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 ועוד  הלכה  פרשה  הגות
 

 פרשת בראשית תשע"ז
 
 
 
 

 
]

  לפי סדר הא"ב –כל המדורים 

 לפרשת אספקלריא

 בראשית

אספקלריא שביבים 

/ ישראל אברהם 

 קלאר

 הראשון תפלת אדם
לרבינו תהלות ישראל )ערוך על פי ספר 

, , מח"ס "חכמת שלמה"זצ"ל קלוגר שלמה

לפי ביאורו בדברי חז"ל במדרש שוחר טוב 

 (בדרשת מזמור א' בתהלים, עי"ש

  אמר אדם הראשון:

 פסוק א.

היה אשַרי אילו לא הייתי הולך בעצת 

ואילו לא  הנחש שיעצני לבקש מה' אשה,

עמדתי בדרכו של הנחש לאכול מעץ 

לא ישבתי במושב הליצנות ואילו  הדעת,

של הנחש לומר "האשה אשר נתת עמדי 

היא נתנה לי מן העץ", שכוונתי באמירה זו 

היתה לרמוז לכך שאני סבור כמו שאמר לי 

הנחש שה' לא נתן לי אשה רק "דו 

כדי שהיא לא תייעץ לי לאכול  ,פרצופין"

מעץ הדעת, והייתי סבור שהסיבה לכך היא 

זה אכל וברא כדברי הנחש ש"מן העץ ה

 וכו'".

 פסוק ב.

את כל הדברים  אם לא היה עושה

הנזכרים, שלא היה מתפתה לעצת הנחש 

לבקש מה' אשה, גם אז היה מקבל את 

האשה, אלא שרצון ה' היה שיקבל אותה 

על ידי שיעסוק בשש מצוות התורה שהיו 

לו, כי המצוות קרויות גם כן "תולדות", ואז 

שבהנאה יקבל אותה בצדק, בלא הבושה 

ממתנת חינם, וכמו כן היה רצון ה' שגם 

מעץ הדעת יאכל בצדק, על ידי עסק 

התורה של שש המצוות, כי התורה קרויה 

 גם כן "דעת".

 פסוק ג.

ב"דעת" שהיה בו מכח התורה שהיה ו

לומד היה נהיה לו דמיון לעץ ה"דעת", 

כי  בגן עדן, –את עץ הדעת  –ששתלו ה' 

דעת", ואז היה בו את התורה שמהותה "

היה נעשה ראוי לאכול מפרי עץ הדעת 

 בעתו, ולא כפי שאכלו פגה שלא כרצון ה',

ואז גם לא היה קין נעשה רשע, שזה היה 

תוצאה של האכילה מעץ הדעת, וממילא 

אם לא היה ואז גם לא היה הבל נהרג, 

אוכל מעץ הדעת גם משת לא היו יוצאים 

 רשעים.

  פסוק ד.

להחפז לאכול מעץ  צואבל הנחש יע

שנדחה בקלות  הדעת קודם שהבשיל, כמוץ

 .על ידי הרוח

 פסוק ה.

על חטא זה של הנחש, שיעץ ודוקא 

לאדם לבקש אשה שלא בעתו, לא יקום 

שאילו  !הנחש במשפט שיהיה לעתיד לבוא

על החטא שפיתה את חוה לאכול מעץ 

"דברי הרב ודברי  והדעת שייך לטעון עבור

מעין", אבל על החטא התלמיד דברי מי שו

שפיתה את אדם לבקש אשה אינו נפטר 

היה אדם שוגג, כי לא  כךבטענה זו, כי ב

 ,ידע שכוונת הנחש בעצה זו אינה טובה

שכוונתו היתה כדי שיפתה את האשה 

  והיא תפתה את אדם לאכול מעץ הדעת.

 פסוק ו.

כי המשפט לעתיד לבוא יהיה באמצעות 

שהמשפט  "עדת צדיקים". כלומר: כל זמן

הוא 'בדיני שמים' אז לאו דוקא על חטא 

הפיתוי לבקש אשה יצא הנחש רשע 

במשפט, אלא גם על חטא הפיתוי לאכול 

מעץ הדעת, כי בדיני שמים אין נפטרים 

בטענת "דברי הרב וכו'", אבל לעתיד לבוא 

ייחשב למשפט "בדיני אדם", ולכן תהיה 

 שייכת אז טענה זו. 

ענש הנחש ומה שלמרות זאת בשעתו נ

בעונש "ואיבה אשית , גם על פיתוי האשה

כי אז הדין היה עדיין "בדיני  זה רק ,וכו'"

ו גלוי ולפנישמים", ויודע ה' דרך צדיקים 

שחטא האכילה מעץ הדעת היה רק בגלל 

הנחש, ולכן אין טענת "דברי הרב", וככל 

ענש הנחש גם על אז נ ולכן דיני שמים,

 פיתוי האכילה.

* 

לגברא / בין גברא 

 הרב אהרן ליפשיץ

 אריכות חיי הראשונים
ַקים א ֱאלֹּ ם ְברֹּ וֹּ ת ָאָדם ְביֹּ ְלדֹּ וֹּ  ֶזה ֵסֶפר תֹּ

 . וֹּ תֹּ ַקים ָעָשה אֹּ ָזָכר ּוְנֵקָבה ָאָדם ַבְדמּות ֱאלֹּ

ָתם ַוַיְקָרא ֶאת ְשָמם ָאדָ  ם ְבָרָאם ַוְיָבֶרְך אֹּ וֹּ ם ְביֹּ

ַשים ּוְמַאת ָש  ֶלד ַהָבְרָאם. ַוְיַחי ָאָדם ְשלֹּ וֹּ ָנה ַויֹּ

וֹּ ֵשת. וַ  וֹּ ַוַיְקָרא ֶאת ְשמֹּ וֹּ ְכַצְלמֹּ ַיְהיּו ַבְדמּותֹּ

ֶנה וֹּ ֶאת ֵשת ְשמֹּ ַלידֹּ וֹּ ת  ְיֵמי ָאָדם ַאֲחֵרי הֹּ ֵמאֹּ

ת. ַוַיְהיּו ָכל ְיֵמי אָ  וֹּ ֶלד ָבַנים ּוָבנֹּ וֹּ ָדם ָשָנה ַויֹּ

ַש  ת ָשָנה ּוְשלֹּ וֹּ ים ָשָנה ֲאֶשר ַחי ְתַשע ֵמאֹּ

ת.   ַוָימֹּ

בתורה בפרשה זו אנו קוראים על אריכות 

חייהם המופלגת של האנושות בדורות 

הראשונים אשר הגיעה לאלף שנה ויותר, 

לוך וחסור בימי נח עד שהלכו ימיהם ה

ואחר כך בימי האבות עד שהגיע לממוצע 

של השבעים שנה ואם בגבורות שמונים 

 שנה. 

חידה זו היא מהמופלאות שלא נמצא 

 להם ביאור חד וחתוך.

הרמב"ן נוקט, כי אדם הראשון היה 

בתכלית השלמות מעשה ידיו של הקב"ה 

בנוי בכח ובקומה, וכאשר בא המבול על 

יהם האויר והלכו ימותם הארץ נתקלקל על

הלוך וחסור והגיעו ימיהם לארבע מאות 
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שנה, עד דור הפלגה. וכאשר משל עליהם 

שינוי האוירות בדור ההפלגה נתקצרו עוד 

מאתיים שנה,  -ימיהם ושב לחצי ימיהם 

 עד שהגיע לשבעים ושמונים שנה.

 כחודש האחרונים -שנות הראשונים 

ל במפרשים מביאים דעה מעניינת מאד ש

חכמי האומות, אשר לרוב תמיהתם, 

ולמיעוט הבנתם, ענו שבדורות הראשונים 

'שנה' היתה כחדש ירחי של ימינו, ואם כן 

כל שנה הוא עשרים ושמונה יום לערך, 

ואם כל שתים עשרה שנה שלהם הם שנה 

שלנו נקוץ את שנותיהם לאחד חלקי שתים 

עשרה ונגלה שחיו קרוב לימינו אנו, מי 

 ות.   יותר ומי פח

אמנם המפרשים דוחים זאת בכל תוקף 

עד שכותב האברבנאל "הנה הדעת הזה 

 הוא כזב מבואר"

נאל מוכיח כי לדבריהם מהללאל בהאבר

שהוריד את ירד בגיל ששים ושתים שנה 

, 1היה לדבריהם רק בן חמש שנים אמיתיות

וכן חנוך בהולידו את מתושלח. וכן 

בתולדות שבפרשת נח ששלח הוליד 

בן שלושים שנה אם כדבריהם היה  כשהיה

לפי השנים שלנו בן שתי שנים ומחצה 

כשהוליד בנים, וזה הלא דבר מתמיה 

השונה ממציאות ימינו לא פחות מאורך 

חייהם המופלג. וכלשונו: "ולא אדע אם 

הקיצור הזה שהולידו בגיל צעיר כל כך 

הוא יותר נמנע, או האריכות שנראה 

 "בחייהם כפי פשט הכתובים.

גם ב'הכתב והקבלה' דוחה בתוקף את 

דבריהם ומקשה מהמבואר בחשבון ימי 

המבול על החודש העשירי וכו' כל מניין 

החדשים והזמנים אשר מבואר ביותר כי 

היו חדשים ושנים ומספר הימים שהיו 

בינתיים. ומוסיף וכותב; "קלי דעת אמרו כי 

היו השנים האלו רק ירחיות, והנה האנשים 

ו מאורך חיי האנשים בדורות האלו יתמה

ההם ולא יתמהו מאורך ימי עצי האלה 

והאלון אשר עומדים דשנים ורעננים עד 

עלף שנה כנודע, ומפליאים המחברים עוד 

לומר כי נמצא ממין אלון זה עצים ישנים 

כארבעת אלפי שנה אשר יש בהם כח 

 הגידול והצמיחה.

ולמה לא יפקחו האנשים האלה את 

י גם בדורות הראשונים עיניהם לראות כ

                                                             
אם כל שנה היא עשרים ושמונה יום  1

יוצא שימיו היו עשרים ושמונה כפול 

ימים, ואם  1736שישים ושתים שהם 

נחלקם לשנים  נמצאם קרוב לחמש 

 שנים. 

בראשית הבריאה היה ימי חדש שלושים 

 יום ושנים עשר חדשים בשנה."

אמרה ידועה מספרת כי מישהו היה לוה 

משכנו חפצים שונים מפעם לפעם, ובכל 

פעם היה מוסיף לו מיי מוצר , כגון ; היה 

שואל ממנו גביע  מכסף ולמחרת היה 

מחזיר לו גביע עם כובית, לפליאת שכנו 

הסביר לו בפשטות כי הגיע הולידה כוסית 

 ואם כן זה שייך אליו...

עד שביום מן הימים הוא לוה ממנו 

נברשת גדולה וכשהגיע עת ההחזרה הוא 

 בישר חו בצער שהיא נפטרה.

משום מה הכופרים נוטים להאמין רק 

למה שהם רואים עץ יכול לגדול אלפי שנה 

ואנשים לא. מדוע מכיון שזה מה שהם 

ים. וכלפיהם נפטיר אנו בדברי תשובת מכיר

הקב"ה לאיוב מן הסערה: "אזרו נא כגבר 

חלציכם, איפא הייתם ביסדי ארץ הגידו אם 

 ידעתם בינה"    

* 

במשנת האור 

החיים / הרב יעקב 

שלמה שיינברגר, 

 מח"ס במשנת רש"י

טעם בריאת הארץ 

 בצורה כדורית
ַהים ָבָרא ְבֵראַשית  ְוֵאת ַהָשַמַים ֵאת ֱאלֹּ

 . )א, א(ָהָאֶרץ 

 כדורית בצורה הארץ בריאת בטעם הנה

 והיא צד מכל אותה מקיפים והשמים

 כתב בלימה, על' תלוי העיגול בתוך כנקודה

 הארץ תשוקת כי( בראשית' פ) החיים אורה

 שהם השמים אל להתקרב החומרית

 מכל שוה התשוקה ובאשר יותר רוחניים

, בלימה על תלויה באמצע נשארה כ"ע צד

 . נעמו כי דבריו שם עיין

)פרשת לך שם משמואל וכתב בספה"ק 

 ל"חכמז מאמר לפרש יש לך( וז"ל: ולדבריו

 שרצתה ארץ שמה נקרא למה( ה"פ ר"ב)

 דבר של ששם ידוע כי, קונה רצון לעשות

 החיים אור דברי לפי ויצדק, מהותו הוא

 התשוקה היא הארץ הווית של עצמה שכל

 השמים לקראת ורצה משתוקקת שהיא

 ארץ שמה נקרא כ"ע, רוחניים המה באשר

 שרצתה מלת פירוש' ויהי, המרוץ ש"ע

 טבעה ובאשר, רצון מלשון ולא מרוץ מלשון

 היא כ"ע ברוחניות לדבק השתוקקות

 . קונה רצון לעשות משתוקקת

 ידוע באשר הדברים ימתקו מאד ומה

, העליון העולם צל הוא התחתון זה שעולם

, העליונה להארץ צל היא שלמטה והארץ

 הארץ ממהות נמשך התחתונה הארץ וטבע

 י"אעפ התחתונה הארץ כ"ע, העליונה

 מ"מ, דעה בעל בלתי ועכור עב גשם שהיא

 הוא בעליונים שורשו שהוא שבו בטבע

 ל."כנ

 שפירשו המפרשים לגדולי עוד וראיתי

 ידוע כי בלימה על הארץ תליית בטעם

 כ"וע, גשמי דבר סובל אינו רוחני שדבר

 באשר, הארץ לעומת רוחניים שהם השמים

 של ועכירתה גשמיותה לסבול יכולים אינם

 את מהם ודוחים מרחיקים הם, הארץ

 למשל, צד מכל נדחית היא ובאשר, הארץ

 למערב אותה דוחים שבמזרח השמים

 בכל הוא וכן למזרח אותה דוחים ושבמערב

 על' תלוי באמצע לעולם נשארת כ"ע, צד

, הפכים הם הטעמים שני ולכאורה, בלימה

 השמים אל נמשכת היא הראשון שלטעם

 מן נדחית היא השני ולטעם, צד מכל

 צד. מכל השמים

 החכמים דברי כל שיהיו באופן לפרש ויש

 ידוע כי. חיים אלקים דברי ואלו ואלו קיימין

 ומונעין לדבר כשמשתוקק האדם בטבע

 וכבר. יותר עוד התשוקה תגדל ממנו אותו

 יש כן. הענין זה לנו רמזו ל"שחכז אמרנו

 להתקרב שמשתוקקת הארץ במהות לומר

 אותה דוחים השמים וכאשר, להשמים

 הפירושים ושני. ביותר התשוקה תגדל

 נתכוונו. אחד לדבר

 הצורך דהנה זה בענין עוד לומר ויש

 באשר הוא התשוקה שתגדל כדי' בדחי

 בחיות כ"כ איננה העצמית התשוקה

 בחיות היא כאשר אבל, והתלהבות

 נצרכת איננה אש רשפי' רשפי והתלהבות

 שני להעמיד יש ובזה. כמובן' לדחי

 דכלל. המקומות בהתחלפות הפירושים

 היא ביותר חמרית היא באשר הארץ

 באמת שבה החמריות וגם' לדחי נצרכת

 בה שיש ישראל ארץ אבל'. לדחי גורמת

' ועי, חמרית כ"כ ואיננה עליונה קדושה

 מקומות בכמה הנצח בספר ל"מהר

 ל"חכז דברי שפירש ובמה בזה שמאריך

 לומר ויש, בה כתיב צבי ארץ( א ז"נ גיטין)

 החיים ארץ נקראת ישראל שארץ עוד

 כדכתיב חדשים חיים תמיד בה ששופעים



 

 3עמ' 

 בה אלקיך' ה עיני תמיד( א"י דברים)

 השתוקקות לה יש', וגו השנה מראשית

 ואיננה יתירה והתלהבות בחיות עצמית

 איננה באשר זה ועם, ל"כנ' לדחי נצרכת

 ודבוקה קדושה בה ויש חמרית כ"כ

 והיא, אותה דוחים השמים אין בשרשה

 שמתאחה קטנה לנו אחות נקראת

 החיים אור דברי יצדקו ובה, בעליונים

 ועכירת לגסות לארץ חוץ אבל. לבדם

 העליונה הקדושה מן רחוקה והיא החומר

, השמים דחית י"ע זולת כ"כ התשוקה ואין

 בצירוף המפרשים שאר דברי יצדקו בה

 ל, עכ"ד."כנ החיים אור דברי

 בברכת 'שבת שלום ומבורך' וגמח"ט

לתגובות: הרב יעקב שלמה שיינברגר, 

  gmail.comLmo@448מח"ס 'במשנת רש"י' 

 

* 

הרב  /הרגשים 

 יהודה נקי

 ההתחדשות''כח  -מתנת 
בפתיחת פרשת בראשית נאמר: 

ֵראַש  רָּ  ית"בְּ מַ  תאֵ  יםֱאֹלק אבָּ אֵ  ַיםַהחָּ  תוְּ

ֶֽרץ", וברש"י כתב רש"י וז"ל: "אין  אָּ הָּ

המקרא הזה אומר אלא דרשני, כמו 

שדרשוהו רבותינו ז"ל וכו' בשביל ישראל 

 שנקראו ראשית".

ודבריו מפליאים דהנה בכל התורה ידוע 

לפרד"ס פשט, רמז, דרוש, שהיא מתחלקת 

סוד וכאן ראה רש"י להדגיש שאין מקרא 

זה אומר אלא דרשני, ויוצא מגדרו להאריך 

שאין לפרש המקרא כפשוטו שהכוונה 

שבריאת השמים והארץ קדמה לאור היום, 

עי"ש. והיינו שכל משמעות הכתוב בא 

לומר את דרשת חז"ל שישראל נקראו בשם 

המשמעות 'ראשית'. ומה באמת המסר ו

 בדברי התורה כאן שישראל נקראו ראשית.

ויתכן דעם ישראל נקרא ע"ש פעולותיו, 

שמתנערים מהעבר ומתחדשים בכוחות 

מחודשים בכל יום לעבודת ה'. וזו המתנה 

שנתן השי"ת לעם ישראל וכגון במצות 

התשובה ששיכת אפשרות להתנתק 

מהעבר ולקבל ע"ע עול מלכות שמים. דבר 

תנהגות שבין אדם לחבירו זה לא שייך בה

שהידידות לא תחזור אא"כ יתחרט בפניו 

ויקבל את תשובתו. לא כן הוא בין אדם 

למקום שכל הקשר ביניהם הוא תמידי 

ונצחי בין בעושה רצונו ובין כשח"ו אינו 

עושה רצונו של מקום, וכדברי ר"מ דבנים 

אתם לה' אלוקיכם ובין כך ובין כך קרויים 

 בנים. 

דהנה כידוע בכל יום ויום  וביותר מזה

ישנו התחדשות הבריאה, וכמו שאנו 

אומרים בברכות קריאת שמע בתפילת 

שחרית "המחדש בטובו בכל יום תמיד 

מעשה בראשית". ה' ברוב טובו הגדול 

וברחמיו וחסדיו נתן לעמו ישראל באהבה 

מתנה נפלאה, והיא שבכל יום מתחדשת 

פן הבריאה, ולו באמת היה העולם בנוי באו

שהוא כח מתמשך אז שייך היה לעשות 

חשבונות מהעבר והיו באים לכדי יאוש. אך 

מעתה אנו רואים שהעולם בכל יום 

מתחדש, וכמש"נ בתהילים "תתחדש כנשר 

נעוריכי", ופירש שם רש"י שהוא כנשר 

שפעמים משיר נוצותיו הישנים ומתחדש 

 בנוצות חדשים. 

ומסופר על אחד מחסידי קמאי, שעבודת 

פילה אצלו הייתה לשם דבר, בבכיות הת

נוראות ובהשתפכות הנפש כעבדא קמיא 

מריא. שלעת זקנותו היה פעמים רבות 

מאחר לתפילת שחרית, וקודם שהתחיל 

בתפילתו היה אומר לעצמו בכעין תביעה, 

"מדוע איחרתי לתפילה היום? טוב, מחר 

בעזר ה' אתחזק בענין ואבוא בזמן 

 לתפילה".

נעם דהבוחן לאדם האם וכן מובא בדרכי 

אכן זכה לתפילה כדבעי, היא האם הוא 

מלווה ברוח התחדשות, מבלי להביט איך 

הוא ומה הוא והאם יש לו סיכוי להצליח. 

והרגשה זו נוסכת כוחות רוחניים ליהודי 

בכל הליכותיו, וזאת מפני שרוב הקשיים 

והמחסומים שעומדים לו לאדם הם 

הוא  החשבונות מהעבר, שכביכול בטוח

בעצמו שאין בכוחו להתגבר ולעבור את 

 העניינים הללו.

ויתכן שהקריאה מעוררת את הזמן, 

שקריאת פרשת בראשית היא מיד לאחר 

תקופת 'ירח האיתנים', וזאת באה התורה 

להורות כי ע"מ לשמור ולשמר על הזמנים 

המרוממים הללו שחוו עם ישראל בימים 

הקדושים, הוא באופן שיחיו את כל מהלך 

חייהם עם רוח של התחדשות, כחייל נאמן 

יניו אלא עם הפנים שאין עומד למול ע

קדימה, ובוחן בעצמו מה שייך לעשות 

 הלאה ובמה שייך להתקדם. 

ועל כך עם ישראל קרויים בשם 'ראשית', 

כי בזה תלוי כל כח קיומו של יהודי, באם 

נוטל מלפניו את כל החשבונות שבעולם 

ואומר לעצמו המאמר שחזרו להם שני 

חסידי קוברין בעת שהלכו רגלי אל הרבי, 

כם עברו בתוך יער עבות, והיו ובדר

משוחחים ביניהם בחסידות ועבודת ה', 

ומדי דברם, כל אימת שהתלהב לבם 

בחיזוק והתעוררות, היו אומרים זה לזה 

"וואס איז גיווען איז גיווען, פון היינט און 

וויטער ...", כלומר מה שהיה היה, אך 

 מהיום והלאה יתחילו מחדש.

 

* 

ויאמר שמואל / 

ל ברוך שמוא הרב

שליט"א,  גנוט

מח"ס 'ויאמר 

שמואל, שלהי 

 דקיטא' ושא"ס    

האם מותר לנו לאכול 

 פרי מעץ הדעת?
לפני מספר שנים העלתי את הרעיון הבא 

על הכתב, יחד עם נושאים נוספים על סדר 

חומש בראשית. לא הייתי שלם עם עצמי 

לכתוב על עץ הדעת, כאשר בודאי מדובר 

בענינים גבוהים וטמירים, הרבה מעבר 

להשגת השכל האנושי שלנו. ובכל זאת, 

הגשתי את הדברים בדחילו וברחימו למו"ר 

קניבסקי שליט"א, כדי שיעבור מרן הגר"ח 

עליהם ויקבע האם ניתן בכלל לעסוק 

 בנידונים שכאלו. 

התקשר אלי נכדו חביבו של מרן למחרת 

שליט"א, הרה"ג רבי גדליה הוניסברג 

שליט"א, והוא סיפר שמרן הגר"ח שליט"א 

נהנה עד מאד מהנושא ואף הראה אותם 

לכמה וכמה מבאי ביתו, בכל שעות היום. 

הוניסברג: "אם כן, מה ההלכה?  שאלו הרב

האם מותר לנו לאכול מעץ הדעת?". השיב 

לו מרן שליט"א : "הנה, תקרא בעצמך את 

 הדברים!"...

&&&& 

לו יהי שתינתן לנו האפשרות להיכנס לגן 

העדן, במקום בו עומד עץ הדעת. האם 

מותר לנו לאכול מפריו )אם מדובר בפרי 

mailto:moL448@gmail.com


 

 4עמ' 

ם גשמי שאפשר לאוכלו(, כשהאיסור לאד

הראשון נאסר גם לזרעו אחריו. או שכל 

האיסור נאסר רק לאדם וחוה, ולאחר 

שכבר אכלו מהעץ, שוב אין איסור לאכול 

 מעץ זה?

איסור זה אינו כלול בז' מצוות בני נח 

ובתרי"ג מצוות. אך אין זה ראיה. כיון 

שיתכן שלא נכלל באיסורי התורה, מפני 

שאדם גשמי לא יכול להגיע במציאות 

 ם עץ הדעת.למקו

בפסוקים נראה שנאסר על אדם הראשון 

שלא לאכול מהעץ ניתן עוד בטרם נוצרה 

חוה, וא"כ צריך להבין: כיצד חוה בעצמה 

 נענשה על חטא העץ?

הגמרא )עירובין י"ג( אומרת נבראו שני 

פרצופים באדם הראשון, פרצופו של אדם 

ופרצופה של חוה, והקב"ה רק הפרידם 

סתבר שחוה נצטוותה לאחר מכן. ולפי"ז מ

שלא לאכול מעץ הדעת ומעץ החיים, 

בהיותה דבוקה וחלק מאדם הראשון. 

ובילקוט בסוף פרשתנו תירץ רבי אבהו 

שאלה זו כך: "מה אמר הכתוב על האדם 

"לאמר" מהו "לאמר"? לאבריו, וחוה 

 נבראת מצלעותיו". 

והרמב"ן )ג, יג( כתב: וטעם מה זאת 

האשה בכלל  לעבור על מצותי, כי -עשית 

אזהרת אדם, כי היתה עצם מעצמיו בעת 

ההיא, וכן היא בכלל העונש שלו. ולא אמר 

באשה "ותאכלי מן העץ", כי היא נענשה 

על אכילתה ועל עצתה, כאשר נענש 

 הנחש. 

ובאור החיים )בראשית ב', ט"ז( כתב:  

"טעם אומרו "לאמר" וכפל "אכול תאכל" 

יצוהו וכפל "מות תמות", יכוין על חוה ש

לאמר המצוה לחוה: אכול אתה תאכל בת 

זוגך, מות אתה תמות גם היא אם תעבור". 

 )וראו במשך חכמה(.

למדנו שרק אדם וחוה נצטוו שלא לאכול 

מעץ הדעת, ולא זרעם אחריהם. והנה קין 

נולד קודם חטא עץ הדעת, )סנהדרין לח, ב 

ובתוס' שם(. ולפי זה בכלל לא מצינו 

עץ הדעת, ואם קין שנאסר לקין לאכול מ

לא הצטווה, היה יכול קין לאכול מעץ 

הדעת, גם מבלי שאדם הראשון יאכל ממנו. 

ואם הציווי של אדם הראשון היה ציווי 

כללי, גם לזרעו אחריו כקין והבל, אם כן 

לכאורה גם לנו עצמנו ייאסר לאכול מהעץ. 

אלא אם נאמר שלאחר שכבר ירדה הדעת 

ש מקום לומר לעולם, שוב אין איסור, שי

שטעם האיסור לאכול משום שעל ידי 

אכילת פרי העץ יהיה האוכל יודע טוב ורע, 

אולם כעת גם אם יאכל האדם מהעץ לא 

יתוסף לו שום שינוי במהותו, שכבר נעשה 

מה שנעשה. )ובכך מובן מדוע היה חשש 

שמא אדם יאכל מעץ החיים, ומדוע לא 

חששו שמא יאכל שוב מעץ הדעת? אלא 

אין הבדל אם יאכל ממנו שוב, משום שכבר 

שהאדם כבר רכש את סגולת העץ, הדעת, 

 ואכילה נוספת לא תוסיף לו מאומה(.

)ורש"י כתב: 'מצוה אחת היתה בידם 

ונתערטלו הימנה'. ותמה מו"ר הגרש"מ 

דיסקין זצ"ל בס' משאת המלך, שהרי אדם 

וחוה הצטוו, עוד קודם החטא,  בכל שבע 

רין נו,ב(, ואם כן מדוע מצוות בני נח, )סנהד

כתב רש"י שרק מצוה אחת היתה להם?. 

אך אם נאמר שמצות אי אכילת עץ הדעת 

ניתנה רק לאדם ולחוה ולא לזרעם, נמצא 

שאכן מצוה אחת ניתנה במיוחד רק להם, 

 והם לא עמדו בה(.

הרמב"ם )בפיהמ"ש בפרק גיד הנשה( 

כתב שצריך לדעת שכל המצוות שאנו 

ק מפני שניתנו לנו מאת מצווים בהם, הם ר

משה רבנו במצות הקב"ה, ולא מפני שניתנו 

לנביאים שלפני משה. אנו לא מקיימים 

מצות ברית מילה, בגלל הציווי שניתן 

לאברהם, ואנו לא אסורים בגיד הנשה 

משום שנצטווה בו יעקב, אלא כל חיובנו 

הם רק ממה שנאמר למשה בסיני ותו לא. 

נגיע לעץ הדעת, וממילא ודאי שלו יצוייר ש

 נוכל לאכול מפריו.

אולם עדיין יתכן, שאפשר שכל איסור 

אכילת עץ הדעת אינו איסור עצמי, אלא 

יסודו מאיסור גזל, שהקב"ה התיר לאדם 

הראשון וזרעו אחריו לאכול מכל מאכלי 

העולם, חוץ מעץ הדעת שלא הותר 

באכילה. והמדרש כותב שלאחר החטא 

קראו מלאכי השרת לאדם הראשון בשם 

שבני האדם "גנב". ולפי"ז יתכן שלמרות 

כבר קיבלו דעת ע"י אכילת אדם הראשון, 

עדיין ייאסר לאכול מהעץ, כיון שלא הותר 

לנו לאכול ממנו, ובלא היתר מפורש, 

שנמצא רק בשאר המזון )כמובא בפירוש 

 בחז"ל(, האוכל עובר בגזל. 

הנושא מורכב יותר, ובודאי לכל אחד 

מאיתנו יהיה מה להאיר ולהוסיף. והנה אנו 

שוב את חומש בראשית,  מתחילים

ומתפלפלים ודנים שוב יחדיו בדברי 

הפרשיות הקדושות, המפרשים וספרי גאוני 

 הדורות. 

 

* 

ויצבור יוסף / הרב 

יוסף צברי, רב 

 ומו"צ בעיר אלעד

 מתי נבראה האש? 
"את השמים ואת הארץ" )א, א( הא 

למדת שקדמו המים לארץ, ועוד שהשמים 

 מאש ומים נבראו )רש"י(

צריך עיון, הכיצד מבאר כאן רש"י, כי 

האש נבראה ביום השני, ביום שנבראו 

השמים, הא האש נבראה רק במוצאי שבת, 

וכדאיתא בפסחים )נ"ד ע"א(: "אין מברכין 

הואיל על האור אלא במוצאי שבת, 

", ואיך ביאר כאן ותחילת ברייתו הוא

 שנבראו השמים מן האש.

 במוצ"ש נתגלתה התועלת

פשוט דלעולם נבראה האש  אכן, נראה

ביום הראשון, וכמ"ש רש"י אש ומים וכו', 

אך במוצ"ש גילה האדם את התועלת מן 

האש, ע"י שהכה שני אבנים זו בזו, ולפיכך 

נקבעה ברכת "בורא מאורי האש" במוצ"ש, 

לא על עצם בריאת האש עצמה, שהיתה 

לפני כן, אלא כהודאה על בריאת האש 

ור וכיו"ב, וכיון כתועלת לאדם, כחימום וא

שתועלת זו נתגלתה במוצ"ש, נקבעה 

 הודאתה אז. 

 דחיית התירוץ

אמנם מלשון הגמ' בפסחים מדוקדק 

שהאש עצמה נבראת במוצ"ש, דתנינן התם 

נ"ד ע"א: "מיתיבי: אין מברכין על האור 

 הואיל ותחילת ברייתואלא במוצאי שבת, 

הוא,וכן מבואר מקושית הגמ' שם: "ואור 

? והא תניא: עשרה שבת איבריבמוצאי 

דברים נבראו בערב שבת בין השמשות, 

אלו הן: באר, והמן, וקשת, כתב, ומכתב, 

והלוחות, וקברו של משה, ומערה שעמד בו 

משה ואליהו, פתיחת פי האתון, ופתיחת פי 

הארץ לבלוע את הרשעים. רבי נחמיה 

והפרד",  האוראומר משום אביו: אף 

 -באור דידן, הא  -ותירצו: "לא קשיא; הא 

במוצאי שבת,  -באור דגיהנם. אור דידן 

 בערב שבת".  -אור דגיהנם 

מבואר מדברי הגמרא, כי האש שלנו 

באמת נבארה ממש יש מאין במוצאי שבת, 

ולא רק נתגלתה.   אלא היתה בעצם סוג 

של "יצירה חדשה" ורק אש הגהינם 

 נבראה ביום שני כמבואר שם. 

 אש רוחנית



 

 5עמ' 

צריך לומר, שאותה "אש" ולפיכך 

הנזכרת בבריאת השמים, שנבראו מ"אש" 

ומים, אין הכוונה באמת על האש המצויה 

בינינו, שהיא לא נבראה באמת אלא 

במוצאי שבת, אלא הכוונה על אש רוחנית, 

זכה ובהירה, שמקורה היה מן התורה 

שקדמה לעולם, ואותה אש רוחנית שיצאה 

 ים".   מהתורה, היתה חלק ממרכיבי ה"שמ

 ראיות ליסוד זה

וכך מבואר במדרש בראשית רבתי עמ' 

נ', כי אותה אש רוחנית נבראה מן התורה, 

נבראו מחכמתה וז"ל: "אור, אש, ומים, כלם 

. ומנין שהאור יצא מן התורה, של תורה

שנאמר: כי נר מצוה ותורה אור )משלי ו' 

כ"ג(. ומנין שהאש יצא מן התורה, שנאמר: 

כאש" )ירמיה כ"ג כ"ט(.  "הלא כה דברי

ומנין שהמים יצאו מן התורה, שנאמר באין 

מעינות נכבדי מים )משלי ח' כ"ד(, אל 

 תקרא נכבדי מים אלא נבכי מים" עכ"ל. 

וכן מבואר יותר באוצר המדרשים 

אייזנשטיין, מדרש כונן עמוד רנ"ג, כי 

אותה האש שנבראה בתחילת בריאת 

ינה העולם היה מקורה מן התורה, וא

כשאר האש של בני האדם, וז"ל: "פתח 

ונטל ממנה שם שני, והוציא משם ג'  התורה

טפות של אורה, אחת לאור עוה"ז ואחת 

לאור עוה"ב, ואחת לאור התורה. אחת 

לאור עוה"ז שנאמר ויאמר אלקים יהי אור, 

אחת לאור עוה"ב שנאמר קומי אורי וגו', 

אחת לאור התורה שנאמר כי נר מצוה 

ור. פתח התורה והוציא שם ותורה א

, אששלישי והוציא ממנו ג' טפות של 

והוסק ממנו כל העולם כלו מאותו האש, 

, שנאמר מימינו אש דת חוץ מאש בני אדם

ואורה מים למו, ונתמלא כל העולם כלו 

. כיון שראה הקדוש ברוך הוא מימינו ואש

אש ומשמאלו אורה ומתחתיו מים, נטלן 

אש ומים וערבן זה וערבן שנים שנים, ונטל 

" עכ"ל, הרי מפורש שמיםבזה ועשה מהם 

כי השמים נבראו מאש רוחנית שהיתה 

בתחילת בריאת העולם, ומקורה מן 

התורה, ואינה כהאש המצויה בינינו, 

 שבריאתה במוצ"ש. 

* 

לוית ח"ן / הרב 

חיים נתן היילפרין, 

מח"ס ליקוטי שערי 

 תשובה

גודל החשיבות לתקן 

לזה  והעצות -המידות 

הנרמזות במילת 

 !!""בראשית
 גודל חשיבות תיקון המידות

מצינו עצות להועיל לנו לתקן אלו המדות 

רעות. וכנראה נמרזים הם במילה הראשונה 

של התורה"ק "בראשית". והטעם לזה היה 

"האדם לא נברא בעולם רק נראה מכיון ש

לכן יזרז את עצמו לתקן  לשבר את הטבע

הנועם אלימלך זי"ע מדותיו וכו'," )כלשון 

בצעטעל קטן(, ועל דרך זה מצינו ג"כ 

בביאור הגר"א במשלי )ד', י"ג( בתוספת 

מה שהאדם חי הוא כדי " -חומר, וזה לשונו:

לשבור מה שלא שבר עד הנה אותו המדה, 

לכן צריך תמיד להתחזק, ואם לא יתחזק 

". ונעתיק דברי הרא"ש על למה לו חיים

שית פירש"י התורה בתחלת בראשית, "ברא

בזכות התורה וישראל שנקראו ראשית ברא 

הקב"ה עולמו, וכן אתה אומר בזכות שבת 

וברית מילה, ונפקא להו כי בתיבת בראשית 

תמצא "שבת" "ברית" "אש" שהתורה 

נמשלה לאש כד"א מימינו אש דת למו, 

 עכ"ל.

בביאור דברי הרא"ש אולי יש לבאר  

ששלש ענינים אלו, דהיינו שבת מילה 

תורה )הנרמזת במילת "אש"(, עוזרים ו

 -אותנו לתקן המידות:

מועיל כנגד הקנאה, והיינו  - שבת     )א( 

עפמש"כ המסילת ישרים )פרק י"א( לבאר 

אשר קנאה נובע מחסרון האמונה, וז"ל 

הקנאה גם היא אינה אלא חסרון ידיעה 

וסכלות, כי אין המקנא מרויח כלום לעצמו 

מתקנא בו, ואינו וגם לא מפסיד למי שהוא 

לו ידעו ולו  אלא מפסיד לעצמו.. ואמנם,

יבינו כי אין אדם נוגע במוכן לחבירו אפילו 

והכל כאשר לכל  )יומא לח(, כמלא נימא

מה' הוא כפי עצתו הנפלאה וחכמתו הבלתי 

נודעת, הנה לא היה להם טעם להצטער 

 ".בטובת רעיהם כלל

והרי ידוע אשר השבת מלמד אותנו 

חון, ומעידים כי הוא הבורא וכי אמונה ובט

הוא המנהיג, ובאים להבנה עמוקה וברורה 

אשר "הכל כשאר לכל מהשם הוא", ומאד 

עמקו מחשבותיו, "כפי עצתו הנפלאה, 

וחכמתו הבלתי נודעת". ועי"ז מסירים 

 מתוכינו כל שמץ קנאה.

נין העונה מזכיר אותנו ע - ברית      )ב(

פמש"כ . והיינו טעמא עובריחה מהכבוד

החינוך )מצוה ב'( "ולא בראו שלם מבטן, 

לרמוז אליו כי כאשר תשלום צורת גופו על 

ידו, כן בידו להשלים צורת נפשו בהכשר 

פעולותיו", דהיינו האדם נברא באופן 

שצריך עדיין להשלים עצמו. והרי דבר זה 

מורה להאדם השפלות והענוה. כי ידוע 

אשר עשו הרשע לא רצה לימול עצמו, 

ָּו" מלשון ׂשמזו בזה בעלי המוסר אשר "עֵ ור

ֹשו", שהחשיב עצמו לדבר שלם, שאין  "עָּ

צריך עוד תיקון, משא"כ אנו יודעים אשר 

 נבראים בכדי להשלים עצמינו יותר ויותר.

כמו שמביא ר'  -היינו תורה   - אש       )ג(

צדוק הכהן מלובלין בספרו פרי צדיק 

ויקרא )בכמה דוכתי, ולדוגמא ע' בספר 

לראש חודש ניסן אות א'( וז"ל "בראתי יצר 

הרע בראתי לו תורה תבלין והיינו היצר 

שברא הקדוש ברוך הוא, שהוא החשק 

והחמדה, בראתי לו תורה שיכניס החשק 

והחמדה להדברי תורה, כמו שיהיה לעתיד 

שישאר היצר הרע להיות חמידו דאורייתא 

מצינו למדים )מדרש הנעלם ח"א קל"ח א(. נ

אשר האש הבוער בלב האדם הנקראת 

היצר הרע, תכליתו הוא לחשוק ולחמוד 

 ולהתעסק ולעסוק באש התורה!!!

הרי לנו שלש עצות נפלאים האיך 

שיכולים בעזרתו יתברך לתקן אלו המידות 

הרעות השריישיות לכל המידות רעות!! 

 !ובדרך שאדם רוצה לילך מוליכים אותו

 !!א גוט שבת

 

* 

הרב  / למודים לשון

שמואל בר"י 

  ליפשיץ

 דבר אחד -ארץ ומים 
ַקים ֶאת ָהָרַקיַע וכו'. ַוְיַהי עֶ  ֶרב ַוַיַעש ֱאלֹּ

ַקים ַיָקוּו הַ  ם ֵשַני. ַויֹּאֶמר ֱאלֹּ ֶקר יוֹּ ַַּמַים ַוְיַהי בֹּ

ם ֶאָחד ְוֵתָרֶאה  ַמַתַחת ַהָשַמַים ֶאל ָמקוֹּ

ַקים ַלַיָבָשה ֶארֶ ַהַיָבָשה ַוְיַהי ֵכן. ַוַיְקָרא  ץ ֱאלֹּ

ַקים כַ  י ּוְלַמְקֵוה ַהַַּמַים ָקָרא ַיַַּמים ַוַיְרא ֱאלֹּ

ב.  י(-)א, ו טוֹּ



 

 6עמ' 

בשבעה ימים נבראו מעשי בראשית, 

בשבעה ימים העמיד הבורא את העולם על 

מתכונתו. בכל יום ויום הוסיף האלקים על 

הבריאה עד אשר הושלם כל המעשה ביום 

 השביעי יום שבת.

ום הראשון נבראו האור והחושך, בשני בי

מים ושמים, בשלישי התאספות הימים 

וגילוי היבשה, ועוד נעשה בו שנבראו 

הצמחים. אחר כך ברביעי נבראו המאורות, 

השרצים והעופות נבראו בחמישי והבהמות 

בשישי, עד אשר נעשה האדם בו הושלמה 

 הבריאה. אז שבת האלקים ביום השביעי.

אה כי ישנו תהליך סדר מתוך הבריאה נר

במהלכה, הברואים נבראו בשבעה ימים 

כאשר בכל יום נעשה מעשה חדש של 

בריאה נוספת, מעשה אחד לכל יום, מלבד 

היום השלישי בו בשונה משאר הימים 

 נבראו שתי בריאות.

 התגלות היבשה אינה בריאה

שתי בריאות נעשו ביום השלישי, 

בתחילה אמר האלקים שייקוו המים 

אספו אל מקום אחד, הדבר השני וית

תדשא הארץ  -שנאמר ביום השלישי הוא 

ותצמיח צמחים. בבריאת הצמחים ברור 

מה נברא באותו מאמר, אולם במאמר 

הקוות המים קשה שהרי אין כאן בריאה, 

 רק סדר והתאספות המים אל מקום אחד.

בכח שאלה זו מתרץ האבן עזרא )א, ט( 

י מה את השאלה הקודמת שהקשנו, מפנ

נשתנה היום השלישי בו נבראו שתי 

בריאות. והתשובה, כי אכן מאמר הראשון 

של הקוות המים אינו בריאה, נשאר איפוא 

רק הצמחת הדשאים שהיא הבריאה של 

 היום השלישי. 

 כבר ביום שני -התאספות המים 

אם התאספות המים והתגלות היבשה 

אינה בריאה למה נכתבה בתוך מעשה 

 הבריאה?

כאן מחדש האב"ע יסוד גדול בפירוש 

'וכבר התורה, פסוקים אלו נאמרו בדרך של 

. כלומר למרות שהסדר הראוי של אמר'

פסוקים אלו שייכים קודם לכן, שכן היו 

מוקדמים לפני המקום בו נכתבו, בכל זאת 

 דרך התורה לכותבם אחר כך.

על פי זה מפרש כאן כי הפסוקים של 

ה שייכים הקוות המים והתגלות היבש

למעשי היום השני, ונכתבו מאוחר יותר 

ביום השלישי שם הושלמה כתיבת בריאת 

 .2היום השני
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את הרעיון הזה משמש להבנת 

דהיינו ביום השני בו נבראו השמים 

והמים התחתונים, כלולה בבריאת המים 

התחתונים האלו בריאת הארץ, שכן המים 

 והארץ לדבר אחד נחשבים.

חידוש זה שבבריאת המים כלולה בריאת 

ץ פסוקים נוספים, בפסוק: ֵאֶלה הארץ מתר

ם  אָּ רְּ ַהבָּ ֶרץ בְּ אָּ הָּ ַמַים וְּ דֹות ַהחָּ םתֹולְּ  ְביוֹּ

ַים )ב, ד(. נ מָּ שָּ אמר ֲעׂשֹות ה' ֱאֹלַקים ֶאֶרץ וְּ

כי בו ביום נבראו השמים וגם הארץ, 

ומתיישב לפי האמור, השמים והארץ נבראו 

 .3ביום השני -ביום אחד 

רקיע כי הוא ציווה ונבראו, השמים ה

נבראו בשביל הארץ והעומדים  -והמים 

עליה, בני האדם המופקדים 'לעובדה 

 ולשומרה', את דברי ה'.

 

* 

/  הישועה ממעייני

 ישעיה הרב

 מחבר, שוורצמן

 קול' קונטרס

 חלקים' ג' ישועה

האם יש מעלה לקדש 

 בעצמו בליל שבת 
שית ַוְיֻכּלּו ַהָשַמַים ְוָהָאֶרץ ְוָכל ְצָבָאם )ברא

 ב, א(

הפוסקים דנו בענין אמירת הקידוש בליל 

שבת שהוא מצוה מן התורה, האם עדיף 

שבעל הבית או אחד מן המסובים יעשה 

קידוש ויוציא את כל בני הבית כדי לקיים 

-מצות ברוב עם הדרת מלך או שכל אחד 

שהוא גדול יקדש לעצמו, מפני שמצוה בו 

 יותר מבשלוחו. 

 השיטות שעדיף לקדש בעצמו

                                                                           
פסוקים. במקום של צורת הכתיבה 

'וכבר אמר' יש סיבה לאיחור המוקדם, 

 הנושא ברור יותר. שכן כך
ַרֶחֶפת ַעל 3 רוַח ֱאֹלַהים מְּ  גם בפסוק: וְּ

ַים )א, ב(, פירש הראב"ע כי אלו ֵני ַהםָּ  פְּ

המים כלולים בארץ הכתובה בפסוק 

 הראשון.

ו לגבי עשיית המצוות, שהאדם מצינ

מצוה לקיים המצוה בגופו ועדיף מקיומה 

ע"י שליח, ומטעם זה כתב בעולת שבת על 

דברי השו"ע )סי' רעג ס"ו( שיכול לצאת ידי 

חובת קידוש מאחרים, שמכל מקום יש 

עדיפות לקדש בפיו, שהרי אמרו שמצוה בו 

יותר מבשלוחו. וכתב עוד, שאף במקום 

לשומע לומר עם המקדש  שיוצא מאחר, יש

את נוסח הקידוש מילה במילה, כדי 

שהקידוש יאמר על ידו. והתוספת שבת 

)שם סק"י( סובר, שבאופן שיוצא ידי חובה 

מחברו מדין שומע כעונה, הרי זה נחשב 

 שהוא בעצמו מקיים את המצוה

 השיטות שעדיף שאחד יקדש

מצינו לגבי שאר ברכות שיש מעלה לברך 

נינו במשנה ברכות )מב.( ברוב עם, וכן ש

באנשים שהסבו לאכול שאחד מברך 

לכולם, ועוד מצינו )שם נג.(, בהביאו 

לפניהם אור בבית המדרש שדעת בית הלל 

שאחד יברך לכולם משום ברוב עם הדרת 

מלך, ונפסק להלכה בשו"ע )סי' רחצ סי"ד(, 

ומשמע שדין ברוב עם מתקיים רק באופן 

ומטעם זה  שאחד מברך וכולם עונים אמן.

סוברים התוספת שבת )שם סק"י( והערוך 

השלחן )ס"ו(, שעדיף שאחד יקדש ויוציא 

את שאר המסובים ידי חובתם. וכן מחמיר 

בזה בספר ברכי יוסף )סי' רצה(, עד שהביא 

ממהר"י זיין, שמי שאינו מכוון לצאת 

בברכת הבדלה של הש"ץ ומבדיל אח"כ 

ם בעצמו, מלבד שעובר על ברב עם אף גור

לעצמו ברכה שאינה צריכה וכנושא שם 

 שמים לבטלה.

אלא שמשמע בביאור הלכה )סי' תכו( 

שדין ברוב עם אינו לפי רוב האנשים, 

ולדעת האשל אברהם דין ברוב עם מתקיים 

רק במקום שיש לפחות עשרה אנשים, 

ולדעת החיי אדם אפילו בשלושה. ואף את 

הראייה שהביא התוספת שבת מהבדלה יש 

ששם מדובר בבית הכנסת, שלעולם לדחות 

יהיו לפחות עשרה אנשים ומתקיים בהם 

ברוב עם, אבל בביתו מצוי שאין שם 

 עשרה. 

 טעמים נוספים שעדיף לקדש בעצמו

כתב השו"ע הרב )סי' קסז סי"ח( שאף  

לגבי שאר ברכות המנהג עכשיו שכל אחד 

מברך לעצמו משום שההמון אינם נזהרים 

ברכה לאכילה, שלא לשוח בין שמיעת ה

ועוד כתב המשנ"ב )סי' ריג ס"ק יב( 

שבזמנינו המנהג שכל אחד מברך לעצמו 

על כל מאכל, משום שאין הכל בקיאין 

לכוון לצאת ידי חובה, וכן יש לחשוש לזה 

 אף בקידוש.
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ולמעשה מנהג רבים מהחסידים להדר 

ולקדש כל אחד בעצמו, שאף התוספת 

תב שבת שסובר שעדיף שאחד יקדש, כבר כ

בסוף דבריו שהמנהג שכל אחד מקדש 

לעצמו, ואילו מנהג שאר מקומות שבעל 

 הבית מקדש, ונהרא נהרא ופשטיה.    

 שבת שלום ומבורך!

הרב ישעיה שוורצמן  לתגובות:

9696@okmail.co.il   
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 / מלך מעדני

 מרדכי' ר ג"הרה

, א"שליט מלכא

 לעיר הראשי הרב

 וראש נשיא, אלעד

 אור" מוסדות

 ספרי מחבר", המלך

, המלך דרך ת"שו

 ועוד מרדכי אמרי

לעולם יהיה שם השם 

 שגור בפיו של האדם

אֶמר ֱאלֹּ  ר: ַוַיְרא קַ ַויֹּ ר ַוְיַהי אוֹּ ים ְיַהי אוֹּ

ב ַוַיְבֵדל ֱאלֹּ  ר ַכי טוֹּ ַהים ֶאת ָהאוֹּ ים ֵבין קַ ֱאלֹּ

ר ּוֵבין ַהחֶשְך: ַוַיְקָרא ֱאלֹּ  ם קַ ָהאוֹּ ר יוֹּ ים ָלאוֹּ

ם ְוַלחֶשךְ  ֶקר יוֹּ  ָקָרא ָלְיָלה ַוְיַהי ֶעֶרב ַוְיַהי בֹּ

 ה(-ֶאָחד. )א, ג

יש להתבונן בלשון הפסוק שלאור כתוב 

לאור יום, ואילו לחושך לא  ויקרא אלוקים

 כתב בלשון זו, ויקרא אלוקים?

על שאלה זו כבר עמדו חז"ל במדרש 

ואמרו, )בראשית רבה, וילנא, בראשית ג, ו( 

קדוש ברוך הוא א"ר אלעזר לעולם אין ה

מיחד שמו על הרעה אלא על הטובה. וכן 

 .  4אמרו בפסיקתא זוטרתא )לקח טוב א, ה(

                                                             
והביאו דבריהם בחזקוני בראשית  4

פרשת בראשית פרק א פסוק ה וכן בעל 

וכתב ע"ז בבית הלוי בראשית )א, ה(. יש 

שהקשו על זה דהרי גם אח"כ כתוב 'ויקרא 

אלהים ליבשה ארץ ולמקוה המים קרא 

ימים'.  אלהיםימים' וגם שם לא כתוב 'קרא 

אי על אלהים והתשובה שבודאי הך קרא ק

הכתוב בראש הפסוק. אלא שבפסוק על 

קשה, דהרי  הפסוק סדרהאור והחושך גם 

התחלת הבריאה נברא החושך תחילה 

ואח"כ אמר יהי אור, וכן בסדרן של הזמנים 

היום הולך אחר הלילה וכמו דמסיים 

הפסוק ויהי ערב ויהי בוקר יום אחד הרי 

וא"כ למה כתוב  -הזכיר תחילה לילה 

אלהים לאור יום ולחושך קרא לילה, ויקרא 

אלא משום דלא רצה להזכיר שמו על 

 החושך.

 שפת התורה

ונראה להוסיף ולבאר מלבד דרשת חז"ל 

הדרכה וגילוי הסוד להצלחה שיש כאן 

. הנה בשפת העם מקובל לדבר בחיים

לשאול ולהשיב בשפה המדוברת אשר 

ויאמר  בעצמונשמע שהכל תולה האדם 

ות כך וכך וכן על זה תכנית לעש לושיש 

הדרך, קל וחומר כאשר נשאל איך הצליח 

ישיב כי עשה כך וכך ותולה הכל 

 בחכמתו...

לצערנו אין כלל הזכרת שם השם בכל 

שפת העם העממית, והתורה רוצה ללמדנו 

כיצד צריכה להיות השפה המדוברת בכל 

ענייני חייו של האדם ובעסקיו ובכל תחום 

את עצמו  בחיים שצריך האדם להרגיל

ששם השם יהיה שגור בפיו ויתלה כל 

פעולה בהזכרת השם ועל ידי זה תשרה 

 ברכה והצלחה בכל מעשה ידיו.

 שם שגור בפיו

יסוד זה נלמד משיחת עבדי אבות, כמו 

ַין וָֹּאַמר ה' אֱ  עָּ ֹבא ַהיֹום ֶאל הָּ ֹלֵהי שנאמר: וָּאָּ

כַ  ַליַח ַדרְּ ךָּ מָּא ַמצְּ ם ַאם ֶישְּ הָּ רָּ ר ֲאֶש  יֲאֹדַני ַאבְּ

ַתֲחוֶ  . וכו' וֶָּאֹקד וֶָּאשְּ ֶליהָּ ֹנַכי ֹהֵלךְּ עָּ ה ַלה' אָּ

ם ֲאֶש  הָּ רָּ ֵרךְּ ֶאת ה' ֱאֹלֵהי ֲאֹדַני ַאבְּ ר וֲָּאבָּ

ַקַחת ֶאת ַבת ֲאַחי אֲ  ֶדֶרךְּ ֱאֶמת לָּ ַחַני בְּ ֹדַני ַהנְּ

נֹו. )בראשית כד, מב  מח(-ַלבְּ

כאשר נתבונן אחד היסודות הנלמדים 

ם צריך להסתכל משיחת אליעזר כיצד האד

בחייו על מה שנעשה איתו. שהיה לו מקום 

כל מה שעשה  בחכמתולהתרברב ולתלות 

כיצד השיג את השידוך, וגם כיצד זכה 

לקפיצת הדרך בודאי בגלל צדקתו ומעשיו 

הטובים, ולמרות הכל תולה הכל בזכות 

אברהם שהקב"ה עוזר לו ומודה על חסדי 

                                                                           
הטורים בראשית פרשת בראשית פרק 

 א פסוק ה.

הקב"ה שעושה איתו, וכך הדבר לאחר 

נתנו הסכמתם על השידוך מיד וישתחו ש

לה' שכל מעשה ומעשה זוכר חסדי הקב"ה 

 איתו ושהכל מכח אדונו ולא בזכות עצמו. 

דבר זה הוא אחד היסודות הגדולים 

בעבודת השם שחייב אדם בכל דבר לייחסו 

לקב"ה ולא לתלות בחכמתו וגבורתו 

ומעמדו, ולזה אמרו חז"ל ששיחת חולין של 

גדולה וחשובה מתורתן של עבדי אבות 

בנים כיון שתכלית התורה להביא לידי 

מעשה כיצד לעבוד את הקב"ה ושיחת 

עבדי אבות הוא מעשה המלמד מוסר 

השכל כיצד על האדם לעבוד את הקב"ה 

במהלך חייו. ואכן כך מצינו בהנהגת 

 אבותינו כדלקמן.

יעקב תלה הצלחתו בה' יתברך. מצינו 

כאשר בא את ההבדל בין עשו ליעקב 

נ ק ֶאל בְּ חָּ ֹו להתברך אמר לו יצחק: ַוֹיאֶמר ַיצְּ

ה רָּ ַני ַוֹיאֶמר ַכי ַהקְּ ֹצא בְּ תָּ ַלמְּ ' ה ַמה ֶזה ַמַהרְּ

ֶהיךָ  ק אָּ  ֱאלֹּ חָּ נָּי.וכו' ַוַיַגש ַיֲעֹקב ֶאל ַיצְּ פָּ ַביו לְּ

ַהיַָּדיַ  ֻמֵחהו ַוֹיאֶמר ַהֹקל קֹול ַיֲעֹקב וְּ ֵדי ַויְּ ם יְּ

ו. )בראשית כז, כ( והביאור בזה כי יצחק  ֵעׂשָּ

התפלא כיצד אומר שהשם הקרה, הרי עשו 

 אין שם השם שגור בפיו ורק יעקב נוהג כך. 

גם יוסף תלה חכמתו בהי"ת. כן מצינו 

אצל יוסף מהו סוד הצלחתו ועליתו 

ַהי ַאיש ַהי ה' ֶאת יֹוֵסף ַויְּ  לגדולה, שכתוב: ַויְּ

א אֲ  ַרי. ַוַירְּ ֵבית ֲאֹדנָּיו ַהַםצְּ ַהי בְּ ַליַח ַויְּ ֹדנָּיו ַמצְּ

לַ  ֹכל ֲאֶשר הוא ֹעֶׂשה ה' ַמצְּ יַח ַכי ה' ַאתֹו וְּ

יָּדֹו. )בראשית לט,  ב(, כי ה' איתו, דרשו בְּ

חז"ל ששם ה' שגור בפיו תמיד ותלה הכל 

בחסדי הי"ת, כן פרש"י. ואפילו כשהגיע 

למעמד פיתרון החלום אמר )בראשית מא, 

י  דָּ עָּ ֹעה ֵלאֹמר ַבלְּ טו( ַוַיַען יֹוֵסף ֶאת ַפרְּ

ַהים ֹעה.  ֱאלֹּ לֹום ַפרְּ  ַיֲעֶנה ֶאת שְּ

 חטא בר כוכבא

. מבואר כיצד נפל בן כוזיבא וצבאו

במדרש איכה רבה )וילנא, פרשה ב( כיצד 

נפל הגיבור הגדול בן כוזיבא וצבאו בגלל 

שתלו הכל בכוחם ועוצם ידם ולא בטחו 

בקב"ה. וכך מסופר במדרש, אדריאנוס 

קיסר הרג בביתר שמונים אלף רבוא בני 

אדם ושמונים אלף תוקעי קרנות היו צרין 

על ביתר והיה שם בן כוזיבא והיו לו 

אתים אלף מקוטעי אצבע, שלחו לו מ

חכמים עד מתי אתה עושה לישראל בעלי 

מומין, אמר להם והיאך יבדקו, אמרו לו כל 

מי שאינו עוקר ארז מלבנון אל יכתב 

באסטרטיא שלך, והיו לו מאתים אלף מכאן 

ומכאן ובשעה שהיו יוצאין למלחמה היו 

אומרים לא תסעוד ולא תסכיף הדא הוא 

'( הלא אתה אלהים דכתיב )תהלים ס
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זנחתנו ולא תצא אלהים בצבאותינו. 

ולבסוף מספר המדרש למרות כל גבורתן 

נפלו בידי האוייבים וכרתו את ראשו של בן 

 כוזיבא.

 בידידות ואהבה

 מרדכי מלכאהרב 

 

* 

מפרדס 

הרה"ג  / הכהונה

גמליאל הכהן  ר'

רבינוביץ שליט"א, 

'גם אני  מח"ס

כ"ח  אודך'

'פרדס יוסף  כרכים,

 ג"כ, ועוד החדש'

 למחלל דירה להשכיר

 שבת
בפרשתנו פרשת בראשית )בראשית ב', 

ב'( כתוב: וישבות ביום השביעי מכל 

 מלאכתו אשר עשה.

יש לעיין אם מותר להשכיר בית למחלל 

 שבת,

 בעבירה יהודי להכשיל אסור

וכתב לי הגאון רבי ברוך דדון שליט"א 

מח"ס חשובים, תשובה נפלאה, ואלו דבריו: 

בתורה נאמר "ולפני עיור לא תתן מכשול" 

)ויקרא פרק י"ט פסוק י"ד(, ומכאן למדו 

רבותינו בגמרא בפסחים )כ"ב:( דאסור 

להכשיל יהודי בעבירה, ומן התורה איסור 

זה קיים רק בתרי עברא דנהרא, כמובא 

במסכת עבודה זרה )ו:( וכתבו התוס' הר"ן 

והרא"ש במסכת שבת )ג'.( שמדרבנן אסור 

יע בכל אופן אפילו כשיכול להשיגו לסי

 בלעדיו.

 בשבת שידפיסו ספר להדפיס לתת

ובשו"ת בנין ציון ח"א )סימן ט"ו( כתב 

שמותר ליתן להדפיס ספר לאומן שיש לו 

פועלים ישראלים שידפיסו בשבת, כיון 

שהוא נותן לו קודם תחילת העבירה, ולא 

שייך איסור מסייע בידי עוברי עבירה אלא 

בשעת מעשה העבירה, שאדרבה כשמסייעו 

עליו להפרישו ולא לסייעו, אבל אם מסייעו 

קודם מעשי העבירה מותר. ע"ש. וכ"כ 

בשו"ת כתב סופר )חיו"ד סימן פ"ג( וסייע 

 לדבריו מרש"י בגיטין )סא.(. ע"ש.

 השכרת חנות למחלל שבת

ובשו"ת המהרש"ם ח"ב )סימן קפ"ב( 

נשאל אודות השכרת חנות לספר יהודי 

ה שבתו חול, והשיב עד שאתה שעוש

שואלני להשכיר לספר, הרי בכל השכרת 

בית למחללי שבת קודש בבישול ואפיה 

וכביסה יהיה איסור בזה. ופוק חזי מאי עמא 

דבר להתיר, ומצא כמה צדדים להתיר, ובין 

היתר כתב, משום שאיסור הסיוע אינו אלא 

בשעת האיסור, ולא קודם לכן, ומאחר 

ה ביום חול, השוכר שבעת השכרת הדיר

לא עובר בה עבירה, הרי המשכיר אינו 

נחשב למסייע, ועוד כתב שמעשה העבירה 

של הספר כשמספר בשבת אינו בגוף הבית 

 כי אם בחללו. ע"ש.

 מסייע איסור אין, להיתר המוכר דעת אם

וכ"כ הראש"ל הגאון רבי מאיר חי עוזיאל 

בשו"ת משפטי עוזיאל )מהדורא תנינא 

חיו"ד ח"ב סימן י"ט( שאין עובר על לפני 

עיור, אלא אם כן במקום שאין צד לתלות 

לדבר היתר. ע"ש. וכ"כ בשו"ת מהרש"ג 

ח"ב )סימן פ"א( שאם דעת המוכר להיתר, 

אין איסור מסייע,שאם לא כן, אין יהיה 

אי למכור כלי כתיבה זעיר למומר, אדם רש

שמא יכתוב בו בשבת, וכן יהיה אסור 

למכור כלים לחשוד לעבור עבירות, שמא 

לאחר הקניה יבשל בכלי בשבת, או יבשל 

בו מאכלות אסורים. ע"ש. וכן פסק בשו"ת 

יביע אומר חלק ב' )סימן ט"ו( להתיר 

להשכיר דירה למגורים או חנות ובית עסק 

. והניף ידו שנית ביביע למחלל שבת. ע"ש

אומר חלק ט' )חאו"ח סימן ק"ח ס"ק ק"צ(. 

ע"ש. ובספר שלחן שלמה הלכות שבת ח"א 

)סימן רצ"ט ס"ק ט"ו ב'( הו"ד הגרש"ז 

אוירבך זצ"ל שהתיר להשכיר או למכור 

דירה למחלל שבת ואין להקפיד בזה רק אם 

מכניס עבודה זרה, ואם באנו לחשוש על 

אסור להעסיק פועל  סיוע לדבר עבירה היה

שאיננו שומר תומ"צ כי ע"י שיהיה לו ממון 

יוכל לעשות עבירות, וכן איך מוכרים עט 

ונייר בימות החול למחלל שבת. עכ"ד. וכן 

 פסק בילקו"י ח"ד א' )ע"מ מ"ד(. ע"ש. 

להשכיר בית שיש שם מעלית שישתמשו 

 בזה בשבת

ויש המתירים להשכיר דירה למחלל 

ין מעלית, וע"י שבת, אף אם יש בבנ

שמשכיר לו את הדירה ישתמש עם 

המעלית בשבת, וכן יחלל שבת ע"י הדלקת 

האור בבית וישתמש בהסקה, כן פסקו 

בשו"ת באר משה חלק ה' )סימן צ"ה(, 

ובשו"ת תשובות והנהגות ח"א )סימן 

תת"ט( משום שהמחלל שבת מדעתו ורצונו 

עושה כן, ואין בשכירות הדירה הכרח 

ת אף שהוא גר בקומה שהוא יחלל שב

 העליונה.

 

שומר נפשו ירחק מזה ולא ישכיר ביתו 

 למחלל שבת

ואולם יש שאסרו בכל זה, כלל ועיקר 

שלא להשכיר דירה למחלל שבת, כ"כ 

בספר משנת רבי אהרון ח"א )סימן ג'( שלא 

להיות חס ושלום מסייע, ולא להכניס חילול 

שבת לביתו, ובהימנע מכך יש קידוש שם 

בשו"ת ישכיל עבדי חלק ח' )חיו"ד שמים, ו

סימן ט"ו( דן במכירת בית למחלל שבת 

וכתב דהיום שקשה להשיג דירות, בפרט 

במקום מרכזי בודאי הוי קאי בתרי עברי 

דנהרא, דלא בנקל יוכל למצוא דירה כזו, 

ועוד דאף שאינו עושה איסור בגוף הדבר 

עצמו, רק באויר הבית, הרי לא נפיק מידי 

י עור, ובארץ ישראל אוירא איסור דלפנ

מקודש, ומחלל אוירא דארץ ישראל 

 המקודש, וע"כ שומר נפשו ירחק מזה. ע"ש.

 יחללו שלא השכירות בחוזה להתנות

 שבת

וגם הלום ראיתי בשו"ת ציץ אליעזר חלק 

י"ג )סימן ט"ל( שיעץ למשכיר להתנות 

בחוזה השכירות שלא יחללו שבת בנכס, 

ילול שבת, ועל ידי זה לפחות ממעיט ח

ויראי שמים נמנעים מלהשכיר דירתם 

 למחללי שבת. ע"ש.

 בבית משותף

אך כל האמור לעיל, דווקא אם משכיר 

בתוך ביתו, באין רואים, אך אם משכיר 

בבית משותף, או במקום שנגרם סבל או נזק 

לאחרים החיים בסביבה דתית, יכולים 

השכנים לעכב מלהשכיר דירתו למחלל 

שכנים, וכמ"ש בספר שבת, מדין נזקי 

ערוגות הבושם או"ח )סימן נ"ד(, ונחלת 

אליהו )סימן ל"ו(, שאם הדירה העומדת 

להשכרה מצויה בשכונות יראי שמים, אין 

להשכירה לשכן רע. ע"ש. וכ"כ הגרש"ז 

אוירבך זצ"ל והו"ד בספר שלחן שבת שם 

דאין נכון כלל להכניס מחלל שבת בתוך 

רי תורה. בנין של יהודים שגרים בו שומ

ע"כ. וכן הביא בקובץ הלכות חובל ומזיק 
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(, בשם 10ישראלזון )שנת תשנ"ח עמוד 

הגאון רבי יוסף שלום אלישיב זצ"ל. וכ"כ 

בשו"ת תשובות והנהגות ח"ה )סמן שע"א(. 

 יעוש"ב.

 

 למחות במשכיר בצנעה

ואף השכנים המוחים בידי המשכיר, 

יזהרו לבל יעשו כן בקול רעש גדול, שמא 

חילול ה', ויעשו נזק יותר מלהועיל, יגרם 

אלא יש לדבר עימו בשקט ובצינעה, ובפרט 

שע"פ חוקי הרשויות אסור למנוע 

מלהשכיר דירה מסיבות דת, ויש בזה משום 

עבירה פלילית, ופעמים רבות שתוכחת 

כמרקחת הועילה, ובאמרי נועם יכול לצוד 

 נפשות רחוקות. )עכ"ל(.

             

 

* 

 /משפטי צדקך 

הרב יהודה טננהויז 

בעמ"ח ספר משפטי 

 צדקך

כח מעשיו הגיד לעמו 

 לתת להם נחלת גוים
ידועים דברי רש"י הקדוש בפתיחתו 

לפירוש התורה אמר רבי יצחק לא היה 

צריך להתחיל את התורה אלא )שמות יב 

ב( מהחודש הזה לכם, שהיא מצוה ראשונה 

שנצטוו בה ישראל, ומה טעם פתח 

תהלים קיא ו( כח מעשיו בבראשית, משום )

הגיד לעמו לתת להם נחלת גוים, שאם 

יאמרו אומות העולם לישראל לסטים אתם, 

שכבשתם ארצות שבעה גוים, הם אומרים 

להם כל הארץ של הקדוש ברוך הוא היא, 

הוא בראה ונתנה לאשר ישר בעיניו, ברצונו 

 נתנה להם וברצונו נטלה מהם ונתנה לנו:

ענת אומות מה שצריך ביאור מהי ט

העולם לסטים אתם, וכי מהיכן יש לשבעה 

אומות את ארצם, וכי לידם לא הגיע ע"י 

כיבוש הרי הם כבשוהו מזרעו של שם, 

וכעת זרעו של שם כובש בחזרה, מה טענת 

הקוזק הנגזל שגזלו ממנו את האדמה 

 הכבושה תחת ידו.

וכפי שכתב רש"י לקמן )יב, ו( והכנעני אז 

ובש את ארץ ישראל היה הולך וכ -בארץ 

מזרעו של שם, שבחלקו של שם נפלה 

כשחלק נח את הארץ לבניו, שנאמר 

)בראשית יד יח( ומלכי צדק מלך שלם, 

לפיכך )פסוק ז( ויאמר ה' אל אברהם לזרעך 

אתן את הארץ הזאת, עתיד אני להחזירה 

 לבניך שהם מזרעו של שם:

 טענות העבר או העתיד

את ארץ אמנם הברטנורא )יב, ו( מחלק 

ישראל לשני חלקים החלק הדרומי ניתן 

לשם והחלק הצפוני ניתן לחם ובדרך זה 

מיישב את בניית חברון לפני צוען מצרים, 

אמנם חברון היא בדרום, וצ"ל שהכנעני 

 נלחם וכבשה מידי בני שם.

מה שמביא אותנו למחשבה מחודשת 

אולי תשובה זו נכתבה לא בכדי להסביר 

ע"י מצרים, אלא על את כיבוש ארץ ישראל 

אחיזת ארץ ישראל בידי עם ישראל בכל 

הדורות שתמיד יקומו מאומות העולם גם 

הקוזקים הגזלנים שיושבים על אדמות 

גזולות וכבושות ) כמו ארה"ב ביבשת 

אמריקה( ויטענו ליסטים אתם ועל כך 

התשובה כח מעשיו הגיד לעמו לתת להם 

ו נחלת גויים הקב"ה ברא את העולם וברצונ

 נתנה להם וברצונו נטלה מהם ונתנה לנו,

היה בעבר מי שעמד בבנין האו"ם וצעק 

התנ"ך הוא הקושאן )שטר מכירה וראיה( 

שלנו, והיה גם מי שהשיב לו, בתנ"ך כתוב 

גם שמירת שבת ועוד מצות, אי אפשר 

תוב כלנופף עם התנ"ך ולהתעלם ממה ש

 בו.

האם יש משמעות לכיבוש או להסכמת 

 האומות

י מחב"ד זצ"ל מאוד היה מדבר על הרב

כך שארץ ישראל היא בידי ישראל 

בהסכמת האומות, אך אם זה זכותנו הרי 

שאנו מוגבלים לגבולות מסוימים, 

ומחוייבים להסכמת האומות המחודשות, 

מה שמביא אותנו לבדוק האם לכיבוש ע"י 

מלחמה בימינו יש משמעות הלכתית, או 

 שאין לנו כל זכות זו.

בענין זה בספרי הפוסקים ויש האריכו 

המצדדים שבודאי יש זכות בכיבוש מלחמה 

וזה הקנין היותר גדול, )פסקי הלכות לר"ד 

מקרלין הו"ד בשו"ת הר צבי( ויש המצדדים 

עפ"י ד' הר"ן בנדרים שארץ ישראל מוחזקת 

לכלל ישראל, ולא שייך בה דינא דמלכותא 

למלכי ישראל, ומאידך יש בד' הראשונים 

ת שעכו"ם לא יכול לקנות קרקע אריכו

 בארץ ישראל ע"י כיבוש.

ובודאי שהיום שאין לנו נביא או סנהדרין 

קשה להניח בזה מסמרות, אולם מה 

שלפנינו שברצונו נטלה מהם ונתנה לנו, 

וכפי שהיה שגור בפיו של מורנו הנתיבות 

שלום ישראל אע"פ שחטא ישראל הוא, 

ואף ממשלה שנמצאת בידי ישראל חוטאים 

יש לזה משמעות, אך עדיין לא זכינו 

וע"ז אנו מתפללים לגאולה השלימה, 

ותחזינה ענינו בשובך לציון בביאת גואל 

 צדק בב"א. 

 

* 

הרב  / מתהלך בג"ן

ישראל צבי בוים 

  )מאנסי(

חטא עץ הדעת מכח 

 תערובת הנחש
אֶמר ָהַאָשה ֶאל ַהָנָחש ַמְפַרי ֵעץ ַהָגן  ַותֹּ

אֵכל )  (ג, בנֹּ

 עץ מפרי להשיב לה הקשה האלשיך 'מה

 אשר העץ מפרי לומר לה ודי, נאכל הגן

 לה שיש מה ולא, המניעה שהיא' כו בתוך

לאכול'. עוד הקשו הרבה מן  היתר

 המפרשים על מה שכתוב לעיל, והנחש

 ה' עשה אשר השדה חית מכל ערום היה

 אמר כי אף האשה אל ויאמר אלקים

הגן, דמה ערמה  עץ מכל תאכלו לא אלקים

יש כאן הלא אין זה אלא שקר גמור שהרי 

 אסר הקב"ה לאכול מכל עץ הגן.לא 

והנראה בביאור פרשה זו על דרך הידוע 

מהרה"ק רבי בונם מפשיסחא על מה שאמר 

 יוסף לאשת פוטיפר )בראשית לט, ט( ואיך

 וחטאתי הזאת הגדולה הרעה אעשה

 זה אמר לא למה להעיר דיש לאלקים,

 היתה כן גם היא כי וחטאנו רבים בלשון

 רצה לא וסףוביאר שי זו, במעשה חוטאת

 היה כי בלבד בדיבור אפילו עמה להשתתף

 לגמרי. ממנה נבדל

הנחש בא בערמה להשתתף ולהתערב עם 

 האשה

ויש לומר שזה היה ערמתו של הנחש, 

דהנה ידוע מה שמבואר בספרי קודש, 

שהחילוק בין היצר הרע שהיה לפני חטא 

אדם הראשון לאחר החטא, הוא, שלפני 

החטא היה הנחש עומד לגמרי מבחוץ ולא 



 

 11עמ' 

היה בו שום תערובת בתוך האדם, וכל 

מגמתו היתה למצוא איזה תערובת 

ים הנחש והשתתפות עם האדם, על כן הער

ופתח בדברי שקר אף כי אמר אלקים מכל 

עץ הגן לא תאכלו, בידיעתו שעל זה תענה 

בלשון רבים,  נאכלותאמר מפרי עץ הגן 

ואף שכוונתה היתה על עצמה ועל אדם, 

אמנם כאשר תדבר דבריה בלשון נוכח אל 

הנחש יהיה במשמעותו שכוללת עמה גם 

את הנחש, שאומרת לו לשון נאכל, 

כח הוא לשון משותף אליה ועם שבלשון נו

הנחש )ועיין אברבנאל שפירש לפי דרכו 

שהכוונה שהנחש יאכל מהפירות(. ועל ידי 

שכבר היה איזה תערובת ושיתוף ביניהם, 

מצא הנחש איזה אחיזה אצלה, עד שבא 

לדבר דברי שקר ושינתה בדבריה ואמרה 

 ולא תגעו בו והוסיפה מה שלא נצטוותה. 

ש מהות ונפש האדם, כי הדיבור הוא שור

וכדברי התרגום על הפסוק ויהי האדם 

לנפש חיה לרוח ממללא, על כן היה תחילת 

וראשית הפגם והחטא, על ידי תערובת 

 והשתתפות היצר הרע בענין הדיבור, והבן.

ואיתא בזוה"ק )מדרש הנעלם איכה, 

הובא בדרשות חתם סופר דף קלא.( 

שכששמע הנחש מן האשה מפרי עץ הגן 

אות מ' מתיבת מ'פרי, ושמרה עד לקח 

שתוציא מפיה ו' ת' לצרף אותיות מות, 

ובחטא האשה כתיב ד' פעמים אותיות ו' 

ת', ות'קח ות'אכל ות'תן ות'פקחנה, ועל ידי 

כך נעשה צירוף מות, עיי"ש. והיינו כי 

תחילת תערובת הנחש היה במה 

שהתחילה לומר מפרי עץ הגן נאכל, והיה 

ו, עד שהגיע לידי לה אחיזה בדברים אל

 מעשה. 

 כח האש מבטל את ארס הנחש 

ובביאור יותר, על פי אריכות הדברים 

המבואר ביערות דבש דרוש יא, שעיקר 

ביטולו של ארס הנחש הוא על ידי כח 

האש, ועיי"ש שביאר בטוב טעם דברי 

 מיסב הראשון הגמרא בסנהדרין נט: אדם

 לו צולין השרת מלאכי והיו, היה עדן בגן

 וראה נחש בו הציץ. יין לו ומסננין, רבש

בו. צליית הבשר באש  ונתקנא, בכבודו

מורה על ביטול כח הארס, וכן יש לומר על 

פי דרכו שסינון היין שלא יהיה בו שום 

תערובת ארס, כמבואר בכמה מקומות )עיין 

בבא קמא קטו:( שהסינון מוציא ומפריד 

 הארס מהיין. 

א אגב אורחא, על פי דברי הגמר

בסנהדרין יש לבאר נוסח הברכה כשמחך 

יצירך בגן עדן מקדם, ויש לבאר א( היכן 

מצינו ששימח הקב"ה את אדם הראשון בגן 

עדן ב( ברש"י כתובות ח. ד"ה משמח כתב 

 וכל מזונות שברכה זו הוא על ענין סיפוק

טוב, וצ"ב היכן מרומז דבר זה בנוסח 

הברכה שמח תשמח רעים האהובים וכו'. 

זה אתי שפיר שמה ששימח הקב"ה ולפי 

את אדם הראשון בגן עדן היה במה 

שמלאכי השרת היו צולין לו בשר ומסננין 

לו יין, ואין שמחה אלא בבשר ויין, וזהו 

הבקשה שיספיק הקב"ה מזונות וכל טוב 

 לחתן ולכלה, והבן

ויש לומר שכאשר היה לנחש שליטה 

באות מ', כדברי הזוה"ק הנ"ל, נחסר 

כמנין מ', וכאשר נחסר מ'  מתיבת אש

 מתיבת אש הרי הוא עולה כמנין ארס. 

, ואשה ומבואר בדברי הגמ' סוטה יז. איש

 .אוכלתן אש - זכו לא, ביניהן שכינה - זכו

 את חלק שהרי - ביניהם וברש"י שכינה

 .באשה י"וה באיש ד"יו ביניהן ושיכנו שמו

 שמו מסלק ה"שהקב - אוכלתן אש זכו לא

ומבואר בספר  .ואש אש אוונמצ מביניהן

 רע ארץ צבי לשבת זכור תרפ"ז 'כשמתערב

 יתחברו לא עצמו הטוב שחלקי גורם בטוב

 ה"זצוקלה מרן ק"כ הגיד כאשר כראוי,

 דאמר למאן פח: דסנהדרין מהא מסוכטשוב

 גרוע חמישי מין כשמוסיף אגד צריך לולב

 ראוי שאינו מין כשמתערב כי הוא ועומד

 רע כשמתערב נ"וה ח."ודפח האגד, מקלקל

של הטוב עצמו',  החיבור לקלקל גורם בטוב

 עכד"ק. 

נמצא שמתחילה היו איש ואשה שזכו 

ולא היה שום כח לשליטת הנחש ביניהם, 

ועל ידי שמצא הנחש מקום לתערובת 

באשה על ידי אמירתה מפרי עץ הגן נאכל, 

הנה על ידי זה גרם שחלקי הטוב לא 

שיהיה קלקול בחיבור יתחברו כראוי, והיינו 

בין האיש והאשה, ותחת שיהיה איש 

ואשה נעשה אש ואש, וכך היה יכול לחסר 

מנין מ' מתיבת מפרי ולהשליט בו ארסו 

כנ"ל. ועוד יש בכל זה אריכות דברים 

גדולה על פי המבואר בספרי קודש, 

 ואכמ"ל.

 

* 

 עיון המשפט / הרב

אליעזר דוידזון, 

עיון 'ראש כולל 

 'המשפט

משתתפים בקידוש אנו 

ציבורי, האם יתכן שלא 

 יצאנו ידי חובה?

ם ַהְשַביַעי ַויְ  ַקים ֶאת יוֹּ  ַקֵדשַוְיָבֶרְך ֱאלֹּ

תוֹּ )ב, ג(  אֹּ

קורה ואנו משתתפים בקידוש ציבורי, 

בבית כנסת, בבית חולים, או בשמחה 

משפחתית. במאמר שלפנינו נביא מעט 

פרטים שהטעות שכיחה בהם, ויש 

 את הדעת.ליתן עליהן 

 קידוש במקום סעודה

הלכה היא כי מי שעשה קידוש, ולא 

. 5אכל באותו מקום. לא יצא ידי חובתו

ונחלקו הראשונים מהי הגדרת אותו 

 מקום, ומהי הגדרת אכילה.

לכל הדעות, אדם שיצא מהבית 

לחצר או לבית אחר לפני הסעודה. הרי 

זה שינוי מקום, והוא חייב לעשות 

וכן גם אם יצא קידוש פעם נוספת. 

מחדר לחדר באותו בית, ולא היה 

דעתו לכך בזמן הקידוש. אמנם אם 

בזמן הקידוש חשב לצאת לחדר אחר, 

יש אומרים שמותר לו לצאת, ויש 

אומרים שאור לו לצאת וזהו שינוי 

 מקום ויש לקדש שוב.

אמנם כל עוד אדם רואה את המקום 

שהיה בו בזמן הקידוש, אין זה שינוי 

 .6אם יצא מבית לחצרמקום, גם 

                                                             
ושו"ע או"ח סי' רע"ג ובמשנה טור  5

ברורה שם. אמנם נציין כי האור זרוע 

פסק כדעת הירושלמי, שיש קידוש גם 

שלא במקום סעודה. אך כל שאר 

 הראשונים פסקו כדעת הבבלי.
תלמידי החזון איש מעידים בשמו  6

שהיה מחמיר ברואה את מקומו. ולא 

ביאר טעמו. אמנם לא מצאנו 

בזה. בראשונים דעות המחמירות 

ומאידך, רוב הראשונים כלל לא 

התייחסו לנושא רואה את מקומו. 

ואפשר שהחזון איש סבר שאלו שלא 

התייחסו לזה, וכתבו בסתמא שאם 

יצא יחזור ויקדש, ולא כתבו הסתייגות 
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ולמעשה המשנה ברורה הביא את 

דעות החולקים, וכתב שלכתחילה יש 

להחמיר ולא לצאת מחדר לחדר אחרי 

 הקידוש לפני הסעודה.

, שאם יצא 7עוד הביא המשנה ברורה

ממקומו אחרי הקידוש, וחזר לאותו 

מקום. הרי זה ספק אם היציאה עצמה 

היא שינוי מקום, או שכיון שחזר 

מו, הרי זה קידוש במקום למקו

הסעודה. ועל כן ספק ברכות להחמיר, 

ולא יקדש שנית באותו מקום. 

ולכתחילה אם יצא למקום אחר, עליו 

לקדש שוב במקום שיצא שם, ולאכול 

שם מעט, ורק אחר כך לחזור למקומו. 

 כדי לצאת ידי כל הדעות.

ואם אין אפשרות ליטול ידיים במקום 

ין ברירה בו עושים את הקידוש, וא

אלא לצאת. טוב יותר ליטול ידיים לפני 

 .8הקידוש, ואחר כך לקדש

 מהי סעודה המועילה?

הטור הביא דעת הגאונים, שאם 

שתה רביעית יין, הרי קיים דין קידוש 

במקום סעודה, ויכול לצאת אחר כך. 

ויש אומרים שצריך כוס יין חוץ מהיין 

. אמנם רבו דעות 9של הקידוש עצמו

שאינו סעודה אלא אם אכל הראשונים 

כתב למעשה,  11. והמשנה ברורה10פת

שאין להקל בזה אלא במקום הדחק. 

 ובפרט בקידוש הלילה.

 טעימה מכוס של קידוש

                                                                           
לדין רואה את מקומו. הרי יש לומר 

 שסברו שאין לחלק.
 בשם שיירי כנסת הגדולה. 7
ב שבכל הרמ"א סי' רעא סעיף יב כת 8

מצב יש ליטול ידיים לפני קידוש )מלבד 

ליל הסדר(. וגם אם לא נוהגים כך, 

מכל מקום במקום שיש חשש שלא יצא 

ידי חובת קידוש, ודאי יש ליטול ידיים 

 לפני קידוש, כדי לצאת ידי כל הדעות.
נחלקו בזה הבית יוסף והב"ח, אם  9

צריך כוס חוץ מהקידוש, או שכוס 

 .הקידוש עצמו מספיק
לא מצאנו עוד מי שסובר כהגאונים  10

שהביא הטור. ורבו הראשונים שכתבו 

שצריך דוקא פת. עיין בהערה הבאה, 

וכ"כ שו"ת הרשב"א בשם רב סעדיה 

 גאון, וכ"כ עוד מהראשונים.
 כו-סי' רעג ס"ק כה  11

נהגו לחלק לכלל השומעים מהכוס 

של קידוש, אמנם במקומות ציבוריים 

אין הסועדים רוצים לשתות מכוסו של 

המקדש. על כן יש ששופכים מעט 

לכוס אחר לפני ששותים  מכוס הקידוש

מהיין. אמנם למעשה חובה להקפיד 

שמהקדש ישתה מכוס שיש בו רביעית, 

למרות שבפועל אין צריך לשתות יותר 

מאשר רוב רביעית. ואם שתה רוב 

רביעית מכוס שאין בו רביעית, יש 

 .12אומרים שלא יצא ידי חובה

 קידוש על יין לבן

מעיקר הדין מותר לקדש על יין לבן, 

תחילה עדיף יין אדום. אלא אם ולכ

היין הלבן משובח יותר, אפשר לקדש 

לכתחילה על יין לבן. אמנם המשנה 

ברורה כתב שלכתחילה אין לקדש על 

יין שהוא לבן יותר מדאי, אלא רק אם 

. ולא נתבאר מהו גדר 13אין לו יין אדום

 לבן יותר מדאי.

 שבת שלום ומבורך!

 הרב אליעזר דוידזון

הוראה עיון המשפט, בוררות  ראש כולל ובית

 ויעוץ בדיני ממונות.

 

  077-4707070פקס   0527124713לתגובות: טל' 

  gmail.com@7470107דוא"ל: 

 
 

* 

פרחים 

הרב  / לתורה

ישראל חיים 

    בלומנטל

                                                             
 סי' רעא סעיף יא ובמגן אברהם שם. 12
סי' רעב סעיף ד ומ"ב שם. עוד כתב  13

מותר לכו"ע, כיון  השו"ע שהבדלה

שהוא חמר מדינה. אך למעשה מיץ 

 ענבים לבן וודאי אינו חמר מדינה.

 -הריני מזמן את פי 

להודות ולהלל ולשבח את 

 בוראי! 

ל ַחַית ַהָשֶדה  .. )ג, א(ְוַהָנָחש ָהָיה ָערּום ַמכֹּ

שדרו של חכמינו )בבא קמא טז.( אמרו: 

אם הוא  ,נעשה נחש שבע שנים אדם לאחר

 .לא כרע במודים

ידוע כי אין העונשים באים לאדם 

"סתם". לכל חטא יש סיבה למה בחרו 

עבורו עונש זה בדווקא. אם כן יש כאן 

מי שאינו כורע  מקום לעיין, מדוע

 ב"מודים", שדרו הופך לנחש בדווקא?

 הכל מאיתו יתברך!

)בבא קמא טז.(, לפי מבאר התורת חיים 

שהבורא יתברך עושה חסד עם כל אדם 

בכל יום ובכל עת ובכל רגע, אלא שאין 

בעל הנס מכיר בניסו )כביטוי חכמינו 

במסכת נדה לא.(, וסבור שעולם כמנהגו 

במסכת עבודה זרה נוהג )כביטוי חכמינו 

נד:(, ואינו מרגיש שכל תנועה וכל נשימה 

וכל פסיעה הם ממנו יתברך, ככתוב "מה' 

מצעדי גבר כוננו" )תהלים לז, כג( וכן "אשר 

בידו נפש כל חי ורוח כל בשר איש" )איוב 

 יב, י(.

הנה למדונו חכמים )בראשית רבה יד, ט( 

ַהֵלל יָּה על הפסוק: " ה תְּ מָּ שָּ לויָּהֹכל ַהמְּ " ַהלְּ

)תהלים קנ, ו(, על כל נשימה ונשימה חייב 

 אדם להלל את בוראו!

וממשיך התורת חיים בדברים חריפים: 

וכל מי שאינו מעלה על לבו בכל רגע 

שהכל מאיתו יתברך, אלא עולם כמנהגו 

 !!!  נוהג, הרי הוא ככופר בו חס ושלום

 מעלת ברכת "מודים"

אבל בלתי אפשרי, ומן הנמנע הוא 

שיעמוד אדם מן הבוקר עד הערב ויתן שבח 

והודאה על כל פסיעה וכל נשימה וכל 

תנועה, לכן המציאו אנשי כנסת הגדולה 

תקנה, וייסדו לומר בכל תפילה, ערב ובוקר 

וצהרים, ברכת הודאה, כדי שיכלול אדם 

בהודאה אחת את כל הנשימות והחסדים 

בכל רגע מאיתו יתברך.  והנפלאות שבאים

ַסֵפר ולכן תקנו להאריך ולפרט:  ךָּ ונְּ נֹוֶדה לְּ

ַעל , וְּ יֶָּדיךָּ סוַרים בְּ , ַעל ַחֵיינו ַהםְּ ֶתךָּ ַהלָּ  תְּ

ַעל ַנֶןיךָּ ֶשבְּ  , וְּ ךְּ קודֹות לָּ מֹוֵתינו ַהפְּ ל יֹום ַנשְּ כָּ

ל עֵ  כָּ טֹובֹוֶתיךָּ ֶשבְּ אֹוֶתיךָּ וְּ לְּ ַעל ַנפְּ נו, וְּ ת, ַעםָּ

ַים.ֶערֶ  ֳהרָּ צָּ  ב וָֹּבֶקר וְּ

 יאמר כל אחד ואחד! –מודים דרבנן 

את כל חזרת הש"ץ אנו שומעים מפי 

החזן, ומסתפקים בכך שעונים "אמן" בסוף 

mailto:7470107@gmail.com
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אך כשמגיעים לברכת ההודאה,  כל ברכה.

 מדוע?כולם יחד אומרים "מודים דרבנן". 

מסופר )מובא בבאר הפרשה, כי תבא 

ז זצ"ל, שהאדמו"ר רבי אהרן מבעל תשע"ה(

כשרצה להודות לאי מי על טובה שעשה 

לו, הלך בעצמו להודות לו. וכשנשאל מדוע 

אינו שולח שליחים כמו שנוהג לעשות 

על האדם להודות  בדברים אחרים? השיב:

בעצמו ולא על ידי שליחים, כמו שמצינו 

ב"מודים דרבנן" שלא הסתפקו חכמינו 

בשמיעת ההודאה משליח הציבור, אלא 

 אחד ואחד יודה בפיו!  תקנו שכל

 נשתחוה ונכרעה נברכה לפני ה' עושנו!

מסיים התורת חיים, לכן תקנו לכרוע 

בברכת ההודאה, כמנהג בשר ודם שכאשר 

מודה לחבירו, שוחה ומנענע לו בראשו, 

ולכן בכל מקום שמצינו הודאה, מצינו 

השתחוואה, כמו שנאמר )תהלים קלח, ב(: 

ַתֲחֶוה ֶאל ֵהיַכל קָּ " אֹוֶדה ֶאת שְּ ֶאשְּ ךָּ וְּ שְּ ֶמךָּ דְּ

ךָּ  דְּ  " וכו'.ַעל ַחסְּ

ואמרו חכמינו במדרש, שכאשר בא 

הנחש לפתות את חוה, בא בקומה זקופה, 

 לפי שבא לכפור בו יתברך!

לכן מי שאינו כורע במודים, שדרו נהפך 

לנחש, כי אם אינו כורע כדי להודות על 

חסדיו יתברך, הרי הוא מודה לדעת הנחש 

 בא גם הוא לכפור בו יתברך.הקדמוני ש

הבה אחים יקרים, בימים אלה, בעת 

שאנו פותחים דף חדש ונכנסים לשנה 

חדשה, נשכיל לראות את כל טובות הבורא 

 עמנו ולהללו ולשבחו בכל מאודנו!

 שבת שלום ומבורך!

* 

 ג"הרה/  כצבי רץ

 רייזמאן צבי' ר

 מחבר, א"שליט

' כצבי רץ' ספרי

 (לס'אנג לוס)

 מחבל מנוטרל חייל שהרג
ם כולו עוקב בדריכות אחר משפטו ולעה

שבפורים תשע"ו,  ,של החייל אלאור עזריה

ירה במחבל שנורה ונוטרל על ידי כוחות 

. באמצעות סכיןצה"ל לאחר דקירת חייל 

כי חשש החייל היורה טוען להגנתו, 

שהמחבל נושא חגורת נפץ ועלול לפוצץ 

ואת כוחות עצמו ולסכן חיילים נוספים 

. ת האירועזירשעה בשהיו באותה ההצלה 

מנגד, חלק ממפקדיו טוענים כי החייל 

"הוציא להורג" את המחבל שכבר שכב ירוי 

 ומנוטרל, ללא כל סיבה מוצדקת. 

אנו כמובן לא ניכנס לבירור העובדות 

שהיו, אלא נעיין בדברי הפוסקים, כיצד 

 היה על החייל לנהוג במצב אליו נקלע.

* 
 :א( נאמר ,שמות כבפרשת משפטים )בא. 

ה וֵָּמת ֻהכָּ ֵצא ַהַגמָּב וְּ ֶתֶרת ַיםָּ ֵאין לֹו  "ַאם ַבַםחְּ

ַמים". ופירש רש"י על פי דברי הגמרא  דָּ

 ,"אם במחתרת במסכת סנהדרין )עב, א(

אין  - כשהיה חותר את הבית. אין לו דמים

. כאן כמת מעיקרו, הרי הוא זו רציחה

להורגך, השכם אם בא למדתך תורה 

וזה להורגך בא שהרי יודע הוא,  להרגו,

אה שנוטלין ושאין אדם מעמיד עצמו ור

ממונו בפניו ושותק, לפיכך על מנת כן בא, 

 שאם יעמוד בעל הממון כנגדו יהרגנו".

מבואר ", הבא להורגך השכם להורגודין "

, ובנוסף על כך מצאנו ש"סהסוגיות כמה מב

חברו, שמותר " אחר רודףבש"ס את דיני ה"

 להורגו, נציין לסוגיות אלו בקצרה:

מובא, כי סנהדרין )עב, א( מסכת ב •

". ופירש הבא במחתרת נידון על שם סופו"

ומקטיל משום דסופו "דהא לא קטל, : רש"י

בעל הבית כשיעמוד כנגדו להציל  להרוג

ומפרש רבא "מאי טעמא דמחתרת  ממונו".

. חזקה אין אדם מעמיד עצמו על ממונו -

קאי לאפאי  ,אי אזילנא, והאי מימר אמר

ולא שביק לי אם אלך, יבוא הוא לקראתי 

קטלינא  ,כנגדי ולא יעזבני, ואי קאי לאפאי

א אני לקראתו, אהרגנו. וליה ואם אב

אם בא להורגך השכם  והתורה אמרה

מאי טעמא " :". ופירש רש"ילהורגו

שאמרה תורה אין לו דמים,  ,דמחתרת

כמי שאין לו דם ונשמה כלומר, הרי הוא 

 ".ומותר להורגו

מסופר על ( , בבבא קמא )קיזמסכת ב •

אדם שהקדים והעלה את חמורו למעבורת 

ליה אנשים, ולאחר מכן עלו עקודם שעלו 

 החמור המעבורתובגלל עליה אנשים, 

מלח  ,אתא ההוא גבראעמדה לטבוע. ואז "

א דההוא גברא ושדייה לנהרא ליה לחמר

אדם אחד ודחף את החמור ". בא וטבע

, וכאשר תבע אותו בעל לנהר והטביעו

אמר ". אותו רבה רבה, פטרהחמור לפני 

והא מציל עצמו בממון חבירו  ,ליה אביי

. השיב לו רבה: ומדוע פטרתו מלשלם", הוא

אדם שהעלה ". המעיקרא רודף הוההאי "

אחר  כרודףנחשב  ,את חמורו מתחילה

חברו להורגו, ונרדף שהציל את עצמו 

 בממונו של הרודף, פטור מלשלם.

רבי מובא כי במסכת ברכות )נח, א(  •

ההוא גברא דבעל עניש במלקות "שילא ה

", וכאשר רבי שילא חשש שאותו נכרית

אדם עומד להלשין עליו ולומר שהוא מבזה 

, האי רודף הוא" , אמראת בית המלוכה

אם בא להורגך השכם  והתורה אמרה

רבי שילא ". , מחייה בקולפא וקטליהלהרגו

 והרגו. ,במקל שקיבל מבית המלךהיכהו 

ופירש רש"י )שם ד"ה התורה אמרה( 

"התורה אמרה אם בא להורגך השכם 

 ,(שם אם במחתרת ימצא )שמות, להרגו

, שיודע הוא לפי שבא על עסקי נפשות

שאם תמצאנו חותר, לא תעמיד עצמך 

ממונך, והוא בא לדעת כן שיקום מלהציל 

עליך ויהרגך, אמרה תורה השכם אתה 

 והרגהו".

כאשר דוד המלך כרת את כנף מעילו  •

או של שאול, הוא אמר:  "ַהֵמה ַהיֹום ַהֶזה רָּ

יַָּדי ַבםְּ  ךָּ ה' ַהיֹום בְּ נְּ תָּ ה ֵעיֶניךָּ ֵאת ֲאֶשר נְּ רָּ עָּ

ֶליךָּ וָֹּאַמר ֹלא ְוָאַמר להורגך ס עָּ חָּ ַלח, ַותָּ  ֶאשְּ

ַשיַח ה' הוא" )שמואל א כד,  יַָּדי ַבאֹדַני ַכי מְּ

ברכות מסכת במובא בדברי הגמרא ו .י(

אמר רבי אלעזר, אמר לו דוד ")סב, ב( 

, שהרי בן הריגה אתהלשאול: מן התורה 

בא להורגך , ה, והתורה אמרהרודף אתה

 השכם להרגו".

והנה בסוגיית הגמרא במסכת סנהדרין ב. 

לדין "רודף": המקור שם מפורש )עג, א( 

מנין לרודף אחר חברו להרגו , "תנו רבנן

תלמוד לומר )ויקרא  ,שניתן להצילו בנפשו

". והקשו  יט, טז( ֹלא ַתֲעֹמד ַעל ַדם ֵרֶעךָּ

התוספות )שם ד"ה אף רוצח( מדוע 

הוצרכה הגמרא ללימוד נוסף, ולא 

שנאמר בפרשת הבא הסתפקה בפסוק 

ַמים",  במחתרת ה וֵָּמת ֵאין לֹו דָּ ֻהכָּ "וְּ

, ואשמעינן קרא דאין דהתם רשות" :ותירצו

". דחובה להציללו דמים אבל הכא קמ"ל 

מותר , "הבא במחתרתומבואר כי את "

רוג, כדי לה חובההרודף את ג. אך ולהר

 ציל את הנרדף.לה

 טפ"גניבה הלכות הלכה )ל פסקהרמב"ם 

בלילה, "הבא במחתרת בין ביום בין ( זה"

אין לו דמים. אלא, אם הרגו בעל הבית או 

 ורשות יש לכל להרגושאר האדם פטורין, 

בכל מיתה שיכולין בין בחול בין בשבת 
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, שנאמר )שמות כב, א( אין לו להמיתו

ט(  הלכה דמים". והוסיף הרמב"ם )שם

"ומפני מה התירה תורה דמו של גנב אף על 

 פי שבא על עסקי ממון, לפי שחזקתו שאם

עמד בעל הבית בפניו ומנעו יהרגנו, ונמצא 

כרודף אחר זה הנכנס לבית חבירו לגנוב 

ולפיכך יהרג, בין שהיה גדול  חבירו להרגו

 בין שהיה קטן בין זכר בין נקבה".

הגמרא סוגיות הנה כי כן עלה בידינו מ

 "בא במחתרת"דברי הרמב"ם כי דין הומ

הרמ"א )חו"מ דברי , וכחד הוא, "רודף"ודין 

סי' תכה סעי' א( "הבא במחתרת לגנוב, גם 

בא כאמור, הריגת ה"כן דינו כרודף". אלא ש

, לעומת הריגת רשות" היא במחתרת

 .חובהשהיא  "רודףה"

את הנרדף  רודף כשיכול להצילההריגת 

 בפגיעה באחד מאיבריו של הרודף

הובאו דברי סנהדרין )נז, א( מסכת ב ג.

רו רודף אחר חבי"רבי יונתן בן שאול 

ולא  ויכול להצילו באחד מאבריולהורגו, 

נהרג עליו". ופירש רש"י: "ויכול , הציל

הנרדף להציל עצמו באחד מאבריו של 

ולא הציל אלא  ,רודף, כגון לקטע רגלו

היינו כיוצא בו דשפיכות  ,נהרג עליוהרגו. 

ואינו מותר".  קרוב להתירדמים, דהוי 

אך , את הרודף גולהרלמרות שיש חובה 

הנרדף מפני אפשרות להציל את כאשר יש 

הריגת בלבד,  הרודף י פציעתל ידהרודף ע

שבגללה מי , "פיכות דמיםהרודף היא "ש

שהורג את הרודף "נהרג" יצויין לדברי 

נז, ב ד"ה נהרג עליו( כי זו סנהדרין רש"י )

שיטת רבי יונתן בן שאול "אבל רבנן פליגי 

נו צריך אי, ו"היתר גמור הואעליה ואמרי 

את עצמו בפגיעה  זהר ולהצילילהכלל 

 . דףוהר אחד מאיבריב

הרמב"ם )הלכות אמנם להלכה פסק 

שכוונת רבי יונתן בן רוצח פרק א הי"ג( 

שניתן לפגוע בו רודף הורג את ההשאול ש

את  להצילבאחד מאיבריו ועל ידי זה 

"כל הנרדף אינה מחייבת מיתת בית דין: 

היכול להציל באבר מאיבריו ולא טרח בכך 

אלא הציל בנפשו של רודף והרגו, הרי זה 

אבל אין בית דין שופך דמים וחייב מיתה, 

". וביאר בכסף משנה )שם( ממיתין אותו

ית דין "ומשמע לרבינו דאי אפשר לומר שב

ן אלא ישמאחר שלא נתכוממיתין אותו, 

 בי, ולא נקט רלהציל לא שייך ביה התראה

שהוא יונתן בן שאול נהרג עליו, אלא לומר 

 ". חייב מיתה לשמים

והרדב"ז )הלכות מלכים פ"ט ה"ד( ביאר 

ת דין אין בימדוע הרמב"ם את דברי 

הפקיר "דכיון שהוא רודף,  :ממיתין אותו

, שהרי יודע הוא שהנרדף עצמו למיתה

כיון שהיה יכול כל מקום יעמוד על נפשו, ומ

ו של רודף ולא עשה להצילו באחד מאיברי

הורג את  חייב הוא לשמים כאילוכן 

 הנפש".

את  להצילניתן כאשר  -נמצא להלכה 

הנרדף בפגיעה באחד מאיבריו של הרודף, 

אסור להרוג את הרודף, אולם ההורג אינו 

חייב מיתת בית דין אלא מיתה בידי שמים 

 בלבד.

•   •   • 

פיקוח הגל שנפל על הבא במחתרת 

 בשבת

סנהדרין במסכת סוגיא נוספת והנה ב ד.

אמרו חז"ל כי דין "הבא במחתרת" )עב, ב( 

בין בחול בין , נאמר "אין לו דמים"ש"

לא נצרכא, אלא ", וביאר רב ששת "בשבת

"אם  :רש"י", ופירש לפקח עליו את הגל

כשהיה חותר נפל עליו הגל, מפקחין עליו 

היכא דלא את הגל ומחללים את השבת 

אם בא על עסקי י נפשות. אבל בא על עסק

בלא התראה,  כיון דניתן להרגו, נפשות

 גברא קטילא הוא משעת חתירה". 

ומבואר בדברי רש"י כי ה"בא במחתרת" 

שנפל עליו הגל בשעת חתירתו, נחשב 

"גברא קטילא" באותה שעה, שהרי מותר 

להורגו באותה שעה, ולכן כשנפל עליו הגל 

לל את כשהיה "גברא קטילא", אסור לח

השבת על מנת להצילו. ולא עוד, אלא 

שאפילו שבאותה שעה שנפל עליו הגל, 

הרי ה"בא במחתרת" כבר לא רודף ומַסֵכן 

בכל זאת אין מפקחין מעליו את אף אחד, ו

כתב בשו"ת אור גדול פי ש, כבשבת הגל

)סימן א( "דנראה ברור כוונת רש"י דמיירי 

שוב אין חשש שיהרוג אף באופן דהשתא 

ופסק לאחר שנפקח הגל,  ל הביתבעאת 

ילו אפ רדיפתו ושוב לא ניתן להרגו כעת,

אין מפקחין עליו את הגל שנפל עליו הכי 

"דאי הוכיח את דבריו: בעת שהיה רודף". ו

יש לחוש  ם כן,מיירי באופן דהשתא ג

ם כן אם נפקח הגל, א ל הביתשיהרוג לבע

הא ניתן להורגו בידיים ופשיטא דאין 

 מפקחין".

אולם דין זה תמוה, וכפי שהקשה 

קנא(  מןאגרות משה )יו"ד ח"ב סיה

"שלכאורה תמוה, דהא דינו דניתן להרגו 

שלכן אם יכול להצילו  ,הוא משום רודף

באחד מאבריו אסור להרגו, וכיון שנפל 

ל עליו הגל הרי שוב לא יוכל להרוג את בע

להורגו  יתהבל וממילא אסור לבע ית,הב

 .א קטילא מיניהונסתלק חשיבות גבר

דברודף הוא גברא קטילא רק לזמן שיכול 

אין מפקחין ם כן מאי טעמא , ואלהורגו

 עליו את הגל בשבת להצילו". 

וכן תמה בספר קבא דקשייתא )קושיא א( 

ב( בבא , "קשה לי, בהא דסנהדרין )עב

במחתרת בשבת ונפל עליו גל, דאם אין לו 

דמים אין מפקחין עליו, והובא גם במג"א 

)סי' שכט ס"ק ד( להלכה, ותמוה לי, הלא 

ואין מכיון שנפל עליו הגל שוב לא יהרוג, 

אף שהיה ם כן , ואעליו עוד שם רודף כלל

אטו אין מחללין כל מקום מקודם רשע, מ

שבת על רשע, וליהוי כמו שיצא ממחתרת 

 ודאי מפקחין".ונפל עליו גל, ד ר כךואח

וכן הביא בספר ישועות מלכו )הלכות 

פ"ב ה"א( שתמה האבני נזר "שהרי  שבת

אלא את הבא במחתרת לא ניתן להורגו 

משום דרודף הוא, ואינו ניתן להורגו אלא 

בשעה שיש לחוש שבא על עסקי נפשות 

ויבוא הדבר לידי שפיכות דמים, אבל 

. אם בשעה שנסתלק הסכנה אסור להורגו

אחר שנפל הגל עליו למה אין מפקחין כן 

ן אנשים לפקח הגל , שהרי כשבאיעבורו

. ומה זה שכתב רש"י כבר נסתלק הסכנה

שהרי אז אין גברא  ,דגברא קטילא הוא

 קטילא". 

 הצלת רודף "מנוטרל"

ביישוב דברי רש"י כתב האור גדול ה. 

עליו הוי "משום שבעת נפילת הגל )שם( 

אין מפקחין עליו  ום הכיכגברא קטילא, ומש

וכדבריו כתב  ".עוד, אף שכבר פסק רדיפתו

"וצריך לומר דכיון  (שם) אגרות משהה

, לא ניתר בעוד שהיה רודףדנפל עליו הגל 

משום דאינו  ,שוב להצילו באיסור שבת

בכלל סתם אדם דנאמר בו וחי בהם". 

כלומר, מאחר ובשעת ה"חתירה" חל על 

ה"בא במתרת" דין "רודף", הרי הוא "גברא 

קטילא" גם לאחר שהוא "מנוטרל" וכבר 

אינו רודף בגלל שנפל עליו הגל, ולכן אין 

 מחללים שבת כדי לפקח ממנו את הגל.

הביא את תירוצו ישועות מלכו )שם( ה

ולא ידענא מאי " של האור גדול, וכתב:

". הרי בשעת הצלה אינו בר קטלאקאמר ש

אחר שבא במחתרת לאו בר קטלא ביאר: "ו

דהוא כל מקום יש לומר הוא, אלא שמ

למרות  ".ן ולא מעליןבכלל לא מורידי

לאחר נפילת הגל, אין דין "רודף" על ש

 .אסור להורגובוודאי ו ה"בא במחתרת",

, נאמר על עוברי הצלת נפשותאולם בדיני 

לא  - מורידין ולא מעלין"לא "עבירה 

הורגים אותם בידים אבל כשנפלו לבור, לא 

"מעלין" מצילים אותם מהבור, אלא 

יבה שאין מניחים אותם למות, וזו הס

 מפקחין את הגל שנפל על הבא במחתרת.
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שאין להציל  דעת רש"י,אמנם בניגוד ל

את חייו של הבא במחתרת שנפל עליו הגל, 

כתב המאירי גם בשעה שכבר אינו רודף. 

)סנהדרין שם( "יראה לי, שזה שאמרנו עליו 

בספק שאין מפקחין עליו את הגל, פירושו, 

, אומר ודאי חי, אבל אם הוא חי ספק מת

, שהרי עכשיו אינו רודף, שמפקחיןאני 

שהרי זה כרודף אחר חבירו והצילוהו 

וזה  ,באחד מאיבריו שאין לו עוד להרגו

 שיש כיון שמא או. כהריגה בידים הוא

 בפקוחו בעצמו משתדל שהוא עליו לומר

המאירי נקט,  ".מפקחין אין גנבתו על ולבו

שאסור להרוג את הבא במחתרת שנפל 

ל, היות וכבר אינו "רודף", ובשבת עליו הג

יש לפקח עליו את הגל. ורק אם יש ספק 

אם הוא עדיין חי, אזי אין מפקחין עליו את 

 הגל בשבת.

שב ואל "ל "קום ועשה"החילוק בין 

 ספק רודףב "תעשה

א( הביא דברי  מןבשו"ת בית זבול )סי ו.

"והדברים נפלאים, אם  כתב:המאירי ו

בין חי  פקא מינה מאי נ ,עכשיו איננו רודף

ספק מת, והלא משנה  ,ודאי לספק חיוב

 מפקחין את הגלשלמה שנינו ביומא )פג, א( 

 ".ספק חי ספק מת

"וצריך מתוך קושיא זו ביאר הבית זבול: ו

שאינו , דמיירי בגוונא המאירי לומר בכוונת

, ויתכן שהוא עדיין ברור שעכשיו אינו רודף

צע זממו משתדל בעצמו בפיקוחו כדי לב

מה שבליבו על גניבתו, וכל דאפשר להיות 

דאע"ג שעדיין רודף אין מפקחין, היינו 

משום  שבקום ועשה לא היו רשאים להורגו

בשב ואל ספק פקוח נפש דבעל הבית, אבל 

 תעשה חוששין לפיקוח נפש דבעל הבית

 ואין מפקחין".

לדעת הבית זבול, דברי המאירי שאסור 

פל עליו הגל, להרוג את הבא במחתרת שנ

. בוודאותנאמרו כשהוא כבר אינו רודף 

ולא ברור שכבר אינו רודף, ספק וכשיש 

ועדיין יתכן שישוב לבצע את זממו, אסור 

, אך מותר לגרום בקום ועשהלהורגו 

ולא לפקח את  בשב ואל תעשהלהריגתו 

 הגל שנפל עליו.

ולפי זה בנדון דידן, כשהיה ספק אם 

המחבל המנוטרל הוא "רודף", שמא יש על 

בקום גופו חגורת נפץ, אמנם אסור להורגו 

, אך אין חובה להצילו כי מותר לגרום ועשה

 .בשב ואל תעשהלהריגתו 

הצלת רודף שנפל עליו הגל שיש ספק 

 שלאחר הצלתו ישוב לרדוף

קבא )קונטרס קשייתא ספר קבא דבז. 

רבי ברוך יישובא, קושיא א( הובאו דברי ד

שביאר דב פוברסקי, ראש ישיבת פוניבז', 

"ונראה  :את דברי המאירי באופן אחר

שלא היה בביאור הדברים, דמיירי ברודף, 

ריגת ל ידי האפשר להציל הנרדף אלא ע

בודאי שהיה מותר לנו ם כן ואהרודף, 

להפיל עליו את הגל להצלה. והנה ניחזי 

דף שהפילו עליו את הגל באופן אנן, ברו

שימות מזה, כדי להציל את הנרדף, ועכשיו 

כבר אינו יכול לרודפו, ואם יפקחו הגל 

מעליו ימשיך לרודפו, דודאי שבורכתא היא 

שהרי זה לפקח הגל והיא חוכא וטלולא. 

גופא היה מוטל עלינו, להפיל עליו הגל, 

ם כן וא ולמה להוציאו שוב וחוזר חלילה.

לאחר שזכינו ונעשית מלאכתינו ן הוא הדי

 בידי שמים שנפל עליו הגל, למה נצילו".

ומבואר שאין להציל רודף שנפל עליו הגל, 

כל זמן שיש חשש שלאחר הצלתו ישוב 

 ויחזור לרדוף.

"ואמנם  הסתפק:פוברסקי הגרב"ד אלא ש

באופן שאם נפקח הגל דבר זה פשוט הוא 

 וזהו לכאורה לשון המאירי ישוב וירדפנו,

שמשתדל בעצמו  בהמשך דבריו שם 

. אולם עדיין יש בפיקוחו ולבו על גניבתו

של הרודף לדון באופן שכבר כשל כחו 

ם כן וקרוב למות שהוא חבול ומוכה. וא

, שכבר ראוי לעורר רחמים מעתה יש לומר

עליו וישוב לנו חיוב הצלה על הרודף. אכן, 

פק, משום דיתכן, שכיון יש בזה מקום להסת

שבשעת רדיפתו קודם לא היה לנו דרך 

להצלת הנרדף אלא באופן שיפיל עליו הגל, 

ובאופן של מכה שיש בה כדי להמית, הרי 

פירושו שנתחייב מיתה זו ונתקיים בו דינו 

ליכא שוב  אי גוונאדבכהש לומר ועונשו. וי

 חיוב הצלה על הרודף, שהרי זה היה חיובו,

יום דינו ועונשו לעשות בו וזהו עצם ק

ולא נאמר דין הצלה על מעשה הריגה זה, 

, וזהו מי שנוטה למות בקיום דינו ועונשו

 עצם חיובא דרודף, וצ"ע". 

מחד גיסא, לאחר שנפל הגל על הרודף 

והוא "חבול ומוכה", והסיכויים לכך שישוב 

ישוב לרדוף הם קלושים, יש מקום לומר ש"

מאידך גיסא,  ."לנו חיוב הצלה על הרודף

היות ובשעת הרדיפה נתחייב הרודף בעונש 

מיתה, לא מוטלת עלינו חובה להצילו כדי 

 למנוע ממנו את עונשו.

לדעת רש"י והן לדעת ן כי כן, ההנה 

המאירי, נראה כי בנדון דידן, אם אכן 

אינו בגדר כבר ו "מנוטרלהיה "המחבל 

, פשוט שהיה " המַסֵכן חיי אחריםרודף"

 ל לירות בו. אסור לחיי

חובה ולענין הצלת המחבל, לא היתה 

שהרי הוא לדעת רש"י את המחבל,  להציל

מדין הישועות מלכו "גברא קטילא", ולפי 

 . ", ואין להצילומורידין ולא מעלין"אין 

לפי הסברו של הבית זבול בדעת המאירי, 

היות והיה ספק שמא למרות "נטרולו" 

 סורהמחבל נושא על גופו חגורת נפץ, א

 חובה אין אך, ועשה" ב"קום להורגו

 ואל ב"שב להריגתו לגרום מותר כי להצילו,

אבל אם לא היה ספק שמא ימשיך  .תעשה"

 להרוג, יש חובה להצילו.

ולפי הסברו של הגרב"ד פוברסקי בדעת 

 עליו שנפל רודף המאירי, היות ואין להציל

 הצלתו שלאחר חשש שיש זמן כל, הגל

בנדון דידן שיש חשש לרדוף, גם  ישוב

שהמחבל נושא על גופו חגורת נפץ, אין 

חובה להצילו אך גם אין היתר להורגו. 

ואם לא היה ספק שמא ימשיך להרוג, יש 

 להסתפק האם חובה להצילו או לא.

•   •   • 

הנלמד  השכם להרגו" דין "הבא להורגך

 "ַהַַּמְדָיַניםמהפסוק "צרור את 

( , דכאמדרש )במדבר רבה והנה ב ח.

יַָּנים )במדבר כה, יז(מובא:  רֹור ֶאת ַהַםדְּ , "צָּ

אמרו  מכאןכי צוררים הם לכם.  ,למה

והדברים  ".בא להורגך השכם להרגוחכמים 

אות ובא לעיל , שהרי כבר הבלתי מובנים

הבא להורגך השכם של "דין השמקור  א

 דברי, כ"בא במחתרת", הוא מדין ה"להורגו

ם בא להורגך, אלמדתך תורה  כאןרש"י "

ו חז"ל הוצרכאיפוא, ". ומדוע השכם להרגו

 לשנות ולומר לנו מקור נוסף לדין זה.

המאירי )סנהדרין על וביותר יש לתמוה 

כתב: "והוא שאמר הבא במחתרת שעב, א( 

ידון על שם סופו, כלומר, זה שהתירה 

אף על פי  ,תורה בנמצא במחתרת להרגו

גופו  שהיה לנו לומר אם ממון הוא מתחייב

מי מתחייב על שם סופו הוא, והוא שחזקתו 

שהוא בא על מנת שאם יעמוד בעל הבית 

ויתריס כנגדו שיהרגנו, ומעתה הרי הוא 

והתורה אמרה הבא להורגך כבא להרגו, 

פירשוה במדרש  ,והיכן אמרה. השכם להרגו

ר ֶאת ַהַַּמְדָיַניםתנחומא  כי צוררים הם  מָצרוֹּ

מתמידים להצר , ולשון צוררים ר"ל לכם

לכם, ומעתה הצירו להם אחר שדעתם 

הרי דבריו מרפסין איגרא, להצר לכם". ו

מלמדינו  "בא במחתרת"עצם הפסוק של ה

את דין "הבא להורגך השכם להורגו", 

להביא את דברי המאירי ומדוע הוצרך 

 כמקור לדין זה, וצ"ע.המדרש 

תמיהת ליישב תמיהה זו בהקדם ונראה 

' ה צוה "למהר כה, יז( האור החיים )במדב

יַָּנים זו מצוה רֹור ֶאת ַהַםדְּ , בזמנה שלא" "צָּ

 לומר לצוות' ה הוצרך כך שאחר מצינו כי
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ֵאל ֵמאֵ ב לא, להלן) רָּ ֵני ַיׂשְּ ַמת בְּ ֹקם ַנקְּ ת ( "נְּ

 , ֵסף ֶאל ַעֶםיךָּ יַָּנים ַאַחר ֵתאָּ  למדת האַהַםדְּ

 הנקמה". בזמן היה לא זה מאמר כי

תמיהה נוספת: הכלי יקר )שם( תמה 

רֹור ֶאת נאמר בתמדוע  , "ַהַַּמְדָיַניםורה "צָּ

בנות מואב , שהרי המואביםולא את 

החטיאו את בני ישראל, כמפורש בפסוק 

ֵאל ַבַחַטיבמדבר ) רָּ ם ַויֶָּחל כה, א( "ַוֵיֶשב ַיׂשְּ

נֹות  נֹות ֶאל בְּ ם ַלזְּ עָּ ָאבהָּ  ".מוֹּ

ך פירושו "אלא כ :הכלי יקרביאר ו

ותובעים את בנות  םשישראל היו המתחילי

מואב, והלכו להם לאהליהם ותובעים את 

הנשים ומפתים אותם, לכך נאמר "ויחל 

העם", כי העם היו המתחילין ולא בנות 

מואב, לכך נאמר אל בנות מואב, ולא נאמר 

עם בנות מואב, אלא שבא להורות 

אבל מואב לא  ,שישראל הלכו אליהם

יהם ובנותיהם אל ישראל, על שלחו נשות

כן לא נתחייבו מואב, כי המתחיל בקלקלה 

הוא העיקר ובו תלוי החטא. אבל במדינים 

היה הדבר בהיפך, שאדרבה המדינים 

הפקירו את בנותיהם שתבעו את ישראל 

 ,לזנות. לכך נאמר צרור את המדינים, ולמה

המה באו כי צוררים הם לכם, רצה לומר 

, לצרור רגל עבירה זולכם להביאכם לידי ה

לגלות על ערותכם ולא כבנות מואב 

 שישראל באו להם".

פרשת פנחס, מאמר נתיבות שלום )וב

בלק ידע את הוסיף "כי ( צרור את המדינים

כוחו הבלתי מנוצח של עם ישראל, שכל 

עוד הם דבוקים בהשי"ת אי אפשר בשום 

פנים לגבור עליהם ולהכריעם, ולכן יעץ 

וד בין ישראל לאביהם לעשות פירעליהם 

שאז יוכל לנצחם. וכאשר ראה  שבשמים,

שע"י קללות אינו מצליח לעשות מאומה, 

בלעם להכשיל את  תהיתה על זה עצ

ישראל בב' החטאים של בעל פעור וזנות 

יצליח להטיל  ל ידי זהבנות מואב, שע

ועל זה בא אח"כ ציווי  פירוד בין הדבקים.

ר ֶאת ַהַַּמְדָיַניהשי"ת  שהוא ציווי , םָצרוֹּ

לשנוא את הרע ואת המחטיאים אשר גרמו 

להם לעשות הרע, כי כדי שיוכל להתכפר 

לישראל בשלמות הכפרה, היא רק ע"י 

צרור את המדינים, וכמו שפירש רש"י: 

עליכם לאייב אותם, היינו שיתעבו וישנאו 

את עצם הרע ואת אותם משניאים אשר 

גרמו להם עשות רע, וזה יהיה התיקון 

  ."כפרה עבורםוה

על פי האמור מיושבת תמיהת האור 

יַָּניםהחיים, מדוע נצטוו " רֹור ֶאת ַהַםדְּ ", צָּ

 טרתמוקודם זמן הנקמה במדין, היות 

לגרום היתה ולא המואבים  םהמדייני

פירוד לאבדן בני ישראל על ידי שיהיה 

ועל כך נאמר להם לצרור להשי"ת, ביניהם 

"הבא להורגך ולהרוג את המדיינים מדין 

 השכם להרגו".

ביחיד  השכם להרגו" דין "הבא להורגך

 ובציבור 

ממוצא הדברים נראה, כי יש שני ט. 

 אופנים לדין "הבא להורגך השכם להורגו".

והיינו דין "הבא במחתרת"  -ביחיד 

ו"ורודף", כאשר היחיד נמצא בסכנה 

שבאים להורגו, וכדי להינצל מהסכנה, 

 וחובה", א במחתרתבלו להרוג את ה" מותר

 "."הרודףעליו להרוג את 

כאשר יש סכנה על הציבור  -בציבור 

 על מנת להרוג העושים פעולותמאוייבים 

ואפילו כשלא את הציבור בתכסיסי מלחמה 

, כמו המדינים שיעצו באו להרוג ממש

לשלוח את בנות מואב לפתות את בני 

ישראל ולא נלחמו בחרב ובחנית נגד בני 

על הציבור להשכים ולהרוג  ישראל, חובה

 את הזוממים עליהם להורגם.

וזהו ההסבר לכך שיש שתי מקורות 

, "הבא להורגך השכם להרגו"שונים לדין 

שנה )ספר  הרב נתן צבי פרידמןוכפי שכתב 

לאמיתו של דבר ( "145תשל"ב עמוד , בשנה

אין כאן כפילות בענין הבא להורגך השכם 

הדין להורגו, ושני המקורות צריכים לנו. 

, מלמד על זכות בא במחתרת - הראשון

, כי שם מדובר על יחיד הגנה עצמית ליחיד

המסתכן מן הבא במחתרת, אמרה תורה, 

 - הבא להורגך השכם להורגו. והדין השני

הגנה ת , בא על זכוצרור את המדינים

של העם כולו, שגם עצמית של הציבור, 

להגנת הציבור יש דין של הבא להורגך 

השכם להורגו, מאחר שאתם רואים 

עושים את כל ההכנות לפעולת ינים ישהמד

כדי השמדה נגדכם, עליכם להקדים אותם, 

 להציל את חייכם".

דין "הבא גדול בין חילוק אכן, נראה שיש 

"הבא לדין ביחיד  השכם להרגו" להורגך

בציבור, ובעוד  השכם להרגו" להורגך

הותרה הגנה עצמית להקדים  שליחיד

ולהרוג את הבא במחתרת והרודף רק 

, על אל יםמונפאו האקדח כאשר הסכין 

של הבא במעשה וסכנת המוות היא 

הותרה  שלציבורבמחתרת והרודף, הרי 

הגנה עצמית להקדים ולהרוג גם את 

ל מנת להרוג העושים פעולות עהאוייבים 

, כגון פיתוי או ריגול תכסיסי מלחמהב

 .וכיוצא בזה

  המתכוין להרוג בגרמא בלבדרודף 

 אפ"האור שמח )הלכות רוצח הנה ו י.

רודף חידש שמותר להרוג גם ח( ה"

 ברודף : "הנההמתכוין להרוג בגרמא בלבד

 בזה, וכיוצא נחש בו להסית חבירו אחר

הריגה בו כיון שזו  המית אם דפטור דבר

 ודאי ,ישראל להרוג דרצונו כיון, ב"גרמא"

 להציל דהכוונה כיון בנפשו, להצילו ניתן

 באופן לאבדו רוצה אם לי מה ,ישראל נפש

 פשוט וזה דין, בית ממיתת פטור דיהיה

 מאד".

רבי שאול ישראלי, ראש ישיבת מרכז 

בספרו עמוד דן , וחבר בית הדין הגדול הרב

 "רודף"הימיני )סימן טז פרק ג( האם יש דין 

גם על האוכלוסיה של כפרי הגבול 

חים רצממחסה לכנופיות ה והערביים שנתנ

. ולמד ניותשיצאו משטחם לפעולות רצח

"שגם הרודף להרוג ע"י מדברי האור שמח 

דין רודף עליו, כי לדין כל מקום " ממא"גר

מעשה זה אם בעשיית  קא מינהרודף אין נפ

כל שיש , אלא ת דיןיתחייב מיתת בי

במעשיו פעולה מכוונת המביאה לידי 

. הריגת אדם מישראל, יש עליו דין רודף

פשוט הדבר שאם נראה את  הז ולפי

כמסייעת  או חלק ממנההאוכלוסיה 

לעשות פעולות הרצח שלהן, הרי לרודפים 

שניתן  כל האוכלוסיה הזאת היא בדין רודף

ומסקנת הרב  בנפשם".להציל הנרדף 

 ,מכיון שלפי האומדנא המקובלתישראלי: "

מעודדת בכל מיני אופנים את  ההאוכלוסי

פעולת הכנופיות, וזה ודאי עוזר להגברת 

ולהרחבת פעולותיהם בעתיד, ונמצא שכל 

האוכלוסיה היא במקרה זה בתורת רודף 

. אולם כל זה אמור שניתן להציל בנפשם

אוכלוסיה של ההמבוגר ביחד לציבור 

שרובו ככולו מעודד את הפעולות 

הרצחניות, עד כמה שידוע. מה שאין כן 

שאינם בגדר זה, אסור לפגוע לילדים בנוגע 

בהם בידיעה ובכוונה תחילה" יש לעייין 

מה היה אומר הגר"ש ישראל על המצב 

כיום, שבו גם ילדים קטנים משתתפים 

 בפעולות טרור.

וד כי גם מדברי הרב ישראלי, יש ללמ

באוייבים הבאים  שונה דין "הבא להורגך"

,  וזו יחיד, מדין "הבא להורגך" על ציבורעל 

הסיבה להחמיר ולדון את האוכלוסיה 

המסייעת לכנופיות רצחניות כ"רודף", 

עושה פעולות לסייע כאשר האוכלוסיה 

לבצע את זממם, היות וכפי  לכנופיות

הותרה הגנה עצמית  לציבורשנתבאר, 

האוייבים המסייעים להקדים ולהרוג גם את 

עושים פעולות או  במעשים לפעולות טרור

 .תכסיסי מלחמהבעל מנת להרוג 
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הנמצא  חיילולפי זה יתכן לומר כי על 

 "הבא להורגךבפעילות מבצעית חלים דיני 

, שהרי ציבורשנאמרו על  השכם להרגו"

ורגו הוא אינו נלחם כנגד הבא עליו לה

כיחיד, אלא כנגד כלל האוייבים הבאים 

. ולכן מותר לחייל הציבורלהרוג את 

שמסייע להשכים ולהרוג גם את מי 

פעולות על מנת  שעושהומי  לפעולות טרור

מעשה , ולא רק את מי שעושה להרוג

 כדי להרוג. בפועל

 שמא ספק אין אמנם בנדון דידן, אם

 כשהוא כגון להרוג, המחבל ימשיך

יתכן , זאת לעשות ביכולתו ל" ואין"מנוטר

הוא עתה שכבר אינו בגדר "רודף", שהרי 

לא מסייע לפעולות טרור ועושה  כבר

 מעשה על מנת להרוג, וצ"ע לדינא.

 פרטיזנים שהרגו כל מי שנקרה בדרכם

ברצוני להסתייע בשני פסקי הלכה, יא. 

 שלענ"ד נוגעים לנדון דידן.

ישראל מאיר לאו, הרב הראשי, רבי 

נשאל )קובץ זכור לאברהם תשנ"ד עמ' 

שבעת  ,יהודי ניצול שואהעל ידי תקס( 

המלחמה הצטרף ליחידות לוחמי 

 חיילים גרמנייםשנהגו להרוג הפרטיזנים, 

: נהג כהלכההאם  סיכנו אותם, לאגם כש

האם יש הבדל בין חייל גרמני שהרג  א"

אדם או שחשוד והוחזק כדרכו ומטרתו 

האם רשאים להורגו  . ברוג בני אדםלה

בידיים או לכל הפחות לסוגרו בכלא בלי 

מה  גלתת לו מאכל ומשקה עד שימות. 

 ד. והן ההוכחות הנדרשות כדי להעניש

אם לא ידוע עליו שהרג בני אדם, האם 

ות ורשאים לתופסו ולהענישו בעונש מ

 ". החשש שמא יהרוג בני אדםמשום 

ות שמדובר היה "הי :הרב לאו השיב

, ובשל צוק העתים במקום שאין בית דין

היה עליכם להחליט כיצד לנהוג, נראה 

כל חייל גרמני אם  שמותר היה לכם להרוג

אם הוא מצהיר  , אוהוחזק שדרכו להרוג

שמותר היה ל שכן , וכשרצונו להרוגבגלוי 

לתת לו אוכל כדי  בלאלהכניסו להסגר 

לגרום להמתתו. וגם אם אותו חייל לא 

עצם הצהיר במפורש שכוונתו להרוג, 

השתייכותו לארגון שהציב לעצמו מטרה 

 ".להשמיד את עם ישראל, מתירה להורגו

והדברים מבוארים על פי האמור לעיל, 

הותרה הגנה עצמית להקדים  שלציבור

האוייבים המסייעים ולהרוג גם את 

עושים פעולות או  לפעולות טרורבמעשים 

. ולכן תכסיסי מלחמהבעל מנת להרוג 

הותר ל"פרטיזנים" להשכים ולהרוג את 

שסייעו למעשי הזוועה החיילים הגרמנים 

פעולות על מנת להרוג ו והרצח ועש

מעשי , ולא רק את החיילים שעשו ולרצוח

 .רצח בפועל

 תשובת הרב זילברשטיין

יצחק רבי  הפסק השני הוא שליב. 

גליון , עלון קול ברמה)נשאל , שזילברשטיין

חייל שנלחם על ידי חשון תשע"ה(  298

ה במהלך הלחימה ירובמבצע בעזה 

ו, ולאחר מכן היה רגובמחבלים שבאו לה

בין המחבלים שהרג היה גם נדמה לו ש

 ובגלל קושיאחד שהרים ידים לאות כניעה, 

ו, אם אינו מערים עליהלהתרכז ולבדוק 

יסורי סבל החייל ממאז, בו למוות.  הוא ירה

עד  ,נפש רבים, שמא הרג אדם חף מפשע

. רדם בלילהיצליח לההכדי כך, שלא 

ל לכפר על כהאם וכיצד יוושאלתו היתה, 

 מעשה זה.

הרב זילברשטיין הביא בתשובתו את 

ם  דברי דוד המלך )דברי הימים א כב, ח( "דָּ

ַׂשיתָּ לֹ  ֹדלֹות עָּ מֹות גְּ חָּ תָּ וַמלְּ ַפכְּ ֹרב שָּ א לָּ

ַפכְּ  ַמים ַרַבים שָּ ַמי ַכי דָּ ֶנה ַבַית ַלשְּ תָּ ַתבְּ

נָּי". וביאר הרד"ק )שם(: "דוד אמר פָּ ה לְּ צָּ  ַארְּ

נות כן בלבו כי מפני זה מנעהו השם לב

הבית, גם בדמי הגוים אשר שפך אותם 

אפשר שהיו בהם שלא היו בני מלחמתו, 

לא , אף על פי כן אנשים טובים וחסידים

 כוונתו לכלות הרשעים, כי נענש עליהם

שלא יפרצו בישראל ולהציל עצמו כשהיה 

בארץ פלשתים לא יחיה איש ואשה, אבל 

מנעו כיון שנזדמן לו שפיכות דמים לרוב 

שהוא לשלום ולכפרת  ית המקדשמלבנות ב

עון ולעטרת תפלה, כמו שמנעו להניף ברזל 

במזבח ובבית המקדש לפי שהברזל עושים 

ממנו כלי הריגה לא יעשו ממנו כלי שלום 

ברוב. כלומר, דוד המלך בעת מלחמותיו 

כדי לכלות הרשעים, הרג לפעמים מתוך 

הכרח גם את הטובים והחסידים, ואף על 

ליהם, כי היה זה מתוך פי כן לא נענש ע

 ".ואי אפשר לדקדק בעת מלחמההכרח, 

ומסקנתו: "בעת מלחמה כאשר יש 

אויבים העומדים לכלותינו, קשה מאד 

לעשות חשבון מי הוא הטוב ומי הוא 

הרשע, אלא יש להתגונן מפני הרשעים, גם 

כאשר על ידי זה נהרגים לצערינו הטובים 

אמנם לכתחילה יש להימנע מכך, 

ר בספרי )דברים פרשה קצט( כי וכמבוא

תקרב אל עיר להלחם עליה, ולא להרעיבה 

ולא להצמיאה ולא להמיתה מיתת 

אין על החייל תחלואים. וכך בעניינינו, 

מנע מלבנות את יאבל עליו להשום חטא, 

ד מהשמים רֶ בית המקדש, אבל בין כך הוא יַ 

 שלם".

לכאורה הדברים מסתברים גם בנדון 

 אכן אם לבדוק צריך ןדידן, אלא שכמוב

 מתוך הירי במחבל ה"מנוטרל" נעשה

 או מתוך ובלחץ הנסיבות, מלחמתי תהליך

 זהו אבל, כוונה תחילה להרוג את המחבל

משפטי, ואינו הנושא  נושא לדיון כבר

 במאמר זה.

לסיום, יודגש ויובהר כי כל הנכתב לעיל, 

אינו אלא לעורר את לב המעיין בסברא 

א הגעתי לדרגה של רב ובראיות, ומעולם ל

ופוסק הלכות, ועל כן כמובן לא יעלה על 

הדעת להסיק מהאמור לעיל מסקנות 

 להלכה ולמעשה.

 

* 

 הלכתי ת"שו

 עקיבא' ר/  בפרשה

 ס"מח, סילבר משה

 'סגולה עם'

הגרלה בשבת לילדים 

 –ב'אבות ובנים' 

התכתבות עם הגאון 

הגדול הגר"י זילברשטין 

 שליט"א 
ַוְיַכל . ְוָהָאֶרץ ְוָכל ְצָבָאם םַהָשַמיַ ַוְיֻכּלּו 

ַהי ם ַהְשַביַעי ְמַלאְכתוֹּ ֲאֶשר עָ  םֱאלֹּ ָשה ַביוֹּ

ם ַהְשַביַעי ַמָכל ְמַלאְכתוֹּ אֲ  ת ַביוֹּ ֶשר ַוַיְשבֹּ

ַהי. ָעָשה ם ַהְשַביַעי ַוְיַקדֵ  םַוְיָבֶרְך ֱאלֹּ ש ֶאת יוֹּ

תוֹּ ַכי בוֹּ ָשַבת ַמָכל ְמַלאְכתוֹּ ֲאֶשר בָ  ָרא אֹּ

ת )בראשית ב,  ַהים ַלֲעשוֹּ  ( ג-אֱאלֹּ

הערה: הדברים )בשאלה( הם תמצית 

ממה שנתבאר בשו"ת עם סגולה חלק ג' 

סימן ע"ז )וניתן לקבל הדברים במלואם 

 בדוא"ל/ פקס(.

 ו"תשע אב ח"כ חמישי יום -בס"ד 

לכבוד מרן הגאון הגדול הגר"י זילברשטין 

 שליט"א

 שלו' רב 

רציתי לשאול בענין הגרלה שעושים 

לילדים בשבת אחר אבות ובנים, דהנה זה 

מבואר במ"ב )סי' שכ"ב ס"ק כ"ד וכ"ה( 
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שגם לצורך מצוה מותר לעשות רק הגרלה 

של חלוקת תפקידים, אבל לא של חלוקת 

 חפצים.

יע שיעשו ההגרלה רק על ואולי יש להצ

תפקיד מצוה כגון גלילה והושטה לגולל, 

דזה שרי כנ"ל, ואח"כ יתן את הפרס 

במוצ"ש למי שעשה הגלילה על מה שעשה 

הגלילה, דהנה אם הנתינה היא על הלימוד 

הרי ע"כ הוא נותן רק למי שזכה בהגרלה 

ולא לכולם, אלא שהפרס יהיה על הגלילה 

עשאה רק ילד  וממילא הגלילה או ההושטה

אחד וכדו', ואז ממילא מקבל הפרס מי 

שזכה בהגרלה, אבל אינו מקבל על 

 ההגרלה אלא על הגלילה וכנ"ל.

והנה מצד שכר שבת לכאורה אין כאן 

מכיון שזהו שכר על דבר שהיה מצוה, יעוי' 

במ"ב סי' ש"ו ס"ק כ"ג וס"ק כ"ד, וע"ש 

סקל"ג מש"כ על דברי הרמ"א לפסוק צדקה 

ת כדי שיתפלל דהו"ל כצורך לחזן בשב

 מצוה.

ב( כמו"כ גם אם מותר לעשות הגורל, 

כגון לצורך גלילה גרידא, יש לעורר עוד 

בענין אופן עשיית הפיס, דבמ"ב סי' שכ"ב 

מבואר שלא כל אופני הגורל מותרים 

יעוי"ש, ולכאורה אם עושה ממש כמו 

שעשו בבהמ"ק זה יהיה מותר, כמו 

 עד כה. שבפועל כך נהגו בבהכנ"ס

כ"ז אני כותב כהצעה בעלמא וכתלמיד 

ורציתי לשאול דעת  -הדן בקרקע לפני רבו 

 מרן שליט"א בכל זה

 עקיבא משה סילבר

 תשובת רבינו הגאון שליט"א

 בס"ד ט"ז אלול תשע"ו

בדבר השאלה אודות עריכת הגרלה 

בשבת אחר אבות ובנים, הנה כתב רבינו 

השבט הלוי חלק ט סימן רעח: "האם 

מותר לערוך הגרלות בשבת ויו"ט, בחברות 

תהלים ומתמידים, תשובה דבר זה מבואר 

באו"ח סי' שכ"ב במ"ב ס"ק כ"ד בשם מג"א 

דלצורך מצוה כגון מי שיעלה בתורה או מי 

שיאמר קדיש מותר, ובשם שבות יעקב ח"ג 

סי' כ"ד דעם פתקאות גם בזה אסור, ואם 

הטלת גורל בחברת תהלים אינו לצורך 

 זה יש מקום להחמיר". כעין

ויעויין בשש"כ פרק ט"ז סעיף מ"ח 

שהתיר לעשות הגרלות כי הוי צורך מצוה 

 ודוקא בעל פה שלא ע"י פתקים.

ובאשר לשאלה השניה, אם לא עושה 

ההגרלה ע"י פתקים אלא בעל פה כדרך 

 שעשו בבית המקדש הדבר מותר.

 יצחק זילברשטיין -בברכה מרובה 

 שבת שלום ומבורך!

המאמר המלא: עקיבא  לקבלתו לתגובות

, פקס: okmail.co.il@0527155401משה סילבר 

0732404929 

הרב נחמן  / תובנות

  דרקסלר

 באה מנוחה -באה שבת 
ם ַהְשַביַעי ְמַלאְכתוֹּ אֲ קַוְיַכל ֱאלֹּ "  ֶשרים ַביוֹּ

ם ַהְשַביַעי ַמָכל ְמלַ  ת ַביוֹּ אְכתוֹּ ָעָשה ַוַיְשבֹּ

מה " )בראשית ב.ב( וברש"י: "ָעָשה ֲאֶשר

היה העולם חסר, מנוחה, באת שבת באת 

 ".מנוחה, כלתה ונגמרה המלאכה

הנה מנוחה מתפרשת כחוסר מעש   

וכהפסקה מהעבודה, ליתן רווח בין פרשה 

לפרשה. אך מפרשתנו נראה שמנוחה הינה 

בריאה מיוחדת במינה, כל כולה חיובית, 

בפי העולם ולא אופן של שלילה הנקרא 

 "אין לי מה לעשות".

 מנוחה עניינה הנאה מהעמל

אדם שעמל ליצור דבר מה, כמו שכל 

אחד עמל זה עתה לבנות סוכתו, ולהכניס 

את החג ברוב מאמץ ויזע, או המאמץ 

הגדול בערבי פסחים שעובדים עד כלות 

הכוחות להכניס את חג המצות בתכלית 

ההידור. ולאחר השבועות המפרכים 

ם לחג, ויושבים במנוחה לרקע כשנכנסי

הבית המוכן לקבל את פני ה'רגל', כמה 

שמחה יש בזה! כמה תענוג יש ברגע שהכל 

 מוכן ומזומן!

ה'שפת אמת' זי"ע מדבר על העניין   

האמור וכותב, שכמו שחותמת היא סיום 

לנכתב וכאישור לנאמר, כך שבת קודשנו 

היא כחותמת לששת ימי המעשה, והיא 

, כדי שהבריאה תעמוד מקיימת אותם

לעולם אף ללא דבר ה', שהגיע לסיומו 

 בכניסת שבת בראשית.

מנוחת השבת היא לא הפסקה לעבודת   

ששת הימים שעברו אצל כל אחד בעסקיו 

ובטרדותיו השונים במשך השבוע, אלא 

היא 'מנוחת מרגוע' וכסיום לנעשה. ש"ק 

בעצם זה הזמן שאדם ירגיש סיפוק 

ה "מנוחת אהבה במנוחתו, מכל הנעש

ונדבה", לראות את כל הטוב ולהביט אל 

חסדי ה' ע"י היישוב הדעת והמנוחה שברא 

 ה' ביום הק' הזה.

 כלתה ונגמרה המלאכה

דבר זה מדויק ברש"י בטוטו"ד. "באה   

כלתה ונגמרה המלאכה" שבת באה מנוחה 

דווקא שמגיע עת מנוחה, אז נגמרת 

המלאכה משום שללא המנוחה והיישוב 

מתנת ה' שנתנה בש"ק, לא יוכל  -עתהד

אדם להרגיש סיפוק ממעשיו ומלאכתו 

 הנעשית בששה ימים.

 צדיקים בחינת שבת

מרן ה'נתיבות שלום' מסלונים זי"ע אמר   

שבחדרו של הרה"ק מוהר"א מבעלזא 

מרגישים שבת. אצל צדיקים ישנה אף 

באמצע השבוע מנוחת הנפש כזו של "עוז 

 וחדווה במקומו".

שנזכה לקבל שבתות מתוך רוב  יה"ר  

שמחה ומתוך אושר ועושר וכבוד ומתוך 

 מיעוט עוונות.

 

* 
 מדורי נושאים

איבעית אימא / 

 הרב אפרים בריזל

 החזרת חפץ בסימנים
בגמרא )כז.( מובא הדיון הידוע, האם 

הצורך בהבאת סימנים על ידי המאבד הוא 

מדין התורה, או שמדין תורה יש צורך 

ככל דיני הבירור בתורה, בעדים דווקא 

 וחכמים הם שתיקנו את החזרה בסימנים.

הגמרא מבארת לפי הצד ש'סימנים 

דרבנן' את הטעם שרבנן הקילו יותר מדין 

תורה בהשבת החפץ למאבד, וביארו כי 

שיערו חכמים שנוח לו למאבד שהמוצא 

יוכל להחזיר בסימנים, אף שעל ידי כך ישנו 

לשייכות סיכון לרמאים שיטענו גם כן 

החפץ עליהם, אך הסיכון הלזה הוא נמוך 

לאין שיעור לעומת הסיכון שלא יהיה להם 

עדים על שייכות החפץ עליהם, ואז אפילו 

בחפץ שלהם לא יוכלו להוציא זאת מתחת 

 יד המוצא בלא עדים.

 שייכות המוצא בחפץ

בסברא הראשונה ביארה הגמרא שרבנן 

 שיערו בדעת המוצא שנח לו והוא מרוצה

מכך שיאלץ עתה להחזיר את החפץ שמצא 

בסימנים אף שמדין תורה זה שייך אליו, 

באופן שהלה התייאש מחוסר עדים בדבר, 

בכל אופן המוצא מסכים לכך ביודעו 

שכאשר הוא יאבד חפץ הוא גם כן יוכל 

לדורשו בסימנין ולא יאלץ להתייאש ממנו 

אם לא יהיו לו עדים עליו. אך הגמרא דוחה 

בשאלה "וכי אדם עושה טובה סברא זו 

 לעצמו בממון שאינו שלו?"
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לכאורה נראה כי בתשובה האחרונה 

חזרה בה הגמרא מתשובה זו ונשארת עם 

תשובתה שההסדר הזה של השבה על פי 

 סימנים נח למאבד, ולזה אנו חותרים.

אך בריטב"א מבואר כוונה אחרת 

 לחלוטין במהלך הגמרא;

התורה שאלת רבא "אם סימנים אינם מן 

היאך אנו מחזירים בסימנים" היא לא 

מחמת החשש שהאבידה לא תחזור 

לבעלים האמיתיים אלא מחמת שהחפץ 

הלא שייך על פי דין תורה למוצא באופנים 

המותרים על פי דיני ייאוש, וכיון שרבנן 

תיקנו להחזיר בסימנין יוצא שהמאבד לא 

מתייאש והמוצא צריך להחזיר חפץ שלולא 

היה שייך אליו, האם שייך תקנת חכמים 

 לעשות תקנה כזו? זו היתה שאלת רבא.

ועל כך באה התשובה הברורה שנח 

למוצא לוותר על המציאות שהוא מוצא 

תמורת שהוא יקבל את אבידותיו שלו 

 באופנים שכאלו.

עתה רב ספרא מפתיע בקושיא מכיון 

חדש: היאך יתכן שנחזיר חפץ על פי 

בידה לא סימנחם בלבד באופן שאולי הא

תחזור כלל לבעלים האמיתיים כיון שהלא 

אין עדים , וכל זאת למען המטרה של 

טובתו האישית? "וכי אדם עושה טובה 

 לעצמו בממון שאינו שלו?

בתשובת הגמרא עכשיו לא חוזרת בה 

הגמרא כלל מהתשובה הקודמת שלמוצא 

אלא מוסיף רבא נדבך  14נח בהחזרת בחפץ

נוסף בדבר; שגם לבעל האבידה נח 

בהחזרת החפץ בסימנים ומהטעם שהוזכר 

לעיל מכיון שסוף סוף באופן הזה רבים 

יותר הסיכויים שהאבידה תחזור אליו 

 מאשר באופן שיצריכו עדים.  

וז"ל הריטב"א )ד"ה "אלא ניחא ליה 

לבעל אבידה אף לבעל אבידה"( :פירוש; 

מו למוצא דניהדרוה בסימנים, ניחא ליה כ

, כי איך דודאי אף ניחותא דמוצא בעינן

נוציאנה מרשותו שלא כרצונו, אם הדין 

נותן שתהא שלו, כי אין לבעלים סימן 

 מובהק ולא עדים."

 

* 
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 סיפור

סיפור / הרב זאב 

 קופלמן

 בין שני עולמות

 הויכוח -פרק א' 

היה זה שלוש שעות לאחר 

מאוחרת שקיעת החמה, שעת ליל 

במושגי זמן הבית, בה היקום כולו 

נם את שנתו, העיר אתונה שביוון 

שקקה חיים משל שעת בין הערבים 

היא זו, אלפי הנרות שהבהבו 

בסמוך לבימת הכבוד האירו את 

שמיה של עיר החכמים, ויחד עם 

צהוב של חרמש הירח -צבעו הלבן

העניקו להם גוון ייחודי מעורר 

ד השראה, סמלי מאוד למעמ

הנכבד העתיד להתרחש באותו 

 לילה.

מארגני האירוע ניסו ללא הצלחה 

יתירה להשליט סדר ומשמעת בין 

האלפים שנהרו לעבר המקום, בו 

בעוד מספר דקות עתיד להתקיים 

אחד הוויכוחים בין חכמי ישראל 

לחכמי אומות העולם בענייני מדע 

וחכמה. ויכוחים אלו שהתקיימו 

של  מעת לעת גירו את סקרנותם

שוחרי המדע ותאבי הדעת מקרב 

בני העם היווני, שבזמנים אלו 

טיפסה זו לגבהים, הם אמנם לא 

יכלו לשאת את ניצחונותיהם 

המוחצים של חכמי ישראל פעם 

אחר פעם, אשר הקהו את שיניהם 

של חכמיהם, ברם עם זאת הם לא 

אבו לוותר על מעמד הוויכוח 

כשלעצמו, בו נפתחו שערי החכמה 

צדדים ניתזו אש וגופרית. ומשני ה

הניצחון הסופי היה כמו שמור לצד 

היהודי, והוויכוח בפני עצמו היה 

 שובה לב ומענג את הנפש בקסמו.

בין אלפי הצופים המהופנטים 

הזדקרה והתבלטה דמותו התמירה 

של פלוניאוס, נער יווני משכיל 

בשלהי שנות העשרה, אשר שיא 

 שאיפותיו ופסגת מאווייו היו להיות

חכם יווני מן השורה הראשונה, 

ולהקדיש את חייו לחקר צפונות 

הבריאה והאדם. מלבד מוחו 

הגאוני אף ניחן בכריזמה כובשת 

ובכושר רטורי סוחף, שעל ידם עלה 

בידו לרקום קשרי ידידות עזים עם 

הגדולים שבחכמי אתונה, ולהיות 

להם כתלמיד חבר, הללו העריצו 

את הנער על חכמתו המרובה, 

 יבותו הכובשת ויושרו הפנימי.חב

הסיבה למענה דחק פלוניאוס את 

רגליו בינות להמונים, לא היתה 

בכדי להתעדכן בחידושי המדע, 

שכן הכיר את תורתו המתמטית 

של פיתגורס כאת כף ידו, ושלט 

במשנה ההגותית של אפלטון 

ואריסטו על בוריה, אלא שגונבה 

השמועה לאוזניו, שהחכמים 

נו לוויכוח, מלבד האורחים שהוזמ

חכמתם הנדירה ועומק בינתם 

נמנים הם על עם בעל הליכות 

ומנהגים מקוריים, ואלו מצריכים 

 בדיקה ומחקר.

החכמים היוונים כבר עמדו על 

בימת הכבוד והתלחשו זה עם זה 

אודות תוכן הוויכוח ודרכי הלחימה 

וההתקפה. לפתע השתררה דממה 

כבדה בחלל האוויר, ממרחק של 

מטרים נראו צלליותיהם  מאתים

המתקרבות של החכמים היהודים, 

אשר חכמתם האירה את פניהם 

הקורנות ספוגי הרוך והעדנה. בעלי 

האזנים החדות הצליחו לשמוע 

ספק  –כיצד הללו ממלמלים 

מילים  –לעצמם ספק זה לזה 

מסתוריות בלשון הקודש, בנושאם 

עיניהם כלפי מעלה. המבוגרים 

קו בשנות שביניהם, שכבר הספי

חייהם להכיר את העולם הגדול, 

הסבירו לגברים והנערים הצעירים, 



 

 19עמ' 

שהחכמים היהודים מתפללים 

לבורא העולם ומבקשים שבעזרת 

ל בורא העולם ינחלו ניצחון -הא

 בוויכוח.

פלוניאוס עקב אחרי צורת 

הליכתם של החכמים ולא ידע את 

נפשו מרוב השתאות, היה בפסיעות 

שהו שעורר המתונות והמדודות מ

בנבכי נפשו משיכה שכזו, אך לאחר 

דקה של התבוננות נזף בעצמו: 

"פלוניאוס! הלא אדם שכלתן הנך, 

בעתיד הלא רחוק תהפוך לפילוסוף 

מהגדולים שידעה יוון מעודה!", 

אבל לשווא, נראה היה לפלוניאוס 

כי ככל שהוא מנסה להתעלם 

מרגשותיו כך הם שבים ותוקפים 

הוא חש אותו במלא העצמה, 

בעליל, כיצד הוא נמשך כמטה 

קסמים אחרי החכמים היהודים, 

וחרף כל מאמציו לא יכול היה 

 בשום אופן לגרוע את עיניו מהם.

מיד לאחר שעלו החכמים 

היהודים על בימת הכבוד, כחכמים 

הרואים את הנולד, בכדי למנוע 

חיכוכים מיותרים טענו לחכמים 

היוונים, שכמארחים ניתנת להם 

הקדימה ועליהם לפתוח  זכות

בוויכוח, חיוך של קורת רוח 

התפשט על פניו של אחד מחכמי 

יוון שנבחר על ידי חבריו לייצג 

אותם בתחילת הוויכוח, לאו דווקא 

בשל חכמתו, אלא יותר בשל עזות 

מצחו ותכונת ה'הדיוט קופץ בראש' 

ממנה קיבל בשפע רב, לא קשה 

היה להבחין, שהחיוך הוא כשל מי 

שהניצחון יהיה לצדו, וזו  שבטוח

רק שאלה של זמן עד שכל הצופים 

 יוכלו להיווכח בכך.

הלה כחכח בגרונו ופתח בדבריו, 

כמיטב המסורת היוונית הקדים 

להם דברי נימוסין: "כבוד החכמים 

היהודים נקראתם לכאן בכדי ששני 

הצדדים יוכלו להציג את דעותיהם 

ולקבל מענה הולם, אנו מקווים 

, שגם הצד היהודי וגם ומייחלים

הצד היווני יפיקו תועלת מהדיונים 

הפוריים, על ידי שהפולמוס יישא 

אופי ענייני ובלתי מתנצח, והטענות 

 תושמענה מתוך כבוד הדדי".

לאחר ההקדמה המתבקשת מכוח 

המעמד, החל לפרוש את יריעת 

דבריו בחדות ובבהירות: "ובכן, 

בוודאי מודעים הנכם לעובדה 

נת לוויכוח, שמצפה הבלתי נית

הכוכבים שלנו הוא מהגדולים 

והחשובים בתולדות ההיסטוריה, 

אם לא החשוב שבהם. חכמינו ואני 

בראשם, לאחר שהוגענו את מוחנו 

ללא הפוגה, באנו למסקנה הבלתי 

נמנעת, שבשמים ישנם בסך הכול 

כמה מאות כוכבים ולא יותר, 

מאחר שכאמור אנו נחשבים בעיני 

טרונומים בתולדות כל לגדולי האס

ההיסטוריה האנושית, לא שיערנו 

בנפשנו, כי ישנו אדם בעולם שיהין 

לחלוק על דעתנו המתבססת על 

עמלם ויגעם של מיטב המוחות 

האנושיים, איך יתכן אפוא שחכמי 

ישראל שכל עיסוקם בלימוד 

התורה, מתיימרים לחלוק על 

דעתנו ואינם מוכנים לסגת מדעתם 

ם של שישנם כמה ביליוני

 ".!כוכבים?

בליבם של חכמי ישראל נישא 

צקון לחש בפני בורא העולם, 

שיעניק להם ברוב חסדו את 

החכמה והתבונה, בכדי להשיב 

 לאותו דל גאה תשובה ניצחת.

לאחר זמן מה של שתיקה רועמת 

היה זה דווקא הקטן שבין חכמי 

ישראל שלא יכול היה לשאת את 

 חילול הקודש ונימת הזלזול בלומדי

התורה שלוותה לדברי החכם 

היווני, ובנימת קול שתקיפות 

דקדושה יחד עם ענוות חן 

משמשים בה בערבוביה פנה אל 

החכם היווני ואמר לו: "כלום סבור 

הנך שבשל כמה תגליות בודדות 

עלה בידך לפצח את כל סודות 

היקום, וכבר יש בכוחך לפלוט 

כלאחר יד, שמאחר שעיניך רואות 

כבים אין הדבר רק כמה מאות כו

אפשרי שבדורות הבאים יבואו 

חכמים אחרים וימצאו את הדרך 

כיצד להשקיף אל המרחבים שמעל 

לראשינו, ויגלו כי ברקיע זרועים 

 עוד כוכבים רבים לאין ספור?!".

"ראה נא ידידי" הוסיף החכם 

היהודי לשבר את האוזן בדברי 

טעם, "הלא אתם היוונים מייחסים 

שכל חומר לעצמכם את התגלית 

בעולם מורכב מאטומים, ואף אתם 

בעלי התגלית אינכם מסוגלים 

לראות את האטומים, ואף אינכם 

יודעים לתת תשובה המניחה את 

הדעת כיצד האטומים מתחברים זה 

לזה בסדר כה מופתי, ועל אף זאת 

אתם טוענים בוודאות גמורה כי כך 

הם פני הדברים, ראה נא והביטה, 

צמה ניתן שמהחכמה היוונית ע

לגייס ראיה לדברי שהשכל האנושי 

הוא מוגבל, ולא כל מה שהעין 

האנושית איננה מסוגלת לראות 

 פירושו שהדבר אינו קיים".

דברי ההיגיון של החכם היהודי 

שנאמרו ברהיטות ובביטחון בצדקת 

דרכו פעלו את פעולתם, כך שלא 

חלפו דקות ספורות עד שאחד 

 מהחכמים היוונים נטל את רשות

הדיבור וכשרעד קל מלווה את קולו 

אמר בנימה דיפלומטית: "הוויכוח 

קיבל תפנית בלתי צפויה, ומשאלות 

של מדע נגרר חיש מהרה לשאלות 

של אמונות ודעות ששני הצדדים 

לא הכינו את עצמם אליהם, כך 

 שאין כל טעם להמשיכו בלילה זה".

טרם הספיק החכם הנכלולי 

לסיים את דבריו ולטשטש את 

קבות הניצחון של החכם היהודי, ע
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והנה נשמעה לפתע מכיוון הקהל 

קול צווחה מהדהדת, היה זה 

פלוניאוס שלא עצר בעד רגשותיו 

על מעשה הנבלה וחוסר יכולתם 

של החכמים היוונים להפסיד 

בכבוד, וקרא בקול: "ידידי היקרים, 

כלום ניתן להבליג על כך 

שהחכמים שלנו אשר הינם יוצרי 

ריות למכביר אינם שיטות מוס

 מסוגלים להודות בכישלונם?!". 

 

 

 

מתנדב בעל רצון טוב, לטיפול לשוני הגהה ועריכה )או אחד בדחיפות דרוש לאספקלריא 

 בשבוע רבע שעהמביניהם(, כ
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 תודה רבה
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 רוצה לראות את אספקלריא בבית הכנסת בו הינך מתפלל?
 

 להפצת אספקלריא תרומה םרה
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