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  דבר ראש הישיבה

  א"הרב נחום אליעזר רבינוביץ שליט
  

במדבר (" המה בכתובים: "כאשר המקרא מונה שבחם של בחירי עם הרי הוא אומר עליהם

עצם תהליך הכתיבה ,  כלומר- )י, קהלת יב(" וכתוב יושר דברי אמת"והוא הוא שנאמר , )כו, יא

יבתו ומזקק את רעיונותיו עד כי הכותב ביושר ממקד את חש, הוא הגורם לגילוי האמת

  .שהאמת הטהורה בלבד מתלבשת באותיות הקדושות
  

במבט לאחור על רשימות המחברים מעת התחילו תלמידי ישיבתנו הקדושה להוציא מדי 

וכמה מהם הגיעו , ניתן להבחין בשמות של גדיים שנעשו תיישים, "מעליות"שנה ספר 

 כי הלא -כל זה כבר נרמז מראש , ברם. ומהבינתיים להיות תלמידי חכמים בעלי שיעור ק

בהיותם צעירי הצאן העידוד למשוך בעט סופרים תרם לעיצוב דמותם כבני , המה בכתובים

  .תורה
  

, כי נעשתה כלי להפצת תרבות קלוקלת ביותר, אמנם בעולם הרחב ירדה קרנה של הכתיבה

עצום שבהתאמנות אבל אסור שתופעה כאובה זו תסנוור אותנו מלהכיר בכח החיובי ה

ובפרט כתיבת חידושי תורה בהם הלומד מתאמץ עד קצה גבול יכולתו לחפש את , לכתיבה

  .נקודת האמת
  

תרומה ייחודית ומכרעת להצלחת הבטאון היא זו של העורכים שהם למעשה קובעים את 

והם , והן בניסוח, הן בחשיבה,  הן בלימוד-האתגר למחברים לשאוף לרמה גבוהה 

גם השנה זכינו שבחירי התלמידים . תלמידים טירונים בצעדיהם הראשוניםהמעודדים 

והם העלו על שולחנם מעדנים , ו"ה יצחק מזומן הי"התגייסו לעבודת המערכת ובראשם ה

  .יהי רצון שיתברכו מן השמים ויזכו להגדיל תורה ולהאדירה. ומטעמים מכל חלקי התורה
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  פתח דבר
  

תשע מאות שבעים וארבע דורות : רבי אליעזר בנו של רבי יוסי הגלילי אומר
ה ואומרת "קודם שנברא העולם היתה תורה כתובה ומונחת בחיקו של הקב

ואהיה אצלו אמון ואהיה  "):ל, משלי ח(שנאמר , שירה עם מלאכי השרת
  )ג, אבות דרבי נתן לא (          ".שעשועים יום יום

  

ה שיושב "מצאו להקב, בשעה שעלה משה למרום: דה אמר רבאמר רב יהו
  ?'מי מעכב על ידך! ריבונו של עולם': אמר לפניו. וקושר כתרים לאותיות

, אדם אחד יש שעתיד להיות בסוף כמה דורות ועקיבא בן יוסף שמו': אמר לו
  .'שעתיד לדרוש על כל קוץ וקוץ תילין תילין של הלכות

הלך וישב . 'חזור לאחוריך': אמר לו. 'הראהו לי! ולםריבונו של ע': אמר לפניו
כיון שהגיע . תשש כחו, ולא היה יודע מה הן אומרים, בסוף שמונה שורות

הלכה למשה ': אמר להן'? מנין לך, רבי': אמרו לו תלמידיו, לדבר אחד
  .נתיישבה דעתו', מסיני

כזה ואתה יש לך אדם ! רבונו של עולם': אמר לפניו, ה"חזר ובא לפני הקב
  '?נותן תורה על ידי

  )ב, מנחות כט(               .'כך עלה במחשבה לפני, שתוק': אמר לו
  

 ניגוד הנובע מהמתח בין - 1ימצא ניגוד חריף בין שתי אגדות מעוררות מחשבה אלה, הרוצה
העמקה בנושא אופיה של התורה עשויה , ברם .בין הקבוע לְמשנה הצורה, הניצחי למחודש

רק מתוך הפנמת הרעיון המגולם : תי נקודות מבט אלה משלימות זו את זולגלות שש
 -ניתן לגשת ללא חשש למעשה יצירת התורה , זמניות התורה- נצחיות וַאל-במדרש הראשון 

עליו נאמר , התנא היוצר הגדול, עשייה זו נבחר לסמל רבי עקיבא. עניינו של המדרש השני
" וכולהו אליבא דרבי עקיבא"פיהם השונים ברשימת מחברי המקורות התנאיים ואוס

  .)א, סנהדרין פו(
  

. די להתבונן באגדה השניה כדי לעמוד על טיבו של פירוק המתח בו אנו דנים, למעשה
אין זה סתם דיוק ". הלכה למשה מסיני"הוא  המקור שמציין רבי עקיבא לפרט אותו לימד

כשקיבל את התורה ,  רבינו עצמואלא דין שלדבריו ניתן למשה, בפסוק או קבלה מרבותיו
שהרי רגע אחד , לא היה בדברים אלה כדי ליישב את דעתו של משה, לכאורה. על הר סיני

ברור שלדברי רב יהודה הדבר שיישב את דעתו ! קודם לכן כלל לא הבין את הנושא הנלמד
רה אלא הבנה חדשה במהות היחס בין התו, של משה לא היה רענון זכרונו הפגום לכאורה

  .המקובלת לזו הנוצרת תדיר
יישום הרעיונות והתכנים הנצחיים של התורה מצריך התנהגויות שונות בתקופות , אכן

כהרי ,  לא הרי החיים הרוחניים בתקופת בית המקדש כשזה משמש מוקד רוחני-שונות 

 
ככלל עוסק . ראה שם עמוד עו( אחר אך באופן' , עלמא די'רעיון ההנגדה מובא על פי ספרו של ארי ֵאלון   .1

, )ב, המופיעה בשבת פח(בוחר אלון לצורך ההנגדה אגדה אחרת , בנוסף). קכג-אלון בנושא בעמודים  כג

אך משלבת ', התורה שקדמה לעולם'האגדה שבחר חוזרת על מוטיב . במקום האגדה הראשונה  שהבאנו

  .ני האדםאותו כנימוק בפי המלאכים להתנגדות לתת את התורה לב



  8

בה היה צורך להפוך את בית הכנסת למרכז החיים הרוחני של , אלה שבתקופת הגלות
 עם טכנולוגיה המצריכה -כהרי שבת היום ,  לא הרי שבת ואיסוריה לפני מאה שנה;היהודי

החידוש שלמד משה רבינו היה בקישור החזק שבין תורתו שלו . התייחסות הלכתית חדשה
כשנכנס החשמל לשימוש ביתי נפוץ לא התוספה מלאכה . לבין לימודו של רבי עקיבא

שעשוי ' רוח השבת'שהפרעה ל) חלק מהדעותל(אלא נקבע , ט האסורות בשבת"ארבעים לל
דרך , כך.  השנהאלפייםבן ' עובדין דחול'נכללת בגדר הדין , לגרום שימוש מסוים בחשמל

ניתן בכל עת למצוא , אם קשובים למצב ולציבור, כלל בתוך המסגרת והכללים שנקבעו
למציאות יישום שישלב בין הרוח המקורית , ולהגדיר את היישום הראוי לדיני התורה

  .  החדשה
  

  :במאמרים שונים בגליון זה בא לידי ביטוי המתח בין שתי זויות המבט שהזכרנו
אך גם בגלגולם של ניסוחים ,  מתקיימים דיונים בפשוטו המקורי של הכתובמקראבמדור ה

  .מהתורה לנביאים
במשניות ) והקבוע( בהתחקות אחר הנוסח המדויק עוסק משנההדן ב) החדש(המדור 
  .והבנת הגורם לשינוי שחל בהן, מותמסוי

מתלבנות הבנות , העוסק הפעם במסכת שבת, )הבא על פי סדר דפי הגמרא (עיוןבמדור ה
  . שונות במטרה לשחזר כוונות דברי תנאים ואמוראים

ועל הדרך ,  מקיימים דיונים אודות מנהג חדש המעורר פולמוסהלכההכותבים במדור ה
  . לכתייםהראויה כיום להכרעה בספקות ה

בין השאר בעצם הנושא אותו   עוסק,מחשבת ההלכההמתמקד הפעם ב, מדור המחשבה
כמו גם בחשיפת רעיונות המונחים ,  כיצד לוודא רלוונטיות קיום התורה בימינו- העלנו

   . בבסיס מצוות מסוימות
, להבנתם, מתחקים הכותבים אחר רעיונות הגלומים, מדרש ואגדהבמדור , לסיום

  .המדרשים אותם הם מנתחיםבקבוצות 

   
במקום המתאים לכך  . רבים סייעו בהפיכת עשרים המאמרים המופיעים כאן לספר אחד

כאן ברצוני לשוב ולהודות לכותבים על . כבר הודינו לחברי המערכת ולעוזרים בידם

כמו גם על הסבלנות הרבה שנאלצו להפגין עת הוטרדו שוב ושוב בבקשה , מאמריהם

  .או לבדוק נחיצותו של אחר, חדלהבהיר ענין א

תקוותי כי לאחר הקריאה בהם יחוש , מגוון המאמרים בתחומים השונים העשיר את עולמי

  -כך גם הקורא 

  )יא, משלי ח(.      כי טובה חכמה מפנינים וכל חפצים לא ישוו בה

  

  צחי מזומן



  מקרא  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  

  היאך-אחד עשר בנים ובת בשבע שנים ?  

 עקבות פרשיות התוכחה בדברי הנביאים  

"    טענת דתן ואבירם-" העיני האנשים ההם תנקר

  



11  ? היאך-אחד עשר בנים ובת בשבע שנים 

  

  הרב ברוך ברנר
  

  ? היאך-אחד עשר בנים ובת בשבע שנים 
  
  הקדמה  .א
  עד נישואי יעקב לרחל  .ב
  לידת אחד עשר בנים ובת אחת  .ג
  נסיונות צמצום  .ד
  מקורות הנותנים תאריכים מדוייקים  .ה
  ג"שיטת הרלב  .ו
  סיכום  .ז
  תרשימי עזר  .ח
  

  

  הקדמה. א
  

  :בסדר עולם נאמר על יעקב
  

ושבע משנשא , שבע עד שלא נשא את האמהות: בבית לבןועשרים שנה עשה 
נמצאו כל , ושש שנים אחר שנולדו אחד עשר שבטים ודינה, את האמהות

  )פרק ב(         .חוץ מבנימין, נולדו בשבע שנים] ודינה[השבטים 
  

האם מסקנה זו ? כיצד מסתדר החשבון לפי זה? מה הביא את בעל סדר עולם למסקנה זו
על שאלות אלה ננסה לענות בדברינו ? ן למצוא הסברים אחרים לפרשה זומוכרחת או שנית

  .הבאים
בכל השלבים של שהות , לשם כך נבדוק את הנתונים הכרונולוגיים העולים מפרשת ויצא

ובכך נתחום את , נבחן את הפירושים האפשריים בהבנת אותם נתונים, יעקב בבית לבן
 נבחן את -לאחר קביעת התקופה בה נולדו . התקופה שבה נולדו אחד עשר השבטים ודינה

  .האפשרויות השונות לשיבוץ לידותיהם במסגרת אותה תקופה
אלא , בהמשך דברינו נביא מקורות שאינם מסתפקים בהגדרות כלליות לשיבוץ הלידות

וכפי שנראה להלן אין דברים אלה תואמים , מוסרים פירוט מדויק עד כדי יום חודש ושנה
  .ר עולםאת שיטת בעל סד

, ג"שיטת הרלב, בסוף דברינו נוסיף להביא שיטה ייחודית בפתרון סדר הזמנים של פרשה זו
על סמך קשיים בפשוטם של המקראות מכיוון , החולק גם הוא על שיטת בעל סדר עולם

  .בלתי צפוי
  

  

  עד נישואי יעקב לרחל. ב
  

 שנים ברחל בתך אעבדך שבע"הוא מציע ללבן , לאחר שיעקב יושב עם לבן חודש ימים
ויעבוד יעקב ", והכתוב מספר שיעקב מבצע את התחייבותו, לבן מסכים. )יח, כט(" הקטנה

, הזמן חלף ועבר מהר. )כ, כט(" ויהיו בעיניו כימים אחדים באהבתו אותה, ברחל שבע שנים
מלבד פסוק זה עצמו המספר על ביצוע , עד כדי כך שהתורה אינה מספרת דבר על שנים אלה
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, ואמנם אין זה דבר של מה בכך ששנים אלה עברו כימים אחדים. דה ויחס יעקב אליההעבו
 שלא היו אלה שנים - מדברי יעקב בהתפרצותו בפני לבן בהר הגלעד -שהרי יודעים אנו 

הייתי ביום אכלני חורב וקרח ... זה עשרים שנה אנכי עמך: "כפי שאמר שם יעקב, קלות
מים רבים "כי , ואף על פי כן היו השנים כימים אחדים, )מ-לח, לא(" בלילה ותדד שנתי מעיני

דחפה אותו בשנים " אהבתו אותה"ו, "לא יוכלו לכבות את האהבה ונהרות לא ישטפוה
  .הקשות ההן

  

 ואבואה מלאו ימיויאמר יעקב אל לבן הבה את אשתי כי : "מיד לאחר מכן מספר הכתוב
  .ו המפרשים בדבר זהנחלק? מה הם הימים שמלאו באותה העת". אליה

כלומר יעקב מלא את תנאו , " יומי פולחניהב ית אתתי ארי שלימו: "מתרגם אונקלוס
וכעת מצפה הוא , הואיל והשלים את שבע שנות העבודה כפי שהתחייב, לקבלת רחל לאשה

  .לתמורתו
  :אומר י"אולם רש

  

ואימתי ד שנים "שהרי אני בן פ, מלאו ימי: ועוד.  שאמרה לי אמי-מלאו ימי 
והלא קל שבקלים אינו ', ואבואה אליה'וזהו שנאמר ? ב שבטים"אעמיד י
  )כא, כט(          .אלא להוליד תולדות אמר כך, אומר כן

  

שהימים הם ימי העבודה לפי , י אינו מפרש כפי שנראה פשוט וכפי שפירש אונקלוס"רש
אמו שישב בבית שאמרה לו " ימים אחדים"אלא מפרש בפירושו הראשון שמלאו ה, ההסכם

, כז("  עד אשר תשוב חמת אחיךימים אחדיםוישבת עמו : "שהרי אמרה לו רבקה אמו, לבן

כלומר יעקב דורש את רחל בטענה שאינו . 1כימים אחדיםואותן שבע שנים היו גם הם , )מד
  .כי שלמו הימים שיושב שם במצות אמו, יכול עוד להתמהמה

 -" זקן עם מלא ימים"על דרך " (מלא ימים"שהינו י שיעקב אומר "בפירושו השני מפרש רש
שהרי נתנבא , ועוד. ועליו לקיים מצות פריה ורביה, על כן אין זמן להתמהמה). יא, ירמיהו ו

  .ועל כן אצה לו הדרך, שיצאו ממנו שנים עשר שבטים
  

י מתחבטים "מפרשי רש? 2י מפירושו של אונקלוס הנראה כפשט הכתובים"מדוע נטה רש
המסביר שיעקב אמנם לא העלה על דעתו שלבן , ל"למהר" אריה גור"ונזכיר רק את ה, בדבר

אף על פי , אך חשש שמא יטען לבן שאף על פי שרחל מגיעה לו ליעקב, יחליף את רחל בלאה
...". לא יעשה כן במקומנו"שכן , כ תנתן לו רחל"כן עליו להמתין עד שתנשא לאה ורק אח

ומוכרחים למצוא בטענת יעקב , אינה מספקת כלפי לבן" דתיהשלמתי ימי עבו"על כן טענת 
לשם . שתשלול מלבן את האפשרות לדחות את נישואיהם, משמעות נוספת" כי מלאו ימי"

בלא , המדגישות את הצורך לקיים את הנישואין מיד, י שתי אפשרויות פירוש"כך מביא רש
" ואבואה אליה"שיעקב סיים  -י אף הוא מדגיש זאת " ורש-וזהו שמדגיש הכתוב . דחייה

  ".מלאו ימי"כהשלמה לטענתו 
  

מפרש כאן שהימים , )ראה להלן" (מלא שבוע זאת"עקב פירושו האחד לפסוק , ן"הרמב
אלא קרובים , אך עוד לא מלאו לגמרי, כאונקלוס, עליהם מדובר הם אמנם ימי העבודה

 
מה זה שבע שנים אף זה : אלו לאלו" ימים אחדים"המשוה את ה, יסוד פירושו זה במדרש רבה במקום  .1

  .שבע שנים
  .י בקצרה ומפרש כפירוש אונקלוס"ם חולק על רש"וגם הרשב, י"ן שואל זאת על רש"כבר הרמב  .2
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כי חפץ , מבקש מלבן את רחלועל כן , היינו שיעקב עומד לגמור את שבע שני עבודתו, להמלא
  ").ואבואה אליה"ובהקשר זה מסביר גם את (ואין ללבן לחשוש שמא יקחנה וילך , הוא בה

  

בדומה , "זקנתי"פירושו " מלאו ימי"וסובר ש, נוקט דרך עצמאית בהסבר פרשתנו ג"הרלב
ינו שנדון בו בהמשך דבר, אך מתוך זה מגיע לפירוש שונה לגמרי, י"לפירושו השני של רש

  .באופן עצמאי
  

, שהרי את לאה כבר נשא לאשה, לאחר שמרמה לבן את יעקב ויעקב נזעק בחוסר אונים
  :עונה לו לבן

  

מלא ְׁשֻבַע זאת ְוִנְּתָנה לך , לא יעשה כן במקומנו לתת הצעירה לפני הבכירה
ויעש יעקב כן . גם את זאת בעבודה אשר תעבוד עמדי עוד שבע שנים אחרות

  )כח-כו, כט(      .ויתן לו את רחל בתו לו לאשה,  זאתוימלא ְׁשֻבַע
  

ושני בירורים לשוניים הם נקודות המוצא מהן , גם בהסבר פסוקים אלו נחלקו המפרשים
כבר בלשון הביטוי ". ְׁשֻבַע זאתמלא "הבירור האחד הוא הבנת הביטוי . יפרדו פירושיהם

  :עצמה יש שתי תמיהות דקדוקיות
  .במקום בקמץ כרגיל, )י"בלשון רש" חטף ("' שבוע מנוקד בשוא בש.א
  ".זהשבוע "במקום , "זאת"ופה מתיחס אליו הכינוי ,  שבוע שם זכר.ב

: אונקלוס מתרגם. י ושאר המפרשים מסבירים דבריו"ורש, אונקלוס מתרץ תמיהות אלו
, )י"בלשון רש" דבוק("הם נסמך וסומך " שבוע זאת"כלומר , ..."אשלים שבועתא דדא"
  .ל"ובכך נפתרו שתי התמיהות הנ,  אינו מתיחס לשבוע אלא ללאה"זאת"ו

ניתן לפרש מבחינה לשונית בשני " ניתנה"את המלה ". ְוִנְּתָנה"הבירור השני הוא של המלה 
', אנחנו ניתן'היינו , בבנין קל בזמן עתיד,  לשון גוף ראשון רבים-הדרך האחת : אופנים

". נלכה דתינה"כעין , )משאלה, המביעה איווי ( כדרך הצורה המאורכת-שבסוף ' והאות ה
  .'היא ניתנה'דהיינו , בבנין נפעל בזמן עבר,  לשון גוף שלישי יחידה נקבה-הדרך השניה 

אף , כמו נרדה ונבלה ונשרפה,  לשון רבים-ונתנה לך : "בוחר בדרך הראשונה ואומר י"רש
לשון " (? לשון הרביםלמה יתפוס היחיד"אמנם קשה לפי זה ". זה לשון רבים ונתנה

 תפש לבן לשון רבים כדרך .א: על זה ענו תופשי הדרך הראשונה בשתי תשובות). ן"הרמב
; ועוד, ק באחת מדרכיו"הרד, י"ן בדעת רש"כך מסבירים הרמב. 3המדברים בדרך התפארת

כהמשך לדבריו הקודמים , ולבן מדבר בשמו ובשם בני עירו,  הכוונה באמת ללשון רבים.ב
ואם תמלא שבוע זאת , "לא הניחוני אנשי המקום לקיים דברי"ו, ..."עשה כן במקומנולא י"
  ).4לשון הספורנו" (ואז יסכימו גם הם "-..." ונתנה לך"

  

ק מזכיר אפשרות "וגם הרד, ע"ם וראב"הולכים רשב" ונתנה"בדרך השניה בהסבר המלה 
,  בנין נפעל-ונתנה לך : "...5ראולשון אבן עז". ותנתן לך גם את זאת: "ם"וזו לשון רשב. זו

 
וכך ניתן להסביר , בדרך זו) כו, בראשית א" (נעשה אדם בצלמנו כדמותנו"ויש המסבירים גם את הפסוק   .3

 לשם כך הביא ואולי, י כדוגמא"שהביא רש) ז, בראשית יא" (הבה נרדה ונבלה שם שפתם"גם את הפסוק 
י שם פירש שלשון רבים מלמדת שנמלך "אמנם רש. 'ה-י פסוק זה ולא רק כדי להדגים את תוספת ה"רש

  .אך יתכן שכוונתו שם למה שמעבר לפשט, בבית דינו מענותנותו היתרה
  .ועיין תורה שלמה אות פא בהערה, ן בסוף דבריו כנכון בעיניו"כן הסביר כבר הרמב  .4
  ".נעשה אדם"ל ל"בהתנגדותו לפירוש הנ, כו, בבראשית א  .5
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, השיבו לעתיד כמשפט כל פעל עבר' ו-וה, )כד,  ירמיה לב-' ביד הכשדים(והעיר נתנה 'וכמוהו 
  ."ותנתן לך: והטעם

. שהפכה את הפועל מעבר לעתיד, ההיפוך' מפרשים אלה הסבירו את הביטוי על פי תכונת ו
והפועל נשאר , החיבור רגילה'  היא ו'שמא ניתן להציע על פי דרכה של הדרך השניה שהו

, וכוונת לבן לאמר שהרי היא כאלו נתנה כבר בעבר ובלבד שתעבוד עוד שבע שנים, בזמן עבר
הרי היא  "- )יא, בראשית כג(..." לך נתתיה... השדה נתתי לך"י על הפסוק "כפי שהסביר רש
  ".כמו שנתתיה לך

  

לפי : ים בשלמותם על פי השיטות השונותלאחר שבררנו ענינים אלו ננסה להבין את הפסוק
וכוונת לבן , הוא שבעת ימי המשתה של לאה" מלא שבוע זאת"השבוע הנזכר בביטוי , י"רש

, ומיד לאחר מכן יתן לו לבן את רחל, לפי זה היא שיעקב ימתין לסוף ימי המשתה של לאה
ה יובן ההמשך לפי ז. 6על דעת כך שאת שבע השנים האחרות יעבוד יעקב לאחר נישואיהם

ויתן לו את רחל בתו לו לאשה , )של ימי משתה לאה(ויעש יעקב כן וימלא שבוע זאת : "כך
  ".)לאחר הנישואין, תמורת רחל(ויעבוד עמו עוד שבע שנים אחרות ... )מיד(
  

ע "גם ראב, )פרק לו(אליעזר ' מובנים הכתובים כך גם בפרקי דר, מבחינת סדרם של הדברים
שהוא נוקט בדרך , "ונתנה"ם מלבד השוני בהסבר המלה "ן גם הרשבוכ, י"מסביר כרש

ותנתן לך גם את זאת מיד בעבודה אשר תעבוד עמדי אחרי : "השניה הנזכרת ומסביר כך
  .7"נשואי רחל

  

אלא שבע , ן בפירושו הראשון מציע שהשבוע עליו מדובר אינו שבעת ימי המשתה"הרמב
והיתה לפי זה מחלוקת בין יעקב ללבן , )י" כרשומבחינה דקדוקית מסביר(השנים של לאה 

ואלו לבן טען , לפני הנשואין" כי מלאו ימי"שיעקב טען , מתי נגמרו שנות העבודה בלאה
וקיבלת אותה , טרם סיימת את עבודתך בלאה: כלומר, "מלא שבוע זאת"לאחר הנשואין 

לפי . אחרי נשואיהותעבוד עבורה , ולכשתגמור את עבודתך בלאה תנתן לך רחל, בטרם עת
ובנוסף להחלפת הנשים עוד סוחט הוא מיעקב עבודה , דברים אלה הוסיף לבן חטא על פשע
ותחלף את "ן אל תוך משמעות "את זה מוסיף הרמב. מעבר לשבע השנים הראשונות שעבד

  .8)מא, לא(" משכרתי עשרת מונים
  

:  אך משנה את סגנונם,ן משנה עקרונית את סדרם של המאורעות"בפירושו השני אין הרמב
, וקיבל את לאה לפני תום השנים, בהתקרב מלאת שבע השנים בקש יעקב מלבן את רחל

 
 נחמה -" כביכול הוא העושה טובה עם יעקב בזה שאינו דורש שבע שנות עבודה לפני תתו לו את רחל"  .6

  .135' עמ" לימוד פרשני התורה ודרכים להוראתם", ליבוביץ על יסוד האברבנאל
כי אין היא באה לפני , יותרת היאשהרי לכאורה מ, "את"יש בפירוש זה קושי לשוני בשימוש המלה   .7

, בצורה כזאת" את"אמנם אין זה המקום היחיד בו באה המלה ; "זאת"אלא לפני הנושא , מושא ישיר
 נחמה ליבוביץ שם עמוד -(ועוד ) כח, שמות כא" (ולא יאכל את בשרו"כגון , וישנם מקומות נוספים כאלו

  ).עיין שם, 136
 בהנחה שיעקב הוא שצדק במנין שבע -נות לבן יותר מארבע עשרה שנה נמצא לפי זה שיעקב עבד בשתי ב  .8

עבדתיך ארבע עשרה שנה בשתי ) "מא, לא( ולכאורה קשה הדבר מן הפסוק להלן -השנים הראשונות 
אך כלפי לבן אשר טען שעבד ,  אכן עבד יותר מארבע עשרה שנה.א: אולם שתי תשובות בדבר; "בנותיך

לאחר שבעל כרחו נתרצה יעקב בשעת (ם לחזור ולטעון שעבד יותר מכך רק ארבע עשרה שנה אין טע
והפרש זה זניח ביחס לארבע ,  הפרש הזמן במחלוקתם לא עלה על מספר שבועות או חדשים.ב; )מעשה

  .עשרה שנה
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או כדי , ובבקשו את רחל דחה אותו לבן עד תום השנים כדי שיהיה בטוח שישלים את השבע
  .לפי נשואיה, שיהיה ידוע מתי התחילו ימי עבודת רחל

מדוע לא מצאנו אף לא באחד מן הפרשנים מי בסיום בירור פרשה זו מן הראוי להבהיר 
תבע לבן שעבודת , פירוש זו-ולפי הצעת, שנות רחלמכוון כלפי שבע " ְׁשֻבַע זאת"שיפרש ש

" נרויח"בהצעה זו . נישואיהם לפני יעקב שבע שנים אחרות תמורת רחל תתבצע ותושלם
ונתנה לך גם את  "-תואמת את חברתה בהמשך הפסוק " ְׁשֻבַע זאת"בביטוי " זאת"שהמלה 

ויעש יעקב כן וימלא ְׁשֻבַע : "וכך יובן גם הפסוק הבא;  אשר בודאי מוסבת על רחל-" זאת
  ".ויתן לו את רחל בתו לו לאשה, זאת

  

  :אך פירוש זה איננו אפשרי מכמה סיבות
לאחר ,  מיותר-" בעבודה אשר תעבוד עמדי עוד שבע שנים אחרות: " סופו של פסוק כז.א

  ".מלא ְׁשֻבַע זאת: "בר תביעת לבן בתחילת הפסוקשהוגדרה כ
רחל ויתן לו את , זאתוימלא ְׁשֻבַע : "... מוזר הוא פסוק כח, רומז לרחל" זאת" אם הכינוי .ב

והכינוי ,  בסמיכות שכזו מופיע פעם אחת הכינוי ופעם שניה השם עצמו-" בתו לו לאשה
  ?!קודם לשם

: אומר הכתוב, שבא יעקב אל רחל לאחר, ק ל הראיה המכריעה מפסוקינו היא שבפסו.ג
לא זו בלבד שמשפט זה אינו , לפי הפירוש המוצע"! ויעבוד עמו עוד שבע שנים אחרות"

ויעש יעקב כן : "הוא אף חוזר על הנאמר בפסוק כח, לפני לקיחת רחל, נמצא במקומו הראוי
  9"!וימלא ְׁשֻבַע זאת

ואין מקום , ע שהדברים היו מקבילים מכל סיפור הולדת בני לאה ובני רחל משתמ.ד
  .10להכניס שם פער של שבע שנים בין נשואי שתיהן

  

 בין אם נפרשו על הימים ובין -והשבוע , מכוון ללאה" ְׁשֻבַע זאת"בביטוי " זאת"אלא ברור ש
ועבודת יעקב ברחל היתה בודאי לאחר נישואיה ולא , מתייחס ללאה, אם נפרשו על השנים

  .לפניהם
אף על פי , חינו את האפשרות שיעקב נשא את רחל רק לאחר שבע השנים השניותלמרות שד

  :בקדמוניות היהודים) יוספוס פלאביוס(והוא יוסף בן מתתיהו , כן ישנו מקור שסובר כך
  

 כעבור שבע כי יתננה לו, ואולם אין הדבר הזה מונע את הנשואין עם רחל...
כי אהבתו את הנערה לא , ע לוויעקב נשמ. אם הוא אוהב אותה, שנים נוספות

  .לקח את רחל וכעבור שבע שנים אחרות ,הניחה לו לעשות אחרת
  )23מהדורת שליט עמוד , ו, יח, א(

  
  

  לידת אחד עשר בנים ובת אחת. ג
  

והיה זה לאחר כשבע , יעקב אבינו נשא את לאה ואת רחל בהפרש זמן קצר, לפי האמור לעיל
 את פרשת הולדת אחד עשר - עד פרק ל פסוק כד - בשלב זה מספרת התורה. שנות עבודה

ויהי כאשר ילדה רחל את : " כתוב כך- בפסוק כה ואילך -ומיד אחר כך ; השבטים ודינה

 
, כמו כן לא ניתן להסביר את פסוק ל ביחס לעבודת יעקב בצאנו של לבן לאחר שנות עבודתו בשתי בנותיו  .9

  . בצאנו עבד רק שש שנים ולא שבעשהרי
  .כה, ועיין להלן בדיון על פירוש הפסוק ל  .10
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תנה את נשי ואת ילדי אשר , ויאמר יעקב אל לבן שלחני ואלכה אל מקומי ולארצי, יוסף
נקבה שכרך עלי ... ניךאם נא מצאתי חן בעי, ויאמר אליו לבן... עבדתי אותך בהן ואלכה

ובכך לקבוע את תחום הזמן שבו נולדו , שיח זה-ננסה לברר מתי התקיים דו..." ואתנה
  .ליעקב אחד עשר בנים ובת אחת

  

שהרי , שנגמרו שבע שנות עבודת יעקב ברחללפניברור הוא שלא ? שיח זה-מתי התקיים דו
 משמע שכבר סיים את -" ואלכה בהן אותךאשר עבדתי תנה את נשי ואת ילדי : "כתוב

אין לטעון שמדובר בבקשה שביקש יעקב לוותר על חלק מן העבודה , כמו כן. עבודתו בהן
מחליף "כיון שהדבר בלתי סביר הן מצד ההגיון בבקשה שכזאת מאת לבן , שהתחייב לבצע

, אם מדובר לפני גמר שבע השנים השניות, ועוד. והן מצדו של יעקב עצמו, "המשכורות
  ".נקבה שכרך"ולא , בן המתבקשת היתה דרישה לעמידה בהתחייבותתשובת ל

  

, שנגמרו שבע השנים השניותלאחרשיח זה התקיים פרק זמן מסוים -הבה נבדוק שמא דו
לכאורה יש להביא ראיה לגישה זו מניסוח המועד הנזכר בפסוקים . ולא מיד עם סיומן

, " כלו שבע שנות העבודה האחרותויהי כאשר"ולא , "ויהי כאשר ילדה רחל את יוסף: "אלה
 אולי בגלל -אלא לידת יוסף , משמע שטעם העזיבה אינו סיום עבודת שבע השנים השניות

שלבן , מה שאין כן קודם לכן, לא ימנע לבן את עזיבתם, לאחר שרחל ילדה גם כן, שעתה
  .11אולי יעכב אותו מדאגתו לרחל בתו

אף על , אל בית אביו מיד בסיום שנות עבודתוגם אם נסבור שיעקב לא יזדרז לחזור , אולם
שהרי היתה זו עבודה , פי כן לא סביר שיתנדב לעבוד בשמירת צאנו של לבן ללא כל תמורה

וכפי שאומר , )כו, ל(" אתה ידעת את עבודתי אשר עבדתיך: "כפי שאומר יעקב מיד, קשה
 אם תאמר ששהה שם זמן מה ,ומאידך גיסא. )מ, לא(וללבן בהר הגלעד , )ו, לא(כ לנשותיו "אח

משמע מהשתדלותו של , ראשית: שתי תשובות בדבר; עד שילדה רחל את יוסף, בלא לעבוד
ולא מסתבר שהיתה תקופת ביניים בה הסתדר לבן , לבן שעבודת יעקב חשובה ונחוצה ללבן

 דברי יעקב ללבן בטענותיו הקשות בהר -והראיה הברורה לכל זה ; ללא עבודת יעקב
עבדתיך ארבע עשרה שנה בשתי בנותיך ושש שנים , זה לי עשרים שנה בביתך": הגלעד
מדברים אלה עולה בבירור שלא היה פער משמעותי בין תקופת ארבע . )מא, לא(..." בצאנך

  .עשרה השנים לתקופת שש השנים
  

היוצא לנו מזה הוא שבקשת יעקב ללכת אל ארצו נאמרה בסמוך למועד סיום שבע שנות 
שאחד עשר בני יעקב ודינה נולדו במשך שבע , נמצא. וזהו גם מועד לידת יוסף, חלעבודתו בר

נציין "! סדר עולם"מן הכתובים עצמם עולה מסקנת ה, כלומר! שנות עבודת יעקב ברחל
  .12שרוב רובם של הפרשנים אכן הסכימו עם מסקנה זו

  

 
  .וראה תורה שלמה אות צב מאגדת בראשית, ק וחזקוני"ראה רד  .11

משנולד יוסף בטח  "-כאשר נולד יוסף מוכן יעקב להתמודדות מול עשו : טעם נוסף מופיע במדרשים  
ומקבילות , ב, בבא בתרא קכג; ז, ורות בבראשית רבה עגוהמק, י"לשון רש" (ה ורצה לשוב"יעקב בהקב

  ).רבות
יוסף ' ר, )כה, ל; כז, כט(ם "רשב, )ה וארבע עשרה שנה"ד, א, מגילה יז(י "רש, )לא, כט(ראה לקח טוב   .12

  ).פרק לא(אליעזר ' וראה גם פרקי דר; ועוד, )ח, ל(ספורנו , )כג, ל(ע "ראב, )כה, ל; כז, כט(בכור שור 



17  ? היאך-אחד עשר בנים ובת בשבע שנים 

שנים ?  שניםלידת אחד עשר שבטים ובת אחת לתוך שבע" מכניסים"כיצד : אך דא עקא
ואילו בשבע שנים ,  חודשים-108מסתכמים ב, אפילו נצמידם זה לזה, עשר הריונות מלאים

  ?! חודשים84יש רק 
הקיצוניים לכיוון אחד . באופנים שונים, רבים המפרשים המטפלים בבעיה זאת, אכן

שכל ובכך נקבל , סוברים שעלינו לחלק את שבע השנים לשנים עשר הריונות, בפתרון הבעיה
שנה הם כמו שתים עשרה -כיון ששבע פעמים שנים עשר חודשי(הריון ארך שבעה חודשים 

נמצאו כל השבטים : "בהמשך דבריו" סדר עולם"כך כותב בעל ). הריון-פעמים שבעה חודשי
' וכן בפרקי דר". כל אחד ואחד לשבעה חדשים, חוץ מבנימין, שנים' נולדו בז] ודינה[

משבעה חודשים ילדה לאה את , רבי אליעזר אומר: ")א, ל דף פו" רדמהדורת, פרק לו( אליעזר
... וכולן נולדו זיווגן עמם חוץ מיוסף, א שבטים ובת אחת"ולשבע שנים נולדו ליעקב י, בניה

,  יש אפילו תוספת13בתוספות השלם. )כה, לד; לב, כט(בחיי ' וראה גם ר...". וחוץ מדינה
לפי : "כיון שיש להביא בחשבון ימי טהרה וטומאה, שהריונן לא היה שבעה חודשים שלמים

, שנות המקראות תדקדק ותבין כי כל השבטים חוץ מבנימין נולדו לששה חדשים ושני ימים
וכי מדלית לכל הריון ימי טהרה , נמצאו שנים עשר הריונות עם דינה. כי בשבע שנים נולדו

  ."..וטומאה לא פשו לכל הריון רק ששה חדשים וימים מועטים
  

  

  נסיונות צמצום. ד
  

שבני יעקב נולדו כל אחד ואחד , רבים מן המפרשים אינם שלמים עם ההעמדה הנזכרת
נראה שהם מעדיפים ליישב יותר את מהלך הדברים לפי המציאות . לשבעה חודשים

סדר הדברים לפי : נבהיר את הדברים. הטבעית מאשר ליישב את הכתובים לפי פשטם
  :המסופר בתורה הוא כך

  .ועמדה מלדת, לאה ילדה תחילה את ארבעת בניה הראשונים
  .וילדה את דן ונפתלי, ונתנה את בלהה ליעקב, אחר כך קנאה רחל באחותה

  .וילדה את גד ואשר, ונתנה את זלפה ליעקב, אחר כך ראתה לאה כי עמדה מלדת
  .ונולדו יששכר זבולון ודינה, אחר כך ארע מעשה ראובן והדודאים

  .נולד יוסףלאחר כל זה 
אשר כל אחד מתחיל לאחר , לפי פשוטם של דברים מדובר על רצף סידרתי של אירועים

אולם ) ראה תרשים בסוף המאמר. (14והנחה זו מכתיבה את התוצאה הנזכרת, סיום קודמו
בין הריונות האמהות  ניתן להגדיל את פרק הזמן לכל הריון על ידי טענת חפיפה מסוימת

  :פשרויות צמצוםהוצעו כמה א. השונות
גם הרתה ; ויתכן שנתנה לאה שפחתה ליעקב קודם שנולד נפתלי: "... )כג, ל(ע אומר "ראב

הוא מציע שלוש , כלומר". וגם דינה לא ידענו מתי נולדה; רחל קודם שנולד זבולון

 
  .אות ב, יז, ל; אות ב, א, וראה גם ל; אות א, כא, כט  .13

וכאשר ספרום הקדמונים מצאום בני שש , שנים' ב בנים בז"והנה נולדו ליעקב י: "כותב) כג, ל(ע "גם ראב  
  ).כה, ל(וראה גם חזקוני ". חדשים וימים במספר

  :ראה למשל בתוספות השלם הנזכר לעיל  .14
שהרי לאה ילדה ארבעה קודם שאמרה , בזמן אחדדאין לומר שהיו הנשים מעוברות יחד   

כ נתנה לאה את זלפה ליעקב וילדה גד "אח, כ ילדה בלהה דן ונפתלי"ואח, רחל הבה לי בנים
  )אות א, כא, כט.            (ואחר נולד יוסף, כ ילדה לאה יששכר וזבולון ודינה"ואח, ואשר
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יוסף . ב). ולא בפער של הריון שלם(גד נולד זמן לא רב לאחר נפתלי . א: אפשרויות צמצום
 אין הכרח להחשיב את דינה כהריון נוסף הנכלל בתוך .ג. ן לא רב לאחר זבולוןנולד זמ

מלמד שנולדה מאוחר " ילדה בת ואחר"יתכן שכוונתו לומר ש? ומדוע. חשבון שבע השנים
אלא שרצה הכתוב לסיים את פרשת לידות לאה ולכן , בתוך שש שנות העבודה בצאן, יותר

ע רומז במשפט זה גם לאפשרות שהציע "ה שראבכנרא. הסמיך את לידתה ללידת זבולון
וכן , " יש אומרים כי עם זבולון היתה בבטן אחת-ואחר ילדה בת : ")כא, ל(בעצמו קודם לכן 

ואחר 'על כן מלת , ודינה בבטן אחת נולדה עם זבולון: "... )ב, ב(כתב גם בפירושו לשמות 
ראה תרשים בסוף  (15"כל אחדל' ותהר'שלא זכר ', ואחרי כן יצא אחיו'כמו ', ילדה בת
  ).המאמר
שמסירת זלפה ליעקב היתה לפני , ע"טוען כהצעתו הראשונה של ראב עובדיה ספורנו' גם ר

  :לידת נפתלי
  

כי בשבע שנים , הכניסה לאה את זלפה ליעקב בהכרח קודם שיולד נפתלי...
ר חדשים לכל עיבו' וכשנחשוב ט. בני זלפה' בני לאה וב' ו, שבטים' נולדו ח
למסירת (חדשים עיבור דן שקדמו '  מלבד ט-שנים ' שהם ו, ב חדשים"הם ע

ומכל זה יתחייב שמסרה לאה את .  לכל עיבור השמונה שבטים- )זלפה ליעקב
שנים ' כי באופן אחר לא יספיק זמן הז, זלפה ליעקב קודם לידת נפתלי

, נתעברוושתכף שילדו , חדשים' אם לא נאמר שנולדו כולם לז, לעיבורי כולם
  )ח, בראשית ל(                   .ולא שמרו שום טומאת לידה

  

טוענים גם הם שדינה היתה , 16והחזקוני, )כא, ל(ק "הרד, )כא, ל; לה, כט(יוסף בכור שור ' ר
  .ע"כפי שהזכרנו בדברי ראב, תאומה של זבולון

 זאת מכך ומדייק, ואומר שגד ואשר תאומים היו,  מצמצם בדרך נוספת)י, ל(המשך חכמה 
לידות גד ואשר נפרדות , אמנם). אמנם גם בגד לא כתוב הריון(שלא כתוב הריון לגבי אשר 

, ואשר נגמרה צורתו לתשעה, גד נגמרה צורתו לשבעה חדשים"ולכן אומר ש, בכתובים
  ".א, כיהודה וחזקיה בני רב חנינא בנדה כז

  

 
אף על פי כן , סת על דבריו במקומות אחריםע כאן מבוס"למרות שהאפשרות השניה בהסבר דברי ראב  .15

לא "ע "כלולה בלשון ראב, שדינה נולדה מחוץ לשבע השנים, נראה לי שגם האפשרות הראשונה שהזכרנו
  ".ידענו מתי נולדה

, )א, ס(ל במסכת ברכות "מביא את דברי חז) כא, ל(י "רש: והנה מצאתי סיוע מדרשי קדום להצעה זו  
, ב שבטים עתידין לצאת מיעקב"ואמרה י, לאחר שדנה לאה דין בעצמה "-" דינה"הדורשים את השם 

מיד , אם זה זכר לא תהא אחותי רחל כאחת השפחות; הרי עשרה, ששה יצאו ממני וארבעה מן השפחות
אולם במקבילה . ועוד, )וישלח יח; ויצא יט(ובתנחומא בובר , )ויצא ח(וכעין זה בתנחומא ". נהפכה לבת

עיקר ברייתה : "נאמר שהגורם לשינוי מין העובר היה תפילת רחל ולא תפילת לאה) ו, בע(בבראשית רבה 
וכעין זה בירושלמי ברכות " (נעשת נקבה', לי בן אחר' יוסף ה'שאמרה , ומתפילת רחל, שלדינה זכר היה

  ).אך ללא הזכרת פסוק תפילתה של רחל, )א"יד ע; פרק ט הלכה ה(
ואם כן , שדינה הפכה לנקבה בעקבות תפילת רחל בעת הולדת יוסף, בהלפי בראשית ר, נמצא שמפורש פה  

וראה . וכך לכאורה עולה מן הדברים שם, אמנם יתכן שנולדה זמן קצר אחריו! דינה נולדה לאחר יוסף
שכבר עמד על " שכל טוב"ומפנה ל, שוב ראיתי שבתורה שלמה פרק ל אות סז דן בזה. ו שם"פירוש מהרז

ואם כן , ויש שאמרו שנתחלפה בבנימין, ואם כן נולדה לפניו, לפה דינה ביוסףכך שיש שאמרו שנתח
  .נולדה אחריו

ואף על פי שמביא גם את שיטת הסדר , כדרכו פעמים רבות, יוסף בכור שור' כנראה שלקח מר. כא, ל  .16
  .ומשמע שהמדובר בשנים עשר הריונות, שילדו לשבעה חדשים, עולם
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 סדר אך הם לא שינו את,  בהריונותכל המצמצמים שהבאנו עד כה יצרו חפיפות מסוימות
, אכן יש המשנים את סדר הלידות). ע לעיל"מלבד ענין דינה שהוזכר בראב(שבכתוב הלידות 
הטוענים כך יכולים להגיע לצמצום כל הלידות בתוך ". אין מוקדם ומאוחר בתורה"בבחינת 

  .עד כדי קצב לידות של לידה לשנה, שבע שנים ביתר קלות
  

  :מוצעות שתי אפשרויות כאלה, ן" המיוחס לרמב,"האמונה והבטחון"בספר 
  

ותתן לו את בלהה , ואחר שעמדה מלדת ראתה רחל שלא ילדה ליעקב
לפי ? ומי הביאני לומר שאחר שעמדה לאה מלדת היה. שפחתה לאשה

כי ? מה זה שהיה ותקנא רחל, שאם לא אפרש, ועוד. שמצאתי סדר הכתוב כן
ולפי זה ... רביעי והוא יותר על חלקהלא קנאה בה עד שילדה יהודה שהיה בן 

שנה , הדרך אנו צריכים לומר כי ראובן שמעון לוי ויהודה נולדו בארבע שנים
; שהיא שנה חמישית, דן גד ויששכר נולדו בשנה אחרת; לכל אחד ואחד

זהו . ויוסף נולד בשנה השביעית; נפתלי אשר וזבולון נולדו בשנה ששית
, ל הקדמת הריון לאה על כולן"ר,  המעשההפשט לפי סדר הכתובים עם סדר

ושנתעברה לאה , והקדמת עמדה מלדת להכנסת זלפה ליעקב ולפקידת רחל
  .מדינה קודם שנתעברה רחל מיוסף

כ "ואח', כי עתה יאהבני אישי'אבל יתכן לומר לפי שאמרה לאה תחילה 
והשנאה מחמת ... כי השנאה ההיא נאמרת על רחל', כי שנואה אנכי'אומר 
ונולד ראובן , באותה שעה הכניסה רחל את בלהה שפחתה ליעקב; נאההק

, ויהודה ברביעית, ולוי ונפתלי בשלישית, שמעון ודן בשניה, בשנה ראשונה
' וכשראתה לאה שלא ילדה בלהה והיא ילדה אמרה באמת יש עלי להודות לה

ונולדו גד , וכשעמדה מלדת הכניסה זלפה שפחתה ליעקב; בפעם הזאת
ואין , ודינה ויוסף בשביעית, אשר וזבולון בששית, בשנה חמישיתויששכר 

  )ב פרק כד עמוד תמ"ן ח"כתבי הרמב(              .מוקדם ומאוחר בתורה
  

 שרחל נתנה את -הגבלה אחת " האמונה והבטחון"בפירושו הראשון משאיר לעצמו בעל 
 הגבלה זאת ובעקבות, )מפני שתי סיבות(בלהה ליעקב לאחר שילדה לאה את יהודה 

. מצטופפות לידות בני השפחות ולידות יששכר וזבולון בשנה החמישית ובשנה השישית
ומקדים את לידות בני , את ההגבלה הזאת" האמונה והבטחון"בפירושו השני מבטל בעל 
ראה " (תשבץ הלידות"ובכך משתנה רק מיקומם של בני בלהה ב, בלהה לפני לידת יהודה
מופיע סדר לידת הבנים בדיוק כמו , 17כבר במדרש לקח טוב). תרשימים בסוף המאמר

  :כרתשיטת השניה הנז

 

  

ילדה לאה את ראובן בשנה ? כיצד. א שבטים שנולדו בשבע שנים"נמצא י...
וכשנתעברה עוד בשמעון ; ונתעברה משמעון בשניה; הראשונה אחר המשתה
א ונתעברה גם הי, ונתנה ליעקב את בלהה שפחתה, ותקנא רחל באחותה

ובשלישית ילדה ; ונולד שמעון ללאה ודן לבלהה בשנה השנית, בשנה השנית
בשנה הרביעית ילדה את יהודה ותעמוד ; ובלהה את נפתלי, לאה את לוי

, אליעזר' טוביה בן ר' י ר"נכתב ע, המכונה גם פסיקתא זוטרתא, מדרש זה.  עהמהדורת בובר דף, לב, כט  .17
והתיקון בסוגריים , )לב, כט(דברי הלקח טוב מובאים גם בשכל טוב . מן המאה התשיעית לאלף החמישי

  .ש בובר בשכל טוב שם"להלן בדברי הלקח טוב לקוח מהערות ר
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ונתעברה גם לאה עוד בשנה , ילדה זלפה את גד] בשנה החמישית[ו; מלדת
וזלפה את , בשנה הששית ילדה לאה את זבולון; וילדה את יששכר, ההיא
א "נמצא שנולדו י; ולאה ילדה את דינה, בשביעית ילדה רחל את יוסף; ראש

  .שבטים ודינה בשבע שנים
  

בשני פירושיו הוא שמעמידת לאה מלדת " האמונה והבטחון"העולה מדברי הלקח טוב ו
אשר הספיקה ללדת את גד כבר , עבר זמן קצר מאד עד שנתנה את זלפה שפחתה ליעקב

, כף לאחר מסירת זלפה ליעקב ארע מעשה ראובן והדודאיםשתי, ועוד; בשנה החמישית
  .ולבסוף גם את יששכר הספיקה לאה ללדת בשנה החמישית

  

ובכך , י שימוש בדעה שזבולון ודינה תאומים היו"יוסף בכור שור נמלט מבעייתיות זו ע' ר
  :יוצר מרווח של שנה בין יהודה ליששכר

  

, ובשניה שמעון,  כי לאה בשנה ראשונה ילדה ראובן-ותעמוד מלדת 
', ותעמוד מלדת'וזהו , ובחמישית עמדה, וברביעית יהודה, ובשלישית לוי

, ובשביעית זבולן ודינה בכרס אחד, ובששית יששכר, ונתנה שפחתה ליעקב
דו וכולם נול, וזבולון ודינה ויוסף נולדו בפרק אחד', ותהר'דלא כתיב בדינה 

  )לה, כט(                .בשבע שנים
  

  . את זאת לא גילה לנו-יוסף בכור שור על מועד לידת בני השפחות ' מה דעת ר
  

  מקורות הנותנים תאריכים מדוייקים. ה
  

מדרש "ומופיעים אחר כך ב, "ספר היֹוְבלים"מקורות יחודיים ומעניינים בענייננו מוצאם ב
המדובר בתיאור . 18'שלשלת הקבלה'ובספר , בחייבפירוש רבינו , בילקוט שמעוני, "תדשא

  !מפורט של זמני לידת בני יעקב עד כדי ציון יום וחודש
  :19 נכתב-ככל הנראה מתקופת החשמונאים ,  מן הספרים החיצונים-בספר היֹוְבלים 

  

 בארבעה ראובןאת רחם לאה ותהר ותלד ליעקב בן ויקרא את שמו ' ויפתח ה
ותלד ליעקב בן שני ... אשונה לשבוע השלישיעשר לחודש התשיעי בשנה הר

 בעשרים ואחד לחודש העשירי ובשנה השלישית לשבוע שמעוןויקרא את שמו 
 בראש החודש הראשון בשנת שש לויותלד לו בן שלישי ויקרא שמו ... הזה

 בחמישה עשר לחודש יהודהותלד לו עוד בן רביעי ויקרא שמו ... לשבוע ההוא
אליו בוא אל בלהה ) רחל(ותאמר ... ע הרביעיהשלישי בשנת אחת לשבו

 בתשעה לחודש הששי בשנת שש בשבוע דןותלד לו בן ותקרא שמו ... שפחתי
 בחמישה לחודש נפתליותלד בן שני ליעקב ותקרא רחל את שמו ... השלישי

ותלד ... את זלפה שפחתה) לאה(ותתן ... השביעי בשנה השנית לשבוע הרביעי
ם עשר לחודש השמיני בשנה השלישית בשבוע  בשניגדבן ותקרא שמו 

 בשני לחודש האחד עשר אשרותלד לו בן שני ותקרא לאה את שמו ... הרביעי

 
) 5מהדורת מוסד הרב קוק עמוד , פרשת שמות רמז קסב(ממדרש תדשא עברו הדברים אל ילקוט שמעוני   .18

מרבינו בחיי  .בשינויים קלים שכבר עמדו עליהם המהדירים בהערותיהם, )ו, שמות א(בחיי  ואל רבינו
  .גדליה בן יחיא' לר' שלשלת הקבלה'בספר  )והורחבו(הועתקו הדברים 

  .רעח-עמודים רעז; כד-יא, מהדורת כהנא פרק כח   19
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ויבוא יעקב אל לאה ותהר ותלד ליעקב . בשנה החמישית בשבוע הרביעי
 ברביעי לחודש החמישי בשנה הרביעית לשבוע יששכרותקרא את שמו 

 דינה והבת שמה זבלוןא את שמו ותלד תאומים בן ובת ותקר... הרביעי
את רחל ' וירחם ה. בשבעה לחודש השביעי בשנה השישית בשבוע הרביעי

 באחד לחודש הרביעי יוסףויפתח את רחמה ותהר ותלד בן ותקרא שמו 
  ...בשנה השישית בשבוע ההוא הרביעי

  

: רעותאלא גם תיאור שונה של סדר המאו, לא רק תאריכי לידה ניתן לשאוב מספר היובלים
כבר מרשימת התאריכים המצוטטת ניתן לראות שהלידות פרושות על פני כשתים עשרה 

שכן , אולם הדברים מפורשים עוד יותר; תקופה העולה על שבע שנות העבודה השניות, שנה
 - כשנולד יוסף -ואחר כך , לפי ספר היובלים התנה יעקב עם לבן לעבוד תמורת שכר בצאן

, אמנם. 20ספר היובלים ילדי יעקב נולדו גם בשש שנות העבודה בצאןלפי , כלומר. ברח יעקב
אף על פי כן לא סידר , למרות שספר היובלים לא צמצם את לידות השבטים לתוך שבע שנים

את לידת יששכר , אלא הקדים את לידת דן ללידת יהודה, את הלידות לפי סדרם בכתובים
  . כן לפי שיטתו זבולון ודינה תאומים היוכמו. ואת לידת יוסף ללידת זבולון, ללידת אשר

  

אולם נזכרו שם רק יום הלידה ,  מובאים תאריכי לידת השבטים21גם במדרש תדשא
, "מקדמוניות היהודים("ולא נזכרו שם שנות לידתם , ומספר שנות חייו של אותו שבט, והחודש

) חילופים קליםמלבד (אף על פי כן ניכר שהתאריכים זהים בעיקרם . )עמוד קנא, סימן ח
 נתון -אפילו בענין שנות לידתם : לא זו אף זו. לתאריכים המופיעים בספר היובלים

.  צעד בעל מדרש זה בדרכו של ספר היובלים-שכאמור לעיל אינו מופיע במדרש תדשא 
: ספר היובלים סידר את פירוט לידות השבטים לפי סדרם בתורה: והדבר ניתן להוכחה
אולם לפי התאריכים . דה דן נפתלי גד אשר יששכר זבולון דינה ויוסףראובן שמעון לוי יהו
, יששכר נולד לפני אשר,  שדן נולד לפני יהודה- כפי שהערנו לעיל -המופיעים שם עולה 

מסדר אותם לפי , פ שאינו מביא את שנות לידתם"אע, והנה מדרש תדשא. ויוסף לפני זבולון
על מדרש תדשא תפס אותו סידור לידות כמו ספר  מכאן שב22!סדר לידתם לפי ספר היובלים

שהוכיח את הקשרים , אברהם עפשטיין במבואו לספר היובלים' וראה בדברי ר. היובלים
  .שבין מדרש תדשא לספר היובלים

  

ללא , ונותרו התאריכים בציון יום וחודש, אכן משניתקו הדברים ממקורם בספר היובלים
על סדר עולם שנולדו כל השבטים בשבע שנים עם היו שצירפו את שיטת ב, שנה מדויקת

כבר במבט ראשון ברור שהדברים אינם . שיטת ספר היובלים בדבר תאריכי לידתם
כפי , שנולדו כל אחד ואחד לשבעה חודשים, מתיישבים עם ההבנה הקיצונית שהזכרנו

  :שכבר כתב בעל סדר הדורות לאחר לידת יוסף
  

 
בימי הולדת "כי גם בקשת יעקב ללכת מופיעה שם , רים בספר היובלים אינם ברורים דייםאכן הדב  .20

ויהי כאשר ילדה רחל : "שוב, ואחרי כן; )כה ואילך, כח(ובעקבותיה הסכם השכר בין לבן ליעקב , "יוסף
  .והדברים אינם ברורים לי, ..."וילך לבן לגוז את צאנו, את יוסף

ובתוך ;  ואילך461' עמ, ג"לילינק ח" בית המדרש"מופיע בתוך , "חס בן יאירפנ' ברייתא דר"מכונה גם   .21
, עם מבוא והערות, על פי כתבי יד, המקור המוסמך יותר.  ואילך574' עמ, לאייזנשטיין" אוצר מדרשים"

' מדרש זה מיוחס על ידי ר. קעא-קל' עמ, אברהם עפשטיין' מאת ר" מקדמוניות היהודים"מופיע בתוך 
  .ולדעתו אכן השתמש מחברו בספר היובלים, משה הדרשן' עפשטיין לראברהם 

  .שנשמט מן הרשימה במדרש תדשא, מלבד זבולון  .22
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' ל אחר לידת ראובן ז"חדשים ר' לזאמת כי קשין הדברים לומר שנולדו 
... שהרי נשואי יעקב ללאה היה בשבת הגדול, חדשים נולד שמעון וכן כלם
ועיין לעיל שכתבנו ; הרי נתעברה ממנו בניסן... וראובן נולד מטיפה ראשונה

כ טבת "ע, ח טבת"ועוד שמעון נולד כ, חדשים' הרי נולד לט, ד כסליו"שנולד י
  ...ג חדשים"מעון אחר ראובן יותר מיכ נולד ש"א, שנה הבאה

  ) במהדורת וורשא48עמוד (
  

נצליח , אך ניתן היה לחשוב שאם נסיר מעלינו את ההגבלה של שבעה חודשי הריון לכל בן
אם נתבונן בתאריכי ! ולא היא; ליישב את התאריכים הנתונים עם תקופה של שבע שנים

א ניתן לשבצם בתוך שבע שנות העבודה נסיק של, כמבואר לעיל, לידת בני לאה ובני זלפה
  .אך לא נייגע את הקורא בפירוט ענין זה, השניות

  

מהם עולה ששש , נציין עוד שפירוט התאריכים הנזכר אינו מסתדר עם פשטי הכתובים
באב אינה עולה בקנה ' גם לידת יששכר בד. שנות העבודה בצאן התחילו לאחר לידת יוסף

  ".בימי קציר חטים"ו להריון זה אחד עם מציאת הדודאים שהביא
  

  

  ג"שיטת הרלב. ו
  

כל . לוי בן גרשום' רהוא , המציג חשבון שונה מן המקובל, יוצא דופן בין המפרשים
נעשתה בסיום שבע שנות העבודה " הבה את אשתי"המפרשים הבינו שבקשת יעקב 

  :ג סובר אחרת"אך הרלב, הראשונות
  

הבה את אשתי כי : יעקב ללבןאמר , והנה קודם שהתחיל יעקב בעבודה
לפי , ואמנם אמר זה. ואבואה אליה כדי שאוליד ממנה, זקנתי ומלאו ימי

ולזה לא יתכן שימתין , שכבר היו אז ליעקב יותר משבעים ושבע שנים
  )381-382' עמ, כא, ביאור הפרשה כט, ב"ויצא ח' פ         (    .שִּתְׁשַלם העבודה

  

 באופן !עוד לפני שבע שנות העבודה הראשונות ואת רחל לדעתו נשא יעקב את לאה, כלומר
  .ולא על פני שבע שנים, יכולות הלידות להיות פרושות על פני ארבע עשרה שנה, שכזה

: הוא קושיה בחשבון המקובל מכיוון בלתי צפוי, ג לרעיון חדשני זה"מה שהביא את הרלב
וחשבון , פרץ בנו של יהודה מתמרבין היורדים עם יעקב למצרים נמנים גם חצרון וחמול בני 

מפורט של השנים הנחוצות למהלך דברים זה אינו מסתדר בצורה נוחה עם החשבון 
ובעת , לפי החשבון המקובל הפרש הגיל בין יהודה ליוסף אינו עולה על ארבע שנים. המקובל

נמצא שכל סיפור שושלת יהודה ; ירידת יעקב למצרים היה יוסף בן שלושים ותשע שנים
  :ג"ואלו דברי הרלב. לתוך ארבעים ושלוש שנים, באופן בלתי סביר, צריך להידחק

  

, והנה הוכרחתי לפרש שזה הענין היה קודם שהתחיל יעקב בעבודה הזאת
כי יעקב , וזה. לפי שבזולת זה לא יתכן שִּיְׁשַלם מה שקרה ליהודה מענין בניו

, )מא, לא(' שנה בביתךזה לי עשרים ': כמו שסיפר, עמד בבית לבן עשרים שנה
אם נאמר שפניית יעקב ללבן היתה לאחר ששלמו ימי (וכאשר חסרנו מהם שבע שנים 

 ישארו שלש - )יש להפחית מעשרים השנים את שבע שנות עבודתו הראשונות, עבודתו
וכבר היה יהודה הבן . עשרה שנה מעת שנשא יעקב לאה עד צאתו מבית לבן

יו לו יותר מעשר שנים בצאת יעקב מבית הנה לא יתכן שיה; הרביעי ללאה
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וליוסף היו . כי לכל אחד מהם היה הריון בפני עצמו, וזה מבואר בנפשו, לבן
שכאשר ילדה רחל את יוסף נשלמה העבודה אשר עבד , וזה; אז שש שנים

תנה את נשי ואת ילַדי אשר עבדתי ': כמו שסיפר ואמר, יעקב ברחל ובלאה
  ...נה לו לבן לתת לו שכר אחרואז הת, )כו, ל(' אותך בהן

הוא מבואר שאם היה הענין כן לא היו ליהודה יותר , וכאשר היה זה כן
כי יוסף היה אז בן שלושים ותשע , מארבעים ושלש שנה בבוא יעקב למצרים

ולפי המנהג הטבעי הנה היו ליהודה שלש עשרה שנה קודם שתהר . שנה
שנולד ( הפחות כשנולד שלה ולזה יהיה בהכרח בן שש עשרה שנה לכל, אשתו

ולזה ,  עם שכבר נראה שהיה לאונן יותר משנה אחת על שלה- )לאחר ער ואונן
ולזה יהיו לכל . ציוה יהודה לתמר שתשב אלמנה בבית אביה עד יגדל שלה

; הפחות ליהודה עשרים ותשע שנה כשגדל שלה והיה בן שלש עשרה שנה
 אין לו פחות משלושים שנה והוא, ואחר כן הרתה תמר ממנו והולידה פרץ

ואם כן היה שלה , תמר הרתה ליהודה לאחר שראתה כי גדל שלה והיא לא ניתנה לו לאשה(

נמצא שפרץ נולד לכל הפחות ארבע עשרה שנה לאחר . לכל הפחות בן שלוש עשרה כשהרתה

והנה בהוליד פרץ חצרון יהיו . )ויהודה היה לכל הפחות בן שלושים, הולדת שלה
ובהולידו חמול יהיו לו ארבעים , רבעים וארבע שנים לכל הפחותליהודה א

 וכבר ביארנו שלא היו לו לפי זה החשבון יותר מארבעים ושלש -וחמש שנה 
עם . )יב, מו(וכבר נולד אז חמול כמו שנזכר בפרשת ויגש , שנה בבואו למצרים

 ,ועוד. שהוא רחוק שימשך כל מה שסיפרנו על הדבקות בזה הזמן שהגבלנו
  .שכבר ֵיָרֶאה מהכתוב שכבר ארך הזמן בין מות אונן וְגדֹול שלה

  

, ולזה הסכמנו לפרש שיעקב שאל ללבן שיתן לו אשתו קודם שיתחיל בעבודה
ולפי זה החשבון יתכן שיהיו ליהודה שבע . ונתן הסיבה לפי שמלאו ימיו

ויהיו ליהודה חמישים שנה בבואו , עשרה שנה בצאת יעקב מבית לבן
וזה ; ובזה הזמן בלי ספק יתכן שִּיְׁשַלם כל מה שקרה לו מהבנים, למצרים

שאם היה הרצון ; שזה נאות יותר ללשון התורהועוד .   מבואר ממה שזכרנו
כי מלאו ימי ': היה לו לומר,  ששלמו ימי עבודתי-' מלאו ימי': באומרו
 אל כי זה שב בהכרח, בזולת קישור עם העבודה' כי מלאו ימי'לא ', עבודתי
שמזה המקום יּוַתר הספק איך יתכן שיולדו אחד עשר זכרים ועוד .   ימי חייו

כי לפי זה החשבון תהיה הולדתם , ונקבה אחת זה אחר זה בתוך שבע שנים
זה "ואולם אמרנו . וזה ממה שאינו זר, נשלמת בארבע עשרה שנות העבודה

  .לפי שכן נראה מזה הסיפור במה שאין ספק בו, "אחר זה
וזה ,  הבינו שזה כולו נשלם בשבע שנים)סדר עולם פרק ב(ל "ם רבותינו זואול

כולו היה ממנהגם להפליג בחוזק ההשגחה האלהית ולפרסם ענינה אל 
. ואמנם מה שיאות לפשוטי הדברים ולאמת בעצמו הוא מה שזכרנו. ההמון

  .וכבר ידעת אומרם שדברי תורה מתחלקים לכמה טעמים
  )382-384עמוד , כא,  הפרשה כטביאור, ב"פרשת ויצא ח(

  

לפי דבריו נצטרך לפרש את פסוק . על אף שאינם פשוטים, ג מפליאים ומפתיעים"דברי רלב
 -" ויעבוד יעקב ברחל שבע שנים ויהיו בעיניו כימים אחדים באהבתו אותה "-כ בפרק כט 
, לומרכ. יעקב לחלקו בהסכם הסכמת אלא כסיפור, חובת יעקב בהסכם ביצוע לא כסיפור
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נראו בעיניו במבט קדימה  עתידיות ואותן שבע שנים, יעקב התחייב בזה לעבוד שבע שנים
ומקדים את , שפסוק זה חורג ממסגרת הזמן במהלך הפרשה, או שנאמר. כימים אחדים

אכן . 23וכן מספר את יחסו לעבודתו זו, ומספר שאכן יעקב ביצע את חלקו בהסכם, המאוחר
 -" עמך ולמה רמיתני עבדתי מה זאת עשית לי הלא ברחל "- בפסוק כה, בהמשך הדברים

  :כמוסבת על ההסכמה לעתיד" עבדתי"ג לפרש את לשון "נאלץ רלב
  

נתרעם יעקב על לבן אמר לו כי מה שעבד אותו ומה שקיבל עליו לעבוד שבע 
וראוי . וזה היה מותנה ביניהם, שנים לא היה כי אם לכוונה שיתן לו רחל

ממה שיחייב שיהיה זה אחרי ' הלא ברחל עבדתי ִעָּמ': מרושתדע כי אין או
, והוא לא ְנָתנֹו עדיין) יג, כג(' נתתי כסף השדה': כי כמוהו, ימי העבודה

  .24וכמוהו רבים בכתוב
  

ויבוא גם אל רחל ויאהב גם את רחל מלאה ויעבוד עמו עוד שבע שנים  "-גם את פסוק ל 
אולם קצת קשה מה מקום הערה זאת , תיד הרחוקג להסביר על הע" יצטרך רלב-" אחרות
  !הלא את שבע השנים הראשונות טרם סיים יעקב? כאן

ופותרת יפה את בעיית הולדת כל בני יעקב , ג מקורית ויפה"שדרכו של הרלב, לסיכום נאמר
אולם שיטתו קשה קצת בפשטי ; וכן את בעיית משפחת יהודה, עד בקשת יעקב ללכת

 שזה הענין היה קודם הוכרחתי לפרשוהנה : "כפי שאומר, דע לכךוגם הוא מו, הפסוקים
  ...".לפי ש, שהתחיל יעקב בעבודה הזאת

  

והנה : ")כ, כט(וכותב , אך אינו מקבלו, ג"רבי יצחק אברבנאל מזכיר את פירושו של הרלב
ג "ניתן אולי למצוא סיוע לדברי הרלב, מאידך". הוא בזה מעקש הפסוקים ומבלבל אותם

וכן הוא בילקוט שמעוני לך לך רמז עח , )99' מהדורת איש שלום עמ(פרק יח " אליהו רבהסדר "ב
שהיתה עקרה ארבע עשרה שנה משני , צא ולמד מרחל: "...)318מהדורת מוסד הרב קוק עמוד (

ניתן להבין מדברים אלה שרחל ניתנה ליעקב בתחילת שבע שנות העבודה ". ילדיה
אולם ! בסוף שבע השנים השניות, לאחר כארבע עשרה שנהוילדה את יוסף רק , הראשונות

שהיתה עקרה ארבע עשרה "שמבאר , על הילקוט" זית רענן"נראה שצודקים דברי המפרש 
ושבע שנות עקרות נוספות עד לידת ,  שבע שנות עקרות עד לידת יוסף-" ילדיה משני שנה

  .בנימין
לדעתו כל מעשה . )פרק ב( סדר עולם נציין שאכן בעיית שושלת יהודה לא נעלמה מעיני בעל

הזמן , לפיכך. כפי שמסודרים הדברים בפרשת וישב,  לאחר מכירת יוסףיהודה אירע
אף על ! ג"המוקצב להתרחשות הדברים המסופרים במקרא קטן עוד יותר ממה שטען הרלב

ע ולדעתו נשא ער את תמר לאשה בהיותו בן שב, אין הדבר מרתיע את בעל סדר עולם, פי כן

 
  .ראה להלן; י אברבנאל"וכך כנראה הבין בדעתו גם ר, ג"כך נראה יותר לבאר את דעת רלב  .23
  ".את זאתונתנה לך גם "וראה גם לעיל פרק ב בהצעה האחרונה שהצענו לביאור הביטוי   .24

בעבודה : "לפיה יש משמעות לייתור המלים, ג"בביאור פסוק כז יש לכאורה יתרון לשוני לשיטת הרלב  
, אילו נאמרו דברים אלו לאחר סיום שבע השנים הראשונות". אשר תעבוד עמדי עוד שבע שנים אחרות

 יותר אם הכוונה היא הייתור יובן אולי טוב". שבע שנים אחרות: "או, "עוד שבע שנים: "היה די לומר
אולם ניתן לסתור . שגם הן בבחינת עתיד, ששבע השנים תמורת רחל יתוספו לשבע השנים הראשונות

ויוסף , ויחל עוד שבעת ימים אחרים": "אחר... עוד"דיוק זה מפסוקים אחרים בהם מופיע מבנה של 
וכנראה שזו דרך , )ט, ית לזבראש" (ויחלום עוד חלום אחר"; )י, בראשית ח" (שלח את היונה מן התבה

  .הכתוב
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בעל . והוליד את חצרון וחמול בהיותו בן שמונה ובן תשע, וכן פרץ נשא אשה בן שבע, שנים
הרן אחי אברהם שילד את , סדר עולם מביא בסמוך לכך מקרה נוסף של לידה בגיל צעיר

בן ) ונחור גדול מהרן, הגדול מנחור(ואחר כך ילד את שרה היא יסכה כשהיה אברהם , לוט
. ואת שרה בהיותו בן שמונה שנים,  את לוט בהיותו בן שבע שניםנמצא שילד, עשר שנים

שהיו מולידים בני שמונה , "דורות הראשונים"לגבי , )ב, סט(כעין זה מצאנו במסכת סנהדרין 
ושם כמה חשבונות . ומעמידה הגמרא מחלוקת אם גמרינן מדורות הראשונים או לא, שנים

בטענה שאולי הרן גדול , בון זה לגבי הרןביניהם גם חש(אמנם חלקם נדחים ; בענין זה
  ).והכתוב מנאם דרך חכמתם, בשנים מאברהם

  
  

  סיכום. ז
  

במהלך מאמר זה ראינו גישות שונות ביחס למידת מחויבותו של פרשן לתפיסת הכתובים 
כשיטת בעל הסדר עולם (יש שכבלו עצמם באופן מלא לתיאור המסופר : כפי שהם

על ידי חפיפה בין (הרשו לעצמם צמצומים מסוגים שונים ויש ש; )וההולכים בעקבותיו
ברמות שונות של חריגה מן התיאור , )או אף על ידי שינוי סדר הלידות, הריונות שונים

  .המסופר
  

כמו כן השתדלנו להראות את קיומו של קשר גומלין בין פרשנותם של הכתובים לבין 
וכל אחד מהם זקוק , שני התחומיםלא ניתן להפריד בין . הכרונולוגיה של המסופר בהם

  .להשלמה על ידי חברו
  

  

  תרשימי עזר. ח
  

  :ע"     צמצומי ראב        :מבנה שלם  

  
  לאה בלהה  זלפה  רחל  רחל

  

        ראובן

        שמעון

        לוי

        יהודה

      דן  

        
        
        
        
        
        
        
        
        
        

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  נפתלי
  גד

  אשר

  יששכר
   דינה-זבולון 

  יוסף

    יוסף
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  : שיטה שניה-האמונה והביטחון :                 שיטה ראשונה-האמונה והביטחון 

  
  רחל  זלפה בלהה  לאה    רחל  זלפה בלהה  לאה

        ראובן          ראובן

      דן  שמעון          שמעון

      נפתלי  לוי          לוי

        יהודה          יהודה

    גד   יששכר      גד  דן יששכר

    אשר    זבולון      אשר  נפתלי  זבולון

  יוסף      דינה    יוסף      דינה
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  עמוס גאולה
  

  עקבות פרשיות התוכחה בדברי הנביאים
  
  מבוא  .א
  התוכחה בפרשת בחוקותי  .ב
  השוואה לתוכחת כי תבוא  .ג
  השניה בעמוס' שמעו'נבואת ה  .ד
  הדמיון לקללות  .ה
  משמעות הרמיזה לקללות ומטרתה  .ו
  סיום  .ז

  
  

  מבוא. א
  

 נאמרו לבני - )סח-א, דברים כח(' תבוא-כי' ו)מה-ג, ויקרא כו(' בחוקותי '-פרשיות התוכחה 
עם החורבן והגלות על שלביהם , ישראל במדבר והתקיימו במלואם לאחר דורות רבים

שיכח אותן העם , שבזמן שהחלו הקללות מתקיימות בזו אחר זו, נראה הדבר. השונים
, באותו הזמן עמדו לישראל נביאים. מזיכרונו ועצם את עיניו מלקשור בינן ובין המאורעות

האם הצביעו הנביאים על . שגם הם הוכיחו את העם והתריעו מפני העונשים הצפויים
  ?התגשמות הקללות והאם הזכירו את תוכחות התורה בדבריהם

  

כאן .  במפורש או במרומז-שעקבות פרשיות התוכחה ניכרות בדברי נביאי התקופה , נראה
ן ואף במבנה של חטיבת בתוכ, המראה על שמוש בלשון, נתרכז בדוגמא אחת מספר עמוס

שרק , שמוש זה מפנה את שומע הנבואה אל פרשת התוכחה. הקללות בפרשת בחוקותי
  .1העיון בה מפרש את פשרה של הנבואה

  
  

  התוכחה בפרשת בחוקותי. ב
  

  : ניתנת לחלוקה לשלושה חלקים)ויקרא כו(התוכחה בפרשת בחוקותי 
  .הברכות:  יג- ג .א  
  .הקללות:  מא- יד .ב  
  .זכרון הברית:  מה-מב  .ג  

חטיבה זו נחלקת בבירור . היא המרכזית והארוכה מבין החלקים) חלק ב(חטיבת הקללות 
ארבע ...". ועשיתי לכם כך וכך... אם לא תשמעו לי: "לחמש פסקאות בעלות תבנית דומה

 
רשימת . 'דעת מקרא'מקבילות לשוניות בין דברי התורה לדברי הנביאים מופיעות בנספחים לספרי   .1

וראה , 3עמוד קמג הערה , ח"ירושלים תשל, חקרי מקרא, מ זיידל"ר: מקורות מחקריים בנושא זה ראה
המשווה בין ויקרא , דוגמא אחרת מזו שנביא. א"ירושלים תשכ, תורת משה והנביאים, שפירא. ד. ש: גם

  .רמו-צ הופמן לספר ויקרא עמוד רמה"מובאת בפירוט בפירוש רד, כו לנבואות שונות בספר יחזקאל
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קצרות והפסקה החמישית ) כו- כג.4; כב- כא.3; כ- יח.2; יז- יד.1(הפסקאות הראשונות 
  .ארוכה) מא- כז.5(חרונה והא

  

מסודרות הקללות בחמשת הפסקאות לפי סדר התרחשות הגיוני ולפי , מבחינת תוכנן
  :מן הקל אל החמור, חומרתן

  

  .מחלות הגוף והנפש ונתינת העם תחת עול הגויים. 1  
  .בצורת וחוסר יבול. 2  
  .השלחת חיית השדה באדם ובבהמה. 3  
  .דבר ורעב: תוצאותיומצור ו, עליית אוייב על הארץ. 4  
גלות ורדיפת הנשארים , חורבן הארץ והמקדש, החמרת הרעב עד כדי מוות. 5  
  .2    בארצות הגולה  

  

  :הגברה בחומרת הקללות ניתן לראות גם לפי פתיחת הפסקאות
  

  .)טז(אף אני אעשה זאת לכם . 1  
  .)יח(ויספתי ליסרה אתכם שבע על חטאתיכם . 2  
  .)כא(שבע כחטאתיכם ויספתי עליכם מכה . 3  
  .)כד(והלכתי אף אני עמכם בקרי והכתי אתכם גם אני שבע על חטאתיכם . 4  
  .)כח(קרי ויסרתי אתכם אף אני שבע על חטאתיכם -והלכתי עמכם בחמת. 5  

  

המילה . הגלות מן הארץאורכן ופתיחתן הקללה החמורה ביותר היא , לפי סדר הקללות
 -14ב.  פעמים ומשמשת כמילה מנחה22 - )מו-ג(קללות  הברכות וה- חוזרת בפרשה זו ארץ

המעבר .  לארץ האוייב או לארץ מצרים-8לארץ ישראל וב' ארץ'מופעים מתייחסת המילה 
-לארץ ישראל : בא לידי ביטוי בכוונת מילה זו, )5ב(מארץ ישראל לגלות בקללה החמישית 

  ).פעמים 5( בחלקה השני -ולארץ האוייב , ) פעמים4(בחלקה הראשון 
  

  

  השוואה לתוכחת כי תבוא. ג
  

בתוכן , קיים דמיון מסויים בין התוכחה בפרשת כי תבוא ובין התוכחה בפרשת בחוקותי
  :אך קיימים גם כמה הבדלים, ובלשון

  .בתוכחת כי תבוא הקללות אינן מתחלקות לפי מבנה תבניתי,  להבדיל מתוכחת בחוקותי.א
אך הוא מופיע גם במהלכן , )סח-סג(' כי תבוא'ות ב רעיון הגלות אמנם מסיים את הקלל.ב
ספר דברים מבליט את , ועוד. מה שמקהה את הצגתו כקללה החמורה ביותר, )מא, לז-לו, לב(

עד , הצד האנושי שבחורבן ובגלות לעומת ספר ויקרא המדגיש את גורל הארץ וממחיש אותו
  .כדי האנשת הארץ

אפילו על חשבון (' כי תבוא' באדמהשראל במילה הוא הכינוי לארץ י, בולט,  הבדל אחר.ג
 פעמים 7כ "ובסה,  פעמים3 -וכדומה , האדמה אשר אתה בא שמה לרשתה: הקיצור

  .3 המודגשת בפרשת בחוקותיארץבמקום במילה , )'אדמה'

 
, ב"ויקרא ח' דעת מקרא, 'בולה' ו וכן מ"ה ויזל לויקרא כ"לרנ' אורהבי'על הדרגתיות זו ראה פירוש   .2

  .עמוד רמ
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פונה אל ישראל ' בתוכחת בחוקותי ה.  הבדל נוסף בין שתי התוכחות הוא בגופים.ד
פונה הכתוב אל ' כי תבוא'ואילו ב, ) פסוק ג-" אם בחוקותי תלכו("בגוף ראשון ) נוכחים(

 -" אלוהיך' והיה אם שמוע תשמע לקול ה("בגוף שלישי ' כשמדובר על ה, )נוכח(ישראל 
  ).פסוק א

  
  

  השניה בעמוס' שמעו'נבואת ה. ד
  

ת שמעו א: " מופיעות בזו אחר זו שלוש נבואות הפותחות במילים)יז,  ה-א , ג(בספר עמוס 
החלק הראשון פותח . כל אחת משלוש נבואות אלה מתחלקת לשני חלקים". הדבר הזה

ובו ..." לכן כה"והחלק השני פותח במילים , ועיקרו הוכחת העם על חטאיו..." שמעו"ב
ניתן . סדרן של שלישיית נבואות זו הוא סדר כרונולוגי.  נבואת פורענות-תוצאת הדברים 

מנבואה ,  בתוכנן ובמבנן של התוכחות והפורענויותלעקוב אחר תהליך של התפתחות
  .ככל שמתקרבים אל מועד החורבן, לנבואה

  

-ו( מכילה בחלקה הראשון קובץ של פורעניות שקרו לישראל )יג-א, ד(השניה ' שמעו'נבואת ה

בעלות מבנה תבניתי ) יא. 5; י. 4; ט. 3; ח-ז. 2; ו. 1(קובץ זה מורכב מחמש פסקאות . )יא
  ":'ולא שבתם עדי נאום ה..." "שיתי לכם כך וכךע: "אחיד

  

, וגם אני נתתי לכם נקיון שנים בכל עריכם וחסר לחם בכל מקומתיכם)  ו(
  .'ולא שבתם עדי נאום ה

וגם אנכי מנעתי מכם את הגשם בעוד שלשה חדשים לקציר והמטרתי )  ח-ז(
 חלקה אחת תמטר וחלקה אשר לא, על עיר אחת ועל עיר אחת לא אמטיר

ונעו שתים שלש ערים אל עיר אחת לשתות מים ולא . תמטיר עליה תיבש
  .'ולא שבתם עדי נאום ה, ישבעו

הרבות גנותיכם וכרמיכם ותאניכם , הכתי אתכם בשדפון ובירקון)  ט(
  .'ולא שבתם עדי נאום ה, וזיתיכם יאכל הגזם

שלחתי בכם דבר בדרך מצרים הרגתי בחרב בחוריכם עם שבי סוסיכם )  י(
  .'ולא שבתם עדי נאום ה, ואעלה באש מחניכם ובאפכם

הפכתי בכם כמהפכת אלוהים את סדם ואת עמרה ותהיו כאוד מצל )  יא(
  .'ולא שבתם עדי נאום ה, משרפה

  

לימוד . לשונו ומבנהו לחטיבת הקללות שבפרשת בחוקותי, שקובץ זה רומז בתוכנו, נראה
  .נבואה זו בזיקה לקללות מציע הסבר לכמה תמיהות שמעוררת הנבואה

  

  הדמיון לקללות. ה
  

 
מצד שני ). כד, ודייק ויקרא כ(' אדמה'שספר ויקרא אינו קורא אף פעם לארץ ישראל בשם , מעניין לציין  .3

יש ' ארץ'לצד השימוש ב, בספר דברים, לעומת זאת. שכיחה בו מאוד ביחס לארץ ישראל' ארץ'המילה 
  .גם על חשבון הקיצור', אדמה'מוש מיוחד בכינוי שי
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כשם שבקללות ,  ברשימת הפורענויות בעמוס חמש פסקאות בעלות תבנית אחידה:מבנה. א
אעשה לכם ... ואם בזאת לא תשמעו לי: "בנית הקללות היאת. 4בחוקותי יש חמש פסקאות

" ולא שבתם עדי... עשיתי לכם כך וכך: "ואילו תבנית הפורענויות הפוכה ממנה, ..."כך וכך
  .לאחר שאלו התקיימו, והיא מכוונת כנגד הקללות

  

, ים ניתן לראות דמיון בין תוכנן של הפורענויות לתוכן הקללות במניעת הלחם והמ:תוכן. ב
-כמו). 5שכוונתה אינה מפורשת בעמוס(בעם ' הפיכה'בהכאה בדבר ובחרב וב, בפגיעה ביבול

בתוך כל פסקה ובין , כן גם ברשימת הפורענויות יש התפתחות מן הקל אל החמור
  .הפסקאות

  

  : כמה מן הפורענויות דומות בלשונן או בסגנונן לכתוב בקללות:לשון. ג
  

  )כוויקרא ( בחוקותי      )ד( עמוס  
   בדרך מצריםשלחתי בכם דבר  )י(

   בחוריכםחרבהרגתי ב
  ...עם שבי סוסיכם

  ... נוקמתחרבוהבאתי עליכם   )כה(  
  שלחתי דבר בתוככםו

  .ונתתם ביד אויב
  

  לחםבשברי לכם מטה   )כו(    ...לחםחסר ...נתתי לכם  )ו(
  

   עריםשתים שלשונעו   )ח(
  אחתאל עיר 

  לשתות מים
  .ולא ישבעו

  נשים לחמכם עשרואפו     
  אחדבתנור 

  והשיבו לחמכם במשקל
  .6ולא תשבעוואכלתם 

  

אל , בגוף ראשון' שכן גם בו פונה ה, דומה עמוס לבחוקותי) ראה לעיל(גם בענין הגופים 
  ).להבדיל מכי תבוא,  פסוק ו-" וגם אני נתתי לכם("העם כנוכחים 

  

  

  משמעות הרמיזה לקללות ומטרתה. ו
  

פרשת התוכחה בויקרא מאפשר הצעת פתרונות לכמה בעיות העולות הקישור בין נבואה זו ל
שהפורענויות המוזכרות אינן מתייחסות , ניתן לומר באופן כללי, בהתאם לכך. מן הכתוב

אלא כוונתן לומר שהקללות התקיימו , )כפי שפרשו רבים(למאורעות מסויימים בדווקא 
אין הכרח לחפש מהו ,  כך למשל.ואפשר שפורענות אחת התגשמה בצורות ובזמנים שונים
שלחתי בכם דבר בדרך : "פסוק י(המאורע המסויים אליו מתייחסת הפורענות הרביעית 

אלא , ")הרגתי בחרב בחוריכם עם שבי סוסיכם ואעלה באש מחניכם ובאפכם, מצרים

 
עמוד , לויקרא' ך"עולם התנ, 'קוכמן' וראה גם מ. שם עמוד רמה, צ הופמן"על קשר תבניתי זה עמד רד  .4

201.  
ויש המפרשים שהכוונה לחורבן ) כך בדעת מקרא(יש המפרשים שהכוונה לרעש המוזכר בראש ספר עמוס   .5

, כו( מה שתואם את הנאמר בקללות על חורבן ערי הארץ -ידי ארם - אולי על-) ק"כך רד(חלקי של הארץ 
  . ובהערות שם112-124עמודים , כרך א' ספר עמוס, 'וייס' לפרשנות מקיפה של פסוקים אלה ראה מ). לא

שבפסוק כה " ונאספתם אל עריכם"דומה בעניינו ל, בעמוס" ונעו שתים שלש ערים אל עיר אחת: "וכן  .6
  .בקללות
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  .שקללת החרב והדבר התקיימה, כוונתה לומר
  

 ובין תיאור חוסר הלחם )ח, שם(ם בעמוס ההקבלה הלשונית והסגנונית בין תיאור חוסר המי
  .ביחס למים' שביעה' מאפשרת לנו להבין מדוע נקט הנביא בלשון ,)כו, שם(בויקרא 

  

בחלק זה . המשמעות העיקרית של קישור זה היא הבנת חלקה השני של הנבואה, אולם
 כי זאת אעשה לך, עקב. כה אעשה לך ישראל, לכן: "המייצג את מסקנת הדברים נאמר

? לישראל'  מה יעשה ה- אבל העיקר חסר מן הספר -!" הכון לקראת אלוהיך ישראל. ישראל
  ?אל מה להתכונן

  

העונש הצפוי . 'בחוקותי'שהנביא רומז לסיומה של פרשת הקללות ב, לפי האמור מתקבל
הוא חורבן הארץ , והתקיימו בו הקללות המוזכרות בפורענויות' לאחר שלא שב אל ה, לעם

עמוס לא מפרש את העונש , בנבואה זו.  העומדים בשיא קללות בחוקותי-מנה והגלות מ
 ימי ירבעם בן יואש מלך -שהימים , יש לזכור. הצפוי אך הוא מעורר את סקרנות העם

 הם ימי שיא לעם ונבואה על חורבן וגלות קרובים נראית לא -ישראל ועוזיה מלך יהודה 
, תוך הדגשת התגשמותן של יתר הקללות, יעל ידי ההפניה לפרשת בחוקות. מציאותית

  .מקווה הנביא לפקוח את עיני העם
  

) ערב החורבן, כנראה, שהיתה(השלישית ' שמעו'אולם גם לנבואה זו העם לא שעה ונבואת ה
, נפלה לא תוסיף קום בתולת ישראל: "פותחת במפורש בחורבן הארץ והגלות הצפויים

  .)ב, ה(" נטשה על אדמתה אין מקימה
  
  

  סיום. ז
  

  :פרשת התוכחה מסתיימת ברעיון השארית וזכרון הברית
  

  ואף גם זאת בהיותם בארץ איביהם    
  לא מאסתים ולא געלתים לכלותם להפר בריתי אתם    
  .אלוהיהם' כי אני ה    

  )מד, כו(
  

  :מסתיים באותן רעיונות הנחמה, שכולו אומר תוכחה, גם ספר עמוס, בדומה לכך
  

  .'נאום ה, שמיד את בית יעקבכי לא השמד א, אפס    
  ביום ההוא אקים את סכת דויד הנפלת    
  וגדרתי את פרציהן והריסותיו אקים    
  .ובניתיה כימי עולם    

  )יא; ח, ט(
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  יהושע רוזנברג
  

   טענת דתן ואבירם-" העיני האנשים ההם תנקר"
  
  הרקע לפרשת דתן ואבירם  .א
   הסבר ראשון-דתן ואבירם   .ב
  בעיות לשוניות  .ג
  "תנקר האנשים ההם העיני"  .ד
  "האנשים ההם"  .ה
  "לא נעלה"  .ו
  סיכום  .ז

  
  

  הרקע לפרשת דתן ואבירם. א
  

וישנה מחלוקת לגבי מיקומה , א המרגליםפרשת קרח מופיעה בספר במדבר לאחר חט
  .הכרונולוגי של פרשת קרח בין המאורעות

מיד לאחר ,  נוקט בגישה שפרשת קרח התרחשה לפני חטא המרגלים)א, במדבר טז(ע "ראב
ותרעומת קורח ועדתו היא ', אין מוקדם ומאוחר בתורה'פ הכלל "ע) במדבר ח(הבדלת הלויים 

  .על כך שלא קבלו גדולה
אין מוקדם ' אין להשתמש כאן בכלל - )א,טז(ן " והרמב)אל' ה וידבר ה"ד, פרק ח(דר עולם פ ס"ע

  .וממילא פרשת קרח אכן נמצאת במקומה', ומאוחר בתורה
 להבנה נוספת של -תורם מיקומה בסדר הכתובים , בהמשך נראה איך לפי השיטה השניה

  .הפרשה
  

התכנסו כתות שונות עם כוונות " קרח ועדתו"שתחת הכותרת , המפרשים עמדו על כך
דתן אחת מכתות אלו היא הצמד . במטרה משותפת לערער את מעמדו של משה, שונות

  :יד-שתגובתם לקריאתו של משה מוזכרת בפסוקים יב, ואבירם
  

  .לא נעלה  )יב(
  

  )יג(  העליתנוהמעט כי 
   להמיתנו במדברמארץ זבת חלב ודבש  
  .כי תשתרר עלינו גם השתרר  

  אל ארץ זבת חלב ודבשלא אף  )יד(
  , ותתן לנו נחלת שדה וכרםהביאתנו

  העיני האנשים ההם תנקר
  .לא נעלה

  
  

   הסבר ראשון-דתן ואבירם . ב
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שטענת דתן ואבירם היא אותה טענה שחוזרת בפי בני ישראל בכל , לכאורה אפשר להבין
  :כפי שטענו ישראל בתלונת המן למשל. תלונותיהם מאז צאתם מארץ מצרים

  

בארץ מצרים בשבתנו על ' מי יתן מותנו ביד ה: ויאמרו אליהם בני ישראל
כי הוצאתם אותנו אל המדבר הזה להמית , סיר הבשר באוכלנו לחם לשבע

  )ג, שמות טז(                     .את כל הקהל הזה ברעב
  

, אלא קיימת לאורך כל נדודי בני ישראל במדבר, טענה זו לא תלויה בהכרח בהקשר ספציפי
  .ע וספורנו" כך כנראה יאלצו להסביר ראב-ובכל זאת 

  
  

  בעיות לשוניות. ג
  

  :שהפרשנים נחלקו בהסברם, בדבריהם הקצרים של דתן ואבירם נמצאים מספר ביטויים
  

  .בתגובה לקריאתו של משה, "לא נבוא"במקום , "לא נעלה"לשון . א
אה ששינוי לשון זה צריך אבל נר, "לא נבוא אליך= לא נעלה "ג מסתפק בכך שכותב "רס

  .מצאנו בפרשנים שני הסברים על דרך הפשט. הסבר
, "יתכן שהיה אהל מועד בתוך המחנה במקום גבוה "-ע "הפרוש הפשוט יותר נמצא באב

  )כד, טז(". ֵהָעלּו מסביב למשכן קרח דתן ואבירם "...-ופירוש זה מוכח מהניסוח בהמשך 
ופירוש , חזקוני, ם"רשב" (מר אצל הולכה אל שופטיםלשון עלייה רגיל לו"פירוש שני הוא ש

מעיון במבנה דבריהם של דתן , בכל זאת. וגם לפירוש זה ראיות מהכתובים, )ע"קרוב באב
היא חלק " לא נעלה"נראה ש, )החזרה על הביטוי בתחילת הדברים וגם בסופם(ואבירם 

  .להתייצב לפני משה) חצוף(ולא רק סירוב , חשוב מגוף טענתם
  

  ?"האנשים ההם" מיהם -" תנקרהאנשים ההם העיני . "ב
כאדם ... אפילו אתה שולח לנקר את עינינו אם לא נעלה אליך "-י "פירוש אחד מצוי ברש
, כמובן, הבעיה בהסבר זה היא). ספורנו, ם"מהר, ע"וכן באב" (התולה קללתו בחברו

  .מפשוטה" ההם"בהוצאת המילה 
רמז לזקנים שהיו עם ', האנשים ההם'שמילת ,  בעיניוהנכון "-ע מוסיף פירוש שני "אב

אבל , לפשוטה" ההם"בכך אמנם חזרה המילה ". כי כן כתוב וילכו אחריו זקני ישראל, משה
לגבי הזקנים שלא הוזכרו כלל ) הםהאנשים ה -פעמיים (הידיעה ' לא מסתבר השימוש בה

  .ומצטרפים לסיפור רק בהמשך, עד כה
וכן " (וכי סבור אתה לנקר את עיניהם של קרח וכל עדתו "-ני הסבר שלישי מביא החזקו

 מבני ישראל חמישים ואנשיםויקומו לפני משה "הסבר זה מקבל חיזוק מהכתוב ). ם"ברשב
" האנשים ההם"אך קשה לאמר שדתן ואבירם אומרים על אנשי סיעתם , )ב, טז(" ומאתים

 ואהרן הםאתה ו', תך היו לפני האתה וכל עד, ויאמר משה אל קרח "-בפי משה זה מובן (
  ).)טז, טז(" מחר

הם " האנשים ההם"אך נראה ש". רמז ליוצאי מצרים: "ע"הסבר רביעי מוזכר בדברי האב
  .קבוצה יותר מצומצמת וספציפית מאשר כלל בני ישראל היוצאים ממצרים

קר את אפילו אתה שולח לנ "-י "כבר הבאנו את פירוש רש". תנקרהאנשים ההם העיני . "ג
לא ברור , מלבד האכזריות הכרוכה בעונש מעין זה). ג"וכן ברס" (עינינו אם לא נעלה אליך

  ").עין תחת עין"אין כאן ( בין סרוב לעלות לבין ניקור עיניים -מה הקשר בין החטא לעונשו 
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  :מהסוף להתחלה, ננסה לפתור את שלוש הבעיות
  

  

  " תנקרהאנשים ההםהעיני . "ד
  

  : מופיע במקרא במספר מובנים" עיניים"רי בהשימוש המטאפו
  

  .כמטאפורה ציורית לשמש" הארץ-עין. "1
  

 ותחשך הארץ ויאכל את כל עשב הארץ ואת כל פרי כל הארץ עיןויכס את 
  )טו, שמות י(                      .1העץ אשר הותיר הברד

 עתה לכה קבה לי אתו אולי עין הארץהנה העם היצא ממצרים ויכס את 
  )יא, במדבר כב(                  .ל להלחם בו וגרשתיואוכ

  

היא נמצאת בשימוש גם , ומלבד זאת, המשמעות המטאפורית נובעת מהקשרה בכתובים
בכל ארבע הפעמים בהן נזכרת המטאפורה , אכן. 2דוגמת השפה המצרית, בשפות זרות

ולכן עושה שימוש , קודת המבט של מישהו שמחוץ לעם ישראלהיא משקפת את נ, בתורה
בדברי (פעמיים בתיאור מכת הארבה מנקודת מבטם של יושבי מצרים : בעגה המקומית

ופעמיים כשבלק מלך מואב מתאר את , ))טו, י(ובתיאור המקראי , )ה, שמות י( לפרעה משה
  .)יא; ה, במדבר כב(ישראל 

  

  .ושאיפהבמובן של תקווה " עיניים. "2
  

,  ומדיבת נפשעיניםמכלות , והפקדתי עליכם בהלה את השחפת ואת הקדחת
  )טז, ויקרא כו(                 .וזרעתם לריק זרעכם ואכלהו איביכם

  )ו, במדבר יא(                .עינינובלתי אל המן , ועתה נפשנו יבשה אין כל
  

מסתבר שהשחפת והקדחת שהרי לא , בפסוק הראשון המטאפורה מתגלית במבחן ההגיון
 -גם המקרא מפרש את עצמו ). 3במיוחד אם השחפת היא מחלת עור(יפגעו דווקא בעיניים 

כפי שנראה גם , רוחנית-כלומר שהבעיה היא נפשית, " ומדבת נפש-מכלות עיניים "
והכתוב עצמו מקדים , מסמלות את הרצון הנפשי" עיניים"גם בפסוק השני ה". בהלה"מה

  ".יבשהועתה נפשנו "
  

  

  .במובן של השגחה" עין. "3
  

  )כא, בראשית מד(         . עליועיניואשימה , ותאמר אל עבדיך הורדוהו אלי
אלוהיך בה מרשית השנה ועד '  העיניאלוהיך דורש אותה תמיד ' ארץ אשר ה
  )יב, דברים יא(                     .אחרית שנה

  

אלא בפסוק הראשון מדובר על , גם כאן ברור שאין כוונת הפסוקים למשמעותם המילולית
  .ה על הארץ"ובשני מדובר על השגחת הקב, השגחת יוסף על בנימין

 
  ...".עין שמשא: "...ראה למשל אונקלוס  .1
ושילובה בתורה כדרך להימנע , במיתולוגיה המצרית' רע' לענין שימושה של השמש כמטאפורה לֵעין האל  .2

כמו כן ראה באנציקלופדיה . 21עמוד ' עבר וערב'יהודה . ש. עיין בספרו של א, מאיזכור שם עבודה זרה
  )תודה לעמוס גאולה). ('מצרים'בתוך הערך ( והלאה 266המקראית כרך ה עמוד 
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  -אבל מטאפוריקה שונה , ישנו פסוק נוסף עם רעיון דומה
  

  )י, דברים לב(                  .עינויסובבנהו יבוננהו יצרנהו כאישון 
  

  .כאדם השומר על אישוני עיניו, פירושה שמירה והשגחה מעולה, על דבר" שימת עין "-כאן 
  

  .כמטאפורה לכושר שיפוט ואבחנה" עיניים. "4
  

ותענה שרי , עיניךויאמר אברם אל שרי הנה שפחתך בידך עשי לה הטוב ב
  )ו, בראשית טז(                    .ותברח מפניה

  . כימים אחדים באהבתו אותהעיניובויהיו , ויעבד יעקב ברחל שבע שנים
  )כ, בראשית כט(

  

אך במקרא , ומקובל גם בעברית המודרנית, שימוש זה במטאפורה הוא כנראה הנפוץ ביותר
והשלכה שלה גם למשמעות של פיתוח , אנו מוצאים צורות משוכללות יותר של המטאפורה

  :כושר ההבחנה או הגבלתו
  

מים הם ויתפרו עלה תאנה ויעשו להם  שניהם וידעו כי עירועיניותפקחנה 
  )ז, בראשית ג(                        .חגורות

  

   -וכן להפך , רכישת כושר ההבחנה מתוארת כפקיחת עיניים
  

 לכל אשר כסות עיניםולשרה אמר הנה נתתי אלף כסף לאחיך הנה הוא לך 
  )טז, בראשית כ(                 .אתך ואת כל ונוָכַחת

  

  :המטאפורה נותנת גם לכך ביטוי,  נעשה שלא ברצוןכאשר כיסוי העיניים
  

  )יט, דברים טז(.  חכמים ויסלף דברי צדיקיםעיניולא תקח שחד כי השחד יעור 
והיה אשר תותירו מהם לשכים , ואם לא תורישו את ישבי הארץ מפניכם

  .וצררו אתכם על הארץ אשר אתם ישבים בה,  ולצנינים בצדיכםעיניכםב
  )נה, במדבר לג(

  )י"רש(.   שיכיא-תרגום של יתדות.  ליתדות המנקרות עיניכם-שכים בעיניכםל
  

שעניינה מניעת , ממילא גם בפסוק שלנו ניתן להתייחס אל ניקור העיניים כאל מטאפורה
ונגד ניסיון זה טוענים דתן , "האנשים ההם"מראה העניים והונאת כושר השיפוט של 

  .4ר ומפרשים נוספיםיוסף בכור שו' בדרך זו הלכו ר. ואבירם
  

  "האנשים ההם. "ה
  

 את עיניהם של מי זומם משה -נשאר לברר , לאחר שעמדנו על משמעות ניקור העיניים
  ?לפי טענת דתן ואבירם, לנקר
לא נמצאים " האנשים"אבל , הידיעה נראה שמדובר באנשים ידועים' מהשימוש בה, כאמור

פ "ע". ההם "-יהם היא בגוף שלישי ולכן ההתיחסות אל, איתנו כאן במקום ההתרחשות
, דעת של אותם אנשים-או חוות, עיניים-ההסבר המטאפורי צריך גם לברר איזה מראה

  ".לעקור"רוצה משה 
  

                                                                                                                                              
  .י על הפסוק"עיין למשל רש  .3
  .ספורנו, ם"רשב, חזקוני, ע"ראב  .4
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בה סופר על , )ב, במדבר יג" אנשיםשלח לך ("מסתבר שהפרשה מוסבת על פרשת המרגלים 
כל העדה להוציא דבה על וישובו וילינו עליו את ,  אשר שלח משה לתור את הארץהאנשים"

דתן ואבירם אומרים על . )לז-לו, במדבר יד(" 'במגיפה לפני ה... האנשיםוימותו . הארץ
כאילו לא ראו , ולעקור את מה שראו, שמשה לא יכול לנקר את עיניהם, האנשים ההם

 -את התרמית הגדולה של משה " גילו", ראשי בני ישראל, האנשים הנכבדים. כלום
וכל העם אשר ראינו בתוכה , ר עברנו בה לתור אותה ארץ אכלת יושביה היאהארץ אש"...

 -האנשים ראו וסיפרו לכולם לפני מותם , סודו של משה התגלה. )לב, במדבר יג(" אנשי מדות
להטיל ספק , "המשתרר", דתן ואבירם לא יניחו למשה! אין אפשרות להיכנס לארץ ישראל
  .י תוצאת שליחותםלגב, בכושר השיפוט של נשיאי ישראל

  
  

  "לא נעלה. "ו
  

נוצק תוכן ממשי בחזרתם על , בעזרת הזיקה שיצרנו בין דתן ואבירם לפרשת המרגלים
  ".לא נעלה"טענת 

  -שהרי זהו ליבו של הויכוח הדרמטי שהתרחש לעיני כל העם 
  

  . וירשנו אתה כי יכול נוכל להעלה נעלה -ויהס כלב את העם אל משה ויאמר 
  . אל העם כי חזק הוא ממנולא נוכל לעלות - עלו עמו אמרו והאנשים אשר

  )לא-ל, במדבר יג(
  

. ידו של משה גברה על ידם של עשרת ראשי בני ישראל ותומכיהם. הויכוח הוכרע, אמנם
דתן ! אבל הדיו של הויכוח לא גוועו. וכל הדור נענש', האנשים הומתו במגיפה לפני ה

רק , "ארץ אוכלת יושביה"אל , עם בדרך ללא מוצאואבירם לא יתנו למשה להוביל את ה
  "!לא נעלה! "כדי שיוכל לשמור על תפקידו ושררתו

  

  :שבכוון זה הלך המדרש, נראה
  

אף לא אל ארץ זבת : שנאמר, אחר מרגלים היתה מחלוקתו של קרח ובליעתו
  )סדר עולם פרק ח(                .'חלב ודבש וגו

  

גם זבת "ש, כאשר הם מודים, פעמיים בדברי המרגליםחוזר " ארץ זבת חלב ודבש"הביטוי 
גם דתן ואבירם . )כז, במדבר יג(..." אפס כי עז העם היושב בארץ, חלב ודבש היא וזה פריה

ופעם , (!)בצורה פרובוקטיבית ופוגעת על מצרים ,  פעם אחת-משתמשים פעמיים בביטוי 
שדתן ואבירם מתיחסים ,  זה ניכרוגם מדיוק לשוני. על ארץ ישראל(!) בדרך השלילה , שניה

  .בדבריהם לסיפורי המרגלים
  

  

  סיכום. ז
  

מצאנו את הקשר ההדוק של , והדקדוק בבעיות הלשוניות, בעזרת השימוש במטאפורה
  .פרשת דתן ואבירם לפרשת המרגלים

שהותירו בעם סיפורי המרגלים השבים , דתן ואבירם נמצאים עדיין תחת הרושם הקשה
בני ישראל התלוננו לא פעם . ונמצאים במשבר אמון עמוק ביחס להנהגה, ִמתּור את הארץ
, אבל בסופו של דבר סמכו על משה, והתנאים הקשים בהם הם נתונים, על יציאת מצרים
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לראשונה הועלתה . והבינו שהם מוכרחים לסבול כדי להגיע אל ארץ זבת חלב ודבש
שלמסע , )ואחריהם המעפילים, י המרגלים"ע" הוכחה מעל לכל ספק"ואף (האפשרות 

כתוצאה מכך מעלים דתן . שכן אין כל אפשרות לנחול את הארץ, המפרך אין הצדקה
, )שלטון תקיף ושרירותי-" (משתרר"כאילו הוא , ואבירם חשדות חמורים ביותר כלפי משה

  ".להסיק מסקנות"ומשתמעת גם תביעה מרומזת ממשה 
 כפי -ת את פרשת קרח אחרי סיפור המרגלים שקובע, כך יש להבין את כוונתה של השיטה

  .ומעוגנת בפשוטו של מקרא, שהיא מופיעה במדרש



  משנה  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 'מוכר'שהפך ל' לוקח '-  

  ור נוסחּה של משנה אחת בבבא בתראביר 

 מכר תנור מכר כיריים  

  



41  'מוכר'שהפך ל' לוקח'

  

  הרב כרמיאל כהן
  

  -' מוכר'שהפך ל' לוקח'
  *בירור נוסחּה של משנה אחת בבבא בתרא

  
  מבוא  .א
  התפלגות הנוסחים  .ב
  עדותו של התלמוד הבבלי  .ג
  עדותו של התלמוד הירושלמי  .ד
  עדויות נוספות  .ה
  הצעה לפירוש הסוגיא בתלמוד הבבלי  .ו
  סיכום  .ז
  

  

  מבוא. א
  

, יש ושינוי הנוסח אינו מעלה ואינו מוריד. וי וידוע לכל לומדחשיבותו של בירור נוסחאות גל
אך יבואו אנשים לעת אחרת ויבנו תילי תלים התלויים , ויש שהוא נראה חסר משמעות

 כמו המקרה -אולם יש מקרים ). ויתכן שאחרים יטענו שאת כולם ישא הרוח(בקוצו של יוד 
ויש אך לטרוח , יו של חילוף הנוסח שלא ניתן להתווכח על משמעותו והשלכות-שלפנינו 

וננסה לעמוד על , אנו נצא בעקבותיו של חילוף נוסח כזה. ולהבין כיצד השתנה הנוסח
  .עוד נאמר כבר בפתיחה שמאמר זה נושא גם אופי מתודולוגי לתועלת הקוראים. גלגולו

  

התבוננות בחלוקת " עוסק ב- מסכת בבא בתרא -השער השלישי של מסכת נזיקין 
, וביטול המקח בהתגלות המום, והדינים הנופלים בבתי השותפים והשכנים, קעותהקר

חלק זה של דיני מקח . 1"והערבות והירושות, והדבור המסופק במקח וממכר היאך לדון בו
, ספינות, חצרות, פרקים אלו עוסקים בדיני מכירת בתים. ז-וממכר כולל את הפרקים ד

דהיינו מה הם הטפלים , גדרי הנכסים: נידון הואההיבט ה. תבואה ועוד, בהמות, שדות
המוכר את הבית מכר ... המוכר את הבית לא מכר את היציע("הנמכרים עמהם , לנכסים

בתוך גדרי הנכסים ישנו קובץ משניות העוסק בהיבט אחר של דיני ). וכדומה..." את הדלת
עניינו הוא יושר , 2ה גתחילתו בפרק ה משנה ו וסופו בפרק ו משנ, קובץ זה. המקח והממכר

  .3המידות במשא ומתן
  

 
רעיונות . בניתוח הסוגיא בבבלי ובירושלמי העמידני הרב יונתן רוזין על עניינים משמעותיים מאד  *

  .מרכזיים במאמר זה הם פרי מחשבתו
  .עמוד מז, י שילת"מהדורת ר, הקדמה למשנה, ם"רמב  .1
. ובכך משתבש הסדר שהצגנו, "המוכר את הספינה"י פרק לפנ" המוכר פירות"י המבורג מופיע פרק "בכ  .2

  ".וסדר הדפוס עדיף: "ה שכתב"וראה דקדוקי סופרים בתחילת פ
  .113-114עמודים , משנה סדר נזיקין, אלבק' ח  .3
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פ הדפוסים "ונציע לשונה תחילה ע,  נכללת בקובץ זה- פרק ה משנה ח -המשנה שנעסוק בה 
  :המצויים

  

 -אם עד שלא נתמלאת המדה : והוקרו או שהוזלו, המוכר יין ושמן לחברו
ית נשברה החב, ואם היה סרסור ביניהן.  ללוקח-משנתמלאת המדה ; למוכר

הרי הוא , הרכינה ומצה. וחיב להטיף לו שלש טפין.  נשברה לסרסור-
ערב שבת : רבי יהודה אומר. והחנוני אינו חיב להטיף לו שלש טפין. שלמוכר
  .פטור, עם חשכה

  

: השאלה הנדונה היא.  תוך כדי המקחמשנתנו עוסקת בהשתנות מחירם של היין והשמן4
 כשייך ללוקח וממילא אין בשינוי מחירו בכדי באיזה שלב של המכר נחשב המוצר הנמכר

דהיינו כל עוד , "משנתמלאת המדה: "התשובה שמציעה המשנה היא? להשפיע על ההסכם
אך משנתמלאת המידה הרי , לא נתמלאה המידה יכולים לחול שינויים במחיר שהוסכם

  .פ המחיר שהוסכם"המכר כבר גמור ע
  

אלא גם בשינוי מסוג שונה שארע , ת משנתנולא רק בשינוי במחיר תוך כדי המקח עוסק
; 5 הסרסור-אלא שבמקרה זה היה מעורב אדם נוסף במקח ". נשברה החבית: "בזמן זה

ואם כן דינו כשומר (מדד להן כדרך סרסורים שמודדין בשכר שנותנין להן "וכיון שהסרסור 

י "ונס אלא עוכגון שלא היה מחמת א.  נשברה לסרסור-י מדידה " ונשברה החבית ע)שכר
  .6"שלא נזהר יפה במדידה

  

  :כעת דנה המשנה בעניינים אחרים במכירת יין ושמן והם
חייב , המוכר יין ושמן לחבירו ומערה אותם מתוך מידתו לתוך כליו של הלוקח. "א

  . 7"להשהות את מידתו על הכלים לאחר שעירה עד שיטפטפו ממנה שלוש טיפות
ידה לאחר שהטיף ממנה שלוש טיפות ללוקח וכינס את את המידה על צ) המוכר(היטה . "ב

  . הרי הם של מוכר- 8"שיירי המשקים שבמידה לשוליה
". והחנוני אינו חייב להטיף לו שלש טיפין: "'בסוף המשנה מובא דינו של חנווני בדין א

טרוד הוא במכירתו ולכך לא הזקיקוהו להטיף דאין לו "הסיבה להבדל זה היא שהחנווני 
  ".ערב שבת עם חשכה פטור: "רבי יהודה לעומת זאת טוען. )ה והחנוני"ם שם ד"רשב(" פנאי

  

אך לא כן הוא הנוסח בכתבי היד של , פ הדפוסים"הצגנו עד כה את נוסח המשנה ע, כאמור
  :לשם השוואה נציג את שני הנוסחים זה מול זה. המשנה

  

   נוסח הדפוס  י קאופמן"נוסח כ
    :הוקרו או שהוזלוו, המוכר יין ושמן לחברו :והוקירו או שהזלו, המוכר יין ושמן לחבירו

 
ם לבבא "רשב" (והוא הדין לפירות אלא אגב דבעי לאורויי בסיפא חייב להטיף שלש טיפין נקט יין ושמן"  .4

  ).ה המוכר יין ושמן"א ד, בתרא פז
ובסיפא " מדה בלא סרסור"מבואר שגם ברישא מעורב הסרסור אלא שברישא ) א, פז(בבבלי שם   .5

  .ש"ע, "בסרסור עצמו"
מה ששלל שהשבירה היתה באונס הוא כיון ששומר שכר . ה נשברה"ם בתוספות לבבא בתרא שם ד"ריב  .6

ד בשיטה "פירוש הראב, ם שם" ראה רשבביאורים נוספים לדין הסרסור. פטור במקרה של אונס
  .שכל אחד ביאר על פי דרכו) 434-435עמודים (מקובצת על אתר ופירוש אלבק 

  .136עמוד , אלבק  .7
  .שם, אלבק  .8
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    ; למוכר-אם עד שלא נתמלאת המדה   ; למוכר-עד שלא ניתמלאת המידה 
    . ללוקח-משנתמלאת המדה    ללוקיח-ומשניתמלאת המידה 

    ,ואם היה סרסור ביניהן  ,היה סרסור ביניהן
   . נשברה לסרסור-נשברה החבית   . נשברה לסרסור-ית נישברה החב5

  

    .וחיב להטיף לו שלש טפין  .חייב להטיף לו שלש טיפין
    .שלמוכרהרי הוא , הרכינה ומצה  .שללוקיחהרי , הירכינה ומצאת

    . חיב להטיף לו שלש טיפין אינווהחנוני  .והחנווני חייב להטיף לו שלש טיפין
    :רבי יהודה אומר  :'יהודה אומ' ר

10   .פטור, ערב שבת עם חשכה  .פטור, בלילי שבת עם חשיכה
  

  :השינויים המהותיים מתרכזים בחציה השני של המשנה
או למוכר ) י קאופמן"כנוסח כ(ללוקח :  למי שייך המיצוי לאחר ההרכנה- 7בשורה . א
  ?)כנוסח הדפוס(
או שמא אינו חייב ) י קאופמן"כנוסח כ( האם החנווני חייב להטיף שלש טיפין - 8בשורה . ב
  ?)נוסח הדפוסכ(
  

על מנת שהדברים יהיו סדורים נפריד את הדיון בשני שינויים אלו ונדון בכל אחד מהם בפני 
  .ה בעתיד"בשינוי השני נדון אי. במאמר זה נעסוק רק בשינוי הראשון. עצמו

  
  

  התפלגות הנוסחים. ב
  

 אלו הם שני כתבי יד. גם בכתב יד פארמה" לוקח"נוסף על כתב יד קאופמן מופיע הנוסח 
וזמנם , מוצאם של שני כתבי היד הוא באיטליה. החשובים ביותר בקביעת נוסחה של משנה

  .-12 או ראשיתה של המאה ה-11 המחצית השניה של המאה ה-
  

עם כל . שיצא לאור על ידי ויליאם הנרי לו' כתב יד חשוב נוסף הוא כתב יד קמברידג
, )-14-13כנראה בביזנטיון במאה הנכתב (חשיבותו מאוחר הוא לכתבי היד הנזכרים 

' י קמברידג"בכת בכל אופן. מקוריותו היא פחותה וממילא חשיבותו פחותה מכתבי יד אלה
והמקרה שהרכינה , "יהודה ערב שבת עם חשכה פטור' חייב להטיף לו שלש טיפין ר: "כתוב

 בו תועלת ואם כן אין") טיפין("ונראה שהוא חסרון מחמת הדומות , ודין החנווני נשמטו
  .9לענייננו

10 גם שם נמצא הנוסח . י ליידן של הירושלמי"טופס משנה חשוב נוסף הוא נוסח המשנה בכ
  .11"לוקח"

  ".לוקח" ואף בו הנוסח למשנתנו נתגלה גם קטע גניזה12

 
דברי , " נוסח של המשנה-כתבי יד ומסורות ", זוסמן' על שלשת כתבי היד הנזכרים ראה סיכום אצל י  .9

  .219-220עמודים , הלכה ומדרשמחקרים בתלמוד , הקונגרס השביעי
  . העתיק פרקי משנה בין פרקי הירושלמי-י ליידן " סופר כ-ר בנימין הרופא "ר יקותיאל ב"יחיאל ב' ר  .10
  .ובדפוס ונציה העתיקו כנוסח ספרים אחרים, "א שלמוכר"ס"בצד הגליון נכתב   .11
12.  TS E1 107) -בהם במכון לכתבי היד שליד הספריה ניתן לעיין . ז שכטר"י ש" מקטעי הגניזה שנתגלו ע

  .) הלאומית
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שהן תרגום עברי לספר " הלכות ְראּו"ב" לוקח"בספרות מתקופת הגאונים נמצא הנוסח 
  .13הלכות פסוקות
וכה , למשנה לרבי שלמה עדני" מלאכת שלמה" לנוסח זה מצויה בפירוש עדות נוספת

ל הרכינה ומיצת הרי היא של לוקח "ר יהוסף ז"ותמהתי שמצאתי שהגיה הר: "דבריו
וכתב כן מצאתי אלא שבספר אחד הגיהו אינו חייב אבל של לוקח לא ' והחנוני חייב וכו

  .14"שלחו בו יד
  

17 16 ם"בנוסח המשנה של הרמב, 15 ף"ברי,  ובשאר , בכתבי היד של הבבלי: לעומת זאת
  ".מוכר" מופיע הנוסח 18ראשונים

  

19 . איטלקי-י של המשנה הם מן הטיפוס הארצישראלי"כה: התפלגות הנוסחים ברורה
י פארמה אם לא "י ליידן של הירושלמי הועתקו מטופס משנה הקרוב לכ"המשניות שבכ

21ממנו עצמו הם מן ) בלי תלמוד(עי הגניזה של המשנה וכל קט, י"מקורן בא" הלכות ראו. "20
  .22הטיפוס הארצישראלי

  

נוסחותיהם של כתבי היד של הבבלי הן מן הטיפוס הבבלי, לעומתם  .23
24 אלא , ם רק נעיר שיסודו בטיפוס הארצישראלי"באשר לנוסח המשנה של הרמב

  .25ה שלנודוגמה לכך הוא המקר. ם פעמים העדיף את הנוסחאות הבבליות"שהרמב

 
, ב"ח(הילדסהיימר במהדורתו לספר הלכות גדולות ' יש להעיר שע. 75עמוד , ל שלאסבערג"מהדורת א  .13

  .ולא נהג כשורה" מוכר"ל" לוקח" "תיקן"העתיק לשון הלכות ראו ו) 11 הערה לשורה 474עמוד 
הספר פותח בהלכות . חילתו כנהוג בספרי הקדמונים הוא על שם ת-" הלכות ראו "-שמו של הספר   

, מבוא לספר הלכות פסוקות, דנציג' נ: ראה). כט, שמות טז" (נתן לכם השבת' ראו כי ה: "עירובין בפסוק
  .68-70 והערות 53עמוד 

  .1285-1284ן אפשטיין מבוא לנוסח המשנה עמודים "יהוסף אשכנזי למשנה ראה רי' על הגהותיו של ר  .14
  .פריז ואסקוריאל, המבורג, י מינכן"אה למשל בכר  .15
  .ב"ט ודפוס וילנא תרע"דפוס קושטא רס, י ניו יורק"כ  .16
  .עמוד פד, י קאפח"מהדורת ר  .17
  .ואור זרוע, יד רמה, י מיגאש"ר, ראה למשל רבינו גרשום  .18
  .220זוסמן שם עמוד   .19
י " שם הוא כותב על המשנה שבכ945 בעמוד . ואילך932עמוד , ן אפשטיין"ראה מבוא לנוסח המשנה לרי  .20

צ "הוסיף על דבריו י". י פרמא"לכ) י ליידן"עד שלא הגיהה המגיה של כ(ודומה היא ברובה  : "ליידן
י ליידן של הירושלמי "סופר כ"שכתב ש)] דניאל שפרבר:העורך(מסורות ונוסחאות בתלמוד [פיינטוך 
  ".138מה י פאר" השתמש במקומות רבים במשנה כ3סקליגר 

, מבוא להלכות פסוקות(דנציג ' נ, אמנם. קעח, עמודים קסח, תקופת הגאונים וספרותה, ש אסף"ר: ראה  .21
' כך אמר לי פרופ(ל מחזקתה "אך אין בדבריו בכדי להוציא את הדעה המבוססת הנ, פקפק בכך) 65עמוד 

  ).ברודי. י
  .246, 244, 241ראה זוסמן שם עמודים . וניתהדבר בא לידי ביטוי הן מבחינת התוכן והן מהבחינה הלש  .22
י בעלי התוספות "קיומם של הבדלי נוסח בין משניות בבליות למשניות ארצישראליות הוכר כבר ע  .23

ס "ס שלנו והש"י מהש"מחלוקת של בני בבל ושל בני א: "שכתבו) ה תירום ותירקב"ב ד, בכורות כב(
  ".ירושלמי

ם בכל המקומות לגרוס "דרך הרמב): "ה תרם"א ד, שקלים יד(י מראה הפנים לירושלמ: ראה למשל  .24
  ".הנוסחא ששנו בארץ ישראל שסידר שם רבינו הקדוש להמשנה" דהיינו -" במשנה כפי הנוסחא דהכא

 ומכריע כנגדו כנוסח המשנה -י של המשנה שמונחת לפניו "ם לסטות מן הנוסח הא"דרכו של רמב"  .25
אלא אפילו לגבי ', הלכה'ולא רק לעניינות של ; ש מתוך שמועת הבבליבמקום שכך עולה במפור, הבבלית

לחקר , יודאיקה-איראנו: בתוך, Talmudica Iranica, למילון התלמודי, ש רוזנטל"רא!" (בלבד' פירוש'
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 כך עולה מעדי הנוסח -הוא בבלי " מוכר"הוא ארצישראלי והנוסח " לוקח"הנוסח : כוםלסי
  .שהצגנו

  

  .אך עלינו לבדוק גם בתלמודים האם יש רמז לאחד הנוסחים או לשניהם
  
  

  עדותו של התלמוד הבבלי. ג
  

  :על משנתנו כותבת הגמרא
  

? מדותאיכו תנא דאתנייה רב : 'אמ. אלעזר אשכחיה לזעירי' כי סליק ר
תנן : ליה' אמ? מאי קא קשיא לך: ליה' אמ. אחוייה לרב יצחק בר אבדימי

הרכינה ומיצת הרי היא של מוכר ואנן תנן הרכינה ומיצת הרי היא של 
 משום יאוש בעלים 26ר יוחנן"ר אבהו א"הא איתמר עלה א: ליה' אמ! תרומה
   27)א, בבא בתרא פז(               .נגעו בה

  

  :אלעזר נציג תחילה את שתי המשניות זו מול זו' ל רכדי לבאר את קושייתו ש
  

  )נוסח הדפוס( משנת בבא בתרא  )ח"א מ"פי(משנת תרומות 
  

המערה מכד לכד וניטף שלש טיפים נותן לתוכה חולין     .וחיב להטיף לו שלש טפין

  ,הרכינה ומצה  ,הירכינה ומצאת

  .הרי הוא שלמוכר  .הרי זו תרומה

במשנת .  של השמןלבעלים הראשוניםדהיינו , ייך למוכרבמשנתנו למדנו שהמיצוי ש
שנינו שהמערה שמן של תרומה ולאחר שעירה השהה את הכד שעירה , לעומת זאת, תרומות

מותר לו ליתן חולין לכד שעירה ממנו ואינו , ממנו על הכד השני וטיפטפו עוד שלש טיפות
נו שלש טיפות וכינס את היטה את הכד על צידו לאחר שהטיף ממ. 28צריך לקנחו תחילה

לבעלים דהיינו שייך , מיצוי זה הוא תרומה, שיירי היין והשמן שבדפנות לשולי הכד
  !קשיא. השניים

כלומר בענייני מקח וממכר המתוארים במסכת " משום יאוש בעלים נגעו בה: "התירוץ הוא
צה אבל הלוקח מתיאש ומפקיר אותו מיצוי מפני שטורח לו להמתין עד שיתמ"בבא בתרא 

  .)ה משום יאוש בעלים"ם ד"רשב ("מ תרומה היא ואסורה לזרים"תרומה לא שייך יאוש דמ) גבי(
  

עדות . למרות הקושי שהוא מעורר" מוכר"לפנינו אפוא עדות ברורה המאשרת את הנוסח 
מגמרתנו עולה ? מי הוא חכם זה. היא של רב יצחק בר אבדימי, 29ן אפשטיין"לדעת רי, זו

פ שזהו נוסח הגמרא "אולם אע. דהיינו תלמידו של רב" אתנייה רב מדותד"שהוא התנא 

 
בעריכת שאול , קובץ מחקרים בתחומי המגע בין יהודים ותרבות פרס במשך הדורות, פרס והיהדות

  .ה להלן שהמקרה הנדון במאמר זה אינו יוצא דופןורא). 112עמוד , שקד
  .י מינכן אבל בדפוס ליתא לרבי יוחנן"כך גם בכ  .26
  .הציטוט על פי כתב יד המבורג  .27
, ן לבבא בתרא פז"רמב" (קל הוא שהקילו חכמים בדבר מפני שאי אפשר להטריח על הצבור יותר מדי"  .28

  ).ב
  .ר על דבריולהלן נערע. 167מבוא לנוסח המשנה עמוד   .29
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31 30 שנבעה , ם" שנוסח זה הוא הגהתו של רשב)ה מי"ד(כבר העירו התוספות , י המבורג"פ כ"ע
 של תלמידוואם כן על כרחנו הוא , 32מכך שמצאנו את רב יצחק בר אבדימי בזמנו של רבא

  .33"בר אבדימי הוו חד בימי רבי וחד בימי רבאדשני רב יצחק "ת "אלא שכבר העיר ר. רב
  

ולכן יש , )או כדוגמתה(ם "על פי הגהתו של רשב' תוקן'בפשטות יש לומר שכתב יד המבורג 
 ולהכריע שרב יצחק בר אבדימי - 34"רב מדותלדאתנייה  "-להעדיף את נוסח רוב כתבי היד 

36הוא תלמידו של רבי  ורבו של רב  :ך קערה על פיה וטעןש משאנץ והפ"אלא שבא הר. 35
  

דאי סלקא .  הוא תלמידו של רב)בסוגייתנו (על כרחך רב יצחק בר אבדימי
ר "אבהו א' הא איתמר עלה אמר ר'דעתך רבו של רב היכי קאמר לרבי אלעזר 

יוחנן שהיה רבו של רבי אבהו היה קורא את רב שהיה ' והא אפילו ר'? יוחנן
  37. כדאמרינן באלו טריפות',רבינו'תלמידו של רב יצחק בר אבדימי 

  

 -ש משאנץ " אומר הר-") דאתנייה רב"כלומר לגרוס  (ם"על כרחנו יש לקבל הגהתו של רשב
כיון שרב יצחק בר , זאת. ולהסיק שרב יצחק בר אבדימי בגמרתנו הוא תלמידו של רב

אבדימי זה מתרץ את קושייתו של רבי אלעזר בעזרת מימרא של רבי אבהו תלמידו של רבי 
אם כן לא יעלה על הדעת שרבו של רב יצטט ! 'רבינו'והלא רבי יוחנן היה קורא לרב . וחנןי

אלא ודאי שרב יצחק בר אבדימי בגמרתנו . דברי תלמידו של רבי יוחנן כדי ליישב סתירה
  .הוא תלמידו של רב

38  שרב יצחק בר ן אפשטיין כתב"אלא שרי, זוהי ראיה שאין אחריה תשובה, לכאורה
   -' מוכר'ישר את הנוסח אבדימי א

  

 בשם רבי אחר כךופירש לו טעמו מפני שנתייאש ממנו הלוקח כמו שנמסר 
, מסתם התלמוד, כרגיל, שמות האמוראים הם כאן(אבהו בשם רבי יוחנן 

  ).שמימרא של רבי יוחנן היתה ידועה לו
  

 
  .אינם נכונים" לרב"י המבורג כתוב "ן רבינוביץ בדקדוקי סופרים על אתר שבכ"דברי רנ  .30
  .ה הכי גרסינן"ם ד"ראה גם רשב  .31
  ).ה דאמר"א וראה שם תוספות ד, יבמות ג" (אמר רבא אמר לי רב יצחק בר אבדימי"  .32
דעה זו הובאה גם בסתם . ה איכא"א ד" עתוספות חולין קי, תוספות יבמות שם, תוספות בבא בתרא שם  .33

  .ה רב חסדא"ב ד-א, מנחות צג' תוס, ה אמר"א ד, כתובות נו' תוס, ה דאמר"ב ד, בתוספות חגיגה יא
  .פריז ואסקוריאל, י מינכן"כך הוא למשל בכ  .34
ימי ואין לתמוה אם ב) "ב, שבת מ..." (ר יצחק בר אבדימי פעם אחת נכנסתי אחר רבי לבית המרחץ"א"  .35

שמא מבבל היה כמו רב הונא רבה ריש גלותא שנקרא כמו כן ". רבי"ולא " רב"רבי היה היאך נקרא 
ר מאיר "ר קלונימוס ב"ערכי תנאים ואמוראים לרבינו יהודה ב" (ובימי רבי היה, "רבי"ולא " רב"

  ).עמוד תקפו, מהדורת בלוי, משפירא
ימי אצלינו הוא תלמידו של רב כיון שרבי אלעזר אף מצד הסברא נראה דחוק לומר שרב יצחק בר אבד  .36

תולדות תנאים ; 328-329ב עמודים "ח, א הלוי"דורות הראשונים לרי: ראה(י עוד בחיי רבו רב "עלה לא
ויותר נראה . ואם כן מה טעם לברר דברי רב מפי תלמידו, )192-194א עמודים "ח, א היימן"ואמוראים לר

  .ה של הלכה קשה זו אשר שמע מפי רבו רבשרבי אלעזר בא לברר את מקורותי
' מתונה'אלא ששם בלשון , קושיה זו הובאה בסתם גם בתוספות חולין שם. תוספות בבא בתרא שם  .37

אבל נראה יותר להפנות לפרק גיד , ההפניה בתוספות היא לפרק אלו טרפות, אגב". וקשה קצת: "יותר
כי נח ; לקדם רבינו שבבבל: הוה כתב ליה רבי יוחנן, כולהו שני דרב: "שם נאמר, )ב, חולין צה(הנשה 
  ).א, ס לחולין קי"וכבר העיר כן במסורת הש..." (לקדם חבירינו שבבבל: הוה כתב לשמואל, נפשיה

  .167מבוא לנוסח המשנה עמוד   .38
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ור מאוחר שנאמרו ביחס למשנתנו בד, דברי רבי אבהו בשם רבי יוחנן, ן אפשטיין"לדעת רי
הניחא , ואם יתמה אדם. י עורכי התלמוד"הוכנסו לפיו של רב יצחק בר אבדימי ע, יותר

אך מדוע לשים , שהעורכים יביאו את מימרתו המאוחרת יותר של רבי אבהו בשם רבי יוחנן
 לא מופיע המשפט 39י רומי"אף אנו נאמר לו שבכ? מימרא זו בפיו של רב יצחק בר אבדימי

  .לכאורה לא קשה ולא מידי, ואם כן, המובא לעיל בגמרא" עלהל הא איתמר "א"
  

גם רב יצחק בר אבדימי תירץ , לדעתו. ן אפשטיין קשים ממקום אחר"אלא שדברי רי
ואם כן קשיא טובא מה טעם , שמשום יאוש בעלים נגעו בה והגמרא לא הביאה דבריו

 יצחק בר אבדימי תלמידו העדיפו העורכים את מימרתו של רבי אבהו על פני מימרתו של רב
  !?כעורה זו ששנה תלמיד רבי: ועל כגון זה יש לומר, של רבי

  

  .שהרי דברי רבי אבהו נכנסו באמצע דו שיח, בין כך ובין כך החסרון בגמרא ניכר
אלא נראה יותר שרצונו היה , אינו נראה שרבי אלעזר חיפש תירוצים לקושיתו: עוד זאת

  .יעיד לו בדבר הנוסחלמצוא את רבו של רב על מנת ש
, ן אפשטיין מוקשים ואינם מסתברים בפשט הסוגיא"אף על פי שלדעתנו דברי רי, אולם

ראיה נוספת לכך היא הדמיון בין . מסכימים אנו שרב יצחק בר אבדימי הוא רבו של רב
  :)א, קי (סוגיתנו לסוגיה במסכת חולין

  

40  נא דאתנייה לרבאיכא ת: אמר ליה. כי סליק רבי אלעזר אשכחיה לזעירי
אני לא שניתי לו כחל כל : אמר ליה. אחוייה לרב יצחק בר אבודימי? כחל

  .רב כהנא מתני הכי... עיקר ורב בקעה מצא וגדר בה גדר
אנא כחל של מניקה שניתי לו ומפלפולו של רבי חייא : רבי יוסי בר אבא מתני

  .שנה ליה כחל סתם
  

הן , צחק בר אבודימי תלמידו של רבי ורבו של רבברור לחלוטין שמדובר בסוגיא זו על רב י
, 41" כחל כל עיקרלואני לא שניתי : "אך גם מהמשך הסוגיא, "כחל רבלדאתנייה "מהלשון 

  .42"ומפלפולו של רבי חייא שנה ליה כחל סתםאנא כחל של מניקה שניתי לו "

 
  .ראה דקדוקי סופרים אות צ  .39
אים לרבינו קלונימוס משפירא אמנם בערכי תנאים ואמור. בעל דקדוקי סופרים לא ציין שינויי נוסח  .40

  :שהרי כך כתב, אך נראה שזו טעות משיגרא דלישנא" רב"כתוב ) עמוד תקפו, מהדורת בלוי(
דגרסינן כי סליק , ולפי גירסא זו ההיא דהמוכר את הספינה הלכה המוכר יין ושמן לחבירו  

רב יצחק בר אחויוה ל] מדות [לרברבי אלעזר אשכחיה לזעירי אמר ליה איכו תנא דאתנייה 
כחל רב ההיא דכל הבשר דאמר ליה רבי אלעזר לזעירי איכו תנא דאתנייה וכן . אבדימי

איכו תנא אבל רבינו שמואל פירש . י"וכן פירש רש]. אבדימי) [אבא(ואחויוה לרב יצחק בר 
  .תלמידו של רב היה] אבדימי) [אבא(שרב שנה לו לפי שרב יצחק בר . דאתנייה רב מדות

ם בפירושו "ורק רשב, ה לרב יצחק"ומד, ה דאתנייה לרב כחל"כדמוכח מד" לרב"ן גרס י בחולי"רש  
הוא " רב"מוכח בפירוש שמה שכתוב בערכי תנאים ואמוראים בסוגית חולין ". רב"לבבא בתרא הגיה 

  .טעות סופר
 של ת יישב בדוחק את האפשרות שרב יצחק בר אבודימי הוא תלמידו"שר, ה איכא"ראה שם תוספות ד  .41

ת היא שרב יצחק בר אבודימי זה הוא רבו של רב "דעתו של ר, בכל אופן. ממנו" = לו"בכך שהסביר ש, רב
  ).ראה הערה הבאה(

שמדובר ברב יצחק בר אבודימי תלמיד רבי ורבו של ) שם' תוס(ת "לשון זו מהוה ראיה חותכת בעיני ר  .42
  .רב
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על רב  אינה מותירה מקום לספק שמדובר בשניהם דומה שהקירבה בין שני התיאורים43
  .יצחק בר אבודימי תלמידו של רבי ורבו של רב

ן אפשטיין טען שלפנינו עדות "ואם רי, אלא ששאר הסוגיא בבבא בתרא נותר עדיין מוקשה
אנו נאמר שאחד הדברים הודאיים בסוגיה קשה זו , "מוכר"של תלמידו של רבי על הנוסח 

 לאחר שנסקור -ולהלן ,  לעיןחסרון זה גלוי. הוא שאין כאן שום עדות של תלמידו של רבי
  . נציע השערה בענין-את דרכו של הירושלמי 

  

  ".מוכר"שרבי אבהו בשם רבי יוחנן בבבלי גרס , בין כך ובין כך מה שנכון בודאי הוא
  

  

  עדותו של התלמוד הירושלמי. ד
  

על  )ה"א ה"פי(ישנו עיסוק בנושא במסכת תרומות , אולם. על המשנה שלנו אין דיון בנושא זה
  :)י ליידן"פ כ"ע (וזה לשון הירושלמי. המשנה הדומה בענין ולא בהלכה

  
  תמן תנינן  1
  .הרכינה ומיצת הרי היא שלמוכר  2
  יוחנן' ר' אמ  3
  לית כאן שלמוכר אלא שללוקח  4
  והכא את אמר הכין  5
  יצחק בר אלעזר' ר' אמ  6
  .משום ייאוש  7

  

 פירש כדברי - אסי תלמידו של רבי יוחנן  בן דורו הצעיר של רבי-רבי יצחק בן אלעזר השני 
  ?אולם מה פשר דברי רבי יוחנן בירושלמי; 44רבי אבהו בשם רבי יוחנן המובאים בבבלי

הכא את "כיון ש: וביאורן,  הן דברי רבי יוחנן5-4ביאר ששתי השורות " פני משה"בעל ה
".  של לוקחלית כאן של מוכר אלא"אם כן ) הרכינה ומיצה הרי זו תרומה" (אמר הכין

על ". לוקח"אלא " מוכר"לפי זה במשנת בבא בתרא לא צריך היה להיות כתוב , כלומר
הקושי שבהתאמת הפירוש לנוסח . 45"משום יאוש"קושיה זו השיב רבי יצחק בן אלעזר 

  .ניכר
  

ר יוחנן לית "וא: "וגרס, לא נדחק בהסבר הנוסח אלא הגיהו, לעומת זאת, ש סיריליאו"ר
לא תגיה המשנה לומר דלוקח גרס : " וביאר דברי רבי יוחנן46"לא של מוכרכאן של לוקח א

  ".דאין הגירסא כן אלא מוכר הוא דגרסינן
  

ד"רי' אולם בתוס  :ל"י ליידן הנ"ונציגו מול נוסח כ, ל" מובא נוסח שונה לירושלמי הנ47

 
" אבל היו שניהם פעם אחת, סדרו כל אחד במקומווזה הוא הדבר הנמצא בזה בגמרא בשני מקומות שנ"  .43

  ).329ב עמוד "דורות הראשונים ח, א הלוי"רי(
הא איתמר "הביטוי בבבלי ) עמוד מו] ל"ניסן תש[סיני סז ', ציטוטים בעזרת איתמר'(גבירצמן . לדעת מ  .44

  .מתייחס לדברי רבי יצחק בן אלעזר בירושלמי" עלה
 מסורת הירושלמי ממסורת הבבלי שהרי לפי הירושלמי רבי יוחנן לפי פירוש זה שונה מקצה לקצה  .45

  .הקשה את הקושיה ואילו לפי הבבלי התירוץ נאמר בשמו
  ".שאין זה סגנון ירושלמי, פ הבבלי"ע"כתב שהגהה זו היא ) 9 הערה 167שם עמוד (ן אפשטיין "רי  .46
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  י ליידן"כ  ד"נוסח תוספות רי
תנן48    תנינן  תמן תנינן

  למוכרהרכינה ומיצת הרי היא ש  הרכינה ומיצת הרי הוא של מוכר
    )מר הכין)א(והכא את =(וכה אתמר הכן 
  יוחנן' ר' אמ  אמר רבי יוחנן

  .לית כאן שלמוכר אלא שללוקח  .למוכר אלא ללוקח. )כאן=(לית כן 
  והכא את אמר הכין  

  יצחק בר אלעזר' ר' אמ  אלעזר' אמר רבי יצחק בר
  .משום ייאוש  .משום ייאוש

הירושלמי הקשה את הסתירה בין : ד מתבארים דברי הירושלמי כמין חומר"סח ריפ נו"ע
ל הגיה את "רבי יוחנן בעקבות הקושיה הנ. א: המשניות ושני תירוצים נאמרו לסתירה זו

משום "רבי יצחק בן אלעזר ביאר . ב". מוכר"במקום " לוקח"משנת בבא בתרא וגרס בה 
  ".יאוש

  

49 י רבי יוחנן בעקבות "ע" לוקח" עדות על הווצרות הנוסח לפנינו, ן אפשטיין"לדעת רי
" מוכר"ן אפשטיין אמר כן כיון שלשיטתו הנוסח "אלא שרי. הקושיה ממסכת תרומות

נסתפק לעת , לכן. אך אנו כבר דחינו שיטתו לעיל, י רב יצחק בר אבדימי בבבלי"נתאשר ע
דות להיווצרות הנוסח ואין ידוע אם זו ע, עתה באמירה שרבי יוחנן הגיה את הנוסח

  .ונשוב לכך להלן, או שמא זוהי הגהה המכוונת לנוסח המקורי, "לוקח"
50   : העיר עוד להמשך הדברים בירושלמין אפשטיין"רי

  

כן ) ס" רש-" גזבר של קודש ("ואף בקודש':  סמוך לו אחריו אמרו בירושלמי שם
' אתא רבי אבהו בשם ר. )51אליהו פולדא'  ר-"טיפין ותו לא' שאין חייב רק להטיף ג("

הרכינה "מכאן נראה שרבי אבהו בשם רבי יוחנן סובר . 'יוחנן ואף בקודש כן
) אבהו' מקומו של ר(שכך נמסר בשמו בקיסרין " ומיצית הרי הוא של מוכר

רבי יצחק (בניגוד למה שנמסר בשמו בטבריא בסתם הירושלמי כי בקיסרין 
  .52מסר בבבלי בשם רבי יוחנןפירשו הטעם משום יאוש כמו שנ) בן אלעזר

  

. מתייחסת למשנה בבבא בתרא" ואף בקודש כן"ן אפשטיין שאלת הירושלמי "אליבא דרי
והשאלה היא האם גם במקרה זה די בהטפת שלש , מדובר בגזבר של הקדש הקונה שמן

? ואף אם אחר כך הרכינה המיצוי הוא למוכר ולא לגזבר ההקדש שהוא הלוקח, טיפין

 
ד רטנר באהבת ציון וירושלים " רהפנה לשם). רט-עמודים רח, ש"מהדורת הרב זק(א "בבא בתרא פז ע  .47

א הגיהו כך "מעניין שרבי אליהו פולדא והגר. 167ן אפשטיין שם עמוד "וכן רי) 91עמוד (לתרומות 
  .מדעתם

  ).ן אפשטיין שם"הערת המהדיר וכן אצל רי(תמן : צריך להיות  .48
  .168מבוא לנוסח המשנה עמוד   .49
  .מבוא לנוסח המשנה שם  .50

"  .51  ). שם1הערה " (פירושי שאר המפרשים דחוקים...  מסוגיית הירושלמי כולההפירוש הזה יוצא
בשם רבי יוחנן ' רבי אבהו פליג אהא דאמר בגמ): "ק ט"מנחות סימן כז ס(כך הבין גם החזון איש שכתב   .52

  ".י סבר דמשום יאוש הוא ואף בקדש כן"לית כאן למוכר אלא ללוקח אלא דגם ר
למי דברי רבי אבהו בשם רבי יוחנן אינם מופיעים ונראה שנשמטו מחמת י רומי לירוש"יש להעיר שבכ  

  ").ואף בקדש כן("הדומות 
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כלומר דין גזבר הקדש כדין " אף בקודש כן: "בי אבהו בשם רבי יוחנן היאתשובתו של ר
שלדעת רבי , ן אפשטיין"על פי הסבר זה הסיק רי. לוקח והמיצוי אינו שייך לו אלא למוכר

והמשנה בבבא בתרא מתפרשת " מוכר"אבהו סבר רבי יוחנן שבמשנת בבא בתרא יש לגרוס 
ר שרק המסורת בטבריה בדברי רבי יוחנן היא הוא מדייק ואומ, לפי זה. ביאוש בעלים

  ".לוקח"ל" מוכר"שגרמה להגהת 
  

ן אפשטיין שדברי רבי אבהו בשם רבי יוחנן מתייחסים למשנה בבבא "מנין לרי, ואם תאמר
שמא דברי רבי אבהו מתייחסים , בתרא וממילא נוצרות שתי מסורות בדברי רבי יוחנן

 באים לרבות על תרומה ולא על מקח וממכר "אף בקודש כן"ודבריו , למשנה בתרומות
והיא , יוחנן' כיון שאם נאמר שיש רק מסורת אחת בדברי ר, הדברים מוכרחים? דחולין

האם יעלה על הדעת שדוקא , שהמיצוי שייך ללוקח הן בתרומה והן במקח וממכר דחולין
, ואם כן! פשיטא שלא? המיצוי יהיה שייך למוכר ולא לגזבר ההקדש שהוא הלוקח, בקודש
שמנין לנו לחלק , פשוטים וממילא מיותרים, יוחנן שאף בקודש כן' אבהו בשם ר' דברי ר
שלדעתה אמנם , פ מסורת אחרת בדבריו"יוחנן ע' אבהו אמר דברי ר' שר, אלא ודאי. בזה

אבהו ' ובא ר. בתרומה המיצוי שייך ללוקח אך במקח וממכר דחולין המיצוי שייך למוכר
חולין והמיצוי שייך למוכר של ומר שאף בקודש כן דהיינו כדין מקח וממכר יוחנן ל' בשם ר

  .ולא לגזבר ההקדש שהוא הלוקח
  

אף אתה אמור לו שתרומה היא קדושה ? מאי שנא תרומה מקודש: ואם ישאלך אדם
 בין )א, חולין קלט(א "וכבר חילק הרשב, בקדושת הגוף ואילו קודש הוא מקדושת בדק הבית

חידושו , ואם כן. 53ית שמועיל בה יאוש לקדושת הגוף שלא מועיל בה יאושקדושת בדק הב
שדין יאוש בעלים שנאמר לענין מקח וממכר דחולין יכול , יוחנן הוא' אבהו בשם ר' של ר

  .להלום גם את דינו של קודש והדברים פשוטים ומבוארים
  

לדעת . רי רבי יוחנןשישנן שתי מסורות בדב, מה שעולה מסוגיית הירושלמי הוא, בכל אופן
דעתו , כאמור, אלא". לוקח"המסורת הטבריינית היא שהולידה את הנוסח , ן אפשטיין"רי

מפקפקים גם בפרשנותו , שערערנו על הבנתו את הבבלי, אנו. נובעת מהבנתו את הבבלי
  .ונשוב לכך להלן, לדברי רבי יוחנן בירושלמי

  
  

  עדויות נוספות. ה
  

  :המשנה היא במסכת ביצה וזה לשונה. נוספת המשיקה לענייננובהקשר זה יש לדון במשנה 
  

אם היה כלי ' יהודה או' אומר אדם לחנווני מלא לי כלי זה אבל לא במדה ר
של מדה לא ימלאינו מעשה בשאול בן בטנית שהיה ממלא את מידותיו מערב 

במועד עושה כן וחכמים ' יום טוב ונותנן ללקוחות ביום טוב אבא שאול אומ
  )י קאופמן"ח על פי כ"ג מ"פ(         .אף בחול עושה כן מפני מיצוי המידות' או

  

 
  .מ אריק"לירושלמי תרומות מאת הגר" טל תורה"עיין בפירוש   .53
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 אלא נתרכז אך בעדותם לא נדון כאן בביאורה של המשנה ובתפקידם של דברי חכמים בה54
דהיינו שהיה ממלא מידותיו " אף בחול עושה כן מפני מיצוי המידות"על שאול בן בטנית ש

והשמן הולך ומתמצה לתוך הכלי משך הלילה עד יום , בערב ומערה את השמן לתוך הכלים
  .המחרת שבו היה מוכר את השמן שבכלי ללקוחות

בפשטות יש להבין ששאול בן בטנית נהג מנהג חסידות למרות שמעיקר הדין לא היה צריך 
  .לנהוג כך

  :כעין זה נאמר בתוספתא
  

חנונין צדוק ועל אבא שאול בן בטנית שהיו ' לעזר בר' אמרו עליו על ר
והיו ממלין מדותיהן מערב יום טוב ונותנין ללקוחות , בירושלם כל ימי חייהן

  .ביום טוב
אף בחולו של מועד עושין כן מפני בטול בית : 'חנינה בן אנטיגנס אומ' ר

  .המדרש
  .אף בחול עושין כן מפני מצוי המדות: 'וחכמים אומ

 יין ממיצוי המדות אף הוא כינס שלש מאות כדי שמן וחבירו שלש מאות גרבי
אין רצוננו : אמרו להם. אין אתם זקוקין לכך: אמרו להם. והעלום לגזברין

ייעשו מהן צרכי . הואיל והחמרתם על עצמכם של צבור הן: אמרו להן. בהן
   55)ח"ג ה"יום טוב פ(               .צבור

  

  :ש ליברמן"על מעשה זה כתב ר
  

 שלא ליהנות מן היין והשמן ,רצו להחמיר על עצמם,  כלומר-והעלום לגזברין 
הרכינה : )ח"ה מ"בבא בתרא פ(ואף שאמרו במשנתנו . שהיה שייך ללקוחות

ובבבלי ; א,  מח-ה"א ה"פיפירשו בירושלמי תרומות , ומיצת הרי הוא של מוכר

ולפיכך לא רצו ליהנות מיאוש ,  שמשום יאוש בעלים נגעו בהב, בבא בתרא פז
לית כאן של מוכר אלא של : יוחנן' ם רל אמרו בש"ובירושלמי הנ. בעלים
  .ולפי דעה זו המיצוי באמת אינו שלהן. לוקח

  )973עמוד , תוספתא כפשוטה מועד(                       
  

ש ליברמן משנה ותוספתא אלו מוכיחות שהנוסח במשנה במסכת בבא "נמצא שלדברי ר
  .תן המיצוי ללוקחומעיקר הדין המיצוי שלו ואך ממידת חסידות ינ, "מוכר"בתרא הוא 

  

ואינו נסתר מתוספתא זו כפי ' לוקח'אלא שהדברים אינם מוכרחים ובשופי מתקיים הנוסח 
ראשית יש לשים לב שדברי המשנה בבבא בתרא לא נאמרו על חנווני אלא על בעל . שיבואר

  .ואילו עובדא דאבא שאול בן בטנית היא הלכה שנשנתה בדיני חנווני, הבית שמכר שמן ויין
  

 
יהודה ' ור... אבל לא במדה... אומר אדם לחבירו מלא לי כלי זה: "י מלוניל בפירושו למשנה זו כתב"ר  .54

ה מדה ידועה היא זו לא ימדוד לו ומעשה נמי באבא שאול בן בטנית שלא היה רוצה פליג ואמר שאם הית
וחכמים אומרים אף . למדוד ביום טוב בכלי של מדה אלא מערב יום טוב היה ממלאן והיה לו מדות רבות

...". אין להביא ראיה מאבא שאול שגם בחול היה עושה כזה ומפני מצוי המדות היה עושה זה, בחול
ניו יורק , מהדורת פרנצוס, יכום דעות נוספות בביאורו של בעל ספר חרדים לירושלמי ביצהוראה ס

  .184-185עמודים , )מהדורה שניה(ה "וירושלים תשנ
  .295עמוד , ש ליברמן"מהדורת ר  .55
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ויש להסתפק מה , מחוייב בעל הבית להשיב ללוקח את מיצוי כליו', לוקח'הנה לפי הנוסח ו
 האם מכירת חנווני כמכירת בעל הבית וזכה הלוקח במיצוי 56?דין מיצוי כליו של חנווני

  ?או שמא חלוק מעשה ֶמכר חנווני מֶמכר של בעל הבית והמיצוי בחזקת החנווני, הכלים
ברור שמיצוי , כי אם במכרו של בעל הבית' הרכינה ומיצת' דין נראה כי מתוך שלא שנינו

מאחר שאין דרכו של חנווני : וטעם גדול בדבר, 57כלים במכר חנווני הרי הוא בחזקתו
המיצוי צריך להתחלק בין , הרי שכשימצה את כליו, למצות כליו בין מכירה למכירה

, מה שאין כן בבעל הבית. חזקתולקוחותיו הרבים והוי כממון שאין לו תובעים והרי הוא ב
  .שעליו לטרוח ולהשיב את המיצוי ללקוח שלו מאחר שהוא בכלל קניינו

, ואף נטל כליו והלך, מתוך שלוקח יודע מראש שאין דרכו של החנווני למצות כליו, עוד זאת
ואין דעתו אלא על השמן שמזג החנווני , הרי הוא כמי שנתייאש מראש מלזכות במיצוי

, מן הסתם דעתו על כל השמן שבכלי ואף שנטל כליו והלך, ולם הלוקח מבעל הביתא. לכליו
  .לא סילק עצמו מלזכות בשאר השמן

  

ואף אם בעל הבית מחוייב בהשבת מיצוי , ברור איפוא שחלוק דין חנווני מדין בעל הבית
לא אם משום ש, אמנם אבא שאול בן בטנית נהג מנהג חסידות. החנווני פטור, כליו ללוקח

ואם משום שלא רצה לזכות בממון שאין לו תובעים ועל כן , רצה להנות מיאוש בעלים
  .הקדישו לבדק הבית

  .אין להוכיח מעובדא דאבא שאול בן בטנית דבר אודות נוסח משנתנו, סוף דבר
  

  

  הצעה לפירוש הסוגיא בתלמוד הבבלי. ו
  

וי זה נאמר בדרך שמא מתוך חסרון גל. כאמור לעיל דברי הבבלי קשים וחסרונם ניכר
שיתכן שהסוגיא הבבלית בבבא בתרא היתה דומה עוד יותר לסוגיא הבבלית במסכת חולין 

דהיינו שגם בה היו שני תירוצים לקושיא ,  והיתה גם כן כעין הסוגיא בירושלמי)א, קי(
  : ממשנת תרומות

  .משום יאוש. ב". לוקח"ל" מוכר"שינוי הגירסא מ. א
  

  : הסוגיא כךפ השערה זו נראתה"ע
  

  בבא בתרא  חולין
  אלעזר אשכחיה לזעירי'  כי סליק ר1  כי סליק רבי אלעזר אשכחיה לזעירי 

  ?איכו תנא דאתנייה לרב מדות'  אמ2 ?איכא תנא דאתנייה לרב כחל: אמר ליה

  . אחוייה לרב יצחק בר אבדימי3  .אחוייה לרב יצחק בר אבודימי

  ליה מאי קא קשיא לך'  אמ4  

    ליה תנן הרכינה ומיצת הרי היא של מוכר'  אמ5

   ואנן תנן הרכינה ומיצת הרי היא של תרומה6  

: אמר ליה אני לא שניתי לו כחל כל עיקר   >אני לא שניתי לו מוכר כל עיקר: ליה' אמ <7

 
  . שלא גרע מבעל הבית-פשוט שהוא של חנווני ' מוכר'לנוסח   .56
  .פות לפי הגירסא שהחנווני אינו חייב להטיף שלש טיפותקולא בדיני חנווני היא גם בהטפת שלש טי  .57

  



53  'מוכר'שהפך ל' לוקח'

  ...ורב בקעה מצא וגדר בה גדר

ר יוחנן משום יאוש בעלים   נגעו "ר אבהו א" א8
  בה

  

והוא למעשה מהווה עדות על , י רב יצחק בר אבדימי" נאמר ע)7ה שור(התירוץ הראשון 
  .שאותו קיבל מרבי יהודה הנשיא רבו' לוקח'הנוסח 
רב לא , אולם. רב ירד לבבל ומשנת רבי בידו'? מוכר'ל' לוקח'נשתנה הנוסח מ, אם כן, כיצד

 רבי ניתן לומר שבמשנת, אם כן. 58לימד את משנת רבי כלשונה אלא הגיהה על פי דעתו
כנראה שרב רצה להשוות דינו של בעל ? מדוע הגיה רב. 'מוכר'ורב הגיה ל' לוקח'הנוסח היה 

יאוש 'משום שסבר שאף במכירת בעל הבית יש להחיל את סברת , הבית לדינו של חנווני
רבי אלעזר לא קיבל את ההשוואה , אולם. לפי זה לא יקשה דבר ממשנת תרומות. 'בעלים

ולכן , "משום יאוש בעלים נגעו בה"וממילא לא קיבל את ההסבר , יתבין חנווני לבעל הב
  .הוקשתה לו סתירה בין המשניות

  

ברור שדברי רבי אבהו בשם רבי יוחנן לא יכולים להניח דעתו של רבי אלעזר , מעתה
רבי אלעזר קיבל את דברי רב יצחק בר , על פי דרכנו לעיל. והחסרון בגמרא בולט עוד יותר

אבל רבי אבהו בשם רבי יוחנן . ושמח בהם', לוקח'נתו של רבי היה כתוב אבדימי שבמש
  .'מוכר' וגרס 59הלך בעקבותיו של רב

  

מכוונים " לית כאן שלמוכר אלא שללוקח "-דברי רבי יוחנן בירושלמי , על פי השערה זו
  .60לנוסח משנתו של רבי

  

  

  סיכום. ז
  

שבמקרה שהרכין , הסתבר לנו.  משנהעקבנו אחרי חילוף נוסח משמעותי ביותר בנוסחּה של
; ונתמצו שיירי משקה לשוליה, )לאחר שהטיף שלש טיפין(בעל הבית את המידה על צידה 

  .ואילו על פי נוסחת בבל שייך הוא למוכר, על פי נוסחת ארץ ישראל שייך מיצוי זה ללוקח
  

, אולם). יןן אפשטי"כך הבין רי(נוסחת בבל תואמת את העולה מסוגיית הבבלי , לכאורה
קשיים אלו באו על . העלה קשיים אחדים, על פי הבנה זו, עיון מדוקדק בסוגיית הבבלי

וקודם לדבריו של רבי אבהו בשם , פתרונם על פי השערתנו שסוגיית הבבלי שבפנינו חסרה

 
מחקרים בספרות , "במשנת עבודה זרה' נוסח בבל'ו' נוסח ארץ ישראל' ("רוזנטל ' את הנוסח הזה מכנה ד  .58

זהו הנוסח ; 219המשנה שרב מביאה לבבל עם ירידתו בשנת "שהיא ' משנת בבל'): 82עמוד , התלמודית
משנת 'לעומתו ישנה ". והוא הנוסח שעליו בנו אמוראי בבל את תלמודם, הנלמד בישיבות האמוראים

המשנה שהוגהה בדורות שלאחר התלמוד ונוסחה על פי סוגיות הגמרא כפי שנתפרש "שהיא ' הבבלי
מובן שאבחנה זו היא משנית לחלוקה ". התלמוד הבבלי על ידי הראשונים לארצותיהם ולשיטותיהם

  .ונוסח בבלהראשית של נוסח ארץ ישראל 
שרב , וייתכן לומר; וזו נפוצה ונתקבלה, שעוד בהיותו בארץ ישראל לימד רב על פי הגהתו, ייתכן לומר  .59

  .בניגוד לרבי', מוכר'אלא היה אחד מקבוצת חכמים שהעדיפה לגרוס , לא היה היחיד שהגיה

א שוחח עם רב יצחק היא שרבי אלעזר כלל ל, הצעה אחרת שאפשר להציע בביאור הסוגיא בבבא בתרא  .60
אלא שגם להצעה זו יקשה למה נצרך . היא שאלתו של זעירי" מאי קא קשיא לך"והשאלה , בר אבדימי

  . לעדותו של רבי אבהו ולא תירץ כן בשם רבי יוחנן רבוזעירי
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 יש להוסיף את דברי רב יצחק בר אבדימי -" מוכר" שמדבריו מוכח שגרס -רבי יוחנן 
  ".לוקח"הטוען שבמשנת רבי הנוסח הוא ) ורבו של רבתלמידו של רבי (
  

משמעותי גם להבנת , ן אפשטיין"הבדל זה בין הבנתנו את סוגיית הבבלי לבין הבנתו של רי
מתלמידו של " מוכר" שהבין שיש בבבלי אישור לנוסח -ן אפשטיין "רי. סוגיית הירושלמי

". לוקח "- את נוסחת ארץ ישראל  טען שהגהתו של רבי יוחנן בירושלמי היא שהולידה-רבי 
יש לשער שרב יצחק בר , אדרבה; אנו טעּנו שאין להם לדבריו בבבלי על מה שיסמוכו

מכאן הסקנו שהגהתו של רבי יוחנן בירושלמי מכוונת ". לוקח"אבדימי אישר את הנוסח 
  . לנוסח משנתו של רבי

  

ואילו נוסחת בבל היא , בימדברינו עולה שנוסחת ארץ ישראל משקפת את נוסח משנתו של ר
  .על פי הגהתו של רב
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  הרב צבי שטמפפר
  

  מכר תנור מכר כיריים
  
  מבוא  .א
  התנור והכיריים במשניות  .ב
  התנור בתלמודים  .ג
  גרסת התלמודים  .ד
  הנוסח בתקופת הגאונים והראשונים  .ה
  סיכום  .ו

  
  

  מבוא. א
  

מכר את המכתשת , מכר את הדלת אבל לא את המפתח, המוכר את הבית
, צטרובל אבל לא את הקלתמכר את הא, הקבועה אבל לא את הִמטלטלת
 בזמן שאמר לו הוא וכל מה שבתוכו הרי ולא את התנור ולא את הכיריים

  )1ג"ד מ"בבא בתרא פ(           .כולן מכורין
  

" סתם" במצבים בהם מכר אדם נכס -פרק רביעי ממשנת בבא בתרא עוסק בגדרי הנכס 
משנתנו  .נמכר עמו מה עומד בפני עצמו ומה טפל לנכס ו-ולא פירש מה כלול במכר זה 

ומונה את אותם החפצים הכלולים במכר זה ואת אותם חפצים , עוסקת בדין המוכר בית
על העיקרון המנחה ברשימה זו נוכל לעמוד . ונשארים ברשות המוכר, העומדים בפני עצמם
דינה של אותה ". מכר את המכתשת הקבועה אבל לא את הִמטלטלת"מתוך דברי המשנה 

חפצים אשר הינם קבועים בבית , הווי אומר. אם למצב קביעותהמכתשת משתנה בהת
  .ואילו החפצים המטלטלים עומדים בפני עצמם, נחשבים לחלק ממנו ונמכרים עמו

  

כך הוא הנוסח בדפוסי המשנה . לגבי התנור והכיריים אומרת המשנה שאינם מכורים
ובמקום זאת , "ולא"בידינו נוסח שונה של המשנה בו חסרות המילים , אולם. שלפנינו
נוסח . 2נוסח זה מופיע בכל כתבי היד השלמים של המשנה". מכר תנור מכר כיריים"מופיע 

לעומת זאת אנו מוצאים את ). י מינכן"כת(זה נמצא בכתב יד אחד בלבד של התלמוד הבבלי 
נוסח אחיד שמופיע בכל כתבי היד של ענף . 3הנוסח הראשון בכתבי היד של המשנה בבבלי

המיוחס , לעומת נוסח הפוך אשר מופיע בכתבי היד מענף אחר,  המיוחס כארצישראלי,אחד

 
  .ולפניו הצגתי את עיקרי הדברים, רוזנטל שהפנה אותי לעיון במשנה זו. ד' תודתי לפרופ  

  .על פי דפוס ונציה  .1
כתבי יד "זוסמן . סקירה מסכמת על כתבי יד אלו ראה י). 'קיימברידג(ולו  פארמה, י קאופמן"כת  .2

מדור מחקרים בתלמוד הלכה , דברי הקונגרס השביעי למדעי היהדות, "ומסורות נוסח של המשנה
  43-44סיכום קצר ראה במאמרו של הרב כרמיאל כהן בגליון זה עמודים . 219-220 עמודים ,ומדרש

  .איני יודע טיבו). עמוד פב(' גנזי משנה'בי כץ "י א"נוסח זה נמצא גם בקטע גניזה שפורסם ע  
וכן , "ולא רחיים" בתוספת הפיסקה -פירנצה , 369 אוקספורד 115ואתיקן , 1313פריז , י המבורג"כת  .3

  .בדפוס ונציה
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כי אם שתי מסורות , מביא להנחה שאין כאן השמטה גרידא הנובעת מטעות העתקה, כבבלי
הרי שלפי מסורת אחת תנור וכיריים הינם , על פי דברינו בנוגע לעיקרון המנחה. במשנה

, לפי מסורת אחרת, לעומת זאת.  נכללים במכר של ביתאשר על כן אינם, חפצים מטלטלים
אינו בעצם , ההבדל במסורות אם כן. מדובר בחפצים קבועים שטפלים לבית ונמכרים עמו
כדי לבדוק הנחה זו יש לעקוב אחר . ההלכה אלא במציאות הריאלית של התנור והכיריים

. יו בבבל ובארץ ישראלאותם כפי שה ולנסות לצייר, התנור והכיריים במשנה ובתלמודים
יש לבדוק האם ניתן להוכיח מתוך מהלך , בד בבד. ציורים אלו יש להעתיק למשנתנו

ואחר להסיק את , והראשונים, הגאונים, הסוגיות מהו הנוסח אשר עמד לפני התלמודים
  .המסקנות

  
  

  התנור והכיריים במשניות. ב
  

יים כחפצים שניתן לטלטלם במספר מקומות במשנה אנו מוצאים התייחסות לתנור וכיר
  .נסקור דוגמאות אחדות. כדי להשאילם

  

  השאלה בשביעית. 1
  

  :המשנה שלפנינו עוסקת בהיתר השאלת תנור בשנת השמיטה
  

משאלת אישה לחבירתה החשודה על השביעית נפה וכברה וריחים ותנור 
  )י"מה "פ גטין ;ט"ה מ"שביעית פ(                 .אבל לא תבור ולא תטחון עמה

  

 וממילא חשודה 4לאישה החשודה על השביעית" כלי מטבח"המשנה עוסקת בהשאלת 
 -טעם איסור השאלה לאישה זו מבואר במשנה . שתשתמש בכלים אלו למלאכות אסורות

מונה , כמו גם הקודמות לה במסכת שביעית, משנתנו". שאין מחזקין ידי עוברי עבירה"
עם . לתלות שמא דרושים הם לה לדברי היתרמספר כלים שמותר להשאיל כיון שאפשר 

אם פירשה לה שלפירות שביעית היא " (וכולן בפירוש אסור"מדגישה המשנה הקודמת , זאת
למרות הכלל , כלומר. שהוא הדין למשנתנו) ד"ה ה"שביעית פ(ומבאר הירושלמי , )5שואלתן

וד ניתן לתלות הרי שמותר להשאיל חפץ כל ע" אין מחזיקין ידי עוברי עבירה"במשנה ש
 -תנור ,  לטחון בו סממנים-רחיים : "מבאר שם הירושלמי, לענייננו. בשימוש שאינו עבירה

עולה מכאן שהן התנור והן הכיריים הינם חפצים ניידים אשר ". לטמון בו אונין של פשטן
קשה לצייר כאן . כמו הנפה והכברה ניתן לטלטלם לביתה של השכנה לצורך מלאכתה

הסבר זה . מתייחס לזכות שימוש" משאלת"לים נייחים ולהניח שהמונח מציאות של כ
שכן אם תבוא השכנה אל בעלת , "וכולן בפירוש אסור"ירוקן מתוכן את דברי המשנה 

, עם זאת, יצוין. גדול מזה" פירוש"התנור עם עיסתה במטרה לאפות בתנור הרי אין לך 
גם אם תבוא החשודה . כר איסורהכיוון שבעיסה עצמה אין ני, שאין הדברים מוכרחים

 
 תוספות נעבד; א,  גטין סאי" רש- שמור: במפרשים הובאו דעות שונות במהות האיסור שחושדים בה  .4

הובא במשנת ,  מקדש לדוד- ספיחין; ס"ב ורש"רע, ש"רא, ש"ר, ץ"ריבמ, י שם" רש- ביעור; ד לגטין"רי
  .פליקס בפירושו למשנה' וכן מבאר פרופ, 13ב עמוד "יוסף ח

  .ט"ה מ"ש שביעית פ"פיהמ, ם"רמב  .5
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לא ניתן לשלול לחלוטין פירוש אשר ינתק , כמו כן. 6לאפות ניתן להניח שבידה יבול שישית
, ניתן לבאר כי לא באה המשנה לעסוק בהיתר השאלה במצבי ספק. את המשנה מקודמותיה

ור יתכן שיחסים אלו יהוו גורם מספיק לאס. אלא ביחסים שבין אישה לרעותה החשודה
שמא תבוא לעבור עבירה וחברתה לא תמנע , לחשודה כל שימוש בתוך מטבחה של שכנתה

  .באה משנתנו לחדש שאין חשש זה מספיק לאסור. 7בעדה עקב יחסים אלו
  

אך ההעמדה בדברים ניידים , קיימת אפשרות לפירוש בכיוון של חפצים נייחים, אמנם
במובן זה . ל.א.הופעות של הפועל ששכל ה, לכך יש לצרף את העובדה. מתבארת בפשטות

  .8מתייחסות לחפצים ניידים בלבד, אשר אינן מתייחסות לתנור ורחיים, במשנה
  

  המּוַדר מאכל מחבירו. 2
  

אבל משאילו , המודר מאכל מחברו לא ישאילנו נפה וכברה ורחיים ותנור
  )א" מד"נדרים פ  (.חלוק וטלית נזמים וטבעות וכל דבר שאין עושין בו אוכל נפש

  

בכך אסר על עצמו גם כלים ). או להיפך(המשנה עוסקת באדם שהדיר מעצמו מאכל חברו 
גם כאן אנו . אין לשאול ולהשאיל חפצים אלו, על כן. המביאים לידי מאכל) בבעלות חברו(

וגם כאן נראה שהציור הינו של כלים אשר , מוצאים את הרחיים והתנור לצד הנפה והכברה
  .אין מניעה להסביר שהשימוש הינו בביתו של המשאיל, עם זאת. 9אילםניתן לטלטלם ולהש

  
  חוני המעגל. 3
  

  :המשנה מספרת במעשה חוני המעגל
  

אמר להם צאו והכניסו . מעשה שאמרו לו לחוני המעגל התפלל שירדו גשמים
  )ח"ג מ"פתענית (              .תנורי פסחים בשביל שלא ימקו

  

 
יתכן . מקרה בשימוש לאונין של פשטןאפשרות זאת לא עלתה משום מה בירושלמי אשר העמיד את ה  .6

) א, א ותענית יד, דמאי ד(המצב הקשה בשביעית עולה מהירושלמי . שהדבר קשור למציאות החקלאית
היהודים הללו שומרי שביעית הן ואין ) "פיסקה ג) 2(פתיחתא (מאיכה רבה , "בעא מישרי שמיטתא' ר"

ל שישית הייתה ככל הנראה רחוקה ובפרט בידיה המציאות של יבו. ועוד" להן ירק ואכלו החוחים של זה
אין אפשרות לתלות היתר כשאנו רואים עיסה , מניח הירושלמי, בחשודה זו. של חשודה על השביעית

לפי הנחה זו רבותא היא להשמיענו . אולם אין אנו נזקקים לכך אם נניח שהמדובר בתנור מיטלטל. בידיה
והוא הדין ,  אונין כיון שאין רואים את השימוש בפועלשניתן לתלות אפילו בשימוש רחוק כטמינת

  .לעיסה
  .שכל שאינה משאלת כלים אלו מוציאה לעצמה שם רע בשכנותיה, 9עיין להלן הערה   .7
ד "נדרים פ, ח"ד מ"תענית פ, ד"ה מ"ביצה פ, א"כג מ"שבת פ, יב"ג מ"מעשר שני פ, ח"ה מ"שביעית פ  .8

בשלושה מקומות מופיע . ג"ט מ"נידה פ, ג"ח מ"שם פ, ב"ח מ"שם פ, א"ח מ"שם פ, ב"ג מ" פשם, ו"מ
גם , אכן. א"א מ"עבודה זרה פ, ה"ח מ"שבועות פ, א"ח מ"שבועות פ, הפועל ללא התייחסות ספציפית

כמו כן אפשר שלא . שכן יתכן שנקטו פועל זה מתוך שפתחו בנפה כברה ורחיים, ראיה זו אינה מכרעת
  .צאנו הופעות של שאלה בקרקע כיון שלא נהגו להשאיל קרקעמ

הדירה שלא ): "א, כתובות עב(ובברייתא בבבלי ) ג"ה, ז"כתובות פ(כעין זה אנו מוצאים בתוספתא   .9
וכן היא שנדרה . מפני שמשיאה שם רע בשכנותיה,  יוציא ויתן כתובה-להשאיל נפה וכברה רחים ותנור 

  ." תצא שלא בכתובה מפני שמשיאתו שם רע בשכונתו-ים ותנור שלא להשאיל נפה וכברה רח
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במקרה זה ציפה חוני . ן לטלטלו ממקום למקום לפי הצורךתיאור זה מצביע על תנור שנית
מחשש , לתוך הבתים) שהיו מחימר(המעגל לגשם רב ועל כן יעץ להכניס את התנורים 

והיו בנויים בצורה , נראה שתנורי הפסח נוצרו באופן מיוחד לצורך זה, עם זאת. שיתקלקלו
מות העצומה של תנורי פסחים הדבר נובע מהכ. שונה מאלה שנועדו לשימוש ביתי יומיומי
  .11כמו כן נראה שהיו אלו תנורים חד פעמיים. 10שנדרשה לעולי רגלים בתקופות מסוימות

  

  טהרת תנור. 4
  

  :המשניות להלן מתייחסות למבנה התנור
  

חולקו לשלושה וגורר את הטפילה עד ? תנור שנטמא כיצד מטהרין אותו
ה לו לימודין נותנן עליו תנור שבא מחותך מבית האומן עש... שיהא בארץ
  .מקבל טומאה, מרחו בטיט... סילק את הלימודין טהור, נטמא. והוא טהור

  )ט-ה משניות ז"פכלים (
  

הרי שלחבר המקפיד על , כיוון שכלי חרס שנטמא לא ניתן להכשירו אלא על ידי נתיצה
נציונלי מן המשניות עולה פתרון בצורת תנור קונב. טהרה מתעוררת בעיה כשתנורו נטמא

אף אם נאמר שהינו , תנור זה. אשר ניתן בקלות יחסית לפרקו לגורמים ולהרכיבו מחדש
  .12הרי שניתן בקלות יחסית לנתקו, מחובר לקרקע

  

   
  

, התמונה העולה באופן כללי מתוך המשניות היא של תנור אשר ניתן לטלטלו בקלות יחסית
  13.ועם זאת נראה שהיה מחובר לקרקע בחיבור ארעי

  

  

   התנור בתלמודים.ג
  

  תנור שנתנו על פי הבור. 1
  

ככל הנראה כדי להגדיל ,  דנה בדין תנור שנתנו על פי הבור)ו"ה מ"פ(המשנה במסכת כלים 
בין . כך שהבערה מתבצעת בבור והחום עולה לתוך התנור שמעליו, את נפחו הפנוי של התנור

אם שעומדת האבן , ל לבורהבור לתנור ניתנה אבן שתפקידה להחזיק את התנור שלא ייפו
אם שנמצאת בין דפנות הבור , )שם, ם"פירוש המשניות לרמב(על פי הבור ומהווה בסיס לתנור 

 
, נתן לה' אבות דר(ומספר התנורים היה בהתאם , )ב, פסחים סד(בזמן אגריפס ' כפליים כיוצאי מצרים'  .10

  .292עמוד תקסד הערה " כלי החרס בספרות התלמוד"בראנד בספרו . ר י"כפי שמעיר ד, )א
כפי . ופשוט שהיה נוטף מקורבן הפסח גם על התנור, )כא, ויקרא ו" (וכלי חרש אשר תבשל בו ישבר"  .11

והיו צריכים לשבור , )ב"ז מ"פסחים פ" (נטף מרטבו על החרש וחזר אליו יטול את מקומו"שמצאנו 
  .התנורים שלא לעבור על איסור נותר

פות בבא בתרא ראה תוס(קשה לעתים להכליל ולהסיק מדיני טומאה וטהרה מסקנות מציאותיות אמנם   .12
ולא על ההלכות , אולם הדיון המוצע כאו מתבסס על המציאות המתוארת במשנה, )ה לא מכר"א ד, סה
  .גופן

אולם מבט על כלל המקורות יחד מורה על , אמנם אין התמונה חדה דיה לקבוע ציור זה באופן מוחלט  .13
  .כיוון זה
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י שבת "רש(כך שהתנור אינו נופל לבור למרות שאין לו בסיס ליישב עליו , לדופן התנור בלחץ

  :בעניין זה מביאה המשנה מחלוקת. )ה נתנו על פי הבור"א ד, קכה
  

וחכמים . ה אומר אם מסיק מלמטן והוא נסוק מלמעלן טמארבי יהוד
  )ו"ה מ"פכלים (               .אומרין הואיל והוסק מכל מקום טמא

  

  :על כך אומרת הגמרא
  

 וטמאים יהיו -טמאים הם , תנור וכירים יותץ: "בהאי קרא? ובמאי קמיפלגי
 ורבנן .שאין מחוסר נתיצה טהור, רבי יהודה סבר מחוסר נתיצה טמא". לכם

ההוא לאידך , ורבנן נמי הכתיב יותץ.  מכל מקום-סברי טמאים יהיו לכם 
קא ,  כגופא דארעא דמי כיון דחבריה בארעאדסלקא דעתך אמינא. גיסא

  )א, שבת קכה(                       .משמע לן
  

 -כהנחת יסוד מזהה הגמרא את המציאות במשנה לפיה התנור מתחמם מההיסק שבבור 
שאם לא כן תצא  (תנור מחובר לקרקעכמציאות של , "הוא נסוק מלמעלןמסיק מלמטן ו"

לפי הסבר , יהודה מתייחס' עם זאת יש לשים לב לכך שר). האש ברווחים שבין הבור לתנור
  .14היינו תנור שאינו מחובר" מחוסר נתיצה"גם לתנור , הגמרא

אם כי ,  ובשאינו מחוברלענייננו ניתן ללמוד מסוגיה זו כי בבבל הכירו שימוש בתנור מחובר
עם זאת יש לזכור שסוגיה זו מיוסדת על המשנה ומתייחסת לסוג . טיב החיבור אינו ברור

  . תנור המונח על פי הבור-מסוים של תנור 
  

  גריפת תנור ביום טוב. 2
  

האיסור הוא משום ". אין גורפין תנור וכירים"ט " אומרת כי ביו)ה"ד מ"פ(המשנה בביצה 
 גריפת התנור מאותם גופים המפריעים לפעולתו התקינה יש בה משום - 15"מתקן מנא"

 
תנור ") לה, ויקרא יא(חלקו בדרשת הכתוב ביסוד הסבר מחלוקת רבי יהודה ורבנן מניחה הגמרא שנ  .14

את דעתו של רבי יהודה מזהה הגמרא עם בעל המאמר ".  וטמאים יהיו לכם-טמאים הם , וכיריים יותץ
" שאין מחוסר נתיצה טהור, מחוסר נתיצה טמא", ל"על הפסוק הנ) שמיני פרשה ח(הסתמי שבספרא 

). החוזרת שמונה פעמים בבבלי, "יהודה'  רסתם ספרא"ברקע הנחה זו עומדת ככל הנראה הקביעה (
, תנור מחובר יש לנתוץ. מתייחס לבנין ולכל דבר המחובר לקרקע. צ.ת. השורש נ-דרשתו היא כדלהלן 

תנור שאינו מחובר אפשר . וטמא" מחוסר נתיצה"וכל עוד לא בוצעה בו פעולת נתיצה הריהו , אם נטמא
מכאן עולה שהכתוב אשר התייחס . שהוא מחוסר נתיצהולא שייך לומר , אך אי אפשר לנתוץ, לשבור

מטמא (ולא שייכים בו הדינים המיוחדים לתנור , לא לתנור נייד התכוון, לתנור תוך שימוש בפועל זה
ודורשים את סופו של , החכמים אשר חולקים על רבי יהודה במשנה חולקים ממילא על דרשה זו). באוירו

.  הוזכרה נתיצה וממילא אין לחלק בין תנור מחובר ושאינו מחוברכאן לא". טמאים יהיו לכם"הכתוב 
מחיבור הנתונים עולה שרבי יהודה הסובר במשנה כי רק אם התנור נסוק מהאש שבבור הריהו מקבל 

חכמים החולקים וסוברים שתנור המונח על . סובר שרק על תנור מחובר חלים דיני תנור, טומאה כתנור
לכן הם סוברים שאף על תנור . אף שאין ההיסק עולה לתנור די הצורך, יני תנורגבי בור ובו היסק מקבל ד

המילה יותץ לא בא , לדעת חכמים אשר אינם מחלקים בין סוגי התנורים. שאינו מחובר חלים דיני תנור
ושאינו קבוע לא יטמא כיון , הייתה סברה לומר שתנור קבוע יטמא, אדרבא. למעט תנור שאינו קבוע

יהודה ' ל דרשתו של רע. ללמדך שהוא הדין לקבוע" יותץ"לכך נצרך הכתוב להוסיף . קרקעשמחובר ל
ואינה מביאה את המשך , נצרכת הגמרא למימרא של רב יהודה בשם שמואל" טמאים יהיו לכם"לכתוב 

  .דרשת הספרי
  ).ב, ביצה לב(על פי הסבר הבבלי על משנה זו   .15
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עוד מוסיפה הגמרא שאם אי אפשר . ט"ותיקון כלי אסור ביו, )לדעת רבנן(תיקון התנור 
  :על כך מביא הבבלי את הסיפור הבא. תותר הגריפה, לאפות אלא אם כן גרפו

  

: ר לה רבי חייאאמ. נפל לה אריחא בתנורא ביומא טבא, דביתהו דרבי חייא
  )ב, ביצה לב(                    !חזי דאנא רפתא מעלייתא בעינא

  

  :סיפור כמעט זהה מביא הירושלמי
  

אתת שאלת . אשכחה כיפה בגויה,  אתת מיפה גו תנור,ברתיה דרבי חייה רבה
איזלין : אמר לה? יכלה: )לו-(אמרה לינה . איזלין גרפין: אמר לה, לאביה
  .אלא דהוות בעי מישמע מן אבוה, ידעה הוות. כבשין

  )ג"ע, סב; ה"ד ה"ביצה פ(
  

הרי , והירושלמי מייחסו לִביתו, לבד מכך שהבבלי מייחס את המעשה לאשתו של רבי חייא
, אשר נפל ככל הנראה מגוף התנור) חרס, רעף(בולטת העובדה שהבבלי מספר על אריח 

יתכן גם שהם שני "יק מכאן כי מס 16בראנד). אבן-(ואילו הירושלמי מוסר שהיה זה כיפה 
, בבבל". בהתאם לתנאי המקום שלו, נוסחאות מעובדא אחת שנוסחה על ידי מי שמסרה

. ואילו בארץ ישראל היו נפוצים יותר תנורי האבן, עשאוהו לדבריו מלבנים, שם האבן נדירה
  . לטלטלהרי לנו שבארץ ישראל היו התנורים קבועים ואילו בבבל היו תנורי חרס אותם ניתן

   
  

אשר היה לעתים , ניתן לומר כי סתם התנור המופיע במשנה היה תנור מיטלטל, לסיכום
אולם , בתקופת התלמודים היו בארץ ישראל גם תנורי אבן. מחובר לקרקע בחיבור ארעי

עובדות אלה יש בהם כדי . שם היו התנורים מחרס בלבד, מציאות זו לא הייתה נפוצה בבבל
', את התנורלא מכרהמוכר את הבית 'שלפי כתבי היד של הענף הבבלי להסביר את העובדה 

, לעומת זאת, הירושלמי. כיוון שהיה ברור ללומד הבבלי שהתנור הינו חפץ שניתן לטלטול
כעין זאת אומרים . הכיר את תנורי האבן והתייחס לתנור כחפץ קבוע בלתי נפרד מהבית

ועוד יש "י גרסאות המשנה בבבלי ובירושלמי על חילופ )ה תירום"ב ד, בכורות כב(התוספות 
ומאוחר יותר , "ס ירושלמי"ס שלנו והש"י מהש"לפרש דמחלוקת של בני בבל ושל בני א

ופעמים אפילו , שהירושלמי לעתים מהפך את הסוגיות ")א סימן רצח"ת ח"שו(א "אומר הרשב
  ".גירסת הברייתא ואפילו המשנה

  גרסת התלמודים. ד
  

יש לעמוד על נוסח , ו של פיצול נוסח המשנה והשתלשלותו בשתי מסורותכדי לאשר הנחה ז
  .המשנה אשר עמד לפני הבבלי והירושלמי

  

  עדות התלמוד הבבלי. 1
  

  :17הבבלי על משנתנו מביא ברייתא
  

אבל לא את , המוכר את הבית מכר את הדלת ואת הנגר ואת המנעול: ר"ת
מכר , ועהמכר את המכתשת החקוקה אבל לא את הקב. המפתח

 
  .66הערה , מז עמוד תק"כלי החרס בספרות התלמוד"  .16

  .ג בשינויים קטנים"וכן הוא בתוספתא פ, מופיעה בכל כתבי היד ללא שינויים מהותיים לענייננו  .17
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לא את התנור ולא את הכירים ולא את . האיצטרוביל אבל לא את הקלת
כל המחובר לקרקע הרי הוא כקרקע בזמן : רבי אליעזר אומר. הריחים

שאמר לו הוא וכל מה שבתוכו הרי כולן מכורין בין כך ובין כך לא מכר לא 
  )ב, בבא בתרא סה(           .את הבור ולא את הדות ולא את היציע

  

אולם עיקר חידושה . 18ש לשים לב שברייתא זו דנה גם בדין הרחיים אשר לא נדונו במשנהי
. הוא בכך שהיא מציגה את הדין הסתמי במשנה כצד אחד במחלוקת רבי אליעזר ורבנן

שהינה , רק מכתשת זו. המוכר את הבית מכר את המכתשת החקוקה בלבד, לדעת רבנן
היא , "סלע היוצא מן הכותל וחקק שם מכתשת ")ה המכתשת החקוקה"שם ד(ם "כהגדרת רשב

 זאת שקבעה -לעומתה , המכתשת הקבועה. חלק אינטגרלי מכותלי הבית ונמכרת עמו
רבי אליעזר הוא שמנסח . וכשם שקבעה רשאי הוא לנתקה,  אינה נמכרת עמו-וחיברה לבית 

אף מכתשת לפי כלל זה ". כל המחובר לקרקע הריהו כקרקע"את הכלל המשתקף במשנתנו 
לפי זה ברורה . משנתנו היא משנת רבי אליעזר, אם כן, לפי הבבלי. קבועה נמכרת עם הבית

  .גם גרסת הבבלי במשנה לגבי מכתשת
  

כיוון , ברור שחכמים סוברים שלא מכר תנור? האם גם לגבי תנור יפעיל רבי אליעזר כלל זה
כיון שמיטלטל הוא ודינו זהה , יתכן שרבי אליעזר מודה לחכמים בתנור. שאינו חקוק בבניין

שהעמיד את משנתנו , אם כך הם פני הדברים ניתן להסיק שהבבלי. למכתשת המיטלטלת
היד של -כפי שמופיע בכתבי, "לא את התנור ולא את הכיריים"גרס במשנה , כרבי אליעזר

 ה רבי"ד(ם על אתר "פירוש בכיוון זה מציע רשב. 19המשנה מהענף הבבלי ועל פי השערתנו

  .)אליעזר
יתכן באותה מידה כי רבי אליעזר הנוקט בכלל שכל המחובר לקרקע הרי הוא , עם זאת
תנור , התנור בברייתא לפי זה. וחולק גם בכך על חכמים, סובר שהוא הדין לתנור, כקרקע

; כיון שאינו חלק אינטגרלי מקירות הבית, לדעת חכמים התנור אינו מכור. קבוע הוא
שהעמיד את משנתנו כדעת רבי , הבבלי. כיון שהוא מחובר, כור התנורולדעת רבי אליעזר מ

פירוש בכיוון זה מובא בפירוש ".  כירייםמכר תנור מכר", גרס במשנה לפי מהלך זה, אליעזר
  .הנדפס כרבינו גרשום על הדף

  

ולכאורה אפשר לומר שמשנתנו מן " כותב במסקנתו המתייחסת לגרסת הבבלי 20שכטר. א
זוהי מסקנה , לדעתנו". וככה מסר רבי שתי הנוסחאות, רסתן מקדמת דנאהמסופקות בגי
 כתב -למעט יוצא דופן אחד  (לא מצאנו בתוך המשנה שבבבלי חילוף גרסא. שאין לה בסיס

מנין לנו לומר שבפני הבבלי עמדו .  וגם בגוף הסוגיה לא ניתן להוכיח לשום צד,)יד מינכן
  ?ושהן יצאו מידי רבי, שתי נוסחאות

  
  עדות התלמוד הירושלמי . 2

  

 
  .יד פירנצה-למעט על פי כתב  .18
לכך יפה . אמנם קשה לפירוש זה מדוע נשנו התנור והכיריים במחלוקת בברייתא כשאין עוררים על דינם  .19

דנקט להו משום דבעי למיתני : "לגבי רחיים) ה לא"א ד, רא סהבבא בת(א בתוספות "פירושו של הרשב
הרי הוזכר גם מפתח , מלבד זאת." ואפילו ריחיים, ובזמן שאמר ליה הוא וכל מה שבתוכו כולן מכורים

  .שעליו אין עוררים
  .עמוד רנ פיסקא תריא, "המשנה בבלי ובירושלמי השוואת נוסחאותיה"  .20
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  :סוגיית הירושלמי אופיינית לסוגיותיו של תלמוד זה בסדר נזיקין
  

  .מכר את המכתשת החקוקה אבל לא את הקבועה: כיני מתניתא
  21 )ג "יד ע, ג"ד ה"פבבא בתרא (

  

. ) ואילך441עמוד (ן אפשטין במבוא לנוסח המשנה "עמד רי' כיני מתניתא'על באור המונח 
או חולקת , מוסיפה עליה, כוונת הירושלמי לפעמים לברייתא שמפרשת את המשנה, ולדברי
  .עליה

  

ברור איפה שחכמים חולקים על . הביא את דעת חכמים בלבד, שלא כבבלי, הירושלמי
בא אם כן במובן של ' כיני מתניתין'. משנתנו וסוברים שלא מכר את המכתשת החקוקה

 שלא ברור אם הכיר הירושלמי את המשך הברייתא מה עוד. ברייתא החולקת על משנתנו
ש "בדרך זו מפרש ר. בתוספת דעתו של רבי אליעזר, כפי שהיא לפנינו בבבלי ובתוספתא

ורבי אליעזר : "מוסיף לסוגיה כפירוש,  לעומת זאת,)442שם עמוד (ן אפשטין "רי. 22ליברמן
, מבאר הוא במקרה זה', ניתיןכיני מת'". כרבי אליעזר, ג"ד מ"פ, ומשנתנו, חולק") אלעזר("

דבריו של אפשטין מתאשרים על ידי הגרסא שבכתב יד אסקוריאל . בא כהוספה ופירוש
  :שם הגרסא, לירושלמי נזיקין

  

  'החקוקה אבל לא הקבועה וכו) הקבועה(מכר את המכתשת ' מני מתנית
  

 רומז להמשך כלומר הירושלמי, "' וכו"ראשית מצוין בסוף הפיסקא . שניים המה השינויים
הווי אומר מטרת הסוגיה לזהות את בעל ',  מתניתיןמני'הגרסא היא , שנית. הברייתא

 לדעתו של -ברור אם כן שכיוונה הסוגיה להמשך הברייתא . המשנה ולא להביא דעה הפוכה
צריך להיות כיני " העיר לגבי זה 23ליברמן. אלו הם בדיוק דברי אפשטיין. רבי אליעזר

  .24"והוא שיבוש רגיל בירושלמי, ם"ן נתחברו למ"ף והנו"הכ"את דבריו נימק ". 'וכו' מתנית
  

שהרי אף אם נאמר שלפני הירושלמי עמדה . אין בידינו דבר לעניין התנור, לכל השיטות
הרי חסר לנו הנתון , ולדעתו של רבי אליעזר כיֵון להשוותה למשנתנו, הברייתא כולה

כל שכן אם נבאר ). הוכחנו בביאור שיטת הבבליכפי ש( דעתו בתנור וכיריים -העיקרי 
  .ולא נוכל לשער גרסתו לגבי התנור שבמשנה, שהירושלמי הביא ברייתא מנוגדת למשנה

   
  

שלא ניתן להוכיח את ההשערה בדבר שינוי הנוסח על פי ארץ ישראל ובבל מתוך , עולה
, השערה זועם זאת לא מצאנו בתלמודים גם סתירה ל. מהלך הסוגיה בתלמודים עצמם

  .אשר התבססה על המציאות
  

  

  הנוסח בתקופת הגאונים והראשונים. ה
  

 
  . ליידן שעל פיו הודפס הירושלמי בונציה כידועי"כן הוא בכת. על פי הדפוס  .21
  .358תוספתא כפשוטה לבבא בתרא עמוד   .22
  .15 בפיסקא לשורה 197בהערות שכתב בסוף הירושלמי נזיקין עמוד   .23
אולם , בא במשמעות של פירוש המשנה' כיני מתניתין, 'לדבריו). שם(ל "דרך שלישית מציע הרב שכטר הנ  .24

לפי דבריו יש . הירושלמי מזהה את משנתנו כחכמים, כלומר. רי חכמים שבברייתאהפירוש הוא על פי דב
  .לכתוב את המשנה כולה מחדש
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יש לעיין בנוסח , מאחר ולא עלה בידינו להוכיח או לסתור את הטענה מתוך גוף הסוגיה
משנתנו כפי שמצוטט בתקופת הגאונים והראשונים ולנסות לעקוב אחר התפלגות 

  .הנוסחאות
  

" מכר את התנור את הכיריים" הנוסח הוא 25דאי גאוןלתלמידי רב יהו' הלכות פסוקות'ב
נוסח זה הוא שעמד בסוף התקופה לפני רב האי גאון (!). כנוסחאות מהענף הארצישראלי

מוסיף , לאחר שהביא את נוסח המשנה, רב האי גאון. )שער כ(' ספר המקח והממכר'ב
  :ומזהיר

  

וקה אבל לא מוכר את המכתשת החק'ואין לסמוך על הברייתא דגרסינן בה 
אין הלכה ', את הקבועה אבל לא מכר לא את התנור ולא את הכיריים

  . וקיימא לן הלכה כסתם משנהלפי שהיא סותרת את המשנה ,כמותה
  

 הוא 27 ובדפוס ונציה26י רומי"הנוסח בכת. 'הלכות גדולות'התפצלות נוסח אנו מוצאים ב
שראלים של המשנה וכנוסח כנוסח כתבי היד הארצי, "מכר את התנור מכר את הכיריים"
נוסח שאין , " את הכירייםולא את התנור מכר" הנוסח הוא 28בדפוס ברלין. 'הלכות פסוקות'

מכר "שם הנוסח . ם תוספת כנוסח דפוס ברלין אך ע30י מילאנו"כת. 29לו כל מובן כפי שהוא
י "דפוס ברלין וכת, שני נוסחים אחרונים אלו". את התנור ולא את הכירים ולא את הריחים

ענף המכיל , י רומי ודפוס ונציה"מייצגים ענף נוסח מאוחר לזה שמייצגים כת, מילאנו
  . 31תוספות ושינויים רבים

  

  .י מיגאש" והר32ף"הנוסח כפי שהוא בקבצי המשנה ובגאונים היה גם לפני הרי
  

בפירוש ,  באשכנז-12עדות לגרסא מהמשניות שבבבלי אנו מוצאים לראשונה רק במאה ה
 שעדיין מכיר שתי )תוספות טוך(אחר כך היא מופיעה בתוספות על הדף . ם למשנתנו"רשב

  .33זרוע-ובאור, גרסאות
  

יעה אצל מחוץ לצרפת ואשכנז הגרסא המוכרת ממשיכה להיות גרסת הגאונים והיא מופ
  . באיטליה36ד"וכן אצל הרי, 35רבי ישמעאל בן חכמון, ה"הרמ, 34ם"הרמב

 
דנציג מבוא לספר הלכות פסוקות עם ' נ(לדעת דנציג . הוצאת מקור עמוד צה, 263י ששון "על פי כת  .25

הספר נתחבר או ) 122-123, 109-110, 31עמודים , ג"ירושלים וניו יורק תשנ, תשלום הלכות פסוקות
מחקר ספרות ההלכות מתקופת "ברודי ' י(לדעת ברודי . נרשם בידי תלמידי הגאון אך תחת פיקוחו

נערך הספר מחוץ לבבל והגיע לשם כמאה שנה לאחר ) 139-148בתוך תרביץ סד תשנה עמודים " הגאונים
  .רב יהודאי

  .פרט לא התייחס אליוע הילדסהיימר בא"ר. לא הודפס עד כה. 132י וטיקן "כת  .26
כך גם . (הוצאת מכון ירושלים מבוססת על דפוס זה. ודפוס ורשה המועתק ממנו, ח"דפוס ראשון ונציה ש  .27

  ). א בחושן משפט סימן ריד"מצטט הגר
  .142י ותיקן "מבוסס על כת. הילדסהיימר. מהדורת ע, ב"תרנ-ח"דפוס ברלין תרמ  .28
 הדלת אבל מכר את", הרמוניזציה על פי המבנה הכללי של המשנה שהסופר יצר הרב כרמיאל כהן הציע  .29

  . הצעה שונה42וראה להלן הערה ..." ולא התנור מכר את... לא המכתשת הקבועה אבל מכר את... לא
  ).הנכד(הילדסהיימר . של ענוסח היסוד למהדורתו החדשה . 14י מילנו "כת  .30
  ).151' מחקר ספרות ההלכות עמ(שהציע ברודי ראה אילן הנוסח   .31
י ניו יורק חסרה "ף כת"בהלכות הרי. ף"וכן הוא גם בדפוסי הרי, ש"זק. מהדורת הרב נ, ף"הלכות הרי  .32

  .הפיסקא המתייחסת לתנור
  ".ולא את הרחיים"בתוספת , חלק ד פסקי בבא בתרא  .33
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י "ר, ומכאן ואילך מופיעה היא אצל ראשוני ספרד" החדשה"ן מביא את הגרסא "הרמב
מגיד 'ה, )שמזכיר גם קיום גרסא אחרת (א"כ אצל הרשב"ואח, )ן"בחיי הרמבעוד (קרקושא 

  .ן"והר, )ה, על הלכות מכירה כה(' משנה
  

עיון מדוקדק . ם"הקו המסתמן על פי נתונים אלו הוא שינוי הנוסח במשנה בתקופת רשב
  :כך הוא כותב. ם מחזק חשד זה"בדברי רשב

  

והכי . דכל הנך מיטלטלין הן, "לא את התנור ולא את הכיריים: "הכי גרסינן
. ולא נהירא,  תנור מכר כיריים מכרובסדר המשנה גרס. נמי תניא בתוספתא

  )ה הכי גרסינן"א ד, סה(               .צריך לאוקמה במחוברת לקרקע, איתאואם 
  

ם עצמו " שעמד לפני רשב37בסדר המשנה, ראשית: מעיון בדברים ניתן ללמוד שלוש עובדות
לא "ם הוא שהחליט לשנות את הגרסא ל"רשב, שנית". מכר תנור מכר כיריים"היה הנוסח 

  .וספת שניתן ללמוד מדבריו היא המניע להגהתונקודה נ". את התנור ולא את הכיריים
  

לבד שיש , הנחה זו. 38ביסוד הדברים עמדה ההנחה שתנור וכיריים הנם חפצים מיטלטלים
י אשר ַסתם במספר מקומות "התבססה כנראה גם על דברי זקנו רש, לה רגלים במקורות

ו לבבא בתרא על ם בעקבותיו חזר בפירוש"רשב. 39בפירושו לגמרא שתנור הינו חפץ מיטלטל
ה אבל לא את "א ד, סח; ה תנור וכיריים"א ד, נז( בעוד שני מקומות, מלבד במשנתנו, יסוד זה

תחילתו עשוי ", מבאר את כוונתו) ה תנור"ב ד, חולין קכג(י במקום נוסף " יצוין כי רש).המטלטלין
קרי ליה כלי כקדרה ומטלטל וכשבא לקובעו מעמידו בארץ ומדביק טיט סביביו ומעבהו ו

  .וכך מכוונים דברינו לעיל" טפילה שמטפלה ומחברה לו
  

בתוספתא אכן מוזכר . 40ם הביא ראיה לדבריו גם מן התוספתא אשר הובאה בגמרא"רשב
זכר לדבר אנו מוצאים בזנב שנדד . משנתנו' תוקנה'שתנור וכיריים אינם מכורים וממנה 

 
  .ה, בנוסח המשנה שבפירוש המשניות ובהלכות מכירה כה  .34
  .ם ודורו" ככל הנראה מבית מדרשו של הרמב-מחכמי מצרים , לדברי המהדיר, ישמעאל בן חכמון היה' ר  .35
  .ישעיה דטראני עמוד רכא' פסקי ר  .36
ועיין שם עמוד .  ואילך227עמוד " כתבי יד ומסורות נוסח של המשנה"ראה " סדר המשנה"על הביטוי   .37

  .'סדר המשנה' פי שהראשונים לא הגיהו את המשניות על, 231
הוא הנוסח " לא מכר"מסיק שנוסח ) 258עמוד תקסא הערה " כלי החרס בספרות התלמוד("בראנד   .38

  :הוא כותב) 22עמוד (בהקדמתו לספר ". שכן התנור הוא בר טילטול: "את דבריו מנמק הוא. הנכון
; העתיק ביותרפ כתב יד ויהיה אפילו "משום כך אין אפשרות לקבוע את הנוסח המקורי ע...  

: כמה דוגמאות. אבל אפשר לקבוע אותו בעזרת חקר הצדדים הריאליים של הכלי הנידון
: נוסח אחר". ולא את התנור ולא את הכיריים... המוכר את הבית: "ג, משנת בבא בתרא ד

,  מתקופת המשנה שהיה חלול ומטולטלבידענו את צורת התנור". מכר תנור וכיריים"
  .את הנוסח הראשון, בבטחון גמור, י כללי ההלכהאפשר לנו לקבוע לפ

אף כי חשובה , נוכחנו שדרך זו. ם"הלך למעשה בדרכו של הרשב, בראנד שבא בגישה מדעית לכאורה  
יש לשקול את מכלול הנתונים לפני שניתן לקבוע . אינה יכולה להוות כלי מחקר יחיד, ויסודית היא

להתעלם במודע מעדי נוסח ישירים ועקיפים העומדים בבטחון גמור דברים אלו ובודאי שאי אפשר 
  .לרשותנו

גיטין ; ה ריחיים ותנור"א ד, כתובות עב; ה תנורי פסחים"א ד, תענית יט; ה פת פורני"ב ד, פסחים לא  .39
  .ה לתנור"א ד, לז

 ,א אורבך.עיין א,  השוואת המשנה עם התוספתא ותיקון הנוסח בעקבות זאת-ם "על נוהג זה של רשב  .40
  *.38ושם הערה , 50עמוד , בעלי התוספות
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לעיתים הגורם  (הלא הוא הרחיים, כשנדדו משם התנור והכיריים, למשנתנו מן התוספתא
אולם נראה שאין הדבר בנדון דידן כפי שעולה מהמשך , לתופעה מעין זו הוא ַהַהשגרה

צצות במשנה בכתב יד פירנצה אשר , אשר מופיעות בתוספתא בלבד,  רחיים אלו).הדברים
ו לא מכר ל"מצטטים ) ה לא מכר"א ד, בבא בתרא סה(גם התוספות . 41ם"מתאים להגהת רשב

כיריים , וגם גוף הדברים מתייחס לתנור" ולא את הריחיםאת התנור ולא את הכירים 
  .43כן הוא גם באור זרוע. 42רחייםו

כי שינויי הגרסאות שהופיעו במשניות שבבבלי אינם משינויי מציאויות , עתה הראנו לדעת
 יצא אלא לא ללמד על עצמו, שהיה יוצא דופן בענף שלו, כתב יד מינכן. בין ישראל לבבל

ם אשר עליו כתב רבינו תם "שינויים אלו נעשו על ידי רשב. ללמד על הענף כולו יצא
  :בהקדמתו לספר הישר

  

כי על אחת שהגיה רבינו שלמה הגיה הוא , ושרא ליה מריה לרבינו שמואל
  )9חלק החידושים עמוד (               .44אלא שמחק הספרים, ולא עוד. עשרים

  
  

  סיכום. ו
  

. מוכר את הבית הגיעו אלינו שתי נוסחאות הפוכות המתייחסות לתנור וכירייםממשנת ה
 התנור והכיריים איןולפי האחרת , לפי האחת המוכר את הבית מכר תנור ומכר כיריים

ואת רעותה מצאנו , את הנוסחה הראשונה מצאנו בקבצי המשנה השלמים. מכורים
 מסורת נוסח ארצישראלית ומסורת עובדות אלו רמזו על אפשרות של. במשניות שבבבלי

התנור והכיריים כפי שהצטיירו " סתם"כדי לברר אפשרות זו עקבנו אחר . נוסח בבלית
התמונה שעלתה מהמשניות היא של תנור מטלטל אשר . במשניות ואחר כך בתלמודים

 
את הטענות . רוזנטל בהקדמתו להוצאת כתב היד. ד' את ההשגות על טיבו של כתב יד זה הביא פרופ  .41

נמצאנו למדים שיש לבדוק את נוסחאות : "בסיכום הדברים כתב. מנתב הוא בעיקר כלפי סדר נזיקין
  ".י פלורנץ מבחינת טיבן ואיכותן"כת

 132י רומי "בכת.  זו יש להבין את השתלשלות תיקוני הגרסאות בהלכות גדולות שתוארו לעילעל דרך  .42
ג "של נוסחי בהשונים שני נוסחים אלו מייצגים ענפים . ובדפוס ונציה הופיעה המשנה כפי הנוסח הקדום
דפוס אליו מתייחסים , בענף מאוחר בתולדות הנוסח. ומעידים כשני עדים נאמנים על הנוסח המקורי

נראה . והופך את המשפט לחסר משמעות הגיונית" ולא את הכיריים"מצוי התיקון , י מילנו"ברלין וכת
גליון זה במקורו הביא את . היא גליון שחדר שלא במקומו באב הנוסח המשותף לשניהם" ולא"כי המילה 
עומדות ומעידות על אשר ,  הרחיים בדפוס ברלין-' זכר לדבר'שוב אותו . ם ובעלי התוספות"גרסת רשב

  .נדידת המשפט שהובא בראשונה בתוספתא
המוכר את הבית מכר את התנור ואת "פסק ) ה, כה(בהלכות מכירה . ם"תופעה דומה אנו מוצאים ברמב  .43

המוכר בית מכר תנור : ל"ם ז"לשון הרמב"מצטט את הדברים ) חושן משפט סימן ריד(הטור ". הכיריים
ם לא "דבנוסחאותינו בדברי הרמב) "ל"ם ז"ה לשון הרמב"שם ד(ח "ק הבועל כך צוע". כירים וריחים
, ם לא הזכיר רחיים"ם כשהעתיק גירסת מכר תנור וכיריים שהיא גירסת הרמב"גם רשב, כתב רחיים

  ."'אבל לא הרחיים'והתוספות בהעתקתם לגירסא זו כתבו בפירוש 
בו מצוי סדר , בסוף הכרך הראשון. ם"הסבר זה מוקשה לכאורה מכתב יד פירנצה שבו נוסחת רשב  .44

ם לבבא בתרא "פירוש רשב. 1177היינו ) או תתקלו(קדשים כתב הסופר קולופון ובו התאריך תתקלז 
ל "בעלי התוספות הנ, אורבך(י שהרי מזכירו בברכת המתים "שנת פטירת רש, 1105נכתב לאחר שנת 

רוזנטל מוכיח בהקדמתו . ד' פרופ. ריכים זהאולם אין צורך להידחק לטווח תא). 33 ושם הערה 50עמוד 
נעלה אפוא מכל ספק שסופרו של סדר נזיקין "לדבריו . ל שהקולופון מתייחס לסדר קדשים בלבד"הנ

והקולופון מיום כב אלול תתקלז מתייחס אך ורק ) ?יצחק(אינו הסופר שכתב את כרך א ) ראובן(
  ".למסכתות מסדר קדשים
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מעיון בתלמודים עלה שבבבל לא . חברוהו לקרקע בחיבור ארעי שניתן לנתקו ללא קושי
, נתונים אלו. מה שאין כן בארץ ישראל, ככל הנראה את תנורי האבן בשימוש יומיומיהכירו 

 יש - בתקופת התלמודים -של תנורי אבן קבועים בארץ ישראל ותנורי חרס מטלטלים בבבל 
בהם כדי לחזק את החשד של שינוי בנוסח המשנה בין בבל לארץ ישראל בתקופת 

 אלה עולים בקנה אחד עם מסורות הנוסח נתונים. בהתאם לתנאי המקום, התלמודים
  .שבענף הבבלי והארצישראלי

  

כדי להוכיח נקודה זו בדקנו את נוסחי התלמודים גופם ואחר כך את הנוסחאות שעמדו 
בעוד שמגוף הסוגיות לא . בדיקה זו הפכה על פיה את הנחתנו. לפני הגאונים והראשונים

י שעלתה העובדה כי הן גאוני בבל והן הר, ניתן היה לעמוד על נוסח המשנה בתלמודים
הוכחנו כי נוסח זה צמח באשכנז . ראשוני הראשונים לא הכירו את נוסח המשניות שבבבלי

  .45ם וממנו תוקנו המשניות שבבבלי"על ידי רשב

 
שלא כבנידון דידן עמד .  אנו מוצאים שינוי דומה בדין הפרדות כשמכר קרוןיצוין כי בפרק ה משנה א  .45

) א, הלכות מכירה כז(' מגיד משנה'עיין ב. אשר דנו על כך בסוגיא על אתר, שינוי זה כבר לפני האמוראים
ם והביאו "לפי זה הקושי שעמד לפני רשב. המדמה פרדות לקרון כתנור וכיריים לבית וכפי הציור שהוצע

  .גיה את משנתנו בטל מעיקרולה



  עיון  
  

מסכת שבת

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 "י" שיטת רש-" שדי נופו בתר עיקרו  

 הרואה נר של חנוכה צריך שיברך  

 שיעור בגדים לסוגיהם בטומאות השונות  

 מחלוקת הערוך והתוספות בפסיק רישיה דלא ניחא ליה  

 מקלקל בחבורה  

 ט"ף בענין סחיטה וחליבה בשבת וביו"ח והרי"מחלוקת ר  
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  אייל פישלר
  

  י" שיטת רש-" שדי נופו בתר עיקרו"
  
  פתיחה  .א
  י"שתי הלשונות ברש  .ב
  י"קושיות התוספות על רש  .ג
  י"בירור שיטת רש  .ד

  
  

  פתיחה. א
  

המחייבת בהוצאה מיד , א מבינה בפשטות כי המשנה הראשונה במסכת, הגמרא בשבת דף ד
, כלומר". ינן מקום ארבעה על ארבעהלא בע"סוברת כי , )ולהפך(העני לידו של בעל הבית 

אפשר להתחייב על מלאכת הוצאה גם כשהעקירה וההנחה לא היו מעל גבי מקום ששטחו 
ובמהלך חיפוש התשובה לשאלה זו מציעה , "?הא מני"הגמרא שואלת על המשנה . 'על ד' ד

  :ומביאה כמקור לכך ברייתא, הגמרא שהמשנה היא כשיטת רבי
  

  )ב, ד(          . רבי מחייב וחכמים פוטרים-זיז כלשהוא ג "זרק ונח ע: דתניא
  

ומבינה , שהמחלוקת בברייתא קשורה לגודלו של הזיז" כלשהוא"הגמרא מדייקת מהלשון 
כאשר רבי אינו ', על ד' שרבי ורבנן חולקים על הצורך שההנחה והעקירה תהיינה על מקום ד

  :דוחה הגמרא. מצריך זאת
  

י "הכא באילן העומד ברה: דאמר אביי,  כדאבייהתם כדבעינן למימר לקמן
, דרבי סבר אמרינן שדי נופו בתר עיקרו. וזרק ונח אנופו, ר"ונופו נוטה לרה

  .ורבנן סברי לא אמרינן שדי נופו בתר עיקרו
  

 )ה באילן"ד(תוספות . י ותוספות נחלקו בביאור מחלוקת רבי ורבנן אליבא דאביי"רש
למרות שהנוף . נוף הופך להיות רשות היחיד בתר העיקרה" שדי"מסבירים שלרבי הסובר 

מפני שזרק ( וחייב -הוא ֵיחשב כרשות היחיד בגלל חיבורו לעיקר , נמצא ברשות הרבים
',  על מקום דה"ברוהוי כמונח : "י לעומת זאת מסביר"רש). מרשות הרבים לרשות היחיד

לכן יש פה ). 'מקום ד(שוב העיקר גורם לנוף לֵההפך למקום ח". דעיקר מחשיב ליה לנוף
  .אמות ברשות הרבים' מפני שזרק ד,  וחייב-הנחה טובה 

  

  :'על ד' מקור דברי אביי הוא הדיון בשיטת רב חסדא לגבי מקום ד
  

אפילו גבוה , נעץ קנה ברשות היחיד וזרק ונח על גביו: אמר רב חסדא, גופא
 רב חסדא לימא. מפני שרשות היחיד עולה עד לרקיע,  חייב-מאה אמה 
וחכמים , רבי מחייב, זרק ונח על גבי זיז כל שהוא: דתניא? דאמר כרבי

אלא . ברשות היחיד דכולי עלמא לא פליגי כדרב חסדא: אמר אביי. פוטרים
רבי סבר . וזרק ונח על נופו, ר"י ונופו נוטה לרה"הכא באילן העומד ברה

  .נופו בתר עיקרוורבנן סברי לא אמרינן שדי , אמרינן שדי נופו בתר עיקרו
  )א,  ח-ב , ז(
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מהם , "נעץ קנה"הגמרא נתפסת לדבריו . רב חסדא מחדש שרשות היחיד עולה עד הרקיע
אביי מסביר . ומציעה שהוא סובר כרבי בברייתא, חייב' על ד' משמע שלמרות שאין בקנה ד

לקים אלא שהם חו, )'על ד' מקום ד(כי מחלוקת רבי ורבנן אינה קשורה לדברי רב חסדא 
בתוספות אצלנו מובאת מחלוקת ...". ע לא פליגי כדרב חסדא אלא הכא"דכו": "שדי"בדין 
 האם הוא סובר שלא צריך -לגבי שיטת רב חסדא ) ש משאנץ"הר(א "י לבין רשב"בין ר

  ).א"רשב(או שסבר כך אף ברשות הרבים ) י"ר(דווקא ברשות היחיד ' מקום ד

  
  

  י"שתי הלשונות ברש. ב
  

  :א שתי לשונות בהסבר דברי אבייי מבי"רש
  

דאית  דחשיב אגב עיקרו -' שדי נופו כו. ונח אנופו' לסוף ד'  מתחילת ד-וזרק 
:  אמר אביי-לישנא אחרינא . ודרב חסדא דלא כרבי ודלא כרבנן', ביה ד

וכי פליגי רבנן בשדי נופו , בדרב חסדא דהוי ברשות היחיד אפילו רבנן מודו
  )'ה שדי נופו כו"א ד, ח(                    .בתר עיקרו הוא דפליגי

  

י מקבילה " מסביר כי המחלוקת בין שתי הלשונות ברש)י"ה פירש"א ד, ח(א "המהרש
מחלוקת רבי , לפי הלישנא הראשונה בהסבר דברי אביי. ב, י ותוספות בדף ד"למחלוקת רש

הן לרבי והן , למא אך לכולי ע-' אגב העיקר שיש בו ד' ורבנן היא בהחשבת הנוף כמקום ד
, לפי הלישנא אחרינא. כנגד שיטת רב חסדא, )לפחות ברשות הרבים(' צריך מקום ד, לרבנן

המחלוקת בין רבי ורבנן היא האם . 'כולי עלמא מודים שברשות היחיד לא צריך מקום ד
  .1הנוף נחשב רשות היחיד או רשות הרבים

  

ות בהבנת שיטתו של רב חסדא  למחלוקת בין שתי הלשונות הוא שהן חולק2הסבר אחר
' על ד' לפי הלשון הראשונה רב חסדא סבר שלא צריך ד). ולא בהסבר מחלוקת רבי ורבנן(

וזאת בניגוד לשיטת , )ש משאנץ"כהסבר הר(בין ברשות היחיד ובין ברשות הרבים , כלל
ובזה אין , לפי הלישנא אחרינא רב חסדא עצמו דיבר דווקא ברשות היחיד. 3התנאים

י "יצא ששתיהן הן אליבא דשיטת רש, אם נסביר את מחלוקת הלישנות כך. וקת כללמחל
ולא בהגדרת הרשות בה נמצא , )'על ד' ד(שהבעיה היא בחשיבות מקום ההנחה , ב, בדף ד
  .הנוף

  

  י"קושיות התוספות על רש. ג
  

רת  מחלוקת רבי ורבנן אינה קשורה כלל להגד)א, ד(י "כי על פי ביאורו של רש, ראינו
 מדוע אביי העמיד את המחלוקת דווקא במקרה בו העיקר ברשות אחת 4יש לשאול. רשויות

  !נמצא באותה רשות) הזיז(המחלוקת שייכת גם כשכל האילן , לכאורה. והנוף באחרת

 
  .ובחכמת שלמה על אתר, יםא בפנ"ועיין במהרש  .1
  .כך הסביר הרב אברהם וולפסון בשיעור  .2
 כולי עלמא -ברשות היחיד ("או רק ברשות הרבים ,  בכל מקום-שיטת התנאים מנוגדת לזו של רב חסדא   .3

  ").לא פליגי כדרב חסדא
  .וכך בעצם עשו התוספות בתחילת הדיבור  .4
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שהמחלוקת אכן שייכת גם כשכל האילן , )י"ה רש"ב ד, חכמת שלמה ד(ל "עונה על כך המהרש
 שסתמא הוא דבר היוצא -זיז : "ייק בפירוש לשון הברייתאאלא שאביי ד, 5ברשות הרבים

התנא בברייתא השמיע לנו את המחלוקת ". דהיינו מרשות היחיד לרשות הרבים, מן הכותל
היה , כלומר גם בזיז רחב, לּו הייתה המחלוקת מושמעת בסתם זיז": זיז כלשהוא"דווקא ב

אמות ברשות ' לגבי זורק ד' דולא בדין מקום , יוצא שהמחלוקת היא בהחשבת הרשויות
מוכח שלכולי עלמא לא מגדירים את הנוף כרשות היחיד בתר , מכך שכתוב כלשהוא(הרבים 
לא היינו , אם המחלוקת הייתה מושמעת במקרה שכל האילן נמצא ברשות הרבים). העיקר

מדוייק , לכן. אין הנוף נמשך אחר העיקר, לכולי עלמא, שומעים שלגבי הגדרת הרשויות
  .הניסוח שחלקו בזיז כלשהוא

  

שייכת דווקא ' על ד' לגבי מקום ד" שדי"ב מסביר כי מחלוקת בדין "הנצי, ל"בניגוד למהרש
  :בשתי רשויות

  

ע שדי נופו בתר "לכו, דפשיטא לאביי אם הוי עיקרו ונופו ברשות הרבים
ויוצא ' על ד' וכי יעלה על הדעת שמקום שיש בו ד. 'עיקרו דלהוי חשוב כמו ד

  )ב, מרומי שדה שבת ד(     6!...'?לא יהיה מקרי ד', מן הצד רצועה קטנה פחות מד
  

  :י קושיה עקרונית"התוספות מקשים על רש
  

דאי למטה . אי אפשר להעמידה... ר"והוי כמונח ברה... י שפירש כאן"ורש
  !ר"לא הוי רה' ולמעלה מג, לכולי עלמא' לא בעי רחב ד' מג

  

התוספות מקשים . החפץ הוא כמונח ברשות הרבים" שדי"מר י טען כי גם למאן דא"רש
 גם לפי -(החפץ נמצא מונח תמיד על גבי כרמלית או מקום פטור ' עליו מכך שמעל גובה ג
 גם לפי חכמים - (7'לא צריך הנחה על גבי מקום ד' ואילו מתחת לג, )רבי צריך להיות פטור

  )!צריך להיות חייב
, "דבילה שמינה וטח בצד הנוף" שמדובר פה במקרה של התוספות הזכירו אפשרות לתרץ

כלל לא ברור שבמקרה זה צריך שתהיה הנחה על גבי , אך מעבר לכך שזו העמדה דחוקה
  .8'מקום ד
ולכן הוא , )זיז תשעה( מפרש כי מדובר בזיז שרבים מכתפים עליו )ה שדי"ד, שם (ב"הנצי

כדי ' על ד' י לא מצריך ד"י דבריו רשלפ). 'אף שזה למעלה מגובה ג(מוגדר כרשות הרבים 
על מנת שהוא ייחשב מקום חשוב להנחה צריך , אולם. להגדיר עמוד תשעה כרשות הרבים

  .שאין לה סמך בלשון הברייתא, גם פירוש זה הוא בעצם העמדה קשה. 9'על ד' ד
  

  :י הסבר עקרוני"השפת אמת מסביר בשיטת רש
  

 
, יד את המחלוקת במקרה שכל הזיז נמצא ברשות היחידשאי אפשר להעמ, )כתוספות(ל הבין "המהרש  .5

  ".י כרב חסדא"ע ברה"דכ"ברשות היחיד ו' על ד' מפני שרב חסדא סובר שכלל לא צריך מקום ד
וזרק מרשות אחר , ומכל מקום אם היה עקרו ונופו ברשות אחד): "ה אילן"ב ד, ד(וכן מבואר במאירי   .6

  ". ודאי דנין אותו במקום ארבעה על ארבעה וחייב-אמות לנוף או מרשות הרבים והוא חוץ לארבע 
וכן מוכח ; "משהולרבנן צריך הנחה על גבי ' תוך ג): "א, ק(וכדברי רבא ". דכארעא סמיכתא היא"  .7

  .מסוגיות נוספות
  ).ה לבינה"א ד, ז; ה שדי"ב ד, ב ד"וכן בנצי(א עליו "ה טח ובמהרש"א תוספות ד, עיין ז  .8
 -ב , י בדף צא"י שם לרש"א בין רש, ס בדף ח"ב מתרץ את הסתירה שמראה גיליון הש"נציבדברים אלו ה  .9

  .עיין שם
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בזה אמרינן , ון דמעכב הילוך הרביםדיש לומר דוקא בלבינה על גבי קרקע כי
אבל נוף או זיז היוצא בחלל , מקום פטור) או... (הוי כרמלית' דלמעלה מג

מנא לן להיות חולק , טפחים דרבים בוקעים תחתיו' רשות הרבים למעלה מט
  .באויר נראה פשוט דהוי רשות הרבים) אך... (רשות לעצמו

  )באילן' ה שם בגמ"ב ד, ד(
  

ב מדוייקת יותר בלשון הגמרא משיטת , י בדף ד"שיטתו של רש, לכאורהיש להוסיף כי 
ונראה בפשטות שהמחלוקת , "זיז כלשהוא"רבי ורבנן חולקים במקרה של . התוספות

 )ה באילן"בסוף ד(עיין בתוספות , ואכן. קשורה לגודלו של הזיז ולא להגדרת הרשות שלו
יש סיבה , ז כלשהוא אלא בכל זיזשנדחק לפרש כי למרות שהמחלוקת איננה דווקא בזי

 על מנת שלא נטעה ונבין את -טובה מדוע השמיעו לנו את המחלוקת דווקא במקרה זה 
  .חידושו של רבי בצורה לא נכונה

  
  

  י"בירור שיטת רש. ד
  

ההסבר . )'ה שדי נופו כו"א ד, ח(י "לעיל הזכרנו שני הסברים למחלוקת בין שתי הלשונות ברש
ואילו השני זיהה אותה , ב, י ותוספות בדף ד"מחלוקת עם מחלוקת רשהראשון זיהה את ה
  .)בתוספות שם(י "ור) משאנץ(א "עם מחלוקת רשב

  

, י בדף ד"י כאן בלישנא אחרינא יוצא מנוגד לרש"לא רק שרש. ההסבר הראשון קצת קשה
. לי איננו מסביר את עצמו כל"אלא שרש, י שם לא הביא לישנא זו"ולא ברור מדוע רש, ב

א רצה לומר שלפי הלישנא אחרינא המחלוקת היא בהגדרת רשותו של הזיז "המהרש, היינו
בשדי נופו בתר עיקרו הוא : "י אינו אומר כן בפירוש אלא בסתמא"רש, אולם). או הנוף(

היינו , "שדי נופו בתר עיקרו"י סמך על הסברו הקודם לדין "ונראה בפשטות שרש, "דפליגי
, ד("    דעיקר מחשיב ליה לנוף-' ה על מקום ד"והוי כמונח בר" או )א, ח(" דחשיב אגב עיקרו"

  .)ב
לפי הסבר . י"כשמדקדקים בלשון רש, לעניות דעתי, גם ההסבר השני שראינו לא מתיישב

דחשיב אגב : "י"דברי רש. זה בשתי הלישנות מודים רבי ורבנן לרב חסדא ברשות היחיד
לא ' על ד' והצורך שבעיקר יהיה ד, לשתי הלישנות, לכאורה, שייכים" 'עיקרו דאית ביה ד

אלא , )ובזה כולי עלמא מודים לרב חסדא, שהרי הוא ברשות היחיד(נובע מהחשבת העיקר 
יוצא שהלישנא הראשונה . מתוקף חיבורו לעיקר'  הפיכתו למקום ד-נובע מהחשבת הנוף 

הלומד צריך . חסר הסברומשפט זה הוא בעצם , "ודרב חסדא דלא כרבי ודלא כרבנן: "היא
ודלא ... ודרב חסדא"או לפחות להוסיף ' מפני שרב חסדא דיבר גם ברשות הרבים'להשלים 

י היא "כי בלישנא אחרינא עיקר ההדגשה ברש, עוד נראה לי".  ברשות הרבים-כרבנן 
אם עיקר החידוש . וזהו החידוש המצוי כאן לעומת הלישנא הראשונה" אפילו רבנן מודו"

כדרב חסדא ' זו הוא בביאור שונה של שיטת רב חסדא היה צריך לכתוב משהו מעין בלישנא
ובכך להבהיר כי ביאור שיטתו של רב חסדא הוא זה ',  ברשות היחידדווקאדהוי 

  .10שהשתנה
  

 
ההסבר המובא להלן הולם יותר , אולם לעניות דעתי. אין כאן קושי גדול או דחייה להסבר השני, אמנם  .10

  . והבוחר יבחר-י "את לשון רש
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מכוונים כנגד " רבנן מודו' אפי"י בלישנא אחרינא "לעניות דעתי נראה להסביר כי דברי רש
לפי הלישנא קמא מצריכים רבי ורבנן ". 'דאית ביה דגב עיקרו א: "...דבריו בלישנא קמא

בלישנא . 11"ודרב חסדא דלא כרבי ודלא כרבנן: "ועל כן', על ד' גם ברשות היחיד מקום ד
וכולי עלמא מודים לדברי רב חסדא שברשות היחיד לא  ('בעיקר ד כשאיןהשנייה מדובר 
 - ם ניתן להחשיב את הנוף אגב העיקר הא-ובמקרה זה חולקים רבי ורבנן ) 'צריך מקום ד

כעין דברים אלו . 'על ד' הנקרא מקום חשוב בשל היותו ברשות היחיד למרות שאין בו ד
  :ב"מופיע בנצי

  

י דאית "כלשונו של רש' אלא ללישנא קמא יש לומר דמיירי שיש בעיקרו ד
 אלא משום שהוא ברשות היחיד', וללישנא בתרא ודאי אין בעיקרו ד. 'ביה ד

  )א, מרומי שדה שם ח(           .12'חשוב כאלו הוי ד
  

והוא אף איננו מחובר למקום (' על ד' רבי מחדש שלמרות שאין הנוף מקום ד, לפי הסבר זה
) על אף שהוא חשוב רק בגלל שנמצא ברשות היחיד(ניתן להחשיב את הנוף אגב עיקרו , )כזה

המצוי ברשות הרבים לא ) ' דעל' פחות מד(לפי חכמים מקום קטן . ולעשותו מקום הנחה
אולם רבי סובר שכל מקום המחובר . 'אלא אם יוגדר כמקום ד, יכול להפוך למקום חשוב

  . הופך להיות חשוב בעצמו-למקום חשוב 
 דעיקר -' ר על מקום ד"מונח ברהכוהוי : "ב יתבארו על פי הבנה זו, י בדף ד"גם דברי רש

 -" מחשיב ליה"אלא , ממש' על ד' הנוף למקום דהעיקר איננו הופך את ". מחשיב ליה לנוף
  .הופך אותו למקום חשוב כמותו

  

מדוע העמיד אביי את , י" הקשינו על רש13לעיל. אם נלך בדרך זו תיפתר בעיה נוספת
א כי "הבאנו את תירוץ המהרש. מחלוקת רבי ורבנן דווקא כשהאילן מצוי בשתי רשויות

התנאים הזכירו דווקא מקרה זה על מנת להשמיענו ואילו , אביי דייק זאת מלשון הברייתא
תירוץ זה טוען ). בניגוד להסבר התוספות(שאין כלל מחלוקת לגבי הגדרת הרשות של הנוף 

ואכן המחלוקת שייכת גם כשכל האילן מצוי , כי העמדה זו איננה עניין עקרוני אלא צדדי
אשר פירש כי אין ב "א הבאנו את דברי הנצי"לעומת תירוץ המהרש. ברשות הרבים

המחלוקת שייכת כלל כשכל האילן נמצא באותה רשות מפני שבמקרה כזה ברור שהנוף 
ויוצא מן הצד רצועה ' על ד' וכי יעלה על הדעת שמקום שיש בו ד: "וכלשונו', נחשב מקום ד

דברים אלו עומדים במקומם גם כשהרצועה , לכאורה!". '?לא מקרי ד', קטנה פחות מד
וכעת העיקר (וכי יעלה על הדעת שמפני שמקום האילן הוזז קצת . אחרתנמצאת ברשות 

  14!?)הוא הרי נשאר באותה רשות(ֵיהפך הנוף להיות חשוב פחות , )נמצא ברשות היחיד

 
): על אתר(שכן ביאר רבינו חננאל , " כדרב חסדאע לא פליגי"י דכ"ברה: "ואין להקשות מלשון הגמרא  .11

 כולי -בדינו העיקרי של רב חסדא לגבי רשות היחיד ". י עולה עד לרקיע" דרה-ע לא פליגי "י דכ"ברה"
  .חולקים עליו אף ברשות היחיד' על ד' בעניין מקום ד, אולם. עלמא לא פליגי

ואילו אנו איננו , "דרב חסדאב/דרב חסדאכליגי ע לא פ"דכו"ב תלה דבריו בחילוף הגירסה "אלא שהנצי  .12
עיין , י על פי דברי רבינו חננאל"נוכל לקיים לישנא קמא דרש" כדרב חסדא"גם אם נגרוס . נצרכים לכך

  .בהערה הקודמת
  73עמוד   .13
ב כלשונם נצטרך להסביר כי אילן שכולו נמצא באותה רשות נחשב "על מנת לקיים את דברי הנצי  .14

לפי רבנן , אולם. הגדול" מקום"גם אם החפץ מונח על רצועה קטנה הרי היא חלק מה, לכן. אחד" מקום"
רבי .  חלוקת הרשויות הופכת את האילן לשני מקומות שונים-אין מקום אחד יכול להמצא בשתי רשויות 

  .אך בשתי רשויות, סובר שיש כאן מקום הנחה אחד" שדי נופו בתר עיקרו"המחיל פה 
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' לא מדובר על מקרה שבו העיקר רחב ד.  הדברים פשוטים-לפי הדרך שהצענו לעיל , אולם
שנאמר כאשר העיקר נמצא ,  חידושו של רבימקום רב לחלוק על) לרבנן(וודאי שיש . 'על ד

  .15)אליבא דרב חסדא(' ברשות היחיד בה לא צריך מקום ד
  

, ז (ב לדברי רב חסדא, הוא היחס בין הסוגיה בדף ד, עניין נוסף שדנו בו הראשונים על אתר

נראה שהסוגיה בדף ד מתעלמת לחלוטין משיטת רב חסדא וברור לה שלכולי , על פניו. )ב
י בלישנא קמא אכן סבר שרבי ורבנן "נראה שרש. 16אף ברשות היחיד' יך מקום דעלמא צר

בלישנא אחרינא סבר . ולכן הסוגיה בדף ד מתעלמת משיטתו שנדחית, הם כנגד רב חסדא
 לא שברשות הרביםי כי אין הסוגיות חלוקות ושהסוגיה בדף ד חיפשה תנא הסובר "רש

וזה מה . 17א בחידושיו"וכך ביאר גם הרשב -כדמשמע לה מהמשנה ' על ד' צריך מקום ד
שמדובר בעיקר שאין בו , "דעיקר מחשיב ליה לנוף: "ב, י בדף ד"שביארנו לעיל בלשון רש

  .שנמצא ברשות היחידוהוא מקום חשוב מפני ', ד
  

נראה לומר כי ', לעניין הסברה לחלק בין רשות היחיד לרשות הרבים לגבי הצורך במקום ד
צריך להיות מונח על גבי מקום ) המונח או הנעקר(ובע מכך שהחפץ נ' הדין של מקום ד

ברשות הרבים יש .  מקום המשתמר-וזהו מקום חשוב ; שדרך בני אדם להניח עליו חפצים
ולכן לא נגדירו כמקום , יפילו את החפץ) מתוך חוסר זהירות(חשש שממקום קטן אנשים 

נקרא מקום ' על ד' טן שאין בו דאולם ברשות היחיד אין חשש כזה וגם מקום ק. חשוב
 האם אנשים רואים את חיבורו לרשות -רבנן ורבי חלקו בזיז היוצא מרשות היחיד . חשוב

או שמאחר וסוף סוף הזיז , 18")שדי נופו בתר עיקרו("היחיד ונזהרים בחפצים שעל גביו 
  . מקום חשוב-אין זה מקום המשתמר , מצוי ברשות הרבים

  .אך אולי ניתן לפרשו כך בדוחק, ב בדבריו"לי שזוהי כוונתו של הנציאין נראה   .15
  .ועוד, ה אפילו"ב ד, ן ז"ר, ה אמר"ב ד, ז; ה והא"א ד, א ד"ריטב  .16
ל דהכא נמי לא קשיא ליה אלא מפשט בעל הבית את ידו "ומשום הכי נ: "ה הא דאמרינן התם"ב ד, ד  .17

 כל -דברשות היחיד ,  אבל מידו של בעל הבית לא קשיא ליה,לחוץ ונתן לתוך ידו של עני או שנטל מתוכה
  . ועיין שם באורך-" דהו סגי

גם כשלא , דבר המחובר למקום חשוב נחשב אף הוא לכזה". לא פלוג"ניתן לומר שהסברה היא , כמו כן  .18
  .שייכת בו הסברה שבגללה העיקר נקרא מקום חשוב
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  דברי סיום  .ז

  
  

   מצות הראיה בנר חנוכה בהשוואה למצוות אחרות-הקדמה . א
  

  :דנה הגמרא במנין הברכות ובתוכנן, לאחר הדיון בחובת ההדלקה ובאופן ההדלקה
  

ורב ירמיה , אמר רב חייא בר אשי אמר רב המדליק נר של חנוכה צריך לברך
אמר רב יהודה יום ראשון הרואה . אמר הרואה נר של חנוכה צריך לברך

ם ורואה מכאן ואילך מדליק מברך שתי, מברך שתים והמדליק מברך שלוש
מאי . נס כל יומי איתיה? ונימעוט נס. ממעט זמן? מאי ממעט. מברך אחת

והיכן . 'אשר קדשנו במצוותיו וצוונו להדליק נר של חנוכה'מברך ? מברך
שאל אביך ויגדך זקניך ': רב נחמיה אמר', לא תסור'-רב אויא אמר מ? צוונו

  )א, שבת כג                  (          .'ויאמרו לך
  

  :י בדיון בדיון בגמרא מקבילה"יר רשומסב
  

, קאי על שלא הדליק בביתו ועובר ברשות הרבים ורואה אותה בפתחי ישראל
  . הראשונה1]ראיה[צריך לברך על , שמצוה להניח בפתח

  )ה הרואה נר חנוכה"א ד, סוכה מו(
  

  .משמע מדבריו שיש עניין לאדם שלא הדליק שיברך על ראיית נרות חנוכה

 הרי לא מצאנו בשום מצוה שמקיימה על ידי מעשה שיוכל לצאת ידי חובת :וצריך עיון
. שאדם שלא הדליק יראה הנרות ויברך, כפי שהגמרא מחדשת לנו כאן, קיום המצוה בראיה

  ?במה שונה הדלקת נר חנוכה משאר המצוות בהן תיקנו ברכה על עצם עשיית המצוה

 
  .ח אות א"פ הגהת הב"ע  .1
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  :התקשו גם הם בקושייתנו, כנראה, התוספות
  

אלא גבי נר חנוכה , לא תקינו לברך לרואה, כגון אלולב וסוכה, ר מצוותבשא
וגם משום שיש כמה בני אדם שאין להם בתים ואין ,  משום חביבות הנס-

ועוד יש לפרש , וטעם ראשון ניחא דלא תקשי ליה מזוזה. בידם לקיים המצוה
  )רואהה ה"שם ד(.         שאין העושה מברך, דאין שייך לתקן לרואה ברכה

  

מדוע לא נאמר לאדם הרואה את חבירו , י ולתוספות בתירוצם השני"וקשה לשיטת רש
מדוע לא ?  שיברך על הראיה- והוא בעצמו לא קיים המצוה -יושב בסוכה או נוטל לולב 

  2?ל ברכת הראיה על כך"מצאנו שתקנו חז
. אלא הישיבה בה, מצות הסוכה אינה בניית הסוכה: בישוב קושיה זו ניתן לומר שיש לחלק

שנתפסת כנראה , ההוכחה לכך היא שאנו מברכים על הישיבה בסוכה ולא על עצם הבניה
כך מצאנו גם במצוות נוספות כציצית ותפילין שאין מברכים עליהן בשעת . רק כהכשר מצוה

כך . במעשה הנחתן ולבישתן, אלא רק בשעת קיום המצוה, שזהו מעין הכשר למצוה, הכנתן
...". ולקחתם לכם"ככתוב , המצוה היא עצם הלקיחה והנטילה, מיניםגם בארבעת ה

אין . מלבד ההדלקה קיימת גם מצות ראיה. המצב שונה, לעומת זאת, בהדלקת נרות חנוכה
כסוכה בה האדם מצּווה לשבת בעצמו בסוכה , לאדם המתעסק בהזו מצוה שתכליתה היא 

 שאינו יכול למנות שליח שיקיים את עד כדי כך(וכלולב אותו האדם מצווה ליטול בעצמו 
. לצורך פרסום הנס, בחנוכה חובה על האדם להדליק כדי שיראו אחרים). המצוה במקומו

  .לכן יש לראיית הנרות חשיבות בפני עצמה הבאה לידי ביטוי אף בברכה
כדברי הגמרא , זו הסיבה שהגבילו חכמים את זמן ההדלקה לזמן בו כלתה רגל מן השוק

  ".מצוותה משתשקע החמה עד שתכלה רגל מן השוק": )ב, כא(
  

  :נמצא שיש אפשרות לקיים את המצוה בשני אופנים

  .בהדלקה. א

  .ועליה תיקנו ברכה, מי שאינו יכול לקיים בהדלקה יקיים בראיה. ב

או ) שאינה קשורה כלל להדלקה(האם הראיה היא מצוה עצמאית : אך צריך עדיין ביאור
ובעצם הברכה על הראיה מוסבת בעיקרה על , קת נר חנוכהשמא היא חלק ממצות הדל

  .ההדלקה
  

  

  בירור בגדר מצות ראיה. ב
  

  :ן בענין קביעת נוסח הברכות"כותב הרמב
 קבעוה -י אחר כגון ביעור "ואני אומר שכל מצוה שאדם יוצא בה לכתחלה ע

אבל מצוה ... שכן שלוחו של אדם בכולן כמותו... וכן שחיטה ומילה, 3"על"ב
, כגון תפילין וציצית וישיבת סוכה וכיוצא בהן, י שליח"שאי אפשר לעשותה ע

  .שברכתן עובר לעשייתן] המצוות[בכל " ל"מברכין עליהן ב

 
אך בברכות , קשת וכדומה, ברקים, אנו מספר ברכות שתוקנו על הראיה בלבד כגון על אילנותאכן מצ  .2

שלא כבהדלקת נר חנוכה בה ישנו מעשה אקטיבי שעליו , אלו עצם הברכה היא על מראה עינים דוקא
  .ועוד שברכות אלו ברכתן על השבח ואילו בהדלקת נר חנוכה הברכה היא על המצוה. תקנו ברכה

  ".וציוונו ל"...לעומת " אשר קידשנו במצוותיו וציוונו על"נה לנוסח הכוו  .3
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י שליח ומברכין עליה "הרי הדלקת נר חנוכה שאפשר לעשותה ע, ואם תאמר
יש לנו לומר שאני התם שההדלקה מצוה עצמה היא שעושה מצוה ? הדליקל

רק במה מדליקין דצריך לאישתתופי בפריטי ואינו יוצא אלא בשל ואיתמר בפ
ועוד כיון שהרואה נמי מברך ומצוה לראות משום פרסומי ניסא . עצמו

  )א, פסחים ז(                       ".ל"קבעוה ב
  

מהתירוץ השני ניתן להוכיח שהראיה איננה חלק ממצות ההדלקה אלא בעלת חשיבות 
 -ן עומדת בעינה "יא נגררת אגב ההדלקה אז קושיית הרמבכיון שאם נאמר שה. עצמאית

י אחרים מברך "כל מצוה שאפשר לעשותה ע, והרי על פי הכלל שקבע, "ל"כיצד מברך ב
. והיא הראיה, על כורחך יש לומר שיש עוד ענין במצות נר חנוכה מלבד ההדלקה? "על"ב

  .ה חייב לעשותה בעצמוכיון שבראיה לא שייך שליח ויהי, "ל"עתה מובן מדוע מברך ב
מה שייך נוסח הברכות , )ן שם"מופיע ברמב(ז מלצר "כפי שהקשה כבר הגרא, אך עדיין קשה
וציוונו : "...כפי שכתוב, הוא דווקא לענין ההדלקה" ל"והרי הנוסח ב, לברכת הרואה

  ?י אחר"וההדלקה עצמה כן יכולה להעשות ע, " נר חנוכהלהדליק
אלא היא באה אגב , הבין שמצות ראיה אינה מצוה בפני עצמהן "נראה לתרץ ולומר שהרמב

כיון שחלק ממצות הדלקת . ממילא לא קשה נוסח הברכה. וכחלק חשוב ממנה, ההדלקה
שמתיחס אמנם (מובן נוסח הברכה , י שליח"שאינה יכולה להעשות ע, הנר היא הראיה

ן מוכח שמצות "על פי הרמב, כלומר". ל"ב) לפעולת ההדלקה אך כולל גם את הראיה
  .הראיה היא חלק ממצות ההדלקה

  

האם הראיה היא מצוה בפני עצמה או שמא חלק ממצות , יתכן שניתן לתלות בירור זה
ן והכל "כשיטת הר,  האם מצות נר חנוכה היא חובת גברא-במחלוקת הראשונים , ההדלקה

5בו מר שהדלקת נר  האם נא-פירוש . ם"כפי שניתן לתלות בדברי הרמב, או חובת הבית, 4
או שמא יש חובה שיהיה בבית נר חנוכה דולק , חנוכה היא חובה על האדם עצמו להדליק

יוצאים בני הבית ידי חובת מצות , י כך שמצוי נר חנוכה בבית"וע, ואין זה משנה מי הדליק
  .נר חנוכה ופרסומי ניסא

, מו המצוההרי לא חלה על האדם עצ, לשיטה הסוברת שהדלקת הנרות היא חובת הבית
שהרי גם בהדלקה עצמה הוא , ולכן אין מקום לבדוק האם יש חיוב נפרד של רִאיה על האדם

כאשר , ן והכלבו הסוברים שחובת ההדלקה היא על הגברא"אולם לשיטת הר. אינו מחויב
ואם בכל . שזהו תנאי בשליחות, הדליקו עליו היו צריכים להוציאו ידי חובת המצוה כולה

  .6 משמע שזו מצוה נפרדת- בברכה על הראיה זאת הוא מחויב
  

ג"ומבוארים הדברים ביתר פרוט בדברי הסמ  :7
  

פ שהולך "דאילו היה נשוי אע, ל דאינו נשוי שתדליק אשתו עליו בביתו"דר
ותימה דמה . כיון דאשתו מדלקת עליו, בדרך אינו צריך לברך על הראיה

 
  .כל בו הלכות חנוכה סימן מד; ה אמר רב ששת"ף ד"א בדפי הרי, ן שבת ו"ר  .4
 מדליק נר  בית וביתמצוותה יהיה כל: "ניתן לדייק מלשונו שהבית הוא עיקר המצוה. א, הלכות חנוכה ד  .5

  ".אחד
שאדם , )המובא בהמשך(א "שכן יתכן שהם סוברים כרשב, ן והכלבו"ית בדברי הרסברה זו איננה הכרח  .6

כיון שזו חובת גברא וכבר הוציאו אותו ידי חובת הדלקת , שהדליקו עליו לא יחויב בברכה על הראיה
  .שהראיה נספחת אליה ואינה עומדת בפני עצמה, הנר

  ).אות ב(ה ודוקא "ג ד, ח תרעו"מובא בב  .7
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יוב המוטל על ממונו שמדליקין עליו בביתו אינו בא אלא לפטור אותו מח
' שהחיינו'אבל ההודאה על הנס וברכת , להדליק נרות לפרסם הנס ברבים

ומזה לא נפטר כשמדליקין עליו אם לא שעמד שם בשעת , הוא בחיוב על גופו
  .הברכה וענה אמן

  

כיון שהיא חובת גברא, מובן מדבריו שהראיה היא מצוה בפני עצמה  .8
  

שלא יבוא למעט אלא למי שכבר ) המובאים בהמשך(י "כן מפורש מדברי המרדכי בשם רש
אף על פי , אך אם לא עשה כך יהיה חייב לברך על הראיה, הדליק בביתו באותו לילה

  .שמדליקין עליו בביתו
  

 מה יהיה דינו של אדם היודע שלא יתאפשר לו להגיע בזמן -לאחר דברי הקדמה אלו נשאל 
והוא יצא חובת , מבני ביתו להדליק בזמןהאם עדיף שיאמר לאחד . להדליק נר חנוכה

או שמא , )ולא יצטרך לשוב ולהדליק אלא רק לראות(הדלקה מדין שלוחו של אדם כמותו 
כיון , צריך שאשתו או אחד מבני ביתו ידליקו, להלכה? ימתינו לו עד שישוב וידליק בעצמו

. לקה לא ידליק שכאשר אחר את זמן ההד)ה, הלכות חנוכה ד(ם "שיש לחשוש לשיטת הרמב
  .בכל אופן אם יראה נרות דולקים יתחייב בברכה

  ".הרואה נר של חנוכה צריך שיברך"ונחלקו הראשונים עד היכן מגיע דין 
  

  

  שיטת המרדכי. ג
  

  :כותב המרדכי
  

, יקר' יעקב בר' יהודה שאמר בשם ר' י שמצא בשם רבינו יצחק בר"פירש רש
 בביתו עדיין ושאין דעתו דלא הוזקקה ברכה זו אלא למי שלא הדליק

 מסיק קא )דף כג(לקמן . כגון אכסנאי שלא שמע הברכה, להדליק בעצמו
כדאמר בסמוך הרואה , ומכל מקום צריך לראות, מדליקי עלאי בגו ביתאי

  )סימן רסז(       .יומא קמא מברך שתים ומכאן ואילך אחת
  

חייב לברך על , ת להדליקוגם אין לו אפשרו, מובן מהמרדכי שלא רק מי שלא הדליקו עליו
או , אלא אפילו מי שהדליקו עליו בני הבית חייב לצאת החוצה ולראות נר חנוכה, הראיה

 ורק אז -' שהחיינו'ו' שעשה ניסים '-ולברך שתי ברכות , לראות את הנרות הדולקים בבית
  .9יקיים את המצוה בשלמות

כה ביום הראשון מברך שתי המרדכי מביא ראיה לכך מהגמרא שאומרת שמי שרואה נר חנו
הרי , וצריך לשאול איזו ראיה יש למרדכי מגמרא זו. ומכאן ואילך מברך אחת, ברכות

 
ולי נראה פשוט דלהפוסקים כשאשתו מדלקת עליו אינו צריך "כתב ) ה אינו חוזר"ב ד, עותר(א "המג  .8

וכך משמע ברבי זירא דסמך על . כשמדליק' שהחיינו'אם כן הוא הדין דאינו צריך לברך , לברך על הראיה
אלא על כרחך נפטר , ואי סלקא דעתך לא לפטר גופו אם כן הווי ליה להשתתף ליפטור גופו, אשתו

שמע מינה דגם גופו נפטר ומשמע ליה ): "ה לברך על הראיה"ק ב ד"ס(וכן העיר הלבושי שרד ..." גמריל
  ".כאלו הדליק בעצמו

הבית . יראה ויברך, ח במרדכי מי שהדליקו עליו אף על פי שהוציאוהו ידי חובה"הסברנו לפי הבנת הב  .9
תמה ) ק ה"ס, שם(ז "והט, רדכי באופן אחרח ומבין את המ"חולק על הב) ש ודוקא"ה ומ"ג ד, תרעו(יוסף 
  .כיוון שהמרדכי הוא דעת יחיד, אך סובר לפסוק כבית יוסף, על כך
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שכן בגמרא זו לא מדובר בהכרח באדם שאשתו או . לכאורה אין הנדון דומה לראיה כלל
וגם מנוע , יתכן מאוד שמדובר באדם שכלל לא הדליקו עליו. אחד מבני ביתו מדליקים עליו

  .וכאשר הוא עובר ברחוב ורואה נרות דולקים מתחייב בברכת ראיה, הדליק בעצמומל
  :'בגדי ישע'י עיון בדברי ה"יש לבאר עניין זה ע

  

פ שהדליקו עליו בביתו מכל מקום מחויב לראות כדי לזכור "אע, רוצה לומר
למה הוצרך להביא , וקשה. 'ומביא ראיה מדאמר בסמוך הרואה וכו, הנס

דשמע מינה דצריך , והלא גם בכאן אמר הרואה מברך, ראיה מבסמוך
דשמא לעולם אין צריך לראות רק , ויש לומר דמכאן אין ראיה. לראות

אבל ממה שאמר בסמוך הרואה יומא קמא , כשרוצה לראות ורואה מברך
דאם לא כן , מזה לשון משמע דמחויב לראות', מברך שתים מכאן ואילך כו

',  מכאן ואילך כווהרואה, קמא מברך שתיםהוי ליה למימר הרואה יומא 
רק כשיקרה שאחד רואה בלילה אחד ואחד , דהיה נשמע דאינו מחויב לראות

אלא שמע מינה דמחויב . זה מברך כך וזה מברך כך, רואה בשאר לילות
  .ק"לראות לזמן אחר יומא קמא מברך כך מכאן ואילך כך ודו

  )מ צריך לראותה"ה ומ"ד, סימן ג(
  

מדוע הביא המרדכי כהוכחה לדבריו דוקא את הדין שהרואה ', בגדי ישע'אל השו: פרוש
הרואה : "הרי הגמרא פתחה בדבריה. ביום הראשון מברך שתיים וביום השני מברך אחת

ורק אחרי שהעמידה דין זה דנה , זאת אומרת שכל ראיה מחייבת ברכה, ..."צריך שיברך
ומדוע הרחיק המרדכי . הראשון ושאר הימיםומביאה את דין היום , "?מאי מברך: "הגמרא

  ?להביא רַאייתו מהמשך דברי הגמרא ולא מתחילתה
משמע , "הרואה צריך שיברך: "כי רַאיית המרדכי מוכרחת כיון שמדברי הגמרא, ומסביר

אבל מדברי רבי יהודה .  צריך לברך-אלא אם רוצה לראות וראה , שאין חובה לראות
משמע , מכאן ואילך מברך אחת, ם הראשון מברך שתי ברכותשאומר שהרואה נר חנוכה ביו

,  משמע שזו חובה-" ומכאן ואילך"זאת למדים מהלשון . שישנה חובה לצאת ולראות ולברך
  ...". מכאן ואילךוהרואה "-ולא כפי שהיה צריך להכתב במקרה של רשות 

  א"שיטת הרשב. ד
  

  :א בחדושיו לסוגייתנו"כותב הרשב
  

ואינו עתיד להדליק , יק ולא הדליקו עליו בתוך ביתומסתברא בשלא הדל
דלא מצינו יוצא מן המצוה וחוזר , הא לאו הכי אינו צריך לברך. הלילה

פ שמדליקין עליו בתוך ביתו "ל דפרשו אע"ויש מרבוותא ז. ומברך על הראיה
  .צריך לברך על הראיה ואין להם על מה שיסמוכו

  )ה הרואה מברך שתיים"א ד, שבת כג(
  

אם אחד מבני הבית הדליק נרות חנוכה על מנת להוציא אחר הרי המצוה נעשתה : פרוש
תהיה זו , במידה שיברך על הראיה. ושוב אין לו לחזור ולברך על הראיה, ויצא ידי חובה

רק אם לא הדליקו עליו והוא עצמו לא . שאין הראיה מצוה עצמאית, חזרה על אותה מצוה
, שכן את עיקר המצוה לא קיים, י שחייב לברך בראייתוודא, הדליק ולא עתיד להדליק

, א הבין שהראיה היא חלק מההדלקה"ונראה שהרשב. וממילא בראיה לא חזר על כלום
  .אחרת היה מתחייב ברכה על ראייתו אף על פי שכבר הוציאו אותו ידי חובת ההדלקה
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  שיטת המאירי. ה
  

  :כותב המאירי
  

אבל אם לא בירך עדיין , אם בירך כבר בביתו אין ספק שאינו חייב לברך
 -כגון בן בבית אביו או אורח בבית אושפיזו ,  אם אינו עתיד לברך-בביתו 
ומכל מקום ,  אינו צריך לברך בראייתו עכשיו-ואם עתיד לברך עדיין , מברך

וטרין אותו מי שלא בירך ואינו עתיד לברך אלא שמדליקין עליו בביתו יש פ
  )ה המדליק נר"שם ד  (        .ולא יראה לי כן, מלברך

  

אך מי שלא הדליק ואין . ודאי שמי שהדליק נר חנוכה אינו צריך לחזור ולברך בראיה: פרוש
  .אפילו הדליקו עליו יתחייב לברך בראייתו, באפשרותו להדליק

  

עדיין צריך לברך , שאם לא כן מדוע מי שהדליקו עליו, משמע שהראיה היא מצוה עצמאית
 שהראיה בנר חנוכה היא מצוה 10אלא על כורחך שהמאירי הבין כשיטת המרדכי? בראייתו
  .עצמאית

  

  סיכום שיטות הראשונים בחיוב ראיית נר חנוכה
  

ללכת עדיין חלה עליו החובה ,  אפילו אם אחד מבני ביתו הדליק עליו- שיטת המרדכי
  . ולברךלראות

דלא מצינו יוצא מן המצוה וחוזר ",  עליו לא יברך על ראייתו אם הדליקו- א"שיטת הרשב
חובה עליו לברך , אך אם לא הדליקו עליו וגם הוא אינו עתיד להדליק, "ומברך על הראיה

  .בראייתו
  .יתחייב בברכה כשיראה נרות,  אף על פי שהדליקו עליו- שיטת המאירי

  
  

  ההשלכות המעשיות הנובעות משיטות הראשונים. ו
  

  'שעשה ניסים'ו' שהחיינו'על מה חלות ברכות . 1
  

. ואין לו אפשרות לראות נרות דולקים, מה יהיה הדין באדם שלא הדליקו עליו נרות חנוכה
  ?ועל מה, האם חלה עליו חובה לברך

  

  :שיטת המאירי
  

יש אומרים שמברך , מי שאין לו להדליק ואינו במקום שיהא אפשר לו לראות
בכל הלילות ' שעשה ניסים'ו, בלילה ראשונה' שהחיינו'ו' שעשה ניסים'לעצמו 

  )ה מי שאין לו"שם ד(          .והדברים נראין
  

מבואר על פי המאירי שאדם שלא הדליקו עליו וגם לא יזדמן לו באותו לילה לראות נר 
אינן ' שהחיינו'ו' שעשה ניסים'מכאן שברכות . 'שהחיינו'ו' שעשה ניסים'צריך לברך , חנוכה

כיפור -כשם שביום, היא על היום' שהחיינו'אלא ברכת ,  הנרות או ראייתןעל הדלקת
אמנם עדיף שיברך ברכת , לפיכך לשיטת המאירי. על עיקרו של יום' שהחיינו'מברכים 

 
  .9עיין הערה   .10
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וכבר מצאנו כעין זה .  יברך על היום-אך מי שאין הדבר באפשרותו , על המצוה' שהחיינו'
 הודאה על -' שהחיינו'היא גם כן סוג של ' ניסיםשעשה 'יש לומר שברכת . שמברך על היום

  .כך שהקדוש ברוך הוא זיכנו ועשה לנו ניסים
 וסובר שלכתחילה גם כשמדליקים עליו בני הבית )ה נמצא"עמוד קכב ד(' עמק ברכה'ה ומוסיף

עדיף , בנוגע לברכת שעשה שניסים. מדין עיקרו של יום' שהחיינו'חלה עליו חובה לברך 
כשרואה הנר חנוכה דהוי זכרון על הזמן ",  כשמברך מדין מקום שנעשה לו נסשיראה הנרות

  ".ההוא הוי ברואה מקום הנס
אם . וגם כשלא רואה נר חנוכה חייב לברך, חלה על היום' שהחיינו'לשיטת המאירי ברכת 

וכשם שהעובר במקום . מצד מקום שנעשה לו נס? כן מדוע לכתחילה צריך לברך ליד הנר
נר חנוכה מזכיר את , כך גם כאן, "שעשה לי נס במקום הזה... ברוך: " נס מברךשהתרחש לו

  .'שעשה ניסים'ולכן עדיף לברך דוקא לידו , הנס

  

  :א"שיטת הרשב
  

פ שמדליקין עליו בתוך ביתו צריך לברך על "ל דפרשו אע"ויש מרבוותא ז
  )רך שתייםה הרואה מב"א ד, שבת כג(           .הראיה ואין להם על מה שיסמוכו

  

א סובר שאדם שמדליקים עליו בתוך הבית לא צריך לחזור ולברך על "ראינו שהרשב
מכאן ". שלא מצינו יוצא מן המצוה וחוזר ומברך על הראיה: "וכפי שאומר, הראיה
ולכן אם כבר , מוסבות על המצוה' שעשה ניסים'ו' שהחיינו'א הבין שברכות "שהרשב

זאת כיון שהמצוה יכולה . אינו צריך לשוב ולברך, הוציאו אותו בני הבית ידי חובה
 אם לא -והשני , )של האדם עצמו או של שלוחו(י הדלקה "ע, האחד. להתקיים בשני אופנים

  .עצם הרִאיה היא קיום המצוה, יצא בהדלקה
 יהיה פטור מברכות -וגם אין סיכוי שיראה , שלא הדליק ולא הדליקו עליו, אבל בנדון דידן

ולא על היום ,  ההדלקה או הראיה-כיון שהברכה חלה על המצוה ', שעשה ניסים'ו' שהחיינו'
  .11בפני עצמו

  

  שיטת המרדכי
  

כיון שיש שתי , המרדכי סובר שהרואה נר חנוכה צריך לברך בין שהדליקו עליו ובין שלא
הרואה מברך , לשיטת המאירי.  האחת להדליק והשניה לראות-מצוות בנר חנוכה 

ולכן יברך גם אם אינו רואה , מדין מקום שנעשה לו נס' שעשה ניסים' היום ועל' שהחיינו'
 אינו מדין מקום שנעשה לו -" הרואה צריך שיברך"לעומתו טוען המרדכי כי . נרות דולקים

שאם לא כך היה צריך . אלא עצם הרִאיה היא המצוה והיא גוררת אחריה את הברכה, נס
אף על פי כן בשעה , "ך שעשה לי נס במקום הזהברו: "לברך בשעה שרואה נרות חנוכה

  .'שעשה ניסים'ו' שהחיינו'שרואה נרות מברך 
, יותר מכך. פרושו שהברכה חלה על המצוה ולא על היום" הרואה צריך שיברך"על כורחך ש

הרי שיתחייב בברכה כבר , מדין מקום שנעשה לו נס, אם ברכת הראיה אכן מוסבת על היום

 
  :'שלטי גיבורים'א מובא ב"כדברי הרשב  .11

או בשאר הימים כל שעה שהוא ' ביום ב' שהחיינו'ומי שלא בירך ביום הראשון מברך   
 עליה הבאה עליו משנה לשנה צריך לברך מצוהיק תחילה או שהוא רואה תחילה שכל מדל

  )ף אות ב"א בדפי הרי, י (    .בפסקיו) ד"הרי(ה "כמו שביאר מז' שהחיינו'
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הסובר שהברכה מוסבת , לשיטת המאירי. כיפור מברך בכניסתו-ביוםכשם ש, בכניסת החג
. מיד בכניסת החג ולא בשעת הראיה' שעשה ניסים'ו' שהחיינו'יתחייב בברכת , על היום

מוכח שהראיה עצמה היא המצוה ועליה " הרואה צריך שיברך שתיים"מכיון שכתוב 
  . לא יברך- כשלא הדליקו עליו ולא ראה, לשיטת המרדכי, לכן. מברכים

  

  מתי מברך את הברכות. 2
  

להדליק נר של ': מתי יברך את שלוש הברכות, העומד ביום הראשון לפני הדלקת נר חנוכה
  '?שעשה ניסים לאבותינו'ו' שהחיינו', 'חנוכה

  

  :ערוך-פסק השולחן
  

' שעשה ניסים'ו' להדליק נר חנוכה'המדליק בליל הראשון מברך שלש ברכות 
הגה ויברך כל הברכות קודם ... ליל ראשון ואילך מברך שתייםמ... 'שהחיינו'ו

  )ב-תרעו א, ח"או(               .שיתחיל להדליק
  

  ).ק ד"ק ב וס"ועיין משנה ברורה שם ס(, משמע שמברך קודם ההדלקה עובר לעשייתן
  

  :המאירי שיטת
  

באחרונה בשעה ' שעשה ניסים'בראשונה ו' להדליק'יש מדקדקין לברך ברכת 
ומכל מקום . ואיני רואה הכרח בכך, רואה כל מה שהוא חייב להדליקשהוא 

  .להדליק מיהא ראוי לברך בתחילתו מטעם עובר לעשייתן
  )ה יש מדקדקין"א ד, שבת כג(

אבל , צריך לברך לפני ההדלקה מדין עובר לעשייתן' להדליק'לשיטתו רק את ברכת , כלומר
  .דלקהיכול לברך אחרי הה' שעשה ניסים'ו' שהחיינו'

, ע"שיטת השו. יתכן שאפשר לתלות מחלוקת זו במחלוקת הראשונים שהובאה לעיל
שעשה 'הסובר כי גם הברכות , א"כשיטת הרשב, שמברך את שלוש הברכות קודם ההדלקה

סובר שאת שתי הברכות , אך המאירי לשיטתו. מתייחסות לגוף המצוה' שהחיינו'ו' ניסים
בכל אופן עדיף . קה כיון שהן חלות על הנס ועל היוםהאחרונות יכול לברך אף לאחר ההדל

  .לברך ברכות אלו ליד הנר מדין מקום שנעשה לו נס כמבואר מקודם
  

  ולמחרת נזדמנו לו נרות' הרואה'ביום הראשון מדין ' שהחיינו'אדם שברך . 3
  

', שעשה ניסים'ו' שהחיינו'מי שלא הדליקו עליו ביום הראשון וראה נרות דולקים וברך 
  ?פעם נוספת' שהחיינו'האם יברך , ולמחרת נזדמנו לו נרות חנוכה

  

  :שיטת המאירי
  

יש אומרים שמברך , מי שאין לו להדליק ואינו במקום שיהא אפשר לו לראות
בכל הלילות ' שעשה ניסים'ו, בלילה ראשונה' שהחיינו'ו' שעשה ניסים'לעצמו 

עדיין ובא לו בתוך ימי וכן ראיתי מי שכתב שמי שלא הדליק . והדברים נראין
  .חנוכה שלילה ראשונה שהוא מדליק מברך זמן

  )ה מי שאין לו"א ד, שבת כג(
  

  



  הרואה נר של חנוכה צריך שיברך
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צריך , לשיטת המאירי אדם שיזדמן לו להדליק נר חנוכה ביום השני או באחד מימי החנוכה
' שהחיינו'לפי הסברו של המאירי שברכת . 12פ שברך כבר על הראיה"אע' שהחיינו'שיברך 

שכן , כאשר הוא ידליק הוא יקיים מצוה חדשה, )כמו שופר ולולב( היום מתייחסת אל
, אלא היא מצוה אחרת ולכן יברך פעם נוספת, המצוה של היום אינה המצוה של אתמול

  .כיון שמצות הראיה נפרדת ממצות ההדלקה ואין כאן חזרה על המצוות
  

  א"שיטת הרשב
  

אם . המתקיימת בהדלקה או בראיה, חלה רק על המצוה' שהחיינו'א הבין שברכת "הרשב
לא מצינו יוצא מן "ו. שהרי כבר ברך אתמול, שוב' שהחיינו'כן במקרה שלנו אין לו לברך 
  ".המצוה חוזר ומברך על הראיה

  

  ונזדמנו לו אחר כך נרות' הרואה'אדם שברך את הברכות מדין . 4
  

  שיטת המרדכי
  

כיון שההדלקה והראיה הן מצוות , תהמרדכי סובר שמי שהדליקו עליו חייב לצאת ולראו
או , גם במקרה זה הראיה לא תפטור אותו מלהדליק עוד באותו הלילה, אם כן. נפרדות

 .ואין הדבר תלוי בהקדמת ההדלקה לראיה, שאחרים ידליקו עליו ויוציאו אותו
  

  א"שיטת הרשב
  

צא מן המצוה דלא מצינו יו"א סובר שאדם שהדליקו עליו אינו חוזר ומברך כשרואה "הרשב
, א נכונים דוקא כשקיים את גוף המצוה"האם נאמר שדברי הרשב". חוזר ומברך על הראיה

אך אם קיים רק את ראיית הנרות תחול עליו החובה , ולכן לא יחזור ויברך, ההדלקה
  ?שהרי את עיקר המצוה לא עשה, להדליק

 העומדת בפני במחלוקת האם הראיה היא חלק מהמצוה או מצוה נפרדת, כפי שראינו
 האם בגלל שהראיה -לכן נשאר בספק . א שהראיה היא חלק מהמצוה"סובר הרשב, עצמה

או שנאמר שהמצוה נעשתה ושוב , יצטרך לחזור ולהדליק, היא חלק קטן ולא עיקר המצוה
  .כיון שפעולה זו תחשב כחזרה על המצוה, לא יצטרך להדליק

  
  

  דברי סיום. ז
  

בין לסוברים שהיא נגררת אגב ההדלקה ובין ,  נרות חנוכהשענין ראיית, נמצאנו למדים
תופס מקום נכבד בדיון במצבים השונים , לסוברים שהיא מצוה העומדת בפני עצמה

ואף לגבי , נוכחנו לדעת שלשיטות השונות ישנה השלכה מעשית לגבי הברכה. הנוָצרים בחג
  .ההדלקה במקרים שונים

יברך זמן בפעם הראשונה ' שהחיינו'ניתן להבין אחרת מהמאירי ולומר שכונתו היא שאדם שלא ברך כלל   .12
  .ם במאירי נראים הדברים כפי שנכתב בגוף המאמראך מסמיכות הדיני, שידליק
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  צבי הבר' ר
  

  שיעור בגדים לסוגיהם בטומאות השונות
  י"כז לשיטת רש-סוגיית הגמרא בשבת כו

  
  הקדמה  .א
   הסוגיה וקשייה-דין טומאת נגעים   .ב
  הסבר מהלך הגמרא ויישוב הקושיות  .ג
   מהלך הסוגיה-היחס בין הטומאות השונות   .ד
  סיכום  .ה

  
  

  הקדמה. א
  

בהקשר זה נאמר . ת והשמנים הראויים להדלקה בשבתהמשנה בפרק שני דנה בסוגי הפתילו
בעקבות מימרה זו דנה ". כל היוצא מן העץ אין מדליקין בו אלא פשתן"במשנה ובברייתא ש

בהם לפשתן יש מעמד מיוחד , בדיני טומאת בגדים, אגב אורחא) ב,  כז-א , שבת כו(הגמרא 
  ".היוצאים מן העץ"ביחס ליתר 

כיון שהיא דנה במספר טומאות ובמספר דעות של תנאים , תסוגיית הגמרא מורכבת במקצ
ישנו גם קושי גדול במהלך . ולא קל להפריד בין השיטות ובין נושאי הדיון, ושל אמוראים

, ניתוח של המהלך בדרך הלימוד האופיינית למהלכים מעין אלו קשה עד מאד. הגמרא
  .ורחוק מהבנה פשטנית

  

  :במאמר זה נשתדל לעסוק בשני דברים
את , ד"לענ, הפותר,  נציע הסבר לא שגרתי למהלך הגמרא-הסבר מהלך הסוגיה ) א(

י לסוגיה "ועולה בקנה אחד עם פירושו התמוה של רש, הקשיים העניניים במהלך הגמרא
  ).לכאורה,  ובצדק-פירוש שהתקשו בו התוספות (
  .כעזר ללומד הסוגיה, הסבר השיטות השונות וסידורן) ב(
  

הגמרא דנה בערבוביה בשני . מוד על הבחנה חשובה בין נושאי הדיון בסוגיהיש לע, ראשית
. היחס בין טומאת נגעים ליתר הטומאות) ב. (דיני טומאת נגעים) א: (נושאים עיקריים

וקשיים רבים , מבוכה רבה משתררת עקב אי ההבחנה בין שני נושאי הדיון השונים בגמרא
  .מתבארים לאחר עמידה על הבחנה זו

ובמחלוקת רבא , רא פותחת בתחילה בדברי רבי שמעון בן אלעזר ותנא דבי רבי ישמעאלהגמ
אך , דיון זה קשור לשאלת היחס בין טומאת נגעים ליתר הטומאות. ואביי בהבנת דבריהם

  .וכן נעשה, נוח יותר להבין את הסוגיה אם מתחילים בלימוד דין טומאת נגעים בגמרא
  

   וקשייה הסוגיה-דין טומאת נגעים . ב
  

  :בתורה בפרשת תזריע נאמר דין טומאת נגעים בבגדים
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או בשתי או בערב .  כי יהיה בו נגע צרעת בבגד צמר או בבגד פשתיםוהבגד
  )מח-מז, ויקרא יג       (    .לפשתים ולצמר או בעור או בכל מלאכת עור

  

 -" בגדוה"תבת מדוע התורה כו..." בגדו"או " בגד כי יהיה בו נגע צרעת"ניתן היה לכתוב 
  .ייתור זה מהווה מקור לדרשת הפסוק? משמע בגד מיוחד
  :אומרת הגמרא

  

 -? מנלן, דכולי עלמא מיהת שלש על שלש בצמר ופשתים מיטמא בנגעים
  .והבגד: תלמוד לומר? שלש על שלש מנין,  אין לי אלא בגד-בגד : דתניא

  )ב, שבת כו(
  

 הוא שלש נגעיםהמינימלי לקבלת טומאת מפסוק זה לומדת הגמרא ששיעור הבגד , אם כן
לבגד של " אריג קטן"מכאן ואילך נשתמש בכינוי . ( כשקנה המידה הוא אצבעות-על שלש 

וזאת כדי , לבגד של שלשה על שלשה טפחים" אריג גדול"ובביטוי , שלש על שלש אצבעות
  .)למנוע את הבילבול ביניהם

  :ממשיכה הגמרא ומבררת לימוד זה
  

השתא שתי ?  לאו קל וחומר הוא-) אריג גדול (! שלשה על שלשהואימא לרבות
שלש על שלש ,  אי הכי-!  מיבעיא)אריג גדול (שלשה על שלשה, וערב מיטמא

 דחזו בין )אריג גדול(שלשה על שלשה :  אלא-!  נמי ליתי בקל וחומר)אריג קטן(
ניים הוא  לע- )אריג קטן(שלש על שלש ,  אתי בקל וחומר-לעשירים בין לעניים 

הא לא , טעמא דכתביה קרא. לא אתי בקל וחומר, לעשירים לא חזיין, דחזיין
  . לא גמרינן בקל וחומר-כתביה קרא 

  

וכיוון שישנו ייתור בפסוק , הכוונה היא לבגד שלם" בגד"כשכתוב בתורה , בפשטות
יג  והוא אר-צריך אני ללמוד ממנו את החידוש הקטן ביותר ביחס לבגד שלם , "בגדוה"

?  אריג קטן-לומדת הברייתא מייתור זה את הלימוד המחודש יותר , אם כן, מדוע. גדול
ומסיקה שאת דין אריג גדול ניתן ללמוד בקל , הגמרא נזקקת לפשר המעבר החד בדרשה

על . ואין צורך לייתור מיוחד לדין זה, שגם הם מקבלים טומאת נגעים, וחומר משתי וערב
  .את דין טומאת נגעים באריג קטןכרחך פסוק זה בא ללמדנו 

  

  :גמרא זו מעוררת בפנינו מספר בעיות
מסקנת הסוגיה היא שאריג קטן ? מדוע לא ניתן ללמוד קל וחומר משתי וערב לאריג קטן. א

שהרי אלמלי כן ניתן היה ללמוד את דין טומאת נגעים באריג קטן , אינו חמור משתי וערב
ניתן לומר שאריג קטן למרות שרק , אדרבה, ברורדבר זה אינו . בקל וחומר משתי וערב

ואין לו כרגע כל שימוש , שהרי שתי וערב הוא רק פוטנציאל, עניים משתמשים בו עדיף
 כלומר -כרגע חשיבותו היא כחשיבות שיח פשתן שעדיין לא נעבד . קודם העיבוד שיעשה בו

  .חשיבות אפסית
" בגד"ומכך שנאמר בתורה , ן אריג גדולמגמרא זו משמע שישנו חילוק בין בגד שלם לבי. ב

שם הגמרא . הנחה זו קשה עקב המשך הגמרא. אין אני יכול להבין שהדבר כולל אריג גדול
ולכן בשאר הבגדים אין צורך , פירושו לפחות אריג גדול" בגד"מניחה כהנחת יסוד פשוטה ש

ב , כו(בר בתוספות שאלה זו נשאלה כ. ללימוד מיוחד לבגד שלם ולימוד מיוחד לאריג גדול

רווחא "והביאה את רבינו פורת לומר שהקל וחומר מיותר וננקט רק ל, )ה אתי בקל וחומר"ד
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כל אריג .  או חמשה על חמשה)אריג גדול(שהרי אין הבדל בין שלשה על שלשה ". דמילתא
  .ואין צורך ללמדו בקל וחומר, גדול נחשב כבגד שלם

הא לא כתביה , טעמא דכתביה קרא"זה במלים הגמרא מסיימת לימוד : לשון הגמרא. ג
סיום זה לא תרם לנו . מיותרות לחלוטין, לכאורה,  מלים אלו-" קרא לא גמרינן בקל וחומר
ה "ד(י "רש. ואין דרכה של הגמרא לסיים כך לימוד בקל וחומר, כהוא זה במהלך הסוגיה

  .להוסיף ולבאר העניןויש ,  היה ער לדברי הגמרא הללו והעיר עליהם)וטעמא דכתביה קרא
  

, למדנו אם כן שאריג גדול של צמר ופשתים מקבל טומאת נגעים בקל וחומר משתי וערב
  :ממשיכה הגמרא ומבררת. ואריג קטן של צמר ופשתים מקבל טומאה מכוח הייתור בפסוק

  

בגד צמר : "אמר קרא!  בשאר בגדים)אריג גדול(ואימא לרבות שלשה על שלשה 
כי אימעוט : ואימא.  לא-מידי אחריני ,  אין- ופשתים  בגד צמר-" ופשתים

תרי !  מיטמא- )אריג גדול(אבל שלשה על שלשה , )אריג קטן(משלש על שלש 
 למעוטי משלש על שלש -חד , "בגד פשתיםאו בבגד צמר "מיעוטי כתיבי 

  .)מאריג גדול( למעוטי משלשה על שלשה -וחד , )מאריג קטן(
  

לא באריג גדול ולא באריג , מוד מפסוק זה טומאה בשאר בגדיםהגמרא אומרת שלא ניתן לל
  .כי ישנם שני מיעוטים בפסוק, קטן
  :י אומר"רש

  

והאי ריבויא ,  בצמר ופשתים מיטמו מקל וחומר)אריג קטן(ושלש על שלש 
  )ה ואימא"ד(               .ולשאר בגדים,  אתא)אריג גדול(לשלשה על שלשה 

  

רי שורה קודם לכן הסיקה הגמרא שלא ניתן ללמוד קל וחומר שה, לכאורה דבריו תמוהים
י להניח שניתן ללמוד "כיצד יכול רש, אם כן. כיון דלא חזי לעשירים, לאריג קטן משתי וערב

  ? הרי זו סתירה לדברי הגמרא-קל וחומר מעין זה 
הגמרא בהמשך שואלת . י הוכרח לומר כן עקב המשך הגמרא"האמת חייבת להיאמר שרש

 אולי המיעוט בפסוק בא ללמדנו שאריג קטן ביתר -..." ימא כי אימעוט משלש על שלשוא"
הנחת היסוד של הגמרא לטענה זו היא שבצמר ופשתים יש . הבגדים אינו מקבל טומאה

 כי -שאם לא כן לא היתה התורה צריכה למעט אריג קטן בשאר בגדים , טומאה באריג קטן
מנין נדע את דין אריג , אם כן. רה הוא בצמר ופשתיםבוודאי עיקר דין טומאת נגעים בתו

אלא על כרחך ? בא ללמדנו על אריג גדול בשאר בגדים" והבגד"הרי בשלב זה בגמרא ? קטן
אלא בקל , שהגמרא סוברת שניתן ללמוד אריג קטן בצמר ופשתים לא מלימוד בפסוק

  .י הכרחיים בפשט הגמרא"נמצא שדברי רש. וחומר
הם עצמם נדחקו מאד . י שדבריו סותרים את מסקנת הגמרא לעיל"רשהתוספות הקשו על 

ואמרו שהתרצן לא הבין את , י"עקב מהלך הגמרא שמוכיח לכאורה כרש, בהסבר הגמרא
  .הקושיה ולכן המקשן חזר על שאלתו

יש להבין כיצד הגמרא , )וכפי שהסברנו כך פשט הסוגיה(י "בכל מקרה לפחות אליבא דרש
  .ומדוע,  שלא ניתן ללמוד את דין טומאה באריג קטן בקל וחומרחוזרת בה ממסקנתה

  הסבר מהלך הגמרא ויישוב הקושיות. ג
  

  .לצורך יישוב הקושיות ננסה להסביר בצורה שונה במקצת את מהלך הגמרא
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אלא לברר מה , הגמרא אינה מנסה לערער את דבריו. הגמרא פותחת בדרשה של תנא
לענין דין אריג קטן בצמר ופשתים , ק דווקא בצורה זוההכרח שהביא אותו לדרוש את הפסו

  .שהוא חידוש גדול
, הנחת היסוד של בירור זה היא שאריג גדול הוא ודאי בגד. הגמרא פותחת בבירור הראשון

אולם יתכן שכשהתורה כותבת . שהרי כל העולם מתייחס לבד בגודל כזה ואינו מבטלו
להפרכת מחשבה זו מובא הקל . ון בגד שלםכג, היא מתכוונת לבגד מיוחד במינו" בגד"

מכאן יש . בתורה נאמר בטומאת נגעים שגם שתי וערב מקבלים טומאה. וחומר משתי וערב
שהרי שתי וערב , להסיק שאין צורך בדבר בעל חשיבות מיוחדת במינה כדי לקבל טומאה

 הפוטנציאל וכל חשיבותו היא בגלל, שאפילו חשיבות מעשית אין לו כרגע, הוא דבר שגרתי
, אם כן. קל וחומר בגד בעל חשיבות עכשוית, אם שתי וערב מקבל טומאה. העתידי שלו

ולכן ברור , אלא לבגד רגיל, אין היא מתכוונת לבגד מיוחד במינו" בגד"כשהתורה כותבת 
  .שאריג גדול מקבל טומאה

פחת מש: כשהתורה כותבת את דין טומאת בגדים היא מזכירה משפחות שמקבלות טומאה
פריט שאינו שייך למשפחות הללו אינו מקבל . משפחת החוטים ומשפחת כלי העור, הבגדים
  .השאלה היא כיצד מגדירה התורה את המשפחות הללו. טומאה

,  של קבלת טומאה באריג גדולהדין אינו ללמד אותנו אתתפקיד הקל וחומר משתי וערב 
.  שהתורה מתכוונת אליוו בגדלהגדיר לנו מה -אלא לציין את רמת החשיבות הנדרשת 

שהרי , הסיבה לקבלת טומאה באריג גדול אינה משום שהוא בעל חשיבות רבה משתי וערב
הסיבה שאריג גדול . הרבה דברים בעולם חשובים יותר משתי וערב ואינם מקבלים טומאה

וכל מה שלמדנו משתי וערב , חלק ממשפחת הבגדים, מקבל טומאה היא מצד היותו בגד
  .בטומאת נגעים אין צורך בחשיבות מיוחדת כדי לקבל טומאההוא ש

  

  . כמדומני שבדרך זו הסבירו תוספות את הגמרא
  :תוספות בסוגיה כותבים בתירוצם השני

  

 -' בגד'דאי לאו קל וחומר הוה אמינא , ויש ליישב דאיצטריך קל וחומר
 אבל השתא דאיכא קל וחומר גלי לן דבכל מקום דכתיב, משמע בגד שלם

  )ה אתי בקל וחומר"ב ד, כו           (    ).אריג גדול(הוי שלשה על שלשה ' בגד'
  

שתפקיד הקל וחומר אינו ללמד אותנו את דין קבלת , דברי תוספות אלו הם דברינו בדיוק
" בגד"ובלאו הכי הוא יקבל טומאה מדין , אלא לשוות לאריג גדול שם בגד, הטומאה

  .האמור בתורה
היה מקום לומר שגם אריג קטן , ורה אינה מצריכה בגד מיוחד במינושהת, לפי סברה זו
לפי , ועדיף משתי וערב, שהרי גם הוא בוודאי בעל חשיבות עכשווית לאנשים, יקבל טומאה
על כך משיבה הגמרא שאריג גדול ראוי בין לעשירים ובין לעניים ואילו אריג . הסברנו לעיל

אין תשובה זו מערערת את ההנחה שהחשיבות ? זומה פירוש תשובה . קטן ראוי רק לעניים
שהרי שתי וערב הוא רק פוטנציאל ואין בו כל חשיבות , של אריג קטן רבה מזו של שתי וערב

 אולי הוא -" בגד"יתכן ואין לו שם , אלא שבאריג קטן ישנה בעיה. מעשית כרגע לאף אדם
 שחשוב יותר משתי וערב כבר הסברנו לעיל שלא כל מה. אינו שייך כלל לקבוצת הבגדים

, יתכן. אלא רק פריט שהוא חלק מאחת הקבוצות שמקבלות טומאת נגעים, יקבל טומאה
למרות , לכן אריג קטן. רק אריג שחזי בין לעשירים ובין לעניים" בגד"שהתורה מגדירה כ

ולא ' סמרטוטים'כי הוא חלק מקבוצת ה, לא יקבל טומאה, שהוא חשוב יותר משתי וערב
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שאפילו בגד שחזי רק , שמשמעו בגד מיוחד" והבגד"לפיכך כתבה התורה . הבגדיםמקבוצת 
אלמלי התורה הייתה מלמדת אותנו שגם הוא שייך לקבוצת . לעניים גם הוא יקבל טומאה

כי , למרות שהוא חשוב יותר משתי וערב, לא היינו יכולים לדעת שיש בו טומאה, הבגדים
  ".בגד"היינו אומרים שאינו בכלל 

  

טעמא דכתביה : "לאור הסבר זה ניתן להסביר גם את התוספת של הגמרא בסוף הסוגיה
, אין הכוונה שלא ניתן ללמדו בקל וחומר". הא לא כתביה קרא לא גמרינן בקל וחומר, קרא

שהרי גם הוא בעל חשיבות , מצד הקל וחומר ניתן ללמוד גם לדבר זה. אלא בדיוק להיפך
 אלמלי התורה היתה מגדירה לנו שגם הוא בכלל בגד לא ,אלא. גדולה יותר משתי וערב

כי היה מקום לומר שאינו בכלל קבוצת , היינו יכולים לדעת בו את הדין למרות הקל וחומר
ניתן להחיל , לאחר שהתורה לימדה אותנו שאריג קטן הוא חלק מקבוצת הבגדים. הבגדים

  .יקה אפילו חתיכת בדעליו את הקל וחומר וללמוד שאין צורך בבגד שלם אלא מספ
  

ניתן לומר שבקבוצת הבגדים של התורה נכללים מלכתחילה כל . אך מהלך זה אינו הכרחי
אלמלי הפסוק . כולל בגדים בעלי חשיבות רק לחלק מסוים של האוכלוסיה, הבגדים כולם

. היינו מניחים שהכוונה היא לכל בגד שהוא בעל חשיבות כבגד" והבגד"היה כותב לנו 
היא בגלל שראינו שהתורה , בגללה הגענו למסקנה שבגד יכול להיות דבר מסוייםהסיבה ש

מכאן נגזר שסתם בגד הוא . ומכאן שישנם מספר סוגי בגדים, "והבגד"חילקה והדגישה 
לצורך " והבגד"אבל לו יכולנו לדרוש את . דווקא אריג גדול הראוי בין לעניים ובין לעשירים

זהו בדיוק . אז היינו מגיעים למסקנה שונה, גי הבגדיםלמשל בין סו, להבדל אחר, אחר
  .המשך מהלך הגמרא

  

 אולי כשהתורה כותבת -" ואימא לרבות שלשה על שלשה לשאר בגדים: "הגמרא שואלת
" והבגד"והיא ריבתה לנו , אפילו שחזי רק לעניים, היא מתכוונת לכל בגד שהוא" בגד"

וע התנא הבין את הייתור בפסוק לענין הגדרת מד? ללמדנו דין טומאה לגבי סוג אחר של בד
על כך משיבה הגמרא שישנם שני מיעוטים שמלמדים אותנו שהפסוק מדבר ? בגד בדווקא

ולא יתכן לומר שהפסוק בא ללמדנו שבגד שאינו צמר ופשתים , אך ורק על צמר ופשתים
, אריג גדולהיא מתכוונת ל" בגד"לכן הכרחי להבין שכשהתורה אומרת לנו . יקבל טומאה

, ללמדנו שגם אריג קטן מוגדר בקבוצת הבגדים" והבגד"ולענין טומאת נגעים היא אמרה 
  .לענין טומאת נגעים

  

ולא , נמצא שמהלך הגמרא נועד כדי להסביר לנו שדברי התנא הם הכרחיים בהבנת הפסוק
 כל המשך המהלך בגמרא בא לשלול את האפשרות. ניתן להסביר את הפסוק באופן שונה

  .וללמדנו שאופן דרישת הפסוק בגמרא הוא הכרחי, לדרוש באופן שונה את הפסוק
  :לפי הסברנו זה מיושבות כל הקושיות בסוגיה

. שאלנו מדוע בהמשך הגמרא ישנה התעלמות מוחלטת מהחילוק בין אריג גדול ובגד שלם. 1
 סתם "בגד"שהרי לאחר שלמדנו בטומאת נגעים שאריג גדול הוא , ההסבר פשוט הוא

וכך הוא (אין צורך לחזור וללמדנו דין זה , ואין חילוק בינו ובין בגד שלם, האמור בתורה
  ).לפי הסבר התוספות שהבאנו לעיל

ההסבר הוא שהגמרא אכן לא סוברת . שאלנו מדוע אריג קטן אינו חמור יותר משתי וערב. 2
 חשוב יותר משתי לאורך כל מהלך הגמרא אריג קטן. שאריג קטן פחות חשוב משתי וערב

הסיבה שהגמרא איננה לומדת את . שהרי זה פיסת בגד ושתי וערב זה רק פוטנציאל, וערב
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היא מפני שישנה סברה לומר שאריג קטן אינו בכלל , דין אריג קטן בקל וחומר משתי וערב
שהרי ישנם דברים רבים אחרים , ואין מקום שיקבל טומאה, האמור בתורה" בגד"

  .חוטים או כלי עור, רב אינם מקבלים טומאה מפני שאינם בגדיםהחשובים משתי וע
. ולאור דברינו ההסבר ברור..." טעמא דכתביה קרא: "שאלנו על אריכות לשון הגמרא. 3

כי הקל וחומר הוא , הגמרא באה ללמדנו שאין מדובר כאן בהפרכה רגילה של קל וחומר
" בגד"ה שהאריג קטן הוא בכלל אלא שצריכים אנו לימוד מיוחד של התור, נכון וצודק

לאחר שהתורה , ואכן. כי אחרת אין טעם ללימוד הקל וחומר, האמור בטומאת נגעים
אלא שאז אין , ניתן ללמוד את הקל וחומר, הגדירה לנו שהוא בכלל הבגדים לטומאת נגעים

  .לו חשיבות יתירה
ד בקל וחומר משתי י שהסביר שהגמרא בחלק השני מניחה שאריג קטן נלמ"שאלנו על רש. 4

הנחת היסוד של הגמרא בבירור זה ? הרי זה סותר את מהלך הגמרא הקודם? הכיצד, וערב
ושניתן אולי ללמוד גם אריג קטן בקל , שכל הלימוד שלמדנו מקודם אינו הכרחי, היא

  .רק בסופו של הבירור למדים אנו שהמהלך דלעיל הכרחי בדרישת הפסוק. וחומר
  

  : הסוגיה הדן בטומאת נגעים ומסביר את דיניה של טומאה זוזהו חלקה הראשון של
  .היא שייכת דווקא בצמר ופשתים) א(
  .היא שייכת בין באריג גדול ובין באריג קטן) ב(

וכל , על דינים אלו של טומאת נגעים אין חולק לא בין התנאים ולא בין האמוראים
כיון שראינו שישנו הכרח עובדה זו מתבקשת . מחלוקתם היא רק לענין טומאות אחרות

  .לדרוש את הפסוק כפי שדרשו התנא
  

  

   מהלך הסוגיה-היחס בין הטומאות השונות . ד
  

ישנן שלש ברייתות הבאות . בענין היחס בין הטומאות השונות מצינו מספר דעות בגמרא
כמו כן ישנם בגמרא שלשה הסברים להבנת . ללמד אותנו את דיני טומאה ביתר הטומאות

  :נתחיל בסקירת הברייתות. ומקור דיניהן, היחס ביניהן, תהברייתו
  

  רבי שמעון בן אלעזר. 1
  

  :בתחילת הסוגיה מובאים דברי רבי שמעון בן אלעזר
  

 אין בו משום שלש על -כל היוצא מן העץ : רבי שמעון בן אלעזר אומר, תניא
  .חוץ מפשתן, ומסככין בו, שלש

רבי שמעון בן , בפשטות. ן בן אלעזר לדין זהבברייתא לא נאמר מה מקורו של רבי שמעו
ואמר שבכל הטומאות ששייך בהן דין שלש על שלש , אלעזר לא חילק בין הטומאות השונות

אמנם . הדבר נכון רק בפשתן ולא ביתר החומרים היוצאים מן העץ, אצבעות לקבלת טומאה
תורה לא חילקה לפי ההמשך למדים אנו שדין זה נכון גם בצמר ולא רק בפשתים שהרי ה

  .ביניהם
  

  תנא דבי רבי ישמעאל א. 2
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  .1תנא דבי רבי ישמעאל הראשון מובא על ידי אביי
  

הואיל ונאמרו :  דתני דבי רבי ישמעאל-תנא דבי רבי ישמעאל מאי היא 
 -מה להלן , ופרט לך הכתוב באחד מהן צמר ופשתים, בגדים בתורה סתם

  . צמר ופשתים-אף כל , צמר ופשתים
  

ואם כן , תנא דבי רבי ישמעאל לומד שבטומאת נגעים נאמר צמר ופשתים דווקא, רכלומ
הכוונה היא דווקא לצמר ופשתים ולא לכל חומר , "בגד"בכל מקום אחר בתורה כשמופיע 

  .אב מטומאת נגעים לכל התורה כולה-המקור לדבריו הוא לימוד בבנין. אחר
  

  תנא דבי רבי ישמעאל ב. 3
  

  :בטומאת שרצים לנו עוד תנא דבי רבי ישמעאל הדן בהמשך הסוגיה מובא
  

מניין ,  אין לי אלא בגד צמר ופשתים-" בגד: "דתני דבי רבי ישמעאל...
 -לרבות צמר גמלים וצמר ארנבים נוצה של עזים והשירין והכלך והסריקין 

  ".או בגד"תלמוד לומר 
  

ה גם ביתר הבגדים ולא בטומאת שרצים שייכים דיני טומא, לפי תנא דבי רבי ישמעאל זה
  .2רק בצמר ופשתים

  

  :ויש בזה שלש שיטות, בהסבר שיטותיהם נחלקו האמוראים בגמרא
  

  אביי. 1
  

  :בהבנת דברי אביי יש להתייחס למספר נקודות
אמרו דבר 'אביי בתחילת הסוגיה סובר שתנא דבי רבי ישמעאל ורבי שמעון בן אלעזר ) א(

ב , כו(י "אך כאן רש, הוא שהם אמרו דין זהה' בר אחדאמרו ד'בדרך כלל פירושו של . 'אחד

 מסביר שאלמלי היה רבי שמעון בן אלעזר סובר כתנא דבי רבי )ה רבי שמעון בן אלעזר"ד
כלומר המקור לדברי רבי שמעון בן אלעזר הוא התנא . ישמעאל לא היה יכול ללמוד את דינו

בי שמעון בן אלעזר ותנא דבי רבי מדבריו משמע שישנה זהות בין דברי ר. דבי רבי ישמעאל
  .'ישמעאל א

  

תנא דבי . 'חולק על דברי תנא דבי רבי ישמעאל ב' אביי סובר שתנא דבי רבי ישמעאל א) ב(
 סימן -" בגד"בטומאת שרצים נאמר . סובר שבגד הוא רק צמר ופשתים' רבי ישמעאל א

אל השני סובר ואילו התנא דבי רבי ישמע, שטומאת שרצים שייכת רק בצמר ופשתים
  .שטומאת שרצים שייכת בכל סוגי הבגדים

  

בדברי הגמרא נאמר שלפי אביי לא ניתן ללמוד מטומאת נגעים לכל התורה כולה בנין ) ג(
, ורבי שמעון בן אלעזר' אביי דן בדברי תנא דבי רבי ישמעאל א. ענין זה מצריך ביאור. אב

 לומד בבנין אב מטומאת נגעים לכל שהוא' ולכאורה מפורש בדברי תנא דבי רבי ישמעאל א
, וקשה. בפשטות נראה שלימוד זה הוא בנין אב. הוא צמר ופשתים" בגד"התורה כולה ש

אלא על כרחך . שהרי הגמרא הסבירה שלא ניתן ללמוד מטומאת נגעים בנין אב לתורה כולה

 
הביא אביי את תנא ) ה רבי שמעון בן אלעזר ותנא דבי רבי ישמעאל אמרו דבר אחד"ד (י"על פי דברי רש  .1

  .דבי רבי ישמעאל כמקור לדברי רבי שמעון בן אלעזר
  .נשוב ונציין שאף לא אחד מהתנאים הללו חולק על דיני טומאת נגעים שראינו לעיל  .2
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אשון הלימוד הר. ,צריך להבחין בשני לימודים שונים במהותם האפשריים מטומאת נגעים
לימוד זה נובע מהעובדה שבכל מקום ומקום התורה סתמה את ". בגד"הוא לענין הגדרת 

אלא ' בנין אב'לימוד זה אינו ב". בגד"ורק בטומאת נגעים היא הגדירה לנו מהו , דבריה
בבנין אב למדים אנו פרטי דינים וסעיפיהם ואילו כאן אנו מגדירים מהו בכלל . הגדרה בלבד

  .אלא פשוטו של מקרא,  בהםנדרשתאינו בדרך המידות שהתורה  לימוד זה -בגד 
וממנו , שהוא ביטוי המופיע רק בטומאת נגעים, "והבגד"הסוג השני הוא הלימוד של 

בכל התורה כולה . הסיקה הגמרא בדרך דרשת הכתוב שטומאת נגעים שייכת גם באריג קטן
  .התורה כולהומכאן שלא ניתן ללמוד מביטוי זה לכל , "והבגד"לא נאמר 

שאינו נובע " בגד"מקבל רק את הלימוד של הגדרת , לפי אביי', תנא דבי רבי ישמעאל א
אך אינו מקבל , "בגד"שהרי בכל התורה כולה מופיע הביטוי , מדין מיוחד בטומאת נגעים

  .הנובעים מהלשון המיוחדת המופיעה בטומאת נגעים, את הבנין אב של דיני הטומאה
לעומת זאת אינו מקבל כלל את הלימוד מטומאת נגעים לכל ' אל בתנא דבי רבי ישמע

  .וכל טומאה נלמדת לגופה, התורה כולה
  

  :נמצא אם כן לפי שיטת אביי הסבר דברי התנאים
דין זה .  בכל התורה כולה שייכת טומאה אך ורק בצמר ופשתים- רבי שמעון בן אלעזר

כמו תנא דבי רבי ( כבגד צמר ופשתים "בגד"יסודו בעובדה שבטומאת נגעים הגדירה התורה 
  ).'ישמעאל א

בטומאת נגעים ראינו . לגבי גודל הבגד לא ניתן ללמוד מנגעים אלא צריך לימוד מיוחד
 מה שמלמדנו שבצמר -" או בגד"ובטומאת שרצים הלימוד הוא , "והבגד"שהלימוד הוא 

  .ופשתים שייכת טומאה גם בשלש על שלש
בכל . לא ניתן ללמוד דבר מטומאת נגעים לכל התורה כולה - 'תנא דבי רבי ישמעאל ב

בטומאת נגעים שייכת טומאה רק בצמר . טומאה למדים אנו את הדינים כשלעצמם
ואילו בטומאת שרצים שייכת טומאה בכל סוגי ,  כפי שלמדנו-ופשתים אבל בכל גודל בגד 

   3 אבל רק בשלשה על שלשה טפחים-" או בגד"מהריבוי של , הבגדים
ובכל , נמצא לפי אביי שנחלקו התנאים האם ניתן ללמוד מטומאת נגעים לכל התורה כולה

  .מקרה הלימוד הוא מצומצם ולא ניתן ללמוד את כל פרטי הדינים
  :סיכום שיטת אביי

  

    
 טומאת נגעים  טומאת שרצים

 רבי שמעון בן אלעזר    
ותנא דבי רבי ישמעאל

  'א

  

תנא דבי רבי ישמעאל
  'ב

  

  לכל הדעות

  
 צמר 

  שלש על שלש
  ) אריג קטן(

  מקבל
  )או בגד(

  אינו מקבל
  )אין מקור ללימוד(

  מקבל
   )והבגד(

  מקבל  מקבל  מקבל  שלשה על שלשהופשתים

 
י אריג גדול היא חידוש קטן יותר "אה עקבלת טומ. נבחר החידוש הקטן ביותר, כמקובל בלימוד חידוש  .3

  .ולכן נלמד רק את החידוש הגדול, )אצבעות' על ג' ג(י אריג קטן "מאשר קבלת טומאה ע
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 )שלשה על שלשה=בגד(  ) לא מצד בנין אב-בגד (  )שלשה על שלשה=בגד(  )אריג גדול(

  
  שאר

  שלש על שלש
  )אריג קטן(

  אינו מקבל
  ) צמר ופשתים=בגד(

   מקבלאינו
  )אין מקור ללימוד(

  אינו מקבל
  )צמר ופשתים=בגד(

  שלשה על שלשה בגדים
  )אריג גדול(

  אינו מקבל
  )צמר ופשתים=בגד(

  מקבל
  )או בגד(

  אינו מקבל
  )צמר ופשתים=בגד(

  
  רבא .2

  

בתחילה סבר רבא שישנה מחלוקת בין רבי שמעון בן . בגמרא מופיע שרבא שינה את דעתו
אולם . בענין טומאת שרצים באריג גדול בשאר בגדים' רבי ישמעאל אאלעזר ובין תנא דבי 

' לתנא דבי רבי ישמעאל ב' כיון שרבא סובר שאין מחלוקת בין תנא דבי רבי ישמעאל א
  .  וסבר ששלשת התנאים אינם חולקים זה על זה-נמצא שחזר בו מדבריו 

  

  :לפי המסקנה דיני הטומאות מורכבים משני יסודות
  :מבנין אב זה למדנו שני דברים. ין אב מטומאת נגעים לכל התורה כולהישנו בנ) א(
  .האמור בתורה הוא צמר ופשתים" בגד. "1
  .טומאה בצמר ופשתים שייכת גם באריג קטן. 2
  גם בשאר בגדיםשטומאה שייכת,  גילתה לנו התורה בלימוד מיוחדבטומאת שרצים) ב(

  ".או בגד"באריג גדול מריבוי של 
וסובר שכל מה שניתן ללמוד , 4 לומד בנין אב מטומאת נגעים לכל התורהאביי אינו

בניגוד לכך סובר רבא .  שפירושו צמר ופשתים-מטומאת נגעים היא הגדרת בגד בתורה 
  .5שניתן ללמוד בבנין אב מטומאת נגעים גם את שיעור הבגד לקבלת הטומאה

  
  
  

  :סיכום שיטת רבא
  

    
  טומאת נגעים  טומאת שרצים

  לכל הדעות  ל הדעותלכ    

  
  צמר

  שלש על שלש
  ) אריג קטן(

  מקבל
  )בנין אב מטומאת נגעים(

  מקבל
   )והבגד(

  שלשה על שלשה ופשתים
  )אריג גדול(

  מקבל
  )שלשה על שלשה=בגד(

  מקבל
  )שלשה על שלשה=בגד(

  
  שאר

  שלש על שלש
  )אריג קטן(

  אינו מקבל
  ) צמר ופשתים=בגד(

  אינו מקבל
  )צמר ופשתים=בגד(

 
  .סיבתו המפורטת בגמרא היא שיש בנגעים צד ייחודי  .4
  .בגמרא מפורט כיצד דוחה רבא את פירכת הבנין אב של אביי  .5
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    דיםבג

  שלשה על שלשה
  )אריג גדול(

   מקבל
, צמר ופשתים=למרות שבגד(

  ")או בגד"ישנו לימוד מיוחד מ

  

  אינו מקבל
  )צמר ופשתים=בגד(

  

  רב פפא. 3
  

הוא דווקא " בגד" שלכל התורה כולהתנא דבי רבי ישמעאל לא התכוון ללמוד , לפי רב פפא
ומת זאת למדים בבנין אב שגם לע. אלא רק לענין טומאת נגעים וכלאיים, צמר ופשתים

  . אריג קטן מקבל טומאה
  

  :מדברים אלו עולה
ישנו בנין אב מטומאת נגעים . אין מחלוקת בין שתי המימרות של תנא דבי רבי ישמעאל) א(

  .6שגם אריג גדול וגם אריג קטן מקבלים טומאה
טומאת שרצים ב. בטומאת נגעים גילתה לנו התורה שהדין נכון לגבי צמר ופשתים בלבד) ב(

  .ולא רק בצמר ופשתים, למדנו שהדין נכון לגבי כל הבגדים" או בגד"מריבוי של 
לעומתם סובר רבי שמעון בן אלעזר שטומאת שרצים באריג קטן שייכת רק בצמר ) ג(

  .7ולא ביתר הבגדים, ופשתים
  .הסבר זה של רב פפא נדחה על ידי הגמרא

 
 עיין -' ך נובע מאופן הלימוד של תנא דבי רבי ישמעאל אא, דבר שלא נאמר באף אחד מהם במפורש  .6

  ).ג דרב פפא אמר"ה ה"ד(י "ברש
כי ניתן לומר שאמר את דבריו רק לגבי טומאת נגעים , הסבר זה בשיטת רבי שמעון בן אלעזר אינו מחייב  .7

דעת שהוא אמנם מתקבל יותר על ה. והוא אינו חולק על תנא דבי רבי ישמעאל, ולא לגבי טומאת שרצים
  .לא חילק בין סוגי הטומאות השונות
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  :סיכום שיטת רב פפא

 מאת נגעיםטו  טומאת שרצים    

      

רבי שמעון בן אלעזר
תנא דבי רבי 

  ישמעאל 
  שתי השיטות

  

  לכל הדעות

  
  
  צמר

  
  שלש על שלש

  ) אריג קטן(

  

  מקבל
)?(  

  מקבל
בין שלש על שלש =בגד(

אצבעות ובין שלשה על 
  )שלשה טפחים

  

  מקבל
   )והבגד(

 שלשה על שלשה  ופשתים
  )אריג גדול(

  מקבל
)?(  

  מקבל
  )בגד(

  מקבל
 ) על שלשהשלשה=בגד(

  
  

שאר בגדים

  

   שלש על שלש
  )אריג קטן(

  

  אינו מקבל
) ? (  

  מקבל
בין שלש על שלש =בגד(

אצבעות ובין שלשה על 
  )שלשה טפחים

  

  אינו מקבל
  )צמר ופשתים=בגד(

 שלשה על שלשה  
  )אריג גדול(

  אינו מקבל
) ?(  

  מקבל
  )או בגד(

  אינו מקבל
  )צמר ופשתים=בגד(

  
  

  סיכום. ה
  

  :ם שנחלקו שלשת האמוראים בשאלה מה בדיוק נלמד מטומאת נגעיםנמצאנו למדי
אך אין , הוא אריג גדול" בגד"כל מה שגילתה לנו התורה בטומאת נגעים הוא ש, לפי אביי

הוא " בגד"לפי תנא דבי רבי ישמעאל ניתן גם ללמוד ש(ללמוד בבנין אב לימוד דיני כלשהו 
  ).צמר ופשתים

, הוא צמר ופשתים" בגד"נגעים בנין אב לכל התורה כולה שלפי רבא ניתן ללמוד מטומאת 
  .וכמו כן הוא אריג גדול

הוא בין אריג קטן ובין " בגד"לפי רב פפא ניתן ללמוד מטומאת נגעים לכל התורה כולה ש
זאת כיון שבטומאת שרצים מצינו שגם שאר בגדים מקבלים טומאה אין הבדל . אריג גדול
  .גם בהם
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  הרב יצחק שילת
  מ בישיבה"ר

  

   מחלוקת הערוך והתוספות-פסיק רישיה דלא ניחא ליה 
  
  טעמים וראיות,  הגדרות-המחלוקת   .א

  בין פסיק רישיה דלא ניחא ליה למלאכה שאינה צריכה לגופה  .א  
  י"טעם מחלוקת הערוך ור  .ב  
  הסתירה בתוספות בענין מפיס מורסא  .ג  
  ?י"ת בהבנת שיטת רמחלוקת בין בעלי התוספו  .ד  

   שיטת הערוך ומקורה בשאילתות-פסיק רישיה בשבת ובכל התורה   .ב
  ש בענין שיטת הערוך בכל התורה"ל על הרא"תמיהת המהר  .ה  
  שיטת הערוך ושיטת השאילתות בדבר שאינו מתכוון  .ו  

  ם במחלוקת הערוך והתוספות"עמדת הרמב  .ג
  ם בפסיק רישיה דלא ניחא ליה"רמבח והחזון איש בהבנת שיטת ה"מחלוקת הגר  .ז  
  ם"ראיות לבירור שיטת הרמב  .ח  
  ם"המפיס מורסא והצד נחש לשיטת הרמב  .ט  
  ם"ושיטת הרמב" הובערו מאליהן"סוגיית   .י  

  
  

  טעמים וראיות,  הגדרות-המחלוקת . א
  

  בין פסיק רישיה דלא ניחא ליה למלאכה שאינה צריכה לגופה. א
  

בין , ס"לכה המחלוקת המובאת בתוספות בכמה מקומות בשנודעת בשערים המצוינים בה
: להלן" (פסיק רישיה דלא ניחא ליה"בענין , י בעל התוספות"רב נתן בעל הערוך לבין ר

' ר): מ"דשא: להלן(שמעון נחלקו בדבר שאינו מתכוון ' יהודה ור' ר, כידוע). ל"ר דלנ"פס
ובכמה מקומות . )ב ועוד, שבת מא( מ אסור"יהודה סובר דשא' ור, מ מותר"שמעון סובר דשא
שבת (" שמעון בפסיק רישיה ולא ימות' אביי ורבא דאמרי תרוייהו מודה ר: "אומרת הגמרא

, כאשר אדם עוסק במעשה של היתר? מ"שמעון דשא' אימתי מתיר ר, כלומר. )א ועוד, עה
אך לא , ות עלולה לקר- דהיינו החריץ שייחפר בקרקע -והתוצאה של איסור , כגרירת ספסל
שמעון ' מודה ר, ולא אפשרית, אבל אם התוצאה של איסור הכרחית היא; בטוח שתקרה

  ).ראה להלן, כן מוכח בגמרא( עליה שחייב
בין אם ניחא ליה בתוצאה , במקרה של תוצאה הכרחית, בסוגיות אחדות מחלקת הגמרא

  :כגון. האסורה או לא ניחא ליה
  

יהודה אומר חייב ' ר,  חייב אלא אחתתנו רבנן הצד חילזון והפוצעו אינו
אמרו לו אין פציעה בכלל , יהודה אומר פציעה בכלל דישה' שהיה ר, שתים
. קסברי אין דישה אלא לגידולי קרקע, אמר רבא מאי טעמא דרבנן. דישה

: תוספות(מתעסק הוא אצל נטילת נשמה ... וליחייב נמי משום נטילת נשמה

שמעון '  אביי ורבא דאמרי תרוייהו מודה רוהא, )מ"ומתעסק דהכא היינו דשא
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, )ואם כן ליחייב נמי משום נטילת נשמה, שחייב עליו: פירוש(ימות בפסיק רישא ולא 
  .כי היכי דליציל צבעיה, שאני הכא דכמה דאית ביה נשמה טפי ניחא ליה

  )א, שבת עה(
  

  .ייב עליהאינו ח, פ שהכרחי שהדבר יקרה"אע, הרי שאם לא ניחא ליה בנטילת הנשמה
  

  :במקום אחר למדנו
  

אם מטרת (אם לאכילה כגרוגרת , תנו רבנן התולש עולשין והמזרד זרדים

, אם לבהמה כמלא פי הגדי, )השיעור להתחייב הוא כגרוגרת, התלישה היא לאכילה
כי יפוי הקרקע (אם ליפות את הקרקע כל שהן , אם להיסק כדי לבשל ביצה קלה

אטו כולהו לא ליפות את . )כבמשנה שם, בכל שהואוחרישה שיעורה , הוא חרישה
רבה ורב יוסף דאמרי תרוייהו באגם , )הלא ממילא הקרקע מתיפה(הקרקע נינהו 

אביי אמר אפילו תימא בשדה דלאו אגם וכגון , )שלא שייך שם יפוי הקרקע(שנו 
שמעון בפסיק רישיה ' והא אביי ורבא דאמרי תרוייהו מודה ר, דלא קמיכוין

  )א, שבת קג(                .לא צריכא דקא עביד בארעא דחבריה, ותולא ימ
  

, פ שפסיק רישיה הוא שגם ייפה את הקרקע"אע, הרי שאדם התולש זרדים באדמת חבירו
הריהו , אלא הוא מעונין רק בזרדים, מכל מקום כיון שאין לו ענין ליפות את קרקע חבירו

פ שאין הוא עוסק " אע-מלאכה שנעשתה הרי שאם אין לאדם ענין ב. פטור על החרישה
,  כמו בדוגמא של חילזון,קשה לופ שאין הדבר "ואע, )קוצר(אלא במלאכה אחרת , בהיתר

כך . שמעון מחייב בו' ואין ר,  הרי זה פסיק רישיה דלא ניחא ליה- אדיש לגביואלא שהוא 
  ".לא ניחא ליה" בהגדרת )ה טפי"ד א, דף עה(כתבו התוספות 

  .ה להלן"ספות שבהן מופיע הענין של לא ניחא ליה נעסוק בעבסוגיות נו
  

  :שיטת הערוך מובאת בתוספות בשבת שם
  

 פירש בערוך דבפסיק רישיה דלא ניחא -לא צריכא דעביד בארעא דחבריה 
 שאינו אוהבו והקוצץ בהרת 1כגון דקעביד בארעא דחבריה וכגון באחר, ליה

.  ואפילו איסור דרבנן ליכא,מותר לכתחילה, בשעת מילה שאין לו הנאה
,  חבית שפקקוהו בפשתן להסיר הפקק ולמשוך ממנו יין בשבת2)'ר(והתיר 

כיון דאינו , פ שאי אפשר שלא יסחוט כשמסיר הפקק והוי פסיק רישיה"אע
דהא מפיס מורסא , ואינו נראה. מותר, נהנה בסחיטה זאת שהיין נופל לארץ

פ שאינו נהנה "ם צערא דגופא אעלהוציא ממנו ליחה היה אסור אי לאו משו
וכן , כלל בבנין הפתח ואינו מתכוון כלל לבנין הפתח אלא לנקיבה בעלמא

ש "א ממחט של יד ליטול בה את הקוץ דמוקי לה בהנחנקין כר"הביא רשב
פ "ואע, דאמר מלאכה שאינה צריכה לגופה פטור עליה ומשום צערא שרי

והא דקאמר לא , צערא דגופאשאינו נהנה בחבורה היה אסור אי לאו משום 
  .צריכא דעביד בארעא דחבריה היינו דלא מיחייב חטאת אבל איסורא איכא

  )ה לא"א ד, קג(
  

 
', באחר שאינו אוהבו הקוצץ בהרת וכו: או שצריך להיות. באחד: ואולי צריך לומר. באדם זר לו: כלומר  .1

  .ש"וכעין זה מופיע בתוספות הרא, "ואי איכא אחר ליעביד אחר): "א, קלג(ורומז ללשון הגמרא להלן 
  .א הנזכר להלן, עיין תוספות יומא לה, וךכי המתיר הוא בעל הער, מלה זו מיותרת  .2
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ואילו רבינו תם , י" מפורש שהחולק על הערוך הוא ר)ה האי"א ד, ו(בתוספות בכתובות 
  .)ניה ה"ב ד, לד(וכן הובאה מחלוקת התוספות והערוך בתוספות ביומא . הסכים עם הערוך

  

ל קיים הפטור "ר דלנ"י היא בשאלה האם בפס"שמחלוקת הערוך ור, מדברי התוספות עולה
ר "אלא שבפס, ר"לדעת הערוך דבר שאינו מתכוון שייך גם בפס": דבר שאינו מתכוון"של 

א , תוספות יומא לה(" כיון שהוא נהנה אנן סהדי שהוא מתכוון", דניחא ליה נחשב כמו מתכוון

בין בשבת ובין בכל , ומותר לכתחילה, מ" פטור משום דשא- בלא ניחא ליה אבל, )ה הני"ד
ר אין "כל שהוא פס, לעומת זאת, י"לדעת ר. ר"מ שאינו פס"בדיוק כמו בדשא, התורה כולה
: להלן(אלא שבלא ניחא ליה הריהו מלאכה שאינה צריכה לגופה , מ כלל"בו פטור דשא

אסור "ו, שמעון' ומשום כך בשבת פטור לדעת ר, כיון שאינו מעונין במלאכה זו, )ג"משאצל
יהודה חייב כמו ' ולדעת ר, )ה האי"א ד, תוספות כתובות ו(" ג"ש כמו במשאצל"לכתחילה לר

  .שמעון' חייב גם לר, ג"שאין פטור של משאצל, ובכל התורה; ג"במשאצל
  

ג שנינו "צלשהרי לגבי משא, ג"שמעון אוסר לכתחילה במשאצל' ברור כי גם הערוך מודה שר
' ל ר"ר דלנ"ואם בפס. )א, ג(" כל פטורי דשבת פטור אבל אסור"ו, )ב, שבת צג(" ש פוטר"ר"

את ההבדל . ל"ר דלנ"ג לבין פס"הרי שיש הבדל בהגדרה בין משאצל, שמעון מתיר לכתחילה
מ עוסק אדם "בדשא. ג"למשאצל, ר"בלא פס, מ"הזה יש לגזור מן ההבדל בין סתם דשא

. שהוא מעשה המלאכה,  להיגרר ממילא מעשה אחרעלולשממנו ,  היתרבמעשה אחד של
שהוא ,  מעשה אחרבהכרחשממנו יגרר , האדם עוסק במעשה אחד: ר"וכך גם בפס

, בכוונה, שם האדם עושה את מעשה המלאכה עצמו: ג"מה שאין כן במשאצל. המלאכה
שונות של מושג לפי ההגדרות ה, אלא שמטרתו בעשיית המעשה אינה לגופה של המלאכה

ם "ניסח הרמב, מ"לגבי סתם דשא, את ההבדל הזה. שאין כאן מקום להאריך בהן, זה
הדברים נאמרים בקשר . המצוטט בפירוש רבנו פרחיה שם, )ב, מא(בפירושו למסכת שבת 

  .יהודה' ג כר"שמעון ובמשאצל' מ כר"הסובר בדשא, לדעת שמואל
  :ם"זו לשון הרמב

  

דדבר , אינה צריכה לגופה ובין דבר שאינו מתכווןוההפרש שיש בין מלאכה ש
כגון גורר , אלא ממילא ֵתעשה, שאינו מתכוון אינו מתכוון לעשות מלאכה

אבל , ומלאכה שאינה צריכה לגופה הוא שיתכוון לעשותה', אדם מיטה וכו
כגון גחלת של עץ שלא נתכוון לעשותה , אינו צריך לגופה אלא לדבר אחר

  . בלבדפחם אלא לסלק ההיזק
  

שכתב , 3ם בשם אביו"אברהם בן הרמב'  הביא שמצא בשם ר)ז, הלכות שבת א(הכסף משנה 
  .ג"לבין משאצל) דלא ניחא ליה(כעין זה גם לגבי ההבדל שבין פסיק רישיה 

  

 מתחילים )ב, לד(התוספות ביומא . מעין הדברים הללו מוצאים אנו בדברי התוספות עצמם
או שאסור , יהודה מדאורייתא' חייב לפי ר, ר"שאינו פס, מ רגיל"בדיון בשאלה האם דשא

יהודה ' מ אסור לר"והם מוכיחים שלמרות שבכל התורה כולה דשא, רק מדרבנן
מ אינו "ודשא, כי בשבת צריך מלאכת מחשבת, בשבת אינו אסור אלא מדרבנן, מדאורייתא

  :על כך מקשים התוספות מגמרא בכריתות. מלאכת מחשבת
  

 
  .מקור הדברים בראש ספר מעשה רוקח  .3



101   מחלוקת הערוך והתוספות-פסיק רישיה דלא ניחא ליה 

שמעון בן אלעזר אומר משום ' ר, תה גחלים בשבת חייב חטאתתנו רבנן החו
צדוק חייב שתים מפני שהוא מכבה את העליונות ומבעיר את ' אליעזר בר' ר

במאי עסקינן אי דקא מיכוין לכבות ולהבעיר מאי טעמא דמאן . התחתונות
רב ... אלא דלא קא מכוין להבעיר מאי טעמא דמאן דמחייב תרתי, דפטר

שמעון ' ק סבר לה כר"ות, ן שנתכוין לכבות והובערו מאליהןאשי אמר כגו
מ "יהודה דאמר דשא' צדוק סבר לה כר' אליעזר בר' מ פטור ור"דאמר דשא

  )א, כ(                      .חייב
  

  :מתרצים התוספות. מ חייב מן התורה"יהודה אפילו בשבת דשא' הרי שלר
  

שחותה שלא יובערו שאי אפשר בשום ענין כ, ל דהתם פסיק רישיה הוא"וי
ג דלא צריך להבערתו והויא "ואע, ר כמתכוין דמי"וכיון דהוי פס, התחתונות
... ג חייב עליה"יהודה דאמר משאצל' סבר לה נמי בהא כר, ג"לה משאצל

יהודה ' והאי דנקט בכריתות לישנא דמתכוין ואין מתכוין ולא נקט הא ר
, יהודה נקט ליה' תא דרמשום רבו, שמעון' ג חייב עליה הא ר"דאמר משאצל

דסלקא , ר חייב"מאחר שהוא פס, פ שאין מתכוין להבעיר התחתונות"דאע
ג אלא בדבר שהוא מתכוין "יהודה לא מחייב משאצל' דעתך אמינא דר

וכן חס על הנר שמתכוין , כגון מפיס מורסא שהוא מתכוין לפתח, בידים
אכה בידים אלא שמתכוין לעשות המל, לכבות ומוציא המת במיטה וכן כולם

אבל בדבר שאין מתכוין לעשות בידים כגון נתכוין , שאינה צריכה לגופה
דלא נתכוין למלאכת הבערה , לכבות העליונות והובערו התחתונות מאליהן

' ג דהוה פסיק רישיה סלקא דעתך אמינא דלא ליחייב ר"אע, כלל אלא לכיבוי
  .4ל"יהודה קמ

  

, "שאינה צריכה לגופהעשות המלאכה בידים אלא מתכוין ל"הרי שהתוספות מחלקים בין 
ואף ". ר"דהוה פסג "אע... והובערו התחתונות מאליהן... אין מתכוין לעשות בידים"לבין 

כי לדעתם דין הכל , על פי שהתוספות אינם סוברים שיש נפקא מינה לדינא בין שני המקרים
ובכל התורה , יב או פטורש אם חי"י ור"ובשבת הוא תלוי במחלוקת ר, ג"הוא דין משאצל

שלדעת ,  מכל מקום הם מכירים בהבדל המציאותי שבין שני המקרים-לדברי הכל חייב 
 בשבת פטור ובכל התורה -שמעון ' ג לר"במשאצל: הערוך הוא יוצר גם נפקא מינה גדולה

בין בשבת ובין ,  מותר לכתחילה-שמעון ' ל לר"ר דלנ"ואילו בדבר שאינו מתכוון בפס, חייב
  .בכל התורה

בהמשך דבריהם מראים התוספות שגם למקרה שהובערו מאליהן ולא היה איכפת לו 
ורק למקרה שההבערה , עיין להלן פיסקה י, ג"שיובערו קוראה הגמרא בכריתות משאצל

, כי במקרה כזה בולט יותר שלא נתכוון למעשה ההבערה, מ לרבותא"קשה לו קראו דשא
" פסיק רישיה דלא ניחא ליה"פות מגדירים בהמשך את פ שהתוס"וזאת אע. כ חייב"ואעפ

 
וכן הגירסה " (מ אסור"י דאמר דשא"כר... מ מותר"ש דאמר דשא"כר"התוספות גרסו בגמרא בכריתות   .4

: כלומר(אבל הכוונה בעצם לפטור וחייב , כלפנינו" חייב"ו" פטור"ולא , )ה מיחם"ב ד, בתוספות שבת מא
והגמרא . ג"שהרי התוספות סוברים שהדין הוא כמו במשאצל, )מותר מן התורה ואסור מן התורה

אך גירסתנו יותר נוחה . מ"ש בדשא"י ור"המשיכה בלשון הרגילה במחלוקת ר" מ"דשא"שנקטה לשון 
  .לשיטתם
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א שאין צורך שיהיה דוקא , וכמו שכתבו התוספות בשבת עה, "שאינו נהנה כלום: "במילים
  .כפי שנזכר, קשה לו

  

  י"טעם מחלוקת הערוך ור. ב
  

 מבואר שגם הערוך וגם התוספות תומכים את יתדותיהם בסוגיה )ב, לד(בתוספות ביומא 
  :נין זה במסכת שבתיסודית בע

  

הא למה לי ... יאשיה' דתניא בשר ואף על פי שיש שם בהרת ימול דברי ר
אמר אביי לא נצרכה , ודבר שאין מתכוון מותר, דבר שאין מתכוון הוא, קרא

' רבא אמר אפילו תימא ר, יהודה דאמר דבר שאין מתכוון אסור' אלא לר
לית ליה האי סברא והא ואביי . ש בפסיק רישיה ולא ימות"שמעון מודה ר

בתר דשמעה , ש בפסיק רישיה ולא ימות"אביי ורבא דאמרי תרוייהו מודה ר
אמר רב , שמעון האי בשר מאי עביד ליה' ואביי אליבא דר... מרבא סברה

, תינח גדול קטן מאי איכא למימר, עמרם באומר לקוץ בהרתו הוא מתכוון
ואי .  הוא קא מתכווןאמר רב משרשיא באומר אבי הבן לקוץ בהרת דבנו

ש בן לקיש כל מקום שאתה מוצא עשה "דאמר ר, איכא אחר ליעביד אחר
ולא תעשה אם אתה יכול לקיים שניהם מוטב ואם לאו יבוא עשה וידחה לא 

  )א, קלג(                .דליכא אחר, תעשה
  

  :א בחידושיו במקום מעלה שאלה ראשונית על הסוגיה"הרשב
  

אלא , דהא מתכוין לקציצה, יה דבר שאין מתכווןמאי קרי ל]א... [תמיהא לי
ואין זה קרוי דבר שאין מתכוון אלא מלאכה , שאינו מתכוין לטהר אלא למול

למכבה גחלת של עץ ברשות , והא למה הדבר דומה. שאינה צריכה לגופה
ולא מחמת שהוא צריך לגופו של כיבוי אלא כדי , דמתכוון לכבות, הרבים

רי לה מלאכה שאין צריך לגופה ולא דבר שאין וק, שלא יזוקו בה רבים
ל דאי כתב רחמנא בפירוש השמר בנגע "וי... וכדאיתא בפרק כירה, מתכוין

כלומר , אלא השמר בנגע הצרעת כתב רחמנא, הכי נמי, הצרעת שלא תקוץ
ואנן הוא דאמרינן דכיון שכן אסור לקוץ , שלא יטהרנו אלא בהוראת כהן
והלכך כשזה קוצץ לשם מילה הוה ליה דבר , בהרת שמטהר הוא בקציצתו

  )ה ואביי"ד(          .שאין מתכוין אצל טהרה
  

 העושה את מעשה -אלא תוצאתו , הואיל ולא מעשה הקציצה הוא גדר האיסור, כלומר
ואם אין כוונתו לתוצאה האסורה , הקציצה אינו נחשב לעושה את מעשה האיסור בידים

" פסיק רישיה ולא ימות"מצב גם בדוגמא של ויש להבין שזהו ה. מ"הריהו בכלל דשא
משום שהמלאכה , היא, אלא דבר שאינו מתכוון, ג גרידא"הסיבה שאין זו משאצל: עצמה

ונמצא שאפשר לבצע , אלא התוצאה של המיתה היא ֵשם האיסור, איננה חיתוך בעל החיים
  .את פסיקת הראש בתורת דבר שאינו מתכוון לגבי המיתה

  

  :בו על סוגיה זוהתוספות ביומא כת
  

אליעזר דמילה ואביי אליבא ' ועוד הביא הערוך ראיה לדבריו מדאמר פרק ר
, באומר אבי הבן לקוץ בהרת בנו הוא מתכוון, ש האי בשר מאי עביד ליה"דר

אבל אי איכא , ומשני דליכא אחר, ופריך ואי איכא אחר ליעביד כדריש לקיש
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 רישיה לכתחילה בדבר ש פסיק"אלמא שרי ר, אחר היה מותר לכתחילה
היינו ' דהא דמוקי ליה אביי באומר אבי הבן כו, ואין זו ראיה. שאינו נהנה

כדקא מסיק התם לבתר , שמעון בפסיק רישיה' מקמי דשמע מרבא דמודה ר
שמעון כיון דפליג אף ' ולהכי פריך ואביי אליבא דר, דשמעה מרבא סברה

, האי בשר מאי עביד ליה, וןר משאר שאינו מתכו"ואם כן לא שנא פס, ר"בפס
  .ר לא שנא אביו לא שנא אחר"אבל למאי דמסיק דלאביי נמי מודה בפס

  )ב, לד(                    
  

  :התוספות ממשיכים ומביאים ראיה לשיטתם הם מסוגיה זו
  

מדלא קאמר אלא לאביי האי בשר מאי , משם קשה לפירוש הערוך, ואדרבה
ש בפסיק רישיה לא שני ליה בין " ראבל לרבא דסבירא ליה מודה, עביד ליה

ג "פסיק רישיה אע] אסור[כיון דסבירא ליה בשבת דמדרבנן , אביו בין אחר
מכלל דבשאר איסורי אסור , דמדאורייתא שרי משום מלאכת מחשבת

  .מדאורייתא
  

דוקא לאביי לפי מה שסבר " ואי איכא אחר ליעביד"מזה שהגמרא הקשתה , כלומר
ר דלא ניחא ליה " גם בפס-ר דניחא ליה "ש בפס"ובר שמודה רמוכח שלרבא הס, מעיקרא

בכל התורה שאין , 5ג"פ שבשבת אסור רק מדרבנן משום משאצל"ואע, מ"אין פטור של דשא
  .חייבג "דין משאצל

  

איננה " ואי איכא אחר ליעביד אחר"שקושיית הגמרא , בניגוד לתוספות, הערוך בוודאי סבר
והקושיה היא בין לאביי , אלא ענין חדש היא', וכו" ש" דרואביי אליבא"המשך של הקושיה 

ב סימן א "פי(ש "וכן כתב הקרבן נתנאל על הרא, ל מותר"ר דלנ"כי גם לרבא פס, ובין לרבא

בין : "שאם כן היתה הגמרא מקדימה לקושיה פתיחה כגון, התוספות לעומתו סברו. )אות ה
ומזה שאין הקדמה כזאת , אחרים בגמראכמו שמצינו כעין זה במקומות , "לאביי בין לרבא

אבל הערוך סבר שאין הכרח . יש להבין שהקושיה היא המשך לקושיות הקודמות על אביי
מופיע כאשר הדברים אמורים במשפט " פלוני' פלוני בין לר' בין לר"ו, שתופיע פתיחה כזאת

  .אחד ובנשימה אחת עם קושיה קודמת שהיא רק למאן דאמר אחד
  

 ונראה ששורש מחלוקתם מצד .מהלך הגמראקת הערוך והתוספות מצד הבנת זו היא מחלו
ר אפילו דניחא "שהרי אביי סבר מעיקרא שפס.  הוא בשאלה במה נחלקו אביי ורבאהסברה

ש "ורבא נחלק עליו ואמר שמודה ר, ש"י ור"והוא נתון במחלוקת ר, מ"ליה הריהו דשא
הערוך סבר שהנקודה ). קיבל את דעת רבאואביי חזר בו אחר כך ו(ר ולא ימות "י בפס"לר

מ ולא פטור " ולפיכך אין בו לא פטור דשא,שניחא ליה נחשב כמתכווןשרבא חידש היא 
ויש בשניהם , ר"ר הוא כמו לא פס"אבל בלא ניחא ליה מודה רבא לאביי שפס, ג"משאצל

א ליה  בין ניח-ר "שפסואילו התוספות סברו שהחידוש של רבא הוא . ש"מ לר"פטור דשא
 כי כל שיודע שהדבר ודאי ייגרר מפעולתו אינו ,מ" אינו נחשב לדשא-ובין לא ניחא ליה 

 
ג " משאצלולפי ההנחה שגם פטור, "משום מלאכת מחשבת"נראה בבירור שזוהי כוונת התוספות במילים   .5

אבל ). עיין שם, ה טפי"א ד, כך הניחו התוספות בשבת עה" (מלאכת מחשבת"ש מקורו בחסרון ב"לדעת ר
מ שאינו "כמו בדשא(מצד מה שאינו מתכוון " מלאכת מחשבת"ל יש חסרון "ר דלנ"אין לומר שבפס

ן חסרון של אי, שידוע שהמלאכה ֵתעשה, ר"כי בתחילת הדיבור כתבו התוספות בפירוש שבפס, )ר"פס
  .עיין שם, ג"אלא הדבר תלוי בדין משאצל, שמעון' יהודה ובין לר' בין לר" מלאכת מחשבת"
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ר דלא ניחא ליה "אלא שבהלכות שבת יש לפטור פס, "דבר שאינו מתכוון"יכול להיחשב ל
אבל בכל התורה שאין פטור של , שהרי אינו צריך למלאכה, ג"ש משום משאצל"לדעת ר
ש בפסיק רישיה ולא "מודה ר: "בזה מבואר מה שאמר רבאו. הריהו חייב, ג"משאצל
ש בכל התורה שהוא "כי גם בלא ניחא ליה מודה ר, ולא הזכיר שזה רק בניחא ליה, "ימות
, אומרת הגמרא שבלא ניחא ליה פטור, העוסקות בשבת דוקא, אלא שבסוגיות אחרות, חייב

רבא לא הוצרך להדגיש  ולהלן יבואר מדוע לפי הערוך 6.ג"והטעם הוא משום משאצל
  .שמדובר בניחא ליה

  

מלשון הערוך , ר נחשב כמתכוון"יש להוכיח שלפי הערוך עיקר חידושו של רבא הוא שפס
  :עצמו בענין זה

  

ש בפסיק רישיה ולא ימות פירוש מי שחתך ראשו של חי הכל יודעין "מודה ר
 ממנו אלא להוציא, ואם אמר איני מתכוון למיתתו, כי בחתיכת ראשו ימות

 . הוא7הרי כמתכוון להמיתו ורוצהאלא , אין ממש בדבריו, דם לדבר צורך
כגון גרירא דאפשר דלא עביד חריץ ואפילו עביד אפשר , שמעון' והיכא פליג ר
וכן , דלא ניחא ליה, וכן בפרק כל כתבי דשקיל ליה בברזי, דלא ניחא ליה

וכן בלולב , אבי הבןואי איכא אחר ליעבד אחר ולא ... אליעזר אומר' בפרק ר
אבל פסיק רישיה ליכא לספוקא דלא , הגזול והוא דאית ליה הושענא אחריתי

  .דאי לא הוה ניחא ליה היכי הוה פסיק רישיה, ובודאי דניחא ליה, ימות
  )ערך פסק(                 

  

הוא מעצם טיבו מקרה של " פסיק רישיה ולא ימות"הערוך מפרש שהמקרה של , כלומר
כי פסיק רישיה נחשב , "בפסיק רישיה דניחא ליה" כן רבא לא הוצרך לומר ואם, 8ניחא ליה

שמעון מתיר כמו במקרה שלא בטוח כלל ' אבל בלא ניחא ליה ר,  להרוגתמיד כמתכוון
 שהתוספות -" פסיק רישיה דלא ניחא ליה"יש להבין שהביטוי . שייעשה האיסור

 אינו ביטוי -אך אין לו ענין בה משתמשים בו במובן של מקרה שהתוצאה האסורה הכרחית 
, כי פסיק רישיה תמיד ניחא ליה בהריגה(כי הוא מכיל סתירה פנימית , נכון לדעת הערוך

אך אנו נמשיך להלן להשתמש בביטוי שגור , ובגמרא הוא באמת אינו מופיע, )כפי שהוזכר
  .זה במובן שנותנים לו התוספות

  

  הסתירה בתוספות בענין מפיס מורסא. ג
  

 
  .שכבר כתב את עיקר ההסבר הזה, כתובות סימן יח, א"ח, עיין קובץ שיעורים  .6
אך שוב , ומתחילה חשבתי שטעות סופרים ברורה היא. ורוצח: אבל בדפוס הרגיל. כך נדפס בערוך השלם  .7

וייתכן איפוא שמשם הלשון , ר בהורג אדם"הביא דוגמא לפס) ה מודה"א ד, קלג(איתי שרבינו חננאל ר
  .'רוצח'

כי אם לא היה : ככל הנראה, הוא" דאי לא הוה ניחא ליה היכי הוה פסיק רישיה"פירוש לשון הערוך   .8
היה מוציא ממנו דם  - אם כוונתו רק להוציא דם -אלא , ניחא ליה בהריגתו לא היה פוסק את ראשו

 הרי שהיה נוח לו -ואם פסק את ראשו , ל"א הנ, וכעין שמצינו בחילזון בדף עה, בדרך אחרת כגון דקירה
כגון שהוא , והתוספות סוברים שגם בחותך ראש של עוף יש אפשרות של לא ניחא ליה במיתתו. שימות

עצמו מבלי שיוכל לפרוח היה ניחא ואם היה אפשר שהראש יחיה בפני , צריך אותו בשביל קטן לשחק בו
ם סובר שגם בראש "וראה להלן פיסקה ז שהרמב. ב שהקטן משחק בחגב חי, עיין במשנה צ, לקטן בכך

  .עוף לשחק לקטן ניחא ליה שימות
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ברצותם להסביר את ההבדל שבין , )ב, לד( שהתוספות ביומא )סוף פיסקה א(ינו לעיל רא
נוקטים כדוגמא , מ"הנקרא בגמרא בכריתות דשא, ל"ר דלנ"לבין פס, ג סתם"משאצל

יהודה לא מחייב ' דסלקא דעתך אמינא דר: "ג את מפיס מורסא"ראשונה למשאצל
וכן חס , פיס מורסא שהוא מתכוין לפתחכגון מ, ג אלא בדבר שהוא מתכוין בידים"משאצל

, )ה"ב מ"פ(מקור הדין של המפיס מורסא הוא במשנה בעדויות . 'וכו" על הנר שמתכוין לכבות
  .והיא מובאת בגמרא

  

אמר שמואל כל פטורי דשבת פטור אבל אסור לבר מהני תלת דפטור 
ואידך המפיס מורסא בשבת אם לעשות לה פה חייב אם להוציא ... ומותר

  .וממאי דפטור ומותר דתנן מחט של יד ליטול בה את הקוץ, מנה לחה פטורמ
  )א, שבת קז(

  

שהמפיס מורסא בשביל להוציא ממנה לחה זוהי דוגמא מובהקת , התוספות אומרים איפוא
אלא שאין , שהרי האדם עושה במתכוון ובידים את פעולת פתיחת הפתח, ג"למשאצל

זה כמי שמכבה את הנר לא לשם עשיית פחמים והרי , אלא הוצאת הלחה, מטרתו הפתח
  : בסוף הדיבור)א, לה(ולפיכך תמוהים לכאורה דברי התוספות ביומא . אלא כחס על הנר

  

דהא מפיס מורסא כדי להוציא ממנה לחה פטור , מיהו אין נראה דברי הערוך
פ שאינו נהנה כלל ואינו מתכוון "אע, אבל אסור אי לאו משום צערא דאינשי

  .נין הפתחכלל לב
  

ולא של , ג"והלא קודם לכן כתבו התוספות שהמפיס מורסא זוהי דוגמא רגילה של משאצל
הקושיה , והנה? ג גם הערוך מודה שהיא אסורה לכתחילה"ובמשאצל, ר"מ בפס"דשא

ממפיס מורסא מופיעה כקושיה עיקרית על הערוך גם בתוספות בשבת ובכתובות הנזכרים 
לפיה מפיס מורסא הוא דוגמא , פיסקה שבראש הדיבור ביומאאך שם אין מופיעה ה, לעיל

 הקשה על התוספות שם )א, לכתובות ו(' דרוש וחידוש'עקיבא איגר ב' ר, אמנם. ג"של משאצל
  :מסברה

  

דהיינו לפתוח המורסא דזהו , תימא הא מפיס מורסא מכוין להמלאכה
ציא ממנה אלא להו, אלא דאין צריך לגופה להוציא ולהכניס אויר, המלאכה

  .ג"ופשיטא דזהו אסור כמו כל משאצל, לחה
  

ומהווים , שם הדברים מופיעים במפורש בתוספות, אך לא הזכיר את התוספות ביומא
  .לכאורה סתירה בתוך דברי התוספות מרישא לסיפא

שהמפיס מורסא להוציא , אפשר היה לכאורה לתרץ, בתוספות בשבת ובכתובות כשלעצמם
ניגש , המפיס לעשות לה פה: אותה הפעולה כמו המפיס לעשות לה פהממנה לחה אינו עושה 

סוחט את , ואילו המפיס להוציא ממנה לחה, אל ראש המורסא וחותך בעור שעליה פתח
שאפשר לומר עליו שהוא מעשה , והלחה פורצת החוצה ויוצרת נקב, מבסיסההמורסא 

כך אפשר היה להבין את , אכן. ר"מ בפס"וזהו דשא, הנגרר בהכרח ממעשה הוצאת הלחה
פ שאינו נהנה כלל בבנין הפתח ואינו מתכוון כלל לבנין הפתח "אע: "לשון התוספות בשבת
ולא פתח שנעשה במתכוון , כלומר שאין זה אלא נקב שנוצר ממילא, "אלא לנקיבה בעלמא

ולפי זה המפיס מורסא דומה למקרה השני ). פ שאחר המעשה אולי הם נראים זהים"אע(
וכן מחט של יד ליטול בה את הקוץ דשרי משום : "ות מקשים ממנו על הערוךשהתוספ

והיא גוררת , דהיינו שמשיכת הקוץ החוצה היא פעולה אחת, "צערא אבל אי לאו הכי אסור
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אך לכאורה כל זה אינו מיישב . של פציעת הבשר והוצאת דם, אחריה בהכרח פעולה אחרת
  .את הסתירה בתוספות ביומא

  

, ג"ל הוא כמו משאצל"ר דלנ"הסוברים שמצד הדין פס, שהתוספות עצמם, רשמא יש לומ
אינם נזקקים לפירוש הנזכר לפיו המפיס מורסא להוציא לחה שונה מבחינת אופן הפעולה 

וזוהי , אלא הם הבינו בפשטות שמדובר על אותו אופן פעולה, מן המפיס לעשות לה פה
 כשהתוספות עוד לא הביאו את שיטת ,ולכן בתחילת הדיבור ביומא. ג רגילה"משאצל
ולא כמו , כתבו שהמפיס מורסא הוא כמו המכבה את הנר והמוציא את המת, הערוך

אבל לפי שיטת . ל"ר דלנ"מ בפס"שהוא דשא, החותה גחלים והובערו התחתונות מאליהן
שהמפיס מורסא להוציא ממנה לחה , הערוך סברו התוספות שמוכרחים לפרש כפי שנזכר

 היתר לכתחילה )א, שבת קז(כי אחרת איך לומדת הגמרא , ר"מ בפס"ך של דשאהוא בדר
, ר"מ בפס"והלא בנטילת הקוץ הוא בודאי דשא, ממחט ליטול בה את הקוץ למפיס מורסא

ואם יש להתירו הרי זה , ג"ואילו במפיס מורסא הוא משאצל, המותר לפי הערוך לכתחילה
מ "ה שגם מפיס מורסא הוא בדרך דשאאלא ודאי שהגמרא סבר. רק משום צער הגוף

, ר אסור לכתחילה"מ בפס"מוכח מכאן שגם דשא, מקשים התוספות, אך אם כן. ר"בפס
אולם הערוך יאמר שעצם הנחת התוספות שההיתר במפיס מורסא . והותר רק משום צער

כי בגמרא לא נאמר שהטעם הוא משום , אינה מוכחת כלל, ובמחט של יד הוא משום צער
ויוצא , ל מותר לכתחילה"ר דלנ"לא יש לומר שטעם ההיתר הוא באמת משום שפסא, צער

ל אסור "ר דלנ"שפס" בנויה על הדרוש"שהנחת התוספות שההיתר הוא משום צער 
ג "ולפי הבנתם הם יכולים להעמיד את מפיס מורסא גם באופן של משאצל(לכתחילה 

  ).כפי שנזכר, גמורה
  

שיצירת , והוא, ל באופן אחר"א הנ"ב לתרץ את קושיית רעק כת)סימן ב, שבת(הקהילות יעקב 
אלא , "עשיית פתח"כי שם האיסור אינו , פתח למורסא אינה נחשבת לעשיית מעשה איסור

, דהיינו לפתח העשוי להכניס ולהוציא, וכל שאינו מתכוון בעשיית הפתח לבנין, "בונה"
א לגבי "וכמו שכתב הרשב, ג"הרי זה דבר שאינו מתכוון ולא משאצל, והבנין בא ממילא

הקהילות יעקב מתקשה שאם כן גם החופר גומא ואינו צריך אלא , אמנם. קציצת בהרת
אך נראה שיש . כי אף הוא חופר עפר והבנין בא ממילא, ג"לעפרה לא היה לו להיות משאצל

 שהמפיס מורסא )ז"י הי"פ(ם בהלכות שבת "על פי מה שכתב הרמב, ליישב באופן מעט שונה
ובמכה בפטיש ההגדרה של ,  ולא משום בונה,מכה בפטישלעשות לה פה חייב משום 

ולא על שם הפעולה , דהיינו שיש לפנינו כלי שלם, המלאכה היא באמת על שם התוצאה
מה (ב , כמו מאן דשקל אקופי מגלימא בדף עה, שהיא כשלעצמה לפעמים אינה כלום, עצמה

ובשדה היא חרישה , לאכה של שינוי פני הקרקעשהיא כשלעצמה מ, שאין כן חפירה בקרקע
אלא בשביל להוציא , ונמצא שהעושה פתח במורסא לא בשביל שיתקיים כפתח, )ובבית בנין

א לגבי "ודומה ממש למה שכתב הרשב, הריהו נחשב לאינו מתכוון לגבי התוצאה, לחה
  .בהרת
הדיבור הם שבתחילת , הקהילות יעקב לא התייחס לסתירה בתוספות ביומא, אמנם

ונראה ליישב שבתחילת הדיבור עוד לא הזכירו ". מתכוון בידים"קוראים למפיס מורסא 
מ "ג לדשא"ואין הם מתכוונים לחילוק של הערוך בין משאצל, התוספות את שיטת הערוך

אלא שהם רוצים להסביר מדוע קוראה הגמרא , ג"ולשיטתם הכל הוא משאצל, ר"בפס
פ "שאע, והם מסבירים שזה לרבותא, "בר שאינו מתכווןד"בכריתות להובערו מאליהן 
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שהמעשה '  ואינו דומה למפיס מורסא ומכבה נר וכד- ההבערה לא נעשה במתכוון שמעשה
ואף על פי שהגדרת המלאכה במקרה של . יהודה מחייב'  בכל זאת ר-נעשה בידים ובמתכוון 

, אן בהגדרת המלאכהמכל מקום אין התוספות עוסק כ, מפיס מורסא אינה עצם המעשה
שהרי בהמשך מראים התוספות שגם , תדע. אלא בחילוק עובדתי מסוים שבין המקרים

ורק למקרה שההבערה , ג"להובערו מאליהן במקרה שלא איכפת לו קוראה הגמרא משאצל
ל התוספות אינם מחלקים בין "ר דלנ"פ שלענין הגדרת פס"וזאת אע, מ"קשה לו קראו דשא

דבר שאינו "והיינו משום שהלשון , כמו שכתבנו סוף פיסקה א, לולא איכפת לו לקשה 
אלא רק להשמיע רבותא שיש , בגמרא בכריתות אינה באה להגדיר את המושג" מתכוון

  .במקרה מסוים
  

הנה בדוגמא אחרת שמזכירים הערוך והתוספות , אם לענין מפיס מורסא הדברים מסופקים
והמעשה עצמו , פטיש מוגדרת לפי התוצאהודאי שצריך להזדקק לסברה שמלאכת מכה ב

ר "הערוך הביא ראיה לשיטתו שפס. מ אם אין עמו כוונה לתוצאה"יכול להיחשב דשא
שאם מיעט אותן , מהגמרא בסוכה בענין הדס שענביו מרובות מעליו, ל מותר לכתחילה"דלנ

  :ההדס כשר
  

.  ממעטיןשמעון אמרו'  בר9עזר)י(אל' משום ר, ט"תנו רבנן אין ממעטין ביו
עזר )י(אל' אמר רב אשי כגון שלקטן לאכילה ור, ט"והא קא מתקן מנא ביו

והא אביי ורבא דאמרי . מ מותר"שמעון סבר לה כאבוה דאמר דשא' בר
הכא במאי עסקינן דאית ליה , ש בפסיק רישיה ולא ימות"תרוייהו מודה ר
          .הושענא אחריתי

 

  )ב, סוכה לג(              
  

פ שפסיק רישיה הוא "מותר אע, ולא איכפת לו בתיקון, לו הושענא אחרתהרי שאם יש 
והלא כאן הוא ניגש בכוונה לתלוש את , מ"מה ענין זה אצל דשא, ולכאורה. שיתוקן
במקרה זה לדעת ( שהיא מלאכת מכה בפטיש -אלא שהגדרת מלאכת תיקון מנא . הענבים

, שיש כלי מתוקן לפנינו, התוצאה היא -) כדלהלן, התוספות ועוד ראשונים היא מדרבנן
ולא , ר"מ בפס"ולפיכך תלישת הענבים לאכילה בלי כוונה לתקן את ההדס היא דשא

  .א בענין קציצת בהרת"כמו שכתב הרשב, ג"משאצל
  

י פירש שם שאם אית ליה הושענא " רש-באשר לתשובת התוספות על ראיה זו של הערוך 
, ולא דמי השתא לפסיק רישיה, ליה לאכשורהדלא צריכא , אין כאן תיקון כלי"אחריתי 

) א, קג(אך התוספות בשבת ". דהתם איכא נטילת נשמה ממה נפשך והכא ליכא תיקון כלי

כ אמאי קאמר "דא, וליכא למימר כיון דאית ליה הושענא יתירתא אינו מתקן כלום: "כתבו
מדוע תלו , אם אין כאן תיקון כלל, כלומר". מ מותר"התם דסבר לה כאבוה דאמר דשא

, י"וזוהי קושיה על פירוש רש? ק אוסר למעט"ומדוע ת, מ"ש בדשא"י ור"זאת במחלוקת ר
ל דאותו תיקון "מיהו י: "ודחו התוספות שם את ראיית הערוך באופן אחר. אך ראה להלן

וכן כתבו ". מועט כמו מיעוט ענבים דלא אסיר אלא מדרבנן לא גזרו חכמים כשאינו נהנה
מיהו יש לדחות מאחר שאותו תיקון אפילו במתכוין אינו אסור אלא : "התוספות ביומא

לא גזרו ביה רבנן , דמיעוט ענביו אין נראה תיקון כל כך שייחשב תיקון מן התורה, מדרבנן

  .אלעזר' בדקדוקי סופרים תוקן לר  .9
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 10 מותר לכתחילהבדרבנןל "ר דלנ"התוספות מודים לערוך שפס, כלומר". כיון שאין נהנה
ג כשהמלאכה "גם במשאצל, ג דין אחד להם"ל ומשאצל"ר דלנ"שפס, וייתכן שלשיטתם(

, ל אמרו כן"ר דלנ"אך ייתכן שדוקא בפס; עצמה היא מדרבנן לא גזרו איסור לכתחילה
ואולי דוקא , ג"ל לסתם משאצל"ר דלנ"שהרי התוספות מודים שיש הבדל במציאות בין פס

  ).ל לא גזרו"ר דלנ"במציאות של פס
  

ומיד . הערוך שאולי התירו בהדס משום מצוההתוספות בכתובות דחו תחילה את ראיית 
דשמא לא , ש"והואיל וכן שרי לר, דאית ליה הושענא אחריתי: "הם מוסיפים תירוץ אחר

אית ליה הושענא , כלומר". והלכך לאו פסיק רישיה הוא, יצטרך לה ונמצא שלא תיקן כלי
נא שלו או כי אם תאבד הושע, ר"מ שאינו פס"אחריתי מכניס את המעשה לגדר של דשא

והדבר נשאר ,  אין זה תיקון-ואם לאו ,  הרי זה תיקון-שיבוא אליו אורח ויצטרך לה 
שמה , י שהוזכרו"וכך יש להבין את דברי רש. ש"י ור"ולכן הוא תלוי במחלוקת ר, אפשרי

 היינו -" והכא ליכא תיקון כלי, דהתם איכא נטילת נשמה ממה נפשך"י "שכתב רש
אבל אם יצטרך לה היה כאן תיקון , יתברר שאין כאן תיקון כלישבמקרה שלא יצטרך לה 

  .ר"ולכן אין זה פס, כלי
  

  ?י"מחלוקת בין בעלי התוספות בהבנת שיטת ר. ד
  

ר "י אין בפס"שלשיטת ר, )ב, לד(על פי המפורש בתוספות ביומא , הנחנו עד כה כדבר פשוט
כולה שאין פטור של ובכל התורה , ג"אלא מעמדו כמשאצל, מ"ל פטור של דשא"דלנ

המביאים את , )א, ו(בתוספות בכתובות ,  אולם.מדאורייתא הריהו אסור -ג "משאצל
עיקר "התוספות אומרים שם ש. מוכח לכאורה לא כך, כפי שנזכר, י"מחלוקת הערוך ור

שמעון לזלף יין על גבי ' המתירה לפי ר, )ב, צא(של הערוך היא מהגמרא בזבחים " ראייתו
ר "ומכאן שפס, שהוא איסור תורה, ר שיכבה את אש המזבח"פ שהוא פס"אע, האישים

התוספות ביומא דוחים ). לפנינו בערוך הראיה מזבחים אינה מופיעה כלל(ל מותר "דלנ
, ר"כך שהזילוף אינו פס, או על גבי האיברים, ראיה זו באמרם שאפשר לזלף בטיפים דקות

דההיא : "י כך" דוחים ראיה זו בשם ראלא הם, אך התוספות בכתובות אינם מתרצים כן
ל בכל "ר דלנ"ואם פס". ש לזלף יין על גבי האישים איכא למימר דמצוה שאני"דמתיר ר

י נחלקו "ש ור"הלא אין טעם לומר שר, "מצוה שאני"מה פירוש , התורה אסור מדאורייתא
ר " בפסועל כרחך כוונת התוספות שהאיסור, האם מצות הזילוף דוחה את הלאו של כיבוי

 11וכך הבין הקובץ שיעורים. ומשום מצוה התירוהו, ל גם בכל התורה הוא מדרבנן"דלנ

וכתב . ל יש איסור דרבנן"ר דלנ"י שגם בפס"אם כן מדוע היה ברור לר, והתקשה, בתוספות
בתוספות בכל המקומות הנזכרים מבואר שעיקר , ואכן. שאולי למד זאת ממפיס מורסא

ל אסור "ר דלנ"י שפס"כלומר שמשם למד ר, א ממפיס מורסאי על הערוך הי"קושיית ר

 
קון מועט כמו דאותו תי"שגם כוונת התוספות בשבת במילים , מלשון התוספות ביומא עולה בבירור  .10

אלא לומר שהואיל והוא תיקון ,  אינה להקטין איסור דרבנן זה משאר איסורי דרבנן-" מיעוט ענבים
ולא . ל"ר דלנ"ולשיטת התוספות בכל איסור דרבנן לא אסרו פס, מועט לכן אינו תיקון כלי דאורייתא
אמנם נראה שגם . ה סימן כז"ח' יביע אומר'ת "וכבר העיר כן בשו, משמע כך מהחזון איש סימן נ אות ה

ג חמורה משאר מילי "ומצינו שמשאצל(ג דוקא "למשאצל" בשאר שבות"החזון איש התכוון בלשון 
  .עיין שם, כדמשמע ממהלך דבריו, )ואין כאן מקום להאריך בזה, דרבנן

  .כתובות סימן יח, א"ח  .11
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כי בגמרא לא נאמר שההיתר במפיס מורסא , אך ראינו שהדברים אינם פשוטים. לכתחילה
  .וראה להלן. הוא רק משום צער

  

לפי : י"שהתוספות ביומא והתוספות בכתובות נחלקו בהבנת שיטת ר, לכאורה עולה איפוא
ל אין בכלל פטור של "ר דלנ"וסובר שבפס, ל הערוך מכל וכלי חולק ע"התוספות ביומא ר

ואילו ; ג"ורק בשבת פטור אבל אסור בגלל דין משאצל, ולפיכך בכל התורה חייב, מ"דשא
אלא שהוא , מ"ל נחשב לדשא"ר דלנ"י מודה עקרונית לערוך שפס"לפי התוספות בכתובות ר

בין בשבת ובין , בו איסור דרבנןוסובר שיש , חולק על הוראת הערוך שהוא מותר לכתחילה
  .ג"כמו שיש איסור דרבנן במשאצל, בכל התורה

  

ל אסור גם "ר דלנ" דהיינו שפס-י "יש להביא חיזוק להבנת התוספות בכתובות בשיטת ר
שהיה תלמידו של , ברוך מוורמייזא' ר,  מדברי בעל ספר התרומה-בכל התורה רק לכתחילה 

  :וכך הוא כותב בספרו, י"ר
  

,  פירש בערוך בערך פסק דאפילו פסיק רישיה מותר אם אינו נהנה בדברוכן
ומתוך כך מתיר הוא בערוך למשוך בשבת יין מן החבית בברזא הכרוכה לה 

ומביא ראיה מפרק הבונה גבי , כיון שהברזא תהיה מן הצד, במוכין של פשתן
 כתבי ובפרק כל, לא צריכא בארעא דלאו דידיה ואינו אסור... התולש עולשין

אליעזר דמילה ' ובפרק ר, 12ולא ניחא ליה... מפשיטין את הפסח כולו בשבת
... ובפרק לולב הגזול, ושרי לאחר דלא ניחא ליה... פ שיש בהרת"גבי בשר אע

  ...דאית ליה הושענא יתירה ושרי
 דאפילו אין כלי מתחת החבית לקבל היין הנופל )י"ר(= פירש מורי רבינומיהו 

, משוך בברזא הכרוכה בפשתן ובמוך בשבת משום דישהמכל מקום אסור ל
, נהי דאיסורא דאורייתא ליכא, ג שהבלוע הנסחט נופל על הארץ לאיבוד"ואע

מכל מקום איסורא ,  כדפירשתי לעילמקומות' כדמייתי ראיה בערוך מד
דהא ספוג שמקנח בו את הבגד והקערה מלכלוך היין ושמן ודבר , דרבנן איכא

ונסחט ) בספוג: נראה שצריך לומר(נהנה במה שבלול מספוג והרי אינו , אחר
  .ואפילו הכי אסור אם אין לו בית אחיזה, ממנו

  )סימן רמד, הלכות שבת(
  

י מודה לערוך שאין איסור דאורייתא בכל ארבעת המקומות שהערוך "משמע מהדברים שר
ל התורה ולא שהוא איסור של כ, והלא אחד מהם הוא מילה בצרעת, הוכיח מהם את שיטתו

לעומת . י הבין את שיטת רבו כתוספות בכתובות"הרי שבעל התרומה תלמיד ר. של שבת
שהן כנראה (זאת ידוע שהתוספות למסכת יומא אינן מאותו עורך של התוספות לכתובות 

, י באופן אחר"והוא הבין את שיטת ר, 13ם מרוטנבורג"אלא עורכן הוא המהר, )תוספות טוך
  .מ"ל פטור של דשא"ר דלנ"וסובר שאין בפס,  על הערוך מכל וכלי חולק"דהיינו שר

  

י שיש איסור "מדברי בעל התרומה לומדים אנו גם תשובה לשאלת הקובץ שיעורים מנין לר
התשובה . מ"אלא הוא גם דשא, ג"הואיל ואין הוא סתם משאצל, ל"ר דלנ"דרבנן גם בפס

 
ה "א ד, שבת קיז(י בסוגיה שם "ש רשעיין תוספות ביומא ובכתובות שדחו ראיה זו של הערוך על פי פירו  .12

או שאין בחתיכות שיעור כדי , ואינה מלאכה כלל, שהפשטה בחתיכות קטנות אינה דרך הפשט, )דשקיל
  .שהוא שיעור מינימלי להתחייב עליו, לעשות קמיע

  .ם"ת המהר"שהביא תשובה שכתב המצויה לפנינו בשו, ה כרובים"א ד, עיין יומא נד  .13



110  מעליות יט

,  לקנח בספוג שאין לו בית אחיזה)א, קמג(י למד זאת מהאיסור המפורש במשנה "היא שר
. כי ודאי יסחוט, ר"שמעון בפס' משום שמודה ר, שמעון'  אומרת שהוא גם לר)שם(שהגמרא 

ומבואר איפוא שיש בו איסור , ל"ר דלנ"הרי זה פס, י טוען שהואיל ואינו נהנה מן הנסחט"ר
הנוזל שנקלט על כי הוא מעונין ש, והערוך יתרץ שסחיטת הספוג נחשבת לניחא ליה, דרבנן

, ויפול לארץ) בעברו את גבול השולחן שהוא מנגב אותו(ידי הספוג ייסחט מהספוג החוצה 
  .כדי שהספוג יוכל לספוג נוזל נוסף

, גם זה מופיע בתרומה, י למד זאת ממפיס מורסא"גם מה שכתב הקובץ שיעורים שר, אמנם
להוציא ליחה דשרי היינו ) ן(יוגם מפיס מורסה א: "וזו לשון התרומה. כמו שהוא בתוספות

פ שאינו "אע, ר שעושה פה והוי כמו פתח"הא לאו הכי אסיר משום דהוה פס, משום צערא
י שההיתר להפיס מורסא הוא משום צערא "אך כבר אמרנו לעיל שההנחה של ר". צריך לפה

שהוא , ל"ר דלנ"והערוך יאמר שההיתר הוא באמת משום שזהו פס, אינה כתובה בגמרא
  .ר לכתחילהמות

  

  :סוגיה נוספת שלכאורה יש להקשות ממנה על הערוך היא בשבת
  

. לייט עלה רב. תנא נר שאחורי הדלת פותח ונועל כדרכו ואם כבתה כבתה
אמר ליה רבינא לרב אחא בריה דרבא ואמרי לה רב אחא בריה דרבא לרב 

 יהודה ותנא' אילימא משום דרב סבר לה כר, אשי מאי טעמא לייט עלה רב
שמעון מילט ' יהודה כל דתני כר' משום דרב סבר לה כר, שמעון' קתני לה כר
שמעון מודה דהא אביי ורבא דאמרי ' אמר ליה בהא אפילו ר, לייט ליה

  )ב, קכ(            .ר ולא ימות"שמעון בפס' תרוייהו מודה ר
  

 הנאה יש לו קשיא לי לפי שיטת הרב בעל הערוך מה: ")ה אמר ליה"ד, שם(א "כתב על כך הרשב
ואי נמי דקא מתהני בשיור השמן , ושמא בפתילה שצריך להבהבה, בכיבויו של נר

ב , בהא דנר שאחורי הדלת שבת קכ: " מקשה)ח סימן נ אות ה"או(גם החזון איש ". והפתילה
, אבל צריך עיון למה לייט עליה רב, צריך לומר לדעת הערוך דאיירי בניחא ליה בכיבויו

, כלומר". וזו קושיא גדולה לדעת הערוך, ש שרי"ת ליה בכיבויו והילכך לרנוקמיה בלא איכפ
היה לו לומר שהברייתא מדברת , מדוע אמר רב סתם שהעושה כברייתא זו יהא בלטותא

ומי שעושה כן בניחא , )כגון שמעונין שימשיך להיות אור בחדר(דוקא בלא ניחא ליה בכיבוי 
  .ליה בכיבוי יהא בלטותא

משמעה , ס"המופיעה בכמה מקומות בש" לייט עלה"שהלשון ,  דעתי ליישבנראה לעניות
אלא שיש להיזהר , או שמעיקר הדין הוא מותר, משמעי-שיש כאן דבר שאיסורו אינו חד

לייטי עלה במערבא אמאן דמצלי עם : "כגון. ולפיכך לייטו עלה, שלא יצא ממנו חורבה
מעיקר הדין התפילה . )ב, ברכות כט(" מאי טעמא דילמא מיטרפא ליה שעתא, דמדומי חמה

אבל בגלל החשש שיתעכב ויאחר לייטו עלה , כפי שמופיע שם, עם דמדומי חמה משובחת
  .במערבא
' דאמר ר: "וכן. )א, ברכות טו(" רב חסדא לייט אמאן דמהדר אמיא בעידן צלותא: "וכעין זה

" לייט עלה אביי. האלעזר אין תלמיד חכמים רשאי לעמוד מפני רבו בשעה שעוסק בתור
אבל , נראה שאביי מסכים שמעיקר הדין אין חיוב לעמוד בזמן הלימוד, )ב, קידושין לג(

כי חשוב לפתח בתלמידים יחס של כבוד , מטעמים חינוכיים הוא מנע מלסמוך על כך
  .ס"במקומות נוספים בש" לייט עלה"ויש לעיין לפי זה בלשון . לרבותיהם
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הלטותא הוא משום שהרבה פעמים כשאדם פותח ונועל את הדלת טעם , ונראה שאף בעניננו
או שרוצה לישון , כגון שהוא יוצא מן החדר ואינו עתיד לחזור אליו, ניחא ליה בכיבוי הנר

אף במקרה שבפתיחה מסוימת , ולכן רב אסר לפתוח ולנעול באופן כללי, וכיוצא בזה, בחדר
כי הדבר מצוי שיש בענין , עול גם בניחא ליהכדי שלא יבוא לפתוח ולנ, לא ניחא ליה בכיבוי

הדבר מסתייע , ובאמת. ולא ידקדקו להבדיל ביניהם, זה מקרים כאלה ומקרים כאלה
  :מהמשך הגמרא

  

במאי . לייט עלה אביי. אמר רב יהודה פותח אדם דלת כנגד מדורה בשבת
אי , )ר הוא"לא פס: י"רש(אילימא ברוח מצויה מאי טעמא דמאן דאסר , עסקינן

מר סבר , לעולם ברוח מצויה, ברוח שאינה מצויה מאי טעמא דמאן דשרי
  .גזרינן ומר סבר לא גזרינן

  

משום שהמקרים של רוח מצויה ושאינה , אביי לייט אמאן דפתח אף ברוח מצויה, כלומר
זהו גם טעמו של רב שאסר . ויבואו לפתוח גם כשיש רוח שאינה מצויה, מצויה מתחלפים
כשברור לכל שהמציאות בענין מסוים היא ? ל שרי"ר דלנ"מתי אמרו פס. יהאף בלא ניחא ל
  .של לא ניחא ליה

ואי אפשר לפרש שהלטותא של רב היא , ל אסור"ר דלנ"שגם פס, אבל לשיטת התוספות
צריך לומר כמו שכתב , שהרי גם במקרה של לא ניחא ליה אסור, בגלל מקרה של ניחא ליה

פ שאינו ממש פסיק רישיה "שרב לייט עלה מפני שאע, )חה פות"על תוספות ד(א "המהרש
וכך דייק ". ר"רב לייט עליה ומחשיב ליה בפס"ו, ר"מכל מקום הוא קרוב לפס, שיכבה הנר

וכך יוכלו התוספות לפרש גם . עיין שם, ע" מלשון השו)ה שמא"א ד, סימן רעז(הביאור הלכה 
 קרוב -ר "פ שאינו פס"מפני שגם בה אעדהיינו שאביי גזר על רוח מצויה , את לטותא דאביי

  .ולכן הוא אוסר בה כמו ברוח שאינו מצויה, כי ברוב הפעמים יכבה, ר הוא"לפס
והסבר למחלוקת הערוך והתוספות בהבנת , הרי זה יישוב לקושיית החזון איש על הערוך

  .סוגיה זו של כיבוי הנר
  

  

   בשאילתות שיטת הערוך ומקורה-פסיק רישיה בשבת ובכל התורה . ב
  

  ש בענין שיטת הערוך בכל התורה"ל על הרא"תמיהת המהר. ה
  

, ל מותר לכתחילה"ר דלנ"שהערוך הביא ראיה לשיטתו שפס) פיסקה ב(ראינו לעיל 
על ראיה זו מקשים התוספות ". ואי איכא אחר ליעביד אחר"מהגמרא בענין מילה בצרעת 

  :ביומא עוד קושיה פשוטה
  

דילמא התם מדאורייתא שרי אבל מדרבנן איכא , םמה ראיה היא מהת, ועוד
כיון דבשאר איסורי , מיהו איכא למימר דהכי מייתי ראיה. למימר דאסור

אין סברא לאסור בשבת אפילו , דלא בעינן מלאכת מחשבת מותר מן התורה
ודאי אי בשאר איסורי אסור מדאורייתא משום דלא בעינן בהו , מדרבנן

לגזור גבי שבת מדרבנן להשוותו לשאר מלאכת מחשבת אז היה ראוי 
  )ב, לה(          .ג דמדאורייתא שרי משום מלאכת מחשבת"אע, איסורי

  

ל "ר דלנ"התוספות אומרים שעיקר ראיתו של הערוך היא שבשאר איסורים פס, כלומר
והדברים . וממילא אין צורך לגזור בשבת אטו כל התורה, מ"משום דשא, מן התורהמותר 
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שם הוא מתיר לכתחילה , ל"הקודם לערך פסק הנ, )5(ברי הערוך בערך סבר יובנו לאור ד
פ שייסחט "כי אע, להדק ביום טוב פקק של מטלנית או מוך כדי לסתום ברז שבצד החבית

עיקר , כלומר. והוא מפנה לדבריו בערך פסק, מכל מקום לאיבוד ייסחט ולא ניחא ליה, יין
והוא מביא ראיות , ל מותר לכתחילה"ר דלנ"פס של הערוך היא שבשבת ויום טוב הוראתו

די להוכיח שבכל , אומרים התוספות, ולשם כך, לדבר גם מענינים של כל התורה כולה
מיהו למאי דפרישית : "מסיימים התוספות, ולשיטתם הם. התורה אין איסור דאורייתא

אסור , ש בפסיק רישיה ובקציצת בהרת"דלבסוף הדר ביה וסבירא ליה דמודה ר
על משפט זה ראה עוד " (ואם כן בשבת אסרינן לכתחילה, ג דלא מיכוון"מדאורייתא אע

  ).להלן
 -ל בכל התורה כולה "ר דלנ"באשר לשאלה מה דעת הערוך לגבי איסור לכתחילה בפס

מלשון התוספות בשבת המצוטטת לעיל פיסקה א משמע בפירוש שלדעתם הערוך מתיר 
מ "דהיינו שלדעתו כל דשא, ולא רק בשבת, כולהל גם בכל התורה "ר דלנ"לכתחילה פס

ואין גוזרים לא ניחא ליה אטו ניחא ליה כמו שגוזרים , ל"ר דלנ"אף בפס, מותר לכתחילה
  .בשבת מלאכה שאינה צריכה לגופה אטו צריכה לגופה

ל "ר דלנ"הערוך עצמו אוסר לכתחילה פסן מוצאים אנו שלדעתם "ש והר"אבל בדברי הרא
על הגמרא האומרת שאסור לשתות כוס של עיקרין .  בשבת הוא מתירורק, בכל התורה

ש בתוספותיו "והרא, )ה תלמוד"ד(כתבו התוספות , )ב, שבת קי(כי היא גורמת לסירוס , לרפואה
מכל מקום שתיית הכוס אסורה , מ"שמעון בדשא' פ שהלכה כר"שאע, )ד סימן ט"פי(ובפסקיו 

  : מוסיףש"והרא. מפני שפסיק רישיה הוא שיסתרס
  

ר אלא היכא "שמעון פס' ולא שייכי כאן דברי בעל הערוך דאמר לא אסר ר
אבל בשאר , דהיינו דוקא לענין שבת דבעינן מלאכת מחשבת, דניחא ליה

ס בפרק כל התדיר גבי המתנדב "מדפריך הש, איסורים לא בעינן דניחא ליה
  .בויג דלא ניחא ליה כי"אע, והא קמכבה, יין מזלפו על גבי האישים

  

שהערוך מודה שבשאר איסורים פסיק , )ה אלא"ף ד"ב בדפי הרי, מ(ף "ן על הרי"וכן כתב הר
  .ש"והביא אותה הראיה שהביא הרא, רישיה דלא ניחא ליה אסור

  

ן אומרים שבכל "ש והר"הרא: ננסה להבין את עצם הדבר, לפני שניגש לבירור הראיה
מן הסתם משום גזירה אטו , א ניחא ליהר דל"התורה מודה הערוך שיש איסור דרבנן בפס

מן הסתם משום גזירה אטו , צ לגופה מדרבנן"ש אוסר מלאכה שא"כמו שר, ניחא ליה
גם משום , ל מצטרפות שתי סיבות להיתר"ר דלנ"שבה בפס, ורק בשבת. צריכה לגופה

והרי , 14ג"דהיינו שהיא משאצל, וגם שאין זו מלאכת מחשבת, מ של כל התורה כולה"דשא
ומה שהביא הערוך ראיה מקציצת בהרת . מתיר הערוך לכתחילה, "תרי דרבנן"ה כמו ז

דהיינו שהיא נחשבת ,  לא הביא אלא שהיא מותרת מן התורה-שהיא לא ניחא ליה ומותרת 
  .כפי שהוזכר, ר דניחא ליה"שלא כמו פס, מ"לדשא

  

 
אך בדבריהם יש לכאורה גם מקום לפרש , 5עיין לעיל הערה , ן"ש והר"כוונת הראזוהי בפשטות   .14

ל בשבת מצד שאינו מתכוון למעשה המלאכה ואינו רוצה "ר דלנ"שמלאכת מחשבת היא סיבה לפטור פס
.  לא גזרו-ת כולה ” אחת מדיני שבת ואחת מדיני כה-וכשיש שתי סיבות לפטור , ר"פ שהוא פס"אע, בו

  .וצריך עיון
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צומה שתמה  האחרונים הביאו תמיהה ע-ן מזבחים "ש והר"באשר לראיה שמביאים הרא
  :ק בספר ברכת הזבח על מסכת זבחים"וזו לשון מהרש. ל מפראג"עליה המהר

  

ר ליוואי "זה לי ימים רבים ששאלני משכיל אחד בשם רבנו הרב הגדול מהר
דמאי , דבריו תמוהים... ש פרק שמונה שרצים"ל בדברי הרא"מפראג זצ

, ש"ה כרהלא למאי דמסיק דשמואל סבירא לי, מייתי ראיה מדברי המקשן
והיא ראיית בעל , ר דלא ניחא ליה אפילו בשאר איסורים שרי"מוכח דפס

  )ק"ה ל"ב ד, צא(.    והן כדברים הסותרים זה את זה, הערוך גופיה בפרק הבונה
  

  :ש"הכוונה למה שכתב הרא
  

ראיה לדבריו מהא דאמר בזבחים בשלהי כל התדיר ) הערוך(ועוד הביא 
' ופריך והא קמכבה ומוקי לה כר, גבי האישיםהמתנדב יין מביאו ומזלפו על 

ר דאי אפשר לזלף על גבי "ג דהוי פס"ואע, מ מותר"שמעון דאמר דשא
ויש לדחות . שמעון לכתחילה מאחר שאין נהנה' האישים שלא יכבה מתיר ר

  )ב סימן א"פי, שבת(        .דאפשר שיפול על עצי המערכה או על האיברים
  

בגלל הגמרא בזבחים המעמידה את , ל בכל התורה"ר דלנ"פסלפי זה הערוך התיר בפירוש 
ומוכיח זאת , ש שהערוך מודה בכל התורה שאסור"ואם כן איך אומר הרא, ש"שמואל כר

  ?מקושיית המקשן
  

  :זו לשון הגמרא בזבחים
  

, והא קא מכבי... אמר שמואל המתנדב מביא יין ומזלפו על גבי האישים
ני והאמר רב נחמן אמר רבה בר אבוה אי, כיבוי במקצת לא שמיה כיבוי

איבעית אימא , דליכא אלא האי, המוריד גחלת מעל גבי המזבח וכיבה חייב
טרפון ' עקיבא לספלים שמן כדברי ר' ש יין כדברי ר"ת... כיבוי דמצוה שאני

, ועוד תניא יין נסך לספלים או אינו אלא לאישים אמרת לא יכבה, לאישים
ש סבירא ליה "למימרא דשמואל כר. שמעון' ריהודה הא ' לא קשיא הא ר

ר בשביל שלא יזוקו בה רבים "והאמר שמואל מכבין גחלת של מתכת ברה
שמעון סבירא ליה אפילו גחלת ' ואי סלקא דעתך כר, אבל לא גחלת של עץ

  .יהודה' ג סבר לה כר"שמעון במשאצל' מ סבר לה כר"בדשא, של עץ נמי
  )ב, צא(

  

לא ענתה , "והא קא מכבי"מזה שעל הקושיה : ל כך"הת המהרברכת הזבח מתרץ את תמי
מוכח שהקושיה היתה גם , "מ מותר"ש סבירא ליה דאמר דשא"שמואל כר: "הגמרא מיד

, ש צריך להיות אסור"דהיינו שהגמרא סברה שגם לר, ש"לפי ההנחה ששמואל סובר כר
או שכיבוי של , ראו שכיבוי מקצת מות, לפיכך הביאו שני תירוצים. ר"משום שהוא פס

' יהודה ושמואל כר'  תירצו שהברייתא כר-וכשהקשו על כך מברייתא האוסרת , מצוה מותר
מה שאין כן ,  עוזרים שני התירוצים הקודמים-מ מותר "ש שדשא"לשיטת ר, כלומר. שמעון
ל אסור בכל "ר דלנ"מ בפס"גם למסקנת הגמרא דשאולפי זה . מ אסור"י שדשא"לדעת ר

  .ש" ורק משום שזהו כיבוי במקצת או כיבוי של מצוה הוא מותר לר,התורה כולה
  

צווחים ככרוכיה המגן , "הוא חריף"שהוא משבחו ואומר ש, על תירוץ זה של ברכת הזבח
ואומרים שברכת הזבח , )ד סימן ט אות מ"ש פי"על הרא( והקרבן נתנאל )'ק כ"כ ס"ח ש"או(אברהם 
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ש כתב בשם הערוך שמזבחים " סוף סוף הראהלא: המגן אברהם שואל. לא תירץ כלום
אם כיבוי מקצת או של מצוה מותר : והקרבן נתנאל שואל? ל מותר"ר דלנ"מוכח שפס

או שהמצוה של זילוף דוחה את הלאו של , דהיינו שהתורה לא אסרה אלא כיבוי כל האש(
מה טעם לומר ו, שמעון הוא אסור'  גם לר-ואם הוא אסור , יהודה הוא מותר'  גם לר-) כיבוי

  ?שנחלקו בזה
משמעו " כיבוי דמצוה שאני"תירוץ הגמרא : אך נראה שיש להבין את דברי ברכת הזבח כך

אבל במקום , כמו שסבר המקשה,  בכל התורהמדרבנןל אסור "ר דלנ"שמעון פס' שגם לר
ואף , ל אסור מדאורייתא"ר דלנ"מ בפס"דשא, יהודה' מה שאין כן לר. מצוה רבנן לא אסרו

ולפי ). שכן אפשר להקריבו בספלים, כי אין כאן עשה הדוחה לא תעשה(קום מצוה אסור במ
וזאת , מדרבנןל אסור "ר דלנ"שמעון פס' ש מוכיח יפה מקושיית הגמרא שאף לר"זה הרא

ולכן התיר , מן התורהל מותר "ר דלנ"אף על פי שהביא שהערוך מוכיח מהסוגיה שפס
ואם כן בשבת יש , מ"ל עדיין יש פטור של דשא"דלנר "כלומר שבפס, ש"שמואל אליבא דר
יש להבין את דברי , "כיבוי במקצת לא שמיה כיבוי"ולגבי התירוץ . 15להתירו לכתחילה
ש "ולר, אבל מדרבנן אסור, כוונת הגמרא היא שמדאורייתא אינו כיבוי: ברכת הזבח כך

כפי , ט ענבי הדסוכמו שכתבו התוספות בענין מיעו( מותר באיסור דרבנןל "ר דלנ"פס
ש "וזהו הטעם שבגללו כתב הרא, כי זהו איסור דרבנן על איסור דרבנן, )שהוזכר בפיסקה ג

ר "י שפס"אבל לר, כי בגלל מלאכת מחשבת בלאו הכי זהו רק איסור דרבנן, שבשבת מותר
  . גם בדרבנן הוא אסור-ל אסור מן התורה "דלנ

  

  תכווןשיטת הערוך ושיטת השאילתות בדבר שאינו מ. ו
  

מיישבים את דברי , שלא קיבלו את תירוצו של ברכת הזבח, המגן אברהם והקרבן נתנאל
שמעון ' הערוך סובר שמהגמרא בזבחים אכן מוכח שלפי ר: והיא, ש בדרך אחרת"הרא
 -ר " שהוא לדעת הערוך פס-שהרי הגמרא אומרת שהזילוף , ל מותר לכתחילה"ר דלנ"פס

אבל גם הערוך מודה שלהלכה נוקטת הגמרא שרק . שמואלוכך סבר , שמעון' מותר לפי ר
ל "ר דלנ"יהודה שפס' ואילו בכל התורה כולה הלכה כר, ל מותר לכתחילה"ר דלנ"בשבת פס

, יהודה' כלומר שהלכה כמקשן וכר, ש בהביאו את דברי המקשן"וזוהי כוונת הרא, אסור
  .שמעון' ולא כשמואל וכר

  :16רב אחאי גאון בשאילתותכתב . מקור סברה זו הוא בשאילתות
  

ואפילו זקן וסריס וקא בעי למישתי סמא דמעלי , ואדם נמי אסיר לסרוסי
אסיר , דאי לאו סריס הוא הוה מעקר ליה, לגופיה וההוא סמא דמעקר הוא

דתניא מנין לסירוס באדם שהוא אסור שנאמר ובארצכם לא , ליה למשתייה
יהודה דאמר ' כר, דלא מיכויןג "ואע, בכם לא תעשו דברי בן חכינאי, תעשו
' שמעון אבל בכל התורה כולה כר' ובשבת הוא דסבירא לן כר, מ אסור"דשא

  .מ אסור"יהודה דאמר דשא
  

 
' ר דאי אפשר לזלף על גבי האישים שלא יכבה מתיר ר"ג דהוי פס"ואע: "ב"ש בפי"לשון הרא, אמנם  .15

ומדרבנן , "לכתחילה"כי לגבי דאורייתא אין שייך הביטוי ,  אינה נוחה כל כך לפי זה-" לכתחילהשמעון 
  .הדבר מותר לכתחילה רק בגלל המצוה

  .ב"קכ: במהדורת מירסקי. שאילתא קה, פרשת אמור  .16



115   מחלוקת הערוך והתוספות-פסיק רישיה דלא ניחא ליה 

שהמליץ על תרופה למחלת , יוחנן' המקשה על דברי ר, הדברים מוסבים על הסוגיה בשבת
  :הירקון שהיא גם מעקרת

  

ל ובארצכם לא תעשו "ר תוהתניא מנין לסירוס באדם שהוא אסו, ומי שרי
, הני מילי היכא דקא מיכוין הכא מעצמו הוא, חנינא' בכם לא תעשו דברי ר

והאמר , יוחנן הרוצה שיסרס תרנגול יטול כרבלתו ומסתרס מאליו' דאמר ר
דההוא לאו סירוס הוא אלא : י"רש(רב אשי רמות רוחא הוא דנקיטא ליה 

)... בסירוס אפילו ממילא אסוראבל , ואינו משמש... רמות רוחא נקיטא ליה
  )ב, קי (                  .אלא באשה

  

שאין בה , יוחנן התיר לשתות כוס של עיקרין רק לאשה' מסקנת הגמרא היא שר, כלומר
וקיימא לן הלכה , מ הוא"שהרי דשא, והשאלה היא מדוע, אבל לאיש אסור, איסור סירוס

ומשום כך היה ברור לגמרא , ענין שבתשמעון רק ל' והשאילתות עונה שהלכה כר. שמעון' כר
הני מילי היכא "יש לשים לב שתירוץ הגמרא . (פ שאינו מתכוון לו"אע, שיש לאסור סירוס

יוחנן ' דאמר ר"כי ההמשך , מ מותר" אין פירושו שדשא-" דקא מיכוין הכא מעצמו הוא
נו מבצע את כל שאי,  לסרסבמתכווןמוכיח שהפירוש הוא שאף ' וכו" הרוצה שיסרס תרנגול

ושם , יוחנן לא אמר זאת' ורב אשי דוחה שר. הסירוס באיבר עצמו אלא בדרך עקיפה מותר
וממילא ממשיכה הגמרא בהנחה שאסור לסרס אף באופן עקיף ואף באינו , אין סירוס כלל

כי אם כן , מ"מוכיחה שאין הכוונה כאן לפטור דשא" הכא מעצמו הוא"וגם הלשון . מתכוון
  ".)מ מותר"הכא דבר שאין מתכוון הוא ודשא: "ומרת בפירושהיתה הגמרא א

  

אבל בכל , שמעון רק בשבת' מ הלכה כר"שגם בסתם דשא, לכאורה כוונת השאילתות לומר
, ש בסוגיה שם מביאים את השאילתות"אבל התוספות והרא. יהודה' התורה הלכה כר

' סובר גם בענין נזיר כריוחנן '  הגמרא אומרת בפירוש שר)ב, פא(שבשבת , ומקשים עליו
, לד(ש מבכורות " ועוד מוכיחים התוספות והרא).א, עיין שם ובנזיר מב(מ מותר "שדשא, שמעון

שכן הגמרא מקשה שם על שמואל שפסק , מ" שאין הבדל בין שבת לכל התורה לגבי דשא)א
, מ מותר"עד השתא לא אשמעינן שמואל דשא: "מ"ש בענין עשיית מום בבכור בדשא"כר
ואם יש הבדל בין שבת , "שמעון' יהודה ושמואל אמר הלכה כר' רב אמר הלכה כר... האו

, )ב, קיא; א, עיין שבת כב( יכלה הגמרא לענות שרב ושמואל נחלקו לגבי שבת -לכל התורה 
ועל כן מתבקש , ואלו הן קושיות חזקות. ומשום כך הוצרך שמואל לפסוק גם בכל התורה

וכך תירצו (שזהו המקרה בכוס של עיקרין , ל"ר דלנ"וקא לפסלומר שהשאילתות מתכוון ד
ועקרונית סובר , )שמעון' ל אסור אף לר"ר דלנ"ל שפס"ש לשיטתם הנ"התוספות והרא

, ל מותר לכתחילה בין בשבת ובין בכל התורה"ר דלנ"שמעון פס' שלר, השאילתות כערוך
שמעון אלא ' שלא כר, ורל אס"ר דלנ"אלא שלדעתו הגמרא נוקטת להלכה שבכל התורה פס

 חייבל בכל התורה "ר דלנ"הסובר שפס, יהודה' ואין הכוונה שנוקטים לגמרי כר. יהודה' כר
וגם , מ"ר לא קיים פטור דשא"כי אם כן היה פירוש הדבר שסוברים שבפס, מדאורייתא

ת אנו ”אלא הכוונה היא שבכה. ר מותר לכתחילה"בשבת לא היתה סיבה לומר שפס
יהודה אוסר מדאורייתא ואנו אוסרים רק ' אלא שר, יהודה' כמו ר, ר אסור"פוסקים שפס

מזה שהיא מקשה בפשטות בשתי ? ואיך רואים שהגמרא נקטה כך. לכתחילה מדרבנן
בסוגיית סירוס כך היא . ל צריך להיות אסור"ר דלנ"שפס, של סירוס ושל כיבוי, הסוגיות

' יבוי המסקנה היא ששמואל סבר כרובסוגיית כ, ר אסור"שסירוס בפס, אכן המסקנה
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 אומרת שסתם )ב, עד(אלא הגמרא במנחות , אבל למעשה אין דעת שמואל מתקבלת, שמעון
  . שלא כשמואל)יד, הלכות מעשה הקרבנות טז(ם "וכן פסק הרמב, משנה שלא כשמואל

  

היא , ש בשמו מהמזלף"הרי שהראיה שהביא הרא, אם נאמר שהערוך מודה לשאילתות בזה
: ש שם"ומיושבת היטב לשון הרא( בכל התורה מותר לכתחילה שמעון' שלפי רלהוכיח רק 

אבל להלכה , )15שהתקשינו בה לפי ברכת הזבח לעיל הערה , "שמעון לכתחילה' מתיר ר"
, וטעם החילוק הוא כמוסבר, הערוך מחלק בין שבת לכל התורה לענין ההיתר לכתחילה

  ".תרי דרבנן"שבשבת יש כאן 
  

ושל המגן אברהם והקרבן נתנאל , ההבדל בין התירוצים של ברכת הזבח מחדנמצא ש
שמעון עצמו מחלק בין שבת לכל התורה ' ש ר"הוא רק בשאלה האם לדעת הרא, מאידך

והגמרא , שמעון שניהם מותרים לכתחילה' או שלר, ל"ר דלנ"לענין איסור לכתחילה בפס
אבל , שונו יכולה להתפרש כך או כךשל, ש"זאת באשר לרא. היא שמחלקת ביניהם להלכה

ג דלא ניחא ליה מודה "ר אע"אבל באיסורי דעלמא כל היכא דהוי פס: "ן כתב בפירוש"הר
כי , ן יש בלאו הכי בעיה גדולה"בדברי הר, אמנם. וצריך לומר כברכת הזבח". שמעון' ביה ר

מוכרי כסות " מ הוא כותב שהערוך הביא ראיה לשיטתו)ה אבל"ף ד"א בדפי הרי, מא(בהמשך 
פ "אלמא אע, מוכרין כדרכן ובלבד שלא יתכוין בחמה מפני החמה ובגשמים מפני הגשמים

ראיה זו איננה לפנינו " (שהוא לובש כלאים בודאי כיון שאינו מתכוין ולא ניחא ליה שרי
, ל גם בכל התורה כולה"ר דלנ"שמעון מתיר פס' ן סובר שלפי הערוך ר"ויוצא שהר, )בערוך
  .וצריך עיון. תר את מה שכתב לעיל לשיטת הערוךוזה סו

  
  

  ם במחלוקת הערוך והתוספות"עמדת הרמב: פרק ג
  

  ל"ר דלנ"ם בפס"ח והחזון איש בהבנת שיטת הרמב"מחלוקת הגר. ז
  

, ם בענין זה"בבירור השאלה כמי סובר הרמב, נסיים את דיוננו במחלוקת הערוך והתוספות
  .שאלה שאינה פשוטה כל עיקר

  :ם בהלכות שבת"הרמבכתב 
  

דברים המותרין לעשותן בשבת ובשעת עשייתן אפשר שֵתעשה בגללן ] ה[
. אם לא נתכוון לאותה מלאכה הרי זה מותר, מלאכה ואפשר שלא ֵתעשה

גורר אדם מיטה וכיסא ומגדל וכיוצא בהן בשבת ובלבד שלא יתכוון , כיצד
ע אינו חושש בכך ולפיכך אם חפרו הקרק, לחפור חריץ בקרקע בשעת גרירתן

  ...לפי שלא נתכוון
פ "אע, עשה מעשה ונעשית בגללו מלאכה שודאי ֵתעשה בשביל אותו מעשה] ו[

. שהדבר ידוע שאי אפשר שלא ֵתעשה אותה מלאכה, שלא נתכוון לה חייב
פ שאין "אע, הרי שצריך לראש עוף לשחק בו לקטן וחתך ראשו בשבת, כיצד

שהדבר ידוע שאי אפשר שיחתוך ראש , בסוף מגמתו להריגת העוף בלבד חיי
  .וכן כל כיוצא בזה. החי ויחיה אלא המוות בא בשבילו

. פ שאינו צריך לגופה של מלאכה חייב עליה"כל העושה מלאכה בשבת אע] ז[
הרי שכיבה את הנר מפני שהוא צריך לשמן או לפתילה כדי שלא יאבד , כיצד
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מפני שהכיבוי מלאכה ,  נר חייבאו כדי שלא יָשרף או כדי שלא יָּבקע חרש של
  )ז-ה, א      (    ...פ שאינו צריך לגוף הכיבוי"והרי נתכוין לכבות ואע

ולכאורה יש להבין , "לא ניחא ליה"ו" ניחא ליה"ם אינו מזכיר את המונחים "הרמב
אלא , מ"ר דלא ניחא ליה אינו נחשב לדשא"שפס, ששיטתו היא כשיטת התוספות

בין '  לא הוצרך לחלק בהלכה ו-ג חייב עליה "ם פוסק שמשאצל"בומכיון שהרמ, ג"למשאצל
כמו שהוא , ג"משום משאצל, ל חייב"ר דלנ"כי גם על פס, ל"ר דלנ"ר דניחא ליה לפס"פס

  .כותב בהלכה הבאה
 מורה -" בלבדפ שאין סוף מגמתו להריגת העוף "אע: "'ם בהלכה ו"לשון הרמב, אולם

, ודוקא בגלל זה הוא חייב,  ניחא לו בהריגת העוףם רוצה להדגיש שאכן"לכאורה שהרמב
, ואף היה יכול לוותר על כל המשפט המוסגר הזה, "בלבד"שאם לא כן לא היה צריך למלה 

והיינו מבינים שהניחותא בהריגת ', וכו" שהדבר ידוע, וחתך ראשו בשבת חייב: "ולכתוב
לפי דיוק זה . ר חייב"ל פסאלא כ, אינה הסיבה לחיוב, אף אם עובדתית היא קיימת, העוף

ם אינו מזכיר את "הבעיה היא שהרמב. מ"ל נחשב לדשא"ר דלנ"שפס, ם כערוך"סובר הרמב
מ המבואר "כי מחד קשה לומר שהוא נכלל בהיתר לכתחילה של דשא, ל"ר דלנ"דינו של פס
ם שמדובר באפשר שֵתעשה המלאכה ואפשר שלא "שהרי שם מדגיש הרמב', בהלכה ה

ל אסור "ר דלנ"פס, מ"ם שבהבדל מסתם דשא"דך קשה לומר שכוונת הרמבומאי, ֵתעשה
  .כי אין הוא מזכיר זאת כאן כלל, לכתחילה מדרבנן

  

  :'ם בהלכה ו"המגיד משנה כתב על דברי הרמב
  

ר ולא "שמעון בפס' זה מבואר בכמה מקומות ומהם פרק הבונה מודה ר
נעשת בשביל אותו ויש מי שכתב שאם לא היה נהנה מאותה מלאכה ש. ימות

פ שהמלאכה ההיא הכרחית להיעשות בשבילו מותר לעשות "מעשה אע
  .ויש מי שכתב פטור אבל אסור, וזה דעת בעל הערוך, המעשה

  

ם "הרמביש להסתפק האם המגיד משנה מתלבט בין שתי אפשרויות אלו לגבי הבנת שיטת 
ובר כערוך או כדעת ובלא ניחא ליה הוא ס, ם מדבר בניחא ליה"דהיינו שהרמב, עצמו

ם שלא חילק בין ניחא ליה "או שכוונת המגיד משנה שבניגוד לרמב; התוספות בכתובות
  .יש דעות אחרות לערוך ולתוספות בכתובות, וסובר שבשתיהן חייב, ללא ניחא ליה

  

הבין , )יז, הלכות שבת י(בחידושיו , רבנו חיים הלוי. ם"נחלקו האחרונים בהבנת שיטת הרמב
על פי זה . ל מותר לכתחילה הן בשבת והן בכל התורה"ר דלנ"שפס,  סובר כערוךם"שהרמב

וכן היא . כדלהלן, ם בענין צד נחש ומפיס מורסא"הוא מסביר קושי גדול שיש בדברי הרמב
. ם שיטה אחת היא"וכתב ששיטת השאילתות והערוך והרמב, 17ב בהעמק שאלה"דעת הנצי

סובר ששיטת , )ח סימן נ אות ד"או(ח ובספרו "גרבהערותיו לחידושי ה, אולם החזון איש
והוא מתקשה בלשון , ג וחייבים עליו"ל נחשב למשאצל"ר דלנ"שפס, ם כתוספות"הרמב

, "בלבד"וכותב שיש למחוק את המלה , "פ שאין סוף מגמתו להריגת העוף בלבד"אע"
  .חייב, הדהיינו שלא ניחא ליה בהריג, כלומר שגם אם אין לו כלל מגמה להריגת העוף

 
  .פיסקה ו) קכב: במהדורת מירסקי(שאילתא קה , על השאילתות פרשת אמור  .17
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אלא שיש , "בלבד"כתוב , כולל כתבי היד המדויקים, ם"אך לא רק שבכל נוסחאות הרמב
המצוטט , ם בעצמו לדוגמא זו בפירושו לגמרא שבת"בידינו התייחסות מפורשת של הרמב

  ):בהמשך למה שצוטט לעיל פיסקה א(וזו לשונו , ב, בפירוש רבנו פרחיה לדף מא
שמעון פטור עליה ובין ' ג דסבר בה ר"ואם תאמר מה הפרש בין משאצל

דע . שמעון' רישיה ולא ימות דמחייב בה ר) 18דאיפסיק: ל"צ(דדיפסק 
ג אין כוונת עושה אותה המלאכה ליהנות אפילו במשהוא מאותו "דמשאצל

אבל הפוסק ראש הציפור כדי לשחק , 19כגון המכבה גחלת של עץ, דבר הנעשה
שאי אפשר לו לקטן , לאכה בודאיבו הקטן מגמתו ליהנות בגוף אותה המ

והיא נטילת נשמת , לשחק בראש הציפור אלא אם ֵתעשה מלאכת השוחט
  .הציפור

  

פסיק רישיה ולא "שהדוגמא של , ם הבין בגמרא כערוך הנזכר בפיסקה ב"הרי שהרמב
פסיק רישיה "ומשום כך לא הוצרכה הגמרא להזכיר , היא מעצם טיבה ניחא ליה" ימות

שמעון בודאי מחייב רק ' אף על פי שר, ר"שמעון בפס' היא אומרת שמודה רכש" דניחא ליה
והטעם ). ובלא ניחא ליה ברור שאינו צריך לגופה(ג "שהרי הוא פוטר במשאצל, בניחא ליה

ם משום שבראש חי של "הוא לדעת הרמב, הוא מעצם טיבו ניחא ליה" פסיק רישיה"ש
ואינו , שמא ינקרנו במקור,  מפחד לשחק היה הקטן- אילו היה אפשר דבר כזה -ציפור 

פ שאין "אע"ם בהלכות שבת "נמצא שדברי הרמב. שאינו יכול להזיק, )ב, צ(דומה לחגב חי 
דהיינו שמדובר , "ניחא ליה"מתארים בדיוק את המצב של " בלבדסוף מגמתו להריגת העוף 

כלומר , מתופ שאין היא סוף מג"אע, שהיא הריגת העוף, במי שנהנה גם מגוף המלאכה
  .20פ שעיקר כוונתו היא לתת לקטן ראש עוף לשחק בו"אע

, היא דוגמא מובהקת של ניחא ליה' ם נותן בהלכה ו"אם הדוגמא שהרמב, הנה לכאורה
ם מביא "אפשר לדחות שהרמב, אמנם). כערוך(משמע מזה שבלא ניחא ליה אין הוא מחייב 

ר שבה "את הדוגמא של פס, "ימותר ולא "שמעון בפס' מודה ר"בעקבות המימרא , תחילה
אך בהלכה הבאה יפסוק , )שמעון מודה בה' ומשום כך ר(המלאכה גם צריכה לגופה 

 -וממילא נדע שגם בתוצאה הכרחית שאינה ניחא ליה , ג חייב עליה"ם שאף משאצל"הרמב
אך קצת קשה לשם מה הוצרך ). כתוספות( חייב -שבה המלאכה אינה צריכה לגופה 

  .כך שיש מכאן קצת סיוע להבנת רבינו חיים הלוי, כפי ששאלנו,  המשפט הזהם לכל"הרמב
  

  ם"ראיות לבירור שיטת הרמב. ח
  

, ר דלא ניחא ליה בשבת ובכל התורה"ם במקרים של פס"ננסה עתה למצוא איך פוסק הרמב
  .וללמוד מהם האם שיטתו כתוספות או כערוך

כגרוגרת אם לבהמה כמלא פי הגדי אם התולש עולשין והמזרד זרדים אם לאכילה "בענין 
שהגמרא העמידה זאת , )א, קג(" להיסק כדי לבשל ביצה קלה אם לייפות את הקרקע כל שהן

ם לא הזכיר את " הרמב-בעביד בארעא דחבריה שלא איכפת לו ליפות את הקרקע 

 
  .ב"ה מ"בכורות פ, עיין פירוש המשניות, "פסיק"ולא , ם"כך כותב הרמב  .18
  .56כמו שתוקן שם בהערה   .19
, מוסב על המעשה עצמו" מגמתו"שרוצה לפרש שהביטוי , ם"על ההלכה הזאת ברמב' יד פשוטה'עיין   .20

ם "אך מדברי הרמב. ואין הדבר תלוי בכוונת העושה, דהיינו שמעצם המעשה ניכרת מגמת ההריגה
  .שם' יד פשוטה'ולא הובאו הדברים ב, ד"י רבנו פרחיה אין נראה כן לענ"המצוטטים ע
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המנכש בעיקרי האילנות : ")א, הלכות שבת ח(אלא כתב סתם , האוקימתא של הגמרא
, ם עשבים או המזרד את השריגים כדי ליפות את הקרקע הרי זה תולדת חורשוהמקרס

אם לאכילה , התולש עלשין והמזרד זרדין: ")הלכה ה(ולהלן , "ומשיעשה כל שהוא חייב
". שיעורו כגרוגרת ואם לבהמה שיעורו כמלא פי גדי ואם להסקה שיעורו כדי לבשל ביצה

כי , הוא בלא ניחא ליה בייפוי הקרקע' כה הם בהל"ולכאורה צריך לומר שמה שכתב הרמב
אך נראה . ם פוטר"ואם כן יוצא שבלא ניחא ליה הרמב, אם ניחא ליה יתחייב בכל שהוא

שאין שם , "באגם שנו"כי בגמרא מופיע תחילה תירוצם של רבה ורב יוסף , שאין זו ראיה
שאינו , חופר בביתוהרי זה כ, כי אין זו קרקע העומדת לזריעה, מציאות של ייפוי הקרקע

ויש לומר , "דקעביד בארעא דחבריה"ורק אחר כך תירוצו של אביי , )ב, עג(חייב משום חורש 
שאז , דהיינו למקום שאין שייך בו חרישה, ם התכוון לתירוצם של רבה ורב יוסף"שהרמב

 כבר פסק -אבל במקום ששייכת חרישה , החיוב הוא רק משום קצירה ושיעורו כגרוגרת
  .ג חייב עליה"שמשאצל

: )א, מב(ובגמרא שם ". נזיר חופף ומפספס אבל לא סורק: " שנינו)ג"ו מ"פ(במשנה בנזיר 
רישא , אבל לא סורק אתאן לרבנן, מ מותר"שמעון היא דאמר דשא' חופף ומפספס מני ר"
שמעון היא כל הסורק להשיר נימין מדולדלות ' אמר רבה כולה ר, שמעון וסיפא רבנן' ר

ישמעאל אומר לא יחוף באדמה מפני שמשרת את ' ר: "במשנה הבאה שם נאמר". מתכוון
וכן , מ מותר"שמעון דשא' ם כתב בפירוש המשניות שם שקיימא לן כר"והרמב, "השער

  :ובהלכות נזירות כתב. ישמעאל' שהלכה כר
  

שהרי אין , ואם נפל שער אינו חושש, נזיר חופף על שערו בידו וחוכך בצפרניו
ולא יחוף באדמה , אבל לא יסרק במסרק. יר ואפשר שלא ישירכוונתו להש

ואם עשה כן אינו , את השער ודאי) שמשיר :גירסת הרב קאפח(מפני שמשרת 
  )יד, ה(                     .לוקה

  

ופסק שאסור , ומדובר בכל התורה, ר דלא ניחא ליה"לכאורה בחפיפה באדמה יש לפנינו פס
אלא , ל בכל התורה חייב"ר דלנ"כתוספות ביומא שפסכלומר שאינו סובר , אבל אינו לוקה

אבל בכל התורה הוא אסור , מ"ל נחשב לדשא"ר דלנ"שפס, או שסובר כערוך וכשאילתות
הכסף . ל אסור לכתחילה"ר דלנ"שגם בשבת פס, או שסובר כתוספות בכתובות, מדרבנן

נו מתכוון ואפילו באדמה המשרת כתב רבינו דאינו לוקה משום דאי: "משנה כותב שם
ר נחשב "וכוונתו כנראה שגם בפס". שמעון דבר שאין מתכוון מותר' להשיר וקיימא לן כר

  .21אבל אסור מדרבנן, כערוך, מ"לדשא
אלא שאין זה , מ"להבנת החזון איש הנזכרת יש לדחות שהפטור ממלקות אינו בגלל דשא

 והשיר את השער העביר על ראשו סם שמשיר את השער: "וכמו בהלכה הקודמת שם, גילוח
ויש לומר שחפיפה באדמה , "אינו לוקה אלא ביטל מצות עשה שנאמר גדל פרע שער ראשו

ואולי בסורק . )א"שם הי(ואינה כתולש בידו שהוא חייב , היא גם כן השרת שער עקיפה
לא אמר , כלומר שהוא תולש אותן בעזרת המסרק, שהגמרא אומרת שמתכוון להשיר נימין

מוסב רק על המקרה האחרון " ואם עשה כן אינו לוקה"והמשפט , קהם שאינו לו"הרמב
 להתכוון עלולאו שכוונת הגמרא שהסורק , ")שמשרת"במיוחד ניתן לומר כן לפי הגירסה (

 
, יהודה דאמר אסור' למאן מודה לר, ש בפסיק רישיה"משום דודאי משיר ומודה ר: "ז כתב שם"הרדב  .21

, מ חייב"יהודה ודאי שדשא' הלא לר, והדברים תמוהים, "ב רבינו ואם עשה כן אינו לוקהוזהו שכת
  ).א, קלג(כמוכח בסוגיית בהרת בשבת 
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. אך ברור שאם לא התכוון להשיר אינו לוקה, ולפיכך אסרו לסרוק, להשיר נימין במסרק
, ל מותר לכתחילה גם בכל התורה"ר דלנ"אולם להבנת התוספות בשבת שלפי הערוך פס

ישמעאל אוסר חפיפה באדמה משום שניחא ליה בהסרת נימין ' נצטרך לומר שר
  .ל שהוא אסור"ר דנ"והרי זה פס, המדולדלים

  

המשקה עיקרין לאדם או לשאר : ")יב, הלכות איסורי ביאה טז(ם "בענין סירוס כתב הרמב
ואשה מותרת לשתות עיקרין כדי לסרסה , יומינים כדי לסרסו הרי זה אסור ואין לוקין על

כדי "שהרי הוא כותב , מ"ם לפטור מטעם דשא"אך ברור שאין כוונת הרמב". עד שלא תלד
דהיינו , "מעצמו הוא"ואם כן טעם הפטור הוא משום ש, משמע שהוא רוצה לסרס, "לסרסו

ובאופן כזה , ןאלא הוא תוצאה של שתיית העיקרי, שהסירוס אינו נעשה באופן ישיר ובידים
דכל היכא דלא , מהסוגיא ששם מתבאר זה: "וכן כתב המגיד משנה שם. לא אסרה תורה

שאמרו שם לירקונא רפואה פלונית , ושם מבואר דאסור הוא, נגע באיברים ממש לא מיחייב
שהרי על דברי , וצריך עיון היאך מתבאר זה מהסוגיה". והעמידוה דוקא באשה, ומיעקר
באה ', וכו" יוחנן הרוצה שיסרס תרנגול יטל כרבלתו' ו הוא דאמר רהכא מעצמ"הגמרא 
הכא "והגמרא ָנדה מן התירוץ , "והאמר רב אשי רמות רוחא הוא דנקיטא ליה: "הקושיה

ואם כן מניין שלמסקנה , ולבסוף אלא באשה, ואומרת אלא בסריס, "מעצמו הוא
' וההיתר של ר, ור מן התורהאולי זהו סירוס גמור האס, יש רק איסור דרבנן" מעצמו"ב

וכמו , אלא נראה כסירוס, יוחנן לסרס תרנגול הוא משום שבאמת אין שם סירוס כלל
יש ללמוד ' וכו"  תרנגולשיסרסהרוצה "יוחנן ' ואולי יש לומר שמלשון ר. שאמר רב אשי

ולפיכך בנראה כמסרס , שגם אילו היה התרנגול מסתרס ממש היה זה רק איסור דרבנן
 לא היינו מתירים -איסור דאורייתא " מעצמו"אבל אילו היה בסירוס , כתחילהמותר ל

ר "ולפי זה מוכח מסוגיה זו שפס. משום שנראה כמסרס, ליטול כרבולת תרנגול לכתחילה
ר אלא על "ם אינו מדבר על פס"ומכל מקום הרמב. דלא ניחא ליה אפילו בדרבנן אסור

  . התורה נצטרך ללמוד מדבריו במקומות אחריםל בכל"ר דלנ"ואת דין פס, כנזכר, מתכוון
  

  

  ם"המפיס מורסא והצד נחש לשיטת הרמב. ט
  

  : היא מהגמרא, ם סובר כערוך"חיים לדעתו שהרמב' עיקר ראייתו של ר
  

'  מאן תנא אמר רב יהודה אמר רב ר-הצדן לצורך חייב שלא לצורך פטור 
המפיס , אהאאיכא דמתני לה . ג פטור עליה"שמעון היא דאמר משאצל

מאן תנא , מורסא בשבת אם לעשות לה פה חייב אם להוציא ממנה לחה פטור
ואיכא . ג פטור עליה"שמעון היא דאמר משאצל' אמר רב יהודה אמר רב ר

הצד נחש בשבת אם מתעסק בו שלא ישכנו פטור אם , דמתני לה אהא
שמעון היא דאמר ' מאן תנא אמר רב יהודה אמר רב ר, לרפואה חייב

  )ב, שבת קז(                      .ג פטור עליה"אצלמש
  

אך . אין לו להביא את ההלכות הללו, ג חייב עליה"ם פוסק שמשאצל"כיון שהרמב, לכאורה
המפיס שחין בשבת כדי : "ז"י הי"את המפיס מורסא בפ. מצאנו שאכן פסק אותן להלכה

ואם הפיסה , הרופאשזו היא מלאכת , ז חייב משום מכה בפטיש"ה... להרחיב פי המכה
רמשים : ")ה"הכ(את הצד נחש בסוף אותו הפרק , "להוציא ממנה הלחה שבה הרי זה מותר

הואיל ונושכין מותר לצוד , פ שאינן ממיתין"אע, המזיקין כגון נחשים ועקרבים וכיוצא בהן
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כופה כלי עליהן או מקיף , כיצד הוא עושה. והוא שיתכוון להינצל מנשיכתן, אותן בשבת
  ."הן או קושרן כדי שלא יזיקועלי

  

, קז(ג "שאת המימרות לפיהן טעם הפטור במקרים הללו הוא משום משאצל, חיים' מסביר ר

ל אין חסרון של "ר דלנ"ובפס, )ב, קיא(מ "יהודה בדשא' הסובר שהלכה כר, אמר רב, )ב
מק רב ולפיכך מנ, יהודה באופן כזה חייב' ולר, כיון שהדבר ודאי שייעשה, מלאכת מחשבת

' מ כר"אבל שמואל סובר בדשא. 22שמעון' כי בזה הוא סובר כר, ג"את הפטור משום משאצל
ואף על פי כן אומר שמואל שכל פטורי , א, כמבואר בדף מב, יהודה' ג כר"שמעון ובמשאצל

וכבר . )א, קז(דשבת פטור אבל אסור מלבד מפיס מורסא וצד נחש שהם מותרים לכתחילה 
והלא , איך מתיר שמואל בצד נחש,  בשם בעל הלכות גדולות)ה הצד"א ד, ג(התקשו התוספות 
. ש קאמר וליה לא סבירא ליה"ותירצו ששמואל אליבא דר, ג חייב עליה"הוא סובר משאצל

ומותר לכתחילה , מ"ל אף הוא נחשב דשא"ר דלנ"מ בפס"שדשא, ם סובר כערוך"אך הרמב
וזוהי דעת , ) שבכל התורה כולהמ"אלא הוא פטור דשא, ואינו משום מלאכת מחשבת(

  .ם פוסק כמותו"והרמב, ומשום כך הוא מתיר בצד נחש ובמפיס מורסא, שמואל
הקושי בהסבר זה הוא בכך שלא ברור מדוע הצד נחש והמפיס מורסא יכולים להיחשב 

לגבי מפיס מורסא כבר הסברנו לעיל בפיסקה ג . ג רגילה"ולא למשאצל, ר"מ בפס"לדשא
שלכאורה , אבל לגבי צד נחש, ג"מ ולא כמשאצל"יאך אפשר לראותה כדשאה, בשני אפנים

וכן , ונראה לומר. מ"קשה איך אפשר להחשיבו לדשא, הוא עושה את פעולת הצידה בידים
" כופה כלי עליהן או מקיף עליהן או קושרן כדי שלא יזיקו"שהלשון , שם' יד פשוטה'פירש ב

 ואילו ,ולהחזיקו בידו את בעל החיים לתפוסמשמעה שבצידה רגילה האדם מתכוון האדם 
, וכל שהוא יכול לחסום את הנחש שלא יתקרב לכיוון שלו, להרחיקו ממנוכאן המטרה היא 

כלומר , "או מקיף עליהן"וזהו אולי פירוש הדוגמא , לא היה איכפת לו שיברח לו לצד השני
 שגם הפעולה של כפיית ונמצא, אך לצד האחר יכולים לברוח, שמונע מהן להתקדם לצד שלו

והצידה הגמורה נעשית , כלי או קשירה היא מבחינתו פעולה של מניעת ההתקדמות לכיוונו
 שלא ישכנו מתעסק בואם "וזה מסביר את לשון הברייתא . ר"מ בפס"בדרך של דשא

והצידה נעשית , דהיינו שאין הוא עסוק בפעולת צידה אלא רק בפעולת הרחקה, "פטור
ם באמת "והרמב, ג גמורה"שהיא משאצל, "שלא לצורך פטור... הצדן" לבניגוד, ממילא
הואיל ונתכוון , הצד אחד מכולן בין לצורך בין שלא לצורך אלא לשחק בהן חייב: "פוסק

 בעל החיים לתפיסתדהיינו שהתכוון , )כא, הלכות שבת י(" ג חייב עליה"שמשאצל, לצוד וצד
  .בין אם לאבין אם יש לו צורך להשתמש בו ו, ותפסו

  

מ "ם מתיר דשא"מה הועיל בהסברו שהרמב, חיים' החזון איש מקשה בהערותיו על ר
, מ"והלא המפיס מורסא והצד נחש כדי שלא ישכנו אינם מקרה של דשא, ל"ר דלנ"בפס

הלכות שבת (צריך לומר כמו שכתב המגיד משנה , אומר החזון איש, אלא. ג"אלא של משאצל

איכא "ואין הלכה כ,  חולקות זו על זו)ב, קז(לשונות בגמרא בשם רב ם סבר שה"שהרמב, )יז, י

 
מדוע עדיף לו לתלות , יהודה' ג כר"אלא שרב פוסק גם במשאצל, שאם לא כן, חיים' כך צריך להבין את ר  .22

מ "ז שרב הפוסק בדשא"א ה"שכתב בפ, הוזה שלא כמגיד משנ? מ"ג מאשר בדשא"את הפטור במשאצל
 מחייבכי אילו היה רב , ו זה אינו מובן"אך ק. יהודה' ג כר"כל שכן שיפסוק במשאצל, יהודה' כר

ש "כי אם אינו מתכוון למלאכה כ, ג"היה אפשר להסיק מזה שהוא מחייב גם במשאצל, מ בשבת"בדשא
אין מזה ראיה מה דעתו , מ" דשאאוסררק שרב אבל מכיון שאנו יודעים , שאינו צריך לגופה של המלאכה

  .טעמיהם שונים, ג בשבת"ופטור משאצל, הנוהג בכל התורה, מ"כי פטור דשא, ג"במשאצל
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כ אמר שבמפיס מורסא "ואעפ, ג חייב עליה"שהרי שמואל סובר משאצל, "דמתני לה אהא
והצד , והטעם הוא משום שלדעתו העושה פתח לשם הוצאת הלחה, וצד נחש פטור ומותר
 הם יהודה' ואפילו לר, ידה כללאין עליהם שם מכה בפטיש ושם צ, נחש כדי שלא יזיקו

אלא , אין צריך לומר שהלשונות חולקות זו על זו, אך לפי מה שכתבנו לעיל. 23פטורים
והטעם שנקט , מ פטור"ג וגם דשא"הסובר שמשאצל, ש"באמת הפטור בכל אלה הוא רק לר

  .מ"והטעם שנקט שמואל הוא דשא, ג"רב הוא משאצל

 

  :בסוף דברי המגיד משנה מצינו
  

 הבתים ֵיראה לי שאין זה מלאכה שצריכה לגופה כי מלאכה שצריכה בספר
אבל דברים אלו אין כוונתו , לגופה הוא עושה המלאכה בעצמה ובכונה

ם שכתב "וכן נראה דעת הר' למלאכה שכל כונתו הוא להוציא לחה ולהנצל כו
  .ל"עכ' רמשים המזיקים וכו

  

שאינו מצטט אף פעם (ה מהמגיד משנה ם מהדורת פרנקל ישנה הערה כי לשון זו אינ"ברמב
בצלאל ' מההערות המיוחסות לר, אלא הערה היא בגליון דפוס ונציה, )'הבתים'מספר 
וצריך להיות , אך ביותר צריך להעיר שנפלה טעות סופרים חמורה בלשון זו. אשכנזי
בית (מהדורת בלוי ' הבתים'וכך הוא לפנינו בספר , " צריכה לגופהשאינהמלאכה : "פעמיים

שבמפיס מורסא ובצד נחש מתיר , וכוונתו כמו שכתבנו לעיל, )שער ב, שערי המלאכות, מנוחה
מפני שאין זו סתם , ג חייב עליה"פ שפסקו משאצל"אע, ם"ובעקבותיו הרמב, שמואל
אלא , כי אין הוא עושה את המלאכה עצמה בכוונה, ר"מ בפס"אלא זהו דשא, ג"משאצל

  .ונתו למעשה המלאכההוא עוסק בדבר אחר ואין כו
  

  ם"ושיטת הרמב" הובערו מאליהן"סוגיית . י
  

חיים והחזון איש ' ור, ם"שהמפרשים נתקשו בה בפסקי הרמב, סוגיה חשובה לעניננו
י "שהובאה ע, היא הסוגיה בכריתות בענין החותה גחלים, נאחזים בהם כל אחד לשיטתו

  .)לעיל פיסקה א(ב , התוספות ביומא לד
  :תלמדנו בכריתו

  

רבי שמעון בן אלעזר אומר משום , תנו רבנן החותה גחלים בשבת חייב חטאת
רבי אליעזר ברבי צדוק חייב שתים מפני שהוא מכבה את העליונות ומבעיר 

במאי עסקינן אי דקא מיכוין לכבות ולהבעיר מאי טעמא . את התחתונות
. יאלא דלא קא מכוין להבעיר מאי טעמא דמאן דמחייב תרת, דמאן דפטר

רבי אלעזר ורבי חנינא דאמרי תרוייהו כגון שנתכוין לכבות העליונות כדי 

ם הצד נחש שלא ישכנו אין עליו "שבאות ג כתב שלפי הרמב, לכאורה החזון איש סותר את עצמו בספרו  .23
ם שהצד בין לצורך בין שלא "ה שכתב הרמבובסוף אות ד כתב שמ, יהודה' שם צידה ופטור אפילו לר

? ומאי שנא משלא ישכנו, "שלא לצורך היינו שלא לצורך גופן אלא שלא יפסידו בבית או בשדה "-לצורך 
כ היינו "כי היה קשה לו שא,  שלא לצורך כלל-" שלא לצורך"ועיין שם שהחזון איש לא רצה לפרש 

וזאת לפי גירסת , )כי אם כן זהו לצורך, ר הצידהכי אין לפרש שלשחק בהן היינו אח" (לשחק בהן"
 לשחק אלאשלא לצורך : "ם היא"אך הגירסה הנכונה ברמב, "שלא לצורך או לשחק בהן"הדפוסים 

, )ואף בשינוי נוסחאות במהדורת פרנקל(ובמהדורת הרב קאפח ' יד פשוטה'כמו שהוא במהדורת , "בהן
  .א לצורך של-" שלא לצורך"ונמצאו דברי החזון איש על 
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להבעיר את התחתונות דתנא קמא קסבר מקלקל בהבערה פטור ורבי אליעזר 
  .יוחנן בנפח שנו' וכן אמר ר. חייב) סבר: ק"שיטמ(ברבי צדוק אמר 

  )א, כ(
  

, נות הגסות כדי לעשות מהן פחמין שהוא מעונין בכיבוי העליו)ה כגון"ב ד, כ(פירשו התוספות 
וזוהי הבערה של , ובהבערת התחתונות הדקות שאינו זקוק להן ורוצה שיתאכלו וייעשו אפר

  :אך הגמרא אינה מרוצה בתירוץ זה. ונחלקו האם חייב עליה, קלקול
  

אמי בר אבין ורב . אמר רבי יוחנן עד כאן לא נתגלתה טעמא של הלכה זו
דתנא קמא , רוייהו כגון שנתכוין לכבות ולהבעירחנניא בר אבין דאמרי ת

יוסי דאמר הבערה ללאו יצאת ורבי אליעזר ברבי צדוק סבר לה ' סבר לה כר
  .נתן דאמר הבערה לחלק יצאת' כר

  

הפוסק , ם"הרמב. לפי תירוץ זה המחלוקת היא בשאלה האם חייבים על הבערה חטאת
כותב על פי , עליה חטאת ככל המלאכותוחייבים ,  שהבערה לחלק יצאת)א, ז(בהלכות שבת 

החותה גחלים בשבת שהוא מכבה את העליונות ומדליק את : ")יב, הלכות שגגות ז(תירוץ זה 
  ".אם נתכוון לכבות ולהבעיר חייב שתים, התחתונות

  :אך הגמרא ממשיכה
  

כ לכבות והדליק "שנתכוין להדליק תחילה ואח: י"רש(רבא אמר להקדים איכא ביניהו 

, )אליעזר לא חייש למוקדם ולמאוחר' ור... ק חייש למוקדם ומאוחר"ת, ה בחתייה אחתוכיב
' רב אשי אמר כגון שנתכוין לכבות והובערו מאליהן ותנא קמא סבר לה כר

יהודה ' מ פטור ורבי אליעזר ברבי צדוק סבר לה כר"שמעון דאמר דשא
  .מ חייב"דאמר דשא

  

  :ומיד מובאת ברייתא נוספת
  

חותה גחלים בשבת להתחמם בהם והובערו מאליהן תני חדא חייב תנו רבנן ה
ג חייב " חייב קסבר משאצל)הא דתניא: ק"שיטמ(הדתניא , ותני אידך פטור

  .ג פטור עליה"עליה והא דתנא פטור קסבר משאצל
  

שלתירוצו של רב אשי לברייתא ,  כתבו)ב, לד(וכבר ראינו לעיל פיסקה א שהתוספות ביומא 
כי הובערו , ג"ם מחלוקת תנא קמא ורבי אליעזר ברבי צדוק היא במשאצלהראשונה גם ש

אלא שרב אשי משתמש בלשון , ג"ודינו כמשאצל, ר דלא ניחא ליה"מאליהן הוא פס
שהרי , שההבערה אינה רצויה לו, כדי להבליט שגם במקרה של הברייתא ההיא" מ"דשא"

ובברייתא ,  שיובערו התחתונותר הוא"יהודה כי פס' מכל מקום חייב לר, מתכוון לכבות
ומכל מקום די לו , כי חותה להתחמם ולא לכבות, השניה מדובר בלא איכפת לו בהבערה

מדוע נקטה הגמרא , אך לפי שיטת הערוך קשה. 24ואינו צריך להבערה, בגחלים לוחשות
כמו , מ הוא"והלא דשא, ומה רצתה להדגיש בזה, "ג"משאצל"לגבי הברייתא השניה לשון 

  ?ייתא הראשונהבבר
חתה גחלים להתחמם מהן : ")יב, הלכות שגגות ז(ם המשיך וכתב בהלכה הנזכרת "הרמב

כך ". כמו שביארנו בהלכות שבת, ג חייב עליה"מפני שמשאצל, והובערו מאליהן חייב שתים

 
פ שהלשון שם אינה "אע, ה סבירא"ד) ב, כ(על פי התוספות ביומא יש להבין גם את התוספות בכריתות   .24

  .עיין שם, כל כך ברורה
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החותה גחלים ", ם מעמיד את הברייתא השניה"ולכאורה יוצא שהרמב, היא הגירסה לפנינו
דהיינו שנעשו גם , באופן של הברייתא הראשונה, "בהם והובערו מאליהןבשבת להתחמם 
כי בראשית , לכאורה דבריו סותרים אלו את אלו. ועל כן חייב שתים, כיבוי וגם הבערה

ואילו בסופה כתב , כפי שהזכרנו, "אם נתכוון לכבות ולהבעיר חייב שתים: "ההלכה כתב
  .שגם אם הובערו מאליהן חייב שתים

דהיינו , ם משמיע בתחילת ההלכה את עיקר הדין"שהרמב, יש מתרץ לפי שיטתוהחזון א
ואחר כך , כי הבערה לחלק יצאת, את זה שחייבים חטאת גם על הכיבוי וגם על ההבערה

חייב אף על , כיון שפסיק רישיה הוא שיובערו, הוא מוסיף שגם אם לא נתכוון להבעיר
אך . כשיטת התוספות, ג"ייבים משום משאצלח, אף דלא ניחא ליה, ר"כי על פס, ההבערה

שהוא מכבה את העליונות , החותה גחלים בשבת: "ם מיד"מדוע לא כתב הרמב, קשה
אם נתכוון לכבות "ולשם מה היה לו להתנות , 25"חייב שתים, ומדליק את התחתונות

 שהרי זה שחייבים חטאת על הבערה כבר נאמר, ועוד? תנאי שמיד יוותר עליו, "ולהבעיר
וזה שחייבים על כל מלאכה ומלאכה חטאת בפני עצמה כבר , )א, ז(בפירוש בהלכות שבת 

ומה צורך לומר שוב את עיקר , עיין שם, נאמר קודם לכן בהלכות שגגות בתחילת הפרק
  ?הדין שחייבים שתים על הבערה וכיבוי שנתכוון להן

אבל ,  לכבות ולהבעירם מחייב רק במתכוון"מדייק מהרישא שהרמב, לעומת זאת, חיים' ר
פטור על , אלא עסק בכיבוי העליונות והתחתונות הובערו מאליהן, אם לא נתכוון להבעיר

' אך ר. ג"ואין זו משאצל, ר אם לא ניחא ליה"מ קיים אפילו בפס"כי פטור דשא, ההבערה
  .ם"חיים אינו מפרש את הסיפא של דברי הרמב

  

שהרי בלא , בנתכוון לכבות ולהבעיר כתב שבסיפא צריך לומר שמדובר 26הלחם משנה
כמו שהגדיר , ג היא במתכוון לעשות את המעשה"ומשאצל, נתכוון משמע ברישא שפטור

אלא יש להעמיד את הסיפא בשלא היה צריך לגופה של , )ז, א(ם בהלכות שבת "הרמב
אך עדיין לא ברור באיזה ציור . ם סובר כערוך"חיים שהרמב' וזה כשיטת ר. ההבערה
כי בשלמא בכיבוי יש מכבה בכוונה שאינו צריך , ן להבעיר ואינו צריך להבערהמתכוו

אם נתכוון להבעיר הרי , אבל בהבערה, כגון שרוצה להחשיך או לצנן את הבית, לפחמים
חם והחזון איש כתב שדברי הל. וזוהי הבערה הצריכה לגופה, לכאורה נתכוון לאור או לחום

 

  .משנה אינם מובנים
  

החותה גחלים בשבת להתחמם בהם והובערו מאליהן תני "ברייתא השניה הנה מלשון ה
וכיבוי לא היה כאן , על ההבערה, משמע בפשטות שחייב אחת" פטורותני אידך , חייבחדא 
שם הובאו שתי הברייתות סמוכות זו לזו , )ז"ב ה"פ(וכך נראה בבירור בתוספתא שבת . כלל

אינו : "שכתבו, )ב, לד(שכך הבינו התוספות ביומא ונראה . עיין שם, ")פטור"השניה בנוסח (
ואינו צריך שיובערו יותר ממה , אלא למשוך הגחלים אצלו להתחמם בהן, מתכוון להבעיר

מדוע חייב , ובנוסח כזה אין מקום לטענת החזון איש שאלמלא הרישא לא היינו יודעים טעם הלכה זו  .25
  ). כיבוי והבערהכי לא מפורש בסיפא שיש כאן: רוצה לומר(שתים 

כי מצד אחד מדייק מהרישא שצריך דוקא להתכוון לכבות ,  דבריו כאן אינם ברורים-באשר לכסף משנה   .26
, וצריך עיון". ואפשר לומר שמאחר שהוא יודע שודאי יתבערו הוי כפסיק רישיה: "ומאידך כתב, ולהבעיר

, מ" הרי עדיין הוא דשא-ל "ר דלנ" לפסואם,  הרי זו מלאכה הצריכה לגופה-ל "ר דנ"כי אם כוונתו לפס
  .כפי שנזכר בפיסקה הקודמת, כמו שמשמע מדבריו בענין חפיפה באדמה בנזיר
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 לקרבם כל הגחליםאלא מושך את , כלומר שאין כאן עליונות ותחתונות, "שהם בוערים כבר
  .ומשיכה זו גורמת להם להתבער, אליו

כתוב בסופו שהוגה מספר שהיה עליו אישור (ולה של ספר קרבנות זכיתי לבדוק כתב יד מע
חתה גחלים : "ושם נוסח הסיפא של ההלכה הוא, )ם בחתימת ידו שהוגה מספרו"הרמב

" שתיםחייב : "ולא, "ג חייב עליה"מפני שמשאצל, חייבלהתחמם מהן והובערו מאליהן 

לא מובן , ועוד. ש בסיפאוזה לא יפור, תכוון לא לכבות ולא להבעיר חייב שתים

שם , מה שאין כן בברייתא הראשונה. ך לגופה

ג חייב "פ שמשאצל"אע, שאינו מתכוון ופטור עליו
ל הוא "ר דלנ"שפס, ם היא כתוספות"ולא כמו החזון איש שהבין ששיטת הרמב, עליה

 

והכוונה , זוהי הנוסחה הנכונהואין ספק ש). ובכתבי יד שהרב קאפח סמך עליהם(כבדפוסים 
  .נשתרבבה בטעות סופרים מהרישא' שתים'והמלה , משום הבערה, היא שחייב אחת

  

ם לא הוצרך להביא ברישא "יכול היה החזון איש לומר שהרמב" חייב שתים"לפי הגירסה 
דהיינו הברייתא , כי הסיפא, "שנתכוין לכבות והובערו מאליהן", את תירוצו של רב אשי

ם לא ייחס שום "הרמב(אומרת כל מה שאמרה הברייתא הראשונה לפי רב אשי , ההשני
שלפי הערוך , ועוד יכול היה החזון איש לומר). חשיבות להבדל שבין לא איכפת לו לקשה לו

כי מדובר בה שהיה ניחא ליה , לגבי הברייתא השניה" ג"משאצל"נקטה הגמרא לשון 
אבל לפי הגירסה . ג"והרי זו משאצל, )שות פחמיםולא כדי לע(הכיבוי כדי שלא יכלו מהר 

אלא , אין בברייתא השניה שום כיבוי, וכמוכח מלשון הגמרא והתוספתא, ם"הנכונה ברמב
והלא , ם ברישא שנתכוון לכבות ולהבעיר"ואם כן קשה ביותר מדוע כתב הרמב, רק הבערה
אפילו לא נ

הואיל ואין , לפי הערוך" ג"משאצל"מדוע השתמשה הגמרא לגבי הברייתא השניה בלשון 
  .שם כיבוי

  

ש "שהדבר תלוי במחלוקת ר, כפשוטה" מ"דשא"ם הבין את לשון הגמרא "נראה שהרמב
ולפיכך לא , ש"ם פסק כר"והרמב, כערוך, מ"ל נחשב לדשא"ר דלנ"כי פס, מ"י בדשא"ור
אלא פסק שחייב שתים , כול היה לפסוק כרבי אליעזר ברבי צדוק לפי תירוצו של רב אשיי

כדעת רבי אליעזר ברבי צדוק לפי התירוץ הקודם בגמרא , רק אם נתכוון לכבות ולהבעיר
 נראה שהערוך -ובאשר לברייתא השניה . שנחלקו האם הבערה ללאו יצאת או לחלק יצאת

משום שלקיחת הגחלים אליו , מ"ג ולא דשא"משאצלם הבינו שהדין בה הוא "והרמב
ומה לי אם , כי משב האויר מלבה את הגחלים, והולכתם באויר נחשבת להבערה בידים
או שמעביר אותם אליו באויר ועל ידי כך מלבה , מנופף עליהם בדבר מה ויוצר משב רוח

וחשות ולא כי הוא מעונין בגחלים ל(אלא שאינו צריך לגופה של הבערה זו , 27אותם
ולכן היא מלאכה שאין צרי, )במתבערות

אך לא נגע בהן ולא פעל בהן , הגחלים התחתונות הובערו מאליהן משום שנחשפו לאויר
  .ולכן זהו דבר שאינו מתכוון, באופן ישיר

ם היא "שיטת הרמבש, חיים' נראה איפוא שמהלכה עמומה זו יש לנו עוד סיוע לדעת ר
ר דלא ניחא ליה נחשב לדבר "שפס, כערוך

  .ם חייבים עליה"ולדעת הרמב, ג"משאצל
  

  

  

לבין החיכוך , שהיא פעולה המותרת, ולהפריד בין עצם המשיכה אליו, אפשר אמנם לנתח את הפעולה  .27
 שהעובדה שהחלל מלא אך נראה שהסיבה שאין אומרים כן היא מפני, באויר שהיא הפעולה האסורה

  .וצריך עוד עיון בזה". כאילו אין אויר"אויר אינה מאפשרת לדבר על פעולה של הולכה 
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, כמבואר לעיל פסקה ב, ל"ר דלנ"מ קיים גם בפס"כי פטור דשא

כשיטת , ל"ר דלנ"ן בפס
ואם המילה צריכה בכל מקרה לדחות איסור , כמו שרצינו לומר לעיל פסקה ח, השאילתות

  .]וצריך עיון. דחה איסור דאורייתאאין זה כבר משנה אם ת, דרבנן

, לענייני מלאכת מחשבת בשבתהמוקדש כולו , אחרי כתיבת המאמר הגיע לידי ספר חשוב[
א בשיטת "ח והחזו"ושם בסימן ז דן במחלוקת הגר', ג שלום גלבר שי"לרה' נתיבות שלום'

) ה, י(מזה שבהלכות טומאת צרעת , ם אינו סובר כערוך"ומביא ראיה שהרמב, ם"הרמב
וזה מתאים , ולא כתב שאם יש שם אחר צריך למול אחר, פסק שאף על פי שיש בהרת ימול

ואין , ר אף דלא ניחא ליה יש איסור דאורייתא"שלפי המסקנה בפס, יטת התוספותלש
בדליכא "והתירוץ " ואי איכא אחר ליעביד אחר"אבל לערוך הקושיה , הבדל בינו לבין אחר

, הם גם לפי המסקנה" אחר
, וזוהי לכאורה ראיה יפה.  כשאין אחר מותר למול בבהרתואם כן יש לפסוק שרק, עיין שם

  .העומדת בניגוד למסקנתנו
ם סובר כי בכל התורה יש איסור דרבנ"שהרמב, אך אולי יש לדחות
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   ביאור חדש בשיטתו-י "שיטת רש  .ב
  שיטת התוספות  .ג
  ן"שיטת הרמב  .ד
  ן"שיטת הר  .ה
  

  

  מבוא. א
  

  :א, לשון הסוגיא במסכת שבת בדף קו
  

. כל המקלקלין פטורין חוץ מחובל ומבעיר, תני רבי אבהו קמיה דרבי יוחנן
חובל בצריך , ל משנה"ואם ת, חובל ומבעיר אינה משנה, ל פוק תני לברא"א

מתניתין רבי ? כל המקלקלין פטורין: והאנן תנן. מבעיר בצריך לאפרו, לכלבו
מדאיצטריך קרא למישרי ? ט דרבי שמעון"מ. ברייתא רבי שמעון, יהודה
שמע , ומדאסר רחמנא הבערה גבי בת כהן, הא חובל בעלמא חייב, מילה

מה לי לתקן מילה , התם מתקן הוא? ורבי יהודה.  חייבמינה מבעיר בעלמא
  .מה לי לתקן כלי

  

  :שתי בעיות עיקריות יש בסוגייתנו
  ?ומה יחס מחלוקתם למחלוקת רבי שמעון ורבי יהודה, במה נחלקו רבי אבהו ורבי יוחנן. א
  ?י ורבי שמעון בדין מקלקל בחבורה"מנין יודעת הגמרא שנחלקו ר. ב

  

נובעים כללים חשובים בדין מקלקל , ים שהציעו הראשונים לבעיות אלומן הביאורים השונ
  .ובדין מלאכה שאינה צריכה לגופה

  
  

  י"שיטת רש. ב
  

שתירץ , היא על רבי אבהו" והאנן תנן כל המקלקלין פטורין: "י מפרש ששאלת הגמרא"רש
א ואילו הבריית, שהמשנה הזו נשנתה לשיטת רבי יהודה שסובר מקלקל בחבורה פטור

  .נשנתה לשיטת רבי שמעון שסובר שמקלקל בחבורה חייב" חוץ מחובל ומבעיר: "ששנתה
י שמחלוקת רבי יהודה ורבי שמעון נובעת ממחלוקתם בדין מלאכה שאינה "עוד מבאר רש
חובל ומבעיר הן מלאכות של קלקול ואין שום אפשרות למצוא תיקון בגופן . צריכה לגופה

עצים לבשל קדירה אינו חשוב תיקון בגופה של הבערה אלא ואפילו מבעיר , אלא מחוץ להן
  .לכן חובל ומבעיר מוגדרות כמלאכות שאין צריך לגופן. בדבר אחר
תמה מפני מה הצריכה , הסובר שמלאכה שאינה צריכה לגופה פטור עליה, רבי שמעון

שה עוד ק? והרי אין בחבורה של מילה שום תיקון בגופה, התורה היתר מיוחד למול בשבת
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מכאן הסיק רבי שמעון שבמקלקל בחבורה ? מפני מה אסרה התורה הבערה בבת כהן, לו
לעומת זאת רבי . מלאכה שאינה צריכה לגופה, כאמור, למרות שהן, ובהבערה חייבה התורה

יכול למצוא גם במלאכות של , הסובר שמלאכה שאינה צריכה לגופה חייב עליה, יהודה
או כגון חובל וצריך ,  כגון התיקון של מצווה שיש במילה,חובל ומבעיר תיקון מחוצה להן

ולכן לדעתו אין , שכולם הם תיקונים מחוץ לגופה של מלאכה, ומבעיר וצריך לאפרו, לכלבו
וחובל ומבעיר חייב רק במקרים , סיבה לסטות מהכלל הקבוע שכל המקלקלים פטורים

  . אכן יהיו פטוריםאבל חובל או מבעיר שאינם אלא מקלקלים גמורים, מעין אלו
  

וכן כתב רבינו שמואל בפירושו (י " שמשמע מדברי רש)ה חוץ"א ד, קו(כתבו התוספות בסוגיה 
שמחלוקת רבי שמעון ורבי יהודה היא עצמה מחלוקת רבי אבהו ורבי ) המובא בתוספות
כיוון שסובר , רבי אבהו סובר שבחובל ומבעיר חייב למרות שהוא מקלקל, יוחנן שבסוגיתנו

ואילו רבי יוחנן סובר כרבי יהודה שגם במלאכות אלו צריך תיקון כדי , וא כרבי שמעוןה
הרי מלאכה שאינה צריכה לגופה , ואף שהתיקון אינו תיקון בגופה של מלאכה, שיתחייב

  .לדעתו, חייבים עליה
  

  י ותירוציהם"הקשיים בשיטת רש
  

  :)ה חוץ"ד(י כפי שהובנה כאן היקשו התוספות בסוגיה "על שיטת רש
וכי מפני שרבי יוחנן , "פוק תני לברא: "ואומר לו, מדוע דוחה רבי יוחנן את רבי אבהו) 1(

  ?סובר כרבי יהודה יכול הוא לדחות את מי שסובר כרבי שמעון

  :הוסיף שתי קושיות) ה כל המקלקלין פטורין"ד(ן בחידושיו "הרמב
ולא מן , "הבערת בת כהן"מדוע הגמרא אומרת שטעמו של רבי שמעון מ, י"לפי רש) 2(

והלוא לדעתו אין שום אפשרות ? "לא תבערו אש בכל מושבותיכם ביום השבת: "הפסוק
ומוכח משם שמקלקל בהבערה חייב לדעת רבי , למצוא בהבערה תיקון אלא מחוץ לגופה

  .שמעון הסובר שמלאכה שאינה צריכה לגופה פטור
פוטר ' מקלקל בחבורה ובהבערה'מחייב ישנן כמה סוגיות מהן מוכח שגם רבי שמעון ש) 3(

י לחייב על חובל ומבעיר "ואם כן כיצד ייתכן לפי רש, בהם במלאכה שאינה צריכה לגופה
, עדיין זאת מלאכה שאינה צריכה לגופה, והרי אף שמקלקל בחבורה חייב, לרבי שמעון

  ?ומלאכה שאינה צריכה לגופה פטור עליה
  

  :וץנראה שרוב קושיות אלה ניתנות לתיר
  

ואלמלא , י שאין לה הכרח בדבריו"קושית התוספות יסודה בהבנה מסוימת של שיטת רש
י שרבי "מעולם לא אמר רש. י באופן אחר והקושיה תוסר"דבריהם היינו מפרשים את רש

וגם מדברי התוספות מוכח , אבהו ורבי יוחנן נחלקו במחלוקת רבי שמעון ורבי יהודה
  .בדבריושהבינו שאי אפשר להכריח זאת 

רבי אבהו הוא זה שנאלץ לחלק . י אינם אלא לשיטת רבי אבהו"אפשר לפרש שכל דברי רש
אבל רבי יוחנן אינו . ותלה אותן בדעת רבי שמעון ורבי יהודה, בין המשנה לבין הברייתא

ומה שנאמר , כיון שהוא סובר שמוסכם על דעת הכל שכל המקלקלין פטורים, צריך לכך
חובל בצריך לכלבו , ואם תמצא לומר משנה, אינה משנה "-" ל ומבעירחוץ מחוב: "בברייתא

ייתכן גם לומר שרבי יוחנן סובר שאין בזה כלל מחלוקת בין רבי ". ומבעיר בצריך לאפרו
אלא , כפי שסובר רבי אבהו, וגם לרבי שמעון אין זה תיקון מחוץ לגופה, שמעון לרבי יהודה

  .י את חידושו אלא לפי רבי אבהו"ולא אמר רש, )ן עצמו כתב"כפי שהרמב(תיקון בגופה 
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רבי יוחנן ורבי אבהו לא נחלקו כלל במחלוקת רבי . בכך תירצנו את הקושיה הראשונה
  .שמעון ורבי יהודה

  

כמו כן מובן עתה מדוע לא נודע מקורה של מחלוקת רבי שמעון ורבי יהודה במקלקל 
אלא ,  נחלקו הם בדבר זה בפירושמעולם לא, אכן.  שאלה בה התקשו הראשונים-בחבורה 

תלה אותן במחלוקת רבי שמעון , כדי לתרץ את הסתירה שבין הברייתא למשנה, שרבי אבהו
והוא שהסיק שממחלוקתם זו , ורבי יהודה הידועה בעניין מלאכה שאינה צריכה לגופה

מפני שאי אפשר למצוא תיקונים במלאכות , נובעת מחלוקת אחרת בעניין מקלקל בחבורה
  .י"וכמו שביאר רש, אלו של חובל ומבעיר אלא מחוץ להן

אבל רבי יוחנן , אינו אלא לפי רבי אבהו' ממילא כל דיון הגמרא מה טעמו של רבי שמעון וכו
דוחה אותו ולדעתו לא נחלקו רבי שמעון ורבי יהודה בדבר זה כלל מפני שבחובל וצריך 

כמו שיתבאר לקמן ,  גם לרבי שמעוןלכלבו או לאפרו נחשב הדבר תיקון בגופה של המלאכה
למשל כתובות (אמנם לפי זה מה שהגמרא אומרת בכמה מקומות . בדברי הראשונים האחרים

ודבר , אין זה אלא לפי רבי אבהו,  שרבי שמעון ורבי יהודה חולקים במקלקל בחבורה)א, ו
  .זה אינו נוח

  

אך גם רבי ,  רבי אבהוי אכן אמר את דבריו רק בדעת"רש. לכן אפשר לפרש באופן אחר
אלא שסובר הוא שאין , יוחנן מסכים שנחלקו רבי שמעון ורבי יהודה במקלקל בחבורה

אמנם לדעת רבי יוחנן . מחלוקתם זו תלויה כלל במחלוקתם במלאכה שאינה צריכה לגופה
סובר כן דווקא בצריך לכלבו או לאפרו , גם רבי שמעון הסובר שמקלקל בחבורה חייב

  .1מים שנאמרו בראשוניםמאחד מן הטע
מפני שלא אמר את דבריו אלא לפי רבי , י"בין כך ובין כך מתורצת הקושיה החמורה על רש

  .2אבהו
  

  .ד שאפשר לתרץ"נראה לענ) 3(ן "גם את קושית הרמב
כל שאמר הוא ,  מלאכות שאינן צריכות לגופןלעולםי לא אמר שחבורה והבערה הן "רש

, וכדי להתחייב צריך למצוא בהן תיקון, שמקלקל פטור שאם גם במלאכות אלו הדין הוא
אחר שרבי שמעון הסיק שמקלקל בחבורה , אבל. אין אפשרות למצוא אותו אלא מחוץ לגופן

וממילא המלאכה היא עצם , אין צורך לחפש בהן תיקון מחוץ לגופן, ובהבערה חייב
,  להשיג מטרה אחרת כיוון שזקוק הוא להשחתת העצים כדי-והוא צריך לגופה , הקלקול

 כדי להשיג מטרה אחרת שאינה -נמצא שהוא זקוק למטרה המיידית הזו שהיא בגופה 
  .בגופה

  

י אומר שנחשב הדבר למלאכה שאינה "ואין זה דומה למוציא את המת לקוברו ששם רש
אלא לפנות ביתו והוצאה , אינו צריך לגופה דהוצאה ולא למת: " כלשונו-צריכה לגופה 

 מפני ששם אין - )ה מתקן"ב ד, שבת עג(" ופה כגון שהוא צריך לחפץ זה במקום אחרהצריכה לג
שתכליתה העברת חפץ , ההוצאה של המת מן הבית משרתת שום תכלית של מלאכת הוצאה

. ואילו בהוצאת המת הוא אינו צריך אלא שלא יהא המת בבית, למקום אחר ששם זקוק לו

 
 כדי שנוכל להגדיר -) בחידושיו לסוגיה(ן "רמב'; קצת תיקון' כדי ליצור -) ה חוץ"ד(למשל תוספות   .1

  .הפעולה כמלאכה הצריכה לגופה
. י מן הגמרא בכתובות"על רש) י"ה בפרש"ב ד, כתובות ה" (פני יהושע"אגב כך תתורץ גם קושיה של ה   2

  .היא לפי רבי יוחנן) בכתובות(נו ניתן לתרץ שהסוגיה שם לשיטת
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תחשב ההשחתה , אם מקלקל בהבערה חייב. ךאין המצב כ, לעומת זאת, בהשחתת עצים
  .שכן זקוק הוא לתכלית השחתת העצים כדי להפיק מהם אש, למלאכה שצריכה לגופה

  

י במצוות מילה הוא שלדעת רבי יהודה מקלקל בחבורה "והנה לדברינו ההסבר לפי רש
ומת לע, לדעת רבי שמעון.  המצווה-אלא שיש במילה תיקון מחוץ לגופה של מלאכה , פטור
ואם כן עצם , ומכאן שמקלקל בחבורה חייב, תיקון מחוץ לגופה אינו חשוב לכלום, זאת

אבל . והיא חשובה צריכה לגופה כיוון שהוא צריך למילה, הקלקול במילה הוא המלאכה
שהרי התיקון הוא , פוטר רבי שמעון למרות שזו מצווה, היות והוא מקלקל, בקורע על מתו
  .3מחוץ לגופה

  

  :'כלל גדול' להבין לפי זה את דברי הגמרא בפרק אמנם קשה
  

ואפילו , אמר רבי אבא החופר גומא בשבת ואינו צריך אלא לעפרה פטור עליה
, הני מילי מתקן, לרבי יהודה דאמר מלאכה שאינה צריכה לגופה חייב עליה

  )ב, שבת עג(          .האי מקלקל הוא
  

ובר מלאכה שאינה צריכה לגופה י שלדעת רבי יהודה הס"הרי אמרנו לשיטת רש, וקשה
מפני שגם תיקון שמחוץ , ואינו נדון כמקלקל סתם שפטור, גם חובל וצריך לכלבו חייב, חייב

מתקן 'מדוע שלא נחייב גם את החופר גומא והרי הוא , אם כן. למלאכה נחשב תיקון לדעתו
  '?אצל עפר

ולכן , או הבניין בביתוצריך לומר שהתיקון בעפר אינו שייך כלל למלאכת החרישה בשדה 
  .מה שאין כן במבעיר וצריך לאפרו, אינו יכול להפוך את המלאכה למלאכת תיקון

  
  

  שיטת התוספות. ג
  

מפרשים את , י ורבינו שמואל"לאור קושיותיהם על רש, )ה חוץ"ד, בסוגייתנו(התוספות 
רבי יוחנן לשיטתם לא נחלקו רבי אבהו ו. המחלוקת של רבי יוחנן ורבי אבהו באופן אחר

רבי אבהו סובר שרבי שמעון . אלא בדעת רבי שמעון בלבד, במחלוקת רבי יהודה ורבי שמעון
ואילו רבי יוחנן סובר שאינו מחייב אלא במקום , מחייב בחובל ומבעיר אפילו במקלקל גמור

נראה שכוונת התוספות . כמו חובל וצריך לכלבו ומבעיר וצריך לאפרו' קצת תיקון'שיש 
שלא יהא כשוטה , שלפחות תהיה במעשה תועלת מסוימת בשבילו' קצת תיקון 'בצורך של

  .ואף אם הוא מקלקל ביחס לרוב העולם לפחות יהיה לו איזה תיקון במעשהו, שודאי פטור
  

יפטור רבי יהודה במקרים כאלה של , מדוע לדעת רבי יוחנן: אלא שלפי פירוש זה קשה
הרי רבי , ואף אם תאמר שאינם בגוף המלאכה? והרי הם תיקון, "צריך לכלבו ולאפרו"

תירצו התוספות שהתיקון הזה אינו חשוב ? יהודה מחייב אף במלאכה שאינה צריכה לגופה
מפני שאינו תיקון מיידי אלא לאחר זמן הוא בא , ועוד תירצו בשם רבינו תם. לרוב בני אדם

לפי זה ).  המעשהולא בשעת, והאפר נולד לאחר השריפה, שהרי הדם בא לאחר החבורה(
, צריך לומר שהטעם שרבי יהודה מחשיב מילה לתיקון גמור הוא שבני אדם עושים כן

לגבי קורע על מנת לתפור ומוחק על מנת לכתוב . ועיין בדברינו לקמן, והמצווה היא מיידית
למרות שאין ) לרבי יהודה(מסבירים התוספות שסיבת החיוב , )שאף הן מלאכות קילקול(

 
  .ה הא"ב ד, ובכך ניתרצה קושית התוספות דף קה  .3
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ידי היא שַשם הקילקול מביא בסופו של דבר למצב מתוקן יותר אף מהמצב התיקון מי
. נחשב לתיקון, ולכן אף אם אינו מיידי, וכן מפני שהקלקול הכרחי לצורך התיקון, הראשוני

, הרי שמיד כשמקלקלים, הסברא היא שכאשר מוכרחים לקלקל בשביל לשפר את המצב
  .מתחיל התיקון
והרי רבי , בהו לרבי שמעון במקלקל גמור שאין בו שום צורךכיצד מחייב רבי א, אלא שקשה

 )ה בחובל"ד(ותירצו התוספות ? שמעון פוטר במלאכה שאינה צריכה לגופה אף בחבורה
אבל בפועל , שהעושה סבר שיוכל להשתמש בדם לכלבו ולכן עשה את המלאכה לצורך גופה

טעם דברי ). באיסורי הנאה, דוגמא לדבר(התברר שאינו יכול ולכן הוא מקלקל גמור 
ואילו מקלקל נבחן לפי , התוספות הוא שמלאכה שצריכה לגופה נבחנת על פי כוונת העושה

  .המציאות
  

וצריך (נחשבת לכל הדעות מלאכה הצריכה לגופה בגלל המצווה לדעת התוספות מילה 
 )ה רבי שמעון פוטר"א ד, שבת צד(' המצניע'להבין איך דבר זה מתיישב עם הגדרתם בפרק 

אלא שנחלקו רבי שמעון ורבי , )למלאכה שצריכה לגופה שהיא מטרת המלאכה במשכן
תייחס למילה כאל קלקול רבי שמעון מ. יהודה האם המצווה תחשיב אותו למתקן או לא

כי , ואף על פי כן היא נחשבת למלאכה הצריכה לגופה, כיוון שסובר שצריך תיקון במציאות
ואם לאדם זה המצווה , כשדנים מצד מלאכה שצריכה לגופה הדיון הוא לפי האדם העושה

כיון שרבי שמעון אינו .  חשוב הדבר למלאכה הצריכה לגופה-היא תכלית העשיה שלו 
במקרה של . לפיכך הסיק ממילה שמקלקל בחבורה חייב, ס למצווה כאל תיקוןמתייח

 שנחשב למתקן לא מפני המצווה אלא מפני )ה הא"ב ד, קה(כתבו התוספות , "קורע על מתו"
  .שזקוק הוא ללבוש בגד קרוע

ומכאן הסיק שמקלקל , סובר שגם תיקון של מצווה נחשב תיקון, לעומת זאת, רבי יהודה
אם כן יש כאן מחלוקת חדשה בין רבי שמעון ורבי יהודה בשאלת היחס . ורבחבורה פט

  .שאינה קשורה כלל למחלוקתם במלאכה שאינה צריכה לגופה, לתיקון של מצווה
  

,  כתבו שגם לרבי יהודה שמקלקל בחבורה פטור)ה וליחייב"א ד, עה(התוספות בפרק כלל גדול 
שאינו מפרכס לכאן ' קצת תיקון'כיוון שיש , אפשר לחייב פוצע חילזון משום נטילת נשמה

דבריהם שם סותרים את מה שכתבו בסוגייתנו שרבי ). וכך קל יותר להוציא את דמו(ולכאן 
 שנוח לו -האמור כאן ' קצת תיקון'אמנם אפשר היה לחלק ש. 'קצת תיקון'יהודה פוטר ב

קצת 'רו ששם זהו מה שאין כן בצריך לכלבו ולאפ,  תיקון הוא לרוב בני אדם-בפירכוס 
אלא שהתוספות . שאינו נחשב תיקון לרבי יהודה מפני שאינו תיקון לרוב בני אדם' תיקון

 שם מוזכר שגם למי שפוטר מקלקל )א, עג(עצמם שם הסתמכו על גמרא במסכת פסחים 
 לפי רבי שמעון אליבא )ה לדברי"ד(ושם פירשו זאת התוספות '; קצת תיקון'בחבורה צריך 

אם כן משמע שיש כאן מחלוקת בין התוספות בפסחים .  ולא לפי רבי יהודהדרבי יוחנן
  .לבין התוספות בדף עה, ובסוגייתנו בשבת קו

  

, הנובע מניתוח זה של דברי התוספות הוא שהם מתיחסים למילה לדעת רבי שמעון כקלקול
, יניהםוכמו שביארנו ביסוד ההבדל ב, אף על פי שהיא מלאכה שצריכה לגופה בגלל המצווה

, כתוב כבר בתוספות, כפי שנפרט בפרק הבא, ן בסוגיה"ומכאן שחידושו העקרוני של הרמב
  .ן בפרטי הבנת הסוגיה"אלא שנחלקו התוספות והרמב
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  ן"שיטת הרמב. ד
  

יסודה בהנחה שתיתכן מלאכה של קלקול . ן מציע שיטה שלישית להבנת הסוגיה"הרמב
  .כאשר הוא צריך לקלקול, אימתי. גופהגמור ובכל זאת תיחשב למלאכה שצריכה ל

  

. ן נחלקו רבי אבהו ורבי יוחנן בדעת רבי שמעון אבל לא בדין מקלקל בחבורה"לדעת הרמב
לא נחלקו אלא במלאכה . שניהם מסכימים שרבי שמעון מחייב אף בקלקול גמור בחבורה

ין דין שרבי אבהו סובר שרבי שמעון הסובר שא, בחובל ומבעיר, שאינה צריכה לגופה
מפני , מוכרח לסבור גם שאין דין של מלאכה שאינה צריכה לגופה בחבורה, מקלקל בחבורה

  ".מלאכת מחשבת"ששני הדינים נלמדים מאותו יסוד של 
פוטר הוא במלאכה , לעומתו סבור רבי יוחנן שאף שרבי שמעון מחייב במקלקל בחבורה

יבת בחובל ומבעיר רק בצריך ולכן העמיד הוא את הברייתא המחי, שאינה צריכה לגופה
, זה נקרא צריך לגופה של מלאכה מפני שיסוד המלאכה הוא נטילת הדם. לכלבו ולאפרו

מפני שאין דרך בני אדם לקחת , אף על פי כן נחשב הוא למקלקל גמור. ואת הדם הוא צריך
  .דם בצורה של חבלה

יוון שהוא מעונין להיות כ', צריכה לגופה'נחשבת לרבי שמעון , לדעת רבי יוחנן, גם מילה
מפני שבמלאכות שעיקרן , ונחשב הדבר כצורך בגוף הדבר שפועל בו את המלאכה, מהול

, אין חילוק אם צריך לדבר שהפריד או לדבר שהפריד ממנו, הפרדה כמו גוזז או זורה ובורר
למרות זאת המצווה אינה נחשבת תיקון לדעת רבי . בשניהם נחשב הדבר לצריך לגופה

ואף שיש , ואף על פי שהוא זקוק למציאות זו. היות ובגוף הנימול יש קלקול וחבלה, שמעון
זהו תיקון חיצוני ואינו כלום לדעת רבי שמעון כיוון שהוא סובר , תיקון אצל המצווה

ואם בכל זאת נזקקנו להיתר מיוחד למול בשבת , שמלאכה שאינה צריכה לגופה פטור עליה
סובר שסוף סוף יש תיקון מחוץ , לעומתו, בי יהודהר. מוכח שמקלקל בחבורה חייב

. חייב גם כאן, ולכן לשיטתו שמלאכה שאינה צריכה לגופה חייב עליה, למלאכה במצווה
ולפי שניהם אין , נמצא שגם לרבי יהודה וגם לרבי שמעון מילה היא מלאכה הצריכה לגופה

קתם במקלקל בחבורה נובעת ומחלו, )במצווה(ויש תיקון מחוץ לגופה , תיקון בגוף הנימול
י ולא "ן כרש"סובר הרמב, וזו בלבד, ובנקודה זו(ממחלוקתם במלאכה שאינה צריכה לגופה 

  ).כתוספות
  

ן ושיטת התוספות בדעת רבי שמעון שווה "לכשנעיין בדבר נמצא שבנושא אחד שיטת הרמב
). ם עליהם בזהי בדעת רבי אבהו חולקי"ן שנסקור להלן ורש"בעוד שהר(היא באופן עקרוני 

  .ואף על פי כן אינה נחשבת לתיקון, לדעת שניהם מצווה נחשבת למלאכה שצריכה לגופה
ואילו מלאכה שצריכה לגופה נמדדת , תיקון נמדד לפי ערך המעשה. ההסבר לכך הוא פשוט

, "מלאכת מחשבת"אפשר לפרש ששני הדינים נלמדים מן הפסוק של . לפי כוונת העושה
האחת מלשון . ומחושבת, חשובה": מחשבת"ויות שונות במילה אלא שהן שתי משמע

ואילו ,  ונמדד הדבר לפי רוב בני האדםחשובתיקון הוא . והאחרת מלשון מחשבה, חשיבות
  . וזה נמדד רק לפי העושה בעצמומחושבהפירוש של צריכה לגופה הוא 

  

ן ולומר שהוא ן יכול רבי יוחנן לחלק בדעת רבי שמעו"בזה התבאר גם מדוע לדעת הרמב
אבל אין זאת אומרת שהוא יחייב גם במלאכה שאינה צריכה לגופה , מחייב מקלקל בחבורה

  .כיוון שהם שני ביטויים שונים של המושג מלאכת מחשבת, בחבורה
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ן "הרמב. בהבנת שיטת רבי אבהו" מקומית"ן במחלוקת "אלא שנחלקו התוספות והרמב
ואילו , ה שאינה צריכה לגופה בחבורה חייבהבין שהוא סובר שלדעת רבי שמעון מלאכ

לדעת התוספות רבי אבהו סובר שרבי שמעון פוטר מלאכה שאינה צריכה לגופה אף 
עוד נחלקו . 'צריכה לגופה'נחשב , שהעושה סבר בטעות שיצטרך לגופה, אך כאן, בחבורה
דעת ל. ן והתוספות בסיבת מחלוקתם של רבי שמעון ורבי יהודה במקלקל בחבורה"הרמב
ולדעת התוספות נובעת היא , ן נובעת היא ממחלוקתם במלאכה שאינה צריכה לגופה"הרמב

  .ממחלוקת ביחס לתיקון של מצווה האם נחשב לתיקון
  

  

  ן"שיטת הר. ה
  

ן שאינו מקבל את החילוק שאמרנו "ד משמע מן הר"לענ. ן בחידושיו"שיטה אחרת יש לר
, ייתכן מקלקל שיהא מלאכה שצריכה לגופהוממילא ברור שלדעתו לא , בין המעשה לעושה

, ן"לדעת הר. ולכן נאלץ הוא להגדיר הגדרה חדשה למושג מלאכה שאינה צריכה לגופה
שאז בודאי הוא , מלאכה שאינה צריכה לגופה אין פירושה שאין הוא צריך לשום תכלית

ינה אך א, אלא משמעה שהוא צריך לתכלית אחרת שהיא נובעת מגופה של מלאכה, מקלקל
מושכת את המלאכה "ואז התכלית הזאת , התכלית העיקרית שלה שנאסרה בשבת

שהרי אין , אנו קובעים שמפני התכלית ההיא נעשית המלאכה ולכן פטור, כלומר". אחריה
  ".מלאכה שצריכה לשאינה גופה: "וכאילו היה כתוב, היא תכלית שנאסרה

אבל אם יש לו תכלית ,  תכלית כללרבי שמעון מחייב במקלקל בחבורה בתנאי שאין לו שום
אחרת שהמלאכה נמשכת אחריה אז פטור אף בחבורה מפני שהיא מלאכה שאינה צריכה 

וזהו שאמרה . לגופה אלא למטרה אחרת שהיא נובעת ממנה אך אין היא המטרה שנאסרה
בכל אופן הוא , אף על פי שרבי שמעון סובר שמקלקל בחבורה חייב, הגמרא לגבי מוציא קוץ

כי תכלית ההיתר של הוצאת הקוץ הוציאה את , ובר שמלאכה שאינה צריכה לגופה פטורס
או שתכלית התיקון , אבל במקום שאין לו שום תכלית תיקון כלל. כל הפעולה מכלל החבלה

זהו מקלקל בחבורה , אינה נמשכת מתוך המלאכה אלא בדבר צדדי שאינו קשור לה ישירות
  .שחייב

 מכך שהתורה היתה צריכה להתיר מילה בשבת ומשמע שללא רבי שמעון למד את דינו
. והיותה מצווה אינו נחשב תיקון, מילה היא קילקול גמור. היתר זה היה חייב משום חובל

אין המצווה נחשבת למטרה אחרת של היתר שתמשוך את המלאכה אליה ואז תהיה , בנוסף
מפני שמצווה אינה נמשכת , מלאכה שאינה צריכה לגופה שפוטר בה רבי שמעון אף בחבורה

  .כלומר אין היא מטרה טבעית למלאכה, מגופה של המלאכה
  

רבי אבהו הסיק מדברי רבי שמעון שכל . ומעתה נבוא למחלוקת רבי אבהו ורבי יוחנן
ובלבד שלא תהיה לו מטרה , מקלקל בחבורה חייב בכל מקרה אף אם הוא קלקול גמור

  . את המלאכה ויהיה פטור שמותרת שאז היא תמשוך להטבעיתאחרת 
רבי יוחנן משיב שדבר זה לא ייתכן מפני שאם כן עושה הוא את המעשה בלא שום מטרה 

מה שרבי שמעון מחייב מקלקל בחבורה אינו . כלל והוא כשוטה שאין לחייבו כלל בשבת
אמנם צריך שהתכלית הזו לא תהיה מספיק חשובה כדי שנקרא לה , אלא כשיש לו תכלית

שאז רבי שמעון , ן שלא תהיה מטרה טבעית שנובעת מן המלאכה ושמושכת אליהוכ, תיקון
תכלית שתעמוד בקריטריונים אלה .  מדין מלאכה שאינה צריכה לגופה-יפטור כמו שאמרנו 



135  מקלקל בחבורה

שאז אינו שוטה אבל אין זה תיקון חשוב מפני שבסך הכל קילקל ', צריך לכלבו ולאפרו'היא 
 שהרי בני אדם אינם חובלים -בעית שנובעת מן המלאכה ואין זו מטרה ט, יותר מאשר תיקן

 בה פוטר -ולכן אי אפשר לקרוא לזה מלאכה שאינה צריכה לגופה , או מבעירים לשם כך
  .רבי שמעון

  

". צריך לכלבו ולאפרו"ן נחלקו מחלוקת קיצונית בהבנת "ן והר"הנובע מכאן שהרמב
לא זו בלבד שאינו מחשיב זאת , ן"ואילו הר, ן מחשיב זאת כמלאכה שצריכה לגופה"הרמב

אלא שכלל אינו מחשיב זאת כמטרה טבעית שראויה להיקרא , כמלאכה הצריכה לגופה
אין להתפלא על המחלוקת הקיצונית הזאת מפני שהיא תלויה ". אינה צריכה לגופה"אפילו 

אז צודקת דעת ,  כי הדם הוא הנפש-אם היא עצם נטילת הדם : בהגדרת מלאכת חובל
אבל אם העיקר הוא החלשת , "צריכה לגופה"ן שאם צריך את הדם ייחשב הדבר ל"הרמב

 מה -ואם נטל לצורך כלבו , החיים אז ודאי שנטילת הדם אינה נקראת גופה של מלאכה
  . אין זו כלל מטרה הנובעת מן המלאכה אלא מטרה חיצונית לה-שאין בני אדם עושים 

  

 אך גם אינה -נה קלקול ואין היא נעשית לצורך אם תהיה מלאכה שאי, ן"לפי הבנה זאת בר
 כיון שאין -יחייב בה אף רבי שמעון , נעשית לצורך תכלית טבעית אחרת הנמשכת ממנה

עיין בדבריו במלאכת (, ן"כך הבין האגלי טל בדברי הר. זאת מלאכה שאינה צריכה לגופה
ל מקרה יפטור רבי שמעון ובכ, ן שאין מציאות כזו"ד ייתכן שניתן להבין בר"אולם לענ). צד

ואולי אפשר לקרוא למקרה (והיא תיקרא מקלקל או שטות , מלאכה שאין בה צורך כלל
לדעת רבי , ן אמר שבחבורה"אלא שהר). כזה מלאכה שאינה צריכה לגופה מסוג פשוט

וכמו , פטור רק אם תהיה מלאכה שצריכה לגוף אחר שנובע ממנה, שמעון שמקלקל בה חייב
  .וצריך עיון.  מלאכה שאינה צריכה לגופהן"שהגדיר הר
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  סוגית הגמרא-מבוא . א
  

בדישה אדם מפריד את הגרעין . רוב הדעות הינו תולדה של מלאכת דשאיסור סחיטה ל
לדעת רוב , כמו כן. וכך גם בסחיטה אדם מפריד את המיץ מגוף הפרי, המחובר מהשבולת

  :מובא בגמרא. הדעות רק בסחיטת זיתים וענבים יש איסור מלאכה מהתורה
  

אבל , רהאמר רב יהודה אמר שמואל סוחט אדם אשכול של ענבים לתוך הקד
  )ב, שבת קמד(                      .לא לתוך קערה

  

כלומר , לשיבולת שהיא פסולת, במלאכת דש ישנה הפרדה בין הגרעין שהוא אוכל: פירוש
, אין חייבים אלא אם כן יש שם משקה על הדבר הנסחט, כמו כן בסחיטה. שני מינים שונים

אין על המיץ , לשם אוכלאבל כשסוחטים לקדרה . ובמצב זה יש הפרדת משקה מאוכל
אמנם גם אם היתה . והוי כמפריד אוכל מאוכל, היוצא מהענבים שם משקה אלא שם אוכל

אלא שהמיץ היוצא , יש סברה לומר שיתחייב משום דש, הפרדה של שני מיני אוכל
אם כן . שהרי כשהיה כנוס בתוכו היה הכל מין אחד, נחשב כאותו מין של העינב, מהענבים

 -כלשון הגמרא , נחשב כמפריד מין אחד,  את המיץ מהענבים לשם אוכלגם כשמפריד
  . ואין פעולה זו בכלל מלאכת דש-) ב, י ביצה ב" רש-' אוכל שנפרד' ("אוכלא דאפרת"

  :המשך סוגית הגמרא
  

אבל לא , חולב אדם עז לתוך הקדרה, מדברי רבינו נלמד: אמר רב חסדא
  . אוכל הואאלמא קסבר משקה הבא לאוכל. לתוך הקערה

  

  
  

  ף בחליבה"מחלוקת רבינו חננאל והרי. ב
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  ף בביאור הסוגיה"שיטת רבינו חננאל והרי. 1
  

  .ף"אנו נעסוק בשיטת רבינו חננאל והרי, בביאור הסוגיה יש כמה דעות
ואילו דברי רב חסדא הם , ף סוברים שדברי שמואל עוסקים אף בשבת"רבינו חננאל והרי

שמואל עסק בענבים שהם יחידה אחת עם המיץ . ן"אר ברמבטעם החילוק מבו. ט"רק ביו
לכן יש הבדל אם הסחיטה  .כך שהמיץ שבתוכם ֵשם אוכל עליו, שבתוכם ונאכלים יחד

לעומת . תהיה מותרת בשבת, כאמור, וסחיטה לשם אוכל, היתה לשם אוכל או לשם משקה
,  כשהחלב בעטיני העזואם כן אף, עז וחלבה עליהם דיבר רב חסדא אינם נאכלים יחד, זאת

העז הינה כפסולת לעומת , כשחולבים לקדרה והחלב שם אוכל עליו. הוא מובדל ממנה
  .ט משום אוכל נפש"וממילא יהיה מותר רק ביו, החלב והוי בכלל מלאכת דש

  

  :ן בחידושיו" שמביא הרמב)סימן שיב(ף "פירוש זה מסתבר מלשון תשובת הרי
  

, ט שריא"בדברים שאי אפשר לעשותן מעיוט "ומתוך שמלאכת אוכל נפש ביו
וחולב לתוך הקערה . דמלאכה הואג "חולב נמי בתוך האוכל שרי ואע
  )ב, קמד(          .ט"דמלאכת משקין היא לא הותרה ביו

  

אלא שהיא מותרת משום , ט חליבה לתוך אוכל היא מלאכה"ף מבואר שאף ביו"בלשון הרי
ט חליבה לאוכל "ת הסובר שביו"לא כשיטת רוזה ש. ה לקמן"אוכל נפש וכמו שיבואר אי

וממילא היא אוכל והוי הפרדת אוכל ,  כיון שהבהמה מותרת בשחיטה-כלל אינה מלאכה 
ט מלאכת אוכל נפש "וביו, ן הסובר שיש כאן הפרדת אוכל מפסולת"אלא כרמב, מאוכל
  .מותרת

  

וזו , 1שובה שכתבף זו היא גם כוונת רב האי גאון בת"ן ברי"נראה שפירושו זה של הרמב
  :לשונו

  

מדברי רבינו נלמוד חולב אדם עז לתוך הקדרה ': אבל הא דאמר רב חסדא
ט סוחט היכי איתסר "מ, לא סלקא בשבת כל עיקר', אבל לא לתוך הקערה

וכיון ... אבל חולב היכי איתסר משום מפרק..., דקא מפיק משקין מן אוכלין
ין לתוך הקערה מפרק הוא בין לתוך הקדרה וב, שחולב חייב משום מפרק

  .ולית במילתא ספיקא כל עיקר. ואסור בשבת
  

בעוד שלגבי , לגבי סחיטה הגמרא לא משתמשת בלשון מפרק: כוונת רב האי נראית לי כך
כמפרק , 'מפרק משמעו: ויסוד ההבדל. חליבה הגמרא נוקטת בכמה מקומות שהוי מפרק

כמו שהמשאוי על הבהמה לפני , כלומר. )' וכוה מפרק"ב ד, י דף עג"עיין רש ('משאוי מעל בהמה
, כך החלב לפני החליבה הינו דבר נפרד מהעז, שפרקו אותו הוא דבר נפרד מהבהמה

משום , ט" ולכן אין להתיר אלא ביו-וכשחולב הוי מפריד אוכל מפסולת כמו במלאכת דש 
ק מהם כיון שהמיץ כנוס בענבים והוא חל, אבל סוחט אינו מפרק. מלאכת אוכל נפש

לכן יש הבדל אם סוחט לקערה . ורק בשעת הסחיטה מתבצעת ההפרדה, ונאכלים יחדיו
כיוון שזו הפרדת ,  ואז יהיה מותר לסחוט אף בשבת-או לקדרה שהוי מאכל , שהוי משקה
  .אוכל מאוכל

  

 
ובסוף החידושים , 149עמוד ) מהדורת לוין(תשובה המובאת באוצר הגאונים לסוגייתנו חלק התשובות   .1

  ).עמוד רכב(ן על מסכת שבת "המיוחסים לר
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  ף"ט והשגת הרי"דעת רבינו חננאל בענין חליבה ביו. 2
  

דברי רב חסדא הם , ף"רבינו חננאל והרי, אוןלפי דברי רב האי ג. נחזור לדברי רב חסדא
ט מותרת "וההיתר לחלוב הוא מפני שמלאכת אוכל נפש שאי אפשר לעשותה בעיו, ט"ביו
ט "לפי זה קשה מדוע אסור לחלוב גם לקערה ביו, אולם. ט ולכן מותר לחלוב לקדרה"ביו

דמלאכת משקין ..."ף בתשובה "על זה הבאנו לעיל את לשון הרי. והרי זו מלאכת אוכל לנפש
  :ן מבאר"הרמב". ט"היא לא הותרה ביו

  

אי נמי כל למשקין גזירה משום משקין שזבו ... ומיהו לתוך הקערה אסור
ל שמא יחלוב לגבן דהוי דישה " י2דהוא משום שמא יסחוט ובהן עצמן

  )ב, קמד(            . הא ליומיה לאוכל מותר, אסורה
  

גם כאן חוששים . רה של משקין שזבו שמא יסחוטחולב לשם משקה הוי בכלל הגזי, פירוש
  .ט"שהרי אינו חולב לצורך אוכל נפש ביו, שהיא בגדר דישה שאסורה, שמא יחלוב לגבינה

  

מה למד רב ". מדברי רבינו למדנו"ן צריך ביאור מה כוונת דברי רב חסדא "לפירוש הרמב
 לקדרה שֵשם אוכל מסתבר לומר שלימודו היה החילוק בין חליבה? חסדא מדברי שמואל

שמא יבוא , וממילא יש נפקא מינה האם יש לגזור, לחליבה לקערה ששם משקה עליה, עליה
  .לחלוב לגבינה או לא

  

: אבא שאול אומר: " מובא)א, קיד(במסכת יבמות . רבינו חננאל טוען שאין הלכה כרב חסדא
ויניקה הוי , ש צערמבארת הגמרא שכיון שי". ט"נוהגין היינו שיונקים מבהמה טהורה ביו

ומדייק . ט שהוא איסור לאו לא גזרו"ביו, בשבת שהיא איסור סקילה גזרו, מפרק כלאחר יד
ו שאסור לחלוב אפילו לתוך "ק, ט שלא במקום צער" אסור ביובפיולינוק : רבינו חננאל

  .ושלא כרב חסדא שהתיר. קדרה שלא במקום צער
  

  :ף"על דברי רבינו חננאל משיג הרי
  

, ט אסור וכל שכן לחלוב"מר נמי שאפילו לינק מן הבהמה בפיו ביווהא דא
פ " מן החולב לתוך הקדרה ואעחמור שהיונק מן הבהמה הוא -לאו הכי הוא 

והחולב לתוך , שהיונק בפיו כסוחט משקה הוא. שהוא מפרק כלאחר יד
  )ף"ב בדפי הרי, ס(          . ולפיכך מותר-הקדרה כמפרר אוכל הוא 

  

יניקה הוי לשם משקה והוי דומיא דחולב לקערה ולכן אסורה כי גזרו על : וכוונת השגת
ודברי רבינו . אבל חליבה לקדרה הוי אוכל ולא גזרו על הפרדת אוכל, ט"הפרדת משקין ביו
  .חננאל תמוהים

  

 
  ).ןבמקום ובהן עצמ" (נ"וה"ז מגיה כאן "הגרא  .2
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  ף"ביאור שיטות רבינו חננאל והרי. 3
  

לא כמו שפירש המעיין בתשובת רב האי גאון יראה שהוא מבאר את דברי רב חסדא ש
החולב לקערה אין ניכר : החילוק בין חולב לקדרה לבין חולב לקערה הוא כך. ן"הרמב

מה , ט"שניתן להבין שחולב להצניע ולכן נאסרה חליבה לקערה ביו, ט"שחולב לצורך יו
 כמו בסחיטת ענבים בשבת -דבר זה למד רב חסדא מדברי שמואל . שאין כן כשחולב לקדרה

. אף שסחיטה לשם אוכל אינה בגדר משקה, רה על דעת למזוג לקדרהשאסור לסחוט לקע
צריך , סובר רב חסדא, באופן דומה. הטעם לכך הוא שצריך שיהיה ניכר שסוחט לאוכל

  .ט וכשחולב לקערה אין הדבר ניכר"ט תהיה ניכרת שהיא לצורך יו"שהחליבה ביו
 ניכר הענין הוא שיהיה אם עיקר. לפי הסבר רב האי גאון מבוארים דברי רבינו חננאל

ובכל זאת הגמרא , אם כן אדם היונק מבהמה אין לך היכר גדול מזה, ט"שחולב לצורך יו
 וקל -ט "ומכאן שהגזירה היתה אף באופן הניכר שסוחט לצורך יו, ביבמות לא התירה זאת

ולפי זה דברי רבינו . ט"שאז ניכר פחות שחולב לצורך יו, וחומר שאסור לחלוב לקדרה
  .ף צריכה ביאור"והשגת הרי, אל מבואריםחננ

  

שאם נתיר חליבה למשקין , ן"ף למד את דברי רב חסדא כרמב"בפשטות יש לומר שהרי
אבל אם חולב לקדרה אין , לצורך אוכל נפש יבואו להתיר חליבה למשקין לצורך גבינה

תיר לכן יניקה שהיא לשם משקין תיאסר כיוון שיש לחוש שיבואו לה. מקום לגזירה זו
ומתוך עיון בלשון תשובת רב האי , ף בהלכות"אולם נראה לי מלשון הרי. לחלוב לגבינה

דמלאכת משקין היא לא "ף במה שכתב "שתשובת רב האי היתה לפניו וכוונת הרי, גאון
  .ט"שלא ניכר שחולב לצורך יו, כוונתו כרב האי, "ט"הותרה ביו

, ט"שיונק אף שניכר שעושה לצורך יו, ף על רבינו חננאל"ולכן אולי יש לומר שהשגת הרי
שבדרך כלל , אם כן הוי בכלל הגזירה על חליבה לשם משקה, כיון שעל החלב יש שם משקה
הוי כמפרר , לעומת זאת, אבל חליבה לקדרה. ט ולא פלוג רבנן"אינה ניכרת שהיא לצורך יו

ית הגמרא ביבמות וכל זה כדי שלא נאמר שסוג. ט"אוכל ולא גזרו כיון שניכר שהוא לשם יו
  .ממילא הלכה כרב חסדא. חולקת על דברי רב חסדא אצלנו

  
  

  ף בסחיטה"מחלוקת רבינו חננאל והרי. ג
  

  ף"מסקנת רבינו חננאל בענין סחיטה בשבת והשגת הרי. 1
  

ט נביא את מחלוקתם בענין סחיטה "ף בענין חליבה ביו"ח והרי"לאחר שעסקנו במחלוקת ר
  .בשבת

בהמשך . שאין הלכה כשמואל ואסור לסחוט ענבים לקדרה בשבתרבינו חננאל טוען 
רב .  מובאת מחלוקת לגבי סחיטת כבשים ושלקות למימיהן בשבת)א, קמה(סוגייתנו 

הגמרא שואלת על . יוחנן סובר שחייב חטאת' ור, ושמואל סוברים שאין בזה איסור תורה
יוחנן ' לשיטת ר. יטתוומבארת כיצד כל אחד מיישב את הברייתא לש, שלושתם מברייתא

אבל למימיהן לא ... סוחטין כבשין לצורך השבת, יוחנן מתרץ לטעמיה' ר: "אומרת הגמרא
ה "א ד, קמה(רבינו חננאל ". וחייב חטאת, ואם סחט נעשה כמי שסחט זיתים וענבים. יסחוט

ין יוחנן לא חילק ב' וכיון שר. יוחנן נגד רב ושמואל'  אומר שהכלל הוא שהלכה כר)גופא
אם כן דברי שמואל נדחו . משמע שבכל מקרה חייב חטאת, סוחט לקדרה או לקערה

  .מההלכה
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הרי גם רב ושמואל מתרצים את הברייתא , ראשית.  משיג על רבינו חננאל3ף בהלכות"הרי
וכמו , אולם ברור שלשמואל יש הבדל בין קדרה לקערה. ולא כתבו לחלק בין קדרה לקערה

  .יוחנן' כך גם לר, א לא חילקה ברור שצריך לחלקשאליבא דשמואל אף שהגמר
' ף שאין הלכה כר"אומר הרי, יוחנן נגד רב ושמואל' לגבי טענת רבינו חננאל שהלכה כר

 שכתב שדבר תורה אין חייב -הרי תנא דבי מנשה סובר כמותם , ועוד. יוחנן נגד שניהם יחד
  .כדינם גם דין כבשים ושלקות ו-אלא על דריכת זיתים וענבים ולא על סחיטת שאר פירות 

  

  יוחנן' ף האם תנא דבי מנשה חולק על ר"ביאור מחלוקת רבינו חננאל והרי. 2
  

  :רבינו חננאל כותב בפירושו
  

והא דתנא דבי מנשה דבר תורה אינו חייב אלא על דריכת זיתים וענבים 
  )ה ולינק"א ד, קמה(            .ר יוחנן"לא קשיא אד, בלבד

  

אלא שסתם דבריו ולא , יוחנן' תנא דבי מנשה לא חולק על ר, ף"נת הרישלא כהב, לטענתו
  :4ד"נראה שיסוד החילוק לדעת רבינו חננאל הוא כמבואר בתוספות רי. פירש מדוע

  

דהא לא מיירי אלא במשקין הנסחטין מן , יוחנן' ולא פליגא הא אדר...
. הענביםאלא היוצא מן הזיתים ומן , ששום משקה מהן אינו חשוב, הפירות

חייב חטאת , ג דמעלמא קאתי"אע, אבל כבשין ושלקות שבלעו משקה חשוב
  .למשקה היוצא מגופו, י משקה דאתי מעלמא"דלא שנא לר, הוא

  

לא פקע שם משקה גם , כבשים ושלקות כיון שבלעו דבר שהיה עליו שם משקה, כלומר
אלא שרב ושמואל . וכשסוחט נחשב הפרדת משקה מאוכל, לאחר שנבלעו בכבשים ובשלקות

אבל . יוחנן לא שנא' ולר. אין זה בכלל מלאכת דש, סוברים שכיון שהמשקה לא גדל בפרי
  .רק בזיתים וענבים, יוחנן לא חייב' שאר פירות שהמיץ גדל בתוכם אף לר

ף וראשונים נוספים סוברים שכשהמשקה נבלע בכבשים ובשלקות בטל ממנו שם "אבל הרי
וממילא לתנא דבי מנשה שאין איסור סחיטה .  כשאר פירותמשקה והוי כחלק מהם והוי

יוחנן חולק על תנא דבי ' ור. מהתורה מותר לסחוט כבשים ושלקות, אלא בזיתים וענבים
  .מנשה

  

  ף האם הלכה כשמואל"ביאור מחלוקת רבינו חננאל והרי. 3
  

ף על "י את השגת הר)4המובא בהערה (" מנחת ברוך"מבאר ה, על פי החילוק שהובא לעיל
ראיה , יוחנן לא חילק בין קדרה לקערה' שמתוך זה שר, ח לומר"אין כוונת ר. רבינו חננאל
, אלא כוונתו היא שכיוון שהכבשים והשלקות בלעו לתוכם משקה שבא מבחוץ. שאין הבדל

שהרי היו ,  בכל מקרה שם משקה עליהם-אם כן אין הבדל אם סוחט לקערה או לקדרה 
יוחנן באר את הברייתא שהסוחט כבשים ' כיון שר. ום תולדת דשוחייב מש, כבר משקים

, אם כן כמו שבסחיטת כבשים ושלקים חייב בכל ענין, ושלקות נעשה כסוחט זיתים וענבים
' וסובר ר. יוחנן השווה ביניהם בביאור הברייתא' שהרי ר, כך גם בסחיטת זיתים וענבים

אבל רב ושמואל הסוברים .  תולדה דדשוחייב משום, משקה הוי, יוחנן דמשקה הבא לאוכל

 
  .קמט-עמודים קמח) הוצאת מוסד הרב קוק(ש "הלכות רב אלפס מהדורת זק  .3
" נתיב חיים"וראה גם ב, מפתח רעיון זה) סימן פא ענף ב" (מנחת ברוך"ת "בשו. ה וכן תנא דבי מנשה"ד  .4

  .28סימן יז ובמגיה על רבינו חננאל הערה 
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אם כן כשגזרו עליהם גזרו דומיא דזיתים , שכבשים ושלקות אין איסור תורה על סחיטתם
והוא הדין בכבשים , ולרב ושמואל יש הבדל בזיתים וענבים בין קדרה לקערה, וענבים
  .ושלקות
ם והוי כשאר בטל ונהפך חלק מה, המשקה שנספג בכבשים ושלקות: ף סובר כך"אבל הרי
 יתכן שיש לחלק בין סוגים של -יוחנן סובר שגם בשאר פירות חייב מדין תורה ' ור, פירות
פ שהגמרא "אע, ולכן כמו לרב ושמואל בזיתים וענבים יש הבדל בין קדרה לקערה: פירות

' שאין סיבה לומר שר. יוחנן בשאר פירות וכן בכבשים ושלקות' הוא הדין לר. לא חילקה
יוחנן הוי יחיד נגד תנא דבי מנשה רב ושמואל ' וממילא ר, לק בזה על רב ושמואליוחנן חו

  .והלכה כמותם
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 כללי הוראה בהוראות מסופקות  

 קריאת נשים בתורה  

 אמירת תפילת עננו בערבית ובשחרית  
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  הרב אלישע אבינר
  מ בישיבה"ר

  

  כללי הוראה בהלכות מסופקות
  

  הקדמה  .א
  הכרעה במחלוקת הפוסקים  .ב
  הלכה כרבים  .ג
  רוב חכמה ומנין  .ד
  הכרעה על פי רב מוסכם  .ה
  הלכה על פי הספרים שנתפשטו בישראל  .ו
   אחר המיקל-בדרבנן ,  הולכים אחר המחמיר-בשל תורה   .ז
  סיכום שימושי  .ח

  
  

  הקדמה. א
  

כללי פסיקה אלו מנחים את מורי . ם מצויים כללי פסיקה לרוב"בספרי הלכה ובשותי
על כן . פ"הם היסוד להתפתחותה של תורה שבע. ההוראה כיצד לנהוג בהלכות מסופקות

בשולחן ערוך מרוכזים כללי הפסיקה . בראשונים ובאחרונים, בגאונים, ס"דנו בהם בש
  . וביורה דעה סימן רמב,וההוראה בחושן משפט סימן כה

מאמר זה אינו עוסק בכללי הפסיקה של מורה ההוראה אלא בכללי ההתנהגות למי שאינו 
בעבר לא היה מקום לדון . מורה הוראה בשעה שהוא פוגש בהלכה שנחלקו בה הפוסקים

סמכותו של מרא דאתרא היתה חזקה , "יודעי ספר"לא היו " בעלי הבתים"כיון שרוב , בכך
מרא 'מעמדו של ה. כיום שונה המצב. ולא נטה ממנו ימין או שמאל, נהג כל הציבורועל פיו 
ונתפשטו ספרי קיצורים המקבצים את כל הדיעות בכל , נתרבו בני התורה, נחלש' דאתרא

 כך שבלא מאמץ מרובה ניתן להתוודע לקשת רחבה של דיעות שהושמעו על ידי -נושא 
כל בר אוריין מסוגל לעיין . ואפילו של דורינו, הפוסקים המובהקים של הדורות שחלפו
לגלות שקיימות אין ספור מחלוקות בהלכות , בהערות השוליים של ספרי הקיצורים

  . ומתעוררת השאלה כיצד עליו לנהוג-חמורות ובמנהגים קלים 
האם רשאי הוא ? האם רשאי הוא לבחור באופן שרירותי באחת מבין הדיעות השונות

שווים לכל "האם קיימים כללי הכרעה פשוטים ומקובלים ה?  פי סברתולהכריע ביניהן על
  ?"לנפש

ולהתעלם מהמחלוקת , "פסק הלכה"האם רשאי הוא לפנות לרב המקומי כדי לקבל ממנו 
  ?האם יש חובה לפנות לרב מקומי? הידועה לו בנידון

סוק האם רשאי הוא לפ? האם הוא רשאי לבחור בפוסק אחד ולנהוג על פיו בכל שאלה
 כגון בדיני - ולפסוק כפוסק אחר בנושא אחר - כגון בהלכות שבת -כפוסק אחד בנושא אחד 

  ?ממונות
  ?מה דינו של תלמיד ישיבה בשעה שהוא לומד בישיבה
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  .על שאלות אלו ועל נוספות נתמקד במאמר זה
  

ן ואף ביניה, גם בנושא שהעלינו מרובות הן הדיעות ההלכתיות, כמו בכל נושא הלכתי אחר
באמצעות , להציג מגמות וכיוונים, ד"במאמר הנוכחי נשתדל בס. נדרשת הכרעה ופסיקה
  .במיוחד ננסה לבדוק כיצד ניתן ליישמם הלכה למעשה. לקט של מקורות חשובים

  
  

  הכרעה במחלוקת הפוסקים. ב
  

  הכרעה שרירותית. 1
  

י שרק קול אחד מפנ, בעבר חשופים היו בני הקהילה למחלוקות מעטות בלבד, כאמור לעיל
אמנם המרא דאתרא היה מודע לכך שפסיקתו .  קולו של המרא דאתרא-הגיע לאוזנם 

 אבל הוא - תלמידי חכמים בני דורו -ושחלוקים עליו אף חבריו , איננה מוסכמת על כולם
  .היה רשאי להכריע נגדם

חד והמחלוקות נודעות לכל א, שבו תפוצת ספרי הפוסקים היא רבה, שונה המצב היום
  ?האם ניתן להתעלם מהן ולאמץ גישה אחת באופן שרירותי. ואחד

  :ש המתייחסים להלכות דיינים"תשובה לשאלה זו מצויה בדברי הרא
  

לא יאמר הדיין אפסוק כמי , והיכא שנחלקו שני גדולים בפסק הלכה
 גמיר וסביר -אלא אם חכם גדול הוא .  זהו דין שקר-ואם עשה כן , שארצה

ואפילו .  הרשות בידו-כדברי האחד בראיות ברורות ונכוחות ויודע להכריע 
יכול החכם לסתור דבריו בראיות ולחלוק , אם פסק חכם אחר בענין אחר

ואם . כל שכן אם יש לו סיוע מאחד מן החולקים, עליו כאשר כתבתי למעלה
  )סימן ו, ד"סנהדרין פ (                 ...לא יוציא ממון מספק, לאו בר הכי הוא

  

ואם ",  הדיין איננו רשאי לבחור באופן שרירותי באחת מן הדיעות-ש ברור ִמללּו "דברי הרא
ואם איננו בר הכי עליו , הוא רשאי להכריע ביניהן" בר הכי"אם הוא ". עשה כן זהו דין שקר
  .אבל בכל מקרה אין היתר לאמץ שיטה כלשהי באופן שרירותי. לנהוג על פי כללי ספק

ן זכותו של הדיין להכריע במחלוקת הפוסקים שקדמו לו לזכותו לפסוק ש כורך בי"הרא
כאשר כתבתי , לסתור דבריו בראיות ולחלוק עליו"בניגוד לדעתו של פוסק שקדם לו 

על , ש טוען שאם תלמיד חכם מאוחר רשאי לחלוק על דעתו של פוסק קדמון"הרא". למעלה
מפני שהוא מסתייע ,  הקדמוניםאחת כמה וכמה שהוא רשאי להכריע במחלוקת הפוסקים

  .באחת משתי דיעות החלוקות
  
  

  הכרעה ומחלוקת. 2
  

 האם תלמיד חכם רשאי להכריע בניגוד לדעתו של פוסק מדורות -אולם בשאלה זו עצמה 
ש נחלקו האם הראשונים רשאים "ד והרא"הראב. ש מוסכמת"אין דעת הרא, קודמים

  .לחלוק על הגאונים
  : כותב)ש"מובא שם ברא(ד "הראב

  

שאפילו אם היה חולק על פסק גאון מטעם שנראה לו לפי , קרוב אני לומר
שאין לנו , גם זה טועה בדבר משנה, דעתו שלא כדעת הגאון ולא כפירושו
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עתה לחלוק על דברי גאון מראיית דעתנו לפרש הענין בדרך אחר כדי 
 וזהו דבר שאין. שישתנה הדין מדברי הגאון אם לא בקושיא מפורסמת

  .נמצא
  

קושיא "ד מכיר באפשרות העקרונית לחלוק על פסיקת הגאונים מכח "למרות שהראב
  ").זהו דבר שאין נמצא("הוא שולל אותה הלכה למעשה , "מפורסמת

  

  :ד"ש חולק על הראב"הרא
  

 ומביא ראיות לדבריו המקובלים )של הגאונים(= אם לא ישרו בעיניו דבריהם 
 אין לך אלא שופט אשר יהיה -אל בדורו  יפתח בדורו כשמו-לאנשי דורו 
  .ויכול לסתור דבריהם, בימים ההם

  

ש האם רשאים בני הדורות המאוחרים לסתור פסקים של "ד והרא"למדנו שנחלקו הראב
, "גאונים"ל" הראשונים"ד התייחס בדבריו למחלוקת בין "הראב. בני הדורות המוקדמים

) או אחרוני הראשונים( האחרונים אבל יש שהרחיבו את העיקרון גם למחלוקת בין
  :1ם אלשייך"כפי שכותב המהר, לראשונים

  

דעל כרחך לא אמרינן הלכה כבתראי לגבי קמאי אלא כשאין בין , ועוד
אבל היכא .  בתראיאמוראי קמאי לאמוראיבתראי לקמאי אלא כהדרגת 

דהא מתנאי .  לא אמרינןתנאי לאמוראידאיכא בינייהו כהדרגת שבין 
, אין גם אחד מהאמוראים, אלא אדרבה, לא אמרינן הלכה כבתראילאמוראי 

. יחלוק על תנא אם אין תנא אחר מסייעו וסומך עליו, בלעדי רב דתנא הוא
לא אמרינן עליו , שהוא מדורותינו אלה, ק"השתא אין ספק שמהרי, ואם כן

  .לגביה התוספות דהלכה כמותו שהוא בתרא לגביה דידהו
  )סימן לט, ם אלשייך"ת מהר"שו(

  

,  על הקדמוניםלחלוקש ביחס לכוחם של האחרונים "ד וסייעתו חלוקים על הרא"הראב
  ? במחלוקת בין הקדמוניםלהכריעאבל יש לברר מהי דעתם ביחס לכוחם של האחרונים 

 בין כוחם של האחרונים להכריע -ש כרך בין שני הנושאים "שלמרות שהרא, נדמה
ד וסיעתו שרשאים " יודו הראב-חלוק על קדמונים במחלוקת של קדמונים לבין כוחם ל

מסתבר שהם הגבילו את סמכותם של האחרונים . האחרונים להכריע במחלוקת הקדמונים
אבל בדין שנחלקו בו ,  על הקדמונים דוקא בדין שאין בו מחלוקת בין הקדמוניםלחלוק

הלכה כיון שה, רשאים האחרונים להכריע בין הדיעות השונות, הקדמונים עצמם
  .מסופקת" הקדומה"

  
  :ש בשני חידושיו"א כרא"פסק הרמ, לדינא

  

ואם עושה כן , לא יאמר האדם אפסוק כמי שארצה בדבר שיש בו מחלוקת  .א
הרשות , אלא אם הוא חכם גדול ויודע להכריע בראיות. הרי זה דין שקר

  )ב, א כה"רמ(                    ...ואם לאו בר הכי הוא. בידו
  

 
וקצת "כא מצטט את כולה ומעיר , מ כה"ך בחו"הש. ם אלשייך"ציטטה זו היא חלק מתשובת המהר  .1

  ".דבריו נכונים וקצת דבריו צריכים עיון
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 אומרים דאם נראה לדיין ולבני דורו מכח ראיות מוכרחות שאין יש, מיהו  .ב
  .יכול לחלוק עליו מאחר שאינו נזכר בגמרא, הדין כמו שהוזכר בפוסקים

  )א, מ כה"א חו"רמ(
  

וזה , "חד בדרא"מעניק את הזכות לחלוק על הקדמונים רק לרב מפורסם ' פרי חדש'אולם ה
  :לשונו

  

אין לו לדיין אלא , והוא חכם מובהק, יםאם יש לו ראיה לסתור דברי הפוסק
ואף כנגד , ויעשה על פי סברתו בין לקולא בין לחומרא, מה שעיניו רואות

לחד בדרא אם יהיה רב וזה יתכן בדורנו זה ... הוראת רבו יכול להורות
  )אות יא, ח תצו"או(                .מפורסם

  

, "הרשות בידו, יע בראיותאם הוא חכם גדול ויודע להכר"א "ש ושל הרמ"לשונם של הרא
 למרות -האם רק הרשות מסורה לו אבל אם הוא איננו מעונין להכריע . אומרת דורשני
?  הוא להכריעחייבאו שמא ,  יכול הוא להסתמך על כללי פסיקה מספק-שהוא בר הכי 

  .וצריך עיון
  

  דרך ההכרעה. 3
  

, "דעת נוטה", בנטיית הל? מה טיבה של ההכרעה הנדרשת כאן: עוד נשאלת השאלה
האם די בכך ? קושיא שאין עליה תשובה, ס או מראשונים"ראיה חדשה מש, "שיקול הדעת"

  ?או האם צריך להביא ראיה חדשה, שאחת הסברות דחוקה
, משום שפעמים לאחר שמיעת הראיות והסברות של שתי הדיעות, הבחנה זו חשובה מאוד

האם די ". נראית לו יותר"או " ת יותרמשכנע"מפני שהיא , נמשך השומע אחר אחת הדיעות
  ?בכך
:  מתנה את זכות ההכרעה במחלוקת קדומה במילוי שני תנאים)שדבריו הבאנו לעיל(ש "הרא
ראיות "ההכרעה תהיה על בסיס . ב". גמיר וסביר",  כלומר-" בר הכי"המכריע יהיה . א

יית הלב או על משמע מדבריו שההכרעה איננה יכולה להתבסס על נט". ברורות ונכוחות
  ".ראיות ברורות ונכוחות"אלא היא מותנית בהבאת , שכנוע עצמי

  

א בתשובתו אינו דן בהכרעה "הרשב, אמנם. א"ת הרשב"הבחנה מעין זו מצויה גם בשו
אבל ניתן ללמוד מדבריו שיש הבדל ברור . במחלוקת קדומה אלא בסתירת דברי הקדמונים

  :זה לשונו. קושיאלבין הכרעה מכח , בין הכרעה מכח סברה
  

, ומצא לאחד מן הפוסקים סברא באותו מעשה,  מי שבא מעשה לידו:שאלת
היש לו : ולא נראית לו הראיה לסמוך עליה למעשה, וראיה לאותה סברא

מדאמר ? או לא, אחר שתלוי בסברא, לבטל דעתו מפני דעת מי שגדול ממנו
יין אלא מה שעיניו אין לד: ולרב הונא בריה דרבי יהושע, להו רבא לרב פפא

  ?רואות
ואין דוחין , אם חכם הוא שראוי לסמוך עליו,  לראשונים שומעין:תשובה

שדברי הראשונים שהיו . דברי הראשונים חכמי הדורות בסברא בלא ראיה
וכבר . ומקצתן שהן כדברי קבלה, דברים נכונים הם, ונודעה חכמתם, בקיאין

ואל : שהרי כתוב,  בכל זמןואל החכמים שומעין... מסרן הכתוב לחכמים
, ואפילו אומרין על הימין שהוא שמאל. השופט אשר יהיה בימים ההם
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והם אומרים שאינה אלא , אפילו על מה שיראה בעיניך שהוא ימין: כלומר
  ...שמע להם, שמאל

אלא מדברי , ורוב הקושיות והויות שבגמרא אינן מן המשנה ומן הברייתא
... על דברי מי שאינו גדול כמותו, בחכמתומן החכם המפורסם , האמוראין

  .עשה לך רב והסתלק מן הספק: וכבר אמרו דרך כלל
עד , ותקשה להם כל כך,  באחד מן הדבריםקושיאפעמים שימצאו , ומיהו

שהרי פעמים סותם כרבי מאיר כנגד רבי יהודה ורבי . שיעשו כנגד הכלל
... תנא הוא ופליגרב : ואמרו, ופעמים שהיה רב חולק עם המשנה. שמעון
כי אתי פסק דינא : הכי אמר להו לרב פפא ולרב הונא בריה דרב יהושע, ורבא

אין להם לדחות דברי , בסברא בעלמאאבל . פרכאדידי קמייכו וחזיתון ביה 
  )סימן שכב, ב"ח          (        .ורבם, רבא שהיה גדול מהם

  

? "סברא בעלמא"ומהי " ושיאק"מהי ". סברא בעלמא"א מבחין בין קושיא ל"יוצא שהרשב
וסברא בעלמא היא , קושיא היא טענה המבוססת על מימרא מפורשת או על סתירה הגיונית

  .איננה מצדיקה לחלוק על הקדמונים" סברא בעלמא. "אי הסכמה הנשענת על נטיית הלב
  

  :דוד פרידמן מקארלין' לר' שאילת דוד'הבחנה זו נתבארה יותר ב
  

באם לא נראית לו סברת איזה פוסק ולא חידש , א איתא"בתשובת הרשב
כיון שאין לו חידוש סברא , אסור לו לפסוק שלא כפוסק הזה, סברא נגדו

אבל במקום שיש לו . שיכול לחשוב שהפוסק הראשון לא ידע מזה הסברא
ראיה ברורה או חידוש סברא שיכול לחשוב שהפוסק הראשון לא בא לסברא 

א "כן נראה ביאור תשובת הרשב. וק כנגדואזי מותר לפס, זו או לראיה זו
  )עמוד עג, קונטרס החידושים(        .ק כי זה צריך לידע בהנהגת הדיינים"ודו. ל"הנ

  

מבחין בין דחיית דברי הקדמונים מתוך העלאת טיעונים חדשים שנעלמו ' שאילת דוד'ה
, איותלבין דחייה מכח הערכה שונה של משקלן היחסי של הר, מעיני הפוסק הראשון

הערכה שונה של טיב הראיות אינה . שהועלו על ידי הפוסק הראשון, הסברות והטענות
שנעלמה מהקדמונים רשאי לחלוק " חדשה"רק מי שבא מכח טענה . מעלה ואינה מורידה

  .עליהם
הקדמונים הם ברי סמכא . הבחנה זו מלמדת על מעמדם של האחרונים מול הראשונים

אם נמצאה ראיה מפורשת נגדם , אולם. ואין לחלוק עליו, חייבולכן שיקול דעתם מ, עבורנו
והוא רשאי לתלות , אין לדיין אלא מה שעיניו רואות, או נסתרה סברתם בצורה חדשה

  ".שגגה היוצאת מלפני השליט"כ, שנעלמה מהם ראיה זו
דוד מקארלין מסתפק בהכרעה שאיננה ' משמע שר' שאילת דוד'במקום אחר ב, אולם

הוא דן בדבריו בפירושו של .  העלאת טיעונים חדשים שנעלמו מעיני הקודמיםמבוססת על
 דהיינו שנעלמה -הגמרא מבחינה בין טועה בדבר משנה ". טועה בשיקול הדעת"המושג 

אם ההכרעה ? מהי טעות בשיקול הדעת.  לבין טועה בשיקול הדעת-ממנו משנה מפורשת 
  :'שאילת דוד'עונה ה! ?תלוייה בשיקול הדעת כיצד ניתן לטעות בה

  

אם טעה בדבר שיש : נראה לי הוא באופן זה, ואופן שיקול הדעת בזמן הזה
והמורה ... בזה מחלוקת הפוסקים ואין לנו לברר הכרעה ברורה כאחד מהם

 הזה פסק בתחילה כאחד מחמת שדעתו נוטה יותר לסברת )מורה הוראה(= 
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, בידו להכריע בין מחלוקתןשיש ,  בר הכי) מורה ההוראה-( והוא -הפוסק הזה 
ואחר כך חזר בו מעצמו ... ומכח סברתו אשר נראה לו בעת ההוראה פסק כן

 או -או שהחזירו גדול אחר והראה לו פנים מסבירות לדברי הפוסק האחר 
ס דבר אשר "או לדבריו ירויח באיזה מקומות מהש, ממשמעות הסוגיא

אבל אין , ה וכדומה זהיצטרך לדחוק לדברי הפוסק אשר פסק כמותו בתחיל
תורה נוטה  רק הדעת, לו הכרעה ברורה לפסוק דלא כהפוסק שפסק בתחילה

, רוצה לומר. הרי זה בכלל שיקול הדעת, לזה האחרון יותר מהראשון
ואחר כך שקל דעתו נגד הפוסק שפסק , שבתחילה שקל דעתו נגד הפוסק הזה

  )ה בענין"ד, דף עד(                  .בתחילה
  

יו שההיתר להכריע במחלוקת קדומה אינו מותנה בהבאת הוכחות חדשות אשר נראה מדבר
לדברי " פנים מסבירות"אלא די בכך שיראה , מכריעות באופן ברור לטובת אחד הפוסקים

ס דבר אשר "או לדבריו ירויח באיזה מקומות מהש, או ממשמעות הסוגיא", אחד הפוסקים
מכל מקום נראה שלא מספיקה ". תחילהיצטרך לדחוק לדברי הפוסק אשר פסק כמותו ב

אלא הרוצה להכריע במחלוקת הפוסקים מתבקש להעלות טיעון , בלבד" נטיית הלב"
  .מבוסס

  

תנאי ". גמיר וסביר"המכריע צריך להיות : ש"יש לשים לב גם לדרישה הראשונה של הרא
, )ש" הראלשון" (ראיות ברורות ונכוחות"זה מחוייב מפני שהפוסק רשאי להכריע על סמך 

אין כל ערובה , אם הוא איננו גמיר וסביר. בלא להזדקק לאישורו של פוסק ידוע שם
. זכות זו שמורה רק למי שגמיר וסביר, על כן". ברורה ונכוחה"שקושיתו קושיא וראייתו 

 הרשות - ויודע להכריע בראיות חכם גדולאם הוא : "א הדגיש זאת ועל כן כתב"גם הרמ
  ".בידו

  

  של חכמי ישראלהנהגות . 4
  

יש מרבותינו שלמרות גדלותם בתורה העלו ספיקות בכוחם להכריע בין הדיעות , למעשה
נציגם הבולט ביותר הוא . ולכן הסתמכו בעיקר על כללי הוראה, השונות על פי ראיה חתוכה

  :מבהיר מרן את דרכו בפסיקה' בית יוסף'בהקדמתו ל. מרן רבי יוסף קארו
  

כי זהו , ברים אפסוק הלכה ואכריע בין הסברותעלה בדעתי שאחר כל הד
וראיתי שאם באנו לומר .  להיות לנו תורה אחת ומשפט אחד-התכלית 

וחידושי , הנה התוספות, שנכריע דין בין הפוסקים בטענות וראיות תלמודיות
. ל מלאים טענות וראיות לכל אחת מהדיעות"ן ז"והר, א"והרשב, ן"הרמב

ואיזהו אשר ימלאהו לבו , ת להוסיף טענות וראיותומי זה אשר יערב לבו לגש
, להכניס ראשו בין ההרים הררי אל להכריע ביניהם על פי טענות וראיות

כי בעוונותינו . לסתור מה שביררו הם או להכריע במה שלא הכריעו הם
  ...כל שכן להתחכם עליהם, הרבים קצר מצע שכלינו להבין דבריהם

  

הוא הכריע על פי הכלל של , עה ענינית בין השיטות השונותלאחר ְשמרן משך את ידו מהכר
ם "הרמב, ף" הרי-" עמודי ההוראה"ההלכה נקבעה כשניים מבין שלושת ". הלכה כרבים"

  .ש"והרא
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בשעה שהוא קובל על אחד , מצטט את דברי מרן דלעיל, באורים ותומים, יהונתן אייבשיץ' ר
' ר. נים על סמך סברות והוכחות שונותמחכמי דורו אשר נטה להכריע במחלוקות ראשו

  :יהונתן אייבשיץ סובר שדרך זו נעולה בפני חכמי זמנינו
  

ומי גדול לנו מרבינו . כי בעוונותינו הרבים משך עלינו חשכת השכל והטעות...
סיני , ל אשר ממש מיום רבה ורב יוסף לא קם כיוסף הזה"י קארו ז"מהר

 מקום אמר בהקדמתו כי אין בידו ומכל, זקן ויושב בישיבה, ועוקר הרים
  )תחילת סימן כה         (      .להכריע בכח ראיה בין הפוסקים

  

  :ל לא נשא פנים לאיש"המהרש, לעומתם
  

, התלמוד הוא המכריע... לא אאמין לשום אחד מן המחברים יותר מחבירו
  ) קמאלבבא' ים של שלמה'מתוך הקדמת ה(.         וראיות ברורות יצדקו ויתנו עדיהן

  

על ניפוי , בירורה וליבונה, הכרעתו מבוססת על ניתוח שיטתי של הסוגיא עם כל מפרשיה
בבא קמא ' ים של שלמה'עיין בהקדמתו ל. עד שנבחרת השיטה היותר מבוררת, אחר ניפוי

  .וחולין
  

נצטט מדבריהם של שני נציגים בולטים של . מחלוקת זו נמשכה גם בדורות מאוחרים יותר
  :ונותהשיטות הש

  :ם חביב כותב"המהר
  

אין אנו סומכים על , דאפילו שיש לנו ראיות, יתמי דיתמי, בזמנינו זה
 בין גדולי הפוסקים אין ואפילו להכריע...  לסתור סברות הקדמוניםהראיות

  )כלל ה, גט פשוט(               .אנו סומכים על הראיות
  

דעתם של רוב הפוסקים בחכמה בזמנינו נפסקת ההלכה בעיקר כ, ם חביב"קובע המהר, לכן
  .ובמנין

  
  ":ההכרעה השכלית"מדגיש החזון איש את , לעומתו

  

ועלינו לייסד את , כפי שהורונו רבותינו אין לנו לעזוב את שימוש השכלי
  .משקל הגדול של היקש השכלי שהוא המלאך בין היוצר והיצור

  )מכתב, סימן א, כלאים(
  

למיעוט , ובכל זאת: "אולם הוא עצמו מסייג, יואכן כך נהג החזון איש עצמו בהוראות
  ".נוטלים לפעמים כח רוב מספרי לנטייה לצד זה, הלבבות להכריע בסברא

  

יש מהם שאינם זזים מדברי . חלוקים הפוסקים הגדולים בדרכי ההוראה, גם בימינו
ת כדי לגלו, מלקטים את תשובותיהם, ועל כן מקבצים את דבריהם כעמיר גורנה, האחרונים

מתוך עיון בסוגיות , ויש שסוללים להם דרך עצמאית; את דרך המלך של רבותינו האחרונים
אבל אינם טורחים ללקט את כל , ובראשונים ובנושאי הכלים הבסיסיים על השולחן ערוך

, גם אלו וגם אלו מגיעים לאותה מסקנה, לא אחת. ת הענפה שנתחברה בנושא"ספרות השו
  .אולם הדרך אליה שונה

, אשר יבחר לילך בדרך זו, הכי-מי שאיננו בר. ור שהדרך השנייה ְשמּוָרה ליחידי יחידיםבר
  .לא יזכה לכך שפסקיו יתקבלו בציבור הרחב
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או שלא העלה ראיות ברורות , להכריע" בר הכי"כיצד ינהג אדם שאיננו מגדיר את עצמו כ
בעה כללים סוכמו אר". כללי ההוראה"הוא נדרש להכריע על פי ? לטובת דיעה אחת

  :'תרומת הדשן'ת " והחמישי בשו,)שם(א "בתשובת הרשב
  . הלכה כרבים-יחיד ורבים . א
  .הלכה כמי שגדול בחכמה ובמנין. ב
  .הלכה על פי רב מוסכם. ג
  .)'תרומת הדשן'ת "שו(הלכה על פי ספרים שנתפשטו בישראל . ד
  . אחר המיקל-בדרבנן ,  הולכים אחר המחמיר-בשל תורה . ה
  

  

  הלכה כרבים. ג
  

  מקור הכלל. 1
  

 )ה"מ, א"עדויות פ(וכן שנינו במשנה , " הלכה כרבים-יחיד ורבים  ")א, ט(הוכרע במסכת ברכות 
אחרי רבים "יש האומרים שכלל זה נלמד מהפסוק ". אין הלכה אלא כדברי המרובין"

ים ונותנים למרות שפסוק זה מתייחס למושב בית הדין שבו היחיד והרבים נושא". להטות
תקף עיקרון זה גם במחלוקת בין פוסקים שכל אחד מהם יושב , כאחד פנים אל פנים

יש שחלקו על כך .  יחיד ורבים הלכה כרבים-ואפילו למחלוקת בין ספרי הלכה , במקומו
, שהלכה כרבים במחלוקת הפוסקים" אחרי רבים להטות"וקבעו שאין להסיק מהפסוק 
דנו , בעקבות זה.  במושב אחד ואינם נושאים פנים אל פניםמפני שהפוסקים אינם מצויים

סימן , כלאים( והחזון איש )ובמיוחד בכלל ה, בכלל א(" גט פשוט"ם חביב בכללים שבסוף "המהר

  . בתוקפו של הכלל)מכתב, א
אולם ביישומו . אין מי שמערער לגמרי על תוקפו, למרות שנחלקו על מקורו של הכלל

  .מתעוררים ספיקות רבים
  

  הרכב הרוב. 2
  

האם כל תלמיד חכם נמנה ברוב בלא ? "הרבים"מי נכלל בין : השאלה הראשונה היא
  ?ובגדלותו בתורה" משקלו הסגולי"להתחשב ב

  :ניתן לחלק את השאלה לשני מקרים
או בלשון , מה הדין כאשר קבוצת המיעוט היא מרובה בחכמה מקבוצת הרוב. א

מבואר שלפני שיצאה בת קול שהלכה כבית בגמרא ? רוב חכמה מול רוב מנין: הראשונים
וזה לשון , "מחדדי טפי"משום שבית שמאי היו , לא פסקו כמותם למרות שהיו רוב, הלל

  :הגמרא
  

 -למאן דאמר לא עשו , וכגון דבית הלל רובא, אי בעית אימא קודם בת קול
 הדדי  היכא דכי-כי אזלינן בתר רובא , ומאן דאמר עשו; דהא בית הלל רובא

  )א,  ידיבמות               (    . בית שמאי מחדדי טפי-הכא ] אבל[, נינהו
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ראשונים ואחרונים נשאו ונתנו האם למסקנה נקבע שרוב מנין עדיף על רוב חכמה ומשום 
' קול-בת'וה, או אולי רוב חכמה באמת עדיף, כך נפסקה הלכה כבית הלל ולא כבית שמאי

  .2גם בחכמה ולא רק במניןגילתה שבית הלל היו גדולים 
מה הדין כאשר שתי הקבוצות שקולות בחכמה ובמנין תלמידי החכמים המובהקים . ב

?  האם הם מכריעים-לאחת הקבוצות ) תלמידי חכמים" (= תלמידים"אבל נתווספו , שבה
  ?האם כל תלמיד חכם מצטרף למנין

  

  פסיקה אחידה מנימוקים שונים. 3
  

האם הלכה כרבים גם כאשר הרבים אינם מסכימים מטעם , שאלה נוספת שנידונה היא
אלא , ואפילו אין הרבים מסכימים מטעם אחד: "א פסק"הרמ. אלא מנימוקים שונים, אחד

 מקרו רבים ואזלינן -הואיל והם מסכימים לענין הדין , כל אחד יש לו טעם בפני עצמו
  .ואין כאן מקומו, לדינא נחלקו האחרונים בגדרי כלל זה. )ב, מ כה"חו(" בתרייהו

  

  הקושי באיסוף הנתונים. 4
  

קיים קושי מעשי , גם אם נתעלם מההתלבטויות ההלכתיות העקרוניות שהועלו לעיל
 :ת שאלת יעבץ"כבר עמד על כך רבי יעקב עמדין בשו. באיסוף הנתונים

  

אלא שיש להרהר במוסכם זה שנהגו בו הפוסקים האחרונים לילך אחר רוב 
ומי העלה מספרם אם לא נפקד מהם , בצם כעמיר גורנהכי מי ק. הדיעות
או איה שוקל ? וכי מי ראה כל ספרי הפוסקים שחוברו יחדיו ומי מנה? איש

. זוהי שקשה עלינו? איזה יותר מכריע בענין, וסופר לידע רוב מנין או רוב בנין
יש להם , ל לילך אחר הרוב"מכל מקום ברוב המקומות כשסמכו רבותינו ז

והנך דלא ידעינן בהו ,  ורובא דליתא קמן חשיב נמי רובא,זקותראיות ח
  )סימן קנז, חלק א(.         ל"לכן אין לנו להתחכם עליהם ז, כמאן דליתינהו נינהו

  

טוען רבי יעקב עמדין שהאחרונים לא הסתמכו בהכרעותיהם על רוב מנין לבדו אלא הכריעו 
  !לטובתו" ראיות חזקות"כרוב בצירוף 

אורים 'בספרו . אך גישתו מתונה יותר, תן אייבשיץ מעלה אף הוא טיעון זהרבי יהונ
מכח טענת (המקובלת על פוסקים רבים בדיני ממונות " קים לי"הוא דן בטענת ' ותומים

גם במקום שרבים חולקים , רשאי המוחזק לטעון קים לי כדעת מיעוט הפוסקים" קים לי"
בנימוקים שונים הוא ". אחרי רבים להטות "טענה הסותרת לכאורה את הכלל של, )עליהם

  :וזה לשונו, מנסה לבאר מדוע אין חובה לציית לרוב
  

כי אין אנו בקיאים בכל דעת חכמי דור וסברתם , כי לא ידעינן מהו רוב, שנית
מי , הרי כאן שניים, ם"ף והרמב"אם נאמר דעת הרי: דרך משל. ודבריהם

כן כמה חכמי דור שהיה בימי ו, ף"יודע כמה חכמי דור שהיה בימי הרי
ם במיעוט נגד דעתם "ף והרמב"ם שחלקו עליהם עד שבטלה דעת הרי"הרמב

ואם כי לא באה דעתם לאור עולם הוא מחמת צרות וכובד השמד ! ?המרובה

 
ת "וכן בשו). ף"א בדפי הרי, ד(ן ליומא "ר, )א, לב(ן בתורת האדם ובחדושיו לסנהדרין "עיין רמב  .2

בפתיחה " שאילת דוד"ובאריכות ב, )ם סימן נג"ת הרא"שו(א מזרחי "ור) ח סימן לז"או(ם "המהרשד
  .לספר
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אשר רבים לא העלו דבריהם על ספר לזכרון , ה"ועול הגלות והטלטול בעו
רבים שעוד עדיין בכתובים , ונשרפו ונשלל, ורבים ספרים שנאבדו', בהיכל ה

' תומים'בהמשך דבריו מציין ה(ספון בהיכל יחידים ולא שזפתהו עין הקורא 

  ...)כתבי יד של ראשונים שראו אור לראשונה בימיו
  )אות קכג, קיצור תקפו כהן(

  

אזי לא רק , מפני שאם נימוק זה תקף לדינא', תומים'לדינא נימוק זה לא נתקבל על ידי ה
תקפה בדיני ממונות אלא שאין כל אפשרות להכריע על פי רוב פוסקים " ם ליקי"שטענת 

ואם לא ", והרי עינינו רואות שההלכה נקבעה לפי רוב הפוסקים. באיסורים ובענייני אישות
איך נחוש לענין ממון , חששו לדברים כאלה באיסורים החמורים הנוגעים לנפשות וחיי עולם

משמע מדעתו שעבורנו ". 'אחרי רבים להטות '-נמסר לנו לדברים כאלה ונזוז מהכלל אשר 
ואין אנו חוששים למנין הפוסקים שדעתם לא , קובעת הערכת הרוב כפי שהיא נודעת לנו

  .הגיעה לידינו
  

החזון איש מזכיר שמעיקר הדין אין חובה לפסוק על פי . טענה זו העלה גם החזון איש
  :ואחר כך הוא מוסיף, ם במושב אחדהרבים כיון שהפוסקים לא נשאו ונתנו ביניה

  

אין הרוב ידוע כי הרבה חכמים היו שלא באו , ומלבד שאין כאן כח רוב בעצם
 ולכן אין הדין משתנה -והרבה שספריהם לא הגיעו לידינו , דבריהם על ספר

ובכל זאת למיעוט . כאשר מדפיסים כתבי יד חדשים ונהפך המיעוט לרוב
ם לפעמים גם כח רוב המספרי לנטייה לצד זה נוטלי, הלבבות להכריע בסברא

אבל ראוי יותר בזה להתחשב עם הפוסקים שתורתם הגיעו , )לצד מסויים(= 
  )מכתב, סימן א, כלאים(                 .לידינו בכל מקצועות התורה

  

אין תוקף לרוב שלא נשא ונתן . א: בפסיקה על פי רוב" פגמים"לפי החזון איש מצויים שני 
אף על . על כן אין לרוב כח מחייב. הרוב נוצר על ידי אוסף מקרי. ב. וט במושב אחדעם המיע

  ".מיעוט הלבבות להכריע בסברא"פי כן אנו נעזרים בו מפני 
  

  הנהגות חכמי ישראל. 5
  

, ף"הוא בחר ברי. שמרן רבי יוסף קארו נקט בדרך זו של קביעת הלכה על פי הרוב, נציין
על כך יצאו כנגדו . ופסק על פי רוב של שניים כנגד אחד, ראהם כעמודי ההו"ש וברמב"ברא
בהקדמתו ' דרכי משה'ה. מדוע בחר דווקא בפוסקים אלו והתעלם מפוסקים אחרים, רבים

  . הבאת דעת שאר הראשונים ומנהגי אשכנז-לטור מגדיר בזה את חשיבות חיבורו 
. )כלל ה ("גט פשוט"מצויה ב רשימה ארוכה -רבים מן הפוסקים הכריעו על פי הרוב , למעשה
הוא ? כיצד הסתמכו על רוב שלא היו במושב אחד עם המיעוט, ם חביב"תמה מהר, אולם
 באיסורי מחמירים כדעת המיעוטשמשום כך מצינו הרבה פוסקים אחרונים אשר , עונה
  :וזוהי מסקנתו. תורה

  

ג דמרגלא בפומייהו דרבוותא אף במחלוקת פוסקים "דאע, הכלל העולה
יסורי תורה וגטין וקידושין לומר יחיד ורבים הלכה כרבים בין להקל בין בא

אפילו הכי חוששין לדברי המיעוט לענין הלכה למעשה לכתחילה , להחמיר
ואפילו ... כיון דלא נחלקו פנים בפנים כמו הסנהדרין, מפני שאינו רוב גמור

 מגדולי ובפרט כשהוא,  לפעמים)להחמיר(לדברי היחיד נגד הרבים חוששים 
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המורים או כשראיות האוסר הן נכוחות וחזקות ואין לנו מנהג שפשטה 
  .הוראה הלכה למעשה

, אך אם פשט המנהג הוראה הלכה למעשה כשיטת רוב הפוסקים המקילים
אי נמי שהמקילים הם עמודי , אי נמי שראיות המקילים הן חזקות ונכוחות

אז עושים , בחכמה ובמניןההוראה רוב בנין ורוב מנין והאוסרים הם קטנים 
  )סוף כלל ה, גט פשוט(.        ואפילו לכתחילהמעשה להקל כשיטת רוב הפוסקים 

  

היא שאין לפסוק באופן אוטומטי כרוב הפוסקים אלא אם כן " גט פשוט"מסקנתו של ה
  .רוב בנין, ראיה ברורה לטובת הרוב, מנהג: כגון, מצטרף גורם נוסף לטובת הרוב

  

למעשה לא ניתן להפעיל את הכלל הזה באופן אוטומטי למעט במקרים נראה ש: סיכום
כאשר רוב הפוסקים המפורסמים נוקטים , לדוגמה. שבהם יש רוב מוכח בחכמה ובמנין

  .ניתן להכריע כרוב, ופוסק יחיד נוקט בדרך שונה, בדרך מסויימת
  

  

  רוב חכמה ומנין. ד
  

  מקור הכלל. 1
  

  :במסכת עבודה זרה שנינו
  

אם היה אחד . אחד אוסר ואחד מתיר,  אחד מטהר ואחד מטמא-ים היו שנ
רבי .  הלך אחר המחמיר-ואם לאו ,  הלך אחריו-גדול מחבירו בחכמה ובמנין 

הלך , בשל סופרים, הלך אחר המחמיר, בשל תורה: יהושע בן קרחה אומר
  .הלכתא כרבי יהושע בן קרחה: אמר רב יוסף. אחר המיקל

  )א, עבודה זרה ז(
  

יש שפירשו שרוב התלמידים . במנין תלמידים: יש אומרים? "גדול במנין" פירוש מה
ויש . ויש שפירשו שרבים הם התלמידים שנמשכים בדרך כלל אחריו, אומרים כמותו בנידון

ודאי , מי שגדול בשנים יותר. " תלמיד חכם יותר מבוגר מהשני-במנין ַשִנים : אומרים
  .א" ריטב-" שימש חכמים יותר

  

" חכמה"יש שתולים את פירוש המונח ? איזה סוג חכמה? "גדול בחכמה"ה פירוש מ
למרות שכיחותה של . )א, הוריות יד(במחלוקת התנאים האם סיני עדיף או עוקר הרים עדיף 

 מחלוקת בין תלמיד חכם המצטיין בבקיאות לתלמיד חכם המצטיין בחריפות -הבעיה 
  .קים אין עליה הכרעה מוסכמת בפוס-ובעיון 

  

רבי יהושע בן קרחה חולק על תנא . ההכרעה כגדול בחכמה ובמנין מובאת על ידי תנא קמא
 לא נחלק רבי יהושע בן 3לפי רוב הראשונים? במה נחלקו). ק"כריב(קמא והלכה כמוהו 

 תמידק שאם שני החכמים שקולים "אלא רק במה שפסק ת, ק בכל דבריו"קרחה על ת
, ברם. ר רבי יהושע בן קרחה שבשל סופרים נוקטים לקולא לעומתו סוב-נוקטים לחומרא 

  .לכל הדעות הלך אחר מי שגדול בחכמה ובמנין, אם לא היו שקולים
  

  :א"כן פסק הרמ

 
  .ש סימן שעט"ת הריב"שו; סימן רנג, א"ת ח"א בשו"רשב  .3
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אפילו , אבל אין סומכים על דברי קטן נגד דברי גדול ממנו בחכמה ובמנין
  )ב,  כהמ"חו                (  .אלא אם כן היה גם כן הפסד מרובה, בשעת הדחק

  

.  במניןאושאין צורך ברוב חכמה ומנין אלא מספיקה עדיפות בחכמה , בראשונים מבואר
ך בעקבות הראשונים " פסק הש-כאשר תלמיד חכם אחד גדול בחכמה והשני גדול במנין 

  .שהולכים אחר הגדול במנין
  

  הקושי בהערכת גדלותם של חכמי ישראל. 2
  

ונדרשת הרבה , קושי בהערכת חכמתם של הפוסקיםישנו ? האם ניתן ליישם את הכלל הזה
  .העזה כדי לדרג את גדולי ישראל

ולכן העדיף הכרעה מכח עיון בעומק הדין על הכרעה , ת כבר עמד על קושי זה"ד בשו"הרי
  :וזה לשונו, מכח דירוג החכמים

  

אם לא : פירוש= (ואם זה באנו לומר שלא נדבר על דברי רבותינו הראשונים 

וזה , אם כן במקום שאנו רואים שזה חולק על זה, ) רבותינו הראשוניםנתווכח עם
הנוכל לשקול בפלס הרים וגבעות ? אנו על מי נסמוך, אוסר וזה מתיר

הא אין לנו אלא ! ?ולומר שזה גדול מזה שנבטל דברי זה מפני זה, במאזנים
ולפלפל ולהעמיק , ואלו דברי אלוהים חיים הן שאלו, לחקור אחרי דבריהם

  )סימן סב   (        ...מכח דבריהם להיכן הדין נוטה

 :ש מצאנו הכרעה מכח רוב חכמה ומנין"אולם ברא
  

ורבינו יצחק הזקן בעל , אחר שכתב רבינו יצחק אלפסי, יראה לי: תשובה
בעבדים ושטרות , דשומר חנם פטור אף מפשיעה, ל"ד ז"התוספות והראב

יש לנו לסמוך עליהם מעל דברי יותר , בראיות ברורות וידועות לנו, וקרקעות
שהיו מופלגין יותר , ועוד; שכתב לנו דברי נבואה בלא ראיה, ל"רבי משה ז

אלא לפי השמועה , ולא שיש בי כח להכריע בין גדולתם. בחכמה ובמנין
  )ה, ש כלל צד"ת הרא"שו              (        .ששמענו וקבלנו

  

חקרי 'ה, לדוגמה. ל הזה לצורכי הכרעהבין האחרונים יש הסוברים שניתן להפעיל את הכל
.  מעמיד את ההכרעה על פי רוב חכמה ככלל המרכזי בין כללי הפסיקה)אות צו, ח תצו"או( 'לב

ומשנת רבי , כגון הלכה כרבי מחבירו, ס"לדעתו זהו העיקרון המנחה בכללי הפסיקה בש
נו שעמדו עליהם וראו היי, כל פסקי הלכה בחד לגבי חד. "וכדומה, אליעזר בן יעקב קב ונקי

  ".שזה גדול בחכמה ופסקו כוותיה
אף תמה על הגמרא שמעלה אפשרות ששני החכמים החולקים שקולים ' חקרי לב'ה

אם היה אחד גדול מחבירו בחכמה ("בחכמתם ואף מוַרה הלכה כיצד לנהוג במקרה כזה 
ול להעריך בין הרי כל חכם לב יכ", ") הלך אחר המחמיר- ואם לאו,  הלך אחריו-ובמנין 

דלא כל הדיעות שוות ורחוק המציאות שיהיו שנים שווים , החכמים מי הוא גדול מחבירו
שאמנם אין אפשרות ששני תלמידי חכמים יהיו שקולים ', חקרי לב' משיב ה".לגמרי

מי "אבל הלכה זו פונה אל , ולעולם קיימת עדיפות כלשהי לטובת אחד מהם, בחכמה ובמנין
מבואר שם בהמשך דבריו שרק "! דלאו בר הכי הוא, הכריע מי הוא הגדולשאין כח בידו ל

להעריך את גדולי " בר הכי"יכול להיחשב כ, לשאת ולתת בהלכה" בר הכי"מי שהוא 
  .ישראל
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לא נעלה אפילו על הדעת לפנות לשיטת הדירוג ביחס למחלוקת בין החתם סופר , למעשה
מ "ז אוירבאך לגר"בין הגרש, זון אישה קוק לח"בין מרן הראי, לרבי עקיבא איגר

  .לא נשקול את גדלותם ולא נעריך אותה. פיינשטיין
תלמידי , בדרך כלל. במקרים רבים קיימת חפיפה בין הגודל במנין לגודל בחכמה, אולם

ורבים הם הנשמעים , חכמים מופלגים ופוסקים מצויינים מעמידים תלמידים הרבה
אמנם יש יוצאים מן (' וכו, מ פיינשטיין"הגר, ערבאךז אוי"הגרש: לדוגמה. להוראותיהם

זה גופא אומר , אולם.  תלמידי חכמים ברוכי כשרונות שלא פקע שמם ברבים-הכלל 
  ).דורשני

ואין כאן המקום להאריך , יש מקרים רבים שבהם ההבדל בדרגת החכמה והמנין בולט לעין
  .בדוגמאות

  

  ך"ם והש"שיטת הרמב. 3
  

ם השמיט את הכלל "אבל הרמב, א" אחרי רוב הראשונים ופסיקת הרמבכל דברינו נמשכנו
, שם(וכן ההגהות מיימוניות , )ה, הלכות ממרים א(ופירשו הכסף משנה . של רוב חכמה ורוב מנין

ונפסקה הלכה כרבי יהושע , ם סובר שרבי יהושע בן קרחה חולק על כלל זה"שהרמב, )אות א
גם כאשר , ובשל סופרים ֵהלך אחר המיקל,  המחמירשבכל דין תורה הולכים אחר, בן קרחה

  .בעלי הפלוגתא אינם שקולים בחכמה ובמנין
א "א והרמ" לשיטת הרשב- חשש לכל השיטות ")גט פשוט"וכן דעת ה, ד סימן רמב"יו(ך "הש

ך "ולכן הש, )שאין הלכה כרוב חכמה ומנין(ם "ולשיטת הרמב) שהלכה כרוב חכמה ומנין(
בדין דרבנן פוסקים לחומרא אם הגדול בחכמה ובמנין נוטה : קרהנוקט לחומרא בכל מ

אלא , אין פוסקים כגדול בחכמה ובמנין אם הוא נוטה להקל, אבל בדין תורה. להחמיר
  .פוסקים לחומרא מפני הספק

  
  

  הכרעה על פי רב מוסכם. ה
  

  מקור הכלל. 1
  

, א בתשובתו" ידי הרשבעיקרון זה נוסח על. כלל פסיקה נוסף הוא הכרעה על פי רב מוסכם
וכן שאר ,  מנהג ארץ ישראל ומנהג בבל-והוא עומד ביסוד הבדלי המנהגים בין הארצות 

בני מקום אחד יכולים לנהוג בכל דבר על פי רבם בלא להתחשב : עיקרו של דבר. המקומות
  :זה לשונו. בדיעות החולקות עליו הנשמעות על ידי חכמים שבמקומות אחרים

  

זהו חלוקת ארץ .  הן הולכים אחר דבריו-ד במקומם ולימדם אם היה רב אח
ואף על ... דאלו אוסרין ואלו מתירין ואוכלין' תרבא דאיתרא'ישראל ובבל ב

  .פי שהוא חלב דאורייתא לדברי בני בבל
כל שנהגו לעשות כל מעשיהם על פי אחד מגדולי הפוסקים , ומן הדרך הזה...
,  פי הלכות הרב אלפסי זכרונו לברכה במקום שנהגו לעשות כל מעשיהם על-

 והרי עשו -ל "ם ז"ובמקומות שנהגו לעשות כל מעשיהם על פי חיבור הרמב
  )סימן רנג, א"א ח"ת הרשב"שו(           .אלו הגדולים כרבם

  

  :ל"א כדי לבסס את העיקרון הנ"שתי ראיות מביא הרשב



158  מעליות יט

ורתים עצים בשבת כדי  מובא שבמקומו של רבי אליעזר היו כ)א, דף קל(בגמרא שבת . א
בני ). לפי רבי אליעזר מכשירי מילה דוחים את השבת(להכין פחמין לעשות איזמל של מילה 

ולא מיחו בידם חכמים לפי . "מקומו של רבי אליעזר נהגו כמותו למרות שרבנן חלוקים עליו
  .)א שם"הרשב(" שהן עושין כדברי רבם

  - וראה שהיו אוכלים בשר עוף בחלב ,במסכת חולין מובא שלוי הזדמן למקום אחד. ב
  

אמאי : כי אתא לקמיה דרבי אמר ליה. ) לא מחה בהם-(ולא אמר להו ולא מידי 
ואמינא דרש , אתריה דרבי יהודה בן בתירא הוה: אמר ליה? לא תשמתינהו

  )א, דף קטז(                  .) שמתיר בשר עוף בחלב-(" להו כרבי יוסי הגלילי
  

 :ן"הר ת"גם בשועיקרון זה מצוי 
  

ואפילו היכא דרבים חלוקין , בני מקום אחד חייבין לנהוג כדברי גדוליהן
 במקומו של רבי אליעזר היו כורתים עצים )א, שבת קל(כדאמרינן , עליהם

שאין , וכל שכן כשגדוליהם מחמירים בדבר אחד, לעשות פחמים לעשות ברזל
  )סימן מח(        .לאחד מאנשי מקומם להקל בדבר

 :ש" דעת הריבכן
  

אם ראוי למחות באותו המנהג ולאסור ,  במקום שנהגו היתר:עוד שאלת
כדאמרינן בפרק קמא דראש , נראה שראוי לבטל המנהג ההוא? אותו לגמרי

ואם היה דבר זה '? מי שבקינן להו, כי נהגו במקום אסורא': )ב, טו(השנה 
 כדברי האחד ועשו, זה אוסר וזה מתיר, ל"מחלוקת קדומה בין החכמים ז

בכגון זה מניחין , או שחכמי המקום נטו אחר דעתו, להקל מפני שהיה רבם
כההיא . פ שיש הרבה מקומות שנהגו לאסור"אע, אותם על מנהגם

ותרבא דאייתרא בפרק ; )ב, יח(דמגרומתא דרב ושמואל בפרק קמא דחולין 
במה , ה"וכמו שהעלמתי עין בסרקסט ...וכההיא דלוי... )א, נ(אלו טרפות 

, אבל הדברים האסורין בלי מחלוקת... שנהגו היתר הנאה במגע כותי ביין
זה מנהג טעות , שנהגו בהן היתר קצת מקומות מפני שלא ידעו שהן אסורים

  )סימן רנו, ש"ת הריב"שו(                   .ואינו כלום, הוא
  

אלא גם לאחר , א למדנו שלא רק בחיי רבם רשאים בני המקום לפסוק כמותו"מדברי הרשב
  :כפי שנתפרש בדבריו, מותו

  

במקום , ומן הדרך הזה כל שנהגו לעשות כל על פי אחד מגדולי הפוסקים
 ובמקומות שנהגו ל"הרב אלפסי זשנהגו לעשות כל מעשיהם על פי הלכות 

  .והרי עשו אלו הגדולים כרבם, ל"ם ז"הרמבלעשות כל מעשיהם על פי חיבור 
  

  שורש הכלל. 2
  

מדוע רשאים בני המקום להתעלם מהחכמים הרבים שחולקים על . מצריך עיוןעיקרון זה 
יחיד ורבים "כיצד נפגע תוקפו של הכלל ? רבם ולנהוג בכל דבר הלכה כרבם שהוא דעת יחיד

  ?" הלכה כרבים-
בני הקהילה . א בתשובתו משמע שכלל זה מבוסס על החיוב לכבד את הרב"מדברי הרשב

אין להם ענין בדעתם של , ממילא. ם כך מצווים הם לציית לומחוייבים בכבוד רבם ומשו
כל "שיסוד הדין הזה מבוסס על כך ש, )המובא להלן( ל"כך כתב גם המהריב. פוסקים אחרים
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אולם רבים העירו שהסבר זה אינו מנמק מדוע ". בכבוד מלמדםעיר ועיר היו מחוייבים 
ומה .  מפורסם שאיננו רב המקוםרשאים לנהוג לפי פוסק אחד לאחר מותו או לאמץ פוסק
  ?האם גם בכבודו חייבים, הדין ברב חשוב שאיננו מלמדם תורה אלא רק פוסק הלכה

מבאר שבימינו אנו רשאים לפסוק כרב מפורסם גם אם הוא דעת , לשיטתו, החזון איש
ואין , מפני שיש תוקף מחייב לרוב רק לאחר שהרוב והמיעוט נשאו ונתנו במושב אחד, יחיד
  :וזה לשונו, אי זה מתמלא במחלוקת הפוסקיםתנ

אין נפקותא , חכמים החולקים שהיו בדורות חלוקים או במדינות חלוקות
ואותה המדינה שרוב התורה שבידם הוא מרב אחד . בין רוב למיעוט

. עושים כרבם אף במקום שרבים החולקים, ומתלמידיו ומתלמידי תלמידיו
 רבותינו לקחו חלק עיקרי של  שלשספרים מיוחדיםובימים אחרונים 

, הם היו הרבנים המובהקים של הדורות... מסירת התורה לדורות הנוכחים
או להחמיר או , כל מקום שיש פלוגתא היה הדבר מסור להכרעה לכל חכם

  .לבחור ביחידים ידועים לילך אחריהם
  )ה אם אמנם"ד סימן קנ סעיף ח ד"ש יו"חזון אי(

  

לבחור "אך טרם נתבאר מדוע רשאים , וע הרוב איננו מחייבבדברי החזון איש נתבאר מד
מדוע מחלוקת הפוסקים ? מדוע בכך יצא הדבר מכלל ספק". ביחידים ידועים לילך אחריהם

כיצד הבחירה ברב מסויים מסלקת ? איננה יוצרת מצב מסופק המחייב להחמיר בדין תורה
  ?את הספק

סמכות זו נובעת . ל סמכות החכמיםמסתבר שלפנינו ביטוי מובהק לעיקרון היסודי ש
 לפי. מחוייבים לסור למשמעתו, ציבור או דור אשר קיבלו עליהם חכם. מהסכמת הציבור

 זהו המקור לסמכותם של המשנה ושל התלמוד הבבלי שאין )א, הלכות ממרים ב(הכסף משנה 
יכול לעורר ואינו , אין לו סמכות מחייבת, כל עוד פוסק לא נתקבל על הציבור. חולק עליהם
מחלוקת הפוסקים מעוררת ספק רק כאשר קיבלו בני הקהילה על עצמם מספר . אפילו ספק
אם בני הקהילה קיבלו על עצמם , אבל.  אז נוצר ספק-והפוסקים חלוקים בהלכה , פוסקים

ואין כל נפקא , ולא לפוסקים אחרים, הם אינם מחוייבים לציית אלא לו, רק פוסק אחד
עשו אלו "א בדבריו ש"זוהי גם כוונת הרשב. סק הוא חי או מנוחתו עדןמינה בדבר אם הפו

  .אותו לרבם" עשו"סמכותו של הרב נובעת ממה ש". הגדולים כרבם
  

גם אם פוסקים אחרים חולקים , ז מדגיש שכאשר הציבור קיבל על עצמו רב מסויים"הרדב
  :כאילו אין בו מחלוקת כללחוזר הדבר אצלם , עליו

  

שכל שנהגו ישראל כאחד מהפוסקים או דהוי , ים לפי דעתועיקרן של דבר
שחזר הדבר כאלו ,  חייב לברך-העושה מצוה לדעת אותו מנהג , אתריה דמר
, ומי שירצה לעשות כנגד זה לפי שרוצה להחמיר אין לו לברך. הוא תורה

כאלו אין בו חוזר הדבר אצלם , דכיון שנהגו כאותו פוסק או כאתריה דמר
  )סימן רכט, א"ז ח"ת רדב"שו       (        .מחלוקת כלל

  

, עיקרון זה איפשר את צמיחתם של המנהגים המיוחדים לכל קהילה וקהילה, כאמור לעיל
. ואלו נוקטים כחכמי ספרד,  אלו נוקטים כחכמי אשכנז-ומאוחר יותר למנהגי העדות 

שחכמי ש שקבע "מזכיר את תשובת הרא אשר, ל"לדוגמה המהרש, אולם יש שמחו על כך
: מסתבר שיש טעות דפוס וצריך להיות(ן "הצרפתים גדולים בחכמה ובמנין מהרמב

  :ומעיר על הבעייתיות שבנימוקים מסוג זה, )ם"רמב
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הספרדי , קיים ליה כחד מינהון: ומתוך זה ניתן לבעל דין לחלוק ולומר
וסובר התורה ירושה , ועם ועם כלשונו, וכל אחד בורר את שלו, כספרדים
כי מימות רבינא ורב אשי אין , ולא זו הדרך ולא זו העיר. משפחותהיא ל

אלא מי שיוכשרו דבריו , קבלה לפסוק כאחד מן הגאונים או מן האחרונים
  )לחולין' ים של שלמה'הקדמת (      .להיות מיוסדים במופת חותך על פי התלמוד

  

  המחלוקת בדבר יישום כלל זה בימינו. 3
  

הוא ). ל"מהריב(= י בן לב "א מעלה המהר"מהכלל של הרשבהסתייגות עקרונית נוספת 
ועל כן הוא קובע שיש להגביל אותו לדיני ממונות , מערער על תוקפו של כלל זה בימינו

  :וזה לשונו, בלבד
  

שאם יש מנהג בעיר לפסוק על פי , א בתשובת שאלה סימן רנג"וכתב הרשב
... יא ראיה לדבריווהב, דנהרא נהרא ופשטיא, יעשו מנהגם, ל"ם ז"הרמב

ולכאורה היה נראה מתוך התשובה הזאת שיכולין בני העיר לתקן תקנה 
והסכמה לפסוק על פי פוסק אחד בין בדיני ממונות בין בדיני האסור 

  .והמותר
דדוקא , ואחר העיון והחקירה השיבותי לקצת אנשים אשר שאלו את פי

בדיני האיסור אבל .  יש יכולת בידם לתקן התקנה הזאתבדיני ממונות
, והמותר וגיטין וקידושין לאו כל כמינייהו דבני העיר לתקן תקנה בזאת

דבשל תורה הלך אחר המחמיר או בתר רובא לקולא אם הם גדולים בחכמה 
, דדוקא בימיהם שבכל עיר ועיר היה להם רב אחד שהיה מלמדם. ובמנין

' הוג כשמואלנהרדעא וכל פרוואה נ, בבל וכל פרוואה נהוג כרב'כדאמרינן 
כל ,  אבל אנו בזמנים האלו.בכבוד מלמדםוכל עיר ועיר היו מחוייבים 

 ואנו מחוייבים ,הם רבותינוהפוסקים והרבנים אשר מימיהם אנו שותים 
  .ויש בידי כמה ראיות על זה. בשל תורה ללכת אחר המחמיר

  )סימן עה, א"י בן לב ח"ת מהר"שו(
  

כל מקום וכל קהילה נשמעו רק לרב אחד , ם קדומיםבימי. ל טוען שנשתנו הדורות"המהריב
. ועל כן מחוייבים היו לשמוע לו בכל דבר הלכה,  ומחוייבים היו בכבודו- המרא דאתרא -

לכן , חוייבים לכולם באותה מידהואנו מ, אבל אנחנו סמוכים על שולחנם של רבנים רבים
חייבים אנו להכריע על , הלכהאם נחלקו הפוסקים ב. אין לנו רשות לנהוג על פי פוסק אחד

רק בענייני ממון רשאים בני המקום להתנות ביניהם לנהוג בכל שאלה על פי . פי כללי ספק
  .משום שניתן להתנות בעניני ממון, פוסק מוסכם

  

ל מוסבים על תשובת " מעיר שלמרות שדברי המהריב)אות יא, ח תצו"או(' פרי חדש'ה
ל תקף גם בימינו "שובה נתבאר במפורש שהכלל הנמפני שבת, הם נוגדים אותה, א"הרשב

ף או "מנהג המקומות לפסוק כריא את "ומשום כך הצדיק הרשב, בעניני איסור והיתר
א אשר ממנה "טוען שקיימת תשובה אחרת של הרשב' פרי חדש'ה, אולם. ם בכל ענין"כרמב

.  גיטיןא עוסקת בהלכות"תשובת הרשב. נשמעת הסתייגות מהאפשרות לאמץ רב מוסכם
י הזקן פסק לחומרא "ר. נחלקו בגמרא על כשרותו של גט שחתומים עליו הסופר ועד נוסף

נהגו להחמיר ברוב , א"טוען הרשב, למעשה. ף פסק לקולא"והרי, א"וכן דעת הרשב
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א מתייחסת לגט שנחתם על ידי סופר ועד במיעוט הארצות שנהגו "תשובת הרשב. הארצות
  :א"וזה לשון הרשב. להקל

  

ל "בארצות הללו נהגו להכשיר חתם סופר ועד כדברי הרב אלפסי ז, אלתש
כי אם נאסור , מה יעשה בהן לאותן שנעשו כבר. וכבר פשט איסור בכל הארץ

משום פרוצות ומשום , ואפילו באותן שלא נשאו, יבוא קלקול גדול בדבר
  .וכיון שיש להם על מי שיסמוכו נכשיר הבאים ממדינה אחרת. צנועות
מכל , ואנו כך דעתנו נוטה, ל אוסר"אף על פי שרבינו יצחק הזקן ז, התשוב

וכל מי . ל ומקומו של הרב הוא"מקום כבר נהגו שם על פי הרב אלפסי ז
נ במקומו של "וה. שנוהג על פיו שם אפשר כי אפילו בבאים שם היה מותר

 פי ולא חשו להם חכמים לפי שנהגו על... רבי יוסי היו אוכלין בשר עוף בחלב
  .ומכל מקום טוב הוא להזהירם שלא יהו נוהגים כן מכאן ולהבא. רבם

  )סימן אלף קצ, א"א ח"ת הרשב"שו(
  

אבל הוא שולל את ההסתמכות על , א על העבר"מוכח מסיום תשובתו שנחה דעתו של הרשב
  :'פרי חדש'על כן סיכם שם ה. כלל זה מכאן ולהבא

  

ומכל מקום אם יש . אחד להקל פוסקשאינן רשאים לילך אחר , והכי נקטינן
ואף שהוא נגד רוב , אין להם לזוז מדבריו בין לקולא בין לחומרא, רבלהם 

ותו לא , לקצת גדולי הדורואף בזמן הזה איתיה להך דינא . ל"הפוסקים ז
  )אות יא, ח תצו"או(                .מידי

  

עולמו כדוגמת  הוא חכם שהלך לפוסק? מהי כוונתו. מבחין בין פוסק לרב' פרי חדש'ה
הוא מרא דאתרא שמנהיג בפועל את רב . ם או פוסק חשוב שאיננו בן המקום"ף והרמב"הרי

מסייג את תוקף כללו של ' פרי חדש'יוצא מכאן שאף שה. הקהילה וחייבים בכבודו
הוא מכיר בסמכותו של המרא דאתרא להורות בכל נושא ועל כן רשאים בני , א"הרשב

זכות זו , אולם. גם אם רוב הפוסקים חולקים עליו, דבר הלכהקהילתו לנהוג כמוהו בכל 
  "!לקצת גדולי הדור"שמורה רק 

  

א "ואף הוא נוטה לומר שהרשב', פרי חדש' נושא ונותן בדברי ה)אות צו, ח תצו"או(' חקרי לב'ה
ל לדברי "ובזה הוא מצדיק את פרשנותו של המהריב(לא התיר לאמץ רב ולנהוג על פיו 

א לא התיר בכך כי אם באתריה או שכבר נהגו מקדם כך דחשיב "שבהר"): א"הרשב
  ".א לא התיר"אבל לכתחילה להנהיג כך גם הרשב, כאתריה
כגון שנהגו כמוהו (קהילה שנוהגת כפוסק מסויים רשאית להמשיך לנהוג כמוהו , כלומר

חליט אבל אין היתר לקום ביום מן הימים ולה, )בחייו והמשיכו לנהוג כמוהו לאחר מותו
  .לפסוק בכל הלכה על פי פוסק מסויים

" זולת בעניני אישות, יש כח ביד רבים לנהוג על פי פוסק אחד"מסיק החקרי לב ש, לדינא
  .למעשה כך נוהגים רבים בימינו). א עוסקת בעניני אישות"תשובתו השניה של הרשב(
  

  הנהגה למעשה. 4
  

בעת שהותם , תלמידי הישיבה, בדרך זו. א גם בימינו"רבים נקטו כרשב, כאמור לעיל
,  נוהגים בכל עניניהם על פי הוראת ראש הישיבה-בישיבה וסמוכים על שולחן ראש הישיבה 

  .או על פי סמכות הלכתית אחרת מטעם הישיבה
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 שקיבלו על עצמם לנהוג על פי פוסק לקהילה או לציבורכל התשובות שהזכרנו התייחסו 
יסוד ההיתר , כאמור לעיל.  רשאי לאמץ לעצמו רבדיחיאך טרם ביררנו האם גם , מפורסם

שכשם שהציבור יכול לקבל על עצמו , על כן נראה. לנהוג כפוסק אחד מבוסס על קבלתו כרב
כל זאת בתנאי שאין במקום מנהג מקובל לפסוק בכל . כך היחיד יכול לעשות לעצמו רב, רב

שמבואר במסכת פסחים כפי , שאז פשוט שמנהג המקום מחייב, דבר על פי רב מסויים
  ".מקום שנהגו"בפרק 
לפסוק על פי רב " מנהג המקום"עדיין קיים מושג של בימינו יש להסתפק האם , אולם

אין ספק שבעבר היו קהילות שבהן היתה סמכותו של המרא . מסויים או כמרא דאתרא
רערה אבל בימינו השתנה המצב מפני שהתע. דאתרא מחייבת בין בדבר גדול בין בדבר קטן

קיבוצן לארץ ישראל וערבוב הקהילות , עקירת הגלויות. הסמכות ההלכתית המרכזית
הצטמצמה . טשטשו את מנהגי המקום ומנעו את היווצרותה של סמכות מקומית מחייבת

והיא מתמקדת בענייני ציבור המחייבים מטבעם הוראה , סמכותם של הרבנים המקומיים
. ומחייב לנהוג בתוכו בצורה אחידה, בית הכנסתרב בית הכנסת מכריע בעניני (אחידה 

כך גם לגבי רבני ערים . פסיקתם של רבני יישובים מחייבת בנוגע לצביון הציבורי של היישוב
לא , אבל בהלכות הנוגעות לרשות היחיד של כל אחד מבני הקהילה). בתחום השפעתם

מרבית . רב המקומימלאה של בני הקהילה לציית לכל פסק היוצא מפי ה" הסכמה"קיימת 
ספק אם דרך זו . לפי המזדמן, בני הקהילה מפנים את שאלותיהם בהלכה אל מספר רבנים

משמעית לקבל את סמכותו של הרב -חד" הסכמה"אבל היא מעידה שלא היתה , תקינה
  .המקומי

, לאור זה מסתבר שרשאי אדם לאמץ את הפסיקה של רב מסויים שאיננו מבני המקום
  .בכל דבר הלכהולנהוג על פיה 
רשאי אדם .  של פוסק מפורסם ולנהוג על פיהםספריושמותר לאמץ את , עוד מסתבר

כשם שנהגו קהילות אחדות על פי הלכות , או המשנה ברורה' אגרות משה'לפסוק על פי ה
  .ם"ף או פסקי הרמב"הרי

  

 ?וכפוסק אחר בנושאים אחרים, האם רשאי אדם לפסוק כפוסק מסויים בנושאים אחדים
מסתבר שרשאי אדם , שיסוד הכלל הזה הוא קבלת הפוסק כרב מובהק, לפי המבואר לעיל

  .)ד סימן רמב אות יב"יו(ך "על פי מה שביאר הש, לקבל על עצמו רב מסויים גם לנושא מוגדר

בסימן רמב בשולחן ערוך מפורטות ההלכות של איסור הוראה של תלמיד בפני רבו בלא 
אף על פי שנטל רשות מרב אחד לא סגי עד שיטול רשות " שפסק מרן. נטילת רשות ממנו

א הוכיח מכאן שרבו המובהק הוא לאו דוקא מי שלימד "הרמ". מכל רבותיו המובהקים
דחה ". שאם כן אי אפשר להיות לו הרבה רבותיו מובהקים", אותו את רוב תורתו וחכמתו

קיימת אפשרות , בלא. רבו המובהק הוא דוקא מי שלימד אותו את רוב חכמתו: ך"הש
אלא אצל רבנים רבים שהפכו , שהתלמיד לא למד את כל מקצועות התורה אצל רב אחד

ואצל זה , שלמד אצל זה רוב חכמתו במקרא: "כגון. לרבותיו המובהקים כל אחד בתחומו
ואצל , ואצל זה רוב חכמתו במדרש ואגדות, ס"ואצל זה רוב חכמתו בש, רוב חכמתו במשנה

  ".בקבלה וכיוצאזה רוב חכמתו 
, לאור דברינו לעיל. מכאן שישנה אפשרות שתיווצר מחוייבות כלפי מספר רבנים מובהקים

וינהג על פי ההוראות , ניתן לומר שכל אחד רשאי לאמץ לעצמו מספר רבנים מובהקים
  .'נידה וכו', חיים-אורח', 'משפט-חושן': ההלכתיות של כל אחד מהם בתחום מסויים
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  .ך איננה מלאה" שהראיה מדברי השיש להעיר, אולם
  

, ס"ש, משנה, מקרא: כגון, ך מתייחס לרבנים מובהקים במקצועות שונים בתורה" הש.א
אין מכאן ראיה שקיימת אפשרות . תחומים אלו מובחנים היטב אחד מהשני. מדרש וכדומה

  .ורב מובהק אחר בתחום הלכתי אחר, לקבל רב מובהק אחד בתחום הלכתי מסויים
מצויים אצל , כגון הלכות שבת והלכות שכנים, ם בנושאים הלכתיים השונים בתכלית ג.ב

כללי : כגון, הפוסקים עקרונות פסיקה אחידים הקובעים את ההלכה בדרך מסויימת
מי שפוסק כרב אחד בהלכות חושן משפט וכרב אחר , לכן. 'וכו, דרכי הוראה, פסיקה

  !חז בעקרונות פסיקה סותריםעלול למצוא את עצמו או, בהלכות אורח חיים
  .על כן מסקנת הדברים עדיין צריכה עיון

  
  

  הלכה על פי הספרים שנתפשטו בישראל. ו
  

  מקור הכלל. 1
  

', תרומת הדשן'אבל מקורו של כלל זה ב, א"כל הכללים שמנינו לעיל הוזכרו בתשובת הרשב
  :וזה לשונו

  

עמא מה שכתבו מט, ואשר כתבת אם יש כח ביד הרבנים עכשיו להקל בדבר
ואיך יתכן שימלא לאיש ,  פשיטא שאין להם כח-עליו החיבורים שהוא אסור 

אם לא שהוא מקובל , לבבו לחלוק על החיבורים שנתפשטו ברוב ישראל
אבל ? כאשר הוא בידינו במקצת מקומות, מרבותיו הגדולים דלא נהגו הכי

  )סימן רמא, ב"ח         (          .מסברת עצמו לא
  

  :א"ו פסק הרמובעקבותי
  

שאין , מכח ראיות מוכרחות, יש אומרים דאם נראה לדיין ולבני דורו, מיהו
מאחר שאינו נזכר בגמרא ,  יכול לחלוק עליו-הדין כמו שהוזכר בפוסקים 

אין להקל בדבר שהחמירו בו החיבורים , מכל מקום. )ש"טור בשם הרא(
ין כאותה חומרא אם לא שקיבל מרבותיו שאין נוהג, שנתפשטו ברוב ישראל

  )א, מ כה"חו                (        .)סימן רמא, י"פסקי מהרא(
  

  שורש הכלל. 2
  

הכי במחלוקת בין - כיצד יכריע מי שאיננו בר-במרבית פרקי המאמר עסקנו בכללי ספיקות 
כפי , הכי רשאי להכריע כנגד הקדמונים-היה מוסכם שמי שמוגדר כבר, אולם. הפוסקים

הכלל הנוכחי . מפני שאין לדיין אלא מה שעיניו רואות, א בעקבותיו"מוהר, ש"שפסק הרא
הם אינם רשאים לחלוק על ספרים שנתפשטו ברוב : מגביל את סמכותם של האחרונים

נדמה שתוקפם של ספרים שנתפשטו בישראל נובע מקבלתם על ידי עם ? מדוע. ישראל
, מנהגם של כל המקומותול, למרא דכל אתרא, בכך הם הפכו לרבם של ישראל. ישראל

הלכות , כסף משנה(כדוגמת המשנה והגמרא שאין לחלוק עליהם מפני שנתקבלו על כל ישראל 

וכבר עמד עליו , אמנם קיים שוני בולט בין ספרים אלו לבין המשנה והגמרא. )א, ממרים ב
אבל לאחר חתימת , המשנה והגמרא נתפשטו בכל ישראל: ם בהקדמתו למשנה תורה"הרמב
כל .  עם ישראלכלולא נתקבל אף ספר אחר על , מוד נתפזר עם ישראל פיזור אחר פיזורהתל
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ההתפלגות לעדות איננה מאפשרת את התפשטותו של ספר הלכה , למעשה. קהילה ּוְסָפריה
 ברובחיבורים שנתפשטו "מה פירוש המונח , אם כן. אחד בכל ישראל או אפילו ברובו

שמדובר בספר שנתפשט , ואולי יש לומר?  עם ישראללבכוכי קיים ספר שנתפשט ? "ישראל
או מדובר בהלכה מסויימת שהסכימו עליה כל ! ברובה של עדה בישראל או ברובה של ארץ

  .ועדיין צריך עיון. החיבורים שנתפשטו בישראל
והם , התקבל במשמעותו הרחבה על ידי האחרונים' תרומת הדשן'חידושו של , מכל מקום

למרות , של ספר שנתפשט בציבור מסויים מחייבות את אותו הציבורהסיקו שהוראותיו 
  .שהספר לא נתפשט בכל עם ישראל

  

אבל הלכות בודדות ממנו , ועל כן הוראותיו מחייבות, לעתים חיבור מסויים נתפשט בציבור
ואיך יתכן שימלא לאיש : "'תרומת הדשן'למצב מעין זה מתייחסת סוף תשובת . לא נתקבלו
אם לא שהוא מקובל מרבותיו הגדולים ,  על החיבורים שנתפשטו ברוב ישראללבבו לחלוק
היתה , כלומר." אבל מסברת עצמו לא? כאשר הוא בידינו במקצת מקומות, דלא נהגו הכי

ומשום כך חלק מהוראותיו אינן מחייבות למרות שהחיבור , קבלה מסוייגת של הספר
  .בכללותו נתפשט

  

  יישום הכלל. 3
  

השאלה התעוררה ? אלו ספרים נתקבלו בישראל: ובראשן,  שאלות מרובותכלל זה עורר
ובימינו ביחס , מאוחר יותר ביחס לשולחן ערוך, ם"כבר בתקופה קדומה ביחס לספרי הרמב

  ?האם רשאים אנו לחלוק על הוראותיהם. למשנה ברורה
לחלוק ועם כל זה לא נמנע מ, מאוד מהמשנה ברורה" החזיק"מפורסם הדבר שהחזון איש 

של המשנה ברורה " התפשטותו"יש לשים לב שבימינו מצויים אנו באמצע תהליך . עליו
ועל כן נערך בדורנו בירור נוקב ביחס להוראות מסויימות שלו שאין , בקהילות האשכנזיות

, אבל אין כל ספק. המצב כעת עדיין מעורפל, אי לכך. הפוסקים סבורים שיש לקבלן
זכה המשנה ברורה להתקבל בין יושבי ארץ ישראל יותר ) טיתסטטיס(שמבחינה מציאותית 

  ).'ערוך השולחן'ה, כגון(משאר ספרי הלכה 
  

בשאלה ? כיצד ננהג כאשר קיימת מחלוקת בין שני חיבורים שנתפשטו: ושוב קיימת שאלה
כיוון . שיש להכריע על פי מי שגדול בחכמה ובמנין, זו חזרנו לבירורים הקודמים שלנו

נסתפק במבחן של הגדלות , ונינים להכניס את ראשנו בשאלת הגדלות בחכמהשאיננו מע
ההלכה כגדול במנין היא , ך"לפי הש( נכריע כספר שתפוצתו גדולה יותר -הוה אומר , במנין

  ).כפי שביארנו לעיל, דווקא באיסורים דרבנן
  

  

   אחר המיקל-בדרבנן ,  הולכים אחר המחמיר-בשל תורה . ז
  

  :ורש בגמרא שציטטנו לעילכלל נוסף זה מפ
  

, בשל סופרים. הלך אחר המחמיר, בשל תורה: רבי יהושע בן קרחה אומר
  .הלך אחר המיקל

  

אבל מובן מאליו שאין להשתמש בו אלא , פרטיו מרובים. א"ם וברמ"כלל זה נפסק ברמב
אם יש רוב לטובת אחד . רק כאשר אין אפשרות להכריע בעזרת הכללים הקודמים שסקרנו
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 אין לילך אחר המחמיר או -או ספרים שנתפשטו , או מרא דאתרא,  רוב חכמה-דים הצד
מחלוקת בין : ניתן להציע דוגמה. דוקא במחלוקת שקולה, איפוא, כלל זה נאמר. המיקל

אין בשאלה זו . שני פוסקים מפורסמים מבני דורנו על נושא חדש שלא נחלקו בו הקדמונים
רשאים אנו להקל בה כאשר חומרת האיסור היא , על כן. כיון שהיא לא נידונה בעבר, רוב

עשויים פוסקים נוספים לצדד באחת : המצב ההלכתי עשוי להשתנות, אבל. רק דרבנן
זהו אחד ממאפייניה . מתמדת" עירנות"נדרשת , לכן. כך שיווצר רוב לטובתה, הדעות

  .בה הולכת ההלכה ונבנית במהלך הדורות, המובהקים של התורה שבעל פה
או " של תורה"נדרשת ידיעה מינימלית של ההלכה כדי לוודא שהנושא הוא אמנם , כמובן

  ".של דרבנן"
  

  

  סיכום שימושי. ח
  

לא התייחסנו . נעיר שהצגנו במאמר תמונה חלקית בלבד, לפני שנסכם את מה שלמדנו
במאמר סקרנו את הכללים השימושיים במצב . למצבים של שעת הדחק ושל הפסד מרובה

  .היומיומי, שוט והרגילהפ
, וכדי לסייע לשואל, אלא הארת כיוונים כדי להסיר טעויות מחד, אין כאן פסיקה, כן-כמו

  .למתלבט ולנבוך מאידך
להלן סיכום קצר שנועד לשרטט את מבנה הליך ההכרעה והפסיקה בהלכות מסופקות 

  :שנחלקו בהן הפוסקים
  

מספר דרכים פתוחות . ירותי בדיעה אחתבמחלוקת הפוסקים אין כל היתר לבחור באופן שר
נקבע , במהלך הרצאת כללי הפסיקה השונים, נציין שלעיל. ונמנה אותן לפי הסדר, לפנינו

בסיכום , כאן. ס או בראשונים"סדר הצגת הכללים בהתאם לחשיבותם ולמרכזיותם בש
יש : פירוש. מוצגים כללי הפסיקה בהתאם לסדר השימושי המחייב שלהם, השימושי

אם הוכרעה ההלכה : לדוגמה. כללים ראשוניים המחייבים בכל מקרה ואין היתר לזוז מהם
בהעדר פסיקה ברורה אשר . אין היתר לזוז ממנה, בספרים אשר נתפשטו בכל ישראל

רשאי " הכי-בר"אם איננו . להכריע על פי עיונו וראיותיו" הכי-בר"רשאי , נתפשטה בישראל
  .הוא לנהוג על פי רב מוסכם

  

ומוטלת , אם אינו נוהג על פי רב מסויים -הכרעה על פי ספרים שנתפשטו בישראל . א
יבדוק האם בנושא זה קיימת פסיקה מקובלת על פי ספרים , עליו חובת העיון וההכרעה

הוא , "ספרים שנתפשטו בישראל"משמעית ב-אם לא קיימת הכרעה חד. שנתפשטו בישראל
  .רשאי להכריע מכח ראיות

  

. רשאי אדם להכריע במחלוקת הפוסקים על פי עיונו בסוגיה -מכח ראיות הכרעה . ב
אין . )א"לשון הרמ(היודע להכריע בראיות " חכם גדול"הכרעה מסוג זה מסורה רק ל, אולם

, כגון" (דעת תורה נוטה"אלא רק מכח ראיות מפורסמות או , "נטיית הלב"להכריע בגלל 
  ).וכדומה, ממשמעות הסוגיה

אפילו במחלוקת הפוסקים , מן האחרונים נמנעו מלהכריע על פי ראיותרבים , אולם
השתדלו למצוא סעד נוסף , אפילו גדולי ישראל שנטו להכריע על פי ראיות. האחרונים

  ).הסתמכות על הרוב, כגון(להכרעתם על פי כללי הספיקות 
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כלל זה . ורשאי כל אדם לבחור ברב ולנהוג בכל הלכה כמוה -הסתמכות על רב מוסכם . ג
בין אם הרב הוא פוסק מפורסם שנפטר זה מכבר , יפה בין אם הרב מכהן כמרא דאתרא

  .רשאי אדם לאמץ רבנים שונים לנושאים שונים. ופסקיו מופיעים עלי ספר
  

ואין פסיקה מקובלת , אם איננו נוהג על פי רב מוסכם -הכרעה על פי כללי הספיקות . ד
יכריע על פי , הכי להכריע בדרך העיון והראיות-אינו ברו, על פי ספרים שנתפשטו בישראל

  :כללי הספיקות
  

רבים מן הראשונים סוברים שרוב , לפי המבואר( ההלכה כדעת הרוב - הלכה כרבים .1
סוברים הפוסקים שאין להסתמך על הרוב , אולם למעשה). כמותי עדיף על רוב איכותי

  .או רוב איכותי, ורהמנהג או ראיה בר: כגון. בלבד בלא סעד לטובתו
יכול לסמוך , ואין מנהג מפורסם, הכי להביא ראיה ברורה לטובת הרוב-מי שאינו בר, על כן

ופוסק , רוב הפוסקים המפורסמים נוקטים בדרך אחת: כגון. על הרוב רק אם הוא ברור
  . הלכה כרוב-יחיד נוקט בדרך אחרת 

  

רבים נוקטים כדיעה אחת ורבים ש, כלומר,  אם המחלוקת שקולה- רוב חכמה ומנין .2
נקבעת ההלכה כדעת הפוסקים שהם מרובים בחכמה או מרובים , נוקטים כדיעה השניה

אך קל לקבוע מי מהם גדולים , קשה לדרג את חכמתם של הפוסקים, למעשה. בתלמידים
  .שרבים נשמעים להוראותיהם, כלומר, במנין

  

נכריע לחומרא , ע על פי הכללים הקודמים כאשר לא ניתן להכרי- דין תורה ודין דרבנן. 3
  .ולקולא בדין דרבנן, בדין תורה
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  מבוא. א
  

רק בדור האחרון עקב רוח השוויון בין , למיטב ידיעתי, ריאת נשים בתורה עלתהשאלת ק
לאו , ב שיצרו"השאלה באה לידי ביטוי בעיקר בעקבות קהילות שונות בארה. המינים

הנחת , מנין בו לנשים ולגברים שוויון מלא הכולל לבישת ציצית, פי ההלכה-דווקא על
שהצטרפה למהפך העצום שהחל , תעוררות לנושאב ה"בעקבות כך חלה בארה. ועוד, תפילין

י נשים עלה לכותרות כאשר "בארץ נושא הקריאה ע. שם ביחס למעמד האשה ביהדות
, לאחרונה. 1ץ"וקמה סערה ציבורית שהגיעה עד בג, קבוצה של נשים רצתה להתפלל בכותל

  .פרצה בכותל תיגרה עקב נסיון של קבוצת נשים לקרוא בתורה, בחג השבועות
קבוצות השייכות לזרם , ברחבי הארץ, כיום החלו לצוץ. ושא בו אני רוצה לדון שונההנ

נשים אלו רואות בכך חלק מלימוד התורה . דתי בהן נשים לבד קוראות בתורה-הציוני
שנערך , המנהג הנפוץ ביותר שקשור לכך הוא מעין טקס דתי. ה"ומהרצון להתקרב לקב
הבת קוראת . סה לעול מצוות יחד עם כלל ישראלומסמל כני, מצוה-לרגל הגעה לגיל בת
במהלך כתיבת המאמר שמעתי על מקומות נוספים . מצוה-בדומה לבר, באותו יום בתורה

שבו מוציאים ספר תורה לעזרת , בייחוד בשמחת תורה, בהם נהוג שנשים עולות לתורה
  .נשים והן קוראות בו ורוקדות עימו

  

אם כי יש כאן נסיון להבהיר בעיקר , פסיקת הלכהמטרת העבודה היא הצגת השיטות ולא 
במאמר אנסה להציג את המקורות מהמשנה . את השיטה המתירה לנשים לקרוא בתורה

  .ולהציע פתרונות לבעיות הללו, להעלות נקודות בעייתיות הקשורות לנושא, ועד ימינו
  

  :יש להדגיש מספר הנחות יסודיות עליהן הסתמכתי בעבודתי

 
  .'קריאת נשים בתורה': במאמר זה הסתייעתי בעבודתה של דניאלה גלצר  *

  .ברצוני להודות גם לרב אריה פרימר שסייעני רבות בהערותיו והארותיו  
  .חומין יזומאמרי תגובה בת, מאמר על כך בתחומין טו  .1
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  . נשים בלבד-היה נפרדת לחלוטין  הקריאה ת-  
  .ולא יצירת פרובוקציות,  מטרת הקריאה היא לשם שמים-  
  ולא ברחבת , ס"בעזרת נשים בביכנ( קיום הקריאה יהיה בצינעה ולא בפרהסיא -  
  ).לדוגמא,    הכותל  

  
  

  חיוב הנשים בקריאת התורה. ב
  

  :2שמופיע בירושלמיכפי , החיוב הכללי של קריאה בתורה מתחיל בימי משה רבינו
  

  ...משה התקין את ישראל שיהו קורין בתורה בשבתות ובימים טובים
  

  :3ם"וכן כתב הרמב
  

משה רבינו תיקן להם לישראל שיהו קורין בתורה ברבים בשבת ובשני 
 4ועזרא. כדי שלא ישהו שלשה ימים בלא שמיעת תורה, ובחמישי בשחרית

וגם הוא תיקן . ם יושבי קרנותמשו, תיקן שיהו קורין כן במנחה בכל שבת
  .שיהו קורין בשני ובחמישי שלשה בני אדם

  

 -" 5לישראלתיקן להם  "-ם מנוסח מושא התקנה באופן כללי "בלשון הירושלמי והרמב
  :הדברים מובאים בהרחבה במאירי. שהתקנה כוללת נשים וקטנים, וניתן להסיק

  

 הכוונה בקריאת הטעם לכך משום שאין', קטן קורא בתורה'זה ששנינו 
כדי שנאמר בה הכלל , ואין זו מצוה גמורה .להשמיע לעםאלא , התורה

אינו מוציא את אחרים ידי , כל שאינו מחוייב בדבר ')א, בראש השנה כט(שאמרו 
  )א, בית הבחירה על מגילה כד(                       .'חובתם

  

  :ש בשם רבינו תם"כיוצא בזה כתב הרא
  

, )א, מגילה כג (ליתנהו בתלמוד תורה למנין שבעהוהא דסלקי קטן ועבד ואשה ד
  )ברכות פרק ז סימן כ(              ... קאי לשמיעהמשום דספר תורה

  

יחוה דעת (כאשר הוא פוסק שקטן מוציא את הציבור בקריאת התורה בשבת , ע יוסף"גם הגר

  .מביא טעם זה, )חלק ה סימן כה
יק הסבר כיצד בעל 'ה סולובייצמביא בשם הרב מש' נפש הרב'הרב צבי שכטר בספרו 

  :6הקריאה מוציא את הציבור
  

 לקריאת מקשיביםאלא יסוד הענין דקריאת התורה הינו שכל הציבור ...
  .במצות תלמוד תורה ברביםונמצא שבזה כולם משתתפים , קורא-הבעל

 
  .א, ובלשון דומה גם במסכת סופרים י) א"עה ע(א , מגילה ד  .2
  .א מהדורת הרב קאפח, הלכות תפילה יב  .3
) שם(' יד פשוטה'הרב נחום רבינוביץ , א ועיין בספרו של ראש הישיבה, קמא פב-המקור לכך בבבלי בבא  .4

ח אלבק בספרו "וכן בר, ת בבבליעל ההבדל לכאורה בין הברייתא המובאת בירושלמי לברייתא המובא
  .30-31עמודים ' מבוא למשנה'

משה רבינו : "אלא נכתב בסתם, לא מוזכר מושא התקנה' יד פשוטה'על פי כתב יד אוקספורד המובא ב  .5
  ...".תיקן שיהו קורין בתורה

ד ובציבור איש גדרי מקרא מגילה ביחי: " במאמרו של הרב יעקב נבון51גליון ' ישע ימינו'להרחבה עיין ב  .6
  .18הערה , "ואשה
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  )עמוד קלו(
  

  :חיוב הנשים בקריאת התורה נזכר במסכת סופרים
  

  )ה, יח(                . ספר כאנשיםשהנשים חייבות לשמוע קריאת
  

  :המגן אברהם פוסק זאת להלכה
  

וכך , עולות למנין) בתלמוד תורה-(ומיהו יש לומר דאף על גב שאינן חייבות 
הנשים 'אבל מסכת סופרים פרק יט כתוב . כתבו התוספות סוף ראש השנה

  )ו,  רפבח"או     (  .וכאן נהגו לצאת חוצה' ...חייבות לשמוע קריאת ספר כאנשים
  

למרות שתפיסה זו לא מוזכרת קודם , המשנה ברורה מצטט את דברי המגן אברהם בלבד
  :וזו לשונו, ורובם אף חלקו עליה, י ראשונים או אחרונים"לכן ע

  

ואין נוהגות . מכל מקום חייבות לשמוע קריאת ספר כאנשים... א"כתב המ
  .חוץ בעת הקריאהיש מקומות שנוהגות הנשים לצאת ,  ואדרבה-ליזהר בזה 

  )ק יב"ח רפב ס"או(
  

  .יש כיום חיוב על הנשים לשמוע קריאת התורה, בכל אופן, על פי תפיסה זו
  

  : תפיסה שונה7ן"מובאת בר, בניגוד לכך
  

  )ה הכל"ף ד"א בדפי הרי, מגילה יג(       .דכיוון דלאו בני חיובא נינהו, ולא נשים
  

  :8וכך מובא להלכה בערוך השולחן
  

... שנשים חייבות לשמוע קריאת ספר כאנשים, צא במסכת סופריםדנמ, ודע
שהרי פטורה , דומיא דתינוקותאלא , דלאו חיוב גמור קאמר, ונראה לי

ואין לדמות למצוות ... ועוד דאין לך זמן גרמא יותר מזו, מתלמוד תורה
שזו מצוה ', הקהל את האנשים והנשים והטף'שציותה התורה , הקהל

שהיה המלך בעצמו קורא ספר משנה תורה שהם ,  שניםמיוחדת פעם לשבע
ודאי הוא , אבל שנאמר שמחוייבות בכל שבת בקריאת התורה, דברי כיבושין
  )יא, ח רפב"או(            ...ומעשים בכל יום יוכיחו, מילתא דתמיה

  

אך נראה בהמשך שקיימים גורמים , על פי תפיסה זו לא שייך חיוב קריאה בנשים
ואף יתכן שישפיעו על החיוב , גורמים אלו עשויים להשתנות. סה זוהמשפיעים על תפי

  .לנשים לשמוע קריאת התורה
המצב ; אחד הגורמים המשמעותיים שהשתנה כיום הוא היחס ללימוד תורה של נשים

  :ע"סותר פסק מפורש של השו, בו מלמדים נשים תורה באופן מסודר, הנהוג בימינו
  

מפני שאינה מצּווה , ל לא כשכר האישאב, אשה שלמדה תורה יש לה שכר
מפני , ל שלא ילמד אדם את בתו תורה"ציוו חז, פ שיש לה שכר"ואע. ועושה

ומוציאות דברי תורה לדברי הבאי , שרוב הנשים אין דעתן מכוונת להתלמד
כאילו מלמדה , כל המלמד את בתו תורה: אמרו חכמים. לפי עניות דעתן

אבל תורה ; פ"בתורה שבע?  דברים אמוריםבמה). פירוש דבר עבירה(תיפלות 
ם "רמב(ואם מלמדה אינו כמלמדה תיפלות , שבכתב לא ילמד אותה לכתחלה

 
  .ה הא"א תוספות ד, ועיין ראש השנה לג  .7
  .ציון החדשות חלק א סימן ח-ת בנין"ובשו, ח סימן לז"חסד או-ת תורת"כך גם מבואר בשו  .8
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ומכל מקום חייבת האשה ללמוד : הגה). ג ולא כמקצת ספרי הטור"וסמ
  )ו, ד רמו"יו(             ).ג"אגור בשם סמ(דינים השייכים לאשה 

  

על מנת להתמודד עם ,  בפסק ההלכהבעקבות השתנות הזמנים חל שינוי גם, ברם
: )ב, לקוטי הלכות סוטה כא (9כך כותב החפץ חיים. הרפורמות שהחלו לנשב בקרב ציבור הנשים

 בודאי מצוה רבה ללמד אותן )והיום(... נראה דכל זה בזמנים שלפנינו... המלמד בתו תורה"
,  רשת בתי ספר לבנות-(' בית יעקב'על בסיס פסק זה קמו מוסדות  " ...חומש וגם נביאים

  ).שבהן הן לומדות גם תורה
ם את האשה "א מדוע מזכיר הרמב"ר הרב נחום רבינוביץ שליט"מסביר מו' יד פשוטה'ב

  :כחלק מהחייבים ללמוד תורה
  

במצוות לאהבו  ונראה שלכך הזכיר רבינו כאן אשה משום שגם היא חייבת
ה לקיום מצוות כהכנתורה  שייכת בלימודמעתה אף היא . וליראה ממנו

  )יג, הלכות יסודי התורה ד         (          .ויראתו כמו שנתבאר' אהבת ה
  

למרות ', יוצא מכאן שיש חיוב לאשה לעסוק בלימוד תורה עקב חיובה מצד מצוות אהבת ה
  . במצוות לימוד תורהשלא נתחייבה כאיש

  

וביץ בין בתו מחלק הרב רבינ, לגבי ההלכה לעיל שממנה משמע שאסור ללמד אשה תורה
  :לבין אשה גדולה, שעליה נכתבה ההלכה, )דהיינו קטנה(
  

שהרי גדולה שחשקה בלימוד תורה ונתעוררה לכך , טעם החילוק הוא פשוט
  .10מוכיחה בזה שאינה מאלה שמוציאין לדברי הבאי את התורה, מעצמה

  )יג, הלכות תלמוד תורה א(
  

במיוחד אפשר לצרף את הטעם שהן . התעוררו נשים לקריאת התורה, כך גם בנדון דידן
  .י כך את המעבר מקטנות לבגרות"מדגישות ע

מבאור נקודה זו עולה שהיחס כיום ללימוד תורה לנשים שונה מן היחס ללימוד תורה 
מפני שהוא בניגוד לדעת ערוך השולחן שחיוב הנשים הוא , דבר זה נוגע לדיוננו. לקטנים

  .כשל תינוקות
תהליכים חיצוניים שעלולים לגרום לתוצאות שליליות ולפיכך מכאן ניתן לראות שיש 
י פסיקת הלכה המטה אוזן לשינויים החברתיים על סמך "אך ע. ההלכה מתרחקת מהם

ואף להגיע , אפשר להפוך תהליכים אלו לרצויים וחיובים בעם ישראל, ל"מקורות חז
  .להסכמה עקרונית כללית של כל חלקי ציבור יראי השמים בעם

  

  

   כבוד הציבור.ג
  

  :הגמרא במסכת מגילה מביאה ברייתא
  

 
לא התיחס החפץ חיים לראשונים ולאחרונים שלא ) ק יב"ח רפב ס"או(ישנו קושי שבמשנה ברורה לעיל   .9

ואולי אפשר ! והרי המגן אברהם הוא דעת יחיד, ם חיוב לנשים לשמוע קריאת התורהסוברים שיש כיו
, סבר החפץ חיים שכיום חל חיוב על נשים לשמוע קריאת התורה, להסביר שבעקבות השינוי שהחל בימיו

  .כפי שסובר המגן אברהם
ן זה עיקר דיוננו לא נרחיב אך מפני שאי, וכן נכתב על כך רבות, 259להרחבה בנושא עיין תחומין י עמוד   .10

  .כאן
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: אבל אמרו חכמים. ואפילו אשה, ואפילו קטן, הכל עולין למנין שבעה: ר"ת
  )א, כג(                    .מפני כבוד צבור, אשה לא תקרא בתורה

  

יש להבין דין זה והשתלשלותו כדי להבין את . )ג, ח רפב"או(כך גם נפסק להלכה בשולחן ערוך 
  .ושא דידןהנ

  : אך שם הנוסח מעט שונה,11נראה שהמקור הראשון לכך הוא בתוספתא למגילה
  

אין מביאין את האשה ; אפילו קטן, והכל עולין למנין שבעה אפילו אשה
  .לקרות לרבים

  

שאם עלתה לא : "מסיק מלשונה, )ה, ג(דוד פרדו על התוספתא למגילה לרבי ' חסדי דוד'ה
 הקובע )ו, ח רפב"או(בהמשך הוא מצטט את המגן אברהם ". מניןהואיל ומדינא עולה ל, תרד

חסדי 'בהמשך דבריו מסביר ה. ומוכיח באופן דומה מלשון התוספות, ששייך חיוב לגביה
  :מדוע הקדימו את האשה לקטן' דוד

  

,  לגבהחיובאדהואיל דשייך , לא מבעיא אשה: זו-אף-זו-דהוה ליה לא
אבל . דליכא גביה חיובא כלל, ןאלא אפילו קט; דבמשמע מיהא חייבת

  .ס הזכירו קטן תחילה"בגירסת הש
  

ולכן יכולה לעלות למנין , דוד פרדו תפס שיש לאשה מעיקר הדין חיוב גמור' מכאן שר
  .אין מורידין אותה, על פי זה הוא פוסק שאם טעו והעלו אשה לתורה. שבעה

  

הוא מביא שני . חוק מאודש ליברמן שפירוש זה ד"טוען הר' תוספתא כפשוטה'לעומתו ב
זו שלנו (תחילה הוא מניח ששתי הבבות דבקות . הסברים שונים לשוני שבין הנוסחים

ועומד , עומד וקורא ויושב, בית הכנסת שאין להם מי שיקרא אלא אחד "-והבאה אחריה 
ש "על בסיס הנחה זו מביא הר"). עומד וקורא ויושב אפילו שבעה פעמים, וקורא ויושב

, שסוברים, )האור זרוע( פירוש בשם רבותינו הראשונים -האחד : את שני ההסבריםליברמן 
, שיש צורך שיעלו שלושה,  כשיטת הגאונים-והשני ; שאחרי עולה אחד יכולה אשה לעלות

כיוון שמן הדין אשה וקטן , אם אין אחרים היכולים לקרוא, ורק אחר כך תעלה אשה
אפילו בכגון דא לא תקרא האשה מפני כבוד והבבלי הוסיפו ש: "ומוסיף שם. עולים
הם פירוש מסייג לרישא של ..." אבל אמרו חכמים"כלומר דברי הגמרא , "הציבור

הוא , שאם יש שם רק אחד שיודע לקרוא, התוספתא הדבוקה לה באה להשמיע. התוספתא
  .אפילו אם יש שם אשה היודעת לקרוא, יקרא שוב ושוב

 אם תרד או -ליברמן על רבי דוד פרדו לענין אשה שעלתה ש "אנו רואים שלמעשה חולק הר
לא שיש כאן בעיה של א, אך גם מכאן ברור שמעיקר הדין אשה יכולה לעלות לתורה, לאו

  .כבוד הציבור
  

ם מרוטנבורג פוסק שהגזרה שאין אשה עולה מפני כבוד הציבור היא רק אם ישנה "המהר
  :עלות למרות כבוד הציבוראך אם אין ברירה אשה יכולה ל, אפשרות אחרת

  

נראה לי דהכהן יקרא שני , ועיר שכולה כוהנים ואין בה אפילו ישראל אחד
ואפילו עבד ואשה ' הכל משלימין למנין ז"ד, ושוב יקראו נשים, פעמים
אבל אמרו חכמים אשה לא תקרא בתורה מפני "ונהי דמסיק עלה "... וקטן

  ...ציבור משום פגם כהניםכבוד היַדֶחה היכא דלא אפשר , "כבוד צבור

 
  ).בנדפס הלכה ה, ש ליברמן"במהדורת הר(פרק ג הלכה יא   .11
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ועיר שכולה כוהנים ואין בהם נשים ועבדים וקטנים וישראלים לא יקראו 
  )עמוד סו,  מז-תשובות פסקים ומנהגים     (              .בתורה כלל

  

  .)ח קלה"טור או (ירוחם' כך מביא גם הבית יוסף בשם ר
למרות ,  של גבריםשיתכן מצב בו אשה תעלה לתורה במנין, כאן שוב רואים את העיקרון
  .לא יקראו כלל, רק אם אין אפשרות כזו. שיש בעיה של כבוד הציבור

  

: מבאר את הנסיבות שהביאו לדעתו למצב שנשים אינן קוראות בציבור, 12הרב אברהם וייס
 -ומאחר שדרוש מנין למילוי החובה של קריאה בתורה , כיוון שאין האישה מחוייבת במנין

הענין של כבוד הציבור עלה כתוצאה ממצב . קרוא עבור הגבריםלכן אין נשים יכולות ל
היו עלולים , מאחר שלא כולם ידעו לקרוא בתורה. בו נשים עלו לתורה, שהיה קיים בעבר

ולכן נאלצו , לחשוב שבקהילה מסוימת אין מספיק אנשים לומדי תורה שיכולים לקרוא בה
לכן הפסיקו להעלות נשים . בכךוהקהילה היתה מתבזה , להעזר בנשים להשלמת הקריאה

  .כדי שלא לפגוע בקהילה, לתורה
  

יתכן מצב שבדיעבד או בשעת , על פי חלק מהפוסקים, ראינו בפרק זה שגם כיום, לסיכום
שאין פסול עקרוני מהותי בעליית  מכאן. הדחק אשה תעלה לקריאת התורה במנין גברים

  . כבוד הציבורמפני) במנין גברים(אלא שחכמים גזרו , נשים לתורה
  
  

  חיוב האשה במצוות שהזמן גרמן. ד
  

שממנו נוכל להבין את התיחסות הראשונים והאחרונים לנושא קריאה , קיים דיון נוסף
מפני שמדובר במצוה שהזמן , זאת. האם נשים מברכות על קריאת התורה: בתורה לנשים

  .נשים פטורות מכך, וכידוע, גרמא
  : אומרת13הגמרא במסכת ראש השנה

  

.  מעכבין-הא נשים . )בשופר בשבת-(' אין מעכבין את התינוקות מלתקוע'
 -! אין מעכבין לא את הנשים ולא את התינוקות מלתקוע ביום טוב: והתניא

  )א, לג(        .הא רבי יוסי ורבי שמעון, הא רבי יהודה; לא קשיא: אמר אביי
  

בנשים שאינן מצוות בעשייה שם דנה הגמרא ) ב, טז(המקור למחלוקת הוא במסכת חגיגה 
 האם הן רשאיות לבצע אותה כאשר הביצוע ללא חיוב כרוך - לסמוך על קורבן -מסוימת 

רבי יוסי ורבי שמעון ).  השתמשות בבהמת קורבן-בדוגמא שלנו (בעשיית איסור אחר 
, אם אינן מחויבות: כך גם לענין תקיעה בשופר בשבת. ורבי יהודה אוסר, מתירים לבצע

לדעת רבי יוסי ורבי שמעון .  לשיטת רבי יהודה14הרי שיש כאן איסור,  זאת תוקעותובכל
 וכך פוסק -האם הלכה כרבי יהודה האוסר : בפסיקת ההלכה ישנה מחלוקת. אין איסור

 
12.       Weiss Avraham, Women At Prayer, A Halakhic Analysis of Women's Prayer Group, 

                                  .                page 75  
  .ב, וכן בסגנון דומה בערובין צו  .13
א , צו(אך התוספות בעירובין , "בל תוסיף"מסביר שהאיסור הוא משום ) ה הא נשים מעכבין"ד(י "רש  .14

דבשלא במקום : "א אצלנו חולקים ומסבירים שהאיסור הוא מטעם שונה"והמהרש) ה מיכל בת כושי"ד
  ".מצוה איכא איסור דרבנן בתקיעה
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 וכך פוסקים התוספות ועוד מספר -או כרבי יוסי ורבי שמעון המתירים ; ם"הרמב
  .כדלהלן, ראשונים

. נשים בברכה על מצות עשה שהזמן גרמאהרחבה בנושא חיוב דנים ב התוספות במקום
. כיוון שברכה ללא חיוב היא ברכה לבטלה, הנושא הינו השלכה של המחלוקת שהבאנו

  :וזה לשונם, התוספות מתייחסים גם לסוגיא דידן
  

יש עדיין מצוות , אי פטרת לה בכל מצות עשה שהזמן גרמא, אבל אשה...
ברבי יהודה מביא ראיה דנשים מברכות על כל ורבי יצחק . דמחייבת בהו

, הכל עולין למנין שבעה: ")א, מגילה כג(מדאמרינן , מצות עשה שהזמן גרמא
ואף על גב דאשה אינה מצּווה לעסוק בתורה כדקאמר בפרק ..." ואפילו אשה

  .)א, עירובין כז( ובריש בכל מערבין )א, דף לד(קמא דקידושין 
דברכת התורה לפניה ולאחריה לאו משום , איהורבינו תם אומר דאין זו ר

 חוזר -' אהבה רבה'או נפטר ב' הערב נא'שאפילו ברך ברכת , תלמוד תורה
אף על פי שכבר , במקום שאין לוי כהן קורא במקום לוי ומברך, תדע. ומברך

  .משמע בסוף שבעה' עולין למנין שבעה, 'ומיהו... ברך בקריאה ראשונה
  )ה הא"ד(

  

מפני שמעיקר הדין , הסיק שרבינו תם סובר שנשים עולות לתורה ומברכותמכאן ניתן ל
  .אישה עולה לשביעי

  

  .האם אשה יכולה לברך מעיקר הדין, ן"קיימת מחלוקת בין המאירי לר
  

  :המאירי סובר
  

אלא בזמן שהיו הקוראים אמצעים בלא , )'הכל עולין וכו-(שלא נאמרו הדברים 
אין אשה , אבל עכשיו שכולן מברכין. ואשה יכולה לקרוא באמצע, ברכה

  )א, בית הבחירה מגילה כג (                    .קוראה כלל
  :ן"אך לעומת זאת מסביר הר

  

אפילו ראשון , אשה וקטן קורין, ומיהו השתא דתקון רבנן שיברכו כולם
  )ה הכל"ף ד"א בדפי הרי, מגילה יג(       ...וכיוון דקורין ודאי מברכין, ואחרון

  

אלא , ן מסכימים שאין בעיה עקרונית שאשה תעלה"ולה שגם המאירי והרממחלוקת זו ע
  .שגזרו חכמים מפני כבוד הציבור שאשה לא תעלה

  

מפני שיש לו השלכות רבות על כל מי שלא מחויב , הפוסקים דנים בנושא זה בהרחבה
  .ולנושא הנדון בפרט, נביא את התיחסותם בכלל). קטן, עיוור(

  :ות לעיקרוןי ישנה התיחס"ת רש"בשו
  

דהא , שאין מונעין לנשים מלברך על סוכה ולולב, יצחק הלוי' הורה ר
לאפוקי " כל מצות עשה שהזמן גרמא הנשים פטורות ")א, קדושין כט(דאמרינן 

הא אם חפצות להביא עצמן בעול המצוות הרשות בידן ואין . דאינן חייבות
 שהן חפצות לקיים ומאחר. דלא גרעי ממי שאינו מצווה ועושה, מוחין בהן
  )סימן סח(       .ואין כאן ברכה לבטלה... אי אפשר בלא ברכה, המצוות
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והוא משוה את דין , האם סומא יכול לעלות לתורה,  יש דיון בשאלה15'בנימין זאב'ת "בשו
  :סומא לאשה

  

דמי שהוא פטור ממצוה ורוצה לעשותה אין ממחין בידו ולא מיקרי , ותדע
כי אמרינן בראש השנה ובחגיגה פרק אין דורשין דה, ברכה לבטלה כשיברך

אם באו לעשות , דנשי דידן: "'לעשות נחת רוח לנשים'ה "בד  בתוספות)ב, טז(
, מצות עשה שהזמן גרמא ולברך עליהם אין ממחין בידן אף על גב דפטורות

וכן כתבו נמי התוספות פרק המוצא תפילין ". ולא מיקרי ברכה לבטלה
  )סימן רמה(                        ...אה דילמ"בעירובין בד

  

  :ובהמשך מביא ראיה מהמקרה דנן
  

אף על גב , אלמא אשה עולה ומברכת" ' הכל עולין וכו"דהא אמרינן , תדע
אם רוצות לקיים מצות עשה הרשות , מכל מקום... דפטורה מתלמוד תורה

דנשים שרי להו , הרי לך בהדיא... ואין כאן משום ברכה לבטלה, בידה
  .ג דפטורות" אעלברוכי

  

גם גישה הפוכה הסוברת ) 'בנימין זאב'ת "בשו(מובאת שם , לעומת גישה זו של תוספות
  :שעקרונית אין אשה יכולה לברך

  

בדבר ' וציונו'דאיך יברכו הנשים ולומר :  תמה בעשאין)סימן מב (ג"הסמ
דהא מאי דמברכין אמצוות , שאינן מחוייבות לא מדאורייתא ולא מדרבנן

, היכן צונו "-גבי נר חנוכה ' במה מדליקין'היינו כדמפרש בשבת פרק דרבנן 
אפילו מדברי סופרים , אבל נשים במצות עשה שהזמן גרמא". מלא תסור

  .'מי שמתו'נשים פטורות כדמוכח בברכות פרק 
  

  : נוקט גישה דומה וכותב כך16ם"הרמב
  

בדים שרצו ונשים וע... נשים ועבדים וקטנים פטורין מן הציצית מן התורה
וכן כל מצוות עשה שהנשים פטורות . מתעטפין בלא ברכה, להתעטף בציצית

  ...אין ממחין בידן, בלא ברכהאם רצו לעשות אותה , מהן
  

מכאן יש ללמוד דאסור לנשים לברך על כל : ")סוכה פרק ג אות לג(ש "י על הרא"ובהגהת אשר
י "ובהגהת אשר,  פוסק כרבי יוסי)ראש השנה פרק ד אות ז(ש "הרא". מצות עשה שהזמן גרמא

  . בהתאם לשיטתו לעיל- מציין שהאור זרוע פסק כרבי יהודה )שם(
  

  :נמצאנו למדים שקיימות שלוש שיטות, לסיכום
  

  .)במנין גברים(נשים יכולות מעיקר הדין לברך על קריאת התורה   .1
ה אין נשים אך על קריאת התור, בעקרון נשים מברכות על מצוות עשה שהזמן גרמן  .2

  .מברכות
  .ולא על קריאת התורה, נשים לא מברכות כלל על מצוות עשה שהזמן גרמן  .3

  

-יד'אך הרב רבינוביץ   ב. ם נוקט כשיטה השלישית"עולה שהרמב' בנימין זאב'ת "מדברי שו
  :מדייק אחרת' פשוטה

 
  .-16חי ביוון במחצית הראשונה של המאה ה, לרבי בנימין בן מתתיה  .15
  .בשאר הדפוסים הלכה ט', יד פשוטה'י במהדורת , הלכות ציצית ג  .16
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, "לעשות אותה בלא ברכה"וכן , "מתעטפין בלא ברכה"דייק רבינו לכתוב 
אבל , כי דוקא על ברכות המצוות דין זה אמור, "אין מברכות"תב סתם ולא כ

אלא אפילו ברכות קריאת שמע שזמנה ... ברכת המזון גם נשים מברכות
שהרי הן עצמן מצוות דרבנן הן ויש לנשים רשות , קבוע נשים יכולות לאומרן

מפני שלא , רק על ברכות המצוות שלא נצטוו אינן יכולות לברך. לעשותן
  .'וציוונו'ייך לומר ש

  

על פי מה . משמע שאם נצטוו מברכות; מדברים אלו נראה שהדגש הוא על שלא נצטוו
הרי , בנוסף לכך. מעיקר הדין גם מברכת, שבארנו שלחלק מהשיטות אשה עולה לתורה

נשים מברכות : ")יד, ח מז"או(כמו שנפסק בשולחן ערוך , נשים מברכות את ברכות התורה
אם יכולות , א"לגר' פרי מגדים'שם מובאת מחלוקת בין ה' ביאור הלכה' וב,"ברכת התורה

, שם חיובם שווה לשל הגברים' פרי מגדים'יוצא שלפי ה. הנשים להוציא את האיש בברכתם
  .ויתכן שגם בנידון דידן יוכלו נשים לברך

  

וה אינו ומי שאינו מצו, ם נשים אינן מצוות על לימוד תורה"יש לציין שעל פי שיטת הרמב
הקשורות ללימוד ' ברכות המצוות'נשים לא יברכו , לפיכך). בניגוד לשיטת רבינו תם(מברך 
  .יוכלו לברך' ברכות השבח'אך את ") לעסוק בדברי תורה "-כגון בברכות השחר (תורה 

אך נראה שניתן לקבוע שהברכות על קריאת , ם לא התייחס לכך ישירות"אמנם הרמב
וכך , ")לנואשר נתן ", "בנואשר בחר ("כך עולה מניסוחן הכללי . 17התורה הן ברכות השבח

שהטעם למצוות קריאת התורה , ש שהבאנו לעיל"ניתן להסיק אף מדברי המאירי והרא
, עיקר המצוה הוא פירסום, בשונה ממצוות ציצית, בקריאת התורה. הוא להשמיע לעם

כדי שנאמר בה הכלל שאמרו , ורה מצוה גמזו ואין: ")א, כד(ולפיכך כותב המאירי במגילה 
  ."'כל שאינו מחוייב בדבר אינו מוציא את אחרים ידי חובתם '):א, ראש השנה כט(

ונראה שאף גדרי הברכות של , מכאן שישנם גדרים הלכתיים מיוחדים לקריאת התורה
  :כך כותב הטור, אכן. קריאת התורה שונים

  

ת הקרבנות חוזר ומברך ואף על פי שכבר בירך על התורה בבוקר קודם פרש
כבוד תורה  דמשום, כשקורא בתורה ולא הוי ברכה לבטלה' אשר בחר בנו'

  )ח קלט"או(                        . כשקורא בציבורנתקנה
  

מדברינו עולה שברכות התורה הנאמרות לפני קריאת התורה ולאחריה הן ענין של שבח 
ם מעיקר הדין תוכלנה " הרמבלכן נראה שעל פי שיטת. ה ולא ברכות המצוות"והודיה לקב

  .18נשים העולות לתורה לברך לפני הקריאה ולאחריה
  

  

  דבר שבקדושה. ה
  

אך מבחינה , עד כה ראינו שהבעיה העיקרית בעליית נשים לתורה היא כבוד הציבור
הפתרון של . ואפילו יברכו על פי חלק מהשיטות, עקרונית אין כל בעיה שנשים יעלו לתורה

 
  .כך העיר לי ראש הישיבה הרב נחום רבינוביץ  .17
ייתכן שכלל זה , )ג"הסמ(' וציונו'גם לאלו הסוברים שנשים אינן יכולות לברך מפני שאינן יכולות לומר   .18

  .אך לא בברכת השבח, יחול רק בנוסח ברכות המצוות
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אך נוצרות בעיות אחרות אותן ננסה , פותר אמנם את בעיית כבוד הציבורקיום מנין נפרד 
  .לבאר

  

  :ע"הבעיה העיקרית היא כפי שנפסק בשו
  

  )א, ח קמג"או   (      ...אין קורין בתורה בפחות מעשרה גדולים בני חורין
  

פחות ... ואין קורין בתורה ואין מפטירין בנביא"): ג, ד (זאת על סמך המשנה במגילה
הטעם הפשוט שמובא לדין זה הוא שלכל דבר שבקדושה יש צורך בעשרה ...". המעשר
וכן עולה , המשמעות לגבי הנושא שלנו היא שאין להוציא ספר תורה לקבוצת נשים. גדולים

  .כי נשים לא תוכלנה לברך
  

, ן סובר שקריאת התורה"הר: ישנה מחלוקת לגבי טעם החיוב של מנין בקריאת התורה
אלא ' דבר שבקדושה'אך הטעם אינו נובע בגלל שהם ,  כפיים צריכות עשרההפטרה ונשיאת

  :שתקנת חכמים הן ולא תיקנו לקרותן אלא בעשרה
  

 דתקנתא דרבנן -" ואין קורין בתורה ואין מפטרין בנביא בפחות מעשרה"
ה "ף ד"ב בדפי הרי, מגילה יג           (        .הוא ולא תקון אלא בציבור

  )ואין
  

 בכלל דבר - סובר שנשיאת כפיים וכן קריאת התורה וההפטרה )ב, מגילה כג(אירי לעומתו המ
  .19 ולכן צריכים עשרה-מפני שצריך לומר ברכו , שבקדושה הן

מכאן אנו רואים שאין זה ברור האם הטעם של מנין בקריאת התורה הוא בגלל דבר 
וכן (יאת התורה דין קר, על פי התפיסה שקריאת התורה אינה דבר שבקדושה. שבקדושה

, מובא כדרך אגב במשנה מפני שגם קריאת התורה מחייבת עשרה) הפטרה ונשיאת כפיים
  .אלא בגלל תקנת חכמים, "דבר שבקדושה"אך לא בגלל הטעם של 

  

ע יוסף מחלק בין דין קריאת התורה לדין שליח צבור העובר לפני התיבה להוציא "הגר
  :הרבים ידי חובה

  

לאדם שאשתו ובניו מברכים (" ותבוא לו מארה"מרו וגם מה שהעיר ממה שא

', וכו) כלל ב סימן כא(' גנת ורדים'ת "אף שכיוצא בזה כתבו גם כן בשו, )20במקומו
יש לומר שזהו דוקא במצוה המוטלת על כל יחיד ויחיד כגון מצות הלל 

אבל כגון מצוות קריאת התורה שאינה חובת כל יחיד ויחיד . וברכת המזון
שאין ,  ועוד)...א, מגילה ה(' ן במלחמות ה" כמו שכתב הרמב-ציבור אלא חובת 

 לפיכך לא -ש וסיעתם "החובה אלא להשמיע לעם וכמו שכתבו המאירי והרא
סימן צ (ת משנה שכיר "וכן ראיתי בשו. (שייך בזה מה שאמרו ותבוא לו מארה

בעינן דלא ', שכתב ליישב הא דאשה וקטן עולים למנין שבעה וכו, )ג, דף פט
שיהיה חייב בדבר אלא במצוה פרטית המוטלת על כל יחיד ויחיד אבל 

  )יחוה דעת חלק ה סימן כה(           ).קריאת התורה שהיא חובת צבור שפיר דמי
  

בגלל הטעמים , ע יוסף אנו רואים חלוקה בין קדושת התפילה לקדושת הקריאה"מדברי הגר
  .המיוחדים המאפיינים את קריאת התורה

 
  .'דבר שבקדושה'רחבה עיין באנציקלופדיה התלמודית ערך לה  .19
  ".תבא מארה לאדם שאשתו ובניו מברכין לו: אבל אמרו חכמים: "ב, המקור לכך מופיע בבבלי ברכות כ  .20
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  :קריאה בספר תורה ללא ברכה כותב הכסף משנהלענין 
  

דאילו בלא ) ד, ח(' ולא קוראין בתורה ומברכין לפניה ולאחריה'וכתב רבינו 
  )ה, הלכות תפילה ח(                ...לקרותפשיטא דמותר ברכה 

  

ז שעדיף ללמוד שניים מקרא ואחד " המביא בשם הרדב21ברור שזו גם דעת המשנה ברורה
מכאן יש להסיק שקריאה בספר תורה לשם לימוד בלא . תורה עצמותרגום דווקא מספר 

מצווה על -וכן יש הנוהגים לקרוא בספר תורה עצמו לפני הבר(ברכות אינה מצרכת עשרה 
  :א"כך כותב גם הרשב). מנת להתכונן לקריאה

  

אלא כל שהוא אומר על . שאין אסור לקרוא בתורה ובנביאים ביחיד...
ומברך לפניהם , נסת כדרך שתיקן משה ועזראאחרים להוציאן בבית הכ

  )א חלק א סימן ז"ת הרשב"שו(          .אינו בפחות מעשרה, ולאחריהם
  

כך שיש לנו את הטעם של (יוצא מדברינו שאם תערך קריאה בציבור של נשים בלבד 
כיוון שראינו לעיל שאין בעיה עקרונית , אין זה בזיון לספר שאשה תקרא בו, )פירסום
אלא מדין , לכן יקיימו קריאה זו ללא ברכות. לא גזרו שלא יקראו במנין מעורבא, בנשים

רצוי שישמעו קריאת , על פי התפיסה שנשים חייבות לשמוע קריאת התורה. לימוד תורה
ככל מי ) לא בקול רם(אפשר גם שהן יברכו לעצמן . התורה ממנין גברים ואז יקראו לעצמן

  :22אר במסכת סופרים כיצד יש לברך על הספרכפי שמבו, שקורא מספר תורה ביחיד
  

 כשהוא משכים -ביחיד . 'המבורך' ברכו את ה' אומר -בעשרה ? והיכי מברך
, הנותן תורה מן השמים חיי עולמים ממרומים' ברוך אתה וכו'אומר , לקרוא

אשר נתן לנו תורת ' ברוך אתה וכו'וגולל ואומר ', נותן התורה' ברוך אתה ה
  )ו, יג(         .'נותן התורה' ברוך אתה ה, נטע בתוכנואמת וחיי עולם 

  

 -וכך יכולות לברך כשעולות לתורה , 23פתרון נוסף הוא שלא יברכו בבוקר ברכות התורה
, ישנה בעיה מציאותית קשה ביותר בפתרון זה. 24כי הן מחויבות בדבר, מדין ברכות השחר

תורה עד אותו רגע שתברך מפני שהשימוש בסוג פתרון שכזה מצריך שלא להגות בדברי 
יצא שכרם 'נמצאנו ש). 25'לא להגיד אף דבר תורה וכו, לא לכוון באהבה רבה: כגון(

אומנם יש לחלק בין גברים . 26על כל אותן ברכות לבטלה שעלולות להגרם עקב כך' בהפסדם

 
מי שהוא בקי בטעם ובנקודות בעל פה טוב להדר לקרות בספר תורה : "ק ב"ח רפה ס"משנה ברורה או  .21

ואדעתא דהכי , דספר תורה ללמוד בו ברבים עביד): "חלק א סימן תקכ(ז "רדבת ה"על פי שו, זאת". גופא
  ".דבספר תורה מצוה טפי, אושלי עד שיפרש לו שהוא שואל ללמוד בו שנים מקרא ואחד תרגום

  .בתקופה ההיא ספר הלימוד הסטנדרטי היה ספר תורה  .22
, לא תאמר ברכה זו בתפילת השחרהרב וייס בדיונו בנושא אומר שיש להקפיד על כך שמי שמברכת   .23

ס , ח סימן נט"ת היכל יצחק או"הרב יצחק הלוי הרצוג דן כבר בנושא בשו. אחרת תהא זו ברכה לבטלה
וראה שם את הבעיות המתעוררות עקב ).  ברכת הנשיא במעמד הקהל אם יחודש-אומנם בהשלכה שונה (

  .כך
את התורה הינן בגדר ברכות קריאת התורה כך הן נמנעות מהבעיה שהברכות שהן מברכות על קרי  .24

  .אלא שיש לברכות אלה מעמד כשל ברכות התורה בבוקר, בציבור
א "ע לגר"כגון המחלוקת שבין השו(העיר לי הרב פרימר שיש בנושא עוד מספר בעיות הלכתיות סבוכות   .25

  .אך מחמת קוצר היריעה איני פורטן, )האם מברכים ברכות התורה על הירהור
מובאת שיטה זו כדבר פשוט בלא הזכרת , )160עמוד (שמואל שילה בתחומין יז ' אמרו של פרופבמ  .26

ולא , מ פיינשטין"מובאת שיטה מעין זו בשם הגר) 161עמוד (ושם בהמשך , הבעיות הקשורות לנושא
שילה ' והתברר שכוונת פרופ, )למרות שמצויין שם מקור מהאגרות משה(מצאתי לכך מקור בחיבוריו 
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אך מכל מקום פתרון זה נראה דחוק , שחייבים במצוות לימוד תורה לבין נשים הפטרות
 ולכן נראה שאין לקבוצות הנשים לקריאת התורה לברך כלל לפני קריאת התורה ,ביותר

  .ואחריה
  

אלא , כל החיוב למנין אינו נובע מהקריאה עצמה: אולם יש הרוצים לנקוט בגישה שונה
כגון , מכך שהתהליך של קריאת התורה טומן בחובו דברים המצריכים בעצמם מנין גברים

  :לחן ערוך כמו שנפסק בשו-ברכו וקדיש 
  

זכרים בני חורין גדולים ' ואין אומרים אותו בפחות מי. אומרים קדיש
  .שאין נאמרין בפחות מעשרה, והוא הדין לקדושה וברכו, שערות' שהביאו ב

  )א, נה ח"או(
  

  .רק שלא יאמרו ברכו וקדיש, ואם כך אין כלל בעיה בכך שנשים יקראו
  
  
  
  

  : שונהאך בנוסח קצת, ם"פסק זה מובא כבר ברמב
  

ואין . יהיה אחד מתפלל בקול רם והכל שומעין? וכיצד היא תפלת הציבור
וכן אין ... ושליח ציבור אחד מהן, ובני חורין, גדוליםעושין כן בפחות מעשרה 

ולא מפטירין , ולא קוראין בתורה ומברך לפניה ולאחריה, אומרים קדושה
              .אלא בעשרה, בנביא

 

  )ד, הלכות תפילה ח   (    
  

  :'פשוטה-ביד'הרב רבינוביץ מבאר זאת 
  

בני ולא "וידוע שדייקו לדרוש ... אנשיםאמנם לכאורה כאן לא הזכיר מפורש 
מפני שכבר פסק בריש הלכות ,  והוצרך לכל זה)ב, עירובין צו(" בנות ישראל

והיה עולה , כי נשים ועבדים וקטנים חייבים בתפילה, ובסוף פרק ששי, אלה
התקינו , קנו חכמים סדרי תפילה בצבור ודבר שבקדושהעל דעתנו שכאשר ת

לפיכך מסביר רבינו שבתקנה זו הסמיכו . לכל מי שמחוייב במצות תפילה
דבריהם על ענין קדוש השם וכל דבר שבקדושה לא יהא אלא בתוך עדה 

  .כלומר עשרה אנשים גדולים ובני חורין,  עדה לכל דינה-מישראל 
  

ולא ,  בעשרה בתפילה מדין דבר שבקדושה וכן בקריאת התורהשמעיקר הדין יש צורך, יוצא
  .כמו שסוברת הגישה שהיצגנו שעיקר החיוב בגלל ברכו וקדיש

אך , לסיכום אנו רואים שישנה אפשרות להוציא ספר תורה ללא מנין לצורך לימוד תורה
  .קריאת התורה בציבור בברכותיה מצריכה מנין

  

  

  הצטרפות נשים למנין. ו
  

ולכן אין בעיה להוציא רק , ר לעיל מתבסס על ההנחה שנשים מצטרפות למניןכל הנאמ
  .אך הדבר אינו פשוט, בעבורן ספר תורה ושיברכו לחלק מהשיטות

  

אך גם מדבריו של הרב טנדלר לא משמע כפי , )מופיע כאן במאמר בסוף פרק ח(כדו הרב טנדלר לנ
  .שילה' המצוטט במאמרו של פרופ
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מובאות  " נשים ומנין-מעמד האישה בהלכה  "27במאמרו של הרב אריה אברהם פרימר
  :שלוש שיטות

  

בחיובים שחלים עליהן ממש כמו  טוענת שנשים מצטרפות למנין אך ורק הראשונה השיטה
כל עוד החיוב על כולם ; בין אם החובה היא מדאורייתא ובין אם היא מדרבנן, על גברים
שיטה זו מוזכרת במאירי למגילה שם יש דיון אם נשים יכולות . יכולות להצטרף, הוא שווה

  :להצטרף למנין לענין מקרא מגילה
  

, חיוב הנשים שווה בה לאנשיםיש אומרים הואיל ו, כל שהיא צריכה לעשרה
נשים מזמנות לעצמן ואין 'פ שלענין זימון אמרו "ואע. מצטרפות הן לעשרה
  )א, ה(.      ולא יראה כן... זו אינה אלא מטעם פריצות', מצטרפות עם האנשים

  

  .למרות שלדעת המאירי עצמו אין זה נכון, מכאן שיש שסוברים כשיטה זו
  .שייך כלל לעניננו מפני שמדובר במנין נפרד לחלוטיןיש לציין שענין הפריצות לא 

  

שנשים יכולות להצטרף למנין לקריאת התורה ואף להשלימו על פי התפיסה שהן , יוצא
  .בדומה למקרא מגילה, מצוות בכך

  

  :שכותב כך במפורש' מקראי קודש'ישנה דעת יחיד של הרב צבי הירש גראדזינסקי בספרו 
  

קריאת ) בסימן נה סעיף א(וכן לא הזכיר , "זכרים")  א,קמג(השמיט השולחן ערוך 
ואפשר לומר דלענין קריאת התורה סבירא ליה . התורה רק קדושה וברכו
' כיוון דיש לומר בסימן רפב דאשה עולה למנין ז, דגם אשה מצטרפת לעשרה

, "אשה לא תקרא בציבור מפני כבוד הציבור"אלא שאמרו חכמים , קרואים
) בסימן נה (וכהאי גוונא כתב המגן אברהם, ה נמי מצטרפתוכיוון שהיא עול

יש לומר דשאני קטן שאינו מחוייב לשמוע ... "ץ לענין קטן"בשם התשב
פ שאינה חייבת בתלמוד "אע, אבל אשה. להכי אינו מצטרף, קריאת התורה

 וכיוון -"... מכל מקום חייבות לשמוע קריאת ספר תורה כאנשים, תורה
  )28שערי קדושה כלל ד(                  ...צטרפותמ, שחייבות לשמוע

  

כמובן בלי ברכו (לגבי דיוננו נראה שגם בקיום מנין נפרד יתכן שתוכלנה לקרוא לעצמן 
ואין שום פסול עקרוני , מפני שכל הבעיה המונעת אותן מלקרוא היא כבוד הציבור) וקדיש

ובנוסף היא רק , ניםאך שיטה זו היא דעת מיעוט בראשונים ובאחרו. שאשה תקרא בתורה
  .29על פי השיטה הסוברת שיש אותו חיוב לנשים ולגברים בקריאת התורה

  

המקור .  שמביא הרב פרימר שוללת הצטרפות נשים לכל דבר הקשור למניןהשניה השיטה
והא מאה נשי כתרי גברי : ")ב, מה(לדעה זו הוא בפירוש התוספות לגמרא במסכת ברכות 

 הגמרא בחובת הזימון וכותבת בהמשך שנשים מזמנות לעצמן בסוגיה זו עוסקת". דמיין
ושלוש , כיוון שיש שלוש דעות,  אם ישנם שלושה ברי חיוב זימון-ועבדים מזמנים לעצמם 

 מספר של נשים לא יועיל ששוםמפרשים ) ה והא"ד(התוספות . דעות חשובות משני גברים
השיטה (שבו כשתיים בלבד ואפילו מאה נשים לעולם ייח, לעניינים המצריכים מנין

 
  ).קכא-קכ(ב -חוברות א, המאמר מופיע באור המזרח כרך לד  .27
  .הציטוט הוא על פי מאמרו הנזכר של הרב פרימר  .28
  .אופן שונהעיין בסוף הפרק הקודם כיצד הקושיה מתורצת ב  .29
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, גם אם יהיו עשר נשים, כלומר. )י שם בסוגיא"הראשונה סוברת ככל הנראה כשיטת רש
  ".אלוהינו"כשיזמנו לא יוסיפו 

טענתם היא . )ח קצט ו"על או( 30א"כגון ביאור הגר, ישנם מקורות נוספים המחזקים דעה זו
ת להצטרף לקריאת התורה אפילו אין הן יכולו, שמאחר שנשים אינן ראויות להשלים מנין
לפי שיטה זו הקביעה .  כמו למשל בפרשת זכור-במקרים שגם הן חייבות בקריאה בתורה 
אלא לאור הקביעה שהן לא יכולות להצטרף , אינה נעשית על פי דרגת החיוב של האישה

  .'למנין לענין קידוש ה
  

רב גדליה פעלדער בספרו ה: בתקופה האחרונה הופיעו מספר התייחסויות מקוריות לנושא
, הרב יוסף ענגיל על ברכות מה(' ס"גליוני הש' מביא את שיטת בעל 31'פרי ישורון על התניא רבתי'

שרק על ידי כך אנשים מתחברים ומתקהלים , שענין קהל תלוי בירושת הארץ ובאחיזתה) א
 32ת קהלקראונ שהרי לא נטלו חלק בארץ ומשום כך לא -אבל נשים אין להן אחיזה . יחד

סובר שעל מנת שאדם ייחשב חלק מהקהל הרב פעלדער עצמו  .ולא תוכלנה להצטרף למנין
. לבדו' כלומר שאין רשות אחר עליו אלא ה, עליו להיות מסור כולו לציבור באותה שעה

אינן יכולות להתמסר לציבור ולכן לא מצטרפות , מאחר והנשים הן תמיד ברשות בעליהן
  .ן הנשים נקבע שהוא הדין לרווקותכדי לא לחלק בי. למנין

 טוען שהבעיה בצירוף נשים למנין 33"בעניני בית הכנסת וקדושתו"הרב צבי שכטר במאמרו 
 דהיינו חיים -מנהג של צניעות , איש או אשה, כוונת התורה שלעולם ינהג אדם. היא צניעות

,  פרהסיאאלא דלפעמים הוכרחה ההלכה לקבוע דינים של ציבור והלכות של", פרטיים
אלא מדיני , לא מחמת פחיתותן כמובן... ודינים אלו צמצמה התורה רק לגברים ולא לנשים

  .שהוא דבר ציבורי, לכן לעולם לא תוכלנה נשים להצטרף למנין..." צניעות
  .אך אינן מוכרחות, סברות אלה מציגות התייחסויות אחרות, כאמור

  

. ת להצטרף למנין ואף לא לקרוא בתורהא סובר שנשים אינן יכולו" שליט34א שפירא"הגר
לבין חוסר יכולת להתחייב שהיא , התלוי ברצון האדם הרב שפירא מחלק בין פטור מחיוב

 לא -אלא מחוסרות יכולת , כיוון שנשים אינן פטורות מהשתתפות במנין. חיצונית לאדם
אין מקום , ההנימוק לכך הוא שכשיש חיסרון ביכולת הצירוף לעשר. תוכלנה להצטרף למנין

ששם מוכח , הוכחה לכך מביא הרב שפירא מזימון. לומר שהאדם שמתנדב יכול להצטרף
לכן מנין של דבר . אין הוא ראוי לצירוף גם אם הן רוצות, שאם המנין הוא של נשים

  .שבקדושה צריך להיות מורכב מעשרה גברים
  

בענין חיוב נשים בקריאת יש לחלק את ההשפעה של שיטה זו על דיוננו על פי שתי התפיסות 
שהרי לפי שיטה זו אין לנשים כל אפשרות להצטרף , אמנם על פי שתיהן קשה: התורה

תוכלנה נשים , אך ייתכן שעל פי מה שביארנו שהטעם הוא להשמיע לעם. למנין גברים
לפי התפיסה שיש להן חיוב קיימת . לשמוע קריאת התורה מדין לימוד תורה ולא מדין קהל

 
  .מובאים במאמרו של הרב פרימר, מקורות רבים נוספים הסוברים כך  .30
  .368ו עמוד אות ט, ענין קריאת שמע וברכותיה, חלק א  .31
  .וצריך עיון, כי הרי שם נשתתפו גם נשים ונחשבו לקהל', הקהל'קשה על סברה זו ממעמד   .32
" הגדרת ענין הצניעות"בפרק העוסק ב, )קכא-קכ(ב -חוברות א, המאמר מופיע באור המזרח כרך לד  .33

  ).64-66עמודים (
  ".מנייני נשים בכותל "-אליאב שוחטמן ' פסק זה מופיע בתחומין טו בנספח למאמרו של פרופ  .34
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. שיוצא שאין הן שומעות את הקריאה מפי מנין גברים כפי שהן מחויבות, יהבעעדיין 
אין להן בעיה זו שהרי אינן מחויבות בשמיעת , על פי התפיסה שאין להן חיוב, מאידך

, יש לציין. אך למנין שכזה בכל מקרה צריך שיהיה אופי פרטי ולא ציבורי, קריאת התורה
לקריאת קבוצת נשים  -אלא , קריאה בתורה מנין -שבמספר מקומות אין קוראים לקריאה 

  .כדי להדגיש נקודה זו, התורה
  

  .ומתנגד למנייני הנשים,  דן בנקודה זו בהרחבה35'בעקבי הצאן'הרב צבי שכטר בספרו 
הנקודה העקרונית שמעלה הרב שכטר היא שגם אם נניח שמותר מעיקר הדין לנשים לקרוא 

 מה -עדיין חיובן אינו כשל גברים , מנין וכיוצא בזהלקיים לעצמן , לקרוא במגילה, בתורה
דבר זה גורם לכך שהן . שגורם שאופן התפילה והקריאה שונה מקיומו בקרב מנין גברים

  .'קדושה וכו, קדיש, כי הרי אינן אומרות ברכו, "מחסרות ומגרעות בקיום התפילה שלהן"
  

  :כך גם לענין קריאת התורה
  

, )המחייב נשים בקריאת התורה (ל"גן אברהם הנואפילו לדעת החולקים על המ
אילו באו לבית הכנסת היו מקיימות על כל פנים מצוות קריאת , מכל מקום

לקריאת דוגמא וזכר ועכשיו אין בידן אלא , התורה בתורת אינו מצווה ועושה
  .התורה

  

  :בהמשך מחדד הרב שכטר נקודה זו
  

 מן הנכון לקלקלה בודאי אינו, אבל במצוה שאפשר לקיימה בשלמותה
אלא רק יהיה בעשייתו משום זכר למצוות , ולעשותה באופן שלא יקיימנה

  .בעלמא
  

  :הרב שכטר דן במאמרו בהיבטים נוספים הקשורים לנקודה זו
אלא ) הן לגברים והן לנשים( אין יוצרים או מקיימים מנין נפרד -' ברוב עם הדרת מלך'

  .בשביל דברים ברומו של עולם
אזי ,  אם אכן כלל זה חל על קריאת התורה וקריאה במגילה-'  יותר מבשלוחומצווה בו'

( הרב שכטר מחלק בין דינים פרטים   . עדיף שנשים יקראו לעצמן ולא ישמעו על ידי אחרים
לבין דינים ', מצווה בו יותר מבשלוחו'אז שייך  ,כמו כתיבת ספר תורה)  חובת היחיד-

לא שייך , כדין ציבורי, ממילא בקריאת התורה. ה לתורה כמו שליח ציבור ועלי-ציבורים 
וכך גם לגבי (מה גם שהרי רק אשה אחת קוראת וממילא השאר ייעזרו בשליחה , כלל זה

  ).קריאה במגילה
  

מבחינה בין מנין ,  שמביא הרב פרימר בנוגע להצטרפות נשים למניןהשלישית השיטה
לפחות עשרה גברים כדי לקיים מצוות במנין רגיל דרושים ". פרסום"ומנין ל" קיום"ל

אך יש מקרים בהם מטרת המצוות היא רק לפרסום ובמקרים אלה נשים , מסויימות
בניגוד לשיטה (גם אם דרגת חיובן אינה זהה לזו של הגברים , מצטרפות למנין גברים

  ).הראשונה
וזו דעתו , שההבחנה בין שני סוגי מניינים אלו נעשתה לראשונה בענין מקרא מגילה, נראה
  :ן"של הר

  

 
  ".צאי לך בעקבות הצאן "-סימן ה ). ז"תשנ, ירושלים(בירורי הלכה   .35
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 חובת ,) במשנה-ב , מגילה כג(דכל אותם דקא חשיב התם ... ל כתב"ן ז"והרמב
, ואין עושין אותם אלא אם כן בעשרה או ברובם מחוייבים בדבר, ציבור הם

אבל מגילה לא בעינן עשרה אלא משום פרסומי . כגון שלא שמעו קדיש וברכו
  )ה אמר מר"ף ד"דפי הריא ב, מגילה ג(                      ...ניסא

  

צטרפות למנין לצורך קריאת שנשים מ, סובר) ה שאף"א ד, ד( חידושיו למגילהא ב"גם הריטב
  ".מצטרפות... לעשרה אינם אלא לפרסומי ניסא בעלמא] לצרפם[הלכך הכא : "מגילה

אם נשים , ויש להסתפק: ")יח, ח תרצ"או(א על השולחן ערוך "כך מובא בהגהות הרמ
דכיוון דהוא ,  דאפשר-' אם נשים וכו: " מבאר)ק סג"ס(המשנה ברורה ". לעשרהמצטרפות 

  ..."סגי אף בנשים, רק משום פרסומי ניסא
כדוגמת קריאת , שנשים מצטרפות למנין לצורך פרסום, 36כך גם הכריעו גדולי האחרונים

  :ת ציץ אליעזר"רעיון דומה מובא בשו. מגילה
  

ולא צריכים שיהיו , פניהן כשהן עשרההנה לדעתי פשוט שיכולים לקרוא ל
דהא גם הנה חייבות במקרא מגילה ולכן יכולות שפיר להצטרף , עשרה גברים

כתוב מפורש שהפלוגתא ) במגילה(דשם ... לעשרה בפני עצמן ולקרוא לפניהן
אבל שיקראו , היא אם מצטרפות לאנשים או שאינן מצטרפות דומיא בזימון

שמזמנות מיהת ,  דומיא דזימוןדו שיכולותויצטרפו לעצמן כולי עלמא מו
  )חלק יג סימן עג        (                ...לעצמן

  

בדבר שיש להן בו , נראה מכאן שמבחינה עקרונית יכולות נשים להצטרף למנין נפרד לעצמן
אך גם , תפיסה הסוברת שאין לנשים חיוב בקריאת התורהבעיה תישאר עדיין ל. חיוב

. וממילא תוכלנה לקרוא) בקריאת התורה-(ם של פירסום לעם לתפיסה זו יתכן ששייך הטע
 )ג, ד(וגם מפשט המשנה במגילה , אין מי שכותב כך במפורש בנוגע לקריאת התורה, אולם

  .אין משתמע כך
  

  

  נגיעת אשה נידה בספר תורה. ז
  

  .שאלה נוספת בה יש לדון היא האם מותר לאשה נידה לגעת בספר תורה או לקרוא בו
  :ראשון הוא בתוספתאהמקור ה

  

מותרין לקרות בתורה בנביאים ובכתובים  והזבות והנדות והיולדות הזבין
  ...ובעלי קריין אסורין בכולן, ולשנות במשנה במדרש בהלכות ובאגדות

  )יב, ברכות ב(
  

  .ואין בעיה בטומאתה, ומן הסתם אף לגעת בו, מכאן שאשה נידה יכולה לקרוא בספר תורה
תוספתא 'ש ליברמן ב"הר". נידות ויולדותובועלי : "נכן מופיע נוסח שונהבכתב יד מי, ברם

  :במקום כותב כך' כפשוטה
  

 
ועיין תוספות סוכה , )79הערה (רו של פרימר פורים משולש ועוד מקורות המובאים במאמ, א"כגון החזו  .36

  .ע"וצ, ריש מגילה שביאר את דברי התוספות) ס, אותיות מ(ובקרבן נתנאל ) ה באמת אמרו"ד(א , לח
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מפני שכנראה בכוונה הוציאו את הנקבות , גירסת כתב יד מינכן חשודה בעיני
' שכל אלו מותרים לקרות בתורה וכו, כלומר... והכניסו את הגברים במקומן

  .בזהואין דרכה של אשה , ולשנות במשנה
  

ושינו את , מפני שאין דרכן של נשים לקרוא, ש ליברמן תופס שהשינוי נוצר בכוונה"הר
  .הנוסח מנשים לגברים

  
  :37שינוי גרסאות דומה מצינו בתלמוד ירושלמי

  

זבין וזבות נדות ויולדות קורין בתורה ושונין מדרש והלכות והגדות : תני
  .ובעל קרי אסור בכולן

  

  ..."וזבות ויולדות, ובועלי נדות, זבין: "מופיע) שלמה סיריליאו' ר- (38ס"בכתב היד של הרש
  :'פירושים וחידושים בירושלמי'לוי גינצבורג בספרו ' כך מתלבט בדבר פרופ

  

אף שלשון הירושלמי והתוספתא , וקשה להחליט איזו היא הגרסא העיקרית
; ח, לה דח; ד,  פסחים ט-היא הלשון הרגילה במשנה " נדות ויולדות... זבין"

, השתמשו בלשון זו' דברי תורה'לא נראה שכאן בענין ', ב וכו, מועד קטן ג
  )248' עמ(    .שהרי אין נשים קורות בתורה ולא שונות במדרש הלכות ואגדות

  

ולכן הנוסח , גינצבורג מסביר שהשינוי נוצר מפני שנוהגים שאין נשים קורות בתורה' פרופ
  .המופיע לפנינו בעייתי

  

  :39במסכת ברכות מוזכר הנוסח שלא כפי שמופיע בתוספתא ובירושלמי אצלנובבבלי 
  

 מותרים לקרות בתורה - על נדות ובאיןהזבים והמצורעים : מכאן אמרו
אבל בעלי , לשנות במשנה וגמרא ובהלכות ובאגדות, ובנביאים ובכתובים

  )א, וכן מועד קטו טו; א, כב(                     .קריין אסורים
  

ן סובר בסופו של דבר שהגרסה הנכונה היא כגרסת הבבלי וכגרסת כתב היד ש ליברמ"הר
. והוסיפו זבות ויולדות בגלל השגרה ממקומות אחרים, שלמה סיריליאו בירושלמי' של ר

, גינצבורג' בכיוון דומה סובר גם פרופ. הוא מגיע למסקנה זו חרף הסתייגותו שהוזכרה לעיל
המצורעין  ,נדות ויולדות, ל הזבין והזבות"וצ", כלאלא שלדעתו הגרסה הנכונה כוללת ה

גישה זו תופסת שלא יתכן שנשים יקראו ". ונזכרו הנשים על ידי אשגרא, ובועלי נידות
והנשים הוזכרו בטעות אגב אורחא , ולכן הגירסא הנכונה צריכה לעסוק בגברים, בתורה

  .ממקומות אחרים
  

  :על התוספתא' חסדי דוד'גישה שונה נוקט רבי דוד פרדו ב
  

עם כל זה , ג דטומאה יוצאה מגופן ודמו לבעל קרי"דאע, לרבותא נקט הני
  .וכל שכן שאר טמאין, כיוון שאין באין מתוך קלות ראש כמו בעל קרי שרו

  

 
  .י כתב יד ליידן וכתב יד ותיקן"עפ) ג"ו ע(ד "ה, ג"ברכות פ  .37
  ).ס"בכיר כתבי היד של הרש(על פי כתב יד פאריס   .38
הערתו של הרב (על פי נוסח הבבלי , ה את כתב היד של הירושלמי שהיה בפניוס הגי"שהרש, כנראה  .39

  ).כרמיאל כהן
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. ושאר הטמאין מותרין, רבי דוד פרדו מסביר שיש הבדל עקרוני בגללו בעל קרי אסור
וד לשאר הטומאות שנוצרות עקב תהליכים בניג, טומאת קרי מגיעה מצד חולשת האדם
כי , "בועלי נידות"לפי הסבר זה לא יתכן כלל לגרוס . פיזיולוגים טבעיים המתרחשים בגופו
וכיצד , ואיסורם הוא איסור דאורייתא המחייב כרת, הרי טומאתן חמורה יותר מבעל קרי

  ?!40יתכן שבועל נידות יהיה מותר ובעל קרי יהיה אסור
  

  :על הירושלמי' פני משה'ם סובר הבכיוון זה ג
  

שאף הם , "מותרים לקרות בתורה' הזבים והמצורעים וכו"מכאן אמרו 
אבל בעלי קריין אסורים דאינו אלא מתוך , יכולים להיות באימה וברתת

  .קלות ראש וזחות הדעת
  

הכוונה " לקרות בתורה"אך שם מבואר ש, 41'לב ירושלים'הבנה דומה מובאת בספר 
  . תורהולא לקריאה פיזית בספר,  שהטמאים מותרים בו-רה לתלמוד תו

  )א, פח

ס "ן בגליון הש.40
  .א שם"א ובריטב"

42.
 מחקרים בספרות -המאמר מופיע בתעודה ג " (ה ותקנת עזרא

43.

  

וייתכן שהבעיה שאנו דנים בה גרמה לכך ואף יצרה את , ראינו שקיימת מחלוקת גרסאות
אך מכאן , יש לציין שהחידוש הוא אמנם שנשים טמאות יכולות לקרוא. השינוי בנוסחים

  .מותר להן לכתחילה לקרוא בתורה, משמע שכשהן אינן נידות
  

  :ם"להלכה פוסק הרמב
  

, מותר לאחוז ספר תורה ולקרות בו, ואפילו כותי, ואפילו נדות, כל הטמאין
  )ח, הלכות ספר תורה י(               .שאין דברי תורה מקבלין טומאה

  

ם "הטעם שהרמב. שכן הוא מזכיר נידות, מתוך דבריו אנו רואים שהוא גורס כירושלמי
אין דברי תורה מקבלין : בי יהודה בן בתירא היה אומרר: "מביא מופיע בבבלי שם בהמשך

  ".טומאה
  :וכן נפסק בשולחן ערוך

  

  .מותרים לאחוז בספר תורה ולקרות בו, אפילו נדות, כל הטמאים
  )ט, ד רפב"יו(

  

  :א כותב בהגה"אך הרמ
  

יש שכתבו שאין לאשה נדה בימי ראייתה ליכנס לבית הכנסת או להתפלל או 
ויש אומרים שמותרת ) 42ד"הגהות מיימוני פ(,  בספרלהזכיר השם או ליגע

אבל המנהג במדינות אלו כסברא , )י הלכות נדה"רש(וכן עיקר , בכל
ח "או (                              .43ראשונה

 
ועיי, א שמסבירים בשונה מפשט הגמרא, ב וכן תוספות מועד קטן טו, י ברכות כב"עיין רש  

וכן ברשב, שמפנה למשנה למלך שנשאר בצריך עיון על הסברם בגמרא
  . הירושלמי מאת הרב חיים מרדכי גרין והרב יהודה אריה פרידמןעל  .41

נסיון לתרץ זאת ראה במאמרו של . ה"על ציון זה של המקור יש לתמוה מפני ששם מצוטט רק הראבי  
י ניד"חילול הקודש ע"ידידיה דינרי ' פרופ

  ).בפרשנות המקראל ו"התלמוד בלשון חז
מצטט את ) 165המאמר מופיע בתחומין טו עמוד (אליאב שוחטמן במאמרו מנייני נשים בכותל ' פרופ  

 דהיינו שאין לאסור דבר זה על נשים אף -אבל המנהג במדינות אלו כסברא ראשונה : "א וכותב"הרמ



186  מעליות יט

  

אך מצד שני , א כותב שמעיקר הדין מותרת בכל"מפני שמצד אחד הרמ, יש לבאר פסק זה
  .סותר את הדיןדבר ה, מביא את מנהג מקומו שאין לגעת

ומציע , "י נידה ותקנת עזרא"חילול הקודש ע"ידידיה דינרי במאמרו ' שאלה זו שואל פרופ
אלא שהמנהג נוצר על פי חכמים , הסבר שמעיקר הדין מותר לנשים נידות לגעת בספר תורה

שיש בדברי , אין זה חדש. " דבר המסביר את התקבלותו של המנהג- 44מחוג חסידי אשכנז
כפי שהעיר על זה , כנז דברים שאינם מתיישבים עם פשוטם של דברי התלמודחסידי אש

  ".)ע סימן עט"ת נודע ביהודה תנינא אה"שו(כבר הנודע ביהודה 
  

  :'חיי אדם'המשנה ברורה מצטט את ה
  

ומכל ,  ובמדינותינו נוהגין היתר לעולם ומברכות ומתפללות-' אבל המנהג וכו
  . שמגביהים אותה להראות לעםמקום לא יסתכלו בספר תורה בשעה

  )ק ז"סח ס(
  

שהחמירו בכל הקשור לענין ,  כחכמי אשכנז-המשנה ברורה משלב למעשה בין הדינים 
  .45שהקלו, וכחכמי ספרד, נגיעה בספר

  

ע "כפי שמביא הגר, יש לציין שישנם גם פוסקים ספרדים שהחמירו בכל הקשור לנידות
  :יוסף

  

 יש שנהגו להחמיר שלא להכנס לבית פ שבמקצת מקומות ספרדים"ואע...
ד "חלק יו(י בן יעיש "ת בן אברהם למהר"וכדמשמע בשו, הכנסת בימי נדתן

  )ע סימן י"חלק ג אה' יביע אומר'        (                  .46)סימן ד
  

  .ע יוסף בעצמו פוסק שאין להחמיר"אך הגר
  

אך , בספר תורהראינו בפרק זה שמעיקר הדין לכולי עלמא מותר לנידה לגעת , לסיכום
  .ואף ראייה בעין, מנהגים שונים פשטו בקהילות ישראל לאסור מגע בספר

  

  

   נימוקים נוספים-דעת המתנגדים . ח
  

  .ננסה להביא בתמצית דעות המתנגדים ואת הסיבות בהן עדיין לא דנו במאמרנו
יש  טוען בנוסף ש47הרב שכטר. יש הטוענים שהקריאה לנשים נובעת מחיקוי חוקות הגוים

מפני שכל רצונם של הנשים לֵהַראות כאלו דינא הוא שעשר נשים ' זיוף התורה'בכך גם 
אין להתעלם מכך שתהליך שחרור האשה הוא חלק . מצטרפות למנין בדבר שבקדושה

כמו שהראנו בפרק , אולם. שבפועל לא רבנים הובילו אותו, מתהליך חברתי כלל עולמי

 
 -ת המנהג כדעה הראשונה ומביא א) ביורה דעה(א כאן בעצם חולק על המחבר "אך הרמ". בימי נידתן

שוחטמן חוזר בו ' ואכן בתחומין יז פרופ. שאסור לאשה נידה ליגע בספר כנגד הדעה השניה שמתירה
  ).171 עמוד 4הערה (מדבריו 

  .והיו אבות אבותיהם של חסידי אשכנז, הכוונה לחכמי הסוד שחיו בדרום איטליה  .44
חכמי . מוס שהיה עם הקראים שאסרו מגע עם הספרדינרי טוען במאמרו שהבדל זה נובע מהפול' פרופ  .45

בעוד שבאשכנז לא הייתה סכנה מהשפעה של הקראים , ספרד התירו מגע עם הספר להוציא מדעה זו
  .ונהגו לאסור

  ).ח סוף סימן ג"ח או(ת חקקי לב "ועיין עוד בשו) מערכה ב אות א(ב "וכן בספר זכרנו לחיים ח  .46
  .35ראה הערה , לעילהנזכר ' בעקבי הצאן'בספרו   .47
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ששם תהליך זה הביא למהפך ובהעלת הרמה , יםהראשון לגבי לימוד תורה על ידי נש
אין הכונה להשוות בין עליית גבר לתורה . כך לדעתי גם בנושא דידן, התורנית לנשים
 כדי לקרב את -אלא לנסות לפתח נושא נוסף , כמו שהרפורמים עושים, לעליית אשה
אסור כמובן אם אין המצב כך נראה שברור שיש ל, ולקיום מצותיו' בת ההציבור לאה

שבעצם הקריאה או אמירת , ך אין נראה

הגים 
ח

  

 מלמוד התורה וממצות 
וליכא כלל שום סבה להתר, שהזמן גרמא

(  

נכדו ה
  

א עושית גם במעשה הי,  דשייך שיהיה איזה חלוף בדיני התורה

  

ת 

 

  .מנינים אלו
יש להקפיד , אכן. שהמנין יהיה נפרד לחלוטין, הבהרנו כבר בתחילה', קול באשה ערוה'לגבי 

א; שלא תגיע קול זמרת הנשים לעזרת גברים
  ".קול באשה ערוה"הברכות עצמם יש בעיה של 

  

התורה היא שהן מתקיימות כדי טענה נפוצה נגד קבוצות נשים המתארגנות לקריאת 
לעניות דעתי אכן יש להדגיש שהחלוקה בין נשים . להראות שנשים שוות וחשובות כגברים

בשונה , אפילו המודרנית ביותר, לגברים הינה מהותית ועקרונית ביהדות האורתודוכסית
מ פיינשטיין אגב שלילת מנ"כך כותב הגר. מהגישה המערבית השלטת כיום בעולם

  ):כגון התעטפות בטלית בשעת התפילה וכדומה(ב "דשים שנשים החלו לנהוג בארה

, צריך לדעת כי אין זה בשביל שנשים פחותות במדרגת הקדושה מאנשים...
שרק מצד , דלענין הקדושה שוות לאנשים לענין שייכות החיוב במצות

הקדושה דאיכא בישראל הוא ציוי המצות וגם לנשים נאמרו כל הקראי 
, והרבה מהנשים שהיו נביאות ויש להן כל דיני נביא שבאנשים... קדושהד

. ל עוד יותר מלאנשים"בין בדברי חז, ובהרבה דברים נשתבחו בין בקראי
ובכל דבר בזה שנפטרו וליכא שום זלזול בכבודן

    .עם כלל
ח ד סימן מט"ת אגרות משה חלק או"שו(

  

  :מצטט את סבו בתשובה לעיל, כשנשאל לגבי מניני נשים, רב מרדכי טנדלר

אין , ת ועל תורתו"אלא מצד תורעמותה על השי, אבל מכיוון שאינו לכוונה זו
, שהאיסור דכפירה. מעשה איסור, אלא אדרבה, זה מעשה מצוה כלל

שחושבת
  .שחמיר

  

  :48ומוסיף מדעתו

ולפיכך קשה לנו להגיד , למעשה קשה למצוא מציאות שחסרון זה לא יהיה
ורק באופן סברה לחוד אפשר . שאין חסרון במעשיהן' מנין נשים'על שום 
בלי שום ערעור על , שאם יש קבוצת צדקניות שכונתן רק לשם שמים, להגיד

וגם , זי כמובן מה שייך למונען מלהתפלל ביחדא, ומנהגי ישראל' תורת ה
רק יזהרו שלא לעשותו באופן שיש לטעות שזה , יכולות לקרוא מספר תורה

שייך עוד פרטים שנכללות בדאגתינו לזהירו, כמובן. כמעשה קריאה בציבור
  .ויש לכל בעל הוראה לנהוג בענין זה באופן שיתאים להשקפה זו, בענין זה

  

ועיין לעיל , "מנייני נשים בכותל "-אליאב שוחטמן ' פסק זה מופיע בתחומין טו בנספח למאמרו של פרופ  .48
  .26בהערה 
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כל מניעה הלכתית לקיום קבוצות נשים לקריאת  עולה שלדעתו אין מדברי הרב טנדלר

  

הרב ש
  

השפעתם של הקונסרבטיבים 
ואלו המקיימות קבוצות נשים לקריאת התורה על פי , ל הקהילה היהודית בארץ מזערית

  . לעיל במאמר לא שייכות לזרם הקונסרבטיבי

האם יש כאן מנהג הסותר מנהג 

ההתיחסות המפורשת היחידה שמצינו 

: לעתים המצב הפוך.  את הדברהפוסקים לנוהג כדבר מכריע לדינא ויאסרו

 

  .אלא שיש להדגיש מספר נקודות בעייתיות הקשורות לנושא, התורה

  :טוען שאין זה המצב כיום כטר

שהיו סבורים מתחילה להנהיג מנהגים אלו באופן , ואף אותם הרבנים שיחיו
שכעת כבר אישתני לגריעותא עליהם להיווכח , בהיתר ולא באיסור, הלכתי

וכבר ראינו בעינינו היאך הביאו מנינים אלו לידי כמה , המצב במחננו
  ")צאי לך בעקבות הצאן "-סימן ה ', בעקבי הצאן'(               ...קלקולים

  

שעמהם מנהלות מספר קהילות מאבק על צביון , טענות הרב שכטר הן כנגד הקונסרבטיבים
. יות דעתי שהמצב בארץ שונהאך נראה לענ, ל"היהדות בחו

ע
הקריטריונים שנקבעו

  

  

  מנהג ישראל. ט
  

ברור ומוסכם על . 'שראלמנהג י'נקודה עקרונית שעולה נגד מנייני הנשים היא שאין זה 
, אך בנושא דידן יש לדון', מנהג ישראל דין הוא'ש, הכל
ולכן , או שמא יש כאן דבר מחודש שלא היה קיים כלל בתרבות היהודית עד ימינו, קדום

  .האם יש בעיה הלכתית בדבר, מוטל על פוסקי דורנו להכריע
  

וכנראה בתקופת התלמוד , מאמר נראה שבימי התנאיםמהשתלשלות הדברים שהבאנו ב
גם בתקופה העתיקה היתה , על פי הידוע. היה מצב בו נשים עלו וקראו בתורה, הירושלמי

וקראה " עזרת גברים"וכנראה כשהעלו אשה לתורה היא נכנסה ל, "עזרת נשים"קיימת 
רה זו יצאה כנגד גז. ל שאשה לא תעלה מפני כבוד הציבור"בתקופה זו גזרו חז. בתורה
כך היה במשך כל הדורות .  של מנין נפרד לנשים מחודשאך לא היה מצב, "המעורב"המנין 

המעמד החברתי של הנשים .  רק בזמן האחרון החלו לדון בנושא זה-וראיה לדבר , עד ימינו
  .כפי שנוצרה כיום, בעבר לא אפשר להן ליצור מציאות חדשה
ת השינוי ביחס למעמד האשה היא שיצרה את הדחף הסביבה החברתית החדשה שהביאה א

תהליך זה הביא לשינוי בפסיקה . ואת הרצון ליזום קבוצות נשים ללימוד ולקריאת התורה
למרות שגם כאן אפשר לטעון שהיה מנהג של מאות בשנים שנשים , כנגד לימוד תורה לנשים

 נוהג זה של לימוד תורה ,למרות זאת. ע"ואף נפסק כך בשו, לא תלמדנה תורה באופן מסודר
. באופן מסודר לנשים מקובל היום על כלל הציבור

בפוסקים למניני נשים מעין קריאת התורה היא לגבי מנין נפרד לנשים לקריאת מגילה ושם 
  .) לעיל סוף פרק ו-(שדעת רוב הפוסקים להתיר זאת , ראינו

  

ולא נוצר על , המנהג נובע מהעם. 49שפיע המנהג על פסק ההלכהעדיין יש להבהיר עד כמה מ
אלא ממעשים שבכל יום שנוהגים הציבור , גדול ככל שיהיה, ידי פסיקה של רב מסוים

ייתכן שבגלל שכלל הציבור אינו נוהג , גם במצב בו אין להלכה התנגדות עקרונית. לעשות
יתיחסו , ך כ

  .י ראש הישיבה הרב רבינוביץ"פיסקה זו נכתבה על פי דברים שנאמרו לי ע  .49
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אך הפוסקים מנסים בכל זאת כיצד להתיר , מבחינה הלכתית ישנן בעיות חמורות ביותר
  .בגלל מנהג ישראל

  

כשאביה , שנשאל לגבי אמירת קדיש על ידי אשה' חוות יאיר'ת "לדבר מובאת בשודוגמה 
ד תגיד נפטר 
בתו ק

  

שבגלל שהאב קבע דבר קבוע ' חוות יאיר'ת "

מציאות 

  ).ובכך בלבד עוסק מאמרי(ה שמתעוררת בדורנו 

בנושא  לגבי ה
דומה 

  

שבנסיבות של החיים בדור הזה הן זקוקות ביותר לחיסון רוחני ולעידוד 
  )צג, ג"ח' אששרידי 'ת "שו(                   .י בהגיען לגיל המצות

 ובסוף הלימוללא בנים ובצוואתו ציווה שבכל יום ילמדו בביתו מנין גברים
  .דיש

גם יש , כי גם אשה מצוות על קידוש השם, ואף כי אין ראיה לסתור הדבר
מכל מקום יש סברא דגם בבת יש תועלת ... מנין זכרים מיקרי בני ישראל
מכל מקום יש לחוש שעל ידי כך יחלשו כח . ונחת רוח לנפש כי זרעו היא

ויהיה כל אחד בונה במה לעצמו , םהמנהגים של בני ישראל שגם כן תורה ה
  )סימן רכב(  ...על פי סברתו ומחזי מילי דרבנן כחוכא ואטלולא ויבאו לזלזל בו

  

נראה שכל זה . למחות' חוות יאיר'ת "אנו רואים שרק מכוח המנהג הכללי הורה בעל שו
בשונה מדיוננו המוסב על מנהג שכבר , מפני שהמדובר כאן במנהג פרטי ולא מקובל כלל

עוד משמע מלשון בעל שו. מונהג בכמה קהילות
 לא היה -אך אם היה הדבר חד פעמי .  יש למחות בדבר- בכל יום במשך שנים עשר חודש -

  .כי הרי מעיקר הדין מותר הדבר, צורך למחות
  

ש ולא היתה שהינה דבר מחוד, דומני שלגבי קבוצת נשים נפרדת לקריאת התורה
יש לברר את הנושא מבחינה עניינית , ומאחר שהמנהג כבר ממוסד בכמה קהילות, כזו בעבר
כמקובל בכל שאלה חדש, והלכתית

  

יחס למנהגים חדשים אביא את דברי הסיכום של הרב יחיאל יעקב וינברג הדן 
 : עריכת בת מצוה-ננו לעניי

ולמעשה הדבר תלוי בכוונת הרוצים , ל כתבתי לבירורה של הלכה זו"כל הנ
או , אם הם מתכוונים לשם מצוה, לחדש מנהג זה של חגיגת הבת מצווה

שיש בין היראים אוסרים , אמנם לא נעלם ממני .חלילה לשם חיקוי המינים
יים לשיקולים הגיוניים שאינם שמים לב בשאלות של מנהגים דת, ומחמירים

פ רגשות "אלא דנים עליהן ע, ואף אינם נותנים דעתם לבירורים הלכותיים
נרתע מכל שינוי , והלב היהודי הדבק במסורת הורים ומורים, הלב בלבד

ם בפירושו למשנה "עליהם יש להמליץ מה שכתב הרמב. שהוא בנוהג הדתי
  .יעוין שם', וכו" לוםואלו דברים אמרו מפני דרכי ש: "ח"מ, ה"גיטין פ

אולם אין להם לשכוח כי גם המצדדים בהיתר של מנהג חדש זה של חגיגת 
, לבם דופק בחרדה לחיזוק החינוך הדתי של בנות ישראל, בת מצוה

מוסר
  

  

  סיכום. י
  

הקשורות לנושא קריאת נשים , במאמר ניסיתי להביא את הנקודות החשובות והבעייתיות
, תחילה ראינו שישנה מחלוקת בענין החיוב של הנשים בשמיעת קריאת התורה. בתורה
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ויתכן שבעקבות השינוי ביחס ללימוד תורה לנשים שייכת היום יותר מציאות של נשים 
י יצירת מנין "הבעיה המרכזית של כבוד הציבור נפתרה ע. סת בעת קריאת התורהבבית הכנ

מפני שראינו שמעיקר הדין אין בעיה לאשה לעלות לתורה ואף לברך לחלק , נפרד לחלוטין
, ברם. אלא שגזרו חכמים שאשה לא תעלה במנין מעורב של נשים וגברים יחדיו, מהשיטות

ברכת התורה הינה . שפתרונן אינו ברור ופשוט, כתיותבפתרון זה נתעוררו מספר בעיות הל
בנושא קיימות מספר . ולכן לכאורה לא שייך שאשה תוכל לברך, מצוה שהזמן גרמא

' דבר שבקדושה'ל. אך נראה שלרוב השיטות על פי ביאורנו לא תוכלנה נשים לברך, שיטות
מכל .  מטעם זהאך ישנה מחלוקת האם החיוב בעשרה בקריאת התורה נובע, צריך עשרה

סוגיה נוספת היא היכולת של . ראינו שלצורך לימוד מספר תורה אין צורך בעשרה, מקום
, ראינו בנושא שלוש שיטות. נשים להצטרף כמשלימות למנין גברים בשעת קריאת התורה

גם אם אינן נחשבות . לענין קריאה' קהל'שההבדל ביניהן הוא האם מנין של נשים יחשב ל
בשאלה האם אשה . תלמוד תורהת אפשרות שתוכלנה לקרוא בתורה מדין קיימ', קהל'ל

התפשטו , אכן, נידה יכולה לגעת בספר תורה או לקרוא בו ראינו שמעיקר הדין אין בעיה
דרך . שכנזמנהגים שמקורם כנראה בחכמי הסוד שבא, מנהגים בישראל המתנגדים לדין זה

הקריאה תהיה -(ך כמובן נקודות המוצא שקבעתי בתחילת המאמר א, אסור

ם שפרסמו 
למרות שישנם רבנים ופוסקים שמסכימים שישנה , )למיטב ידיעתי(פסקים המתירים זאת 

. ירושלמי יתכן שנשים קראו ועלו לתורהאגב ראינו כאן מקור חשוב לכך שבימי התלמוד ה
את הבעיות העקרונית שבגללן ישנם רבנים המתנגדים למניני נשים הבאנו כבר בעיקר 

  .אך קיימות מספר נקודות בעייתיות נוספות שרוכזו בפרקים האחרונים, המאמר
  

ות אין לברך את ברכ, גם לשיטות המתירות לנשים לקרוא בתורה במנין נפרד, לעניות דעתי
והן בגלל שהדבר משווה ,  הן בגלל הבעיות ההלכתיות הישירות הנוצרות עקב כך-התורה 

  .לקבוצה נופך ציבורי והשוואתי למניין גברים
  

רצוני להדגיש שלמרות שבמאמר יש נסיון להטיל אור על ההיתר והחיוב שבמנהג של 
 מטרת העבודה  מנהג המתפשט כיום בכל רחבי הארץ והעולם אין-קריאה בתורה לנשים 

אני לא באתי אלא . תפקיד זה מוטל על פוסקי הדור בלבד. לפסוק או לקבוע הלכה בנושא
להראות את השתלשלות ההלכה בנושאים , ל להלכה זו"לנסות ולסקור את מקורות חז

ישנם צדדים , כפי שראינו. ולבחון כיצד הם משפיעים על פסיקת ההלכה בנושא דידן, דומים
להתיר ול

קיום הקריאה , מטרת הקריאה היא לשם שמים ולא יצירת פרובוקציות, פרדת לחלוטין
מפני שהן הבסיס הרעיוני לכל , חייבות לבוא לידי ביטוי, )יהיה בצינעה ולא בפרהסיא

  .המאמר
  

העלולות להיגרם מפסק , ית המודרניתאין להתעלם מההשלכות על החברה הדת, נוסף לכך
הבעייתיות הטמונה בפסיקה הינה בתפיסת מעמד האשה בעידן . זה לחיוב ולשלילה

שהינה אחת הסוגיות המורכבות , כנגד התפיסה המערבית, המודרני על פי מסורת ישראל
ם ל בעימות ע"באה לידי ביטוי בעיקר בחו, כפי שהראנו במאמר, סוגיה זו. והחשובות כיום
מנהג זה יכול להשתלב , מנגד. אך ההשפעות מגיעות גם אלינו לארץ, הקונסרבטיבים

במהפך המתחולל ברמת הידע של האשה הדתית המודרנית מהבחינה ההלכתית הרוחנית 
ולא נגררות , מהפך שגרם לריבוי נשים העוסקות בלימוד תורה על פי רוח התורה, והאמונית

קבוצת נשים "גמא לכך היא המגמה לכנות את המנין כדו. אחר גורמים שליליים חיצונים
כיום אין פוסקי. מגמה הפותרת מספר בעיות שנסקרו במאמר, "לקריאת התורה

נ
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וכפי , יין מוקדמיםייתכן שהדברים עד, אכן. אפשרות ליצור קבוצות נשים לקריאת התורה
  .'לתת לזמן לעשות את שלו'ייתכן שיש , שכבר קרה לא אחת במנהגים הלכתיים
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  יהונתן קוֹליץ
  נ סבתי חיה זלדה"לע

  ל"ז) זוננפלד(אליהו מרדכי ' בת ר
  

  אמירת תפילת עננו בערבית ובשחרית
  
  מבוא  .א
  ?האם לומר עננו בתפילת ערבית  .ב
  זמן אמירת עננו בערב  .ג
  שיטת הגאונים  .ד
  נוסח עננו ומחזי כשיקרא  .ה
  מסקנות  .ו
  ם"תירוץ סתירה ברמב: נספח  .ז
  

  

  מבוא. א
  

סכת שבת מובאת ברייתאבמ  :1
  

שני וחמישי ושני של תעניות ומעמדות ערבית ושחרית ... תני רבי אושעיא
ואם לא , ואומר מעין המאורע בשומע תפלה, ומנחה מתפלל שמונה עשרה

ואין בהן קדושה על הכוס ואין בהן הזכרה בברכת .  אין מחזירין אותו-אמר 
  )א, כד(                    .המזון

  

בברכת ) תפילת עננו( אנו לומדים שבימי תעניות אנו מזכירים מעין המאורע מברייתא זו
  :י"על ברייתא זו כותב רש. בערבית שחרית ומנחה, שומע תפילה

  

פעמים שאדם : שנו רבותינו, ובתשובת הגאונים מצאתי ברייתא ...-ערבית 
 ?הא כיצד. ופעמים שאינו שרוי בתענית ומתפלל, שרוי בתענית ואינו מתפלל

ערב תענית אף על פי שעתיד לאכול , כלומר. כאן ביציאתה, כאן בכניסתה
וליל מחרתו אף על פי שעודנו בתענית .  מתפלל תפלת תענית-לאחר תפלה 

  . אינו מתפלל תפלת תענית-כשמתפלל תפלת ערבית 
, אבל אין אנו רגילים לומר ערבית ואפילו שחרית: וסוף דברי הגאונים כתבו

  .ונמצא שקרן בתפלתו, ס חולי או בולמוס ויטעום כלוםשמא יארע לו אונ
  )ה ערבית"ד(

  

שמא ימצא שקרן "משום , י סובר שאין לומר עננו אלא במנחת התענית בלבד"רש, כלומר
  ).'מחזי כשיקרא'" (בתפילתו

בזמן , עננו בערבית ובשחרית) או אי אמירת(במאמר זה אנסה לברר את הסיבות לאמירת 
  .הגמרא ובזמננו

 
בהוצאות אחרות הלכה . ש ליברמן" מהדורת ר-(ברייתא זו נמצאת גם בתוספתא בברכות פרק ג הלכה י   .1

  .גדוליםוגם שם בשינויים ) ד"ז ה"ברכות פ(וכן נמצאת ברייתא מקבילה בירושלמי , בשינויים רבים) יד
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  ?האם לומר עננו בתפילת ערבית. ב
  

השאלה הראשונה המתעוררת בקשר לתפילת עננו היא מדוע לאומרה בתפילת ערבית של 
  !הרי אין האדם מעונה בשעת התפילה והוא עתיד לאכול ולשתות עוד כל הלילה, ערב הצום

 י"ההתייחסות הראשונה לקושי זה מופיעה ברש. שאלה זו נשאלה על ידי ראשונים רבים
". מאחר שנכנס היוםאף על פי שאוכל ושותה כל הלילה מתפלל תפלת תענית : ")שם(

) יום התענית(תפילת ערבית שייכת כבר ליום הבא , משום שהיום הולך אחר הלילה, כלומר
  .למרות שעדיין מותר לו לאכול, ולכן אפשר להתפלל תפילת תענית

  :י"ם ודעתו דומה לדעת רש"בשאלה זו עסק גם הרמב
  

2  לומר עננו במנחה ערב הצום והוא מה שהזכיר בהלכות תעניות: ...אלהש
הואיל , איך יאמר ביום צום התענית הזה והוא זולתי יום הצום. ְּבַהָקַּבָלה
  ...?)היום(שיאמרנו בזולתי זה , ואמר

לפי שערב , אין תמה בה, אף כי אינו צום, אמירת עננו ערב הצום: התשובה
 ולכן מותר ,חלת היום שאחריו להתחיל בתפלותהיום של כל יום הוא הת

, להתפלל ערבית של שבת בערב שבת ומעריב של מוצאי שבת בשבת ומבדיל
 3ם"ת הרמב"שו   (        .כמו שבארנו במקומו

  )קס
  

4   ).שיג, שם(" אלא מליל התעניתואמנם עננו לא יאמר : "ם"ובתשובה אחרת כותב הרמב
  

אין לו " סובר שבכל שעה שמותר לאדם לאכול )ף"הריא בדפי , תענית ג(בעל המאור , אולם
באב ' ורק בט(נו אלא ביום עיקר זמן תפילת תענית אי, לדעתו). עננו" (להתפלל תפלת תענית

אם מתחיל להתפלל תפילת תענית רק , ערב
  .ר עננו מהערב

הרשב
  

הוא לומר ביום כיון שנכנס היום שקבל הוא להתענות בו יכול , כלומר. היום

 

5   .)שהצום מתחיל מן הלילה מתפללים תפילת תענית גם בערבית
שפשוט שאומרים תפילת תענית ,  חולק על בעל המאור וכותב)שם(ן במלחמות "הרמב
ומוכיח סברתו מכך שצריך אדם לקבל עליו את התענית עד ". שיום שלה הוא"מפני , להבלי

 מדוע עליו לקבל את התענית עד ה-הערב 
מכאן שמתחילים לומ? ממחר

  

  :א בתשובותיו כותב"

בכניסתו בתפלת אבל ודאי לכתחלה יחיד שקבל עליו תענית מתפלל הוא 
י "וברייתא שהביא רש, כההיא דבפרק במה מדליקין, ערבית תפילת תענית

ומה שאמרת היאך מתפלל ערבית תפלת תענית . ל"ל מתשובות הגאונים ז"ז
ל מתפלל תענית מאחר שנכנס "י ז"כבר פירש רש, אחר שעתיד למלא כרסו

  .ועיין מגיד משנה שם, ויאמר עננו במנחה: ולפי נוסח השואל נראה שהיה כתוב שם. י, תעניות א  .2
  .אלא אם כן מצוין אחרת, בלאו. ם הם ממהדורת י"ת הרמב"כל הציטוטים וההפניות לשו  .3
  .ועיין בנספח למאמר זה, שאומר עננו כבר ממנחה, משפט זה סותר למה שכתוב בתשובה קס  .4
שמתחילה מן (בעל המאור מעמיד את המקורות התלמודיים לכך שאומרים עננו בערבית בתענית ציבור   .5

  .אומרים עננו רק ביום, אבל אם התענית לא מתחילה מן הלילה. ולכן אומרים עננו בערבית, )הלילה
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לומר שקבל עליו , והרי הוא כאומר ענני ביום זה של התענית. צום התענית
  )א סימן שפז"א ח"ת הרשב"שו(           .6להתענות בו

  

ולכן היות . שכל הסוברים שיש לומר עננו בערבית תולים את התפילה ביום עצמו, יוצא
ומשום כך יש לומר עננו , התפילה עצמה שייכת כבר ליום הצום, והיום נמשך אחר הלילה
סוברים שאין התפילה , ואילו הסוברים שאין לומר עננו בערבית. למרות שעדיין אינו צם
  .ולכן כל זמן שאין האדם צם אין הוא יכול להתפלל תפילת תענית, תלויה ביום אלא באדם

  
  

  זמן אמירת עננו בערב. ג
  

האם יכול לאומרה . האמירההמפרשים שפסקו לומר עננו בערבית חלוקים בנוגע לזמן 
  ?האם מותר לו לאכול לאחר שהתפלל תפילת תענית? בשעה שכריסו מלאה

7 ויאחר תפילת ערבית עד ,  פסק כי לאחר תפילת מנחה יאכל)סימן לט(ת מן השמים "בשו
לאחר התפילה לא יאכל ולא . לאחר מכן יתפלל תפילת ערבית ויאמר עננו, אחרי אכילתו
  .ישתה יותר

אלא שהיה נראה שלא להתפלל עננו : ")ף"א בדפי הרי, תענית ד(בחידושי אנשי שם וכן כתב 
שיכול לאכול לפני התפילה אך אחריה לא יאכל , כלומר". אלא לאחר שכבר הפסיק מלאכול

  .יותר
לדעתו ערב הצום . אין הבדל אם אוכל לפני תפילת ערבית או לאחריה, לדעת האור זרוע8
  .כיר עננו בתפילת ערביתרק שמז, הוא כמו יום רגיל

 סוברים שיתפלל ערבית )ה יחיד"ף ד"א בדפי הרי, תענית ג(ן "וכן הר, )שם(ן במלחמות "הרמב
  .ולאחר ערבית יכול לאכול, וכך אינו מתפלל תפילת תענית על השובע, קודם שיאכל

אך לאחר שילך לישון אסור לו לאכול . משמע שיתפלל ערבית ויאמר עננוא"מדברי הגר 
  .9תריו
  
  

  שיטת הגאונים. ד
  

גאון) יעקב' בר(ניסים ' הערוך מביא בשם ר  :10
  

ל "ראיתי בפירושי רבותינו הגאונים ז: ל"יעקב ז' ניסים בן ר' אמר ר
אבל בערבית , אין אומרים עננו אלא במנחה בלבד: שאמרו] יהם[ובתשובות

  )'ערך ִקֵּבל א(                     .ובשחרית של תענית לא
  

י"וכן ברש  :11

 
 בתפילת ואומר שאין אומרים עננו, א את דבריו אלה"סותר הרשב) א סימן קמב"ח(בתשובה אחרת   .6

וצריך !" ?יש אוכל ומתפלל תפילת תענית"שהרי קשה , "פ שאמרו בברייתא ובירושלמי כן"ואע", ערבית
  .עיון

  .שמותר, ומביא ראיה מהדין של עננו, הדיון שם הוא לגבי האיסור לאכול בין מנחה לערבית  .7
  .ף"ב בדפי הרי, מובא בשלטי גבורים תענית ד  .8
, שאם הלך לישון אסור באכילה אלא אם כן התנה לפני כן שיאכל,  וכן נוהגים.ק ט"ס, ח תקסה"ע או"שו  .9

  .משום שמסתמא גמר בדעתו שלא לאכול יותר
  .220עמוד ) אברמסון" (ניסים גאון חמישה ספרים' ר"ועיין , כנראה ציטוט ממגילת סתרים  .10
  .193הובא לעיל במבוא עמוד ; ה ערבית"א ד, שבת כד  .11
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, אבל אין אנו רגילים לומר ערבית ואפילו שחרית: וסוף דברי הגאונים כתבו
  .ונמצא שקרן בתפלתו, שמא יארע לו אונס חולי או בולמוס ויטעום כלום

  

משום שאם יאמר עננו ובסופו של דבר , י מסביר שאין לומר עננו בערבית ובשחרית"רש
לא ימצא דובר , ואחר כך יאכל, ו במנחהאך אם יאמר עננ. ימצא דובר שקר בתפילתו, יאכל

  .12משום שבכל זאת צם עד חצות היום, שקר בתפילתו
  

סותרת כמה , אשר כיום סוברים כמותה הנוהגים כמנהג אשכנז, שיטת גאונים אלו
  :מקורות

  

ערבית "שיש לומר עננו ב,  שמפורש בה)א, כד(שיטת הגאונים סותרת את הברייתא בשבת   .א
  ".שחרית ומנחה

  :קשה מהירושלמי, כמו כן  .ב
  

אפילו יחיד שגזר תענית על עצמו צריך להזכיר מעין : רבי יונה בשם רב
.כלילי של שבת וכיומו: רבי זעירא בשם רב הונא? איכן הוא אומרה, המאורע

  )13ג"ד ה"ברכות פ(                  
  

פירוש בערבית שחרית , אומרה כלילי שבת וכיומו: "14 ן"ף והראב"ופירשו הרי  
15   ".נחהומ

שם(י בעצמו "רש   האומרת שיש לומר עננו ערבית ,  מביא ברייתא מתשובות הגאונים).ג
ש

  

 כאן -הא כיצד . ים שאינו שרוי בתענית ומתפלל

 אינו -ף על פי שעודנו בתענית כשמתפלל תפלת ערבית 

. 17והתקשה גם הוא בכמה מקושיות אלו, טת הגאונים

צה 
.ל שמא יאחזנו חולי או בולמוס ויאכל ונמצא שקרן בתפילתו"טובה קמ

  )שם(

 

  :חרית ומנחה

פעמים שאדם שרוי : שנו רבותינו': 16ובתשובת הגאונים מצאתי ברייתא
ופעמ, בתענית ואינו מתפלל

  .'כאן ביציאתה, בכניסתה
 מתפלל תפלת -אף על פי שעתיד לאכול לאחר תפלה , ב תעניתער: כלומר
א, וליל מחרתו, תענית

  .מתפלל תפלת תענית
  

רב ניסים גאון עצמו לא סבר כשי
  :המנהיג ניסה ליישב את הקושיות

... שובת הגאונים אין אומרים עננו אלא במנחת תענית בלבדומה שכתוב בת
וע, דיש לומר שהגאונים כדי שלא יפשע ויאכל אמרו כך, הא לא קשיא

18  

  .ועוד, ד, ח תקסה"ע או"מגן אברהם שו  .12
  .ב"ב ה"בשינוי נוסח קל נמצא גם בתענית פ  .13
שניהם מביאים את הירושלמי בנוסח שהוא בין . א עמוד רע"ן ספר המנהיג ח"ראב; א, ף תענית ד"רי  .14

  .נוסח הירושלמי בברכות לנוסח הירושלמי בתענית
כלומר כולל עננו בברכה : "רה שונהמפרש זאת בצו) ב"ב ה"תענית פ(הפני משה על הירושלמי , אמנם  .15

  ".רביעית כמו שמזכירין מעין המאורע בשבת בברכה רביעית
  . ואין כן בתוספתא המצויה בידינו-מציין זאת כתוספתא ) שם(המנהיג   .16
ועיין , ואכן מדברי הערוך משמע שרב ניסים לא סבר כשיטת הגאונים, מובא בערוך ובמנהיג הנזכרים  .17

  .221עמוד ) אברמסון" (חמישה ספריםרב ניסים גאון "
  .3 הערה 614ג עמוד "ה ח"עיין אפטוביצר בהערות לראבי  .18
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ע מדו'? שמא ימצא שקרן בתפילתו'מדוע בזמן הגמרא לא חששו : אך עדיין יש לשאול
ב סימן "שבת פ(ש "וכדברי הרא? הגאונים החליטו לחדש גזירה זו נגד דעת הבבלי והירושלמי

  ".?ס"היאך יכלו הגאונים לחדש גזירה אחר שסתם רב אשי הש: ")טו
  :וענה על השאלות הללו, א בתשובותיו נתן טעם לדבר"הרשב

  

יצטרך וקרוב הדבר ש,  נכנסה חולשא בעולם)בדורות האחרונים(מפני שעכשיו 
  . בתפילתו)להזכיר עננו-(ולפיכך לא יבטח בעצמו להזכירו , לאכול

  )א סימן קמב"א ח"ת הרשב"שו(
  

חששו הגאונים וגזרו , וגדלה הסבירות שיאלץ לאכול, היות והיום נחלשו הדורות, כלומר
  .ולכן לא חששו לכך, בזמן הגמרא עוד לא נכנסה חולשא בעולם. גזירתם

19   :י בתוספות"ת רעדיין קשה קושיי, אולם
  

הלא ימצא שקרן בתפילתו ? )ב, תענית יב(היאך לוה אדם תעניתו ופורע , אם כן
הלא כבר התפלל , דאמר ליזוף מר וליפרע... ולעיל.  קודם תקנת הגאונים-

  .תפילת תענית
  

, איך יתכן שקודם תקנת גאונים היה יכול אדם לנדור לצום ולאחר שהתחיל לצום, כלומר
' וכן כשרב אסי אמר לר! הרי הוא ימצא שקרן בתפילתו? ים תעניתו אחר כךולהשל, לאכול

יאכל מר היום ויפרע תעניתו ,  כלומר-" לוזיף מר תעניתו וליפרע: "יהושע שהיה בתענית
' מתוך כך שר! 'מחזי כשיקרא'ואז ממש , 20והרי כבר התפלל תפילת תענית, ביום אחר

', מחזי כשיקרא' תענית ואינו אוכל משום יהושע לא ענה לרב אסי שכבר התפלל תפילת
  .21'מחזי כשיקרא'נראה שלא חשש ל, )שהוא בתענית חלום(אלא ענה לו תשובה אחרת 

22 משום , שלווה תענית ופורע אינו נקרא שקרן בתפילתו, י עונים התוספות"על קושיית ר
מר אף אם ארע לאדם שלא ג, לכן. שבשעה שהתפלל תפילת תענית היה בדעתו להתענות

, הם מביאים ראיה מכך שכאשר מתענים על הגשמים.  לא נמצא שקרן בתפילתו-תעניתו 
ומן הסתם התפללו כבר תפילת , אם יורדים גשמים קודם חצות אין משלימים את התענית

  .תענית
  

אין הכוונה שקרן ממש ,  כתב ליישב דברי הגאונים בכך שמה שאמרו נמצא שקרן23ח"הב
מדבריו עולה כי מקרה בו לווה ". ג דמדינא לא הוי שקרן"ואע, נראה כנמצא שקרן"אלא 

, ולכן בדורות הראשונים כאשר אמר עננו התכוון לגמור התענית, אדם תעניתו אינו שכיח
ואילו בדורות האחרונים שכבר ירדה . ומשום כך לא נמצא שקרן בתפילתו אף אם לא גמרה

ודע אדם מלכתחילה שלא יגמור את הרי זה כאילו י, חולשא לעולם ושכיח חולי ובולמוס
, ודאי נמצא שקרן למפרעואם בכל זאת אומר עננו ואינו גומר תעניתו הרי הוא , התענית

 
  .ב סימן טו"ש שבת פ"וכן ברא, ה תעניות"א ד, שבת כד  .19
דוחה קושיא זו בכך שאומר כי לא אומרים לווה אדם תעניתו ) ש"ה והרא"ח תקסה ד"או(הבית יוסף   .20

' במקרה של ר, לדעתו. אבל אם התפלל לא אומרים כן, ילת תעניתופורע אלא דווקא כשלא התפלל תפ
ולכן לא ענה שכבר התפלל כי לא רצה להוציא דבר שקר , יהושע הוא לא התפלל תפילת תענית עדיין

  .ח תקסה סימן ג שדוחה את הבית יוסף"ח או"ועיין ב. מפיו
ב , ועיין תוספות תענית יא. ב"ת פש בשב"ותפארת שמואל סימן יב על הרא, א סימן יז"ש תענית פ"רא  .21

  .ש בשבת אות ו שמקשים"וקרבן נתנאל על הרא, ה לן"ד
  .ש"ה ומ"ח תקסה סימן ג ד"ח או"ועיין ב, ל"ש הנ"וכן הרא, ה לן בתעניתו"ב ד, תענית יא  .22
  .ה אלא"ח תקסה סימן ג ד"או  .23
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24 אף היום אם , אולם). אפילו בארבעה צומות(לכן תיקנו שלא לאומרה בערבית ושחרית 
יבור שליח צ. 25 מזכיר לעולם עננו בכל תפילותיו- כגון דורות ראשונים -בטוח שיתענה 

  .26הלמשום שאי אפשר שלא יתענו חלק מהק, אומר עננו גם בשחרית

 

  
28 ש"ם והרא"ף הרמב" וכן הרי27  חלק מהגאונים, בניגוד לשיטת הגאונים שראינו עד כה

וכן כתב . ערבית שחרית ומנחה, פסקו שיחיד אומר עננו בכל תפילה שמתפלל כלומר
  :א"הריטב

  

ל "תי בזה כדברי רבינו אלפסי זדע, ואשר שאלתם לענין עננו דתפלת תענית
,  כל שדעתו להתענותשאומרים עננו ערבית שחרית ומנחהל "והגאונים ז

וכן , ואם יתחדש לו דבר שלא יתענה מה בכך לא יאמר אותו מכאן ואילך
  .וכן נראה בגמרא דילן בפרק במה מדליקין, היא בירושלמי

  )א סימן סב"ת הריטב"שו(

  
  

  נוסח עננו ומחזי כשיקרא. ה
  

. בתפילתו כאשר הוא מתפלל תפילה מסוימת ופועל בניגוד אליה' מחזי כשיקרא'אדם 
 29ובהמשך היום הוא מפסיק לצום, כאשר אדם אומר בתפילתו שהוא צם, במקרה שלנו

כאשר אדם אומר את נוסח העננו הנהוג בקהילות , לכן). חולי או בולמוס, משום אונס(
  : תפילת העננונוסחבתפילתו וזאת בגלל הוא נמצא שקרן ,  ואחר כך אוכלאשכנז

  

, אל תפן אל רשענו, כי בצרה גדולה אנחנו, ביום צום תעניתנו, עננו' עננו ה
יהי נא , היה נא קרוב לשועתנו, ואל תתעלם מתחינתנו, ואל תסתר פניך ממנו

ואני , והיה טרם יקראו: כדבר שנאמר, טרם נקרא אליך עננו, חסדך לנחמנו
פודה ומציל , העונה בעת צרה' כי אתה ה. ואני אשמע, בריםעוד הם מד, אענה

  )102הוצאת מסורת עמוד , סידור ווילנא(          .בכל עת צרה וצוקה
  

מה , )נותענית(הוא מכניס עצמו לכלל הצמים , "ביום צום תעניתנו"כאשר האדם אומר 
  :כפי שהוא מופיע בירושלמי, שאין כן אם אומר את הנוסח העתיק של עננו

  

אל תסתר פניך ממנו .  כי בצרה גדולה אנחנו,בעת ובעונה הזאתעננו ' עננו ה
פודה ומציל בכל עת , עונה בעת צרה' כי אתה ה, ואל תתעלם מתחינתינו

עונה ' בצר להם ממצוקותיהם יוציאם ברוך אתה ה' ויצעקו אל ה, מצוקה
  )ג"ד ה"ברכות פ(                    .בעת צרה

  

לדברי הגאונים בארבע צומות שאפילו , ולא כהבית יוסף כאן שסבר כמותו) סימן סא(שלא כהכל בו   .24
  .הכתובים יאמר עננו בכל התפילות משום שמכל מקום נקראים תענית

  .ה ירושלמי"ד, ף"א בדפי הרי, ן בתענית ד"כדברי הר  .25
  .ארחיב לקמן בפרק מסקנות, לעניין יחיד שיוכל לומר בשחרית ואולי אף בערבית. ח תקסה ג"ע או"שו  .26
  .עמוד שיז) מקיצי נרדמים(סידור רב סעדיה גאון , עמוד צה) דטגולדשמי(סדר רב עמרם גאון   .27
ח "ובטור או, א סימן יז"תענית פ; ב סימן טו"ש שבת פ"רא, יב; ט, ם תעניות א"רמב, א, ף תענית ד"רי  .28

  .תקסה ג
  .ח שהובא בסוף הפרק הקודם"עיין בב  .29
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30 גם בנוסחים . מכניס עצמו לכלל הצמים ואף אינו מזכיר את הצוםבנוסח זה המתפלל אינו 
ביום ... עננו: " אין האדם מכניס עצמו בכלל הצמים)31ג"רב עמרם גאון ורס(שמצאנו בגאונים 

לכן גאונים אלו פסקו שצריך לומר עננו בכל ". 'צום התענית הזה כי בצרה גדולה אנחנו וכו
או " ביום צום תעניתנו" מושמטות המילים )ף" בדפי הריא, תענית ד(ף "בנוסח הרי. 32התפילות

ולכן פוסק ,  דומה לנוסח הנמצא בגאונים33ם"נוסח הרמב". ביום צום התענית הזה"
בחלק מקהילות , ואכן". אומר עננו בכל תפילה שמתפלל" ש)יב; ט, הלכות תעניות א(ם "הרמב

  .תפילות'  אומרים עננו בג34התימנים
35   :דות המזרחעכך הוא גם נוסח בני 

  

אל תפן לרשענו ,  כי בצרה גדולה אנחנוביום צום התענית הזהעננו אבינו עננו 
טרם נקרא אליך אתה , היה נא קרוב לשועתנו, ואל תתעלם מלכנו מבקשתנו

עוד , והיה טרם יקראו ואני אענה: נדבר ואתה תשמע כדבר שנאמר, תענה
נה ומרחם בכל עת צרה פודה ומציל ועו' כי אתה ה, הם מדברים ואני אשמע

  .וצוקה
  

אך משום שהם , בני עדות המזרח אמּורים לומר תפילת עננו ערבית שחרית ומנחה, לכאורה
הם אומרים עננו רק משחרית , הסובר לא לומר עננו בערבית, 36חוששים לדעת בעל המאור

  .למעט בתשעה באב שבו הם אומרים עננו כבר מערבית

  מסקנות. ו
  

היה שונה מן הנוסח , י"עננו שהיה לפני הגאונים המובאים בערוך וברשנראה שנוסח תפילת 
ברב עמרם גאון , ברב סעדיה גאון, שהיה לפני הגמרא ומן הנוסחים המופיעים בירושלמי

משום שבהם האדם המתפלל לא הכניס את ', מחזי כשיקרא'בנוסחים אלה אין . ם"וברמב
  .עצמו לכלל הצמים

37   :"מחזור ויטרי"כנראה הנוסח המופיע בי הוא "הנוסח שהיה לפני רש
  

אל .  כי בצרה גדולה אנחנותעניתנו) ל צום"אולי צ (צרהעננו ביום ' עננו ה
ואל תעלם , ואל תסתר פניך ממנו, תפן אל רשעינו ואל קשיינו ואל חטאתינו

טרם , יהי נא חסדך לנחמנו, היה נא קרוב לשוועינו. אזנך משוע תחינתנו
והיה טרם יקראו ואני אענה עוד הם מדברים : בר שנאמרכד, נקרא אליך עננו

  .עונה בעת צרה פודה ומציל בכל עת צרה וצוקה' כי אתה ה. ואני אשמע
  

 
  .עמוד קנח) שם(עיין פירוש עלי תמר על הירושלמי   .30
  .27 הערה ראה, שם  .31
ובין במנחה אומרה בשומע , ובין בשחרית, פ שעתיד לאכול ולשתות אחריה"אע, ויחיד בין בערבית"  .32

תפילות ' ובכל יום צום צריך על כל פנים לאמר את התפילה הזאת בג). "סדר רב עמרם גאון שם" (תפילה
  ).סידור רב סעדיה גאון שם" (היום ההוא

י קאפח "וגירסת הר" יד פשוטה"דברינו על פי הגירסה שב. ות התפילהנוסח ברכ, ם סדר תפילות"רמב  .33
  ".ביום צום תעניתנו"אך בדפוסים אצלנו מופיע , )ככתב יד אוקספורד(

  .הנוהגים כנוסח ַּבַלִדי  .34
  .עמוד צז) בעריכת צאלח מנצור(סידור תפילת ישרים   .35
האם לומר עננו "ר מופיעה לעיל בפרק דעת בעל המאו). טוב(ק יז "ח תקסה ס"או" כף החיים"עיין   .36

  .194עמוד , "?בתפילת ערבית
  .י"תלמיד רש, ר שמואל מויטרי"שמחה ב' מחזור ויטרי לר. 229עמוד , סימן רע  .37
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בנוסח זה מכניס עצמו המתפלל . נוסח זה דומה מאוד לנוסח העננו הנהוג בקהילות אשכנז
  .'מחזי כשיקרא'ולכן יש כאן , לכלל הצמים

 אינן -על הגאונים הסוברים שאומרים עננו רק במנחה הקושיות שהקשו מלשון הגמרא 
מחזי 'גירסה שבה אין , שאלות אלו נשאלו לפי גירסה אחרת של תפילת התענית. קשות

חלק ממקשי הקושיות לא יכולים היו להבין את הסיבה לגזירת הראשונים שיש . 'כשיקרא
היות ', זי כשיקראמח'מפני שלפי גירסת המקשים אין כאן כלל , לומר עננו רק במנחה

  . לא ימצא שקרן בתפילתו-ואף אם יאכל אחר כך , והמתפלל לא הכניס עצמו לכלל הצמים
  

יאמר אחת מהנוסחאות שבהן אין מכניס , הרוצה לומר עננו בשחרית, מכל האמור עולה כי
  :כמו שפסק השולחן ערוך בהלכות תעניות. המתפלל עצמו לכלל הצמים

  

דאפילו יאחזנו בולמוס , ומרו בכל תפלותיוובארבע צומות גם היחיד א
כיוון שתקנו " עננו ביום צום התענית הזה: "שייך שפיר למימר, ויאכל

  ) ג, ח תקסה"או(                  .חכמים להתענות בו
  

בכוונה , "ביום צום התענית הזה"לומר , שמה שכתב השולחן ערוך, וכתב ערוך השולחן
מנהג האשכנזים הוא שלא לאומרו משום , אולם. םכי אפשר שלא יסיים הצו, תחילה כתב
  .שימור הנוסח

  

 כתב כי מדברי השולחן ערוך משמע שדווקא בארבע צומות יכול )ק ג"שם ס(המגן אברהם 
חוץ משליח ציבור , אבל בשאר צומות אפילו בזה הלשון אסור ויאמר רק במנחה, לומר כך

  .שיאמר כבר בשחרית
  

ביום צום "צה אדם להתפלל בשחרית עננו ולדלג על המילים  סובר שאם רו)ק ג"שם ס(ז "הט
ז את דבריו "ומסיים הט,  הרשות בידו משום שאז אין חשש שמא ימצא שקרן-" תעניתנו
  . להלכה)ק ג"שם ס(" באר היטב"וכן פסק גם ה". וכן ראוי לעשות"במשפט 

שחרית יכול לומר שהרוצה לומר עננו ב, א"הרב רבינוביץ שליט, כך גם אמר לי ראש הישיבה
וכך אף אם , שבהן אינו מכניס עצמו לכלל הצמים, את אחת הנוסחאות הנזכרות למעלה

בערבית של ערב הצום יכול לומר את נוסח . יאכל אחר כך לא ימצא שקרן בתפילתו
שכל זמן שיכול לאכול , משום שאנו חוששים לדעת בעל המאור הסובר, ף"הירושלמי או הרי

אינו נמצא , ורק בנוסחים אלו שבהם אינו מזכיר את הצום כלל, תעניתאינו מתפלל תפילת 
  .שקרן בתפילתו למרות שאוכל

  

   

  
  ם"תירוץ סתירה ברמב: נספח. ז
  

  :ם קס"ת הרמב"נמצא בשו
  

התלמידים קבעו להם עתים ללימוד החבור ונתעוררו ,  ויורנו הדרתושאלה
הלכות תעניות והוא מה שהזכיר ב. להם קושיות ומבקשים ממעלתו לבארן
איך יאמר ביום צום התענית הזה . לומר עננו במנחה ערב הצום ּבַהָקַּבָלה

  ...?)היום(שיאמרנו בזולתי זה , הואיל ואמר, והוא זולתי יום הצום
לפי שערב , אין תמה בה, אף כי אינו צום,  אמירת עננו ערב הצוםהתשובה

ולכן מותר , ותהיום של כל יום הוא התחלת היום שאחריו להתחיל בתפל
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, להתפלל ערבית של שבת בערב שבת ומעריב של מוצאי שבת בשבת ומבדיל
  ...כמו שבארנו במקומו

  

  :ולעומת זאת בתשובה שיג
  

 שיאמר למחר אתענה או מה שדומה -ותפלת תענית איך מקבלים התענית ...
. ונראה שהראוי לאמרו אחר תפילת המנחה לפי שכן יראה מהירושלמי, לזה

, רו בעצם התפילה בשומע תפלה כמו שזכרנו בחבור בספר אהבהואם אמ
  ...ואמנם עננו לא יאמר אלא מליל התענית

  

ם לומר עננו "שהרי בתשובה קס פסק הרמב, לכאורה שתי תשובות אלו סותרות זו את זו
ב "ואכן הנצי". ואמנם עננו לא יאמר אלא מליל התענית: "במנחה ואילו בתשובה שיג כתב

  ".ם חזר בו"וגם הרמב: " כתב)שאילתא סו אות ג(" ההעמק שאל"ב
  

  :תירץ סתירה זו בשתי דרכים, א"הרב רבינוביץ שליט, ראש הישיבה
היא אינה על כך שצריך לומר עננו של תענית , ם בשאלה קס"השאלה שנשאל הרמב. א

: ם נשאל אם אפשר לומר לאחר קבלת התענית במנחה"אלא הרמב, במנחה של ערב התענית
 -ביום הצום שקיבלנו עלינו להתענות בו מחר ... עננו: כלומר' ביום צום התענית הזה... נוענ'

ם שאמנם עננו של יום תענית ממש לא "בתשובה שיג אומר הרמב. ם"ולכך הסכים הרמב
  .יאמר אלא מליל התענית

על . ם הייתה שונה משלנו"גירסתו ברמב. )י, תעניות א(כך משמע גם מדברי המגיד משנה 
וגומר בלבו , אומר בתפילתו עננוכשמתפלל תפילת מנחה : "שהיתה ככל הנראה, גירסתו

: ותירץ, היה לרב המגיד קשה, )פ הגהות מיימוניות"הציטוט המדויק ע" (להתענות למחר
ואפשר שאף לזה . ומתפלל שֵירצה ַּבתענית שיתענה למחר, ופירשּו שהוא מקבל תעניתו"...

  .38"נתכוין רבינו
 היא זו של כתב יד )י, תעניות א(ם "הגירסה הנכונה ברמב, שלדעת ראש הישיבהמאחר . ב

וגומר ' אהא בתענית'אומר לאחר התפלה , כשיתפלל תפלת מנחה? כיצד מקבלה: "סוטרא
כי השואלים בשאלה קס אכן התקשו להבין מדוע , אפשר להסביר, "בלבו להתענות למחר

: ולכן ענה להם, צה להעמיד אותם על טעותםם ר"הרמב. אומרים עננו של צום כבר ממנחה
של שבת ערבית ולכן מותר להתפלל ... היום של כל יוםערב לפי ש... הצוםערב אמירת עננו "

ם לא הזכיר בתשובתו אפילו פעם "הרמב...". של מוצאי שבת בשבתמעריב בערב שבת ו
בגלל זאת . וכל תשובתו מתייחסת לאמירת עננו בערבית, אחת את תפילת המנחה

וכל כוונתו ". עננו לא יאמר אלא מליל התענית"ם התכוון בתשובתו לומר להם ש"שהרמב
  .היא שאפשר לומר עננו בערבית אף כשמקדימים להתפלל לפני השקיעה

  

א בגירסה קצת שונה"י שילת שליט" של הרם"איגרות הרמבתשובה שיג מופיעה גם ב  :39
  

 
אחת (ם "הגירסה שהייתה לפני הרב המגיד היא הגירסה הנכונה ברמב, א"י קאפח שליט"לדעת הר  .38

על הסתירה מתשובה שיג אומר ). לומר עננו כבר ממנחהם אומר "מראיותיו היא תשובה קס שבה הרמב
, סימן שיג) בלאו(כבדת לשון ועילגת ביטוי הובאה שם , בתשובה מקוטעת, אמנם: "י קאפח"הר

שכל הענינים שנדונה בה , אך פקפוקה מבצבץ מתוכה, שמשמעה שאין לומר עננו אלא ביום הצום עצמו
  ".ולפיכך אין להתחשב בה, כמעט היפך החיבוראו , ם הם היפך החיבור"ושכאילו השיב הרמב

ם של בלאו לא היה המקור הערבי של תשובה זו והם השתמשו בתרגום קדום של "בתשובות הרמב  .39
  .לפני הרב שילת היה המקור הערבי ולכן תרגומו מדויק יותר. האיגרת

  



  מעליות יט

  

202

 

אהא ': תפלת המנחה שיאמר ב-ותפלת התענית איך מקבלים התענית 
וכבר ראינו . או מה שדומה לזה', למחר אתענה': או שיאמר', בתענית

ואם אמרו . לפי שכן יראה מן הירושלמי, שהראוי לאמרו אחר תפילת המנחה
,  אין בו הפסד- בתחילה בחבורכמו שזכרנו ', שומע תפלה'בעצם התפילה ב

  )עמוד תיד(                    .ואמנם עננו לא יאמר אלא מליל התענית
  

  :כותב הרב שילת" בתחילה בחיבור"ובהערה על המילים 
  

הלכות (ם היא שהוא חזר בו ותיקן את נוסח ההלכה הזאת "וכוונת הרמב...

כשיתפלל , כיצד מקבלה" בחיבור כי מתחילה היה כתוב בה )י"א ה"תעניות פ
אחר כך ו... 40"תפילת מנחה אומר בתפילה עננו וגומר בליבו להתענות למחר

כשיתפלל תפילת מנחה אומר אחר התפילה מחר אהא , כיצד מקבלה"תיקן 
ם תיקן "וכנראה שהשואל הזכיר בשאלתו ששמע כי הרמב. 41"בתענית

  .בחיבור ורצה לוודא מהי דעתו הסופית
  

ם שצריך לומר עננו "שלפני שואלי שאלה קס היה הנוסח הראשון של הרמב, ייתכן לומר
שעננו , כלומר, ם שלח להם חזרה את תיקון ההלכה"הרמב. שאלתםולכן שאלו את , במנחה

  .אומרים מערבית ולא ממנחה

  .גירסת הרב המגיד  .40
  .דומה לגירסת כתב יד סוטרא  .41



מחשבת 
  ההלכה
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  שילה פכטר
  

  'אל תקרי חרות אלא חירות'
  תפיסת התורה כציווי וכטבע

  
  הקדמה  .א
   החצנה ראשונה-אבות קיימו תורה   .ב
   החצנה שניה-כתיבת המשנה והתלמוד   .ג
   החצנה שלישית-המשבר   .ד
  מצוות בטלות לעתיד לבוא  .ה
  השלכות  .ו

  
  

  הקדמה. א
  

פניכם מחשבה המנדדת שינה לתנות ב, "וידוי פרטי"הרשו נא לי כאן מעין 
 אחוז מכלל ישראל 90כי עוד בימי היו , אינני כל כך זקן ואני זוכר. מעיני

 והימים -אני עוד זוכר . שומרי מצוות ואילו החילוניים היו בקצה המחנה
חי ונושם , ה" כאשר כלל ישראל עוד היה קרוב להקב-אינם כה רחוקים 
החול והחולין שולטים ?  אנו רואיםמה, ואילו כיום כאן. באוויר של קדושה

יש שומרי שבת באמריקה , אכן... אין מה לדבר כלל" קדושת היום"על . בכל
, שומרי שבת יש באמריקה, "ערב שבת"כמו על , אבל לא על השבת דואב הלב

ההולכים בכוונת הנשמה ובהמיית הלב , אבל אין בה יהודים של ערב שבת
אבל כמה מעטים הם , ביד וברגל ובפהיש לנו שומרי מצוות . לקראת שבת

  1!אלו היודעים עבודה שבלב מה היא
  

יק בעיה עתיקת יומין שלבשה בעת החדשה 'בקטע נפלא זה מעלה בפנינו הרב סולובייצ
כבר הנביאים התלוננו על חוסר התאמה בין אורח חייהם של האנשים ובין . צביון חדש

בשפתיו כבדוני וליבו רחק ממני ותהי יען כי נגש העם הזה בפיו ו: "מעשיהם הדתיים
בעוד שבזמנם נבעה הבעיה , אולם. )ישעיהו כט יג(" יראתם אותי מצות אנשים מלומדה

המאפיין את הלך המחשבה . הרי שבזמן המודרני היא החריפה יותר, מחוסר מוסריות
מקום שפעם היה שמור , במאות האחרונות הוא מרכזיותו ההולכת וגוברת של האדם

 
יק שכן הוא חוזר עליה 'ה רבות את הרב סולובייצנראה שבעיה זו הטריד.  בהערה58עמוד ' על התשובה'  .1

; בספר ימי זיכרון' התשובה והחכמה שבראש ושבלב'למשל במאמר , מספר פעמים בספריו המאוחרים
הענין . ומבחינה מסויימת זו היא הבעיה העומדת ביסוד המסה איש האמונה; 95עמוד ' חמש דרשות'ב

). 'בסוד היחיד והיחד'מופיעה בסוף הספר (' ש הדורעל אהבת התורה וגאולת נפ'נידון אף בתשובתו 
אך , במקום זה נוטל הרב חלק מהאשמה על עצמו בכך שלא הצליח להעביר לתלמידיו את החוויה הדתית

אם הלימוד כל כך מנותק מהתכנים הרוחניים הטמונים בו הרי שכנראה יש בעיה מהותית באופן 
  .הלימוד
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מעתה האדם יוצר את תמונת עולמו ואת ערכיו והכל חג סביב זכויותיו ומימושו . 2יםלאלוה
אף אם הלה מקיים , באווירה שכזו אלוהים אינו ממלא מקום מרכזי בחיי האדם. העצמי

 ואדם זה יכול להיות גם -תודעתו של האדם המודרני , במילים אחרות. את מצוות הדת
: יק' ניתן לרדת לעומק הבעיה עליה מדבר הרב סולובייצלאור זאת.  היא חילונית-אדם דתי 

עדיין חסרה , דהיינו כושר לימוד גבוה וידיעת ההלכות, "חכמה שבראש"גם אם ישנה ה
  ".המיית הלב לקראת שבת"המתבטאת ב, "חכמה שבלב"ה

אלא גם ובעיקר בעקבות , בעיה זו החריפה לא רק בגלל ההתפתחות שחלה במחשבת העולם
להלן אנסה לסכם תהליכים אלה מבחינה . ימיים שהתחוללו בעולם היהודיתהליכים פנ

מעניקה , מעצם מהותה, כל כתיבה היסטורית. היסטורית ואשתדל להצביע על תוצאותיהם
כמובן שהדברים נכונים אף לגבי הסקירה . אותם בלבד' מצלמת'פרשנות למאורעות ואינה 

המטרה היא להראות פן מסוים .  שנהשכן היא מקיפה תקופה של כאלפיים, המובאת פה
זהו המעגל הפנימי של המאמר והוא מתרכז בשני . ולכן התמונה ההיסטורית הכללית נפגעת

  .הפרקים האמצעיים
. ומטרתו להוות בסיס לפתרון, )הפרק הראשון והאחרון(ישנו מעגל חיצוני , בנוסף לכך
מתארים דגם אידיאלי של , "לעתיד לבוא"העוסקים בימי האבות ובתקופה של , פרקים אלו

תפיסה זו מבוססת על הגותו של הרב קוק שהרבה להדגיש את טבעיות . חיי תורה ומצוות
גישה כזו מבליטה עד מאוד את חירות . 3האמונה באדם ואת יכולתו וכשרונו ללימוד עצמי

כמובן שהמצב האידיאלי . 4האדם ובכך נפתח פתח להתמודדות עם הבעיה שהוזכרה לעיל
אך חשוב ביותר לציין , ו ניתן ליישום מיידי ואין הוא מבטל את מצב הביניים העכשוויאינ

  .את המגמה אליה אנו שואפים מכיוון שיש לה השפעה מיידית בכמה תחומים
  

. מחשבה מקובעת, כתב שהלכה היא מחשבה מוקפאת', הלכה ואגדה'במאמרו , ביאליק
הגדרתה המצומצמת פונה לרובד החיצוני התורה ב. ביסוד כל הלכה מצויה המחשבה, ואכן

זהו מצב הפוך . העצמי, משם היא מקווה להשפיע על הרובד הפנימי. קרי למעשיו, של האדם
ואכן מצב זה התפתח בתקופה לא , 5בו הרובד הפנימי יוצר את החיצוני, מהמצב הטבעי

ימי התורה במצבה האידיאלי פונה ישירות לרובד הפנ.  בגלות-טבעית לעם ישראל 
  .ומשאירה לאדם את האוטונומיה בקביעת מעשיו

הראשון מורה על התורה בצורתה . 'חירות'ו' ָחרות'בחרנו לסמל שני מצבים אלו במושגים 
  .הפנימי והכללי, השני מבטא את צדה הרחב. החיצונית והפרטנית, המצומצמת

   החצנה ראשונה-אבות קיימו תורה . ב
  

 
אלוהים ואדם 'במאמר ' אנשים ודרכים'שמואל הוגו ברגמן '  פרופסיכום של מהלך זה ראה בספרו של  .2

  .'במחשבה של העת החדשה
עיין למשל עמוד . קטעים רבים באורות הקודש א ממקדים את תכלית הלימוד בהגות עצמית של הלומד  .3

  .ועוד, צט-עמודים צה, )נא(עמוד סז , )מא(נו 
, דבריו מובאים בספרו של בנימין איש שלום(ינם זרים לו ברנר כתב על הרב קוק שרגשות הכפירה א. ח. י  .4

נדמה שבאבחנה זו יש הרבה אמת והיא המבדילה בין הרב קוק ). 39עמוד ' בין רציונאליזם למיסטיקה'
  .לבין הוגים אחרים שעסקו בבעיות המודרניות

. יקר בזמן הילדותבע, מצב זה שבו המעשים קובעים את האישיות הוא הכרחי בתקופה מסויימת, אומנם  .5
  .עליו לשאוף למצב בו הוא יקבע את מעשיו, מרגע שאדם עומד על דעתו, אולם
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, העםה מתגלה לכל "הקב. תר בתולדות העם היהודימתן תורה נתפס כמאורע החשוב ביו
אך עם כל . ה מאיר את עיני האדם ומלמדו כיצד לעבדו"הקב. כורת עמם ברית ונותן תורה

איך , ה"אם התורה היא הדרך היחידה לעבוד את הקב. מעורר מאורע זה בעיה עצומה, זאת
בלי '  הגיעו להכרת האם האבות, או בכיוון הפוך? הגיעו האבות ומשה לדרגתם הגבוהה

  ?6לשם מה היא נחוצה, תורה
. 'שהאבות אכן הגיעו לרמת התנהגות התואמת את מצוות ה, מפשט הכתובים משמע
עקב אשר שמע אברהם בקולי וישמור משמרתי מצוותי חוקותי : "בפירוש נאמר על אברהם

אך האבות . 7יןהמדרש מוסיף שאברהם קיים אפילו עירובי תבשיל. )ה, בראשית כו(" ותורותי
וזה זקוק להדרכה ודרכי שימור של , הם יחידי סגולה ואילו התורה ניתנה לכל העם

כך אופיו של . שגם יחידי הסגולה נצרכים לקיים את החוק, עקא-דא. הרעיונות הנשגבים
  :שאין הוא מתאים לכל הפרטים, דבר המיועד לכלל

  

ולא יהיה , בודדכי אין התורה מביטה על ה, ממה שאתה צריך לדעת עוד
השקפה או מידה או , אלא כל מה שרצוי להשיגו, הציווי כפי הדבר המועט

  )לד, מורה נבוכים ג(      .אין מביטים בו אלא לדברים שהם הרוב, מעשה מועיל
  

 עומד על השינוי שחל בעקבות מתן )שער א פרק כא(' נפש החיים'ין בספרו 'חיים מוולוז' ר
שלפי , ומסביר, ב נשא שתי אחיות ועמרם נשא את דודתוהוא מתייחס לכך שיעק. תורה

זו היא גם הסיבה שלא ניתנה להם תורה . שורש נשמתם הם היו צריכים לעשות מעשים אלו
  :אך לאחר מתן תורה.  כדי לא להגביל אותם-

  

ולבל יתחכם האדם הגדול , לא בשמים היא, ומשבא משה והורידה לארץ
אה סוד וטעמי המצוות בכוחות ועולמות  אנוכי הרו-שהשגתו מרובה לומר 

או לדחות , ו על איזה מצווה"לעבור ח... העליונים שראוי לי לפי שורש נשמתי
, לעשותה במגרעת אף דקדוק אחד מדברי סופרים, שום פרט מפרטי המעשה

  9 )תחילת פרק כב, שם(                   .8ו"או לשנות זמנה ח
  

 
הפילוסופים היהודים . אם כי לא תמיד במישרין, שאלה זו עלתה מספר פעמים בתולדות ההגות היהודית  .6

אם : "ג"רסוכך שואל . בימי הביניים נדרשו לשאלה זו בעקבות הנחתם שכל התורה ניתנת להשגה שכלית
מה היא נקודת החכמה שנתנם לנו בדרך ', כל ענייני הדת יושגו בחקירה ובעיון הנכון וכפי שהודיענו ה

, הקדמה לאמונות ודעות ו" (?הנבואה ועשה על כן מופתי האותות הגלויים לא המופתים השכליים
י שלא נישאר כל וכד, תשובתו היא שהחקירה דורשת עמל רב וזמן רב). מהדורת הרב קפאח עמוד כז

עם כל . ניתנה לנו האמת בתורה, )אצל אנשים רבים זה יכול להמשך כל חייהם(אותו זמן ללא האמת 
, כלומר). א פרק לד"ח(ם מתרץ בדומה במורה נבוכים "הרמב. זאת עדיין אנו חייבים לחקור ולאמת זאת

  .כם מטעות בתחילת חייוולהציל הח, אלא נועד להעניק להמון את האמת, מתן תורה הוא לא התכלית
,  טוען281-282עמודים ' ל אמונות ודעות"חז'אורבך בספרו . א. א. ג ובמקבילות, בראשית רבה צה  .7

ה "זימן לו הקב: "אך הוא מתייחס רק למדרש שכתוב בו. שהתנאים לא סברו שאברהם הגיע לכך לבד
לא , כמו כן). ג, שם צה" (ו לו כליותיונעש"ולא לנוסח של ) א, בראשית רבה סא" (שתי כליותיו כשני כדים

, ועיין עוד היינמן יצחק. אלא למן סיעתא דשמיא, י התכוון להתגלות במלא מובן המילה"נראה שרשב
  .35דרכי האגדה עמוד 

  .במילים אלו הוא רומז כנראה לחסידים שהיו מאחרים את זמן התפילה  .8
  .ועיין גם אורות הקודש א עמוד כג, )בסופו(ל בתפארת ישראל פרק יז "השווה דברי המהר  .9
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למרות , אין יחידי סגולה רשאים לחטואההגבלה של התורה מתבטאת בכך ש, כלומר
זוהי עמדה קיצונית מאוד לגבי השינוי שחל . שהחטא עשוי להתאים לשורש נשמתם

  .בעקבות מתן תורה
בני ישראל ירדו ממעלתם וממילא התורה השתנתה . ל הבחינו במתן תורה עצמו בדרגות"חז

 הירידה בדרגה לאחר אשר ממקד את, הדבר מובע באופן יפה במדרש שיר השירים. עבורם
  :'שהוא יעביר להם את דבר ה, בקשת העם ממשה

  

נתקע תלמוד תורה " אלוהיך' אנוכי ה"בשעה ששמעו ישראל : יהודה אומר' ר
משה רבינו : באו אצל משה ואמרו. בליבם והיו למדים ולא היו משכחין

 )טו, שמות כ(" דבר אתה עמנו ונשמעה: "שנאמר, תעשה את מליץ בינותנו
חזרו להיות ? ומה הניה יש באבדה שלנו, )כא, דברים ה(" תה למה נמותוע"

מיד . אף תלמודו עובר, מה משה בשר ודם עובר, אמרו. למדים ושוכחים
. משה רבינו לוואי יגלה לנו פעם שניה, אמרו לו, באו להם אל משה. חזרו

בנו לוואי יתקע תלמוד תורה בלי, )ב, ש א"שה(" ישקני מנשיקות פיהו"לוואי 
נתתי את תורתי "שנאמר . לעתיד לבוא הוא, אין זו עכשיו, ל"א. כמות שהיה

  )טו, שיר השירים רבה א(             .)לב, ירמיה לא(" בקרבם ועל ליבם אכתבנה
  

במתן תורה בני . ולכן גם לא נשכחת, כהבנה פנימית' המדרש תופס את שמיעת קול ה
אך , יתאים לעצמיותם ויהפוך לחלק מהם' ישראל היו אמורים לעלות למדריגה בה דבר ה

. הרי זה כמו כל לימוד רגיל, כאשר משה מוסר להם את הדברים. הם לא הגיעו לרמה זו
השינוי . שכן אין הדברים מתאימים תמיד לנפשו של הלומד, בלימוד כזה השיכחה מצויה

 דותלמואף , מה משה בשר ודם עובר: "מתבטא לא רק בישראל אלא גם בתורה עצמה
  ".עובר

  :באה לידי ביטוי במדרש נוסף' מעלת קול ה
  

הזקנים : כל אחד ואחד לפי כוחו, בא וראה היאך הקול יוצא אצל כל ישראל
והנשים , והיונקים לפי כוחן, הקטנים לפי כוחן, הבחורים לפי כוחן, לפי כוחן

  )ועיין מקבילות. ט, שמות רבה ה   (          ...לפי כוחן ואף משה לפי כוחו
  

זוהי נבואה . היא כלל לא דבר חיצוני', כאשר התורה מתקבלת בצורת קול ה

אך כאשר היא מתקבלת על ידי תלמודו של . ישירה המתאימה לנפש השומע

, כך ניתן אולי להבין מדרש נוסף. היא הופכת לדבר חיצוני וקבוע, משה

  :אבדימי בר חמא' המובא בשם ר
  

  )א, שבת פח(                .מלמד שכפה עליהם את ההר כגיגית
  

, אך אדרבה', נעשה ונשמע'תוספות מקשים על מדרש זה מכך שבני ישראל אומרים בפירוש 
נצרכת , דהיינו הבנה והפנמה, כאשר אין שמיעה. אבדימי את דבריו' נראה שמכאן למד ר

  .10נאמר מתוך פחד המעמד ממקומם בתחתית ההר' נעשה ונשמע'ה. כפיה
האדם מודרך באופן , מעתה.  ההחצנה הראשונה של התורהמתן תורה מבטא את, לסיכום

ין ביטא את ההחצנה בכך שעתה 'חיים מוולוז' ר. חיצוני אל הדרך על פיה הוא צריך להתנהג

 
אילולי שראו קולות וברקים וההרים רועשים וקול שופרות לא היו : "כך גם עולה מדבריו של ריש לקיש  .10

  ).ו, לך לך, תנחומא בובר" (מקבלים את התורה
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בחוסר התאמה אישית , במדרש בא הדבר לידי ביטוי בשיכחה. היחידים מוגבלים במעשיהם
  .ובכפיה

  .ייבתהליכתו של אברהם לפני אלוהים נהפכה להלכה מח
  

  

   החצנה שניה-כתיבת המשנה והתלמוד . ג
  

לא , אך הוא כמעט ולא דחק את מעמדו האוטונומי של האדם, ניתן מן השמים' דבר ה
התורה מדריכה את האדם ומתווה את דרכו על . בבניית עולמו הרוחני ולא בתחום המשפט

ה שהיו באותה ידי קביעת מסגרת לאומית וחברתית המונעת תעייה אחר מנהגי עבודה זר
מצוות ודינים אלו . ועל ידי מצוות ודינים פרטיים האמורים להנחיל ערכים חיוביים, תקופה

, לכן. אינם מספיקים כדי להקיף את חיי היומיום של האדם וליצור מערכת משפטית מלאה
מסתבר שגם ". צדק צדק תרדוף", "ועשית הישר והטוב: "בנוסף לפרטים ניתנו כללים

 שהם למעשה טעמי המצוות -ניתנו כללים , בנוסף לביאור פרטי המצווה, תבהסבר המצוו
מקרא מועט "אולי .  ומתוך כך ידעו כיצד לקיימן במקרים בהם לא ניתן פירוש-ותכליתן 

  .אך במקרא מובעת הרוח החורזת את ההלכות ומנחה את הכרעתם, "והלכות מרובות
-בתורה שבעל. וץ עומק האיסור לכותבהוכאן נע, פה-נדמה שזוהי מהותה של התורה שבעל

היא מנחה את האדם לבנות את אישיותו . פה טמון היסוד של קיום התורה לפני מתן תורה
אין . במקרים פרטיים, וכך הוא יכול ליישם את המקופל בכללים,  רוחנית-בצורה מוסרית 

ם ולא אזי עדיף היה לכתוב את הפסקי, לו היה הדבר כך. זו תורה של משפט פרטני
דהיינו ', שימוש'י מה שנקרא בתקופה יותר מאוחרת "הלימוד היה נעשה ע. פ"להעבירם ע

" נדבקים"ולאחר מכן היו , החינוך היה מתחיל כבר בבית, לכן. 11התבוננות בדרכי החיים
או בין אליהו , דוגמא ללימוד כזה אפשר למצוא בקשר שבין משה ליהושע. ברב או בנביא

כאשר כל שופט או חכם . בה שלא נכתבו או נזכרו המחלוקות אזזאת גם הסי. לאלישע
ומתוך יישומה בדרכו האישית הוא פוסק הלכה באופן שונה , פ רוח התורה"מתנהג ע
מחלוקת . במצב כזה ישנה לגטימציה מלאה לדרך האחר.  אין מקום למחלוקת-מהאחר 

ל האמת נמצאת מתחילה במקום שלא ניתנת לגטימציה לדרך האחר וכל אחד חושב שכ
  .)עיין אדר היקר עמוד לו (אצלו

ובעיקר , תפקידו המרכזי של האדם בקביעת ההלכה עולה מהרבה סוגיות ומדרשים
יתכן ". לא בשמים היא"אשר קבעה מסמרות בכלל ', תנורו של עכנאי'מהסוגיא המפורסמת 

ל הכתב שמסוף תקופת בית שני הוחל להרגיש במתח בין פסקים ודרכי לימוד שהועלו ע
ולכן הירבו להדגיש את האוטונומיה של , ונתפסו כמחייבים לבין חופש האדם לפסוק ולחדש

  .12האדם
לא ברורה לגמרי מגמתם של רבי ורב אשי ? האם חיבור המשנה והתלמוד שם קץ לחופש זה

ם "וכך כותב הרמב. אך אין ספק שמבחינה היסטורית הם נתפסו כמחייבים, בחיבוריהם
". חייבין כל ישראל ללכת בהם, כל הדברים שבתלמוד הבבלי: "תורהבהקדמה למשנה 

כאשר לא , כמובן שחיבורים אלו התחברו עקב מצבו של עם ישראל העומד בפתח הגלות

 
  .מאמר ב פרק ב, תורת החינוך הישראלי, חיים הירשנזון' עיין ר  .11
לא "ים אף כלפי הצדוקים שדגלו בהיצמדות למקרא ולא הסכימו לעיקרון של יתכן שהדברים היו מכוונ  .12

  ".בשמים היא
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הוכרחו , לכן. ניתן היה לסמוך על אורח חיים בריא בו יחיו הבריות על פי מוסר התורה
במשך הזמן .  את הרוח הגלומה בהםשלימודם ושמירתם יעלו שוב, להנציח דינים פרטיים

יצירה . שסיכמה את הפסקים העולים מהתלמוד) קודיפקאית(התפתחה ספרות תחיקתית 
, לעומת זאת, באשכנז. ם"זו התפתחה בבבל ובספרד והגיעה לשיאה במשנה תורה לרמב

  .13ודבר זה התבטא ביצירתיות ובחידוש, שמרו על דרך הלימוד מימי התלמוד
האוטונומיה של האדם לקבוע את מעשיו . הזמנים הולכת התורה ומחצינהמכורח , אם כן

שעד עתה נבעו מיישום , ההלכות. מצטמצמת לאוטונומיה לפסוק על פי הבנתו את התלמוד
וניתן לומר עליהם מה שנאמר על , הפכו להיות המשמרים של רוח התורה, רוח התורה

  .יהם אותםעיצבו מעש, יותר משעיצבו ישראל את מעשיהם: השבת
  

  

   החצנה שלישית-המשבר . ד
  

, אך הנה. מאות שנה מאז כתיבת המשנה-התורה נשמרה על ידי כל ישראל כאלף וחמש
, תנועת ההשכלה שעלתה אז. ח חל מהפך ששם קץ למסורת ארוכת שנים זו"במאה הי

. החלה בתהליך חילון שהביא בסופו של דבר לכך שרובו של העם חדל לשמור תורה ומצוות
אך שינתה , שאמנם נשארה בגבולות הדת, במקביל לתנועת ההשכלה עלתה תנועת החסידות

האם היא התחוללה בעקבות גורמים חיצוניים הקשורים ? מה עורר מהפיכה זו. את פניה
המחקר מתמקד באפשרות ? או שמא זוהי תוצאה של משבר פנימי מתמשך, לתקופה
ט נחשב "ת-ח" היהודית בעקבות פרעות תהמשבר הסוציולוגי שפקד את החברה. הראשונה

ואילו תנועת ההשכלה הכללית נחשבת כגורם העיקרי , כגורם עיקרי לעליית החסידות
כאשר קבע , ההיסטוריון יעקב כץ נתן לגישה זו ביטוי קיצוני. 14לפריחת ההשכלה

אך גישה . 15ובכך ניתק אותה מהרצף ההיסטורי, חדשה" בריה היסטורית"שהחסידות היא 
מורה , שליותה את קום התנועות החדשות, התסיסה הרוחנית הרבה.  אלה קשה להולמהזו

לא ניתקו עצמם , שכן החסידים-וכל, המשכילים הראשונים. על בעיה רוחנית פנימית
לאירועים החיצוניים יש חלק רב בצורה , אמנם. לפחות לא מהעבר הרחוק, מהעבר היהודי

שהוא , בל בין גורמים מעצבים לבין הגורם המהותיבה בא המשבר לידי ביטוי אך אין לבל
  .16רק אם נעקוב אחריו נוכל לראות את הרצף שבמהפכה. הגורם הרוחני

אין אנו קובעים מסמרות במאה זו . ז"אנו רוצים למקד את תחילת המשבר במאה הט
אך נראה שבתקופה זו חברו יחדיו מספר . שכן הדברים התפתחו על פני שנים רבות, דווקא

  :אשר השפיעו באופן מהותי על המצב הרוחני בחברה היהודית, ורמיםג

 
  .676-680עמוד , כרך ב, בעלי התוספות, אורבך. א.עיין א  .13
 מגמות -חקר החסידות , אטקס. סקירה על הגישות השונות במחקר לגבי תנועת החסידות ראה ע  .14

לגבי תנועת . 5-21עמודים , א"תשנ, 31העולמי למדעי היהדות במת האיגוד , בתוך מדעי היהדות, וכיוונים
  .פרק שלישי', היציאה מן הגטו, 'ההשכלה ראה יעקב כץ

  .269עמוד , "מסורת ומשבר"  .15
היסטוריה 'ראה ספרו . ביקורת מעין זו נגד מסקנותיו של כץ הביע ההיסטוריון שמואל אטינגר  .16

  .66-68עמודים ', והיסטוריונים



211  'אל תקרי חרות אלא חירות'

זוהי ההחצנה השלמה ביותר של . השולחן ערוך נכתב ומתפרסם בכל תפוצות ישראל. א
כל מעשי האדם מוכתבים לו . וממילא הצמצום הגדול ביותר של התורה, 17ההלכה היהודית

  .בצורה הדרכתית מחייבת
י "ואף קבלת האר, ן המוני על ידי ספרי מוסר קבלייםתורת הקבלה מתפשטת באופ. ב

  .נכתבת ומתחילה להתפרסם
  .18יעקב פולק מפתח את שיטת החילוקים ובעקבותיה מתעצמת שיטת הפלפול' ר. ג
  

אך רוח , בתקופה זו עובר מרכז התורה לפולין והוא מהווה המשך למרכז התורה באשכנז
. מספרד" קודיפיקציה"ים עם שיטת המשתלבת שילוב כלא, שמקורה באשכנז, הלימוד

אחת המטרות החשובות של ספרות הפסיקה הייתה לאפשר ללומד להתפנות ללימוד 
-ממסגרת הלימודים ' חכמות החיצוניות'אך עתה נדחקו כל ה, המדעים והפילוסופיה

 בעקבות -אף הלימוד לשם קביעת ההלכה הצטמצם מאוד . בעקבות התפשטות הקבלה
כאן בא הפתרון בצורת שיטת ? מה יהא על מצוות תלמוד תורה,  כןאם. השולחן ערוך

. לימוד לשם לימוד. שתמיד נתפסה כאמצעי ועתה הפכה למטרה, החילוקים והפלפול
לפיה המצוות פועלות , אידיאל זה זכה לחיזוק משמעותי בעקבות תפיסת העולם של הקבלה

, הנחשב כמצווה החשובה ביותר, העיסוק בתורה, כמובן. בעולמות עליונים באופן אוטומטי
, בגלל הפלפול. הינו מעשה בעל חשיבות רבה גם כאשר אין הוא מניב תוצאות מעשיות

. הצטמצם לימוד התורה למספר מסכתות קטן שבהן ניתן להביע את החריפות והחידוד
שהחריפות באה על חשבון האמת ופלפולים שלמים נבנו על הנחות , הדברים הגיעו לידי כך

צורת לימוד . בעקבות מגמה זו השתבש סדר הלימוד ונזנחו המקצועות היסודיים. יותשקר
  .19להתנהגות מוסרית לקויה מצד הלומדים, לעתים קרובות, זו הביאה

  

לפיכך בא הדבר לידי , חשוב להדגיש כי צורת הלימוד משקפת את תפיסת העולם התורנית
לכן נציין את , שלכות של הלימודלא נוכל לפרט את כל הה. ביטוי בחיי הקהילה כולה

הישיבה מאבדת את מקומה המרכזי בחיי הקהילה והופכת לאחד : העיקריות שבהן
ערך החינוך יורד ועוסקים בו לעתים . 21ועקב כך מעמדה ומעמד הרב יורד, 20ממוסדותיה

תופעה המביאה ', מצוות אנשים מלומדה'המצוות נעשות כ. 22אנשים שאינם מתאימים

 
כל ההלכה . ם לבין השולחן ערוך הוא שהראשון נכתב בצורה לימודית"בין משנה תורה לרמבההבדל   .17

מסודר על פי , לעומת זאת, השולחן ערוך. במגמה ללמוד אותה ולהפנים את ערכיה, מסודרת לפי נושאים
ההבדל בא לידי ביטוי באופן ממצה בהשמטתו של . סדר היום והשנה ומטרתו להדריך את האדם במעשיו

, ע שם"ע אה"ובשו, יב-יא, עיין הלכות תלמוד תורה א. מתחום התלמוד' פרדס'רבי יוסף קארו את ה
  .395-397עמודים , מבוא למשנה תורה, טברסקי. עיין על כך י. א"ד ובהגהת הרמ, רמו

דימיטרובסקי ' אנו מסתמכים על מסקנותיו של פרופ. ישנה מחלוקות מי המציא את שיטת החילוקים  .18
  .קטז-בעיקר עמודים קיד, ספר הזיכרון לשלום בארון, "על דרך הפלפול"ו במאמר

, כרך א, מקורות לתולדות החנוך, אסף. על ביקורת הרבנים נגד שיטות הלימוד הפלפלניות ראה הרב ש  .19
  .עה-עמודים מו

, 24עמודים ) עבודת דוקטור(הישיבה האשכנזית בשלהי ימי הביניים , ברויאר מרדכי. 230עמוד , שם, כץ  .20
26-31.  

 הערה 182עמוד , הגות והנהגה, הדברים מתוארים בהרחבה בספרו של ההיסטוריון חיים הלל בן ששון  .21
  .12 ותחילת פרק 158עמוד , 77

מלבד המכות אשר הוכיתי בית מאהבי המלמדים אשר נמסרתי : "יעקב עמדין מעיד בזכרונותיו' ר  .22
והשווה לטכסי הלימוד . עמוד טז, מגילת ספר, " והכוני בלי חמלהבידיהם ללמוד והיו על פי רוב אכזרים
  .עמוד ב, שם, שם, אסף. עיין ש, שהיו נהוגים בצרפת בתחילת האלף
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שהיהדות הופכת להיות דת מצומצמת , בכלליות ניתן לומר. 23שחיתות וצביעותלעתים לידי 
  .ומנותקת מהחיים

 וזאת שאפה -הקהילה היהודית איבדה את רוח הקדושה שאפפה את יהדות אשכנז , אם כן
 וזה הוא הגורם -גם רוחב הדעה שאפיין את יהדות ספרד הצטמצם . החסידות להחזיר

נטע ' וכך כותב ר, המצוקה לא נראתה על פני השטח, אמנם. לתנופתה של תנועת ההשכלה
שלא הייתה כל כך הרבה תורה , המפורסמות אינן צריכות ראיה: "'יון מצולה'הנובר בספרו 

אך המשבר העמיק והתגלה בכל חריפותו כאשר ...". בכל תפוצות ישראל כמו במדינות פולין
  .הגורמים החיצוניים אפשרו זאת

היא מוכיחה את הרצף שבזרמים הרוחניים , ראשית? ירה זומה מלמדת אותנו סק
,  במאות הקודמות24זרמים אלו התפרצו באופן קיצוני בעקבות היעדרם, אמנם. שביהדות

היא מחייבת אותנו לתת לגיטימציה , שנית. אך ניתן להבחין בחזרה לערכים שהיו בעבר
כל תנועה מביעה חלק . "כולה שלי"אין לגיטימציה לטענת , עם זאת. לערכי כל תנועה

הרחבת , דהיינו, יש לרדת לשורש הבעיה. מהאמת ומעניקה פתרון לחלק מסוים של הבעיה
  .חיי תורה ומצוות

משבר זה . ההחצנה המוחלטת של התורה הביאה בסופו של דבר למשבר ביהדות, לסיכום
הגלות בנוסף לכך נגמרה . הביא להתפרצות קיצונית של ערכים שנדחקו בעקבות ההחצנה

. מעתה יש לבנות בחזרה את היהדות על פי הערכים המקוריים. ועם ישראל חזר לארצו
ובפרק הבא אביא דוגמא , יסודות לבניין זה ניתן למצוא בהגותו של הרב קוק, כאמור

  .מחשבתית לכך ואיתה השלכות מעשיות
  

  מצוות בטלות לעתיד לבוא. ה
  

לעשות תכריכים למת מבגד שאבדו בו המתירה ,  מובאת ברייתא)ב, סא(במסכת נידה 
  ". זאת אומרת מצוות בטלות לעתיד לבוא: "על ברייתא זו אומר רב יוסף. כלאים

  :מאמר זה ניתן להסביר בשלושה אופנים
  

  .כלומר החטא נעשה מותר,  העיקרון שעומד מאחורי המצווה מתבטל.1
  .והמעשה נעשה בתור פעולה אוטונומית,  רק הציווי מתבטל.2
  .אלא לפי ראות עיני האדם, אך ניתן לקיימו לא רק בדרך המצווה,  העיקרון נשאר.3

  

מכיוון שזהו . שהרי מדובר על בגד עם כלאים, לפי פשט הסוגיה משמע כהסבר הראשון
  .נחלקו הראשונים בקשר לתקופה עליה דיבר רב יוסף, הסבר נועז ומסוכן

 
  .197עמוד , עיין בן ששון שם. 'אורח לחיים '-אפרים מלונטשיץ כתב ספר שלם נגד הזיוף והצביעות ' ר  .23
 בניגוד גמור -והכניס אותם , נופול על מחשבות החילונייםכאילו הוא לקח מו, ישנה טענה נגד הרב קוק  .24

עיין סיכום הטענות ( למהלך ההיסטוריה הדתית שלו בתור מעלי ניצוצות וכדומה -להלך מחשבתם 
ביסוד טענה זו עומד עלבונו של ). 160עמוד , הקץ המגולה ומדינת היהודים, בספרו של אביעזר רביצקי

אך האמת . ערער את ערכי החירות וחופש המחשבה עליהם הוא אמוןאשר ניתוח זה מ, האדם החילוני
גרם לרובם , בו חיו היהודים במאות האחרונות, הצמצום הרוחני. ההיסטורית דווקא מאשרת תפיסה זו

עיין דבריו (שרגשי הכפירה לא היו זרים לו , הרב קוק. קרי הכפירה והחילוניות, לנטות לקיצוניות שניה
 בתור מתבונן -רשאי , אך עם זאת ידע לשלבם עם ערכי המסורת, ) בהקדמה3בהערה של ברנר המוזכרים 

אין ערכו נופל לעניין זה .  להגדיר ולמקם את תנועת ההשכלה בהשקפתו הדתית-או אפילו מעל , מהצד
  .המגדיר את חוויותיו של האדם הדתי ומסביר את מניעיו, מכל פסיכולוג או סוציולוג
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 את הבעיה החמורה של אי נצחיות בכך הוא פותר. א מצמצם זמן זה לזמן המיתה"הרשב
א מסיג עליו ומפרש שרב יוסף דיבר על זמן "הריטב, אמנם. אך יוצא מפשט הסוגיה, התורה

  .25תחיית המתים והוא מזהה זמן זה עם ימות המשיח
  

מכיוון שההסברים , אנו נתמקד במקום אחד. 26הרב קוק מתייחס למאמר זה מספר פעמים
רמז לו , אשר עמד בקשרי מכתבים עם הרב, כסנדרובהרב אל. אינם עולים בקנה אחד

הרב קוק . שבו המצוות בטלות, "עתיד לבוא"באחת האגרות שהוא רואה בתקופתו את ה
וביניהן , ומזכיר מגמות מסוכנות כאלה בהיסטוריה היהודית, דוחה תפיסה זו בתוקף

עלה " שמצוות בטלות פירושו. תוך כדי דבריו עולה הסבר למאמר הגמרא. השבתאות
עד שאיננו צריך עוד לשום צירוף לשום הדרכה של אמונה ושל חיוב מסורת , העולם במוסרו

הרב דוחה אמנם את התפיסה . 27"המוסר החופשי והעליון", "והסכמה מאיזה צד שיהיה
. שתקופה כזו יכולה להגיע בעולם הזה, אך אין הוא דוחה את ההסבר, שהגענו לתקופה זו

  :תייחסויות מפורשות לתקופה כזו ללא הזכרה של המאמר הנזכרבכתביו אפשר למצוא ה
  

, המצוות יפתחו את הטבע האנושי עד שיעשו הם בעצמם טבע קבוע לאדם
, וכמו שהתרבות האנושית משתדלת שקנייניה הלימודיים יעשו כטבע קבוע

ככה התרבות האלוהית עולה היא הרבה למעלה בשאיפתה של חידוש הטבע 
שהיא תטביע דרישה פנימית על כל התורה , והית עליונההאנושי למידה אל

  )עמוד תקיז, אורות הקודש ד  (              .ושכר מצווה מצווה, כולה
  

  :כך גם עולה מקטע נוסף. בקטע זה ברור למדי שהרב מתכון למשמעות השניה של הברייתא
אז אין צורך לשום הדרכה מיוחדת של חוקים , כשהשכל מאיר במלא אורו

החוקים והמשפטים מתקיימים לא בתור חוקים ומשפטים .. .ומשפטים
  .כי אם בתור תנועות טבעיות לנושאים שהארת השכל חזקה עליהם, מצווים

  )עמוד קכט, אורות הקודש ג(
  

למרות שהוא דחה בתקיפות את האפשרות שהעלה הרב . אך הרב קוק מתקדם יותר מזאת
הרי יש יותר מרמז לכך שהוא אכן , בואאלכסנדרוב בדבר זיהוי תקופתו עם אותו העתיד ל
טוען הרב " ההתפתחות המתעלה"בפרק . ראה בכמה תופעות בנות זמנו קיום מצוות טבעי

: אך כיום, נוטה לכיעור ולחטא, בעבר היה האדם יותר ברברי. ששכל העולם הולך ומתפתח
 ." האלוהיחלק גדול מהגיונותיו ושאיפת רצונו הטבעי הנם מכוונים מצד עצמם אל הטוב"
  :ממשיך הרב?  מהי המסקנה העולה מאבחון זה28)עמוד תקמה, אורות הקודש ב(

 
  .ב, ברכות יב, )הוצאת מוסד הרב קוק(א "פירושי ההגדות לרשב. שם, א נדה"ריטב  .25
. אורות הקודש ד עמוד תקטז, כרך ב עמוד רנ אגרת תרל, אגרת מד, ה כרך א עמוד נא"עיין אגרות ראי  .26

מופיע במקור ' עולם חדש'הרי שהביטוי , למרות שבמקור האחרון הוא לא מציין במפורש מתי זה יקרה
יתכן . נראה לי שאין סתירה בין המקורות, עם זאת. ושם משמעו עולם התחייה) ה ב"אגרות ראי(השני 

ביטול זה יכול . רמה אחת היא במישור הנורמטיבי. שהרב הבדיל בין שתי רמות של מצוות בטלות
) אולי(ביטול זה יגיע . הרמה הגבוהה היותר היא ביטול מעשה המצווה ממש. להתרחש עוד בעולם הזה

  .רק בעולם חדש
  .קעד-עמודים קעג, אגרת קמ, ה כרך א"אגרות ראי  .27
והנה אצל רבים : "שם הוא כותב, 284בעיקר עמוד ', נחמת ישראל'מאמר , ה ב"עיין גם מאמרי הראי  .28

וימאסו בדת ' פ שמצד הירידה בהכרת תוכן נשמת התורה סרו מדרך ה"שאע, מבני דורנו אנו מוצאים
, בכל זאת היושר הציבורי חי בקרבם באופן גדול ונשגב,  האומותולקחו להם את הדרך של כופרי, וקודש
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ונגד אותו החלק שכבר נזדכך מוכרחת היא הליברליות להתפשט לתפוס 
וכשבאה המסורת והדת אפילו בצורתה היותר טהורה לכבוש תחת . מקום

 האדם אבל צריכה היא לסייע את רוח. ידה את זה החלק המזוקק לא תצליח
בנקודת טהרתו ללכת במסילתו שכבר כבש ולכוין את מטרתה נגד אותם 

שעדיין לא נתבסמו והם עומדים עוד , חלקי הרוח של הדעת והרצון האנושי
  .במצבם הפראי כימי קדם

  

לפי , חלק זה התורה צריכה להנחות. צריך לשים לב לחלק המזוכך ואותו אין לכבוש, כלומר
האדם מקיים את . וש הוא על פי המשמעות השלישית שהצגנוכאן נראה שהפיר. מסילתו

שהרב מתכווין ליושר המוסרי שהוא , מסתבר מאוד.  במסילתו-אך לפי דרכו , רוח התורה
  .חזרה ללב, 29לפחות בחלקה, והתורה, בכך נסגר מעגל. מצא אצל החלוצים

  

 שניתן התורה היא לא רק מה. 30מתוך השקפה כזו מתחייבת הרחבה של מושג התורה
כך גם כל . אלא גם הבנה אנושית הנובעת משאיפה להבין וליישם את הטוב האלוהי, מסיני

אך בתחום , 31בתחום ההלכה השקפה כזו כבר תפסה מקום. מעשה יכול להחשב מצוה
  .המחשבה ובתפיסת העולם הכללית היא עדיין מהווה חידוש גדול

מבחינתנו . ך אין הדבר חשוב לענייננוא. כיום נראה שהרב קוק היה אופטימי יתר על המידה
המאפשרים , הרב קוק מוביל בהגותו לחיי תורה ואמונה רחבים ומקיפים. חשובה המגמה

השקפה זו מתבטאת גם בדרכי לימוד מעשיות . שילוב של שאיפות וערכים חילוניים לכאורה
  .32אך לא נוכל להביאם כאן מקוצר היריעה, שהרב הציע

  .'חירות' מתבטאת בשיבה לתורת 33והאוטונומיה עם ההטרונומיהשילוב הקודש עם החול 
  

  

  השלכות. ו
  

. אין ההשקפה המצוירת בפרקים הראשון והרביעי מיועדת ליישום מיידי, כפי שכבר כתבנו
. הקדמת המאוחר היתה טעותם של הנוצרים והשבתאים ואף כמה מגדולי ישראל טעו בכך

ואין יותר קל ,  מושך את הלב ומקל על החייםבכלל ישנה סכנה בהעלאת הרעיון שכן הוא
כמובן . עמל ויגיעה במסווה של אידיאלים גדולים, מלעזוב אורח חיים המחייב אחריות

 
, ריינס. י.השווה לכך ספרו של הרב י." ודבקים הם במצוות השכליות והמוסריות עד כדי מסירות נפש

  .40עמוד , ג"פיעטרקוב תרע', שני המאורות'
  :וטט לעיל הוא כותבבהמשך הקטע שצ. הרב קוק לא ממעיט בערך הסכנה בחלקים שעדיין לא נזדככו  .29

כשהחלקים , עוד הסכנה בהם יותר גדולה, ולפי התנועה התסיסית של החלקים המבוסמים  
והצד , השרידים הרבים של הברבריות הולכים במצב הטבעי הפראי, הבלתי מבוסמים

המתוקן שברוח האדם סוכך עליו באברת דמיונו להעטיף מעטה של ברק נוצץ על כל תועבה 
  . ושקר

  .עמוד נא, ן למשל אורות הקודש אעיי  .30
ם החשיב את "מסתבר שגם הרמב. ן שם"והשגות הרמב, שורש שני, ם בשורשים"עיין ספר המצוות לרמב  .31

על דברי סופרים שתוקפם 'א "עיין מאמרו של ראש הישיבה שליט, ג מידות כדאורייתא"הלימוד מי
  .ג"תשנ, )1(סיני כרך קיא ', ם"מדאורייתא במשנתו של הרמב

  .קיח ועוד רבות, פט, ה א אגרות כז"באגרות ראי, עיין למשל הרצאת הרב ו  .32
  .י סמכות חיצונית" מערכת חוקים הניתנת ע-הטרונומיה .  קביעת חוקים באופן עצמי-אוטונומיה    33
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לאור . שעזיבה כזו לא תצליח להעמיד את האידיאלים והתוצאה תהיה הפקרות ואנרכיה
  .זאת יש לשאול לתועלת כתיבת הדברים והדיון בהם

  

דיונים רבים . עיון בבעיות מהותיות העולות כיום בציבור הציוני דתיהתשובה על כך עולה מ
נדמה . לשאלות פוליטיות ועוד, לאופי ישיבות ההסדר, נערכים בנוגע ליחסינו לחרדים

לא הגדרנו השקפה רוחנית לגבי חיי : שביסוד כל חילוקי הדעות עומדת בעיה מרכזית אחת
להיות חלק מהותי ובלתי נפרד ממצע תנועת השקפה זו הייתה צריכה . התורה בארץ ישראל

אך בפועל התמקד מצעה בעיקר בחלק המדיני ובהשפעה הדתית על הציונות ', המזרחי'
אך לא על , אומנם היו רבנים והוגים שפיתחו השקפה לגבי העניינים הרוחניים. החילונית

חשבת כלל אינה מת' המזרחי'כך ביססו את מטרות התנועה ולכן הגותם של רבים מאנשי 
המעשה הקדים את המחשבה ומסגרות רבות הוקמו לשלב בין הציונות . בשינויים רוחניים

ישיבות הסדר ,  תורה ולימודי חול-ישיבות תיכוניות ,  תורה ועבודה-בני עקיבא : והדת כגון
שכן הן בנויות כתערובת בה ניסו , מסגרות אלו הן המעוררות את הבעיות.  תורה וצבא-
שילוב הרמוני אמיתי זוקק השקפה רחבה ומעמיקה על . חדיו שני עולמות שוניםי' הדביק'ל

למרות , לכן. מהותם של חיי תורה ומצוות ועל אפשרות שילובם עם העולם המודרני וערכיו
מכיוון שלהשקפה הרחוקה המובאת לעיל יש לעניות דעתי השלכות , הסכנה שבדברים
  .חשוב להציעה, מעשיות לימינו

  

. אנו השתמשנו לעיל במושג החצנת התורה? נות מעשיות ניתן להוציא מהנאמראילו מסק
ואכן כפי שניסינו להראות . ביטוי זה מקביל לתלונה של הרב קוק בדבר צמצום התורה

. ומבחינת מקצועות הלימוד לגמרא, התורה הצטמצמה מבחינת מרחב יישומה לישיבה
הן במישור לאומי והן במישור , ומלאיםהחזרה לארץ ישראל בשאיפה לחזור לחיים בריאים 

בחיים בריאים אדם מפתח את כשרונותיו . מחייבת הרחבה של השקפתנו על התורה, פרטי
, כיוון שהחיים בהכרח רחבים יותר מכל ספר חוקים והנהגות. ותורם כמידת יכולתו לחברה

זה תבוא באופן כ. הרי שיש צורך לבנות דמות ולעצב אישיות החיה על פי ערכי התורה
למעשה נדרשת פה . בשעת העבודה כמו בשעת הלימוד, התורה לידי ביטוי בכל שטחי החיים

  .'מצוות בטילות'והעמקת רעיון זה מובילה להשקפה העתידית של , החזרה של התורה ללב
כיום המטרה . אם דברים אלה צודקים הרי שיש להרחיב את מגמת הלימוד בישיבות

מגמה זו . וגדולי תורה) ביטוי סתום כשלעצמו(י חכמים המקובלת היא להוציא תלמיד
יש לשאוף לעצב רבדים יותר , כאמור לעיל. נובעת מהתפיסה המצומצמת של התורה

כמובן שגם במגמה זו לימוד ההלכה והגמרא תופס . פנימיים מאשר להקנות ידע ומיומנות
אך יש ) ם הראשונותלפחות בשני(מקום מרכזי ביותר הן מבחינת העמל והן מבחינת הזמן 

לא יתכן שתלמיד המתעתד . דרכים רבות ללימוד ואותן צריך להתאים לדמותו של הלומד
מעבר . להיות פוסק ותלמיד המתעתד להיות מהנדס ילמדו באותה שיטה ובאותו היקף

ללימוד הגמרא יש להרחיב עד מאוד את לימוד המחשבה שחשיבותו מרכזית אף יותר 
מקצוע זה דורש גם הוא סידור וארגון בכדי שהתלמיד לא , מראכמו הג. מלימוד הגמרא

לא ניתן להסתפק . יצטרך ללמוד שנים רבות כל כך כדי לקבל תמונה מקיפה של הדברים
  .מסודר ומייגע, ארעית מספרי מחשבה הדורשים לימוד שיטתי' טעימה'ב

תחומי . י חוליש להנמיך את המחיצות הגבוהות שבין לימודי קודש ולימוד, יתירה מזאת
או , לימוד רבים המרחיבים דעתו של אדם ומפתחים את כשרונותיו אף הם בגדר תורה

  .לפחות מכשירי תורה ולכן אין לזלזל בהם או לראות בהם ביטול תורה
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אנו צריכים לשאוף . כמדומני שאפשר לכלול את כל הנאמר לעיל בערך החינוך, לסיכום
, ידע רחב ומעמיק, אופקים רחבים, ידות מתוקנותכלומר אנשים בעלי מ, להוציא מחנכים

שכניהם , אנשים שיצליחו להשפיע על דמותם של ילדיהם. השקפת עולם מבוססת ועוד
  .ובמידת הכשרון והיכולת על תלמידיהם

אך מספיקה . בטוחני שרבים מהדברים שהוזכרו אינם מהווים חידוש בישיבות ההסדר
ם אליהם בכדי להווכח שהדברים אינם "ס הרמיסקירה קלה על מצב מכוני ההוראה ויח

חוסר בירור יסודי ומעמיק ביסודות השקפתינו , כאמור, הסיבה היא. מיושמים בפועל
עיסוק בדבר זה יכול לענות על הבעיה המובאת בתחילת המאמר ולגרום לפריחה . הדתית

  .של תורת חירות היונקת מעץ החיים
  

ית ישראל ואת בית יהודה ברית וכרתי את ב', נאום ה, הנה ימים באים
  ...חדשה

', נאום ה, כי זאת הברית אשר אכרות את בית ישראל אחרי הימים ההם
והייתי להם לאלוהים והמה יהיו , נתתי את תורתי בקרבם ועל ליבם אכתבנה

  )לב-ל, ירמיהו לא(                               .לי לעם
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  הקדמה. א
  

  ".שומרת דלתות ישראל"מגיל צעיר מתחנכים רבים על ברכי התפיסה כי המזוזה הינה 
ולפיכך יש לבודקן ,  זו גורסת כי המזוזות שומרות את הבית על יושביותפיסה רווחת1

המזוזה המוכרת לנו היום , למעשה. בעקבות אסון שמא פסולן הוא שגרם להתרחשותו
  .הגדולה שהתרחשה סביבה לאורך ההסטוריה היהודיתאינה מגלה אלא טפח מהדרמה 

, רבים אינם מודעים לכך שמצווה תמימה זו נבחרה לשמש משכן לאיורים מיסטיים
למעשה ישנן מזוזות מימי . שסומנו בה בתפוצה המונית, חותמות מאגיות ושמות מלאכים

ורק , ולרי פופ2הביניים שהשינוי הרב שהתחולל בהן משווה להן מראה מובהק של קמיע
  .נןעיון מדוקדק מאשר שסוף סוף במצוות עשה עסקי

 

, במסגרת המאמר נעמוד על שלבי התהליך המורכב שהביא להפיכת המזוזה ממצווה לקמיע
כשיטת עבודה נציע בחינה של . החל בסקירת מקורות הנוגעים לסוגיה וכלה בהסברתם

נחלת אופי קמיעתי למזוזה שכן לפני ה, התייחסות ההוגים הן אל הקמיע והן אל המזוזה
נוכל להתחקות אחר יחסי , על ידי שילוב זה, כך. דרושה כמובן אהדה מקדימה לקמיעות

  .הגומלין שביניהם

  רקע הסטורי. ב
  

 מכלל האוכלוסיה היהודית 74%עולה כי הנערך על ידי מכון גוטמן לסקרים חברתיים " ח גוטמן"דו"פ "ע  .1
  .הבוגרת בישראל סבורים כי המזוזה משמרת את ביתם

הנישא על ,  חפץ הנתלה על הצוואר-קמיע : " נבהיר-' קמיע'למען הסר ספק ובילבול האופפים את המונח   .2
 רפואה או כוח שמירה מפני, הגוף או המוחזק בקרבת האדם משום שמייחסים לו סגולה של מזל

  .817עמוד , כרך כט,  אנציקלופדיה עברית-' קמיע'מתוך ערך ". מזיקים
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דומני שיש חשיבות בבירור , בטרם ניגש לטפל במעמד המזוזה בתקופה התלמודית
יתכן שהכשירה , ה זומציאות קדומ. המציאות ההסטורית בקרב העמים שסבבו את ישראל

  .את הקרקע לקראת ההתפתחויות העתידיות עליהן נעמוד
  :טוען שמואל ייבין כי" מזוזה"בסיכומו לערך 

  

נהגו הקדמונים לסמן על יד המזוזה את שמו או את מלאכתו של השוכן 
בחותמות מסופוטמיים מן התקופות הקדומות ביותר רשומים סמלי . בבית

י פולחן וכן בלוחיות המצריות מן התקופה האלים ליד מזוזות של מבנ
ומכתובות וסימונים כאלו בא המנהג לרשום סימנים ... 3הפרוטודינאסטית

 4סימנים אפוטרופאיים. שבפולחן לשם שמירה על שוכני הבית מפני כל רע
כאלה או תליית קמיעות אפוטרופאיות כאלו על המשקוף או המזוזה 

  )780-782אנציקלופדיה מקראית עמודים (       .שכיחים כמעט בכל רחבי העולם
  

הינו נוהג , מתברר שקביעת חפץ או כתובת כלשהי על מזוזת הפתח לשם מטרות הגנתיות
בהתחשב במהירות התפשטותן של אמונות טפלות סביר להניח . 5קדמון ומקובל ביותר

. והיה מעורה היטב במנהגים ובטקסים השונים של סובבי, ברוב רבדיו, שהעם היהודי
ושמבחינה חיצונית הזכירו רבות את מצות , שעם הזמן רק השתכללו, ממילא מנהגים אלו

הן , יתכן מאד שמציאות היסטורית זו הולידה כיוון חשיבה. 6ודאי לא נעלמו מעיניו, מזוזה
  .בדבר סגולות הגנה שבמזוזה היהודית, ברובד העממי והן בחלק מהרובד הרבני

  
7 בתקופה זו . קורות המדרשיים והתלמודיים המצויים בידינומתוך רקע זה נוכל לפנות למ

במודע או שלא , מסתמנת אי בהירות ביחס למעמדה של המזוזה וכפי שנווכח נזרעו בה
נפתח בסקירה קצרה אודות היחס . הזרעים הראשונים לאופי הקמיעתי של המזוזה, במודע

  .התלמודי לקמיעות
  

  

 
  .ס" לפנה-3000כ, התקופה הקדם שושלתית  .3
  . שמיוחסת להם היכולת להבריח עין הרע ומזיקים-אפוטרופאיים   .4
המנהג המקובל במזרח הקדמון לציין "על ' לקסיקון מקראי'ר פנחס ארצי ב"בדומה לכך ראה דברי ד  .5

ואף היו נוהגים לתלות כתובות חסות והגנה ... ובות או בסמלים מאגיים מיוחדים את דיירי הביתבכת
  )504עמוד , ערך מזוזה". (ולהעמיד סמלי אלים בכניסה לבית

או שמא יש לטעון , האם הדמיון החיצוני בין מנהגים אליליים אלו לבין מצוות מזוזה הינו מקרי בלבד  .6
מנהג קדום אל תוך שורות היהדות תוך כדי כינון שינויים חיצוניים ויציקת תוכן " גיור"שלפנינו דוגמא ל

נושא זה . ג פרק לב ועוד"עיין מורה נבוכים ח, רעיון זה מוכר לנו היטב במסגרת ההגות היהודית? דתי
הרי שאנו , נציין רק שאם נכון הוא הדבר. דורש חקירה מדעית נרחבת והוא חורג ממסגרת מאמר זה

  .של המזוזה על פני הטבע הדתי המחודש" המקורי"להתגברות הטבע עדים 
כנראה מעיון , תלמודית משתקפת המזוזה במשמעותה הדתית הטהורה-בתקופה הקדם, עם זאת  .7

: נאמר, י יהודי"שרבים מהחוקרים סבורים שנכתבה ע, באגרת ארסטיאס, לדוגמא. בכתבים החיצוניים
". כן על השערים והפתחים צונו לשים פרשיות להיות זכרון לאלוהיםוגם בבגדים נתן לנו אות זכרון ו"
סביר להניח כי לו היתה למזוזה ). עמוד קנח,  סיפורים ודברי חכמה-הרטום הספרים החיצוניים . ש.א(

התיחסויות למזוזה בכתבי יוסף בן , בדומה לכך. אופי קמיעתי לא היה הדבר נעלם מכותב האיגרת
אינן מלמדות על )  ד כז-על החוקים לפרטיהם (ובכתבי פילון האלכסנדרוני ) יג, ד ח -קדמוניות (מתיתיהו 

  .תפיסה הגנתית מפני מזיקים
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  התקופה התלמודית. ג
  

  תהיחס לקמיעו. 1
  

ומקורות , עלינו לבחון במשולב מקורות העוסקים ביחס לקמיעות, כפי שכבר הערנו
בכוחם של קמיעות בעת העתיקה היה ) והאמונה(כבר ראינו שהשמוש . העוסקים במזוזה

לפיכך אין להתפלא על כך שבתקופה התלמודית כבר . נפוץ ביותר בקרב עמים מהעולם כולו
מציאות זו גררה בהקשרים שונים שאלות . ם של העםהיוו קמיעות חלק משגרת היום יו

בענין זה אנו מכירים את דיוני הגמרא . ובתלמוד ישנן מספר התייחסויות לנושא, הלכתיות
 בה -וכן את ההתלבטות במעמד קדושתן של הקמיעות , שעסקו ביציאה בקמיעות בשבת

אך קדושות מספיק כדי , הוסק כי הן אינן קדושות מספיק כדי שיצילון בשבת מפני הדליקה
  .)א, סב; ב, שבת סא(לאסור הכנסתן לבית הכסא 

  

השאלה המעניינת ביותר היא מה היה יחסם העקרוני של חכמים לתופעת השימוש , למעשה
ולעומתם כאלה , ניתן היה למצוא כאלה שתמכו, האם בדומה למתרחש כיום. בקמיעות
  ?שהתנגדו

ן בגמרא ולו דיון עקרוני אחד על מעמד בעיקר משום שאי, על שאלה זו קשה להשיב
ל התנגדו "נסיונות שונים בוצעו על ידי חוקרים בני דורנו במטרה להוכיח כי חז. הקמיעות

  .עקרונית לשימוש בקמיעות ואף ניסו לשרש את התופעה
8   : כי'אוצר ישראל'ר יהודה איזנשטיין באנציקלופדיית "כך לדוגמא טוען ד

  

, כנראה מהמשנה,  בעד האמונה הטפלה הזאתחכמי ישראל השתדלו לעצור
ובברייתא אמרו ; אם הקמיע אינו מן המומחה, כי אסרו לצאת בקמיע בשבת

אחד קמיע של כתב ואחד קמיע , איזהו קמיע מומחה כל שריפא ושנה ושלש
וכל זה כדי ,  וממילא מובן כי מעולם לא ריפא קמיע שלש פעמים9של עיקרין

  .ןלעקור את האמונה מלב ההמו
  

וכי ציפו חכמי המשנה כי רמזים עדינים ועקיפים יעמדו כנגד נחשול . טענה זו רופפת ביותר
מבחינה מציאותית קשה להניח כי , יתירה מזאת? הפופולריות של השמוש בקמיעות

שכן עקב תפוצתן ההמונית ברור שמבחינה , "מעולם לא ריפא קמיע שלש פעמים"
  ".עות מומחותקמי"הסתברותית היו כאלו שהוגדרו כ

נכשל בהנחת , ל באור מודרני ונאור"בנסותו להציג את חז, אכן נראה כי איזנשטיין
ל עצמם "לעומת תפיסה זו נראה להעדיף את דברי המאירי הנזהר מלטעון שחז. 10המבוקש

 
. ד.ר י"בעריכת ד,  אנציקלופדיה לכל מקצועות תורת ישראל ספרותו ודברי ימיו-אוצר ישראל   .8

  .193-195עמוד , ערך קמיע, כרך ט, אייזנשטיין
אבנים שונות , שיני בעלי חיים, לקוטי שורשים" עקרין"הכילו קמיעות הבנגוד לקמיעות הכתובות   .9

לא הודגשה בקמיעות אלו הבדלה חדה בין רפואה וכשפים אך למרות , כמקובל בעולם העתיק. וכדומה
  .היסוד המיסטי שבהם לא יוחסה להם העוצמה המאגית של קמיעות הכתב

לטענתו הדיון ". קמיעות מאגיים עבריים"רייר בספרו חולשה זו מאפיינת גם את נסיונו של תיאודור ש  .10
 ומתן לאחר משא: "התלמודי הדן בכניסה לבית הכסא עם קמיע שכתובים בו שמות מעלה מסקנה כפולה

מחופים בנרתיק עור מותר לקחתם למקומות מטונפים כשהעור משמש ] הקמיעות[הוסכם שאם הם 
ובהר באופן חד משמעי כי קמיעות ללא רישומי שמות באותו זמן ה. כמגן מפני ביזוי השמות הקדושים

 ,T.Schrireראה . רמזים עדינים כנגד מנהגים גואים, כאמור". משוללים כל אופי קדוש בפני עצמן
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אך מודה כי היא הוזכרה על ידם פעמים רבות ללא כל , האמינו במיסטיקה הרווחת
  :11ביקורת

  

) מהרפואות המיסטיות(תינו עליהם השלום הרבה מהם וזה שכתבו רבו

, האחד. בסוגיא זו ובמקומות אחרים הם נעזרו בדבר זה בצירוף בשני דברים

והשני ... שלא היה שם דבר כדאי להטעות אלא הבלים המוניים וכזבי הנשים

שמצד שהיה ההמון באותו זמן בטוח באותם העניינים היה טבעם מתחזק 

  )א, בית הבחירה שבת סז(               .עזר טבעי בהםונמצא מצד ההרגל 
  

נוכל אפוא לסכם כי עולם ההלכה לא התנגד לשמוש בקמיעות אלא התייחס אליהם כעובדה 
נוצר מצע נוח להלבשת , כשהקמיע נתפס בציבור כחיובי כשלעצמו, כך. פשוטה וקיימת

  .המזוזה באופי קמיעתי
  

  היחס למזוזה. 2
  

ווג את השקפות ועדויות התלמוד בעניין המזוזה לשלש קטגוריות באופן כללי ניתן לס
  :מרכזיות
  .המזוזה כחפץ דתי מובהק. א  
  .המזוזה באור מעורפל ודו משמעי. ב  
  .המזוזה כחפץ בעל סגולת הגנה ושמירה. ג  

  

  המזוזה כחפץ דתי מובהק. א

  :לדוגמא,  לכךניסוחים רבים ניתנו. מבחינה הגותית תפסה השקפה זו מקום מרכזי ביותר
  

תפילין בראשיהן ותפילין . ה במצות"ר חביבין ישראל שסיבבן הקב"ת
  ...בזרועותיהן וציצית בבגדיהן ומזוזה לפתחיהן

רבי אלעזר בן יעקב אומר כל שיש לו תפילין בראשו ותפילין בזרועו וציצית 
והחוט המשולש לא : "בבגדו ומזוזה בפתחו הכל בחיזוק שלא יחטא שנאמר

  )ב, מנחות מג(".       סביב יראיו ויחלצם' חונה מלאך ה: "ואומר" ינתקבמהרה 
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): ב, טו(לה טכנית הלכתית שמקורה בגמרא במסכת שבועות נזכיר כי לפני כותבי הקמיעות עמדה מגב
יהושע בן לוי אסור להתרפאות ' והאמר ר, היכי עביד הכי. רבי יהושע בן לוי אמר להו להני קראי וגאני"

הגמרא לפיכך מחלקת בין התרפאות בדברי תורה לבין הגנה או מניעת ". להגן שאני? בדברי תורה
נדיר הוא : "ו אותות מידיים על כותבי הקמיעות וכפי שמציין שריירהטילה הגבלה ז, כצפוי. המחלה

). 14שם עמוד " (הינו שכיח ביותר' להגן מפני '-בכתבי קמיעות בעוד שהבטוי ' לרפא'למצוא את המלה 
לקמיעות עטורות אמנם בספרות התלמודית אין הגבלה מפורשת על התרפאות בדברי תורה ביחס 

א "הרשב. ם כי השמוש בפסוקים היה פופולרי ביותר אצל כותבי הקמיעותלמרות שאנו יודעי, פסוקים
ככל הנראה הוטרד בשאלה זו ופירש כי דברי הגמרא בשבת אודות ריפוי בקמיע מומחה שריפא ושנה 

אמנם הגמרא חששה מכניסה עמו . עוסקים בקמיע מחוסר פסוקים וממילא הותר להתרפא בו, ושלש
). שאלה רפא, א ב"ת הרשב"שו(א שהיו בקמיע זה רק שמות קדושים "בולפיכך מציע הרש, לבית הכסא

  .פותרת כמובן את הבעייה, שזכר אין לה בגמרא, הנחה זו
אולם להנחה זו אין ביסוס תלמודי , ל לא התייחסו ברצינות לעניינים אלו"המאירי מניח מראש כי חז  .11

ובמיוחד אמורים , גילו אמונה בקמיעותלמעשה קשה להניח שלא היו בין חכמי התלמוד כאלה ש. מפורש
  .הדברים לאור המצאותן של מימרות תלמודיות רבות העוסקות במאגיה וכשפים
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לאדם על הקשר בינו לאלוהיו ועל חיובו ' מזכיר'תפיסה זו ראתה במזוזה התגלמות של 
' מטבע הדברים נכללה המזוזה ברשימה של מצוות הקשורות כולן לאהבת ה. למצוות
  .ויראתו

  :מצוה כמתואר בגמראתפיסה זו באה לידי בטוי גם בפרטי ה
  

רבנן ? מאי טעמא. מצוה להניחה בטפח הסמוך לרשות הרבים: אמר רבא
  )ב, מנחות לג(                  .כדי שיפגע במזוזה מיד: אמרי

  

על פי רבנן מיקומה הטכני של המזוזה נקבע במקום בו האדם יתקל בה מיד וזאת על מנת 
  ".המזכיר הדתי"לשמש את האינטרס הכללי של 

  

  המזוזה באור מעורפל ודו משמעי. ב

כמקורות , מחד. מקורות אלו בולטים בכך שניתן לפרשם בקלות לשני כיוונים מנוגדים
  .כעוסקים בסגולת ההגנה המיסטית שבה, העוסקים במשמעות הדתית של המזוזה ומאידך

ות עדוי) 2(מקורות הגותיים ) 1: (נדגים את האמור בדוגמאות שניתן לחלקן לשתי קבוצות
  .ומקורות טכניים

  

 כדוגמא למקורות מעורפלים אלו נביא את הירושלמי המתאר החלפת -מקורות הגותיים . 1
  :מתנות בין רבי יהודה הנשיא למלך ארטבן

  

מרגלית שאין להעריך את (ארטבן שלח לרבינו הקדוש חד מרגלי טבא אטימיטון 

 -אמר ליה . מזוזהשלח ליה חד . אמר ליה שלח לי מילה דטבא דכוותא, )שוויה
 ואת שלחת לי מילה )שאין לה ערך(מה אנא שלחית לך מילה דלית לה טימי 

ולא , אמר ליה חפציך וחפצי לא ישוו בה. )מטבע בעל ערך פעוט(דטבא חד פולר 
ואנא שלחית לך מילה דאת . עוד אלא דאת שלחת לי מילה דאנא מנטר לה

בשכבך תשמר עליך ( בהתהלכך תנחה אותך: דמך לך והיא מנטרה דכתיב

  )א"א ה"פאה פ(                 ).כב, משלי ו-והקיצות היא תשיחך
  

האם התכוון רבי להרשים את מלך פרס בקמיע רב עוצמה השומר על : צדדי הספק ברורים
או שמא בקש הוא להעביר מסרים סמליים בדבר המהות הדתית של , האדם גם בשנתו

  .המזוזה
  . נים בתכליתכצפוי הובן הקטע בכיוונים שו

  
  

  ": הערות וביאורים בירושלמי-עלי תמר "הרב ישכר תמר כותב בספרו , כך לדוגמא
  

 -' ואנא שלח לך מילא דאת דמך לך והיא מנטרה לך'והנה מה ששלח לו 
 שמלבד מצוותה שהיא כלל המצוות שבתורה 12מבואר כן בעבודה זרה דף יא

  )עמוד שסא, זרעים חלק א(             .יש בה גם סגולה של שמירה על האדם

 
סיפורו של אונקלוס בר קלונימוס בו אנו מוצאים את דברי , הרב תמר מתכוון למקור דו משמעי נוסף  .12

ו משמרים אותו מבחוץ ואילו מנהגו של עולם מלך בשר ודם יושב מבפנים ועבדי: "אונקלוס על המזוזה
עבודה " (' ישמר צאתך ובואך מעתה ועד עולם' ה'שנאמר . ה עבדיו מבפנים והוא משמרן מבחוץ"הקב

מגלה , מגדולי חכמי צרפת, משה הכהן מלוניל' ר. כצפוי גם סיפור זה הובן בכוונים מנוגדים). א, זרה יא
ך נבוך שכן לדעתו סותר סיפור "הרמ. גנתים שלא ראה במזוזה חפץ ה" בתגובה לדברי הרמבאת דעתו

דבמסכת עבודה זרה משמע מהני דאמר ליה אונקלוס , תימה הוא זה: "ם"אונקלוס את עמדת הרמב
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בהמשך דבריו מפלפל הרב תמר האם סגולת השמירה שבמזוזה מועילה גם לאינו יהודי 
  -ומסיק כי 

  

ואפשר גם לתת , גוי שאינו במצוות יתכן שמכל מקום יש לה הסגולה הזאת
שלא נזכר שאמר לו רבי שיקבע , וכן משמע. לו את המזוזה למטרה זו

  .גולה ושמירהאלא ששלח לו לס, המזוזה
  

" יפה תואר"שמואל אשכנזי בעל פירוש ' ר. עיון מדוקדק יוכיח שאין הדברים פשוטים, ברם
בו מופיעה מקבילה , 13בפירושו לבראשית רבה. רואה את העניינים באור שונה לחלוטין

  :ארטבן הוא כותב-לסיפור רבי
  

אך .. .כי ארטבן שלח לרבי חפץ יקר בחושבו כי כל אושר האדם הוא בעושר
רבי בשלוח לו מזוזה גילה לו דעתו כי הצלחת האדם ואשרו הוא בתורה 

  .ובחכמה
  

עוסק בתורה ובחוכמתה " בהתהלך תנחה אותך "-אמנם הפסוק שמצטט רבי ממשלי 
בעקבות כך מסכם ? כנראה שם מהקשר הדברים ומה לכך ולסגולות הגנה קמיעתיות

אם כי , א עסק בכוח המסתורי של המזוזההמסר שהביע רבי ל" כי 14פרופסור מרטין גורדון
  .15"יתכן שהמלך הפאגני קיבל רושם שטחי זה

 אם אמנם נתפסה המזוזה כבעלת סגולות שמירה קמיעתיים לפחות -מקורות טכניים . 2
הרי שבמקביל יש לצפות למנהגים שונים כגון ענידת המזוזה על הגוף או לכל , בעיני ההמון

ועל כך , ן הגמרא שלפנינו עוסקת בדין מזוזה התלויה במקלאכ. הפחות נשיאתה בין הכלים
  :היא מעירה

  

  )ב, מנחות לב(.        של בית מונבז המלך היו עושין בפונדקותיהן כן זכר למזוזה
  

כלומר ; "חקק בראש המקל: ")ג, עה; ב"ד הי"פ(מנהג עתיק זה מתבאר בירושלמי מגילה 
  :כך מובא גם במשנה. בתוכו הונחה המזוזהמדובר במקל שבקצהו גולף מעין בית קבול ו

  

 
וכן פרש ', ישמור צאתך ובואך' ה'ה עושה המזוזה לשמור ישראל מבחוץ שנאמר "לגונדא דרומאי כי הקב

מכל מקום יש לדחוק דאונקלוס הוא דאמר ... ןרבנו שמואל וכל רבותי כי המזוזה משמרת מן המזיקי
  ).ך עמוד לז"השגות הרמ" (להו לאחשובינהו לישראל אבל לא על דרך האמת

  ). מהדורתו-ד , הלכות מזוזה ה(כדוגמא לפרשנות מנוגדת ראה דברי הרב יוסף קאפח   
 שם העירו כי מקבילה, 333עיין בראשית רבה אלבק תיאודור עמוד . סוף פרק לה, בראשית רבה פרשת נח  .13

  .זו לא נמצאת כלל בכתבי היד והועתקה בטעות מהירושלמי על ידי המדפיסים

14.  Tradition vol. 16 no. 4 - Mezuzah: protective amulet or religious symbol מאמר . 13 עמוד
  .אך הנימה האפולוגטית של כותבו מעיבה מעט על עבודתו, מקיף זה משמש רקע ומבוא לנושא

:  והלא דברים קל וחומר-על הפתח ' ופסח ה: "במסגרת המקורות המעורפלים נזכיר גם את המכילתא  .15
 נאמר בו -ואינו נוהג ביום ובלילה ואינו נוהג לדורות , ומה אם דם פסח מצרים הקל שאינו אלא לשעה

ונוהגת , ילהונוהגת ביום ובל, מזוזה שהיא חמורה שיש בה עשרה שמות מיוחדין', ולא יתן המשחית'
כי אם עוונותיכם היו 'שנאמר , עונותינו? אלא מי גרם.  על אחת כמה וכמה שלא יתן המשחית-לדורות 
פרשה יא , מסכתא דפסחא('  ביניכם לבין אלוהיכם וחטאתיכם הסתירו פנים מכם משמועמבדילים
פאל ביטראן בפירושו ר' מבין אלה שהבינו מכאן כי המזוזה שומרת מן המזיקין נמנים ר). כג, שמות יב

, )א, כב(בעל מרכבת המשנה בביאורו למכילתא דרבי ישמעאל , )עמוד שיב" (מדות טובות "-למכילתא 
  .ועוד

לדעתו ההשוואה בין שתי המצוות נערכה במישור ). 12שם עמוד (וראה על כך תגובתו של גורדון   
  .כולוגיתהחשיבות הדתית הן מבחינת הערך ההלכתי והן מבחינת החוויה הפסי
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  .ומקל שיש בו בית קבול מזוזה, קנה שלעני שיש בו בית קבול מים
  )ז"ז הט"כלים פי(

  

אלבק בפירושו למשנה טוען ?  למה יועדה-מזוזה זו שנישאה ממקום למקום בתוך מקל 
ואפשר  "-ט על אתר "אמנם הקדימֹו כבר התוספות יו. שיעוד המקל היה לשמירה בדרך

פרשנות ". שהיו האנשים בזמן המשנה נושאים מזוזה עמם וחשבו זה למצווה ולשמירה להם
  :זו מתחזקת בעקבות העובדה שמצאנו טכניקה זהה למטרת נשיאת קמיע

  

אמר לו אבא מתירא אני בדרך . משל למלך שאמר לבנו צא לפרקמטיא
ו ונתן בו קמיע נטל מקל וחקק, מה עשה אביו. מהלסטים ובים מפני אפירטין

  )א, ויקרא רבה קדושים פרשה כה(                     .ונתנה לבנו
  

16 מקל  "- מסכם את המסקנה הכמעט מתבקשת דוד לוריא בהגהותיו למסכת כלים' ואכן ר
  ". והיינו שהשתמשו במזוזה שבמקל בתור קמיע-שיש בו בית קיבול מזוזה 

ונבז מציינת הגמרא במפורש שמטרתם בהתיחסותה לבית מ. אולם פירוש זה איננו מספק
אלא , לפי שלא היו דרין לעולם דירת קבע "-י על אתר מבאר "רש". זכר למזוזה"היתה 

אין פה יותר מנסיון לשמר את זכר המצוה , במילים אחרות". הולך היה מעיר לעיר במלכותו
 מונבז לו רצתה הברייתא לומר שהטעם של בית. עקב הנסיבות המיוחדות של בית מונבז

  ?היה הגנה או שמירה מדוע לא אמרה זאת במפורש
  .שרבים תהו על משמעותו, צמוד לו, חוסר בהירות זה מוביל אותנו למקור נוסף

  

  )ב, מנחות לב(.           תלאה במקל או שהניחה אחר הדלת סכנה ואין בה מצווה
  

מן המזיקים שאין סכנה : "י מפרש"רש? וכי מה עניין סכנה למזוזה שאינה קבועה כראוי
" מפני הסכנה"ואמנם הבטוי ". הבית משתמר בה עד שיקבענה בצורת הפתח כהלכתה

הגמרא רואה במזוזה יכולת הגנה , י"אליבא דרש. 17משמש בין היתר כחשש מפני המזיקים
אך מה שונה הוא הכיוון שמוצע . חזקה ביותר ומי שאינו חוסה בצלה שרוי ממש בסכנה

  :גאוןעמרם ' בתשובתו של ר
  

כיון שאין רגילין : אי זו סכנה, וששאלתם המניח מזוזה אחר הדלת סכנה
ישראל להניחה אלא ַּבְּפצים והולך זה ומשנה ממנהג ישראל ומניחה אחר 

ומתגרין בו , חושדין אותו גוים בכשפנים ואומרים כישופים עושה" הדלת
  )66וד עמ, אסף. ש, תשובות הגאונים(                  .ובא לידי סכנה

  

הגאון אינו מבין את הגמרא כמרמזת על אובדן סגולות השמירה שבמזוזה ולשיטתו 
  .הרציונלית הסכנה היא מפני גויים

לדעתו מימרא זאת אינה בודדה . כיוון שונה ומעניין מציג הרב ליברמן בתוספתא כפשוטה18
הקשר בין . )ב, מגילה כד(" העושה תפלתו עגולה סכנה ואין בה מצוה "-וזוגתה היא 

ומשקפות את נסיונותיהם של , הוא ששתיהן עוסקות בשעת השמד, טוען ליברמן, המימרות
התפילין מוסוות על ידי שינוי צורה שנועד לבלבל את . היהודים לקיים מצוות מבלי להתפס

או , כדי שיוכל בנקל להסיר את המזוזה בשעת הסכנה "-הגויים ואף המזוזה עוברת שנויים 

 
  .עיין שם בעלי תמר שהביא דבריו באריכות  .16
ואם שתה . ולא בלילי שבתות, ר לא ישתה אדם מים לא בלילי רביעיות"ת: "א, עיין לדוגמא פסחים קיב  .17

  ...".רוח רעה? מאי סכנה. דמו בראשו מפני סכנה
  .103, 104הערות , 1212ג עמוד "מגילה פ  .18
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לפיכך אמרו עלה ... ו נוהג כמנהג הקבוע שלא ירגישו בו הגויים בשעת הסכנהשמתחילה אינ
  .19"שהוא אינו מקיים את המצוה ומסכן נפשו בחנם

לא נותר לנו אלא לבחון את , משסקרנו את המקורות המעורפלים והדו משמעיים, כעת
  .המקורות המועטים ששיוו פן הגנתי סגולתי מובהק למזוזה

  

  ל יכולת הגנה ושמירההמזוזה כחפץ בע. ג

כבר הצגנו את דברי רבנן בענין מיקום המזוזה במקורות המשתייכים לקבוצה הראשונה 
אולם לא הזכרנו כי מדובר במחלוקת ולפיכך נציג את הדברים , )המזוזה כחפץ דתי(

  .בשלמותם
  

רבנן ? מאי טעמא. מצוה להניחה בטפח הסמוך לרשות הרבים: אמר רבא
. כי היכי דתינטריה: רב חנינא מסורא אומר. זוזה מידכדי שיפגע במ: אמרי
מדת בשר ודם . ה מדת בשר ודם"בוא וראה שלא כמדת הקב: חנינא' אמר ר

עבדיו , ה אינו כן"מדת הקב. מלך יושב מבפנים ועבדיו משמרין אותו מבחוץ
צלך על יד ' שומרך ה' ה: "שנאמר. יושבים מבפנים והוא משמרן מבחוץ

  )ב, מנחות לג(                        ".ימינך
  

האם המזוזה היא חפץ , במחלוקת זו משתקפת יפה המתיחות הגדולה שבין שתי הקצוות
במימרא זו קשה במיוחד להסביר את רב חנינא ? או שמא מגן ושומר על הבית, דתי מובהק

חיזוק להבנה זו מתקבל . מסורא באור אחר מלבד התפיסה הסגולית הגנתית של המזוזה
הגמרא שם עוסקת בשאלת הכניסה . ואה לקטע משונה ביותר במסכת ברכותי השו"ע

בתפילין לבית הכסא ובסופו של דבר מסיקה כי בשל אילוצים טכניים אין להשאירן בחוץ 
בעקבות המסקנה . אלא יש להכנס עמן כשהן גלולות כמין ספר ואחוזות בימין כנגד הלב

שכן יכלו להשאיר , בטלו האילוצים הטכנייםנחמן שלגביהם ' יוחנן ור' מספרת הגמרא על ר
  .ובכל זאת התעקשו להיכנס עמן לבית הכסא, את התפילין אצל תלמידיהם שחיכו בחוץ

  

כי הוה בעי למיעל , ואמר רבה בר בר חנה כי הוה אזלינן בתריה דרבי יוחנן
כי הוה נקיט תפילין , כי הוה נקיט ספרא דאגדתא הוה יהיב לן, לבית הכסא

אמר רבא כי הוה אזלינן . הואיל ושרונהו רבנן ננטרן: אמר, יהיב לןלא הוה 
כי הוה נקיט תפילין , בתריה דרב נחמן כי הוה נקיט ספרא דאגדתא יהיב לן

  )א, ברכות כג(                .20אמר הואיל ושרונהו רבנן ננטרן, לא יהיב לן

 
סימן ת עמוד (ועל ספר יראים ) 315ב סימן תקפט עמוד "ח(ה "ל ראביש ליברמן ע"בפירושו מתבסס ר  .19

שכן בפסיקתו שינה מעט , ם"בעניין זה מסקרנת במיוחד הבנתו של הרמב. א, ועיין גם יומא יא, )438
, ה, מזוזה" ( לא עשה כלום-הניחה אחורי הדלת . שאין זו קביעה,  פסולה-תלאה במקל "מלשון הגמרא 

פרופסור לוי גינזבורג טוען שהבנת ? "סכנה ואין בה מצוה "-ם על ניסוח הגמרא "מבמדוע ויתר הר). ח
לא העתיק : "ולפיכך', סכנה מן המזיקים'י שכאמור פירש "ם בגמרא זהה היתה להבנתו של רש"הרמב

שכך דרך הרב להשמיט דברי בעלי התלמוד על " לא עשה כלום"דברי הגמרא כצורתן אלא כתב 
" יד פשוטה"לעומתו ראה דברי ראש הישיבה הרב נחום רבינוביץ ב). ב"גנזי שכטר חמבוא ל" (המזיקים
אבל ענין הסכנה לא הוצרך להזכיר "ם תפס את משמעות הסכנה כשעת השמד "לדעתו גם הרמב. על אתר

  . וממילא ניתן להשמיטו-מדובר בנימוק היסטורי שכבר אינו רלוונטי , כלומר". שכבר עברה
בקצרה ניתן לומר כי . אך עיין דקדוקי סופרים על אתר עמוד כג ובהגהותיו אות ע, י"כך גירסת רש  .20

הואיל  "-ף וכן בכתב יד פירנצה מופיע "בגירסת הרי. אולי בשל רגישות הנושא, גרסות רבות יש לקטע זה
" הואיל ושרונהו רבנן "-ובכתב יד מינכן יש השמטה כללית והקטע מסתיים ב, "ושרונהו רבנן לא נטרח

  .י ואחרים"אנו על כל פנים מתבססים על גירסת רש. ולא הוזכר המעשה השני על רבא
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ת הכסא עם תפילין כדי יוחנן מנצלים את היתר חכמים להיכנס לבי' נחמן ור' ר, אם כן
חשוב להבהיר כי בית הכסא נתפס בעת העתיקה כמקום בו שורצות . להישמר על ידם

22רוחות רעות ומזיקים  שנועד להגן על הנכנס  ובמקרה שלנו משמשות התפילין כקמיע21
  .לשם

  

כי היכי  "-חנינא מסורא לגבי המזוזה ' לעניננו בולט הדמיון בין התפיסה הקמיעתית של ר
  ".הואיל ושרונהו רבנן ננטרן "-לבין זו של התפילין , "טריהדתנ

אפילו גורדון שבמאמרו מבצע אקרובטיקה פרשנותית כדי לתאר את המזוזה באור דתי 
' עם זאת הוא טוען כי דעתו של ר. נאלץ כאן להרים ידיים, בלבד ללא שמץ של סגולת הגנה

שם (גורדון , יתרה מזאת. ובחנינא מסורא בטלה למול רבנן המשקפים פה את דעת הר

בוא וראה שלא " סבור כי מסדר הסוגיא בחר לסכם את העניין בדברים )14עמוד , במאמרו
אך . חנינא מסורא' כדי לבטל או למתן את גישתו של ר, ..."ה מדת בשר ודם"כמדת הקב
  .ן מימרא זו עצמה מתפרשת לכוונים שונים כפי השקפת המעיי)12לעיל הערה ( ,כפי שהערנו

זמן חיבורו של תרגום זה . המקור האחרון שנציג בקבוצה זו לקוח מתרגום שיר השירים
אך אנו הבאנו אותו בעקבות פנחס חורגין הסבור שעריכתו האחרונה של , אינו מבורר כראוי

  .23המזכירו כמקור מהתקופה התלמודית, ואפטוביצר, תרגום זה חלה אחרי חתימת המשנה
  

אנא בחירתא :  אמרת כנשתא דישראל-' ו תחבקנישמאלו תחת ראשי וימינ'
וקביעא מזוזתא , מכל עממיא די אנא קטרא תפילין ביד שמאלי וברישי

בצד ימין של דלת הכניסה בשליש גובה (בסטר ימינא דדשי תילתא לקבל תיקי 

  )ג, ח(                .בי לחבלא למזיקא דלית רשו )המזוזה
  

משמשת המזוזה למטרות , בו האופי הדרשני החופשישניכר , נמצינו למדים כי בתרגום זה
  .וכוחה עומד בפני כל מזיק הרוצה לחבל, הגנה מובהקות

  

. נסכם את משמעות הממצאים, משסקרנו את המקורות התלמודיים העוסקים בנושא, עתה
ל ראתה במזוזה מצוה לכל דבר ולא ייחסה "ראינו כי התפיסה ההגותית העיקרית בקרב חז

המקורות הבודדים שהצביעו במפורש על המזוזה , לעומת זאת. גנה ושמירהלה סגולות ה
ובעקבותם בחרו רבים לפרש את המקורות הדו , כשומרת פיסית מפני מזיקין יצרו רושם עז

תופעה זו התרחשה למרות האפשרות שמקורות דו . 24משמעיים באור הגנתי קמיעתי
. שמעותה הדתית של מצוות מזוזהמשמעיים אלו יועדו להעברת מסרים סימליים בדבר מ

 
ר תנחום בר חנילאי כל הצנוע בבית הכסא נצול משלושה דברים מן הנחשים ומן העקרבים "א: "לדוגמא  .21

  .ועוד) א, ברכות סב" (ומן המזיקין
תן עליו תפילין בשביל ,  תן עליו ספרבוא וקרי את הפסוק הזה על בני שהוא מתבעת: "ראה ירושלמי  .22

 Samaritanוכן . ב, צו, ב-א, על הקשר בין תפילין לקמיעות עיין עוד עירובין צה). ב, שבת ו" ( אסורשיישן

phylacteries & amulets 388 משה גסטר עמוד -" טקסטים ומחקרים" בתוך.  
 והמלאכים' שמות ה"יצר במאמרו  וכן אפטוב80עמוד , קומלוש', המקרא באור התרגום '-עיין ב  .23

  .לכל הפחות ישמש קטע זה כמקור לתקופה הגאונית. 23 הערה R.E.J1910  -מופיע ב " במזוזה
יתכן . מעניין הדבר כי התפילין נמלטו מגורל זה ומעולם לא זכו למעמד מיסטי קמיעתי שקיבלו המזוזות  .24

 - 145 עמוד Jewish Magic And Superstitionכפי שמעיר טרבטנברג בספרו , שהסיבה לכך היא
-(, ואולי תרמה גם העובדה שכמעט ולא הניחו תפילין, השפעותיו החיוביות של אפקט החינוך הדתי"

  ".13 -עד המאה ה) א.ה, למעט יחידים
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נדגיש כי למרות שבתקופה התלמודית החלה המזוזה לקבל תדמית קמיעתית , עם זאת
אין ולו עדות אחת המצביעה על שידוד פיזי מכל סוג שהוא , מבחינת הפונקציות שיוחסו לה

מתוך רקע זה ניטיב להבין את השלב הבא בו החלו להופיע ההוספות הראשונות . במזוזה
  .בקלף המזוזה

  
  

  תקופת הגאונים. ד
  

  יחס לקמיעותה. 1
  

  .כדרכנו נפתח בסקירת ההשקפות הנוגעות לשמוש בקמיעות ולאחר מכן נדון בענייני מזוזה
בניגוד לתקופה התלמודית בה לא ננקטה עמדה חד משמעית לשלילת או חיוב תופעת 

אלה מעניינת שנשאל רב  מצויה ש25"תשובות הגאונים"ב. ניצבת תקופת הגאונים, הקמיעות
 לפיה אין להתפלל ולשאול צרכים בשפת )ב, יב(השואל מתבסס על גמרא בשבת . האי גאון
כל השואל צרכיו בלשון ארמי אין מלאכי השרת  "-יוחנן ' הנימוק מובא בשם ר. הארמית

השואל המודאג מציין כי כמעט כל . 26"נזקקין לו שאין מלאכי השרת מכירין בלשון ארמי
ות ותפילות הרחמים שנאמרים בקרב בני ציבורו הן בארמית וכי כל תפילותיהם הבקש

  ?לשווא היו
לעומת . רב האי ממהר להרגיע ומסביר לו כי האמור לעיל חל על פניות אישיות למלאכים

אמנם הרגיש הגאון צורך ". מילתא דתאבע אדם מלפני בוראו ישאל בכל לשון: "זאת
  : אל מלאכים וכך הוא כותבלהסביר את עצם המושג של פניה

  

משום שיש כמה דברים שהמלאכים עושין בהם לפום דחאזו ולא צריכין 
רשות מלמעלה ולפום הכין מכתבין קמיעי ונאמרין שמות כדי שיעזרו 

  .27המלאכים בדבר
  

ם ואף סותרים חלק "מעניין לציין כי דברים אלו של רב האי זרים ביותר למשנת הרמב
  ":יסוד החמישי"מתו לפרק חלק במהעקרונות שקבע בהקד

  

ולא יעשה , ולפרסם גדולתו ומשמעתו, שהוא יתעלה הוא הראוי לעבדו ולגדלו
לפי שהם כולם מוטבעים על ... מן המלאכים, כן למי שהוא תחתיו במציאות

  .פעולותיהם אין שלטון להם ולא בחירה מבלעדי רצונו יתעלה
  

בתשובה . ימוש בקמיעות תוך כדי גיבוי הנוהגנמצאת לפנינו עדות גאונית על ש, כך או כך
 28"תשובות הגאונים החדשות"ב. נושבת לכאורה רוח שונה, אף היא של רב האי, נוספת

 
  .188-189מהדורת הרכבי עמוד   .25
  .ד, ח קא"ע או"ם נפסק בשו"דין זה שהושמט ברמב  .26
הוא מקשה ) א. (שך דבריו מטיל רב האי ספק עקרוני בקביעת הגמרא בשבתהמעיין בתשובה יראה שבהמ  .27

הוא מקשה מסיפורי ) ב. (מצד הסברה שהמלאכים ברום דרגתם מגלים בורות לשונית בשפה הארמית
 הטענה ואמנם למסקנת דבריו נדחתה. תלמוד העוסקים בדו שיח בין חכמים למלאכים המתנהל בארמית

באמצעות אך עם כל זאת דעתו בדבר הפנייה למלאכים , " בלשון ארמישאין מלאכי השרת מכירין"
לקשור את האמונה בקמיעות אל המון העם ) שם במבוא(נסיונו של הרכבי . קמיעות נשארה כשהייתה

שכן בהמשך אותה תשובה מאריך הגאון בחיזוקים ובהוכחות מקראיות בדבר חשיבות , בלבד קשה הוא
  .ור על ידי כתיבת קמיעותהפנייה למלאכים שהתבצעה כאמ

  .121-146בעריכת הרב אברהם שושנה עמודים   .28
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, כישוף, מוצאים אנו תשובה שהיא מן הארוכות שבתשובות הגאונים ועיסוקה ענייני סוד
י אך מהשאלה מתברר שכבר נשלחו בעבר שאלות בנושא זה לרב הא. שמות וקמיעות

  :ולפיכך מוסיף הוא ומקשה, תשובותיו הרציונליסטיות לא נתנו מנוח לדעת השואל
  

יש כמה שמות יש מי שיעשה בהם מעשים גדולים שלא יתכן לאדם לעשותן 
. אלא בדרך אות ומופת כגון המחביא את עצמו מן הלסטים והאוסר אותם

ם בטלים ואמנם  כי כל אלה וכיוצא בהם דברי)הגאון בתשובות קודמות(והשיב 
  .כי אפילו הם צדיקים גמורים אין נעשה להם כזאת

  

  :תשובתו הקודמת של הגאון לא סיפקה את השואל ולפיכך הוסיף להקשות, כאמור
  

וכמה ספרים מצויין אצלנו כתוב בהם מהשמות וכמה שמות מלאכים וצורת 
מו יכתוב כך וכך כ, והרוצה להגיע לכך, הרוצה לעשות כך': חותמות ואומר

  ...'ויתקיים לו המעשה, ויעשה כך, על כך וכך, זה
  

  .אולם רב האי עומד בדעתו
ראינו כי יש בשאלה זו כמה ענינים מהם ראויין לתשובה ומהן תואנות 

ואשר הגידו לכם כי הים נח ...  ודברים שאינן כדי) דברי הבל-עלילות  (ותסקופין
רחוק , כאשר אמרתםמזעפו וכי ממיתין את האדם שמפילין עליו חרס חדש 

וכללו של דבר פתי יאמין לכל דבר ואילו היה לדבר זה אמתה לא . הוא מאוד
  .נכחד ולא נסתר וחסים אנו עליכם מהאמין באלה

  

. כלל לא? ..."לפום הכין מכתבי קמעין"האם חזר בו רב האי מתשובתו הקודמת בה אמר כי 
א אינו מתכחש לקמיעות רב האי מסתייג מהמיסטיקה המוגזמת של השואל אך גם הו

  :שכן בהמשך דבריו הוא מודה" נורמליות"
  

ורובן . אבל קמעין מומחין לרפואות ולחכמה ולשמירה ולדברים אחרים יש
ואף גם זאת לא . תלויין בכותב ודאיתמחי גברא טפי שכיח מדאתמחי קמיע
  .29לעולם כסדר אחד מועילין אלא יש עיתות שאין מהנין כלום

  

דות אותנו כי בתקופת הגאונים שיגשגה תעשיית הקמיעות בשגשוג תוך עדויות אלו מלמ
י הגאונים "אמנם לא כל תפיסה המונית אושרה ע. גיבוי ועדוד דמויות מהסמכות הרבנית

וכפי שראינו החריגות הקשות אף גונו אולם הקמיעות המיסטיות המקובלות שהוזכרו כבר 
  .במשנה הלכו ופרחו

  

  היחס למזוזה. 2
  

  :מצוי דין תמוה בהלכות מזוזהבגמרא 
  

 
מביא תשובה זו של רב האי , )אוניברסיטה משודרת" (ספיריטואליזם ויהדות"אברהם ויינרוט בספרו   .29

אמנם לא הבחין ויינרוט בין השאלה . ם נגד שמוש בקמיעות"כמקור לשיטתו הרציונליסטית של הרמב
רב האי גאון גורס כי אין ממש בדברים , כלומר" :ר ציטוט נרחב מהשאלה הוא מסכםלתשובה וכך לאח

כמו כן רב האי בחלוקתו בין קמיעות . 107עיין שם עמוד . והרי טרם התחילה תשובת הגאון, ..."הללו
 -ומגלה דעתו על הסוג המומלץ , מגלה מעורבות אישית בסוגיות הקמיעות, דאתמחי גברא ואתמחי קמיע

  ".ספיריטואליזם ויהדות"זה הושמט מקטע 
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וכשהוא יוצא לא , המשכיר בית לחבירו על השוכר לעשות לו מזוזה: ר"ת
ומעשה באחד שנטלה בידו ויצא . ומנכרי נוטלה בידו ויוצא. יטלנה בידו ויצא

  .ארישא: אמר רב ששת? מעשה לסתור. וקבר אשתו ושני בניו
  )א, בבא מציעא קב(

  

  .םהלכה זו מעוררת מספר קשיי
  ?איזה ענין יש להשאירה בבית אחרי שעוזבים, המזוזה אינה אלא חובת הדר) א(
לגבי ציצית אנו סוברים כשמואל לפיו אין איסור להתיר את הציצית מבגד אחד לבגד ) ב(

אין דין העתקת המזוזה מבית לבית זהה לדין , )ה לא יטלנה"ד(שואלים התוספות , מדוע. אחר
  ?הציצית

לפי שהמזיקין באין בבית שאין בו מזוזה : "ות על ידם בפתרון מענייןשאלות אלו מיושב
לדעת התוספות חוסר ההתחשבות בדיירים ". וכשנוטלה כאילו מזיק אותן שידורו בבית

הבאים וחשיפתם לפגעי המזיקים המסוכנים מצדיקים את העונש החמור הפוגע מידה כנגד 
ו נצבת לכאורה דעתו של רב אחאי גאון אולם מול תפיסה קמיעתית ז. מידה בנוטל המזוזה

אסיר "גם הוא משווה בין ציצית לבין מזוזה אך לדעתו . )פרשת שלח שאילתא קכו(בשאילתות 
  ".למשקליה מיניה משום דקא מבטיל לה למצווה

בעקבות כך מתלבט רב אחאי מה יהיה הדין כשרוצים לעקור את המזוזה מפתח אחד ומיד 
... קא בעי למישקל מן האי פתחה ומקבעיה בפיתחא אחרינאהיכא ד. "לקובעה בפתח אחר

סוף דבר הסיק רב אחאי כי אכן מותר ליטול מזוזה למטרת קביעה מחדש " ?מי שרי או לא
הגמרא בבבא מציעא עסקה במקרה של נטילה ללא מטרת קביעה מחדש , לדעתו. בבית אחר

וזה לא היתה קמיעתית  מוכיח מכאן כי תפיסת הגאון את המז30גורדון. ולפיכך נאסרה
גורדון מוסיף ומסביר כי . ואמנם טעמו הרציונאלי בולט למול ההסבר של בעלי התוספות

נראים קיצוניים " ומעשה באחד שנטלה בידו ויצא וקבר אשתו ושני בניו "-דברי הגמרא 
קטיעת חלק : "אך למעשה אין מדובר אלא במסר חינוכי, ביותר לאור הסבר השאילתות

אך לדברי הטוענים ". הוה מקבילה פדגוגית לקטיעת המצווה בעודה מתפקדתמהמשפחה מ
לתפיסה דתית טהורה של המזוזה נכונה הפתעה הנובעת אף היא משאילתות דרב אחאי 

בפרשת עקב מצטט הגאון את מעשה ארטבן ורבינו הקדוש בו עסקנו כבר בסקירתנו . גאון
די מדויק אך בסופו מופיעה תוספת באופן עקרוני הציטוט . אודות התקופה התלמודית

  .מפתיעה
  

מיד נכנס שד בביתו של ארטבן ולא היה לו אלא בת אחת ובאו כל הרופאים 
מיד ברחה , כיוון שנטל ארטבן את המזוזה ושם לה על הפתח. ולא הועילו לה

  )שאילתא קמה            (    .אותה שדה ונטל רבינו הקדוש מרגלית לעצמו
  

ובנוסף היא כתובה בעברית לעומת הסיפור עצמו ,  בירושלמי ובמדרשיםלתוספת זו אין זכר
דברי , כלומר. אחאי' על כן נראה כי מדובר בתוספת פרשנית אישית של ר. שנכתב בארמית

מתפרשים על ידיו בתפיסה הקמיעתית כהגנה מפני השדים " והיא מנטרא לך"רבי 
  .31והמזיקים

 
  .58 הערה 37עמוד , שם במאמרו  .30
שימר , לדעתו). 31ץ חיות חלק א עמוד שמב פרק "כל כתבי מהרי(ץ חיות "עיין במבוא התלמוד למהרי  .31

ץ מהעובדה שנוסח זה נכתב "אמנם התעלם המהרי! הגאון נוסח קדום שהושמט בחתימת התלמוד
  . מקורי מהטקסטבעברית ומכאן שאינו חלק

  



229   בין מצווה לקמיע-המזוזה 

נמצא כי אותן תופעות שלא זכו לגינוי , ואם ננסה לסכם את שעולה מהמקורות שסקרנ
בו הסמכות , בשלב זה. בתקופת הגאונים והוקצנו מפורש בתקופה התלמודית הודגשו

, הרבנית נותנת גיבוי לשימוש בקמיעות ובד בבד מזכירה את המזוזה כקמיע מגרש שדים
  .קל לשער לאן יוליכו הדברים

  
  

  ההוספות הראשונות בגב המזוזה. ה
  

32  לרב יהודאי גאון אנו מוצאים עדות לתוספת הראשונה שעיטרה את ת גדולותבספר הלכו
  .המזוזה

  

, ויכניס המזוזה בתוך הקנה, וינקוב בו חור, ומזוזה צריך שתושם בתוך קנה
, כנגד החור' והיה אם שמוע תשמעו'ויכוון הכנסתה כדי שיהיה הפרק של 

  .ויכתוב שם שין בתגיה
  

  :ירסא שונה במעטמביא ג המרדכי בהלכות קטנות
  

והיה חלון בקנה , דאמרינן בהלכות גדולות שהיו עושין שדי כנגד אויר פרשה
 אם יקוב חור -ואז יכולין לראות שדי מבחוץ , כדי שיהיה חלון כנגד חלון

  )אות תתקסא              (            .בדלתו
  

 מבחינה התבצעה כאמור בצד החיצון של הקלף כך שלא פגעה' שדי'הוספה זו של השם 
מאין נבע הרצון להוסיף שם זה ? ובכל זאת עלינו לברר מדוע היא נוצרה, הלכתית במצווה
 נחשב בעל )שדי(שם זה " במחקריו על קמיעות מציין כי 33טרכטנברג. י? על קלף המזוזה
יכולת השמירה הגבוהה ביותר "וכן , "והיכולת להבריח שדים יוחסה לו, עוצמה מיוחדת

שם זה שהיה בשמוש נרחב בקמיעות עתיקות , כלומר". יוחסה לשם שדימבין שמות הקודש 
  .ככל הנראה כדי להגביר את עוצמתה הקמיעתית, הועתק כעת למזוזה

  

 -בו זמנית או שמא בעקבות מעשה נועז זה הוסף עוד שם למזוזה "טרכטנברג מתלבט אם 
 -" כוזו במוכסז כוזו "-שם זה המופיע עד היום במזוזות ישראל הינו ". עדיין בצד החיצון

מתוך הפסוק הפותח ', אלוהינו ה'  ה- מתקבל לפנינו )'ה וכו=ו, י=כ(ובחילוף אותיות סמוכות 
35מחבר ספר האסופות מזכיר מנהג זה. של שמע  ומייחסו לתשובת רב שרירא גאון  :34

  

 
ע הילדסהיימר מוכיח במבוא "ר. 501ע הילדסהיימר הוצאת מקיצי נרדמים עמוד "ר, הלכות גדולות  .32

  .אך דעתו לא התקבלה על כל החוקרים, שמעון מקיירא ולא רב יהודאי גאון'  כי מחברו הוא רלספר

 מאוחר יותר רווחה תודעה בשלב). תרגום שלי (148עמוד , Jewish Magic And Superstitionבספרו   .33
וטעם למה כותבין זה השם יותר מן : "עיין כלבו אות צ, שומר דירת ישראל: י" שד-המונית לנוטריקון 

הוזכר אף בזהר ' שדי'התפקיד ההגנתי של התוספת ". האחרים לפי שהוא נוטריקון שומר דירת ישראל
על דא שדי אתרשים מלבר לקבלי תא חזי והיה שמא קדישא מתתא לעילא ו: "דברים פרשת ואתחנן

  ".והיה מלגו שדי מלבר למהוי נטיר בר נש מכל סטרין מלגו ומלבר, שמא דא
למה ... זה מצאתי בתשובת הגאונים: "ה הלכות מזוזה"ככל הנראה המקור לדברי האסופות מונח בראבי  .34

ה מנחות עמוד "יראה ראב". ד אותיות היוצא משמע"כנגד השם של י, ד פסוקים בלא שמע"במזוזה י
  .ב"רל

, ה על מנחות הלכות מזוזה" נמצא בראבי-ב , י מונטיפיורי דף קיד"כת. הלכות מזוזה, ספר האסופות  .35
זה מצאתי ): "עמוד רלב(ה הלכות מזוזה "נמצא בראבי, ככל הנראה, המקור לדברי האסופות. עמוד רעה

  ".ד אותיות היוצא משמע"השם של יכנגד , ד פסוקים בלא שמע"למה במזוזה י... בתשובת הגאונים
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מזוזה ירושלמית של שבעה שורות כרבנן וזו היא מראית טיבורה של מזוזה 
ד אותיות ונחלק בשלשה שמות והוא נמנה שם "רש הנכתב ביהזאת שם המפו

 כוזו -אחד וזהו השם הקדוש המשובח והמפואר בקדש הקדשים סלה 
  .שבו נבראו שתי עולמות ובו יחיו המתים' אלוהינו ה' הוא ה, במוכסז כוזו

  

היתה הוספה זו , שיכולה היתה להתפרש בדוחק כהזכרת שם שמיים' שדי'בניגוד לתוספת 
37טית במוצהרמיס  את יריית הפתיחה לשידוד פיזי של גוף המזוזה  ולמעשה היוו שתיהן36

  .והפיכתה לקמיע הלכה למעשה

  ההוספות הראשונות בפני המזוזה. ו
  

התפיסה המקובלת אודות ההוספות שנכתבו בפני המזוזה גורסת שהתופעה החלה בימי 
39הביניים ) יב-המאה ה(ראי יהודה הדסי  כי הקעל בסיס הנחה זו טוען יהודה איזשטיין. 38

היה בעל ידיעות מועטות ביותר בהלכה , תוספות בגוף המזוזה' אשכול הכפר'שדרש בספרו 
אין שום "משוכנע לחלוטין כי בספרות הגאונית הקדומה , כך נראה, איזנשטיין. ובאגדה
  ".רמז מזה

 לרשום תוספות המנהג, בנגוד לאמור לעיל, וכפי שנווכח, אולם הדברים אינם כה פשוטים
י "רש. ן לסנהדרין"נפתח במקור מעניין המופיע בחידושי הר. בפני המזוזה עתיק הוא למדי

: י"מבאר רש". אמר רב חסדא כתב ליבונאה? מאי כתב עברית"שם מבאר ביטוי מהגמרא 
  :ן"על כך מעיר הר".  אותיות גדולות כעין אותן שכותבין בקמיעות ומזוזות-ליבונאה "

  

שאותן אותיות גדולות הן אותיות מכתב , ל"י ז" דיפה כוון רשואני אומר
עברי והן כעין אותן אותיות שמשתמשים בעלי קמיעין שאינן כצורת אותיות 

הוא שהיו נוהגין מקדם בזמן , ל ובמזוזות"י ז"ומאי דכתב רש. שלנו
  ...הגאונים שהיו כותבים קצת שמות בגג המזוזה באותיות ההם

  )ב, סנהדרין כא(
  

אולם ,  של המזוזההאחוריבר ראינו שבזמן הגאונים נפתח המנהג של הוספת שמות בצדה כ
נקודה זו הטרידה !  העליוןהפנימיהצד ,  בפשטות-ן מדבר על כתיבת שמות בגג המזוזה "הר

אולם ". בגב: אולי צריך לומר" העיר על המילה בגג 40ן"ש ובציוניו לדברי הר"את יחיאל זק

 
טוען כי בעקבות רדיפות ) הערה י, עמוד כג" (יסוד המשנה ועריכתה"הרב ראובן מרגליות בספרו   .36

  .אולם לטענתו אין כל ביסוס, "כוזו במוכסז כוזו"הרומאים הוסרה המזוזה ובמקום הנחתה נכתב 
הראשון דרש את תוספת השם . לתוספות אלומציע ששני מנהגים שונים התפתחו ביחס ) שם(טרכטנברג   .37

כוזו 'ו', שדי, 'השני כלל את שתי התוספות יחדיו. בלבד והתקבל ללא עוררין באזור דרום אירופה' שדי'
נהגו : "ש בהלכות מזוזה"הנחה זו מתאששת בעקבות דברי הרא. והתקבל בצפון אירופה' במוכסז כוזו

' ה'פרשה לפרשה וכן נהגו לכתוב באשכנז ובצרפת כנגד מבחוץ על המזוזה ברווח שבין ' שדי'לכתוב 
 -הלכות קטנות ." (באלפא ביתא' אלוהינו ה' ד והם סמוכות לאותיות של ה"מבחוץ שם של י'' אלוהינו ה

מזכיר את , יליד ספרד, ם"כך גם מובן מדוע הרמב) אות יח,  בסוף מסכת מנחות-ש "הלכות מזוזה לרא
  .'כוזו במוכסז כוזו' התוספת של אך לא את' שדי'המנהג לכתוב 

על , בימי הביניים נתרקם המנהג לרשום תוספות קבליות"באנצקלופדיית יודאיקה ערך מזוזה מוזכר כי   .38
טרכטנברג לעומת זאת ). 1476עמוד , 11כרך " (פי רוב שמות מלאכים וסמלים שונים אל תוך הטקסט

וזה נראה שהיה כבר מתקופת הגאונים אך כי המניע המקורי לתוספות הקבליות בפני המז"חושד 
  ).149שם עמוד " (האזכור הראשון לתופעה מצוי בכתבי יהודה הדסי

  .110עמוד , אוצר ישראל ערך הדסי  .39
  .264**הוצאת מכון הרי פישל עמוד פו הערה , במהדורתו  .40
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הזכרנו כבר .  נאמנים הם ומשמשים הקדמה טובה למקורות הבאיםן"כפי שנראה דברי הר
במבוא של . 'שדי '-את הספר הלכות גדולות כמקור מתקופת הגאונים להוספה הקדומה 

, הראשון. הרב הילדסהיימר להלכות גדולות מוזכר כי לספר זה ישנם שני כתבי יד עיקריים
, שקדום לו במעט אך גם משובש ממנו, השני. הוא כתב יד מילאנו, עליו מבוססת מהדורתו

המופיע בסוף הלכות מזוזה מושמט כליל " סידור המזוזה"מתברר ש. הוא כתב יד ברלין
סידור "למרבה המזל מצטט המרדכי מתוך . מכתב יד ברלין ומופיע רק בכתב יד מילאנו

 ובכך מתברר מעבר לכל ספק כי לא מדובר בתוספת' שדי '-את המנהג להוסיף " המזוזה
שבספר הלכות גדולות " סידור מזוזה"התשובה היא שבאותו ? אך מה לנו בזאת. מאוחרת

וביניהם סימני , מצויים בחלק הפנימי של המזוזה שמות מלאכים שונים וחותמות שונות
היתכן כי חיבור מתקופת הגאונים מצריך . 41ועוד תגים רבים ומגוונים, מגן דוד למיניהם

 מפקפק בכך וטוען שמדובר 42הרב הילדסהיימר בהערותיו? התוספות מיסטיות בגוף המזוז
המצויים בו ) או חתימות(מסתבר כי שמות המלאכים והסימנים : "...בתוספת מאוחרת

ם מתנגד "קשה להעלות על הדעת כי היה הרמב, אילו נמצאו בגוף הספר. הינם הוספה
אינה , נדגים בהמשךאך כפי ש, טענתו של הרב הילדסהיימר מעניינת." לכתיבתם בחריפות

  .בהכרח נכונה
  

 תחת הכותרת )96-102עמודים (קרויס .  פירסם אפטוביצר מאמר בספר היובל לש1936 -ב
ה שיצאו לאור זו הפעם "מדובר במספר קטעים מכתב יד הראבי". מספרות הגאונים"

ה מתשובות "בו מצטט הראבי, הלכות מזוזה, ן"כשאותנו מעניין סימן אלף וק, הראשונה
ניתן למצוא הדרכה מפורטת , י רב שרירא גאון"שנכתבה כנראה ע, בתשובה זו. גאוניםה

! סימונים ועוד, חותמות, והנה בחלק הפנימי מצויים שמות מלאכים, לכתיבת המזוזה
  :הגאון מוסיף ומסביר את הטעם מאחורי כל תוספת

  

' ותם ה לפי שיש בכל ח-זויות קרי חותם '  העשויים ה-חותמות שבהם למה ' י
הרי , חותמות' זויות של ו' שמות ונ' מלאכים וג' ז, שערי בינה' כנגד נ' נ, זויות

יום שמיציאת מצרים עד מתן ' זויות כנגד נ' נ, כנגד ששים גבורים סביב לה' ס
  ...תורה

  

  -בסוף נוסח המזוזה כותב הגאון 
  

אל ונצריני באישון בת עין הדרניאל חננאל צוריאל סנדלפון מטטרון גדוד
שמשיאל יהויאל כרכדיאל עוזיאל אל עליון קדוש אל מרא אל אדיר אל בני 

צלך על יד ' שמרך ה' למטה ה.  במזוזהצריכין לכתובשמות הללו . אל חי
ישמור צאתך ובואך מעתה ועד ' ישמרך מכל רע ישמור את נפשך ה' ימינך ה
  .עולם

  

כל זה ,  חותמות גאומטריות17 -ו,  שמות מלאכים6, "יה" שמות 15כ "מזוזה זו מכילה בסה
,  שמות מלאכים10מתחת לטקסט ניתן למצוא , בנוסף. בתוך הטקסט המקורי של המזוזה

אפטוביצר שעסק רבות במחקרי מזוזה מגיב בהתלהבות .  חותמות גאומטריות ופסוקים3
והנה אחד הגאונים . ועתה הנה אנחנו רואים שהיא מזוזה של הגאונים"על הממצא וכותב 

 
" שדי"פיכך ל; מתוך הלכות גדולות" הלגיטימיים"ליקט את הקטעים , ם"בהשפעת הרמב, המרדכי  .41

  .אך מלאכים וחותמות הושמטו, הוזכר
  .6הערה , 500עמוד , הילדסהיימר, הלכות גדולות  .42
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מזה יוצא שכבר בימיו היתה המזוזה הסודית ענין ידוע . ש רשימות המזוזה וחותמיהדור
כי , על פי דברים אלו נסכם ונאמר". דבר פשוט ומובן מבלי פקפוק ונדנוד, משכבר הימים

אין מניעה עקרונית לטעון כי בספר הלכות גדולות ההוספות המיסטיות הינן מקוריות וגם 
, בנוסף לכך. מוסיפים שמות בגג המזוזה התגלו כנכוניםן אודות גאונים ה"דברי הר

, הוכחותיו של איזנשטיין על אי ידיעתו של הקראי יהודה הדסי התגלו כמוטעות מיסודן
אלא יסודן בנוהג קדום , שכן ההוספות המיסטיות של הקראי אינן פרי דמיונו הפורה

פרח בתחילת תקופת מעתה לא נתפלא על כך שמנהג התוספות הלך ו. מתקופת הגאונים
  .הראשונים ואין פוצה פה ומצפצף שכן גב חזק היה לו

  

י ותוספות בסוגיות העוסקות בעניני " המעיין בפרושי רש- תחילת תקופת הראשונים
השקפות אלו לא הסתיימו . 43מתרשם כי תפיסתם היתה קמיעתית מובהקת, מזוזה

י ביותר אצל יוצאי בית מדרשם בפירושי סוגיות התלמוד אלא באו לידי ביטוי באופן מעש
  : נמצא44י סדר מזוזה"בסידור רש. י ותוספות"של רש

 

  

, מיכאל' הדברים'בסוף שורות : ב שורות וצריכה מלאכים"וצריכה להכתב בכ
  ...'עזריאל'ובסוף מצווה , גבריאל' ובשכבך'ובסוף שורות 

  

  :כי, י"אף הוא מתלמידי רש, לעומת זאת מדגיש מחבר מחזור ויטרי
  

ד חותמותיהן שיהיו מופלגין "ב מלאכים וכ"ד שמות והי"ש לדקדק שהכי
שלא יהיו מובלעין , וכן השלש מקראות הכתובין למטה, בגליון בסוף השיטה

  .ומעורבין בתוך השיטות שלה לפי שאינם מעיקר מצוות המזוזה
  )648עמוד , מחזור ויטרי הוצאת אלף(

  

בניגוד ,  לפיו ההוספות אינן חובה הלכתיתאין ספק שמחזור ויטרי מעדן את הדברים שכן
  ".מלאכים' וצריכה ז "-י הרואה בתוספות חלק אינטגרלי מהמזוזה "לסידור רש

'  לרניסיון נוסף להבדיל בין התוספות המיסטיות לבין מצוות מזוזה נמצא בספר יראים45
  :אחד מבעלי התוספות, אליעזר ממיץ

  

וזה הורגלו העולם לתוספת ולבד ההלכות של מסכת מנחות האמורות במז
ואינם , שמירת הבית לכתוב בסוף השורות חותמות ושורות של מלאכים

  ...אלא תוספת שמירה וזו צורת המזוזה וחותמיה, עכובא אף לא מצווה
  

סכנה : "י"רש". תלאה במקל או שהניחה אחרי הדלת סכנה ואין בה מצוה "-ב , ראה לדוגמא מנחות לב  .43
  ".מן המזיקין שאין הבית משתמר בה עד שיקבענה בצורת הפתח כהלכתה

ונראה דתלאה במקל נוקף בה  "-) ה סכנה ואין בה מצוה"תוד(ציע רבינו תם כיוון אחר י מ"לעומת רש  
ת "הסברו הפשטני של ר". ראשו דלאו אדעתיה וכן אחורי הדלת רגילה להיות בולטת ומכה בה ראשו

, י"כהבעת דעה עקרונית נגד התפיסה הקמיעתית של רש, )23 הערה 297שם עמוד (י טרכטנברג "התפרש ע
  . לשוניים-ת אינם עקרוניים כי אם טכניים "לאמיתו של דבר עיון בתוספות מגלה שנימוקיו של ראולם 

לפי שהמזיקין באין בבית : "דוגמא לתפיסה קמיעתית מצויה בדברי בעלי התוספות אותם הבאנו לעיל  
  ).ה וכשיוצא"ב ד, בבא מציעא קא" (שאין בו מזוזה וכשנוטלה כאילו מזיק אותן שידורו בבית

  .231י סימן תנה הוצאת קריה נאמנה עמוד "סדור רש  .44
מלאכים בסוף שורות הדברים מיכאל וסימן ובסוף שורות ' וצריכה ז: "י"כך גם בספר הפרדס לרש  

הרב דניאל , לגבי עצם השמות עיין). עמוד כו, סדר מזוזה כתקון סופרים" (' גבריאל וסימן זה וכוובשכבך

  .97עמוד , Magic and folklore in rabbinic literatureשפרבר 
  .435סימן ת הוצאת מכון חתם סופר ירושלים עמוד   .45
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על פי עדויות אלו די ברור כי ההמונים בלבלו לחלוטין בין גופי מצוות מזוזה לבין התוספות 
גישה ביתר שאת את נופך הקמיעתיות שיוחסה למזוזה הינה נקודה נוספת המד. המיסטיות

  .העובדה שהיא צריכה היתה להכתב בימים ובזמנים מסוימים
46   :י"כך מוזכר בסידור רש

  

ואינה נכתבת אלא בשני בשבת בשעה חמישית בתחילת חמה במלאך רפאל 
ונכתבת בחמישי בשבת בשעה רביעית במלאך ענאל , הממונה באותה שעה

 וקמיעות הנכתבין באותן השעות 47וכן תפילין.  אותה שעההממונה על
  .48מצליחין

  

על כך מעיר טרכטנברג  :49
  

אם נבחן את ההוראות להכנת מזוזה ניתקל בעדות חותכת לכך שהמזוזה 
השעות הספציפיות שנועדו ... הפכה לקמיע פשוטו כמשמעו בימי הביניים

פיע בספר רזיאל לכתיבתן תואמות להפליא את שעות כתיבת הקמיעות כמו
  .וכתבים אסטרולוגיים מלאכיים אחרים

  

שיסודותיו בדברי גאונים והוא בעל תפוצה , בשלב זה העידו כל הסימנים כי מנהג זה
  .אך ילך ויתחזק, מרשימה באשכנז צרפת וארצות נוספות

  
  

  ם"פסיקת הרמב. ז
  

  :ם בהתנגדות נחרצת לתופעות שהצגנו לעיל"מגיב הרמב' יד החזקה'ב
  

', שדי'הג פשוט שכותבין על המזוזה מבחוץ כנגד הרווח שבין פרשה ופרשה מנ
אבל אלו שכותבין בה בפנים שמות . ואין בזה הפסד לפי שהוא מבחוץ

בכלל מי שאין להן הרי הן , מלאכים או שמות קדושים או פסוק או חותמות
אלא שעושין , שאלו הטפשים לא די להם שביטלו המצוה. חלק לעולם הבא

 כאילו היא -ה ואהבתו ועבודתו " שהיא יחוד שמו שלהקב-ה גדולה מצו
כמו שעלה על לבם הסכל שזה דבר המהנה בהבלי , קמיע להניית עצמן

  )ד, הלכות מזוזה ה(                 50.העולם

  

  :נשים לב למספר פרטים בהלכה זו
  

 
  .ב, דף קיד, כו ובספר אסופות-כך גם בפרדס עמודים כה. 230עמוד   .46
אין לראות בכך אלא הד עמום , על אף המצאותן של תפילין במספר מקורות קמיעתיים מימי הביניים  .47

  .24עיין לעיל הערה . למעמדם בתקופה התלמודית
, ואיכא מאן דעביד שמות מלאכים וחותמות בסוף שטה בשיטות הידועות: "גם בעל האשכול מעיד  .48

מהדורת " (וידועים הן הסמנים בידי ספריא אבל אין ברור לנו הדבר מעיקר ההלכה. ומצווה למעבד הכי
  ).189עמוד , אלבק

והשוה ספר רזיאל  "- 57ב עמוד קה הערה "ח, י ישראלשפרבר מנהג. ועיין בספרו של הרב ד. 147עמוד   .49
  ..."ואלו השעות מימי השבוע הראויין לכתוב בהן קמיעות: "ב"א ע"מ

 -כל מי שיש לו תפילין בראשו ובזרועו וציצית בבגדו ומזוזה בפתחו  "-) ג"ו הי"פ(ם שם "גם דברי הרמב  .50
ייתכן ..." המלאכים שמצילין אותו מלחטוא שהרי יש לו מזכירים רבים והן הן , מוחזק לו שלא יחטא

  .שמכוונים כפרשנות מנוגדת לתפיסה הקמיעתית שסברה כי מדובר במלאכים ממש שחונים סביב
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ראנו למרות שכבר ה', שדי'ם מתייחס בסלחנות למנהג שנתפשט לכתוב מבחוץ " הרמב.א
ייתכן שהסיבה לכך נעוצה במשמעות . שמנהג זה הינו בעל יסודות מיסטיים מובהקים

כוזו 'לעומת זאת התוספת . ניצב תמיד נגד עיני האדם'  ששם ה-הדתית שאפשר ליחס לכך 
עקב תפוצתה העיקרית באזור גרמניה וצרפת , כפי שכבר הסברנו, לא הוזכרה' במוכסז כוזו
ם היה מתנגד לתוספת זו בעיקר בגלל התנגדותו "כן מאוד שהרמבית, עם זאת. ולא בספרד

  .51'העקרונית לשמות הרבים שיוחסו לה
ע הילדסהיימר על מזוזת החותמות והמלאכים שבספר " הבאנו לעיל את הערתו של ר.ב

קשה להעלות על הדעת כי "נזכיר כי לטענתו מדובר בתוספת מאוחרת שכן . הלכות גדולות
משנוכחנו כי אכן קיימים מקורות , עתה...".  לכתיבתם בחריפותם מתנגד"היה הרמב

בכלל יש להעיר כי טענתו של הרב . נוכל לדחות טענה זו, גאוניים למנהג התוספות
ם לא חשש לגנות בחריפות יתירה "שכן אנו יודעים כי הרמב, הילדסהיימר אינה מדוייקת
צף במוסד הגאונים שתמך ם בק"כך לדוגמא נלחם הרמב. מנהגי גאונים שעליהם חלק

  .52בחכמים ותלמידים שעזבו את בתיהם ובאו לישיבות להתפרנס מתמיכת הציבור
  

  :ם בהלכות מזוזה נווכח כי הוא נימק את התנגדותו בשני טעמים"כשנעיין בפסק הרמב
  ".שאלו הטפשים לא די להם שביטלו המצווה: "נימוק הלכתי טכני) א(
כאלו היא "י תפיסתם המעוותת התיחסו אל המצווה שעל פ: נימוק הלכתי מחשבתי) ב(

  ".קמיע להניית עצמן כמו שעלה על לבם הסכל שזה דבר המהנה בהבלי העולם
  

ם בנסותו לתקן את הפן ההלכתי ואת הפן "מעתה נוכל לבחון את מידת השפעתו של הרמב
ת בעקבו. למעשה אין להרחיב הרבה בהשפעתו ההלכתית העצומה בסוגיה זו. המחשבתי

דבריו הנחרצים עמדו כמעט כל הפוסקים לימינו ותוך זמן קצר שורש מנהג התוספות 
  .הפנימיות עד עצם היום הזה

  

נעוץ היה בכך " שדי"ם נראה שההיתר לכתיבת "מדברי הרמב. נקודה זו טעונה ביאור נוסף
מבטלים מבחינה טכנית את , המוסיפים שמות בפנים, מאידך. שהכתיבה בוצעה מבחוץ

הרי התייחסות ? ם דין זה"אולם מהיכן למד הרמב. וה ונמצאת מזוזתם פסולההמצו
הדין עצמו אינו ברור שהרי , יתירה מזאת. שהרי היא טרם התקיימה, תלמודית לתופעה אין

עיטורים בתחתית , בנפרד מהטקסט, המזוזה לעצמה עומדת ומה רע בכך שפלוני הוסיף
  ?הקלף

ולדעתם , )סוד ומצות מזוזה( וספר הקנה )הלכות מזוזה (ג"את כוחם בפתרון שאלה זו ניסו הסמ
אלא שכפי שהעיר על כך הרב משה ". בל תוסיף"תוספות פנימיות אלו נאסרו משום איסור 

הא פשוט שאם יכתוב : "ם ואף אין בהם סברא"פיינשטיין אין לדברים ביסוס ברמב

 
ם לתוספות במזוזה עולה בקנה אחד עם זלזולו "התנגדותו של הרמב, אכן. כך שמעתי מראש הישיבה  .51

ל לבך הזיות כותבי הקמיעות ומה שתשמע מהם ועל יעלו ע": "קדושים"המופגן בענייני קמיעות ושמות 
כל הדברים ... שמות שהם מצרפים אותם שאינם מורים על שום עניין כלל, או תמצא בספריהם הטפשיים

) א פרק סא"ח, מורה נבוכים." (כל שכן לסבור אותם, הללו סיפורים שאין ראוי לאדם שלם לשמעם
  .ד, זסוטה , וכן פרוש המשניות, וראה עוד שם פרק סב

, גישת הגאונים הודגשה יפה בדברי פרקו בן באבוי. 19עמוד , מאיר חבצלת, "ם והגאונים"הרמב"ראה   .52
תלמידי חכמים שהן עוסקים בתורה ביום ובלילה שהוא מלאכת : "יהודאי גאון' תלמיד תלמידו של ר

גנזי " (העולם הבאעל אחת כמה וכמה שאני זן אותם ואת בניהם בעולם הזה ומזכה אותם לחיי , ה"הקב
  .י"ג ה"הלכות תלמוד תורה פ, ם"וראה תגובתו הקשה של הרמב). 569ב עמוד "שכטר ח
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בל תוסיף וגם יפסלו נמי יהיה בלאו ד, בתפילין פרשה חמישית על צד החוץ של הקלף
ם אסר תוספות פנימיות מצד "לא יתכן שהרמב, כלומר. )ד ב עמוד רלו"אגרות משה יו ("התפילין

  .53מבחוץ' שדי'שכן אז היה גם אוסר להוסיף ', בל תוסיף'איסור 
" לא די להם שבטלו המצוה "-ם "בעקבות קשיים אלו נראה להציע כי הנימוק לדברי הרמב

אלא בעובדה שהן , התוספות נכתבו בחלק הפנימי לעומת החיצוני נעוץ לא בעובדה ש-
על כך . מה שלא שייך כמובן בצד החיצוני בו אין טקסט, עורבבו בתוך הטקסט עצמו

מעתה . 54ששמות מלאכים ותוספות הוחדרו לתוך הפרשיות עצמן אנו יודעים מעדויות רבות
בסיסית של כתיבת שתי ברור ששידוד הטקסט עצמו מהוה פגיעה בדרישה ההלכתית ה

  .הפרשיות כתיקונן
ם התקבל ללא עוררין בקרב הקהילה הרבנית וזו העבירה את "פסק הרמב, בין כך ובין כך

  .המסר עד הרובד העממי
  

הווה אומר אותה , ם כדי לעקור את הפן המחשבתי"השפעה זו לא עמדה לו לרמב, אולם
כך ". דבר המהנה בהבלי העולם.. .קמיע להניית עצמן"תפיסה שראתה במזוזה בין היתר 

ם מרוטנברג על אף מעמדו כסמכות רבנית לא נזהר מלהתבטא אודות "לדוגמא המהר
  :הסגולות הקמיעתיות שבמזוזה

  

אין , ומה שכתבת שלא נהגו כך ושמא לבך נוקפך לומר שמנהג עוקר הלכה
זה ואילו היו יודעים כמה המזו... עשר שנים שבכל מלכותינו לא היו מזוזות
מובטח אני שכל בית שמתוקן . 55טובה היא להם שמא לא היו עוברים עליה

ובבית שלנו סבורני שיש . במזוזה כהילכתא אין שום מזיק יכול לשלוט בו
  .56עשיתי מזוזה לבית המדרש ואף לבית החורף שלי. ד מזוזות"קרוב לכ

  )קסא, ם מרוטנבורג"ת מהר"שו(                 

 
י "וכפירוש רש, )ב, מנחות לב" (כתבה אגרת פסולה "-יש שניסו להסביר כי המקור הוא בדברי שמואל   .53

, הלכות מזוזה ה(ם "אמנם דין זה נפסק ברמב. שכתיבת אגרת מאופיינת בחוסר דקדוק בחסרות ויתרות
 -ואם כתבה שלא בשרטוט או שלא דקדק במלא וחסר או שהוסיף בה מבפנים אפילו אות אחת  "...-) ג

י "אולם פרשנותו של רש). אות יח, ד רפח"יו, א"עיין יד פשוטה על אתר וכן ביאור הגר" (הרי זו פסולה
? הכיצד, לתוספות מלאכיםי מצינו דרישה "הסתדרה היטב עם העובדה שבסידור רש, "כתבה אגרת"ל

לא , ובהוספות המלאכים שדרש, י פירש את הפסול ככזה הנגרם עקב בלבול טקסט המזוזה"ברור שרש
  .ראה איום על הבנת הטקסט

  .וכן מחזור ויטרי שציטטנו לעיל, 151עיין טרכטנברג עמוד   .54
בעיקר חל . ות מזוזהת מתברר כי ההשקפה הקמיעתית גויסה לחיזוק ההקפדה על הלכ"מספרות השו  .55

עמוד , ל סימן צד"ת מהרי"ראה עוד שו. רפיון בכל הקשור בהקפדה על קביעת מזוזה בפתחי חדרי הבית
  .קסד

ל היה בו מזוזה ואמר כשהיה ישן שנת הצהרים "ק ז"ם מרוטנבור"וכן בבית מדרשו של המהר: "השווה  .56
ב , תשובות פסקים ומנהגים, ם"מהר (."בבית המדרש היה רוח רעה מבעתו עד שתיקן בו מזוזה בפתח

ל מביע דעה נחרצת בעניין סגולות ההגנה של המזוזה ובמיוחד מעניין נסיונו "גם המהרי). מנהג ריט
  :ם"לדחוק זאת לדברי הרמב

כדאיתא בעבודה זרה בעובדא דאונקלוס דאנח ) בסגולות השמירה(ם לא פליג בהא "והרמב  
ם היה מבעתתו רוח רעה כשהיה ישן שנת צהריים "ש דמהר"וכן כתב הרא... יד על מזוזה

 החיצון כי ל דמצווה להניח אטפח"וכן אמרו רבותינו ז... בבית מדרשו עד דעבד לה מזוזה
אלא כוונת ... וכן אמרו רבנן בתפילין הואיל ושרו רבנן לנטרי, היכי דלינטרי לכולא ביתא

  .ושאינו מכוין אלא לשמירה' ל כדפי"ם ז"הרמב
  )ם" בהוצאת מכון י-ד סימן קכג עמוד קנ "יו, ל החדשות"ית מהר"שו(
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ם לקעקע את הפרקטיקה של מנהג התוספות לא "לחת הרמבנמצאנו למדים כי למרות הצ
עם ,  את התפיסה הרבנית וההמונית שראתה במזוזה- מאז ועד היום -עלה בידו לשרש 

  .57קמיע הגנתי לכל דבר, מלאכים וחותמות או בלעדיהם
  

  

  סיכום. ח
  

  .במסגרת מאמר זה השתדלנו להתחקות אחר מקורות האופי הקמיעתי של המזוזה
סקירה הסטורית כדי להצביע על האפשרות שאמונה מיסטית זו מקורה במנהגים פתחנו ב

כך חדרה תפיסה זו בדבר סגולות ההגנה והשמירה . עתיקים ביותר בקרב עמים קדמונים
ואותותיה ניכרים כבר בקומץ במקורות מדרשיים , שבמזוזה אל תוך ההגות היהודית

תיהם בחרו רבים לפרש מקורות דו ובעקבו, מקורות אלו יצרו רושם עז. ותלמודיים
  .משמעיים בענייני מזוזה לכיוון הקמיעתי הגנתי

ועד מהרה לבשה , בתקופת הגאונים החל האופי הקמיעתי של המזוזה לקרום עור וגידים
תופעה זו החלה בהוספות שמות מיסטיים בצדה . המזוזה צורת קמיע הלכה למעשה

שמות ,  של פניה על ידי שמות מלאכיםהחיצוני של המזוזה והסתיימה בשידוד גמור
איורים מאגיים ופסוקי הגנה ששורבבו אל תוך הטקסט ולמעשה הפכו תוספות , מיסטיים

  .אלו לחלק בלתי נפרד מתבנית המזוזה
ם והביאה לביטול המעשי של "מאוחר יותר הופיעה התנגדותו הנחרצת והנועזת של הרמב

ועד היום קיימת , "רוח המנהג"ש את ם לשר"לא עלה בידו של הרמב, ברם. התופעה
  .הרואה במזוזה קמיע הגנתי לכל דבר', המונית'ובעיקר , התייחסות רבנית

מנהגים ואמונות טפילות , אקוה שיש במאמר כדי להדגיש את ההבדלים בין הלכות, לפיכך
  .בכל הקשור למצווה זו

דהא בפרק הקומץ גבי מזוזה : "ם"כיוון זה מזכיר מאוד את דברי הכסף משנה בהערתו על פסק הרמב  
לכך צריך לומר דאין הכי נמי , חנינא מסורא כי היכי דתנטריה' ה אמר ר"צריך להניחה בטפח הסמוך לר

  ".כתובה כתיקנה לא המלאכים הכתובים בה מבפניםשהמזוזה שומרת הבית כשהיא 
בראשית . גם המנהג המפורסם של הנחת יד על המזוזה ונישוקה שואב ממקורות קמיעתיים מובהקים  .57

נילוו להנחת היד על המזוזה אמירת שמות מיסטיים ופסוקי ,  שנה-700לפני כ, התהוותו של מנהג זה
-66עמודים , כרך ב' עיונים ומחקרים'בספרו , " על המזוזההנחת היד"קוק . ח.ראה מאמרו של ש. הגנה

69.  
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  מבוא. א
  

  ".מועט והלכות מרובותשהן מקרא , הרי הם כהררים התלוין בשערה... הלכות שבת"
  )א, חגיגה י(

  

אחת מן התופעות המעניינות בהלכות שבת היא ההיצמדות ההדוקה בלימוד מלאכת השבת 
יסוד ההיצמדות הוא בסמיכות שבין פרשיות שבת השונות לבין פרשיות . להקמת המשכן

הדבר בא לידי ביטוי בכל מקורות הלימוד . 1המשכן עד כדי ארבע סמיכויות בתורה
  :2ונסקור כמה דוגמאות, קיימיםה
  :במשנה. א

  

אמר רבי יוסי לא חייבו שתי אותיות אלא משום רושם ... הכותב שתי אותיות
  )ג"ב מ"פי(   . לידע איזו בן זוגושכך היו כותבין על קרשי המשכן

  )ג"י מ"פ(           .שכן משא בני קהתחייב ... המוציא
  

  :בתלמוד הבבלי. ב
  

הא דתנן אבות מלאכות ארבעים חסר אחת כנגד : הדור יתבי וקמיבעיא להו
תניא ...  המשכן)הקמת(=כנגד עבודות : אמר להו רבי חנינא בר חמא? מי

אין חייבין אלא על מלאכה : דתניא, כמאן דאמר כנגד עבודות המשכן
  )ב, מט(         ... ואתם לא תזרעו-הם זרעו , שכיוצא בה היתה במשכן

  

  :ם"ברמב. ג
  

  )יא, שבת ח' הל(           . שהיתה במשכן מונין אותה בפני עצמהמפני שכל מלאכה
  )ח ועוד, יג; יב, הלכות שבת יב(        .וכל המלאכות ממשכן לומדין אותן

 
את שבתתי תשמרו ) "ג. (לח,  מ-א , שמות לה, פרשת ויקהל) ב. (יח-א, פרשת כי תשא שמות לא) א(  .1

  ).ב, ויקרא כו" ('את שבתתי תשמרו ומקדשי תיראו אני ה) "ד).  (ל, ויקרא יט" ('ומקדשי תיראו אני ה
, צו; ב, עד; ב, עג; ב, למשל שבת לא, אולם קיימות נוספות, הבאתי את הדוגמאות הבולטות והעיקריות  .2

  .א ועוד, קג; ב, קב; ב
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מדוע נבחרו פעולות הקמת המשכן כקריטריון הבלעדי , יש לברר לשיטת התלמוד הבבלי
העובדה שהתשובה ? מהו הקשר המהותי והרעיוני להלכות שבת? ללימוד הלכות שבת

  .3"הררים התלויים בשערה"לשאלה זו אינה ברורה היא הסיבה שהלכות שבת מוגדרות כ
  

וכי לשיטת הבבלי יש , להלן ננסה להראות שבנקודה זו נחלקו התלמוד הבבלי והירושלמי
עוד נראה כי תפיסתם השונה גרמה לכך שיש ביניהם . קשר רעיוני ומהותי בין השבת למשכן

הרי , כך שבעוד שהבבלי נצמד אך ורק להקמת המשכן,  הלימוד מהמשכןשוני באופן
  .הירושלמי לומד גם מתפעולו השוטף של המשכן

  
  

  שיטת הירושלמי. ב
  

הפתרון המקובל הוא שהלימוד ממלאכות המשכן הוא הדבר המתקבל ביותר על הדעת 
שונות בתורה על הטיותיה ה' מלאכה'שכן כמעט כל ההופעות של המילה , מבחינה לשונית

  .הן בפרשיות המשכן
  :המופיעה גם בבבלי, זוהי ככל הנראה שיטת הירושלמי

  

: אמר להו רבי יונתן ברבי אלעזר כך אמר רבי שמעון ברבי יוסי בן לקוניא
  )ב, שבת מט(.        ארבעים חסר אחת-כנגד מלאכה מלאכתו ומלאכת שבתורה 

  

והשיטה שהוא מציג בדבריו היא ,  ישראלירבי שמעון ברבי יוסי בן לקוניא הוא תנא ארץ
ט מלאכות על פי "הוא לומד שקיימות ל. ככל הנראה שיטת הירושלמי שהביא עימו לבבל

  .4בתורה) בהטיות שונות(' מלאכה'מספר המובאות של המילה 
ט מלאכות מופיע גם "על מסורת של מספר קדום של ל, ככל הנראה, לימוד זה המיוסד

  :בירושלמי
  

רבי ? מניין לאבות מלאכות מן התורה. אכות ארבעים חסר אחתאבות מל
שמואל בר נחמן בשם רבי יונתן כנגד ארבעים חסר אחת מלאכה שכתוב 

ששת ימים תאכל מצות וביום השביעי 'תנא רבי שמעון בן יוחי ... בתורה
הרי זה בא להשלים ארבעים חסר אחת ' אלוהיך לא תעשה מלאכה' עצרת לה

  ...ורהמלאכות שכתוב בת
, שמות לה(' אלה הדברים'אמר רבי יוסי בן חנינא זה הדבר אין כתיב כאן אלא 

  . דבר דברי דברים מיכן לאבות ולתולדות)א

 
, "הררים התלוים בשערה"על אף שהפירוש המקובל הוא ש, שכן המקור המרכזי ללימודן אינו ברור  .3

דבר שאינו מתכוון וכדומה כפי , ה לגופהפירושו הלימוד ממלאכת מחשבת לענין מלאכה שאינה צריכ
, הוא" הררים התלויים בשערה"ההסבר המקורי של המושג , אולם). ב,  י-א , י(שמופיעה בגמרא בחגיגה 

הלכות שבת חגיגות ומעילות כהררין ): "כג, ליברמן ח(כפי שמופיע בתוספתא עירובין , ככל הנראה
חוסר מקור תורני , כלומר, " להם על מי שיסמוכוהתלוין בסערה מקרא מועט והלכות מרובות ואין

  ".אין להן על מי שיסמוכו): "ט, ליברמן א(וכן הוא בתוספתא חגיגה , מובהק
" מלאכה"ט מלאכות לפי מספר ההופעות של המילה "לגבי אופן הלימוד הלשוני והחשבון המדויק של ל  .4

, ן"ש בשם הראב"ובתוספות רא) ימן לז חלק ח ס-מכתב יד (ז "וברדב) ה אמר"ד(ח "שבתורה עיין בר
מ כשר בפרשת ויקהל "וכן במילואים לתורה שלמה לרמ, )ב"ז מ"שבת פ(ובהרחבה בתוספות יום טוב 

סיני ח (ובמאמרו של גרינברג , ט מלאכות"שמבאר השיטות השונות בחשבון ל) קכא-עמודים קיז(פקודי 
  ).שז-עמודים שב
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חד ' דבר'א חמשה "ד תלתין ה"ף חד למ"אבהו אל' חנינא דציפורין בשם ר' ר
  .תריי מיכן לארבעים חסר אחת מלאכות שכתוב בתורה' דברים'ו

' ד תלתין ח"ף חד למ"ן מן אתרה לא חסרה כלום אלרבנין דקיסרין אמרי
  )ב"ז ה"שבת פ(              .ת"א לחי"תמניא לא מתמנעין רבנן דרשין בין ה

  

שיטת הירושלמי היא שהתנאים ערכו וביררו מדעתם רשימה של מלאכות על פי המשמעות 
היה ט מלאכות ש"ובכפיפות לחשבון המספרי של ל, "לא תעשה כל מלאכה"הכללית של 

  .5כפי שמופיעה בתורה' מלאכה'ובשלב השני הסמיכו את הדברים למשמעות המילה , קדום
  :ל"מובא שאף התולדות נלמדו מדעתם של חז, ל" הנבהמשך הירושלמי

  

ש בן לקיש עבדין הוויי בהדא פירקא תלת שנין ופלוג אפקון "רבי יוחנן ור
כחון מיסמוך מיניה ארבעין חסר אחת תולדות על כל חדא וחדא מן דאש
  )ב"ז ה"שבת פ(.     סמכין הא דלא אשכחון מיסמוך עבדוניה משום מכה בפטיש

  

, ט המלאכות שהיו לפניהם"ט תולדות מכל אחת מל"רבי יוחנן וריש לקיש הוציאו ל, כלומר
הם , וכאשר לא הצליחו למצוא סמך לדבריהם ובכל זאת הפעולה נראתה להם כאסורה

הירושלמי משתמש במשכן כאמצעי להבנת .  מכה בפטישחייבו את העושה אותה משום
  :כפי שכתוב במפורש במדרש" מלאכה"המשמעות המילולית של המילה 

  

יכול לא יקנב את הירק ולא ידיח את הכלים ולא יציע ' לא תעשה כל מלאכה'
במשכן ' מלאכה'ונאמרה ' מלאכה'נאמרה כאן ' מלאכה'ל "ת, את המטות

האמורה במשכן מלאכה שיש עמה מחשבה אף מה מלאכה ) כא, שמות לה(
  )י, י כ"מכילתא דרשב(  .מלאכה האמורה בשבת מלאכה שיש עמה מחשבה

  

ולכן אין האופן שבו מופיעה הפעולה , כללי בלבד-הלימוד מהמשכן הוא ענייני, כלומר
שכן הוא משמש רק כמקור , משמעותי, 6בין אם בבנינו ובין אם בתפעולו השוטף, במשכן

  .7 בר נחשב כמלאכה מבחינה יצירתיתלכך שהד
ולכן לומד הירושלמי את גדרי , ממילא מובן כי אין כל קשר הכרחי בין המשכן לשבת

שכן הלימוד הינו רק לצורך הגדרת , המלאכות אפילו מעניינים אחרים המופיעים בתורה
כך למשל .  במשכןלרבותגדרי המלאכה והוא נעשה על פי מובנה הכללי בשאר התורה 

ג "פ(נלמד איסור עירוי שמבשל מדיני קודשים ,  )ב"ד ה"פ(למדת מלאכת זורע מענין שביעית נ

 
) מ"ה י"ב סוף ד, מט(ש "ט המלאכות מדעתם מופיע בתוספות רא"ת לל ביררו א"ל לפיו חז"העיקרון הנ  .5

ד כל מלאכות שבתורה איכא למימר דחכמים בררו כל מלאכות "ולמ: "בהסבר דעת רבי שמעון בן לקוניא
וכן מופיע בספר היראים , "ט והשאר עשאום תולדות"החשובות יותר ועשאום אבות עד שהשלימום לל

עבודה הדומה היא . וראו חכמים אלו המלאכות הדומות): "260עמוד , מהדורת ווילנא, סימן רעד(
כי לא מסרן דכתיב מלאכת עבודה לא תעשו ואמרינן אלו הן שהקפידה התורה עליהן , נקראת מלאכה

תרביץ כט עמודים (עיין עוד בסקירתו של יצחק גילת ".  ואלו ראויות לקרוא מלאכההכתוב אלא לחכמים
  .ט המלאכות"ות השונים בעניין האפשרויות השונות שהיו בעניין אופן מניית לשריכז המקור) 222-228

שהבבלי לומד רק מבניינו של המשכן , עיין בפתיחה לאגלי טל שמוכיח שבכך נחלקו הבבלי וירושלמי  .6
  .והירושלמי לומד אף מתפעולו

ברים היא שזוהי שכן משמעות הד, הדבר תלוי אף בכך שמלאכת המשכן נדחית מפני מלאכת השבת  .7
  .המלאכה האסורה בשבת
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 נלמדת מלאכת כותב ,)שם(נלמדים גדרי מלאכת מבשל מאיסור בישול בשר בחלב , )ג"ה
  .8 וכדומה)ד"ב ה"פי(מכתיבת גט 

. סוקאפילו עקרונות היסוד של המלאכות בשבת נלמדים לשיטת הירושלמי מפשט לשון הפ
 האיסור הוא -" לא ַתעשה כל מלאכה"שנלמד מהציווי , כך למשל פטור גרמא בשבת

  .9)א"א ה"שבת פי(בעשיית מלאכה ולא בהיותה נעשית מאליה 
  : שמופיעה גם במדרששיטה זו של קביעת הלכות שבת על ידי החכמים ייתכן10

  

ש ושמרתם את השבת כי קד, 'הרי הוא אומר, רבי שמעון בן מנסיא אומר
  .ואי אתם מסורין לשבת, לכם שבת מסורה - )יד, שמות לא(' היא לכם

  )מכילתא דרבי ישמעאל כי תשא א(
  

והיא , שיטה זו של הירושלמי מעניקה סמכות רחבה לחכמים מופיעה במקורות נוספים
. 11בעלת השלכות רבות בהבנת היחס שבין התורה שבכתב לבין פרשנותה בידי החכמים

  :סמכות הרחבה הזו במספר דוגמאות מתחומים שוניםנדגים את משמעות ה
יש האומרים שתוקפם מדברי סופרים . נחלקו הראשונים, בתוקפן של הלכות חול המועד. א

וניתנה הרשות בידי החכמים לקבוע איזו , אך יש האומרים שמקורם הוא מן התורה, בלבד
  .12מלאכה אסורה ואיזו מותרת

ל "אולם חז. )ג, פ דברים כה"ע(ים אותו ארבעים מלקות בתורה נאמר שהעובר על לאו מלק. ב
צמצמו את מספר המלקות שמן התורה לשלושים ותשע מלקות בלבד אפילו לבריא ביותר 

ם בהלכות "פ הרמב"ע(" שאם יוסיף לו אחת נמצאת שלא הכהו אלא ארבעים הראויות לו"

  .)א, סנהדרין יז
ה קובע את עיתיו "ד שכביכול אפילו הקבע, ל"קביעת החודש והמועדים מסורה לידי חז. ג

  :על פי קביעה זו
  

  .ואין אתם מסורין בידו, לכם הוא מסור... )ב, שמות יב(' החדש הזה לכם'
  )ח, פ תנחומא בא"ע(

  

ה רבון העולם אימתי אתה "אמרו מלאכי השרת לפני הקב' החדש הזה לכם'
אל גומרין אמר להם אני ואתם נסכים על מה שישר... ?עושה את המועדות
מקראי קודש אשר תקראו אתם ' אלה מועדי ה'... ומעברין את השנה

לשעבר היה בידי ... אתם בין בזמנן בין שלא בזמנן, )ד, ויקרא כג(' במועדם
 אבל מכאן ואילך הרי מסורה בידכם )תהלים קד(' עשה ירח למועדים'שנאמר 

החדש 'ברשותכם אם אמרתם הן הן אם אמרתם לאו לאו מכל מקום יהא 

 
בדיון על ההבדל ) 132-133גיליונות " (עלון שבות"הדברים מופיעים בהרחבה רבה במאמרו של יעקב גנק ב  .8

שבין גישתו של הבבלי לשל הירושלמי בלימוד הלכות שבת והוכיח שם באריכות שזוהי שיטת הירושלמי 
  .הבאתי את תמצית הדברים בלבד, ומכיוון שאין זה המקום להאריך בהוכחותיו

  ).א, בבא קמא ס(בעוד שלשיטת הבבלי הדבר נלמד מהעיקרון של מלאכת מחשבת במשכן   .9
אך , אמנם יש לציין כי ההקשר בו הובאה מימרה זו הוא בעניין הוכחה לדין שפיקוח נפש דוחה שבת  .10

, בכל אופן. כות שבת בידי חכמיםד ניתן למצוא בה משמעות נוספת של נתינת הסמכות לקביעת מלא"לענ
ש והיראים כמפורט לעיל "לא על מדרש זה בלבד ביססנו את טענתנו אלא על דברי התוספות רא, כאמור

  .5בהערה 
  ).23-29בעיקר עמודים , ג"ח" (תורה מן השמיים באספקלריה של היהדות"י השל "עיין בספרו של א  .11
הרי שלא מסרן הכתוב אלא לחכמים לומר לך איזהו יום אסור : "סימן א, ועד קטן פרק אש מ"עיין רא  .12

  ".ואיזו מלאכה מותרת ואיזו היא מלאכה אסורה, ואיזהו יום מותר
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ולא עוד אלא אם בקשתם לעבר את השנה הריני משלים עמכם ', הזה לכם
  )ב, פ שמות רבה טו"ע(         .לכך כתיב החדש הזה לכם

  

  :ל צמצמו את אופן החקירה של העדים לפי דין התורה"חז. ד
  

אחד דיני ממונות ואחד דיני נפשות בדרישה , דבר תורה: אמר רבי חנינא
ומה טעם אמרו דיני , )כב, ויקרא כד(' ד יהיה לכםמשפט אח'ובחקירה שנאמר 

  . כדי שלא תנעול דלת בפני לווין-ממונות לא בעינן דרישה וחקירה 
  )א,  ג-ב , סנהדרין ב(

  

 בסמכותו של בית דין להפקיע חלויות )א, למשל תוספות לכתובות ג(לדעת חלק מהראשונים . ה
וכן להפקיע איסורים כמו שחיטת ,  תורהעל אף שנעשו כשורה לפי דין, שונות כמו קידושין

  .13פירות שביעית ועוד, חולין בעזרה
  .ט שחל בשבת"ט שני של גלויות וביטול תקיעת שופר בשבת ונטילת לולב ביו"הוספת יו. ו
  

  :ל מפראג"וכך כותב המהר
  

הרי . שכל אשר נברא צריך תיקון ועשייה, יתברך' כאשר התבוננו במעשה ה
ולא יהיה ,  לעשות אותם כדי שיהיה מתוקן לאדםהחיטים צריכים תקון

כל מה שנברא : "ובמדרש. נברא מן השם יתברך שיהיו החיטים גמורים
יתברך ' ומפני כי התורה ניתנה מן ה... בששת ימי בראשית צריך תקון ועשייה

חכם עדיף : וכמו שאמרו, ומעלת השכל היא יותר מן הנביאעל ידי הנביא 
כמו שהביא רבי , על השכל הוא יותר גדול מן הטבעולפיכך כמו שפ, מנביא

כך פעולת השכל , עקיבא ראייה כי פעולת האדם השכלי יותר גדול מן הטבע
החכמים הם תיקון והשלמה אל התורה ואף ולכך . יותר גדולה מן הנבואה

  )תפארת ישראל פרק סט(                .שניתנה בסיני על ידי משה
  

' מלאכה'ושלמי היא שחכמים למדו ממספר המובאות של המילה כי שיטת היר, ראינו אפוא
וכי את המלאכות עצמן ביררו על פי מובאות מכל חלקי , את מספר המלאכות האסורות

תפיסה זו היא חלק מתפיסה הכוללת המעניקה לחכמים סמכויות . התורה לרבות המשכן
מצאים אף בשיטת שיסודות לגישה זו נ, בהמשך נעמוד על כך. נרחבות בתחום ההלכה

המשכן ואף , וכי יש לכך השלכה בתחום המחשבתי על יסודות השבת, התלמוד הבבלי
  .למצוות נוספות

  
  
  

  מהות השבת. ג
  

, כפי שהובא במבוא, כי התלמוד הבבלי נצמד לחלוטין למלאכת המשכן, לאור העובדה
י ממהות נראה כי לשיטתו אין המשכן משמש כאמצעי פורמלי בלבד אלא כחלק אינטגרל

ועל כן ננסה לעמוד על מהויות השבת והמשכן מתוך מטרה להבין את הקשר , השבת עצמה
מדוע נצמד התלמוד הבבלי להקמת המשכן כגדר הבלעדי , ביניהם וכך לפתור את השאלה

  .ללימוד הלכות השבת

 
  .קי-כרך י עמודים צה', הפקר בית דין'עיין בהרחבה באנציקלופדיה תלמודית ערך   .13
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  :בתיאור בריאת העולם מצטווה האדם הראשון בציווי בעל השלכה לכל הדורות
  

לוהים ויאמר להם אלוהים פרו ורבו ומלאו את הארץ וכבשה ויברך אתם א
  )כח, בראשית א(.       ורדו בדגת הים ובעוף השמים ובכל חיה הרמשת על הארץ

  

משמעות הצווי הוא לכבוש את העולם ולהראות את התגלותו של הבורא בכל בריאה 
  :וכך מתאר הרב מרדכי ברויאר את משמעותו של צווי זה. ובריאה

  

ותפקיד האדם הוא , שנברא בצלם אלוהים, א מסר את עולמו לאדםהבור
את הארץ ' כובש'וכאשר הוא , לכבוש ולמשול ולהשתלט על כוחות הטבע

ורבו , הרי הוא ממשיך כביכול את מלאכת הבורא, ומפתח את אוצרותיה
יסד ארץ על מכוניה ובונה בשמים ' כי ה. 'מעשי האדם כדרך שרבו מעשי ה

, ואף האדם כן, מצמיח עשב ונוטע עצים,  מעיינים בנחליםמשלח, מעלותיו
עושה בריכות מים , זורע שדות ונוטע כרמים, אף הוא בונה בתים ויוסד ערים
במעשים אלה מתגלה האדם במעלתו על פני . להשקות מהם יער צומח עצים

שבח הבורא . שהרי הוא דומה ליוצרו בחכמה בתבונה ובדעת, כל היצורים
מה אנוש כי תזכרנו ובן אדם כי תפקדנו 'ו של הנברא שהרי עולה על שבח

אכן יתרון . )ו-ה, תהילים ח(' ותחסרו מעט מאלוהים וכבוד והדר תעטרהו
ולא רק שמים . האדם על פני כל הנבראים הוא הגדול שבכל פלאי הבריאה

ירח וכוכבים מעוררים לשבח את הבורא אלא עצם המעלה שהוא , וארץ
מה אדיר שמו של הבורא שברא ': ת את לבו לשיר ליוצרומוצא בעצמו מכוונ
  )32א עמוד "פרקי מועדות ח(             .'נברא בדמות הבורא

  

  :מ ברויאר בתיאור תפקידה של השבת כהמשך ישיר לצווי זה"ממשיך הר
  

שהיא פונה אל האדם , ומכאן, השבת קשורה במישרין לעצם מעשה הבריאה
 חייב לזכור שאין הוא כובש את הארץ אדם זה. הממשיך את מעשי הבורא

... אלא אדון העולם מסר לו את עולמו, ולא הוא אדון העולם, בכוח עצמו
כל אימת ... משום שזה התפקיד שניתן לו מבוראו, יבנה ערים ויטע כרמים

וכדרך שהבורא , יזכור את מלאכת הבורא, שהוא עוסק במלאכת מחשבת
ששה , ם השביעי כן יעשה גם הנבראכילה את מלאכתו בששה ימים ושבת ביו

ואילו ביום . יכבוש את הארץ ויבנה את העולם, ימים יעשה את מלאכתו
על מנת לחזור ולקבל אותו , השביעי יחזיר את העולם לידי מי שנתנו לו

ועל ידי כך הוא מעיד שמלאכת האדם היא מלאכת . לששה ימים נוספים
  )33עמוד , שם  (.  אכת הבוראשמים ברשות הבורא ומטעם הבורא וכהמשך למל

צריך הוא לחשוב ולהבין מידי , בשעה שמקיים האדם את ציוויו של בוראו וכובש את העולם
כיבושו את הארץ . ומי נתן לו את הכוח לעשות וליצור, מי קיבל כל אשר הוא רואה סביבו

לטובתו אין הוא עושה זאת , וישובו את העולם היא למטרת האדרת שמו וכבודו של יוצרו
ולכן כל אימת שהוא עוסק במלאכת המחשבת של , זהו התפקיד שציווה לו הבורא. בלבד

כיבוש העולם יזכור את מלאכת הבורא וכדרך שהבורא כילה את מלאכתו כן יעשה גם 
ויכיר וידע , ששה ימים יעשה את מלאכתו ויכבוש את הארץ וביום השביעי ישבות, הנברא
כי כיבוש זה אינו בהתאמצות , מובן מאליו. תו יקדיש את שמוהיא מנוחתו ועל מנוח' כי מה
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פיזית אלא במחשבה ובפעולות יצירתיות שכן העיקר המבדיל את האדם מן הבהמה היא 
  .14)ט, תהלים לב(" אל תהיו כסוס כפרד אין הבין: "יכולת ההבנה

  

 עליו  מעלה-כל המתפלל בערב שבת ואומר ויכולו : "ל"זוהי גם משמעותו של מאמר חז
זהו רצונו של , )ב, שבת קיט(" הכתוב כאילו נעשה שותף להקדוש ברוך הוא במעשה בראשית

אות היא "זוהי המשמעות של , "תשבות"וביום השביעי " וכבשוה"ששה ימים , הבורא
בכך שהיא מסבירה , שכן השבת משפיעה על שאר ששת ימי המעשה, )יז, שמות לא(" לעולם

וכל פעולותיו בימות החול הם , שכל מעשיו הם לשם שמייםומפנימה באדם את העובדה 
. למטרת האדרת שמו של הבורא בעולם ולכן אף מכונים ימי השבוע על שמה של השבת

  :15ם"גם כוונתו של הרמב, לדעתי, זוהי
  

ראוי לאדם להעביד כוחות נפשו כולם לפי הדעת ולשים לנגד עיניו תכלית 
וישים פעולותיו ... כפי יכולת האדםיתפאר ויתרומם ', אחת והיא השגת ה

  ...תנועותיו ומנוחותיו וכל דיבוריו מביאים אל זאת התכלית, כולן
  

  :ל"ם בהמשך דבריו למאמר חז"זהו גם ההסבר שמביא הרמב
  

בכל דרכיך 'איזוהי פרשה קטנה שכל גופי תורה תלוין בה : דרש בר קפרא
  .פילו לדבר עבירהא: אמר רבא. )ו, משלי ג(' דעהו והוא יישר ארחתיך

  )א, ברכות סג(
  

בכל , כיוון שהוא מסביר את תכלית כל המעשים כולם, כל גופי התורה תלויים במאמר זה
לשם קיום צוויו של הבורא , פעולה ופעולה שעושה האדם הרי הוא מתכוון לשם שמים

ל כי מטרת כל המעשים כולם הוא להגיע למצב ש, לשם האדרת שמו של הבורא, "וכיבשוה"
  .)יב, אבות ב(" וכל מעשיך יהיו לשם שמים"

, מטרה נוספת יש לה לשבת מלבד הקרנה והשפעה על מהותם של ששת ימי המעשה, אולם
והיא מניעה של מצב שבו ישכח הבורא מלב האדם ויגיע למצב של גאווה ומחשבה שבידו 

ולכך צריך . )יז, דברים ח(" כחי ועצם ידי עשה לי את החיל הזה"מצב של , ובכוחו השליטה
  .הוא באמצעות מצוות השבת לזכור את בוראו ובכך למנוע מצב זה

  
  

  

  מהות המשכן. ד
  

  :כפי שמתבטא הדבר במדרש, ל ראו בהקמת המשכן את יסודו של העולם"חז
  

  .משהוקם המשכן נתבסס העולם, שעד שלא הוקם המשכן היה העולם רותת
  )במדבר רבה יב(

  

  :מ ברויאר"ומסביר הר
  

רבות הן המלאכות הנעשות על ידי האדם שיש בהן משום המשך למלאכת 
שהרי לא נברא העולם . אולם הגדולה שבהן היא מלאכת המשכן, הבורא

שבריאת , ולפיכך ניתן לומר, אלא כדי שתשרה שכינתו של הבורא בתחתונים

 
  .ם אלוהים של האדם הוא היכולת השכליתשצל) א, א(ם במורה נבוכים "וכהסברו של הרמב  .14
  .י שילת"עמוד רמא במהדורת ר, ם"פרקים לרמב' ה מח"פ  .15
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רק עם הקמת המשכן , העולם נסתיימה רק ביום שהושג הייעוד הזה
  )33עמוד , שם(                   .עולםהושלמה בריאת ה

  

וזהו מהותו מופיעה גם בדבריו של משה , הינו הגדול שבמלאכות האדם, קביעה זו שהמשכן
  :16מנדלסון

  

ראתה חכמתו שבהיותם , בעם קרובו להיות לו לעם סגולה' כאשר בחר ה
יבקשו אומניות שונות בכל מלאכת חרש , מקובצים על אדמתם בקיבוץ מדיני

קצתן ... קצתן הכרחיות...  שבלעדם לא יתקיים הקיבוץ הכללי,וחושב
מעתה יתכן ... מביאות עונג ועידון לחיי האדם... מביאות עזר ותועלת

את עמו שיקדישו ראשית פרי בטנם ואדמתם לשמו ואמרו ' שכאשר ציוה ה
כן רצה שירימו את , "אין לך דבר שאין ראשיתו מוקדשת לשמים: "ל"חז

ותיהם וכל כישרון מעשיהם הנוגעים לתיקון המדינה ראשית פרי מחשב
, במשכן וכליו ובגדי משרתיו' יעשו מהם דבר לעבודת ה. ויקדישום לעבודתו

בכל ' כי יזכרו את ה, ועל ידי זה יהיו כל ענייניהם מקודשים לשמים
  .מעשיהם

  

, ותמהותו של המשכן והצורך שבהקמתו היא שבו מרוכז מיטב מיצירתו של האדם עלי אדמ
זו גם התשובה לשאלה המפורסמת . 'ייזכר האדם גם בשאר מעשיו בה, ובראותו את המשכן

כי האמנם ישב אלהים על "'? הכיצד ניתן לבנות בית לה, ששאלו רבים מפרשני המקרא
. )כז, מלכים א ח(" הארץ הנה השמים ושמי השמים לא יכלכלוך אף כי הבית הזה אשר בניתי

זהו הבית שבונה האדם . במובן הפשוט של הדברים' זה בית להאין . התשובה לכך ברורה
זהו . הבית שבאמצעותו יכול האדם לטהר את מחשבותיו להתקרב אל בוראו. 'לשמו של ה

שמות (" ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם"ם את הפסוק "כך מסביר המלבי. אמצעי עבור האדם

  :)ח, כה
  

י יכין את עצמו להיות מקדש כ, ציוה כי כל אחד יבנה לו מקדש בחדרי לבבו
עד שימסור ' ויכין מזבח להעלות כל חלקי נפשו לה... ומעון לשכינת עוזו' לה

  .נפשו לכבודו בכל עת
  

  .בכל זמן'  אמצעי להזכרת ה-זהו אפוא יחודו של המשכן ומהותו 
  

. מטרה נוספת יש לו למשכן מלבד הקרנה והשפעה על מהותם של חייו בכל מקום, אולם
ומחשבה , ניעה של מצב בו ישכח הבורא מלב האדם ויגיע האדם למצב של גאווהוהיא מ

לכך . )יז, דברים ח(" כוחי ועצם ידי עשה לי את החיל הזה"מצב של , שבידו ובכוחו השליטה
  .צריך הוא באמצעות מצוות המשכן והמקדש לזכור את בוראו ובכך למנוע מצב זה

  
  

  משכןההשוואה בין השבת ובריאת העולם ל. ה
  

חוקרי המקרא המאוחרים . הקשר הלשוני שבין השבת להקמת המשכן נרמז כבר במדרשים
מצאו מקומות נוספים בהם קשר זה בא לידי ביטוי והפנו לקשר הסמוי בין השבת המסמלת 

 
  ).91עמוד (בפרשת תצווה " בינה במקרא"י יעקבסון "הובאו דבריו בספרו של ר  .16
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הבאתי להלן את . והפנו לביטויים הדומים שביניהם, את בריאת העולם לבין הקמת המשכן
  .למקד את הקשר שבין השבת למשכן בהמשך דברינועיקרי הדברים מתוך מגמה 

  

, במדבר רבה יב( בין השבת להקמת המשכן על פי ששת ימי הבריאהההשוואה על פי המדרשים 

  :)ב, ותנחומא פקודי, יג
  

  המשכן    השבת ובריאת העולם

)ב, תהלים קד(". כיריעהנוטה שמים "    ". עזים לאהל על המשכןיריעותועשית " 'יום א  
 )ז, ושמות כ(

ויאמר אלהים יהי רקיע בתוך "
  )ו, בראשית א(". יהי מבדילהמים ו

  )לג, שמות כו(".  הפרכת לכםהבדילהו"'יום ב  

  'יום ג  ". מתחת השמיםיקוו המים"
)ט, בראשית א( 

... ועשית כיור נחושת וכנו נחושת לרחצה"
  )יח, שמות ל(". ונתת שמה מים

  )לא, שמות כה(".  זהב טהורועשית מנורת"'יום ד   )יד, א(".  ברקיע השמיםיהי מאורות"

 )כ, שמות כה(". פורשי כנפיםוהיו הכרובים "'יום ה   )כ, בראשית א(".  על הארץועוף יעופף"

  'יום ו  ".ויברא אלוהים את האדם בצלמו"  ".ואתה הקרב אליך את אהרן אחיך"
 )א, שמות כח()כז, א( 

  )לב, שמות לט(".  כל עבודת משכןותכל"  'יום ז  )א, בראשית ב(".  השמיםויֻכלו"

  
  

  :השוואה של חוקרי המקרא המאוחרים לאור לשונות וביטויים דומים17
  

  המשכן  השבת ובריאת העולם

בחכמה ובתבונה ואמלא אתו רוח אלהים "
  )ג, שמות לא(". כל מלאכה ובובדעת

בתבונה  יסד ארץ כונן שמים בחכמה' ה"
  ". תהומות נבקעו ושחקים ירעפו טלבדעתו

בחכמה בתבונה וימלא אתו רוח אלהים ")כ-יט, משלי ג( 
  )לא, שמות לה(".  ובכל מלאכהובדעת

 והנה טוב את כל אשר עשה אלהים וירא"
  ".מאד ויהי ערב ויהי בקר יום הששי

)לא, בראשית א( 

 אתה והנה עשו המלאכה את כל משה וירא"
  )מג, שמות לט(...". כן עשו' כאשר צוה ה

 כל עבדת משכן אהל מועד ויעשו בני ותכל" ויכל השמים והארץ וכל צבאם ויכלו"

 
וכן ) 348-352עמודים (לנחמה ליבוביץ בפרשת תרומה " עיונים בספר שמות"ההשוואות מופיעות ב  .17

  ).136-153עמודים , א"ח, "תעודה ויעוד"הופיע בספר " (בן דורנו והמקרא" מרטין בובר במאמרו של
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  ..."אשר עשהאלהים ביום השביעי מלאכתו 
 )ב-א, בראשית ב(

  ".כן עשואת משה ' ישראל ככל אשר צוה ה
 )לב, שמות לט(

  )לג, שמות מ(".  משה את המלאכהויכל"
 את יום השביעי ויקדש אתו ויברך אלהים"

מלאכתו אשר ברא אלהים כי בו שבת מכל 
  )ג, בראשית ב(". לעשות

 ויברך אתם... וירא משה את כל המלאכה"
  )מג, שמות לט(". משה

את השמים ואת '  עשה הששת ימיםכי "
  ". שבת וינפשביום השביעיהארץ ו

 )יז, שמות לא(

... ויעל משה אל ההר ויכס הענן את ההר"
על הר סיני ויכסהו הענן ' וישכן כבוד ה

 ביום השביעי ויקרא אל משה מיםששת י
  "ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם...מתוך הענן

 )ח, כה;טז-טו, שמות כד(
  

  

   שיטת הבבלי-הקשר שבין השבת למשכן . ו
  

ניתן למצוא את הקשר שביניהם מתוך , לאחר שביררנו את מהות השבת ואת מהות המשכן
ולהבין מדוע נצמד התלמוד , מגמה לנסות ולהבין את תפיסת השבת בעיני התלמוד הבבלי

  .הבבלי בלימוד הלכות שבת באופן מוחלט להקמת המשכן
  

הייתה שמחה לפני ] שהוקם המשכן[אותו היום : ותניא', ויהי ביום השמיני'
  )ב, מגילה י(                  .הקדוש ברוך הוא כיום שנבראו בו שמים וארץ

  

קשר זה יסודו בהבנת מהותם . העולםל ראו קשר הדוק בין הקמת המשכן לבין בריאת "חז
  .ותפקידם של השבת והמשכן

השבת היא המעשה . שמירת השבת ובניין המשכן הם הטבעת חותמו של האדם בעולם
שבאמצעותו מקרין האדם על שאר ששת ימי המעשה והקמת המשכן היא האמצעי שמשפיע 

המכנה המשותף זהו . על כל תפקודו של האדם ושבאמצעותו מקדש האדם את כל מעשיו
ובאמצעותה מקדש , " בני ישראל את השבתושמרו "-השבת היא קדושת הזמן . שביניהם

, " לי מקדש ושכנתי בתוכםועשו "-והמשכן הוא קדושת המקום , את כל עיתותיו
  .ובאמצעותו הוא מקדש את כל העולם כולו

  :רית המילה ב-קיימת גם חוליה שלישית המשלימה רעיון זה והיא קדושת הגוף , אולם
  

ל אם חביבה היא המילה מפני מה "א, פילוסופוס אחד שאל את רבי הושעיה
כל מה שנברא ל להוציאך חלק אי אפשר אלא "א... לא נתנה לאדם הראשון
התורמוסים , כגון החרדל צריך למתוק, צריכין עשייה בששת ימי בראשית

  .אפילו אדם צריך תיקון, החיטין צריכין להטחן, צריך למתוק
  )בראשית רבה יא(

  

המשכן מתקן את . האדם תורם את תרומתו מתוך מגמה לתקן, בכל שלושת המעשים הללו
השבת מתקנת את זמנו והמילה מתקנת את גופו ולכן נקראו שניהם אותות , כל מעשיו

צריך הוא לעבוד את ,  ובכך זוכר הוא כי בכל שלושת הדברים הללו)יא, בראשית יז; יג, שמות לא(
בגופו יכבוש וימשול וישתלט על כוחות הטבע וכאשר הוא כובש את הארץ ואת . בוראו

וכן הקמת המשכן המשמש , אוצרותיה הרי הוא ממשיך כביכול בכך את מלאכת הבורא
מקרינה על כל מלאכתו של האדם והשבת , כשיא השיאים של מלאכתו ומחשבתו של האדם
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כלית העשייה בששת ימי המעשה והן כפי שהסברנו לעיל הן על ת, מקרינה על כל זמנו
יתכן שזוהי הסיבה שהמילה והעבודה במשכן דוחות את . שבשאר זמנו לא ישכח את בוראו

אלא אדרבה כהמשך ישיר לתפקידה , שכן אין הם עומדות בסתירה למהות השבת, השבת
  .18של השבת

כן זוהי אפוא הסיבה שהתלמוד הבבלי בחר ללמוד את מלאכות השבת רק מהקמת המש
שכן הקשר הרעיוני בין , ולא מתפעולו או מעניינים נוספים כפי שעשה התלמוד הירושלמי

  . המשכןלהקמתהשבת למשכן הוא רק בין שמירת השבת 
נאמר שהם שקולים כנגד , המשכן השבת והמילה, זוהי גם הסיבה שבשלושת הדברים הללו

  .19שכן יש זהות ומכנה משותף ביניהם, כל המצוות כולן
  

  

  הקשר בין שיטות הבבלי והירושלמי. ז
  

על אף ההבדלים שהבאנו בענין תפיסת השבת בין התלמוד הבבלי והתלמוד , לעניות דעתי
אין הזהות בלימוד . קיים קשר של זהות מסוימת ביניהם כפי שנסביר להלן, הירושלמי

 שהרי הירושלמי משתמש במשכן כאמצעי פורמלי בלבד והדגש הוא על, הלכות שבת עצמן
ואילו הבבלי רואה במשכן ', מלאכה'שיעזור לפרש את משמעות המילה , כל מקור שהוא

הזהות . שכן המשכן קשור בקשר מהותי ורעיוני לשבת, אבן יסוד בלימוד הלכות השבת
  .שבין השיטות היא בעיקרון המסתתר מאחורי שתי צורות הלימוד

  :לעיל הבאנו את המדרש
  

ושמרתם את השבת כי קדש היא , הוא אומרהרי , רבי שמעון בן מנסיא אומר
  .ואי אתם מסורין לשבת, לכם שבת מסורה, לכם

  )מכילתא דרבי ישמעאל כי תשא א(
  

אם כי הרעיון העומד מאחורי שיטותיהם , במשמעות מדרש זה נחלקו הבבלי והירושלמי
שכן הסיבה שהיא נלמדת מן , הבבלי הבין כי השבת מסורה במהותה לחכמים ולעם. זהה

הצווי , המשכן היא ששניהם מהווים דוגמא לעיקרון הרעיוני שעליו צווה האדם הראשון
הצווי שמשמעותו שהמצוות הינן האפשרות שבה כביכול מתדמה האדם , לכבוש את הארץ

 מפני שקיימת מהות זהה )טז, דברים ל(" ללכת בדרכיו"האפשרות שבה הוא מקיים , לבוראו
באופן דומה הבין הירושלמי כי . כפי שהסברנו לעיל, בין רעיונות השבת והקמת המשכן

שבידי החכמים , לימוד ההלכות הוא המסור לחכמים כחלק מתפיסה כוללת שהוכחה לעיל
שאינם רק כשופר המשמיע את דברי התורה , יכולת ההכרעה במקומות רבים בהלכה

ם תיקון החכמים ה: "ל"וכדברי המהר, שבכתב אלא הם מהווים חלק יוצר בחיי התורה
העיקרון המסמל את , בעיקרון זה יש זהות בין הבבלי והירושלמי". והשלמה אל התורה

כשותפים כביכול , תפקידו של האדם בכלל ואת תוקפן ומעמדן של דברי החכמים כפרט

 
י הצווים "שסיווג מצוות רבות לפי רעיון זה עפ,  במאמרו של יעקב גנק146עיין בהרחבה בעלון שבות   .18

  .בששת ימי הבריאה
ה זרה מודה בכל התורה כל הכופר בעבוד: "בניגוד לעבודה זרה נאמר' על המשכן שמשמש לעבודת ה  .19

ה לישראל שמרו את השבת שהיא שקולה "אמר להם הקב: "על השבת נאמר). ספרי דברים נד" (כולה
שבת שהיא שקולה כנגד כל ): "פרשת ראה(וכן בדברים רבה ) תנחומא כי תשא לג" (כנגד כל התורה
  ).א, נדרים לב" (תורה ששקולה כנגד כל המצות שב-גדולה מילה "ועל המילה נאמר ". מצוות שבתורה

 



  הקשר בין שבת למשכן
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זהות זו המשמיעה לנו כי . במעשה הבריאה ובקביעת חוקי התורה שהיא יסוד הבריאה
הן , תפקיד של עשייה בכל חלקי הבריאה, אלא תפקיד יוצרתפקיד האדם אינו תפקיד קפוא 

  .חלקי הקודש והן חלקי החול
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  איתי מאושר
  ד"נ ישי שכטר הי"לע

  ד"אורי ביטון הי
  ל"שילה לוי ז

  

  כבוד ועונג בנר שבת
  
  מבוא  .א
  מחלוקת בדין ברכה על הנר  .ב
  י"שיטת רש  .ג
  ם והסתירה בדבריו"פסק הרמב  .ד
  ?מדוע מברכים על הנר  .ה
  ?האם גם היום שייך הטעם של כבוד שבת  .ו

  
  

  מבוא. א
  

נתמקד . כפי שהובאו בראשונים, מי מצות הדלקת נר שבתבמאמר זה ננסה לעמוד על טע
ונשתדל בעזרת , לזה גם לזה השלכות ונפקותות שונות. כבוד ועונג: בשני טעמים מרכזיים

  .לסדרם' ה
  

וכך היא לשון , המקור התלמודי החשוב ביותר שדן בהדלקת נר שבת מופיע במסכת שבת
  :הגמרא

  

אמר ? מאי טעמא. פני כבוד השבתרבי ישמעאל אומר אין מדליקין בעטרן מ
אמר ליה . ויצא: אמר ליה אביי. רבא מתוך שריחו רע גזרה שמא יניחנה ויצא

דאמר רב נחמן בר רב זבדא ואמרי לה , שאני אומר הדלקת נר בשבת חובה
הדלקת נר בשבת חובה רחיצת ידים ורגלים ': אמר רב נחמן בר רבא אמר רב

  )ב, כה        (      .והואני אומר מצ', בחמין ערבית רשות
  

מסכים שההדלקה בגדר , "ויצא"אפילו אביי שמקשה . למסקנת הסוגיא נר של שבת חובה
על שלש עבירות נשים מתות בשעת לידתן על שאינן : ")ז"ב מ"פ(חובה שכן מפורש במשנה 

ה הדלקת נר בשבת "ב ד, כה(כך הסיקו התוספות בסוגיה ". זהירות בנדה בחלה ובהדלקת הנר

  ).בהחו
  

נתמקד בארבעה ראשונים מרכזיים ויסודיים . נחלקו הראשונים בטעמי הדלקת נר שבת
  .ם" והרמב1רבינו משולם, רבינו תם, י"רש: בסוגיא והם

  מחלוקת בדין ברכה על נר שבת. ב
  

 
הובאו בספר הישר חלק ) ועניינים נוספים(נו משולם בענין ברכת הנר חילופי מכתבים בין רבינו תם לרבי  .1

יש 'רבינו משולם מצוטט שם כ(ה חובה "ב ד, דעותיהם מובאות גם בתוספות כה. נ-ת סימנים מג"השו
  ).'שרוצים לומר
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רבינו תם פסק . נחלקו רבינו תם ורבינו משולם בדין ברכה על הנר, )ה חובה"ב ד, כה(בתוספות 
  . הנר ואילו רבינו משולם פסק שאין לברך על הנרשיש לברך על

  .דרך ביאור מחלוקתם נלמד כיצד תפס כל אחד מהם את טעם הדלקת נר שבת
  

  טענותיו של רבינו משולם מדוע אין לברך
  

  ".אין הדלקתה גמר מצוותה ואינה אלא להאיר את הלילה ".א
...  לאו גמר מצוה כגון תפיליןוכל מצוה דעשייתה: "...)ב, מב(יסוד זה מופיע במסכת מנחות 

  ".אינו צריך לברך
כלומר פעולות המאפשרות את קיום , לרוב המצוות יש מכשירי מצווה: ביאור כלל זה

 -כגון תפילין (למרות שפעולות אלה הכרחיות לקיום המצוה אין מברכין עליהם . המצוה
  ).על הכנתןולמרות זאת אין מברכין , ללא הכנת תפילין אי אפשר להניח תפילין

מכשיר לעונג שיהיה בשבת כאשר הנר , כך גם הדלקת נר של שבת אינה אלא מכשיר מצוה
  .ידלק

  

אלא החובה היא , ברור לפי זה שרבינו משולם תפס שאין חובה להדליק את הנר בערב שבת
ואינה וטעמא דמסתבר שאין הדלקתה גמר מצותה : "2כך לשונו. שתהיה תאורה בלילה

. נמצא שהדלקת הנר אינה גמר מצוה ולכן אין מברכין עליה". את הלילהאלא כדי להאיר 
ואם כן הדלקת הנר , יסוד ענין הנר לפי זה הוא שאדם לא יאכל בחשיכה: ביאור הטענה

וכשם שלא מברכים על הכשר מצוה כגון הכנת , אינה אלא מכשיר לעונג שיהיה בשבת
  על הדלקת הנר שהוא מכשיר לקיוםכך גם כאן אין לברך, בניית סוכה וכדומה, תפילין

לא , אף על פי שהגמרא קבעה שמים אחרונים חובה, ה
3

. יטת רבינו משולם נמצא בגירסתם של כמה גאונים וראשונים בגמרא
גורס 

  

ואני , "ים ורגלים בחמין רשות
  .חובהלים בחמין 

  :ובאופן דומה גורס רבינו חננאל
  

 

  .מצוות עונג שבת
  

שאני אומר הדלקת נר בשבת (" העובדה שהגמרא נותנת לנר של שבת מעמד של חובה .ב
  .כמו שמצאנו לגבי מים אחרונים, לא על כל חובה מברכין. עדיין לא מחייבת ברכה, ")חובה

מים : ב יצחק בר אשייןאמר רב אידי בר אבין אמר ר: " אומרת)א, קה(הגמרא בחולין 
והנ". חובהראשונים מצוה ואחרונים 

  .מצאנו שמברכים על מים אחרונים
  

 חיזוק מעניין לש.ג
  :4השאילתות

רחיצת ידהדלקת נר בשבת חובה : אמר רב..."
אומר אף רחיצת ידיים ורג

  

  .ת סימן מז אות ו"מובא בספר הישר חלק השו  .2
ולאחר הסעודה חייב לטול ידיו ואין צריך : "דכך פסק רב עמרם גאון בסידורו בהלכות סעודה אות ע  .3

ואחרונים , מים ראשונים מצוה וטעונים ברכה: דאמר רב אידי בר אבין אמר רב יצחק בר אשיאן, לברך
  ".והיכא דבריך מוציא שם שמים לבטלה, חובה ואין טעונים ברכה

אבל אחרונים שהם לצורך ..: ".'הלכות גדולות'כתבו בשם ) ה מים ראשונים"חולין קה א ד(גם התוספות   
  ".אין טעונים ברכה -אדם משום מלח סדומית 

קלט בשאר (וכן בפרשת בהעלותך שאילתא קכד במהדורת מירסקי , פרשת תצוה שאילתא עב  .4
  ).המהדורות
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 ממנהג של רבי חובהורב חנן אמר אפילו רחיצת ידים ורגלים בחמין  ...
  )ב, שבת כה(                .ויש אומרים רחיצת ידים ורגלים בחמין מצווה, אלעזר

  

  ".חובהורחיצת פניו ידיו ורגליו בחמין בערבי שבתות : " כותב)סימן לא ('וכל ב'גם ה
  

וכשם שברור שלא , דין אחד לרחיצת ידים ורגלים ולהדלקת הנר, אם אמנם כך הגירסא
  .כך לא מברכים על ההדלקה, מברכים על הרחיצה

סא שכן אם זו היתה הגיר, על כל פנים נראה לומר שרבינו משולם לא גרס כך בגמרא
  .שהרי זו הוכחה טובה לשיטתו, המצויה לפניו לכל הפחות היה מזכיר אותה

  

  תשובות רבינו תם לטענות רבינו משולם
  

כך .  הדלקת הנר היא גמר המצוה כמו בנר חנוכה שהמצוה היא ההדלקה ופירסום הנס.א
רסומי שגמר מצותה היא כנר חנוכה דלפ: "...)ת סימן מח אות ו"חלק השו(לשונו בספר הישר 

  ".והכי נמי מדהוה שלום ביתו דאין לו לא להקדים ולא לאחר, ניסא היא
אבל הדלקת נר היא : "...כך כתב. וביאור דבריו שטעם הדלקת הנר הוא משום עונג שבת

הדלקת הנר היא כדי שאדם לא יאכל בחשיכה וימנע , דהיינו". חובה של מצות עונג שבת
שאז מחשיך ואדם חייב להדליק , ני בין השמשותאם כן זמן ההדלקה הוא לפ. מעונג שבת

ממילא לא שייך לטעון שהדלקת הנר היא מכשיר מצוה כיוון . תאורה לצורך הלילה
  .ובזה מיושבת טענת רבינו משולם, שההדלקה היא עצמה המצוה

  

אך הסיבה היא שהם , ואכן לא מברכים עליהם,  אמנם גם מים אחרונים נקראו חובה.ב
החובה למים אחרונים נובעת מכורח מציאותי , דהיינו. ת מלח סדומיתנתקנו מפני סכנ

מפני מה אמרו : אמר רב יהודה בריה דרבי חייא: ")ב, חולין קה(וכך לשון הגמרא . מסוים
וברור שעל המנעות מסכנה ". שמלח סדומית יש שמסמא את העינים? מים אחרונים חובה

  .אך בהחלט פוגעת בעונג שבת, נהאכילה בחשיכה לא בהכרח מהווה סכ. לא מברכים
  

  יסוד המחלוקת
  

  .ננסה לרדת לשורש מחלוקתם של רבינו תם ורבינו משולם
אולם אם . במבט פשוט המחלוקת היא האם מברכים על הדלקת הנר או אין מברכים

  ?מהו הציווי? נראה שהמחלוקת היא מה הוא גדר הדלקת הנר, נעמיק
ואילו רבינו משולם הבין , בערב שבת לצורך עונג שבתרבינו תם הבין שיש חובה להדליק נר 

  .שהחובה היא שתהיה תאורה בליל שבת ואין חובה להדליק נר בערב שבת
  .הנפקא מינא ביניהם תהיה מה הדין אם היה נר דולק מערב שבת

ועוד נראה : ")ה חובה"ב ד, כה(כך מפורש בתוספות . רבינו תם פסק שצריך לחזור ולהדליק
, רבינו תם". שאם היה הנר מודלק ועומד שצריך לכבות ולחזור ולהדליקלרבינו תם 

אלא ממש , פסק לא להסתמך על אור שקיים, שיש חובה להדליק נר בערב שבת, לשיטתו
  .לעשות מעשה בידים ולהדליק

ספר הישר חלק (וכך כתב בתשובה לרבינו תם , רבינו משולם פסק שלא צריך לחזור ולהדליק

ואם היתה עששית דולקת והולכת אינו חייב לכבותה ולהדליקה : ")ות ות סימן מז א"השו
, החובה היא שתהיה תאורה בליל שבת, לשיטתו, רבינו משולם". כדאשכחן לעניין נר חנוכה

  .ואם היא אכן קיימת אין שום צורך לכבות ולהדליק
  .שרבינו תם סובר שהדלקת הנר היא משום עונג, אם כן, ראינו
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הדלקת הנר : "... וזה לשונו)תחילת פרשת נח(ם עונג מופיע במדרש תנחומא מקור נוסף לטע
  .הרי שתלה הדלקת הנר בעונג שבת". זו הדלקת הנר בשבת', וקראת לשבת עונג'דכתיב 

  
  

  י"שיטת רש. ג
  

, )י"מתלמידי רש(וכך כתב רבינו שמחה , י סבר שיש לברך לברך על הדלקת הנר"נראה שרש
להדליק נר של ... 'והמדליק נר לשבת צריך לברך ברוך אתה ה: ")בסימן ק(במחזור ויטרי 

  ".שבת
: )ה חובה"ב ד, שבת כה(כך לשונו . י מוכח שיסוד הדלקת הנר הוא משום כבוד שבת"ברש

והוכיח סברה זו מגמרא ביומא ". כבוד שבת הוא שאין סעודה חשובה אלא במקום אור"
ר זירא מאי "א. דתא לא ליכליה אלא ביממאאמר אביי הלכך מאן דאית ליה סעו: ")ב, עד(

אין , לפי גמרא זו ברור שיש יותר הנאה בראיית האוכל". טוב מראה עינים מהלך נפש? קרא
אמנם מבחינה מציאותית . ואין סעודה חשובה אלא במקום אור, שביעה אלא במראית עין

 לו אי נעימות אך אין זה מכבוד שבת שאדם ילכלך את בגדיו ותגרם, אפשר לאכול בחושך
  .כתוצאה מהאפילה

  .י הדלקת הנר היא משום כבוד שבת"שלדעת רש, אם כן, ראינו
  

  

  ם והסתירה בדבריו"פסק הרמב. ד
  

וחייב לברך : "...)א, הלכות שבת ה(וכך פסק , ם מפורש שצריך לברך על הדלקת הנר"גם ברמב
  ."אשר קדשנו במצותיו וצונו להדליק נר שלשבת: קודם הדלקה

  :ם באותה הלכה"כתב הרמבעוד 
  

שזה , שואל על הפתחים ולוקח שמן ומדליק הנר, אפילו אין לו מה יאכל
  .שבת הואעונג בכלל 

  

  :לעומת זאת בהלכה ה בפרק ל כתב
  

  .הן שבתלכבוד שכל אלו , ויהיה נר דולק ושלחן ערוך ומטה מוצעת...
  

מצד שני הוא כוללו , תמצד אחד נר כלול בעונג שב: הרי בפירוש מצאנו סתירה בדבריו
  ?הכיצד, בכבוד שבת

  

ם בפרק ה "שדברי הרמב, )אורח חיים סימן רסג (,"מחזיק ברכה"א תירץ בספרו "החיד
, מתייחסים לעני שכל ימות השבוע יושב בחושך אבל לכבוד שבת הוא מתאמץ ומדליק נר

א חלק ם בפרק ל שנר שבת הו"מה שכתב הרמב. לגביו השוני בליל השבת מוגדר כעונג
לגביו אין בהדלקת הנר משום עונג כיוון . הכוונה לאדם הרגיל בנר כל השבוע, מכבוד שבת

ההדלקה והכנת הנר מבעוד יום זה , אצלו. שזו פעולה שיגרתית יום יומית שהוא רגיל בה
  .כבוד שבת

שהרי כאשר נר השבת דולק בסעודה יש בזה עונג בין לאדם עני , א קשים"אלא שדברי החיד
כאשר הנר , אין זה משנה אם היה רגיל להדליק נר כל השבוע אם לאו.  לאדם עשירובין

  .דולק העונג שווה גם לעני וגם לעשיר
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חילק בין כבוד , )מופיע בפרי צדיק על בראשית אות ד(צדוק הכהן בספרו קונטרס שביתת שבת ' ר
  .5ובין עונג

  . דברים שאדם עושה ומתענג בשבת עצמה-עונג 
ואפילו הטורח הוא לצורך עונג , ות והכנות שאדם עושה בערב שבת לכבוד שבת טרח-כבוד 

  .הרי הוא בכלל כבוד
הכוונה היא שאור , ם בפרק ה שהדלקת הנר היא משום עונג"מה שכתב הרמב, לפיכך

ם בפרק ל שנר שבת "ומה שכתב הרמב. הדולק בסעודת שבת הוא בודאי עונג לנהנה ממנו
  .תייחס להדלקה שהיא פעולה הנעשית לכבוד השבתזה מ, הוא משום כבוד שבת
ם במצות הדלקת נר השבת ותכליתה "שהרי בפרק ה דן הרמב, ם"חילוק זה מוכח ברמב
שפירושה התענוגות בשבת ', עונג'וזה בהחלט מתאים להגדרה של , שהיא השימוש לאורה

ות ההכנה ו בכבוד שבת שהן פעול-ם בהלכות ב"עוסק הרמב, לעומת זאת, בפרק ל. עצמה
  .ובכללן הדלקת הנר, המבטאות יחס של כבוד, לכבוד שבת

 בכבוד השבת ויהיה מבעוד יוםוצריך לתקן ביתו : "...ם בפרק ל"עוד יש לדייק מלשון הרמב
ם תלה את ההכנות הנעשות לכבוד שבת בפעולות הנעשות "הרי לנו שהרמב...". נר דולק

  .מבעוד יום כלשונו
ם מצות הדלקת הנר בשבת היא גם "ו למדים שלשיטת הרמבנמצינ, אם נכון תירוץ זה

  .משום כבוד וגם משום עונג
  

  :כך הבין ערוך השולחן שכתב בהלכות שבת
  

דבמקום שאוכלים הוי מכבוד שבת ובשארי , וצריך לומר דתרויהו איתנהו...
  )ב, רסג(           .החדרים היה מעונג שבת שלא יכשל בהליכתו

   
  :ד כאןנסכם בקצרה מה ראינו ע

  .רבינו תם פסק שמברכים על הדלקת הנר וטעם ההדלקה הוא משום עונג
  .רבינו משולם פסק שאין מברכים על הנר

  .סבר שמברכים על הנר וטעם ההדלקה הוא משום כבוד שבת, ככל הנראה, י"רש
ם פסק שמברכים על הדלקת הנר וטעם ההדלקה הוא גם משום כבוד וגם משום עונג "הרמב
  .שבת

  
  

  ?מדוע מברכים על הנר. ה
  

במהלך הדורות שאחרי הראשונים הנזכרים תפסה לה ברכת הנר מקום של קבע בהכנות 
מדוע ? במה נתייחדה הדלקת הנר משאר ההכנות לשבת. והיא נתקבלה ללא עוררין, לשבת

  ?מברכים דוקא על הנר
  :ם פסק בהלכות ברכות"הרמב

  

א חובה מדבריהם כגון וכן כל המצות שהן מדברי סופרים בין מצוה שהי
 מברך על הכל קודם לעשייתן אשר קדשנו ...והדלקת נר בשבתמקרא מגילה 

, שכתוב בה אשר יאמרו לך תעשה, והיכן צונו בתורה, במצותיו וצונו לעשות

 
  .ובאחרונים נוספים, סעיף א, ח סימן תקכט"ע או"א לשו"חילוק זה מופיע גם בביאור הגר  .5
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נמצא ענין הדברים וֵהֵצָען כך הוא אשר קדשנו במצותיו שציוה בהן לשמוע 
ת את המגילה וכן שאר כל המצות מאלו שציוּו להדליק נר של חנוכה או לקרו

  )פרק יא הלכה ג (                 .שמדברי סופרים
  

  ).א"מ, ב"שבת פ(" מצוהלפי שהכלל אצלינו נר בשבת : "...ם בפירוש המשנה"עוד כתב הרמב
שתקנו חכמים דרך ציווי על כך ולכן מברכים על ההדלקה כמו על כל ? מה פירוש מצוה

ם כלל את מצות הדלקת נר שבת במצוות שמעמדן הוא "הרי שהרמב. מצוה מדברי סופרים
  .מדברי סופרים ואם כן ברור שמברכים

  

יש שאמרו שטעם הברכה על הנר הוא תקנה כנגד הקראים שכפרו בתורה שבעל פה וישבו 
לא תבערו אש בכל מושבותיכם ביום "אותם קראים פירשו את הפסוק . בחושך בשבת

לפי . 6ין חמין או לעשות מדורה אפילו בערב שבתכאיסור להדליק נר או להטמ, "השבת
מעין הפגנה כלפי אותם , דווקא תוך כדי ברכה עליו, הסבר זה יש במעשה הדלקת הנר

  .7שכפרו בתורה שבעל פה

  
  

  ?האם גם היום שייך הטעם של כבוד שבת. ו
  

  :אמנם כתב בעל ספר החינוך במצות עריכת נרות במקדש
  

ברך להיות נר דולק בבית המקדש להגדלת משרשי המצוה שציוונו השם ית
כי כן דרך בני איש להתכבד בבתיהם הבית לכבוד ולתפארת בעיני הרואים 

  )מצוה צח(             .בנרות דולקין
  ?אך מה קורה בימינו, הטעמה זו היתה נכונה בזמן בו היה נהוג להדליק נרות למאור
, מר שהטעם הוא משום עונגבין אם נאמר שטעם הדלקת הנר הוא משום כבוד ובין אם נא

הרי התאורה החשמלית שקיימת היום עדיפה מאור , לא ברור מדוע מדליקים היום נרות
  ?ואם כן מדוע להדליק דוקא בנרות, הנר

אלא שיש לומר , 8אכן פוסקים רבים סוברים שניתן לקיים הדלקת נר שבת לפחות בדיעבד
ואם תאמר שדין זה של כבוד בנר . שיש ענין דוקא בנרות כי בהדלקת הנר עצמו יש כבוד

, שהרי עינינו הרואות שגם היום, זה אינו כן, דוקא היה שייך דוקא למציאות של ימיהם
אוכלים כשנרות דולקים על השולחן וזה ודאי משום כבוד , במסעדות מסוימות למשל

  .וחשיבות

 
  :זה לשונה,  בסתירה גמורה להסבר המכילתא לפסוקפירוש קראי זה עומד  .6

הרי הוא , ומה שביעית שאין חייבין עליה לא כרת ולא מיתת בית דין, ועוד קל וחומר...  
דין הוא , שבת שחייבין עליה מיתת כרת ומיתת בית דין, שובת מערב שביעית לשביעית

מין לו את החמין או או להט, ולא יהיה רשאי להדליק לו נר, שישבות מערב שבת לשבת
ביום השבת אי אתה  ,ל לא תבערו אש בכל מושבותיכם ביום השבת"ת, לעשות לו מדורה

  .מבעיר אבל אתה מבעיר מערב שבת לשבת
  )ה לא תבערו"מכילתא דרבי ישמעאל מסכתא דשבתא ויקהל פרשה א ד(

, המופיע בסיני פה, " טובברכת הדלקת נר של יום"להרחבה בדעה זו עיין במאמרו של הרב רצון ערוסי   .7
ברכה בלתי ידועה על קריאת פרק במה מדליקין מתוך "וכן במאמרו של נפתלי וידר , פג-עמודים עז

  .ריח-עמודים רג, כרך פב, המופיע אף הוא בסיני, "הגניזה
  .ח סימן יז"ת יביע אומר חלק ב או"שו  .8
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שבוע דולק כיוון שהדלקת החשמל היא פעולה שיגרתית ובכל יום מימות ה, עוד יש לומר
או שמן זית לנוהגים (על ידי הדלקת נרות שבת מיוחדים של שעוה , אור חשמל בלבד
שהרי תאורה זו הודלקה במיוחד לכבוד , מודגש ומובלט כבוד השבת, )להדליק בשמן

  .9השבת
יש אולי מקום לטעון שצריך , אם באמת יש ענין בהדלקת תאורה כלשהי לכבוד שבת

שהרי בהדלקה זו מגלה דעתו , ה החשמלית לכבוד שבת קודשלהתכוון להדליק את התאור
  .שההדלקה היא לכבוד השבת

  :וכך כתב', שמירת שבת כהלכתה'דעה זו הובאה ב
  

גם אם אינו מברך , ידליקם לכבוד שבת, כל הנרות שמדליק בתוך ביתו
שהוא נוסף על נרות , וכן כשמדליק את מאור החשמל. עליהם ברכת ההדלקה

  )פרק מג סעיף לב(                   .הדליקו לכבוד שבתיקפיד ל, שבת
  

הוא היותר , הקשור להכנות לקראת שבת, שבימינו הטעם של כבוד שבת, המורם מכל
  .משמעותי בהדלקת הנר

  

  ".אם שמרתם נרות של שבת אני מראה לכם נרות של ציון: "ויהי רצון שנזכה ויתקיים בנו

כיוון שבכל לילה מדליקים : "... קי סעיף יגא בספרו מקור חיים פרק"וכך כתב הרב חיים דוד הלוי שליט  .9
 בטיהרא מפאת -אף שהם בחינת שרגא ,  שבת מיוחדים של שעוה-י הדלקת נרות "ע, נר חשמל בלבד

  ". שהודלקו במיוחד לכבוד שבתהבלטת כבוד השבתהלא דוקא משום כך יש בהם , דלות אורם
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  הר שדה ובית
  
  מבוא  .א
   הדרשה וקשייה-" שדה ובית, הר"  .ב
  "שמים"-"הר"בחינת , אברהם  .ג
  "ארץ"-"שדה"בחינת , יצחק  .ד
  ישוב הקושיות  .ה
  "ארץ"וה" שמים"יעקב המפשר בין בחינות ה  .ו
  "ארץ"וה" שמים"בית המקדש ככולל את בחינות ה  .ז
  לםבחלום הסו" בית"גילוי סוד ה  .ח

  
  

  מבוא. א
  

1 במאמר הנזכר ניסינו . "בבית ובשדה"מאמר זה הינו מאמר המשך והשלמה למאמר 
לא : "ל הבחינו בין אבות אומתנו בדרשה במסכת פסחים"להראות כי ההבחנה שחז

עוברת , "אלא כיעקב שקראו בית... ולא כיצחק שכתוב בו שדה... כאברהם שכתוב בו הר
לאה ולהבדיל , רחל, רבקה(שים בסביבתם הקרובה כהבחנה עקבית גם דרך שאר האי

, "בית: "מתוך הצמדות לביטויים כגון, שם נבנו הדברים על פשטי המקראות). עשיו
  .מבלי לגעת כמעט במשמעות המסתתרת מאחוריהם, "יצא"והפועל , "שדה"

  

מתוך תקוה לסייעתא דשמיא , במאמר זה יהיה נסיון להבין את הרעיון הכמוס בדרשה זו
  .ולו בבחינת פן אחד משבעים פניה, כוון לאמיתה של תורהל
  

  

   הדרשה וקשייה-" שדה ובית, הר. "ב
  

  :)ג-ב, ב(כתוב בישעיהו 
  

, ונשא מגבעות, בראש ההרים' והיה באחרית הימים נכון יהיה הר בית ה
אל בית ' לכו ונעלה אל הר ה, והלכו עמים רבים ואמרו. ונהרו אליו כל הגוים

' כי מציון תצא תורה ודבר ה.  ויורנו מדרכיו ונלכה באורחותיו,אלוהי יעקב
  .מירושלים

  

  :)א, פח(ל על פסוקים אלו במסכת פסחים "ודרשו חז
  

  

  ?ולא אלוהי אברהם ויצחק, אלוהי יעקב

 
"  .1  .ח"תשמ,  ספר העשור לישיבת מעלה אדומים-" מעלי עשור
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" יראה' אשר יאמר היום בהר ה"שנאמר ', הר'אלא לא כאברהם שכתוב בו 
  "ק לשוח בשדהויצא יצח"שנאמר ', שדה'ולא כיצחק שכתוב בו 

  ".ויקרא שם המקום ההוא בית אל"שנאמר ', בית'אלא כיעקב שקראו 
  

ומכיון , שמקום המקדש נקרא על ידי כל אחד מן האבות באופן אחר, העולה מדברי הגמרא
שקרוב לומר שקריאת שם למקום המקדש מבטאת תפיסה מסויימת לגבי דרך ההתקשרות 

מצא שלכל אחד מן האבות תפיסה אחרת בענין נ, של העולם הגשמי עם הקדושה האלוהית
  .זה

  

', ולברור הדרכים השונות בעבודת ה, קודם שנרד למשמעותם הסמלית של השמות
  :ולשאול שתי שאלות, יש לעיין בגוף הדרשה, המיוצגות על ידי האבות

  

שהרי אצל שניהם , מובנת הקביעה שקראו שם למקום המקדש, לגבי אברהם ויעקב. א
' ויקרא אברהם שם המקום ההוא ה: "אצל אברהם מפורש. ות מורים על כךפשטי המקרא

ויקרא את שם : "גם אצל יעקב מפורש. )יד, בראשית כב(" יראה'  הבהריראה אשר יאמר היום 
 אין ,)סג, שם כד(" ויצא יצחק לשוח בשדה: "אולם בפסוק. )יט, שם כח("  אלביתהמקום ההוא 
. תלות בו ולקבוע שהשדה המוזכר הוא מקום המקדשכל רמז שניתן להי, על דרך הפשט

איננה בהכרח פשוטו של , ל ששיחתו של יצחק היתה תפילה"גם מה שקבעו חז, זאת ועוד
ם שיצחק יצא "יותר קרובים ומתקבלים על הדעת פירושיהם של אבן עזרא ורשב. מקרא

ניתן יהיה , כןאם , כיצד. 2)ם"רשב" (לטעת אילנות"ו, )אבן עזרא" (השיחיםללכת בין "
ל שגם יצחק קבע שם לעצמו בעבודת הקודש של חיבור "להבין את קביעתם של חז

  ?ובפרט איך נבין שתלו קביעה זו בפסוק זה, העולמות
  

', בהנחה שאכן גם יצחק התייחד בענין זה כאברהם ויעקב וקבע שם לעצמו בעבודת ה. ב
של " שדה" של אברהם ובחינת "הר"היעלה על הדעת שלעתיד לבוא תשכח לחלוטין בחינת 

  ?של יעקב יהיה זכר" בית"יצחק ורק לבחינת 
  

  

  "שמים"-"הר"בחינת , אברהם. ג
  

נראה שההבדל . על שתי השאלות יש לענות מתוך התבוננות בהבדל שבין אברהם ליצחק
לארץ המוריה ' אברהם בעקידה הולך במצות ה. שמים לארץביניהם הוא הבדל שבין 

' אולם על איזה הר אין ה. חידו על אחד ההרים אשר יאמר לו בהמשך דרכולהעלות את בנו י
אומר לו במפורש אלא מראה לו מראה שרק מי שהיה קשור בפנימיות נפשו לאותו גילוי 

. )א, בראשית רבה נו("  קשור בהרענןראה ? מה ראה "-" וירא את המקום מרחוק: "ראה אותו
ויקרא אברהם שם  "-" הר"ך את השם הסתמי הר זה הוא המקום שייחד לו אברהם בהמש

וכיון שהגיעו לצופים ראה : ")פרק ל(ובפרקי דרבי אליעזר ". יראה'  הבהר... ההוא המקום
".  עומד מן הארץ ועד השמיםאשעמוד של ? ומה ראה... כבוד השכינה עומד על גבי ההר

אולם , מראה זהגם במדרש רבה וגם בפרקי דרבי אליעזר הוסיפו שגם יצחק ראה , אמנם
: שהרי הכתוב העיד על כך בלשון יחיד, נראה שניתן לייחס את עיקר הראיה לאברהם

  ".וירא"
  

 
  .בפרק ב, נתפרשו הדברים במאמר הנזכר בהקדמה  .2
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וכן של עמוד של אש מן הארץ עד , ל של ענן קשור בהר"שציור זה שציירו חז, והנה נראה
הנה  "-אינו בא אלא ללמדנו שמבחינתו של אברהם מעמד זה היה כמעמד הר סיני , לשמים
 ).ט, שמות יט(" בעבור ישמע העם בדברי עמך וגם בך יאמינו לעולם, הענןבא אליך בעב  אנכי

 -בענן ובאש על ההר ' יורד כבוד ה, ביום השלישיכמו כאן , ביום השלישי, ושם בהמשך
 וקול שופר חזק  ההר כבד עלוענןויהי ביום השלישי בהיות הבקר ויהי קולות וברקים "

, הנה האש והענן היו גילויי שכינה". באש'  מפני אשר ירד עליו הוהר סיני עשן כולו... מאד
 כבודך על עם בענן נגליתאתה  "- לארץ השמים מן ירידהובמעמד זה הגילוי האלוהי היה 

גם כל העולם כולו חל ,  עליהם בערפילי טוהרונגלית,  השמעתם קולךמן השמים, קדשך
  .)מוסף של ראש השנה(" מפניך

  

דרכו של אברהם . שמיםכלומר בחינת , "הר סיני"היא בחינת , ברהםשל א" הר"בחינת 
 אלוהי ששופע ממרומים אלי חסדבבחינת , היתה להוריד את השפע האלוהי השמיימי לארץ

 נקראים שמיםכי  "-" חסד לאברהםתתן אמת ליעקב . "אלי קרוצי חומר, העולם השפל
  .)תחילת פרשת ויגש, אוהב ישראל(" חסדבחינת 

  
  

  "ארץ"-"שדה"בחינת , צחקי. ד
  

" לא בשמים היא: "כל כולה אומרת. של אברהם" הר"של יצחק הפכית ל" שדה"בחינת 
כדי . 3וגבורה מדתו של יצחק, )שם, אוהב ישראל(" וארץ נקרא בחינת גבורה "-אלא בארץ 

אלא יש להעלות ולהצמיח , אין צורך להוריד קדושה מלמעלה, למלא את העולם בקדושה
רומז על , "ויצא יצחק לשוח בשדה: "ל קבעו שהפסוק"כאשר חז. שה מלמטהאת הקדו

לא הפקיעו דבר ממשמעותו הפשוטה של ', ועל דרכו בעבודת ה, מהותו הרוחנית של יצחק
שכן היא היא דרכו הרוחנית להוציא , הפסוק שיציאתו לשדה היתה לצורך עבודת האדמה

 הארץמלא כל  "-מלא הוא מקדושתו , הטבע שהטביע בורא העולם. את הקדושה מן הטבע
בדיוק כשם ,  ומתוך עבודה נכונה אפשר להוציא אל הפועל ולהצמיח את הקדושה-" כבודו

לא .  את הטמון בכח להוציא אל הפועל-תבואה מן השדה , על ידי עבודה, שאפשר להוציא
" דעמו "- 4יצחק הוא איש עבודה.  משמים יש כאן אלא עבודת פרך קשה ומיגעתחסד

  ).'משנה ב, דרך החיים, ל" מהר-" ולפיכך עיקר העבודה היה ליצחק("העבודה 
. העלאת הקדושה החבויה בגשמו של העולם החמרי הינה עבודה הכוללת את החיים כולם

הן מצד אופיה של , עבודת האדמה בפרט הינה הביטוי הבולט ביותר של רעיון זה, אולם
והן מצד , השותפים ליצירת פרי האדמה, עהעבודה המביאה להתמזגות האדם עם הטב

, מתוך עובי האדמה המגושמת, הצומחים ועולים מן ההעלם, הסמליות שביצירת הפירות
  .ויוצאים לאויר העולם החופף ומרחף על האדמה

  

ויזרע יצחק בארץ ההיא וימצא בשנה ההיא מאה שערים ויברכהו  "-זוהי דרכו של יצחק 
מפני ? מפני מה מדד אותה. "איש האדמה זורע ומוצא מאה שעריםיצחק . )יב, בראשית כו(" 'ה

הפרשת המעשר והוצאתו מכלל התבואה הרי הן בבחינת . )ו, בראשית רבה סד(" המעשרות

 
  ).6מובא בהערה (זוהר   .3
המוסבים על רכושו של ) די, בראשית כו" (ועֻבודה רבה"ם על המלים "ראה להלן פיסקה ז בדברי הרשב  .4

  .יצחק
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נמצא יצחק . קדושת המעשר מלמדת על קדושת הפירות כולם". ללמד על הכלל כולו יצא"
  .ודת האדם להוציאה לפועלמחדש בעולם את רעיון הקדושה הטמונה בטבע שיש בכוח עב

  

אם  "- )ו, תהילים קמח(" חוק נתן ולא יעבור, ויעמידם לעד לעולם. "החוקהטבע כולו בנוי על 
עליונים ,  הטבע כולו- )כה, ירמיהו לג(" חוקות שמים וארץ לא שמתי, לא בריתי יומם ולילה

ת התישרות דורש, חכמת גילוי הקדושה המצויה בטבע. פועל על פי חוקים, ותחתונים
 -אינו נוטה ימין ושמאל , ישרהחוק . דהיינו חוקו, מהותו ותוכנו, והשתוות עם טבע הטבע

 -" איש תם וישר ירא אלוהים וסר מרע. "כזה הוא יצחק. דינופועל אך ורק על פי שורת 
, טו, חידושי אגדות בבא בתרא, ל"מהר(" שהיה ישר,  שהיה בו דבר מה טוב ממדת יצחק-ישר ו"

בעל החוק ". חוקיצא "שהוא נוטריקון של " יצחק" אמרו על השם )ז, נג(ובבראשית רבה . )ב
לפעול בו ולהוציא אל הפועל את נשמתו , ראוי לו להתמזג עם עולם החוק הוא עולם הטבע

  .5היא הקדושה האלוהית הטמונה בו, של החוק
חוק הפנימי המחיה את ה" להוציא"כל עניינו של יצחק ".  חוקיצא"בחינתו של יצחק היא 
 - מן הארץ יוצאיםכי התבואה והפירות , לכן יצחק עובד אדמה. את חוקי הטבע הנגלים

  ".המוציא לחם מן הארץ"
 -" שדה"בעצמו ל" יוצא"יצחק ה".  שנה שנההשדה היוצא את כל תבואתך תעשר עשר"
ם העידה וש, ל" הוא זה שגם מחדש את רעיון מעשרות השדה כנ-" ויצא יצחק לשוח בשדה"

קרוב ברעיון " מוצא"נראה שפועל " ( בשנה ההיא מאה שעריםוימצא... ויזרע: "עליו התורה
אשר יצא : "בבשורת הולדתו נאמר". יציאה"כבר תחילת ברייתו נקשרה ב"). יוצא"לפועל 

 וביצחק - )ה-ד, טו(" ויאמר לו כה יהיה זרעך... ויוצא אותו החוצה: "וכן, "ממעיך הוא יירשך
  ).יב, כא(" כי ביצחק יקרא לך זרע",  מדברהכתוב

  

 כך גם התורה, )ח, משלי ל(" הטריפני לחם חוקי "- חוק מן הארץ ונקרא יוצאכשם שהלחם 
בבראשית רבה שם על ) י ומתנות כהונה"רש(כמו שציינו מפרשי המדרש , חוקנקראת 

 כמבטאת את במובנה הרחב" (תורה"נמצא ענינו של יצחק לגלות ש. נוטריקון השם יצחק
אלא תורה , לא בשמים היא לאמר מי יעלה לנו השמימה ויורידנה לארץ) הקדושה האלוהית

נראה שלא בכדי דוקא ". כי מציון תצא תורה "- אל הפועל להוציאהטמונה בארץ וצריך 
היך מה דאת , ואין שדה אלא בית המקדש "-שהרי ציון היא שדה , מציון יוצאת התורה

  .)ז, בראשית רבה כב(" ' ציון שדה תחרש ':)יב, מיכה ג(אמר 
  

  

  ישוב הקושיות. ה
  

ל "מה שקבעו חז. בבירור זה נתבארו שתי השאלות שנשאלו על הדרשה במסכת פסחים
, הרי הדברים כפשוטם, מבטא את ענינו הרוחני של יצחק" ויצא יצחק לשוח בשדה"ש

 
  ":שיחה"נקראת , מסביר מדוע דוקא תפילתו של יצחק, ל"הרב קוק זצ  .5

על הפרחת הנפש , שיחה תקרא התפילה בשם משתתף עם צמחים ואילנות שנקראו שיחים  
ואז תוכל נפשו ...  שבלבבעבודה על ידי רגשת הנפש טבעיבכוחות חדשים המסתעפים באופן 

יוסיפו פרי תנובה וישלחו ... ורגשי הקודש הטבעיים האצורים בתוכה, הלהתרומם בטבע
יושר הזאת מתוך הטבעית ההפרחה . בדים ופארות להיות כדמות אילן רב ואחד השיחים

      .והיא מדתו של יצחק... הדיןהיא שורש להנהגת , הנפש
  )ו, הדרכת התפילה, מבוא, "עולת ראיה          ("        
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דהיינו לחם מן הארץ , לללהוציא יקר מזו. שעבודת האדמה שלו היא היא עבודתו הרוחנית
  .היינו הך לגביו, "שדה"מן ה" תורה"ו

אין להבין מדברי הגמרא שלעתיד לבוא לא יהיה כלל זכר . כמו כן נתבארה השאלה השניה
אמנם הכתוב ייחד את שמו של יעקב בלבד על בית המקדש . לבחינותיהם של אברהם ויצחק

א שהוא עיקר ביחס לאחרים הטפלים  אך אין זה אל-" בית אלוהי יעקב "-העתיד להיות 
בחינת . מקומם של אברהם ויצחק אינו נפקד לגמרי בפסוקים, אכן. והכלולים בבחינתו, לו

וגם בחינתו של יצחק , ..."' ההרלכו ונעלה אל , והלכו עמים רבים ואמרו: "אברהם מפורשת
  ".מירושלים'  ודבר המציון תצא תורהכי : "...מפורשת

  
  

  "ארץ"וה" שמים"בין בחינות היעקב המפשר . ו
  

בין אברהם ליצחק ומכריע ביניהם  "- )כז, בראשית כה(" ויעקב איש תם יושב אוהלים"
יעקב מבין שאין העולם יכול לעמוד באופן תמידי . )ה פרשת תולדות"של(" ומתמם ומשלים

רא וי: "הלא אפילו בהר סיני סרו ישראל מלראות את המראה הנורא ההוא". הר"במצב של 
ויפח באפיו : "אמנם אדם נשמתו מן העליונים. )יד, שמות כ(" העם וינועו ויעמדו מרחוק

 וכן היה -וראוי היה לכל גילוי של קדושה מעולם העליון , "צלם אלוהים "-" נשמת חיים
חלק מן העולם ,  אבל גופו מן התחתונים- 6"אני אמרתי אלוהים אתם: "במעמד הר סיני

אכן "ולכן לא יכלו ישראל לעמוד במעמדם העליון הרבה זמן , "העפר מן האדמ", הטבעי
  ".כאדם תמותון

  

עבודת פרך . של יצחק" עבודת השדה"אין העולם מסוגל לתביעה הגדולה של , מאידך גיסא
יצחק היה בפועל . עבודה זו דורשת ישרות כיושרו של יצחק. היא זו ואין כל אדם עומד בה

 חוק ויושר הם ).כט, קהלת ז(" ישרהאלוהים את האדם אשר עשה  "-ה "כמו שעשאו הקב
  .)שם(" ביקשו חשבונות רבים"אך בני האדם , התנאים להצלחת דרך זו

  :בזה קרוב ענינו של יצחק לענינו של אדם קודם החטא
  

כאשר יעשו , כי האדם היה עושה בטבעו מה שראוי לעשות כפי התולדת
... לא ישנו את תפקידםהשמים וכל צבאם פועלי אמת שפעולתם אמת ו

אשר עשה האלוהים את האדם "ואפשר שנתכוון הכתוב לענין הזה כשאמר 
  )ט, ן בראשית ב"רמב(       ".ישר והמה ביקשו חשבונות רבים

  

עם שהיתה צריכה , נמצאת עבודה זו. ואין הוא ישר וחוקי בפועל, יצר לב האדם רע מנעוריו
יעקב התם יושב האהלים ". בוד את האדמהאדם אין לע"בפועל , להיות מתאימה לכל אדם

יעקב מבין שאי אפשר . להשכין שלום בין אהל אברהם לאהל יצחק, בא לתמם ולהשלים
ואי אפשר לעולם להצליח בתעודתו , לעולם בהשפעה גלויה ורצופה של קדושה מן השמים

  .בית אלוהיםיש לבנות , להוציא את הקדושה מן הארץ ולגלותה
  

  

  "ארץ"וה" שמים"ולל את בחינות הבית המקדש ככ. ז
  

  . והיה הוא ותמורתו קודש- הר סיניבית אלוהים יהיה תמורת 

 
  .על מעמד הר סיני) א, ה(במסכת עבודה זרה פסוק זה נדרש   .6
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כך גם מהותו , כשם שהר סיני היה מקום בו ירדה השכינה ממרומים להשפיע קדושה בעולם
יהיה במקדש , גלוי לכל, אלא שמה שהיה בהר סיני בשפע אדיר ונורא. של בית המקדש
  :בצמצום ובהסתר

  

וכמו . ד המשכן הוא שיהיה הכבוד אשר שכן על הר סיני שוכן עליו בנסתרוסו
' הן הראנו ה: " וכתיב)טז, שמות כד(" על הר סיני' וישכון כבוד ה: "שנאמר שם

מלא ' וכבוד ה: "כן כתוב במשכן, )כ, דברים ה(" אלוהינו את כבודו ואת גודלו
  ) תחילת פרשת תרומה,שמות, ן"רמב(              .)לד, שמות מ(" את המשכן

  

  . והיתה היא ותמורתה קודש- עבודת המקדש תהיה תמורת עבודת השדה של יצחק
סתם  כי,  עבודת שדות וכרמים-' ועֻבדה רבה' "- לעבוד בשדהכשם שענינו של יצחק היה 

 ובזה ביקש להעלות את קדושת - )ם שם"ורשב, יד, בראשית כו(" עבודת קרקע היא', עבודה'
 -" עבודה"כך הפעולות הנעשות בבית המקדש נקראות סתם , עלם אל הגלויהטבע מן הה

 ומגמתם גם כן להעלות את העולם כולו למצב עליון יותר של -" והשב כהנים לעבודתם"
  .גילוי סגולותיו האלוהיות

  

כדי ,  ולהסתירהבית לתוך מלמעלהיעקב מבין שיש צורך לצמצם את הקדושה הנשפעת 
הפועלת להעלות , מנגד יש צורך לצמצם את העבודה. רוב שפעתהשאפשר יהיה לעמוד ב

, ישרי לב, למקום מיוחד שבו יפעלו קדושי עליון,  את קדושת העולם הטבעימלמטה
. בדבר שאינם מסוגלים לעשותו בעצמם, להיות שלוחי שאר בני האדם, בעבודה מיוחדת

 שלוחי"והכהנים בו , יניכפי שהיה בהר ס, נמצא הבית הזה מצד אחד משכן לגילוי שכינה
על פי דרכו של , ומצד שני מקום עבודה של יחידי סגולה לגילוי קדושת העולם, "שמים
  ".דידן שלוחי"אשר הכהנים העובדים בו , יצחק

  

ויסייע הבית , דרך הבית הזה תושפע קדושה מעולם העליון אל כלל עולם הזה התחתון
ך עבודת המקדש הנעשית בקדושה דר. המצמצם לקליטת הקדושה בכל חלקי הבריאה

כיצחק עולה תמימה , בקרבנות תמימים שאין בהם מום, ובטהרה ביושר חוקי מדוקדק
להיות מדוקדקים יותר , יוכלו כל עבודות השדה שבעולם להתישר ולהטהר, בשעתו

  .להוציא לחם חוקם הגשמי והרוחני אל הפועל, ותמימים יותר
  

  

  םבחלום הסול" בית"גילוי סוד ה. ח
  

אך להבנה ". ויעקב איש תם יושב אוהלים "-יעקב אבינו ידע את תעודתו מראשית דרכו 
 ארצהויחלום והנה סולם מוצב  "-מלאה ושלימה של הענין הגיע בחלומו בדרכו לחרן 

ה "אין הקב. )יב, בראשית כח("  בועולים ויורדים והנה מלאכי אלוהים השמימהוראשו מגיע 
: אומר לו, אלא כמו לפרש את המראה, קב את הדרך ילך בהמסתפק בחלום להורות ליע

אלו ,  ראית מלאכים יורדים מן השמים- )יג, שם(" יצחק אביך ואלוהי אברהםאלוהי ' אני ה"
עד כה לא . אלו מלאכיו של יצחק, הארץ מן ראית מלאכים עולים, מלאכיו של אברהם אביך

היה , ן דרכו של אברהם לזו של יצחקיכול היה יעקב להעלות בדעתו אפשרות של חיבור בי
אולם עתה הבין ששתי הדרכים נפגשות , נדמה לו שאלו שתי קצוות שאין לפשר ביניהם

' וייקץ יעקב משנתו ויאמר אכן יש ה "-בבית האלוהים , בשלום ובמזיגה אלוהית נפלאה
ת ויירא ויאמר מה נורא המקום הזה אין זה כי אם בי. במקום הזה ואנוכי לא ידעתי
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העולם אינו יכול לעמוד בשפעת מלאכי אלוהים שיורדים מן . 7"אלוהים וזה שער השמים
אלא דרך המקום , ואינו מסוגל לאידיאל הגדול של העלאת המלאכים מן הארץ, השמים

קיומו של העולם במלאכים העולים מלמטה ומלאכים היורדים . בו לשבתו' אשר בחר ה
ויקרא את שם  "- לביתשיהפוך ברבות הימים , קאבסולם המוצב במקום הזה דו, מלמעלה

  .8"בית אלהמקום ההוא 

 שיש בכל הפאריש בה מן , "בית אלוהי יעקב"המציאות ההרמונית הנוצרת ב: י שילת"על פי הערת הר  .7
, יעקב ידע ליה מגו דרגא דתפארת "-" תפארת"בעל מדת , ויפה היא ליעקב דרך כלל, מציאות הרמונית

" ביתאדם לשבת  כתפארת "-בפרט " בית" וליעקב מיסד ה-) שב, זוהר חלק ג" (דאיהו כליל מחסד ופחד
  ).יג, ישעיהו מד(

ה "מלמד שלקח הקב... 'ויהי אור, ויאמר אלוהים יהי אור'מאיר מהו דכתיב ' דאמר ר  .8
בא אברהם וביקש כוחו לתת ...  יקרה נאה ומקושטתאבןמזיוה אחת מאלפים ובנה ממנה 

תתן אמת ליעקב חסד ': שנאמר, זכה ונטל מדתו. ותהולא רצה א, נתנו לו אבן יקרה זו. לו
זכה ונטל מדתו שהיא מדת הגבורה . ונתנו לו ולא רצה בה, בא יצחק וביקש כוחו. 'לאברהם
. ולא נתנוהו לו, בא יעקב ורצה בה. 'וישבע יעקב בפחד אביו יצחק': דכתיב" פחד"דהיינו ה
,  ותכלול שלושתםה באמצעואברהם מלמעלה ויצחק מלמטה אתה תהיהואיל , אמרו לו
 אבן -'  מאסו הבונים היתה לראש פינהאבן': ולפיכך אמר... 'תתן אמת ליעקב': דכתיב

  .היתה עתה לראש פינה, שבנו את העולם, מאסו אברהם ויצחק
  )רסד, זוהר חלק א(

 של יעקב אשר שם האבןושמא היא היא . כמובא למעלה, נראה שהדברים מכוונים עם מראה הסולם  
, אותה לקח וישימה מצבה, עליה גילו לו את סוד תעודתו באמצעות המראה, עליה ישן, אשותיומר

" בית אלוהיםיהיה ,  הזאת אשר שמתי מצבהוהאבן "-ושאותה ייעד להיות אבן הפינה לבית המקדש 
  ).כב, בראשית כח(
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  זנו. ש. דוד ר
  לעילוי נשמת סבי

  ל"יצחק בן רפאל זנו ז' ר

  

  ההבדל בין שני לוחות הברית
  
  פתיחה  .א
  חטא אדם הראשון  .ב

  אדם הראשון לפני החטא  .1  
  סיבת החטא  .2  
  עולם הדין והרחמים  .3  

  משה עלה למרום  .ג
  ההבדל בין הלוחות  .ד
  )מידת הדין(קבלת הלוחות הראשונים   .ה
  וחותשבירת הל  .ו
  יצירת עולמה של מידת הרחמים  .ז
  )מידת הרחמים(קבלת הלוחות השניים   .ח
  סיכום  .ט

  
  

  פתיחה. א
  

ומתוך כך , מטרת המאמר היא לנסות לבאר את מהלך קבלת הלוחות הראשונים והשניים
על מנת להבין באופן יותר . להבין את המשמעות הייחודית של כל אחד משני התהליכים

, יש לפרש את המדרש המספר על הויכוח בין משה למלאכים, תמעמיק את המאורעו
  .והמאמץ הגדול של משה להוריד את הלוחות השניים

והוא בריאת אדם הראשון , מקביל למהלך קדום יותר, תהליך זה של קבלת הלוחות פעמיים
  .וחטאו) ר"להלן אדה(
  

  :ר מספר שאלות"על כן נקדים לבאר אודות אדה
  

  ?לפני החטאמה היתה מדרגתו . א
  ?כיצד הוא חטא ובמה, אם נאמר שמדרגתו היתה שלמה לגמרי. ב
  ?ר"איזו צורה של בחירה חופשית היתה לאדה. ג
  ?מה היתה מדרגתו לאחר החטא. ד
  
  
  

  חטא אדם הראשון. ב
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אדם הראשון לפני החטא. 1  1
  

  :ן"כותב הרמב
  

, ולדתכי האדם היה עושה בטבעו מה שראוי לעשות כפי הת, והיפה בעיני
פועלי אמת שפעולתם אמת ולא ישנו את , כאשר יעשו השמים וכל צבאם

ופרי האילן הזה היה מוליד . ואין להם במעשיהם אהבה או שנאה, תפקידם
  ...הרצון והחפץ שיבחרו אוכליו בדבר או בהפכו לטוב או לרע

אבל בעת , והנה בעת הזאת לא היה בין אדם ואשתו התשמיש לתאווה
ולכן היו האיברים כלם בעיניהם כפנים והידיים ,  ויולידוההולדה יתחברו

וברצונו , והנה אחרי אכלו מן העץ היתה בידו הבחירה. ולא יתבוששו בהם
ורעה לאדם , וזו מדת אלוהים מצד אחד, להרע או להטיב בין לו בין לאחרים

      ...בהיות לו בה יצר ותאווה

 

  )ט, בראשית ב(            
  

  :ין'וולוזחיים מ' כך מביא ר
  

עם כי ודאי שהיה בעל בחירה גמור להטות עצמו לכל , והענין כי קודם החטא
וגם כי , כי זה תכלית כוונת כלל הבריאה, ו"אשר יחפוץ להטיב או להיפך ח

לא שהיה ענין בחירתו מחמת שכוחות הרע היו , אמנם. הרי אחר כך חטא
סדרי כוחות הקדושה כלול רק מ, כי הוא היה אדם ישר לגמרי, כלולים בתוכו

 בלי שום ,קדושים ומזוככים טוב גמור, וכל ענייניו היו כולם ישרים, לבד
וענין בפני , וכוחות הרע היו עומדים לצד, עירוב ונטייה לצד ההפך כלל

כמו שהאדם , ו"והיה בעל בחירה ליכנס אל כוחות הרע ח, חוץ ממנו, עצמם
  )ה והענין"ו בהגה ד, נפש החיים א       (         ...הוא בעל בחירה ליכנס אל תוך האש

  

כך היה , כשם שאדם רגיל אינו מתבייש בלבושו. ר לא ראה בהיותו ערום מידה מגונה"אדה
ר "הסיבה לכך היא ששכלו של אדה. החומר אצלו כעין לבוש נצחי שאין צריך לפשטו לעולם

והתאווה והיצר ', הוהיה יכול להגיע באמצעותו לידיעה מושלמת של , היה קרוב לשלמות
ולא , כלומר הפיתוי לא היה שייך אצלו כלל, הרע היה מחוצה לו. לא יהיו קיימים אצלו כלל

  .'... איני יכול להתאפק ולהתגבר על יצרי... אני מתאווה לעשות': היה יכול לחשוב
על אדם שבאפשרותו לעשן סמים המרעילים את נפש ' מדרגת האדם'על דרך משל כתב ספר 

,  ויודע הוא על הכח המשכר של הסמים המביא להרגשה רגעית נעימה ביותר,האדם
לכל (תאווה אין הידיעה הזו מעוררת לכתחילה , בכל זאת. ובהשפעתם ישכח מכל צרותיו

ועד שלא מגיעים לניסיון , "מבחוץ"מפני שהכרת הנזק היא הכרה שכלית , ) סקרנות-היותר 
ר לפני החטא הוא כמעט "אופיו של אדה. 2אי אפשר לתאר לעצמנו את עוצמת החוויה

  .שכל דרכיו מוליכות רק אל הטוב והקדוש ואינו עלול להיכשל על ידי פיתוי חיצוני, כמלאך
  :ל"על מטרת מדרגה זו כותב הרמח

  

ואז , ושכלו על חומרו, ויגביר נשמתו על גופו, והנה היה ראוי לו שיבחר בטוב
ר מגיע "לדבר זה היה אדה, אמנםו... ונח בשלמות לנצח, היה משתלם מיד

ל שדן "ג בן ציון פריימן זצ" שיחות עם הרה-) 11-17עמודים " (הארות לפרשיות בראשית"עיין בספר   .1
  .בהרחבה בנושא

  .ב, השווה מורה נבוכים א  .2
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עד שהיה , שהיתה נשמתו מזככת את גופו זיכוך אחר זיכוך, אילו לא חטא
  )ג, א'  דרך ה               (    .מזדכך השיעור המצטרך ונקבע בתענוג הנצחי

  

  :ומוסיף במקום אחר
  

וזה עד ליל שבת ', והנה היה די שיתחזק באמונה זו שלא לעבור את פי ה
ה עושה ביום אחד מה שהוא "שאז היה הקב, שר חכמים יגידוכא, קודש

  .כי היה מבטל ברגע אחד כל הרע מן העולם... עושה בשית אלפי שנים
  )דפוס וורשה, 16עמוד , דעת תבונות(

  

  סיבת החטא. 2
  

  :מתעוררות שתי שאלות, על פי האמור לעיל
כאן הבחירה החופשית איפה , ר לא היה יצר הרע שיעורר אותו לחטוא"אם אכן לאדה. א

  ?אשר ניחן בה האדם
אליו " חדרה"איך יתכן ש, אלא מבחוץ באופן שכלי, ר יצר הרע בתוכו" אם אין לאדה.ב

ותרא האשה כי טוב העץ  "-הרי חטא אדם היה מחמת תאווה (תאווה וגרמה לו לחטוא 
  ?)ו, בראשית ג -" למאכל וכי תאווה הוא לעינים

  :הרב דסלר מתייחס לשאלות אלו
  

במדריגה הרבה יותר נכבדה ' ר שיתכן קידוש ה"הרגיש אדה, אבל מצד שני...
והושם בגן עדן בלי שום מגע עם , הוא נברא במדריגה גבוהה וקדושה. הימנה
עד שהיו המלאכים , עם כל הסיועים האפשריים לטוב, ואדרבה, הרע

ס ולכן הרגיש שחלק העמל והעבודה שלו היה קטן מאד ביח; משמשים אותו
 כך היה -כמה היה מתרבה כבוד שמיים . לסייעתא דשמיא הגדולה שקבל

והיה , מתקרב מעט לצד ידיעת הטוב ורע, האדם,  אם היה הוא-יכול לחשוב 
ושם גם במצב הקשה , מוריד את עצמו ואת העולם קצת לצד הסתר וחושך

, ההוא היה מצליח על ידי עמלו ויגיעתו להידבק לקדושה בבחירתו החופשית
גדול הרבה ' האם אז לא היה מתגלה קידוש ה! והיה הופך את החושך לאור

  ?יותר לאין ערוך
שדימה פירוש , "ונחמד העץ להשכיל"כמו שנאמר , כך בא אליו פיתוי היצר

ופיתוי ; שעל ידו יוכל להשכיל ולזכות לגילויים חדשים ונפלאים עד אין קץ
  "...אתה"זה בא אליו מבחוץ בלשון 

קודם שידע את הרע לא היה יכול . ום מעלתו טעה בהערכהאמנם מחמת ר
כעין "הוא חשב שאינו אלא . לצייר לעצמו שמצב ידיעת הרע הוא חושך ממש

כי במדרגתו הרמה לא היה יכול להשיג אפשרות פירוד גמור מאורו , "חושך
  )140עמוד , מכתב מאליהו ב(                 .יתברך

ולצאת ולהילחם , ב את עולמו הבטוח של קדושהלעזו, ר החליט לאכול מעץ הדעת"אדה
ודבר , כי הוא גשמי, אך אם יפסיד במלחמתו הוא בהכרח ימות. לשם שמים נגד יצר הרע

  .3גשמי אינו יכול להיות נצחי
  :ה"והוא שאמר הקב

  

 
  .שם" הארות לפרשיות בראשית"עיין   .3
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כי ביום , ומעץ הדעת טוב ורע לא תאכל ממנו. מכל עץ הגן אכל תאכל...
  )יז-טז, בראשית ב (            .אכלך ממנו מות תמות

  

ר "עד עכשיו אדה. אלא תוצאה טבעית, המיתה כאן איננה עונש? והרי הוא אכל ולא מת מיד
הוא , אך ברגע שהוא חטא). כפי שיבואר בהמשך(וממילא לא יכול למות , היה כולו רוחני

כוונת הפסוק היא שברגע שיאכל מהעץ , אם כן.  בן תמותה-ועל פי דרכי הטבע , נהיה גשמי
  .סופו של כל חי למות, בין היתר, החורצות, וא יהיה נתון לדרכי הטבעה

  :ין'חיים מוולוז' כותב ר, לאחר החטא
  

שנתחברו , וזהו עץ הדעת טוב ורע... אז נתערבו הכוחות הרע בתוכו ממש
" דעת"זה בתוך זה ממש כי , ונתערבו בתוכו ובהעולמות הטוב והרע יחד

  ")והענין"ה "ו בהגה ד, נפש החיים א(              "...התחברות: "פירושו
  

והוא כבר אינו מסוגל להבחין בין טוב , נכנס לתוך האדם) הנחש(היצר הרע שהיה מבחוץ 
וצריך להילחם , הוא לא מצליח לראות את היצר מזוית אובייקטיבית. לרע בצורה מוחלטת

  .נגדו יומם ולילה
  

  עולם הדין והרחמים. 3
  

ר לא היה צריך לבוא לידי תקלה מפני שהיה מושלם ללא "אדהשהרי לכאורה , אמנם קשה
' מסוגל היה לקיים את דבר ה, דהיינו, הוא היה בדרגה שבה נידון על פי מדת הדין. יצר הרע

האדם אינו , במצב זה. בשלמות בלי לערב במעשיו צד של חטא או אפילו הרהור של חטא
לאחר החטא היה , אם כן. חמיםמכיר או זקוק למושגים של חזרה בתשובה או בקשת ר

שהרי אין העולם , ר מן העולם על שלא עמד במשימה"ה להוציא את אדה"צריך הקב
  ?מתאים כלל לאפשרות של חטא

וראה שאין ,  במדת הדין)את העולם-(שבתחילה עלה במחשבה לבראותו "ל "אלא מובא בחז
פ בראשית "א ע, אשית אי בר"רש(" והקדים מדת הרחמים ושתפה למדת הדין, העולם מתקיים

הוא סוף סוף , כי למרות שלימות האדם בברייתו, מדת הרחמים נוצרה לכתחילה. )טו, רבה יב
ה ברא את האדם עם הבחירה "הקב. גם אם מזוכך וקרוב לשלמות עילאית, נברא מחומר

. ויזדקק למדת הרחמים, ולכן היה מודע לאפשרות שהאדם יכול להכשל ולחטוא, החופשית
 - חומריות ובחירה חופשית -ם שני חסרונות מוכרחים באדם באשר הוא אדם אלו ה

  .ובצירוף שניהם אפשר שיצמח חטא
  :כן מובא בספרי

  

 נפשם וגופם מן -כל בריות שנבראו מן השמים : וכן היה רבי סימיי אומר
חוץ מאדם זה ,  נפשם וגופם מן הארץ-וכל בריות שנבראו מן הארץ . השמים

אם עשה אדם תורה ועשה רצון , לפיכך. ם וגופו מן הארץשנפשו מן השמי
אני " :)ו, תהלים פב(שנאמר ,  הרי הוא כבריות של מעלה- אביו שבשמים

לא עשה תורה ולא עשה רצון אביו . 4"אמרתי אלוהים אתם ובני עליון כולכם
אכן כאדם : ")ז, תהלים פב (שנאמר,  הרי הוא כבריות של מטה- שבשמים
  )פיסקה שו, דברים      (            ".תמותון

  

 
נתתיה , כשנתתי לכם את התורה. מלאכים) כלומר (-" אלוהים אתם: "י את הפסוק בתהלים"ומבאר רש  .4

  .לכם על מנת שאין מלאך המוות שולט עוד בכם
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הם , מעצם היותם נבראים, שאפילו מלאכים, על פי הספרי, )141עמוד , שם (כותב הרב דסלר
אך באדם נמצא . החסרון הזה משותף למלאכים ולאדם. ה"בהכרח מציאות נפרדת מהקב

... אם עשה אדם תורה ועשה רצון אביו שבשמים: "חסרון נוסף וזהו מה שהמשיך הספרי
 האדם נברא עם הידיעה שאפשר לו לרדת -"  עשה תורה ולא עשה רצון אביו שבשמיםלא

  .למדריגה שפילה ונמוכה על ידי בחירתו
אך , את האדם" לשרת"יוצא שבתחילת הבריאה נבראו מדת הדין והרחמים ביחד כדי 

. הטביע בו רק את היכולת לקיים את רצונו על פי מדת הדין, ה יצר את האדם"כשהקב
ה "צירף הקב, ר אינו יכול לעמוד במבחן של דין לבד"כאשר התברר שאדה, ר החטאלאח

  .לאדם גם את מדת הרחמים
, מדת הדין עדיין קיימת בעולם כפי שהיתה מדת הרחמים קיימת גם קודם החטא, אולם

  .כפי שיבואר בהמשך, אלא שעכשיו היא ליחידים בלבד
לדרגת אדם לפני החטא ,  זיכוך אחר זיכוך,חזרו בני ישראל, לאחר תשובה וייסורים, כעת

  .5ומתכוננים לקבלת התורה בהר סיני
  

  

  משה עלה למרום. ג
  

  :הגמרא מביאה אגדה שמתארת את קבלת הלוחות על ידי משה רבינו
  

בשעה שעלה משה למרום אמרו מלאכי השרת לפני : ואמר רבי יהושע בן לוי
  '?ה בינינומה לילוד אש, רבונו של עולם': הקדוש ברוך הוא

  .'לקבל תורה בא': אמר להן
חמודה גנוזה שגנוזה לך תשע מאות ושבעים וארבעה דורות ': אמרו לפניו

מה אנוש כי תזכרנו "? אתה מבקש ליתנה לבשר ודם, קודם שנברא העולם
אדונינו מה אדיר שמך בכל הארץ אשר תנה הודך על ' ה? ובן אדם כי תפקדנו

  .')ה; ב, תהלים ח(!" השמים
  !'החזיר להן תשובה': מר לו הקדוש ברוך הוא למשהא

  .'מתיירא אני שמא ישרפוני בהבל שבפיהם! רבונו של עולם': אמר לפניו
מאחז פני כסה : "שנאמר', אחוז בכסא כבודי וחזור להן תשובה': אמר לו

מלמד שפירש שדי מזיו שכינתו : ואמר רבי נחום. )ט, איוב כו(" פרשז עליו עננו
  .ועננו עליו
: )ב, שמות כ(תורה שאתה נותן לי מה כתיב בה ! רבונו של עולם': אמר לפניו

? למצרים ירדתם: אמר להן". אלוהיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים' אנכי ה"
לא יהיה לך  "-שוב מה כתיב בה ? תורה למה תהא לכם? לפרעה השתעבדתם
ב מה שו?  בין הגויים אתם שרויין שעובדי עבודה זרה-" אלוהים אחרים

 כלום אתם עושים מלאכה שאתם -" זכור את יום השבת לקדשו "-כתיב בה 
שוב ?  משא ומתן יש ביניכם-" לא תשא "-שוב מה כתיב בה ? צריכין שבות
שוב מה כתיב ?  אב ואם יש לכם-" כבד את אביך ואת אמך "-מה כתיב בה 

יש יצר הרע ?  קנאה יש ביניכם-" לא תגנב, לא תנאף, לא תרצח "-בה 
  '?ביניכם

 
  .87עמוד , הו חלק בעיין מכתב מאלי, ר"להסבר מפורט בנושא חזרת בני ישראל לדרגת אדה  .5
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  )ב, שבת פח (                   .מיד הודו לו להקדוש ברוך הוא
  

 בלוחות -זה " ויכוח"ומתי היה , למה צריך היה משה להתווכח כדי להוריד את הלוחות
  ?הראשונים או בשניים

  :עלינו לבאר כמה נקודות, כדי לנסות לענות על השאלות הללו
  ?לוחות הראשונים לבין נתינת הלוחות השניים מהם ההבדלים המהותיים בין נתינת ה.א
  ?ומה רוצה כל צד להשיג,  מהו פשר הויכוח בין משה למלאכים.ב
  ? מה התרחש בין קבלת הלוחות הראשונים לבין קבלת הלוחות השניים.ג
  

  

  ההבדל בין הלוחות. ד
  

  .מן הראוי להתחיל בהבדלים היוצאים מהכתוב
  :לעלות להר לקבל את הלוחותה מבקש ממשה "הקב: בלוחות הראשונים

  

והתורה והמצוה אשר , ואתנה לך את לחת האבן, עלה אלי ההרה והיה שם...
 על 'וישכון כבוד ה. ויעל משה אל ההר ויכס הענן את ההר... כתבתי להורתם

ויבא משה בתוך הענן ... כאש אוכלת' ומראה כבוד ה... הר סיני ויכסהו הענן
  )יח-יב, שמות כד(                 ...ויעל אל ההר

  

  :וכן
  

  .והמכתב מכתב אלוהים הוא חרות על הֻלחות, והֻלחות מעשה אלוהים המה
  )טז, שם לב                 (              

  

  .מראים את אופי הלוחות שהוריד משה בפעם הראשונה שני המקורות הללו
  

  :בלוחות השניים
  

תי על הלחת וכתב,  כראשוניםפסל לך שני לחת אבנים: אל משה' ויאמר ה
בענן ' וירד ה... ויעל אל הר סיני... את הדברים אשר היו על הלחת אשר שברת

  )ה-א, שמות לד(                 ...ויתיצב עמו שם
  

  
  :עולים כאן שני הבדלים

  

כפי . י משה"ובשניים האבן נפסלה ע, ה"בלוחות הראשונים האבן עצמה ניתנה מהקב. 1
ועוד הראשונים מעשה אלוהים , אלוהים היו שניהםכי מכתב : ")שם(שכותב האבן עזרא 
  ".והשניים מעשה אדם

, לא מוזכר' ובשניים הביטוי כבוד ה', בראשונים מכסה הענן את ההר ושוכן בו כבוד ה. 2
  .אלא הענן בלבד

  

נבאר דברים , בעליית משה למרום"  'כבוד ה"לגבי מציאות , כדי לעמוד על ההבדל השני
  .אחדים על דרך הפשט

  

  :בסוף ספר שמות כתוב
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ולא יכול משה לבוא אל . מלא את המשכן' וכבוד ה, ויכס הענן את אהל מועד
  )לה-לד, שמות מ(         .מלא את המשכן' וכבוד ה, אהל מועד כי שכן עליו הענן

  

  .'מכאן שמשה לא יכול להיכנס למקום בו נמצא כבוד ה
  :לעומת זאת ראינו לעיל

  

... כאש אוכלת' ומראה כבוד ה... ני ויכסהו הענן על הר סי'וישכון כבוד ה
      ... ויעל אל ההרבתוך הענן ויבא משה

 

  )יח-טז, שמות כד        (
  

  !?ופעמים אינו יכול', פעמים יכול משה להיכנס למקום בו נמצא כבוד ה: קשה
ובבא משה אל : ")כט, במדבר ז(לעומת , "ולא יכול משה לבוא"י מביא סתירה דומה בין "רש

נסתלק הענן נכנס , שכל זמן שהיה עליו הענן לא היה יכול לבוא: "ומתרץ, "אהל מועד
  ".ומדבר עמו

ומשה בכל זאת נכנס לדבר , שורה על ההר' שהרי ענן ה, אבל עדיין קשה מהפסוק בשמות כד
  ?עמו

, ולכן משה לא יכול להיכנס,  מילא את המשכן'כבוד ה מתרץ שכאן )לה, שמות מ(אור החיים 
  .'ולא היה שם כבוד ה, שמשה נכנס רק לתוך הענן, מות כד הכוונה היאובש

אלא שהאש והאור נראו , והענן הם שני דברים שונים' כבוד ה. הכלי יקר מפרש באופן אחר
 -נבדלו זה מזה , כשהוקם המשכן. כי באמצעות הענן היה אפשר להסתכל בהם, מתוך הענן

. ולכן משה לא יכול היה להיכנס, ענן נשאר בחוץוה, ששם מקומו, נכנס לתוך המשכן' אור ה
  .ולכן יכול היה משה להיכנס, היה מעורב בענן" 'כבוד ה", אבל בפרשת משפטים

 שהדבר תלוי - )טו, פ ויקרא רבה א"ע(ומביא הסבר נוסף , י"ן מביא את פירושו של רש"הרמב
כפי שעשה , לוה קורא "אבל כשהקב, משה אינו רשאי לבוא ללא רשות. ה"בקריאת הקב

  .מותר לו לבוא אל תוך הענן, בהר סיני
בכל יום היה הענן . י הענן"מוסיף שהיו כמה צורות של כיסוי המשכן ע, ב בהעמק דבר"הנצי

הענן שכן עליו , אבל באותה שעה שנאסרה עליו הכניסה. ואפשר למשה להיכנס, מעל המשכן
אמנם .  שעלה ונתקפל למעלה- "נסתלק הענן נכנס ומדבר עמו"י "וזאת כוונת רש. ממש

והרי בכל יום ויום ,  שכותב שמשה נכנס לפני ולפנים)ז, ויקרא רבה א(קשה לכאורה מהמדרש 
שמשה היה עומד בפינה בתוך קודש , ב"מתרץ הנצי? בתוך קודש הקודשים' היה כבוד ה

  .6'הקודשים שלא היה בה כבוד ה
אין אדם יכול להכנס ', בו כבוד ה שבמקום שיש -מדברי המפרשים נובע עקרון משותף 

, אם כן, משה. 7אפשר להכנס, או שהוא מעורב עם הענן, ובמקום שהוא אינו נמצא. אליו
. מופיע מתוך ענן שיש בו את כבודו כאש אוכלת' מקבל את הלוחות הראשונים כאשר ה

מה שאין כן . ה מוסר לו את הלוחות משם"אך הקב, משה לא נכנס מפני שאינו רשאי
  .מתוך ענן בלבד', בהעדר כבוד ה, יורד בענן ונפגש עם משה' שה, וחות השנייםבל

שהיתה הפרוכת ): ה והבדילה הפרוכת לכם"לג ד, כו(עיין בהעמק דבר שמסביר הפסוק בספר שמות   .6
אבל קדושת השכינה לא , שהפרוכת היתה בצורת נחש, יוצא. בולטת בשני מקומות בגלל בדי הארון

  .ממלא אותו' ד הומשום זה נוצר מקום בפנים שאין כבו, אלא הולכת בקו ישר, תלויה בפרוכת
את , כביכול, ה קורא למשה הוא מצמצם"שבזמן שהקב, ן אפשר להסביר בכיוון זה"גם את שיטת הרמב  .7

  .כבודו כדי לתת לו מקום
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כשהיא " להיכנס אל תוך השכינה"יש לחקור מה הכוונה כשאומרים שאין בשר ודם יכול 
פ "ע(ושהיא צריכה ערבוב עם דבר שיש בו ממשות , )הענן(בצורה טהורה בלי ערבוב זר 

  ).הסבר הכלי יקר
התופעה הזאת .  דברים שמרגישים בהם רק דרך מגע עם דבר אחראנחנו יודעים שישנם

י התנגשות עם מושג או גוף "שחלקם הגדול מוגדר דוקא ע, מוכרת מעולם המושגים שלנו
לא מתבטא מבחינתנו אלא בצרוף , מושג הזמן שהוא הבנת המוקדם ומאוחר, למשל. אחר

כותב , לדוגמה, וכך. ת הזמןמי שלא מרגיש את התנועה לא יכול למדוד א. כוח התנועות
מכיון שיש .  שאנחנו משערים את הזמן על פי תנועות הארץ מסביב לגלגל השמש8ם"הרמב

אמנם . זה באשר לזמן האובייקטיבי לכל בני אדם. יש לנו מושג של זמן, עצמים נעים
  .עשויה להשתנות לפי תנאים מסוימים, הרגשת הזמן בתוך ֵשֵכל האדם

בחלום אחד זמן " לעבור"ואפשר , יש לאדם כוח מדמה חזק מאוד, כשחולמים: לדוגמה
ויהי : "כפי שכתוב בשעבוד מצרים, וכן אדם השרוי בצער מרגיש שהזמן עובר לאט. 9מרובה

ויהיו בעניו : "כפי שרואים אצל יעקב, לעומת ימי שמחה, )כג, שמות ב(" בימים הרבים ההם
  .)כ, בראשית כט(" כימים אחדים באהבתו אותה

ובמקום . פעולותיו ומחשבותיו, שהאדם יוצר את מושג הזמן לפי דרכי המדידה שלו, יוצא
והתנועה (גם הזמן , שאין הפעולות נמדדות על פי השכל כלל אלא במושגים בלתי מובנים

מכיוון שאין לאדם כלים . ה"זהו מצבנו ביחס להקב. יהיה מעבר להשגת שכלנו) שתלויה בו
 -ה בחסדו את הנצחיות בדבר מוגבל "צמצם הקב, ת שהיאלתפוס את מהות הנצח כמו

ל "חז. כדי שתהיה לנו אחיזה במציאות,  מבריאת העולם ועד סופו-ובזמן מוגבל , העולם
, שור לא געה, עוף לא פרח, צפור לא צווח" ולכן', אמרו שבשעת מתן תורה היה גילוי ה

אלא , הבריות לא דברו, זעהים לא נזדע, שרפים לא אמרו קדוש קדוש, אופנים לא עפו
" מוגבלים"זאת משום שהופעת הנצח מבטלת את כל המושגים ה. 10"העולם שותק ומחריש

  .ברגע הופעתו
משום שבריה יכולה להיכנס רק , "לא יכול משה לבא אל אהל מועד כי שכן עליו הענן"לכן 

  .למקום שיש בו אחיזה במציאות
עם ' ת הראשונים שמשה קיבל ממקום כבוד הנוכחנו שיש הבדל מהותי בין הלוחו, לסיכום

, "והמכתב מכתב אלוהים הוא, הלחת מעשה אלוהים המה "-כל ההשלכות הטמונות בזה 
, מקום הימצאות האדם= אלא מתוך הענן ', לבין הלוחות השניים שלא באו ממקום כבוד ה

  .מקום שמתחילה יותר מתאים לנו
  

  

  )מידת הדין(קבלת הלוחות הראשונים . ה
  

 
  .ותחילת פרק יד, הקדמה טו, מורה נבוכים חלק ב  .8
את הרגשת מה שנותן לנו ,  תמונות לשניה25גם בביולוגיה ידוע שהעין של האדם רואה במהירות של   .9

, שרואים פחות תמונות לשניה מהאדם, יש בעלי חיים מסויימים, לעומת זאת. התנועה שאנו מכירים
  .ולכן יש להם הרגשת תנועה איטית משלנו

  .ט, פרשה כט) וילנא(שמות רבה   .10
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ומתי , למה משה והמלאכים התווכחו(נחזור לשאלות בהן פתחנו , לאחר דברי הקדמה הללו
שיח בין משה ומלאכי -ונסביר את הדו, ) בלוחות הראשונים או השניים-זה התנהל " ויכוח"

  .11א לגמרא שראינו"השרת על פי הסבר המהרש
אתה מבקש ... זה לךחמודה שגנו... מה לילוד אישה בינינו: "ה"המלאכים שואלים את הקב

מוטבעים , הרי הם אינם ראויים לקבל התורה מפני שהם ילודי אישה? "ליתנה לבשר ודם
  !12ואין ראוי להיות להם העסק בנסתרות שהוא דבר רוחני, בחומר

עליך להביא ,  אם אתה רוצה לקבל את התורה-" חזור להם תשובה: "ה למשה"אמר הקב
  .ראיות שהיא אכן ראויה לאדם

מפני שהם רוחניים ,  כלומר-" מתיירא אני שמא ישרפוני בהבל שבפיהם: "שהענה מ
או מפני שהבל פיהם , ומוכנים להשיג דברים רוחניים יותר מאשר האדם המוטבע בחומר

  .13נקי מחטא לעומת הבל פיו של האדם
גם כשאדם מוטבע , כלומר". אחוז בכסא כבודי וחזור להם תשובה: "ה"אמר לו הקב
שיש לו בחירה לבחור בטוב ולהתגבר , פירוש(כאשר הוא אחוז בכסא הכבוד , בחומר הגוף

מוכן הוא לקבל , )במלואו כמו המלאכים בעצמם' ובכך לקיים את רצון ה, על גופו החמרי
מלמד שפירש שדי מזיו : ואמר רב נחום. "ואף דברים נסתרים, דברים רוחניים ומושכלים

ניתן לבשר , י התחברות עם זיו שכינתו" למלאכים שעאהמר' ה,  דהיינו-" שכינתו ועננו עליו
  .ודם להשיג סודות ונסתרות

אלא , חוקים ומשפטים שלא שייכים למלאכים, משה טוען שבתורה יש מצוות, בנוסף לכך
כלום אתם עושים מלאכה שאתם ... ?למצרים ירדתם: "...ובפרט לישראל, דווקא לבשר ודם
משה , כלומר". ?יצר הרע יש ביניכם? קנאה יש ביניכם... ?אב ואם יש לכם... ?צריכים שבות

, )מצד אחיזתו בכסא הכבוד(טוען שכיוון שהדרך הנסתרת של התורה ראויה גם לבני אדם 
  ).שאינו ראוי למלאכים(מצד הנגלה שבה , ראוי שתינתן לו התורה יותר מלהשאירה בשמים

,  שהאדם מוכן לקבל סתרי תורהה"ואחר ששמעו וראו מפי הקב, מיד הודו לו מלאכי השרת
שהוא , ואפילו מלאך המות, כל אחד מהמקטרגים נעשה לו אוהב וגלה לו דבר מרזי התורה

  .א"עד כאן הסבר המהרש. נתן לו מתנה, ראש המקטרגים
  

  :א נעזר באגדה סמוכה לגמרא שראינו"כדי להבין עומק דברי המהרש
  

באו שישים ריבוא , מעבשעה שהקדימו ישראל נעשה לנש: דרש רבי סימאי
 אחד כנגד -קשרו לו שני כתרים , של מלאכי השרת לכל אחד ואחד מישראל

ירדו מאה ועשרים ריבוא , וכיון שחטאו ישראל. ואחד כנגד נשמע, נעשה
ויתנצלו בני ישראל את עדים "): ו, שמות לג(שנאמר , מלאכי חבלה ופירקום

    ".מהר חורב

 

  )א, שבת פח                 (      
  

וכדי לפרק צריך , למה כדי להניח את הכתרים מספיקים שישים ריבוא מלאכים, ויש לשאול
  ?מאה ועשרים ריבוא

  ).ב, שבת פח(של רבינו יוסף חיים ' ספר בניהו בן יהוידע'לתוספת עיון ראה . ב, שבת פח  .11
כך , מפני גדולתו, ר לא היתה אפשרות להבין לאיזה מצב הוא עלול ליפול"שלאדה, ה שהסברנו לעיללפי מ  .12

  .הוא בריה משונה, מבחינתם, והאדם החוטא, המלאכים חשבו על בני האדם
, שמובא לגבי גודל מעלת הבל פיהם של תינוקות של בית רבן שנקי מחטא, )ב, שבת קיט(עיין בגמרא   .13

שלהם אין אפילו אפשרות לחטוא , על אחת כמה וכמה אצל המלאכים, ל התנאיםאפילו מתורתן ש
  !בפיהם
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  :התוספות מתרצים
  

 שמלאך -הכא נמי גדולה היא , ואף על גב דגדולה מדה טובה ממדת פורענות
  .14ומלאך חבלה לא היה בו כח כי אם להסיר אחד, טוב היה קושר שני כתרים

  ) ירדוה"ד, שם(
  

  :מתרץ את הקושיה בכיוון אחר, לעומת זאת, ל"המהר
  

נעשה  -כי שניהם , כי כאשר קשרו בראשיהם היה מלאך אחד, דבר זה
ולפיכך אין ראוי שיהיו שני מלאכים .  הם דבר אחד ואין זה בלא זה-ונשמע 

סוף סוף היה להם שני , אבל כשנטלו מהם. רק מלאך אחד לנעשה ונשמע
כי אל הלקיחה לא היה חבור אל שני , לאך חבלה לכל כתרוהיה מ, עטרות

  )שם, חידושי אגדות א(        .ודבר זה פשוט, עטרות אלו
  

הם הגיעו לדרגה שהנעשה הוא כמו , בזמן שבני ישראל אמרו נעשה ונשמע: פירוש הדברים
ה בתורה לבין המחשבות של ישראל "שאין פער בין דרישות הקב, כלומר. הנשמע

תורה ,  באותו רגע היו ישראל מוכנים לקבל את התורה על פי מידת הדין.ופעולותיהם
  .למסור, שמייצגים את קיום התורה המושלם, שמוכנים המלאכים

שמשה עלה למרום בפעם הראשונה וקיבל , א ונאמר"נחזור להסבר המהרש, על פי הסבר זה
גע היו ישראל שהרי באותו ר, לכן מלאכי השרת לא התנגדו כלל. תורה של מידת הדין

שהיא קיום התורה , ר לפני חטאו"הם היו בדרגת אדה. ראויים לקבל את הלוחות הללו
  .בדרגתה העליונה

  
  

  שבירת הלוחות. ו
  

  :משה יורד מההר, לאחר קבלת התורה
  

, ויהי כאשר קרב אל המחנה... ויפן וירד משה מן ההר ושני לחת העדות בידו
וישבר אתם , וישליך מידו את הלחת, ויחר אף משה. וירא את העגל ומחלת

  )יט; טו, שמות לב(                 .תחת ההר
  

  :ה על המעשה הדראסטי שעשה משה"הגמרא מביאה התייחסות בפי הקב
  

שבר את ... ה עמו"דברים עשה משה מדעתו והסכים הקב' ג: דתניא
ואמר ריש ". אשר שברת: "שנאמר? ה על ידו"ומנלן דהסכים הקב... הלוחות

  )ועוד, א, שבת פז(               . יישר כחך ששיברת-לקיש 
  

וכן כותב המדרש  :15
  

 
  :ואף מסבירו, ומביא תירוץ ברוח התוספות, מתייחס לבעיה) שם' בניהו בן יהוידע'(רבינו יוסף חיים   .14

  

למה בהנחת הכתרים הספיק מלאך אחד לשני כתרים ובנטילתם הוצרך לכל כתר מלאך   

וכל , שהם מסטרא דימינא) רחמים(כי בהנחתם הביאום מהשמים , ד"בס, ונראה לי? אחד

וזה ,  נטלום מלאכים מסטרא דשמאלא,ענין הדיןאבל בנטילה שהוא ... ימין כוחו חזק

  .המלאך אין לו כוח לסבול שני כתרים בידו

  .195עמוד ) אייזנשטיין( מובא באוצר מדרשים -מדרש חסרות ויתרות   .15
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עם -(מוטב שיהיו כפנויה ': אמר. ללמדך שהיד הגדולה רמזה לו שישבר אותן

ולכל היד : ")יב, דברים לד(היא שהכתוב משבחו . ' ואל יהיו כאשת איש)ישראל
ה שעשה לעיני איזו היא יד חזק". אשר עשה משה לעיני כל ישראל... החזקה

  .הוי אומר זה שיבור הלוחות? כל ישראל
  

למה משה לא שבר את הלוחות מיד , אך קשה. הסכים למעשה השבירה' שה, אם כן, ברור
  ?ה שבני ישראל חטאו"לאחר שאמר לו הקב

שהטעם שלא שבר את , )פרק מה, פרקי דרבי אליעזר( כותב על פי המדרש )טז, שמות לב(הכלי יקר 
. הוא מפני שהאותיות היו נושאות את עצמן ואת האבן, ה" כשאמר לו הקבהלוחות תיכף

רק . והאבן חזרה לטבעה ונהייתה כבדה,  הן פרחו מן הלוחותראו האותיות את העגלכאשר 
  . רק לאחר שירד-ולכן שבר הלוחות תחת ההר , אז הרגיש משה שנסתלקה מהם הקדושה

ולא היו תלויות , תיות הללו בני חוריןשהיו או, "חרות על הלוחות"מפרש  כמו כן הוא
אלא היו , איתם" נשברו"האותיות לא , כאשר נשתברו הלוחות, ממילא. בלוחות כלל

והיו , בני ישראל בזמן מתן הלוחות הראשונים היו מעל החומר, בעצם. פורחות באויר
ת מן חירו"פירוש האימרה , על פי זה. שלא משועבדות לחומר כלל" אותיות"ראויים לקבל 
כי לא שייך כלל להמית , שלא היה מלאך המוות יכול לשלוט בישראל, הוא" מלאך המות

  .י מיתה גשמית"אדם שהוא בדרגה רוחנית ע
ששואל איך משה שבר את , )יט, שמות לב(דברים אלו עולים בקנה אחד עם דברי אור החיים 

וא לא שבר עד שלא שה, )ל"כפי שאומרים חז(אלא ברור ? הלוחות ולא חש להפסד המופלג
, כלומר היו נקיים מכל חטא(קודם שחטאו בעגל פסקה זוהמתם . נאמר לו מפי הגבורה

.  חירות ממלאך המות-" חרות על הלוחות"וקיבלו תורה , )כדרגת אדם הראשון לפני חטאו
ולמרות . ומעתה הם שוב נתונים לשליטת מלאך המות, לאחר החטא הזוהמה דבקה בהם

כי לא ראוי אף על פי כן שברם ,  ממש כמות שהיתה קודם קבלת התורהשהזוהמה לא חזרה
  .16 עוד שיהיו בני חורין ממלאך המוותלהם

בני . מדברים אלו אפשר להבין את סיבת שבירת הלוחות הראשונים שהם בדרגת מידת הדין
שרצונם בטל לגמרי לגבי , והגיעו למצב שהנעשה הוא כנשמע" נעשה ונשמע"ישראל אמרו 

לכן משה יכול לעלות להר ולהביא את הלוחות . ואין אצלם מקום לחטא,  בוראםרצון
וכשמשה יורד ורואה את , אבל בינתיים בני ישראל עשו את העגל. התואמים את רמתם

הוא . ועל כן הוא שובר אותם, הוא מבין שהלוחות האלו אינם ראויים לבשר ודם, המתרחש
להיות " סבלו"שהרי האותיות עצמן לא , תמסכים עמו והשבירה היא הכרחי' יודע שה

  .ופרחו מאליהן, בקירבת החוטאים
ר "וישראל יודעים שבחירת אדה, אם אכן הגיע עם ישראל למדרגת גן עדן: ל"שואל המהר

והוא מבאר שדרגתם לא ? איך יתכן ששוב יחטאו ויפלו, לאכול מעץ הדעת היתה טעות
אך כל זמן שלא היו מסורים , ל את הלוחותכי אמנם משה רבינו כבר קיב, הגיעה לשלימות

ם "כפי שמבאר הרמב, תשובה שלמה. עדיין לא היה התיקון שלם, לעם ישראל ממש

 
  :מדרשבענין זה כתוב ב  .16

' חירות'אלא ' חרות'אל תקרי : רבי יהודה אומר. רבי יהודה ורבי נחמיה ורבנן? מהו חירות  
חירות מן : ורבותינו אומרים. חירות ממלאך המוות: רבי נחמיה אומר.  מן הגלויות-

אם יבוא מלאך המוות ויאמר לפני : אמר רבי אלעזר בנו של רבי יוסי הגלילי. היסורים
על כל אומה שבעולם השלטתי אותך חוץ : הוא אומר', בראתני בעולםעל חינם 'ה "הקב

  )ז, שמות רבה מא           (    ".חרות על הלוחות"הוי , מאומה זו שנתתי לה חירות
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וכאשר זו באה , היא רק לאחר חרטה ונכונות לעמוד בנסיון דומה, בתחילת הלכות תשובה
וונו נתקן ע, רק לאחר שהאדם בא לידי אותו המעשה ועומד בניסיון. במעשהלידי ביטוי 

 מסירת -ר לידי ביטוי במעשה "כל עוד שלא בא תיקון חטא אדה. כך גם אצלינו. לגמרי
ואין כאן מקום ,  עדיין לא הגיעו עם ישראל לדרגתו השלמה קודם החטא-הלוחות 
  .17להאריך

לכן הוא מעדיף לשבור את , ידון אותם במידת הדין' משה מפחד בשביל כלל ישראל שה
הוא חשב שעדיף לשבור ולא להיות תחת מידת . 18"שטר התנאיםוקרע את "לוחות העדות 

  .19המתאימים יותר לבשר ודם, חדשים" תנאים"ובהמשך יוכל לערוך , הדין בזמן החטא
  

  

יצירת עולמה של מידת הרחמים. ז  20
  

, מדברינו עד עתה עולה שמלכתחילה היו בני ישראל אמורים לקבל את הלוחות במדת הדין
הוכרח משה , חטא העגל, אך עקב כשלון שלהם. ר מלאך המוותושלא ישלוט בהם יות
על פי , משה נצרך עכשיו להוריד לוחות אחרים. ולהחזירם לבורא, לשבור את הלוחות ההם

נראה על פני הדברים שהמצב הזה הוא . שמתאימים יותר לילודי אשה, מדת הרחמים
  . בשלימות המקוריתאלא מעין תיקון לפגם, והלוחות השניים אינם שלמים, בדיעבד
,  לברוא את העולם במדת הדיןבמחשבהשבתחילה עלה "ל "כבר הזכרנו את דברי חז, אמנם

חזון 'כותב ה". והקדים מדת הרחמים ושתפה למדת הדין, וראה שאין העולם מתקיים
נברא העולם , אלא. ה" שבודאי לא שייך שום שינוי רצון אצל הקב,'צדיק פרי'בשם ה' ברוך

אלא שהעולם של מידת הדין , ה היא גם יצירה"כי מחשבה אצל הקב, דת הדיןגם על פי מ
  .נשאר בשביל יחידים

  :כן כתוב במסכת מנחות
  

ה שיושב "מצאו להקב, בשעה שעלה משה למרום: אמר רב יהודה אמר רב
  '?מי מעכב על ידך! ע"רבש': אמר לפניו. וקושר כתרים לאותיות

, בסוף כמה דורות ועקיבא בן יוסף שמואדם אחד יש שעתיד להיות ': אמר לו
  .'שעתיד לדרוש על כל קוץ וקוץ תילין תילין של הלכות

הלך וישב בסוף . 'חזור לאחוריך': אמר לו. 'הראהו לי! ע"רבש': אמר לפניו
כיון שהגיע לדבר . תשש כחו, ולא היה יודע מה הן אומרים, שמונה שורות

', הלכה למשה מסיני': אמר להן'? מנין לך, רבי': אמרו לו תלמידיו, אחד
  .נתיישבה דעתו

יש לך אדם כזה ואתה ! רבונו של עולם': אמר לפניו, ה"חזר ובא לפני הקב
  '?נותן תורה על ידי

  .'כך עלה במחשבה לפני, שתוק': אמר לו

 
  .צז-צב, כוזרי א; ל נצח ישראל ב"להסבר חטא העגל עיין מהר  .17
  .א, פ שמות רבה מג"ע  .18
פ דין לשבור "אז איך הוא עושה ע, ע שמשה רבינו הוא כולו חסדשידו, כותב) א, שם פז(רבינו יוסף חיים   .19

  .ועיין שם עוד. שבזה הוא הציל את ישראל, אך באמת השבירה היא חסד? את הלוחות
ל שנפטר לפני "של הרב יעקב טולידאנו זצ) סט-עמודים סד" (חזון ברוך"חלק מהפיסקה לקוח מספר   .20

  .בשמו לעילוי נשמתויהיו הדברים שנכתבו ). ו"אדר תשנ(כשנה 
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  .'הראני שכרו, הראיתני תורתו! רבונו של עולם': אמר לפניו
) של רבי עקיבא(ה ששוקלין בשרו רא, חזר לאחוריו. 'חזור לאחורך': אמר לו
  .במקולין

  ?'זו תורה וזו שכרה! ע"רבש': אמר לפניו
  )ב, מנחות כט              (    .'כך עלה במחשבה לפני, שתוק': אמר לו

  

21  שמסביר את תשובת מובא בשם הגאון מוילנא. ה"ויש להבין מהי כוונת תשובות הקב
נהג על פי מה שעלה במחשבה ' שה,  היינו- "כך עלה במחשבה לפני "-ה בפעם השנייה "הקב

בעולם ' אותו עולם נשאר עבור יחידים שעובדים את עבודת ה. לברוא את העולם במדת הדין
  .כגון רבי עקיבא שהיה ברמה זו, מבחינת דין

, שבקבלת התורה היו בני ישראל במדריגה זו, ה"לפי זה מובנת תשובתו הראשונה של הקב
רבי , אבל. ג שעמד כל חייו במדריגה של מדת הדין כמשה רבינולכן היו זקוקים למנהי

והיה צריך בעצמו לעבור דרך התשובה שהיא , שהגיע אל מדריגה זו רק בסוף חייו, עקיבא
  .לא התאים שתינתן התורה על ידו, ")שיתף מדת הרחמים("מדת הרחמים 
לכן ביצירת . התקייםהעולם של מדת הרחמים לא יכול ל, שבלי מדת הדין, וכן מצינו להפך

ה התנהג עם "הקב. שקודם תהיה הנהגה של מדת הדין, עם ישראל היה צורך באותו תהליך
כדי שיוכל להתנהג עם בניהם אחר כך ,  במדת הדין- אבות האומה -אברהם יצחק ויעקב 

' ושמי ה, וארא אל אברהם אל יצחק ואל יעקב באל שדי: "זהו מה שכתוב. במדת הרחמים
היה גלוי השכינה , והנה הענין שהאבות: "ן שם"כותב הרמב. )ג, שמות ו("  להםלא נודעתי

ועם משה יתנהג ויודע במדת , ונהג עמהם בה, להם והדיבור עמהם במדת הדין הרפה
כי התורה בשמו הגדול נתנה , )מדת הדין-(ולכן לא יזכיר משה מעתה שם אל שדי ... הרחמים

  ".)ב, שמות כ(" והיך אל'האנכי : "שנאמר, )מתוך רחמים(
לרחם על , יכול הדיין על פי שיקול דעתו, למדינה שיש בה חוקים קבועים? למה הדבר דומה

במדינה שאין בה , אבל). זהו שנקרא שנהג בו לפנים משורת הדין(בעל הדין ולחון אותו 
, כלומר. אין לדיין חוק שניתן לחרוג ממנו כדי שיחשב שהוא מרחם על בעל הדין, חוקים

ובלי חוק יש רק החלטה של הדיין על פי , עצם קיומו של החוק מאפשר את החריגה ממנו
  .נטיות ליבו

  :כותב הרב דסלר
  

, פעם ראשונה קודם חטא העגל: ידוע שהתורה ניתנה פעמיים לישראל, אולם
ֵגדר מתן תורה וקבלתה שונה לגמרי . בתשרי' בי, ופעם שנייה אחר החטא

שתקף בהבדלים שבין הלוחות הראשונים ללוחות ושנוי זה מ, בשני המצבים
; הן הכתב והן האבנים, הלוחות הראשונים היו כולם מן השמים. האחרונים

 שהיו האבנים מלמטה ורק הכתב מן -" פסל לך: "אבל בלוחות השניים כתיב
  .השמים

שהאבנים מסמלות לבם של ,  בספר טעמי המצוות,ז"וכבר העיר הרדב
גדר קבלת התורה שבבחינת הלוחות . ם דברי התורהישראל אשר עליו חרותי

הוא זה של הלב הטהור שכבר הגיע להתבטלות גמורה אל , הראשונים
יצר  "-זהו גדר מדריגת גן עדן . ואין מתעוררות בו מידות רעות כלל, האמת

 
  .עמוד קכו', חזון ברוך'ב  .21
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זכו , בביטול היש הזה המתבטא בהקדמת נעשה לנשמע"... הרע מבחוץ
  .לתיקון חטא אדם הראשון

, והענין, לאחר חטאם של ישראל היו הלוחות השניים מאבנים שלמטהאבל 
דרגה זו . ללמד לנו שצריך לחרות את התורה על הלב שעדיין אינו מזוכך

והמידות הרעות , שהיצר הרע בפנים, "דעת טוב ורע"מקבילה אל מדריגת 
זו . קבלת התורה בבחינה זו ודאי שיש בה מן הצמצום. פועלות בתוך הלב

הסכימו לזה מן השמים כדי , ואף שיש בה מעין חילול, חיצונית יותרבחינה 
, זו בחינת התורה שבבריאה המצומצמת. לצרף ולתקן את המדות הרעות

  )27עמוד , בענייני שבועות, חלק ב, מכתב מאליהו(".    בראתי לו תורה תבלין"בחינת 
  

, כמצב שאינו רצוי" ותבטע"ראינו שכניסת מדת הרחמים לעולם אינה דבר שקרה : לסיכום
ורק כדי להגיע לזה היה , פ מדת הרחמים היה זה שתוכנן לכתחילה"העולם ע. אלא להפך

אין דרך זו מעידה על פגם במצב העולם חס . 22צורך להקדים מציאות של עולם במדת הדין
מפני שצריך קודם לעמול קשה על , אלא שהיא דרך ארוכה יותר להגיע לשלימות, ושלום

או אז ימשיך האדם בזיכוך . ר לפני החטא"ובכך להגיע לדרגת אדה, ך את נפשנומנת לזכ
  .23אחר זיכוך בכיוון השלימות הנצחית

רק כתובים על גבי לוחות שהם , הציווי אותו ציווי, הלוחות השניים הם באותו כתב אלוהים
  .ה"המאפשר צעידה אל הקב, מעשה ידי אדם

  
  

  )יםמידת הרחמ(בלת הלוחות השניים ק. ח
  

 
  :ה לברוא את האדם למרות חסרונותיו"בגמרא מובאת אגדה שמספרת אודות רצון הקב  .22

ברא כת אחת , בשעה שבקש הקדוש ברוך הוא לבראות את האדם: אמר רב יהודה אמר רב  
, רבונו של עולם ':אמרו לפניו'? רצונכם נעשה אדם בצלמנו': אמר להם. של מלאכי השרת

  '?מה מעשיו
מה אנוש כי תזכרנו ובן אדם כי "רבונו של עולם ': אמרו לפניו. 'כך וכך מעשיו': אמר להן  

כת שלישית . וכן כת שניה. הושיט אצבעו קטנה ביניהן ושרפם .')ה, תהילים ח" (תפקדנו
לם כולו שלך כל העו?  מה הועילו-ראשונים שאמרו לפניך ! רבונו של עולם': אמרו לפניו

  .' עשה-כל מה שאתה רוצה לעשות בעולמך , הוא
רבונו ': אמרו לפניו, כיון שהגיע לאנשי דור המבול ואנשי דור הפלגה שמעשיהן מקולקלין  

  '?לא יפה אמרו ראשונים לפניך! עולם של
  )ב, סנהדרין לח).        (ד, ישעיהו מו..." (ועד זקנה אני הוא ועד שיבה אני אסבל: "אמר להן  

לברוא מלאכים כת אחרי כת להימלך ' מה ראה ה, )על פרשת בראשית' אוהל יעקב'(שואל המגיד מדובנה   
, שאבינו שבשמים עשה זאת לטובת האדם וקיומו, ומתרץ? אם לבסוף הוא לא ישמע בקולם, בהם

 חפץ לשר אחד שצווה לסוכן ביתו לקנות? למה הדבר דומה. חרב, חס ושלום, שבלעדיהם היה העולם
איש אחר . ונמצא שהחפץ פגום ולא הגיד לו המוכר, הלך הסוכן לחנות לקנות את החפץ. מיוחד יקר ערך

, חזר הסוכן לשר. אך הסוכן אמר למוכר שלמרות הפגם הוא מעוניין לקנות, בא לסוכן ואמר לו על הפגם
כן למוכר כדי חזר הסו. באומרו שהחפץ פגום ושהוא מצא חפץ דומה ללא פגם, והשר סירב לקבלו

, מה ענין זה נוגע לי: "ענה לו המוכר"! החזר לי את כספי! ראה כמה פגום ולקוי הוא"והתלונן , להחזירו
  ".ובכל זאת חשבת וקיבלת? כלום לא גילה לך האיש הזה על הפגם

, היה צורך שהמלאכים יגידו לו שיצר האדם רע מנעוריו, ה ברא את האדם"שכאשר הקב, והנמשל הוא  
, הוא כביכול לא יכול היה, ה רצה למחות את האדם מסיבה זו"כשהקב, כך.  זאת לברוא אותםובכל

  .ובכל זאת החליט לבוראם, על כך מראש' ידע'משום שהוא 
  .שהובאו בתחילת המאמר) ג, א' דרך ה(ל "פ דברי הרמח"ע  .23
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  :כתוב בירושלמי
  

הלוחות היו אורכן ששה טפחים ורחבן : רבי שמואל בר נחמן בשם רבי יונתן
. וטפחיים ריווח באמצע, ה בטפחיים"והקב, והיה משה תפוש בטפחיים, שלש

וגברה , ה לחוטפן מידו של משה"ביקש הקב, כיון שעשו ישראל אותו מעשה
ולכל היד : "בסוף ואומרהוא שהכתוב משבחו . ידו של משה וחטפן ממנו

 -יהא שלום ליד שגברה יותר ממני ( ייא שלמא על ידא דגברת עליה מינא -" החזקה

  )ה, תענית ד                 (       .)קרבן העדה
  

המלאכים כבר לא , על פי מדת הרחמים, בפעם השניה שמשה עולה לקבל את התורה
שמסוגל , שר ודם המוטבע בחומרב, לדעתם". ומבקשים לחטפן מידו של משה", מסכימים
  .אינו ראוי לקבל את התורה החמודה והגנוזה, לחטוא

, המלאכים מתנגדים למסור את התורה לחוטאים. א שהובאו לעיל"נחזור לדברי המהרש
שאמנם האדם יכול להתנהג על פי יצרו הרע , משה עונה. ה"ובאים על כך בתביעה אל הקב

הוא , היותו מחזיק את כסא הכבוד שעולה עד השמיםב, אך מצד שני, ולהיות שפל ביותר
יש את קיום , בנוסף לכך. ומסוגל להגיע מעלה מעלה, יכול לכוון את אותו היצר לטובה
והוא מהווה , דבר שאין המלאכים שייכים אליו כלל, התורה בנגלה ובעולם הגשמי דוקא

  .ה"את כוח האדם להשתמש בחומר עצמו כדי להתקרב אל הקב
  :ומים כותב הרב דסלרדברים ד

  

פסל לך שני לוחות אבנים "ה "אבל גם בלוחות האחרונים אמר הקב
ואף על ,  שתכין ותפסול אבנים מלמטה-" פסל לך: "הרי זה פלא". כראשונים

שעל האדם , והענין!  שיהיו במדרגת הראשונים ממש-" כראשונים"פי כן 
 שלא תהיה לו כל עד, עצמו לבוא בעמלו לדרגת טוהר הלב ושלימות המדות

ממש כדרגת הלוחות הראשונים ; נגיעה הסותרת לתורתו ולעבודתו יתברך
  )30עמוד , מכתב מאליהו שם        (      .של קודם חטא העגל

  

  :וכן כתוב במסכת אבות
  

בכל יום ויום בת קול יוצאת מהר חורב ומכרזת : אמר רבי יהושע בן לוי
שכל מי שאינו עוסק בתורה ', האוי להם לבריות מעלבונה של תור'ואומרת 
". נזם זהב באף חזיר אשה יפה וסרת טעם: ")כב, משלי יא(שנאמר , נקרא נזוף

והמכתב מכתב אלוהים הוא חרות , והלוחות מעשה אלוהים המה: "ואומר
 שאין לך בן חורין אלא מי -" חירות"אלא " חרות"אל תקרא ". על הלוחות

שנאמר , תורה תדיר הרי זה מתעלהוכל מי שעוסק ב. שעוסק בתלמוד תורה
  )ב, ו(             ".וממתנה נחליאל ומנחליאל במות: ")יט, במדבר כא(

  

לעומת , "נזם זהב באף חזיר" כ-התורה נמצאת כדבר זר עליו , כל מי שאינו לומד תורה
זה ההבדל בין כתב דיו על (שאז היא מופנמת בתוכו ומעלה אותו , המרבה בלימוד התורה

שהכתב נהיה , לעומת כתב שהוא חרות על האבן, כתב והדף הם שני דברים נפרדים שה-דף 
  ).ֵחלק מהאבן עצמה ובלתי נפרד ממנה

האם התורה תהיה כנזם זהב , "במבחן"בכל רגע ורגע בני ישראל עומדים . זהו מצבנו כיום
, נוהאם טענת משה רבי, וכן. או מבחינת מכתב אלוהים חרות על הלוחות, ו"באף חזיר ח
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, שהתורה תעזור לנו להעלות את הגשמיות, שבעקבותיה הוא הצליח להוריד את הלוחות
  .מתממשת או לא

  
  

  סיכום. ט
  

, ר שהיה מושלם"מפני שאפילו אדה, ה ברא את העולם על פי מדות הדין והרחמים"הקב
 -הבחירה עד החטא היתה כולה שכלית . ונטבעה בו הבחירה החופשית, נברא כגוף עצמאי

  ".יצר הרע מבחוץכ"
כפי ,  מסביר שעצם בריאת התשובה לפני בריאת העולם)י, אורות התשובה טו(הרב קוק 

היא ההוכחה שהתשובה היא לא רק דבר מצומצם של , טרם הופעת החטא, שאמרנו קודם
קבלת תוספת של אלוהות שיכולה להביא , ה"אלא שיפור מתמיד להתקרב אל הקב, תיקון

אך לאחר , ר"זה היה תפקידו של אדה.  כדי שנחזיק בכסא הכבודעד, אותנו מעלה מעלה
  . תיקון היצר-התשובה לבשה פן נוסף , החטא

ה יצר את עם ישראל והכניס בו את "הקב,  דין ורחמים-מתוך המצב החדש של עולם מעורב 
 שכל העםואף העלה אותם למצב , )ן"פ הרמב"ע(כושר העמידה במדת הדין דרך האבות 

ויכוח "לאחר , וקיבלו, הם נכשלו, ר"אך מכיון שלא היו בדיוק בדרגת אדה. ה זויהיה בדרג
שמבטאת דרך ארוכה וקשה , את הלוחות השניים על פי מדת הרחמים, "עם המלאכים
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