שהיה מתוך אלא! הרגן ישמעאל
          .    מבעי ליה מיחש - מבעי לא דלקבולי פ"אע, בישא לישנא

  
 בידיה שדר אזל. ליה מקרבין אי חזית, קורבנא להו שדר :ל"א? יימר ימ: ל"א! יהודאי בך מרדו: לקיסר ליה אמר אזל נו גיטין
 לאו ולדידהו מומא הוה דלדידן דוכתא, שבעין בדוקין לה ואמרי, שפתים בניב מומא ביה שדא דקאתי בהדי. תלתא עגלא
 לגבי קריבין יןמומ בעלי: יאמרו, אבקולס בן זכריה רבי להו אמר, מלכות שלום משום לקרוביה רבנן סבור. הוא מומא
: יוחנן רבי אמר! יהרג בקדשים מום מטיל: יאמרו ,זכריה רבי להו אמר, ולימא ליזיל דלא, למיקטליה סבור! מזבח

     .מארצנו והגליתנו, היכלנו את ושרפה, ביתנו את החריבה, אבקולס בן זכריה רבי של ענוותנותו
  

 קמצא לי והבא לך ביתו לבן אמר סעודה שעשה בירושלים אחד באדם שהיה מעשה :שהיה מעשה ג ה"ד ד פרשה רבה איכה
 יתיב ואת שנאי את לו אמר, אריסטייא ביני אשכחיה עאל, האורחים בין וישב עאל, שנאיה קמצא בר ליה ואייתי אזל, רחמי

 אל לו אמר ,מסובה  את לית לו אמר, דסעודתא דמי לך יהיב ואנא תביישני אל לו אמר, ביתאי מיגו לך פוק קום ביתאי בגו
 קום ליה אמר סעודתא הדין כל דמי יהיב אנא ליה אמר, מסובה את לית לו אמר, ושתי אכיל אנא ולית יתיב ואנא תביישני

 יתבין מסביין אילין בנפשיה אמר ליה נפיק מיד מיחה ולא למחות בידו ספק והיתה אבקולס בן זכריה' ר שם והיה, לך
 אינון למקרבינהו ליהודאי משלח דאת קורבנייא אילין לו אמר השלטון אצל הלך עבד מה, קרצהון איכול אנא בשלוותהון

   .בחילופייהו אוחרנים ומקרבין להון אכלין
     

 כולה הטבלה את מסלק' אומ שמיי בית וקלפין עצמות השלחן מעל מגביהין' אומ הלל בית ז הלכה טז פרק שבת תוספתא
' ר' אמ המטה לאחר ומשליך נוטל אלא הלל בית כדברי ולא שמיי בית כדברי לא נוהג היה לא אבקילס בן זכריה ומנערה

   .ההיכל את שרפה היא אבקילס בן זכריה' ר של ענותנותו יוסה
  

  וכד חמא משה ענותנותיה דיהושע. תרגום יונתן:ויקרא משה להושע בן נון יהושע.  פרשת שלח:
 :ַהֶּזה ָהָעם ִלְפֵני ֲעֹבריַ  הּוא ִּכי ְוַאְּמֵצהּו ְוַחְּזֵקהּו ְיהֹוֻׁשעַ  ֶאת ְוַצו: ֵעיֵני ָכל ִיְׂשָרֵאל ֲחַזק ֶוֱאָמץַוִּיְקָרא מֶׁשה ִליהֹוֻׁשַע ַוֹּיאֶמר ֵאָליו לְ 

  :ץַרק ֲחַזק ֶוֱאמָ  :ַרק ֲחַזק ֶוֱאַמץ ְמֹאד :ֲחַזק ֶוֱאָמץ :ְיַצו ֶאת ְיהֹוֻׁשַע ִּבן נּון ַוֹּיאֶמר ֲחַזק ֶוֱאָמץוַ 
 

 במקום אבל כשאפשר למנוע וצריך בהוראה גס להיות אין אך ידידי כ"ומש ה"ד קא סימן א ד"יו חלק משה אגרות ת"שו
 להיות לנו ואסור להתיר לנו נראה רק אם להורות אנחנו גם מחוייבין ודאי זו כעובדא עיגון במקום ש"וכ גדול צורך

'  ר של ענותנותו ו"נ דף בגיטין ועיין. ישראל ממון להפסיד רק אף או באיסורין להכשיל לגרום או ישראל בת ולעגן מהענוים
  ממש ז"וג נכון דבר חיות ץ"במהר ועיין לענוה זה שייך מה ענותנותו אמר למה שקשה ביתנו את החריבה אבקולס בן זכריה
 .  כזה ממכשול ולהציל כזה עיגון במקום ובפרט ישרה ובהבנה בראיות לנו כשנראה למעשה גם להורות אנו ומוכרחין כיוצא

  
ועפ"י דברי הגדולים פירשתי בטוב טעם הא דאמרו רז"ל גדול הנהנה מיגיעו יותר מירא שמים דכתיב : אלול בני יששכר

[תהלים קכח ב] יגיע כפיך כי תאכל אשריך (בעולם הזה) וטוב לך (לעולם הבא) עכ"ד, וקצרתי לשון הגמ' עיי"ש [ברכות ח.], 
שוטו, ופירש בו הרב הקדוש בעל השל"ה [מסכת שבועות נר מצוה מ"ז], דהכוונה, יש וידוע דהמאמר הזה קשה להלום לפי פ

מי שהוא ירא שמים בכל דבר ופורש מכל דבר ספק בחוששו פן יבוא לנגוע בקצה האיסור, והנה יש מי שמייגע את עצמו 
ה הוא אוכל ונהנה מיגיעו, בתורה וממציא היתרים עפ"י התורה בדבר שנראה כספק איסור הנה יאכלו ענוים וישבעו, הנ

הנה נהנה מיגיעו כזה הוא גדול מירא שמים המחמיר, דנהנה מיגיעו כזה טוב לו בזה ובבא, עכ"ד עיי"ש, אבל קשה לפי"ז וכי 
ס"ד שהירא שמים לא יהיה לו שכר רק בעוה"ז ולא בעולם הבא, אבל לפי הנ"ל יתכן, דהנה לעוה"ב שואלין לאדם עצמו 

דרכו היה בעולם הזה לייגע את עצמו בתורה להמציא קולות עפ"י התורה אז טוב לו גם לעוה"ב שיפסוק הדין וההלכה, מי ש
  הדין לקולא עפ"י התורה, משא"כ הירא שמים בלי יגיעה בתורה יחמיר, הבן הדבר:

  
להיות מורי  תכלית הלימוד ללמוד וללמד לשמור ולעשות כו'. אתם בני יצ"ו, אם בא לידכם איזה הוראה ותזכו: השלה"ק

הוראה, תהיו יראי הוראה, שלא תכשילו חס ושלום לרבים. וקודם שתורו הוראה, יהיה הדין ברור כשמש בלבבכם. ובכל 
נדנוד ספק ספיקא, תראו קודם בספר איך הדין ברור. ואם יש איזה פקפוק, אל תתביישו לדבר מזה עם לומדים. מי לנו גדול 

מכניף כו', כי היכי דלמטי ליה שיבא מכשורא. ויהיה יראת אלהים בלבבכם. מכל מרב הונא, כשהיה מורה טריפות הוה 
מקום אל תאמרו אם כן נחמיר על רוב, כי אין זה נקרא מורה הוראה להחמיר לאחרים שלא כדין, ולו לעצמו יחמיר כטוב 

ו' כדי לטהר אשה לבעלה, לא בעיניו. ובמסכת ברכות פרק קמא (ד, א) אמר בדוד המלך ע"ה שהיו ידיו מלוכלכות בשפיר כ
אמר כדי לטהר או לטמא, רק היה יגע כל כך באם הוא טהור בבירור על פי הדין שחס ושלום לא יטמאנה ויחמיר לאחרים 
לבטלם מפריה ורביה. ומכל שכן שמוזהר בעל הוראה שלא יכשיל ח"ו אחרים, רק בא לאשמועינן כח דהתירא. וכן הוא הדין 

צמו שמדת חסידות הוא שיחמיר לעצמו, הני מילי כשיש מקום לחומרא, אבל אם אין מקום בכל הוראות ואפילו לע
להחמיר, רק שירצה להחמיר מחמת חסרון ידיעה, ואילו היה לומד ומעיין בבירור היה רואה שאין מקום לחומרא, ועל כל 

א) א"ר חייא משמיה דעולא, גדול זאת הוא מחמיר, זהו חסיד שוטה. ועל זה שמעתי ביאור המאמר בברכות פרק קמא (ח, 
הנהנה מיגיעו יותר מירא שמים, דאלו גבי ירא שמים כתיב אשרי כל ירא ה', ואלו גבי נהנה מיגיעו כתיב יגיע כפיך כי תאכל 
אשריך וטוב לך, אשריך בעולם הזה וטוב לך לעולם הבא, ע"כ. וכבר הקושיא מפורסמת, דעל כרחך הנהנה מיגיע כפו הוא גם 

שמים, דאם לא כן, איך יהיה הוא עדיף מירא שמים מאחר שהוא חוטא אף שנהנה מיגיע כפו. אלא על כרחך צריך  כן ירא
לומר שהוא גם כן ירא שמים, אם כן מאי רבותא דהוא גדול. אלא ירא שמים קורא בכאן מי שהוא מחמיר ומטריף, אבל 

ה. וזהו הנהנה מיגיע כפו, כי ידיו רב לו בתורה, אז אשריו ממנו מי שמייגע בתורה ולומד עד שנתברר לו שמותר באכיל גדול
  בעולם הזה שהוא נהנה מאכילה, וטוב לו לעולם הבא שעסק בתורה, וק"ל:

  
  
  


