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 תהי צדיק הרבה אל  

ְוֵיׁש ָרָׁשע ַמֲאִריְך ְבָרָעתֹו: ְוַאל ִתְתַחַכם   ֶאת ַהכֹּל ָרִאיִתי ִביֵמי ֶהְבִלי ֵיׁש ַצִדיק אֵֹּבד ְבִצְדקֹו  ַאל ְתִהי ַצִדיק ַהְרֵבה 

ֹּא עִ ַאל ִתְרַׁשע ַהְרֵבה    יֹוֵתר ָלָמה ִתּׁשֹוֵמם: טֹוב ֲאֶׁשר ֶתֱאחֹּז ָבֶזה ְוַגם ִמֶזה ַאל ַתַנח    ֶתָך:ְוַאל ְתִהי ָסָכל ָלָמה ָתמּות ְבל

 1.(יח  –טו    יםקהלת פרק ז פסוק ) ֶאת ָיֶדָך ִכי ְיֵרא ֱאֹלִהים ֵיֵצא ֶאת כָֻּלם:

 עם עמלק שאול – מסכת יומא דף כב עמוד ב

לך והכית את  "  :לולשא  ה" הקב , אמר רבי מני: על עסקי נחל. בשעה שאמר לו  " )שמואל א טו ה(וירב בנחל"

  ואם אדם , אמר: ומה נפש אחת אמרה תורה הבא עגלה ערופה, כל הנפשות הללו על אחת כמה וכמה!  "עמלק

ק  אל תהי צדי "  :קטנים מה חטאו? יצאה בת קול ואמרה לו  -ים חטאו  ואם גדול   2בהמה מה חטאה?   - חטא  

 3. "אל תרשע הרבה" : ל ואמרה לווק . ובשעה שאמר לו שאול לדואג סב אתה ופגע בכהנים, יצאה בת "הרבה

 תהי צדיק יותר מבוראךאל  - טזסימן   פרשה ז קהלת רבה

התחיל מדיין  ...  מדבר בשאול    ,יותר מבוראך  -, אל תהי צדיק הרבה  "  אל תהי צדיק הרבה ואל תתחכם יותר"

טאו, והטף  חאם אנשים חטאו, הנשים מה    -"  לך והכית את עמלק"  :ה" הקבכך אמר    :וראו, ואמרהוא כנגד ב

ורבנן    .יותר מבוראך  -צדיק הרבה    אל תהי  :יצאת בת קול ואמרה  4? ושור וחמור מה חטאומה חטאו, והבקר  

כל מי    :רשב"ל אומר  ".אל תהי צדיק הרבה"  :יצאת בת קול ואמרה  5...   התחיל מדיין כנגד עגלה ערופה  :אמרי

"  חרבלפי    ואת נוב עיר הכהנים הכה"  :אמרנש  ...  ם רחמןסוף שנעשה אכזרי במקו  -שנעשה רחמן במקום אכזרי  

סוף שמדת    ,רחמן במקום אכזרי  כל מי שנעשה   :ורבנן אמרין  6? עמלקא תהא נוב כזרעו של  ול  -  ב( כ  )שמואל א 

 7. (לא שמואל א)" וימת שאול ושלשת בניו" :שנאמר ,הדין פוגעת בו

 מה שאסרה לך התורה דייך  – נדרים פרק ט הלכה אירושלמי 

 8רבי יצחק לא דייך מה שאסרה לך התורה אלא שאתה מבקש לאסור עליך דברים אחרים.  םשרב דימי ב

כם יותר. אל תהי צדיק הרבה  ג אל תהי צדיק הרבה ואל תתחעיין במדרש קהלת פ"ז אות ל"   :תמר  פירוש עלי

יותר    -ה  באל תהי צדיק הר  :ואמרה  ל ת קויין כנגד בוראו וכו', יצתה ביל מדראך מדבר בשאול. התחתר מבויו

 
א' שקהלת נדרש לו  אין בהכרח קשר בין פסוק לפסוק, אין בהכרח 'נוש  , )ולשאר ספרי הכתובים(  משליספר  בדומה ל  קהלתבספר    1

גם סותרים זה את  מזה שלעתים    זה  יםוקים רחוקבפס   ד בפני עצמו ונושא מסוים צץ ועולהוק יכול לעמובאופן סיסטמתי. כל פס
ל  לכו  –  להלן(שנראה    אלשיך בפרטו)רש"י    מפרשני המקראכפי שעולה    יםוקנראה שאולי יש קשר והמשכיות בין הפס  כאןזה.  

)ו"אל תרשע הרבה"(    רבה"סוק טז: "אל תהי צדיק המבקשים להתמקד בפו  אנאך  .  ך"ידאת  זה אל תנח  אחוז בזה וגם מ":  הפסוק
 . יוחראש  יםשני הפסוקשע שמאריך ברעתו, וכן מהצדיק שאובד בצדקתו והרשקודם לו על  וק ר מעט מהפס יונע

 בפרשת נח.  במה חטאה?אם אדם חטא בהמה  ראו דברינו  2
;  מי שהקב"ה בעזרו(   חולה-דואג-)כמה לא חושש   עיה אמר רב הונא: כמה לא חלי ולא מרגיש גברא דמריה סיי"שם:    גיההסו  המשך ראו    3

  -א מעשה דנוב עיר הכהנים!  איכדאגג, והא    מעשה  -לו. שאול באחת מאי היא    ולא עלתה  -וד בשתים  עלתה לו, דו   -ול באחת  שא
ובאותו הדף שם שבחו של    ."ודהסתהדאוריה    -ד בשתים, מאי נינהו  דולמלך.  ל  נחמתי כי המלכתי את שאו  :ה דאגג כתיבאמעש

בין שאול  דברינו ראל )ברכות סב ע"ב(. ראו ספר את ישר אשכ ים( ואילו דוד שגהאו בבזקכראוי )בטלאים  שאול שמנה את ישראל
 בפרשת במדבר.  לדוד

,  שווה עם דוד הגברים הלוחמים. ואם נאת  ה שהכו בעם ישראל, היינו  אלאת    –רש( שהציווי הוא להכות את עמלק  בין )דשאול ה  4
א עוד, אלא שבמלחמה זו נחקק החוק  ד. ולבשלל נכ  א פרק ל שדוד נלחם בעמלק )מלחמת נקם ברורה( וחוזר עם   רי לנו בשמואלה

לְּ : "של חלוקת השלל ֵרד ַבמִּ ֵחֶלק ַהיֹּ ֵשב כְּ ֵחֶלק ַהיֹּ ים ַיחְּ ָחָמה ּוכְּ      .הקודמת ראו הערה ".ָדו ַיֲחֹלקּוַעל ַהֵכלִּ
 א לעיל. יוממני בגמרא  כשיטת רב 5
 ? ת, שאולת עמלק שעליה חסכבהמ א נובלא תהד: ואפשר להוסיף עות?  על כהני נב לא חסעל הטף של עמלק חסת ו  6
סוק. מדרש זה מחדש את  תנת לקהלת רבה על הפיך זכות הבכורה והבחירה נבגמרא יומא לעיל חוזרת במדרשים רבים, אהדרשה    7

ים  על אכזר  , וכן את המוטיב של רחמנות(פרקי דרבי אליעזר מגב במקבילה    -  "מקונך  ותרי")  "ךבוראתהי צדיק יותר מאל  "  –התוספת  
בהשגותיו על הציווי להחרים את   ששאול מדגיש ב יחמדרש שמואל )בובר( . ואן אולי מקור הביטוי(כ)ש שסופה אכזריות לרחמנים

גמרא ה"תרשע הרבה", בעוד ש"כ בנפרד על  ואח". אבל מדרשים אלה דנים על "צדיק הרבה"  ה"הקבמריב כנגד  התחיל  עמלק: "
זה, או    לשאול. ראו סיום הקטע בגמרא יומא לעיל. איזוןאזניים ומייחסת את שניהם  כפות המ  י תשוקלת את שניהם על ש  יומאב

 להלן.  תי קיצוניות אלה ביחד, הוא נושא שנראה עודת ששקיל
  : רבי אליעזר אומרמשנה שם: "על בסיס ה, ו ל נדרווכעת מתחרט עדר שנהסוגיה דנה שם בהתרת נדרים, כיצד פותחים פתח לאדם  8

ון  ומג .  "בכבוד המקום  עד שפותחין לו בכבוד אביו ואמו יפתחו לו  :אמר ר' צדוק  .יןוד אביו ואמו וחכמים אוסרלאדם בכב פותחין  
וארו  לו נותן קולר על צדר כאיהנואילו היית יודע ש"התרת נדרים: פתח לכיצד פותחים דרכים שונות  בתלמוד שם מציעיםחכמים 

היית יודע שהנודר כאילו נוטל חרב ודוקרה   אילו ?  המקיימו כמקריב עליו נודר הייתבמה ונה  אילו היית יודע שהנודר כבו?  נודר היית
רים  דב  לא דייך מה שאסרה לך התורה אלא שאתה מבקש לאסור עליך"בתוכחה:  רב דימי ופותח לנודר  ווד.  ?" וענודר היית  בלבו

 ?!". ריםאח

https://www.mayim.org.il/?parasha=%D7%90%D7%9D-%D7%90%D7%93%D7%9D-%D7%97%D7%98%D7%90-%D7%91%D7%94%D7%9E%D7%94-%D7%91%D7%9E%D7%94-%D7%97%D7%98%D7%90%D7%94#gsc.tab=0
https://www.mayim.org.il/?parasha=%D7%91%D7%99%D7%9F-%D7%A9%D7%90%D7%95%D7%9C-%D7%9C%D7%93%D7%95%D7%931#gsc.tab=0
https://www.mayim.org.il/?parasha=%D7%91%D7%99%D7%9F-%D7%A9%D7%90%D7%95%D7%9C-%D7%9C%D7%93%D7%95%D7%931#gsc.tab=0
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א תעשה  מי שמבקש להיות צדיק יותר מבוראו ולאסור עליו דברים המותרים הרי עובר על ל... ואם כן,    מבוראך

 9ת קול. בועושה נגד המדברי קבלה 

 עם בני עמון ד דו –פרשת פינחס כא ה  במדבר רבה

 " )דברים כ י(, ום ללש  אליה  וקראת  עליה  לחםילה  עיר  אל  תקרב  כי: "שכתבתי  פ" אע  -"  המדינים  את  צרור"

  ,רחמיםה  דת יבמ  עמהם  שבא   במי  מוצא  האת  10" )שם כג ז(.וטובתם   שלומם  תדרוש  לא: " כן  תעשו  לא  לאלו

 .(ב  י  ב  שמואל)"  נחש  בן חנון  עם  חסד  שהאע  דוד  ויאמר: "דוד  זה  ?הואיז  11ת. וצרו מלחמות  בזיון  לידי  בא  לסוף

  ות יל גמ  עמם  עושה  ואתה  "וטובתם  שלומם  רושדת  לא: "כתבתי  אני  ?!דברי  על  תעבור  אתה  :ה" הקב  לו  אמר

  עמון   בני   לנחם  שולח   וזה   13; התורה  על  מוותר  אדם  יהא  שלא   - (  טז  ז   קהלת)"  הרבה   צדיק  תהי   אל"  12?חסד

  בחצי   מדויהם  את  ויכרת  זקנם  חצי  את  ויגלח  דוד  עבדי  את  חנון   חויק : " בזיון  לידי  בא  סוף  ! חסד  עמו   ולעשות 

  14. (ד י ב שמואל)" וישלחם שתותיהם עד

 צדקה  במצוות – רתא )לקח טוב( קהלת פרק ז פסוק טזא זוטפסיקת

תתחכם יותר ממה    שיש לי לעניים, ואל  כל מה  מר אפזר מעותיאל תהי צדיק הרבה ואל תתחכם יותר. שלא תא

א  אל תהי צדיק בעינך הרבה, של   :אחרת  הבר ותהיה דעתך עם הבריות: ס  15מה תשומם.: לה" הקבשצוה עליך  

יק הרבה. כדרך שעשה שאול על אגג  ייסורין: למה תשומם. מדעתך: אל תהי צדם עלי  יבאאיך  ו   צדיק  יתאמר אנ 

 16ל התורה. ותר. עצאן והבקר: ואל תתחכם י ועל מיטב ה

 בדין -פרשת משפטים כג ג ות בכור שור שמפירוש 

 17ן נושאין פנים בדין. יא.  דל הוא, וצדקה היא אם אזכנו :  אל תהי צדיק הרבה, שלא תאמר  -   ודל לא תהדר בריבו

 שוטה חסיד הרבה   צדיק – ימן קכוספר חסידים )מרגליות( ס 

יל אל תאמר אני מניחה לטבוע כי איך אלך  צ רי שהיתה אשה טובעת בנהר ובידך להה  -אל תהי צדיק הרבה  

 18ענש. י תו  ןוו ע למה תשומם ויחשב לך .ואראה את ערותה
 

( מקשר את מאמר  בתל אביברב  ,  אנגליה,  הינמרגגליציה,  פולין,    ,20, מאה  הרב ישכר ב"ר צבי תמר)  לי תמר על הירושלמיפירוש ע  9
דיק  בתלמוד הבבלי( עם הפסוק: "אל תהי צ  אנוהוצמ   הירושלמי "דייך במה שאסרה עליך התורה" )ביטוי שמקורו בירושלמי ולא

דברינו  ראו    הוספת סייגים לתורה.  גים באופן שללאיסור בל תוסיף ולסייורים  קש   . והדברים, מה שנראה להלן גם ברמב"םהרבה"
 . בדפים המיוחדים  יג לתורהיעשו סדברינו וכן   בפרשת ראה תוסיף ולא תגרע לא

 ם. בפרשת שופטי   ה לשלוםוקראת אליראו דברינו   10
 לעיל. בקהלת רבה שראינו " רחמנים על אכזר נעשה אכזרים על רחמן שנעשה מי כלאמרה: "תחבר למ 11
 שר עם עמון ומואב דרך מגילת רות? ק דודביו. האם היה לבית שולח לנחם את חנון בן נחש על מות א  12
ילקוט שמעוני תורה פרשת קרח  בראו  ייתר דבר מהתורה. ולשלא  תר ושלא לווולי הכוונה  טוי ייחודי שלא מצאנו לו מקבילות. אבי  13

ל  ו שאם אני מוותר על בזיוני ועל בזיונ  :אמר  ,הלך אצל האלהים  משה כך  כיון ששמע, תגובת משה לדבריו של קרח: "רמז תשנב
 ". מוותראבל על בזיונה של תורה איני  - אהרן

. דוד אמנם  עמון   יבנשהצטרפו ל  מעכה  ומלכי  צובה  ומלכי  נהרים  ארם  עם  המלחמל, אלא גם  ביזיון  לידיומתוך כך בא דוד לא רק    14
יתו  יראו גם פנ.  ומאחור"  מפנים  המלחמה   פני  אליו  היתה  כי  יואב   וירא"כתוב שם:  כ  ניצח במלחמה זו אבל היא הייתה קשה מאד

 היות "צדיק הרבה". לשגם דוד נכשל ב לנו הרילאבישי אחיו שם. 
 אבן עזרא. למה תוסיף לך דאגה ומכאוב, מפרש דעת מקרא. וכל זה מציפייה לתגמול על צדקותך.  למה תשתומם, מפרש 15
שיר השירים רבה ח  מנגד בראו  אך  .  , סז ע"ב, ערכין כח ע"אכתובות נ ע"א, ראו  חומש ממונו המגבלה שלא לפזר צדקה יותר מעל    16

  כלום   ותוהניח לזקנולא  למוד תורה  הקדיש את כל חייו למנת ל  עלכל מה שיש לו  ר' יוחנן שמכר  על    טשא יכי תר  בחומא בותנו  ז
ספר  שוב מנגד, ראו ב".  בוז יבוזו לו"  –   שאהב ר' יוחנן את התורה  -  "אם יתן איש את כל הון ביתו באהבהאת הפסוק: "  עליווקראו  

אקבל הריני גוזל את העניים ל צדקה אמר האיך  לקבוצה  ר  ר ולא היהשהיה דל וחס  שה באחדמע "  :)מרגליות( סימן שיחחסידים  
אל  ונאמר עליו: "  סופו שהפסיד את הכספים שנתנו לו בהלוואה. אך  "ויח למחצהו נת להרונתנו לו על מ  ם ה מבני אדלא הלך ולוא

ו ונועל  ל ידא יהיה במה לפרוע ומתחלל שם שמים עוה והוא יודע שאין לו הצלחה ולולמה ל  :תהי צדיק הרבה, ועוד שהוא רשע 
 ". ויןלו דלת לפני

ספר   .יתר על המידה ולא לפזר צדקהצדיקות להגזים ב ומזהיר שלאצדקה עם שבפסוק ה"צדיק" מחבר את  פסיקתא זוטרתא לעיל  17
יד  ממעופירוש בכור שור  בא    . נזקק לצדקה ומסרב לקחת וסופו שהוא "רשע לווה ולא משלם"חסידים מזהיר מצדיקות יתר של מי ש

מזכה את הזכאי ומחייב  ין משפט וצדקה:  ודוד היה משלב ב  ק עם הצדקה.יין שלא לערב את הצדודורש מהד  ל הדיןאת הפסוק ע
ה ג  . ומדרש דברים רבה  (אם היה החייב עני ולא היה לו ממה לשלם, היה דוד נותן לו משלו )גמרא סנהדרין ו ע"בואת החייב כדין, 

 . בפרשת משפטים  ודל לא תהדר בריבודברינו ראו  ידי רמיות".נמצאת מביא את ישראל ל"ביקורת:  ךעל כ  מותח
מקור דין  ".  ית אשה טובעת בנהר אל תאמר אנוס ולא אראנהרא  רבה: י צדיק התה  אל: "(הגירונדייונה    )לרבינו   ספר היראהוכך גם ב  18

סיד שוטה ורשע ערום ואשה פרושה ומכות פרושין  : "ח(נה דפרק ג מש)סוטה  במסכת    על המשנה  ,"בכא עסוטה  בגמרא  הוא  זה  
איסתכולי  ח ארעא ללאו אורשוטה? כגון דקא טבעה איתתא בנהרא, ואמר:    היכי דמי חסיד":  גמראה  ", מסבירהלי עולםבהרי אלו מ

עם    . לכשאחלוץ תפילי אצילנו  : אמר  ,ראה תינוק מבעבע בנהר ?אי זהו חסיד שוטה: "סוטה פרק ג הלכה דירושלמי וב  ."בה ואצולה
 . "כשהוא חולץ תפיליו הוציא זה את נפשו

https://www.mayim.org.il/?parasha=%d7%9c%d7%90-%d7%aa%d7%95%d7%a1%d7%99%d7%a3-%d7%95%d7%9c%d7%90-%d7%aa%d7%92%d7%a8%d7%a2-%d7%91%d7%9e%d7%93%d7%a8%d7%a9#gsc.tab=0
https://www.mayim.org.il/?meyuhadim=%D7%A2%D7%A9%D7%95-%D7%A1%D7%99%D7%99%D7%92-%D7%9C%D7%AA%D7%95%D7%A8%D7%94#gsc.tab=0
https://www.mayim.org.il/?parasha=%d7%95%d7%a7%d7%a8%d7%90%d7%aa-%d7%9c%d7%a9%d7%9c%d7%95%d7%9d
https://www.mayim.org.il/?parasha=%D7%95%D7%93%D7%9C-%D7%9C%D7%90-%D7%AA%D7%94%D7%93%D7%A8-%D7%91%D7%A8%D7%99%D7%91%D7%95#gsc.tab=0


 ג"פתש מגילת קהלת 
 

 4מתוך    3עמ'  

 

 צדיק מושלם אין   –ן עזרא קהלת פרק ז אב

והענין    .תשומם  –קר ועד הערב ותתענה והדומה להם  ואם התפללת מן הב   -  צדיק הרבה  אל תהיטז:    פסוק

  19. תסור מדרך הישוב כמו שיעשו הר"ומיטי בארץ אדום וישמעאל וכן אם בקשת להתחכם יותר מדאי

חטא כי  תשלא  דע כי לא תוכל    :וענינו  ,חזר לבאר ענין אל תהי צדיק הרבה  -  אין צדיק בארץ  כי אדםפסוק כ:  

 20תמיד ולא יחטא לעולם:  -" אשר יעשה טוב" ענין ו...  בור או במחשבה א יחטא בפועל או בדאין אדם אשר ל

 האמצעית הדרך  – ם הלכות דעות פרק ג הלכה אב"רמ

והכבוד וכיוצא     ציאין את האדם מן העולם, בהם דרך רעה הן ומושמא יאמר אדם הואיל והקנאה והתאוה 

  נקרא חוטא   היא ואסור לילך בה, המהלך בדרך זו  גם זה דרך רעה...    לצד האחרון  קחואתראפרוש מהן ביותר  

יהא אוסר עצמו בנדרים  דם עצמו אלא מדברים שמנעתו התורה בלבד, ולא  ם שלא ימנע אלפיכך צוו חכמי...  

ם  דברי עליך    ראסרה תורה אלא שאתה אוסלא דייך מה ש"  :אמרו חכמיםדברים המותרים, כך  ובשבועות על  

יהא אדם מסגף עצמו בתענית, ועל  ם שחכמי, ובכלל הזה אלו שמתענין תמיד אינן בדרך טובה, ואסרו  "אחרים

 21. "בה ואל תתחכם יותר למה תשומםאל תהי צדיק הר" :לו וכיוצא בהן צוה שלמה ואמרכל הדברים הא

 תרשע הרבה אל  – ב  ף לא עמודמסכת שבת ד

לא: מי שאכל  , הרבה הוא דלא לירשע, הא מעט לירשע? א "  ה וגו'הרב  אל תרשע "  :דרש רב עולא: מאי דכתיב

 22ל שום אחר ויהא ריחו נודף? כ אשום וריחו נודף, יחזור וי

 האמצעית הדרך  –שת חקת פר יט כא י יקר במדבר כל

בעל תשו...   כל  צריך  לקצה אחרוןוכן  להטות  כדרך האומנין    בה  לדרך הממוצע,  שיצא  כדי  בו  בדבר שחטא 

בדרך  אבל לצדיק גמור לא יתכן דרך זה אלא שצריך לילך    שני,לעקמו לצד    מעוקם שצריך  ר עץליישהרוצים  

כת ים שדבר זה נרמז בהשל. וכן יש אומר"אל תרשע הרבה...  אל תהי צדיק הרבה  : "ד כמו שנאמרתמיוצע  ממ

  יל עצמו יותר להשפ דהיינו השלכת הקצוות שלא להגביה עצמו כארז ולא    ,וך שריפת הפרהעץ ארז ואזוב אל ת

  23. מדאי כאזוב

 
צד החסיד  לת ללהכובסוטה    המשנהת שפורשות מהחיים המעשיים. ראו לעיל  חסידות יתרים מסוג הכתו אל תיסחף לצדיקות ו  19

 ויקיפדיה. ותודה לנעם לבנת על המידע.  thermiהם נזירים מתבודדים. ראו הערך  הר"ומיטיוכת ".  אשה פרושה"השוטה גם 
י ָאדָ "וק:  א הפס הבאנו בראש הדף, נמצלאחר הקטע ששני פסוקים    20 יק בָ כִּ ֹלא ֶיֱחָטאָארֶ ם ֵאין ַצדִּ ב וְּ   זרא אבן ע ש  ,"ץ ֲאֶשר ַיֲעֶשה ּטוֹּ

ז ֶלָחָכם ֵמֲעָשָרה  "  :שלכאורה מדבר בעניין אחר  למרות שבתווך מצוי פסוק יט)  "אל תהי צדיק הרבה"  פסוקהעם    מקשר ָמה ָתעֹּ ַהָחכְּ
יר ים ֲאֶשר ָהיּו ָבעִּ יטִּ מבאר אבן עזרא,  "אל תהי צדיק הרבה"    (.קלפסו  קשר בין פסוק  הכרחבקהלת אין    ראמרנו שבספוכבר    "ַשלִּ

כתות הפרושים  , שזה מה שאל תשאף לבלתי ניתן להשגהלפיכך,    ר לא יחטא לעולם ורק יעשה טוב תמיד.אש  צדיק  איןום שמש
 נכשלת לפעמים. ת וטאתיפול רוחך אם ח כשל, ולפיכך אל  ב של טוב תמיד וצדיק שלעולם לא נ אין מצלמיניהם מנסות לעשות.  

לא לנטות   . אדם צריך ללכת  ו בכנתיב הנכון )הבינונית( דרך האמצעית ה, את את "שביל הזהב"ידוע כבהלכות דעות מדגיש "ם רמב 21
והימנעות מדברים    , צומות, נדרים לא להפריז בצדקות, סגפנותובה בעת גם  כו',  ו  , חמדנות, יהירותלצד הרוע כמובן: רגזנות, קמצנות 

דעה ודעה מכל הדעות שיש לו לאדם,    הדרך הישרה היא מדה בינונית שבכל "א ד:  הלכות דעות  יו בראו דברשהתורה לא אסרה.  
  - 'החיובי'  ". אבל מדוע שלא לנטות )מעט( לצד  והיא הדעה שהיא רחוקה משתי הקצוות ריחוק שוה ואינה קרובה לא לזו ולא לזו

הרבה"    "אל תהי צדיקרמב"ם בפסוק שלנו    מוצא   מאוזנתבגישה הצורך  דרך הבינונית והשל הצידוק  את ה  ?הצדקנות והחסידות
שבמידת שפלות הרוח  פרק ב הלכה ג שם,  אגב ב)ראו    רה".אמר שבירושלמי לעיל: "דייך במה שאסרה עליך תויר גם את המומזכ

   (.וטוב ללכת בה לקיצונית שאין לנהוג בה בבינוניות מסכים רמב"ם שהיא כנגד יהירות הלב,
ך  לכ  ?"שע הרבהראל ת"י השני של הפסוק  עם החצמה צדיק הרבה", אך בכ"ז,  צי הראשון של הפסוק: "אל תהי  בחרנו להתמקד בח  22

זה  ש  נדרש עולא בגמרא שבת )להרשיע( מעט  ? ותשובתו במשל של מי שאכל שום שריחו מסריח את  בסדרשואל: וכי לרשוע 
וכפירוש  ?  וד ועוד שום ויגדל הסרחון שממילא כבר ישנוכבר כך, אז בוא נאכל ע  יאמר: אםהאם מוצדק ש  הסביבה )ואת עצמו(,

חבריו, כלום יחזור ויאכל עוד אחר, ויהיה  ל  אל תוסף על רשעך, דמי שאכל שום וריחו נודף כבר   -רשעת מעט  אם  בגמרא שם: ""י  רש
הרוצים  ת ולא ברורות.  זוטא והנוסחאות שם קשו  ובמקבילה בקהלת  לדרשה זו מצויה גם בקהלת רבה הנ"".  נודף יותר לזמן ארוך?

אבל הכוונה  .  מפעל המדרש שליד מכון שכטרשבהוצאת  במדרשי קהלת,  ווסר  של ראובן קיפר   'פשר דבר'וש  יר להעמיק, מופנים לפ
  )מעט   הא ציבחר שרי   -אל תרשע הרבה    :כתיב: "ור אחר טוב; בובר( מזממדרש תהלים )שובגם  במשל היא ברורה, כפי שנמצא  

רבה. שלא תאמר עבר עבירה כבר  אל תרשע ה: "יזז  פסיקתא זוטרתא )לקח טוב( קהלת  ו   ."אל תוסיף  -  תָ עְּ שָ אם רָ   :לא א  מותר(?
ק עוד, מומן  וצה להרחיב ולהעמיוהר  ".אותו האיש נטרד כבר יעבור עוד, לכך נאמר אל תרשע הרבה, כלומר שלא תוסיף לחטוא

 ת. א שבבגמר זולעיין בפירוש מהרש"א על דרשת עולא  
: "אל תהי צדיק הרבה" וצדדיל מצטט רק את "אל תהי צדיק הרבה", בא פירוש כלי יקר ומציג את הפסוק על שני  לעי  רמב"םאם    23

כי הנה יש  סוקים בקהלת: "על הפ אלשיך  שבין שני הקצוות. ראו בדרך זו גם פירוש  לדרך האמצעית  סיס  כב  , ע הרבה"ש רו"אל ת
  ה. חלילמור הוא תמיד ביסורין מהרהר עדי אובד, באומרו שוא עבוד אלהים  יק גותו כי עם היותו צדקו, כי ברא צדיק אובד בשביל צד

על כן מה שנראה ליעץ    אריך תמיד ברעתו:וכן יש רשע שבראותו שבהיותו הולך ומרשיע עושה ומצליח אומר זה הדרך אלך בו ומ ...  
  ...   רבה בחסידות, פן עליה תתעתד ליאבדב לך זכות מעט מהיותך מכן אל תהי צדיק הרבה. כי טול  ...האדם, יברח מהקצוות,    את

. וגם על  באופן יהיו חטאיך יתרים על זכיותיך, וזהו אומרו הרבהאך הזהר גם כן מהקצה האחר. והוא, אל תרשע הרבה, אל תעשה 
שיר  מפרש    באופן דומה  ."לגמרי  חכמהכל ההשמר מהקצה והוא אל תהי סכל עם הארץ מסתתחכם יותר,  דבר החכמה שאמרתי אל  

https://en.wikipedia.org/wiki/Hermit
https://schechter.ac.il/book/midrashei-kohelet/
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 4מתוך    4עמ'  

 

 לשאולחזרה  –סירא  טיין( אלפא ביתא דבןאוצר מדרשים )אייזנש 

...  אל תרשע הרבה"   :בוכתי,  "בה אל תהי צדיק הר"  :שכך אמר שלמה...   אלא היה בינוני כמו שאול מלך  " 

  , וכשהרג "הרבה דיק  אל תהי צ"  :בשעה שחמל על אגג יצאה בת קול ואמרה לו  .שניהם  ישראל, ועליו נתקיימו

האובות ואת הידעונים ענתה    וכיון שהסיר את   ".אל תרשע הרבה"  :ה לולנוב עיר הכהנים יצאה בת קול ואמר

אל  "  :, וכיון שהלך לאשת בעלת אוב לדרוש ענתה בת קול ואמרה לו"הרבהאל תהי צדיק  "  :מרה לול ואת קוב

  "ישראל טוב ממנו ולא היה איש מבני"  :נאמר כבר  הרי ? . שמא בשביל שהיה בינוני לא היה צדיק"הרבהתרשע  

  ב יו )יומא כמימ   חטא  כבן שנה שלא טעם טעם" )שם יג א( ...  במלכו   בן שנה שאול "  :וכתיב  )שמואל א ט ב(.

 25הוי טב וחולקך מן טבתא לא תמנע. :ראוהיינו דאמר בן סי...  24.(ע"ב

 מרשיע שאול  – שמואל א פרק יד פסוק מז

ַכד   אּול לָׁ א  ַהְמ ְושָׁ ה ַעל ִיְשרָׁ יו ְבמֹואָׁ לּוכָׁ ל ֹאְיבָׁ ִביב ְבכָׁ ֶחם סָׁ ה ּוַבְפִלְשִתים ּוְבֹכל  ל ַוִילָׁ י צֹובָׁ י ַעמֹון ּוֶבֱאדֹום ּוְבַמְלכ  ב ּוִבְבנ 

 26ֲאֶשר ִיְפֶנה ַיְרִשיַע: 

 27.(ז יחקהלת  ) ם ֵיֵצא ֶאת כָֻּלם:טֹוב ֲאֶׁשר ֶתֱאחֹּז ָבֶזה ְוַגם ִמֶזה ַאל ַתַנח ֶאת ָיֶדָך ִכי ְיֵרא ֱאֹלִהי

   ה ומועדים לשמח   שבת שלום 

 מחלקי המים 

ועוד  : "פרק מבוי רמז תקכחובין  י מסכת עירדכמר הגהות  ראו הסיפור על רשב"ם ורבנו תם שמובא ב   : 1  מים אחרונים 

איתרחיש ליה    .ישכי שפל עינים היה ורצה לעלות בקרון אשר סוס ופרד מושכין בו ולא הרג  רצה רשב"ם לעשות אחרת

שא מרום עיניך והנה סוס ופרד לקראתך ואמרינן בתוספתא    .אל תהי צדיק הרבהמר לו:  א  ,שם  בנו תםדמן אחיו רניסא נז

 ". נשמח להסבר סיפור זה.רד לחמור ונמנע ולא עלהד ופשור סוס לפרכלאים לא יק  סכתפ"ד דמ

,  "אל תתחכם יותר ביטוי "", מכיל הפסוק שלנו גם את המלבד "אל תהי צדיק הרבה, ו"אל תרשע הרבה  :2  מים אחרונים 

שיש  האם ייתכן  אך  .  ומוביל לדרך האמצע  שעותכמאזן בין הצדיקות לר (  23)הערה  שראינו התייחסות אליו בפירוש אלשיך  

י בַ להתחכם בפרשת פרה אדומה ונאלץ להודות: "  שלמה שביקשעל  בין הדרשות  קשר בין ביטוי זה ו יתִּ סִּ ה נִּ ָמה ָכל זֹּ ָחכְּ

י אֶ  תִּ י ָאַמרְּ ֶמנִּ ָקה מִּ חוֹּ יא רְּ הִּ ָכָמה וְּ בהמשך  ן נמצא פסוק זה: באותו הפרק בקהלת, פרק ז, בו אנחנו דנים.  שימו לב היכ  28".חְּ

 פסוקים שהבאנו בראש הדף.לקרוב  

 
כי אחרי שקיים  : " ...  יחיט  ויקרא  , נכד החתם סופר( על הפסוק בהרב שמעון בן רבי אברהם שמואל בנימין סופר )שרייבר()מעון  

פן יעשה המצוה, שלא יחמיר יותר מדאי, שלא  יזה אוו על אאדם תרי"ג מצות לשם שמים מאהבה, צריך הוא ליישר שכלו מעשי 
 ". "לנו זקדמוני וע, אל תהי צדיק הרבה ואל תרשע הרבה, וכמו שפירש יגר ולאא יוסיף להקל יותר, לרו יבוא ע"י חומ

 ."אלא שנמחלו לו כל עונותיו כתינוק בן שנה ?וכי בן שנה היה: "ביכורים פרק ג הלכה גי  ירושלמוב 24
, לשאול המלך בו פתחנו.  אותנו, דרך דרשה זו  יםיזון בין "צדיק הרבה" ו"תרשע הרבה" שראינו לעיל, מחזירהאינוניות ובמידת ה  25

יומא בה  באותה גמרא  ראו ש  : שאול היה בן אדם 'בינוני' עם כל יתרונותיו ומגרעותיו.נראה שאפשר לסכם דרשה זו במשפט קצר
היה בו  מפני שלא    -ר שמואל: מפני מה לא נמשכה מלכות בית שאול  רב יהודה אמ  אמרפתחנו משווה שאול לדוד באופן הבא: "

דק: אין מעמידין פרנס על הציבור אלא אם כן  אמר רבי יוחנן משום רבי שמעון בן יהוצ". ומדוע תפס דוד את מקומו: "שום דופי
נושא זה  על  יה קיצון לשני הצדדים. ד הדו  ".וריךאומרין לו: חזור לאח  -קופה של שרצים תלויה לו מאחוריו, שאם תזוח דעתו עליו  

 אול. רש"ע בהקשר עם ש בפסוק אחר בו נזכר השורש , וכאן נסיים בפרשת במדבר בין שאול לדודברינו דכבר הרחבנו כאמור ב
פירוש    26 "רד"ק  ראו  והית  -המלוכה  לכד  על הפסוק:  היה מצליח    ההתחזק במלוכה  כי  ישראל  כל  ראו  כי  פקפוק  שום  בידו בלא 

ר"ל    -ובכל אשר יפנה ירשיע  מוסיף: "רלב"ג  ". ופירוש  יחריד ויבלבל וכן והוא ישקיט ומי ירשיע ותרגומו יחייב  -ירשיע    במלחמותיו:
הוא היה נלחם בכל אשר  הרצון בזה ירשיע היה נלחם ר"ל ש ל דרך אומר אל אלוה אל תרשיעני או יהיהויביו וישחיתם עשיחייב א 

הצלחה ונצחון  יש גם משמעות חיובית של שורש רש"ע לשמצודות ומלבי"ם. הרי לנו פירושי גם ". וכך בדומה יפנה שיעשו לו חמס
לשואבי המים    אל תרשע הרבה" בקהלת? נשאיר זאתם את משמעות הפסוק "ת געל הרוע והאויב. האם אפשרות זו יכולה לשנו

 לדון על כך ולהציע רעיונותיהם ובלבד שלא תושבת שמחת בית השואבה ולא ייפגם "זמן שמחתנו". 
זוטרתא    חז"ל )קהלת רבה, קהלת זוטא, פסיקתא   . עפ"י דרשות, אשר ראוי אולי לגיליון בפני עצמובראש הדף כללנו גם פסוק זה   27

לצדי קשור  שאיננו  אחר  עניין  כבר  זה  כאן  והדרך  ועוד(,  האיזון  על  האחרונות  הדרשות  לאור  אבל  הרבה.  ולרשעות  הרבה  קות 
כנגד הצדיק  בעולם העשייה  )אדם שליט העושה דברים    במשמעות של כח ומלחמה  הוא אולי  "להרשיע"האמצעית, ולאור הצעתנו ש

בו ולא הנחנו ידינו ממנו.  פסוק זה קשור לחטיבת הפסוקים הקודמים וטוב שאחזנו גם    המתמקד בתורה ובחסידות(, אפשר שגם
 הטובים.  הםי ז בו ולהשקותנו ממימולאחונשאיר גם עניין זה לשואבי המים לדון 

 בפרשת חוקת.  אמרתי אחכמה והיא רחוקה ממניראו דברינו  28

https://www.mayim.org.il/?parasha=%D7%91%D7%99%D7%9F-%D7%A9%D7%90%D7%95%D7%9C-%D7%9C%D7%93%D7%95%D7%931#gsc.tab=0
https://www.mayim.org.il/?parasha=%D7%90%D7%9E%D7%A8%D7%AA%D7%99-%D7%90%D7%97%D7%9B%D7%9E%D7%94-%D7%95%D7%94%D7%99%D7%90-%D7%A8%D7%97%D7%95%D7%A7%D7%94-%D7%9E%D7%9E%D7%A0%D7%99#gsc.tab=0

