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דבר ראש הישיבה
הרב נחום אליעזר רבינוביץ' שליט"א
ימים קשים עוברים עלינו .אמנם ,מעולם לא נכתב ולא נדפס כל כך הרבה כמו עכשיו,
אולם ,ככל שכלי התקשורת מתייעלים וכמות דברי הדפוס מרקיעה שחקים ,מתקיים בנו:
"חכמת סופרים תסרח ,ויראי חטא ימאסו ,והאמת תהא נעדרת" )משנה ,סוטה ט ,טו(.
לפנים ,היה תואר של כבוד " -מושך בשבט הסופר" )על פי שופטים ה ,יד(; אבל לא עוד.
הראשונים נקראו "סופרים"  -שהיו סופרים כל האותיות שבתורה )קידושין ל ,א( ,אבל
היום ,כמעט שאין למצוא מי שמתיימר להיות "סופר" ,אלא ,בגלל כי "ספרים כתב לחרף"
)דברי הימים ב לב ,יז( .ונמצאו אפילו כאלה ,שכבר הציעו לקיים צנזורה על ספרי הלכה.
לעומת ימים עברו ,מהצד הטכני ,מלאכת הכתיבה ועבודת הדפוס הוקלו עד מאד .אבל מצד
שני ,נדרש היום עוז מיוחד ,כדי לכתוב דברי תורה ולהוציאם בספר .ברם ,אין עוז אלא
תורה )מדרש תהילים ,מזמור כא( ,והיא נותנת לנו כוח לעמוד בנחשולי הזמן ולא להיגרף על
ידי המים הזידונים ,הגועשים סביבותינו.
הלב מתמלא שמחה בראותי את השנתון החדש של ישיבתנו הקדושה ,בו מוגשים לנו פירות
ביכורים של תלמידים צעירים ,שעל אף רכותם בשנים ,זכו לפי שנים ברוח .הם הם
הלוחמים מלחמתה של תורה ,תרתי משמע ,כגיבורים שהתהלכו בארץ בימי קדם .הסערות
המתרחשות בחוץ לא הבקיעו לתוך עולם שכולו טוהר של תורה וזַ כּות המחשבה המתהלכת
על מי מנוחות.
מן השמיים יבורכו כל המשתתפים בחוברת הנוכחית .ברכה מיוחדת לעורכים ,מבני ציון
המסולאים בפז ,שלום אלדר ויצחק יעקובוביץ' ,לאוי"ט ,שעמלם הניב פירות נאים כאלה.
מעבר לערכם של חידושי תורה לעצמם ,יש בחוברת זו מעין הצהרה קבל העם כולו" :ובכל
זאת  -על אף המשטינים  -אנחנו כֺרתים אמנה וכֺתבים" )על פי נחמיה י ,א( .ויהי רצון,
שיתקיים בנו מהרה מקרא כתוב" :תשורי מראש אמנה" )שיר השירים ד ,ח(  -אין ישראל
נגאלין אלא בזכות האמונה.
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פתח דבר
הגמרא במכות )י ,א( אומרת:
ונאלו" )ירמיהו נ,
אמר רבי יוסי ברבי חנינא :מאי דכתיב" :חרב אל הבדים ֺ
לו(?  -חרב על צוארי שונאיהם של תלמידי חכמים ,שיושבין ועוסקין בתורה
בד בבד.
ומסביר מרן הרב קוק זצ"ל בעין איה )ברכות סג ,ב(:
תיקון העולם ...בא רק בהיות מצורף ...גם הסבלנות על העיונים והדיעות
שהם שונות מדיעותיו ...לקיים "האמת והשלום אהבו" )זכריה ח ,יט( .וזאת
הסבלנות נעשית קנויה אצל תלמידי חכמים ,רק בעסקם בתורה בחבורה
ומתרגלים בדיעות שונות ,ורואים שדוקא מכל הדיעות ...תצא הדרך הישרה
והברורה ,ששם אור ה' שורה.
רק מתוך ריבוי הדיעות ,וחיפוש האמת שבכל אחת ואחת מהן ,תוכל להתברר אמיתה של
תורה .רק חקירה מעמיקה ,ללא משוא פנים ,ללא התבצרות ועקשנות ,תביא לדרך הישרה.
היכולת לחיפוש אמיתי ולחקירה מעמיקה נקנית על ידי הלימוד בחבורה .אחת הדרכים
שהתורה נקנית בהן היא" :דיבוק חברים" )אבות ו ,ה( ,ויש הגורסים" :דיקדוק חברים",
ועל פי האמור ,הדברים זהים בשורשם ,ומולידים זה את זה .ללא הדיבוק  -אין דיקדוק.
והחכם הוא רק זה הלומד מכל אדם )על פי אבות ד ,א(.
אוסף המאמרים המוגש כאן ,הינו תוצר של לימוד בדיבוק ובדיקדוק .יש בו חתירה כנה
להגיע לאמיתה של תורה ,על ידי הבנת ריבוי הדיעות לעומקן ,עד ליצירת סולת נקיה.
חוברת זו מוקדשת לעילוי נשמתו של מורנו ורבנו הרה"ג בן ציון פריימן זצ"ל ,שזכינו
לנוכחותו בבית מדרשנו .לא היתה דוגמה טובה ממנו לאותם דיבוק ודיקדוק ,שרק מהם
נובעת אמיתה של תורה .אישיותו היוותה מופת למושג "תלמיד חכם" ,שאצלו הדברים
תלויים זה בזה  -חכמתו נובעת מכך שלעולם הוא מחזיק את עצמו בגדר "תלמיד" .כבן
זומא וכבן עזאי מעולם לא רצה להיקרא "רבי" .כבן עזאי היה חריף ובקי )עיין עירובין כט,
א( ,וכבן זומא אמר" :איזהו חכם? הלומד מכל אדם" .לכן ,יאה קובץ מאמרים זה ,לעמוד
לזיכרו.
*
*
*
מעליות יז מציג מעט ממה שנתחדש בבית מדרשנו ,בתחומיה השונים של התורה .ראשית,
הקדמנו דברים לזיכרו של הרה"ג בן ציון פריימן זצ"ל .בעלי עיון התקבצו חידושים על
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מסכת מכות ,שנלמדה בישיבה בזמן קיץ תשנ"ה .ועליו נוספו עלי מחשבה ,עלי שמחות
בענייני אבלות ועלי מקרא.
כאן המקום להודות לכל מי שעזר לנו ,והקדיש מזמנו למען ההוצאה לפועל של החוברת .לא
נוכל להזכיר את כולם ,אך מעל כולם נציין את נפתלי פלהיימר ,שכדרכו בקודש סייע
בהגהות ,ואת המזכירות המסורות טובה וג'ודי ,שהיו לנו לעזר על כל צעד ושעל.

המערכת
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הרה"ג בן ציון פריימן זצ"ל

שני שירים *
כָּל ְשׁנוֹתַ י בַּ ֵנּכָר
כִּ ְשׁנוֹת עָ ְרלָה
וּבַ עֲלו ִֹתי אַבְ כִּ יר
מֵ חָ ָדשׁ פֵּ ירוֹתַ י
כְּ פֵ ירוֹת ְרבָ עִ י
דוּשׁה וּבְ טָ הֳ ָרה.
בִּ ְק ָ

כָּל הַ ְשׁ ָראָה
ֶשׁנ ְִסּכָה בִּ י
ִמיפֵ ה נוֹף
הָ ֵרי ְשׁוֵ צָ ִריָה
ְצוּרה בְּ ִק ְרבִּ י
נ ָ
וְ כִ פְ ִנינָה
אֲ ַשׁבְּ צָ הּ
בִּ כְ תַ ב הַ בְּ ִריאָה
בִּ יפֵ ה נוֹף ְמשׂוֹשׂ ֵתּבֵ ל
ירה.
רוּשׁלַיִ ם עִ יר הַ בִּ ָ
יְ ָ

*

שירים אלה פורסמו בעבר במעליות ג )עמוד  (42תחת הכותרת "מבני ציון/שני שירים" .כמו כן ,במעלי
עשור )עמוד  (64פורסמו מכתבים שכתב הרב פריימן זצ"ל ,תחת הכותרת "מכתבים מבני ציון".
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הרב יהושע כ"ץ שליט"א
רב העיר מעלה אדומים
אחד מן החבורה
לזכרו של הרב בן ציון פריימן זצ"ל
"נושא ונותן" בישיבות

חבר בגלוי ,רב וצדיק בנסתר
אמר אחד המספידים )גיסי הרה"ג א"א וינגורט שליט"א( כי איבד חבר .הרגשה זו מאפיינת
תחושת רבים רבים.
"אחד מבני חבורה שמת תדאג כל החבורה כולה" )שבת קו ,א( .לאהובנו ,הרב פריימן היו
כמה וכמה חבורות וכל אחת מהן מרגישה כי הוא שלה ,ואחד ממנה הלך ואיננו ,והיא זו
שצריכה לדאוג.
חבורת ישיבת הכותל )קרוב לשלושים שנה( ,חבורה של ישיבת הגולן )מעת היווסדה(,
חבורת ישיבת פורת יוסף בקטמון ובעיר העתיקה ,חבורת ישיבת ברכת משה )מיום עלייתה
למישור אדומים ,ואחר כך בעיר מעלה אדומים( ,חבורת ישיבת מעלות )בעיקר בעשורה
הראשון( ,חבורת ישיבת היכל אליהו )במונטרה שבשוויץ ,ואחר כך עם עלייתה ארצה,
מז'בוטינסקי בירושלים ועד "כוכב יעקב"( ,ומכוחה גם חבורת ישיבת עץ חיים בפרברי
פריס ,חבורת הקהילה  -בשכונת קרית צאנז בירושלים ,מחסידים ועד ליטאים ,וגם
הקהילה הספרדית )איתם היה מתפלל כותיקין( .חבורה של שנים רבות רבות של הישיבה
התיכונית נתיב מאיר )מראשיתה(.
נציגים רבים של כל אותן חבורות ראינו בלוויה ,בה שמענו דברים מאלפים על אהבת
התורה המופלגת שלו ,על קשריו עם גדולים ,על הענווה המופלגה ,על החסד ,על אהבת
הארץ היוקדת.
כל מה שאמרו היה אמת פשוטה ,שום דבר לא נשמע כגוזמה .ועוד היה אפשר להוסיף כהנה
וכהנה.
כל כך הרבה חבורות ,וכל אחת מרגישה שהוא היה שלה .ובאמת כך היה ,וגם הוא כנראה
הרגיש כך ,מכל מקום ,נתן לנו הרגשה כזאת מצידו שהוא של כל אחד מחבורות אלו ,ושל
כל אחד מכל חבורה.
ישנה עוד חבורה גדולה ,נעלמת ונסתרת ,של רבים )לא ידוע לנו כמה( ,של נדכאים וסובלים,
נזקקים ומחוסרי כל ,שהוא דאג להם והשתדל במתן בסתר ,בעידוד ,בשלום בית ,אולי

חבר בגלוי ,רב וצדיק בנסתר
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אפילו מהם  -לא כולם מכירים אותו ,אבל רבים מהם יודעים אותו; גם הם מרגישים שהיה
להם חבר והם חבורתו.
הייתי ביום ראשון שאחר תום השבעה ,אחר הצהריים  -בישיבת הכותל ובערב  -בבית
המדרש הגדול של חסידי קלויזנבורג-צאנז ,ושמעתי הספדים .אמרו דברים גדולים ,היתה
התרוממות והתעוררות עצומה ,הרב פריימן נספד כהלכה  -בתוך חבורותיו .הרגשתי
בשומעי דבריהם ,שאף על פי שהכרתיו קרוב לשלושים שנה מקרוב ,וזכיתי ללמוד איתו
בחברותא שנים רבות ,ברובן בקביעות ,והערכתיו הערכה עצומה ,כחבר ,כרב וכמדריך
כאחת ,וידעתי שהוא גדול בכל המובנים  -עכשיו אני רואה יותר ויותר עד כמה היה גדול
וצדיק .משל למה הדבר דומה? להר גבוה המתרומם מעל סביבתו ,הדור במראה
ובצמחייתו ,כשאתה עומד בקירבתו אינך רואה את כולו ,אינך משער את גודלו ואת יופיו
באמת ,ורק כשאתה מתרחק ממנו קימעה אתה מתחיל להשיג עד כמה הוא רם ונישא,
עצום ונהדר.
כידוע ,בישיבות ישנו מושג אשר בשם "חבורה" יכונה ,בו מרצה אחד מן החבורה חידושי
תורה ,והחברים דנים עמו ,מתווכחים ,שואלים ומוסיפים .המאפיין את כל ה"חבורות"
שהזכרתי בראשית דבריי שבכל מקום מהם הרב פריימן נשא ונתן בחבורה .אולם ,לא
כמרצה חידושיו ,אלא נשא ונתן עם יחידים ועם קבוצות .בכל עניין ,בכל נושא ,בעיון
ולהלכה ,בתלמוד ואף במחשבה ובתנ"ך ,והכל היו קשורים איתו קשר של תורה .הוא חי
וידע בכל נושא ,שומע וקולט ,יורד לסוף דעתך ומוסיף ,מביא מכאן ומשם ידיעות והסברים,
ואף מחדש ללא הרף .ואם באותה הזדמנות ראשונה שדיברת עמו עדיין לא אמר לך הכל,
הרי שבפעם השנייה בפגישתו עמך ,או בטלפון מיוחד ממנו ,הוא מוסיף ומביא עוד
"מציאה" ,מחזיר אותך לנושא ומשלים .הוא 'מחזיק ראש'  -אף לאחר זמן רב ,כאילו רק
בעניין זה עסוק .וכך עם רבים רבים ובענינים שונים ומגוונים .מסופקני אם יש אדם שיודע
כמותו לשמור על קשר כל כך ארוך ורציף ,במשך עשרות שנים ,עם חברים-תלמידים .קשר
של לימוד ,קשר של השפעה עקיפה ,כחבר ורע.
אם נתבונן בחבורה שנשאר קשור איתה בקשרי "חברותא" ובא אליהם ללמוד ,נראה כי
רובם בעלי מקצועות חופשיים ,שאינם נושאים תארים תורניים כל שהם ,ואינם בעלי
תפקידי חינוך והוראה ,אלא אנשי משטרה ,רואי חשבון ,רופאים וכדומה .מדובר
בחברותות ממש ,קביעויות בלימוד .לא אחד מהם למד אתו בחברותא עשרים שנה ויותר
שעות אחדות בשבוע; ערב בשבוע; ויש שבשעה או שעתיים מסוימות בשבוע )גם עם כותב
מאמר הערכה זה( ,ושמרו על הקביעות בהקפדה ובדייקנות .אף עם רחוקים גיאוגרפית היה
שומר על קשר מתמיד .והכל  -לא בדרך שהוא במקומו ו"מצודתו פרושה" למרחקים; אלא
הוא מכתת רגליו למרחקים ,ומגיע לשבתות ובהזדמנויות שונות ,כדי להמשיך את קשרי
ה"חברותא".
ותוך כדי קביעויות חדשות עם תלמידים צעירים ,במוסדות בהם הוא ממשיך לעמוד ולשרת
 -בן ע' כבן כ'  -הוא ממשיך את החיבורים הישנים ,ומשמש לרבים במשך שנים ארוכות כרב
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וכמדריך .לא רשמית ,כמובן; כלפי חוץ בהתנהגותו הוא מחזיק עצמו כשווה לך או פחות
ממך )ומי יודע אם לא הרגיש כך מרוב ענוותנותו( ,הוא נותן לך הרגשה שאתה חבר שלו,
חבר שווה ,אפילו לא במדריגת "תלמיד חבר" ,הידועה מהתלמוד .אבל אליבא דאמת ,הוא
אביך ,מורך ומדריכך הגדול.
לאלו יישובים הרב פריימן אינו מגיע?
הוא שובת ביהודה ,בשומרון ,בגלבוע ,הוא נמצא בקביעות בחודש אלול ובעשרת ימי תשובה
בגולן.
הוא נוסע כמה פעמים לחו"ל ,לתקופה; בעיקר לשוויץ וגם לצרפת ,על אף הקושי הגדול שלו
להתנתק מקדושת הארץ .הוא מפיץ מעיינותיו חוצה ,נוטל מתורת ארץ ישראל ומרווה בה
את היושבים בגלות ומעוררם לעלייה ,גם זאת ,לא בדרך הטפה ,אלא הוא מחבב עליהם את
הארץ ויושביה ,תורה וישיבותיה.
בכל מקום שמחים איתו ,הוא מחיה את סביבתו מבחינה רוחנית .הוא פותר בחינו המיוחד,
בצניעות האופיינית לו ,בעיות הלכתיות המיוחדות לאותו מקום :בעירוב ,בכשרות ,בטהרת
המשפחה ,בענייני זרעים ,בהלכות שכנים; והרבה פעמים בענייני ברכות ותפילות ושבת,
באיזה עניין לא?! הוא מעודד ומחשל ,הוא עושה שלום בית .ועל הכל ,הוא בונה בתים של
תורה ומחזק חבורות לעבודת ה'.
פעמים שהוא מגיע גם למחנות הצבא ,למחנות אימונים או לאיזורי מבצעים ,רגליים או
טנקים ,הוא מרביץ שם תורה תוך התייחסות לבעיות המיוחדות .ההשפעה עוברת לחיילים
ואף לקצינים רחוקים .אף ב"גשר" הופיע ,לא פעם ,והאציל מרוחו על רבים.
שמעתי מאחד המספידים בקרית צאנז ששאל :חז"ל אומרים "שקולה מיתתן של צדיקים
כשריפת בית אלוקינו" .ובמקום אחר" :גדולה מיתת צדיקים מחורבן בית אלוקינו" .כיצד
מיישבים שני מאמרים אלו ,הנראים כסותרים זה את זה? ויישב בטוב טעם :בית המקדש
משפיע רק על הבאים אליו ,עולים לרגל או באים בהזדמנויות שונות ,ומקבלים מה
שמקבלים .אולם ,אין לבית המקדש השפעה ישירה למרחוק .ישנם צדיקים שהם בבחינת
בית המקדש ,כאלו שכדי לקבל מהם צריך להגיע אליהם .אלו במיתתם בבחינת חורבן בית
המקדש .אולם ,ישנם ההולכים למרחקים ,המגיעים אליך ,במקומך ,ושם מרעיפים עליך
השפעת קודש ,אלו הם בבחינת בית מקדש מהלך ,ובהעדרם ,ניתן להתבטא שמיתתם קשה
מחורבן בית המקדש.
הרב פריימן היה בבחינת בית מקדש מהלך!
מספיד אחר עמד על קטע מפורסם ברמב"ם בסוף הלכות שמיטה ויובל ,והתאימו לנפטר
הגדול .הרמב"ם עומד על המהות ועל התפקיד של שבט לוי) ,המהווים סיבה לכך שלא זכו
לנחלה בארץ ישראל ובביזתה ,ולא זוכים לעצמם בכח גופם( .וכך הוא אומר ,ששבט לוי
"הובדל לעבוד את ה' ,לשרתו ולהורות דרכיו הישרים ומשפטיו הצדיקים לרבים" וממשיך
הרמב"ם וקובע" :ולא שבט לוי בלבד ,אלא כל איש ואיש ...אשר נדבה רוחו אותו ,והבינו
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מדעו להבדל לעמוד לפני ה' לשרתו ולעובדו ,לדעת את ה' ,והלך ישר כמו שעשאו האלקים,
ופרק מעל צוארו עול החשבונות הרבים אשר בקשו בני האדם."...
כזה היה רב פריימן  -אמר וחזר והדגיש אותו מספיד חשוב  -ישר כמו שעשאו האלקים!
ללא כל "החשבונות הרבים אשר בקשו בני האדם" .ומי יודע ,אמר המספיד  -ידידו וחברו
מילדות ,הרה"ג ר' חיים ברים שליט"א  -אם לא היה זה אחד השיקולים ,שלא להיות קבוע
במקום אחד ,כדי להיות מוגן מפני ה"חשבונות" הללו .כי כשאדם במקום תורה מסוים,
הלא קשה לו מאוד לא להיסחף לחשבונות ...והמשיך אותו מספיד בדברי הרמב"ם" :הרי
זה נתקדש קודש קדשים ויהיה ה' חלקו ונחלתו לעולם ולעולמי עולמים".
הנהגתו היתה מיוחדת במינה .הופעתו החיצונית כשל איש רגיל ,מפשוטי עם ,ללא כל
גינונים .כל ענייני החיצוניות לא תפסו אצלו כלל מקום ,היו ממנו והלאה .דומני ,שלומר
עליו שהיה עניו מופלג זו לא הגדרה קולעת .נכון יותר להגיד שהוא נהג כאיש פשוט .וכאן
סוד השפעתו ,לפי הערכתנו )העיר תשומת לבי לכך הרב עמוס קליגר שליט"א( .איש הנוהג
בפשטות כחבר ,מתיישב על ידך בחדר האוכל בישיבה עם ספר ,וסוחף אותך לתוך עולמו,
עולם של תורה ויראת ה' .איש שבא אליך ללמוד ,לא מציע לך לבוא אליו .או קובע אתך
באיזה בית מדרש שנוח לך להגיע לשם באותה שעה ,כי אתה באותה סביבה .תמיד מתאים
את עצמו אל אחרים .אגב ,אמר אחד המספידים :אין כמעט קירות בית מדרש בירושלים
שלא הכירו את הרב פריימן .והם יכולים להעיד על התמדתו .הוא מביא אליך את הספר ,בו
מצא את הפנינה שמתאימה עכשיו לעניין שדיברתם בו ,או ששאלת ,או שנסחפת אליו
בעקבות השיחה איתו .אגב ,הרב היה מכתת רגליו ועושה כל מאמץ למצוא את המקור
בספר או במאמר בכתב עת ,והמשיך להשתדל בדבר ,להשיג את הספר ,גם שלא נמצא מיד.
הוא מתאים את עצמו לשעה שלך ,למצב הרוח שלך .מתחיל תמיד בשאלה מה אתה רוצה
עכשיו לברר וללמוד )כי הרי לעולם ילמד אדם במקום שלבו חפץ(? ואף על פי שהוא באמת
היה מעונין לברר עכשיו דבר הדחוף לו ,הוא מתחשב בך .הוא ,כאמור ,חבר שלך .אינך
מתבייש או נרתע להעלות בפניו כל מה שמעיק עליך .הוא מסייע ומייעץ ,והכל מבוסס על
דברי תורה ועל מעשי גדולים .תמיד יצאת ממנו בשמחה .כשיש צורך  -לפי דעתו  -הוא
מכוון אותך ל"גדול" מתאים )כי איך הוא יכריע בשאלה גדולה? הרי הוא קטן לדעתו!(,
וכשאתה בצרה הוא מעודד ותומך .הוא מתפלל; הוא "נושא בעול עם חברו" .יקדיש מזמנו
היקר כל כך לנסוע אתך עד קבר רחל או אפילו למירון; ואם זה מתאים לך ,ולרצונך ,יסדר
לך פגישה עם מקובל שירגיע אותך  -אף אם זה כרוך בהצטרפותו לנסיעה עד באר שבע .אין
גבולות של זמן ומרחק לחסד שלו .וישתדל ,עם זאת ,לכוון זאת שלא תפגענה הקביעויות
בלימוד.
בדרך הלוך וחזור יעסוק אתך ועם הנוסעים האחרים בתורה ,כי הרי אין לבטל רגע בחיים
מתורה" .והגית בו יומם ולילה" )יהושע א ,ח( ,כפשוטו .אמרתי בהספדי ,שלמדתי פעם עם
הרב הנפטר זצ"ל נושא ברכת התורה ,והועלתה השאלה המפורסמת :כיצד זה ייתכן,
שמברכים ברכת התורה פעם אחת בבוקר ומועיל לכל היום ,על אף העיסוקים שבאמצע.
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הראשונים טורחים להסביר זאת בדרכים שונות .הרהרתי תוך כדי לימודי עמו כי על דמות
כהרב פריימן אין מקום לשאלה כזאת ,שהרי לא היה אצלו מושג של הפסק בתורה ,הוא לא
הפסיק ממשנתו! וכשהפסיק פעם כדי לומר "מה נאה אילן זה"  -היה זה גם כן תורה; או
לבירור הלכה מסוימת ,או התפרצות אמונה ויראה.
גם החסד שלו וחתירת שלום בית ,שלפעמים הקדיש להם זמן ,היו מתובלים בדברי תורה,
או לפחות בהרהור תורה .זאת ראינו וחשנו ,כל השנים ,ועד ליומו האחרון ממש .אפשר
להמליץ עליו את ביטוי הפסוק "ותורת חסד על לשונה" )משלי לא ,כו( .שהרי כל ימיו עשה
חסד מלא חופניים בהפצת התורה שלו; וכמו כן עשה חסדים בתחומים שונים ,מתוך שיקול
של תורה; ותוך כדי עשיית החסד  -עסק בתורה.
יצוין ,כי לא החזיק טיבותא לנפשיה על כך .הרי זה פשוט כל כך שכך היא הדרך ,ולא מגיע
על זה שום פרס.
אם הייתי מקבל על עצמי להעריך את כל היקף אישיותו  -עד כמה שניתן  -היה לי הדבר
קשה מאוד .ואילו היה הרב פריימן איתנו ,היה  -מן הסתם  -אומר ,שחבל על הזמן הרב
שצריך להקדיש לזה ,כדאי באותו זמן ללמוד וללמד.
בימי השבעה נלקטו )ואף נקלטו( מאות סיפורים ,וגם בזיכרוני ובזיכרון חבריי עלו זכרונות
רבים .המשפחה ,כמובן ,מלאת זיכרונות נפלאים .ועלה בדעתי כי אפשר ,וחייבים ,לחבר על
הרב בן ציון פריימן זצ"ל ספר גדול ,כעל אחד הגדולים שבדור ,אשר יוכל להשפיע רבות בכל
החוגים .החלטתי להעלות רק את עניין תורת החסד ,אשר היתה על לשונו ומנת חלקו,
במיעוט סיפורים .ומצאתי לנכון רק לציין נקודות חשובות שיש לפתח ,ועוד חזון למועד:
שורשיו ,מקורו והנהגתו המופלאה בילדותו; היחס שלו לאשתו; יחסו והשפעתו בחוג
משפחתו ,הקרוב והרחב; השקפתו המיוחדת; אהבת אמת את ישראל; אוהב את הבריות
ומקרבן לתורה; הרגשת קדושת ארץ ישראל בחוש ואהבתה העזה; מדת האמת ושמירת
הלשון; נפש פיוטית .דרכו המיוחדת בישיבות בהם בילה רוב זמנו; לקלוט תלמידים ,לפתח
חדשים ,לעודד חלשים ושאינם בעלי כשרונות  -לפי דרכו; ולהדביק את כולם באהבת
התורה שלו .חריצותו לחסד; גבורותיו בייסורים; תפילתו ואנחותיו ,על הכלל; אמונתו
הזכה; צפייתו לישועה" .אוהב שלום ורודף שלום" ,ועוד ועוד.
גם מכתביו לתלמידיו-חבריו  -מהווים סוגייה בפני עצמה ,המשתלבת עם דמותו המופלאה.
אסיים מאמרי בעובדה מעניינת שהזכרתי בהספדי )שמעתיה מידידי הר"ר מרדכי הס
שיחיה( .פעם ביקרו שני אנשים בגיל העמידה בישיבת הכותל ,היה זה בין הזמנים .אחד
מהם שמע שהרב פריימן נמצא באותו זמן בישיבה ,ואמר לחבירו :אתה יודע מי נמצא כאן
כעת? ר' בן ציון פריימן!
ענה לו חבירו :אני מכירו .הוא "אשטיקל חפץ חיים"=) ...חתיכת חפץ חיים(.
גם באחד ההספדים ששמעתי היתה התבטאות דומה.
הרגשנו שהוא אחד הצדיקים שהקב"ה שתל בדורנו ,כמו שאמרו חז"ל שהם מועטים
ושתלם בכל דור.
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הסתובב בינינו אדם גדול מאוד .אכן נדבקנו בו ,מי יותר ומי פחות ,אך לא ניצלנו אותו די.
אף לא נהגנו בו כבוד ,כראוי לגדלותו; וזאת מפני שהסתיר עצמו ועשה עצמו כל כך פשוט.
התקווה היא ,שדבק בנו משהו מאהבת התורה שלו ,מהנשמה הקדושה שלו ,מדיקדוקיו
במצוות ,ממדותיו הטובות.
עלינו להמשיך להתעמק באישיותו ולחיות את הסיפורים עליו .להמשיך לחבבו ולגדלו
בעינינו ,כדי שהשפעתו לא תפוג ,ועוד תלך ותגדל ,ותלווה אותנו לאורך ימים "במסלה
העולה בית אל".
ויהי רצון ,שנזכה לישועה ולתחיה בקרוב ,ויהיה מליץ יושר על ישיבתנו ,כעל שאר
תלמידיו  -חבריו.
ת.נ.צ.ב.ה.
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הרב חיים סבתו
ר"מ בישיבה

"אם יתן איש את כל הון ביתו באהבה בוז יבוזו לו"
דברים שבעל פה *
"אם יתן איש את כל הון ביתו באהבה  -בוז יבוזו לו" )שיר השירים ח ,ז( .אם יתן איש את
כל הון ביתו ,באהבה שאהב הרב פריימן את התורה  -בוז יבוזו לו .אם יתן איש את כל הון
ביתו ,באהבה שאהב הרב פריימן כל אחד מישראל ,באהבה שאהב כל בן ישיבה  -בוז יבוזו
לו .אם יתן איש את כל הון ביתו ,באהבה שאהב את ארץ ישראל  -בוז יבוזו לו.
יודע אני שאיני ראוי ואיני כדאי לספר בכבודו של אותו צדיק תמים ,רק תמים יכול לספר
על תמים .אלא שסומך אני על אהבתו הרבה שהשפיע עלי ,ועל ענוותו והיותו כאיסקופה
הנדרסת ,ויודע אני שהיה מוחל.
ברשות מרנן ורבנן ורבותי הגדולים ,שמהם קיבלתי את תורתי בישיבה זו .קדמוני גדולים,
ומה אוכל להוסיף? חשבתי ,הם אמרו מתוך הכרותם אתו כרבנים ,אולי אוכל להוסיף איך
ראו אותו תלמידים .אנו ,תלמידים צעירים ,בוגרי ישיבות תיכוניות וחניכי החינוך
הישראלי הרגיל.
ראש חודש אלול ,לפני עשרים וחמש שנה  -יום הלימודים הראשון שלי בישיבה גבוהה
בעולם התורה ,ישיבת הכותל .אזכור יום זה כל חיי .התרגשתי ,השכמתי קום ,נטלתי
מזוודה בידי ונסעתי לרובע היהודי .הרובע היה חורבות ועפר .שיכבת אבק כיסתה את הכל.
לאחר מאמץ מצאתי את הישיבה ,הראו לי את בית המדרש .נכנסתי ,ובליבי מועקה.
בחלומי ,חלמתי שאני נכנס לבית מדרש כמו שאני רואה היום  -הומה תלמידים המתנגחים
בהלכה ,ואילו אז ,ראיתי אולם ריק ,מלא אבק ,הסטנדרים על הספסלים .לא ידעתי אז
שהישיבה כוללת שני מחזורים בלבד ,שהמחזור לפניי מגוייס כולו לצבא ,וקבוצת האברכים
עדיין עוד לא הגיעה ,כי השעה מוקדמת היתה.
ישבתי בבית המדרש בודד על הספסל ,המזוודה לידי ומועקה בלבי .חיכיתי .סברתי  -עוד
מעט תהיה קבלת פנים חגיגית ,יסבירו את סדר היום ואת התוכניות .וכך ,כשאני יושב
מהורהר ,בא הרב בן ציון פריימן ,אינני יודע מאין הוא צץ ,מתיישב על ידי עם מסכת שבת
פתוחה ,ואומר לי" :איך אתה מבין את התירוץ הזה של התוספות? אני לא מבין אותו,
*

דברים שנאמרו בערב הספדים בישיבת הכותל ביום השבעה ,י"ז כסלו תשנ"ו.
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תסביר לי" .ואני רוצה לשאול אותו " -היכן הישיבה? מתי מתחילים?" והוא אומר לי:
"התוספות  -איך אתה מתרץ אותו"? אני אומר לו" :אולי נפרש כך?" והוא אומר" :אוי,
דבר גדול אמרת!" מוציא שקית ניילון ישנה ,מוציא ספר פני יהושע ,פותח ואומר" :תראה,
הנה דברי הפני יהושע ,בדיוק כמו שאמרת" .אני מסתכל  -מה אמרתי ומה אמר הפני יהושע
 והקשר בין הדברים רחוק .והוא אומר" :אולי בכל זאת ,נלמד שוב" ,ומקשה ומתרץ .ואנירוצה לומר" :רק רגע ,אבל מה התוכנית? מה סדר היום?" והוא אומר לי" :אבל יש פה איזה
רשב"א ,בוא נעיין שם" .רץ לארון ,מוציא רשב"א ,ותוך כמה רגעים שקעתי בתוך הדף
הראשון של מסכת שבת ,ולא הרגשתי שהישיבה מתחילה להתמלא באברכים ובתלמידים.
ואז הבנתי שהרב פריימן לימד אותי מה זו באמת קבלת פנים .לא כוסות מיץ ולא לבוש
חגיגי ,אלא איך אתה מתרץ את התוספות.
סיפור שני :ליל שבת ,לפני שלוש שנים .הרב פריימן פנה אלי" :חיים ,אני רוצה להיכנס
אליך" .השבתי" :ברוך הבא!" .אשתי ואני התרגשנו ,הרב פריימן רוצה להיכנס אלינו
הביתה! לעיתים היה בא לשתות כוס תה חם .כשהוא נכנס לביתנו הוא שואל" :אולי יש לך
מֵ לון?" .שמחתי עוד יותר ,היה זה פרי חדש ,רצה לברך "שהחיינו"  -והיה לנו .תיכף רצנו
וחתכנו את המלון ,וחשבנו :נזכה לשמש תלמיד חכם! מתי הרב פריימן כבר מבקש משהו?
ישב הוא ,וישבה אשתו הרבנית ז"ל ,והוא אמר לי" :תודה רבה ,זה פרי חדש" .לקח הוא
חתיכה במזלג ,ולקחה הרבנית חתיכה ,בירך בורא פרי האדמה וטעם.
פתאום ,הוא קופץ כנשוך נחש ,ואומר" :אוי! שהחיינו! שכחתי לברך שהחיינו! מה עושים?"
בידו המזלג והמלון ,והרבנית עיניה תלויות בו" :מה לעשות? תפסוק ,מותר לברך עכשיו
שהחיינו או אסור?" והוא מתלבט  -אולי אפשר שהיא תברך שהחיינו ותוציא אותו ידי
חובה ,ואולי לא .התחיל להוציא ספרים .אשתי עומדת ומסתכלת ,אני מסתכל ,המלון ביד
שלו וביד הרבנית .והספרים מתחילים להיערם  -אורח חיים ,מגן אברהם ,ומביא עוד ספר,
מביא שדי חמד ,והשולחן התמלא .וראיה מכאן וראיה מכאן  -האם מותר לברך עכשיו
שהחיינו? האם זה "תוך כדי דיבור"? אבל רגע ,עוד מעט אולי יעבור "תוך כדי דיבור" ,האם
זה "תוך כדי שביעה"? והוא דן ומפלפל לכאן ולכאן .האור כבה ,הרבנית מסתכלת עליו
והוא מסתכל במגן אברהם ,והוא איננו מרגיש שהאור כבה ,ושכח כמובן את המלון .כל
חתיכת המלון הזאת היתה אצלו הלכה .ואם בפעם ראשונה הבנתי מה זו קבלת פנים של
תורה ,בפעם השנייה הבנתי מה זה דקדוק בהלכה ,איך כל גופו וכל נשמתו וכל העצמים
המוחשיים היו אצלו רק דוגמה להלכה.
יום שני בבוקר ,הרב פריימן מגיע לישיבה במעלה אדומים .אומר לי" :חיים ,עם מי?"  -אני
כבר מבין .יש לו כבר עשרים חברותות ,אולי אף יותר ,חברותא לכל חצי שעה ,אבל בכל יום
שני ,הוא צריך עוד מישהו חדש ,והוא אומר לי" :אתה יודע מה אני מחפש" .ידעתי ,כי הוא
אמר לי .הוא לא חיפש את התלמיד הלמדן ,הוא לא חיפש את התלמיד ששמח עכשיו
בלימוד .כאלו כבש לו כבר .הוא חיפש את הבחור הבודד ,שיושב בירכתי בית המדרש קצת
עצוב ,הסוגייה אינה מתחוורת לו ,ו"לא הולך לו" ,החברותא שלו לא נמצא ,ואין לו פשט
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בתוספות ,והרב לא הסביר לו פנים .ואני אומר לו" :שם!" הוא לוקח את הגמרא והולך
לשם .אני עוקב אחריו ,הוא אינו אומר לו כלום ,מתיישב לידו ,פותח את הגמרא ולומד
בקול לעצמו .לאחר כמה רגעים שהוא לומד בקול ,הוא שואל ,כאילו לעצמו" :במה אתה
עוסק? אה ,בזה בדיוק אני עוסק! איך אתה לומד כאן פשט?" לאחר שעתיים ,אני מסתכל
על הבחור הזה ,שהיה מדוכדך ועצוב ,ופתאום  -נהרה שפוכה על פניו! הרב פריימן הוא
החברותא שלו! וזהו  -ידעתי ,הוא "שלו" ,הוא של הרב פריימן ,מהיום והלאה ,אפילו בעוד
עשר שנים ,בכל פעם שהרב פריימן יגיע ,הבחור הזה ירוץ אליו" :מתי התור שלי? בשתיים,
בארבע וחצי ,באחת עשרה בלילה  -מתי התור שלי?" הרב פריימן יקבע לו את התור שלו.
וידעתי ,הבחור "שבוי" .וכך הוא היה אוסף לו שבויים .בלי תואר ,בלי משרה.
פעם קרא לי המנהל ,שהיה ידיד טוב שלו ,ושאל אותי" :אנא ,הסבר לי ,איזה שיעור מלמד
הרב פריימן? אתה מלמד שיעור א' ,אחר מלמד שיעור ב' ,איזה שיעור הוא מלמד?" ואני
חייכתי ,איזה שיעור הוא מלמד? הוא לומד! וזה "קנה" את התלמידים .הוא לא לימד אף
אחד  -היו לו חברותות .כל מי שהסתובב בהלוויה ,וכל מי שרואה את הקהל שהגיע לכאן
היום ,יודע שכמעט עבור כל אחד זהו אֵ בל יחיד .הוא לא היה רב של קבוצה ,שכל הקבוצה
מתאבלת עליו .כל אחד מתאבל על הרב פריימן בתור החברותא שלו ,לא בתור הרב שלו.
וזה מה שהוא רצה להיות ,החברותא.
סיפור רביעי :הרב פריימן בא אלי באחד מימי שישי  -יום שישי היה גם הוא יום "שלנו",
חוץ מיום שני  -ואמר לי" :בוא נאסוף זכויות!" מה זה "לאסוף זכויות"? הוא אומר לי:
"בכל מוצאי שבת אנו יושבים ומספרים על הזכויות של עם ישראל ,כי יש תנא דבי אליהו
שבמוצאי שבת צריך לעסוק בזכויות של עם ישראל ,נחפש שנינו יחד איזו זכות אפשר
למצוא ,כי בכל פעם צריך זכות חדשה .עזור לי לחפש!" כזה היה הרב פריימן.
"אם יתן איש את כל הון ביתו באהבה" .כל הזכויות הללו ,מאין נבעו?  -מאהבת ה' .הכל
נבע אצלו מנפש אוהבת .שאלתי בפתיחת דבריי  -מה אוכל להוסיף? מה ראינו אצלו בתור
תלמידים? ראינו דבר אחד  -שיש גם עולם אחר ,עולם ללא כיבודים ותארים ומשרות ,עולם
ללא לשון הרע ,עולם ללא חיצוניות ,עולם שכולו תורה .שיש מושג כזה " -תורה לשמה" -
כפשוטו ,בלי פירושים שונים" ,לשמה"  -לשם התורה .למדנו ,שיש אהבת תורה בלי גבול
ובלי סייגים ,כמו שהוא סיפר לנו שביום העצמאות הוא מסוגל להתפלל שחרית בישיבה
שאומרים בה הלל ,ובמנחה לומר תחנון במאה שערים ,ולא להרגיש בזה שום סתירה .היה
יכול לערוך תיקון חצות עם המקובלים ,ולהתפלל אחר כך בשטיבל חסידי ,לשמוע שיעור
למדני בישיבת מיר ,הכל אצלו ביחד  -ספרדים ,אשכנזים ,למדנים ,חסידים ,ליטאים ,עם
ישראל ,וגם אלו שנקראים חילונים .הוא ישב פעם שבוע שלם ,עם קבוצות שלמות ,ודיבר
על ליבם על נושא התשובה .היתה לו לפעמים גם ביקורת ,אבל אפשר היה ללמוד ממנו איך
אומרים ביקורת ,באיזו עדינות ,באיזה עקיפין .כשהיה רוצה להעיר לישיבה משהו ,בכמה
אהבה ועדינות היה עוטף מילה אחת של ביקורת.
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כמה הוא חסר לנו .ישבנו כמה רמי"ם השבוע ,והוזכרה גמרא מסוימת .ידענו שיש גמרא
כזאת ,אבל לא היה מי שידע לומר היכן היא נמצאת .ופתאום ,אחד הרמי"ם אומר" :אם
היה הרב פריימן ,הוא היה אומר לנו" .זה היה יום שני .אם היה הרב פריימן ,ברגע אחד
היה מראה לנו.
בא אלי אברך מר נפש ,מצוקה גדולה בבית .מה אומר לו? מה אייעץ לו? אילו היה הרב
פריימן ,נאנחתי אנחה שנייה ,הוא היה אומר מה להגיד לו .הוא היה יועץ עצה של מי
שלומד תורה לשמה.
צדקה .יש להעביר בסתר לתלמיד חכם שלא יסכים לקבל בשום אופן .איך להעביר לו? שוב
נאנחים אנחה ,וכל זה במשך שבוע אחד .מה יהיה במשך שנה?
חשבתי הרבה  -היכן היה שורש נשמתו? מה המעיין שנבע אצלו? מניין האהבה הגדולה הזו?
מניין השירה הנפלאה הזו? ועלה בדעתי ספר החרדים לרבי אלעזר אזכרי .מי שיקרא אותו -
יראה את דמותו של הרב פריימן כמעט בכל שורה ושורה .נקרא כמה שורות מתוך ספר
החרדים )ט ,ו-ז(:
דרך החושק לשורר ,וכיון שאהבת יוצרנו נפלאה מאהבת נשים ,האוהב בלב
שלם ישיר לפניו יתברך ...כשם שהחושק ...תדד שנתו מעיניו כנודע ,כן
האוהב ,הנאמן ליוצרנו יתברך ,ייעור משנתו ,במתיקות זכרו ...לא יישן כי
אם על יצועי אהבתו ,ולא יקיץ ,כי אם במתיקות זכרו .ויתגבר כארי מחצות
הלילה ואילך ,ויקום להדר ולשבח לפניו ,ולהתבודד ולהשתעשע בו ...מרוב
חשק אהבתו לו יתברך מנדד שינה מעיניו ,לעסוק בתורתו ולהשתעשע בו.
כותב עוד בעל ספר החרדים )סו ,יא-טו(:
יעבד את אדוניו ,ביותר צריך
אף על פי שצריך להזדרז להוציא מחלציו זרע ֺ -
להזדרז להיות הוא נטע נאמן נחמד למראה בעיני ה' במעשיו הטובים ,וישיב
את ישראל בתשובה ,כי הוא יהיה גורם שכולם יהרהרו בתשובה .אור פני
שתק מאימתו ,וכי תדבר  -עמו תדבר ,והשומע
ֺ
מלך חיים שורה על ראשך,
בדבור
ישמע .נמצאת תמיד דבק בו יתברך ,ותמיד מתבייש ממנו במחשבהִ ,
ובמעשה .ועל פיו תצא ותבֺא תישן ותשכב תעיר ,וכל מעשיך יהיו לשם שמים.
חשוב כל עסקי העולם ,כ ִאלו אתה ממשש בחול ,כשתמצא מרגלית  -תקחנה,
והיא עשית רצון הבורא ...כי תמצא מרגלית  -אז תעלוז ,כי זה המכון ונשלם.
ועוד כותב הרב )שם ,מג-מט(:
הדם רגליו,
הכון לקראת אלקיך ישראל ,כי נשמתך כסא לו ולבך שרפרף ֺ
דכתיב" :השמים כסאי והארץ הדם רגלי" )ישעיהו סו ,ו(" ...הוקר רגלך
מבית רעך" )משלי כה ,יז( ,מיצר הרע המרגל בך תמיד ...בן אדם! אהוב את
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ה' בכל ליבך ,חמול על העניים ועל האביונים .אל תהיה עצב לעולם ואל תהיה
כועס לעולם ...בן אדם! כמה בני אדם רודפי כבוד ...מחר יושיבוך בין קטני
ארץ ...ולפי האמת הכל לעשות נחת רוח ליוצרך" ...כאיל תערג על אפיקי
מים" )תהילים מב ,ב( .אין נמצא באמת אלא ה' ,לפניו תעמוד ביראה ,ממנו
תיבוש וממנו תיבהל.
וכך הלאה וכך הלאה .כמעט בכל שורה של הספר הזה ,שהוא כותב הלכות ופסקים,
ופתאום  -מתעורר מרוב דבקות של אהבה בקב"ה ושופע אהבה .כמעט וכל שורה מזכירה לי
את הדמות ,של צדיק תמים בדורנו.
אולי לא יכולנו ללמוד הרבה ממנו ומדרכיו ,כי אנחנו רחוקים מהעולם הזה ,אנחנו מעולם
אחר .אבל כשאדם רואה שיש עולם כזה ,שזה אינו בספרים בלבד ,שזה אינו במשנה בלבד -
"כל העוסק בתורה לשמה" )אבות ו ,א(  -אלא שיש במציאות אדם כזה .שלא ה"חפץ חיים"
בלבד מדבר על איסור לשון הרע ,אלא שיש במציאות אדם שאף פעם לא דיבר לשון הרע.
שלא רק ספרי המוסר מדברים על אדם שאף פעם איננו כועס ,שיש גם במציאות אדם כזה.
קשה ללמוד מזה ,אבל כשרואים שיש מציאות כזו ,שזו אינה מציאות תיאורטית ,אלא
מציאות של אדם תמים ,שאוהב את ה' אהבה שלימה ומשורר לפניו כדרך החושק לשורר
מתוך ליבו ,לא מתוך פייטנות מלאכותית ,אלא ממש בדם ליבו .ישב איתי על כל שיר ושיר
והיה אומר" :בוא ,בוא ונעבוד עליו ביחד ,אבל אל תמחק לי אף מילה!" כתב מחברת גדולה
ובה עשרות שירים .על כל שיר ושיר היה אומר" :כל מילה שכתבתי באה מבפנים ,רק סדר
את השורות ,אבל אנא ,אל תמחק אף מילה" .מהיכן השירה הזו נבעה? אין אלו חרוזים
בעלמא ,זוהי שירה מדם ליבו ,מתמצית ליבו.
אהבת ישראל לא היתה אצלו פקודה שהוא פוקד על עצמו מפני שיש דין לאהוב ישראל.
אהבת ישראל בקעה מתוכו .ערב אחד ,לפני הנסיעה לשוייץ ,קרא לי לבוא אליו .כשבאתי
אליו ,אמר לי" :תאמין לי ,קשה לי ,אתה יודע מה זה בשבילי קדושת ארץ ישראל ,תאמין
לי שאני מוכרח ,תאמין לי שאני חייב לנסוע" .וראיתי שאין אלו אצלו ביטויים' :ארץ
ישראל'' ,קדושת ארץ ישראל'  -אצלו זו תמצית הנפש ,קדושת הארץ ,אהבת ישראל.
חז"ל קבעו לנו את הביטוי" :מי יתן לנו תמורתו" .פירוש :ישנם דברים שאין להם תמורה.
ישנם תלמידי חכמים אחרים וישנם גאונים וישנם צדיקים ,ברוך ה' ,הקב"ה נוטע בכל דור
ודור .אבל מי יתן לנו תמורתו? הבחורים שלנו ,במעלה אדומים  -היכן הם יראו תלמיד חכם
כזה? מהיכן נביא להם? תלמיד חכם מעולם של קב הישר ,של החרדים ,של מסילת ישרים,
של המשנה ברורה  -והכל תוך כדי תורה .שהרי כל הדברים האלו היו ,אבל ראשו ורובו שקע
בסוגייה ובתוספות ובמהרש"א ובפני יהושע וברשב"א .מי יתן לנו תמורתו? היכן מוצאים
אחד כזה? מי שמלמד שיעור ,אולי יש לו תחליף ,אבל איש כזה היכן נמצא? ואני חושב:
בחורים משיעור א' שלא יראו אותו ,כמה הוא יהיה חסר בחינוך שלהם! הם לא ראו אחד
כזה .זה העומק של "מי יתן לנו תמורתו".

"אם יתן איש את כל הון ביתו באהבה בוז יבוזו לו"  -דברים שבעל פה
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הוא נהג כרוכל .איזה רוכל? היה מגיע למעלה אדומים ,ואומר" :אגיד לכם את החידושים
שהיו בישיבת הכותל" .היה מגיע לישיבת הכותל ,ואומר" :אגיד לכם מה הרמי"ם ממעלה
אדומים חידשו" .לוקח קונטרס של אחד הרמי"ם מפה מעביר אותו לשם ,ממש רוכל .לוקח
הכל בשקית הניילון הישנה שביד ,מפה לפורת יוסף ,מפורת יוסף לגולן ,ומשם להיכל
אליהו ,פה הוא שמע חידוש  -פה הוא מוכר חידוש .הוא "חי את הרגע" .מה פירוש "חי את
הרגע"? יש שחיים את הרגע בעולם הזה " -אכול ושתו כי מחר נמות" )ישעיהו כב ,יג( .אבל
יש גם מושג "חי את הרגע" ברוחניות ,מה פירוש? הוא לא בנה לו תוכניות ,אלא היה חי את
הרגע .ברגע הזה אני יכול ללמוד את התוספות הזה  -קניתי רגע .ברגע הזה אני יכול ללמוד
קטע רשב"א  -קניתי רגע ,הבנתי רמב"ם אחד  -קניתי רגע .מה התוכניות? ומה יהיה? ומה
הלאה? בינתיים חי את הרגע ,אבל חי את הרגע של החיים האמיתיים .חי את הרגע ,אסף
כל רגע.
הרלב"ג מפרש כך את המושג "זקן ושבע" .יש שאוכל ושבע ויש שאוכל ואיננו שבע .זקן
ושבע פירושו ,שכל רגע היה שבע ,שכל רגע היה מלא בתוכן רוחני ,יש רבע שעה  -בוא נלמד
בה ,אחר כך נראה איך משתלב הדבר בחשבון הכללי .חי את הרגע ,מתנהג כרוכל פשוט,
אבל הכל כאדם גדול ,החי את החיים הרוחניים ,יבוא כ"איסקופא הנדרסת" לפני כל
תלמיד חכם ,והכל נבע מענווה .עתה אנו מבינים את דברי רבותינו ,שהענווה היא מקור לכל
ומי שיש בו ענווה ,כל המידות פורצות בו.
יהי רצון ,שהאהבה הגדולה שאהב אותנו בחייו ,תמשיך להקרין עלינו עד ביאת גואל צדק.
יהי רצון ,שיתפלל על העם שכה אהב ,ועל הארץ שכה אהב ,ועל התורה שכה אהב ,שתמשיך
ותפעם בנו .שיבער בנו ניצוץ אחד מאהבת תורה ויראת שמיים ,שכל ימיו השתדל לחנך בנו.
אמן ואמן.
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הרב חיים סבתו
ר"מ בישיבה

עדים זוממים שאין מקיימים בהם "כאשר זמם"
המשנה הראשונה במסכת מכות )ב ,א( שונה שני מקרים שבהם אין מקיימים בעדים
זוממים את העונש המפורש בתורה " -כאשר זמם לעשות לאחיו" )דברים יט ,יט( ,אלא
מלקים אותם .עדים שהעידו על כהן שהוא בן גרושה ובן חלוצה ,ועדים שהעידו על אדם
שחייב גלות .והוסיפה הגמרא )ב ,ב( שני מקרים נוספים :עדים זוממים אינם משלמים
כופר ,ואינם נמכרים לעבד עברי.
הגמרא מנמקת כל מקרה ומקרה בנימוק משלו .טעם הדין הראשון הוא ,שמצווים אנו
לעשות לעדים "כאשר זמם לעשות לאחיו" ,וכאן אי אפשר לעשות כן ,שהרי נצטרך לפסול
את זרעם של העדים ,ונאמר'" :לו'  -ולא לזרעו"  . 1הדין השני מנומק בדיוק מן הפסוק
"'הוא ינוס) ' ...דברים יט ,ה(  -ולא זוממיו".
הדין השלישי  -שכופר כפרה הוא ,והם אינם בני כפרה .והסבירו הראשונים בכמה אופנים
מדוע אינם בני כפרה :בדרך אחת הסבירו שאינם ראויים לכפרה ,משום שלא עשו מעשה
וכפרה אינה אלא על מעשה ,או מפני שהם מזידים ופושעים ,או מפני שכפרה זו ייחודית למי
ששורו הרג נפש ,ושורם לא הרג .ויש שביארו באופן אחר ,שאינם בני כפרה לפי שאין
ממשכנים על כפרה )והיא בעיה שלא נפשטה בגמרא( ,ולכן אין כאן דין הזמה .שהרי אם
שילם ,מעצמו שילם ,ולא בגללם שילם )ריטב"א( .הסבר שלישי שנאמר הוא ,שהחיוב
האמיתי הוא מיתה בידי שמיים ,ושמיים אינם צריכים כלל לעדותם )רמב"ן(.
הדין הרביעי הוסבר בפסוק'" :ונמכר בגנבתו' )שמות כב ,ב(  -ולא בזממו".
אבל הרמב"ם בהלכות עדות )כ ,ח( כלל את כל הדינים בכלל אחד:
עדים שהעידו על אחד ,והרשיעוהו רשע שאין בו לא מלקות ולא מיתה ולא
חיוב ממון ,ואחר כך הוזמו  -הרי אלו לוקין.
אחר כך מפרט הוא את המקרים ,ומסכם )שם ,ח-ט(:

.1

ועיין צפנת פענח על מכות )ב ,א ד"ה גמרא :לו ולא לזרעו( ,שביאר את הגמרא באופן אחר :שהם העידו
על האם שהיא גרושה ,ולכן אם נפסול אותם ולא את זרעם אין זה "כאשר זמם" ,שהרי הם לא פסלו את
מי שהעידו עליו אלא את זרעו.
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וארבעה דברים אלו מפי הקבלה הן .כך קבלו חכמים :ששנים שהרשיעו את
הצדיק והצדיקו את הרשע בעדותן ,ובאו עדים אחרים והזימום ,והצדיקו את
הצדיק והרשיעו את הרשע  -הרי עדים הראשונים לוקים ,אף על פי שלא
הרשיעו הצדיק להלקותו.
גם המאירי כלל את הכלל הזה ,שכל שאין בו לא מלקות ולא מיתה ולא חיוב ממון  -אין
שייך בו עונש כאשר זמם.
ונראה לפרש את דבריהם :עדים זוממים חייבים בעונש ,ובית דין חייב להטיל עליהם אחד
מעונשי בית דין .עונשי בית דין שלושה הם :מלקות ,מיתה או ממון; אין לבית דין עונשים
אחרים .מתוך עונשים אלו ,אם אחד מהם מתאים למה שזממו העדים  -נטיל אותו עליהם
כפי צו התורה" :ועשיתם לו כאשר זמם" ,אבל אם זממו רשע שאיננו אחד מעונשי בית דין -
לא נוכל להטיל אותו עליהם ,שכן בית דין יכול להעניש רק באחד מהעונשים המסורים
לידיו .לכן ,אין באפשרותנו לקיים "כאשר זמם" ,ועלינו להטיל עונש אחר מעונשי בית דין.
וקבלו חכמים בקבלה )או בדיוקים מן הפסוקים( ,שעונש זה הוא מלקות.
לפי הצעה זו ,ההסבר למלקות איננו כמו שמקובל ,שהעונש של עדים זוממים הוא "כאשר
זמם" ,אך בכל אחד מארבעת המקרים שנמנו לעיל יש בעיה פרטית שאינה מאפשרת לבצע
"כאשר זמם" ,ולכן מלקים אותם; אלא להפך! עדים זוממים חייבים בעונש ,ועונש איננו
אלא המסור מן התורה לבית דין להעניש בו עבריינים .עונשים אלו אינם אלא מלקות,
מיתה או ממון .לכן ,אם זממו אחד מעונשים אלו  -נטיל אותו עליהם .אך אם זממו עוולה
אחרת ,שאיננה כלולה בעונשים המסורים לבית דין ,אין באפשרותנו לעשות בהם "כאשר
זמם" ,מפני שבית דין איננו מעניש בדבר שאינו מעונשי בית דין  -ואז הם לוקים.
כמובן ,שלפי ביאור זה ברמב"ם ,לא קשה כלל קושיית התוספות )מכות ב ,א ד"ה בעינן(,
שבמקום שהעידו לעשות אחד ל"מצרי שני"  -נקיים בהם "כאשר זמם"; שהרי לעשות
מישהו ל"מצרי שני" אין זה עונש ממון ,לא מלקות ולא מיתה ,וברור שאין זה עונש מעונשי
בית דין .לכן ,אי אפשר להטיל אותו על עדים זוממים.
ומה שכתבנו שעונשי בית דין הם שלושה בלבד ,פירוש ,שהם סוגי עונשים שכל אחד מהם
ניתן על עבירות שונות .ואילו ארבעת הדינים המוזכרים בסוגייה כולם ייחודיים רק למקרה
מסוים ,מה שמוכיח שאינם נכללים בגדרי עונשי בית דין ,אלא הם דינים מיוחדים למקרים
אלו.
הדין של חלל ,ייתכן שאינו אלא בירור מציאות שמי שנולד לבן גרושה הוא חלל ,ואם כן,
אין זה כלל עונש ,ותפקיד בית הדין אינו אלא לברר את העובדות .ואף אם נאמר שזקוקים
לצורך כך לפסק בית דין  , 2בוודאי שאין זה עונש מעונשי בית דין לעשות עבריין לחלל ,אלא
.2

עיין בצפנת פענח על מכות )ב ,א ד"ה גמרא :לו ולא לזרעו( ,ובמגיה שם; ובצפנת פענח על הלכות ערכין ח,
יא ,שדייק כן מירושלמי תרומות פ"ח; סנהדרין פ"ג ופ"ד; ומבבלי קדושין סו ,שפסול משפחה צריך
להיעשות על ידי בית דין .ועיין רש"י שם שפירש באופן אחר ,כפי שהעיר המגיה.
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שזהו פסק המאשר או קובע )תלוי בשיטות לעיל( את מעמדו .ממילא ,ברור שאין זה עונש
שאפשר להטיל אותו על עבירה אחרת ,כגון עדים שזממו.
הדין של גלות הוא בוודאי עונש ייחודי רק לרוצח בשוגג ,והוא מורכב מעונש ,כפרה והצלה
מגואל הדם ,ואי אפשר להטיל אותו על שום עבירה אחרת . 3
וכן הלימוד "'בגנבתו'  -ולא בזממו" ,כוונתו ללמד שמכירת אדם לעבד עברי אינה סוג של
עונש מעונשי בית דין ,אלא דין ייחודי לגנב שאין לו לשלם ,ואי אפשר להטיל עונש זה על
עבריין אחר.
וכמובן שדברינו ברורים לגבי הטעם של כופר ,שהגמרא עצמה אמרה שאינו עונש ,אלא
כפרה או תמורה למיתה בידי שמיים.
כללו של דבר ,הרמב"ם כלל שכל עונש שאינו מלקות ,מיתה או ממון ,אינו אלא דין ייחודי
למקרה מסוים ,ואינו נכלל בגדרי עונשי בית דין ,ואי אפשר להטיל אותו על עדים זוממים.
ומצאתי בעזרת ה' מקור מפורש לדברי הרמב"ם מן הספרי )שופטים קצ ,יט( ,וזה לשונו:
"ועשיתם לו כאשר זמם לעשות לאחיו"  -אם ממון ממון ,אם מכות מכות,
אם עונשים עונשים )ועיין פירוש רבינו הלל שם :עונשים  -מיתה(.
אמנם ,קצת קשה על דברינו מלשון הגמרא )ב ,א(" :וליפסלוהו לדידיה ולא ליפסלו לזרעיה,
בעינן 'כאשר זמם לעשות' ,וליכא"  -משמע ,שזה מה שמעכב אותנו מלעשות זאת לעדים
זוממים ,ולדברינו ,אי אפשר כלל להפוך עדים זוממים לחללים ,שאין זה עונש מעונשי בית
דין.

.3

ועיין בריטב"א ,שהוכיח מסוגייתנו שגלות אינה אלא עונש; שאם לא כן ,מדוע צריך פסוק למעט מעדים
זוממים? ואף לשיטתו ייתכן לומר ,שזה מה שנלמד מן הפסוק.
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סוגיית עד זומם משלם לפי חלקו וגדרי הזמה
בירור שיטות הרמב"ן והרמב"ם
א.
ב.
ג.
ד.
ה.
ו.
ז.
ח.
ט.
י.
יא.
יב.
יג.
יד.
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יז.
יח.
יט.
כ.
כא.
כב.
כג.
כד.

פתיחה
ביאור שיטת תוספות על פי המהרש"א ויישוב דברי הריטב"א
דברי הרמב"ן והקשיים שבהם
בירור דברי הרמב"ן
גדר "כיון שהגיד"
ראיה משיטת הר"י מלוניל
ביאור דברי רבא וקושיית הגמרא עליו
ביאור מחלוקת רבי עקיבא ורבנן בטיב תשלומי הזמה
מחלוקת הריב"ש והרלב"ח ,פירושו של המהרי"ט והקשיים בדבריו
החידוש בפרשת הזמה אליבא דהמהרי"ט
החילוק בין פסול גופם של הזוממים לבין חיובם ב"כאשר זמם"
פסקו של הרמב"ם והקשיים בדבריו
גדר "אין אדם משים עצמו רשע" על פי הרמב"ם
גדר "אין אדם משים עצמו רשע" על פי הרמב"ן
יישוב הקושייה משטר אמנה
הודאה בקנסות
סוגיית "מודה בקנס" ופירושו של הרמב"ן
ביאור מחלוקת רב ושמואל לדעת הרמב"ן
דין "מודה בקנס" בעדים זוממים והקשיים בו
יישוב שיטת הרמב"ן בגדר קנס של עדים זוממים
שיטת הרמב"ם בגדר "מודה בקנס"
טעם הפטור בדין "מודה בקנס ואחר כך באו עדים"
ביאור מחלוקת הרמב"ם והרמב"ן בהזמה עצמית
יישוב לשון הרמב"ם
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א .פתיחה
שנינו במכות )ג ,א(:
אמר רב יהודה אמר רב עד זומם משלם לפי חלקו.
מאי משלם לפי חלקו? אילימא דהאי משלם פלגא והאי משלם פלגא ,תנינא -
משלשין בממון ואין משלשין במלקות!
אלא ,כגון דאיתזום חד מינייהו דמשלם פלגא דידיה ,ומי משלם?! והא
תניא  -אין עד זומם משלם ממון עד שיזומו שניהם!
אמר רבא :באומר 'עדות שקר העדתי' ,כל כמיניה?! כיון שהגיד שוב אינו
חוזר ומגיד!
אלא ,באומר 'העדנו והוזמנו בבית דין פלוני' ,כמאן? דלא כרבי עקיבא ,דאי
כרבי עקיבא ,הא אמר :אף אינו משלם על פי עצמו!
אלא ,באומר 'העדנו והוזמנו בבית דין פלוני' וחוייבנו ממון ,סלקא דעתך
אמינא כיון דלחבריה לא מצי מחייב ליה איהו נמי לא מיחייב ,קא משמע לן.
מלשון הגמרא משמע ,שתירוצו של רבא " -באומר עדות שקר העדתי"  -בא לקיים את
האוקימתא " -כגון דאיתזום חד מיניהו דמשלם פלגא דידיה" ,ומעתה שוב לא קשה מדין
"עד שיזומו שניהם".
בפירושם של דברים כתבו התוספות )ד"ה באומר(:
באומר עדות שקר העדתי  -ושוב הוזם  , 1לכאורה משמע דכי אמר הכי -
משלם חלקו ,דאם כן בקש להפסיד ממון חבירו בעדותו .ולא נראה ,דהא
ליתא מאן דמשלם ממון ,אלא אם כן הוזם' :במקום פלוני עמנו הייתם'! לכך
יש לפרש' ,עדות שקר העדתי' ושוב הוזמו שניהן ,דהשתא יש לפרש

.1

תוספת זאת ליתא בתוספות תלמידי רבינו פרץ ותוספות שאנץ ,ויעוין בחכמת שלמה השלם ,שמוכח
שהוא שהגיה וכתב "ושוב הוזם" .אכן ,הדרישה בסימן לח גרס" :ושוב הוזמו" ,ופירש שזה מוסב על
פירושם להלן ,שנקטו שאמר 'עדות שקר העדתי' והוזמו שניהם ,ולא על מאי דסמיך ליה .ומסתבר
איפוא ,שבתוספות שלפנינו נצטרפו שני נוסחי תוספות  -באחד היה כתוב בקיצור" :ושוב הוזמו",
כגירסת הדרישה ותו לא ,ובשני החל הדיבור באומרם" :לכאורה משמע דכי אמר הכי משלם חלקו" וכו',
כפי שמופיע בתוספות תלמידי רבינו פרץ ,ובהמשך הדברים חזרו להציע את שיטתם הם ששוב הוזמו
שניהם .אמנם ,מאחר ששני דיבורי התוספות התייחסו לאותה פיסקה בגמרא ולאותו עניין ,הם אוחדו
לדיבור אחד ,וכך נוצר הנוסח שלפנינו .ומחמת הקושי שבו ,הגיהו המהרש"ל ורבו בו הפירושים )עיין
אוצר מפרשי התלמוד ג ,א הערות  75-67בכל העניין(.
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דכשאמר 'עדות שקר העדתי'  -סותר עדותו ,ולא שייכא ביה תורת הזמה ,כי
אם בחבירו.
לפירושם השני ,שהוזמו שניהם ,מתיישבת היטב קושיית הגמרא מדין "עד שיזומו שניהם".
ברם ,פירושם הראשון ,שבהודאתו ששקר העיד מתחייב חלקו ,צריך עיון  -היאך נתחייב כל
עוד לא הוזם חבירו?
הריטב"א עמד על כך וכתב )ד"ה אמר רבא(:
ולא אמרינן בהא שאין משלמין ממון עד שיזומו שניהם ,דהאי בהזמת
אחרים.
ברם ,חילוקו צריך ביאור ,הלא יסוד דין "עד שיזומו שניהם" הוא ,שאין חיוב "כאשר זמם"
נשלם ,אלא לכשתוזם כל הכת שזממה לחייב את הנדון  , 2ומבחינה זו ,אין הזמה עצמית
שונה ,לכאורה ,מהוזם מפי אחרים!

ב .ביאור שיטת תוספות על פי המהרש"א ויישוב דברי הריטב"א
ביישוב העניין ,נקדים מה שכתב המהרש"א בפירוש דברי התוספות:
ורצונו לומר ,דלכאורה משמע דאיירי בלא הוזמו ,אלא באומר אחד מהם
'עדות שקר העדתי' ,דהוי דינו כעד זומם לשלם על שביקש להפסיד ממון
חבירו ,אף על גב שלא הפסיד .ופריך" ,כל כמיניה? 'כיון שהגיד'" וכו'  -והרי
הפסיד ממון חבירו שחייב לשלם ,ונהי דחייב העד לשלם חלקו למאן דדאין
דינא דגרמי ,כמו שכתב הרא"ש בתשובה ,אין זה דין עד זומם ,דכתיב ביה:
"'כאשר זמם'  -ולא כאשר עשה"! ואהא כתבו התוספות דאין נראה לפרש כן,
דהיאך בא רבא לומר לשלם על שביקש להפסיד באומר 'עדות שקר העדתי'
ולא הוזם ,דהא ליתא דין זה לשלם א"כאשר זמם" ולא עשה ,אלא בהזמה
'במקום פלוני עמנו' וכו' ,ודו"ק.
משמע מהמהרש"א ,שהאומר 'עדות שקר העדתי' ,מחיל על עצמו מעמד של עד שנתחייב
בתשלומי הזמה ,אף על פי שאין הודאתו נידונית ככל סדר הזמה ,ולא דמי לעד אחד שהוזם.
הוא שדייק המהרש"א לומר" :דהוי דינו כעד זומם לשלם" ,היינו שלעניין תשלומין דינו
כעד זומם ,ולא שבעצם הודאתו נעשה עד זומם .וביאור דבריו ,שתשלומי הזמה חלים על מי
שנתברר שביקש להפסיד ממון חבירו ,וסדר הזמה על פי עדים נועד לברר לבית דין ,שהעדים
ביקשו להפסיד ממון חבירם שלא כדין .אכן ,רק משיוזמו כל העדים יסתיים הבירור על כך
.2

עייו מכות ה ,ב רש"י ד"ה שהרי.
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שעדותן נועדה להפסיד לנדון ,שהרי באו ככת אחת ונעשית עדותן כיחידה אחת .אבל עד
האומר ששקר העיד  -הרי מודה שצירף את עדותו לעדות חבירו ,כדי שיקום דבר להפסיד
הנדון על פי דברי שניהם .נמצא שבדבריו כלולות שתי טענות :א .שאין לדון את כלל עדותן
כיחידה אחת וכדיבור אחד .ב .שביקש להפסיד ממון על ידי ניצול עדות אחרת.
מעתה ,שפיר יש לחייבו על פי עצמו ,שהרי בהודאתו הפקיע עדותו מלהיות אחת עם עדות
חבירו ,ועל עדותו גופא יש בירור מפיו שביקש להפסיד ממון חבירו .לפיכך ,הרי הוא כעד
זומם לתשלומין .ובזה מיושבים דברי הריטב"א ,ודו"ק.
אכן ,הגמרא דחתה אוקימתא זו משום "כיון שהגיד" ,ומפרש המהרש"א ,שמאחר שאין
עדותו מתבטלת בהודאתו  -אין כאן "כאשר זמם" אלא כאשר עשה ,ואין זה דין עד זומם,
דכתיב ביה" :כאשר זמם" .וביאור דבריו הוא ,שחיוב תשלומי הזמה הם על עדות שהוזמה
ונתבטלה ,בין אם שילם הנדון מחמת העדות ,ובין אם לא שילם .אבל האומר 'עדות שקר
העדתי' ,שאינו נאמן להשיב עדותו אחור  -אין מתחייב בתשלומי הזמה ,שהרי עדותו קיימת
והנדון מתחייב על פיה ,ואף אם באנו לחייבו על שנפסד חבירו בעדותו ,אין אלו תשלומין
מדין עד זומם ,שמשלם לפי חלקו כשנתבטלה עדותו . 3
אכן ,התוספות דחו פירושם זה ,משום שלא מצינו חיוב בתשלומי הזמה ,אלא על פי סדר
הזמה ד'עימנו הייתם' . 4
.3

האחרונים פירשו בכוונת המהרש"א ,שאין זוממין מתחייבים בתשלומין כאשר עשה ,היינו כאשר שילם
הנדון כבר )כשיטת הריטב"א ועוד ראשונים בסוגיין( ,ותמהו עליו מהתוספות בבבא קמא ד ,ב )ד"ה
ועדים( ,שמבואר שחייבים אף כאשר עשה )עיין פני יהושע מכות ג ,א ד"ה בתוס'( .אולם ,לפי מה שפירשנו
אין דבריו עניין לדין "'כאשר זמם'  -ולא כאשר עשה" ,ושיתוף שם בלבד הוא .והדברים מדוקדקים
במהרש"א ,שתחילה כתב" :לשלם על שביקש להפסיד ממון חבירו ,אף על גב שלא הפסיד" ,ומאי "אף על
גב" דנקט? הלא אילו סבר שאמרינן "'כאשר זמם'  -ולא כאשר עשה" ,היה לו לומר "ולא הפסיד"! ועוד,
שבהמשך דבריו כתב "והרי הפסיד ממון חבירו שחייב לשלם" ,וצריך עיון ,מאי "שחייב לשלם"? הא אילו
נקטינן שאינו מתחייב משום 'כאשר עשה' ,היה לו לומר "והרי הפסיד ממון חבירו שכבר שילם"! אלא על
כורחך ,כוונתו שאין הדין בטל בהודאתו ,וממילא הפסיד ממון חבירו שחייב לשלם על פיו ,לא שנא שילם
לא שנא עדיין לא שילם .מעתה ,פירוש דבריו " -אין זה דין עד זומם דכתיב ביה 'כאשר זמם'  -ולא כאשר
עשה"  -הוא ,שאין זה דין עד זומם שחיובו הוא על שזמם לחייב הנדון ולא קמו דבריו ,ולא על שעשו בית
דין על פיו.

.4

לכאורה ,צריך עיון לפירוש זה  -היאך מתחייב העד על פי עצמו ,הא הוי מודה בקנס? אפשר היה לומר,
שרבא סבירא ליה כמאן דאמר עדים זוממים ממונא ,אולם מתוך תירוצם השני מוכח שהתוספות לא
סברו כך ,ומסתבר איפוא ,שגם בתירוצם הראשון העמידו דבריהם אף למאן דאמר קנסא.
נראה שמהלך הדברים כך הוא :אילו לא הודה העד  -היה גמר הדין מחייב את הנדון ,ומשעה שחל חיוב
על הנדון לשלם ,נחשב שהעד הזיקו .מעתה ,אם הודה העד שביקש להפסידו ,אחר שכבר נתחייב הנדון -
הרי בזה הוא מגלה שהזיק את חבירו בעצם החלת חיוב התשלומין עליו ,אף אם עדיין לא שילם בפועל.
ברם ,מאחר שמחמת הודאתו מסובב ביטול גמר הדין  -הא נמצא שלא הזיקו בפועל .יוצא איפוא,
שבהודאתו שביקש להפסידו הוא מחיל על עצמו שם מזיק ,אלא שמחלות זאת גופא מתבטלת עדותו,
וממילא נמצא שלא הזיקו בפועל .אבל בהזמה התהליך הפוך  -היינו ,שעדות המזימים בעיקרה באה
לבטל את הדין הנגמר על פי עדותם של הזוממים על ידי הכחשתה ,אלא שמאחר שהכחשה זו נעשתה דרך
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ברם ,ראשונים אחרים קיימו את פירושם של התוספות ,שחיוב העד בא מחמת הודאת
עצמו ,ואף גרסו" :באומר 'עדות שקר העדנו'"  . 5ולגירסה זו כתב הריטב"א:
ועוד ,דלמאן דגריס 'העדנו'  -הרי הוזמו שניהם על פיו ,אלא דלא מהימן על
חבריה.
ברם ,אף תירוצו זה צריך ביאור  -שהרי אין עד אחד יכול להזים את חבירו ,עד שיהיו שם
שניים ,ואם כן ,היאך הוזם חבירו בהודאתו? ועוד ,שהריטב"א עצמו חזר ואמר" :דלא
מהימן על חבריה" ,והיאך איפוא "הוזמו שניהם"?
ובגוף הסוגייה קשה לי  -היאך רבא סבר בסוגייתנו ,שהאומר 'עדות שקר העדתי' נאמן
לבטל עדותו ,ולא חש לדין "כיון שהגיד שוב אינו חוזר ומגיד"? והלא רבא עצמו בכתובות
)יח ,ב( הקשה מדין "כיון שהגיד שוב אינו חוזר ומגיד" על רמי בר חמא ,שאמר שעדים

הזמה  -מתחייבים הזוממים מחמת ביטול עדותן בחיוב "כאשר זמם" ,משום שנתברר שביקשו להפסיד
ממון שלא כדין.
והנה ,תשלומי "כאשר זמם" הם על שביקשו העדים להפסיד ממון בעדותן ,ומבחינה זו ,הן עדים שהוזמו
והן המודה ששקר העיד ראויים לחיוב "כאשר זמם" .מיהו ,בעדים שהוזמו החיוב נחשב לקנס ,שהרי
משהוזמו בטל הדין מהנדון וחזר הממון ליד הבעלים ,ואף שממון ביד בעלים משלמין .אבל עד המודה -
החיוב נחשב ממון ,שהרי כשהודה ,הוברר שבעדותו הוציא ממון מיד הבעלים שלא כדין והזיקן ,ועל
הזקו מתחייב ,אלא שחיוב הממון מסבב ביטול העדות.
ובזה יש לבאר מה שכתב המהרש"א" :דהוי דינו כעד זומם לשלם על שביקש להפסיד ממון חבירו ,אף על
גב שלא הפסיד" ,היינו ,שדינו כעד זומם שנגמר דינו לשלם ,שנעשה חיובו לממון ,משום שביקש להפסיד
ממון חבירו וכמזיק הוי ,אף על גב שלא הפסיד .ומשום שלא הפסיד נחשב חיובו בתורת "כאשר זמם".
ובזה מבואר מה שדחו התוספות ,שלא מצינו חיוב "כאשר זמם" אלא כשהוזם מפי אחרים ב'עימנו
הייתם' ,שחיוב "כאשר זמם" חל דווקא בביטול עדותן תחילה ,ומתורת קנסא ,ודו"ק.
.5

מבחינה ספרותית נראית גירסה זו יותר ,לפי שתחילה העמידו "באומר 'עדות שקר העדנו'" ומשנדחה
תירוץ זה העמידו "באומר 'העדנו והוזמנו'" כלומר נמצא בעדים שעדות שקר העדנו ,ולבסוף העמידו
"באומר 'העדנו והוזמנו וחוייבנו ממון'" ,הרי יש כאן התקדמות הדרגתית ,תחילה הזמה מפי העדים
עצמן ,אחר כך הוספת גורם נוסף של עדים מזימין ,ולבסוף הוספת גורם שלישי שבית דין הוא שחייב על
ההזמה.
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שאמרו 'אנוסים היינו מחמת נפשות' נאמנים לפסול השטר ,שנתקיים בבית דין שלא על
ידיהם! וצריך עיון.
בדברינו להלן ,נעסוק בביאור שיטות הרמב"ן והרמב"ם והיחס ביניהן ,ומתוך הדברים
תתבררנה קושיות אלו .ונפתח בשיטת הרמב"ן.

ג .דברי הרמב"ן והקשיים שבהם
כתב הרמב"ן בחידושיו:
תדע ,שהרי ממון ביד בעליו ומשלמין  -לאו למימרא שאם שלמו אינם
משלמין ,אלא לומר שאף על פי שלא שלמו משלמין .ומיהו ,כיון שלא שלמו
משלמין  -קנס הוי לעולם ,ואין משלמין על פי עצמן לרבי עקיבא .כלומר,
שאם אמרו 'הוזמנו בבית דין פלוני'  -אין משלמין אף על פי ששילם על פיהם,
אלא אם כן הודו באמת 'עדות שקר העדנו' ,דודאי משלמין ,דלא גרע מדינא
דגרמי בדן את הדין וכיוצא בו.
והא דאקשינן " -כל כמיניה? כיון שהגיד שוב אינו חוזר ומגיד"  -לאו דפטור
מלשלם ,דהא היא הנותנת  -משום דאינו חוזר ומגיד משלם ,ומאי קושיא?
אלא ,דלא מיקרי עד זומם דהא עדותו קיימת.
ור"ח ז"ל כתב :באומר 'עדות שקר העדנו' וכי האי גוונא  -לא סגיא דאינו
משלם על פי עצמו ,אלא עדותו שהעיד נכונה חשבינן ליה ומתקיימת ,עד כאן.
והא דאמר רבי עקיבא " -אין משלמין על פי עצמן"  -לא משכחת לה ,אלא
כשאומר 'הוזמנו' ,אבל לא כשאומר 'העדנו עדות שקר' ,וקסבר רבי עקיבא,
מה שחדשה תורה לשלם על פי מזימין והאמינה אלו  -קנס הוא.
אי נמי יש לומר ,דאפילו לרבי עקיבא אם שילם על פיהם ואי אפשר להחזיר
ממון לבעליו  -ודאי משלמין בהזמה ואפילו על פי עצמן ,ולא אמרינן אין
משלמין על פי עצמן אלא בגמר דין .והרב משה הספרדי ז"ל פוטר בהם ,אף
על פי ששילם על ידן והודו.
הנה ,יש לעיין טובא בדברי הרמב"ן הללו:
א .מבואר מדבריו ,שעדים שהודו שהוזמו בבית דין פלוני פטורים מלשלם ,אף על פי
שאפשר שנדון הפסיד מחמת עדותן ,אבל אם אמרו 'הוזמו ושקר העדנו'  -מתחייבים
מדינא דגרמי  . 6וצריך עיון ,מה נתווסף בדבריהם באומרם ששקר העידו ,שיש בו כדי
לחייבן; הא כל האומר 'הוזמנו' כמי שאמר 'נמצאה עדותנו שקר בעדים' ,ואם באמירתו
.6

עיין עוד בספר המישרים לרבנו ירוחם נתיב ב ,חלק ז ,הובאו דבריו בבית יוסף סימן לח.
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זו פטרוהו מדינא דגרמי ,היאך יתחייב אם יחזור ויאמר 'שקר העדנו'?
ב .דברי הר"ח המובאים ברמב"ן צריכים ביאור ,שהרי מאחר שעדותו נכונה חשבינן
ומתקיימת מדין "כיון שהגיד" וכו'  -מה שייך לומר שאין משלם על פי עצמו ,הלא
מעולם לא נעשה זומם בהודאתו ,וממילא אין הוא נדון בהלכות מודה בקנס ד"כאשר
זמם"!
ג .כמו כן ,יש להעיר על מה שכתב הרמב"ן על פי דברי הר"ח הללו" :והא דאמר רבי
עקיבא ' -אין משלמין על פי עצמן'  -לא משכחת לה אלא כשאומר 'הוזמנו' ,אבל לא
כשאומר 'העדנו עדות שקר'" .נראה מדבריו ,שסלקא אדעתין להעמיד דברי רבי עקיבא,
שאין משלמין על פי עצמן באומר 'עדות שקר העדנו' ,ורק משום שעדותו נכונה חשבינן
ומתקיימת ,הוא ד"לא משכחת לה אלא כשאומר הוזמנו" .והדברים צריכים עיון  -הא
מן הגמרא מוכח איפכא ,דאתינן למימר שבאומר 'עדות שקר העדנו' יתחייב לפי חלקו,
ואף לאחר שדחתה הגמרא אוקימתא זו ,לא מצינו בסוגייה שסברו להעמיד את דברי
רבי עקיבא בכך!
ד .עוד יש להעיר על מה שכתב הרמב"ן" :וקסבר רבי עקיבא ,מה שחידשה תורה לשלם על
פי מזימין והאמינה אלו  -קנס הוא" .משמע ,שמתוך מה שהסיק ,שדין אין משלמים על
פי עצמם לא משכחת לה אלא באומר 'הוזמנו' ,הוא דקסבר רבי עקיבא שחידושה של
תורה להאמין למזימין קנס הוא ,וצריך ביאור  -מה עניין זה לזה? ובגוף הדברים יש
לתמוה  -הא בפשוטו משמע ,שלאחר שנתחדש שנאמנים המזימין  -קם דינא
שמתחייבים הזוממין על פיהם ,ואם כן אין כל חידוש בתשלומי הזמה!

ד .בירור דברי הרמב"ן
לבירור העניין ,נתבונן תחילה במה שכתב הרמב"ן בסוף דבריו ,בהציעו דרך אחרת בהסבר
דין עדים זוממים קנסא .מדבריו שם מבואר ,שכאשר שילם הנדון על פי העדים ואי אפשר
להחזיר הממון לבעליו  -נחשבים תשלומי ההזמה תשלומי ממון ,ולא חלק רבי עקיבא לומר
חיוב העדים זוממין קנס הוא אלא בגמר דין ,שעדיין ממון ביד בעלים ומשלמין .מכאן הסיק
הרמב"ן ,שכל שאי אפשר להשיב הממון לבעלים  -משלמין העדים על פי עצמן מדין "כאשר
זמם".
אמנם ,יש לעיין ,האי "משלמין על פי עצמן" דנקט הרמב"ן ,היכי דמי? לכאורה ,לא משכחת
לה אלא באומרים 'העדנו והוזמנו בבית דין פלוני' בלבד ,דאי באומרים 'שקר העדנו'  -הא
אמרינן משמיה דהר"ח ,דעדותן נכונה חשבינן ומתקיימת! אולם ,ממה שכתב הרמב"ן
בהמשך דבריו " -והרב משה הספרדי ז"ל פוטר בהם אף על פי ששילם על ידן והודו"  -הלא
מוכח שאף באומרים 'שקר העדנו' עסקינן.
נמצא ,שאליבא דהרמב"ן עדים שהודו ואמרו 'שקר העדנו' ,יתחייבו לשלם על פי עצמן
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תשלומי הזמה ,כאשר אי אפשר להחזיר ממון לבעליו ,ומתוך שמתחייבים בחיוב הזמה הא
על כורחך עדים זוממים מיקרי ,ובטלה עדותן  . 7כמו כן מבואר ,שלמאן דאמר עדים זוממים
ממונא ,לעולם יתחייבו עדים שהודו ששקר העידו ,בתשלומי הזמה על פי עצמם ,אף כשלא
הוציאו ממון על פיהם ,ומתוך שנאמנים לחייב עצמן נאמנים הם לבטל הדין מהנדון מתורת
היותם זוממין.

ה .גדר "כיון שהגיד"
מיהו קשה ,היאך נעשים עדים שהודו ששקר העידו ,לזוממין שבטלה עדותן ,הלא חוזרים
ומגידים המה! נראה איפוא ,שכל דין "כיון שהגיד שוב אינו חוזר ומגיד" לא נאמר ,אלא
כאשר חזרתו של העד מפקיעה את תוקפה של עדותו הראשונה מכל וכל ,או על כל פנים,
מעמידה את עדותו על תנאי ,שכל שטרם נתקיים התנאי אין לה תוקף .וכך כתב הרמב"ם
בהלכות עדות )ג ,ה(:
כל עד שנחקרה עדותו בבית דין ,בין בדיני ממונות בין בדיני נפשות  -אין יכול
לחזור בו .כיצד? אמר 'מוטעה הייתי' ' , 8שוגג הייתי ונזכרתי שאין הדבר כן',
'לפחדו עשיתי'  -אין שומעין לו ,אפילו נתן טעם לדבריו ,וכן אינו יכול

.7

כמו שכתב הרמב"ן לעיל" :דלא מיקרי עד זומם דהא עדותו קיימת" ,ואף שאין בזה נפקא מינה ,שהרי
אי אפשר להחזיר הממון ,מכל מקום ,אלמלא שבטלה עדותן לא היו מתחייבים בתשלומי הזמה.

.8

עיין תוספתא כתובות )ב ,א( ,שם שנינו" :זהו כללו של דבר  -עדים שהעידו לטמא ולטהר ,לרחק ולקרב,
לאסור ולהתיר ,לפטור ולחייב ,עד שלא נחקר עדותן בבית דין אמרו 'בדאין אנו'  -הרי אלו נאמנין,
משנחקרה עדותן בבית דין אמרו 'בדאין אנו'  -אין נאמנין" .מבואר להדיא ,שאין הם נאמנים בטענת
'בדאין אנחנו' ,שעניינה 'העדנו שקר' .מיהו ,עיין בתוספתא כפשוטה )עמוד  ,981שורות  ,6-4שציין כי יש
הגורסין" :מבודין היינו" ,ונראה שזו גירסת הרמב"ם שכתב" :מוטעה הייתי" .ובחידושי הרמב"ן
לכתובות )יח ,ב ד"ה אמר( הביא את גירסת הירושלמי" :אמרו מבדין היינו" ,ושמא יש לפרש ,שעניינו
'מבודין היינו' כשיטת הרמב"ם.
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להוסיף בעדותו תנאי .כללו של דבר  -כל ...שיבא מכללן ביטול העדות או
הוספת תנאי בה  -אין שומעין לו.
והנה ,מלשון הרמב"ם " -אין שומעין לו"  -יש ללמוד שגדר דין "כיון שהגיד" הוא ,שעל
הגדתו השנייה אין עליו תורת עד; שהרי עניינו של עד הוא שבית דין שומעין עדותו ,כמו
ששנינו בסנהדרין )ל ,א(" :שומעין דבריו של זה היום ,וכשיבא חבירו למחר שומעין
דבריו"  . 9ביאורם של דברים הוא ,שהתורה חייבה את העד להעיד ,שנאמר )ויקרא ה ,א(:
"והוא עד או ראה או ידע"  10וחיובו הוא להגיד דבריו בבית דין ,ו"אם לוא יגיד ונשא עונו"
)שם( ,ומשום חיובו זה הוא שבית דין שומעין את דבריו .אבל משעה ששמעו בית דין את
דבריו וחקרו עדותו ,נסתיים תפקידו כעד המגיד  , 11ומעתה שוב אינו יכול לחזור ולבטל
דבריו הראשונים ,שהרי פקעה מצוות הגדתו על כך ,וכל שאינו מצווה להעיד  -אין בית דין
מקבלים דבריו ולא שומעין לו  ; 12הוא שאמרו חכמים" :כיון שהגיד שוב אינו חוזר ומגיד".
אכן ,עדים שהזימו עצמן ואמרו 'שקר העדנו'  -הלא מעידים עדות אחרת ,שהרי על עצמם
הם מעידים שהעידו עדות זוממת ובזה הם מחייבים את עצמם בתשלומי הזמה ,ובכך
נאמנים הם כדין הודאת בעל דין וכמאה עדים דמו .אם כן ,מתוך נאמנותם להרשיע עצמם
בהזמה לעניין חיובא ד"כאשר זמם"  -ממילא חל עליהם שם עד אף לעניין ביטול עדותן,
ודו"ק .עוד זאת ,בהזמתן על פי עצמן אין עדותן הראשונה בטלה מכל וכל ,כמי שלא העידו
כל עיקר ,שהרי היא היא המחייבתן ,באשר בה זממו לחייב הנדון ,ונמצא שהדבר שהקימו
בעדותן על הנדון ,חוזר וקם עליהם גופא בהזמתן  . 13ולא דמי לדין "כיון שהגיד" ,שבאו
לבטל את תוקפה של עדותן הראשונה לגמרי.
אכן ,כל זה למאן דאמר עדים זוממים ממונא ,או במקום שהודאתן של העדים ששקר
העידו ,מחייבתן ממון )כפי שנקט הרמב"ן בדרכו השנייה( ,אבל למאן דאמר עדים זוממים
קנסא  -הא כל שהודו ששקר העידו ,אין משלמין על פי עצמן ,ובכך נמצא שאין הודאתן
מועלת לחייבן בדין "כאשר זמם" ,אלא לבטל עדותן מהנדון ,וחזרה הודאתן להיות כמי
שחוזר ומגיד ואין שומעין להם.

.9

עיין עוד ברמב"ם הלכות נערה )ג ,ו(" :ובית דין שומעין דברי העדים וחוקרין עדותן".

 .10עיין הלכות עדות )א ,א(" :העד מצווה להעיד בבית דין בכל עדות שיודע" ,ובספר המצוות מצות עשה
קעח כתב הרמב"ם" :וכבר הביאו ראיתם עליהם השלום על חיוב העדת העדות ממה שאמר יתעלה:
'והוא עד או ראה או ידע'"; ויעוין בספר המצות לרס"ג ,מהדורת הר"י פערלא חלק ב עמוד קח ,טור ד.
 .11אבל לא נסתיים תפקידו לגמרי ,שהרי )דברים יז ,ז(" :יד העדים תהיה בו בראשנה להמיתו" על פי מה
שהגיד בבית דין ,עיין פירוש המשנה לרמב"ם סנהדרין ז ,ג.
 .12עיין בהקדמה לספר זכר יצחק לגאון הרי"י רבינוביץ' ז"ל ,שביאר על פי סברה זו את סיבת פיסולן של
נשים לעדות ,ואין כאן מקום להאריך.
 .13עיין בחידושי רבינו יונה לסנהדרין )מו ,א( שכתב" :דשאני עדים זוממים ,דממילא דינם נפסק בדין הנדון
על פיהם ,והכל בדין אחד".
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מעתה יתבארו דברי הר"ח שכתב" :לא סגיא דאינו משלם על פי עצמו ,אלא עדותו שהעיד
נכונה חשבינן ליה ומתקיימת" ,כלומר ,משום הא גופא שאינו משלם על פי עצמו אין נאמן
על עצמו ,ועדותו הראשונה נכונה חשבינן ומתקיימת .והן הן דברי הרמב"ן שכתב על פי
הר"ח ,שלא משכחת לה לדינו של רבי עקיבא אלא באומר 'העדנו והוזמנו' ,שהרי רק בכי
האי גוונא הוא שאין משלם על פי עצמו ,אף על פי שבטלה עדותו .ובזה נתיישבו קושיות ב ו-
ג שהקשינו על הרמב"ן והר"ח.

ו .ראיה משיטת הר"י מלוניל
נראה ,כי דברינו בביאור הרמב"ן מפורשים בר"י מלוניל .בחידושיו לסוגייתנו כתב הר"י
מלוניל )מהדורת מכון הרי פישל עמוד ט(:
אף אין משלמין ממון על פי עצמן  -כלומר ,אם הודו שעדות שקר העידו על
ראובן שהיה חייב מנה או מאתים לשמעון  -אין נאמנין על פי עצמן ,משום
דמודה בקנס פטור .וכל תשלומין של עדים זוממין קנסא הוא ,שהרי לא
שילם כלום על פיהם ומשלמין.
מבואר להדיא ,שמה שאין הם נאמנים על פי עצמן לומר ששקר העידו לבטל דינו של הנדון,
הוא משום שבהודאתן אין הם מתחייבים בתשלומי הזמה ,דעדים זוממים קנסא ,ומדויק
כדברי הר"ח.
אכן ,בחידושיו לבבא קמא )ד ,ב מהדורת רש"י פרידמן עמוד  ,3ובשיטה מקובצת בבבא
קמא שם( ,האריך הר"י מלוניל יותר ,וכתב:
ואם יודו מעצמן אחר שהעידו שעדות שקר העידו  -אינן נאמנין ,ותגמר
עדותן כאלו לא הודו ,ואותו ראובן שהעידו עליו ישלם המאתים זוז ד"כיון
שהגיד שוב אינו חוזר ומגיד" .והן אינן משלמין לו ,דמודה בקנס פטור למאן
דאמר עדים זוממין קנסא הוא .ולמאן דאמר ממונא הוא  -משלמין הן לו
מאתים זוז והוא אינו משלם כלום.
מבואר מתוך דבריו ,שלמאן דאמר עדים זוממים ממונא ,מתוך שהם משלמין לו  -הוא אינו
משלם כלום ,ואילו למאן דאמר קנסא " -תגמר עדותן כאילו לא הודו" ,ועל כורחך משום
שאין מתחייבים בהודאתן ,דמודה בקנס פטור ,וממילא לא באה הודאתן אלא להשיב
דבריהם הראשונים אחור ,ובזה אין עליהם תורת עדים והוי כאילו לא הודו ,ודו"ק .נמצאנו
למדים שהרמב"ן והר"י מלוניל בשיטת אחת המה.
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ז .ביאור דברי רבא וקושיית הגמרא עליו
לפי דברינו ,שלמאן דאמר עדים זוממים ממונא ,עדים שהודו ששקר העידו משלמין על פי
עצמן ,על כורחך מה שאמר רבא " -באומר עדות שקר העדנו"  -אתיא כמאן דאמר עדים
זוממים ממונא ,ואילו המקשן שהקשה" :כל כמיניה? כיון שהגיד שוב אינו חוזר ומגיד"
סבר  -עדים זוממים קנסא .אם כן ,נמצא שנחלקו רבא והמקשן בטיב תשלומי הזמה ,ובזה
היה אפשר ליישב ,מה שהקשיתי לעיל )בפתיחת המאמר( על רבא ,מדבריו בכתובות.
מיהו ,נראה שאין לומר כן; דהנה להלן הקשתה הגמרא" :כמאן? דלא כרבי עקיבא ,דאי
כרבי עקיבא הא אמר אף אינו משלם על פי עצמו" ,ומשמע שדווקא למאי דאוקימנא
"באומר 'העדנו והוזמנו בבית דין פלוני'" הוא שקשה דאתיא שלא כרבי עקיבא ,אבל על
תירוצו של רבא " -באומר 'עדות שקר העדתי'"  -לא היה קשה כן; ואם כדברינו ,שלמאן
דאמר עדים זוממין ממונא ,עד שאמר 'שקר העדתי' משלם על פי עצמו ,היתה הגמרא
צריכה להקשות על דברי רבא " -כמאן? דלא כרבי עקיבא"! נמצא ,שקושיית הגמרא " -כל
כמיניה" וכו'  -קיימת אף אם נניח שעדים זוממין ממונא . 14
מוכרח איפוא ,שקושיית הגמרא "כל כמיניה" אתיא הן למאן דאמר קנסא והן למאן דאמר
ממונא ,והיא מבוססת על כך ,שרק אחד מהעדים הודה ששקר העידו ,אבל כל שיודו שניהם
ששקר העידו  -מתחייבים על פי עצמם ,למאן דאמר עדים זוממים ממונא ,ועדותן על הנדון
בטלה .וכך נראה בפירוש העניין :רבא סבר שכיוון שאמר 'שקר העדנו'  -נאמן העד
בהודאתו להחיל על כל העדות דין עדות שקר ,לעניין זה ,שיתחייב הוא בהודאתו בתשלומי
הזמה ,אבל אינו נאמן על חבירו לעשותו זומם בהודאתו .וחלוק דין זה מדין עד אחד שהוזם
מפי אחרים ,שהרי שם הוא וחבירו טוענים כנגד מזימיהם שעדותן אמת היא ,ורק משום
נאמנות המזימים הוא שאנו מחייבים אותם ,לפיכך לא נשלם חיובם עד שיוזמו שניהם,
אבל כאן  -הלא עד זה טוען שכל העדות שקר ,ובכך הוא מחיל על עצמו חיוב הזמה ,אבל
מאחר שאינו נאמן לחייב את חבירו ,אנו דנים את כלל העדות כעדות שקר ,לעניין חיובו
בלבד .ובזה יתיישבו דברי הריטב"א שהובאו לעיל )סעיף ב( ,שכאן הוזמו שניהם על פיו
לעניין זה ,שלגבי דידיה כלל העדות זוממת היא ומחייבתו בתשלומין" ,אלא דלא מהימן על
חבריה" ,שהרי עד כמה שהדבר נוגע לחבירו  -אין כאן הזמה כל עיקר .מכל מקום ,כיוון
שמתחייב האומר 'שקר העדנו' בחלקו בתשלומי הזמה  -בטלה עדות שניהם.
על סברה זו חלק המקשן ,שהרי מאחר שעדות זאת נחקרה ונתקבלה בבית דין  -אין
מקבלים דבריו של עד זה ממה נפשך :אם עדותו ששקר העידו עדות אחריתי היא ,והוא נדון
כמי שבא להזים את עדות שניהם  -הא הוי עד אחד ,ואין דבריו של אחד במקום שניים;
ואם נדון דבריו כמי שחוזר מעדותו הראשונה ומכחיש עדות חבירו  -הא הוי חוזר ומגיד . 15
 .14ולפי דרכו השנייה של הרמב"ן ,שבמקום שאי אפשר להחזיר הממון לבעליו מודה רבי עקיבא ,דתשלומי
הזמה ממונא נינהו ,בלאו הכי אי אפשר לומר כן ,שהרי אף המקשן מודה בזה ,ודו"ק.
 .15על פי דברינו יתיישבו היטב דברי הטור בחושן משפט סימן לח ,דהנה כתב הטור" :ומה שמתחייבין
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ח .ביאור מחלוקת רבי עקיבא ורבנן בטיב תשלומי הזמה
נשוב לבאר מה שכתב הרמב"ן" :וקסבר רבי עקיבא מה שחדשה תורה לשלם על פי מזימין
והאמינה אלו  -קנס הוא" .נראה שהוקשה לו לרמב"ן ,מדוע נפטרים העדים מלשלם
בהודאתן שהוזמו גם כאשר הנדון הפסיד על ידן ,הלא הזיקוהו בעדותן! עוד זאת ,מאי שנא
הודאתן שהוזמו ונמצאו בעדים שהעידו בשקר שפטורים מלשלם ,מהודאתן שעדות שקר
העידו ונמצאו שקרנים על פי עצמן ,שחייבים לשלם מדינא דגרמי? על כן הוכרח הרמב"ן
לחדש ,שעצם חיוב התשלומין על פי המזימין  -חידוש הוא ,משום דהוו תרי ותרי ,ומחמת
חידוש זה הוא שנחשב לקנס.
בטעם הדבר נראה לומר ,דהנה בעלמא קיימא לן "על פי שני עדים ...יקום דבר" )דברים יט,
טו( ,ומחמת הדבר שקם בבית דין הוא שמתחייב הנדון .אולם ,בעדות הזמה הלא בעיקר
הקביעה ,שהזוממין הזיקו בעדותן  -איכא תרי ותרי :הזוממין אומרים שכדין הוציאו ממנו
ממון ולא הפסידוהו כל עיקר ,ואילו המזימין אומרים שעקב זממם הוא שנפסד .לפיכך,
סבר רבי עקיבא ,שמה שחידשה תורה לשלם על פי המזימין הוא משום נאמנותם בלבד ,ולא
משום שקם דבר שהזיקו לו .נמצא ,שתשלומי הזמה אינם באים להשלים את ההיזק לנדון,
שהלא בעיקר ההיזק איכא תרי ותרי ,אלא תשלומי עונש הם משום חידוש תורה בפרשת
זוממין .אמנם ,אם הודו העדים ואמרו ששקר העידו  -יש לחייבם לשלם ,שהרי לטענתם הם
גרמו לו הפסד .מיהו ,אין הם מתחייבים בתשלומי הזמה ,לפי שאין הללו חלים ,אלא על פי
עדים ,אבל חייבים מדינא דגרמי )ראה להלן סעיף כ ,בביאור עומק החידוש בקנס ,ובהכרח
של הרמב"ן להזדקק לדינא דגרמי(.
מעתה ,נראה לבאר במה חלוקים רבי עקיבא ורבנן ,אי עדים זוממים קנסא או ממונא.
אליבא דרבנן ,מאחר שהעדים זממו להפסיד הנדון ונגמר הדין על פיהם ,רחמנא קריה
מעשה ,דכתיב" :כאשר זמם לעשות" )עיין בבא קמא ה ,א( .ומשום גמר הדין הוא שנחשב
הניזמין אינו אלא קנס ,לפיכך ,אין משלמין על פי עצמן ...אבל אם אמרו עדים 'שקר העדנו'  -כתב ר"ח:
לא מבעיא שאין משלמין על פי עצמן ,אלא עדותן נכונה חשבינן ליה וקיימת ,ש'כיון שהגיד שוב אינו חוזר
ומגיד'" .ותמה הבית יוסף שם" :ולא ידעתי למה כתב רבינו זה בשם הר"ח ,דהא גמרא ערוכה היא!
ואפשר שגירסא אחרת נזדמנה לו שלא היה הדבר כל כך מפורש" .והאריכו האחרונים ביישוב קושייתו,
עיין ש"ך שם ס"ק א ובקצות החושן .אכן נראה ,כי דברי הר"ח כפי שהביאם הטור אינם מפורשים
בגמרא כלל ,שהרי כל קושיית המקשן נוסדה על ההנחה שרק עד אחד אומר 'שקר העדנו' ,מיהו ,אילו
אמרו שניהם 'שקר העדנו'  -הא מוכח מדברי רבא שמתחייבים על פי עצמם ,לזה בא הר"ח ואמר ,שכיוון
שקיימא לן כמאן דאמר עדים זוממים קנסא ,שאין משלמים על פי עצמם  -שוב אף שנים שאמרו 'שקר
העדנו' אין נאמנים ,כפי שביארנו לשיטת הר"י מלוניל והרמב"ן ,ואין דבריו עניין לדינא דגרמי כלל.
מיהו ,ראה להלן סעיף כג ,שם הראינו כי בביאור דברי הר"ח נחלקו הרמב"ם והרמב"ן ,והטור אזיל
בשיטת הרמב"ן ,כפי שכתב הקצות החושן ,ולכן שינה את דברי הר"ח מדיון על עד אחד לדיון על שני
עדים ,ודו"ק.
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הדבר כאילו הפסידוהו בעדותן ,לפיכך חל על חיובם דין תשלומי ממון לשלם כפי שזממו
להפסידו  , 16וכל שכן כשהפסידוהו ממש ,כגון בממון שאי אפשר להשיבו ,שתשלומיהם
ממונא הוו .אבל לדעת רבי עקיבא ,אף כששילם על פיהם והוזמו לא נחשב הדבר כאילו
הזיקוהו ,דהא הוו תרי ותרי ,ואם כן כל חיובן הוא משום הא גופא שהוזמו ,ועונש הוא
דרמיא רחמנא עלייהו ולכן קנס הוי .הוא שאמר רבה בטעמו של רבי עקיבא" :תדע ,שהרי
לא עשו מעשה ונהרגים ומשלמין" )מכות ב ,ב( ,כלומר ,שלא ניזוק על פיהם משום דהוו תרי
ותרי .אמנם ,היכא שלא נתחייב הנדון על פיהם כל שכן שקנס הוי ,שהרי כיוון שהוזמו
העדים נתבטל גמר הדין ובטלה עדותן ,ונעשה כאילו מעיקרא לא נתחייב הנדון כלל ואין
כאן היזק כל עיקר .הוא שאמר רב נחמן בטעמו של רבי עקיבא" :תדע ,שהרי ממון ביד
בעלים ומשלמים"  -אף על פי שלא הפסידוהו כל עיקר.
נמצא ,שנחלקו רבי עקיבא וחכמים במשמעות החיוב משום "כאשר זמם"; אליבא דחכמים,
חיובם של העדים הוא משום החיוב שנוצר בגמר הדין על פיהם ,והדבר שקם בעדותן הוא
החוזר ומחייבן ,ומאחר שגמר הדין על פיהם נחשב למעשה דידהו ,הם מתחייבים תחת
מעשיהם .נמצא ,שחיובא ד"כאשר זמם" הוא משום שנחשב הדבר ל'כאשר עשה' .אולם,
אליבא דרבי עקיבא ,ההזמה מבטלת את הדבר שקם על פיהם כל עיקר ,משום שעל דבר זה
הוו תרי ותרי ,ואם כן חיובם אינו אלא על הגדת עדותם בבית דין ,שהגידו עדות זוממת על
הנדון ,ועל דיבורם הוא שהם מתחייבים . 17
מיהו קשה ,שלא מצינו שחידושא דהזמה נאמר לעניין תשלומין וחיובי הזמה ,אלא לעניין
פסול הזוממין בלבד ,כמבואר בסנהדרין )כז ,א(.

ט .מחלוקת הריב"ש והרלב"ח ,פירושו של המהרי"ט והקשיים בדבריו
יישוב עניין זה נוגע ליסודות גדרי הזמה ,וכבר מצינו שנחלקו בעניין זה הקדמונים ,הלא
המה הריב"ש והרלב"ח בתשובותיהם ,ובביאור דבריהם חלוקים גדולי האחרונים,
המהרי"ט והגאון ר' חיים יונה תאומים ,בספרו סדר משנה על הלכות עדות )יח ,ה במהדורת
הרצ"י לייטנר( .מתוך עיון בדברי המהרי"ט והריב"ש נוכל לעמוד על עומק שיטתו של
הרמב"ן.
שנינו בכתובות )כ ,א(" :אין מזימין את העדים אלא בפניהן ,ומכחישין את העדים שלא
 .16עיין חידושי הרשב"א בבא קמא )ה ,א(.
 .17עיין פירוש המשנה להרמב"ם מכות ג ,א ,שכתב" :ועדים זוממין נחשב להם דבורם מעשה ,לפי שהם
צריכים למסור את עדותם בבית דין" ,ומקורו במגילת סתרים לרב ניסים גאון ,הובא באוצר הגאונים
לסנהדרין סה ,א )עמוד שצח(" :לאו הקצת שפתותיהן גרמא להו חיובא ,אֵ ילא מקום בית דין גרמו
להם ...רחמנא שויה לדיבוריהו מעשה לחיובינהו" ,ואם כן ,על כורחך שחיוב זה קנס הוא ,דהא לא עשו
מעשה ומשלמין.
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בפניהן .והזמה שלא בפניהן  -נהי דהזמה לא הוי ,הכחשה מיהא הויא" .ופירש רש"י" :נהי
דהזמה לא הויא  -לעונשם לא נפש ולא ממון ,הכחשה הויא לבטל עדותן".
על פי סוגייה זאת כתב הריב"ש בתשובה )סימן רסו(:
דמאי דאמרינן "אין מזימין את העדים אלא בפניהם"  -זהו לחייבן בגוף או
בממון מ"ועשיתם לו כאשר זמם" .וטעמא ,משום דכתיב'" :והועד בבעליו'
)שמות כא ,כט(  -אמרה תורה :יבוא בעל השור ויעמוד על שורו" )בבא קמא
קיב ,ב( ...אבל לבטל עדותן לא ,דכיון שהמזימין מעידין בגופן של מוזמין,
לומר 'עמנו היו במקום פלוני' ,והתורה האמינתם  -הרי הוא כאלו פסלום
בגזלנות או בשאר פסול הגוף ,שיכולין לפסלן ולבטל עדותן אפילו שלא
בפניהם .כמו שכתב הרמב"ן ז"ל בההיא דהתם )כתובות יט ,ב ד"ה משום
הכי( ,ד"שנים החתומים על השטר ומתו" וכו' ,שפירש פסולים מחמת
קורבה ,דאי משחקי בקוביא כפירוש רש"י ז"ל )שם ד"ה פסולי עדות( ,לא
הוה אמרינן תרי ותרי נינהו  -דאטו לא מצו למפסלינהו בגזלנותא? ואינהו
לגבי נפשייהו לאו כל כמינייהו למימר 'לאו גזלנין אנן' ,דאלמא  -אף על פי
שמתו יכולין אלו לפוסלן שלא בפניהם...
וכי אמרינן דהכחשה הויא  -היינו לומר שהמוזמת היא המוכחשת בודאי,
אבל לא לומר שיהיה זה כב' כיתי עדים המכחישות זו את זו ,דקיימא לן
)שבועות מז ,ב(  -זו באה בפני עצמה ומעידה וזו באה בפני עצמה ומעידה.
אלא ,כיון שהוזמו בגופן אפילו שלא בפניהם  -הכת המוזמת היא המוכחשת
לבדה ,והאחרונה המזימה כשרה ודאית.
אכן ,הרלב"ח בתשובותיו )סימן קלא( חלק על הריב"ש ,וטען שכל שהוזמו שלא בפניהם -
הרי זה כשתי כתות המכחישות זו את זו ואין כאן עדות ,אבל ודאי הוא שאין המזימין
נאמנין לפסול גופן של זוממין שלא בפניהם .ועל עצם דברי הריב"ש כתב הרלב"ח:
לא מכרעה סברת ריב"ש ז"ל ,דאיכא למימר דאף על גב דיכולין לפסול
העדים שלא בפניהם בפסול הגוף ,בפסול הזמה אינם יכולין .והטעם הוא,
דכיון דפסול הזמה חדוש הוא שנאמין לאחרונים  -דוקא כשמעידין בפניהם,
כי אז נראה שהעדות הוא עליהם והם קרובים אצל עצמן ,מה שאין כן
כשמעידין שלא בפניהם ,כי אז נראה שכונת עדותם היא לבטל גוף העדות לא
בגופן של עדים ,כיון שמעידים שלא בפניהם . 18
 .18עיין הש"ך )סימן לח סוף ס"ק ב( שהשיג אף הוא על הריב"ש ,וכתב" :גם מה שהביא שם מהרמב"ן שפסל
כשמתו ואמרו 'גזלנים הם'  -יש לומר ,דשאני התם שמעידים על גופן של עדים שהם גזלנים ,מה שאין כן
הכא" .בפשוטו ,נראה שכוונתו למה שהקשה הרלב"ח ,אבל בנתיבות המשפט )סימן לח ס"ק ב( ביאר
דבריו באופן אחר וזה לשונו" :דהזמה לא נקרא מעידין על גופן של עדים ]כך צריך לומר  -י.ר ,[.דהא
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המהרי"ט בתשובותיו )חלק ב ,אבן העזר סימן לז( דחה את קושיית הרלב"ח על ידי
שצימצם את החידוש שנאמר בנאמנות המזימין לעניין העונש בלבד ,וזה לשונו:
דלענין פיסול עדות לאו חידוש הוא ,דמאחר שהללו מעידים עליהם שהיו
במקום אחר והעידו מה שלא ראו  -הרי הוא כאילו מעידים שפסולי עדות
הם ,והראשונים אינם יכולים לפסול את השניים ולומר שהם פסולים
שהעידו שקר עליהם] ,ש[הרי )ש(הם נוגעים בעדותן] .ו[לא דמי למכחישים
גופה של עדות ...כשם שאלו אומרים שהראשונים העידו שקר על מלוה ,כך
הראשונים אומרים שהשניים העידו שקר על הלוה ואבדו את זכותו ,להכי
קרינן שתי כתות המכחישות זו את זו .אבל באומרים 'עמנו הייתם' ,ואין
מעידים על גופה של עדות  -יכולים לפסלם באומרים 'שקר העידו על פלוני',
אבל הראשונים אינם יכולין לומר שהעידו שקר ,אלא על עצמן ,ונוגעים
בעדותן.
וכי אמרינן דחידוש הוא  -היינו להענישן במה שחשבו להפסיד לזה ,דכתיב:
"כאשר זמם לעשות לאחיו" ,ועל גוף המעשה איכא למימר ,דמאי חזית
דסמכת אהני שלא ראו ההלואה ,סמוך אהני דאמרי 'ראינו'.
אמנם ,דברי המהרי"ט צריכים ביאור ,שהרי מפורש בגמרא ,שחידושא דעד זומם לעניין
פיסול גופו נאמר .לכאורה ,אפשר היה לומר שהמהרי"ט סובר כמו שכתבו כמה מן
האחרונים  , 19שרק אליבא דרבא עד זומם הוא חידוש ,אבל אליבא דאביי דהלכתא כוותיה -
נאמנים המזימים מסברה ,כמי שמעידים על פסול בגזלנות .ברם ,דבר זה נסתר מדברי
בסנהדרין כז ,א גבי פלוגתא דאביי ורבא בעד זומם אי למפרע הוא נפסל ,ורבא סבירא ליה דמכאן ולהבא
הוא נפסל ,ואמר הטעם דעד זומם חידוש הוא ,וקאמר התם דאיכא בינייהו דפסלינהו בגזלנותא וכו',
אלמא ,דלפסול בגזלנותא לאו חידוש הוא ,ועל כורחך הטעם משום דמעידין על גופן של עדים לפסול
אותן .מה שאין כן הזמה מיקרי חידוש ,ואי לאו דחידש רחמנא לא הוי נקרא מעידין על גופן של עדים,
ולא היינו מהימנינן לאחרונים טפי מהראשונים .ועל כורחך הטעם ,דאף שאומרים בהזמה שהעידו שקר,
הא כמו כן כשמכחישין ואומרים המלוה או הלוה עמנו היה  -גם כן אומרים שהעידו שקר ,ומכל מקום
לא מהימני האחרונים טפי מהראשונים ,מטעם כיוון דעיקר הגדתן הוא נגד המלוה ,ואי לאו חידושא -
הזמה דומה להכחשה .אלמא ,דהזמה לא מיקרי כל כך הגדה על גופן של עדים כמו פסלינהו בגזלנותא".
מיהו ,דבריו סתומים ,שהרי לאחר שנתחדש ,שהתורה האמינה למזימין  -שוב חזר העניין להיות כמאן
דפסלי בגזלנותא ,שמעידים על הראשונים שפסולי עדות הם .וגם אחרי כל אריכות דבריו ,לחלק בין
הזמה שהיא חידוש לבין פסלי בגזלנותא שאינה חידוש ,הרגיש הנתיבות המשפט שאף הזמה הוי פסול
בגופן ,אלא שסייג זאת ואמר" :דהזמה לא מיקרי כל כך הגדה על גופן של עדים" ,וצריך עיון .ראה להלן
הערה  22מה שכתבתי בביאור שיטתו.
 .19עיין לחם משנה הלכות עדות יח ,ב; ובנודע ביהודה תנינא ,אבן העזר סימן נז; ובספר המרחשת קונטרס
הזמה סימן א ,אות ו.
]ועיין במאמרו של אורי ולנר ,דין עד זומם  -חידוש או סברה? ,בחוברת זו  -המערכת[.
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המהרי"ט גופא ,שהרי מדבריו ברור ,שעד זומם חידוש הוא ,משום דהוו תרי ותרי ,אלא
שחידוש זה נשנה לעניין עונשם של העדים ולא לעניין פיסול גופן .עוד זאת ,הלא דברי
המהרי"ט הללו לא באו אלא ליישב את שיטת הריב"ש ,ומתשובתו יוצא מפורשות,
שנאמנות המזימין לפסול הזוממין זוקקת חידושא דקרא ,שהרי כתב" :דכיון שהמזימין
מעידין בגופן של מוזמין ,לומר 'עמנו היו במקום פלוני' והתורה האמינתם  -הרי הוא כאילו
פסלום בגזלנות" ,משמע ,שרק משום שהתורה האמינתם הוא שכאילו פסלום בגזלנותא,
הא לאו הכי תרי ותרי!
בספר סדר משנה על הלכות עדות ,הקשה עוד שתי קושיות על דברי המהרי"ט הללו:
א .לא מצינו בתלמוד ,שהחידוש בנאמנות המזימין נאמר לעניין עונשם של הזוממין במה
שחשבו להפסיד הנדון ,כי אם לעניין פיסול גופן של הראשונים בלבד" ,ואפילו לרבי
עקיבא דאמר דעדים זוממין קנס הוא ,לא נתנו טעם משום מאי חזית דסמכת אהני,
אלא משום דלא עשו מעשה"!

44

מעליות יז

ב" .איך אמר 'ועל גוף המעשה איכא למימר דמאי חזית'  -והרי כבר אמר דמסברא סהדי
קמאי פסולים דהוה כאלו פסלום בגזלנותא ,ובתראי כשרים; ואם כן ,על כורחך שאנו
מאמינין מסברא לאחרונים להחזיק את הראשונים שהעידו מה שלא ראו ,ואיך אפשר
לומר 'מאי חזית דסמכת אהני סמוך אהני'? ואלו דבריו הסותרים זה את זה".
הדמיון שבין קושיות בעל סדר משנה על המהרי"ט לבין מה שהקשינו על הרמב"ן בולט,
ובדברינו להלן יתברר ששיטה אחת לשניהם.

י .החידוש בפרשת הזמה אליבא דהמהרי"ט
מוכרח איפוא בדעת המהרי"ט ,דתרי גווני נאמרו בחידושא דהזמה ,כפי שיבואר.
מבחינת הלכות עדות  -אלמלא חידשה תורה נאמנות למזימין ,היו הזמה והכחשה תרוויהו
בגופה של עדות .כיצד? בהכחשה  -זו אומרת 'היה מעשה' וזו אומרת 'לא היה' ,או יבוא
מכלל דבריה שלא היה ,ובהזמה  -זו אומרת 'נעשה המעשה בעדים' וזו אומרת 'לא נעשה
המעשה בעדים' וממילא אין להקים דבר על פי אותו מעשה .עיקרו של דבר הוא ,שאין עדות
המזימין שהזוממין העידו מבלי שראו פסול בגופן של עדים כמי שעברו עבירה ,אלא עדות
על המעשה הנדון בבית דין ,שמאחר שנעשה בלא עדים אין להתחייב עליו.
ניתנה תורה ,ונתחדשה הלכה להאמין המזימין ,וגוף החידוש היה לדון את עדות המזימין
כמי שהעידו על גופן של הזוממין ,לומר שמאחר שהעידו מבלי שראו  -הרי הם מעידים
בשקר .הוא שכתב הריב"ש "והתורה האמינתם  -הרי הוא כאלו פסלום בגזלנות"  -היינו,
מתוך שהתורה האמינתם חזר העניין לידון כמי שפסלום בגזלנות ,שהרי מעידים עליהם
שהעידו בשקר.
בזה יתבאר מה שכתב המהרי"ט לחלק בין הזמה להכחשה ,שבהזמה אין הראשונים יכולים
להכחישן ולומר שהעידו שקר לפי שעדותן נוגעת לעצמן ,בעוד שבהכחשה שניהם מעידים על
המעשה ,וכשם שהללו אומרים שהראשונים שקרנים כך הראשונים אומרים שהאחרונים
שקרנים .חילוק זה אפשרי רק משנתחדש ,שעדות המזימין נחשבת על עצמן של זוממין,
אבל לולי חידושה של תורה לא היה זה חשוב עדות על גופן ,ואם כן יכולין היו הראשונים
להכחישן ולומר שהמעשה היה בעדים.
נמצא ,שמה שכתב המהרי"ט " -דלענין פיסול עדות לאו חידוש הוא ,דמאחר שהללו
מעידים עליהם שהיו במקום אחר והעידו מה שלא ראו  -הרי הוא כאילו מעידים עליהם
שפסולי עדות הם"  -אין רצונו לומר ,שאין כל חידוש במה שהאמינה תורה למזימין ,אלא
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שמשהאמינה להם תורה שוב אין חידוש בעדותן הזוקק הזמה בפניהם כדי לפוסלן ,כפי
שנקט הרלב"ח.
דברים אלו אמורים דווקא לעניין פיסול עדותן ,אבל לעניין "כאשר זמם" נוקט המהרי"ט,
שחיוב הזוממין תלוי בעדות המזימין על גופו של מעשה ,ובזה הלא תרי ותרי הוו ,ואף
שנתחדש להאמין למזימין ולענוש על פיהם את הזוממין  -עדיין תרי ותרי נינהו .נמצא
שהחידוש בקיום דין "כאשר זמם" הוא בזה גופא ,שנענשים בתרי ותרי . 20
יוצא איפוא ,שהחידוש בהלכות הזמה שנאמנים המזימין אף על פי שתרי תרי נינהו,
מתחלק לשני עניינים:
א .לעניין פסול גופן של זוממין  -החידוש המעמיד את עדות המזימין על גופן של זוממין
מפקיע מכל וכל את התרי ותרי ,שהרי מעתה הזוממין נוגעים בעדותן; ואם כן ,משום
נאמנות של כלל הלכות עדות הוא שיש להאמין למזימין ,דהוי כמי שמעידים על
הזוממין לפסלן בעבירה.
ב .לעניין עונשן של הזוממין  -החידוש אינו מפקיע את התרי ותרי ,שהרי עונשן נובע מעדות
המזימין על גופו של מעשה ,ומשום חידוש זה הוא שאין מזימין את העדים אלא
בפניהם ,שהזמה שלא בפניהם חוזרת להיות הכחשה.

יא .החילוק בין פסול גופם של הזוממים לבין חיובם ב"כאשר זמם"
אמנם ,עדיין צריך להבין מדוע סובר המהרי"ט שעדות המזימין לעניין עונשם של זוממין
הוא על גופו של מעשה ,כפי שכתב" :וכי אמרינן דחדוש הוא  -היינו להענישן במה שחשבו
להפסיד לזה ...ועל גוף המעשה איכא למימר  -דמאי חזית דסמכת אהני שלא ראו ההלואה,
סמוך אהני דאמרי 'ראינו'".
נראה לומר ,שבדברי המזימין כלולים שני עניינים:
א .עדות על גופן של הראשונים ,שהעידו עדות בבית דין מבלי שראו ,ומבלי שנתחייבו
להעיד ,ובכך עברו על לאו ד"לא תענה" )שמות כ ,יג(  . 21ובעדות זאת נאמנים המזימים
משום שאין הללו יכולין להכחישן ולומר שבאמת נתחייבו להעיד ,דהא בכך הם מעידים
 .20כעין זה מצינו בשיטת רבינו תם )לפי דיעות מסוימות באחרונים( ,לעניין חיוב קנס של מוציא שם רע,
שמתחייב אף כשעדיו ועדי האב מכחישין זה את זה ותרי ותרי הוו; עיין סנהדרין ח ,ב תוספות ד"ה
מוציא ,ובאחרונים שם; ובמה שכתב הרא"י אונטרמן בספרו שבט מיהודה ,בעניין מוציא שם רע )עמוד
תג ואילך(.
 .21עיין רמב"ם הלכות עדות יז ,א שפסק" :מי שהעידו לו אנשים רבים וגדולים בחכמה וביראה ,שהם
אומרים שראו פלוני שעבר עבירה פלונית ...אף על פי שהוא מאמין הדבר בלבו כאילו ראהו  -לא יעיד עד
שיראה הדבר בעיניו ...שנאמר' :והוא עד או ראה או ידע' ...וכל המעיד מפי אחרים  -הרי זה עד שקר
ועובר בלא תעשה ,שנאמר' :לא תענה ברעך עד שקר'".
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על עצמן ונוגעים בעדותן.
ב .עדות על גוף עדותן של הראשונים ,שבעדותן זממו העדים להפסיד לפלוני .עדות זאת
היא הנקראת עדות על גופו של מעשה ,שהרי משעה שהעידו הראשונים ונתקבלה עדותן
בבית דין כעדות כשרה  -כל עדות אחרת ,שמכללה יבוא שעדות זאת כוזבת היא ,הרי
היא מכחישתה ,והוו שתי עדויות הסותרות זו את זו והן נידונות כתרי ותרי .לפיכך,
נאמנותם של המזימין לעניין "כאשר זמם" נוגעת לגופו של מעשה ,ומשום נאמנות
דחידוש הוא שהאמינתם תורה ,ולזה אין נאמנים אלא בפניהם.
מעתה יוצא ,שכאשר מזימים את העדים בפניהם ,מתוך שנאמנים עליהם להענישם נאמנים
לבטל עדותן ,ולא נדרשנו לבטל עדותן מצד הלכות פיסול גופן .אבל כשמזימין שלא
בפניהם  -שוב ליכא נאמנות דחידוש ,שהרי אין עונשין שלא בפני בעל דין ,ולכן הוכרחו
הריב"ש והמהרי"ט לבאר ,שעדותן בטלה משום פסלות גופן . 22
 .22מעתה נשוב ליישב את שיטת הנתיבות המשפט שהובאה לעיל בהערה  .18הפסול המביא לידי ביטול עדות
הזוממין שלא בפניהם ,נובע מכך שהמזימין מעידים עליהם שהעידו בשקר ,כפי שביארנו אליבא
דהמהרי"ט .ברם ,מבחינה זו ,טוען הנתיבות המשפט ,אין חילוק בין הזמה להכחשה ,שהרי בשניהם
טוענים העדים השניים שהראשונים העידו שקר ,ואפילו הכי אין השניים נאמנים לפסול הראשונים
בהכחשה! נמצא ,שאלמלא חידושה של תורה בהזמה ,נידונית הזמה כהכחשה ואין היא נחשבת לעדות על
גופן של עדים ,דומיא דפסלי בגזלנותא .עתה ,עלינו להתבונן במהות החידוש בדין הזמה ,אליבא
דהנתיבות המשפט.
הנה לעיל ס"ק א ,כתב הנתיבות המשפט לבאר את שיטת הרמב"ם ,בעדים שהוכחשו והוזמו בבת אחת,
שאינם נידונים כזוממין ,על פי הסמ"ע ס"ק א בשם הטור ,בטעמא דהזמה עדיף מהכחשה" :דהזמה כיון
דהוא בגופן של עדים הוי כאומרים לשנים חללתם שבת או הרגתם את הנפש ,שאינן נאמנין להכחישן
בדבר שהעידו על גופן ,והכי נמי בהזמה דהוא על גופן של עדים .מה שאין כן בהכחשה ,שהן מכחישין
עצמן בדבר אחר  -הראשונים נאמנים כמו האחרונים" .לפי זה כתב הנתיבות המשפט ,שכאשר מעידים
המזימין על הזוממין לומר שהיו עמהם במקום אחר  -נאמנים אף כאשר בהזמתן הוכחשה העדות )כגון
בדין פלוני רבעני לאונסי ,או כאשר מעידים המזימין שאף הנדון היה עמהם באותו מקום( ,משום שאין
הזוממין יכולין להכחיש עדותן ,שהרי הם חוזרים ומעידים על עצמן .ולא אמר הרמב"ם שהזמה והכחשה
בבת אחת לאו הזמה היא ,אלא כאשר "המזימין מודים שהעדים היו בעולם ]נראה שצריך לומר 'במקום'
 י.ר [.שאמרו העדות .נמצא ,דבמה שמכחישין שזה לא הרג ולא הלוה  -אינן מזימין גופן של העדים ]כךצריך לומר  -י.ר ,[.רק שמכחישין בגוף המלוה והלוה ,ובזה אין אלו נאמנים יותר מאלו".
נמצאנו למדים ,שחלוק הנתיבות המשפט על המהרי"ט בעיקר חידושא דהזמה .אליבא דהמהרי"ט
החידוש הוא לדון את דברי המזימין כמי שמעידין על גופן של זוממין לומר שהללו העידו בשקר ,וממילא
אין כאן הכחשה כל עיקר כמו שנתבאר לעיל .אולם ,אליבא דהנתיבות המשפט התהליך הוא הפוך; היינו,
שמעיקרא פשיטא לן שעדותן של העדים השניים היא על גופן של הראשונים ,שהרי מעידים עליהם שהיו
במקום אחר ,אלא שבעדותן הלא מכחישים הם את עדות הראשונים ,שהרי יוצא מדבריהם שלא נעשה
המעשה כלל  -באה התורה וחידשה שבהכחשה דהזמה יאמנו עדים אלו ,ובעדותן יחול דין זוממין על
הראשונים ,משום שאין הללו יכולים להכחיש גוף עדותן של אחרונים לומר שלא היו עמהם באותו
מקום ,שהרי מעידים הם על עצמן.
מעתה ,יש לומר לדעת הנתיבות המשפט ,שהחידוש שבהזמה לא חל אלא כאשר מזימין את העדים
בפניהם ,שבעדותן נעשים הראשונים זוממין כמו שכתב רש"י בכתובות )כ ,א ד"ה וכשם(" :שהרי הם
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והנה ,מפירושו של הרמב"ן לפרשת עדים זוממין נראה להדיא כדברי המהרי"ט .בפסוק
"והנה עד שקר העד" )דברים יט ,יח( כתב הרמב"ן:
ועל כן באה הקבלה הנאמנת ופירשה ,כי ההזמה תהיה כשיאמרו' :והלא
ביום פלוני עמנו הייתם' .והטעם ,מפני שהעדות הזו היא על גופם של עדים,
והם אינם נאמנים על עצמם לומר 'לא עשינו כך'.
משמע ,שעל ידי פירושה של הקבלה הנאמנת הוא שנאמנים המזימין ,מסברה ,לעשות
הראשונים לעדי שקר ,משום שמעידים על גופן ואין הללו יכולין להכחישן; ומפורש כמו
שכתב הריב"ש ,שמתוך שהתורה האמינתן הוי כאילו פסלום בגזלנותא .ובפסוק "ועשיתם
לו כאשר זמם" )שם ,יט( כתב הרמב"ן:
'ולא כאשר עשה' ...והטעם בזה ,בעבור כי משפט העדים הזוממין בגזרת
השליט שהם שנים ושנים.
מפורש להדיא כמו שכתב המהרי"ט ,שלענין חיוב עונשן של זוממין הוא שנדרשנו לחידוש
וגזירת השליט ,משום דהוו תרי ותרי ,ועל פי זה הוסיף הרמב"ן ,שאין הם מתחייבים
בנפשות אלא בכאשר זמם ולא בכאשר עשה.
הם הם דברי הרמב"ן בסוגייתנו" :וקסבר רבי עקיבא ,מה שחדשה תורה לשלם על פי
מזימין והאמינה אלו  -קנס הוא" ,ולשיטתו אזיל ,ודו"ק.

באין לחייבן כדי לעונשן או נפש או ממון ,והתורה אמרה' :והועד בבעליו  -יבא בעל השור ויעמוד על
שורו'" .אבל שלא בפניהם ,שלא חל על הראשונים דין זוממין ,נמצא שלא באה עדותן אלא לומר
שהראשונים העידו בשקר ,ובזה הא לא שנייא הזמה מהכחשה ,שהרי עדות הראשונים מכחשתן ,ולא
אהניא לזה מה שמעידים על גופן של עדים .הוא שכתב הנתיבות המשפט" :ואי לאו חידוש  -הזמה דומה
להכחשה" ,ועל כן כתב הנתיבות המשפט" :דהזמה לא מיקרי כל כך הגדה על גופן של עדים כמו פסלינהו
בגזלנותא" ,שהרי רק בפניהם הוא דמהני עדות על גופן לפוסלן.
ונראה ,שהנתיבות המשפט והמהרי"ט הולכים בזה לשיטתם ,דהנה כתב המהרי"ט בתשובתו )שם(,
בביאור שיטת הרמב"ם בהכחשה והזמה כאחד" :דודאי הכחשה בגופה של עדות ולא יתחייבו על פיהם,
והזמה בגופן של עדים ומתחייבים על פיהם .והיכא דאיתנהו לתרתי ,דמסהדי אגופה של עדות ואגופן של
עדים ,חזינן  -אי הני למעקר סהדותא קא אתו וממילא נמצאו זוממים  -פטורים ,ואי לאזומי לעדים
קאתו ,אף על פי שממילא נמצאת העדות מוכחשת בהכרח ,כפי מציאות העניין  -הרי זו הזמה" .אכן ,זה
לשיטתו ,שהחידוש בהזמה הוא לדון את עדות השניים על גופן של ראשונים ,לפיכך לא נאמר חידוש זה
אלא כשאין עדות השניים מכחשת את עדות הראשונים בעצמה .אבל לשיטת הנתיבות המשפט,
שהחידוש בהזמה הוא להאמין למזימים ,אף על פי שמכחישין עדות הראשונים ,משום שבהכחשת עדותן
הם מעידים על גופן של ראשונים  -לעולם הכחשה והזמה כאחד נדונים כהזמה ,שהרי אין תוספת
ההכחשה לגוף עדותן משנה דבר ,מאחר שבהזמה גופא הם מכחישים את עדותן ,ונאמנותם היא משום
שאין הזוממין מכחישים עדותן על גופן ,ודו"ק.
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יב .פסקו של הרמב"ם והקשיים בדבריו
נתבונן בשיטת הרמב"ם בסוגייתנו .פסק הרמב"ם בהלכות עדות )יח ,ח(:
חיוב העדים זוממים לשלם במקום שחייבין לשלם  -קנס הוא ,ולפיכך ,אין
משלמין על פי עצמן .כיצד? הרי שהעידו ונחקרה עדותן בבית דין ,ואחר כך
אמרו שניהם' :עדות שקר העדנו ואין לזה אצל זה כלום' ,או שאמרו' :העדנו
על זה בכך וכך והוזמנו'  -אין משלמין על פיהן .אבל אם אמרו' :העדנו על זה
והוזמנו בבית דינו של פלוני ,ונתחייבנו ליתן לו כך וכך'  -הרי אלו משלמין,
שזו הודאה בממון שנגמר דינו ליתנו; ואם אמר האחד כך משלם חלקו.
מפורש בדבריו ,שעדים האומרים 'שקר העדנו' נעשים זוממין על פי עצמן ,אלא שאין
מתחייבים בתשלומי הזמה משום שהודו בקנס ,ולא עוד ,אלא שמלשונו משמע שעיקר
פירושה של מימרת רבי עקיבא " -אף אין משלמין על פי עצמן"  -הוא בשהודו ששקר העידו,
שהרי מקרה זה הביא ראשון .נמצא ,שהרמב"ם חלוק על סברת הר"י מלוניל והרמב"ן,
שנקטו דכי מהניא הודאה ששקר העידו  -היינו דווקא למי שסובר שתשלומי הזמה הוו
ממונא ,לפי שבהודאתם מחייבים עצמם בתשלומים ,אבל למאן דאמר קנסא  -מתוך
שנפטרים בהודאתם ,שוב אין נאמנים על פי עצמם )עיין לעיל סעיפים ה-ו( ,וצריך עיון
בסברת הרמב"ם.
עוד יש להעיר על כמה עניינים בלשון הרמב"ם:
א .באומרים 'שקר העדנו' פסק הרמב"ם שנעשו זוממין על פי עצמן אף לפני גמר דין ,כל
שנחקרה עדותן בבית דין .והנה פסק הרמב"ם להלן )כ ,א(:
אין עדים זוממין נהרגין ולא לוקין ולא משלמין ,עד שיהיו שניהם ראויין
לעדות ,ויזומו שניהם אחר שנגמר הדין.
משמע ,שאין חיוב קנס כל עיקר עד לאחר גמר דין .אם כן ,מאחר שאילו הוזמו העדים
לאחר שנחקרה עדותן ,קודם שייגמר הדין  -לא היו מתחייבים בתשלומין ,משום שטרם
חל חיובא ד"כאשר זמם" ,היאך חשובה הודאתן לפני גמר דין כהודאה בקנס? וצריך.
ב .פסק הרמב"ם לעיל )ג ,ו-ז(:
עדים החתומים על השטר  -הרי זה כמי שנחקרה עדותן בבית דין ,ואין
יכולין לחזור בהן .במה דברים אמורים? כשאפשר לקיים השטר שלא מפיהן,
כגון שהיו שם עדים שזה כתב ידן או שהיה כתב ידן יוצא ממקום אחר .אבל
אם אי אפשר לקיים השטר אלא מפיהן ,ואמרו' :כתב ידינו הוא זה ,אבל
אנוסים היינו' - ...הרי אלו נאמנים ,ויבטל השטר .אמרו' :פסולי עדות היינו
בעבירה' - ...אין נאמנים ,שאין אדם משים עצמו רשע עד שיעידו עליו עדים
שהוא רשע .וכן אם אמרו' :אמנה היו דברינו'  -אין נאמנים ,שהמעיד על
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שטר אמנה כמעיד בשקר.
משמע ,שאם אמרו 'שקר העדנו'  -אין נאמנים ,שאין אדם משים עצמו רשע ,עד שיעידו
עליו עדים שבשקר העיד ,והיאך פסק שאם אמרו 'שקר העדנו' נאמנים להזים עצמן
ותיבטל עדותן?
ג .במקום שנפטרים בהודאתן ,כתב הרמב"ם" :או שאמרו' :העדנו על זה בכך ובכך
והוזמנו'" ,והשמיט תיבות "בבית דין פלוני" המופיעות בגמרא ,ואילו במקום
שמתחייבים ממון ,כתבן הרמב"ם" :אבל אם אמרו' :העדנו על זה והוזמנו בבית דינו
של פלוני ,ונתחייבנו ליתן לו'" ,שינויי לשון אלו צריכים ביאור.

יג .גדר "אין אדם משים עצמו רשע" על פי הרמב"ם
נתבונן תחילה בגדרי "אין אדם משים עצמו רשע" .פסק הרמב"ם בהלכות עדות )יב ,ב(:
אין אדם נפסל בעבירה על פי עצמו .כיצד? הרי שבא לבית דין ואמר שגנב או
גזל או הלוה ברבית  -אף על פי שמשלם על פי עצמו ,אינו נפסל .וכן אם אמר
שאכל נבילה או בעל אסורה  -אינו נפסל עד שיהיו שם שני עדים ,שאין אדם
משים את עצמו רשע.
מדברי הרמב"ם מבואר ,שאין אדם נפסל על פי עצמו בבית דין ,משום שבהודאתו לא
נשלמה העדות על פסול גופו " -עד שיהיו שם שני עדים" .לפי שחזקת כשרותו של אדם
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נפסלת על ידי שחל עליו דין רשע ,ומאחר שחלות זאת פוגעת במעמדו האישי  -אין הוא
נעשה עד עליה ,שהרי קרוב הוא אצל עצמו.
עוד זאת ,הלא עונשי הגוף ,כמלקות ומיתה ,מותנים בחלות שם רשע; במלקות כתיב:
"והיה אם בן הכות הרשע" )דברים כה ,ב( ,ובמיתה כתיב" :אשר הוא רשע למות" )במדבר
לה ,לא( ,ומאחר שאין אדם יכול להרשיע עצמו ולהתחייב מחמת הרשעתו בעונשי הגוף,
שהרי לעניין זה נדון כקרוב  -מופקעת נאמנותו אף לעצם חלות שם רשע על עצמו . 23
בזה יש לבאר את מחלוקת רבא ורב יוסף בסנהדרין )ט ,ב( בדין "פלוני רבעני לרצוני".
אליבא דרב יוסף רשע הוא ,משום שאדם נאמן על עצמו יותר ממאה עדים ,ובכלל נאמנות זו
אף לפסול עצמו בעבירה על פי עצמו; ומתחלקת נאמנותו  -שנאמן הוא להיעשות רשע על
פיו ,אך אינו נאמן להיענש על פי עצמו ,שאין בית דין מקבלים עדותו להענישו .סברתו בנויה
על כך ,שמצינו אזהרות שהעובר עליהם נעשה רשע אך לא נענש ,ומאחר שאפשר שיחול שם
רשע בלי עונש ,נאמן אדם על עצמו לחלות זאת בלי שייענש על פיה בעונשי הגוף .אולם,
לדעת רבא ,עונשי הגוף נובעים מחלות שם רשע על הגברא ,ומאחר שאין אדם יכול להעניש
עצמו בעונשי הגוף על פי הודאתו  -אין בכח הודאתו להחיל עליו שם רשע כל עיקר .אף
שמצינו אזהרות שאין בהן עונשי הגוף ,הרי זה משום שחלוקות אזהרות אלו מהאחרות
במעשה העבירה ,אך לא ברשע שבעבירה ,וכיוון שהחיוב בעונשי הגוף על מעשה העבירה
הוא משום הרשע שבעבירה ,אין אדם משים עצמו רשע ,ודו"ק . 24
והנה ,העובר על אזהרותיה של תורה כגון הגוזל את חבירו וכיוצא בזה ,חלים עליו שני
שמות  -שם רשע מחמת העבירה ,ושם גזלן מחמת הגזילה .במה דברים אמורים? כשהעידו
עליו שני עדים ,אבל המודה שגזל את חבירו  -נאמן הוא להחיל על עצמו שם גזלן ,אך בזה
לא חל שם רשע לעניין פיסול גופו .ואם תאמר ,הלא יש כאן תרתי דסתרי  -שבחלות שם
גזלן כלולה העובדה שעבר על אזהרה של תורה ,ואם נאמינו על היותו גזלן ממילא נמצאנו
מאמינים לו על היותו רשע ,ומאחר שאין הוא נאמן לפסול עצמו בעבירה  -שוב אין הוא
נעשה גזלן על פי עצמו! אין הדבר כך ,אלא נאמן הוא להיעשות גזלן על פי עצמו ,ולהתחייב
בחיובי הממון הנובעים מהגזילה ,ואף על פי שבכלל דבריו הוא שעבר על אזהרת 'לא תגזול'
 אין נאמנותו בזה מספקת להחיל עליו דין רשע ,שאין זאת חלות הבאה ממילא ,אלא היאזוקקת הקמת דבר בעדות של שניים.
נמצא ,שנאמנותו מתחלקת  -לענייני ממון פועלת הודאתו להקים עליו דין גזלן ,כמי שהעידו
עליו שני עדים ,שהרי אין אדם קרוב אצל ממונו ,ומתוך כך נאמנותו עדיפה משל עדים -
שהרי הוא הבעלים על ממונו ,ובתורת בעלים הרי הוא כמאה עדים ,לפיכך ,יכול הוא להחיל
 .23עיין כתובות יח ,ב ברש"י ד"ה אלא שאמרו ,שכתב" :דאדם קרוב אצל עצמו ,ואינו נאמן על עצמו לא
לזכות ולא לחובה בדיני נפשות ובפסולי עדות ,להעשות רשע ופסול על פיו" .ומבואר ,שכשם שאינו נאמן
בדיני נפשות להיעשות רשע ,כך אינו נאמן בפסולי עדות להיעשות פסול על פיו ,מדין פיסול עדות קרובים.
 .24עיין פירוש המשניות יבמות ב ,ט שנחלקו רבי יהודה וחכמים אם אדם משים עצמו רשע או לא.
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על עצמו שם גזלן לעניינים שבממון .אבל לענייני פיסול גופו  -קרוב הוא ,ואין הוא יכול
להקים דבר על גופו ,וממילא נידונית הודאתו לעניין זה ,כסיפור דברים שלא נשלמו בו גדרי
עדות .הוא שכתב הרמב"ם )שם(:
לפיכך ,ראובן שהעיד עליו שמעון שהלוה בריבית ,והעיד לוי ואמר' :לי הלוה
ברבית'  -הרי ראובן נפסל בעדות שמעון ולוי ,אף על פי שהרי הודה לוי שלוה
ברבית  -אינו משים עצמו רשע ,ונאמן על ראובן ואינו נאמן על עצמו.
שהרי לגבי ראובן הוא עד כשר המצטרף לאחר לפוסלו ,אבל לגבי עצמו הוא קרוב ואין אדם
נאמן להעיד על קרובו . 25

יד .גדר "אין אדם משים עצמו רשע" על פי הרמב"ן
כל דברינו אלו אמורים בשיטת הרמב"ם ורבותיו  , 26אבל לשיטת הרמב"ן ובית מדרשו  -אף
בעבירות שבממון ,כגון גזילה וכיוצא בזה ,אין אדם יכול להחיל על עצמו דין גזלן ,אלא
הרשע שבעבירת הגזילה ,ולכן
להתחייב בתשלומי הגזילה .לדעתם ,חלות דין גזלן כוללת את ֶ
אין אדם נעשה גזלן אלא בעדים  . 27אשר על כן ,הודאתו מחייבתו רק בתשלומין הנובעים
מהמעשה ,שהרי אדם נאמן לחייב עצמו בממון.
והנה ,בגדר תשלומין אלו נחלקו הראשונים .אליבא דהרמב"ן ,חיוב התשלומין נתפס בחלות
שם העבירה שהודו בה ,אף על פי שאין הגברא נדון כעבריין לעניין ממון .לפיכך סבר
הרמב"ן ,שבמקום שמתחייבים עדים בתשלומין בהודאתם ששקר העידו ,למאן דאמר עדים
זוממים ממונא ,או במקום שאי אפשר להחזיר הממון  -חל על התשלומין דין תשלומי
הזמה ,ומתוך שנתחייבו בהם בתורת "כאשר זמם"  -בטלה עדותן כדין עדים זוממים .אבל
הריטב"א כתב בחידושיו למכות )ג ,א(" :בממון פלגינן דיבוריה ,כאומר 'גנבתי' או 'גזלתי',
שמשלם קרן על פי עצמו ,שהרי יוצא מדבריו שהוא מודה שיש לחבירו ממון אצלו" .ומבואר
מדבריו ,שאין הוא מתחייב בתשלומין משום מעשה הגניבה ,אלא משום שיוצא מדבריו שיש
 .25נמצאת למד ,שבין לרבא ובין לרב יוסף  -פלגינן נאמנותא בעדותו על עצמו ,אלא שלרבא פלגינן נאמנות
בין עניינים הנוגעים לפיסול גופו לבין עניינים הנוגעים לחיוב ממונו ,ולרב יוסף אף בעניינים הנוגעים
לגופו פלגינן בין פסול הגוף לעונשי הגוף.
 .26עיין שיטה מקובצת לכתובות יח ,ב בשם הר"י מיגאש.
 .27ואזלי לשיטתייהו בביאור גדר "פלגינן דיבורא" ,שלשיטת הרמב"ן ודעימיה ,החילוק נעשה בגוף הדיבור,
ולכן אם העיד 'לי הלווה בריבית'  -הרי זה כמי שהעיד 'הלווה בריבית' ,שמחלקים את הדיבור )עיין
חידושי הרמב"ן לכתובות יח ,ב( .בביאור טעמם נראה ,שאלמלא היו מחלקים את דיבורו ,היתה חלה
תורת הגדת עדות על כל דבריו ,והיה נובע מכך שנתקבלה עדותו בבית דין על עצמו שלווה בריבית  -ובזה
אינו נאמן ,ומתוך שבטלה מקצתה בטלה כולה )עיין מלחמות ה' לרמב"ן מכות ג ,א מדפי הרי"ף( ,לפיכך,
"פלגינן דיבורא" ועדותו שהגיד אינה כוללת את דבריו על עצמו.
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לחבירו ממון אצלו ,ורשאי חבירו לתובעו בטענת זוזי גבך . 28

טו .יישוב הקושייה משטר אמנה
נמצאנו למדים ,שבכל הודאת אדם בעבירה יש לבחון ,על מה חלה ההודאה .במקום שכל
עניינה חלות על גופו לאשוויי רשע בעבירה  -אין הוא נאמן בה .אבל במקום שיש בה חיוב
ממון  -נחלקו הרמב"ם והרמב"ן בדרך חלותה .אליבא דהרמב"ם ,חלה הודאתו על גופו
לעניין חיוב ממונו ,והמודה בגזילה נעשה גזלן ,ובתורת גזלן הוא משלם .ואילו אליבא
דהרמב"ן ,הודאתו מחייבתו בתשלומין ככל חיוב שבממון ,ועל התשלומיו הוא שחל דין
תשלומי גזילה ,אבל אין הגברא נעשה גזלן בהודאתו.
מעתה ,תתיישב קושייתנו מדין עדים שאמרו על השטר אמנה היה ,שאין הם נאמנים משום
שאין אדם משים עצמו רשע .שכיון שהם מקיימי השטר  -לא חל על השטר דין נחקרה
עדותן ,וממילא אין באמירתם משום "כיון שהגיד" וכו' ,ולכן ,אילו היו נאמנים  -לא היו
נעשים זוממים ,אלא היתה מתבטלת עדותן מכל וכל .מאידך ,מאחר שחתמו שטר ,שראוי
שיוציאו ממון על פיו בקיום שלא מפיהם  -נמצא שבהודאתן אומרים ,שהעידו עדות שקר
בשטר ,ובכך הלא עברו על לאו ד"לא תענה" ,ועשו עצמן רשעים בעבירה ,על כן אין הם
נאמנים .כל זה אמור במקום שאין שם חיוב ממון כל עיקר ,אבל בהזמה עצמית  -הא הודו
בקנס ,ומשום חיובא דקנס הוא שחל על גופן דין עדים זוממים.
אכן ,בעיקר דין הודאה בקנס מצינו מחלוקת יסודית בין הרמב"ן לרמב"ם ,ונראה כי היא
העומדת ביסוד מחלוקתם לעניין הזמה עצמית .לפיכך ,נתבונן תחילה בסוגיית הודאה
בקנסות ,בבירור שיטת הרמב"ן ובנובע ממנה לעניין עדים זוממים ,ואחר כך נשוב לבירור
שיטת הרמב"ם.

טז .הודאה בקנסות
יש לחקור בגדרי הודאה בקנסות  -האם ההודאה בהם שייכת לתחום ההודאות על חיובי
ממון ,מאחר שמחמת הקנס מתחייבים בתשלומי ממון ,או שמא מאחר שחיוב הממון מוטל
על ידי בית דין בתורת עונש ,הבא מחמת הרשעת אדם בעבירה ,הרי הוא כעונשי הגוף ,שאין
אדם משים עצמו רשע להענישו בעונשי בית דין . 29
 .28עיין כתובות )עב ,א( בחידושי הריטב"א ד"ה מנא ידעה ,ובקצות החושן סימן לד ס"ק ד.
 .29עיין יבמות כה ,ב ברש"י ד"ה ואין ,שכתב" :והא דקיימא לן הודאת פיו כמאה עדים דמי  -הני מילי
לממונא ,אבל לקנסא ולעונש מלקות וליפסל  -לא" .ומבואר מדבריו ,שקנסא ועונש מלקות בני חדא
בקתא נינהו ,ששניהם עונשים המוטלים על ידי בית דין ,ואין אדם עומד במקום בית דין לחייב עצמו
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קיימא לן  -מודה בקנס פטור ,שנאמר'" :אשר ירשיעֻן אלהים'  -פרט למרשיע את עצמו"
)בבא קמא עה ,א( .ונחלקו רב ושמואל בדין מודה בקנס ואחר כך באו עדים  -אליבא דרב
פטור ,ואליבא דשמואל חייב .נראה ,שנחלקו בחקירה שהצענו; לדעת שמואל קנס הוא עונש
על רשע בממון ,ואין אדם מחייב עצמו בעונשי בית דין .וכך מתפרשת הדרשה לשיטתו -
הרשעת דיינים ,על פי סדר קבלת עדים ופסק דין ,היא שמחייבת בתשלומי קנס ,פרט
למרשיע את עצמו ,שאין הוא נאמן להחיל על עצמו שם רשע לעניין עונשי בית דין .נמצא,
שהמודה בקנס אליבא דשמואל ,כאילו הודה חוץ לבית דין ,שהרי אין לדבריו בבית דין כל
חלות ,ולכן אם יבואו עדים יתחייב .אולם ,אליבא דרב נראה ,שהמודה בקנס הוא כמי
שמחייב עצמו בחיובים ממוניים ,ונאמן בהודאתו .לשיטתו ,משמעות הדרשה היא -
שהמרשיע את עצמו שוב אין בית דין מרשיעים אותו.
ברם ,שיטת רב צריכה ביאור  -מדוע משהודה בבית דין שוב אין בית דין מקבלים עליו עדים
להענישו ,ומה כוח יש בהודאתו לפטור עצמו מהעדת עדים?

יז .סוגיית "מודה בקנס" ופירושו של הרמב"ן
שנינו בבבא קמא )עה ,א(:
איתמר :מודה בקנס ואחר כך באו עדים  -רב אמר :פטור ,ושמואל אמר:
חייב .אמר רבא בר אהילאי :מאי טעמא דרב? "אם המצא" )שמות כב ,ג(
בעדים " -תמצא" )שם( בדיינין ,פרט למרשיע את עצמו; למה לי? מ"אשר
ירשיען" נפקא! אלא ,שמע מינה ,מודה בקנס ואחר כך באו עדים  -פטור.
ושמואל אמר לך  -ההוא מיבעי ליה לגנב עצמו ... 30
אמר רב המנונא :מסתברא מילתיה דרב באומר 'גנבתי' ובאו עדים שגנב -
פטור ,שהרי חייב עצמו בקרן .אבל אמר 'לא גנבתי' ובאו עדים שגנב ,וחזר
ואמר 'טבחתי ומכרתי' ובאו עדים שטבח ומכר  -חייב ,שהרי פטר עצמו
מכלום .אמר ליה רבא :קפחתינהו לסבי דבי רב ,דהא רבן גמליאל פוטר
עצמו מכלום הוה ,וקא מותיב ליה רב חסדא ,ולא קא משני ליה הכי . 31
כתב רש"י בביאור דברי רב המנונא:
באומר גנבתי  -דחייב עצמו לשלם קרן מיהא בהודאה ,הלכך הודאה גמורה
היא ,ופטור מכפל ומארבעה וחמשה .שהרי פטר עצמו מכלום  -בהודאה
בהם.
 .30עיין לעיל בבא קמא סד ,ב.
 .31השווה דיקדוקי סופרים ,וכן הוא בכתב יד אסקוריאל על בבא קמא.
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דטביחה לא היה מחייב עצמו בכלום ,שהיה יודע שהמודה בקנס פטור;
הלכך ,לאו הודאה היא ,ומשלם אם באו עדים .ולא אמרינן 'מודה בקנס ובאו
עדים פטור'  -אלא היכא דאיכא קרן וקנס דאיחייב ליה ממונא בהודאתו,
ומתכוין להחזיר ממון.
ולהלן שם כתב:
שהרי פטר עצמו מכלום  -כלומר ,אין זה הודאה ,שהרי אינו בא להשיב
כלום בהודאתו ,דיודע הוא דמודה בקנס פטור; הלכך ,לפטור עצמו נתכוין!
נמצא ,שאליבא דרש"י ,נהי שהודאה בקנס אינה מחייבת ,אבל אין היא פוטרת אף
לכשיבואו עדים ,אלא כאשר יש בהודאתו חיוב ממון ,וחיובו זה הוא שנותן לדבריו דין
הודאה להיפטר אף מהקנס .אבל כל שאינו בא להשיב כלום בהודאתו  -אין זאת הודאה,
וכשיבואו עדים יתחייב.
וכן נקט הרמב"ן בספר הזכות בכתובות )טו ,א מדפי הרי"ף( ,שחלק על הראב"ד בדין מודה
בקנס בזמן הזה ,וכתב:
וכיוון דאנן הדיוטות אנן ,ליכא השתא הודאה בבית דין למיפטר מיניה
חיובא דקנס ,דהוי ליה כמודה בפני שניים או בפני שלושה חוץ לבית דין ,דכל
הודאה שאין דינא לחייבו עליה  -אינה פוטרתו כשבאו עדים ]כך צריך
לומר  -י.ר [.לבסוף.
עוד הוסיף הרמב"ן שם:
ועניין ספיקו של הרב ז"ל ,בתופס קנס שלא בעדים והודה הלה לבסוף  -כבר
יצא דינו מכלל דברינו להתחייב בזמן הזה ,מפני שאין ההודאה כלום .אפילו
במודה בבית דין מומחין ,אני אומר שלא פטרה התורה בקנס ,אלא שלא
חייב]ה[ אותו מתחילה על פי עצמו ,דכתיב'" :אשר ירשיעֻן אלהים'  -פרט
למרשיע את עצמו" ,אבל זה  -לא על פי עצמו מתחייב ,אלא לזה אנו
מאמינים ,שאמר' :נתחייב לי קנס ותפסתי משלו לתשלום קנס שלי' ,הלכך,
"ירשיעֻן אלהים" קרינן ביה ,ולא קרינא ביה "מרשיע את עצמו" כלל ,דמה
הוסיף או גרע בהודאה שלו? וכל שכן כשתפס משלו מטלטלין ,ובא זה לתבוע
בדין להחזירם ולפרוע בדמים  -שאין זה מודה בקנס ,אלא זריז ונשכר הוא.
וגדולה מזו אמרו" :שאני התם ,דמחמת ביעתותא דעדים הוא דקא מודה" -
אלמא ,לא פטרתו תורה אלא במחייב עצמו ומודה בקנס שלא לצורך ,אבל זה
להנאת עצמו הודה ,ולא להתחייב בדין . 32

 .32עיין חידושי הרמב"ן לקדושין כה ,א ד"ה בכולם עבד יוצא בהם לחירות.
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יח .ביאור מחלוקת רב ושמואל לדעת הרמב"ן
מעתה ,אדם שהודה במעשה הגניבה ונתחייב על פי הודאתו בתשלומי קרן דגניבה  -חיובו
הוא הוא הרשעתו במעשהו ,ומשנקבעה ההרשעה על מעשה הגניבה ,שוב אין מעשהו יכול
לחייבו בחיוב אחר .זהו פשר הדרשה'" :אשר ירשיעֻן אלהים'  -פרט למרשיע את עצמו" -
היינו ,מאחר שהודאתו מחייבתו כדין הודאה בממון ,הרי שחלה על ההודאה דין הרשעה
ותורת פסק דין עליה ,ומשנפסק דינו על מעשה העבירה  -נפטר מהרשעת בית דין .הוא
שאמרו" :מודה בקנס פטור"  -שהודאתו פוטרתו מהרשעת בית דין ומחיוביה.
נמצאנו למדים ,שכל המודה בעבירה שבממון ומתחייב על פי הודאתו ,נדון חיובו כפסק דין,
שהוא פוסק על עצמו ומרשיע את עצמו ,ואשר על כן ,אין הודאתו מועלת אלא בבית דין.
אבל ,כשלא הרשיע עצמו בעבירה ,ולא פסק דין על עצמו  -אזי בית דין הם שמרשיעים אותו
על פי עדים ,והרשעת בית דין כוללת עונשי ממון בעבירות מסוימות .לפיכך ,בעבירות שיש
שם חיוב קרן ,כגון :גנב ,אונס ומפתה  -נפטר המודה בעבירה מעונשי בית דין .אבל בעבירות
שאין שם חיוב בקרן  -לא חלה על הודאתו תורת הרשעה ופסק דין כלל ,וממילא כשיבואו
עדים ,ירשיעוהו הדיינים על פיהם.
לאור זה ,יש לבאר את מחלוקת רב ושמואל בדין מודה בקנס .אליבא דשמואל ,שחיוב קנס
הוא עונש על מעשה העבירה ,אף שחייב עצמו בקרן  -עדיין לא נענש על מעשהו ,לפיכך ,אין
הודאתו מועלת כלל ,ואם באו עדים ירשיעוהו הדיינים על פיהם .לשיטתו ,במעשה עבירה
שיש שם חיוב קרן ,חלים שני דינים  -דין מזיק ,ודין מסוים של עבירה ,המחייבת מצד
עצמה; ולא אהניא ליה הודאתו אלא לעניין דין המזיק שבמעשהו ,אבל לעבירה המסוימת
שבמעשהו  -בית דין הם שמחייבים .כיצד? מעשה אונס או פיתוי כולל שני עניינים  -מצד
אחד ,הוא מעשה מזיק המחייב בבושת ופגם; ומצד שני ,הוא מעשה אונס המחייב מצד
עצמו בעונש של תורה .וכן גניבה  -מצד אחד ,הרי הוא כמזיק ממון חבירו וגוזלו ,ומשום
שיש לחבירו ממון אצלו ,מחייבתו הודאתו בהשבה; ומצד שני ,מעשה הגניבה מחייב עונש
ממון כשלעצמו .לפיכך ,אף אם חייב עצמו בקרן ,מכל מקום ,כשם שאם יבואו עדים ויעידו
על הגניבה ,ירשיעוהו בית דין לעניין פיסולו לעדות  -כך מרשיעים אותו בית דין להענישו
בממון על עבירתו.
בדעת רב נראה ,שמודה הוא לשמואל ,שחיוב קנס הוא על מעשה העבירה ,אלא שלשיטתו,
הודאתו מחייבתו על הקרן שבמעשה העבירה .לכן ,גנב שהודה  -מתחייב להשיב את החפץ
הגנוב ,וחיוב השבתו נובע ממעשה הגניבה ובא תחתיה .ואף שמצינו חיוב השבה שלא מחמת
מעשה גניבה ,מכל מקום ,כל שגנב ומודה בגניבה  -חלה על הודאתו דין הודאה בגניבה,
ונמצא שהרשיע עצמו בגניבה .וכן הוא באונס ומפתה  -חיובם בבושת ופגם הוא על פי
הודאתם במעשה האונס והפיתוי ,ועל הודאתו חל דין הרשעה במעשהו .מעתה ,אם יבואו
עדים  -אין הם יכולים להרשיעו במעשה הגניבה ,שכבר הורשע בו ,אלא מחילים על הגברא
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שם גנב ופוסלים אותו לעדות .נמצא ,שבעבירות שיש שם חיוב קרן ,לא חל דין עונש ,אלא
כאשר אין האדם מתקן עבירתו בעצמו ,ודו"ק.

יט .דין "מודה בקנס" בעדים זוממים והקשיים בו
לאור מה שנתבאר ,נשוב לדין עדים זוממים ,אליבא דהרמב"ן .הנה ,כשאמרו 'שקר העדנו',
אין הם מחייבים עצמם בקרן ,וממילא אין הודאתם בגדר הרשעה עצמית ,ואם כן ,לא באו
בדבריהם אלא להשיב עדותן אחור  -ובהא קיימא לן ד"כיון שהגיד שוב אינו חוזר ומגיד".
הלכך ,לא משכחת לה אלא באומרים 'העדנו והוזמנו בבית דין פלוני'.
מיהו ,הלא אף באומרים 'העדנו והוזמנו בבית דין פלוני' אין הם מחייבים עצמם בקרן ,ואם
כן ,לכאורה לא היתה הודאתן צריכה לפוטרן ,אלא אהניא להו שלא יתחייבו על פיה ,אבל
אם אחר שהודו יבואו עדים ויעידו ,שהוזמו בבית דין פלוני  -יתחייבו על פיהם . 33
ברם ,יש להוכיח שבהודאתן נפטרים לגמרי .דהנה בבבא קמא )ה ,א( היקשתה הגמרא על
רב אושעיא ,שמנה י"ג אבות נזיקין שמתחייבים בתשלומי ממון" :עדים זוממין דממונא
הוא  -ליתני!" ופירש רש"י:
דכל המשלם יותר על מה שהזיק ,כגון כפל ותשלומי ארבעה וחמשה ,קרי
קנס ,כדלקמן בהך פירקין )טו ,ב( .וכגון כל דבר קצוב האמור בתורה  -כגון
חמשים של אונס ומפתה ומאה של מוציא שם רע  -כולהו הוי קנס ,אבל מידי
אחרינא ממונא.
מבואר ,שתשלומי קנס משתלמין בתורת עונש ,שמשלם יתר על מה שהזיק ,או דבר קצוב
שזהו סך עונשו .אבל עדים זוממים שמשלמין כשיעור שזממו להפסידו  -ממונא הוי .על זה
תירצה הגמרא" :סבר לה כרבי עקיבא ,דאמר :אין משלמין על פי עצמן" ,ופירש רש"י:
עדים זוממין אין משלמים על פי עצמן ,כגון ,אם הוזמו בבית דין זה ,ולא
הספיק בעל דין להעמידן בדין ולתובען ,והלכו למקום אחר והודו שם בבית
דין ,ואמרו' :הוזמנו בבית דינו של פלוני'  -פטורין; אלמא ,קנסא הוא ומודה
בקנס פטור.
משמע ,שמשום שנפטרו בהודאתן הוא דהוו תשלומי הזמה תשלומי קנס ועונש ,שמשלמים
 .33לכאורה ,אף מוציא שם רע אינו מחייב עצמו בקרן ,ואפילו הכי מוכח מהגמרא בשבועות )לג ,ב( ,שאם
הודה ואחר כך באו עדים  -פטור .מיהו ,כבר כתב הרמב"ן בפירושו לדברים )כב ,יט( ,שמוציא שם רע
נענש כגנב " -כי המנהג לכתוב לבתולה מוהר חמשים כסף ,והנה זה הוציא עליה שם רע בעבור ששנאה,
ורצה להוציאה בלא כלום .ולכן ,ענשו הכתוב במאה כסף ,כי התורה תעניש בכפל כענין 'שנים ישלם'
)שמות כב ,ג(" .נמצא ,שבהודאתו חוזר המוציא שם רע ומחייב עצמו בקרן דכתובה כגנב ,ודו"ק.
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יתר על מה שהזיקו .ונראה בכוונת רש"י ,שמאחר שאם הודו העדים שהוזמו נפטרים מכל
וכל ,נמצא שאין תשלומי ההזמה על פי עדים בגדר תשלומי ממונא ,כמי שהזיקו לו
שמשלימין את מה שהפסידוהו ,אלא קנס הוו ,ומשלמין יתר על מה שהזיקו ,וכשנמצאו
זוממים בעדים  -חייבתן תורה להיענש ,כפי שזממו להפסידו .מכאן מוכח ,שאילו באו עדים
לאחר שהודו שהוזמו בבית דין פלוני  -לא יתחייבו על פיהם ,אף על פי שלא חייבו עצמן
בקרן! וצריך עיון . 34

כ .יישוב שיטת הרמב"ן בגדר קנס של עדים זוממים
נראה ליישב העניין על פי דברי הרמב"ן ,שמה שחידשה תורה לשלם על פי המזימין
והאמינתם  -קנס הוא .וביארנו כוונתו )ראה לעיל סעיף ח( ,שמאחר שיש כאן תרי ותרי
בעיקר מגמת עדותן של הזוממין ,הללו אומרים שכדין העידו על הנדון והללו אומרים
שזממו להפסידו  -אין הפסד ברור לנדון בעדות הזוממין; ומכל מקום ,חידשה תורה
להאמין המזימין ולחייב הזוממין על פיהם בדין "כאשר זמם" ,לפיכך תשלומי דחידוש
נינהו ,וקנס הוי .נמצא ,שעד שלא קבעו בית דין חיוב לזוממין על פי המזימין ,ובפסק דינם
עשאום זוממין לעניין עונש "כאשר זמם"  -עדיין תרי ותרי נינהו ,ולא חל על הראשונים דין
זוממין משום עצם עדותן של המזימין.
זה פירוש הדין שאין מזימין את העדים אלא בפניהם  -היינו ,שאין בית דין פוסקים עליהם
דין זוממין לחיובם ב"כאשר זמם" אלא בפניהם .ודבר זה מוכרח מהסיפא של המימרא,
שמכחישין את העדים שלא בפניהם ,שפירושו אליבא דהריב"ש והמהרי"ט הוא ,שאפשר
לקבל עדות הזמה עליהם לפוסלן ולבטל עדותן אף שלא בפניהם )ראה לעיל סעיף י( ,ואם כן,
יוצא שאף אם קיבלו עדות הזמה עליהם בפניהם כדי לבטל עדותן  -אין כאן דין מזימין את
העדים ,אלא דין הכחשת עדותן בלבד ,ולא מסתיימת הזמתן לעשות הראשונים לזוממין,
אלא כאשר דנים על גופן של העדים להענישן . 35
לפיכך ,עדים שאמרו 'העדנו והוזמנו בבית דין פלוני'  -אין מרשיעים עצמם בעבירה כל
עיקר ,ולא דמיא הודאתן למי שהודה בגניבה ,אלא כל עניין הודאתן הוא בזה גופא ,שהיו
תרי ותרי במגמת עדותן .ועל פי זה ,מבוארים דברי הרמב"ן באומרו ,שאם הוסיפו על
הודאתן ואמרו שאמת אמרו המזימין ששקר העידו  -הרי שהם מתחייבים לשלם מדינא
 .34מכאן ראיה לתוספות רי"ד בחידושיו לבבא קמא )ה ,א( ,שנקט בכוונת רש"י ,שנפטרים אף משיבואו
עדים ,ודלא כהאחרונים שפירשו כי אין העדים נפטרים בהודאתן לגמרי ,אלא שאינם מתחייבים עד
שיעידו עליהם עדים .עיין שיעורי ר' שמואל למסכת מכות ,אות סא; ובסימן ב שם; ועיין עוד בנתיבות
המשפט סימן שנ ,ס"ק ב; ובלבוש מרדכי בבא קמא סימן ב.
 .35עיין אור שמח הלכות עדות פרק כא.
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דגרמי ,ולא כתב שיתחייבו בתשלומי הזמה ,וטעמו הוא משום לא נעשו העדים לזוממין על
ידי מזימיהן ,אלא עדותן לבדה היא שהוכחשה ונתבטלה מכל וכל.
מעתה ,נתבונן נא  -הנה ,אם יבואו עדים בפני בית דין אחר ויעידו שהללו הוזמו בבית דין
פלוני ,ולא נגמר דינם להתחייב ממון על פי מזימיהן  -הלא אף עדותן זו אין בה כדי לחייב
הזוממין ב"כאשר זמם" ,שהרי אין כאן עדות על גופן של ראשונים שזוממין הם ,אלא
מעידים הם על עדותן שהוזמה בבית דין פלוני ,והוו כמי שמעידים בתרי ותרי ,שאין לחייב
על פיהם!
מכאן יוצא חידוש גדול אליבא דהרמב"ן ,והוא  -שאין עדים נעשים זוממין לחיובי "כאשר
זמם" ,אלא בבית דין שהגידו בו עדותן!
ביאור העניין הוא בכך ,שבכל הגדת עדים בפני בית דין כלולים שני עניינים :א .מעשה
ההגדה ,והיא מצוותו של העד להגיד דבריו בפני בית דין .ב .תוכן ההגדה ,והיא העדות שעל
פיה מתחייב הנדון .ההזמה מבטלת מכל וכל את העדות ,ובנוסף לכך ,חידשה תורה ,שעדות
שהוכחשה דרך הזמה ב'עימנו הייתם' ,תהווה בירור לבית דין שבפניהם הגידו העדים את
עדותן ,שההגדה גופא בשקר היתה .ומשום מעשה עבירה של הגדת שקר בבית דין ,הוא
שנעשים העדים זוממין ,ומתחייבים בעונש ד"כאשר זמם".
נמצא ,שהדיינים שבפניהם הגידו העדים את עדותן  -הם הם העדים על מעשה העבירה של
הגדת שקר ,ועל פי מה שעברו העדים בפניהם יכולים הם לחייבם .אבל בעדות בפני בית דין
אחר ,שהללו הוזמו בבית דין פלוני  -לא כלול בירור על העבירה במעשה ההגדה של הגברא,
אלא רק עדות על כך ,שעדותן של הראשונים הוכחשה מכל וכל ב'עימנו הייתם' ,ומאחר
שאין לבית דין זה עדות על העבירה עצמה ,אין יכולים להרשיען בהזמת עדותן.
מכאן אתה למד ,שכשם שאין מזימין את העדים אלא בפניהם ,כך אין מזימין את העדים
אלא בפני הבית דין שהעידו בפניהם ,אבל בכל בית דין אחר נידונית עדות על ההזמה כתרי
ותרי ,לפי שהעדות היא על עדותן של הראשונים ולא על מעשה הגדתן; לא שנא העידו
אחרים שהללו הוזמו בבית דין פלוני ,לא שנא העידו המזימין עצמן ולא שנא חזרו אחרים
והזימום  -כל שלא קיבלו בית דין זה את עדות הזוממין מעיקרא ,אין הם יכולים לאשוויי
למעשה הגדתן דין הגדת שקר ,המחייבת ב"כאשר זמם" . 36
כל דברינו בנויים על ההנחה ,שחיוב עונש ד"כאשר זמם" הוא על העבירה שבמעשה ההגדה,
אבל למאן דאמר עדים זוממים ממונא ,ביארנו )ראה לעיל סעיף ח( שעונש "כאשר זמם"
הוא על שקם דין בעדותן על הנדון ,ונחשב הדבר כאילו הזיקוהו .אם כן ,מה שהאמינה
תורה למזימין ,הוא לדון את הקמת הדבר על הנדון כמעשה נזק ,וממילא בתורת תשלומי
נזק דממונא הוא שמשלמין הזוממים .ברור מזה ,שאם יודו בבית דין אחר שהוזמו -
יתחייבו על פי עצמם ,שהרי מודים שהדין שקם בעדותן נמצא זומם ,וזה גופא כמי שמודים
שהזיקוהו בעדותן .וכן ,אם יעידו אחרים עליהם שהוזמו בבית דין פלוני  -יתחייבו ,שהרי
 .36ובזה יש לפשוט את מה שנסתפק רבי עקיבא איגר בתשובותיו )חדשות סימן ח( ,עיין שם היטב ,ודו"ק.
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עדותן היא ,שהדין שקם בעדותן של הללו הוזם ,וכמי שהזיקוהו דמי.
נמצא ,שהשורש לכך שאין מתחייבים בתשלומי "כאשר זמם" על פי עדים בבית דין אחר,
הוא משום שאין משלמין על פי עצמם בהודאתן בבית דין אחר ,וזה גופא משום שתשלומי
"כאשר זמם" קנס נינהו ,שמתחייבים על עבירת הגדתן ,ומיושבת היטב שיטת הרמב"ן,
ודו"ק.

כא .שיטת הרמב"ם בגדר "מודה בקנס"
נשוב כעת לשיטת הרמב"ם .כבר הוכיחו האחרונים ,שלדעת הרמב"ם מודה בקנס ואחר כך
באו עדים  -פטור אף במקום שאין הודאתו מחייבתו בממון כלל ,וכל הדין שפוטר עצמו
מכלום מתחייב על פי עדים ,לא נאמר אלא במי שכפר בגניבה ,ונמצא גנב בעדים ,וחזר
והודה שטבח ומכר  . 37לפי זה מוכרח ,שאין המושג "מרשיע את עצמו" מתפרש כרמב"ן,
שחיובו על פי עצמו הוא הרשעתו )ראה לעיל סעיף יח( ,ולכן ,זוקקת שיטת הרמב"ם הגדרה
אחרת.
נראה איפוא ,כי לרמב"ם" ,מרשיע את עצמו" עניינו ,שבהודאתו הוא מחיל על עצמו שם
רשע דממון ,שאם הודה במעשה הגניבה חל עליו שם גנב בהודאתו ,ואם הודה במעשה אונס
חל עליו שם אונס ,וכל כיוצא בזה .כאן נעוץ שורש ההבדל בין הרמב"ם לרמב"ן; אליבא
דהרמב"ן ,ההרשעה היא חיוב על מעשה עבירה ,ואילו אליבא דהרמב"ם ,ההרשעה היא
חלות שם רשע דממון על הגברא .לפיכך ,לרמב"ן הרשעה תקפה רק כאשר יש עמה חיוב,
ואילו לרמב"ם ,ההרשעה תקפה כל שעל פי הודאתו חל עליו שם רשע דממון ,לא שנא
נתחייב בתשלומין לא שנא לא נתחייב.
בביאור העניין נראה ,שכשם שחיובי מלקות ומיתה נובעים מחלות שם רשע על הגברא ,כפי
שביארנו לעיל )סעיף יג(  -כך עונש ממון נובע מחלות שם רשע בעבירה של ממון .והנה ,לעיל
ביארנו ,שאליבא דרבא אין אדם משים עצמו רשע לפסול גופו ,משום שמחמת שם רשע
נובעים עונשי הגוף ,ואין אדם יכול להעניש עצמו במלקות ובמיתה .ברם ,מאחר שנאמן
אדם בהודאתו להחיל על עצמו מעמד שממנו נובעים חיובי ממון  - 38כך נאמן אדם להרשיע
את עצמו בעבירות שבית דין מענישים עליהם ממון ,להיחשב רשע לעניין חיובי הממון
שבעבירה ,אך אינו נאמן בזה לפסול גופו לעדות ,כמו שנתבאר .אלא ,שאין בית דין
מענישים ממון ברשע על פי עצמו אלא על פי עדים ,שנאמר'" :ירשיעֻן אלהים'  -פרט
למרשיע את עצמו" . 39
 .37עיין מרכבת המשנה ,הלכות גניבה ג ,ח; ובאבן האזל הלכות נזקי ממון ב ,ח.
 .38כגון :ערב המשתעבד בההיא הנאה דקא מהימן ליה  -עיקר חיובו הוא ,שבההיא הנאה הוא מחיל על
עצמו דין ערב להשתעבד בחוב ,ולא שתמורת ההיא הנאה הוא מתחייב.
 .39כתב הרמב"ם בהלכות גניבה א ,ד" :גנב שהעידו עליו עדים כשרים שגנב חייב לשלם שנים לבעל הגניבה",

60

מעליות יז

מכאן יוצא ,שמחלוקת רב ושמואל היא ,האם אפשר שיחול שם רשע על האדם בהודאתו
בלא חיוב בית דין .אליבא דשמואל ,אין לחלק בין חלות שם רשע לבין עונש הממון הנובע
מחלות השם ,מאחר שאין אדם נענש בממון על פי הודאת עצמו ,אין הוא משים עצמו רשע.
אולם ,אליבא דרב ,יכול אדם להחיל על עצמו שם רשע לעניין חיוב עונשי ממון ,אלא שכדי
להתחייב בעונש ,צריך מעשה בית דין על פי עדים . 40

כב .טעם הפטור בדין "מודה בקנס ואחר כך באו עדים"
מעתה ,עלינו להסביר מדוע כשהודה בקנס ואחר כך באו עדים ,אין בית דין מרשיעים אותו
על פי עדותן .בשלמא אליבא דהרמב"ן ,הא נתבאר שהם מעידים בגברא שנפטר מחיובו על
ידי הודאתו ,אבל לרמב"ם ,אין כאן פטור בהרשעתו ,אלא שאין בית דין יכולים להענישו על
פי עצמו ,ונמצא שחיובו לא נסתיים עד שיעידוהו עדים.
אכן ,העניין מתבאר על פי דרשת רבא בר אהילאי" :מאי טעמא דרב? 'אם המצא' בעדים -
'תמצא' בדיינין ,פרט למרשיע את עצמו; למה לי? מ'אשר ירשיעֻן' נפקא! אלא ,שמע מינה,
מודה בקנס ואחר כך באו עדים  -פטור" .ומבואר ,שדרשת "אשר ירשיעֻן אלהים" מלמדת,
שאין בית דין מחייבים עונש ממון על פי הרשעת עצמו ,מיהו ,אליבא דרב ,חלה תורת
הרשעה על עצמו בהודאתו .ומדרשת "אם המצא תמצא" ילפינן ,שאין בית דין מרשיעים
בקנס אלא מי שנמצא רשע בעדים  . 41מעתה ,אדם שהרשיע עצמו בפני בית דין  -שוב אין
בית דין צריכים עדות עליו להרשיעו בעדים ,שהרי כבר נמצא רשע על פי עצמו ,ואם כן ,אין
בית דין מקבלים את העדים ,שהרי מאחר שאין בהם צורך  -שוב בטלה מצות העדתן  42כפי
שביארנו לעיל )סעיף ה(.
יוצא איפוא ,שכל שנמצא רשע על פי עצמו  -שוב לא יימצא רשע בעדים ,וממילא לא
ובהלכה ה כתב" :הגנב שהודה מעצמו שגנב משלם את הקרן ופטור מן הכפל שנאמר 'אשר ירשיעֻן
אלהים ישלם שנים' לא המרשיע את עצמו משלם שנים" .מדויק מדבריו ,שעל ידי שהעידו עדים על מעשה
הגניבה חל עליו שם גנב להתחייב בתשלומי כפל ,ואילו על ידי שהודה מעצמו במעשה הגניבה חל עליו שם
גנב להתחייב בקרן ,אבל נפטר מהכפל משום שהרשיע עצמו.
 .40השווה למה שכתבתי לעיל סעיף יג ,בביאור מחלוקת רבא ורב יוסף ,ודו"ק.
 .41כתב הרמב"ם בהלכות נזקי ממון )ב ,ח(" :ואין חייבין קנס אלא על פי עדים ,אבל המודה בכל קנס מן
הקנסות פטור".
 .42עיין בבא קמא עה ,א" :איתיביה רב לשמואל :ראה עדים שממשמשים ובאים ,ואמר 'גנבתי' - ...אינו
משלם אלא קרן! אמר ליה :הכא במאי עסקינן  -שחזרו עדים לאחוריהם .והא מדתני סיפא ' -רבי אלעזר
ברבי שמעון אומר :יבואו עדים ויעידו'  -מכלל דתנא קמא סבר לא" .מפורש בגמרא ,שרבנן ורבי אלעזר
ברבי שמעון נחלקו ,אם אמרינן 'יבואו עדים ויעידו' אם לאו .לרבנן ,כיוון שנמצא רשע על פי עצמו  -שוב
אין מקבלים את העדים ואילו לרבי אלעזר ברבי שמעון ,שאין הודאתו פוטרתו  -יש חיוב עדות עליהם,
ויבואו עדים ויעידו.
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יתחייב .מכאן ,שאין עדי קנס מתחייבים להעיד ,אלא כאשר הלה כופר בקנס ולא מודה,
ואין הנדון מתחייב בקנס ,אלא בכפירתו ובהעדתן של עדים . 43
נמצאנו למדים מכל זה ,שבהודאה בקנס ,אליבא דרב ,אדם מרשיע עצמו ,לפי שיכול להחיל
על עצמו חיובי ממון ,אלא שאין הוא מתחייב ממון בפועל בהרשעתו ,משום שבעינן "ירשיעֻן
אלהים" .ומאחר שאין בית דין מרשיעים אלא בעדים ,ואין בית דין יכולים לקבל עליו
עדים ,שהרי נמצא רשע על פי עצמו  -ממילא הוא נפטר בהודאתו.

כג .ביאור מחלוקת הרמב"ם והרמב"ן בהזמה עצמית
 .43עיין רמב"ם הלכות שבועות )ט ,ד(" :וכן המשביע עידי קנס וכפרו  -פטורין משבועת העדות ,מפני שאם
קדם הנתבע והודה בקנס  -יפטר מלשלם ,ואף על פי שבאו העדים אחר כן והעידו .נמצאו העדים לא
חייבו זה בעדותן לבדה ,אלא עדותן עם כפירת הנתבע היא המחייבת אותו ,והואיל ואם הודה לא תועיל
עדותן  -אם כפרו בה ונשבעו פטורין".
ועל פי זה ,יש לעמוד על דיוק לשון הרמב"ם בהלכות גניבה )ג ,ח-ט(" :מי שהודה בקנס ואחר כך באו
עדים ,אם הודה בתחילה בפני בית דין ובבית דין  -פטור .אבל אם הודה חוץ לבית דין ,או שהודה בפני
שנים בלבד ואחר כך באו עדים  -הרי זה משלם קנס על פיהם .כיצד? הודה בבית דין שגנב ואחר כך באו
עדים שגנב  -פטור מן הכפל ,שהרי חייב עצמו בקרן קודם שיבואו עדים .אבל אם אמר 'לא גנבתי' ,שפטר
עצמו מן הכל ,ובאו עדים שגנב ,וחזר ואמר בבית דין 'טבחתי או מכרתי'  -אם באו עדים אחר כך שטבח
או מכר ,משלם תשלומי ארבעה וחמשה ,לפי שפטר עצמו תחילה מכלום עד שבאו העדים" )עיין מה
שכתב באבן האזל נזקי ממון ב ,ח(.
לשון הרמב"ם צריכה ביאור ,שמאחר שבמודה בקנס ואחר כך באו עדים עסקינן לשם מה הוסיף
הרמב"ם על הנימוק המופיע בגמרא "שהרי חייב עצמו בקרן קודם שיבואו עדים" ,וחזר על זה בשנית
באומרו "לפי שפטר עצמו תחילה מכלום עד שבאו עדים"?
אכן ,נראה שכוונתו לומר ,שכיוון שחייב עצמו בקרן קודם שיבואו עדים  -שוב אין מקבלים את העדים,
לפי שהורשע על פי עצמו ,וממילא אין מתחייב בקנס .אבל אם פטר עצמו מכלום תחילה עד שלא באו
עדים ,כלומר שכפר במעשה הגניבה ,כשבאו והעידו עליו שוב נמצא גנב בעדים ,ומשום כך לא אהניא ליה
הודאתו להיפטר מטביחה ומכירה .לפי שחיוב ארבעה וחמשה הוא מחיובי מעשה הגניבה הם על ששנה
בחטא )עיין ספר המצוות לרמב"ם ,לא תעשה רמד; ובמורה הנבוכים חלק ג ,פרק מ( ,ועל מעשה הגניבה
כבר הרשיעוהו בית דין.
וכן מתבאר מפירוש המשנה להרמב"ם בבא קמא ז ,ג" :השמיענו בהלכה זו ,שהודאתו שמכר וטבח
כעדות עד אחד עליו ...אם באו עדים אחר כך והעידו שטבח ומכר משלם ...במה דברים אמורים? כשכפר
עיקר הגניבה קודם שיבואו עדי גניבה ,ואחר שבאו עדי גניבה הודה בגניבה ומכירה וטביחה .אבל אם
הודה בעיקר הגניבה קודם שיבואו עדים  -הרי זה פטור מתשלומי ארבעה וחמשה ,ואפילו באו עדי
טביחה ומכירה אחר כך" .לכאורה ,לאחר שבאו עדי גניבה ,למה עליו לחזור ולומר שהודה בגניבה
ומכירה וטביחה ,הא אין הנדון על מעשה הגניבה כלל שכבר באו עליו עדים? אלא מדויק מכאן ,שמאחר
שכפר תחילה בעיקר הגניבה ,בכלל כפירתו כלולה הכפירה על טביחה ומכירה של גניבה ,ולכן כדי לחזור
ולהודות בהם צריך לחזור ולהודות בעיקר הגניבה ,אבל מאחר שנמצא גנב בעדים לא הוי הודאתו הודאה
כלל ושפיר מתחייב בבאו עדים.
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נשוב לדין עדים זוממים .פסק הרמב"ם בהלכות עדות )יח ,א(:
מי שהעיד בשקר ,ונודע בעדים שהעיד בשקר ,זהו שנקרא עד זומם ,ומצות
עשה לעשות לו כמה שרצה לעשות בעדותו לחבירו.
הנודע בעדים שהעיד בשקר הוא הנקרא עד זומם ,ולא נדרשנו בעדות הזמה שיאמרו
המזימים 'עימנו הייתם' ,אלא בהזמה מפי אחרים ,משום שרק כך תשקר ותסרה גופה של
עדות  , 44אבל עדים שהודו ששקר העידו ולא היו דברים מעולם  -נאמנים על עצמם כמאה
עדים ,ובהודאתם מרשיעים את עצמם ומעמידים את עצמם בתורת זוממין .במה דברים
אמורים? בעדות שיש בה חיוב ממון ,אבל בעדות שיש בה חיוב מלקות או מיתה  -אין
נעשים זוממים על פי עצמם ,שאין הם נאמנים לשום עצמם רשעים להתחייב בעונשי הגוף,
וממילא ,כל עדותם לא באה אלא לבטל דבריהם הראשונים ,לפיכך אין שומעים להם
ד"כיון שהגיד שוב אינו חוזר ומגיד" . 45
נמצא ,שעיקר דינו של רבי עקיבא ,שאין משלמין על פי עצמן ,הוא בעדים שהודו ששקר
העידו ,שזה כמי שנמצאו זוממים בעדים ,שהרי אין לך עדות גדולה מזאת על זממם,
ומרשיעים עצמם בעדותם להחיל על עצמם שם זוממים .אבל ,מאחר שחיובי תשלומיהם
דין קנס להם  -אין משלמים על פי עצמם ,ולפי מה שנתבאר ,מאחר שכבר נמצאו שהעידו

 .44עיין מכות ה ,א ובפירוש המשנה להרמב"ם מכות א ,ג ,שהחילוק בין הכחשה להזמה הוא שבהכחשה
מעידים העדים המכחישים ,שהדבר שהעידו שקר הוי ,לפיכך נידחים דברי שניהם "וכאילו אין שם
עדות" ,שהרי הדבר שבעדות הראשונים נתקבל בבית דין בכשרות ,והוי דבר כנגד דבר .אבל בהזמה,
מעידים המזימין על מעשה ההעדה של הראשונים בבית דין ,שלא נעשו עדים בדבר שהעידו עליו ,מבלי
שהשגיחו בעיקר העדות שהעידו הראשונים אם הוא שקר או אמת .בזה ,מסירים המזימים את גוף
העדות מלהיות עדות ,לפי שאין מעידיו עדים ,וממילא ,נמצא שהראשונים העידו בשקר ובטלה עדותן.
משום כך ,עדות כוללת את עיקר הדבר שבו יתחייב הנדון וכיוון הזמן והמקום שבו יזומו העדים )עיין
הלכות עדות א ,ה( ,ועל עיקר הדבר חל דין עדות ,אבל כיוון הזמן והמקום אינם מעיקר העדות ולא חל
עליהם דין עיקר העדות ,אלא כל שכיונו שני העדים את הזמן והמקום של המעשה עליו הם מעידים -
נעשו דבריהם מוכשרים שיחול עליהם דין עדות .ולפיכך נאמנים המזימים ,לפי שעיקר עדותן של
המזימים היא על הזמן והמקום של הראשונים שהוא המכשיר את עדותן )עיין רלב"ג שופטים יט ,יט(.
בזה יש לפרש את מה שאמרה הגמרא "עד שתסרה גופה של עדות" ו"תשקר גופה של עדות" )מכות ה ,א(,
היינו ,בהזמה מסירים המזימים את ההכשר של עדות הראשונים ,ובכך גוף ההגדה בבית דין בשקר
היתה.
 .45עיין סנהדרין מד ,ב ,וברש"י ד"ה דבעיא מכסא.

סוגיית עד זומם משלם לפי חלקו וגדרי הזמה  -בירור שיטות הרמב"ן והרמב"ם
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שקר בעדות עצמם  -שוב אין בית דין מקבלים עדות הזמה עליהם ,ואין עושים בהם דין
"כאשר זמם".
מכאן יש לעמוד על יסוד מחלוקת הרמב"ם והרמב"ן .אליבא דשיטת הרמב"ם ,חלות דין
זומם על העד וחיוב "כאשר זמם"  -שני עניינים הם .דין זומם חל על פי המזימין ,וחיוב
"כאשר זמם" הוא מצות בית דין .לפיכך ,אפשר שבית דין אחר יקיים בהם מצות "כאשר
זמם" ,כל שהעידו בפניו ,שנודע בעדים ,כי עדים אלו העידו בשקר ,וכן יכולים הם לעשות
עצמם זוממין בהודאתם ששקר העידו ,כמו שנתבאר .אבל לשיטת הרמב"ן ,שחלות שם
זוממים הוא בקיום דין "כאשר זמם"  -ממילא אין עדים נעשים זוממים על פי עצמם למאן
דאמר עדים זוממים קנסא ,וכן אין הם ניזומים אלא בבית דין שבו הגידו עדותן.
זאת ועוד ,נראה כי הן הרמב"ם והן הרמב"ן תמכו שיטתם בדברי הר"ח בסוגייתנו ,וכל
אחד פירשו לפי שיטתו .כתב הר"ח:
אבל אחר שהעיד ,אם חוזר בו ואמר 'שקר העדתי'  -לאו כל כמיניה" ,כיון
שהגיד שוב אינו חוזר ומגיד" .וכי האי גוונא ,לא סגיא דאינו משלם על פי
עצמו ,אלא עדותו שהעיד נכונה חשבינן ומתקיימת.
הרמב"ן פירש את דבריו כמשפט סיבה ,היינו  -משום שאינו משלם על פי עצמו ,לפיכך
עדותו נכונה חשבינן ומתקיימת ,ומעתה שוב אין עדים נאמנים לומר ששקר העידו )ראה
לעיל סעיף ו ,בשם הר"י מלוניל ,ובהערה  15ביישוב שיטת הטור( .וכל זה לשיטתו ,שהמודה
בקנס צריך שיחייב עצמו בקרן )ראה לעיל סעיף יט(.
אבל לדעת הרמב"ם ,מתפרשים דברי הר"ח כפשוטם .אליביה ,פשיטא ליה לר"ח ,שאילו
הודו שניהם ששקר העידו  -נעשו זוממים על פי עצמם ובטלה עדותם ,אלא ,שמאחר
שקיימא לן כרבי עקיבא ,אין משלמים על פי עצמם .אבל רבא סבר כרבנן ,שמשלמים על פי
עצמם ,ובא לחדש שאף כשאחד אומר 'שקר העדנו'  -יתחייב לשלם חלקו )ראה לעיל
סעיף ז( .לפיכך כתב הר"ח ,שלהלכה ,אם אמר אחד 'שקר העדנו'  -לא זו בלבד שאין הוא
מתחייב בתשלומי הזמה ,דקיימא לן כרבי עקיבא ,אלא אין כאן הזמה כל עיקר ,ד"כיון
שהגיד שוב אינו חוזר ומגיד" .אכן ,בביאור זה הולך הרמב"ם לשיטתו ,שמודה בקנס נאמן
להרשיע עצמו ,אף כשאין מתחייב בתשלומי ממון ,ומשום הרשעתו שוב אין בית דין יכולים
לחזור ולחייבו ,ודו"ק.

כד .יישוב לשון הרמב"ם
עתה ,ניישב את דיקדוק לשון הרמב"ם בהלכה דנן .כתב הרמב"ם ,שאם אמרו 'שקר העדנו'
אחר שנחקרה עדותן  -אין משלמים על פי עצמם .ותמהנו ,הא אילו הוזמו מפי אחרים אחר
שנחקרה עדותן  -לא היו מתחייבים כלל ,והיאך חשובה הודאתן לפני גמר דין הודאה בקנס?

64

מעליות יז

אכן ,ההנחה העומדת ביסוד הקושייה היא ,שהודאה בקנס עניינה הרשעה כלשהי בחיוב
התשלומין ,כפי שנקט הרמב"ן ,ולכן ,עד שלא נגמר הדין עדיין לא חלו חיובי תשלומין כל
עיקר .אבל לרמב"ם הלא נתבאר ,שגדר הרשעה בקנס הוא חלות דין זומם על עצמו ,אף בלא
שיהא שם חיוב ממוני כלל ,והוא שירשיע עצמו בדבר שיש בו עונש ממון על פי עדים,
וממילא ,כיוון שהודה ששקר העיד  -נעשה זומם על פי עצמו.
יתירה מזאת ,הלא בהזמה עצמית פוקעת חובת בית דין לקיים בעדים דין "כאשר זמם",
שהרי אין הם משלמין על פי עצמם ,ומשקיבלו בית דין את הודאתם שזוממים הם  -שוב
אין בית דין מקבלים עליהם הזמה מפי אחרים .נמצא ,שאין לחיוב תשלומין ,המותנה בגמר
דין ,עניין לכאן כלל .לפיכך ,אם באנו לקבוע את המועד שממנו ואילך יכולים העדים
להרשיע עצמם בהודאתם ששקר העידו ,על כורחך הוא משנחקרה עדותן בבית דין ,שמשם
ואילך אין הם יכולים לחזור ולעקור עדותן כאילו לא הגידוה כל עיקר ,ובזה מדוקדקים
דברי הרמב"ם.
עוד הערנו על לשון הרמב"ם ,שבמקום שנפטרים מהודאתן כתב" :או שאמרו' :העדנו על זה
בכך ובכך והוזמנו'" ,ואילו כאשר חייבום בית דין בתשלומי הזמה ,כתב" :אבל אם אמרו:
'העדנו על זה והוזמנו בבית דינו של פלוני ונתחייבנו ליתן לו'" .ונראה ,כי דבריו בזה
מדוקדקים להפליא; במקום שנתחייבו על פי בית דין כתב הרמב"ם ,שנתחייבו בבית דין
פלוני ,שהרי שם הרשיעום הדיינים ,ובזה נתייחד בית דין זה משאר בתי דינים ,אבל כאשר
הודו שהוזמו בלא שנתחייבו בהזמתן  -מהווה בית הדין שבו הוזמו הכשר לקבלת עדות
הזמה עליהם ,שאין מזימין אלא בבית דין ,אבל לא נתייחד זה הבית דין משאר בתי דינים
בעלמא ,שמוכשרים לקבל עדות הזמה .לפיכך ,בהודאתם בבית דין אחר שהוזמו ,כבר
כלולה העובדה שבאו עדים לבית דין כלשהו והזימום ,ואין לנו עניין באיזה בית דין אירע
הדבר.
עוד זאת ,הא כיוון שלא הרשיעום ,הרי זה כמי שאומרים שני דברים :א .ששקר העידו .ב.
שנמצא שיקרותן בעדים .והנה ,מאחר שבאמירת 'שקר העדנו' לבד שמים עצמם זוממים -
שוב אין לתוספת שנמצאו שקרנים בעדים ,כל משמעות לעניין עדותן בבית דין זה ,ומכל
שכן שאין משמעות למקום שבו נמצאו שקרנים .אכן ,בגמרא כשאמרו" :באומר' :העדנו
והוזמנו בבית דין פלוני'" ,הא סלקא אדעתין שאתיא כרבנן דרבי עקיבא ,שבהזמה זו בפני
הבית דין מתחייבים ממון ואם כן נתחייבו בבית דין פלוני ,אבל למאי דאסיקנא שהלכה
כרבי עקיבא  -אין ההזמה כשלעצמה מחייבת ממון ,אלא מעשה הרשעה של בית דין.
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דין ברייה בברכות ובאיסורים
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ד.
ה.
ו.

הצגת המחלוקת
קושייה מדין ברכה אחרונה
שני סוגי איסורים בתורה
דין ברייה באיסורים מן הצומח
יישוב הקושייה על הרשב"א בברכות
יישוב קושיית רבי עקיבא איגר בתוספותיו למשנה במכות

א .הצגת המחלוקת
המשנה ,בתחילת פרק שלישי במכות )יג ,א( ,מביאה את מחלוקת רבי שמעון וחכמים:
כמה יאכל מן הטבל ויהא חייב )מלקות(? רבי שמעון אומר :כל שהוא,
וחכמים אומרים :כזית .אמר להן רבי שמעון :אי אתם מודים לי באוכל
נמלה כל שהוא ,שהוא חייב? אמרו לו :מפני שהיא כברייתה .אמר להן :אף
חטה אחת כברייתה.
הגמרא בדף יז ,א מסתפקת ,האם המחלוקת היא דווקא בחטה כברייתה ,אבל בקמח לכולי
עלמא אינו מתחייב אלא בכזית ,או שהמחלוקת היא גם בקמח ,אלא שרבי שמעון דיבר
לשיטת חכמים .למסקנה ,הגמרא אומרת שהמחלוקת היא גם בקמח ,ורבי שמעון סובר
ששיעור כזית נאמר לעניין קרבן ,ואילו למלקות מתחייב בכל שהוא.
בגמרא שם מופיע הדיון בין רבי שמעון וחכמים בהרחבה ,ומסבירה הגמרא גם את שיטת
חכמים בדבר ההבדל בין נמלה ובין חטה:
בריית נשמה חשובה ,חטה לא חשובה.
אם כן ,ישנו הבדל לעניין איסורים בין החי והצומח .בחי שייך דין ברייה ,לכאורה מצד
חשיבות ,ואילו בצומח ,שאין הוא דבר חשוב כיוון שאין בו נשמה ,לא שייך דין ברייה.

ב .קושייה מדין ברכה אחרונה
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לעניין ברייה ישנה משמעות רבה בתחומי ההלכה לעניין איסור והיתר ,ולא רק לעניין
מלקות  . 1ראינו שלפי חכמים חטה אינה נחשבת לברייה לעניין מלקות ,כיוון שאין לה
נשמה ,והוא הדין לכאורה לכל דבר איסור ,וכן מופיע בשולחן ערוך )יורה דעה ק ,א( .אך יש
להסתפק בדבר זה לאור הלכה בדיני ברכות ,המובאת בטור אורח חיים סימן רי:
אבל ברכה אחרונה צריכה שיעור ,ושיעורה בשבעת המינין כזית .ובירושלמי
משמע שעל דבר שהוא כברייתו ,כגון גרגיר של ענב או של רימון ,שמברכין
אחריו ,אף על פי שאין בו כזית .והתוספות מסתפקין בזה ,לכך טוב ליזהר
שלא לאכול בריה פחותה מכזית ,כדי להסתלק מן הספק.
ישנה מחלוקת בראשונים האם הבבלי חולק על הירושלמי בדין ברייה ,וסובר שבכל ברייה
שאין בה נשמה השיעור הוא כזית .ככל הנראה ,שיטת הרמב"ם )ברכות ג ,יב( ,הרי"ף
)ברכות כז ,ב( וראשונים נוספים היא ,שהבבלי חולק על דין הירושלמי .אם כן ,לפי הבבלי
החיוב על ברכה אחרונה הוא דווקא בכזית ,ולכן לא הביאו פוסקים אלה את דין הירושלמי.
על פי שיטתם ,אין כל קושי בכך שנפסקה הלכה כחכמים במחלוקתם עם רבי שמעון ,ואין
כל משמעות הלכתית לברייה שאין בה נשמה.
2
אך לכל הראשונים שסוברים שאין מחלוקת בין הבבלי והירושלמי נמצא ,שחייבים ברכה
על אכילת ברייה אפילו פחות מכזית .לפי שיטה זו ישנה ,לכאורה ,סתירה בדברי חכמים.
שהרי במחלוקתם עם רבי שמעון במסכת מכות מגדירים הם כברייה רק דבר שיש בו נשמה,
ולכן חטה אינה נחשבת אצלם לברייה ,ואילו לעניין ברכה פרי שלם נחשב כברייה!
אמנם ,ניתן לומר בפשטות שישנו חילוק בין ברכות ובין איסורים ,ואין המושג ברייה שווה
בשניהם .אך דבר זה קשה לאומרו מצד הסברה .לכאורה ,דין ברייה יסודו בהנחה שדבר
שלם חשוב הוא בפני עצמו ,ולכן אין צריך בו שיעור .אם רואים שלעניין ברכה ,שנאמרה בה
לשון 'אכילה' ,נחשב דבר שלם כברייה חשובה ושיעורו פחות מכזית ,מדוע לא יהיה הדין כן
גם לענייני איסורים ,שגם בהם נאמרה לשון 'אכילה' ,ולכאורה אכילת דבר שלם כברייתו
אכילה חשובה היא ויתחייבו במלקות!
וגם אם ניתן לנתק בין דין ברכות לבין איסורים ,תיקשה השאלה לפחות לשיטת הרשב"א.
בחידושיו לברכות )לט ,א ד"ה ההוא( ,מקשר הרשב"א במפורש בין ברכות לאיסורים לעניין
ברייה ,וזה לשונו:
אבל בגמרין סברי דלא אכל גרעינתיה ,אלא הסירו וזרקו הילכך לא חשיב
בריה ...דלאחר שנחתך או שנימוח לא חשיב בריה בשום מקום בכל איסורין
שבתורה.
.1
.2

יעוין דין ביטול בברייה  -שולחן ערוך יורה דעה סימן ק ועוד.
רמב"ן ,רשב"א ,רבינו יונה .וכן משמע פשט לשון הטור ויעוין שם בבית יוסף.
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הרשב"א לומד דין 'נימוח ונחתך' לעניין חיוב ברכות ,מהדין שמופיע בכל הש"ס בברייה
לעניין איסורין .אם כן ,מדוע לא נדמה ברכות לאיסורין גם לעניין חיוב מלקות? וכבר דן
בשאלה זו הפרי מגדים בסוף שער התערובות )חלק ג ,פרק ו( ,וזה לשונו:
אכתוב כאן בקיצור קצת השייך לאורח חיים :בסימן רי נסתפק המחבר
בריה לברכה ,וכאן בסימן ק לא נסתפק ,ועיין בד' שיטות  3לט ,משמע
איסורין וברכה הא בהא תליא .ומכל מקום אין קושיא על המחבר ,דהתם
מחמיר מירושלמי כמו שכתב הבית יוסף שם.
הפרי מגדים מקשה ,מדוע לא משווים את דין ברייה בברכות לדין ברייה באיסור והיתר,
שהיא בעצם קושייתנו דלעיל ,ומתרץ שאין קושייה על השולחן ערוך ,שהרי לעניין ברכות
הוא רק מחמיר כירושלמי  . 4ויעוין שם ,שהביא את החוות יאיר שמוכיח שהבבלי חולק על
הירושלמי.
תירוץ זה טוב רק לשולחן ערוך ,שמחמיר כירושלמי וכשיטת הרמב"ם והרי"ף ,ואינו סובר
שיש לברך על ברייה מעיקר הדין .אך עדיין תיקשה הקושייה לכל הראשונים שאינם
מסתפקים בדבר ,וסוברים שיש לברך מעיקר הדין על ברייה שלימה ,ואפילו פחותה מכזית!
והדבר צריך בירור )ובעיקר לדברי הרשב"א שמשווה בין ברכות ואיסורים במפורש(.

ג .שני סוגי איסורים בתורה
נראה שיש לבאר נקודה זאת לאור חילוק בין שני סוגי איסורים שבתורה.
נראה לומר ,שישנם שני סוגי איסורים בתורה :איסורים בעצם ואיסורים במקרה .ונסביר:
ישנם בתורה איסורים שנובעים מהמהות של החומר ,לדוגמה :איסור שרץ  -הבעיה היא
בעובדה שיש לפנינו שרץ; כביכול ,ישנו משהו בחומר של השרץ שהוא בעייתי ,המהות של
החפץ היא שלילית .לעומת זאת ,ישנם איסורים שהם איסורים במקרה ,לדוגמה :נבלה -
אין בעיה מהותית בגוף של הנבלה ,בחומר שבה ,אלא שעקב המקרה שארע בה ,שמתה ולא
נשחטה ,היא אסורה .אין כל הבדל בחומר בין בהמה שנתנבלה ובין בהמה שנשחטה ,כל
ההבדל ביניהן נובע מהמקרה שאירע בזו לעומת המקרה שאירע בזו.
ראיה לדבר ,נראה לי שניתן למצוא מדיוק בדברי הרא"ש ,בפסקיו ובמפרשיו .אומר הרא"ש
בחולין )פרק ז ,סימן לג( ,לעניין נבילה:
דכל דבר שנתנבל קרוי נבילה ואינו שם העצם.
.3
.4

חידושי הרשב"א לברכות.
ועיין באשל אברהם אורח חיים רי ,ס"ק ג בעניין זה  -המערכת.
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ויעוין שם במעדני יום טוב )אות ר( ,שהסביר ,שנבילה הוא שם תואר ולא שם עצם .ונראה
לי שדבריו הם הם דברינוֵ ,
ששם נבילה אינו דבר מהותי בחפץ ,אלא תואר שנספח לבהמה . 5
לאור הסבר זה ,ניתן עכשיו להבין את ההבדל בין האיסורים השונים :כשהתורה אסרה
עלינו אכילת שרץ ,היא אסרה עלינו את אכילת השרץ מצד היותו חומר שלילי ,מצד העצם
שבו .אם כן ,בתוך איסור זה כלול ,שגם ברייה שלימה כצורתה אסורה .מדוע? ניתן לומר
בסברה שזה נובע מצד החשיבות ,או מצד זה שכאשר היא בצורתה נמצא לפנינו האיסור
בשלמותו .עוד ניתן לומר ,שזוהי הלכה למשה מסיני ,ואפשר גם לומר שהתורה הדגישה
שברגע שיש שרץ  -הוא אסור ,ומכאן שאיסור זה הוא אפילו אם הוא קטן )מעין זה נראה
בתוספות בחולין צו ,א ד"ה מאי טעמא(.
על כל פנים ,גם בלי להיכנס לסברה ולטעם של דין ברייה ,ניתן לומר שכל דין ברייה שייך
רק בדברים ,שאיסורם הוא מצד המהות שלהם ולא מצד המקרה .כך הוא בגיד הנשה
האסור מצד המהות שבו  -לא שייך לדבר בו על מקרה ,עצם בשר הגיד הוא האסור .וכן בכל
החיות הטהורות והטמאות  -איסורן הוא מצד המהות שבהן ,ולא מצד המקרה.
נראה לי ,שעל פי זה נוכל גם להבין את דברי הראשונים בעניין ברייה .הראשונים הירבו
לעסוק בשאלה ,מתי דבר מוגדר כברייה ומתי לא ,והוצעו מספר קריטריונים לדבר .אומר
השולחן ערוך )יורה דעה ק ,א( בהגדירו דין ברייה:
בריה ,דהיינו כגון נמלה או עוף טמא וגיד הנשה ואבר מן החי וביצה שיש בה
אפרוח וכיוצא בהם ,אפילו באלף לא בטלה .ואין לו דין בריה אלא אם כן
הוא דבר שהיה בו חיות ,לאפוקי חטה אחת של איסור .וכן צריך שיהא דבר
שאסור מתחילת ברייתו ,לאפוקי עוף טהור שנתנבל ושור הנסקל .וכן צריך
שיהיה דבר שלם שאם יחלק אין שמו עליו ,לאפוקי חֵ לב ,וכן צריך שיהא
שלם.
אחד הגדרים המקובלים בראשונים הוא "דבר שאסור מתחילת ברייתו"  -וכמדומני,
שלאור הגדרתנו הדבר ברור .העובדה שדבר אסור מתחילת ברייתו מעידה על כך שהבעיה
היא מצד העצם שבו ,מצד שליליות החומר שבו ,ולא מצד המקרה.
הגדרנו שדין ברייה שייך רק בדבר שאסור מצד המהות שבו .הדבר נכון בכל החיות
הטהורות והטמאות ,וכן בגיד הנשה .אך לכאורה יש להקשות על סברה זו מאבר מן החי
שיש בו דין ברייה ,כפי שמופיע בגמרא )חולין קב ,ב( ,וכן נפסק כאן בשולחן ערוך .ולכאורה,
אבר מן החי הוא איסור שנובע מצד המקרה ,מצד זה שהבהמה במקרה חיה בשעה שאני
מנתק ממנה את האבר ,ואין איסורו נובע מצד החומר שבו!
.5

העדפתי להשתמש במלה 'מקרה' ולא ב'תואר' ,מפני שיש באיסורי אכילה דברים שאינם רק תואר ,אלא
נובעים מהמקרה ולא מהעצם ,כגון :בשר בחלב.
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אך נראה לי ,שניתן לתרץ קושייה זו לאור דברי הרמב"ם בהלכות מאכלות אסורות )ה ,א(:
מפי השמועה למדו ,שזה שנאמר בתורה" :לא תאכל הנפש עם הבשר"
)דברים יב ,כג(  -לאסור אבר שנחתך מן החי .ועל אבר מן החי הוא אומר
לנח" :אך בשר בנפשו דמו לא תאכלו" )בראשית ט ,ד(.
ניתן לומר ,שאיסור אבר מן החי אינו קשור לאבר שבו אלא לנפש שבו .כל האיסור אינו
מצד אכילת הבשר אלא מצד אכילת הנפש עם הבשר ,חומר שמקושר בנפש הוא שלילי .אין
זה דבר מקרי בבהמה ,שיש בה נפש ,זהו כביכול שם שונה של בהמה :בהמה עם נפש ובהמה
בלי נפש .אכילת נפש בהמה היא דבר שלילי במהותו .נפש זו מסתלקת מן הבהמה רק
במותה ,וכאשר אוכלים אבר מן החי אוכלים דבר שבמהותו הוא שלילי .לכן באבר מן החי
שייך דין ברייה.

ד .דין ברייה באיסורים מן הצומח
ראינו בשולחן ערוך לעיל ,שאחד הקריטריונים לדין ברייה הוא דבר שיש בו חיות ,להוציא
דברים מן הצומח .כמדומני ,שלאור החילוק שחילקנו לעיל ,נוכל להבין מדוע לא שייך לדבר
על דין ברייה בצומח לעניין איסורים .אמרנו שדין ברייה שייך רק באיסור ,שנובע מצד
העצם שבחפץ האסור .אם נעיין היטב נראה ,שאין אף איסור בצומח ,שנובע מצד המהות
של הצמח או הפרי .כל האיסורים הם איסורים שנובעים רק מהמקרה שבפרי :הוא
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לא עושר עדיין ,הוא נטמא ,הוא עדיין לא הגיע לשנתו הרביעית ,הוא התערב בכלאיים
וכדומה .ונבחן את דברינו אלה.
מהם האיסורים השייכים בצומח? אומר הרמב"ם בהלכות מאכלות אסורות )י ,א(:
כל איסורין שאמרנו הן במיני נפש חיה .ויש איסורין אחרים של תורה בזרע
הארץ ,והן :החדש וכלאי הכרם והערלה והטבל.
ויעוין כאן ברדב"ז ,שמציין שישנם איסורים נוספים ,כגון :תרומה וביכורים וכדומה ,אלא
שהם אסורים רק לזרים .מובן ,שכל האיסורים ששייכים רק בזרים אינם נובעים מצד
המהות השלילית של הפירות ,אלא מצד המקרה שבהם ,כי אחרת לא היו מותרים לכהנים,
או לא היו תלויים בכך שיקדישו אותם .אם כן ,נשארנו רק עם האיסורים שמנה הרמב"ם
שהבאנו לעיל :חדש ,טבל ,כלאיים וערלה.
חדש וטבל הם בוודאי איסורים שנובעים מצד המקרה שבפירות ,שהרי אם הם היו נובעים
מצד מהות שלילית ,האיסור לא היה פוקע במעשה של האדם ,בקריאת שם על הפירות או
בעישׂורם .העובדה שהאיסור פוקע בצורה כלשהי ,שאינה משנה את החומר ,מהווה ראיה
לכך שהאיסור אינו נובע מצד המהות השלילית שבפירות ,אלא ממשהו חיצוני להם.
אם כן ,נותרו שני איסורים שיש לעיין בהם ,והם ערלה וכלאיים .אך אם נעיין בהלכותיהם
נראה ,שגם בהם האיסור הוא מצד המקרה שבהם ולא מצד המהות השלילית .בערלה,
לכאורה ,יש מקום לומר שהאיסור הוא מצד המהות שבדבר ,שהרי כל פרי שהוא בוסר
אסור .העובדה ,שבשנה הרביעית האילן יהיה מותר ,אינה נסתרת מכך שבמשך שלש שנים
כל פרי שיוצא מן האילן הוא במהותו שלילי .אך אם נעיין בהלכה נראה שלא כן הם פני
הדברים .אומר הרמב"ם בהלכות מעשר שני ונטע רבעי )י ,ב(:
הנוטע אילן מאכל ,ודעתו עליו שיהיה סייג לגינה ,או שנטעו לקורות האילן
לא לפירותיו ,הרי זה פטור מן הערלה.
אם כל פרי שיוצא מאילן מאכל בשלש השנים הראשונות הוא אסור במהותו ,כיצד ייתכן
שהדבר יהיה תלוי בכוונתו של האדם כאשר הוא נוטע את האילן? מכאן ראיה ,שהאיסור
הוא דבר ש'מולבש' על העץ ואינו דבר מהותי לו .וכן ניתן לראות זאת במספר דינים שונים
באותו פרק.
גם בהלכות כלאיים ניתן לראות שהאיסור אינו איסור מהותי ,אלא איסור ה'מולבש' על
הצמחים .אחד מהדינים היסודיים בהלכות כלאיים הוא ,שאין הגפן והחטה נאסרים עד
שהדבר יהיה בידיעת האדם וברצונו .כדי שיחול איסור כלאיים ,צריך שיהיה 'קידוש' .ונביא
הלכה בה רואים את התלות הזאת .אומר הרמב"ם בהלכות כלאיים )ה ,ח(:
אחד הנוטע ואחד המקיים ,כגון שראה כלאיים צמחו בכרמו והניחם ,הרי זה
קדש .ואין אדם מקדש דבר שאינו שלו .לפיכך ,המסכך גפנו על גבי תבואתו
של חבירו  -קדש גפנו ולא נתקדשה התבואה.
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זוהי דוגמה אחת מני רבות ,בה ניתן לראות ,שאיסור כלאיים תלוי בדעתו של האדם .ואם
האיסור היה נובע מצד המהות השלילית שבחומר ,כיצד ייתכן שהדבר יהא תלוי בדעת
האדם ,במחשבתו ובידיעתו? אלא מכאן רואים ,שגם איסור כלאיים הוא איסור ש'מולבש'
על הצמח ואינו נובע מהמהות השלילית שבו.
אם כן ,ראינו שכל איסורי הצומח אינם איסורים בעצם ,ולאור הגדרתנו מובן שלא שייך
בהם דין ברייה.

ה .יישוב הקושייה על הרשב"א בברכות
לאור יסוד זה ,ניתן ליישב גם את השאלה שהקשינו על הרשב"א בפתיחה מהלכות ברכות.
אמנם בכל האיסורים שבצומח לא שייך לדבר על דין ברייה ,כי האיסורים אינם נובעים
מצד המהות השלילית של הפרי או הצמח .אולם ,ניתן למצוא מקומות בהם ישנה משמעות
למהות החומר שלהם ,ומקום זה הוא בענייני ברכות .הרי הברכות תלויות במין הפרי -
האם הוא ממין רימון ומצריך ברכה "מעין שלש" ,או שהוא ממין לימון וברכתו "בורא
נפשות"  -זוהי בוודאי שאלה שקשורה למהות החומר של הפרי ולא למקרה שבו.
על פי היסוד שהגדרנו בדין ברייה ,כל מקום שאנו דנים דין ,שיסודו מצד המהות של החומר
 שייך בו דין ברייה .נמצא שלעניין ברכות ,שכל עניינן נובע מצד המהות של החומר ,שייךלדבר על ברייה ,ולכן סרה הקושייה על הרשב"א.
הקשינו על הרשב"א ,שהוא מדמה בין איסורים לברכות לעניין דין ברייה .אך בעוד שלעניין
ברכות הוא פוסק ששייך דין ברייה בצומח ,ולכן יש לברך ברכה אחרונה על אכילת דבר
שלם שפחות מכזית ,הרי לעניין איסורים פסק כרבנן שלא שייך דין ברייה בצומח!
עתה הדברים בהירים :באיסורים ,שיסוד האיסור אינו נובע מצד מהות החומר שבפרי ,לא
שייך לדבר על ברייה ,אבל בברכות  -שיסוד הדין נובע מצד מהות החומר  -שייך דין ברייה,
וסרה התלונה על הרשב"א.

ו .יישוב קושיית רבי עקיבא איגר בתוספותיו למשנה במכות
אם נקבל את היסוד שקבענו ,שדין ברייה שייך רק באיסורים שנובעים ממהות שלילית ולא
מהמקרה ,ניתן ,כמדומני ,לתרץ אחת מקושיות רבי עקיבא איגר בתוספותיו על המשנה
)מכות פרק ג ,אות יד( .רבי עקיבא איגר מביא את שיטת הפוסקים שברייה היא רק דבר
שהיה אסור מתחילת ברייתו ,ומסיבה זו באיסור נבילה לא שייך דין ברייה ,והיא יכולה
להתבטל בתערובת היתר )ראה בשולחן ערוך שהבאנו לעיל סעיף ג( .מקשה רבי עקיבא
איגר:
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והא יש לומר דלעניין ביטול מקרי ברייה .דנבילה יש בו גם כן איסור דאינו
זבוח להרבה פוסקים ,ולגבי איסור זה הוא מתחלת ברייתו ,דמיד יש בו
איסור דאינו זבוח!
לדעת פוסקים רבים ישנו בנבילה גם לאו הבא מכלל עשה ,שאסור לאכול דבר שאינו זבוח.
אם כן ,אומר רבי עקיבא איגר ,איסור זה הוא מתחילת ברייתו ,ומדוע לא יהיה שייך בו דין
ברייה? אמנם ,אין שייך ללקות על כך ,משום שזהו לאו הבא מכלל עשה ,אך לעניין ביטול
בתערובת שייך לומר דין ברייה ולכן לא יוכל להתבטל!
אך לפי דברינו לעיל מיושבת הקושייה :רבי עקיבא איגר הקשה ,שכל נבילה כלולה גם
באיסור של אינה זבוחה ,ואיסור זה היה בה משחר ברייתה .לאור דברינו ,שדין ברייה שייך
רק בדבר שאיסורו נובע מהמהות שבחפץ ,אין מקום לקושייה זו ,שהרי דבר שאינו זבוח
הוא איסור הנובע מהמקרה שבו ,שכרגע אינו זבוח ,ואינו דבר מהותי ,ולפי זה סרה תלונתו
של רבי עקיבא איגר.
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סיכום

א .מבוא
המשנה במסכת מכות )ה ,א( מגדירה את ההבדל שבין הכחשה להזמה:
אין העדים נעשים זוממין עד שיזימו את עצמן ,כיצד? אמרו :מעידין אנו
באיש פלוני שהרג את הנפש; אמרו להם :היאך אתם מעידין ,שהרי נהרג זה
או ההורג זה היה עמנו אותו היום במקום פלוני?  -אין אלו זוממין .אבל
אמרו להם :היאך אתם מעידין ,שהרי אתם הייתם עמנו אותו היום במקום
פלוני?  -הרי אלו זוממין.
ובגמרא:
מנא הני מילי? אמר רב אדא :דאמר קרא "והנה עד שקר העד שקר ענה"
)דברים יט ,יח(  -עד שתשקר גופה של עדות .דבי רבי ישמעאל תנא" :לענות
בו סרה" )שם ,טז(  -עד שתסרה גופה של עדות" . 1
.1

החסדי דוד על התוספתא )מכות א ,א( ביאר כי זהו המקור לדברי הרמב"ם שהכחשה עם הזמה הן
כהכחשה ,שהרי רב אדא ותנא דבי רבי ישמעאל נחלקו בדבר זה .היינו ,אם נאמר כי עד זומם נלמד
מהפסוק "'והנה עד שקר העד'  -עד שתשקר גופה של עדות" משמע 'תשקר' מכל מקום ,ואף אם גם
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בסיבת הדבר ,מדוע נאמנים המזימים ,ניתן ללכת בשני כיוונים  -האחד שזו סברה והאחר
שזהו חידוש התורה .בכיוון האחד נקט הטור )חושן משפט לח( ,שכתב" :ומפני זה
האחרונים נאמנין ,כיוון שמעידין על גופן של העדים ,והוי כאלו העידו עליהן שהרגו הנפש
או שחללו שבת ,והן אינן נאמנין על עצמן לומר לא עשינו כך וכך" .בכיוון השני הלך
הרמב"ם )עדות יח ,ג( ,שכתב" :וזו שהאמינה תורה עדות האחרונים על העדים הראשונים -
גזירת הכתוב הוא".
במאמר זה אנסה לבאר מספר עניינים -
א .האמנם כך הם פני הדברים?
ב .מהו יסוד מחלוקתם והסבר הגמרא?
ג .האם יש נפקותות בין הפירושים?

ב .יסוד המחלוקת על פי המבואר בגמרא
בגמרא בבבא קמא עב ,ב מובא:
עד זומם  -אביי אמר :למפרע הוא נפסל ,רבא אמר :מכאן ולהבא הוא נפסל.
אביי אמר :למפרע הוא נפסל  -מההוא שעתא דאסהיד הוה ליה רשע,
והתורה אמרה" :אל תשת רשע עד" )על פי שמות כג ,א( .רבא אמר :מכאן
ולהבא הוא נפסל  -עד זומם חידוש הוא ,דהא תרי ותרי נינהו ,מאי חזית
דציית להני ציית להני! הלכך ,אין לך בו אלא משעת חידוש ואילך .איכא
דאמרי :רבא נמי כאביי סבירא ליה ...והכא היינו טעמיה דרבא ,משום
פסידא דלקוחות ,מאי בינייהו? ...דפסלינהו בגזלנותא.
נפסקה הלכה כאביי ב'יע"ל קג"ם' ,ע=עד זומם .בביאור מחלוקת זו ניתן להסביר בשתי
דרכים שונות -
א .אביי חולק על רבא וסובר שעד זומם אינו חידוש.
ב .אביי מסכים שזהו חידוש ,ברם ,חולק על כך שאין לך בו אלא משעת חידוש ואילך .
2

תוכחש .ברם ,אם נאמר כי דין זה נלמד מהפסוק "'לענות בו סרה'  -עד שתסרה - " ...משמע רק שהעדים
יהיו מוסרים מהמקום בו אמרו שראו ,אך ללא הכחשה .אך המעיין בפירוש המשנה שם ייווכח מיד לדעת
שפירוש זה מוקשה ביותר ,שהרי הרמב"ם הביא רק את הפסוק "'והנה עד שקר' ולא אמר עדות שקר ,עד
שתהיה העדות על העדים עצמן ,לא על הדבר שהעידו בו".
.2

גם הצעה זו ניתן לפרש בשני אופנים  -א .המחלוקת היא כללית בש"ס ,שאביי אינו מסכים לכלל "אין לך
בו אלא חידושו" .ב .בצורה מצומצמת ,במקרה שלפנינו אביי אינו מסכים לכך ש"אין לך בו אלא משעת
חידושו" .ואולי כך תוסבר יותר סברתו של אביי "הוה ליה רשע ," ...שאם לא כן ,למה לו סיבה כזו? די

מעליות יז

76

לכאורה ,אם נרצה לומר שעד זומם פסול מסברה נלך בכיוון הראשון שהצענו ,ואם נרצה
לומר שדין זה הוא חידוש ננקוט בכיוון השני .ואכן ,הלחם משנה מציע בפירושו כדברינו.

ג .שורש המחלוקת
ברם ,עד שבאים אנו לדון כיצד מסתדרים פסקי הראשונים בגמרא ,יש לבחון את הדברים
מיסודם .פשוט ,לכאורה ,שהמחלוקת היא האם ניתן לומר את סברתו של הטור בדין עדים
זוממים או לא .אם לא ניתן לאומרה ,אזי יהיה דין זה בגדר חידוש .הטור דימה הזמה
לפסילת עדים בחילול שבת או בגזלנות ,ואם כן הרי הם בעלי דינים ואינם יכולים להעיד על
עצמם .ברם ,כנגד סברה זו יש לטעון כי ההבדל בין המקרים הוא ,שאין הזוממים נפסלים
על כך שהיו עם המזימים ,אלא על שדיברו שקר ולא יכלו לראות את האירוע .אם כן ,במה
שונה הדבר מכל הכחשה רגילה ,שהללו אומרים "ראינו" והללו אומרים "לא ראיתם"?
אלא על כורחך שזהו חידוש התורה )טענה זו מובאת בערוך השולחן חושן משפט לח ,ג
ובקובץ שיעורים בסימן מג(.
בדעת הטור נראה לומר ,כי הזמה שונה מכל הכחשה ,שהרי אין הם טוענים כאן כנגד
המקרה שעליו העידו הזוממים ,אלא על עצם ראייתם את המקרה ,וייתכן שדין 'תרי ותרי'
נאמר רק כשההכחשה היא על המקרה עצמו .לסיכום  -השאלה ,אם יש כאן חידוש או לא,
תלויה ביחס ההזמה לגוף העדות .אם נאמר שהזמה שייכת לגוף העדות ,הרי היא ככל
הכחשה וזהו חידוש .ואם נטען כי היא אינה שייכת לגוף העדות ,הרי שאפשר לדמותה
לפסילת העדים בגזלנות . 3
4
טענה נוספת כנגד הטור ,שהועלתה על ידי ר' שמואל רוזובסקי היא ,שדברי העדים "אנו
ראינו" אינם כטענת בעל דין ,שאחריה אי אפשר לטעון אם תוכחש על ידי עדים ,וייתכנו
אפילו מקרים בהם לא נאמרו מילים אלה כלל .על כן ,נחשבים הדברים בגדר "תוצאת
העדות" ,כלשונו ,היינו  -יוצא מהעדות שהעדים ראו ,אך אין זה נחשב כטענה .לפי זה יש
כוח בעדים להשיב כנגד המזימים ,שהרי אינם בעלי דין.
הוא שאינו מסכים לכללו של רבא ש"אין לך בו אלא חידושו" .ועיין בקובץ שיעורים על בבא קמא ,שנקט
באופן הראשון ,ועיין מה שנכתוב לקמן )עמוד  (80בדעת הלחם משנה.
.3

ניתן ,אולי ,לומר באופן שונה במקצת :עדים הפסולים מחמת עבירה ,אנו מתייחסים לעדותם כאילו
בטלה מלכתחילה .היינו ,אנו רואים כי ברגע לפני הגדת העדות העדים לא יכלו כלל להגידה ,כיוון שהיו
פסולים .מה שאין כן אצל עדים זוממים ,שהרי ברגע הקובע עדיין היו כשרים להעיד .זוהי טענת
הרמב"ם .ברם ,הטור סובר כי יש חלוקה בין הכשר הגדת העדות  -היינו "אנו ראינו ביום פלוני" וכו' -
לבין ההגדה עצמה ,ורגע ההכשר הוא הקובע ,ואם כן ,היו פסולים ברגע ההכשר .לסיכום ,המחלוקת היא
מתי הוא הרגע הפוסל עדים מלהעיד; לרמב"ם  -לפני שהגידו כלום ,ולטור  -לפני הגדת גוף העדות ממש.

.4

חידושי ר' שמואל למסכת מכות ה ,א במשנה.
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ד .הצעות חדשות בדברי הטור והרמב"ם
בעל ערוך השולחן ור' שמואל שהבאנו לעיל רצו לומר ,שאין כוונת הטור לומר שנאמנות
העדים האחרונים היא סברה ,אלא שגם הוא סובר כרמב"ם שזהו חידוש ,ורק ביאר
שהחידוש הוא שאפשר לדמות הזמה לפסילת עדים בגופם ,אף על פי שמצד ההיגיון הפשוט
דומה היא להכחשה רגילה .לשיטה זו ,יסברו הרמב"ם והטור ,שאביי אינו חולק שעד זומם
חידוש הוא.
ברם ,מהרמב"ם בפירוש המשנה )מכות א ,ד( משמע לכאורה לא כך ,כיוון שכתב:
ואף על פי שהם תרי ותרי ,מפני שהעדות על העדים עצמם ואינה נוגעת לעצם
העדות לקיומה או לביטולה ...ולפיכך מקבלין דבריהם.
כאן ,קשה יותר לומר שכוונתו היא שכך פועל החידוש ,שהרי היה לו להביא את הפסוק:
"והנה עד שקר העד" ,שעליו מבססת הגמרא את דין הזמה ,לאחר הקושייה "ואף על פי
שהם תרי ותרי" ,ולא רק את סברת הטור כתשובה לקושייה  . 5לפיכך ,נקטו חלק
מהאחרונים  6בשיטת הרמב"ם שזו אכן סברה .אם כן ,מהו שכתב "וזו שהאמינה ...גזירת
הכתוב הוא"?
הנודע ביהודה תירץ ,שדברי הרמב"ם מוסבים על סוף ההלכה " -וכן בהכחשה תרי כנגד
מאה" וכו' .על פי הסבר זה בגמרא ,חולק אביי וסובר שעד זומם אינו חידוש.

ה .ניסיון לפירוש נוסף בגמרא על פי דרשות הר"ן
לכאורה ,ניתן להציע פירוש אחר בגמרא על פי דרשות הר"ן .הר"ן נוקט בדרשותיו  7סברה
שונה ממה שהצענו עד כה ,והיא ,שכל מציאות עד זומם היא רחוקה .הרי אדם מפחד לשקר
ולומר שראה דבר שלא ראה באמת ,בפרט כשייתכן שאנשים אחרים ראוהו במקום אחר
ויכולים להכחישו .אם כן ,מציאות בה קיימים עדים מזימים שקרנים רחוקה עוד יותר -
שהרי הללו ודאי מפחדים שמישהו ראה אותם ,על כן נראה ,כי האחרונים דוברי אמת יותר
מן הראשונים.
אולם ,ממשיך הר"ן וטוען ,אין זה סותר את מה שנאמר בגמרא שעד זומם חידוש הוא.
.5

השדה יהושע על הירושלמי הציג את הדברים כסתירה בדברי הרמב"ם בין פירוש המשנה להלכות עדות
יח ,ג .ותירץ ,שהרמב"ם אכן סובר 'חידוש' ,אולם בפירוש המשנה "שאין תכלית כונת החיבור לפסק דין
אלא לחידוש ,אתא למיהב טעמא" ,עיין שם.

.6

נודע ביהודה תנינא אבן העזר סימן נז.

.7

בדרוש האחד עשר ,בקטע המתחיל במילים ואחר שהזכיר.
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ונסביר כך :החידוש הוא ,שאף על פי שהתורה גזרה בדרך כלל שאין מהימנות העדים
מכריעה את הדין ,וכל עוד אין העדים פסולים כוחם שווה מבחינת ההכרעה ההלכתית,
שהרי אף על פי שהיינו מאמינים למשה ולאהרן יותר מלכל זוג עדים אחר ,כוחם שווה  -אך
בעד זומם חידשה התורה ,שיש לפסוק לפי הסברה ההגיונית הנזכרת לעיל ,ולהאמין
לאחרונים יותר מלראשונים.
לפי הסבר זה בגמרא ,ננסה לפרש גם את סברת הטור לדברי האומר 'חידוש' ,ולומר שגם
אביי סובר שעד זומם חידוש .אולם ,מיד ניווכח כי דברים אלו אינם ניתנים להיאמר כלל
וכלל -
א .הרי הגמרא עצמה )בבא קמא עג ,א( הציעה כנפקא מינה " -אי נמי ,דפסלינהו
בגזלנותא ,להך לישנא דאמרת משום חידוש  -ליכא" ,ולסברת הטור הרי הזמה היא
היא כפסלי בגזלנותא!
ב .סברת הטור שונה מסברת הר"ן בכך שהיא מבטאת קריטריון הלכתי מדוע צריכים
הראשונים להיפסל ,ודי בסברה זו בלא צורך בחידוש.

ו .חידוש וגזירת הכתוב  -היינו הך?
ניסיון נוסף ,להסביר את דברי הרמב"ם כסברה ,הציע הרב עמיאל בספרו המידות לחקר
ההלכה )חלק א ,עמוד לה( .הזכרנו כבר ,כי הקושי העיקרי בטענה זו ,הוא דברי הרמב"ם
שזו היא גזירת הכתוב .הרב עמיאל טוען ,כי יש הבדל בין הביטוי 'גזירת הכתוב' לבין
'חידוש' ,ומבאר על ידי משל :אדם החוקר את חוקי הטבע לעולם לא יתבטא" :חוק פלוני
אינו הגיוני" ,שהרי הוא קיים ,ואין לשפוט אותו כלל אם הוא הגיוני ואם לאו .הוא הדין
בחוקי התורה .לא שייך לטעון ,לדוגמה ,שדין שעטנז או איסור אכילת חזיר אינם הגיוניים,
מפני שכך גזרה חכמתו יתברך .הדבר היחיד שטעון בירור הוא ,כאשר שני חוקים סותרים;
כלומר ,כשהיינו מצפים שדין מסוים יהיה בצורה פלונית על פי הגדרים ההלכתיים ,ובאה
התורה ופוסקת בצורה שונה .בסיטואציה כזו אפשר לומר שהתורה חידשה את הדין השני . 8
.8

וראיה לחילוק זה בזבחים מט ,א בתוספות ד"ה לפי " -לא קרוי דבר חדש אלא כשסותר כללו".
]ונראה ,שהדבר תלוי במחלוקת ראשונים בעבודה זרה )סח ,ב( ,שם אומרת הגמרא" :ההוא עכברא דנפל
לחביתא דשיכרא ...והכא חידוש הוא ,דהא מימאס מאיס ובדילי אינשי מיניה ,ואפילו הכי אסריה
רחמנא" .ופירש רש"י" :דהא  -איסור שרץ חידוש הוא .דהא מימאיס  -ובלאו אזהרה בדילין אינשי
מיניה ,ולמה ליה דאזהר רחמנא עליה?" .משמע מדבריו ,ש'חידוש' הוא במקום שהדבר מנוגד לסברת
השכל הפשוטה ,שלא כדברי הרב עמיאל )ועיין עוד ברש"י בבא קמא עד ,ב ד"ה מאי חזית; סנהדרין
כז ,א ד"ה חידוש הוא( .
אך התוספות במקום מקשים )ד"ה דהא(" :ועוד ,דאם כן לא הוי חידוש כחידוש בעלמא בכל מקום
בתלמוד ,דחידוש בעלמא רוצה לומר  -איסור מכלל היתר או היתר מכלל איסור" .ועיין היטב ברמב"ן על
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לפיכך ,דברי הרמב"ם שעד זומם גזירת הכתוב ,אינם הופכים אותו בכך לשונה מכל חוק
אחר בתורה ,ואין דין עד זומם מהווה סתירה לדין 'תרי ותרי' ,אלא מבוסס בגדרים
ההלכתיים ,כסברת הטור וכדברי הרמב"ם עצמו בפירוש המשנה .אלא ,שקצת קשה  -אם
כן ,מדוע צריך היה הרמב"ם להזכיר דווקא בדין זה את הביטוי "גזירת הכתוב" ,והרי כל
דין תורה הוא כך? וצריך לומר כדברי הנודע ביהודה שהצענו לעיל ,שדברי הרמב"ם מוסבים
על המשך ההלכה ,היינו  -דין 'תרי כמאה'.

ז .עיון נוסף במחלוקת הטור והרמב"ם
כשדנו לעיל בסברת הטור ,ביארנו שהזמה אינה כהכחשה ,כיוון שאין עניינה בגוף העדות.
על פי זה אפשר לומר ,כי אכן צריך שבהזמה העדים לא יתייחסו כלל למקרה ,דהיינו  -שלא
יכחישוהו ,כי אז יהיה המצב ככל תרי ותרי .מאחר שביארנו שהרמב"ם סובר כטור ,אפשר
לומר ,כי בשל כך דרש הרמב"ם שהעדים לא יתייחסו כלל לעדות .וראיה לדבר :שהרי
הכחשה והזמה על ידי שתי כתי עדים שונות  -דינן כהזמה )"שהכחשה תחילת הזמה היא" -
הלכה ד( והמזימים נאמנים .ואילו כת אחת שהזימה והכחישה נפסלת בגלל הכחשה זו
)הלכה ב( .ברור ,אם כן ,שיש פגם בכך שהמזימים מעידים גם על גוף העדות .והדבר מפורש
ברמב"ם בפירוש המשנה" :אבל אם חלקו עליהם בדבר שהעידו בו  -הרי היא עדות
מוכחשת ,ונדחין דברי אלו ואלו וכאלו אין שם עדות כלל".
בדעת הטור ,שסתם את הדין במקרה של הכחשה עם הזמה ,ניתן היה לומר כי לא חלק על
הרמב"ם .אך דבר כה עקרוני היה לו לפרש .לכן ,נראה יותר לומר ,כי חלק על הרמב"ם,
וסבר שאחרי שביארנו שההזמה עצמה אינה קשורה לגוף העדות ,ממילא אין זה משנה אם
הכחישו את הזוממים גם בגוף העדות או לא ,וכאילו הכחישום עדים אחרים.

ח .נפקותות בין עד זומם חידוש לעד זומם סברה
בתחילת המאמר הבאנו את דברי הלחם משנה ,שהציע כי הרמב"ם סובר 'חידוש' ואביי
אינו חולק בנקודה זו ,והטור סובר כי זו סברה ואביי חלק על רבא שסבר כי זהו חידוש .בכך
ניסה הלחם משנה לבאר הלכה נוספת ברמב"ם ,והיא שמקרה של הכחשה עם הזמה ייחשב
כהכחשה  . 9ולכאורה הדבר תמוה ,מדוע תגרע ההכחשה את כוח ההזמה ,והרי העדים
אתר ,שמפרש כתוספות ,ומבדיל בלשונו בין 'חידוש' ל'גזירת הכתוב' ,והדברים מפורשים כדברי הרב
עמיאל  -המערכת[.
.9

עדות יח ,ב .ברם ,אין זה מוסכם שזוהי דעת הרמב"ם .המהרי"ן לב )חלק ב סימן לג( ביאר ,כי בדברי
המזימים" :במקום זה היינו עמכם ועם אלו כל היום" ,הבעיה היא שלא שינו את מיקום הזוממים ,ועל
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נפסלים? אלא ,תירץ הלחם משנה ,יש לומר ,שדווקא הרמב"ם סובר כן ,כיוון שכל מציאות
הזמה היא חידוש "ואין לך בו אלא חידושו".
והדברים קשים להולמם ,שהרי אם גם אביי סבר שעד זומם חידוש הוא ,הרי שמחלוקתו
עם רבא היא האם אפשר להרחיב את החידוש .אם כן ,סבר כי אפשר להרחיב חידוש .לפי
זה צריך להיות שגם הזמה עם הכחשה תחשב כהזמה!
יש ליישב ,שאביי אינו חולק על כך שאי אפשר להרחיב את החידוש למקרים שאינם דומים
לו ,אלא שחלק על רבא שסבר שלא מיישמים את החידוש לכל השלכותיו .היינו ,שחלק על
"משעת חידוש ואילך" ולא על "שאין לך בו אלא חידושו".
על כל פנים ,העולה מדברי הלחם משנה הוא נפקא מינה בין ההסבר שזהו חידוש לבין
ההסבר שזו סברה .ברם ,הסבר זה קשה ,שכן על פי הסבר הלחם משנה בטור ,בנקודה זו
נחלקו אביי ורבא .על פי זה ,ל"איכא דאמרי" הודה רבא לאביי כי עד זומם סברה הוא ולא
חידוש ,כפי שסבר בלישנא קמא .אם כן ,מדוע לא ציינה הגמרא שדין הזמה עם הכחשה
יהיה נפקא מינה בין שתי הלשונות?
בספר מרחשת )קונטרס דיני הזמה סעיף ו( הציע נפקא מינה נוספת :האם ייפסלו העדים
הזוממים אם כבר נענש הנידון על פיהם? לשיטה האומרת 'סברה'  -ייפסלו ,שהרי אין זה
משנה אם ביצעו בו את העונש או לא ,שהרי בהזמה פסלום בגופם .ברם ,לשיטה האומרת
'חידוש'  -לא ייפסלו ,כיוון שהתורה דיברה על "כאשר זמם" ולא "כאשר עשה".
בעל שיירי הקורבן )על הירושלמי ,מכות פ"א ה"ג( הזכיר בדבריו נפקא מינה נוספת :האם
מקבלים בדיעבד עדות שלא בפני בעל דין? הטור בסימן כח למד שאף בדיעבד פסול ,שהרי
זה דומה להזמה שלא מקבלים )כתובות כ ,א( .אך לפי הסוברים שהזמה היא חידוש ,איך
נלמד מכאן על דברים אחרים? וכתב ,שאכן המרדכי חלק עליו והכשיר בדיעבד מכוח
קושייה זו.

ט .סיכום
במאמר זה הצענו כמה אפשרויות להסבר מחלוקת הרמב"ם והטור -
א .הרמב"ם והטור נחלקו בהבנת מחלוקת אביי ורבא בגמרא ,וביארנו יסוד מחלוקתם.
ב .הראינו כי אפשר להסביר את דעת הטור כחידוש ,ואף את דעת הרמב"ם כסברה ,ואת
הקשיים בהעמדות אלו.
ג .הראינו כי לפי ביאורנו את יסוד המחלוקת בין חידוש לסברה ,נראה כי הרמב"ם נקט
כן אינה הזמה .אולם ,כבר העיד הלחם משנה שפירוש זה דחוק מאד בלשון הרמב"ם ולכן פירש כמו
שהצעתי לעיל.
]ועיין במאמרו של הרב יונתן רוזין ,סוגיית עד זומם משלם לפי חלקו וגדרי הזמה  -בירור שיטות הרמב"ן
והרמב"ם ,בחוברת זו ,הערה  - 22המערכת[.
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כי זו סברה ,ברם ,חלק על הטור בדין הכחשה עם הזמה אם נחשבת כהכחשה או
כהזמה.
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שרגא קראוס

מות הכהן הגדול
א.
ב.
ג.
ד.
ה.
ו.
ז.

מבוא
הסוגייה
הבעיה
הגדרה מחדש של המושגים
תרחיש בו קיימים שלושת סוגי הכהנים
פתרון לשוני
הקשר הרעיוני בין מות הכהן הגדול ושחרור הרוצח

א .מבוא
הקשר בין מות הכהן הגדול ושחרור הרוצחים בשוגג מערי המקלט מעלה שאלות רבות ,הן
במישור ההלכתי והן במישור הרעיוני .לעתים מיטשטש הגבול שבין המישורים ,עד שקשה
לקבוע היכן מסתיים תחום שלטונה של ההלכה ,ומתחיל תחומו של הרעיון .כך מוצאים אנו
את הגמרא )מכות יא ,א( ,בלבן של סוגיות הלכתיות עמוקות ,שואלת" :מאי הוה ליה
למעבד?"  -מה היה לו ,לכהן הגדול ,לעשות כדי שלא יהיו רוצחים בשוגג ,שיתפללו ויבקשו
את מותו.
שאלה זו כשלעצמה אינה דבר חריג  -במקומות רבים דנה הגמרא ,ואף המשנה ,בטעמן של
מצוות  . 1אבל ,בעוד שבמקומות אחרים מספקים הטעמים סיבה למצוה רק באופן כללי,
הרי שאצלנו אין הדבר כך .כאשר דנה הגמרא בדין שמהווה פרט קטן ומקרה נדיר מכלל
הלכות מות הכהן הגדול ,שמה היא לב לכך ,שאין הדין עולה בקנה אחד עם הטעם  -ושוב
שואלת )שם ,ב(" :מאי הוה ליה למעבד?".
כשאנו ניגשים לדון בסוגיית מות הכהן הגדול ,עלינו לתת את הדעת לדברים ,מתוך זהירות
יתירה ,שלא לערב גדרים הלכתיים חדים עם רעיונות מופשטים.

ב .הסוגייה
.1

עיין ,למשל ,משנה סוטה יד ,א; גמרא נידה לא ,ב.
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הלכה היא ,שרוצחים בשוגג שגלו לערי המקלט ,יוצאים מהן במות הכהן הגדול .הדבר
מפורש בתורה )במדבר לה ,כה-כח(:
והצילו העדה את הרצח מיד גאל הדם ,והשיבו אתו העדה אל עיר מקלטו
אשר נס שמה ,וישב בה עד מות הכהן הגדל אשר משח אתו בשמן הקדש ...כי
בעיר מקלטו ישב עד מות הכהן הגדל ,ואחרי מות הכהן הגדל ישוב הרצח אל
ארץ אחזתו.
מהופעת הביטוי "הכהן הגדול" שלוש פעמים בפרשה ,מסיקה המשנה )מכות יא ,א( שהוא
כולל שלושה סוגי כהנים גדולים" :אחד משוח בשמן המשחה ,ואחד המרובה בבגדים ,ואחד
שעבר ממשיחותו  -מחזירין את הרוצח"  . 2רש"י על המשנה מסביר את המושגים:
אחד כהן משוח בשמן המשחה  -הם כהנים גדולים שהיו עד יאשיהו.
ואחד המרובה בבגדים  -הם ששימשו מיאשיהו ואילך ,שנגנז שמן המשחה...
ושוב לא נמשחו כהנים ,ולא היתה ניכרת כהונה גדולה בהם אלא בריבוי
בגדים ,שמשמש בח' בגדים.
ואחד שעבר ממשיחותו  -שאירע פסול בכהן גדול ,ושימש אחר תחתיו,
וכשנתרפא כהן חזר לעבודתו ,ועבר זה ממשיחותו.
הגמרא )יא ,ב( מעלה את השאלה המתבקשת " -איבעיא להו :במיתת כולן הוא חוזר ,או
דלמא במיתת אחד מהן?"  -האם מיתתו של אחד מהכהנים הגדולים שנמנו במשנה
משחררת את הרוצח ,או שיש צורך במיתת כולם?
שאלה נוספת שיש לשאול :מהו הרגע הקובע מי מהכהנים הגדולים מחזיר את הרוצח
במיתתו ,כך שכל הכהנים שיתמנו אחרי הרגע הקובע  -לא יחזירו .את התשובה ניתן להסיק
מהמשנה הבאה )שם(  -גמר דינו של הרוצח הוא הרגע הקובע .לפיכך פוסקת המשנה" :נגמר
דינו בלא כהן גדול ...אינו יוצא משם לעולם".
מהלכה זו מנסה הגמרא לפשוט את הספק שהעלתה )מיתת כולן או מיתת אחד מהן(" :ואם
איתא"  -אם נכון הדבר ,שהרוצח חוזר במיתת אחד מהן " -ליהדר בדהנך!"  -יחזור
במיתתו של אחד מהכהנים הגדולים האחרים ,שהיו קיימים בזמן גמר דינו של הרוצח!
כיוון שאין הדין כך ,אלא הרוצח אינו יוצא לעולם מעיר המקלט ,נובע שרק מיתת כולן
מחזירה אותו .הרוצח אינו יוצא לעולם ,מפני שברגע הקובע חסר אחד מסוגי הכהנים
הגדולים ,שבמותו ישתחרר  . 3אבל ההוכחה נדחית" :בדליכא"; המשנה שהובאה עוסקת

.2
.3

רבי יהודה ,במשנה שם ,מוסיף כהן משוח מלחמה ,ואין הלכה כמותו.
המקרה הגבולי בו קיימים רק שני סוגים ,לפי שלב זה בסוגייתנו ,נתון במחלוקת אחרונים )עיין ערוך לנר
על סוגייתנו( ,אך הדבר חורג ממסגרת המאמר.
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במקרה בו אין כהנים נוספים .אם קיימים כהנים נוספים  -הרוצח אכן יוצא במותם .וכך
פוסק הרמב"ם )רוצח ז ,ט(:
אחד כהן גדול המשוח בשמן המשחה ,ואחד המרובה בבגדים; ואחד הכהן
הגדול העובד ,ואחד הכהן שעבר  -כל אחד מארבעתן שמת ,מחזיר את
הרוצח.

ג .הבעיה
במקום בו ניסתה הגמרא לפשוט את הספק ,נכתב" :ליהדר בדהנך"  -יחזור )הרוצח(
במיתתן של אלו )הכהנים הגדולים האחרים( .מכך שהכינוי הרומז מנוסח בלשון רבים -
"הנך" ,ולא בלשון יחיד " -האיך" ,ניתן ללמוד שיש מצבים שבהם קיימים שלושת הסוגים
כאחד  - 4הכהן הגדול שמת ועוד שני הסוגים האחרים .גם הרישא של הסוגייה" ,במיתת
כולן הוא חוזר" ,מלמדת דבר דומה :ייתכן מקרה שבו קיימים שלושת הסוגים ,אפילו
ששלושתם חיים  -וזו מסקנה מרחיקת לכת יותר מן הקודמת.
המסקנה שהעלנו מולידה קושייה :כיצד כהן משוח בשמן המשחה ,שקיים רק בתקופה שעד
יאשיהו ,יכול להיות נוכח בצד המרובה בבגדים ,שקיים רק בתקופה שאחרי יאשיהו? את
הקושייה אפשר לנסות לתרץ בשלושה כיוונים:
א .הגדרה מחדש של המושגים "משוח בשמן המשחה" ו"מרובה בבגדים".
ב .מציאת תרחיש בו קיימים שלושת סוגי הכהנים יחד ,תוך שמירה על ההגדרות של רש"י.
ג .פתרון לשוני  -אין הכרח ששלושת הסוגים יתקיימו יחד.

ד .הגדרה מחדש של המושגים
מקורו של ההסבר שנתן רש"י למושגים "משוח בשמן המשחה" ו"מרובה בבגדים" נמצא,
ככל הנראה ,בירושלמי )הוריות פ"ג ה"ב( .במשנה שם כתוב" :אין בין כהן המשוח בשמן
המשחה למרובה בגדים ,אלא פר הבא על כל המצוות" .והירושלמי מסביר'" :המשוח בשמן
המשחה'  -בבנין הראשון' ,למרובה בגדים'  -בבנין האחרון" .מכאן סיוע להנחה ,ששני סוגי
הכהנים אינם יכולים לחיות במקביל.
סתירות כמעט מפורשות להנחה קיימות בגמרא  -במסכת נזיר ובמסכת הוריות .במסכת
נזיר )מז ,א( דנה הגמרא בסדרי קדימויות של טומאה למת מצוה .כלומר ,אם שני אנשים,
שאסור להם להיטמא למת ,פגעו במת מצוה  -מי מהם עדיף שייטמא ,וזה לשונה:
.4

עיין בחכמת שלמה יא ,ב ד"ה בד"ה להדר בהנך.
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משוח בשמן המשחה ומרובה בגדים  -משוח בשמן המשחה עדיף.
והרי לנו משוח בשמן המשחה ומרובה בבגדים ,הולכים יחדיו ופוגעים במת מצוה .דין דומה
נאמר במסכת הוריות )יג ,א( לגבי סדרי קדימויות של פדיון שבויים ,כלומר ,כאשר ניתן
לפדות מהשבי אחד מתוך שני אנשים  -מי עדיף.
נחלקו הפרשנים לשני מחנות סביב השאלה ,האם הדברים סותרים .לדעת הריטב"א )מכות
יא ,א ד"ה מתני'( אין כאן כל סתירה; כהן מרובה בבגדים יכול להיווצר בדרכים שונות.
האחת  -בזמן שלפני יאשיהו ,האחרת  -אחריו .הדרך שבה נוצר מרובה בבגדים בזמן שלפני
יאשיהו מפורשת בריטב"א:
כגון ,שהלך כהן משוח למקום אחד ונתעכב שם ,או נשבה שם  -שממנין אחר
תחתיו ,ואין מושחין אותו ,שאין מושחין שני כהנים גדולים בדור אחד .ואם
אירע פיסול בזה השני ,ממנין אחר עד שיעבור פיסולו של שני .ואם חזר
למקומו השני ,הוי השלישי כהן שעבר ממשיחתו ...וגם רש"י ז"ל מודה בזה,
אלא שתפס במשנתינו פירוש מרובה בגדים שהוא כהן גדול העיקרי ,וזה אינו
אלא אחר יאשיהו.
כך נוצר מצב בו קיימים כהן משוח בשמן המשחה )הכהן ש"הלך למקום אחד"( וכהן מרובה
בבגדים )"השני"( . 5
בניגוד לריטב"א ,סובר הרמב"ן )שם ד"ה הא דתנן( ,שהגמרא בהוריות והגמרא בנזיר
סותרות את ההגדרות של רש"י ושל הירושלמי .כדי לתרץ את הסתירה הוא מפרש ,שבנזיר
ובהוריות הביטוי "משוח בשמן המשחה" מורה על משיח שעבר ממשיחתו  , 6ו"מרובה
בגדים" הוא הכהן שנתמנה תחתיו )לדוגמה  -אם בכהן המשוח נמצא פסול ביום
הכיפורים(  . 7הרמב"ן ,למעשה ,שומר על ההגדרות של רש"י ,תוך יישוב הסתירות ממסכת
נזיר וממסכת הוריות .אולם ,הקושייה המקורית מהסוגייה במסכת מכות בעינה עומדת,
ולפיכך מתרץ" :אלא כיון שיש זמן ששלשתן קיימין ,כגון משיח שעבר ורבוי בגדים אחר
תחתיו ,כמו שפירשתי" .כאן רומז הרמב"ן ,שכדי למצוא תרחיש בו קיימים שלושת סוגי
הכהנים הגדולים ,יש צורך להגדיר את "משוח בשמן המשחה" בצורה אחרת ,כפי שהגדיר
בהוריות ובנזיר )בתרחיש זה נעסוק בהרחבה בסעיף הבא(.
העולה מדברינו עד כה ,שהריטב"א והרמב"ן מקבלים את הגדרותיו של רש"י ל"משוח
בשמן המשחה" ול"מרובה בבגדים" .שניהם מוסיפים מקרה לאחד מהמושגים או לשניהם,
.5

קיים גם כהן שעבר ממשיחתו )"השלישי"( ,אך הדבר חורג מהנושא כאן ,ויידון בסעיף הבא.

.6

ניתן להקשות על הדברים מהמשך הברייתות שם ,אך הרמב"ן מתרץ זאת בדבריו ,עיין שם ,ובסעיף הבא
במאמרנו.

.7

עיין בפירוש הרמב"ן על התורה ויקרא טז ,לב.
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כדי ליישב את הסתירות מנזיר ומהוריות ,וכדי להכשיר את הקרקע לתירוץ הקושייה
מהסוגייה במסכת מכות .הריטב"א מוסיף מקרה ל"מרובה בבגדים"; הרמב"ן  -גם
ל"משוח בשמן המשחה".

ה .תרחיש בו קיימים שלושת סוגי הכהנים
כפי שנוכחנו בסעיף הקודם ,אין די בשינוי ההגדרות של רש"י כדי לפתור את הבעיה
העיקרית  -כיצד ייתכנו שלושת סוגי הכהנים בעת ובעונה אחת .יש למצוא שרשרת
מאורעות ,שבסופה יעמדו בפנינו שלושת הסוגים .בטרם ניגש למלאכה ,ניתן דעתנו
למחלוקת בדיני משיחת כהן גדול :יש הסוברים ,שכל עוד קיים כהן גדול משוח אחד ,אין
מושחים כהן גדול נוסף )"אין מושחין שני כהנים"(; ויש הסוברים ,שניתן למשוח כהן גדול
נוסף )"מושחין שני כהנים"(.
הריטב"א מציע את התרחיש הבא  : 8כהן גדול משוח בשמן המשחה )להלן כהן א'( הלך
למקום אחר והתעכב שם; במקומו ,נתמנה אחר על ידי ריבוי בגדים )להלן כהן ב'(; כהן ב'
נפסל באופן זמני ,מינו אחר תחתיו )להלן כהן ג'( ,ושוב החזירו את כהן ב' לתפקידו  -וכהן ג'
הוא "שעבר ממשיחתו" .התרחיש מתבסס על שתי הנחות יסוד:
א .אין מושחין שני כהנים  -מסיבה זו כהן ב' לא נמשח ,אלא נתמנה על ידי ריבוי בגדים.
מאותה סיבה כהן ג' לא נמשח ,למעשה ,אלא עבד בריבוי בגדים ,ולאחר מכן ירד
מגדולתו זו.
ב .הביטוי "שעבר ממשיחתו" כולל כהן גדול שעבר מתפקידו ,שאליו הגיע הן על ידי
משיחה והן על ידי ריבוי בגדים .לכן ,כהן ג' נחשב "שעבר ממשיחתו" ,אף על פי שלא
נמשח בפועל.
יש לשים לב להגדרת "כהן שעבר ממשיחתו" .לפי ההגדרה של רש"י ,מדובר בכהן שהחליף
את הכהן הגדול ,בגלל פסול שנמצא בו .אחרי שהכהן הגדול המקורי חוזר לעבודתו ,הופך
המחליף לכהן שעבר ממשיחתו .התרחיש של הריטב"א מראה שגם הוא מגדיר כרש"י.
הרמב"ן חולק ,וסובר שהכהן הגדול המקורי ,כל זמן שיש בו פסול ואינו עובד ,הוא הכהן
שעבר ממשיחתו . 9
הרמב"ן ,שדבריו הובאו בסוף הסעיף הקודם ,רומז ככל הנראה לתרחיש הבא :כהן גדול
משוח בשמן המשחה )להלן כהן א'( נפסל בפסול תמידי  , 10והרי הוא "שעבר ממשיחתו";
.8

דברי הריטב"א צוטטו בסעיף הקודם.

.9

לפיכך ,הוא נאלץ לתרץ את הכפילות בהוריות ובנזיר " -משוח בשמן המשחה ושעבר ממשיחתו".

 .10עיין בפירוש המשנה לרמב"ם על הוריות ג ,ד.
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כהן אחר נמשח תחתיו )להלן כהן ב'( ,ונפסל בפסול זמני; במקומו  -נתמנה אחר באופן זמני
על ידי ריבוי בגדים )להלן כהן ג'( .כל זמן שכהן ב' פסול  -כהן ג' הוא "מרובה בבגדים",
וכהן ב' " -משוח בשמן המשחה" .התרחיש מתבסס על ארבע הנחות יסוד:
א.
ב.
ג.
ד.

אין מושחין שני כהנים  -לכן כהן ג' לא נמשח .משיחתו של כהן ב' התאפשרה היות
שכהן א' נפסל לגמרי ,ואין כאן משיחת שני כהנים ,אלא אחד.
הביטוי "שעבר ממשיחתו" כולל רק כהן שעבר מתפקידו ,שאליו הגיע על ידי משיחה.
הביטוי "שעבר ממשיחתו" כולל רק כהן ,שלאחר שהועבר מתפקידו ,נמשח כהן אחר
בשמן המשחה  . 11לכן ,כהן ב' אינו כהן "שעבר ממשיחתו".
הביטוי "משוח בשמן המשחה" כולל גם כהן שנפסל זמנית )לדוגמה  -כהן שאירע בו
פסול ביום הכיפורים( ,ולפיכך הוא כולל את כהן ב' . 12

תוספות )נזיר מז ,ב ד"ה מרובה( סוברים ,בניגוד לרמב"ן ולריטב"א ,שמושחין שני כהנים.
שיטה זו הובילה אותם לתרחיש הבא :כהן גדול משוח בשמן המשחה )להלן כהן א'( נפסל
זמנית; במקומו ,נתמנה אחר באופן זמני על ידי משיחה )להלן כהן ב'(; כהן א' חזר
לעבודתו ,וכהן ב' הפך להיות "שעבר ממשיחתו" )לפי הגדרת רש"י והריטב"א(; לאחר מכן
נגנז שמן המשחה ,כהן א' גלה בגלות יכניה ,ומינו אחר תחתיו על ידי ריבוי בגדים . 13
התרחיש מתבסס על שלוש הנחות יסוד:
א .מושחין שני כהנים  -כפי שכבר הזכרנו .כך מתאפשרת משיחתו של כהן ב'.
ב .הביטוי "שעבר ממשיחתו" כולל רק כהן שעבר מתפקידו ,שאליו הגיע על ידי משיחה.
ג .מאחר שמושחין שני כהנים בו זמנית ,מציאות של כהן מרובה בבגדים שייכת רק אחרי
גניזת שמן המשחה .לכן נדחקים תוספות ומעמידים את התרחיש בתקופת גניזת שמן
המשחה.
תוספות שומרים ,למעשה ,באופן מושלם על ההגדרות של רש"י ל"משוח בשמן המשחה"
ול"מרובה בבגדים" ,בלי כל תוספת.

ו .פתרון לשוני

 .11הנחת יסוד זאת מפורשת בדברי הרמב"ן בקשר לכפילות בהוריות ובנזיר.
 .12זוהי כוונת דבריו במילים "כמו שפירשתי" .ר' משה הרשלר ,בהערותיו על הרמב"ן בהוצאת מכון
התלמוד הישראלי השלם )ירושלים תש"ל( ,מביא )בהערה  (43את התרחיש של הריטב"א .דבריו קשים,
ולא זכיתי לרדת לסוף דעתו.
 .13כהן ב' אינו מתמנה במקום כהן א' משום איבה ,עיין שם.
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כאשר הצגנו את הבעיה בסוגייה במסכת מכות  , 14ציינו שאפשר לשאול את השאלה
מהרישא של הסוגייה" ,במיתת כולן הוא חוזר" ,או מניסיון פשיטת הספק" ,ליהדר
בדהנך" .האפשרות הראשונה דורשת תרחיש בו שלושת סוגי הכהנים חיים כאחד ,ולעומתה
האפשרות השנייה ,שמסתפקת בתרחיש בו הכהן המשוח בשמן המשחה מת ,ושני הסוגים
האחרים חיים כאחד .נראה ,שהריטב"א ,הרמב"ן ותוספות בחרו באפשרות הראשונה;
ברמב"ן ובריטב"א הדברים מפורשים.
המהרש"ל )חכמת שלמה יא ,א ד"ה בד"ה להדר בהנך( והמהרש"א )שם ד"ה בפרש"י( בחרו
באפשרות השנייה ,ככל הנראה משום שהנוסח "במיתת כולן" הוא גמיש ,וניתן להסביר
שכוונתו לכל הכהנים שקיימים בפועל .אך בעוד שהמהרש"א מציע תרחיש משלו ,טוען
המהרש"ל שהבעיה הלשונית אינה קריטית.
המהרש"א מציע את התרחיש הבא :כהן גדול שנמשח בשמן המשחה )להלן כהן א'( נפסל
זמנית; במקומו ,מינו אחר )להלן כהן ב'( ,ואז החזירו את כהן א' לתפקידו  -והרי כהן ב'
"שעבר ממשיחתו"; כהן א' מת ,ובמקומו מינו כהן אחר על ידי ריבוי בגדים ,ולא הספיקו
למשחו )להלן כהן ג'(; אז נגמר דינו של הרוצח ,ולאחר מכן משחו את כהן ג' .לאור התרחיש
הזה אומרת הגמרא "ליהדר בדהנך"  -יחזור הרוצח במותם של כהנים ב' ו-ג' .מכיוון שכהן
ג' טרם נמשח ,נחשב הדבר כאילו נגמר דינו של הרוצח בלי כהן גדול.
המהרש"ל כותב" :שהכי קאמר :שהרי הוא חוזר בהנך תרי  -במרובה בגדים או בשעבר
ממשיחתו .ואם כן ,אפילו חד ליתא  -ליהדר באינך ,ודו"ק" .דומני ,שלשיטתו של המהרש"ל
ניתן לצרף את שתיקתם של פרשנים אחרים  -ראשונים ואחרונים . 15

ז .הקשר הרעיוני בין מות הכהן הגדול ושחרור הרוצח
בשעה שאנו עוסקים בנושא ייחודי כמות הכהן הגדול ,אין ביכולתנו להימלט מעיון בהיבט
הרעיוני שלו .שחרור הרוצחים תלוי במות הכהן" ,לפיכך ,אימותיהן של כהנים מספקות
להן מחיה וכסות ,כדי שלא יתפללו על בניהם שימותו" )משנה מכות יא ,א( .הגמרא )שם(
מסיקה מכך ,שתפילתם של הרוצחים עלולה להתקבל ,ומכאן שהיא מוצדקת .אשמתו של
הכהן הגדול מנומקת" :שהיה להן לבקש רחמים על דורן ,ולא בקשו" ,ומסביר רבנו חננאל:
"שלא יארע כזה בימיהם" .הדברים מראים ,שלכהן הגדול יש אחריות רוחנית על מקרי
הרצח שמתרחשים בתקופתו.
אך לאור הקביעה שהבאנו לעיל  , 16שהרגע הקובע מי מהכהנים מחזיר את הרוצח במיתתו
הוא גמר דינו של הרוצח ,מביאה המשנה )שם ,ב( את הדין הבא:
 .14לעיל עמוד .84
 .15תוספות על סוגייתנו במסכת מכות ,מהר"ם ועוד.
 . 16בעמוד .83
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אם עד שלא נגמר דינו מת כהן גדול ,ומנו אחר תחתיו ,ולאחר מכן נגמר
דינו  -חוזר במיתתו של שני.
כאן ,שוב צצה הבעיה של אשמת הכהן הגדול  -הרצח הרי לא נעשה בתקופת הכהן השני,
ו"מאי הוה ליה למעבד"  -מה היה לו לעשות? עונה הגמרא )שם(" :היה לו לבקש רחמים,
שיגמור דינו לזכות ,ולא ביקש".
לאחר כל ההקדמות הללו ,נוסיף ונעיין במחלוקת אמוראים בהמשך הגמרא )שם(:
נגמר דינו ,ונעשה כהן בן גרושה או בן חלוצה  -פליגי בה רבי אמי ורבי יצחק
נפחא; חד אומר :מתה כהונה ,וחד אומר :בטלה כהונה.
לכאורה ,לפנינו מחלוקת הלכתית גרידא :האם חשיפת העובדה ,שהכהן הגדול בן גרושה או
בן חלוצה ,נחשבת כמות הכהן הגדול ברגע החשיפה )"מתה כהונה"( ,והרוצח משתחרר
באותו רגע; או שנחשבת כעקירת הכהונה מעיקרה ,כאילו לא היתה מעולם )"בטלה
כהונה"( ,ולכן דינו של הרוצח נגמר ,למעשה ,בלי כהן גדול ,ואינו יוצא מעיר המקלט לעולם.
אולם ,אם נשקיף על המחלוקת מנקודת מבט רעיונית ,לפנינו קונפליקט עתיק יומין ,הנוגע
לאופן הנהגתו של כל מנהיג :האם על המנהיג לדאוג לצורכי עצמו ,נוסף לצורכי הציבור ,או
שמא עליו להזניח לחלוטין את עצמו כישות שעומדת בפני עצמה ,ולהתמסר רק לטובת
הציבור? כך מוצאים אנו את מצות "לא ירבה לו סוסים" )דברים יז ,טז( ,בצד "'שום תשים
עליך מלך' )שם ,טו(  -שתהא אימתו עליך" )משנה סנהדרין כב ,א( .כשם שהקונפליקט קיים
בדרישותיו של המנהיג ,כך הוא קיים בדרישות ממנו :מנהיג שדורש לעצמו  -עליו להיות
נקי מכל רבב ,יותר ממנהיג שאינו דורש לעצמו דבר.
המחלוקת "מתה כהונה" או "בטלה כהונה" משקפת את שני הצדדים של הקונפליקט.
הקביעה ש"בטלה כהונה" מחמירה כלפי הכהן הגדול ,שמהווה מנהיג רוחני ,ורואה במינויו
מיקח טעות .על המנהיג להיות נקי אפילו מפגמים שאינם ידועים .מאידך ,הקביעה ש"מתה
כהונה" מקילה יותר :אמנם ,מעתה ואילך לא יוכל הכהן לשמש בתפקידו ,אבל מה שעשה
עד כה  -נעשה ,ובדין.
דומה ,שבעיית הגמרא "במיתת כולן הוא חוזר ,או דלמא במיתת אחד מהן" נובעת
מהקונפליקט דנן .לפני כן נקדים ,שאת תפילתו של הכהן הגדול" ,שלא יארע כזה בימיהם",
ניתן להבין בשתי צורות :האחת  -זוהי תפילה למען העם ,שלא יהיו בהם רוצחים;
השנייה -התפילה היא גם למען הכהן הגדול ,שלא יהיו רוצחים שיקוו למותו.
אם נאמר ,שטובת העם בלבד צריכה לעמוד מול עיניהם של הכהנים הגדולים ,הרי
שהאחריות הכוללת לכך מוטלת על כל סוגי הכהנים .אי אפשר להטיל את האשמה על אחד
מהם ,שכן הדבר אינו תלוי רק בו .נמצאת למד ,שבמיתת כולן הוא חוזר.
אם נאמר ,שעל המנהיג לדאוג גם לעצמו ולכבודו ,הרי שניתן לבוא בטרוניה לכל כהן וכהן,
מדוע לא דאג לעצמו כל צרכו .לפיכך ,במיתת אחד מהן הוא חוזר.
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אין בכוחנו להכריע לצד זה או אחר של הקונפליקט; הכרעה כאן כמוה כקביעה בשאלת
"חלונֵי שקֻ פים אטֻ מים" )מלכים א ו ,ד( .כמו שהדגשנו בפתיחת המאמר ,הדברים אינם
עשויים להשפיע על ההיבט המעשי ,המקורי ,של המחלוקות הללו ,כדברי הירושלמי
)הוריות פ"ג ה"ה(:
"ולא ישליטנו האלקים לאכל ממנו" )קהלת ו ,ב(  -זה בעל אגדה ,שאינו לא
אוסר ולא מתיר ,לא מטמא ולא מטהר.
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הצגת הבעיה
פירוש התוספות יום טוב
פירוש קול הרמ"ז
הצגת תוספתא בסנהדרין ובדיקת הפירושים הנזכרים לגביה
הצעת פתרון אחר לבעיה

א .הצגת הבעיה
המשנה במסכת מכות )ז ,א( אומרת:
מי שנגמר דינו וברח ,ובא לפני אותו בית דין ,אין סותרין את דינו .כל מקום
שיעמדו שנים ויאמרו :מעידים אנו באיש פלוני שנגמר דינו בבית דינו של
פלוני ,ופלוני ופלוני עדיו  -הרי זה יהרג.
נשאלת השאלה ,מדוע נדרשים העדים הבאים להעיד בפנינו כעת ,למסור גם את שמות
העדים שהעידו במשפט הראשון?
רוב מפרשי המשנה לא עסקו בשאלה זו ,ואף הגמרא לא דנה בנושא .במאמר זה נציג
פתרונות אחדים לשאלה זו על פי מספר פרשנים ,נבדוק את מידת התאמתם למקורות
השונים ,ולבסוף ננסה לבחון גם פתרון אחר.

ב .פירוש התוספות יום טוב
התוספות יום טוב בפירושו למשנתנו ,כותב על המילים "ופלוני ופלוני עדיו"" :דדלמא יש
להזימם או להכחישם"  . 1כוונתו היא ,שאמירת שמות העדים שהעידו במשפט הראשון,
.1

בפירוש שמרו משפט )סימן רכז( לראשון לציון רבי אברהם אשכנזי ,על הספר חוקות הדיינים לרבי
אברהם טאזארטי ,כותב ,שייתכן שאם אדם ברח לפני הוצאתו להורג ,לא ניתן יהיה להזים אחר כך את
עדיו בבית דין אחר ,כי לעניין זה רואים את הנדון כאילו כבר הוצא להורג.
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תיתן אפשרות להזימם או להכחישם ,ועל ידי כך אולי יינצל הנדון.
אך לכאורה הדבר תמוה ,שהרי כדי שתהיה אפשרות להזים את העדים מהמשפט הראשון
או להכחישם ,נדרשת גם ידיעת הזמן והמקום שבו ביצע ,לכאורה ,הנאשם את המעשה.
והרי המשנה לא כותבת שהעדים המעידים על גמר דינו של הנאשם מחויבים למסור גם את
הנתונים הללו .אין לומר שדבר זה הוא מובן מאליו ,ככל עדות ,שהעדים חייבים למסור את
הזמן והמקום שבו בוצע המעשה שעליו העידו ,שהרי עדים אלו מעידים בפנינו על גמר הדין
ולא על ביצוע המעשה המרשיע!
הרש"ש ,בפירושו למשנה זו ,הביא את פירוש התוספות יום טוב ,והרגיש בבעיה שהוזכרה
לעיל .לכן כתב ,שהתוספות יום טוב קיצר בדבריו ,ובעצם הוא מסתמך על משנה דומה
בסנהדרין )מג ,א( ,שם אומרת המשנה ,שכאשר אדם יוצא להיסקל ,יוצא כרוז לפניו
וקורא" :איש פלוני בן פלוני יוצא ליסקל על שעבר עבירה פלונית ,ופלוני ופלוני עדיו",
ובגמרא )שם( מוסיף אביי ,שצריך גם להכריז את היום ,השעה והמקום שבהם בוצעה
העבירה ,שמא ישנם עדים אחרים שישמעו ויוכלו להזים את העדים ,ובכך יינצל הנדון.
כוונת הרש"ש היא ,שדברי אביי נכונים גם ביחס למשנתנו ,וגם לגביה צריך להוסיף
שהעדים צריכים לומר את הזמן והמקום ,אף על פי שזה לא מוזכר במשנה .אכן ,התפארת
ישראל בפירושו למשנתנו מוסיף ,שהעדים צריכים לומר גם את הזמן והמקום ,כדברי אביי
בסנהדרין.
אך לעניות דעתי ,דברי הרש"ש והתפארת ישראל אינם מסירים לגמרי את הבעיה בפירושו
של התוספות יום טוב .ראשית ,מפני שבגמרא במכות לא מובאים דברי אביי .שנית ,קשה
אף יותר מפסיקתו של הרמב"ם ,שכאשר הוא מביא להלכה את המשנה בסנהדרין ,הוא
מוסיף את דברי אביי )סנהדרין יג ,א( ,אך כאשר הוא מביא להלכה את המשנה במכות ,הוא
מביאה כלשונה ללא הוספה זו )שם ,ז(.
ואמר לי הרב יונתן רוזין ,שצריך לומר שהמשנה במכות אינה עוסקת בדין קבלת עדות אלא
בעניין גמר דין .שהרי בית הדין שמקבל את עדותם של העדים איננו פותח את הדיון מחדש.
לכן ,תפקיד העדים במשנתנו דומה מאוד לתפקיד הכרוז במשנה בסנהדרין .מאחר
שהמשניות זהות ,לא היה צריך אביי לחזור ולומר את דבריו גם במכות .ניתן גם לומר,
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שמסיבה זו לא הביא הרמב"ם את דברי אביי בהלכה ז ,אלא הסתמך על מה שכתב כבר
בהלכה א באותו הפרק . 2

ג .פירוש קול הרמ"ז
קול הרמ"ז )רבי משה זכות( בפירושו למשנתנו ,מציע פירוש חדשני ומעניין ביותר ,כדי
לפתור את הבעיה שהצגנו ,אך כדי להבינו נעיין תחילה בגמרא במסכת סנהדרין )מה ,ב(.
הגמרא שם מביאה את דברי שמואל הלומד את הפסוק" :יד העדים תהיה בו בראשנה"
)דברים יז ,ז( ,שנאמר לגבי סדר הסקילה כפשוטו ,שהעדים שהרשיעו את הנדון ,הם אלה
שצריכים לסוקלו .הגמרא מקשה על שמואל ממשנתנו ,בה הורגים את הנדון למרות
שהעדים שהרשיעוהו אינם נמצאים .ומתרץ שמואל ,שגם במשנה זו ,העדים המעידים
במשפט השני ,הם אותם עדים שהעידו במשפט הראשון.
הגבורת ארי על משנתנו ,וכן הערוך לנר בפירושו על הגמרא בסנהדרין שם ,מקשים קושייה
חזקה מאד על דברי שמואל בסנהדרין .כיצד יכול שמואל לומר שמשנה זו עוסקת במקרה
שהעדים שהעידו במשפט הראשון ,הם אותם העדים שמעידים גם במשפט השני ,הרי
במשנה כתוב במפורש ,שהעדים שמעידים במשפט השני צריכים לומר את שמות העדים
הראשונים "ופלוני ופלוני עדיו" .ברור ,אם כן ,שאין אלה אותם העדים! שניהם מציעים
תירוצים שונים לשאלה ,ואין כאן מקום להאריך בזה.
מכורח שאלה זו ,מגיע קול הרמ"ז לפירוש שונה לחלוטין במשנתנו .הוא טוען שהדרך
הנכונה לקרוא את משנתנו היא כך" :כל מקום שיעמדו שנים ויאמרו :מעידים אנו באיש
פלוני שנגמר דינו בבית דין של פלוני" עד כאן הם דברי העדים ,ומה שכתוב אחר כך:
"ופלוני ופלוני עדיו" ,אלו דברי המשנה שמדגישה )על פי דברי שמואל שהובאו לעיל(,
שהעדים במשפט השני הם אותם עדים שהעידו במשפט הראשון.
בעל הדברי משה בפירושו לגמרא בסנהדרין שם ,מנסה לפרש באותו אופן ,אך דוחה פירוש
זה ,כיוון שמוכח מהרמב"ם שלא כך .ואלו דברי הרמב"ם )סנהדרין יג ,ז(:
מי שנגמר דינו וברח ,ובא לבית דין אחר ,אין סותרין את דינו ,אלא כל מקום
שיעמדו שנים ויאמרו :מעידין אנו את איש פלוני שנגמר דינו בבית דין פלוני,
ופלוני ופלוני עדיו  -הרי זה יהרג .במה דברים אמורים? ברוצח ,אבל
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שאר חייבי מיתות ,עד שיבואו עדיו הראשונים ויעידו שנגמר דינו ויהרגוהו
בידם.
הרמב"ם מציין ,שמשנתנו )כלשונה( עוסקת בדין רוצח .מקורו הוא בהמשך הגמרא
בסנהדרין )שם( ,בה מבואר שגם שמואל ,שבדרך כלל פוסק שרק העדים שהרשיעו את הנדון
רשאים לסוקלו ,מודה שברוצח רשאי כל אדם לסוקלו ,כיוון שברוצח יש גזירת הכתוב
מיוחדת .הרמב"ם סבר ,שאחרי שהגמרא למדה את הדין המיוחד של רוצח ,כבר אין צורך
להידחק לפירושו הקודם של שמואל למשנה במכות ,ולומר שהעדים במשפט השני הם
אותם עדים שהיו במשפט הראשון ,אלא ניתן להעמיד את המשנה בדין רוצח ,ולא תהיה
ממנה קושייה על שמואל.
פירוש קול הרמ"ז נדחה ,לעניות דעתי ,על ידי פסיקת הרמב"ם מכל וכל ,וזאת ,משני
טעמים :ראשית ,נוכחנו לדעת כי פירושו של שמואל למשנתנו אינו מתקבל להלכה .שנית,
מכיוון שגם בדין רוצח ,ששם בוודאי אין חובה שהעדים במשפט השני יהיו אותם העדים
מהמשפט הראשון ,פוסק הרמב"ם שיש לומר את שמות העדים הראשונים ,ואם כן ,על
כורחנו ישנו טעם אחר לדרישה זו . 3

ד .הצגת תוספתא בסנהדרין ובדיקת הפירושים הנזכרים לגביה
נעיין בתוספתא בסנהדרין )יא ,ג(:
בן סורר ומורה וזקן ממרא על פי בית דין והמסית והמדיח ונביא השקר
ועדים זוממין  -אין ממיתין אותן מיד ,אלא מעלין אותן לבית דין הגדול
שבירושלים ,ומשמרין אותן עד הרגל ,וממיתים אותן ברגל .שנאמר" :וכל
העם ישמעו ויראו" וגו'  - 4דברי רבי עקיבא .אמר לו רבי יהודה :וכי נאמר:
'וכל העם יראו וייראו'? והלא לא נאמר אלא" :וכל העם ישמעו ויראו"  -למה
מענין דינו של זה? אלא ,ממיתין אותו מיד וכותבין ושולחין לכל המקומות:
איש פלוני בן פלוני נגמר דינו בבית דינו של פלוני ,ופלוני ופלוני עדיו ,וכך וכך
עשה ,וכך וכך עשו לו.
בתוספתא זו מובאת מחלוקת בין רבי עקיבא לרבי יהודה לגבי האופן בו מתקיימת דרישת

.3

גם מפירוש המאירי על משנתנו מוכח שלא כפירוש קול הרמ"ז ,עיין שם.

.4

דברים יז ,יג; כא ,כא; וכעין זה שם יג ,יב; יט ,כ.
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הפסוק "וכל העם ישמעו ויראו" .מה שמעניין מאד מבחינתנו ,הוא סוף התוספתא ,העוסק
בנוסח האיגרת הנשלחת ,לפי דעת רבי יהודה .בין שאר הדברים הצריכים להיות כתובים
באיגרת ,יש לכתוב גם את שמות העדים שעל פיהם הורשע הנדון " -ופלוני ופלוני עדיו".
שני ההסברים ,שהבאנו לעיל ,כדי להסביר מדוע יש חובה להזכיר את שמות העדים
שהרשיעו את הנדון ,אינם יכולים להסביר דרישה זו בתוספתא שלפנינו .ברור ,כי הסברו
של קול הרמ"ז אינו מתאים כלל וכלל לתוספתא .הרי בתוספתא לא מדובר על שתי כתי
עדים ,ולכן גם לא שייך לומר שכוונת המילים "ופלוני ופלוני עדיו" היא ,שהכת השניה היא
היא הכת הראשונה.
גם הסברו של התוספות יום טוב ,שסיבת הזכרת שמות העדים היא כדי לתת אפשרות
להזימם או להכחישם ,קשה להיאמר בתוספתא זו .הרי ,ההכרזה של שמות העדים נעשית
אחרי שכבר הרגו את הנדון ,ואז ברור כי הכחשת העדים לא תיצור כל שינוי .גם הזמה לא
תועיל כאן ,שהרי אם העדים הוזמו לאחר שהנדון הוצא להורג ,אז אין הורגים אותם )מכות
ה ,ב( .לכן ,גם אם יזימו את העדים בעקבות ההכרזה ,הרי שלא יהרגו אותם ,ואם כן ,מה
התועלת בהכרזת שמם?
אמנם ,אפשר היה לבוא ולטעון ,שאף על פי שלא הורגים את הזוממים אחרי שהרגו את
הנדון ,בכל זאת ישנן נפקותות אחרות להזמתם ,כגון :לפוסלם להעיד בעדויות אחרות
מכאן ולהבא .ובפרט לפי מה שכתב הרדב"ז )עדות כ ,ב( ,שאף על פי שאין הורגים את
הזוממים אחרי שנהרג הנדון ,בכל זאת עונשים אותם בעונשים אחרים ,לפי ראות עיניהם
של בית הדין.
אך דבר זה אינו מסתבר כלל וכלל ,שהרי בשני המקומות האחרים בהם מזכירים את שמות
העדים )המשניות במכות ובסנהדרין( ,הזמתם או הכחשתם תגרום להצלת הנדון .זהו
אינטרס של בית הדין ,הנובע מהפסוק" :והצילו העדה" )במדבר לה ,כה( ,ואז באמת מובן
טעמו של התוספות יום טוב .אבל לא מסתבר שנכריז את שמות העדים ,ונחפש את כל
הדרכים להזימם ,רק כדי לפוסלם לשאר עדויות ,או להענישם בעונשים שונים .גם אילו
היינו מעלים דבר זה על דעתנו ,הרי שהיינו צריכים להכריז את שמות העדים לאחר ביצוע
פסק הדין ,גם בשאר דיני נפשות וממונות ,ולא רק במקרים שצוינו בתוספתא ,ודבר זה לא
מצינו.

ה .הצעת פתרון אחר לבעיה
כפי שראינו ,שני הפירושים שהבאנו ,הן פירושו של התוספות יום טוב והן פירושו של קול
הרמ"ז ,נתקלים בקשיים הן מצד פתרון הבעיה עצמה ,והן מצד חוסר התאמתם לתוספתא
בסנהדרין.
לכאורה ,ניתן היה להציע פירוש ,שאמנם נראה פשטני למדי ,אך יש בו כדי ליישב את
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המקבילות השונות שהוצגו לעיל )המשנה במכות ,המשנה בסנהדרין והתוספתא בסנהדרין(
באופן אחיד .הדרישה להזכיר את שמות העדים שהעידו במשפט ,לפני ביצוע גזר הדין
ואחריו ,הינה עניין פרוצדורלי ,אך בכל זאת יש חובה לעשותה .אם מסיבה כל שהיא אין
אפשרות להזכיר את שמותם ,אזי אין מוציאים את הנדון להורג.
הטעם לדרישה פרוצדורלית זו ,ולחשיבותה הרבה הוא ,כפי הנראה לי ,מחמת כבוד בית דין
ומניעת הזלזול בו .אם בית דין יוציאו אדם להורג ,ולפני ההוצאה או אחריה לא יציינו על
סמך מה הוא מוצא להורג  , 5עלול הדבר ליצור אצל האנשים הנוכחים במעמד תחושה,
שבית דין אינו פועל לפי כללים קבועים .אך כאשר מכריזים על סמך מה מוצא פלוני להורג,
ואת שמות העדים שעל פיהם פסק בית הדין את מה שפסק ,הרי שדברים מעין אלו יימנעו.
עתה ,ננסה לבדוק כיצד מסתדרים המקורות שהובאו לעיל על פי טעם זה:
ראשית ,התוספתא בסנהדרין ,בה מצוינת דרישה להזכיר את שמות העדים בזמן שמכריזים
על הוצאתו )בעבר( של פלוני למוות ,מובנת בפשטות .לפי שיטתנו ,אין זה משנה אם בוצעה
ההוצאה להורג או לא  -בשני המקרים מובנת דרישה זו.
גם משנתנו במכות ,בה עדים המעידים כי פלוני הורשע בבית דין חייבים להגיד גם את
שמות העדים שעל פיהם הורשע ,מובנת היטב .שכן ,כפי שאמרנו ,כאשר מודיעים או
מעידים על כך שפלוני הורשע ועל סמך זה רוצים להורגו ,ישנה חובה לומר על סמך אלו
עדים הוא הורשע.
לבסוף ,נשאר לנו לבדוק את המשנה בסנהדרין ,הקובעת כי לפני שמוציאים אדם להורג ,יש
להכריז את שמות עדיו .ובאמת ,במקור זה קשה לומר את פירושנו ,שכן בגמרא שם אומר
אביי ,שחוץ מהזכרת שמות העדים ,יש לומר גם את הזמן והמקום בו בוצע המעשה ,כדי
לתת אפשרות להזים את העדים .מפרשי המשנה השונים )הרמב"ם בפירוש המשניות,
המאירי והתוספות יום טוב( הבינו את דברי אביי ,כטעם להזכרת שמות העדים!
אמנם ,לולי דברי המפרשים הראשונים ,ניתן היה לבוא ולומר ,שהטעם לדרישה של הזכרת
שמות העדים הוא הטעם שחידשנו .על פי זה ,כוונת אביי היא ,שאם ממילא מזכירים את
שמות העדים מטעם מסוים ,אפשר לנצל את ההזדמנות ולומר גם את הזמן והמקום ,ועל
ידי כך לתת הזדמנות להזים את העדים.
וראיה לכך ,שאם הטעם העיקרי של המשנה הוא לאפשר את הזמת העדים ,הרי שלא מובן
מדוע לא כתבה המשנה עצמה את דברי אביי ,שהרי לשיטתה הם תנאי הכרחי לכך! אלא
ודאי ,שהטעם במשנה הוא אחר ,ואביי רק מוסיף עליו את האפשרות להזמת העדים.
שיטתנו זו ,על אף שהיא מתרצת את שלוש המקבילות בהן עסקנו עד כה ,הרי שהיא נסתרת
ממקומות אחרים ,הן בגמרא והן בפסיקה.
ראשית ,ישנה משנה בסנהדרין )פט ,א( ,המקבילה ,לכאורה ,לתוספתא שהובאה לעיל.
המשנה מדברת על דין זקן ממרא ומביאה את מחלוקת רבי עקיבא ורבי יהודה ,כפי שהיא
.5

שהרי עדות העדים היא היא הגורם להוצאתו להורג ,ופסיקת בית דין הינה בבחינת אישור ותוקף לעדות.
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מופיעה בתוספתא ,מלבד העובדה שבמשנה לא מופיעה בדעת רבי יהודה הדרישה לכתוב
באיגרת גם את שמות העדים .מכאן מוכח ,שניתן להודיע על הוצאתו להורג )בעבר( של
פלוני גם מבלי להזכיר את שמות עדיו! אכן ,הרמב"ם ,כאשר הוא מביא להלכה את דעת
רבי יהודה )ממרים ז ,יג( ,אינו פוסק שיש לכתוב גם את שמות העדים ,כפי שמופיע
בתוספתא . 6
ישנה גם ברייתא המובאת בסנהדרין )מג ,א(  , 7שם כתוב שארבעים יום לפני שהוציאו את
ישו להורג ,היו מכריזים לפניו שהוא מוצא להורג על שכישף והדיח את ישראל .גם שם לא
מוזכר שאמרו את שמות עדיו.
לסיכום ,הבאנו שני פירושים שונים למשנה במכות אך שניהם נתקלו בקשיים שונים .ניסינו
לפרש באופן שונה ,אך גם פירוש זה נדחה ממקומות אחרים .לכן ,משנה זו עדיין צריכה
עיון ,ועל המעיין תבוא הברכה.

.6

אלמלא פסיקת הרמב"ם היה ניתן לומר שלשון המשנה מקוצרת )עיין תפארת ישראל שם(.

.7

גמרא זו צונזרה ומופיעה בגירסאות המלאות של הש"ס.
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הרב נחום אליעזר רבינוביץ' שליט"א
ראש הישיבה

אמונת חכמים  -מה היא?
שנינו בברייתא המכונה "קניין תורה" ,שנספחה למסכת אבות )ו ,ה(:
גדולה תורה יותר מן הכהונה ומן המלכות ,שהמלכות נקנית בשלשים מעלות,
וכהונה בעשרים וארבע ,והתורה נקנית בארבעים ושמונה דברים.
בין ארבעים ושמונה המעלות הנזקקות לו לאדם כדי שיקנה את התורה ,נמנית במקום
העשרים ושלושה " -אמונת חכמים" .כיוון שברייתא זו אינה מגוף המשנה ,לפיכך אין עליה
הרבה פירושים של ראשונים .אמנם ,במחזור ויטרי פירש בקצרה" :שמאמין בדבריהם ,ולא
כצדוקין ובייתוסין" .מעין זה פירשו אחרים ,שהכוונה היא לקבלת התורה שבעל פה
ובאמונה בשלשלת הקבלה.
אין ספק שהאמונה בתורה שבעל פה ,ובסמכותם של חז"ל שהם "מעתיקי השמועה",
כלשונו של הרמב"ם ,היא הכרחית ,ומבלעדיה לא ניתן לרכוש תורה .דבר זה ,הדגישו רבנו
הקדוש בפתיחה למסכת אבות ,בהציעו את שלשלת הקבלה" :משה קבל תורה מסיני
ומסרה ליהושע ,ויהושע לזקנים" וכו' .רבנו הגדול ,בפירושו למשנה ,הביא דברים הללו,
והאריך להסבירם בהקדמה למשנה כולה .אבל דווקא משום כך קשה לקבל את פירוש
מחזור ויטרי למושג "אמונת חכמים"; שהרי אילו לכך נתכוון התנא ,למה לא סידר דבר זה
בתחילת הרשימה ,כי אם בתוך קבוצת מעלות הללו" :במיעוט שינה ,במיעוט שיחה,
במיעוט תענוג ,במיעוט שחוק ,במיעוט דרך ארץ ,בארך אפים ,בלב טוב ,באמונת חכמים,
ובקבלת יסורין"?
ואמנם ,בעל תפארת ישראל מציע פירוש שונה .הוא כותב על המילים "באמונת חכמים":
שאינו מאמין לכל דבר ששומע ,דזהו מדת "פתי יאמין לכל דבר" )משלי יד,
טו( .אבל יאמין לחכמים בחכמת התורה אפילו לא ישיגם בשכלו.
בהסתמכו על הפסוק במשלי ,נראה שמתייחס גם לסופו" :וערום יבין לאשֻ רו" .כלומר ,כדי
להגיע לידי דרגה זו  -להבין לאשורו ,צריך שתהיה לו אמונת חכמים; אפילו לא ישיג
דבריהם בשכלו ,מכל מקום לא יזלזל חס ושלום בדברי חכמים ,אלא אדרבה ,יאמין שיש
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בהם כוונה עמוקה ,וכתוצאה מאמונה זו יעמול קשות במיעוט שינה ובמיעוט שיחה וכו' ,עד
שיזכה לרדת לעומקם של דברים ויבין לאשורו.
היחס הנכון לחכמים הוא תנאי הכרחי ,שבלעדיו לא ניתן להגיע להבנה נכונה בדבריהם .רק
מי שמוכן להשקיע כוח רב בחקר הדברים ,כי מאמין הוא שיש בהם משמעות חשובה
ביותר ,רק הוא מסוגל לגלות את האמת .הפתי מאמין לכל דבר ,ואינו יודע להבחין בין מי
שלדבריו יש להתייחס ברצינות רבה לבין פטפטן בעלמא ,ואמנם הוא אף אינו מוכן לחקור
אחרי האמת ולהבינה .אבל מי שתאב ללמוד תורה ,צריך שידע שאין דברי תורה שטחיים
וקלים ,אלא כולם ניתנו מרועה אחד ,ובהם מתגלית חכמתו של הבורא יתברך .וכמו שאין
לגלות את תעלומות הבריאה בנקל ,כך צריך מאמצים גדולים להבין דברי חכמים וחידותם.
כל צורב ותלמיד יכול להעיד מניסיונו הוא על תופעה כזאת ,שכדי להבין סוגייה בגמרא אין
להסתפק בלימוד ארעי .רק המעמיק בדברי חכמים בהיותו בטוח שיש למצוא בהם סברה
ישרה ואמיתית ,רק הוא עשוי לגלות את המכוון בדבריהם .גם תלמיד חכם בעל שיעור
קומה ,יש ובלימודו נתקל באיזו קושייה חמורה בדברי הגמרא ,או באיזה ראשון או מחבר
מגדולי האחרונים ,ונראה לו כאילו אין לחכמה מוצא וכל הדרכים סתומים וחתומים.
והוא ,באמונתו האיתנה בחכמים ,שם לילות כימים ,ומן השמיים מסייעין לו ומנצנץ במוחו
תירוץ נכון והבנה ישרה .ואחר כך מזמינים לו למצוא שכיוון מדעתו לדברי גאון ,ולפעמים
מוצא את הפירוש בדברי אותו המחבר במקום אחר ,וניכרים דברי אמת.
הנצי"ב ,בהקדמה לספרו העמק שאלה ,מציין לכך שהרבה סתומות בפסקי הרי"ף והרמב"ם
שנתלבטו בהם גדולי הדורות ,יש לפענחן על פי כתבי הגאונים ,שהיו טמונים ונסתרים ולא
נראו בבית המדרש מאות שנים .אבל גם כשלא נודע מקור מחצבתן של הוראותיהן ורבו בהן
הקושיות והתמיהות ,מכל מקום ,אף אחד לא הסתפק כי ממקור קדוש יהלכון ,ויש בני
תבונה שזכו לכוון בשכלם הישר ובהיגיון בריא לאמיתות הביאור ,אף עד שלא נתגלו פירושי
הגאונים .לכך צריך אמונת חכמים.
נמצא ,שאמונת חכמים באמת יסודה בחכמה .הואיל וחכמים בעלי חכמה הם ,לפיכך ניתן
לבעל חכמה לחדור לתוך עמקות דבריהם ,ולדלות משם כוונתם האמיתית .על כך אמרו
)בבא בתרא יב ,א(" :חכם עדיף מנביא ...אמר רב אשי :תדע ,דאמר גברא רבה מילתא,
ומתאמרא הלכה למשה מסיני כוותיה" .שאלו" :ודלמא כסומא בארובה?" כלומר ,במקרה
בעלמא עלה בלבו לומר דבר זה .ותירצו" :ולאו טעם יהיב?!" ,וכיוון שאמר טעם והסבר
המתקבל על הדעת ,אין זה כסומא שנזדמן לו לירד בארובה במקרה בעלמא ,אלא סברת
הלב היא ,וזכה להסכים להלכה למשה מסיני .זאת אומרת ,אמונת חכמים יש בה שני
מישורים מקבילים :מצד אחד ,יש כאן אמונה שדברי חכמים יש בהם משמעות ואמת
עמוקה שכדאי לחפשן; ומצד שני ,יש כאן אמונה ובטחון עצמי של הלומד ,כי בכוח החכמה,
שניחן בה הוא מאת הבורא יתברך ,ניתן לו להשיג את החכמה הנסתרת בדברי חכמים.
שוב ראיתי בספר חדש ,שהוציא לאור הרב אברהם אבא וינגורט שליט"א ,חידושי בעל
שרידי אש )ירושלים תשנ"ה( ,שכבר עמד על כך רי"י ויינברג זצ"ל )עמ' :(22
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ורגיל אני לפרש מה שמנו חז"ל בפרקי אבות בין מ"ח דברים שהתורה נקנית
בהם :פלפול התלמידים ואמונת חכמים .ולכאורה הם סותרים זה את זה!
ובכלל ,מה שייך אמונת חכמים לקנין התורה? אבל זהו הדבר :אם אינם
מאמינים בחכמים ,אז עוברים על דבריהם בקלות דעת וביהירות של שטות,
לומר בזחיחות הדעת :הם לא הבינו ,ונמצא שאין אדם יגע כלל להתעמק
ולהעמיד דבריהם ז"ל ,וסוף הדבר מתברר שאנחנו טעינו ולא הם .ולכן,
מדרכי החכמה הוא להאמין שהם לא טעו חס ושלום ,ורק אנחנו קצרי ראות
ומעוטי דעת .אבל להאמין סתם ולא להוגיע את המוח בעיון ובמחשבה ,אלא
לומר סתם :הם ידעו ויכולים אנחנו לסמוך עליהם בלא מחשבה  -גם כן לא
נכון ,אלא צריך לפלפל בסתירה ובספיקות כאילו היו אנשים משלנו ,ועל ידי
זה באים להעמקה יתירה ולחדירה עיונית .נמצא ששתי המידות יחד  -אמונת
חכמים ופלפול עד קצה האחרון  -מביאים לקנין התורה.
בהקדמה לפירוש המשנה מרחיב רבנו הגדול לבאר את ההבדל בין חכם לנביא .מסקנתו
ברורה ,שנביא מוחזק  -סמכותו באה לו מן המצוה שנצטווינו" :אליו תשמעון" )דברים יח,
טו( ,ואין מבקשים ממנו טעם ונימוק .עיקר תפקידו של הנביא הוא להדריך את אלה שנשלח
אליהם בדברי הרשות .אשר לדברי תורה ומשפט מעבר להוראת שעה ,אין לנביא שום כוח
מיוחד מטעם נבואה .אדרבה ,אם יטען הנביא שמן השמיים נתגלה לו איך לפסוק הלכה
מסוימת ,טענתו זו מוכיחה שנביא השקר הוא ,שהרי כבר קבלנו את התורה מסיני ואין
נביא רשאי לחדש בה כלום.
שונה הוא מעמדו של החכם ,שאף על פי שלגביו גם נצטווינו לכבדו ולירא ממנו ,אין זאת
אלא מפני חכמתו בתורה ,וחכמה זו ניתנת להישקל במאזני השכל הישר .שלא כנביא,
החכם חייב ליתן טעם לדבריו .לפיכך ,גם בהיות בית דין הגדול על כנו ,אשר "הם עיקר
תורה שבעל פה ,והם עמודי ההוראה ,ומהם חק ומשפט יוצא לכל ישראל" )הלכות ממרים
א ,א(  -הכרעותיהם נעשו אחרי דיון בטעמי הדבר .אם הסכימו כולם לסברה אחת  -הרי
הסכימו; ואם ,כדרכם של בני אדם ,נחלקו בסברותיהם ובהנמקתם  -עמדו למניין ופסקו על
פי הרוב.
כתב הרמב"ן ז"ל )הקדמה לספר מלחמות ה'(:
יודע כל לומד תלמודנו ,שאין במחלוקת מפרשיו ראיות גמורות ולא ברוב
קושיות חלוטות ,שאין בחכמה הזאת מופת ברור ,כגון חשבוני התשבורות
ונסיוני התכונה .אבל נשים כל מאדנו ודיינו מכל מחלוקת בהרחיק אחת מן
הדעות בסברות מכריעות ,ונדחוק עליה השמועות ,ונשים יתרון הכשר לבעל
דינה מפשטי ההלכות והוגן הסוגיות ,עם הסכמת השכל הנכון .וזאת תכלית
יכלתנו וכוונת כל חכם וירא האלהים בחכמת הגמרא.
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הואיל ואין חכמת התורה כמתימטיקה ,לפיכך יש מקום גם לסברות הפוכות .חכם אחד
רואה צד זה כמכריע ,וחכם אחר את הפכו .אבל ברור ששניהם שוקלים את דבריהם על פי
טיעונים ונימוקים שיש להם ערך מתקבל על דעת כולם ,אלא שלאחד פחות ולאחר יותר.
מעתה ,גם מי שחולק על דעתו של חכם מסוים ,מכל מקום יש לו אמונת חכמים בדבריו
שאינם חס ושלום דברי הבאי בעלמא ,והוא מנסה להבין את המניעים וההנמקה שלו .דבר
זה אמור גם בחכמים היושבים יחד בבית המדרש ומתווכחים ונושאים ונותנים ביניהם; על
אחת כמה וכמה על חכמי דורות הקודמים שכבר הוחזקו בישראל .אף זה מפורש בספר
מנחה חדשה על פרקי אבות לר' יחיאל מיכל מארפטשיק )צילום בני ברק תש"ל( ,שלפי
דבריו העתיק את פירושיו מעשרה גדולי הדורות ,אלא שלא זיהה את מקורות הפירושים:
באמונת חכמים  -שמאמין בדברי חכמים ז"ל מקטן ועד גדול ...ואין חולק על
הוראתם ועל דבריהם להכעיס ,אלא לפי האמת והיושר והעת והזמן ,בהסתר
ולא בגלוי ,שלא להתכבד בקלון של חבירו אף בידוע שהאמת אתו וחביריו
חוץ לשיטה ,אם לא שיש חס ושלום חלול השם או צורך השעה  -אז "ואדברה
בעדתיך נגד מלכים ולא אבוש" )תהילים קיט ,מו(.
אמונת חכמים אינה אמורה למנוע חילוקי דיעות ,הנובעים מחילופי השקפה ומהערכות
שונות של נימוקים שונים .אמונת חכמים מחייבת גישה רצינית ועניינית לדברי כל
החכמים ,וניסיון כן להבין אותם .דבר זה מצריך עמל רב בלימוד התורה ופיתוח מיומנות
בחשיבה הלכתית מבוררת .ואם בסופו של דבר צריך להכריע בין שיטות חולקות ,אמונת
חכמים מטילה על המכריע אחריות גדולה לפעול לפי האמת ,כפי שהוא מסוגל לראותה.
עיקרון זה הינחה את גדולי הפוסקים בכל התקופות ,וכך ניסח אותו הרמב"ם בהקדמה
למשנה תורה" :אם למד אחד מהגאונים שדרך המשפט כך הוא ,ונתבאר לבית דין אחר
שעמד אחריו שאין זה דרך המשפט הכתוב בתלמוד  -אין שומעין לראשון אלא למי שהדעת
נוטה לדבריו ,בין ראשון בין אחרון".
דווקא בגלל שהלומד תורה לשמה יש לו אמונת חכמים מוחלטת ,גדולה עליו מטלת
ההכרעה .כדאי לצטט מתשובותיהם של הראשונים כמלאכים בעניין זה .כתב רבנו ישעיה
דטראני הזקן ז"ל )תשובות הרי"ד ירושלים תשל"ה ,ריש סימן סב(:
תחלת כל דבר אני משיב לאדוני על מה שכתבתה אלי ,שלא אחלוק על הרב
הגדול רבינו יצחק זצ"ל .חלילה לי מעשות זאת ,ולא עלתה במחשבה כחולק
עליו .ומה אני נחשב? "פרעש אחד" )שמואל א כד ,יד( ,כתרגומו )= הדיוט(,
כנגד תלמידו ,אף כי בדבר אחרי המלך! אך זאת אתי :כל דבר שאינו נראה
בעיני ,אי אמרה יהושע בן נון לא צייתנא ליה )כחולין קכד ,א( .ואיני נמנע
מלדבר עליו מה שייראה לי לפי מיעוט שכלי ,ואני מקיים עלי מקרא זה:
"ואדברה בעדתיך נגד מלכים ולא אבוש" .ועדי בשחק נאמן סלה ,שאף
במקום שנראה לי שאני אומר יפה על כל אחד מדברי רבותינו הראשונים
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ז"ל ,חלילה שיזחיחני לבי לומר "אף חכמתי עמדה לי" )קהלת ב ,ט( .אלא
אני דן בעצמי משל...
אנחנו ננסים רוכבים על צוארי הענקים מפני שראינו חכמתם ,ואנו מעניקים
עליה ,ומכח חכמתם חכמנו לומר כל מה שאנו אומרים ,ולא שאנו גדולים
מהם.
ואם זה באנו לומר שלא נדבר על דברי רבותינו הראשונים ,אם כן במקום
שאנו רואים שזה חולק על זה ,וזה אוסר וזה מתיר ,אנו על מי נסמוך? הנוכל
לשקול בפלס הרים וגבעות במאזנים ולומר שזה גדול מזה ,שנבטל דברי זה
מפני זה? הא אין לנו אלא לחקור אחרי דבריהם ,שאילו ואילו דברי אלהים
חיים הן )כעירובין יג ,ב( ,ולפלפל ולהעמיק מכח דבריהם להיכן הדין נוטה...
וגדולה החכמה מן החכם ,ואין חכם שינקה מן השגיאות ,שאין חכמה
תמימה בלתי לה' לבדו.
כך נהגו בכל הדורות מאורי התורה ,וראוי להביא כאן את דברי הרא"ש )שו"ת הרא"ש כלל
נה ,אות ט(" :מי לנו גדול כרש"י זצ"ל ,שהאיר עיני הגולה בפירושיו ,ונחלקו עליו בהרבה
מקומות יוצאי יריכו ,רבינו תם ורבינו יצחק ז"ל ,וסתרו דבריו .כי תורת אמת היא ,ואין
מחניפין לשום אדם" .חובה זו ,לנסות לברר את האמת ,אינה מוגבלת אך ורק למורי הוראה
ופוסקי הלכות .התורה ניתנה לכל ישראל ,וכל אחד מישראל חייב ללמוד תורה עד שידע
לכלכל את מעשיו כולם על פי דין ,ולשם כך צריך להבין טעמי ההלכות " -כי אם אינו יודע
טעמי ההלכות ,אינו מבין גופי ההלכות לאשורן על בוריין ונקרא בור .ולכן ,יש אוסרין
להורות ,אפילו לעצמו ,מתוך הלכות פסוקות ,בלי טעמים שלמד .ולפיכך ,אינו רשאי
להתאחר מללמוד הטעמים" וכו' )שולחן ערוך הרש"ז ,הלכות תלמוד תורה ב ,א(.
כל עוד לא הספיק ללמוד ולא הגיע להוראה ,אין לו לאדם ברירה אלא לעשות לו רב,
ולשאול ממנו את המעשה אשר יעשה ואיזו דרך ילך בה .גם מי שלמד ומבין ,אם חכם הוא
באמת ,לא יסמוך על דעתו בלבד ,אלא יפנה לחכמים אחרים לשאול את דעתם ועצתם .אבל
מי שאינו יודע ,ובכל זאת הוא נמנע מלפנות לחכם שיורה לו דעה ,וסומך על דעתו הקלושה,
אינו אלא גס רוח ,שאין בו יראת שמיים.
ברם ,גם אם שאל לרב להורות לו והלה פסק לו ,מכל מקום אינו נפטר מחובתו לנסות להבין
טעמי ההוראה .כבר דנו ראשונים בשאלה זו ,ואביא פה דברים מאלפים מבעל המאור על
מסכת סנהדרין )דף יב ,א מדפי הרי"ף(:
ואי קשיא לך ,כיון דקיימא לן דדיינין דינא דגרמי ,אמאי אמרינן )סנהדרין
לג ,א( :טעה בדבר משנה  -חוזר ואינו משלם ,אפילו בשאי אפשר להחזיר את
הדין .כגון פרה של בית מנחם ,דליתא דתיהדר ,שהרי האכילה רבי טרפון
לכלבים ,דקאמרינן עלה בגמרא )שם( :לימא ליה ,כיון דאילו איתא הדרא
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בעינא ,אישתכח דדינך לאו דינא ולא כלום עבדת ...שמע מינה ,דאפילו למאן
דדאין דינא דגרמי האי לאו כלום הוא ,ואפילו גרמא נמי לא הוו!
תשובתך :טעמו של דבר זה ...ומשום פשיעותיה דבעל דין נגעו בה .דכיון
דטועה בדבר משנה הוא ,ידיעה טעותיה ,ולא אבעיא ליה לבעל דינא למיסמך
עילייהו ולמעבד על פיו .דהוה ליה לשיולי ולגלויי טעותא ,דהא דבר ברור
הוא כדבר משנה הברורה .הלכך ,בעל דינא הוא דפשע ,ודיינא לא עבד ולא
כלום .והיינו דאמרינן עלה :אישתכח דדינך לאו דינא ולא כלום קא עבדת.
אבל ודאי אם כפאו לבעל דין ונשא ונתן בעל כרחו ,אם אי אפשר להחזיר את
הדין ,דנין אותו כדין גזלן ומשלם ככל הגזלנין.
הרי שהשואל גם לרב מובהק ,נקרא פושע אם אינו מברר ,שאמנם הפסק שקיבל הוא נכון.
עד כדי כך אחראי כל יחיד על מעשיו ,ועד כדי כך חייב האדם להבהיר לעצמו מה הדין ומה
ה' דורש ממנו בכל מקרה מסוים!
העולה מכל דברינו הוא ,שגדולה מאד היא מעלת אמונת חכמים ,אבל גם קשה מאד להגיע
אליה ,כי אינה חלקם של עצלנים ,הרוצים לחסוך לעצמם טורח הלימוד .אמונת חכמים
אמיתית מחייבת העמקה למצוא את טעמם של דברי חכמים ,ובו בזמן מטילה אחריות על
הלומד או השואל לביקורת ובדיקה קפדנית ,לוודא אם אמנם אין מקום לחלוק .שיש טעם
לדבריהם זה פשיטא ,אבל עדיין צריך לברר אם אמנם כך יש לנהוג הלכה למעשה.
כל זה אמור בדברי תורה ,וכל ישראל נצטוו ללמוד תורה ולקיימה .מחד גיסא ,אסור לו
לאדם לסמוך על דעתו ולפסוק הלכות אפילו לעצמו בלי להיוועץ ולהישאל בחכמים ,קל
וחומר הבא לפסוק לאחרים" .וכל תלמיד שלא הגיע להוראה ומורה הרי זה שוטה וגס
רוח ...אלו התלמידים הקטנים שלא הרבו תורה כראוי ,והם מבקשים להתגדל בפני עמי
הארץ ובין אנשי עירם ,וקופצים ויושבים בראש לדין ולהורות בישראל  -הם המרבים את
המחלקות ,והם המחריבים את העולם ,והמכבים נרה של תורה ,והמחבלים כרם ה'
צבאות" )רמב"ם ,תלמוד תורה ה ,ד( .אבל מאידך גיסא ,גם מי ששואל ומתייעץ ,אף הוא
אינו פטור מאחריות אישית להגיע להבנת ההלכה ,שלא ילך כעיוור בארובה אחרי מורה זה
או אחר .כמובן ,שמי שאינו יודע ,אין לו ברירה אלא לעשות לו רב וללכת אחריו ,אולם חייב
הוא ללמוד ,כדי שיוכל להבין ולהסכים להוראותיו של רבו.
בזמן האחרון ,יש המשתמשים במונח "אמונת חכמים" במובן אחר לגמרי ,במשמעות אשר
חז"ל לא דברו עליה כלל ,כאילו גם בדברי הרשות יש לחכמים סמכות נבואית .אין המדובר
בשאילת עצה בלבד ממומחים או מחכמי התורה ,שבגלל צדקתם ,תורתם ופקחותם יש
ליהנות מהם עצה ותושייה .זוהי ודאי דרך טובה לכל אדם ,להיעזר בעצת גדולים וטובים
ממנו .אבל יש הבדל בין ליטול עצה ובסופו של דבר לפעול על אחריות עצמית ,לבין מי
שנתלה באילן גדול בלי חשיבה עצמאית לחלוטין .ויש כאלה שמכנים התנהגות ילדותית
כזאת בשם "אמונת חכמים" ,ואין זאת אלא סילוף מעלה גדולה .ובמקום שיקנו תורת
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אמת ,הרי אנשים הדבקים באמונת חכמים מסולפת זו מתרחקים מאור התורה ,וסופם
שאינם יודעים בין ימינם לשמאלם.
ההבחנה בין תחום סמכותם של הנביא והחכם היא די ברורה .נביא שציווה על דברי הרשות
 נצטווינו לשמוע לו )רמב"ם ,יסודי התורה ט ,ב( ,ולא עוד אלא "אסור לחשב אחריוולהרהר בנבואתו שמא אינה אמת ,ואסור לנסותו יתר מדאי" )שם י ,ו( ,מה שאין כן החכם.
אמונת חכמים מחייבת בירור וליבון דבריהם עד הסוף ,ומי שאינו עושה כן ,אינו אלא פתי
המאמין לכל דבר .אם בדברי תורה כך ,בדברי הרשות על אחת כמה וכמה" :בוטח בלבו
הוא כסיל ,והולך בחכמה הוא ימלט" )משלי כח ,כו(.
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אלי רייף

הדעת וחוסר הדעת במשנת איז'ביצה
א.
ב.
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ד.
ה.

הקדמה
הדעת וחוסר הדעת
בירור הרצון
סיכום
נספח  -היחס בין ההשגחה והבחירה

א .הקדמה
אחת מאבני היסוד בתפיסת רבי מרדכי יוסף מאיז'ביצה ,מייסד החסידות האיז'ביצאית
ובעל ספר "מי השילוח"  , 1היא ההנחה כי העולם שואף לשוב אל מקורו ושלמותו  -אל
האלוקות .ניתן לכנות השתלמות זו כ'גילוי השלמות' ,כלומר חשיפת המימד האלוקי
המחיה ומהווה את העולם .ה'גילוי' ,פירושו הכרה בביטול המציאות ,ובכך שהמציאות היא
אשליה ,ובניגוד לפירוד הנראה בין אלוקים והעולם ,הרי שהכל אלוקות .תפיסה זו מכונה
"התפיסה האקוסמיסטית"  , 2והיא משמשת כאחד המאפיינים העקריים של התפיסה
החסידית בכללותה ,אם לא העיקרי שבהם .תפיסה זו מושתתת על יסוד חסידות הבעל שם
טוב ,שבסיסה היא הידיעה כי "השם הוא האלוקים מלא כל הארץ כבודו" ,ולית אתר פנוי
מיניה.
בתפיסת איז'ביצה קיבלה תורה זו פרשנות מיוחדת ,שיצרה את המאפיין העיקרי שלה,
והוא תורת הבחירה וחירות הרצון .החוקרים נוטים לכנותה "התפיסה הפאטליסטית" ,אם
כי יש לדון בקביעתם .במאמר זה אין בכוונתי לדון בתפיסה עצמה ,אלא בענפיה
המסתעפים .אמנם ברור ,כי מכיוון שהענפים קשורים אל השורש ,הרי שנזקקתי בכמה
מקומות להתייחס אל השורש ,אך על כל פנים הוא אינו נושא המאמר .מטרת המאמר היא

.1

ספר זה לא נכתב על ידו ,אלא נלקט ונערך על ידי נכדו ,אשר אסף את מאמריו וערכם כספר .כל
המובאות מתוך הספר צוטטו מתוך המהדורה החדשה של "מי השילוח" ,בהוצאת מישור ,תשנ"ה.

.2

אקוסמיזם :א  -שלילה; קוסמוס  -עולם ,מציאות .באשר לתפיסה האקוסמיסטית ,עיין בהסתייגותו של
הרב קוק זצ"ל ,שעמד על קשייה ועל חסרונותיה ,אורות הקודש חלק ב ,עמודים שצה; שצט.
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לסקור את דרך עבודת ה' של המאמין על פי משנת איז'ביצה .כלומר ,אינני עוסק במימד
התיאולוגי ,אלא במימד האישי-פסיכולוגי של המאמין ,מנקודת ראותו האישית .שמא ניתן
לומר ,כי זוהי תוצאה מוכרחת של כל דיון בעולם החסידות ,אשר היא עצמה הסבה את
הדיון מהיחס שבין אלוקים-עולם ,מצד המימד התיאולוגי ,ליחס שבין אלוקים-אדם ,מצד
המימד הפסיכולוגי .לפיכך ,כל דיון בעולמה הוא דיון בעולמו של המאמין וביחסו לבוראו,
וממילא בתוצאה הנובעת מכך דרך עבודתו את בוראו.

ב .הדעת וחוסר הדעת
כותב הרבי מאיז'ביצה )חלק א ,עמוד יב ד"ה ויאמר אלקים(:
כי מתחילה ברא השם יתברך את כל הבריות .ואחר כך ,על ידי שהבינו
הבריות והכירו חסרונם ,שאין להם מי שיחבר חיותם אל השם יתברך ,כי על
ידי האדם יחוברו כל דברי עולם הזה להשם יתברך ,כי הוא מעלה הכל
כידוע ...וכאשר ראו הבריות מה שחסר להם ,אז בכחם פעלו אתערותא
לעילא לבריאת האדם.
דברים אלו ראויים לפתיחת לימודנו ,שכן ניתן לראותם כנקודת מוצא וכבסיס לתפיסת
איז'ביצה בדרך עבודת ה' .ביסוד משנה זו מתקיימת ההנחה ,כי העולם שואף לשוב אל
שלמותו וזאת כתוצאה ממציאותו החסרה .מן הראוי לשים לב לשתי נקודות מעניינות
המשתמעות מהקטע דלעיל.
לבריאת האדם קדמה שאיפת הבריאה עצמה ,אשר "הכירה" את חסרונה .יותר מכך,
בבריאה עצמה היתה טמונה השתוקקות לשוב אל מקורה ,מקור חיותה  -ה' ,מאידך ,חסרה
את היכולת לכך" .הכרה" זו  -השתוקקות ללא יכולת ,היא שיצרה אתערותא דלעילא
לבריאת האדם .ניתן לפרש זאת בשני אופנים -
א .נרמז כאן רעיון השווית הרצון ,עליו נרחיב בהמשך.
ב .עצם המציאות היא חסרון ,והיא אשר חייבה את בריאת האדם .פירושם של דברים -
מעצם בריאת המציאות החסרה במהותה חוייבה בריאת יכולת השלמתה ,אשר
מתבטאת בבריאת האדם .האדם הוא בעל יכולת זו ,על ידי מימד הבחירה והיצירה
המיוחדים לו ,שהם עולמות הרצון והמעשה ,וכפי שנראה בהמשך יש לכך השלכות רבות
ומשמעותיות.
כמבוא לדברים אלו ,ניתן לראות את דברי הבעל שם טוב בפרשת בראשית ,על הפסוק
"ויכלו השמים" )בראשית ב ,א(:
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וזהו שאמרו בזהר הקדוש" :רזא דשבת איהו שבת דאתאחדת ברזא דאחד"
)תרומה קלה ,א( ...פירוש ,כי הברואים נקראים בכללות כסא להשם יתברך,
כמו שכתוב" :השמים כסאי" )ישעיהו סו ,א( .והברואים הם רבים מצד
חיצוניותם ,אבל מצד פנימיותם הם אחד .ואימתי הם אחד? כשהם דבוקים
וחושקים למחשבה אחת ולדבקות השם יתברך.
נראה ,כי דברים אלו ודומיהם ,המושתתים על תורת הקבלה ,הם היסוד לכל תפיסת
האקוסמיזם והדבקות החסידית" .הברואים הם רבים מצד חיצוניותם ,אך מצד פנימיותם
הם אחד" .מטרת הברואים להכיר בכך ,כלומר ,לעבור מתודעת ריבוי וחיצוניות ,לתפיסה
כי בעצם מצד הפנימיות ישנה אחדות אחת  -היא האלוקות ,ואילו תפיסת הריבוי היא
תפיסה אשלייתית סובייקטיבית .ייעוד זה הינו עבור האדם הפרטי ,ובמישור הכללי עבור
כל ישראל )חלק א ,עמוד יג ד"ה ויכלו(:
והענין בזה ,כי עיקר בריאת העולם היה בכדי שיכירו ישראל את מלכותו
ואחדותו יתברך שמו ...ולולא זאת לא נתקיימו שמים וארץ ...ומי שמכיר
מלכות השם יתברך בעולם  -אז הוא גומר את הבריאה.
ביצוע מעבר כה קשה מעין זה ,מחייב שינוי בדרך ההסתכלות .כיצד יכול האדם לבצע מעבר
זה? הרגשת האדם כי ישנן מחיצות בינו לבין בוראו ,נובעת מתחושת ה'אני' ,כלומר,
מהערכת עצמו כישות .תודעה זו היא היוצרת את תחושת ה'אני' אל מול ה'הוא' וממילא
מהווה את הפירוד ,הריבוי ותחושת המחיצות .הדרך לתפיסת האחדות היא ההליכה באותו
המסלול ,אך בכוון הנגדי ,כלומר ,ביטול עצמי ותחושת ה'אין' .תודעה זו ,כי הכל 'אין',
ובראש ובראשונה האדם הוא 'אין' ,נובעת מההכרה ,כי הכל אלוקות ו"לית אתר פנוי
מיניה" .ככל שהאדם יכיר בכך שהוא 'אין' ,ויכוון רצונו לרצון בוראו )השווית הרצון( ,זאת
על ידי עשיית עצמו ככלי לקיבול אור ה' ,או אז יממש את תכליתו  -הדבקות בה'.
יכולתו של האדם לביטול ה'אני' טומנת בחובה גם את יכולתו לחטוא ,כלומר ,את המציאות
המנוגדת והיא הפיכת ה'אין' ל'אני' ,או אפילו החשבה ונגיעה עצמית כל שהיא .תפיסת
ה'אני' היא תפיסת עצמו כבריאה נפרדת ,ובכך ,האדם מחטיא את המטרה )תפיסת
האחדות( ,החטאה זו עצמה  -היא כבר חטא .אם כן ,נמצא כי האדם בעל הנגיעה העצמית
ובעל תודעת ה'אני' ,הוא החוטא .זהו גם ההבדל בין ישראל לעמים )חלק א ,עמוד נב ד"ה
והנה(:
איתא במדרש )בראשית רבה פט ,ג( :אמר פרעה :מי מתקיים על מי  -אני על
אלהי או אלהי עלי? אמר לו :אתה על אלהיך ...הענין בזה ,כי פרעה רצה
לדעת ,אחרי ראותו כי כל אשר יחפץ יצליח ,רצה לעמוד על התבוננת הדבר
אם אלוהיו ויראתו מושלים עליו ,ולא יבא למחשבתו שום דבר ,רק מה
שאלוהיו ישלח לו ,לפיכך יצליח ,או תחילה יבא למחשבתו ולרצונו לעשות,
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ואחר כך אלוהיו וכחו עוזרים לו להצליח .ואמר לו :אתה על אלוהיך ,היינו
תחילה יבא למחשבתך ,ואחר כך הכח המושל עליו יכרח לעוזרך .אבל
בישראל אינו כן ,כי ישראל הם מרכבה לשכינה ,וכפי רצונו יתברך כן יתנהגו,
רק לעתיד כשיגיעו לתכלית השלמות ,אז נאמר" :ותגזר אמר ויקם לך" )איוב
כב ,כח( ...וזה נרמז בגמרא :המהלך בדרך ואינו יודע מתי שבת ,רב הונא
אמר :מונה ששה ימים ומשמר יום אחד ,חייא בר רב אומר :משמר יום אחד
ומונה ששה )שבת סט ,ב( .כי ששת ימי המעשה הם השתדלות האדם ,ושבת
היינו הסיעתא מהשם יתברך .ורב הונא מדבר באדם שנשלם בכל ,שלבו
נמשך אחר רצון השם יתברך ,אז מותר לו לעשות השתדלות ואחר כך יבקש
מהשם יתברך שיגמור בעדו .אבל בעוד שאין האדם בשלמות ,אז צריך לקבל
עליו עול מלכות שמים קודם כל מעשה ,ואם יסכים לו השם יתברך אז
יעשה . 3
הדברים מפליאים ,אך אינם מפתיעים ,ומשמשים המשך ישיר לדברינו לעיל .בניגוד לדעה
הרווחת כי ההשתדלות היא המקנה את השלמות ,כלומר ,עולם המעשה קודם לעולם
הרצון ,כדרך האימרה הידועה" :אחרי המעשים יימשכו הלבבות" ,אצל הרבי מאיז'ביצה
הדברים הפוכים .ראשית ,מוטלת על האדם קבלת עול מלכות שמים והימשכות אחר רצון
ה' ,עצם הרצון לשלמות קודם לעולם המעשה .ניתן לומר כי עצם הרצון לשלמות ,הוא
המקנה את השלמות ,ורק אז באה ההשתדלות  -עולם המעשה.
עלינו לסייג את הדברים:
א .אין הכוונה לביטול תורה ומצוות עד שהאדם לא ירגיש שלם.
ב .עלינו להבין השתדלות זו מה טיבה ,כיוון שבדרך כלל הכוונה היא לדברי הרשות.
וכתב בפרשת בראשית )חלק א ,עמוד טז ד"ה הלא; שם ,עמוד יז ד"ה זה ספר(:
והיינו ,אם תיטיב לבך להיות משתוקק לעבודה רצויה בלי שום קנאה ובלי
שום נטיה ...תתנשא במדרגותיך למעלה למעלה ...כי זה היה עיקר בריאת
האדם ,בכדי שישתוקק בכל פעם להתרבות דברי תורה .וזה ענין "גדולה
שימושה של תורה יותר מלמודה" )ברכות ז ,ב(  -שימושה של תורה נקראת
התשוקה.
עצם רצונו של האדם ותשוקתו לבוראו ,הם המעלים אותו מדרגה לדרגה ,כיוון שהם
גורמים ליתר שפע מאת ה' כלפי האדם.
אם נבחן את הדברים לאור הסברנו לעיל ,נבין את יסוד הרעיון .ככל שהאדם מכיר יותר
ויותר ,כי איננו 'אני' כי אם 'אין' לקבלת השפע האלוקי ,כלומר ,מהותו איננה עצמית ,אלא
.3
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בטבעו הוא כלי ,כן יהיה מוכן לקבלת השפע האלוקי ובכך יתדבק בה' .וכן כתב )חלק א,
עמוד מה ד"ה וישב(:
כל המעשים הנעשים בעולם נראים למעשה בשר ודם ,אך מההרהור
והמחשבה נראים שהם מעשה השם יתברך .ובאלו הפרשיות מלמד אותנו
השם יתברך ,אשר המעשים הם מיד השם יתברך והמחשבות הם מצד
האדם ,וכל המעשים שיעשה האדם דבר רשות  -על זה נאמר כי "הכל בידי
שמים" )ברכות לג ,א(.
מדברים אלו משתמע כי עולם המעשה הוא מוחלט והוא ביטוי לרצון ה' ,והשאלה היא איזו
משמעות נותן האדם לעולם זה .הדבר מותנה כמובן ,בעולם המחשבה של האדם ,כלומר
התודעה האישית .על פי המשמעות שהאדם נותן לעולם ,על פי תפיסתו את העולם ,כך
ייראה לו העולם .דהיינו  -העולם הוא ביטוי של תודעתו הסובייקטיבית של האדם .נמצא,
כי תודעתו של האדם ותפיסתו את העולם ,היא המשפיעה על התנהגותו )חלק א ,עמוד מקץ
ד"ה תשמע(:
"תשמע חלום לפתר אתו" )בראשית מא ,טו(  -היינו ,כי כל עניני עולם הזה
הם כחלום הצריך פתרון ,וכמו שיפתור לו האדם כן יקום אצלו .והאדם
המבין בכל ,כי הכל הוא רק מהשם יתברך ורק ממוצא פיו יחיה הכל ,זה
מבין טעם בכל דבר ומגיע לחיים אמיתיים.
גם כאן רואים אנו ,כי תפיסתו של האדם את העולם היא הקובעת .העולם הוא כעין חלום
המצריך פתרון .הפתרון הוא התייחסותו של האדם ,אולם המציאות עצמה נשארת היא
בגדר חלום )דברים אלו ממחישים היטב את תפיסת האקוסמיזם( .הכרת גדולתו של ה'
וההבנה כי הוא מקומו של עולם ,והעולם כולו הוא חלום ,היא תכלית החיים ועצם החיים.
כפי שראינו לעיל ,על מנת להגיע למעלה זו ,על האדם מוטלת חובת ההתבטלות ,אי הנטיה
וחוסר ההחשבה העצמית.
חובה זו היא הבסיס לעבודתו של המאמין .הנגיעה העצמית מהווה יסוד החורז כחוט השני
בכל פירושי הרבי מאיז'ביצה .אין זה קונפליקט בין מצוה לעבירה ,זהו קונפליקט אישי
פנימי בעולמו של המאמין בכל מעשה ומעשה ,ובמיוחד במעשים הנראים כרצויים .כלומר,
גם בגישתו לקיום מצוה ,חובה על המאמין לבחון האם הוא ניגש למעשה מתוך רצונו
האישי ,מתוך נגיעה אישית והערכה עצמית ,וממילא מעשהו תוצר של חטא ,או שהמעשה
נובע מרצון ה' ,דהיינו ,מתוך קבלת עול מלכות שמים והשתוקקות להכללות בשלמות
האלוקית.
נמצא ,כי ביסוד עבודת המאמין עומד הרצון והוא קודם למעשה .קונפליקט זה ,העומד
בבסיס עולם המעשה של המאמין ,ומהווה את היסוד לעבודת ה' של המאמין ,תופס מקום
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חשוב בתורת איז'ביצה .חשיבותו כה גדולה ,עד שעל פיו מתפרשים נסיונות האבות
וחטאיהם למן חטא אדם הראשון.
חטא אדם הראשון מבטא את חטא האדם .האדם נברא חסר ועל כן נדרש להשלמה,
השלמתו נתנה לו על ידי העזר כנגדו ,היא חוה )חלק א ,עמוד טז ד"ה ויאמר האדם(:
אך כאשר ברא לו השם יתברך את חוה וניתנה לו לעזר ,היינו שילך אחר
דעתה.
שמא יש בכך רמז ,כי האדם אינו יכול ללכת אחר דעתו האישית ,שכן הוא בעל נגיעה בדבר,
אלא באמת מטרתו ללכת על פי דעת שמחוצה לו .כלומר יציאה מהמימד הסובייקטיבי
המטעה ,אל האובייקטיבי .לכך נבראה חוה להשלים את האדם ,אולם גם חוה צריכה לנהוג
שלא על פי נגיעה אישית ,וכאן יסוד החטא .אמנם אדם היה צריך ללכת אחר דעת חוה,
אולם זאת כל עוד לא היתה לה נגיעה בדבר .בכך ששמע לקולה אחר שכבר עשתה מעשה
מתוך נגיעה אישית ,חטא גם הוא.
בביאור חטא חוה חושף הרבי מאיז'ביצה את יסוד החטא" .שהביא הסתה וחמדה בלבו
וסברתו שהחשק מהשם יתברך" )שם( .חוה ,בהליכתה אחר הנחש ,חשבה כי חשקה )מסומל
בנחש( ורצונה לאכילה מעץ הדעת ,מתעורר על ידי רצון ה' .כלומר ,הרצון ללכת אחר הדעת
נובע מתוך רצון לדעת את ה' ולעובדו .אולם ,לא השכילה להבין כי בעת שמתעורר באדם
רצון מעין זה ,עליו לברר את מקורו ומהיכן הוא נובע ,וזאת משום שטבעו של רצון זה הוא
להטעות את האדם ,ובעצם זהו נסיון הניתן לו מאת ה'.
כך גם הוסבר נסיונו של אברהם .בניגוד לדעה המקובלת ,שהניסיון היה האם יסכים
אברהם להקריב את בנו או לא ,הסברו של הרבי מאיז'ביצה הוא כי אברהם לא ידע האם
הקרבת בנו נובעת באמת מרצון ה' )מתוך עבודת ה'( ,או מרצונו ,מתוך נטיית ליבו ,וזהו
רצון פסול הנוגד את הציווי "לא תרצח" .שכן ,התגלות ה' היתה באספקלריא שאינה
מאירה" ,כי גם בנבואה צריך בירר גדול אם הוא אמתיות מאת השם יתברך" )חלק א ,עמוד
קיח ד"ה ואלוהי מסכה(.

ג .בירור הרצון
מהי הדרך ,ועל פי איזו מערכת כללים צריך לנהוג המאמין ,בבואו לבירור רצונותיו,
מחשבותיו ומעשיו?
כותב הרבי מאיז'ביצה )חלק ב ,עמוד צח ד"ה ועשו להם ציצת(" :שלא יהיה האדם חכם
בעיניו ,ולא יצא חוץ מדברי תורה כמלא השערה" .התורה היא קנה המידה הבסיסי לכל
מעשה האסור והמותר .כיצד ינהג האדם בתחום שבין המותר והאסור ' -דברי הרשות'?
בעניין זה הוא כותב )חלק א ,עמוד קטז ד"ה קדשים תהיו(:
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השם יתברך מצוה לישראל שיקדשו עצמם אף במותר להם ...ובכאן הוסיף
הקב"ה ,שאף בדבר המותר לאדם לא יהיה משוקע בהתאוה ,ולא יעשה שום
דבר הנאת עולם הזה רק בישוב הדעת ולא בבהלה.
את שורשו של רעיון זה ' -קדש עצמך במותר לך'  -ניתן למצוא במקום אחר )חלק ב ,עמוד
רנט ד"ה כתבם(" :שצריך שיהיה חדרי לבבו מלא בדברי תורה ,שלא יהיה שום דבר רשות
)אלא  -א.ר (.או איסור או מצוה" .המושג 'דברי הרשות' אינו קיים .רעיון זה הובע כבר אצל
בעל חובת הלבבות )שער עבודת האלוקים פרק ד(:
וכבר התבאר ,שכל מעשי האדם אינם יוצאים מצווי ואזהרה ודי הסיפוק .כי
כל מה שיוצא מגדר די הסיפוק ,או אל התוספת או אל החיסרון ,אינו נמלט
מהשיג הצווי ,אם יהיה לשם שמיים ,או באזהרה אם לא יהיה לשם שמיים.
כל עולם המעשה כפוף לאסור ולמותר ,כשקנה המידה הוא 'לשם שמיים' .ועדיין יש לשאול,
כיצד יברר האדם את מעשיו אם הם 'לשם שמיים'?
שלשה קריטריונים הם לבחינת המעשים )על פי חלק א ,עמוד קטז ד"ה איש אמו ואביו(:
א .שלא ינטו מרצון התורה וחז"ל.
ב .שלא יהיו נגד כלל ישראל.
ג .שלא יגרם לעושה שום רע מהמעשה.
בנוסף לאלו ,ישנם קריטריונים סובייקטיביים על פי הגמרא" :לעולם ירגיז אדם יצר טוב
על יצר הרע" )ברכות ה ,א(:
א" .ירגיז יצר הטוב על יצר הרע"  -שיפסיק את חמדתו ,בנתינתו אל לבו שזאת החמדה לא
תהיה לו לעולמי עד.
ב" .יעסוק בתורה"  -כי אף בזמן של יצר הרע ,שאין מי שמזכיר ליצר הטוב )נדרים לב ,ב(,
על זה ברא לו הקב"ה תורה תבלין ,שיזכור שיוכל למצוא זו הטובה עצמה בתורה.
ג" .יקרא קריאת שמע"  -קבלת עול מלכות שמיים ,שידע שהכל מה'.
ד" .יזכיר יום המיתה"  -ואם כן אין לחמדה שום מקום.
אבל" ,אם אחר כל אלה נשאר עוד בלבו החמדה או השמחה  -אז ראיה כי מהשם היא,
ותתקיים לעולמי עד" )חלק א ,עמוד נו ד"ה ויאמר ישראל(.
מלבד בירור המעשים ,מוטלת על האדם חובת בירור המחשבה )חלק א ,עמוד ריד ד"ה
אשרי האיש( .ולא זו בלבד ,אלא אף בדרגות שלמעלה מהמחשבה; שכן חמש דרגות הן:
הירהור ,מחשבה ,רצון ,מעשה ודבור .מצד האדם ,לעניין סור מרע  -הסדר הוא מלמטה
למעלה .בידי האדם לסור מרע בדבור ומעשה ,אך ברצון ,במחשבה ובהירהור נדרשת סיעתא
דשמיא .בעיקר ברצון ובהירהור )חלק ב ,עמוד לו ד"ה ויברך את יוסף(" :שאפילו אם האדם
נקי כפים ממעשה ובר ממחשבה ,עוד נצרך לסייעתא על הרצון .כי זה הוא אף בצדיקי עולם,
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צריכים רחמים לבל יעלה על רצונם רק כרצון השם יתברך" .בתחילה ,תלויה התקדמותו
של האדם בו .אולם ככל שהוא מתקדם ,הוא תלוי יותר ויותר בה' ,ואלו מהאדם עצמו
נדרשת התשוקה; אם תרצה אמור :אף ה'יראת שמיים' בידי שמיים!
עוד הוא כותב )חלק ב ,עמוד קנ ד"ה ויקח קרח(:
כי יש ענינים שהאדם נכשל בהם מדעתו ורק שלא ידע שזה אסור ,וזה נקרא
שוגג .ויש שהאדם יש לו טעות ונכשל בענינים הרבה שלא מדעת מחמת זה
הטעות ,וזאת נקרא "נסתרות" ...ועל אלו ...התפלל דוד המלך " -שגיאות מי
יבין מנסתרות נקני" )תהילים יט ,יג(.
וכן )חלק ב ,עמוד קיט ד"ה כי ימצא(:
ו"נסתרות נקרא מה שנמצא הטעות בלב ואין האדם מרגיש כלל ,ולכן נכשל
בהרבה דברים שלא מדעת ...ולכן היו מתפללים " -כפר לעמך ישראל"
)דברים כא ,ח(  -לבררם מנסתרות.
הדרישה לבירור כל כך גבוהה ,עד ששואפת למדרגת ה'שלא מדעת' ,שאף היא תהיה לשם
שמיים .דרישה כזו אינה נתונה כלל בידי האדם ,אלא כולה בידי שמיים.
לכללים אלו מספר חריגים ,המבטאים את דרכה ומקוריותה של איז'ביצה .כמדומני ,שיש
לסייג ולומר ,כי חריגים אלו הם רק למי שמדרגותיהם גבוהות )בעלי חלום ,רוח הקודש
ונבואה(:
א .ביחס לכלל הנהגת האדם )חלק א ,עמוד קלה ד"ה אם בחוקותי(:
כל זמן שלא נחקק ונקבע בלב האדם קדושת השם יתברך ...צריך לצמצם
עצמו ...כי שב ואל תעשה עדיף )שמא מעשיו אינם לשם שמיים  -א.ר.(.
וכאשר יפנה האדם לדברי תורה ,עד שיחקקו בלבו ...אז יוכל האדם
להתפשט ולילך בכל ענינים שירצה ,כי השם עמו.
ב .מכל אדם נדרש שיהיה תוכו כברו ,ואף בדבר שכוונתו לשם שמיים ,אם נראה בו רעה
לעין אדם לא יעשה .לאדם קדוש שלבו מזוכך ונמשך אחר רצון ה' )חלק א ,עמוד קיז
ד"ה איש אמו(:
כשיבוא בדעתו לעשות איזה דבר ,אף שיראה לעין כי הוא נגד הכלל ,לא
יצטרך להשגיח על זה .כי הוא עיקר ויסוד לכל ישראל ...וכל העולם לא נברא
רק לצוות לזה ...וטובתו היא טובת הכלל בעומק ...כשיבוא לו רצון לדבר,
הוא בטח טובת הכלל והוא גם רצון השם יתברך.
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קנה המידה לעולם המעשה הוא עולם הרצון .ככל שעולם הרצון מתעלה ,ורצון האדם
משתווה עם רצון בוראו ,כך יכול הוא להרחיב את מעשיו ,וישנם יחידים שאצלם אף בשעה
שהרצון נוגד כביכול את עולם המעשה  -הוא מכריעו.
הלכה נוספת המקבלת משמעות חדשה בתורת איז'ביצה היא " -עת לעשות לה' הפרו
תורתך" )תהילים קיט ,קכו( .במשנה )ברכות נד ,א( אלו דברי תנא קמא ,אך "רבי נתן
אומר :הפרו תורתך משום עת לעשות לה'" .ומסביר הרבי מאיז'ביצה )חלק א עמוד קנט
ד"ה ויסעו מאובות(:
דברי תנא קמא הם שבשעה שמבורר לאדם על דבר שעתה הוא עת לעשות
להשם ,כמו אליהו בהר הכרמל ...ורבי נתן אומר ,בשעה שאין הבינה
מפורשת לנוכח האדם ,שאז מחויב האדם להתנהג על פי כללי דברי התורה
ומצוות) .אבל  -א.ר ...(.באם לב האדם נמשך אחר רצון השם יתברך ,ומסלק
ממנו כל נגיעותיו ,ואחר כך יזמן לו השם יתברך מעשה שידמה לו שחס
ושלום הסיר מגדרי כללי דברי התורה ...ועל זה אמר רבי נתן,כי לאדם שלבו
נמשך אחר רצון ה' וגם שהסיר ממנו כל נגיעה  -בטח לא יאונה לו עוון ,חס
ושלום ,ובטח ידע כי הוא אז עת לעשות להשם . 4
כך מוסברת הימנעותו של אברהם מלהעתר לבקשת מלכיצדק ולהנות מהשלל :מלוט יצא
טוב  -נולדו ממנו נעמה העמונית ורות המואביה ,ויצא רע  -עמון ומואב .אברהם הוצרך
לברר את כוונתו ,שהיתה רק לצורך הצלתן )בבא קמא לח ,ב( .לכן ,הסיר כל נגיעה מעצמו.
מוסיף הרבי מאיז'ביצה ,שדבר זה צריך סיעתא דשמיא ושמירה )כדברינו לעיל ,שזו הוראה
ליחידי סגולה(.
עד כאן ראינו שהרצון משמש כקנה מידה מלווה ,בנוסף לכללי התורה ובכפוף להם לעשיית
המעשה או להערכתו .כאן ,מכריע הרצון את הכללים הרגילים מכח התאמתו ,השוויתו
לרצון ה' ,בגדר של הוראת שעה ,ומשמש כקנה המידה היחידי להערכת המעשה  . 5דברים
אלו מתאימים לכלל דברינו ,כי הרצון באיז'ביצה הוא הגורם הדומיננטי ובעל המשמעות
בעולמו של המאמין ,ועל האדם לחתור לבירורו ולהעלתו ,עד להשוויתו לרצון ה'.

ד .סיכום
.4

כאן המקום להדגיש ולהזהיר ,שאין בדברים אלה כל הוראה למעשה ,ומסתמא אף הרבי מאיז'ביצה לא
התכוון בדברים אלה להנחיה לאף אדם ,שכן ברור כי התורה והמצוות הן קנה המידה היחידי להנהגת
האדם ,ואין אף אדם רשאי ללכת כנגד ההלכה; כדברי הרמב"ם בהלכות יסודי התורה ט ,א-ב ,וכפי
שהרבי עצמו ציין בדבריו לעיל .והדברים קשים ,וצריך עיון גדול; עיין בהרחבה לקמן בנספח.

.5

יש להעיר ,שכמובן עצם הדין 'עת לעשות לה'' הוא מכללי התורה.
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הרצון והתשוקה אצל הרבי מאיז'ביצה עומדים מעל מימד המעשה .רצונו של האדם,
תודעתו ותפיסתו את עצמו ביחס לעולם ,הם הקובעים את המציאות כלפיו .ככל שהאדם
יכיר שהמציאות בכלל ,ומציאותו בפרט ,בטלים ביחס לאלוקות הכוללת כל ,כן יממש את
תכליתו .דבר זה מותנה במידת הענווה והביטול .ככל שיבטל עצמו כלפי ה' ,ויגדיל רצונו
לדבוק בו ,ממילא כל תפיסתו ואורחות חייו בעולם המעשה ישתנו ויקבלו מימד אחר
לגמרי .לחילופין ,ככל שהאדם יעמיד את עצמו כנבדל מה' ,וינסה להתקרב על ידי מעשיו,
אולם מתוך תודעת ריחוק הנובעת מהערכת עצמו והחשבתו כבעל יכולת  -הרי הוא מתרחק
מה' ויוצר חייץ בינו לבין בוראו.
יש לציין ,כי הרבי מאיז'ביצה עומד על הקושי שבדבר ,ובדבריו לפרשת תזריע )חלק א ,עמוד
קי ד"ה אשה( רומז לכך )בסוגריים ביאור הדברים  -א.ר:(.
כי בתחילה כשאדם מתחיל להתקרב עצמו להשם יתברך ,אז מסתיר השם
יתברך אורו ממנו כדי לברר תשוקתו )ועל כן מתחילת דרכו של האדם הוא
איננו חש כי מאמציו עולים בידו ,אולם דבר זה עצמו מאת ה' לבוחנו ולברר
תשוקתו( ,עד שנשבר לבו שמכיר את חסרונו )כלומר ,עד שמגיע האדם לידי
הענווה האמיתית והביטול העצמי( ,עד שזוכה על ידי זה שהשם יתברך מגלה
לו דברי תורה )אורו( יותר ויותר מכפי תשוקתו )כלומר ,שזוכה להתדבקות
בה'(.
אם כן ,מטרתה של הסתרת הפנים היא להביא את המאמין לידי ענווה והגדלת רצונו ,ועל
ידי כך זוכה לישועה" .או אז מכיר כי לא היה בהסתרת פנים כלל ,אלא על ידי הסתרה זו
נבנתה ישועתו" .ישועתו זו ,היתה מוסתרת מראש על ידי ה' ,אלא שמבחינתו היתה בחירה.
כלומר ,בחירתו בישועה היא שחשפה לפניו את ישועתו ,בניגוד למצבו הקודם בו תפס עצמו
בהסתר .גם במקרה זה אנו רואים ,כי מחסומו של האדם היא תודעתו ,היא המשלה את
האדם ביחס למציאות האמיתית .ברגע שהאדם מצליח להתרומם מעל תודעתו האישית-
הסובייקטיבית ,על ידי הביטול העצמי והרצון לדבוק בה' ,אז מגלה הוא את המציאות
האובייקטיבית ,היא המציאות האחדותית )חלק א ,עמוד טו ד"ה ויצו(:
לעתיד ,כשיתוקן חטא אדם הראשון ,אז יהיה צירף הפסוקים" :מכל עץ הגן
אכל תאכל ,ומעץ הדעת טוב" ,ואחר זה" :ורע לא תאכל" )בראשית ב ,טו-
טז( ,היינו הטוב שהבאילן יאכל ,רק הרע לא יאכל .והשם יתברך יברר כי לא
אכל רק הטוב ,והחטא לא היה רק לפי דעתו כקליפות השום ולא יותר.
נמצא ,כי בניגוד לתפיסה הרווחת כי עבודת האדם את בוראו מותנית בתודעתו העצמית,
במשנת איז'ביצה אמנם התודעה העצמית נצרכת ,אך לצורך ביטולה .דווקא הסתלקות
הדעת ויציאת האדם מה'אני' ל'אין' ,היא המקנה לאדם את שלמותו ,הכללותו בשלמות ה',
מימוש תכליתו ותכלית העולם.
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ה .נספח  -היחס בין ההשגחה והבחירה
השאלה הבסיסית איתה מתמודדת תפיסה זו  -היחס בין ההשגחה והבחירה .מחד ,האדם
בעל בחירה ויש בטבעו לעשות כרצונו )על בסיס זה עומדים יסודות הגמול והתשובה(.
מאידך ,הקב"ה משגיח על עולמו ומנהיגו ,ובהשגחתו כלולים האדם ומעשיו ,ואם כן,
לכאורה ,נשלל יסוד הבחירה .להלן יוצגו שלוש שיטות המתמודדות עם בעיה זו.
 .1הרמב"ם )הלכות תשובה ה ,א .מורה נבוכים חלק ג ,פרק יז(
יסוד תורת משה שהאדם בעל יכולת מוחלטת ,וזהו עיקר גדול ועמוד התורה והמצוה ,שכן,
זהו היסוד לציווי האדם ולמתן גמול .ביחס להשגחת ה' כתב ,שהשגחתו לעולם היא רק
במינים )לא בפרטים( ,אך אצל האדם גם הפרטים מושגחים ,כל יחיד לפי מדרגתו ושלמותו
הרוחנית )אבל ודאי שהמצוות והעבירות בידי האדם(.
 .2המהרש"א בשם הערוך )הוריות יג ,ב ד"ה אסיקו(
הצדיקים והחסידים  -הם וכל מעשיהם ביד האלוקים ,גם אהבתם גם שינאתם ,אין דבר
מסודר מידם כי הכל מסודר מאת ההשגחה האלוקית .רבי יעקב מליסא )תעלומות חכמה -
באורו לקהלת ט ,א( הרחיב וביאר על פי דברי הרמב'ן בביאור חטא יהודה ותמר )הקדמתו
לספר איוב(" :כי לא היה מצד הטבע אלא נס מן הניסים הנסתרים מאת הבורא בחפצו
וגזרתו" .המעיין שם יראה ,כי הסתכלות זו היא רק לבוחן מבחוץ את עבירות הצדיקים,
הרואה את העבירה כגזירת הבורא ולא כחטא הצדיק ,אולם ,אין רשות לצדיק לשפוט את
מעשהו בצורה זו ,שכן לעתים ,גם צדיק חוטא ,בבחינת" :אין צדיק בארץ אשר יעשה טוב
ולא יחטא" )קהלת ז ,כ( ,ומי ערב לו כי חטאו לא נבע ממנו.
 .3הרבי מאיז'בצה )כשיטה לעיל ,אבל בשינוי משמעותי אחד(
גם הצדיק יכול לשפוט את מעשהו ולדעת האם העבירה מכח גזירת ה' או מכח בחירתו.
א .אם דברים כפשוטם ,שיטה זו קשה ,שכן מבטלת את בחירת האדם ואת היסודות
התלויים בה ,עלולה לגרום להתרת החטא ,וסותרת את דברי הרמב"ם המפורשים לעיל
שנפסקו להלכה .כאן המקום לומר ,כי לא ידוע על שום תופעה של פריקת עול בחסידות
זו )ונראה שהדברים הובנו בצורה שונה( ,וצריך עיון.
ב .דברים אלו סותרים הלכה נוספת ,העוסקת בסמכות הנביא )רמב"ם ,יסודי התורה ט,
א-ב( .אין נביא רשאי לחדש דבר בתורה להוסיף או לגרוע ,ואפילו יאמר שה' שלחו.
היסוד להלכה זו הוא שלמות התורה ונצחיותה ,ולכן ,לא ייתכן בה שינוי ,ומרגע נתינתה
"לא בשמים היא" )דברים ל ,יב( ,היא הקריטריון היחיד למעשי האדם ,ואפילו נבואה
אינה יכולה לשנות בה דבר .על פי זה ,כיצד ייתכן שעל פי איזו השראה שהיא ,יותר
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לאדם לעבור על דבר מדברי התורה? )ואילו מדין גידרי הוראת שעה  -גם אלו מפורטים
וברורים בהלכה( .על כן נראה ,שמן הסתם אף הרבי עצמו לא התכוון להתיר לאף אדם
לעבור על דבר מהתורה ,והדברים אינם כפשטם ,וצריך עיון.
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הלל אביעזר

הכרה דתית ,דחפים אנושיים וקיום מצוות
עיונים בשאלת הכוונה הדתית במצוות שבין אדם לחבירו
א.
ב.
ג.
ד.
ה.

פתיחה  -הכוונה הדתית ומעמדה
גישה א  -הימצאות המניע הדתי
גישה ב  -אוטונומיית המניע המוסרי
גישה ג  -הצידוד ההלכתי " -מעשה לשם מצוה"
סיכום  -יחסי הגומלין ,מחשבה  -הלכה

א .פתיחה  -הכוונה הדתית ומעמדה
מדוע בוחר אדם לאהוב את רעהו? שאלה זו ,ייתכן שתוביל לתשובות שונות בתכלית .האדם
הדתי שקיבל על עצמו עול מלכות שמיים ישיב" :משום שזו מצוות הא-ל!" .לעומתו ,אוהב
הרע שאינו מכיר בה' כלל ישיב" :משום שכך יש לנהוג מוסרית!" .נמצא הראשון מונע על
ידי הכרתו הדתית ,והשני ,על ידי הבנתו האנושית . 1
במקרים רבים לא חש האדם ניגוד כלל בין דחפיו האנושיים לבין חובותיו הדתיות ,כיוון
ששני אלה חופפים לחלוטין .מציאות זו מתגלה כמובן ,בכל אותן מצוות שבין אדם לחבירו,
אשר ללא ספק היו מתקיימות בלאו הכי על ידי האדם השלם במידותיו " -שאלמלא לא
נכתבו ,דין הוא שיכתבו" )יומא סז ,ב( .אמנם ,דווקא במקרים אלו ,בם מתגלית הרמוניה
מרשימה בין טבע האדם למצוות בהן נתחייב  -מוצאים אנו את השאלה הגדולה  -למה
נתכוון אדם זה?
כדי להבהיר את החשיבות המכרעת שאנו מייחסים לכוונותיו של מקיים המצוות ,עלינו
לעמוד תחילה על המעמד העקרוני של כוונות ביחס למעשים .ניעזר בדוגמה הבאה :אם שני
בני אדם אוחזים כל אחד בסכיו חדה ,ומשספים גרונה של תרנגולת  -ייתכן שהמקרה האחד

.1

עיין סטטמן ושגיא ,דת ומוסר; לדעתם ,השימוש במונח "מוסר" אינו מחייב בשלב זה פרטנות לתיאוריה
אתית ספציפית" ,אלא לנורמות הבסיסיות המקובלות" ,עיין שם עמוד  ,12-13ובגישה זו ננקוט אף כאן.
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יידון כהתעללות שפילה בבעלי חיים ,ואילו השני  -כאדם המבקש להשביע את רעבונו
לגיטימית .לא המעשה הוא מוסרי או לא מוסרי ,אלא הדחף הרצוני המביא למעשה . 2
אף אם הדוגמה המובאת נראית בעינינו כקיצונית במידת מה ,שכן היא תולה הכל בכוונה
ומתעלמת לחלוטין מהנסיבות והתוצאות  , 3הרי שלמרות כך מבינים אנו שיש להקצות
מקום נכבד לכוונה או הדחף הרצוני המביא למעשה .כדי שמעשה יקבל משמעות ערכית
מסויימת ,מן הראוי והמצופה הוא שתודעתו של האדם תהיה מכוונת אל אותו הערך .אם
נכון עקרון זה  -הרי שלענין קיום מצוות השלכותיו הן עצומות!
עיוננו יתמקד ,לפיכך ,במספר שאלות מרכזיות :האם פעולת המצוה מקבלת משמעות דתית
רק כאשר היא נעשית מתוך כוונה ותודעה דתית? מה דין האדם שביצע מעשה מצוה מתוך
מניע טבעי של טוב לב; האם אכן משולל מעשהו משמעות דתית ,עקב החסרון בכוונה לשם
שמיים? היעלה על הדעת שהתחושה הטבעית-מוסרית של האדם צריכה להידחות באותן
מצוות שבין אדם לחבירו ,ולהפנות את מקומה לדחף הדתי בלבד?
על שאלות אלו נשתדל לענות תוך עיון במקורות שלפנינו.

ב .גישה א  -הימצאות המניע הדתי
המתרשם באופן ראשוני מציוויי התורה ,סביר להניח שלא יזהה כלל את המניע הדתי; או
שמעשה זה בוצע או שלא ,ומה אכפת לי ממניעי המבצע? אולם ,הוגים רבים הדגישו את
הצורך הגדול ב"הימצאות המניע הדתי" ,וזאת כדי שניתן יהיה לייחס משמעות דתית
לאותו מעשה.
רבים מהמקורות שבסוגייתנו סובבים סביב פרשיות מסויימות בתורה .אחת מאלה הינה
פרשיית כיבוד הורים  . 4נעיין בדברי האברבנאל בנושא )פרשת קדושים ד"ה השאלה
הרביעית(:
אבל רצה יתברך לבאר להם פה ,שאין ראוי שימצאו המעלות והמדות
המשובחות מפני שיגזור בהם השכל האנושי ,אלא מפני שציווה בהם
הקב"ה ...ולפי שבמדות האנושיות כבוד אב ואם היתה יותר מפורסמת
מהמדות האנושיות ,וכל אדם יחזיק בה מילדותו ...התחיל בזכרונם ואמר:
גם אלה לא ישמרו בני ישראל אלא ,מפני שהן מצות אלוהיות.
.2

עיין בספרו של משה גלבוע  -דברים והיפוכם ,עמוד  - 36אי מוסריות מוסרית ואנטי הומניזם הומניסטי.

.3

גלבוע עצמו )עיין הערה  (2מטיל ספקות בקיצוניות הטענה "שהכל לפי הכוונה" .לדעתו ,לא ניתן להתעלם
מתוצאות המעשה ,אך גם הוא מקנה חשיבות עצומה לכוונת העושה .להרחבה ,עיין תורת המוסר ,נעמי
כשר ,הוצאת משרד הבטחון ,פרקים ט-י.

.4

עיין בהקשר זה ,שמות כ ,יא-יב ,והערתו הסתומה של בעל הטורים על אתר.
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מהו הדחף המניע את האדם לקיום פעולת המצוה? האברבנאל מבחין חדות בין המניעים
האנושיים-מוסריים )"גזירת השכל האנושי"( ,לבין מניעים דתיים )"מפני שציווה בהם
הקב"ה"( .כך מבין הוא את הדרישה המוצבת לאדם :התנהגו כפי שמתנהג אדם הגון וטוב
לב ,אך לא מתוך מניעים בלעדיים של הגינות וטוב לב" ,אלא מפני שהן מצוות אלוהיות".
מבחינה פסיכולוגית ,זוהי מציאות בעייתית ומעניינת ביותר .על כל פנים ,לענייננו מצינו
בדברי האברבנאל מקור אפשרי ל"הימצאות הדחף הדתי" .אמנם ,חשוב להדגיש שגם
במקרה בו מכבד האדם את הוריו מתוך "גזירת השכל האנושי" ,הרי קיים מצוה ,אלא
שכאמור " -אין זה ראוי".
ברוח דומה מתבטא הנצי"ב בפירושו לתורה )בראשית ט ,כו(:
הנה מצוות כבוד אב ואם גורם שכר ופרי בעולם הזה ,כידוע מעשה דדמא בן
נתינא .מיהו ,יש נפקא מינה בין העושה מצווה זו מחמת שכך רצון ה' ,ולא
מצד הרגשת שכל אנושי.
הרי לפנינו הבחנה ,הדומה להפליא להבחנת האברבנאל ,ואף בלשונו " -יש נפקא מינה" -
נכון יהיה לדייק שניצבות לפנינו שתי רמות לגיטימיות של הכרה ועבודת ה' .נפקא מינה זו
מתבטאת בדרישה ברורה ביותר )דברים ה ,טז(:
באשר מצות כיבוד אב ואם הוא מצוה שכלית ,שכל דעת אדם מודה בה,
הזהיר הכתוב כאן שיעשה מצוה זו בשביל צווי ה' ,כמו כל חקי התורה . 5
אמנם ,כדי לעמוד על גישת הנצי"ב במלואה ,יש לצרף את דבריו בספר שמות ,המחדדים
את ההדרגה למימדים קיצוניים )כד ,ז(:
"ויקח ספר הברית ויקרא באזני העם ויאמרו כל אשר דבר ה' נעשה ונשמע" -
 ...נכלל במאמר ה' תנאי לגדולי ישראל ,גם לגמילות חסדים .והיינו ,שיהיו
כל מעשיהם לשם שמיים ,ולא על פי שכל אנושי או טבע ...ועל זה ענו יחידי
סגולה " -נעשה ונשמע"; "נעשה"  -על תורה ועבודה" ,ונשמע"  -על גמילות
חסדים .שלא שייך לומר על זה "נעשה" ,שהרי גם בלי דבר ה' היו עושים,
אלא "נשמע"  -לעשות באופן היותר שלם ולשם שמיים.
בדבריו אלו ,מצמצם הנצי"ב את הדרישה לבלעדיות הדחף הדתי ,אך ורק ליחידי הסגולה
בקרב גדולי ישראל .מה טיב הקושי העצום שעמדו בו בודדים בלבד? הוי אומר :היכולת
לדחות את "גזירת השכל האנושי" כמניע בלעדי מתוך מעשי גמילות חסדים ,ולפעול מתוך
המניע הדתי של "לשם שמיים" .נמצאנו למדים ,שמבחינה אידיאלית ראוי היה שיעמדו
כולם בדרישה זו ,אך מחמת הקושי שבקיומה יש להסתפק באופן ריאלי ביחידי הסגולה
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בלבד .שאר העם ,שאינו במדרגה גבוהה זו ,יכול "להסתפק" בעבודת ה' מתוך מניעים
מוסריים בלעדיים ,אך זוהי עבודת ה' הרחוקה משלמות ,שכן אין בה ,למעשה ,הכרת ה'.6
נמצאנו למדים ,שלפי האברבנאל והנצי"ב ,יש לדאוג לכך שהמניע המוסרי לא יפעל באופן
בלעדי .כדי לשוות משמעות דתית למעשה ,יש לפעול מתוך מניע דתי ,ואילו המניע המוסרי
אינו מעלה או מוריד.
אולם ,יש שהקצינו באופן משמעותי את גישת "הימצאות המניע הדתי".
בהגותו של פרופ .י .ליבוביץ אין אפשרות לדו קיום בין המניע הדתי למניע המוסרי.
לשיטתו ,עדיף ודאי הניסוח " -בלעדיות המניע הדתי" ,שאם לא כן ,ניתקל בקונפליקט
בעייתי בין כוונות סותרות  . 7נבאר את הדברים:
כדי שתיתכן סתירה בעייתית אצל מקיים מעשה המצוה ,נראה שעלינו להניח מספר הנחות
יסוד:
 .1מעשה של חסד וטוב לב דורש כוונה מיוחדת לכך.
 .2מעשה מצוה/קיום צו הא-ל דורש כוונה מיוחדת לכך.
 .3שתי כוונות אלה אינן דרות בכפיפה אחת.
על פי הנחות אלו מבאר ליבוביץ : 8
 ...אלא שפסוק" :ואהבת לרעך כמוך" )ויקרא יט ,יח(  -כפי שנוהגים לצטטו
 אינו קיים בתורה; הכתוב אומר "ואהבת לרעך כמוך אני ה'"! חובת אהבתהרע אינה נובעת ממעמדו של האדם כאדם ,אלא ממעמדו לפני ה'.
הרי לפנינו ,שהצו העצום" :ואהבת לרעך כמוך"  -המהווה מקור יסודי למצוות שבין אדם
לחבירו העוסקות בעשיית חסד  - 9סופו בכתוב אינו אלא "אני ה'"!
ליבוביץ מסרב לראות בתורה ,בכל אופן שהוא ,ספר להנחיות מוסר תקינות  . 10התורה
המצווה על אהבת הרע ,מביעה בכך צו דתי כבכל מצוה פורמלית ,ואם אנו אוהבים את הרע
.5

להרחבת עיון בשיטתו המאלפת של הנצי"ב ,עיין עוד דברים ה ,טו; הרחב דבר דברים כב ,ז; בראשית כז,
א .ועיין היטב הרחב דבר שמות כד ,ז; ועיין הערה .10

.6

השווה רמב"ם הקדמה לפרק חלק ,מהדורת הרב שילת ,בסוף פסקה ב  -שעבודת ה' שלא לשמה ,הינה,
מבחינות מסוימות ,בדיעבד ,והתורה התירה זאת מנימוק כפול :א .שלא תצומצם התורה ליחידים; ב.
שמתוך שלא לשמה יבוא לשמה.

.7

עיין במאמרו של פרופ .ש .רוזנברג ,מעמדו של המוסר הדתי ,ספר ישעיהו ליבוביץ ,עמוד " :142ניתן
לראות את עיקרו של הקונפליקט בשוני במרכיבים האינטנציונאליים שבעשייה".

.8

י .ליבוביץ ,יהדות עם יהודי ומדינת ישראל ,עמוד  - 294היהדות העם המדינה.

.9

עיין רמב"ם הלכות אבל יד ,א.

 .10זאת ,אף על פי שתיתכן חפיפה בין נורמות התנהגות לבין ציוויי התורה .מבחינה זו ,מעניין להשוות דבריו
לנצי"ב ,העמק דבר שמות כ ,יב.
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מנימוקים שאינם דתיים גרידא ,הרי שאין פה אלא סיפוק לנפשנו  -עבודה שעבדנו את
עצמנו .לפיכך : 11
דת ומוסר אינם מתיישבים זה עם זה  -משום שהכל הולך לפי הכוונה;
הכרעתו של אדם היא דתית ,אם כוונתו בהכרעה זו היא לשם שמיים; היא
מוסרית ,אם כוונתו לשם האדם .מן ההכרח ,שאחת משתי כוונות אלו נדחית
מפני חברתה.
קשיים בשיטת הבלעדיות הדתית
כאמור ,האפשרות לקונפליקט בין הכוונה הדתית לכוונה המוסרית ,מותנית בהנחה
הראשונית ,ששתי כוונות אלו מוציאות זו את זו .נקודה זו טעונה הבהרה:
קשה להניח שליבוביץ מציע טענה עובדתית ,היינו ,אין זה אפשרי שאדם יתכוון בעת ובעונה
אחת שתי כוונות אלו ,שהרי אנו מכירים את המציאות כשונה:
בני אדם פועלים ,באורח תדיר מתוך מניעים שונים ורבים ,ואין לומר שרק
אחד מהם הוא המניע 'האמיתי' . 12
אי לכך ,ניתן לנסח את תביעת הבלעדיות באופן הבא :אין זה ראוי מבחינה דתית שאדם
יונע על ידי מניע נוסף על המניע הדתי . 13
הקושי היסודי הטמון בניסוח זה הוא ,שמצוות רבות דורשות מעצם מהותן מניע מוסרי
ונטייה רצונית כנה לעשיית חסד עם הזולת .יתירה מזאת ,מניע מוסרי זה אמור להופיע
כמניע ראשוני ומהותי ,ולא כתחושה מלווה בעלמא .לפיכך ,קיום הצו באופן טיקסי גרידא,
"אך ורק מפני שהוא צו האל" ,כפי שראינו לעיל בגישה זו ,אינו עולה בקנה אחד עם עצם
הדרישות הפורמליות של קיום המצוה .נקודה זו מודגשת בחריפות על ידי סטטמן ושגיא,
לגבי הצו "ואהבת לרעך כמוך" : 14
מצווה זו ,אי אפשר לממשה בלי שבלבו של האדם מפעמת אהבה לרע.
המצווה אינה מתמצית בעשיית מעשים מסוימים ,אלא ביחס מסוים כלפי
הזולת ,בדאגה ובאכפתיות ממנו.
כדי להדגים את טענתם ,נעיין בדרישה הפורמלית של מצוות צדקה כפי שבאה לידי ביטוי
בפסיקת השולחן ערוך )יורה דעה רמט ,ג-ד(:
 .11יהדות עם יהודי ומדינת ישראל ,שם.
 .12סטטמן ושגיא ,בין דת למוסר ,עמוד  - 225הקונפליקט בין הדת לאוטונומיה המוסרית.
 .13עיין עוד בנושא זה במאמרו של אליעזר גולדמן ,בספר בין דת למוסר ,עמוד  - 107דת ומוסר בהגותו של
ליבוביץ.
 .14שם ,עמוד .228
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צריך ליתן הצדקה בסבר פנים יפות בשמחה ובטוב לבב ,ומתאונן עם העני
בצערו ,ומדבר לו דברי תנחומין .ואם נתנה בפנים זועפות ורעות  -הפסיד
זכותו .אם שאל לו העני ואין לו מה יתן לו ,לא יגער בו ויגביה קולו עליו,
אלא יפייסנו בדברים ויראה לבו הטוב שברצונו ליתן לו ,אלא שאין ידו
משגת.
נקודה זו ,אפשר לחדדה בעוד דוגמאות רבות ,ובעקבותיה גישת "הבלעדיות הדתית" נתונה
בבעייתיות.
אולם ,גם הגישה הראשונה שהצגנו ,היינו " -הימצאות המניע הדתי" ,נתקלת בבעיות
שונות .אחד מהקשיים העקרוניים מצוי במשנה החינוכית של המקורות הסיפוריים
שבתלמוד.
בגמרא ניתן למצוא מעשים רבים העוסקים בסיפורי חסד בין אדם לחבירו ,ללא איזכור
כלשהו של הכוונה הדתית .רבים מסיפורים אלה עוסקים בקורותיהם של אנשים פשוטים,
לעיתים אף בורים ,שמידותיהם המוסריות היו מפותחות ביותר .כמעט ולא עולה על הדעת
שהתנהגות חסד זו ,המובאת לפנינו בתלמוד למען נלמד ונתחנך על ברכיה ,נעשתה אך ורק
משום "שזהו צו האל" ,ואין צריך לומר שבגמרא עצמה אין רמז לכך . 15
דוגמה קיצונית לכך ניתן להציג במעשה מפורסם ממסכת שבת )קנו ,ב( " -מעשה שמואל
ואבלט" .באותו מקרה ,הסבו יחד חבורת פועלים וחילקו בינהם בשווה את המזון ,שהביא
כל אחד מהם .אחד הפועלים שהבחין בחבירו העני שלא הביא דבר ,התאמץ באופן מיוחד
והצליח למנוע בושה גדולה ממנו ,ובזכות כך אף ניצל מסכנה .לאחר מכן ,כשנשאל הפועל
על ידי שמואל " -מאי עבדת?" ,סיפר לו הלה את קורות המעשה ,ורק אז ,היה זה שמואל
שחידש וקרא "מצוה עבדת!" .היינו ,שמואל קישר בין מעשה החסד של הפועל הפשוט לבין
המצוה התורית ,קישור שלא ידע הפועל בעצמו.
נמצאנו למדים ,שהמצדדים ב"בלעדיות המניע הדתי" נתקלים בקשיים מצד הסברה ומצד
מקורות תלמודיים רבים .אמנם ,היו שחלקו באופן יסודי על גישה זו והציעו אפשרות
נוספת ושונה .אחד המקורות המפורשים לכך נמצא בדברי הרמב"ם ,שיוצגו להלן בגישה
הבאה.

ג .גישה ב  -אוטונומיית המניע המוסרי
בהקדמה למסכת אבות ,בשישי מתוך שמונה פרקים ,עוסק הרמב"ם בהבדל שבין
"המעולה" לבין "המושל בנפשו" .תחילה מציג בפנינו הרמב"ם את האדם המעולה ,לפי
השקפת הפילוסופים )מהדורת הרב שילת ,עמוד רמד(" :אבל המעולה  -הרי הוא נמשך
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במעשהו אחר מה שיעירוהו אליו תאותו ותכונתו ,ויעשה הטובות והוא מתאוה ומשתוקק
להן" .אדם זה חי את חייו בהרמוניה נפלאה )פירושו של הרב שילת ,עמוד רצט( " -הנפש
הבריאה נענית ברצון ובאופן טבעי לדרישה המוסרית שמציג השכל" .מאידך ,מוצא
הרמב"ם סתירה לשיטת הפילוסופים בדברי חז"ל ,הרואים יתרון בולט לאדם החי
בדיסהרמוניה מתמדת ,ואשר נאלץ כל ימיו להיאבק ביצרו )שם ,עמוד רמד-ה(:
עד שאמרו ,שכל מה שיהיה האדם יותר טוב ויותר שלם  -יהיו תשוקתו
לעברות וצערו בהנחתן יותר חזקים ,והביאו בזה מעשיות ,ואמרו" :כל הגדול
מחברו יצרו גדול ממנו" )סוכה נב ,א( ...ואמרו" :לפום צערא אגרא" )אבות
ה ,יט(.
כדי ליישב סתירה זו ,טוען הרמב"ם ,שדברי הפילוסופים ודברי חז"ל נאמרו על שני סוגים
שונים של מצוות .דברי הפילוסופים הוסבו על מצוות "שאלמלי לא נכתבו ראויים היו
לכותבן" ,היינו  -דברים המפורסמים אצל האדם כנורמות התנהגות תקינות אשר דעת
האדם נוטה אליהן .לעומת זאת ,חז"ל בדבריהם התייחסו למצוות "שאלמלא התורה לא
היו רעות כלל".
כדוגמה לאותן מצוות ,שלדעת הרמב"ם יש לקיים באופן טבעי על ידי התאוות
והשתוקקות ,נמנות בפנינו ,על דרך השלילה ,שורה של מצוות שבין אדם לחבירו )שם(:
וזה ,שהרעות אשר הן אצל הפילוסופים רעות  -הן אשר אמרו שמי שלא
יתאוה להן ,יותר טוב ממי שיתאוה להן וימשול בנפשו מהן .והם הדברים
המפורסמים אצל בני האדם כלם שהם רעות ,כשפיכות דמים ,וגנבה ,וגזל,
והונאה ,והזק למי שלא הרע ,וגמל רע למיטיב ,וזלזול הורים וכיוצא באלה.
והן המצוות אשר יאמרו עליהן החכמים עליהם השלום" :דברים שאלמלי
לא נכתבו ראויים היו לכתבן".
נמצאנו למדים ,שבאותן מצוות שבין אדם לחבירו ,מצפה הרמב"ם מהאדם השלם שיקיימן
מתוך מניע מוסרי בריא ,ורק במצוות השמעיות "לא ישים מונעו מהם 16אלא התורה" .אכן,
כך הוכרח להסיק הרב פרופ .י .טברסקי בספרו מבוא למשנה תורה ,בקטע זה משמונה
פרקים )עמוד :(338-9

 .15קושי זה הובהר לי בדברים שבעל פה עם ראש הישיבה ,הרב רבינוביץ' שליט"א.
 .16ציטוט זה מובא ,כמובן ,על דרך השלילה .ובדרך החיוב יש לומר ,שיש מצוות שמעיות "שלא ישים מניעו
אליהן אלא התורה".
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באשר לכל שאר המצוות ה'משפטים' ,הואיל והם מקובלים על הכל ,בדין
שיקוימו באופן אוטונומי ,בדרך שתבטא תואם מלא בין המצווה והנטייה
הטבעית של האדם . 17
ואמנם ,ניתן להבין היטב את הקו המנחה שבשיטת הרמב"ם .רצון התורה במצוות שבין
אדם לחבירו הינו להקנות ולהשריש בנפש האדם מידות והרגלים מתוקנים ,וזאת על ידי
אותן מצוות ,המרגילות ומחנכות לכך .ממילא ,האדם הפועל מתוך המידה המתוקנת
מעיקרא ,מוכיח בכך ,כי פעל מתוך המניע שרצתה התורה להנחיל לו.
כך גופא רצון התורה ,שתפעל מתוך מניעים אלו  ! 18ממילא אין זה רלוונטי כלל שהמניע
למעשה אינו "דתי" .יתירה מזאת ,עדיף הוא האדם שאינו נצרך ל"עזרה המכוונת" של
התורה מאשר הנצרך.
אגב ,כפי שמציין בפירושו הרב שילת ,ישנה מקבילה הקרובה לדברים אלו במורה נבוכים
)חלק ג ,פרק יז(:
ואמרו בפירוש בכל מקום ,כי חיובי בהחלט ביחס לו יתעלה הצדק ,והוא
שיגמול את הצדיק על כל מעשיו ממעשי החסד והיושר ואף על פי שלא
נצטווה בכך על ידי נביא ,כי הוא מוזהר עליו באופן הטבעי.
מצאנו ,אם כן ,גישה חולקת על "הימצאות המניע הדתי"  , 19המאפשרת ,ואף מעודדת את
האדם לפעול בעצמאיות מתוך נטיות נפשו המתוקנות בלבד ,ובלשון אחר  -מאפשרת
אוטונומיה למניע המוסרי  . 20לשיטה זו יתרונות ברורים:
א .קיימת התאמה בין סיפורי הגמרא לבין הדרישה הראויה מהאדם.

 .17עיין בדבריו המורחבים; והשווה פרופ .רפל דב ,משנתו הפילוסופית של הרמב"ם ,עמוד " :11בקיום
מצוות שמעיות בין אדם למקום ,גדול העושה מתוך שהוא מצווה מהעושה כשאינו מצווה" .מקור
רמב"מי זה ,עומד בנגוד לתפיסתו העקרונית של טברסקי ,שכן הוא עצמו מתנגד נחרצות ל"אוטונומיית
המניע המוסרי" ,עיין שם בדבריו.
 .18והשווה אגרות הראי"ה חלק ב ,עמוד רפז" :הכרת טובה וקיום הבטחה  -יסודות המוסר ושרשיהם הם
העולים למעלה בקדש ...ועוד הוספת על שמחתי נקיות דעתך להרחיק מדבר שקר ,ומחשש גניבת דעת
וכוונת אל האמת כפסק שולחן ערוך".
 .19ומיותר לציין שגישה זו חולקת על "בלעדיות המניע הדתי" ,שהוצגה לעיל בדברי ליבוביץ.
 .20אמנם ,יש שהקשו על הרמב"ם המוזכר בשמונה פרקים ,מדבריו ביד החזקה )מלכים ח ,יא(" :כל המקבל
שבע מצוות ונזהר לעשותן ,הרי זה מחסידי אומות העולם ויש לו חלק לעולם הבא .והוא שיקבל אותן
מפני שציווה בהן הקב"ה ...אבל אם עשאן מפני הכרע הדעת ,אין זה גר תושב ואינו מחסידי אומות
העולם אלא מחכמיהם )בדפוסים שלנו נמצא" :ולא מחכמיהם" ושיבוש הוא(" .לכאורה ,מציג פה
הרמב"ם לגבי גויים תפיסה הדומה לשיטת "בלעדיות המניע הדתי" .ועיין י .טברסקי ,מבוא למשנה
תורה עמוד  ;338-9וכן  -בין דת למוסר ,עמוד  ,31הערה .30
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ב .היא עיקבית עם הצורך לקיים מצוות מסוימות ,כשהמניע אליהם הוא הדחף המוסרי
טבעי  . 21אולם ,גישה זו נתקלת אף היא ב"קושי" מעניין ומתמיה ,ממקור מעשי ובלתי
צפוי לחלוטין  -ההלכה . 22

ד .גישה ג  -הצידוד ההלכתי " -מעשה לשם מצוה"
בפירושו למשנה של הרב ישראל ליפשיץ ,בעל התפארת ישראל ,מוצאים אנו תפנית
מהפכנית בסוגייתנו )אבות ד ,ב ,יכין אות יב(:
"בן עזאי אומר :הוי רץ למצוה קלה"  ...-אולם ,קלות שזכר התנא במעשה,
אפשר בד' פנים ...ג .מצוה שגם השכל יכריחו לעשותה ,ככיבוד אב ואם ומפני
שיבה תקום דכמה הרפתקאי דעדו עליה ...אולם לפי זה ,זהירות שזכר תנא
אינה לעשות המעשה ,דאדרבא ,מדהיא קלה וודאי יעשנה .אלא יהיה זהיר
לקדש כוונתו ,שעושה כך מפני כי כך צוה ה' - ...דמצוות צריכות כוונה.
בצעד מקורי ,מקשר תפארת ישראל בין הסוגייה הפילוסופית בה עסקנו עד כה ,לבין
הסוגייה ההלכתית המפורסמת " -מצוות צריכות כוונה" .ברגע אחד חדל הדיון להיות
בסברות אמונה בלבד ,וקיבל משמעות מעשית מחייבת ,ככל סוגייה הלכתית.
אולם ,במבט ראשון נראה מהלך זה כתמוה  ; 23הרי המעיין בסוגיות הגמרא ,העוסקות
בבעיית צורך הכוונה במצוות ,נוכח כי יש מכנה משותף לכל הדוגמאות המובאות והנדונות
בתלמוד .קריאת שמע ,תקיעת שופר ,אכילת מצה ,קריאת מגילה וכו' ,הינן מצוות שבין
אדם למקום .אין בכל הסוגייה האמורה ,ולו דוגמה אחת למצוה שבין אדם לחבירו .עם
זאת ,אין הגמרא שוללת במפורש אפשרות מעין זאת ,אלא פשוט אינה עוסקת בכך.

 .21עיין לעיל " -קשיים בשיטת הבלעדיות הדתית" )עמודים .(124-6
" .22קושי" זה מוסב על היחס שבין דברי הרמב"ם בשמונה פרקים ,לבין ההלכה המנוסחת בשולחן ערוך.
שיטת הרמב"ם ביד החזקה אינה בהכרח רלוונטית; אך זה המקום להעיר ,שרבים התקשו בהבנת שיטתו
ההלכתית לענין "מצוות צריכות כוונה" .לדעת ראש הישיבה ,הרב רבינוביץ' שליט"א ,פוסק הרמב"ם
שמצוות אינן צריכות כוונה; עיין יד פשוטה הלכות קריאת שמע ב ,ב.
 .23ברם ,המעיין שם בשלמות יווכח ,שבשאר הדוגמאות שמנה ,עירבב את סוגיית "מצוות צריכות כוונה"
בסוגיית "מצוות לשמן" .לפיכך נראה לומר ,שניסוחו "דמצוות צריכות כוונה" מובא כאן בהקשר רעיוני
ולא הלכתי .ההשוואה עצמה לסוגייה ההלכתית בעינה עומדת ,ובה אנו נעמיק" .בלבול" מושגים דומה
מופיע בדבריו של פרופ .ש .רוזנברג ,במאמרו  -מעמדו של המוסר הדתי" :האם מצוות צריכות כוונה? אין
תשובה חד משמעית לשאלה זו ,אך אין טענה הלכתית חד משמעית לפיה 'מחשבה זרה' הנדרשת לטעמי
מצוות פוסלת במצוות" )ספר י .ליבוביץ ,עמוד  .(140דבריו קשים; "התוקע לשיר"  -אין בתודעתו דבר
אודות אקט דתי; "התוקע שלא לשמה" כדי להתכבד בעיני חבריו  -יש לו תודעה דתית על מעשהו ,אלא
שמניעיו למעשה מפוקפקים; והרי זה הבדל תהומי ממש ,ולפיכך אין לערב בין הסוגיות.
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באופן עקרוני ,ניתן בהחלט להשוות את הדרישה של "מצוות צריכות כוונה"  -היינו כוונה
לשם מצוה בעשיית המעשה  -בין מצות שופר למצות כיבוד אב ואם .דהיינו ,לפי התפיסה
שמצוות צריכות כוונה  -אדם התוקע בראש השנה את כל התקיעות כסדרן וכתיקונן ,בזמן
הנכון ,בשופר כשר למהדרין ,לא עשה דבר ואינו יוצא בתקיעתו אם כוונתו היתה מוזיקלית
או כדי להתלמד .בדומה לכך נאמר ,שהמכבד את הוריו בצורה הטובה ביותר ,לא קיים
מצוה ,אם כוונותיו היו מוסריות גרידא ,וחסרה לו כוונה לשם מצוות כיבוד הורים .נעיין
אם כן בפסיקה ההלכתית ,וננסה לראות האם אכן צדק בעל התפארת ישראל בדבריו.
וכך מסוכמים הדברים בשולחן ערוך )אורח חיים ס ,ד( : 24
יש אומרים שאין מצות צריכות כוונה ,ויש אומרים שצריכות כוונה לצאת
בעשיית אותה מצוה ,וכן הלכה.
ומרחיב המשנה ברורה במקום )ס"ק ח(:
ואם לא כיון לצאת ידי חובתו בעשיית המצוה ,לא יצא מן התורה וצריך
לחזור ולעשותה.
מתברר אם כן ,שהפסיקה ההלכתית בעקבות סוגיות הגמרא ,לא חילקה בין מצוות כאלו
לאחרות ,ולכאורה תקפים דברי השולחן ערוך גם לגבי מצוות שבין אדם לחבירו .ואמנם,
בהמשך דבריו מוסיף המשנה ברורה )ס"ק ט(:
לפיכך ,התוקע להתלמד או המברך ברכת המזון עם קטנים לחנכם במצות,
והוא היה גם כן חייב בברכת המזון ושכח אז להתכוין לצאת בה גם כן עבור
עצמו ,וכן כי האי גוונא בכל המצות שעשאם לשום איזה ענין ,לא יצא ידי
חובתו.
הרי לשון החפץ חיים ברורה ונהירה ,שהצורך לכוונה במצוות שייך בכל המצוות ,כולל
מצוות שבין אדם לחבירו  . 25למרות זאת ,מצא אחד הפוסקים חשיבות עצומה להדגיש
באופן ספציפי את החיוב ,האמור במצוות שבין אדם לחבירו.
וכך כותב הרב עפשטיין ,בעל ערוך השולחן ,בהלכות קריאת שמע )אורח חיים ס ,ח(:

 .24אין מענייננו במסגרת הנוכחית לחקור אחר פסיקת ההלכה בסוגייה ,וממילא נתרצינו בהבאת פסיקת
השולחן ערוך ואילך .לעיון מעמיק ,עיין הרב שילת ,זכרון תרועה ,סוגיית "מצוות צריכות כוונה" ,עמוד
.176
 .25עיין משנה ברורה שם ,שמביא מגן אברהם בשם הרדב"ז ,שלעיכובא הוא רק במצוות דאורייתא אך
לכתחילה אף בדרבנן.
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לפי מה דקיימא לן" ,מצות צריכות כונה" ,יש ליזהר בכל מצוה לכוין לשם
מצוה ...דכן מבואר מרש"י ריש פרק ב' דברכות )יג ,א ד"ה שמע מינה(
שכתב'" :מצות צריכות כונה'  -שיהא מתכוין לשם מצוה".
אמנם ,בדבריו אלו על אתר לא חדש דבר מלשון המשנה ברורה; אולם ,ביורה דעה ,בהלכות
כיבוד אב ואם ,ניפרשים בפנינו דבריו במלוא עוצמתם )רמ ,ב(:
כיבוד אב ואם היא מהמצות השכליות ונתפשטה בכל אום ולשון ,וגם
הכופרים בתורה נזהרים בה מפני השכל והטבע ,ואנחנו עמו בני ישראל
נצטוינו על כל מצוה שכלית ,לבלי לעשותה מפני השכל ,אלא מפני ציוי
הקב"ה בתורתו הקדושה ...וזהו עיקר גדול במצות התורה.
אמנם ,יש להבין את כוונתו באמרו ,שזהו עיקר גדול במצוות התורה; מדוע? בפשטות ניתן
להסביר ,שמבחינה טכנית מצוה זו נוגעת לכל שאר מצוות התורה ,שכן ,אם תנאי זה חסר -
הכל חסר! אלא שעומק דבריו מתגלה במקום אחר ,והם מפתיעים ומרתקים ביותר .בסימן
הראשון לחיבורו " -הלכות יסודי הדת והשכמת הבקר"  -מזכיר הרב עפשטיין את יסודות
הדת בהם חייב האדם להאמין .יסודות אלה מזכירים במידה רבה את ה"עיקרים" שמנה
הרמב"ם בהקדמתו לפרק חלק .אולם ,בסוף הרשימה המפורטת נזכר יסוד חדש שאינו
כלול ביסודות הרמב"ם כלל )אורח חיים א ,יג(:
וכן מיסודי הדת לעשות כל המצות לא מפני שהשכל מחייב כן ,כגון במצות
שבין אדם לחבירו ,אלא מפני שהקב"ה צוה אותנו לעשות כן ...ולזה אמרה
תורה" ...:כבד את אביך ואת אמך כאשר צוך ה' אלוקיך" )דברים ה ,טז( -
כלומר ,ולא מפני שהשכל מחייב כן.
אולם ,נקודה אחת טעונה תוספת ביאור .האם הדרישה לשמור המצוות "לא מפני השכל",
תובעת מאיתנו להיאבק בנטיותינו הישרות ,ולהשליט במקומן את רצון ה'? והרי אם נשיב
על כך בחיוב ,חזרנו לאותם קשיים שעוררנו על גישה א במאמר זה ,לפי גישת "הבלעדיות
הדתית" .משום כך יש לומר ,שאין זו הדרישה כלל וכלל ,אלא שיש להבין כי לפנינו שני
פנים בעשיית המצוה.
המניעים המוסריים של האדם מבטאים את אופן קיום המצוה ,כפי שהדגמנו לעיל במצוות
צדקה; לעומת זאת ,הצורך בכוונה לשם מצוה מבטא את המניע לעצם קיום המצוה .אין
אפשרות לקיים מצות צדקה ללא לב טוב ,אך אין זה אומר שאנו מקיימים מצות צדקה
משום שאנו בעלי לב טוב.
נמצאנו למדים ,שמצד ההלכה הפשוטה ,צריך האדם לכוון בדעתו ,שאת המצוות שבין אדם
לחבירו ,כגון כיבוד הורים ,הוא מבצע כדי לקיים בכך "מצות כיבוד הורים" .מצוה זו ,יש
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להיזהר בה מאד ,שכן ,האדם נוטה לכבד את הוריו באופן טבעי  , 26ואם לא יכוון בתודעתו
שעשייתו הינה לשם מצוה ,לא זכה בקיומה.

ה .סיכום  -יחסי הגומלין ,מחשבה  -הלכה
נושא מאמר זה מתגלה כהפכפך .מחד  -מחשבתי תיאורטי ,ומאידך  -הלכתי ומעשי .אמנם,
בהיבט הפילוסופי ניתן לזהות כיוונים חולקים בקרב ההוגים השונים .יש שראו באור חיובי
את מקיים המצוות ,המונע ישירות על ידי תודעה דתית ,המהדהדת בקודקודו .לעומתם,
היו שהעדיפו את גומל החסד ,איש המוסר ,שמעשיו המתוקנים חופפים לרצון התורה.
למותר הוא לציין שבמסגרת מצומצמת זו לא הקפנו את מכלול השיטות הפילוסופיות
שבסוגייה .בין כך ובין כך ,בעיון מחשבתי שכזה ,כל הבא להכריע אינו אלא טועה שהרי
"דברים שבסברת אמונה  -אין בהם פסיקת הלכה" .אך כאמור ,באופן מפתיע מקבילה
סוגייה אמונית זו לסוגייה ההלכתית בדבר "מצוות צריכות כוונה".
כדאי להבהיר ,שאף על פי שההכרעה ההלכתית היא ש"מצוות צריכות כוונה" ,הרי שיש
לפסק זה בר פלוגתא מכובד הגורס "מצוות אינן צריכות כוונה" .לפיכך ,נראה שגם לגישת
"הימצאות המניע הדתי" ,וגם לגישת "אוטונומיית המניע המוסרי" ,מקום נכבד בהגות
הדתית .יתירה מזאת  -ייתכן שיש בחקירה המחשבתית כדי להבהיר את הטעמים
שמאחורי החולקים בהלכה ,טעמים אותם הגמרא עצמה בחרה לגנוז מאיתנו.
ברצוני להודות להוריי ,חבריי ,וכל שאר המסייעים בכתיבת מאמר זה.

 .26ומסיבה זו ממש אין לומר ,שמוכח לפי העניין שעשייתו היא כדי לצאת ,ולפיכך לא חל העקרון של החיי
אדם בכלל סח ,שייתכן שיונח מהנסיבות מהן כוונות העושה .ועיין משנה ברורה על דבריו ,סימן ס ,ס"ק
י.
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הרב אֺרן בן-דוד
לעילוי נשמת
סבי ר' יששכר בן יעקב צבי בן דוד ז"ל
נלב"ע ט"ו טבת תשנ"ה
וסבתי מרת שפרה בת משה הכהן ז"ל
נלב"ע כ"ה אדר א' תשנ"ה
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ו.
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הקדמה
מקור הדין
בירור מקורות הדין
שיטות ראשונים המתירים השתתפות אבל בחלק משלבי החתונה
שיטות ראשונים האוסרים השתתפות אבל בחתונה ,ובירור דעת הרמב"ם
פסיקת השולחן ערוך והרמ"א
האם לקרובים יש דין שונה משאר המוזמנים?
יישוב הסתירה בדברי הראב"ד
כניסת אבלים כשושבינים לחופה
אמירת הברכות תחת החופה
שימוש האבל עם המלצרים ואכילה עמם
סיכום

א .הקדמה
בין הדברים שהאבל אסור בהם ,מצאנו איסור שמחה .מכח איסור זה נאסר על האבל
להחזיק תינוק )יורה דעה שצא ,א( להיכנס לבית המשתה )שם ,ב( נישואין ועוד.
שאלות קשות עולות על הפרק ,כשתוך ימי האבלות יש במשפחה אירוע של שמחה ,כגון
ברית או נישואין ,ובפרט בנישואי בנו או אחיו .כשפעמים ,אי הופעת האבל גורמת צער רב
לחתן ולכלה ,ונפגמת מעט שמחת הנישואין.
האבל מוצא את עצמו בדילמה  -מצד אחד ,הוא רוצה לשמור על דיני אבלות ,ומצד שני,
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הוא מרגיש חובה וצורך להשתתף בשמחה.
במאמר זה ,אשתדל לעמוד על יסודות האיסור וגדריהם ,ולברר האם אכן ישנם מקרים
בהם האבל רשאי להשתתף בחתונת קרובו.

ב .מקור הדין
כשבאים אנו לדון באיסור השתתפות אבל באירועים של שמחה ,מוצאים אנו שלושה
מקורות עיקריים:
א .בגמרא מועד קטן )כב ,ב(:
על כל המתים כולן נכנס לבית השמחה לאחר שלושים יום .על אביו ועל אמו
לאחר שנים עשר חדש ...אמר רבה בר בר חנה :ולשמחת מריעות מותר ליכנס
לאלתר .והא תניא :לשמחה שלושים ,ולמריעות שלושים! לא קשיא ,הא
באריסותא הא בפורענותא.
ופירש רש"י:
לשמחת מריעות  -סעודה שעושין ריעים ואהובים זה עם זה ,ולא הוי שמחה
כל כך .אבל סעודה דשמחה כגון דנישואין  -לא .הא באריסותא הא
בפורענותא  -אריסא ,היינו שמתחיל אחד מהן לעשות סעודה -...אינו נכנס
עד לאחר שלושים יום .אבל בפורענותא ,שמשלם להם סעודות שנעשו לו -
יכנס לאלתר ,שאי אפשר לו שלא לשלם.
ב .ירושלמי מועד קטן )פ"ג ה"ח(:
על כל המתים הוא אסור לילך בסעודה עד שלשים יום ,על אביו ועל אמו עד
שנים עשר חדש .אם היתה חבורת מצוה או קידוש החדש  -מותר.
ג .מסכת שמחות )פרק ט(:
על כל המתים כולן אסור לילך לבית המשתה עד שישלמו לו שלושים יום ,על
אביו ועל אמו אסור כל שנים עשר חדש ,אלא אם כן היתה לשם שמים.
במקורות אלו אנו מוצאים לשונות שונות להגדרת מקומות שמחה בהם נאסרה השתתפות
האבל :בית השמחה ,סעודה ,בית המשתה .יש צורך להסביר מה ההבדל בין שלושת
המקומות האלה ,וכן לבאר מהי חבורת מצוה )בירושלמי( ,ומהו בית המשתה שנעשה לשם
שמיים )מסכת שמחות( שאליהם התירו לאבל להיכנס?

ג .בירור מקורות הדין
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בבואנו לדון בכניסת האבל לחתונה ,יש לברר ,האם יש מקום להתיר את כניסתו על פי דברי
הברייתא במסכת שמחות "לשם שמיים" ,או על פי דברי הירושלמי "חבורת מצוה"?
לצורך בירור זה ,יש לבאר תחילה מושגים אלו .נחלקו ראשונים בביאורם:
א .לדעת הראב"ד )מובא ברא"ש ,מועד קטן פרק ג ,סימן מב( ,מה שהתירו להיכנס לבית
המשתה שנעשה לשם שמיים  -מדובר על המשיא יתום ואלמנה או עני וענייה ,שחתונתם
עשויה להתבטל אם לא ייכנס .וזו לשונו:
האי לשם שמים דשרי ,היינו שהוא משיא יתום ויתומה או עני ועניה לשם
שמים ,ואם לא יכנס שם יתבטל המעשה .אבל בנישואי עשיר שהזמינו
לסעודה כדי להתכבד בו ,אסור להכנס שם.
אם נדייק בדברי הראב"ד ,נראה לכאורה ,שהוא סותר את דברי עצמו .דבתחילת דבריו
משמע ,שדווקא להשיא יתום ויתומה שעשויה להתבטל אם לא יכנס  -הוא דשרי
להיכנס ,הא אם לא תתבטל החתונה  -אפילו לנשואי יתום ויתומה אסור לו להיכנס,
והוא הדין לחתונת קרובו .ואילו מסוף דבריו משמע ,דדווקא בנישואי עשיר שהזמינו
כדי להתכבד בו  -אסור לו להיכנס ,הא אם אינו מוזמן משום הכבוד ,אלא בכגון נישואי
קרוב ,שאם לא יגיע תתבטל במעט שמחת החתן והכלה  -רשאי להיכנס .אם כן ,דברי
הראב"ד עדיין צריכים ביאור  -מתי מותר להיכנס לנישואין .ולקמן אשתדל ליישב את
דבריו . 1
ב .הרמב"ן )תורת האדם ,מהדורת שעוועל ,עמוד קצז(,איחד את שני המושגים ,והסביר
את המושג "משתה לשם שמיים" על פי הירושלמי:
חבורת מצוה ,כגון ראש חודש ,וכן אכילת קדשים וחבורת הפסח ,אף על פי
שאוכל בחבורה ,ויש שם משתה ושמחה  -מותר לאחר שבעה.
ואת פירושו של הראב"ד  -משיא יתום ויתומה  -דחה הרמב"ן" :אינו מחוור להתיר לזה
סעודה שלהם".
ג .הנמוקי יוסף )מועד קטן יד ,א בדפי הרי"ף( ,פירש באופן אחר את המושג "לשם שמים",
והביא גם את פירושו של הראב"ד:
ההוא לשום שמים מיירי בסעודת מצוה דליכא שמחה ,כגון ברית מילה דאיכא צערא
דינוקא) .וכן קיימא לן ,שאין מברכין "שהשמחה במעונו" מהאי טעמא  -א.ב.ד (.אי נמי,
במשיא יתום ויתומה.
לפי הפירושים הנ"ל נראה ,דכניסת האבל לחתונה אינה כלולה בהגדרת "לשם שמיים" או
.1

יש להעיר ,שסתירה זו בדברי הראב"ד היא בהנחה שהוא התכוון לכלול בדבריו את כל המקרים בהם
מותר להשתתף בחתונה .אך ייתכן שלא התכוון להתייחס לנישואי קרוב ,ולנישואי קרוב יש דין אחר.
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"חבורת מצוה" .ואם כן ,יש לאסור את כניסת האבל לחתונת קרובו.

ד .שיטות ראשונים המתירים השתתפות אבל בחלק משלבי החתונה
כידוע ,כל חתונה מורכבת מכמה שלבים :חופה ,סעודה ,מזמוטי חתן וכלה )ריקודים( ושבע
ברכות .שמא יש לחלק ביניהם ולומר ,שמה שאסור להיכנס לנישואין מיירי רק לחלק
מהשלבים ,אבל לחלק האחר  -אין לאסור על האבל להיכנס.
ונראה ,שכך יש לדייק מדברי הנמוקי יוסף ,דדווקא בסעודה דאיכא בה שמחה יש לאסור,
אך שלא בסעודה ,כגון לברכות בחופה  -יש להתיר .שכן הסביר את דברי הגמרא " -לשמחת
מריעות מותר ליכנס לאלתר"  -היינו טעמא" :לפי שאין שמחה בסעודת הרשות ,אלא
בסעודת מצוה של נישואין" .וכן פירש הראבי"ה וזו לשונו )סימן תתמא עמוד :(554
ומיהו ,לשמחת הברכה נכנס לאחר שבעה ימים ,לא שנא ברכות נישואין ולא
שנא ברכת אירוסין .ועוד נראה לי ,שאין אסור ליכנס לבית השמחה עד
שלושים יום או לשנים עשר חדש ,או לסעודת שמחה של אירוסין ונישואין,
אלא במקום שיש שם ריקוד ושחוק ,אבל לברכה ,שאין דרך ריקוד בארצינו
באותה שעה ,אי נמי לשאר סעודת מצוה כגון שבוע הבן וסיום מסכתא -
מותר.
והביא הראבי"ה ראיה לדבריו ,שמותר להיכנס לברכה אף של הסעודה ,מהירושלמי דלעיל:
"אם היתה חבורת מצוה  -מותר" .וזו לשונו" :וקרוב הדבר בעיני ,שלאחר אבלות שבעה
היה מותר בכהאי גוונא .ותדע דבסעודה מיירי )הירושלמי  -א.ב.ד ,(.דהא דומיא דשמחת
מריעות קתני" .וכן ציטט מדבריו ההגהות מימוניות )בתשובות סימן יט( ,וכתב ,שאף
הראב"ן התיר להיכנס לשמוע הברכות ,אבל רק לאחר שלושים יום ,ולא נתן טעם לדבריו.
ויש שהתירו לאבל להיכנס אף למקום הסעודה אך לא התירוהו לאכול שם .וכן כתב
הרמב"ן )תורת האדם ,שם(:
נהגו מקצת החכמים להקל בכניסת בית המשתה ולהסב שם בשעת שמחה
ובשעת סעודה ,והם אומרים שלא אסרו אלא לאכול עמהם במשתה ,אבל
כניסה בלבד מותרת ,שאין שמחה בלא אכילה ושתיה )מועד קטן ט ,ב( . 2
וכן כתב התוספות בשם רבינו שמשון )מועד קטן כב ,ב ד"ה ולשמחת( ,וכן פירש האור זרוע
בשם הרשב"ם )הלכות אבלות סימן תמז( .וכן כתב הסמ"ג )מצות אבלות(:

.2

ודעת הרמב"ן עיין לקמן.

השתתפות האבל בחתונת קרובו

139

והרב רבי יוסף ,ומורי רבינו יהודה מפי רבינו יעקב )רבינו תם( ורבינו יצחק
)ר"י( ,היו מתירין לבוא לסעודת חתן.
וכתב עליו הגהות מימוניות )בתשובות סימן יט(:
אכן מצאתי שכתב ה"ר יוסף ...וזו לשונו" :הילכך ,אסור ליכנס למי שמת
קרובו לבית השמחה ,כגון סעודת אירוסין ונישואין כדי לאכול ,אבל ליכנס
בלא אכילה-מותר".
וכן כתב הגהות אשרי בשמו )כתובות פרק א ,סימן ו( .וכן פירש הסמ"ק )סימן צז( ,והכלבו
)הלכות אבל סוף סימן קיד( ,והמכתם )מועד קטן כב ,ב סוף ד"ה ולשמחת( .ונראה,
דראשונים אלו פירשו את הבריתא )בשמחות(" :על כל המתים אסור לסעוד...בבית
המשתה" ,אבל להיכנס בלא לסעוד  -מותר.

ה .שיטות ראשונים האוסרים השתתפות אבל בחתונה ,ובירור דעת
הרמב"ם
אמנם ,ישנה דיעה אחרת בראשונים ,האוסרת את כניסת האבל אפילו לחופה .וכך מסכם
רבי יהודה הברצלוני  3את הדיעות:
יש שנוהגין שנכנסים בתוך שנים עשר חודש לבית החופה לשמוע הברכות או
לבקר ,אבל לא לאכילה ...ויש שמחמירין שאין נכנסין כלל.
כדעת המחמירים סובר גם הרא"ש ,וזו לשונו )מועד קטן פרק ג ,סימן מב(:
והרמב"ן ז"ל כתב שאסור ליכנס שם כלל ,דלעולם איכא שמחה בחופה
אפילו שלא בשעת אכילה ,כדמוכח בפרק שני דסוכה )כה ,ב( .וכן נוהגין

.3

הובא בתורת האדם )שם( ,וברא"ש ,מועד קטן פרק ג ,סימן מב.
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באשכנז בתוך שנים עשר חדש  -עומד חוץ לבית לשמוע ברכות ,ואינו נכנס
לבית כלל.
בדברי הרא"ש מובא ,שהרמב"ן סבירא ליה כוותיה ,שאין לאבל להיכנס אפילו לחופה.
ולעניות דעתי נראה ,דיש מקום לדקדק בדברי הרמב"ן .שכן הרמב"ן לא הזכיר בדבריו
איסור כניסה לחופה! דזה לשון הרמב"ן )תורת האדם ,עמוד קצז-ח(:
ומסתברא ,אסור ליכנס לבית השמחה אמרו ,בין לאכילה בין ליכנס שם
בשעה שהן עסוקים במזמוטי חתן וכלה.
מדברי הרמב"ן ניתן לדייק שיש לאסור את כניסת האבל רק בשני מקרים :א .בשעת
הסעודה .ב .בשעה שעסוקים בריקודים )מזמוטי חתן וכלה( ,אבל אין לאסור להיכנס
לחופה .חלוקה כזו ראינו במפורש לעיל בדברי הראבי"ה ,שהתיר רק לילך לברכת האירוסין
ונישואין ,כיוון שאין שם שמחה  . 4ואולם ,שמא אפשר לדחות ,שכן בסוף דבריו כותב
הרמב"ן על פי הגמרא בסוכה )כה ,ב(" :וכולה שמעתא דהתם משמע ,דשמחה דחתן בר
מאכילה דסעודה היא" .דהיינו שהשמחה קיימת לא רק בסעודה ,אלא גם בשאר חלקי
הנישואין ,דהיינו אף בחופה .וצריך עיון.
דעת הרמב"ם )הלכות אבל פרק ו ,ו-ז(
מתוך שלושת הדינים המובאים במקורות לעיל ,פסק הרמב"ם רק את דין שמחת מריעות,
והשמיט את הגמרא דירושלמי שהתירה להיכנס לסעודת מצוה ,ואת הברייתא בשמחות
שהתירה להיכנס לסעודה לשם שמים .ועיין שם ברדב"ז ,שהסביר את הטעם להשמטות
אלו ,דמכיוון שהן מצוות של תורה )אכילת פסחים וכו'( ,פשיטא דלא אתי אבלות ודחי להו,
ואף על פי שאוכל בחבורה של מצוה  -מותר ,עיין שם .וכן סמך על מה שפסק )בהלכה ה(
שמי שלא קיים מצות פריה ורביה ,מותר לארס אשה ולכנוס מיד )יש אומרים בתוך
שלושים ,ויש אומרים בתוך שבעה( ,דיש ללמוד משם ,דבמקום שיש מצוה  -לא העמידו
גזירת שלושים )אלא רק במקום דליכא צד מצוה( ,וסיים:
כללא דמלתא :כל סעודה שיש בה צד מצוה ,אף על פי שיש שם שמחה -
מותר אחר שבעה ,ועל אביו ועל אמו אחר שלשים.
מדברי הרדב"ז יוצא ,שרשאי האבל להיכנס לבית החתונה ,ואף לסעוד שם ,כיוון שיש שם
צד מצוה .ונראה לעניות דעתי ,שדבריו של הרדב"ז במקומם עומדים ,באשר הם דברי
הרדב"ז .ואולם ,אינו מוכרח שגם הרמב"ם סבר כך .דשמא אינו מתיר אלא בדברים
.4

עיין בשו"ת מים עמוקים )לראנ"ח ,רבינו אליהו בן חיים( ,שהעלה גם כן אפשרות לחלק כך אך דחה
אותה .ולעניות דעתי דחייתו אינה מוכרחת ,כיוון שזהו בדיוק החידוש של הרמב"ן שהכריע בדרך ביניים
בין הדיעות.
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שבפעולתו אותם הוא מקיים בגופו מצוה ,כגון אכילת פסח או לישא אשה .אבל כשאוכל
בסעודת נישואין שאינה שלו ,איזו מצוה הוא מקיים בגופו?

ו .פסיקת השולחן ערוך והרמ"א
אם נסכם את הדיעות הנ"ל ,נמצא שאבל על אביו ואימו לאחר שלושים ,או על שאר קרובים
לאחר שבעה:
לדעת הרא"ש והרמב"ן  -אסור להיכנס לחופה ,אלא יעמוד בחוץ וישמע הברכות .וכן פירש
הריטב"א )מועד קטן כב ,ב( .וכן כתב האגודה )מועד קטן סעיף לט( ,שכן נהגו העולם.
לדעת הראבי"ה ,הראב"ן ,הגהות מיימוניות ,הנמוקי יוסף )ושמא אף הרמב"ן(  -מותר
להיכנס לחופה )ולראבי"ה גם אבל על אביו ואימו מותר לאחר שבעה(.
לדעת ר"י ,ר"ת ,סמ"ג ורבותיו )הרב רבי יוסף ורבינו יהודה( ,סמ"ק ,רבינו שמשון ,רשב"ם,
אור זרוע ,כלבו ,הגהות אשרי ,המכתם ,רדב"ז בדעת הרמב"ם  -מותר להיכנס אף למקום
הסעודה רק בלי לאכול שם.
פסיקת השולחן ערוך
בבית יוסף כתב )יורה דעה שצא(:
ולענין הלכה ,כיון שהרמב"ן והרא"ש מסכימים לדעת אחת ,הכי נקטינן .וכל
שכן שהרב רבי יוסף מצא כדבריהם.
וזו לשונו בשולחן ערוך )שצא סעיף ג(:
ליכנס לחופה שלא בשעת אכילה לשמוע הברכות יש מתירין ויש אוסרין,
אלא עומד חוץ לבית לשמוע הברכות.
דעת הרמ"א
מפשט דברי הרמ"א נראה ,שנוהגים שאבל לאחר שלושים יום נכנס רק לחופה הנעשית
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מחוץ לבית החתונה ,ולבית החתונה עצמו רשאי להכנס ,רק שלא בזמן הריקודים .ואצטט
את לשונו לקמן:
א .לגבי כניסה לחופה פסק:
אבל בחופה שעושין בבית הכנסת  5שמברכין שם ברכת אירוסין ונישואין ואין
שם שמחה כלל מותר מיד אחר שבעה )ראבי"ה  ( 6ויש אוסרין עד שלושים
)ראב"ן ,(6וכן נראה לי .ויש מקומות שמחמירין להיות האבל עומד כל שנים
עשר חדש חוץ לבית הכנסת לשמוע הברכות.
ונראה ,שהרמ"א התייחס כאן רק לגבי אבל על אביו ואימו ,דלאחר שלושים יום ,רשאי
להיכנס לחופה שמחוץ לבית השמחות .אבל אם הוא אבל על שאר קרובים  -מודה
הרמ"א דשרי להיכנס לחופה שבבית הכנסת אף בתוך שלושים יום .וכן כתב הב"ח
דלדברי הכל שרי.
ויש להקשות כמה קושיות על פסיקתם של השולחן ערוך והרמ"א:
 .1השולחן ערוך הסתמך בפסיקתו להחמיר ,על דעת הרב רבי יוסף שסובר כרמב"ן.
כנראה ,שגירסה משובשת של דברי הרב רבי יוסף היתה לפני רבינו הבית יוסף ,שכן הרב
רבי יוסף התיר להיכנס למקום הסעודה בלי לאכול .הרי שדבריו ודאי שאינם כדבריהם.
וכן תמה עליו הדרכי משה )שצא ,ס"ק ב( ,וייתכן שללא דברי הרב רבי יוסף ,היה נוטה
השולחן ערוך יותר לקולה.
 .2הרמ"א שהיקל להיכנס רק לחופה הנעשית מחוץ לבית החתונה ,הסתמך על דבריו
בדרכי משה )שצא ,ס"ק ב( וכך כתב שם:
דהגהות מיימון )שהביא את דברי הראבי"ה וראב"ן  -א.ב.ד (.לא התיר אלא
ליכנס לברכת אירוסין ונישואין במקום דליכא שמחה כלל ...כי הוא ברחוב
העיר ,אבל ליכנס למקום שעושין הסעודה ומברכין שם שבע ברכות לאחר
הסעודה  -אף הגהות מיימון מודה דאסור ,הואיל ואיכא שם שמחה.
ונראה ,שלא היה בפני הדרכי משה ספר הראבי"ה ,אלא ראה דבריו רק מתוך הגהות
מיימוניות .שאילו ראה את דברי הראבי"ה בפנים ,היה רואה שהוא כותב במפורש,
שאין איסור להיכנס לבית השמחה בזמן הברכות!
וכן משמע גם מהראב"ן שכתב )ספר ראב"ן ,סוף מסכת מועד קטן ד"ה ותחילת(:
על כל המתים נכנס לבית המשתה אחר שלושים יום ,לאביו ולאמו אחר שנים
עשר חודש .אבל לברכת אירוסין ונישואין אחר שלושים יום.
.5
.6

ונראה דהוא הדין למנהג אשכנז ,שעושים חופה בחוץ ,ברחוב העיר .וכן כתב בדרכי משה )ס"ק ב(.
כך צריך לומר  -א.ב.ד.
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משמע ,שאף אם הברכות הן בבית המשתה  -מותר להיכנס .וייתכן שגם הרמ"א היה
מיקל יותר ומתיר להיכנס לחופה שבבית החתונה ,אילו ראה את הדברים בפנים.
 .3הרי קיימא לן דהלכה כדברי המיקל באבל .ואם כן ,היה על השולחן ערוך והרמ"א
לפסוק כדברי המקילים ,ולהתיר לכל הפחות להיכנס לברכות הנישואין )וכן לשבע
ברכות בסוף החתונה( הנעשות בבית החתונה .ובמיוחד שהמקילים הם רוב מנין!
ב .לגבי כניסה לבית החתונה פסק הרמ"א )שם(:
אבל לא יכנס לבית כלל בשעה שעומדים שם במזמוטי חתן וכלה .וכן נוהגין
באשכנז ובמדינות אלו ,וכל זה בבית שעושין החתונה ,שאוכלין ושותין
ושמחין שם ...רק שהאבל משמש שם אם ירצה ואוכל בביתו ממה ששולחים
לו מן הסעודה.
הרי שהאבל רשאי להיכנס לבית החתונה שלא בזמן הריקודים מתי שירצה ,וכניסתו אף
אינה תלויה בשימוש.
לפי זה ,קשה על הרמ"א ,מדוע אסר על האבל להיכנס לחופה שבבית החתונה? הרי הכניסה
לחופה לבדה אינה אסורה ,וכניסה לבית החתונה אינה אסורה .אם כן ,מדוע חל האיסור
בעת צירוף שתי הסיבות?
ואין לומר שהרמ"א באמת אינו אוסר כניסה לחופה שבבית החתונה ,ומה שפסק" :אבל
בחופה שעושין בבית הכנסת ...מותר" ,לאו דווקא בית הכנסת ,אלא שכך נוהגים לעשות שם
חופה .שהרי מדבריו בדרכי משה )ס"ק ב( ,כשהביא מדברי הגהות מימוניות )עיין לעיל(,
מוכח ,שלא התיר אלא כניסה לברכות שמחוץ לבית החתונה.
ונראה לומר ,שאין הכי נמי ,בדבריו שהתיר להיכנס לבית החתונה שלא בשעת מזמוטי,
מתכוון גם להתיר כניסה לחופה שמתקיימת שם ,ואף על פי שהרמ"א כתב שנוהגין להיכנס
רק לחופה שבבית הכנסת ,הזכיר דיעה זו ,כיוון שחש לכתוב גם את דעת המקילים )בעלי
התוספות ,ר"י ,ר"ת ,סמ"ג ,סמ"ק וכו'( ,המתירים כניסה לבית החתונה מבלי לאכול שם.

ז .האם לקרובים יש דין שונה משאר המוזמנים?
המהרשד"ם )שו"ת המהרשד"ם ,יורה דעה רב( חידש חידוש גדול ,שכל הדיון בגמרא,
בראשונים ובאחרונים מתייחס לשאר המוזמנים .אך לגבי קרובי המשפחה של החתן וכלה
יש דין שונה וניתן להקל בדינם יותר .וזו לשונו:
אחים העומדים בתוך שנת אמם ,נשמתה עדן ,אחר שלושים ויותר ,ואחד
מהם נושא אשה ...אומר שלעניות דעתי ,דמותרים הם האחים ליכנס לחופה
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ולאכול עם החתן ...מה שכתוב באבל רבתי" :על כל המתים אסור לילך לבית
המשתה ,"...אפילו אם תמצא לומר דהוי פירושו כהרמב"ן ...והרא"ש ז"ל...
היינו דווקא לאנשים שאינם מבני החופה .אבל האנשים שהם בני החופה,
נראה בעיני דפשיטא דשרי לכולי עלמא .כל שכן דאיכא דסבירא להו ,שאפילו
תוך שלושים יום מותר לאכול בסעודת חתן וכלה ,אפילו כל איניש דעלמא.
ואם כן ,די לנו שנחמיר באיניש דעלמא כהרמב"ן והרא"ש ז"ל ,אבל באנשי
החופה הקרובים אל החתן ואל הכלה  -מותרים! דיום טוב שלהם הוא ,ואין
להם להצטער וליתן צער לחתן .כך נראה בעיני .ומשיא יתום ויתומה
איצטריך להראב"ד ז"ל לתת טעם להתיר ,מפני שאם לא יאכל שם יתבטל
המעשה ,מפני שהוא איש נכרי ,ואינו קרוב לא לחתן ולא לכלה.
נמצא ,דקרובי החתן והכלה מותרים אף לאכול בסעודת החתן והכלה בתוך שנים עשר
חודש )על אב ואם( .והביא ראיה לדבריו מהרמב"ם )סוכה ו ,ג(" :וחתן וכל השושבינין וכל
בני חופה פטורים מן הסוכה כל שבעת ימי המשתה" .וטעם הפטור של בני החופה לדעת
רבא בגמרא )סוכה כה ,ב(" :משום צער חתן" .ופירש המגיד משנה בשם רש"י " : 7שהוא
מצטער )פירוש :החתן  -א.ב.ד (.דלא מצו עיילי כל בני חופה בסוכה" .והרא"ש פירש )סוכה
פרק ב ,סימן ח(" :והא דפטירי מסוכה ,משום דאי לא חדו בהדי חתן  -מצטערין היו
)פירוש :השושבינים ובני החופה  - 8א.ב.ד.(.
ומכאן יש לדון קל וחומר :ומה מצות סוכה דאורייתא דחינן ,או כי היכי דלא ליצטער חתן,
או כי היכי דלא ליצטערו אינהו  -אבלות שנים עשר חודש דהוי קל שבקלים ,על אחת כמה
ָ
וכמה
שתדחה משום צער החתן וכלה  . 9ועל כן מותרים הקרובים להיכנס לחופה ,דאין לך
שושבינים ובני חופה גדולים מהם .וכן פירש הרדב"ז בדעת הרמב"ם . 10

.7

.8
.9

.10

ברש"י אצלנו מובא פירוש אחר.
וקשה ,הרי בגמרא איתא "צער חתן" ,ואילו הרא"ש פירש צער המוזמנים! ויש לומר ,דצער החתן היינו
צערם ,שידוע שהחתן מצטער כאשר אינם נכנסים שם עמו ,ובצערו יהיה גם להם צער.
לכאורה יש לפרוך את הלימוד ,דמה לסוכה שכן פטרו בה מצטער ,תאמר באבלות שמצטער אינו פטור
ממנה! ונראה דלא קשיא ,כיוון שגם בדיני אבלות מצאנו שהקלו חכמים במצטער ,כגון לאיסטניס,
שהתירו לו לרחוץ כל גופו תוך שבעה " -שאם לא ירחץ ,יצטער הרבה" )שולחן ערוך ,יורה דעה שפא ,ג(.
אמנם ,על פי הסברו של רש"י ,שהטעם שבני החופה פטורים מן הסוכה אינו משום צערם שלהם ,אלא
משום צערו של חתן  -הרי שלא מדין מצטער הרגיל שבסוכה אתינן עלה ,ולכן יש להבין את הקל וחומר
כך :מה מצות סוכה דאורייתא ,דמשום צערו של חתן ,התירו אף לשאר המשתתפים בחתונה לאכול
מחוץ לסוכה ,על אף שאינם מצטערים ,אבלות שהיא דרבנן ,על אחת כמה וכמה שיש להתיר לקרובי
משפחה אבלים להשתתף בחתונה משום צער החתן.
הבאתיו לעיל סעיף .4
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ח .יישוב הסתירה בדברי הראב"ד
על פי דברי המהרשד"ם ,דאף הראב"ד סבירא ליה לחלק בין קרובי החתן והכלה לרחוקים,
תתיישב גם הסתירה בדבריו )שהזכרתי לעיל( .דמה שכתב הראב"ד " -אם לא יכנס לשם -
יתבטל המעשה" ,אין הכוונה שיבטלו הנישואין לגמרי ,דלמה נבטל הנישואין ,הרי החתן
והכלה אינם אבלים וניתן לקיים את הנישואין גם בלעדיו .אלא הכוונה ,שתתבטל שמחת
הנישואין של החתן והכלה .שאם לא יכנס זה המשיא את היתום והיתומה  -יהיה צער רב
לחתן ולכלה ,עד שתתבטל שמחת הנישואין שלהם ,ועל כן התירו לו להיכנס בזמן האבל.
וכעין פירוש זה פירש המהר"ם מרוטנבורג )פסקים ומנהגים חלק ג ,סימן נג( ,את דברי
הראב"ד וזו לשונו" :פירש הראב"ד :כגון שהשמחה תלויה בו .אז מותר ,כגון מי שמשיא
יתום או יתומה ,שהשמחה אינה יכולה להיות בלעדיו" .וכן הביא דבריו התשב"ץ )סימן
תכה( .והיינו ,קרובי החתן והכלה שהשמחה אינה יכולה להיות בלעדם .וכן כתב ערוך
השולחן בדעת הראב"ד )יורה דעה שצא ,ה(" :ונראה לי דלאו דווקא יתבטל השידוך לגמרי,
אלא שלב החתן וכלה יהיו כמצטערים"
וכן השווה גם בשו"ת המבי"ט )רבי משה מיטראני ,חלק ב ,סימן צט( ,בין אבי הכלה למשיא
יתום ויתומה ,וזו לשונו:
...והיה צריך אביה להטפל בנישואיה ומותר ליכנס בחופתה ,אך שלא יאכל
בסעודת החתן ,דלא גרע ממשיא יתום ויתומה דמותר ליכנס ,שאם הוא לא
יכנס יתבטל המעשה.
ונראה ,דהוא הדין לשאר קרובים שאי השתתפותם תגרום צער רב לחתן וכלה .אך לשאר
שמחות נישואין ,שאינו מוזמן משום שהוא קרוב משפחה ,אלא כאחד האורחים
שמתכבדים בהם בחתונה  -אם לא יגיע לחתונה ,צערם של החתן והכלה לא יהיה גדול כל
כך ,ואולי לא יצטערו כלל ,ועל כן ,אסור יהיה לו לבוא לחתונה.

ט .כניסת אבלים כשושבינים לחופה
לכניסת האבל כשושבין לחופה  -יש סברות להקל ויש סברות להחמיר .מצד אחד,
השושבינות  -יש בה כבוד רב ויכול הדבר להביא שמחה רבה לאבל ,דבר שאסור באבלות,
מצד שני השושבין הוא בדרך כלל אדם הקרוב מאד לחתן ולכלה ,שפעמים רבות אם הוא
לא יהיה שושבין  -יש חשש לדיחוי הנישואין.
הרמ"א )שצא ,ג( כתב:
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וכן יוכל להכניס חתן ,כדרך ארצנו ,ששני אנשים מכניסין החתן תחת
החופה ...ובלבד שיהא אחר שלושים .וכן נוהגין.
וכתב הש"ך )ס"ק ג(  -דאפילו אבל על שאר קרובים שרי רק לאחר שלושים.
אולם ,הב"ח ,רבי עקיבא איגר והנודע ביהודה )בדגול מרבבה( חלקו עליו ,וכתבו דאבל על
שאר קרובים  -רשאי להיכנס לחופה בתוך שלושים ,מקל וחומר :ומה סעודת מריעות
שחייב לפרעה ,שאסור באביו ואימו תוך שנים עשר חודש ,מותר בשאר קרובים תוך
שלושים ,זה שמותר באביו ואימו תוך שנים עשר חודש אינו דין שמותר בשאר קרובים תוך
שלושים!
ובשו"ת נודע ביהודה )קמא ,יורה דעה סימן ק( כתב ,שפעמים אף אבל על אביו ואימו
רשאי להיכנס כשושבין אף בתוך שלושים יום לאבלות .וזו לשונו:
יש כאן ספק ספיקא להקל  -שמא הכניסה בלא אכילה ושתיה ליכא אסור
כלל )כדעת רוב הראשונים  -א.ב.ד ,(.ואם תימצי לומר דאסור ,שמא מה
שהתיר באבל רבתא "לשם שמים" ,היינו אפילו תוך שלושים  , 11ואם כן ,יש
להתיר בזה ,אם הוא בענין שאם לא נתיר יודחו הנישואין זמן מה ,והחתן
עדיין לא קיים פריה ורביה ,ויש בו גם כן קצת פסידא במה שכבר הכינו.
לעומתו ,רבי יעקב עמדין )שאילת יעב"ץ ,קעט( התיר בכהאי גוונא ללא תנאים .וכך כתב
ר"י עמדין בשם בעל שיירי כנסת הגדולה ,שהמנהג להתיר לרב ,המברך ברכות אירוסין
ונישואין ,להיכנס לברך אפילו תוך שלושים על אביו ואימו .וכתב עליו:
ואם כן ,אתה דן קל וחומר לשושבין ,שהרי מצוה רבה היא .שהקב"ה נתעסק
בה בעצמו ובכבודו בראשונה ,מה שאין כן סידור קידושין מרב ,לא מצאתי לו
סמך וסרך מצוה ...ואף על פי כן ,אחר שכבר נקבע המנהג ,נקבע .ויש בו
משום כבוד החתן וכלה וגמילות חסדים .לא יהיה אלא הכנסת כלה בעלמא
שמצוה גדולה היא ,מאותם שאדם אוכל פירותיהם בעולם הזה  ...וכל זה
ברב ושושבין ,שהם אבלים ואינם קרובים לחתן וכלה .מיהו ,באב ואם של
חתן או של כלה ,או אחיהם ואחיותיהם שנעשו אבלים אפילו מאבותיהם,
והם צריכים להיות שושבינים לבניהם או לקרוביהם הנ"ל ,שמשיאים אותם
תוך שלושים לאבלם ,וליכא דטריח להם  -דבר פשוט בעיני ,דאפילו לפי דעת
המחמיר ,מתיר כהאי גוונא ...ובהג"ה דשולחן ערוך עשה כעין פשרה ,שהתיר
גם כן לאבל לברך ולהכניס חתן וכלה ,ובלבד שיהא אחר שלשים ...ולא מפליג
נמי בין קרוב לחתן וכלה לרחוק ,בחדא מחיתא מחתינהו .ולי נראה כמו

.11

פירוש" :דלמא האי 'אלא אם כן היה לשם שמיים'  -מלתא פסיקתא נקט ,דלשם שמיים גם על אביו ואמו
מותר אפילו תוך שלושים )מתוך דברי הנודע ביהודה כמה שורות קודם לכן(.

השתתפות האבל בחתונת קרובו

147

שכתבתי לעיל ,דאפילו תוך שלשים )רק לאחר שבעה מיד( מותר בכל אבל.
אמנם ,זהו דווקא ברב ושושבין קרובים דחתן וכלה .מה שאין כן ברחוקים,
יש למנוע לכתחלה היכא דאפשר באחריני ,מיהת ,כי לא שכיחי להו כולא
האי ,המיקל לא הפסיד בכל גוונא .כך הוא העקר בזה.
אם כן ,לדעת ר"י עמדין ,רב ושושבינים הקרובים לחתן ולכלה ,מותרים להיכנס לחופה ,אף
בתוך שלושים יום לאבלם על אביו ואימו .ואולם משמע מדבריו שדווקא כשושבינים מותר
להם להיכנס.

י .אמירת הברכות תחת החופה
הרמ"א )שם( כתב:
נראה דאבל יכול לברך ברכת אירוסין ונישואין תחת החופה שבבית הכנסת.
ובשו"ת מים עמוקים התיר אף בחופה שבבית החתונה .שכן כתב ,שאם האבל הוא זה
שמברך הברכות בחופה  -היה נראה להקל יותר ולומר ,שאף המחמירים בכניסה בשמיעת
הברכות יודו בזה )פירוש :יודו דמותר להיכנס אף לחופה שבבית החתונה(:
א .משום דהוי ליה כמו רבים צריכים לו  -דשרי.
ב" .כיון דמצוה קעביד בברכה ,לא אמרינן שימנע מן המצוה מפני זה .ולא מצוה דברכה
קא אמינא ,דאי משום הא  -בשמיעת הברכה נמי שייכא ,דגדול העונה אמן יותר מן
המברך ,ואף על פי כן לא התירו המחמירים להיכנס לשם ,אלא היינו מצות מברך
חתנים דהווא מצוה מכלל 'והלכת בדרכיו' )דברים כח ,ט( ,וכדאמרינן בעלמא  -מפני
שהקב"ה מברך חתנים ומקשר כלות" וכו'.

יא .שימוש האבל עם המלצרים ואכילה עמם
כתב האור זרוע )הלכות אבלות סימן תמז .והובא בהגהות אשרי מועד קטן פרק ג ,מד(:
פירש רשב"ם ,דהאי דאסרינן ליכנס לבית השמחה ,דהיינו דוקא להכנס
ולאכול ...ואין חילוק בדבר דאסור לאכול בבית בין עם החתן ,בין עם
השמשין עד לאחר שלושים יום או עד לאחר שנים עשר חודש על אביו ועל
אמו .משמע ,שאוסר לאכול אפילו בחדר אחר שלא במקום החופה.
וסיים:
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וכמדומה אני שאם היה צריך להשלים עשרה לחתן  -אז מותר לו להכנס
ולאכול עם החתן )דהוי כדין חבורת מצוה שהתיר הירושלמי  -א.ב.ד.(.
ואולם ,הסמ"ק )סוף סימן קיד( והכלבו )סימן צז( כתבו ,דדווקא בבית החתונה אין לאכול
עם המשמשים ,אבל בבית אחר )פירוש בחדר אחר שבבית השמחה( ,שאין מברכין שם
"שהשמחה במעונו"  -אבֵ ל על אביו ואימו בתוך שנים עשר חדש רשאי לאכול עם
המשמשים ,וכן כתב בהגהות התשב"ץ )תכה( שכן נהגו העולם.
הרמ"א )סימן שצא סעיף ג( הביא את שתי הדיעות ,והכריע לחומרה כאור זרוע .ואולם,
הוסיף הרמ"א ,דהאבל רשאי להכנס לבית החתונה לשמש שם )שלא בזמן הריקודים( אך
מבלי לאכול .וזו לשונו:
רק שהאבל משמש שם אם ירצה ואוכל בביתו ממה ששולחין לו מן הסעודה.
ונראה טעמו ,דיסוד הדין שאבל אסור בשמחה הוא משום שמא יסיח דעתו מן האבלות,
ואולם ,כאשר האבל משמש שם  12ואינו אוכל  -יהיה לו היכר שלא יסיח דעתו מן האבלות.
ונראה ,שגם בדין זה יש לחלק כפי שחילק המהרשד"ם בין שאר המוזמנים ובין קרובי
החתן וכלה .וכן כתב בגשר החיים )כא ,ח ,יא( ,שיכולים קרובי החתן והכלה לאכול
ביחידות ולא על שולחן המסובים .והוסיף ,שאם האבל הוא אח של החתן או של הכלה ,יש
להקל לו אף בתוך שלושים על אביו ואימו .וכעין זה פסק באגרות משה )יורה דעה חלק ב,
קעא( ,וכתב שיאכל שלא במקום קבוע ,אלא איזה מין במקום זה ואיזה מין במקום אחר,
שיהא ניכר שהוא רק אכילה בעלמא .וטעמו :משום שאכילה כדרך שאוכלים המשרתים -
לא שייך לאסור ,דאין זה אכילה דשמחה ,וכשהוא אוכל בדרך זו  -לא יסיח דעתו מן
האבלות.

יב .סיכום
מצאנו דיעות שונות בראשונים ,לגבי כניסת אבל ,בתוך שנים עשר חדש על אביו או אימו,
לחופה ולסעודת הנישואין.
עיקר הכרעת השולחן ערוך והרמ"א היא לאסור את כניסתו לבית החתונה ,ולגבי כניסה
לחופה דיעותיהם חלוקות )עיין לקמן(.
ואולם ,מצאנו דיעות בין האחרונים ,שפסיקתם זו של השולחן ערוך והרמ"א מתייחסת רק
לגבי הליכת אבל לחתונה באופן כללי .אך אינה מתייחסת לדין הליכת אבל לחתונת קרובו,
.12

וראיתי בשו"ת דודאי השדה )לרבי אליעזר חיים דייטש ,סימן סא( ,דאף אם האבל אומר דבר תורה,
איכא שפיר היכר שלא יהיה היסח הדעת ,ובפרט אם גם ישמש באיזה דבר .ובעת אשר הוא יהיה בבית
החתונה ,לא יהיה שם מיני שחוק ,רק חבורות מצוה לשמוע קול תורה  -זהו ודאי מותר.
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אשר בה יש להקל יותר ,משום הצער שנגרם לחתן ולכלה.
א .דין כניסת אבל לחתונה
 .1יש אומרים דאינו רשאי להיכנס ,אפילו לא לחופה ,אלא יעמוד בחוץ לשמוע הברכות.
כן כתבו הרא"ש ,הרמב"ן ,הריטב"א ,וכן כתב האגודה שכך נהגו העולם .וכן פסק
השולחן ערוך .וגם הרמ"א הזכיר דיעה זו.
 .2יש אומרים דרשאי להיכנס רק לחופה שמחוץ לבית החתונה )כגון ברחוב או בבית
הכנסת(  -יש אומרים אחר שבעה ,ויש אומרים אחר שלושים ,וכן נוהגים)וכן כתב
הרמ"א(.
 .3יש אומרים שמותר להיכנס רק לחופה ולשבע הברכות ,גם כשהן בבית החתונה.
כן כתבו הראבי"ה ,ראב"ן ,הגהות מיימוניות ,נמוקי יוסף ,ושמא כן דעת הרמב"ן
)ולראבי"ה שרי אף לאחר שבעה(.
וטעמם -דאין לאסור אלא במקום שיש שם ריקוד ושחוק ,אבל בברכות  -שרי .והביא
דבריהם השולחן ערוך בשם יש אומרים.
הערות:
א .אבל על שאר קרובים בתוך שלושים  -הש"ך  -אסר .ב"ח ,רבי עקיבא איגר ונודע
ביהודה  -התירו מקל וחומר.
ב .אמירת ברכות בחופה  -הרמ"א התיר בחופה שבבית הכנסת .ובשו"ת מים עמוקים
כתב ,דאף האוסרים להיכנס לחופה שבבית החתונה ,יתירו לאבל אם הוא מברך
הברכות )דלא אמרינן שיימנע מן המצוה מפני אבלותו(
 .4יש אומרים שמותר להיכנס לבית החתונה מבלי לאכול שם.
כן כתבו ר"י ,ר"ת ,סמ"ג ,רבי יוסף ,רבי יהודה החסיד ,סמ"ק ,רבינו שמשון ,רשב"ם,
אור זרוע ,כלבו ,הגהות אשרי והמכתם.
וטעמם ,משום דקיימא לן שאין שמחה בלא אכילה ושתיה )מועד קטן ט ,ב( .וכן הביא
דיעה זו הרמ"א והוסיף ,שישמש שם אם ירצה.
אכילה עם המלצרים :אור זרוע  -אוסר .סמ"ק וכלבו  -התירו בחדר אחר .הרמ"א הביא
את שתי הדיעות ,והכריע כאור זרוע.
ב .כניסת האבל לחתונת קרובו
 .1יש שהתירו כניסת האבל לחופה כשושבין:
הנודע ביהודה התיר אף בתוך שלושים על אביו ואימו )משום ספק ספיקא( ,בכמה
תנאים :אם ידחו הנושאין בגלל זה ,והחתן לא קיים פריה ורביה ,ויש גם קצת פסידא.
ר"י עמדין התיר בלא תנאים ,כיוון שהיא מצוה רבה .וכן פסק בגשר החיים )כא ,ח ,ד(.
 .2ויש שהתירו את כניסת האבל אף לבית החתונה ולאכול שם .וטעמם:
א .מהרשד"ם  -משום צער החתן וכלה ,שאם לא ישתתפו תתבטל שמחת הנישואין
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שלהם .וכן כתב ערוך השולחן בשם הראב"ד .וכן התיר מטעם זה בגשר החיים )כא,
ח ,יא(.
ב .ראב"ד  -כגון שהשמחה תלויה בהם ואינה יכולה להיות בלעדם )כן פירשו דבריו
המהר"ם רוטנבורג ,והתשב"ץ(.
ג .רדב"ז )בדעת הרמב"ם(  -משום שהיא סעודה שיש בה צד מצוה ,ואף על פי שיש שם
שמחה.

השתתפות האבל בחתונת קרובו
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והאור זרוע התיר כשאין עשרה והוא משלים לעשרה .וכן פסקו רבי עקיבא איגר ,וגשר
החיים )כא ,ח ,יא(.
הערות :מובא בגשר החיים )כא,ח ,יא(:
כשהאבלים הם קרובי החתן והכלה  -יהיו משמשים בסעודה ויאכלו ממנה ביחידות ,ולא על
שולחן המסובים.
אם האבל אח או אחות לחתן וכלה  -מקילין לו אף בתוך שלושים על אב ואם.
אם האבל אב או אם לחתן וכלה  -מותרים לאכול שם אף אם לא ישמשו.
ובאגרות משה )יורה דעה חלק ב ,קעא( כתב ,שלא יאכלו במקום קבוע שאז אין זו אכילה
של שמחה.
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הרבנים יעקב בלינקי וגלעד גרוס

גדול הבית*
א .הקדמה כללית
ב .סימן שעה סעיף ב
 .1מקורות
 .2שיטות הראשונים
 .3פסק ההלכה
ג .סימן שעה סעיף ח
 .1מקורות
 .2ספקות עיקריים בהבנת המקורות
 .3שיטות הראשונים
 .4פסיקת ההלכה

א .הקדמה כללית
במאמר זה נתייחס לכמה סוגי אבלים:
.1
.2
.3
.4

*

גדול הבית " -דביתא סמוך עליה" )טור דף שח ,ב ,בשם רי"ץ גיאת(.
הנשארים  -הנשארים במקום שמת המת.
המלווים  -המלווים את המת ממקום מיתה עד מקום קבורתו.
האורח  -הבא ממקום אחר לאבלים שבמקום המיתה או במקום הקבורה.

בציטוטים מהראשונים דלהלן כוונתנו לספריהם הבאים ,אלא אם כן צויין אחרת:
רי"ץ גיאת  -מאה שערים ,הלכות אבל.
רא"ש ,הגהות אשר"י  -מועד קטן ,פרק אלו מגלחין.
הרמב"ן  -תורת האדם ,הוצאת מוסד הרב קוק ,ירושלים תשכ"ד.
טור ,בית יוסף ,שולחן ערוך ונושאי כלים  -יורה דעה ,סימן שעה.
תוספות  -מועד קטן.
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]לדעת הגהות אשר"י )סימן לח( אורח שבא למקום שאינו מקום מיתה או מקום קבורה,
מונה לעצמו ,וכן נפסק להלכה[.
הנידון הוא ,ממתי ועד מתי חלה האבלות במקרים שונים .לגבי השאלה ממתי מונים שבעה
ושלושים  -קיימות האפשרויות הבאות:
מ  -משיצא המת.
ג  -משייסתם הגולל.
ג'  -משיגידו לו שנסתם הגולל.
ע  -לעצמו ]דהיינו ,משעה שנודע לאבל[.
במקרה ע האבלות תמיד מתחילה משעה שנודע לו ונמשכת שבעה ימים ,אלא אם כן זו
שמועה רחוקה או שהופסקה על ידי הרגל.
במקרים מ ,ג האבלות מתחילה משיצא המת/משייסתם הגולל או משנודע לו ]ואז היא
נמשכת שבעה ימים[ ,או אם נודע לו יותר מאוחר ]ואז היא נמשכת פחות משבעה ימים[.
בנוסף ,ישנן עוד שתי אפשרויות:
מ*  -מתחילה משייסתם הגולל ,מונה שבעה משיצא המת ]יכולה להימשך פחות משבעה
ימים[.
ג*  -מתחילה משיצא המת ,מונה שבעה משייסתם הגולל ]יכולה להימשך יותר משבעה
ימים[.
בדיני אורח ,נשתמש בעוד ציוני אפשרויות:
 - Cמצטרף לאבלים במקום שבא לשם ]=מונה עמהם[ ,יהיה דינם מה שיהיה.
@  -מצטרף לגדול הבית ,יהיה דינו מה שיהיה.
הערה :מה שכתוב בסוגריים בטבלאות ,אינו כתוב בפירוש ,אלא כך ניתן להסיק.
בגלל מורכבות הנושא ,הבאנו כאן מספר שאלות ,שניתן יהיה להשיב עליהם תוך כדי
קריאת המאמר:
 כשגדול הבית הולך לבית הקברות  -מתי נגררים הנשארים אחריו ומתי הוא נגרראחריהם?
 הנשארים בעיר ואינם הולכים לבית הקברות  -מתי מונים מיד ומתי מתחיליםבאבלותם רק אחר השבעה?
 ארבעה תנאים זקוקים למי שבא באמצע השבעה כדי להצטרף אליהם ,מהם? מי שבא למקום שמת קרובו והאבלים יושבים שם .אימתי הוא יכול להצטרף עמםולסיים עימם את השבעה?
 -יש לפרט את דין הנגררים אחר גדול הבית.
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ב .סימן שעה סעיף ב
 .1מקורות
ירושלמי )מועד קטן פ"ג ה"ה(:
הרי שמוליכין אותו ממקום למקום ,כגון אילין דקברין בבית שריי  -אית
תניי תני:
אלו שכאן מונין משיצא המת
ואלו ששם מונין משיסתם הגולל.
אית תניי תני:
אלו ואלו משיסתם הגולל.
רבי סימון בשם רבי יהושע בן לוי :הכל הולך אחר גדול המשפחה.
רבי יעקב בר אחא בשם רבי אסי :לחומרין .מהו חומרין?
להמשך הגמרא קיימות גירסאות שונות:
גירסת הבית יוסף )דף שח ,ב ד"ה והא( והיא בירושלמי שלפנינו )בשינויים חסרי משמעות(:
אם היה גדול משפחה כאן -
אלו שבכאן מונים משיצא המת
ואלו ששם מונים משיסתם הגולל.
אם היה גדול המשפחה שם -
אלו ואלו מונין משיסתם הגולל.
גירסת הרא"ש )סימן לט( ,וכן גירסת הש"ך )שעה ,ס"ק ב( ברמב"ן:
שאם היה גדול המשפחה כאן -
אלו ואלו מונין משיצא המת.
ואם היה גדול משפחה שם -
אלו ואלו מונין משיסתם הגולל.
אין שם גדול משפחה -
אלו שכאן מונין משיצא המת
ואלו ששם מונין משיסתם הגולל.
גירסת הרמב"ן )עמוד קסא(:
שאם היה גדול משפחה שם -
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אלו ואלו מונין משיסתם הגולל.
ואם אין שם גדול משפחה -
אלו שבכאן מונין משיצא המת
ואלו ששם מונין משיסתם הגולל.
סיכום לפי גירסאות:
גירסת הבית יוסף
גדול הבית...
בבית ליווה
את
המת
הנשארים
המלווים

מ
ג

ג
ג

אינו
בבית

גירסת הרא"ש
גירסת הש"ך ברמב"ן
גדול הבית...
אינו
בבית ליווה
בבית
את
המת
מ
מ

ג
ג

מ
ג

גירסת הרמב"ן
גדול הבית...
בבית ליווה
את
המת
ג
ג

אינו
בבית
מ
ג

 .2שיטות הראשונים
תוספות )דף כב ע"א ,ד"ה מהדריתו( הקשו על הירושלמי בגירסת הרא"ש ,שלכאורה ,לפי
גירסתו ,הולכים אחר גדול הבית לא רק לחומרה אלא אף לקולה; שהרי כשגדול הבית
בבית ,המלווים מתחילים מסתימת הגולל ]כי עד אז עסוקים בקבורה ואוננים[ ,ומונים עם
גדול הבית משיצא המת ,ומתחילת הירושלמי משמע ,שהולכים הם רק לחומרה! לכן תירצו
התוספות )שם( ,שבמקרה הזה הולכים אחרי גדול הבית לא למניין שבעה ימים ,אלא לעניין
התחלת אבלות ,דהיינו ,מתחילים משיצא המת לכבודו של גדול הבית ,ועיקר האבלות
מונים שבעה משייסתם הגולל ,ולחומרה.
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ההווא אמינא של התוספות
לפי גירסת הרא"ש
גדול הבית...
אינו
ליווה
בבית
בבית
את
המת
הנשארים

מ

המלווים

מ*
קולה

ג
חומרה
ג

המסקנה של התוספות
לפי גירסת הרא"ש
גדול הבית...
אינו
בבית ליווה
בבית
את
המת

מ

מ

ג

ג*
חומרה

ג
חומרה
ג

שיטת הבית יוסף
לפי גירסתו
גדול הבית...
ליווה אינו
בבית
בבית
את
המת

מ

מ

ג

ג
כדינו

ג
חומרה
ג

)מ(
)ג(

נמצאנו למדים ,שנקודת המחלוקת הינה ,כאשר גדול הבית בבית ,בדין המלווים.
לפי ההווא אמינא של התוספות ,לפי גירסת הרא"ש ,המלווים מונים שבעה משיצא המת.
אמנם ,מתחילים אבלות בפועל רק משייסתם הגולל ,כך שבפועל נוהגים פחות משבעה.
לפי המסקנה של התוספות ,לפי גירסת הרא"ש ,המלווים מתחילים אבלות לחומרה ,לכבוד
גדול הבית ,משיצא המת ,אבל עיקר דין שבעה חל עליהם רק משייסתם הגולל ,כך שבפועל
נוהגים יותר משבעה.
לדעת הבית יוסף ,המלווים נוהגים שבעה ימי אבלות משייסתם הגולל.
בעל הלכות גדולות )הלכות אבל ,עמוד רמה( כותב:
והיכא דמית במעלי יומא טבא ,ודחילו דילמא לא מספקי למקבריה מקמי
יומא טבא ,ושקלוהו גוים ואמטיוה למקבריה  -כד נפיק ממתא ואיכסי ליה
מקרובים חדא שעתא מקמי דליעול רגל ,חלה לה אבלות ,ובטלה מנהון גזרת
שבעה.
משמע ,שאפילו נקבר בעירו  -הנשארים מונים משיצא המת.
לעומת זה ,הרמב"ן )עמוד קסב( והרמב"ם )אבל א ,ה( סוברים ,שדווקא כשקוברים את
המת במקום רחוק ,אז הנשארים מונים משיצא המת ,אבל אם קוברים את המת במקום
קרוב  -אף הנשארים בבית מונים משיגידו להם שנסתם הגולל .ולכן ,במקרה של בעל
הלכות גדולות שהובא לעיל ,לדעתם ,לא תחול אבלות לפני הרגל.
הרא"ש ,לדעת הטור ,פסק כדברי הרמב"ן והרמב"ם ,ולדעת הבית יוסף  -כדברי בעל הלכות
גדולות.

 .3פסק ההלכה
השולחן ערוך פסק בסעיף ב:
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מי שדרכן לשלוח המת למדינה אחרת לקברו ,ואינם יודעים מתי יקבר -
מעת שיחזרו פניהם מללוות ,מתחילין למנות שבעה ושלשים ,ומתחילין
להתאבל,
וההולכים עמו מונים משיקבר.
ואם גדול המשפחה הולך עמו  -אף אלו שבכאן אינם מונים אלא משיקבר.
הש"ך )שעה ,ס"ק א( מציין ,שהשולחן ערוך פסק כדעת הרמב"ן ]והרמב"ם[.
הש"ך )שעה ,ס"ק ג( פסק כדעת הראב"ן שאם גדול הבית מלווה את המת למקום כל כך
רחוק ,שלא יכול לחזור תוך ג' ימים  -הנשארים מונים משיצא המת .הוא למד כן מהסוגיה
בבבלי ]עיין לקמן בסיכום סעיף ח[ ,והוסיף ,שאפשר שגם השולחן ערוך וסיעתו מודים לזה,
דלא מסתבר כלל שאם ייקבר המת במקום רחוק ,שאלו שבכאן ישבו ימים רבים ולא
יתחילו אבלות עד שייקבר.
להלכה :המלווים תמיד מונים משייסתם הגולל ,והנשארים  -ראה בטבלה:
בבית
בית
הקברות...

קרוב לעיר
רחוק  -האם יכול
לבוא תוך ג' ימים

כן
לא

מ  -משיצא המת
ג  -משייסתם הגולל
ג'  -משיגידו לו שנסתם הגולל
ועיין לקמן בסיכום סעיף ח ,הגבלות לדין הזה.

ג'
מ
מ

גדול הבית...
ליווה את
המת
ג'
ג
מ

אינו בבית
ג'
מ
מ
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ג .סימן שעה סעיף ח
 .1מקורות
ירושלמי ,מועד קטן פ"ג ה"ה ,המובא לעיל.
בבלי ,מועד קטן כא ,ב  -כב,א:
תנו רבנן:
אבל -
שלושה ימים הראשונים:
בא ממקום קרוב  -מונה עמהן,
בא ממקום רחוק  -מונה לעצמו.
מכאן ואילך:
אפילו בא ממקום קרוב  -מונה לעצמו.
רבי שמעון אומר:
אפילו בא ביום השביעי ממקום קרוב  -מונה עמהן.
אמר מר :שלושה ימים הראשונים ,בא ממקום קרוב  -מונה עמהן.
אמר רבי חייא בר אבא אמר רבי יוחנן :והוא שיש גדול הבית בבית.
סיכום:
גדול הבית...
אינו בבית
בבית
ממתי מונה
אורח הבא
ממקום...

תוך ג'
קרוב

מג' עד ז'
רחוק

C
ת"ק :ע
ר"שC :
ע

ע
ע
ע

ע  -לעצמו
 - Cעמהם
איבעיא להו :הלך גדול הבית לבית הקברות ,מהו?
תא שמע ,דאמר רבי חייא בר אבא אמר רבי יוחנן:
אפילו הלך גדול הבית לבית הקברות  -מונה עמהן.
מונה עמהן?! והתניא :מונה לעצמו!
לא קשיא :הא  -דאתא בגו תלתא ,והא  -דלא אתא בגו תלתא...
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רבי שמעון אומר :אפילו בא ביום השביעי ממקום קרוב  -מונה עמהן.
אמר רבי חייא בר גמדא אמר רבי יוסי בן שאול אמר רבי:
והוא שבא ומצא מנחמין אצלו.
בעי רב ענן:
ננערו לעמוד ולא עמדו ,מהו?
תיקו...
אמר רבי יוחנן ...:הלכה כרבי שמעון באבל.

 .2ספקות עיקריים בהבנת המקורות
לגבי שאלת הגמרא " -איבעיא להו :הלך גדול הבית לבית הקברות מהו?"  -הסתפקו
הראשונים בכמה מישורים:
.1
.2

.3
.4
.5

האם שאלת הגמרא היא לגבי דין גדול הבית ,לגבי דין אורח או לגבי דין הנשארים?
האם מסקנת הגמרא "לא קשיא :הא  -דאתא בגו תלתא ,והא  -דלא אתא בגו תלתא" -
היא רק לדעת תנא קמא ,שמחלק בין תוך שלושה לאחרי שלושה ,או אף רבי שמעון
יסכים איתה?
האם מדובר שגדול הבית התחיל אבלות עם כולם ,ואחר כך הלך לבית הקברות ,או
שמא הלך לבית הקברות לפני שנסתם הגולל?
האם "אתא בגו תלתא" מתייחס לגדול הבית או לאורח?
האם קיימת סתירה בין הבבלי לירושלמי?

 .3שיטות הראשונים
שיטת בעל הלכות גדולות
.1

1

לפי המופיע ברמב"ן ,עמוד קנט.
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בעיית הגמרא מתייחסת לאורח הבא ממקום רחוק .החילוק ,במסקנת הגמרא ,בין תוך
שלושה ,שמונה עמהם ,ובין לאחר שלושה ,שמונה לעצמו ,היא בין לדעת תנא קמא ובין
לדעת רבי שמעון.
המחלוקת בין תנא קמא לרבי שמעון היא במקום קרוב ,ופוסקים כדעת רבי שמעון ,שאפילו
ביום השביעי מצטרף עמהם .דין זה ,הוא אפילו אם אין גדול הבית בבית ,וזה לכאורה נגד
גמרא מפורשת .ממילא" ,אתא בגו תלתא" מתייחס לאורח ולא לגדול הבית.
קרוב
ממתי מונה
אורח הבא

רחוק

ממקום...

תוך ג'

C

מג' עד ז'

C

תוך ג'

C
ע

מג' עד ז'

ע  -לעצמו
 - Cעמהם
הקשה עליו רי"ץ גיאת:
א .שיטת בעל הלכות גדולות סותרת ברייתא מפורשת " -אבֵ ל שלושה ימים ראשונים ...בא
ממקום רחוק  -מונה לעצמו" ,שהרי ,לדעתו ,מונה עמהם אף כשבא ממקום רחוק אם
הגיע תוך שלושה!
ב .לדעת רבי שמעון ,אין חילוק בין תוך שלושה לאחרי שלושה ,אלא רק בין מקום רחוק
למקום קרוב.
ועוד קשה על בעל הלכות גדולות ,שהרי הגמרא מעמידה את המחלוקת בין תנא קמא לרבי
שמעון ,במציאות שגדול הבית בבית ,ואילו בעל הלכות גדולות מעמיד את מחלוקתם אף
כשאין גדול הבית בבית.

פשט שיטת רבינו חננאל
שיטת רבינו חננאל מובאת בדברי הרמב"ן )שם( .הוא אינו מפרש את מהלך הגמרא ,אלא
רק נותן מסקנה להלכה:

הנשארים

בבית

גדול הבית...
הלך לבית
הקברות

אינו בבית

מ

מ

מ
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גדול הבית
קרוב
אורח הבא
ממקום...

מ-
ע-
-C
?-

רחוק

מ

?

מ=C
ע

מ=C
ע

ע
ע
ע

משיצא המת.
לעצמו ]דהיינו ,משעה שנודע לאבל[.
מצטרף לאבלים במקום שבא לשם ]=מונה עמהם[ ,יהיה דינם מה שיהיה.
לא ברור מה הדין.

נמצאנו למדים ,שפשט שיטת רבינו חננאל דומה לשיטת הרמב"ן בדעת הרי"ף שתובא להלן,
למעט מקרה של גדול הבית שהלך לבית הקברות וחזר ,שאינו מפורש בדברי רבינו חננאל.
ייתכן ,שגם בזה הוא מודה לשיטת הרי"ף בהבנת הרמב"ן ,שהוא מצטרף לנשארים.
2

שיטת הרמב"ן בדעת רבינו חננאל ותוספות ]= רבותינו הצרפתים[
הרמב"ן הסביר את דברי רבינו חננאל בדרך אחרת .לדעתו ,בעיית הגמרא מתייחסת
למציאות שגדול הבית יצא לבית הקברות לפני סתימת הגולל כדי ללוות את המת ,דהיינו,
אותה המציאות כמו בירושלמי .למסקנה ,דין הגדול תלוי בימים אפילו לרבי שמעון :אם
הגדול בא תוך שלושה ימים  -הוא מונה עמהם ,ואם הגדול בא אחרי שלושה ימים  -הוא
מונה לעצמו .ואין דין גדול הבית תלוי בשאלה ,אם בא ממקום קרוב או רחוק ,אלא רק
בימים ,מכיוון שבהתחלה היה יחד עם כל האבלים ,דהיינו במקום קרוב .דינו של אבל שבא
ממקום קרוב ,תלוי בדינו של גדול הבית :אם גדול הבית מונה עמהם  -אף האורח הבא
ממקום קרוב מונה עמהם ,וכולם מונים חשבון אחד; אם גדול הבית מונה לעצמו  -אף
האורח הבא ממקום קרוב מונה לעצמו .הסבר זה סותר את הירושלמי ,שהרי לפי הירושלמי
אין גדול הבית נגרר אחרי הנשארים ,אלא הנשארים לפעמים נגררים אחרי גדול הבית.
הרמב"ן )עמוד קס( ,בשם רבותינו הצרפתים ,כותב ,שגם אבל שאינו גדול הבית ,שהיה עם
האבלים והלך לבית הקברות ,דינו כמו גדול הבית ותלוי רק בימים .וכן כותב רבינו ירוחם
בשם התוספות ,אולם ,לא נמצא הדבר בתוספות שלפנינו . 3
בבית
הנשארים

.2
.3

מ

גדול הבית...
ליווה את המת וחזר...
מג' עד ז'
תוך ג'
מ

מ

אינו בבית
מ

וכן הסכים רי"ץ גיאת.
ראה בהגהות והערות על הטור ,הערה מג ,הוצאת מוסדות שירת דבורה ,מכון ירושלים ,תשנ"ג.
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גדול הבית
אורח הבא

קרוב

ממקום...

רחוק

מ
ג
ע
מ*
C

מ

מ*=C

ע=ג

ע

מ=C
ע

מ=C
ע

ע

ע

ע

ע

 משיצא המת. משייסתם הגולל. לעצמו ]דהיינו ,משעה שנודע לאבל[. מתחילה משייסתם הגולל ,מונה שבעה משיצא המת ]יכולה להימשך פחות משבעהימים[.
 -מצטרף לאבלים במקום שבא לשם ]=מונה עמהם[ ,יהיה דינם מה שיהיה.

ההבדלים בין פשט דברי רבינו חננאל ובין הבנת רמב"ן בדעת רבינו חננאל:
מתי הלך גדול הבית לבית הקברות?
על מי מוסב ג' ימים?
האם יש חילוק בין תוך ג' לאחר ג'
אף לדעת רבי שמעון?

הרמב"ן בדעת ר"ח

פשט דברי ר"ח

לפני סתימת הגולל
]ללוות את המת[
על גדול הבית
אף לדעת רבי שמעון

אינו מפורש
על האורח
רק לדעת תנא קמא,
אבל להלכה אין חילוק

שיטת הרמב"ן בדעת הראב"ד
כמו השיטה הקודמת ,אלא שדינו של האורח הבא ממקום קרוב אינו תלוי בדינו של גדול
הבית ,ואינו מונה עמהם עד שימצא את גדול הבית בבית ממש.
בבית

אורח
הבא
ממקום...

הנשארים
גדול הבית
קרוב  -האם
פגש אח גדול?
רחוק

מ  -משיצא המת.
ג  -משייסתם הגולל.

כן
לא

מ
מ
מ
X

ע

גדול הבית...
ליווה את המת וחזר...
מג' עד ז'
תוך ג'
מ
מ*=C
מ=C
ע
ע

מ
ע=ג
?
ע
ע

אינו בבית
מ
ע
X

ע
ע
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ע  -לעצמו ]דהיינו ,משעה שנודע לאבל[.
מ*  -מתחילה משייסתם הגולל ,מונה שבעה משיצא המת ]יכולה להימשך פחות משבעה
ימים[.
 - Cמצטרף לאבלים במקום שבא לשם ]=מונה עמהם[ ,יהיה דינם מה שיהיה.
 - Xהמקרה בלתי אפשרי.
?  -לא ברור מה הדין.
שיטת הרי"ף והרמב"ם
הרי"ף )יג ,ב בדפי הרי"ף( לא חילק בין תוך שלושה לאחר שלושה ,ומשמע ,שלדעתו ,שאלת
הגמרא היא רק לדעת תנא קמא ולא אליבא דהלכתא .וכן פסק הרמב"ם )אבל ז ,ד(.
הקשה עליו הרז"ה )המאור שם( ,הרי רבי יוחנן הוא שפשט את הבעיה ,ורבי יוחנן הוא
שפסק הלכה כרבי שמעון ,לכן אין לומר שהבעיה אינה לדעת רבי שמעון!
תירץ הרמב"ן )מלחמות שם( ,שרבי יוחנן רק מתרץ את הברייתא כתנא קמא ,אבל סובר
כרבי שמעון.
נשאלת שאלה ,כיצד יפסוק הרי"ף בדין גדול הבית שהלך לבית הקברות? נחלקו בזה
הרמב"ן והבית יוסף.
4

שיטת הרמב"ן בדעת הרי"ף
לרבי שמעון ,אם הלך גדול לבית הקברות לקבור ,אפילו אם חזר ביום שביעי  -גדול הבית
ומי שבא ממקום קרוב מונים עמהם .ולא שנא לגבי גדול הבית ,בין מקום קרוב למקום
רחוק ,שמתחילה היה יחד איתם ,שאף הוא מוגדר ,למעשה ,כמקום קרוב.

הנשארים
גדול הבית
קרוב
אורח הבא
ממקום...

רחוק

בבית

גדול הבית...
ליווה את המת

מ
מ

מ
מ*

מ=C
ע

מ=C
ע

אינו בבית
מ
ע
ע
ע

מ  -שיצא המת.
ע  -לעצמו ]דהיינו ,משעה שנודע לאבל[.
מ*  -מתחילה משייסתם הגולל ,מונה שבעה משיצא המת ]יכולה להימשך פחות משבעה
ימים[.

.4

וכן הסכים הרמב"ן עצמו )עמוד קס(.
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 - Cמצטרף לאבלים במקום שבא לשם ]=מונה עמהם[ ,יהיה דינם מה שיהיה.
שיטת הבית יוסף בדעת הרי"ף
הבית יוסף )דף שי ,א( הבין מסתימת דברי הרי"ף ,שלדעתו ,גדול הבית אינו מושפע
מאחרים ,ותמיד מונה לעצמו ,דהיינו ,מסתימת גולל ,אם הוא הלך לבית הקברות .והאורח
הבא ממקום קרוב ,מונה אז עם גדול הבית ולא עם הנשארים.

הנשארים
גדול הבית
קרוב
אורח הבא
ממקום...

מ-
ג-
ע-
-C

רחוק

בבית

גדול הבית...
ליווה את המת

מ
מ

מ
ע=ג

מ=C
ע

ג=@
ע

אינו בבית
מ
ע
ע
ע

משיצא המת.
משייסתם הגולל.
לעצמו ]דהיינו ,משעה שנודע לאבל[.
מצטרף לאבלים במקום שבא לשם ]=מונה עמהם[ ,יהיה דינם מה שיהיה.

@  -מצטרף לגדול הבית ,יהיה דינו מה שיהיה.
שיטת הרא"ש
הרא"ש )סימן לח( מביא את שאלת הגמרא בצורה זו:
איבעיא להו :הלך גדול הבית לבית הקברות לעשות צרכי המת ,לעשות
מצבה ,או צורך בנין הקבר ,ובא אחד מן האחין תוך שלשה.
הש"ך )שעה ,ס"ק יב( מדייק מלשון הרא"ש:
 .1גדול הבית הלך לבית הקברות אחרי שנקבר המת .ממילא ,הוא מונה לעצמו ,והשאלה
היא רק על דין האורח .ממילא ,לא קשה מהירושלמי ,שהרי הירושלמי מדבר על
מציאות אחרת ,כשגדול הבית הלך לקבור את המת.
 .2דינו של האורח יהיה תלוי בזמן הגעתו מהמקום הקרוב ,ולא בזמן שגדול הבית חזר
מבית הקברות .לעומתו ,מפרש הטור את דעת הרא"ש ,שהדין תלוי בזמן חזרת גדול
הבית מבית הקברות .פירוש זה אינו מתיישב היטב בלשונו של הרא"ש.
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שיטת הטור בדעת הרא"ש
גדול הבית...
נשאר ואחר כך הלך לבית
הקברות וחזר...
מג' עד ז'
תוך ג'

בבית
הנשארים
גדול הבית
קרוב
אורח הבא
ממקום...

רחוק

מ
מ

מ
מ

מ=C
ע

מ=C
ע

אינו בבית

מ
מ
ע

מ
ע
ע

ע

ע

מ  -משיצא המת.
ע  -לעצמו ]דהיינו ,משעה שנודע לאבל[.
 - Cמצטרף לאבלים במקום שבא לשם ]=מונה עמהם[ ,יהיה דינם מה שיהיה.
שיטת הש"ך בדעת הרא"ש

הנשארים
גדול הבית
תוך ג'
קרוב

אורח

מג' עד ז'

הבא
ממקום...

רחוק

בבית

גדול הבית...
נשאר ואחר כך
הלך לבית הקברות

מ
מ

מ
מ

מ=C

מ=C
ע

ע

ע

ע

מ=C
ע

אינו בבית
מ
ע
ע

מ  -משיצא המת.
ע  -לעצמו ]דהיינו ,משעה שנודע לאבל[.
 - Cמצטרף לאבלים במקום שבא לשם ]=מונה עמהם[ ,יהיה דינם מה שיהיה.
ההבדלים בין דעת הרא"ש ובין הבנת הרמב"ן בדעת רבינו חננאל והתוספות ]אף על פי
שהדרכי משה )ס"ק ה( מזהה בין שתי השיטות ,נראה שיש כמה הבדלים ביניהן[:
מתי הלך גדול הבית לבית הקברות?
על מי מוסב ג' ימים?

הרא"ש

הרמב"ן בדעת ר"ח ותוס'

אחרי סתימת הגולל
)לעשות צרכי המת(
טור  -גדול הבית
ש"ך  -אורח

לפני סתימת הגולל
)ללוות את המת(
על גדול הבית
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האם תמיד כשגדול הבית מונה
עמהם אף אורח מונה עמהם?

כן

לא

שיטת ראב"ן )מובא בש"ך(
לדעתו ,נראה לומר ,ששאלת הגמרא היא בדין הנשארים ,והתירוץ הוא ,שאם גדול הבית
יכול לחזור תוך שלושה ימים  -הם מונים עמו ,ואם לאו  -מונים לעצמם ,דהיינו משיצא
המת.
וזה דחוק בלשון הגמרא.

סיכום התייחסות הראשונים לספקות וקושיות
כדי לסכם את דיעות הראשונים ,נביא פעם נוספת את רשימת הספקות בהבנת בעיית
הגמרא:
.1
.2

.3
.4
.5

האם שאלת הגמרא היא לגבי דין גדול הבית ,לגבי דין אורח או לגבי דין הנשארים?
האם מסקנת הגמרא " -לא קשיא :הא  -דאתא בגו תלתא ,והא  -דלא אתא בגו
תלתא"  -היא רק לדעת תנא קמא ,שמחלק בין תוך שלושה לאחרי שלושה ,או אף רבי
שמעון יסכים איתה?
האם מדובר שגדול הבית התחיל אבלות עם כולם ,ואחר כך הלך לבית הקברות ,או
שמא הלך לבית הקברות לפני שנסתם הגולל?
האם "אתא בגו תלתא" מתייחס לגדול הבית או לאורח?
האם קיימת סתירה בין הבבלי לירושלמי?

בנוסף ,נתייחס לקושייה בסוגיה :רבי יוחנן פוסק כרבי שמעון ,שאינו מחלק בין תוך שלושה
לאחר שלושה ,ורבי יוחנן עצמו מחלק כך בתירוץ בעיית הגמרא.
1

2

באורח הבא גם ר"ש
ממקום
(1רחוק

ספקות
3

קושייה
4
אורח הבא
ממקום רחוק

הרי"ץ
גיאת
בדעת
בה"ג
אורח הבא
פשט דברי באורח הבא רק ת"ק
ממקום קרוב
ממקום
ר"ח
קרוב
הרמב"ן בגדול הבית גם ר"ש הלך ללוות גדול הבית

5
אינו מחלק
במקום קרוב
מחלק במקום
רחוק
(2

יש סתירה ,גם ר"ש מחלק
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1
בדעת ר"ח )ודין אורח
תלוי בדין
והתוס'
גדול הבית(

2

ספקות
3

קושייה
4

את המת

5
הלכה כבבלי בימים בגדול
הבית

.
.
.

גדול הבית

יש סתירה ,גם ר"ש מחלק
הלכה כבבלי בימים בגדול
הבית

הרמב"ן בגדול הבית גם ר"ש הלך ללוות
את המת
)ודין אורח
בדעת
הראב"ד תלוי בדין
גדול הבית(
יש סתירה,
הרי"ף בגדול הבית רק ת"ק הלך ללוות גדול הבית
הלכה כבבלי
את המת
והרמב"ם )ודין אורח
תלוי בדין
גדול הבית(
מתייחסים
גדול הבית
נשאר
באורח הבא גם ר"ש
הטור
למקרים
ואחר כך
ממקום
בדעת
שונים
הלך לבית
קרוב
הרא"ש
הקברות
מתייחסים
אורח הבא
נשאר
באורח הבא גם ר"ש
הש"ך
למקרים
ואחר כך ממקום קרוב
ממקום
בדעת
שונים
הלך לבית
קרוב
הרא"ש
הקברות
בנשארים גם ר"ש הלך ללוות גדול הבית אם מתייחסים
הש"ך
למקרים
יכול לחזור
את המת
בדעת
שונים
הראב"ן

(2

גם ר"ש מחלק
בימים בגדול
הבית
גם ר"ש מחלק
בימים בגדול
הבית
גם ר"ש מחלק
בימים בדין
זה

 .1ייתכן ,שבעל הלכות גדולות עצמו ,סובר שהבעיה היא בגדול הבית ולא באורח הבא
ממקום רחוק ,ואז לא קשות קושיותיו של רי"ץ גיאת.
 .2כדי לפשוט את בעיית הגמרא ,מביא רבי יוחנן שתי ברייתות; לפי אחת מהן מונה
לעצמו ,ולפי שניה מונה עמהם .רבי יוחנן מדעתו מחלק ביניהן" :הא  -דאתא בגו תלתא,
והא  -דלא אתא בגו תלתא" .לדעת הרי"ף והרמב"ם ,ולפי פשט דברי רבינו חננאל ,צריך
לומר ,שחילוק זה הוא רק לדעת תנא קמא ,אבל רבי שמעון יכול לפסוק רק כאחת
משתי הברייתות .נחלקו הרמב"ן והבית יוסף בדעת הרי"ף והרמב"ם :לדעת הרמב"ן,
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גדול הבית מונה עמהם ,ואילו לדעת הבית יוסף  -מונה לעצמו .דעת רבינו חננאל לא
התבררה.

 .4פסיקת ההלכה
שיטות השולחן ערוך והרמ"א
השולחן ערוך פסק כרמב"ם ,ולא הזכיר כלל את דין גדול הבית שהלך לבית הקברות .אבל
בבית יוסף כתב ,שגדול הבית שהלך לבית הקברות תמיד מונה מסתימת הגולל ,ואורח
ממקום קרוב נגרר אחריו ]וצריך עיון אם זה גם כשגדול הבית לא חזר תוך שבעה ימים[.
הרמ"א פסק כרא"ש ,משום שהוא מיקל באבל ,והוא בתראה ,וגם התוספות ורבינו חננאל
סוברים כמותו ]אין זה מדוייק  -עיין לעיל הבדלים[ .הש"ך הסביר ,שהרמ"א הבין את דעת
הרמב"ם כמו בית יוסף ,שאם גדול הבית הלך לבית הקברות  -האורח נגרר אחריו ומונה
מסתימת הגולל ,ובזה הרא"ש מיקל לעומתו תוך שלושה ימים ,למנות משיצא המת.
הרמ"א היקל בזה רק כאשר גם גדול הבית חזר תוך שלושה ימים ,וגם האורח בא ממקום
קרוב תוך שלושה ימים.
הש"ך )ס"ק יג( נתן שני הסברים בדעת הרמ"א:
א .הרמ"א פסק כטור ,והוא הדין אם אורח בא אחרי שלושה ימים ,ורבותא קא משמע לן,
שאף על פי שבא תוך שלושה ימים ולא מצא אז גדול הבית בבית  -אפילו הכי מונה
עמהם.
ב .הרמ"א חושש לחומרה לשתי השיטות בהבנת הרא"ש.
יש להעיר ,שלא בכל מקרה הרמ"א מיקל לעומת הבית יוסף ,שהרי כשגדול הבית חזר אחרי
שלושה ימים ,לדעת הרמ"א הוא מונה לעצמו ,ולדעת הבית יוסף מונה מסתימת הגולל ,ואם
האורח בא אחרי סתימת הגולל  -הרי הרמ"א מחמיר והבית יוסף מיקל.
מכך שהרמ"א מזהה בין שיטות הרא"ש ,התוספות ורבינו חננאל נראה ,שהוא לא חילק בין
מקרה בו הלך גדול הבית ללוות את המת ,למקרה שבו נשאר ואחר כך הלך לבית הקברות.
וכן הבית יוסף לא הזכיר בפירוש את החילוק .אמנם ,צריך לומר שדינו של הבית יוסף,
שאורח מונה מסתימת הגולל .לא שייך כאשר גדול הבית נשאר ואחר כך הלך לבית
הקברות ,שהרי אז ,גם גדול הבית וגם הנשארים מונים משיצא המת.
שיטת הש"ך
הש"ך פסק כדעת הרמב"ם לפי הבנת הרמב"ן ,וכן סובר הרמב"ן עצמו ,וגם רבינו ירוחם
שהוא בתראה והסמ"ג פוסקים כמותו ,שהוא מיקל באבל לעומת הרא"ש ,שהרי לדעתו,
גדול הבית שחזר תוך שבעה ימים  -לעולם מונה משיצא המת עם הנשארים ,ואורח ממקום
קרוב שבא תוך שבעה ימים נגרר אחריהם .ועוד הוסיף הש"ך מספר חידושים:

גדול הבית

.1
.2
.3

.4

.5

.6

.7
.8
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הש"ך חלק על הבנת הטור ברא"ש ]הובא לעיל[.
הש"ך הביא שתי הבנות בדעת הרמ"א ]הובא לעיל[.
הש"ך ציין שלרמב"ן ]בין בדעת התוספות בין בדעת הרמב"ם[ ,בבעיית הגמרא מדובר
בגדול שיצא ללוות את המת ,ודין אורח תלוי בדין גדול הבית  -כאשר גדול הבית מונה
משיצא המת ,גם האורח מונה משיצא המת ,וכאשר גדול הבית מונה לעצמו ,דהיינו
מסתימת הגולל ,גם האורח מונה לעצמו .לעומת זאת ,לדעת הרא"ש ,המדובר הוא
בגדול שהתחיל אבלות יחד עם הנשארים ,ואחר כך יצא לבית הקברות .הדברים
מפורשים ברמב"ן וברא"ש ]אבל לא הובאו בבית יוסף[ :הרמב"ן מבין שהבבלי מדבר על
אותו מקרה כמו הירושלמי ,דהיינו שגדול הבית יצא ללוות את המת ,וחולק עליו,
והלכה כבבלי נגד הירושלמי ,שאין הנשארים נגררים אחרי גדול הבית .אך הרא"ש ,כדי
להימלט מהסתירה בין הבבלי לירושלמי ,הסביר את הבבלי בגדול שנשאר ויצא אחר
כך.
הסתירה בין הבבלי לירושלמי ,לכאורה ,קיימת גם בדעת הבית יוסף ,שהרי לדעת הבית
יוסף אם הלך גדול הבית ללוות את המת  -הנשארים מונים משיצא המת ,ולפי
ירושלמי  -הם נגררים אחר גדול הבית ,ומונים משייסתם הגולל .אמנם ,בסעיף ב פסק
השולחן ערוך כירושלמי ,ובסעיף ח  -כבבלי ,ויש סתירה בין שני הפסקים! מתרץ הש"ך,
בעקבות המרדכי בשם רבי אברהם :הירושלמי  -בגדול שגר במקום הקבורה ,הבבלי -
בגדול שלא גר במקום הקבורה .הש"ך מוסיף מסברה ,שדין הירושלמי הוא דווקא בגדול
שגר במקום הקבורה ולא חזר משם ,ומדייק כן מלשון המרדכי .וכבר הוזכר לעיל,
שהש"ך בשם הראב"ן הוסיף עוד תנאי בדין של סעיף ב ,והוא שגדול הבית יוכל לחזור
תוך שלושה ימים.
הש"ך מביא בשם המהרש"ל ,שהרמב"ן מודה היכא שלא נשארו מקצתן בבית ,שמונה
לעצמו.
מדייק הש"ך ,שמודה ,משמעו  -מודה לרא"ש ,ואם כן ,אם בא אורח תוך שלושה ימים -
מונה עמהם .וצריך עיון ,כיצד פוסק אליבא דהרמב"ן לחלק בין שלושה לאחרי שלושה,
שזה ,לכאורה ,סותר את דעת הרמב"ן.
לא מבואר בדברי הרמב"ן ,מה הדין אם גדול הבית התחיל אבלות עם הנשארים ,ואחר
כך הלך לבית הקברות להתעסק בצרכי המת ולא חזר .בזה הוא פוסק כרא"ש ,לחלק בין
בא אורח תוך שלושה ימים לבא לאחר שלושה ימים ,כהבנתו ברא"ש.
אם גדול הבית התחיל אבלות עם הנשארים ואחר כך הלך לעסק אחר ,שאינו מצרכי
המת ,ולא חזר כלל ,פוסק הש"ך שהאורח תמיד מונה לעצמו.
דין מלווים את המת  -כדין גדול הבית ,כרמב"ן ורבי ירוחם בדעת התוספות.

סיכום שיטת הש"ך:
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גדול הבית...
נשאר ואחר כך הלך אינו
ליווה את המת
בבית
לא חזר תוך ז' חזר לא חזר תוך ג' בבית
חזר תוך ז'
לא דר תוך הלך הלך כלל
דר
נשארו לא
מקצתן נשארו במקום במקום ג' לבית לעסק
קברות אחר
מקצתן קבורה קבורה
וכן
או לא
יכול
יכול
לחזור לחזור
תוך ג' תוך ג'
1
נשארים
2
גדול הבית
אורח קרוב תוך ג' 3
מג' עד ז' 4
שבא
5
רחוק
ממקום

מ
מ
מ
מ
ע

מ
מ*
מ
מ
ע

X

?
מ/ג
ע
ע

ג
ג
ע/ג
ע/ג
ע

מ  -משיצא המת.
ג  -משייסתם הגולל.
מ* -מתחילה משייסתם הגולל ,מונה שבעה משיצא המת
]יכולה להימשך פחות משבעה ימים[.
ע  -לעצמו ]דהיינו ,משעה שנודע לאבל[.
 - Xהמקרה בלתי אפשרי.
 - /לא ברור כאיזו דעה הכריע.
?  -לא ברור מה הדין.

מ
ג
ע
ע
ע

מ
מ
מ
מ
ע

מ
מ
מ
ע
ע

מ
מ
ע
ע
ע

מ
ע
ע
ע
ע
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סיכום שיטות הבית יוסף ,הרמ"א והש"ך
גדול הבית...
בבית
חזר תוך ג'
לא נשארו
נשארו
מקצתן
מקצתן

1

2

3

4

5

ב"י
רמ"א
ש" ך
ב"י
רמ"א
ש" ך
ב"י
רמ"א
ש" ך
ב"י
רמ"א
ש" ך

מ

מ

מ
מ

ע

ליוה את המת
חזר מג' עד ז'
נשארו לא נשארו
מקצתן מקצתן
יכול לחזור
תוך ג'

לא חזר תוך ז'
דר במקום קבורה

מ

X

מ

X

ג
?
מ*
ג
מ
מ
ג
?
מ
ע

ג
?
?
ג
?
מ/ג
ג
?
ע
ע

ג
?
מ*
ג
ע
מ
ג
ע
מ
ע

ג
?
?
ג
ע
מ/ג
ג
ע
ע
ע

מ  -משיצא המת.
ג  -משייסתם הגולל.
מ* -מתחילה משייסתם הגולל ,מונה שבעה משיצא המת
]יכולה להימשך פחות משבעה ימים[.

ג

ג
?
?
ע/ג
?
?
ע/ג
ע

לא יכול לחזור
תוך ג'
מ/ג
מ/ג
מ
ג
?
ג
?
?
ע
?
?
ע
ע

חזר תוך ג'
לא דר
במקום
קבורה

מ
ג
?
ג
?
ע
ע
?
ע
ע
ע

נשאר ואח"כ הלך
חזר מג' עד ז' לא חזר תוך ז'
הלך
הלך
לבית לעסק
קברות אחר

אינו בבית

מ

מ

מ

מ

מ

מ

מ

מ

מ

ע

מ
ע
מ
מ
ע
מ
ע

?
ע
מ
?
ע
ע
ע

ע

ע

ע

ע

ע

ע

מ
מ
?
מ
ע

ע  -לעצמו ]דהיינו ,משעה שנודע לאבל[.
 - Xהמקרה בלתי אפשרי.
 - /לא ברור כאיזו דעה הכריע.
?  -לא ברור מה הדין.

זמן תחילת אבלות
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אורי הולצמן
לעילוי נשמת סבי היקר
ניסן יונה ב"ר בנימין הולצמן
נלב"ע ד' מנחם אב תשנ"ד תנצב"ה

זמן תחילת אבלות *
א.
ב.
ג.

ד.
ה.

פתיחה
הצגת הבעיה
תחילת אבלות במקרים שונים
 .1ודאי מת ,אך אין יודעים היכן גופתו
 .2ודאי מת ,אך גופתו מוחזקת על ידי השילטונות
 .3מת המוטל לפנינו לקבורה
 .4ספק מת
 .5מת המוטל לפנינו ואין אפשרות לקוברו )כגון שהעיר במצור(
קרוב כאן וקבורה בחוץ לארץ לאחר זמן
נספח :שיטת הגאונים

א .פתיחה
אחת הסוגיות החשובות בהלכות אבלות היא סוגיית זמן תחילת האבלות .כידוע ,אין
האבלות חלה מיד עם מות המת .תחילה ,ישנו שלב האנינות ,ורק בשלב מאוחר יותר

*

אין צורך לומר שלא בא מאמר זה לפסוק הלכה כלל ועיקר ,אלא להציע לפני המעיינים את המקורות .כל
הציונים במאמר זה ,אלא אם כן צויין אחרת:
לשולחן ערוך  -יורה דעה סימן שעה,
לגמרא  -בבלי מועד קטן,
לרא"ש ולשאר ראשונים  -מועד קטן פרק ג,
לרמב"ן  -ספר תורת האדם בהוצאת מוסד הרב קוק )הודפס בכתבי הרמב"ן חלק ב(.
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מסתיימת האנינות ומתחילה האבלות .במאמר זה ננסה להגדיר מהו זמן תחילת אבלות על
ידי בחינת ההלכות במקרים שונים . 1

ב .הצגת הבעיה
השולחן ערוך קובע ברורות )סעיף א(" :מאימתי חל האבילות? משנקבר ונגמר סתימת
הקבר בעפר  -מיד מתחיל האבלות" .ומוסיף הרמ"א על פי הרא"ש" :היה סבור שנסתם
הקבר והתחיל להתאבל ,ואחר כך נודע לו שטעה  -חוזר ומתחיל האבלות מחדש".
וכן כתב השולחן ערוך בסעיף ו" :מי שהודיעוהו שצלבו עובדי כוכבים קרובו בעיר אחרת,
ונהג אבלות מיד ,ואחר כך נודע לו שעדיין עומד בצליבה ,אותו אבילות לא עלה לו ,וחוזר
ומונה משיקבר או משנתיאשו מלקברו".
דברי הרא"ש הם בתשובה )כלל כז אות ח( ,והובאו בבית יוסף בסוף הסימן ,וזה לשונו:
דע ,כי אבלות קודם קבורה או קודם יאוש לאו אבלות הוא כלל ,כי לא
נתחייב עדין להתאבל ,והוה ליה כשמע על החולה שמת והתחיל להתאבל
עליו ,ואחר כך אמרו לו :חי הוה והשתא הוא דמת ,שצריך עתה להתחיל
שבעה ימי אבלות ,כן הדבר הזה.
והנה ,למרות דברים ברורים אלה ,כתב השולחן ערוך מיד בסעיף ב" :מי שדרכן לשלוח
המת למדינה אחרת לקברו ,ואינם יודעים מתי יקבר ,מעת שיחזרו פניהם מללוות ,מתחילין
למנות שבעה ושלשים ומתחילין להתאבל".
והדברים תמוהים! תחילה כתב השולחן ערוך שרק מסתימת הגולל מתחילה אבלות,
והרמ"א אף ציין לדברי הרא"ש ,שהמתאבל לפני קבורה כאילו מתאבל על החי ,ומיד בסעיף
הבא כתב השולחן ערוך בפשטות ,שמשעה שמחזירים פניהם מן המיטה ,אף על פי שנלקח
למדינה אחרת ,וודאי שעדין לא נקבר  -יתחילו מיד להתאבל!
ויתירה מזו כתב הרמ"א בסעיף ז:
אם שלחו מתיהם לעיר אחרת ,שדינם להתחיל האבלות משיחזרו פניהם,
והתחילו למנות האבלות ,ואחר כך נתפס המת ולא ניתן לקבורה זמן ארוך -
אין צריכין להפסיק אבלותן ,ואין צריכין לחזור ולהתאבל אחר כך ,דמאחר
שדינם להתחיל מיד  -אין צריכין להפסיק.
ובשדי חמד )פאת השדה ,מערכת אבלות סימן יד( כתב" :ולפום ריהטא ,שני הדינים הללו
הם כשני כתובים המכחישים זה את זה ,וצריך להתיישב היטב".
על מנת להבין מהו היסוד הקובע בדין התחלת האבלות ,יש לחלק בין המקרים השונים,
.1

לא נתייחס במאמר זה לבעייתיות במעבר מאנינות לאבלות .נושא זה רחב וקובע ברכה לעצמו.
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ולבדוק מהו זמן תחילת האבלות בהם.

ג .תחילת אבלות במקרים שונים
ראשית ,יש להדגיש כי אין אבלות חלה ללא ידיעה  . 2אדם שאינו יודע כלל שקרובו מת -
אינו חייב בהלכות אבלות ,ואף אין חייבים לספר לו על כך )שולחן ערוך תב ,יב; ועיין ספר
חסידים רמז תתג( .ברגע שהקרוב שומע על מות קרובו )היינו ,אחר סתימת הגולל( ,חלות
עליו הלכות אבלות .אך כאן יש לחלק בין "שמועה קרובה" ,היינו ,ששמע על מיתת קרובו
תוך שלושים יום מיום המיתה ,ובין "שמועה רחוקה" ,היינו ,ששמע לאחר שלושים יום
מיום המיתה .בלשון השולחן ערוך )תב ,א(" :כללו של דבר :יום שמועתו הקרובה כיום
הקבורה" .בשמועה קרובה נוהג כל הלכות אבלות ,לעניין שבעה ושלושים ושנים עשר חודש,
ובשמועה רחוקה נוהג אבלות שעה אחת )ועיין סימנים תב ,שצו(.
נדון עתה במקרים שונים:
.1
.2
.3
.4
.5

ודאי מת ,אך אין יודעים היכן גופתו.
ודאי מת ,אך גופתו מוחזקת על ידי השלטונות.
מת המוטל לפנינו לקבורה.
ספק מת.
מת המוטל לפנינו ואין אפשרות לקוברו )כגון שהעיר במצור(.

נדון בכל מקרה ומקרה על פי המקורות ,וננסה למצוא בכל דין מהו העיקרון הקובע את זמן
תחילת האבלות . 3
 .1ודאי מת ,אך אין יודעים היכן גופתו
כתוב באבל רבתי )ב ,יב(:
מי שנפל לים ,מי ששטפו נהר ,מי שאכלתו חיה רעה  -אין מונעין מהן כל דבר.
מאימתי מתחילין למנות להם? משעה שנתייאשו לבקש .מצאוהו אברים
אברים  -אין מונין לו עד שימצא ראשו ורובו .רבי יהודה אומר :השדרה
והגלגולת הן רובו.
זאת אומרת ,כל זמן שמחפשים את גופתו ולא נואשו מלמוצאה ,אף על פי שוודאי מת  -לא
חלה אבלות .אם נמצא המת ,או ראשו ורובו ,נפסקים החיפושים ומתחילה האבלות] .נראה
.2

מהי ידיעה המתחלת אבלות  -עיין סימן שצז ,ועיין לקמן שיטת הגאונים.

.3

לא נתייחס במאמר זה לעניין "גדול הבית" ,שהוא יסוד חשוב בעניין זמן תחילת האבלות .ועיין במאמרם
של ידידיי הרבנים יעקב בלינקי וגלעד גרוס בחוברת זו.
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לעניות דעתי פשוט ,שאף כאן תחל אבלות רק לאחר סתימת הגולל על ראשו ורובו ,אך
מסתימת לשון הפוסקים משמע ,שברגע שנמצאו חלה אבלות ,וצריך עיון [.אם לא נמצא
המת ,והמחפשים נואשו מלמוצאו והפסיקו לחפש  -מיד מתחילה האבלות.
נמצא ,שישנו יסוד נוסף להחלת אבלות במקרה שאין אפשרות לסתימת גולל ,והוא יאוש
הקרובים .וכן כתב הרמב"ן )עמוד קסב(" :יאוש כסתימת הגולל" ,וכן כתב הנימוקי יוסף
)יח ,א בדפי הרי"ף ד"ה המסורס(" :וכשנתיאשו מלבקשו  -אותו היום הוי סתימת הגולל".
כתב הרא"ש )סימן נו(:
אירע מעשה במגנצא שיהודי היה הולך בדרך בקרון ,ויהי בדרך ויקם עליו
הקרוני ויהרגהו ,וזה היה בראש חדש טבת ,ובנו חפשו בכל הדרכים ימים
רבים ולא מצאו .ובראש חדש אדר ,בא לפני רבינו אליקים ברבי יוסף ז"ל,
ושאל לו כדת מה לעשות ,ואמר לו למנות שבעה ושלושים מראש חדש אדר
ואילך ...אלמא ,שעת יאוש כשעת קבורה ...היכא שנפל לים או אכלתו חיה
שלא נקבר ,היו כל הימים שלא נתייאשו כמתו מוטל לפניו לקוברו ,שהרי
בכך הוא עסוק ,וכל זמן שמתו מוטל ועליו לקוברו אין אבילות חל עליו.
וכשמתייאש ,אין מוטל עליו לקוברו ,ואין עסוק בכך ,והוי כיום קבורה,
וחלה עליו אבילות של שבעה ושלשים . 4
הרא"ש מדגיש ,שעד שלא נתייאשו הרי זה כאילו המת מוטל לפניהם ,וכשנתייאשו  -כאילו
קברוהו.

 .2ודאי מת ,אך גופתו מוחזקת על ידי השילטונות
כתוב באבל רבתי )ב ,יא(:
הרוגי מלכות אין מונעין מהן כל דבר .מאימתי מתחילין למנות להם? משעה
שנתייאשו מלשאול ,אבל לא מלגנוב ,שכל הגונב הרי זה שופך דמים.
ופירש בנמוקי יוסף )יח ,א מדפי הרי"ף(:
ומאימתי מתחילים  -שהרי לא נסתם הגולל ,שלא ניתנו לקבורה שיהו מונים
להם מסתימת הגולל .משנתיאשו  -שמבקשים מאת השליט ושריו לקברם,
.4

בקיצור פסקי הרא"ש שם כתב הטור" :מי שנהרג בדרך או גררתו חיה או שטפו נהר ,ולא נתיאשו
מלקוברו  -אין על הקרובים לא אבילות ולא אנינות .נתייאשו מלקוברו  -מונין שבעה ושלושים מיום
שנתיאשו" ,וכן פסק הטור בסימן שמא .וכתב הבית יוסף שם" :ומה שכתב ,שאין על הקרובים דין
אנינות  -כן משמע מדברי הרא"ש שם ,גבי מעשה שאירע במגנצא" .וקשה ,שהרי הרא"ש כתב בפירוש:
"כל הימים שלא נתייאשו  -כמתו מוטל לפניו לקוברו" ,משמע ,שיש עליהם דין אנינות בשעת החיפושים,
וצריך עיון.
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וכשמתיאשים מלשאול  -אותו היום הוא להם כאלו נסתם בו הגולל ,וחייבין
להתאבל עליהם אחר שראו שאין השר מרגיש בהם .ואף על פי שבדעת
הקרובים לגנוב אותם ולקברם ,אפילו הכי מתאבלים עליהם ,דמילתא דלא
שכיחא להו הוי.
אף כאן ,יסוד היאוש הוא הקובע את חלות האבלות .החידוש הוא ,שאף על פי שגופתו
נמצאת במקום ידוע ובהישג יד אפשרי ,מכל מקום יאוש מלהשיג את גופתו בדרכים רגילות
הוי יאוש לעניין אבלות . 5
 .3מת המוטל לפנינו לקבורה
זהו המקרה השכיח ביותר .איתא בגמרא )כז ,א(:
תנו רבנן :מאימתי כופין את המטות? משיצא מפתח ביתו  -דברי רבי
אליעזר ,רבי יהושע אומר :משיסתם הגולל.
נפסקה הלכה כרבי יהושע )רי"ף טז ,ב( . 6
נחלקו רש"י ורבינו תם ,מהו גולל ,ומהי סתימת הגולל .לרש"י היינו סתימת הארון ,כלומר
גולל הוא כיסוי הארון" ,בשעה שיסתם במסמרים על מנת שלא יפתח עוד" )לשון הרמב"ן
עמוד קמז( .לרבינו תם היינו סתימת הקבר ,כלומר ,גולל הוא אבן גדולה ששמים על הקבר
לאחר שקברו בו את המת )עיין כתובות ד ,ב רש"י ד"ה גולל ותוספות ד"ה עד( . 7

.5

הרב דב אליעזרוב כתב להסביר את סברת יאוש )תחומין ד עמוד " :(118דעצם דין שבעה ושלושים יום
תלוי בעיקר מעת שקוברים אותו ,אלא כיון שנתיאשו ,קבעו חז"ל שיש לילך אחר רוב ,שבודאי לא
ימצאוהו ,כי אדם בהול על מתו ,וברור הוא שהאדם יעשה כל מיני טצדקי ותחבולות למצוא את מתו.
ואם בכל זאת לא מצא ,מן הסתם שכבר לא ימצאוהו ומסיבה זו חדל מלחפשו יותר .ולכן צריכין לקיים
מצות אבילות שקבעו חז"ל להתאבל על מתו .וזה נקרא אבלות בדלית ברירה ,כיון שלא ימצאוהו כבר".
הסבר זה ,לעניות דעתי ,הוא קשה ביותר ואינו מתקבל ,שהרי לקמן )עמוד  (178הובא חידושו של רבא
)כב ,א( בעניין אבלים שאינם הולכים אחר המיטה לקוברו ,שאבלותם מתחילה משעת החזרת פניהם מן
המת ,והסבירו הראשונים ,שזהו היסוד של יאוש מלקוברו ,וכיצד אפשר להגדיר אבלות של קרובים
שאינם ממשיכים בליווי המת כ"אבלות בדלית ברירה"? ועיין לקמן )עמוד .(179

.6

עיין בית יוסף ,ריש סימן שעה" :וידוע דהלכה כרבי יהושע" ,ועיין תשובות הגאונים ,שערי צדק חלק ג,
שער ד ,סימן ח.

.7

יש להעיר ,שהתוספות הקשו לשיטת רבינו תם ,במקרה שאין אבן גדולה שנוהגים לשים על הקבר,
ויניחוה לאחר זמן ,מאימתי מתחילים להתאבל? ותירצו בזה שני תרוצים שונים .בשבת )קנב ,ב ד"ה עד(
ובכתובות )ד ,ב ד"ה עד( תירצו" :דיש לומר ,מכי אהדרי אפייהו מקברא" .לעומת זאת ,בסנהדרין )מז ,ב
ד"ה משיסתום( תירצו" :מכל מקום חיילא משיסתום הקבר בהוייתו" ,ועיין תוספות רא"ש שם .החילוק
בין התירוצים ברור .לתירוץ הראשון סתימת גולל היא בדווקא ולעיכובא לעניין חלות אבלות ,ולא מהני
סתימת הקבר בלבד .רק בגלל דינו של רבא לעניין החזרת פנים שייך להתחיל להתאבל משעה שיחזירו
פניהם מן הקבר .לעומת זאת ,לתירוץ השני סתימת גולל היא לאו דווקא ,ואבלות יכולה לחול מיד
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חידשה הגמרא )כב ,א(" :אמר להו רבא לבני מחוזא :אתון דלא אזליתו בתר ערסא ,מכי
מהדריתו אפייכו מבבא דאבולא  -אתחילו מנו".
פירש רש"י:
דמאן דאזיל בתר ערסא ,לא חיילא עליה אבילות עד שנסתם הגולל,
כשמוליכין המטה מבבל לארץ ישראל לקבור ,ואין כל הקרובים כולם יכולין
לעלות עד ארץ ישראל ,ומלוין המת פרסה או מיל וחוזרים .מכי אהדריתו
אפייכו מבבא דאבולא  -משער החיצון של העיר ומגרשיה דאתיתו לביתא.
אתחילו מנו  -ימי אבילות ,אף על גב דלא נקבר המת עד ימים רבים ,ואף על
גב דאבילות אינו חל עד שיסתום הגולל ,לדידכו דלא מחזי ,חזרתכם כנסתם
הגולל.
נחלקו הבה"ג והרמב"ם ,באיזה מקרה מדובר בגמרא .לבה"ג ,אפילו אם נקבר המת בסמוך
לעיר ,ברגע שמחזירים פניהם מן המת יתחילו למנות ,לרמב"ם  8ולרמב"ן ,דין זה נאמר
דווקא אם נלקח המת למדינה אחרת ,אבל אם נקבר סמוך לעיר  -לא יתחילו להתאבל עד
שיחזרו הקוברים ויאמרו שנסתם הגולל.
והסביר הרמב"ן )עמוד קסב(:
נראה לי ,שלא נאמרו דברים אלו אלא במוליכין אותו מעיר לעיר ,דכיון
שמסרוהו לאלו שמוליכין אותו והחזירו פניהם ,כבר נתיאשו ממנו ,ויאוש
כסתימת גולל .אבל בקוברין אותו בבית הקברות סמוך לעיר והן חוזרין מיד
בו ביום ,אין נוהגין עליו אבילות עד שיחזרו הקרובים ויאמרו להם כבר
נקבר ,שהרי דעתם עליו וכמונח לפניו דמי ,אינו אלא שנמסר לכתפים ,ומותר
לאכול בשר כדאמרן . 9
נמצא ,שהרמב"ן הבין שחידושו של רבא אינו חידוש ,אלא הוא השלכה של דין יאוש,
שלמדנו לעיל ,לעניין מי שנפל לים ולעניין הרוגי מלכות .אותם הקרובים המחזירים פניהם,
הרי הם כמתייאשים מלקוברו ,ואינם צריכים להמתין לסתימת הגולל .הרמב"ן מחדש,
שבנקבר סמוך לעיר אין הקרובים מתייאשים ,כיוון שדעתם עליו ,ואין אבלות חלה עליהם.
אך גם אינם אוננים כיוון שמסרוהו לכתפים ,ומותרים בבשר וביין.
בדעת בה"ג ,החולק על הרמב"ן ,וסובר שאף בנקבר סמוך לעיר חלה אבלות בהחזרת פנים,
יש להסתפק ,האם חולק וסובר שאף בזה שייך יאוש ,ושוב אין דעתם עליו ,או שמא חולק
בסתימת הקבר בעפר .נפקא מינה בין התרוצים תהיה ,לו יצוייר שהקרובים אינם משים מן הקבר עד
נתינת הגולל עליו.
.8

לקמן נציין ,כי יש מחלוקת בהבנת דעת הרמב"ם ,אך כאן נקטנו בפשטות כהסבר הבית יוסף.

.9

המשפט האחרון אינו מובן .הבית יוסף )דף שח ,ב( העתיק" :שהרי דעתם עליו וכמונח לפניהם דמי" ,ולא
העתיק עוד .ועיין ריטב"א כב ,א.
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על כל היסוד שקבע הרמב"ן ,וסובר שחידושו של רבא אינו גדר בעניין יאוש ,אלא דין
העומד בפני עצמו . 10
בלשון הרמב"ם )אבל א ,ה( ,שהועתקה להלכה בשולחן ערוך )סעיף ב( ,נחלקו אחרונים:
מי שדרכן לשלוח המת למדינה אחרת לקוברו ,ואינם יודעים מתי יקבר -מעת
שיחזרו פניהן מללוותו ,מתחילין למנות שבעה ושלשים ומתחילין להתאבל.
דעת הב"ח ,וכן כתב בדעתו ערוך השולחן )סעיף ח( ,שמלשון הרמב"ם משמע ,שדווקא
כשאינם יודעים מתי ייקבר ,אבל אם יודעים מתי ייקבר  -לא יתאבלו עד שעת הקבורה,
וזוהי גם דעת הרמב"ן .לכן חילק בין סמוך לעיר ובין מדינה אחרת .וכן כתב הרדב"ז בשו"ת
חלק ד ,סימן סג.
אבל דעת ערוך השולחן עצמו היא ,שלשון הרמב"ם היא לאו דווקא ,ומשמע שכן דעת שאר
הראשונים ,ואפילו יודעים מתי ייקבר יחלו להתאבל משיחזירו פניהם . 11
 .4ספק מת
כתב הבית יוסף בשם בעל העיטור )דף שט ,א(:
מי שטבע במים שאין להם סוף  -אין היתר לאשתו ,וכיון דבחזקת חי קיימא,
מסתברא דלא נהיגא אבלותא .והא דתניא באבל רבתי )ב ,יב( :טבע בנהר או
שנפל בים ,מאימתי מונין לו? משנתייאשו לבקש ,איכא למימר ,שנפל ומת או
שנפל למים שיש להם סוף.
ובשולחן ערוך כתב )סעיף ז(" :מי שטבע במים שיש להם סוף ...מאימתי מונים? משנתיאשו
לבקש" .וכתב הש"ך שם )ס"ק ז(" :נראה ,להכי נקט מים שיש להם סוף ,לאפוקי שאין להם
סוף ,דאין מתאבלין עליו כלל".
משמע מכאן ,שאף על פי שרוב הנופלים למים שאין להם סוף מתים ,לא יתאבלו עליו ,כיוון
שאין היתר לאשתו בעדות זו .וכן משמע מדברי הרמב"ן בעניין איזו עדות צריך על מנת
להתחיל להתאבל )עמוד רלט(" :וזה הכלל :כל עדות שמשיאין האשה על פיו  -קרובים
מתאבלין".
הסביר הב"ח את סברת הרמב"ן )סימן שצז(:
ולפי עניות דעתי ...כך כוונתו ,דאי איתא דבמקום שמשיאין את האשה על פי
 .10על פי הסבר זה ,ניתן לקבל את דברי הרב אליעזרוב שהובאו לעיל בהערה .5
 .11מלשון השולחן ערוך הנזכר לעיל ,משמע שפסק כרמב"ם וכרמב"ן ,ולא כבה"ג ,אך כבר הקשו ,שלכאורה
סותר למה שכתב בסוף סימן שצט ,שהעתיק לשון בה"ג להלכה .ועיין דגול מרבבה ריש סימן שעה,
ובערוך השולחן סעיף יא .יש להעיר ,שבה"ג כתב את דינו במפורש ,ולא רק מה שצוטט בראשונים לעניין
ערב יום טוב ,וזה לשונו )מהדורת מכון ירושלים ,הלכות אבל עמוד רמז(" :והלכתא ,היכא דנפק שכבא
מקמי פניא ,אי נמי מן מתא למתא ,ולא אסתתם הגולל אלא בליליא  -הנך דאיתנהו בביתא מנו מעידנא
דאיכסי שכבא מיניהו ,הנך דבהדי שכבא מני מעידנא דאיסתתם הגולל".
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עדות זו )עד אחד ,עד מפי עד ,גוי מסיח לפי תומו  -א.ה ,(.דאין הקרובים
מתאבלין ,אם כן בחזקת חי מחזקינן ליה ,ודאי דלא היו משיאין האשה
לאיש אחר ,דהוה להו תרתי דסתרי אהדדי! אלא בעל כורחך צריך לומר,
דכשמשיאין האשה על פי עדות זו ,כל שכן דמתאבלין עליו .אם כן ,בעלמא
נמי ,היכא דאין משיאין האשה על פיו ,כגון שאין לו אשה ,נמי הקרובים
מתאבלין ,דפשיטא דאין דין אחד חלוק  -פעם מתאבלין דנאמן הוא בעדותו,
ופעם אין מתאבלין דאין נאמן בעדותו ,זה דבר שאין לו שחר! אלא בעל
כורחך ,לעולם נאמן.
בהסבר דבריו נאמר בפשטות ,שאין לדון אדם כמת אלא אם כן התקבלה בפנינו עדות
ברורה בשני עדים על מותו ,הן לעניין להתיר את אשתו והן לעניין אבלות .אבל מאחר
שבאשה הקלנו לקבל אף עד אחד ועד מפי עד וכו' ,כיוון דאשה דייקא ומינסבא ,ובדבר
דעבידא לגלויי לא משקרי ,אי אפשר לחלק בין התרת האשה להינשא ובין אבלות על המת,
כי אז תהיה סתירה בין הדברים .לכן השווינו את הדינים ,ואף לעניין אבלות נקבל עדות של
עד אחד וכו' .בעניין אבלות הקלנו בכל מקרה ,ואף במקרה שאין נפקא מינה לעניין עגינות,
כגון ברווק שמת או באשה שמתה ,נתאבל בעדות של עד אחד.
נמצא ,שרק עדות מיתה שאפשר להשיא את אשת המת על פיה ,קבילה להחיל על קרוביו
דיני אבלות .ונחלקו אחרונים האם אמרינן בזה 'לא פלוג' ,ואף ברווק שמת או באשה שמתה
צריך עדות ברורה על מיתתם ,או שמא באלה אפשר להקל ,ולהתאבל אפילו בעדות שאין
משיאין אשה על פיה ,ועיין היטב פתחי תשובה ס"ק ג.
וקשה ,שהרי כתב הרא"ש )סימן צז(:
מעשה באשה אחת שהיתה רחוקה מבעלה מהלך ארבעה ימים ,ובאו והגידו
לה הנחנו את אישך גוסס ,והורה לה רבינו מאיר ז"ל שתתאבל ,דאמר בפרק
כל הגט )גיטין כח ,א( :השולח גט ממדינת הים והניחו זקן או חולה  -נותן לה
בחזקת שהוא קיים ,וקאמר עלה בגמרא :לא שנו אלא שהניחו חולה ,אבל
גוסס לא ,דרוב גוססין למיתה ואמרינן דילמא מיית ...אבל כשאינו לפנינו
והניחו גוסס תלינן שכבר מת ,אם כן בנדון זה רוב גוססין אינם חיים שלושה
ימים או ארבעה.
וכן פסק בשולחן ערוך )שלט ,ב(" :מי שאמרו לו :ראינו קרובך גוסס היום שלשה ימים,
צריך להתאבל עליו )דודאי כבר מת(".
משמע שאין צריך באבלות ידיעה ודאית ואזלינן בתר הרוב!
כתב המשכנות יעקב בסימן סט )הובא בסוף פתחי תשובה ס"ק ג ,עיין שם( ,שיש בזה
מחלוקת ראשונים ,דרוב ראשונים סוברים שאף כשאין עדות למיתה ודאית ,אלא רק לעניין
רוב  -מתאבלים ,ואף השולחן ערוך סותר את עצמו ,ומכריע המשכנות יעקב שיש להתאבל
במקרה כזה.
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בתחומין ד )עמוד  (117נזקקו לשאלה הבאה )שאלה זהה נשאל הבניין ציון בסימן קכא ,עיין
שם(:
מעשה בזקן אחד שסובל ממחלת השכחה ,נאבד מביתו ,ואחרי כמה חיפושים
של כמה שבועות לא מצאוהו .המשפחה והמשטרה כבר נלאו לחפש אחריו
יותר ,ורק אחרי חודשים מצאוהו מת על ידי עובר אורח ,ובקושי הכירוהו
בטביעת עין ,ורק על ידי הבגדים הכירוהו היטב ,וזה היה די ניכר שכבר מת
מזמן רב .מהו הדין כעת לאחר שמצאוהו לעניין אבלות שבעה ושלושים יום?
על שאלה זו ענו שם הרב דב אליעזרוב והרב עובדיה הדאיא ,ובדבריהם התייחסו גם לעניין
תחילת האבלות משעה שנתייאשו מלבקשו.
לדעת הרב אליעזרוב ,יאוש מלחפש היינו "אף שבלבם עוד הם מקוים לישועת ה' שיתכן עוד
שימצא ,מכל מקום זה לא מוציא מידי יאוש".
ברם ,הרב הדאיא חולק )שם עמוד :(122
ואני בעוניי ,לא כן אנכי עמדי ,כי גבול ותחום קבעו לנו רז"ל בגדר יאוש,
היינו ,מים שיש להם סוף הוא גדר יאוש ,מים שאין להם סוף הוא גדר אין
יאוש .היינו אם טבע במים שיש להם סוף ,וטרחו ויגעו לחפש אחריו ,ולא
מצאוהו ,הוא בבחינת יאוש ,כיון שמדרך הטבע ,מים שיש להם סוף ,מוכרח
הוא לבוא לידי גילוי אם היה נשאר בחיים .ומכיון שלא נמצא בעליל אחרי
החיפוש הראוי ,אנו תולין ,שבודאי אכלוהו הדגים ושוב לא ימצא עוד ,והוי
דינו כמת ,ועליהם לנהוג ימי אבילות כדין וכדת .ואם טבע במים שאין להם
סוף ,מכיון שאין להם סוף ואפשר שמצא לו מקום לצאת במקום שלא תוכל
לשלוט עין מחפשיו ,תמיד אנו מחזיקים אותו בחיים ,כל עוד שאין הוכחה
גמורה שכבר מת ואיננו .ולכן ,לא מתירים אשתו עד שיתברר בבירור גמור
שכבר מת ואיננו ,ומטעם זה לא נוהגין אבילות שלא יבואו להתיר אשתו
להנשא ...והנה ,אם היה המקרה כנידון דידן ,שלא היה ענין טביעה במים רק
שנאבד בדרך ,ולא יצא שום קול עליו שנהרג או שגררוהו חיות וכדומה ,הוי
כטביעה במים שאין להם סוף ...דהעולם ומלואו אין לו סוף ,ואף שחיפשוהו
ויגעו ולא מצאוהו ,לא שייך בו יאוש ,דיכול להיות שברח לאיזה מקום נידח
רחוק ,וסוף דבר יחזור לביתו .רק אם יצא קול עליו שנהרג או אכלוהו חיות,
וחיפשוהו ולא מצאוהו ,דינו כטבע במים שיש להם סוף ,דאם חיפשוהו ויגעו
ולא מצאוהו ונתיאשו מלחפשו עוד  -הוי בגדר יאוש.
 .5מת המוטל לפנינו ואין אפשרות לקוברו )כגון שעיר במצור(
כתב הרא"ש )סימן נו(:
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מעשה אירע בשפירא ,כשנפטר רבינו קלונימוס הזקן ז"ל ברבי יצחק ז"ל , 12
היתה העיר במצור ,ושמוהו בארון בבית המקוה ,ומנו לו מיד שבעה
ושלושים ,אף על פי שהיתה דעתם לפנותו משם לאחר המצור ,מכל מקום

 .12רבי קלונימוס הוא סבו של רבי יהודה החסיד.
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כיון שלא פינוהו בתוך שבעה  -מנו מסתימת גולל הראשון .אבל אם דעתו
לפנותו תוך שבעה  -מונה מסתימת גולל השני.
נחלקו הפוסקים בהבנת הלכה זו .לדעת הבית יוסף )דף שט ,א( והב"ח )דף שח ,ב( -
"סתימת ארון בענין זה של רבינו קלונימוס הוי כסתימת הגולל" )לשון הבית יוסף( .הב"ח
אף מוכיח ממקרה זה ,שבאמת הלכה כרש"י כנגד רבינו תם בעניין הגדרת סתימת הגולל
שהובאה לעיל ,אלא שנהגו כרבינו תם על מנת לצאת ידי חובת כל השיטות.
אבל הש"ך כתב )ס"ק ה(:
אף על גב דקייימא לן ...דאין אבילות חל אלא משיסתם הגולל ,דהיינו
משנקבר ונגמר סתימת הקבר בעפר ,היינו בעלמא ,אבל במצור מיד שנתנוהו
בבית אחר וסתמו הארון הוי כקבורה ,דהוי כנתיאשו מלקברו ,דאף על גב
דרוצים לקוברו אחר כך בבית הקברות ,מכל מקום השתא במצור הוי ליה
קבורה מעליותא לדידהו ,שהרי אם תלכד העיר לא יקברוהו בענין אחר ,וכן
נראה בבית יוסף . 13
על פי שיטת הש"ך ,עולה יסוד נוסף בעניין יאוש .לא מיבעיא מת שאינו לפנינו ואין יודעים
היכן הוא ,או אפילו יודעים היכן הוא ,אך אי אפשר להשיג את גופתו לקבורה ,שמועיל
יאוש ,כיוון שלא שייך בו סתימת הגולל .אלא אפילו מת המוטל לפנינו ,ואין אפשרות
לקוברו בקרקע ,הוי כיאוש מלקוברו ומונין אבלות מיד.
אבל לשיטת הב"ח ,לא שמענו חידוש כזה ,וכל הדין הנזכר לעיל התאפשר ,רק משום
שסתימת ארון מיקרי סתימת גולל ממש .אבל לא מצאנו דין יאוש מלקוברו כאשר המת
מוטל לפנינו ממש.
אמנם ,אף לדעת הש"ך יש לעשות במקרה כזה "קבורה מעליותא לדידהו" ,ואם יש ארון יש
לשימו בארון .אך לו יצוייר מקרה שאין אפשרות לשימו אף בארון ,ומכסים את המת בסדין
בלבד )כגון שמתחבאים בחדר ואינם יכולים להשמיע רחש ,רחמנא ליצלן( ,נראה ,לעניות
דעתי ,שלדעת הש"ך הוי קבורה מעליותא לדידהו ,אף על פי שלא קברוהו ואף על פי שהם
עמו בחדר אחד! ולא נאמר שהואיל והמת מוטל לפניהם הרי הם אוננים ואינם אבלים ,אלא
כיוון שלדידם הוי קבורה מעליותא באותם תנאים ,ואין הם יודעים אם יוכלו בעתיד
לקוברו ,הרי הם כנתייאשו מלקוברו ומתאבלים מיד.
סיכום :כעיקרון ,אבלות מתחילה בסתימת הגולל .במקרה שאין אפשרות לקבורה
ולסתימת הגולל ,ישנו יסוד של יאוש .יסוד זה שייך במקרה שוודאי מת ואין יודעים היכן
גופתו " -משנתייאשו לבקש" ,במקרה שוודאי מת אך אי אפשר לקבל את גופתו לקבורה -
 .13מה שכתב הש"ך" :וכן נראה בבית יוסף" ,צריך עיון .שהרי דברי הבית יוסף שצוטטו לעיל מורים
בפשטות את כוונת הבית יוסף ,שסתימת הארון הוי בשעת הדחק סתימת גולל ממש ,ולא מדין יאוש.
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"משנתייאשו לשאול" ,ובמקרה שמוטל לפנינו ואין אפשרות לקוברו  -רק אליבא דהש"ך.
מחדש רבא ,שאף במקרה של החזרת פני המלווים מן המטה  -מיקרי שנתייאשו מלקוברו
בעצמם ,והוי כסתימת הגולל ממש .ובזה מוסבר החילוק בין סעיף א וסעיף ב.

ד .קרוב כאן וקבורה בחוץ לארץ לאחר זמן
בעקבות הסקירה שהובאה לעיל ,נבין את מחלוקת האחרונים בעניין מי שנודע לו שמת
קרובו בחוץ לארץ ועדיין לא נקבר ,וייקבר לאחר מספר ימים ,ואין בדעתו להשתתף
בהלוויה אלא ישאר במקומו ,מאימתי יתחיל להתאבל  -משעת שמועה או משעת קבורה?
לכאורה ,כל זמן שלא נקבר המת לא מתחילה האבלות ,כמו שכתב הרא"ש בתשובה ופסק
השולחן ערוך בסעיפים א ,ו .אבל יש להסתפק ,האם שייך כאן דינו של רבא בעניין החזרת
פנים מן המת .כלומר ,האם דין קרוב המלווה את המת ,אך אינו ממשיך עד הקבורה עצמה,
שווה לדינו של קרוב שלא הגיע כלל ולא ראה את המת? האם שייך יאוש מלקוברו גם במי
שלא נתעסק במת כלל?
נחלקו בזה הנצי"ב )שו"ת משיב דבר ,סימן עב( ,וחתנו ר' רפאל שפירא מוולוז'ין )הובאה
תשובתו בקונטרס בשדי חמד פאת השדה ,מערכת אבלות סוף סימן יד( .לדעת הנצי"ב,
יתחילו רק לאחר קבורה ,ולדעת ר' רפאל יתחילו מיד . 14
כמו כן ,יש להתייחס למחלוקת שהובאה לעיל בלשון הרמב"ם )אבל א ,ה( והשולחן ערוך
)סעיף ב(" :מי שדרכן לשלוח המת למדינה אחרת ואינם יודעים מתי יקבר" ,האם "אינם
יודעים" הוא לעיכובא ,כלומר ,שאם יודעים בבירור מתי ייקבר ,או כגון שיש זמן שבו ודאי
לא ייקבר ,לא יתחילו להתאבל עד אז )אפילו לדעת ר' רפאל שפירא לעיל( ,או שמא "אינם
יודעים" לאו דווקא ,ויתחילו להתאבל מיד ,אף על פי שידוע שייקבר רק לאחר זמן )לעיל
עמוד .(179
בעיה זו התעוררה גם בזמנים עברו ,בעקבות גזירות מלכות שאין לקבור את המת כ"ד שעות
או מ"ח שעות לאחר מיתתו ,מסיבות שונות . 15

ה .נספח :שיטת הגאונים
נשאל הרא"ש )שו"ת כלל כז ,ח(:
ילמדנו על צלוב שצלבוהו גוים ,ובאו והודיעו את אחיו שהיה בעיר אחרת,

 .14ומצאתי סיוע לדעת הנצי"ב בשו"ת מהר"ם מרוטנבורג )דפוס פראג( חלק ד ,סימן שכ.
 .15ועיין אגרות משה יורה דעה סימן רנג; ציץ אליעזר אבן יעקב סימן מ; יביע אומר חלק ד ,יורה דעה סימן
כח.
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ונהג אבלות מיד .ולאחר שלושה ימים הודיעוהו שעומד עדיין בצליבתו עד
שיתנו ממון רב .והלכו זקני העיר ההיא ופייסום במקצת ממון ,ולא נתפייסו
עד שנתיאשו מלקברו .מאימתי חל אבלות  -משעת שמועה או משעת יאוש?
ענה הרא"ש:
דע ,כי אבלות קודם קבורה או קודם יאוש לאו אבלות הוא כלל ,כי לא
נתחייב עדין להתאבל ,והוה ליה כשמע על החולה שמת והתחיל להתאבל
עליו ,ואחר כך אמרו לו חי הוה והשתא הוא דמת ,שצריך עתה להתחיל
שבעה ימי אבלות ,כן הדבר הזה.
כשלוש מאות שנה לפני כן ,נשאלה שאלה דומה מרב שרירא ורב האי )הובאה ברי"ץ גיאת
הלכות אבל עמוד עא(:
ונשאל מרב שרירא ורב האי :מאן דאיתיה במדינתא וקרוביו במדינה אחרת,
והרגו שלטון ולא ניתן לקבורה ,קרוביו מאימת מונין  -משעת שמועה מדמינן
להא דבהלכות :כד נפיק שכבא ממתא ,ואיכסו ליה מקרובים חדא שעתא
קמייתא ,חלה לה אבלות עלייהו ,או להא דאמר :הרוגי מלכות מאימתי
מונין להם  -משנתייאשו לשאול?
נחלק את התשובה לפיסקאות:
והשיב:
א .הכי אמר רבנן במשנתינו :משנתייאשו מלשאול .היכא שלא נתברר שמתו,
אלא קול יוצא בכך ,וקרוביו דורשין ומחפשין מיכן ומיכן לעמוד על אמיתת
הדבר ,משעה שנתייאשו ופוסקין דרישתן  -נתקררה דעתם שכבר מת,
מאותה השעה מונין .אם ההרוג הזה דומה לזאת  -עושין בו כן .ואם ידוע
אימתי נהרג  -כמי שמת לעצמו דמי ,ומשעת שמועה מונין.
ב .וזה שאמר בהלכות ,גמרא בהדיא הוא :דאמר להו רבא לבני מחוזא  -אתו
דלא אזליתי בתר ערסא דמרחק בית הקברות מנייכו ,מכי מהדריתו אפייכו
מאבולי דמחוזא אתחילו ומנו .אלא ,שלא אמרו למנות עליו משעה שנכסת
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המטה מעיניכם ,אלא בזמן שהוא מת ,אבל אם חי עזבוהו ופורש מהן  -אפילו
יוצא ליהרג אין מונין לו.
ג .וגם זה ששאלתם עליו  -אם ראו גופתו משעה שתחזירו פניהם ,ונכסתן
מעיניהם  -מונין לו אף על גב שלא נקבר ,כל עיקר שנקבר מיכן.
וכי פסק רב אשי הלכה כרבי יהושע משיסתם הגולל  -בזמן שאבלים עומדים
בבית קבורתו של מת.
ננסה לפרש את התשובה על פי אותה חלוקה לפיסקאות:
א .מה שנאמר באבל רבתי ,שמונין משנתייאשו מלשאול ,היינו באדם שיצא עליו קול שמת
אך אין לכך ודאות ,ובשעה שנתייאשו קרוביו למוצאו ופסקו מלחפש  -נתקררה דעתם
שכבר מת ,ומונים משעת יאוש זו .אבל אם ידוע בוודאות שמת ,דינו ככל מת ומונין
משעה ששמעו שמת ,אף על פי שעדין לא נקבר .כלומר ,יאוש במקרה זה הוא שלב בירור
המיתה ולא שלב הקבורה.
בעניין זה ,חולקים שאר הראשונים ,והוכיח הרמב"ן שהברייתא דנה במת וודאי ,וגם
בזה בעינן יאוש מלמצוא את גופתו.
ב .אם מונין משעת שמועה אף על פי שלא נקבר ,מהו שחידש רבא דין החזרת פנים מן
המיטה ,הלא ממילא אין מונין משעת קבורה אלא משעת שמועה ,ומדוע ממתינים עד
החזרת פנים מן המת? אלא ,חידושו של רבא הוא ,שכל זמן שהקרוב נמצא עם המת לא
מסתיימת האנינות .ומה שכתב "משיסתם הגולל"  -היינו לאותם המלווים את המת עד
קבורתו ממש )עיין בסוף התשובה( .לכן ,החזרת פנים מן המיטה מסיימת את האנינות,
כיוון שאין המת מוטל לפניו ,ומתחלת את האבלות .כמו כן ,בא רבא לאפוקי מקרה בו
החזירו פניהם מהאדם בעודו בחיים ,אף על פי שוודאי ימות מיד ,כגון יוצא ליהרג,
ששם אין החזרת פנים מתחילה אבלות ,אלא שעת שמועה.
ג .על פי זה ,נדון גם במקרה עליו נשאלנו .אם הקרובים ראו את הגופה לאחר מיתה  -מיד
משיחזירו פניהם ממנה חלה עליהם אבלות ,אף על פי שעדיין לא נקברה! שהרי ,כאמור,
אין שלב הקבורה קובע את חלות האבלות ,אלא הידיעה הברורה על המיתה ,או היאוש
מלמוצאו חי .אם לא ראו את הגופה  -מיד משעת שמועה שמת ודאי חלה אבלות.
במקרה כזה אין אנינות כלל ,כיוון שאין מתו מוטל לפניו.
נראה לעניות דעתי פשוט ,שאם לשיטת הגאונים ,כוונת הקרוב לאחר שמועה לראות את
המת לפני קבורה  -לא חלה עליו עדיין אבלות ,שהרי ,מן הסתם ,כל הקרובים שמעו על
המיתה כאשר לא היה המת לפניהם ,ואחר כך באו לפני מיטתו.
לסיכום ,נמצא שהגאונים חידשו מספר דינים:
א .דין אונן חל רק על קרוב שהמת מוטל לפניו ממש ,אבל אם נמצא במקום אחר ולא יגיע
לפני קבורה  -לא חל עליו דין אונן כלל.
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ב .כל זמן שהקרוב נמצא ליד מיטתו של מת  -הרי הוא אונן ,עד שלב סתימת הגולל .אם
לפני סתימת הגולל מחזיר פניו מן המת  -מפסיק להיות אונן ומתחיל להיות אבל.
ג .אבלות חלה משעת שמועה ולא משעת קבורה.
ד .שמועה על אדם שמת ,היינו ידיעה ברורה על מיתתו ,או לחילופין ,יצא קול שמת,
וקרוביו דרשו וחקרו לדעת מה עלה בגורלו ,ונתייאשו מלמוצאו .קול שמת ויאוש
מלמוצאו הוי כשמועה שוודאי מת.
להלכה ,נדחתה שיטת הגאונים ,הן לעניין דיני אנינות ,והן לעניין אבלות בלא ידיעה ברורה
על מיתת הקרוב.
בשדי חמד )פאת השדה מערכת אבלות ,סוף סימן יד( הביא קונטרס ובו תשובתו של הגאון
ר' רפאל שפירא מוולוז'ין ,שם האריך להסביר את שיטת הגאונים הנזכרת לעיל ,באופן אחר
ממה שפירשנו .טענתו העיקרית היא ,שלא יהיו הגאונים כטועים ותדחה שיטתם מההלכה
לגמרי .לעניות דעתי ,כפי הסברנו כאן הבינו כל הראשונים בדבריהם ,וזהו פשט הדברים.

יהי רצון ,שמהרה יתקיים הפסוק "ומחה ה' אלקים דמעה מעל כל פנים"
)ישעיהו כה ,ח( ,ונזכה במהרה לביאת גואל צדק ולתחיית המתים ,במהרה
בימינו ,אמן.
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ר' אמיר ספוקויני

סדר קדימויות בין אבלים
א.
ב.
ג.
ד.

ה.
ו.

ז.

הקדמה
המקור לקדיש יתום ומעלתו
מספר הקדישים
זמני אמירת קדיש
 .1כמה זמן אומרים
 .2באלו ימים אומרים  -שבת ויום טוב
 .3יארצייט  -יום השנה
מיהם האומרים קדיש
קדימויות בין אבלים
 .1תקופת האבלות
 .2מעמד האבלים
 .3קירבה למת
סיכום  -המנהג כיום

א .הקדמה
פעמים רבות בבואנו לבית הכנסת ,רואים אנו מחזה שכיח .אבל הנמצא בשנת אבלותו,
הרגיל לעבור לפני התיבה בכל יום ,ולעומתו ,יהודי שהגיע יום השנה שלו )יארצייט( על
אביו ,מתווכחים ביניהם על הזכות לעבור לפני התיבה ,וכל אחד מהם טוען שהשליחות
נזקפת לזכותו .במקרה הטוב מסתיים הויכוח בויתור של אחד הצדדים או בפשרה ,אך לא
אחת מסתיים הוא בכעס וברוגז ,רחמנא ליצלן .וכך הוא המצב גם במקומות ,שמקפידים
שרק אחד אומר קדיש .וזו רעה חולה ראיתי ,שישנם אבלים המתקוטטים ועושים מחלוקת
בבית הכנסת בשביל הקדיש! הלא כל מטרת הקדיש היא לתקן את עוון חילול השם ולקדש
שם שמיים ,ולבסוף ,אדרבה ,על ידו מוסיפים חילול השם חלילה.
בעיות נוספות ,הקיימות במקומות ,שכל האבלים אומרים יחד את הקדיש :כיצד ינהגו
האבלים על מנת שכולם יאמרו יחד ,ושיהיו עשרה אנשים ,שעונים לכל אחד?
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וכיצד יעשו הקהל בזמן שכל אבל אומר קדיש בקצב אחר ,למי יענו  -אחר כל אחד ואחד ,או
רק אחרי אבל אחד עד הסוף?
על שאלות אלו ננסה לעמוד ,בעזרת החונן לאדם דעת ,במאמר זה .נעסוק בעיקר בקדיש
יתום ולא בשאר הקדישים ,וגם בעניין זה אין בכוונתי לדון בכל ההלכות ,אלא רק בפרטים
הרלוונטים לבעיות שהועלו.

ב .המקור לקדיש יתום ומעלתו
המקור הראשון בו אנו מוצאים התייחסות לקדיש )לעילוי נשמת( הוא במסכת סופרים )יט,
יב(:
לאחר שיגמור החזן תפילה של מוסף ,הולך לו אחורי דלתי של בית הכנסת,
או בפני הכנסת ,ומוצא שם האבלים וכל קרוביו ואומר עליהם ברכה ואחר
כך אומר קדיש.
והסבירו הראשונים ,ש"ברכה" פירושה "עלינו לשבח" ,וכיוון שיש בה פסוקים ,היא
מחייבת אחריה אמירת קדיש .חכמים תיקנו ,שקדיש זה יהיה מיועד ליתומים ,וכן פסק
הרמ"א" :ואומרים קדיש יתום אחר עלינו" )אורח חיים קלב ,ב( .יוצא ,איפוא ,שעיקר
אמירת קדיש יתום הוא בסוף התפילה.
מקור נוסף ,שבו אף מודגשת מעלת הקדיש ,מצאנו במספר מקומות  . 1נביא מקור זה כפי
שמופיע במנורת המאור )נר א כלל א ,חלק ב ,א(:
מעשה ברבי עקיבא ,שהיה מהלך בבית הקברות ,ופגע בפחם אחד שהיה טעון
עצים על כתפיו ,והיה מרהיט בהם כסוס .גזר עליו רבי עקיבא והעמידו .אמר
לו :בני ,מה לך בעבודה קשה כזאת? ...אמר לו :מת אותו האיש ,ובכל יום
ויום מוסרין אותו לחטוב עצים ,ונותנין אותו באש .אמר לו :מה היתה
מלאכתך בחייך? אמר לו :גבאי המס הייתי ,והייתי נושא פנים לעשירים
ומצער את העניים ,ולא עוד ,אלא שבעלתי נערה מאורסה ביום הכיפורים...
אל תעכבני ,שמא ירגזו עלי בעלי הפורענות .ולאותו האיש אין לו תקנה ולא
כלום פדיון ,אלא שמעתי שהיו אומריםִ :אלו היה לו בן שהיה עומד בציבור,
והיה אומר בציבור' :ברכו את ה' המבורך' ,היו מתירין אותו מן הפורענות...
מיד תפסו רבי עקיבא לבנו ...והושיבו לפניו ללמדו תורה ,ולא היה לומד ,עד
שישב עליו בתענית ארבעים יום ...וקרא באל"ף בי"ת ,עד שהוליכו לביתו
.1

מסכת כלה )פרק ב( ,תנא דבי אליהו זוטא )סוף פרק יז( ,ריב"ש )סימן קטו( ,כלבו הלכות אבל )פרק ח ,א(
ועוד .ויש גירסה במקום רבי עקיבא  -רבי יוחנן בן זכאי.
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ולימדו ברכת המזון וקריאת שמע ותפלה והעמידו ,והתפלל בציבור ואמר:
'ברכו את ה' המבורך' ...באותה שעה התירוהו מן הפורענות ,ובא אותו האיש
בחלום ,ואמר לרבי עקיבא :תנוח דעתך בגן עדן ,שהצלתני מדינה של גהינם.
ממקור זה למדו חכמים כמה דינים:
כתב הכלבו )פרק ח ,א( שעל ידי הקדיש שהוא אומר יתגדל ויתקדש ,פודה את אביו מן
הפורענות .ועוד הוסיף )שם(:
ועל זה פשט המנהג לומר בנו של מת קדיש בתרא ,כך שנים עשר חדש ,וגם
להפטיר בנביא .ויש שמתפללין כל מוצאי שבת תפלת ערבית ,לפי שבאותה
שעה חוזרין הרשעים ששבתו בשבת לגהנום ואפשר שתגן עליהם אותה
תפלה.
והביאו דבריו הבית יוסף )יורה דעה שעו ד"ה וכתב עוד( והרמ"א )שעו ,ה(.
כתב בבנימין זאב )סימן רא( ,שאת הקדיש שאחר "ובא לציון" אומרים האבלים ,כלומר,
מכאן הם עוברים לפני התיבה ,אם אינם יכולים להתפלל את כל התפילה .וכן פסק הרמ"א
)שם( ,שאבל שיודע להתפלל כל התפילה עדיף שיתפלל הכל ,ואם אינו יודע או שאינו יכול
להתפלל הכל  -יתפלל ,לכל הפחות ,מ"אשרי ובא לציון" .תקנת קדיש לבדו ,היא רק
לקטנים או לעמי ארצות ,שאינם יודעים לומר כל התפילה .וכן פסק בגשר החיים )פרק ל ,ז,
ו( . 2
אמנם ,אחד מן האחרונים )יוסף דעת סימן שעו( כתב ,שעדיף שיתפלל רק "אשרי ובא
לציון" כל השנה ,ולא כל התפילה .טעמו הוא שכל שמידת הדין מתוחה כנגדו ,חס וחלילה,
אין זה סימן יפה להיות שליח ציבור .אך כאמור ,המנהג הנפוץ הוא כדברי הרמ"א.
כתוב בדברי מלכיאל )חלק ד(" :מי שמזלזל בכבוד אבותיו ואינו רוצה לומר קדיש  -קל
הוא ,אך אין בית דין כופין אותו".

ג .מספר הקדישים
בספר שיבולי הלקט )הלכות אבלות( מביא בשם כמה ראשונים ,שכל ציבור וכל יחיד צריך
לשמוע בכל יום לכל הפחות שבעה קדישים .והגאונים כתבו שהוא על שם הפסוק" :שבע
ביום הללתיך" )תהלים קיט ,קסד(.
.2

לעניין לעבור לפני התיבה בשבתות וחגים ,ראה לקמן עמודים .192-3
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לעומתו ,בספר שיורי ברכה )סימן שעו ,ז( כתב ,שנהגו לצוות לבניהם לומר שמונה קדישים
ביום ,כנגד מה שכתוב בזהר ,שהקדיש מועיל לשעתא ופלגא ,ורוצים להציל לי"ב שעות.
בספר כף החיים )אורח חיים נה ,ס"ק א( מביא בשם האר"י ,שיש לשמוע י"ב קדישים ביום
)ששה בשחרית וששה במנחה וערבית( .אך מנהגנו כיום ,לומר ביום חול י"ג קדישים כנגד
י"ג מידות .בשבת מוסיפים עוד קדישים לפני תפילת מוסף ולאחריה ,ולאחר קבלת שבת ,כך
שבשבת מספר הקדישים גדול יותר )נפקא מינה להמשך( . 3

ד .זמני אמירת קדיש
 .1כמה זמן אומרים
ממעשהו של רבי עקיבא משמע ,שצריך לומר קדיש י"ב חודש  .וכך אכן כתבו הכלבו
והרמ"א שהובאו לעיל .הטעם בדבר ,כפי שמבואר בגמרא )ראש השנה יז ,א( ,כיוון שמשפט
הרשעים י"ב חודש ,וכל י"ב חודש גופו קיים ונשמתו עולה ויורדת.
וכותב הרמ"א )שעו ,ה( ,שכבר נהגו לומר קדיש רק י"א חודש ,כי אין זה מכובד שיחזיק
אביו ואימו לרשעים .ולא יוסיף אפילו יום אחד מן החודש הי"ב ,כיוון שיום אחד חשוב
חודש )באר היטב ,אורח חיים קלב ,ה(  . 5מעיר הפתחי תשובה )יורה דעה שעו ,ט( ,שאם ידוע
לו שהוריו היו רשעים או שהם עצמם בקשו ממנו  -יכול לומר קדיש י"ב חודש.
בשיורי ברכה )סימן שעו ,ח( מביא את מנהג האר"י ,שבא ליישב את מעשהו של רבי עקיבא -
שנהגו לומר קדיש י"ב חודש פחות שבוע אחד ,כדי לא לפגוע בכבודם של אביו ואימו .אם
כן ,מחד גיסא אומרים י"ב חודש ,ומאידך גיסא לא משלימים לגמרי ,שלא יהיה כמשפט
הרשעים .כמדומני ,שזה המקור למנהג הספרדים ,שמפסיקים בתחילת חודש י"ב שבוע
ואחר כך משלימים החודש )ילקוט יוסף חלק ז ,כג ,ג(.
אך לעומתם ,כתב בספר גשר החיים לגרי"ם טיקוצ'ינסקי )פרק ל ,ט ,ג( ,שיחידים נוהגים
כן ,אך המנהג לומר י"א חודש אפילו השנה מעוברת.
עוד כתב השיורי ברכה ,שגם אם אדם אחר אומר קדיש ולא הבן  -נהגו שאומרים רק י"א
חודש ולא יותר.
4

 .2באלו ימים אומרים  -שבת ויום טוב

6

.3

יש להעיר כאן הערה שאינה ידועה  -חצי הקדיש שלאחר קריאת התורה ,שייך בעיקרון לאבלים ,ורק אם
אין אבלים אומר אותו בעל הקורא.

.4

אם מונים מיום המיתה או מיום הקבורה  -זו מחלוקת באחרונים ואינה מענייננו.

.5

יש מן האחרונים )מובא בשדה חמד ,אבלות קסב( שרצו להוריד יום אחד או יומיים גם מהחודש הי"א,
אך לא התקבל מנהג זה.

.6

האמור כאן הוא גם לעניין לעבור לפני התיבה.
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כתב בספר בנימין זאב )סימן קסא( ,שיש מקפידים להימנע מלומר קדיש בראש חודש,
בשבת וביום טוב תוך שנת האבל .אך ניתן להביא ראיה להיפך ,מתשובת הר"י מקורביל,
שכתב ,ששמע טועים אומרים ,שלא יועיל כל כך קדיש בשבת או תפילה ,כמו קדיש של נער
ביום חול .וטעות הוא! שאם יועיל קדיש חסר ,כל שכן שיועיל קדיש שלם ושאר התפילה
השלמה שיתפלל הבן בשבת או בחול .מכאן עולה ,שבשבת אומרים גם קדיש יתום וגם
עוברים לפני התיבה .ומוסיף בבנימין זאב ,שכך הוא מנהג האשכנזים.
אמנם ,בשו"ת מהרי"ל )סימנים כב; לו( כתב ,שהמנהג שהאבל אינו עובר לפני התיבה בשבת
ובראש חודש ובכל בוקר שיש בו הלל ,כיוון שהציבור נמצא בשמחה .מדבריו עולים כמה
דברים:
א .בכל יום שהוא אומרים קדיש יתום.
ב .בשבת ,ביום טוב ,בראש חודש ובכל יום שיש הלל  -אין האבל עובר לפני התיבה.
ג .ביום שיש הלל  -רק בשחרית אינו עובר לפני התיבה ,וייתכן שבשאר תפילות היום עובר.
הדרכי משה )שעו ,ס"ק ט( כתב שהמנהג כמהרי"ל ,וכן פסק גם ברמ"א על השולחן ערוך
)שעו ,ה(.
יש מהאחרונים ,שרצו ללמוד מכאן ,שאבל לא עובר לפני התיבה בכל יום שאין אומרים בו
תחנון .אולם ,בביאור הלכה )אורח חיים קלב ,עמוד  (30הורה ,שאבל יכול לעבור לפני
התיבה גם ביום שאין בו תחנון ,ורק ביום שאין בו "למנצח" לא יעבור ,חוץ מערב יום
כיפור.
לעומת כל אלה ,בשו"ת מאיר נתיבים )שאלה פ( האריך להתיר לאבל להתפלל גם בשבת
וביום טוב ,כפשט דברי הר"י מקורביל . 7
בספר כלבו על אבלות לר"י גרינוולד )עמוד  ,(370מביא מנהגים שונים בעולם ,שחלקם לא
אומרים קדיש בראש חודש ,חנוכה ופורים ,אך אומרים בשבת וביום טוב ,וחלקם נוהגים
בדיוק להיפך ,ועוד כל מיני חילוקי מנהגים .הוא עצמו הכריע בקהילתו ,שלא יאמרו קדיש
בשבת וביום טוב ,כדי למנוע חילול שבת ,אם לא שהוא מתפלל קבוע בבית הכנסת.
עוד כתוב בספר המהרי"ל )שם( ,שהאבל יכול לעבור לפני התיבה גם בימים נוראים ,אם אין
אחר במקומו ,ופסקו הש"ך )שעו ,יד( להלכה .ובתשובת נודע ביהודה )אורח חיים לב( העיר,
שימי הסליחות אינם בכלל הימים הנוראים.
המנהג שאנו נוהגים כיום ,כפי שכותב בגשר החיים )פרק ל ,ט ,א( ,לומר קדיש בכל יום ,אך
לא לעבור לפני התיבה ,כמנהג המהרי"ל והרמ"א.
 .3יארצייט  -יום השנה

8

.7

עיין עוד בעניין זה במשנה ברורה תרעא ,ס"ק מד בשם הפרי מגדים  -המערכת.

.8

אין בכוונתי להיכנס כאן לכל פרטי הדינים ביארצייט ,אלא רק למנהגים העיקריים.

סדר קדימויות בין אבלים

193

כתב הכלבו )הלכות אבל פח ,ב( בשם התשב"ץ ,שישנה מצוה להתענות ביום שמת בו אביו
או שמתה בו אימו ,ומצוה לומר קדיש .וכן פסק הרמ"א )שעו ,ה; תב ,יב(.
וכמה הסברים נאמרו בזה :האר"י  -הקדיש שאומרים תוך י"ב חודש הוא להעלות אביהם
מגהינם לגן עדן ,וביום היארצייט הקדיש הוא להעלותו בגן עדן ממדרגה אחת למדרגה
גבוהה יותר .ויש מייחסים זאת למה שאמרו חז"ל )תענית כט ,א(" :מגלגלין זכות ליום
זכאי וחובה ליום חייב".
ממנהגי היום :מתפלל הבן ביום היארצייט שלוש תפילות ואומר הקדישים .וכן עולה
לתורה ,ואם אין קריאת התורה באותו היום  -עולה ביום שקודם )וממילא ,את הקדיש
שלאחר הקריאה אומר הוא ,כיוון שקדיש זה שייך בעיקרו לאבלים( .ישנם עוד מנהגים
רבים ,אך הם אינם רלוונטים לדיוננו .כמו כן ,ישנם מנהגים שונים ליארצייט שחל בשבת,
והמנהג המקובל בקהילות אשכנז ,שגם אם נופל יארצייט בשבת  -מתפללים ואומרים
הקדישים .וכך כתוב בגשר החיים )לב ,ב(.

ה .מיהם האומרים קדיש
מתוך המעשה של רבי עקיבא )לעיל( ,ומדברי הגמרא בסנהדרין )קד ,א(" :ברא מזכי אבא,
אבא לא מזכי ברא" ,משמע כי עיקר אמירת הקדיש הוא דווקא הבן על אביו ואימו .וכך
כתב בבנימין זאב )רא-רב(:
אין מקום לקדיש זה רק על אביו או אימו ,ואם יש בזה מנהג אחר  -אין לילך
אחריו אם לא שהוא מנהג ותיקין .ויש מקומות שאם אין אבל בבית הכנסת,
אומר אחד שאין לו אב ואם בעד כל מתי ישראל.
לכן ,במקרה שבאים אבלים על שאר קרובים ורוצים לומר קדיש ,האבל על אביו או אימו
יכול לדחותם בטענה שגוזלים אותו .וכן פסק הרמ"א )שעו ,ה( ,שעיקר מקומו של הקדיש
הוא דווקא של הבן על אביו או אימו ,אך הכל הולך אחר המנהג ובלבד שיהיה מנהג ותיקין.
מדברי הראשונים ,שאמרו שקדיש נתקן לקטנים ואילו הגדולים צריכים לעבור לפני התיבה
עולה ,שגם יתום קטן אומר קדיש על אביו ואימו ,ואם אינו יודע  -גדול אחר מקריא לו
והקטן חוזר אחריו ,ועונים הקהל אמן על דברי הקטן .ואף על פי שבגשר החיים הביע
הסתייגות מכך ,כוונתו לקדישים של שליח הציבור ,אך בקדישים שלפני התפילה ולאחריה -
מסכים גם הוא.
במקרה שאין בנים ,אלא בנות :בתשובת חוות יאיר )סימן רכב( נשאל על אדם שנעדר וציווה
שבתו תאמר עליו קדיש .והשיב שמדינא ראוי היה שהבת תאמר קדיש ,כיוון שגם
באמירתה יש תועלת ונחת רוח לנפש ,אך כיוון שזה בפני רבים יש חשש שיחלש כח
המנהגים בישראל ,ומוטב שלא תאמר .וכן כתב בתשובת כנסת יחזקאל )באר היטב ,אורח
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חיים קלב ,ה( ,שבת לא תאמר קדיש כלל בבית הכנסת ,אלא אם כן עושים לה מניין לעצמה
בביתה .אך רוב האחרונים חולקים גם על זה ,וסוברים שיש באמירת קדיש של בת שטות
וחוכא ואטלולי )בית לחם יהודה שעו ,ה( ,ולכן אין לה לומר קדיש כלל אף בביתה .תקנתה -
שתלך לבית הכנסת ,ותענה אמן בכוונה רצויה על כל הקדישים.
בן הבן ובן הבת )נכדים(  -כתב המהרי"ק )שורש מד(:
בן הבן אינו חייב לומר קדיש על זקנו ,דקדיש הוא משום כבוד האב ואין בן
הבן חייב בכבוד זקנו .ולכן אינו חייב לומר קדיש ,אלא כאיש אחר  -אלא
שנהגו כן.
וכן כתב בפתחי תשובה )שעו ,ז( ,בשם תשובת רמ"א ותשובה מאהבה ,והם לא חילקו בין בן
הבן ובין בן הבת .אך בתשובת כנסת יחזקאל )באר היטב קלב ,ה( טען על פי שיטתו ,שכשם
שלבת אין אף קדיש ,כך לבן הבת אין אף קדיש .והעיר בבית הלל )סימן שעו( ,שמעמד
הנכדים אינו מועדף ממעמדם של אבלים אחרים על שאר קרובים .וכך הוא מדייק
מהמהרי"ק ומהרמ"א שהביאו דבריו ,שבמקום שנהגו ששאר קרובים גם אומרים קדיש,
אם יש אבל על אביו או אימו יעשו פשרה .ומשמע ,שלא מחלקים בין בן הבן ושאר קרובים.
אמנם ,למסקנה הוא חוזר בו ,ואומר שבן הבן יעשה פשרה עם הבן ולא שאר קרובים עם
הבן ,ובן הבן יעשה פשרה עם שאר קרובים )דינו כנגדם כבן(.
ואם אין נכדים ,יאמר האב על בנו ,אף על פי שזה נגד הגמרא בסנהדרין ,ואם לאו  -שאר
קרובים .אך הנודע ביהודה )תנינא ,אורח חיים סימן ח( התנגד שהאב יאמר קדיש על בנו,
כיוון שאין אברהם מציל את ישמעאל .אולם בשבות יעקב )חלק ב( כתב ,שדברים אלו
מוסבים על בן שעובד עבודה זרה ,ובמקרה רגיל יכול האב להציל את בנו .לכן ,אומר האב
קדיש על בנו.
שכיר  -הבית יוסף )סוף סימן תג( מביא בשם ר' יוחנן דטריוו"ש ,מקרה על מפגש בין אומרי
קדיש ואחד מהם היה על:
אחת היתה זקנה שנח נפשה בעיר ולא עזבה בן ולא בת .וקרוביה שכרו אחד
שיאמר קדיש עבור נפשה.
ממקרה זה למדו האחרונים )כף החיים נה ,ל( ,שאם אין קרובים  -שוכרים אחר בעבורו.
והמגן אברהם )אורח חיים קלב ,ב( כתב ,שמדברי הבית יוסף משמע ,שיש יותר זכות לשכור
בשכר ולא שיאמר אחר בחינם .וכן מובא בכמה אחרונים ,שאם הבן אינו יכול לומר קדיש
או שאינו רוצה ,עדיף שישכור אחר בשכר מאשר שיאמרו שאר קרובים ,כיוון ששלוחו של
אדם כמותו )ויתכן שייחשב האחר כבן ממש לעניין קדימויות( .וצריך השכיר לומר בבוקר
קודם התפילה ,שכל הקדישים שיאמר בזה היום יהיו לעילוי נשמת פלוני.
בשו"ת אגרות משה )יורה דעה ב ,רנד( כתב ,ששכיר יכול להיות גם לכמה אנשים בו זמנית,
ובלבד שיצא ,שאומר קדיש לכל אחד בנפרד ,ואין יותר אנשים ממספר הקדישים )ולכן ראוי
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לו שירשום על מי אומר כל קדיש( .אך יש מהאחרונים ,כמו אבן יעקב )סימן נ( ,שו"ת באר
משה )ד ,צז( ודומיהם ,שכתבו שכיוון שקדיש אחד עולה לכמה מתים  -השכיר יכול לומר
קדיש אחד על כמה מתים ,ויכול להשכיר עצמו ליותר אנשים ממספר הקדישים.
כתוב בשו"ת חלקת יעקב )ג ,קנז( ,שאפילו מי שאבל על אביו ואימו ,יכול להשכיר עצמו
בשנת אבלותו לומר קדיש בעד אחר.
ישנן עוד שאלות רבות באחרונים על השכיר ,אך אין זה מענייננו.
לעומת כל אלו ,כתב החתם סופר בתשובה )חלק יורה דעה סימן שמה( ,שאין שום זכייה
לשכיר לומר קדיש בשביל האבל ,וטעמו  -שכל דין קדימויות בקדיש מבוסס על דין שותפות
)ואין כאן מה להאריך( .ומדייק דבריו אלו מדברי הרמ"א ,שהזכיר רק קרובים ולא הזכיר
שכיר .אך ,כאמור ,כבר נהגו היום למצוא אומר קדיש בשכר ,במקרה שאין מי שיאמר.

ו .קדימויות בין אבלים
כאשר באים אנו לדון בקדימויות בין אבלים ,יש לחלק תחילה בין אמירת הקדיש ובין
לעבור לפני התיבה.
אמירת קדיש  -יש להתחשב במספר פרמטרים:
 .1תקופת האבלות )תוך שבעה ,תוך שלושים יום ,תוך י"ב חודש ,יום הפסקה ,יארצייט(.
 .2מעמד האבל )תושב ,אורח(.
 .3קירבה למת )בן ,בן הבן ,שאר קרובים ,שכיר(.
 .1תקופת האבלות
העקרון המנחה בקדימויות בין אבלים ,בתקופות שונות של אבלותם ,הוא על פי הדין
המתוח באותה תקופה ,ועד כמה זקוק המת להמתקת דינו מדינה של גהינם .ולכן ,אבל
הנמצא תוך שבעה  9קודם לכולם ,כיוון שאז הדין מתוח ביותר .אבֵ ל תוך שלושים יום קודם
לאבל תוך י"ב חודש ,ליארצייט )לקמן נראה חילוקים בזה( ולאבל ביום ההפסקה )היום
האחרון של החודש הי"א( .יארצייט קודם לאבל תוך י"ב חודש ,כיוון שבו שייכים שני
טעמים )ראה לעיל  -יארצייט( וקודם לאבל ביום הפסקה.
אבל ביום הפסקה  -מצד הדין אין לו שום עדיפות ,אך מכיוון שנהגו שאומרים קדיש רק
י"א חודש ,וכביכול מוותר הוא לאבלים האחרים על חודש של אמירה ,נהגו האבלים לתת
.9

תוך שבעה נחשב גם אם פגע הרגל באמצע והופסקה אבלות שבעה ,לעניין קדיש ממשיכה עדיפותו כל
שבעת ימים אלו .וכן לעניין שלושים ,שממשיך לספור שלושים גם אם פגע הרגל באמצע .לעניין מי ששמע
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לו באותו היום את כל הקדישים והתפילות .אך טעם זה שייך רק באבל תוך י"ב חודש,
שאכן מרוויח מהפסקתו ,אך יארצייט ,אבל תוך שלושים או תוך שבעה  -שלא מרוויחים
דבר מוויתורו )שהרי ממילא קודמים לו(  -אינם נדחים מפניו ואין לו שום קדיש ותפילה.
יארצייט כנגד אבלים  -כתב המהרי"ל )סוף הלכות תפילה( :יארצייט מול אבל תוך שבעה -
אין לו שום קדיש ,וכן פסק הרמ"א )שעו ,ה( .ומעיר הש"ך )שעו ,ט( בשם ספר המנהגים,
שאפילו אם האבל תוך שבעה הוא נוכרי )לא מקומי( הוא דוחה את היארצייט .הביאור
הלכה )אורח חיים קלב ,עמוד יד( מביא מקרה בו ליארצייט יהיה קדיש אחד מול אבל תוך
שבעה  -אבל קטן שבא לבית הכנסת או גדול היושב שבעה בבית הכנסת ,אז יש ליארצייט
קדיש אחד )מהתפילה( .ואם יש הרבה יארצייטים ,נידחים אלו לגמרי.
עוד כתב המהרי"ל )שם( ,שיארצייט מול אבל תוך שלושים יום  -יש לו קדיש אחד .יארצייט
מול אבל תוך י"ב חודש  -כל הקדישים והתפילות שלו .וכן פסק הרמ"א.
לעומתו ,בספר המנהגים כתב ,שיארצייט מול אבל תוך שלושים ,וכל שכן אבל תוך י"ב
חודש  -כל הקדישים והתפילות שלו.
המשאת בנימין מביא סתירה בדברי ספר המנהגים )ש"ך שעו ,ח ובט"ז שעו ,ד(:
מדבריו לעיל משמע ,כי יארצייט עדיף מאבל תוך שלושים יום .אך בהמשך דבריו בספר
המנהגים משמע להיפך ,שכתב:
אבל תוך י"ב חודש תושב ,מול יארצייט אורח  -מקבל היארצייט קדיש אחד.
אבל תוך י"ב חודש תושב ,מול אבל תוך שלושים יום אורח  -חולקים שווה בשווה.
ומכאן משמע שאבל תוך שלושים יום חמור יותר מיארצייט!
נחלקו הש"ך והט"ז בהסבר תירוץ המשאת בנימין על ספר המנהגים:
הט"ז  -בעיקרון ,אבל תוך שלושים יום חמור מיארצייט ,ואם אפשר לתת לשניהם ,כגון
בשבת שיש קדישים רבים ,נותנים ליארצייט שליש והאבל מקבל שני שלישים .אך במקרה
שלא ניתן לתת לשניהם  -ניתנת עדיפות ליארצייט מטעם 'עבר זמנו בטל קורבנו' .אם כן,
החילוק בין הרישא והסיפא  -חילוק בין שבת ויום חול ,והט"ז מקבל חילוק זה להלכה.
הש"ך מבין את חילוקו של המשאת בנימין בספר המנהגים באופן שונה:
ברישא מדובר במקרה בו יש הרבה בעלי יארצייט ,ואז דוחים את האבל תוך שלושים ,וכל
שכן תוך י"ב חודש ,לגמרי .בסיפא מדובר ביארצייט אחד שאז אבל תוך שלושים יום עדיף
עליו .הש"ך עצמו אינו מקבל חילוק זה בדברי ספר המנהגים ,ומציע פתרון אחר לסתירה -
לפי ספר המנהגים אכן יארצייט חמור מאבל תוך שלושים יום ,וכל שכן מאבל תוך י"ב
חודש ,וזה מה שכתוב ברישא .ומה שכתוב בסיפא שאבל תוך שלושים יום חמור מיארצייט,
זה במקרה שהם אורחים ,ואז טוענים נגד היארצייט האורח  -הרי ידעת תאריך זה ,ומדוע

שמועה קרובה ,וצריך לישב שבעה ושלושים  -אין לו עדיפות כדין בן שבעה או בן שלושים ,אלא מיום
המיתה עצמו )ש"ך שעו ,ח; ביאור הלכה אורח חיים קלב ,עמוד .(28
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באת אלינו? טענה זו אינה שייכת לגבי אבל תוך שלושים יום אורח .לכן ,ליארצייט מספיק
קדיש אחד ,והאבל תוך שלושים חולק שווה בשווה.
הש"ך ,לדינא ,מקבל את חילוקו של המשאת בנימין ,ולכן אבל תוך שלושים יום דוחה
יארצייט ויש ליארצייט רק קדיש אחד )בגשר החיים כותב שהיחס הוא  ,(1:3אך במקרה
שיש הרבה בעלי יארצייט או שיש דוחק בקדישים  -דוחה היארצייט לגמרי את האבל תוך
שלושים ,מהטעם של 'עבר זמנו בטל קורבנו' )לגבי אבל תוך שבעה ראה לעיל( ,וכן פסק
בגשר החיים )פרק ל ,י ,ג(.
תקופות שוות  - 10כתב בביאור הלכה )אורח חיים קלב ,עמוד טו( ,שאם שני האבלים שרויים
באותה תקופת אבלות ,יטילו גורל ביניהם באופן שיצא ,שכולם יאמרו בשווה .זה באופן
שאינם יכולים להתפלל לפני העמוד ,אך אם יכולים שניהם להתפלל לפני העמוד  -יטילו
גורל ביניהם ,באופן שאחד יתפלל עד "אשרי ובא לציון" ,והאחר ימשיך משם עד סוף
התפילה ויאמר הקדישים שבסוף .ואם אחד יכול להתפלל והאחר לא יכול ,או שאינו מרוצה
לקהל  -המתפלל אינו מפסיד זכותו בקדישים ,ומשתתף בגורל.
ובגשר החיים )פרק ל ,י ,ד( הציע פתרון אחר  -שיאמרו כולם ביחד ,באופן שישמעו את כולם
בצורה ברורה )ועיין לקמן  -המנהג כיום(.
כתב הרמ"א )סוף סימן שעו( ,כי במקרה שיש אבלים בתקופה שווה ,אך אבל אחד הגיע
למקום זה מאוחר יותר  -יש לו עדיפות ,כל שלושים יום מיום הקבורה.
בספר עמק ברכה כתב ,שמי שקודם לחבירו לעניין קדיש ותפילה ,אין לו לעשות חסד עם
חבירו ולוותר לו זכותו ,כיוון שזכות זו שייכת למת ,אם לא במקום שחבירו יצטער על זה
מאד.
 .2מעמד האבלים
כתב מהרי"ל )סוף הלכות תפילה( ,שנוכרי )אורח( דינו כאחד מבני העיר לעניין קדיש .אך
האגור )סימן שלד( כתב בשם מהר"י מולין )שו"ת החדשות סימן כח( ,דבכל מקום יש לילך
בקדיש זה אחר המנהג ,ובמקום שאין מנהג  -יכולים התושבים לעכב על האורחים מלומר
קדיש יתום.
הבית יוסף )סוף סימן תג( מביא מקרה בשם הרב רבי יוחנן דטריוו"ש ,על שלושה אבלים
בעיר אחת :אחד שגר בעיר זו ואומר קדיש על אימו שמתה בעיר זו ,אחד העובד בעיר וגר
בשכירות ואומר קדיש על אימו שמתה בעיר אחרת ,ואחד שאומר קדיש בשכירות על זקנה
שמתה בעיר זו .וקבע רבי יוחנן בקהילתו ,שמי שהוא בן העיר וגם המת היה בן העיר הוא
עדיף על כולם ,שיש לו זכותו וזכות המת )ואפילו גר בשכירות( .מי שהוא בן העיר  -אך המת
לא היה בן אותה עיר ,וכנגדו אחד שגם מתו היה בן העיר  -חולקים הקדישים ביחס של .1:3
 .10ושניהם תושבים .ולעניין שני אבלים תוך שבעה  -אפילו אחד קטן ואחד גדול ,אפילו אחד תושב ואחד
אורח )ש"ך שעו ,יג(.
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ואם אינו גר כלל בעיר ,אף על פי שהמת היה בן עיר ונקבר בעיר  -אין לו קדיש כלל מול בני
העיר .משמע ממנו ,שנהג שאורח אין לו אף קדיש במקום תושבים.
ופסק הרמ"א )שעו ,ה( ,שנוכרי ,אם הוא כאחד מבני העיר או לא ,לעניין קדיש  -תלוי במנהג
המקום  -כמהרי"ל .ובספר המנהגים )מובא בש"ך שעו ,יא( כתב ,שגם במקום שנהגו שתושב
דוחה את האורח לגמרי ,מכל מקום בפעם ראשונה יש רשות לנוכרי להתפלל ולומר קדיש
יתום פעם אחת .הש"ך )שם( מסייג זאת ואומר ,שבאותה פעם דינו כתושב תוך י"ב חודש,
וכנגד תושב תוך שלושים יום או תוך שבעה  -אין לאורח כלום.
ולעניין המנהג המקובל  -כתבו בספר המנהגים ובביאור הלכה )אורח חיים קלב ,עמוד ,(30
שאם ישנו תושב ואורח ,ושניהם תוך שבעה  -יחלקו בשווה הקדישים והתפילות .תוך
שלושים יום ,תוך י"ב חודש ,יארצייט  -דוחה התושב לגמרי את האורח מלהתפלל ולומר
קדיש על העמוד )אך בפריסת שמע וקדיש שעל הפתח ,שניהם שווים ויחלקו בגורל( .ומכל
מקום ,נותנים לאורח פעם ראשונה לומר קדיש ולעבור לפני התיבה .וכן כתב בגשר החיים
)פרק ל ,י ,ט(.
יארצייט תושב ובן שלושים אורח  -יקבל היארצייט שני שלישים והאורח שליש.
יארצייט אורח ובן שלושים תושב או בן י"ב חודש תושב  -יש ליארצייט רק קדיש אחד
)הטענה נגדו  -ידעת התאריך ,מדוע באת אלינו?(.
בן שלושים אורח ובן י"ב חודש תושב  -שניהם שווים ויחלקו בשווה.
בן שלושים תושב ,יארצייט תושב ויארצייט אורח  -יש לאורח קדיש אחד )וטענתו  -לקחתי
הקדיש מהאבל תוך שלושים ולא מהיארצייט(.
מי מוגדר תושב? מהתשובה שהביא הבית יוסף בשם רבי יוחנן דטריוו"ש עולה ,כי אין
לקבוע על פי מקום המיתה והקבורה ,אלא על פי מקומו של האבל או של האומר .אמנם,
אם המת גם הוא מקומי ,יש לכך עדיפות כפי שנתבאר לעיל ,וכך כתב גם בביאור הלכה
)אורח חיים קלב ,עמוד טז(:
אינם נקראים תושבים בשביל אביהם שדר בפה וגם נקבר שם ,רק אותם
הדרים תוך הקהלה.
ומי נחשב כגר בתוך הקהילה? גם זה מובא באותה תשובה של רבי יוחנן דטרווי"ש שכתב:
דע ,כי אין הדבר תלוי בפרעון המס .אם אין לו ודר בעיר ,אף על פי שדר בעיר
בשכירות ,מכל מקום נקרא בן חלק.
וכעין זה כתב הביאור הלכה )שם(:
ואפילו עניי העיר שיש להם דירת קבע ,כולם חשבינן כתושבים .אם אדם
קובע דירתו תוך הקהלה  -אז משעה שהוא חייב לישא בעול עם דרי הקהלה
חשיב תושב.
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יוצא ,איפוא ,שהקריטריון להיקרא תושב ,אינו תלוי בתשלומים או בדירה קבועה ,אלא
בנשיאה בעול עם ציבור הקהילה .מכאן עולים חילוקים נוספים:
א .מי שיש לו מלמד בביתו ואין לו אשה ובנים במקום אחר  -נחשב תושב.
ב .יתום שאין לו אב ואם במקום אחר ,שגדל אצל אדם בעיר אפילו בשכר  -נחשב תושב.
ג .נערים ובחורים הלומדים בישיבה ,אפילו יש להם הורים במקום אחר ,וכן אברך הלומד
בישיבה ,אף על פי שיש לו אשה ובנים במקום אחר  -ישיבתם נחשבת מקום קבוע,
ומקרי תושב.
עוד כתב הביאור הלכה )שם( ,שמי שקבוע בבית כנסת אחד תמיד ,ובא להתפלל בבית כנסת
אחר באותה עיר  -האבלים שבאותו בית כנסת יכולים לדחותו ואפילו הוא אבל תוך שבעה -
שגרוע מאורח ,כיוון שיש לו מקום להתפלל.
 .3קירבה למת
ראינו לעיל את דברי המהרי"ק ,שעיקר עניינו של קדיש הוא בן האומר על אביו ואימו.
לעניין שאר קרובים שיאמרו קדיש על קרוביהם )שאינם הוריהם(  -הדבר תלוי במנהג.
המהרי"ק מדגיש ,שדבר זה תלוי במנהג ותיקין ,ולא מספיק שעשו זאת פעם אחת .ומוסיף
המהרי"ק ,שכבר נהגו שבן הבן אומר קדיש ,וכן איש אחר שאינו קרוב כלל אומר קדיש
בשביל אדם אחר ,אפילו במקום שיש אבלי אב ואם ,אלא שאין נוטלים כל כך קדישים כמו
אבלי אב ואם ,ותמיד עושים פשרה שיטול הנוכרי )במקרה זה  -אבל שאינו על אב ואם(
שליש או רביע ,והשאר לאבלי אב ואם .ובן הבן נוטל קדיש אחד ואבלי אב ואם יטלו שני
קדישים.
הרמ"א הביא את שני המנהגים :האחד  -שאומרים הקרובים קדיש רק כשאין אבלי אב
ואם; והאחר  -שאומרים הקרובים קדיש על קרוביהם גם כשיש אבלי אב ואם ,ועושים
פשרה ביניהם שלא יקחו קדישים כמו אבלי אב ואם ,אלא פחות .והכל תלוי במנהג ותיקין.
ובפתחי תשובה )שעו ,ז( כתב בשם תשובה מאהבה ,שאם יש בן ,ולעומתו קרוב על קרובו או
שכיר על אדם אחר ייטול בן הבן שני שלישים ,והאחרים שליש .ובבית הלל )שעו( ראינו לעיל
שטען ,שהפשרה שצריכים האבלים לעשות ,היא רק בין הבן לבן הבן,ולא לשאר קרובים
ושכיר ,ובין בן הבן לשאר קרובים ושכיר.
וכן פסק בגשר החיים )פרק ל ,י ,ז( ,שהבן דוחה כל הקרובים והשכירים ,חוץ מבן הבן
שמקבל שליש .אלא שהוסיף ,שיש הנוהגים שאם השכיר או הקרוב אומרים קדיש בתוך
השבעה של הנפטר או ביום היארצייט  -נותנים להם חלק מהתפילה )מ"אשרי ובא לציון"(
או קדיש אחד מהקבועים )לאחר "אין כאלוקנו"( .כל זה ,אם האבל הבן הוא בתוך י"ב
חודש ,אך אם הוא תוך שלושים יום ,וכל שכן תוך שבעה  -אין להם כלום.

200

מעליות יז

יש מהאחרונים שרצו לומר ,שאם הבן אינו יכול להתפלל או שאינו יכול לומר קדיש בעצמו,
ושכר לו אחר שיאמר קדיש  -יש לאותו שכיר דינו של הבן ,כיוון ששלוחו של אדם כמותו.
ונהגו שנותנים לשכיר דין של בן הבן.
וכאמור ,יש להזכיר את שיטת החתם סופר ,שסובר שאין לשכיר שום זכות כנגד אבלים
אחרים.
דין נוסף ,המובא בהקשר לקירבה ,מובא במהרי"ל )סוף הלכות תפילה(  -אם יש שלושה
אחים האבלים על אביהם ,וכנגדם אבל אחר גם הוא על אב ואם ,היתה הווא אמינא שהוא
יקבל חצי והאחים יתחלקו בחצי; קא משמע לן ,שחולקים כולם בשווה .וכך פסק הרמ"א
)שעו ,ה(.
ויש להעיר כאן שתי הערות:
הנדחים )ובכללם האורחים( להוסיף מזמורי תהילים אחר התפילה או
א .רשות נתונה לכל ְ
לפניה ולומר קדיש.
ב .כתב החתם סופר )יורה דעה סימן שמה( בשם השב יעקב ,שכל מי שאומר קדיש שמגיע
לחבירו  -לא הועיל לעצמו ולא הפסיד לחבירו ,דמכל מקום עולה לנשמת מי ששייך לו.
כל האמור לעיל הוא לעניין קדיש ,ובעיקרון לעניין התפילה סדר הקדימויות חופף .לכן ,אם
יש לאבל עדיפות על פני אבל אחר ביחס של  ,1:3יתבטא הדבר בתפילה ,שהאבל העדיף
יתפלל מההתחלה עד "אשרי ובא לציון" ,והאחר משם עד הסוף .ויש להזכיר כאן ,שאם
אחד יכול להתפלל והאחר אינו יכול  -זה שיכול לא הפסיד זכותו בקדישים.
אולם ,כבר כתב המהרי"ק )שורש מד(:
אבל בעניין התפילה העניין שווה ,דאין זה תלוי כלל אלא ברצון הקהל
דהתפילה היא שלהם ,ואין ראוי להיות שלוחם אלא מרצונם ,ולכן במי שרצו
יתפלל.
וכעין זה כתב בביאור הלכה )אורח חיים קלב ,עמוד טו( .אך כנגדם כתב החתם סופר )יורה
דעה סימן שמה(:
ובעניין התפילה שכתב מהרי"ק דתליא בציבור ,נראה לי היינו בזמניהם,
שהיה שליח ציבור מוציא רבים ,ואין אדם נעשה שלוחו בעל כרחם .אך בזמן
הזה  -כבר כתב המגן אברהם שהכל תלוי בממונים ,והיינו לקבל שליח ציבור
קבוע .אבל האבלים ,כיוון דבזמן הזה אין כאן דין שליחות והווי רווח
שבשותפות  -לאו כל כמינייהו דקהל להפקיע כח מי שאין בו פסול או גמגום
לשון והוא ראוי להתפלל ,לומר שלא יתפלל.
לכן ,לפי החתם סופר ,גם בתפילה יש להקפיד על סדר עדיפויות ואין לקהל לעכב אבל
מלהתפלל ,אלא אם כן הוא פסול או מגמגם .בסיום דבריו באותה תשובה ,גם הוא מודה
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שאין מקום לאלימות בדבר זה ,כיוון שקדיש ותפילה עולים לכמה מתים .ואם קדיש או
תפילה שייכים לאבל אחד  -לא ייגרע חלקו במה שאחר יתפלל.

ז .סיכום  -המנהג כיום
בעניין התפילה  -כאמור ,יש עניין רב שאבל יעבור לפני התיבה לכל הפחות מ"אשרי" ,ולא
יסתפק באמירת קדיש .וכבר נהגו בכל הקהילות ,שלעניין התפילה משתדלים לשמור על
סדר קדימויות בין אבלים ,ואם כמה רוצים לחלוק ביניהם ,האחד מתחיל ומתפלל עד
"אשרי ובא לציון" ,והאחר  -משם עד סוף התפילה .אך אם אחד מהאבלים אינו רוצה או
שאינו יודע ,אין להקפיד על קדימויות ,ויתפלל מי שבקי ויודע התפילה על בוריה .כמו כן,
אם אין בעיות חריגות של אבל זה או אחר  -אל לציבור לעכב את אחד האבלים מלעבור
לפני העמוד )כפי שאמר החתם סופר(.
בעניין אמירת הקדיש  -בזה חלוקים המנהגים :בשו"ת דברי איגרת )סימן ז( תיקן
שבמדינתו כל האבלים יאמרו יחד קדיש ,וטעמיו  -שלא לבייש מי שאינו יודע ,ולא ליצור
מחלוקות במקום שיש הרבה בעלי חיובים ,ומנהג זה שיבחו היעב"ץ בסידורו .וכתבו כולם,
שיש להקפיד לאמרו מילה במילה בשווה ,שלא יקדים אחד את חבירו.
וכבר יצא החתם סופר )אורח חיים סימן קנט( נגד מנהג זה בטענה ,שעיקר הזכייה אינה
באמירה ,אלא במה שעונים אחריו הקהל ,ולכן ינסה כל אחד לחטוף ראשון את האמן,
ונמצאו מקלקלים במקום בונים .לכן ,ממליץ הוא שרק אחד יאמר קדיש ,על פי סדר
קדימויות.
מנהג קהילות ספרד ,שכולם אומרים קדיש יחד ,ומקפידים לומר כולם בשפה ברורה
ובנעימה ,וכולם בשווה .וכיום ,עינינו הרואות שגם בקהילות אשכנז )למעט בתי כנסת
בודדים( נוהגים שכל האבלים אומרים קדיש יחד .אלא ,שבניגוד לספרדים ,ברוב המקומות
כל אבל אומר לעצמו ,בולע חלק מהמילים או שאומר בשקט ,ואין כאן אמירה בשווה .דבר
זה גורם שלא יהיה מניין העונה לכל קדיש ,וכן רעש ובלבול שלם בבית הכנסת ,כך שאין
שומעים כלום.
הפתרונות המוצעים :אם אין לחץ של חיובים  -רק אחד יאמר בקול ובשפה מתונה .יש לחץ
של חיובים  -יתקבצו כל האבלים למקום מרכזי אחד ויאמרו קדיש יחד ,או שאחד יאמר
בקול והאחרים יחזרו אחריו מילה במילה בשקט.
וכתב בגשר החיים )פרק ל ,י ,טו( ,שיש לאבלים לזכור שני כללים:
א .קדיש עולה לשני מתים ויותר.
ב .קדיש עולה למי ששייך לו ולא לאומרו.
אז נקל יהיה להם לסדר הקדישים אפילו שרק אחד אומר קדיש.
במקום שכמה אומרים קדיש לא בשווה ,כיצד יעשו הקהל?
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כתב בספר הלכות קטנות )חלק ב סימן מז( ,שאם האבלים אומרים ,האחד בתוך כדי דיבור
של האחר ,ניתן לענות אמן אחר הראשון או האחרון ,ויעלה לכולם .אך אם אינם אומרים
תוך כדי דיבור  -צריך לענות אמן אחר כל אחד ואחד.

"כאחד שבטי ישראל"  -לדמותו של שמשון

207

דוד אייפרמן
לעילוי נשמת
סבי יעקב בן שלמה הלוי
ור' אלתר בן-ציון בן ישראל גרשון

"כאחד שבטי ישראל"  -לדמותו של שמשון
א.
ב.
ג.
ד.
ה.
ו.
ז.

הקדמה
מעמדו ותפקידו של שמשון
נזירותו של שמשון והיחס לכוחותיו
לחימתו נגד הפלישתים
חטאו של שמשון
שמשון בהשוואה לבית יהודה
מסר לדורות

א .הקדמה
כדי להבין קצת יותר את סיפורנו ובאיזו תקופה מדובר ,נציע רקע היסטורי קצר .הפרקים
יג  -טז בספר שופטים ,התרחשו לקראת סוף ימי השופטים ,כאשר עדיין אין מלך בישראל,
ואיש הישר בעיניו יעשה .במשך כשלש מאות שנה נכנסו בני ישראל ויצאו מצרה לצרה
ומשיעבוד לשיעבוד ,בשל פנייתם לעבודה זרה ועזיבת אלוקים חיים .בכל פעם ששבו וזעקו
לה' שיושיע אותם ,היה הקב"ה מקים להם שופט שיגאלם מצרותיהם.
נראה ששמשון נולד עוד לפני ימיו של יפתח ,וזכה לראות אותו ועוד שלושה שופטים אחריו.
כל אלה פעלו בחלקה הצפוני של ארץ ישראל ,כאשר בשלב כלשהו בתקופה זו ,פלשו
הפלישתים לדרום ארץ ישראל והשתלטו על האיזור ,בעיקר על ארץ יהודה .שבט יהודה,
שבט שלא ידע עד עתה כל רע ,שהרי לא הושפע מהשיעבודים שניכפו על שאר השבטים ,ואף
הפיל את פחדו על אויביו מסביב ,היה צריך להתמודד עם מציאות פתאומית בה אסרו עליו
לייצר כל כלי ברזל ,ובפרט כלי מלחמה ,כפי שמתואר עוד בזמן שאול )שמואל א יג ,יט(.
מצב זה היה חדש לשבט יהודה ,שהיה אובד עצות ולא ידע כיצד להתקומם כנגדו .חשוב
לציין ,שהמלוכה לא תתחיל עד כחמישים שנה לאחר מותו של שמשון.
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נצחונותיהם של ישראל במלחמות אינם נובעים מיתרון מספרי ,אלא ממעלתם הרוחנית,
וכתוצאה ממנה  -מידת ההשגחה של הקב"ה עליהם .בני ישראל לא היו מוכנים ,מבחינה
דתית ,להקים צבא ולנצח מלחמות .עלי כיהן באותה תקופה ככהן גדול ,ובאמצע ימיו של
שמשון הוא החל את פעולתו כשופט בשילה ,כאשר התמקד בהנהגת הפן הדתי בעם,
ובשיפוטו .סביר להניח שבאותה תקופה גם ישי ,אבי דוד ,חי והושפע ישירות מפעולותיו של
שמשון ,יחד עם שאר אנשי יהודה.
שמואל כתב את ספר שופטים כדי שישמש לקח ומוסר לדורו בפרט ,ולכל הדורות בכלל.
לכן ,עלינו לחפש בכל סיפור מה מטרתו ,ומה הלקח שניתן להפיק ממנו .כדי ליישם את
הבירור בסיפורנו ,עלינו להתעמק באישיותו של שמשון ,ולגלות מי היה ומה היה תפקידו,
ועל ידי כך נוכל להבין גם מה היה הצורך במנהיג/מושיע כשמשון בתקופה כזאת.

ב .מעמדו ותפקידו של שמשון
"לפעמו במחנה דן" )שופטים יג,כה(  -אמר רבי
יצחק דבי רבי אמי :מלמד שהיתה שכינה
)סוטה ט ,ב(
מקשקשת לפניו כזוג.

כיצד בדיוק נתאר את שמשון? האם היה שופט ,נביא ,מושיע גרידא ,או משהו שונה לגמרי?
ומה פשר "רוח ה'" שצלחה עליו? פעולתו של שמשון היתה ייחודית ושונה מכל שופט אחר
שהיה לפניו ואחריו .שאר השופטים שהושיעו את ישראל היו מצביאים ,שיצאו עם קבוצות
או שבטים אחדים להילחם באויב המיצר להם ,ולהודפו מעליהם .רואים גם שהיה לכל
אחד מניע פוליטי או לאומי לפעול כפי שפעל .כמו כן ,יפתח היה היחיד ,עד אותה עת,
שהעביר את המערכה אל תוך שטח האויב .לעומת כל אלה ,שמשון נלחם לבדו בתוך ארץ
הפלישתים ,ופעולותיו היו כפעולות נקמה אישיות.
מה שמוסכם על רוב המפרשים הוא ,שמושיע דוגמת שמשון היה צורך השעה" .הרבה ריוח
והצלה לפניו" )רש"י בראשית ו ,יד ד"ה עשה(  -לכל פורענות מביא הקב"ה את הישועה
בדרכים המתאימות לאותו מצב ,ומושיע לפי הנסיבות ולפי צורך אותה שעה; כפי שנאמר:
"מי תכן את רוח ה' ,ואיש עצתו יודיענו" )ישעיה מ ,יג( .על אף חסרונותיו של שמשון ,בחר
ה' לרומם דווקא אותו ,כי השעה היתה צריכה דמות כמותו .טרם הגיעה השעה להקים צבא
לישראל ,כפי שטענו בהקדמה ,ולכן היה צורך דווקא ביחיד ,שיילחם בפלישתים בצורה
פרטית .בגלל צדקותו של שמשון ,חלה עליו ההשגחה ,שבדרך כלל חלה על צבא ישראל
ביציאתו למלחמה.
מעבר לכך ,היה לשמשון תפקיד נוסף :להראות לישראל ששילטון הפלישתים עליהם הוא
דבר שניתן להסירו ,שאפשר להלחם נגדו ,ואינו נמשך לעולם .הכתוב לא בא לספר לנו על
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עלילות יחיד והרפתקאותיו ,ולכן יש לראות את כל הסיפור דרך המשקפיים של "כי מה'
היא ,כי תאנה הוא מבקש מפלשתים" )יד ,ד(.
במאמרו "מעז יצא מר" ,רואה אברהם קריב את שמשון כשפן ניסיון של הקב"ה ,לראות
האם ייתכן שישועת ישראל ,בהווה ובעתיד ,יכולה לצמוח על ידי דמות כזאת ,המנהיגה על
פי גבורה המעולפת בקדושה.
בין לשיטתו של זה ובין לשיטתו של זה ,שמשון צריך היה לבחור לעצמו דרך לנקום
בפלישתים כנקמה אישית ,מבלי לערב את עם ישראל ,כפי שנפרט בהמשך .ד"ר חיים
חמיאל כותב בספרו עיונים בספר שופטים ,כסיכום להערכה שלו" :דרך זרה ומוזרה בחר לו
שמשון בפעולתו כמושיע ,אף על פי כן ,צירפו הכתוב לשורת השופטים בזכות התשועה
שהביא על ישראל ,ובזכות הקריאות שקרא אל ה'".
האם שמשון ,בנוסף להרפתקאותיו ,גם שפט את ישראל בפועל כפי שמצוין בפרק טו ,כ,
ושוב בפרק טז ,לא? יש בדבר מחלוקת בקרב המפרשים .לפי הנראה מרש"י ,הן בפירושו
לתורה )בראשית מט ,טז ד"ה אחד( ,והן בפירושו לגמרא )סוטה י ,א ד"ה כאחד( ,שמשון גם
שפט אותם ממש .לעומת זאת ,המהרש"א על מסכת סוטה )שם( ,מסתמך על מדרשי
הבראשית רבה והתנחומא ,שמדברים רק על ניקמתו מהפלישתים .אמנם לא מפורש ,אבל
נראה שהמהרש"א נוטה לומר שלא עסק בשיפוט; זאת ,מפני שעלי הכהן שפט את העם
באותה תקופה ,ולא מפאת חסרון כלשהו שהיה בשמשון.
נראה להביא את דברי הרמב"ם במורה הנבוכים )חלק ב ,פרק מה( ,שעונה על השאלות
שהצבנו בהתחלה .הוא מפרט את המעלות השונות בנבואה ,וכותב במעלה הראשונה:
תחלת מעלות הנבואה שילווה את האדם עזר אלקי ,יעוררו ויזרזו לעשות
טובה גדולה בעלת ערך ,כגון הצלת קבוצת חסידים ...או הצלת חסיד גדול...
וימצא מצד עצמו לכך התעוררות ודחיפה לפעולה ,וזה נקרא "רוח ה'".
והאדם אשר ילווהו מצב זה ,אומרים עליו שהוא צלחה עליו רוח ה' ...וכיוצא
בשמות אלו .וזו היא דרגת כל שופטי ישראל ...וזוהי גם דרגת כל משיחי
ישראל החסידים ...וכגון רוח ה' זו ,לא גרמה לאחד מאלו לדבר במאומה
)לעשות דבר בלי שום סיבה/מטרה  -ד .א ,(.אלא תכלית הכח הזה לעורר
אותו האמיץ לפעולה מסויימת .ולא לאיזו פעולה שתזדמן ,אלא לעזרת
עשוק.
יוצא ,שהרמב"ם בא להסביר לנו ,לא רק את דרגת המושיעים ,שהיא תחילת נבואה ,אלא
גם המקרה המוזר והתמוה על הריגת האריה על ידי שמשון )יד ,ה-ו( ,שלכאורה אין לו שום
מטרה .הן מבחינתנו  -שהרי אין זה מוסיף לנו שום ידיעה ,הן מבחינת עם ישראל  -שאין
בזה ישועה להם ,והן מבחינת האנשים סביבו ,כולל הפלישתים  -שהרי הוא אינו מספר על
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כך לאף אחד! הרמב"ם מסביר שדרגה זו של רוח ה' ששרתה על המושיעים  , 1היתה במגמה
ספציפית להושיע .ה' מביא לידיהם מעשה ,כהכנה נפשית להזדמנות בה יבואו לידי תפקידם
האמיתי ,וכן כדי 'להזכיר' לאותו מחוזק ,שכוחו הוא אך ורק למטרה אחת ,והיא  -הצלת
העשוק מיד עושקו ,ובמקרים שלנו ,עם ישראל .זה היה תפקיד האריה אצלנו וזה היה
תפקיד הארי והדב אצל דוד ,על פי המכילתא )פרשת בשלח מסכתא דעמלק ב(:
דוד נתן לו רמז וחש ,שנאמר" :גם את הארי גם את הדב הכה עבדך" )שמואל
א יז ,לו(  -אמר דוד :וכי מה אני ספון שהכתי חיות רעות אלו? אלא שמא
עתיד ליארע לישראל דבר ,והם עתידין להינצל על ידי.
ברם ,יש גם רובד נוסף לתפקידו של שמשון .הרמב"ם רמז לזה בדבריו ,והרחיב על כך
המכתב מאליהו )חלק ב עמוד  (268על פי מה שכתב ר' צדוק מלובלין בספרו ישראל
קדושים .תפקידו של הצדיק ,של שבט דן  , 2ולעתיד לבוא של המשיח ,הוא ירידה לשם
עלייה .הכוונה היא ,שעל כל אחד מהם "לרדת אל העם" ,כדי לנסות למשוך אותו מעלה
ביחד איתו; לנסות להשפיע עליו מדרגתם ולא מלמעלה.
תפקידו של שמשון נקבע כבר לפני לידתו .כדי למלא תפקיד זה ,היה עליו לרדת בין
הפלישתים הטמאים והערלים ,להיטמע בתוכם ,או לכל הפחות להראות נתק בינו לבין עם
ישראל ,ועל ידי זה יבטל את הרע וישקם את ישראל מבחינה פיזית ,וכתוצאה ישירה ,גם
מבחינה רוחנית .שמשון היה חייב להקריב את עלייתו האישית בדרגות הקדושה ולהביא
לידי התנכרות כלפיו מבני ישראל ,כדי לקיים את ציוויו של ה' למען עם ישראל .עצם
ההשוואה בין תפקידו של שמשון לתפקידו של המשיח ,מסבירה לנו את פשט המדרש
בברכת יעקב" :קויתי ה'  -לפי שהיה יעקב אבינו רואה אותו וסובר בו שגאולה מגעת
בימיו"; וכן" :לפי שהיה יעקב אבינו רואה אותו וסבור בו שהוא מלך המשיח" )בראשית
רבה צח ,יד(  . 3ייתכן ששמשון באמת היה צריך להיות המשיח ,אלא שנכשל בדרך.
כל זה מוביל אותנו לשאול  -מדוע היה שמשון נזיר מבטן ,תכונה שהיא חדשה וייחודית
אצל השופטים? ומה היחס בין זה לבין הכוחות המיוחדים שהיו לו?

ג .נזירותו של שמשון והיחס לכוחותיו
"כי נזיר אלקים יהיה הנער מן הבטן" )שופטים יג,
ז(  -גלוי היה לפני הקב"ה ששמשון היה הולך אחר
)במדבר רבה י ,ה(
עיניו ,לפיכך הזהירו בנזיר.
מה נחש זה ,כל כחו אינו אלא בראשו ,כך שמשון.
.1

כגון עתניאל בן קנז " -ותהי עליו רוח ה'" )שופטים ג ,י(; שאול " -ותצלח רוח אלוקים על שאול" )שמואל
א יא ,ו( ,וכו'.

.2

שמצד אחד נחשב לשבט הירוד ביותר מבחינה דתית/רוחנית ,ומצד שני  -ה"מאסף לכל המחנת" )במדבר
י ,כה(.

.3

יש לציין שכל המקורות ממדרש רבה הם על פי הוצאת "וילנא".
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)בראשית רבה צח ,יד(

אילו היינו רוצים להציג את דמותו של שמשון ,היינו בוחרים באדם הגדול והשרירי
ביותרשניתן למצוא .כמו כן ,עוד מימי האגדות בגן ,רוב העולם עדיין סבור שכוחו של
שמשון נבע משערו ,שהרי כאשר גילחו אותו ,כוחו נעלם ממנו! אך לא ניתן לקיים קשר זה
מכמה סיבות:
א.
ב.

ג.
ד.
ה.

כמעט בכל פעם ששמשון עשה מעשה גבורה ,כתוב" :ותצלח עליו רוח ה'" )יד ,ו; שם,
יט; טו ,יד( .אם כוחו היה כוח פיזי ,לשם מה ההשראה הזאת?
אפילו הפלישתים היו משוכנעים שכוחו טמון במשהו פנימי יותר משערו ,שהרי היו
מוכנים לשלם הון בשביל לגלות מה סודו .משמע ,שהוא לא היה גלוי לעין .טענה זו
מתחזקת בעיקר לאור המדרש" :אמר רבי שמעון החסיד :בין כתיפיו של שמשון ששים
אמה היה" )סוטה י ,א( .למי שסבור שכוונת המדרש היא ,שאכן שמשון היה ענק
מימדים ,מה יש לגלות ביחס למקור כוחו?
אם אכן כוחו היה כוח פיזי ,מדוע הוא נעלם כאשר גילחו אותו?
אחרי שגילחו אותו כתוב" :והוא לא ידע כי ה' סר מעליו" )טז ,כ(  -משמע ,שכוחו נובע
מהשמיים ולא מגופו ,ואין הוא תלוי בשערו ,כי אז היה יודע שכוחו נעלם!
לאחר שחזר שערו וגדל ,לא כתוב ששבו כוחותיו בגינו .ועוד ,הרי מצינו שהיה חייב
להתפלל אל ה' שישיב לו את כוחותיו! כלומר ,שכוחו לא בא לו כדבר טבעי ,ואף לא היה
קשור כלל לאורך שערו!

שאלות אלו ,ועוד שכמותן ,דורשות מאיתנו לחקור ולהבין מהו באמת מקור כוחו ,ואם הוא
מתקשר לנזירותו .ראשית ,יש להבין לשם מה באה נזירות בכלל .ספר החינוך כותב
שקדושת הנזיר היא בהנחתו את מלאכת החומר ושבירת תאוותיו .אבל ,כל זאת במידה
שמניעתם אינה מזיקה לגוף ,כמו פרע שער ויין ,שבאלה יכניע את היצר ויחזק בו את עבודת
השכל ,בלי לפגוע בגוף עצמו ,ואז כבוד ה' ישכון עליו )הוצאת אשכול מצוה שעד(.
עול נזירות הוא דבר שטעון שיקול ואיזון עדין ביותר .לפי האבן עזרא ,נזיר הוא מלשון נזר -
"כי נזר אלקיו על ראשו" )במדבר ו ,ז(  -הרומז למלך "-ואקח הנזר אשר על ראשו" )שמואל
ב א ,י( ,ומשמעו ,שהוא מושל בתאוותיו ואין תאוותיו מושלות בו .וכן כותב המהר"ל ,שכפי
שמלך נבדל משאר העם ,כן הנזיר מובדל משאר בני האדם שמותרים ביין ,תגלחת וכו',
ובנוסף לכך הוא פרוש ומובדל מתאוותיו הגופניות ,מחמת קדושתו )חידושי אגדות על
מסכת סוטה ט ,ב(.
תפקידו של שמשון ,לגור בין הפלישתים ולהילחם בהם מתוכם ,דרש ממנו לא רק כוח פיזי,
אלא גם כוח רצון אדיר לקיים את עצמו בצידקתו .כוחו לא בא לו משמיים כמתנה ,אלא
מפאת דרגתו הרוחנית ,ולדרגה זו הגיע על ידי נזירותו .לכן ,לא היה שמשון ככל הנזירים,
אלא נזיר מרחם ,הקדוש מתחילתו ,ולא נרשמה בו כל השפעה שלילית כבר מילדותו .וכפי
שענה רבי אברהם בן הרמב"ם לשואל ,שהתנאי להשגחה כזאת כפי שהיתה לשמשון ,הוא
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ההידבקות בעבודת ה' ,ואת ההידבקות הגדולה והחזקה שהיתה לו ,ניתן להשיג רק על ידי
נזירות )שו"ת רבי אברהם בן הרמב"ם סימן יח(.
ברם ,לנזירות יש שתי תכליות ,כפי שכותב ההעמק דבר .הראשונה ,כמו שפירשנו ,היא
להתקדש ולהשיג רוח הקודש  -להיות מופרש לה' )מלשון "'קדשים תהיו'  -הוו פרושים" -
רש"י ויקרא יט ,ב( .השנייה היא להיבדל ולהתרחק מדברים שליליים ,מפני ראיית מעשה
)"כל הרואה סוטה בקלקולה יזיר עצמו מן היין"  -סוטה ב ,א( ,או מפני איזה הרהור בדבר,
או מפני שטבעו נוטה לרע .שמשון היה שייך גם לקבוצה השנייה ,כפי שמעידים כמה
מקורות .עדות ראשונה היא ממדרשי חז"ל:
)במדבר רבה י ,ה(
גלוי היה לפני הקב"ה ששמשון היה הולך אחר עיניו.
מה נחש זה מצוי בין הנשים ,כך שמשון בן מנוח מצוי בין הנשים.
)בראשית רבה צח ,יד(
)סוטה ט ,ב(
שמשון הלך אחר עיניו .לפיכך נקרו פלישתים את עיניו.
כלומר ,לשמשון היתה נטייה טבעית לדברים שליליים ,ולכן ציווה עליו ה' את הנזירות ,כדי
שתשמור עליו ,בעיקר מאחר שהוא שרוי בין הפלישתים .הצורך בכך היה מתחילת קיומו,
כדי שילמד להתגבר על יצריו עוד משחר ילדותו.
עדות שנייה לכך ששמשון שייך לקבוצה השנייה ,יוצאת מהדברים שנאסרו על שמשון
כנזיר .לגבי התכלית הראשונה של הנזירות  -השגת ה'  -באמת שייכים כל הדברים שנאסרו
לנזיר מהתורה :יין ותגלחת  -להרחיק מן ההוללות ומעבודה זרה ,וטומאת המת  -להרחיק
מן העצבות ,שהרי "אין שכינה שורה לא מתוך עצבות ...ולא מתוך שחוק ...אלא מתוך דבר
שמחה של מצוה" )שבת ל ,ב( .בשביל התכלית השנייה ,שהיא הרחקה מדברים שליליים,
נאסר שמשון רק ביין ובתגלחת ולא בטומאת המת ,עובדה המוכיחה שנזירותו באה דווקא
למטרה זו ,שהרי לא שייך בה איסור טומאת המת . 4
אברהם קריב ,שכנראה תפס את שמשון כמנהיג מיוחד ,בלי להיכנס לדרגתו הרוחנית ,וראה
את נזירותו רק בתכלית השנייה ,מגיע לשלוש מסקנות ,הקשורות למה שראינו עד עכשיו:
א .צורת לחימתו היתה במטרה להבהיל את אויבי ישראל ,בעוד שעם ישראל אינו בשל
להקים צבא.
ב .הגבורה הפיזית היא זאת שאיפשרה את צורת הלחימה האישית.
ג .ההכנות )הופעת המלאך והוראותיו ,וכו'( והנזירות היו להכשרת הדמות והטיפוס של
"גיבור" ,ולכן הנזירות היא בעצם השלמה לה.

.4

כמובן שאפשר להגיד שהסיבה שלא נאסר מטומאת המת היא כהוראת שעה ,דבר חד פעמי מכוח צו
אלוקי ,שהרי כל תכליתו וקיומו היה להרוג את הפלישתים! אבל בכל זאת אולי ניתן לראות בזה "סמך
הלכתי".
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מה שקצת קשה על המסקנה השנייה הוא ,שעל פי הבנתנו את הצורך במנהיג כזה בזמן כזה,
צורת הלחימה האישית היא זאת שהביאה לצורך בגבורה פיזית ,ולא להיפך.
נבדוק כעת על פי המקרא ,כיצד פעל שמשון והביא לידי התוצאות שרצה להשיג  -נקמה
בפלישתים ,בלי לערב את ישראל.

ד .לחימתו נגד הפלישתים
"דן ידין עמו כאחד שבטי ישראל" )בראשית מט,
טז(  ...-כיחידו של עולם; מה יחידו של עולם אינו
צריך סיוע ,כך שמשון בן מנוח אינו צריך לסיוע.
)בראשית רבה צח ,יג(
"יהי דן נחש עלי דרך) "...בראשית מט ,יז(  -כל
החיות מהלכות זוגות זוגות ,והנחש אינו הולך
בדרך אלא יחידי ...כשם שנחש נקמן ,כך היה
)בראשית רבה צט ,יא(
שמשון...

ככל הנראה ,שמשון הבין מתוך בשורת המלאך " -והוא יחל להושיע את ישראל מיד
פלשתים" )יג ,ה(  -שאליו התכוון יעקב בברכתו לשבט דן .אם כך ,היה עליו ללמוד מתוך
דבריו של יעקב ,כיצד עליו לפעול ,כדי להגיע לתשועה שפירטנו לעיל .שמשון הבין שהוא
צריך לתקוף כמו נחש/שפיפון )מזוהה עם נחש מאד דק(  -יחיד ,מוסווה בתוך סביבתו,
ולתקוף מבפנים מתוך נקמה אישית .כדי לגרום לנתק הרצוי בינו לבין עם ישראל ,היה עליו
להפוך להיות אחד מהפלישתים ,לגור בתוכם ,לשאת אשה פלישתית  -ממש כמו מרגל או
סוכן 'מושתל'.
ישנן דעות שונות בפרשנות המקובלת במקרא .אנו ננקוט כאחד מהפירושים לאורך כל
הדרך ,שנראה כמסביר את כל הבעיות המתעוררות ,אבל נביא גם כיוונים שונים ביחס
לנקודות פרטיות .כמו כן ,יש להקדים ,שלמרות תיאור הדברים בהמשך ,שנראה כאילו
שמשון עשה את הכל בחכמתו ובגבורתו ,ברור שהכל נבע מההשגחה שהיתה עמו ,שאם לא
כן ,דבר לא היה עולה בידו .לא נעסוק בחטאיו ובפירושיהם בפרק זה ,אלא בפרק הבא.
בתחילת מעשיו ,נושא שמשון לאשה אחת מבנות הפלישתים ,נגד רצון הוריו .הכתוב מעיד
כבר מתחילתו שזהו חלק מהתכנית האלקית" :ואביו ואמו לא ידעו כי מה' היא ,כי תאנה
הוא מבקש מפלשתים" )יד ,ד( .כדי ליצור נתק גמור גם מהוריו ,הוא לא מספר להם על
תכניתו .מיד לאחר חתונתו ,כבר מתחיל שמשון בפעולותיו .הוא מתגרה בפלישתים שבאו
לשמח חתן וכלה ,ושואל אותם חידה ,שאין שום סיכוי שידעו את פיתרונה ,שהרי הוא לא
סיפר לאף אחד על הרקע לחידה! נותרו לפלישתים שתי ברירות  -או שיטענו שזה לא היה
הוגן ולא ישלמו ,או שילחצו על אשתו) ,כדישתשכנע אותו( לגלות את הפתרון .מכל מקום,
תהיה לו עילה להתנקם בהם ,נקמה אשר תיראה כריב פרטי על בסיס ההתערבות ,בלי שום
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קשר לעם ישראל .אמנם ,הוא הרג שלשים פלישתים כתוצאה מאותה ההתערבות ,אבל
בעיני הפלישתים היה זה מתוך כעס ,ואולי קצת שגעון ,על שניצלו את אשתו.
ייתכן שהוא השיג דבר נוסף; כעת רואים בו הפלישתים אדם שמסוכן להכעיס אותו ,ואולי
מעתה 'יחשבו פעמיים' לפני שיתגרו ביהודים .בינתיים ,שמשון שולח את אשתו לבית אביה.
לאחר תקופה מסויימת ,שלא ברור מה אורכה ,שמשון חוזר לבקש את אשתו .ייתכן מאד,
שהוא תיכנן את חזרתו דווקא לתקופת קציר החיטים כשהארץ יבשה ,ועל כן מציין זאת
המקרא .לאחר שהוא גילה שאשתו ניתנה לאיש אחר ,לא היתה לו כל כוונה להחזיר אותה,
אלא העדיף לנצל את ההזדמנות לפגוע בפלישתים ,בתואנה שנעשה לו עוול אישי " -נקיתי
הפעם מפלשתים" )טו ,ג( .הוא תופס שלש מאות שועלים ,ומשתמש בהם לשרוף את
שדותיהם של פלישתים .ביובש הקיץ ,ביחד עם רוח טובה ,סביר להניח שהאש התפשטה
במהירות ברוב שטחם ,לפני שהצליחו להשתלט על השועלים ועל האש .שוב מעשה של
'משוגע' שלא שבע מהם נחת .שמשון ,כשלוחו של ה' ,נקט בעונש של מידה כנגד מידה ,כפי
שמציינת הגמרא )סוטה י ,א(:
מאי שנא שועלים? אמר רבי איבו בר נגדי אמר רבי חייא בר אבא :אמר
שמשון  -יבא שועל  5שחוזר לאחוריו ,ויפרע מפלשתים שחזרו בשבועתן.
הפלישתים חזרו בשבועתו של אבימלך לאברהם )בראשית כא ,כג( ,שלא יתקפו אחד את
השני  -אותה שבועה שמנעה מיהושע לכבוש את ירושלים )על פי רש"י יהושע טו ,סג( ,ומדוד
שלא יכול היה לכבוש אותם ,אלא בדרך עקיפה )רש"י ורד"ק שמואל ב ה ,ו(  -לכן ,נענשו
דווקא על ידי שועלים.
לאחר שראו הפלישתים מה עולל שמשון ,מיד חקרו את העניין והוציאו את האשמים -
אשתו ובית אביה  -להורג בשריפה ,כנראה בתור עונש ,וגם כניסיון לפייס את שמשון,
בתקווה שתתיישב דעתו .אלא שהוא לא נרגע ,אדרבה ,הוא עוד משתמש ב'פיוס' זה כעילה
להגביר את פעולות הנקמה בהם .הפעם אינו מסתפק בסתם שריפת שדות ,אלא מכה בהם
"שוק על ירך מכה גדולה" )טו ,ח( כנקמה על שריפת אשתו וחמיו .לנו כבר מתבהרת תכניתו
של שמשון  -כל דבר שיעשו הפלישתים  -ינצל שמשון את צעדם ,כעילה לנקום בהם .אבל
מנקודת הראייה של הפלישתים ,הוא הפך להיות תעלומה גמורה שהם אינם מבינים ,אך על
כל פנים ,הוא מציק ומזיק שיש לטפל בו.
בינתיים ,ברח שמשון לארץ יהודה ,והפלישתים באו בעקבותיו עם כוחות גדולים .בין
המפרשים יש חילוקי דעות מה בדיוק קרה בעימות עם אנשי יהודה .יש שמבינים
שהפלישתים כפו אותם למסור את שמשון ,ושמשון נכנע ללחצם להימסר ,כי לא יכול היה
להילחם נגד בני עמו .לפי המצב ביהודה שתיארנו בהקדמה ,מובן מאד מדוע הם צייתו
לבקשות הפלישתים בלי התנגדות ,ומסרו את שמשון לידם.

.5

על פי הגהת הב"ח.
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אבל יש גם דעה שנייה ,והיא שלאחר שבני יהודה פנו אליו וביקשו ממנו ,שלא יתגרה
בפלישתים ויגרום להם לעלות על יהודה ,שוב רואה שמשון צורך להדגיש את הנתק בינו
לבין עם ישראל לעיני הפלישתים ,ולוודא שלא יתנקמו בעם ישראל בגלל מעשיו .הוא 'מציג'
את מאסרו וקשירתו בידי בני יהודה ,ואת מסירתו לידי הפלישתים .אמנם ,הם לא מוסרים
אותו לידם ממש ,אלא שולחים אותו שירד אליהם בכוחות עצמו .הפלישתים שראו את
ההצגה ,כבר לא יכלו לשייך שום פעולה של שמשון אל אחיו ,שהרי הם היו מצידם מוכנים
אפילו להסגיר אותו לאויביהם .כך היה שמשון חופשי להכות בפלישתים כרצונו ,ואכן הוא
מכה בהם אלף איש בלחי חמור .לאחר מעשה כזה ,הפלישתים כבר מתייאשים מלתופסו
ונשאר מעין מצב קפוא.
מתוך עיון במקורות ,נראה שרוב שנות שיפוטו של שמשון חלפו עוד בטרם שב לפעול .כדי
להבין  -המדובר הוא בחמש עשרה שנה ויותר .דבר עיסוקו בינתיים תלוי במחלוקת שראינו
לפני כן ,האם ממש שפט את ישראל או לא ,אבל אין זה משמעותי לענייננו .בוודאות ניתן
לומר ,שהיהודים כבר הסתכלו עליו אחרת ,וראו בו מושיע ,לפחות זמני ,שהקל מעליהם את
עול הפלישתים.
כפי הנראה ,שמשון חש שהשפעת מכותיו החלה להרפות ולהישכח ,ולכן החליט ששוב יש
לנקום בפלישתים .הוא שב לארץ פלישתים ומתארח אצל אשה זונה .כאשר פלישתים
שומעים על כך ,הם אורבים לו מחוץ לשער העיר )כיוון שלא ידעו את מיקומו המדויק בתוך
העיר( .שמשון ,שבא לשם רק במטרה להפחיד שוב את פלישתים  , 6קם כבר בחצות לבצע את
מטרתו .חצות הוא זמן שמועד לניסים לישראל  . 7בפעולתו זו  -עקירת השערים ונשיאתם
כארבעים קילומטר עד קרוב לחברון  -לא מוזכר שהיתה עליו רוח ה' .משמע מכאן ,שגם
ללא השראת רוח ה' היה לשמשון כוח אדיר ,יותר משאר בני אדם ,דבר שבא לידי ביטוי
במדרשי חז"ל )סוטה י ,א(" :חמשה נבראו מעין דוגמא של מעלה ,וכולן לקו בהן  -שמשון
בכוחו" ,וכן" :אמר רבי שמעון החסיד :בין כתיפיו של שמשון ששים אמה היה" ומפרש
המהר"ל בחידושי אגדות )שם( ,שאין זה כפשוטו ,אלא שהמספר ששים מעיד על שלמות
בעניין הגבורה .כמו שכתוב" :הנה מטתו שלשלמה ,ששים גברים סביב לה" )שיר השירים ג,
ז( .גם אם עדיין עלה בדעתם של הפלישתים לקשור את ישראל למעשיו של שמשון ,סביר
להניח שאחרי ביצוע כזה ,כבר לא היו מעיזים להרע להם.
מדוע שמשון לקח את דלילה לאשה? ההסבר על פי שיטתנו הוא ,ששמשון ,שרצה להמשיך
ולהתנקם בפלישתים ,חייב היה להמשיך ולהראות כביכול את הנתק בינו לבין עם ישראל,
כמטרת נישואיו הראשונים .הסבר זה חיוני ביותר למי שסובר ,שעד עכשיו הוא אכן שימש
כשופט בפועל .על פי הסבר זה ,לא יכול היה שמשון להעמיד פנים כאחד הפלישתים,
וממילא לא נותרה לו עילה לנקמה אישית בהם .על כן היה עליו להתנתק מעם ישראל ,כדי
.6

כפי שנדון בפרק הבא ,מסתבר שלא חטא עם האשה הזונה.

.7

כפי שמפרטים באריכות בשיר "ויהי בחצי הלילה" בליל הסדר.
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שזה לא ישא באחריות לפעולותיו הפרטיות .כנראה ,שהפעולות שיבצע מעכשיו תפורשנה
אצל הפלישתים כשנאת עולמים שרכש להם על העבר ,גם בלי שיספקו לו סיבות חדשות.
אולם ,בספרי החסידות והקבלה מיוחסת לנישואיו עם דלילה סיבה עמוקה הרבה יותר.
תפקידו של המשיח הוא להחזיר את העולם לקדמותו  -למצב בו היה לפני חטא אדם
הראשון .כדי להשיג מטרה זו ,עליו לתקן את חטאו ולעשות במקומו את ה"חזרה
בתשובה" .תשובה שלמה מושגת ,על פי הרמב"ם ,רק כש"בא לידו דבר שעבר בו ואפשר
בידו לעשותו ,ופירש ולא עשה מפני התשובה" )הלכות תשובה ב ,א( .כלומר ,רק כאשר כל
התנאים דומים ,ובכל זאת אינו חוטא .שמשון היה אמור להיות המשיח ,אבל כדי להתאים
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לייעוד זה ,היה עליו לעבור את מבחן התשובה .הוא חפש אשה שתהיה במקום חוה,
שתעמיד אותו במצב בו ניצב אדם הראשון ,ובכל זאת לא ייכנע להפצרותיה וליצרו .הם
מוצאים רמזים בפסוקים עצמם " -נחל שרק" )שופטים טז ,ד( ,על פי מה שכתוב במסכת
חולין )סג ,א(..." :דאי יתיב אארעא ושריק ,אתא משיחא ,שנאמר 'אשרקה להם ואקבצם'
)זכריה י ,ח(" .שמשון נכשל במבחן ,נפל בידי הפלישתים ונאסר בבית האסורים .אבל עדיין
לא סיים את תפקידו.
כתוב בגמרא" :ואמר רבי יוחנן ...:שמשון חיגר בשתי רגליו היה" )סוטה י ,א( .מה פישרו
של מדרש תמוה זה? המהרש"א מסביר שיש כאן דימוי נוסף לנחש .גם לנחש אין רגליים,
ולכן הוא עולה על עץ ואורב לטרף העובר תחתיו .וכך גם שמשון  -כשהיה אסור בכלא
ועיוור ,ולא יכול היה לרדוף אחרי הפלישתים להורגם ,ה' זימן אותם לידו.
שמשון כבר הבין כי נכשל ושהוא לא יהיה המשיח; אבל דבר אחד נשאר ,ועל כך מרחיב
המכתב מאליהו על פי דברי הישראל קדושים .אין ספק שבלכידת שמשון היה חילול השם
נורא .החגיגות שעשו פלישתים בבית דגון ,והשירים ששרו לכבוד נצחונם ,מעידים על כך
כאלף עדים .היה על שמשון לתקן את העיוות שגרם והוא בחר למות על קידוש השם .הוא
השתוקק למיתה זו ,שגם ממרקת עוונות וגם יש בה סוד ועניין גדול ,כפי שרואים מר'
עקיבא ,שכל חייו חיכה וציפה מתי יזכה למסור את נפשו על קידוש השם ,לקיים "ובכל
נפשך" )דברים ו ,ה( .יוצא ,שגם מיתתו של שמשון היתה בדרך של "ירידה לשם עלייה".
שמשון הורד והושפל בבית האסורים ,כדי שיוכל להנחית מכה אדירה וכואבת לזמן רב -
"ויהיו המתים אשר המית במותו רבים מאשר המית בחייו" )טז ,ל( .הקיש הכתוב את
הרוגיו במותו להרוגיו בחייו ,ללמדנו שגם הפעם היתה הריגתו בהם לאותה מטרה .שמשון
מקפח את חייו בקיום המטרה שלשמה הוא חי  -מסירות נפש ממש.

ה .חטאו של שמשון
תנו רבנן :שמשון בעיניו מרד ...לפיכך נקרו
)סוטה ט ,ב(
פלשתים את עיניו.
תניא ,רבי אומר :תחילת קלקולו בעזה ,לפיכך לקה
8
)שם(
בעזה תחילה .

כאשר קוראים את הסיפור כפשוטו מתקבל הרושם ,ששמשון אכן חטא ונכשל ,ולכן נענש
בניקור עיניו ,במאסרו ולבסוף במיתתו .השאלה היא  -מה היה חטאו? גם זה לכאורה
פשוט ,שהרי כתוב "שמשון בעיניו מרד" ,ומסתבר מפשט הדברים שהלך אחר יצרו ,נשא
נשים נכריות ,התפתה ,ונכשל .אלה אמנם חטאים חמורים המצריכים עונש ,אך עדיין יש
מקום להעמיק בהבנת הדברים.
.8

על פי הגהת הב"ח.
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ביחס לדמותו של שמשון וחטאיו ,ישנם שני כיוונים כלליים ,בהם הולכים המפרשים.
הכיוון הראשון גורס ,שחז"ל היו חלוקים בדעותיהם כלפי שמשון; לא רק לגבי השאלה
האם היה צדיק או לא ,אלא גם למאן דאמר שהיה צדיק ,היחס הזה אינו עקבי לאורך כל
הסיפור אלא מתהפך באמצע .הסתכלות זו מבוססת במקרא עצמו .כתוב פעמיים בסיפור
ששמשון שפט את ישראל עשרים שנה )טו ,כ; טז ,לא( ,כאשר אחת מהן כבר מוזכרת
במהלך סיפור חייו! לשם מה הכפילות? אלא דרכו של התנ"ך לערוך 'סיכום' חיים של אותה
הדמות הנידונת ,דווקא בשיא חייה ,אשר לא תמיד זהה עם סוף חייה; כגון ,כשחלה תפנית
 בדרך כלל רוחנית  -במהלך חייה .התנ"ך נוהג לסכם את החלק ממנו הוא מצפה שנתרשם.דוגמה לכך נמצא אצל שאול ,שהתנ"ך מסכם את חייו ומפעליו )שמואל א יד ,מז-נב( ,אף על
פי שנשארו עוד שנים רבות עד מותו .הסיבה לכך היא ,שאז החלה ירידתו  -ממלחמת עמלק.
דוגמה הפוכה מצאנו אצל אחאב ,לגביו מופיעים כעין פסוקי סיכום לפני המלחמה ברמות
גלעד )מלכים א כא ,כה-כו( .אמנם אז ,הטיב אחאב את מעשיו ,חזר בתשובה ,והראה גבורה
במלחמה  -תפנית לטובה  -אך התנ"ך מעוניין שנזכור דווקא את הרושם השלילי מדמותו.
עיקרון דומה חוזר כאן ,וכך מעידה הגמרא" :רבי אומר :תחילת קלקולו בעזה ,לפיכך לקה
בעזה תחילה ...תחילת קלקולו מיהא בעזה היה" )סוטה ט ,ב( .מאותה נקודה ואילך החל
שלב הנסיגה בחייו של שמשון.
האברבנאל מפרש שרוצים לרמוז לנו שהוא כבר "מת" באמצע הסיפור ,שמאותו רגע
והלאה ,מפסיק ה' להיות עמו )לא מוזכר עוד ששרתה עליו רוח ה'( .אמנם גם בתקופתו
ה"טובה" ,לא מופיעה רוח ה' עליו בכל פעם שהוא נחלץ למעשה גבורה )לדוגמה ,במקרה של
השועלים(; אך ההסבר לכך הוא ,שכל פעם ששמשון עשה מעשה נקמה למען עם ישראל,
צלחה עליו רוח ה' .אבל בכל פעולה שהיתה בגדר נקמה אישית )כגון ,התגובה לשריפת
אשתו הראשונה( ,אין רוח ה' שורה עליו .אין זה מוכיח שה' לא הסכים על ידו במעשים
אלה ,אבל לא לשם כך ניתנה לו המדריגה של רוח ה' .אמנם ,אותם כוחות גופניים על
טבעיים סייעו לו גם בביצוע המעשים הפרטיים ,אך אין רוח ה' מתלווה למעשי נקם
פרטיים . 9

לפי דעה זו ,חטאו היה בכך שהיתה לו משיכה טבעית לנשים ,איתן נועדה נזירותו
להתמודד .כזכור ,הוא הרגיש שהוא כבר יכול לעמוד בפיתוי ולהסתובב עם נשים ,כדי למלא
את תפקידו ,אך לא הצליח .כוחות היצר והתאווה גברו על כוח נזירותו והוא נכנע להם.
בהתחלה  -כאשר נשא את האשה הפלישתית ,ולאחר מכן  -כאשר שנה ושילש בהתחברו עם
נשים פלישתיות .לפי דעה זו ,הסבר הפסוק " -והוא לא ידע כי ה' סר מעליו" )שופטים טז,
כ(  -הוא ,ששמשון חשב שנזירותו )ההתרחקות מיין ומניעת גילוח השער( גורמת לכוחו העל
.9

דברים אלה מובנים מאד על פי דברי הרמב"ם במורה הנבוכים שהבאנו לעיל.
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טבעי ,ואין לכך קשר למדרגתו הרוחנית הגבוהה שגורמת להשראת רוח ה' .לכן ,גם כאשר
גילחו אותו ,הוא חשב שלא היתה לכך השפעה על דרגתו ,ועדיין היתה עליו רוח ה' .הוא לא
הבין ששני הדברים קשורים זה בזה ,וממילא נפילתו הרוחנית גררה אחריה את הכניעה
ליצרים ולגילוח )הכניעה לדלילה( ,שגררה אחריה את הסתלקות ההשגחה.
לשיטת קריב ,ששמשון היה 'שפן ניסיון' להנהגה על פי גבורה ,כישלונו של שמשון היה
כישלונו של הניסיון לשלב גבורה במערכת הכוחות ,שהרכיבו את דמותו של עם ישראל,
ויותר לא תיבחן ישועה כזאת .לא תיתכן גבורה ,כאשר היא מנותקת מערכים דתיים
ומוסריים אחרים .אבל ,לעניות דעתי ,תפיסתו של קריב קשה מאד .שתי הבעיות העיקריות
הן:
א .הקב"ה אינו צריך לעשות 'ניסיונות' כדי לבדוק האם דבר מסוים הוא טוב או לא! אלא,
שלכך אפשר אמנם למצוא דוגמאות נוספות.
ב .בעיה קשה יותר היא ,שלפי דעתו כבר לא יהיה שימוש בגבורה כמו של שמשון ,בדמות
של המושיע ,והרי ידוע לנו שהיתה עוד דמות מאד דומה לו  -בר כוכבא ,שגם הושיע את
ישראל על ידי גבורה  ! 10ועוד ,המשיח שעתיד להגיע במהרה ,מתואר כאדם עליו נחה -
"רוח ה' )כדוגמת שמשון  -ד .א ,(.רוח חכמה ובינה ,רוח עצה וגבורה" )ישעיה יא ,ב(,
ועם גבורה זאת הוא אמור להילחם את מלחמות ה'  -כפי שעשה שמשון!
הרלב"ג )שמואל א יב ,ו( כותב ,ששמשון היה בין המנהיגים הראויים לתפקיד ,וזאת משום
ש"מצאנו לו מהשלמות ,שכבר עשה ה' יתברך מופת על ידו וכאשר קרא אל ה'  -ענהו .וזה
הורה על שלמותו ,והיותו באופן מה במדרגת הנביאים ,כי המופתים לא יעשה ה' יתברך ,רק
על ידי הראוי" .הוא מוסיף ,ששמשון היה היחיד מבין השופטים )מלבד שמואל( שהיה קרוב
לה' מספיק כדי שיעז להתפלל אליו ,וכן היחיד שגם אירעו לו ניסים ופעל בדרך הנס ,עד
שכמעט נמנה עם נביאי ישראל .התפיסה אותה הזכרנו למעלה ,ששמשון נפל מדרגתו עוד
בחצי ימיו ,בעקבות נישואיו עם נשים נכריות ,קשה מאד מכמה סיבות:
א .לא ייתכן לומר ,שאדם בדרגתו של שמשון נשא אשה נכרית .הרמב"ם כותב )איסורי
ביאה יג ,יד-טז(" :אל יעלה בדעתך ששמשון ,המושיע את ישראל ,או שלמה מלך ישראל
שנקרא ידידיה ,נשאו נשים נכריות בגיותן ...וכן שמשון גייר ונשא "...אמנם ,הגיור לא
היה תקין לחלוטין על פי ההלכה ,ועל כן ,דווקא בגלל גדלותם ,נחשב להם המעשה,
לפחות מבחינת המקרא ,כאילו נשאו נכריות .וכן כותב הרד"ק )שופטים יג ,ד(:
כי חלילה משופט ישראל ומושיעם להתחתן בפלישתים,ועבר על לאו ד"לא
תתחתן בם" )דברים ז ,ג( ,אשר חמור מאד ומביא את האדם לידי כפירה
בבורא יתברך ...ולא נמצא בכתוב שנענש על זה ,ולא נאמר עליו שעשה רע
בעיני ה' ,והיה הבורא יתעלה מצליחו בכל אשר יפנה! וכן אמר הכתוב "כי
 .10עוד נעסוק בדמיון ביניהם בהמשך.
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מה' היא" )שופטים יד ,ד( .כלומר ,לקחתו אשה מבנות פלישתים  -מה'
היתה ,ורצון האל יתברך היה בזה.
ב.

ג.
ד.
ה.

בסיום הפרשה ,לאחר שדלילה גילחה אותו ,נאמר" :והוא לא ידע כי ה' סר מעליו" )טז,
כ(  -משמע ,שלמרות הכל ,עד אותו רגע ה' היה עמו! מה שאומר שלפני כן לא היתה
סיבה שיעזוב אותו.
כתוב בגמרא )סוטה י ,א(" :שמשון דן את ישראל כאביהם שבשמים"  -כיצד ניתן לערוך
השוואה שכזאת עם אדם ,שנשא בנות ערלים?
בירושלמי )סוטה א ,ח( מובא שנישואיו היו נישואין כשרים ,ויתירה מכך :חז"ל לומדים
את ההלכה של שבעת ימי משתה לאחר הנישואין ,דווקא מנישואיו של שמשון!
כאשר הגמרא דנה ,כיצד ידעה דלילה לבחון אם שמשון אמר לה את האמת ,מסביר
אביי )סוטה ט ,ב(" :ידעה בו באותו צדיק דלא מפיק שם שמים לבטלה"  -כלומר ,גם
באותה שעה הוא נקרא בפי אביי " -צדיק" ,תואר השמור לאנשי מעלה שגודרים את
עצמם דווקא בתחום העריות ,כדוגמת יוסף הצדיק ,שנקרא כך מפני שמנע את עצמו
מלחטוא עם אשת פוטיפר! ומעלתו היתה כה גבוהה ,שאפילו שם שמיים לא הוציא
לבטלה .אם כן ,כיצד נחשוד בו אנו שעשה מעשים יותר חמורים?!

משאלות אלו עולה ,כי לא נותר אלא לחפש אחר היסוד היותר עמוק ,מאחורי חטאו של
שמשון .דומה ,שניתן למצוא את התשובה ברמזים ,שנותנים לנו הירושלמי והבבלי.
הירושלמי ,בהסבר ההבדל בין ההליכה של יהודה לתמנע ,שכתוב בה לשון "ויעל" )בראשית
לח ,יב( ,לעומת הליכתו של שמשון לאותו מקום בה כתוב לשון "וירד" )יד ,א( דורש )סוטה
פ"א ,ה"ח(:
אלא של יהודה ,על ידי שהיתה לשם שמים  -לפיכך כתיב בה עלייה .ושל
שמשון על ידי שלא היתה לשם שמים  -כתיב בה ירידה.
במה היתה ירידתו של שמשון "שלא לשם שמיים"? כתוב בבבלי )סוטה ט ,ב(:
שמשון בעיניו מרד ,שנאמר" :ויאמר שמשון אל אביו :אותה קח לי כי היא
ישרה בעיני" )שופטים יד ,ג( ...והכתיב "ואביו ואמו לא ידעו כי מה' היא"
)שם ,ד; ואם כך ,אין כאן מרד ,אלא מעשה מכוון ולפי רצון שמיים  -ד .א?(.
כי אזל ,מיהא בתר ישרותיה אזל )אלא כשהלך ,אחרי ישרות עיניו הלך(.
מה פשר הדברים? מסביר המכתב מאליהו ,שמרד לא שייך בעבירות שיש בהם משום
תאווה .זוהי ההבחנה בחז"ל בין המושגים 'עוון' ל'פשע' .לכן צריך לפרש שלקיחת הנשים
כאן הותרה בגדר הוראת שעה .כוונת הגמרא בהסבר חטאו היא ,שהוא הלך אחרי ישרותו -
שבגלל שצירף את ישרותו האישית לשיקוליו ,והתגאה בה )"כי היא ישרה בעיני"(  -נפל.
שמשון היה בדרגה כה נעלה ,עד שכמעט הצליח לבטל את יצרו הרע ,וכל מעשיו היו לשם
שמיים .רצונו היה כבר כרצון שמיים ,ורצון שמיים  -כרצונו .ממילא ,כאשר הוא ראה את
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האשה מתמנע ,והיא היתה ישרה בעיניו -ידע שהיא "ישרה" גם כלפי שמיים  -שרצון ה' הוא
שישא אותה ,על מנת למצוא באמצעותה תואנה נגד הפלישתים .והכתוב מעיד שכך באמת
היה )"כי מה' היא"( ,אלא שהוא הוסיף את טיפת הגאווה הזאת ,והיא זו שהביאה לנפילתו.
גם מדרש תנחומא מדגיש את הנקודה הזאת בכותבו" :שמשון ,במה שנתגאה ,בו נפרע
ממנו" )פרשת בשלח סימן יב( .איך על ידי דבר כה קטן הוא נכשל ונענש? אלא ,טיפת
הגאווה הזאת פגעה בתמימות כוונתו לשם שמיים ופתחה פתח ליצרו .רבי פנחס בן יאיר,
בסוף מסכת סוטה )ט ,טו( ,מונה את הדרגות בעבודת ה' ,כאשר מדרגה אחת לפני העליונה
ביותר )תחיית המתים( היא רוח הקודש בה זכה שמשון .בעצם ירידתו ,אפילו לדרגת צדיק,
כפי שמכנה אותו אביי ,חטא שמשון ונכשל ,ועל כך נענש.
הקב"ה מדקדק עם צדיקים כחוט השערה .ו"כל הגדול מחבירו יצרו גדול הימנו" )סוכה נב,
א( .דווקא בגלל גדלותו של שמשון ,הלך יצרו ומשל בו לאט לאט ,וגרם לו לתרץ כל מחשבה
שעלתה בראשו ולהסביר כל מעשה שעשה ,כרצון ה'; הוא לא הבחין ברקע בפניותיו
האישיות .אמנם ,הוא לא ממש חטא ,אבל אפילו כישלון כזה נחשב כחטא.
נעקוב אחר נקודות רפיונו של שמשון לכל אורך הסיפור .כבר ביחסיו עם האשה מתמנע
היתה פגיעה קטנה בכוונותיו ,אבל עדיין אין בכך כדי להשפיע בצורה משמעותית על אופיו,
ואמנם ,אותה חולשה אינה חוזרת להופיע בו ,עד הסיפור עם לחי החמור .כאן אנחנו
נתקלים בעונש הראשון של שמשון .שמשון משיג ,בעזרת רוח ה' ,נצחון אדיר ותשועה
גדולה ,בהריגתו אלף פלישתים עם לחי של חמור! אבל מיד שמשון נהיה צמא ,עד שמתואר
במדרש שאפילו אם היו מניחים לפניו כד של מים ,לא היה לו הכוח להושיט את ידו כדי
לקחת את הכד לשתות!
מה קרה לאחר הנצחון שגרם לו לכך? מסביר המדרש" :ויצמא מאד )שופטים טו ,יח( -
דמפטפט צחי )מי שמדבר צמא(" )בראשית רבה צח ,יג(  -בגלל שפיטפט  -נענש .שמשון שוב
מערב כישלון בנצחון .בשירת ההודאה שלו ,הוא נכשל בלשונו ואמר" :בלחי החמור הכיתי
אלף איש" )טו ,טז( .שוב טיפת הגאווה שלו באה לידי ביטוי .וכי הוא הרג אותם? לכן לומד
שמשון בדרך הקשה והמהירה ,שכל כוחו אינו אלא מהשמיים ,ברצונו נותן וברצונו לוקח,
והוא כבר איננו מסוגל אפילו להושיט יד לעזור לעצמו .רק לאחר שחזר בתשובה ואמר:
"אתה נתת ביד עבדך את התשועה הגדולה הזאת" )שם ,יח( ,הקב"ה מציל אותו.
ברם ,גם בהצלה יש רמז על העבר ולעתיד " -אמר רבי יצחק דבי רבי אמי :הוא איוה לדבר
טמא  - 11לפיכך ,נתלו חייו בדבר טמא )לחי החמור שיצאו ממנו מים  -ד .א) "(.סוטה ט ,ב(.
הקב"ה רומז לו ,שלמרות השליחות בשם ה' ,ולמרות כוונותיו הטובות ,יצריו יהיו אלה
 .11יש מחלוקת האם הכוונה לכך שהתחבר עם בנות הפלישתים הטמאות ,שעל אף כוונותיו הרצויות ,עדיף
היה לו היה מתנקם בצורה אחרת; או האם הכוונה ללחי החמור ,ששמשון לא היה זקוק לה כדי להכות
בפלישתים ,ויכול היה להכות בהם במו ידיו ,כפי שמדגיש הכתוב כששיסע את האריה "ומאומה אין
בידו" )יד ,ו( .וכשהשתמש באמצעי  -השועלים ,ראינו שהיה טמון בהם רעיון חיובי )לעיל עמוד  ,(215מה
שלא קיים פה.
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שיכשילו אותו בעתיד ,והם אלה שגרמו לו את החטא עכשיו .הכוח יינתן לו מהשמיים ,אבל
את המאבק ביצרים הוא חייב לנהל לבד .מקום האירוע נקרא על ידי שמשון "עין הקורא"
)שופטים טו ,יט(  -על שם הנס ,אשר מזכיר את הפסוק בתהילים" :גבור לא ינצל ברב כח...
הנה עין ה' אל יראיו ,למיחלים לחסדו ,להציל ממות נפשם ,ולחיותם ברעב" )לג ,טז-יט(.
לגבי יחסיו עם האשה הזונה בעזה ,לא מסתבר שהיה כאן חטא" .זונה" פירושה פונדקאית -
אשה שמוכרת מזון )תרגום יונתן על יהושע ב ,א( ,ולא חייבים לפרש זאת במובן שלילי.
הראיה לכך היא רחב ,שגם לאחר שהצילה רחב את המרגלים ,והצטרפה לעם ישראל )לאחר
חורבן יריחו( ,הכתוב עדיין מכנה אותה "רחב הזונה" )יהושע ו ,כה( .לא מסתבר שמכנים
אותה בשם גנות ,לאחר כל מה שעשתה .המקור לשלילה שבכינוי זה ,הוא אולי השם הרע
בענייני פריצות שיצא על נשים כאלו .שמשון ניצל תדמית שלילית זאת כתירוץ לירידתו,
אבל מטרתו היתה אך ורק להתנקם בפלישתים.
הסיבה לארעיות של האצלת רוח ה' עליו ,היא כמו שפירשנו לעיל ,שרוח ה' לא ליוותה אותו
כאשר ירד עד למדרגתם של הפלישתים כדי לנקום את נקמתו האישית .אבל מהעובדה
שמיד לאחר מכן שוב הופיעה עליו רוח ה' ,משמע שהעלמותה לא היתה מחמת ירידה
ממדרגתו הרוחנית.
כבר דנו בטעמים שבעטיים לקח את דלילה לאשה ,עתה נבאר את נפילתו על ידה .דלילה
הציקה לשמשון יום יום ,שעה שעה ,עד שהנקודה הקטנה בליבו החלה לגדול ולהתגבר .לא
סביר להניח ששמשון נמשך אחריה רק בגלל יפיה ,שהרי בניגוד להרבה נשים בתנ"ך  -שרה
)בראשית יב ,יא( ,רחל )שם כט ,יז( ,אביגיל )שמואל א כה ,ג( ,בת שבע )שמואל ב יא ,ב( וכו'
 לא כתוב בשום מקום שדלילה אכן היתה יפה! שמא יש לומר ,שאהבתו אליה היתה מאתה' ונועדה לשמש את מטרותיו ,ולכן מדגיש הכתוב שאהב אותה ,אבל לא שנשאה.
שמשון הסתכל עליה בתור ניסיון  -אם יעמוד בפיתוי ולא ייכנע ,יתבטל לגמרי יצרו הרע,
ויזכה לעלייה נוספת בדרגתו הרוחנית .אך כזכור ,לא הצליח לדחות אותה ואת הפצרותיה
לגמרי ,והוא ירד שלב אחר שלב ,ונכנסו לליבו עוד מחשבות פסולות ,עד שגילה את סודו
למחצה באומרו כי כוחו קשור לשערו .הוא ידע שאסור לספר לה ,שהרי היא רימתה אותו
ובחנה אותו כבר שלש פעמים ,ובכל זאת הוא לא היה מסוגל להחזיק מעמד  -נגדה ונגד
תאוותיו.
שמשון ,שעדיין חשב שכל כוונותיו היו לשם שמיים ,הרגיש שגם אם יגלחו אותו ,עדיין יהיה
לו כוח לנצח את הפלישתים ,והפרת נזירותו תיחשב ירידה לשם עלייה .אבל דבר זה אינו
מובן ,שהרי אם יפר את נזירותו  -מה יהיה מקור כוחותיו? אלא ,הכוח הוא מהמוח  -המוח
אומר לאדם שיש לו מספיק כוח לעשות דבר מסוים ,והגבורה היא מהלב ,ואיתה הוא כובש
את יצרו " -איזהו גבור? הכובש את יצרו" )אבות ד ,א( .שמשון הרגיש שכבר הגיע למדרגת
כיבוש היצר ,ולכן ,גם לאחר שגילחו אותו אמר" :אצא כפעם בפעם" )טז ,כ( ,ובאמת חשב
שיוכל לנצחם.
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טעותו היתה דומה לטעותו של בר כוכבא ,בתקופה מאוחרת הרבה יותר .שניהם חשבו שהם
משיחים ושכבר כבשו את יצרם ,אין הם זקוקים להשראת רוח ה' ,ויוכלו להסתדר לבד עם
הגבורה שהשיגו" .ואמר רבי שמעון בן לוי :יצרו של אדם מתגבר עליו בכל יום ומבקש
המיתו ...ואלמלא הקב"ה עוזרו ,אין יכול לו" )קידושין ל ,ב( .מאחר שראו שהצליחו
להתגבר בעצמם ,יכלו להגיע לביטוי "לא יסעוד ,ולא יסמוך" )ירושלמי תענית ד ,ה(  -אל
תעזור לי ואל תהיה נגדי ,אני יכול להסתדר לבד .לא שחס וחלילה בעטו בה' ,אלא מבחינה
מציאותית ,מכוח גדלותם היתה להם הגבורה להכות באויבים.
כל עוד עיניו וליבו של שמשון היו שקועים בקדושה לשם שמיים  -צלחה עליו רוח ה' .אבל
ברגע שאלה כבר לא היו טהורים לגמרי ,ה' סר מעליו ונתדלדלו ליבו ,כוחותיו ומעשיו .לכל
זה גרמה דלילה על ידי תהליך מתמשך ,וזהו פשט המדרש" :אילמלא נקרא שמה דלילה,
ראויה היתה שתקרא דלילה  -דילדלה את כחו ,דילדלה את לבו ,דילדלה את מעשיו" )סוטה
ט ,ב(.
רק לאחר שהתגלה חטאו ,ושה' סר מעליו ,התברר למפרע שחטאו החל כבר בעזה ,כשתר
אחר עיניו ,והיה בו שמץ של פסול  -לא לגמרי טהור ולשם שמיים ,ולכן נענש על הכל .זו
היא כוונת חז"ל ש"תחילת קלקולו בעזה" ,למרות שחטא ממש רק אצל דלילה .דבר דומה
רואים אצל המלך יהוא .יהוא נצטווה להכרית את בית אחאב ,ולא להשאיר להם שריד,
פליט ומשתין בקיר )מלכים ב ט ,ח( ,וכן לא להשאיר זכר לעבודה זרה בארץ .יהוא מילא את
תפקידו במלואו ,מלבד דבר אחד  -הוא הותיר את עגלי הזהב של ירבעם לפליטה )שם י,
לא( .השארתו אותם הראתה ,שמעשיו לא היו לגמרי לשם שמיים ,ולכן נענש על כל הפעולות
שעשה ,משום שהתברר למפרע שאף הן לא היו לשם שמיים .עיקר עונשו בא על הכרתת בית
אחאב ,שכעת נחשבה לו לרצח ממש .וכך מעיד עליו הנביא הושע )א ,ד(" :ופקדתי את דמי
יזרעאל )שם הרג יהוא את בנו של אחאב  -המלך יורם ,ומשם ציווה על הריגת שבעים בניו,
וכו'  -ד .א (.על בית יהוא".
שמשון ,שלמפרע הבין שהיה פגם ב"לשם שמיים" שלו )כדברי הירושלמי( ,התפלל שימות
תוך שהוא מקדש שם שמיים ,ובכך יכפר על חטאו וחסרונו; שעל עוון חילול ה'  -תשובה,
יום הכיפורים וייסורין תולים ,ומיתה ממרקת )יומא פו ,א(.
כנראה שתשובתו התקבלה בשמיים ,שכן חז"ל משאירים לנו רושם חיובי לגבי שמשון:
שמשון על שמו של הקב"ה נקרא ...מעין שמו של הקב"ה  -מה הקב"ה מגין
)סוטה י ,א(
על כל העולם כולו ,אף שמשון מגין בדורו על ישראל.
ומכאן הפירוש לגמרא:
בדן זה שמשון ...בדן בדורו כאהרן בדורו.
ובית דינו של שמשון כבית דינו של אהרן.
)קהלת רבה א ,ד -ד"ה "דור הולך ודור בא"(

)ראש השנה כה ,א-ב(
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בזכות אהרן היו ענני הכבוד ,שהגנו על ישראל במדבר )שיר השירים רבה ד ,ב  -ד"ה תאמי
צביה( ,ולכן משווים את שמשון דווקא אליו ,שכן הוא היה מקביל לו ,בנוגע להגנה על עם
ישראל.
בקש להראות למלאכים שבח מעשה צדיקים .אמרו לו 'ומה אנוש כי
תזכרנו'? הראה להם את אברהם ...יצחק ...יעקב ...משה ...יהושע ...דוד...
שלמה ...שמשון' ...ה' אדונינו מה אדיר שמך בכל הארץ' אמרו המלאכים:
)מדרש תהלים/שוחר טוב מזמור ח(
'כבודך הוא לדור עם עמך ובניך'.

ו .שמשון בהשוואה לבית יהודה
"כאחד שבטי ישראל" )בראשית מט ,טז(  -כמיוחד
שבשבטים ,זה יהודה ,לכן הקישו ליהודה ,שמארץ
יהודה היה ,ואמו היתה מיהודה ,וכן מנוח היה
מדן ,ואשתו היתה מיהודה .נמצא שמשון בא
)במדבר רבה י ,ה(
משבט דן ומשבט יהודה.

המדרש רוצה להדגיש את הנקודה ,ששמשון היה גם משבט יהודה .שבט יהודה היה ידוע
במשך ההיסטוריה בגבורתו ,ועלינו לדעת שגבורתו של שמשון היתה דומה לה ,בגלל החלק
ה"יהודי" שבו .נקודה זו היא המקור לכל ההשוואות שעושים בין שמשון למלכי יהודה,
ובעיקר להשוואה עם המלך דוד .כבר בימי משה מודגשת ההשוואה ,כאשר הוא פותח את
ברכתו לשבט דן במילים" :דן גור אריה" )דברים לג ,כב( ,שזהה מילולית לברכת יעקב
לשבט יהודה" :גור אריה יהודה" )בראשית מט ,ט(.
ישראל קדושים מפרש ,שהשוואה זו משווה את שמשון גם לשלמה  -הן במידת התקיפות
שהיתה להם מבחינת שלטון והנהגה ,והן ביחס לנשים נכריות .ההבדל ביניהם נעוץ בכך,
ששלמה גייר אותן ונשאן ,כאשר חי בין בני עמו ,ועצם הימצאותו בתוכם שימשה גדר בפני
החטא .לכן הצליח שלמה להחזיק מעמד ולא לחטוא ,שהרי "כל האומר שלמה חטא  -אינו
אלא טועה" )שבת נו ,ב( .מה שאין כן שמשון ,שחי בקרב פלישתים והיה מנותק מעמו.
אבל ההשוואות מתחילות הרבה לפני כן .כאמור ,ישי אבי דוד ,חי כבר בתקופת שמשון
מעניין לראות ששמשון נמשל לנחש " -יהי דן נחש עלי דרך" )בראשית מט ,יז ,על פי
המפרשים שם( ,וגם ישי נקרא נחש  -על פי הגמרא )בבא בתרא יז ,א( על הפסוק "אביגיל בת
נחש" )שמואל ב יז ,כה( ,שזהו ישי ,שמת בלי עוון בעטיו של נחש .מצד אחד ,הנחש מסמל
בקבלה את היצר הרע מחטאו של אדם הראשון ,ומצד שני ,את המשיח )נחש = משיח
בגימטריה( ,ללמדנו מהו תפקידו של המשיח  -לתקן את הפגם ,שנגרם על ידי הנחש
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הקדמוני .שמשון אמור היה להיות המשיח ,והרי המשיח ,שעתיד לבא במהרה ,יהיה מבית
יהודה.
יש לתת את הדעת במיוחד להשוואה בין דמותו של שמשון לדמותו של דוד ,שאף הוא היה
גיבור בישראל .כבר במבט שטחי ,ניכר ששניהם לחמו נגד הפלישתים ,עם מספר לוחמים
קטן ,וניצחו ניצחונות גדולים ומופלאים .נצחונות אלה באו להם על ידי ההשגחה ,שהיתה
איתם בזכות מעלתם הרוחנית ,ולא בגלל גאוניותם הצבאית גרידא .לכן ,נחפש דברים
עמוקים יותר שקשורים לאישיותם.
ראשית ,יש לציין את הענווה ,שמופיעה אצל שניהם .שמשון לא סיפר לאיש על שיסוע
האריה ,כיוון שהמסר של המעשה היה רק בשבילו; אחרים לא צריכים לדעת ממנו .יתר על
כן :מסופר על שמשון ,שבעת מיתתו קרא והתפלל לה' ואמר" :ה' אלקים! זכרני נא ,וחזקני
נא אך הפעם הזה) "...שופטים טז ,כח( .בגמרא בסוטה )י ,א( מסביר רב את הפירוש
לבקשתו של שמשון " -זכרני נא"" :רבונו של עולם! זכור לי עשרים שנה ששפטתי את
ישראל ,ולא אמרתי לאחד מהם ' -העבר לי מקל ממקום למקום'".
עדות זו ,ששמשון מעיד על עצמו ,מראה שלא ניצל את מעמדו ואת כוחותיו כדבר שהוא
שלו ,שמגיע לו .כל מה שעשה ,עשה בשביל אחרים ,ואז כוחותיו היו שייכים ,כביכול,
לאנשים שבשבילם נועדו .לפיכך לא הרגיש שמשון שום ייחודיות ,שבה יוכל להתנשא על
אחרים ,למרות שבגבורתו ובמעמדו יכול היה לעשות זאת בנקל .מדוע לא ביקש אף להעביר
דבר ממקום למקום? כשאדם פשוט מבקש טובה מחבירו  -אין בכך רע; אבל כשהבקשה
באה ממנהיג או משופט  -יש בכך ריח של שררה ,ואפילו מדבר זה נזהר שמשון והתרחק.
ענווה  -פירושה התבטלות מוחלטת ,כאשר האדם מבין שאין לו שום ישות עצמאית.
מידה זו בולטת אצל דוד ,בעיקר בהתנהגותו במקרים שאירעו :הפסיביות וההכנעה במעשה
של שמעי בן גרא שסקל וקילל אותו )שמואל ב טז ,ה  -יג( ,ה"משחקים" שלו ביחד עם העם
במעמד נשיאת הארון לירושלים בפעם הראשונה )שם ו ,ה( ,והכרכור והריקוד לפני ה' בלי
התחשבות במעמדו ,כשהעלה את הארון בפעם השניה )שם ,יד(  -כשבשני המקרים
האחרונים הוא "יורד ממלכותו" וממעמדו ,היות שמדובר ב"לפני ה'" .כן רואים את
ענוותנותו של דוד מדברי פיו .כאשר שאול רודף אחריו ,אין הוא טוען בפניו שלא צריך
לרדוף אותו מפני שהוא חף מפשע ,אלא" :אחרי מי יצא מלך ישראל? אחרי מי אתה רדף?
אחרי כלב מת ,אחרי פרעש אחד!" )שמואל א כד ,יד(  -כלומר ,אין זה מן הראוי ,ואין זה
מכבודו של מלך כמוך ,לרדוף אחרי "כלומניק" כמוני!
ניתן למצוא ביטוי נוסף לענווה של דוד אחרי שכבר מלך .ה' דוחה את בקשתו לבנות עבורו
בית מקדש ,ועונה לו דוד" :מי אנכי ,ה' אלקים ,ומי ביתי ,כי הבאתני עד הלם?" )שמואל ב
ז ,יח( .גם התנ"ך עצמו מעיד עליו )על פי מגילה יא ,א('" :ודוד הוא הקטן' )שמואל א יז ,יד(
 הוא בקטנותו מתחילתו ועד סופו .כשם שבקטנותו הקטין עצמו אצל מי שגדול ממנובתורה ,כך במלכותו הקטין עצמו אצל מי שגדול ממנו בחכמה" .מידה זו ,היא שאיפשרה
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לשמשון ולדוד להגיע להנהגה ולמלכות ולהחזיק בהן ,כפי שרואים גם אצל שאול -
ענוותנותו היא שהביאה לו את מלכותו.
רעיון נוסף להשוואה ביניהם ,הוא בנושא פסילת מעשי גבורה ,כאשר הם ללא תכלית
מוסרית או דתית .בסוף שמואל ב )כג ,יד-יז( מסופר על שלושה מגיבוריו של דוד ,שסיכנו
את חייהם במעשה גבורה להביא מים לדוד ,ודוד ניסך אותם לפני ה' ,ולא הסכים לשתות
מהם בטענה" :חלילה לי ה' מעשתי זאת .הדם האנשים ההלכים בנפשותם ]אשתה -
ד.א !?"[.אצל שמשון אנו מוצאים מחלוקת בין הפרשנים  -האם חלק ממעשיו נעשו שלא
לשם שמיים ,או שכל מעשיו אכן היו לשם שמיים ,מתוך העיקרון הפוסל כל מעשה גבורה
שהוא ,אם אין לו מטרה חיובית.
אבל ,במקום שמוצאים את הדומה ביניהם ,שם מוצאים את ההבדלים ביניהם .שניהם
נכשלו בנשים ,אבל אצל דוד אנחנו מוצאים חרטה ,תשובה גמורה )"חטאתי לה'"  -שמואל
ב יב ,יג; תהלים פרק נא( וכפרה ,דבר שלא נמצא אצל שמשון .שניהם יצאו למלחמה נגד
הפלישתים ,ועל שניהם הכתוב מעיד שה' היה עמם  -על שמשון" :ותצלח עליו רוח ה'" ,ועל
דוד" :ויהי דוד לכל דרכו משכיל ,וה' עמו" )שמואל א יח ,יד( .אבל דוד יוצא נגד גלית עם
נאום דתי ,שבא לקדש שם שמיים )שמואל א יז ,מה-מז( ,מה שלא קיים בכל הסיפור הארוך
של שמשון .ועוד ,לאחר ששמשון הורג אלף איש בלחי החמור ,ה"שירה" הראשונה שלו היא
"בלחי החמור הכיתי אלף איש" )שופטים טו ,טז( ,לעומת דוד ,שאחרי נצחונו על הפלישתים
אומר "פרץ ה' את איבי לפני כפרץ מים" )שמואל ב ה ,כ( .אצל שניהם באה לידי ביטוי
גבורה פיזית; אך בעוד ששמשון נכשל בתחום כוח הרצון המוסרי ,דוד הראה כבר מימי
בחורתו חכמה ,עוז נפש ,ואמונה עמוקה בה' ,כפי שרואים בנאומו לשאול ,ובהתיצבותו
למלחמה בסיפור עם גלית .וכך מעידים עליו רואיו" :הנה ראיתי בן לישי בית הלחמי  -ידע
נגן וגבור חיל ואיש מלחמה ונבון דבר ואיש תאר וה' עמו" )שמואל א טז ,יח(.
לבסוף ,אנו רואים ששניהם הרגישו ,שכבר כבשו את יצרם ,ואין הם יכולים להיכשל בחטא.
שמשון ,כפי שפירטנו באריכות לעיל ,ודוד  -על פי הבקשה שלו מה' שיבחן אותו ביצרו -
"לדוד ,שפטני ה' כי אני בתמי הלכתי ,ובה' בטחתי לא אמעד .בחנני ה' ונסני ,צרפה כליותי
ולבי" )תהלים כו ,א-ב(.

ז .מסר לדורות
כפי שציינו בהקדמה ,שמואל כתב כל פרשה בספר שופטים ,כדי שנפיק ממנה לקחים וכדי
ללמד אותנו דרכי הנהגה ומוסר .סיפור שמשון אינו יוצא מן הכלל ,ועלינו להפיק גם ממנו
את המסרים ,שביקש שמואל להנחיל לנו.
אברהם קריב עוקר את סיפור שמשון ,מוציא אותו מהקשר הספר )ישועות עם ישראל על
ידי יחידי סגולה( ,ומציג אותו כסיפור מוסרי לדורות ,וכאחת מבעיות ההשקפה בעולם
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המקראי ' -הגבורה  -ערכה ,מקומה ושימושה הנכון' .הוא רואה בשמשון דמות טראגית,
שבאה כדי להראות לנו את כישלונו וסיבותיו לכך .סיפורו מתפתח כקשת הפוכה ,כאשר
בשני הקצוות ישנה התרוממות  -בתחילה בשורת המלאך על הולדת מושיע לישראל,
שמעוררת בנו תקוות גדולות להמשך ,ולבסוף סיפור הנקמה הגדולה שלו ,אבל באמצע יש
שפל ואכזבה גדולה .שמשון ,באופן כללי ,לא ממלא את ציפיותינו למושיע הגדול לו ציפינו.
במקום זה ,אנחנו מוצאים את כישלונו ,עקב חולשתו לאהבה לא טהורה ,וממילא הוא
מקפח את זכותו לגבורה אלוקית .מבחינתנו ,הלקח הנלמד מכל זה הוא ,שבעם ישראל אין,
ולא תיתכן ,גבורה כשהיא מנותקת מערכים דתיים ומוסריים.
בכיוון הזה מסביר הרב יעקובסון )חזון למקרא חלק א עמוד  ,(359על פי הרב יוסף צ.
קרליבך ,את המדרש ששמשון היה חיגר בשתי רגליו .היהדות לא העריכה את גבורתו של
שמשון  -גבורה ללא קדושה והתאפקות ,גבורה ערטילאית ,גבורה לשם גבורה .התכונה
הרצויה איננה גבורה חיצונית ,אלא גבורה שהולכת בד בבד עם גבורה פנימית .בלי כל אלה,
היא אינה מסוגלת ללכת על שתי רגליים ולהשיג גדולות .גבורה ללא אידיאל היא כמו אדם
ללא רגליים ,ומעצם מהותה היא צולעת ,ולא תוכל להרחיק לכת.
אבל אם נלך בכיוון אחר ,התועלת מסיפורנו איננה ללמד אותנו על גבורה כזאת או אחרת.
לפי המכתב מאליהו ,המסר הרבה יותר עמוק ואישי .צורת נפילתו של שמשון אינה תוצאה
של התנאים הייחודיים בסיפור שלנו .הבעיה של הפנייה הקטנה ,אותו שמץ של פסול שנכנס
למעשה טוב ,שמרחיב את עצמו וגדל יותר ויותר ,נמצא אצל כל אחד ,החל ממשה רבנו
וכלה בקטן שבינינו ,בכל מעשה ובכל מצווה .כל אדם חייב לדעת שזהו השורש לעבירות
שלנו ,ויש להתרחק ממנו .לעולם אל יחשוב אדם שהוא מקיים מצוות ,או אפילו מצוה
אחת ,בתמימות ,שכן חשיבה כזאת היא תחילת המפלה .תמיד יש לחפש ולפשפש במעשיו,
שמא נמצא שמץ של פנייה אישית לא טהורה ,כפי שמורה המסילת ישרים בדרגת הטהרה.
על פי דעת מקרא ,יש כאן שתי מטרות .במישור הבסיסי ,שמואל בא להראות לכל הדורות
בכלל ,ולדורו בפרט ,את הסכנות שבהתבוללות .אל לו לאדם לחשוב בליבו שהוא חסין בפני
כל מיני משיכות .אל ידמה בנפשו שלא יכשל בגלל אשה זו או אחרת ,ואף יצליח להביא
אותה לידי גיור; שהרי אפילו נזיר ה' וקדוש ישראל לא הצליח לעמוד בזה .במישור יותר
גבוה וכללי ,הקב"ה אומר לנו באמצעות הסיפור  -ראו באיזו צורה הייתי צריך לגאול
אתכם ,מפני שלא הייתם ראויים...
אם כן ,על כל אחד לעשות בכל דור ודור חשבון נפש ,האם מתנהג הוא כשורה ,וידאג מדוע
ה' אינו מביא בדורו את הגאולה הרצויה והשלמה .ועל פי המדרש )בראשית רבה צח ,יד( ,על
כך התפלל יעקב ,כשראה ששמשון לא ישלים את תפקיד המשיח  -דהיינו ,שהוא לא יושיע
את עם ישראל לגמרי  -שה' יחיש את תכלית הגאולה.
"לישועתך קויתי ה'"
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צבי פיגוב
לעילוי נשמת סבי מורי
הרב שמואל בן חיים שמעון זצ"ל

אות קין
א.
ב.
ג.
ד.
ה.
ו.
ז.

הקדמה
מופת כדי שיאמין בהבטחת ה'
אות בגופו של קין כדי שיאמין בהבטחת ה'
ה' נתן לו אות להגנתו
אות בגופו להגנתו
ה' עשה את קין לאות
סיכום

א .הקדמה

1

בבראשית )ד ,טו( נאמר:
וישם ה' לקין אות.
ונאמרו דעות רבות ושונות במפרשים ובמדרשים בפשרו של אותו האות .במאמר זה נעסוק
בבעיה זו* .
.1

האברבנאל )עמוד קכג( מביא מחלוקת מעניינת בדבר יחסנו באופן כללי לסיפור קין והבל .בתחילת דבריו
הוא מביא את דעת הרמב"ם במורה )חלק ב ,פרק ל( ,ומסביר שהרמב"ם סובר שהסיפור הוא "על צד
הצורה והרמז" ,הכל משל ולא היה )כמו סיפור הנחש ומציאות חוה( .אלא ,שיש ללמוד מהסיפור
לימודים על דרך הרמז והנסתר .הוא מביא גם את דעת הרלב"ג )הוצאת מעליות ,עמוד  (114-115החולק

*

על דעה זו ,וסובר שאכן הכל היה במציאות" :וכבר טעו בזה המקום קצת המתאחרים ,ועשו ציורים
בענין קין והבל ושת והפסידו בזה כוונת התורה .וראוי שתדע ,שאין ראוי שיעשה ציור בדברי התורה,
אלא במקומות אשר יחוייב בהם שיהיו לפי המשל" .האברבנאל מביא חמש הוכחות לדעת הרמב"ם )עיין
במורה שם ,ובהסבר רבינו קרשקש אשר מסביר את הסיפור כמשל( .אולם ,אחר כך כותב שאין לו ספק
שגם הרמב"ם חושב שהסיפור היה כמו שנכתב ,ומלבד הפשט יש בו משל וסימן לטבעי בני אדם .בעקבות
זה דוחה האברבנאל אחת לאחת את ההוכחות שהביא.
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בקונקורדנציה של אבן-שושן בערך "אות" )עמוד  (29מובאים חמישה פירושים:
א.
ב.
ג.
ד.
ה.

סימן ,ציון.
ציון לקביעת מועדים.
מופת ,מעשה פלא.
סמל יחידה צבאית.
משל.

ציון לקביעת מועדים ודאי לא שייך כאן .כמו כן ,ודאי שאין אות קין משמש כסמל יחידה
צבאית .בהמשך נראה שהמפרשים חלוקים בעיקר ,אם האות היה סימן או מופת ,וכן אם
היה בגופו של קין או לא.
האות עצמו לא נזכר ,לכן הפירושים לאות קין מבוססים על סיבת הופעתו ,ועל המקורות
האחרים בהם נזכר אות .אם נעיין בפסוקים נוכל לראות את הבעייתיות )בראשית ד ,יב-
טו(:
כי תעבד את האדמה לא תסף תת כחה לך ,נע ונד תהיה בארץ .ויאמר קין אל
ה' :גדול עוני מנשא .הן גרשת אתי היום מעל פני האדמה ומפניך אסתר,
והייתי נע ונד בארץ והיה כל מצאי יהרגני .ויאמר לו ה' :לכן כל הרג קין
שבעתים יקם .וישם ה' לקין אות לבלתי הכות אתו כל מצאו.
מדוע שם ה' לקין אות? נראה שסיבת האות צוינה בסוף הפסוק :כדי שלא יכהו כל מוצאו,
כפתרון לטענתו" :והיה כל מצאי יהרגני".
בצורת האות נחלקו במדרש ) 2בראשית רבה כב ,יב(:
"וישם ה' לקין אות" ... -
רבי יהודה אמר :הזריח לו גלגל חמה.
אמר רבי נחמיה :לאותו רשע היה מזריח לו הקב"ה גלגל חמה? אלא ,מלמד
שהזריח לו הצרעת ,היך מה דאת אמר" :והיה אם לא יאמינו לך ולא ישמעו
לקל האת" וגו' )שמות ד ,ח(.
רב אמר :כלב מסר לו.
אבא יוסי בן קסרי אמר :קרן הצמיח לו.
רב אמר :עשאו אות לרוצחנים.
רבי חנין אמר :עשאו אות לבעלי תשובה.
רבי לוי בשם רבי שמעון בן לקיש אמר :תלאו ברפיון ,ובא מבול ושטפו,
שנאמר" :וימח את כל היקום" וגו' )בראשית ז ,כג(; כמה דאת אמר" :ויקם
קין" וגו' )שם ד ,ח(.
.2

אין מדרש רבה מהווה מקור לכל הדעות ,אך מדרש זה נח כדרך הצגה.

אות קין
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במדרש זה טמונות דעות הפרשנים השונים .נוכל לחלקן חלוקה עקרונית:
.1
.2
.3
.4
.5

מופת  3כדי שיאמין בהבטחת ה'.
אות בגופו של קין כדי שיאמין בהבטחתו.
ה' נתן לו אות להגנתו.
אות בגופו להגנתו.
ה' עשה את קין לאות.

בהמשך ,נראה את ההצעות לאופי האות ,כאשר נבחן את משמעות הפסוקים והעניין ,וכיצד
היה משתלב כל פירוש ,אילו היה הוא משובץ בפסוק במקום המילה "אות".

ב .מופת כדי שיאמין בהבטחת ה'
זו דעתו של רבי יהודה שאומר שהזריח לו גלגל חמה .ממחלוקתו עם רבי נחמיה עולה ,שאף
הוא סובר שאות זה נעשה לצורך אמונתו של קין בהבטחה .מחלוקתם היא באופי האות.
מדוע היה כאן צורך באות לשם חיזוק הבטחת ה' )"כל הרג קין שבעתים יקם"(? נוכל לענות
על פי התחלת הדיבור במדרש )שם ,יב(:
"ויאמר לו ה' לכן כל הרג קין" וגו'  -רבי יהודה אמר :נתכנסו בהמה ,חיה
ועוף לתבוע דמו של הבל .אמר להן :לכן אני אומר  -כל הרג קין יהרג.
אם כן ,דעת רבי יהודה היא שקין פחד מהנמצאים בארץ שיתבעו את דמו של הבל ,וה' עונה
לו שמי שיהרוג אותו  -ייענש .בכל זאת קין חשש ,לכן עשה לו מופת כדי לחזק את לבו . 4

.3

האם יש הבדל בין אות למופת? שני מקורות בספרי חלוקים בדבר:
נשא כג..." :אות הוא מופת ומופת הוא אות ,אלא שדיברה תורה שתי לשונות".
ראה פג'" :ונתן אליך אות' )דברים יג ,ב(  -בשמים ,וכן הוא אומר' :והיו לאתת' )בראשית א ,יד(' .ומופת'
 בארץ ,וכן הוא אומר' :אם טל יהיה על הגזה לבדה' )שופטים ו ,לז(".הרמב"ן )דברים יג ,ב( מבחין בין אות למופת .אות  -סימן על דבר שעתיד להיות ,דבר רגיל .מופת  -דבר
מחודש בשנוי טבעו של העולם ,לא מוכר .בהמשך דבריו הוא מסביר שהדבר תלוי עבור מי נעשה האות.
אם נעשה עבור אדם אשר מאמין בה' ,אפילו אם הוא מחוץ לטבע נקרא אות )כמו אצל חזקיה( ,כי אצל
אדם המאמין ה' הוא כל יכול .לעומת זאת ,אם נעשה עבור אדם לא מאמין  -אזי זהו מופת )עיין שם
ובדברים לד ,יא; וכן ברש"י ואבן עזרא בדברים ד ,לד(.

.4

נעיר ,שבמדרשי פילון )עמוד קג( מובא ,שחששו היה מהוריו דווקא ,כי היה הראשון שגרם להם צער
חדש .עד עכשיו לא ידעו מהו המוות ,והוא זה שגרם להם את אסונם הראשון .ועיין ברש"י השלם,
הוצאת אריאל )עמוד נג ,הערה  .(24בהרץ )במדבר לה ,י( מובא ,שאף בעיר מקלט הבורח חושש שייהרג
ביד גואל הדם )וכאן כל העולם הם גואלי דם( .בפירוש העמק דבר הובא הסבר מעניין :קין חשש כיוון
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נוכל לחזק דעה זו על פי מהלך הפסוקים .טענתו של קין היא ,שמאחר שנגזר עליו להיות נע
ונד ,הסיכויים שייפגע גדולים יותר מאם היה נשאר במקום קבוע.
יש לבאר את משמעותו של גלגל החמה:
הילקוט שמעוני )ד ,לח( מסביר זאת על ידי הפסוק )בראשית א ,יד(" :ויאמר אלקים :יהי
מארת ברקיע השמים להבדיל בין היום ובין הלילה ,והיו לאתת ולמועדים" .זהו המקום
הראשון בו מוזכרת המילה "אות" ,כאשר הכוונה היא לשמש ולירח.
מקור אשר ממנו נוכל לשער את אופי האות ,הוא אצל חזקיהו השואל אות )מלכים ב כ ,ח-
ט(:
ויאמר חזקיהו אל ישעיהו :מה אות כי ירפא ה' לי? ...ויאמר ישעיהו :זה לך
האות מאת ה' ...הלך הצל עשר מעלות אם ישוב עשר מעלות . 5
האות הוא שהשמש זרחה יותר מהרגיל .זריחת החמה היתה אות לקין שה' חפץ בשלומו,
שזריחת השמש סימן שלום בעולם )מכילתא משפטים ,נזיקין ,יג( ,וסימן הצלה לרוצחים
)מכות י ,א ועוד( . 6
פירוש זה עונה על כמה קשיים:
א .למה לא מוזכר בפירוש מה היה האות?
תשובה :אין האות חשוב .המטרה היא שקין יאמין בהבטחת ה' )רק קין ולא אחר(.
ב .למה כתוב "לקין"?

שידע שמי שהורג נפש ,אפילו בשגגה ,מאבד את צלם אלוקים שבו .וכותב שם הנצי"ב" :וידוע דחיות
ועופות מבינים כמה דברים נסתרים יותר מאדם משום הכי היה להם האות".
.5

עיין בתוספות עבודה זרה כא ,א ד"ה למשה.

.6

עיין בכלי יקר )בראשית ד ,ד"ה וישם( ,אשר מסביר את אות זריחת החמה בדין "אם במחתרת ימצא
הגנב" )שמות כב ,א( ,שבלילה מותר להורגו וביום אסור .כך גם הזריח הקב"ה על קין שמש ,כדי שלעולם
לא יהיה לו דין של בא במחתרת ,וממילא דמו אסור.
יש לציין ,כי אף שהכלי יקר נוקט כדעת רבי יהודה ,הרי שמסבירו מבחינה עניינית כהגנה על קין ,ולא
כחיזוק ההבטחה.
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תשובה :מפני שהאות נעשה בשביל קין בלבד ,ולא לצורך חיצוני . 7
הפרשנים שהלכו בעקבות דעת רבי יהודה:
החזקוני" :נתן לו אות והאמין בו ,אך הכתוב לא גלהו".
האבן עזרא" :והנכון בעיני שהשם עשה לו אות עד שהאמין ,והכתוב לא גלה האות".
בכור שור" :או בשמים או בארץ ,עד שהבטיחו שלא יהרג".
הרד"ק" :שם לו אות בלבו ,כלומר חיזק לבבו שלא יפחד שיכה אותו כל מוצאו ,ושם מוראו
בלב החיות ובני אדם אחריו שלא יכהו" . 8
לאור מה שראינו יש להעיר ,שהאות כאן היה חד פעמי ,ומטרתו היתה חיזוק לב קין בקיום
הבטחת ה' ,בדומה לאות חזקיה הנזכר לעיל .לא כתוב בהמשך הפרשה מה היה סופו של קין
ולא כתוב שנהרג )מסתמא קוימה הבטחה זו( .לפי דעות אלו ,עשה קין תשובה וביקש
סליחה )"גדול עוני מנשא"( ,ולכן קיבל את הבטחת ה' שלא ייהרג .אולם ,בגלל שהרג בשוגג
גלה ממקומו.
לפי הסברים אלו ,הלשון "וישם" קשה ,שהרי מתאימה יותר לשון "ויתן"!
בספר "פשט והגיון במקרא" )עמוד  (54מסביר:
לשון 'שימה' היא הנחת דבר ברור ,דבר של ממש לפני העיניים ,כמו:
"המשפטים אשר תשים לפניהם" )שמות כא ,א(" ,שימה בפיהם" )דברים לא,
יט(" ...ושים באזני יהושע" )שמות יז ,יד(" .וישם" היא לשון יותר ברורה
מלשון 'ויתן ה' אות'.
מה שנשאר קשה על פירוש זה ,הוא המשך הפסוק" :לבלתי הכות אותו כל מצאו" ,משמע
שזו מטרת האות ,והרי על פי פירוש זה ,נועד האות להשקטת חששותיו של קין!

ג .אות בגופו של קין כדי שיאמין בהבטחת ה'
"אמר רבי נחמיה ...:שהזריח לו הצרעת".
.7

נביא כאן את דעתו של מ .ד .קאסוטו בספרו מאדם ועד נח )עמודים  ,(152-3שטוען שהאות מהווה
התראה לאחרים שלא יכוהו ,והבטחה לקין שלא יקום איש להכותו .הוא עושה הבחנה בין הצירוף 'אות
ל '-לצירוף 'אות ב" :'-לשים אות בפלוני פירושו ,להטיל בפלוני מכה שתשמש מופת לאחרים ,למשל:
תתי אשר שמתי בם" )שמות י ,ב(" ...אשר שם במצרים אתותיו" )תהילים עח ,מג( וכיוצא באלה.
"ואת אֺ ֺ
לשים אות לפלוני פירושו ,לקבוע סימן לפלוני ,לטובתו ולהנאתו" .קאסוטו רואה בפרשה זו את השמעת
התנגדותה של התורה לנקמת הדם ,שהיתה נהוגה במזרח הקדמון.

.8

מוראן של החיות היה דווקא מפני קין ולא מפני שאר בני אדם .ישנו הבדל בין יחסי בני האדם ובעלי
החיים לפני המבול ולאחריו .לפני כן ,אסורים בעלי החיים באכילה ,ולאחריו  -מותרים .לאחר המבול
נאמר )בראשית ט ,ב(" :ומוראכם וחתכם יהיה על כל חית הארץ" .וראה עיונים בספר בראשית נ.
ליבוביץ ,עמוד  .53-57וברש"י השלם ,הוצאת אריאל עמוד נג ,הערה .24

 234מעליות יז

רבי נחמיה לומד מהפסוקים בשמות )ד ,ו; שם ,ח(:
ויאמר ה' לו עוד :הבא נא ידך בחיקך .ויבא ידו בחיקו ,ויוצאה ,והנה ידו
מצרעת כשלג ...והיה אם לא יאמינו לך ולא ישמעו לקל האת הראשון,
והאמינו לקל האת האחרון.
שם הוצרך אות כדי שבני ישראל יאמינו ,ונעשה אות בגופו של משה בצרעת .כך גם כאן
נעשה האות בצרעת כדי שקין יאמין .כן נוכל להמשיך את הדמיון ולומר ,שכשם שאצל משה
היה זה סימן זמני להוכיח אמונה ,כך גם כאן  -סימן זמני עד שהאמין.
מקור נוסף לדברי רבי נחמיה הוא בדברי הימים ב )כו ,יט(" :והצרעת זרחה במצחו".
המצורע חשוב כמת  , 9ואות הוא לקין שהצרעת ,שמחשיבתו כמת ,מכפרת על חטאו )ממדרש
רבה המבואר(.
לא מצאתי פרשנים ההולכים בדרך זו ,אך מה שמוסבר לפי פירוש זה הוא כתיבת "וישם"
ולא "ויתן"  -שה' שם בגופו של קין אות )מלבד מה שהסברנו בהסבר הראשון ,שהרי לפי
שני ההסברים  -האות נועד כדי שיאמין(.
הקשיים על פירוש זה:
א .הקושי מהתכלית המוזכרת בפסוק ,שאינה תואמת פירוש זה ,כפי שהקשנו על הפירוש
הקודם.
10
ב .לפי הסבר זה ,היה צריך הפסוק לומר" :וישם ה' בקין אות" ,ולא "לקין" .

ד .ה' נתן לו אות להגנתו
"רב אמר :כלב מסר לו".
על פי פירוש זה ,ה' נתן לו אות-סימן להגנתו ,במקרה זה  -הכלב  , 11חברו הטוב של האדם.
הרמב"ן )בראשית ד ,יג( מסביר לנו יותר:
אולי כשהיה נוסע ממקום למקום היה לו אות מאת השם ,מורה לו הדרך
אשר ילך בה ,ובזה ידע שלא יקראנו אסון בדרך ההוא . 12
.9

עיין שמות רבה א ,לד; סנהדרין מז ,א; עבודה זרה ה ,א; נדרים סד ,ב.

 .10בספר תרגום הפשיטתא לתורה והפרשנות היהודית הקדומה )ישעיהו מאורי ירושלים תשנ"ה( מובא
)עמוד  ,(100שהפשיטתא אכן שינה מלשון הכתוב ,ותירגם" :בקין".
 .11מובן למה מתוך כל החיות נבחר הכלב .הרי לנו המציאות בימינו ,שאנשים עיוורים מסתייעים בכלבים
כדי למצוא את דרכם .כך נמסר לקין כלב עם חושים מאד מפותחים ,כדי שיגן עליו .וראיתי ראיה
בדברים רבה )מהדורת ליברמן עמוד " :(60כלב מסר לו ,דכל מאן דחמיה ליה עמיה דלא יסניניה",
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ומוסיף הרמב"ן ,שלא מדובר בפחד מבני אדם ,שהרי לא היו קיימים אז בני אדם אחרים
)עיין בהערה  ,(4אלא שהיה מוליכו ודואג שלא ייקלע למקום שיהרגוהו בעלי חיים .וכן
מסביר הרמב"ן שדווקא נאמר "וישם" ,ולא "ויתן" או "ויעש" ,שמילה זו מורה ששם ה' לו
אות קבוע שיהיה עמו תמיד .חז"ל בחרו כלב כי זהו אות קלון וביזוי . 13
האות נמסר לקין כדי שלא ימצאוהו" :והיה כל מצאי יהרגני ...וישם ה' לקין אות ,לבלתי
הכות אתו כל מצאו"  -הדגש הוא על המציאה .טענת קין היתה שמי שימצא אותו  -יהרוג
אותו .ה' עונה לו שאין לו מה לדאוג ,כי על ידי האות לא ימצאוהו  . 14לפי פירוש זה ,מובנת
הלשון" :לקין" ,שהרי נתנו לו דבר ממשי.
נעיר ,שהרמב"ן מיישב את המשך הפסוקים )טז-יז( ,אשר נראים כסותרים שיטה זו:
ויצא קין מלפני ה' ,וישב בארץ נוד קדמת עדן .וידע קין את אשתו ותהר ותלד
את חנוך ,ויהי בנה עיר ,ויקרא שם העיר כשם בנו חנוך.
אם נגזר על קין לנדוד ,ולשם כך אף ניתן לו הכלב ,כיצד הוא יושב במקום קבוע ובונה עיר?
מסביר הרמב"ן ,כי הארץ נקראה על שם קין ,שנד שם כל הזמן .את העיר קרא על שם בנו,
מפני שהוא עצמו נע ונד ,וכל חייו ניסה לבנות )"בונה" במקום "ויבן"( ,אך מעולם לא
הצליח לקנות לעצמו ישיבת קבע .תולדות קין ,כל אשר קרה לו ,ופירוט צאצאיו ,באים
להודיע כי ה' ארך אפיים ,והאריך לו .והזכיר ,כי ה' פקד עוון אבות על בנים ,ובסופו של דבר
נכרת זרעו של קין )עיין שם בהמשך הפסוקים( .כמו כן ,מביא הרמב"ן את הדעה מהמדרש,
שקין חי שנים רבות ומת במבול .דעה זו תואמת את דעת רבי לוי ,המובאת במדרש רבה
שהזכרנו" :תלאו ברפיון ובא מבול ושטפו" .ולפי זה באמת עזר לו האות . 15
הקשיים על פירוש זה:
א .מדוע נאמר "לבלתי הכות - " ...הרי מטרת האות היא שלא ימצאוהו ,ועל זה היה צריך
להיות הדגש בפסוק )'לבלתי מוצאו'(!
ובפירוש המגיה )הערה  5שם(" :שכל מי שיראה אותו עם הכלב ,שלא ישנא אותו וירחם עליו על שהולך
כסומא עם כלב" .ועיין שם בהמשך הערתו.
 .12לפי הרמב"ן ,פסוק יג" :גדול עוני מנשא" ,הוא וידוי וצידוק הדין .לכן ה' לא גזר עליו מיתה .אבל אם
ינדוד קיימת סכנה שייהרג ,כיוון שדרך היא מקום סכנה ,ולשם כך הסימן.
 .13כלב נתפס בחז"ל כבעל חיים שלילי .עיין אוצר האגדה ערך כלב.
 .14לפי הרמב"ן ,אולי בחרו כלב מפני שמצד אחד דרוש אות קבוע אשר ילווה את קין בדרכו )נע ונד( ,ויורה
לו הדרך ללכת  -ולזה אופי ניסי .מצד שני אין קין ראוי לניסים גלויים )כעמוד הענן(  -לכן קיים צורך
למעט בתופעה .על ידי הכלב ניתן לשלב את שני הדברים.
 .15וכן מובא באופן דומה בקהלת רבה ו ,ג; ולקמן לב ,ה .לפי הרמב"ן" ,שבעתים יקם" מוסב על מי שירצח
את קין ,לכן מובן למה הביא מדרש זה ,שקין נהרג במבול )סובר שהיה חייב כליה( .הסבר דברי למך
מובאים ברמב"ן שם ,ובדעה השניה ברש"י .עיין עוד ברד"ק ובאבן עזרא )שם( .הבסיס לדבריהם:
"הרגתי" בדברי למך ,הוא עבר נבואי.
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ב .כלב לא הוזכר קודם לכן בפרשה ,ואם מדובר בכלב  -מדוע לא הוזכר?

ה .אות בגופו להגנתו
"אבא בן קסרי אמר :קרן  16הצמיח לו".
ובמדרש הגדול )ד ,טו(" :יש אומרין :קרן קבע במצחו; ויש אומרין :לקח הקב"ה אות
מאותיות שמו וכתבו בפניו ,שכל חיה שתראה אותו בורחת מלפניו" .וכן מתרגם יונתן בן
עוזיאל את פסוק טו )מתורגם לעברית על פי יין טוב(" :ורשם ה' על פני קין אות מן השם
הגדול והנכבד ,שלא יהרגהו כל מוצאו בהסתכלותו בו" .ובעקבותיו כותב רש"י" :חקק לו
אות משמו במצחו".
וכן בפרקי דרבי אליעזר )פרק כא(" :נטל אות אחת מכ"ב אותיות ונתן על זרעו של קין שלא
יהרג" .בתורה שלמה )עמוד של( מובאים מדרשים המעלים את האותיות ה ,י ,ו ,ט ,ז ואת
ברית המילה כאפשרויות לשמש למטרה זו . 17
האברבנאל מביא את דעת חכמי האומות שכתבו" :שהיה האות רעש האיברים שהפיל
הקב"ה בגופו של קין ,שהוא חולי בעצבי התנועה ומפניו היו הבעלי חיים יראים ונרחקים
ממנו".
הרלב"ג מסביר ,שבשלב הראשון " -כל הרג קין"  -הבטיחו ה' שההורג אותו ייענש עונש
חזק )לא נאמר מה העונש להורגו( ,או שאין לקין לחשוש שייהרג .בשלב השני " -וישם ה'
לקין אות"  -שם לו ה' אות שימנע את מוצאו אף מלהכות אותו  . 18מדברי הרלב"ג הללו
משתמע שהאות היה בגופו .באות זה ,אשר לא פורש ,התרצה קין.
עוד מקומות בתנ"ך בהם יש שימוש באות )סימן( להגנה:
א .שמות )יב ,יג(" :והיה הדם לכם לאת על הבתים אשר אתם שם ,וראיתי את הדם
ופסחתי עלכם ,ולא יהיה בכם נגף למשחית בהכתי בארץ מצרים".
 .16מה מסמלת הקרן? מובא במדרש רבה המבואר  -כדרך בעלי חיים ,כדי שיפחדו ממנו ,וכדי שיוכל
להתגונן ולהלחם בהם.
 .17להבדיל ,באנציקלופדיה עולם התנ"ך )בראשית עמוד  ,(42מובאות מקבילות לכך שאות משמש לצורך
הגנה )ראה פרקים ד ,ה( .מובא על ידי הסטוריון היווני הירודוטוס על מנהג שהיה רווח במצרים ,בקשר
לנרדפים שם ,המחפשים להם מקלט" :אם עבדו של אחד האנשים ברח אל תוכו )של מקדש הרקלס
במצרים( ,והתוו עליו אותות קדושים שכן מסר עצמו בידי האל ,אסור היה לנגוע בו ,והמנהג הזה נהוג כך
מזמן קדום ועד עתה" .מתקופות מאוחרות יותר ,יודעים אנו על תווי מגן שנשאו במצרים בעלי זכות
מקלט.
מובאות דעות נוספות באנציקלופדיה מקראית )ז ,עמודים  ,(123-4וכן בספר מאדם ועד נח )עמודים 118-
 .(23לא הבאתי דעות אלו ,מאחר ובסיסן נשען על כך שהיתה מסורת שקדמה לתורה.
 .18כך מסביר המהדיר בהוצאת מעליות ,הערה .74
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ב .יהושע )ב ,יב(" :ונתתם לי אות אמת"  -האות של חוט השני ,שנתנו המרגלים לרחב.
ג .יחזקאל )ט ,ד; שם ,ו(" :ויאמר ה' א ָלו :עבר בתוך העיר בתוך ירושלם והתוית תו על
מצחות האנשים ...ועל כל איש אשר עליו התו אל תגשו"  -המלאך מתווה תו )סימן( על
מצחות האנשים בירושלים ,למען לא ייפגעו על ידי המשחית.
רס"ג )תפסיר רס"ג עמ'  (320-316מסביר שקין עשה תשובה )כדעת הרמב"ן ,ראה הערה
:(12
והיות והאדם נהרג באחת משתי הדרכים  -או על ידי בני אדם ,או על ידי
בעלי חיים ,הוצרך קין לחסות כפולה ,ואת שתיהן נתן לו האלקים.
לבני אדם אשר להם בחירה חופשית  -ניתנה אזהרה )והטלת עונש( ,וה' פרסם זאת לאנשים
שבאו אחר כך .כהגנה מבעלי חיים שם בו אות שיהיה כמחיצה בינו לבינם ,שהרי ה' יכול
למנוע בעלי חיים ממעשים ,כמו שמנע את האריות מדניאל ואת הנחשים מאבותינו.
על פי דברים אלו מתחלק הפסוק כך" :ויאמר לו ה' :לכן כל הרג קין שבעתים יקם"  -הגנה
מפני בני אדם על ידי אזהרה; "וישם ה' לקין אות לבלתי הכות אתו כל מצאו"  -הגנה מפני
חיות מזיקות .נביא את דברי רס"ג בתיאור האות:
וכבר שאלו אנשים :מה הוא האות ששם לו? ונשיב ,יתכן ששם בגופו סימן
שהיה) ...דבריו כאן חסרים( ,ואפשר שקבע לו תחום שממנו לא יצא ,כנאמר:
"ואם יצא יצא הרצח את גבול" וגו' )במדבר לה ,כו( ,ואם לא יצא מן הגבול,
לא ייהרג .ואנו כבר אמרנו שביקש מחסה נגד רעת החיות הטורפות.
רד"צ הופמן בפירושו )עמ' קז-קח( ,מעלה את השאלה ששאלנו על הפירוש הראשון מהמשך
הפסוק ,ובעקבותיה סובר כפירוש כאן .לפי הסבר זה ,שהאות נועד להגנתו ,מובן סוף
הפסוק אשר מציין את הקשר סיבתי שבגללו הושם" :לבלתי הכות אתו כל מצאו".
דברים נוספים המובנים על פי פירוש זה:
א .שימת האות היא העונה לטענת קין.
ב .הלשון "וישם" ,שהרי הושם אות בגופו של קין.
ג .כן מובן "אות" כסימן ,ציון )כפי שראינו שמופיע במקומות אחרים כסימן להגנה(.
עד עכשיו ראינו ,לפי פירוש זה ,כי האות הוא הגנה לקין .אולם ,במדרשי פילון מופיע
שהאות היה גם עונש לקין .מבואר במדרש תנחומא )בראשית יא( : 19
למך בן בנו היה ,שביעי לדורות וסומא .היה יוצא לצוד והיה בנו אוחזו בידו,
כשהיה רואה תינוק חיה היה אומר לו .אמר לו :כמין חיה אני רואה .מתח
 .19עיין עוד מדרש הגדול ד ,כג.
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את הקשת כנגדו והרג את קין .ראה אותו תינוק מרחוק הרוג וקרן במצחו;
אמר לו ללמך :אבי ,הרי דמות אדם הרוג וקרן במצחו .אמר לו למך :וי לי,
זקני הוא! טפח שתי ידיו בחרטה ונגע בראש התינוק והרגו בשוגג ,שנאמר:
"כי איש הרגתי לפצעי וילד לחברתי" )בראשית ד ,כג(.
רש"י מפרש ,ככל הנראה על פי מדרש זה ,שבמילים "שבעתים יקם" הכוונה היא ללמך,
שלאחר שבעה דורות ייקום את נקמתו של הבל .אם כן ,אות זה נועד להגן עליו ,ולהשאירו
בחיים שבעה דורות עד לנקמה.
במדרשי פילון )עמ' קה-קו( מובא ,שה' הציע לקין חנינה מפני שהיה זה המקרה הראשון של
רצח ,ולא הרגו ,אלא קבע לכלותו בדרך שונה:
אי לזאת ,לא ניתנה לו הרשות להימנות על משפחת אביו )בראשית ה ,ג(,
והכריז כי הוא נכרת ,לא רק מבית הוריו ,אלא גם מהמין האנושי כולו ,כעין
מין מיוחד ונבדל מסוג החי המדבר ,נתון לרדיפה ומנוסה )נע ונד( ,כאדם
שהפך ושינה את טבעו לטבע החיות.
מדברים אלה משמע ,שהאות היה בגופו ,כעין הקרן שהוזכרה בתנחומא שהובא לעיל . 20
העונש קשה מאד  -קבלת ייסורים של חיים בצל פחד של הריגה .על פי פילון ,עונש זה הוא
אפילו יותר גדול ממוות חד פעמי  . 21הקרן משמשת כהגנה ,אך בהגנה זו גופה נמצא העונש -
המשך החיים המיוסרים .לכן ,ייענש מי שינסה להפר צו אלוקי זה" :שבעתים יקם".
עד כאן פירשנו ,שהושם בגופו סימן ממש ,אולם אפשר להסביר את דברי אבא בן קסרי -
"קרן הצמיח לו" ,כפירוש הראשון שהבאנו לעיל ,שהאות הוא חיזוק .הביטוי 'הצמיח קרן',
מופיע פעמיים בתנ"ך:
א .יחזקאל )כט ,כא(" :אצמיח קרן לבית ישראל".
ב .תהילים )קלב ,יז(" :שם אצמיח קרן לדוד".
ברור כי הכוונה היא בהשאלה לעוז ,גבורה )ובתפילת שמונה עשרה" :מצמיח קרן ישועה"(.
אם כן ,כך אולי צריך להבין את דברי אבא בן קסרי ,שהכוונה גם כאן בהשאלה כמשל לקין,
שהקב"ה חיזק אותו בגבורה.
הקשיים על הפירוש שהיה אות בגופו להגנתו:
א .על פי הסבר זה צריך להניח ,כי נוצרה כאן מציאות ניסית לאורך זמן ,בה התהלך קין
עם קרן או אות חקוקים על מצחו או על זרועו על ידי ה' .כמו כן ,אות זה הגן על קין
 .20נוסח המקרא בו השתמש פילון הוא תרגום השבעים ,בו מתורגם האות )בתרגום לאנגלית(,"Mark" :
שמשמעו סימן או חותם פיזי .וכן מתורגם שם ביחזקאל ט ,ד )הובא לעיל בעמוד .(237
 .21בחז"ל חלקו אם מיתה חמורה או ייסורים חמורים )כתובות לג(.
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באורח פלא מכל מזיקיו .הנחה זו ,על אף שאין לשלול אותה לחלוטין ,אינה נשמעת
סבירה.
ב .לא ראינו בתנ"ך שהמילה "אות" משמשת כאות מאלף בית .השימוש במשמעות זו
מתחיל מתקופת המשנה" :הכותב שתי אותיות )בשבת( ...חייב" )שבת יב ,ג; ועיין מילון
אבן-שושן א ,עמוד .(25
ג .לפי הרלב"ג ורש"י" ,כל הרג קין" הוא מקרא קצר ,והמילים" :שבעתים יקם" הן עונשו
של קין )שנהרג על ידי למך או במבול( .לפי זה ,יש כאן שינוי נושא בתוך הפסוק ,מה
שמופיע במקומות אחרים אך מדחיק כאן את הכתוב.

ו .ה' עשה את קין לאות
"רב אמר :עשאו אות לרוצחנים .רבי חנין אמר :עשאו אות לבעלי תשובה".
דבר זה מצינו גם בדברים רבה )מהדורת ליברמן עמוד " :(60דבר אחר :אות לבעלי תשובה,
שאם עשו תשובה שהם מתקבלים .רבי חנין אומר :אות לרוצחנין שיהיו בורחין לערי מקלט
וניצולין".
מחלוקתם תלויה ,למעשה ,בפירוש דברי קין" :גדול עוני מנשא"  -האם נאמרו מתוך
טרוניה ,או מתוך וידוי אמיתי של תשובה? בויקרא רבה )י ,ה(  22למדו מכאן שעשה תשובה:
יהודה ברבי אמר :תשובה עושה מחצה ,ותפילה עושה הכל ...תשובה עושה
מחצה ,ממי את למד? מקין ,שנגזרה עליו גזירה קשה ...וכיון שעשה תשובה
נמנע ממנו חצי גזירה .ומנין שעשה תשובה? שנאמר" :ויאמר קין אל ה' :גדול
עוני מנשא".
על פי ויקרא רבה ,אפילו מי שירצח יש לו תקווה לחזור בתשובה ויתמעט עונשו .בבראשית
רבה )כב ,יג( מתוארת פגישתו של קין עם אדם הראשון ,כשתוצאת הפגישה היא חזרתו של
אדם בתשובה.
הדעה שעשאו הקב"ה אות לרוצחים ,מבוססת על כך שהיתה זאת הפעם הראשונה בה
מבוצע רצח .לקין לא היה ממי ללמוד ,אך מכאן והלאה לכולם יש ממי ללמוד  -מקין עצמו.
מעתה ,מי שירצח ייענש .אם כן ,קין עצמו הוא אות לרוצחים בעתיד.
לפי דברים רבה המוזכר לעיל ,האות הוא דווקא למי שירצח בשוגג ,שיוכל לברוח לעיר
מקלט ולהינצל .זאת על בסיס ההקבלה  -כמו שעל קין נגזר" :נע ונד תהיה בארץ"  -כך גם
הרוצח בשוגג גולה . 23

 .22עיין בויקרא רבה מהדורת מרדכי מרגליות )ניו יורק וירושלים ,תשנ"ג( עמוד רד-רה ובהערותיו שם )1- ,6
.(6
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רש"ר הירש הולך בכיוון זה .נגזר על קין להיות נע ונד בארץ .קין אשר היה עובד אדמה -
יהיה מנותק ממנה .בכל הארץ לא ימצא מנוח ,וגם החברה תתנכר לו" .גדול עוני מנשא" -
עכשיו מבין קין שלא רק רצח את אחיו אלא רצח גם את עצמו ,הפך להיות ארור ,נע ונד
ומנותק מהחברה .קין פוחד " -כל מצאי יהרגני" .כעונשו של רוצח בשגגה ,דווקא ביראתו
המתמדת מפני גואל הדם מתקיים חשש זה .על פי זה ,פירוש פסוק יד הוא )רש"ר הירש
שם(:
לכן  -הואיל ומצבו של קין הוא בלתי נסבל  -לכן ישמע זאת כל הבא להרוג
את קין כדי לנקום את נקמתו של הבל ...שכן ,הכל יודעים שחייו הם אזהרה
לרוצחים יותר מאשר מותו.
לפי פירוש זה ,משמעות המילים" :וישם ה' לקין אות" ,היא בעצם' :וישם ה' את קין לאות'.
רש"ר הירש מעלה בעיה זו בלשון הפסוק ,ועונה שתי תשובות:
א .מצאנו מקום נוסף בו נאמר "שום" שלאחריו "ל" :"-לכלכם ישים שרי אלפים" )שמואל
א כב ,ז( ,שמשמעו הוא' :את כולכם ישים לשרי אלפים'.
ב .על פי תחילת הפסוק )רש"ר הירש שם(" :לכן  -הואיל ומצבו של קין הוא כל כך מעיק -
ישמע זאת כל הבא להרגו :שבעתים תוקח ממנו נקמה .כך גזר ה' על קין חיים שיהיו
לאות ולאזהרה".
יש להעיר ,כי לפי פירוש זה ,אות משמעו משל )ראה הקדמה( .כאילו נאמר' :וישם את קין
למשל' .ראינו עוד מקומות בהם מופיע אות כמשל" :ונתתי פני באיש ההוא ,והשמתיהו
לאות ולמשלים" )יחזקאל יד ,ח( . 24

ז .סיכום
אפשר לחלק את הדעות שראינו לפי המשמעויות השונות שהעלנו בהקדמה:
 .1מופת ,מעשה פלא .מטרת האות היא בשביל קין ,כדי שיאמין בהבטחת ה' ולא יפחד .על
פי חלק מהדעות אותו אות שימש גם כאזהרה שלא יהרגוהו .מלבד הדעות בפירוש זה
שאין אנו יודעים את האות שה' עשה ,יש הסוברים שהאות היה :הזרחת השמש ,שימת
מוראו של קין בלב בעלי החיים וצרעת.

 .23גם הפירושים האחרים שהבאתי קודם לכן ,יסכימו שיש ללמוד מקין דברים אלה ,אך אין הם רואים
זאת כאות המפורש בכתוב.
 .24דוגמאות נוספות לכך ניתן למצוא בקונקורדנציה עמוד .29
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 .2סימן ,ציון .האות הוא למטרת הגנה לקין ,ויש אומרים שגם שימש כעונש או הכנה
לעונש .מלבד הדעות בפירוש זה שאין אנו יודעים את האות שה' עשה ,יש הסוברים
שהאות היה :כלב ,קרן ואות מהאלף בית.
 .3משל ,קין הוא האות .מטרת קין כמשל היא שילמדו ממנו ,בעיקר רוצחים ,רוצחים
לעתיד ובעלי תשובה.
האם שימת האות השיגה את מטרתה? לפי הפירוש הראשון  -כן .לפי הפירוש השני  -ראינו
שדבר זה תלוי בפירושים אם האות הוא גם עונש לקין שבגללה לאחר שבעה דורות נהרג על
ידי למך ,או שאין באות משום עונש )שהרי קין חייב כליה( ,ונהרג במבול )ראינו שפירושים
אלה מחולקים לגבי פירוש המילה" :שבעתים"( .לפי הפירוש השלישי  -אי אפשר לדעת.
ראינו כי הבעיות של הפירוש הראשון )הסיבה היא שלא ימצאוהו ויהרגוהו ,ואת זה אין
האות מונע לגמרי( והפירוש השלישי )לא כתוב שה' שם את קין לאות( הן בעיות בפשט
הכתוב ,ואילו בעייתו העיקרית של הפירוש השני היא הסבירות במציאות )לא הגיוני שקין
הסתובב עם אות משם ה' או עם קרן על מצחו( .ייתכן שבגלל חוסר סבירות זו לא רצו חלק
מהמפרשים לפרש כך ,והעדיפו להידחק בפשט הפסוק .ראינו הרבה השערות בפירוש האות,
ואף על פי שלא נוכל לדעת את התשובה בוודאות ,ניתן להצביע על אחת מהמשמעויות . 25
דעתי נוטה לפירוש השני ,שהאות היה סימן בגופו להגנתו שהכתוב לא פירש ,כמו פירוש
הרלב"ג ,מאחר שהוא מסתדר בפסוק בצורה הטובה ביותר מבחינה סגנונית .אביא מספר
השערות לפתור את בעיית חוסר הסבירות:
א .היה זה סימן פנימי אשר הרתיע אנשים ובעלי חיים להתקרב )אולי זו כוונת הפירוש
ששם לו אות משמו( .מצאנו דבר דומה אשר מופיע ביחזקאל )הובא לעיל עמוד ,(237
שהמלאך שם תו )סימן( על מצחות האנשים ,שבזכותו לא נפגעו על ידי המשחית . 26
ב .כאן ,כאשר מדובר בהגנה מבעלי חיים ,כותב הנצי"ב בהעמק דבר" :וידוע דחיות ועופות
מבינים כמה דברים נסתרים יותר מאדם ,משום הכי היה להם האות" .לפי זה ,ייתכן
שקין הסתובב עם סימן )פנימי או חיצוני( ,וזה דווקא הרחיק בעלי חיים )כמו שיש
משרוקית שרק כלבים שומעים(.
ג .לפי הדעות שקין עשה תשובה ,אפשר לומר שהיה לו סימן היכר ,כמו שמצאנו אצל משה
שקרנו פניו )שמות לד ,כט(.

 .25וכך כתב קאסוטו בספרו מאדם עד נח )עמודים " :(152-3מה היתה האות? לא נאמר בכתוב .דרשות חז"ל
ידועות ,ואינן פשוטו של מקרא ,ובפשט אין שום רמז למהותה של האות ,ואי אפשר לנו לנחש מה
שהכתוב לא הגיד".
 .26עיין בחידושי אגדות למהר"ל ,שבת נה ,א ,שמבאר תו זה כאות מחותמו של הקב"ה  -אמת .פירוש זה
מתאים לכאן על פי המפרשים שהזכרנו לעיל ,שהקב"ה שם לו אות משמו.

