
 
 שליט"א  יצחק זילברשטייןרבי  הגדול הגאון ןרותיו המתוקים של מרמאוצ

 חולון 'בית דוד'ראש כולל  וב"ב.   'רמת אלחנן'רבה של שכונת  חבר מועצת גדולי התורה. 

     
 

 אינהת אשה שהאם לשא

 מיוחסת אבל היא תועיל לו

ּפּוִטיֵאל לֹו ְלִאָשה ַוֵתֶלד  ְוֶאְלָעָזר ֶבן ַאֲהֹרן ָלַקח לֹו ִמְבנֹות 

 .כה(-)ו לֹו ֶאת ִּפיְנָחס ֵאֶלה ָראֵשי ֲאבֹות ַהְלִוִים ְלִמְשְּפֹחָתם

 :שאלה

כשמציעים לבחור אשה מיוחסת וטובה, ובדק באחיה 

מאידך מציעים לו אשה לא מיוחסת ונמצאו נפלאים, ו

תהיה לו לעזר רב  ואחיה לא מצוינים, אך היא עצמה 

מכח אהבת התורה שיש בה, ומוקירה מאד תלמידי  

 חכמים במה יבחר? 

 : תשובה

'ואלעזר בן אהרן לקח לו מבנות  )שמות ו כה(כתוב בתורה 

פוטיאל לו לאשה', וכתב על כך העמק דבר, לקח לו זה  

ון המקרא בפסוקים, וגם 'לו' חדא  הלשון משונה מלש

דבת פוטיאל לא היתה  בגל עף מיותר, ובא ללמדנו, שא

זכתה  קוםמכל יוחסת יותר מצפורה אשת משה, ממ

להוליד את פינחס, והיינו משום שהיתה לעזר גדול 

להליכות עולמו של אלעזר, והפירוש 'לקח לו' הוא כמו  

שהוא לעזר חייו, ובשביל  יט(-)דשכתבתי בבראשית 

אלעזר שתסייעהו הרבה להיות איש המעלה,  שראה 

לאשה',  לא דקדק על היחס והיתה משום זה ראויה 'לו

וזכתה בשביל זה להוליד לו כראוי לו, דהני נשי במאי 

זכיין באתנויי גברי. נמצא שאם המוצעת תהיה לו לעזר 

רב להיות איש המעלה יש לשאתה ותוליד לו בנים 

 צדיקים כמו פנחס.

ששאלו אותו אם  תפב()סימן יח יצחק ויעוין בשו"ת ש

 לישא בחור שאחיו אינם ראוים, והנה לגבי האחים

אמר רבא  )דף קי ע"א( תראב אבשאינם מצוינים נאמר בב

הנושא אשה צריך שיבדוק באחיה. ]ובנחל קדומים  

לחיד"א כתב שיש בזה רמז בפסוק 'אשת חיל מי ימצא' 

 יוןעריך דהיינו שיבדוק באחיה[, וצ 'אחים' יבותתאשי ר

. והביא סימן ג( רזען הב)א רוךעלחן זאת בשושלא הובא 

גאון שאל אחד לה )פרק ב אות א(שבשיחות חולין החדש 

בעל בית אפרים ז"ל שהציעו לפניו נכבדות עבור בתו 

עם אברך מופלג בתורה ושלם במעלות, רק יש לו אח 

איש נבל ובליעל ורע מעללים, אם כשר הדבר לפניו 

אחיו  לבוא עמו במעדנות החיתון, ולא ישגיח על 

הבליעל ואם יחדל, והשיב הגאון 'לשם שבו ואחלמה'. 

על שמו העצמי של האברך  וכוונתו 'לשם שבו' כלומר 

למה, ר"ל למה לך להביט על אחיו,  -המדובר תביט, ואח

אם האברך המדובר איש נכבד תתחתן בו. והיינו 

יעמוד לו זכות התורה. עכ"ד.  כםחלמיד שכשמדובר בת

ר מטרתו להנשא לזאת  ונראה שגם בעניננו כיון שעיק

כדי שתהיה לו לעזר מכח התורה, אין להקפיד על מה 

 מצוינים. שאחיה אינו 

והנה בשיח יצחק סיים שיעשה כהמובא במהרש"ם  

בשם בעל בני יששכר   )הגהות על אורחות חיים סימן שלט אות יא(

זי"ע, שאם הסכימו גדולים להקל אין לחוש, כן יעשה 

)חש"ח גיטין נ צדיקים. גם בזה לשאול לג' גדולים ו

 ע"א(.

   

 הטוב כלפי הגוי רתהכ

 הגורם להצילו ממוותשהיה 

ֶאל ֹמֶשה ֱאֹמר ֶאל ַאֲהֹרן ַקח ַמְטָך ּוְנֵטה ָיְדָך ַעל ה' ַוֹיאֶמר 

ֵמיֵמי ִמְצַרִים ַעל ַנֲהֹרָתם ַעל ְיֹאֵריֶהם ְוַעל ַאְגֵמיֶהם ְוַעל ָכל 

ִמְקֵוה ֵמיֵמיֶהם ְוִיְהיּו ָדם ְוָהָיה ָדם ְבָכל ֶאֶרץ ִמְצַרִים 

 .יט(-)ז ּוָבֵעִצים ּוָבֲאָבִנים

 :שאלה

מעשה באדם אחד שבא אל בית הכנסת ורוצה לתרום 

עם רימונים, ומספר לגבאים שהסיבה   ורהתפר ס

לתרומתו היא: שודדים ניסו להורגו ובמקום להרוג 

ל אותו, הרגו אישה נוכריה בטעות, ועל ידי כך ניצל, וע

  רוצה לתרום ספר תורה כהודיה להקב"ה על הצלתו  ן כ

הנוכריה, שעל ידה ניצל  ואת הרימונים לזכותה של

וחש כלפיה הכרת הטוב, האם ראוי לתרום לזכותה 

 ? ורהתפר רימונים לס

 : תשובה

  ורהתפר נראה שהדבר מגונה לתרום רימונים לס

לזכותה של הנוכריה, ואין ראוי לעשות כן, וגם אין כאן 

עניין של הכרת הטוב משום שאותה נוכריה לא  

הגורם  ב לו אלא הייתה רק התכוונה מעולם להיטי

להצלתו, וההצלה הייתה בידי שמים שגלגלו על ידה  

שהוא ינצל. וכבר כתב בספר חובת הלבבות בהתחלת  

שער עבודת האלוהים וז"ל: ואם תגיע לנו שום טובה 

על ידי מי שלא כוון בה אלינו, יסתלקו מעלינו חיובי 

 ההודאה לו ואין אנו חייבים בה, עכ"ל. 

כוונה להיטיב עם  לא הת ה זה הנוכריהגם במקר ן כם וא

היהודי ולכן אין שום עניין להכיר לה טובה ולתרום  

 רימונים לזכותה.

ולכאורה קשה שמצינו מקומות שגם שעושה הטובה  

לא התכוון להיטיב יש כלפיו חוב של הכרת הטוב, 

וה שאהרן יכה את היאור  יוזאת ממשה רבנו שהקב"ה צ

שהגין על  הטעם לפי  (ט)שמות ז יולא משה, וכתב רש"י 

משה כשנשלך לתוכו לפיכך לא לקה על ידו לא בדם  

ולא בצפרדעים, ולקה ע"י אהרון. כמו כן במכת כינים 

לקה החול על ידי אהרן, וכתב רש"י לא היה  )שם ח יב(

י משה לפי שהגן עליו כשהרג  ל ידהעפר כדאי ללקות ע

 י אהרן. ל ידאת המצרי והטמינו בחול, ולקה ע

העפר והיאור לא  ש מכאן שאפילורואים  ן כם וא

התכוונו להיטיב למשה יש לו כלפיהם חיוב הכרת  

 וארא פרשת 
 פתש" טבת "זכ
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ך הכרת הטוב כלפי  יהטוב. ובאמת יש לתמוה מה שי

דבר דומם שלא חש ולא מרגיש, וכי החול והיאור יבינו 

 שמכירים להם טובה? 

שאין   ,כתב לישב זאת (101 )ח"ג עמוד ובספר מכתב מאליהו 

ש בהכרת  הטוב לא ירגי הכי נמי שאע"פ שמקבל הכרת

אם לא יכיר טובה אז ישרש בעצמו  קום מכל הטובה, מ

טבע של אי הכרת הטוב, ורצון ה' שאדם יהיה מכיר 

טובה, ולכן ציווה הקב"ה את משה שלא יכה על היאור 

והחול, כדי שלא יפגום במידת הכרת הטוב שטבועה 

 בו.

 יפל עף י נוכריה שאל ידולכן טוען אותו יהודי שניצל ע

רי אבל סוף סוף היא היתה ה להיטיב בעבושלא התכוונ 

 הגורם להצלתי ורצוני לתרום רימונים לזכותה.

ונראה לחלק ג' חילוקים בן החיוב של משה להכיר  

 טובה לנידון דידן.

ה  א. משה רבנו התכוון להנות מהיאור וכן מהעפר, מ

היהודי לא התכון להנות מהגויה אלא כך   ן כין שא

 הקב"ה גלגל וניצל על ידה. 

המים היא לשימוש האדם וכן ל העפר והות שב. המ

להגן על האדם ולכן הסברא אומרת שיש כלפיהם חיוב 

הגויה מאחר שעברה במקרה   ן כין שאה הכרת הטוב מ

היא לא בר שימוש להינצל על ידה, אלא כך הקב"ה  

 יך בזה הכרת הטוב כי לא עשתה מאומה. יגלגל ולא ש

  ג. אם משה רבנו היה מכה את העפר והיאור זה היה 

דברים שהטיבו לו ולכן הקב"ה מצווה מעשה ביזוי ל

שמשה לא יכה אלא אהרן יכה, שלא ראוי לבזות את 

בנדון דידן אם לא נקנה  ן כין שאה מי שנהנה על ידו, מ

 רימונים לזכותה של הגויה, זה לא נקרא שמבזה אותה. 

לסיכום: נראה שהיהודי לא חייב שום הכרת הטוב 

ב לנוכריה אם ליבו רוצה להיטי קוםמכל כלפיה, ומ

י סוף סוף הקב"ה גלגל דרכה את הצלתו, ילמד את שהר

בנה את שבע מצוות בני נח ויתן להם פרסים על 

 .)חש"ח בכורות ה ע"א(לימודם ובזאת תהיה עילוי לנכריה. 

   

 יש לו סוס חמור גמל

 ל בתחילהופרה, את מי יאכי

הֹוָיה ְבִמְקְנָך ֲאֶשר ַבָשֶדה ַבּסּוִסים ַבֲחֹמִרים ה' ִהֵנה ַיד 

 .ג(-)ט ַבְגַמִלים ַבָבָקר ּוַבֹצאן ֶדֶבר ָכֵבד ְמֹאד

 :שאלה

עובד בגן החיות שיש שם בהמות טמאות וטהורות, כגון 

הבהמות רעבות שיש לפניו סוס חמור גמל ובקר, וכל 

ואין לו איזה קפידא את מי להאכיל קודם, באותו מדה, 

האם אפשר לעשות סדר על פי התורה את מי להעדיף  

 להאכיל קודם? 

 : תשובה

'הנה יד ה' הויה במקנך אשר  )שמות ט ג(נאמר בתורה 

בשדה, בסוסים בחמורים בגמלים בבקר ובצאן, דבר 

כבד מאד', וכתב הגאון רבי יעקב קמינצקי בספרו אמת 

הסדר של התורה, סוסים, חמורים  ליעקב, לבאר את

גמלים ובהמות טהורות, וזאת על פי המבואר בגמרא 

תחילים מן הקטן, לפיכך בקלקלה מ )דף סא ע"א(בברכות 

בחמורים   ךכ ר פתח בסוסים, שהיא בהמה טמאה, אח

 ךכר כי נתקדשו בפטר חמור ויש בהם קדושה, ואח

ר  בגמל שיש לו סימן אחד טהור שהוא מעלה גרה, ואח

 וצאן שהם טהורים.   בקר ךכ

חזינן מדבריו שיש קצת מעלה לגמל על פני שאר 

חד הבהמות הטמאות, כי יש לו על כל פנים סימן א

טהור, ואם כן כשצריך להאכיל אותם, אולי הסדר הפוך 

מתחילים בחשוב בבקר ובצאן שהם טהורים, ואח"כ  

בגמל שיש לו סימן אחד טהור, ואח"כ את החמור כי יש  

, שהוא חייב בפטר חמור, ואח"כ סוס לו קצת קדושה

 . שאין לו כל מעלה

נאמר במסכת יבמות )דף מה ע"א(, ההוא דאתא לקמיה דרב, אמר ליה עובד ]

כוכבים ועבד הבא על בת ישראל מהו, אמר לו הולד כשר, אמר ליה הב לי ברתך,  

במדי אקבא רקדא, הא א יהיבנא לך, אמר שימי בר חייא לרב אמרי אינשי גמלא ל

קבא, והא גמלא, והא מדי, ולא רקדא. ]ופירש"י: גמל גדול מרקד בתוך קב קטן בד'  

יבא וירקד לפנינו כלומר  -רגליו במלכות מדי וגוזמא. הא קבא והא גמלא והא מדי 

 בתך. אתה שהתרת דבר חידוש, האמת דבריך ותן לו 

ד מנכרי ובת ישראל, וכן הגמל  ופירש בבן יהוידע, שהגמל הוא משל לאיש זה, שנול

יש לו סימן אחד טהרה, וסימן אחד טומאה, וקבא משל על בתו של רב, דהאשה 

   .[נקראת כלי לאיש. ומדי משל על רב

"בכל  )פ"א ה"ג(כי נאמר בתוספתא בכורות  יון עריך אך צ

טמאה אין לך שחייב בבכורה אלא חמור בלבד, בהמה 

בכל חיה אין לך שאסור משום מחיר אלא כלב בלבד".  

 משמע שחמור קודם לגמל. 

 ב ע"א()הערות בכורות דף זצ"ל  ומו"ח מרן הגרי"ש אלישיב

הוסיף בזה, שיש חידוש בפטר חמור, שדעת רבי שמעון 

כים שגמל וארנבת שפן וחזיר, אין צרי)בכורות דף י ע"א( 

מחשבת אכילה כדי שיקבלו טומאה, ואף שבהמה  

טמאה אין מקבלת טומאת אוכלים, אלא אם כן חשב  

עליה לאכילת גוי, מכל מקום סובר רבי שמעון, שזה 

ת, שגם אצל גוי הוא מאוס, דווקא בשאר בהמות טמאו

אבל בארבע בהמות הללו שיש להם סימן אחד, אינן 

אצל גוי מחמת   מאוסים כל כך, והרי זה עומד לאכילה

עצמו, ואין צריך מחשבת אכילה. ובזה מבואר  

כשחידשה התורה קדושת פטר חמור, יש כאן חידוש 

יותר, שאפילו חמור שאין לו כלל סימני טהרה, ואפילו 

הקדישתו תורה מה שלא   ן כי פל עף לא, א סימן אחד

עשתה כן בבהמות טמאות, שמכל מקום יש להם סימן  

והוא יותר קרוב  אחד כגון גמל שהוא מעלה גרה,

 לקדושה, וזה חידוש, עכ"ד. 

שמענו שחמור נכנס לקדושה יותר מגמל,   ניםפכל ל ע

אפילו שיש לו סימן טהרה אחד, ואם כן למה במצרים  

 ל. החמור דרגתו נמוכה יותר מהגמ

ובספר אמת ליעקב תירץ, שבמצרים החמור עדיין לא 

נכנס לקדושה, שעדיין לא עזר ליהודים לשאת משאות 

ממצרים, אז מעלתו קטנה יותר מגמל, שיש ביציאתם 

לו על כל פנים סימן טהרה אחד, והרי סימני טהרה כבר 

היה ידוע קודם, שהרי גם נח כבר ידע איזה בהמה  

חמור היא דרגה פחותה טהורה ואיזה טמאה, ולכן ה

מהגמל, ומה שהיה דרגה גבוהה יותר מהסוס, כיון שעל 

ל בזמן הזה, כל פנים, הוא עתיד להכנס לקדושה, אב 

יתכן שהחמור דרגתו גבוהה יותר מהגמל, כיון שנכנס 

לקדושה, ולכן יתכן שיש להקדים את האכלת החמור,  

 .)חש"ח יבמות מה ע"א( .על פני האכלת הגמל
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