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וכך פסק  ."אין דוחין נפש מפני נפש" :כלל הלכתי שאומריש 
וכן אם אמרו להם ... :)הה" הלכות יסודי התורהפ"ה )הרמב"ם 

מכם ונהרגנו, ואם לאו נהרוג כולכם, גויים: תנו לנו אחד 
 אל. ע"כ.יהרגו כולם ואל ימסרו להם נפש אחת מישר

המסכן את אמו נהרג כל  שעובר :()עב בסנהדריןמצינו כמו שו
נפש  עוד לא יצא לאויר העולם, אך משיצא ראשו 'אין דוחין

מפני נפש'. ושאלה הגמרא מדוע אין להורגו מדין 'רודף', 
ותירצה שאני 'רודף' כי "משמיא קא רדפו ליה". כלומר 

שנגרמה  טבעית פעולה הסיכון שהעובר גורם לאמו הוא
 מהשמים ולכן אין לו דין 'רודף'. 

דהלא הדין הוא וזה מביא אותנו להקשות על יעקב אבינו, 
את מחלק כיצד יעקב ם כן, וא ש,דאין דוחין נפש מפני נפ

המשפחה לשלוש קבוצות. את השפחות וילדיהן הוא מציב 
ראשונים, חשופים מול האויב; לאה וילדיה "אחרונים", 
מוגנים על ידי בני השפחות; ורחל ויוסף "אחרונים", כלומר 

הכי רחוק שאפשר מן הסכנה. רש"י מפרש:  –אחרי לאה 
"אחרון אחרון חביב", והוא לא מתכוון לנוסחת הניחומים 

, אלא לעיקרון: ככל שהאישה וילדיה היו חביבים יותר מהגן
מוגנים יותר. יעקב קבע  –על יעקב, כך הוצבו אחרונים יותר 

באופן הברור והפומבי ביותר את ההיררכיה של החיים 
והמוות בתוך משפחתו: חייו של מי שווים יותר וחייו של מי 

 שווים פחות.
רון : "אחקשה עוד יותרהרד"ק אף מפרש את העניין בצורה 

אחרון חביב, אולי ינוח כעסו בהריגת הראשונים ויניח 
 ם".האחרוני

איך יתכן שיעקב אבינו דירג את נשיו וילדיהם בצורה כזאת 
מול סכנת הריגה!? כתוב אמנם שהוא סיכן את עצמו לפני 

, אבל אין בזה כדי ('ג ,ג"ל וישלח)כולם: "ְוהּוא ָעַבר ִלְפֵניֶהם" 
להצדיק את העדפות שהוא קבע בין נשיו וילדיו. התנהגות זו 
איננה תואמת את רוח היהדות הגורסת שאסור לדחות נפש 

 מפני נפש, כפי שזה בא לידי ביטוי בפסיקת 
רבי אברהם בן הרמב"ם מנסה להצדיק את מעשה יעקב 
בטענו שאין כאן העדפה ממש אלא נוהג מקובל עד ימיו, 

ם: ל זאת דירוג אובייקטיבי בין הנשילאור העובדה שהיה בכ
אין זה כדי להבריח את האחרון בהם, אם יכמין עשו ויהרוג "

בניו ונשיו, אלא כך גוזר הסדר,  את הראשון, שהרי הכל
שיכסה הפחות במעלה, את הגדול במעלה, ויתאחר היותר 
נכבד במעלה עד לבסוף, וזה מנהג נהוג עד עכשיו על פי 

 ."הרוב למלכים וכיוצא בהם

ח "י)חלק שו"ת ציץ אליעזר בזצ"ל הגאון רבי אליעזר ולדנברג 
ם דכעת לאחר מאבקו של יעקב אבינו ע: "לזו מבאר (ט"ססימן 

שרו של עשו, הרי מלאך זה כבר ענה בעל כרחו אמן 
והבטיחו שיכול יוכל לו לעשו, ועל שם סופו זה קראו כבר 
בשם ישראל בעבור "כי שרית עם אלקים ועם אנשים ותוכל" 
וכדפירש רש"י: "ועם אנשים עשיו לבן", ולכן, מכיון, שהוא 
עבר בראשם ככתוב "והוא עבר לפניהם" כבר לא היה כל 

של סכנה ממשית לעומדים אחריו, ורק משום חששא חשש 
רחוקה עד מאד, שחשש מרוב צדקתו וענוותנותו דאולי 
יגרום איזה חטא לשינוי המצב, עבור כך סדרם בסדר של 
אחרון אחרון חביב, והכריע שעל כגון דא מותר זאת כדי 

 . עכ"ל.לתת ביטוי לחיבתו לחביבים עליו יותר
הבכור של רבי חיים הרה"ק רבי יחזקאל משינאווא זי"ע בנו 

כי כתיב : וז"ל מצאנז זי"ע מתרץ בספרו דברי יחזקאל
 ,, ואיתא במדרש("וט ')קהלת ג ים יבקש את הנרדף"ה"והאל

אפילו רודף צדיק והנרדף רשע השי"ת מבקש עלבון הנרדף 
קהלת ) ט שמעוניכמו שאומר הילקולהצילו מן הרודף אותו. 

הונא בשם רבי יוסי: . רבי "והאלהים יבקש את נרדף: "(ג'פרק 
לתבוע דמן של נרדפין מיד רודפיהן. צדיק רודף  ב"העתיד הק

 –והאלהים יבקש את נרדף. רשע רודף צדיק  –צדיק 
והאלהים יבקש  –והאלהים יבקש את נרדף. רשע רודף רשע 

והאלהים יבקש את נרדף  –את נרדף. אפילו צדיק רודף רשע 
 ף".להים יבקש את נרדמכל מקום: והא –
הנה השפחות ובניהם היו נכנעין ונרדפין מאת אחיהם בני ו

הגבירות כי קראו להם שם השפחות בני השפחות, ולכן היו 
נכנעים מאד ושבורי לב, וידע יעקב שעשיו לא יוכל לעשות 
להם רע כי ה' יבקש את הנרדף, ועל כן שם אותם ראשונה, 

לא ואחר כך לאה וילדיה אחרונים, הגם שהיו בני גבירה אבל 
היו כמו רחל ויוסף שהיו אהובים ביותר אצל יעקב והיו גם 
כן מעט שבורי לב ונכנעים לכן העמידן לפני רחל ויוסף, ואת 
רחל ואת יוסף אחרונים, וזה שפירש רש"י אחרון אחרון 
חביב היינו שסדרן בסדר נכון ובחכמה נפלאה כדי שיינצלו 

 .כולם
פחדים ממנו ו שיש שפחות וילדים שלא מיואכן, כראות עש

מי הם אלו אשר אמיץ לבבם ואינם  -כלל, שאלו 'מי אלה לך' 
'הילדים אשר חנן  :מתייראים ממני? אמר לו יעקב אבינו

שיש עליהם שמירה מיוחדת של  -אלוקים את עבדך' 
 .""אלוקים יבקש את הנרדף

והאלקים יבקש את נרדף' רבי הונא 'אומר המדרש בקה"ר: 
האלקים יבקש את בשם רבי יוסי אמר: לעולם 

ישראל נרדף מפני האומות ובחר הקדוש ברוך הוא  ...נרדף

  

mailto:etayba1@gmail.com


ר' ה'. 'בך בחר ה' להיות לו לעם סגולז'(  ואתחנן)בישראל, שנאמר 
אלעזר בר' יוסי בן זמרא אמר: אף בקרבנות כן. אמר הקדוש 

ב. ברוך הוא: שור נרדף מפני ארי, עז מפני נמר, כבש מפני זא
 אמור)דפים אלא מן הנרדפים שנאמר לא תקריבו לפני מן הרו

 ו'.שור או כשב או עז וג כ"ב(

בימיו של הגאון 'בית הלוי' היה שוחט שנהג לשחוט ולמכור 
 -בשר בהמה ועוף שנשחט ללא רשותו והשגחתו של רב העיר 

הבית הלוי. לגודל החוצפה, התאספו ראשי הקהילה בבית הרב, 
פה ישבו כל רבני כדי לדון מה לעשות בפורץ גדר הלז. באסי

ונכבדי הקהילה, וחיכו לבואו של הרב. בינתיים נכנס אותו 
שוחט והתיישב עמהם. מעתה כבר לא יכלו הנאספים לדון 
בעניינו של השוחט. כעבור זמן מה הופיע הבית הלוי במקום 
האסיפה. תכף נגשו אליו כמה עסקנים, ובקשו ממנו שיצווה על 

'בית הלוי' שמע דבריהם,  השוחט עז הפנים שיעזוב את הבית.
אך לא הגיב במאומה ושב לחדרו. אחר זמן מה יצא שוב בית 
הלוי מחדרו, ושוב באו אליו ובקשו מלפניו שיסלק את השוחט, 
ואז יוכלו לדון במעשיו ולמנוע בשר שאינו הגון מפיות ישראל 

 ים.הקדוש

"הלא תכלית האסיפה הייתה לבער את ר: נענה הבית הלוי ואמ
ל אותו השוחט מקרבנו. אך אם נבייש אותו ונלבין את מעשיו ש

פניו על ידי שנסלקו מכאן, מיד יהפוך זה השוחט לנרדף, 
ואז כבר לא  -אפילו אם הוא רשע  –ואלוקים יבקש את נרדף 

 .יהיה בידינו כל כוח וסייעתא מהשמיים לפעול כנגדו

הסיפור של קין והבל. בכל העולם  -הרצח הראשון באנושות 
מדוע ני. אז בקושי ארבעה אנשים, וכבר אחד רוצח את השחיו 

באמת קין רצח את הבל? מסופר בתורה שקין העלה ברעיונו 
להביא מנחה לה', ורק לאחר מכן "והבל הביא גם הוא". הבל 

"וישע ה'  -למד מקין וגם הוא הביא מנחה לה'. והנה שוד ושבר 
הקב"ה  -ואל מנחתו ואל קין ואל מנחתו לא שעה"  אל הבל

קיבל דווקא את המנחה של הבל, ולא קיבל את המנחה של קין 
 - "שהיה הראשון והחלוץ בהבאת המנחה. "ויחר לקין מאוד

 ל.ולכן הוא הרג את הב
אבל כאן נשאלת השאלה: מדוע באמת ה' לא קיבל את מנחתו 
של קין? במה חטא קין שה' לא אהב את הקורבן שלו? רש"י 

 (', ג')בראשית דקין היה "מן הגרוע" מסביר שהיות שקרבנו של 
 דהיינו שהוא לא הביא את הקרבן הכי טוב, לכן הקב"ה לא

והאלקים יבקש את "אומר: ו. אבל המדרש קיבל את מנחת
"לעולם הקב"ה תובע דמן של נרדפין מן הרודפין תדע ף": נרד

לך שכן הוא, שכן הבל נרדף מפני קין ובחר הקב"ה בהבל 
 .()ויק"ר כזואל מנחתו"  שנאמר וישע ה' אל הבל

המדרש אומר כאן שהסיבה שהקב"ה קיבל את המנחה של הבל 
 .ולא את מנחתו של קין היא בגלל שקין רדף את הבל

סיפור של ההיחסים בין קין והבל היו מתוחים עוד לפני 
שבמקרה  -המנחה, והואיל והאלוקים מבקש תמיד את הנרדף 

לפיכך ה' בחר בו וקיבל  -קין הזה הוא היה הבל שנרדף ע"י 
 ו.דווקא את המנחה של

המדרש מונה עוד כמה דוגמאות מהתנ"ך: "אברהם נרדף מפני 
מה גרם לכך שהקב"ה בחר ם". נמרוד ובחר הקב"ה באברה

באברהם "אשר בחרת באברם"? זאת אנו קוראים בהמשך 
העובדה שנמרוד  - (', ז')נחמיה טוהוצאתו מאור כשדים" "הפסוק 
. ח("א, כ"י לך לך)רש"י תו והשליך אותו לאור כשדים רדף או

 ו.אברהם היה אז בגדר "נרדף" וזה גרם אפוא לבחירה ב

יש אנשים דוגמא נוספת ניתן למצוא בסיפור של יעקב ועשיו. 
את כאבו של עשיו שאחיו רימה אותו וכו' שכואב להם 

ומרחמים עליו, וכלשון הפסוק "ויעקבני זה פעמיים את בכורתי 
. ואדרבה, ו("ז, ל"כ תולדות)ח והנה עתה לקח ברכתי" לק

מהפסוקים משמע דווקא שעשיו דאג להורים שלו ולכן אביו 
כן -. מדוע אםח("ה, כ"כ שם)ויאהב יצחק את עשיו" "אהב אותו 

בהפטרה אנחנו קוראים שהקב"ה אומר "ואת עשיו שנאתי" 
 ?(', ג')מלאכי א

ב, משום ש"יעקב בא המדרש ואומר מדוע ה' בחר דווקא ביעק
נרדף מפני עשיו ובחר הקב"ה ביעקב". בתורה כתוב במפורש 

ואומר: "אמר הקב"ה  שעשיו רדף אחרי יעקב. מוסיף המדרש
הואיל ויעקב נרדף ואינו רודף לפיכך איני אוהב אלא יעקב 

. כלומר, בחירתו של ויצא(פרשת "ר, ר)בב". שנאמר ואהב את יעק
 ף".שהוא היה "נרד הקב"ה ביעקב היתה נעוצה בכך

גם בסיפורו של יוסף הצדיק אנחנו מוצאים את המוטיב הזה. 
לכאורה דוקא מיהודה יצא מלכות בית דוד, ומלוי יצאו הכהנים 

הבכור. מדוע ראה הקב"ה להעלות לגדולה  הם, וראובן הייוהלוי
דוקא את יוסף? עונה המדרש את אותה התשובה: "יוסף נרדף 

 ף.יוסמפני אחיו ובחר הקב"ה ב

וכך גם אצל משה רבינו. מתי משה רבינו עלה לגדולה ונכנס 
ל'קלאב' של אלו שנבחרו ע"י הקב"ה? באותו רגע שפרעה רצה 
להרוג את משה. העובדה שפרעה רדף אותו העלתה אותו 

 ה"."משה נרדף מפני פרעה ובחר הקב"ה במש -לגדולה 

בחיר ואנו מוצאים זאת גם אצל דוד המלך. דוד דווקא לא היה 
בניו של ישי, להיפך אחיו ריחקו אותו, כפי שהוא אמר "מוזר 

דוקא  כן למה-. אם('ט, ט")תהלים סהייתי לאחי ונכרי לבני אמי" 
הוא נבחר להיות מלך? לכאורה היה נראה שאחיו ראויים 
למלוכה יותר ממנו! אומר המדרש: "דוד נרדף מפני שאול ובחר 

י שאול היתה מספיקה יד-הקב"ה בדוד". העובדה שהוא נרדף על
 .כדי שהקב"ה יבחר דווקא בו

אשר  אי,חעון בר יומשנבאר את מעלתו של רבי בזה נבוא ו
יכול אני לפטור את כל העולם כולו : ")סוכה מה:( ד על עצמויהע

  ין". מן הד

ים שיכול לפטור אנאר התמשעון משי מה סגולת כוחו של רב
 העולם מן הדין?

יוחאי היה בר  עוןמשרבי אלא "והאלקים יבקש את הנרדף" 
תים עשרה שך שנאים במתנרדף על ידי הרומאים יותר משאר ה

מגן הקב"ה  ,, ומי שנרדףתוימפגוע בו ולהה הקיסר לשנה רוצ
יבקש"  והאלקים"ושומר עליהם ולא עוד אלא שנלחם עבורם. 

  מידת הדין מסייעת ועוזרת להם. 

, כפי שגילה לנו האר"י הקדוש בשער וזהו הסוד של ל"ג בעומר
כי בו מתעורר שם קדוש  (בי" דרוש רמ)ספירת העוהכוונות 

 שלפניו: תאכדט"ם הממתיק שם אלהים על ידי חילוף באותיו

כי לפני אות א' אין שום אות אם כן נשארת אות א' במקומה, 
אות ד', לפני אות י'  לפני אות ל' היא אות כ', לפני אות ה' היא

סוף סתומה היא מ' פשוטה, אך להיותה בהיא אות ט', לפני ם' 
היא חוזרת שוב להיות ם' סתומה, הרי לנו שם אכדט"ם ה התיב

 שהוא האותיות שלפני אלהי"ם הממתיק את הדין. 

שהרי  והנה שתי האותיות א"ם משם אלהי"ם אין להם המתקה,
 האם כן עיקר ההמתק. ןנשארות במקומ ןגם בשם אכדט"ם ה

היא לשלשת האותיות לה"י שמתחלפות לשם כד"ט שהוא 
ידיו של מולכן אז פסקו תל בגימטריא ל"ג והוא סוד ל"ג בעומר

 . רבי עקיבא למות

עון בר יוחאי למתק את שם משהרי לנו שבכוחו של רבי 
לכך, כי כוחו של רבי שמעון הוא  , ועל פי דרכינו הטעםםיהאל

מידת הדין מבקשת את מחמת "והאלהים יבקש את הנרדף" ש
   . ואף נלחמת עבורו הגנתו ושמירתו של הנרדף

המקובל האלוקי היש"ר מקנדיאה בספרו עוד יבואר בזה, 
היה י אחבר יושרבי שמעון מגלה  )עלה ד' דף קנד:( נובלות חכמה

 :י וז"לרצנשמת המ נשמת משה רבינו ויהודה בן בגרים היה
דמלכא ... פירוש  אותנבריש הורמ דף טו.(ית ששת בראפר)בזוהר 

רמז באותיות ברי"ש... נשמתו היתה נשמת משה רשב"י ע"ה הנ
לכן עשה ספרא דצניעותא ה' פרקים כנגד ה'  ה..."רבינו ע

 חומשי תורה שסידר משה רבינו ע"ה. 
בגמרא במסכת שבת, סיפור ל "נו זוגם לא לחינם סדרו רבותי

ל רשב"י בבורחו מפני הקיסר, שאמרו שם שמעון המעשים ש
שגינה יהרג, לרמוז על סוד ניצוץ משה שברח מפני פרעה שרצה 

"ויצלני מחרב )יתרו י"ח, ד'( שנאמר  , וברח מפניו אל יתרולהורגו
אחר כך בסנה, לכן גם הרשב"י השיג  פרעה", והשיג שלימותו

דברים  ויהודה בן גרים שסיפר ד.שלימותו במערה במדברא דלו
     .ה"קלפני המלך, היה גלגול המרצי שהרו משה וכו'. עכל

רבינו הגיע לשלמותו רק  הששכשם שמבריו דברש י מפוהר
גם רבי שמעון בר  ,רעהפמן שהיה "נרדף" על ידי בסנה, היינו בז

ימותו במערה בזמן שהיה "נרדף" על ידי מלכות יוחאי הגיע לשל
מעלת רבי שמעון בר יוחאי היתה מחמת "והאלקים וכל מי. ור
 הנרדף". בקש את י

 


