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 : הדיבר
 לא תרצח

 

 :עיקריתהמצווה ה
 מצווה לא תעשה ,רפטספר המצוות לרמב"ם:  

 "שלא להרוג נקי, שנאמר "לא תרצח
 
 ספר החינוך ל"ד 

מצוה זו, ידוע ונגלה לכל רואי השמש, כי השם יתברך ברא העולם וצונו לפרות ולרבות  שורש
כדי לישבו לפניו, ומנענו שלא נחריבהו בידינו להרוג ולאבד הבריות שהן המישבות העולם. ואולם 

המינים והמלשינים אינן מישבי העולם, ועליהם אמר הכתוב (משלי יא י) הרשעים הגמורים כגון 
 ..באבד רשעים רנה, לפי שהם לא יושיבו העולם, אלא יחריבוהו בכל כחם

 
 הרמב"ם הלכות רוצח 

..וכל מי שיש בידו עוון זה הרי הוא רשע גמור, ואין כל המצוות שעשה כל ימיו שקולים כנגד עוון 
 מן הדין.זה, ולא יצילו אותו 

 
 מצוות נוספות הכלולות בדיבר

  משנה תורה לרמב"ם
 ( הלכות רוצח ושמירת הנפש) 

 שלא לרצוח 
שלא ליקח כופר לנפש רוצח, אלא  

 יומת
 להגלות הרוצח בשגגה 
 שלא ליקח כופר למחוייב גלות 
שלא יומת הרוצח כשירצח, קודם  

 עמידה בדין
 רודף להציל הנרדף בנפשו של 
 שלא לחוס על הרודף 
 שלא לעמוד על דם 
להפריש ערי מקלט ולכוון להם  

 הדרך

 לערוף את העגלה בנחל 
שלא ייעבד באותה קרקע ולא  

 תיזרע
 שלא לשום דמים 
 לעשות מעקה 
 שלא יכשיל תמים בדרך 
 לפרוק עם מי שנכשל בדרך 
 לטעון עימו 
שלא יניחנו בדרך נבהל במשאו  

ך לו לוי

 
 מתוך הלכות מלכים ומלחמותיהם

לשלוח שלום ליושבי העיר כשצרים  
עליה, ולדון בה כאשר מפורש בתורה, 

 ואם תשלים ואם לא תשלים 

 שלא להשחית אילני מאכל במצור.   

 
 -רמב"ןשל ה "תרי"ג מצוותמתוך " 

 לא תשנא אחיך בלבבךש 
 קוםלנלא ש 

 טורלנלא ש 

 איסורי ודיני חבלה.  -רב סעדיה גאון" של אזהרות" מתוך
 פירוש אב"ע לשמות כ,יג:  

בידך או בלשונך להעיד עליו שקר להמיתו, או להיותך רכיל, או לתת עצה רעה בזדון, שתדע 
 או שנגלה לך סוד שתוכל להצילו מן המוות אם תגלהו לו. ואם לא גלית אתה כמו רוצחשיהרג. 

" ל
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 מן התורה -"טוב לי תורת פיך"
 בראשית ד' 

ָאִחיו -ֶאתַוֹּתֶסף ָלֶלֶדת,  ב  ה'-ַקִין, ַוּתֹאֶמר, ָקִניִתי ִאיׁש ֶאת-ַחָּוה ִאְׁשּתֹו; ַוַּתַהר, ַוֵּתֶלד ֶאת-ְוָהָאָדם, ָיַדע ֶאת א
ַוְיִהי, ִמֵּקץ ָיִמים; ַוָּיֵבא ַקִין ִמְּפִרי ָהֲאָדָמה,  ג.  ֶהֶבל, ֹרֵעה צֹאן, ְוַקִין, ָהָיה ֹעֵבד ֲאָדָמה-ָהֶבל; ַוְיִהי-ֶאת

ֹ -ְוֶהֶבל ֵהִביא ַגם ד  לה'—ִמְנָחה ַקִין -ְוֶאל ה.  ִמְנָחתֹו-ֶהֶבל ְוֶאל-, ֶאלה'אנֹו, ּוֵמֶחְלֵבֶהן; ַוִּיַׁשע הּוא ִמְּבֹכרֹות צ
, ְוָלָּמה ָנְפלּו   ָקִין:-, ֶאלה'ַוּיֹאֶמר  ו.  ִמְנָחתֹו, לֹא ָׁשָעה; ַוִּיַחר ְלַקִין ְמֹאד, ַוִּיְּפלּו ָּפָניו-ְוֶאל ָלָּמה ָחָרה ָל
, ְּתׁשּוקָ -ֲהלֹוא ִאםז.  ָפֶני -תֹו, ְוַאָּתה, ִּתְמָׁשלֵּתיִטיב, ְׂשֵאת, ְוִאם לֹא ֵתיִטיב, ַלֶּפַתח ַחָּטאת ֹרֵבץ; ְוֵאֶלי
ה' ַוּיֹאֶמר  ט.  ֶהֶבל ָאִחיו ַוַּיַהְרֵגהּו-ֶהֶבל ָאִחיו; ַוְיִהי ִּבְהיֹוָתם ַּבָּׂשֶדה, ַוָּיָקם ַקִין ֶאל-ַוּיֹאֶמר ַקִין, ֶאל ח.  ּבֹו
; ַוּיֹאֶמר לֹא ָיַדְעִּתי, ֲהֹׁשֵמר ָאִחי ָאֹנִכי-ֶאל , ֹצֲעִקים  י.  ַקִין, ֵאי ֶהֶבל ָאִחי ַוּיֹאֶמר, ֶמה ָעִׂשיָת; קֹול ְּדֵמי ָאִחי

ְּדֵמי ָאִחי -ִּפיָה, ָלַקַחת ֶאת-ָהֲאָדָמה ֲאֶׁשר ָּפְצָתה ֶאת-ְוַעָּתה, ָארּור ָאָּתה, ִמן יא.  ָהֲאָדָמה-ֵאַלי ִמן
; ָנע ָוָנד,-ֹתֵסף ֵּתת-ָהֲאָדָמה, לֹא-ִּכי ַתֲעֹבד ֶאת יב.  ִמָּיֶד ָּגדֹול   :ה'-ַוּיֹאֶמר ַקִין, ֶאל יג.  ִּתְהֶיה ָבָאֶרץ ֹּכָחּה ָל
, ֶאָּסֵתר; ְוָהִייִתי ָנע ָוָנד, ָּבָאֶרץ, ְוָהָיה ָכל יד.  ִני, ִמְּנׂשֹאֲעֹו -ֵהן ֵּגַרְׁשָּת ֹאִתי ַהּיֹום, ֵמַעל ְּפֵני ָהֲאָדָמה, ּוִמָּפֶני

ֹאתֹו -ְלַקִין אֹות, ְלִבְלִּתי ַהּכֹות ה'ַתִים, יָֻּקם; ַוָּיֶׂשם ֹהֵרג ַקִין, ִׁשְבעָ -ָּכל, ָלֵכן ה'ַוּיֹאֶמר לֹו  טו.  ֹמְצִאי, ַיַהְרֵגִני
 . ֵעֶדן-נֹוד, ִקְדַמת-; ַוֵּיֶׁשב ְּבֶאֶרץה'ֵּיֵצא ַקִין, ִמִּלְפֵני וַ  טז.  ֹמְצאֹו-ָּכל

 
 שמות ב 

ָתם ַוַּיְרא ִאיׁש ִמְצִרי ַמֶּכה ִאיׁשֶאָחיו -ַוְיִהי ַּבָּיִמים ָהֵהם ַוִּיְגַּדל מֶׁשה ַוֵּיֵצא ֶאל יא : ִעְבִרי ֵמֶאָחיו-ַוַּיְרא ְּבִסְב
ֲאָנִׁשים -ַוֵּיֵצא ַּבּיֹום ַהֵּׁשִני ְוִהֵּנה ְׁשֵני יג: ַהִּמְצִרי ַוִּיְטְמֵנהּו ַּבחֹול-ַוִּיֶפן ֹּכה ָוֹכה ַוַּיְרא ִּכי ֵאין ִאיׁש ַוַּי ֶאת יב

ַוּיֹאֶמר ִמי ָׂשְמ ְלִאיׁש ַׂשר ְוֹׁשֵפט ָעֵלינּו ַהְלָהְרֵגִני ַאָּתה ֹאֵמר  יד: ָלָרָׁשע ָלָּמה ַתֶּכה ֵרֶעִעְבִרים ִנִּצים ַוּיֹאֶמר 
 : ַהִּמְצִרי ַוִּייָרא מֶׁשה ַוּיֹאַמר ָאֵכן נֹוַדע ַהָּדָבר-ַּכֲאֶׁשר ָהַרְגָּת ֶאת

 
 עשה את האדםשופך דם האדם, באדם דמו ישפך כי בצלם אלוקים  בראשית ט,ו 

 
 ארור מכה רעהו בסתר דברים כז, כד 

 
 דברי מוסר -"שמע בני מוסר אביך"

 בראשית רבה, פרשה כב, סימן ז: 
 ?על מה היו מדיינים יאמר קין אל הבל אחיו ויהי בהיותם בשדה ויקם קין אל הבל אחיו ויהרגהו"ו

דין אמר ארעא, דאת  .המטלטליןאמרו: בואו ונחלוק את העולם, אחד נטל הקרקעות ואחד נטל את 
מתוך כך ויקם קין אל  דין אמר: חלוץ ודין אמר: פרח קאים עליה דידי ודין אמר מה דאת לביש, דידי 

שניהם נטלו את הקרקעות, ושניהן נטלו את  :רבי יהושע דסכנין בשם רבי לוי אמר .הבל אחיו ויהרגהו
וזה אומר: בתחומי בהמ"ק נבנה,  .מי בהמ"ק נבנהאלא, זה אומר: בתחו ועל מה היו מדיינין .המטלטלין

היך מה דאת אמר (מיכה ג) ציון שדה תחרש ומתוך  .שנא': ויהי בהיותם בשדה, ואין שדה אלא בהמ"ק
אמר  .על חוה הראשונה היו מדיינין :יהודה בר אמי אמר. 'כך (בראשית ד) ויקם קין אל הבל אחיו וגו

תאומה יתירה נולדה   :אמר רבי הונא ועל מה היו מדיינין?  ..חוה הראשונה חזרה לעפרה  :רבי איבו
 וזה אומר: אני נוטלה, שנולדה עמי. ומתוך כך ויקם קין.  .עם הבל. זה אומר: אני נוטלה, שאני בכור

 
 סנהדרין ל"ז א 

 ..שלא כדיני ממונות דיני נפשות דיני ממונות אדם נותן ממון ומתכפר לו דיני נפשות דמו ודם זרעותיו
תלויין בו עד סוף העולם שכן מצינו בקין שהרג את אחיו שנאמר (בראשית ד, י) דמי אחיך צועקים 
אינו אומר דם אחיך אלא דמי אחיך דמו ודם זרעותיו דבר אחר דמי אחיך שהיה דמו מושלך על העצים 

אילו ועל האבנים לפיכך נברא אדם יחידי ללמדך שכל המאבד נפש אחת מישראל מעלה עליו הכתוב כ
 איבד עולם מלא וכל המקיים נפש אחת מישראל מעלה עליו הכתוב כאילו קיים עולם מלא..

 
 
 

,

"
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 פירוש הרמב"ן שמות, כ ,יב: 

אמר, הנה צויתיך להודות שאני בורא את הכל בלב ובמעשה, ולכבד  -לא תרצח. לא תנאף. לא תגנב 
ידי ותשפוך דם האדם אשר האבות בעבור שהם משתתפים ביצירה, אם כן השמר פן תחבל מעשה 

 בראתי לכבודי ולהודות לי בכל אלה
 

 דרך פיקודיך ל"ת לד חלק המחשבה ב 
 הרוצח, הורג את עבדי המלך משרתיו עושי רצונו, ומונע מהם להוליד עוד עבדים לשרתו

 
 פרשה מסכת דבחדש ,מכילתא יתרו  

מגיד  אנכי ה' אלהיך   וכנגדו לא תרצחכתיב   . כיצד נתנו עשרת הדברות ה' על לוח זה וה' על לוח זה
משל למלך בשר ודם שנכנס .הכתוב, שכל מי ששופך דם, מעלה עליו הכתוב כאלו ממעט בדמות המלך

למדינה והעמיד לו איקונות ועשה לו צלמים וטבעו לו מטבעות. לאחר זמן כפו לו איקונות, שברו לו 
כך מי שהוא שופך דמים, מעלה עליו הכתוב כאלו  . צלמיו, ובטלו לו מטבעותיו, ומיעטו בדמות של מלך

ממעט בדמות המלך, שנאמר "שופך דם האדם באדם דמו ישפך כי בצלם אלוקים עשה את האדם" ( 
 בראשית ט,ו) 

 
 ליקוטי הלכות, פסח הלכה ט, סימן כ"ח 

ַרּבֹוֵתינּו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה, ִּדּבּור 'לֹא ִתְרַצח' ְּכֶנֶגד ְָכל ָהֲעֶׂשֶרת ַהִּדְּברֹות ֵהם ָחֵמׁש ְּכֶנֶגד ָחֵמׁש, ְּכמֹו ֶׁשָאְמרּו 
ִקים ָאֹנִכי. ִּכי רֹוֵצַח ְמַמֵעט ַהְּדמּות, ַהְינּו ִּכי ִמְצַות ָאֹנִכי ִהיא ְלָהִאיר ַהַּדַעת ַהָּקדֹוׁש, ְלהֹוִדיַע ִּכי ה' ה ּוא ָהֱא

סּור ַלֲהֹרג ֶנֶפׁש ִמִּיְׂשָרֵאל ֶׁשֶּנֱחָׁשב ְּכִאּלּו ְמַמֵעט ֶאת ַהְּדמּות, ַהְינּו ִּכי ַּכַּנ"ל ּוְכֶנֶגד ֶזה ִאּסּור לֹא ִתְרַצח, ֶׁשאָ 
קּותֹו ִיְתָּבַר ְּבָכל ָהעֹוָלמֹות ֶזה ִאי ֶאְפָׁשר ִּכי ִאם ַעל ְיֵדי ִרּבּוי ְנָפׁשֹות ִמְּבֵני ִיְׂשָרֵאל -ְיִדיָעה זֹאת ְלהֹוִדיַע ֱא

. ְוָכל ַמה ֶׁשְּבֶזה ָהעֹוָלם ּדַ  קּותֹו ִיְתָּבַר ְיָקא, ֶׁשָּכל ֶאָחד ְוֶאָחד ְּכִפי ָׁשְרׁשֹו ֵּכן ֵיׁש לֹו ֵחֶלק ְּבִהְתַּגּלּות ְיִדיַעת ֱא
קּותֹו יֹוֵתר, ִּכי ּבְ  . ָרב עָ ֶּׁשִּנְתַרִּבין ְּבֶזה ָהעֹוָלם ַנְפׁשֹות ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל יֹוֵתר ְויֹוֵתר, ִנְתַּגֶּלה ְּכבֹוד ֱא ם ַהְדַרת ֶמֶל

ְיֵדי ִרּבּוי ַנְפׁשֹות ִיְׂשָרֵאל, -ְוֶזה ְּבִחיַנת ַהְׁשָלַמת ַהּקֹוָמה ָהֶעְליֹוָנה ְלַהְׁשִלים ֶצֶלם ְּדמּות ַּתְבִניתֹו, ִּכְבָיכֹול, ַעל
ִקים הּוא ְּבִחיַנת ַּדַעת ּוֹמִחין, ַהְינּו ִּכי ֵיׁש ְיִדיָעה ְוַהּשָ  קּותֹו ִיְתָּבַר ֶׁשִּנְקֵראת ְּבִחיַנת ִּכי ְּבִחיַנת ֶצֶלם ֱא ָגה ֶּבֱא

ֵמַהְּׁשִכיָנה.  ָיד ְוֵיׁש ַהָּשָגה ֶׁשִּנְקֵראת ֶרֶגל. ְוֵכן ָּכל ָהְרַמ"ח ֵאָבִרים ּוְׁשָס"ה ִּגיִדים. ְוָכל ֶאָחד ִמִּיְׂשָרֵאל הּוא ֵאָבר
קּותֹו ִיְתָּבַר ָּבעֹוָלם. ְוָכל ּוְכִפי ֹׁשֶרׁש ִנְׁשָמתֹו ֵּכן הּוא ָצִרי ְלַגּלֹות ּוְלהַ  ְמִׁשי ָּבעֹוָלם ֵחֶלק ַהַּדַעת ְלהֹוִדיַע ֱא

ִקים ְּביֹוֵתר, ְּדַהְינּו ֶׁשִּנְתּגַ  קּותֹו ַמה ֶּׁשִּמְתַרִּבין ִיְׂשָרֵאל יֹוֵתר, ִנְתַּגֶּלה ַהַּדַעת יֹוֵתר ְוִנְׁשָלם ֶצֶלם ֱא ֶּלה ְיִדיַעת ֱא
ִקים. ְוַעלִיְתָּבַר ְּבָכל  ֵּכן ָהרֹוֵצַח ֶׁשהֹוֵרג -ְּפָרֵטי ַהָּשַגת ַהַּדַעת ֶׁשְּכלּוִלים ִּבְבִחיַנת קֹוַמת ָאָדם, ְּבִחיַנת ֶצֶלם ֱא

ְיָקא. ְיֵדי ֶזה ַהֶּנֶפׁש ּדַ -ְיֵדי ֶׁשִחֵּסר ֵחֶלק ַהַּדַעת ַהָּקדֹוׁש ֶׁשהּוא ִמְתַּגֶּלה ַעל-ֶנֶפׁש ִמִּיְׂשָרֵאל ְמַמֵעט ַהְּדמּות ַעל
קּותֹו ִיְתָּבַר ָּבעֹו-ְוַעל  ָלם ַּכַּנ"ל:ֵּכן לֹא ִתְרַצח ְּכֶנֶגד ָאֹנִכי, ֶׁשהּוא ְּבִחיַנת ִהְתַּגּלּות ַהַּדַעת ַהָּקדֹוׁש ְלהֹוִדיַע ֱא

 
 רש"ר הירש, חורב, פרק מה 

עצמו,  "כי בצלם אלוקים עשה את האדם" (בראשית ט) מה גדול הוא הודו של מאמר זה..באשר לאדם
עליך לכבד את נשמת החיים שה' נפח באפו ועטף אותה בגוף למען יסדיר האדם, ההולך בדרכי ה', את 
ענייני הגוף והארץ ע"פ רצון ה'. אל תקפח את רוח ה' שבאדם ותקח ממנה את הגוף העוטף אותה. אסור 

לא  -ת החייםלך לנתק את הקשר שיצר ה' בין הגוף לרוח ה' באדם, היא נשמת האדם. לא תקפח א
באדם מתגלה רוח האלוקים עלי אדמות, ומעטה גופו  תרצח.. רוצח אדם כמוהו כמי ששולח יד ברוח ה'.

..מי שהורג אדם, מכלה כל מה  לא תרצח! -הוא היכל ה'. היד ההורגת אדם ממוטטת מקדש ממקדשי ה'
ז): כל האנושות נבראה לכן אומרים חכמינו ז"ל (סנהדרין ל" שהיה עשוי לפעול עלי אדמות כעבד ה'.

תחילה רק על ידי אדם יחידי, להביע לך בזה אומר, כי האיש אשר ימית אדם אחד, נחשב הנהו כאילו 
 החריב את העולם כולו" 

 
 רס"ג אמונות ודעות פרק ג', ב 

  :וראוי שאקדים את הדיבור על המצוות השכליות תחילה. ואומר
שלא יהא הדבר הפקר, וישמידו זה את זה. ויש בכך מלבד בין בני אדם, כדי  מן החכמה למנוע את הרצח

וימנעם הרצח מלעשות מה שנבראו בעבורו,  .מה שיש בו מן הצער, ביטול המטרה אשר כוון בהם החכם
  .ומה שנצטוו בה
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 מסכת אבות ג, יד 

בצלם אלהים  הוא היה אומר, חביב אדם שנברא בצלם, חיבה יתרה נודעת לו שנברא בצלם, שנאמר כי
האדם. חביבין ישראל שנקראו בנים למקום, חיבה יתרה נודעת להם שנקראו בנים למקום,  עשה את

שנאמר בנים אתם לה" אלוקיכם. חביבין ישראל שנתן להם כלי חמדה, חיבה יתרה נודעת להם שנתן 
 להם כלי חמדה שבו נברא העולם שנאמר כי לקח טוב נתתי לכם תורתי אל תעזבו.

 

  דברים: בהתאם לערך הליבההלב 
 סנהדרין נח 

המגביה ידו על חבירו, אף על פי שלא הכהו, נקרא רשע, שנאמר 'ויאמר לרשע למה תכה רעך' (שמות 
 אף על פי שלא הכהו נקרא רשע. –ב', יג): 'למה הכית' לא נאמר, אלא 'למה תכה' 

 
 איכא רבה א כט 

ר' אבהו היה יושב ולומד, ראה איש אחד רץ אחרי חברו להכותו במקל קטן (ענף של פרח). קם ר' 
אבהו וצעק עליו: אתה רוצה להרוג את חברך? אמר לו: זה רק מקל קטן, ובזה אי אפשר להרוג את 
החבר. אמר ר' אבהו: מאחוריך יש מזיק רוחני עם מקל של ברזל, כשאתה תכה את חברך במקל הקטן 

 המזיק יכה את חברך במקל של ברזל והחבר ימות.  -
 

 מדרש תהילים נ"ב, ו 
 אדם רואה את חברו על פי הבור ודוחפו בבור, או רואה את חברו על ראש הגג ודוחפו, זו גבורה היא?

בשעה שחברו בא ליפול לבור ואוחזו בידו שלא יפול, וכן מי שרואה חברו  אלא אימתי נקרא גיבור?
 הו מן הבור.נופל לבור ומעל

 
 מסכת אבות א,יח 

אמת ומשפט שלום שפטו "  :על הדין ועל האמת ועל השלום  שנאמר על שלושה דברים העולם קיים 
 ) בשעריכם" (זכריה ח

 
 מסכת דרך ארץ זוטא ,פרק השלום  

ושלשתן בפסוק אחד  .נעשה הדין נעשה אמת נעשה שלום :ושלשתן דבר אחד הן :אמר רבי מונא
  כל מקום שיש משפט יש שלום )  אמת ומשפט שלום שפטו בשעריכם" (זכריה ח" שנאמר:, נאמרו

 וכל מקום שיש שלום יש משפט
,שבשעה שעמדו ישראל ואמרו "כל אשר דבר ה' נעשה ונשמע"   גדול הוא השלום :אמר רבי יהושע

ה' יברך את שנאמר: "ה' עוז לעמו יתן .  שמח בהן הקב"ה ונתן להם תורתו וברכם בשלום (שמות כד)
 עמו בשלום" (תהלים כט).

כי תראה"; "כי תפגע"; "כי יקרא"; :  שכל מצווה שבתורה כתוב בהן,  גדול הוא השלום :אמר חזקיה
  אבל השלום מה כתיב בו? .כשבאה המצווה לידך אתה זקוק לעשות." "כי תבנה

 . בקשהו ממקומך ורדפהו במקום אחר .)"בקש שלום ורדפהו" (תהלים לד
שבכל המסעות כתיב "ויסעו" "ויחנו": נוסעים במחלוקת וחונים   גדול הוא השלום :חזקיה אמר

אמר הקב"ה: הואיל ושנאו  )בזמן שבאו לסיני חנו חנייה אחת, "ויחן שם ישראל" (שמות יט  .במחלוקת
  - ונעשו חנייה אחת, ואהבו את השלום, ישראל את המחלוקת
 .הרי השעה שאתן להם את תורתי

 
 יד–רמב"ם משנה תורה: הלכות מגילה וחנוכה, פרק ד, הלכות יב 

היה לפניו נר ביתו [נר של שבת] ונר חנוכה או נר ביתו וקידוש היום, נר ביתו קודם, משום שלום 
גדול השלום, שכל התורה ניתנה לעשות  .ביתו, שהרי השם נמחק לעשות שלום בין איש לאשתו

 שנאמר: "דרכיה דרכי נועם וכל נתיבותיה שלום"   ,שלום בעולם
  

ל

לא תרצח



 

 
66 

 

 ןהפתגמו
מלמד שדם בניו ובני בניו וכל תולדותיו עד סוף כל הדורות שעתידין לצאת  -קול דמי אחיך צועקים" 

 אבות דרבי נתן ~ ממנו, כולם היו עומדין וצועקין לפני הקב"ה 
לפיכך נברא האדם יחידי, ללמדך, שכל המאבד נפש אחת מישראל, מעלה עליו הכתוב כאילו איבד  

סנהדרין פ"ד ~ עולם מלא, וכל המקיים נפש אחת מישראל , מעלה עליו הכתוב כאילו קיים עולם מלא 
 ,מ"ה

 -ן" כלומרהלל הזקן ראה גולגולת שצפה על פני המים. אמר לה "על דאטפת אטפוך, וסוף מטיפיך יטופו 
השליכו אותך לנהר משום שגם אתה היית הורג אנשים ומשליכם לנהר. וגם אלו שהרגו אותך סופם 

 אבות פ"ב, סוכה נ"ג~ באותה מיתה  שיהרגו
ארבעה דברים שהם נפרעין מן האדם בעולם הזה והקרן קיימת לו לעולם הבא ואלו הן עבודה זרה  

~ וא ם מניין? (בראשית) ויאמר קין אל ה' גדול עווני מנשוגילוי עריות ושפיכות דמים... שפיכות דמי
 ירושלמי פאה

 מדרש עשרת הדברות~ חרב באה לעולם  -בעוון רציחה 
 מלכים א', כ"א, י"ט~ הרצחת וגם ירשת?  

 
  דברים: בהתאם לערך הליבההלב 

 בבא מציעא נח ב~ המלבין פני חברו ברבים כאילו שופך דמים  
 מסכת אבות, ד,א~  יצרואיזהו גיבור? הכובש את  
 אבות דרבי נתן כ"ג~  איזהו גיבור? העושה שונאו לאוהבו 
~ : על הדין ועל האמת ועל השלום.  רבן שמעון בן גמליאל אומר על שלושה דברים העולם עומד 

 מסכת אבות, א,יח
 אמר רבי שמעון בן חלפתא: לא מצא הקב"ה כלי מחזיק ברכה לישראל אלא השלום, שנאמר: ה' עוז 

 עוקצין ג~  לעמו יתן, ה' יברך את עמו בשלום
 דברים רבה, ה~  חביב הוא השלום שנתנו הקדוש ברוך הוא בשמים, שנאמר עושה שלום במרומיו 
גדול השלום... שאין העולם מתנהג אלא בשלום והתורה כולה שלום, שנאמר "דרכיה דרכי נועם וכל  

 במדבר רבה כא~  נתיבותיה שלום.
אה המחלוקת... עיר שיש בה מחלוקת, סופה ליחרב... בית שיש בו מחלוקת, סופו גדול השלום ושנו 

 דרך ארץ ז~  ליחרב.
 תהילים לד~  ורדפהו! –בקש שלום  
לא הקפידה התורה לרדוף אחרי המצוות... אם באו לידיך אתה מצווה עליהם ולא לרדוף אחריהם.  

 ת רבהשמו~." אבל השלום :בקש שלום במקומך, ורדפהו במקום אחר
בולם עצמו בשעת מריבה אמר ר' אלעי: אין העולם מתקיים אלא בשביל מי ש -תולה ארץ על בלימה" 

 חולין פ"ט~ 
 שמות רבה ו~ טוב יוצא מתוך מריבה אין דבר  
 אבות ב~ אומר: אל תהי נוח לכעוס  רבי אליעזר 
שנאמר "והסר כעס  אמר ר שמואל בר נחמני אמר ר' יוחנן: כל הכועס כל מיני גיהנום שולטים בו, 

 נדרים כב~ ליבך והעבר רעה מבשרך" מ
 עיר' סה~ בכוסו, כיסו ובכעסו  -כרבשלושה דברים האדם ני 

 

 מספרים ש..
 בלשון רכה 

רבי עשה סעודה לתלמידיו, הביא לפניהם לשונות רכות ולשונות קשות, התחילו בוררים את הרכות 
כשהם שאתם בוררים את הרכות ומניחים את ומניחים הקשות. אמר להם : דעו מה אתם עושים, 

 (ויקרא רבה ל"ג)      הקשות, כך תהא לשונכם רכה אלו לאלו
 
 

ה

ל
ל
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 אהרון רודף שלום 

כך היתה אומנותו של אהרן הצדיק: היה שומע על שנים שהן מריבים, הלך אצל האחד ואומר לו: 
רבי ומורי, מה מבקש מורי כאן?" והוא אומר "פלוני, שלום עליך, רבי!" והוא אומר לו: "שלום עליך, 

לו: "פלוני חברך שגרני אצלך לפייסך, מפני שאמר אני סרחתי על חברי". מיד אותו איש מהרהר 
בדעתו: "וכי כזה הצדיק בא אלי לפייסני?!" והיה אומר לו: "רבי, אני הוא שסרחתי עליו!" והלך אצל 

לזה: "ימחול לי מה שסרחתי" וזה אומר לזה: "ימחול  האחר ואמר לו כן. פגעו שניהם בדרך, זה אומר
 מסכת כלה פרק שלישי) (         לי מה שאני סרחתי".

 

 פיוט
 

, כמענה לשירו הידוע 20 -את הפיוט שלפנינו כתב ר' דוד בוזגלו, גדול פייטני מרוקו במאה הרקע: 
יד במרכז השיר את זכר הנופלים, של חיים גורי "באב אל ואד" ולפי אותו לחן. לעומת חיים גורי, שמעמ

הזיכרון של בריאת האדם והעולם. ר' דוד כמו מעמיד  -חוזר ר' דוד בשירו לזיכרון הבראשיתי הקדום 
במקום לבנות עולם  -שמאז בריאת העולם חוטאת לייעודה  -מראה אל מול פני העולם והאנושות 

הרס וחורבן. ר' דוד יוצא בשירו ולחיות בשלום ובאחווה, עסוק האדם במלחמות, שפיכת דמים, 
דרשו שלום ורדפו שלום! אל מול "לנצח זכור נא את שמותינו"  -בקריאה ברורה, נוקבת וחדה 

המהדהד משירו של חיים גורי, הוא קורא לבני האדם לזכור את בריאת העולם, את המטרה שלשמה 
כור שאנו בני חלוף. ובשיאו נוצר האדם, לזכור ולא לשכוח שאנו בעולם כדי לבנות ולא להרוס. לז

של הפיוט מזכיר לנו הפייטן כי למען השלום הקב"ה מצווה למחוק את שמו (דבר שאסור בתכלית 
 רק על מנת להשכין שלום בין איש ואשתו -האיסור ע"פ ההלכה) 

 /)http://www.piyut.org.il(מתוך האתר: הזמנה לפיוט 
 

 20מאה |  ישראל-מרוקו | ר' דוד בוזגלו |  בינו נא מורדים
 

 ִּבינּו ָנא מֹוְרִדים רֹוְדֵפי ְקָרב ָוֶרָצח
 לֹא ָלֵתת ְּבקֹול ַעל ָעם ׁשֹוֵפ ִׂשיחֹו

 מּול ׁשֹוֵכן ָׁשָמיו, ָּכל ָיכֹול ָלֶנַצח
 ִּכי ְּבֵצל ֻסּכֹו ָׁשם ָׂשם לֹו ִמְבָטחֹו

 
 ִלְּיִציָרה ִזְכרּו ָנא יֹום ֵּבן ֲחלֹוף הּוַכן

 ַּכת ָׁשלֹום ָנְתָנה ְּבקֹול ַמר ְלֶמְריו◌ׁ 
 ֲהּלֹא הּוא ְיִציר ַנְפׁשֹו ָלִריב ִנְמָהָרה
 זֹאת ֲעׂשּו ֵאפֹוא, ִקְראּו ָלֶכם ָׁשלֹום

 
 ֵנֶזר ַהְּיִציָרה ֱאנֹוׁש נֹוָצר ְּכֶמֶל
 ַרק ִלְבנֹות ִצָּיה ִלְנֹטַע ְיִׁשימֹון

 ְיבּול ַרב ֶעֶר ַא הּוא ָׁשת ָּבָתה ְׂשדֹות
 ַוְיַמֵּגר ָלָאֶרץ, ֹעֶפל ְוַאְרמֹון

 
 ...ִזְכרּו

 
 ַיְעֹקב, ָיָׁשר, ָּדַרׁש ְּבֹר ְוֹנַעם

 ֶאת ְׁשלֹום ֶאָחיו ְוֶאת ְׁשלֹום ׂשֹוְנָאיו
 ַעל ַצָּואר ִנְרַּדְפנּו יֹום ֲחרֹון ְוַזַעם

 ּוְׁשלֹוִמים ָרַדְפנּו, ַנְחנּו ֶצֱאָצָאיו
 

 ...ִזְכרּו

 
 ֹו ֵמי ַהִּמְקָּדׁש ָמֲחקּו ֵׁשם ֵּבן ַאְרַּבעּת

 ְלַהְׁשקֹות סֹוָטה יֹום ֲאֶׁשר ִקְּנאּו ָלּה
 ְלַמַען ָּבֵרר ֶאת ִצְדָקּה ְוִנְקַּבע

הלֹום ֵּביָנּה ּוֵבין ַּבֲעלָ ְלַהְׁשרֹות ׁשָ 

לא תרצח


