
       

  

  

  

  

  

  

  

  

   
        

  

        

        
  

  
               

  
ויצאו זקני� ושופטי� ומדדו אל הערי� אשר סביבות ; נפל בשדה לא נודע מי הכהו... י ימצא חלל

  ".מיוחדי� שבזקני� אלו סנהדרי גדולה –זקני� : "י"ופירש..." החלל
לי� מיטלט, עוזבי� את בית�, חברי הסנהדרי  הגדולה שבירושלי�, שלושה מגדולי הדור, לעצמנונתאר 

ומודדי� איזו עיר היא הקרובה ביותר אל ההרוג , בדרכי� על חמוריה� או סוסיה� במש� ימי� רבי�
מדוע לא נית  להסתפק בכמה פועלי� פשוטי� אשר אולי ג� בקיאי� יותר . האנונימי שנמצא בשדה

  ?ולבטח צעירי� יותר, ואולי גרי� קרוב יותר, במקצוע המדידה
מהו העניי  המיוחד ? מדוע. לו נמצא בעליל לעיר צרי� לעסוק במדידההגמרא בסנהדרי  אומרת שאפי

  ...ועוד כאשר ברור לכול� מהי העיר הקרובה? ועיסוק� במדידות, בהבאת� של גדולי הדור
לעיתי� , בשני� האחרונות התרגלו אוזננו לשמוע על רציחות שונות מידי כמה חודשי�, לצערנו הרב

כ ה� תופסי� "א� בד, ומסעירי� את האר" במש� ימי� מספר, ב אנושהמקרי� מזעזעי� ומרטיטי� כל ל
  ...התרגלנו. וג� זה תלוי במצב הפוליטיקה, את הכותרת הראשית במש� יו� אחד ותו לא

על מוות של אד� אי אפשר . חיי אד� ה� לא דבר שנית  לזלזל בו. זה בדיוק מה שהתורה רצתה למנוע
וזה לא סת� , ירגישו שקרה כא  משהו, ישמעו, יותר אנשי� יראויש לדאוג שכמה ש! לעבור לסדר היו�

  .יש לזעזע את המשק. עוד שבוע רגיל
או , על מנת לנוח מעט, מ  הסת� ה� עוצרי� הרבה בדר�. זקני הסנהדרי  מכתתי� רגליה� ממקו� מושב� בירושלי� דרומה או צפונה, נתאר לעצמנו

כול� , כול� מדברי� על כ� שזקני העיר הגיעו, שהרי לא בכל יו� מגיעה משלחת חשובה כל כ�, בוד רבבכל מקו� מארחי� אות� בכ. לישו  שנת לילה
, מודדי� לכל הערי� הסמוכות, ה� נשארי� ש� ימי� מספר, ג� כאשר ה� מגיעי� למקו� ההריגה. אי אפשר להתעל�, מספרי� על ההרוג שנמצא בשדה

: מעבירי� את השמועה מפה לאוז , ושוב מארחי� אות� בכבוד. נכנסי� לאכול ולישו , ערי� הקרובותבינתיי� ג� כ  ה� נחי� ב. מכריעי�, בודקי�
  ". איו� ונורא –רצח קרה כא  "

מ  הסת� מלווי� בהמו  אד� שרוצי� להסתופ$ בציל� ומבצעי� את , זקני אותה העיר יורדי� אל נחל אית , הי העיר הקרובהכשהוחלט מ, לאחר מכ 
ואל תית  ד� נקי בקר ' כפר לעמ� ישראל אשר פדית ה: "ומתפללי�" ידינו לא שפכו את הד� הזה ועינינו לא ראו: "ה� מכריזי�, רופהטקס העגלה הע

, מנסי� למצוא כיצד קרה שאסו  כזה אירע סמו� לעיר�, דברי� ומספרי� על אותו הרוגכל אנשי האיזור מ, במש� ימי� ושבועות, וכ�". עמ� ישראל
  .ומתחזקי� באהבת הזולת, מתעוררי� לתשובה

אי  מתאי� ". בי  אד� לחבירו"המסכת הפותחת את סדר נזיקי  שהוא בעצ� הסדר העוסק ב, ה נתחיל ללמוד בישיבה את מסכת בבא קמא"השנה בעז
מבט מעודד , פעמי� רבות חיו� לחבר חדר. ר אנו נמצאי� בפתח� מלזכור ולהזכיר את החשיבות הרבה של תשומת הלב לזולתנויותר מימי אלול אש

  .יש להשתדל לשי� לב היכ  נית  לעזור, "בסדר"אי  די בלהיות . יכול לחולל גדולות ונצורות, טפיחה על השכ� לחבר בכיתה, לחבר בספסל
להזכיר לה� שלפעמי� לא צרי� להני$ גרז  , היא נועדה ג� לאנשי� מוסריי� יותר, רק כדי להרתיע רוצחי� פוטנציאליי�מצוות עגלה ערופה לא נועדה 

  ".אביוני�ללללמתנות וווו    רעהולללליש אאאא"על העניי  הזה נאמרו ראשי התיבות ... כדי לרצוח
  

 . הקבועי� ושאינ� קבועי�, נודה לכותבי� מהשני� שעברו, תראשי. בשבת זו אנו סוקרי� בקצרה את העתיד להופיע בשערי העלו , כדרכנו מידי שנהכדרכנו מידי שנהכדרכנו מידי שנהכדרכנו מידי שנה
שיעסוק " ר הישר אלינו"רש: "מדור חדש בש�על מקומו יעמוד  .ו"מאור דוד בראל הי'   רב ראשר כתב בכשרו" ורפא ירפא"ניפרד בברכה מהמדור 

   .ו"ח טל לוי הי"ל ויכתב על ידי הבה"ר הירש זצ"בנקודות על הפרשה מפרי עטו של הרש
לפי סדר לימוד , בבא קמא, אשר בו מידי שבוע יכתבו חידושי� וביאורי� על המסכת הישיבתית" מ  המסכת"בתקווה גדולה ננסה להחזיר את המדור 

  . הטובה עליה�' נבקש מכותבי� מכל השיעורי� להתנדב למלאכה החשובה ולכתוב מאמרי� כיד ה. הבקיאות
ג� כא  נבקש לעודד את ציבור האברכי� . יופיעו עיוני� הלכתיי� בנושאי� שוני� מפרי עט� של אברכי הכוללבו " עיוני הלכה"נמשי� ג� כ  ע� מדור 

  .ולהפרות את עצמ� ואת הקוראי�, לכתוב
  .בביאור תורת רבותנו, על נושאי� אמוניי� ומחשבתיי� שוני�, ו"דור דוייב הי' אשר ש� ימשי� ויכתוב ר" נקודה למחשבה"נקנח במדור 

  
נבר� . 'פעל� ותהי משכורת� שלמה מע� ה' הדפסת והפצת העלו  ישל� ה, המקו� לשוב ולהודות לכל העוסקי� במלאכת הקודש של כתיבת כא 

  .ולבקר בהיכלו' יהי רצו  שנזכה כולנו יחד לשבת בבית ה, בברכת ברוכי� הבאי� את כל התלמידי� החדשי� מהאר" ומחוצה לה
  

        
        
        
        
        

        מוטי פקטר ::::עור�עור�עור�עור�
  eshckolot@gmail.com: : : : הערות והארות נית  לשלוח לכתובתהערות והארות נית  לשלוח לכתובתהערות והארות נית  לשלוח לכתובתהערות והארות נית  לשלוח לכתובת, , , , תגובותתגובותתגובותתגובות" כר� ביבנה"י ישיבת "א לאור עהעלו  יוצ

  !נא לשמור על קדושת הגליו       www.kby.org: הישיבה באינטרנט העלו  מופיע ג� באתר

כ"  

  ל "ח ישראל אלעזר זצ"בן הרה ל"מרן ראש הישיבה הרב חיים יעקב גולדויכט זצנ "לע" לזכר עולם יהיה צדיק"
 ה.ב.צ.נ.ה ת"תשנ'ה' באדר א' ע בז"נלב
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  מילה דחויה בערב שבת    
                             

  

  

        שאלהשאלהשאלהשאלה
בדיו  הבא ארצה לדו  בשאלה מעשית ומעניינת שכפי שנראה נחלקו בו 

הא� ? שחלה בערב שבת מה דינה של ברית מילה דחויה. עול�גדולי 
  ? מותר למול את הב  ג� בערב שבת

  
        שששש""""השוואה לדי  הפלגה בספינה בעהשוואה לדי  הפלגה בספינה בעהשוואה לדי  הפלגה בספינה בעהשוואה לדי  הפלגה בספינה בע

לעיי  בסוגיא אחרת וזו סוגיית הפלגה בספינה  כדי לברר שאלה זו נצטר�
אי  מפליגי  : תנו רבנ "): א"ע, יט( שבת' במס' מובא בגמ. בערב שבת

לדבר  ) במה דברי� אמורי�. בספינה פחות משלשה ימי� קוד� לשבת
ואינו , ופוסק עמו על מנת לשבות. שפיר דמי )  אבל לדבר מצוה, הרשות
נחלקו . "אינו צרי�: ומרגמליאל ארב  שמעו  ב  . דברי רבי, שובת

 ה"לדעת הרז. ה"כא  אגע בשיטתו של הרז, הראשוני� בטע� הדי 
האיסור מצד שמכניס את עצמו למצב , )ב"ע, שבת ז' מס, המאור הקט (

ימי� ' כשמפליג תו� ג. שיצטר� לחלל את השבת משו� פיקוח נפש
בת ימי� קוד� ש' כיו  שג, נראה כמתנה לדחות את השבת, לשבת

' קוד� ג, אבל. כלומר ה� שייכי� לשבת הבאה, "קמי שבתא"נקראי� 
  . ימי� ה� שייכי� לשבת לפניכ 

מובא בבדק ( ""הרשב. " בשאלתנו"ה האלו ד  הרשב"על פי דברי הרז
וכ  מילת , חידש שאסור לעשות מילה דחויה, )רסח' ריש סי, ד"יו, הבית

שלישי של המילה הוא הוא משו� שהיו� ה, הטע� לכ�. ביו� חמישי, גר
יכול להיות שיצטרכו לחלל שבת , ולכ  א� ימולו ביו� חמישי, סכנה

שלא מפליגי� , ה"כפי שהוזכר לעיל דעת הרז. בשביל רפואת התינוק וגר
ימי� קוד� השבת משו� שיש חשש שיבוא לידי חילול ' בספינה תו� ג

  . והוי כמתנה על השבת, שבת
העתיק , )ג, ד רסב"יו( ז"א� הט, ע"ו" לא הובאו להלכה בש"דברי הרשב

כיו  שיש בה יותר , 'וכתב שכל שכ  יש לאסור למולו ביו� ו. את דבריו
  . צער

  
        חילוקי� בי  די  הפלגה בספינה לדי  מילה דחויהחילוקי� בי  די  הפלגה בספינה לדי  מילה דחויהחילוקי� בי  די  הפלגה בספינה לדי  מילה דחויהחילוקי� בי  די  הפלגה בספינה לדי  מילה דחויה

ואי אפשר ללמוד מדי  הפלגה , נראה שאפשר לחלק בי  שני הדיני�
  : בספינה בערב שבת לדי  מילה דחויה בערב שבת

מפליג לדבר מצוה אפילו שותר להפליג בספינה בערב שבת כהרי מ  )א
הרי ). א, ח רמח"או( ע"כפי שנפסק בשו, חילול שבת שידוע שיבוא לידי

, ד"יו, �"ש( וא� כ  אפשר לעשות ג� בערב שבת, מילה דחויה הוי מצוה
  ). ס רסו"סו
שאי  רוחצי� את הנימול ביו� השלישי ליכא  מ  הזהולי נראה דבז"  ) ב

  ). ט, א שלא"מג( "דלא שכיח כלל שיחללו עליו שבת, 1אלמיחש לה
  

        דחיית החילוקי�דחיית החילוקי�דחיית החילוקי�דחיית החילוקי�
שני הביא , )כג, ה"ד ח"יו, ת יביע אומר"שו( א"הרב עובדיה יוס$ שליט

  : יישובי� על הקושיא הראשונה
כא  אי  . צרי� לפסוק לשבות בשבת, אפילו כשיוצא לדבר מצוה  )א

  . פסיקה
ג ביו� ראשו  על הרוב יבא דשאני גבי הפלגה בספינה שא$ א� יפלי"  ) ב

והגבילו גזירת� , משו� צור� העול� ל זהאלא שלא גזרו ע, לחלול שבת
 � כ התירו ג, פ יש להתיר בדבר"ומכיו  שעכ, ימי� לפני השבת' בתו� ג

                                                                        
בזמ  חכמי הגמרא א� לא היו רוחצי� את הולד לפני המילה ): ""ט, ח שלא"או(ע "שו 1

לפיכ� נזקקו לכתוב משפטו , ולאחר המילה וביו� שלישי למילה במי� חמי  היה מסוכ 
ודינו לרחו" בשבת א� רצו כדי  , כלל והאידנא לא נהגו ברחיצה. כשחל להיות בשבת

: שכתב) 631' עמ', פרק ג(אנציקלופדיה הלכתית רפואית  ".רחיצת כל אד�
, שבועות הוא הזמ  הטוב ביותר מבחינת התגובה לכאב' ביצוע הברית עד גיל ג"

לעומת . שכ  עד גיל זה התגובה מצטמצמת לדקות אחדות אחרי המילה בלבד
 3בי  , כת התגובה השלילית לכאב למש� יממהנמש י�יחודשל 4 – 3זאת בי  

כאב ובמבוגר נמשכת תחושת ה, ימי� 4 – 3נמשכת התגובה  –חודשי� לשנה 
  .ימי� 10 ) ואי הנוחות למש� כ

אבל במילה שא� ימתי  לאחר השבת הכל מתוק  בלי שו� , במקו� מצוה
. "י איסור כללשבקינ  לה לאחר השבת דלא אתי תו ליד, סר� איסור

, ימי�' בהפלגה בספינה יש הכרח שיגבילו את האיסור רק עד ג, כלומר
ומשו� שכבר הגבילו את . כ לעול� יהיה אסור להפליג בספינה"דאל

במקרה של דחיית מילה הרי , אבל. התירו ג� במקו� מצוה, האיסור
 . תבטל המצוהולא ת, ת התינוק ביו� חמישי ושישיאפשר שלא ימולו א

  
        עובר על עשה בכל יו�עובר על עשה בכל יו�עובר על עשה בכל יו�עובר על עשה בכל יו�/ / / / יקה אינה מעכבתיקה אינה מעכבתיקה אינה מעכבתיקה אינה מעכבתפספספספס

  . יש מקו� להקשות, י היישובי�לגבי שנ
פסק שא� מפליג לדבר מצוה לא צרי� לפסוק , )א, ח רמח"או( הטור )  א

שצרי� לפסוק , )ו, הלכות שבת כד( �"בניגוד לכ� פסק הרמב. לשבות
אינו , א� כ  הצור� בפסיקה). א, ח רמח"או( ע"פסק השווכ� , לשבות
נחלקו האחרוני� א� הפסיקה מעכבת , נוס$ על כ�. על כול� מוסכ�

אבל במקרה שאינו יכול לפסוק , או רק לכתחילה צרי� לפסוק, בדיעבד
הביאו , )א, ש�( ושער הציו ) ג, רמח( המשנה ברורה. אפשר להפליג

  . והכריעו שבדיעבד הפסיקה אינה מעכבת, מחלוקת זו
 באנייה כגו  להתנות אפשר רלא היכא ומ/מ" :כתב, )ד, ש�( ג� כ$ החיי�

 ואינה בה שיש הסחורות מפגי �ולהל קבוע תע לה שיש בקיטור ההולכת
 לשבות לו ישמעו לא ובודאי עכו/� שרובה בספינה או ליחידי� ממתנת

יש , לפי זה. "להקל יש והצהמ מ  שיתבטל אפשר אחרת לספינה יאחר וא�
ל "יש להחשיב מקרה הנ. דחויה   שיי� בברית מילהלומר שאותו די

, הרי כא  מתבטלת המצוה. ואי  לדחות את המצוה, כמקרה של דיעבד
  ). עיי  לקמ ( להמצוה היא בכל יו� שאפשר למו

" "שהרי הרשב, הקשה על היישוב הראשו , )ח רמח"י או"ברכ( א"החיד
אלא כל , ג שלא צרי� פסיקה"בעצמו סובר שהיה ראוי לפסוק כמו רשב

לפיו רק מצד חומרא יש , כלומר. שר לעשות כראוי יש לעשותמה שאפ
  . וקשה שמשו� חומרא יפסוק לדחות מילה, לעשות פסיקה

אינו , בעצמו הקשה על היישוב השני, א"ליטהרב עובדיה יוס$ ש ) ב
הרי , ברור שבדחיית המילה ימצא הכל מתוק  בלי שו� סר� איסור

ר שעבר היו� השמיני אחמדברי הרבה ראשוני� ואחרוני� של משמע
ובכל יו� ויו� שאינו מוהל את בנו הוא , למילתו כל יו� ויו� הוי זמנו

  . אסור לדחות את המילה, לפיכ�. עובר בעשה
  

        מסקנה הלכתיתמסקנה הלכתיתמסקנה הלכתיתמסקנה הלכתית
, )טו, ד רסו"יו( הפתחי תשובה. בשאלה זו נחלקו עוד הרבה אחרוני�

וחילק בי  מילה שלא , " שעשה פשרה"הביא את דברי שאילת יעב
כיו  שהוי , �"במילה שלא בזמנה יש לפסוק כש. מנה ובי  מילת גרבז

כיו  שאי  מצוה דווקא , מילת גר אי  לעשות ביו� חמישי ,אבל. מצוה
, )לג, שלא( המשנה ברורה. אפשר לגיירו ג� אחר כ�, חמישי למולו ביו�

דשמא ' " למולו ביו� ה"תינוק שהיה חולה ונתרפא אוסר התשב": פסק
ד סו$ סימ  "� ביו"למילתו אבל הש' שבת עליו ביו� גיצטרכו לחלל 

  . "ר להתיר ואי  מחמיצי  את המצוה"א מתירי  וכ  הסכי� הא"ו והמ"רס
שהרי הוא לא הביאו , ע לא פסק די  זה"יש להביא ראיה שהשו, לכאורה

יש לדחות כיו  שהדברי� הובאו בבדק הבית ולא ברור א� , אלא. ע"בשו
  . או לאחריו, ע"תיבת השובדק הבית נכתב קוד� כ

הביא , )כג, ה"ד ח"יו, ת יביע אומר"שו( א"הרב עובדיה יוס$ שליט
א "כ� דעת החיד, ""הרבה פוסקי� מעדות המזרח שפסקו כדעת הרשב

, נראה שהמנהג אצל עדות המזרח לדחות את המילה. ועוד פוסקי� רבי�
. קו�וכ� פוסק הרב עובדיה יוס$ אלא א� כ  יש מנהג אחר באותו מ

  . שלא נתברר המנהג יש להחמיר שלא למול ביו� חמישי ושישיבמקו� 
שהדי  שאסור להפליג , ד שיש לעשות את המילה בערב שבת"נלע

כ יש "א, בספינה משו� שמתנה לחלל את השבת הוא רק איסור דרבנ 
כ אי� מפאת ספק "א. עובר על עשהבכל יו� ויו�  ,ע"כא  ספק שמבטל מ

אני לא מכניס את עצמי בי  הרי� , אבל, עשה דרבנ  נעבור על ספק
  .וכל אחד יעשה כפי דעת רבו, גדולי�

 א"הרב אורי בצלאל פישר שליט



  מקור האיסור להזיק          
            

  

א� אי  ללמוד מכא  שיש איסור בדבר , חייב בתשלומי  ד� שהזיק
כ א� "ר ואעפ"שהרי מותר לאד� להניח לבהמתו ללכת ברשה

לכאורה בתורה לא נמצאת אזהרה מיוחדת על . הזיקה חייב לשל�
א� הראונו רבותינו מקורות . האיסור להזיק אלא רק חיוב תשלומי 

  .נסקור בקיצור נמר" את חלק . ת לאיסור ההיזק לזולת"ני� מהשו
היא שהאיסור נלמד ) ז"ב סימ  כ"יד רמה ב(ה "שיטת הרמ  .א

הפסוק מלמד שאסור ". לפני עיוור לא תית  מכשול"מהפסוק 
קוב" "וה" מנחת חינו�"אבל ה. לגרו� נזק לבני אד�

מדבר ג� " לפני עיוור"מסתפקי� הא� הלאו של " שיעורי�
. מכשול גשמי או שהפסוק מדבר רק על הכשלה בעבירה על

נשמע כי סוג של גרימת " ואהבת לרע� כמו�"כ ממצוות "כמו
 .נזק לחבר אסורה

ולא "בפסוק ): 'ב" (ברכת שמואל"חיי� מבריסק וה' שיטת ר  .ב
מבואר שיש חיוב על הבעלי� לשמור על " ישמרנו בעליו

 .ממונ� ומי שלא שומר עבר על איסור

האיסור נלמד ממצוות השבת ): 'א" (הילות יעקבק"שיטת ה  .ג
כיוו  שהתורה הקפידה על השבת ממו  חברו ברור . אבידה

שחובה " לא תוכל להתעל�"וכ  מפסוק , שאסור להפסידו
 .להציל ממו  חבירו

כיוו  שהצטווינו בתורה לנות ) ט"מ ע"חו(פ החת� סופר "ע  .ד
יק ע� תיקו  סדרי ד אסר להז"וביה, דייני� ולהתנהג על פיה�

 .מצווה לשמוע בקול� ואסור להזיק –המדינה 

 .ט האיסור אינו אלא מדרבנ "לדעת המבי  .ה

" לא תגזול"שב, רבינו יונה בתחילת מסכת אבות הגדיר  .ו
אבל האחרוני� העירו שכוונתו , כלולי� כל האיסורי� להזיק

 .על כלל סדר נזיקי  ולא על האיסור להזיק

היה אפשר לאסור מצד , לל צרי� מקורמדוע בכ, לכאורה יש לדו 
וסברא , שסברא פשוטה שאי  להזיק ממו  שאינו בבעלותו, הסברא

ובכלל לא צרי� לימוד מפסוק כדאמרינ  למה לי . חזקה מלימוד מפסוק
ונידה . ר וכ  הוא בכתובות כב"הלגבי המע: ק מו"ב(קרא סברא היא 

  .הרי שיש תוק$ לסברא כדי  תורה.) כה
מ א� האיסור להזיק נכלל באחת המצוות או "שיש נפקמר אלא צרי� לו

כל שעבר . עד חמסהאיסורי  לעניי  פסילה לעדות א� תשת יד� להיות 
  .לאו שחייבי� עליו מלקות נפסל לעדות

א� האוסק בשמירת נזיקי  הוי מצוה העוסק במצווה פטור מ  , וכ 
עוסק  י שמירתו א� הוי נחשב"המצווה כגו  א� יעבור זמ  תפילה ע

במצווה פטור מהתפילה א� א� נחשב כאיסור או מצד הסברא אינו נפטר 
 .מהתפילה

        

  
  

  
  ולא ישיב את העם מצרימה

  
        

' רק לא ירבה לו סוסי� ולא ישיב את הע� מצרימה למע  הרבות סוס וה"
  ). ז"ט, ז"דברי� י( "לשוב בדר� הזה עודאמר לכ� לא תוסיפו  

ר הירש שאי  הקרא בא לאסור את החזרה "על הקרא דלעיל כותב הרש
ותו " � לא תשובואמר לכ 'וה"כ הוה לקרא למימר "למצרי� דא גופא

חזרה באופי , כלומר, הזההזההזההזהועוד שיש כא  הדגשה שלא לשוב בדר� . לא
י דברי "נרחיב את היריעה עפומסויי� היא זו שנאסרת ולקמ  נסביר 

  . דר� בחזרה למצרי� נאסרה ר ואיזור הירש מהו האיסו"הרש
שהיו הולכי� מורה על מציאות ... "לא תוסיפו  לשוב"הלשו  בפסוק 

מצרי� מקדמת דנא שהרי נאמר לא תוסיפו  לשוב משמע שעד ושבי� ל
מראשיתה של ההיסטוריה . והכתובי� מוכיחי� זאת, כה כ  חזרו

ה "אברה� אע. היהודית הייתה מצרי� אר" מפלט לתושבי אר" ישראל
יצחק אבינו ג� הוא היה יורד לולי , "כי כבד הרעב באר""הול� למצרי� 

צרי� להזכיר את ירידת� של אחי יוס$  ואי ה לירידתו "מיאונו של הקב
עושרה הטבעי והאדמה הפורייה שרוויה מהנילוס . ואביה� למצרי�

  . העניקו למצרי� יתרו  כלכלי ואגרונומי על שאר הארצות שבאזור
לא תוסיפו  "שמשו  רפאל עומד על נקודה מאוד חשובה והיא ש' ר

עזוב את אר" אל תשובו על מעשי אבותיכ� ל: פירושו" בדר� הזה עוד
אל תגרמו ואל תצרו תלות כלכלית במקרה . ישראל לטובת אר" מצרי�

 ר הירש"מבאר הרש, יתר על כ . הטוב או תלות קיומית במקרה הרע
) ש"עי, ז"ט, ז"דברי� י, ה לא ירבה לו"י ד"והדברי� מתחברי� לפרש(

  : שמל� שמרבה לו סוסי� חוטא בשניי�
. 'סוסי� וכד, ריבוי נשי�, המל� הוא לא תפקיד של רוממות תפקיד  .א

של שררה הוא תפקיד . שיש בו ניגודיותתפקיד המל� הוא תפקיד 
פרק ' וכעי  מה שנאמר במלכי� א. ות ושיעבוד לע�עבד אומרת שכולה

ועיי  עוד בבא " לע� הזה עבדעבדעבדעבדא� היו� תהיה ": לרחבע� 'ז' ב פס"י
פ שנושא תפקיד של שררה "שיא אעב דמבואר ש� שהנ"בתרא ד$ קכ

 . זהו תפקיד שכל כולו מורה על שעבוד לע�
מל� שמרבה לו סוסי� גור� לכ� שהוא ועמו יחדיו יהיו תלויי�   .ב

 . במצרי�
ימצא את עצמו , מל� שמבסס את מעמדו הבטחוני על סוסי מצרי�

פוחד באחד הימי� כאשר יווצר משבר מדיני וכתוצאה מכ� מבוהל ומ
  . חוס  ביטחוני וערו� מכל ללא, וסי�ישאר ללא ס

, אוסרת ירידה למצרי� כשהתורהי דברי� אלו ש"נמצאנו למדי� עפ
עמדה אוסרת ירידה המבטאת כניעה ושיעבוד למ בראש ובראשונה היא

היסוד הוא שע� ישראל לא ידרי� למצרי� כפי שעשו . של מצרי�
ניסה לאר" אבותינו והרי שהתזמו  של הנאמר כא  הוא דווקא לפני הכ

  . ישראל
אחד זה  בדור, כל דור יש את המצרי� שלול. ר הירש הישר אלינו"הרש

על כל מנהיג ומנהיג . ב"ורנו אנו זוהי ארהדבדור אחר זה פרס וב, יו 
לא , �"� ושו� עכו"שכתוב בתנלדעת כי יש מפת דרכי� אחת והיא מה 

העול� נגדנו  אינני מתכוו  כי יש לקומ� את כל. דר� שנל� בההיבור לנו 
ומיותר לציי  שצריכי� להפעיל שיקול דעת ולבדוק " ראש בקיר"וללכת 

אמנ� ההנהגה הכללית צריכה להיות . את הנסיבות בכל מקרה לגופו
ולא  עצמאותעצמאותעצמאותעצמאותבמשמעות המילה  והבנה עמוקה וחכמהוחכמהוחכמהוחכמה עמידה איתנה

סתכ� בהנפת דגלי� והדלקת משואות שחוזר ונעור בימי שג המכמו
  .קציר העומר

  
  

  

 א

  
  נתנאל שושן' ר

 

  
  )'ג(טל לוי 

 



  מידת הבטחון

סביר להניח  ,מהי מידת הבטחו  ,א� נשאל סת� אד� ברחוב
היא שא� אד� בטוח  ,שמידת הבטחו  ,שנקבל את התשובה

יש . ה יעשה מה שהאד� רוצה"אז הקב ,בטחו  בלתי מותנה ,לחלוטי 
תבטח בי ותקבל " ,כביכול אומר' שה ,כתוב או לא כתוב ,מעיי  הסכ�

אנחנו הרבה פעמי� ( . "חסד יסובבנהו' וטח בההב. "מה שאתה רוצה
. ולא יקרה ל� כלו�' תבטח בה )  חו� ההגנהתלוקחי� את הבטחו  הזה ל

  . )שמג  על האד�" שדה כוח רוחני"יש מעיי  
שא� אד� יהי  ,ס"ש פע� בביהכנדרש ,ישראל מסלנט' ר על מספרי�

. �באמת ימציא לו אות' אז ה ,רובל 10,000ה ימציא לו "בטוח שהקב
 ?מדוע אני צרי� לעבוד" ,ואמר בליבו ,שמע את זה בעל מלאכה אחד

אמר . "רובל 10,000ה ימציא לי "ד ואלמד ואתפלל והקב"אשב בביהמ
כמה  רכעבו. ד ולמד והתפלל"עזב את עבודתו וישב בביהמ. ועשה

ישראל מסלנט ואמר לו שעדיי  ' בא אל ר. שבועות כלתה הפרוטה מכיסו
בסופו  )  א� אתה עדיי  בטוח שיגיע" ,ישראל' לו ר אמר. לא הגיע הכס$

 )  אני מוכ  לקנות ממ� את ה ,א� א� קצרה סבלנות�. של דבר זה יגיע
שמח אותו . "רובל שיש עימי 5000רובל המובטחי� ל� תמורת  10,000

א� אתה  !חזור למלאכת�" ,ישראל' אמר לו ר. בעל מלאכה והסכי�
א שאינ� בטוח "ז ,מחצית הסכו�רובל תמורת  10,000מוכ  לוותר על 

  . "ממילא זה ג� לא יגיע ,לחלוטי 
שית  ל� ' א� אתה בוטח בה. אנו צריכי� להבי  עד היכ  הדברי� מגיעי�

 !זאת אומרת שאתה כבר רואה את הכס$ מול העיניי�זאת אומרת שאתה כבר רואה את הכס$ מול העיניי�זאת אומרת שאתה כבר רואה את הכס$ מול העיניי�זאת אומרת שאתה כבר רואה את הכס$ מול העיניי� ,רובל 10,000
שהוא  ,הבטחו  צרי� להביא את האד� לרמת ודאות כזאת ,כלומר

  ! בדה קיימתבדה קיימתבדה קיימתבדה קיימתכעוכעוכעוכעומתייחס למובטח לו 
' לבטוח בה. היא אומרת כ� ,שא� ננסה לחדד אותה מעט ,זוהי תפיסה

' לא אני אשיג את הפרנסה אלא ה. זה בעצ� להוריד את האחריות ממני
אני מסיר את האחריות . אני בטוח בדבר ?מה התרומה שלי. לבדו משיג

  . מעצמי לחלוטי 
דלות של בי  הבטחו  לבי  ההשת ,יש סתירה מובנית בגישה הזאת

   !הוא בעצ� לא בוטח ,מפני שברגע שאד� עושה ,האד�
שההשתדלות היא כדי  ,מתר" את זה" מכתב מאליהו"הרב דסלר ב

אד� הול� לעבוד ומרוויח . שלא יגידו שזה נס ,במה להתלות השיהי
א� . שבגלל שהוא עבד הוא הרוויח ,אנשי� מסתכלי� ואומרי�. כס$

כל קשר בי  השתדלותו לבי  מה  האד� בעל מידת הבטחו  מבי  שאי 
אד� עובד כדי שיהיה לזה  !ה בלבד"זה מהקב )  כל מה שיש לו. שקרה

  . מימד טבעי
  

  . )'אמונה ובטחו 'בספרו ( א"היא גישת החזו ,הפוכה לגישה זוגישה 
אומר  ,"במחילה" ?מי אמר שיהיה טוב ,א� אתה חושב שיהיה טוב

 ,אמנ�. "א עובד אצל�ה ל"והקב ,אתה לא מנהל את העול�" ,א"החזו
וא� אד� חושב טוב ומתרגל לראות  ,יש עניי  לחשוב מחשבות חיוביות

זה לא  ,א� זה עניי  של עבודה עצמית. זה בונה את הטוב אצלו ) טוב
אי  שו� קשר בי  מה . אומר שהכל יהיה כמו שהאד� רוצה שיהיה

  ? מידת הבטחו  ,א� כ  ,מהי. שהאד� חושב למה שיקרה
מהי אותה . היא פ  באמונה שאד� צרי� לבנות לעצמו ,מידת הבטחו 

שכל מה  בטוחשהוא  ,אד� צרי� להגיע למדרגת אמונה כזו ?אמונה
לא בגלל . הוא לא מפחד ,ממילא. זה מה שצרי� להיות ) ה עושה"שהקב

ה רוצה "זה מה שהקב )  אלא מפני שמה שלא יקרה ,שהוא יודע מה יקרה
שאד�  ,'שפת אמת'כ� ג� אומר ה. ממילא אד� לא מפחד מכלו� ,שיקרה

עושה זו הטובה הכי טובה מהטובות שיכולות ' צרי� לבטוח שמה שה
  . להיות

האמו  שאי  מקרה בעול� וכל " ,א את מידת הבטחו "מגדיר החזוכ� 
לפי . זו מידת הבטחו . "הנעשה תחת השמש הכל בהכרזה מאיתו יתבר�

. אי  שו� רלוונטיות בי  מעשיו של האד� לבי  מידת הבטחו  ,גישה זו
ומידת  ,)פ התורה והמצוות"ע( אד� צרי� לפעול כפי שהוא צרי�

  . זהו פ  באמונה של האד� ,מריהבטחו  זה משהו אחר לג
  

  . ל"היא גישת המהר ,גישה שלישית
' בטח אל ה" ,מתחיל בפסוק במשלי ,כדרכו בנתיבות עול� ,ל"המהר

ה "ששלמה המל� ע ,ל"מסביר המהר. "בכל לבב� ואל בינת� אל תשע 
האד� ישי� בטחונו בו יתבר� בטחו  גמור על מה " ,מדרי� את האד� כ�

י תבונתו יוכל להשתדל מה "על בינתו לומר כי ע ואל ישע  ,שהוא צרי�
אל יחשוב אד� שהוא  ,כלומר. "בטחונו' רק ישי� על ה ,שצרי� אליו

זה  ,לכאורה. בעצמו יכול לפתור לעצמו את הבעיות ולהשיג את מבוקשו
כי א$ שצרי� לעשות כל " ,ל"אלא שמוסי$ המהר. כמו הגישה הראשונה

מ אל ישע  על תבונתו בלבד "מ ,מעשיו בחכמה ואי  סומכי  על הנס
שהוא יוצא ' רק יבטח בה ,לומר כי חכמתו יגרו� לעשות שירצה

  . "מחשבתו שהוא חפ" אל הפועל
לסכנות בטענה אי  כוונתה שאד� יכניס את עצמו  ,מידת הבטחו 

ה "אד� לא יכול לקפו" ממגדל ובדר� לקוות שהקב. ה יציל אותו"שהקב
אד� . "בידי שמיי� חו" מציני� ופחי�הכל " ,אומרת' הגמ. יציל אותו

לתפילה  ,יעקב אבינו הכי  את עצמו לדורו ' אפי .צרי� לשמור על עצמו
" הוקוס פוקוס"ה לא עושה "הקב. אסור לסמו� על הנס. ולמלחמה

  . לאנשי� שמכניסי� את עצמ� לסכנות
יפתור ל� את הבעיות ' שמידת הבטחו  זה לא שה ,ל"מסביר המהר ,כ"א

נות  ל� היא הפקחות ' אלא הסייעתא דשמיא שה ,ותבלי השתדל
פתאו� אד� מקבל . בלי שתרגיש בכלל ,והיוזמה וההכוונה מלמעלה

אבל הוא עושה הכל  ,עושה הכל' ודאי שה. הארה כיצד לפעול ,תושיה
זו לא השענות בלתי מותנית . זו מידת הבטחו . י האד� וד� האד�"ע

הוא מכוו  אותי לפעול  ) 'חו  בהומתו� הבט ,אנימידת הבטחו  זה  ,'בה
  . נכו 

ה� . "ורי קרתאנט"ו" סאטמר"וויכוח שלנו ע� שיטת זה מזכיר את ה
שאד� יעשה . יחזיר אותנו מהגלות' זרק אותנו לגלות וה' שה ,טועני�

אנחנו צריכי� להשאר בגלות . 'זו מרידה הכי גדולה בה ?לעצמו גאולה
  . ה בכבודו ובעצמו יוציא אותנו"עד שהקב

הוציא ' א� ה. מולי� ועושה הכל' ודאי שה ,ל"אומר מר  הרב קוק זצ
נות  לנו ' ל� ה. "גלגל הצלה"שולח לנו ' לכ  ה. יחזיר אותנו' ה ) אותנו
" רשות"ע לתת "גור� לאומה' לכ  ה ,מעורר את הלבבות' לכ  ה ,דעת
א�  ,מולי� את התהלי�' ודאי שה. י לעלות לאר" ולהקי� מדינה"לעמ

גור� ' ודאי שה. זו מידת הבטחו . את זה דרכנו ועל ידינו הוא עושה
' ולדעת שה ,שאני יכול 100% )  א� אני צרי� לעשות את ה ,להכל לקרות

  . יולי� אותי בדר� הנכונה
  

ואנחנו צריכי� לשבת  ,ה עושה זה לטובה"כל מה שהקב ,יכול אד� לומר
חנו בוטחי� אנ !ודאי שלא. לגלגל את הענייני�' בחיבוק ידיי� ולתת לה

אבל אנחנו מביני� שזה תובע מאיתנו להפעיל את כל ההשתדלות  ,'בה
  .שלנו
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  דוייב חי דור' ר
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  לנישואי  הבן ,א"הרב זכריה טובי שליט, לראש הכולל

  להולדת הבת ,א"לרב שלמה בנימין שליט

  להולדת הבן, יהודה קוניה 'לר
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