פנינים לפרשת שבוע

שאלה :הא מותר מצד ההלכה ללכת לג חיות?

השפעה סביבתית
"קח את מט והשל לפני פרעה יהי לתני" )זט( ההשפעה הגדולה
ביותר על האד נגרמת מהסביבה ,בה הוא שרוי או מצוי.
אפילו האופי המושחת והגרוע ביותר עשוי להשתנות ולהשתפר ,כאשר
הוא שרוי בסביבה טובה ונאצלה .ומאיד  ,האד הטוב ביותר עלול
להפ לחיה צמאתד א ימצאו בסביבה מושחתת.
כשביקש משה רבנו להסביר לפרעה ,כי על א! העובדה שבניישראל
נראי כה מושפלי ובזויי עתה במצרי ,עד שאי לה כלל צורת
אנוש ,בכל  זאת יוכלו להפ לאנשי גבוהי  דרגה ונאצלי ביותר,
לכשישתחררו מ הסביבה המצרית המושחתת.
את זה הוכיח לו ,כי "מטה האלוהי" שעליו חרות השהמפורש ועל
ידו התרחשו המופתי המופלאי ביותר ,בבואו "לפני פרעה"  הריהו
הופ לנחש ארסי ,ואותו נחש הופ שוב למטה  אלוהי בחזרו אל ידו
של משה .זה כוחה והשפעתה של האווירה הסביבתית.

בגדר הטבע ומעל הטבע
בפרשתינו נאמר "וארא אל אברה אל יצחק ואל יעקב באל שדי ,ושמי
ה' לא נודעתי לה" )שמות פרק ו' – ג'( מה כוונת פסוק זה? מסביר
הרמב" שהש "שדי" מורה על הנהגה שהיא בתו גדרי הטבע.
אות ניסי שנעשו לאבותינו היו במסגרת גידרי הטבע ,כפי שמובא
במדרש :שדי – שדי לו בעולמו ,כלומר הכל מוגבל בטבע .לעומת זאת
ש "הויה" – עניינו הוא ,היה הוה ויהיה ,שהוא מורה על ההנהגה מעל
ומחו& לגדר הטבע .לפי דברי הרמב" אפשר לומר שזה מה שהקב"ה
מבקש לומר כא למשה .עד כה הייתה התגלות ה' בתו גבולות הטבע,
מכא ואיל בעשר המכות וכל מהל בני ישראל במדבר ,עד כניסת
לאר& ישראל ההתגלות תהיה מחו& ומעל לגדר הטבע.
אול נשאלת השאלה מה ההכרח לכ שכל המהלכי ,עד כניסת ישראל
לאר& ישראל תהיה מעל הטבע?
נראה כי נית להסביר זאת כ  ,כל ארבעת לשונות הגאולה "והוצאתי"
"והצלתי" "וגאלתי" ולקחתי" )שמות פרק ו' – ו' וז'( ה בגדר הכנה
ללשו החמישית "והבאתי" ,כלומר לכניסה לאר& ישראל.
אר& ישראל עצמה היא אר& אשר הנהגתה אינה בגדר הטבע אלא מעל
הטבע ,כפי שמסביר הרמב" בפרושו לחומש )ויקרא פרק יח' – כה'(
שעל אר& ישראל לא ש הקב"ה שו מזל וכוכב ,אלא היא נשלטת
ומונהגת ישירות על ידי הקב"ה ,וזו כנראה כוונת הפסוק "אר& אשר עיני
ה' אלוקי בה מראשית השנה ועד אחרית שנה" )דברי פרק יא' – יב'(.
מאחר ואר& ישראל אינה מונהגת בדר טבעית ,אלא בדר על טבעית,
מ הראוי שג הליכת במדבר עד כניסת לאר& ישראל תהיה מעל
לגדר הטבע ,כדי להרגיל להנהגה של אר& ישראל .פרשתינו

תנאי ראשון לגאולה
"והוצאתי אתכ מתחת סבלות מצריי" )פרק ו' ו'( הצעד הראשו
לקראת הגאולה הוא ,שהגלות נמאסה בעיני בני ישראל ולא היו יכולי
עוד לסבול את המצרי .כי כל זמ שאפשר עוד לסבול את הגלות ,אי
הגאולה יכולה לבוא .זו כוונת הכתוב" :והוצאתי אתכ מתחת סבלות
מצריי" אוציא אתכ מתו הסבלנות שיש בכ כלפי המצרי ואמאיס
)חדושי הרי"(
בעיניכ את הגלות .עד כי לא תוכלו לשאתה עוד.

שמירת הלשון

שואל ומשיב

)על פי חפ& חיי השיעור היומי(

כמו בנוגע לאיסור דיבור לשו הרע לתועלת ,ג בדברי רכילות אסור
להגזי ,אפילו כשמכווני לתועלת.
א אד הזיק ,או שידוע לנו שהוא מתכוו להזיק ,לזולתו וחייבי
להודיע על כ לניזוק ,אסור לספר לו בצורה מוגזמת על מה שקרה או
שעתיד לקרות .אפילו במצב בו האד המוזהר אינו מתייחס ברצינות
מספקת לסכנה הצפויה לו ,אסור להגזי על מנת להמריצו לפעולה.
יתר על כ  ,מותר לאד לספר רק את הדברי הנחוצי להשגת המטרה.
ברגע שנתחיל לדבר על מגרעותיו של הזולת מסיבות מוצדקות ,יש נטיה
להיגרר לדברי גנאי אחרי אודותיו ,שאינ קשורי לנושא הנדו ,ואז
ג זו תהיה עבירה על איסור רכילות.

תשובה :צער בעלי חיי הוא מ התורה ,שלכ ציותה התורה לפרוק
המשא מעל חמורו של חבירו כשהוא רוב& תחת משאו .ולמדו מכא
בגמרא בבא מציעא לא .שאיסור צער בעלי חיי מדאורייתא .וכ נית
ללמוד מהמובא במסכת שבת קכ"ח :וכ נפסק להלכה ברמב" בפרק
כ"ה מהלכות שבת הלכה כ"ו ,ובשו"ע סימ ש"ה סעי! יט.
נמצא שחששו רבותינו לאיסור צער בעלי חיי יותר משאר מצוות.
וכמבואר בתוספות עבודה זרה יא .שאיסור צער בעלי חיי יותר חמור
מאיסור לא תעשה של בל תשחית.
ובמסכת עבודה זרה יח :תנו רבנ ,ההול לאיצטדיו או לכרקו ,ורואה
ש את הנחשי ,ואת החברי ,הרי זה מושב לצי ,ועליה נאמר
אשרי האיש אשר לא הל בעצת רשעי ובדר חטאי לא עמד ובמושב
לצי לא ישב ,כי א בתורת ה' חפצו .פירש זאת רש"י  ההול
לאיצטדיו הוא מקו שמנגחי ש את השור .באור זרוע הגדול חלק
ב' הלכות שבת כתב ,שכל הצד חיות על ידי כלבי לא יזכה לראות
בשמחת לווית ,כמבואר במדרש רבה ויקרא )פרשה י"ג סימ ג'(.
ואמנ נראה שהדבר ברור להתיר ללכת לג החיות להסתכל בביריותיו
של הקדוש ברו הוא ,כי נפשו של אד מתפעלת מאוד מראייתו מעשה
ידיו של הבורא ,כמאמר הכתוב :מה רבו מעשי ה' כול בחכמה עשית
מלאה האר& קניינ .
אומנ בשו"ת ערוגת הבוש חלק אורח חיי סימ טל' כתב לאסור
בזה ,ונסתייע מדברי הגמרא במסכת שבת קמט .וכדבריו כתב ג בשו"ת
פרי השדה חלק ג' סימ קעג' .אול נעלמו מה דברי התוספות שבת
במקומ ,שלא נאסר אלא כשהצורות נעשו לש עבודה זרה.
ג החילוק מבואר בי רואה סת ציורי ,לרואה ביריותיו של הקדוש
ברו הוא חיות קטנות ע גדולות ,רמש וצפור כנ! וכו' .ובספר לקט
יושר העיד על רבו הגאו רבינו ישראל איסרל ,בעל תרומת הדש,
שהל בשבת כברת אר& לראות זוג אריות שהובאו לעירו ושער מקומו.
וכ מר החיד"א בספר מדבר קדמות מערכת ב' אות כב' סיפר שבהיותו
בלונדו ביקר בג החיות וראה ש חיות שונות ומשונות ונשר יפה מאוד
ב מאה שנה .ובספרו מעגל טוב השל הרחיב יותר הדיבור בעניי זה.
הרי לפנינו מעשה רב להתיר בזה .וכ שמענו על כמה גדולי חקרי לב,
חסידי ואנשי מעשה שביקרו בג החיות ,ואי פוצה פה.
אול כל זה בהסתכלות בלבד במעשה ידיו של הבורא יתבר  ,אבל
חלילה ללכת למקומות שמשתעשעי במעשה אכזריות על בעלי חיי
והגורמי להטביע באד מדה רעה ומושחת של אכזריות ,ומשחית נפשו
הוא יעשנה .ולא כאלה חלק יעקב .והדבר ברור שמצווה להודיע ברבי
שלא ללכת למקומות כאלה .ולשומעי ינע ועליה תבוא ברכת טוב.
סיכום :מותר ללכת לג חיות להסתכל בביריותיו של הקב"ה ,חיות
קטנות ע גדולות רמש וציפור כנ! ובפרט א הדבר מביא להתפעלות
ממעשה ידיו של הקב"ה ,וראינו כמה גדולי וחסידי המבקרי ש.

גדולי ישראל
רבי יצחק בן וואליד – ויאמר יצחק – רבי יצחק נולד
בשנת ה – תקלז' והוא מכונה "נר המערבי" והיה ידוע ומפורס
בחכמתו בכל המערב וכאיש אלוקי קדוש.
בנו בהקדמת "ויאמר יצחק" כתב "באזננו שמענו ,קדמוננו ספרו לנו,
קידש עצמו מרח ומלידה...ג במעלליו יתנכר נער ...כל מידות יפות...
שקד ושאנ בבי רבנ ,כל היו בי העמודי"...
כאשר יצא שמו לתהילה ,החלו לפנות אליו מקרוב ומרחוק בדבר הלכה.
וכאשר התפנה כס הרבנות בעיר טיוא ,הפצירו בו להיות לה לראש,
אבל הוא ברוב ענוותנותו סירב ,ג כאשר גברו הלחצי .רק כאשר
הראו לו בחלו ,שעליו להיות רועה לעדתו ,ולשבת בראש ,חזר לעירו
וקבל עליו הרבנות ,ששימש בה כארבעי שנה.
על פטירתו כותב בנו..." :בי השישי ח' לאדר השני לעת ערב...שנת ה 
תר"ל ליצירה ,בשנת הארבעי למולכו על ישראל נתבקש לישיבה של
מעלה...ופניו צהובות כמו אש בלבת ,ומרחשוו שפוותיה מזמור שיר
ליו השבת ."...מקו מנוחתו הוא מקו של שפו לחש ,והרבה סיפורי
נפלאות מסופרי על ישועות וניסי שנעשו על ידי תפילה במקו זה.

