פרשת שמות ,שנה ב'

בירור יסוד האיסור
להרים יד על חבירו

גליון כח
והתשובה לקושייתו מבוארת בשו"ת 'בית יוסף' (דיני קידושין סימן ב)

דכיון שלא כתיבא להדיא בתורה "רשע" על המרים יד ,ורק נאמרה
ברמיזה דכתיב "למה תכה" בלשון עתיד ,לכן לא אמרינן דלקי עליה.

מרים יד
המכה את חבירו עובר בלאו של "לא יוסיף ,פן יוסיף" ,ואמרו (כתובות
לב ):דלוקה על לאו זה במקום שאינו מחויב בתשלומין עי"ש,

טעם האיסור
ובאופן אחר אפשר לתרץ קושייתו ,דיש להסתפק בטעם האיסור
להרים יד על חבירו ,האם זה בגלל שבזה גורם לשני לחשוש ולפחד
שירביץ לו ,ויש בזה משום צער ורגשי השפלה ,או שמא על צער זה
גרידא לא מיקרי רשע ,רק על הרצון שרוצה להכותו לו ,והגם דקיימא
לן (קידושין לט" ):מחשבה רעה אין הקב"ה מצרפה למעשה" ,הכא
שעשה מעשה בהרמת יד הוה רשע.
ונפק"מ במרים יד בכדי להפחידו ואין בכוונתו להכות ,דלטעם
הראשון נקרא רשע ,ואילו לטעם השני לא הוה רשע [ומכל מקום גם

והעושה כן במזיד פסול גם לעדות מדאוריתא.
ובפרשתינו כתיב (ב ,יג) "ויאמר לרשע למה תכה רעך" ,ודרשו מכאן
(סנהדרין נח" ):המגביה ידו על חבירו אע"פ שלא הכהו נקרא רשע",
דמדלא כתיב "למה הכית" אלא "למה תכה" בלשון עתיד ,משמע
דעל ידי הרמת היד גרידא נקרא רשע ,ומכל מקום אינו לוקה על זה.
פסול לעדות
ברמ"א (חו"מ סימן לד ס"ד) הביא בשם המרדכי (סנהדרין פרק זה בורר סי'
תרצה) "המגביה ידו על חבירו להכותו ,פסול לעדות מדרבנן",
ולכאורה קשיא ,הרי ידוע כללו של הרמב"ם (הל' עדות פ"י ה"ב)

לטעם זה יש בזה לאו דאורייתא של "לא תונו" דאיירי באונאת דברים,
שאם אסור לצער חבירו בדברים כ"ש שאסור לצערו באופן כזה שיש בו
מעשה ,ורק אין בו החומרא שנקרא "רשע"א].

שהעובר עבירה שאינו לוקה עליה אינו נפסל לעדות ,והכא במגביה
את ידו אין לוקין ,ואם כן למה יהא פסול לעדות.
ותירץ ה'בית יוסף' (סימן לד מחודש א) דהמרים יד על חבירו עובר על
איסור דאורייתא ,והגם שאינו לוקה עליה פסלוהו רבנן לעדות ,כי
עבר על איסור דאורייתא [דגם בעובר על איסורים מדרבנן מצינו שפסלוהו

ולפי הטעם השני יש ליישב תמיהת מהריט"ץ ,מדוע אינו נפסל
לעדות מדאורייתא מאחר שהתורה קורא לו "רשע" ,דהא מה
שנקרא רשע הוא בגלל שרצה להכות ולהרביץ ,נמצא דאינו אלא
מחשבה רעה שכאן הקב"ה מצרפה למעשה ,אבל אין זו עבירה
גמורה ,אלא "כאילו" עשה כן ,ועל כך לא נפסלין לעדות [ועל "לא תונו"

רבנן לעדות ,וכ"ש באיסור דאורייתא].

אמנם מפשטות דברי הראב"ן (הובא במרדכי שם) נראה ,דס"ל
שהמרים יד על חבירו פסול לעדות מדאורייתא ,דמדמה להו לאוכל
נבילות .גם מדברי ה'בית יוסף' נראה ,שלא היה הדבר מוחלט בידו
שהמרים יד אינו לוקה ,אלא היה לו צד שלוקה ויפסל מן התורה,
עי"ש.
ובאמת ,שבשו"ת מהריט"ץ (החדשות סימן כה) תמה על הצד של הב"י
ומסקנת הרמ"א שנקטו שנפסל בעדות רק מדרבנן ,דהא כל היסוד
שאמרינן דכדי לפסול החוטא בעדות צריך שיעבור על חטא שלוקין
עליו ילפינן מדכתיב (דברים כה ,ב) "והיה אם בן הכות הרשע" ,ולגבי
עדות כתיב (שמות כג ,א) "אל תשת ידך עם רשע להיות עד חמס" [וכן
כתב ברמב"ם שם] ,ולכן רק עון שיש בה מלקות פסול לעדות ,אבל
במרים יד על חבירו כתיב להדיא "ויאמר לרשע למה תכה רעך" ,א"כ
פשיטא שהוא בכלל "אל תשת ידך עם רשע" ,ולמה לא יפסל לעדות
מן התורה.

גופא אינו נפסל ,דהא אין לוקים עליו שאין בו מעשה ,הגם שבמרים יד יש מעשה,
כבר כתב החינוך (מצוה רמא) שאיסור שאפשר לעשותו בלי מעשה  -גם כשיש
מעשה אין לוקים עליו] .

מקום שמותר להכות
הרואה את חבירו שרוצה להכותו ואין בידו לינצל ממנו כי אם על ידי
שיכהו ,כתב הרא"ש (ב"ק פ"ג סימן יג) דמותר לו להכותו כדי להינצל
מידו ,אך הני מילי באינו יכול לינצל באופן אחר [ויש בזה כמה שיטות
בדברי הפוסקים ,אבל באופן שאי אפשר להנצל באופן אחר ודאי מותר].
להכות את חבירו במקום שהוא מסכים שיכהו ,כתב בשועה"ר (חו"מ
הל' נזקי גוף ה"ד) בשם הראשונים דאסור ,ומבאר הטעם כי "אין לאדם

רשות על גופו כלל ,לא להכותו ולא לביישו" ,כי רק הקב"ה הוא
הבעלים על הגוף.
וזה שאמרו (סנהדרין נח" ):הסוטר לועו של ישראל כאילו סוטר לועו
של שכינה" ,והלא לא חילקה הגמרא אם המוכה צדיק גמור או יהודי

א ולכן שלחה תמר הסימנים ליהודה ואמרה (בראשית לח ,כה) "הכר נא למי החותמת והפתילים והמטה האלה" ,ומקשים המפרשים [ראה בשיחות רבינו ראש
הישיבה שליט"א פרשת וישב ,שנה זו] הלא על ידי מסירת הסימנים ליהודה יוכל יהודה להכחיש ולומר להד"ם ,ושוב לא תוכל תמר להוכיח שהצדק עמה,

ויותר היה לה לשלוח להגיד לו כן מבלי לשלוח לו את הסימנים ,אך לפי הנתבאר שכל דבר הגורם צער לחבירו יש בו משום "לא תונו" א"כ י"ל שסברה
תמר ,דגם כדי למנוע צער זה [שיהודה יפחד ויחשוש שמא תוכיח שחטא] עליה להפיל עצמה לכבשן האש ולמנוע ממנו את הצער ,לכן הוציאה מיד את הדברים
המצערים מידה ושלחם ליהודה.

א

פשוט ,ומכאן שנאמרו הדברים על כל יהודי ,והסוטר לועו של כל
יהודי כאילו סוטר לשכינה ,וכן המצערו כאילו מצער את השכינה.
אין חילוק מי המוכה
צא ולמד מלשונו הנלהבת של הרב זצ"ל בספרו הקדוש 'תניא' (סוף
פרק מו) "בזה יובן חומר עונש איסור מלאכה בשבתות ,וחמץ בפסח,

השוה לכל נפש ,לפי שאף בנפש בור ועם הארץ גמור מאיר אור
קדושת שבת וי"ט ,ונידון בנפשו בכרת וסקילה על חילול קדושה זו,
וגם משהו חמץ או טלטול מוקצה פוגם בקדושה שעל נפשו כמו
בקדושת נפש הצדיק ,כי תורה אחת לכולנו"ב ,והוא הדין נמי למצער
כל יהודי באשר הוא שם שדומה למצער את השכינה.
וגמרא ערוכה היא (חגיגה טו" ):בזמן שאדם מצטער ,שכינה מה לשון
אומרת ,קלני מראשי קלני מזרועי" ,ומכלל לאו אתה שומע הן,
שהמשמח ומהנה יהודי כאילו משמח את השכינה ,וכמה צריך בשר
ודם לפחד ולרעוד מלצער יהודי כדי שלא יחשב לו כאילו ח"ו מצער
לשכינהג ,ולאידך גיסא כמה עליו לחזר להטיב לזולת ,כי זה עולה לו
כמסייע לשכינה.
ובדרך זו מבאר ה'שפת אמת' (ליקוטים עמ"ס שבת פח :ד"ה ושמחים)
שלכן צריך האדם להיות בשמחה תמיד ,כי כשיהודי בצער הרי גם
הקב"ה בצער ,ולמה יצער את בוראו וקונו ,וק"ו בן בנו של ק"ו שלא
יצער לאחרים ע"י שמחת עצמו שמתכבד בקלון חבירו ,דבודאי לא
ניחא קמיה קוב"ה בשמחה כזו ,שהרי ה' חפץ שכולם יהיו שמחים.

מעלת האחדות
ומאז ומעולם היתה כך דרך החסידות ,וכמו שמתאר בנו של הרה"ק
רבי אלימלך מליזענסק זי"ע את אורחותיהם של החסידים ,שכל כך
היו אוהבים זה את זה עד שלא היו יכולים להכיר מי אביו של מי ,ומי
בן של מי ,כי כולם היו אוהבים את כולם בשוה ,ולא היתה ניכרת
אהבת האב על בנו לאהבת ילד אחרד.
ובזכות האחדות זוכים למחילת עוונות ,כמאמרו של היהודי הקדוש
זי"ע ,ד'כוס' ר"ת ו'יאמר ס'לחתי כ'דבריך ,שכאשר שני יהודים
יושבים בצוותא מתוך אהבה ואחוה ושותים יחד כוס יי"ש ,עם
לגימא המקרבת ,אזי מתחברים שתי אותיות יו"ד יחד [המורה על שם
הוי"ה ,כי כך נדפס בספרי קודש י"י לשם ה'] ,ואז "ויאמר ה' סלחתי
כדבריך".
יעזור השי"ת שנזכה להרבות במדת האחדות ואהבת ישראל ,וכמו
שאמר משה רבינו (ב ,יד) "אכן נודע הדבר" וכתב ה'שפת אמת' (שנת
תרמ"א ד"ה ברש"י) "להודיע איך שמאבדין ח"ו כל הזכותים ע"י
לשה"ר" ,ומדה טובה מרובה ,שע"י אחדות וזהירות מלפגוע בחבירו
נזכה לבנין ביהמ"ק במהרה בימינו ,אמן.

בגליון שבוע הבא בעה"י
בענין ברכת "שהשמחה במעונו" כל י"ב חודש
ומהות הגלות ,ושלב האחרון בגלות

לעילוי נשמת נפש נקי וצדיק
הרה"ח רבי ישראל אריה ז"ל
בן הרה"ח רבי אפרים זלמן מרגליות ז"ל
נלב"ע ביום ט"ו טבת תשפ"א לפ"ק
ת.נ.צ.ב.ה.
ב הרה"ק רבי שמחה בונם מפרשיסחא זי"ע ש אמר פעם לתלמידיו ,דגבי שבת כתיב (שמות לא ,יז) "ביני ובין בני ישראל אות היא לעולם" ,ואיך יהיה
לאיש פשוט שבישראל ברית ואות בינו לבין בורא כל עולמים ,אך אם לגבי העונש דכתיב (שם פסוק יד) "מחלליה מות יומת" שוים קטן כגדול ,ואף
יהודי פשוט ביותר אשר יחלל ח"ו את השבת בעדים והתראה יהא חייב סקילה ,אם כן כמו שיש לו חלק בעונש יש לו חלק גם ב"ישמחו במלכותך"
ובאות בינו לבין הקב"ה ,דלא יתכן שהעונש יתחייב ואילו מן קדושת שב"ק לא יזכה להתענג וליהנות.
סיפר הרה"ק בעל ה'בית ישראל' מגור זי"ע ,שכאשר שמעו החסידים את דברי רבם רקדו כל הלילה מרוב שמחה .לימים כאשר אמר הרה"ק בעל ה'שפת
אמת' זי"ע לחסידיו את דברי הרבי ר' בונם ,שמחו גם הם על כך ורקדו כשעה אחת" ,ואילו היום כשהנני אומר את הדברים  -געבט עס אפילו נישט קיין
טרייסל-[ "...אין דברי גורמים ומשפיעים לזעזע ולרגש אף במקצת את לב השומע] ,והתכוון להתאונן על ירידת הדורות ,כי איך לא יאחז לב האדם שמחה וגיל
ממתנה נשגבה כזו ,שכל יהודי באיזו דרגה שלא תהיה יש לו קשר אמיץ עם השבת קודש.
ג ידוע שחרה מאד לתלמידי הרבי מלובלין זי"ע על שפרש ה'יהודי הקדוש' מפרשיסחא זי"ע מבני החבורה והתחיל להנהיג באדמו"רות בחיי רבם .פעם
ישבו התלמידים בצוותא חדא בסעודת הילולא לכבוד הרה"ק רבי אלימלך מליזענסק זי"ע ,באמצע הגיע הרה"ק רבי שלמה לייב מלענטשנע זי"ע [מגדולי
תלמידי ה'יהודי הקדוש'] להשתתף עמהם ,אך אז קמו כולם ויצאו לאות מחאה על שהלך לשתות מים חיים מפי התלמיד ,זולת הרה"ק בעל ה'בני יששכר'
מדינוב זי"ע שלא עזב את המקום כדי שלא לביישו ,והסביר טעמו ונימוקו ,דבפרשת העקידה מצינו ,שהקב"ה אמר לאברהם אבינו להעלות את יצחק
על המזבח ולשוחטו ,ואילו כדי להורידו מן המזבח נשלח מלאך מן השמים ,ולמה לא נצטווה גם על כך מפי המלאך ,אין זה אלא שאף כאשר המלאך
מצווה לאדם לשחוט ולהרוג יהודי אסור לעשות כן ,ורק אם ישמע כן מפי הגבורה ממש צריך לשמוע בקול דברו ,וע"כ אם היה המלאך מצווהו על
העקידה לא היה עושה כן (הובא ב'רמתים צופים' פרק ו אות ל עי"ש) .ולדברינו יומתק הטעם ,דכיון שמצער את הקב"ה לכן יכול רק הקב"ה להתיר לו לעשות
כן ,דכביכול בעצמו נפגע מזה ח"ו.
ד בזמנו של הרבי מלובלין זי"ע היה אדם שפל שמסר ממונן של ישראל למלכות ובזמנים ההם היה בזה סכנת חיים ח"ו ,ועל כן נמנו וגמרו כמה צדיקים
להעבירו מן העולם [כדין מוסר בדורות הראשונים שהעכו"ם היו ממיתים את מי שנמסר בידם  ,וכפי שנפסק (חו"מ סימן שפח ס"י) שמותר להורגו] ,אך בטרם עשו מעשה
הלכו להתייעץ עם שנים מגדולי ישראל הרה"ק רבי משה לייב מסאסוב זי"ע והרה"ק רבי זאב מזבאריז זי"ע שהיו מפורסמים במדת אהבת ישראל.
כאשר הגיעו אל הרה"ק מסאסוב עיי ן בדבר ובסוף פסק שהדין עמם ,וצריך לסלקו מן העולם ,ואילו הרה"ק מזבאריז לקח אותם למרתף אשר בביתו,
והראה להם כד של מים ,ואמר להם ,שאביו הרה"ק רבי יחיאל מיכל מזלאטשוב זי"ע היה ממלא כד כזה בדמעות בתפילות להקב"ה כדי שיזכה למדה
טובה אחת ,ובגדלותו מילא כמה וכמה כדים כאלו וקנה בנפשו מידות טובות" ,אני מילאתי רק כד אחד כדי לזכות לאהבת ישראל ,ורק מדה זו יש לי,
ומדה יחידה זו אתם רוצים לקחת ממני?!" ,ובזאת ביקש מהם שלא יעשו מעשה אלא יתפללו עליו שישוב .וב"ה במחנינו אין מי שעומד במצבו הירוד
של אותו מסור רשע ,לכן בודאי צריך להתחזק לאהוב כל יהודי באשר הוא שם.

