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 ב -תלמוד בבלי מסכת סוטה דף מא עמוד א  

פרשת המלך כיצד? מוצאי יום טוב הראשון של חג בשמיני במוצאי שביעית, עושין לו בימה של עץ בעזרה והוא 

וראש הכנסת  ונותנה לראש הכנסת,  נוטל ס"ת  וגו', חזן הכנסת  יושב עליה, שנאמר: מקץ שבע שנים במועד 

יושב. אגריפס המלך עמד נותנה   וכ"ג נותנה למלך, והמלך עומד ומקבל וקורא  לסגן, והסגן נותנה לכהן גדול, 

וכשהגיע ללא תוכל לתת עליך איש נכרי, זלגו עיניו דמעות, אמרו לו: אל  וקרא עומד, ושבחוהו חכמים,  וקבל 

אותה שעה נתחייבו שונאי ישראל  תנא משמיה דרבי נתן: ב.......וכו'  תתירא, אגריפס, אחינו אתה, אחינו אתה

חנופה   של  אגרופה  שגבר  מיום  חלפתא:  בן  שמעון  ר'  אמר  לאגריפס.  לו  שהחניפו  הדינין    -כלייה,  נתעוותו 

 ונתקלקלו המעשים, ואין אדם יכול לומר לחבירו מעשי גדולים ממעשיך. 

 ים של שלמה מסכת בבא קמא פרק ד סימן ט

שמעינן מהאי ברייתא דאסור לשנות דברי תורה, אף כי הסכנה. וחייב למסור עצמו עליה, דלפי חד שינוי דתו' 

ייראו חכמים שתעליל מלכות הרשעה עליהם. הלא לא )ד"ה קראו( שמלכות הרשעה גזרה עלי ולמה לא  הם. 

ח"ו  לחוש  ראוי  היה  לא  וכי  חייבים.  והם  מהיזיקן,  פטורין  שאנחנו  האומות  בפני  לומר  כזה  קשה  דבר  תמצא 

לכמה שמדות וחורבות דליפוק מיניה. בפרט מלכות הרשעה, שכל מחשבתם רק להתגולל ולהתנפל על שונאינו.  

לשנות, או שניהם חייבים, או שניהם פטורין. אלא ש"מ שמחויבים אנו למסור על קידוש השם   וא"כ היה להם

 ואם ח"ו ישנה הדין הוה ככופר בתורת משה.

 ספר מסילת ישרים פרק כו

כי דרך  והדרכה,  לו הישרה  צריך  עוסק, כך  בידו, והעסק אשר הוא  כי כל אדם לפי האומנות אשר  וזה פשוט 

למי שצריך להשכיר עצמו למלאכת חבירו, ולא  החסידות הראוי למי שתורתו אומנתו אינו דרך החסידות הראוי  

זה וזה דרך החסידות הראוי למי שעוסק בסחורתו, וכן כל שאר הפרטים אשר בעסקי האדם בעולם, כל אחד 

ודאי,  נפש  כי הנה הוא שוה לכל  לו דרכי החסידות, לא לפי שהחסידות משתנה,  ואחד לפי מה שהוא ראוים 

נחת ואיננו אלא לעשות מה שיש  ישתנו   הואיל  והנושאים משתנים אי אפשר שלא  בו, אבל הואיל  ליוצרו  רוח 

האמצעיים המגיעים אותם אל התכלית כל אחד לפי ענינו. וכבר יכול להיות חסיד גמור איש אשר לא יפסוק מפיו  



)שם(:  ואומר  ה' למענהו".  פעל  "כל  ט"ז(:  )שם  וכתיב  פחותה,  הוא בעל מלאכה  צרכו  מי שמפני  כמו  הלימוד 

ויוליכנו   "בכל דרכיו,  ויורנו  בתורתו,  עינינו  יפקח  ברחמיו  יתברך שמו  הוא  אורחותיך",  יישר  והוא  דעהו  דרכיך 

 באורחותיו, ונזכה לתת כבוד לשמו, ולעשות נחת רוח לפניו. 

Riddles of the week 

 תלמוד בבלי מסכת סנהדרין דף קט עמוד ב 

עליהם הארץ  עד ותכס  לעולם הבא, שנאמר  אין להם חלק  קרח  לעולם   -ת  ויאבדו מתוך הקהל  בעולם הזה, 

 . הבא, דברי רבי עקיבא

 תלמוד בבלי מסכת סנהדרין דף קי עמוד ב 

דור המדבר אין להם חלק לעולם הבא וכו'. תנו רבנן: דור המדבר אין להם חלק לעולם הבא, שנאמר במדבר 

ימתו.   ושם  יתמו  ימתו    -יתמו  הזה  ושם  אל   בעולם הבא.  -בעולם הזה,  יבאון  נשבעתי באפי אם  ואמר אשר 

 מנוחתי, דברי רבי עקיבא. 



Rabbi Efrem Goldberg 

 ב -תלמוד בבלי מסכת סוטה דף מא עמוד א

יום טוב הראשון של חג בשמיני במוצאי שביעית, עושין לו בימה של עץ בעזרה והוא   פרשת המלך כיצד? מוצאי 

יושב עליה, שנאמר: מקץ שבע שנים במועד וגו', חזן הכנסת נוטל ס"ת ונותנה לראש הכנסת, וראש הכנסת נותנה 

וקורא יושב. אגריפס המלך עמד וקבל וקרא   לסגן, והסגן נותנה לכהן גדול, וכ"ג נותנה למלך, והמלך עומד ומקבל

עומד, ושבחוהו חכמים, וכשהגיע ללא תוכל לתת עליך איש נכרי, זלגו עיניו דמעות, אמרו לו: אל תתירא, אגריפס,  

כ.......וכו'  אחינו אתה, אחינו אתה ישראל  לו  תנא משמיה דרבי נתן: באותה שעה נתחייבו שונאי  לייה, שהחניפו 

נתעוותו הדינין ונתקלקלו המעשים, ואין אדם   -לאגריפס. אמר ר' שמעון בן חלפתא: מיום שגבר אגרופה של חנופה 

 יכול לומר לחבירו מעשי גדולים ממעשיך.

 קפח -ספר שערי תשובה לרבינו יונה שער ג אות קפז  

החנף אשר הכיר או ראה או    -פז וזה דבר כת החנפים. ענין הכת הזאת נחלק לתשעה חלקים: החלק הראשון  ק

ידע כי יש עול בכף חברו וכי החזיק בתרמית או כי יחטא איש בלשון הרע או באונאת דברים, ויחליק לו לשון הרע  

)ויקרא   ולא לאמר: לא פעלת און! המעט ממנו עון הנמנע מן התוכחה, שנאמר  יז(: "הוכח תוכיח את עמיתך  יט, 

תשא עליו חטא", ויוסיף לחטוא על אמרו: לא חטאת! כענין שנאמר )ירמיה כג, יד(: "וחזקו ידי מרעים". והנה זה  

ביד החנף האויל עון פלילי, כי לא יקנא לאמת, אבל יעזור אחרי השקר, ויאמר לרע טוב, וישם חשך לאור, גם נתן 

כי ישנה באולתו ביום מחר, כי הלל רשע   -כי איננו נחם על רעתו, והשני    -י פנים: האחד  מכשול לפני החוטא משנ

החנף אותו על תאות נפשו, מלבד כי ישא עונש על הנזק אשר הזיק לאשר אשם לו החוטא, על צדקו מי אשר חטא  

יז, טו(: "מצדיק רשע לו, מלבד כי יענש על דבר שקר, שנאמר )תהלים ה, ז(: "תאבד דוברי כזב", ונאמר )משלי  

ומרשיע צדיק תועבת ה' גם שניהם", כל שכן אם העול אשר בכף רשע חברו גלוי לרבים, כי באמור אליו החנף לפני  

 בני אדם: זך אתה בלי פשע! חלל ובזה דת ודין.  

על ענין  רבותינו )סוטה מא, א(  . ואמרו  וחייב האדם למסור עצמו לסכנה ואל ישיא את נפשו עון אשמה כזאתקפח  

אגריפס שהיה קורא בתורה וכשהגיע לפסוק זה )דברים יז, טו(: "לא תוכל לתת עליך איש נכרי" זלגו עיניו דמעות,  

על  היושב  כי  אף  לאגריפס.  לו  שחנפו  כליה  ישראל  של  שונאיהם  נתחייבו  שעה  באותה  אתה!  אחינו  לו:  ואמרו 

לא תגורו מפני איש". ויש בחלקי כת חנפים אשר בם המשפט אין לו לפחד מאנוש ימות, שנאמר )דברים א, יז(: " 

 החנף נספה ואבד בעון החנופה לבד, כאשר יתבאר.

 ים של שלמה מסכת בבא קמא פרק ד סימן ט

שינוי דתו' )ד"ה שמעינן מהאי ברייתא דאסור לשנות דברי תורה, אף כי הסכנה. וחייב למסור עצמו עליה, דלפי חד  

קראו( שמלכות הרשעה גזרה עליהם. ולמה לא ייראו חכמים שתעליל מלכות הרשעה עליהם. הלא לא תמצא דבר 



שמדות  לכמה  ח"ו  לחוש  ראוי  היה  לא  וכי  חייבים.  והם  מהיזיקן,  פטורין  שאנחנו  האומות  בפני  לומר  כזה  קשה 

רק להתגולל ולהתנפל על שונאינו. וא"כ היה להם וחורבות דליפוק מיניה. בפרט מלכות הרשעה, שכל מחשבתם  

לשנות, או שניהם חייבים, או שניהם פטורין. אלא ש"מ שמחויבים אנו למסור על קידוש השם ואם ח"ו ישנה הדין  

 הוה ככופר בתורת משה.

 



Rabbi Yaakov Sasson 

 

 


