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מדה כנגד מדה  -סיפור מגדולי ישראל
פשעו יחד ,נענשו יחד
תמורת מה הבטיח האדמו"ר בן לאדם חשוך ילדים
סיפר הרב נחום כהן שהעיד ששמעו מפי הרב שמעון אליהו שלזינגר זצ"ל,
שהתלווה יום אחד אל הצדיק רבי שלומק'ה מזוועהיל .והנה ,ניגש אליו לפתע יהודי
ומספר לו ,בבכי רב ,שהוא חשוך ילדים מזה זמן רב" .אשתי הגיעה למצב כזה
שהורתה לי לבקש ברכה מהרבי ,ואמרה שאין לי מה לבוא הביתה בלי הבטחה
מהרבי שיוולדו לנו ילדים .אני מבקש שהרבי ירחם עלי ,ויבטיח לי זרע של קיימא",
בכה היהודי.
האדמו"ר הרהר לעצמו כמה דקות ,ואחר כך אמר" :תראה ,אתה מבקש ממני
שאבטיח לך .אני מוכן ,אבל בתנאי שגם אתה תבטיח לי כמה דברים" .כמובן
שהיהודי נתן את הסכמתו לעיסקה ,ועוד בטרם שמע מה הן דרישותיו של הרבי,
אמר 'הן' .ואז אמר לו הרבי :שמעתי עליך שהינך 'ראש המדברים' במקווה ,וסביבך
מתרכזים רוב היהודים שם .אני רוצה לבקש ממך שבלכתך למקווה ,אל תדבר.
ושנית ,שמעתי שהדיבורים שלך אינם מסתיימים במקווה ,אלא גם כאשר אתה
מגיע להתפלל בבית הכנסת ,אינך מהשומרים על שתיקה מוחלטת ...ונחשב כאחד
הדברים הראשיים .אם תבטיח לי שתפסיק לדבר במקווה ובבית הכנסת ,אני
מבטיח לך בן זכר.
כמובן שהיהודי קיבל על עצמו את הדבר ,ואלה שנפגשו עימו במקומות הנ"ל לא
ידעו מה קרה לו ...הם התרגלו לראותו מדבר ומדבר ,והנה לפתע הוא שותק כדג.
אבל ,כבר אמרנו ,מה לא עושים בשביל לזכות לזרע של קיימא? ...ולכן ,למרות
שהסתכלו עליו כעל מי שירד מדעתו ,המשיך לשתוק.

ָאחיו ,אֲ בָ ל אֲ ֵׁׁש ִמים אֲ נ ְַחנּו עַ ל-
ֹּאמרּו ִאיׁש אֶ לִ -
בראשית מ"ב כ"א" :וַ י ְ
ָאחינּו ,אֲ ֶׁשר ָר ִאינּו צָ ַרת נ ְַפׁש ֹּו בְ ִה ְתחַ נְ נ ֹּו אֵׁ לֵׁינּו ,וְ ֹלא ָׁש ָמ ְענּו עַ ל-כֵׁן
ִ
בָ ָאה אֵׁ לֵׁינּו ,הַ צָ ָרה הַ זֹּאת".

"שכשם שכולנו פשענו יחד ,כך הפירעון בא לכולנו ביחד ,שאם
היה העוון אחר לא בא הפירעון לכולנו בשווה שאין עונינו
שווים ,אלא זה העוון עשינו כולנו בשווה".
(ר"י בכור שור)

⚫ ⚫ ⚫
מאסר בבור כנגד השלכת יוסף לבור
הצרה הזאת" :מדה כנגד מדה אנחנו השלכנוהו בבור והנה
אנחנו נאסרים בבור השבי".
(רשב"ם)

⚫ ⚫ ⚫
צרת האחים כעונש על התאכזרותם
על כן באה אלינו" :פירושו על הנכון באה אלינו הצרה הזאת
ועל הדין ,מלשון (במדבר כ"ז) :כן בנות צלפחד דוברות .והנה
הצדיקו עליהם את הדין כי כאשר לא חמלו עליו בראותם צרת
נפשו באה להם הצרה הזאת ,מדה כנגד מדה".
(רבנו בחיי)

הנאה כנגד הנאה
ויהי לתקופת השנה התקיימה הבטחתו של הרבי ונולד לו בן זכר .הרבי מזוויהל
התכבד בסנדקאות ,ולאחר מכן שאל האב המאושר את הרבי איזו 'מדה כנגד מדה'
יש בשתיקה ולידת בן זכר? והרבי השיב בדברים מחודשים :מובא בשם רבי פינחס
מקוריץ ,שהקב"ה קוצב לכל אחד את מידת ההנאות שייהנה כאן בעולם הזה .בזמן
שהינך מדבר במקווה ובבית הכנסת את דיבורי החול ,הינך ממלא את קצבת ההנאה
שהקב"ה הקציב לך ,ולא נשארת לך יותר זכות ליהנות מההנאה שבלידת ילד .כאשר
הפסקת לדבר ,ואז לא נהנית יותר מכך ,אפשר היה לספק לך את הנאת הלידה.
(קול ברמה גיליון )284

⚫ ⚫ ⚫
אכזריות כנגד אכזריות
בהתחננו אלינו ולא שמענו" :והיינו אכזרים נגד אחינו ,אף על
פי שחשבנוהו לרודף היה לנו לרחם "בהתחננו" ,וכנגד מדת
אכזריותנו זה האיש מתאכזר נגדנו".
(ספורנו)

2

בס"ד | גיליון 58
פרשת מקץ
גיליון מורחב
התשפ"ב

מדה כנגד מדה הן לעונש והן ולשכר
ַאמ ַתחַ ת בִ נְ י ִָמן".
בראשית מ"ד י"ב" :וַ יְחַ פֵׁ ש בַ גָדוֹּל הֵׁ חֵׁ ל ּובַ ָקטֹּן כִ לָה וַ יִמָ צֵׁ א הַ גָבִ יעַ בְ ְ

וימצא הגביע באמתחת בנימן" :היו מביישים אותו והיו קורין לו גנב בר גנבתא,
על שם שכתוב (בראשית ל"א)' :ותגנוב רחל את התרפים' .והיו מכים אותו על
כתפיו .ולפי שהיו חושדים אותו ואין בו זכה ששרתה שכינה בחלקו ,זהו שכתוב
(דברים ל"ג י"ב)' :ובין כתפיו שכן' .ומה שכתוב 'ויקרעו שמלותם' אף בנימן בכלל,
ולפי שהיו חושדים אותו והיה זכאי ,זכה ולקח עטרה על זה ,שיצא ממנו מרדכי
שקרע בגדיו על ישראל ,שנאמר' :ויקרע מרדכי את בגדיו' .אבל הם היו ראויים
לזה שבסיבתם קרע אביהם את בגדיו ,שנאמר (בראשית ל"ז ל"ד)' :ויקרע יעקב
שמלותיו' ,והנה הענין מדה כנגד מדה הן לעונש הן לשכר.
ומה שקרעו אחי יוסף שמלותם הכל היה על ידי מנשה ,שהרי מה שכתוב 'ויצו את
אשר על ביתו' מנשה היה ,ולפי שהוא עשה כל הענין הזה והיה שליח לרדוף
אחריהם ולהתעולל עליהם בגביע ,והיה סיבה שקרעו שמלותם ,לכך נקרעה נחלתו
חציה בארץ כנען וחציה בעבר הירדן".
(רבינו בחיי)

יוסף השפיל עצמו יוסף להיות כעבד ,על כן זכה
לשלוט
יתי וְ עַ ל פִ יָך י ִַשק כָל
בראשית מ"א מ'-מ"ג" :אַ ָתה ִת ְהיֶה עַ ל בֵׁ ִ
עַ ִמי ַרק הַ כִ סֵׁ א אֶ גְ דַ ל ִממֶ ךָ :וַ יֹּאמֶ ר פַ ְרעֹּה אֶ ל יוֹּסֵׁ ף ְראֵׁ ה נ ַָת ִתי
א ְֹּתָך עַ ל כָל אֶ ֶרץ ִמצְ ָריִם :וַ יָסַ ר פַ ְרעֹּה אֶ ת טַ בַ עְ ת ֹּו מֵׁ עַ ל יָד ֹּו וַ יִתֵׁ ן
א ָֹּתּה עַ ל יַד יוֹּסֵׁ ף וַ ַי לְבֵׁ ׁש אֹּת ֹּו בִ גְ דֵׁ י ֵׁׁשׁש וַ י ֶָשם ְרבִ ד הַ זָהָ ב עַ ל
צַ ּוָ ארוֹּ :וַ י ְַרכֵׁב אֹּת ֹּו בְ ִמ ְרכֶבֶ ת הַ ִמ ְׁשנֶה אֲ ֶׁשר ל ֹּו וַ י ְִק ְראּו לְ פָ נָיו
ַאבְ ֵׁרְך וְ נָתוֹּן אֹּת ֹּו עַ ל כָל אֶ ֶרץ ִמצְ ָריִם".

על המילים "והוא נער" איתא באוצר המדרשים
(אייזנשטיין ,ילמדנו עמוד '" :)224והוא נער' ,שהיו
מזלזלין בבני השפחות ,ויוסף עומד ומשמשן כעבד".
ושמא י"ל דמדה כנגד מדה ,על שהשפיל עצמו יוסף להיות
כעבד וכיבד אחרים ,זכה להיות משנה למלך השולט
ומכובד על כל.

סופם שקרעו שמלותם כי גרמו לאחרים לקרוע
ֹלתם וַ יַעֲ מֹּס ִאיׁש עַ ל חֲ מֹּ ר ֹּו וַ יָׁשֻׁ בּו הָ עִ ָירה".
בראשית מ"ד י"ג " :וַ י ְִק ְרעּו ִש ְמ ָ

"ויקרעו שמלותם .הם גרמו את אביהם לקרוע ,לפיכך ויקרעו שמלותם ,יוסף גרם לאחיו לקרוע ,לפיכך יהושע קרע ,דכתיב :ויקרע יהושע שמלותיו (יהושע
ז' ו') ,מדה כנגד מדה".
(פסיקתא זוטרתא)
⚫ ⚫ ⚫

פה כנגד פה
יתי וְ עַ ל פִ יָך י ִַשק כָל עַ ִמי ַרק הַ כִ סֵׁ א אֶ גְדַ ל ִממֶ ךָ".
בראשית מ"א מ'" :אַ ָתה ִת ְהיֶה עַ ל בֵׁ ִ

ישק" :ב'' .על פיך ישק כל עמי'' .שפתים ישק משיב דברים נכוחים' (משלי כ"ד כ"ו) .בשביל שהשיב דברים נכוחים ,זכה כי על פיך ישק כל עמי".
(בעל הטורים)
⚫ ⚫ ⚫

מדוע יוסף נפרע מעמלק
אֱֹלקים אֲ נִי י ֵָׁרא".
לִיׁשי זֹּאת עֲ שּו וִ ְחיּו אֶ ת הָ ִ
בראשית מ"ב י"ח" :וַ יֹּאמֶ ר אֲ לֵׁהֶ ם יוֹּסֵׁ ף בַ יוֹּם הַ ְש ִ

אמרו חז"ל שאמר משה ליהושע שיחרים את עמלק כי זקנך אמר 'את האלוקים אני ירא' ,יבוא בן בנו ויפרע ממי שנאמר עליו 'ולא ירא אלוקים' (מדרש
סו"פ בשלח) ,וזו מדה כנגד מדה ,שיוסף הצדיק בהי ותו נתון בבית הסוהר תחת שלטון קשה ובכל זאת היה ירא שמים .ואילו עמלק אע"פ שהיה חופשי
מכל עול אחרים ,לא היה ירא אלוקים .לכן ראוי יוסף ליפרע ממנו.
(ע"פ 'פתחי שערים')
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באופן ששמר יוסף את השבת ,ישמור בן בנו את השבת
בראשית מ"ג ט"ז " :וַ י ְַרא יוֹּסֵׁ ף ִא ָתם אֶ ת בִ נְ י ִָמין וַ יֹּאמֶ ר לַאֲ ֶׁשר עַ ל בֵׁ ית ֹּו הָ בֵׁ א אֶ ת הָ אֲ נ ִָׁשים

מדוע הואשם בנימין בגניבה
בראשית מ"ד י"ב" :וַ יְחַ פֵׁ ש בַ גָדוֹּל הֵׁ חֵׁ ל ּובַ ָקטֹּן כִ לָה וַ יִמָ צֵׁ א
ַאמ ַתחַ ת בִ נְ י ִָמן".
הַ גָבִ יעַ בְ ְ

ּוטבֹּחַ טֶ בַ ח וְ הָ כֵׁן כִ י ִא ִתי יֹּאכְ לּו הָ אֲ נ ִָׁשים בַ צָ הֳ ָריִם".
הַ בָ י ְָתה ְ

" ומריש אמינא על פי זה עלי בא"ר מאמרם ז"ל במדבר רבה (פרשה י"ד) וז"ל מי
הקדימני ואשלם ,מדבר ביוסף שהוא הקדים ושמר השבת עד שלא נתנה וטבוח טבח
והכן ,א"ר יוחנן :ערב שבת היתה ואין הכן אלא לשבת ,שנאמר :והיה ביום השישי
והכינו ,אמר הקב"ה :יוסף אתה שמרת השבת עד שלא ניתנה התורה ,חייך שאני
משלם לבן בנך שיהא מקריב בשבת ,מה שאין יחיד מקריב ועלי לקבל קרבנו ברצון
ע"כ .ויש לחקור מכדי האי דישנא להאי פרדישנא משום דיוסף שמר השבת יבוא בן
בנו להקריב בשבת ,אדרבא הלא טוב להורות בזרעו שמירת שבת לא לעשות מלאכה
בשבת בשגם לרצון יהיה אינו בעצם מדה כנגד מדה ,ולמראה עינים נראה דבר ואיפכו.
ואפשר לומר בהקדים מה שהקשה הרב יפה תואר (דף תק"א) דאיך יוסף שמר השבת
הא קי"ל (סנהדרין דף נח ):גוי ששבת חייב מיתה .ולי אפשר לישב דכבר הקדמנו
דיוסף סבר דלא יצאו מכלל בני נח להקל והוו מקיימין מצות שאין בקיומן איסור לבני
נח ,וא"כ אפשר דיוסף היה שומר שבת לענגו במאכל ומשתה וכיוצא אבל מלאכה היה
עושה לפי שאסור לבן נח לשבות ממלאכה וכן נרמז דיוסף שמר שבת במה שהיה מכין
לשבת לא זולת.
ובהכי אתי שפיר דאיכא למאן דאמר (סוטה דף לו ):בפסוק ויבוא הביתה לעשות
מלאכתו ,מלאכתו ממש ואז"ל (ילקו"ש וישב רמז קמ"ו) דהיה יום השבת ,ויקשה דהרי
אמרינן דיוסף שמר השבת .ולדרכנו הכל מתוקן דהיה עושה מלאכה כחומר בן נח
והיה מענגו בכל תענוג במצות ישראל.
והשתא יש מקום לומר דיוסף בהך מילתא לא כיוון אל האמת ,דעיקרן של דברים
דיצאו מכלל בני נח לגמרי ואחיו כיוונו להלכה וכדעת הרמב"ן (ויקרא כ"ד י') וסיעתו,
על כן בא האלוקים להורות כי כבר רצה אלוקים את מעשיו מאחר שכוונתו לשמים
וכל אשר היה עושה כוונתו לעבודת הבורא ,דסבר דלא יצא מכלל בן נח להקל ולכן
היה מחמיר במפרכסת וכיוצא מדברים אסורים לבני נח והיה עושה מלאכה בשבת.
וזהו כוונת המאמר הנזכר שיוסף הקדים ושמר שבת וטבוח טבח וכו' ,כלומר שהיה
שומרו לענגו באכילה ושתיה וכיוצא ,אמר הקב"ה :אתה שמרת שבת עד שלא ניתנה
התורה ,שסברת דממתן תורה ואילך יצאו מכלל בני נח לגמרי ,ולכן שמרת שבת לענגו,
אך עשית מלאכה שלא לעבור על איסור בני נח ,דכתיב (בראשית ח' כ"ב) :יום ולילה
לא ישבותו ,לכן להגיד כי ישר ,בן בנך מקריב בשבת ויקובל ברצון ונמצא שומר שבת
ועושה מלאכה ונרצה לו ודומה לך ,כי אתה עושה מלאכה ומענג השבת ורצוי לפני,
וא"כ הוא באותה מדה ממש ,כי כמוך גם בן בנך דומה לך".
(ראש דוד פרשת ויחי)

"וימצא הגביע באמתחת בנימין ,כיון שנמצא הגביע אמרו
לו :מה גנבא בר גנבתא ,אמר להון גברא דיוסף יש כאן,
שעירים יש כאן ,אחים שמכרו אחיהם אתמהא".
פירוש (ע"פ המתנות כהונה) :האחים אמרו לבנימין :אתה
גנב בן רחל שגנבה את התרפים ,הרי שנטה אחר הטבע
ומדת אמו ,והשיב להם בנימין ,לא כן הוא ,אלא נתעורר
עתה עונש שעיר עיזים ששחטתם לרמות אביכם ועונש
מכירת אביכם זהו שגרמה לכם ולא ירושת אמי.
(בראשית רבה צ"ב ח')

מדה כנגד מדה בדף היומי

צליעתו של לוי
תענית דף כה" :.לוי גזר תעניתא ולא אתא מיטרא (גזר
תענית ולא בא גשם) ,אמר לפניו :רבונו של עולם! עלית
וישבת במרום ואין אתה מרחם על בניך .אתא מיטרא
(בא גשם ,אבל כעונש על דברים אלה שאמר בלשון
חריפה) ,ואיטלע (נעשה צולע) .אמר רבי אלעזר :לעולם
אל יטיח אדם דברים כלפי מעלה ,שהרי אדם גדול הטיח
דברים כלפי מעלה – ואיטלע (ונעשה צולע) ,ומנו (ומי
הוא) – לוי".

אתא מטרא ואטלע" :הא דנענש ברגליו ,נ"ל בס"ד
דכתיב (ישעיה ס"ו א') "השמים כסאי והארץ הדום
רגלי" ,נמצא הארץ תתייחס לרגלי אור השכינה,
והוא דיבר כנגד אור השכינה ,עלית וישבת במרום,
שהוא סילקו ,ועלה מן הארץ שהיא בחינת רגל ,לכך
נענש ברגליו".
(בניהו)
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מדה כנגד מדה בדף היומי
מדוע רגלי סוסי אנשי בית הנשיא נדבקו לקרקע

אחאב ואליהו
דף כג" :.תנו רבנן :פעם אחת יצא רוב אדר ולא ירדו גשמים .שלחו לחוני
המעגל :התפלל וירדו גשמים! התפלל ולא ירדו גשמים .עג עוגה ועמד
בתוכה ,כדרך שעשה חבקוק הנביא ,שנאמר :על משמרתי אעמדה
ואתיצבה על מצור וגו' .אמר לפניו :רבונו של עולם! בניך שמו פניהם עלי
שאני כבן בית לפניך ,נשבע אני בשמך הגדול שאיני זז מכאן עד שתרחם
על בניך .התחילו גשמים מנטפין ,אמרו לו תלמידיו :רבי ,ראינוך ולא
נמות .כמדומין אנו שאין גשמים יורדין אלא להתיר שבועתך .אמר :לא כך
שאלתי ,אלא גשמי בורות שיחין ומערות .ירדו בזעף ,עד שכל טפה וטפה
כמלא פי חבית .ושיערו חכמים שאין טפה פחותה מלוג .אמרו לו
תלמידיו :רבי ,ראינוך ולא נמות .כמדומין אנו שאין גשמים יורדין אלא
לאבד העולם .אמר לפניו :לא כך שאלתי ,אלא גשמי רצון ברכה ונדבה.
ירדו כתיקנן ,עד שעלו כל העם להר הבית מפני הגשמים .אמרו לו :רבי,
כשם שהתפללת שירדו ,כך התפלל וילכו להם .אמר להם :כך מקובלני
שאין מתפללין על רוב הטובה .אף על פי כן ,הביאו לי פר הודאה .הביאו
לו פר הודאה .סמך שתי ידיו עליו ,ואמר לפניו :רבונו של עולם! עמך
ישראל שהוצאת ממצרים אינן יכולין לא ברוב טובה ולא ברוב פורענות,
כעסת עליהם  -אינן יכולין לעמוד ,השפעת עליהם טובה  -אינן יכולין
לעמוד ,יהי רצון מלפניך שיפסקו הגשמים ויהא ריוח בעולם .מיד נשבה
הרוח ונתפזרו העבים ,וזרחה החמה ,ויצאו העם לשדה והביאו להם
כמהין ופטריות".

"פרו דחוני המעגל הוא גלגול אחאב ,וכמו שאמר חוני המעגל אף
על פי כן הביאו לי פר הודאה ,הביאו לו [פר הודאה] סמך [שתי] ידיו
עליו כנזכר בתענית פרק סדר תעניות (דף כג ,).והענין מה שאמר
(פרו ידוע) [פר הודאה] הוא רמז על אחאב שנתגלגל בפר הזה מחוני
המעגל הוא אליהו ,ואחאב היה מקלקל בחטאו ופגם הרבה ,ואפילו
הכי נמצא בו דבר טוב ,כמו שאמר הכתוב (יען) [הראית] כי נכנע
אחאב ,ופעם אחרת היה אחאב רודף לאליהו לכן אמר חוני שהוא
אליהו ,הביאו לי בעל כרחו ,כי לא נמשך מקדם אחר אליהו ואני
אתקנהו ,ומאי זכות היה לו אז מפני שהיה נכנע ,לכן אמר פר הודאה
ר"ל שהודה פעם אחרת בהיותו אחאב ועתה אתקנהו בפר הזה".
(גלגולי נשמות פ' ב')
פירוש :אחאב רדף את אליהו ועתה אליהו (שהוא חוני) מביאו בעל
כרחו .אחאב הודה (כשנכנע) ,על כן זכה להתגלגל בפר שהוקרב
כהודאה.

דף כג ..." :ותו ,רבי מני בריה הוו קא מצערי ליה דבי נשיאה (רבי מני בנו של
רבי יונה ,היו מצערים אותו אנשי בית הנשיא) .אישתטח על קברא דאבוה
(השתטח על קבר אביו) ,אמר ליה (לאביו) :אבא ,אבא ,הני (אנשי בית הנשיא)
מצערו לי (מצערים אותי) .יומא חד (יום אחד) הוו קא חלפי התם (עברו אנשי
בית הנשיא מעל מערת בית יונה) ,אינקוט כרעא דסוסוותייהו (נדבקו רגלי
סוסיהם לקרקע ולא יכלו לזוז משם) ,עד דקבילו עלייהו דלא קא מצערו ליה
(עד שקיבלו על עצמם ששוב לא יצערו את רבי מני בנו)".

פירוש (ע"פ הבן יהוידע) :אנשי בית הנשיא ציערו את בנו ולכן נדבקו
דווקא רגלי (כרעי) סוסיהם ,כי למדנו כי ברא כרע (רגל) דאבוהי.
וכן אמרו חז״ל שהסוס הוא גאה בבהמות ורמז להם על שררה וממון
שהם רוכבים עליהם ומתגאים בהם ,הוא יוכל להורידם מאלה
שיתרוששו מהם".

עצירת גשמים בעבור ביטול הצדקה
דף כד" :.רבי יהודה נשיאה גזר תעניתא (תענית) ,בעי רחמי ולא אתא מיטרא
(ביקש רחמים ולא בא גשם) .אמר (בצער) :כמה איכא (הבדל יש) משמואל
(הנביא) הרמתי ליהודה בן גמליאל! אוי לו לדור שכן נתקע (במנהיגות שכזו),
אוי לו למי שעלתה בימיו כך! חלש דעתיה ואתא מיטרא (חלשה דעתו ובא
הגשם)".

אוי לו לדור שנתקע בכך" :נראה לי בס"ד תיבת כך מורה על זמן ביטול
מצות הצדקה ,שכף העני פתוחה לומר תנו לי ,וכף העשיר סתומה שאינו
נותן ,אבל אי אפשר לומר שאותיות כך מורה על זמן שהעשיר כפו
פתוחה וכף המקבל סתומה ,שאינו רוצה לקבל ,כי לא יחדל אביון מקרב
הארץ ,ותמיד תמצא כף פתוחה לקבל ,ורק העשיר כפו סתומה לבלתי
יתן כלום .נמצא תיבת כך שהיא כף סתומה וכף פתוחה מורה ,שהעני
פתוחה ידו לקבל ,והעשיר סתומה ידו לבלתי יתן ,ולכן בעבור ביטול
מצות הצדקה הגשמים נעצרים מדה כנגד מדה ,הם נוהגים שכף העני
פתוחה לקבל וכף העשיר סתומה מליתן ,כן יהיה להם שפותחים ידם
לקבל שפע המטר ומן השמים הכף סתומה מליתן מטר."...
(בן יהוידע)
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מדה כנגד מדה בדף היומי
ירידת גשמים בעבור מלמד התינוקות

רבי יוסי דמן יוקרת בנו ובתו תיקון לאלישע אמנון ותמר

שם" :רב איקלע לההוא אתרא ,גזר תעניתא ולא אתא מיטרא (רב הזדמן למקום
אחד גזר תענית ולא בא גשם) .נחית קמיה שליחא דצבורא (ירד לפניו שליח
הציבור בתפילה) ,אמר 'משיב הרוח'  -ונשב זיקא (ונשבה רוח) ,אמר 'מוריד הגשם'

דף כד" :.אמר ליה :ולאו קמיה דרבי יוסי דמן יוקרת הוה שכיח מר (וכי לא
היית יושב ללמוד לפני רבי יוסי דמן יוקרת)? אמר ליה (לו ,רבי יוסי בר
אבין) :הן (הן .אכן כך) .אמר ליה :ומאי טעמא שבקיה מר ואתא הכא (ומה
הטעם שעזבת את רבי יוסי דמן יוקרת ,ובאת לכאן ללמוד)? אמר ליה (לו):
(חושש אני שמא יארע שיקפיד עלי ,ואינזק מהקפדתו) גברא דעל בריה ועל
ברתיה לא חס  -עלי דידי היכי חייס (כי אדם שלא חס על בנו ובתו [כפי
שמסופר להלן] ,היאך יחוס עלי)?

 ואתא מיטרא (ובא הגשם) ,אמר ליה (לו) :מאי עובדך (מהם מעשיך הטובים)? -אמר ליה (לו) :מיקרי דרדקי אנא ומקרינא לבני עניי כבני עתירי ,וכל דלא אפשר
ליה לא שקלינא מיניה מידי (מלמד תינוקות אני ואני מלמד מקרא לבני עניים כבני
עשירים ,וכל מי שאינו יכול לשלם אינני לוקח ממנו דבר) .ואית לי פירא דכוורי,
וכל מאן דפשע  -משחדינא ליה מינייהו ,ומסדרינן ליה ,ומפייסינן ליה ,עד דאתי
וקרי (ויש לי בריכה של דגים ,וכל ילד שמתרשל בלימודו אני משחד אותו בהם,
ומרגיע אותו ומפייס אותו עד שהוא בא וקורא)".

ומקרינא לבני עניי כבני עשירי" :נראה לי בס"ד מדה כנגד מדה ,הוא השווה
עניים ועשירים ביחד ,יבוא המטר בזכותו ,שהמטר משקה העניים והעשירים
בהשוואה אחת ...גם עוד הוא שיחד התינוקות ללמוד תורה בדגים שהם
גדלים במים ומכוסים מן העין ,כן יבוא בזכותו הגשם שיוצא מן האידים
שבים ,ופעולתו מכוסה מעין האדם ,וקמא קמא נבלע בקרקע ואינו נראה".
(בן יהוידע)

פירוש נוסף :התורה נמשלה למים ,כמו שמצאנו" :אמר רבי חנינא בר אידי:
למה נמשלו דברי תורה למים ,דכתיב :הוי כל צמא לכו למים( "...תענית דף
ז .).ואם כן אותו מלמד תינוקות שהפיץ 'מים' קדושים אלו ,מדה כנגד מדה,
נתן לו הקב"ה מעין 'שליטה' על אוצרות המים ,והאזין לתפילתו והוריד מים.
בחינת  -הוא נתן לבניו של הקב"ה 'מים' ,לכך שעה הקב"ה לתפילתו והוריד
מים.
עוד י"ל ,שהמלמד תינוקות בורא עולמות בכח התורה שמלמד ,ומי שבורא
עולמות רוחניים ניתן בידו באותה המדה הכח לברוא עולמות גשמיים.

טיפות גשמים כנגד טיפות דמעות
דף כה" :מעשה ברבי אליעזר שגזר שלוש עשרה תעניות על הציבור ולא ירדו
גשמים .באחרונה התחילו הציבור לצאת .אמר להם :תקנתם קברים לעצמכם? געו
כל העם בבכיה ,וירדו גשמים".

פירוש :י"ל מדה כנגד מדה ,שירדו טיפות גשמים כנגד שירדו מעיניהם טיפות
דמעות (פירש העיון יעקב ,געו כל העם בבכיה :ושערי דמעות לא ננעלו).

בריה מאי היא (על בנו ,היאך היה המעשה)? יומא חד הוו אגרי ליה אגירי
בדברא (יום אחד ,היו לו לרבי יוסי פועלים שכירי יום בשדהו) ,נגה להו ולא
אייתי להו ריפתא (החשיך להם היום ועדיין לא הביא להם רבי יוסי פת
לאכול) .אמרו ליה לבריה :כפינן (אמרו הפועלים לבנו של רבי יוסי ,שהיה
עמהם בשדה :אנו רעבים)! הוו יתבי תותי תאינתא (באותה העת היו כולם
יושבים תחת תאנה ,שלא היו בה פירות ,לפי שלא היתה זו עונתן) .אמר (בנו
של רבי יוסי) :תאנה ,תאנה! הוציאי פירותיך ויאכלו פועלי אבא .אפיקו
ואכלו (הוציאה התאנה פירותיה ,ואכלו מהן הפועלים) .אדהכי והכי אתא
אבוה (בינתיים  -הגיע האב ,רבי יוסי) .אמר להו :לא תינקטו בדעתייכו,
דהאי דנגהנא  -אמצוה טרחנא ,ועד השתא הוא דסגאי (אמר להם לפועלים:
אל תחשדוני בדעתכם על שלא הבאתי לכם מזונות עד עתה ,כי מה
שאחרתי ,משום שטרחתי בדבר מצוה ,ורק עתה סיימתי לעסוק בה) .אמרו
ליה (לו הפועלים) :רחמנא לישבעך כי היכי דאשבען ברך (שהקדוש ברוך הוא
יׁשביע אותך ,כפי שבנך האכילנו לשובע) .אמר להו (להם) :מהיכא (מהיכן
האכילכם בני)? אמרו :הכי והכי הוה מעשה (כך וכך היה מעשה ,וסיפרו לו
את כל המעשה) .אמר לו (רבי יוסי לבנו) :בני ,אתה הטרחת את קונך (את
הקדוש ברוך הוא ,קונה שמים וארץ) להוציא תאנה פירותיה שלא בזמנה -
יאסף שלא בזמנו (עונשך יהיה שאתה תיאסף מן הארץ ותמות שלא בזמנך).
ברתיה מאי היא (המעשה שלא חס על בתו ,מה הוא)? הויא ליה ברתא
בעלת יופי (היתה לו לרבי יוסי בת נאה) .יומא חד חזיא לההוא גברא דהוה
כריא בהוצא וקא חזי לה (יום אחד ,ראה רבי יוסי אדם אחד שחופר וסותר
את גדר העצים שהקיפה את חצירו ,כדי להסתכל פנימה) .אמר לו (לאותו
אדם) :מאי האי (מה מעשה זה שאתה עושה)? אמר ליה (לו) :רבי ,אם
ללוקחה לא זכיתי (אם לשאת את בתך לא זכיתי ,גם) לראותה לא אזכה (לכן
עשיתי חור בגדר ,כדי שאוכל לפחות לראותה) .אמר לה (רבי יוסי לבתו):
בתי ,קא מצערת להו לברייתא  -שובי לעפריך (בתי! את מצערת את
הבריות ,תמותי ותיקברי בעפר שממנו נוצר) ,ואל יכשלו ביך (בך) בני אדם".

"רבי יוסי דמן יוקרת ,במסכת תענית (דף כד ).דהמית את בנו ובתו,
בנו ,משום דאמר תאנה תאנה הוציאי פירותיך ,הוא אלישע הנביא
דגירה דובים בתינוקות ועתה גירה המות בבנו ,וגם בתו דהמית ,הם
תיקון אמנון ותמר בני דוד ,ובאו בגלגול בני החסיד הזה לתיקונם,
וכאן חילוף הדברים ,כי בדוד לא עצב אחד מבניו לאמר להם מדוע
עשית ,והאיש הזה היה אכזרי לקנאת ה' צב-אות".
(גלגולי נשמות י' י')
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מדוע לא שולטת עין הרע ביוסף

אתם".
ָארץ בָ ֶ
בראשית מ"ב ט'" :וַ יִזְ כֹּר יוֹּסֵׁ ף אֵׁ ת הַ חֲ ֹלמוֹּת אֲ ֶׁשר חָ לַם לָהֶ ם וַ יֹּאמֶ ר אֲ לֵׁהֶ ם ְמ ַרגְ לִים אַ ֶתם לִ ְראוֹּת אֶ ת עֶ ְרוַ ת הָ ֶ

ָאחיו
בראשית מ"ג כ"ט" :וַ י ִָשא עֵׁ ינָיו וַ י ְַרא אֶ ת בִ נְ י ִָמין ִ
בֶ ן ִאמ ֹּו וַ יֹּאמֶ ר הֲ זֶה אֲ ִחיכֶם הַ ָקטֹּן אֲ ֶׁשר אֲ מַ ְר ֶתם אֵׁ לָי
וַ יֹּאמַ ר אֱ ֹל ִקים י ְָחנְָך בְ נִי".

"לראות את ערוות הארץ באתם ,זאת באה להם לפי שחשדו אותו בבנות הארץ (עיין בראשית רבה צ"א ו')".
(רמזי רבינו יואל)

לא זכרו – יקבלו תזכורת
ָארץ וַ ָיבֹּאּו אֲ חֵׁ י יוֹּסֵׁ ף וַ י ְִׁש ַתחֲ וּו ל ֹּו אַ פַ יִם
ָארץ הּוא הַ מַ ְׁשבִ יר לְ כָל עַ ם הָ ֶ
בראשית מ"ב ו'" :וְ יוֹּסֵׁ ף הּוא הַ ַשלִ יט עַ ל הָ ֶ
ָארצָ ה".
ְ

'עיר קטנה' זה מצרים' ,ואנשים בה מעט' אלו המצריים' ,ובא אליה מלך גדול וסבב אותה' זה פרעה
הרשע' ,ובנה עליה מצודים גדולים' ,כמנון ועקמון (ארב להם ועיקם והקשה עליהם את הדרך לברוח
מארצו ומשיעבודו וממיסיו)' ,ומצא בה איש מסכן וחכם' זה יוסף הצדיק' ,ומילט הוא את העיר בחכמתו',
שאמר לו לפרעה (בראשית מ"א ל"ד) ' יעשה פרעה ויפקד פקידים על הארץ' וגו'' ,ויקבצו את כל אוכל
השנים הטובות האלה' וגו'' ,ואדם לא זכר את האיש המסכן ההוא' ,אמר הקב"ה :אתון לא אדכרתוניה
(אתם לא זכרתם אותו לטובה ולשבח) ,אנא מדכר ליה (אני זוכר אותו! וזהו שנאמר שם)' :ויוסף הוא
השליט על הארץ'.
(קהלת רבה ט' ב')

"וישא עיניו ...אלא אמר יוסף ,הרשע הזה עינו
רמה שלא יתלה עיניו ויביט את אמי וגבהה קומתו
וכסה אותה ,הוא דכתיב ביה (בראשית מ"ט כ"ב)
'בן פורת יוסף בן פורת עלי עין' ,בן פורת רביית
עלי עין ,בן פרות רביית יוסף ,בן פורת עלי עין ,בן
פורת רביית יוסף ,רבי ברכיה בשם ר' סימון אמר:
עלי לפרוע לך מן אותה העין".
ובמתנות כהונה :עלי לפרוע לך שעמדת בפני אמך
שלא ישלוט בה עינו של עֵׁ ָשו ולכן ברכו במדה
כנגד מדה ,שלא תשלוט בו עין הרע והוא עולה
ושולט על העין ולא העין עליו.
(בראשית רבה פרשה ע"ח י')

תועלת הסרת הערלה
בראשית מ"א נ"ה" :וַ ִת ְרעַ ב כָל אֶ ֶרץ ִמצְ ַריִם וַ יִצְ עַ ק הָ עָ ם אֶ ל פַ ְרעֹּה ַללָחֶ ם וַ יֹּאמֶ ר פַ ְרעֹּה לְ כָל ִמצְ ַריִם לְ כּו אֶ ל יוֹּסֵׁ ף אֲ ֶׁשר יֹּאמַ ר ָלכֶם ַתעֲ שּו".

לכו אל יוסף אשר יאמר לכם תעשו" :פירש רש"י ביקש מהם שימולו .טעמו של דבר הוא לפי שמצינו שהערלה נקראת חרפה ,כמו שנאמר (בראשית ל"ד י"ד):
' כי חרפה היא לנו לתת אחותנו לאיש אשר לו ערלה' ,והרעב נקרא גם כן חרפה ,שנאמר (יחזקאל ל"ו ל')' :ולא תקחו עוד חרפת רעב בגוים' ,על כן חשב
שבהסרת חרפת הערלה יוסר מהם חרפת הרעב ,כי הסרת הערלה היא הסרת מותרות הדמים המסבבים העיפוש ,ורקיבת התבואה באה גם כן מצד המותרות
והפסולת שבתבואה הגורם הריקוב והעיפוש ,וזכות ברית המילה הועיל גם לנח שנאמר (בראשית ו' י"ח)' :והקימותי את בריתי איתך' פירש רש"י על התבואה
והפירות שלא ירקבו ,וכן השיב להם יוסף שימולו ,על מה שאמרו אספנו תבואה והרקיבה ,וזה מדה כנגד מדה ,שאם האדם מסיר מתוכו הפסולת שבו ,גם ה'
יתן הטוב ויסיר הפסולת שבתוך התבואה ממש ,שאי אפשר לאדם להסירו ,וחז"ל אמרו (סוטה דף ד' ):כל הבא על אשה זונה לסוף מבקש ככר לחם ואינו מוצא,
שנאמר (משלי ו' כ"ו) כי בעד אשה זונה עד ככר לחם' כי הבועל ארמית משכה ערלתיה ,ועוד שהמילה תיקון האבר שלא ירבה במשגל ,והמצרים היו שטופי
זימה על כן היו צריכין תיקון זה בשנת הרעב .ומטעם זה נאמר ביוסף (בראשית מ"ט כ"ד) ותשב באיתן קשתו ,שכבש יצרו באשת פוטיפר על כן משם רועה
אבן ישראל ,כי זכה משם שתבואתו לא הרקיבה והיה רועה וזן אבן ישראל בזכות שלא היה רועה זונות".
(כלי יקר)
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