כסלו ה'תשע"ט
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על כן נראה שאותו רב היה בלאו הכי חוזר לראש מפני דעת הבן איש חי ,אלא שרצה להשתיק הציבור
באותו רגע ,ולכן תפס לעצמו עצה זו ,אבל לפי האמת לא הועיל בזה כלום ,שאף באופן כזה לדעת הגרע"י
יצחק אזולאי
זצ"ל אינו חוזר לראש אלא לאתה קדוש ,ולדעת הבן איש חי בלאו הכי צריך לחזור לראש.

åW
הורדוס אם עשה תשובה אמיתית ,והאם נתקבלה תשובתו?! | מכתב
X

א .שמעתי למו"ר הגר"מ מאזוז שליט"א בשיעורו הנפלא ) ,(¬"¼¾³ ê®−î ¾"®îôשדיבר על ימי החנוכה .ובתוך
דבריו הזכיר דעת האומרים שהורדוס עשה תשובה על מה שהרג את כל החכמים ואת החשמונאים )¼,(:è ë"ë ’−
ותקף הדברים בחריפות .והנה בבוקרו של יום המחר ניגש אלי אחד החברים ,וכמנהגו מפעם לפעם מסר לי את
גליון 'עונג שבת' ) (’óî−ñ óî−’ ñ¾ −òþî³í ¹½îôíשל אותו שבוע ) ,(ê®−î ³¾þõ ,¬"¼¾³ îñ½× ’ïובעוברי בין בתריו
ראיתי שהובא שם מאמר ארוך בנושא זה ,בו מנסה הכותב להוכיח מכל מיני מחקרים ופרופסורים שהורדוס
חזר בתשובה .ותכף ומיד הבנתי שכוונת מרה"י שליט"א בשיעורו במוצ"ש היתה כנגד מאמר זה ]כי כמעט
שהפכו אותו שם ליהודי כשר ששמר על קלה וחמורה ועל דיני טומאה וטהרה[ ,אלא שבעודי עומד וקורא את
המאמר עמדתי תמיה ,שהרי בתוך הדברים הביא הכותב ראיה לדבריו מדברי התוספות יבמות )(öî−× í"ð :íô
שכתבו בשם רשב"ם שהורדוס עשה תשובה כדאמרינן בב"ב ) ,(.ðולכן לא נשא ישראלית ]כיון שידע בעצמו
שהוא אסור בישראלית ,שהיה עבד .מהר"ם[ .ולכן נענשו ישראל ) (.êô í¬î½ëעל מה שהחניפו לאגריפס )¾í−í
 (ë¬−í š"îðî í ³îê öñíñ íêþî - î¼þïôואמרו לו "אחינו אתה" ,כיון שלא היתה אמו מישראל ,וקראוהו אחינו
לפי שהיה אחיהם במצוות ,וא"כ לכאורה דברי מוה"ר נסתרים מתוספות מפורש.
ב .אולם לכשהאזנתי שוב לדברי מוה"ר ,וגם בקוראי בעלון ,הבנתי שזעקתו מכוונת ,כאמור ,אך ורק כנגד
דברי אותו מאמר בעונ"ש ,וכנראה שהרב לא ראה בעין יפה את נטיית הכותב שם ,שהיתה מושפעת מדברי
החוקרים ]שגם ניסו למצוא סמך לדבריהם מדברי חז"ל בכל מיני טצדקי ,[1כביכול הם יודעים מה היה בלבו .כי זה
תוכן דברי הרב בקצרה" :אמנם הוא בנה בנין יפה מאד לביהמ"ק ,אבל הוא היה רשע ,וכתוב במשלי ),ï−
¬" (îמצדיק רשע ומרשיע צדיק תועבת ה' גם שניהם" .הורדוס הרג את אשתו שהיתה חשמונאית ,הרג את שני
הבנים שלו ,והרג את כל בני חשמונאי .הוא היה רשע ומנוול .לא יעזור כל המכתבים שיכתבו עליו וכל מיני
תירוצים לזה ,כי כולם הבל וריק" .עכ"ד .וברור שכוונתו לאותו מאמר שכתבו בעונ"ש ,וגם הלשון שאמר בסוף
דבריו לא יעזרו "מכתבים" מוכיח שזה מה שבא הרב לעקור .ולכן נזעק הרב ,כי בערה כאש חמתו כנגד אלו
מבין ההיסטוריונים והנוהים אחריהם המנסים לראות את הורדוס באור חיובי ולהופכו לצדיק גמור .2וז"פ .אך
ñåãøåä äùò àìù ì"ñã òîùî (î"¬í ì®îþ ³î×ñíô ë"−õ) í"áîøäîùå åéøáã ÷çåãá ùéâøä íù áúåëä íâå 1
éåâ ìò ÷ø øîàð äæ äáåùú úåùòì åãéá ïé÷éôñî ïéàù í"áîøá øàåáîù øçàã ,"àìôð" ìåôìôá áùééì àéáäå .äáåùú
àãáò éðàù" äáúë äéöåøéúî ãçàá 'îâäù øçà ë"à ,(ì®îþ ³î×ñí ¹î½ë ó¾ ô"þí ×"¾ôñ î³òîî× íêþò) éãåäé ìò àìå
áéùç äáåùú ïéðòì íâù øîåì ïúéð ë"à ,(þîþë ñðëííî ,’ñêþ¾−× −îíð’ :ë³× êîí¾ îô× êñî ,ñ"®× -) "úååöîá áééçéàã
êà ,òùøä úà ÷éãöäì íúøèî ÷éãöäì éãë íéø÷åçä åáúë äæ ìë .äáåùú úåùòì åãéá å÷ôéñ øéôù ë"àå ,éãåäéë
.åìà íéøáãáù úåøéøîä úà ïéáî àøå÷ ìë íâå ,íöåøéúá íéðéîàî àì íä íâù äàøð íäéðéò éñéø ïéáî
ùåçð áøä äéä ïë ìòù äàøðå ,íéøåñôåøôå íéðåìéç ,íééúãå íéãøç ,ìáú úååö÷ ìëì òéâî áøä ìù åøåòéù òåãéëå 2
äøåúá íé÷ô÷ôî ùéù úîøåâù 'ø÷çî'ì úøååéò äöøòä ìù åðøòöì úìçìçîù äðåâîä äòôåúä úà øòáì éãë ,õøçðå
íäéøáãî íéèèöîå ,íéâåìåàéëøàå íéðåéøåèñéä íéø÷åç òåö÷î éùðà éøáã íéç÷åìù ãò .íéø÷çî éô ìò äðåîàáå
.ì"æç éøáã úà íéùéçëîå íéãâåð íäéøáã úåáø íéîòôù áì íéùì éìáî ,íäéô ìò íéòéøëîå ,íééðøåú íéðåìòá
íìåòìå ,íðéçá åúåà õéîùäìå ñåãøåä úà ùéôëäì ùôçì ïéðò íåù ïàë ïéàù ,øîàéäì äëéøö äèåùôä úîàäå
ïéáäìå òãéì ,ãéúòäå äååää ìéáùá ø÷éòá äîå÷î ìò úîàä ãéîòäì ïéðò ùé àìà ,øáòä ìò äæá î"÷ôð ë"ë ïéà
äòéâô ïéòë äæá ùéå ,äæëù ãáë ïåò úåçîì éãë ,íéì÷ äáåùú éøåäøä äîë ìù ïçëá ïéà ïééãò éë ,áåè ç÷ì ãåîììå
.(ê"¼−ï −"¼þèí öþô −þëðô íþ¼íí ¹î½ë öñíñ íêþî) .'åëå ïøúå ä"á÷ä øîåàä ìë (.ò š"ë) åðéúåáø åøîàù åîëå ,íéîù ãåáëá
úîéàî ùåçì éìáî äøéúé úåôéøçá úàöì åàéáäù àåä ,à"èéìù ø"äåî ìù ùéâøäå íåçøä åáéìù éì øîåà éáéìå
íéàéáðä éîé éøáãù åðáø .çìñéìå ìçîéì ìåëé äæëù äù÷ øáãù úåàéöî ìá÷ì åì äù÷ éë ,íéôåñåìéôäå íéø÷åçä
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úåáåâúå íéáúëî - úåãúé

יתד

 וגם מדלא הזכיר הרב מדברי.(³êïñ îëñ ó¾ êñ¾ íêþò× ,þôêô î³îêë óí−þëð îêëîí¾ ¹êî) 'ברור שאין כוונתו לתוס
 זאת ועוד שחריפות הדברים מורה בהכרח. מוכח בבירור שלא זכר ש'ר לפי שעה מדבריהם,3התוס' בשיעורו
 אך ורק כנגד החוקרים הללו שיוצאים במגמה להכשיר את הורדוס ושכמותו בדברים,שכל כוונתו היתה
.[ ]והרי זה בבחינת מש"כ במשלי פרק כח פס' ד, שאסור לומר כן, וע"ז הזדעק הרב,הדברים שאין בהם ממש
 לברר האם באמת פסיקא מילתא לפרש, והשתא הואיל ואתא לידן אמרתי אעבור פרשתא דא ואתניה.ג
 דסו"ס הואיל דנפק מפומיה.דוקא קאמר- או שמא לאו,בדברי הרשב"ם בתוס' שר"ל שחזר הורדוס בתשובה
. ודאי דיש מקום להתבונן ולעיין בדבר זה, וכיון דגברא רבה אמר מילתא,דמרן גאון ישראל שליט"א
, כי באמת בעלמא כל ילד יודע שמי שעושה תשובה.ובס"ד לאחר ההתבוננות עלה בידנו לבאר הדברים יפה
פי- אולם באמת כל זה על. וכולנו למדנו דהא בהא תליא, וכל הספרים מלאים מזה,מיד מקבלים אותו בתשובה
, אך פשיטא ואצ"ל שישנם כאלו שהרבו בחטאם יותר מדי עד שלא מספיקים בידיהם לעשות תשובה,רוב
 ¼"¾( "ואפשר שיחטא אדם חטא גדול,ê¼¾ ’ô¼ ³îëê ±¼ ¹ò¼ë ð"îí) וכמ"ש הרמב"ם בפ"ו מהלכות תשובה ה"ג
 ואין מניחין לו רשות לשוב מרשעו כדי, למנוע ממנו התשובה,או חטאים רבים עד שיתן הדין לפני דיין האמת
 מדרכי ה' בעונשיהן שלא להספיק בידו לעשות, ]וכלשון המאירי בב"ב על הורדוס."שימות ויאבד בחטאו שעשה
 עדיין, וגם אם ינסו לתקן מעט ולנקות את מצפונם.[ לרוב הפלגת המרי וכובד רוע הפעולה היוצאת ממנו,תשובה
 וכמו אדם שגזל ושדד וכי נוכל לומר שקיבלו אותו בתשובה אם לא השיב,אין בזה כדי לכפר על פשעיהם
’−¼) הגזלה?! ואם בגזלן יסדו חז"ל דין שיכול להחזיר כסף במקום להשיב את החפץ הגזול מפני תקנת השבים
!? מה תקנה יש לו, אך בעבירות כמו רציחה וכדומה,(è−-î ð"í ö−š−ïòô ê"õ ó"ëôþ
 וא"כ אף אמנם,ובאמת רק בוחן ליבות וכליות יכול לידע אם עשה תשובה בכל ליבו או רק כלפי חוץ
 וכמו שכתבו התוס' שעשה הורדוס,שיתכן בהחלט לומר שחיפש הורדוס דרכים לכפר עוונו ולנקות מצפונו
 אולם עדיין אין בידינו שום הכרח,(íïë ³îðîíñ ñî×− þ"íîô óèî)  ובזה הרויחו התוס' יישוב לקושייתם,4תשובה
ä÷òæ úéøåèñéää úîàä ë"òå ,åæ äôåðç ìåáñì ìëé àì ,åðøåãá òéøå çà äì ïéàù úéùçåî äøåöá åáéì çåì ìò íéîåùø
ìëåéù íãà ìù åúòãá äìòé ìáì ,øåäèäå áåèä êåðéçä ìéáùá åìå ,äîãàä éðô ìòî äæä ø÷ùä úà úåçîì ùé éë ,åáø÷á
.çéëåé íòìáå ,íéøçàå åìàë é÷ãöè éðéî ìëá åîù úà øäèìå úå÷ðì ìëåé óåñáù áåùçìå íìåòáù òùôå àèç ìë úåùòì
úà 'äàåø' íâ àåä ,éàøåð çáèá íéèåçùå íéâåøä íéîëçä ìù íäéúåéååâ úà åéðéò ãâðì 'äàåø' äùéâøä åùôðá åðáø
íå÷é àì ?äæë øáãì äìéçîå äøôë ùéä .åéðéò úà ø÷ðéù éãë àèåá ïá àáá ìù åéðéò ìò ñåãøåä çéðäù ãåôé÷ åúåà
êàéä éë ."íùä úáòåú - òùø ÷éãöî" ÷åñôá úàèáúîä ,åúîùð úåîåäúî åðáø ÷òæù ä÷òæä ÷îåò äæ !äéäé àìå
òâä .åúåà øéùëäì úåñðìå òøà øùà úà íéðùä úöåøîá çéëùäì úåéúîâîá åììä íéø÷åçä íéñðîù äî ìá÷ì ìëåé
úåøîì ,ïàë íâ ïëìå !?êë ìò ÷òåæ äéä àìù åäùéî äéä íàä ,äáåùúá øæç øìèéäù øîàéå åðéîéá íãà àåáé íà ,êîöò
!øôåëé ,úåøåãì íúøåú ãñôäå úòéðî íâå íéîëçä âøä ìù äæä àøåðä àèçäù øîåì äù÷ ,æàî úåáø íéðù åøáòù
ìà êáéåà ìåôðá :ì"äæá ,(ê¾ ’ô¼) úåáà õò óðòá à"òéæ óñåé äéãáåò åðáø ïøî ë"ùî ïééöì éúøîà äæ øù÷äáå
éðáå ,êéøöä øáã àåäù éðôî åøîåàì ìéâø äéä ïè÷ä ìàåîùù ,äðåé åðéáø áúëå .(ì−-ï− ,ð×) éìùîá àåä ÷åñô .çîùú
íà àìà ,íéòùøä úìôîá çîùé àì ÷éãöä éë ,åúòøá çåîùì ïéà ,òùø ìàøùé áéåàä úåéäá íâ éë ,åá íéìùëð íãà
,úéðòú úìéâîá ù"îë äæå] .ù"ò .åúåà åúàðù éðôî àìå ,íéîù ãåáë äá ùé òùøä úìôîù éðôî åúçîù úðååë ïë
,(:è êþ³ë êëëë ¾"ô×) íäá âøåäå ,íéîëçä úà àðåù äéäù ,ñåãøåä åá úîù íåé àåäù ,áåè íåé åéìñëá äòáùá
ùéùë åëæå .áåè íåé åäåàùò ñåãøåä úîù íåé åúåàáå ,"íìåòä ïî íé÷ìúñî íéòùøäùë íå÷îä éðôì àéä äçîùù"
.î"ìåúå .(:¬ ³î×þë) à ìàøùé øåàîá ò"òå .ïéáîì äæá éãå .ù"ò ,[øâñåîä ììåë] ÷"ãëò .[íéîù ãåáë òùøä úåîá
éë òãåð øåøéáä øçàìå ,â"òö íäéøáãù åáúëå ì"ðä 'ñåúä éøáãì åðééö (− ³îê 137 ’½ô) "ïîàð úéá" ïåìòá íìåà 3
.â"òö úåôñåúä éøáãù øâñåîá óéñåäìå ïåìòá äæì ïééöì øîà áøäå ,úåôñåúäî áøä ã"ò åøéòäù åéä øåòéùä øçàì
øîåì åúòãá äìòîäå] .ø÷éòå ììë åðéà äæù øåøá êà .å"ç 'ñåúä ìò øáéã áøä ìåëéáë áåùçì åòèù åéäù íøâ äæå
.[á"ãå ."íùä úáòåú - ÷éãö òéùøî" :÷åñôä êùîä øîàð åéìò ,úåôñåúä éìòá åðéúåáø éøáãî øåòéùá øëæå ïéåëúð åðáøù
êøåö ïéà øáë ,úåëìîä ãåáëá íéøéäæå íéáåè íéùðà ìàøùé éîëçù ïéáäù øçàù (.ð) á"á 'îâá øàåáîä ìò åëîñðå 4
úåîáéá 'ñåúä åðååëúð ñåãøåä ìù åìà íéìéîìå ,"àøáâ àåääã äéúð÷ú éàî àúùä" ìàùå ïå÷éú ùôéç ïëìå ,íâøåäì
õøúì éãë àúîé÷åà ãéîòäì ìëåð ,åàèç ï÷úì ù÷éáå ìãúùäù äæîã åðééäå ,"á"áã ÷"ôá ïðéøîàãë" äéàøë åðééöùë
,çøëä åà äéùå÷ äæéà úîçî 'àúîé÷åà'ë ïë øîåàäù èåùôå] .àèç ãåò ìò øåáòìî øäæð éìåàù øàáìå ,íù 'îâá àéùå÷ä
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שאכן נעשתה תשובתו כראוי והתקבלה .וגם בדברי התוס' לא מבואר כן .ובשאלה מהותית זו עסק רבנו
בשיעורו ,האם ניתן למנות את הורדוס כעת באותה רשימה יחד עם חסידי אומות העולם?! וע"ז קאמר רבנו שלא
יתכן שהתכפרו לו ,וכוונתו ,כאמור ,כנגד אותו מאמר שפורסם באצטלא של מאמר תורני ,אך רוב ככל הדברים
שבו מבוסס על מחקרים מגמתיים ולא מבוססים .ומרוב שהתקומם לראות היאך ש"מצדיקים את הרשע" ,לא
יכול להתאפק ,וזעק מנהמת לבו הטהור שלא עשה הורדוס תשובה כי לא יתכן שהתכפרו עוונותיו הקשים.
והאומרים ההפך מזה יש להם לקחת לקח מסוגיא זו עצמה ,שהרי זה עצמו היה חטאם של ישראל שאמרו
לאגריפס נכדו 'אחינו אתה' ונענשו על זה] .ועי' שע"ת )¾¼" (ìõš-ïõš ³îê èשחייב אדם אפי' למסור עצמו לסכנה
ולא להחניף ,ופליג אתוס' בסוטה ,ע"ש[ .והשתא מיושב שפיר כוונת מוה"ר עם דברי התוס' ,דמר אמר חדא ומר
אמר חדא ולא פליגי .וגם מתבאר יפה טעמו ונימוקו של מוה"ר ,ונאמני"ם דבריו הנאמרים בצדק ובאמת.
ד .זאת ועוד ,כי לגופן של דברים ,אם נבקש לומר שדברי התוס' הנ"ל ביבמות כפשוטן ,הרי שאל-מול זה
יעמדו ניצבים דברי חז"ל בכמה דוכתי ,בהם מתבאר בהכרח שהורדוס לא התכוין באמת לעשות תשובה וקשה
לומר שהתוס' יחלקו על זה .ומהם במגילת תענית ) (2 íþ¼í ¹î½ë ñ"òí ,¬"õשם מבואר כי נקבע יום טוב ביום
שמת הורדוס ,ששמחה היא לפני המקום כשהרשעים מסתלקין מן העולם ,ומזה מוכח כאמור ,שגם אם יתכן
שעברו בלבו כמה הרהורי חרטה ,לא התקבלה תשובתו .וכן משמע מדברי הרמב"ם ) .(î"¬í ì®îþ ³î×ñíô ë"−õוגם
במאירי ) (è ³îê ñ−¼ñ ð"îí ,ó¾ ë"ëëמבואר ,שזה הטעם שתמהה הגמ' על בבא בן בוטא שהשיאו עצה .ובאמת
גם אם היה מקום להוכיח מתחלת הגמ' שהורדוס עשה תשובה שהרי ביקש תיקון על מעשיו ,מ"מ איפכא יש
להוכיח מהמשך הגמרא שם ,שתמהה על בבא בן בוטא ,איך השיא עצה להורדוס ,והרי דניאל השיא עצה
לנבוכדנצר ונענש על זה .וענתה שני תירוצים .ולכאורה מה השאלה הזאת? אדם בא לחזור בתשובה ורוצה תיקון
על חטאיו ,ומה הבעיה בזה?! אלא ע"כ לומר שהיה זה בבחינת מש"כ "רשע עושה פעולת שקר" ),(ì− ,ê− −ñ¾ô
ורבותינו ידעו שהגם שהורדוס ניסה ובירר 'מאי תקנתיה דההוא גברא' ,עכ"ז בתוך-תוכו לא התכוין לעשות
תשובה אמיתית ושלימה על חטאיו ,עד כדי שגם בבא בן בוטא יכל להרגיש בכך ,ולכן לא היה לו להשיאו עצה
כלל ,דומיא דנבוכדנצר הרשע .וגם מתירוצי הגמ' מוכח כן ,כי אם עשה תשובה הרי זהו התירוץ ביותר שהיה
לגמ' לומר .ועי' ביבי"א ) ,(ë ³îê ë× ’−½ ï"ìדפשט סוגיית הגמ' משמע שהורדוס חשיב כעכו"ם ומומר .5ע"ש.
זאת ועוד ,צא וראה להגאון הנצי"ב בספרו עמק הנצי"ב על ספרי ) (ð− êš½−õ ó−¬õî¾ ³¾þõשהביא דברי
התוס' אלו וכתב עליהם :וזר הוא מאד .ע"ש .וגם בחתם סופר )(ë"¼ ï½ ó−þðò ³×½ôñ î−¾îð−ìë ð"−ëí ,î−¾îþðë
מבואר שהורדוס נשאר ברשעותו ,ורק היה לו קצת זכות ע"י הקרבת הקרבנות בביהמ"ק )ó"ë¾þ¾ í×ï ö×ñ −ñîêî
 .(...íëî¾³ í¾¼¾ ’³î×ï’ î−ñ¼ ðô−ñוהוסיף שאילו היו עוד חכמים כמותו בדרגתו של בבא בן בוטא קיימים ,לא היו
מסכימים עמו בעצה שנתן להורדוס .גם הראוני בספר מפקודיך אתבונן ח"א )¼ (î¼ ðîôשכתב בשם הגראי"ל
שטיינמן זצ"ל שעל כרחך שהורדוס לא עשה תשובה ,דאילו היה עושה תשובה לא היתה כל שאלת הגמ' על
בבא בן בוטא למה נתן לו עצות .ומוכח שלא נתחרט מהחטא של רציחת ת"ח ]והוא כמש"כ לעיל[ .ע"ש.
ובכמה ספרים מתועדים דברי אותם ימים ,ומוכח מהם כדבר האמור במגילת תענית .וכמו שמבואר בספר
"מלחמת היהודים" ליוסף בן מתתיהו ח"א ) ,(èñ šþõעל הרצח הנורא שעשה בסוף ימיו ממש ,ששרף חיים שני
תלמידי חכמים כאשר שברו צורת נשר גדולה שקבע בבית המקדש עם ארבעים תלמידיהם ,ואת שאר העצורים
מסר לידי התליינים להמיתם .ע"ש .ומזה רואים להדיא שגם ברגעיו האחרונים עמד ברשעו.
,ãåîéì êøãá úàæ áúë í"áùøù ÷ôñ ïéàå [!íåìë êëá ïéà - åøéùëäìå å÷éãöäì äøèî êåúî àìå ,àéâåñá åãéá äìò êëù ïåâëå
.ïéáî ìëì á"åùô äæå ,úéøåèñéäå úéúãáåò äðéçáî íéøáãä åéä êàéäå ,åáìá äéä äî òéøëäì åà ñðëäì ììë úçð àìå
äãéî ãâðë äãéî úåéäì úåëéøöù ,úåðåëðä äáåùúä úåçøåà úà ,ñåãøåäì àèåá ïá àáá éøáãî åãîì íéøôñáù óàå 5
íåù ïéàù øåøá ,äîéìù åúáåùúù äøåàëì çéëåäì íå÷î äéä äæîå ,(í ³îê ð"¾ ³"¼¾ ’−¼) ì÷ìé÷ù øáã åúåàá ï÷úì
åéùòî úøîåç øåàì ñåãøåä éôìë ,'åãæ øùà øáãá' åàèç ï÷úì êéøö ïëà àîìòáã ô"òàù ì"ëéà íìåòìã ,äæî çøëä
,ó"ëôþí ³¼ðë ô"½×í ¾"ô× þš−¼í êîíî) 'éðáúî àì àúåëìî åàì éàã' 'îâá éðùä õåøéúäîù íâ äî .ç"é äæá àöé àì éúëà
.ì"÷å .åàèçì úîìùåîä äáåùúä åæù àìå ,åæ äöò åì àéùä àèåá ïá àáá äøéøá ïéàù ïåéëù òîùî ,(ñ"òí ê"−ë−ë ð"îí
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גם הג"ר יוסף שטרן זצ"ל מח"ס שו"ת זכר יהוסף בספרו "תהלוכות האגדות" ) (ê"¼ ìñ ¹ð èñ šþõכתב לתמוה
ע"ד התוס' וז"ל :ותמוה שהרי נשא את מרים החשמונאית בת הורקינוס כה"ג שהיה נכדה אגריפס האחרון,
דמשום זה אמרו דאמו מישראל ,וגם שאר נשים שנשא הורדוס היו מישראל כמבואר ביוסיפון לרומיים ,וזה
שעשה תשובה היינו רק מה שבנה בהמ"ק וזה לא עשה רק כדי להסב לבב העם משנאתם אליו על כבשו המלוכה
בחזקת הרומיים שהחניף להם ולמכור חירות האומה ולשאת בעולם הכבד למצוא חן בעיניהם ובשפכו דמי
החשמונאים והמחזיקים באמונתם למשפחתם ,וגם כדי להראות עשרו וגדולתו בפני עמי הארצות .עכ"ל.
ה .ולאור כל האמור על כרחך שדברי רשב"ם בתוס' אינם כפשוטן .וצ"ל בהכרח או דס"ל שלא היתה
תשובתו שלמה וכמ"ש באורך לעיל ,או שאף אם נאמר מאיזה סיבה שהיא ,שבאמת עשה תשובה אמיתית
לרגע ,הרי שבודאי חזר לסורו והרשיע ,וכמו שמוכח במגילת תענית ובספר יוסיפון ועוד הנ"ל שמת ברשעו.
זאת ועוד דיעויין בערוך לנר ) (−êþîôê í"ð ’½î³ ð"¼ :ï¬ ¹ðëî ,ó¾ ³îôë−שכותב לתמוה ע"ד רשב"ם מצד
אחר ,אחר שהורדוס לא היה אביו של אגריפס ,רק סבו ]ולמעשה היו שני מלכים מבית הורדוס בשם אגריפס ,ויש
אומרים שאגריפס הזה המדובר כאן ,היה הרבה אחרי הורדוס ,ראה במהדורת שוטנשטיין )½,(45,48 íþ¼í .êô í¬î
וש"נ ואכמ"ל[ ,וא"כ אף אי נימא שהוא עצמו עשה תשובה ולא נשא ישראלית ,לא הועלנו כלום ליישב הגמ'
בסוטה .והמדקדק בדברי התוס' בב"ב ) ,("þôêð ñ×" í"ð ë"¼ èיראה שהרגישו בזה ,ולכן שינו לשונם וכתבו

"בני הורדוס" ,וגם כתבו "נשאו ישראלית"  -בלשון רבים ,כי לא דיברו על הורדוס עצמו כלל.
ולאור על האמור ,נוכל לומר יתירה מזאת ,כי נראה ברור שלא בחינם מיאנו התוס' בסוטה )(î³îê í"ð :êô
ובבבא בתרא ,מלהביא את תירוצו של רשב"ם ,ובכוונת מכוין לא הזכירו דבריו כלל ונקטו יישוב אחר
לקושייתם ]ובזה מיושבת גם הערת ההגהות הב"ח בסוטה שם ) (ë ³îêשכתב לציין לדברי הרשב"ם ביבמות שפירש
בענין אחר[ .משום דאכתי לא הועלנו כלום בזה ליישב הקושיא ,שהרי בסופו של דבר אגריפס לא היה בנו של
הורדוס ]ושמא הרגישו גם בשאר הדחקים שכתבו המפרשים הנ"ל באות ד[ .ואם כנים הדברים ,הרי עלה בידינו
שלמסקנה לא נקטו רבותינו בעלי התוספות כדברי הרשב"ם ביבמות .והשתא מבואר הכל כפתור ופרח.
הכו"ח לכבוד התורה ולומדיה ,ישורון הכהן ,ירושלים
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האחרונים בסו"ס תרע"ג הביאו את דברי מטה משה בשם מהרש"ל שהיה מברך ביום השני על שרגות
חדשות ומברך עליהם שהחיינו קודם ההדלקה .ובחזו"ע עמ' קכ"ח תמה ע"ז דהוי הפסק עי"ש .6אולם נראה
ליישב דברי מהרש"ל והאחרונים שהביאוהו ולא חששו להפסק ע"פ דברי הרא"ש בפרק כיסוי הדם שהביא
הב"י ביו"ד סי' י"ט ס"ה שמי ששחט ובירך על השחיטה בין כיסוי הדם לכיסוי הדם לא חשיב הפסק 'דברכה
לא הוי הפסק' עי"ש ,וכ"כ עוד ראשונים בסוגיא בחולין פ"ו ע"ב עי"ש .ולפ"ז גם כאן ברכת שהחיינו לא
חשיבה הפסק .ואפילו לפי דעת הר"י מנרבונא ]תלמיד הרמב"ן[ שם שמתבאר מדבריו שברכה חשיבא הפסק -
מ"מ נראה דהכא הוי ממש כמו שאנו נוהגים בטלית חדשה לברך ברכת שהחיינו לאחר ברכת להתעטף בציצית
ולא הוי הפסק דהא כיון שנוהגים לברך בשעת הלבישה א"כ זהו צורך הברכה .וכמו בפרי חדש שאנו נוהגים
כן ,וא"כ גם כאן שמברך בשעה שמשתמש בחנוכיה לא הוי הפסק ,וזו הסיבה שהאחרונים הביאו דברי המטה
עמנואל מולקנדוב ,פתח תקוה
משה הנ"ל ולא חלקו עליו דלא הוי הפסק וכנ"ל.
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ראיתי מש"כ הרב עמנואל מולקנדוב הי"ו בענין קפנדריא בסוכה ,ובהערה שם כתבתם שמרן זיע"א הבין
מדברי הריצ"ג דמדכתב לחלוק על רב האי משמע שהבין בדעת רב האי שאוסר .ויש להעיר ע"ז דהנה בחזו"ע
סוכות שם )¼ (¬×š ’ôציין לריצ"ג בעמ' עב ושם איירי בענין אחר דומה והפסקי תשובות למד דאיירי בקפנדריא.
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