
  

  

 http://www.hakotel.org.il -ירושלים ,  למשפחת נבנצל ולישיבת הכותל-כל הזכויות שמורות © 

1

  ד"בס

    ירושלים-ישיבת הּכֹתל  

  א"שיחת הגאון הרב אביגדֹר הלוי נבנצל שליט
  ע"תשמסעי -לפרשת מטות

  להזהר משפיכות דמים ּוֵמֲאָבָקּה
  

  ! עבירה חמורה-אי זהירות 
עבודה : נחרב בגלל שלוש עבירות, ל"אמרו חז, בית ראשון

 וכבר הזכרנו. )ב, יומא ט(גילוי עריות ושפיכות דמים , זרה
, שלא רק על חורבן בית שני אנו מתאבלים היום, בשבוע שעבר

וגם את העברות שהביאו , ראשוןאלא גם על חורבן בית 
  .1ַלחורבן הראשון צריכים עוד לתקן

י אנשי "עכבר נתבטל  ,ה" ב- יצר הרע של עבודה זרה, והנה
אמנם יש לו כמה תחליפים שקיימים . )ב, שם סט( כנסת הגדולה

, אבל בכל זאת, ועוד כמה דברים, ומסיון, כפירהיש , גם היום
. ואינו קיים עודתבטל  ה-דעבודה זרה  א של יצרהגדולהכח 

אנשי כנסת הגדולה  גם אותו החלישו -יצר הרע של עריות 
 כאן לא -  שפיכות דמים,השלישיהענין אבל . במידה מסוימת

 ר יצבלישכן גם , הרבה מה לעשותלאנשי כנסת הגדולה היה 
יותר הרוגים בתאונות הרבה יש . נכשלים בשפיכות דמים הרע

 אין כאן יצר הרע. גועי טרורימאשר בפ, רחמנא ליצלן, דרכים
, חוסר תשומת לבו זהירותחוסר אבל יש כאן , לשפיכות דמים

  .וגם זה חמור מאד
להפריש ערי מקלט עבור בפרשתנו ְמצוה הרי ה "הקב
ְלרוצח .  הרוצחיםכל אבל לא עבור. )טו-ט, במדבר לה(רוצחים 

 קרובוגם לא לרוצח שהוא , במזיד לא תועיל עיר מקלט
, קרוב למזיד: ם" כותב הרמב-? "קרוב למזיד"מהו . למזיד

שהיה לו להזהר או , הוא שיהיה ַּבדבר כמו פשיעה"
אין , מפני שעוונו חמור;  שאינו גולה-ודינו . ולא נזהר

לפיכך אם ... תוואין ערי מקלט קולטות או, גלות מכפרת לו
 ֵיֵׁשב -? ומה יעשה זה. פטור, ְמָצאֹו גואל הדם בכל מקום והרגו

ד "ו ה"רוצח ושמירת הנפש פ' ם הלכ"רמב(" וישמור עצמו מגואל הדם

  .)ה"וה
שלא להזהר , זההדבר העד כמה חמור הוא , רואים מזה

במקרה , מכפרת על כךאינה אפילו גלות .  שצריך להזהרְּבמקום
 איננה עונש קל הרי, וגלות! י זהירות זו נהרג אדםִאשכתוצאה ֵמ

או אפילו עבד עבודה זרה , אדם שחילל שבת בשוגג. כלל וכלל
הקרבן עולה קצת . והעון מתכפר לו, מביא קרבן חטאת, בשוגג

 גלות, לעומת זאת.  כל כךהמחיר אינו נורא, אבל בכל זאת, כסף
, ות לעיר מקלטהרוצח צריך לגל. היא ענין הרבה יותר קשה מזה

כשכבר מצליח להגיע . כשַּבדרך עלול להרצח על ידי גואל הדם
אפילו לא לדבר ,  דבר שבעולםאסור לו לצאת משם לשום, לשם

ולא , ולא לעדות ממון, אינו יוצא לא לעדות מצוה ".מצוה
ואפילו שר צבא , ואפילו ישראל צריכים לו, לעדות נפשות

גם ָלרגל . )ב, מכות יא(" א משם אינו יוצ-ישראל כיואב בן צרויה 
והכהן הגדול . עד מות הכהן הגדול? כמה זמן זה כך. אינו עולה

הרוצח עלול אפוא לשבת בעיר . הרי יכול לחיות שנים רבות
אם אינם באים לגור (מנותק ממשפחתו ,  שניםעשרותהמקלט 

אם רוצים לכבד אותו ; מחבריו ומידידיו, )איתו בעיר המקלט

', שישי'או ל' שלישי'אפילו בעליה לתורה ל, בכיבוד כלשהו
ורק אם רוצים "! רוצח אני: "צריך הרוצח להתבזות ולומר

. )ב במשנה, שם יב(מותר לו לקבל את הכיבוד , בכל זאת לכבדו
בגלל , התורה מפקירה את חייו ואת כבודו של הרוצח

. אף על פי שהיתה בשגגה, החומרה הנוראה של הריגת נפש
שהיה לו "על הריגת נפש במקום מועיל לכפר וכל זה אינו 

 זוהי -כשאדם צריך להזהר ולא נזהר "! להזהר ולא נזהר
שאפילו גלות קשה אינה מכפרת , עברה חמורה עד מאד

  !עליה
  

  ההבדל בין שגגת שבת לשגגת רציחה
ואפילו , גם לרוצח באונס לא ניתנו ערי המקלט, מצד שני

מהו .  לאונסבקרולא למי שהרג נפש באופן שהוא רק 
שאינו , פלאשיארע ְּבִמיַתת ֶזה מאורע  "-? "קרוב לאונס"

, שהוא פטור מן הגלות, ודינו. מצוי ברוב מאורעות בני אדם
רוצח ושמירת הנפש ' ם הלכ"רמב(" ואם ֲהָרגֹו גואל הדם נהרג עליו

 חייבה כןהרוצח בשגגה שהתורה , אם כן, מיהו. )ג"ו ה"פ
הוא , ה שהתורה חייבה עליו גלות הרוצח בשגג-? עליו גלות

מאורע "בלי . )ב"שם ה(" בשגגה והעלמה גמורה"זה שרצח 
וגם לא במצב , "פלא שאינו מצוי ברוב מאורעות בני אדם

  ".שהיה לו להזהר ולא נזהר"
, "בשגגה והעלמה גמורה"ומהו המקרה שמוגדר כרצח 

ַוֲאֶׁשר : " אומרת התורה דוגמא-? שהתורה חייבה עליו גלות
, ְוִנְּדָחה ָידֹו ַבַּגְרֶזן ִלְכרֹת ָהֵעץ, ָיבֹא ֶאת ֵרֵעהּו ַבַּיַער ַלְחטֹב ֵעִצים

 הּוא ָינּוס ֶאל ַאַחת -ְוָנַׁשל ַהַּבְרֶזל ִמן ָהֵעץ ּוָמָצא ֶאת ֵרֵעהּו ָוֵמת 
בגמרא מובאת מחלוקת . )ה, דברים יט(" ֶהָעִרים ָהֵאֶּלה ָוָחי

זן עצמו עף ִמקתו והרג האם כוונת הפסוק היא שהגר, תנאים
או שכוונת הפסוק היא שחתיכה מן העץ המתבקע , את הנרצח

, פ"עכ. )ב, מחלוקת רבי וחכמים במכות ז(עפה ופגעה בנרצח 
הּוא ָינּוס ֶאל ַאַחת ֶהָעִרים ָהֵאֶּלה ", הרוצח בשגגה באופן זה

  ".ָוָחי
? מה יהיה הדין במלאכת שבת שנעשתה באופן כזה, והנה

והברזל או חתיכה מן העץ המתבקע עפו , רזןאדם הכה בג
? האם יתחייב חטאת על כך. מרשות היחיד לרשות הרבים

כגון ששכח  ( חייב חטאתשוגגרק , שכן בשבת! ודאי שלא
וזה אינו , )או שכח שמלאכה זו אסורה בשבת, ששבת היום

. כי ְּכלל לא חשב לעשות מלאכת הוצאה, שוגג אלא מתעסק
,  חייבה התורה גלות על מעשה כזה-ברציחה , לעומת זאת

ה לפגוע באדם או בנפש למרות שלא היתה לרוצח שום כוונ
  !חיה כלשהי

אדם רוצה לזרוק חפץ בשבת ממקום : דוגמא נוספת
 , כגון;י כך ֵּתָעֶׂשה מלאכה" ספק שמא עבאופן שיש, למקום
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). מלאכת קוצר( והתפוח יפול מן העץ ,שהחפץ יפגע בתפוח
, רק לזרוק את החפץ, תכוון להפיל את התפוחהוא מצדו אינו מ
האם מותר לו . י זריקתו אפשר שיפול התפוח"אבל הוא יודע שע

שכן , ההלכה היא שמותר -? או לא, לזרוק את החפץ באופן כזה
מה ו. )ה"א ה"שבת פ' ם הלכ"רמב("  מותר-דבר שאינו מתכוון "

תר האם גם כאן יהיה מו? יהיה הדין לגבי רציחה באופן כזה
כאשר ידוע לו שיש סכוי , לאדם לזרוק חפץ ממקום למקום

ודאי ? אם איננו מתכֵון לכך, שהחפץ יפגע בחברו ויהרגהו
אפילו עיר מקלט ! ל"ר, הרי זה קרוב להיות רוצח במזיד! שלא

שהאחריות הנדרשת מן ,  הרי לנו שוב!לא תגן על רוצח כזה
חריות גבוהה הרבה יותר מן הא, האדם כלפי איסור רציחה

  .הנדרשת ממנו כלפי חילול שבת
מדוע ברציחה מטילה התורה אחריות רבה ? מה הסיבה לכך

, יותר על האדם לדאוג לכך שלא יגרום לתוצאה בלתי רצויה
באיסור : כמדומני שהחילוק הוא פשוט? מאשר באיסור שבת

לא .  המעשהמתוצאתה "לא אכפת לקב, מלאכה בשבת
אכפת לו רק שהדבר לא .  העץאכפת לו אם תפוח יתלש היום מן

או , י גוי"אם התפוח יתלש בשבת ע, ולכן. 2יהודיי "יעשה ע
 כגון -כ את הפעולה אליו "י יהודי באופן שאין לַיֵחס כ"אפילו ע

ה " לא אכפת לקב-ל "כנ, "אינו מתכוין"י "או ע" מתעסק"י "ע
. אבל לגבי רציחה אין זה כך. ואין צריך כפרה על זה, מזה

. לא רק מהמעשה, התוצאהה גם מן "כפת לקבברציחה א
ה לא רוצה שיהודי "והקב, ה"נפשו של ישראל חביבה לקב

או , י גוי"ובין אם יהרג ע, ו"י יהודי ח"בין אם יהרג ע, ימות
צריך , יהודי שטובע בים, כגון. [אפילו שלא בידי אדם כלל

, ועל כן]. להצילו למרות שאין כאן שום מעשה רציחה
אינם יכולים להיות , המותרים בשבת" ינו מתכויןא"ו" מתעסק"

וכמו כן נדרשת בזה מן האדם זהירות . סיבה להיתר גם ברציחה
  .גדולה הרבה יותר שלא להיות שוגג
אדם . אלא גם בנזקי ממון, יסוד זה קיים לא רק ברציחה

 עפו - או חתיכה מן העץ המתבקע -והברזל , שהכה בגרזן
ודאי שלא . המזיק לשלם את הנזקחייב , והזיקו לממון חבירו

כי גם ? למה. כמו במלאכת שבת" מתעסק"נפטור אותו מדין 
, ה"ממונו של ישראל חביב לפני הקב, כמו ברציחה, כאן

ועל כן הפטור של , ה אינו חפץ באיבודו בכל אופן שהוא"והקב
ל יהיה "והמזיק ממון ישראל באופן הנ, לא שייך כאן" מתעסק"

רי גם אם ממון חברך היה הולך לאיבוד ה: יותר מכך. חייב
אם היית רואה שנהר עומד : כגון, שלא בגרמתך, מעצמו

ובידיך היה להזיז את הכבש , לשטוף ולהטביע כבש של חברך
. )א, מ לא"ב' עי(חייב היית לעשות כן מדין השבת אבדה , ולהצילו

אבל התורה לא . אין לנהר עבירה אם הוא שוטף כבש של יהודי
ולכן אם יש ביכלתי למנוע , מון של יהודי ילך לאיבודרוצה שמ

אם תראה ! כל שכן על יהודי.  אני חייב למנוע את זה-את זה 
למרות שלא , חובה עליך להשתדל להצילו, יהודי שחייו בסכנה

כי ברציחה ובנזקי ממון אכפת . אתה זה שהכנסת אותו לסכנה
אלא ,  לא תעשה את המעשהשאתהה לא רק "לקב

ולכן גם אם לא אתה הוא זה שמסכן ,  לא תהיההשהתוצא
כי אכפת , עליך להשתדל להצילם, את חברך או את ממונו

מה שאין כן . ואפילו ִמממון של יהודי, לתורה מחיים של יהודי
 או ,שם אין לתורה שום עניין שרוח לא תכבה נר, לגבי השבת

  .3לא תעשה מלאכה אחרת

  ה צריך לעשות תשוב- שכמעט הרג ימ םג
כל זה הוא במקרה שאדם אכן הרג נפש בשגגה , והנה

רק פשע ולא , א הרג בפועלומה הדין לגבי אדם של. בפועל
ראובן ושמעון עבדו : למשל?  הרג נפש בשגגהכמעטו, נזהר

תוך כדי . מראש הגגאבנים או דבר כבד אחר יחד בהורדת 
ולא נזהרו מספיק שהאבנים , דיברו וצחקו, עבודתם פטפטו

מידו של כל אחד מהם , ואכן. לנה מידם אל הרחובלא תפו
האבן של ראובן נפלה על ראשו של אחד . נפלה אבן לארץ

האבן של שמעון , לעומת זאת. העוברים ברחוב והרגה אותו
. ולא גרמה לשום נזק, לא פגעה באיש, שנפלה אף היא לרחוב

הוא בסכנת , ראובן צריך לגלות לעיר מקלט? מה יקרה עכשיו
לא בא לשום שמחה , מורחק ממשפחתו, מגואל הדםנפשות 

עד , לא לשלוש רגלים, לא לחתונה, לא לבר מצוה, משפחתית
שמעון יושב בביתו בחיק ? ומה עם שמעון. מות הכהן הגדול

, איש אינו מבקש את נפשו, איש אינו רודף אחריו, משפחתו
  .והוא איננו צריך לומר מילה' שישי'ו' שלישי'אפשר לתת לו 

ואולם מצד האמת צריך שמעון . הוא הדין למעשהכך 
גם הוא לא .  לא פחות מראובן,שגם הוא רשלן ופושע, לדעת

נזהר מספיק שהאבן לא תפול לרחוב ותהרוג את אחד 
למה ראובן יפגע , ה היה חשבון"אלא שלקב, העוברים שם

למרות שמצד הדין אין כאן , ועל כן. ביהודי ושמעון לא ִיְפַּגע
אבל מצד , ושמעון לא צריך לגלות לעיר מקלט, גואל דם

צריך שמעון לעשות תשובה כמעט כמו ראובן , הלכות תשובה
וגם הוא , שהרי גם הוא התרשל כמו ראובן, שהרג בפועל

   .עלול היה להרוג אדם כמותו
ולא היה , גם במקרה שרק שמעון היה בתמונה, כמו כן

ם אז חייב ג, כלל לידו יהודי בשם ראובן שהרג אדם בפועל
שהרי סוף סוף , שמעון לעשות תשובה חמורה כאילו הרג אדם

' ברוך ה. "עלולה היתה התנהגותו הרשלנית לגרום לכך
, מצידי. אבל אין זה בזכותי, שאינני צריך לרוץ לעיר מקלט

 כך צריך -" היה ראוי שאשב בעיר מקלט, מצד הרשלנות שלי
מר עמו ישראל השו -' וה, להרגיש מי שעלול היה להרוג אדם

  .גושמר שלא יהר -לעד 
י שהוריד משא כבד מן לאו דוקא במ, וכן במקרים אחרים

או כמעט גרם לאסון ,  גם מי שכמעט גרם לתאונת דרכים.הגג
כמה חמור הוא הדבר ,  הזהראוי שיעשה את החשבון, אחר

לא  .' וכולעיר מקלטעלול לגלות מחמתו  שהיה, שבא לידו
אבל , דינא דמלכותא דינא או לאי "אם בא, אכנס לשאלה

 בודאי צריך לשמור על דינא ענין חוקי התנועה והבטיחותב
שהרי חמירא , ע"יותר מהשו, עם כל החומרות, דמלכותא

, כגון, לא לסמוך על שום קולא. )א, חולין י(סכנתא מאיסורא 
, זו אינה טענה.  ולא קרה לי שום דבר,שפעם כבר עשיתי כך

צריך .  באור אדום בלי שקרה לי משהושאלף פעם כבר עברתי
ֵני ִיְׂשָרֵאל ֶאת ְוָׁשְמרּו ְב", על שבת כתוב. לשמור על הנפש

 דְֹמאְוִנְׁשַמְרֶּתם  ",על הנפש כתוב, לעומת זאתו ,"ַהַּׁשָּבת
צריך ,  לא מספיק שמירה סתם.)טו, דברים ד(" ְלַנְפׁשֵֹתיֶכם

 אמנם הפסוק בפשוטו מדבר על שמירה. מאדשמירה 
אבל , )שם' עי(ולא על שמירה מסכנת מיתה , מעבודה זרה

. )ב, ברכות לב' עי( ל פירשו פסוק זה גם על שמירת הגוף"חז
שהרי אי , הוא' היֹות הגוף בריא ושלם מדרכי ה"שאולי מפני 

ם "רמב(" אפשר שיבין או ידע דבר מידיעת הבורא והוא חולה



  

  

 http://www.hakotel.org.il -ירושלים ,  למשפחת נבנצל ולישיבת הכותל-כל הזכויות שמורות © 

3

, התורה מאדבשביל לשמור את , ממילא. )א"ד ה"דעות פ' הלכ
להזהר מאד מכל אבק שפיכות , צריך לשמור את הנפש מאד

 של לא, לא לזלזל בשמירת החיים. חשש סכנהדמים ומכל 
, עם הארץ: )ב, פסחים מט(ל אמרו "חז.  של אחריםלאו, עצמו

. כי היא חייך ואֹרך ימיך: שנאמר, אסור להתלוות עמו בדרך
על חיי חברו לא , )ִלחיותללמוד תורה ו: י"רש(ואם על חייו אינו חס 

 צריך תחילה שהרי. )ויש לחשוש שמא יהרגנו בדרך: י"רש(! ?כל שכן
אם . על חיי אחריםגם ומזה נלמד לחוס , לחוס על חֵיי עצמנו

אולי היו פחות , אנשים היו עושים יותר את החשבון הזה
  .תאונות אחרותגם פחות תאונות דרכים ו

   כרציחה- רציחהְּגָרַמת 
ונות חמורין משפיכות  שיש ֲעאף על פי ":אומרם "הרמב

אפילו . ם כשפיכות דמיםאין בהן השחתת ישובו של עול, דמים
 אינן -  או חילול שבת, ואין צריך לומר עריות-עבודה זרה 

, עבירות שבין אדם למקוםונות הן ֵמשֵאלו ֲע; כשפיכות דמים
וכל מי שיש , אבל שפיכות דמים ֵמעבירות שבינו לבין חבירו

ואין כל המצות שעשה כל , הרי הוא רשע גמור, בידו עון זה
רוצח ' הלכ( "ולא יצילו אותו מן הדין, ימיו שקולין כנגד עון זה

יותר חמורה עבירה זו שם "ומוכיח הרמב. )ט"ד ה"ושמירת הנפש פ
, גדול עבודה זרהשהיה עובד  -אחאב הרי ש, המעבודה זר

ַוַּיְתֵעב ... 'לֹא ָהָיה ְכַאְחָאב ֲאֶׁשר ִהְתַמֵּכר ַלֲעׂשֹות ָהַרע ְּבֵעיֵני ה"
 ,כל זאתב - )כו-כה, א כא"מלכ(" ְמאֹד ָלֶלֶכת ַאֲחֵרי ַהִּגּלּוִלים

ן ֹו לא נמצא ָע,כשנסדרו עונותיו וזכיותיו לפני אלקי הרוחות"
י ֵמאלא ְּד, ם דבר אחר ששקול כנגדוולא היה ָׁש, הָיָל ְּכֹובֶׁשִחְּי

 בֵּבִס] רק[אלא , והרי הוא הרשע לא הרג בידו... !תבֹוָנ
הרי שלא רק רציחה . )ם שם"רמב(" קל וחומר להורג בידו, הריגתו

 רציחה היא גרימתאלא גם ,  היא עבירה חמורהבידים
פי שאומר לו וכ! עוד יותר מעבודה זרה, עבירה חמורה מאד

גרימת שהרי  )יט, א שם"כמל(! ?"ֲהָרַצְחָּת ְוַגם ָיָרְׁשָּת": הנביא
הרגו למרות שלא ,  גמורהכרציחה  לוהנחשבהריגתו של נבות 

  .בידים
הוא נתבע על הריגת .  דוד המלךכעין זה רואים גם אצל

 לעציוה רק ,  בידיוֹולא הרגשלמרות , )ט, ב יב"שמו(אוריה החתי 
, שם יא( הרגוהוהם שובני עמון , המלחמהו בחזית יריואב להפק

 נחשב לו ,סיבב את הריגתוהוא שדוד כיון ש, בכל זאת .)יז-יד
 " ַּבֶחֶרבִהִּכיָתֵאת אּוִרָּיה ַהִחִּתי . "בידים םשפיכת דכדבר זה 

 שפיכות עבירת, ועל כל פנים [! בעצמךאתה, )ט, יבשם (
מורד במלכות יה  שאור,4כמבואר בגמרא, שם לא היתה דמים

שנחלקו במה , שם' י ותוס"רש' ועי. א, שבת נו(וחייב מיתה , היה

שהיה לו לדונו , וכל הטענה על דוד היתה; )התבטאה מרידתו
שאז יש כאן , ולא לעשות דין לעצמו, בסנהדין על מרידתו
  ].מראית עין של רציחה

ַעל ֲאֶׁשר ֵהִמית ֶאת " ,'שאול המלך נתבע מאת הגם 
וכי היכן מצינו שהרג : "ל"שואלים חז .)א, ב כא"ושמ( "ִניםַהִּגְבעֹ

נוב עיר ] ת אנשיא[אלא מתוך שהרג ? שאול את הגבעונים
 מים ]לגבעונים [ מספיקין להן שהיו)יט, א כב"שמו' עי( הכהנים
שהיו משמשים כחוטבי עצים ושואבי מים תמורת זה [ומזון 
ק "ב(" ב כאילו הרגןה עליו הכתומעֶל, ])כז, יהושע ט' עי( למזבח

שעלול , קיפוח פרנסתו של אדםשאפילו , לפנינו הרי. )א, קיט
ֲאֶׁשר ֵהִמית ֶאת  ";נידון כרציחה, לגרום לו לרעוב ללחם ולמות

  .בזה שקיפח את פרנסתן, "ַהִּגְבעִֹנים
, אין בהם כלל שפיכות דמים של ממשיש גם דברים ש

 כשעושה , השחתת זרע.שפיכות דמים נחשבים ככל זאתוב
הוא שמבחינה מסוימת ,  על כךהזוהר הקדוש אומר, בכוונה

 ,כי רוצח אֵחר? מדוע. )ב, א ריט"זוהר ח(יותר מרוצח ממש גרוע 
ואילו המשחית את זרעו רוצח את הבנים , רוצח אנשים זרים

מבחינה מסוימת   אבל,מיתת בית דין אין על זהאמנם ! שלו
  .מרוצח אחרגרוע  רוצח כזה הוא יותר

  להזהר מהלבנת פנים
 -א  והו, גם בבית שניההיש ,שפיכות דמים של יש עוד סוג

, המלבין פני חבירו ברבים: "ל הרי אמרו"חז .ת פניםהלבנ
הרי שהלבנת פנים . )ב, מ נח"ב(" כאילו שופך דמים

נוח לו לאדם שיפיל עצמו לתוך ", עוד אמרו. 5היא כרציחה
הרי . )ב, סוטה י(" ואל ילבין פני חברו ברבים, כבשן האש

שגם החיוב , שאיסור הלבנת פנים חשוב כרציחה עד כדי כך
הפוסקים ! שישנו ברציחה קיים בו" יהרג ואל יעבור"של 

שבאמת צריך לההרג ולא , נחלקו האם הדברים כפשוטם
ה "שם ד' כך נראה מדברי התוס(לעבור על איסור הלבנת פני חברו 

או שאין , )אות קלט' שער ג" בהשערי תשו"וכן פסק רבינו יונה ב, נוח
וכן מבואר , ם שהשמיט דין זה"כן נראה מהרמב(הדברים כפשוטם 

כמה , ל"מדברי חזרואים , ועל כל פנים. )במאירי בסוטה שם
אם , ממילא. עד כדי כך שהוא קרוב לרציחה, חמור הדבר הזה

שגם , בענין זהגם יש להזהר , משפיכות דמיםבאנו להזהר 
  .וניהוא מצוי בינ

.  ברביםם אדהחורבן השני הרי נגרם בגלל הלבנת פני
שהרי סייע , ּבֹא וראה כמה גדול ּכֹחה של בושה", ל אמרו"חז

" והחריב את ביתו ושרף את היכלו, ה את בר קמצא"הקב
, והכל מפני שהלבינו את פניו של בר קמצא, )א,  נזגיטין(

  .)א,  נו-ב , שם נה(שסילקוהו מן הסעודה בבושת פנים 
שאביי שאל את רב דימי שבא מארץ  ,הגמרא מביאה

באיזו מצוה : כלומר? "במערבא במה זהירי: "ישראל לבבל
אמנם חייבים ? זהירים במיוחד היהודים הגרים בארץ ישראל

, מצוהחפש לעצמו לאדם לאבל ראוי , לקיים את כל המצוות
במה אפוא זהירים במיוחד . 6 יהיה זהיר באופן מיוחדשבה

מדוע היו . )ב, מ נח"ב(בהלבנת פנים : אמר לו -? אלבארץ ישר
הרי הלבנת פנים ? זהירים בארץ ישראל במיוחד ַּבדבר הזה

אולי בגלל שבני , חשבתי! איננה מן המצוות התלויות בארץ
ארץ ישראל ראו תדיר מול עיניהם את התוצאות הנוראות של 

חורבן המקדש והמלחמה הנוראה שהתלוותה . 7הלבנת פנים
רבבות היהודים שנהרגו ונפלו בשבי וגלו מארצם , ואלי

כל המקומות שנחרבו , באותה תקופה ובתקופות שלאחריה
 הכל בא ונתגלגל כתוצאה מזה שהלבינו את -בארץ ישראל 

לכן היו זהירים בארץ ישראל במיוחד . פניו של בר קמצא
  .בהלבנת פנים

לא ש -  שצריך להזהר בושפיכות דמיםסוג של עוד 
כי , מאד יש ליזהר בה" ,מצוה זו. ם עין מן הצדקהלהעלי

שימות העני המבקש אם לא , אפשר שיבא לידי שפיכות דמים
ם שאול המלך נענש על א .)א"ז ס"רמ' ד סי"ע יו"שו(" יתן לו מיד

 שלא, אז גם זה קרוב לזה, סתם של הגבעוניםשקיפח את פרנ
  .נותן צדקה לעניים
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אבל , ת אחרותה חמורה מעבירואמנם אמרנו שרציח
ל עבירה כי כ, האחרת גם עבירות אחרות הן כמו רציחמבחינה 

נותנת שלטון לאומות ו, ה להתרחק מעם ישראל"גורמת לקב
ולהתרחק , לעשות את החשבון הזהתמיד  צריך .העולם עלינו

חוץ מזה שעצם העבירה היא סבה מספקת . מאד מעבירות
 ת את ידם שלקשכל עבירה מחז גם לדעתצריך , להתרחק ממנה

, שאר צרותלתאונות דרכים או גורמת לאו , ו"נאי ישראל חוש
 -אונה או במשהו אחר תאו ב,  נהרג בגבוליהודי. רחמנא ליצלן

וקשה , להגיע להרגשה הזו קשה . הוא נהרגבגללי אולי ,מי יודע
שות את לע, צריך לקחת ללבאבל בכל זאת , מהלחיות ע
  .ו" חשפיכות דמיםשלא לגרום ל, החשבון

  " מרבה חיים-מרבה תורה "
יחד עם הזהירות וההתרחקות משפיכות דמים ומכל אבל 

יש גם דרך לעשות את ההפך ,  ושקול כמותהמה שדומה לה
כיצד מרבים חיים !  חיים בעולםלהרבות -דהיינו , ממנה

אבות ( 8"מרבה חיים -מרבה תורה ": ל" אומרים חז-? בעולם

בזה את אנו מזכים , ימים מצוותיקאם לומדים תורה ומ .)ז"ב מ"פ
,  מונעים תאונות דרכים.ומביאים חיים לעולם,  כולוכל העולם

 ,בידינואפוא  הברירה .9מיני מרעין בישיןכל ו, מונעים פיגועים
קן  לת,אלהבימים ובמיוחד , להרבות במצוות ובמעשים טובים

לדאוג לחיים ארוכים ו ,לות שהביאו לחורבן המקדשואת המכש
  .בתורהי שנרבה "ע, הודיםשל י

ָאז ַיְבִּדיל מֶׁשה ָׁשלֹׁש ָעִרים : "נאמרבפרשת ואתחנן הרי 
ָלֻנס ָׁשָּמה רֹוֵצַח ֲאֶׁשר ִיְרַצח ֶאת , ְּבֵעֶבר ַהַּיְרֵּדן ִמְזְרָחה ָׁשֶמׁש

ְוֶאת ... ְוֶאת ָראמֹת ַּבִּגְלָעד... ֶאת ֶּבֶצר ַּבִּמְדָּבר... ֵרֵעהּו ִּבְבִלי ַדַעת
" ָרֵאלִיְׂשְוזֹאת ַהּתֹוָרה ֲאֶׁשר ָׂשם מֶׁשה ִלְפֵני ְּבֵני ... ן ַּבָּבָׁשןּגֹוָל

ומן האות  [ מסמיכות הפסוקיםל"ודרשו חז. )מד-מא, דברים ד(
, ]באה להוסיף על ענין הראשוןש, "ְוזֹאת"ו של תיבת "וא

ַהּתֹוָרה "אלא גם , ר ורמות וגולן הן ערי מקלטֶצשלא רק ֶּב
גם התורה ש! היא עיר מקלט" ָרֵאלֶׁשה ִלְפֵני ְּבֵני ִיְׂשֲאֶׁשר ָׂשם מ

על ידי לימוד תורה  .)א, מכות י( ומצילה ממלאך המות קולטת
תאונות למנוע ו, שפיכות דמיםלמנוע , למנוע רוצחיםאפשר 

  .יגועיםופ
הגם שהימים הם , תורהלימוד האפוא בימים אלה בנתחזק 

וכן , בלימוד התורהבכל זאת צריך להתחזק , זמןה סוף ימי
שהחריבה את חנם השנאת לתקן את , באהבה בין אדם לחברו

 שפיכות דמיםלגם הרי מביאה שנאת חנם ו, שני הביתה
באהבה בין אדם אפוא תחזק נ, שהחריבה את הבית הראשון

, תינו מכל רעה ישמור על נפשו"בזכות זה הקבו, לחברו
  . אמן,נו במהרה בימי עומד על מכונוונראה שוב את המקדש

  
  
  
  

 
                                                           

 של המשכווהחורבן השני אינו אלא ,  לחורבן זהושחורבן בית ראשון וגלות בבל לא תיקנו ולא כיפרו לגמרי את העוונות שהביא, כמבואר בראשונים. 1
' וחי, )א"רפ' א עמ"ח, מוסד הרב קוק' ן הוצ"כתבי הרמב(' שער ג" הספר הגאול"ן ב"רמב' עי. בפני עצמו" חדש"ולא חורבן , החורבן הראשון ושל גלות בבל

ובנין בית שני לא חשיב להו כולי האי דלהוי , ושיהא גלות זה שאנו בו, לפי שיודעים היו שסוף בית שני זה ליחרב", שכתב) ה ופרקינן"ב ד, ה יח"ר(א "הריטב
  .נתקן עוונם ולא נתכפרשזהו מפני שהבינו שעוד לא , ומסתבר". נגדר הפרץ הראשון

, דגם אם הוא איסור חפצא). 'כלל י" אתוון דאורייתא"' עי(ובין אם נגדירו כאיסור חפצא , וזהו בין אם נגדיר את איסור עשיית מלאכה בשבת כאיסור גברא. 2
. ה קפידא מצד התוצאה"ל זה ודאי שאין לקב ע-י אדם "אבל אם נעשתה המלאכה שלא ע). ש"ע(י נכרי "אם נעשה ע' אפי,  הוא מעשה מתועבשהמעשההיינו 

והיא הולכת ומתבשלת , כגון להניח קדירה מערב שבת על גבי האש, שמותר להתחיל מלאכה בערב שבת והיא נגמרת מאליה בשבת, והראיה הפשוטה לזה היא
  .בשבת
ה "א ד"ו סק"ל' ח סי"א או"חזו" (ורח האדם במלאכת חולובשבת שנאוי לפני המקום ט, במזיק שנאוי לפני המקום הנזק: "ש"ובלשונו של החזון אי. 3

  ).החורש
). יא, ב יא"שמו" ( ְוֵחי ַנְפֶׁשָך ִאם ֶאֱעֶׂשה ֶאת ַהָּדָבר ַהֶּזהַחֶּיָך: "שהרי הוא אומר לדוד, שאוריה מורד במלכות היה, גם ַּבכתיב של הפסוק נרמז דבר זהו. 4

  ).ע"א לפרשת ויחי תש"על פי שיחת הרב שליט(הוא אינו מחשיב מספיק את חיי דוד המלך . מלך היה חסר אצלושמשקל חיי ה, ללמדנו. ד אחת" ביו-" ַחֶּיָך"
אדם הרי שלבייש ]. שם הוכחתו לזה ממוציא שם רע' ועי". [ מר ממות-כי צער ַהְּכִליָמה ", שכתב) א"אות קי' שער ג(לרבינו יונה " שערי תשובה"' עיו. 5

  .קשה לו יותר מהריגתוהוא דבר , בבושה גדולה
דכל תלמיד חכם ראוי לו לקבוע לעצמו מצוה אחת לקיימה : ל"וז, ן"וכתב שם בחידושים המיוחסים לר". אבוך במאי זהיר טפי", )ב, קיח(שבת ' עי. 6

 אור האירבאיזו מצוה ,  דהיינו," טפיזהיראבוך במאי "ויש שפירשו את לשון הגמרא . [שהאריך בענין זה) א"פרק ס(בספר חרדים ' ועי. ל"עכ. כהלכתה
  ).א, דברים ו" (העמק דבר"' ועי]. וממנה שאב חיּות לקיום כל שאר המצוות, שבה היה שורש נשמתו, )מלשון זוהר ואור" זהיר("נשמתו ביותר 

 שלהםבני בבל טענו ). א, ח צא"זו(ת מי מהם ראוי יותר לפתוח בהספד על חורבן הבי, י"מובא ויכוח ארוך שהתנהל בין בני בבל לבני א" זוהר חדש"ב. 7
שמחמת , י טענו"ואולם בני א. י הם גם גלו מן הארץ ונתפזרו בין האומות"שהרי בנוסף לבני א, כי אצלם החורבן מורגש יותר, ראוי יותר להיות הפותחים בהספד

כיון שהם רואים אותו תדיר ,  החורבן מורגש יותראצלםקא מפני שדו, ואחד הטעמים שאמרו שם.  ראוי יותר להיות הפותחים בהספדלהםכמה טעמים דוקא 
, ננשק עפרא דרגלהא...  לכותלי ביתא דאימנא והא אתחרב ולא אשכחנא להומסתכלין עיינין... אנן אית לן למבכי ולמעבד הספידא. ["מול עיניהם

י "ומבואר שם שאכן לבסוף בני א..."]. בכל יומא כל האידחמינן , אנן נפתח בהספידא. ננשק כותלי היכלא ונבכי במרירו, ננשק אתר בית מותבה
  .וכנראה שטענה זו היא שהכריעה, הם שפתחו בהספד

ואילו היה העולם מקצהו ועד קצהו פנוי אף רגע ... י התורה הקדושה כשישראל עוסקין בה"הוא רק ע, שכל חיותם וקיומם של העולמות כולם", וכידוע. 8
  .)ה"ז בהגה"פט' שער א" נפש החיים("" היו חוזרים כל העולמות לתהו ובהו, קדושהאחד מעסק והתבוננות בתורה ה

פאה את מצַות תלמוד תורה יחד עם שאר מצוות שבין ' מנה התנא בתחילת מס דמטעם זה, )ב"מ' עמ" קובץ מאמרים"ב(ל "ר אלחנן וסרמן זצ"וכתב הג. 9
, שלומד תורה ומביא חיים וברכה לעולם" אין לך טוב ומטיב לבריות יותר מזה"כי , )בין אדם לחבירווהבאת שלום , וגמילות חסדים, כיבוד אב ואם(אדם לחברו 

ונהירין מזיו האור העליון השופע , גם העולמות והבריות כולם הם אז בחדוותא יתירתא", שבשעה שאדם עוסק בתורה, )ד"פי' שער ד" (נפש החיים"כמבואר ב
, וגם הארץ האירה מכבודה ומתברכת, ואז משתלשל ונמשך שפעת אור וברכה ממקור שרשה העליון על כל העולמות... העליהם ממקום שורש עליון של התור

  .ש"ע, "ומביא הרבה טובה ושפעת ברכה לעולם

  ,יחה נערכה על פי הבנתו של העורךהש

  .יש לתלות בעורך בלבד) אם ישנם(וכל טעות או חסרון 


