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 צדיק גוזר והקב"ה מקיים 

ִני חָּ לָּ ם לֹא ה' שְּ ֵקד ֲעֵליהֶּ ם ִיפָּ דָּ אָּ ל הָּ ת כָּ ֻקדַּ ה ּופְּ ֻמתּון ֵאלֶּ ם יְּ דָּ אָּ ל הָּ מֹות כָּ  1.(טכ  ז)במדבר ט  :ִאם כְּ

 על הקב"ה  משה גוזר  –במדבר רבה יח יב 

בר דומה? לשושבין  משל למה הד - "ויאמר משה בזאת תדעון כי ה' שלחני ... אם כמות כל האדם ימותון אלה" 

עמד אחד מן המסובין וקלל את השושבין ואמר: לא היו בתולים לבתו של    2בתו של מלך שהיו עדותיה בידו. 

ואין אתה מוצא את זה והורגו בפני    3מלך. עמד השושבין כנגד המלך ואמר לו: אם אין אתה תובע בנפקין שלך 

לך. מיד אמר המלך: מוטב לי להרוג את זה ולא  הכל, אף אני אומר בוודאי שלא נמצאו בתולים לבתו של מ

יוציא השושבין שם רע על בתי. כך קרח נחלק על משה ואמר: מלבו ומעצמו אמר משה כל הדברים הללו. פתח  

משה ואמר לפני הקב"ה: אם מתים אלו על מיטותם, כדרך שבני אדם מתים, והרופאין עולין והן מבקרין אותם  

אמר לו הקב"ה למשה:  . ...  ף אני כופר ואומר: "לא ה' שלחני" ומלבי אמרתיכדרך שכל החולים מתבקרין, א

מה אתה מבקש? אמר לפניו: רבש"ע, "ואם בריאה יברא ה' ". אם בראת פה לארץ, הרי יפה. ואם לאו, "יברא  

 5יוב כב(.אמר לו הקב"ה: וכך אמרת, "ותגזר אומר ויקם לך ועל דרכיך נגה אור" )א  4ה. ייברא לה עכשיו פ    -ה' "  

גַּּה אֹור: יָך נָּ כֶּ רָּ ל דְּ עַּ ְך וְּ ם לָּ יָּקָּ ר וְּ ר אֹומֶּ זַּ ִתגְּ  6. (איוב כב כח) וְּ

ת ֱאֹלִהים:  אַּ ִדיק מֹוֵשל ִירְּ ם צַּ דָּ אָּ ֵאל מֹוֵשל בָּ רָּ ר צּור ִישְּ ֵאל ִלי ִדבֶּ רָּ ר ֱאֹלֵהי ִישְּ מַּ   7. (שמואל ב פרק כג פסוק ג)אָּ

 ראש לכולם, משה איש האלהים  –וזאת הברכה  פרשתלג א מדרש תנאים לדברים )הופמן( דברים 

"  צדיק מושל יראת אלהיםר: "וכן דוד אומ ,מלמד שהיה מברך והקב"ה מקיים -ים אשר ברך משה איש האלה

משה עשה    8. שהרי גזר גזירות בעולם ובאו צדיקים וביטלום  . מצינו שהצדיקים מושלים במעשיו שלהקב"ה  -

משה עשה    .אליהו עשה את החורף קיץ  ,שמואל עשה את הקיץ חורף  .יוםיהושע עשה את הלילה    ,את היום לילה

 
יכול להסתפק בדברים    1 דרישתו    אתשהוא ממשיך ומפרט  אלא    .לא ימותו מוות טבעי דתן ואבירם  העיקר ש  –אלה  המשה היה 

כל זאת,  ". ו  ְוִאם ְבִריָאה ִיְבָרא ה' ּוָפְצָתה ָהֲאָדָמה ֶאת ִפיָה ... ִויַדְעֶתם ִכי ִנֲאצּו ָהֲאָנִשים ָהֵאֶלה ֶאת ה': "המפורשת כיצד ומתי ימותו
אֶמר" משפט פתיחה ברור ומוצק:  תחת   ֶשה  ַויֹּ את  מֹּ ואם דרישתי   ".ִמִלִבי  ֹלא  ִכי  ָהֵאֶלה  ַהַמֲעִׂשים  ָכל  ֵאת  ַלֲעׂשוֹּת   ַחִניְשלָ '  ה  ִכי  ֵתְדעּון ְבזֹּ

   קב"ה? לעמה עושה כאן משה? האם עשה זאת מדעתו? האם כפה כביכול  לא תיענה: "לא ה' שלחני"!
 ".ָהִעיר ִזְקֵני  ֵניִלפְ  ַהִשְמָלה ּוָפְרׂשּו: "...  הוכחות המעידות על תומתה וצניעותה של הבת. ראה דברים כב יז 2
 .(beneficium)בכבודך, כבוד המלך  3
 יברא ה' ".  -מוטב תהיה, אם לאו  -אם בריאה גיהנם  - נדרים לט ב: "אם בריאה יברא ה' . ראה םאלא גיהינו"פה" לא סתם  4
! לאמירה זו של משה התשובה לשאלה אם עשה משה זאת מדעתו ואם כפה כביכול על הקב"ה, היא: כן כפול: עשה מדעתו וכפה  5

בדף הנוכחי נבקש להתייחס לדברי משה אלה במבט רחב יותר.    בפרשה זו.  אם כמות כל האדם ימותון אלהכבר הקדשנו את הדף  
 פרשת השבוע תשמש לנו עוגן לנושא הכללי והרחב של "צדיק גוזר והקב"ה מקיים".

נבחן תחילה את פסוקי המקרא. הפסוק החותם את הדרשה הקודמת לקוח מתוך תוכחתו של אליפז התימני לאיוב. ראה פירוש    6
 -נגה אור    אז המקום יקיים לך הדבר ההוא:  ,כשתחליט בדעתך לעשות דבר מהוצה לומר  ר  –גזר אומר  ותעל הפסוק: "מצודת דוד  

". גם במדרש נדרש פסוק זה באופן "רך" למשל על יעקב כאשר חזר מחרן וצלחה דרכו "ויבוא שלם עיר שכם".  תזריח אור ההצלחה
על שני דרכיך נגה   -  ועל דרכיך נגה אור  .זה יעקב  -  אומר ויקם לךותגזר  ...    ויבא יעקב שלם: "פרשת וישלחעט ג  בראשית רבה  ראה  
בפרשת וישלח. אבל עיקר הדרשות הן על המוטיב של    מסע יעקב בחזרתו לארץוכן    ויחן את פני העירוכו' ", ראה דברינו    אור

 גזרתו כפי שראינו במדרש הפותח. בנתיב זה נמשיך למקורות נוספים. הצדיק האומר וגוזר ועל דרכו נגה האור שהסכים הקב"ה ל
ִניםגם פסוק זה מ"  7 " משמש בסיס לדרשות על כוחו של הצדיק לגזור ולמשול כביכול בקב"ה. פשט הפסוק הוא כפי  ִדְבֵרי ָדִוד ָהַאֲחרֹּ

אמר לי דבר בעבורי  מוסיף: "רד"ק  ". ואלי דבר וצוה צור ישראל שאהיה מושל באדם בישראל שנקראו אדםשרש"י מפרש שם: "
". אבל המדרש ומשחני למלך ובלבד שתהיה ממשלתי ביראת אלהים ואהיה צדיק  ,ואמר ודבר לשמואל הנביא שאהיה מושל באדם

מאי קאמר? אמר רבי אבהו, הכי קאמר:  "ב משייך פסוק זה למוטיב בו אנו עוסקים והוא שואל וגם עונה: "מועד קטן טז עבגמרא  
מדרש הגדול ראה עוד ב  ."צדיק. שאני גוזר גזרה ומבטלה   -אלהי ישראל: לי דבר צור ישראל, אני מושל באדם, מי מושל בי    אמר

" היה  אמר אלהי ישראל לי דבר צור ישראלשבשל כפילות הלשון בפסוק: "  , דרשה נוספת בשם ר' אבהו,פרשת לך לך טו א  בראשית  
 שה שהצדיק מושל בגזרותיו של הקב"ה ופותרת בעיה זו. חשש לומר שיש כאן שתי רשויות, באה הדר

  אמר   וכן : "כב   פרק  רביעי   מאמר(  15לרבי יוסף אלבו )ספרד מאה ספר העיקרים  אמירה חזקה ובוטחת בכח זה של הצדיקים מצויה ב   8
  פי  על  משתנה  עשהטב   ,כאליפז  הקודש  ברוח  והמדברים  מהנביאים  מוסכם  דבר  שזה  שיראה,  לך   ויקם  אמר  ותגזר  :לאיוב   אליפז

  או  נבואה לו שיקדם מבלי  ...  מפיהם היוצא ככל ידם על  מתחדשים הנסים  שהיו הנביאים פי על  שכן וכל, שירצו מה כפי  הצדיקים
  יתברך   השם  ווהוישצ  נמצא  ולא  ...  'וגו'  ה  יברא  בריאה  ואם',  וגו   האדם  כל  כמות  אם  אמר  עצמו  ומשה  ...  זה  על  יתברך  השם  צווי
 . "ישלים מלאכיו ועצת  עבדו דבר מקים :ישעיה אמר וכן.  כך על

https://www.mayim.org.il/?parasha=%D7%90%D7%9D-%D7%9B%D7%9E%D7%95%D7%AA-%D7%9B%D7%9C-%D7%94%D7%90%D7%93%D7%9D-%D7%99%D7%9E%D7%95%D7%AA%D7%95%D7%9F-%D7%90%D7%9C%D7%94
https://www.mayim.org.il/?parasha=%D7%95%D7%99%D7%97%D7%9F-%D7%90%D7%AA-%D7%A4%D7%A0%D7%99-%D7%94%D7%A2%D7%99%D7%A8
https://www.mayim.org.il/?parasha=%d7%9e%d7%a1%d7%a2-%d7%99%d7%a2%d7%a7%d7%91-%d7%91%d7%97%d7%96%d7%a8%d7%aa%d7%95-%d7%9c%d7%90%d7%a8%d7%a51
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יבשה גבים    ,את הים  גבים  רבינו אב  ...  אלישע עשה את הנחל  ומשה  כך נקראו הנביאים איש האלהים  לפי 

 9. לנביאים והוא אחד מעשרה שנקראו איש האלהים

 מי מתקיים על מי –ג בראשית רבה פרשה סט סימן 

על יעקב. מי    -על סולם. ואחד אמר: "עליו"    -ר' חייא רבה ור' ינאי. אחד אמר: "עליו"    -"  "והנה ה' נצב עליו

יעקב"    -ניחא. אלא למי שאומר: "עליו    -על הסולם"    -שאומר: "עליו   עליו  -על  יוחנן:   10. מתקיים  ר'  אמר 

הצדיקים אלוהיהם  )בראשית מא(, אבל  "  ופרעה חולם והנה עומד על היאור"   :היהםו הרשעים מתקיימים על אל

 11. "והנה ה' נצב עליו"  :שנאמר ,מתקיים עליהם

 חוני המעגל –כג ע"א תענית מסכת 

בונו של  יר :עג עוגה ועמד בתוכה ואמר לפניו ?מה עשה...  ,מעשה שאמרו לו לחוני המעגל התפלל שירדו גשמים

  . י זז מכאן עד שתרחם על בניךנשבע אני בשמך הגדול שאינ   .בניך שמו פניהם עלי שאני כבן בית לפניך  ,עולם

לא    :אמר  ,התחילו לירד בזעף  .אלא גשמי בורות שיחין ומערות  , לא כך שאלתי  :אמר  ,התחילו גשמים מנטפין

אבל   .גוזרני עליך נידוי ,אלמלא חוני אתה  :שלח לו שמעון בן שטח ... .אלא גשמי רצון ברכה ונדבה  ,כך שאלתי

מה שלחו בני לשכת  ...  עושה לך רצונך כבן שהוא מתחטא על אביו  מה אעשה לך שאתה מתחטא לפני המקום ו

מקיים מאמרך  והקב"ה   אתה גזרת מלמטה". ...  ותגזר אמר ויקם לך ועל דרכיך נגה אור"הגזית לחוני המעגל:  

דור  ...    לתך ידור שהיה שפל הגבהתו בתפ...    לתךידור שהיה אפל הארת בתפ  -  "ועל דרכיך נגה אור"מלמעלה.  

 12וכו'.  לתךי ונו הושעתו בתפששח בע

 
ומהו צדיק מושל יראת  לא שהצדיקים מבטלים את גזרות הקב"ה אלא משלימים אותן ועושים כמותו: " ...    -י ג  דברים רבה  ובמדרש    9

רות ואלישע  הקב"ה פוקד עק...  הצדיקים עושין    ,כל מה שהקב"ה עושה  ?כיצד  .מושלב"ה  הצדיקים מושלים כביכול שהק  ?אלהים
,  ... הקב"ה קורע ימים ואליהו ואלישע קרעו ימים    .הקב"ה מחיה מתים ואלישע החיה את בנה של שונמית ...  פקד את השונמית  

הקב"ה מוריד  ...  הקב"ה מוריד את הגשמים ושמואל הוריד את הגשמים  ...הקב"ה ממתיק את המרים ואלישע המתיק את המרים  
". אבל ראש לכולם הוא משה שבתפילתו הקצרה הפך את גזרת הקב"ה על מרים אחותו )ספרי    וכו'  האש ואליהו הוריד את האש

(, שניצח את הקב"ה בסליחה  רשת בשלחכא ב פשמות רבה במדבר קה(, שהרים מטהו על הים ו"היה מצווה כביכול לפני הקב"ה" )
(, שחלק ממכות מצרים היו  פרשת שופטיםיג  ה  דברים רבה  בעגל ובמרגלים, שבר את הלוחות מדעתו ופתח בשלום עם סיחון )

בגזרתו )תנחומא וארא ג(, שהיה מקים כביכול את הקב"ה ומושיבו במסע הארון )ילקוט שמעוני בהעלותך תשכט( ועוד ועוד. ורק 
חס  ספרי במדבר פרשת פינבכניסה לארץ ישראל, אבל זכה לראותה. כדברי מדרש    –בדבר אחד לא הצליח משה לבטל גזירת הקב"ה  

אבל בדבר אחר גזור עלי ואני אעשה.    ,בדבר הזה אל תבקש ממני  ,משה  :אמר לו  .אל תוסף דבר אלי עוד בדבר הזה: "פיסקא קלה
אבל בדבר    ,בדבר הזה אל תבקש ממני   :אמר לו  .למלך שגזר על בנו גזרה קשה והיה הבן ההוא מבקש מאביו  ?משל למה הדבר דומה

ותגזר   - אבל בדבר אחר גזור עלי ואני אעשה ,בדבר זה אל תבקש ממני ,משה : למשה ב"הכך אמר לו הק. אחר גזור עלי ואני אעשה
  , מגיד הכתוב שהראהו המקום למשה את הרחוק בקרוב ...    בדבר הזה אני עושה  :אמר לו  .הראני נא  ,אם לאו  :אמר לו  .אומר ויקם לך

 ". את כל הקרוי ארץ ישראל ,את שאין גלוי כגלוי
 שאלה: הקב"ה מתקיים על יעקב? בסימן  10
בפרשת ויצא. מלכי    מל יעקבס  –סולם  לפני שנמשיך בנושא העיקרי שלנו, נעשה אתנחתא בדרשה זו שכבר הזכרנוה בדברינו    11

אומות העולם הרשעים מכפיפים את האלוהים שלהם תחת מלכותם הארצית, עושים מעצמם אלוהות ובכך מצדיקים את שלטונם  
ִרי ַוֲאִני ֲעִׂשיִתִניהמוחלט. הוא פרעה שאמר: " ןֶאֱעֶלה ַעל ָבֳמֵתי ָעב ֶאַדמֶ נבוכדנצר שאמר: "( וכך גם  יחזקאל כט ג" )ִלי ְיאֹּ  "ה ְלֶעְליוֹּ

הם נושאי בשורת האמונה באל   –)ישעיהו יד יד(, סנחריב ועוד. ביהדות לעומת זאת, האלוהות מתקיימת על גבם של הצדיקים  
מדרש הגדול  וממליכים אותו עליהם. ודווקא בשל כך יש בכוחם כביכול להפר את גזרותיו של מי שמתקיים עליהם. ראה שוב ב

אמר אלהי  ק מושל בקב"ה פותרת את הבעיה של "שתי רשויות" שלכאורה עשויה לעלות מהפסוק: "טו א שהדרשה שהצדיבראשית  
". אבל האם אין כאן הליכה על חבל דק? איזה הוא האדם שיכול לחשוב את עצמו כצדיק שגזרותיו יחייבו  ישראל לי דבר צור ישראל

תרים ולהאלהה אותו? שהרי פשיטא שהצלחת הצדיק בפעם  את הקב"ה? האם הציבור לא יכול לטעות ולייחס לצדיק הזה כוחות נס
 מסוימת איננה ערובה להצלחתו גם בעתיד. ואיפה איסור "לא תנסו"?

המקרה אולי המפורסם ביותר של צדיק גוזר והקב"ה מקיים הוא זה של חוני המעגל )לצד בעלי מופת אחרים כר' חנינא בן דוסא(   12
ן בן שטח  בשמיני עצרת. אלא שמעשה זה זכה לביקורת של שמעו  עיון מחדש  –סיפור חוני המעגל  וכבר הרחבנו לדון בו בדברינו  

שלח לו שמעון בן שטח לחוני המעגל: צריך אתה להתנדות, ואלמלא חוני  "א מתווסף לה גם איום בנידוי: "ברכות יט עשבגמרא  
שהיא תוספת   –חברי הסנהדרין( ), אבל מה לעשות וכו' ". ויש לשים לב גם לדבריהם של אנשי לשכת הגזית אתה גוזרני עליך נדוי

שאמנם משבחים את מעשיו של חוני המעגל שהוא בבחינת צדיק שגוזר והקב"ה מקיים את דבריו.    -ה  של ברייתא על הנוסח במשנ
אבל בדרשה שלהם על הפסוק: "ותגזור אומר ויקם לך וכו' " מודגש דווקא מוטיב התפילה, תוך התמקדות בחצי השני של הפסוק:  

י שעשה חוני המעגל. תפילה באה ממקום של צניעות ונמיכות  "ועל דרכיך נגה אור". תפילה איננה השבעה )ועוד בשם הגדול!( כפ
" )דברינו בפרשת  אין הבטחה לצדיק בעולם הזהבידיעה ברור שהיא יכולה להיענות וגם לא להיענות וש"  –"ממעמקים"    –קומה  
בהמשך הגמרא בתענית שם תפילותיהם של מורידי גשם למיניהם שחלקם נענו )כשני נכדיו של חוני המעגל: אבא ראה  ויצא(.  

ר חנינא ועוד(. ראה בפרט שם בדף כה ע"א הסיפור על לוי  חלקיה וחנן הנחבא( וחלקם לא נענו )רבי, רבא, רב נחמן, רבי חמא ב
בונו של עולם! עלית וישבת במרום ואין  יר"מר:  בא הגשם ופנה בתפילה עזה שהגמרא מכנה הטחת דברים ואגזר תענית ולא  ש

"א  מות טו עזוהר כרך ב )שמות( פרשת שאו אז בא הגשם אבל לוי נענש על דיבור זה ונעשה צולע. וב   .?" אתה מרחם על בניך
מושל באדם צדיק מושל יראת אלהים, הקב"ה מושל באדם ומי מושל בהקב"ה צדיק  בהקשר לירידת גשמים חוזרת הדרשה על "

אין לך דבר בחביבותא קמי קודשא בריך הוא    :תנן אמר ר' יהודהאבל מיד לאחריה בא ההמשך: ", "דאיהו גוזר גזרה והצדיק מבטלה
 ". זמנין דעביד בעותהון זמנין דלא עביד ,גב דניחא ליה ואף על  .כמו תפלתן של צדיקים

https://www.mayim.org.il/?parasha=%D7%A1%D7%95%D7%9C%D7%9D-%D7%99%D7%A2%D7%A7%D7%91-%D7%A1%D7%9E%D7%9C-%D7%99%D7%A2%D7%A7%D7%911
https://www.mayim.org.il/?holiday=%D7%A1%D7%99%D7%A4%D7%95%D7%A8-%D7%97%D7%95%D7%A0%D7%99-%D7%94%D7%9E%D7%A2%D7%92%D7%9C-%D7%A2%D7%99%D7%95%D7%9F-%D7%9E%D7%97%D7%93%D7%A9
https://www.mayim.org.il/?parasha=%D7%90%D7%99%D7%9F-%D7%94%D7%91%D7%98%D7%97%D7%94-%D7%9C%D7%A6%D7%93%D7%99%D7%A7-%D7%91%D7%A2%D7%95%D7%9C%D7%9D-%D7%94%D7%96%D7%94
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 עמרם גוזר ומרים מבטלת – מסכת סוטה דף יב עמוד א

להיכן הלך? אמר רב יהודה בר זבינא: שהלך בעצת בתו. תנא: עמרם גדול הדור היה,    -  "וילך איש מבית לוי"

שתו, עמדו  , אמר: לשוא אנו עמלין! עמד וגירש את א"כל הבן הילוד היאורה תשליכוהו " כיון שגזר פרעה הרשע  

שפרעה לא גזר אלא על הזכרים,   .כולן וגירשו את נשותיהן. אמרה לו בתו: אבא, קשה גזירתך יותר משל פרעה

! פרעה  לם הזה ולעולם הבא, ואתה בעו לם הזהואתה גזרת על הזכרים ועל הנקיבות! פרעה לא גזר אלא בעו

ותגזר  "שגזירתך מתקיימת, שנאמר:  הרשע, ספק מתקיימת גזירתו ספק אינה מתקיימת, אתה צדיק בודאי  

  13עמד והחזיר את אשתו, עמדו כולן והחזירו את נשותיהן.  "אומר ויקם לך! 

 אברהם בסדום  – אגדת בראשית )בובר( פרק כב

הו שאומר הכתוב:  . ז?)בראשית יח כה(. בשר ודם אומר להקב"ה חלילה  "   וגו'כדבר הזה  חלילה לך מעשות  "

אמרו  ב"ה ...  בואו ושמעו מה אמר הק:  אמר דוד...    )שמואל ב כג ג(  "  ר ישראל וגו'אמר אלהי ישראל לי דבר צו"

שהקב"ה גוזר  " ...  צדיק מושל יראת אלהים  -"  צור ישראל מושל באדם"  :אמר להן  ?מה אמר לך  :לו ישראל

ק  עומד ביראתו להפוך ה' הכרכים, ואברהם הצדיב"ה  והאיך הק  . מושלים ביראתו  ם.דבר ביראתו והצדיקי

 14". אלהיםיראת צדיק מושל " –" חלילה לך " :שנאמר ? למה אתה עושה כך :מושל ביראתו והתחיל אומר 

 העמדת הנבואה במבחן  –מסכת סנהדרין פרק י הלכה א  ירושלמי

באותה שעה אמר קרח: אין תורה מן השמים ולא משה נביא ולא אהרן כהן גדול. באותה השעה אמר משה:  

רא לארץ פה מששת ימי בראשית הרי מוטב; ואם לאו, ייברא לה מעכשיו: "ואם  ריבון כל העולמים, אם נב

ואלו הן: משה ואליהו    16אמר רבי שמעון בן לקיש: שלושה כפרו בנבואתן מפני פונרייה   15בריאה יברא ה' ". 

  משה אמר: "אם כמות כל האדם ימותון אלה". אליהו אמר: "ענני ה' ענני וידעו העם הזה" ואם לאו   17ומיכה. 

 18."ואתה הסיבות לבם אחורנית". מיכה אמר: "אם שוב תשוב בשלום לא דיבר ה' בי" –

 
. השימוש בפסוק "ותגזר אומר ויקם לך" בדרשה זו שונה מהנ"ל  מדרש אגדה )בובר( שמות פרשת שמות פרק ב פסוק אכך גם ב  13

יק שמתקיימת גם  שהרי הקב"ה לא גזר כאן, רק פרעה )אלא אם תאמר מצוות פרו ורבו(, אך הבאנו דרשה זו להראות שגזירת הצד
כנגד גזירת הקב"ה ויכולה לבטלה, בטלה ונעלמת מול מילים פשוטות של נערה חכמה. גזרת הצדיק איננה עומדת מעל כל ביקורת  

. ראה דברינו  עת לעשות לה' הפרו תורתךוהגיון פשוט. וכבר התקשו חז"ל במעשה אליהו בהר הכרמל ודבריו שם וגדרו אותם בכלל  
 בנושא זה במגילת רות. 

משת ערי סדום. ראה  הנה גם אברהם בחברת הצדיקים המושלים כביכול בקב"ה בעת שהוא עומד ומפגיע בדבריו כנגד הרס ח  14
בפרשת וירא. אלא שמשילותו של אברהם בקב"ה לא התבטאה במקרה זה בביטול הגזירה, רק  חלילה לך מעשות כדבר הזהדברינו 

 בדיבור עצמו. )ומי שהציל עיר אחת מחמשת ערי הכיכר היה דווקא לוט(. 
  והקשת   האתון   ופי  הבאר  ופי  הארץ  פי   :הן  ואלו   השמשות  בין  שבת  בערב  נבראו   דברים   עשרה: "ו  משנה  ה  פרק  אבות   תמסכ ראה    15

ראה פירוש המשניות לרמב"ם  )עליהם מוסיפה הגמרא בפסחים נד עוד דברים(.  ...".    והלוחות  והמכתב  והכתב   והשמיר  והמטה   והמן
  בטבע  הושמום נבראו בערב שבת בין השמשות, אבל כל הניסים והמופתים "אלה הוא שה דבריםשמדגיש שהמיוחד ב על משנה זו

)השווה אמירה זו לדבריו של ר'    הרמב"ם לשיטתו שאין ניסים שנוגדים את טבע העולם  ." העשותו  בראשית  בו  נעשו  אשר  הדבר
קה שהיא חייבת להיענות, גם  דרישת משה היא כ"כ חזמשתמע שהירושלמי  אבל מלשון    לעיל(.  8יוסף אלבו בספר העיקרים, הערה  

בריאה יברא    אםו"ואיך יפרש הירושלמי את    משה פועל כנגד טבעו של עולם.הושם בטבע.  גם אילו לא  אלמלא היה פי הארץ נברא ו
   "אם" של אולי כן אולי לא, אלא כ"אם" של התנאה. אני משה מציב לפניך הקב"ה תנאי ברור להמשך שליחותי! לא כ  ? של משה  ה' "

ואותנו מעניין  ביוונית( במשמעות של שפלות, השפלה. ויש שמפרשים מלשון פניה, הסרה.    המפרש מילה זו )מקור  Jastrowון  מיל  16
 " שנשמע קשה ויש לפרשו כהעמדה במבחן )הכחשה?(.המשפט "כפרו בנבואתם

נגד יציאה  מלך יהודה  ויהושפט  שראל  מלך יהכוונה כאן לנביא מיכיהו בן ימלה, לא לנביא מיכה שבתרי עשר, אשר מזהיר את אחאב    17
אֶמרלמלחמה עם ארם באומרו: " ִצים  ִיְׂשָרֵאל  ָכל  ֶאת  ָרִאיִתי  ַויֹּ אן  ֶהָהִרים  ֶאל   ְנפֹּ אֶמר  רֶֹּעה  ָלֶהם  ֵאין  ֲאֶשר  ַכצֹּ ִנים  ֹלא'  ה  ַויֹּ  ָלֵאֶלה   ֲאדֹּ

במצב שהביא לצורך  מקורם    בור והפעולה הקיצונית שנקטו בההדישהמשותף למשה, אליהו ומיכה הוא  ".  ְבָשלוֹּם  ְלֵביתוֹּ   ִאיש  ָישּובּו
   הרים ויש צורך דחוף לעמוד בפרץ ולגלות מנהיגות.בעם ישראל נפוץ כצאן   בהקצנה כזו.

ואם נחזור למדרש במדבר רבה יח יב בו פתחנו, ראה דבריו על שלושה נביאים אלה שהעמידו את נבואתם במבחן מדעת עצמם:    18
נביאים שאמרו בלשון הזה: אליהו, ומיכה, ומשה. אליהו אמר: אלהי אברהם יצחק וישראל היום יודע כי אתה  "זה אחד משלושה  

ואם אין אתה עונה אותי, אני אומר: ואתה הסבות את    –אלהים בישראל ואני עבדך ובדברך עשיתי את כל  הדברים האלה וכו'  
מלכים א כב כח(, אף אני אומר: לא דבר ה' בי )שם(. וכן משה: אם  לבם אחורנית. וכן מיכה אמר לאחאב: אם שוב תשוב בשלום )

כמות כל האדם ימותון אלה וגו'. אמר לו הקב"ה למשה: מה אתה מבקש? אמר לפניו: רבש"ע, ואם בריאה יברא ה'. אם בראת פה  
... ייברא לה עכשיו פֶ  ה, מה יקרה אם לא תפתח  ה". נראה שהעיקר חסר שם והוא השלמת דברי מש לארץ, הרי יפה. ואם לאו 
ת ָכל ָהָאָדם ְיֻמתּון ֵאֶלה ּוְפֻקַדת ָכל ָהָאָדם  הפסוק שהבאנו בראש הדף: "הוא  האדמה את פיה ולא תתקיים דרישתו התקיפה,   ִאם ְכמוֹּ

"ה: וכך אמרת, ותגזר  ". המדרש ממהר שם לחתום במוטיב הצדיק שגוזר והקב"ה מקיים: "אמר לו הקבֹלא ה' ְשָלָחִני ִיָפֵקד ֲעֵליֶהם  
אומר ויקם לך ועל דרכיך נגה אור", אבל דברי משה "לא ה' שלחני" ודברי מיכה "לא דבר ה' בי" ודברי אליהו: "אתה הסיבות את  

לב מובא  -הטיחו דברים כלפי מעלה" )גמרא ברכות דפים לא” לבם אחורנית" הם חדים וברורים ולא בכדי אמרו עליהם חז"ל ש
 בפרשת שלח לך(.   הטיחו דברים כלפי מעלהבדברינו 

https://www.mayim.org.il/?holiday=%d7%a2%d7%aa-%d7%9c%d7%a2%d7%a9%d7%95%d7%aa-%d7%9c%d7%94-%d7%94%d7%a4%d7%a8%d7%95-%d7%aa%d7%95%d7%a8%d7%aa%d7%9a
https://www.mayim.org.il/?parasha=914-2
https://www.mayim.org.il/?parasha=%d7%94%d7%98%d7%99%d7%97%d7%95-%d7%93%d7%91%d7%a8%d7%99%d7%9d-%d7%9b%d7%9c%d7%a4%d7%99-%d7%9e%d7%a2%d7%9c%d7%94
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 שישה העוונות של משה  – ו סימן ואתחנן פרשת( בובר) תנחומא מדרש 

  : לפניו  אמר  .(ב  ל  דברים)   "אותי  קדשתם  לא  אשר  על"   –  ?למה  עלי  הזה  הכעס  כל  ,עולם  של  בונויר  :לפניו  אמר

  ? לי  מוחל  אתה  ואין  בי  נמצא  אחד  עון  ואני  ...  פעמים  ושלשה  שנים  רחמים  דתיבמ  מתנהג  אתה  הבריות  כל  עם

  שמות )  "תשלח  ביד  נא  שלח"  אמרת  בתחילה  .מהם  אחד  גיליתי  ולא  עונות  ששה  עשית  הרי  ,משה  :ה" הקב  ל"א

  " ישלחנ'  ה  א "ל(, כג  ה   שמות)  " עמך  את   הצלת   לא   והצל  הזה   לעם   הרע  בשמך  לדבר פרעה   אל  באתי  ומאז "(,  יג  ד

  תחת  קמתם  והנה" (,  י  כ  במדבר )  " המורים  נא   שמעו "(,  ל  טז  במדבר )  "   ' ה  יברא   בריאה  ואם" (,  כט  טז  במדבר)

  אמר   ?כך  לבניהם  שאמרת,  היו  חטאים  ויעקב  יצחק  ואברהם  -  (יד  לב  במדבר)  "חטאים  אנשים  תרבות  אבותיכם

לו:  (ג  יז  במדבר)  "החטאים  מחתות"  שאמרת,  למדתי  ממך  :לפניו אמר    ולא "  בנפשותם "  אמרתי  אני. 

 19". באבותם"

 שתזכה לשנה הבאה  – מדרש תנחומא פרשת כי תבוא סימן א

  : מה כתיב למעלה מן הענין  - את החוקים האלה" )דברים כו טז(    היום הזה ה' אלהיך מצוך לעשות "  : לכך נאמר

יש להן פתחון   א וראה כמה מתחטאין וכמהוב :א"ר אבהו בשם רבי יוסי בר חנינא 20". השקיפה ממעון קדשך "

כיון    .פעמים שהוא נותן כמה ממון עד שמגיעין אותו אצל המלך  ,אדם יש לו עסק אצל מלכות  .פה לעושי מצות

יורד אדם לתוך שדהו ראה    ,אלא  .אינו כן  הקב"האבל    .ספק עושה שאלתו ספק לא עשה  ,שהגיע אצל המלך

לירוש והולך  בסל  מניחו  שביכר  רמון  שביכרה  תאנה  שביכר  ומבקש    . ליםאשכול  העזרה  באמצע  ועומד  ובא 

אלא שהיה אומר    ,ולא עוד  ".  השקיפה ממעון קדשך וגו'"   :שנאמר  ,רחמים על עצמו ועל ישראל ועל ארץ ישראל

' שמעון  ר". אמר  היום הזה ה' אלהיך מצוך לעשות"  :שכתוב אחריו   ,איני זז מכאן עד שתעשה צרכי היום הזה

כאדם שהוא נותן פרי חדש לחברו    .זכה לשנה הבאה ותביא כהיום הזהת  :יצתה בת קול ואמרה לו  :בן לקיש

  , הקב"הכמה מתחטאין עושי מצות לפני    :א"ר חייא בר אבא  . יהי רצון שתשנה ותתן לי לשנה האחרת  :ואומר לו

" )קהלת  באשר דבר מלך שלטון ומי יאמר לו מה תעשה : " שנאמר  ,שהקב"ה גוזר גזירה וצדיקים מבטלין אותה

אמר אלהי  "  :וכן בדוד הוא אומר  .הקב"הממחה על ידו של    -"  שומר מצוה לא ידע דבר רע "  ?מי הוא  -ח ד(  

 21. )שמואל ב כג(" ישראל לי דבר צור ישראל מושל באדם צדיק מושל יראת אלהים

 שבת שלום  

 
להיכנס לארץ ישראל ולא למות במדבר. ראה דברינו מדרש זה שייך לאסופת המדרשים המתארים בהרחבה רבה את תחנוני משה    19

הוא ששניים מתוך שישה   נובפרשת ואתחנן. מה שחשוב לענייני  כי לא תעבור את הירדן הזהבפרשת חוקת וכן    יען לא האמנתם בי
  ואם " ואת "שלחני'  ה  ארשתנו. ראה איך המדרש מונה את "להעוונות בגינם לא נכנס משה לארץ )שליש!( מצויים בדברי משה בפ 

על האדמה שתפער את פיה מדעתך, וגם "כפרת בנבואתך"    כשני חטאים נפרדים! זו טענה כפולה כנגד משה: גזרתָ   "  ' ה  יברא  בריאה
כתחילה להקצין כל כך.  והעמדת אותה במבחן )ללא צורך(. אני הקב"ה קיימתי בדיעבד את גזרתך, אבל אתה משה לא היית צריך ל

בשום מצב אין להכחיש את שליחותו של משה )שהיא אחד מיג' העיקרים( ולהעמידה בניסיון, גם לא ע"י משה עצמו. עוד יש לשים  
לב לסיומת מדרש זה על חטאו השישי של משה שחוזרת גם היא אל פרשת השבת: מזכירה את מחלוקת קרח והציווי של משה  

למצוא צידוק לדבריו  ו קטורת )כאשר ברור שרק אחד ישרוד( ומתחברת עם פרשת מטות. משה מבקש  האנשים יקטיר   250שכל  
:  בפרשת השבוע  הקב"ה, דרך דברי  "והנה קמתם תחת אבותיכם תרבות אנשים חטאים"  :בפרשת מטותלבני גד ובני ראובן הקשים  

על  ְבַנְפשָֹּתם  ָהֵאֶלה  ַהַחָטִאים" דיבר  הקב"ה, שהוא  תשובת  )וברור  ".  האבות.  את  מזכיר  ואילו משה  עצמם  החטאים"  "האנשים 
 שהמדרש קצת מתחכם כי משה מתכוון לאבותיהם של דור הבנים, לאלה שחטאו במרגלים בפרשה שעברה(.

 בספר דברים פרשת כי תבוא, שהמדרש משלב לעניין אחד.  פסוקים מפרשת ביעור מעשרות הצמודה לפרשת הביכורים, 20
ַבֲאֶשר ְדַבר  קובע: "  סוק ד . פקהלת פרק חה מקור נוסף במקרא למוטיב צדיק גוזר והקב"ה מקיים: צמד פסוקים בדרשה זו מוסיפ  21

אַמר לוֹּ ַמה ַתֲעֶׂשה  ן ּוִמי יֹּ ֵמר ִמְצָוה ֹלא ֵיַדע ָדָבר ָרע ְוֵעת ּוִמְשָפט ֵיַדע ֵלב ָחָכם", ופסוק ה עונה לו: "ֶמֶלְך ִשְלטוֹּ למלך  הוא שיאמר    –"  שוֹּ
מה יעשה. אלא שהטון כאן רך בהרבה. כל "שומר מצווה" משפיע על "דבר מלך שלטון". אדם שמביא ביכורים לבית המקדש ואומר  
ווידוי   את  ולומר  מעשרותיו  את  לבער  שמקפיד  ומי  לארץ(  הכניסה  )עד  העם  של  ההיסטוריה  את  ומזכיר  הביכורים  ווידוי  את 

שא זה  ראה דברינו בנו  –"  השקיפה ממעון קדשך מן השמים וברך את עמך ישראלברכת "המעשרות בזמנו ובמקומו, הם שזוכים ל
איני זז מכאן עד שתעשה צרכי היום  בפרשת כי תבוא. המדרש אמנם אינו מהסס לנקוט בדיבור שמזכיר את לשון חוני המעגל: "

ומה    הנורמה, לא המעשה החריג והקיצוני.  –עשיית מצווה היא שעומדת במרכז    ", אבל הטון הכללי ורוח הדברים הם שונים.הזה
לשוב ולהביא מפרי האדמה שיצמח בעקבות השקפת הקב"ה ", שיזכה  שתזכה לשנה הבאה"  –הברכה שיזכה לה "שומר מצווה"?  

עולמו, לעמוד   מן  גם בעוד שנה  הטובה על  "השקיפה ממעון קדשך  ואת בקשת  הביכורים  ווידוי  את  ולומר שוב  בבית המקדש 
גם היא בצדיק שמבטל מלמטה את   השמים". נראה שלדרשה זו ניתן לצרף את הדרשה ברות זוטא ב יט על מצוות צדקה שקשורה 

גזירת הקב"ה מלמעלה )שהקב"ה גזר עניות על אותו איש ונותן הצדקה מהפך את הגזרה, ראה הוויכוח בין רבי עקיבא וטורנוסרופוס  
בגמרא בבא בתרא דף י(. ובמעט המקום שנותר נזכיר גם את מדרש שמות רבה טו כ על קידוש החודש שגם שם בית הדין גוזר  

מר:  שנא  ,באותה שעה יצא אור מבית המדרש ובא לפניהם והיו יודעים שנתרצה להם האלהיםל על הקב"ה את לוח השנה: "כביכו
 ב"ה ישתבח שמו של הק  .אקרא לאלהים עליון לאל גומר עלי:  שנאמר  ,מסכים עמהם ב"ה  מה שהן גוזרין הק  .זרח בחשך אור לישרים

 ". ל ביראת אלהיםצדיק מוש: שנאמר ,שהבריות גוזרין והוא מסכים

http://www.mayim.org.il/?parasha=%D7%99%D7%A2%D7%9F-%D7%9C%D7%90-%D7%94%D7%90%D7%9E%D7%A0%D7%AA%D7%9D-%D7%91%D7%99
http://www.mayim.org.il/?parasha=%D7%9B%D7%99-%D7%9C%D7%90-%D7%AA%D7%A2%D7%91%D7%95%D7%A8-%D7%90%D7%AA-%D7%94%D7%99%D7%A8%D7%93%D7%9F-%D7%94%D7%96%D7%94
https://www.mayim.org.il/?parasha=%D7%94%D7%A9%D7%A7%D7%99%D7%A4%D7%94-%D7%9E%D7%9E%D7%A2%D7%95%D7%9F-%D7%A7%D7%93%D7%A9%D7%9A-%D7%9E%D7%9F-%D7%94%D7%A9%D7%9E%D7%99%D7%9D
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