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תובנות לחיים
פרשת חוקת

משה הכה את הסלע. 
 אז מה?
המנהיג הגדול שהוציא את עם ישראל 
ממצרים, נתן להם את עשרת הדיברות והוביל 
אותם עד לפתח הארץ המובטחת, נענש 
למות במדבר רק בגלל שהיכה את הסלע. 
הייתכן?!
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א. מה היה כה חמור בהכאת הסלע?
מקור 1  ספר במדבר, פרק כ׳, פסוקים א׳-י״ג

ָקֵדׁש,  בְּ ָהָעם  ב  שֶׁ ַויֵּ ָהִראׁשוֹן,  חֶֹדׁש  בַּ ר־ִצן  ִמְדבַּ ּכל־ָהֵעָדה  ְבֵני־ִישְָׂרֵאל  בֹאּו  ַויָּ
ְוַעל־ ה  ַעל־מֹשֶׁ ֲהלּו  קָּ ַויִּ ָלֵעָדה,  ַמִים  ְולֹא־ָהָיה  ם.  שָׁ ֵבר  קָּ ַותִּ ִמְרָים  ם  שָׁ מת  ַותָּ
ה׳.  ִלְפֵני  ַאֵחינּו  ְגַוע  בִּ ָגַוְענּו  ְולּו  ֵלאמֹר:  אְמרּו  ַויֹּ ה,  ִעם־מֹשֶׁ ָהָעם  ֶרב  ַויָּ ַאֲהרֹן. 
ם ֲאַנְחנּו ּוְבִעיֵרנּו. ְוָלָמה  ה, ָלמּות שָׁ ר ַהזֶּ ְדבָּ ְוָלָמה ֲהֵבאֶתם ֶאת־ְקַהל ה׳ ֶאל־ַהמִּ
ה, לֹא ְמקוֹם ֶזַרע ּוְתֵאָנה  קוֹם ָהָרע ַהזֶּ ְצַרִים, ְלָהִביא אָֹתנּו ֶאל־ַהמָּ ֶהֱעִליֻתנּו ִממִּ
ַתח אֶֹהל  ָהל ֶאל־פֶּ ֵני ַהקָּ ה ְוַאֲהרֹן ִמפְּ בֹא מֹשֶׁ ַויָּ ּתוֹת.  ְוִרּמוֹן, ּוַמִים ַאִין ִלשְׁ ְוֶגֶפן 

ָרא ְכבוֹד־ה׳ ֲאֵליֶהם׃. ֵניֶהם, ַויֵּ לּו ַעל־פְּ פְּ מוֵֹעד, ַויִּ

ְוַאֲהרֹן  ה  ַאתָּ ֶאת־ָהֵעָדה  ְוַהְקֵהל  ה,  טֶּ ֶאת־ַהמַּ ַקח  אמֹר.  לֵּ ה  ֶאל־מֹשֶׁ ה׳  ר  ַוְיַדבֵּ
ַלע,  ַלע ְלֵעיֵניֶהם ְוָנַתן ֵמיָמיו, ְוהוֵֹצאָת ָלֶהם ַמִים ִמן־ַהסֶּ ם ֶאל־ַהסֶּ ְרתֶּ ָאִחיָך ְוִדבַּ

ִעיָרם. ִקיָת ֶאת־ָהֵעָדה ְוֶאת־בְּ ְוִהשְׁ

ָהל  ה ְוַאֲהרֹן ֶאת־ַהקָּ ְקִהלּו מֹשֶׁ הּו. ַויַּ ר ִצוָּ ֲאשֶׁ ְפֵני ה׳ כַּ ה ִמלִּ טֶּ ה ֶאת־ַהמַּ ח מֹשֶׁ קַּ ַויִּ
ָלֶכם  נוִֹציא  ה  ַהזֶּ ַלע  ֲהִמן־ַהסֶּ ִרים,  ַהמֹּ ְמעּו־ָנא  שִׁ ָלֶהם:  אֶמר  ַויֹּ ַלע,  ַהסָּ ֵני  ֶאל־פְּ
ים,  ַרבִּ ַמִים  ְצאּו  ַויֵּ ֲעָמִים  פַּ הּו  ַמטֵּ בְּ ַלע  ֶאת־ַהסֶּ ְך  ַויַּ ֶאת־ָידוֹ  ה  מֹשֶׁ ֶרם  ַויָּ ָמִים. 

תְּ ָהֵעָדה ּוְבִעיָרם. שְׁ ַותֵּ

ֵני  בְּ ְלֵעיֵני  ִני  ישֵׁ ְלַהְקדִּ י  בִּ ם  לֹא־ֶהֱאַמְנתֶּ ַיַען  ְוֶאל־ַאֲהרֹן:  ה  ֶאל־מֹשֶׁ ה׳  אֶמר  ַויֹּ
ה ֵמי  י ָלֶהם. ֵהמָּ ר־ָנַתתִּ ה ֶאל־ָהָאֶרץ ֲאשֶׁ ָהל ַהזֶּ ָלֵכן לֹא ָתִביאּו ֶאת־ַהקָּ ִישְָׂרֵאל, 

ם. ֵדׁש בָּ קָּ ר־ָרבּו ְבֵני־ִישְָׂרֵאל ֶאת־ה׳, ַויִּ ְמִריָבה, ֲאשֶׁ

<< הרבי 
מדוע ההכאה בסלע חמורה מכל השאר?

לכאורה אינו מובן: מדוע ענין זה חמור כל כך שהעונש על זה היה שמשה רבינו לא 
יכנס לארץ ישראל – הרי מצינו אצל משה רבינו עוד ענינים שהיו באופן בלתי-רצוי, 
מיתה  עונש  זה  על  שנענש  כו׳,  בנו  אליעזר  למילת  בקשר  משה  של  הנהגתו  כמו: 
עד ש״ותקח צפורה צור גו׳״, וכן ״הצאן ובקר ישחט גו׳״, כפי שהובא גם בפרש״י 

בפרשתנו. 

מקור 2  חומש שמות, פרק ד׳, פסוקים כ״ד-כ״ו
ְכרֹת ֶאת־ ַותִּ ָרה צֹר  ח ִצפֹּ קַּ ׁש ֲהִמיתוֹ. ַותִּ ַוְיַבקֵּ הּו ה׳  שֵׁ ְפגְּ ַויִּ לוֹן,  מָּ ֶרְך בַּ ַוְיִהי ַבדֶּ
ּנּו ָאז ָאְמָרה  ֶרף ִממֶּ ה ִלי. ַויִּ ִמים ַאתָּ י ֲחַתן־דָּ אֶמר כִּ ע ְלַרְגָליו ַותֹּ גַּ ָנּה ַותַּ עְרַלת בְּ

ִמים ַלּמּולֹת. ֲחַתן דָּ
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רש"י

ל ֶנֱעַנׁש  ְתַרשֵּׁ נִּ נוֹ, ְוַעל שֶׁ א ָמל ֶאת ֱאִליֶעֶזר בְּ לֹּ ה. ְלִפי שֶׁ ׁש ֲהִמיתוֹ: ְלמֹשֶׁ ַוְיַבקֵּ
א ָאַמר, ָאמּול ְוֵאֵצא  ל ֶאלָּ לוֹם, לֹא ִנְתַרשֵּׁ י יוֵֹסי: ַחס ְושָׁ ְנָיא ָאַמר ַרבִּ ִמיָתה. תַּ
״ה  בָּ ֶהה ג׳ ָיִמים, ַהקָּ ת ָיִמים, ָאמּול ְוֶאשְׁ לוֹשֶׁ ינוֹק ַעד שְׁ ָנה ִהיא ַלתִּ ֶרְך, ַסכָּ ַלדֶּ

ב ִמְצָרִים.  ִני ֵלְך שֻׁ ִצוַּ

ִמין  ְלָאְך ַנֲעשֶׂה כְּ ְוָהָיה ַהמַּ ה.  ִחלָּ לוֹן תְּ מָּ ק בַּ ְתַעסֵּ נִּ ֶנֱעַנׁש? ְלִפי שֶׁ ֵני ָמה  ּוִמפְּ
ָמקוֹם,  ְוַעד אוֹתוֹ  ֵמַרְגָליו  ּובוְֹלעוֹ  ְוחוֵֹזר  ְיֵרָכיו  ְוַעד  ֵמרֹאׁשוֹ  ּובוְֹלעוֹ  ָנָחׁש, 

יָלה הּוא. ִביל ַהמִּ שְׁ בִּ ֵהִביָנה ִצּפוָֹרה שֶׁ

מקור 3  חומש במדבר, פרק י״א, פסוקים ד׳, י״ח, כ״א-כ״ב
אְמרּו ִמי  ֵני ִישְָׂרֵאל, ַויֹּ ם בְּ ְבּכּו גַּ בּו ַויִּ שֻׁ ֲאָוה, ַויָּ ִקְרּבוֹ ִהְתַאּוּו תַּ ר בְּ ְוָהאַסְפֻסף ֲאשֶׁ

שָׂר. ַיֲאִכֵלנּו בָּ

אְזֵני ה׳ ֵלאמֹר,  ִכיֶתם בְּ י בְּ שָׂר, כִּ ם בָּ ׁשּו ְלָמָחר ַוֲאַכְלתֶּ אַמר: ִהְתַקדְּ ְוֶאל־ָהָעם תֹּ
ם. שָׂר ַוֲאַכְלתֶּ ִמְצָרִים ְוָנַתן ה׳ ָלֶכם בָּ י־טוֹב ָלנּו בְּ שָׂר, כִּ ִמי ַיֲאִכֵלנּו בָּ

שָׂר  ה ָאַמְרתָּ בָּ ִקְרּבוֹ, ְוַאתָּ ר ָאנִֹכי בְּ ׁש־ֵמאוֹת ֶאֶלף ַרְגִלי ָהָעם ֲאשֶׁ ה: שֵׁ אֶמר מֹשֶׁ ַויֹּ
ֵחט ָלֶהם ּוָמָצא ָלֶהם? ִאם ֶאת־ּכל־ ן ָלֶהם ְוָאְכלּו חֶֹדׁש ָיִמים. ֲהצֹאן ּוָבָקר ִישָּׁ ֶאתֵּ

ם ֵיָאֵסף ָלֶהם ּוָמָצא ָלֶהם? ֵגי ַהיָּ דְּ

<< הרבי 

נענש רק על מי מריבה

משה  נענש  לא  האלו  הענינים  על  כן,  פי  על  ואף 
שלא יכנס לארץ, כי אם על הענין ד״מי מריבה״, 
שאלולי  הכתוב  ״גלה  )שם(:  בפרש״י  וכמפורש 
חטא זה בלבד היו נכנסין לארץ״, ולכאורה תמוה – 

מהו גודל החומר שבזה כל כך?

נסיבות ְמִקּלוֹת 

והוא  הסלע  אל  לדבר  עליו  ציווה  הקב״ה  אמנם 
– אבל עדיין צריך להבין:  הכה את הסלע במטהו 
וכי החילוק שבין דיבור להכאה הוא גדול עד כדי 

כך שהעונש לזה הוא שלא יכנס לארץ?!

ומה שעשה שלא כציווי הקב״ה – יש מקום להסברה 
בדבר: מכיון שטעו ודיברו אל סלע אחר ולא הוציא 

מים, ובני ישראל התחילו להתלחש ביניהם כו׳, החליט משה רבינו לנסות להכות את 
הסלע, ביודעו שכבר היה לעולמים שנצטווה ״והכית בצור ויצאו ממנו מים״.

ר –  ְדבָּ ִמְצַרִים ּוַבמִּ ים בְּ יסִּ ה ֶאת ַהנִּ ִעּמוֹ ָעשָׂה מֹשֶׁ ֻיָחד שֶׁ ה ַהמְּ טֶּ ַהמַּ
ִריַאת ָהעוָֹלם.  ת ָהִראׁשוֹן ְלַאַחר בְּ בָּ ֶעֶרב שַׁ ָמׁשוֹת בְּ ֵבין ַהשְּׁ ִנְבָרא בְּ

ְלדוֹרוֹת  ֶהֱעִבירוֹ  ְוהּוא  ֵעֶדן  ַגן  בְּ ָהִראׁשוֹן  ְלָאָדם  ִנְמַסר  ה  ַמטֶּ אוֹתוֹ 
ְלַאְבָרָהם,  ם  שֵׁ ם,  ְלשֵׁ נַֹח  ְלנַֹח,  ֲחנוְֹך  ְלֲחנוְֹך,  ְמָסרוֹ  ָאָדם  ִאים.  ַהבָּ
ּוְמָסרוֹ  ְלִמְצַרִים  הוִֹרידוֹ  ַיֲעקֹב  ְלַיֲעקֹב.  ְוִיְצָחק  ְלִיְצָחק  ַאְבָרָהם 
ה  טֶּ יתוֹ ִנְלַקח ַהמַּ ל ֶחְפֵצי בֵּ ת יוֵֹסף ְוֶהֱחִרימּו ֶאת כָּ מֵּ שֶׁ נוֹ. כְּ ְליוֵֹסף בְּ
י ִמְצַרִים, ָרָאה ֶאת  ָהָיה ֶאָחד ֵמַחְרֻטמֵּ ִיְתרוֹ, שֶׁ ְרעֹה.  ל פַּ ְלַאְרמוֹנוֹ שֶׁ
ַגן  ר ָעָליו ְוָחַמד אוֹתוֹ. הּוא ְלָקחוֹ ּוְנָטעוֹ בְּ ה ְוֶאת ָהאוֹתוֹת ֲאשֶׁ טֶּ ַהמַּ

ה.  טֶּ ת ֶאל ַהמַּ יתוֹ, ּוֵמָאז ָוָהְלָאה ַאף ָאָדם לֹא ָהָיה ָיכוֹל ָלֶגשֶׁ בֵּ

ל  שֶׁ ְלַגּנוֹ  ִנְכַנס  ְצַרִים,  ִממִּ ַרח  בָּ שֶׁ ְלַאַחר  ְלִמְדָין  ה  מֹשֶׁ יַע  ִהגִּ ר  ֲאשֶׁ כַּ
ר  ֲאשֶׁ ר ָעָליו ּוְלָקחוֹ. כַּ ה, ָקָרא ֶאת ָהאוֹתוֹת ֲאשֶׁ טֶּ ִיְתרוֹ, ָרָאה ֶאת ַהמַּ
ְצַרִים". ָלֵכן  ָרָאה זֹאת ִיְתרוֹ, ָאַמר: "ֶזה ָעִתיד ִלְגאוֹל ֶאת ִיְשָׂרֵאל ִממִּ

ה. ּתוֹ ְלִאשָּׁ ָנַתן לוֹ ֶאת ִצּפוָֹרה בִּ

על פי פרקי דרבי אליעזר, פרק מ'
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ואף על פי כן, על הענינים האלו לא נענש משה שלא יכנס לארץ, כי אם על הענין 
היו  בלבד  זה  חטא  שאלולי  הכתוב  ״גלה  )שם(:  בפרש״י  וכמפורש  מריבה״,  ד״מי 

נכנסין לארץ״, ולכאורה תמוה – מהו גודל החומר שבזה כל כך?

מקור 4  ספר שמות, פרק י״ז, פסוקים ה׳-ו׳

יָת  ר ִהכִּ ָך ֲאשֶׁ ְקֵני ִישְָׂרֵאל, ּוַמטְּ ָך ִמזִּ ה: ֲעבֹר ִלְפֵני ָהָעם ְוַקח ִאתְּ אֶמר ה׳ ֶאל־מֹשֶׁ ַויֹּ
יָת  חֵֹרב, ְוִהכִּ ם  ַעל־ַהּצּור בְּ . ִהְנִני עֵֹמד ְלָפֶניָך שָּׁ ָיְדָך ְוָהָלְכתָּ ּבוֹ ֶאת־ַהְיאֹר ַקח בְּ

ה ְלֵעיֵני ִזְקֵני ִישְָׂרֵאל. ן מֹשֶׁ ַעשׂ כֵּ ָתה ָהָעם, ַויַּ ּנּו ַמִים ְושָׁ ַבּצּור ְוָיְצאּו ִממֶּ

<< הרבי 
ובפרט שהקב״ה בעצמו אמר לו ״קח את המטה״, ולשם מה צריכים לקחת את המטה 
אם לא כדי להכות את הסלע! ומה גם שכאשר הכה את הסלע התחיל להוציא טיפין 
טיפין, ואם כן, ראה משה רבינו שההכאה מועילה, ולכן הכה פעמיים, עד שיצאו מים 

רבים.

ועל פי זה – מהו החומר בענין זה עד כדי כך שזו הייתה הסיבה היחידה שמשה רבינו 
לא זכה להיכנס לארץ ישראל?!



7 6

ב. פיקוח נפש לא דוחה שבת?!

<< הרבי 
לא אסע בשבת!

אודות יציאת בעל הגאולה מבית האסורים בג׳ תמוז כדי לנסוע לעיר גלותו )קוסטרומה( 
למשך שלוש שנים – מסופר, שבשורה זו )על יציאתו מבית האסורים( נתקבלה אצלו ביום 
חמישי ראש חודש תמוז, שאז נתנו לו רשות ללכת לביתו להתראות עם בני משפחתו 

למשך שש שעות, ואחר כך היה צריך לחזור לתחנת הרכבת, כדי לנסוע לקוסטרומה.

אלא שבפועל נדחתה הנסיעה ליום ראשון ג׳ תמוז, כי – כאשר אמרו לו )במענה לשאלתו( 
שיגיע לקוסטרומה ביום השבת, הודיע בעל הגאולה בתוקף ואמר: "בשבת לא אסע 
בשום פנים ואופן", וגם כאשר אמרו לו שלא יתנו לו לשהות מחוץ לכותלי בית הסוהר 
עד לאחרי השבת, ואם יסרב לצאת על פי התנאים שלהם )באופן שיגיע לשם בשבת( 
יצטרך לשבת בבית הסוהר עוד ימים רבים – אמר להם בעל הגאולה: "אשב כמה שאשב, 

אך בשבת לא אסע!"

מדוע?

והנה, לכאורה הנהגה זו אינה מובנת: מכיון שפקוח-נפש דוחה שבת )אפילו על הספק 
כו׳( – מדוע סירב בתוקף לנסוע בשבת?

מקור 5  תלמוד בבלי, מסכת יומא, דף פ״ה עמוד א׳ וב׳ )עם ביאור ותרגום אבן ישראל(
ֶרְך,  דֶּ בַּ ִכין  ְמַהלְּ ֲעַזְרָיה  ן  בֶּ ֶאְלָעָזר  י  ְוַרבִּ ֲעִקיָבא  י  ְוַרבִּ ָמֵעאל  ִישְׁ י  ַרבִּ ָהָיה  ּוְכָבר 
ַאֲחֵריֶהן.  ִכין  ְמַהלְּ ֲעַזְרָיה  ן  בֶּ ֶאְלָעָזר  י  ַרבִּ ל  שֶׁ נוֹ  בְּ ָמֵעאל  ִישְׁ י  ְוַרבִּ ר  דָּ ַהסַּ ְוֵלִוי 

ת? בָּ ּדוֶֹחה ֶאת ַהשַּׁ ִיין ְלִפּקּוַח ֶנֶפׁש שֶׁ ְפֵניֶהם: ִמנַּ ֵאָלה זוֹ בִּ ֲאָלה שְׁ ִנשְׁ

ֵאָלה זוֹ  שְׁ ין ַהֲחָכִמים ַהֵהם ְוָדן בִּ ם בֵּ מּוֵאל: ִאּלּו ָהִייִתי שָׁ ָאַמר ַרב ְיהּוָדה ָאַמר שְׁ
ם ֶאת ֻחּקַֹתי  ַמְרתֶּ נֱֶּאַמר: "ּושְׁ ֶהם, שֶׁ לָּ י ֲעִדיָפה ִמשֶּׁ לִּ י הוָֹכָחִתי שֶׁ ָהִייִתי אוֵֹמר כִּ
יָּמּות  ֶהם" )ויקרא יח, ה( - ְולֹא שֶׁ ה אָֹתם ָהָאָדם ָוַחי בָּ ר ַיֲעשֶׂ ַטי ֲאשֶׁ פָּ ְוֶאת ִמשְׁ

ְצווֹת. יַע ְלִמיָתה ַעל ְיֵדי ִקּיּום ַהמִּ ּלֹא ַיגִּ ָכל אֶֹפן ָצִריְך ִלְדאֹג שֶׁ בְּ ֶהם. שֶׁ בָּ
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<< הרבי 
הסכנה ודאית ואילו חילול השבת ספק

בבית  להישאר  שמחליט  זה  ידי  על  נפש  והפקוח  הסכנה   – זו  בשאלה  ביאור  ליתר 
האסורים )כאשר מוכנים לשחררו( היא בגדר ודאי, ולעומת זאת – החילול שבת הכרוך 
בנסיעה זו )כאשר יוצא ביום חמישי, ואומרים לו שיגיע לשם בשבת( – הרי כל זה הוא 
בגדר ספק בלבד, מכיון שישנה אפשרות להשתדל לבטל את הגזירה )שיצטרך לנסוע 
בשבת( לאחרי יציאתו מבית האסורים, ויש מקום להניח שיסכימו שיישאר בביתו עד 
לאחר השבת, ולא להשאירו זמן נוסף בבית האסורים – ואם כן, לכל לראש – היה צריך 
להגיע  שיצטרך  התנאי  את  בפניו  שהעמידו  למרות  האסורים,  מבית  לצאת  להסכים 

לשם בשבת.

גזר דין מוות תלוי ועומד

בבית  שבתו  בעת  נתון  היה  שבה  נפש  והפקוח  הסכנה  גודל  פשוט  וגם  מובן  והנה, 
האסורים, ועד כדי כך – שהראו לו את התעודה שבה נכתב גזר דינו הראשון – היפך 
החיים )״אחת דתו״( רחמנא ליצלן, ואחר כך המתיקו את גזר דינו לעשר שנים גלות 
בסיביר, ורק אחר כך המתיקו את גזר דינו עוד יותר – שלוש שנים גלות לקוסטרומה, 
את  שינו  לא   – החיים(  )היפך  חמור  הכי  הדין  גזר  את  שקבעו  אנשים  שאותם  ומכיון 
דעתם, אלא שכפו והכריחו אותם )מה״חלונות הגבוהים״( להמתיק את גזר הדין, הרי 
כל  את  הם  יעשו  האסורים(,  בית  )בכותלי  רשותם  תחת  נמצא  שהוא  זמן  שכל  מובן, 
המאמצים העומדים לרשותם כדי לבטל את ההוראה שניתנה להמתיק את גזר הדין כו׳. 
ובפרט כאשר מעלה את חמתם כל כך שכאשר הם מסכימים כבר להוציאו מכותלי בית 
האסורים מסרב הוא לצאת משם כדי שלא יצטרך להגיע לעיר גלותו ביום השבת – שאז 
בוודאי יחרקו שן ויעשו את כל המאמצים להרע כו׳, ובפרט שמדובר אודות גזר דין 
שנקבע כבר, אלא שאחר כך הייתה הוראה לבטלו ולהמתיקו בגזר דין אחר – שאז נקל 
יותר להשיב את הדברים לקדמותם, מאחר שלא צריכים לפעול גזר דין חדש, כי אם 

לבטל את ביטול גזר הדין שלפניו.

ומכל זה מובן גודל הסכנה והפקוח נפש שנשקפה לו על ידי זה שסירב לצאת מבית 
האסורים על פי התנאים שלהם, ועל פי זה – לכל לראש, היה צריך להסכים לצאת מבית 

האסורים ביום החמישי, מכיון שזהו ענין של פקוח נפש ממש!
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היה סיכוי שיתנו לו לצאת לדרך אחרי שבת

הייתה  לראש,  לכל  הנה   – השבת  ביום  לשם  להגיע  שיצטרך  באופן  לנסיעה  ובנוגע 
אפשרות להשתדל לבטל גזירה זו לאחרי יציאתו מבית האסורים, שיניחו לו להישאר 
בביתו עד לאחר השבת. ולכל היותר, אם לא היו מצליחים לפעול שיסכימו שיישאר 
הפסיד  לא  הרי  נּו!...   – האסורים  לבית  אותו  מחזירים  והיו  השבת,  לאחר  עד  בביתו 

מאומה בכך שיצא מבית האסורים וניסו לפעול שיוכל לנסוע לאחרי השבת! 

היה סיכוי שיתנו לו לעצור באמצע הדרך למשך השבת

ואפילו אם לא היו מחזירים אותו לבית האסורים, אלא היו מושיבים אותו בעל-כרחו 
על הרכבת – הרי לכל לראש, היה יכול להשתדל אצל באי-כח המשטר )שבוודאי נסעו 

עמו באותו קרון – אם כי באופן חשאי, כמובן( שיניחו לו לשבות באמצע הדרך.

אין איסור גמור 

ואם לא יצליח בהשתדלות זו, ויכריחו אותו לשבת על הרכבת שנוסעת ביום השבת – 
הרי עצם הישיבה ברכבת – אין בה איסור כלל, מכיון שאינו עושה שום פעולה )הקשורה 
עם הדלקת האש והפחם כו׳ כדי שהקטר יוכל לנוע, וכיוצא בזה(, ובנוגע לתחומין – הרי 
הרי  או מדרבנן,  הוא מדאורייתא  מיל(  )י״ב  איסור תחומין  וטריא אם  מלבד השקלא 
בנדון דידן אין איסור תחומין מכיון שאין תחומין למעלה מעשרה. ובנוגע לירידה מן 
הרכבת לאחרי שמגיע לשם – הרי אם יורידוהו מהרכבת בכוח, הוי אונס גמור, ולא שייך 

בזה ענין של מסירת נפש.

ועל פי זה – לכאורה, הנהגתו של בעל הגאולה שלא הסכים לצאת מבית האסורים על 
פי התנאים שלהם – תמוהה ביותר!
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ג. קידוש ה׳

<< הרבי 
פרסום עולמי  

והביאור בזה:

כאשר מדובר אודות ענין של קידוש ה׳ והפכו – אזי אין מקום לחשבונות כלל, כלומר: 
אם בעל הגאולה היה מסכים לצאת מבית האסורים למרות ששומע מהם שיצטרך 
להגיע ביום השבת – הנה אפילו אם סוף כל סוף היו מצליחים לפעול שלא ייסע ביום 
השבת, הרי עצם העובדה שהסכים לצאת מבית האסורים ביודעו שיצטרך לנסוע 
בשבת, הייתה ענין הקשור עם היפך קידוש ה׳, מכיון שהם היו מתפארים שהצליחו 
להכריח את ״פלוני בן פלוני״ ]הרבי[ שיסכים לצאת מבית האסורים מתוך ידיעה 
 – זה נעמד בעל הגאולה באופן של מסירת נפש  שיצטרך לנסוע ביום השבת. ועל 

מכיון שזהו ענין של קידוש ה׳.

מקור 6 משנה תורה, הלכות יסודי התורה, פרק ה׳, הלכות א׳ וב׳
לב(  כב  )ויקרא  ֱאַמר  נֶּ שֶׁ ה  ַהזֶּ דוֹל  ַהגָּ ם  ַהשֵּׁ ִקּדּוׁש  ַעל  ין  ְמֻצוִּ ִישְָׂרֵאל  ית  בֵּ ל  כָּ
״ְולֹא  )שם(  ֱאַמר  נֶּ שֶׁ לוֹ  ְלַחלְּ א  לֹּ שֶׁ ּוֻמְזָהִרין  ִישְָׂרֵאל״.  ֵני  בְּ תוְֹך  בְּ י  תִּ שְׁ ״ְוִנְקדַּ

י״. ם ָקְדשִׁ לּו ֶאת שֵׁ ְתַחלְּ

ל ִמְצוֹת  ֲעמֹד עוֵֹבד ּכוָֹכִבים ְוֶיֱאנֹס ֶאת ִישְָׂרֵאל ַלֲעבֹר ַעל ַאַחת ִמכָּ יַּ שֶׁ יַצד? כְּ כֵּ
ה(  יח  )ויקרא  ְצוֹת  מִּ בַּ ֱאַמר  נֶּ שֶׁ ֵיָהֵרג  ְוַאל  ַיֲעבֹר  ּנּו  ַיַהְרגֶּ אוֹ  ּתוָֹרה  בַּ ָהֲאמּורוֹת 
ֶהם. ְוִאם ֵמת ְולֹא  מּות בָּ יָּ ֶהם ְולֹא שֶׁ ֶהם״. ָוַחי בָּ ר ַיֲעשֶׂה אוָֹתם ָהָאָדם ָוַחי בָּ ״ֲאשֶׁ

ַנְפׁשוֹ. ב בְּ ָעַבר ֲהֵרי ֶזה ִמְתַחיֵּ

ֲעָריוֹת  ְוִגּלּוי  ּכוָֹכִבים  ֵמֲעבוַֹדת  חּוץ  ִמְצוֹת  ָאר  שְׁ בִּ ֲאמּוִרים?  ָבִרים  דְּ ה  מֶּ בַּ
ֵמֶהן אוֹ  ַאַחת  ַעל  ֲעבֹר  לוֹ  יֹאַמר  ִאם  ֵאּלּו  ֲעֵברוֹת  לֹׁש  ֲאָבל שָׁ ִמים.  דָּ ִפיַכת  ּושְׁ

ָהֵרג, ֵיָהֵרג ְוַאל ַיֲעבֹר.  תֵּ

ֲאָנסוֹ  גוֹן שֶׁ ן ַלֲהָנַאת ַעְצמוֹ, כְּ וֵּ ָהעוֵֹבד ּכוָֹכִבים ִמְתכַּ ְזַמן שֶׁ ָבִרים ֲאמּוִרים בִּ ה דְּ מֶּ בַּ
ְוַכּיוֵֹצא  ְלָבֳעָלּה  ה  ִאשָּׁ ָאַנס  אוֹ  ילוֹ,  ְבשִׁ תַּ לוֹ  ל  ְלַבשֵּׁ ת אוֹ  בָּ שַׁ בְּ יתוֹ  בֵּ לוֹ  ִלְבנוֹת 
ינוֹ ְלֵבין ַעְצמוֹ ְוֵאין  ְלַבד – ִאם ָהָיה בֵּ ְצוֹת בִּ ן ְלַהֲעִבירוֹ ַעל ַהמִּ וֵּ ֶזה. ֲאָבל ִאם ִנְתכַּ בָּ
שְָׂרֵאל  ֲעשָָׂרה ִמיִּ ְלַהֲעִבירוֹ בַּ שְָׂרֵאל ַיֲעבֹר ְוַאל ֵיָהֵרג. ְוִאם ֲאָנסוֹ  ם ֲעשָָׂרה ִמיִּ שָׁ
ְלַבד. ָאר ִמְצוֹת בִּ א ַעל ִמְצָוה ִמשְּׁ ן ְלַהֲעִבירוֹ ֶאלָּ וֵּ ֵיָהֵרג ְוַאל ַיֲעבֹר. ַוֲאִפּלּו לֹא ִנְתכַּ
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<< הרבי 
הכאת הסלע הייתה בפרסום לעיני כל ישראל

ה׳  קידוש  עם  הקשור  ענין  שזהו  מפני   – בסלע  ההכאה  בחומרת  הביאור  כן,  וכמו 
הרי  לכן,  ישראל״,  בני  לעיני  להקדישני  בי  האמנתם  לא  ״יען  שכתוב  כמו  והפכו, 
זה חמור יותר מאשר ״הצאן ובקר ישחט להם״ שאמר משה רבינו להקב״ה בעצמו 
– ״לפי שבסתר חסך עליו הכתוב, וכאן שבמעמד כל ישראל לא חסך עליו הכתוב, 

מפני קידוש ה׳״ )פרש״י(.

 משיחת שבת פרשת חוקת ה׳תשמ״ג
 בלתי מוגה
תורת מנחם ה׳תשמ״ג, חלק ד׳ עמוד 1692

מקור 7  תלמוד בבלי, מסכת יומא, דף פ״ו עמוד א׳ )עם ביאור ותרגום אבן ישראל( 
ֲאִני ָאָדם ָחׁשּוב  גוֹן ֲאִני שֶׁ ם? ָאַמר ַרב: כְּ ל ִחּלּול ַהשֵּׁ יַע ִעְנָין ֶזה שֶׁ ַעד ֵהיָכן ַמגִּ

ֶסף ִמיָּד.  ח ְוֵאין ֲאִני נוֵֹתן לוֹ כֶּ בָּ ר ֵמַהטַּ שָׂ ים, ִאם ֲאִני לוֵֹקַח בָּ ְוָידּוַע ָלַרבִּ

ְוִיְלְמדּו  ַגְזָלן  כְּ ֵעיֵניֶהם  בְּ ב  ִויַחשֵּׁ ָלל,  כְּ ם  לֵּ ְלשַׁ ַדְעּתוֹ  בְּ ֵאין  שֶׁ ַלֲחׁשֹב  ֲעלּוִלים  שֶׁ
ּנּו ִלְגזֹל. ִממֶּ

 

נודע  לערך-247(,   175( אייבו  בר  אבא  רב 
גם בשמות: רב, אבא אריכא )משום שהאריך 
ימים או משום שהיה גבוה(, רבינו. מחשובי 
נזכר  סורא.  ישיבת  ומייסד  האמוראים 
עם  במחלוקותיו  בתלמוד  רבות  פעמים 
שמואל. במהלך היום ישן רק במשך שישים 

נשימות, ולא שח שיחה בטלה כל ימיו.


