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 פרק ה פרשת נשא

ַָֽרע: ה ָזָֽ ה ְוִנְזְרָעָ֥ וא ְוִנְקָתָ֖ ה ִהִ֑ ה ּוְטֹהָרָ֖ ִאָשָּׁ֔ א ִנְטְמָא֙ה ָהָֽ ֹֹ֤  ְוִאם־ל

 סוטנ דף כו עמוד אגמרא  – רש"י שם

ממים המאררים, ולא עודא אלא ונזרעה זרע, אם היתה יולדת בצער תלד בריוח, אם היתה יולדת  -ונקתה 

 שחורים יולדת לבנים:

 פסוק ו עמוס פרק ב

ר  ה ָאַמַ֣ ֹון ַבעֲ  ה'ֹכֹּ֚ יק ְוֶאְביָ֖ ֶס֙ף ַצִדָּׁ֔ ם ַבֶכ֙ ּנּו ַעל־ִמְכָרֹ֤ א ֲאִשיֶבִ֑ ַֹ֣ ה ל ל ְוַעל־ַאְרָבָעָ֖ י ִיְשָרא ָּׁ֔ ַ֣ ִים:ַעל־ְשֹלָש֙ה ִפְשע  ּור ַנֲעָלָֽ  בָ֥

 בבלי מסכת סוטה דף לו עמוד בתלמוד 

הוסיפו עליו אות אחת משמו של  -אמר רב חנא בר ביזנא א"ר שמעון חסידא: יוסף שקידש שם שמים בסתר 

נקרא כולו על שמו של הקדוש ברוך הוא. יוסף מאי  -הקדוש ברוך הוא, יהודה שקידש שם שמים בפרהסיא 

אכתו, א"ר יוחנן: מלמד, ששניהם לדבר עבירה נתכוונו. היא? דכתיב: ויהי כהיום הזה ויבא הביתה לעשות מל

רב ושמואל, חד אמר: לעשות מלאכתו ממש, וחד אמר: לעשות צרכיו נכנס. ואין  -ויבא הביתה לעשות מלאכתו 

אפשר, בית גדול כביתו של אותו רשע לא היה בו איש? תנא דבי ר' ישמעאל: אותו היום  -איש מאנשי הבית וגו' 

והלכו כולן לבית עבודת כוכבים שלהם, והיא אמרה להן חולה היא, אמרה: אין לי יום שניזקק לי  יום חגם היה,

באותה שעה באתה דיוקנו של אביו ונראתה לו בחלון, אמר לו:  -יוסף כיום הזה. ותתפשהו בבגדו לאמר וגו' 

ם ותקרא רועה זונות? יוסף, עתידין אחיך שיכתבו על אבני אפוד ואתה ביניהם, רצונך שימחה שמך מביניה

דכתיב: ורועה זונות יאבד הון. מיד: ותשב באיתן קשתו, א"ר יוחנן משום ר' מאיר: ששבה קשתו לאיתנו, ויפוזו 

מי גרם לו שיחקק על אבני  -נעץ ידיו בקרקע ויצאה שכבת זרעו מבין ציפורני ידיו, מידי אביר יעקב  -זרועי ידיו 

משם זכה ונעשה רועה, שנאמר: רועה ישראל האזינה נוהג  -ן ישראל אפוד? אלא אביר יעקב, משם רועה אב



תניא היה ראוי יוסף לצאת ממנו י"ב שבטים כדרך שיצאו מיעקב אביו שנאמר אלה תולדות יעקב  כצאן יוסף.

 .א שיצא שכבת זרעו מבין ציפורני ידיויוסף אל

 תלמוד בבלי מסכת עבודה זרה דף יז עמוד א

אמרו עליו על ר"א בן דורדיא, שלא הניח זונה אחת בעולם שלא בא עליה. פעם אחת שמע שיש זונה אחת 

בכרכי הים והיתה נוטלת כיס דינרין בשכרה, נטל כיס דינרין והלך ועבר עליה שבעה נהרות. בשעת הרגל דבר 

קבלין אותו בתשובה. הלך הפיחה, אמרה: כשם שהפיחה זו אינה חוזרת למקומה, כך אלעזר בן דורדיא אין מ

וישב בין שני הרים וגבעות, אמר: הרים וגבעות בקשו עלי רחמים, אמרו לו: עד שאנו מבקשים עליך נבקש על 

עצמנו, שנאמר: כי ההרים ימושו והגבעות תמוטינה. אמר: שמים וארץ בקשו עלי רחמים, אמרו: עד שאנו 

נמלחו והארץ כבגד תבלה. אמר: חמה ולבנה בקשו  מבקשים עליך נבקש על עצמנו, שנאמר: כי שמים כעשן

עלי רחמים, אמרו לו: עד שאנו מבקשים עליך נבקש על עצמנו, שנאמר: וחפרה הלבנה ובושה החמה. אמר: 

כוכבים ומזלות בקשו עלי רחמים, אמרו לו: עד שאנו מבקשים עליך נבקש על עצמנו, שנאמר: ונמקו כל צבא 

לא בי, הניח ראשו בין ברכיו וגעה בבכיה עד שיצתה נשמתו. יצתה בת קול השמים. אמר: אין הדבר תלוי א

ואמרה: ר"א בן דורדיא מזומן לחיי העולם הבא. ]והא הכא בעבירה הוה ומית![ התם נמי, כיון דאביק בה טובא 

 כמינות דמיא. בכה רבי ואמר: יש קונה עולמו בכמה שנים, ויש קונה עולמו בשעה אחת.

 חגיגה דף טו עמוד א תלמוד בבלי מסכת

חוץ מאחר, אמר: הואיל ואיטריד ההוא גברא מההוא עלמא ליפוק  -יצתה בת קול ואמרה שובו בנים שובבים 

 -ליתהני בהאי עלמא. נפק אחר לתרבות רעה. נפק אשכח זונה, תבעה. אמרה ליה: ולאו אלישע בן אבויה את? 

 עקר פוגלא ממישרא בשבת ויהב לה. אמרה: אחר הוא.

 תלמוד בבלי מסכת סוטה דף מב עמוד ב

מאי בינים? אמר רב: שמבונה מכל מום; ושמואל אמר: בינוני שבאחיו;  -ויצא איש הבינים ממחנות פלשתים וגו' 

תני רב  -וגלית שמו מגת  נאי.רבי יוחנן אמר: בר מאה פפי וחדא נאדבי רבי שילא אמר: שהוא עשוי כבנין; 

תני רב יוסף: שהכל הערו באמו. כתיב הרפה,  -יוסף: שהכל דשין את אמו כגת. כתיב מערות, וקרינן מערכות 

הרפה שמה, ולמה נקרא שמה ערפה? שהכל עורפין אותה מאחריה; רב ושמואל, חד אמר:  -וכתיב ערפה 

וכן הוא אומר: ותקח האשה  דשין אותה כהריפות,וחד אמר: ערפה שמה, ולמה נקרא שמה הרפה? שהכל 

ותפרוש... המסך על פני הבאר ותשטח עליו הריפות; ואי בעית אימא, מהכא: אם תכתש את האויל במכתש 

מאי נינהו? אמר רב חסדא:  -בתוך הריפות בעלי. ואת ארבעת אלה יולדו להרפה בגת ויפלו ביד דוד וביד עבדיו 

דכתיב: ותשק ערפה לחמותה ורות דבקה בה, אמר  -נוב. ויפלו ביד דוד וביד עבדיו סף, ומדון, גלית, וישבי ב



רבי יצחק, אמר הקדוש ברוך הוא: יבואו בני הנשוקה ויפלו ביד בני הדבוקה. דרש רבא: בשכר ארבע דמעות 

 זכתה ויצאו ממנה ארבעה גבורים, שנאמר: ותשאנה קולן ותבכינה עוד.  -שהורידה ערפה על חמותה 

 שםש"י ר

בן התערובת שבאו הרבה אנשים על אמו בלילה אחת ונתעברה מן אחד נמצא  -בר מאה פאפי וחד נאנאי 

פרשטרא ולשון איש הבינים שיצא מבין  -פאפי   זהו אב בלשון פרסי. -נאנאי     האחד אביו וכולן מנאפים.

פה )רות א( וכתיב הרפה אשר שם האחת ער -כתיב ערפה    ממערות פלשתים. -כתיב מערות   אנשים הרבה.

עורפין   בילידי הרפה והיא ערפה כדאמרי' לקמן שנגזר עליה שיפלו בניה בחרב ביד בני רות שדבקה בשכינה.

 חטין כתושין. -כהריפות    הפקירה עצמה כבהמה פנים כנגד עורף. -אותה 

 שםתוספות 

תלוי את ש"מ ]שהאשה[ מתעברת וחוזרת בירושלמי בפרק החולץ אגמרא וחייבין אשם  -מאה פפי וחד נאנאי 

ומתעברת את ש"מ שאין האשה מתעברת משני בני אדם כאחת ופליגי על רבנן דאגדתא דרבנן דאגדתא 

אומרים ויצא איש הבינים ממערכות פלשתים ממאה ערלות פלשתים שהערו בה מאה ערלות פלשתים אמר רבי 

משני בני אדם כאחת משנסרח הזרע אין האשה מתניא ולא פליגין עד שלא נסרחה הזרע האשה מתעברת 

מתעברת משני בני אדם כאחת זה משמע שכולן מאה היו אבותיו שהרי מכולן נתעברה אמו ולא כפי' רש"י 

שפירש וחד נאנאי שאחד מהן אביו ופי' הערוך נאנאי כלב שבאו עליה מאה אנשים וכלב אחד וכן מפורש 

אותה הלילה שפירשה ערפה מחמותה נתערבו בה גייס של בויקרא רבה ובאגדה דשמואל אמר ר' יצחק 

הדא דכתיב והוא מדבר עמם והנה איש הבינים וגו' ממערכות פלשתים ממערות כתיב ממאה  מאה בני אדם

ערלות פלשתים רבי תנחומא אמר אף כלב אחד שנאמר ויאמר הפלשתי אל דוד הכלב אנכי וגו' ותו התם ויתיצב 

ב"ר יצחק בשכר ארבעים פסיעות שהלכה ערפה עם חמותה נתלה לבנה ארבעים  ארבעים יום אמר רבי ברכיה

 יום.
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Selected emails from our listeners 

Comments on the Show 

Rav Dovid 

Take the break -you need to take care of yourself - also for our sake. In the interim, 

would it be possible to record your weekly Vort and distribute it before Shabbos - here in 

Europe we are 6 hours ahead of NYC?  

It gives me so much Chizuk.... 

Moshe Rappoport 

----------------- 

Gut Voch, 

I enjoyed listening to my Chavrusah and colleague this week, Rabbi Yitzhak Grossman. 

I have one Mareh Makom to add on the subject of racism and Tzelem Elokim more 

related to the discussion with Rabbi Warren Goldstein. On the famous Gemara about R' 

Elazar B'Reb Shimon who met an ugly person and called him ugly see the Maharsha. 

According to the Maharsha this was basically racism and he is reprimanded for it and is 

called a חוטא. 

 מהרש"א תענית דף כ ע"ב

נדמה לו כנכרי מבני כוש לפי שהיה מכוער  שהיהריקה כמה מכוער כו'. מה שקראו ריקה אפשר  ע"ב א"ל

ר"ל שאיני יודע כל בני עירך מכוערין כו'. דהיינו מארץ כוש וא"ל איני יודע כו'  שמא וז"ש ושחור ביותר

לומר לך שהם מכוערין כדאמרינן פ' י"נ אפילו בגנות בהמה טמאה לא דבר הכתוב והטעם משום שנותן 

לאומן שעשאני. כי זה  לך :אתה נותן חסרון ביצירהמכוער כו'.  חסרון ביצירה אבל אתה שאמרת עלי כמה

ושא"ל נענתי לך מחול לי כו'. היינו שאני מתודה שלא יפה  .ם כן חסרון הוא לאומן שעושה כלי מכוערג

שלא יהא רגיל לעשות כו'.  ובלבד :דברתי והוא מחל לו גם חלק היוצר והאומן שחטא נגדו גם כן מחול

ל "מים יעשה כן ילכאורה דהכי הל"ל ובלבד שלא יעשה עוד כן אבל מלשון שלא יהא רגיל כו' משמע דלפע

דה"ק ובלבד שלא יהא עושה דבר המרגיל אותו לעשות כן דהיינו שלא יהא דעתו גסה שהוא מרגילו 

 :ו' וק"ללעשות כן לספר בגנות בני אדם כמו שעשה ואמר כמה מכוער כ

Rabbi Hillel Shaps, Director of Special Projects, Greater Washington Community Kollel 



----------------- 

Regarding the discussion on this week's show about making a Hafgana in Eretz 

HaKodesh which could cause Chillul Shabbos by the police - I just wanted to share an 

interesting answer from the Lubavitcher Rebbe in regards to the police escort for 

the Shavuos Tahalucha (in New York): 

 
 )ליקוט מענות קודש, תשמ"ו(

 
 

 Mendel Kramer - ממ"ק, יישר כח, משיח נאו!

----------------- 

Black Crime Stats Tell A Very Different Story Than You Presented On Air 

Horowitz: Black lives matter. Empower good cops to save them 

Daniel Horowitz · June 5, 2020   

The New York Times is breathlessly accusing Minneapolis police of being seven times 

more likely to shoot black people than white people. What the paper fails to tell you is 

that black people are 12.1 times more likely to be a victim of a gun homicide in 

Minneapolis than white people are. So adjusting for that obvious fact, police actually 

have a higher rate of shooting against white suspects per interaction. According to the 

CDC, the black homicide rate was 12.9 times higher than the white homicide rate from 

2010 to 2015, and homicide was the leading cause of death for black people under 35. 

https://www.conservativereview.com/news/author/dhorowitz/
https://www.nytimes.com/interactive/2020/06/03/us/minneapolis-police-use-of-force.html
https://www.mprnews.org/story/2013/04/24/disparity-of-deaths-by-firearms-shaped-by-race


That is the true travesty and tragedy of racial injustice we need to discuss. 

Pandering is not compassion. Misdiagnosing a culture of violence in many inner cities 

as being fundamentally caused by the police is not only blaming the cause on the 

reaction, but is ignoring the true travesty of lost black lives due to unbridled gang-related 

crime. These crimes will only grow if police are forced to cower and retreat as they did 

in Baltimore after the Freddie Gray case. Crushing the police deterrent against violent 

crime in reaction to George Floyd’s death is the equivalent of governors sending 

COVID-19-positive patients into nursing homes to treat the coronavirus crisis. In other 

words, they harm they very people they purport to protect. 

Liberals continue to suggest that black people are more likely to be killed by police than 

white people. That is utter nonsense, and as I’ve already proved, the opposite is true. 

Non-criminals who don’t interact with the police – white or black – have zero chance of 

dying of a police shooting. What liberals fail to account for, though, is that an outsized 

share of the violent crime is committed by African-American criminals, which is what will 

most likely cause an interaction with the police. If you adjust for that fact, there is no 

discrimination whatsoever. 

Here is a list of criminal arrest charges by category of crime along with the percentage 

distribution of black people arrested for those crimes in 2018, according to the FBI’s 

Uniform Crime Reporting. Keep in mind that as of 2018, black people only composed 12 

percent of the national population: 

 

https://www.conservativereview.com/news/horowitz-no-systemic-racism-policing/


If you actually look at the FBI data every year, you will notice that the share of total drug 

or other crimes committed by black offenders – crimes that some in the political class 

believe to be low-level – is actually lower than their share of the more serious and/or 

violent crimes. It’s not drugs or disorderly conduct that are responsible for the lion’s 

share of police interactions with black suspects. 

It doesn’t take a rocket scientist to figure out that if such a disproportionate number of 

violent crime arrests are among black suspects, then a disproportionate number of the 

most volatile and violent arrests, which usually involve resistance from the suspect, will 

be among black suspects. Thus, it’s extremely dishonest to decry the disparity in police 

interactions without focusing on the underlying problem of the disproportionate amount 

of criminal activity driving police into those neighborhoods with 911 calls. That is the 

true injustice that is harming black neighborhoods, where most of the people are 

peaceful citizens and suffer from all this crime, which is often gang-related. 

For example, in Chicago, some have suggested that black people are 14 times more 

likely than white people to be shot by police. But black adolescents are roughly 50 

times more likely to be killed by homicide in Chicago than the national average of black 

adolescents, much less than their white counterparts, who have an infinitesimal 

homicide rate by comparison. 

Sadly, it’s among this population that most of the shootings and other violent crimes 

occur, which will naturally draw police interaction, most of the time justified. It’s like 

complaining that there is more chemotherapy among cancer patients than non-cancer 

patients. The cancer of violent crime is in black neighborhoods much more than 

anywhere else, and absent good police work and strong sentencing, it kills too many 

African-American males. 

Indeed, the true racial injustice in this country is the fact that a very small number of 

black criminals are responsible for a shockingly disproportionate amount of violent crime 

and property crime, which ensures that law-abiding African-Americans are 

disproportionately harmed relative to the rest of the population. That is the true 

inequality that lies at the core of the devastation of inner cities and would be the subject 

https://theintercept.com/2018/08/16/chicago-police-misconduct-racial-disparity/
https://news.wttw.com/2019/03/07/report-young-black-men-high-risk-homicide-firearm
https://news.wttw.com/2019/03/07/report-young-black-men-high-risk-homicide-firearm


of a national dialogue if we actually had a mature political system. 

At the heart of the violence in the inner cities are the gangs. Yet local governments are 

not equipped to deal with sophisticated cross-state gangs that destroy neighborhoods. 

It’s a lot easier to pander and push legislation to release criminals and handcuff the 

police, but what actually would save black lives is anti-gang legislation. Sadly, when 

Georgia Governor Bryan Kemp tried to push commonsense gang legislation, a 

bipartisan collection of the leniency movement blocked his initiative. 

According to the FBI, “Criminal gangs commit as much as 80 percent of crimes in many 

communities.” Already a decade ago, it was estimated that 1.4 million gang members 

from over 33,000 gangs “are responsible for an average of 48 percent of violent crime in 

most jurisdictions and up to 90 percent in several others.” Again, given that most victims 

of violent crime are African-Americans and most gang recruiting is in their 

neighborhoods, the gangs are the biggest security threat to black neighborhoods. The 

pro-gang political class that engages in gang crisis denying are the ones who are 

fomenting the most dangerous form of racial inequality in the justice system. 

Anti-gang legislation is the proverbial fruit and vegetable diet, but the shameless 

pandering politicians and nonprofits would rather serve the sugar. They would rather not 

talk about the fact that more aggressive policing and tougher sentencing have saved 

roughly 4-5K black lives every year in the form of fewer black homicide victims for 25 

years, relative to the homicide levels of the 1980s and early 1990s. 

Crime has been rising in the Minneapolis area, and much of it is driven by gangs. 

Hamstringing the police will lead to exponentially more deaths, as in Baltimore. 

Conversely, if lawmakers really cared about black lives, they would target the true 

source of the disparity in shootings, which is homicide by gangs. Instead, the president 

of the Minneapolis city council is promising to abolish the police. That would be the 

dream of the local gangs and would help blot out the dreams of a generation of peaceful 

African-American citizens struggling to avoid the crossfire. 

----------------- 

https://www.conservativereview.com/news/horowitz-pro-criminal-organizations-blocking-georgia-gov-kemps-anti-gang-bill/
https://www.fbi.gov/file-repository/stats-services-publications-national-gang-threat-assessment-2009-pdf/view
https://www.fbi.gov/stats-services/publications/2011-national-gang-threat-assessment
https://www.startribune.com/as-homicides-rise-minneapolis-police-solve-half-of-all-killings/565618672/
https://twitter.com/alexsalvinews/status/1268706510013640704?s=21


Lichvod Rav Dovid shlit”a, 

I think the most compelling source for causing property damage and even murder of 

innocents on behalf of your “race” would be Shimshon [I.e. the 30 people in Ashkelon 

on behalf of his lost wager, the wanton burning of all the crops, the thousand men killed 

with the jawbone were likely non-combatants etc.] The non-Torah observer would be 

hard-pressed to differentiate between that and modern day terrorism.  

Of course on the flip side we have David Hamelech and the גורנות, and the Sugya 

[L’Halacha L’Maase] of not damaging another even for Pikuach Nefesh unless it’s with 

the intention of repayment. 

Rabbi Baruch Fried 

Dayan, Bais Havaad Lakewood 

Response: In the story of שמשון there are a few problems:  

1. Klal Yisroel was being oppressed by the פלישתים so it was a war like situation. 

2. The Pasuk says it was from ה (an עלילה to start an uprising). 

Both are problematic here, there’s no national war nation vs nation, and it’s not 

from ה' . 

The case of דוד is problematic as this was JEWISH property he was destroying, 

the Jews clearly had no reason to be punished for the action of the פלישתים, so 

the need to pay is not comparable to here.  

----------------- 

A comment on society's responsibility and your application of the various proofs from 

Tanach. The chazon Ish was once late for meeting with other dignitaries, and they 

found him at home with an elderly couple at his table separating good buttons and 

thread from those of poor quality.  



He told after when asked that this was a poor immigrant couple that had asked him 

what was a good way to make Parnassa him the neighborhood and he suggested that 

they sell sowing supplies, and they care tonight for his assistance on how to choose 

inventory.  

He then turned to them and said “and it’s the Chiyuv of every person sitting in that 

meeting to ensure that this immigrant impoverished couple doesn’t starve, so rather 

than me doing something wrong by keeping them waiting, I'm acting as their Shaliach 

for a Chiyuv they don’t even know they have.  

Concerning Rabbi Senter’s (who btw, I thought was eloquent, Emesdik, and rational) 

story with  R Elya Baruch’s Zaidy. There is a similar story that was told over by R 

Yaakov Moshe Lessin, the Mashgiach Ruchani first at R Soloveitchiks Yeshiva 

Rabbeinu Chaim Halevi, and then at RIETS, after R Solovietchik’s Yeshiva 

folded.  When he was Meshamesh the Slabodka Rosh Yeshiva in the 20s, when the 

Levush Mordechai and The Kovno Rov famously came collecting in America.  

The first Shabbos they were here they stayed in the lower east side, Shabbos morning, 

they got up to go to Shul and were horrified to see the pushcart peddlers (many of 

whom had been at Shul the night before and had a Shabbos meal) setting up for 

business, so shocked they turned down a side street and walked out of their way to 

avoid the sight.  

By the second Shabbos they were able to stomach the sight. Rabbi Lessin related that 

the Rosh Yeshiva, a Baal Mussar, turned to the rest of the entourage and said “we are 

all potential Mechallelei Shabbos, if we could desensitized so quickly” 

Thank you for a thought provoking show.  

Eli Nadoff  

----------------- 

A video from the Lubavitcher Rebbe on race relations, civil unrest, crime and 

punishment, and other timely topics. https://jem.tv/america-united-2 

https://jem.tv/america-united-2


 הת' נחום אהרן סערעבריאנסקי

 שבעים שנה לנשיאות כ"ק אדמו"ר נשיא דורנו

Moshiach now!! 

----------------- 

Hi I thought you would find this interesting. This letter was posted in The Mir during one 

of the Hafganos. 

Baila Lebovits 

 

----------------- 

Firstly, I wish you a wonderful and restful break. I will seriously miss your running of the 

Podcast which is מיוחד במינו.Thank you so much for the amazing program, specifically 



the interviews with Nissim Black and the lady at the end. They provided such an 

important perspective, and I have shared it with my entire family. It provided an insight 

into a world we really have no appreciation of and gave such a vital and important 

perspective. Thank you so much and enjoy your well-earned break. 

Regards, 

Rabbi Gidon Fox 

Pretoria Hebrew Congregation, Dayan, Johannesburg Beth Din 

----------------- 

R’ Dovid 
  

1.       No one ever defended the cop in question! 

2.       Pelegesh B’Givah – no destroyed property or killed innocent people – they attacked Shevet 

Binyomin because they were protecting the attackers… 

3.       Shchem – the whole city was guilty for allowing the behavior and not taking action against 

the injustice 

4.       In the USA we are a non-raciest society with some racist people and we have been making 

steady strides to getting better and better… the rioting and destroying people’s life’s is NOT OK 

5.      The two guest you had on (who I liked a lot) did nothing to prove your point that we are all 

racist 

6.       You did very little (actually nothing) to talk about the destruction of so many people lives 

(white and black) because of these senseless riots (I am all for protesting) 

You always do great shows, this one missed the mark on EVERY level. 

I wish I had more time to explain each point, but with 5 kids at home, this is all the time I 

have 

Mendel Slavin 

----------------- 



This was written by Langston Hughes, a Black poet, in the 1920's. 

What happens to a dream deferred? 

 

      Does it dry up 

      like a raisin in the sun? 

      Or fester like a sore— 

      And then run? 

      Does it stink like rotten meat? 

      Or crust and sugar over— 

      like a syrupy sweet? 

 

      Maybe it just sags 

      like a heavy load. 

 

      Or does it explode? 

Yehoshua Duker 

 



Rabbi Yitzchok Grossman 

 תלמוד בבלי מסכת ראש השנה דף יט עמוד א

מתיב רב טובי בר מתנה: בעשרים ותמניא ביה אתת בשורתא טבתא ליהודאי דלא יעידון מאורייתא. שגזרה מלכות 

הרשעה שמד על ישראל שלא יעסקו בתורה, ושלא ימולו את בניהם, ושיחללו שבתות. מה עשה יהודה בן שמוע 

בואו והפגינו בלילה. הלכו אמרה להם: וחביריו? הלכו ונטלו עצה ממטרוניתא אחת שכל גדולי רומי מצויין אצלה. 

אמרו: אי שמים! לא אחיכם אנחנו, ולא בני אב אחד אנחנו, ולא בני אם אחת אנחנו? מה נשתנינו  והפגינו בלילה,

 מכל אומה ולשון שאתם גוזרין עלינו גזירות קשות! וביטלום. ואותו היום עשאוהו יום טוב.

 תלמוד בבלי מסכת ברכות דף יט עמוד ב

אין חכמה ואין תבונה ואין עצה  -רב יהודה אמר רב: המוצא כלאים בבגדו פושטן אפילו בשוק, מאי טעמא  אמר

 כל מקום שיש חלול השם אין חולקין כבוד לרב. -לנגד ה' 

 

 



 

 







 סימן סשו"ת דברי מלכיאל חלק ה 

ע"ד שמצאו מת וקברוהו ויש גילוי דעת שנכרי הרגו. ונשאלתי אם מותר להגיש קובלנא לבית המשפט על הנכרי 

 הזה כי עי"ז יגרמו שיוציאו את המת מקברו לבדוק מה היתה סיבת מיתתו ויתנוול המת. 

וכ"ת דבדקינן ליה והא קא הנה בחולין )דף י"א ע"ב( ילפינן דאזלינן בתר רובא מהורג נפש דדילמא טריפה הוה 

מינוול וכ"ת משום איבוד נשמה דהאי נינווליה שמא במקום סייף נקב הוה. ולכאורה קשה דאדרבא משום איבוד 

נשמה לא ננווליה כי כשלא נבדקנו לא נהרגנו דניחוש שמא טריפה הוה. ודוחק לפרש דאי נימא דלא בדקינן יהא 

ה דאם אסור לנוולו לא שייך לומר שנתיר זה כדי שלא ללמוד דין רוב. מוכח דאזלינן בתר רובא ונהרגנו בלא בדיק

וגם לשון איבוד נשמה דחוק והול"ל משום דהוי דיני נפשות. ונראה לפרש דמשום איבוד נשמה של הנרצח שאנו 

רוצים לנקום דמו מהרוצח שפיר ניחא להנהרג לנוולו. וכידוע שנוח לנפש הנהרג כשהורגים הרוצח ע' מד"ר פ' 

מסעי וע' גיטין )דף נ"ז( ובמדרש איכה גבי דם זכריה הנביא. וזהו ענין גואל הדם שמצוה עליו לרדוף את הרוצח ע' 

מכות )די"ב(. שוב ראיתי בנו"ב מ"ת חיו"ד סי' ר"י שנתקשה בסוגיא דחולין הנ"ל וכתב לפרש דכדי שלא נלמוד 

אכן כתב שם עוד כיון שהניוול הוא לכבודו דאי לא מהכא דניזיל בתר רובא ננווליה. ולענ"ד הוא דחוק וכמש"ל. 

נבדקנו לא נהרוג הרוצח שפיר בדקינן ליה דכיון שהוא לכבודו אין זה ניוול. הרי מפורש דעתו להלכה כמש"ל 

 ואפשר כוונתו שם לפרש בזה קושיית הש"ס כמש"ל ועכ"פ מבואר דעתו דשרי לנוולו כדי לדון את הרוצח. 

יעוררו משפט על הרוצח יהי דם ישראל ח"ו כהפקר כי יאמרו שאין משפט להורג ישראל והרי ועוי"ל בנ"ד כי אם לא 

מצינו שתיקנו חז"ל בגיטין )דף מ"ה( שלא להבריח השבויין ושלא לפדותם ביתר מדמיהם בשביל תיקון העולם דלא 

ט' ע"ב( דבשבי איתא  ליגרבו ולייתו שלא יכבידו על שאר השבויים ואף ששבי הוי חשש סכנה כדאיתא בב"ב )דף

חרב ורעב ודבר ע"ש מ"מ תקנו שלא להצילו בשביל תקנת הכלל וכ"ש הכא שנתיר לנוול המת בשביל תקנת הכלל 

ואף שיש לחלק בין שוא"ת לקום ועשה. וגם יש לדון שם מצד מאי חזית דדמו של זה סומק טפי מ"מ העיקר נראה 

חשש נפשות של כלל ישראל. ואף שכתבו הנו"ב סי' ר"י  דשרי דגם הכא אין לחוש לגנות מועט של זה לעומת

והחת"ס סי' של"ו שאין להתיר לבדוק אברי המת לדעת טיב החולי שמת ממנה כדי שידעו עי"ז איך לרפאות חולי 

כזה היינו משום דהא אין ודאי שיזדמן להם חולה כזה ואף אם יזדמן אין ודאי שיהי תועלת מבדיקה זו. אבל בנ"ד 

קל בעיני העכו"ם להמית ישראל. הוא חשש גדול על כל איש שלפנינו. וכ"כ הח"ס שם שאם יש לפנינו  החשש שיהי

חולה כזה יש לדון להתיר. ועדיין יש לדון שאין לבזות את זה בשביל הצלת נפשות של זה וכדאי' בסנהדרין )דף 

"מ )דף נ"ט( מוטב שיפיל א"ע ע"ה( שלא התירו להציל א"ע בביאת פנויה בשביל פגם משפחה ע"ש וכן איתא בב

לכבשן האש ואל ילבין פני חבירו. שוב ראיתי בשו"ת בנין ציון סי' ק"ע שכתב באמת שאסור לבדוק מת כדי להציל 

עי"ז חולה במחלה שמת זה ממנה אף אם החולה לפנינו והביא ראיה מהא דסנהדרין וב"מ שהזכרנו שאסור לבייש 

דברי הנו"ב וחלק עליו ואת הח"ס לא הביא כלל וחילק שם ג"כ בין שוא"ת חבירו אף במקום הצלת נפש והביא שם 

 לקום ועשה. 



אכן לענד"נ דהראיה מחולין )דף י"א( נכונה ומ"ש הב"צ שם דהתם הטעם כדי להציל ב"ד והעדים שלא יהרגו שלא 

הריגה שלא כדין. כדין אינו מובן דכיון שדעתו לאסור לבייש בשביל פק"נ א"כ מי התיר לבזותו בשביל הצלה מ

והנראה בזה דהא קיי"ל בסנהדרין )דף ע"ג( שלהציל נפש מחוייב כל אדם להשתדל בגופו ובממונו ואף למ"ד 

שאסור להציל א"ע בממון חבירו מ"מ מוטל על כל אדם להוציא ממון ע"ז רק שהמסוכן אסור לו ליקח להצלתו משל 

נו להציל נפש וכמו כל עשה ול"ת שכופין ב"ד לקיימו ובעשה חבירו בלי רשותו. ונראה שב"ד יכולים לכופו לתת ממו

קיי"ל בכתובות )דף פ"ו( גבי פריעת ב"ח שמכים אותו עד שת"נ רק דלא נחתינן לנכסיה וקשה הא הכאה יש בה 

בושת וכדאיתא בב"ק )דכ"ז( והא אף לפקו"נ אסור לבייש וצ"ל דכיון שאינו מקיים מצות התורה הוי אינו עושה 

ומותר לבזותו כדאית' בסנהדרין )דף פ"ה( ולפי"ז נראה שכל איש מחוייב למחול על כבודו ואף לבזות  מעשה עמך

א"ע בשביל פקו"נ והרי יותר מזה כתבו הפוסקים בסי' תכ"ו בשם הירושלמי שצריך להכניס א"ע לספק סכנה כדי 

שאינו לפי כבודו ומכ"ש בפק"נ וכן  להציל חבירו מודאי סכנה וע' ב"מ )דף ל' ע"ב( דגבי קבורת מת חייב אף זקן

איתא בנדרים )דף מ'( דבקו"ח חייב אף גדול אצל קטן ואם אינו רוצה יכולים ב"ד לכופו ע"ז ואף לבזותו וא"כ היכא 

שע"י בזיון זה ינצל חבירו מהסכנה בודאי מותרים לבזותו דהא עדיף בזיון זה שינצל חבירו על ידו ממה שיבזוהו 

ן לא ינצל חבירו עי"ז וא"כ בניוול המת אין לחוש לבזיון קרובים וכבוד הבריות דהא מותר בהכאה וכדומה שעדיי

לכופם ע"ז כדי להציל נפש ומותר ע"י רשות ב"ד לעשות כן. אבל לעצמו אסור וכהא דאסור להציל א"ע בממון חבירו 

ן המצות. אבל כבר כתבנו וכן הא דיפיל עצמו לכבשן וכו' ונשאר רק משום בזיון המת בעצמו דהא המת חפשי מ

דניחא לו שעי"ז יוכלו להרוג הרוצח ולנקום דמו. ועוי"ל דכמו דאמרינן בסנהד' )דף מ"ח( שמוחל על זילותא בשביל 

יורשין וכפירש"י שם דניחא ליה שיתבזה בשבילם ה"ה הכא י"ל דאמדינן דעתו דניחא לאו שיתגלגל זכות ע"י 

ל על כבוד עצמו שלאחר מיתה ואז היה מחויב במצות ממילא אמרינן דודאי בהצלת נפש וגם כיון דיכול בחייו למחו

ניחא לו לקיים מצוה זו סמוך למיתתו ומוחל על כבודו כדי להציל עי"ז נפש מישראל. אך זה דחוק ובזה יש מקום 

לל ישראל להחמיר כדעת הבנין ציון ודלא כהנו"ב והח"ס אבל בנ"ד שהוא לכבודו לנקום דמו וגם דיש בזה הצלה לכ

 ובתוכם גם יורשיו דלגבי יורשיו ניחא ליה שיתבזה כמש"ל נראה דודאי שרי. 

והא דאיתא בסנהדרין )דף ע"ה( שלא תבעל לו משום פגם משפחה. הנה בלא"ה קשה דהא ע"כ איירי שהיא 

זיון מרוצה דאלת"ה למה לא אמרינן משום בושתה והרי מותר לאדם למחול על בזיונו אף שאפשר שעי"ז יהי ב

למשפחתו ג"כ ועמש"כ סי' בזה. ואפשר לומר דהכא הוא מתחייב בנפשו שלא היה לו ליתן עיניו באשה זו עד 

שיחלה מרוב תאוה וגם עתה י"ל שהיה אפשר לו להתגבר על יצרו רק שלא היה ירא שמים במדריגה זו ולכן אמרו 

שו ועי"ז נכוף לחבירו לבזות א"ע למלאות הרופאים שאין לו תקנה עד שתבעל ולאו כל כמיניה שיגרה יצה"ר בנפ

תאותו וכעין זה אמרינן בכתובות )ד"מ( דהיכא דאי אמרה לא בעינא ליתא לעשה אין העשה דוחה ל"ת וע"ש בתו'. 

וגם דהוי כאבידה מדעת דהא אבידת גופו מרבה הש"ס מקרא דוהשבותו דכתיב גבי השבת ממונו. ואף דבגיטין 

מו לעכו"ם פודין אותו וכן גבי זבין נפשיה ללודאי איתא שם בש"ס שפודין אותו. כבר ]דף מ"ו ע"ב[ תנן המוכר עצ

כתב שם היש"ש דמוכר עצמו לנכרי לשעבוד פודין אותו משום קלקולא אבל אם מכר א"ע להריגה א"צ לפדותו והא 

י' רנ"ב ס"ו שכתבו דזבין ללודאי איירי שלא ידע שדרכם להרגו ע"ש וכ"נ מפורש ברמב"ם פ"ח מהמ"ע ובש"ע י"ד ס



אם מכר עצמו לעכו"ם ושנה ושילש אין פודין אותו ואם בקשו להורגו פודין אותו ולא כתבו הפוסקים מקור הדברים 

שכתבו ואם בקשו ולא כתבו אם מכר עצמו להריגה ומוכח כמ"ש היש"ש שאם מכר א"ע מתחילה להריגה א"צ 

. ובאמת דין זה מפורש בירושלמי פ"ד דגיטין ה"ט שאם מכר לפדותו ולזה כתבו שאם בקשו אח"כ להרגו פודין אותו

עצמו ללודים אף פעם אחת אין פודין אותו. ועוד איתא שם מעשה באחד שמכר עצמו ללודים אתא עובדא קומי ר' 

אבהו אמר מה נעשה מפני חייו עשה ומשמע דס"ל לר"א שפודין אותו. אבל ז"א דהיכי מייתי מעשה לסתור. וגם 

חייו למה הוא. ועו"ק דאם מפני חייו א"כ מה תועלת במכירתו ללודים שבודאי לא יחיה. ודוחק לומר  הטעם דמפני

שסמך על שאח"כ יפדוהו. ונראה דאיירי כמ"ש היש"ש שלא ידע שהם הורגים והיינו דקאמר ר"א שזה שעשה מפני 

דפודין אותו וכ"פ הרמב"ם ולא חייו וחשב שיחיוהו מותר לפדותו. והמה"פ כתב שם דש"ס דילן ס"ל דלקטלא כ"ש 

ראה דברי היש"ש שהזכרנו וכן לא דקדק בלשון הרמב"ם במ"ש ואם בקשו וכמש"ל. ובק"ע כתב שם לחלק בין היה 

לו כדי חייו או לא. ולע"ד הוא תמוה דלא מצינו חילוק בזה. עכ"פ שמענו שהמאבד א"ע לדעת אין מחוייבים להצילו. 

כתב שאם פשע בעצמו חייבים לפדותו והביא מהא דגיטין ולא חילק בין שעבוד ובשו"ת מהר"ם מלובלין סי' ט"ז 

למיתה. אבל העיקר כהיש"ש וכמש"ל. וי"ל שגם המהר"ם ס"ל כן ע"ש. שוב ראיתי שכ"כ במנחת חינוך בהשמטות 

למצוה רל"ז דהוי כאבידה מדעת. ולפלא שלא הביא הך דגיטין והירושלמי הנ"ל. ובהא דסנהדרין אף שעל 

תחלה י"ל שלא ידע שיוכל להגיע עי"ז לסכנה אבל מ"מ עתה היה יכול להתגבר על יצרו וכנ"ל. ועדיין קשה הה

לפמש"ל בסי' שאדם רשאי לעשות בגופו כ"מ שירצה ואין לו לחוש לפג"מ דדמי להא דזה חופר בתוך שלו וזה נוטע 

האשה רק אם יגידו לה ב"ד שבני בתוך שלו דא"כ הכא כשהיא מרוצה מה לנו לפג"מ וצ"ל דהכא לא נתרצתה 

 משפחתה מחוייבים למחול על פגם והיא מחלה רק על פגמה. 

והנה לפמש"ל דהכא הוי מתחייב בנפשו צ"ל דהש"ס לא מייתי לה שם לענין דבג"ע יהרג ואל יעבור ורק אגב דאיירי 

קידוש השם וכ"ה בשאר פוסקים בדינים אלו מייתי עובדא זו אכן בבעה"מ ומלחמות שם מבואר דילפינן מיניה לדיני 

וצ"ל דס"ל דלא הוי מתחייב בנפשו וא"כ הדרא קושיא לדוכתא מהא דפג"מ. והנראה דהנה הרמב"ם בפ"ה מה' 

יסוה"ת הביא הטעם דשלא יהו בנות ישראל פרוצות ולא טעם דפג"מ וקשה למה לא פסק כר"פ דאיהו מרא 

הרמב"ם דר"פ ס"ל כר"ש בכתובות )דמ"א( דחייש לפג"מ דתלמודא טפי מרב אחא בריה דרב איקא. ונראה דס"ל ל

בכה"ג וכ"נ שם דר"פ מפרש לה להא דר"ש ע"ש. ורב אחא בדר"א ס"ל כרבנן שם והסברא היא דלר"ש הוי כאלו 

מבזה בני המשפחה בעצמם וממילא שאסורה ליבעל. דאף שב"ד יכולים לכופם למחול על כבודם. אבל כל זה 

ש"ל דלא נחתינן לנכסי בשביל מ"ע רק כופין אותו עד שיעשה בעצמו. אבל לרבנן מדעתם ולא שלא מדעתם וכמ

דלא הוי כמבזה אותם בעצם רק שממילא נמשך להם איזה בזיון וכשהיא מתרצה למחול על כבודה אין לה להשגיח 

לטעם על כבוד המשפחה וכדאיתא בכתובות שם. וממילא ה"ה הכא יכולים ב"ד להתיר לה זאת ולזה הוצרך ר"א 

שלא יהו פרוצות. ולזה פסק הרמב"ם כר"א משום דקיי"ל שם כרבנן דר"ש. וממילא בנ"ד כיון שבארנו דניחא להמת 

לינוול כדי לנקום דמו. וגם להקרובים אשר לפנינו ניחא להו אין לנו להשגיח על מה שעי"ז יהי איזה פגם לשאר בני 

 פלוני ואין חוששין לפג"מ וההכרח לקצר.  המשפחה וכדשרו רבנן בכתובות שם להאמין לו שפיתה בת



וע' פסחים )דף נ"ו ע"א( שגירר עצמות אביו על מטה של חבלים ופירש"י משום כפרה ומפני קידוש השם כדי 

שיתגנה על רשעו ויוסרו הרשעים. וקשה דאיך הותר לנוולו בשביל תועלת לאחרים. והרע"ב כתב שם משום כפרה 

רשעים. כלל בטעם אחד שמה שיוסרו הרשעים זוהי כפרתו. אבל ברש"י דמשמע כדי שיתגנה על רשעו ויוסרו ה

שהוא טעם אחר קשה. וצ"ל דניחא לו להתגנות כדי להטיב עי"ז לאחרים וא"כ ה"ה בנ"ד שרי וכמש"ל. אך כבר 

 פירש"י בסנהדרין )דף מ"ז( שהותר לבזותו שלא היה עושה מעשה עמך. 

בזיון בידים רק שעי"ז יוגרם שיפקדו להוציאו מקברו ואין זה אלא גרם בושת. ועוד יש לדון בנ"ד דהא אין עושים ה

ואף שאח"כ יוכרחו להוציאו בעצמם. הנה אז יהי הברירה בידם שלא להוציאו. והשופטים יצוו לנכרים להוציאו רק 

בשביל פק"נ  הם יוציאוהו לכבודו כדי שיוציאוהו ישראלים. וה"ז דומה למפליג בים אף שעי"ז יצטרך לחלל שבת

מ"מ שרי להפליג לכתחילה ע' שבת )דף י"ט( וראשונים שם וע' ריב"ש סי' י"ז י"ח. ואף שאסור לבייש אף ע"י גרם. 

זהו רק כשמכוין לביישו וכדקיי"ל בב"ק )דף כ"ז( דבושת בעי כוונה עכ"פ להזיק. אבל בנ"ד מגישים הקובלנא כדי 

ברו ויבדקוהו וכשאין מתכוין לבייש ולא להזיק לא הוי בושת. ואף לנקום מהרוצח רק שממילא יוגרם שיוציאוהו מק

די"ל דהוי פסיק רישא כי ידוע דלא סגי בלא"ה. נראה דגבי בושת לא שייך זה. וכן מוכח בב"ק )דף כ"ז( דמייתי 

הש"ס שם דקרא דוקצותה דנתכוין להזיק אף שלא נתכוין לבייש חייב. ופירש"י שם וכ"כ בשטמ"ק שאף שנתכוין 

להצלת עצמו ולהנאתו ולא להזיק ג"כ חייב והעיקר תלוי שיתכוין לעשות מעשה זה ע"ש. וקשה דלמה לי שיתכוין 

לעשות מעשה זה תיפוק דהוי פסיק רישא דא"א שלא יתבייש ע"י מעשה זו. ועכצ"ל דסברא דפס"ר לא שייך רק 

ביישו בידים. וממילא בנ"ד אינו עושה בדבר איסור. אבל לא לענין בושת ורק כשמתכוין לעשות מעשה זו הו"ל כמ

מעשה בגופו כלל רק שע"י הגשת הקובלנא יבואו להוציא מקברו ולבדקו ובזה ודאי אין דין בושת. וגם אינו ודאי 

שיוציאוהו מקברו דהא אפשר שהרוצח יודה על רציחתו ולא יצטרכו לזה. ולכן נראה ברור שמצוה על גואלי הדם 

 י נפשו למען לא יזודון עוד.של מת שיעשו משפט על רוצח

 הלכה ידרמב"ם הלכות מלכים פרק ט 

וכיצד מצווין הן על הדינין, חייבין להושיב דיינין ושופטים בכל פלך ופלך לדון בשש מצות אלו, ולהזהיר את העם, ובן 

נח שעבר על אחת משבע מצות אלו יהרג בסייף, ומפני זה נתחייבו כל בעלי שכם הריגה, שהרי שכם גזל והם ראו 

 .וידעו ולא דנוהו

 יג פסוק פרק לד פרשת וישלחרמב"ן 

רבים ישאלו, ואיך עשו בני יעקב הצדיקים המעשה הזה לשפוך דם נקי. והרב השיב בספר שופטים )רמב"ם ו

הלכות מלכים פ"ט הי"ד( ואמר שבני נח מצווים על הדינים, והוא להושיב דיינין בכל פלך ופלך לדון בשש מצות 

בן נח שעבר על אחת מהן הוא נהרג בסייף, ראה אחד שעבר על אחת מהן ולא דנוהו להרגו הרי זה הרואה שלהן, ו

 יהרג בסייף. ומפני זה נתחייבו כל בעלי שכם הריגה שהרי שכם גזל, והם ראו וידעו ולא דנוהו:



ם, ואם פחד מהם למה כעס ואין דברים הללו נכונים בעיני, שאם כן היה יעקב אבינו חייב להיות קודם וזוכה במיתת

 על בניו וארר אפם אחר כמה זמנים, וענש אותם וחלקם והפיצם, והלא הם זכו ועשו מצוה ובטחו באלהים והצילם:

ועל דעתי הדינין שמנו לבני נח בשבע מצות שלהם אינם להושיב דיינין בכל פלך ופלך בלבד, אבל צוה אותם בדיני 

השומרים ואונס ומפתה ואבות נזיקין וחובל בחבירו ודיני מלוה ולוה ודיני מקח  גנבה ואונאה ועושק ושכר שכיר ודיני

וממכר וכיוצא בהן, כענין הדינין שנצטוו ישראל, ונהרג עליהן אם גנב ועשק או אנס ופתה בתו של חבירו או 

ל, ואם לא עשו כן שהדליק גדישו וחבל בו וכיוצא בהן. ומכלל המצוה הזאת שיושיבו דיינין גם בכל עיר ועיר כישרא

אינן נהרגין, שזו מצות עשה בהם, ולא אמרו )סנהדרין נז א( אלא אזהרה שלהן זו היא מיתתן, ולא תיקרא אזהרה 

 אלא המניעה בלאו, וכן דרך הגמרא בסנהדרין )נט ב(:

ה שלם ובירושלמי אמרו בדינין של נח, הטה דינו נהרג, לקח שחד נהרג. בדיני ישראל, כל דין שאתה יודע שאת

ממנו אי אתה רשאי לברוח ממנו, וכל שאתה יודע שאי אתה שלם ממנו אתה רשאי לברוח ממנו, אבל בדיניהם אף 

על פי שאתה יודע שאתה שלם ממנו אתה רשאי לברוח ממנו. נראה מכאן שרשאי הגוי לאמר לבעלי הדין איני 

אל תכניס דבריך מפני איש )סנהדרין ו ב(,  נזקק לכם, כי תוספת היא בישראל לא תגורו מפני איש )דברים א יז(,

 וכל שכן שלא יהרג כשלא יעשה עצמו קצין שוטר ומושל לשפוט את אדוניו:

ומה יבקש בהן הרב חיוב, וכי אנשי שכם וכל שבעה עממין לא עובדי עבודה זרה ומגלה עריות ועושים כל תועבות 

על ההרים הרמים ועל הגבעות ותחת כל עץ רענן וגו', השם היו, והכתוב צווח עליהן בכמה מקומות )דברים יב ב( 

לא תלמד לעשות וכו' )שם יח ט(, ובגלוי עריות כי את כל התועבות האל עשו וכו' )ויקרא יח כז(, אלא שאין הדבר 

 מסור ליעקב ובניו לעשות בהם הדין:
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 קובץ תשובות הרב אלישיב חלק ד סימן לה

 כבוד הרה"ג המפורסם ר"מ מלכה שליט"א, הרב הראשי לאם המושבות פתח תקוה,

את מכתב כת"ר קבלתי בצירוף "מאמר בענין השבת", מו"מ בענין ההפגנות שהפגינו אנשי פ"ת החרדים ע"ד ד', 

נגד הפרצה הנוראה של פתיחת קולנוע היכל בשבת, דבר שלא העיזו לעשות עד כה. ומסקנת כת"ר "שאין חייבים 

 ולא רשאים להמשיך ולהפגין בערבי שבתות נגד קולנוע היכל". 

עד נזיפה וכולהו התקיימו, לכן מן הדין  -עד הכאה  -מוקו, א. לכל דבר יש גבול גם לתוכחה קיים גבול טעמו וני

שהוא עמך בתו"מ, ומאחר והאנשים מחללים שבת  -ב. מצות תוכחה היא רק לעמיתך פטורים מלהפגין. 

ד, מכיון דהחוטאים הם בפרהסיא, אין להוכיחם ואסור להוכיחם, כי בזה אנו מלבים את שנאתם לדת. זאת ועו

 רבים, אין להוכיחם רק פעם אחת. עכתו"ד. 

ברם אנא לא ידענא מה ענין מצות תוכחה לכאן. אטו מטרת ההפגנות היא בשביל קיום מצות תוכחה, אתמהה, 

הלוא הדבר פשוט כביעתא בכותחא, אילו כל אחד היה פוטר את עצמו בקיום מצות תוכחה, כי אז החנויות, 

בתי הקולנוע וכו' היו פועלים בשבת כמעשיהם בחול, ולא היה נשאר מהשבת ח"ו שריד ופליט.  התחבורה וכל

המטרה של ההפגנות היא לעצור את מגיפת התפשטות הריסת השבת, וזה מה שנשאר בידי יראי ד' החרדים על 

 דברו, למחות ולהפגין בעד קדושת השבת. 

 .י' קמ"ה שאין לחוש לזהס עי' שו"ת מהרי"ל דיסקין ז"ל בקו"א ומ"ש כת"ר שע"י ההפגנות אנו גורמים חילול שבת,

 תלמוד בבלי מסכת שבת דף קיט עמוד ב

אמר רב עמרם בריה דרבי שמעון בר אבא אמר רבי שמעון בר אבא אמר רבי חנינא: לא חרבה ירושלים אלא 

בשביל שלא הוכיחו זה את זה, שנאמר היו שריה כאילים לא מצאו מרעה. מה איל זה ראשו של זה בצד זנבו של 

 אף ישראל שבאותו הדור, כבשו פניהם בקרקע ולא הוכיחו זה את זה. -זה 

 רשסעיף ב ד"ה אבל אם מפו ביאור הלכה סימן תרח

ודע דמסתברא דמה שפסק הרמ"א דבדבר המפורש בתורה חייב למחות דוקא שהוא באקראי אבל אלו הפורקי 

להוכיחו וכן איתא עול לגמרי כגון מחלל שבת בפרהסיא או אוכל נבילות להכעיס כבר יצא מכלל עמיתך ואינו מחויב 

בתנא דא"ר פי"ח הוכח תוכיח את עמיתך ועמיתך שהוא אוהבך ושהוא עמך בתורה ומצות אתה חייב להוכיח אותו 

אבל לרשע שהוא שונאך אין אתה חייב להוכיח אותו והעתיק זה הגר"א בקיצור באדרת אליהו ע"ש ולענין אוכל 

 בדבר: נבילות לתיאבון או מחלל שבת שלא בפרהסיא יש לעיין









Rabbi Chaim Tzvi Senter 

To see Reb Moshe Malka about הפגנות click here 

 בץ תשובות הרב אלישיב חלק ד סימן להקו

 כבוד הרה"ג המפורסם ר"מ מלכה שליט"א, הרב הראשי לאם המושבות פתח תקוה,

 אשר חפרוה שרים כרוה נדיבי עם, יסדוה אנשי חסד יראי אלקים.

 ברכה ושלו' רב, 

את מכתב כת"ר קבלתי בצירוף "מאמר בענין השבת", מו"מ בענין ההפגנות שהפגינו אנשי פ"ת החרדים ע"ד ד', 

נגד הפרצה הנוראה של פתיחת קולנוע היכל בשבת, דבר שלא העיזו לעשות עד כה. ומסקנת כת"ר "שאין חייבים 

 ולא רשאים להמשיך ולהפגין בערבי שבתות נגד קולנוע היכל". 

עד נזיפה וכולהו התקיימו, לכן מן הדין  -עד הכאה  -מוקו, א. לכל דבר יש גבול גם לתוכחה קיים גבול טעמו וני

 פטורים מלהפגין. 

שהוא עמך בתו"מ, ומאחר והאנשים מחללים שבת בפרהסיא, אין להוכיחם  -ב. מצות תוכחה היא רק לעמיתך 

ד, מכיון דהחוטאים הם רבים, אין להוכיחם רק פעם ואסור להוכיחם, כי בזה אנו מלבים את שנאתם לדת. זאת ועו

 אחת. עכתו"ד. 

ברם אנא לא ידענא מה ענין מצות תוכחה לכאן. אטו מטרת ההפגנות היא בשביל קיום מצות תוכחה, אתמהה, 

הלוא הדבר פשוט כביעתא בכותחא, אילו כל אחד היה פוטר את עצמו בקיום מצות תוכחה, כי אז החנויות, 

בתי הקולנוע וכו' היו פועלים בשבת כמעשיהם בחול, ולא היה נשאר מהשבת ח"ו שריד ופליט.  התחבורה וכל

המטרה של ההפגנות היא לעצור את מגיפת התפשטות הריסת השבת, וזה מה שנשאר בידי יראי ד' החרדים על 

 דברו, למחות ולהפגין בעד קדושת השבת. 

עי' שו"ת מהרי"ל דיסקין ז"ל בקו"א סי' קמ"ה שאין לחוש לזה,  ומ"ש כת"ר שע"י ההפגנות אנו גורמים חילול שבת,

 ואכמ"ל.

 תלמוד בבלי מסכת סוטה דף יא עמוד א

 -נהרג, איוב ששתק  -א"ר חייא בר אבא א"ר סימאי, שלשה היו באותה עצה: בלעם, ואיוב, ויתרו, בלעם שיעץ 

 וכו'. זכו מבני בניו שישבו בלשכת הגזית -נידון ביסורין, יתרו שברח 



 נה עמוד אדף  – תלמוד בבלי מסכת שבת דף נד עמוד ב

מועד, כל כי האי זוגא חלופי רבי יוחנן ומעייל רבי יונתן. רב ורבי חנינא ורבי יוחנן ורב חביבא מתנו, בכוליה דסדר 

נתפס על אנשי עירו, בכל  -נתפס על אנשי ביתו, באנשי עירו  -כל מי שאפשר למחות לאנשי ביתו ולא מיחה 

נתפס על כל העולם כולו. אמר רב פפא: והני דבי ריש גלותא נתפסו על כולי עלמא. כי הא דאמר רבי  -העולם כולו 

זקנים מה חטאו? אלא, אימא: על זקנים  –א: מאי דכתיב ה' במשפט יבא עם זקני עמו ושריו, אם שרים חטאו חנינ

 שלא מיחו בשרים.

 רמב"ם הלכות מלכים פרק ט הלכה יד

ין, חייבין להושיב דיינין ושופטים בכל פלך ופלך לדון בשש מצות אלו, ולהזהיר את העם, ובן וכיצד מצווין הן על הדינ

נח שעבר על אחת משבע מצות אלו יהרג בסייף, ומפני זה נתחייבו כל בעלי שכם הריגה, שהרי שכם גזל והם ראו 

 .וידעו ולא דנוהו

 



Rabbi Warren Goldstein 

 משנה ד מסכת אבות פרק ג

את בצלם אלהים עשה שנאמר הוא היה אומר חביב אדם שנברא בצלם חבה יתירה נודעת לו שנברא בצלם 

 .האדם

 ז עמוד אתלמוד בבלי מסכת סנהדרין דף ל

מעלה עליו הכתוב כאילו איבד עולם מלא, וכל  -לפיכך נברא אדם יחידי, ללמדך שכל המאבד נפש אחת מישראל 

מעלה עליו הכתוב כאילו קיים עולם מלא. ומפני שלום הבריות, שלא יאמר אדם  -המקיים נפש אחת מישראל 

 .לחבירו אבא גדול מאביך

 חידושי אגדות למהר"ל שבת דף קכז עמוד א

שהוא נברא בצלם  האורחפירוש הכנסת אורחים לכבוד האדם  גדולה הכנסת אורחים כהשכמת בית המדרש.

אלקים, ודבר זה נחשב ענין אלקי כמו מי שהוא משכים לבית המדרש לתורה שהיא אלקית ]ובמשנה )אבות פ"ו( 

אלקים, חביבים ישראל שנתן להם כלי חמדה, אלו שניהם שוים[ )כי נחשב גם כן  קאמר חביב האדם שנברא בצלם

רב  דבר זה מה שהוא מכניס אורחים הוא האדם שנברא בצלם אלקים כמו מי שמשכים לבית המדרש(. וקאמר

 ולכבד אותו לביתוהו עצמו כבוד אלקים להכניס האדם ז כי הכנסת אורחיםדימי יותר מהשכמת בית המדרש 

שנברא בדמות ובצלם, ]ודבר זה נחשב כבוד השכינה והוא יותר מן התורה שהרי התנא מקדים חבוב זה שהאדם 

נברא בצלם אלקים למה שנתן להם כלי חמדה[, ודע לך דוקא להכניס אורחים קאמר שפנים חדשות באו וכאשר 

, אבל אינם פנים חדשות לא אותו פנים חדשות הנה זהו כבוד צלם אלקים כאשר באו אליו פנים חדשות והוא מכבד

 קאמר.

ורב יהודה אמר גדולה הכנסת אורחים מהקבלת פני שכינה, וכל זה מטעם אשר אמרנו כי האדם נברא בצלם יוצרו, 

ואלו הקבלת פני שכינה אין זה כבוד שכינה, כי לא יראני וחי, ואין דבר זה כמו הכנסת אורחים שהוא מכבד האדם 

חדשות, וחביב עליו האדם שנברא בצלם אלקים כאשר נראה אליו ]והוא מתחבר לגמרי אל כאשר באו אליו פנים 

צלם אלקים הזה[, והוא יותר מקבלת שכינה ]כי אין חבור אל השכינה[. ויש לך להבין דברים אלו מאוד ההפרש 

 .שיש בין הכנסת אורחים והקבלת פני שכינה כי אין לכתוב יותר מזה

 פסוק כה פרק ט שת נחפרתורה תמימה 

ת"ר, כשבאו בני אפריקי לדון עם ישראל, אמרו, ארץ כנען שלנו היא, דכתיב )פ' מסעי( ארץ כנען  -עבד עבדים 

לגבולותיה וכנען אבוהון הוא, אמר להם גביהא בן פסיסא, כתיב ארור כנען עבד עבדים יהיה לאחיו, עבד שקנה 



בני כנען,  -ובב"ר פ' ס"ב איתא במעשה זה במקום בני אפריקי  ובהערה כג שםי. נכסים, עבד למי נכסים למ

זו אפריקי, הרי דאפריקי לבני יפת היא  -ונראה עיקר גירסת המדרש, יען כי בב"ר פ' ל"ז איתא בני יפת גומר ומגוג 

 וכאן אמר וכנען אבוהון הוא. וע"ע מענין זה לפנינו בפ' בא בפסוק ומושב בני ישראל )י"ב מ'(:

 ד בבלי מסכת יומא דף פו עמוד אתלמו

שיהא שם שמים מתאהב על ידך, שיהא קורא ושונה ומשמש תלמידי חכמים, ויהא  -כדתניא, ואהבת את ה' אלהיך 

אשרי אביו שלמדו תורה, אשרי רבו שלמדו תורה. אוי  -משאו ומתנו בנחת עם הבריות, מה הבריות אומרות עליו 

ראו כמה נאים דרכיו, כמה מתוקנים מעשיו, עליו הכתוב אומר  -שלמדו תורה להם לבריות שלא למדו תורה, פלוני 

 ויאמר לי עבדי אתה ישראל אשר בך אתפאר.

 תלמוד בבלי מסכת ברכות דף יז עמוד א

 אמרו עליו על רבן יוחנן בן זכאי שלא הקדימו אדם שלום מעולם ואפילו נכרי בשוק.

 פרק כה הערה פג פרשת קדושיםתורה תמימה 

דבר פשוט הוא דאיירי בעובדי אלילים בימים הקדמונים שלא היו מאמינים ביחוד השם ומרוב פראותם נדמו לפריצי 

חיות והיו מזיקים לחברת האדם וקניניו ולישוב העולם וסדרו, וכמש"כ הרמב"ם בפיהמ"ש ב"ק פ"ד בהא דשור של 

כמו שלא יקשה בעיניך שחיטת  דפטורך דבר זה ישראל שנגח לשור של עובד כוכבים פטור וז"ל, ואל יקשה בעיני

הבהמות ואף על פי שלא חטאו, יען כי מי שאין בו שלמות המדות האנושיות אינו בכלל האדם על על האמת, 

ותכלית מציאותו לצורך האדם, עכ"ל. וכל הדברים האלה מורים על כלליות הענין שסובב והולך על העמים הפראים 

ו מן הישוב כלל, ואשר במדינותינו בזה"ז אינם נמצאים כלל, והרחבנו הדבור בזה בפ' בימים הקדמונים שלא הי

משכטים בפסוק וכי יגח שור איש את שור רעהו, יעו"ש. וראויים הדברים להצטרף לכאן. ולפי"ז יהיה גם כונת 

ם לחבירו, יצאו הדרשה כאן לעמיתך אתה מחזיר וכו', ר"ל לעמיתך שיש לו כמוך דינים ומשפטים ישרים בין אד

עובדי כוכבים כאלה שאין להם דינים ומשפטים ישרים, והם אלה העובדי אלילים הפראים שזכרנו, והענין מבואר. 

ובנוגע לאזהרה מרובה ותוכחה נמרצה מרבותינו באיסור אונאה והטעה לכל איש מכל אומה ולשון, עיין בפיהמ"ש 

נשים החוטאים המרמים ומאנים לכל אדם ודבריו חוצבים להרמב"ם פי"ז מ"ב דכלים איך קרא תגר על אלה הא

להבות אש לכבוד ה' והתורה וישראל, וסיים וז"ל, ואלו הרעות כולן השי"ת מתעב אותן ומתעב עושיהן, הרי הוא 

אומר כי תועבת ה' כל עושה עול, עכ"ל. וכמה מרבותינו האחרונים הוכיחו בקול עז ונמרץ על עול מגונה זה, ולי מה 

והוא בס' באר הגולה לחו"מ ריש סי' שמ"ח וז"ל, ואני ם וחביבים דברי גדול אחד מן האחרונים בענין זה, יקרי

כותב זאת לדורות שראיתי מי שגדלו והעשירו מן טעות שהטעו את הגוים ולא הצליחו וירדו נכסיהם לטמיון 

וב גדלו והעשירו והצליחו ולא הניחו אחריהם ברכה, ורבים אשר קדשו ה' והחזירו טעות הגוים בדבר חש



והניחו יתרם לעולליהם, עכ"ל, ועל דברים נאמנים אלה נאמר שפתים ישק משיב דברים נכוחים. וביותר 

נכבדים דברים אלה להיודע קורות חיי הנאון בעל באה"ג וזמן כתיבת דבריו אלה, כי הוא וביתו ועירו ומדינתו 

לא נצולו בחייהם וכפי שמעיד הוא עצמו "יצאו כולם היו מטרה לקנאת הריקים סמוך לשנת ת"ח ובדרך פ

בגולה מאין מאומה בידיהם זולת ספר עברונות ]לוח השנה[ לדעת סדרי הזמנים ויצאו באשר הלכו ותבקע 

הארץ לקול הגולים" ]מהקדמתו הראשונה לס' באה"ג לאו"ח[ ובא עד העיר אמשטרדם ושם כתב והדפיס 

 אלה הנה כה נאמנה רוחו וישרת לבו לכל הנברא בצלם:ספרו זה ואמרי נועם אלה, ועם כל 

 ספר המצוות הקצר מצוות עשה מצוה סא -חפץ חיים 

שנאמר )דברים י, יט(: "ואהבתם את הגר". וזוהי מצוה נוספת על "ואהבת לרעך  מצות עשה לאהוב את הגר

כתיב )שם שם, יח(: "ואוהב גר כמוך", )שהרי הגר הוא גם כן בכלל ישראל(. והקדוש ברוך הוא אוהב את הגר, ד

לתת לו לחם ושמלה", ונאמר )שמות כג, טו(: "ואתם ידעתם את נפש הגר", ופירוש "גר" כאן, הוא: שבא מארץ 

 ונוהג בכל מקום ובכל זמן, בזכרים ובנקבות. אחרת ומעיר אחרת לגור אתנו, ומכל שכן גר שנתגייר.

 פרק יט פסוק לד פרשת קדושיםהעמק דבר 

 וגו'. והייתם מבקשים אז להיות כאזרחי מצרים, הכי נמי תתנהגו עם הגרים להיות אזרח בארצכם: כי גרים הייתם

 פסוק ו פרק כב פרשת כי תצארמב"ן 

גם זו מצוה מבוארת מן אותו ואת בנו לא תשחטו ביום אחד )ויקרא כב כח(. כי הטעם  -כי יקרא קן צפור לפניך 

ר הכתוב לעשות השחתה לעקור המין אף על פי שהתיר בשניהם לבלתי היות לנו לב אכזרי ולא נרחם, או שלא יתי

השחיטה במין ההוא, והנה ההורג האם והבנים ביום אחד או לוקח אותם בהיות להם דרור לעוף כאלו יכרית המין 

 ההוא:

וכתב הרב במורה הנבוכים )ג מח( כי טעם שלוח הקן וטעם אותו ואת בנו לא תשחטו ביום אחד, כדי להזהיר שלא 

ן בעיני האם כי יש לבהמות דאגה גדולה בזה, ואין הפרש בין דאגת האדם לדאגת הבהמות על בניהם, ישחוט הב

כי אהבת האם וחנותה לבני בטנה איננו נמשך אחרי השכל והדבור אבל הוא מפעולת כח המחשבה המצויה 

, אבל הכל הרחקה. בבהמות כאשר היא מצויה באדם. ואם כן, אין עיקר האיסור באותו ואת בנו רק בבנו ואותו

ויותר נכון, בעבור שלא נתאכזר. ואמר הרב ואל תשיב עלי ממאמר החכמים )ברכות לג ב( האומר על קן צפור יגיעו 

רחמיך, כי זו אחת משתי סברות, סברת מי שיראה כי אין טעם למצות אלא חפץ הבורא, ואנחנו מחזיקים בסברא 

מה שמצא בב"ר )מד א( וכי מה איכפת לו להקב"ה בין שוחט מן  השניה שיהיה בכל המצות טעם. והוקשה עליו עוד

הצואר לשוחט מן העורף, הא לא נתנו המצות אלא לצרף בהם את הבריות שנאמר )משלי ל ה( כל אמרת אלוה 

 צרופה:



וזה הענין שגזר הרב במצות שיש להם טעם, מבואר הוא מאד כי בכל אחד טעם ותועלת ותקון לאדם, מלבד שכרן 

מצוה בהן יתברך. וכבר ארז"ל )סנהדרין כא ב( מפני מה לא נתגלו טעמי תורה וכו', ודרשו )פסחים קיט א( מאת ה

ולמכסה עתיק, זה המגלה דברים שכסה עתיק יומין ומאי ניהו טעמי תורה. וכבר דרשו בפרה אדומה )במדב"ר יט ג 

שפשתי, אמרתי אחכמה והיא רחוקה ד(, שאמר שלמה על הכל עמדתי, ופרשה של פרה אדומה חקרתי ושאלתי ופ

ממני )קהלת ז כג(, ואמר ר' יוסי בר' חנינא אמר לו הקדוש ברוך הוא למשה לך אני מגלה טעם פרה אדומה אבל 

לאחרים חקה, דכתיב )זכריה יד ו( והיה ביום ההוא לא יהיה אור יקרות וקפאון, יקפאון כתיב, דברים המכוסים מכם 

ויים לעולם הבא, כהדין סמיא דצפי, דכתיב )ישעיה מב טז( והולכתי עורים בדרך לא בעולם הזה עתידין להיות צפ

ידעו, וכתיב )שם( אלה הדברים עשיתים ולא עזבתים, שכבר עשיתים לר' עקיבא. הנה בארו שאין מניעות טעמי 

הם, תורה ממנו אלא עורון בשכלנו, ושכבר נתגלה טעם החמורה שבהם לחכמי ישראל, וכאלה רבות בדברי

 ובתורה ובמקרא דברים רבים מודיעין כן, והרב הזכיר מהן:

אבל אלו ההגדות אשר נתקשו על הרב, כפי דעתי ענין אחר להם, שרצו לומר שאין התועלת במצות להקב"ה 

בעצמו יתעלה, אבל התועלת באדם עצמו למנוע ממנו נזק או אמונה רעה או מדה מגונה, או לזכור הנסים ונפלאות 

רף הכסף אין מעשהו בלא טעם, אבל הבורא יתברך ולדעת את השם. וזהו "לצרף בהן", שיהיו ככסף צרוף, כי הצו

 להוציא ממנו כל סיג, וכן המצות להוציא מלבנו כל אמונה רעה ולהודיענו האמת ולזוכרו תמיד:

ולשון זו האגדה עצמה הוזכרה בילמדנו )תנחומא שמיני ח( בפרשת זאת החיה, וכי מה איכפת לו להקב"ה 

או כלום אתה מזיקו, או מה איכפת לו בין אוכל  בין שוחט בהמה ואוכל או נוחר ואוכל כלום אתה מועילו

טהורות או אוכל טמאות, אם חכמת חכמת לך )משלי ט יב(, הא לא נתנו המצות אלא לצרף את הבריות, 

שנאמר )תהלים יב ז( אמרות ה' אמרות טהורות, ונאמר כל אמרת אלוה צרופה, למה, שיהא מגין עליך. הנה 

ן התועלת אליו יתעלה שיצטרך לאורה כמחושב מן המנורה, ושיצטרך מפורש בכאן שלא באו לומר אלא שאי

למאכל הקרבנות וריח הקטרת, כנראה מפשוטיהם. ואפילו הזכר לנפלאותיו שעשה שצוה לעשות לזכר 

ליציאת מצרים ומעשה בראשית, אין התועלת לו, רק שנדע אנחנו האמת ונזכה בו עד שנהיה ראויים להיות 

 וספרנו בנפלאותיו מאפס ותוהו נחשבו לו: מגן עלינו, כי כבודנו














































































































