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ה'. איש כי ידור נדר לה' או השבע שבועה  "וידבר משה אל ראשי המטות לבני ישראל לאמור זה הדבר אשר צוה
 . ג(-)במדבר ל, ב לאסור אסר על נפשו לא יחל דבריו ככל היוצא מפיו יעשה"

בפסוקים אלו אשר בתחילת פרשת מטות, מצוה אותנו ה' על קיום הנדרים והשבעות. ויש לשאול מספר שאלות 
 על פרשיה זו ומתוך כך לעמוד על יסוד הדברים:

ההבדל בין נדר לשבועה הוא שנדר הוא איסור האדם ע"י דיבור להפוך חפץ מותר לאיסור שכידוע . איך יכול 1
חפצא, ועל כן חל גם על מצות. שאם האדם אומר "קונם סוכה עלי" אסור לו לשבת בסוכה אפילו שע"י כך 

ועומד מהר )מה שאין כן בשבועה שלא יכול להישבע שלא ישב בסוכה, כיון שהוא מושבע  יתבטל מן המצוה
וכן, ע"י נדר יכול לאסור את חפציו גם על אחרים. כלומר, השתנתה המציאות . סיני לקיים מצות ישיבה בסוכה(

 העצמית של החפץ. איך זה פועל?

חלק משה כבוד לראשי המטות, בתחילה אמר את . לגבי הביטוי "ראשי המטות" כתב רש"י שבכל ציווי ה', 2
מכן אמרו לכל בני ישראל. ושאל רש"י א"כ מדוע יסוד זה נכתב דווקא בנוגע  הציווי לראשי המטות ורק לאחר

לציווי קיום נדרים ושבועות? מה מיוחד במצוה זו משאר המצוות? הרי בכל המצוות כך היה הדבר. עיין מה 
 שיישב רש"י. 

. על המילים "זה הדבר" כתב רש"י שזהו כח נבואי מיוחד שניתן רק למשה רבינו, חוץ מנבואה ב"כה אמר ה' " 3
למשה היה כוח נבואי שנתנבא בלשון "זה הדבר". גם כאן יש לשאול, שהיתה לשאר הנביאים )וגם למשה(, 

ין שנכתב לשון זה עוד מספר )יש לצי מדוע יסוד זה התגלה לנו דווקא כאן בנוגע למצות נדרים ושבועות?
 פעמים בודדות(. 

 . מה פירוש הכפילות של "לא יחל דברו, ככל היוצא מפיו יעשה"? היה מספיק לכתוב אחד מן החלקים הללו.4

נדר אינו עניין שמובן בשכל הפשוט. נדר הוא עניין רוחני. ניתן נראה שיש להשיב על שאלות אלו באופן הבא: 
וכן, בנוגע לציווי "לא יחל דברו", פירש רש"י שכוונת התורה שלא ".  לה'יש כי ידור נדר לראות זאת בפסוקים: "א

 יעשה דבריו חולין. כלומר, הדיבור של הנדר היה דיבור של קדושה. 

לכן, כתוב במדרש במדבר רבה )פרשה כב( שאדם לא רשאי להישבע אפילו על אמת, אא"כ יהיו בו כל המידות 
להיך תירא ואותו תעבוד ובו תדבק", ורק אז "ובשמו תשבע". אמנם, גם מי -כ( "את ה' א )י, שנמנו בספר דברים

 שלכתחילה אינו ראוי להישבע, בכל זאת, אם נשבע או נדר, דבריו חלו והקדושה נוצרה. 

כמו שכתוב "ויפח באפיו  ההסבר מדוע קדושה נוצרת על ידי דיבור הוא משום שכח הדיבור ניתן לנו ע"י הנשמה.
. ותרגם אונקלוס "לרוח ממללא". רש"י )שם( שנתוסף בו ב, ז(חיים ויהי האדם לנפש חיה" )בראשית שמת נ

)שם( על המילים "ויפח באפיו" שמאן דנפח מדיליה נפח. כלומר, שהנשמה  דעה ודיבור. עוד ידוע מ"ש ברמב"ן
י, שהרי כל כוחו מהנשמה לוה-לוה ממעל. אם כן, כשאדם מדבר זה בעצם ביטוי של הדיבור הא-היא חלק א

ליצור מציאות חדשה כמו שהיה בבריאת העולם. לכן, גם לוהי -הדיבור האבכוח לוה. -הקדושה אשה היא חלק א
לאדם ניתן הכח הזה ממש. על זה נאמר "ואשים דברי בפיך... לנטוע שמיר וליסוד ארץ". שהדברים שבפינו 

כח דברי התורה ליצור עולמות. על פי זה מובנים דברי  כמ"ש נפש החיים )בשער ד'(יכולים ליצור עולמות. 
המדרש לעיל. רק לאחר שאדם מזכך את עצמו, אז יכול להישבע לכתחילה. כי ממילא דיבור מכוון הרבה יותר 

לוהי. כאילו שכינה מדברת מתוך גרונו. לו נאה ולו יאה ליצור מציאויות חדשות בעולם כמו שה' -לדיבור הא
 . יום תמיד מעשה בראשית""מחדש בטובו בכל 

ליצור  ניתןע"י דיבור שהוא ממש רוחני ( 1על פי הבנה זו נשוב ונשיב על השאלות שהעלינו בתחילת המאמר: )
( פירוש "זה הדבר" היינו לראות את הנבואה בצורה הכי ברורה, אספקלריא המאירה, 3)מציאות רוחנית = הנדר. 

", ראתה שפחה על הים מה שלא ראה הנביא יחזקאל. שאפשר להצביע אל לי ואנוהו-על הפסוק "זה אכמ"ש 
הדבר. מכאן, שמשה רבינו הגיע לשיא הדבקות בה' בנואות. כתב ר' צדוק הכהן מלובלין ש"זה הדבר" כלומר 

. מי שממש השכינה הייתה מדברת מתוך גרונו של משה )דבר מלשון דיבור(. זה מה שהתבאר במדרש לעיל
לוהי ולכן יכול ליצור מציאות חדשה. -ת כזו, אז הוא ראוי להישבע, דיבור מתאים ממש לדיבור האשמגיע לדביקו

( כתב 2בעולמינו! )כך גם משה רבינו יכל ע"י הכח של "זה הדבר" ליצור לנו את המציאות של הנדרים והשבועות 
בלישכת הגזית ובכח , שהיו יושבים החכמים שיכלו לקדש את החודשיםנתיבות שלום שראשי המטות אלו 

)ששם מסופר על החגים  הדיבור שלהם יצרו מציאות של חגים ומועדים. זהו הקשר לסוף פרשת פנחס
שהקב"ה מדבר עם עמ"י בתורה כל יום. אך, רק הצדיקים הגדולים זוכים ב בספר "תורות אמת" ו. כתומועדים(

לוהי. ולכן, -ם אשר אליו מגיע הדבירו האלשמוע זאת, ואלו הם ראשי המטות שהיו יושבים במקום הקודש ומקו
לעיל על הפסוק "ויפח באפיו"(. להם מתאימה פרשת ר היוצר קדושה )כמו שהסברנו יש להם את כוח הדיבו

( מ"ש "לא יחל דברו" מדבר על הרישא "איש כי ידור נדר לה' ". כלומר, לעניין נדרים, שהוא איסור 4)נדרים. 
ולגבי לא יחלל את דבריו הקדוש.  –יבור הקדוש, ועליו נאמר שלא יחל חפצא שמשנה את המציאות ע"י הד

 "או השבע  –הסיפא 
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ראובן גנב משמעון את מכוניתו, ולאחר שבועיים עלו הרהורי  שאלה:

תשובה בלבו והחזיר לשמעון את רכבו, והוסיף בנימת התנצלות 
בסה"כ  שבשבועיים שהרכב היה אצלו השכיר אותו לשני אנשים והרויח

בשמוע שמעון את זאת מיד ,קפץ ואמר שהכסף מגיע לו, היות ₪.  1011
והרכב שלו אך ראובן טוען שהרכב חזר שלם כשהיה, ועוד טען ששמעון 
מעולם לא משכיר את רכבו, ובכלל הוא עשה את מעשה ההשכרה ולכן 
הכסף שייך לו. עם מי הדין? וכן מה הדין אם רכבו של שמעון עומד 

 להשכרה?
מבואר שאם גזלן השתמש בחפץ  צז, ע"א(-)צו, ע"בבגמ' ב"ק  שובה:ת

השתמשות בחפץ הנגזל וצ"ב טעמו /הגזול, אינו צריך לשלם דמי שכירות
 של דין זה, מדוע פטור הגזלן מדמי השכירות?

שאם השכיר הגזלן את החפץ  הביא דעת הרמ"ה (ג)חו"מ שסהטור 
השוכר  )לה, ע"ב(הגזול, דמי השכירות שייכים לנגזל, וכמו ששנינו בב"מ 

רבי יוסי אומר כיצד עושה הלה סחורה בפרתו של  .פרה והשאילה לאחר..
 חבירו אלא תחזור פרה לבעלים וכן הלכה.

תמה על זה וכתב בזה"ל "מ"ש השכירו לעצמו, מ"ש השכירו הב"י  אך
דהיינו כמו שהגזלן אינו צריך לשלם דמי שכירות עבור שמושו  לאחר?"

 ובד"משלו בגזילה, כך גם י"ל שאם השכירו לאחר דמי השכירות שלו! 
. וצ"ב שורש וסברת 1שם הצדיק את דברי הרמ"ה ודחה את דברי הב"י

 מחלוקתם. 
 

 ב' הבנות מדוע לא משלם הגזלן דמי שכירות
מדוע לא משלם הגזלן  3יש ב' הבנותביאר ש 2קובץ שיעוריםוהנה בספר 

 את דמי השכירות: 
התורה  הב', וכביכול משתמש בשלו, 4לגזלן יש קנין בחפץ הגזולהא' 

אמרה "והשיב את הגזילה אשר גזל" וכמו שלמדנו מכאן ששינוי קונה כי 
בשעה שגזל, גם את דמי  צריך להחזיר רק את הגזילה כפי שוויה שהיתה

 השכירות א"צ להחזיר שגם זה יותר מכעין שגזל  עכת"ד.
הבנה א' צריכה ביאור איזה קנין יש לגזלן, וכיצד קונה מבלי  ,אמנם

 הסכמת חבירו )הנגזל(?
 

 ביאור הדין של "שינוי קונה"
 מבואר הדין הידוע של "שינוי קונה" 5והנה בכמה מקומות במסכת ב"ק

שמו של החפץ הגזול שוב אין חייב זלן שינה את צורתו/דהיינו אם הג
אם כעין  'כאשר גזל' להחזירו אלא רק דמים בלבד. ולומדים זאת מ"

  .(או דמים בעלמא בעי שלומי") ב"ק סז, ע"אשגזל יחזיר ואם ל
? ולכאורה צ"ע איזה קנין זה השינוי וכיצד גורם הוא להעברת בעלות

. 6תורה שאם עשה הגנב שינוי, קונה ובפשטות י"ל שזהו חידוש שחידשה
קונה כבר ביאר מהלך אחר והוא שהגנב  7ר' אלחנן בקוב"ש ,אך

שיש חיוב  ,אלא במשיכה הראשונה בשעת הגזילה זהו מעשה הקנין!
ואז  והשינוי מפקיע את חיוב השבההשבה והוא מפריע לקנין לחול, 

תמה ר' אלחנן על עצמו כיצד אפשר  ,!!  אך 8למפרע החפץ שייך לגזלן
 לקנות דבר שאינו שלו?

 
 ביאור המושג קנין גזילה

י והריצב"א בגדר הביא את מחלוקת ר" 9, ע"ב(אס' בכתובות )לוהנה התו
ר"י ס"ל שהגזלן "קונה" את הגזילה רק להתחייב באונסין, קנין גזילה: 

, 10ינו כקוב"שואילו הריצב"א ס"ל שקונה לגמרי יעוש"ה בלשון התוס' והי
ור"י ס"ל שרק ע"י שינוי יכולה להיות העברת בעלות על החפץ מהנגזל 

האם לגזלן.  וביתר עומק יש לבאר מה מתחייב הגזלן שגוזל את החפץ 
נאנס ואינו  רק אם הוא נאבד/ומתחייב הוא להחזיר את החפץ הגזול 

שמעשה הגזילה מחייבו קיים עוד משלם דמים )השיווי של החפץ( או 

                                                      
הגרעק"א  ,גם הב"ח שם כתב שדעת רוב הפוסקים כרמ"ה, ולא כב"י. אמנם 1

ד, יעויין בהגהותיו לשו"ע כאן הביא שכבר נחלקו בזה הרשב"א עם רש"י וראב"
 ד"ה מכור לרידיא(. לב"ק )לג, ע"אחידושי הרשב"א 

 ב"ב אות קפ"ט וכן בקצרה בב"ק אות ק"מ יעו"ש. 2
שמשום תקנת השבים א"צ הגזלן להחזיר  ,ג( כתב דרך שלישית והיאי ק")ס בסמ"ע 3

 '.והשיב את הגזילה'לשיטתו קשה הטעם שאמרו בגמ'  , לכאורה. אךתדמי השכירו
ן אמרה תורה שקונה את הגזילה ויתבאר לטעם של קנין גזילה לק"מ שי"ל שכא ,אבל

 בס"ד לקמן. 
 ע"ש. (גוכ"כ הש"ך להדיא )שסג, י 4
 ועוד. צג, ע"ב; צו, ע"ב. סו, ע"א; סז, ע"א; 5
, ובאמת מצינו אומן קונה בשבח כלי, ויש שיטות שקונה את כל הכלי  )ולכאורה 6

מר' יהונתן מובא  נבשם מוהר"ש הלוי" וכ" (ד, ויעויין קצוה"ח )ש בשינוי מעשה( קונה
לרוב הדעות אין שם דין של קנין בשינוי מעשה יעויין  ,אך בשטמ"ק ב"ק )צח, ע"א(.

".. דקניא  ת מב"מ )עח, ע"ב(בקצוה"ח ובנתה"מ שם וכן דעת החזו"א. ואין להקשו
בשינוי מעשה" שכבר פירשו הראשונים שם )חי' הרמב"ן וכ"ה בריטב"א( שזה רק 

 לדחויי בעלמא יעו"ש.
 ט"ז יעוש"ב. -ב"ק אות י"ג 7
 ע"ש שביאר מדוע אין כאן "כלתה קנינו". 8
 ד"ה "ברה"ר נמי קנה". 9

שזה ודאי אין לפרש בדעת הריצב"א שקונה לגמרי ממש שהרי גמ' מפורשת היא  10
ין שאין הגזלן יכול להקדיש "לפי שאינו שלו" וכן אינו יכול לקדש בזה אשה יעוי

 ודאי כקוב"ש וק"ל. ,אלא , ע"א ועוד.גקידושין י

רק אם החפץ קיים צריך להחזירו ובכך נפטר מחיוב  ?11שלם דמיםל
          והיינו הר"י ס"ל שהגזלן מתחייב להחזיר את החפץ עצמו  .הדמים

ריצב"א סובר  ,אך "והשיב את הגזילה", ורק אם אינו קיים משלם דמים.
, רק אם החפץ בעין ולא 12דבאמת קונה הגזלן את הגזילה ומתחייב דמים

 עשה בו שינוי יש עליו חיוב ומצוה מן התורה להחזירו אותו גופא וק"ל.
עדיין צריך לבאר כיצד קונה הגזלן את הגזילה וכמו שהקשה  ,אמנם

 הקוב"ש הנ"ל וכן עוד צ"ב במה נחלקו הר"י והריצב"א.
 

 מי מחיל את הקנין בקנינים  המקנה או הקונה
בהקדם מה שנחלקו קצוה"ח ונתה"מ )בסימן  לבאר את כל זה והנלענ"ד

ד( גבי מה שכתב המרדכי בשם "הקדוש מרדוש" דרק בגט אמרה רמ
( אבל בקידושין שזה תלוי , ע"אאשליח עושה שליח )קידושין מהתורה ש

ברצון האשה ואולי לא תסכים להתקדש, הוי מילי ולא מהני עכ"ד 
ליח שגם  במתנה שליח לא עושה שהמרדכי. וכתב קצוה"ח שלפי"ז גם 

נתה"מ שם חולק עליו וכתב דבמתנה א"צ כלל כאן תלוי ברצון המקבל. 
 שליחות וחשוב כמעשה קוף בעלמא ולכן ודאי מהני שליח עושה שליח.

( ביאר שמחלוקתם תלויה , פרק בשכנים הלכות) "אבן האזל"ובספר 
המקנה  ,קצוה"חלדעת  מי מחיל את הקנין המקנה או הקונה?בשאלה 

" ולכן שייך בזה הקנאה ו"חלותולכן מעשהו הינו מעשה של  מחיל
ומעשה  שהקונה מחיל את הקניןלעומתו נתה"מ סובר  ,אולם שליחות.

 ת"ד הנפלאים. המקנה חשוב כמעשה קוף עכ
כתב החזו"א הרי ? מהו הקנין שמחלוקת זו תלויה בשאלה נראה לבאר

 קנין )כדוגמת משיכה הגבהה וכו'( מעשההבשם אביו( ש )חו"מ, סי' כב
גמירות הדעת והרצון לקנין הוא  ,אלאאינו קונה מחמת המעשה עצמו. 

 ,אמנם 13על גמירות הדעת לקנין! מגלה והמעשה רקזה שקונה, 
 בפשטות יש לפרש שמעשה הקנין הוא פועל את הקנין וגמ"ד היא רק

 להחלתו. תנאי
מחיל הוא ההמקנה  , אזמ"דשאם קנין בעיקרו הוא ג ומעתה לפי"ז  י"ל

אם המעשה  ,אך .גמ"ד שלו בעינן שהרי הקונה רוצה לקנות() 14את הקנין
מחיל את הקנין שהרי הוא עושה את מעשה הוא ההקונה  , אזהוא העיקר

 )מושך , מגביה וכדומה(. 15הקנין!
 

 ביאור מחלוקת ר"י וריצב"א בגדר קנין גזילה
במהותו של קנין גזילה, אם  שבזה חלוקים הר"י והריצב"א ונלענ"ד

כאן נעשה הקנין ללא רצונו כלל שהרי נאמר שהמקנה פועל את הקנין 
אם  ,אבל הוא הנגזל! ולכן הגזלן לא קונה כלום רק להתחייב באונסים.

נאמר שהקונה מחיל את הקנין והגמ"ד היא רק תנאי, א"כ הגזלן מושך 
אלא כיון יש לפעולתו תוקף שהרי היא עיקר הקנין,  ,ולכןורוצה לקנות! 

מקצת את שחסר את הגמ"ד של המקנה יש חיוב השבה המבטל ב
שוב  16לאחר שיופקע חיוב ההשבה ,אך בעלותו המוחלטת של הנגזל.

 יזכה הגזלן בגזילה למפרע שהרי עשה כבר את מעשה הקנין!!
, 17קנין בחפץשיש הסוברים שלגנב אין שום  לפי כל מה שנתבאר עולה

רק חייב באונסיו, ולשיטתם צ"ל שמה שלא משלם הגזלן דמי השכירות 
יש הסוברים שיש קנין גזילה דהיינו  ,אך  הוא משום "כאשר גזל" כנ"ל.

יש לגזלן זכות בחפץ ואם כן מסיבה זו לא משלם הגזלן את דמי 
 . 18השכירות

זלן יש הד"מ הנ"ל  שאם לגאת מחלוקת הב"י וביאר הקוב"ש  ,ולפי"ז
 קנין בחפץ והשימושים שייכים לו, א"כ אם השכיר לאחר דמי השכירות

                                                      
אין הגנב יכול לשלם מטלטלין. ש יא, ע"א, ד"ה אין שמין(וזה פי' דברי התוס' ב"ק ) 11

 ..חולק הו"ד בנמוק"י שם ס"ל כהר"י וק"להרשב"ם 
רי בש"ס לא מצאנו מקור ולפי"ז י"ל שזהו המקור שגנב מתחייב באונסים שה 12

עצם חיוב הדמים שמתחייב להריצב"א י""ל דחיוב אונסים הוא ב ,אך מפורש לזה.
והנה  .וכנ"ל "הגזלן בשעת הגזילה!  שזה מה שאמרה התורה ה"והשיב את הגזילה

( כתב דגזלן חייב באונסין לענין מקנא לא קניאבל  ד"ה )עב, ע"א,רש"י בסנהדרין 
שהגזלן מתחייב  ומוכח שדעתו כר"י דלא גרע משואל דכל הנאה שלו ע"ש. משום

להחזיר את גוף החפץ, וקונה את החפץ רק לחיוב אונסים ומעתה צריך מקור לכך, 
 ולכן נלמד משואל ודו"ק. ויש להביא עוד ראיות לכך שזוהי שיטת רש"י ואכמ"ל.

 ב ד"ה "ונראה".הגרשש"ק בחידושיו לנדרים סימן כ וכ"כ 13
קנין אודיתא דהיינו אם מודה  שיש (ד, ד; סימן צט; קצאידועה שיטת קצוה"ח )מ,  14

שחייב לחבירו מנה אע"פ שבאמת אינו חייב, נקנה המנה לחבירו בהודאת פיו, וזה 
יוסבר רק אם נסבור שקנין הינו גמ"ד וכמו שביארו רבותינו האחרונים יעויין קוב"ש 

 ב"ב דף קמ"ט.  
קנין בקנין סודר המקנה מגביה את הסודר אך שם י"ל שזה סוג אחר של  ,אמנם 15

ברוב  ,ואכמ"ל. אך )חלק א, סימן א(שכל כולו גמ"ד וכמש"כ ה"דבר אברהם" 
 הקניינים הקונה עושה מבחינה מציאותית את מעשה הקנין ודו"ק. 

 דהיינו לאחר השינוי. 16
לענ"ד מוכח שכן היא דעת קצוה"ח בכמה מקומות והבולט שבהם הוא בסימן ש"ז  17

להתחלת השמירה בעינן קנין או לא סק"א, שם מובאת מחלוקת הראשונים אם 
)לרמב"ם צריך, לרא"ש לא צריך( והנמוק"י בשם הר"ן מחלק שבש"ח וש"ש שלא 
קונים שום דבר, א"צ משיכה, אך בשוכר ושואל שקונים את החפץ לשימושיו צריך 
ע"ש, וקצוה"ח מקשה עליו שהרי גם גנב וגזלן לא קונים שום דבר ועכ"פ צריך משיכה 

ש בדבריו שאין לגזלן שום זכות וקנין בחפץ, אך הנמוק"י יענה על להתחייב? מפור
קושייתו שיש לגזלן קנין בחפץ וכשיטת הריצב"א וקוב"ש הנ"ל וק"ל. וכן מוכח בסימן 

 ש"ס סק"ד, דלהבנת הקוב"ש מתורצת קו' הקצות שם בפשטות ע"ש. 
 

 קנין גזילה מהותו וגדרו
 אופיר שירה ר'

 

 עיוני הלכה



 

אם אין לו קנין ואינו משלם שכירות מדין "כאשר גזל" י"ל  ,אך שייכים לו.
שזה נאמר רק לגבי הגזלן, אבל ללוקח אין דין כאשר גזל וישלם לבעלים 

 וק"ל.
 העולה לדינא

ואם שכרה הגזלן לאחר צריך "פסק וז"ל  (, הגוהנה הרמ"א )חו"מ שס
להחזיר השכר לבעלים הואיל ועומדת להשכיר"  וזהו לשיטתו בד"מ 

 שפסק כרמ"ה.
השו"ע השמיט דין זה בהתאם למש"כ בב"י. ומ"מ בנידון דידן ודאי  ,אך 

גם אם מדובר ברכב  ,אך משלם שהרי אין הרכב עומד להשכרה. שאינו
(מיוצאי ספרד אינו )הגזלן י"ל שודאי אם הנתבעשעומד להשכרה 

אך גם ליוצאי אשכנז י"ל שיוכל וכדעת הב"י והרשב"א. חייב לשלם 

 ,ולהפטר מתשלום. אך "קים לי" כדעת הב"י והרשב"א 19הגזלן לטעון
מאידך י"ל דלא אמרינן "קים לי" נגד הרמ"א שקיבלו יוצאי אשכנז 

א( עליהם הוראותיו, והאריך בזה בספר "עין יצחק" )להגר"י יוסף שליט"
 תק"צ ואכמ"ל.  -ח"ג  עמ' תקפ"ז

פחת לאוטו בשבועיים שהיה , אם ב"ד ישום וימצא שהיה בלאי/אמנם
צטרך הגזלן לשלם וכמבואר בשו"ע )חו"מ אצל הגזלן את זה בודאי י

 .שסג, ז(

                                                      
)חו"מ, סו"ס ן בשבילו וכמבואר בנתה"מ וא"צ שיטען הנתבע בפירוש, אלא ב"ד טוע 19

 וכן היא מסקנת הפת"ש יעו"ש.  (שם)ברכ"י (, הכ

 

  

נמצאים אנו בעיצומם של ימי בין המצרים הקשים, ימים בהם עם ישראל אבל 
חקר -על חורבנו ועל גלות השכינה. דומה שאין ראוי מזמנים אלו להעמיק

והגלות, שע"י תיקונם נזכה בע"ה לבניין ולגאולה המחודשים. בגורמי החורבן 
 .1דל בע"ה לעמוד על עומקם של דבריםבשורות הבאות נשת

ְרִביִעי צֹום אֹות:-ְצב   ד' ָאַמר "כֹּה  ְוצֹום ַהְשִביִעי ְוצֹום ַהֲחִמיִשי ְוצֹום ה 
ֲעִשיִרי ה ְלֵבית ִיְהֶיה ה  שֹון ְיהּוד  ה ְלש  ֱאֶמת טֹוִבים, ּוְלמֲֹּעִדים ּוְלִשְמח   ְוה 
לֹום בּו" ְוַהש  יש לעיין, מהו הקשר בין חלקו הראשון של הפסוק לחלקו  .2ֱאה 

 השני?
הרש"ר הירש מבאר, שכל סוד ויסוד החורבן והגאולה, טמון הוא בשלוש 

הם גורמי שני החורבנות, והם המפתחות -המילים הללו. האמת והשלום, הם
. אך אמת, ורק אח"כ שלום  -לבנו לסדרם של דברים  לגאולה. ויש לתת את

 . את שניהם יש לאהובמאידך יש לזכור: 
. להוטים כל כך בזמן הבית ראשון להוטים היינו אחר ערך השלום

שכשהאמת היותה מכשול בדרך אל השלום בקלות רבה 'כופפו' אותה או 
שאיפה פשוט סלקו אותה הצידה כדי שלא תפריע להגיע למטרה הנכספת. ה

הרווחת הייתה להיות ככל הגויים אשר סביבותינו, וכדי לפתח קשרי שלום 
וידידות ולהיות 'מעורים עם הבריות' אמצו את מנהגיהם ואורח חייהם של 
העמים הסובבים אותם. הרעיון של 'עם לבדד ישכון' היה לזרא. לדרך זו קראו 

מת רק במידה המידה של האמת, קיימו את הא-'שלום'. ה'שלום' היה לקנה
שלא הפריעה ל'שלום'. ה'שלום' היה לערך מקודש שאין להלחם בו בשום 
אופן, והדבק באמת הרי הוא קנאי חשוך וסרבן שלום. הפתיחות והפלורליזם 
לשמוע לראות ואף לנהוג כמנהגי תרבויות שונות, שלטו ברמה. כך למשל 

כדוגמא העתיק המלך אחז את המזבח שבדמשק והציבו בתוככי מקדש ד' 
ומופת לפתיחות, אך כמובן מבלי לשלול לחלוטין את הלגיטימיות של מזבח ד' 

נביאי שקר למאות כך פרצו בקרב עם ישראל  .3ְלַבֵקר" ִלי "ִיְהֶיהאשר 
הוקעו  –ואילו אנשי האמת  .4'שלום שלום' הצווחים בכל כוחם ,ולאלפים

השלום, כי העזו להשמיע האמת בתוך חוג הכזב של העמים  כמפירי
והממלכות. כך באריכות בתלאות ירמיהו, וכך בסיפור מיכה המוכה אחר שהיה 

נביאי שקר האומרים את שרוצים לשמוע  411היחיד שדיבר אמת אל מול 
שהשלום הוא רק משנה לאמת, אשר לאמיתו של דבר היא מהם. שכחנו 

נו מכנים את האמת כהתאמה בין הכרת האדם . אהיא השלום האמיתי
למציאות, אך במובנה הרחב האמת היא כשהדברים נעשים באופן הנכון 
התואם את תכליתם ויעודם, ובזה קיום האמת הוא קיום השלום במשמעותו 
העמוקה יותר, שלום בין שמים לארץ, בין הפעולה והייעוד, בין ההגשמה 

 מעלה של בפמליא שלום משים מהלש בתורה העוסק והתכלית. לכן "כל
, שלום אמת 6"תלמידי חכמים מרבים שלום בעולם"לכן  ,5מטה" של ובפמליא

ולא זו בלבד, אלא ברגע שעמוד  .8, שכן "אין שלום אמר ד' לרשעים"7ולא מזויף

                                                      
הרעיון הכללי לקוח ממאמרו של הרש"ר הירש זצ"ל 'אקטואליותו של אבל החורבן'  1

 )'במעגלי השנה' ח"ד( בשילוב עם רעיון ששמעתי מהרא"ז וייס שליט"א.
 זכריה ח, יט. 2
 מ"ב טז, טו. 3
 .ביחזקאל )יג, י( ובמיכה )ג, ה( וכעי"ז ח,יא. ו,יד;ירמיהו   4
 .צט, ע"בסנהדרין  5
 .סד, ע"אברכות  6
וכעי"ז כתב הרשר"ה בפירושו לתורה בריש פ' פינחס, וז"ל: "...הגשמת ההרמוניה העליונה  7

מעש, חסרי מחשבה  של השלום נמסרה כאן מידי ד' דוקא לאותה רוח ולאותה פעילות שחדלי
ושכחי חובה המתעטפים באצטלא של 'רודפי שלום' אוהבים לקרוא לה 'הפרעה לשלום' 

השדרה המוסרי של האמת האלוקית אבד, גם השלום המזויף איננו יכול 
להחזיק מעמד לאורך זמן. המתירנות ופריצת האמת שהובילה לע"ז חדרה גם 

מעשה המהוה  – 9לתחומים נוספים, והובילה ל"איש את אשת רעהו טמאתם"
אולי את הסמל החזק ביותר של חורבן מוחלט של האמת והגדרים לטובת 

המדומה, ומכאן היתה קצרה הדרך לשפיכות דמים, חורבן המשפט, השלום 
  –והעדר כל מוסר אנושי בסיסי. נביאי השקר הטעו את עמי לאמור שלום 

. לא רק במובן של גייסות האויב, אלא גם במובן העמוק יותר, ואין שלום
שה'שלום' שמבקשים בעלי רעיונות שכאלה להשליט בדרכם הפתוחה 

אין כאן שלום!  –ל אחד ישמע יראה ויעשה מה שרוצה והמתירנית, בה כ
לא רק במובנו האמיתי הנ"ל, אלא אפילו השלום המזויף אותו מבקשים 

 להשליט מתנפץ בפניהם עם עיר מלאה בדמים ועושקת דלים.
 "ִכי וכך מתאר ישעיהו הנביא את העוונות המובילים לרבן הבית הראשון:

ם ְנגֲֹּאלּו ַכֵפיֶכם ט ְוֵאין ְבֶצֶדק קֵֹּרא ֵאין ... ַבד  ַרע ֶבֱאמּונ ה... ַרְגֵליֶהם ִנְשפ   ל 
ם ִלְשפְֹּך  ִויַמֲהרּו י ֻרצּו  ו ֶשֶבר שֹּד ָאֶון ַמְחְשבֹות ַמְחְשבֹוֵתיֶהם נ ִקי, ד 

ם.  ךְ ִבְמִסלֹות  רֶּ לֹוםְדֶּ עּוְלֹאְשָׁ דָׁ ֵאין יָׁ טְו  פָׁ ם,ְִמש  לֹותָׁ ג  ַמע  םְב  ִתיבֹוֵתיהֶּ שּוְנ  ְִעק 
ם, הֶּ ּהְדֵֹרךְ ְכֹלְלָׁ ַדעְלֹאְבָׁ לֹוםְיָׁ ַחקְֵכןְַעל ,שָׁ טְרָׁ פָׁ ּנּוְִמש   ָאחֹור ְוֻהַסג ...ְִממֶּ

ט, ה ִמְשפ  ק  חֹוק ּוְצד  הְִכי ַתֲעמֹּד, ֵמר  לָׁ ש  חֹובְכָׁ ר  תְבָׁ הְֱאמֶּ כֹחָׁ בֹואְתּוַכלְלֹאְּונ  ְ.לָׁ
ִהי תְַות  ֱאמֶּ תְהָׁ רֶּ דֶּ ע  רְנֶּ ע ְוס   ֵאין ִכי ְבֵעינ יו ַוֵיַרע ד' ַוַיְרא ִמְשתֹוֵלל, ֵמר 

ט"  .10ִמְשפ 
מלך המשפט שחותמו אמת, וקרע את מסווה השלום  ועל כן בא הקב"ה,

 השקרי.
החורבן הסופי? כשיוחנן בן קרח מתרה בגדליהו בן אחיקם כי  ואיך נתגלגל

הסופי של  ישמעאל בן נתניה זומם להורגו, וכי הדבר עלול לגרום לחרבנם
ה "ֶשֶקרישראל ולאבדן שארית יהודה, משיב לו גדליה   ֶאל דֵֹּבר ַאת 

ֵעאל"  נאחזים בקיצוניות בשלום, זונחים כליל את האמת. .11ִיְשמ 
רק האמת חשובה, והשלום  - בבית שני לעומת זאת הלכו לקיצוניות השניה

- תתהומית שלטה בכל, העם נקרע למפלגו שנאת אחיםאיננו ערך כלל! 
כשם מפלגות המתעבות זו את זו ונלחמות אחת ברעותה ללא הרף. אך 

 שהשלום נעדר האמת לא היה שלום, כך אמת נעדרת שלום זו איננה אמת,
כי האמת יכולה לצמוח רק על קרקע השלום. אף אם אין הכל נוהגים ע"פ 

חובה גמורה  –האמת, כל שבמקום מסים לא יפגום השלום בלבה של האמת 
'בקש שלום  –ראשית 'סור מרע ועשה טוב', אך מיד אחר כך ו. לאחוז ב
. אינך יכול לבקש שלום על חשבון 'סור מרע ועשה טוב',  אך כחלק ורדפהו'

רק על ידי השלום בלתי נפרד חייבת רדיפת השלום לבא ולאזנו מייד לאחריו. 
 .תוכל האמת לקום ולהתכונן
אלא שהעמידו דיניהם על  "לא חרבה ירושליםלכן על בית שני אמרו חז"ל 

משפט. לא הכירו לפנים משורת  רקהפעם היה משפט, אך היה  .12דין תורה"

                                                                                                 
ומגנים אותה בשל כך. שלום הוא נכס יקר ואדם חייב להקריב לו את הכל, את כל זכויותיו 
ואת כל נכסיו, אך לעולם אל יקריב לו את זכויותיהם של אחרים, ולעולם אל יקריב לו את 

הטוב והאמת האלוקית! שלום אמת בין הבריות תלוי בשלום כולם עם ד'. מי שמעז  זכויות
להאבק עם אויבי הטוב והאמת האלוקית, הרי בעצם מאבקו הוא מלוחמי ברית השלום 
בארץ. מי שכובש את פניו בקרקע למען השלום המדומה עם הבריות ומניח להם לעורר מדנים 

 א נעשה חבר לאויבי ברית השלום בארץ...". עם ד', הרי בעצם אהבת השלום שלו הו
 שעיהו מח, כב. וכעי"ז שם נז, כא.י 8
 יחזקאל לג, כו. 9

 ישעיהו נט 10
 ירמיהו מ, טז. 11
 .ל, ע"בב"מ  12

 על פלורליזם וקנאות, אמת ושלום
 '()ה ר' שאול אלעזר שנלר

  

 ענייני דיומא 



 

 

הדין, לא הכירו חסד ושלום. אמת שכזו, נעדרת כל לחלוחית של שלום, גם 
היא לא תכון, והאדם שהתרגל לזלזל לחלוטין בשלום וללכת בקנאות עם 

סופו שימצא תמיד  -ים האמת גם על חשבון פגיעה באנשים או ערכים אחר
אישית זו כבאמת -רק את צד האמת שתועיל  לו עצמו, וינהג באמת תועלתנית

רב של טענות ועקרונות שבכולם -מוחלטת. כך הפך הכל למאבק בין ערב
 אמת, וכל אחד מבטל את חבירו כעפרא דארעא.

ששמו שלום, ונתץ את צלם האמת המזויפת והמפלגת ועל כן בא הקב"ה, 
 ורבן הבית השני. הלזו בח

ראשיתו אתרנגולא ותרנגולתא ואשקא חורבן הבית השני?  ואיך נתגלגל
דריספק, בשל קנאות חסרת פרופורציה וחסרת כל פשרות על דברים של מה 
בכך שדבר אין להם עם האמת האלוקית )עליה צריך ללחום, כמתתיהו ובניו(, 

ם לא השכיל אך החורבן הסופי היה אקמצא ובר קמצא, כשאיש מהחכמי
לנסות ולעשות שלום, ובסופו של דבר כשמגיע בר קמצא עם הקורבן מהקיסר 
אומר רבי זכריה בן אבקולס: אסור להקריבו, יאמרו בעלי מומין קרבין לגבי 

הליכה קיצונית אחר מזבח! אסור להרגו, יאמרו מטיל מום בקדשים יהרג! 
מה דורשת את לא השכלנו להבין  שהאמת עצ האמת, בלא רדיפת השלום.

לא כאשר השלום פוגע בלוז האמת,  ,רדיפת השלום, שבלעדיו לא תכון. אמנם
אלא כחריגה מקומית ומוגדרת מהאמת הפורמלית, כשגם אותה חריגה 

 מחויבת מאותה אמת אלוקית, )כפיקוח נפש(.
וזהו שמלמדנו הנביא, היודעים אתם מתי יהיו לבית יהודה לששון ולשמחה 

כשנבין את טעויות החורבן ונתקנם, כשנדע שקודם כל ולמועדים טובים? 
חובתנו לרדוף אחר האמת, אשר לא תחליף את פרצופה כל אימת שמתחשק 
ולא תמכר בעבור נזיד עדשים או שלום כוזב של חיוך או חיבוק עם נציגיו 
הרשמיים של השקר עלי אדמות, וכריתת ברית ידידות עם רודפי האמת. אך 

בת השלום המולידה את רדיפתו בכל מקום שרק גם אה –מיד אחר כך 
כל עוד אינני מותר על אשר איננו  –מתאפשר הדבר, תוך ויתור על כל היקר לי 

 שלי. 

גם לדורנו אנו נכונה קריאתו של הנביא זכריה. טרם נגמלנו לחלוטין 
משגיאותינו בהגדרת האמת והשלום. כבני ישיבה קל לנו יותר לראות זאת 

אך כמובן  ,13הכללית אשר מחוץ לכתלי בית המדרשקורה ובגדול בחברה 
 עבורנו העבודה מתחילה אצל כל אחד בבחינת עצמו.

עמ"י במהרה להיות אוהבי האמת והשלום כראוי,  יהי רצון שנזכה אנחנו וכל
ועי"ז יהפכו לנו ימים אלה במהרה לששון ולשמחה ולמועדים טובים בב"א, 

ּה ַמֲעֶלה "ִהְנִניותתקים בנו נבואת ירמיהו  ה ל  אִתים, ּוַמְרֵפא ֲאֻרכ  ִגֵליִתי ּוְרפ  ְו 
ם הֶּ תְלָׁ רֶּ לֹוםְֲעתֶּ תְשָׁ ֱאמֶּ  .14"וֶּ

 

 

 

                                                      
שנה  051-הן במנהגי החברה והן במנהיגיה, וכפי שכבר ניסח זאת הרב הירש לפני כ 13

-. זוהי נוסחתהסיסמא 'נוחיות ומותרות'הלא תקופתנו עומדת בסימן )במעגלי השנה, שם(: "
הכזב של בני דורנו, הדורשת ממנהיגי הדור לשתוק ולהסתגל לתנאי הזמן, למען יוכלו 
להקרא חכמי הדור. האמת בתקופתנו נקבעת לפי דרישות החיים המעשיים ועקרונות 
החברה, והלא העקרונות הללו מהוים את המיקוח הגס ביותר עם קדשי ישראל! הם 

רדים ומתכחשים אל האמת שאינה יודעת מיקוח ופשרנות. טועה מי שאומר כי האמת מתמ
מצויה בתווך, בין הדיעות הקיצוניות. לא! השקר הוא הנמצא בתווך! האמת היא קיצונית 

אך בימינו לא יוכל איש להודות בעובדה ... יותר-או-ונמרצת, ללא כל מושגי ביניים של פחות
לחרוג ממסגרת התקופה. בשום פנים לא יוכל להשתמש באמת מוצקה זו, אם איננו רוצה 
משתנה כקנה מידה לחשבונות חייו, הואיל ותנאי החברה לא -האלוקית, הקבועה והבלתי

יהלמו זאת... כך נוצר המצב האומלל שכל מי שמצטיין יותר בסילוף האמת הוא המנהיג. יש 
ם והשכבות', הוה אומר: שאיננו הטוענים, כי 'המנהיג צריך להקיף בהנהגתו את כל החוגי

צריך להתחשב כלל באמת, אלא עליו לראות את הכל ישר וטוב, להסכים עם הכל, עם הימין 
והשמאל, עם הישן והחדש, עם האמת והשקר. הוא איננו נזקק לשום הגיון. עליו רק למצוא 

ע לאיש גרעין של אמת מתוך האוצר הגדול של האמת האלוקית, גרעין שאין בו כדי להפרי
 'שלום', ולנופפו כדגל לעיני צאן מרעיתו".-ואשר הוא עומד במבחן ה

 לג, ו. 14

 

 

 

 

מ"ע  יאהעונג יו"ט מצות להתענות ביו"ט כיון שאישה רע"א מחדש שיכולה 

 .שהזמן גרמא

 

הרי לשיטת השו"ע  ?נרות שבתמברכת על הדלקת איך אישה א"כ, יש לשאול 

  יז, ב(.אשה לא מברכת על מ"ע שהזמן גרמא )עיין או"ח 

 
 

הויכוח בין בני גד ובני ראובן למשה, ובהמשך, כל הדיון על גורל עבר הירדן, 
מפורט בתורה באורך רב, אשר אמנם הניב את אחת הסוגיות הידועות כתנאי 

 , אבל קשה להבנה בכפילות הטענות והחזרות שבפרשה.בני גד וראובן
במבט ראשון נראה כאילו משה טעה בהבנת כוונת בני גד וראובן, וסבר שהם 
מתחמקים משותפות בכיבוש הארץ, ולכן הם מרגיעים אותו בנכונותם להיות 
לוחמים ושותפים מלאים עד להתיישבות בני ישראל בארצם, התחייבות 

 כפי שמסופר בספר יהושע.שמלאו באופן מושלם 
)תנחומא מטות ה;  חז"ל ראו את הסיפור באופן שונה. וכך מובא במדרש

ז(: "וכן אתה מוצא בבני גד ובני ראובן שהיו עשירים והיה להם במדב"ר כב, 
מקנה גדול, וחבבו את ממונם וישבו להם חוץ לארץ ישראל, לפיכך גלו תחילה 

 מכל השבטים".
ם אנו שהקדימו גדרות לצאן לערים לטף )וכמו רמז לאהבת ממונם מוצאי

ט "שחבבו את ממונם יותר מן הנפשות"(. אף שמסתבר שלא  במדב"ר שם,
אהבו רכוש יותר מילדים, אבל בכל זאת בזה היו מרוכזים, וזה מה שתפס את 

 מחשבותיהם.
הרי שחז"ל ראו בישיבת עבר הירדן ישיבת חו"ל הנובעת מאהבת ממון, 

בית שני שחרב מפני  –א גלות. וכמה מקבילים הדברים והעונש על זה הו
שנאת חנם, ביארו חז"ל שהיו אוהבים את ממונם ושונאים את חבריהם. 
העולם הגשמי והחומר בנוי כולו על תחרות, "וראיתי אני את כל העמל ואת כל 

ד(, ואנשי הכלכלה  )קהלת ד, כשרון המעשה כי הוא קנאת איש מרעהו"
כי היא גורמת לפיתוח העולם. אמנם, ישוב א"י משמעותו מעודדים מגמה זו, 

לבטא צורת חיים אחרת של תכלית השראת שכינה, ואז גם המבט הגשמי 
 משתנה. ואין ארץ ישראל מתקדשת אלא ע"י כיבוש רבים ושותפות העושה

את ישראל כולם לגוי אחד המעיד על ה' שהוא אחד. וכשהרצונות החומריים 
רק את טובת עצמו, מתפרקת האחדות הזו, והעונש  גוברים וכל אחד רואה

 חורבן וגלות.
ובזה נתבונן בדו שיח שבין משה לבני גד וראובן. הם מבינים את כוונת משה 
באופן הטבעי הפשוט, אם הם מתחמקים מהמלחמה הרי זה פחד ורדיפת 

נוחיות, ובזה הם מחלישים את הכלל כולו. ולכן הם מציעים שהם ילחמו 
יתם בכל הסבל, וזה לשון דבריהם: "אנחנו נחלץ חושים... עד אשר וישתתפו א

לפני ... לפני ה'אם הביאונום אל מקומם", ואילו משה אומר להם "אם תחלצו 
 ".לפני ה'עד הורישו... ונכבשה הארץ  ה'

 לאחרועוד חילוק ביניהם. משה מדגיש כל הזמן שהם יקבלו את עבר הירדן 
הכיבוש והחילוק, ואילו הם דורשים לקבל זאת קודם )ועיין ספורנו שבסוף 
משה נכנע להם(. וקשה להבין, הרי הסכימו שיבנו ערים וגדרות צאן וכן 

אם מקבלים את שיעברו את הירדן להשתתף במלחמה, א"כ מה המשמעות 
שוב כאן המחלוקת בהסתכלות. למשה חשוב  ,אמנם נחלתם לפני או אחרי?

יעשה במסגרת כיבוש רבים, להבליט את שותפותם, לא בגלל הצורך  שהכל
הצבאי בהם אלא כדי להגיע למעלה הגדולה של צורת כיבוש וחלוקת הארץ, 

ח(  היוצרת קדושה והשראת שכינה. וכך גם מבואר בחז"ל )ירושלמי ביכורים א,
שאחד הנימוקים שקדושתה של עבר הירדן פחותה ואין מביאים ביכורים 

מעצמי".  לי "שנטלתי אלא " לי, ה' הוא כי איננה הארץ "אשר נתתה ממנה
ם, לא הרגישו הצורך בחיבור אמנם, בני גד וראובן שהיו שקועים באהבת ממונ

שחשוב היה להם  פרק כב() כפי דרגתם. רואים אנו מספר יהושעלכלל ]
 , ושורש הגלות מונח כאן.להכלל בכלל ישראל[

ק את האדם משותפות אמיתית עם חבירו, המבט החומרי על החיים מרחי
והמצב המסוגל לבית המקדש ולארץ ישראל מאופיין באחדות הכלל כולו 
)כמבואר שכל ישראל חברים בעליה לרגל, והרבה תקנות וקולות קבעו חז"ל 
כדי ליצור אחדות זו בעליה לרגל, וכן קביעת חז"ל שרק בא"י יש לבנ"י שם 

מעדריות הבנויה על טשטוש, אלא ההכרה  קהל(. לא מדובר באחדות הנובעת
באידיאת החיים של "ביום ההוא יהיה ה' אחד ושמו אחד". וכשתרבה הדעת 
והעמדת התורה, ותתוקנה מידות התאוה והחמדה, אבות התחרות ושנאת 
החנם, נכשיר את עצמנו להיות ראויים לגאולה מתוך אהבה, "ביום ההוא 

 תחת תאנה".אל תחת גפן ואל  איש את רעהותקראו 
 

 שוויון בנטל או השראת שכינה

 הרב משה סתיו שליט"א
 הערה לפרשה

 שאלה שבועית
 ראש הישיבה, הרב בן ציון אלגאזי שליט"א


