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  ד"בס

    ירושלים-בת הּכֹתל  ייש

  א"שיחת הגאון הרב אביגדֹר הלוי נבנצל שליט
  א"עתשמסעי  לפרשת

  משפיכות דמים ּוֵמֲאָבָקּהזהירות 
  

יותר בתורה על עבירה  העונש החמור ב-גלות 

  שנעשתה בשגגה

ְוִאם ְּבֶפַתע ְּבלֹא " :גגהעל רוצח בשאומרת התורה 

ְוֵהִׁשיבּו ...  ָעָליו ָּכל ְּכִלי ְּבלֹא ְצִדָּיה אֹו ִהְׁשִליךְ ,ֵאיָבה ֲהָדפֹו

 ְוָיַׁשב ָּבּה ַעד מֹות ,אֹתֹו ָהֵעָדה ֶאל ִעיר ִמְקָלטֹו ֲאֶׁשר ָנס ָׁשָּמה

 הרוצח  לא בכל המקרים.)כה-כב, במדבר לה( "ַהּכֵֹהן ַהָּגדֹל

 ,הרוצח גולה לעיר מקלטהמקרים ן  אבל בחלק מ,גולה

 ביותר שקיים בתורה על עבירה וגלות זו היא העונש הכבד

  . הנעשית בשוגג

או אפילו עבד עבודה זרה , אדם שחילל שבת בשוגג

הקרבן עולה . והעון מתכפר לו, מביא קרבן חטאת, בשוגג

לעומת  .המחיר אינו נורא כל כך, בכל זאתאבל , קצת כסף

הרוצח צריך לגלות . גלות היא ענין הרבה יותר קשה, זאת

. רך עלול להרצח על ידי גואל הדםכשַּבד, לעיר מקלט

אסור לו לצאת משם לשום , כשכבר מצליח להגיע לשם

אינו יוצא לא . "אפילו לא לדבר מצוה, דבר שבעולם

, ולא לעדות נפשות, ולא לעדות ממון, לעדות מצוה

ואפילו שר צבא ישראל כיואב , ואפילו ישראל צריכים לו

 גם ָלרגל אינו .)ב, מכות יא("  אינו יוצא משם-בן צרויה 

והכהן . עד מות הכהן הגדול -? כמה זמן זה כך. עולה

הרוצח עלול אפוא . הגדול הרי יכול לחיות שנים רבות

מנותק ממשפחתו ,  שניםעשרותלשבת בעיר המקלט 

מחבריו , )תו בעיר המקלטאם אינם באים לגור אי(

אפילו ,  אם רוצים לכבד אותו בכיבוד כלשהו.ומידידיו

צריך הרוצח ', שישי'או ל' שלישי'ה לבעליה לתור

ורק אם רוצים בכל זאת "! רוצח אני: "להתבזות ולומר

. )ב במשנה, שם יב(מותר לו לקבל את הכיבוד , לכבדו

מפקירה . מחמירה אפוא מאד בעונשו של הרוצחהתורה 

בגלל החומרה הנוראה של והכל , את חייו ואת כבודו

  . בשגגהתה אלא לא נעשאף על פי ש,  מישראלהריגת נפש

 לשגגת שאר עבירות ההבדל בין שגגת רציחה

  שבתורה

 .רוצחאצל ההתורה מאד גה החמירה  השגבסוגגם 

 שהתורה בשגגהכרצח בתורה מהו המקרה שמוגדר 

ַוֲאֶׁשר ָיבֹא : " אומרת התורה דוגמא-? חייבה עליו גלות

, ְרֶזן ִלְכרֹת ָהֵעץְוִנְּדָחה ָידֹו ַבּגַ , ֶאת ֵרֵעהּו ַבַּיַער ַלְחטֹב ֵעִצים

 הּוא ָינּוס ֶאל -ְוָנַׁשל ַהַּבְרֶזל ִמן ָהֵעץ ּוָמָצא ֶאת ֵרֵעהּו ָוֵמת 

בגמרא מובאת . )ה, דברים יט(" ַאַחת ֶהָעִרים ָהֵאֶּלה ָוָחי

היא שהגרזן עצמו עף ִמקתו ַהַּכָּוָנה האם , מחלוקת תנאים

ה היא שחתיכה מן העץ נכוהאו ש, והרג את הנרצח

הרוצח , פ"עכ. )ב, זמכות (ע עפה ופגעה בנרצח המתבק

  ".הּוא ָינּוס ֶאל ַאַחת ֶהָעִרים ָהֵאֶּלה ָוָחי "- בשגגה באופן זה

אדם ? הדין במלאכת שבת שנעשתה באופן כזהומה 

והברזל או חתיכה מן העץ , בגרזןעסק בחטיבת עצים 

האם יתחייב . המתבקע עפו מרשות היחיד לרשות הרבים

 חייב שוגגרק , שכן בשבת! ודאי שלא? חטאת על כך

או שכח שמלאכה זו , כגון ששכח ששבת היום(חטאת 

כי ְּכלל לא , וזה אינו שוגג אלא מתעסק, )אסורה בשבת

 -ברציחה , לעומת זאת. חשב לעשות מלאכת הוצאה

למרות שלא היתה , חייבה התורה גלות על מעשה כזה

  !שהילרוצח שום כוונה לפגוע באדם או בנפש חיה כל

אדם רוצה לזרוק חפץ בשבת ממקום : דוגמא נוספת

; י כך ֵּתָעֶׂשה מלאכה"באופן שיש ספק שמא ע, למקום

מלאכת (והתפוח יפול מן העץ , שהחפץ יפגע בתפוח, כגון

רק , הוא מצדו אינו מתכוון להפיל את התפוח). קוצר

י זריקתו אפשר "אבל הוא יודע שע, לזרוק את החפץ

, מותר לו לזרוק את החפץ באופן כזההאם . שיפול התפוח

 -ן ידבר שאינו מתכו"שכן ,  היא שמותר ההלכה-? או לא

ומה יהיה הדין לגבי . )ה"א ה"שבת פ' ם הלכ"רמב(" מותר

האם גם כאן יהיה מותר לאדם לזרוק ? רציחה באופן כזה

כאשר ידוע לו שיש סכוי שהחפץ , חפץ ממקום למקום

! ודאי שלא? ו מתכֵון לכךנאיוהוא , יפגע בחברו ויהרגהו

אפילו עיר מקלט ! ל"ר, הרי זה קרוב להיות רוצח במזיד

שהאחריות הנדרשת , הרי לנו שוב! לא תגן על רוצח כזה

גבוהה הרבה יותר מן , מן האדם כלפי איסור רציחה

  .האחריות הנדרשת ממנו כלפי חילול שבת

מדוע ברציחה מטילה התורה ? מה הסיבה לכך

ר על האדם לדאוג לכך שלא יגרום אחריות רבה יות

כמדומני ? מאשר באיסור שבת, לתוצאה בלתי רצויה

לא אכפת , באיסור מלאכה בשבת: שהחילוק הוא פשוט

לא אכפת לו אם תפוח יתלש .  המעשהמתוצאתה "לקב

י "אכפת לו רק שהדבר לא יעשה ע. היום מן העץ

או , י גוי"אם התפוח יתלש בשבת ע, ולכן. 1יהודי

כ את הפעולה אליו "י יהודי באופן שאין לַיֵחס כ"עאפילו 

 לא -ל "כנ, "אינו מתכוין"י "או ע" מתעסק"י " כגון ע-

אבל לגבי . ואין צריך כפרה על זה, ה מזה"אכפת לקב

ה גם מן "ברציחה אכפת לקב. רציחה אין זה כך
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נפשו של ישראל חביבה . לא רק מהמעשה, התוצאה

י "בין אם יהרג ע,  ימותה לא רוצה שיהודי"והקב, ה"לקב

או אפילו שלא בידי אדם , י גוי"ובין אם יהרג ע, ו"יהודי ח

צריך להצילו למרות שאין , יהודי שטובע בים, כגון. [כלל

אינו "ו" מתעסק", ועל כן]. כאן שום מעשה רציחה

אינם יכולים להיות סיבה , המותרים בשבת" מתכוין

 האדם זהירות וכמו כן נדרשת בזה מן. להיתר גם ברציחה

  .גדולה הרבה יותר שלא להיות שוגג

. 2אלא גם בנזקי ממון, יסוד זה קיים לא רק ברציחה

 או חתיכה מן העץ המתבקע -והברזל , אדם שהכה בגרזן

. חייב המזיק לשלם את הנזק,  עפו והזיקו לממון חבירו-

כמו במלאכת " מתעסק"ודאי שלא נפטור אותו מדין 

ממונו של ישראל , כמו ברציחה, כי גם כאן? למה. שבת

ה אינו חפץ באיבודו בכל אופן "והקב, ה"חביב לפני הקב

והמזיק , לא שייך כאן" מתעסק"ועל כן הפטור של , שהוא

הרי גם : יותר מכך. ל יהיה חייב"ממון ישראל באופן הנ

שלא , מעצמואם ממון חברך היה הולך לאיבוד 

טוף אם היית רואה שנהר עומד לש: כגון, בגרמתך

ובידיך היה להזיז את הכבש , ולהטביע כבש של חברך

מ "ב' עי(חייב היית לעשות כן מדין השבת אבדה , ולהצילו

. אין לנהר עבירה אם הוא שוטף כבש של יהודי. )א, לא

ולכן , אבל התורה לא רוצה שממון של יהודי ילך לאיבוד

כל .  אני חייב למנוע את זה-אם יש ביכלתי למנוע את זה 

חובה עליך , אם תראה יהודי שחייו בסכנה!  על יהודישכן

למרות שלא אתה זה שהכנסת אותו , להשתדל להצילו

ה לא רק "כי ברציחה ובנזקי ממון אכפת לקב. לסכנה

 לא שהתוצאהאלא ,  לא תעשה את המעשהשאתה

ולכן גם אם לא אתה הוא זה שמסכן את חברך או , תהיה

 ה"קב אכפת לכי, עליך להשתדל להצילם, את ממונו

מה שאין כן . ואפילו ִמממון של יהודי, מחיים של יהודי

  שום עניין שרוח לא תכבה נרה"קבשם אין ל, לגבי השבת

  .3 בשבתאו לא תעשה מלאכה אחרת, בשבת

  לתקן עבירת שפיכות דמים בימי בין המצרים

שובה על בימי בין המצרים אנו צריכים לעשות ת

ת העבירות שבגללן בא  אח.עבירות שבגללן בא החורבן

שנאת בית שני נחרב בגלל  .יכות דמיםפ היא ש,החורבן

 וגם בית ראשון ,לשפיכת דמיםמביאה ה )ב, יומא ט( חינם

 ,)שם(גילוי עריות ושפיכות דמים , עבודה זרהנחרב בגלל 

וגם ,  אנו מתאבלים היוםראשוןהחורבן הגם על הרי ו[

]. 4ם עוד לתקןאת העברות שהביאו ַלחורבן הראשון צריכי

רחק להת,  את הענין הזה זה זמן להתעורר לתקן,אם כן

 קפידההרי הרה והת .משפיכות דמים עד הקצה האחרון

כל ו, קינואל' נו בנים לה א.על איבוד נפש מישראלמאד 

 ימותו מכל סבה בניולא רוצה ש, בניומרחם על הרי  אב

ם אחד מע כל .)י, ישעיהו מג( "'הַאֶּתם ֵעַדי ְנֻאם  ".שהיא

ה לא "הקב ,ממילא .ד לקיום בורא לעולם הוא עֵ ישראל

לכן צריך להרבות ,  את העדים שלו, כביכול,דאברוצה ל

ו "לא לפגוע חשמאד גים צריכים להזהר נה. בזהירות

צריך להחמיר ,  כמה שחוקי התנועה מחמירים.במישהו

גם לא ו, אדםשום מאד שלא לפגוע בלהזהר , עוד יותר

ו לדעת ולא מלאבד עצאפילו ם אדם חייב לפעמי. ברכוש

ו תפגע רואה שמכוניתש נהג,  למשל.להזיק לאחרים

י "למנוע את הפגיעה אלא ע אפשרות במישהו ואין לו

 הוא יהרגברור שבאופן זה  ו,ן אחרויולכהטיית המכונית 

 ".יהרג ואל יעבור" . לעשות כןיבי הוא ח-עם מכוניתו 

אפילו , שהואופן אבכל אחר יהודי להרוג אסור לו 

  .כשיצטרך לההרג בעצמו

מקפידה ממש  פיכות דמים לא רק על ש,באמתו

, ל אמרו"חז. פיכות דמיםש שקרוב לאלא גם דבר, התורה

" כאילו שופך דמים, המלבין פני חבירו ברבים

, עוד אמרו. 5הרי שהלבנת פנים היא כרציחה. )ב, מ נח"ב(

 ואל ילבין ,נוח לו לאדם שיפיל עצמו לתוך כבשן האש"

הרי שאיסור הלבנת פנים . )ב, סוטה י(" פני חברו ברבים

יהרג ואל "שגם החיוב של , חשוב כרציחה עד כדי כך

הפוסקים נחלקו האם ! שישנו ברציחה קיים בו" יעבור

שבאמת צריך לההרג ולא לעבור על , הדברים כפשוטם

ן וכ, ה נוח"שם ד' כך נראה מדברי התוס(איסור הלבנת פני חברו 

או שאין , )אות קלט' שער ג" שערי תשובה"פסק רבינו יונה ב

וכן מבואר , ם שהשמיט דין זה"כן נראה מהרמב(הדברים כפשוטם 

כמה , ל"רואים מדברי חז, ועל כל פנים. )במאירי בסוטה שם

, ממילא. עד כדי כך שהוא קרוב לרציחה, חמור הדבר הזה

, ענין זהיש להזהר גם ב, אם באנו להזהר משפיכות דמים

צריך בימים האלה לעשות תשובה  .שגם הוא מצוי בינינו

  .על העבירה הזאתגם 

  מצוה גדולה לשמח אחרים

הפסוק  .הדבר אסור גורם להרוג את עצמו גם אם אדם

 הנפש היא .)ד, יחזקאל יח( "ֵהן ָּכל ַהְּנָפׁשֹות ִלי ֵהָּנה", אומר

מור לשממילא חייב אדם , ן שלי לא קני,ה"ן של הקבקני

 אם .'הבא ְצ ייל ִּב  הוא ח. לסכן את עצמולאו על עצמו

לגרום הוא עלול , עת מלחמה יתאבדשצבא מישהו בּבַ 

ו " אם מישהו ח.'הבא ְצ ִּב כך גם  .החזיתכל להתמוטטות 

ר צבא צריך לשמו חייל ּבַ .הוא מזיק לכל החזית, מתאבד

 צריך לשמור על רוח 'בא הְצ גם ִּב וכך , על רוח הלחימה

אלמנות ה גדולה לשמח לב יתומים לכן מצו .מההלחי

 .שתהיה שמחה לבני אדםלראות  חיוב גדול ו זה.ונדכאים

אפילו , בכל זאת, ימי אבלהם למרות שהימים האלה 

' הִעְבדּו ֶאת "בתשעה באב אנו אומרים את הפסוק 

 כמו .ה גדולה לשמח יהודים זו מצו.)ב, תהלים ק( "ְּבִׂשְמָחה

מצוה , לצד השניכך גם , להלבין פניםהוא שאיסור גדול 

במיוחד ליתומים . לגרום שמחה ליהודיגדולה היא 
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  . אחרכל אדםגם לאבל , תוואלמנ

טוב המלבין שיַנִים לחברו יותר " ,ל אמרו"חז

ולהראות  אדםלתת חיוך ל. )ב, כתובות קיא(" ממשקהו ָחָלב

 למה זה .יותר מלתת לו כוס חלבשוה  ,לו פנים שוחקות

, בכלל ו!וחיוך לא שווה כסף, הרי חלב שווה כסף? יותר

שֵמחלב אפשר אלא ?  כשחייכתי אליומה כבר נתתי לשני

 בחיוך לעומת זאתו, או שלשה ימים, יומים-לחיות רק יום

מעשה לא מזמן שמעתי ! אפשר להעניק לאדם חיי עולם

בצרוף כרטיס  ,ב"ארהחתונה בבחור שקיבל הזמנה לב

הכיר לא את לא ש כיון, ח שזו טעותוא היה בט הו.טיסה

מה פתאום שישלחו לו כרטיס ו , החתןיאבאת החתן ולא 

את פעם  פגש בחור זה ש,התבררוף בס ...?ב"טיסה לארה

, כ הושפע מזה" החתן כאביו, פה החתן ודיבר אליו ייאב

 את כ גם"שלח אחו, בישיבהללמוד שבגלל זה נשאר עד 

למי  הרגשה של הכרת הטוב ךמתוו, בנו ללמוד בישיבה

 לחתונת הוא שלח לו כרטיס טיסה, החיוךשנתן לו את 

יותר הרבה , מחיוך אפשר לחיות הרבה זמןש , הרי!בנו

אם  . אפשר לחיות חיי עולם מחיוך.מאשר מכוס חלב

אז ודאי שמקבלים , הלבנת פניםכ על "אפשר להענש כ

 ב טובעל ל, חיוךי "שמעניקים לאדם עשכר גדול על חיים 

ו לקרב,  שמראים לוסבר פנים יפותעל , שמגלים כלפיו

עצמי   גם אני.בכל דבר,  דעלמאו גם במילילקרב, לתורה

י בחורים שקרבו אותאותם לעד היום מכיר טובה 

ישיבת ב,  בישיבת מיר,'זביכשנכנסתי ללמוד בישיבת פונ

,  עד היום מזה אני חי.לםולכ אני מכיר טובה, הכותל

  !...מהדברים האלה

אין לשער שכרו של המקרב אנשים לתורה 

  ומצוות

 מעלה ,כל המאבד נפש אחת מישראל", ל אומרים"חז

אצל קין . ) א, לז'סנה(" עליו הכתוב כאילו איבד עולם מלא

קֹול ְּדֵמי ָאִחיָך צֲֹעִקים ֵאַלי ִמן  ":כתוב -כשהרג את הבל  -

 םַּד'מר אינו או: "ל"חזאומרים ו ,)י, בראשית ד( "ָהֲאָדָמה

. ) א, לז'סנה("  דמו ודם זרעותיו- ' ָאִחיךָ ְּדֵמי' אלא ,'ָאִחיךָ 

קין הרג לם ואת כ, לצאת מהבלאמורים כל הדורות שהיו 

והרי  .םלובע על כתהוא נוממילא  ,בזה שהרג את הבל

אם , כ"וא .)א, סוטה יא( מדה טובה מרובה ממדת פורענות

הדורות  הוא יקבל שכר על כל, אדם מחיה את חברו

 .אותומה שהחיה על לא רק ו, שחיים מכח החיות הזאת

בין ו, םידאג לחייו הגשמי, בין אם החיה אותו בפועלוזהו 

 יקבל שכר על כל המצוותשאז , אם החיה אותו ברוחניות

עד וניניו בניו ונכדיו הוא ו , למדחבירוכל התורה שועל 

כמה , ן הזה אין לשער את גודל העני.ל הדורותסוף כ

וכמה אפשר להפסיד , מקרבים את הזולת כשאפשר לקבל

פיכות דמים אם העונש על ש. כשלא מקרבים את הזולת

גדול על נתינת חיי נצח לאדם השכר הרי , כ גדול" כהוא

  .כמה וכמהפי 

 ,נפלה סלע מידו ומצאה עני ונתפרנס בה" ,ל אמרו"חז

. )פ הספרי" עיט, י דברים כד"רש(" הרי הוא מתברך עליה

 גדול "מתעסק"ו , גדול מאד"ןיאינו מתכו"רות שזה למ

והתפרנס את אותה מטבע עני מצא שאבל במקרה , מאד

יצאה סוף סוף   כי,ותהאמגיע שכר לזה שאיבד , ממנה

 נותן בכוונהשכן כשאדם   כל.תועלת לעניממנו 

או ,  אם נותן לו בדברים גשמיים.לחברו ומחיה אותו

ה קובע לו "מה שהקבכמה וכעל אחת , בדברים רוחניים

 חיוך שווה יותר מכוס .ו קל לעשותל כך דבר שכו זה.שכר

תר קל לתת חיוך  יו. אבל עולה פחות מכוס חלב,חלב

נים י צריך להשתדל היות מלבין ש.מאשר לתת כוס חלב

לחזק כל מי , דם בסבר פנים יפותכל א לקבל, לחברו

 אמנם מי שבוכה על חורבן הבית בימים ,רהושב ורוחש

ל צרות אבל מי שבוכה ע, צריך לבכות,  זה בסדרלהא

יע להרג,  אותוקלחז,  אותודדצריך לעו, פרטיות שיש לו

כי זה ,  במה שאפשרלהשתתף בצערו, אותו במה שאפשר

בשביל אלא גם ,  אדם נברא לא רק בשביל עצמו.כל האדם

ה אומר "כפי שהקב,  תורה ללמד את בניו.טיב לזולתילה

י ְיַדְעִּתיו ְלַמַען ֲאֶׁשר ְיַצֶּוה ֶאת ָּבָניו ְוֶאת ּכִ ",  אבינולאברהם

אבל גם  ,)יט, בראשית יח(" 'ֵּביתֹו ַאֲחָריו ְוָׁשְמרּו ֶּדֶרְך ה

ל מי שהוא עם כ, בשביל לעשות חסד עם כל הברואים

 וזה,  זו הרי התחלת דרך האבות.כמו אברהם אבינו, יכול

נותן ,  לאמונהשמקרב כל אחד, החסד שאברהם עושה

נותן לינה לכל מי שזקוק , נותן משקה לכל צמא, אוכל

הדרך שבה אברהם זו , ליווי לכל מי שזקוק לליווי, ללינה

 ללכת גם אנו צריכיםודאי שּו, ם ישראלאבינו בנה את ע

  .בדרך הזאת

  ה בהטבה לזולת"להדמות לקב

 - ג מצוות שנצטונו עליהן בתורה היא"אחת מתריהרי 

. )ט, דברים כח(" ְוָהַלְכָּת ִּבְדָרָכיו: "מרשנא', ללכת בדרכי ה

, בתורה בלשון ציווינאמר לא " ְוָהַלְכָּת ִּבְדָרָכיו"אמנם 

ֱאלֶֹקיָך ' ִּתְׁשמֹר ֶאת ִמְצֹות ה "םשִארק התורה אומרת אלא 

אם , בכל זאת אבל ,יברך אותך' ה )שם(" ְוָהַלְכָּת ִּבְדָרָכיו

', א תנאי לברכת הוה" ָכיוְוָהַלְכָּת ִּבְדרָ "התורה אומרת ש

ועל כן מנה , שנלך בדרכיו', הרי ברור שזהו רצון ה

למצוה גמורה במנין " ְוָהַלְכָּת ִּבְדָרָכיו"ם את "הרמב

, )ו"א ה"דעות פ' הלכ' ועי'; מצות עשה ח, ספר המצות(המצוות 

'  להדמות אליו ית,הואשל מצוה זו ענינה כאשר 

-דות שיתואר בהם האבפעולותיו הטובות והמידות הנכב"

 , לזולתטיביכשאדם מ,  ממילא.)ספר המצוות שם(" ל יתעלה

שהוא טוב ומטיב , ה"דבק בדרכיו של הקבתהרי הוא מ

צריכים אנו  ,ולים עד כמה שאנו יכ.לכל וכולו הטבה

אנו כש, ה"דומים לקבאנו ובזה , ה"להיות דומים לקב

  . מטיבים לזולת
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וקא במידות דוה "להדמות לקביש כאלו שבוחרים 

ּוַבַעל ... ל ַקּנֹוא ְונֵֹקם-אֵ "גם הוא ה "הרי הקב. אחרות

ה "להדמות לקבבוחרים יש שממילא , )ב, נחום א(" ֵחָמה

אבל ... "ּוַבַעל ֵחָמה... ַקּנֹוא ְונֵֹקם"להיות , אלהבמידות 

. אתנולא זה מה שדורשים מו ,לא זו הדרך הנכונה, כמובן

וכפי שנהג , דות אלו צורך גם במילפעמים ישנכון ש

  הדרך. העיקרית הדרךואבל לא ז, זמריבמעשה  נחסיפ

ב ֶאֶרְך ַאַּפִים ְורַ " במידות ה"להדמות לקבהיא העיקרית 

ּוַבַעל ... ַקּנֹוא ְונֵֹקם"לא במידות ו ,"נֵֹׂשא ָעֹון ָוָפַׁשע, ֶחֶסד

  ".ֵחָמה

 על -ג מידות הרחמים "עיקר הברית על י

  ולא על אמירתן, קיומן

ברית כרותה לשלוש עשרה מידות שאינן ", אמרו ל"חז

שלא על , וכבר הסבירו בזה. )ב, ה יז"ר( 6"חוזרות ריקם

 קיומןאלא על , ג המידות נכרתה הברית"י אמירת

כפי שמשמע ו, )בשם האלשיך,  שם"עין יעקב"על ה "עץ יוסף"(

והראה לו , ה כשליח צבור"נתעטף הקב: "מלשון הגמרא

,  כל זמן שישראל חוטאין:אמר לו. למשה סדר תפלה

 .)ה שם"ר("  לפני כסדר הזה ואני מוחל להםיעשויעשויעשויעשו

 יעשויעשויעשויעשו "אלא,  לא ֶנאמר"כסדר הזה  לפנייאמרויאמרויאמרויאמרו"

ג " את ילקייםעלינו להשתדל אפוא ". כסדר הזה לפני

  .ולא רק לָאמרן, המידות

וגם , אינני יכול להיות" 'ה' ה"? מה פירוש לקיים

כי מן הסתם לא ,  אינני יכול להיות"ָלֲאָלִפיםנֵֹצר ֶחֶסד "

גם בשר ודם " חנון"ו" רחום" אבל .אחיה אלפי דורות

 כלשרחמיו על , ה"לא כמו הקב, כמובן. יכול להיות

אבל ,  הברואיםלכלוהוא גומל חסד בלי גבול , מעשיו

כמו . צריך להשתדל להיות רחום וחנוןכפי הכוחות שלי 

מהר לכעוס על  לא ל."רב חסד וארך אפים" להיות ,כן

, כפי הכוחות שלי. ולהרבות בעשיית חסד, מישהו

אלא , ג המידות לא רק תאמרנה בפה"להשתדל שי

לא על , זה יש בריתעל  .מעשההתתקימנה גם בכלי 

  .אמירת הדברים

, ג המידות ולא מקיים אותן"כשאדם רק אומר את י

, כפריים,  לאותו זוג אנשים פשוטים-? דומההוא למה 

, יום אחד חלה הבעל. מאומה בעניני רפואהשלא ידעו 

, בדק את החולה, בא הרופא. ואשתו הזעיקה את הרופא

וצוה על האשה לתת ממנו לחולה מנה , רשם עבורו מרשם

דוק כיצד לב, למחרת הגיע הרופא שוב. אחת בכל שעתים

 והנה מצבו של ,ראה הרופא. השפיעה התרופה על החולה

האם : שאל את האשה . כלללא השתפרו, הורעהחולה 

חתכתי אותו ! בודאי: "אמרה לו? ת לבעלך את המרשםנת

ובכל שעתים נתתי לבעלי , לשתים עשרה חתיכות שוות

ג המידות "ה אמירת יזהו גם ערכ"!... לבלוע חתיכה אחת

 "מרשם"אם אנו רק קוראים את ה. ללא שמקיימים אותן

  צריך לקחת את.זה לא תמיד עוזר, וש עשרה מדותלשל ש

  . ואז זה יעזור,התרופה

ה להיות רב " אם נדבק במידותיו של הקב,'זרת הבע

אלה יהיו לששון ה יעזור שימים "הקב, חסד ואמת

 .אמן, במהרה בימינו, ולשמחה ולמועדים טובים
  

  

  

  
  

                                                           
דגם ). 'כלל י" אתוון דאורייתא"' עי( אם נגדירו כאיסור חפצא ובין, וזהו בין אם נגדיר את איסור עשיית מלאכה בשבת כאיסור גברא. 1

 -י אדם " אבל אם נעשתה המלאכה שלא ע,)ש"ע(י נכרי "אם נעשה ע' אפי,  הוא מעשה מתועבשהמעשההיינו , אם הוא איסור חפצא
שבת והיא נגמרת מאליה שמותר להתחיל מלאכה בערב , והראיה הפשוטה לזה היא. ה קפידא מצד התוצאה"על זה ודאי שאין לקב

 .והיא הולכת ומתבשלת בשבת, כגון להניח קדירה מערב שבת על גבי האש, בשבת
  .)ז"פסחים אות קי" קובץ שעורים"' עי(וכן בענינים אחרים בתורה . 2
' ח סי"א או"זוח" (ובשבת שנאוי לפני המקום טורח האדם במלאכת חול, במזיק שנאוי לפני המקום הנזק: "ש"ובלשונו של החזון אי. 3

  ).ה החורש"א ד"ו סק"ל
והחורבן השני אינו ,  לחורבן זהושחורבן בית ראשון וגלות בבל לא תיקנו ולא כיפרו לגמרי את העוונות שהביא, כמבואר בראשונים. 4

' ן הוצ"הרמבכתבי (' שער ג" ספר הגאולה"ן ב"רמב' עי. בפני עצמו" חדש"ולא חורבן ,  של החורבן הראשון וגלות בבלםהמשכאלא 
ושיהא , לפי שיודעים היו שסוף בית שני זה ליחרב", שכתב) ה ופרקינן"ב ד, ה יח"ר(א "הריטב' וחי, )א"רפ' א עמ"ח, מוסד הרב קוק

שזהו מפני שהבינו שעוד לא נתקן עוונם , ומסתבר". ובנין בית שני לא חשיב להו כולי האי דלהוי נגדר הפרץ הראשון, גלות זה שאנו בו
  . לגמריתכפרולא נ

]. שם הוכחתו לזה ממוציא שם רע' ועי". [ מר ממות-כי צער ַהְּכִליָמה ", שכתב) א"אות קי' שער ג(לרבינו יונה " שערי תשובה"' עיו. 5
ולכן החשיבה התורה את המלבין פני חברו ברבים כאילו שפך , קשה לו יותר מהריגתוההוא דבר , אדם בבושה גדולההרי שלבייש 

  .דמים
  .ת שמעכבות זהשהברית היא בתנאי שאין בידו עביר, )ו, שמות לד(וכתב רבינו בחיי . 6

  ,פי הבנתו של העורךיחה נערכה להש

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


