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פרשת בהר מדברת בעיקרה על שני נושאים: א. השמיטה והיובל. ב. דיני עבדים. לאורך הפרשה אנו מוצאים 
 שני עקרונות שעוברים כחוט השני על פני כולם ומקשרים ביניהם:

הפרשה מתחילה בדין איסורי עבודת הקרקע בשביעית. "שבת שבתון יהיה לארץ  בעלות ה' על העולם: א. .1
 הקרקע כבר אינה בבעלות האדם, אלא חוזרת לה'. כך מבאר ספר החינוך )מצווה פד(: –" )כה, ד(  שבת לה'

, אותם תוציא וסגולתה בכוחה לא ושנה שנה בכל הפירות אליו שמוציאה הארץ כי האדם שיזכור
 .להפקירם אליו מצוה הוא חפץ וכשהוא. אדוניה ועל עליה אדון יש כי

 –לאחר מכן עוברת התורה ליובל, בה חוזרות הקרקעות. שם התורה כותבת בפירוש את סיבת החזרה 
כי גרים ותושבים אתם עמדי" )כג(. התורה מנמקת את איסור  כי לי הארץ"והארץ לא תמכר לצמיתות 

 מארץ אתם הוצאתי אשר הם עבדי מוק בעלות ה' על ישראל: "כיהעבדה בפרך ושחרור עבדים ביובל בני
  הם" )נה(. עבדי עבדים ישראל בני לי עבד" )מב(, "כי ממכרת ימכרו לא מצרים

 ולעבדך לך לאכלה לכם הארץ שבת אמנם השביעית היא שבת לה', אך גם "והיתה עזרה ושויון בעם: ב.

 :מבאר החינוך בטעמו השני" )ו(. כך עמך הגרים ולתושבך ולשכירך ולאמתך

 הגמול... אל תקוה מבלי כנותן נדיב אין כי, הותרנות מדת בזה לקנות בדבר נמצא תועלת יש ועוד
 שנה בכל הגדלים אבותיו ונחלת קרקעותיו גדולי כל לעולם ולהפקיר לתת לבבו עם המוצא כל כי

 הרבה. הכילות מדת לעולם בו תחזק לא, ימיו כל המשפחה וכל הוא בכך ומלומד, אחת

ביובל מצווה התורה על שחרור עבדים וחזרת קרקעות. התורה אינה דוגלת בקומוניזם מוחלט, והזכות 
כולנו שווים ויש לעזור אחד  –הקניינית קיימת. אך ביובל קובעת התורה, שעלינו לזכור שבני עם אחד אנחנו 

מפלט אחרון של העני כאשר אין לו לשני להתקיים כראוי. מכירת קרקע ולאחריה מכירה לעבד, נעשים כ
שנות  94אפשרות אחרת להתפרנס בכבוד. מה נחמד הוא מראה העבד שמשתחרר ביובל, יתכן אף לאחר 

"ויצא מעמך... ואל אחוזת אבותיו  –עבודה, וביחד עם שחרורו מקבל הוא את קרקעו שמכר עוד קודם 
(. ניתנת לו הזדמנות לפתוח בעצמאות כלכלית מחדש. באמצע פרשיות הללו מצווה אותנו ישוב" )מא

"אל תונו איש את אחיו" )יד(, "וכי ימוך אחיך... והחזקת בו" )לה(, "אל תקח מאתו  –התורה על אותו רעיון 
ר לך לא תעבוד ונמכ אחיךנשך ותרבית... וחי אחיך עמך" )לו(. גם בפרשת העבדים מצווה התורה "וכי ימוך 

 מצווה על קרוביו לפדותו. –בו עבודת עבד" )לט(, ועבד שנמכר לגוי 

 להיכם-א ה' נראה שלא לשווא שני ערכים אלו קשורים אחד לשני. אפשר לעמוד על קשר זה מהפסוק "אני
להים" )לח(, הבא לאחר הציווי -לא לכם להיות כנען ארץ את לכם לתת מצרים מארץ אתכם הוצאתי אשר

  חזיק בעני ולא לקחת ריבית. מה ראתה התורה לומר זאת כאן? מבאר הספורנו:לה

שיהיה התכלית המכוון ממנו מושג בין כולכם, ולכן ראוי שיהיה סדר המדינות בכם באופן שתוכלו 
  לחיות זה עם זה, ותעזרו זה את זה להשלים המכוון.

ת עמ"י, ולכן צריך לדאוג לחיי חברה תקינים כלומר תכלית קיומנו בעולם לעבוד את ה' תושג רק ע"י אחדו
האחדות והעזרה מטרתה היכולת לעבוד את ה',  –ולעזרה הדדית. וזהו גם הקשר בין הערכים בכל הפרשה 

כדי להבין יותר, שומה עלינו לבחון מדוע החליטה התורה על סדרת  ולהכריז כעם על אדנותו ובעלותו של ה'.
האחרונה הייתה פרשת המקלל ועונשו. "ויצא בן אשה ישראלית והוא בן איש ציווים זו דווקא כאן. הפרשייה 

יא(. התורה מציגה -מצרי בתוך בני ישראל וינצו במחנה... ויקב בן האשה הישראלית את השם ויקלל" )כד, י
"איש איש כי  -כאן בעיה של מריבה ומצה הגוררת ברכת השם. לכן נותנת התורה פתרון מקומי מיד לקללה 

 את זה הנצים אלה שהכו מורה דיני חבלות, וכדברי הא"ע: "ויתכן  -ל אלהיו ונשא חטאו" )טו(, ולמריבה יקל
הקב"ה רואה שיש פילוג וקטטה בעם ישראל הגוררים גם חוצפה כלפי ה',  .הפרשה" זאת נכתבה כן על, זה

 פרשת בהר. –ולכן מגיעה סדרת חינוך מקיפה לאחווה ואחדות בישראל, )שתכליתה( הכרה באדון העולם 

 באדנותו שלמהו התיקון? החומש מסיים במצוות ערכין ושאר הקדשות. כשאדם רוצה לבטא ההכרה 
יותר, הריהו מתנתק מבעלותו על חפציו, ומקדיש/מחרים אותם לבעלים האמיתי. הקב"ה בצורה הברורה ב

בין ההקדשות, מצוות ערכין הפותחת את הפרשייה, מבטאת בצורה ברורה את השוויון. האברבנאל מבאר 
כי ערך כולם שווה, והתורה לא מבדילה בין פערי עושר וחוכמה "שימשך מזה קנאת איש מרעהו, שבהיות 

ך אדם אחד הרבה לפי שכלו, ואחר משנותיו יעריך דבר מועט, יתכבד האחד יותר מדאי. וכדי הכהן מערי
ו, עני יהיה או עשיר, להסיר כל המכשלות האלה, ביארה התורה, כמה יתן הנודר על נפש אחד מנדרו כפי שני

 . "חכם או סכל

 "!להודות לשם ה' , ששם עלו שבטים...כעיר שחברה לה יחדיושנזכה לבניין "ירושלים הבנויה 
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האוחז את העיניים ועושה "קסמים" ע"י תחבולה מסוימת,  הקדמה:
כמו זריזות ידיים ומהירות התנועה, או שמחביא דברים מעיני הרואים 

ם קסמים, יש לדון האם אסור עד שנדמה לצופים שאדם זה קוס
 ומדוע?

. לכן, אין )דברים יח, יג(ֹלֶהיָך" -ְהֶיה ִעם ה' א  ת  ִמים ת  נאמר בתורה: "
: "לפי )מצווה רמט(כן כתב החינוך וזים בכוכבים ומזלות. ושואלים בח

שענינים אלה הם דברי שגעון וסכלות גמורה, ולעם קדוש אמיתי אשר 
בחר האל לא יאות להם שישעו בדברי שקר. ועוד, שהם סבה להדיח 
האדם מאמונת השם ומתורתו הקדושה. ולבוא מתוכם לכפירה 

שר יקרהו שהוא דבר מקרי, לא גמורה, שיחשוב כל טובתו ורעתו וכל א
 בהשגחה מאת בוראו, ונמצא יוצא בכך מכל עקרי הדת...".

אחד האיסורים הנגזרים מדין זה הוא איסור "מעונן", ונחלקו בגמרא 
 זכור מיני שבעה המעביר רבי שמעון אומר: זה –מהו: "תנו רבנן: מעונן 

. רבי עקיבא אומר זה האוחז את העיניםהעין. וחכמים אומרים,  על
זה המחשב עתים ושעות ואומר היום יפה לצאת למחר יפה ליקח..." 

 . )סנהדרין סה ע"ב(

מבאר: "...ובכלל אזהרה זו גם כן איסור )מל"ת לב( הרמב"ם בסהמ"צ 
מעונן, זה האוחז את העינים'. והוא ' –פועל החרטומים. ולשון חכמים 

נועה ביד עד שיתדמה מין גדול מן התחבולה מחובר אליו קלות הת
לאנשים שיעשה ענינים אין אמיתות להם... ומי שעושה זה ייקרא 

". וכן נפסק 1'אוחז את העיניים', והוא מין מן הכישוף, ומפני זה לוקה
 ".אסור –"אוחז את העיניים )יו"ד סי' קעט סע' ט"ו(: בשו"ע 

", איסור נוסף שהאוחז את העיניים עובר עליו הוא איסור "גניבת דעת
"והוא עם  , וכן כתב הרמב"ם שם:)דף צד ע"א(המבואר במסכת חולין 
 )ח"ה סי' א'תרצה )תקפה((כ"כ בשו"ת הרדב"ז זה גונב דעת הבריות". 

כבר . 2שיש בזה איסור גנ"ד, אך שם חולק וסובר שאין בו משום כישוף
על חומרת האיסור:  )פ"ד אות יג(כתב החזו"א בספרו אמונה ובטחון 

הוא השקר הקל, שאינו פוגע בחברו בשקרו, ִמשנה תועבה  "אם שנאוי
היא המרמה... שכונן כזביו כדי להוליכו שולל, וקראו חז"ל לחולי הזאת 

 .3'גניבת דעת'"

אך נראה לחלק, שכאשר האנשים עצמם מבקשים מאותו קוסם 
קסמים שיעשה בפניהם את הקסמים, מצד גניבת דעת לית לן בה, 

זה אמת ואעפ"כ נהנים מהמראה ולכן הם  משום שהם יודעים שאין
 מבקשים שיעשה זאת בפניהם.

)חולין שם לעניין מיעוט שאינם יודעים, יש לדייק מהא דאמרינן בגמ' 

: "אינהו דקמטעהו אנפשייהו... איהו דקא מטעי אנפשיה...", ע"ב(
שכאשר הנגנב מטעה את עצמו, כגון שהיה יכול להעלות  דמשמע

בדעתו שלא נעשה באמת, ולמרות זאת חושב שזהו קסם אמיתי, אין 

                                                      
כ"כ הרמב"ם בהל' ע"ז )פי"א ה"ט( שלוקה על כך, ותמהו המפרשים, דהא איהו  1
ופיה פסק שם )הט"ו( שאינו לוקה? ביישוב דבריו נאמרו מספר תירוצים, ובקצירת ג

 טבעי-עלחילק בין מי שמראה כאילו עושה מעשה  (שורש עו) שו"ת מהרי"קהא'ומר: 
על  כס"מבאחיזת עיניים שאינו לוקה.  טבעישלוקה ובין המראה כאילו עושה מעשה 

באופ"א, שכוונת הרמב"ם בהל' ט"ו  הרמב"ם שם )הט"ו( הביא דבריו ודחאם, ותירץ
הב"ח )יו"ד סי' ום מכשף )כפי שהיה מקום לטעות(. גם מש שמוניםהיא שאינו לוקה 

קעט אות ב( חילק בין אחיזת עיניים ע"י כישוף שאינו לוקה, משום שיש בזה גם לאו 
. כיון שיש אזהרת מיתת בי"ד, אז אינו לוקה גם "דיבמיתת דמכשף שניתן לאזהרת 

ובין האוחז את העיניים ע"י זריזות ידיים שבזה לוקה או של מעונן דמעונן, על ל
נמצא שאחיזת עיניים שלא ע"י כישוף ין בזה לאו דמכשף אלא רק מעונן. משום שא
ש"ך )סקי"ז( העתיק להלכה את דבריו עונשה מאחיזת עיניים ע"י כישוף. חמורה ב

כאן למד הגרע"י שיש לאסור ומגם הרמ"א בתשובה )יו"ד סי' סז(. וכתב שכך פסק
 .  7מופע קסמים, משום דהוי מעונן, ועי' לקמן הערה 

ע"ש דס"ל שאף הרמב"ם עצמו חזר בו בספרו ממש"כ בסהמ"צ שאחיזת עיניים הוי  2
 בכלל כישוף.

לעד"נ אסמכתא לכך שאחיזת העיניים הוי בכלל גנ"ד, מהכתוב על אבשלום )ש"ב  3
ך את העם אחריו פירשו שם שהיה מושאת לב אנשי ישראל".  אבשלום  ַוְיַגנֵּבטו, ו(: " 

כן איתא בסוטה )פ"א מ"ח(: "אבשלום נתגאה בשערו לפיכך נתלה בכזבים ובשקרים. 
דין ולב ישראל שנאמר "ויגנב -בשערו... ולפי שגנב ג' גניבות: לב אביו ולב בית

ת בני ישראל בירושלמי )שם( איתא שרימה א בשלום את לב אנשי ישראל"...". גםא
כדכתיב "ואת אבשלום הלכו מאתים איש מירושלים קרואים והולכים לתומם 

 מאבשלום...". 

. )יו"ד סי' רכח סע"ו(כן נפסק בשו"ע בזה משום גנ"ד כי הטעה את עצמו. 
א"כ משמע שאין צריך לחוש לאותו מיעוט, כיוון שרוב בני האדם 

 ואולי היה למיעוט לדעת שכך הוא.יודעים שהוא אוחז את עיניהם 

שאכן ה"קסמים" הם אחיזת עיניים,  לפ"ז, במקום שאין מפורסם
לומר לכל הצופים בו שאין זה אמת ולא ייכשל ח"ו בעוון חמור  צריך

()שע"ת לרבנו יונה ש"ג סי' קפדזה, אשר חמור הוא מגניבת ממון 
ושו"ר . 4

 .)חיו"ד סי' נז(שכ"כ בשו"ת דברי יציב 

בזה"ז, שידוע לרובם ככולם שאין אלו אלא מעשים של זריזות  ממילא
ידיים וכיו"ב, לא יהיה בדבר משום גנ"ד. אלא, שמהטעם שיש מיעוט 
 .המאמין, ראוי לחוש לו וכנ"ל, ועל כן יזהר לומר לרואים שאין זה אמת

, שהמזמין את הקוסם )כלל פט סע"ו(כתב החכמת אדם  הזמנת קוסם:
עור", וז"ל: "ומזה תראה, שאותן הבדחנים עובר באיסור "לפני 

עוברין  –שעושים כדברים אלו על החתונות ונקראין 'מאשין שפילער' 
בלאו דאורייתא, והמַצווה לעשותן עובר משום "לפני עור". ולכן מי 

 שבידו למחות צריך למחות".

השיגו  אך ה לו שמותר.נראכתב ש)שם( חכ"א  :קוסם גויב לצפות
שע"פ  כתב)להגרי"מ הלל; סי' א ענף יג(  שו"ת וישב היםכן המהר"ם שיק, ו

שההסתכלות בדברים אלו גורמת להפסיד המ"צ, דברי הרמב"ם בס
 -שכלם של קטני הדעת להאמין הדברים הנמנעים שהם אפשריים 

 אין חילוק בין גוי לבין ישראל.

 )אג"מ יו"ד ח"ד סי' יג(נחלקו פוסקי זמננו: הגר"מ פיינשטיין  להלכה,
כתב בעניין "הבדחנים שעושים ענייני אחיזת עיניים", שכאשר נעשים 

דיים בדרך טבעית, וידוע שמעשיהם הם מצד קלות התנועה וזריזות הי
כתב שאף לדעת החכמת אדם אסור וכד', אין בזה משום כשפים. הוא 

רק כאשר הקוסם אומר שעושה זאת בדרך של לחשים וכיו"ב. אך אם 
טבעית וכך מפורסם, אינו רואה בזה שום  אמר קודם שעושה בדרך

 . 5איסור

בתשובה לבדחן שעושה פעולות של  )ח"ד סי' יג( בצל החכמהשו"ת כ"כ 
אחיזת עיניים לעיני הקהל, באופן שאין בהם אלא זריזות ידיים וכד' 
ללא שום כוח על טבעי, שכל כיוצא בזה מותר אא"כ אינו עושה כלום 

אם הוא מעשה הנעשה  אסור. גםאה חושב כאילו עשה, שאז והרו
 .6בעת שהחפץ מכוסה מעיני הרואה לזמן מה וכד', שאין איסור בזה

כאשר מגלה לצופים במפורש , שכתב )חיו"ד סי' נז(שו"ת דברי יציב 
)ואף  מעונןאיסור  אין בזה משום –לות וזריזות ידיים שעושה בתחבו

תשובות  דעת הגר"מ שטרנבוך בשו"ת כך גם. משום גנ"ד, כנ"ל(
אם מודיע ש"אין זה בכישוף רק חכמה  ,להתיר)ח"א סי' תנה(  והנהגות
 , ושכן דעת הגרי"ש אלישיב זצ"ל.בלבד"

כתב לאסור בכל גוונא, וגם  )ח"ג סי' סח(שו"ת יחווה דעת לעומתם, 
ואף בשמחת חתן וכלה או  בזריזות ידיים ע"י קלות התנועה וכיו"ב,

מ"מ אסור מן התורה ואין לעשות כן  אפילו דאין בזה כישוף,בפורים. 
)ח"ה כ"כ לאסור בשו"ת שבט הלוי . 7גם כדי לשמח חתן וכלה וכדומה

 וכן הגר"י זילברשטיין בספר מלכים ׂאמניך. 8סי' קכט(

                                                      
בסתם גניבה אדם חודר לרשות הפרט וגונב ממון זולתו, אך הסברה בזה, ש 4

לה ביותר בו ומשם בגניבת דעת הוא חודר למוחו של האדם, שהוא החלק הנע
בפתיחה להלכות גנ"ד שהאריך למעניתו  עיין בספר "לרעך כמוך"מוליכנו שולל )

 בעניין זה(.
אמנם סיים שאם היה בא לידו מעשה היה משתמט מפני כבוד רבותינו האוסרים  5

 את הדבר. 
 ברם בזה )כאשר מכסה מעיני הרואה( כתב בסוף דבריו דלמעשה צ"ע אם מותר.  6
( שהאוחז את 1מדברי הרמב"ם )הובא לעיל הערה  הוכיח דבריו ממה שדייק הב"ח 7

העיניים שלא ע"י כישוף אלא ע"י זריזות וקלות התנועה בידיו, לוקה מן התורה 
משום שנאמר "לא תעוננו" )ואילו המכשף באחיזת עיניים אינו לוקה כי עובר בלאו 

סז( כמ"ש בשו"ת הרמ"א )יו"ד סי' י"ד, שאין לוקין עליו(. במיתת הניתן לאזהרת 
שהביא הש"ך, ועוד פוסקים רבים האוסרים מדין תורה. אמנם בשו"ת אג"מ הנ"ל 

 חלק על הבנת הש"ך בדברי הרמ"א ואכמ"ל.
אמנם לעניין גנ"ד יתכן שכאשר הקסם נעשה בדרך טבעית ואף הקהל יודע שכך  8

הוא, אף לדעת אחרונים אלו שיש בזה איסור תורה מצד מעונן, מ"מ איסור גנ"ד 
  ליכא.

 בעניין אחיזת עיניים
 '(איתיאל סופר )ב

 

 עיוני הלכה



 

  
 

 
בהתקרב חג השבועות, נעיין מעט בדברי רבינו הרמב"ם, וננסה 
לדלות מעמקי דברותיו עניינים יסודיים והדרכות מעשיות בעניין 

 לימוד התורה.

חכמת  ללמודבספר המצוות )עשה יא( מגדיר הרמב"ם : "שצוונו 
". כלומר חלק בלתי נפרד ממצות תלמוד תורה וללמדה התורה

הוא החובה ללמדה לאחרים. הווה אומר, אין כאן חיוב פרטי 
גרידה כמו במצוות נטילת לולב או הנחת תפילין, אלא יש פה 
אחריות רחבה יותר הן ברמה האישית והן ברמה החברתית. דבר 

 זה צריך לתת לנו תחושת שליחות הרבה יותר רצינית.

כל איש ך כותב הרמב"ם בהלכות תלמוד תורה )פ"א ה"ח(: "כ
בין עני בין עשיר בין שלם בגופו  מישראל חייב בתלמוד תורה

בין בעל יסורין בין בחור בין שהיה זקן גדול שתשש כחו אפילו 
היה עני המתפרנס מן הצדקה ומחזר על הפתחים ואפילו בעל 

יום ובלילה אשה ובנים חייב לקבוע לו זמן לתלמוד תורה ב
 ."שנאמר והגית בו יומם ולילה

אל לו לבחור לחשוב, כיוון שאיני מתאים להיות רב או ר"מ, אם כן 
למה כל ה"עסק" הזה, מה התועלת בכל מה שאני לומד ? 
אדרבה! המוכנות ללמד ולהעביר הלאה את מה שלמדת היא 
חלק מהותי ממצוות תלמוד תורה. מוסיף הרמב"ם ואומר )שם 

: "שיהו מחודדין בתוך פיך, כשאדם שואלך דבר לא בסהמ"צ( 
. ככל רצינות -תהא מגמגם, אלא אמור לו מיד ". במילים אחרות

שהדבר שאתה עוסק בו יותר קרוב ללבך ויותר חשוב בעיניך, כך 
יחסך אליו יותר רציני. כשם שלא יעלה על הדעת שהרופא לא 

יב כל ידע לטפל בחולה אחרי שלמד כמה שנים טובות, כך חי
אחד מלומדי בית המדרש להרגיש שהוא אחראי לדעת בידיעה 

 טובה את אשר למד.

בהלכות תלמוד תורה )פ"א ה"ג( מביא הרמב"ם את דברי חז"ל 
בקידושין )מ ע"ב( : "תלמוד קודם למעשה, מפני שתלמוד מביא 

 לידי מעשה ואין המעשה מביא לידי תלמוד".

דהיינו שהלימוד חשוב צריך להבין, אם מדובר בעניין פרקטי, 
יותר מפני שבלעדיו לא יודעים מה לעשות למעשה, אם כן אפשר 

 שמישהו אחר ילמד אותי. מדוע אני צריך ללמוד בעצמי ?

התשובה לכך היא, שלימוד התורה אינו רק עניין פרקטי לדעת 
מה לעשות, אלא יש בו עוד עניין, והוא ליצור באדם מציאות של 

 תורה.

 

 

אצל אומות העולם, כשם שהמדע האומנות והפוליטיקה הם חלק 
מהתרבות שלהם. אך  חלקמהתרבות הכללית, כך גם הדת היא 

, היא הכלתורתנו הקדושה איננה "חלק" ממשהו, אלא היא 
שלנו, וכל מהלך חיינו הוא חלק מ"תרבות" זו. לימוד  התרבות

שון רש"י התורה, מעבר לידיעת כללותיה פרטותיה ודקדוקיה )כל
בריש הפרשה(, יוצר באיש הישראלי מהות אחרת לגמרי מסתם 

 בן אנוש.

עוד ראיה ברורה מדברי הרמב"ם שלימוד התורה משפיע על נפש 
האדם ללא הגבלה, אלו דבריו )פ"א ה"י(: "עד אימתי חייב אדם 

 ".  יום מותו עדללמוד תורה, 

ישראל, כתר תורה וכתר כהונה וכתר  בשלשה כתרים נכתרו"
מלכות, כתר כהונה זכה בו אהרן שנאמר והיתה לו ולזרעו אחריו 
ברית כהנת עולם, כתר מלכות זכה בו דוד שנאמר זרעו לעולם 

כתר תורה הרי מונח ועומד ומוכן לכל יהיה וכסאו כשמש נגדי, 
, שנאמר תורה צוה לנו משה מורשה קהלת יעקב, כל מי ישראל

צה יבא ויטול, שמא תאמר שאותם הכתרים גדולים מכתר שיר
תורה הרי הוא אומר בי מלכים ימלוכו ורוזנים יחוקקו צדק בי 

)שם פ"ג  " משניהם שכתר תורה גדולשרים ישורו, הא למדת 
 ה"א(.

 חובה יבא ויטול ", הרי מי שירצהוכאן הבן שואל, מה פרוש " כל 
שעל מנת ליהיות מוכתר עלינו ללמוד תורה ? אולי אפשר לומר, 

, רצון עמוק ואמיתי, כאדם החושק לרצותבכתרה של תורה, צריך 
ומשתוקק מאוד לכל הנאה מהנאות העולם. ואכן בהמשך דבריו 
אומר הרמב"ם )שם ה"ו( שעל מנת לקיים מצווה זו כראוי לה 

.)ועכשיו עם יד על שלא יסיח דעתו לדברים אחריםצריך האדם 
 את זה כשהפלאפון בכיס?!( הלב, איך אפשר לעשות

דברי תורה אינם נמצאים בגסי הרוח ולא ולסיום, בל נשכח ש " 
" )שם ה"ט(. לימוד התורה בלב כל גבה לב אלא בדכא ושפל רוח

קשור בקשר בל ינותק לאישיותו של האדם, להתנהגות 
 ולמידותיו.

כשם שאין בור ירא חטא ולא עם הארץ חסיד, כלומר מי שאינו 
אינו יכול להתיימר להגיע למדרגה גבוה ביראת  תלמיד חכם

שמים ובחסידות, כך גם בכוון השני, האדם שמידותיו אינן 
 מתוקנות אינו יכול להתיימר  לדעת את התורה לאמתתה.

יהי רצון שיותן בלבנו אהבתו ויראתו, ונזכה לעבדו בלבב שלם  
 וללמוד תורתו לשמה.   

 

 

 

 

 

 

 

  

הוא ובנו ופסלו את  בירושלים: אמר רבי יוסי מעשה בטוביא הרופא שראה את החדש שנינו במשנה במסכת ראש השנה )כב, ע"א(

עבדו, וכשבאו לפני בית הדין קיבלו אותו ואת עבדו ופסלו את בנו. נשאלת השאלה הרי כאשר נמצא אחד מן העדים קרוב או פסול 

 העדות פסולה, א"כ כיצד כשבנו של טוביה הרופא בא להעיד לא נפסלה עדות ב' העדים האחרים?

 

 

 

 

 שאלה שבועית

 הרב בן ציון אלגאזי שליט"אראש הישיבה, 

 

 תורה היא וללמוד אני צריך
 שליט"א הרב שרון יוסט

 

 על מנת לעשות



 

 

 

 

 איתא בפ"ק דסוכה )ד.(:
 עשרה גבוה שהוא עמוד בה ובנה אמה מעשרים גבוהה היתה

 אסיק גוד: למימר אביי סבר, סוכה הכשר בו ויש, טפחים
 .וליכא, הניכרות מחיצות בעינן: רבא ליה אמר. מחיצתא

 ומיד לאחר מכן מובא בגמ':
 יעקב רבי, גבן על וסיכך קונדיסין ארבעה נעץ: רבנן תנו

, הגג שפת על מחלוקת: הונא רב אמר. פוסלין וחכמים מכשיר
 לא: סברי ורבנן, מחיצתא אסיק גוד אמרינן: סבר יעקב דרבי

 הכל דברי - הגג באמצע אבל. מחיצתא אסיק גוד אמרינן
 .מחלוקת הגג באמצע: אמר נחמן ורב. פסולה

במבט ראשון, סוגיא זו קשה מאוד, שהרי יוצא שאביי ורבא, וכנגדם ר' 
 –יעקב וחכמים, נחלקו באותה מחלוקת )לכה"פ לשיטת רב הונא( 

האם אמרינן "גוד אסיק" או לא, מבלי שהגמ' מקשרת ביניהם ואומרת 
עצם "לימא כתנאי" וכיו"ב. וגם אם נאמר שאין מח' בין אביי ורבא על 

הדין של "גוד אסיק", אלא שרבא סובר שיש בעיה אחרת שצריך 
מחיצות הניכרות, עדיין קשה, שמ"מ שניהם מסתדרים רק עם שיטת 
ר' יעקב, ואילו לרבנן לא אומרים גו"א כלל, ודלא כאביי ורבא. והרי 

 קיי"ל יחיד ורבים הלכה כרבים.

אסיק", והלא  איך אפ"ל שלרבנן אין כלל דין זה של "גוד –ועוד קשה 
 מקור הדין הוא הלל"מ, וכי לדעת רבנן לא היתה כזו הלל"מ?

באחת הישיבות שבהן הייתי בשבו"ש )לא נזכיר את לפני כשלש שנים, 
שמה, מפני הכבוד(, שמעתי שיעור מפי אחד הרמי"ם שעסק בסוגיא 

 זו, והוא הסביר את מהלך הגמ' כדלהלן:

ו"ח סי' רסד אות ח, וחידושי ישנה חקירה באחרונים )עיין אבני נזר א
הגר"ח על הרמב"ם פ"ד מהל' סוכה הי"א( בגדר "גוד אסיק", האם 
הכוונה היא שאנו רואים את המחיצות כאילו הן נמשכות עד לסכך, או 

ע"ש ) ?שאנו רואים כאילו הן נלקחו ממקומן ועלו למעלה עד הסכך
 באבנ"נ כמה נפק"מ בזה(.

לומר ששני צדדי החקירה קיימים בתוך אמר אותו ר"מ שליט"א, שיתכן 
מהלך הגמ', כלומר: כאשר אביי אמר "גוד אסיק", הוא התכוון לסוג 
השני, היינו שמחיצות העמוד כאילו זזות ממקומן ועולות למעלה עד 
הסכך, וכיון שמדובר בעמוד שכולו אטום, גם אם ניקח את מחיצותיו 

ה ויהווה מיעוט לגובה ונעלה אותן למעלה, עדיין ישאר גוף העמוד למט
הסוכה. "גוד אסיק" מסוג זה לכו"ע אמרינן, וודאי שיש כזו הלל"מ, אך 

 –רבא חולק כאן על אבי מסיבה צדדית, שאין מחיצות ניכרות, כלומר 
אין לעמוד מחיצות ממש אלא דופנותיו הם חלק מגוף העמוד האטום, 

 ולכן א"א לומר שמעלים אותם למעלה.

מ' לנידון חדש, והוא מח' ר' יעקב וחכמים לאחר מכן, מגיעה הג
בקונדסין על שפת הגג, שלר"י הסוכה כשרה כי אמרינן "גוד אסיק", 
ולחכמים לא אמרינן ופסולה. כאן לא מועיל לומר "גוד אסיק" מהסוג 
השני הנ"ל, כיון שאם אנו רואים את המחיצות כאילו נמצאות למעלה, 

גג עומד באויר, וא"א לומר וה טלו מחיצות הבית שתחת הגגינמצא שנ
גוד אסיק בצורה הסותרת את המציאות )כמובן שאפשר להתווכח על 

. לכן, כאן הכוונה ל"גוד אסיק" מהסוג הראשון, שממשיכים את נק' זו(
אסיק" כזה,  מחיצות הבית עד הסכך. ר"י סובר שאומרים אפי' "גוד

ים אינם אמנם כאן יש מחיצות ניכרות, אך חכמוחכמים סוברים שלא. 
מסכימים ש"גוד אסיק" נאמר גם בצורה מחודשת כזו, אלא סוברים 

להזיז למעלה ולא  –שההלל"מ של "גוד אסיק" היא רק בצורתו השניה 
להמשיך למעלה, שזהו אכן חידוש גדול יותר. ע"כ דברי אותו ר"מ 

כיון  דיוקים, אך-שליט"א )הדברים נכתבו ע"פ הזכרון ולכן יתכנו אי
 אפשר לתלות בו את הטעות(.את שם האומר, שלא הזכרתי 

הנה, הביטוי "גוד אסיק" מתפרש וחשבתי להוסיף על כך כדלהלן: 
משוך והעלה )"וימשכו" ]בראשית לז, כח[ ת"א:  א. –בשתי צורות 

שני . חתוך והעלה )כמו "גודו אילנא" ]דניאל ד, יא[( ב."ונגדו"(. 
 הפירושים מופיעים בספר הערוך, ערך "גד".

 מרש"י בסוגיין בד"ה גוד, משמע יותר כפירוש השני, וז"ל: 
 הגביהם, סביב שמבחוץ, עמוד של - מחיצתא אסיק גוד"

 וחשובה, עשרה גובה בהן יש והרי - ראשו סביבות עשרה
, אסיק גוד ידי על דופנותיה העמוד ודופני, ראשו על סוכה
 מראש מעשרים למעלה דאינו, לה כשר מעלה של וסכך

 .העמוד"

ממה שכתב "הגביהם עשרה", וכן "דופני העמוד דופנותיה", משמע 
שמפרש שאנו רואים את מחיצות העמוד כאילו נחתכות ממקומן 

 ועולות למעלה.

לכאורה, החקירה שהבאנו לעיל בגדר "גוד אסיק", תלויה ממש בשני 
ו פירושים אלו: לפי הצד הראשון בחקירה, הפי' הוא "משוך", והיינ

לפי הצד השני, "גוד" היינו את המחיצות למעלה.  למשוך ולמתוח
 חתוך את המחיצות מכאן, והעלה אותן למעלה. –"חתוך", כלומר 

 , נמצא שלכאורה סתר את עצמו בזה, וז"ל:"ח כאןהנה, כשנעיין בפי' ר
הבן בלבבך כלומר,  סבר אביי למימר גוד אסיק מחיצתא."

רבא ואמר , ודחה כאילו חתכתה והעלית מחיצות מזה העמוד
 בעינן מחיצות הניכרות וליכא.

... ר' יעקב סבר גוד,  תנו רבנן נעץ ד' קונדיסין וסיכך על גבן.
פירוש, משוך מלשון וימשכו ומתרגמיהן ונגידו, כלומר משוך 

 כדאמרן לעיל, ורבנן סברי לא". אסיק למחיצתא

בתחילה מפרש ר"ח ש"גוד" היינו לחתוך, ובהמשך מפרש מלשון 
ב, שני הפירושים בר"ח הם ציטוט של שני הפירושים בספר משיכה )אג

הערוך...(! ובשלמא אם היה מלכחילה מביא ר"ח את שני הפירושים, 
 אבל הוא פירש בתחילה פי' אחד, ואח"כ "נזכר" שיש פירוש נוסף!?

אך לפי הנ"ל מובן היטב, שאכן בתחילה, כאשר אמר אביי "גוד אסיק", 
ינו לחתוך את המחיצות ולהעלותן, ואילו הוא התכוון לסוג השני, דהי

בהמשך, כאשר ר' יעקב אמר "גוד אסיק", כוונתו היא דוקא לסוג 
הראשון, שמושכים את המחיצות ומותחים אותן עד הסכך. וע"ז נאמר: 

 ננאל(.חבינו רירוש פ"כפתור ופר"ח" )

 
 

 

 אסיק מחיצתא" בעניין "גוד עיון במסכת
  בן ציון סופר )ב'(

 

בנושאים מגוונים. כל תלמידי הישיבה מוזמנים לבוא  11:22בעז"ה אנו מתחילים ב"חבורה" שבועית כל חמישי ב  למודעה:
 מוזמן לפנות לאבי קלמנטינובסקי. –ולהשתתף. כל מי שיש לו נושא מעניין שרוצה להעביר 

 

 


