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 | הרב אליעזר קשתיאל יציאה מיידית ללא הבחנה וללא דעת –נזק אש 

 

קרן, שן, רגל. הגמרא בבבא קמא בפרקים שני ושישי עוסקת גם  –בתחילת השנה עסקנו בדיני נזקי שור 1

מבדילה עצמה משאר הנזקים, מאוד מתפשטת, ש בדיני אש, מזיק נוסף ונושא גדול. האש, בצורה בולטת

ללא הבחנה. הבור נשאר במקומו, גם השור בדר"כ ממוקד, נוגח או אוכל במקום מסוים, אך האש לעומתם, 

חסרת מעצורים כשהיא נדלקת, הולכת עם הרוח, ושורפת כמעט כל דבר שבדרך. לכן הגמרא בדף ס. מחברת 

 את האש לפורענות שיוצאת משליטה.

, והיא עלולה לפגוע גם בצדיקים. כפי שכשיש אש רבי יונתן אומר שפורענות באה לעולם בגלל רשעים

 בקוצים, היא פוגעת גם בגדיש ובקמה, כך הפורענות היא כמו אש, וגם צדיקים עלולים לסבול ממנה.

מהחידוש בנוגע לפסוק "כי תצא אש", הגמרא ממשיכה לדרשה של רב יוסף, על כך שביציאת מצרים מצווים 

". אסור לצאת, כיון שניתן רשות למשחית, והוא אינו מבחין בין ישראל "ואתם לא תצאו איש מפתח ביתו

צדיק לרשע. כשאש מתפשטת, זהו סוג של היזק שאין לו הבחנה. שורף כל דבר, מתפשט לכל כיוון, אין לו 

כללים, וקשה מאוד להיזהר מפניו. גם בהלכות שבת אנו רואים קּולות רבות באש, כיון שהיא מאוד לא צפויה 

 יוונים רבים.ומתפשטת לכ

שאלו על כך רבים, מדוע אסור ליהודים לצאת מהבית, הרי אם הקב"ה יודע להבחין בין בכור לשאינו בכור, 

אינו יודע להבחין בין ישראלי למצרי? משמע שהמשחית הוא זה שאינו מבחין. יש כאן מושג של חוסר 

 הבחנה, שמופיע גם ַבאש.

 ח כזה דבר?כיצד יש בעולם נזק חסר הבחנה? מהיכן צומ

ל"ח, מעמיק מאוד בנושא הבכורה. הבכורות -המהר"ל בספרו גבורות ה', כשעוסק ביציאת מצרים בפרקים ל"ז

של המצרים נהרגים, אפילו בכור בהמה, וגם הבכורות של ישראל היו בסכנה. עד היום, בערב פסח, יש תענית 

 בכורות.

ביניהם. יש משהו בנוגע ליציאה. תכונת הבכורה הביטויים הם "כי תצא אש", "לא תצאו", והגמרא מחברת 

היא התכונה לצאת, והבכור הוא הראשון שיצא. כפי שנאמר על עשו "ויצא הראשון". יש לו תכונה של יציאה, 

ולכן הוא גם הראשון שיצא לשדה לצוד ציד. תכונת היציאה, לצאת מהר, היא בעצם חוסר הבחנה. כשאדם 

א ממהר לצאת לפועל, לא ממהר לצאת לעשות, ולא ממהר לצאת לומר, יודע שהוא צריך להבחין, הוא ל

להתבטא ולהגיב. כי צריך להבחין, בין צדיק לרשע, בין מעשה טוב לכזה שאינו טוב, בין דיבור טוב לדיבור 

רע, ואת הנעשה אין להשיב. את הבור אפשר לכסות, אך אש אי אפשר לבטל. הלחץ וההכרח לצאת, פוגעים 

 ה שבחיינו.ביסוד ההבחנ

כיון שיש נטייה מתגברת בעולם לצאת בלי הבחנה, יש לכך מחירים. כשהנטייה הזו מתעצמת, כשרוצים 

להגיב מהר ופועלים בפזיזות בלי הבחנה, זו פורענות. פורענות היא חוסר הבחנה בחיים. תכונת חוסר 

 ההבחנה היא עולם שלם של נזיקין.

דבר שרוצים לאכול. לעומתם יש עולם שלם  –ינים בו, וכך גם שן פגיעה בדבר שמבח –קרן היא בדיוק להפך 

של נזיקין, שנובע מחוסר הבחנה מהותי, איבוד שליטה ואיבוד הדעת. הנטייה לצאת היא אובדן הדעת 

 וההבחנה. דעת היא הבחנה.

 הנטייה באנושות לצאת, יוצרת השחתה. –זה נקרא משחית. ניתנה רשות למשחית 

                                                           
 פ"שבט תש טו, צ עלי"בבוגרהועבר  ה,הפנימי לא מוג שיכתוב, 1
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ל רוצה לצאת ממצרים, אך השאלה הגדולה היא איך יוצאים. האם היציאה היא כזו כבר שנים שעם ישרא

 של דעת והבחנה, או שהיא תגובתית.

מצרים קמים בהלם באמצע הלילה, ולוחצים את ישראל לצאת מיד. פרעה וכל מצרים צועקים על ישראל 

את כרגע, לברוח מהגיהינום שיש שייצאו, וזה חלום חיינו אליו חיכינו שנים רבות. מה יותר טבעי מאשר לצ

 במצרים?

אך יש לנו הוראה "לא תצאו איש מפתח ביתו עד בוקר". אסור לצאת מהבתים עד הבוקר. בוקר זה ביקורת, 

זמן של הבחנה בין יום ללילה, זמן בו יש אור. איננו יוצאים כי בא לנו לצאת או כי יש לחץ לצאת, כי זו 

 ויוצאים ביד רמה, מתוך הבחנה. יציאה חפוזה. אנו מחכים עד בוקר,

אל תהיו כאלה שמפרשים לא נכון את תכונת היציאה  –כשריבונו של עולם אומר לנו "אל תצאו ... עד בוקר" 

של האנושות. ודווקא הבכורים צריכים להיזהר יותר, כי להם יש את תכונת היציאה והם עלולים להגיע 

ן ולבקר. הבכורות מוכים, כוח היציאה מוכה, וזה דורש לחוסר הבחנה ולפעול בפזיזות. מוכרחים להבחי

מאיתנו להבין מהו הרצון לצאת ומה עניינו. מהי בכורה ומהו בני בכורי ישראל, עם שלם שכולו בכורה, 

 שמחכה כבר שנים לצאת.

אש זה הדבר הכי משכלל בעולם. יציאת האדם לפועל היא על ידי האש. בלי אש אדם לא יוצא אל הפועל. 

אל יציאה האש בונים מכשירים, תחבורה, בניינים, עם האש מבשלים, ועוד רבות. האש במהותה היא עם 

את האש. האש הזו, שכולה יציאה אל הפועל וכל עשייתה היא לצאת, כמה היא צריכה להוציא הפועל. צריך 

וך הבחנה, השבת, מוציאים אש, אך עושים זאת בתוך ההבדלה, בת יציאתהבחנה גדולה. במוצאי שבת, ב

 מדעת. אם האש לא עם דעת, הרצון להוציא וליצור יכול להיות מאוד הרסני.

 "כי תצא אש", מה הכוונה שתצא, הרי אדם יצר אותה, היא לא מגיעה מעצמה?

כשהאש יוצאת, זה בגלל הקוצים, כשהייתה להם יציאה שאינה מובחנת. וכשיש יציאה כזו, היא פוגעת 

 נה יכול לפגוע גם בצדיקים, והם אולי אף הראשונים שעלולים להיפגע מכך.בכולם. הסחף לצאת ללא הבח

הבעיה כאן היא אובדן כושר הבחנה. בזמנים כאלה, "לא תצאו איש מפתח ביתו". לא מדובר על הסתגרות 

 או פחד, אלא דעת שבוחנת איך להוציא אש. זו תורה שלמה, איך מוציאים אש.

אש בשדה קוצים. יש כל מיני ביטויים כאלה שדורשים מאיתנו הבחנה. אנו אומרים כפתגם שהשמועה עברה כ

 עלינו ללמוד איך יוצאים, כפי שישראל יוצאים ממצרים.

בין טיפה של בכור" התכונה המצרית אינה  הבחנתיכשהקב"ה משחזר את מכת בכורות, הוא אומר "אני 

בחנה, אתם לא איתי. אל תצאו מהלחץ, להבחין, אך אני הבחנתי. ואתם תיזהרו, כי אם תאבדו את כושר הה

 כי זו חוסר הבחנה.

אז מה אם עשו יצא ראשון? אפשר לאבד את הבכורה לגמרי בגלל הרצון והלחץ לצאת. גם ראובן, להבדיל, 

 איבד את הבכורה. הוא היה פזיז, "פחז כמים".

איה שחטא העגל הוא הרצון הרבה כשלונות היו מכוח בכורה, מכוח אש שלא במקומה. כותב הרב קוק בעין 

לצאת ולבטא מהר, ללא המתנה וללא הבחנה. צריכים לחכות למחר, לדון קצת, לא למהר, להמתין. העגל 

העגל הזה". אובדן הבחנה ואובדן שליטה. לכן משה רבנו לא  יצאנוצר באש ונשרף באש. "השליכהו באש ... ו

באש. למול אובדן כושר ההבחנה, צריך להחזיר מסתפק בשבירת הלוחות ובטחינת העגל, אלא שורף אותו 

 את האש למקומה.

הרצון ליצור ולהוציא הוא האש שבתוכנו, וחטא העגל נוצר מחוסר הבחנה. הרב קוק מסביר שהאובססיה 

 להוציא מהר צריכה תיקון. לא רק אצל רשעים אלא גם אצל צדיקים. צריכים ולהמתין ולהבחין טוב.

ילה את יציאת מצרים. איננו מתארים פעולה לחוצה של מערבולת רגשית כתוצאה אנו מזכירים כל יום וכל ל

 מלחצים חיצוניים. כמה הבחנה, כמה דעת, כמה מתינות היו שם.
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המהר"ל מסביר שהמשחית הוא כוח המזיקים. הקב"ה בדרך כלל לא נותן להם לצאת, הוא חוסם אותם. אך 

עשו כפי שעלה על דעתם, באובדן שליטה. מזיקים זה בזמן מכת בכורות, הוא שיחרר את המזיקים והם 

הדמיון שרץ מהר לצאת, כשהדמיון שלנו סוחף אותנו מאוד מהר, ואיתו יש מערבולת רגשית. הוא כבר יוצא, 

ואנו נגררים אחריו. הדמיון כבר שם, ואנו נמשכים איתו. זה כוח המזיקים. צריך להתנקות מהמזיקים, והדרך 

 שהדמיון לא מוציא אותנו. להתנקות מהם היא בכך

הרב קוק מאריך בכך במקומות אחרים, איזה תגובות נמהרות עלולות לקרות כשהדמיון משתה ומשתלט. 

 )לדוגמא סוגיית סנדל המסומר בעין איה.(

העולם המצרי סגד לבכור, הם העריצו את האינסטינקט הראשון. מה שיצא ראשון הוא הכי טוב. להגיד מה 

חשוב ולהתבונן, כי שם נמצאת האישיות והנפש. אך זה נקרא לשחרר מזיקים, זו אש שעולה מיד בלי ל

 שמשתוללת. זו אינה כלל מעלת האדם.

 רבי ישראל מסלנטר אומר לחשוב טוב. מי אמר שהדבר הראשון הוא הכי טוב? נשמרים מהמזיקים.

שים. הדמיון רץ מהר, על כמה תגובות מהירות אנו מתחרטים. תגובות של מחשבות, של רגשות ושל מע

 ואסור לתת לו לתעתע בנו ולהשחית.

"ואתם", עם ישראל אינם מצרים. המצרים ידפקו לכם בדלת ואתם "לא תצאו", אלא רק בבוקר, בצורה 

 מבוקרת.

האש היא הדבר הכי אנושי, בתוך האיש מסתתרת אש, זה הדבר הכי קרוב ודומה אלינו. כמה שכלול, מלאכה, 

ש באש. כל בית המקדש הוא אש. ומצד שני האש היא גם ביטוי גיהינום, ואפר הוא הביטוי התלהבות ויצירה י

 לאבלות

הכי חשובה היא אש התורה, שתגדל ותבער. זו השמחה הכי גדולה לפני המקום ולפני עם ישראל, ששמחים 

 וגדלים באש התורה.

 


