
 

 

 , מתן בצר, אוראל שיבניסופר צינב אשכולות:  מערכת | eshckolot@gmail.com  ולהארות:  לתגובות  | www.kby.org.il  ביבנה כרם ישיבת  ע"י לאור יוצא העלון 

  

 

 

 

 

 
 

 

 

 :יא(-ט כט, )דברים שנאמר כפי  ישראל,  ובין הקב"ה בין  שנכרתה  נוספת  ברית  מופיעה  נצבים, פרשת בפרשתנו,

ם )ט( ִבים ַאתֶּ ּיֹום ִנצָּ ם ַה כֶּ לְּ ֵני  כֻּ ' ִלפְּ ם-א   ה ֵהיכֶּ ם ֹל אֵשיכֶּ ם רָּ יכֶּ ֵט בְּ ם ִש ֵניכֶּ ם ִזקְּ יכֶּ ֵר שֹׁטְּ ֵאל: ִאיש כֹׁל וְּ רָּ ם )י( ִישְּ כֶּ ם ַטפְּ יכֶּ ֵש ָך נְּ ֵגרְּ ר וְּ ב ֲאשֶּ רֶּ קֶּ יָך  בְּ ֲחנֶּ   ַמ
חֵֹׁטב יָך ֵמ ד  ֵעצֶּ ב ַע יָך:  שֵֹׁא ָך ל   )יא( ֵמימֶּ רְּ בְּ ִרית   עָּ בְּ יָך -א    ה'   ִב תֹו   ֹלהֶּ לָּ אָּ ר  ּובְּ יָך-א   ה'   ֲאשֶּ ָך כֵֹׁרת  ֹלהֶּ  ַהּיֹום:   ִעמְּ

ַקח " :ח( כד, )שמות שנאמר  כפי סיני,  הר  מעמד אחר  ישראל  עם  ברית כרת  הקב"ה והלא  נוספת,  ברית  בכריתת  צורך היה מדוע עיון, צריך  והדבר ה  ַויִּ   מֹשֶׁ
ת ם   אֶׁ ְזֹרק ַהדָּ ם   ַעל  ַויִּ עָּ ר הָּ ה  ַויֹאמֶׁ ִרית ַדם  ִהנֵּ ר ַהבְּ ַרת   ֲאשֶׁ ם ה' כָּ כֶׁ ל ַעל ִעמָּ ים  כָּ רִּ ה   ַהְדבָּ ֵאלֶׁ  " הָּ

ה " :סט( כח, )דברים שעברה בשבת שקראנו כמו תבוא, כי בפרשת ישראל  לעם  הקב"ה בין  שניה  ברית  נכרתה בנוסף, לֶׁ י אֵּ רֵּ ִרית  ִדבְּ ר ַהבְּ ה ֲאשֶׁ וָּ ת  ה' צִּ   אֶׁ
ה ְכרֹת  מֹשֶׁ ת  לִּ ֵאל  ְבֵני  אֶׁ ְשרָּ ץ יִּ רֶׁ אֶׁ ב   בְּ ְלַבד מֹואָּ ית  מִּ ר  ַהְברִּ ַרת  ֲאשֶׁ ם כָּ תָּ  ".ְבחֵֹרב אִּ

 הקודמות?  הבריתות שתי  מאשר יותר בפרשתנו, הזאת  תיבבר נתווסף  מה כן, אם

 :ט( )כט, הקדוש  החיים  האור כותב

אה ה  בברית  משה כוונת כי  ונר א ז כניסם  הו ל  כדי זה  על  זה  בערבות  לה ל  חברו  בעד  אחד  כל  שישתד   זה,  בעד זה נתפסים  ויהיו  ה'  פי יעבור  לב
העד  גמר מה הנאמן ו מר ש הינו לה' הנסתרות או לות אל נו והנג ו'  ל ג ה  ואין הכתוב, מדבר הערבות  שעל הרי ו א  פרשת  בסוף שאמר הברית ז   כי תב

ל   הוא  ברית אותו  ל   שיתחייב  וזה ,עצמן   ע הו   על   אחד   כ לת  כפי  העברי   אחי  . אחד  כל שביד היכו

הרי מבואר, כי הברית בפרשת נצבים נכרתה לחדש את ענין הערבות, שלא רק שכל אחד יהיה אחראי על עצמו, אלא שיהיה אחראי על הכלל כולו.  
 :א( נצבים, )תנחומא המדרשוזהו לשון  

לכם  היום כ נצבים  בזה  –אתם  ה  ז ניכם ערבים  אחד בי צדיק  לו  אפי אחד ביניכם  –.  צדיק  לו  אפי לא  א לבד,  אתם ב א  לכם עומדים בזכותו. ול כל   –כו
לם' וד עו א' 'וצדיק יס מד, שנ לו בזכותו עו לם כו  . העו

שעושה אחד זה כאילו כולם עשו. מעשה טוב של הזולת נזקף לזכותי וכן ח"ו  לומר לך, שדין הערבות לא רק יוצר חיובים אלא גם זכויות, ומה 
 להיפך, והכלל כולו נחשב כגוף אחד.

 :)ויקרא רבה פרשה ד(ועל דרך זה אמרו חז"ל 

ל"  ה פזורה ישרא "ש ז(תני חזקיה:  נ, י מרג)ירמיה  אבריו  וכל  אבריו  מ אחד  או ב ה על ראשו  לוק הזה  מה שה  ה?  לש מה נמשלו ישראל  ל הם  .  ישים, כך 
 . לם מרגישים וכו א  חוט מהם  אחד  ל,  א  ישר

 " אחד יחטא האיש  ב(" ז, כ בר ט במד חבריו:  ) לו  אמרו  דח והתחיל קודח תחתיו.  מק מהם  חד  א ל  אדם שהיו יושבים בספינה, נט לבני  משל  . תני רשב"י: 
מציפין המים עולים ו דח? אמרו לו: ש לא תחתי אני קו לכם,  איכפת  ה  להם: מ מר  ה? א אתה עוש ה  ה.  מ לינו את הספינ  ע

הרי שמעשה לא טוב שעושה אדם אחד משפיע על כל הכלל כולו, זוהי הערבות ההדדית. לכן, אומר "הכלי יקר", מופיע הפסוק בלשון יחיד:  
 .אחד כאיש  ישראל כל  שיהיו  הערבות מצד  היא  הברית  עיקר כי, (יא, כט דברים)" אלוקיך' ה  בברית לעברך"

על היותנו אומה מאוחדת כאגודה אחת "כנסת   –כי תבא  שת שהיא הקשר עם הקב"ה, ובנוסף לברית בפר –שנכרתה בסיני ולכן מלבד הברית 
 ישראל", נוספה הברית השלישית בפרשתנו שהיא ברית הערבות, "שכל ישראל ערבים זה לזה".

 :)ר"ה א, ג(א בירושלמי בובעמדנו לפני ראש השנה, צריכים אנו לדעת שזהו המפתח לצאת זכאים בדין, כפי שמ

אדם יודע  הג שבעולם  נו שב לובשים   שי אינם כן,  אל  אבל ישר  . דינו א  היאך יוצ ל זקנו, שאינו יודע  גד לובש שחורים ומתעטף שחורים ומ לו דין, 
בנים ומתעטפין  להם ניסים.  ל ה  "ה עוש ם שהקב ם, יודעי וכלים ושותים ושמחי נם וא לחים זק מג  לבנים ו

 ?'!והלא שלשה ספרים נפתחים וכו , כיצד הם בטוחים שיצאו זכאים בדין  -ונשאלת השאלה 

.  פרטי ראל באופןמיש ואחד אחד  כל  על  ודין  ישראל  כלל עלאלא, אומר הסבא מקלם, ישנם שני דינים בר"ה: דין 

להצטרף אל   לכן צריך האדם בימים אלה !אנו בטוחים שנצא זכאים בדין הכללי, כי כלל ישראל ודאי זכאים 

ולעשות דברים למען הכלל כדי לצאת זכאי בדין. זוהי הברית של פרשתינו: "אתם נצבים   הכלל

 קיימים לעולם!  –יחד, אתם "לפני ה"'   –". כאשר אתם "כולכם" יכם ה ל-לפני ה' א לכםו כ היום

 במהרה בימינו אמן.

 ראש הכולל, הרב זכריה טובי שליט"א // הערבותברית 
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  בו ומסתיימת ,וההפטרה מהפרשה פסוקים נרמזים  ,השיר של זה  בחלק
 צוה י" במילים חתומה 'יצחק' והמילה יצחק". בר )"שמעון המחבר של שמו  חתימת 

 :הלותיו"(ק סדוח ורצ

י דכתיב עמהם שכינה ליון ]גלו יון: גלות ְך 'ְועֹוַרְרתִּ ַניִּ יֹון בָּ ְך ַעל צִּ ַניִּ ן' בָּ וָּ  ,יג( ט, )זכריה יָּ
  [ בירושלמי( וכעי"ז  .נד א, רבה )איכה וגו' יראה' עליהם 'וה' בתריה וכתיב

ֵנה :ח( פרק )דניאל הבירה בשושן  דניאל נבואת על מבוסס זה בית ל "...ְוהִּ ד... ַאיִּ חָּ  ְולֹו אֶׁ
ם יִּ נָּ ם ְקרָּ ַניִּ ַאַחת ְגבֹהֹות ְוַהְקרָּ ה ְוהָּ ן ְגבֹהָּ ית מִּ ה ַהֵשנִּ ה ְוַהְגבֹהָּ ה... עֹלָּ ַאֲחרֹנָּ ֵנה בָּ יר ְוהִּ  ְצפִּ
ים )שעיר( זִּ עִּ א הָּ ן בָּ ב... מִּ יר ַהַמֲערָּ פִּ ן ְוַהצָּ רֶׁ זות קֶׁ יו... ֵבין העין( למראה )גדולה חָּ ת ַוַיְך ֵעינָּ  אֶׁ
ל ַאיִּ ת ַוְיַשֵבר הָּ יו ְשֵתי אֶׁ נָּ ה ְוֹלא ְקרָּ יָּ ל ֹכַח  הָּ ַאיִּ ִפיר ַלֲעמֹד... בָּ ִעִזים ּוצְּ ִדיל הָּ אֹד ַעד ִהגְּ  מְּ

מֹו צְּ עָּ ה  ּוכְּ רָּ בְּ ן ִנשְּ רֶׁ ה  ַהקֶׁ דֹולָּ ה  ַהגְּ נָּ זּות ַוַתֲעלֶׁ ַבע )מראה( חָּ יהָּ  ַארְּ תֶׁ ַבע ַתחְּ ַארְּ ִים רּוחֹות לְּ מָּ  "ַהשָּ

ה את מבאר גבריאל המלאך ל לדניאל: המראֶׁ ַאיִּ ר "הָּ יתָּ  ֲאשֶׁ אִּ ם ַבַעל רָּ יִּ נָּ ַדי ַמְלֵכי - ַהְקרָּ  מָּ
ס רָּ  נבואה בזמן הייתה אשר והיא הקצרה מדי מלכות לאחר שהיתה פרס מלכות היא )הגבוהה ופָּ

יר :זו( פִּ יר ְוַהצָּ עִּ ְך - ַהשָּ לֶׁ ן. מֶׁ וָּ ן יָּ רֶׁ ה ְוַהקֶׁ ר ַהְגדֹולָּ יו ֵבין ֲאשֶׁ ְך הוא - ֵעינָּ לֶׁ אשֹון  ַהמֶׁ רִּ  הָּ
ת :מוקדון( )אלכסנדר רֶׁ ְשבֶׁ ה ְוַהנִּ יהָּ  ַאְרַבע ַוַתֲעמְֹדנָּ גֹוי ַמְלֻכיֹות ַאְרַבע - ַתְחתֶׁ  )מעמו( מִּ

ה  ְבכֹחֹו". ְוֹלא מותו( )לאחר ַיֲעמְֹדנָּ

ים  ְצִפירוּ  יל ָהִעז ִ ע ָחזו ת ְוַגם ,)חוזקו( ָמיוֲעצו   ִהְגד ִ  קרנים ארבע )מראה ַאְרב ַ

 'למרומיו' ולגירסה למקומיו/ממקומיו. )נ"א ָמיוִלְמרו   ָעלו   יון( למלכויות הרומזות

ם ,המלכות( לכסא או השמים רוחות לארבע שעלו הכוונה ו   ו ְבִלב ָ מ  ִחית ד ִ  ֶאת ְלַהש ְ

ר ה'  ובניו( )מתתיהו כ ֲהָניו ְיֵדי ַעל  אך ,)ישראל( ָמיוְרחו   ְמ  ִמג ֵ - )היונים( ָמיוִמְתקו 

י י ה' "ַחְסד ֵ י ָתְמנו   ל א כ ִ  .כב( ג, )איכה "ָמיוַרחֲ  ָכלו   ל א כ ִ

 בגדים חמוץ מאדום בא זה 'מי שנאמר עמהם, שכינה - לאדום "גלו אדום: גלות
 .זור(נהצ שלפני בגירסה , ע"א כט )מגילה מבצרה'"

ינּ  ְרת ִ ם ְסג ַ ַיד ֶלֱאדו   שלי המדון בעלי הם אך ורעי אחי שהם אדום ביד)  ָדַניְמ  ֵרַעי ב ְ

 זה וצרו ומדון ריב בעלי שהיו ואריסטובלוס הורקנוס היהודיים האחים ביד / יוסף( )עץ
 ,(תפילה( העיון ובפירוש  ע"ב סד מנחות )עי' אדום ביד ישראל הוסגרו כך ידי ועל ,זה על

ָכל ב ְ ֶ ם ש  ם יו  ִאים ָויו  ֵרָסם ְמַמל ְ  שאכלו לאדום והכוונה ארצי. )מטוב 1ָּדַניֵמעֲ  כ ְ

 יום כל  להם שלשלו במצור שהעם אריסטובלוס, לאנשי או ,יוסף( )עץ  ישראל של ממונם
 אך ,(תפילה( )עיון במקדש להקריב תמידים להם שיביאו כדי זהב דינרי מלאות קופות

י ה' של ֶעְזָרתו   ִ ךְ  ִעמ   לסמוך / בגלות אתמוטט שלא רגלי )לסמוך ָדַניאֲ  ֶאת ִלְסמו 

י ְול א ,הנ"ל( בגמ' כמבואר ה' מחמת שהזדעזעו הארץ מוסדות נ ִ ַ ת  ל ְנַטש ְ ַניִע  ְיֵמי כ ָ ּּד ָ

ן "ַעד שיהיו אדום מלכות )ימי ִנין ִעדָּ ִעדָּ ַלג וְּ ן ּופְּ ים ְלמֹוֵעד - כה( ז, )דניאל "ִעדָּ י מֹוֲעדִּ ֵחצִּ  "וָּ

י ,(ז( יב, )שם ָלם ִיְזַנח ל א "כ ִ  .לא( ג, )איכה "דָֹניאֲ  ְלעו 

י :סג( )ישעיהו מההפטרה הפסוקים על מבוססים הבאים הבתים ה מִּ א זֶׁ  ֲחמוץ ֵמֱאדֹום בָּ
ים דִּ ה? ְבגָּ ְצרָּ בָּ י - מִּ ה ְמַדֵבר )ה'( ֲאנִּ קָּ ְצדָּ יַע: ַרב בִּ ֹדם ַמדוַע   ְלהֹושִּ ָך אָּ ְלבושֶׁ יָך לִּ דֶׁ  ְכדֵֹרְך וְבגָּ
ה- ְבַגת? י )גת( ּפורָּ ַרְכתִּ י... דָּ ְרְמֵסם ְלַבדִּ י ְואֶׁ תִּ ם ְוֵיז  ַבֲחמָּ ְצחָּ ַדי  ַעל )דמם( נִּ ל ְבגָּ  ַמְלבוַשי  ְוכָּ

י... ְלתִּ ְגאָּ   אֶׁ

 
י 1 ַלנִּ י ֲאכָּ ַמנִּ אַצר ֲהמָּ ְך ְנבוַכְדרֶׁ לֶׁ ל מֶׁ בֶׁ י בָּ יַגנִּ צִּ י הִּ יק ְכלִּ י רִּ ַענִּ ין ְבלָּ א ַכַתנִּ ׂשֹו ִמלָּ רֵּ י כְּ נָּ ֲעדָּ  מֵּ

י נִּ יחָּ  .לד( נא, )ירמיהו ֱהדִּ

 -טועה לטעות... 2רומי של שרו עתיד טעיות שלש ר"ל: "אמר ע"א( יב )מכות בגמ' ואיתא
 והוא שוגג, אלא קולטת שאינה - טועה לבצרה, גולה והוא בצר, אלא קולטת שאינה

 הוא". מלאך והוא אדם, אלא קולטת שאינה - טועה היה, מזיד

ם ה' של ב או  ב ּ  גָ  ֲחמו ץ ֵמֱאדו  יםב ְ ָבְצָרה לו   ֶזַבח ,ד  גְ  לו   ְוֶטַבח ב ְ בו  יםב ְ  ִנְצָחם ְויֵז ,ד 

יו ו ש ָ יםְלַהאֲ  ַמְלב  כ חו   ,ד  ל  ב ְ דו  יםְנִגי רו חַ  "ִיְבצ ר ַהג ָ  הם והנגידים יג. עו, )תהלים "ד 

רו חו   הפרי( )הסיר "ָהָגה ,אדום( של השרים ה ב ְ ש ָ ם ַהק ָ יו  יםקָ  רוח שנושבת ב ְ  "ד 

ּ.ח( כז, )ישעיהו

ּ תו  ר  י או  ב ,עלינו( )/המושל בגלות אותנו ֵצרָהעו   אדום( של )השר ֲאד ִמי ֵכן, כ ִ ו   ַיְחש 

ְצָרה לו   ְקל ט ב ָ בֶ  ת ִ ָאָדם ו ַמְלָאךְ  ,ֶצרכ ְ ָכה   כ ְ תו  ֵגג ו ֵמִזיד ,ֵצרִינ ָ  ב ְ ו  ש   ִמְקָלט כ ַ  ב ְ

ל ה' ֶאת ֶאֱהבו   ,ֵצריֵעָ   ונקט מאמיניו. עם את )שומרֵּצרנו   ֱאמו ִנים הוא כי ֲחִסיָדיו כ ָ

 .ב( כו, ישעיהו ."אמונים שומר צדיק "גוי ישראל על שנאמרה הלשון

ה בפרשה: שכתוב מה על מבוסס הבא הבית יָּ י "ְוהָּ ֹבאו כִּ יָך יָּ לֶׁ ל עָּ ים כָּ רִּ ה ַהְדבָּ ֵאלֶׁ  הָּ
ה כָּ ה ַהְברָּ לָּ יָך ה' ַעד ְוַשְבתָּ  ... ְוַהְקלָּ ַמְעתָּ  ֱאֹלהֶׁ ב ְבקֹלֹו... ְושָּ שָּ יָך ה' וְּ ת ֱאֹלהֶׁ ָך ְשבוְתָך אֶׁ ֲחמֶׁ  ְורִּ

ב שָּ ָך וְּ צְּ ִקבֶׁ ל וְּ כָּ ים מִּ ַעמִּ ר הָּ יְצָך ֲאשֶׁ יָך ה' ֱהפִּ ה". ֱאֹלהֶׁ מָּ   שָּ

 עמהן, שכינה ליגאל עתידין כשהן "ואף ע"א(: כט )מגילה הנ"ל הגמ' מסיימת וכך
 שב שהקב"ה מלמד 'ושב', אלא נאמר לא 'והשיב' שבותך', את אלהיך ה' 'ושב שנאמר:

 הגליות". מבין עמהן

ו  חַּ ו רצ ַצו ֶהיּ  ָתיוקּ  - הוא והחסד 3ְסד  ו  ץְלקַ  ִהל  ע ,ב ֵ ת ֵמַאְרב ַ  )אליו( ָעָדיו רו חו 

ם ו ְבַהר ,ֵבץְלִהק ָ  ָתנו   א"י( / )ירושלים 4ָהִרים ְמרו  ץְלַהְר  או    מלשון )להרביץ,ּב ֵ

נו   ,רביצה( ָ ו ב ְוִאת  ִחים אשר ה' ָיש  יב' שהרי ,ֵבץקו   הוא ִנד ָ  ֶנֱאַמר ל א 'ָיש ִ

י )בפרשתינו( ב ִאם כ ִ ץְוִק  'ְוש ָ  פירוש  מוסיף הפרשה על ורש"י כנ"ל. וקבצך" )"ושב 'ב ֵ

 ממש בידיו אוחז  להיות צריך עצמו הוא כאלו ובקושי, גליות קבוץ יום "שגדול נוסף:
 (" ישראל' בני אחד לאחד תלקטו 'ואתם יב( כז, )ישעיה שנאמר כענין ממקומו, איש איש

ב" ככתוב מסיים: ויטרי ובמחזור יָך ה' ְושָּ ת ֱאֹלהֶׁ ָך ְשבוְתָך אֶׁ ֲחמֶׁ ב ְורִּ ְצָך ְושָּ בֶׁ ל ְוקִּ כָּ  מִּ
ים ַעמִּ ר הָּ יְצָך ֲאשֶׁ יָך ה' ֱהפִּ ה" ֱאֹלהֶׁ מָּ  .5שָּ

 
 ,להחרב רומי קץ כשיגיע ממנו יפרע שבתחלה לבצרה שיברח "סמאל רש"י: פירש 2

 על האדמה מלכי 'על ואח"כ במרום' המרום צבא על ה' 'יפקוד כד( )ישעיהו כדכתיב
 הכתוב בו כתב ודם בשר המלאכים שאין ואע"פ סמאל של מדמו - בגדים חמוץ האדמה'.

  שמלכות  ,במהרש"א ין)ועי לשמוע" יכולה שהיא מה האזן את לשבר האדם הריגת כעין
 למהר"ל(. אגדות בחידושי הענין כל בביאור עוד יןועי .אדום מלכות שם על נקראת רומי

ם 3 ה יֹומָּ ַצּוֶׁ דֹו ה' יְּ ה ַחסְּ ירֹו שירה וַבַלְילָּ י שִּ מִּ ה עִּ לָּ י ְלֵאל ְתפִּ  .ט( מב, )תהלים ַחיָּ
י 4 ַהר כִּ ִשי בְּ דְּ ַהר קָּ רֹום בְּ ל מְּ אֵּ רָּ י ְנֻאם ִיׂשְּ ם ה' ֲאדֹנָּ י שָּ ל ַיַעְבֻדנִּ ֵאל ֵבית כָּ ְשרָּ  .מ( כ, )יחזקאל יִּ
רוְך  בתים: ג' עוד כאן מופיעים לפנינו 5 ר ֱאֹלֵהינו הוא "בָּ לָּ  טֹוב ֲאשֶׁ יו ,נּוְגמָּ  וְכרֹוב ְכַרֲחמָּ

יו דָּ יל ֲחסָּ ְגדִּ ה ,נּולָּ  הִּ ה ֵאלֶׁ ֵאלֶׁ מָּ  יֹוֵסף ְוכָּ יל ,נּועִּ דֹול ְשמֹו ְלַהְגדִּ בֹור ַהגָּ א ַהגִּ א ְוַהנֹורָּ ְקרָּ נִּ  שֶׁ
ֵלי רוְך ".נּועָּ נו ֱאֹלֵהינו הוא "בָּ אָּ ְברָּ ְכבֹו שֶׁ ל ,דֹוהֹו וְלַסֵּפר וְלַשְבחֹו ְלַהְללֹו ,דֹולִּ כָּ  )אומה( אֹום מִּ
ַבר ֵלינו גָּ ֵכן ,דֹוַחְס  עָּ ל לָּ ל ֵלב ְבכָּ ש וְבכָּ פֶׁ ל נֶׁ יכֹו ְמאֹוד וְבכָּ  לעולם ה' טוב )כי ,דֹווְנַיֲח  ַנְמלִּ
לֹום .("דוחס ַהשָּ לֹו "שֶׁ ים שֶׁ שִּ ֵלינו יָּ ה עָּ כָּ ים ְברָּ לֹוםוְ  ְוַחיִּ ְשֹמאל ,שָּ ין מִּ מִּ יָּ ֵאל ַעל ומִּ ְשרָּ לֹום יִּ  ,שָּ

ן ַרֲחמָּ ֵרְך הוא הָּ ת ְיבָּ לֹוםַב  ַעמֹו אֶׁ ְזכו ,שָּ ְראֹות ְויִּ ים לִּ נִּ ים וְבֵני בָּ נִּ ים בָּ ה עֹוְסקִּ ְצוֹת ַבתֹורָּ   ַעל  וְבמִּ
ֵאל ְשרָּ לֹום יִּ א ,שָּ לֶׁ בֹור, ֵאל יֹוֵעץ, ּפֶׁ י גִּ לֹום ַשר ַעד, ֲאבִּ  חלק אינם כנראה אלו בתים ".שָּ

 ולגירסת שונה. הבתים סגנון וכן כן, לפני מסתיימת המחבר שם שחתימת כיון מהשיר,
 עצמו. בשיר משולבים הראשונים הבתים שני ויטרי מחזור

 
  גבוה  דהוה "ומנלן  הגמ': ושואלת  אמה. משלושים ביותר לעמוד יכולה  היתה  לא כי בבניין טרקסין  אמה עשו לא שני  שבבית אומרת סע"א( )ג הגמ' .א

  ההיכל  שגובה ו( )ד, מידות  במסכת היא  מפורשת משנה הרי  – וקשה  הראשון". מן האחרון  הזה הבית  כבוד  יהיה "גדול מהפס' זאת  ומוכיחה טפי?"
 גירסאות  שתי בדבריו )ויש בבנין ד"ה ברש"י כאן  כמבואר  אמה,  ארבעים היה  עצמו,  הקדשים  קודש שהוא 'האוטם' גובה ואף אמה,  מאה היה  שני בבית

  לכאורה,  מוכרח  שאינו באופן אותו ולדרוש פסוק להביא צורך יש מדוע א"כ, .אמה'( 'ארבעים כגרסא מוכח אגב ד"ה ע"ב לקמן ומרש"י הש"ס. במסורת כמובא
 השאלה  שהרי וכיו"ב, טפי' לאגבוהי דבעי 'ומנלן -  להקשות צריכה היתה שא"כ המשנה, של הדין מקור מה מחפשת שהגמ' לומר )ודוחק מפורשת?  משנה  להביא  במקום

 היה(. כך מדוע אלא היה שכך מניין איננה
 שזו לומר אפשר בבניין, בשלמא בשנים. והן בבניין הן  מהראשון  גדול היה  שני  שבית  זה  מפסוק למדו באמת איך כמובן להבין  יש  כן  כמו .ב

 בשנים?  גדול  שיהיה מכאן למדו  כיצד  אך והדר. כבוד יותר לו יש  ובכך יותר  גבוה יהיה שהבניין  כבוד',  'הגדלת של המשמעות
  את  לקח שרבא שמע אמי ורבי גויים, לעניי אותה וחילק מלכות, שלום משום הורמיז מאיפרא צדקה קיבל שרבא מספרת ע"א( יא-ע"ב )י הגמ' .ג

  אמי  רבי צריך  היה  רבא שאת  וודאי  זכות,  לכף האדם  כל  את לדון  צריך הרי – וקשה עליו. הקפיד ולכן  גויים,  לעניי  שחילקה שמע  לא אך הצדקה 
 .הי"ו( רלזיג מרדכי קושיית) ישראל! לעניי  ולא  גויים לעניי הכסף  את חילק שכנראה זכות לכף  לדון

  מלאכי גוטמן //)ב( ברוך ה' יום יום 

  המערכת // קושיות והערות בבבא בתרא



 

 

.  תלונותיכם כי אם על חז"ל הכותבבכותרת. לא על  1לא, אין טעות סופר 
, דהיינו  "כי המצוה הזאת" שפתיו ברור מללוהרי בעוד משה רבינו 

ודורשים את  באים חז"ל  ! "בשמים היא לא" ו "לא רחוקה היא ", 2התורה 
מבלי להיכנס   3". אתה צריך לעלות אחריה ,בשמים היא שאם" בריו:ד

מצב התאורטי  עצם הדיון על הכרגע לדרישה המוזרה שבסוף דרשתם, 
קביעה ההחלטית  ועוקר את ה הוא ממש סותר, לו הייתה התורה בשמים

אבל -אבל אם.. -לא בשמים. -. , כפי שזאת עולה מפשט הכתובשל משה
 ! לא!היא 

אלא   מוציאה את המקרא מידי פשוטו; אמנם לא זו בלבד שאין דרשתם
שלא בא אלא   ,רש"יכנראה היא כ"כ מתיישבת בפשט הפסוק, עד ש

  ,תה בשמיםי הי לוישא " - לא בשמים היאכתב בד"ה  4לפשוטו של מקרא,
איפה   ? ?". וכי זהו פשוטו של מקראהיית צריך לעלות אחריה וללומדה

מצאו חז"ל במילים 'לא בשמים היא' הדרכה למה שהיה צריך לעשות לו  
 בשמים היא? 

*** 
 אם נתבונן היטב, נראה שהדיון התאורטי כשלעצמו לא קשה. אפשר

מתוך רגילותנו להתייחס אל המילים 'לא בשמים   שהקושי הנ"ל נובע 
. הנה לפניכם הפסוק במלואו: ט עצמאי, ולנתקן מההמשךמשפאל היא' כ 

ּה  " ֵענו אֹתָּ נו ְוַיְשמִּ הָּ לָּ חֶׁ קָּ ה ְויִּ ַמְימָּ נו ַהשָּ ה לָּ י ַיֲעלֶׁ וא ֵלאמֹר מִּ ם הִּ ַמיִּ ֹלא ַבשָּ
ה נָּ אין כאן קביעה שהתורה לא בשמים. קביעה כעין זו   ,כלומר ".ְוַנֲעשֶׁ

: זה לא  וסיף שמוקנו . פס)לא נפלאת, לא רחוקה(כבר נכתבה בפסוק הקודם 
היית  מה  - עיקר כוונתואם כן, . מי יעלה וכו' תאמרששהתורה בשמים 

אכן דן   בפשוטו רצף הפסוק  5לו הייתה התורה בשמים.איעשוי לומר 
 תאורטי! הבמצב 

כי הפסוק עצמו   שהבנו אלא שכאן מגיע הקושי האמיתי. שכן עכשיו
שיאמר לנו מה   , הבה נאזין לו עצמו ,על 'לו בשמים היא'בעיקרו מדבר 

  היית אומרהיה קורה במצב כזה. הרי הכתוב אומר ש'לו בשמים היא', 
מאי הוה לי   ? ? היאך אפשר להשיגהימה מי יעלה לנו השמ :)=לאמר(

ואף לתרץ   לשבת בבית רגל על רגל,במילים אחרות, היית יכול  למעבד?
שוב מפורש בפשט הנה ! והיה תירוצך מתקבל את התרשלותך ממנה 

 6שבמציאות תיאורטית זו דרשו הפסוק ההפך הגמור מדרשת חז"ל
 !!לעלות אחריה

*** 
רבים ניסו לבאר את דברי חז"ל אלה, ביניהם פרשני חז"ל, ביניהם מפרשי  
רש"י. כל אחד כפי דרכו ניסה ליישב היאך מוכרח בפשט הכתוב שהיית  

היחיד שקלע השערה  צריך לעלות לרקיע. לענ"ד אך אחד מיוחד הוא 
וכל השאר לחנם פלפלו ונדחקו. לטובת ביקורת  ,לעומק כוונת חז"ל

פירושים,  שנים מה)רק( אציג כאן  מחד, ולמען לא ילאו מאידך, הקוראים 
ל  אשתדל לנתח את השוני ביניהם ואת היתרון האדיר של האחרון ע

 הראשון.

 :)דברים ל, יב, הערה ט(בעל ה'תורה תמימה' בפרשתנו כתב על דרשה זו 
דמפרשי   ,המפרשים טרחו לפרש מניין דייקו לדרוש כן. ולי נראה פשוט"

 
 תרתי משמע... 1
 כך לפי רוב הפרשנים 2
ולא מעבר לים  - סמוךאותו עניין את הפסוק השדרשו בועיין שם  .ה ע"בבבלי עירובין נ 3

 "ואם מעבר לים היא, אתה צריך לעבור אחריה". -היא
 עיין בראשית ג, ח. - עד הוא עצמוישי כפי 4
אתן דוגמא להמחשה: נתאר לעצמנו רב שמנסה לברר מדוע תלמידו נרדם בשיעור על  5

". הנה ברור כי אין לאמר עייף אני לא בסליחות היית"ידי שאומר לו את המשפט הבא: 
וונת הרב בעצם החלק הראשון של המשפט, ולהוכיחו על שלא נכח בסליחות. עיקר כ

ומכאן שאם היית בסליחות שהנך עייף.  שתאמראלא רצונו לומר: זה לא שהיית בסליחות 
 הרצף של המשפט יוצר את המשמעות. היית יכול לומר זאת. 

 תרתי משמע.. 6

דלולא  ממילא מבואר  ,כוב הוא משום דא"א לעלות לשמיםי דכיון דהע
מאריכות   היה צריך באמת לעלות ולהביא, ודייקו זה , היה עכוב בזה

". ביאור לפירושו, אמת הדבר שמהפסוק משמע  עלה לנו וגו'הלשון מי י 
שאם הייתה בשמים היית יכול להתרשל ממנה ולתרץ עצמך. אלא שזה  
רק מחמת המגבלה הטכנית שאינך יכול לעלות לשמים. ולכן אפשר 

  (2)התורה הייתה בשמים,  (1)שבהינתן מצב תיאורטי כפול בו:  ,להסיק
ודאי היית צריך לעלות  או אז  , לשמים ת ול יעה לעוגם לא הייתה לך מנ 

 בהיעדר תירוצים ומניעות. ,אחריה

ובמקום שאאריך לבאר את הדוחק בפירושו של זה הענק בפרשנות דברי  
שבעה דרכים  שבצאתה אליך דרך אחת  ,, אביא דרך אחרת לבאר7חז"ל 

  וזהרה יחשבו כולם לשרגא בטיהרא.לעומת בהירותה ינוסו מפניה, כי 
ויצא יצחק לשוח, הלא הוא רבי יצחק הורוביץ בעל 'באר יצחק' על  

 פירוש רש"י. 

חידושו בביאורו סובב על ההוראה הכפולה בשאלה הריטורית 'מי יעלה  
י יוַכל ַלֲעמֹד  " :(ו ,שמואל א)כמו  , "בדרך תמהון"לנו'. אפשר לפרש כנ"ל  מִּ

ְפֵני  ֱא  ה'לִּ ה -הָּ דֹוש ַהזֶׁ ים ַהקָּ לומר  יכול מה שהיית  - אמתלה היא ו. " ??ֹלהִּ
אך אפשר לפרש אחרת! "דרך בקשה וכלות   ולפטור עצמך מן הדין. 

י ַמיִּ " (:כג, שמואל ב)כמו הנפש"  י ַיְשֵקנִּ ד ַויֹאַמר מִּ וִּ ה דָּ ְתַאוֶׁ  ,כלומר . "??םַויִּ
שמישהו יעלה השמימה   כיסופיךאת  להביעלשאול כדי  צריךמה שהיית 

 ובלשונו היפה של בעל הבאר:   8ויקחה לנו וישמיענו אותה ונעשנה.

ה:(  השני הוראה  ה ה ) המצו לקחת   שקיום  הצורך  מן  היה  אם  גם  הזו 
ה ויקרתה, כי   מרוב חשיבות לכם  אי  היה כד השמים,  מן  ה  ידיעת

ה  אחרי ותנהו  מי  תכספו  מר  ה לא ה  יעל השמימ ננו  לנו  מאו צ   לרוות 
ה,  ל והייתם צריכים בידיעת השתד השמים  ל לות  כמוני   ולע

מסיני ה  כם התור מסרתי ל  . ש

מקבל משמעות חדשה   ,'כי קרוב אליך הדבר מאוד'גם הפסוק לפי זה, 
 כפי שממשיך ומבאר:   ,לפי ההוראה השניה הנ"ל

איך  אוד,  מ כם  ל ה  היא קרוב אחרי אשר  ל שכן עתה  לכם  כ אוי  ר
ה  מאהב ה  דבק ב חבק אותה ול מתני איש  ל  . כאשר ידבק האזור ב

  , מבואר שחז"ל שמעו את מה שהיה צריך לעשות לו בשמים היאהנה 
ש: זה לא   בפירוש אומר רבינו. משה עומד ו לשון קדשו של משה  מפשט

שהתורה בשמים שתצטרך לכסוף תכלית הכוסף, לבקש ולחפש בנרות  
. הנה לימדנו את שהיה ראוי עלינו לעשות  מי יעלה אחריה ללמדה

בקל  , ורצונו באריכות התיאור התיאורטי להשמיענו במציאות שכזו
כשאינה בשמים  עכשיו , שאת אותם מאמצים עלינו להשקיע וחומר
 9.שכבר הורידה לנו משם..( ,)בזכותו

*** 
דרך   -בשאלה 'מי יעלה'אפשריות שמא תאמר אם כן שיש שתי הוראות 

מה   ?או דרך בקשה, מניין לחז"ל לאיזה מהן התכוון משה רבינו תמהון 
ההוראה   ראה רש"י בהוראה השניה יותר 'פשוטו של מקרא' מאשר 

הנה איזה משני פנים הללו הוא  הראשונה? על כך מתרץ באר יצחק " 
לדעתו ברור שרק על פי ההוראה   יוכל הקורא להכריע מעצמו". האמיתי, 

השניה יש אמירה מחודשת בפסוק כי קרוב אליך וכנ"ל. רק לפיה יש  
 

שכך שכלי שחנני  ומה אעשה ,כוון יפההפעם לא אך שאפילו רק שאיני כדאי לומר עליו  7
 פירושו מפני הפירוש שיובא להלן.בטל ה' אומר לי, וכמעט בטוחני שהיה מ

כאיזה  - "מי יוכל להעמיק בסודך?": 'יפה ותמה'איך אתם מבינים כוונת המשורר בפיוט  8
 מההוראות? בחנו עצמכם לפני ואחרי המאמר...

איך שהבנו אנו את הפסוק בתחילה לבין עומק בעיני מבהילה היא התהום הפעורה בין  9
 כוונת חז"ל בפשוטי המקראות.

  ר' תמיר רוצ'ס // ים היאילו בשמ



 

 

לפס' הדן ב'לו בשמים היא', משמעות למה שמוטל עלינו במציאות  
 10לא בשמים היא'. האמיתית בה '

 
ולענ"ד אפשר להוכיח עוד מזה שמשה מאריך הרבה בשאלה הריטורית. רצוני לומר,  10

שלפי הוראה הראשונה היה די לקצר ולומר מי יעלה לנו השמימה ותו לא. הרי אם מדובר 
טא רק את המונע הגדול ביותר. אם אין על פסוק שמתאר אמתלה ומניעה, דרך האדם לב

דרך לעלות לשמים ממילא לא יוכל להתקיים ההמשך וישמיענו אותה ונעשנה. עיקר 
המניעה לא בעשיית התורה אלא בכך שבכלל אין מי שיביא אותה. מה שאין כן לפי 

 11ויבואו עבדי יצחק ויאמרו לו שכוייח!! על אודות הבאר אשר חפר הוא...
.ואין מים אלא תורה ,בזכותך מצאנו מיםישקנו מים?? ויאמרו לו מי 

 
כי דרך אדם הכוסף לבאר את כל מאוייו באופן  ,ההוראה השניה מבוארת היטב האריכות

לומר את תכלית רצונו. משה אומר להם הייתם צריכים לכסוף לעשות  ט עד שמגיע מפור
 ונעשנה!ד. וישמיענו ג. ויקחה ב. יעלה א.  :את התורה ולכן היה לכם לומר מי

ר ": (, לב)בראשית כומבוסס על הפסוק  11 דו לֹו ַעל אֹדֹות ַהְבֵאר ֲאשֶׁ ק ַוַיגִּ ְצחָּ ֹבאו ַעְבֵדי יִּ ַויָּ
ם יִּ אנו מָּ צָּ רו ַויֹאְמרו לֹו מָּ פָּ  ."חָּ

 
 

 : אבות-כי פרשת  על  , שעבר  מהשבוע  לשאלות  תשובות 

  – )"כי יצר לו אויבו בארץ שעריו"(ואויב  פון, ירקוןשדביניהן  – במקדש, מבקש  מהקב"ה שעל כל הצרות שיבואו על עמ"יבתפילתו  –שלמה המלך  .א
 ומיד "ואתה תשמע השמים מכון שבתך..."."אל הבית הזה", יתפללו 

השמן " –המבנים הנפוצים בתנ"ך . אגב, מופיע כאן אחד ישעיהו ו, י)השע"  עיניו והכבד,  אזניווהעם הזה,  ב לבבחירת ישעיה לנביא מצוה ה' לישעיה: "השמן  .ב

 .(אסטית'כה, המכונה 'תקבולת כיהפותקבולת  –יבין..."  לבבוישמע ו אזניווב עיניוהשע, פן יראה ב עיניוהכבד ו אזניוהעם הזה ו בל
לאך מצוה עליו לאכול "עוגת רצפים" ולשתות מ"צפחת מים", ולאחר  הממד הר הכרמל, שרח מאיזבל לאחר מעמסופר, כשב הנביא אליהועל  .ג

 להים חורב". -, עד הר האארבעים יום וארבעים לילה מכן אליהו הולך "בכח האכילה ההיא
 י". , לחם לא אכלתי ומים לא שתיתארבעים יום וארבעים לילה, שמעיד על עצמו בפרשת עקב: "ואשב בהר נוה רבמשהאדם השני הוא 

 : נצבים לפרשת  נוספות  שאלות 

 פתח אהליהם, ונשיהם ובניהם וטפם"?  נצבים"יצאו אלו אנשים   . 'נצבים'ה שנקרא השבת היא פרשת הפרש .א
, כספם וזהבם  מרחוקה נביא נתנבא: "להביא בנייך להיך ומשם יקחך". איז -, משם יקבצך ה' אבקצה השמיםה נדחך בפרשה נאמר: "אם יהי .ב

 איתם"? 
' באפו ובחמתו". האם תוכלו למנות את שמותיהם של  אשר הפך ה אדמה וצבוייםפכת סדום ועמורה רבן מביא הכתוב את "מהדוגמה להרס וחוכ .ג

 מלך אדמה ומלך צבויים? 
ך לטובה". אלו שתי נשים נתבשרו  תך ובפרי אדמתובפרי בהמ בפרי בטנך , להיך בכל מעשה ידיך-א 'התורה מבטיחה לחוזר בתשובה: "והתירך ה .ד

 "? הנך הרה ויולדת בןבמילים: "  ן בטנל פרי ע

 
 

 

 השאלה  .א

 עבודתו את  לגוון החליט  אחד,  יום תיכונית. בישיבה  ר"מ  הוא  ראובן ר'
 ללמוד הלך הוא הצניעות, לו שחשובה כיון דירות. תיווך לקורס ונרשם
 חבריו מבין רב. כסף עולים אלו לימודים תורה. לבני  המיועד בקורס

  לימודים מלגת לקבל שניתן  אותו  עדכנו  והם  חרדים,  גם  ישנם  ללימודים
  טפסים ומילא  מזלו את לנסות  החליט ראובן  לחרדים. מיוחדת  בקרן
  האם  שואל ראובן המלגה. את יקבל טרם לראיון הוזמן הוא הקרן. עבור
  שלו  המראה אחד  מצד  וחליפה?  שחורה כיפה  עם  לראיון  ללכת  לו מותר
 קורות מצויים  המראיין  בידי  שני, מצד לרמות. ואסור המראיין את יטעה

 הסדר.  וישיבת תיכונית  בישיבה למד  שהוא לראות ניתן  שם  שלו, החיים

  רמאות. כאן יש האם לבחון עלינו לחרדי? להתחזות לראובן מותר האם
 דעת.  גניבת  במושג להעמיק עלינו זו  שאלה  על  לענות כדי 

 דעת  גניבת  איסור  .ב

 :ע"א( )צד חולין במסכת  מובא דעת  גניבת לאיסור המקור

מר  ל:  א נוב אסור  שמוא בד  של דעתו  ואפילו הבריות,  דעת  לג   עו
 . כבים    כו

  גם ניתן מהם דעת, לגניבת נוספות דוגמאות ומביאה מוסיפה שם הגמ'
 האיסור: גבולות הם  מה ללמוד

א  ' היה  תני ר(  יסרהב  אל אומר מאיר ר   לסעוד  לחבירו  אדם  )יפצי
ו ויודע אצלו נו  ב לא סועד, שאי ה ו ו ירב ו ויודע  בתקרובת ל אינו  ב   ש

ל,  לא מקב "כ לחנוני המכורות חביות לו  יפתח ו לא  ,1הודיעו  אא   ו
מר  א מן  סוך לו  י ר ריקן מפך  ש ך  שלא יודע  )כאש ה( בכל יסו קר אם  , מ   ו

ל  .  כבודו  בשבי הא  איני  מותר ה  רב לבי  איקלע עולא ו הוד   לו  פתח י
מכורות חביות נוני! ה ודועי  לח . א א ואיבעית אודעיה   שאני  אימ

א  ל הודה לרב   ליה דחביב  עו לאו  י ה.  מפתח  פתוחי  נמי  הכי דב  לי

  חפץ  לוקח הגנב בה רגילה גניבה איננה דעת שגניבת להבחין ניתן
  את  לוקח הוא ממשי, שאינו דבר לוקח הגנב שבה גניבה זוהי מחבירו.

  אבל ואמיתי, תמים כדבר שנראה דבר עושה או אומר כלומר, חבירו.  דעת
  אינה  כוונתו  אם אכן, חבירו. את להטעות היא הגונב של האמיתית כוונתו

  גניבת  כאן אין  אמיתית, לחבירות  היא כוונתו אלא חבירו, את  להטעות
  מעשה  להיות ויכול דעת גניבת  להיות יכול מעשה שאותו יוצא,  דעת.

 האדם.  בכוונת תלוי  הכל תמים,

  וכפי  מותר.  זה  גם  לחבירו, לעזור כדי  היא בהטעיה  כוונתו  אם  מזו,  יתירה 
 הגמ':  שממשיכה

 
הסבר: בעבר החביות היו סגורות היטב בעזרת טיט. כאשר פותחים את החבית, חייבים  1

אחרת היין מחמיץ. כאשר היה מגיע אורח חשוב היו פותחים במיוחד לסיימה בהקדם, 
בשבילו את החבית כדי לתת לו יין משובח, ולוקחים סיכון שאולי חלק מהיין יחמיץ.  יש 
פעמים שהוא כבר מכר חלק ניכר מהחבית לחנווני אך לא הספיק לתת לו את היין. כאשר 

ת לו יין, הלה חושב שפתח במיוחד בא אליו אדם והוא פותח לידו את החבית כדי לת
 בשבילו, ואינו יודע שהיה פותח בלאו הכי, בשביל החנוני.

 אביעד וינברג ואיתן שיר // מונחים בתנ"ך

  הרב משה גולדשטיין // )חלק א( החרדי המתחזה



 

 

"ר א  ת לך  ל ל  לבית אדם  י אב לא   ,2המתקשקש  לגין ובידו ה אנו  ו מל   י
. מפני מים הו ש"י מותר עיר חבר שם יש ואם שמתע ר רות - ) בו ר ח  עי

ש בים, שם שי ב  מתכוין וזה  ר בל את להחשי הן, הא ני רו בעי מה  שיאמ ב  כ שו   זה  ח

ה ז בדו ש "כ( מכ  . כ

 ראשונים  מחלוקות   שלוש .ג

  אלא  תמים,  למעשה  התכוין אדם אם הדין יהיה מה  השאלה: נשאלת
 דעת?   גניבת שנגרמה כך אחר,  באופן המעשה את  פירש שחבירו

 כך: על  עונה  הגמ'

ר מכרזינן  היכי  ש ש מגלים )כא ה, טריפה שי נים בבהמ ניי ר מעו ק  אותה למכו   ר

. מ' לגויים ה שואלת  הג ריז מ ר  מכ ל  יוסף בר יצחק רב  אמר  ? בשוק( המוכ   נפ
א בני בישר לא ל "י חי ש נו בא - )ר ר לידי בדי בש בים( לעו כ מא .כו לי   נפל  ו

א  לא לבני טריפת נו לא )הגויים זבני לא ?חי ק א  .(י מטעי וה הו  ק רי  ל   )וה

ה ע ט . את מ שמואל הגויים ר ו סור  אמ הטעות שא הו  ?גויים( אפילו ל א  אינ   הו
מטעו  הו  דק מם את מטעים )הם נפשיי ך עצ רים שלא בכ בר ו אם מ רפה ז   או  ט

ה( ר ש א כי .כ מר  ה ל  הוה נחמן דרב בריה זוטרא ד   לבי  מסיכרא קאזי
א  הוו  ספרא ורב ורבא מחוזא   הוא  אהדדי, פגעו  לסיכרא,  אתו ק

ה  סבר אתו   הוא לאפי ב  )הוא דק ש ו( שיצאו ח בוד הו:  אמר .לכ מה  ל הו   ל   ל
בנן  וח  לר   ידעינן  הוה  לא  אנן  ספרא: רב א"ל האי?  כולי ואתו דטר

אתי  .  דק ה  טפי  - ידעינן הוה  אי  מר "ל  . טרחינן הו   אמרת  מ"ט  רבא א
ה ה  דאחלישתיה ?הכי  לי "ל !לדעתי א א   איהו  ליה, מטעינן קא וה

א   . נפשיה מטעי   דקא הו

  הרי  קשה, כך, אם אבל דעת. גניבת כאן אין עצמו, את מטעה אדם  כאשר
  הודיעו. אא"כ לחנווני המכורות חביות לו  יפתח שלא בגמ' כן לפני ראינו

 נפשיה"!   מטעי דקא הוא  "איהו  חבירו הרי  בעיה,  יש  ומדוע

  לאסוקי  לאורח  דאין  משום  אסור, חביות "בפותח :הרא"שו  התוס' עונים 
  אדעתיה  לאסוקי ליה איבעי זוטרא מר אבל... ,לחנוני דמכורות אדעתיה 

 בו מצב בין הבדל יש כלומר, עצמם". לצורך אלא באים היו לקראתו שלא
  ניתן לא  בו מצב  לבין  הטעיה,  כאן  שאין  בדעתו  להעלות  יכול היה 

 הטעיה.  שיש  הדעת  על  להעלות

  אני "בשבילך במפורש  שאומר  מדובר לעיל  אחרת: מתרץ  רש"י  אך
  הרמב"ם מ גם  דעת. גניבת  כאן אין במפורש, אמר לא  אם אך פותחם".

  תירוץ  את להלכה  הביא לא ו( ב, דעות )הל' זה  דין  בכותבו כי  כרש"י, משמע
 לרמב"ם? התוס' בין  המחלוקת  מה  להבין,  וצריך .שם( לח"מ )עיין התוס'

  לגבי הגמ' לדברי  היא גם קשורה לתוס' הרמב"ם  בין  נוספת  מחלוקת
 בקצרה: אותה   ונזכיר לעיל, אותה הבאנו   חביות. פתיחת 

א ל ו  יפתח  ו נוני  המכורות חביות ל "כ לח . אא . הא  איני,  הודיעו. א  ו   עול
ודה,  רב לבי איקלע  נוני! המכורות  חביות לו  פתח  יה   אודועי  (1) לח

 . איבעית  (2) אודעיה לא שאני  אימא: ו ה דחביב עו הודה,  לרב  לי   י
לאו  ה.  מפתח   פתוחי נמי הכי דב  לי

  את  ולא הגמרא,  של הראשון  התירוץ  את רק  מביא  שם( דעות )הל' הרמב"ם 
 וצריך השני.  התירוץ את מביאים והא( ד"ה ע"ב צד )חולין התוס' ואילו השני. 

 והראשונים?  הגמרא  תירוצי נחלקו  במה  להבין,

  דעת. גניבת של האיסור תוקף מה - היא  לברר שעלינו נוספת שאלה
 תורה:  איסור  שזהו  כתב ע"א( צד )חולין הריטב"א 

 
הסבר: כדי להפיג את צערו של האבל, היו מביאים לו יין. שנאמר "ויין למרי נפש". כמובן  2

שהאבל לא היה שותה את כל היין שהביאו לפניו. אסור לאדם להביא כד של יין ריק, כדי 
אבל שהביא לו יין. לגין המתקשקש, הכוונה בגלל שהכד ריק הוא משמיע להטעות את ה

 קול. וכן אין למלא אותו במים, כדי לתת תחושה שהוא מלא.

איסור ניבת ו לי  בשם רבותינו קצת  כתבו נכרי, של דעתו ג   בע
ל התוספות הוא ז" א תורה,  איסור ש דכתיב לן דנפק א מ גנבו  ל   ת

א  ל כחשו ו . ת .. גו' א ו מא דבבא ובתוספת "ג, )פ"ז ק א:  שם( עיין ה   אית
ה  לש דול  הם, גנבים  ש כולם  ג  הבריות.   דעת גונב שב

  דאורייתא,  איסור שזהו הכתובים מן  ראיה  מוסיף קנ"ה( )לאוין, הסמ"ג
  נחבאת  "למה  )כז( שם  ועוד לבבי". את  "ותגנוב :כו( לא, )בראשית שנאמר
 ישראל". אנשי  לב את  אבשלום  "ויגנב :ו(  טו, )ש"ב וכן אותי". ותגנוב לברוח

 הסמ"קו אם( ואף ד"ה רכח, סי' )חו"מ הב"ח  אמנם,
  איסור שזה הבינו רסב( )סי'

 בעלמא. אסמכתא  הם  הפסוקים  וכל  דרבנן,

 אב'  ה'בנין ביאור  .ד

 שלוש על עונה עז( סי' )ח"ד אב בנין בספרו דורון בקשי אליהו הרב הגאון
  הוא  האם דעת,  בגניבת  האיסור מה  חוקר הוא  נפלא. באופן  יחד  השאלות 

  הפגיעה  מחמת הוא שהאיסור או התרמית, במעשה  ,ההטעיה בעצם
  הוא  האיסור אם  קל. וצד  חמור  צד יש מהאפשרויות אחת  ובכל  .בזולת
  ומצד להטעות,  אסור בזולת פגיעה  תהיה לא אם  גם - ההטעיה בעצם

  כאן  יש האם  בשאלה אלא בזולת, בפגיעה  תלוי  יהיה  לא  האיסור שני,
  לא  זה בזולת פגיעה תהיה אם  גם הטעיה, במעשה  אין אם תרמית. מעשה

 לעיל.  הראשונים נחלקו זו  בחקירה הפוגע. באשמת  יהיה

  ולכן  ,3התרמית  עצם מצד עצמי, איסור הוא דעת  שגניבת הבין הרמב"ם
  הודעה ללא  החביות  פתיחת  שעצם מבין  הרמב"ם השניה  במחלוקת

  הבין  התוס' ואילו מכך. יפגע לא הזולת אם גם אסורה, הינה לחבירו
  היה  יהודה  שרב כיון  אך דעתו, ותגנב ייפגע עולא  רק  הוא שהאיסור

 בזולת.  פגיעה אין  מקרה, בכל זאת  עושה

  שעצם הבין  הרמב"ם  זו, חקירה עפ"י  תובן  הראשונה  המחלוקת  גם
  אמר  לא  אם  לכן,  תרמית.  מעשה  שהיה  בתנאי  רק  זה אך  אסורה,  התרמית 
  4רגילה. התנהגות אלא דעת, גניבת כאן אין פותחם', אני 'בשבילך בפירוש

  על  עולה לא אם לכן, בזולת, הפגיעה הוא שהאיסור הבינו התוס' אך
  אע"פ  כלומר, כך. על לו להודיע חייב לחנוני, מכורות שהחביות דעתו

  חייב בזולת, פגיעה  פה  שתהיה  כיון  דעת, גניבת  בגדר  איננה  שהתנהגותו
 לחבירו. להודיע 

  בגניבה גם  נקדים:  לחקירה,  נכנסת  השלישית המחלוקת  כיצד  להבין כדי 
  הגניבה  בעצם  הוא  האיסור האם - חקירה אותה  את  לחקור ניתן  רגילה,

 :ע"ב( )סא בב"מ נשאלה   זו שאלה  הזולת.  בממון הפגיעה   משום רק או

א  נבו  ל כתב  תג א  ד מנ מה  רח מדוע לי  ל סור את נלמד  לא ) בית האי  מרי

ה( נא נב לא לכדתניא: ?ואו ל - תג מיקט מנת ע ר ל ו( את )לצע ר בי א  ,ח   ל
נב  ג ל  ת לם  מנת ע .  תשלומי לש  כפל

  וכל יפגע, לא חבירו וממון הגניבה, את מיד  להחזיר רוצה אם גם כלומר,
  אסורה. הגניבה כסף, לו לתת כדי אפילו או חבירו את לצער היא מטרתו

 בזולת. פגיעה  כשאין  גם וקיים  עצמי,  הוא  האיסור רגילה  שבגניבה יוצא

  מגניבה האיסור את  לומד מהתורה,  היא  דעת  שגניבת שסובר מי מעתה,
 שסובר מי אך דעת.  בגניבת גם כך  עצמי, איסור זה ששם  וכמו רגילה,

 5בחבירו. פוגע אם רק זהו דרבנן,  איסור שזהו

 
 הוא מאריך להוכיח זאת מדברי הרמב"ם בהלכות דעות פרק ב, ולא ראיתי להאריך בכך. 3
כפי שציינו שיטת הרמב"ם היא גם שיטת רש"י. ולכן יש לומר שגם רש"י סובר שהאיסור  4

הוא עצמי ולא משום פגיעה בזולת. הסבר זה מסתדר עם נקודה אחרת בדברי רש"י. לעיל 
הבאנו את הגמ' שלא ילך אדם לבית אבל עם כד מלא מים, ואם יש שם חבר עיר מותר. 

הטעיה, כי יש מצבים שמותר להטעות. אך רש"י  לכאורה משמע שהאיסור אינו עצם ה
שם מסביר שהדבר מותר: "דגדול כבוד הבריות". משמע שיש גניבת דעת, אלא שהתירו 

 אותה לצורך חשוב של כבוד הבריות. 
אציין שבעקבות קושיה שהיתה לי על בנין אב, שיניתי ממה שכתב שם. ולא ראיתי  5

 להאריך בכך.



 

 

 הסופרים.  של הנשמות התקדשות בלא שתצליח, ישראלית  לספרות אפשר אי"

 "באמת סופר  להקרא יוכל לא רעיונותיו... ואת מעשיו את  לזכך מידותיו, את לטהר עמל שאינו סופר כל
 (ול תחיה,ה אורות אורות, קוק, )ראי"ה

, 

 

ְרְפָראֹות ָחְכָמה  פַּ ְדִריך   -  לַּ מַּ ְרָשן   הַּ דַּ  לַּ

ָיָשן   ֶהָחָדש )   גוטמן   מלאכי /   ( ְוהַּ
 

ְקדֹוָשה ּתֹוָרֵתנּו  ,הַּ

 ,ְגדּוָשה טּוב ְבָכל

 ,ּוִבְדָרָשה ְבֶרֶמז, ִבְפָשט

כֹּל  .ְכִמְקָשה ָבּה ָעׂשּוי ְוהַּ
 

ְפָשט כֹּל קֹוֵדם  הַּ  ,לַּ

ק ֲחָריו ְורַּ  ,ָיכֹול  ִלְרמֹּז אַּ

ם כֹּל ִלְדרֹּש  ְוגַּ  ,ִמָכל  בַּ

ּסֹוד ְשִאיר  ְוהַּ ּלֹוֵמד  יַּ כֹּל לַּ  ...הַּ
 

ְטִרָיאֹות ְרְפָראֹות  -ִגימַּ  ,פַּ

ְפָשט קֹוֵדם  ,ָבאֹות ֵאיָנן  לַּ

 ,ְלאֹות אֹות  ִדְמיֹון ְוֵכן

ֵּסס  .ָנאֹות ֵאינֹו  ָעָליו ְלִהְתבַּ
 

ָדָבר  ָדָבר ֵבין מֹות ֵאין  לַּ  ,ְלדַּ

ֲאֶשר ְצֵמנּו כַּ מֹות ֵיש עַּ  ,ְלרַּ

דֹומֹות ְבִמִּלים  ָהִעְנָין ְוָכך  ,הַּ

ִדין  ִדין ּוֵבין ֵשמֹות  ִשּתּוף  לַּ  .הַּ
 

ל ְבנּוָיה ְדָרָשה ת עַּ עַּ  ,ְיָשָרה דַּ

ֶחֶבת הֹוֶלֶכת  ,ְברּוָרה ְבֶדֶרך ּוִמְתרַּ

ל ְמֻיֶּסֶדת ְדֵני  עַּ ּתֹוָרה ֵסֶפר אַּ  ,הַּ

ְדמֹוֵנינּו ט ָבּה ּוְלקַּ ְבכֹוָרה  ִמְשפַּ  .הַּ
 

 ,ָזִרים  ִבְׂשדֹות ִלְרעֹות ֹלא ֻמְמָלץ

ת חַּ  ,ֵמֲאֵחִרים ְדָרשֹות ָלקַּ

ם קֹוִצים ֶאת ְוגַּ ְרָדִרים הַּ דַּ  .ְוהַּ

ְדָבִרים  ִלְברֹּר  ֶאָּלא ֻמְבָחִרים הַּ  .הַּ
 

ֵדל ֵיש ר ֵדי  ֶשִיְהֶיה  ְלִהְשּתַּ  ,ָקצַּ

ָשֵוה  ְבאֶֹּפן  ,נֹוָצר ֶנֶפש ְלָכל הַּ

ּסֹוף ם  ִנְרֶאה ּובַּ  ,ָצר  ֵלב ֶשגַּ

ְדָבִרים ֶאת ר הַּ  .ָנצַּ
 

ע ח ְויֹוֶסף ָחָכם  ִיְשמַּ  ,ֶלקַּ

ְחבּולֹות ְוָנבֹון  ,ִיְקֶנה ּתַּ

ִּתי ִכי ח טֹוב ָלֶכם ָנתַּ  ,ֶלקַּ

ִית ּוְבָחְכָמה  ,ִיָבֶנה  בַּ

י ִאם ְבִני ח ֲאָמרַּ  ,ִּתקַּ

ְדָבִרים  ,הִּתְשנֶ  ָהֵאֶּלה  ְוהַּ

ְשֶקה ִין ּתַּ ח ִמיַּ  ,ָהֶרקַּ

ְרָשן  .ְמֻכֶנה ִּתְהֶיה ְודַּ

 ִלי   ָהָיה   ֶמה   אֹוי 
 

 ֹראׁש ְוֵאין ֵמַצח ֵאין

 ָבֹראׁש ַלֲעָנה ְוַרק ֶפה ֵאין
 

 ַזָכה ִהִגיָעה ִהיא ַבְתִחָלה

 ַהָשַמִים ְכעֹוֵצם ְטהֹוָרה ,ָבָרה
 ְבִתְפַאְרָתה  ְכֶׁשַהְלָבָנה

 

 סֹופוֹ  ְוַעד ָהעֹוָלם ִמּסֹוף ְמִאיָרה

 ְלֹפה ָכְרָחה ְבַעל ָיְרָדה ְכֶׁשֶלג ְלָבָנה
 

 ...ַהֵחְטא ַאךְ 

 !ִמְשחֹור ָׁשחֹור
 

 ָעֶליהָ  ּוַמֲאִפיל אֹוָתה עֹוֵטף

 ָעְצָמָתה ֶאת ַמְסִתיר

 ַהִנְפָלא אֹוָרה ֶאת ַמְחִביא
 

 ָבָדד יֹוֶׁשֶבת ְוִהיא

 ּוְמֻבָדד  ָׁשֹחר ֶרֶפׁש ְבתֹוךְ 
 

 ַמָצָבה ַמר ַעל ַבֵלילֹות בֹוֶכה

 !ַהחּוָצה הֹוִציֵאִני" ְבֶׁשֶקט צֹוֶעֶקת

 "!ֲחָזָרה ַהֲחִזיֵרִני
 

 ֲאִני ְגדֹוָלה ְבָצָרה ִכי

 ...ִלי ָהָיה ֶמה אֹוי
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