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  !בחור יקר

גדולה הכנסת אורחים ') שבת קכז: (ל אמרו"חז
, ולמדו זאת מפרשתנו' מהקבלת פני השכינה

רץ , ת נראה אליו"שאברהם אבינו כאשר השי
פ "אע, לקראת האורחים והתעסק בצרכיהם

ו לערבים עע"עת רששלד ז שמשתחווים "י נדמו ל
  .לעפר שברגליהם

הלכה פסוקה וידועה שהעומד , ויש לתמוה
בתפילה לפני בוראו אסור לו להפסיק לקיים 

אפילו המלך שואל , כגון כיבוד אב ואם, מצוות
ו אם מזדמת לו כעת מצות "בשלומו לא יפסיק וק

הכנסת אורחים אפילו יהיו צדיקים רעבים 
כ מי גרע קבלת פני שכינה מתפילת "וא, םועייפי

  ?ע"שמו

ל"אחז, הבה נישב סתירה זו בסתירה אחרת
יפה שעה אחת בתשובה  )ז"ד מי"פ(מסכת אבות 

מכל חיי העולם הבא , ומעשים טובים בעולם הזה
מכל , ויפה שעה אחת של קורת רוח בעולם הבא

יפה שעה אחת של קורת רוח . חיי העולם הזה
קורת , עולם הזה פירשו צדיקיםב מכל חיי ה"בעה

דומה היא לאדם , רוח אינה הנאה גמורה ממשית
רעב שעובר ליד מאפיה וריח מאפה הלחמים 

פ שלא טעם מהלחם יש לו "אע, חודר לנחיריו
שעה אחת היא שעה , קורת רוח המחיה נפשו

, ק"בזוה' מועטת פחותה משישים דקות כדאי
 חיי והקורת רוח של שעה אחת שקולה יותר מכל

עולם הבא אילו יאסוף אדם כל הנאותיו במשך 
ושל , ימי חייו ושל כל בני דורו מליארדי אנשים

כל הדורות מאדם הראשון עד תום ששת אלפי 
 ריכוז ההנאה הזה נכלל בכל חיי העולם - שנה 

הזה מסקנת הדברים שאין דמיון וערך כלל לחיי 
  .ב"ז מול שעה אחת של חיי העוה"העוה

ל יפה שעה אחת של תשובה "חזומאידך אמרו 
ב על טיבם של "ז מכל חיי העוה"ט בעוה"ומעש

עין לא ראתה אלוקים "ל "ב אמרו חז"חיי העוה
ל מלגלות שכר "לא שסרבו הנביאים וחז" זולתך
רק שאין לנו כלים בעודנו מוגבלים בגוף , ב"העוה
ז לקלט את עצמתם וגדלותם של חיי "בעוה
וטין ממה שאנו  סוג חיים אחרים לחל-ז "העוה

  .משיגים

ז הם אין סופיים ללא יחס "ארכם של חיי העוה
ז יותר מהיחס של טיפת מים "כלל לחיי העוה

ל גילו לנו "וחז, אחת מול כמות המים באוקינוס

áîøä áúë"äá íì 'éô ìáà"ä ã" ìù äùò ú ååöî à

úîä àéöåäìå íéìáà íçðìå íéìåç ø÷áì íäéøáã ,

åë å í éçøåàä úååììå äìëä ñ éðëäìå 'òà" úååöî ìëù ô

åëå ê åîë ê òøì úáäàå ììëá ïä éøä í äéøáãî åìà '

á äëìäáå 'ìëä ïî äáåøî éåïìä øëù , ÷åç ä àåäå

äá âäðù ãñçä êøãå åðéáà íäøáà å÷÷çù , ìéëàî

øáåòíúåà äåìîå íúåà ä÷ùîå íéëøã é , äìåãâå

 øîàðù äðéëùä éðô úìá÷äë íéçøåà úñðëä" àøéå

íéùðà äùìù äðäå "åëå 'ïúñðëäî øúé íéååìå , åøîà

éàë äåìî åðéàù ìë íéîëçä 'íéîã êôåù .  

éò ì ùé äðäå 'ùîá"øä ë" àåäù éååì úååöî ìò î

åð éáà í äøáà å÷÷çù ÷åç ,äæâ à åä ÷ åç ïéðòå" øáã ë

äáéñå í òè åì ïéàù , à åäù í éçøåà éååì ìò øîàð äîìå

äæâå ÷åç"áîøä áúëù í éãñç úåìéîâ ìëî øúé ë"í ,

ö ãåò"áîøä éøäã á"ë í 'äá" éåä íéçøåà éååìã à

íäéøáã ìù äùò úååöî ,çà áúë ê éàå" ÷åç  àåäù ë

åð éáà í äøáà å÷÷çù , âäðî àåäã òîùî äæ ïåùìîå

úåáà , ïéåòé äðäã äåîú øúåéáåáîøá"ìäá í ' íéë ìî

ô" íãà äååèöð äùù ìòã úååö îä øãñ íù áúëù è

úååö î òáù åàöîð éçä ïî øáà ìò ç ðå ï åùàøä , ïëå

 åìà ìò øúé äååèöð í äøáà ãò í ìåò ä ìëá øáãä äéä

äìéîá ,úéøçù ììôúä àåäå , øùòî ùéøôä ÷çöéå

í åéä ú åðôì ú øçà äìôú ó éñåäå , ãéâ ó éñåä á÷òéå

úéáøò  ììôúäå äùðä úåöîá í øîò   äååèöð í éøöîáå 

 åãé ìò äøåú äîìùðå åðéáø äùî àáù ãò úåøéúé

ò"ë ,åðä äðäå" ìë íéé÷ íäøáà  éøäã åù÷ä øáë ë

éôàå äìåë  äøåúä 'à å ï éìéùáú á åøéò" áúë äîì ë

áîøä" áéùç ÷çöé ìöà ï ëå úéøçù úìôúå äìéî ÷ø í

åëå äçðî úìéôúå øùòî ÷ø ' éàãå åîöòìã åøàéáå

ë íéé÷ãäðúéð  àìù ãò äøåúä ì , úåøåã éðá ìëì êà

 úùøôä åøåã ìëì ï ÷éú ÷çöé ïëå úéøç ù ÷ø ï÷éú

äçðî úìôúå øùòî ,éôìå"ö æ" åðéáà íäøáà íàã ò

áîøä åá ùç àì äîì íéçøåà úååìì ÷åç ÷÷ç" ììëá í

åøåã éðáì åð éáà í äøáà ï÷éúù úååöîä ,ö  ãåòå" ò

á ï éãîåò  äôåøò  äìâò ïéãá äðäã"çðä êåúá ã ì

 åàø àì åð éðéòå äæä íãä úà åëôù àì åð éãé í éøîåàå

 éìá åäðåøèôå äæä âøäðä åðéãéì àá àìù øîåìë

äéååì àìá åäåðçðäå åäåð éàø àìå úåð åæî ,îâá ïééåòé '

áîøáå"ìä í 'ô ç öåø"ä è"â , åúåà ååì àì íàã øàåáîå

éá éçåìù"äôåøò äìâò ïéàéá î ïðéà  ã ,åàëìå 'ö" íàã ò

 äéåì áåéç ìë äæá ïéà å í éøôåñ  éøáãî äåöî ÷ ø àåä

 äìâò úàáä ï éðòì òáå÷ éåìä ï éðò êéà  äøåúä ï î áåéç

äøåúä ï î äåöî éøäã äôåøò , äæ ï éðò ìëã àöîðå

áîøä éøáãîã øúåéá äåîú"ìä ùéøá í ' øàåáî ìáà

íäéøáãî äåöî éøäã ,çàå" å÷÷çù ÷åç àëäã áúë ë

åð éáà íäøáà ,ìäáå ' éåäã øàåáî äôåøò äìâò ïéã

äôåøò äìâò úàáä ïéðòì òáå÷ä àúééøåàã ,ìäáå '

ô íéëìî" åðéáà í äøáà åð÷ú àì åæ äååöîù øàåá î è

åëå úéøçù úìéôúã àéîåã åøåã  éðá ìëì'.  

 åáúëù í éãñç úåìéîâ éðééðò ìë äðäã äæá äàøðäå

áîøä"éôá í"ìäî ã ' íò í éáéèîù úååöî í ä ìáà

à í çðìå í éìåç  ø÷áì í éçøåà úñðëä åøéáçíéìá ,

 íäì ùéù íéøáã íä íúååöî áåéç åìà íéð ééðò ìëáù

àøáñå íòè , äðäîå åøéáç íò á éèéî íúåà äùåò í àù

åúåà ,åàëì àåä íéç øåà éååìã äæ ïééðò êà ' íòè éìá

åøéáç íò åì ùé äáèä äæéà àøáñå , êìåä åøéáç éøäå

áùåî øéòì òéâéù ãò äëåøà êøã , íà åîò áéèä äîå

ú ã ò åúåà äååìéúáù íåç , à éä äðëñä ø÷éò éøäå

øéòä ï î ÷çøä àöîðùë ,äåîú øúåéáå ,á îøä äðäã" í

â äëìäá áúë ' úåîà òáøà åøéáç úà äååìîä åìéôà

äáåøî øëù åì ùé øéòá ,îâáå 'òã àúéà" òáøà éååì é

÷åæéð åðéà  áåù úåîà , êåúá åäåìî íâã äæá  íòè äîå

ã øéòä '÷åæéð åð éà áåù úåîà ,éåò é äðä êàøäîá ïé" ì

ñîì úåãâà éùåãéçá 'î äèåñ"åéøáãá øàåá îù å ,

ïé÷éæîä ïî äøéîùë éìåâñ ïéðò éåä éååìä ìù äæ ïéðòã ,

 ããåá ùéà åðéà  åøéáçù äàøî åøéáç úà äåìîù äæáã

éãéçéå ,íéøç àì åùôðá øáåç îù àìà , ïéà áåùå

åá ò åâôì í éìåëé ï é÷éæîä , íãàá àìà òåâôì ïçåë ï éàã

åìä ïéàå ããåá éåä åìåë àìà úåàéö îäå ìòåôá äøéîù éå

éìåâñ ïééðò ,æå"øäîä ì"ì :åì àìá åäåðøèô àìåå äé

   אברהם אבינוהחוק שחקקושכר הלווי מרובה מן הכל והוא 
  ז  "מצוה בעוה

  ?ותענוג עולם הבא מי גובר

 

  המשך בעמוד הבא  המשך בעמוד הבא

 



 

 

 הלכתא בטעמאהלכתא בטעמאהלכתא בטעמאהלכתא בטעמא

ע אם "ד הביא דאחר שמו"קי' ח סי"בטור אוה
כל שלא עברו , מסופק אם אמר משיב הרוח או לא

יום אמרינן דמסתמא כבר ' ואם עברו ל, יום חוזר' ל
ם "והביא הטור דהמהר. הורגל לומר משיב הרוח

תה פעמים א' ע לומר צ"מרוטנבורג היה נוהג בשמ
עם משיב הרוח כדי שיורגל על לשונו ' גבור וכו

א . תפילות' יום ישנם צ' דהרי בל, לומר כן והבי

מ "סייעתא לדבריו דמהני באופן זה מדברי ר
אבל . ש"דריחק נגיחותיו חייב קירב נגיחותיו לא כ

ו אלא "מ לא הוי האי ק"ל דלר"פ חלק עליו וס"ר
נגיחות וזה הוי , אבל הכא תלוי בהרגל הלשון, גבי 

  .א לעשות הרגל בזמן קצר"יום וא' י ל"דוקא ע

ם איך הוכיח דינו "א הקשה על המהר"ובמג

' ותי, י"ל דהלכה כר"ז וקיי"י פליג ע"מ הרי ר"מר
דאמינן האי יומא , י פליג דוקא בשור"א דר"המג

אבל , ז"תונבא הוא דנקט ליה ולא נעשה מועד עי

כ אמאי "ס דא"ח' בחי' והק. מ"בשאר מילי מודי לר
מ והרי חוץ משור גם "רק מר: ב דף כח"ב' פריך בגמ

וכן . ע"ל למפרך אליבא דכו"מ והו"י מודי לר"ר
' א אמרינן דעיר שיצאו ממנה ג"תענית דף כ' במס

ופריך , ימים מוחזקת לעיר שיש בה דבר' מתים בג
דומיא דקירב , ודאי הוי דבר' מ אם יצאו ביום א"לר

  .י"מ ולא לר"וא רק לרוגם שם משמע דה, נגיחותיו

, פ"מ ור"מהר' ג מבאר מח"ל' ק סי"ש ב"ר' ובחי

מ הוי משום שהוכח לנו "מ לפי ר"אם החזקה דשוה

פעמים הורגל ' ז שנגח ג"או משום שעי, שרק טבעו
כ שפיר "מ מפרש ליה משום הרגל וא"דמהר, ליגח

, יליף מיניה לענין משיב הרוח דגם תליא בהרגל
 שהוכח לנו טבעו של פ מפרש לה משום"אבל ר

  .א ללמוד מזה לעניין הרגל"כ א"השור וא

מ מפרש לשור המועד "ם דר"כ למהר"דא, וקשה

, ו דקירב נגיחותיו"ובזה הוא דקאמר ק, משום הרגל
הרי בזה , איך פרכינן מיניה לענין חזקה ובתענית

מ "ל לר"ל דגם בזה ס"ודאי דלא תליא בהרגל ומנ

  .ו"הק

י "מ ור"ע ר" דכול העניין כך אליבא"ואפ

מפרשים החזקה דשור המועד משום דהוכח לנו 
י באופן זה "מ ור"נחלקו ר, שכך טבעו שהוא נגחן

ולכן מדמינן . ו לקירב נגיחותיו או לא"האם יש ק
דכולהו הוי , שנים ולדבר' ס שפיר לחזקת ג"ליה בש

ז מחמת מקרה אלא מחמת "ט דמוכח לן דאי"מה
פ באופן "מ ור"הרוהשתא נחלקו המ. סיבה מיוחדת

ו "ע הוי ק"ל דבזה לכו"מ ס"דתליא בהרגל דהמהר
ע ליכא "ל איפכא דבזה לכו"פ ס"ולא נחלקו בזה ור

   .ו"ק
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  פעמים משיב הרוח' בענין אמירת צ

  

יפה וחשובה יותר מחיי , ששעה אחת קצרה בו אדם לומד תורה או מקיים מצוות
מי . ל סותרים זה את זה" מחזנמצאו, ב האין סופיים ולא נתפסים בשכלנו"העוה

  .ז כבמאמר השני"ב כבמאמר הראשון או חיי העוה"יפה וחשוב יותר חיי העוה

 התלאות הז נוו"התשובה הפשוטה היא מבחינת העונג והעידונים העוה
ם תענוגים אמיתיים ונצחיים"וחיי העוה, והתענוגים מדומים ונמוגים אך , ב ה

א באחזו בחוטי "כבר בכה הגר, ם אלומבחינת הדרך לקנות עינוגים ועידוני
א "בכמה פרוטות אפשר לזכות כאן לדבר שא: הציצית קודם פטירתו ואמר

 רק היום אנו אוגרים -כ היום לעשותם "כמש. ב"לרכשו בהון עתק בעוה
ת "ב כשנגיע בעזה" פעקלעך של תורה ומצוות ומשגרים אותם לעוה-חבילות 

חד יזכה בחלק קטנטן ונבוב ואחד א, לשם יהא חלקנו לפי מה שצברנו כאן
על העדר העשיה כאן כמו , ולא יועילו התרוצים וההתנצלויות, בחלק עצום

ו נוכל למלאות תורה  שלא יועילו התחנונים והבקשות לקבל שם זמן יקר ב
תשובה "רק יפה שעה אחת של , ז"ולכן לא נאמר יפה חיי העוה, ומצוות

כשים את העינוג והעידון האמיתי כי הם המכשירים בהם רו" ומעשים טובים
  .ב"בעוה

ע הוא עובד את "העומד בשמ, מעתה נבין ונישב את התמיהה בה פתחנו
- "כם ולעבדו בכל לבבכםקאל' לאהבה את ה" )תענית ב: (בוראו כמאמרם

עסוק הוא בקיום מצוה נעלית , איזו היא עבודה שהיא בלב הוי אומר זו תפלה
כ אסור לו להפסיק ולעסוק במצוה אחרת "עואין דוחים מצוה מפני מצוה ו

קבלת 'כ אברהם אבינו לא עסק במצוות "משא' הכנסת אורחים וכדו, כיבוד אב
זכה ' עולמך תראה בחייך'הוא בחינת ' וירא אליו ה, אין צווי בפרשה' פני שכינה

ומאידך נזדמנה לו , ז"ב בעוה"קיבל הנאת וחיי העוה, להתענג על זיו השכינה
ז אמרו "מצוות הכנסת אורחים וע, ב" עבודה שהיא בונה חיי עוה-כעת מצוה 

ויש , כי יפה וחשוב'  מהקבלת פני שכינהםגדולה הכנסת אורחי'.) שבת קכז(
י חיי העוה"לה זכות קדימה למעשים טובים בעוה ב ולכן עזב אברהם "ז לפנ

  .אבינו את התענוג הזה והתעסק במצות הכנסת אורחים

שניתנת לך האפשרויות לעסוק , ק"בחרותך בישיבהזכית בימי ! בחור יקר

ומזדמנות לך בקלי קלות חבילות של , לילות כימים בלימוד התורה הקדושה
הבה נלמד להעריך נכונה ערכם של תלמוד תורה וקיום מצוות בל , מצוות

 .'חכם לב יקח מצוות' ) חמשלי י(ז נאמר "וע, נצטער על כך שהחמצנום

 

  המשך התבוננות
àë äåìî åðéàù ìëùéíéîã êôåù åì .éô 'äæ , êåú àåä øùàë øúåé àåä íãàä ç ë éë

í éáøä çë åì ùé æàù íãà éðá ììë , éèøô çë åì ùé ãøôð éãéçé àåä íãàä øùàëå

åá íéòâåô íéòâô æàå , êëìååìî øùàëå ïéç éðî ïéà å úåéøáä ïî ãøôð øùàë åúåà ïé

ìéî øåòù ãò úàöì åúåà ,åìä àåäù äî åàåäé , åîò ãéîú úåéäì íäì øùôà éàù

éëéøöåííúéáá úåéäì  , éë äøåî äæå]íéáøä ÷ø éèøô åðéà [åéìà íéøáçúî , ùé æà å

â äìòîì ÷åáãå øåáç åì"ùä íâ íéð åéìòä íâù ãò ë"ìúî éåá åéìà í éåêøã , í àå

úåéøáä ììëá í ù åì ïéà  åìàëå ã éçé á ùçð éøä éãéç é úàöì åúåà ïéçéðî , íéòâô æàå

åéìò  íéèìåù .åðéà åúåà ï éåìî øùà ìëù ê åîñá åøîà ê ëìå ÷åæéð ,åìä éøäùå äé

ììëä êåú àåäù äøåî ,ìúî íéðåéìò ä óà ììëä êåú àåä øùàëåå åðéàù ãò åéìà íéå

÷åæéðåëå  'ëò"øäîä ì"ì ,  

åäàøð äæ øåàì ,äæ éìåâñ ïéðòã , øáåçîù éîá òåâôì íéìåëé ïé÷éæîä ïéàã

øçà ìàøùéì ,åð éáà íäøáà å÷÷çù ÷åç àåä ,åúåà  øöé åð éáà íäøáà úàæ äìåâñå ,

 íòè åá  ïúéìå åøàáì øùôà éà åæ äìåâñù ï åéë åð éáà í äøáà å÷÷çù ÷åç  àø÷ðå

àøáñå ,åæ äìåâñ ÷÷ç åðéá à íäøáà íðîàã äàøð êà ,åøåã éðáì ï÷éú àì ê à , êëù

åâäðé ,äøåúä ìë í éé÷ù êøãë åæ êøãá âäð åîöò àåä ÷ ø , éååì ï éðò åùò í äéøáãîå

ïðáøãî äåöîì ,ãçàå ãçà ìëì éååì ìù åæ äìåâñ úåùò ì åáééç ïðáøå , ïéðò êà

åð éáà íäøáà éîéî úîéé÷ àéä åæ äìåâñ ,åð éáà íäøáà å÷÷çù ÷åç àåäå , ïëù ïåéëå

àåáî øéôùäôåøò äìâò úàáä ïéðòì ò áå÷ éååìäã äî ø , ïéååìî í àã äæ ÷åç ù ïåéëå

åðéáà íäøáà íäøáà å÷÷ç ÷åæéð åð éà áåù íãà , éçåìù åúåà éååì àìù ìëã àöîð

éá"ã ,äëôù àì åðéãé øîåì ï éìåëé ï ðéà á åù , äøåú ïúî éðôì ãåò  í éé÷ äæ ÷ åç éøäã

åðéáà íäøáà éîéî ,úä ï î éååì áééç ïéàù óàåäøå , äìâò ïéàéáî ï éà áåù êà

äôåøò ,áîøäã äî øéôù øàåáîå"ìäá åáùç  àì í 'à å÷÷çù úååöî éãäá íéëìî" à

åøåã éðáì , í éøçàì äéååì áééç òá÷ àì êà å÷÷ç àåäå åæ äìåâñ äùò ÷øù ïåéë

ùîëå"ð. 

  חותמו של כהןהמשך 



 

 

על מי חל , בור וניזקושור שדחפו ל] בכוונה[כמה דעות בראשונים באדם  מצאנו

ה לאתויי דבעל הבור פטור מכל הנזק "בסוגיתנו ד' דעת התוס. חיוב נזקי השור

ק דבעל הבור נמי מתחייב בתשלום "ומאידך מצאנו דעת הגליון המובא בשיטמ

ב מה שורש פלוגתתם אם "וצ). ב"י סק"ת' סי(ח "הנזק וכן סבירא ליה להקצוה

  .בעל הבור חייב או לא

בסוגיתנו דאדם ' ם נקדים בהא דאדם שדחף שור לבור דכתבו תוסולבאר דבריה

הא , דבעל הבור פטור מכל הנזק' ב בהא דפשוט לתוס"וצ, חייב בכל תשלומי הנזק

כ הוא שותף לכל היזק שיקרה בבורו ומדוע "ר וא"חופר הבור הניח היזק ברה

 הביא 'ברכת שמואל'וב, דבעל הבור פטור לגמרי' כשאדם דחף פשיטא ליה לתוס

ג קמת חברו דהמעמיד חייב "בשם גאון אחד שרצה לבאר דמצינו במעמיד בהמה ע

בכל הנזק מדין ממונו המזיק ונהיה הבעלים והוי שולח בעירה ואפשר דבאדם 

א לומר "וכתב בברכת שמואל דא, שדחף שור לבור חייב מדין אדם המעמיד לבור

ובספר . ך להיות פטור בכליםכ היה צרי"ועוד דא, כך דלא מצאנו חיוב מעמיד בבור

ל שהכוונה כאן במעמיד הוא שיש כוח "נחום מבאר דברי הגאון הנ' חידושי ר

לאדם המעמיד לפטור את בעל הבור מתשלומים אבל לא שהוא עצמו חייב מדין 

בור אלא הוא חייב מדין אדם והסיבה שאומרים שהוא מעמיד היא כדי לפטור את 

ה את הסיבה "ל הברכת שמואל מבאר בשם הראהבור והאדם חייב בכל ההיזק אב

דהא דחייבה התורה החופר בור הוא משום דהחופר בור , דבעל הבור פטור לגמרי

ר בזה שיכולים ליפול אבל לגבי דאם יבוא אדם "ר ומקלקל את רה"שם קלקול ברה

וידחוף שור לבור אין זה נחשב לקלקול של בעל הבור וזה עשה רק האדם ולכן רק 

  .הוא חייב

והגליון בחיוב בעל הבור כשאדם ושור דחפו ' ז נבאר הא דנחלקו התוס"ועפ

ה שאדם לבד שדחף שור לבור "ל כברכת שמואל בשם הרא"ס' דתוס, שור לבור

 אף שהשור -כ גם כשאדם ושור דחפו על "אין זה קלקול שבעל הבור גרם לכך וא

מחייבת באופן זה כ אין התורה "גם דחף אבל כיון שהאדם לבדו גם יכל לדחוף א

  .סבר דבעל הבור פטור לגמרי מתשלומי הנזק' את בעל הבור ולכן תוס

ל דאדם הדוחף שור לבור האדם "נחום בגאון הנ' ל כהבנת ר"כ הגליון ס"משא

א דבאמת התורה מחייבת את בעל "פוטר את בעל הבור מתשלומים מדין מעמיד ז

כ "וא, טר את בעל הבורר אלא דהאדם הדוחף פו"הבור מדין היזק שהניח ברה

כשאדם ושור דחפו לבור אין האדם יכול לפטור את בעל הבור מכל הנזק אלא רק 

מחלקו משום שאינו מעמיד לבדו אפילו שיכל לדחוף לבד בלי השור אבל כיון 

שיש לו במעשה הדחיפה שותף אין בכוחו לפטור את בעל הבור אלא רק מהחלק 

בעל השור ,  לשלם ולכן האדם משלם חצישלו ואת החלק של בעל השור הוא צריך

  .חצי ובעל הבור רבע

שלמעשה האדם והשור עשו פעולה אחת , ההסבר בחלוקת התשלומים הוא

והבור עשה פעולה שניה ולכן האדם חייב רבע ובעל השור רבע ובעל הבור חצי 

כ האדם לוקח מבעל הבור חצי מהתשלומים שאותם הוא חייב יוצא "אבל אח

 .על הבור ובעל השור כל אחד רבעשהאדם חצי וב

ה לאתויי דהא דשור ואדם שדחפו לבור כולם "ד' כתבו התוס
דאם בכוונה פטור בעל , כ איירי באדם שלא בכוונה"חייבים ע

ל כאילו הדליק אש ובא אחר "הבור דאין סברא לחייבו דהו
, ש"ייושרף טלית חברו בתוכו דבודאי אין המדליק חייב ע

טען כנגדם דלמה יהיה בעל הבור ' ק ב"ס' תי' ח סי"ובקצוה

פטור כנגד השור והלא בעל השור יכול לטעון דשותף יש לו 
ג חייב האדם בחציו כיון שיש "ל להקצות דבכה"וס, בנזקי שורו

והוא בעל השור דאין בעל הבור חייב כלל , לו רק שותף אחד

חלקים בעל השור ובחצי השני מת, כנגד האדם שהוא בר דעת
ובעל הבור כיון שלגבי בעל השור גם בעל הבור חייב ולכן 

  .ש"משלם כל אחד מהם רביע עיי

אך לכאורה אין דבריו מובנים דבשלמא באדם שלא בכוונה 
ושור שדחפו לבור היה הדין דבעל הבור משלם חצי והאדם 

משום דמעשה ההיזק מורכבת משני (, ובעל השור כל אחד רביע

, י הבור שעל ידה היא ניזוקה"וקבלתו ע, לת השורחלקים הפ
ושותפות השור והאדם , חלקי ההיזק חייב בחציו' וכל חלק מב

היה רק בחלק ההפלה ולכן חייב בעל הבור לבדו חציו והאדם 
היה ניחא לחייב את בעל ) ,ובעל השור מתחלקים בחציו השני
י האדם נפחת חצי חיובו"הבור ברביע דהינו חצי חיובו דע

ע בפשיטות "ם ובשו"אך מכיון שנפסק ברמב, ומשלם רביע
כמו האדם ובעל , דבשלמא בכוונה משלם בעל הבור שליש

משום שאין מחלקים את מעשה ההיזק לחלקיו במהות (, השור

) ואופן ההיזק אלא לפי מספר המשתתפים שגרמו את ההיזק
כ אין שום סברא לחייב את בעל השור ובעל הבור בסכומים "א

י האדם " כיון שחיובו של בעל השור אינו נפחת כלל עשוים

י שותפות האדם שהזיק בדעת "וחיוב בעל הבור נפחת בחציו ע
ויותר היה נראה לכאורה לחייב האדם בחציו ואת בעל השור 
בשליש כיון שהוא עשה שליש הנזק ואת בעל הבור בשתות 

  .ק בזה"שהוא חצי שליש כיון שהאדם מוריד חצי מחיובו ודו
אף שאפשר שכוונת הקצות לחלק גם על עצם הדין ו

שמשלשין את ההיזק ביניהם כשהזיק האדם שלא בכוונה דבעל 

י הבור לא היה "הבור חייב בחצי כיון שבחלק קבלת הדבר ע
כ אתי שפיר וכן נראה "שום שותפות וזה חצי היזק במהות וא

כ יש בזה חידוש גדול "קצת מלשון הקצות אך אין זה נראה דא

ל לפרש דבריו יותר ובודאי "ע והו"ם והשו"לק על הרמבשחו
  .אין זה כוונתו

ל דכשהאדם הוא בכוונה פטור בעל הבור "דס' בשיטת התוס
כ הקצות נראה בהקדם מה שיש לעיין בגוף הדבר "לגמרי כמש

  .י בר דעת"דבעל הבור פטור כשבא ההיזק ע

כשבר דעת מפיל לתוך בור ', דרכים א' יש להסביר זאת בב

כאילו , ו לתוך אש אין זה נזקי בור ואש כלל אלא נזקי אדםא
י הבור והא וכיון שהוא עושה זאת בדעת הרי "האדם מזיק ע

  .הוא מפעיל את האש והבור לצורך הנזק
דכתיב ונפל , ג"ל נזקי בור אך אין חיוב בור בכה"באמת הו. ב

וכשהפילו אדם בדעת וכוונה אין זה נקרא ונפל ' שמה וכו

' א שכתבו התוס"ג ע"לקמן דף י' ועיי, א חייבה תורהג ל"ובכה
חכמים אין חיוב בור כלל אלא בנפל בעצמו ולא בהפילו ' דלשי

, פ יש מקום לומר דבהפילו אדם בדעת"אך עכ, ש"שור עיי

ז נקרא ונפל ופטור בעל הבור אף שאין זה "ע מודי דאי"לכו
לא י הבור אלא שהבור הזיק אלא ש"נחשב כאילו האדם הזיק ע

א כלל לפרש כך את כוונת "א' אך לכאו, ג"חייבתו תורה בכה

דלא , אך באש מה איכא למימר, דבריהם דהניחא לגבי בור
ל דאם באש יש משמעות "ואפ, מצינו אלא בבור מיעוט דנופל

דמשמע מזה דדווקא אם , 'ומצאה קוצים ונאכל גדיש'דקרא 

  .םולא כשבר דעת האכילה קוצי, ואכלם, מצאה האש קוצים
ל דמסתבר שלא "דאפשר שזה סברא שקבעו חז, ונראה עוד

גורם בכוונה ' חייבתו תורה לבעל הבור אלא היכא שלא הי
דאזי אין ממונם גורם ההיזק אלא ) הבור(י ממונם "שהזיק ע

הבר דעת אך לא מפני שהוא נקרא המזיק הבלעדי אלא שלא 

  .ק"ודו, ג"חייבה תורה לבעל הממון בכה
י חיוב "דאין פטור בעל הבור בא ע' תוסה' ונראה דזה שי

האדם ואין האדם נחשב מזיק גם על חלק הבור אלא דבעל 

י " או ע'ונפל'י "כ כיון שלא בא ההיזק ע"הבור פטור מגזה
כ בעל הבור פטור לגמרי אף "ל וא" או מסברא כנ'ומצאה ונאכל'

ס לא הוה תנאי החיוב של נזקי ממון "כנגד בעל השור כיון דסו

ת הוה מעורב בגרימת הנזק ולולי מעשיו לא היה ניזק דבר דע
אבל הקצות למד שפטור בעל , ולכן פטור בעל הבור לגמרי

י הבור והאש "י חיוב האדם שנחשב מזיק ע"הבור והאש בא ע

כ מכיון שהאדם לא השתמש בהם לבדו אלא "וא, ל"וכנ
כ אין סיבה זו פוטרת אלא מחצי חיוב "בשיתוף השור שדחף א

י השור שדחף אין זאת "ל דלגבי גרימת הנזק ע"וכנ, אשהבור וה

  , סיבה לפטור את בעל הבור
' גם אם נאמר כדרך א' אך אפשר להסביר את שיטת התוס

י "ל דבעל הבור פטור משום שזה לא נזקי בור אלא אדם ע"הנ

ה פטור לגמרי דאף דעל עצם מעשה הדחיפה יש "הבור ואפ
ור נחשב כאילו רק מ לגבי הב"מ, לאדם שותף והוא השור

האדם דחפו דעל ההשתמשות בבור לצורך ההיזק נחשב הוא 
לבדו כמשתמש בו דאין שימוש זו מתייחס כלל לשור שאינו בר 
דעת ונחשב כאילו האדם בעצמו השתמש בבור לקבל את 

  ,השור שדחפו הוא והשור לתוכו ולכן בעל הבור פטור לגמרי

ה פטור בעל דכשהאדם הוא בכוונ' התוס' ע לשי"והנה צ
איך יחולק התשלום בין האדם ובעל השור דאם , הבור לגמרי

נאמר דפטור הבור הוא משום שגם חלקו מתייחסת לאדם 
לכאורה ישלם האדם שני שליש ובעל השור שליש דהאדם 

וכאילו , נחשב כאילו עשה שני חלקי הנזק והשור חלק אחד

דם אחר זרק אדם ביד שמאל אבן וביד ימין זרק כלי ביחד עם א
אך לכאורה במציאות (ולזה חלק אחד , דיש לזה שני חלקי חיוב

הזריקות אין חייב כלל דרק על הזריקה ' נ על אחד מב"זאת ממ

אך ) השניה יש לחייב דהזריקה הראשונה אינה כלל מעשה היזק
ל יתחלקו "כ או מסברא כנ"אם נאמר דבעל הבור פטור מגזה
  .שניהם בתשלומי הנזק באופן שווה

ל שאין האדם "ארים האחרונים את שיטת הקצות שסומב
י הבור וחייב גם על חלקו של הבור אלא "נחשב כאילו הזיק ע

דאין הנזק מתחלק , חלקים בגרימת נזק' דלגבי האדם אין כלל ג

לפי חלקי מהות ההיזק אלא לפי מספר המזיקים ומכיון שלגבי 
 לגבי גורמי הנזק חייב הוא על חצי הנזק אבל' האדם יש רק ב

מזיקים ולכן מחלקים ' בעל השור והבור נחשב כאילו יש ג
באופן שווה ואין בעל הבור יכול לטעון שהאדם משלם 

דאין זה כלל חלוקה במהות הנזק אלא במספר , במקומו

ומכיון שלגבי , המזיקים ולכן מחלקים בשווה בין השור והבור
שלם חייב ל, הוא והשור, מזיקים' האדם נחשב כאילו יש רק ב

חצי ההיזק אבל השור והבור ישלמו כל אחד חלקים שווים 

מזיקים ולפי ההסבר דפטור בעל ' דהינו רביע דלגביהו יש ג
אבל לא משום שהאדם הזיק על , כ או מסברא"הבור הוא גזה

י חיוב "מובן יותר דאין חיוב הבור כלפי השור נפחת ע, ידו

  .ואין האדם משלם במקום הבור כלל, האדם
ז שהרי באמת היה לבעלי הבור והשור "ן יקשה לפיאך עדיי

כ כל "מזיקים וא' לשלם כל אחד שליש כיון שלגביהם יש ג

א "כ יהיה נזק שלם ועוד שתות אלא שזה א"התשלום בסה
  . כמובן דאין לניזק להרויח ולכן משלם רק רביע לכל אחד

י זה ורק חלקם "אך קשה למה חלקו של אדם לא מתמעט ע

  .הבור מתמעטיםשל בעל השור ו
ויותר היה נראה לכאורה שמחלקים את השתות שנשאר 

חלקים ומפחיתים ' יותר ממה שהזיקו ומחלקים אותו לג

אחד ) אדם שור ובור(מחלקו של כל אחד משלושת המזיקים 
ז ישלם האדם "ח ולפ'משלושה של השתות דהינו חלק אחד מי

אחד ובעל השור והבור ישלמו כל , ארבעים, בנזק של תשעים
ואפשר שיתמעט חלק האדם יותר מחלקם של , עשרים וחמש

השור והבור לפי חלקו בנזק אבל למה יתמעט חלקם ולא חלק 

 .ע"האדם כלל ועדיין צ

- הסוגיא השבועית -  
 בבא קמא דף ו 

  ▪▪ ו"היאפרים טאוב ח "הבה
  אדם שור ובור שהזיקו

  

  ▪▪ ו"היאברהם גולדשטיין ח "הבה
  בענין שור ואדם שדחפו לבור



 

 

 

  ה   פנימי לבני הישיב- גליון תורני –' חזון נחום'
  ב"  ב405. ד.ת:    מען למכתבים�  03-5709929: '  טל�'  זכרון נחום'י מכון "ל ע"יו

  ו" הישמעון מוזס ר"הר

   בנו לרגל שמחת אירוסי

  ו"הי אפרים ח"הבה

  מ" בשעטו

   נאמנה  נאמנה מזל טובמזל טובברכת ברכת 
   לבני הישיבהלבני הישיבה

 

  ו"הי יעקב יוסף ליפשיץ ח"הבה
  ו"הי  אפרים מוזסח "הבה

 

   )ג"בוגר ישי (ו" הימרדכי גרינפלד ח"הבה
   )ג"בוגר ישי (ו" היביץור יעקב דוד מונדח"הבה

  מ"לרגל אירוסיהם בשעטו

��      

   ו"הי מנחם מנדל ראובן אייזן ר"הר
  )ג"בוגר ישי( ו"הי נחום טיברג ר"הר

  )ג"בוגר ישי (ו"הישמחה בונים פערלמאן  ר"הר
  מ"לרגל נישואיהם בשעטו

��      

   ו"הי משולם בקנרוט ר"הר

  ו"הי דניאל ליבוביץ ר"הר
  ו"הי אפרים פרייליך ר"הר

  ו"הי יעקב קליגר ר"הר
   ו"הי שלמה זלמן רכניצר. א ר"הר

   ו"הי משה שטיין ר"הר

   הבנים למזל טובלהולדת

��      
   ו"הי יוסף חיים גומבו ר"הר

   ו"הי אייזיק צבי קלאר ר"הר
  להולדת הבנות למזל טוב

��      
   ו"הי אברהם בן ציון בקרמן ג"הרה

   ו"הי ישראל מנחם ויטריאול ר"הר

   ו"הי רפאל קרמר ר"הר
  מ"צ בשעטו"לרגל הכנס בנם בנועם עותמ

��      
 

  מלא הטנא ברכות
  חמה ולבבית" מזל טוב"ברכת 

  כ"שלוחה בזאת למע

  א"שליטמרדכי זילבר  ג"הרה
  ק"מ בישיבה"ר

  לרגל הולדת הנכדים למזל טוב

  א"שליטיצחק שטרנבוך  ג"הרה
  ק"מ בישיבה"ר

  לרגל הולדת הבן למזל טוב

א"שליט קוסטליץ זכריה שלמה  הרב
  ק"ל ישיבה"מנכ

  מ"צ בשעטו"לרגל הכנס בנו בנועם עותמ

  א"שליטקלמן ורהפטיג  הרב
  לרגל הולדת הנכד למזל טוב

  א"שליטצבי לונדנר  הרב
  לרגל הולדת הנכדה למזל טוב

ממקור הברכות תתברכו בזכות 
ואך ששון ושמחה ' עבודתכם הק

  ישמע באוהליכם כל הימים
כת ר וב רת  עתי   כ

ון דיה י תלמ ו ן  נ ון  רב העל ת   מערכ
 

        מזלא טבא וגדיא יאהמזלא טבא וגדיא יאהמזלא טבא וגדיא יאהמזלא טבא וגדיא יאה

ברגשי הערכה והערצה נשגר בזאת מעומקא דליבא את מיטב 
ברכותינו המאליפות קדם מורינו ורבינו מורה דרכינו ומאיר 

  נתיבותינו

  א"מרן ראש הישיבה שליט
  ו" היצבי מיכל יאקאבולחתנו הרב 

  ט" הבן למז-גל השמחה השרויה במעונם בהולדת הנכד לר
  , ח"יהא רעוא מן שמיא שיזכו לראות רוב נחת מכל יוצ

ים עוסקים בתורה ובמצוות   ר"אכי, בנים ובני בנ

úë øáå úø éúòë  
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עדיין , א על כל מעשיך"תן פחדך ה

, מהדהדים קולות התפילה באזנינו היראה

, היחוד, הקרבה, השמחה, האהבה

אין , לקל חי' וכו' הביטול וכו, ההמלכה

אחד שלא הוטען במטענים רוחניים אין 

סתמא סופיים בחודש תשרי הקדוש ומ

אין אחד שלא רוצה ומקווה שההארה 

ותלווה אותו לכל , הקדושה הזו תמשך

ימות השנה ולילות החורף הארוכים 

  .והחשוכים

ערב עבדך לטוב אל יעשקוני " זעקנו כולנו

, פירש פעם מאן דהו הלשון ערב". זדים

ב היינו כשאדם מלווה לחבירו ֵרמלשון ָע

 אך יחד, סכום כסף מקווה הוא שיחזיר לו

תהיה ערב לי , עם זאת מבקש ערב

  .שיחזור אלי הכסף גם אם לך לא יהיה

ט בקשנו "אנחנו בימים הקדושים העעלכן 

" ערב עבדך לטוב: "מלפני בורא עולם

, א"ה מאיר הארה עצומה לכל או"עכשיו ב

אבל תהיה ערב לנו כשלא יהיה לנו זאת 

אם גם נרגיש ,  שגם יהיה לנו טוב-ההארה 

  .כי אתה עמדי

ברוך ,  בחור חביב במיוחד היה,זקיח

כיתר חבריו , כשרון ומלא שמחת חיים

לישיבה גם הוא מלא שאיפות טהורות 

זמן חורף של , ש"לגדול בתורה וירא

שיחות , חמישה חודשים ניצב לנגד עיניו

המשגיח על מה שאפשר להספיק בכזה 

ובליבו היו כבר , זמן כבר היו מוצקים היטב

. ננים ומסודריםהשלבים הראשונים מתוכ

בדימיונו הוא כבר ראה את עצמו עומד 

ח ניסן בסוף זמן על הסטנדר "בערב ר

הדרן עלך סדר נזיקין ודעתך עלן לא "

כבר כתב על ' הוא אפי. 'וכו" נתנשי מינן

, דף מסודר את תכניתו בצורה מדויקת

ה הוא "וב, חברותות, שעות, ארבע דף ליום

, טרףדף אל דף מצ, הגיע כבר ראה פירות

, כן... אך, גומע בשקיקה סוגיא אחרי סוגיא

פה נשאיר לכל בחור לתאר . (זה הגיע

לעצמו את רגעי ההתמודדות עם הניסיון 

...) הקשה האם להאבק או חלילה להשבר

עצה אמיתית כיצד , הבחור חיפש עצה

ידיד טוב , להתמודד במצבים קשים האלו

וכתב , שראה את קשייו החליט לעזור לו

  :לו מכתב

חותמו , ת אמת"ברא אלוקים רבראשית 

ה אמת ובמידת האמת ברא "של הקב

השאלה הנשאלת היא , ה את העולם"הקב

האם לעולם הזה שעינינו ראו ולא זר נקרא 

הרי עולמנו הוא , כ שקר מהו"אמת א

מסופר על ,  עלמא דשיקרא בהתגלמותו

גוי עני שהבחין בשכנו היהודי שחזר כל 

ע הביתה בוקר מהעבודה בשעה תש

: כ כל היום ישב בביתו שאלו הגוי"ואח

כל בוקר , ענה לו? "האיך אתה מתפרנס"

ה זה "אני יוצא לסיבוב בתי כנסת וב

מאה ? כמה את עושה, מספיק לכל היום

החליט הגוי בלבו שלמחרת גם . ענה, שקל

. ילבש כיפה לראשו ויצא לסיבוב, ינהג כך

. למחרת ראה שקבצן אחר מרויח יותר

כיצד אתה מגיע לכזה סכום "תו  אושאל

ענה לו היהודי שהוא אומר שהוא ? "כסף

למחרת הלך הגוי ואמר . ט"נכד של הבעש

וצבר ' ט הק"לכולם שהוא נכד של הבעש

למחרת ראה אחד . שלש מאות שקל

שאלו לפשר . שמגיע עם חמש מאות שקל

הדבר ענה  לו שהוא גר צדק ובנתינה לגר 

החליט הגוי או אז . מקיימים מצוה כפולה

למחרת קם הגוי . בלבו להרויח בכפלים

ט "צדקה לגר צדק נכד של הבעש"ואמר 

  !...טפלנו שקר"... הק

ק שיש אמת ויש אמת " מבואר בספהאלא

ה ברא את העולם וקטרגו "הקב, לאמיתה

מפני שעתידין , המלאכים על זה שבראו

הם טענו נכונה וצודקת ! זהו אמת. לחטוא

אבל . א את העולםשבגללה לא כדאי לברו

וברא את ,  זה אמת לאמיתה-ה "הקב

, וכדי שיהודי יתמודד, כ"העולם אעפ

. שווה לו לברוא את העולם, וירד, ויעלה

שמתמודד , וכל בחור, וכך אותו בחור

ונאבק מול המלחמה התמידית שואל את 

וזה , אני אמיתי,  הרי אני לא שקרן-עצמו 

אמת , אמת שאני אפס, אמת שקשה לי

. י כלום ולא מצליח ולא מספיקשאנ

אבל יש אמת !  זה אמתןנכו: התשובה היא

והיא זאת שמקרבת אותי , לאמיתה

  .זוהי האמת לאמיתה, ת"להשי

 נתבונן בעצה נפלאה זו הרי שהיא ואם

יכולה שכלית לספק חומר טוב נגד הרבה 

שהבה , ר"בלבולים וטענות היצה

אתה , תענה לו" אמת"מטענותיו הם ה

וזה לא , ל יש אמת לאמיתהאב! צודק

  .' להמשיך הלאה להתקרב לה, להשבר

פירשו ,  המלך בקש אהלך באמתךדוד

 .ת" באמת שלך השי- באמתך -צדיקים 

  ▪▪ ו"הי יוסף בער גליקזאהן ח"הבה

  אהלך באמתך
  

  ו" הימרדכי אייזןר "הר

  לרגל שמחת נישואי בנו 

  ו"הי מנחם מנדל ראובןר "רה

  מ" בשעטו

  ו" הייהונתן ליפשיץר "הר

  לרגל שמחת אירוסי בנו 

  ו" הייעקב יוסףח "הבה

  מ" בשעטו


