
    

  

    

    
  

  

יבאר בו ענייני הקרבנות כול� , הספר הזה הוא תורת כהני� והלויי�: "לספרנו � בהקדמתו"תב הרמב
בעניי� הגלות והגאולה ממנו והשלימו בעניי� ) שמות(כי כאשר היה הספר האחר . ומשמרת המשכ�
ולא , כ� שיהיו הקורבנות ש�צווהו בקורבנות ובשמירת המש, אשר מלא את המשכ�' אוהל מועד וכבוד ה

  ".'יגרמו לה� העוונות לסילוק השכינה וכו

, שבעוד שספר בראשית עוסק ברובו בעניי� האבות הקדושי�, � בהקדמתו לספר שמות"וכבר באר הרמב
עוסק ספר , האבות ה� ה� המרכבה ושכינה שרתה עליה�) ו, במדרש בראשית רבה סב(ל "עליה� אמרו חז

אלא דווקא כשהוק� המשכ� , גאולה זו איננה היציאה מתחת יד מצרי� לחרות בלבד. השמות בגלות ובגאול
להיגאל אי� פרושו להנצל אלא , הווה אומר. ושרתה בו שכינה רק אז חזרו ועלו ע� ישראל למעלת האבות

  .פרושו לחזור לאותו מעמד שהיה לפני השיעבוד

ע� ישראל הוא אומה שלמה . בעול�' � האברה� יצחק ויעקב היו יחידי� אשר התאמצו להפי  את ש
אלא הוא יודע ומשגיח , אלוקי� שלא רק ברא את הכל, שמכריזה בעצ� קיומה שיש אלוקי� בשמי� ובאר 

  .נות� שכר לעושי רצונו ומעניש לעוברי� עליו, ומקיי� את עולמו

, רה בתוכ�כשהשכינה שו, ובקדושת�" מעלת אבות�"א! כל זה הוא דווקא כשע� ישראל נמצאי� ב
אול� ". אלוקי ישראל מל!' וידע כל יצור כי אתה יצרתו ויאמר כל אשר נשמה באפו ה""רק אז יש סיכוי ל

אזי לא נגיע לתכליתנו , א� ע� ישראל לא ישמר את המצב הזה אלא יגרו� במעשיו להתרחקות השכינה
שנדע לשמור על , הבשל כ! מזהירה התורה על ענייני טומאה וטהר. מקדש/בעצ� קיומו של המשכ�

  .קדושת המקדש למע� תכליתו

איזוהי עבודה  –ולעבדו בכל לבבכ� . "המקדש אינו רק מקו� עבודת הקורבנות אלא ג� מקו� תפילה
אלוקיכ� ' אחרי ה"על הפסוק ) פרק יג פסוק ה(וכ! כתוב במדרש הגדול לפרשת ראה ". זו תפילה, שבלב

, ואותו תעבודו –" קולו תשמעו ואותו תעבודו ובו תדבקו�תלכו ואותו תיראו ואת מצוותיו תשמורו וב
ואכ� רובה ככולה ". רוצה לומר הכוו� אליו להתפלל ש�) "סו' מצוות עשה ה(� בספר המצוות "ומפרש הרמב, ֳעבדהו בתורתו וֳעבדהו במקדשו

ת הקרבנות אלא ביחודו של המקדש כמקו� אינה עוסקת בעבוד) מג"מלכי� א פרק ח במיוחד פסוקי� כט(של תפלת שלמה בעת חנוכת המקדש 
  .תפילה

תשובה לדבר נמצאת בתפילת ? א! מה יעשו בדור שעדיי� לא נבנה בו המקדש, כל זאת בזמ� שעומד המקדש על מכונו, וא� ישאל השואל
אל תחנת עבד! ואל תחנת  להיות עיני! פתוחות: "ובהמש!, "'וכו דר! ארצ�והתפללו אלי! ' והתחננו אלי! באר  שוביה� וכו: "שלמה עצמה

  .פ שאינ� מתפללי� בבית המקדש"אע –" בכל"� "ג והמלבי"ופרשו הרלב" קרא� אלי! בכלעמ! ישראל לשמוע אליה� 

צרי! שיתעוררו ה� אליו , כי הנה מ� הסדרי� שסדרה החכמה העליונה הוא שלהיות הנבראי� מקבלי� שפע ממנו יתבר!, עניי� התפלה הוא"
  )).ד פרק ה"ח(ל "לרמח' דר! ה" (וא� לא יתעוררו לא ימש! לה�, וכפי התעוררות� לו כ� ימש! אליה� שפע, ו פניוויתקרבו לו ויבקש

  .ולעבדו בכל לבבנו ובכל נפשנו, לקדש שמו יתבר! ולהתקרב אליו ככל יכלתנו, יהי רצו� שנזכה לחוש את שליחותנו הגדולה בזה העול�
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ישיבת כרם ביבנה ומערכת 
מתפללים לרפואתה " אשכולות"
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 העלון מוקדש לרפואתה



  

        ''''מנועי�מנועי�מנועי�מנועי�''''לעומת לעומת לעומת לעומת ' ' ' ' פסולי�פסולי�פסולי�פסולי�'''' ....אאאא
שחלק� אסורי� ' זיווגי�'מכילה רשימה של ' פסולי החיתו�' קבוצת

וחלק� אסורי� ) 'גרושה לכה� וכד, כגו� ממזר לישראל(מדאורייתא 
). 'חלוצה לכה� וכד, כגו� שניות לעריות(מדרבנ� כגדר לאיסורי התורה 

התוצאה הישירה מכ! . באופ� ברור' אסורי�'היות�  –המשות' לכול� 
שלא (בי� קוד� ביצוע�  –די� אוכ' את איסור� מתבטאת בעובדה שבית 

  ).מכת מרדות או כפייה לגרש, מלקות(ובי� אחר ביצוע� ) להינשא
  

, דהיינו', מנועי חיתו�'ל ישנה רשימה של "הנ' פסולי החיתו�'בנוס' ל
ל ונסיונ� עשויי� להביא לתוצאות חמורות "זיווגי� שעל פי ראיית חז

שחכמי� לא נקטו לגביה� לשו�  העובדה –המשות' לאלו . וטרגיות
אי� זה מוב� , כפי שיתבאר להל�. 'לא ינשאו'אלא לכל היותר ' אסור'

  .מאליו שבית הדי� מתערב בכל הנוגע לאכיפת מניעות אלו
  

נובעי� מסיבות ' מנועי החיתו�'באופ� כללי אפשר לומר שמרבית 
מת לעו) הנישואי� יגרמו לתוצאה עתידית שאינה רצויה(' תוצאתיות'
בה� הנישואי� אסורי� בפני עצמ� ללא קשר לתוצאה כל ' פסולי החיתו�'

  .שהיא בעתיד
  

 ניסת: "'וכדברי הגמ' אשה קטלנית'דוגמא ידועה למנועת חיתו� היא 
אשה , דהיינו, :)יבמות סד(" תנשא לא לשלישי " ומת לשני, ומת לראשו�

חשש שא� ויש ' קטלנית'הוחזקה ) שלא בשיבה טובה(ששני בעליה מתו 
. תינשא לשלישי גורלו יהיה כקודמיו על כ� אמרו ששוב לא תינשא

עקב היותה ' מנועי החיתו�'דוגמא זו ראויה להתמק� בראש רשימת 
כתובות ( שששש""""הראהראהראהראעל פי , סכנה זו מעניקה. מבוססת על חשש סכנה ממשי

בכ! שבית די� יכפו ' פסול חיתו�'מעמד זהה ל' קטלנית'לדי� , )ג' ד סי"פ
". חמירא סכנתא מאיסורא: ".)י(בחולי� ' זאת על סמ! דברי הגמ – עליו

וא' ' קטלנית'פסק שאי� כופי� על די� ) לא,ב כא"איסו( ����""""הרמבהרמבהרמבהרמב, לעומתו
לבאר שאי� כא� איסור כלל אלא דבר מגונה ) ריח' � סי"ת הרמב"שו(הארי! 
  .'אשה קטלנית'ע פסק שאי� כופי� לגרש "השו. בעלמא

  

 בת כה� לישראלבת כה� לישראלבת כה� לישראלבת כה� לישראל ....בבבב

  :.)מט(מא נוספת למניעת חיתו� היא מה שאמרו בפסחי� דוג
 עולה זווגן אין - לישראל כהן בת: יוחנן רבי אמר
 שיתעשר ידבק הרוצה: יוחנן רבי אמר והא ?איני... יפה

 הא, חכם בתלמיד -  הא: קשיא לא... אהרן של בזרעו
  הארץ בעם -

די� חכמי� ראו בדעת� או בנסיונ� שנישואי בת כה� לע� האר  עתי
להביא להשלכות חמורות החל מגירושי� ועניות ועד למיתת אחד מבני 

  ).כמפורט בסוגיא(הזוג בטר� עת 
אלא " לא תינשא"ל לא נקטו לשו� "חז', קטלנית'שלא כמו ב, בנידו� זה

הסתפקו בציו� התוצאות הטרגיות בלבד עד כי נית� לחשוב שזוהי רק 
הפ! ) �"כמו הרמב(ע "שוה, אמנ�. 'די לחכימא ברמיזא'המלצה טובה ו

 זיווג� אי� "  נשא וא� כהנת ישא לא האר  ע�: "גמרא זו לדי� מעשי
  .)ח,ע ב"אה(" יפה עולה

  

בה נחלקו  " ' קטלנית'בנוגע לאכיפת הדי� נראה שהוא אינו חמור יותר מ
ש יודה "שג� הרא, מסתימת הפוסקי�, וא' מסתבר "� "ש והרמב"הרא

פה מאחר ואי� חשש הסכנה מבוסס על בנידו� דיד� שאי� בית הדי� כו
ציינו ג� ' וג� אינו חד משמעי שהרי בגמ) כבקטלנית(חזקה ממשית 

  .גירושי� ועניות כחלופות למיתה
ש שאי� "ה וכ"ה' קטלנית'ע פסק שאי� לכפות ב"בכל מקרה מאחר והשו

  . לכפות על בת כה� הנישאת לע� האר 
עלינו לברר את , כפייהג� בלא , ע"מ מאחר ואנו עושי דברו של השו"מ

  .שרשו של די� זה וגדריו
  

        מהות הדי� ושרשומהות הדי� ושרשומהות הדי� ושרשומהות הדי� ושרשו ....גגגג
, כלומר, לגבי אשה קטלנית למדנו שהסיבה למניעת החיתו� היא הסכנה

אי� בעיה עקרונית בנישואי� עצמ� אלא בתוצאה  "סיבה תוצאתית 
בנידו� שלנו מבוססת על ' מניעה'במבט ראשו� נראה שג� ה. שיגרמו
,   לישא בת כה� מאחר וזה יגרו� תוצאה טרגיתאי� לע� האר: הסכנה

כ! משתמע מפשט לשו� הגמרא שלא . הסכנה היא סיבת מניעת החיתו�
אפשר שלא כ! פני הדברי� וכפי , בר�. ציינה אלא את הסכנה שבזיווג

ה עלולי� להביא "ראשית יש להבי� מדוע נישואי כהנת וע. שנבאר כעת
  .לתוצאה כה קשה

  

 )ש�( י"ארת את מקור הבעיה באופ� מפורש ורשהגמרא עצמה אינה מב
". ונענשי� לאהר� לו הוא גנאי "  כה� ואינו האר  ע�: "נזקק לגלותו

. חלש, כהנתא נסיב יהושע רבי: ")ש�(הדבר רמוז בהמש! הגמרא 
". אנא כי חתנא ליה דהוי, בזרעיה דאדבק לאהר� ליה ניחא לא: אמר

הרו� והוא עצמו דואג בא" אישית"אפשר שיש כא� מימד של פגיעה 
ע� המזלזל בו א! א� ניקח בחשבו� שדוקא אהרו� " לסגור חשבו�"
ושככל הנראה הוא עסוק כעת בדברי� " (אוהב שלו� ורוד' שלו�"

וכש� שמצאנו הרבה ' כללי'נראה יותר שיש כא� עניי� ) חשובי� יותר
דיני� המורי� לכבד ולקדש את זרעו של אהרו� כ! ג� כא� יש להימנע 

כפי (הפגנת זלזול בזרע המכובד וממילא יש עונש לעובר על כ! מ
  ).י"שניכר מדברי רש

  

לאור זאת אפשר לומר שמניעת החיתו� במקרה שלנו אינה נובעת 
הנישואי� . מהסכנה העתידה להתרחש אלא מעצ� הזלזול בזרע אהרו�

. אסורי� בפני עצמ� מאחר וה� מביעי� פגיעה בקדושת הכהונה
אינה סיבה למניעת ) 'קטלנית'דבר לא ממשי כמו ב בהיותה(הסכנה 
חששות הסכנה 'בהסתייגותו הרבה מתחו� , �"נראה שהרמב. החיתו�

עט על האפשרות , )סימ� ריח(' קטלנית'כפי שניכר בהתיחסו ל' הסגוליות
 כמו שזה כהנת האר  ע� ישראל ישא לא: "הזו וניסח כ! את ההלכה

". יפה עולה זווג� אי� חכמי� אמרו נשא וא� אהר� של לזרעו חילול
 –� הביא להדיא את חילול זרעו של אהרו� כסיבת המניעה "הרמב

  .דבר שאינו מופיע כלל בגמרא
  

ל בהקשר לכפייה על די� "לכאורה ישנה משמעות גדולה להבחנה הנ
� אי� בית די� כופי� "ציינו לעיל שלדעת הרמב' קטלנית'בנוגע ל. זה

ואינו ספק נפשות אמיתי אלא דבר  מאחר וזהו דבר מגונה בעלמא
 אשר, והדימויי� והדמיונות והכישו' הניחוש דר! על לו שחוששי�"

מכ! . כלשונו" הבני� חלושי הגופות פעולת� יקבלו הזמני� במקצת
ו שלא יכפו מאחר וחשש הסכנה א' פחות "הסקנו שבנידו� שלנו ק

כנת כל זה בהנחה שהמניעה מבוססת על ס, בר�', קטלנית'ממשי מ
אפשר שזו  –הנפשות א! א� נאמר שהאיסור נובע מחילול זרע אהרו� 

� בהלכותיו "הרמב, אמנ�. ו פריכא"סיבה מספיק טובה לכפות וק
ומשמע ' קטלנית'ה לכהנת בצמוד לדי� "הביא די� ע )לא,ב כא"איסו(

כנראה יש לומר שמאחר והנידו� . מסתימתו שבשני המקרי� לא יכפו
לא עשאו  –כהוראה מעשית בלשו� הגמרא  שלנו אינו מפורש כלל

  .� חמור יותר מקטלנית"הרמב
  

 גדר הדי�גדר הדי�גדר הדי�גדר הדי� ....דדדד

השאלה המרכזית בהקשר . משהובהר שורש הדי� ותקפו יש לעיי� בגדרו
בעני� זה ישנה לכאורה בעיה לוגית . מי מנוע לישא בת כה�: זה היא

בתלמיד חכ� ) דמותר לישא(הא : "הגמרא הביאה חילוק. בלשו� הגמרא
הגמרא נקטה את שני מקרי הקצה כאשר ". בע� האר ) דלא ישא( והא

? "!קשיא דיוקא דרישא אדיוקא דסיפא: "במבט ראשו� עולה השאלה
ח ועמי "מוב� מאליו שלא כל בני האד� מחולקי� לת: ובמילי� אחרות

  ?מותרי� או מנועי�? כ דינ� של אות� דרגות ביניי�"מהו א, הארצות
  

ורה שאי� כלל בעיה לוגית ואדרבא התשובה מבט נוס' בדברי הגמרא מ
  :ברורה

מחד  –קיצוניות ביחס� אלא ג� המימרות עצמ� " אוקימתות"לא רק ה
לא רק רשאי לישא  –ח "הת, לע� האר  מיועדי� עוני וצרות ומאיד!

כ הסברא נותנת שלכל דרגות הביניי� לא "א, אלא א' מובטח לו עושר
כ! חילק (לא ה� רשאי� לישא א" עונש"ולא " שכר"לא  " מובטח דבר 

) ' כלל צב"מערכת כ(ח "בש� פוסקי� רבי� ודלא כשד )סא' ה סי"ח(ד "היחוו

  ).ח נכנס בגדר ע� האר  ומנוע מלישא"ממנו משמע שכל שאינו ת
  

המנוע מלישא בת ' ע� האר 'כעת לא נותר אלא לברר מהי ההגדרה של 
) ש�( דדדד""""יחוויחוויחוויחוו� האחרוני� כמפורט ב"בשאלה זו האריכו השותי. כה�

  :ומאחר והדברי� כבר מפורטי� נביא רק את המסקנה
בעניי� פסולי עדות כתב שמי שיש בו מקרא או ) יז' לד סע' מ ס"חו(ע "השו

. משנה או דר! אר  יצא מגדר כע� האר  והגדרה זו נכונה ג� לענייננו
שמנעוהו מלישא ' ע� האר 'כתב שבזמ� הזה אי� לנו ) ע' סי(החוות יאיר 

ח "ד שג� הוא מודה שמי שאינו עוסק במצוות וגמ"וביאר היחוו כהנת
מוגדר כע� האר  שאסור לו לישא כהנת אלא שכנראה לא היו כאלה 

  .בזמנו
 שבת המחלל או תורה שומר שאינו מסקנת הרב עובדיה יוס' שבחור

 וסו' מאחר' שנשבה תינוק' די� שיי! לא זה שלעני� לי ונראה( בפרהסיא
" הדבר בנפשו"ו מאחר כה� בת מלישא למנעו יש) האר  ע� הוא סו'

' ע� האר 'ש בחור ישיבה אינו בגדר "צ וכ"ואילו אד� דתי השומר תומ
  .ומותר לישא בת כה�

 ישראל שטינמץ' ר

 נשואי בת כהן לישראל



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  "מחיר יין"א בספרו "פי הרמ- על, מוסר והדרכות במלחמת היצר         
  
  
  

פי עצתו ה� "ועל, א� מוסר המל! ביד מרדכי ואסתר את בית המ�
  .מבטלי� את רעת הגזרה מעל כל היהודיי�

למסור את כחות יצרו ביד כחות הנפש , ואחר זה כל אד� ימשו!
  . עד שישלטו אלה בשונאיה�, המסייעי� לדעתו

  

מה נעשה , מעתה נראה; אי! נפל רשע ביד צדיק, ראינו בפרקי� הקודמי�
  .בדינו

  

אבל כלי� שהשתמש ; יקנמסר כל אשר לו ביד הצד, ביו� כשלו� הרשע
עד שינתנו , לא יוכלו להמסר לשמי�, שהרשע מצא חפצו בה�, בה� הדיוט

, ותשנהו לטוב לה, ֶרשע"היא תמשול ג� בבית, ביד זו שהיתה למרדכי לבת
  .לחיות3 כל הימי�

  

יֹּום ֶלךְ  ָנַתן ַההּוא ּבַ ֵורֹושׁ  ַהּמֶ ר ֲאַחׁשְ ה ְלֶאְסּתֵ ְלּכָ ית ֶאת ַהּמַ הּוִדים רצֵֹר  ָהָמן ּבֵ   ַהיְּ
  

אי� הוא צרי! עוד להסתר , יתגלה, דכי"מר', מעתה ג� ההול! בדר! ה
כבר אי� שעבוד ; ולנהל מש� את דר! עבודתו, בכחות הנפש הטבעיי�

  .רשע עליו"מלכויות
  

ַכי א ּוָמְרּדֳ ֶלךְ  ִלְפֵני ּבָ י ַהּמֶ יָדה ּכִ ר ִהּגִ ֶלךְ  ַויַָּסר: ָלהּ  הּוא ַמה ֶאְסּתֵ ְעּתוֹ טַ  ֶאת ַהּמֶ  ּבַ
ר ָנהּ  ֵמָהָמן ֶהֱעִביר ֲאׁשֶ ּתְ ָכי ַויִּ   ְלָמְרּדֳ

  

אחרי שבא לידי הסתר , אחרי שני אלה יוכל ג� בית המ� להמסר ביד מרדכי
  .ונתלבש בלבוש צדקה

  

ם ׂשֶ ר ַוּתָ ַכי ֶאת ֶאְסּתֵ ית ַעל ָמְרּדֳ   :ָהָמן ּבֵ
  

להתחנ�  ימשי!, ג� א� נמסר בידו. אבל אל יאמ� האד� בעצמו עד יו� מותו
כי רבה רעת האד� , ועוד עליו לתק� את אשר עותו; לבל ימסר הוא ביד יצרו

כי עד , יש מקו� שיוכל לכפר על אשר עשהו, שסר מרע, ודוקא עתה. באר 
, בא פרקליט וריצה; לא היה קרבנו נרצה, קוד� שבא פרקליט וריצה, עתה

  ".גדולה תשובה שמקרבת את הגאולה. "בא דורו� אחריו
  

ר ֹוֶסףַוּת  ר ֶאְסּתֵ ַדּבֵ ֶלךְ  ִלְפֵני ַוּתְ ּפֹל ַהּמֶ ְבךְּ  ַרְגָליו ִלְפֵני ַוּתִ ְתַחּנֶן ַוּתֵ  ְלַהֲעִביר לוֹ  ַוּתִ
ְבּתוֹ  ְוֵאת ָהֲאָגִגי ָהָמן ָרַעת ֶאת ר ַמֲחׁשַ ב ֲאׁשֶ הּוִדים ַעל ָחׁשַ   :ַהיְּ

  

א� . ולבקש מלפניו, ונוס' אליה כח לעמוד לפני המל!, נענתה, ומעתה
כאשר בחטא האד� , יכתב להשיב את כל אשר נעשה, עתה שבה בכל לבבה

. ואז יאמרו אשרי זקנותנו שכיפרה על ילדותנו. נמסר הכל להאביד ולהרוס
הנה הכל כבר נמסר ביד� ואי� עוד שלטו� ; ובאמת ג� זה נרצה לפני המל!

  .באר  לרע
  

ט ֶלךְ  ַויֹּוׁשֶ ר ַהּמֶ ְרִבט ֵאת ְלֶאְסּתֵ ָָּהב ׁשַ ָקם ַהז ר ַוּתָ ֲעֹמד ֶאְסּתֵ ֶלךְ  ִלְפֵני ַוּתַ : ַהּמֶ
אֶמר ֶלךְ  ַעל ִאם ַוּתֹ ר ְלָפָניו ֵחן ָמָצאִתי ְוִאם טֹוב ַהּמֶ ָבר ְוָכׁשֵ ֶלךְ  ִלְפֵני ַהּדָ  ַהּמֶ
ֵעיָניו ֲאִני ְוטֹוָבה ֵתב ּבְ יב ִיּכָ ָפִרים ֶאת ְלָהׁשִ ֶבת ַהּסְ ן ָהָמן ַמֲחׁשֶ ָדָתא ּבֶ  ָהֲאָגִגי ַהּמְ
ר ַתב ֲאׁשֶ ד ּכָ הּוִדים ֶאת ְלַאּבֵ ר ַהיְּ ָכל ֲאׁשֶ ֶלךְ  ְמִדינֹות ּבְ י: ַהּמֶ  אּוַכל ֵאיָכָכה ּכִ

ָרָעה ְוָרִאיִתי ר ּבָ י ֶאת ִיְמָצא ֲאׁשֶ ָאְבַדן ְוָרִאיִתי אּוַכל ְוֵאיָכָכה ַעּמִ י ּבְ  :מֹוַלְדּתִ
ֶלךְ  אֶמרַויֹּ     ֵורֹשׁ  ַהּמֶ ר ֲאַחׁשְ ה ְלֶאְסּתֵ ְלּכָ ַכי ַהּמַ  ּוְלָמְרּדֳ

הּוִדי י ָהָמן ֵבית ִהּנֵה ַהיְּ ר ָנַתּתִ לוּ  ְוֹאתוֹ  ְלֶאְסּתֵ ר ַעל ָהֵעץ ַעל ּתָ ַלח ֲאׁשֶ  ָידוֹ  ׁשָ
הּוִדים יְּ   :ּבַ

  

י "שוב אי� אסתר כפויה ע, כאשר אסתר ומרדכי תפסו את ההנהגה, מעתה
אפשר , אפילו את אשר מה שנגזר כבר, אדרבה; ת בעצת המ�אחשורוש ללכ

ומעוות לא יוכל ; את הנעשה אי� להשיב, אבל באמת. לחפש דר! לתק�
מכא� ; "כתבו על היהודי� כטוב בעיניכ�", כל שאפשר לעשות הוא. לתקו�
ולא ירדפו , על העמי� אשר סביבותיה�' תהיה חתת ה, וא� יצליחו, ולהבא

  . אחרי בני יעקב
  

ם ְתבוּ  ְוַאּתֶ הּוִדים ַעל ּכִ ּטֹוב ַהיְּ ֵעיֵניֶכם ּכַ ם ּבְ ׁשֵ ֶלךְ  ּבְ ַעת ְוִחְתמוּ  ַהּמֶ ַטּבַ ֶלךְ  ּבְ י ַהּמֶ  ּכִ
ר ְכָתב ב ֲאׁשֶ ם ִנְכּתָ ׁשֵ ֶלךְ  ּבְ ַעת ְוַנְחּתֹום ַהּמֶ ַטּבַ ֶלךְ  ּבְ יב ֵאין ַהּמֶ   :ְלָהׁשִ

  

שנמש! אחרי  ג� מי, בזמ� נתינת תורה; ג� החלטה זו מגיעה לידי ביצוע
, ה"ואז יכתב אל כל מי שמכיר במלכותו של הקב, חיי�חיי�חיי�חיי�1111יוסיפו לו , החומר

ג� גמל , הכתב נית� ליד גמל ורוכבו. ואל כל מי שיש לו שלטו� על דבר
מביאי� את הכתב , התרי� אחרי הרכש" לא ידעינ� מאי נינהו"פורח ש

רה ביד לא למוס, לתת לב על נפש�, ובכתב מצווה עליה�. ממדינת הי�
ולא יעשו שלו� לה� בעבור , הצופי� לה� ומבקשי� המית�, מבקשי רעת�

  .שלל�
  

ְראוּ  ּקָ ֶלךְ  סְֹפֵרי ַויִּ ֵעת ַהּמֶ חֶֹדשׁ  ַהִהיא ּבָ י ּבַ ִליׁשִ ְ ה ִסיָון חֶֹדשׁ  הּוא ַהׁשּ לֹוׁשָ ׁשְ  ּבִ
ִרים ֵתב ּבוֹ  ְוֶעׂשְ ּכָ ָכל ַויִּ ר ּכְ ה ֲאׁשֶ ַכי ִצּוָ הּוִדים ֶאל ָמְרּדֳ ִנים ְוֶאל ַהיְּ ְרּפְ ּדַ  ָהֲאַחׁשְ

                                                                        
  .מגזרת המ� ועד אגרות מרדכי, ימי�, "����""""חייחייחייחיי", ששי� ושמונה 1

חֹות ֵרי ְוַהּפַ ִדינֹות ְוׂשָ ר ַהּמְ ַבע ּכּושׁ  ְוַעד ֵמהֹּדוּ  ֲאׁשֶ ִרים ׁשֶ  ְמִדיָנה ְמִדיָנה ּוֵמָאה ְוֶעׂשְ
ְכָתָבהּ  ּוְמִדיָנה ְלׁשֹנוֹ  ָוָעם ְוַעם ּכִ הּוִדים ְוֶאל ּכִ ְכָתָבם ַהיְּ ב: ְוִכְלׁשֹוָנם ּכִ ְכּתֹ ם ַויִּ ׁשֵ  ּבְ
לֶ  ֵורֹשׁ  ךְ ַהּמֶ ם ֲאַחׁשְ ַעת ַויְַּחּתֹ ַטּבַ ֶלךְ  ּבְ ַלח ַהּמֶ ׁשְ ַיד ְסָפִרים ַויִּ ּסּוִסים ָהָרִצים ּבְ  רְֹכֵבי ּבַ

ָרִנים ָהֶרֶכשׁ  ּתְ ֵני ָהֲאַחׁשְ ִכים ּבְ ר: ָהַרּמָ ֶלךְ  ָנַתן ֲאׁשֶ הּוִדים ַהּמֶ ר ַליְּ ָכל ֲאׁשֶ  ִעיר ּבְ
ֵהל ָוִעיר ם ַעל ְוַלֲעֹמד ְלִהּקָ ִמידְלהַ  ַנְפׁשָ ד ְוַלֲהרֹג ׁשְ ל ֶאת ּוְלַאּבֵ  ּוְמִדיָנה ַעם ֵחיל ּכָ

ִרים ים ַטף ֹאָתם ַהּצָ ָלָלם ְוָנׁשִ   :ָלבֹוז ּוׁשְ
  

א� רק ביו� ; ביו� אחד יוכלו להינצל, ג� אשר לא נתנו את ליב� עד עתה
, יוחל' בהנהגת הטבע 2222אחדאחדאחדאחדכאשר ה, אשר חשב המ� על היהודי� לאבד�

  .נקמו מאויביה�ואז י, ישימו לב להתבונ�
הנכבד , שזה הוא יו� השביעי לאבלו של משה רבינו, א מעיר"הרמ

ויזכור לחדול מ� האבלות ביו� , והחי ית� אל ליבו יו� פקודתו: שבברואי�
, "עיקר האבילות אינו אלא הטוב הנעדר מ� החיי� במות המת"השביעי כי 

  .ז"ולכ� אי� האבלות אלא כלפי הנהגת הטבע והעוה
  

יֹום ָכל ֶאָחד ּבְ ֶלךְ  ְמִדינֹות ּבְ ֵורֹושׁ  ַהּמֶ ה ֲאַחׁשְ לֹוׁשָ ׁשְ ר ּבִ ֵנים ְלחֶֹדשׁ  ָעׂשָ ר ׁשְ  ָעׂשָ
ֶגן: ֲאָדר חֶֹדשׁ  הּוא ְתׁשֶ ָתב ּפַ ֵתן ַהּכְ ת ְלִהּנָ ָכל ּדָ לּוי ּוְמִדיָנה ְמִדיָנה ּבְ ים ְלָכל ּגָ  ָהַעּמִ

הּוִדים ְוִלְהיֹות ֶּה ַליֹּום ֲעִתיִדים ַהיְּ   :ֵמֹאְיֵביֶהם ֵקםְלִהנָּ  ַהז
  

  .ביד כל המוסרי� את הידיעה, התוכנית הושלמה ויצאה אל הפועל
  

ָרִנים ָהֶרֶכשׁ  רְֹכֵבי ָהָרִצים ּתְ ְדַבר ּוְדחּוִפים ְמֹבָהִלים ָיְצאוּ  ָהֲאַחׁשְ ֶלךְ  ּבִ ת ַהּמֶ  ְוַהּדָ
ָנה ן ִנּתְ ׁשּוׁשַ יָרה ּבְ   :ַהּבִ

  

אי� הוא מערב . יונהאשר השיג את השלמות העל, מעתה יתהלל המתהלל
העטרת ; כל כלי נמצא במקומו הראוי לו, את לבוש הבו  בלבוש הארגמ�

לו יאות ג� , כאשר יתהלל. וקניני הרכוש, לבוש בני חורי�, אשר בראשו
ישמחו בהיות אלה על , כל הנמשכי� אחר מרדכי. להיות חכ� גבור ועשיר

י להיות שמחה במה שיש לה� זה ד, ובהיות� נמשכי� אחר הנפש. מכונ�
  ". 'ואי� טוב לאד� כי א� לאכול ולשתות וגו", ומשתה ויו� טוב

. פחד היהודי�, ומעתה כל מי שיכיר בדברי� אלו יל! בדרכי יראת שמי�
, ובהיות� מתבונני� על האמת ג� ביו� אשר 5ְ7ִרו אויביה� להפו! לרעת�

   .נעשה קטגור� סנגור�, כמבואר
ול וכל כמה שמזקיני� דעת� מתישבת וביחוד בהיות האיש הול! וגד

  .חרדו כל עמי כנע�, עליה�
  

ַכי ְפֵני ָיָצא ּוָמְרּדֳ ֶלךְ  ִמּלִ ְלבּושׁ  ַהּמֶ ֵכֶלת ַמְלכּות ּבִ דֹוָלה ָזָהב ַוֲעֶטֶרת ָוחּור ּתְ  ּגְ
ָמן ּבּוץ ְוַתְכִריךְ  ן ְוָהִעיר ְוַאְרּגָ ֵמָחה ָצֲהָלה ׁשּוׁשָ הּוִדים: ְוׂשָ ְמָחה אֹוָרה ָהְיָתה ַליְּ  ְוׂשִ
ׂשֹן ר ְמקֹום ָוִעיר ִעיר ּוְבָכל ּוְמִדיָנה ְמִדיָנה ּוְבָכל: ִויָקר ְוׂשָ ַבר ֲאׁשֶ ֶלךְ  ּדְ  ְוָדתוֹ  ַהּמֶ
יעַ  ְמָחה ַמּגִ ׂשֹון ׂשִ הּוִדים ְוׂשָ ה ַליְּ ּתֶ ים טֹוב ְויֹום ִמׁשְ י ְוַרּבִ י ִמְתַיֲהִדים ָהָאֶרץ ֵמַעּמֵ  ּכִ
ַחד ָנַפל הּוִדים ּפַ ֵנים:  יֶהםֲעלֵ  ַהיְּ ר ּוִבׁשְ ה ֲאָדר חֶֹדשׁ  הּוא חֶֹדשׁ  ָעׂשָ לֹוׁשָ ׁשְ ר ּבִ  ָעׂשָ
ר ּבוֹ  יֹום יעַ  ֲאׁשֶ ַבר ִהּגִ ֶלךְ  ּדְ יֹּום ְלֵהָעׂשֹות ְוָדתוֹ  ַהּמֶ ר ּבַ רוּ  ֲאׁשֶ ּבְ הּוִדים ֹאְיֵבי ׂשִ  ַהיְּ

לֹוט ֶהם ִלׁשְ ר הּוא ְוַנֲהפֹוךְ  ּבָ ְלטוּ  ֲאׁשֶ הּוִדים ִיׁשְ ה ַהיְּ הּוִדים ִנְקֲהלוּ : ׂשְֹנֵאיֶהםבְּ  ֵהּמָ  ַהיְּ
ָעֵריֶהם ָכל ּבְ ֶלךְ  ְמִדינֹות ּבְ ֵורֹושׁ  ַהּמֶ לֹחַ  ֲאַחׁשְ י ָיד ִלׁשְ ְמַבְקׁשֵ  לֹא ְוִאישׁ  ָרָעָתם ּבִ

י ִלְפֵניֶהם ָעַמד ם ָנַפל ּכִ ְחּדָ ל ַעל ּפַ ים ּכָ ֵרי ְוָכל: ָהַעּמִ ִדינֹות ׂשָ ִנים ַהּמְ ְרּפְ ּדַ  ְוָהֲאַחׁשְ
חוֹ  י תְוַהּפַ ָלאָכה ְועֹׂשֵ ר ַהּמְ ֶלךְ  ֲאׁשֶ ִאים ַלּמֶ ְ הּוִדים ֶאת ְמַנׂשּ י ַהיְּ ַחד ָנַפל ּכִ ַכי ּפַ  ָמְרּדֳ
י: ֲעֵליֶהם ַכי ָגדֹול ּכִ ֵבית ָמְרּדֳ ֶלךְ  ּבְ ְמעוֹ  ַהּמֶ ָכל הֹוֵלךְ  ְוׁשָ ִדינֹות ּבְ י ַהּמְ  ָהִאישׁ  ּכִ
ַכי   :ְוָגדֹול הֹוֵלךְ  ָמְרּדֳ

  

ואשר אי� חפ  בו , להכות "אשר להכות , ביה�מעתה יוכלו להכות את אוי
, המושלי� מכוחו והמדריכי� על דרכו, בזה יאבדו כל עשרת בני המ�; יאבד

שוב אי� חפ  לאסו' , כאשר הוכו, אז. איש על מחנהו ואיש על דגלו
  . ואת אלילי כספו וזהבו ישלי!, ולכנוס

  

הּוִדים ַויַּּכוּ  ָכל ַהיְּ ת ֹאְיֵביֶהם ּבְ ְרצֹוָנם ְבׂשְֹנֵאיֶהם ַויֲַּעׂשוּ  ְוַאְבָדן ְוֶהֶרג בֶחֶר  ַמּכַ : ּכִ
ן יָרה ּוְבׁשּוׁשַ הּוִדים ָהְרגוּ  ַהּבִ ד ַהיְּ ָתא ְוֵאת: ִאישׁ  ֵמאֹות ֲחֵמשׁ  ְוַאּבֵ ְנּדָ ְרׁשַ  ְוֵאת ּפַ
ְלפֹון ָתא ְוֵאת ּדַ ְרַמשְׁ  ְוֵאת: ֲאִריָדָתא ְוֵאת ֲאַדְלָיא ְוֵאת ּפֹוָרָתא ְוֵאת: ַאְסּפָ אּפַ  ּתָ
ֶרת: ַוְיָזָתא ְוֵאת ֲאִרַדי ְוֵאת ֲאִריַסי ְוֵאת ֵני ֲעׂשֶ ן ָהָמן ּבְ ָדָתא ּבֶ הּוִדים צֵֹרר ַהּמְ  ַהיְּ
זָּה ָהָרגוּ  ְלחוּ  לֹא ּוַבּבִ   :ָיָדם ֶאת ׁשָ

  

ושוב , האויב לא ישא ראשו. והושג השלטו� הרצוי, כ! נשלמה המלחמה
לעשות בזהב ובכס' , שבותעתה נשאר רק לחשוב מח. אי� שט� ואי� פגע רע

אי! יוכל , למצוא חפ  ודבר דבר. ובנחושת את אשר ֵיעשה בה� למלאכה
  .הכובש את יצרו ללכת מחיל אל חיל

                                                                        
שבה , ובאמת בשנת העיבור. המספר העובר את הנהגת הטבע והמזלות, שלש עשרה 2

ב "יוחלפו אות� י, )ז,סנהדרי� ד; ח,ירושלמי נדרי� ו(בא לידי ביטוי כוחה של תורה 
 .חודש בשלשה עשר

 כ

  
  משה יעקב גמליאל

 

 תמחה את זכר עמלק



  
            
  א"זלמן נחמיה גולדברג שליט' שיעורו של הגאון ר מתוך        

  

א! לכאורה , שכ� אומנ� יש לכ! סברא, ה"ש להקשות על די� המע
. וידוע הכלל שספקא דאורייתא לחומרא "ק גזל יש כא� ספ

יהודי שקנה בהמה (להמחיש את הקושיה נזכיר את הדי� בספק בכור 
משו� שאלו , שחייב בגיזה ועבודה) מגוי ואינו ידוע א� הולד הוא בכור
" א! אינו חייב למסור את הספק, חיובי� מדאורייתא וספק� לחומרא

חובה למסור את הבהמה לכה� הרי ג� ה " וקשה . ה"שהמע, בכור לכה�
  !הוא מדאורייתא

 :וישנ� לכ! שלושה תרוצי�

א� נשאיר את הבהמה אצל , כלומר. י בס� עונה שאי� עצה"המהר. 1
ומכוו� שלא . א! ג� א� ית� לכה� יהיה ספק גזל, הבעלי� יש ספק גזל

כ נזדקק "ע "יתכ� שהתורה התכוונה שא' אחד לא ישתמש בבהמה 
  .המוחזקלסברא ולא נוציא מ

, שכ� מצאנו בסוגייתנו. מדי� ברי ושמא, �"הרי' א! מקשה על כ! בחי
, כלומר(להלכה לאו ברי עדי'  " שהתובע טענת ברי והנתבע משיב שמא 

וא� ; לא תנשא "ומצאנו שע� עד אחד מעיד שאישה מגורשת ). ה"המע
א! אי� אנו , אפשר להתירה בעד אחד" שאומנ� אי. לא תצא " נשאת לעד 

א! . שהיא מותרת) ברי לו(� ממנו לשאתה מאחר שהוא יודע מונעי
א� נשאיר את הבכור ביד המוחזק יעבור , ז נאמר שבברי ושמא"לפי

א! ע� נוציא את הממו� הרי שהתובע בברי לא יעבור בספק , בספק גזל
  ?ג"ה בכה"ואמאי אמרינ� המע, כ כא� יש עצה"וא " גזל 

שה מגורשת זה שלא ומתר  שכל מה שאמרנו באומר ברי לי שהא
א! אי� לנו לסייע לו לשאת , מפרישי� אותו לאחר שכבר נשא אותה

אי� לנו להעמיד את הממו� ברשות , בברי ושמא, כמו כ� בממו�. אותה
, שהתופש בברי ושמא לא מפקינ� מיניה, אומנ� היוצא מזה. האומר ברי

  .שלפי שיטתו אי� לו ספק גזל

ה "למה אמרינ� המע, רס הספיקותי בס� בקונט"והקשה על תרו  המהר[
  .]פ די� רוב הממו� שלו"הרי לתובע אי� ספק גזל מאחר שע? א' ברוב

כמו שמצאנו בספק , שספק גזל מותר בצורה ודאית, תיר  בתומי�. 2
וכ� משמע שספק זגל . (וספר ממזר, ל"ספק עורלה בחו, מעשר בהמה
  .)ש"וע, ב ד' נז"� בב"מותר ברשב

מאחר שלכל ההיתרי� , יי� לפטור בספק גזלויש לחקור לתרו  מנ
, "ולא עשירי ספק "עשירי וודאי : "'שהובאו לעיל מובאי� מקורות בגמ

ואולי נית� ". קהל וודאי ולא קהל ספק"ל ו"מ להתיר עורלה בחו"הל
שהתורה חייבת ) י בס�"של המהר(לומר שהמקור מהתרו  הקוד� 

  .להכריע לצד אחד בספק

ספקא דאורייתא "שמקור הכלל , �"שלדעת הרמב ואולי היה נית� לומר[
� מקשה "א! הר, הוא מדרבנ� שכא� לא גזרו חכמי� מסברא" לחומרא
מ "בכור וערלה ומתר  שיש כמה נ, � למה צרי! פסוקי� למעשר"לרמב

לדוגמא שאי� , ת לבי� מה שמותר בתורת וודאי"בי� מה שמותר בספק מה
  .]הולכי� אחר הרוב או קבוע בספקות אלו

  :תפשו שתרו  זה עיקרשמעו� שקאפ ' וכ� ר, קונטרס הספיקות. 3

שהרי מה , "לא תגזול"מ ללא איסור "אי� משמעות לדיני חו, לכאורה
או מקרי ברי ושמא , שאלות בענייני קני�, עניי� יש לדו� בדיני ירושה

כאשר בסופו של דבר לכל אחד מותר לקחת מה שרוצה ואי� פוצה פה 
  .ומצפצ'

ד גזל "שכ� מצאנו שהיראי� כותב שג� למ, מ"שיש בזה נא! האמת 
שכ� ג� ללא איסור גזל יש , � פסול"לולב הגזול מעכו, � מותר"עכו

מ א� נית� להפריש תרומות "ועוד נ". ולקחת� לכ�" –מושג של בעלות 
וג� לעניי� , )מ"שהרי רק לבעלי� יש כוח לקרוא ש� לתו(ומעשרות 

מ תלויי� "נמצא שאי� דיני חו. למקדשקידוש אישה צרי! ממו� השיי! 
וישנו חשיבות מרובה להכרעת הבעלות ג� ללא האיסור , באיסור גזל

  .לגזול

מי : ומוגדר לפיה�, מ"ל כי איסור גזל תלוי בדיני חו"אפ, יתר על כ�
מי שפועל לפי  –ומאיד! , מ עובר על איסור גזל"שאינו פועל לפי דיני חו

  .הכללי� אינו עובר על איסור

הדי� בדיני ) ספק בכור: בדוגמא לעיל(מכוו� שבספק ממו� , ממילא
פ קביעה זו אינו עובר "ה הרי שמי שמחזיק ממו� ע"מ קובע שהמע"חו

  .ולא בספק גזל, בגזל

        
        
        

        

        
        

        
        
        

בות יעקב הסתפק הא� ת ש"ובשו. מה אד� הראשו� לא הקריב מ� הגזל שהכל היה שלו א' את� לא תקריבו מ� הגזל, י בפרשתנו"כתב רש: שאלהשאלהשאלהשאלה
מה שקנתה אישה "וא� , הרי בשעה שאד� הראשו� הקריב את קרבנו כבר היתה חוה עמו, וקשה. חל ג� על בני נח" מה שקנתה אשה קנה בעלה"גדר 

  ?ומה מקו� יש להסתפק בדבר, שכ� מה שקנתה חוה לא היה של אד�, כ הרי לא הכל היה שלו"א, לא חל בבני נח" קנה בעלה
  ה בגליו� הבא"איהתשובה 

  
  

 י

  
  א"ון אלגזי שליטצי- הרב בן

 

 'אדם כי יקריב מכם קרבן לה

  
  )'ב( סעריה ברליגנר: כתב

 

 ה"ספק גזל בדין המע

  לנישואיו, )'ה(למוריאל יפרח 

 


