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סולח לכל עו ותיהן.
יהוּדה
ְהוּדים אֲ ֶשׁר בְּ מוֹאָב וּבִ בְ ֵי עַ מּוֹן וּבֶ אֱ דוֹם וַ אֲ ֶשׁר בְּ כָל הָ אֲ ָרצוֹת ָשׁ ְמעוּ כִּ י ַָתן מֶ ֶל בָּ בֶ ל ְשׁאֵ ִרית לִ ָ
ירמיהו מ )יא( וְ גַם כָּל הַ יּ ִ
ְהוּדה אֶ ל
ְהוּדים ִמכָּל הַ ְמּקֹ מ ֹות אֲ ֶשׁר ִ ְדּחוּ ָשׁם וַ ָיּבֹאוּ אֶ ֶרץ י ָ
יקם בֶּ ן ָשׁפָ ן) :יב( ַויָּשֻׁ בוּ כָל הַ יּ ִ
וְ כִ י ִהפְ ִקיד עֲ לֵיהֶ ם אֶ ת גְּ ַדלְ יָהוּ בֶּ ן אֲ ִח ָ
ַאַספוּ ַייִן וָ ַקיִץ הַ ְרבֵּ ה ְמאֹד) :יג( וְ יוֹחָ ָן בֶּ ן ָק ֵרחַ וְ כָל ָשׂ ֵרי הַ חֲ יָלִ ים אֲ ֶשׁר בַּ ָשּׂדֶ ה בָּ אוּ אֶ ל גְּ ַדלְ יָהוּ הַ ִמּצְ פָּ ָתה) :יד(
גְּ ַדלְ יָהוּ הַ ִמּ ְצפָּ ָתה וַ יּ ְ
יקם:
ֹאמרוּ אֵ לָיו הֲ ָידֹעַ ֵתּ ַדע כִּ י בַּ עֲ לִ יס מֶ ֶל בְּ ֵי עַ מּוֹן ָשׁלַח אֶ ת י ְִשׁמָ עֵ אל בֶּ ן ְ ַת ְ יָה לְ הַ כּ ְֹת ָפֶ שׁ וְ א הֶ אֱ ִמין לָהֶ ם גְּ ַדלְ יָהוּ בֶּ ן אֲ ִח ָ
וַ יּ ְ
)טו( וְ יוֹחָ ָן בֶּ ן ָק ֵרחַ אָמַ ר אֶ ל גְּ ַדלְ יָהוּ בַ סֵּ ֶתר בַּ ִמּ ְצפָּ ה לֵאמֹ ר אֵ לְ כָה נָּא וְ אַ כֶּה אֶ ת י ְִשׁמָ עֵ אל בֶּ ן ְ ַת ְ יָה וְ ִאישׁ א י ֵָדע לָמָּ ה ַי ֶכּכָּה נֶּפֶ שׁ
יקם אֶ ל יוֹחָ ָן בֶּ ן ָק ֵרחַ אַל ַתּעֲ ֵשׂה אֶ ת הַ ָדּבָ ר
ְהוּדה) :טז( ַויֹּאמֶ ר גְּ ַדלְ יָהוּ בֶ ן אֲ ִח ָ
ְהוּדה הַ נִּ ְקבָּ צִ ים אֵ לֶי וְ אָבְ ָדה ְשׁאֵ ִרית י ָ
וְ ָפֹ צוּ כָּל י ָ
ישׁמָ ע ִמזּ ֶַרע הַ ְמּלוּכָה וְ ַרבֵּ י
יעי בָּ א י ְִשׁמָ עֵ אל בֶּ ן ְ ַת ְ יָה בֶ ן אֱ לִ ָ
הַ זֶּה כִּ י ֶשׁ ֶקר אַ ָתּה דֹבֵ ר אֶ ל י ְִשׁמָ עֵ אל) :א( וַ י ְִהי בַּ חֹדֶ שׁ הַ ְשּׁבִ ִ
יקם הַ ִמּ ְצפָּ ָתה וַ יֹּאכְ לוּ ָשׁם לֶחֶ ם י ְַח ָדּו בַּ ִמּצְ פָּ ה) :ב( וַ יּ ָָקם י ְִשׁמָ עֵ אל בֶּ ן ְ ַת ְ יָה וַ עֲ ֶשׂ ֶרת
הַ מֶּ ֶל וַ עֲ ָשׂ ָרה אֲ ִָשׁים ִאתּ ֹו אֶ ל גְּ ַדלְ יָהוּ בֶ ן אֲ ִח ָ
אָרץ) :ט( וְ הַ בּוֹר אֲ ֶשׁר
יקם בֶּ ן ָשׁפָ ן בַּ חֶ ֶרב וַ יָּמֶ ת אֹ ת ֹו אֲ ֶשׁר ִהפְ ִקיד מֶ ֶל בָּ בֶ ל בָּ ֶ
הָ אֲ ִָשׁים אֲ ֶשׁר הָ יוּ ִאתּ ֹו וַ יַּכּוּ אֶ ת גְּ ַדלְ יָהוּ בֶ ן אֲ ִח ָ
ִה ְשׁלִ י ָשׁם י ְִשׁמָ עֵ אל אֵ ת כָּל פִּ גְ ֵרי הָ אֲ ִָשׁים אֲ ֶשׁר ִהכָּה בְּ יַד גּ ְַדלְ יָהוּ הוּא אֲ ֶשׁר עָ ָשׂה הַ מֶּ ֶל אָסָ א ִמפְּ ֵי בַּ ְע ָשׁא מֶ ֶל י ְִשׂ ָראֵ ל אֹ ת ֹו
ִמלֵּא י ְִשׁמָ עֵ אל בֶּ ן ְ ַת ְ יָהוּ חֲ לָלִ ים) :י( וַ יּ ְִשׁבְּ י ְִשׁמָ עֵ אל אֶ ת כָּל ְשׁאֵ ִרית הָ עָ ם ...וַ ֵיּ ֶל לַעֲ בֹר אֶ ל בְּ ֵי עַ מּוֹן) :יא( וַ יּ ְִשׁמַ ע יוֹחָ ָן בֶּ ן ָק ֵרחַ
וְ כָל ָשׂ ֵרי הַ חֲ יָלִ ים אֲ ֶשׁר ִאתּ ֹו אֵ ת כָּל הָ ָרעָ ה אֲ ֶשׁר עָ ָשׂה י ְִשׁמָ עֵ אל בֶּ ן ְ ַת ְ יָה) :יב( וַ יּ ְִקחוּ אֶ ת ָכּל הָ אֲ ִָשׁים וַ יֵּלְ כוּ לְ ִהלָּחֵ ם ִעם
י ְִשׁמָ עֵ אל בֶּ ן ְ ַת ְ יָה ַויּ ְִמ ְצאוּ אֹת ֹו אֶ ל מַ יִם ַרבִּ ים אֲ ֶשׁר בְּ גִ בְ עוֹן) :יג( וַ י ְִהי כִּ ְראוֹת כָּל הָ עָ ם אֲ ֶשׁר אֶ ת י ְִשׁמָ עֵ אל אֶ ת יוֹחָ ָן בֶּ ן ָק ֵרחַ
וְ אֵ ת כָּל ָשׂ ֵרי הַ חֲ יָלִ ים אֲ ֶשׁר ִאתּ ֹו וַ יּ ְִשׂמָ חוּ) :יד( וַ ָיּסֹבּוּ כָּל הָ עָ ם אֲ ֶשׁר ָשׁבָ ה י ְִשׁמָ עֵ אל ִמן הַ ִמּ ְצפָּ ה וַ יָּשֻׁ בוּ וַ יֵּלְ כוּ אֶ ל יוֹחָ ָן בֶּ ן ָק ֵרחַ :
)טו( וְ י ְִשׁמָ עֵ אל בֶּ ן ְ ַת ְ יָה ִ ְמלַט בִּ ְשׁמֹ ָה אֲ ִָשׁים ִמפְּ ֵי יוֹחָ ָן וַ ֵיּ ֶל אֶ ל בְּ ֵי עַ מּוֹן) :יז( וַ יֵּלְ כוּ וַ יּ ְֵשׁבוּ בְּ גֵרוּת כִּ ְמהָ ם אֲ ֶשׁר אֵ צֶ ל בֵּ ית
ֹאמרוּ
לָחֶ ם ָל ֶלכֶת לָבוֹא ִמ ְצ ָריִם) :א( וַ יִּגְּ שׁוּ כָּל ָשׂ ֵרי הַ חֲ יָלִ ים וְ יוֹחָ ָן בֶּ ן ָק ֵרחַ וִ י ַז ְ יָה בֶּ ן הו ַֹשׁעְ יָה וְ כָל הָ עָ ם ִמ ָקּ ֹטן וְ עַ ד גָּד ֹול) :ב( וַ יּ ְ
אֶ ל י ְִר ְמ ָיהוּ הַ נָּבִ יא ִתּפָּ ל ָא ְת ִחנּ ֵָת וּ לְ פָ ֶי וְ ִה ְתפַּ לֵּל בַּ עֲ דֵ וּ אֶ ל ְידֹוָ ד אֱ הֶ י בְּ עַ ד כָּל הַ ְשּׁאֵ ִרית הַ זֹּאת כִּ י ִ ְשׁאַ ְר וּ ְמעַ ט מֵ הַ ְרבֵּ ה
כַּאֲ ֶשׁר עֵ י ֶי רֹאוֹת אֹ ָת וּ) :ג( וְ ַיגֶּד ָל וּ ְידֹוָ ד אֱ הֶ י אֶ ת הַ דֶּ ֶר אֲ ֶשׁר ֵ ֶל בָּ הּ וְ אֶ ת הַ ָדּבָ ר אֲ ֶשׁר ַעֲ ֶשׂה) :ד( ַויֹּאמֶ ר אֲ ֵליהֶ ם י ְִר ְמיָהוּ
הַ נָּבִ יא ָשׁמַ ְע ִתּי ִה ְ ִ י ִמ ְתפַּ לֵּל אֶ ל ְידֹוָ ד אֱ הֵ יכֶם כְּ ִדבְ ֵריכֶם וְ הָ יָה כָּל הַ ָדּבָ ר אֲ ֶשׁר יַעֲ ֶה ְי ֹדוָ ד אֶ ְתכֶם ַאגִּ יד ָלכֶם א אֶ ְמ ַע ִמכֶּם ָדּבָ ר:
אָמרוּ אֶ ל י ְִר ְמיָהוּ י ְִהי ְידֹוָ ד בָּ וּ לְ עֵ ד אֱ מֶ ת וְ ֶאֱ מָ ן ִאם א כְּ כָל הַ ָדּבָ ר אֲ ֶשׁר י ְִשׁלָחֲ ְידֹוָ ד אֱ הֶ י אֵ לֵי וּ כֵּן ַ עֲ ֶשׂה) :ו( ִאם
)ה( וְ הֵ מָּ ה ְ
טוֹב וְ ִאם ָרע בְּ קוֹל ְידֹוָד אֱ הֵ י וּ אֲ ֶשׁר אֲ ְַח וּ שֹׁלְ ִחים אֹ ְת אֵ לָיו ִ ְשׁמָ ע לְ מַ עַ ן אֲ ֶשׁר יִיטַ ב ָל וּ כִּ י ִ ְשׁמַ ע בְּ קוֹל ְידֹוָ ד אֱ הֵ י וּ) :ז(
וַ י ְִהי ִמ ֵקּץ עֲ ֶשׂ ֶרת י ִָמים וַ י ְִהי ְדבַ ר ְידֹוָ ד אֶ ל י ְִר ְמיָהוּ) :ח( וַ יּ ְִק ָרא אֶ ל יוֹחָ ָן בֶּ ן ָק ֵרחַ וְ אֶ ל כָּל ָשׂ ֵרי הַ חֲ יָלִ ים אֲ ֶשׁר ִאתּ ֹו וּלְ כָל הָ עָ ם
לְ ִמ ָקּ ֹטן וְ עַ ד גָּדוֹל) :ט( וַ יֹּאמֶ ר אֲ לֵיהֶ ם כֹּה אָמַ ר ְידֹוָ ד אֱ הֵ י י ְִשׂ ָראֵ ל אֲ ֶשׁר ְשׁל ְַח ֶתּם אֹ ִתי אֵ ָליו לְ הַ פִּ יל ְתּ ִחנּ ְַת ֶכם לְ פָ ָיו) :י( ִאם שׁוֹב
יתי ָלכֶם) :יא( אַל ִתּ ְיראוּ
יתי אֶ ְתכֶם וְ א אֶ ֱהרֹס וְ ָטַ ְע ִתּי אֶ ְתכֶם וְ א אֶ תּוֹשׁ כִּ י ִ חַ ְמ ִתּי אֶ ל הָ ָרעָ ה אֲ ֶשׁר עָ ִשׂ ִ
אָרץ הַ זֹּאת וּבָ ִ ִ
ֵתּ ְשׁבוּ בָּ ֶ
ִמפְּ ֵי מֶ ֶל בָּ בֶ ל אֲ ֶשׁר ַא ֶתּם י ְֵר ִאים ִמפָּ ָיו אַל ִתּ ְיראוּ ִממֶּ נּוּ ְ אֻ ם ְידֹוָ ד כִּ י ִא ְתּכֶם אָ ִ י לְ ה ֹו ִשׁיעַ אֶ ְתכֶם וּלְ הַ ִצּיל אֶ ְתכֶם ִמיָּד ֹו) :יב(
אָרץ הַ זֹּאת לְ ִבלְ ִתּי ְשׁמֹ עַ בְּ קוֹל
אַדמַ ְתכֶם) :יג( וְ ִאם אֹ ְמ ִרים ַא ֶתּם א ֵֵשׁב בָּ ֶ
וְ אֶ ֵתּן ָלכֶם ַרחֲ ִמים וְ ִרחַ ם אֶ ְתכֶם וְ הֵ ִשׁיב אֶ ְתכֶם אֶ ל ְ
ְידֹוָ ד אֱ הֵ יכֶם) :יד( לֵאמֹ ר א כִּ י אֶ ֶרץ ִמ ְצ ַריִם ָבוֹא אֲ ֶשׁר א ִ ְראֶ ה ִמלְ ָחמָ ה וְ קוֹל שׁוֹפָ ר א ִ ְשׁמָ ע וְ ַללֶּחֶ ם א ִ ְרעָ ב וְ ָשׁם ֵֵשׁב:
ְהוּדה כֹּה אָמַ ר ְידֹוָ ד ְצבָ אוֹת אֱ הֵ י י ְִשׂ ָראֵ ל ִאם ַא ֶתּם שׂוֹם ְתּ ִשׂמוּן פְּ ֵ יכֶם ָלבֹא ִמ ְצ ַריִם
)טו( וְ עַ ָתּה ָלכֵן ִשׁ ְמעוּ ְדבַ ר ְידֹוָ ד ְשׁאֵ ִרית י ָ
אתם לָגוּר ָשׁם) :טז( וְ הָ י ְָתה הַ חֶ ֶרב אֲ ֶשׁר ַא ֶתּם י ְֵר ִאים ִממֶּ נָּה ָשׁם ַתּ ִשּׂיג אֶ ְתכֶם בְּ אֶ ֶרץ ִמ ְצ ָר ִים וְ הָ ָרעָ ב אֲ ֶשׁר אַ ֶתּם דֹּאֲ גִ ים ִממֶּ נּוּ
וּבָ ֶ
ָשׁם י ְִדבַּ ק אַחֲ ֵריכֶם ִמ ְצ ַריִם וְ ָשׁם ָתּמֻ תוּ) :יז( וְ י ְִהיוּ כָל הָ אֲ ִָשׁים אֲ ֶשׁר ָשׂמוּ אֶ ת פְּ ֵיהֶ ם לָבוֹא ִמ ְצ ַריִם לָגוּר ָשׁם ָימוּתוּ בַּ חֶ ֶרב בָּ ָרעָ ב
וּבַ ָדּבֶ ר וְ א י ְִהיֶה לָהֶ ם ָשׂ ִריד וּפָ לִ יט ִמפְּ ֵי הָ ָרעָ ה אֲ ֶשׁר אֲ ִ י מֵ בִ יא עֲ לֵיהֶ ם) :יח( כִּ י כֹה אָמַ ר ְי ֹדוָ ד ְצבָ אוֹת אֱ הֵ י ִי ְשׂ ָראֵ ל כַּאֲ ֶשׁר ִ ַתּ
ִיתם לְ אָלָה וּלְ ַשׁמָּ ה וְ לִ ְק ָללָה וּלְ חֶ ְרפָּ ה וְ א ִת ְראוּ עוֹד אֶ ת
ְרוּשׁ ִ ַלם כֵּן ִתּ ַתּ חֲ מָ ִתי עֲ לֵיכֶם בְּ בֹאֲ כֶם ִמ ְצ ָריִם וִ ְהי ֶ
אַ פִּ י וַ חֲ מָ ִתי עַ ל י ְֹשׁבֵ י י ָ
הַ ָמּקוֹם הַ זֶּה) :ב( ַויֹּאמֶ ר עֲ ז ְַריָה בֶ ן הו ַֹשׁעְ יָה וְ יוֹחָ ָן בֶּ ן ָק ֵרחַ וְ כָל הָ אֲ ִָשׁים הַ זּ ִֵדים אֹ ְמ ִרים אֶ ל י ְִר ְמיָהוּ ֶשׁ ֶקר אַ ָתּה ְמ ַדבֵּ ר א
ְשׁלָחֲ ְידֹוָ ד אֱ הֵ י וּ לֵאמֹ ר א ָתבֹאוּ ִמ ְצ ַריִם לָגוּר ָשׁם) :ג( כִּ י בָּ רוּ בֶּ ן ִֵריָּה מַ ִסּית אֹ ְת בָּ וּ לְ מַ עַ ן ֵתּת אֹ ָת וּ בְ יַד הַ ַכּ ְשׂ ִדּים לְ הָ ִמית
ְהוּדה) :ה( וַ יּ ִַקּח
ָשׁבֶ ת בְּ אֶ ֶרץ י ָ
אֹ ָת וּ וּלְ הַ גְ לוֹת אֹ ָת וּ בָּ בֶ ל) :ד( וְ א ָשׁמַ ע יוֹחָ ָ ן בֶּ ן ָק ֵרחַ וְ כָל ָשׂ ֵרי הַ חֲ יָלִ ים וְ כָל הָ עָ ם בְּ קוֹל ְידֹוָד ל ֶ
הוּדה) :ו( אֶ ת הַ גְּ בָ ִרים
ְהוּדה אֲ ֶשׁר ָשׁבוּ ִמכָּל הַ גּ ֹויִם אֲ ֶשׁר ִ ְדּחוּ ָשׁם לָגוּר ְבּאֶ ֶרץ ְי ָ
יוֹחָ ָן בֶּ ן ָק ֵרחַ וְ כָל ָשׂ ֵרי הַ חֲ יָלִ ים אֵ ת כָּל ְשׁאֵ ִרית י ָ
יקם בֶּ ן ָשׁפָ ן וְ אֵ ת
וְ אֶ ת הַ נּ ִָשׁים וְ אֶ ת הַ טַּ ף וְ אֶ ת בְּ וֹת הַ מֶּ ֶל וְ אֵ ת כָּל הַ נֶּפֶ שׁ אֲ ֶשׁר ִהנִּ יחַ ְ בוּז ְַראֲ ָדן ַרב טַ בָּ ִחים אֶ ת גְּ ַדלְ יָהוּ בֶּ ן אֲ ִח ָ
י ְִר ְמיָהוּ הַ נָּבִ יא וְ אֶ ת בָּ רוּ בֶּ ן ִֵריָּהוּ) :ז( וַ ָיּ ֹבאוּ אֶ ֶרץ ִמ ְצ ַריִם כִּ י א ָשׁ ְמעוּ בְּ קוֹל ְידֹוָ ד וַ ָיּבֹאוּ עַ ד ַתּ ְחפַּ ְ חֵ ס:

דה דף סא עמוד א :מעשה בסלע בית חורון ...ובדקו ומצאו בור גדול מלא עצמות .ת א :הוא הבור שמילא ישמעאל בן
ת יה חללים ,דכתיב והבור אשר השליך שם ישמעאל את כל פגרי א שים אשר הכה ביד גדליה .וכי גדליה הרגן? והלא
ישמעאל הרגן! אלא מתוך שהיה לו לחוש לעצת יוח ן בן קרח ולא חש  -מעלה עליו הכתוב כאילו הרגן .אמר רבא :האי
ליש א בישא ,אע"פ דלקבולי לא מבעי  -מיחש ליה מבעי.
גיטין ו אזל אמר ליה לקיסר :מרדו בך יהודאי! א"ל :מי יימר? א"ל :שדר להו קורב א ,חזית אי מקרבין ליה .אזל שדר בידיה
עגלא תלתא .בהדי דקאתי שדא ביה מומא ב יב שפתים ,ואמרי לה בדוקין שבעין ,דוכתא דלדידן הוה מומא ולדידהו לאו
מומא הוא .סבור רב ן לקרוביה משום שלום מלכות ,אמר להו רבי זכריה בן אבקולס ,יאמרו :בעלי מומין קריבין לגבי
מזבח! סבור למיקטליה ,דלא ליזיל ולימא ,אמר להו רבי זכריה ,יאמרו :מטיל מום בקדשים יהרג! אמר רבי יוח ן:
ע וות ותו של רבי זכריה בן אבקולס ,החריבה את בית ו ,ושרפה את היכל ו ,והגלית ו מארצ ו.
איכה רבה פרשה ד ד"ה ג מעשה שהיה :מעשה שהיה באדם אחד בירושלים שעשה סעודה אמר לבן ביתו לך והבא לי קמצא
רחמי ,אזל ואייתי ליה בר קמצא ש איה ,עאל וישב בין האורחים ,עאל אשכחיה בי י אריסטייא ,אמר לו את ש אי ואת יתיב
בגו ביתאי קום פוק לך מיגו ביתאי ,אמר לו אל תבייש י וא א יהיב לך דמי דסעודתא ,אמר לו לית את מסובה ,אמר לו אל
תבייש י וא א יתיב ולית א א אכיל ושתי ,אמר לו לית את מסובה ,אמר ליה א א יהיב דמי כל הדין סעודתא אמר ליה קום
לך ,והיה שם ר' זכריה בן אבקולס והיתה ספק בידו למחות ולא מיחה מיד פיק ליה אמר ב פשיה אילין מסביין יתבין
בשלוותהון א א איכול קרצהון ,מה עבד הלך אצל השלטון אמר לו אילין קורב ייא דאת משלח ליהודאי למקרבי הו אי ון
אכלין להון ומקרבין אוחר ים בחילופייהו.
תוספתא שבת פרק טז הלכה ז בית הלל אומ' מגביהין מעל השלחן עצמות וקלפין בית שמיי אומ' מסלק את הטבלה כולה
ומ ערה זכריה בן אבקילס לא היה והג לא כדברי בית שמיי ולא כדברי בית הלל אלא וטל ומשליך לאחר המטה אמ' ר'
יוסה ע ות ותו של ר' זכריה בן אבקילס היא שרפה את ההיכל.
פרשת שלח :ויקרא משה להושע בן ון יהושע .תרגום יו תן :וכד חמא משה ע ות ותיה דיהושע.
משׁה לִ יהוֹשֻׁ עַ וַ יֹּאמֶ ר אֵ ָליו לְ עֵ י ֵי כָל י ְִשׂ ָראֵ ל חֲ זַק וֶאֱ מָ ץ :וְ צַ ו אֶ ת יְהוֹשֻׁ עַ וְ חַ זְּ ֵקהוּ וְ אַ ְמּצֵ הוּ כִּ י הוּא ַיעֲ בֹר לִ פְ ֵי הָ עָ ם הַ זֶּה:
וַ יּ ְִק ָרא ֶ
וַ יְצַ ו אֶ ת יְהוֹשֻׁ עַ בִּ ן וּן ַויֹּאמֶ ר חֲ זַק וֶאֱ מָ ץ :חֲ זַק וֶאֱ מָ ץַ :רק חֲ זַק וֶאֱ מַ ץ ְמאֹ דַ :רק חֲ זַק וֶאֱ מָ ץ:
שו"ת אגרות משה חלק יו"ד א סימן קא ד"ה ומש"כ ידידי אך אין להיות גס בהוראה וצריך למ וע כשאפשר אבל במקום
צורך גדול וכ"ש במקום עיגון כעובדא זו ודאי מחוייבין גם א ח ו להורות אם רק ראה ל ו להתיר ואסור ל ו להיות
מהע וים ולעגן בת ישראל או לגרום להכשיל באיסורין או אף רק להפסיד ממון ישראל .ועיין בגיטין דף "ו ע ות ותו של ר'
זכריה בן אבקולס החריבה את בית ו שקשה למה אמר ע ות ותו מה שייך זה לע וה ועיין במהר"ץ חיות דבר כון וג"ז ממש
כיוצא ומוכרחין א ו להורות גם למעשה כש ראה ל ו בראיות ובהב ה ישרה ובפרט במקום עיגון כזה ולהציל ממכשול כזה.
ב י יששכר אלול :ועפ"י דברי הגדולים פירשתי בטוב טעם הא דאמרו רז"ל גדול ה ה ה מיגיעו יותר מירא שמים דכתיב
]תהלים קכח ב[ יגיע כפיך כי תאכל אשריך )בעולם הזה( וטוב לך )לעולם הבא( עכ"ד ,וקצרתי לשון הגמ' עיי"ש ]ברכות ח,[.
וידוע דהמאמר הזה קשה להלום לפי פשוטו ,ופירש בו הרב הקדוש בעל השל"ה ]מסכת שבועות ר מצוה מ"ז[ ,דהכוו ה ,יש
מי שהוא ירא שמים בכל דבר ופורש מכל דבר ספק בחוששו פן יבוא ל גוע בקצה האיסור ,וה ה יש מי שמייגע את עצמו
בתורה וממציא היתרים עפ"י התורה בדבר ש ראה כספק איסור ה ה יאכלו ע וים וישבעו ,ה ה הוא אוכל ו ה ה מיגיעו,
ה ה ה ה מיגיעו כזה הוא גדול מירא שמים המחמיר ,ד ה ה 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 ה "ל יתכן ,דה ה לעוה"ב שואלין לאדם עצמו
הדין וההלכה ,מי שדרכו היה בעולם הזה לייגע את עצמו בתורה להמציא קולות עפ"י התורה אז טוב לו גם לעוה"ב שיפסוק
הדין לקולא עפ"י התורה ,משא"כ הירא שמים בלי יגיעה בתורה יחמיר ,הבן הדבר:
השלה"ק :תכלית הלימוד ללמוד וללמד לשמור ולעשות כו' .אתם ב י יצ"ו ,אם בא לידכם איזה הוראה ותזכו להיות מורי
הוראה ,תהיו יראי הוראה ,שלא תכשילו חס ושלום לרבים .וקודם שתורו הוראה ,יהיה הדין ברור כשמש בלבבכם .ובכל
ד וד ספק ספיקא ,תראו קודם בספר איך הדין ברור .ואם יש איזה פקפוק ,אל תתביישו לדבר מזה עם לומדים .מי ל ו גדול
מרב הו א ,כשהיה מורה טריפות הוה מכ יף כו' ,כי היכי דלמטי ליה שיבא מכשורא .ויהיה יראת אלהים בלבבכם .מכל
מקום אל תאמרו אם כן חמיר על רוב ,כי אין זה קרא מורה הוראה להחמיר לאחרים שלא כדין ,ולו לעצמו יחמיר כטוב
בעי יו .ובמסכת ברכות פרק קמא )ד ,א( אמר בדוד המלך ע"ה שהיו ידיו מלוכלכות בשפיר כו' כדי לטהר אשה לבעלה ,לא
אמר כדי לטהר או לטמא ,רק היה יגע כל כך באם הוא טהור בבירור על פי הדין שחס ושלום לא יטמא ה ויחמיר לאחרים
לבטלם מפריה ורביה .ומכל שכן שמוזהר בעל הוראה שלא יכשיל ח"ו אחרים ,רק בא לאשמועי ן כח דהתירא .וכן הוא הדין
בכל הוראות ואפילו לעצמו שמדת חסידות הוא שיחמיר לעצמו ,ה י מילי כשיש מקום לחומרא ,אבל אם אין מקום
להחמיר ,רק שירצה להחמיר מחמת חסרון ידיעה ,ואילו היה לומד ומעיין בבירור היה רואה שאין מקום לחומרא ,ועל כל
זאת הוא מחמיר ,זהו חסיד שוטה .ועל זה שמעתי ביאור המאמר בברכות פרק קמא )ח ,א( א"ר חייא משמיה דעולא ,גדול
ה ה ה מיגיעו יותר מירא שמים ,דאלו גבי ירא שמים כתיב אשרי כל ירא ה' ,ואלו גבי ה ה מיגיעו כתיב יגיע כפיך כי תאכל
אשריך וטוב לך ,אשריך בעולם הזה וטוב לך לעולם הבא ,ע"כ .וכבר הקושיא מפורסמת ,דעל כרחך ה ה ה מיגיע כפו הוא גם
כן ירא שמים ,דאם לא כן ,איך יהיה הוא עדיף מירא שמים מאחר שהוא חוטא אף ש ה ה מיגיע כפו .אלא על כרחך צריך
לומר שהוא גם כן ירא שמים ,אם כן מאי רבותא דהוא גדול .אלא ירא שמים קורא בכאן מי שהוא מחמיר ומטריף ,אבל
גדול ממ ו מי שמייגע בתורה ולומד עד ש תברר לו שמותר באכילה .וזהו ה ה ה מיגיע כפו ,כי ידיו רב לו בתורה ,אז אשריו
בעולם הזה שהוא ה ה מאכילה ,וטוב לו לעולם הבא שעסק בתורה ,וק"ל:

