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 בס"ד

 ירושלים  -ישיבת הכֹּתל  

 שיחת הגאון הרב אביגדֹּר הלוי נבנצל שליט"א
 תשע"זמסעי -מטות לפרשת

  לתקן עון שפיכות דמים
 

העונש החמור ביותר בתורה על עבירה  -גלות 
 שנעשתה בשגגה

ָת מצוה את משה רבינו: " קב"הה רְּ ָאמַּ ל וְּ ָראֵּ נֵּי ִישְּ ר ֶאל בְּ בֵּ דַּ
ֶהם תֶ  ,ֲאלֵּ ןִכי אַּ דֵּ רְּ יַּ ִרים ֶאת הַּ ן ם ֹעבְּ ָנעַּ ָצה כְּ ִריֶתם ָלֶכם  - ַארְּ ִהקְּ וְּ
ֶייָנה ָלֶכם ,ָעִרים ָלט ִתהְּ י ִמקְּ כֵּה ֶנֶפש , ָערֵּ חַּ מַּ ָנס ָשָמה ֹרצֵּ וְּ

ָגָגה הרוצח לנוס אל עיר למה צריך  .יא(-)במדבר לה, י" ִבשְּ
, כפי מפני גואל הדםבפשטות, כדי להגן על עצמו  -מקלט? ה

ל" ורש בפסוק:שמפ ָלט ִמֹגאֵּ ִמקְּ ָהיּו ָלֶכם ֶהָעִרים לְּ ֹלא ָימּות , וְּ וְּ
חַּ   .)שם, יב( וכו' "ָהֹרצֵּ

ואולם, בחז"ל ובראשונים מבואר, שישיבת הרוצח בעיר 
המקלט לא באה רק כדי להגן עליו מגואל הדם, אלא גם בתורת 

)עי' גמ' מכות ב, ב; רש"י  1עונש וכפרה על מעשה הרציחה שעשה

ות לז, ב ד"ה מיתות; תוס' וריטב"א מכות יא, ב ד"ה מידי גלות; כתוב

. הי"ג; חינוך מצוה ת"י( "זפפ"ו ה"ד, ו רוצח ושמירת הנפש 'רמב"ם הל
אמנם בגמרא מבואר שלא הישיבה בעיר המקלט היא שמכפרת 

, )מכות יא, ב(לרוצח, אלא מיתת הכהן הגדול היא שמכפרת לו 
הכוונה שהגלות לא באה אך כבר ביארו הראשונים, שאין 

ללכפרה  ל , אלא הגלות היא שמכפרת לרוצח על מעשה כ
הרציחה, ומיתת הכהן הגדול היא שמכפרת לו על חובת הגלות, 

)תוס' וריטב"א שם(ועל מה שהופקר דמו כלפי גואל הדם 
2. 

והנה, כפרה זו שחייבה התורה את הרוצח, היא הכפרה 
אדם  .שית בשוגגהקשה ביותר שמצאנו בתורה על עבירה הנע

שחילל שבת בשוגג, או אפילו עבד עבודה זרה בשוגג, מביא 
קרבן חטאת, והעון מתכפר לו. הקרבן עולה קצת כסף, אבל 

גלות הצער "לעומת זאת,  בכל זאת, המחיר אינו נורא כל כך.
שנפרד האדם מאוהביו ומארץ , 3שקול כמעט כצער מיתה

הרוצח יושב . (מצוה ת"י )חינוך "ושוכן כל ימיו עם זרים ,מולדתו
, מנותק ממשפחתו מחבריו ומידידיובעיר המקלט כשהוא 

כדי אפילו לא אסור לו לצאת משם לשום דבר שבעולם, ו
. "אינו יוצא לא לעדות אחר דבר מצוהאו לכל לעלות לרגל, 

מצוה, ולא לעדות ממון, ולא לעדות נפשות, ואפילו ישראל 
אינו יוצא  -יואב בן צרויה צריכים לו, ואפילו שר צבא ישראל כ

יש רשות לגואל הדם  -ואם יצא , מכות יא, ב(משנה ) 4משם"
אם רוצים לכבד אותו בכיבוד כלשהו,  .(דעת ר"ע שם)להרגו 

הרוצח צריך  - אפילו בעליה לתורה ל'שלישי' או ל'שישי'
להתבזות ולומר: "רוצח אני"! ורק אם רוצים בכל זאת לכבדו, 

 .שם יב, ב(משנה )יבוד מותר לו לקבל את הכ
גם אם הכהן עד מות הכהן הגדול.  -כמה זמן זה כך? 

, שהיה בן מאה עשרים הגדול יאריך ימים כמו אהרן הכהן
 רוצחה, )במדבר לג, לט(ושלש שנים במותו, כמבואר בפרשתנו 

הרוצח עלול  .עד מות הכהן הגדולבעיר המקלט צריך לשבת 
תאפוא לשבת  ו ר ש מחמירה התורה  !בעיר המקלט שנים ע

את  , מפקירהמפקירה את חייו אפוא מאד בכפרתו של הרוצח.
, מישראל בגלל החומרה הנוראה של הריגת נפשכבודו, והכל 

 .גגהבשנעשתה אף על פי ש

לשגגת שאר עבירות  ההבדל בין שגגת רציחה
 שבתורה

גגם  ו ס מהו  .רוצחאצל ההשגגה החמירה התורה מאד  ב
הכרצח בתורה המקרה שמוגדר  ג ג ש שהתורה חייבה עליו  ב

ֹטב  -גלות?  חְּ ר לַּ עַּ יַּ הּו בַּ עֵּ ֲאֶשר ָיֹבא ֶאת רֵּ אומרת התורה דוגמא: "וַּ
ץ ּוָמָצא ֶאת  ֶזל ִמן ָהעֵּ רְּ בַּ ל הַּ ָנשַּ ץ, וְּ ֹרת ָהעֵּ ֶזן ִלכְּ רְּ גַּ ָחה ָידֹו בַּ ִנדְּ ִצים, וְּ עֵּ

ת  הּו ָומֵּ עֵּ ֶלה ָוָחי"  -רֵּ ת ֶהָעִרים ָהאֵּ . ים יט, ה()דברהּוא ָינּוס ֶאל ַאחַּ
ָּוָנה בגמרא מובאת מחלוקת תנאים, האם  כַּ היא שהגרזן עצמו עף הַּ

כונה היא שחתיכה מן העץ הִמקתו והרג את הנרצח, או ש
. עכ"פ, הרוצח בשגגה ז, ב(מכות )המתבקע עפה ופגעה בנרצח 

ֶלה ָוָחי". - באופן זה ת ֶהָעִרים ָהאֵּ  "הּוא ָינּוס ֶאל ַאחַּ
עסק נעשתה באופן כזה? אדם הדין במלאכת שבת שומה 

בגרזן, והברזל או חתיכה מן העץ המתבקע עפו בחטיבת עצים 
מרשות היחיד לרשות הרבים. האם יתחייב חטאת על כך? ודאי 

גשלא! שכן בשבת, רק  ג ו חייב חטאת )כגון ששכח ששבת  ש
היום, או שכח שמלאכה זו אסורה בשבת(, וזה אינו שוגג אלא 

לל לא חשב לעשות מלאכת הוצאה. לעומת זאת,  מתעסק, כי כְּ
חייבה התורה גלות על מעשה כזה, למרות שלא היתה  -ברציחה 

 לרוצח שום כוונה לפגוע באדם או בנפש חיה כלשהי!
דוגמא נוספת: אדם רוצה לזרוק חפץ בשבת ממקום למקום, 
ָעֶשה מלאכה; כגון, שהחפץ יפגע  באופן שיש ספק שמא ע"י כך תֵּ

ול מן העץ )מלאכת קוצר(. הוא מצדו אינו בתפוח, והתפוח יפ
מתכוון להפיל את התפוח, רק לזרוק את החפץ, אבל הוא יודע 
שע"י זריקתו אפשר שיפול התפוח. האם מותר לו לזרוק את 

ההלכה היא שמותר, שכן "דבר  -החפץ באופן כזה, או לא? 
. ומה יהיה הדין )רמב"ם הלכ' שבת פ"א ה"ה(מותר"  -ן ישאינו מתכו

גבי רציחה באופן כזה? האם גם כאן יהיה מותר לאדם לזרוק ל
חפץ ממקום למקום, כאשר ידוע לו שיש סכוי שהחפץ יפגע 

ן לכך? ודאי שלא! הרי זה קרוב והוא בחברו ויהרגהו,  אינו מתכוֵּ
להיות רוצח במזיד, ר"ל! אפילו עיר מקלט לא תגן על רוצח כזה! 

כלפי איסור רציחה,  הרי לנו שוב, שהאחריות הנדרשת מן האדם
 גבוהה הרבה יותר מן האחריות הנדרשת ממנו כלפי חילול שבת.

מה הסיבה לכך? מדוע ברציחה מטילה התורה אחריות רבה 
יותר על האדם לדאוג לכך שלא יגרום לתוצאה בלתי רצויה, 
מאשר באיסור שבת? כמדומני שהחילוק הוא פשוט: באיסור 

אמלאכה בשבת, לא אכפת לקב"ה  צ ו ת המעשה. לא אכפת  תמ
לו אם תפוח יתלש היום מן העץ. אכפת לו רק שהדבר לא יעשה 

דיע"י  הו . ולכן, אם התפוח יתלש בשבת ע"י גוי, או אפילו ע"י 5י
ס כ"כ את הפעולה אליו  כגון ע"י  -יהודי באופן שאין ליַּחֵּ

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

האכפת לקב"ה גם מן  צא ו , לא רק מהמעשה. נפשו של הת
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ישראל חביבה לקב"ה, והקב"ה לא רוצה שיהודי ימות, בין אם 
יהרג ע"י יהודי ח"ו, ובין אם יהרג ע"י גוי, או אפילו שלא בידי 
אדם כלל. ]כגון, יהודי שטובע בים, צריך להצילו למרות שאין 

כן, "מתעסק" ו"אינו מתכוין" לכאן שום מעשה רציחה[. ו
המותרים בשבת, אינם יכולים להיות סיבה להיתר גם ברציחה. 
וכמו כן נדרשת בזה מן האדם זהירות גדולה הרבה יותר שלא 

 .6להיות שוגג
. אדם 7יסוד זה קיים לא רק ברציחה, אלא גם בנזקי ממון

עפו  -ץ המתבקע או חתיכה מן הע -שהכה בגרזן, והברזל 
והזיקו לממון חבירו, חייב המזיק לשלם את הנזק. ודאי שלא 
נפטור אותו מדין "מתעסק" כמו במלאכת שבת. למה? כי גם 
כאן, כמו ברציחה, ממונו של ישראל חביב לפני הקב"ה, 
והקב"ה אינו חפץ באיבודו בכל אופן שהוא, ועל כן הפטור של 

ישראל באופן הנ"ל יהיה  "מתעסק" לא שייך כאן, והמזיק ממון
ד חייב. יותר מכך: הרי גם אם ממון חברך היה הולך לאיבו

ו מ צ ע , שלא בגרמתך, כגון: אם היית רואה שנהר עומד מ
לשטוף ולהטביע כבש של חברך, ובידיך היה להזיז את הכבש 

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

שוטף כבש של יהודי. אבל התורה  . אין לנהר עבירה אם הואא(
לא רוצה שממון של יהודי ילך לאיבוד, ולכן אם יש ביכלתי 

אני חייב למנוע את זה. כל שכן על יהודי! אם  -למנוע את זה 
תראה יהודי שחייו בסכנה, חובה עליך להשתדל להצילו, 
למרות שלא אתה זה שהכנסת אותו לסכנה. כי ברציחה ובנזקי 

הלא רק  ממון אכפת לקב"ה את לא תעשה את המעשה, אלא  ש
הש א צ ו ת לא תהיה, ולכן גם אם לא אתה הוא זה שמסכן את  ה

 קב"החברך או את ממונו, עליך להשתדל להצילם, כי אכפת ל
מחיים של יהודי, ואפילו ִמממון של יהודי. מה שאין כן לגבי 

, או בשבת שום עניין שרוח לא תכבה נר קב"ההשבת, שם אין ל
 .8בשבת לאכה אחרתלא תעשה מ

 צריך לעשות תשובה -גם מי שכמעט הרג 
והנה, כל זה הוא במקרה שאדם אכן הרג נפש בשגגה 

ל ע ו פ . ומה הדין לגבי אדם שלא הרג בפועל, רק פשע ולא ב
טנזהר,  ע מ כ הרג נפש בשגגה? למשל: ראובן ושמעון עבדו  ו

מראש הגג. תוך כדי עבודתם פטפטו  אבניםיחד בהורדת 
א נזהרו מספיק שהאבנים לא תפולנה מידם אל וצחקו, ול

הרחוב. ואכן, מידו של כל אחד מהם נפלה אבן לארץ. האבן 
של ראובן נפלה על ראשו של אחד העוברים ברחוב והרגה 

האבן של שמעון שנפלה אף היא לרחוב, לא פגעה ואותו, 
באיש, ולא גרמה לשום נזק. מה יקרה עכשיו? ראובן צריך 

, הוא בסכנת נפשות מגואל הדם, מורחק לגלות לעיר מקלט
ממשפחתו, לא בא לשום שמחה משפחתית, לא לבר מצוה, לא 
לחתונה, לא לשלש רגלים, עד מות הכהן הגדול. ומה עם 
שמעון? שמעון יושב בביתו בחיק משפחתו, איש אינו רודף 
אחריו, איש אינו מבקש את נפשו, אפשר לתת לו 'שלישי' 

 ך לומר מילה.ו'שישי' והוא אינו צרי
מצד האמת צריך שמעון לדעת,  , אבלכך הוא הדין למעשה

אשגם  ו רשלן ופושע, לא פחות מראובן. גם הוא לא נזהר  ה
מספיק שהאבן לא תפול לרחוב ותהרוג את אחד העוברים שם, 
ע ביהודי ושמעון לא  גַּ אלא שלקב"ה היה חשבון, למה ראובן ִיפְּ

ע. ו גַּ ין כאן גואל דם, ושמעון לא כן, למרות שמצד הדין אלִיפְּ

צריך לגלות לעיר מקלט, אבל מצד הלכות תשובה, צריך שמעון 
לעשות תשובה כמעט כמו ראובן שהרג בפועל, שהרי גם הוא 

  התרשל כמו ראובן, וגם הוא עלול היה להרוג אדם כמותו.
כמו כן, גם במקרה שרק שמעון היה בתמונה, ולא היה כלל 

הרג אדם בפועל, גם אז חייב שמעון לידו יהודי בשם ראובן ש
לעשות תשובה חמורה כאילו הרג אדם, שהרי סוף סוף עלולה 
היתה התנהגותו הרשלנית לגרום לכך. "ברוך ה' שאינני צריך 
לרוץ לעיר מקלט, אבל מצד הרשלנות שלי, היה ראוי שאשב בעיר 

 -כך צריך להרגיש מי שעלול היה להרוג אדם, וה'  -מקלט" 
 שמר שלא יהרוג. -ישראל לעד  השומר עמו

 חיוב שמירת הנפש
שצריך היא נפקא מינה עבורנו המאי נפקא מינה עבורנו? 

בענייני זהירות. אדם נוסע בכביש באופן בלתי זהיר, מאד להתחזק 
יכול לגרום לתאונה. אמנם לא תמיד מתרחשת תאונה, אבל אם 

כמו מי אדם מצידו נסע באופן בלתי זהיר, הוא צריך אותה כפרה 
שנהג בחוסר זהירות וכן עשה תאונה. ותאונת דרכים זה לא תמיד 

כך "שוגג". תאונת דרכים נחשבת הרבה פעמים כ"קרוב למזיד", 
 .מגואל הדםאת הנהג הנהג הדורס שאפילו עיר מקלט לא תפטור 

אפילו , בכל מקום ובכל זמןאת הנהג להרוג  יאשריהיה גואל הדם 
כך הוא שיפסקו את זה, אבל  "דלנו בי היום אין .מקלטהבתוך עיר 

אדם שנוהג בחוסר זהירות בכביש, צריך א"כ לעשות  .התורהדין 
תשובה מרובה, גם אם לא פגע באיש. מצד חומרת העבירה, הרי 

 זה כאילו בצע תאונת דרכים בפועל.
כן כן את האחרים צריך לעשות תשובה. גם המסַּ ולא רק המסַּ 

רי אדם חייב לשמור גם על נפשו את עצמו צריך לעשות תשובה. ה
שלו, לא רק על של אחרים. אמנם התוספות אמרו שיותר מוטל על 

)ב"ק כג, א האדם לדאוג שלא יזיק לאחרים משלא יוזק בעצמו 

לא נאמר הכלל שמירת הנפש , אבל יתכן שלגבי תוד"ה וליחייב(
. שכן על ממון עצמו יכול אדם למחול, י ממוןהזה, רק לגבי נזק

הפגיעה בממון הזולת חמורה מן הפגיעה בממוני שלי, שכן ולכן 
על ממוני שלי יכול אני למחול, מה שאין כן על ממונו של הזולת. 
אבל במה שנוגע לנפשות, אדם אינו רשאי למחול על נפשו. אדם 
הרי אינו רשאי לחבול בעצמו, וכל שכן שלא להרוג את עצמו. 

ָפשוֹ  נְּ ן ָכל הַּ ָנה" הפסוק הרי אומר: "הֵּ , נפש )יחזקאל יח, ד(ת ִלי הֵּ
האדם איננה קנינו של שום בן תמותה, לרבות גם לא קנינו העצמי, 
אלא קנינו של הקב"ה בלבד, כביכול ממונו של הקב"ה, וא"כ אין 
לך רשות לפגוע ברכושו של הקב"ה ולחבול בעצמך. וא"כ לגבי 

וכפי נפשות, ההיזק לאחרים וההיזק לעצמו אסורים באותה מידה. 
זה לא תירוץ. בחילול  -שאמרנו, "לא התכוונתי", "לא שמתי לב" 

אבל ברציחה זה  ,רוץ, בשאר עבירות בתורה זה תירוץשבת זה תי
ולא ברציחת עצמו. כאן התורה  ,לא ברציחת אחרים .לא תירוץ

חייבה על ה"מתעסק", חייבה על ה"אינו מתכוון", כאן לא יעזור 
 התירוץ הזה.

 הזהר מהלבנת פניםל -בין המצרים 
בימי בין המצרים אנו צריכים לעשות תשובה על עבירות 

היא  ,אחת העבירות שבגללן בא החורבן .שבגללן בא החורבן
 )יומא ט, ב( שנאת חינםבית שני נחרב בגלל  .יכות דמיםפש

עבודה זרה, וגם בית ראשון נחרב בגלל  לשפיכת דמים,המביאה 
ןהחורבן הגם על הרי ו] ,(שם)גילוי עריות ושפיכות דמים  אשו  ר
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חורבן הראשון , אנו מתאבלים היום וגם את העברות שהביאו לַּ
את הענין  זה זמן להתעורר לתקן [. אם כן,9צריכים עוד לתקן

הרי רה והת. , להתרחק משפיכות דמים עד הקצה האחרוןהזה
אנו בנים לה' אלקינו,  על איבוד נפש מישראל.מאד  קפידהה
ימותו מכל סבה  בניו, לא רוצה שבניועל מרחם הרי אב כל ו

ֻאם ה .שהיא י נְּ דַּ ֶתם עֵּ  ם ישראלכל אחד מע .)ישעיהו מג, י( "'"אַּ
 ,דאבהקב"ה לא רוצה לממילא,  .ד לקיום בורא לעולםהוא עֵּ 

את העדים שלו, לכן צריך להרבות בזהירות. נהגים  ,כביכול
כמה שחוקי  .ו במישהו"לא לפגוע חשצריכים להזהר מאד 

תנועה מחמירים, צריך להחמיר עוד יותר, להזהר מאד שלא ה
גם לא ברכוש. לפעמים אדם חייב אפילו ואדם, שום לפגוע ב

רואה ש , נהגלמשל .ו לדעת ולא להזיק לאחריםמלאבד עצ
למנוע את הפגיעה שמכוניתו תפגע במישהו ואין לו אפשרות 

א הוברור שבאופן זה ו ,ן אחרולכיואלא ע"י הטיית המכונית 
 ".יהרג ואל יעבור" לעשות כן. יביהוא ח -עם מכוניתו  יהרג

, אפילו כשיצטרך שהואאופן בכל אחר יהודי להרוג אסור לו 
 .לההרג בעצמו

, ממש מקפידה התורה פיכות דמיםלא רק על ש ,באמתו
המלבין פני חז"ל אמרו, "פיכות דמים. שקרוב לש אלא גם דבר

םחבירו ברבים,  י מ ד ך  ופ ש לו  אי אזיל סומקא "כי ה? למ ".כ
תחילה הוא מסמיק, ואח"כ מחויר,  .)ב"מ נח, ב(" ואתי חוורא

 .10הרי שהלבנת פנים היא כרציחהוכאילו נשפך הדם מפניו. 
עוד אמרו, "נוח לו לאדם שיפיל עצמו לתוך כבשן האש, 

. הרי שאיסור הלבנת )סוטה י, ב(ואל ילבין פני חברו ברבים" 
פנים חשוב כרציחה עד כדי כך, שגם החיוב של "יהרג ואל 

אם דברים ה ,הפוסקים נחלקויעבור" שישנו ברציחה קיים בו! 
פני כדי לא להלבין הרג ילבאמת צריך שכפשוטם, אלו הם 

שם ד"ה נוח, וב"שערי תשובה" לרבינו יונה, סוטה )תוס'  ברבים רויחב

, ונאמרו רק על דרך שאין הדברים כפשוטם , אושער ג' אות קלט(
)כן נראה מהרמב"ם שהשמיט דין זה, וכן מבואר במאירי בסוטה המוסר 

ועל כל פנים, רואים מדברי חז"ל, כמה חמור הדבר הזה,  .שם(
עד כדי כך שהוא קרוב לרציחה. ממילא, אם באנו להזהר 

 בעוונותינו הרביםמשפיכות דמים, יש להזהר גם בענין זה, ש
  גם הוא מצוי בינינו.

הגמרא מביאה, שאביי שאל את רב דימי שבא מארץ 
ישראל לבבל: "במערבא במה זהירי"? כלומר: באיזו מצוה 
זהירים במיוחד היהודים הגרים בארץ ישראל? אמנם חייבים 

עצמו  לשיקבל עכל אדם ללקיים את כל המצוות, אבל ראוי 
"כ זהירים . במה א11יהיה זהיר באופן מיוחד השבמצוה 

מדוע  .)ב"מ נח, ב(במיוחד בארץ ישראל? אמר לו: בהלבנת פנים 
דבר הזה? הרי הלבנת פנים  היו זהירים בארץ ישראל במיוחד בַּ

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

חמה הנוראה שהתלוותה אליו, . חורבן המקדש והמל12פנים
רבבות היהודים שנהרגו ונפלו בשבי וגלו מארצם באותה תקופה 

הכל  -ובתקופות שלאחריה, כל המקומות שנחרבו בארץ ישראל 
, מזה שהלבינו את פניו של בר קמצאבא ונתגלגל כתוצאה 

 אבר קמצ .נו, א( -נה, ב  גיטין)שסילקוהו מן הסעודה בבושת פנים כ
כדי לנקום אם הלך והלשין לרומאים  ,ה צדיק גדוללא היודאי 

הנם ייושב עד היום בגכנראה  בכל עם ישראל על הבושה שלו.
אבל חז"ל אמרו, "ֹבא וראה כמה גדול ֹכחה של בושה,  .בגלל זה

שהרי סייע הקב"ה את בר קמצא, והחריב את ביתו ושרף את 
ו של ת פניה הקפיד על הלבנ"עד כדי כך הקב .נז, א(שם )היכלו" 

 בארץ ישראל בהלבנת פנים.במיוחד לכן היו זהירים  .יהודי

 מרבה חיים" -"מרבה תורה 
אבל יחד עם הזהירות וההתרחקות משפיכות דמים ומכל מה 
שדומה לה ושקול כמותה, יש גם דרך לעשות את ההפך ממנה, 

ת -דהיינו  ו ב ר  -חיים בעולם! כיצד מרבים חיים בעולם?  לה
. אם )אבות פ"ב מ"ז( 13מרבה חיים" -מרבה תורה אומרים חז"ל: "

לומדים תורה ומקיימים מצוות, אנו מזכים בזה את כל העולם 
כולו, ומביאים חיים לעולם. מונעים תאונות דרכים, מונעים 

. הברירה אפוא בידינו, להרבות 14פיגועים, וכל מיני מרעין בישין
את במצוות ובמעשים טובים, ובמיוחד בימים אלה, לתקן 

המכשולות שהביאו לחורבן המקדש, ולדאוג לחיים ארוכים של 
 יהודים, ע"י שנרבה בתורה.

נתחזק אפוא בימים אלה בלימוד התורה, הגם שהימים הם ימי 
סוף הזמן, בכל זאת צריך להתחזק בלימוד התורה, וכן באהבה בין 
אדם לחברו, לתקן את שנאת החנם שהחריבה את הבית השני, 

נתחזק  .כות דמים שהחריבה את הבית הראשוןיומביאה גם לשפ
את אפוא באהבה בין אדם לחברו, ובזכות זה הקב"ה ישמור 

נפשותינו מכל רע, ונראה שוב את המקדש עומד על מכונו במהרה 
 בימינו, אמן.

 
 
 
 
 

 
                                                           

בפרשת שופטים נראה  .יג(-י מקלט שבפרשתנו, לפרשת ערי מקלט שבפרשת שופטים )דברים יט, אלפ"ז אפשר להסביר את ההבדלים בין פרשת ער. 1
ת הכנת הדרך אל עיר המקלט: "רק שם שיש בעיר המקלט, ולכן  ההצלהשכוונת התורה להתמקד בעיקר בצד  ֶדֶרְךנכתבה מצוַּ ָך הַּ  -" )דברים יט, ג( ָתִכין לְּ

 'הלפ"ח מרמב"ם " )כדי שלא לעכב את הבורח לשם ...אין מניחין בדרך לא תל ולא גיא ולא נהרכן ו)רש"י(, " "מקלט מקלט היה כתוב על פרשת דרכים"
ָך(; "ה"רוצח ושמירת הנפש ה צְּ בּול ַארְּ ָת ֶאת גְּ שְּ ִשלַּ שיהא מתחלת הגבול עד העיר הראשונה של עיר מקלט כשיעור מהלך שיש ממנה עד " -" )דברים שם( וְּ

" )רש"י(, ]כדי לצמצם עד כמה שניתן את המרחק שצריך הרוצח לעבור עד וכן מן השלישית עד הגבול השני של ארץ ישראל ,יה לשלישיתוכן משנ ,השניה
 שיגיע לעיר המקלט[, שכל זה נוגע רק לענין ההצלה שבעיר המקלט, ולא נוגע כלל לענין הכפרה.

שיש בעיר המקלט. ולכן, הגם שעצם הענין שיש בעיר המקלט  הכפרהד בעיקר בצד ואולם, בפרשת ערי מקלט שבפרשתנו נראה שכוונת התורה להתמק
שעל  משום הצלה לרוצח נזכר גם בפרשתנו, ואולם כל פרטי הדינים הנ"ל הנוגעים להצלת הרוצח לא נזכרים כאן, ומאידך נזכר כאן מה שלא נזכר שם,

ָגֹדלהרוצח לשבת בעיר המקלט " ן הַּ ֹכהֵּ ד מֹות הַּ חּו ֹכֶפר ר לה, כה(, שזו עיקר כפרתו של הרוצח )עי' כאן למעלה(, וכן רק בפרשתנו נאמר "" )במדבעַּ ֹלא ִתקְּ וְּ
ן ֹכהֵּ ד מֹות הַּ ָלטֹו ָלשּוב ָלֶשֶבת ָבָאֶרץ עַּ " )שם, לב(, שהוא איסור לקחת כופר מן ההורג בשגגה כדי לפטרו מן הגלות )רש"י שם, וסהמ"צ ָלנּוס ֶאל ִעיר ִמקְּ

רצ"ו(, שזה נוגע רק לצד הכפרה שבגלות, ומבהירה בזה התורה שא"א לכפר על הרוצח ע"י נתינת כופר ממון, אלא רק ע"י גלות ממש. אבל  לרמב"ם ל"ת

 הבנתו של העורך,שטחיות השיחה נערכה לפי 

 וכל טעות או חסרון יש לתלות בעורך בלבד.
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 מסתבר שאין שום איסור לרוצח לתת ממון לגואל הדם כדי שלא יהרגנו, כשם שמסתבר שמותר לו לשכנעו בדברים שלא יהרגנו. -לענין ההצלה מגואל הדם 

וב"ערוך לנר" ביאר, דעיקר הכפרה היא במיתת הכהן הגדול, והיא המכפרת לרוצח כפרה מוחלטת, והגלות לא באה אלא כדי להגן על הרוצח מן . 2
בגמרא  היסורים באופן זמני, עד שימות הכה"ג, ולעולם אין בה כדי לכפר בפני עצמה. והוי כאשם תלוי למי שנסתפק לו אם עבר על שגגת כרת, דמבואר

 .ת כה, א(האשם אינו מכפר עליו כפרה גמורה, אלא רק מגן עליו מן היסורים עד שיָודע לו בודאות שחטא, ואז יביא חטאת שתכפר לו כפרה גמורה )כריתוש

 .וזה מדה כנגד מדה, כנגד המיתה שגרם לנרצח. 3

. ואכמ"ל. ]ורק עומד בפני פקוח נפשהאין לך דבר נפש, והרי האחרונים יישבו בכמה אופנים, למה אין הרוצח יוצא מעיר מקלטו אפי' בשביל פקוח . 4
כיון שנתגלגלה  ,ועוד .א"א לומר לו שיתיר דמו בשביל אחרים - כיון דאם יצא הותר דמו ש לומר,ינזכיר בקצרה שני תירוצים שכתב בעל "ערוך השלחן": "

לרוצח לצאת מעיר  שאסור(. וע"ש שהסתפק, האם כוונת המשנה היא ז"נ 'סע ה"תכ 'סי" )ערוה"ש רחוק הוא שיתגלגל זכות על ידו - על ידו הריגת נפש
 יוכל לצאת. ונטה לומר שאם רוצה יוצא. אך לדינא נשאר בזה בצ"ע[. -המקלט בשביל הצלת כלל ישראל, או שרק אי אפשר לחייב אותו בזה, אך אם ירצה 

א, ובין אם נגדירו כאיסור חפצא )עי' "אתוון דאורייתא" כלל י'(. דגם אם הוא איסור וזהו בין אם נגדיר את איסור עשיית מלאכה בשבת כאיסור גבר. 5
על זה ודאי שאין לקב"ה קפידא  -אבל אם נעשתה המלאכה שלא ע"י אדם  ,הוא מעשה מתועב, אפי' אם נעשה ע"י נכרי )ע"ש( שהמעשהחפצא, היינו 

מלאכה בערב שבת והיא נגמרת מאליה בשבת, כגון להניח קדירה מערב שבת על גבי האש, מותר להתחיל הרי מצד התוצאה. והראיה הפשוטה לזה היא, ש
 והיא הולכת ומתבשלת בשבת.

, שהרג את הנפש, ובשוגג התוצאהומ"מ ביארו האחרונים, דחלוק יסוד החיוב בין רציחה במזיד, לרציחה בשוגג. דבמזיד החיוב )מיתה( הוא על . 6
ולתוצאה, ולא על התוצאה עצמה. וטעם החילוק, שהרי המזיד עשה את המעשה  הביאשהחיוב )גלות( הוא על המעשה  , וכוונתו היתה להביא מרצונ

על התוצאה. משא"כ השוגג, הרי לא התכוין לתוצאה ולא רצה בה, ולכן אין לדון אותו כ"כ על התוצאה,  -ולגרום לתוצאה המבוקשת, ולכן על כך הוא נידון 
 נזהר, ומחמת כן נגרמה התוצאה.רק על המעשה, שפשע ולא 

מחמת שפירכס  קירב את מיתתו , או שהנחבל עצמוחיישינן שמא הרוח בלבלתואינו גולה על ידו, ד -ומטעם זה מצינו, שהחובל בחבירו ולא מת מיד 
גבי גלות כתיב ביאר בתוס' הרא"ש, כיון של . והטעם,לעולם חייב -אבל במזיד  ,גלות חיישינן להני טעמילענין דווקא )גיטין ע, ב(. וכתבו התוס' )שם(, ש

ָיֹמת" ל ָעָליו וַּ פֵּ יַּ משא"כ במזיד חייב בכל גוונא, גם כשמעורב במיתה כח אחר.  ולא דבר אחר, ,מה שהפיל עליו גרם לו המיתהשדמשמע  " )במדבר לה, כג(,וַּ
הרי זה  -, ולכן כל שהתוצאה מתייחסת אליו ונקראת על שמו תוצאההוביארו האחרונים עומק הסברא בזה ע"פ היסוד הנ"ל, דבמזיד הרי הוא חייב על 

 -שיגה חייב. וכדי לייחס את התוצאה אליו, א"צ שתבוא לגמרי מחמת מעשיו, וגם אם לא באה רק מחמת מעשיו, מ"מ כיון שרצה בה ופעל בכוונה כדי לה
הא"כ בשוגג, הרי אינו נידון על התוצאה, )מהטעם שנתבאר(, אלא רק על הרי היא קרויה על שמו, ומתייחסת אליו, וממילא הרי הוא חייב עליה. מש ש ע מ  ה

 אין כאן מעשה שלם לחייבו עליו.כי הרי זה פטור, ואינו גולה,  -שהביא לתוצאה. ולכן, כל שלא נעשה המעשה לגמרי על ידו, אלא כח אחר היה מעורב בו 

 .אות קי"ז( וכן בענינים אחרים בתורה )עי' "קובץ שעורים" פסחים. 7

 : "במזיק שנאוי לפני המקום הנזק, ובשבת שנאוי לפני המקום טורח האדם במלאכת חול" )חזו"א או"ח סי' ל"ו סק"א(."אובלשונו של החזו. 8

של  םהמשכלא לחורבן זה, והחורבן השני אינו א וכמבואר בראשונים, שחורבן בית ראשון וגלות בבל לא תיקנו ולא כיפרו לגמרי את העוונות שהביא. 9
"א(, וחי' החורבן הראשון וגלות בבל, ולא חורבן "חדש" בפני עצמו. עי' רמב"ן ב"ספר הגאולה" שער ג' )כתבי הרמב"ן הוצ' מוסד הרב קוק, ח"א עמ' רפ

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

נראה פשוט, שאין הכוונה שעצם סילוק הדם מפניו של המתבייש הוא זה שנחשב לשפיכת דמיו, דא"כ גם המכה את חבירו ועשה בו חבורה יחשב . 10
ִליָמה זו שנחשבת לשפיכת דמיו,  היאאלא ודאי הכוונה היא, שהבושה שסבל המתבייש  .זאת לא שמענוכשופך דם וכרוצח, ו כְּ  מר ממות" -"כי צער הַּ

]ועי' גם תוס' שכתבו, שהמתבייש לילך בין בני אדם )מחמת , ולכן המבייש את חבירו חשיב כאילו הרגו. (ואות קל"ט "שערי תשובה" שער ג' אות קי"א)
אינו גדול מזה, וכדברי ה"שערי תשובה". וכן כתב בספר  מיתה)שבת נ, ב תוד"ה בשביל צערו(. ומשמע שגם צער  אין לך צער גדול מזה -איזה טעם( 

המבייש פני חבירו  ,הוא הבושה -? וחמורה היא למעלה ,והעבירה קלה ,והעונש גדול מאוד ,איזו היא רציחה שאינה ניכרת לעיניםחסידים )סי' נ"ד(: "
יהי ההי -הורגו  השאילו היאו מצערו בפני מי שמתבייש ומצטער.  ,יםברב ומה שהביאה הגמרא ראיה מהא "[. מתבייש המקבל מיתה כדי שלא 

, אין זה אלא בבחינת סימן ורמז בעלמא לכך שהביוש חשוב כשפיכת דם. אך עיקר הענין הוא מחמת עצם הביוש, ולא מחמת אזיל סומקא ואתי חווראד
 סילוק הדם.

דכל תלמיד חכם ראוי לו לקבוע לעצמו מצוה אחת לקיימה " ,עי' שבת )קיח, ב(, "אבוך במאי זהיר טפי". וכתב שם בחידושים המיוחסים לר"ן. 11
ר. ועי' בספר חרדים )פרק ס"א( שהאריך בענין זה. ]ויש שפירשו את לשון הגמרא "אבוך במאי "כהלכתה ר, באיזו מצוה הכוונה היאטפי", ד זהי אור  האי

 נשמתו ביותר )"זהיר" מלשון זוהר ואור(, שבה היה שורש נשמתו, וממנה שאב חיּות לקיום שאר המצוות[. ועי' "העמק דבר" )דברים ו, א(.

 וב"זוהר חדש" מובא ויכוח ארוך שהתנהל בין בני בבל לבני א"י, מי מהם ראוי יותר לפתוח בהספד על חורבן הבית )זו"ח צא, א(. בני בבל טענ. 12
א"י  ראוי יותר להיות הפותחים בהספד, כי אצלם החורבן מורגש יותר, שהרי בנוסף לבני א"י הם גם גלו מן הארץ ונתפזרו בין האומות. ואולם בני שלהם

יון שהם החורבן מורגש יותר, כ אצלםראוי יותר להיות הפותחים בהספד. ואחד הטעמים שאמרו שם, מפני שדוקא  להםטענו, שמחמת כמה טעמים דוקא 
ןרואים אותו תדיר מול עיניהם. ]"אנן אית לן למבכי ולמעבד הספידא...  י נ י עי ן  לכותלי ביתא דאימנא והא אתחרב ולא אשכחנא לה... ננשק  ומסתכלי

האיעפרא דרגלהא, ננשק אתר בית מותבה, ננשק כותלי היכלא ונבכי במרירו. אנן נפתח בהספידא,  כל  יומא  ן בכל  נ שם שאכן  ..."[. ומבוארדחמי
 וכנראה שטענה זו היא שהכריעה. .לבסוף בני א"י הם שפתחו בהספד

ף וכידוע, "שכל חיותם וקיומם של העולמות כולם, הוא רק ע"י התורה הקדושה כשישראל עוסקין בה... ואילו היה העולם מקצהו ועד קצהו פנוי א. 13
 לתהו ובהו" )"נפש החיים" שער א' פט"ז בהגה"ה(. רגע אחד מעסק והתבוננות בתורה הקדושה, היו חוזרים כל העולמות

ת תלמוד תורה יחד עם שאר מצוות  וכתב הג"ר אלחנן וסרמן זצ"ל )ב"קובץ מאמרים" עמ' מ"ב(, דמטעם זה. 14 מנה התנא בתחילת מס' פאה את מצוַּ
טוב ומטיב לבריות יותר מזה" שלומד תורה ומביא חיים שבין אדם לחברו )כיבוד אב ואם, וגמילות חסדים, והבאת שלום בין אדם לחבירו(, כי "אין לך 

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

לעולםהאירה מכבודה ומתברכת,  טובה ושפעת ברכה  הרבה  א   ", ע"ש.ומבי
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