
 
 

 
 

 

   

  
  
  
 

 

 

  ח"תשע ויגש
  

   חלומותיו! בריבוי?
 'ארץ חמדה'כולל  , ראשהרב יוסף כרמל

  

פיוס . הסברנו כי ניסיון הומקץ וישב לאחים, עסקנו בדברינו לפרשיות ֻסַּפרבחלומו הראשון של יוסף, במשמעותו ובדרך בה 
  של יוסף לא עלה יפה ותגובת האחים הייתה חד משמעית:

  (בראשית ל"ז ח) ":ְוַעל ְּדָבָריו ֲחֹמָתיוָּבנּו ַוּיֹוִספּו עֹוד ְׂשֹנא ֹאתֹו ַעל  ִּתְמֹׁשלָעֵלינּו ִאם ָמׁשֹול  ִּתְמלֹו ֶאָחיו ֲהָמ  ַוֹּיאְמרּו"
  ? ֲחֹמָתיו האחים לשון ריבוי:אחרי חלום אחד נקטו  כבר מדוע להבין ננסה
הסימנים לכך שזו קושיא חזקה הוא ריבוי התירוצים. נביא חלק מהם ואז, בשולי גלימותיהם של הראשונים, נציע  אחד

  הסבר נוסף. 
 בשביל נמי אי. אחר חלום להם לספר העתיד שם על המקרא שנכתב ל"הביאו שני תירוצים: "י התוספות מבעלי זקנים בדעת

  חלומותיו".  כתב תמיד, להם שספרו
שני התירוצים קשים כי אין סיבה לכתוב כבר עתה על שם העתיד, שיתפרש מיד בפסוק הבא. אין גם כל סיבה לקרא לחלום 

  אחד שסופר פעמים רבות חלומות. 
  שספר"  החלום פרטי קושיא זו קשה גם על הסבריהם של הספורנו: "על

 בחלומו שהיו להיות. רבים לשון חלומותיו על אומרו טעם אחד חלום אלא היה שלא שפירשתי מה "לפי החיים: ובעל אור
  רבים". ' ל אמר לזה', וגו תסובינה והנה', ב נצבה וגם', א אלומתי קמה, פרטים הרבה

 פרסמו ולא, לאחיו ויספר חלום יוסף ויחלום כתיב דלעיל ל"ובעקבותיו הריב"א חידשו חידוש ותירצו: "וי פלטיאל רבי חיים
 לכבותו" (דבריו מבוססים על המדרש המופיע בגמרא מגילה יכולים ואינם אחד נר מסובבים נרות' שי שחלם ונראה הכתוב

  ע"ב שרש"י הביאו בפרשת ויחי, בראשית נ' כא).  טז דף
 כמו נתקיים שלא לפי החלום הכתוב פירש לא חידש חידוש עוד יותר גדול: "שלכך אליקים ר"הר בשם חברו א"הריב

' ב כאן הרי האלומות וחלום נתפרש שלא זה חלום דבריו ועל חלומותיו על אותו שנוא עוד ויוסיפו שנאמר וזהו האחרים
חלומות". לדבריו, יוסף חלם גם חלום שלא התקיים כלל ולכן הוא לא פורט בפסוקים, אבל האחים כן מנו אותו כסיבה 

לשנאה (במסגרת קצרה זו, לא נסביר את ההשלכות המרחיקות לכת שיש לפירוש זה, בע"ה, בלנ"ד, הדברים יתפרשו בקרוב 
  בספרי צפנת שמואל). 

 לו מראין שאין, עליהם ולהשתרר למלוך היום כל שמהרהר מורה שזה חלמתיו שו: "עלוהנצי"ב בהעמק דבר פיר ם"המלבי
  לבו". על שניהם קשה שהרי אין זה חלומות אלא הרהורים ולמה כינו את ההרהורים חלומות. מהרהורי אלא לאדם

י, שהוא נבואה לכן, נציע את הפירוש הבא: יוסף חלם את חלום האלומות פעמיים, כסימן לכך שמדובר בחלום אמית
שאמורה להתקיים, וגם סיפר לאחיו פרט זה. לכן, האחים שנאו אותו על חלמותיו שמוזכרים בלשון ריבוי. זה היה גם 

  המקור לפרשנות של יוסף לחלומותיו של פרעה: 

   .לב)בראשית מ"א ( ":ר ָהֱאִהים ַלֲעׂשֹתוֹ ְוַעל ִהָּׁשנֹות ַהֲחלֹום ֶאל ַּפְרֹעה ַּפֲעָמִים ִּכי ָנכֹון ַהָּדָבר ֵמִעם ָהֱאִהים ּוְמַמהֵ "
   כך זכינו לתרץ שני פסוקים תוך שימוש בעקרון אחד.

  
  הבה נתפלל כי חלומותיו של יוסף יתגשמו במלואם 

  והעולם כולו ילמד במהרה את עקרונות הצדק והאמונה מבניו של יעקב.

  
  

  

  לע"נ
  ז"ל אשר וסרטילהרב 

  נלב"ע
 ט' בכסלו תשס"ט

  לע"נ
  ע''ה  שרה ונגרובסקי מרת

   בת ר' משה זאב
 נלב"ע י' בתמוז תשע"ד

  לע"נ
  ז"ל  מאירר' 

  יחזקאל שרגא בן
 ברכפלד  

  לע"נ 
זצ"ל  הרב ישראל רוזן

  נלב"ע 
 י"ג בחשוון תשע"ח

  לע"נ
  ז"ל יעקברבי 

   וחנה ועיישה אברהםבן 
  סבג  יעיש ושמחה בת

  

  לע"נ
  ז"ל שמואל שמשמר 

  חבר הנהלת 'ארץ חמדה' 
  נלב"ע י"ז בסיוון תשע"ד

  לע"נ
  ה"ע אסתר שמש
  נלב"ע

  כ' באב תשע"ז

  לע"נ
   זצ"ל ראובן אברמן הרב

   חבר הנהלת 'ארץ חמדה'
 נלב"ע ט' בתשרי תשע"ו

  לע"נ
  זצ"ל  שלמה מרזל הרב

   חבר הנהלת 'ארץ חמדה'
 נלב"ע י' באייר תשע"א

  לע"נ
  ז"ל אליהו כרמלר' 

   נלב"ע
  ו"עתש באייר' ח

  
 

               נלב"ע כ"ג בתמוז תשע"זבן ציון גרוסמן לע"נ 
    הי"ד הנופלים במערכה על הגנת המולדתלע"נ 
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  חנפה.
איסור להצדיק רשע במעשיו,  

או להללו ולכבדו, כדי למצוא 
  חן בעיניו.
  הפרקים:

  דרו;א. האיסור וג 
  ב. מחמת יראה ודרכי שלום.

  

 

 

 

  הפרשה באנציקלופדיה התלמודית

  

  פהוחנ
  

  איזה איסור עובר אדם הקורא לרשע שהוא טוב?
  באלו נסיבות מותר להחניף למלך?

  

  ב-ערך חנפה, פרקים א של האנציקלופדיה התלמודית, מתוך כרך טז
  

ַחר ַאפְּ  ֥ י ְוַאל־יִ י ֲאדִֹנ֔ ָאְזֵנ֣ ָך֤ ָדָב֙ר ּבְ א ַעְבּדְ ר־ָנ֨ י ֲאדִֹני֒ ְיַדּבֶ ֣ ה ַויֹּאֶמ֘ר ּבִ יו ְיהּוָד֗ ׁש ֵאָל֜ ּגַ֨ הַויִּ ַפְרעֹֽ ֥י ָכ֖מֹוָך ּכְ ָך ּכִ ֑ ַעְבּדֶ   (מד, יח)  ָך֖ ּבְ
  

  כי כמוך כפרעה, חשוב אתה בעיני כמלך.רש"י: 
  

), שכן משמעו: לא תהיו חנפים שם פיסקא קסא פריס(במדבר לה לג), זו אזהרה לחנפים ( 'ולא תחניפו את הארץ'האיסור ומקורו: 
, בעל הלכות גדולות עת; רמב"ן בהשגות לסהמ"צ סוף שורש ה בדסי' רמח  ויש שמנוה במנין הלאוין (יראים השלם .)שם (רבנו הלל

ולא תקחו כפר לנוס אל ', 'ולא תקחו כפר לנפש רצח'שלאחר שהזהיר הכתוב:  שם ובסהמ"צ שם) . וביאר הרמב"ן (על התורהועוד)
  ., חזר והזהיר שלא נחניף להם למעלתם או לתקפם וכבוד משפחתםלב)-' (שם לאעיר מקלטו

  

 על פי שם בגדר איסור חנופה כתבו ראשונים שהוא ששומע או רואה בחברו דבר עוול, או שאינו הגון, ואומר טוב הוא (יראים. גדרו
שמלבד שנמנע ממצות תוכחה, הרי הוא בכלל מחזיק ידי עוברי עבירה  .)וכעי"ז בשערי תשובה לרבנו יונה חלק ג סי' קפד סוטה מא ב

ירמיהו כג (וחזקו ידי מרעים לבלתי שבו איש מרעתו וגו' כי מאת נביאי ירושלים יצאה חנפה לכל הארץ  :), וכענין שנאמרשם (תוס'
בעונש על הנזק שהזיק  וכן נושאשונה באולתו, נותן הוא מכשול לפני החוטא, כי אינו ניחם על רעתו וש עוד). ושובה שםתערי ש. טו-יד

). וכל שכן אם העוול גלוי שם שע"ת ,: מצדיק רשע ומרשיע צדיק תועבת ה' גם שניהם (משלי יז טורשנאמ ןהחוטא לשכנגדו, כעני
י השומעים שהר ,ועוד (יד קטנה הל' דעות פ"י). השם- ), והרי זה בכלל חלולשע"ת שםשהמצדיקו חילל וביזה דת ודין ( ,לרבים

  ).סוטה שם סומכים עליו ונגררים אחרי מעשה הרשעים (מאירי
  

עליו  אומר, אלא העוול שעשהאף המהלל רשע, בין בפניו בין שלא בפניו, אף על פי שאינו מצדיקו על 
משלי כח ' (עזבי תורה יהללו רשע'ועל זה נאמר:  .איש טוב הוא, כתבו ראשונים שבכלל חונף הואש
שמכשילו שלא  ,ועוד .)שם סי' קפט (שע"ת צדיק אצל השומעים ויכבדוהו ותגבר ידו , לפי שייחשב)ד

). וכן מנו שם סי' קצב שע"תמשלי יא ט. ( 'בפה חנף ישחית רעהו: 'ישוב מדרכו הרעה, כענין שנאמר
, או המתחבר לרשע (שם סי' קצב) בכלל החנפים המחניף לאנשי זרוע כדי שיכבדוהו וינשאוהו

 'בהתחברך עם אחזיהו פרץ ה' את מעשיך'כענין שנאמר ביהושפט מלך יהודה:  ומקרבו כחבר,
  ).שם סי' קצג שע"ת,(דהי"ב כ לז 

  

סכנה  , כל שאינו מקוםנאמר אף בחונף מחמת יראה יסור חנופהכתבו התוספות (סוטה מא ב ד"ה אותו) שאמחמת יראה וסכנה: 
דברים י' (לא תוכל לתת עליך איש נכר'וכשהגיע לכתוב:  )בהקהל( שכן אמרו באגריפס המלך שהיה קורא בתורה , )שם ד"ה כל (תוס'
ובאותה שעה נתחייבהו , מא א) שםואמרו לו: אל תתירא אגריפס אחינו אתה (משנה  )לפי שהיה עבד (דמעות  ו, זלגו עיני)יז טו

לפי  - פ"ז ה"ז) שםוהרבה חללים נפלו באותו היום (ירושלמי  - ב) שםרייתא כליה, שהחניפו לו לאגריפס (ב "שונאיהם של ישראל"
וביארו התוס' שאף על פי שלא היו יכולים למחות, היה להם לשתוק ולא להחזיקו.  .בכךידיו  שמלך בזרוע שלא כדין תורה והחזיקו

פניו ואינו חושש על יראת הקב"ה, ועושה עין מחניף לחברו מחמת יראה מהוא מפני שעונש החנופה בדבר עבירה, ש (שם ד"ה אותו)
  ה רואה. נשל מעלה כאילו אי

  

נדרים כב א), שאם ירא שמא יהרגנו  על פי שם ד"ה כל במקום סכנת נפשות, כתבו ראשונים שמותר להציל עצמו על ידי חנופה (תוס'
אבל רבנו יונה ). שם יח לחן ערוך הרבגדולה (שו ), אפילו עבר עבירהן אברהם סוף סי' קנו בדעת התוס' שםמותר לומר יפה עשית (מג

, ממעשה אגריפס שחייב אדם למסור נפשו לסכנה ואל ישיא את נפשו עון אשמה כזאת והוכיח(שם סי' קפח) ומנורת המאור (סי' מה) 
שדוקא כשאין שם אלא והיד קטנה (שם)  חילק  ).דברים א יז( 'לא תגורו מפני איש' :וכל שכן הדיין היושב על המשפט, שנאמר בו

מותר להציל עצמו על ידי חנופה, אלא אם כן העבירה גלויה לרבים  ,אבל בסכנה קרובה , כמו במעשה של אגריפס, חשש סכנה אסור
  ).(כמו במעשה אגריפס שהיה במעמד כל ישראל ויש בה חלול השם

  

אלא שמכל מקום מותר לכבדו  ,)שם סי' קצט (שע"תאף בחנופה שמהלל רשע, כתבו ראשונים שאסור אפילו שעושה כן מחמת יראה 
ואף זה אינו מותר אלא כשמתכוין שלא יזיקוהו,  .כדרך שמכבדים בני אדם אנשי זרוע בקימה והידור וכיוצא (שם ע"פ סוטה מא ב)

לא יקרא עוד ' :על העתיד לבוא ). וכן אמרו: מותר להחניף לרשעים בעולם הזה, שנאמרשם ודוקא במקום שאין חלול השם (מאירי
וריש לקיש (סוטה שם) למד כן מעיקב שאמר ). שם, מכלל שבעולם הזה מותר (סוטה ' (ישעיה לב ה)לנבל נדיב ולכילי לא יאמר שוע

אולם רבנו בחיי (בראשית לג י)  ).שם (בראשית לג י), ולהחניפו נתכוין (רש"י 'ראיתי פניך כראות פני אלקים ותרצני כי על כן': לעשו
ר' פדת חולק וסובר שאף מפני היראה אסור לכבדו שנאמר: 'דבר שקרים לא יכון לנגד עיני' (תהילים קא ז) וכתוב: 'כי לא גורס ש

  לפניו חנף יבא' (איוב יג טז), ולא הותר אלא בלשון הכולל שבח וגנאי, ואם יבין הרשע לשון השבח אין חוששים.
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  הרב מרדכי הוכמן
  

  על ספר הישר
  

יהושע מסופר שהגבעונים כרתו ברית עם יהושע, וכאשר חמשה מלכים מארץ כנען שמעו על כך הם יצאו להילחם בגבעונים, בספר 
ויהושע וכל ישראל באו ונלחמו בחמשת המלכים. ומסופר שם שיהושע עצר את השמש בשמים כדי שבני ישראל יוכלו לנקום 

  :יד)-(יהושע י,י באויביהם
ם עַ " ֶרְך ַמֲעֵלה ֵבית חֹורֹן ַויַּּכֵ ֵפם ּדֶ ְרּדְ ִגְבעֹון ַויִּ ה ְגדֹוָלה ּבְ ם ַמּכָ ָרֵאל ַויַּּכֵ ם ד' ִלְפֵני ִיׂשְ ָרֵאל ַוְיֻהּמֵ ֵני ִיׂשְ ֻנָסם ִמּפְ ָדה: ַוְיִהי ּבְ ד ֲעֵזָקה ְוַעד ַמּקֵ

דֹלוֹ  ִליְך ֲעֵליֶהם ֲאָבִנים ּגְ ית חֹורֹן ַוה' ִהׁשְ מֹוַרד ּבֵ ֵני ֵהם ּבְ ר ָהְרגּו ּבְ ָרד ֵמֲאׁשֶ ַאְבֵני ַהּבָ ר ֵמתּו ּבְ ים ֲאׁשֶ ַמִים ַעד ֲעֵזָקה ַויָֻּמתּו ַרּבִ ָ ת ִמן ַהׁשּ
ָרֵאל ַויֹּאֶמר ְלֵעיֵני  ֵני ִיׂשְ ת ד' ֶאת ָהֱאֹמִרי ִלְפֵני ּבְ יֹום ּתֵ ַע ַלה' ּבְ ר ְיהֹוׁשֻ ָחֶרב: ָאז ְיַדּבֵ ָרֵאל ּבֶ גִ ִיׂשְ ֶמׁש ּבְ ָרֵאל ׁשֶ ֵעֶמק ִיׂשְ ְבעֹון ּדֹום ְוָיֵרַח ּבְ

ֶמׁש ְוָיֵרַח ָעָמד ַעד ִיּקֹם ּגֹוי ֹאְיָביו  ֶ ּדֹם ַהׁשּ רַאיָּלֹון: ַויִּ יֹום  ֲהלֹא ִהיא ְכתּוָבה ַעל ֵסֶפר ַהיָּׁשָ ַמִים ְולֹא ָאץ ָלבֹוא ּכְ ָ ֲחִצי ַהׁשּ ֶמׁש ּבַ ֶ ַויֲַּעֹמד ַהׁשּ
יֹּום ַההּוא ְלָפָני ִמים: ְולֹא ָהָיה ּכַ ָרֵאל:ּתָ י ד' ִנְלָחם ְלִיׂשְ קֹול ִאיׁש ּכִ ֹמַע ד' ּבְ   "ו ְוַאֲחָריו ִלׁשְ

יהושע כותב בספרו שנס עמידת השמש כתוב בספר הישר, ותרגום יונתן מבאר שם שהכוונה לספר התורה. הרד"ק מבאר שם בשם 
  יא)- י(שמות לד,שראל אביו שנס זה דובר עליו עוד בתורה כאשר הקב"ה נעתר לתפילת משה שישוב וישכון בקרב י

ה ִנְפָלֹאת "  ָך ֶאֱעׂשֶ ל ַעּמְ ִרית ֶנֶגד ּכָ ה ָאֹנִכי ּכֵֹרת ּבְ ר לֹא ִנְבְראוּ ְבָכל  ָהָאֶרץַויֹּאֶמר ִהּנֵ ה  ֲאׁשֶ ר ַאּתָ ּוְבָכל ַהּגֹוִים ְוָרָאה ָכל ָהָעם ֲאׁשֶ
ךְ  ה ִעּמָ ר ֲאִני עֹׂשֶ י נֹוָרא הּוא ֲאׁשֶ ה ד' ּכִ ַנֲעִני ְבִקְרּבֹו ֶאת ַמֲעׂשֵ ֶניָך ֶאת ָהֱאֹמִרי ְוַהּכְ ָך ַהיֹּום ִהְנִני ֹגֵרׁש ִמּפָ ר ָאֹנִכי ְמַצּוְ ָמר ְלָך ֵאת ֲאׁשֶ :  ׁשְ

י ְוַהְיבּוִסי: י ְוַהִחּוִ ִּ ִרז י ְוַהּפְ   "ְוַהִחּתִ
כאן לספר התורה נס עמידת השמש הוא פלא שלא נברא כמוהו, ונראה שהכתוב בתורה מתכוון אליו. וצריך לברר מדוע יהושע קורא 

  "?ֵסֶפר ַהָּיָׁשר" –
  

  ישרות ותמימות
נראה שיהושע קרא לספר התורה "ספר הישר" משום שהוא התייחס למה שכתוב בו בישרות ובתמימות, ולכן זכה לנס עמידת 

  ,א,ב):מדרש תהלים (שוחר טוב; בובר טהשמש, וכן מצאנו משמעות שכזו ב
ְבֵרי ֱאֶמת" ' ר ּדִ ר', שנאמר 'יושר' - כבר כתבתי לך על ספרי  - (קהלת יב,י)' ְוָכתּוב יֹׁשֶ (יהושע ' ֲהלֹא ִהיא ְכתּוָבה ַעל ֵסֶפר ַהיָּׁשָ

  "יג), עשה בישרות, עשה בתמימות, עשה באמונה, גזירה גזרתי, חוקה חקקתי, ואין להרהר אחריה,י
ראה, נצטוו בני ישראל שבהיכנסם לארץ יערכו מעמד בפני יהושע עמד קושי גדול בהבנת ציווי שנצטווה עליו בתורה. בתחילת פרשת 

  :ל)-(דברים יא, כושל אמירת ברכות וקללות בהר גריזים ובהר עיבל 
ָרָכה ּוְקָלָלה: " י ְיִביֲאָך ד' ֱאלֶֹהיךָ  ...ְרֵאה ָאֹנִכי ֹנֵתן ִלְפֵניֶכם ַהיֹּום ּבְ ה ֶאת  ְוָהָיה ּכִ ּה ְוָנַתּתָ ּתָ ה ְלִרׁשְ ּמָ ה ָבא ׁשָ ר ַאּתָ ֶאל ָהָאֶרץ ֲאׁשֶ

ָלָלה ַעל ַהר  ִרִזים ְוֶאת ַהּקְ ָרָכה ַעל ַהר ּגְ ֲעָרָבה  ֵעיָבל:ַהּבְ ב ּבָ ַנֲעִני ַהיֹּׁשֵ ֶאֶרץ ַהּכְ ֶמׁש ּבְ ֶ ֶרְך ְמבֹוא ַהׁשּ ן ַאֲחֵרי ּדֶ ֵעֶבר ַהיְַּרּדֵ ה ּבְ ֲהלֹא ֵהּמָ
ְלגָּ    ֵאלֹוֵני ֹמֶרה:ל ֵאֶצל מּול ַהּגִ

-בדברים כז, תבוא (- לא הוזכר כאן זמן מדויק מתי יש לערוך מעמד זה, אך יהושע יכול היה לעמוד על כך מהכתוב בהמשך בפרשת כי
  :)ו

ן ֶאלְוָהָיה " ַעְברוּ ֶאת ַהיְַּרּדֵ ר ּתַ יֹּום ֲאׁשֶ ר ד' ֱאלֶֹהיָך ֹנֵתן ָלְך ַוֲהֵקֹמָת ְלָך אֲ  ּבַ יד: ְוָכַתְבּתָ ָהָאֶרץ ֲאׁשֶ ִ ׂשּ ְדּתָ ֹאָתם ּבַ דֹלֹות ְוׂשַ ָבִנים ּגְ
ר ד' ֱאלֶֹהיָך ֹנֵתן ְלָך ֶאֶר  ֹבא ֶאל ָהָאֶרץ ֲאׁשֶ ר ּתָ ָעְבֶרָך ְלַמַען ֲאׁשֶ ְבֵרי ַהּתֹוָרה ַהזֹּאת ּבְ ל ּדִ ר ֲעֵליֶהן ֶאת ּכָ ּבֶ ר ּדִ ֲאׁשֶ ץ ָזַבת ָחָלב ּוְדַבׁש ּכַ

ה ֶאְתֶכם ַהיֹּום ד' ֱאלֵֹהי ֲאֹבֶתיָך ָלְך: ְוָהיָ  ר ָאֹנִכי ְמַצּוֶ ה ֲאׁשֶ ִקימּו ֶאת ָהֲאָבִנים ָהֵאּלֶ ן ּתָ ָעְבְרֶכם ֶאת ַהיְַּרּדֵ ַהר ֵעיָבלה ּבְ ְדּתָ אֹוָתם  ּבְ ְוׂשַ
ְרֶזל: ח ֲאָבִנים לֹא ָתִניף ֲעֵליֶהם ּבַ ַח ַלה' ֱאלֶֹהיָך ִמְזּבַ ם ִמְזּבֵ ָ יד: ּוָבִניָת ׁשּ ִ ׂשּ   "ּבַ

ולכתוב שם את התורה על אבנים מסויידות  להר עיבל,שישראל עוברים את הירדן הם צריכים להגיע שביום אן לפי פשוטו, נאמר כ
ולבנות מזבח ולהקריב עליו. ומסתבר שכאשר הם כבר מצויים בהר עיבל לצורך כתיבת התורה על האבנים הם יאמרו אז גם את 

  הברכות והקללות שנצטוו לומר שם.
יש להניח שהר גריזים והר עיבל שהתורה  ...".ֵאלוֹן מוֶֹרהַעד  ְׁשֶכםַוַּיֲעֹבר ַאְבָרם ָּבָאֶרץ ַעד ְמקֹום : "יב, ו)( ומן המסופר בספר בראשית

כך שמצירוף כלל המקורות מתבקש שכאשר בני ישראל חצו את הירדן  שכם.מצויים בסביבות  ",ֵאלוֵֹני ֹמֶרהֵאֶצל מציינת שמצויים "
  , הם היו צריכים להגיע באותו היום להר עיבל שבסביבות שכם.(יהושע ג, טז)בסמוך לעיר יריחו 

  

) במרחק של כששים מיל (כששים סנהדרין מד, אאלא שדבר כזה נראה בלתי הגיוני, המרחק שבין מקומות אלו מוערך בתלמוד (
  ק"מ), ואין זה מציאותי שעם שלם גברים נשים וטף ילכו מרחק שכזה ביום אחד.

ה"ג) מובאת דעת התנא רבי אלעזר שבני ישראל לא הגיעו ביום הראשון לסביבות שכם, אלא  ז"סוטה פ(ירושלמי המוד תלואכן ב
". כלומר, שתי גבשושיות עשו וקראו זה הר גריזים וזה הר עיבלשלאחר מעבר הירדן הם קיימו את מעמד הברכות בסמוך לירדן: "

קטנות, ולקרוא להם הר גריזים והר עיבל כדי לצאת חובת מה שכתוב בתורה,  יהושע הורה לבני ישראל להקים שתי ערימות עפר
שיש לקיים את מעמד הברכות ביום שעוברים את הירדן במקומות שקרויים כך. אלא שדבר כזה נראה לכאורה כהערמה, ואינו נראה 

  כישרות ותמימות. לפי שיטת רבי אלעזר, יהושע נדחק באופן נוסף, וכדלקמן.
  

  ֶּדֶר ְמבוֹא ַהֶּׁשֶמׁש ַאֲחֵרי 
ֲהא ֵהָּמה ְּבֵעֶבר ַהַּיְרֵּדן ַאֲחֵרי ֶּדֶר ְמבֹוא ַהֶּׁשֶמׁש ְּבֶאֶרץ ַהְּכַנֲעִני ַהֹּיֵׁשב התורה ציינה את מקומם של הר גריזים והר עיבל ואמרה: "

" נראה לפי פשוטו כבא לומר שהם נמצאים במקום ְמבֹוא ַהֶּׁשֶמׁש ַאֲחֵרי ֶּדֶר". ציון המיקום "ָּבֲעָרָבה מּול ַהִּגְלָּגל ֵאֶצל ֵאלֹוֵני ֹמֶרה
" היא דרך ידועה, שעולה לכיוון מערב לאורך נחל תרצה (ואדי אל פארעה) מסביבות גשר אדם ֶּדֶר ְמבֹוא ַהֶּׁשֶמׁשמרוחק. ומשמע ש"

גריזים והר עיבל נמצאים לאחר הדרך הידועה ). ונראה שכוונת התורה לומר שהר 57עד סביבות העיר שכם (בערך בתוואי כביש 
  העולה מערבה.
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  ויגש

אך רבי אלעזר, שביאר שיהושע קיים את מעמד הברכות בסמוך לירדן, פירש שכוונת הכתוב היא שהר גריזים והר עיבל נמצאים 
. וקשה מדוע ב) ,גרש"י סוטה דף ל'רחוק' מן 'המערב' המרוחק, כלומר שהם נמצאים קרוב והם במזרח שקרוב לנהר הירדן (ראו 

  לציין בציון כה מסובך מקום שנמצא כה קרוב?!
  אלא שההכרח לא יגונה. יהושע היה סבור שזה לא הגיוני שעם שלם ילך כששים מיל ביום אחד, ולכן הוא דחק בפירושו של הכתוב.

  

  זמן קיום המעמד בספר יהושע
ביום מעבר הירדן לסביבות שכם. בתחילה הם חנו בסמוך ליריחו.  מהעיון בספר יהושע עולה שלפי פשוטו הספר בני ישראל לא הגיעו

לאחר מכן הם כבשו את יריחו. לאחר מכן הם נכשלו בכיבוש העי משום שעכן עבר על החרם ונטל משלל יריחו. לאחר מכן הם סקלו 
מזבח בהר עיבל, ואף כתב את  מסופר שיהושע קיים את מצוות משה והקים לה)-(יהושע ח, לאת עכן וכבשו את העי. ורק לאחר מכן 

  התורה על האבנים, וכן קיים את טקס הקללות והברכות.
. יהושע הבין שהוא מד, א)(סנהדרין ", הובא שלפי שיטת רב שילא במסכת מתי התקיים מעמד הברכות בהר עיבלבמאמר הקודם "
את דברי משה כפשוטם. בפני יהושע עמדה אפשרות נוספת. נס אחד כבר התרחש באותו היום, ומי הירדן עמדו כדי שגה כשלא קיים 

שבני ישראל יעברו את הירדן. ויהושע היה יכול להורות לבני ישראל לנסות ולקיים את ציווי משה כפשוטו, ולהתחיל ללכת לכיוון 
לשם באותו יום. או לחילופין, להורות להם להשכים למחרת הלינה בסמוך לירדן,  שכם, ולצפות שיתרחש נס נוסף והם יצליחו להגיע

  ובלבד שישתדלו לקיים מצווה זו במהירות האפשרית. ולהמשיך בדרכם לסביבות שכם, ואם יש צורך לחנות בדרך בלילות נוספים,
לא לקיים את ציווי יהושע כפשוטו, ולכן הוא עכן ראה שיהושע אינו מורה לנסות ולקיים את ציווי משה כפשוטו, והוא למד משם ש

  נטל מהחרם של יריחו. 
יהושע הבין את מה שהקב"ה רמז לו במעשה עכן, והוא החליט לתקן את המעוות כאשר הדבר יתאפשר. תחילה הוא רצה לנצח 
ולכבוש את העי, משום שהמנוסה של ישראל לפני אנשי העי היתה עלולה לגבש את כל הגויים למלחמה כנגד ישראל, והוא ראה 

כיבוש העי, הוא הורה לקיים מצוות משה כפשוטו. ולפני שבני ישראל יצאו  הכרח להקדים ולמנוע סיכון שכזה. אך מייד לאחר
להשלמת כיבוש הארץ הם באו להר עיבל שבסביבות שכם והקימו שם מזבח וכתבו את התורה על האבנים וקיימו את מעמד הברכות 

  :(יהושע ח, לג)והקללות. וזו משמעות האמור שם 
ָרֵאל ּוְזֵקָניו ְוׁשֹטְ " אֶ ְוָכל ִיׂשְ ר ּכָ ּגֵ ִרית ְיקָֹוק ּכַ ֵאי ֲארֹון ּבְ ם ֹנׂשְ ְזָרח ֶחְציֹו ֶאל מּול ִרים ְוׁשְֹפָטיו עְֹמִדים ִמזֶּה ּוִמזֶּה ָלָארֹון ֶנֶגד ַהּכֲֹהִנים ַהְלִויִּ

ָרֵאל ה ֶעֶבד ד' ְלָבֵרְך ֶאת ָהָעם ִיׂשְ ה ֹמׁשֶ ר ִצּוָ ֲאׁשֶ ִרִזים ְוַהֶחְציֹו ֶאל מּול ַהר ֵעיָבל ּכַ ִראׁשָֹנה: ַהר ּגְ   "ּבָ
  כלומר, הדבר הראשון שיש לעשות בכניסה לארץ הוא מעמד הברכות ולא העיסוק בכיבוש יריחו והעי.

  

  ְּבֶאֶרץ ַהְּכַנֲעִני ַהֹּיֵׁשב ָּבֲעָרָבה
יהושע שב והתבונן אז בכתוב בספר התורה. ההבנה שמעמד הר עיבל היא הדבר הראשון שצריך להיעשות היא משמעות מתבקשת 

והוא קיים אותו כעת ", ְּבַהר ֵעיָבלְוָהָיה ְּבָעְבְרֶכם ֶאת ַהַּיְרֵּדן ָּתִקימּו ֶאת ָהֲאָבִנים ָהֵאֶּלה ֲאֶׁשר ָאֹנִכי ְמַצֶּוה ֶאְתֶכם ַהּיֹום לציווי התורה "
ָהָאֶרץ ֲאֶׁשר ד' ֱאֶהי ֹנֵתן  ַהַּיְרֵּדן ֶאל ַּבּיוֹם ֲאֶׁשר ַּתַעְברּו ֶאתְוָהָיה לפני שימשיך בכיבוש שאר הארץ. אך המשמעות הפשוטה של הציווי "

..." היא שהדבר יעשה באותו יום עצמו. והרי ַהֹּזאת ָל ַוֲהֵקֹמָת ְל ֲאָבִנים ְּגֹדלֹות ְוַׂשְדָּת ֹאָתם ַּבִּׂשיד: ְוָכַתְבָּת ֲעֵליֶהן ֶאת ָּכל ִּדְבֵרי ַהּתֹוָרה
  דול ביום אחדלפי פשוטו לא מסתבר שעם שלם ילך מרחק כה ג

הוא  - "ַאֲחֵרי ֶּדֶר ְמבֹוא ַהֶּׁשֶמׁש ְּבֶאֶרץ ַהְּכַנֲעִני ַהֹּיֵׁשב ָּבֲעָרָבהיהושע חיפש היכן הכתוב רומז לפתרון בעיה זו. הסיק אז שציון המיקום "
ֶאֶרץ ַהְּכַנֲעִני ַהֹּיֵׁשב ּבְ מיותר ואף יוצר קשיים. הר עיבל והר גריזים הם הרים שנמצאים בגב ההר, וכיצד יתכן לומר עליהם שהם "

  ?". והלא בין הרים וגבעות הן יושבין! -' ַהֹּיֵׁשב ָּבֲעָרָבה: " '(סוטה לג, ב)", וכבר הוזכר קושי זה גם בתלמוד ָּבֲעָרָבה
ַהר ְּגִרִזים  ַעלָהָעם ֵאֶּלה ַיַעְמדּו ְלָבֵר ֶאת : "יג)-(דברים כז,יביהושע הניח שבקושי זה רמז משה שאין לקיים כפשוטו את הציווי 

". ַהְּקָלָלה ְּבַהר ֵעיָבל ְראּוֵבן ָּגד ְוָאֵׁשר ּוְזבּולֻן ָּדן ְוַנְפָּתִלי: ַעלְּבָעְבְרֶכם ֶאת ַהַּיְרֵּדן ִׁשְמעֹון ְוֵלִוי ִויהּוָדה ְוִיָּׂששָכר ְויֹוֵסף ּוִבְנָיִמן: ְוֵאֶּלה ַיַעְמדּו 
על גריזים וכמה מהשבטים יעמדו ממש על הר עיבל. אך יהושע הבין שציון המקום  מציווי זה משמע שכמה מהשבטים יעמדו ממש

" אינו נועד לציין את מקום ההרים אלא את המקום שבו יש לקיים את המעמד, והיינו שכל השבטים ְּבֶאֶרץ ַהְּכַנֲעִני ַהֹּיֵׁשב ָּבֲעָרָבה"
"), אלא ששבטים מסוימים יהיו קרובים להר גריזים ושבטים ַהֹּיֵׁשב ָּבֲעָרָבה ְּבֶאֶרץ ַהְּכַנֲעִנייעמדו יחד במישור שבין שני ההרים ("

" שבין ההרים, וכפי שעולה מפשוטו של ספר יהושע, וכפי שהבין רבי ָּבֲעָרָבהמסוימים יהיו קרובים להר עיבל, אך כולם יעמדו יחד "
  סוטה לז, א)יהודה הנשיא את ציווי התורה (וראו בסוגיה ב

  

  לצורך המלחמה באויבי ישראל – ֶּדֶר ְמבוֹא ַהֶּׁשֶמׁשַאֲחֵרי 
" שמתחילה הובן שכוונתו לומר שהרי גריזים והר עיבל הם אחרי הדרך הידועה הפונה ַאֲחֵרי ֶּדֶר ְמבֹוא ַהֶּׁשֶמׁשגם ציון המקום "

מציין כמה רחוק ממנה. יהושע הסיק אז מערבה (תוואי נחל תרצה), אינו מובן דיו. שהרי הכתוב מציין שהם אחרי הדרך אך אינו 
שאחרי הדרך תבוא (תשקע)  -שהכתוב מרמז כאן כיצד יתכן שעם שלם יגיע לשם ביום אחד. יש לקרוא את הכתוב כאלו הוא אומר 

  השמש. בני ישראל צריכים להתחיל ללכת בדרך לכיוון הר גריזים והר עיבל, והשמש תשקע רק לאחר שהם יסיימו אותה.
ין אז שהכתוב מרמז לו שיש בכוחו להעמיד את השמש לצרכי עם ישראל. לאחר הנפילה בעי הוא לא רצה לנצל כוח זה יהושע הב

לצורך ההגעה להר עיבל, כיוון שהוא רצה שכעת הוא ובני ישראל יתאמצו בתהליך התשובה שלהם בהגעה להר עיבל, ולא ישתמשו 
  חו להעמיד את השמש.בנס לשם כך. אך הוא ידע שהתורה רמזה לו שיש בכו

ואמנם בעת שהוא ובני ישראל רדפו אחרי חמשת המלכים, והקב"ה סייע להם בנס והמטיר אבנים מהשמים על אויבי ישראל, יהושע 
  השתמש במה שהבין מרמזי התורה שיש בכוחו לשלוט על גרמי השמים, ועצר את השמש:

עַ " ר ְיהֹוׁשֻ ת ד' ֶאת ָהאֱ  ה'לַ  ָאז ְיַדּבֵ יֹום ּתֵ ּדֹּבְ ֵעֶמק ַאיָּלֹון: ַויִּ ִגְבעֹון ּדֹום ְוָיֵרַח ּבְ ֶמׁש ּבְ ָרֵאל ׁשֶ ָרֵאל ַויֹּאֶמר ְלֵעיֵני ִיׂשְ ֵני ִיׂשְ ם ֹמִרי ִלְפֵני ּבְ
ֶמׁש ְוָיֵרַח ָעָמד ַעד ִיּקֹם ּגֹוי ֹאְיָביו  ֶ רַהׁשּ   "ֲהלֹא ִהיא ְכתּוָבה ַעל ֵסֶפר ַהיָּׁשָ

ה' " היא צורה נדירה שמחברת עבר ועתיד, והיא נועדה להדגיש את הזמן שבו ארע הדבר. צורה דומה לַ  ָאז ְיַדֵּבר ְיהוֹֻׁשעַ "הצורה: 
". הכתוב מדגיש שם את זמן בניית המזבח, ומרמז ֱאֵהי ִיְׂשָרֵאל ְּבַהר ֵעיָבל ה'ִמְזֵּבַח לַ  ָאז ִיְבֶנה ְיהוֹֻׁשעַ ": (יהושע ח, ל) נמצאת לפני כן

זמן. והיינו שבניית המזבח היתה צריכה להיעשות מייד ביום הראשון, אך היא נעשתה לאחר זמן.  שמדובר בפעולה שנעשתה לאחר
ה' " מרמזת שיהושע היה צריך לעצור את השמש כבר ביום הראשון למעבר בני ישראל את לַ  ָאז ְיַדֵּבר ְיהוֹֻׁשעַ "ואף כאן צורת הדיבור: 

מו כבר אז את המזבח. אך בסופו של דבר הוא ניצל כוח זה בשלב מאוחר יותר כדי הירדן, כדי שיגיעו עוד באותו היום להר עיבל ויקי
  שבני ישראל יוכלו לנקום באויביהם.

" מרמזות שהאפשרות שיהושע יוכל לעצור את השמש כתובות כבר בספר ֲהא ִהיא ְכתּוָבה ַעל ֵסֶפר ַהָּיָׁשרולפי מי שהתבאר המילים: "
", והיינו שהשמש תשקע רק לאחר שבני ישראל יסיימו את דרכם. ויהושע ַאֲחֵרי ֶּדֶר ְמבֹוא ַהֶּׁשֶמׁשהתורה, והן מרומזות במילים: "

" משום שההבנה שיהיה לו כוח לעצור את השמש, הגיעה אליו לאחר שהבין שהוא צריך לקיים ֵסֶפר ַהָּיָׁשרקורא כאן לספר התורה "
  גיע להר עיבל עוד ביום הראשון למעבר הירדן.בתמימות ובישרות את מה שכתוב בתורה, ושעליו לה
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  ויגש

את  ", ב'עולם התשובה' רשום שבני ישראל קיימומתי התקיים מעמד הברכות בהר עיבלואמנם כפי שהתבאר המאמר הקודם "
ולפיה בני ישראל הלכו ביום מעבר הירדן ששים מיל עד סביבות  - הודה מעמד הברכות ביום הראשון. והבנה זו מרומזת בשיטת רבי י

שכם וקיימו שם את מעמד הברכות וכתיבת התורה על האבנים, וחזרו באותו היום ששים מיל עד סביבות יריחו ולנו שם, ובסך הכל 
שיטה זו מתארת כיצד נראים הדברים ב'עולם התשובה'. בעולם התשובה שהוא 'למעלה מן  –הלכו מאה ועשרים מיל באותו יום 

השמש' רשום שיהושע עשה את ציווי משה כפשוטו. ואמנם אם בני ישראל הגיעו לסביבות שכם וקיימו את המעמד הנדרש עוד 
יחו. ואילו בעולמנו הגשמי רשום שבני ישראל לנו באותו היום, מסתבר שהיו צריכים ללון שם, ואין צורך שיחזרו וילונו בסביבות יר

באותו הלילה בסביבות יריחו. ולפיכך, כדי לתאם בין מה שרשום ב'עולם התשובה' לבין מה שרשום ב'עולם הגשמי', רשמו שם 
  ב'עולם התשובה' שהוא 'למעלה מן הזמן' שבני ישראל הלכו באותו היום הלוך ושוב, ובסך הכל מאה ועשרים מיל.

  
  

  לע"נ אמו"ר רחל בת ר' בנימין בונים ע"ה

  
  
  
  
  

 (מתוך ח"ה) 
  

  New Jersey, USA                                     ניו ג'רסי, ארה"ב
 אדר תשס"א

  

  היתר גילוח לאבל תוך ל' ביום חתונת בנו
  

  שאלה
  החופה?אבל בתוך שלושים משתתף בחתונת בנו, כמו שהובא ב"אגרות משה". האם מותר לו לגלח ביום 

  

  תשובה
אסור לו לאבל לגלח זקנו בתוך שלושים יום, אף אם הגיע ל"שיעור גערה".  דין זה נכון גם לנוהגים להתגלח  (בדרך  1באופן עקרוני

  מותרת) כל יום.
 ה"חתם סופר" הקל בשאלה 3הכריעו הפוסקים שגם לדעת ה"נודע ביהודה" אין להקל אף לצורך השתתפות בחתונת בנו. אמנם 2לכן

כן יוכל לתקן, לסדר -דומה (לגבי הוצאה והכנסה של תינוק "קוואטר") בתוך השלושים להפחית במקצת את ריבוי שערותיו.    על
  וליפות זקנו, אך אין להתיר גילוח גמור.

  

. מכיון בו אבלות" שגם בתוך שלושים "עם כל זאת המתירים יש להם על מי לסמוך",  בצורך גדול מאוד -"כל 4אף על פי כן פסק
בו אבלות" מקובל כפוסק בארה"ב, אם האבל רוצה לסמוך עליו, יכול לעשות כן,  ויקח בחשבון שחס וחלילה לא יתפרש הדבר -ש"כל

  .5כזלזול בכבוד אביו או אמו. ויש לדעת, כי מצוות כיבוד אב ואם נוהגת, מבחינות מסוימות, גם לאחר מותם
  

_______________________________________________________  
  
  מועד קטן כב ע"ב ושו"ע יורה דעה (סי' רצ סעיף א).   1
כן נחשב להגיע -בעל "נודע ביהודה" (קמא אורח חיים סי' יד) סובר שכיום, שמגלחים זקנם, הרי נמאסים מאוד כבר אחר שניים שלושה שבועות, ועל   2

 עלל"ראוי לגערה", אלא שגם ב"ראוי לגערה" לא התירו אלא לאחר ל' יום, וזה מודגש בגוף התשובה שם.   "חתם סופר" (יורה דעה סי' שמז) סמך 
  דברי "נודע ביהודה" באבל תוך שלושים יום כך כאשר תכפה עליו אבלות רבים מי"ז תמוז.

ינו בהגהות לשו"ע אורח חיים (סי' תקנא) מובא שמכיוון שגידול שערות הזקן נחשב בזמן הזה לניוול גדול מאוד, יש לדונו כמי שתכפהו אבלו (שד   3
יש מקום להקל  - ער אך לא במספריים) ואם יש לצרף לזה שום קולא, כגון להכניס ולהוציא תינוק מבואר ביורה דעה (סי' רצ סעיף ג) שמקל שערו בת

  שיפחית קצת מריבוי שערותיו.
  .352פרק חמישי עמ'    4
  עיין שו"ת "במראה הבזק" (ח"ד תשו' קלז ובהערות שם).   5

  
  
  

  ם צוות המשיבים ובברכת התורה,ש
  כרמלה ארנרייך          הרב יוסף משב הר

  שי הכוללרא
  

  חברי הועדה המייעצת:
  הרב זלמן נחמיה גולדברג

  הרב נחום אליעזר רבינוביץ
  הרב ישראל רוזן

  
  
  

  

  

  

  

  :השלימה של םמתפללים לרפואת
  אליעזר יוסף בן חנה ליבא  רועי משה אלחנן בן ג'ינה ֶדבָרה  הרב אביחי ניסן בן חיה

  ליליאן בת פורטונה  יהושפט יחזקאל בן מילכה  Rassaדוד חיים בן רסה 

  יפה בת רחל יענטע  בת שרה פריאל דפנה חיה  אורנית מרים בת דליה
    בתוך שאר חולי עם ישראל  


