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 בס"ד

 

"אלה הדברים אשר דבר משה אל כל ישראל בעבר הירדן במדבר, בערבה, מול סוף, בין פארן ובין תפל ולבן 

"לפי שהן דברי תוכחות ומנה כאן כל המקומות שהכעיסו לפני – ופרש"י  "אלה הדברים" -וחצרות ודי זהב"

 המקום בהן, לפיכך סתם את הדברים והזכירן ברמז, מפני כבודן של ישראל".עכ"ל.

משה רבינו מוכיח את העם כי הפקת לקחים מלקחי העבר הם הערובה להצלחת העתיד. ואכן גם בימים אלו 

זוכה ורואה בבנינה" שלא יהיה בבחינת הכסיל בחושך יהלך "כל המתאבל על ירושלים –עליהם צוו חז"ל 

לחזור על טעיות ועונות הגורמות לחורבן העם בהווה ואכן רבות חקרו חז"ל על סיבות החורבן, ויום תשעה 

 באב הוא יום מרכזי להתאבלות העם היהודי על העדר בנין בית המקדש וגאולת ישראל מכל צרותיהם.

"אמר רב יהודה אמר רב, מאי דכתיב: )מיכה ב'( -וז"ל )דף נח ע"א(ובא בגמ' גיטין מעניין להתבונן במעשה שה

)לא היה רבו "ועשקו גבר וביתו ואיש ונחלתו"? מעשה באדם אחד שנתן עיניו באשת מורו, ושוליא דנגרי הוה 

ונה, שיגר פעם אחת הוצרך )מורו( ללות, אמר לו: שגר אשתך אצלי ואללתורה אלא רבו לאומנות של נגרים(. 

אשתו אצלו, שהה עמה שלשה ימים. קדם ובא אצלו, אמר לו: אשתי ששיגרתי לך היכן היא? אמר לו: אני 

פטרתיה לאלתר, ושמעתי שהתינוקות נתעללו בה בדרך. אמר לו: מה אעשה? אמר לו: אם אתה שומע לעצתי 

ה וגרשה, הלך הוא ונשאה. כיון גרשה. אמר לו: כתובתה מרובה, אמר לו: אני אלווך ותן לה כתובתה. עמד ז

שהגיע זמנו ולא היה לו לפורעו, אמר לו: בא ועשה עמי בחובך. והיו הם יושבים ואוכלים ושותין והוא היה עומד 

 ומשקה עליהן, והיו דמעות נושרות מעיניו ונופלות בכוסיהן, ועל אותה שעה נתחתם גזר דין. עכת"ד.

מבישה מאין כמוה יש כאן אולם ע"פ דין ומשפט לא עבר התלמיד אף שמעשה חמור והתנהגות  -והשואל ישאל

על הלכה מפורשת, שהרי יטען התלמיד בבית הדין שההלואה אמיתית, ומעשה של האשה והשמועות סביב 

הענין הם אמת לאמיתה, וגם אחר גירושיה, נשאה כדת וכדין בנישואין כהלכתן,גם העסקת המורה לנגרות 

 בחו"מ ואפילו היין שנמזג באותה סעודה היה כשר למהדרין. נעשה ע"פ כל כללי ההלכה

אולם הגמ' מצינת בצורה ברורה ביותר ש"על אותה שעה נתחתם גזר דין" לחורבן כללי בעם ישראל. נמצא 

 שמעשה זה היה תוצאה של מציאות עגומה ביותר בחברה בתקופה זו.

וזים בחיפוי הלכתי הם שנואים לפני אלא שדוקא אותה עורמה של תלמיד להתמם ובצע את מעשיו הנל

ב( באריכות שהתורה -הקב"ה, ויסוד זה של זהירות לא להיות ח"ו נבל ברשות התורה ביאר הרמב"ן )ויקרא יט

וכי הגדר והסייג הוא חלק משמירת האיסור וזה הענין שהזהירה התורה בעריות -מצווה להיות קדושים

אה איש באשתו ואכילת הבשר והיין, א"כ ימצא בעל התאוה ובמאכלים האסורים וכו' ומצד שני התירה הבי

מקום להיות שטוף...שלא הוזכר איסור זה בתורה, והנה יהיה נבל ברשות התורה:לפיכך בא הכתוב, אחרי 

 שפרט האיסורים שאסר אותם לגמרי, וצוה בדבר כללי שנהיה פרושים מן המותרות...עכת"ד ע"ש.

http://www.modiin.muni.il/
http://www.modiin.muni.il/


 

 

www.modiin.muni.il 

ת  ו ע ר ם  י ב כ מ ן  י ע י ד ו מ ת  י י ר י .  –ע ד . ן 1ת י ע י ד מו  .4 1 4 6 7 1 7 -  : ' ל 1ט 0 - 0 4 0 6 1 1 1 

Municipality Of Modi'in Maccabim Re'ut – P.O.B 1, Modi'in 7176404, Israel - Tel. 972-8-9726000 

 

 

 

 

פה שעוון זה שנאוי בעיני הקב"ה יותר מעבירות התבטא בצורה תקי-והגאון יעב"ץ

 החמורות בתורה שבעבורו...לפי שאינם חוששים לו כלל. עכ"ד.

גם פגיעה זו במוסר האישי בצניעות וביושר של אותו תלמיד קשורה היא לשנאת חינם שהרי דוקא בגלל אותה 

ב, כי כל אחד עסוק לקידום שנאת חינם שהיתה נפוצה יכל מעשה מושחת כזה להתבצע ואין איש שם על ל

 מאוייו ומעמדו האישי, ויש אדישות נוראה האחד לגורל חברו.

כמה מתאים שבימים אלו לקיים תשובת המשקל לחיזוק לימוד התורה בצוותא בסיום סדר נשים אשר עמלו 

 ינו אכי"ר. ויה"ר שנזכה לנחמת ישראל בבנין בית קודישנו ותיפארתולמדו יחד תושבי עירינו דבר יום ביומו, 

 

 

 

 בברכת שבת שלום,

                                      הרב אליהו אלחרר                                                                                                              
 הרב הראשי למודיעין
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