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המשבר הפוקד את ע ישראל ניכר בעיקר בגילויו הבטחוניי  מחו תשכל חרב ומחדרי
אימה  יו יו אנו מבכי את הנרצחי בכבישי ואפילו שרי נודדי מבתיה מדי
לילה להמלט מפני מפגעי .אול ברובד עמוק יותר המשבר מעיד על קריסה בתודעת
הזהות שלנו כע ה'.
בשעה כזאת אי לנו אלא להתחזק בתורה ולחזק בה את הציבור הרחב .כנגד כל
המשחיתי ,עלינו להפגי ברבי כי לא אלמ ישראל ולהעמיק בלימוד תורת אמת ,כי
מעינותיה המפכי יש בה להחיות ולרענ את הנפשות ולהפיח בה תקוה ואמונה.
לומדי בית מדרשנו  כל אחד מהווה דוגמה אישית של לוח תרתי משמע  לוח מלחמתה
של תורה ולוח המג על ארצנו וערי אלהינו .דברי תורה המלובני כא יש לה ער ג
לבו ביו וג לדורות; ראה ה' והביטה כי ע ישראל דבק בברית ,ותורת לא משה מפינו!
על כ יש ג ער כפול ומכופל לפרסו הדברי בדפוס ,כמבואר בפסוק )איוב יט ,כג כה(" :מי
ית אפו ויכתבו מלי מי ית בספר ויחקו ...ואני ידעתי גאלי חי".
יתברכו מ השמי כל המשתתפי בקוב הזה ,וכל העוזרי בעריכה ובהדפסה ,ובראש
העורכי רועי שויקה ,אהר פייגלשטוק ויעקב פלדמ.
ויהי רצו שנזכה במהרה לאור חדש על ציו תאיר.
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¯·„ Á˙Ù
"כל הנחלי  כל התורה שאד לומד אינה אלא בלב.
והי איננו מלא  והלב אינו מלא ,לא הנפש שבעה לעול  ,שנאמר וג הנפש לא תמלא.
תאמר ,שמשעה שאד מוציא את תלמודו לאחר שוב אינה חוזרת עליו ,ת"ל  ש ה
שבי ללכת,
דכתיב והיו הדברי האלה אשר אנכי מצו היו על לבב".

)מדרש קהלת רבה ,פרשה א ,ע"פ קהלת א ,ז(

נחלי נחלי זורמת התורה לליבו של האד  .נחלי מקרא ,נחלי משנה ונחלי תלמוד .וליבו
של האד נמשל לי  .מה הי מי שאי לה סו ,כ לב האד  דעתו ושכלו של האד ,
מקור חייו של החי  אי לו סו .וא על פי כ ,לעיתי לב זה עולה על גדותיו ומעיינותיו
נפוצי חוצה .ואול  ,מדגיש המדרש ,אי בכ משו התרוקנות הלב .הלימוד לאחרי 
ובכללו היצירה התורנית  מהווה מעי נתינה החוזרת לאד הנות .ואי חזרה זו מעי
ִמחזור בעלמא .תהלי הלימוד והנתינה לאחרי מחייב ניפוי הדברי וליבונ עד
שהדברי נראי בעיני  הנות  כחדשי  .וכ שב ליב ומתמלא בכל יו מחדש  מצו
היו על לבב  בכל יו יהיו בעיני כחדשי .
מודי אנו לרבני הישיבה ,תלמידיה ובוגריה שזיכו אותנו בנחליה  ,אשר נביעת מבית
מדרשנו .כמו כ ,תודתנו נתונה לקובי פלדמ אשר סייע בעריכה ובעצה .מגוו המאמרי
מהווה עדות נאמנה לרוח השוררת בבית המדרש ,ומקווי אנו שברוח זו יתקבלו הדברי
ע"י הקוראי .
העור
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‰„ÈÒÙÓÂ ‰„ÂÚÒ· Á¯ÂË Ì„‡ ÔÈ‡ ‰˜ÊÁ
הגמרא במסכת כתובות )י,א( אומרת:
איתמר אמר רב נחמ אמר שמואל משו רבי שמעו ב אלעזר :חכמי תקנו
לה לבנות ישראל לבתולה מאתי ,ולאלמנה מנה ,וה האמינוהו שא
אמר פתח פתוח מצאתי  נאמ .א כ מה הועילו חכמי בתקנת? אמר
רבא :חזקה אי אד טורח בסעודה ומפסידה.
בביאור תשובת רבא ,הבינו הראשוני את החזקה  "אי אד טורח בסעודה ומפסידה" 
כנתינת טע מדוע הבעל נאמ.
כ כתב רש"י )ט,ב ד"ה "להפסידה כתובתה"(  "על פי עצמו וטעמא לקמ מפרש חזקה אי אד
טורח בסעודה ומפסידה" .וכ כתב רש"י בד לו,ב" :טענה היא כדאמרינ בפרק קמא
ואע"פ שאי יכול לברר דבריו בפנינו אמרינ :חזקה אי אד טורח בסעודה ומפסידה".
דברי דומי אומר הרמב" בהלכות אישות פי"א ,הי"ד:
חכמי ה שתיקנו עיקר כתובה לאשה וה התקינו ואמרו שכל הטוע
טענת בתולי והאשה מכחשת אותו נאמ ,ועליה להביא ראיה לא על האיש,
שחזקה היא שאי אד טורח בסעודה ומפסידה והופ שמחתו אבל.
וא בתשובת הגאוני )אוצה"ג כתובות ,חלק התשובות אות קטז(:
חכמי תקנו לה לבנות ישראל לבתולה מאתי ולאלמנה מנה .וה
האמינוהו שא אמר פתח פתוח מצאתי נאמ א כ מה הועילו חכמי
בתקנת אמר ר' אבא :חזקה אי אד טורח בסעודה ומפסידה ,וביארו כי
הטע שממנו האמינוהו הוא הפסדת סעודה זו...
לפי הבנה זו ,שהטע לנאמנות הבעל הוא 'חזקה אי אד טורח בסעודה' נקטו הראשוני
שבמקרה שחזקה זו איננה קיימת מסיבה כל שהיא הבעל אינו נאמ.
כ כתבו מפורשות התוספות על הסוגיה בכתובות ש:
חזקה אי אד טורח כו'  תימה תינח באשת כה או בפחותה מג' דמיתסרא
עליה ,הילכ כיו דמפסידה נאמ .ולמ"ד נמי לקמ כנסה בחזקת בתולה
ונמצאת בעולה אי לה כתובה כלל ,ניחא ,דהשתא נמי מפסידה שהרי מקח
טעות הוא ,אבל למ"ד יש לה כתובה מנה לא מפסיד מידי אלא שבא
להפסידה מכתובתה מנה אבל הסעודה לא מפסיד ואמאי מהימ? ונראה
דלא מהימ.
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הרב חיי סבתו

מקרה נוס שהחזקה אינה קימת מובא על ידי הב"י )אב העזר ,סימ סח( בש הר" והמגיד
משנה ,שא לא טרח בסעודה אינו נאמ .ולהלכה נקט כ הט"ז )שו"ע אהע"ז סימ סח ,ס"ק ו(:
"שעכשיו שרוב החתני אי עושי ה החתונה אלא אבי הכלה ,א כ אי החת נאמ
בטענת בתולי להפסיד כתובתה".
אלא שישנה מחלוקת הא חזקה זו לבדה מספקת על מנת להאמי לבעל ,או שאינו מועיל
אלא בצירו דברי הגמרא" :חכמי תקנו לה לבנות ישראל לבתולה מאתי ,ולאלמנה
מנה ,וה האמינוהו שא אמר פתח פתוח מצאתי  נאמ" .ונפקא מינה הא מפסידה רק
את המנה/מאתיי של עיקר הכתובה שתקנו לה חכמי ,או ג את התוספת שכתב מדעתו,
שהיא כמתנה גמורה.
הרי" בכתובות )רמז קעג( כתב:
חזינ לגאו דקאמר :הני מילי לעני מנה ומאתיי אבל לעני תוספת לא
מהימ .וטעמא דמסתבר הוא ,דלא תקינו רבנ אלא מנה ומאתיי אבל
תוספת  איהו כתב אנפשיה ,הילכ לא מהימ.
דברי הרי" נובעי מתחילת הקטע בגמרא "חכמי תיקנו...וה האמינוהו" .האמנת
חכמי לאד נוגעת רק לגבי מה שה תקנו  עיקר הכתובה.
בעצ דינו של הרי" תמה הרא"ש  והרי כל סיבתה של התוספת היא משו חיבה ,וכיצד
ייתכ שיו למחרת אד יתחרט על חיבתו? ובלשונו:
איני כחולק על דברי הגאו ,אבל מתו הסברא נראה דמהימ ג לעני
התוספת דדבר ידוע דלש חיבת חופה וביאה הוסי לה .וכי היכי דאמרינ
לעני מנה ומאתיי חזקה אי אד טורח בסעודה ומפסידה וא היה שונאה
היה מגרשה ולא היה טורח בסעודה א על פי שמרויח בטורח הסעודה פיטור
ממאתיי של כתובה ג לעני תוספת שאינו מוסי לה אלא בשעת חופה,
היא נאמר שבשעת חופה כתב לה ולמחר בבוקר נתחרט ומגרשה? אלא ודאי
טענתו אמת ולהכי מגרשה ואדעתא דהכי לא הוסי לה.
אול את עצ קושיית הרא"ש כבר יישב הב"י:
ולעני מה שהוקשה להרא"ש פסק הגאו ,נראה לי דלא קשיא דהא בגמרא
)י,א( אמרינ חכמי תקנו לבנות ישראל לבתולה ק"ק )מאתיי( ולאלמנה ק'
)מנה( ,וה האמינוהו שא אמר פתח פתוח מצאתי מהימ .משמע בהדיא
דלא האמינוהו חכמי לומר פתח פתוח מצאתי אלא משו דה תקנו לה
כתובה ,וה אמרו וה אמרו ,וא כ בתוספת שאינו מתקנת חכמי לא
האמינוהו.
מקושיית הרא"ש נראה שהבי שהחזקה היא העיקר בנאמנות ,וחזקה זו שייכת לגבי
תוספת כמו לגבי עיקר כתובה ,וכל שכ הוא! ואילו הב"י מסביר את דברי הגאוני והרי"
שהטע של החזקה אינו מספיק בעצמו אלא ע צירו דברי הגמרא שחכמי תקנו כתובה
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לאשה וה האמינוהו .במקו שנתחייב מתנה מעצמו על זה אינו נאמ א שיש לו את
הטע של "חזקה אי אד טורח בסעודה ומפסידה".
על א דברינו אלו ,ג הב"י סובר שהחזקה היא טע לנאמנות ובלעדיה ודאי שאינו נאמ.
וראיה לדברינו ,דברי הר" והמגידמשנה בש הרשב"א שהביא הב"י באותו סימ
באהע"ז" :דאי לא טרח בסעודה אינו נאמ דהא ליכא חזקה".
אבל אילולי דבריה היה נית לפרש את הגמרא באופ אחר.
הגמרא אומרת" :חכמי תקנו לה לבנות ישראל לבתולה מאתי ,ולאלמנה מנה ,וה
האמינוהו שא אמר פתח פתוח מצאתי  נאמ" .וזו הסיבה היחידה לנאמנות .אלא שעל
כ הקשו" :א כ ,מה הועילו חכמי בתקנת?" כלומר ,והרי כל תקנת הכתובה תתבטל
שכל אד יוכל לטעו כ ולהיפטר מ הכתובה? ועל שאלה זו משיב רבא" :חזקה אי אד
טורח בסעודה ומפסידה" .וממילא רוב האנשי לא יטענו כ וא כ בדר כלל לא תתבטל
תקנת הכתובה .כלומר ,החזקה איננה סיבת הנאמנות ,אלא הסבר מה הועילו חכמי
בתקנת למרות הנאמנות שהעניקו לבעל.
לפי הסבר זה התבאר חילוק הגאוני בי עיקר הכתובה לתוספת ,מדוע אי הנאמנות
תקפה רק לגבי עיקר הכתובה .וכ מוב שג במקו שאי חזקה זו קיימת ,הבעל נאמ
שהרי לא החזקה היא סיבת הנאמנות וניתרצה קושיית התוס' שהבאנו לעיל.
וראיה לדברינו מלשונו של רבינו חננאל )מתו ליקוטי פירוש ר"ח ,אוצר הגאוני כתובות(:
ואקשינ א כ וכו' כל אד יכול לטעו פתח פתוח מצאתי ,ונמצאת תקנת
חכמי בטלה מעצמה? ופירק רבא :חזקה אי וכו'.
אבל ברור שכל הראשוני שהבאנו לעיל לא פירשו כ ,כיו שה הבינו שבלא טע החזקה
אי מוב מדוע חכמי האמינוהו ,א שה אמרו וה אמרו.
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א .הצגת הסוגיה
נחלקו רב גמליאל ורבי יהושע במשנה כתובות )א ,ט( באשה שראוה מעוברת והיא אומרת
שנבעלה לאד כשר ,שרב גמליאל מכשיר את האשה לכהונה ,ורבי יהושע פוסל אותה.1
בתו בירור מחלוקות רב גמליאל ורבי יהושע בנאמנות האשה ,מביאה הגמרא )יג,ב( את
המעשה בארוס וארוסתו:
ההוא ארוס וארוסתו דאתו לקמיה דרב יוס  היא אמרה מיניה ,והוא אמר
אי מינאי .אמר רב יוס :למאי ניחוש לה? חדא דהא קא מודה ,ועוד הא
אמר רב יהודה אמר שמואל :הלכה כרב גמליאל .אמר ליה אביי :ובהא כי
לא מודה מכשר רב גמליאל והאמר ליה שמואל לרב יהודה :שיננא הלכה
כרב גמליאל ,ואת לא תעביד עובדא עד דאיכא רוב כשרי אצלה ,והכא רוב
פסולי אצלה .וליטעמי תיקשי ל היא גופא ,הלכה ואת לא תעביד עובדא?
אלא מאי אית ל למימר? הא לכתחילה הא דיעבד ,והא נמי כדיעבד דמי.
מהדיו התלמודי נמצאנו למדי לכאורה שישנ שתי מציאויות:
א .הוא מודה והיא מודה  בזה אי כל בית מיחוש ,ולכולי עלמא ,בי לרבי יהושע ובי לרב
גמליאל ,האשה כשרה והעובר כשר.
ב .הארוס אינו מודה  לשיטת רבי יהושע הארוסה והעובר יהיו אסורי ,ואילו לשיטת רב
גמליאל העובר והאשה יהיו כשרי )לפחות בדיעבד(.

 .1אמנ נחלקו האמוראי הא מא דמכשיר בה מכשיר נמי בבתה או לא .ראשוני רבי הבינו שסוגיה זו
היא לשיטת רבי יוחנ )יג,ב( שסובר שהמכשיר בה מכשיר ג בבתה )ראה רש"י יד,א ד"ה והא נמי ,תוס'
רי"ד ועוד( ,ועיקר הדיו כא נסוב על כשרות הולד .שיטת רב יוחנ נפסקה ג להלכה )ר"י מגאש בשטמ"ק
יג,ב ,רי" כתובות רמז קעח ,רמב" איסורי ביאה טו ,יא ולא מצינו בזה חולק בראשוני(.
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יש לברר מה תוכ הודאת הארוס )או כפירתו( בכל אחד מהמקרי .א הארוס אומר
שהעובר אינו ממנו ,דהיינו שהוא טוע שלא בא עליה כלל לאחר אירוסיה ,הדי לכאורה
פשוט ,שהארוס נאמ לעשות את העובר ממזר ,שהרי להלכה נאמ אד לומר אפילו על בנו
שהוא ממזר .2בכ יודה ג רב גמליאל ואי להעמיד באופ זה את המקרה שהארוס אינו
מודה .יש להבי מהי המציאות עליה דיבר רב יוס.

ב .מחלוקת הראשוני בביאור הסוגיה
ראשוני ספרד 3מבארי את סוגית ארוס וארוסתו באופ פשוט ,לכאורה .כותב הרשב"א
בביאור המציאות של ארוס וארוסתו )ד"ה ההוא ארוס(:
...אלא כדאמר שהוא מודה שבא עליה ,וחזקה דידיה הוא ,דבתר דידיה
שדינ ליה ,ולהכשירה היא וולדה באו .ואמר רב יוס :למאי ניחוש לה? חדא
דהא קא מודה שבא עליה ,וכיו שכ בתר דידיה שדינ ליה...
המציאות היא שהארוס מודה שבא על ארוסתו .הילכ אנו מחזיקי אותה בחזקת שלא
נבעלה למישהו אחר .ומהי המציאות שבא אינו מודה הארוס ובא נחלקו רב גמליאל ורבי
יהושע? כותב הרמב" )יד,א ד"ה חדא דהא קא מודה(:
חדא דהא קא מודה ועוד הלכה כרב גמליאל  פירוש :לאו אי מכחיש לה
קאמרינ ,דאי מכחיש לה ברי וברי הוא ,ושוויה אנפשיה חתיכא דאיסורא.
אלא הכי קאמר אפילו ליתיה קמ נמי מהימנא...
המקרה השני הוא שאי האד מצוי לפנינו והילכ אינו מודה ,א מאיד גיסא ג אינו
מכחיש.
לסיכו שיטה זו  יש לפנינו שלושה מקרי :מודה שבא עליה  הולד כשר לכולי עלמא.
אינו נמצא בפנינו שנשאלנו  מחלוקת רב גמליאל ורבי יהושע .אומר שלא בא עליה  הולד
ודאי ממזר.
לקדמוני שיטה אחרת בביאור הסוגיה .וזה לשו תלמידי רבינו יונה שבשיטה מקובצת
)כתובות יד,א ד"ה וז"ל תלמידי הר"י ז"ל( בהביא את דברי רבינו חננאל:
...אבל ר"ח ז"ל כתב ,דמיירי שאומר משעה שקדשתיה לא זזה ידה מתו ידי
עד שנתעברה ,אבל א אי אומר כ אי להכשיר.
שיטת הר"ח שהאומר "מינאי" משמעו ,שיש לו ודאות מוחלטת שהרי ידו לא זזה מידה.4
וכ הובא בריטב"א יבמות סט,ב )ד"ה היכי דמי( בש הר"י מגאש:5
 .2ראה רמב" איסורי ביאה טו ,טו ע"פ קידושי עח,ב ובבא בתרא קכח,ב.
 .3רמב"  ,רשב"א ,רא"ה )בפירושיה כא ( ,רבינו יונה )בשטמ"ק כא ( ,א כי הריטב"א )כא ( הל בדרכ של
הקדמוני שיובאו להל  .בחלק מהראשוני מובא ההסבר רק על "אינו מודה" א נית להסיק מש מה
סברו ב"מודה" כפי שנציי להל .
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ומיהו הרא"מ 6ז"ל פירש ש דהוא אמר מינאי הוא  ודאי שלא זזה ידה
מתו ידי אחר שבאתי עליה.7
במקרה זה אי כל מחלוקת בי ר' יהושע לרב גמליאל ושניה מודי שהיא מותרת .אלא
שיש להבי לפי שיטה זו מהו המקרה שבו הוא לא מודה .דבר זה מפורש בש הר"י מגאש
בשטמ"ק )כתובות יד,א ד"ה וכתב הר"י ב מיגש(:
מסתברא ל ,דהאי דאמרינ הכא ועוד הא אמר רב יהודה כו'  לאו למימרא
דהיכא דכפר ואמר :מעול לא באתי עליה  דאיהי מהימנא ומכשרינ לה
למיק תותיה ,דהא ליכא למימר הכי .אלא בא למימר ,דהיכא דלא קא
מודה דזה העובר שלו בודאי ,אלא אומר :אי ,בודאי באתי עליה ,אבל איני
יודע בודאי כי זה העובר ממני הוא ,אלא ספק הוא הדבר אצלי ,לפי שבמה
שהפקירה עצמה אצלי ובאתי עליה באיסור ,הכי נמי יש לומר דהפקירה
עצמה לאחר באיסור ובא עליה וממנו הוא זה העובר .ולפיכ היא נאמנת
לומר שממנו הוא משו דהויא לה איהי ברי ואיהו שמא ,אבל אילו אמר
הארוס מעול לא באתי עליה לא דינא ולא דיינא שאסורה היא עליו ,דכיו
שאמר מעול לא באתי עליה והרי כריסה בי שיניה ממילא שוויה אנפשיה
חתיכא דאיסורא.
הר"י מגאש מבאר שהמקרה שהוא "לא מודה" ,עניינו שהוא מודה שבא עליה בבית חמיו,
אבל אינו יודע בודאות שהעובר הוא ממנו.8

.4
.5

.6
.7

.8
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מעי האמור בסוגיה יבמות סט,ב "שהיו שניה חבושי בית האסורי" ולהל נדו בסוגיה זו.
וכ הבי רבי בצלאל אשכנזי בשטמ"ק )כתובות יד,א ד"ה ומיהו מלשונו( שהיא דעת רש"י ,ועוד הביא כ
בש שיטה )ד"ה וז"ל שיטה( ,וכ הוא בריטב"א בחידושיו כא  .ואילו שיטת תוספות )כתובות יג,ב ד"ה
ההוא ארוס( שההוא ארוס עניינו שבא עליה פעמי רבות ואז אומרי רוב בעילות אחר הבעל ,א א בא
עליה רק פע אחת ,יש מקו לחששות בדבר כשרות הולד )ובזה דנה סוגיה אחרת והיא הסוגיה ביבמות
סט,ב שנדו בה בהמש(.
רא"מ = ר"י אב מיגש
השב שמעתתא ש"ב פ"כ התייחס לדברי הר"י מגאש ,והסביר שהמקרה של "אי מינאי" הוא במקרה
שהארוס מאמי לארוסתו ,שהוא היחידי שבא עליה והולד ממנו .ומכא רצה להוכיח שנאמנות מדי 'יכיר'
היא ג במקרה שהוא לא יודע בודאות ,א הוא מאמי למישהו אחר שיודע )כשיטת הבית שמואל אהע"ז
סי' ו ,ס"ק כז ,וראה בבית מאיר ש ס"ק יג שחלק על שיטה זו( .א נראה שאי צור להעמיס דבר זה
בדברי הר"י מגאש ,שהרי מפורש בריטב"א וברא"ה שהר"י מגאש סובר כשיטת רבינו חננאל ,ש"אי מינאי"
הוא משו שלא זזה ידה מתו ידו .ואדרבה מכא נית להוכיח להיפ ,שלו היה כדברי השב שמעתתא לא
היו צריכי הר"י מגאש והר"ח להעמיד מציאות דחוקה כ"לא זזה ידה מתו ידי".
המציאות אותה תפס הרשב"א כמציאות של "מודה" .יש לתת את הדעת לכ שמהר"י מגאש משמע שאת
הספק בדבר זהותו של העובר מעלה הארוס עצמו ,ושמא במקרה שלארוס עצמו אי ספק בכ ,או שהוא לא
אומר כ נכשיר את הולד לכולי עלמא ,כראשוני ספרד .אלא שדבר זה קשה ביותר לאומרו ,שא כ מדוע
העמיד הר"י מגאש את הדי של מודה הארוס בכ שהוא אומר שלא זזה ידה מתו ידו? ליפלוג וליתני
בדידיה  במה דברי אמורי בארוס המסופק ,א א אינו מסופק הולד כשר .אלא נראה שכוונתו לומר
שארוס אומר שבא עליה ,ומכא הרי זה כמי שאומר שאינו יודע שהעובר הוא ממנו.
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לסיכו שיטת הר"י מגאש ור"ח  יש בפנינו שלשה מקרי :הארוס יודע בודאות שהעובר
ממנו )לא זזה ידו מידה(  לכו"ע הולד כשר .מודה שבא עליה א אי לו ודאות שהעובר
ממנו  מחלוקת רב גמליאל ורבי יהושע ,והלכה כר"ג בדיעבד .אומר שלא בא עליה  הולד
ממזר לכולי עלמא.9
אלא ששיטת ר"ח ור"י מגאש תמוהה במקצת ,שכ על פניו נראה שה נדחקי מאד
בהעמדת המקרה של ההודאה "אי מינאי" וכבר הקשו עליה הראשוני ,וזה לשו
הרמב" )כתובות יד,א ד"ה ההוא ארוס(:
ואיני מכיר בלשו זה ,דכי מודה מי ידע בה דלא הפקירה עצמה לאחר ,וכי
נועל דלת הוא בפניה?
והרשב"א בחידושיו ש )ד"ה ההוא ארוס(:
ולאו למימרא שהעיד עליה שלא זזה ידו מתו ידה מיו שבא עליה והיא
בתולה עד עכשיו או שהיו שניה חבושי בבית האסורי ,דהוה להו לפרושי
בהדיא.
העמדת הסוגיה באוקימתא כה נקודתית ודחוקה ,שאי לה כל רמז בפשט הסוגיה קשה
במקצת ,ויש להבי מדוע לא הסבירו הגאוני הנ"ל את הסוגיה באופ בו ביארו הרמב"
ויתר ראשוני ספרד .ייתכ לומר שלשו הגמרא" :אי מינאי" ,וכ "הא קא מודה" הוקשתה
לגאוני אלה ,שמכא משמע שיש ודאות ביחס לעובדה שהעובר ממנו ,והיא הביא
להסביר באופ זה את הסוגיה .ושמא כורח הסוגיות הוא שהביא לזה .לצור בירור הדבר
נעיי תחילה בשתי סוגיות נוספות ,הקשורות לסוגיה זו וכרוכות בה.

ג .הסוגיה ביבמות סט,ב והסוגיה בקידושי עה,א
שאלה זו של ארוס הבא על ארוסתו ,נידונה בסוגיה נוספת והיא ביבמות סט,ב ,וזה לשונה:
איתמר :הבא על ארוסתו בבית חמיו  רב אמר :הולד ממזר ,ושמואל אמר:
הולד שתוקי .אמר רבא :מסתברא מילתיה דרב דדיימא מעלמא ,אבל לא
דיימא מעלמא בתרא דידיה שדינ ליה ...אמר ליה אביי :לעול אימא ל כל
היכא דדיימא מיניה אע"ג דלא דיימא מעלמא אמר רב הולד ממזר; מאי
טעמא? דאמרינ ,מדאפקרא נפשה לגבי ארוס אפקרא נפשה לעלמא ...איכא
דאמרי :בבא עליה כולי עלמא לא פליגי דבתריה דידיה שדינ ליה ,והכי
איתמר :ארוסה שעיברה  רב אמר :הולד ממזר ,ושמואל אמר :הולד
שתוקי .אמר רבא :מסתברא מילתיה דרב דלא דיימא מיניה ודיימא מעלמא
אבל דיימא מיניה אע"ג דדיימא מעלמא בתריה דידיה שדינ ליה ...אמר ליה

 .9עיי להל הערה .19
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אביי :לעול אימא ל כל היכא דדיימא מעלמא אע"ג דדיימא מיניה אמר
רב הולד ממזר...
כדי להקל על מלאכת הבנת הסוגיה נסכ את השיטות השונות בטבלה:

לישנא
קמא
איכא
דאמרי

רבא
אביי
רבא
אביי

הבא על ארוסתו בבית חמיו
דיימא
דיימא
דיימא
רק
מיניה
רק
ומעלמא מעלמא
מיניה
כשר
ממזר
ממזר
ממזר
כשר

ארוסה שעיברה
דיימא
דיימא
דיימא
רק
מיניה
רק
ומעלמא מעלמא
מיניה
?
כשר

כשר
ממזר

ממזר

לפי הלישנא קמא ,לפנינו א כ דיו בשאלה דומה למקרה של ארוס וארוסתו ,והיא הבא
על ארוסתו בבית חמיו ונתעברה ,ונחלקו בה האמוראי שלפי רב הולד ממזר ולפי שמואל
הולד שתוקי ,ודבריה מועמדי בצורה מסויימת מאד לפי שיטות אביי ורבא.
מחלוקת זו בי רב ושמואל ביחס לארוסה שנתעברה מצויה ג בסוגיה בקידושי עה,א ,וזה
לשו הסוגיה )בתוספת ביאור בסוגריי(:
ודא בודא מותר  אמר רב יהודה אמר רב :הלכה כרבי אליעזר )שאמר
ודאי ממזר בודאי ממזר מותר ,וודאי ממזר בספק ממזר אסור( .כי אמריתה
קמיה דשמואל ,אמר לי ,הלל שונה :עשרה יוחסי עלו מבבל )וביניה
ממזרי ודאיי וספיקות( ,וכול מותרי לבא זה בזה ,ואת אמרת :הלכה
כרבי אליעזר! ורמי דרב אדרב ,ורמי דשמואל אדשמואל; דאיתמר :ארוסה
שעיברה  רב אמר :הולד ממזר ,ושמואל אמר :הולד שתוקי; רב אמר הולד
ממזר ,ומותר בממזרת ,ושמואל אמר הולד שתוקי ,ואסור בממזרת ...ואי
בעית אימא :לעול לא תיפו ,ומאי ממזר דקאמר רב? לאו מותר בממזרת,
אלא דאסור בבת ישראל )ואסור ג בממזרת ,כדי ספק ממזר(; ושמואל
אמר הולד שתוקי ,דאסור בבת ישראל .אי הכי ,היינו דרב! ...ואי בעית
אימא :מאי שתוקי? בדוקי ,שבודקי את אמו ואומרת לכשר נבעלתי 
נאמנת .כמא? כר"ג.
לפי ההעמדות הסופיות בסוגיה ,בארוסה שעיברה רב אומר שדי הולד כספק ממזר ,ואסור
בבת ישראל ואסור בממזרת ,ושמואל אומר שבודקי את אמו כשיטת ר"ג ומאמיני
לדבריה .מכא משמע שבמקו שאי בודקי את הא מסיבה זו או אחרת מודה שמואל
לרב שדי הולד כספק ממזר ,ואסור בבת ישראל ואסור בממזרת.
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סוגיה זו עוסקת לכאורה באותו מקרה שבו עוסקת הלישנא בתרא ביבמות )ארוסה
שעיברה( ,ומעמידה את דברי רב שכוונתו שהולד הוא ספק ממזר ,ואת דברי שמואל
ששואלי את אמו ומאמיני לדבריה .ונראה שכ יש להבי ג את דברי רב ושמואל ג
בסוגיה ביבמות ,ה ברישא וה בסיפא.
לאור שתי הסוגיות הללו ,נשוב ונבח את דברי הראשוני ביחס לסוגיית ארוס וארוסתו.
לשיטת הרמב" והרשב"א בבא עליה בבית חמיו אי כל מחלוקת ולכל השיטות הרי הולד
כשר .דבר זה מתאי ללישנא בתרא ביבמות ,שהרי לפי הלישנא קמא ביבמות במקרה זה
נחלקו רב ושמואל כתלות בהבנת רבא ואביי ,ואילו בסוגיא בכתובות מדברי רב יוס ,רב
של רבא ואביי ,משמע שאי בזה כל בית מיחוש .וכ כותב הרמב" בחידושיו לכתובות
)יד,א(:
והא דרב יוס אתיא כלישנא בתרא דאמרינ הת בפרק אלמנה לכה גדול
)יבמות סט,ב( אההיא דאיתמר הת הבא על ארוסתו בבית חמיו רב אמר הולד
ממזר .ואמרינ הת בלישנא בתרא בבא כולי עלמא לא פליגי דבתריה שדינ
ליה ,אבל ללישנא קמא דאמרינ דבבא עליה פליגי לא אתיא ,ואע"ג דלא
דיימא מעלמא ,ומשו דכי היכי דאפקרה נפשה לגבי ארוס אפקרה נמי לגבי
שאר אינשי והודאה דארוס לאו כלו היא .אלא דהת אביי הוא דדחי לה
ולא קיימא הכי .אי נמי לגבי ולד חיישינ אבל היא שריא לבעלה.
אמנ על פניו יכולנו להבי את הסוגיה לפי שמואל ש ,או ג לפי שיטת רב אליבא דרבא,10
אלא שקשה לומר שרב יוס יניח דבר כמוחלט וללא כל מחלוקת ,ואילו תלמידיו יעמידו
בזה מחלוקת בי רב ושמואל .11אמנ זה מחייב את העמדת הסוגיה לפי האיכא דאמרי
ביבמות א אי כל מניעה לעשות זאת ,שהרי כלל נקוט הוא מהגאוני שהולכי לפי
הלישנא בתרא בסוגיה .12ג לאות הסוברי שלא כגאוני נית לומר שישנה ראייה

 .10וכ סובר תוספות יבמות סט,ב ד"ה אמר ליה אביי ,וזה לשונו" :לאביי שאית ליה הכא דלרב הולד ממזר
אע"ג דלא דיימא מעלמא לא סגי הת בטעמא קמא בלא ועוד".
 .11וכ הוא בחידושי הרשב"א לסוגיה ד"ה ההוא ארוס וארוסתו )בהסבר הראשו ( ,ריטב"א יבמות סט,ב ד"ה
היכי דמי ,תלמידי רבינו יונה )שטמ"ק כתובות יד,א( ,רא"ה )כתובות ש( ועוד.
 .12ראה ספר המקח והממכר לרב האי גאו שער ז סו די יח" :וזה הכלל בדי שכל תרי לישנא עבדינ כלישנא
בתרא" וש מדובר על סוגיה של איכא דאמרי .ובתשובת גאו על סוגיה זו ביבמות )קהלת שלמה סימ
ל"ט ,הובאה באוצה"ג יבמות התשובות שי' שעט ,ולהל בהמש נביא תשובה זו במלואה(" :וכ הלכה בכל
התלמוד דכל היכא דאמרינ איכא דאמרי שבקיניה לטעמא קמא וכלישנא בתרא קיימא" .וכ בהלכות
ריצ"ג ח"א ,עמ' לד" :והעמדנו עצמנו על קבלתנו כי כל תרי לישני הלכתא כלישנא בתרא .ובידוע כי איכא
דאמרי ואיכא דמתני לה וכיוצא בה כלישנא בתרא מקרו בכולה תלמודה מאי ספק" .וכ מביא הרא"ש
תמיד בשיטת הרי" ,לדוגמא בבא קמא א,ו" :דבכל דוכתי רגיל רב אלפס לפסוק כלישנא בתרא" )וראה
ש בפלפולא חריפתא אות ט מראה מקו נוס(.
יש גאוני שמה משמע שפוסקי בדאורייתא אחר המחמיר ובדרבנ אחר המיקל ,א כבר עמד על כ ש.
אס )תקופת הגאוני וספרותה ,ירושלי תשל"ז ,עמ' רלג( שג לגאוני אלה יש לחלק בי 'איבעית
אימא' ובי 'איכא דאמרי' שבאיכא דאמרי תמיד הולכי אחר לשו אחרו .
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מהסוגיה שלנו ללישנא בתרא ביבמות ,שהרי שתי לישנות שקולות ה ,וכיו שכא הסוגיה
כלישנא בתרא נפסוק לפיה.
ואילו לשיטת הר"ח והר"י מגאש הסוגיה בכתובות יכולה להתאי ג ללישנא קמא
ביבמות ,שהרי לשיטת הסוגיה בכתובות עוסקת במקרה שונה לחלוטי ,והוא שהבעל
אומר שלא זזה ידה מתו ידו ,ובזה אי חולק .ואילו במקרה של מודה שבא עליה הרי נפסק
כשמואל ששואלי את אמו ,והדי אינו תלוי בלישנא קמא או בלישנא בתרא .ונמצא שלפי
פירוש הרוויחו את האפשרות להעמיד את הסוגיה ג כלישנא קמא ,אלא שלכאורה מה
טע בזה ,שהרי הלכה נפסקת כלישנא בתרא וכפי שכתב הר" על הרי" בעבודה זרה )רמז
אל קצב(" :שלכ סדרו בעלי התלמוד הלשו ההוא אחרו לומר שהוא עיקר".

ד .פסיקת הרמב" בסוגיות
פסיקת הרמב" בסוגיות אלו מעלה מספר קשיי ,וזה לשונו בהלכות איסורי ביאה פרק
טו ,הלכות יזיח:
]יז[ ארוסה שנתעברה והיא בבית אביה הרי הולד בחזקת ממזר 13ואסור בבת
ישראל ואסור בממזרת ,וא נבדקה אמו ואמרה מארוסי נתעברתי נאמנת
אמנ ישנ שיטות נוספות בראשוני; בתוס' עבודה זרה ז,א ד"ה בשל תורה מובאות מספר שיטות בשאלה
זו ,וזה לשו תוספות" :רש"י היה פוסק בכל איכא דאמרי שבתלמוד בשל תורה הל אחר המחמיר בשל
סופרי הל אחר האחרו  .וריב"א פירש דכל איכא דאמרי לגבי לשו ראשו כטפל לעיקר והלכה כלישנא
קמא .ור"ת פירש בדאורייתא לחומרא בדרבנ לקולא כרבי יהושע ב קרחה דהכא .ורבינו שמשו היה
מפרש שבכל מקו שיש להתברר כחד מינייהו משיטת התלמוד בתריה אזלינ ".
והר" על הרי" עבודה זרה רמז אל קצב כותב" :אמרו בש רבינו יצחק ז"ל דכל איכא דאמרי שבתלמוד
הכי דיינינ ליה כשני תלמידי חכמי שקולי  :בשל תורה הל אחר המחמיר ובשל סופרי הל אחר
המיקל .אבל הר"ר יצחק ב גיאת כתב דלעול קיימא ל כלישנא בתרא ...שלכ סדרו בעלי התלמוד הלשו
ההוא אחרו לומר שהוא עיקר .אבל בחידושי הרשב"א ז"ל במסכת ראש השנה ראיתי שהרב אלפסי ז"ל
ומקצת הגאוני סוברי שבשל תורה הל אחר המחמיר ובשל סופרי או בדיני ממונות הל אחר לשו
אחרו  ,ואיני יודע מה נשתנו דיני ממונות משל תורה ,אבל א קבלה היא נקבל" .אמנ כבר הבאנו את
הרא"ש שמציי את הרי" כמי שסובר שהלכה כלישנא בתרא .בשיטת הרמב" בשאלה זו נחלקו
האחרוני .ראה בשדי חמד )כללי ,מערכת האל ,עמ'  63סימ ריט( שיש מי שכתב שהוא כדעת הגאוני
והרי" ,ויש מי שכתב שסבר שבדאורייתא הל אחר המחמיר.
 .13יש לעמוד על ההבדל בלשו הרמב" בי חזקת ממזר האמור בהלכה יז ובי ספק ממזר האמור בהלכה יח,
הא יש הבדל ביניה וא כ מהו )לדינא די שניה שווה שהרי שניה אסורי בבת ישראל ואסורי
בממזרת( .לצור זה יש לעיי בלשו הרמב"; כותב הרמב" בפרק זה )פרק טו מאיסורי ביאה( הלכה טז:
"א היתה אשתו מעוברת נאמ לומר עובר זה אינו בני וממזר הוא ויהיה ממזר ודאי" ובהמש בהלכה יט
כתב" :אמר האב אינו בני או שהיה בעלה במדינת הי הרי זה בחזקת ממזר" .המקרה הוא זהה שהאב
אומר שאינו בנו ,אלא שבהלכה טז הוא ג אומר שהוא בטוח שהוא ממזר ,ולכ הוא ממזר ודאי כי התורה
האמינה את האב בזה .א א אומר שרק אינו בנו אי אנו יודעי מי הוא אביו ,ואמנ אנחנו יכולי
להניח שהעובר ממזר ,א אי זו ודאות שהרי יכול להיות שהוא מגוי או עבד .נמצא א כ שממזר ודאי
הוא רק מי שאנו יודעי בודאות שהוא ממזר ,כי אנו יודעי מי הוא אביו ,או שבעל הא יודע מיהו אביו.
חזקת ממזר הוא מי שאי ודאות מוחלטת א יש רוב הסתברותי או חזקה שהוא ממזר ,כגו מי שהיה
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והולד כשר ,וא הכחישה הארוס ואמר מעול לא באתי עליה הרי הולד
ממזר שאפילו היה בחזקת בנו ואמר בני זה ממזר נאמ...
]יח[ היו הע מרנני אחריה והיא ארוסה ע ארוסה וע אנשי אחרי
אע"פ שבא עליה ארוסה בבית חמיו הרי זה ספק ממזר ,כש שהפקירה
עצמה לארוסה הפקירה לאחרי ,וא נבדקה ואמרה עובר זה מארוסי הרי
זה כשר כמו שביארנו.
ראשית יש להבי מה פסק בכל הלכה ,מה היחס בי הלכה יז להלכה יח ,ומניי הוציא כל
די ודי ,דבר שילמדנו על דר הבנת הרמב" את הסוגיות.
שתי ההלכות עוסקות בהכרח באותו נושא והוא" :ארוסה שנתעברה והיא בבית אביה".
דבר זה עולה מפתיחת הלכה יח" ,היו הע מרנני אחריה"  אחרי מי? בודאי אחרי
האמורה לעיל .14אילו היה עובר לדבר במקרה אחר היה פותח" :ארוסה שנתעברה והיו
מרנני אחריה" או פתיחה מעי זו .נמצא שמדובר באותו נושא ,וא כ מה ההבדל בי
המקרי? הקול .בהלכה יז אי קול ואי אנו יודעי דבר על ארוסה זו ,ולכ הולד בחזקת
ממזר .ואילו בהלכה יח מדובר יש עליה ג קול כלשהו ,שזינתה ע ארוסה וע אנשי
אחרי ,וזהו ההבדל בי ההלכות.

במדינת הי ,שהולד בודאי אינו ממנו ,א כיוו שאי אנו יודעי מיהו אביו ייתכ והוא גוי שאז הולד אינו
ממזר; ספק ממזר הוא מי שיש לנו בו ספק השקול" :כש שהפקירה עצמה לארוסה הפקירה לאחרי".
יש לדו מה דינו של חזקת ממזר ,הא דינו כספק ממזר שמ התורה מותר לבוא בקהל ,או דינו שג
מדאורייתא אסור לבוא בקהל כממזר ודאי ,אלא שמדאורייתא ג אסור בממזרת ודאית כספק ממזר.
קשה לעמוד על עניי זה בדברי רבינו .בהלכות איסורי ביאה בהמש פרק טו )הלכה כא( כותב רבינו" :די
תורה שספק ממזר מותר לבוא בקהל שנאמר לא יבא ממזר בקהל ה'  ממזר ודאי אסור לבוא בקהל ולא
ספק ,אבל חכמי עשו מעלה ביוחסי ואסרו ג הספיקות לבוא בקהל ,לפיכ ממזר ודאי מותר לישא
ממזרת ודאית אבל ממזר ספק או שתוקי או אסופי אסור לישא בת ישראל" .מכא משמע שרק מי שהוא
ממזר ודאי ,דהיינו שאנו יודעי מיהו אביו בודאות ,הוא האסור לבוא בקהל ,נמצא שלפי הגדרה זו ,מי
שהוא בחזקת ממזר ,א אינו ממזר ודאי מותר מדאורייתא לבוא בקהל .וא נשאל מדוע לא הזכיר רבינו
ג חזקת ממזר בתו רשימה זו ,נית לומר שהוא בכלל שתוקי ,שהרי כ הגדיר רבינו שתוקי )ש הלכה
יב(" :וזה הוא הנקרא שתוקי שמכיר את אמו ואינו מכיר את אביו ודאי" .לפי הגדרה זו חזקת ממזר הרי
הוא לדינא כספק ממזר וההבדל הוא רק הבדל בהגדרה .הדי המיוחד בממזרי ,שבה אי אנו הולכי
אחר רוב או חזקה ,ומי שאינו מכיר את אביו הרי הוא ספק ממזר עבורנו ,מצוי ג בפני יהושע בחידושיו
לקידושי עג,א בביאור שיטת רש"י ,וציי למקור הדברי .א כי נית לומר בדברי רבינו שהתורה התירה
ספק ממזר בקהל ,דהיינו ספק השקול ,א חזקת ממזר ג מדאורייתא אסור לבוא בקהל ,וג נאסר בקהל
ממזרי ,ולכ חילק רבינו בי חזקת ממזר וספק ממזר.
 .14ומה שכתב לאחר מכ "והיא ארוסה" אינו ברור די צרכו .ראשית ,מהי הגירסה המדוייקת? הטור )אעה"ז
סי' ד( גרס ברמב"" :שזינתה ע ארוסה וע אנשי אחרי" ,ובמעשה רקח ,שחי במצרי ופעמי רבות
מביא גרסאות מדוייקות של הרמב" ע"פ כ"י שנמצאו במצרי ,הוא גרס כא ע"פ כ"י" :והיא גיסה ע
ארוסה"  א כי ג לשו זו אינה ברורה די צרכה .וג א נניח שהגירסה המצויה בפנינו היא הנכונה,
ייתכ שכוונת הדברי היא שהקול יוצא עליה על זמ אירוסיה ,א א היה הקול שזינתה ע אנשי
אחרי טר שנתארסה אי להתחשב בו ,כפי שציי רבי עקיבא איגר בש תשובת ושב הכה )הגהות רע"א
לשו"ע אהע"ז סימ ד ס"ק ט( ,א כי לכ יש להביא מקור תלמודי או קדו.
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א נדייק בלשו רבינו נראה שכתב שמרנני אחריה "ע ארוסה וע אנשי אחרי...
כש שהפקירה עצמה לארוסה הפקירה לאחרי"  דווקא במקרה שמרנני עליה ע
ארוסה וע אחרי דהיינו שהקול הוא על שניה אז קיי די זה .הסיבה שבגללה אנו
חוששי במקרה זה הוא משו שהקול עליו ועל אחרי זהה ,והנה רואי אנו שהקול עליו
יש בו אמת ,שהרי הוא בא עליה )או שהוא מודה או שיש עדי על כ( ,ולכ יש לחשוש שג
הקול על האחרי אמת הוא .א לו יצוייר שהקול יהיה רק עליו שבא עליה בבית חמיו,
נכשיר את הולד אפילו א לא נבדקה אמו.
ראייה לדבר נית להביא מהלכות תרומות ח ,יד ומהלכות יבו ג ,ד .מחלוקת אביי ורבא
בדברי רב ושמואל ביבמות נסובה על האמור ש במשנה .המשנה דנה לגבי אשה שנבעלה
בידי כה וילדה הא היא מותרת לאכול בתרומה בזכות בנה .הגמרא תולה את הבנת
המשנה במחלוקת אביי ורבא ,ופוסק רבינו )הלכות תרומות ח ,יד(:
מי שנשאת לכה שוטה או שאנס אותה או שפיתה אותה כה וילדה אוכלת
בשביל בנה ,ואע"פ שהדבר ספק הואיל ובלא קידושי היא שמא מאחר
נתעברה הרי הולד בחזקת זה שבא עליה .והוא שלא יצא עליה קול ע אחר
אלא הכל מרנני אחריה בזה הכה.
רואי אנו שהקול שיוצא על האשה שזינתה רק ע הכה מתיר אותה באכילת תרומה,15
למרות שזר שאוכל תרומה חייב מיתה בידי שמי .והסיבה היא משו שהוא בא עליה ויש
ג קול שרק הוא בא עליה ,אז הדבר מוציא אותו מש ספק ,והרי זו מותרת בתרומה.
הדבר בולט מתו השוואה לאמור בהלכות יבו וחליצה ג ,ד:
מי שזינה ע אשה בי פנויה בי אשת איש ונתעברה ואמר זה העובר ממני
הוא ואפילו היא מודה לו אע"פ שהוא בנו לעני ירושה הרי זה ספק לעני
יבו ,כש שזינת עמו כ זינת ע אחר ,ומאי יודע הדבר שזה בנו ודאי,
והרי אי לו חזקה ,אלא לעול ספק הוא ולהחמיר דני בו וחולצת ולא
מתיבמת.
מפורש בדברי רבינו שבמקרה שאשה ואיש מודי שהולד הוא ממנו ,עדיי אי הדבר הופכו
להיות בחזקת בנו ,ונחשב כספק לעניי ייבו .ולכאורה מדוע בהלכות תרומות לא הולכי
לחומרא ולא תאכל בתרומה? 16ההבדל בי שני המקרי ,זה שבהלכות יבו וזה שבהלכות
תרומות הוא הקול .בהלכות תרומות יש קול בזה הכה ,ואילו בהלכות יבו אי כל קול.
וא כדברינו שהקול בתוספת לידיעתנו שבא עליה הוא משווי ליה ש וודאי ,ברורה
הפסיקה בהלכות יבו שאי בכח ולד זה לפתור את אשתו מייבו .יוצא מכא שא היה
 .15ולא חילק רבינו בי תרומה בזמ הזה שהיא מדרבנ ובי תרומה בזמ הבית שהיא מדאורייתא ,ומכ שלא
חילק ברור שכוונתו היא שאוכלת ג בתרומה דאורייתא )ודלא כב"ח באהע"ז סי' קנו ,וכבר העירו עליו
רבי :שו"ת חכ צבי סי' מד ,בתשובות חדשות לרע"א אעה"ז סי' ב ,ועוד( .וראה להל הערה  25מני
לרבינו פסק זה.
 .16וכבר הקשו כ ראשוני ואחרוני ,ראה מגיד משנה בהלכות יבו ,ובאחרוני המוזכרי בהערה הקודמת,
וראה בספר המפתח שבסו מהד' פרנקל מראה מקו לאחרוני רבי בעניי זה.
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קול שהאשה ההיא זינתה רק עמו ,היה הולד מתיר את אשתו מייבו ,כי היה לנו ודאות
מספקת שהוא ממנו.
סיבת הדבר היא כוחו של הקול .הקול כשלעצמו מטיל לנו ספק במציאות ,כפי שנתבאר
בהלכות איסורי ביאה טו ,כ:
אשת איש שיצא עליה קול שהיתה זונה תחת בעלה והכל מרנני אחריה אי
חוששי לבניה שמא ממזרי ה שרוב בעילות אצל הבעל ,ומותר לישא בתה
לכתחלה ,אבל היא עצמה חוששי לה משו זונה ,וא היתה פרוצה יותר
מדאי א לבניה חוששי.
הסיבה שבגללה אי חוששי לבנה הוא משו רוב בעילות ,א הקול כשלעצמו יוצר לנו
ספק ,שהרי חוששי לה משו זונה .ונראה לומר שהקול כש שהוא יכול לעורר ספק כ
הוא יכול להסיר ספק .כאשר אנו יודעי שהארוס בא עליה אז יש לנו ספק שמא ג אחרי
באו עליה ,א כאשר יש לנו קול שרק הוא בא עליה ,אז הקול מסיר לנו את הספק שמא יש
עובדות שאי אנו יודעי עליה .שהרי רואי אנחנו שהחברה יודעת מה מעשיה של אשה
זו .העובדה היא שהחברה יודעת שהיא זינתה ע ארוסה ואכ זוהי האמת ,יש יסוד סביר
להניח שא החברה אינה יודעת שזינתה ע האחרי ,אי אנו צריכי לחשוש שזינתה
עמה ,ולכ הולד הוא בחזקת הארוס .כאשר אי קול לא עליו ולא על אחרי ויודעי אנו
שהוא בא עליה ,אז ברור שאשה זו עושה דבריה בסתר ,ואי ידיעת הציבור ממעשיה אינה
ראייה ,ולכ נחשוש ג מאחרי .וג א ידוע לנו שהארוס בא עליה ,ויש קול ג ממנו וג
מאחרי ,אז יש לחשוש מאותה סיבה; רואי אנו שהחברה יודעת ממעשיה שהרי הארוס
אכ בא עליה ,וא כ כש שיש קול מהארוס יש קול ג מאחרי ויש לחשוש שג אחרי
באו עליה .17ונמצאו כל פסקי רבינו תואמי זה לזה .הבעיה העיקרית מניי הוציא רבינו
פסיקת ההלכה זו.
עתה נבוא לברר את מקור פסקיו של רבינו:
הלכה יז  פסיקתו שהולד בארוסה שנתעברה בבית אביה הוא בחזקת ממזר ואסור בבת
ישראל ואסור בממזרת אלא א כ נבדקה אמו  זה כשיטת שמואל בקידושי ,שהולד
שתוקי=בדוקי ,א כפי שאמרנו לעיל א לא נבדקה אמו אז מודה שמואל לרב ,שאסור

 .17לכאורה יש כא דבר תמוה ,שהקול שבדר כלל אינו משמעותי מתיר כא את הולד .ונראה שיש לומר
שסיבת הדבר היא מפני שהולד אינו ממזר ודאי ,ומדאורייתא הוא מותר בקהל )כדברי הרמב" איסורי
ביאה טו ,כא( ,אלא שחכמי עשו מעלה ביוחסי ואסרוהו .אלא שבמקו שיש ג קול לא החמירו בו ,כי
הקול הופכו לקרוב לודאי .ולפי זה ג לעני תרומה )בהלכות תרומות ח,יד שהובא לעיל( כשישנו קול אז
הוא מוציא מידי ספק השקול ,והופכו להיות בחזקת בנו ,ואז נית לאכול בתרומה .ולעניי ייבו כל עוד
אי קול הרי זה ספק השקול וכפי שאומר רבינו אי לו כל חזקה ,א לו היה ג קול אז היתה לו חזקה,
והיה מועיל ג לעניי ייבו .והמשות לכל הנ"ל שאי בה צור בודאי בניגוד לממזר ,שכל די ממזר הוא
רק בממזר ודאי .וא נכוני דברינו נמצא שא בארוסה שנתעברה היה על אותו ולד קול מאד מסויי
שאינו הארוס אז אי לומר שהולד הוא ממזר ודאי ,כי יהיה לכל היותר בחזקת ממזר ודינו כספק ממזר.
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בבת ישראל ואסור בממזרת .א נבדקה אמו  הוא מהסוגיה בקידושי ובכתובות .18מה
שאמר שא הכחישה הארוס הוא ברור ,וכ ראינו בדברי הרמב" ,וכ עולה מדברי הר"י
מגאש בתחילת דברינו ,19וג נימקו רבינו כק"ו מדי האב בבנו ,שש למרות שיש חזקה
שרוב בעילות אחר הבעל ,א כל זאת הוא נאמ ,אז הארוס שאי בו חזקה זו ,על אחת כמה
וכמה.
הלכה יח  הלכה זו מקורה בסוגיה ביבמות" :היו הע מרנני אחריה" .יש לעיי היטב
כיצד פסק רבינו סוגיה זו.
נחזור ונביא את הסוגיה:
איתמר :הבא על ארוסתו בבית חמיו  רב אמר :הולד ממזר ,ושמואל אמר:
הולד שתוקי .אמר רבא :מסתברא מילתיה דרב דדיימא מעלמא ,אבל לא
דיימא מעלמא בתרא דידיה שדינ ליה ...אמר ליה אביי :לעול אימא ל כל
היכא דדיימא מיניה אע"ג דלא דיימא מעלמא אמר רב הולד ממזר; מאי
טעמא? דאמרינ ,מדאפקרא נפשה לגבי ארוס אפקרא נפשה לעלמא ...איכא
דאמרי :בבא עליה כולי עלמא לא פליגי דבתריה דידיה שדינ ליה ,והכי
איתמר :ארוסה שעיברה  רב אמר :הולד ממזר ,ושמואל אמר :הולד
שתוקי .אמר רבא :מסתברא מילתיה דרב דלא דיימא מיניה ודיימא מעלמא
אבל דיימא מיניה אע"ג דדיימא מעלמא בתריה דידיה שדינ ליה ...אמר ליה
אביי :לעול אימא ל כל היכא דדיימא מעלמא אע"ג דדיימא מיניה אמר
רב הולד ממזר...
הרמב" מציב לנו מספר נתוני:
א .מרנני עליה ע ארוסה וע אנשי אחרי  הרי המקרה הוא שדיימא מיניה ודיימא
מעלמא ,מקרה הנידו בלישנא בתרא.
ב .אע"פ שבא עליה ארוסה בבית חמיו  הרי מדובר ג על מקרה שהוא מודה שבא עליה,
כבלישנא קמא.
ג" .כש שהפקירה עצמה לארוסה הפקירה לאחרי"  הוא נימוקו של אביי בלישנא קמא.
והנה בדברי רבינו עולי מספר קשיי :ראשית נראה בבירור שפסק להלכה את הלישנא
קמא ,שהרי לפי הלישנא בתרא במודה שבא עליה הכל מודי שהולכי אחריו ,ואומרי
שהולד ממנו ,ואילו לפי רבינו בבא עליה בבית חמיו ,א יש קול עליו ועל אחרי הולד הוא
ספק ממזר .נמצא א כ שפסק כלישנא קמא .הדבר נוגד לכאורה את הכלל הקבוע בדברי

 .18וכ פסק הרי" יבמות רמז קג שיובא להל .
 .19א כי הר"י מגאש דיבר על היתר הארוסה לארוס ,ואוסרה מצד שוויה אנפשיה חתיכא דאיסורא ,אבל
מדר העמדתו את הסוגיה משמע שאוסר ג את הולד.
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הגאוני שבו נוקט רבינו ,שפוסקי תמיד כלישנא האחרונה .וכבר עמד על כ המגיד משנה
כא ואמר:
ופסק רבינו כלישנא קמא לחומרא ,דאע"ג דלישנא בתרא משמע שכל היכא
דארוס בא עליה בודאי ,אע"ג דדיימא מעלמא בתר דידיה שדינ ליה 
מחמרינ כלישנא קמא.20
אלא שהסברו של המגיד תמוה .המגיד תולה ברבינו את יישו הכלל שפוסקי לחומרא
כלישנא קמא .שיטה זו מופיעה אמנ בראשוני א אי זו שיטת רבינו בכל מקו.
א נאמר שפסק כלישנא קמא ,חייבי לומר שפסק כרבא .שלשיטת אביי מספיק היה לומר
שדיימא מיניה ,וכבר אז הדי הוא שהולד ספק ממזר ,אלא א כ נבדקה אמו .אלא
שהנימוק שבו נמק רבינו" :כש שהפקירה עצמה לארוסה הפקירה לאחרי" הוא נימוקו
של אביי ,ולפי נימוק זה ג א רק דיימא מיניה ג אז הולד ספק ממזר .נמצא א כ
שרבינו פסק לכאורה את דינו של רבא ונימק אותו בנימוקו של אביי .21וראה בגר"א
בהגהותיו לשולח ערו שעקב קשיי אלו שינה את לשו הרמב" והארי לנסות וליישב
את פסק רבינו.22
ונראה שכדי ליישב את דברי רבינו יש ראשית לעיי היטב בדברי הר"י מגאש בסוגיית ההוא
ארוס וארוסה .הר"י מגאש פירש שבמקרה שהוא אומר שאי זה בנו הוא נאמ לעשותו
ממזר ,וא הוא מודה שבא עליה ,הדבר תלוי במחלוקת ר"ג ור"י ,והוא רוצה להוכיח את
פירושו מהסוגיה ביבמות ,וזה לשונו שהובאה בשטמ"ק )כתובות יד,א ד"ה וכתב הר"י ב מיגש(:
וראיה לפירושנו זה ,דגרסינ בסו פרק אלמנה לכה גדול :איתמר הבא על
ארוסתו בבית חמיו  רב אמר :הולד ממזר ושמואל אמר כו' ,ואוקמה אביי
לבסו דאפילו תימא מארוסה כיוו דדיימא מעלמא נמי  קאמר רב הולד
ממזר ,מאי טעמא דאמרינ מדאפקרה נפשה לגבי ארוסה אפקרה נמי נפשה
לגבי עלמא ,כלומר ויש לומר שזה העובר אינו מאותה ביאה שבא עליה
הארוס אלא מביאה אחרת שבא עליה איניש מעלמא .וזה ראיה לפירושנו
בכא שאמרנו דהא דאמרינ דאפילו דאינה מודה נמי הא אמר רב יהודה
 .20וכ אמרו נושאי כליו של רבינו בהלכות תרומות ח,יד :רדב"ז ,כס משנה ,מהר"י קורקוס ועוד.
 .21ומו"ר ראש הישיבה שליט"א הוכיח בשיעור כללי בישיבה שג רבא מסכי במקו אחר לסברתו של אביי
והוא מהסוגיה במכות כג,ב וזה לשונה" :אמר רבי אלעזר ,בשלשה מקומות הופיע רוח הקודש :בבית דינו
של ש ,ובבית דינו של שמואל הרמתי ,ובבית דינו של שלמה .בבית דינו של ש ,דכתיב" :ויכר יהודה
ויאמר צדקה ממני" )בראשית לח ,כו( ,מנא ידע? דלמא כי היכי דאזל איהו לגבה ,אזל נמי אינש אחרינא
לגבה! יצאת בת קול ואמרה :ממני יצאו כבושי ...אמר רבא :ממאי? דלמא יהודה ,כיו דחשיב ירחי ויומי
ואיתרמי ,דחזינ  מחזקינ  ,דלא חזינ  לא מחזקינ !" רואי א כ שכא רבא סובר שבסת אד
שיודעי שבא על אשה אי לנו חזקה שהולד ממנו ,אלא חוששי שמא ג אחר בא עליה ,כסברתו של
אביי .ונראה לי שאי בכ די כדי לפתור את סב הבעיות בדברי הרמב" ,וראה להל שלפי מסקנתנו
ברמב" אי כל חולק על סברה זו ,שיש לחשוש ג שמישהו אחר בא עליה א אי תוספת ראיות.
 .22ביאור הגר"א לשו"ע אב העזר סי' ד ,אותיות עעג ,וכבר העירו האחרוני על כ שבסי' קנו ,ס"ק כט חזר
בו ואמר שרבינו פסק כאביי בלישנא קמא ,ונשאר בצ"ע.
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וכו' ,לאו למימרא דהיכא דכפר ואמר לא באתי עליה מעול דאיהי מהימנא
הוא ,אלא למימרא דהיכא דאמר אי באתי עליה מיהו שלא נתעברה זה
העובר ממני ,אלא מאחר דכי היכי דאפקרה נפשה לגביה אפקרה נפשה נמי
לגבי אחר הוא דאמרינ הכי .ועל פירוש זה אי שו קושיה ופירוש יפה הוא
וצרי שתקבענו במסמרי.
הר"י מגאש ד בלישנא קמא בבא על ארוסתו בבית חמיו ,שהרי הוא רוצה להוכיח מש
לסוגיה שלנו שהארוס מודה שבא עליה ,כפי פירושו .והוא אומר" :ואוקמה אביי לבסו
דאפילו תימא מארוסה כיוו דדיימא מעלמא נמי  קאמר רב הולד ממזר ,מאי טעמא
דאמרינ מדאפקרה נפשה לגבי ארוסה אפקרה נמי נפשה לגבי עלמא"  מכא משמע לפי
אביי ,שבמקו שלא יהיה דיימא מעלמא ,אלא רק מיניה הולד ייל אחריו .אלא שלא
מצינו העמדה כזאת בגמרא בלישנא קמא .העמדתו של אביי לפי הלישנא קמא היא
כדלהל" :לעול אימא ל כל היכא דדיימא מיניה אע"ג דלא דיימא מעלמא אמר רב הולד
ממזר מאי טעמא? דאמרינ מדאפקרא נפשה לגבי ארוס אפקרא נפשה לעלמא  "...דהיינו
שמכל מקו כיו שדיימא מיניה היא חשודה כבר על כל העול ,ואפילו לא דיימא מעלמא.
הר"י מגאש מציג בפנינו העמדה שאינה קיימת כלל בלישנא קמא ,ובעצ היא מורכבת
מהעמדת מחלוקת רב ושמואל ע"פ רבא ,בש אביי ע נימוקו של אביי.
הר"י מגאש גרס בהכרח אחרת את הגמרא ביבמות ,וברור הוא שלפי גרסתו אביי מעמיד
בלישנא קמא שדיימא מעלמא וג מיניה ,אבל סיבת דינו של רב הוא משו דדיימא
מעלמא .והנה באוצר הגאוני )יבמות ,התשובות סי' שעט; עמ'  (165מצויה תשובת גאו על סוגיה
זו ,23ובה מובאת גירסה מעי זו בגמרא .וזה לשו התשובה )נוסח הגמרא החשוב מודגש על
ידי(:
וששאלת ארוסה שעיברה רב אמר הולד כשר ושמואל אמר הולד שתוקי,
ורבא ואביי מפרשי טעמייהו דרב ושמואל ,ולישנא אחרינא הבא על ארוסתו
בבית חמיו וכו' ,היכי הלכה?
כ ראינו שהבא על ארוסתו בבית חמיו מיהא לית הילכתא לא כרב דאמר
הולד ממזר ולא כשמואל דאמר הולד שתוקי ,ואע"ג דאמר רבא מסתברא
מלתא דרב דדיימא מעלמא ,אמר ליה אביי לעול אימא ל כל היכא
דדיימא מעלמא אע"ג דדיימא מיניה אמר רב הולד ממזר מאי טעמא מגו
דאפקרא נפשה לגבי ארוס אפקרא נפשה לעלמא ,ואפילו הכי לא איתא לא
לדרב ולא לדשמואל ולא לדאביי אלא הולד כשר בתר אבוה שדינ ליה ,דהוו
בה רבנ במילתא ואמרו כיו דידעינ דבא עליה בעלה אמרינ רוב בעילות
אחר הבעל 24ובתריה דיליה שדינ ליה וולד כשר הוא דאמרינ :איכא דאמרי
 .23מקורה הוא בקהלת שלמה סימ נו בתו גנזי ירושלי ח"א.
 .24מעי סברה זו אמר ג תוספות כתובות יג,ביד,א ד"ה ההוא ארוס ,א כי תוספות מעמידי במקרה שהוא
מודה שבא עליה פעמי רבות ,והילכ נוצרת החזקה של רוב בעילות אחר הבעל ,ואילו לפי הגאו משמע
שג א בא עליה פע אחת ישנה לסברה של רוב בעילות אחר הבעל.

26

ההוא ארוס וארוסתו

בבא עליה דכולי עלמא לא פליגי דעליה דידיה שדינ ליה .וכ הלכה בכל
התלמוד דכל היכא דאמרינ איכא דאמרי שבקיניה לטעמא קמא וכלישנא
בתרא קיימא ...ואע"ג דקא מפליג רבא ואמר מסתבר טעמא דרב ...לית
הלכתא כהאי מסקנא דהרי אמר אביי לרבא לעול אימא ל ...וכ הילכתא
כדאמר ליה אביי לרבא ושתיק וקבלה מיניה וסליקא שמעתי בהכי...
שני דברי חשובי למדנו מדברי הגאו:
א .מפורש בגאו שגרס בלישנא קמא בדברי אביי שמחלוקת רב ושמואל היא במקרה
שדיימא מעלמא וג דיימא מיניה ,ונימוק הדי הוא משו מגו דאפקרא נפשה וכו' .וא כ
נמצא שבזה נחלקו אביי ורבא :לפי רבא מדובר במקרה שרק דיימא מעלמא ולא מיניה,
והדי הוא שהולד ממזר ,א א יהיה ג דיימא מיניה הולד יהיה כשר .ואביי חולק עליו
וסובר שדברי רבא נסובו על מקרה שדיימא מיניה ומעלמא ,א א יהיה רק דיימא מיניה
הולד יהיה כשר.25
ב .כ מפורש בדבריו ,שאביי משיב על דברי רבא ,ודברי רבא נדחי מפני דברי אביי .ראה
לשונו שבסו הציטוט .אמנ דבריו המפורשי אמורי על מחלוקת אביי ורבא בלישנא
בתרא ,א ברור שכ הבי ג בלישנא קמא ,שהרי אומר" :ואע"ג דאמר רבא ...אמר ליה
אביי"  וג כא פרש שאביי השיב על דברי רבא ורבא שתיק וקבלה מיניה .מה הביא את
הגאו לפסוק כאביי?
יש שהציעו שהמדובר כא הוא לא ברבא אלא ברבה ,הוא רבה בר נחמני רבו של אביי .וא
אכ הוא רבה בר נחמני הרי שהלכה כאביי לעומתו ,שהרי השיב על דברי רבו .26וכ המעיי
במקור התשובה בקהלת שלמה יראה שיש בתשובה עצמה חילו לשו רבארבה .27נית
לתמו הצעה זו מלשו הסוגיה והוא ע"פ הכללי המובאי לנו בראשוני לזיהוי בי רבה
ורבא שרבי החילופי ביניה .28אומר הרי"ד בתשובה )שו"ת הרי"ד סי' צג(:
.25

.26

.27
.28

ולפי זה בדיימא רק מיניה הולד יהיה כשר ,וכ יעמידו אביי ורבא את המשנה ביבמות העוסקת באכילת
תרומה ,שרק א דיימא מיניה אז הולד נחשב כשל הכה ואמו תאכל תרומה ,כפי שפסק רבינו בהלכות
תרומות ח ,יד .אביי כלל לא נחלק על רבא בהעמדת המשנה בלישנא קמא ,ואכ לא מצינו לא בגאו ולא
בר"י מגש העמדה של רבא את המשנה בלישנא קמא שאביי נחלק עליה.
ביאור הגר"א אב העזר סי' קנו ס"ק כט ע"פ שו"ת הרא"ש כלל פב סימ א .ונראה שכוונתו למה שמביא
הרא"ש בש אבי העזרי" :ופסק אבי העזרי כלישנא בתרא ;...ופסק הלכה כרבא ,כי אביי לא מצינ שנחלק
על דברי רבא רבו ,אלא שדחה הראיה שרצה להביא מ המשנה"  מכא שגרס שמדובר ברבה בר נחמני רבו
של אביי ,ולא רבא חבירו הצעיר ממנו .קרב נתנאל אות ק על פסקי רא"ש יבמות פרק שביעי אות ד על צד
השמא .וראה בתלמוד בבלי ע חילופי נוסחאות שבהוצאת מכו התלמוד הישראלי על יבמות סט שיש כ"י
שכתוב ש "רבה" ,וכ ציי ש לשו"ת מהר"ח אור זרוע סי' נ שגרס כ  א מאלו אי ראיה שהרי שמא ג
בה נתחלפו רבהרבא.
שבלישנא קמא כתוב "רבא" ובלישנא בתרא "רבה" ,א כי באוצה"ג העתיק בשתיה "רבא".
וראה על כ במאמרו של פרופ' שמא יהודה פרידמ  ,כתיב השמות רבה ורבא בתלמוד הבבלי ,סיני קי עמ'
קמקסד ,וציי ש למספר מקורות ביחס לכללי הנ"ל .תודתי לרב יונת רוזי שליט"א על שהעירני
למאמר זה וכ לחילופי הלשו רבהרבא שבתשובה המקורית.
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...דנקיטינ כל היכא דמקדי רבה לאביי הוא רבה דהוה רביה דאביי .וכ
נמי היכא דאמר 29אמר ליה אביי לרבה הוא רבה דהוה רביה דאביי ,וכל
היכא דמקדי אביי לרבא הוא רבא דהוה כיי ליה לאביי ,וכ נמי אמר ליה
רבא לאביי הוא רבא ,דאביי הוה גדול מרבא דהוה ריש מתיבתא ,ובתר דנח
נפשיה דאביי מל רבא כדאמרינ בברכות בפרק חלומות )ברכות נו,א(.
וכ הוא ברמב" בחידושיו לבבא מציעא נב,א:
ומשמע דהלכה כאביי דלאו רבא חבריה הוא דפליג עליה ,דאיהו בתר אביי
נקיט ליה בכולי תלמודא...
וכ הוא בפסקי הרא"ש בבא מציעא פ"ד סימ יט:30
אמנ יראה דרבה גרסי' הכא ולא רבא שלא מצינו בכל הגמ' שקבע רב אשי
דברי רבא קוד אביי .כי אביי מל קוד רבא והיה פותח תחלה בבית
המדרש הלכ נקבעו דבריו תחלה .וכיו דגרס רבה א"כ הלכה כאביי
דבתראה הוא.
וא כ לפי כללי אלו ברור מדוע פסק הגאו כאביי ולא כרבה .א כי יש לעיי הא הגאו
קיבל כלל זה .מלשונו כא משמע שסיבת הפסיקה כאביי אינה כחלק מ הכללי אלא מפני
שהשיב על דברי רבא ,ורבא שתק .ושמא ג א נאמר שמדובר כא ברבא 31מדוייק כ
מלשו הסוגיה שהלשו "אמר ליה" אינה לשו לציו מחלוקת רגילה אלא משמעה טענה
וקושיה על דבריו ,ובמקרה מעי זה א האמורא המותק אינו משיב ,הרי שהלכה אינה
כמותו ,שהוא כמודה לדברי המקש .וכ שג א נגרוס כא רבא ,ולא נקבל את הכלל
שמסדרי התלמוד הקדימו בכל מקו את אביי לרבא ,כא צריכה להיות הלכה כאביי.
מעתה ברורה לנו שיטת פסיקת הרמב" :הרמב" פסק כאביי בלישנא קמא )שהרי רבא
נדחה ,שיטת הגאו( ,שמדובר במקרה שבא על ארוסתו בבית חמיו ,ודיימא מעלמא ודיימא
מיניה ,ובמקרה זה ישנו החשש שכש שהפקירה עצמה לארוס הפקירה עצמה ליתר
האנשי שיש עליה קול .ומכא יוצאת ג המסקנה שהסקנו לעיל שא אי עליה קול
שזינתה ע אנשי אחרי אלא רק ע ארוסה והוא מודה שהוא בא עליה ,אז הולד יהיה
כשר ג א אמו לא נבדקה ,שהרי לפי גירסה זו באביי כל החשד מתחיל משו שיש עליה
קול ע העול.
כל שנותר לנו לברר הוא מדוע פסק הרמב" כלישנא קמא ,כנגד תשובת הגאו וכנגד הכלל
המקובל אצל הרמב" והגאוני לפסוק כלישנא בתרא .נציי שהרמב" הל בדרכו של
 .29ועיי בגמ' סוכה ב,א שכתוב" :א"ל אביי" ,ומוכרח שזה לרבא ,שכ רבה כבר הובא בתחילת הסוגיה.
 .30ומעי זה בפסקיו לבבא בתרא פ"ט אות לב .וכ הוא בתוס' שבת כג,ב ד"ה גזרה ותוס' ע,ב ד"ה נודע ,וראה
ג במסורת הש"ס שבת עב,ב.
 .31והוקד לאביי למרות שאביי מל תחילה מפני שאביי מתייחס לדבריו ומגיב עליה ,ושמא הוא לפני שמל
אביי .המעיי בפסקי הרא"ש בבא בתרא פ"ט אות ל יראה שהרא"ש מתייחס בעיקר על מעשי שבאו
לפניה ,שלא שיי שמעשה יבוא לפני רבא ואביי יגיב על כ ,שהרי אביי מל והמעשי היו באי לפניו.
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הר"י מגאש ,שהרי בפירושו שהבאנו לעיל הוכיח את כל דבריו מהלישנא קמא ,וא
הלישנא בתרא לא נדחית אז ההלכה שמובאת בלישנא קמא נדחית וכל ראייתו אי לה
מקו.32

ה .הסיבות לפסוק כלישנא קמא
ונראה לומר שהרמב" והר"י מגאש פסקו כלישנא קמא משו הסוגיה בקידושי .נשוב
ונעיי בסוגיה בקידושי עה,א:
ודא בודא מותר )האסורי לבוא בקהל א ה בודאי אסורי מותרי זה
בזה(  אמר רב יהודה אמר רב :הלכה כרבי אליעזר )שאמר ודאי בודאי
מותר ,וודאי בספק אסור( .כי אמריתה קמיה דשמואל ,אמר לי ,הלל שונה:
עשרה יוחסי עלו מבבל ,וכול מותרי לבא זה בזה ,ואת אמרת :הלכה
כרבי אליעזר! ורמי דרב אדרב ,ורמי דשמואל אדשמואל; דאיתמר :ארוסה
שעיברה  רב אמר :הולד ממזר ,ושמואל אמר :הולד שתוקי; רב אמר הולד
ממזר ,ומותר בממזרת ,ושמואל אמר הולד שתוקי ,ואסור בממזרת ...ואי
בעית אימא :לעול לא תיפו ,ומאי ממזר דקאמר רב? לאו מותר בממזרת,
אלא דאסור בבת ישראל )ואסור ג בממזרת ,כדי ספק ממזר(; ושמואל
אמר הולד שתוקי ,דאסור בבת ישראל .אי הכי ,היינו דרב! ...ואי בעית
אימא :מאי שתוקי? בדוקי ,שבודקי את אמו ואומרת לכשר נבעלתי 
נאמנת .כמא? כר"ג.
דר אחת להבנת הרמב" והר"י מגאש היא ע"פ המובא בתוספות כתובות יג,ב
ארוס( וזה לשונו:

)ד"ה ההוא

והא דאמר בעשרה יוחסי )קדושי עה,א( איתמר הבא על ארוסתו בבית חמיו
רב אמר הולד ממזר ושמואל אמר הולד שתוקי.
לפי תוספות הגירסה בסוגיה בקדושי היא הבא על ארוסתו בבית חמיו ,ובזה נחלקו רב
ושמואל .א נקבל את גירסת תוספות ונניח שלפני הרמב" עמדה גירסה זו ,אז ברור מדוע
נדחתה הלישנא בתרא ביבמות .לפי הלישנא בתרא ביבמות במקרה שהארוס בא עליה לא
נחלקו כלל שהולד כשר ,והנה לפי סתמא דגמרא בקידושי נחלקו רב ושמואל בבא על

 .32ומכא ברורה לנו השאלה שהקשינו בראשית המאמר .ראינו שהר"ח והר"י מגאש העמידו את הסוגיה
בכתובות של ההוא ארוס וארוסה בהעמדה דחוקה לפיה "מודה" הוא שהוא אומר שלא זזה ידה מתו ידו,
ו"לא מודה" הוא שהוא מודה שבא עליה אלא שאינו יודע שהולד ממנו .וכבר ציינו ש שלפי פירוש,
ובניגוד להסבר של ראשוני ספרד ,הסוגיה בכתובות יכולה להסתדר ג לפי הלישנא קמא ביבמות ,ואינ
צריכי להעמיד את סוגיית ארוס וארוסתו רק לפי הלישנא בתרא ,אלא שלא היה ברור די צרכו מה הטע
לזה .לאור דברינו שהלישנא בתרא ביבמות נדחית ,ברור שא ה רצו לפסוק את הסוגיה בכתובות להלכה
ולא רצו ליצור סוגיות חלוקות ,היו חייבי להעמיד את הסוגיה בכתובות כמותאמת ללישנא קמא ביבמות.
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ארוסתו בבית חמיו ,וכיוו שסתמא דגמרא בקידושי הלכה כלישנא קמא ,ישנה סיבה
מספקת לפסוק כלישנא קמא .ובזה מבוררת פסיקת רבינו.
אלא שקשה לומר הסבר זה ברמב" .כבר התוספות עצמו בסו הדיבור )כתובות יד,א( אומר:
בכל הספרי גרס בקדושי ארוסה שעיברה וההיא דוקא קאמר שבודקי
אבל בבא אי צרי בדיקה.
התוספות עצמו מעיר על כ שגירסת כל הספרי היא שונה ,וקשה לבנות על מסורת נוסח
שונה זו.
ושמא נית להוכיח ג מפשט הסוגיה בקידושי כנגד הלישנא בתרא .אביי ורבא נחלקו
ביבמות בהעמדת דברי רב שאמר שהולד ממזר .נית להבי את דברי רב בשני אופני :א.
שהולד ממזר ודאי ,ב .שהולד דינו הוא כספק ממזר.
א כוונת רב שהולד הוא ממזר ודאי שמותר בממזרת ודאית ,אז יש מקו לדיונ של אביי
ורבא ה בלישנא קמא וה בלישנא בתרא .בלישנא קמא שמדובר בבא על ארוסתו בבית
חמיו ,ובפשטות אי אנו יודעי שמישהו אחר בא עליה ,הרי הגיוני שהולד הוא ממי שידוע
שבא עליה ,הארוס ,ובודאי אי מקו לומר עליו ממזר ודאי .ולכ חייבי רבא ואביי
להעמיד את דברי רב במציאות מסויימת .בלישנא בתרא שמדובר בארוסה שעיברה ,אמנ
לא ידוע שהארוס בא עליה ,א כיו שיש סיכוי שהוא בא עליה ,הרי לא נית לומר עליו
ממזר ודאי 33ולכ ג כא לא מתקבל על הדעת להתיר את הולד בממזרת ודאית ,שהרי אי
לנו ודאות שהוא ממזר .ולכ נצרכו אביי ורבא להעמיד את המציאות באופ מסויי
שיתמו בפסיקה זו.
א נפרש את דברי רב על הדר השנייה שהכוונה היא שדי הולד הוא כספק ממזר ,שאסור
בבת ישראל ואסור בממזרת ,יש לבחו הא יש מקו למחלוקת רבא ואביי .לפי הלישנא
קמא שמדובר שבא על ארוסתו בבית חמיו ,א כ יש מקו לומר שכיו שאנו יודעי שהוא
בא עליה בבית חמיו אי אנו חוששי שג מישהו אחר בא עליה ,והילכ הולד יהיה כשר
לחלוטי ,וא רב אומר שדי הולד הוא כספק ממזר חייבי להעמיד את המקרה
באוקימתא מסויימת ,שא לא כ כיו שאנו יודעי שהארוס בא עליה ואי אנו יודעי
שמישהו אחר בא עליה ,אי לחשוש לכ .נמצא א כ שלפי הלישנא קמא בבא על ארוסתו
בבית חמיו ,ג א כוונת רב שהולד הוא כספק ממזר יש מקו להעמדת אביי ורבא.
לפי הלישנא בתרא שמדובר בארוסה שעיברה ,דהיינו שאי אנו יודעי שארוסה בא עליה.
א כוונת רב שדי הולד הוא כספק ממזר ,אז מדוע צריכי אביי ורבא להעמיד את דברי
רב באוקימתא מסויימת .רבא אומר" :מסתברא מילתא דרב"  ומכא שאלמלא נעמיד את
דבריו לא נוכל להבינ .ולכאורה ג ללא העמדת אביי ורבא יש מקו לומר שדי הולד
יהיה כספק ממזר .כשר הוא בודאי לא יהיה שהרי רוב פסולי אצלה ,וג ממזר ודאי הוא
 .33ראה לעיל הערה  13שביארנו בשיטת הרמב" שרק ממזר שיש לנו ודאות מוחלטת בממזרותו יכול להיחשב
כממזר ודאי ,וע"פ זה כל האמור כא .
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לא יהיה שהרי ישנו סיכוי שארוסה בא עליה ,וכל עוד לא נשאל אותו לא נוכל להתיר את
הולד במזמרת ודאית ,ולכ יהיה די הולד כספק ממזר .נמצא א כ שא נאמר שכוונת רב
היא שהולד אינו ממזר ודאי אלא כספק ממזר שאסור בבת ישראל ואסור בממזרת ,אי
מקו לדיונ של אביי ורבא בלישנא בתרא.
ע"פ הגמרא בקידושי כוונת רב בלישנא בתרא בארוסה שעיברה היא שדי הולד כספק
ממזר .בגמרא ביבמות אביי ורבא מוכרחי להעמיד את דברי רב במציאות מסויימת,
ומכא כפי שאמרנו לעיל שלא סברו שכוונת רב היא שמדובר בספק ממזר ,כבסוגיה
בקידושי ,אלא בממזר ודאי .נמצא א כ שהסוגיה ביבמות והסוגיה בקידושי חלוקות זו
ע זו בהבנת מחלוקת רב ושמואל בארוסה שעיברה.34
ונראה שדבר זה מוכח ג מפסיקת הרי" ביבמות .וזה לשו הרי" )רמז קג(:
איתמר :הבא על ארוסתו בבית חמיו רב אמר הולד ממזר ושמואל אמר הולד
שתוקי .איכא דאמרי בבא עליה כולי עלמא לא פליגי דבתריה דידיה שדינ
ליה אלא אי איתמר הכי איתמר :ארוסה שעיברה רב אמר הולד ממזר
ושמואל אמר הולד שתוקי .האי שמעתא קא הוינ בה בפרק עשרה יוחסי
ואסיקנא הכי :רב דאמר הולד ממזר לאו ממזר ודאי הוי אלא ספק ממזר
הוי ואסור בממזרת .ושתוקי דאמר שמואל בדוקי הוא דבקינ לה לאימיה
ואי אמרה לכשר נבעלתי דהוא ארוס נאמנת והלכתא בהא כשמואל...
הרי" לא הביא לא בלישנא קמא ולא בלישנא בתרא את מחלוקת רבא ואביי בשיטת רב.
אלא פשט את הדי מהסוגיה בקידושי .וברור מלשו הרי" שלדעתו הסוגיה ביבמות
נדחית מפני הסוגיה בקידושי" :האי שמעתא קא הוינ בה בפרק עשרה יוחסי ואסיקנא
הכי" ולכ לא היה צרי לפסוק את מחלוקת רבא ואביי .נמצא לפי הרי" שכל מחלוקת
אביי ורבא בדברי רב יסודה בהבנה שרב אומר שהולד הוא ממזר ודאי ,א לאור הבנת
הסוגיה בקידושי שהולד הוא רק בחזקת ממזר אי מקו לדיונ בדברי רב ואי לצמצמו
למקרה של כל זה או אחר.
אמנ יש להקשות :מדוע הרי" לא הביא מחלוקת רבא ואביי ביחס ללישנא קמא? אמנ
הלישנא בתרא שדנה בארוסה שעיברה ,ולא בשבא עליה בבית חמיו ,אכ נדחית מפני
הסוגיה בקידושי ,א מדוע לא נית לקבל את הלישנא קמא? ייתכ שהרי" סובר שכיו

 .34בכ נוכל ג להסביר את שיטת רש"י ביבמות .רש"י ביבמות העמיד בדברי רב שהולד הוא ממזר ודאי.
וכתב עליו הריטב"א ש )ד"ה איתמר הבא על ארוסתו(" :רש"י ז"ל פי' בכלה שמעת' דלרב הולד ממזר
ודאי דבתר רובא דעלמא שדינ לה ,ולשמואל הולד ספק ממזר ,דמספקא ל אי מארוס הוא או מאיניש
אחרינא .ואגב שיטפיה הימנותיה למר ז"ל דהא אסקינ בפרק עשרה יוחסי דלרב דאמר הולד ממזר ,לאו
ממזר ודאי הוי ,אלא ספק ממזר ואסור בממזרת .ושתוקי דאמר שמואל ,בדוקי שבודקי את אמו וא
נאמר לכשר נבעלתי נאמנת ,ואע"ג דרוב פסולי אצלה וכאבא שאול שהיה קורא לשתוקי בדוקי" .א א
כדברנו שלא נית להבי את הלישנא בתרא לפי ההעמדה שרב סובר שהולד הוא ספק ממזר ,שאז אי מקו
לדיונ של אביי ורבא ,והסוגיות חלוקות זו על זו ,מוב מדוע כתב רש"י ממזר ודאי בכל הסוגיה.
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שהלישנא בתרא אינה עולה בקנה אחד ע הסוגיה אז כל הסוגיה נדחית ,או שמא סובר
שתמיד לישנא קמא נדחית מפני האיכא דאמרי ,ונמצא שנחלקו הסוגיות.
מכא הפתח להבנת פסק הרמב" ודברי הר"י מגאש .כיו שהסוגיות חלוקות ,והלכה
כסוגיה בקידושי שהרי נפסקה הלכה ש במפורש כאבא שאול שאמר מאי שתוקי בדוקי,
הרי שעל כרח שהלישנא בתרא ביבמות נדחית .אמנ בניגוד לדרכו של הרי" לא דחו
הרמב" והר"י מגאש את כל הסוגיה אלא רק את הלישנא בתרא ,העומדת בסתירה
ליבמות ,וקיימו את הלישנא קמא שתואמת ג את האמור בסוגיה בכתובות יג,א "ההוא
ארוס וארוסתו".35

ו .סיכו
הרמב" בעקבות הר"י מגאש ,הרי" וככל הנראה ג הר"ח הבי בדר מיוחדת במינה את
היחס בי הסוגיות .לשיטתו נדחתה הלישנא בתרא שדנה בהבנת דברי רב שאמר שארוסה
שעיברה הולד ממזר ,והילכ נפסקה להלכה הלישנא קמא ,וכאביי שדברי רבא/רבה נדחו.
מסיבה זו פרשו הראשוני הנ"ל את הסוגיה של ארוס וארוסתו באופ כזה שיוכל להתאי
ללישנא קמא ביבמות ,משו שלא רצו להעמיד סוגיה זו שלא להלכה.
ראינו שלפי הרמב" ישנ מספר כללי משמעותיי לפסיקתו סוגיות אלו:
א .כל מי שאינו ממזר ודאי דינו הוא כספק ממזר שאסור בבת ישראל ואסור בכהנת
איסורי ביאה פרק טו במספר הלכות(.

)הלכות

ב .הבא על אשה באיסור ,ואי לנו בו חזקה כגו :רוב בעילות אחר הבעל  ישנו ספק שקול
א העובר ממנו ,שכש שהפקירה עצמה לו כ הפקירה לאחרי .לכ לכל עני הלכתי דינו
יהיה כספק השקול )הלכות יבו וחליצה ג ,ד(.
ג .א יש עליה קול באד זה ,אז אי הוא בגדר ספק השקול אלא הולד הוא בחזקת בנו,
ולכל הדברי בה הולכי אחר חזקה )להוציא ממזר( נחשיבו כודאי בנו
יד(.

)הלכות תרומות ח,

ד .א יש קול על זה שבא עליה וג על אחרי ,חזרנו לדי הבסיסי של ספק השקול
איסורי ביאה טו ,יח(.

)הלכות

פסיקות הרמב" בכל הסוגיות ה בהתא לכללי אלו.

 .35שמא נחלקו במחלוקת עקרונית בדבר היחס בי לישנא קמא ללישנא בתרא ,שלפי הרי" לישנא קמא
במקו לישנא בתרא אינה משנה ,ומכ שסדרו את הלישנא בתרא בסו סימ הוא שנדחתה הלישנא קמא,
ואילו לפי הרמב" והר"י מגאש לישנא קמא אינה נפסקת במקו לישנא בתרא א ג אינה נדחית ,ולכ
במקרה שהלישנא בתרא נדחתה עדיי נית לפסוק כלישנא קמא.
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˙ÔÈÚÏ ‰„¯È˘ ˙˜ÂÈ
‡‰· ˙ÂÈÚ·‰Â ‰È‚ÂÒ‰ ˙Úˆ‰ .
·ÌÈÂ˘‡¯‰ ˙ÂÂ¯˙Ù - ‰ÎÏ‰‰ ˙˜ÈÒÙ .
‚ÔÈÒÁÂÈ· Â˘Ú ‰ÏÚÓ .
„Ì"·Ó¯‰ ˙˜ÈÒÙ .
ÌÂÎÈÒ .‰

א .הצעת הסוגיה והבעיות בה
התנא במסכת כתובות )א,ו( שונה:1
אמר ר' יוסי ,מעשה בתינוקת שירדה למלֹאת מי מ העי ונאנסה .אמר ר'
יוחנ ב נורי ,א רוב העיר משיאי לכהונה  הרי זו תינשא לכהונה.
בגמרא )יד,בטו,א( שנינו) 2פירוש רש"י באותיות קטנות(:
אמר ליה רבא לרב נחמ ,ר' יוחנ ב נורי )דבעי רוב כשרי( דאמר כמא? אי
כרב גמליאל ,אפילו ברוב פסולי נמי מכשר )דאית ליה :העמד אשה על
חזקתה(; אי כרבי יהושע ,אפילו ברוב כשרי נמי פסיל! אמר ליה )לעול כרבי
יהושע ,והכא משו דאיכא תרי רובי לכשרות אכשרה ,וכדרב יהודה .ולקמ מפרש
טעמא ואזיל מאי שנא תרי רובי מחד רובא( ,הכי אמר רב יהודה אמר רב,
בקרונות של ציפורי היה מעשה )ביו השוק ,שסיעות ושיירות ממקו אחר באות
ש(; וכדרבי אמי ,דאמר רבי אמי ,והוא שהיתה סיעה של בני אד כשרי
עוברת לש )דהשתא איכא רוב סיעה ורוב העיר(; וכדר' ינאי ,דאמר ר' ינאי,
נבעלת בקרונות כשרה לכהונה .בקרונות )משמע ,על הקרו( סלקא דעת?!
אלא ,נבעלת בשעת קרונות )שהשיירות באות לעיר( כשרה לכהונה )כדקאמר:
והוא שהיתה סיעה של בני אד כשרי עוברת ש ,דאיכא למימר שמה היה(.
אבל פירש אחד מציפורי ובעל )דידעינ ודאי דמ העיר היה ,אע"פ שציפורי עיר
שרובה משיאי לכהונה(  הולד שתוקי )דבחד רובא לא מכשר( .כי הא דכי אתא
רב דימי אמר זעירי אמר ר' חנינא ,ואמרי לה :אמר זעירי אמר ר' חנינא )שלא
הוזכר רב דימי כא ,אלא זעירי אמר רבי חנינא ,דבעינ תרי רובי וכדמפרש טעמא(,
הולכי אחר רוב העיר )להכשיר( ואי הולכי אחר רוב סיעה )כגו במקו רחוק
מ העיר דבודאי מאנשי הסיעה הוה  אי מכשירי אותה ,ואפילו רוב כשרי(.
 .1נוסח המשנה הוא על פי כתב ידו של הרמב" ,מהדורת ר"י קאפח זצ"ל.
 .2על א שמדובר בקטע ארו ,יש להביא את כולו ע"מ להבי את העניי.
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)וקשיא ל( כלפי לייא ,הני ניידי )רוב סיעה ניידי ,ויש להל בה אחר הרוב( ,והני
)של עיר( קביעי וקיימי )ואמרינ לקמ ,כל קבוע כמחצה על מחצה דמי ,ואפילו אי
ש אלא אחד  פסולה(? אלא ,הולכי אחר רוב העיר ,והוא דאיכא רוב סיעה
בהדה; ואי הולכי אחר רוב העיר גרידתא ,ולא אחר רוב סיעה גרידתא
)והכי קאמר :אי הולכי אחר רוב סיעה לבדה ,וכל שכ אחר רוב העיר לבדה( .מאי
טעמא )אחר רוב סיעה לא(? גזרה רוב סיעה אטו רוב העיר )דקביעי() .ופרכינ(:
ורוב העיר נמי ,אי דקא אזלי אינהו לגבה  כל דפריש מרובא פריש )אי עקר
הבועל מביתו ואזל לגבה ,הוה נייד ,וקי"ל :כל דפריש מרובא פריש(! )ומשני (:לא
צריכא ,דקא אזלא איהי לגבייהו )איכא דקאזלא לגבייהו כו' ,ולא גרסינ ,מאי
איכא .יש שהולכת היא אצלו( ,דהוה ליה קבוע ,ואמר ר' זירא ,כל קבוע כמחצה
על מחצה דמי )הלכ אפילו ברוב כשרי או רוב העיר או רוב סיעה פסול כרבי
יהושע .ומשו תרי רובי אכשרה דליכא למיגזר מידי(.
ומי בעינ תרי רובי? והתניא :תשע חנויות כול מוכרות בשר שחוטה ואחת
מוכרת בשר נבלה ,ולקח מאחת מה )במקו קביעות( ואינו יודע מאי זה מה
לקח  ספיקו אסור )דכל קבוע כמחצה על מחצה דמי(; ובנמצא )בשר הנמצא
בשוק ,ולא ידעינ מאיזה פירש(  הל אחר הרוב )הואיל והבא לפנינו לא במקו
קביעות לקחה ,וכבר פירשה על ידי אחר ,וכל דפריש מרובא פריש( .וכי תימא
בשאי דלתות מדינה נעולות ,דקא אתי לה רובא מעלמא )וכגו שרוב סיעת
טבחי ישראל כשרי באו לכא ,דאיכא תרי רובי; או שרוב טבחי כל המדינה ישראל
דאיכא תרי רובי :רוב העיר ורוב המדינה דניידי( ,והא אמר ר' זירא ,אע"פ

שדלתות מדינה נעולות? מעלה עשו ביוחסי.

למקרא הסוגיה מתעוררי מספר קשיי:
 .1על פי הסברו של רש"י בתחילת הסוגיה ,ר' יוסי המביא במשנה מעשה ,בהמש לשיטתו
של ר' יהושע בא .לומר ,שאע"פ שר' יהושע מחמיר שלא הולכי בדר כלל ביוחסי אחר
הרוב ,כא יודה הואיל ושני ִ
רי יש כא .על כ מקשי תוספות )ד"ה כמא( סתירה
בפסיקה בי שתי סוגיות :לקמ )טו,א( פוסק רב כר' יוסי .כאמור ,ר' יוסי המביא מעשה 
להוכיח את שיטתו של ר' יהושע בא ,ורק כשיש שני ִ
רי  מכשירי; והרי לעיל )יד,א(
פסקה הגמרא" :והאמר ליה שמואל לרב יהודה ,שיננא ,הלכה כרב גמליאל ,ואת לא
תעביד עובדא עד דאיכא רוב כשרי אצלה" .משמע ,שדי ברוב אחד!3
הרי באי כמעלה ביוחסי .מהי בדיוק המעלה? קשה
ִ
 .2הגמרא מסבירה למסקנה ששני
להסתפק ולומר שזוהי חומרה בעלמא ,כלומר  היה מספיק רוב אחד ,א מחמירי

 .3לכאורה ,נית היה לתר בפשטות שרב  המופיע בענייננו ,ושמואל  המופיע לעיל ,חולקי ואי להקשות
מזה על זה .ולא היא! תוספות )ד"ה כמא( מסבירי שאילו כ ,לא הייתה הגמרא לעיל מביאה את פסקו
של שמואל הואיל וכלל נקוט בידינו :הלכה כרב באיסורי ,ואילו היה חולק רב על שמואל ש ,לא יתכ
לפסוק כמותו .לכ ברור שאי מחלוקת בי רב ושמואל ,וא כ סותרי ה שני הפסקי.
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רי  כיו שהמילה "מעלה" משמעה שיש כא דבר מעולה ,טוב יותר ממה
ומצריכי שני ִ
שהיה עד עכשיו ולא סת חומרה שלא מעלה ולא מורידה בפתרו בעיית כשרות התינוקת.
 .3הגמרא מסבירה" :אמר ליה ,הכי אמר רב יהודה אמר רב ,בקרונות של ציפורי היה
מעשה" .רש"י" :ביו השוק שסיעות ושיירות ממקו אחר באות ש" .כלומר ,קרונות של
ציפורי בא לתאר מצב שיש שיירות .ממשיכה הגמרא" :וכדרבי אמי ...והוא שהיתה סיעה
של בני אד כשרי עוברת לש" .כלומר ,ר' אמי מוסי #את כשרות השיירה המצוייה ש.
עוד אומרת הגמרא" :וכדר' ינאי ...נבעלת ...בשעת קרונות כשרה לכהונה" .רש"י מפרש:
"בשעת קרונות  שהשיירות באות לעיר" .כלומר ,שוב חוזרת הגמרא לומר שיש שיירות.
והרי דבר זה כבר נאמר למעלה ומה מוסיפה כא הגמרא?4

ב .פסיקת ההלכה פתרונות הראשוני
בבעיית פסיקת ההלכה נתלבטו הראשוני ולה שני כיווני עיקריי:
 .1רמב":5
אלא הכי פירושה :דמעיקרא קא סלקא דעת דחד רובא היא כדמשמע
מפשטא דמתניתי ,הילכ לא אפשר לאוקומה אלא בדטענה איהי דכשר
אנסה ,והוה קשיא ל מני ,ומפרקינ :בקרונה של צפורי היה מעשה ,כלומר,
לא שייכא ה בדרב גמליאל ור' יהושע ,דבתרי רובי הוא דמכשרי לה,
ובדלא טענה כפשטא דמתניתי ,ולאו משו טענתה הוא דהתירה .ולהכי
אקשינ :ומי בעינ תרי רובי אפילו היכא דלא טענה ,והא תשע חנויות ,וכיו
דבתר תרי רובי אזלת זיל נמי בתר חד! ומפרקינ :הכא לכולי עלמא אית להו
מעלה ביוחסי בדלא טענה.
הרמב" מסביר שאי כל קשר בי שתי הסוגיות .בסוגייה לעיל בה נפסקה הלכה כרב
גמליאל שהאשה נאמנת על כל פני ,מדובר בשהאשה טוענת ברי; ואילו בסוגייתנו מדובר,
כפי שמשמע מפשט המשנה ,בתינוקת שלא טוענת דבר ,ובמקרה כזה ר' יהושע ורב גמליאל
רי תהיה נאמנת .ואמנ די היה לכאורה ברוב אחד ,א מפני מעלת
מודי שבשני ִ
רי.
היוחסי דורשי שני ִ
 .4שאלה זאת איננה עקרונית להבנת שיטת הרמב" בה נדו בהמש ועל כ נתייחס אליה כא :אמנ הרי"
)רמז קעט ,ה,א בדפי הרי"( מעתיק את הגמרא אחרת:
אמר רב יהודה אמר רב ,בקרונה של ציפורי היה מעשה ,כר' ינאי ,דאמר ,נבעלה בשעת קרונות
כשרה לכהונה ,והוא שהיתה סיעה של בני אד כשרי עוברת ש ,דהויי תרי רובי :רוב העיר
ורוב סיעה  וכ הלכתא.
כלומר ,לפי הסברו  /גירסתו של הרי" דברי ר' ינאי מובאי כהמש ישיר לדברי רב יהודה אמר רב ,ואי
בה אלא כדי להסביר את "קרונות של ציפורי" שהוא "שעת קרונות" .כל זה כדי שלא יקשה על רב יהודה
אמר רב מה שהגמרא הקשתה על הניסוח הראשוני של דברי ר' ינאי" :בקרונות סלקא דעת?!".
 .5הרמב" בחידושיו על המסכת יד,ב ד"ה אמר ליה ,וכ הוא בתוספות ד"ה כמא ,בתירוצו הראשו.
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על הסברו של הרמב" קצת קשה לשו המשנה" :מעשה בתינוקת שירדה למלא…ת מי מ
העי ונאנסה" .מעשה בדר כלל בא להוכיח אחת מ השיטות עליה דובר קוד לכ ,6ואילו
לשיטתו אי מעשה זה מוכיח דבר כיו שאינו קשור כלל למה שנאמר במשניות הקודמות,
אלא זהו מקרה עצמאי.
ועוד  כיו שבהווה אמינא סברה הגמרא שמדובר שטענה ,ומסיקה שמדובר כשלא טענה,
היה לגמרא לומר בתירו $הקרונות בפירוש" :אלא לעול בדלא טענה"!
 .2תוספות )יד,ב ד"ה כמא ,בתירוצו השני(:
אי נמי נוכל לפרש דבשינויא נמי איירי בברי ,ודאיכא מגו ,ולא תקשי הלכתא
אהלכתא ,דדוקא דיעבד פסיק שמואל כרב גמליאל כדאמר לעיל 'ואת לא
תעביד עובדא עד דאיכא רוב כשרי' ,א #על גב דלעיל משמע דברוב אחד שרי
לכתחלה ,רב חייא בר אשי סבר דלכתחלה בעינ תרי רובי ,ומתניתי קתני
'הרי זו תנשא' ,דמשמע  לכתחלה.
לשיטת ,מה שנפסקה הלכה לעיל כרב גמליאל שאפילו ברוב אחד  נאמנת ,זה דוקא
רי.
בדיעבד ,א לכתחילה נפסק כסוגייתנו ויש צור בשני ִ
תוספות מרגישי בדוחק שבפירוש שכ מלשו הגמרא לעיל משמע שדי ברוב אחד
לכתחילה ולא רק בדיעבד!

ג .מעלה עשו ביוחסי
הגמרא העמידה את המשנה בקרונות של ציפורי:
הכי אמר רב יהודה אמר רב ,בקרונות של ציפורי היה מעשה )ביו השוק,
שסיעות ושיירות ממקו אחר באות ש(; וכדרבי אמי ,דאמר רבי אמי ,והוא
שהיתה סיעה של בני אד כשרי עוברת לש )דהשתא איכא רוב סיעה ורוב
העיר(; וכדר' ינאי ,דאמר ...נבעלת בשעת קרונות )שהשיירות באות לעיר( כשרה
לכהונה )כדקאמר :והוא שהיתה סיעה של בני אד כשרי עוברת ש ,דאיכא
למימר שמה היה( .אבל פירש אחד מציפורי ובעל )דידעינ ודאי דמ העיר היה,
אע"פ שציפורי עיר שרובה משיאי לכהונה(  הולד שתוקי )דבחד רובא לא מכשר(.

רש"י )המובא באותיות הקטנות( מבאר לנו במדוייק את המקרה .מדובר בסיעה שרובה
כשרי ,ביו השוק "שסיעות ושיירות ממקו אחר באות ש"  לציפורי ,ולפיכ "איכא
למימר שמה היה" .כלומר ,ישנה רוב העיר ציפורי וישנה רוב הסיעה הבאה ממקו אחר
לכיוו העיר ,א עדיי לא הגיעה לתו העיר .נמצא שהבועל יכול להיות מקבוצת העיר או
רי.
מקבוצת הסיעה .המעלה היא שלכאורה די להלכה ברוב אחד ,א אנו דורשי שני ִ
 .6משו כ בכל מקו שאי המעשה מתאי למה שנאמר קוד לכ ,שואלת הגמרא" :מעשה לסתור?!".
ראה ברכות טז,ב; פסחי עה,א; סוכה כו,ב ועוד.
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א לכאורה לא מובנת המעלה .כיו שאיננו יודעי מאיזו קבוצה הגיע הבועל ,הרי
שמבחינתנו אי כא שתי קבוצות אלא קבוצה אחת גדולה .א כ ,מעיקר הדי צרי
להיות רוב כשר בשתי הקבוצות יחד ומהי המעלה? נדגי את הדברי :לא יתכ שיהיה די
ברוב העיר ,כי א יש בעיר  10כשרי ו 9פסולי = רוב כשרי; ובסיעה יש  1כשר ו3
פסולי = רוב פסולי ,הרי שבס הכל יש לנו  11כשרי ו 12פסולי = רוב פסולי,
ובודאי שלא נית להכשיר במקרה כזה .א כ ,מהי המעלה לפירוש רש"י הרי אי אפשר
אחרת?
ועוד  ג א נבח מקרה שבו אכ מספר הכשרי הכולל יהיה הרוב ,עדיי לא תהיה
המעלה ברורה .לדוגמא :בציפורי יש  9כשרי ו 1פסול = רוב כשרי ביחס של ;1:9
בסיעה יש  6כשרי ו 4פסולי = רוב כשרי .על פי הגמרא המעלה היא שצרי את שני
הרי נקבל  15כשרי ו 5פסולי = אמנ
ִ
הרי .א נצר #במקרה שלפנינו את שני
ִ
רוב כשרי א ביחס של   1:3א כ "בזכות" המעלה  קט הרוב לשיטת רש"י ,ומה
הועילו חכמי במעלת?

ד .פסיקת הרמב"
למקרא פסקי הרמב" בסוגייתנו נראה לכאורה שהבעיות אות העלנו בלימודנו עד כה א#
מתחזקות )הלכות איסורי ביאה פרק יח ,הלכות יגטז(:
יג .פנויה שראוה שנבעלה לאחד והל לו ,ואמרו לה ,מי הוא זה שבא עלי?
ואמרה ,אד כשר  הרי זו נאמנת; ולא עוד ,אלא אפילו ראוה מעוברת
ואמרו לה ,ממי נתעברת? ואמרה ,מאד כשר  הרי זו נאמנת ותהיה מותרת
לכה.
יד .במה דברי אמורי? בשהיה המקו שנבעלה בו פרשת דרכי או
בקרנות שבשדות שהכל עוברי ש ,והיו רוב העוברי ש כשרי ורוב העיר
שממנה פרשו אלו העוברי כשרי .שחכמי עשו מעלה ביוחסי והצריכו שני
רובות .אבל א היו רוב העוברי פוסלי אותה כגו גוי או ממזרי
וכיוצא בה ,אע"פ שרוב המקו שבאו ממנו כשרי ,או שהיו רוב אנשי
המקו פסולי אע"פ שרוב העוברי ש כשרי  חוששי לה שמא למי
שפוסל אותה נבעלה ,ולא תינשא לכה לכתחלה ,וא נשאת  לא תצא.
טו .ראוה שנבעלה בעיר או נתעברה בעיר ,אפילו לא היה שוכ ש אלא גוי
אחד או חלל אחד ועבד וכיוצא בה  הרי זו לא תנשא לכתחלה לכה .שכל
הקבוע כמחצה על מחצה הוא .וא נשאת  לא תצא ,הואיל והיא אומרת
לכשר נבעלתי.
טז .היתה אלמת או חרשת ,או שאמרה ,איני יודעת למי נבעלתי ,או שהיתה
קטנה שאינה מכרת בי כשר לפסול  הרי זו ספק זונה ,וא נשאת לכה 
תצא ,אלא א כ היו שני הרובי המצויי אצלה כשרי.
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 .1לעיל ראינו את הסברי הראשוני לסתירה לכאורה בי שתי הסוגיות :זו שלנו בה נפסק
רי ,וזו שלעיל בה נפסק להלכה כרב גמליאל שדי ברוב
להלכה כר' יוסי שצרי שני ִ
אחד .א הרמב" פוסק מצד אחד  בטענת ברי של האשה האומרת שנבעלה "מאד כשר 
הרי זו נאמנת ...בשהיה רוב העוברי ש כשרי ורוב העיר שממנה פרשו אלו העוברי
כשרי ,שחכמי עשו מעלה ביוחסי והצריכו שני רובות"; ומצד שני  בטענת שמא
"אמרה איני יודעת ...תצא ,אלא א כ היו שני הרובי המצויי אצלה כשרי" .והרי לפי
רי ,כשטוענת
הסבר הרמב" א סוגייתנו עוסקת בטענת שמא ובמקרה זה צרי שני ִ
האשה ברי ,הלכה כרב גמליאל ודי ברוב אחד בלבד על פי הסוגיה הקודמת! כיצד נית
הרי ג על אשה הטוענת שמא וג על טוענת ברי? אתמהה!
ִ
להחיל את די שני
רי ,מהו המקור לשני הדיני של הרמב"
 .2כיו שאי לנו שתי סוגיות העוסקות בשני ִ
)בהלכות יד וטז(? ומדוע השמיט את המקרה בו מספיק רוב אחד בלבד?
 .3הרמב" מביא את לשו הגמרא" :שחכמי עשו מעלה ביוחסי והצריכו שני רובות".
מהי תוספת המעלה לשיטתו?
אמנ לגבי השאלה המרכזית על מקורו של הרמב" כתב הכס #משנה:
ולעני מה שכתב רבינו דכשאינה טוענת ,אפילו נשאת  תצא כל היכא דליכא
תרי רובי ,פשוט הוא ,דעד כא לא הכשיר רב גמליאל אלא בשנבדקה
ואמרה ,לכשר נבעלתי ,אבל בשלא אמרה כ  לא .ומשמע לרבינו דאע"ג
דאיכא רוב אחד כשרי  תצא ,עד דאיכא תרי רובי...
א אנו ננסה להל למצוא מקור מפורש לדברי רבינו.
בשטמ"ק )יד,ב ד"ה גמרא( מביא בש הר"י מיגאש:
...כיו דקתני' :אמר רבי יוסי ,מעשה' ,הדבר ידוע שלסיי הדברי בא רבי
יוסי ,ואמר זה המעשה .ולפיכ תמהנו :ר' יוסי לסייע מי הביא מעשה זה?
א לסייע לרב גמליאל הרי אי בו סיוע שהרי רב גמליאל מכשיר אפילו
ברוב פסולי ,ומעשה זה לא הוכשרו בו התנוקת אלא עד דאיכא רוב כשרי;
וא לסייע את רבי יהושע בא ,הרי אי בו סיוע ,שהרי ר' יהושע פסיל ואפילו
ברוב כשרי .עד כא.
...וכתב עוד הר"ר יוס #הלוי מיגש וז"ל :ומהדרינ :בקרונה של צפורי היה
מעשה .כלומר ,לעול ר' יוסי לסייע את ר' יהושע בא והיינו טעמא דאכשר ר'
יוחנ ב נורי את התינוקת ברוב כשרי ,משו דבקרונה של צפורי היה
מעשה .כלומר ,בשעה שבאת השיירא של ישראל לצפורי לסחורה ,באותה
שעה נבעלה תינוקת זו ,ולפיכ הכשיר אותה ר' יוחנ ב נורי משו דאיכא
תרי רובי לכשרות :רוב העיר ורוב השיירא שחנתה ש באותו העת .דאפילו
ר' יהושע לא פסל אלא היכא דליכא אלא רוב אחד ,אבל היכא דאיכא תרי
רובי  לא פסיל .אבל אילו לא היתה ש שיירא זו שרובה ישראל בעת
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שנבעלה ,אע"ג דרוב העיר כשרי נינהו ,כיו דקביעי וקיימי ,הוו להו הנ
מועטי פסולי דאית בהו  קבועי ,וקי"ל דכל קבוע כמחצה על מחצה דמי.
וכדרב אמי כו' והוא שהיתה סיעה של בני אד כשרי עוברי ש .פירוש:
דברי ר' אמי על משנתנו הוא .כלומר ,משנתנו זו שהכשיר בה ר' יוחנ ב נורי
התינוקת ,לא היתה אלא בשביל שהיתה אותה שעה סיעה של בני אד
כשרי עוברי ש .וכדרבי ינאי דאמר ,נבעלה בשעת קרונות כשרה לכהונה,
דהוו להו תרי רובי וכשרי :רוב העיר ורוב אות בני אד המצויי
בקרונות .ואפילו אית בהו נמי מיעוט פסולי ,כיו דאינהו אזלי לגבה  כל
דפריש מרובא פריש .וכיו שהעמיד ר' אמי את משנתנו כשהיתה סיעה של
בני אד כשרי עוברי ש ,ממילא נסתייע ר' יהושע מטעמא שהכשירוה,
משו דהוה בשעת קרונות של צפורי דאיכא סיעה של בני אד כשרי
עוברי ש .אבל אילו לא היה המעשה בשעת קרונות של צפורי ,ואע"ג דרוב
העיר כשרי נינהו  פסולה היא ,ואינה נאמנת לומר ,לכשר נבעלתי כר'
יהושע ,והיינו דקאמר ר' יוסי מעשה כו' .נמצא עכשיו ,דליוחסי בעינ תרי
רובי לכשרות ,ואי ליכא תרי רובי לכשרות ,לא מכשרינ לה אלא מחזקינ לה
דלפסול נבעלה ,וכ הלכה.
ואי קשיא ל האי הלכתא אהאי הלכתא :דאמרינ ,הלכתא כרב גמליאל,
וקי"ל דרב גמליאל מכשיר אפילו ברוב פסולי אצלה?
הא אמרינ לעיל ,דכי אמרינ הלכה כרב גמליאל ומכשרינ אפילו ברוב
פסולי ,הני מילי דיעבד אבל לכתחילה לא מכשרינ לה אלא עד דאיכא רוב
כשרי כמו שביארנו למעלה .וכיו שכ יש לנו לומר ,דהא דאמרינ הכא,
ליוחסי בעינ תרי רובי  לכתחילה לא מכשרינ לה אלא עד דאיכא תרי
רובי ,אבל דיעבד מכשרינ לה ואפילו ברוב פסולי אצלה .ומוקמינ לה
לההיא דאמרינ לעיל ,ואת לא תעביד עובדא לכתחילה עד דאיכא רוב כשרי
אצלה ,דוקא בדאיכא תרי רובי ,כי היכי דלא תקשי הלכתא אהלכתא.
ועוד יש לומר ,דלעול הא דאמרינ לעיל ,ואת לא תעביד עובדא לכתחילה
עד דאיכא רוב כשרי  ברוב אחד הוא ,ולעול לא בעינ תרי רובי .והא
דאמרינ הכא ,דליוחסי בעינ תרי רובי ,לאו במי שאומרת ,לכשר נבעלתי
הוא ,אלא במי שנבעלה ואינה יודעת למי נבעלה הוא ,דבהא אפילו רב
גמליאל מודה .דעד כא לא מכשר רב גמליאל ואפילו ברוב פסולי ,הני מילי
היכא דהיא אומרת ,ברי לי שלכשר נבעלתי כדאמרינ לעיל ,אלי ליה ברי
לרב גמליאל דאפילו ברוב פסולי נמי מכשר ,אבל היכא דאיהי גופה לא
ידעה למי נבעלה  א לכשר א לפסול ,אפילו רב גמליאל מודה דאי איכא
תרי רובי מכשר ,ואי לא  לא מכשר .הילכ על זה הפירוש אי אנו צריכי
לחלק הכא בי לכתחילה בי לדיעבד ,אלא לעול כיו דאיהי גופא לא ידעה
למי נבעלה א לכשר א לפסול ,בי לכתחילה בי דיעבד  לא מכשרינ לה
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אלא עד דאיכא תרי רובי כדאמרינ .והיכא דידעה למי נבעלה וקאמרה ,ברי
לי דלכשר נבעלתי ,בדיעבד מכשרינ לה ואפילו ברוב פסולי אצלה כדקאמר
רב גמליאל ,לכתחילה מכשרינ לה בדאיכא רוב כשרי אצלה כמו שפסקנו
למעלה ולא בעינ תרי רובי.
וא תאמר ,כיו דהאי מעשה דר' יוסי בתינוקת שנבעלה ואינה יודעת למי
נבעלה הוא ,ולא דמיא לאומרת מאיש פלוני נבעלתי ,אמאי אוקימנא לה דר'
יוסי כר' יהושע סבירא ליה ,והא לא דמיי להדדי? יש לומר ,כיו דר' יהושע
סבירא ליה דלא מפיה אנו חיי ,נמצאו דבריה אינ מועילי כלו ,וכאילו
לא אמרה מידי דמי ,הילכ דינה כדי מי שנבעלה ואינה יודעת למי נבעלה
הוא .ורב גמליאל דסבר בההיא דנאמנת ,מודה בהא ,דכיו דלא ידעה למי
נבעלה ,לא מתכשרה עד דאיכא תרי רובי .עד כא לשו רבינו יהוס #הלוי ב
מיגש ז"ל.
נשוב לסתירה בי שני פסקי ההלכה :מצד אחד נפסק כרב גמליאל ש"את לא תעביד עובדא
עד דאיכא רוב כשרי אצלה"  א רוב אחד  מספיק; ומצד שני נפסק להלכה כר' יוסי
רי .לר"י מיגאש שני תירוצי שוני:
שמצרי שני ִ
 .1מה שכתוב" :ואת לא תעביד עובדא עד דאיכא רוב כשרי אצלה ...הא  לכתחילה"
רי ,בדיוק כפי שפסקה הגמרא כא .ושתי הסוגיות עוסקות באותו
היינו ,עד שיהיו שני ִ
נושא כפי שמבואר בסוגיה הקודמת במפורש :באשה שטענה בברי  לכשר נבעלתי .אלא
רי א ר' יהושע מודה.
שסוגייתנו באה ואומרת שבשני ִ
 .2שתי הסוגיות אינ עוסקות כלל באותו נושא .בסוגיה בה נפסק כרב גמליאל שדי ברוב
אחד לכתחילה ,מדובר באשה שטוענת ברי .ובסוגייתנו מדובר באשה שאיננה יודעת למי
רי כדי
נבעלה ,וא רב גמליאל מודה שבי לכתחילה ובי בדיעבד צריכה האשה שני ִ
להכשירה.7
והרי זהו בדיוק מה שפסק הרמב"! אלא שהוא פסק לחומרא כשני הסבריו של הר"י
מיגאש ,8וזהו המקור לפסיקתו .פסק בתחילת קוב $ההלכות שהבאנו:

 .7קשה על כ מה שהקשינו על הרמב" :א כ ,שהסוגייה עוסקת בנושא אחר לחלוטי מהו לשו "מעשה"
הבא להוכיח בדר כלל מה שנאמר קוד לכ? א הר"י מיגאש מתייחס לכ במפורש בסו דבריו שהבאנו
לעיל:
וא תאמר ,כיו דהאי מעשה דר' יוסי בתינוקת שנבעלה ואינה יודעת למי נבעלה הוא ,ולא
דמיא לאומרת מאיש פלוני נבעלתי ,אמאי אוקימנא לה דר' יוסי כר' יהושע סבירא ליה ,והא
לא דמיי להדדי? יש לומר ,כיו דר' יהושע סבירא ליה דלא מפיה אנו חיי ,נמצאו דבריה
אינ מועילי כלו ,וכאילו לא אמרה מידי דמי ,הילכ דינה כדי מי שנבעלה ואינה יודעת
למי נבעלה הוא.
 .8על יחסו של הרמב" לר"י מיגאש נוכל ללמוד מדבריו בהקדמה לסדר זרעי )מהדורת ר"י קאפח עמ' כה(:
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פנויה שראוה שנבעלה לאחד ...ואמרה ,אד כשר  הרי זו נאמנת ...ותהיה
מותרת לכה .במה דברי אמורי? בשהיה המקו שנבעלה בו ...רוב
העוברי ש כשרי ,ורוב העיר שממנה פרשו אלו העוברי כשרי.
שחכמי עשו מעלה ביוחסי והצריכו שני רובות .אבל א היו רוב העוברי
פוסלי אותה כגו גוי או ממזרי וכיוצא בה ,אע"פ שרוב המקו שבאו
ממנו כשרי ,או שהיו רוב אנשי המקו פסולי אע"פ שרוב העוברי ש
כשרי  חוששי לה שמא למי שפוסל אותה נבעלה ,ולא תינשא לכה
לכתחלה ,וא נשאת  לא תצא.
כל זה על פי הסברו הראשו של הר"י מיגאש .וממשי הרמב" בחלקו השני של קוב$
ההלכות:
היתה אלמת או חרשת ,או שאמרה ,איני יודעת למי נבעלתי ,או שהיתה
קטנה שאינה מכרת בי כשר לפסול  הרי זו ספק זונה ,וא נשאת לכה 
תצא ,אלא א כ היו שני הרובי המצויי אצלה כשרי.
כלומר ,בי לכתחילה בי בדיעבד ,א יש רק רוב אחד  תצא ,בדיוק כפי שהסביר הר"י
מיגאש בתירוצו השני.
לא נותר לנו אלא לבאר מהי המעלה ביוחסי לפי שיטת הרמב" .כבר ראינו שרש"י מתאר
את המקרה בפרטות ולפי הסברו מדובר בשתי קבוצות שונות :העיר והסיעה שבאה ממקו
אחר לכיוו העיר ,א עדיי לא נכנסה לש .לא כ מפרש הרמב" בפירוש משנתנו:
מעשה זה היה חו $לעיר שרובה כשרי ,ויצאו מאותה העיר סיעה רובה
כשרי ג כ ,ופרש אחד מאותה סיעה ואנסה ,שהרי יש כא תרי רובי :רוב
העיר; ורוב סיעה של מקו שנאנסה בו ,וזו חומרא .לפי שאי אנו צריכי
אלא חד רובא ,אלא מעלה עשו ביוחסי שלא תנשא לכתחילה אלא בתרי
רובי .והלכה כר' יוסי.
כלומר ,מדובר שהסיעה יוצאת מציפורי ולא כפירוש רש"י שעדיי לא הגיעה לש .הא
זהו שינוי טכני בלבד בהבנת המציאות ,או שמא יש כא שוני עקרוני ומהותי? הרמב"
ממשי ומתאר את המקרה כ ג בפסיקת ההלכה שהבאנו" :והיו רוב העוברי ש
כשרי ורוב העיר שממנה פרשו אלו העוברי כשרי" .ג מדברי הר"י מיגאש נית לדייק
זאת ,א כי ש הדברי פחות מפורשי:
בקרונה של צפורי היה מעשה .כלומר ,בשעה שבאת השיירא של ישראל
לצפורי לסחורה ,באותה שעה נבעלה תינוקת זו ,ולפיכ הכשיר אותה ר'

ואספתי מה שנזדמ לידי מהגהות אבי זצ"ל וזולתו בש רבינו יוס הלוי ז"ל .וחי ה' כי הבנת
אותו האיש בתלמוד מפליאה כל מי שמתבונ בדבריו ועומק עיונו ,עד שאפשר לי לומר עליו,
לפניו לא היה מל כמוהו בשיטתו.
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יוחנ ב נורי משו דאיכא תרי רובי לכשרות :רוב העיר ורוב השיירא
שחנתה ש באותו העת.
כלומר ,לפי הרמב" מדובר ג כ בשתי קבוצות שונות .הסיעה איננה חלק מתושבי העיר
ציפורי .מדובר בסוחרי שבאו כסיעה נפרדת ,וסיעה זאת כבר נכנסה לציפורי וכבר נמצאת
בתו העיר ,אלא שכעת פרשה מ העיר ואחד מ הסיעה פרש ממנה ובעל .שלא כמו בשיטת
רש"י לפיה קיי ספק מאיזו קבוצה בא הבועל  מ העיר או מ הסיעה הנוסעת לכיוו
העיר ,לדעת הרמב" ברור שהבועל בא מ הסיעה .וזוהי המעלה :מדי כל דפריש  מרובא
פריש ,יש לנו להניח שהבועל הפורש מ הסיעה שרובה כשרי  כשר הוא .מעיקר הדי די
בכ .אלא שחכמי החמירו ודרשו ביוחסי רוב נוס  רוב העיר .זאת אומרת שהחומרה
היא שג מבלי הסיעה ,יהיה לנו את רוב העיר ,שג עליו קיי די כל דפריש מרובא פריש.

ה .סיכו
שתי בעיות עיקריות נוגעות לסוגייתנו .האחת  סתירה בפסיקת ההלכה; השניה  הבנת
המעלה המיוחדת שדרשו כא חכמי .סקרנו בקצרה את שיטות שאר הראשוני וניתחנו
את הקשיי אשר ה טומנות בחוב .ראינו שפסיקת הרמב" הינה לכאורה בעייתית ,א
ברור כי הוא הל בשיטת רבו ,הר"י מיגאש אשר פותר את הבעיות בסוגיה באופ מקורי
משלו .על כ ,מקורו של רבינו גלוי וידוע .כ הסברנו את ההגיו שבשיטתו הפותר את
הבעיות הקיימות בהסבר שאר הראשוני.

42

˘‡Ë¯Â‚ÈÂ Ô˙ÂÈ ÏÂ

ÈÂÏÙ ˙‡ Â¯Â˘ ˙ÈÓ‰˘ ‰„ÂÓ‰ Ï˘ Â·ÂÈÁ
‡‰ÁÈ˙Ù .
·Â· ÌÈÈ˘˜‰Â (‡,‡Ó) Â˙˘ÓÏ È"˘¯ ˘Â¯ÈÙ .
‚˜ÊÈ ÈÓ„ ¯ÙÂÎ „"ÓÎ Â˙˘Ó ˘¯ÙÏ Â˙ÂÂÎ ¯˜ÈÚ :ÔÂ˘‡¯ ıÂ¯È˙ .
„‡Ò˜ ‡ÈÂ‰ ‡Ï„ È˜ÂÙ‡Ï ‡· È"˘¯ :È˘ ıÂ¯È˙ .
‰¯ÙÎ ‡¯ÙÂÎ „"ÓÏ Ì‚ ÌÂÏ˘˙‰ ˙¯„‚‰ ‡Â‰ ‡ÂÓÓ ‡¯ÙÂÎ :È˘ÈÏ˘ ıÂ¯È˙ .‰
¯ÙÂÎ ‡ÏÂ ÌÈÓ„ ·ÂÈÁ· Â˙˘Ó ˙‡ (‡,‚Ó) ‡Ó˜-‡··· ‰È‚ÂÒ‰ ˙„ÓÚ‰ .Â
‡ÂÓÓ ‡¯ÙÂÎ „"ÓÎ ‡˜ÂÂ„ ¯˘˜‰‰Â ÔÂ˘Ï‰ ÍÂ˙Ó Â˙˘Ó Ï˘ ‰˘Â¯ÈÙ ˙ÂË˘Ù .Ê

א .פתיחה
במסכת כתובות ,בסיומו של פרק "אלו נערות" ,הד בחיובי הממו של האונס והמפתה
לאבי הבת ,כוללת המשנה )מא,א( כלל הבא להבחי בי תשלומי ממו לקנסות:
האומר פתיתי את בתו של פלוני  משל בושת ופג על פי עצמו ,ואי משל
קנס.
האומר גנבתי  משל את הקר על פי עצמו ,ואי משל תשלומי כפל
ותשלומי ארבעה וחמשה.
המית שורי את פלוני או שורו של פלוני  הרי זה משל על פי עצמו ,המית
שורי עבדו של פלוני  אי משל ע"פ עצמו.
זה הכלל :כל המשל יתר על מה שהזיק  אינו משל ע"פ עצמו.
המודה בקנס פטור מלשלמו ,כמו שלמדו מלשו הכתוב )שמות כב ,ח(" :אשר ירשיעו אלהי
ישל שני לרעהו"  פרט למרשיע את עצמו )בבא קמא עה,א( .ומכא מחלקת המשנה בי
תשלומי הנחשבי לעיקר הממו ,שאות משל החייב ג על פי עצמו ,לקנסות שהמודה
בה פטור.
וכ ,המפתה אינו משל את הקנס של חמישי שקל כס על פי עצמו ,אבל צרי לשל את
הבושת והפג .הגונב משל דווקא את הקר על פי עצמו ,אבל לא תשלומי כפל ותשלומי
ארבעה וחמשה .וכ ,המודה שהמית שורו את עבדו של פלוני פטור מקנס שלשי סלע ,א
א מודה שהמית את שורו של פלוני חייב בנזקי השור ,וכ המודה שהמית שורו את פלוני
ומתחייב בכופר חייב לשלמו ג על פי עצמו.
הכלל שבא להגדיר את הקנס ,ולהבחי בינו לבי עיקר הממו הוא "כל המשל יתר על מה
שהזיק".
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במאמר זה נעמוד על פירושו של רש"י למשנה זו .פירוש שבמבט ראשו נראה קשה ,וכבר
עמדו המפרשי על דבריו שלכאורה נסתרי מסוגיות מפורשות ,כפי שנביא להל .לאחר
שנביא מפירושי הקדמוני והאחרוני ,ננסה להציע פירוש חדש לפירושו ,מתו הבנה
שרש"י בא לפרש את פשוטה של משנתנו ,על פי תוכנה וסגנונה.

ב .פירוש רש"י למשנתנו )מא,א( והקשיי בו
רש"י  ובעקבותיו ר"ע מברטנורה  פירש הטע שמשל על פי עצמו  במודה שהמית
שורו את פלוני  מטע שהכופר נחשב ממו ,וזה לשונו:
המית שורי את פלוני  והריני חייב בכופר .הרי זה משל ע"פ עצמו  קסבר
כופרא ממונא.
ופשטות כוונתו ,שמצאנו מחלוקת תנאי לגבי מי שהמית שורו את פלוני )בבא קמא מ,א(:
"ונת פדיו נפשו" )שמות כא ,ל(  דמי ניזק ,ר' ישמעאל בנו של רבי יוחנ ב
ברוקה אומר :דמי מזיק .מאי לאו בהא קמיפלגי ,דרבנ סברי :כופרא ממונא
הוא ,ור' ישמעאל בנו של רבי יוחנ ב ברוקה סבר :כופרא כפרה.
ורש"י במקו מבאר:
כופרא כפרה  לכפר על זה שהרג שורו את האד ...כופרא ממונא  שהזיק
גופו של זה ונתחייב ליורשיו דמי ההרוג.
א כ ,במשנתנו בא רש"י ללמד ,כי ההתייחסות לכופר כממו אותו אד משל על פי
עצמו היא דווקא לשיטת רבנ הסוברי כופרא ממונא ,אבל לר' ישמעאל הסובר כופרא
כפרה אינו משל עפ"י עצמו.
אמנ ,למסקנת הגמרא ש נחלקו רבנ ור' ישמעאל במחלוקת אחרת 
א"ר פפא :לא ,דכ"ע כופרא כפרה הוא ,והכא בהא קמיפלגי ,רבנ סברי:
בדניזק שיימינ ,ורבי ישמעאל בנו של רבי יוחנ ב ברוקה סבר :בדמזיק
שיימינ.
וקשה ,כיצד רש"י העמיד את משנתנו בניגוד למסקנת הגמרא בבבאקמא?
ועוד הקשה רעק"א בתוספותיו )אות מו( על פירוש זה ,וזה לשונו:
משמע דאילו כופרא כפרה הוי קנס ,וזה תמוה דהא בב"ק מא,ב דמשנינ
דר"א סבר כופרא כפרה ,משו הכי אפילו בת לא הוי קנס ,עיי"ש .וג ,הא
בב"ק מ,א אמרינ דכולי עלמא כופרא כפרה ,וא כ יקשה ממתניתי דהכא
דמשל על פי עצמו ]קושייתנו לעיל  ש.ו .[.וכ ,הרמב" פסק כופרא כפרה,
ואפילו הכי פסק דמשל על פי עצמו .וצע"ג.
וביאור קושייתו הראשונה ,ששנינו )בבא קמא מא,ב(:
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"ובעל השור נקי" )שמות כא ,כח(  רבי אליעזר אומר :נקי מחצי כופר; אמר לו
ר' עקיבא :והלא הוא עצמו אי משתל אלא מגופו ,הביאהו לבית די וישל
ל! אמר לו רבי אליעזר :כ אני בעיני ,שדיני בזה שחייב מיתה? אי דיני
אלא כשהמית את האד על פי עד אחד או על פי בעלי .על פי בעלי ,מודה
בקנס הוא! קסבר :כופרא כפרה.
כלומר ,ר' אליעזר דורש שדי כופר נאמר דווקא בשור מועד ,אבל בשור ת שחייב על נזקו
רק חצי נזק ,אינו צרי לשל כשהרג חצי כופר .ומבאר רש"י במקו" :אמר לו רבי עקיבא
 פשיטא דפטור והלא א חייב היה אי תשלומיו אלא מגופו ,וזה שנסקל ממה משל,
יאמרו לו בעלי הביאהו לב"ד וישלמו ל הימנו" .והשיב רבי אליעזר "אי דיני  אי
מדרשי זה שאני דורש אלא כשהמית על פי עד אחד שאינו נסקל ,אבל ממונא אימא לשל,
להכי אצטרי קרא" ,וכ צרי פסוק לפטור במקרה שהבעלי מודי שהמית שורו הת
את פלוני .וקשה "מודה בקנס  פטור ,וכי היכי דמפטר מקטלא מפטר נמי מכופר ,ולמה לי
קרא" ,ומתר רבי אליעזר "קסבר כופרא כפרה  לפיכ אי לא מעטיה הוה אמינא ליחייב,
בי בעד אחד בי ע"פ עצמו ,כי היכי דתיהוי ליה כפרה".
ועולה ,שלמא דאמר כופרא כפרה ,לא זו בלבד שמשל על פי עצמו בשור מועד ,אלא אפילו
בשור ת מצד הדי היה משל על פי עצמו .1וא כ ,היא פירש רש"י את משנתנו דווקא
למא דאמר כופרא ממונא .ובפרט שלהלכה פוסקי )רמב" הל' נזקי ממו פ"י ,ה"ד( כופרא
כפרה ,ואעפ"כ אד משל עפ"י עצמו )רמב" הל' סנהדרי פ"י ,הי"ד(.

ג .תירו ראשו :עיקר כוונתו לפרש משנתנו כמ"ד כופר דמי ניזק
והנה ,בשיטה מקובצת על אתר )כתובות מא,א( הרגיש בקושיה זו ,ופירש:
ורש"י ז"ל כתב כא ,הרי זה משל על פי עצמו  קסבר כופרא ממונא .ע"כ.
ואפשר דקשיא ליה דלמ"ד דמי מזיק ,הרי משל יותר ממה שהזיק,
דלפעמי שוה מזיק יותר מניזק ,והילכ קשיא אמאי משל על פי עצמו,
ולהכי כתב ז"ל קסבר דיהיב דמי ניזק.
כלומר ,רש"י פירש במשנתנו לפי ההבנה הראשונה בבבאקמא שלמ"ד דמי ניזק אמרינ
כופרא ממונא ,ולמ"ד דמי מזיק כופרא כפרה ,ואילו התנא במשנתנו היה סובר כופרא כפרה
הרי היה משל דמי מזיק ,ולעתי הרי זה יתר על מה שהזיק ולא חשיב ממו אלא קנס.2

 .1ועל המשנה בכתובות פליגי אמוראי לעני שור ת אי פלגא נזקא קנסא או פלגא נזקא ממונא .כלומר ,הא
בעלי המודה ששורו הת הזיק חייב לשל את מלוא הנזק כדי ממו ורק פטרו אותו מחצי חיוב
התשלומי ,או כיוו שאי משל כמה שהזיק אלא פחות ממה שהזיק הרי זה קנס ואינו משל על פי עצמו.
 .2בפירוש "אהבת אית" למשנה כתב בפשיטות" :ומ"ש רש"י דסבר האי תנא כופרא ממונא כונתו דסבר האי
תנא כופר דמי ניזק ,הג דש מסקינ דלכולי עלמא כופרא כפרה ופליגי אי בדניזק אי בדמזיק שיימינ כו'
מ"מ נקט רש"י היותר פשוט".
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ופירש ,שבכ נתיישב לרש"י מה שהוקשה לתוספות )מא,א( בד"ה זה הכלל ,וזה לשונ:
זה הכלל כל המשל יותר על מה שהזיק כו'  ואפילו למ"ד בפרק שור שנגח
ארבעה וחמשה דכופר היינו דמי המזיק ,לא חשיב יותר ממה שהזיק ,אע"פ
שפעמי שוה מזיק יותר מניזק ,דפדיו נפשו הוא נות.
ורש"י לא הוצר לזה ,שפירש משנתנו דווקא למ"ד דמי ניזק.
ויש להקשות ,א עיקר חידושו של רש"י שבא לפרש דתנא דמתניתי ס"ל דמי ניזק ,מה
טע נדחק לפרש דווקא למ"ד כופרא ממונא ,והרי למסקנה ,רב פפא העמיד אפילו למ"ד
כופרא כפרה דבניזק שיימינ ואי זה יתר על מה שהזיק.3
ואמנ ,בעל ההפלאה כיוו מדעתו לתירו השטמ"ק ביישוב דברי רש"י ,ותיר קושיה זו
באמרו )מא,ב ד"ה בגמרא לא פסיקא(:
וא דלשנויא דרב פפא ש דאפילו מא דאמר דמי ניזק מצי סבר כופרא
כפרה ,מכל מקו נראה דמשמע ליה לרש"י מסוגיא דלקמ דעל כרח
פסיקא ליה להש"ס דס"ל לתנא דמתני' כופרא ממונא.
וכתב שיצא די זה לרש"י ממה שתירצה הגמרא מדוע לא אמרו בכלל המשנה "כל שאינו
משל כמה שהזיק" ,אלא "כל המשל יתר על מה שהזיק" ,שאינו כולל חצי נזק  "לא
פסיקא ליה ,כיו דאיכא חצי נזק צרורות ,דהלכתא גמירי לה דממונא הוא ,משו הכי לא
קתני" ,ומכא "דע"כ ס"ל לתנא דמתניתי דמי ניזק וכופרא ממונא ,דאי לאו הכי הוי ליה
למימר מיניה וביה ,כיו דאיכא חצי כופר וכפרה הוא משל ע"פ עצמו".4
ולכאורה נית לדחות ולומר שהגמרא תירצה היותר פשוט ,כדי שלא לומר שהמשנה
מיושבת דווקא על פי תנא מסויי .וכ דחה בהפלאה ש .ועוד קשה לפירוש זה ,שהעיקר

 .3ונראה שכבר בשטמ"ק נשמר מקושיה זו וכתב" :ואפשר משו דאיירי מתניתי לעני מודה בקנס ,כתב
הרב 'קסבר כופרא ממונא' ,לאפוקי דלא הויא קנסא ,ואתא למימר דסבירא ליה להאי תנא דמי ניזק.
ולהכי דחיקנא לפרושי לשו רש"י ז"ל כ ,משו דלא מצינו פלוגתא אי כופרא ממונא או קנס ,ומכל מקו
שפיר מצינ לפרושי דסבירא ליה להאי תנא דמי ניזק ."...ולשיטתו אמנ לא בא רש"י לאפוקי ממא דאמר
כופרא כפרה ,אלא שלא נאמר שכופר הוא קנס ,ובעיקר רצה ללמדנו שהתנא סובר דמי ניזק כנ"ל .וראה
בתירו השני שהבאנו בש הרש"ש שפירש ברש"י רק שבא לאפוקי מ'כופרא קנסא' ולא ממ"ד דמי מזיק,
ומה שהקשנו לשיטתו.
 .4ועפ"י דבריו ,דווקא מתו קושיית רעק"א שלמ"ד כופרא כפרה משל אפילו חצי כופר עפ"י עצמו ,עולה
שהגמרא פירשה את משנתנו כמ"ד כופרא ממונא .ובפירוש "תפארת ירושלי" למשנה הביא פירוש
השטמ"ק ,ורצה ליישב דברי רש"י ג בלא שיחלוק על דברי התוספות ,ולכ תיר מעי מש"כ בעל ההפלאה
שרש"י העמיד את המשנה דווקא למ"ד כופרא ממונא ,מפני שלמ"ד כופרא כפרה משל אפילו חצי כופר,
וא כ לא היה למשנה לסתו בזה הכלל דווקא ביתר על מה שהזיק" ,במילתא דקתני לה במתני' ברישא
כגו המית שורי את פלוני ,א איתא דמשכחת לה דאע"פ שמשל פחות ממה שהזיק אפ"ה משל ע"פ
עצמו ,לא הוי ליה למיסת ליה ולמסמ על שינוי לשונו בזה הכלל" .וקשה ,דאדרבה לוקי מתניתי למ"ד
כופרא כפרה ,ולהכי אמרינ "יתר על מה שהזיק" ,שבפחות מהנזק איכא חצי כופר שמשל עפ"י עצמו.

46

חיובו של המודה שהמית שורו את פלוני

עדיי חסר מ הספר וצרי היה רש"י לפרש 'קסבר דמי ניזק' ,ולא ללמדנו את תולדת הדי
'כופרא ממונא' ,שממנה נדע האב.
ובעיקר ,שעדיי לא נתיישבה קושיית רעק"א ,מדוע כתב רש"י שמשל עפ"י עצמו דווקא
למ"ד כופרא ממונא ,והלא מפורש בבבאקמא מא,ב שג למ"ד כופרא כפרה משל עפ"י
עצמו.

ד .תירו שני :רש"י בא לאפוקי דלא הויא קנסא
והרש"ש כא תיר ,וזה לשונו:
קסבר כופרא ממונא ,ר"ל ולא קנסא .ולשונו בבבאקמא מג,ב ד"ה והיכי
דמי דכופרא כפרה ולא קנסא דליפטור משו הודאת עצמו .ומיושב הצע"ג
שבתור"ע אות מ"ו .א לשו וקסבר אינו מדוייק כ"כ.
ולפירושו ,רש"י לא בא לאפוקי ממ"ד כופרא כפרה ,אלא ממ"ד כופרא קנסא.
א קשה ,שלא מצינו מי שסובר כופרא קנסא ,וכלשו השטמ"ק "דלא מצינו פלוגתא אי
כופרא ממונא או קנס" .וא הרש"ש עצמו הקשה כ בבבאקמא )מג,ב ד"ה גמרא אימא(:
ועל פי האמור תמה אנכי על פרש"י במשנה שפירש דלהכי משל כופר על פי
עצמו דקסבר כופרא ממונא ,דמאי אתא לאפוקי ,אי דלא תימא כפרה הא כל
שכ דמשל ע"פ עצמו כמבואר ,וכ כתב בעצמו לקמ בסמו ,ואי לאפוקי
ממ"ד קנסא ,זה ליכא למ"ד לגמרא דיל כמש"כ .ואולי שסמ על פשט
השמועה דפרי מודה בקנס הוא...
א כ ,בדוחק העמיד הרש"ש דברי רש"י שבא לאפוקי מהוא אמינא ממנה משמע שכופרא
קנסא ,א אי מי שסובר כ ,ומשו כ לשו "וקסבר" אינו מדוקדק .ובעיקר ,מה טע
נקט רש"י בלשו "כופרא ממונא" השגור בש"ס בניגוד ל"כופרא כפרה" ,א יכל לפרש כ
ג למ"ד כופרא כפרה ולאפוקי ממ"ד כופרא קנסא.
וע זאת ,מצאנו סיוע לדבריו מפירוש תוספות רי"ד בסוגיי ,שכתב:
המית שורי את פלוני משל על פי עצמו ,פירוש דכופרא לאו קנסא הוא,
דכפי שויו של ניזק משל .וא למ"ד כפי שויה של מזיק ,כופרא ממונא הוי
ומשל על פי עצמו.
ובהשקפה ראשונה תמוה ,שמפורש בבבאקמא )מ,א( שמא דאמר דמי מזיק ס"ל כופרא
כפרה ,ולשיטת רב פפא כולי עלמא ס"ל כופרא כפרה ,ואי מי שמפרש דמי מזיק למ"ד
כופרא ממונא .אלא ,שבאומרו "כופרא ממונא" לא בא לאפוקי ממ"ד כופרא כפרה ,אלא מ
המחשבה דכופר נחשב לקנס ,וכ נית לפרש ברש"י כנ"ל.
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ה .תירו שלישי :כופרא ממונא הוא הגדרת התשלו ג למ"ד כופרא כפרה
הרב יחיאל יעקב וינברג ,מחבר שו"ת "שרידי אש" ,5פירש את דברי רש"י באופ אחר:
ונראה דרש"י רצה לומר דלכולי עלמא כופרא ממונא לעני הודאת עצמו,
ואפילו לרב פפא דס"ל דכו"ע כופרא כפרה זוהי רק שבעל השור מתכפר ג
כ בתשלומי ממו המת ,וכלשו הכתוב ונת פדיו נפשו ,אבל עיקר החיוב
הוא ממו ולא כפרה ,ומשו הכי מחוייב בהודאת עצמו ,משא"כ במיתת
השור שאינו נהרג עפ"י עצמו.
וכתב שכ שיטת רש"י בכל מקו שא למ"ד כופרא כפרה ,אי זה כופר בתורת קרב ,אלא
זהו חיוב ממו שיש בו ג כפרה ,וזו כוונת רש"י באומרו "קסבר כופרא ממונא"  לכופר יש
די ממו.
הבנה זו ב"כופרא כפרה" ,מנוגדת לשיטת התוספות )בבא קמא מג,א ד"ה מאי לאו( שעל הכופר
הניזק אינו יכול למחול ,ומשמע שהכופר הוא כפרה ממש כקרב ,ולכ אי הניזק יכול
למחול .ולפירושו ,רש"י על משנתנו בא לאפוקי מפירוש זה בהבנת "כופרא כפרה" וכתב
ד"כופרא ממונא" ,כלומר  עיקרו של הכופר הוא ממו ,ג א יש בו כפרה.6
ועדיי יש לתמוה מדוע נקט רש"י בלשו "כופרא ממונא" ,שהוא ביטוי בש"ס הבא לאפוקי
ממ"ד כופרא כפרה ,ולא כמציי את סוג הכפרה שיש בכופר.

ו .העמדת הסוגיה בבבאקמא )מג,א( את משנתנו בחיוב דמי ולא כופר
ונראה ליישב שיטת רש"י באופ אחר ,מתו דגש על פשוטה של משנה .ולהבנת הדברי,
נקדי את סוגיית הגמרא בבבאקמא )מג,א( המתייחסת למשנתנו:
אמר רבה :שור שהמית ב חורי שלא בכוונה  פטור מכופר ,שנאמר
כא ,כט(" :השור יסקל וג בעליו יומת ,א כופר יושת עליו" ,כל זמ שהשור

)שמות

 .5בחידושיו על הש"ס ,ח"ב .יצאו לאור בקרוב אי"ה ע"י תלמידו ,אבי מו"ר שליט"א ,שביאר בהרחבה את
שיטת רבו בפירושו "גחלי אש".
 .6לפי הסברו ,יש לבאר את החילוק בי כופרא ממונא לכופרא כפרה עפ"י מש"כ רש"י ב"ק מג,א ד"ה לא:
"הא דקתני משל לאו בתורת כופר דניבעי כפרה ,דאפילו לא משל נמי ,כגו אי לית ליה נכסי ,לאו בכלל
עונש הוא ,דאי כופר בלא סקילה דשור .אבל היכא דאית ליה נכסי ,ע"כ משל דמי ,דלא גרעה מיתה
מנזקי ,דאילו אזקיה אע"ג דאינו בסקילה בעי לשלומי ליה פחת דמיו ,ה"נ משל דמיו ליורשיו" .ועולה ,כי
הכפרה שבחיוב התשלומי למ"ד כופרא כפרה ,מוסיפה על החיוב הממוני ג את החיוב כלפי שמיא ,ואינו
צרי להחזיר רק את הממו ככל חוב ממוני ,שעליו אי תביעה א לא היה לו כדי לשל.
ואמנ ,הרב וינברג פירש כ "כופרא כפרה" דווקא למ"ד דמי ניזק ,אבל למ"ד דמי מזיק פשוט הוא ג
לשיטתו שזוהי כפרה גמורה ,דאל"כ מדוע יתחייב לשל יותר מדמי הניזק .וא כ ,נית לומר שוב כהסבר
השטמ"ק וההפלאה שבא לאפוקי ממא דס"ל בדמזיק שיימינ ,כדי לפתור את קושיית התוספות בד"ה זה
הכלל כנ"ל.
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בסקילה  בעלי משלמי כופר ,אי השור בסקילה  אי בעלי משלמי
כופר.
איתיביה אביי :המית שורי את פלוני או שורו של פלוני  ה"ז משל ע"פ
עצמו ,מאי לאו כופר! לא ,דמי .אי דמי ,אימא סיפא :המית שורי את
עבדו של פלוני  אינו משל על פי עצמו ,ואי דמי ,אמאי לא?
אמר ליה :יכילנא לשנויי ל רישא דמי ,וסיפא קנס ,מיהו שנוייא דחיקא
לא משנינא ל ,אידי ואידי דמי ,מיהו ב חורי דמשל כופר ע"פ עצמו,
והיכי דמי? דאי אתו סהדי ואסהידו ביה דקטל ,ולא ידעי אי ת הוה אי
מועד הוה ,ואמר מריה דמועד הוא ,דמשל כופר על פי עצמו ,היכא דליכא
עדי  משל דמי .גבי עבד שאינו משל קנס ע"פ עצמו ,והיכי דמי? דאי
אתו עדי ואסהידו ביה דקטל ,ולא ידעי אי ת הוה אי מועד הוה ,ואמר
מריה מועד הוא ,לא משתל קנס ע"פ עצמו ,היכא דליכא עדי  לא משל
דמי.
רבה מחדש די בכופר ,שהבעלי משלמי את הכופר רק כאשר השור נסקל בפועל ,א
כאשר אי השור בסקילה  הבעלי אינ משלמי כופר.
והקשה אביי מ המשנה בכתובות ,שעולה בה כי הבעלי משלמי כופר על פי הודאת,
והרי השור לא נסקל על פי הודאת בעליו ,7וכיצד א כ הוא משל כופר?
ופירש רבה במשנתנו שהבעלי אינ משלמי כופר על פי הודאת עצמ ,אלא את דמיו של
המת .דמי אלו משל בעל השור ליורשי ,על א שאיננו משל כופר על פי דינו של רבה,
מטע שהשור אינו נסקל.
מהו חיוב דמי זה? כתב רש"י בד"ה "לא דמי":
לא ,דמי  הא דקתני משל לאו בתורת כופר דניבעי כפרה ,דאפילו לא
משל נמי ,כגו אי לית ליה נכסי ,לאו בכלל עונש הוא ,דאי כופר בלא
סקילה דשור .אבל היכא דאית ליה נכסי ,ע"כ משל דמי ,דלא גרעה מיתה
מנזקי ,דאילו אזקיה אע"ג דאינו בסקילה בעי לשלומי ליה פחת דמיו ,ה"נ
משל דמיו ליורשיו.
כלומר ,כש ששור שהזיק אד חייב בעליו לשל דמי הנזק לניזק ,כ בשור שהמית אד
חייב בעליו לשל דמי נזק המיתה ליורשי ,שכ מעבר לחומר שבמיתה עצמה ,הרי היא
נזק גדול .ועולה ,שהבעלי צריכי לשל את דמי המת ,או בתורת כופר  כאשר השור

 .7והטע ,כתב רש"י" :ואע"ג דאי השור בסקילה שהרי הודה ,ואמרו כמיתת בעלי כ מיתת השור ,ואד
בהודאתו אינו נהרג" .וכלל זה ד"כמיתת בעלי כ מיתת השור" מוסכ לעני משפטו של השור ,כמו
שאמרו )סנהדרי ב,א(" :שור הנסקל בעשרי ושלשה ,שנאמר :השור יסקל וג בעליו יומת כמיתת
בעלי כ מיתת השור" .ואמנ ,נחלקו א כלל זה נאמר ג לעני נתכוו להרוג את זה והרג את זה )בבא
קמא מד,א( ,או בשור שלא נגמר דינו ונתערב באחרי )סנהדרי עט,ב(.
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נסקל ומתקיי די "השור יסקל וג בעליו יומת" ,או בתורת דמי  כאשר השור אינו
נסקל.
ועל זה הקשה אביי מדוע לעבד אי דמי כאשר נפטר מ הקנס .וביאור דבריו ,א
מתייחסי ג למותו של אד כנזק המשתל ליורשי ,הרי מותו של העבד הוא נזק
לבעלי כמי שהזיקו שורו וחמורו .וא כ ,על א שנפטר מהקנס של שלושי סלע של עבד,
עדיי יתחייב בתשלו דמי העבד.
ומכא בא רבה לפרש את משנתנו בשני אופני .ראשית רצה ליישב ,שהמודה שהרג שורו
עבדו של פלוני אכ יצטר לשל את דמי העבד ,וכאשר נאמר במשנה "המית שורי את
פלוני או שורו של פלוני  הרי זה משל על פי עצמו ,המית שורי עבדו של פלוני  אי משל
ע"פ עצמו" ,פירושו" :רישא דמי וסיפא קנס" ,כלומר הרי זה משל על פי עצמו את דמי
פלוני ,ואינו משל על פי עצמו את הקנס של העבד .ואול ,על פלוני לא יצטר לשל את
הכופר אלא רק את דמיו ,ועל העבד על א שפטור מ הקנס יהיה חייב בדמיו.
כמוב שתירו זה הוא דחוק ,מכ שהוא מבאר במשנה שאותו משפט מדבר ה בתשלומי
נזק וה בתשלומי קנס ,ולפיכ פירש רבה באופ אחר את משנתנו ,באומרו שלעבד אי
דמי ,והמודה שהרג שורו עבדו של פלוני אינו חייב בקנס ולא בדמי .ונראה ,שעיקר
ההבנה במה שלעבד אי דמי נעוצה במהותו של קנס שלשי של עבד ,קנס זה מלמדנו
שאי מתייחסי להריגת אד  ג א הוא עבד  כש שמתייחסי להריגת בהמה ,ועל
הריגת העבד מתחייבי בקנס מיוחד )משא"כ בנזקי העבד שה כנזקי שורו וחמורו( .א
כ ,לא ייתכ לראות בעבד אד מצד אחד ובהמה מצד שני ,ולכ ג א בפועל פטור המזיק
מתשלו הקנס על מיתת העבד ,כגו שהודה מפי עצמו ,אי לחייבו תשלומי כאילו היה
העבד בהמה של הבעלי.

ז .פשטות פירושה של משנתנו מתו הלשו וההקשר דווקא כמ"ד כופרא
ממונא
מתו העמידה על פירושו של רבה למשנה בכתובות ,נראה שנוכל לעמוד על תור דברי
רש"י .נראה לומר ,שרש"י פירש את שיטת רבה ואת כלל הסוגיא בבבאקמא דווקא למ"ד
כופרא כפרה ,8שרבה הסובר כ חידש שא השור אינו נסקל הבעלי אינ משלמי את
הכופר ,כיוו שאנו מתייחסי לתשלומי בתורת כפרה .ולשיטת רבה ,אמנ נית להעמיד
בדוחק את משנתנו  א רק בחיוב דמי ,ולא בחיוב כופר.
 .8כדמוכח מלשונו שהבאנו לעיל" :הא דקתני משל לאו בתורת כופר דניבעי כפרה" .וכ כתב בפירושו על
המש הסוגיא" :והיכי דמי כגו דאתו סהדי כו' דהכא ודאי משל כופר דכופרא כפרה ולא קנסא דליפטר
משו הודאת עצמו ,והיכא דליכא עדי כלל הוא דפטרנא מכופר משו גזירת הכתוב דאי השור בסקילה,
והכא הרי השור בסקילה בהעדאת העדי ,דאי נמי ת הוי בר סקילה הוא ,הלכ היכא דליכא עדי כלל
דאינו בר כופר משל דמי".
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אמנ ,למ"ד כופרא ממונא כלל לא נאמר דינו של רבה שרק א השור נסקל הבעלי
מתחייבי לשל ,מפני שכל החיוב בכופר הוא חיוב דמי שלא גרע מנזיקי ,ומה לי א
השור נסקל או לא ,הרי הוא הרג את המת וחייב לשל ממו ליורשי .לשיטתו ,נית
להעמיד את משנתנו כפשוטה שהיא עוסקת בחיוב הכופר.
כאשר רש"י מפרש במשנתנו הוא נקט בפשיטות:
המית שורי את פלוני  והריני חייב בכופר .הרי זה משל ע"פ עצמו  קסבר
כופרא ממונא.
ואילו רצה לפרש למ"ד כופרא כפרה צרי היה לשנות מפשוטה של משנה ,ולכתוב:
'המית שורי את פלוני  ובכה"ג אי השור בסקילה שהרי הודה ,ואמרו כמיתת בעלי כ
מיתת השור ,ואד בהודאתו אינו נהרג ,וממילא אינו חייב כופר .הרי זה משל ע"פ עצמו 
ואע"פ שאינו משל את הכופר למ"ד כופרא כפרה ,עדיי יש חיוב דמי ליורשי'.
עפ"י פירוש זה "המית שורי את פלוני" אינו כפשוטו ,שבא להתחייב כופר כבכל שור שהורג
אד ,אלא התחייבות המודה בדמי המת ולא בכופר נפשו.
וכ להל ,א היה מפרש משנתנו כשיטת רבה צרי היה לפרש גבי עבד מה טע אינו
מתחייב דמי לבעלי ,ולחלק בי חיוב דמי בכל אד לחיוב דמי בעבד ,כפי שחילק
בבבאקמא )עיי"ש מג,ב ד"ה והיכי דמי( ,ועפ"י פירוש זה "המית שורי ...עבדו של פלוני" אינו
כפשוטו שבא להתחייב בשלשי סלע ,אלא בבא להתחייב בדמי העבד ,כש שהדיו
ב"המית שורי את פלוני" הוא לעני חיוב דמיו של המת .אבל רש"י נקט פשטות לשו
המשנה ,ופירש:
עבדו של פלוני  והריני חייב שלשי סלע .אינו משל  דקנס נינהו ,שאפי'
אי יפה דינר נות שלשי.
ונית להוסי ,שלא רק פשטות לשו המשנה הכריח את רש"י לפרשה למ"ד כופרא ממונא,
אלא ההקשר בו הדברי מובאי.
במשנה נית כלל להבחי בי ממו לקנס "זה הכלל :כל המשל יתר על מה שהזיק  אינו
משל ע"פ עצמו" ,וכל הדוגמאות מסתעפות מכלל זה  המפתה משל בושת ופג על פי
עצמו ,ואי משל קנס .הגונב משל את הקר על פי עצמו ,ואי משל תשלומי כפל
ותשלומי ארבעה וחמשה מפני שאלו קנסות.
מכא ,מבנה המשנה מורה שבסיפא צרי לומר שכאשר בא הבעלי של השור ומודה שהרג
שורו הוא משל על פי עצמו ואינו משל קנס .משל על פי עצמו  כופר ,במודה שהרג
שורו את פלוני .ואינו משל על פי עצמו  קנס ,במודה שהרג שורו את עבדו של פלוני .אבל,
כפי שפירש רבה בבבאקמא למ"ד כופרא כפרה  הפטור מתשלומי ב"המית שורי עבדו
של פלוני" איננו פטור מקנס אלא מחיוב דמי.
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וייתכ שקושי זה הביא את רבה להקדי את תירוצו לאביי באמירה "יכילנא לשנויי ל
רישא דמי ,וסיפא קנס"  כלומר ,באמת פשוטה של משנה הוא לעני הפטור מקנס ,וכ
חיוב התשלומי על פי עצמו הוא בדמי והפטור הוא פטור מקנס .א זהו שינויא דחיקא
לומר שבאותו המשפט דובר מתחילה על הדמי ולסו על הקנס.
רש"י רצה להינצל משינויא דחיקא בפירוש המשנה ,ולכ כתב על התנא במשנתנו "קסבר
כופרא ממונא" ,ובזה אכ בא לאפוקי ממ"ד "כופרא כפרה" .והטע שאינו מפרש כמ"ד
כופרא כפרה ,לא משו שלשיטתו אינו חייב לשל על פי עצמו ,אלא מטע שמשנתנו לא
מתיישבת יפה לפירושו .וכדי לפרש המשנה באופ פשוט נקט רש"י בפירושו שמשנתנו היא
למ"ד כופרא ממונא ,וממילא הכל מתיישב כהוג ,שהמודה שהרג שורו את פלוני חייב
בכופר וא מודה שהרג שורו את עבדו של פלוני חייב בקנס.
ויש להוסי ,שייתכ לומר כי דווקא מטע שלהלכה ג למ"ד כופרא כפרה משל על פי
עצמו באומר הרג שורי את פלוני ,ואינו משל על פי עצמו באומר הרג שורי עבדו של פלוני,
וא כ כל החילוק בי מי שסובר כופרא כפרה לזה שסובר כופרא ממונא הוא רק בפירוש
המשנה  לא דחק רש"י עצמו לפרש לפי מסקנת רב פפא שלכו"ע כופרא כפרה )בבא קמא
מ,א(.
ובזה נתיישבו ג קושיות רעק"א ממה דאמרינ בב"ק מא,ב לר' אליעזר דכופרא כפרה
ומשל עפ"י עצמו אפילו חצי כופר ,ומפסק הרמב" שכופרא כפרה וע זאת משל עפ"י
עצמו.
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"- "ÈÈÒÓ ‰˘ÓÏ ‰ÎÏ‰ - ÌÈÓ‰ ÍÂÒÈÂ ‰·¯Ú ,˙ÂÚÈË ¯˘Ú
!?ÌÓ‡‰
‡‰Ó„˜‰ .
·˙ÂÚ„‰ ÏÎÏ ‰ÎÏ‰‰ Ï˘ ‰ÓÂÈ˜ ˙Â¯˘Ù‡ - (‡,„ - ·,‚ ÔË˜ „ÚÂÓ) ˙ÂÚÈË ¯˘Ú ˙ÎÏ‰ .
‚ÈÂÂÈÎ Â„ ·ÂÏÈ˘ - (·,È˜ ÌÈÁ·Ê) ÌÈÓ‰ ÍÂÒÈ .
„‰ÂÂˆÓÏ ˙ÂÂ˘ ˙Â·‰ - (‡,„Ó - ·,‚Ó ‰ÎÂÒ) ‰·¯Ú ˙ÈÈ‚ÂÒ ¯Â‡È· .
‡¯Ó‚‰ ˙ÈÈ‚ÂÒ· ÌÈÈ˘˜ .1
Ì"·Ó¯‰ È¯·„· ÌÈÈ˘˜ .2
Â·˘ ÌÈÈ˘˜‰Â ‰È‚ÂÒ· Á"¯ ˘Â¯ÈÙ .3
Ì"·Ó¯‰ È¯·„Â Á"¯ ˘Â¯ÈÙ ÈÙ ÏÚ ‰È‚ÂÒ‰ ¯Â‡È· .4
˙ÂÈ˘Â˜‰ ·Â˘ÈÈ .5
‰·¯Ú ˙ÈÈ‚ÂÒÓ ˙Â˜ÒÓ .6
‰ÎÏ‰ ÌÈÏÏÂ˘ ÌÈ‡ "È‡¯˜" - ˙Â˜ÒÓ .‰
ÈÂÈÚ¯ ¯·Ò‰ - ‡·È˜Ú È·¯ ˙ËÈ˘ .Â

א .הקדמה
למדנו בכמה מקומות בש"ס )סוכה לד,א; מד,א; תענית ג,א; מועד קט ג,ב; זבחי קי,ב(:
אמר רבי אסי אמר רבי יוחנ משו רבי נחוניא איש בקעת בית חורת :עשר
נטיעות ,ערבה וניסו המי  הלכה למשה מסיני.
פירוש הדברי" ,עשר נטיעות מפוזרות לתו בית סאה  חורשי כל בית סאה בשביל עד
ראש השנה" )משנה שביעית א ,ו( ,ואיסור חרישה בתוספת שביעית )דהיינו קוד ראש השנה
השביעית( אינו נוהג בה .מכא ,הסיקה הגמרא במועד קט )ד,א( ,לדי תוספת שביעית
בכללו מהלכה למשה מסיני זו .שהרי ,היתר מיוחד זה שנית לנטיעות ,לא היה צרי
להיאמר ,אילולא נאסרה חרישה כלשהי קוד השביעית .בלשו הגמרא" :וכיו דהלכתא
למישרי ילדה ,לאו ממילא זקינה אסורה?" .בהלכה זו עוסקי שני פרקיה הראשוני של
מסכת שביעית.

המאמר מוקדש לאשתי היקרה לי מכל יונינה תחי' ,אשר הגתה ,יזמה ואיפשרה לי תקופת לימוד שקטה
בישיבה בחודשי קי תש"ס ,פינתה ממני כל טירדה ,ועודדה אותי לשקוע בלימוד וא ורק בו .מאמר זה ,הינו
פריה של תקופה זו ,ולפיכ מוקדש הוא לה.
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הלכת ערבה ,נאמרה למצוות ערבה שבמקדש בחג ,מלבד ערבת הלולב .הלכת ניסו המי,
מלמדת על מצווה זו שנהגה במקדש בחג .דיניה של שתי מצוות אלה מבוארי בפרק
הרביעי ממסכת סוכה.
הרמב" מנה הלכות אלה במניי ההלכות למשה מסיני שבהקדמתו לפירוש המשנה
)מהדורת מו"ר הרב שילת ,עמ' לטמ( ,וציי כל אחת מה במקומה.2

1

והנה ,לגבי כל אחת משלוש ההלכות ,מוצאי אנו תנאי שחלקו על מקור ,ולמדו
מפסוקי .לגבי עשר נטיעות )משנה שביעית א ,ד:(3
שנאמר" :בחריש ובקציר תשבת" )שמות לד ,כא(  אי צור לומר חריש וקציר
של שביעית ,אלא חריש של ערב שביעית שהוא נכנס לשביעית ,וקציר של
שביעית שהוא יוצא למוצאי שביעית.
דרשה זו נאמרה בברייתא בש רבי עקיבא .לעומתו ,הוציא רבי ישמעאל את הפסוק
ללימוד אחר )ש במשנה( ,והגמרא )מועד קט ד,א( הסיקה מתו כ" :הלכתא לרבי ישמעאל,
קראי לרבי עקיבא".
לגבי ערבה )סוכה לד,א(:
אבא שאול אומר" :ערבי" )ויקרא כג ,מ(  שתי ,אחת ללולב ואחת למקדש.
ולגבי ניסו המי )זבחי קי,ב:(4
רבי עקיבא אומר" :ונסכיה" )במדבר כט ,לא(  בשני ניסוכי הכתוב מדבר,
אחד ניסו המי ואחד ניסו היי.
לגבי שתי ההלכות האחרונות ,נקט הירושלמי בגישה דומה לזו שראינו בבבלי מועד קט,
לגבי עשר נטיעות )שביעית פ"א ,ה"ז(:
רבי זעירא ,רבי לא ,רבי יסא בש רבי יוחנ :ערבה הלכה למשה מסיני .ודלא
כאבא שאול ,דאבא שאול אמר :ערבה דבר תורה...
רבי בא רבי חייא בש רבי יוחנ :ערבה וניסו המי הלכה למשה מסיני.
ודלא כרבי עקיבה ,דרבי עקיבה אמר :ניסו המי דבר תורה...
.1

.2
.3
.4
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יש לתת את הדעת על כ ,שהרמב" מפריד במניי זה את הלכת עשר נטיעות ,ומונה אותה בפני עצמה,
בעוד שאת הלכות ערבה וניסו המי מנה בחדא מחתא .לא מצאתי תשובה שתבאר את סיבת הדבר )עיי
לקמ הערה  .(57עוד יש לשי לב ,כי במקו ה"קוד"  "עשר נטיעות" ,המוזכר בדברי רבי יוחנ ,מפרט
הרמב" יותר" :עשר נטיעות מפוזרות לתו בית סאה חורשי כל בית סאה בשביל" ,כלשו המשנה.
אול ,בפירוט זה בולטת בחסרונה הסיומת" :עד ראש השנה" )כ כתב ר"ח תענית ג,א( .עיי מה שנבאר
בזה לקמ בהערה  ,15ובפרק ה.
עשר נטיעות :פירוש המשנה שביעית א ,א; ש ו; הלכות שמיטה ויובל ג ,א; ש ד; ערבה :פירוש המשנה
סוכה ד ,ג; הלכות לולב ז ,כ; ניסו המי :פירוש המשנה סוכה ד ,ח; זבחי יג ,ו; הלכות תמידי ומוספי
י ,ו.
דרשה זו מופיעה באופ מפורט יותר בבבלי מועד קט ג,ב ,ובהרחבה בירושלמי שביעית פ"א ,ה"א.
בירושלמי שביעית פ"א ,ה"ז וכ סוכה פ"ד ,ה"א מובאת דרשה אחרת בש רבי עקיבא .עיי בהערה הבאה.

"עשר נטיעות ,ערבה וניסו המי  הלכה למשה מסיני"  האמנ?!

מבואר ,א כ ,שאי דרשות אלה אסמכתות בעלמא ,5אלא דרשות גמורות ,החולקות על
הסוברי כי הלכה למשה מסיני יש כא ,ולפיה ,הלכות אלה דבר תורה ה .במאמר זה,
ננסה לעמוד על שתי נקודות בהבנת מחלוקות אלה 
האחת ,הא מא דאמר שההלכה נלמדת מ הפסוקי ,סובר שלא נאמרה כל הלכה למשה
מסיני בעניי זה ,או שמא ,מקבל הוא את אותה ההלכה ,אלא שסובר שמקור הדי הוא
מהפסוק ,וההלכה למשה מסיני באה ללמד על פרט מסוי או גדר בתו המצווה ,ולא על
כלל המצווה.
הנקודה השניה אותה יש לברר היא ,הא ישנה נפקא מינה כל שהיא להלכה ממחלוקות
אלה ,או שמא ה בבחינת "משמעות דורשי" בלבד .לא נעסוק במאמר זה בהרחבה בנושא
תוקפה של הלכה למשה מסיני ,6אלא בשאלה ,הא לימוד ההלכה מ המקרא יוצר הבדל
בגדריה ,לעומת גדרי אותה הלכה כפי שה נלמדי מהלכה למשה מסיני.
על מנת לענות על שאלות אלה ,נעיי בסוגיות הגמרא ,הדנות במחלוקות אלה .בשניי
מהמקומות )שביעית א ,א; זבחי יג ,ו( ,התייחס א הרמב" בפירושו למשנה לדעה שהלכות
אלה נלמדות מפסוק ,כאשר ביאור דעה במשנה היה כרו בכ .בשני המקומות ,הביא מיד
את הדעה החולקת וסוברת כי הלכה למשה מסיני היא .ננסה להיעזר בפירושו ,קט הכמות
א רב האיכות ,על מנת להבי את השלכותיה של המחלוקות ,ולברר את הנקודות עליה
הצבענו.

ב .הלכת עשר נטיעות )מועד קט ג,ב ד,א(  אפשרות קיומה של ההלכה לכל
הדעות
הגמרא במסכת מועד קט )ג,ב( דנה בתוקפה של תוספת שביעית .הגמרא מביאה את מימרת
רבי שמעו ב פזי ,כי רב גמליאל ובית דינו בטלו די זה .כתשובה אפשרית לשאלה ,מניי
היתה לה הסמכות לעשות זאת ,העלתה הגמרא ,כי בית הלל ובית שמאי ,שכביכול תקנו
די זה ,התנו ביניה ש"כל הרוצה לבטל יבוא ויבטל" )ש( .על הסבר זה מקשה הגמרא
)בסוגריי  פירוש רש"י(:

 .5עיי תוספות מועד קט ג,ב ,ד"ה ניסו ,לגבי דרשת "מ" יו"ד מ"" .צרי לומר ,שדבריה נאמרו לשיטת
הגמרא ש ש"ניסו המי" הלכה למשה מסיני .וכ ה ג דברי הרמב" בפירוש המשניות ,סוכה ד ,ח.
 .6עיי בפירוש המשנה לרמב" זבחי יג ,ו .מדבריו בביאור המחלוקת לגבי ניסו המי ,משתמע ,כי אי
לוקי על דבר הנלמד מהלכה למשה מסיני ,וא כ תוקפו חלש מדי דאורייתא גמור .עיי בתוספות יו
טוב על אותה משנה ,שתמה על חילוק זה .הרב קאפח )ש הערה  (25טע כי נחלקו בדבר הבבלי
והירושלמי ,שלבבלי תוק הלכה למשה מסיני הוא כדאורייתא ,ולירושלמי הוא כדרבנ .ועיי בחידושי ר'
חיי הלוי על הרמב" ,הלכות מאכלות אסורות ט ,טו .ועיי באנציקלופדיה תלמודית כר ט ,עמוד שעב
שעט ,ובעיקר בעמוד שעו למטה ,במה שנוגע לעניי מלקות ,ש מצאתי את ההפניה לדברי ר' חיי.
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דידהו היא )תקנת היא(?! הלכה למשה מסיני היא! דאמר רבי אסי אמר
רבי יוחנ משו רבי נחוניא איש בקעת בית חורת :עשר נטיעות ,ערבה
וניסו המי  הלכה למשה מסיני!
אמר רבי יצחק :כי גמירי הלכתא שלשי יו לפני ראש השנה ,ואתו )בתקנה
דידהו( הני ,תקו מפסח ומעצרת ,ואתנו בדידהו :כל הרוצה לבטל יבוא
ויבטל.
והני הלכתא נינהו?! קראי נינהו! דתניא" :בחריש ובקציר תשבות" ,רבי
עקיבא אומר :אי צרי לומר חריש וקציר של שביעית ,שהרי כבר נאמר:
"שד לא תזרע ,וכרמ לא תזמור" )ויקרא כה ,ד(; אלא חריש של ערב שביעית
שנכנס לשביעית ,וקציר של שביעית שיצא למוצאי שביעית .רבי ישמעאל
אומר :מה חריש רשות ,א קציר רשות; יצא קציר העומר שהיא מצוה!
אלא אמר רב נחמ בר יצחק :כי גמירי הלכתא למישרי ילדה ,7קראי למיסר
זקינה.
וכיו דהלכתא למישרי ילדה ,לאו ממילא זקינה אסורה?
אלא ,הלכתא לרבי ישמעאל ,קראי לרבי עקיבא.
ההלכה ,כאמור ,נאמרה בפרטות להתיר ילדה ,אול ממילא יש לשמוע ממנה שזקינה
אסורה .נמצא ,שמקורו של איסור זקינה גופו הוא הלכה למשה מסיני ,לדעת רבי ישמעאל.
ממהל הסוגיה משתמע ,כי בנקודה זו ,היינו במקורו של האיסור ,נחלק עליו רבי עקיבא
ולמדו מהפסוק" :בחריש ובקציר תשבות".
מהי דעת רבי עקיבא לגבי ילדה? אי הוא מביא כל לימוד מ הפסוק להוציא ילדה מכלל
האיסור ולהתירה .אי ג לומר כי לעניי זה מקבל הוא את ההלכה ,שהרי א נאמרה
הלכה להתיר ילדה ,ממילא זקינה אסורה ,וקרא למה לי? לפיכ מסיק הריטב"א על אתר:
"ורבי עקיבא לית ליה דרבי נחוניא לגבי נטיעות" .כלומר ,אי רבי עקיבא מקבל את
החילוק שבי ילדה לזקינה ,ואיסור תוספת שביעית חל לשיטתו ג על נטיעות.
אמנ ,בעל הטורי אב )ראש השנה ט,א( ,מקשה על הסבר זה קושיה חזקה ,אותה מביא ג
רבי עקיבא איגר בתוספותיו למשנה )שביעית א ,אות ט( .המשנה בסו פרק ראשו ממסכת
שביעית ,לאחר שהביאה את ההיתר המיוחד לנטיעות ,מבארת )משנה ח(:
עד אימתי נקראו נטיעות? ...רבי עקיבא אומר :נטיעה כשמה.
הנה מפורש ,כי לרבי עקיבא ישנו חילוק בדי תוספת שביעית בי נטיעה לאיל ,והרי
מהגמרא משמע ,כפי שהראינו ,כי אי רבי עקיבא מקבל את ההלכה המחלקת! וצרי עיו.
על מנת לתר קושיה זו ,נעיי תחילה בתוספתא )שביעית א ,ב( .זו מנתה שתי נפקא מינות בי
נטיעה לזקינה:

" .7ילדה" כא משמעותה נטיעה ,ו"זקינה"  איל .א אנו נשתמש לסירוגי בשני המינוחי.
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מה בי זקנה לנטיעה? זקנה עד עצרת ,נטיעה עד ראש השנה; זקנה מעי
שלשה ,ונטיעה עשרה.
דברי התוספתא רומזי לשתי הלכות המוזכרות במשניות הפרק הראשו בשביעית .לגבי
שדה איל נאמר )משניות אב(" :עד אימתי חורשי שדה האיל ערב שביעית? ...עד העצרת...
אי זהו שדה איל? כל שלשה אילנות לבית סאה" .לעומת זאת ,לגבי נטיעה )משנה ו(" :עשר
נטיעות מפוזרות לתו בית סאה  חורשי כל בית סאה בשביל עד ראש השנה".
וביתר ביאור  שני חילוקי ישנ בי די בית סאה בו נטועי אילנות ,לזה בו נטועות
נטיעות .האחד ,בעצ חלות איסור תוספת שביעית; בעוד שבשדה של אילנות אסור לחרוש
מ העצרת ואיל ,בשדה נטיעות לא חל איסור זה .בזה חמור די אילנות מדי נטיעות.
חילוק שני ישנו ,לגבי הכמות המחילה על השדה ש "שדה איל" ,בניגוד ל"שדה הלב" בו
נאסרה החרישה מ הפסח .באילנות  די בשלושה ,בשעה שהנטיעות צריכות לעמוד למניי
עשרה .8בעניי זה חמור די הנטיעה מדי האיל.
מוב הדבר ,כי על מנת לקבוע את מעמד כל איל פרטי ,יש לקבוע הגדרות למה ייקרא
נטיעה ,ובאיזו נקודה תהיה הנטיעה לאיל .בזאת דנה משנה ח ,אותה ציטטנו לעיל ,כאשר
רבי עקיבא מחווה את דעתו ,ובכ מראה ,כי מקבל הוא את החילוקי שביניה.
והנה ,הרמב" ,בפרשו את אותה משנה ,כותב:
וכבר נתבאר ל בלי ספק ,שההבדל בי הנטיעה והאיל הוא ,שהאילנות
שלשה לבית סאה ,והנטיעות עשר לבית סאה ,ואז נקראת שדה איל.
והקשה רבי עקיבא איגר בתוספותיו למשנה )אות ז(:
אמאי לא כתב הרמב" ג ההפרש זה ,דבאילנות חורשי רק עד העצרת,
ובנטיעות עד ראש השנה? וצרי עיו.
נראה ,שיש לתר את שתי קושיותיו של רבי עקיבא איגר זו בזו .מהסוגיה במועד קט
משתמע אמנ ,כי לרבי עקיבא אי חילוק בי נטיעה לאיל לעניי האיסור עצמו .שהרי
הלכה המתירה חרישה בשדה נטיעות ,מניחה בהכרח שבאיל הדבר אסור ,דבר שלא נית
להיאמר בשיטת רבי עקיבא .וא כ ,ברור שלא תיתכ הלכה המתירה נטיעה לדעתו.

 .8יש לציי ,שבאילנות בי שלשה לתשעה נדרשת כמות של תוצרת ע"מ להחיל ש שדה איל .עיי משנה
שביעית א ,בד.
נפקא מינה נוספת היא בפיזור .באילנות אי חשיבות למיקומ בשדה; כל שיש שלשה אילנות בבית סאה,
ש שדה איל עליו .לעומת זאת ,על הנטיעות להיות מפוזרות בבית סאה .א "היו עשויות שורה או
מוקפות עטרה"  דהיינו ,מרוכזות  "אי חורשי לה אלא לצרכ" )משנה שביעית א ,ו( .ג בעניי זה חמור
די הנטיעה מדי האיל .לא ציינו זאת ,בעקבות התוספתא ,שכ נפקא מינה זו הינה כעי תתסעי לנפקא
מינה במניי האילנות .והדברי ברורי.
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אמנ ,הלכה המחלקת בי נטיעה לאיל לעניי המניי המחיל על השדה ש שדה איל,
ומחמירה בנטיעה יותר מבאיל ,אפשרית היא ג בדעת רבי עקיבא ,ולא נית ללמוד ממנה
דבר "ממילא" לעניי איסור תוספת שביעית בכללו .9לש כ יידרש הפסוק.
והכל ,א כ ,מבואר בפשטות .שני החילוקי ,אות הזכירו המשנה והתוספתא ,נלמדי
לדעת רבי ישמעאל מההלכה למשה מסיני .על פי דרכו ,הלכה זו מלמדת על איסור תוספת
שביעית כולו .לרבי עקיבא לא לימדה ההלכה כל חילוק בי נטיעה לאיל לעניי חלות
האיסור ,וממילא לא היה נית להקיש מכא על קיומו.
אמנ ,מכל מקו ,א לרבי עקיבא לימדה ההלכה חילוק אחר בי נטיעה לאיל ,לעניי
חלות ש שדה איל על בית הסאה ,באילנות  בשלושה ,ובנטיעות  בעשר .לצור חילוק
זה ,באר רבי עקיבא עצמו במשנה ח  "עד אימתי נקראו נטיעות" .ובכ מתורצת קושיית
הטורי אב.
כ תתור ג קושייתו של רבי עקיבא איגר על פירוש המשנה לרמב" .אמנ ,להלכה
קיימא ל כשני החילוקי שמנתה התוספתא ,שהרי הלכה כרבי ישמעאל .אול ,בפירושו
למשנה ,המזכירה ג את רבי עקיבא ,השמיט הרמב" את החילוק לעניי חלות איסור
תוספת שביעית ,שהרי בו לא דיבר רבי עקיבא ,ונקט את החילוק היחיד המוסכ על כול
בלבד ,החילוק במניי.10
עלה ,א כ ,בידינו ,כי א רבי עקיבא ,הלומד את עצ האיסור של תוספת שביעית מ
הפסוק ,מקיי את ההלכה למשה מסיני לפרט מפרטי האיסור ,דהיינו ,הגדרת "שדה
איל" ,השונה באילנות ובנטיעות .בכ ,נתבררה איפה הנקודה הראשונה אותה העלנו

 .9עיי תוספות מועד קט ג,ב ,ד"ה הלכה ,בדר הסקת איסור תוספת שביעית בכללו מתו היתר עשר
נטיעות" :אבל להיתרא לחוד לילדה לא איצטרי ,דמהיכא תיתי לאסור?" .משמע ,שהלכה המתירה דבר
המותר ועומד ,ואינה מחדשת דבר כשלעצמה ,היא זו המלמדת ממילא על קיומו של איסור ,אשר מכללו
באה היא להתיר .מה שאי כ לעניי זה ,אי ההלכה באה להתיר דבר המותר ,אלא לחלק בי שני דברי,
ולפיכ לא נית ללמוד ממנה דבר.
דבר דומה לכ מוצאי אנו בהלכת "שיעורי ,חציצי ומחיצי" ,עיי סוכה ה,ב .היעלה על דעתו של מישהו
לומר ,שמאחר שקבעה ההלכה למשה מסיני של שיעורי ,שהנכנס לבית המנוגע לבוש בכליו ,נטמאי ה
רק בעבור זמ אכילת פרס פת חיטי ,שכל טומאת בית המנוגע הלכה למשה מסיני היא ,ואי צרי פסוק
לכ? או כשקבעה ההלכה כגרוגרת להוצאת שבת ,ממילא נלמד לאיסור הוצאה הלכה למשה מסיני? ברור
כי כוונת הדברי היא ,שהלכה זו לא באה אלא לקבוע את גדרי החיוב בדי הדאורייתא הנלמד מ הפסוק.
ועיי ש ,שבאותו אופ בו פירשנו כא את דעת רבי עקיבא ,ביארה הגמרא ש את הלכת חציצי ,לאחר
שבהווה אמינא חשבה כי ההלכה מתייחסת לעצ הדי של חציצה ולא לגדריו .זאת ,הקשתה הגמרא ,לא
נית לומר ,מאחר שזהו די דאורייתא ,לו נמצא מקור בפסוק .ענתה הגמרא כנ"ל ,שההלכה לא באה ללמד
על עצ הדי ,אלא רק לקבוע את גדריו של די אשר הוא עצמו מדאורייתא .ג כא ,כמוב ,לא נית
להקשות ,שמאחר שההלכה מתייחסת במפורש לדי זה ,ממילא נלמד על קיומו .ועיי לקמ הערה 28
בשיטת התוספות.
 .10אחרי שכתבתי דברי אלה ,שמחתי למצוא ,כי בספר "גנו והציל" )ספר שנועד ליישב את קושיותיו של רבי
עקיבא איגר בתוספותיו למשנה( ,תיר את הקושיה באופ דומה.
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בהקדמה ,לגבי הלכה זו .אי כוונתו של מא דאמר "קרא" לומר שלא נאמרה כל הלכה
למשה מסיני בעניי זה ,אלא לצמצמה לפרט מסויי ,ולא לעצ הדי.11
לגבי השאלה ,הא קיימת נפקא מינה בי החולקי במקור הדי ,על פי פירוש זה נראה ,כי
קיימת נפקא מינה גדולה .יוצא ,כי משנת "עשר נטיעות מפוזרות לתו בית סאה חורשי כל
בית סאה בשביל עד ראש השנה" ,נאמרה רק בשיטת רבי ישמעאל ,הסובר שבאה ההלכה
והתירה זאת .לדעת רבי עקיבא ,כפי שפירש הריטב"א ,היתר זה אינו קיי ,שהרי אי לו כל
מקור.
אמנ ,נית לפרש בדר אחרת .על מסקנת הגמרא "הלכתא לרבי ישמעאל ,קראי לרבי
עקיבא" ,פירש תלמיד ר"י מפריש )חידושיו על הסוגיה במו"ק(:
וממילא שרי רבי עקיבא ילדה ,דקסבר :אוקמי אילנא בעלמא הוא.
מניי לו לרבי עקיבא סברה זו? ביאור הדברי כ הוא .12הפסוק ,שאסר לדעת רבי עקיבא
חרישה קוד השביעית ,דיבר בעבודת האר בלבד ,ולא בעבודת האיל .חריש וקציר
עבודות האר ה .כ כתב הרמב" ,בבארו את האיסור )הלכות שמיטה ויובל ג ,א(" :עבודת
האר בשנה הששית שלשי יו סמו לשביעית אסורה" .13כ מבואר ג מ הירושלמי
)שביעית פ"א ,סו ה"א(:
 .11זוהי ,למעשה ,תפיסתו של רב נחמ בר יצחק ,שהעמיד "כי גמירי הלכתא למישרי ילדה ,קראי למיסר
זקינה" .רצונו לומר ,ג לרבי עקיבא נאמרה ההלכה ,אול היא נוגעת לפרט מסוי  היתר ילדה ,בעוד
שעצ האיסור נלמד מ הפסוק .העמדתו נדחתה ,שכ פרט זה ללמד על הכלל כולו יצא ,ואחר שנאמר ,שוב
אי מקו ללימוד מהפסוק .מכל מקו ,תפיסתו העקרונית ,על מקומה של ההלכה כפרט בתו די
דאורייתא ,במקומה עומדת .ועיי לקמ הערה .28
 .12להבנה זו העירני מורי ורבי הרב יונת רוזי.
 .13ראיות נוספות :א .בהביאו את דרשת רבי עקיבא לאיסור תוספת שביעית )פירוש המשנה שביעית א ,א(,
העתיק הרמב" כמעט מילה במילה את לשו הירושלמי )ש( ,א שינה את הפסוק המבאר מדוע לא נית
לומר כי "בחריש ובקציר תשבות" מתייחס לשביעית עצמה .בירושלמי" :וא לעניי שבתות שני ,והלא
כבר נאמר )ויקרא כה ,ג(' :שש שני תזרע שד ושש שני תזמר כרמ' " ]ובבבלי" :שד לא תזרע ,וכרמ
לא תזמור" )ש ד([ .לעומת זאת ,בפירוש המשנה" :לא תזרעו ,ולא תקצרו את ספיחיה" )ש יא(.
וכבר תמה הרש"ש בהגהותיו למשנה זו" :זה נאמר ביובל ,ומדוע סני ליה קרא ד'שד לא תזרע' כו' ,שמביא
הגמ' ,הכתוב בשמיטה?" .אלא שבמכוו נמנע הרמב" מלהביא את אות הפסוקי ,המזכירי ג את
הזמירה ,שהיא עבודת האיל ,שהרי בה אי מדובר ,והביא את הפסוק היחיד המדבר על עבודות האר
בלבד.
ב .ש בפירוש המשנה ,לאחר שהזכיר שרב גמליאל ובית דינו נמנו על שני פרקי הללו )פסח ועצרת(
והתירו ,הוסי" :ואמרו עוד בתוספתא' :רב גמליאל ובית דינו התקינו שיהו מותרי בעבודת האר עד
ראש השנה'" .תוספת זו מיותרת לכאורה .אלא ודאי ,נקטה להשמיענו שזהו דווקא איסור תוספת שביעית
)עיי ש בהמש פירושו על משנה זו ,שחזר ונקט בלשו דומה( .כמוב ,תוספתא זו כשלעצמה ,ראיה היא
ליסוד זה.
ג .ש בפירוש משנה ד ,בעקבות הירושלמי ,באר" :והלמידות הזו ,שלמד מ 'בחריש ובקציר' ,מוסב על מה
שאמר' :אי חורשי לה אלא לצרכ' )משנה ג( ,ומה שאסר חרישת מה שזולת זה ,ואפילו בערב שביעית".
שוב ,מבואר שהאיסור מוסב רק על מה שאי בו צור האילנות .ג כא ,מ הירושלמי גופו נלמד
)המפרשי התלבטו מאד בביאור דברי הירושלמי ,ולא העלו ארוכה .הגר"א א מחק את המילי 'אי
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ולמה עד העצרת? עד כא הוא יפה לפרי ,מכא ואיל הוא מנבל פירותיו.
והא תנינ )משנה ג(" :אחד איל סרק ואחד איל מאכל"!
עד כא הוא מעבה את הכורת )=הגזע( ,מיכ ואיל הוא מתיש את כוחו.
ויחרוש!
מתו שהוא יודע שהוא מתיש כוחו שלאיל ,א הוא אינו מתכוי לעבודת
האר?
החרישה בשדה האיל הותרה כל זמ שהדבר הוא לתועלת האיל .כאשר אי בחרישה כל
תועלת שכזו ,ממילא מוכח שנעשית היא לצור האר ,והיא אסורה .אמנ ,לו יצויר
שהחרישה היתה מועילה לאיל א לאחר העצרת ,לא היתה נאסרת.
מכא סברת "אוקמי אילנא" ,על פיה ,כ פירש תלמיד הר"י מפריש ,התיר רבי עקיבא
חרישה לצור הנטיעות עד ראש השנה .הנטיעות הצעירות והחלשות ,זקוקות לחרישה זו,
וממילא עבודת האיל היא ולא עבודת האר ,ולא נאסרה.14
א כני הדברי ,בהלכה הראשונה מתו שלוש ההלכות עליה אנו דני ,מוצאי אנו ,כי
א הסובר שמקור הדי בפסוק ,אינו שולל את קיומה של ההלכה למשה מסיני ,אלא שהוא
לומד שהיא לא נאמרה אלא לעניי מסוי בלבד .15לעניי ,הא קיימת נפקא מינה בגדרי
די עשר נטיעות ,ראינו כי נחלקו בכ ראשוני ,ואי הכרע של ממש בדבר.
חורשי לה אלא לצורכ' מלשו הירושלמי .עיי במהדורת פרופ' יהודה פליקס לירושלמי שביעית חלק א,
עמודי  5655בביאור ,ובמה שהביא ש בש ר"ח אלבק(.
 .14אי לחזור כעת ולהקשות את קושייתו השניה של רבי עקיבא איגר ,מדוע השמיט הרמב" בפירוש המשנה
נפקא מינה זו שבי נטיעה לאיל .לפי הסבר זה ,אי כא כל הבדל בי נטיעה לאיל .בשניה נכונה הגדרת
המשנה הראשונה ,כי מותר לחרוש "כל זמ שהוא יפה לפרי" או "מעבה את הכורת" .כמוב ,שקושיית
הטורי אב שוב אינה קשה לשיטה זו.
 .15נית לומר שרבי עקיבא למד מסברתו ג את החילוק שבי שלושה לעשרה ,ולית ליה הלכה למשה מסיני
כלל .כ ג נראה מלשונו של תלמיד הר"י מפריש )מועד קט ד,א(" :דרבי עקיבא לית ליה ה הלכתא
דעשר נטיעות ,דהא גבי ניסו המי נמי לית ליה לרבי עקיבא הלכתא" .וכ )ש ג,ב(" :וקי להו לרבנ ,
דבית סאה ראוי כולו לעשר נטיעות לצור יניקת ,וכשה אילנות גדולי ,עוקרי אות ונוטעי אות שלש
שלש בתו בית סאה" ,משמע ,שסברת רבנ היא ,ואי צרי הלכה למשה מסיני לכ.
תלמיד הר"י מפריש ,כריטב"א ,הבי כי דברי הגמרא" :הלכתא לרבי ישמעאל ,קראי לרבי עקיבא" ,ה
מוחלטי ,ולא קרב זה אל זה .כפי שנראה לקמ )הערה  ,(28וכפי שכבר רמז תלמיד הר"י מפריש עצמו כא,
הדבר נובע מתפיסה רחבה יותר ,הנוגעת לשאלה הראשונה שבראש מאמר זה .מניי לנו שלית ליה לרבי
עקיבא הלכה זו של עשר נטיעות? שהרי לית ליה הלכת ניסו המי! וא כ ,שלא כפי שכתבנו בגו
המאמר בתשובה לשאלה הנדונה ,מכא מוכח ,שמא דאמר קרא לית ליה הלכתא מכל וכל.
אמנ ,לעניות דעתי ,מדברי הרמב" בפירוש המשניות נראה יותר ,כי לדעתו למד רבי עקיבא את החילוק
שבי שלושה אילנות לעשר נטיעות מ ההלכה למשה מסיני .בפירוש המשניות למשנת עשר נטיעות )שביעית
א ,ו( כתב" :נטיעות ה האילנות בתחילת נטיעת ,והוא יבאר לקמ עד מתי נקראו נטיעות .ואמרו' :עשר
נטיעות הלכה למשה מסיני' " .כל דברי הרמב" בפירושו לאותו הפרק ,נאמרו בשיטת רבי עקיבא .בכל
מקו שנחלקו רבי עקיבא ורבי ישמעאל ,ציי זאת בפירושו )עיי פירושו למשנה א ולמשנה ד( .כ פירשנו
ג דבריו בפירושו למשנה ח )אליה רומז הוא בפירושו כא( ,שא ה נאמרו בשיטת רבי עקיבא .לא
מסתבר לומר ,שדווקא כא באמצע הפרק ,פירש לפי רבי ישמעאל ,ושתק מלהזכיר את דעת רבי עקיבא
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ג .ניסו המי )זבחי קי,ב( שילוב דו כיווני
הסוגיה הבאה בה נעיי ,היא זו הנוגעת לאחרונה מבי שלוש ההלכות  הלכת ניסו המי.
העיו בסוגיה זו ,והמסקנות ממנו ,יהיו לנו לעזר בבואנו לעיי בסוגיית ערבה ,ולפיכ
הקדמנוה .בניגוד לסוגיית עשר נטיעות ,שאינה דנה כלל בהשלכות המחלוקת ,ומפשוטה
משתמע כי "משמעות דורשי איכא בינייהו" ותו לא ,סוגיית ניסו המי קושרת מחלוקת
דינית בשיטות השונות למקורה של ההלכה.
המשנה בזבחי )קי,ב( ,הדנה באיסור העלאת קדשי בחו ,מביאה את דעת רבי אלעזר,
הסובר ש"א המנס מי החג בחג בחו חייב" .בגמרא ביארו )ש ,בסוגריי  פירוש רש"י(:
אמר רבי יוחנ משו רבי מנח יודפאה :רבי אלעזר בשטת רבי עקיבא רבו
אמרה ,דאמר :ניסו המי דאורייתא .דתניא :רבי עקיבא אומר" :ונסכיה"
)במדבר כט ,לא(  בשני ניסוכי הכתוב מדבר ,אחד ניסו המי ואחד ניסו
היי.
אמר ליה ריש לקיש לרבי יוחנ :אי מה להל שלשת לוגי  א כא שלשת
לוגי ,והא רבי אלעזר "מי החג" קאמר )ואפילו פחות משלשה לוגי(! אי מה
להל בשאר ימות השנה  א כא בשאר ימות השנה ,ורבי אלעזר "בחג"
קאמר!
אישתמיטתיה הא דאמר רב אסי אמר רבי יוחנ משו רבי נחוניא איש
בקעת בית חורת :עשר נטיעות ,ערבה וניסו המי הלכה למשה מסיני.
בעניי .וא כ" ,אמרו' :עשר נטיעות הלכה למשה מסיני'" ,לצדדי קתני  רבי ישמעאל כדאית ליה
)להתיר עד ראש השנה( ,ורבי עקיבא כדאית ליה )להצרי עשר לבית סאה(.
וא על פי שאי ראיה לדבר ,זכר לדבר יש להביא מהשמטת הרמב" את המילי "עד ראש השנה",
בהביאו הלכה זו בהקדמה לפירוש המשנה )עיי לעיל הערה  .(1הרמב" מונה ש ,כידוע ,את ההלכות
למשה מסיני ,וטוע כי מעול לא נחלק עליה אד .קולמוסי רבי נשתברו לבאר דברי אלה ,ואי זה
מענייננו כא .בר ,לגבי הלכה זו נית לומר ,כי אכ על ההלכה כפי שכתבה הרמב" ,המזכירה את מניי
הנטיעות והדרישה שיהיו מפוזרות ,לא נחלק אד .לגבי המילי "עד ראש השנה" ,המבטאות את אי חלות
איסור תוספת שביעית לגבי נטיעות ,לא תהיה קביעה זו נכונה ,שהרי נחלק על כ רבי עקיבא ,בדי לפי
הבנת הריטב"א או במקור האיסור לפי הבנתו של תלמיד הר"י מפריש.
לענייננו ,מסקנת הדברי היא ,כי בשאלה הראשונה אותה הצגנו ,הא למא דאמר קרא ישנה הלכה
למשה מסיני ,נראה שנחלקו ראשוני .הריטב"א ותלמיד הר"י מפריש למדו כי לגבי איסור תוספת
שביעית ,שולל רבי עקיבא את קיומה של ההלכה מכל וכל .דעת הרמב" לעומת זאת היא ,שרבי עקיבא
מקבל את ההלכה לעניי מסוי .עיי לקמ הערות  28ו ,53שתלמיד הר"י מפריש והרמב" הולכי בעניי
זה לשיטת בהלכת ניסו המי .בגו המאמר ,מתמקדי אנו בשיטת הרמב" ,ולפיכ נקטנו כצד השני.
בשאלה השניה ,א ישנה נפקא מינה בי החולקי במקור הדי ,נחלקו הריטב"א ותלמיד הר"י מפריש.
בדעת הרמב" אי הכרע ,א כי דבריו מטי כדברי תלמיד הר"י מפריש .שהרי ,כפי שביארנו לעיל בהערה
זו ,פירש את משנה ו ,המתירה חרישת כל בית סאה בו מפוזרות עשר נטיעות עד ראש השנה ,ג בשיטת רבי
עקיבא .על פי הריטב"א ,רבי עקיבא חולק על משנה זו ,והיה לו לרמב" לפרש כ .ועיי בפרק ה ,לגבי חלות
האיסור בזמ שאי בית המקדש קיי.
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ביאור הדברי ,רבי יוחנ בש רבי מנח יודפאה ייחס את שיטתו של רבי אלעזר ,המחייב
על ניסו מי בחו ,לשיטתו של רבי עקיבא שניסו המי דאורייתא .רבי עקיבא הקיש בי
ניסו היי לניסו המי ,והבי שהפסוק מלמד על שניה ,ולשניה מעמד שווה .כמות זה
כ זה ,חובת ניסוכו בפני מדאורייתא ,וממילא יתחייב המנסכו בחו.16
על כ הקשה ריש לקיש ,שא היקש גמור נאמר כא ,הרי שיש להקיש את דיני ניסו המי
לדיני ניסו היי לגמרי .המסקנה המוכרחת מכ תהיה ,שכש שחובת ניסו היי נאמרה
בשלושה לוגי ובכל ימות השנה ,17כ ג חובת ניסו המי .א נמשי באותו כיוו ,נסיק,
כי המנס מי בחו יתחייב לפי אות התנאי  בניסו שלושה לוגי ובכל ימות השנה.
שיטה זו ,טע ריש לקיש ,אינה תואמת לשיטת רבי אלעזר במשנה ,המחייב בתנאי שוני
 "מי החג בחג" ,וממילא נפר הסברו של רבי מנח יודפאה.
תגובת הגמרא לקושיית ריש לקיש סתומה ,וכבר התקשו בכ הראשוני ,למי מתייחס
הביטוי "אישתמיטתיה"? רש"י פירש" :אישתמיטתיה למנח יודפאה" .לפי זה ,משמעות
דברי הגמרא היא ,שהעמדתו דחויה ,שכ דברי רבי אלעזר במשנה ה כשיטת האומר
שניסו המי הלכה למשה מסיני ,ולא כשיטת רבי עקיבא ,כפי שביקש מנח יודפאה
לטעו.
התוספות )קי,ב ד"ה אישתמיטתיה( ,לעומת זאת ,לא נחה דעת בפירוש זה ,ולפיכ פירשו:
"אישתמיטתיה לריש לקיש" .לפי זה ,באי דברי הגמרא לומר ,כי דברי רבי מנח ,שזיהה
בי דברי רבי אלעזר לדברי רבי עקיבא רבו ,נאמרו רק לגבי כ שניסו המי חיוב יש בו
מדאורייתא .אול ,במקורו של החיוב ,חלוק היה רבי אלעזר על רבי עקיבא ,ולדעתו ,הלכה
למשה מסיני היא ,ולא מ הפסוק נלמדה ,ולכ אי להקישה לניסו היי .אמנ ,ג בפירוש
זה נדחקו )עיי ש(.
כ או כ ,הגמרא מקבלת את הבנתו של ריש לקיש בשיטת רבי עקיבא ,ולומדת שלדבריו
ההיקש לניסו היי מחייב .באשר לשיטת רבי אלעזר ,טוענת הגמרא ,רש"י כדאית ליה
ותוספות כדאית להו ,ניסו המי הלכה למשה מסיני הוא ,ואינו נלמד מ הפסוק ,וממילא
אי הלכותיו כפופות לגדרי ניסו היי.
נבח כיצד מתיישב המש הסוגיה ע פירוש זה .הגמרא )ש( מצטטת את התוספתא
)קורבנות יב ,ד(:
 .16עיי זבחי קט,א בעקרונות החיוב על העלאה בחו.
 .17עיי בתוספות ש על הסוגיה ד"ה אי ,בש ר"ת ,שגרס" :אי מה להל בשאר ימות החג לא" ,בהתא
לשיטת רבי עקיבא בתענית ב,ב )עיי לקמ הערה  ,23מה שנבאר בעזרת ה' בשיטתו של רבי עקיבא בסוגיה
זו( .התוספות דחו את הגירסה שלפנינו ,בטענה "דהא רבי עקיבא מודה דאי ניסו המי אלא בחג",
וממילא אי לקבל הבנה זו בשיטתו .לבסו ,קיימו התוספות את הגירסה שלפנינו ,כמתייחסת לניסו בחו
בלבד .אנו נקיי את הגירסה שלפנינו ,וכמתייחסת לניסו בפני בדווקא ,שהרי על כ מדבר הפסוק לדעת
רבי עקיבא )ועיי בהערת המלאכת יו טוב על התוספות הנ"ל( .לפי הבנת הרמב" בסוגיה ,אותה נציע
בעזרת ה' בהמש ,תתיישב קושיית התוספות )עיי הערה .(22
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תנו רבנ :המנס שלשת לוגי מי בחג בחו חייב; רבי אלעזר )ברבי
שמעו( 18אומר :א מלא לש חג  חייב.
מאי בינייהו?
אמר רב נחמ בר יצחק :ביש שיעור במי קמיפלגי...
רבינא אמר :בלמדי ניסו המי מניסו היי פליגי.
לפי דרכ של רש"י ותוספות נצטר להסביר ,כי תנא קמא ורבי אלעזר נחלקו במקור די
ניסו המי .דעת תנא קמא כא ,מתאימה לדעת רבי עקיבא ,הלומד את ניסו המי
מדרשת "ונסכיה" ,ולפיכ מצרי שלושה לוגי ו"יש שיעור במי" ,כביי .לרבי אלעזר,
שכפי שהסיקה הגמרא קוד לכ ,ניסו המי הלכה למשה מסיני הוא ,אי אנו מחויבי
לגדרי ניסו היי ,ו"אי שיעור במי" ,כדעתו במשנה.
הסבר זה נתקל בקושי ניכר  מדוע מחייב תנא קמא דווקא "בחג"? א אכ נכו ביאורו של
ריש לקיש ,ולימוד מניסו היי מחייב לגמרי ,יתחייב א המנס בשאר ימות שנה לפי
19
העמדתו של רבינא!
א נעיי בפירוש המשנה ,נראה כי לרמב" הבנה אחרת לגמרי ,למעשה ,הפוכה ,בסוגיה.
זו לשונו )זבחי יג ,ו(:
ורבי אלעזר סבר שזה ]ניסו המי  ש.א [.חובה מ התורה ,ולפיכ אומר,
שהמנס מי החג בחג בחו חייב ,ואפילו ניס איזה שעור שיהיה .ואי הדבר
כ ,אלא הוא הלכה למשה מסיני .אבל כל זמ שניס שלשת לוגי מי בחו,
הרי זה חייב לדברי הכל.
בניגוד גמור לדרכ של רש"י והתוספות ,מפרש הרמב" שלדעת רבי אלעזר נלמד ניסו
המי מ הפסוק דווקא ,בשיטת רבי עקיבא רבו ,והעמדתו של רבי מנח יודפאה במקומה
עומדת ,כדר שהובנה מתחילה .דעה זו דווקא היא שתסבור שהמנס מי החג בחג חייב,
ואי שיעור במי .לעומת זאת ,יהיו אלו הסוברי כי ניסו המי הלכה למשה מסיני,
שיצריכו שלושה לוגי!
נאמ לדברי אלה ,פסק הרמב" )תמידי ומוספי י ,ו( כדברי האומר שניסו המי הלכה
למשה מסיני ,ויחד ע זאת ,הצרי שלושה לוגי לחייב מנס מי בחו

)מעשה הקורבנות יט,

 .18סוגריי אלה נמצאי לפנינו בדפוס וילנא ,בהתא למקור הציטטה ,תוספתא קורבנות יב ,ד ,ש ליתא
למילי אלה .מסתבר שזוהי טעות סופר ,שהחלי ע מחלוקת דומה הסמוכה לזו )בתוספתא ובגמרא( לגבי
ניסו היי.
 .19עיי ברש"י על הסוגיה ,שנדחק לפרש את דברי רבינא ,כנראה בלח קושיה זו .ועיי בהערת התוספות על
פירושו של רש"י )קיא,א ד"ה בקרבו( ,ובדוחק הגדול שנזקקו להכנס בו .ודאי שדבריה של רב של ישראל
ושל רבותינו בעלי התוספות צריכי יישוב ,א אי כא מקומו.
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ג( .אחרוני רבי ,שלמדו את פשט הסוגיה כרש"י וכתוספות ,הקשו על הסתירה ,לכאורה,
בי פסקי אלה ,ונשאו ונתנו בדבריו כא בפירוש המשניות.20
כיצד הפ הרמב" את היוצרות ?21המפתח להבנת שיטתו הוא הבנת הביטוי
"אישתמיטתיה" .ברור הוא ,כי שלא כרש"י ותוספות ,הבי הרמב" כי אי ביטוי זה דוחה
את העמדתו של רבי מנח יודפאה בשו אופ .דבריו שרירי וקיימי למסקנה ,בצורת
המקורית .הבנתו של ריש לקיש ברבי עקיבא ,היא זו שנדחתה .22בניגוד לה ,מסיקה הגמרא,
כי האמירה שרבי אלעזר בשיטת רבי עקיבא רבו אמרה ,אינה מחייבת להכפי את דיני
ניסו המי לאלה של ניסו היי.
הכיצד? והלא שפיר קאמר ריש לקיש! אלא שאישתמיטתיה לריש לקיש ,שקיימת הלכה
למשה מסיני ,הקובעת את גדריה של מצוות ניסו המי ,א לשיטת רבי עקיבא הסובר
"ניסו המי דאורייתא" .ולכ ,א שסובר רבי עקיבא ,כי מקורו של עצ החיוב לנס
מי בחג נעו בפסוק ,המזהה בי ניסו זה לניסו היי ,מכל מקו ,מודה הוא שגדריו
עצמאיי ,כדר שלימדה ההלכה למשה מסיני  ניסו המי נוהג כל שבעת ימי החג,23
ובה בלבד ,ושיעורו אינו בהכרח שלושה לוגי.

.20

.21
.22

.23
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עיי בספר המפתח במהדורת פרנקל ,הלכות תמידי ומוספי יט ,ד בד"ה פחות משלשה לוגי ,רשימה
ארוכה של אחרוני הדני בעניי זה .לא עיינתי בכל האחרוני שצוינו ש .רצינו רק להצביע על כ,
שהרקע לקושיה הוא הבנת הסוגיה כדרכ של רש"י ותוספות )עיי למשל בתוספות יו טוב זבחי יג ,ו,
שנשאר בצרי עיו על פסקי הרמב" ועל פירושו למשנה ,מחמת הבנתו בסוגיה כדעת התוספות(.
עיי הנשקה" ,ליסוד תפיסת ההלכה של הרמב"" ,שנתו המשפט העברי כ' ,עמ'  ,112111הערה  .33לפי
מה שנבאר אי צור בהצעתו.
כ היא משמעותו של כל לשו "אישתמיטתיה" שבש"ס  דחיית הבנתו של המקש )עיי עירובי יב,ב;
קידושי עא,ב; בבא קמא עו,ב; זבחי צו,א; חולי ז,א; ש מה,א; ש קכ,א; בכורות נו,א; המקורות
מפרוייקט השו"ת( .כמעט בא אחד מ המקומות לא משמע שלמסקנה מתקבלת דעתו של המקש,
ובוודאי שלא משמע שהביטוי "אישתמיטתיה" מתייחס לזה שהקשו עליו כפירוש רש"י כא .המקו היחיד
בו נית לקבל בדוחק הבנה שכזו הוא בחולי מה,א ,א ככלל ,אי זו ההבנה הרווחת של ביטוי זה.
על פי ההבנה שהצענו בסוגיה ,מתיישבת ג קושיית התוספות על גירסת הספרי לקושיית ריש לקיש" :אי
מה להל בשאר ימות השנה  א כא בשאר ימות השנה" .התוספות הקשו ,שאי זה תוא את דעת רבי
עקיבא .הקושיה נובעת משיטת בסוגיה ,שהבנת ריש לקיש בדברי רבי עקיבא היא נכונה .לדברינו ,נית
לומר כי ריש לקיש לא הציע את הבנתו בדעת רבי עקיבא ,אלא הקשה שעל פי היקש זה מתחייבות
המסקנות הללו ,דבר שאינו מתיישב ע דעתו של רבי אלעזר .למסקנה ,נדחתה הבנתו ,וממילא אי צור
לטרוח ולהעמיד את דבריו ע שיטת רבי עקיבא.
פירוש זה נסתר לכאורה מסוגיית הגמרא בריש תענית )ב,ב  ג,א( ,הדנה ביו בו מתחילי להזכיר גבורות
גשמי ,ותולה את מחלוקת התנאי בעניי ,בזמ חיוב ניסו המי .כ הוא לשו הגמרא ש:
רבי עקיבא אומר :בששי בחג הוא מזכיר ,שנאמר בששי )במדבר כט ,לא(" :ונסכיה"  בשני
ניסוכי הכתוב מדבר ,אחד ניסו המי ואחד ניסו היי ...כי כתיב ניסו יתירא בששי...
אלא הא דתנ" :ניסו המי כל שבעה" מני? ...אי רבי עקיבא  תרי יומי!
אלא רבי יהושע היא ,וניסו המי כל שבעה הלכתא גמירי לה ,דאמר רבי אסי אמר רבי יוחנ
משו רבי נחוניא איש בקעת בית חורת :עשר נטיעות ,ערבה וניסו המי  הלכה למשה
מסיני.
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מכא ,שיטתו של רבי אלעזר במשנה  "א המנס מי החג בחג בחו חייב" .עצ חיוב
המלקות בא מכח הלימוד מ הפסוק; גדרי החיוב  יונקי מ ההלכה למשה מסיני .24זהו
פשט דברי רבי מנח יודפאה ,שלא נית להבינ מבלי להכיר בקיומה של ההלכה למשה
מסיני ,א בשיטה זו.
ביארנו ,א כ ,את המשפט הראשו בדברי הרמב" בפירוש המשנה הנ"ל ,שלסובר
שניסו המי חובה מ התורה הוא ,לוקה על ניסוכו בחו" ,ואפילו ניס איזה שעור
שיהיה" .כעת יש לבאר ,מניי למד את המש הדברי ,שלדברי האומר שניסו המי
הלכה ,לוקה א ניס שלושה לוגי.
ההסבר לכ טמו בהבנת התוספתא והאוקימתות שהובאו בהמש הסוגיה ,לפי שיטתו של
הרמב" .תנא קמא ,המחייב רק בשלושה לוגי וסובר "יש שיעור במי" ,לומד ,כדברי
מגמרא זו מבואר לכאורה ,כי לדעת רבי עקיבא ניסו המי נוהג רק בימי הששי והשביעי ,ולא כל ימי
החג ,וכיצד ,א כ ,תעמוד הבנת הרמב" בסוגייתנו ,שרבי אלעזר בשיטת רבי עקיבא רבו אמרה לגמרי,
והא רבי אלעזר "בחג" כולו קאמר!
עיי בפירוש רבנו חננאל ש בסוגיה ,שנראה מדבריו שלא גרס "אלא רבי יהושע היא" .על פי גירסתו יש
לפרש ,שקושיית הגמרא ש היא היא קושיית ריש לקיש בסוגייתנו ,והתירו הוא ה"אישתמיטתיה" של
סוגייתנו .ביאור של דברי הוא ,שבהווה אמינא הבינה הגמרא ,שהלימודי מ הפסוקי ה גמורי,
ולדעת רבי עקיבא אכ מנסכי יומיי בלבד .והראיה ,שפסק רבי עקיבא במפורש" :בששי בחג הוא
מזכיר" ,ולמד כ מניסו המי! על כ השיבה הגמרא "ניסו המי כל שבעה הלכתא גמירי לה" .לא עצ
החיוב לנס הוא הנדו כא ,אלא ההלכה שיש לנס כל שבעה ,ולא רק בשני הימי האחרוני ,ועליה נאמר
שנלמדת היא מ ההלכה למשה מסיני .דבר זה נכו לכולי עלמא ,וא לרבי עקיבא שלמד את עצ החיוב מ
הפסוק ,כדר שביארנו בסוגייתנו )ועיי פירוש רש"י ש ,לשיטתו ,שלית ליה לרבי עקיבא הלכתא( .ועיי
לקמ בפרק ה ,מה שנבאר בדברי ר"ח.
מדוע ,א כ ,קבע רבי עקיבא להזכיר בששי? והלא א לשיטתו לא קיימא ל שמנסכי מ הששי ואיל
בלבד ,ומה משמעות יש כעת לרמיזת הפסוק בששי? דבר זה יש לתר על פי הירושלמי ראש השנה פ"א,
ה"ג' " :ובחג נידוני על המי' )משנה ש(  מתני' דרבי עקיבא ,דרבי עקיבא אמר :ניסו המי דבר תורה;
בשני  'ונסכיה' )במדבר כט ,יט( ,בששי  'ונסכיה' )ש לא( ובשביעי  'כמשפט'  מ" יו"ד מ"  מי.
אמרה תורה :הבא שעורי בכורי בפסח ,שתתבר לפני התבואה ...אמור מעתה :ניסו המי בחג,
שיתברכו לפני המי".
דברי הירושלמי אינ מובני .מה ראו להעמיד דברי המשנה" ,בחג נידוני על המי" ,כרבי עקיבא דווקא.
א כדי לקושרו למצוות ניסו המי הנוהגת בחג ,וכי יש מא דהו הסובר כי אי מצווה זו נוהגת? אלא,
שיסוד הדבר מונח במילי "אמרה תורה" .רק א ניסו המי דבר תורה הוא ,ואינו הלכה למשה מסיני
שאינה רמוזה בפסוק ,נית לייחס לחג ולמצווה משמעות שכזו .לא ייתכ לומר ,שיו די שכזה לא תהיה לו
התייחסות ,ולו ברמז ,בפסוק.
כ ג נפרש את יסוד הקשר עליו מצביעה הגמרא בתענית ,בי ניסו המי להזכרת גבורות הגשמי.
מכיוו שבימי החג נידוני על המי ,אמרה תורה לנס מי במקדש ,ויש להזכיר גבורות גשמי בתפילה
כדי שנזכה בדי .א כ ,א שלהלכה ,מודה רבי עקיבא ,שניסו המי נוהג כל שבעה ,מכל מקו ,אי כל
רמז לכ בכתוב ,ו"כי כתיב ניסו יתירא בששי" הוא דכתיב .חובת הזכרת גבורות גשמי ,נלמדת מ הזמ
בו "אמרה תורה ניסו המי" ,וזה אינו אלא בששי.
 .24עיי בחידושי ר' חיי הלוי על הרמב" ,הלכות מאכלות אסורות ט ,טו ,בביאור שיטת הרמב" לגבי די
דאורייתא ,שגדריו נקבעי ע"י הלכה למשה מסיני.

65

שלומי אלדר

רבינא ,מניסו היי .רבי אלעזר ,כפי שראינו ,מחייב א בפחות ,שאינו לומד מניסו היי.
א מביני כהבנת הרמב" ,שרבי אלעזר בשיטת רבי עקיבא רבו אמרה לגמרי ,תתפרש
מחלוקת זו באופ הפו מהדר בה למדוה רש"י והתוספות.
רבי אלעזר למד את עצ החיוב מ הפסוק "ונסכיה" .פסוק זה ,מקיש לשיטתו את ניסו
המי לניסו היי ,לומר ל ,שכש שחייבי בזה כ חייבי בזה .אמנ ,גדריה שוני,
שכ באה ההלכה למשה מסיני וקבעה את גדרי מצוות ניסו המי לבדה .לפיכ ,לדעת רבי
אלעזר ,לעניי גדרי ניסו המי ,אי למדי מניסו היי ,וחייבי א בפחות משלושה
לוגי.
מכא נעבור להבנת דעת תנא קמא .א הוא סבר לדרשת " 'ונסכיה'  אחד ניסו היי
ואחד ניסו המי" .אול ,כיוו שאת עצ חיוב ניסו המי בחג למד מהלכה למשה
מסיני ,הוציא את דרשת הפסוק ללמד על גדרי המצווה.
וא תאמר ,כעת ,כשהתורה מתייחסת לניסו המי ,הלכה למשה מסיני למה לי? יש לבאר
כ  אילולא נאמרה ההלכה למשה מסיני ,לא הייתי דורש כ את הפסוק .אלא,
שמשנאמרה ההלכה ,למדתי ששני נסכי יש ,אחד ניסו היי ואחד ניסו המי .שתי
מצוות שונות ה בעלות חיובי שוני ,א לשתיה בש "נס" ייקרא .מעתה ,כשאמרה
תורה "ונסכיה" ,החילה את דיניה על כל מה שש נס עליו ,וניסו המי בכלל.
אי לחייב לפיכ ,זהות מוחלטת בי דיני ניסו היי לדיני ניסו המי .חובת ניסו המי
עצמאית היא .רק במקומות בה לימדה תורה שכ הוא די הנסכי ,יחולו ה ג על
ניסו המי בשווה לניסו היי ,באשר ג הוא ש נס עליו.
כ הוא בגמרא זבחי קט,א ,ש למדו שלוקי על ניסו בחו מ הפסוק )ויקרא יז ,ט(" :ואל
פתח אהל מועד לא יביאנו" ,ודרשו" :כל הבא לפתח אהל מועד חייבי עליו בחו"  כל
הבא ,ואי זה משנה מה מקור חיובו .לפיכ ,ניסו המי א הוא בכלל ,שהרי ג עליו ש
"בא לפתח אהל מועד" .אמנ ,כיוו שכל לימוד חיובו בחו ,לא בא אלא מהקשתו לניסו
היי ,כדברי רבינא ,לכ ,יתחייב כגדרי ניסו היי ,קרי ,בשלושה לוגי.
עוד הלכות נלמדו מניסו היי לניסו המי ,בבבלי תמורה יד,ב; תענית ב,ב ובירושלמי
סוכה פ"ד ,ה"ו .את כול פסק הרמב" להלכה ,על א שפסק ,כאמור ,שניסו המי הלכה
למשה מסיני .יש להבי את כל הלימודי הנ"ל באותו אופ  בנויי ה על ההנחה ,כי
ניסו המי הלכה למשה מסיני ,ומחילי הלכות מסוימות שלימדה תורה לגבי ניסו היי
ג על ניסו המי בהתא לחיוביו.25

 .25בכ נית להעלות ארוכה לקשיי עליה הצביעו האחרוני בלימודי אלה .עיי למשל בגבורת ארי על
הגמרא בתענית ,ובמפרשי הירושלמי שהתקשו בזה .ועיי במש חכמה ,במדבר כט ,יט .על פי מה שכתבנו,
יוב היטב יסוד דבריו ,וא אי צרי להגהותיו בגמרא בתענית ובירושלמי .ואי להארי בזה כא.
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העולה מכל זה בביאור הסוגיה הוא ,כי שני הצדדי במחלוקת מקבלי את שני המקורות
לגבי ניסו המי  את ההלכה למשה מסיני ,כמו ג את ההיקש "ונסכיה" לניסו היי.
אלא ,שנחלקו מהו עיקר ומהו טפל .לדעת רבי אלעזר ,שאמר בשיטת רבי עקיבא רבו ,עיקר
די וחיוב ניסו המי נאמר בכתוב ,המלמד כי קיי חיוב לנס שני ניסוכי ,כחלק
מקרבנות החג .אמנ ,א על פי שהקיש הכתוב ניסו המי לניסו היי ,באה הלכת ניסו
המי לקבוע ,כי גדריו של ניסו המי אינ תלויי בגדרי ניסו היי ,לא לעניי שיעורו
ולא לעניי זמ חיובו.
לעומת זאת ,תנא קמא בברייתא סובר ,כי עיקר די ניסו המי הלכה למשה מסיני הוא.
לפיכ ,די עצמאי ומיוחד הוא זה ,שאי כל הווה אמינא לזהותו ע ניסו היי חברו.
משנאמרה ההלכה למשה מסיני ,חל על ניסו המי ש נס .בכמה מקומות ,גילתה לנו
התורה ,כי לגבי הלכות מסוימות הוקשו שני הנסכי זה לזה ,ובה נמצא כי ניסו היי
מלמד וניסו המי למד .לפיכ ,מוצאי אנו הלכות בניסו המי שמקור בניסו היי,
באשר שניה ש נס לה .כמו בכל בניי אב או היקש ,אי כוונת הכתוב לזהות לגמרי בי
הדיני.26
לפי ביאור זה ,מוסברי דברי הרמב" בפירוש המשניות .ראשית ,כתב הרמב"" :ורבי
אלעזר סבר שזה ]ניסו המי  ש.א [.חובה מ התורה ,ולפיכ אומר ,שהמנס מי החג בחג
בחו חייב ,ואפילו ניס איזה שעור שיהיה"  שהרי א עיקר הדי מ התורה הוא ,שוב כל
שש נס המי עליו יש לו ש קדשי מזבח מדאורייתא ,ולפיכ המנסכו בחו ילקה .כיוו
שנאמרה הלכה למשה מסיני ,שבשונה מניסו היי" ,אי שיעור במי" ,ממילא ילקה
המנסכ בחו "ואפילו ניס איזה שעור שיהיה" ,שהרי בכל שיעור ישנו חיוב דאורייתא
גמור בפני.
ממשי הרמב" וכותב" :ואי הדבר כ ,אלא הוא הלכה למשה מסיני"  ולפיכ ,אי
לחייב ב"איזה שיעור שיהיה" ,שהרי אי לוקי על הלכה למשה מסיני גרידא" .27אבל כל
זמ שניס שלשת לוגי מי בחו ,הרי זה חייב לדברי הכל"  שהרי לעניי זה גילה הכתוב
בהיקשו "ונסכיה" ,שכש ששיעור היי בשלושה לוגי ,כ ג "יש שיעור במי".
נבח כעת את המסקנות מסוגיה זו ,לשאלות עליה דני אנחנו במאמר זה .מדר הצעת
הדברי ,כמתחייב מדברי הרמב" בפירוש המשנה ומפסקיו בהלכות ,מבואר ,כי על א
המחלוקת במקור חיוב ניסו המי בחג ,א מ הפסוק הוא או מהלכה למשה מסיני ,מכל
מקו ,לכולי עלמא נאמרה הלכה למשה מסיני בעניי ניסו המי .לדעת האומר ,שעצ
החיוב נלמד מ הפסוק ,נאמרה ההלכה לקביעת הגדרי .אי לשלול את קיומה של ההלכה
מפאת הלימוד מ הפסוק ,אלא יש להבינה באופ אחר ,כמתייחסת לגדרי הדי ,דהיינו,
לשיעור הניסו ולזמ החיוב.
 .26בכ מבואר ,מדוע הקושיה שהקשינו על פירוש רש"י ותוספות לדעת תנא קמא שבתוספתא ,אינה קשה
לשיטת הרמב" כלל.
 .27עיי לעיל הערה .6
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בנקודה זו ,חולק הרמב" על הבנת רש"י ותוספות בסוגיה ,לשיטת ,האומר "ניסו המי
דאורייתא" ,אינו מכיר בקיומה של ההלכה למשה מסיני ,ועצ החיוב ,כמו ג גדריו,
נלמדו כול מ הפסוק .28אי לקבל עירוב פרשיות בעניי זה.
לעניי השאלה השניה ,מצאנו כא נפקא מינה לגבי שיעורו של ניסו המי .הנפקא מינות
מצויות בהלכות הנלמדות מהיקש הפסוק בי ניסו המי לניסו היי .באופ מפתיע,
לדעת הרמב" דווקא מא דאמר קרא לא יקבל לימודי אלה ,בעוד שמא דאמר הלכה
יקבל.

ד .ביאור סוגיית ערבה )סוכה מג,ב מד,א( הבנות שונות למצווה

 .28עיי לעיל הערה  ,15ש ביארנו את מחלוקתו של הרמב" ע תלמיד הר"י מפריש בשאלה זו ,בסוגיית
עשר נטיעות .תלמיד הר"י מפריש ,רומז לנו )מועד קט ד,א( ,כי את שיטתו ש ייסד על סוגייתנו" :דרבי
עקיבא לית ליה ה הלכתא דעשר נטיעות ,דהא גבי ניסו המי נמי לית ליה לרבי עקיבא הלכתא".
סוגייתנו ,לדבריו ,ראיה פשוטה היא ,לתפיסתו של רבי עקיבא בשאלת קיומה של הלכה למשה מסיני זו.
דעת לנבו נקל ,שהראיה בנויה על הבנת רש"י ותוספות בסוגייתנו ,בבית מדרש גדל תלמיד הר"י מפריש,
וכפי שהבינוה רוב המפרשי .לשיטתו זו ,באר את די עשר נטיעות בשיטת רבי עקיבא כ"סברה" וכ"קי
להו לרבנ" .כל זאת ,כדי להמנע משימוש כל שהוא בהלכה למשה מסיני ,אשר לפי הבנתו אינה קיימת.
א אנו נאמר בשיטת הרמב" )על פי לשונו של תלמיד הר"י מפריש( ,ש"רבי עקיבא אית ליה ה הלכתא
דעשר נטיעות ,דהא גבי ניסו המי נמי אית ליה לרבי עקיבא הלכתא" .בשתי הסוגיות ,הול הרמב"
בשיטה אחת ,שרבי עקיבא קבל את המימרה "עשר נטיעות ערבה וניסו המי  הלכה למשה מסיני" ,אלא
שסבר ,שאינ מלמדות את עיקר הדי ,אלא נוגעות לגדריו בלבד .ועיי עוד לקמ בהערה  ,53לגבי סוגיית
ערבה.
ועיי לעיל בהערה  ,9ש ביארנו שהדג להלכה למשה מסיני הקובעת את גדריו של די דאורייתא ,הוא
הלכת "שיעורי ,חציצי ומחיצי" .מפשט הסוגיה ש ,נראה כי זהו תפקיד של הלכות אלה ,ואול,
בתוספות )סוכה ו,ב ד"ה דבר תורה( הקשו ,שהשתא שנאמרה הלכה למשה מסיני בדי חציצה ,שוב קרא
למה לי? מקיומה של ההלכה בעניי זה ,נלמד על העניי כולו! והעמידו את דרשת הכתוב בעניי צדדי ,של
חציצה בבית הסתרי.
ברור מדברי התוספות ,שהאפשרות שגדרי די דאורייתא ייקבעו על ידי הלכה למשה מסיני ,לא נתקבלה על
דעת .לפיכ ,לא רצו לפרש שזהו גדרה של הלכת חציצי .שוב ,רואי אנו את התוספות לשיטת בביאור
סוגייתנו וסוגיית עשר נטיעות )תלמיד הר"י מפריש( .ייתכ ,כי התוספות שמו את סוגייתנו ואת סוגיית עשר
נטיעות עיקר ,מה הכריחו את היסוד שקראי לחוד והלכתא לחוד ,וחזרו ויישמוהו בסוגיית "שיעורי
חציצי ומחיצי" )עיי בתוספות המקביל בסוגיה זו בעירובי ד,ב ד"ה דבר תורה ,שאת קושיית לש מה
נצר הפסוק ,סיימו במילי" :וכי האי גוונא פרי בכמה דוכתי" .ככל הנראה ,רומזי ה לקושיית
הגמרא בעניי עשר נטיעות" :וכיו דהלכתא למישרי ילדה ,לאו ממילא זקינה אסורה?" ,המוכיחה לדעת
את שיטת .ועיי בהערה  ,11שנית להבי קושיה זו באופ אחר ,וממילא אי הראיה מוכרחת(.
לפי זה ,ייתכ שהרמב" הל בכיוו ההפו; את הלכת "שיעורי חציצי ומחיצי" למד כפשוטה )עיי רש"י
עירובי ש ד"ה דבר תורה וד"ה ועל מיעוטו המקפיד( ,ועשאה עיקר .ממנה למד הרמב" כי אי הלכה
למשה מסיני הקובעת את גדרי הדי ,הופכת את הפסוק למיותר )עיי בהערת/הגהת התוספות ישני על
התוספות הנ"ל בעירובי ,הובאה בגיליו הד ש ,ליישב את מה שהוקשה לתוספות( .לאחר שייסד שיטה
זו ,חזר הרמב" ובאר על פיה את דעת רבי עקיבא בהלכת "עשר נטיעות ,ערבה וניסו המי".
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מכא נעבור לעיו בסוגיה שנותרה ,זו הדנה במצוות ערבה .סוגיה זו הינה מורכבת וקשה,
וכדי להסיק ממנה את המסקנות הנוגעות לענייננו ,יהיה עלינו לדו בה בארוכה ,ולהכנס
בעובי הקורה .נציג תחילה מספר קשיי בסוגיה ובדבריה של הראשוני עליה ,כרקע
להבנתה.
 .1קשיי בסוגיית הגמרא
את הפרק הרביעי ממסכת סוכה ,פותחת המשנה בשתי מצוות הנוהגות בימי החג )משנה א(:
לולב וערבה ששה ושבעה.
והמשנה הולכת ומבארת )ש בג(:
לולב שבעה כיצד? יו טוב ראשו של חג שחל להיות בשבת  לולב שבעה,
ושאר כל הימי  ששה.
ערבה שבעה כיצד? יו השביעי של ערבה שחל להיות בשבת  ערבה שבעה,
ושאר כל הימי  ששה.
מבואר במשניות אלו ,כי שבת החלה ביו טוב ראשו של חג ,היא לבדה ניתנה להידחות
מפני מצוות לולב .במקרה זה ,תקוי מצוות לולב בכל שבעת ימי החג .א חלה שבת בשאר
הימי ,על א שג בה נוהגת מצוות לולב ,לא תידחה השבת מפניה ,ומצוות הלולב
תקוי ששה ימי בלבד .לעומת מצוות הלולב ,דוחה מצוות הערבה את השבת א חלה
ביו השביעי של חג ,ואינה דוחה בשאר הימי .הוא שאמרה המשנה" :לולב וערבה ששה
ושבעה".
הגמרא ביארה ,כי הסיבה שלא תדחה מצוות הלולב את השבת ,נעוצה בגזירה המוכרת
ממקומות אחרי )גמרא סוכה מג,א(" :אמר רבה :גזירה שמא יטלנו בידו ויל אצל הבקי
ללמוד ,ויעבירנו ארבע אמות ברשות הרבי .והיינו טעמא דשופר והיינו טעמא דמגילה".
מדוע ,א כ ,דוחה מצוות הלולב את השבת א חלה השבת ביו טוב הראשו של חג? על
כ משיבה הגמרא )ש(:
ראשו דאיתיה מ התורה בגבולי ,לא גזרו בהו רבנ; הנ ]שאר הימי 
ש.א [.דליתנהו מ התורה בגבולי ,גזרו בהו רבנ.
הפסוק אומר )ויקרא כג ,מ(" :ולקחת לכ ביו הראשו פרי ע הדר ...ושמחת לפני ה'
אלקיכ שבעת ימי" .ביאור הפסוק" ,ביו הראשו" מחויבי את לקחת "לכ" ,דהיינו
לכל אחד ואחד א בגבולי ,את ארבעת המיני המפורטי בפסוק; א "לפני ה' אלקיכ",
רצונו לומר ,במקדש ,עליכ "לשמוח" ,בלולב" ,שבעת ימי" .מכא ,שחיוב מצוות לולב
נוהג במקדש כל שבעה ,ובגבולי ביו טוב הראשו בלבד .מכיוו שביו טוב הראשו נוהגת
מצוות לולב א בגבולי ,לא גזרו רבנ שלא תידחה בו השבת .מה שאי כ בשאר הימי,
בה אי מצוות לולב נוהגת בגבולי ,גזרו רבנ שלא תידחה השבת מפני מצוות לולב.
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דיו דומה מתנהל בגמרא לגבי מצוות ערבה ,א כי ,על פניו ,מסקנותיו שונות .נביא אותו
בלשונו )ש מג,ב(:
ערבה בשביעי מאי טעמא דחיא שבת?
אמר רבי יוחנ :כדי לפרסמה שהיא מ התורה.
אי הכי ,לולב נמי לידחי )בשאר ימי  רש"י( כדי לפרסמו שהוא מ התורה!
לולב גזרה משו דרבה.
אי הכי ,ערבה נמי נגזור!
ערבה שלוחי בית די מייתי לה ,לולב לכל מסור.
אי הכי ,כל יומא נמי לידחי!
אתי לפקפוקי בלולב.
ולידחי ביו טוב ראשו!
לא מוכחא מלתא ,אמרי :לולב הוא דקא דחי.
ולידחי בחד מהנ!
כיו דקא מפקת לה מראשו  אוקמה אשביעי.
הגמרא מציינת הבדל מהותי בי ערבה ללולב באופיה של המצווה ,ממנו נובע הבדל לגבי
הצור בגזירה .בעוד שמצוות לולב הינה חובה על כל אחד ואחד ,מצוות ערבה "אינה מצוה
לכל אד ,אלא כהני 29המקיפי בה את המזבח" )לשו רש"י ד"ה שלוחי בית די( .לפיכ ,אי
לחשוש כא "שמא יטלנו בידו ויל אצל הבקי ללמוד ,ויעבירנו ארבע אמות ברשות
הרבי" ,שכ "הכהני זריזי ה" )לשו התוספות ד"ה שלוחי בית די(.
מצד הדי ,המשיכה הגמרא ,היה לה למצוות ערבה לדחות שבת בכל יו משבעת הימי,
אלא שמחשש שהדבר ישפיע לרעה על היחס לחברתה ,מצוות לולב ,נקבע שתדחה יו אחד
בלבד .יו זה נקבע לשביעי ,משיקולי היכר בי שתי המצוות ,וקביעת "יו מסויי" )לשו

רש"י ד"ה אוקמה אשביעי(.

כא המשיכה הגמרא ושאלה:
אי הכי ,האידנא נמי לידחי!
כלומר ,מאחר שניתנה שבת החלה ביו השביעי להידחות מפני מצוות ערבה ,יש לה
למצוות ערבה לדחות את השבת א בזמ הזה ,ומדוע אינה דוחה! מכא נכנסת הגמרא
לדיו ארו ,המשווה בסופו את דיני דחיית השבת מפני מצוות לולב לדחייתה מפני מצוות
ערבה בזמ הזה.
בתוספות תמהו על קושיית הגמרא )ד"ה שלוחי בית די(:
ומיהו קשה ,דפרי "האידנא נמי לידחי" ,והאידנא ערבה לכל מסורה!

 .29את הביטוי "שלוחי בית די מייתי לה" ,נית לפרש ג באופ אחר .עיי לקמ.
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כיצד זה ,שואלי התוספות ,יעלה על הדעת שתדחה מצוות הערבה את השבת בזמ הזה?
והלא הגמרא הסיקה ,כי הסיבה בגינה דוחה ערבה שבת במקדש ,היא משו ש"ערבה
שלוחי בית די מייתי לה" .מאחר שאי היא מסורה לכל ,אי חשש "שמא יטלנו בידו" וכו'.
כיצד נית ללמוד מכא שתדחה ערבה שבת בזמ הזה ,בו השתנה אופיה ,ומסורה היא לכל,
וטע גדול יש לגזור בה?
רש"י הרגיש בקושי ,ופירש )ד"ה האידנא נמי(:
לידחי בשביעי ,ויטלוה ויחבטוה שלוחי בית די  ...שהרי לא גזרו עליה
בשביעי ,ולאחר חורב מי גזר?
רש"י רוצה לעקור את עיקר טענת הקושיה .אי כל גזירה על ערבה שלא תדחה שבת
בשביעי .אמנ ,כיוו שסיבת הדבר היא ש"שלוחי בית די מייתי לה" ,יש לתק שכ תינטל
ערבה א האידנא .לא נאמר כל די שערבה בזמ הזה צריכה להיות מסורה לכל.
התוספות הביאו את פירוש רש"י ,א הקדימו לו את מילי" :ובקונטרס דחק לפרש".
ואכ ,בעיה קשה קיימת כא .א מקבלי אנו את הנחת התוספות ,שערבה בזמ הזה לכל
מסורה ,ולא נכנסי לדחקיו של רש"י ,הרי שאי כל מקו להשוואה בי די המקדש לדי
הזמ הזה ,ואי כל ביאור לקושיית הגמרא ,שנאמרה כמסקנה המתחייבת מ הדיו הקוד
)"אי הכי ,האידנא נמי לידחי"(!
יש שרצו לפרש )תוספות ש( ,כי משמעות המילי "שלוחי בית די מייתי לה" ,היא ששלוחי
בית די מביאי את הערבות לבית המקדש ,ולא הע כבלולב; אמנ ,המצווה עצמה,
היתה מתקיימת על ידי הכל ,ולא כהני לבד ה שהיו מקיימי אותה .לפיכ מוב כיצד
מספיק הטע שלא גזרו במקדש ,שלא לגזור ג האידנא ,שהרי בשני המקומות אופ קיו
המצווה דומה ,והשיקולי לגזירה שוי .אול לפי זה ,היא גופא תקשי ,מדוע לא גזרו א
במקדש?
לפני שנבוא לבאר גמרא קשה זו ,נצביע תחילה על קשיי נוספי בסוגיה ,ובדברי
הראשוני .הגמרא בהמש הסוגיה ,מביאה דיו בי ריש לקיש לרבי יוחנ )ש מד,א(:
אמר ריש לקיש :כהני בעלי מומי נכנסי בי האול ולמזבח כדי לצאת
בערבה.
אמר ליה רבי יוחנ :מי אמרה?
מי אמרה?! הא איהו אמר! דאמר רבי אסי אמר רבי יוחנ משו רבי נחוניא
איש בקעת בית חורת :עשר נטיעות ,ערבה וניסו המי  הלכה למשה
מסיני!
אלא :מי אמרה בנטילה ,דלמא בזקיפה? מי אמרה בבעלי מומי ,דלמא
בתמימי?
דבריו של ריש לקיש ,נובעי מהבנתו ,שמצוות ערבה חלה באופ פרטי על כל כה וכה.
ממילא ,נכנסי אות בעלי מומי בי האול ולמזבח" ,כדי לצאת" ידי חובת המצווה.
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כנראה ,כפי שביארו הראשוני במקו )עיי רש"י ותוספות על אתר( ,החיוב החל על כל אחד
מה דוחה את איסור בעלי המומי להכנס בי האול ולמזבח.
למסקנת הגמרא טענתו של רבי יוחנ היא ,שאי חיוב בנטילה ,שאז חייב כל כה וכה,
אלא בזקיפה על גבי המזבח ,ויכול כה אחד לזוקפה על ידי כול .כ פירשו רש"י
והתוספות.
אול ,הסבר הגמרא לדברי רבי יוחנ צרי עיו .בגמרא לעיל )מג,ב( ,נידונה כבר השאלה א
ערבה בנטילה או בזקיפה בלבד ,וש הסיקה הגמרא:
איתיביה :לולב דוחה את השבת בתחלתו ,וערבה בסופו .פע אחת חל שביעי
של ערבה להיות בשבת ,והביאו מרביות של ערבה מערב שבת ,והניחו
בעזרה ,והכירו בה בייתוסי ונטלו וכבשו תחת אבני .למחר הכירו בה
עמי האר ,ושמטו מתחת האבני ,והביאו הכהני וזקפו בצידי
המזבח .לפי שאי בייתוסי מודי שחיבוט ערבה דוחה את השבת .אלמא
בנטילה היא! תיובתא.
הנה ,הגמרא הביאה ראיה שאי עליה תשובה לכ שערבה בנטילה ,ולא רק בזקיפה ,וכיצד
זה נקטה הגמרא כא בדברי רבי יוחנ ,שערבה בזקיפה ואינה בנטילה?30
התוספות )ש( כתבו ,שלש כ נקטו בדברי רבי יוחנ שתי תשובות .התשובה השניה של
"מי אמרה בבעלי מומי ,דלמא בתמימי" ,הובאה לומר ל ש"אפילו א תמצי לומר
בנטילה ,כדאסקינ לעיל ,דאיתותב מא דאמר בזקיפה" ,עדיי יש לומר שאי מצוות ערבה
חלה על בעלי מומי .אלא ,שא כ ,תשובה מספיקה יש בידיו של רבי יוחנ ,ומדוע היה
צרי כלל לנקוט אפשרות זו של זקיפה ,שנדחתה כבר ,כתשובה לקיש לקיש?
לסיכו פרק זה ,שתי הקושיות עליה הצבענו בגמרא ה 
א .מהטע שנתנה הגמרא לדחיית השבת על ידי מצוות ערבה במקדש )"שלוחי בית די
מייתי לה"( ,לא נית להסיק דבר לזמ הזה .אדרבה ,ש חסר אותו הטע .וא כ ,מה
פשר קושיית הגמרא" :אי הכי ,האידנא נמי לידחי"?
ב .כיצד ביארה הגמרא בדברי רבי יוחנ שמצוותה של ערבה בזקיפה בלבד ,לאחר שדעה זו
נפרכה כבר ונדחתה?
 .2קשיי בדברי הרמב"
מכא ,נעבור לכמה קושיות על דברי הרמב" בפסיקותיו בעניי זה בהלכות לולב .כ כתב
בפרק ז:
 .30דברי אלה לא אמר רבי יוחנ עצמו ,אלא זוהי פרשנות הגמרא לדבריו" :מי אמרה" .הקושיה מופנית,
איפה ,לעור הסוגיה.
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כ .הלכה למשה מסיני שמביאי במקדש ערבה אחרת ,חו מערבה שבלולב...
כא .כיצד היתה מצותה? בכל יו ויו משבעת הימי ,היו מביאי מורביות
של ערבה ,וזוקפי אות על צדדי המזבח ...חל יו שבת להיות בתו החג,
אי זוקפי ערבה ,אלא א כ חל יו שביעי להיות בשבת ,זוקפי אותה
בשבת כדי לפרסמה שהיא מצוה.
כב .כיצד היו עושי? מביאי אותה מערב שבת למקדש ...ולמחר זוקפי
אותה על גבי המזבח ,ובאי הע ולוקחי ממנה ונוטלי אותה ,כדר שעושי
בכל יו.
וערבה זו ,הואיל ואינה בפירוש בתורה ,אי נוטלי אותה כל שבעת ימי החג
זכר למקדש ,אלא ביו השביעי בלבד הוא שנוטלי אותה בזמ הזה.
כיצד הוא עושה? לוקח בד אחד או בדי הרבה חו מערבה שבלולב ,וחובט
בה על הקרקע או על הכלי פעמי או שלש בלא ברכה ,שדבר זה מנהג
נביאי הוא.
מבואר מדבריו ,כי מצוות ערבה בזקיפה היא .כ הגדירה מתחילה בהלכה כא ,ולא הזכיר
ש כלל את הנטילה .כפי שכבר הזכרנו לעיל ,דחתה הגמרא את דעת הסובר שערבה
בזקיפה בלבד ,והוכיחה את דברי הסובר שערבה בנטילה .וצרי עיו ,שמהרמב" משמע
שמצוות ערבה בזקיפה!
את הנטילה מזכיר הרמב" מאוחר יותר ,כבדר אגב ,בבארו את מעשה היו השביעי שחל
בשבת .ש הוא כותב ,שהנטילה היתה נעשית על ידי הע" ,כדר שעושי בכל יו" ,ויש
לתת את הדעת על כ ,שהרי בהזכירו את מעשה המצווה בכל יו ,לא הזכיר את הנטילה
כלל !31בהמש ,חזר והזכיר את הנטילה בהקשר לזמ הזה .יש לבאר ,א כ ,מה מקומה
של הנטילה לשיטתו.
הרואה יראה ,כי קושיה זו על דברי הרמב" והקושיה השניה שהעלנו על הגמרא בפרק
הקוד ,קושיה אחת היא; כיצד זה ,שלאחר שנדחו דברי האומר שערבה בזקיפה ,שוב
חוזרת דעה זו ונראית? ברור הוא ,כי בניגוד לפירוש התוספות אותו הבאנו לעיל ,ששתי
טענות שמה הגמרא בפיו של רבי יוחנ ,והשניה" :מי אמרה בבעלי מומי ,דלמא
בתמימי" ,נאמרה משו שקודמתה דחויה ,הבי הרמב" ,שדברי הגמרא" :מי אמרה
בנטילה ,דלמא בזקיפה" ,נכוני ה.
 .31טענה זו מורה ,כי אי לומר שהרמב" אכ סובר שהנטילה שהזכיר כא שהיתה נעשית בכל יו ,היא חלק
מ המצווה ,כסוגיית הגמרא .יש להביא ראיה נוספת לכ שהרמב" פסק כמא דאמר "בזקיפה" .איתא
בגמרא )מג,ב(" :איתיביה אביי )למא דאמר שערבה בזקיפה  ש.א' :(.בכל יו מקיפי את המזבח פע
אחת ,ואותו היו שבע פעמי'  מאי לאו ,בערבה! לא ,בלולב" .כלומר ,מא דאמר שמצוות ערבה בנטילה,
יפרש משנה זו כמדברת בערבה ,אשר בה מקיפי .לעומתו ,יסבור מא דאמר שערבה בזקיפה ,שמשנה זו
אמורה בלולב .בגמרא ש ,הביאו מחלוקת אמוראי ,הא משנה זו עוסקת בלולב או בערבה .כמוב,
שלאור פסיקת הגמרא שערבה בנטילה ,ממילא נקבל שהמשנה עוסקת בערבה.
והנה ,הרמב" כא בהלכה כג פוסק" :בכל יו ויו היו מקיפי את המזבח בלולביה בידיה פע אחת...
וביו השביעי מקיפי את המזבח שבע פעמי" .הרי שפוסק כמא דאמר שערבה בזקיפה.
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כ פירש רבנו חננאל במקו:
מי אמרה בבעלי מומי ,דלמא בתמימי  פירוש ,שכיו שמצוותה בזקיפה,
לא יתכ כהני בעלי מומי לזוקפה על המזבח ,שמתראה כאילו ה כשרי
לגבי המזבח .פירוש תמימי  לזוקפה ,כלומר ,הכהני התמימי ה זוקפי
אותה על המזבח.
רבנו חננאל מפרש ,שתשובה אחת משיב רבי יוחנ לריש לקיש ,והתשובה "מי אמרה בבעלי
מומי ,דלמא בתמימי" ,יכולה להאמר רק על פי הסברה "מי אמרה בנטילה ,דלמא
בזקיפה" .נראה ,שכ פירש ג הרמב" .א עדיי ,הקושי במקומו עומד  כיצד נית
לפסוק כ ,ולפרש פירוש זה בדברי רבי יוחנ ,שהרי מא דאמר בזקיפה איתותב!
קושיה נוספת על דברי הרמב" היא זו שהקשה המגיד משנה .הגמרא מביאה דיו בי אביי
לרבא )מד,א(:
אמר ליה אביי לרבא :מאי שנא לולב דעבדינ ליה שבעה זכר למקדש ,ומאי
שנא ערבה דלא עבדינ לה שבעה זכר למקדש?...
אמר רב זביד משמיה דרבא :לולב דאורייתא  עבדינ שבעה זכר למקדש,
ערבה דרבנ  לא עבדינ לה שבעה זכר למקדש.
למא? אילימא לאבא שאול  האמר" :ערבי נחל" כתיב ,שתי  אחת ללולב
ואחת למקדש .אי לרבנ  הלכתא גמירי לה ,דאמר רבי אסי אמר רבי יוחנ
משו רבי נחוניא איש בקעת בית חורת :עשר נטיעות ,ערבה וניסו המי 
הלכה למשה מסיני!
אלא אמר רב זביד משמיה דרבא :לולב דאית ליה עיקר מ התורה בגבולי 
עבדינ ליה שבעה זכר למקדש ,ערבה דלית לה עיקר מ התורה בגבולי  לא
עבדינ שבעה זכר למקדש.
בניגוד למסקנת הגמרא ,שהדבר תלוי בכ שאי לה לערבה עיקר בגבולי ,נוקט הרמב"
באופ תמוה טע אחר" :וערבה זו ,הואיל ואינה בפירוש בתורה ,אי נוטלי אותה כל
שבעת ימי החג זכר למקדש" .על כ הקשה הרב המגיד ,מדוע לא נקט הרמב" את טע
הגמרא ,וסיי" :ואולי היה לו לרבנו גירסה אחרת בזה ,וצרי עיו".
לסיכו ,שתי הקושיות שהעלנו בדברי הרמב" ה 
א .מדוע פסק שערבה בזקיפה ,בשעה שהגמרא דחתה דעה זו?
ב .מדוע שינה מטע הגמרא לכ שאי עושי בערבה שבעה זכר למקדש?
 .3פירוש ר"ח בסוגיה והקשיי שבו
רבנו חננאל ,בפירושו על הסוגיה ,מציע פירוש חדשני ,המסייע לפתרו כמה מ הבעיות אות
הצגנו .את קושיית הגמרא" ,אי הכי ,האידנא נמי לידחי" ,מפרש הוא כ:
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ואקשינ :אי הכי ,שערבה מ התורה היא שתהא ביו השביעי ניטלת ,תדחה
שבת אצל בני אר ישראל דידעי בקביעא דירחא ,ויודעי שבודאי היו יו
שביעי של חג הוא.32
הקושיה ,מבאר ר"ח ,מבוססת על ההבנה ,כי מצוות ערבה ביו השביעי מ התורה היא,
ולפיכ ,יש לה לדחות את השבת ביו זה א האידנא.
וביתר ביאור; רש"י והתוספות למדו ,שהמילי "אי הכי" מוסבות על דברי הגמרא" :ערבה
שלוחי בית די מייתי לה" .ה למדו ,כי זו הסיבה בגללה לא גזרו חז"ל על מצוות הערבה
שלא תדחה שבת שחלה ביו השביעי ,ולכ התקשו כיצד מסיקה מכ הגמרא לזמ הזה.
לעומת ,הר"ח למד שהמילי "אי הכי" מתייחסות למשפט המסיי את הדיו הגמרא:
"כיו דקא מפקת לה מראשו  אוקמה אשביעי" ,ומכא שבשביעי די מיוחד .לא נבחר
השביעי מצד שהוא "יו מסויי" בעלמא ,33כפי שפירש רש"י ,אלא מצד שיש בו דווקא
חיוב דאורייתא ,שאינו ,כפי שמשתמע מפירושו של ר"ח ,בימי אחרי.34
מכא ,שעיקר הטע לפיו דוחה מצוות הערבה את השבת ביו השביעי של חג )שאת פשרו
של די זה ביקשה הגמרא מתחילה לברר( ,הוא כפי שהשיב רבי יוחנ בתחילת הסוגיה:
"כדי לפרסמה שהיא מ התורה" .וכ יוב הדיו בגמרא" :ערבה בשביעי מאי טעמא דחיא
שבת? אמר רבי יוחנ :כדי לפרסמה שהיא מ התורה" ביו זה ,שרק בו מצוותה של ערבה
מ התורה .ממילא ,מובנת ההשלכה שתהיה לדבר א האידנא ,ונפתרה הקושיה הראשונה
שהקשינו על הגמרא.
אמנ ,הדברי אינ פשוטי כל כ .לפי פירוש זה ,יש להבי מה מקומ של דברי הגמרא:
"ערבה שלוחי בית די מייתי לה"; א הטע של "כדי לפרסמה שהיא מ התורה" הוא
טע מספיק לדחייתה של השבת ביו זה ,לש מה נזקקה הגמרא לטע ש"שלוחי בית די
מייתי לה"? אלא על כרח" ,שלוחי בית די" הוא תנאי הכרחי להמנעות של חז"ל מלגזור
במקרה זה ,וא כ ,הדרה קושיא לדוכתה  כיצד נית להקיש מכ לזמ הזה ,בו תנאי זה
אינו מתקיי?
עוד יש לשאול ,הרי הרקע לדיו זה בגמרא )"ערבה בשביעי מאי טעמא דחיא שבת?"( ,הוא
דברי המשנה" :לולב וערבה ששה ושבעה" .כלומר ,אי חולק על כ שמצוות ערבה נוהגת כל
 .32סיומת זו מבוססת על המש דברי הגמרא; על חשיבותה ,עיי בהערה הבאה.
 .33סיוע לכ שהשביעי נקבע מצד די מיוחד שקיי בו שאינו בשאר הימי ,נית להביא מתשובת הגמרא,
שערבה אינה דוחה שבת בשביעי האידנא ,מאחר שאי אנו בקיאי בקיבועא דירחא .משמע ,שיש חשיבות
דאי של יו זה כשביעי דווקא ,שא לא כ ,לא ניתנה השבת להידחות .א נפרש כרש"י ותוספות,
לזיהוי ו ִ
שאי עדיפות לשביעי על שאר הימי ,אלא שנקבע מחמת שהוא "יו מסויי" ,צרי להבי ,מה בכ שאי
אנו בקיאי בקיבועא דירחא? הרי השביעי האידנא ,ג הוא יו מסוי ,וא א אינו השביעי "באמת"!
אמנ ,יש לדחות ,שלאחר שנקבעה התקנה לשביעי ,הפ זה ליו היחיד בו ניתנה השבת להידחות ,וא אי
זה השביעי בוודאי  שוב לא נית לדחות את השבת.
 .34כ הוא ג בר"ח תענית ג,א" :ערבה ביו השביעי של חג ...הלכה למשה מסיני".
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שבעה ,הדיו בגמרא סובב סביב שאלת דחיית השבת מפני המצווה בשביעי בניגוד לשאר
הימי .כיצד יפרנס ר"ח ,שלשיטתו מצוות ערבה עצמה היא בשביעי בלבד ,את דברי
המשנה? וצרי עיו.35
שתי קושיות נוספות העלה הרב דוד מצגר שליט"א ,המהדיר לפירוש הר"ח על מסכת סוכה
מהדורת לב שמח .נביא את לשונו )פרק ד ,הערה  ,13בתוספת פיסוק קל(:
והנה ,אי לומר דכוונת רבינו דערבה מהתורה היא אפילו בזמ הזה ,ומשו
כ ידחה שבת ,דלהדיא אמרינ להל מד,א" :ערבה דלית לה עיקר מ
התורה בגבולי" .וכ אמרינ ש בעמוד ב ,אליבא דרבי יוחנ" :כא במקדש
כא בגבולי" ,36ובפרט לפירוש רבינו ש ,דבזמ הזה מדרבנ הוא .ובעל
כרח ,כונת רבינו אזמ שבית המקדש קיי .אכ ,לפי זה לא מוב משו מה
ידחה שבת בזמ הזה ,וצרי עיו.
עוד יש לעיי בדברי רבינו כא ,דמשמע מדבריו שאי ערבה מ התורה אלא
ביו שביעי ...אכ ,לפי זה אינו מוב המש דברי הגמרא" :ולידחי ביו טוב
ראשו ,לא מוכחא מילתא" וכו' ,דמבואר דטע הפרסו שיי ג בשאר
הימי ,וצרי תלמוד.
לסיכו פרק זה ,הר"ח הציע בפירושו אפשרות להבנת דברי הגמרא "אי הכי ,האידנא נמי
לידחי" .הוא פירש ,כי הסיבה לדחיית השבת בשביעי היא ,שמצוות ערבה ביו זה מ
התורה היא .לפיכ ,יש לדי זה לחול א בזמ הזה .דבריו מעוררי ארבע קושיות:
א .מכ שהגמרא נזקקת לטע "שלוחי בית די" ,משמע שטע זה הכרחי הוא לדחיית
השבת ,וא כ ,שוב לא מוב ,כיצד נית ללמוד מש לזמ הזה ,בו אי טע זה שיי.
ב .מהמשנה משתמע באופ ברור ,כי מצוות ערבה נוהגת כל שבעה .הדבר עומד ,לכאורה,
בסתירה לדברי ר"ח שהמצווה היא ביו השביעי בלבד.
ג .מהמש הסוגיה ,וא מפירושו של ר"ח עצמו עליה ,מוכח כי מצוות ערבה בזמ הזה היא
מדרבנ א ביו השביעי .בכ נשמט הבסיס ליישו הטע לפיו דוחה ערבה שבת במקדש
בשביעי )שמצוותו מ התורה( ,בזמ הזה.
ד .בדיו בשאלה מדוע דוחה ערבה שבת ביו השביעי ,מעלה הגמרא את ימי החג האחרי,
כמועמדי שוי להיות היו בו תידחה השבת .מכ משתמע ,שמצד עצ המצווה אי כל
עדיפות מהותית ליו השביעי על פני שאר הימי.
 .4ביאור הסוגיה על פי פירוש ר"ח ודברי הרמב"

 .35עיי במהדורת לב שמח של הרב דוד מצגר שליט"א לפירוש הר"ח על מסכת תענית ,פרק א הערה ,27
שהקשה באופ דומה.
 .36המילי" :כא בגבולי" מתייחסות לדברי רבי יוחנ ש שערבה מנהג נביאי היא.
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נציע כא ביאור למהל הסוגיה ,שנדמה שיש בו ליישב את הקשיי החמורי שבסוגיה זו.
ביאור זה נובע מתו פירושו של רבנו חננאל לסוגיה ,ומתו פסיקות הרמב" .תחילה,
נבאר את תפיסת של הר"ח והרמב" למונחי היסוד בסוגיה ,ומש נבוא ,בעזרת ה',
לתר את הקושיות שהעלנו אחת לאחת.
כפי שכבר הזכרנו ,נימקה הגמרא את הדי שלולב דוחה את השבת ביו טוב ראשו של חג,
בכ שמצוותו של היו הראשו נוהגת א בגבולי ,מה שאי כ השאר הימי .נימוק זה
צרי ביאור; כיצד קשורה חלות המצווה בגבולי לדחייתה את השבת במקדש? הא
חומרתה היתירה של המצווה באותו יו היא זו שהביאה את חז"ל שלא לגזור עליו?
הרמב" בהלכות לולב רומז על הסבר העניי )ז ,יגיד(:
מצות לולב להנטל ביו הראשו של חג בלבד בכל מקו ובכל זמ ואפילו
בשבת ,שנאמר" :ולקחת לכ ביו הראשו" )ויקרא כג ,מ( .ובמקדש לבד
נוטלי אותו בכל יו ויו משבעת ימי החג ,שנאמר" :ושמחת לפני ה'
אלקיכ שבעת ימי" .חל יו השבת להיות בתו ימי החג ,אינו ניטל בשבת,
גזרה שמא יוליכנו בידו ארבע אמות ברשות הרבי ,כמו שגזרו בשופר.
ולמה לא גזרו גזרה זו ביו טוב הראשו? מפני שהוא מצוה מ התורה
ואפילו בגבולי .נמצא ,שאי דינו ודי שאר הימי שוה ,שבשאר ימי החג אי
אד חייב ליטול לולב אלא במקדש.
דבר גדול לימדנו הרמב" במתק לשונו .דינו של היו הראשו שונה משאר ימי החג ,לא
רק בדי המיוחד שיש בו ,שחיובו נוהג א בגבולי .א זו הסיבה  לש מה נקט הרמב"
אריכות שכזו בביאור הטע שלא גזרו? הא לא היה די לומר" :מפני שהוא מצוה מ
התורה ואפילו בגבולי"? אלא שהבדל זה מורה לנו ,כי די לולב ביו הראשו ודי לולב
בשאר הימי ,שני דיני שוני בתכלית ה.
בעוד שבשאר הימי החיוב מוגבל למקדש בלבד ,ביו הראשו נוהג לולב "בכל מקו".
מכ שנוהג הוא "בכל מקו" ,מוכח שחיוב זה אינו מוגבל בשו דר וחל בכל מצב .יסוד
הדבר הוא בהבנה ,כי זה שחייבה התורה ביו הראשו בכל מקו ,מורה כי מצוות לולב
ביו הראשו היא חובת גברא ,המוטלת על כל אד מישראל באשר הוא.
מה שאי כ בשאר הימי ,בה אי חיוב על הגברא ליטול לולב .החיוב מוטל בימי אלה
על הנמצאי במקדש בלבד .הוא שכתב הרמב"" :שבשאר ימי החג אי אד חייב ליטול
לולב"  אי החיוב חל על כל גברא  "אלא במקדש" .זהו יסוד החילוק שביניה ,וממנו
נובע החילוק שבדחיית השבת.37
 .37עיי במאירי ,שבפירושו למשנה )ריש פרק לולב וערבה( כתב שהטע לפיו דוחה לולב את השבת ביו
הראשו ולא בשאר הימי ,הוא שרק ביו הראשו הזכירה התורה במפורש את החובה ליטול לולב
)"ולקחת"( ,מה שאי כ בשאר הימי .על א שהמאירי עצמו לא פירש כ בהמש ,נית ללמוד מכא על
אופיו השונה של החיוב ,עליו רומזת התורה בנסחה את המצווה באופ זה .עוד יש לציי כא די נוס
שקיי ביו הראשו ולא בשאר הימי ,והוא די "לכ" ,שצרי האד לצאת בלולבו שלו ,המורה ג כ
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כיו שלולב ביו הראשו חובת גברא הוא ,שהרי נוהג הוא "בכל מקו" ,ממילא נוהג הוא
"בכל זמ ואפילו בשבת" .38בשאר הימי ,בה לא יבטל א אד שו חיוב המוטל עליו
בכ שלא יטול לולב ,שהרי אי הוא מחויב ליטלו ,גזרו חכמי שלא ליטול בשבת .ביו
הראשו ,לעומת זאת ,לא גזרו ,באשר על ידי גזרה כזאת ,יבטל כל אד מישראל חיוב
המוטל על קרקפתו .39על בסיס זה ,מובנת היטב קושיית הגמרא לגבי לולב )מג,א(" :אי הכי,
האידנא נמי" ,שהרי חיוב הגברא ביו הראשו קיי א האידנא ,ולכ אי לגזור עליו.
נבח כעת הא יש מקו למהל שכזה במצוות ערבה .כפי שראינו ,נחלקו אמוראי
בגמרא בגדרה של מצוות ערבה ,הא בזקיפה היא או בנטילה .הגמרא הקשתה ,מדוע לא
תדחה ערבה את השבת כשחלה ביו השביעי האידנא ,וזה לשו הגמרא )מג,ב  מד,א(:
אמר רב יוס :מא לימא ל דערבה בנטילה ,דלמא בזקיפה?
איתיביה אביי :לולב וערבה ששה ושבעה .מאי לאו  כלולב ,מה לולב
בנטילה ,א ערבה בנטילה!
מידי אריא? הא כדאיתיה והא כדאיתיה...
איתיביה :לולב דוחה את השבת בתחלתו ,וערבה בסופו .פע אחת חל שביעי
של ערבה להיות בשבת ,והביאו מרביות של ערבה מערב שבת ,והניחו
בעזרה ,והכירו בה בייתוסי ונטלו וכבשו תחת אבני .למחר הכירו בה
עמי האר ,ושמטו מתחת האבני ,והביאו הכהני וזקפו בצידי
המזבח .לפי שאי בייתוסי מודי שחיבוט ערבה דוחה את השבת .אלמא
בנטילה היא! תיובתא.
ואלא נדחו!
כיו דאנ לא דחינ  אינהו נמי לא דחו.
והא יו טוב הראשו ,דלדיד לא דחי ולדידהו דחי!
אמרי :לדידהו נמי לא דחי.

על אופיה של מצווה זו המוטלת על הגברא המיוחד ,ואי אחר יכול להוציאו ידי חובתו ,לא במעשה ולא
בבעלות.
 .38הכפות תמרי )סוכה מג,א( הקשה ,שדרשה זו של "ואפילו בשבת" נאמרה בגמרא )ש( רק לשיטת רבי
אליעזר ,להתיר מכשירי לולב בשבת .לדיד ,אי לימוד זה נצר ,וצרי עיו מדוע הביאו הרמב"? על פי
מה שביארנו ,מניח כא הרמב" את היסוד להבנת ההבדל המהותי שבי היו הראשו לשאר הימי,
וממנו להבנת הטע בגינו לא גזרו חכמי ביו הראשו .אי הרמב" דורש כרבי אליעזר' " :ביו' 
ואפילו בשבת" ,אלא " 'ראשו'  ואפילו בגבולי" .בזאת גילה הפסוק ,שמצוות לולב בראשו ,שלא כבשאר
ימי החג ,חובת גברא היא ,ומוטלת על כל אד מישראל בכל מקו שהוא .ממילא ,ממשי הרמב" ,חיוב
גברא זה חל בכל זמ ואפילו בשבת ,ולא גזרו רבנ להפקיע חיוב גברא.
 .39אי להקשות משופר ,ש גזרו חכמי גזירה דרבה ,א על פי שחייב כל אד מישראל לשמוע שופר בכל
מקו שהוא .שהרי בשופר המצווה היא לשמוע ולא לתקוע )ספר המצוות עשה קע; הלכות שופר א ,א(.
וא כ ,אי א אד עליו מוטל חיוב קו ועשה של תקע ,ובכ שאי תוקעי לא יבטל א אד חיוב הרוב
עליו .אמנ ,בזה בהכרח תתבטל השמיעה ,א לא עליה גזרו.

78

"עשר נטיעות ,ערבה וניסו המי  הלכה למשה מסיני"  האמנ?!

מדברי הגמרא עולה ,כי מא דאמר שערבה בנטילה ,לומד זאת מהשוואה ,הקיימת לדעתו,
בי מצוות לולב למצוות ערבה .המשנה ,שנקטה את שתי המצוות בבבא אחת" :לולב וערבה
ששה ושבעה" ,מהווה ,לדבריו ,ראיה ליסוד זה .המשנה מורה שמצוות ערבה היא "כלולב,
מה לולב בנטילה ,א ערבה בנטילה" .כ משתמע ג מלשו התוספתא שהובאה בגמרא:
"לולב דוחה את השבת בתחילתו ,וערבה בסופו" .ויש לברר מה מקור ההשוואה ,ומניי למד
זאת התנא?
זאת ועוד ,ההשוואה בי ערבה ללולב מופיעה במקומות אלה דווקא בהקשר לדי דחיית
השבת .ג במשנה וג בברייתא ,מלמד התנא בנשימה אחת כי הלולב והערבה דוחי את
השבת באחד משבעת ימי החג ,ואינ דוחי אותה בשאר הימי .לכאורה ,הדבר צרי עיו,
שהרי הגמרא הסיקה שלדחיית הלולב את השבת ביו הראשו ולדחיית הערבה את השבת
ביו השביעי ,טעמי שוני בתכלית  הראשו הוא מחמת שיש בו חובת גברא באותו
היו; באחרונה ,לעומת זאת סיבת הדבר נעוצה בכ שאי סיבה כלל לגזור ,שכ "שלוחי
בית די מייתי לה"!
ועוד יותר קשה ,כיצד חוזרת הגמרא ומקישה שוב מערבה ללולב ,שכש שבערבה אי
השבת נדחית האידנא ,לא ל"דידהו ולא לדיד" ,כ יהיה ג הדי בלולב ,הרי לולב ביו
הראשו יש בו חיוב גברא מדאורייתא א האידנא ,מה שאי כ בערבה!40
כדי לבאר את המחלוקת לאור הנקודות הטעונות בירור אות העלנו ,נזכיר את סוגיית
ניסו המי ,אותה ביארנו לעיל בפרק ג .ראינו ש ,כי שני מקורות שוני יש למצוות ניסו
המי; האחד  הלכה למשה מסיני ,והשני  ריבוי הפסוק "ונסכיה" ,המתייחס לניסו
היי ,ומלמד על קיומו של ניסו נוס.
לפי הלימוד השני התחייב ,שגדרי מצוות ניסו המי וחיובה יהיו זהי למקור ממנו
נלמדו ,ניסו היי ,מלבד גדרי מסוימי ,עליה באה ההלכה למשה מסיני ולימדה
ששוני ה מניסו היי .גדרי אלה היו רק בבחינת "שיעורי" .ה קבעו את הזמני בה
נוהגת המצווה ואת שיעוריה ,א לא שינו את אופיה.
מאיד ,למא דאמר שניסו המי הלכה למשה מסיני הוא ,זוהי מצווה עצמאית ,ואינה
כפופה לגדריה של מצווה אחרת .בכמה ענייני ,בא הפסוק ולימד כי חלי ג על מצווה זו
הלכות מסוימות ,החלות על כל אשר ש נס עליו .ג כא ,גדרי אלה לא נגעו לעיקרה
ולאופיה של המצווה.
מחלוקת דומה נית למצוא לגבי מצוות ערבה
בסוגייתנו סוכה מד,א(:

)ירושלמי שביעית פ"א ,ה"ז; שתי הדעות הובאו ג

 .40עיי לעיל בקושייתו הראשונה של הרב מצגר שליט"א על הר"ח ,ש הוכיח מ הסוגיה כי ערבה בגבולי
מדרבנ.
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רבי זעירא ,רבי לא ,רבי יסא בש רבי יוחנ :ערבה הלכה למשה מסיני.
ודלא כאבא שאול ,דאבא שאול אמר :ערבה דבר תורה  "וערבי נחל" 
שתי ,חד ערבה ללולב וערבה למקדש.
לאבא שאול ,נלמדת מצוות ערבה מכ שהתורה נוקטת לשו רבי  "ערבי" ,כאשר מדברת
היא לכאורה על מצווה אחת בלבד ,מצוות לולב .על כרח ,בא הכתוב לומר כי עוד ערבה
יש ,ערבת המקדש .לימוד זה זהה ללימודו של רבי עקיבא לניסו המי מ"ונסכיה".
ממילא ,כל האמור ש נכו הוא א כא .ג כא יש להקיש את מצוות ערבה למצוות לולב
לכל דיניה ,שהרי מש נלמדה.
ממילא מובני דברי אביי" :כלולב ,מה לולב בנטילה ,א ערבה בנטילה" .לפי שיטה זו
יתחייב ג לומר" :כלולב ,מה לולב במקדש כל שבעה ובגבולי יו אחד ,א ערבה במקדש
כל שבעה ובגבולי יו אחד" ,41ובהתא למה שביארנו במצוות לולב ,יש להמשי ולומר:
"כלולב ,מה לולב יו טוב ראשו יש בו חובת גברא ,א ערבה יו טוב ראשו יש בה חובת
גברא".
מוב ,א כ ,מדוע השווה התנא ערבה ללולב ,ומדוע השווה את די דחיית השבת על ידי
שתי המצוות .בשתיה ,תידחה השבת רק ביו אחד מתו שבעת הימי בה ה נוהגות,
מכיוו שרק ביו זה יש בה חובת גברא ,מה שאי כ בשאר הימי בה נוהגות ה במקדש
לבד.
א דבר אחד נותר קשה על פי זה  מניי נובע החילוק" :לולב דוחה את השבת בתחלתו,
וערבה בסופו"? א מצוות ערבה זהה למצוות לולב ,יש לה לדחות את השבת ביו טוב
ראשו! בנקודה זו נמשכת ההקבלה שבי סוגייתנו לזו של ניסו המי ,ולתמונה נכנסת
ההלכה למשה מסיני ,ומחדשת שבערבה חובת הגברא בשביעי היא ,וביו זה נוהגת היא
בגבולי ולא בראשו כבלולב.
זהו כמוב ,פירוש דבריו של רבנו חננאל המובאי לעיל בביאור קושיית הגמרא "אי הכי,
האידנא נמי לידחי" .א כ הוא ,שואלת הגמרא" ,שערבה מ התורה היא שתהא ביו
השביעי ניטלת" ,דהיינו בגבולי ,א כ  "תדחה שבת" האידנא ,שהרי ביו זה יש בה חיוב
גברא גמור ,כיו הראשו בלולב .שאלה זו של הגמרא ,זהה לשאלת הגמרא לגבי לולב  "אי
הכי ,האידנא נמי" ,באשר שתיה מתבססות על חיוב הגברא הקיי ביו זה בכל מקו,
שלא נית להידחות על ידי גזירת חכמי.
בכ תתיישב הקושיה השניה מבי ארבע הקושיות שהקשינו על דברי ר"ח לעיל .מצוות
ערבה נוהגת כל שבעה מ הפסוק ,א ביו השביעי נאמרה הלכה כי ניטלת היא על ידי כל
אד וא בגבולי ,ומחיוב זה גופו עולה השאלה" :אי הכי ,האידנא נמי לידחי" .זהו ג
פשר ההשלכה החוזרת בסו סוגייתנו ללולב ,לומר שג הוא לא ידחה א לבקיאי
בקביעות החודש ,כש שהסקנו בערבה ,שהרי תוקפ וגדר בגבולי שווה.
 .41עיי לקמ הערה  ,50שנוכיח מגירסת ר"ח שלדעת אביי נוהגת ערבה בגבולי מדאורייתא.
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כל זאת ,כאמור ,לפי דעת אבא שאול ,הסובר שהמקור למצוות ערבה הוא בפסוק "ערבי
נחל" ,ויונקת היא ממצוות לולב .דברי אלה עולי בקנה אחד ע הדר בה ביארנו את
שיטת הרמב" בסוגיות עשר נטיעות וניסו המי .בשתיה השתמע מדבריו ,כי א הסובר
שמקור של הלכות אלה בפסוק ,מודה בקיומה של הלכה למשה מסיני בעניי ,ומקיימה
לגדר מגדרי המצווה.42
לעומת זאת ,למא דאמר שעיקרה של מצוות ערבה הלכה למשה מסיני הוא ,ממילא אי
ללמוד דבר ממצוות לולב למצוות ערבה .שתי מצוות שונות ה ,בעלות חיובי שוני.
ממילא ,כפי שפירש רב יוס את לשו המשנה" :הא כדאיתיה והא כדאיתיה" ,כל אחת מה
בפני עצמה עומדת ,וערבה בזקיפה.
דבר הלמד מעניינו הוא ,שבדומה להלכת ניסו המי חברתה ,נאמרה ג הלכת ערבה
למקדש בלבד .אי בה חובת גברא בשו זמ ,וחובת המזבח לבדה היא .כ הוא בגמרא
מועד קט )ד,א( ,לגבי די עשר נטיעות:
וכי גמירי הלכתא בזמ שבית המקדש קיי ,דומיא דניסו המי ,אבל בזמ
שאי בית המקדש קיי  לא.
דהיינו ,הלכה זו של "עשר נטיעות ערבה וניסו המי" ,לא נאמרה לזמ שאי בית המקדש
קיי )עיי תוספות ש ד"ה אלא אמר רב אשי( .על הלכה כזאת אי לומר ,כבלולב,
שחייבי בה "בכל מקו ובכל זמ" ,וממילא אינה חובת גברא בא אחד מ הימי.
נמצא ,כי המחלוקת א ערבה בנטילה או בזקיפה ,נובעת מ המחלוקת א מקורה של
מצוות ערבה בפסוק או בהלכה למשה מסיני ,ומכא ,הא יש להקישה למצוות לולב או לא
)בהתאמה( .קיומו של חיוב ערבה בגבולי תלוי א הוא ,במחלוקת זו .מכא ,מובנת בקלות
תשובתו של רב יוס לשאלה מדוע אי ערבה דוחה שבת בזמ הזה.
רב יוס השיב" :מא לימא ל דערבה בנטילה ,דלמא בזקיפה?" .כ פירש רבנו חננאל
הד(:

)על

ושני רב יוס ,כיו דלא אשכח דכתיב לקיחה בפירוש ,43כי בהלכה מפורש
מצות ערבה ,ודלמא בזקיפה היא ,וקיו מצוותה בזקיפה ,ולפיכ לא
הוצרכנו לנטילת ערבה ,והלכ לא דחי שבת.
רב יוס אינו ד בשאלה המעשית של מה היה נעשה במקדש ,אלא על גדר מצוות ערבה
ומקורה ,וממילא ,תוק חיובה בגבולי .שאלת הגמרא ,כפי שפירשה ר"ח ,הניחה "שערבה
מ התורה היא שתהא ביו השביעי ניטלת" בגבולי ,שהרי נלמדת היא מלולב ,בו כתובה
 .42עיי לקמ בפרק ה ,כיצד מתבארי לפי זה דברי ר"ח .לעומת זאת ,עיי לקמ הערה  53בביאור שיטת
התוספות בסוגייתנו באור.
 .43עיי לעיל הערה  ,37ועיי בהערת הרב מצגר שליט"א על הר"ח ש הערה  ,16שלפי מה שנבאר בפני הגיה
ללא צור.
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הלקיחה בפירוש .ממילא ,יש לה לדחות שבת א האידנא ,שלא גזרו חכמי לבטל חיוב
גברא.
על כ השיב רב יוס ,ש"לא אשכח דכתיב לקיחה" לגבי ערבה ,שהרי מצוות ערבה מקורה
בהלכה .לפיכ יש לומר ,שההלכה לא חייבה את הגברא ,אלא קבעה חיוב למזבח ,ו"לא
הוצרכנו" מדאורייתא "לנטילת ערבה" .44א כ ,הנטילה היא מדרבנ בלבד זכר למקדש,
"והלכ לא דחי שבת".
 .5יישוב הקושיות
על פי מה שהצענו בהבנת היסודות עליה מושתת הסוגיה ,כפי שייסדו הר"ח והרמב",
נחזור ונראה כיצד מתיישבות הקושיות הרבות שנערמו על הגמרא ועל דבריה.45
נפתח בקושיה העיקרית בפסיקת הרמב"  מדוע פסק שערבה בזקיפה ,בשעה שהגמרא
דחתה דעה זו? כזכור ,זו היתה ג הקושיה השניה שהתקשינו בה בגמרא ,שלאחר שהסיקה
שערבה בנטילה ,ביארה את דברי רבי יוחנ כאומר שערבה בזקיפה.
קושיה זו נית לתר על פי המש הגמרא ,שכעת יוב היטב )מד,א  מד,ב ,בסוגריי פירוש ר"ח(:
אתמר :רבי יוחנ ורבי יהושע ב לוי ,46חד אמר :ערבה יסוד נביאי ,וחד
אמר :מנהג נביאי .תסתיי דרבי יוחנ הוא דאמר יסוד נביאי ,דאמר רבי
אבהו אמר רבי יוחנ :ערבה יסוד נביאי הוא ,תסתיי.
 .44עיי בפירוש רש"י על דברי רב יוס .מדבריו משתמע שהדיו הוא מעשי/עובדתי  כיצד היתה המצווה
נעשית במקדש ,והא לפי זה יש במעשינו זכר למקדש או לא .אי זה דיו עקרוני הנוגע למהות חיובה של
מצוות ערבה במקדש ובגבולי .ועיי במה שנרחיב בזה בהערה .53
 .45עיי בפרק הקוד ,ש תורצה כבר הקושיה השניה שהקשינו על פירוש ר"ח.
 .46מעניינת במיוחד היא שיטתו של רבי יהושע ב לוי לגבי הלכה זו של "עשר נטיעות ערבה וניסו המי".
מניתוח הסוגיה כא ,משתמע שעל עיקר די ערבה סבר כי הוא מנהג נביאי בעלמא .שהרי הגמרא סיימה
את דעת רבי יוחנ כמא דאמר יסוד נביאי ,והסיקה כי הוא מתייחס למקדש ,ובזה חלק עליו רבי יהושע
ב לוי ,וסבר מנהג נביאי! )עיי ברש"י ובתוספות ,שפירשו את מסקנת הסוגיה באופ אחר ,ש"יסוד
נביאי" בדברי רבי יוחנ אינו מתייחס למקדש ,כנראה כדי להמנע ממסקנה שכזו בדעת רבי יהושע ב לוי.
ועיי בהערה הבאה שג רבנו חננאל נזהר מזה(.
ועיי עוד בגמרא מועד קט )ג,ב( בעניי איסור תוספת שביעית:
אמר רבי שמעו ב פזי אמר רבי יהושע ב לוי משו בר קפרא :רב גמליאל ובית דינו נמנו על
שני פרקי הללו ובטלו .אמר ליה רבי זירא לרבי אבהו ואמרי לה ריש לקיש לרבי יוחנ :רב
גמליאל ובית דינו היכי מצו מבטלי תקנתא דבית שמאי ובית הלל ,והא תנ :אי בית די יכול
לבטל דברי בית די חבירו אלא א כ גדול ממנו בחכמה ובמני!
ג כא ,נראה כי רבי יהושע ב לוי תופס כי "עשר נטיעות" אינו הלכה למשה מסיני ,אלא תקנת בית שמאי
ובית הלל בעלמא )עיי ירושלמי שביעית פ"א ,ה"א ,בדעת רבי יוחנ)!( ,אפשרות מעי זו .ועיי במהדורתו
של פרופ' יהודה פליקס ,מה שסיכ בזה בסו הפרק הראשו ,עמודי .(8682
אכ ,בשני המקומות יש לתר את דעתו ,כ שלמסקנה יסכי הוא לקיומה של ההלכה למשה מסיני .א
מכל מקו ,נראה כי הדבר אומר דרשני ,ושיטה ייחודית היתה לו בזה ,שלא מ הנמנע שראתה בדיני אלה
דיני דרבנ בעלמא )עיי בתוספות זבחי קי,ב ד"ה אישתמיטתיה ,ששללו אפשרות שכזו לגבי ניסו
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אמר ליה רבי זירא לרבי אבהו :מי אמר רבי יוחנ הכי? והאמר רבי יוחנ
משו רבי נחוניא איש בקעת בית חורת :עשר נטיעות ,ערבה ,וניסו המי
הלכה למשה מסיני!
אשתומ כשעה חדא ,ואמר :שכחו וחזרו ויסדו.
ומי אמר רבי יוחנ הכי? והאמר רבי יוחנ :דלכו אמר)י( ,דלהו היא )כלומר,
רב כהנא החכ שלכ שהוא בבלי ,אמר ...כי ערבה מדרבנ היא ,ואינה לא
יסוד נביאי ולא הלכה(!
לא קשיא  כא במקדש ,כא בגבולי.
נתמקד בדעת רבי יוחנ .שלוש מימרות נאמרו בשמו .האחת ,הידועה לנו עד עתה ,בה הוא
מלמד כי ערבה הלכה למשה מסיני היא .השניה ,בה אמר רבי אבהו משמו כי ערבה יסוד
נביאי היא .השלישית" ,דלכו אמר)י( דלהו היא" ,בה מסכי רבי יוחנ ע רב כהנא ,כי
ערבה מנהג נביאי היא.
את הסתירה שבי שתי המימרות הראשונות כבר פתרה הגמרא על ידי "שכחו וחזרו
ויסדו" .כלומר ,שתי המימרות אחת ה .את הסתירה שנותרה בי המימרה השלישית לבי
שתי הראשונות ,פותרת הגמרא על ידי חילוק בי המקדש לגבולי .כלומר ,במקדש ערבה
הלכה למשה מסיני ,ששכחוה וחזרו נביאי ויסדוה ,ובגבולי  מנהג נביאי.47
כפי שראינו לעיל בטענתו של רב יוס ,תוק החיוב בגבולי ,א מדאורייתא הוא או
מדרבנ ,תלוי במחלוקת א ערבה בנטילה או בזקיפה .למעשה ,החילוק" :כא במקדש,
כא בגבולי" ,משמעו" :כא בזקיפה ,כא בנטילה".
ביאור הדברי הוא ,שא עיקר מצוות ערבה בנטילה ,כדעת הסוברי שמ הפסוק נלמדה,
הרי שקיימת בה חובת גברא ביו השביעי א בגבולי )וכמוב א בזמ הזה( .אול ,לדעת
רבי יוחנ ,שמקור המצווה בהלכה למשה מסיני ,עיקר המצווה בזקיפה הוא ,שהרי היא
חובת המזבח .ממילא ,יש לחלק בי המקדש ,בו מחייבת ההלכה ,לגבולי ,בה אי מזבח
ולא נאמרה בה כל הלכה .אלא שהנהיגו נביאי ליטול ערבה בגבולי ,כדר שנהגו ליטול
במקדש ,שא על פי שמצוות ערבה בזקיפה בלבד ,נהגו נביאי ליטלה כבר במקדש ,משו
חיבוב מצווה.
בהביאה דיו זה ,משמיעה לנו הגמרא ,כי א שהסקנו שערבה בנטילה ,ייתכ כי אי זה
עיקר המצווה ,ולא נטלו אלא בתורת מנהג בעלמא .בנקודה זו נחלקו מא דאמר שמצוות
ערבה נלמדת מ הפסוק ,לפיו עיקרה של מצווה בנטילה כלולב ,ומא דאמר שערבה הלכה
המי .על השימוש בביטוי "הלכה למשה מסיני" לדיני דרבנ ,עיי בספרו של הגרי"ד סולובייצ'יק זצ"ל,
שיעורי לזכר אבא מרי ,חלק א ,עמודי רכז; רלאד(.
 .47רבנו חננאל עצמו ,פירש את תירו הגמרא באופ אחר ,לפיו משתמע כי בזמ הבית החיוב בגבולי חזק יותר
ממנהג בעלמא .נראה שהבי שהתירו השני דוחה את "שכחו וחזרו ויסדו" ,ובזמ הבית בגבולי הוא
יסוד נביאי )עיי בהערה הקודמת( .מכל מקו בנוגע לענייננו ,א לשיטתו ערבה בזמ הזה מדרבנ ,ואי
ההלכה נוהגת בזמ שאי בית המקדש קיי.
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למשה מסיני ,הסובר כי לא היתה אלא מנהג שהנהיגו הנביאי ,וממחלוקת זו נבעה ג
מחלוקת בגבולי.
ברור ,א כ ,שאת תשובתו של רבי יוחנ ,הסובר שערבה הלכה למשה מסיני ,יש לבאר
בהתא .לפיכ נקטה הגמרא בביאור דבריו" :מי אמרה בנטילה ,דלמא בזקיפה" .שכ ,על
א שהסיקה שערבה בנטילה ,מכל מקו אי זה מוכרח שעיקר מצוותה בכ.48
מעתה ,מבוארי דברי הרמב" כמי חומר .אי קושי בכ שפוסק הוא כמא דאמר
בזקיפה ,שהרי אי זה שולל את עצ קיומה של הנטילה ,אותו בלבד הוכיחה הגמרא.
לשיטתו לגבי עשר נטיעות וניסו המי ,פסק כמא דאמר שערבה הלכה למשה מסיני,
וממילא מצוותה בזקיפה .א נעיי שוב בלשונו ,נראה כי הבחי בי מעשה הזקיפה ומעשה
הנטילה )הלכות לולב פ"ז(:
כא .כיצד היתה מצותה? בכל יו ויו משבעת הימי ,היו מביאי מורביות
של ערבה ,וזוקפי אות על צדדי המזבח...
כב .כיצד היו עושי ? מביאי אותה מערב שבת למקדש ...ולמחר זוקפי
אותה על גבי המזבח ,ובאי הע ולוקחי ממנה ונוטלי אותה ,כדר שעושי
בכל יו.
הרי ,שייחד הלכה אחת ,הפותחת במילי" :כיצד היתה מצותה" ,ללמד על גדרי החיוב.
בהלכה זו לא הזכיר את הנטילה אלא את הזקיפה לבדה .רק בהלכה השניה ,הפותחת
במילי" :כיצד היו עושי" ,הזכיר שהיו הע באי ונוטלי ,שהרי כ היה המנהג ,ואי זה
חלק מעיקרה של מצווה.
בכ ,תיפתר ג קושיית המגיד משנה על הרמב" .הרב המגיד הקשה ,מדוע שינה הרמב"
מ הטע שהובא בגמרא לכ שאי עושי בערבה שבעה זכר למקדש? א נעיי היטב
בדברי הרמב" ,על פי מה שביארנו ,נראה שהטע שהביא ,הוא הוא טע הגמרא .זו לשונו
)ש(:
וערבה זו ,הואיל ואינה בפירוש בתורה ,אי נוטלי אותה כל שבעת ימי החג
זכר למקדש ,אלא ביו השביעי בלבד הוא שנוטלי אותה בזמ הזה.
כיצד הוא עושה? לוקח בד אחד או בדי הרבה חו מערבה שבלולב ,וחובט
בה על הקרקע או על הכלי פעמי או שלש בלא ברכה ,שדבר זה מנהג
נביאי הוא.
במילי "וערבה זו" מתייחס הרמב" למאי דסליק מיניה" :ובאי הע ונוטלי אותה".
מאחר שפסק שערבה הלכה למשה מסיני היא ,הרי שהנטילה אינה בפירוש בתורה .49זהו רק
 .48מיד לאחר הדיו בי רבי יוחנ לריש לקיש ,ציטט רבנו חננאל בפירושו את דברי הירושלמי שהבאנו לעיל:
"ערבה הלכה למשה מסיני ולא כאבא שאול דאמר ערבה מ התורה" .להורות ,שפירוש הגמרא לדברי רבי
יוחנ נאמר דווקא לשיטתו שערבה הלכה למשה מסיני .ועיי לקמ הערה  ,53הסבר מפורט לגמרא זו.
 .49כדברי רבנו חננאל שהבאנו לעיל" :דלא אשכח דכתיב לקיחה בפירוש ,כי בהלכה מפורש מצות ערבה",
וכמו שביארנו את דבריו.
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מה שהיו הע עושי ,א אי בו חיוב ,ולפיכ אי א חיוב בגבולי מ התורה .לפיכ ,שלא
כמו בלולב ,עושי לערבה זכר למקדש יו אחד בלבד .הוא שאמר רבא" :ערבה דלית לה
עיקר מ התורה בגבולי  לא עבדינ שבעה זכר למקדש".50
נותר כעת לבאר את הדיו שפותח את הסוגיה בשאלת "ערבה בשביעי מאי טעמא דחיא
שבת" ,על כל הקשיי שבו .הקשינו ,כיצד מסיקה הגמרא מ הטע "ערבה שלוחי בית די
מייתי לה" ,שתדחה ערבה שבת האידנא ,בו מסורה ערבה לכל? פתרו אפשרי לכ מצאנו
בדברי רבנו חננאל ,שהציע כי שאלת הגמרא "אי הכי ,האידנא נמי" ,מבוססת על ההנחה כי
קיימת חובת גברא מיוחדת בשביעי ,החלה א בגבולי .אמנ ,פירוש זה נתקל בקשיי
רבי ,כפי שסיכמנו בסו הפרק העוסק בפירושו.
לפני שנציע ביאור לדברי ויישוב לקושיות ,נפתח ברקע לדיו זה בסוגיה ,הלא הוא משניות
הפרק העוסקות במצוות לולב ובמצוות ערבה .מבואר במשנה )סוכה ד ,ה(:
מצות ערבה כיצד? מקו היה למטה מירושלי ונקרא מוצא יורדי לש
ומלקטי מש מורביות של ערבה ,ובאי וזוקפי אות על צידי המזבח...
בכל יו מקיפי את המזבח פע אחת ...ואותו היו מקיפי את המזבח שבע
פעמי.
משנה זו יכולה להשתמע לשני פני .מחד ,מבואר בה שערבה בזקיפה ,דבר המעיד על חוסר
תלותה במצוות לולב ובגדריה .מאיד ,הסיפא מדברת על הקפת המזבח ,דהיינו נטילה,
דבר המלמד על זהותה של מצוות ערבה למצוות לולב .בהבנת משנה זו נעוצה המחלוקת בי
מא דאמר בזקיפה ובי מא דאמר בנטילה ,על כל ההשלכות הנובעות ממנה .כפי שהולכת
הגמרא ומבארת בהמש )מג ,סו עמוד ב( ,יפרש מא דאמר בזקיפה שההקפה המוזכרת
בסיפא היא בלולב.
 .50דעת רבא כבר הובאה לעיל בסוגיה )מג,ב(" :אמר ליה רבא לרב יצחק בריה דרבה בר בר חנה :בר אוריא,
תא ואימא ל מלתא מעליתא דהוה אמר אבו .הא דתנ' :כל היו מקיפי את המזבח פע אחת ,ואותו
היו מקיפי את המזבח שבע פעמי'  הכי אמר אבו משמיה דרבי אלעזר :בלולב" .כפי שהבאנו לעיל
)הערה  ,(31כ פסק ג הרמב" ,ודברי אלה ה בשיטת מא דאמר בזקיפה .מוכח ,א כ ,שלרבא ערבה
הלכה למשה מסיני ,הנטילה מנהג נביאי היא ,ולפיכ אי לה עיקר בגבולי.
נראה לפרש ,שזוהי ג כוונתו של רב זביד משמיה דרבא בתשובתו הראשונה לשאלת אביי )מד,א(" :לולב
דאורייתא  עבדינ שבעה זכר למקדש ,ערבה דרבנ  לא עבדינ לה שבעה זכר למקדש" .ההבחנה
מתייחסת לגבולי ,ועל כ בא הביאור בתשובה השניה.
דעת אביי היא שערבה בנטילה .כ מבואר לעיל בסוגיה )מג,ב(" :איתיביה אביי ...:כלולב ,מה לולב
בנטילה ,א ערבה בנטילה! ...איתיביה אביי :בכל יו מקיפי את המזבח פע אחת ,ואותו היו שבע
פעמי .מאי לאו  בערבה!" .לדעתו ,חיוב ערבה א בגבולי מדאורייתא .עיי בגירסת רבנו חננאל
לשאלתו" :מאי שנא לולב דעבדינ ליה זכר למקדש ומאי שנא ערבה דלא עבדינ?" .מבואר ,ששביעי של
ערבה שאנו עושי אינו זכר למקדש ,אלא חיוב גמור הוא ,וכיצד זה ,שואל אביי ,שאי עושי בערבה זכר
למקדש כלל?
ממילא ,לא נית לקבל לדעת אביי את התשובה" :ערבה דרבנ  לא עבדינ לה שבעה זכר למקדש" ,א
בהתייחס לגבולי ,והיה על רב זביד לתק את דבריו לניסוח" :לית לה עיקר מ התורה בגבולי" ,שיכול
להיות מקובל ג לשיטת אביי.
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שאלת הגמרא" :ערבה בשביעי מאי טעמא דחיא שבת?" ,נשאלה לפי ההבנה שערבה
בזקיפה .על פי שיטה זו ,טע הדחיה אינו ברור ,שכ אי בערבה חובת גברא.
על כ ענה רבי יוחנ ,בעל שיטה זו" :כדי לפרסמה שהיא מ התורה" .דהיינו ,על א שמצד
הדי אי לה לדחות שהרי אינה חובת גברא ,מכל מקו ,ראו חכמי שלא לגזור בה כדי
שתזכה לפרסו.51
"אי הכי" ,הקשתה הגמרא ,שא במקו שאי חובת גברא רצו חכמי לפרס מצווה
שאינה מפורשת בתורה" ,לולב נמי לידחי )בשאר ימי  רש"י( כדי לפרסמו שהוא מ
התורה"!
על כ ענתה הגמרא" :ערבה שלוחי בית די מייתי לה" ,שהרי בזקיפה היא ונעשית רק על
ידי הכהני" ,לולב לכל מסור" ,שהרי הוא בנטילה .לפיכ ,במקו כזה ,בו החשש שיטלנו
בידו ויל אצל הבקי ללמוד ויעבירנו ארבע אמות ברשות הרבי קט ,ראו חכמי לדחות
את השבת כדי לפרסמה שהיא מ התורה .בלולב המסור לכל בו החשש גדול ,גזרו חכמי,
וא טע הפרסו אינו מספיק.
"אי הכי" ,שאלה הגמרא ,שאי ערבה דוחה את השבת משו חובת הגברא ,שהרי אי בה
חובת גברא כלל" ,כל יומא נמי לידחי"! שהרי טע הפרסו והעדר החשש להעברה ברשות
הרבי קיימי בכל אחד משבעת ימי ערבה בשווה.
אפשרות זו דחתה הגמרא ,משיקולי הפגיעה האפשרית בלולב .בשאלת קביעת היו בו
תדחה ערבה את השבת ,הסיקה הגמרא" :כיו דקא מפקת לה מראשו  אוקמה אשביעי".
מדוע דווקא השביעי? על כרח ,שדברי המשנה" :בכל יו מקיפי את המזבח פע אחת...
ואותו היו מקיפי את המזבח שבע פעמי" ,בערבה אמורי .52לפי זה ,דחיית השבת ביו
השביעי אינה צריכה את טע הפרסו ,וא לא את טע "שלוחי בית די" ,שהרי לשיטה זו
ערבה בשביעי חובת גברא היא ,ודוחה בו את השבת כלולב בראשו.
"אי הכי" ,הקשתה הגמרא" ,שערבה מ התורה היא שתהא ביו השביעי ניטלת" )לשו
ר"ח( בתורת חיוב גברא" ,האידנא נמי לידחי"!
נמצא ,ששתי שיטות חלוקות יש כא  האחת ,לפיה ערבה חובת המזבח היא הנעשית על ידי
הכהני "שלוחי בית די" ,ואי בה כל חובת גברא .דחיית השבת באה לצור פרסו
המצווה ,ונשענת על כ ש"ערבה שלוחי בית די מייתי לה" .ליו השביעי אי כל עדיפות על
שאר הימי לשיטה זו.
 .51עיי בירושלמי )סוכה פ"ד ,ה"ו( לגבי ניסו המי" :אמר רבי יוסי ב חנינה :כדי לעשות פומפי לדבר".
צור זה קיי בדברי שאינ מפורשי בתורה ,ובשל כ אי הצדוקי מודי בה .ועיי תוספתא
כפשוטה סוכה ,עמודי .870869
 .52עיי במאירי )בפירושו למשנה ריש פרק לולב וערבה(" :ומאחר שהוציאוה מראשו ,העמידוה בשביעי שהוא
עיקר חיובה במקדש".
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שיטה שניה ,לעומת זאת ,סוברת כי דחיית השבת בשביעי נובעת מאופיה המיוחד של
המצווה ביו זה ,בו מוטלת היא על ראשו של כל אד מישראל ,בי במקדש ובי בגבולי,
ואי רבנ גוזרי להפקיע חיוב שכזה .לשיטה זו ,לא זו בלבד שטע "שלוחי בית די" אינו
נצר ,אלא שהוא א אינו נכו ,שהרי מצוותה של ערבה בשביעי היא חובת גברא ,המוטלת
על כל אד ,ולא רק על הכהני.53
 .53הבנה זו שופכת אור ג על הדיו בי ריש לקיש לרבי יוחנ .נביאו שוב בלשונו )מד,א(:
אמר ריש לקיש :כהני בעלי מומי נכנסי בי האול ולמזבח כדי לצאת בערבה.
אמר ליה רבי יוחנ :מי אמרה?
מי אמרה?! הא איהו אמר! דאמר רבי אסי אמר רבי יוחנ משו רבי נחוניא איש בקעת בית
חורת :עשר נטיעות ,ערבה וניסו המי  הלכה למשה מסיני!
אלא :מי אמרה בנטילה ,דלמא בזקיפה? מי אמרה בבעלי מומי ,דלמא בתמימי?
עיי בפירוש ר"ח ,שבאר בדברי רבי יוחנ כ" :אמר ליה רבי יוחנ :מי אמרה בנטילה דלמא בזקיפה 
פירוש ,זה שהיו מקיפי שבעה פעמי בלולב היה ולא בערבה" .פירוש ר"ח מורה לנו ,שהדיו סובב על
היו השביעי בלבד .רק בו אמר ריש לקיש שכהני בעלי מומי נכנסי בי האול ולמזבח כדי לצאת
בערבה ,שהרי ביו זה חלה על כל אחד ואחד מה חובת גברא ,ודוחה את האיסור להכנס בי האול
ולמזבח .לדבריו ,אפילו זרי נכנסי מאותו הטע עצמו ,אלא שנקט "בעלי מומי" כלשו המשנה בכלי
)א ,ט(" :בי האול ולמזבח מקודש ממנה ,שאי בעלי מומי ופרועי ראש נכנסי לש" )עיי תוספות מד,א
ד"ה כהני(.
אמנ ,כל זה נכו רק לשיטת הסובר שערבה מ הפסוק נלמדה ,ומצוותה בנטילה ,וחיובה בשביעי חיוב
גברא הוא .על כ השיב רבי יוחנ ,הסובר שערבה הלכה למשה מסיני ,שתי תשובות שה אחת" :מי אמרה
בנטילה ,דלמא בזקיפה" ,ומינה  "מי אמרה בבעלי מומי ,דלמא בתמימי  פירוש ,שכיו שמצוותה
בזקיפה ,לא יתכ כהני בעלי מומי לזוקפה על המזבח" )לשו ר"ח( .לא נית לשיטה זו לנתק בי שתי
הטענות ,שהרי למא דאמר ערבה בנטילה ,חל חיוב הגברא ביו השביעי על ראש של בעלי מומי וזרי
כש שחל על התמימי ,ואי לחלק ביניה .וכפי שביארנו בפני ,שהמשפט" :ערבה שלוחי בית די מייתי
לה" ,נאמר רק בשיטת ערבה בזקיפה )עיי ג בהערה .(48
זהו סלע המחלוקת בי שיטת ר"ח והרמב" בסוגיה לשיטת רש"י ובעלי התוספות .ראינו שרש"י פירש את
דברי הגמרא" :ערבה שלוחי בית די מייתי לה" כ"אינה מצוה לכל אד ,אלא כהני המקיפי בה את
המזבח" .כלומר ,טיעו זה נכו הוא א לדברי האומר שערבה בנטילה .על פי זה ,התקשו התוספות מה פשר
קושיית הגמרא" :אי הכי האידנא נמי לידחי" .ה הבינו שקושיה זו מבוססת על טע הגמרא" :ערבה
שלוחי בית די מייתי לה" ,כדר שפירשו רש"י ,ותמהו ,כיצד נית להסיק מכ לדחות שבת האידנא ,כאשר
מסורה היא לכל .מדבריה ברור ,שא לדברי האומר שערבה בנטילה ,עדיי אי זה מחייב שכל גברא יהיה
מחויב בה ,וחייבי בה הכהני בלבד )כ ג מוכח מפירוש רש"י לדיו א ערבה בנטילה או בזקיפה ,כפי
שהצבענו בהערה .(44
על פי זה ביארו ,שבפיו של רבי יוחנ שתי תשובות שאינ תלויות זו בזו .האחת ,שמא ערבה בזקיפה ,ואז
יזקו כה אחד על ידי כול ,והשניה ,שא א ערבה בנטילה ,שמא חייבי בה תמימי בלבד ולא בעלי
מומי ,כש שאי ישראל חייבי בה ,לפי הנחת )עיי תוספות מד,א ד"ה אמר ליה .ועיי ש ,שאכ
התקשו מדוע לדעת אבא שאול לא יכנסו א זרי ,ועיי במהרש"א ש שהצביע על כ שלפי זה ,שוב אי
לומר "שלוחי בית די מייתי לה"( .לדבריה יש לומר ,שמצוות נטילה נאמרה רק לגברי הכשרי לבוא בי
האול ולמזבח ,ועיי בערו לנר שכ באר.
שורש שיטת של רש"י והתוספות נעו בשיטת העקבית בשאלת מקומה של ההלכה למשה מסיני
כקובעת גדרי די דאורייתא .עיי לעיל הערות  15ו ,28בה הראינו כי לדבריה לא ייתכ קיומה של הלכה
למשה מסיני שכזו ,שכ עצ קיומה הופ כל לימוד מ הפסוקי בדי זה למיותר .א כא נכו הדבר
בשיטת .על מנת להבי את די ערבה בשביעי כחובת גברא ,כשיטת הר"ח והרמב" ,היה עלינו לשלב בי
הלימוד מ הפסוק להלכה למשה מסיני )עיי לקמ בפרק ה ,בביאור שיטת ר"ח( .היקש הפסוק ללולב לימד
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קושיית הגמרא" :אי הכי ,האידנא נמי לידחי" ,יכולה להיאמר רק לפי השיטה האחרונה,
כפי שציי ר"ח .רק לשיטה זו יש בסיס להשלכה של דחיית השבת במקדש לזמ הזה .כמו
בלולב ,דחיית השבת נובעת מחיוב גברא הקיי ביו זה ,וכש שאי גוזרי עליו במקדש,
כ אי לגזור עליו בגבולי; נוהג הוא "בכל מקו ובכל זמ ואפילו בשבת".
לעומת זאת ,לפי השיטה הראשונה ,אי כל הווה אמינא לומר שערבה תדחה שבת בגבולי,
ש חיובה הוא מנהג נביאי בלבד ,והתנאי לדחיית השבת" :שלוחי בית די" ,נעדר .על כ
ניטשה המחלוקת בגמרא א ערבה בזקיפה או בנטילה ,וממילא ,א נבחר השביעי מצד
חיוב הגברא שיש בו ,ואז יש מקו לשאלת "האידנא נמי לידחי" ,או שמא ,נבחר השביעי
כיו המסוי בלבד ,ואי כלל מקו להסיק מכא שידחה שבת האידנא.
על פי הסבר זה למהל הגמרא מיושבות היטב הקושיות שהקשינו על פירוש ר"ח ,ונמצא כי
ה בבחינת "גברא אגברא קא רמית" .ראשית הקשינו ,שמכ שהגמרא מזדקקת לטע
"שלוחי בית די" ,משמע שטע זה הכרחי הוא לדחיית השבת ,וא כ ,שוב לא מוב כיצד
נית ללמוד מש לזמ הזה ,בו אי טע זה שיי.

על המבנה הדומה ,של שבעה ימי במקדש ויו אחד בגבולי ,ועל גביו קבעה ההלכה למשה מסיני שבערבה
יו זה הוא השביעי ,בשונה מלולב .א לא מקבלי שילוב שכזה ,אי כל מקור אחר לדי מיוחד הקיי
בשביעי בשונה משאר הימי .א נקיש ערבה ללולב לגמרי ,הרי שחיוב זה נמצא בראשו ,דבר שוודאי לא
נית להיאמר בערבה .א לא נקיש  הרי שהפסוק או ההלכה ישמשו ללמד על עצ מצוות הערבה כל
שבעה ,ולא נותר דבר שייחד את השביעי.
ממילא ,מתחייב ש"כיו דקא מפקת לה מראשו  אוקמה אשביעי" ,אינו מציי שו ייחוד שקיי ביו
השביעי ,אלא הוא מצד שהוא יו המסוי בלבד ,והטע היחיד לדחיית השבת הוא ש"שלוחי בית די
מייתי לה" ,שנאמר לפי זה לדברי הכל .מכא מתחייבת הבנת שאר הסוגיה כאמור לעיל.
עניי נוס שיש לבאר כא הוא שיטת הרמב" בפירוש המשניות .זו לשונו )סוכה ד ,ג(" :ערבה זו היא
הלכה למשה מסיני שתהא ערבה ניטלת חו מערבה שבלולב ,והיה מנהג נביאי ליטלה בלא ברכה".
לכאורה הדברי עומדי בסתירה למה שפירשנו ,כי למא דאמר שערבה הלכה למשה מסיני היא ,יתחייב
כי מצוותה בזקיפה .אכ נראה שכ סבר בכתבו את פירוש המשניות ,שאז קיבל את תיובתת הגמרא על
מא דאמר בזקיפה כמוחלטת ,וממילא את דברי רבי יוחנ פירש כאומר שני טיעוני שוני ,וכפירוש
התוספות.
אמנ ,אי בדבר כדי להעמיד את דבריו כא בשיטה אחת ע גישת העקרונית של התוספות ,ולומר שלא
קיבל את ההלכה למשה מסיני לדברי אבא שאול .זאת ,השמיע לנו בפירושו המקורי למנהג הנביאי.
בביאור הדברי נראה ,כי פירש את הסוגיה באופ דומה לדר בה ביארנו את שיטתו בהלכות ,שנחלקו מא
דאמר קרא ומא דאמר הלכה א יש בערבה יו שיש בו חובת גברא או שאי בה .למא דאמר קרא,
הנטילה ביו השביעי היא בתורת חובת גברא ,ומחוייבי בה כל ישראל בי במקדש ובי בגבולי .לפיכ,
תינטל בברכה ,וא האידנא.
לעומת זאת ,לדעת רבי יוחנ שערבה הלכה למשה מסיני ,נאמרה הנטילה במקדש בלבד בדומה לניסו
המי .ממילא ,אי בנטילתה חיוב גברא ,ואינה נוהגת בגבולי .לפיכ נטלוה הנביאי במקדש בלא ברכה,
להורות ,שאי ה מחוייבי מ הדי לצאת בערבה ,וכ לא ייכנס זר או בעל מו בי האול ולמזבח .כ
ג ידעו האידנא שאי ערבה דוחה שבת ,שכ לא בתורת חובת גברא נאמרה ,ואי לה עיקר בגבולי ,כמו
שפירש רבא.
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אכ ,הגמרא למדה לזמ הזה רק לפי המסקנה" :כיו דקא מפקת לה מראשו  אוקמה
אשביעי" ,שלפיה שוב אי אנו צריכי לטע "שלוחי בית די" ,שהרי מדי חובת הגברא
אתינ עלה .הזכרת טע זה בגמרא נצרכה רק לפי ההווה אמינא שערבה בזקיפה ,ואי בה
חובת גברא שתדחה שבת מצד עצמה.
כמו כ ,אי להקשות מהמש הסוגיה ,ש מוכח כי מצוות ערבה בזמ הזה היא מדרבנ .ג
כא נתר שלדעת הסוברי שערבה בזקיפה מצוותה בזמ הזה מנהג נביאי היא ,וזוהי
דעת רבי יוחנ ורבא .ההשוואה בי המקדש לגבולי נאמרה לפי דעת הסוברי שערבה
בנטילה ,וממילא חיובה בזמ הזה הוא מדאורייתא.54
על פי זה ,מוב ג מדוע מעלה הגמרא את ימי החג האחרי ,כמועמדי שווי ליו
השביעי להיות היו בו תידחה השבת ,אשר מכ משתמע שמצד עצ המצווה אי כל
עדיפות מהותית ליו השביעי על פני שאר הימי .כל זה נאמר בשלב בו הבינה הגמרא
שאכ אי בשביעי כל מצווה מיוחדת ,כשיטת האומר שערבה בזקיפה ,והטע לדחיית
השבת הוא "כדי לפרסמה" ,טע השיי א בשאר הימי .אי בכ כל סתירה לדברי ר"ח
"שערבה מ התורה היא שתהא ביו השביעי ניטלת" ,שנאמרו בשיטת הסוברי שערבה
בנטילה.
 .6מסקנות מסוגיית ערבה
לאחר דיו מקי זה בסוגיתה הסבוכה של ערבה ,ראינו כי ג בה עולי דברי הרמב"
בקנה אחד ע דבריו בסוגיות הקודמות .אי בלימוד מ הפסוק כדי לדחות את קיומה של
ההלכה למשה מסיני .כש שהלכות עשר נטיעות וניסו המי מקובלות ה א על רבי
עקיבא שלמד דיני אלה מ הכתובי ,כ ג הלכת ערבה מהווה אב יסוד להבנת שיטתו
של אבא שאול ,שלמד את עיקרה של המצווה מ הפסוק.
המחלוקת בי הלומד את עיקר הדי מ הפסוק לזה הטוע שנתחדש מ ההלכה ,אינה
בשאלת עצ קיומה של הלכה למשה מסיני בעניי ,אלא בתוכנה .לדעת אבא שאול ,אופיה
ומהותה של מצוות ערבה נקבעו בפסוק ,שהקיש מצוות ערבה למצוות לולב ,והעניק לזו את
אופיה של זו .ההלכה למשה מסיני לימדה פרט מפרטי מצוות ערבה ,בו שונה היא מאחותה,
והוא זמנו של חיוב הגברא שיש בה.
לגבי השאלה השניה בה פתחנו את המאמר ,הא קיימת נפקא מינה כלשהי בי החולקי,
נראה כי סוגיה זו מציעה לנו השלכות רבות למחלוקת בדבר מקורה של מצוות ערבה .לדעת
הסובר שמקורה של המצווה בפסוק ,התחייב כי מצוותה בנטילה ,ונוהגת היא במקדש כל
שבעה ובגבולי ביו השביעי מדאורייתא .ביו זה מוטל חיוב ליטול ערבה על קרקפתו של
כל אד מישראל בכל מקו שהוא ובכל זמ ואפילו בשבת ,וא בזמ הזה.

 .54עיי לעיל הערה  ,50שכ מוכח מגירסת ר"ח לדברי אביי ,הסובר שערבה בנטילה.
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לעומתו ,לדעת הסובר כי ערבה הלכה למשה מסיני היא ,מצוותה של ערבה בזקיפה ,ונוהגת
היא במקדש בלבד כל שבעה .מנהג נביאי הוא ליטול ערבה במקדש ,והנהיגוהו א בגבולי
וא האידנא .מנהג זה שבגבולי אינו דוחה את השבת .אמנ ,הלכה למעשה אי הערבה
דוחה שבת בזמ הזה לכולי עלמא ,כמסקנת הגמרא ,אול חלות המצווה בגבולי ,בי בזמ
הבית ובי בזמ הזה ,נתונה במחלוקת זו.

ה .מסקנות "קראי" אינ שוללי הלכה
רבי יוחנ לימד כי נתקבלה הלכה למשה מסיני ,וענייניה שלושה" :עשר נטיעות ,ערבה
וניסו המי" .לדעתו ,דיני אלה אי לה רמז בתורה שבכתב ,ונתחדשו על ידי ההלכה.
להנחה זו קמו חולקי ,שטענו לגבי כל אחת משלוש ההלכות שמקורה בפסוק.
לאחר עיו מעמיק בסוגיות הנוגעות בדבר ,ובהתייחסויותיו של רבנו הרמב" אליה ,עלה
בידינו כי אות חולקי לא ערערו על המסורה שבהלכה זו .ג ה קיבלו שנאמרה הלכה
למשה מסיני בענייני אלה ,אלא שפירשו שלא את עצ קיומ של הדיני מחדשת
ההלכה ,אלא באה היא לקבוע גדרי מסוימי ,בדיני שעיקר בדרשת הכתובי .שיטה
זו יש בה כדי ליישב קשיי רבי בסוגיות הדנות בהלכות אלה ,והיא מתבארת ומתבהרת
מתו לשונות הרמב".
אמנ ,כפי שהראינו ,שנויה שיטה זו במחלוקת ,ומדברי ראשוני אחרי ,ובראש רש"י
ובעלי התוספות ,עולה כי לדעת שלל זה שלומד את ההלכות מ הפסוקי את קיומה של
ההלכה מכל וכל .לטענת ,לא תיתכ הלכה למשה מסיני המתייחסת לדי דאורייתא
הנלמד מ הפסוק .קיומה של הלכה למשה מסיני בעניי מסוי ,הופ את הלימוד מ
הפסוק למיותר ,ואת ההלכה למקורו הבלעדי של הדי.
בגו המאמר ,התמקדנו בשיטת הרמב" ,ובהערות 55עימתנו את השיטות זו ע זו ,והראינו
לאור כל הדר את העקביות שבשתי השיטות .הראינו כי הרמב" הל בעניי זה בעקבות
רבנו חננאל ,שדבריו ופירושיו מצביעי על גישה דומה ,ומשמשי כעזר רב להבנת ויישוב
של הסוגיות.
לסיכו ,נביא את דברי רבנו חננאל בפירושו לגמרא במסכת תענית ,המזכירה הלכה למשה
מסיני זו .אלו דבריו )ג,א(:
ואסיקנא ,ניסו המי שבעה גמרא היא ,דאמר משמיה דרבי יוחנ :ערבה
ביו השביעי של חג ,וניסו המי כל שבעת ימי החג ,ועשר נטיעות מפוזרות
בתו בית סאה חורשי כל בית סאה בשביל ...ואלו כול גמרא בידינו ,כי
הלכה למשה מסיני ה.
 .55בעיקר בהערות  28 ,15ו .53התייחסויות נוספות לשיטת רש"י ותוספות ולמסתע ממחלוקת ע
הרמב" נית למצוא בהערות  33 ,26 ,22 ,20 ,19 ,17ו.44
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יש לתת את הדעת על הדר בה מנסח רבנו חננאל כל אחת מ ההלכות .בכל אחת מה
מוסי הוא או גורע משהו .להלכת ערבה הוסי" :ביו השביעי של חג"; להלכת ניסו
המי הוסי את המילי" :כל שבעת ימי החג"; ובהלכת עשר נטיעות השמיט את ההיתר
לחרוש בשביל "עד ראש השנה" .יש להבי למה מנסה הוא לרמוז.
בהערה  23הבאנו גמרא זו ,וביארנו כי דברי הגמרא אות מפרש ר"ח נאמרו בשיטת רבי
עקיבא ,הלמד ניסו המי מ הכתוב .א לשיטתו ,ביארה הגמרא ,מגדירה ההלכה למשה
מסיני כי חל החיוב כל שבעת ימי החג ,שלא כפי שמשתמע מ הפסוק.
לפי זה ,מובנת היטב לשו הר"ח ומאירי דבריו .מאחר שבשיטת רבי עקיבא קיימינ ,הרי
שיש לבאר את מימרת רבי יוחנ" :עשר נטיעות ערבה וניסו המי  הלכה למשה מסיני",
בדר בה הבינה רבי עקיבא .לא חידשה הלכה זו את עיקר של דיני אלו ,אלא קבעה
פרטי וגדרי של דיני קיימי.
ואלו הגדרי אות לימדה ההלכה:
א" .ערבה ביו השביעי של חג"  שהרי עצ חיובה בכל שבעת הימי ,וחיוב הגברא
המיוחד שיש בה באחד מה ,נלמדו בפסוק ממצוות לולב .ההלכה לימדה רק כי חיוב גברא
זה חל בערבה בשביעי.
ב" .וניסו המי כל שבעת ימי החג"  שהרי עצ החיוב לנס מי בחג ,נלמד מ הריבוי
"ונסכיה" .ההלכה לימדה שחיוב זה נוהג כל שבעת ימי החג ,ולא כפי שמשתמע מ הפסוק
שרמזה רק ביו הששי.
ג" .ועשר נטיעות מפוזרות בתו בית סאה חורשי כל בית סאה בשביל" )והשמיט "עד
ראש השנה"(  שכ ,איסור תוספת שביעית בכללו ,ודי שדה איל שחורשי בו כל זמ
שהוא יפה לפרי ,כל אלה נלמדו כבר מ הפסוק" :בחריש ובקציר תשבת" .ההלכה משמיעה
לנו כי שונה שיעורו של שדה איל המורכב מאילנות בוגרי ,מזה של המורכב מנטיעות.56
הכל כמו שביארנו בניתוח דעה זו ,בסייעתא דשמיא.
לעניי השאלה השניה בה דנו במאמר ,הא ישנה נפקא מינה בי הדעות החלוקות במקור
של הדיני ,לא מצאנו קו המאחד את הסוגיות .בסוגיית עשר נטיעות ,לא היה הכרע לכא
או לכא; בסוגיית ניסו המי נמצאו הבדלי קלי בפרטי מסוימי; סוגיית ערבה
היתה היחידה בה יצרה המחלוקת בדבר מקור הדי ,הבדל מהותי בהבנת עצ המצווה
וגדריה.
 .56עיי לעיל הערה  ,15שכ ביארנו דברי הרמב" שנקט לשו זו בהקדמה לפירוש המשניות .ייתכ שיש
בביאור זה כדי לפתוח פתח להבנת שיטת הרמב" במניי ההלכות למשה מסיני שמביא בהקדמתו לפירוש
המשניות .הדבר דורש כמוב עיו רב ובירור פרטני לגבי כל אחת מ ההלכות ,א מעניי יהיה לבדוק
אפשרות זו לומר שכל ההלכות אות הוא מונה לא נחלק אד על עצ קיומ ,אול אי הכי נמי שנחלקו
בתוכנ.
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הבדל אחד עליו הצביעה כבר הגמרא במועד קט )ד,א( הוא חלות של הדיני בזמ שאי
בית המקדש קיי .למי שלומד את מקור הדיני מ ההלכה למשה מסיני ,מסירת של
שלוש ההלכות כיחידה אחת מלמדת ,שכמו ניסו המי ,נוהגות ג שתי האחרות רק בזמ
הבית .לעומת זאת ,זה הלומד מ הפסוק וסובר שלא נאמרה הלכה זו ללמד על עיקר של
הדיני ,לא יקבל היקש זה ביניה ,כפי שמורה הגמרא ש.57
ג כא ,כפי שביארנו בארוכה למעלה ,יוצרת נפקא מינה זו הבדל של ממש רק בהלכת
ערבה .מצוות ניסו המי ,שייכת במקדש בלבד; השאלה הנתונה במחלוקת היא רק א
לדמות אליו את שתי ההלכות האחרות .בעניי עשר נטיעות ,ההבדל מתבטא א ורק
בתקפותו של האיסור בזמ שאי בית המקדש קיי ,א אי לו כל נגיעה לגדרי הדי עצמו,
שייתכ כי ה מוסכמי בזמ שהאיסור נוהג.
אמנ ,סוגיית ערבה שונה היא .ש חיוב החל א בזמ הזה משנה את כל אופיה של
המצווה ,ומקנה לה די מיוחד של חובת גברא ביו השביעי )בו היא נוהגת בגבולי( .די זה
אינו קיי א נסבור כמא דאמר ערבה הלכה למשה מסיני ,שאי ערבה נוהגת בזמ הזה.
למחלוקת זו השלכות רבות ,כפי שדנו בפרק ד.

ו .שיטת רבי עקיבא הסבר רעיוני
לסיו מאמר זה ,נצביע כא על נושא שיש לתת עליו את הדעת ביחס הכולל למונח "הלכה
למשה מסיני" ,וביחסו הייחודי של רבי עקיבא למונח זה .ראינו לעיל כי בשתיי מתו
שלוש ההלכות אות מנה רבי יוחנ משו רבי נחוניא איש בקעת בית חורת ,הציע רבי
עקיבא דרשה חלופית מפסוק .תלמיד הר"י מפריש א קישר ביניה" :דרבי עקיבא לית
ליה ה הלכתא דעשר נטיעות ,דהא גבי ניסו המי נמי לית ליה לרבי עקיבא הלכתא",
ומכ מתבקשת המסקנה ,שא גבי ערבה לית ליה ,וסבר כאבא שאול.
ג לפי הדר בה הל הרמב" בביאור דעתו של רבי עקיבא לגבי הלכות עשר נטיעות
וניסו המי ,והדר הדומה בה נקט בהסבר דעתו של אבא שאול לגבי הלכת ערבה,
מסתבר לומר כי רבי עקיבא יצדד בגישה זו להלכת ערבה ,ושוב נמצא כי גישה ייחודית יש
לו.
הנחה זו מתחזקת בעקבות הלכה למשה מסיני "משולשת" נוספת ,לה דורש רבי עקיבא
מקור בפסוקי )מנחות פט,א(:

 .57על פי זה יש אולי להסביר מדוע חילק הרמב" הלכות אלה ,ולא מנא בצוותא בהקדמתו לפירוש
המשניות ,כפי שהצבענו בהערה  .1א נמשי בדר שביארנו בהערה הקודמת ,שדבריו ש אמורי ג
לדעה שמקור בפסוק ,וניסח בדר עליה לא חלק אד ,נאמר שלפיכ חילק ,שהרי היקש זו לזו נתו
במחלוקת ,ולפיכ אינו תוא רשימה זו העוסקת בדברי עליה לא נחלק אד.
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תניא :רבי עקיבא אומר :מה תלמוד לומר )ויקרא ז ,יב(" :בשמ"" ,בשמ" שני
פעמי? אילו לא נאמר אלא "בשמ" אחד ,הייתי אומר :הרי הוא ככל
המנחות ללוג; עכשיו שכתב" :בשמ" "בשמ" ,הוי ריבוי אחר ריבוי ,ואי
ריבוי אחר ריבוי אלא למעט  מיעטו הכתוב לחצי לוג...
אמר לו רבי אלעזר ב עזריה :עקיבא! א אתה מרבה כל היו כולו "בשמ"
"בשמ" ,איני שומע ל! אלא ,חצי לוג שמ לתודה ,ורביעית שמ לנזיר,
ואחד עשר יו שבי נדה לנדה  הלכה למשה מסיני.
על בסיס זה העמידה הגמרא בסו נדה )עג,א( ג את הלכת אחד עשר יו שבי נדה לנדה,
שנמצא לה סמ בפסוקי:
לרבי עקיבא קראי ,לרבי אלעזר ב עזריה הלכתא.
א כ ,ג לגבי שלוש ההלכות הללו מסיקה הגמרא כי מקור לדעת רבי עקיבא בפסוקי,
ולא נתחדשו למשה מסיני ,הלא דבר הוא! לא מסתבר לומר כי א מקרה הוא זה ,כי בכל
ההלכות האלה גישתו של רבי עקיבא שונה היא .ודאי גישה אחרת היתה לו ,ותפיסה שונה
למונח "הלכה למשה מסיני" ,שיש להתחקות אחר שורשיה.
לא עלה בידינו לגבש הבנה במישור העיונילמדני לגישתו הכוללת של רבי עקיבא .58נציע
הסבר במישור הרעיוני ,בעקבות כמה מקורות אגדיי המובאי בש"ס בהקשר זה ,ומגלי
לנו פ אחר ומפתיע .כ מספרת הגמרא במנחות )כט,ב(:
אמר רב יהודה אמר רב :בשעה שעלה משה למרו ,מצאו להקדוש ברו הוא
שיושב וקושר כתרי לאותיות; אמר לפניו :רבונו של עול ,מי מעכב על
יד?
אמר לו :אד אחד יש שעתיד להיות בסו כמה דורות ועקיבא בר יוס שמו,
שעתיד לדרוש על כל קו וקו תילי תילי של הלכות.
אמר לפניו :רבונו של עול ,הראהו לי!
אמר לו :חזור לאחור.
הל וישב בסו שמונה שורות ,ולא היה יודע מה ה אומרי .תשש כחו .כיו
שהגיע לדבר אחד ,אמרו לו תלמידיו :רבי ,מניי ל? אמר לה :הלכה למשה
מסיני! נתיישבה דעתו.
הנה ,בדי אקראי ,אותו דרש רבי עקיבא מ הפסוקי ,כפי שהעיד עליו יוצרו ,אומר רבי
עקיבא שמקורו הוא בהלכה למשה מסיני! כיצד זה הופ רבי עקיבא את היוצרות? את
ההלכות המקובלות בפי כל כהלכות למשה מסיני דורש הוא מ הפסוקי ,ודרשות גמורות
מכנה הוא בש" :הלכה למשה מסיני"! אתמהה.
לא זו בלבד ,אלא שבמקו אחר משמיע רבי עקיבא טענה גורפת א יותר )נדה מה,א(:

 .58עיי בא .השל" ,תורה מ השמי באספקלריה של הדורות" ,ספר שני ,עמ' .233229
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כש שכל התורה כולה הלכה למשה מסיני ,כ פחותה מבת שלש שני
כשרה לכהונה הלכה למשה מסיני.59
לא במקרה נתקלו תלמידיו של רבי עקיבא ב"הלכה למשה מסיני" כששאלו את פי רב
למקור דבריו .תשובתו של רבי עקיבא היתה ככל הנראה זהה ,לו היו שואלי אותו לגבי כל
הלכה אחרת .ג א היו שואלי על מקורו של ניסו המי ,או על מקור של אחד עשר
הימי שבי נדה לנדה ,היה עונה לה רבי עקיבא באותה המטבע" :הלכה למשה מסיני"!
והיא הנותנת .לדידו של רבי עקיבא ,אי המושג "הלכה למשה מסיני" ,מגדיר מספר
מצומצ של הלכות .אי מונח זה מצביע א על המקור ממנו נובעת הלכה זו או אחרת.
מינוח זה הינו כללי הרבה יותר ,ומבטא את מקור יניקתה ונביעתה של תורה שבעל פה.
שאלת התלמידי לרבי עקיבא לא היתה למקורו של הדי ,אלא להבנת השיטה.
אחרי שדרש רב "על כל קו וקו תילי תילי של הלכות" ,אחר שלימד הלכות ודרש כל
אחת ואחת מה מ הפסוק ,אז שאלוהו תלמידיו" :רבי ,מניי ל?"  מניי ל שזו כוונת
הפסוק? מניי ל שכ יש לדרוש? מניי ל שזו אמיתה של תורה? על כ ענה לה :זהו סוד
תורה שבעל פה ,זהו סוד המסורת והשתלשלותה מדור לדור ,וממשה מסיני .אינני מחדש
דבר ,אני ממשי את הדר אותה קיבלתי מרבותי.
כדי להבי לעומק את פשר הדברי ,נעיי בדברי הרב קוק ,המדבר על "רוח הקודש של
הלכה למשה מסיני" .זו לשונו )אורות הקודש חלק א ,חכמת הקודש פרק יז ,ההדגשות שלנו(:
רוח הקודש של הנבואה ,ביחוד של האספקלריא המאירה ,שהיא נבואת
התורה ,נבואתו של אדו הנביאי ,הוא משונה בצביונו מאותו רוח הקודש
של תורה שבעל פה ,בי אותו רוח הקודש שיוצר את ההלכות ההולכות
ומתחדשות מעצמותה של תורה ,בי אותו רוח הקודש הכללי ,שעל פיו
נאמרו ההלכות שלמשה מסיני ,שה אבני הפינה של התורה שבעל פה .רוח
הנבואה הוא מלא תפארת אידיאלית ,ורוח ההלכותי מלא גבורה מלכותית,
מעשית.
הרב מציב זה מול זה ,שני סוגי של רוח הקודש .האחד ,זה של הנבואה ,שבשיאה היא
נבואת משה רבנו ,נבואת התורה )נראה שמדובר בתורה שבכתב ,על פי ההנגדה(; השני הוא
זה של ההלכה ,קרי ,תורה שבעל פה .רוח הקודש הראשו עוסק בענייני שברומו של עול.
הוא מצייר ערכי ואידיאלי גדולי .הוא מלא תפארת .האחרו לעומתו ,מעשי הוא .יורד

 .59כ נראה שהיה הנוסח המקורי של סיפור זה בגמרא )עיי תשובות הרשב"א חלק א ,סימ אל חלא וכ
חוות יאיר קצב ,שכ גרסו( ,ולא כפי שהגיה המהר" ,שמשפט זה אמרו לו תלמידיו לרבי עקיבא .על פי מה
שנבאר בהמש בעזרת הש ,יתיישבו הדברי בהקשר הסיפור ש ,וייפתר הקושי שאיל את המהר"
להגיה .עיי הערה .64
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הוא לפרטי וקובע הלכות .מול הוא בפועל על עול המעשה ,ואינו עוסק בענייני
הגדולי.60
ג בתו "רוח הקודש של התורה שבעל פה" ,ישנה חלוקה לשני סוגי של אותה רוח
הקודש; האחד הוא זה המחדש הלכות מעצמותה של תורה ,והשני ,אותו מגדיר הרב כ"רוח
הקודש הכללי" ,דרכו נמסרו ההלכות למשה סיני" ,שה אבני הפינה של תורה שבעל פה".
על א שרובה של התורה שבעל פה מורכב הוא מהסוג הראשו של ההלכות ,נראה מדברי
הרב שהסוג השני כולל הרבה יותר .הדבר אינו נעו בכמות של ההלכות המשתייכות לסוג
זה ,אלא באיכות ויסודיות .מכל מקו ,שני הסוגי מאופייני בכ שה מלאי "גבורה
מלכותית ,מעשית".
ונבאר את הדברי .הרב אינו עוסק בתורה שבכתב מול התורה שבעל פה או בהלכות
המתחדשות מעצמותה של תורה לעומת ההלכות שנאמרו למשה מסיני ,אלא ברוח הקודש
שבה נאמרו הדברי .את הוראתו של המושג "רוח הקודש" באר תלמידו של הרב ,הנזיר,
בפתיחת מבואו לאורות הקודש )פרק א ,אות א(:
הרוח ,הנבואי ,או רוח הקודש ,הוא ראשית חכמת ישראל ,העתיקה ,בתנ",
ובתלמוד ומדרשי ,ואחר כ בספרות העיונית ,הפנימית ,הרזית ,והנגלית,
המחקרית.
הרוח הוא האי ,לא המה ,לא התוכ הלימודי ,העניני ,המה אלא האי ,הוא
הרוח.
א נייש את דברי הנזיר לפרקנו ,נבי כי אי הרב מדבר על תוכנה של תורה שבכתב
לעומת תוכנה של תורה שבעל פה ,אלא על ה"אי" ,על דר התהוות ,והמקור ממנו ה
יונקות .המקור הנבואי הוא זה הנבדל כא מ המקור ההלכתי.
ברור ,א כ ,מדוע ליתרונ הכמותי של ההלכות המתחדשות מעצמותה של תורה אי כל
חשיבות .א דני בדר ההתהוות ,במקור ,הרי שההלכות שנאמרו למשה מסיני ,מקוריות
ה יותר ,יסודיות ה יותר ,ולפיכ ה ה אבני הפינה של התורה שבעל פה כולה ,ובתוכה ג
ההלכות המתחדשות מעצמותה של תורה.
ההבחנה המקובלת בי הלכה למשה מסיני לזו הנדרשת מ הכתובי ,היא בכ שעל
הראשונה אי לחלוק ,מה שאי כ באחרונה ,שזה דורש בכה וזה דורש בכה ,כל אחד לפי
הבנתו ולפי ראות עיניו .הוא שאמרו )משנה יבמות ח ,ג(" :א הלכה  נקבל ,וא לדי  יש
תשובה" .כ חילק הרמב" בהקדמתו לפירוש המשנה )מהדורת מו"ר הרב שילת ,עמ' מ(

 .60במילי "תפארת"" ,גבורה" ו"מלכות" ,רומז הרב לספירות הנושאות שמות אלה ,כאשר ספירת המלכות
היא זו הנוגעת להתגלות עצמה ,בעול המוחשי .השוואה דומה בי תורה שבכתב לתורה שבעל פה נית
למצוא באורות התורה א ,א .עיי ש והשל לכא.
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ובהלכות ממרי )א ,ג( .אחרי הרחיבו חלוקה זו א לדיני מאוחרי יותר ,שכיו שכבר
נתקבלו ונחתמו להלכה ,שוב אי לדו בה.61
א כ ,כ נראה ,שתי "רוחות" שונות מתהלכות כא; רוח הקודש של ההלכות המתחדשות
מבטאת את שכל האד ,את יכולתו לדמות מילתא למילתא ,להקשות ולתר ,להבי
מדעתו ולחדש .לעומתה ,נובעת רוח הקודש של ההלכות למשה מסיני ממקור עליו ,משל
היו כמי "אקסיומה" ,המתקבלת כנכונה ללא ביקורת השכל .לא ממנו יונקת היא את
סמכותה ,ולפיכ אי בכוחו לערער עליה .בכ נעוצה ג החשיבות הגדולה שבהגדרת
מקורה של כל הלכה.
א לאור זה ,דברי הרב שרוח הקודש של ההלכות שלמשה מסיני הוא אב הפינה א
להלכות המתחדשות מעצמותה של תורה ,אינ מובני כלל ועיקר .הרי שני מקורות שוני
בתכלית ה ,ואפשר שא סותרי! הלכות אלו  תולדת הקבלה ה ,ואילו אלו  נוצרו
מתו חקירה וניתוח שכליי! מה מבוא יש לשכל בתורה שבעל פה א הקבלה היא אב
הפינה שלה?
אכ ,במבט ראשו יש כא סתירה ,א אצל רבי עקיבא סתירה זו לא היתה מורגשת.
אדרבה ,שני הדברי היו לאחד ,שני הכוחות התאחדו .62הכיצד? אד שאי לו רקע בחכמת
המתימטיקה ,הרי שכל משפט מתימטי שישמע ,יהיה בשבילו בבחינת "הלכה למשה
מסיני" ,אקסיומה שאי בה כל הגיו והנמקה .א א תציג בפניו את הוכחת המשפט ,ואת
הדר בה הגיעו אליו  עדיי יישאר הדבר חתו בפניו.
הדבר נובע מכ ,שלאותו אד חסרה יכולת החשיבה המתימטית .מעול לא התנסה
בחשיבה שכזו ,מעול לא רכש את יסודותיה של חכמה זו ,אי הוא רגיל בשיטות ההוכחה
ודרכי ההיקש ,ולפיכ ,אי הוא מוצא טע בדברי אלה.
וא נכו הדבר בחכמה אנושית ,על אחת כמה וכמה כאשר מדובר ברכישת חכמת התורה
שהיא חכמה אלוקית .לפיכ ,מכנה הרב את מקור של ההלכות המתחדשות מעצמותה של
תורה בש "רוח הקודש" .אי זה השכל האנושי לבדו שמכוו לאמיתה של תורה .זהו שכל
המכוו על ידי רוח הקודש.
את המפתח להכנס לשערי הבנת התורה ולחדש בה ,נתנו לנו ההלכות שנאמרו למשה בסיני.
ה הורו את הדר ,ה התוו את השיטה .על בסיס ,ועל בסיס שלושי ושתיי המידות בה
 .61עיי בדברי הנצי"ב בקדמת העמק )הקדמתו לספרו הגדול העמק שאלה על השאילתות( א ,ב ,שבאר שדברי
הרמב" מתייחסי לכל ההלכות שנתקבלו מדור לדור כדבר מוגמר ,א על פי שאי מקור בסיני .דברי
דומי כתב הגרי"ד סולובייצ'יק זצ"ל בספרו שיעורי לזכר אבא מרי חלק א ,במאמר "שני סוגי מסורת"
)עמודי רכרלט(.
 .62היכולת להביט בשורשי הדברי ,ולהביא בכ לאיחוד בי קצוות שעל פני השטח נראי כסותרי,
מאפיינת את רבי עקיבא .עיי בגמרא המפורסמת בסו מסכת מכות )כד,אב(; בית יוס אורח חיי סימ
רפח ד"ה כתב האגור; ובדבריו הנפלאי של הרב קוק בעולת ראיה חלק ב ,עמודי גד .עיי ג בא.א.
אורב" ,ההלכה מקורותיה והתפתחותה" ,עמ'  7675וכ  186שנגע בדברי וביאר בכיוו דומה.
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נדרשת התורה ,שא ה נתקבלו מסיני ,יכול תלמיד חכ לחדש הלכות .ככל שילמד יותר
ויעמיק ,יקנה לעצמו את דרכי החשיבה אות הנחיל לנו הבורא יתבר .שכלו יתעלה
ליכולות ניתוח והבנה ,שיש בה בחינה של רוח הקודש.
מבחינה זו ,ההלכות למשה מסיני ה אבני הפינה של תורה שבעל פה ,כפי שכתב הרב .וא
א הלכה זו נמסרה מסיני ,ורעותה נתחדשה בסברה מאוחרת  בשורש ,רוח הקודש אחת
יצרת .ג ההלכה שנתקבלה מסיני תוכל להיות מובנת בשכל ,כאשר זה יתעלה ויקנה את
יסודות החכמה האלוקית ,וג הסברה שיצרה וחידשה ,יונקת את אמיתתה ותקפותה
מהמסורה של אותה חכמה אלוקית עמוקה" ,ואפילו מה שתלמיד וותיק עתיד להורות לפני
רבו כבר נאמר למשה בסיני" )ירושלמי מגילה ,פ"ד ,ה"א(.63
על כ הצביע רבי עקיבא כששאלוהו תלמידיו" :רבי מניי ל?" .חידשתי הלכה זו מ
המקרא ,ענה ,חידשתיה בסברה ,שאב הפינה שלה היא רוח הקודש של ההלכה למשה
מסיני .על כ ג הצביע ,כאשר מצא מקור בפסוקי להלכות המקובלות כהלכה למשה
מסיני .אכ הלכה ה ,אמר ,א יכול אני למצוא בה טע והבנה ,יסוד וסברה.64
 .63ראוי להביא כא את דבריו של הרב עמיאל זצ"ל ,במבואו לספרו "המידות לחקר ההלכה" )פרק א ,אות ג(:
ג לבעלי ההלכה גופא ,א כי כל מהל מחשבת היא הלכותית ,אבל אי אפשר לה לתת
די וחשבו לנפש מהיכ המה באי לכ .בעלי ההלכה גופא ,אפילו מהמדרגה הכי עליונה;
אפילו אלה ה"מחדשי" בעצמ ,המה מקשי ומפרקי; מסתפקי ופושטי; חוקרי
ומנמקי ,ותמיד על פי יסודות ה"סברא" ,אבל אינ יכולי לבאר ,אפילו לעצמ ,מאי באה
לה סברה זו ,ומהי אב הבוח לבחו את הסברא ,א היא מיוסדה על האמת ,או אפילו
קרוב לאמת.
אלא מי שמשקיע את כל כשרונותיו  א בעל כשרו הוא בכלל  כל ימי חייו רק בחכמת
התלמוד בלבד ,הוא בא עד כדי כ ,שבאופ אובטומטי נעשה שכלו  שכל תלמודי .שהמשא
ומת שלו בהלכה הוא מעי המשא ומת שבתלמוד גופא ,מעי "הוויות דאביי ורבא".
וכשחולקי חכמי כאלה זה ע זה ,אנו שומעי בזה הד קול של החכמי הקדמוני,
שישבו בישיבות סורא ופומבדיתא.
וא יורשה להוסי  א שומעי בזה את מסירתה של התורה למשה מסיני.
 .64באופ דומה מבאר רבי צדוק הכה מלובלי ,בספרו "דובר צדק" )מצוות עשה א ,ד"ה ודבר זה( ,את דברי
רבי עקיבא לתלמידיו שהבאנו לעיל" :כש שכל התורה כולה הלכה למשה מסיני ,כ פחותה מבת שלש
שני כשרה לכהונה הלכה למשה מסיני" )הוא דוחה את גירסת המהר"( .התלמידי התקשו כיצד מחדש
רבי עקיבא די מסברתו ,שהרי עוסקי ה בהלכה למשה מסיני! בתשובתו ,רצה רבי עקיבא ללמד ,כי
הגדרת הלכה מסויימת כהלכה למשה מסיני אינה יוצרת הבדל בינה לבי הלכות אחרות .שכ "כל התורה
כולה הלכה למשה מסיני" ,ובכל התורה כולה משתמשי אנו בשכלנו וסברותינו .כ ג יש לנהוג בהלכה
זו.
הלכה למעשה אי לפסוק לפי זה ,שכ בהלכות כאלה אי לשנות ממה שנמסר .זאת הדגישה הגמרא
בסיימה ש" :וא רבי עקיבא לא אמרה אלא לחדד בה את התלמידי" .אול ,המסר העיקרי של דברי
רבי עקיבא הוא  אי אלו שני עולמות .יש מקו לסברת השכל ג בהלכות אלו ,ובכל סברה בתורה שבעל
פה ישנו יסוד של הלכה למשה מסיני .ועיי ג בחוות יאיר סימ קצב.
על פי זה ,יש להסביר את גישתו של רבי עקיבא להלכות למשה מסיני אות ביארנו .כאמור ,רבי עקיבא לא
חלק על ה"מה" אלא על ה"אי" .לעיתי מחלוקת זו יצרה ג השלכות ל"מה" ,א זאת על בסיס פרשנות
שונה להלכה למשה מסיני ,שרבי עקיבא "הרשה לעצמו" להכניס .לדעת רבי עקיבא ,נית אולי לומר ,אי
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גדלות זו שהיתה ברבי עקיבא ,היא זו שהפכה אותו למייצג יותר מכל את התורה שבעל פה
 "וכולהו אליבא דרבי עקיבא" )סנהדרי פו,א( .הוא הדוגמה הבולטת למימושה האידאלי של
רעיו התורה שבעל פה  איחוד השכל האנושי ע המסורה האלוקית .ההגעה לנקודה בה
אי השכל חושב בכלי ומושגי אנושיי ,ועל יד מנסה להבי את תורת ה' ,אלא
החשיבה עצמה התעלתה ,הכלי התרחבו ו"תורה דיליה היא" )קידושי לב,ב( !65
מדרגה מיוחדת זו שהיתה בו ברבי עקיבא ,ביכולת לגשר על הפער שבי ההבנה האנושית
לקבלה האלוקית ,מבטאת הגמרא במסכת בבא בתרא )יב,אב(:
אמר רבי אבדימי דמ חיפה :מיו שחרב בית המקדש ,ניטלה נבואה מ
הנביאי ...מ החכמי לא ניטלה...
אמר אביי :תדע ,דאמר גברא רבה מילתא ,ומתאמרא משמיה דגברא רבה
אחרינא כוותיה.
אמר רבא :ומאי קושיא? ודילמא תרוייהו בני חד מזלא נינהו!
אלא אמר רבא :תדע ,דאמר גברא רבה מילתא ,ומתאמרא משמיה דרבי
עקיבא בר יוס כוותיה.
אמר רב אשי :ומאי קושיא? ודילמא להא מילתא בר מזליה הוא!
כא כלל מחלוקת .אכ ,בהתגלות החיצונית ,זו הלכה למשה מסיני ואחרות אינ ,א בשורש ,הרי "כל
התורה כולה הלכה למשה מסיני" ,ובכל זאת סוברי אנו סברות ,מבארי ומפלפלי בגדרי הדיני.
הא כוונתו לשלול את החלוקה בי שני סוגי ההלכות מכל וכל? זאת אי לומר .מבחינת דר הפסיקה
ומשקל של הסברות ביחס לקבלה ,קיי הבדל בי ההלכות .ייתכ שמשו כ קיי א הוא את ההלכה
למשה מסיני לעניי מסוי ,כדי להשאיר את תוקפה של המסורה בדי זה על קנה .מכל מקו ,שב והראה
כי ג את ההלכה למשה מסיני יש לבאר בגדרי השכל ,שכל התורה.
 .65יש להעיר על נקודה נוספת הטעונה הסבר בדברי הרב .הרי הבסיס לתורתו של רבי עקיבא" ,רוח הקודש של
תורה שבעל פה" ,שהוא "רוח ההלכותי מלא גבורה מלכותית ,מעשית" נמסר למשה מסיני .כיצד ,א כ,
נית להגדיר את נבואת משה רבנו" ,נבואת התורה ,נבואתו של אדו הנביאי" ,כ"רוח הקודש של
הנבואה" ,זה ה"מלא תפארת אידיאלית"? הרי יוצא שלפי זה יסודה ושרשה של תורה שבעל פה ,של
חכמתה האלוקית ,הוא בסיני!
זאת יש לבאר על פי דברי הרב בעי איה )שבת פרק א ,אות יח( .הרב מבאר ש את הפסוק )שמות לד ,כט(:
"ומשה לא ידע כי קר עור פניו" .תוכ דבריו ש מתאי לדבריו בפרק זה ,באפיינו את נבואת משה רבנו
כ"תכלית העליונה הפנימית של התורה" ,זוהי תורה שבכתב .אמנ ,תכלית עליונה זו ,תתמלא בעול "על
ידי הרחבת התורה בחיצוניותה ,בדקדוקי תורה ודקדוקי סופרי ,המביאי להשריש כח התורה יפה
בלבבות ,ומראי לדעת את ערכה האלוקי" .הרחבה זו ,מסומלת בקרינת עור פניו של משה ,שא הוא עצמו
אינו מודע לה ,ואינו רואה עד היכ כוחה מגיע.
כ ממשי הרב ומבאר את האגדה ממסכת מנחות ,על נוכחותו של משה בבית מדרשו של רבי עקיבא.
התורה שבעל פה הנידונה ש אינה נבואת משה עצמה ,היא רק תולדתה .היא הונחלה לנו ממשה ,א רק
כביטויה החיצוני של עיקר תורתו" ,התפארת האידיאלית" .משה ,שלא ידע כי קר עור פניו ,אינו מבי את
חידושי ההלכות ,את הגילוי החיצוני של התורה ,את ה"גבורה המלכותית ,המעשית" .רק כאשר מקשר רבי
עקיבא את ההלכות ,את הצד החיצוני למקור יניקתו ,אל התפארת ,או אז מתיישבת דעתו של משה .הוא
מבי ,כי רבי עקיבא מוציא הוא אל הפועל את הערכי העליוני הגנוזי בתורתו של משה .ועיי עוד
במכתב מאליהו חלק ג ,עמודי  ,5453והשל לכא.
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אלא אמר רב אשי :תדע ,דאמר גברא רבה מילתא ,ומתאמרא הלכה למשה
מסיני כוותיה.
ודלמא כסומא בארובה?
ולאו טע יהיב?!
הגמרא מנסה להוכיח את קיומו של מימד נבואי בסברות חכמי ,ומביאה לש כ שלוש
הוכחות שונות ,המבטאות שלוש דרגות זו מעל זו  סברת החכ התלמודי )גברא רבה(,
סברה של רבי עקיבא והלכה למשה מסיני .שתיי מההוכחות נדחו ,בטענה שקיי בה
מימד אנושי ,וממילא אי בה בלעדיות של המימד הנבואי.
נבאר יותר; ידועי דברי הגמרא )ברכות ח,א( ש"מיו שחרב בית המקדש אי לו להקדוש
ברו הוא בעולמו אלא ארבע אמות של הלכה בלבד" .משמעות הדברי היא ,שמיו שחרב
בית המקדש לא קיי יותר רוח הקודש של "התפארת האידיאלית" .הגדלות שבנבואה,
הרוממות שהיא מביאה לאד ,ניטלה ונגוזה" .ניטלה הנבואה מ הנביאי".
לא כ הדבר לגבי רוח הקודש של תורה שבעל פה ,זה המלא "גבורה מלכותית ,מעשית".
רוח הקודש הזה נשאר בעול ,ודרכו מגלה ה' את סודו ליראיו .דר ההתקשרות של
הקדוש ברו הוא ע עולמו ,נמצאת כעת בארבע אמות של הלכה בלבד" .מ החכמי לא
ניטלה" .זהו שורש תורה שבעל פה ,סוד השרדותו של ע ישראל בזמני בה מסתיר
אביה שבשמי את פניו.
מכא באה הגמרא להוכיח כי אכ קיימי גילויי עליוני ,שריח נבואה עולה מה,
בחידושי התורה שבעל פה .ההוכחה הראשונה היא מכ ששני חכמי מכווני לסברה
אחת .בכ ,מתגלה מימד מוחלט בדבריה ,ומוכח כי יש כא גילוי שנתגלה לשניה.
הוכחה זו דחה רבא בטענה ,כי עדיי יש לתלות את הדבר בניתוח שכלי פשוט ,ושני
החכמי חוננו ביכולת הבנה וניתוח דומה ,שהביאה אות לאותה מסקנה .אי זה עדיי
מורה על משהו מוחלט.
הצעתו של רבא להוכחת המימד הנבואי שבתורה שבעל פה ,היא מכ שלעיתי מכוו חכ
בחידושו לסברה של רבי עקיבא .אי לומר על כ כי דר הניתוח השכלית גרידא היא
שהביאה את שניה לחדש אותו חידוש ,שהרי דר הניתוח של רבי עקיבא שואפת למוחלט.
דרכי הבנתו והסתכלותו על הסוגיה נובעי ה ממדרגה גבוהה הרבה יותר .נמצא ,א כ,
שסברתו של אותו חכ ,יונקת ממקורות עליוני ,ורוח הקודש יש בה.
זאת דוחה רב אשי בטענה ,כי א בתורתו של רבי עקיבא קיי מימד אנושי המבוסס על
אדני השכל .אי תורתו של רבי עקיבא כולה קבלה ומסורה .אדרבה ,הוא זה שהביא את
השכל האנושי למדרגה בה יוכל להכנס בהיכלות רוח הקודש של התורה שבעל פה .יונקת
היא תורתו מ המקור האנושי והאלוקי ג יחד ,ויוצרת מה שיטה אחת .א כ ,על א
שדרכו הכללית של רבי עקיבא גבהה ממחשבת השכל האנושי הפשוט ,מכל מקו ,ייתכ
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שעניי זה בו כיוו החכ לסברתו ,הוא מ הפרטי שיש בה מבוא לחכמה האנושית,
ושוב ,אי זה מורה בהכרח על גילוי עליו.
הוכחתו של רב אשי ,שהיא זו המתקבלת לבסו ,היא מכ שמכוו חכ להלכה למשה
מסיני .זו ודאי שלא ניתנה להשגת השכל האנושי ,וכדי שיחדשה חכ מדעתו ,צרי הוא
להסתייע ברוח הקודש .א לדרגה שכזאת הגיעה התורה שבעל פה ,מוכרח הוא שלא ניטלה
הנבואה מחכמיה .מוכרח הוא שנותנת היא ללומדיה השגה שהיא גבוה גבוה מעל כל מה
שיכול האד להשיג בשכלו לבד.
זהו עיקרה של תורה שבעל פה .זהו שורשה וייחודה .זוהי עבודת של לומדיה  לגלות
משהו ,כל אחד לפי דרכו המיוחדת ,לפי "מזלו" ,מחכמתו של הבורא .לקנות ,כביכול ,את
דרכי החשיבה העליונה .כל חידוש ,יש בו נסיו להוציא מ ההעל אל הגילוי עוד טפח
מחכמתו יתבר.
הסיפור הבא ,המובא בספר "תולדות הגר"א"
ירושלי תש"ס ,עמוד פב( ,ממחיש נקודה זו ,בראייתו החודרת של הרבי מקוצק ,וראוי לסיי
בו :

)הרב מימו ,מהדורה חדשה של מוסד הרב קוק,

פע אחת נכנס האדמו"ר רמ"מ מקוצק לבית מדרשו ,ומצא שני מגדולי
תלמידיו מ החריפי שבה ,יושבי ומתווכחי ביניה על פירושה של
סוגיה חמורה אחת בתלמוד ,זה בונה וזה סותר ,זה מיישב וזה מפר.
הקשיב רבי מנח מנדל לדברי פלפול ואמר :חבל על אבוד הזמ! לפי
הגהותיו של הגנב מווילנה ב"הגהות הגר"א" שלו ,אי כא א ריח של
קושיה ותמיהה ,וכל פלפוליכ ה אפס ותוהו.
הסתכלו התלמידי זה בפני זה והתלחשו ביניה :פה קדוש כמו האדמו"ר
מקוצק יכנה את הגר"א בש גנב?
מה את מתלחשי  נז בה רבי מנח מנדל  כ מקובלני מפי רבותי
"היהודי הקדוש" ורבי שמחה בונ מפשיסחה :כל מה שתלמיד ותיק עתיד
לחדש הכל נמסר למשה מסיני ,מקופל וטמו בתו אותיות התורה ,ומשה
נהג בנו טובת עי ומסר לנו כללי ומידות ,שעל פיה יכולי אנו אחרי יגיעה
ושקידה והתעמקות לעמוד על בוריה של פרשה זו או אחרת .כמוב ,שכל
אד עלול לשגות ,ומשו כ יכולי ג גדולי ישראל להכנס בפרצה דחוקה
ובפלפולי שוא ולהעלות חרס ביד .ואול היו נשמות כאלו במעמד הר סיני,
שהתגנבו ועמדו מאחורי גבו של משה ושמעו כל הביאורי והפירושי ,כפי
שנמסרו מפי הקדוש ברו הוא למשה בעל פה .בי ה"גנבי" האלה היה ג
הגאו מווילנא ,ומשו כ הוא יכול לתר בהגהה אחת קטנה וקצרה את
הקושיא החמורה ביותר ,כי הוא יושב ולומד כמשה מפי הגבורה...
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'‰ Ì˘ ·˜ÂÂ Ì„‡ ‰ÎÓ ˙ÂÈ‚ÂÒ· ÔÂÈÚ - "‰„Ó „‚Î ‰„Ó"
˙ÒÎ ÏÚ ‡Ï‡ ¯Ó‡ ‡Ï ,(Â ,ÊË Ï‡˜ÊÁÈ) "Í‡¯‡Â ÍÈÏÚ ¯Â·Ú‡Â"
:(È ,‡Ò ‰ÈÚ˘È) ¯Ó‡˘ ÂÓÎ .‰"·˜‰· ‰ÁÓ˘ ‡È‰˘ ,Ï‡¯˘È
‰· ÁÓ˘ ÔÎ Ì‚ ‰"·˜‰Â "È‰Ï‡· È˘Ù Ï‚˙ '‰· ˘È˘‡ ˘Â˘"
."ÈÓÚ· È˙˘˘Â ÌÏ˘Â¯È· È˙Ï‚Â" :(ËÈ ,‰Ò Â‰ÈÚ˘È) ¯Ó‡˘
?·ÈÂ‡ „È· Ì¯ÒÓ ‰ÓÏ ,ÍÎ ÏÎ ÌÈ·È·Á Ï‡¯˘È˘ ¯Á‡Ó ÈÎÂ
.‰„Ó „‚Î ‰„Ó ‰"·˜‰ Ï˘ ÂÈ˙Â„Ó ÏÎ˘ ÈÙÏ :‡ÈÁ '¯ ¯Ó‡
È· ÔÈÊ·Ó ˙Â‰Ó‡‰ È· ÂÈ‰ ÌÈ¯ˆÓÏ Â„¯È˘ Ì„Â˜ ‰ÏÁ˙·
„‡Ó ‰˘˜ ¯·„‰ ‰È‰Â ,‰ÂÁ‡ ‚‰Ó Ì‰· Â‚‰ ‡ÏÂ ,˙ÂÁÙ˘‰
,„ ÌÈ¯È˘‰ ¯È˘) ˙¯ÓÂ‡Â ˙ÁÂˆ ˘„Â˜‰ ÁÂ¯ ‰˙È‰Â ,‰"·˜‰ ÈÈÚ·
ÂÏ·˜È˘ Ì‰Ï ‰˘Ú‡ Í‡È‰ ,‰"·˜‰ ¯Ó‡ ."È˙ÈÚ¯ ‰ÙÈ ÍÏÎ" :(Ê
‰Ú˘·Â ,ÌÈ„·Ú ÌÏÂÎ ÂÈ‰ÈÂ ÌÈ¯ˆÓÏ Ì„È¯Â‡ ?˙ÂÁÙ˘‰ È·
È·Â Ì‰È·Â Ì‰ ‰· Â˜ÒÚÈ˘ ,ÁÒÙ ˙ÂˆÓ Ì‰Ï Ô˙‡ ÌÏ‡‚‡˘
ÌÏÂÎ Â‡ˆÓ - ‰Ú¯ÙÏ ÂÈÈ‰ ÌÈ„·Ú :ÌÏÂÎ Â¯Ó‡ÈÂ ,Ì‰È·
ÏÎÏ ‰"·˜‰ Ï˘ ÂÁ·˘Â Â˙ÏÂ„‚ ÚÈ„Â‰Ï ?‰ÓÏ ÍÎ ÏÎÂ .ÌÈÂ˘
ÂÓ˘ ‡¯˜ ÍÎÏ ,ÂÈ˙ÂÈ¯· ÔÈ· ÌÂÏ˘ ˙Â˘ÚÏ ÂÚ„ÈÂ ,ÌÏÂÚ È‡·
."ÌÂÏ˘ '‰ ÂÏ ‡¯˜ÈÂ" :(„Î ,Â ÌÈËÙÂ˘) ¯Ó‡˘ ,ÌÂÏ˘
ÂÙ˙ „ÂÓÚ (ÔÈÈË˘ÊÈÈ‡) ÌÈ˘¯„Ó‰ ¯ˆÂ‡

‰Ó„˜‰ .‡
ÔÂ˘‡¯ ‰·Ó - ˘Ù ˙Á˙ ˘Ù .·
ÌÈËÙ˘Ó ˙˘¯Ù .1
¯ÂÓ‡ ˙˘¯Ù .2
È˘ ‰·Ó - ˘Ù ˙Á˙ ˘Ù .‚
·˜…Â ÏÏ˜Ó .1
Ì„‡ ‰ÎÓ .2
˘È‡Â Ì„‡ - Ì„‡‰ Ì„ ÍÙ˘ .3
ÌÂÎÈÒ .„

 הקדמה.א
 כלל זה.במאמר זה ננסה לעמוד על שורשו של העקרו התורני הידוע  מדה כנגד מדה
 הכלל. המעורר,מגדיר תגמול או תגובה מדוייקי ומותאמי בשלמות למעשה הראשוני
 תגובה אלהית,של מדה כנגד מדה חורז את המקרא וספרות חז"ל לא רק מבחינה תוכנית
 חלק גדול, טכנית, אלא א מבחינה צורנית,למעשי אנושיי או תגובה בי אנושית בלבד
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מסיפורי המקרא ,וא דיניו כפי שננסה להוכיח במאמר זה ,בנויי באופ של מדה כנגד
מדה.
התועלת בהגשת התיאורי והחוקי באופ זה ברורה ,מאחר שהיא מביאה לידי ביטוי,
כאמור ,צדק אבסולוטי ,מוחלט .שהרי אי הוג וישר מדי המתאי בשלמות למעשה
שבעקבותיו הוא בא.
נביא כמה דוגמאות לכ:
מי שרצח  דינו מוות .יש כא הקבלה ברורה בי המעשה שנעשה  נטילת חיי ,לבי העונש
 נטילת חייו של נוטל החיי.
ובהיבט רחב יותר  ע ישראל מפנה עור לקב"ה ,ומסרב לעבוד אותו ולשמור חוקיו כיאה
לעבדיו של האל .ובתגובה א הקב"ה מפנה את פניו מע ישראל ,1וזונח אות לטובת
"חסדיה" של האומות .נראה שכא טמו יישו של מדה כנגד מדה עמוק א יותר .על פי
רוב ,העזיבה של ע ישראל את אלהיו כרוכה בהתעלמות או הכחשת השגחתו יתעלה על
העול ,ואכ בתגובה ,הקב"ה מסיר את השגחתו מע ישראל וכו' ,2בחינת הליכה בקרי ,על
דר מקרה ,המולידה הליכה בחמת קרי.
אנו ננסה להראות שהעקרו של מדה כנגד מדה אינו רק מצוי מאוד במקרא ,אלא למעשה
מהווה את הבריח האוחז את כל המקרא כולו .אול ,על מנת לפענח קביעה זו ולהוכיח
אותה ,יש צור בניסוח והגדרה של מדה כנגד מדה שלא על פי המודל הקלאסי ,מעשה
ותגובה ,אלא באופ מתוחכ יותר ,שלעניות דעתי מכוו לפשוטו של מקרא .לצור כ
נאחז לא רק בתכני התורה ,כפי שרמזנו לעיל ,אלא נתמקד באופ שבו התורה מנסחת
חוקי ודיני ,ובעיקר מה ההקשר שבו ה מובאי .בעזרת עיו זה נחשו שמתחת לפני
השטח של הנהגת האל במקרא ,יש ל"מדה כנגד מדה" משמעות רחבה יותר ,אשר תוביל
אותנו להבנה מעמיקה יותר של פרשיות וחוקי.
יש להבהיר ,שמחמת קוצר דעתנו וקוצר היריעה לא יכולנו להתמקד ולבחו את כל
המקראות באשר ה ,וא לא את חלק הקט  .על כ  ,ננתח במאמר זה שתי פרשות שה
אחת ,ונסיק מה עקרונות וכללי היכולי לשמש ככלי עזר בבדיקה של שאר המקראות
בעז"ה.

ב .נפש תחת נפש  מבנה ראשו

 .1ראה בהקשר זה מורה נבוכי ג ,לו.
 .2ביטוי לזה נית לראות בסנהדרי צ,א ,ביחס לכפירה בתחיית המתי  ,המולידה העדר תחייה כזו לעתיד
לבא ,וראה אמונות ודעות לרס"ג מאמר שביעי ,המצטט גמרא זו ומשב אותה בתו תפיסתו את ההשגחה
ש .
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 .1פרשת משפטי
ראשית נפתח בהבאת פרשיה מפרשת משפטי ,שמות כא ,יבכז:
מכה איש ומת מות יומת.
ואשר לא צדה והאלהי אנה לידו ושמתי ל מקו אשר ינוס שמה.
וכי יזד איש על רעהו להרגו בערמה מע מזבחי תקחנו למות.
ומכה אביו ואמו מות יומת.
וגנב איש ומכרו ונמצא בידו מות יומת.
ומקלל אביו ואמו מות יומת.
וכי יריב אנשי והכה איש את רעהו באב או באגר ולא ימות ונפל למשכב.
א יקו והתהל בחו על משענתו ונקה המכה רק שבתו ית ורפא ירפא.
וכי יכה איש את עבדו או את אמתו בשבט ומת תחת ידו נק ינק.
א א יו או יומי יעמד לא יק כי כספו הוא.
וכי ינצו אנשי ונגפו אשה הרה ויצאו ילדיה ולא יהיה אסו ענוש יענש
כאשר ישית עליו בעל האשה ונת בפללי.
וא אסו יהיה ונתתה נפש תחת נפש.
עי תחת עי
ש תחת ש
יד תחת יד
רגל תחת רגל.
כויה תחת כויה
פצע תחת פצע
חבורה תחת חבורה.
וכי יכה איש את עי עבדו או את עי אמתו ושחתה לחפשי ישלחנו תחת עינו.
וא ש עבדו או ש אמתו יפיל לחפשי ישלחנו תחת שנו.
ראשית ,ברור לחלוטי שהעקרו המרכזי של פרשה זו הוא מדה כנגד מדה .עד כדי כ,
שהקורא יראה שאי א לא די אחד בכל הפרשה הזו שאינו נקבע בגלל מדה כנגד מדה .א
אכ כ נבי  ,הרי שנפתח פתח לחקור כל מקרה לגופו ,מדוע בחרה התורה דווקא באופ
המדוייק הזה של העונש ,כפי שהוא מוצג כא  ,א במאמר זה נתמקד רק במספק דיני
מצומצ.
נעמוד על מספר הבחנות עיוניות ביחס לפרשיה הזו )ישנ קושיות רבות שנית להציג על
הפרשה ,א התמקדנו בהערות כלליות וחשובות בעינינו(:
א .הלשו "איש" חוזרת על עצמה בפרשיה עשר פעמי )בכמה הטיות ,כולל אשה ,אנשי
ובעל האשה( .ארבע מהפעמי הללו מתייחסות לקרב  :מכה איש ומת ,וגנב איש ומכרו ,וכי
ינצו אנשי ונגפו אשה הרה ,כאשר ישית עליו בעל האשה .לעומת  ,שש פעמי מתייחסת
הטיית האיש דווקא למכה ,ולא לקרב .
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התורה מייחסת ה למכה וה למוכה את התואר "איש" .לא נראה שמדובר בכינויי חשיבות
)על א שהעירו רבותינו שאיש במקרא הוא ש המקושר לחשיבות ומעמד ,3א כא לא
מתייחסי למעמד ספציפי ,אלא לעמוד השדרה של החברה כולה ,איש המהווה חלק מ
הכלל( מיוחדי ,או מעמדות שוני ,אלא המכה והמוכה במקרא תמיד במעמד שווה.
התיאור אותו אנו מוצאי כא של די ההורג :מכה איש ומת  מות יומת.
ב .המוטיב המרכזי של כל הפרשה הוא נפש תחת נפש ,או ליתר דיוק ,מדה כנגד מדה.
לפחות שבע עשרה פעמי משתמשת התורה בעקרו זה בשביל להציע את דיני הנזיקי .
ההגיו נות שבדיני ממונות תשתמש התורה בעקרו זה  מי שמזיק ופוגע בחברה ,הנזק
שגר לחברו ייגר לו .עקרו זה מיוחס בתורה א לפגיעות גופניות ,אות פירשו חז"ל
מבחינה הלכתית באופ של פגיעה הגוררת חיוב ממוני בלבד .אול מוסכ שהתורה בחרה
להציג דיני אלו דווקא מ הפ הנקמתי שבה  מדה כנגד מדה ,כויה תחת כויה ,רגל תחת
רגל ,נפש תחת נפש .אנו נעמיק ונסביר את הנקודה הזו בהמש.

4

ג .יש לעמוד על הביטוי ,החוזר ונשנה ארבע פעמי" :מות יומת" )וכ עוד פע אחת" :נק
ינק"( .נסביר בהמש את פשרה ,וההבדל בינה לבי תיאור פשוט של "יומת" ,שלא מופיע
בנפרד בפרשייתנו.
ד .עוד יש להעיר על הלשו מכה ,שכא בבירור מתייחסת להרג ,א התורה בחרה דווקא
במלה זו.
 .2פרשת אמור
בהמש לפרשה הקודמת נביא פרשיה נוספת המכילה א היא תיאור דיני דומה ,הבא
במסגרת סיפור הנוקב ומקלל בש ה' ,מויקרא כד ,יכג.
תחילה נסקור בקצרה את המבנה הכולל של הפרשיה ,אחר נעמיק בסיפור הנוקב עצמו,
ולבסו נשוב ונעיי בהשוואה בי שתי הפרשיות :תיאור דיני מדה כנגד מדה מחד ,ודי
הנוקב מאיד.
ויצא ב אשה ישראלית והוא ב איש מצרי בתו בני ישראל וינצו במחנה ב
הישראלית ואיש הישראלי .ויקב ב האשה הישראלית את הש ויקלל
ויביאו אתו אל משה וש אמו שלמית בת דברי למטה ד  .ויניחהו במשמר
לפרש לה על פי ה'.
וידבר ה' אל משה לאמר .הוצא את המקלל אל מחו למחנה וסמכו כל
השמעי את ידיה על ראשו ורגמו אתו כל העדה.
 .3ראה רש"י במדבר יג ,ג; אב עזרא ש פס' ב; וכ בתורת משה לר"מ אלשי באי ספור מקומות בפירושיו,
ועוד רבי .
 .4עיי בבא קמא פג,ב.
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ואל בני ישראל תדבר לאמר איש איש כי יקלל אלהיו ונשא חטאו.
ונקב ש ה' מות יומת רגו ירגמו בו כל העדה כגר כאזרח בנקבו ש יומת.
ואיש כי יכה כל נפש אד מות יומת.
ומכה נפש בהמה ישלמנה נפש תחת נפש.
ואיש כי ית מו בעמיתו כאשר עשה כ יעשה לו.
שבר תחת שבר
עי תחת עי
ש תחת ש
כאשר ית מו באד כ ינת בו.
ומכה בהמה ישלמנה
ומכה אד יומת.
משפט אחד יהיה לכ כגר כאזרח יהיה כי אני ה' אלהיכ.
וידבר משה אל בני ישראל ויוציאו את המקלל אל מחו למחנה וירגמו אתו
אב ובני ישראל עשו כאשר צוה ה' את משה.
ראשית ,יש לברר את פשר של ההקשרי הסמויי שבתו הפרשיה.
התורה מתחילה בתיאור מעשהו של הנוקב בש ה' )ויצא ב אשה ישראלית (...וממשיכה
בהוראת ה' על גזר דינו של המקלל )וידבר ה' אל משה לאמר .(...מש ממשי הדיו למגוו
דיני הקשורי ברצח ונזיקי )ואיש כי יכה ...ומכה נפש בהמה ישלמנה ...ואיש כי ית
מו ,(...ולבסו  ביצוע גזר הדי בנוקב )וידבר משה אל בני ישראל ...כאשר צוה ה' את
משה(.
הזרות הבולטת היא ,כמוב  ,העובדה שדיני הנזיקי הללו הוכנסו לתו פרשה שלכאורה
אינה קשורה לה כלל וכלל  נוקב ש ה'.5
עיו מעמיק יותר בדיני הנזיקי בפרשיה זו יעמידנו על הקשר זה ,ואגב כ נחשו רעיו
נוקב ומחודש ,ש"אלמלא מקרא כתוב אי אתה רשאי לאמרו".6
 .5ר"א אב עזרא עמד על הזרות הזו בפירושו )ויקרא כד ,י( ,והעיר שיתכ ששני האנשי הנצי הגיעו ג
למצב של חילופי מהלומות ,דבר שחייב רענו הדיני הנוגעי לנזקי הנגרמי בי אד לחבירו .וראה
ברש"ר הירש אצלנו כד ,יז שכתב שדיני אלה ה המשכה והשלמה של דיני הנזיקי בפרשת משפטי .
כפי שנראה בהמש נלענ"ד קשה להלו דברי אלו ,בגלל כמה סיבות:
אי בדיני אלה השלמה וחידוש ,לפחות לא לפי הסבר  ,על פני דיני פרשת משפטי  ,הלא הדיני
המרכזיי הללו הופיעו כבר בפרשת משפטי בכמה אופני .
ישנ שינויי לשוניי מפליגי בי הדיני .
ונראה שהחמור מכל ,מדוע דווקא כא ,באמצע תיאור הנוקב ,בחרה התורה להביא השלמה לפרשת
משפטי ? )שאלה זו אמנ זכתה להתייחסות ,א כפי שהערנו ,לא נמצא קשר הדוק ומהותי בי הפרשיות,
אלא רק קישור תוכני מסויי (.
 .6ראה ברכות לב,א; ראש השנה יז,ב; בבא בתרא י,א ועוד .נעיר פה ,כי כלל זה מצוי בכל מקו דווקא מבית
מדרשו של ר' יוחנ )או ממנו עצמו ,או מריש לקיש ור' אבהו ,חברותלמידו המובהק ,ותלמידו המובהק
בהתאמה(.
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הפסוקי של דיני הנזיקי בפרשה זו מקור ביסוד מדה כנגד מדה ,7ובאופ בולט ביותר.
לפחות תשעה תיאורי ברורי של מדה כנגד מדה אנו רואי בפסוקי הללו ,ואי אפשר
להמלט מהשוואת לציטוט מפרשת משפטי שהובא לעיל.
אמנ ,א אכ המניע המרכזי של פסוקי אלו הוא עקרו הצדק התורני של מדה כנגד
מדה ,עומד הקורא ומשתומ.
ההקשר כל כ בולט ,והתיאור כל כ נוקב ,עד שאי מנוס מהמסקנה הברורה  ג דינו של
הנוקב בש ה' הוא מדה כנגד מדה! א כ  ,הנוקב מומת ע"י כל עדת ישראל במדה כנגד
מדה על מעשהו! הנוקב פגע ,כביכול ,בקב"ה בקללתו ,ועל כ הוא נענש באותו אופ,
ובאותה חומרה של פגיעה!

ג .נפש תחת נפש  מבנה שני
 .1מקלל ונוקב
לש הבהרת הדברי ,והמחשת עוצמת הדי של מדה כנגד מדה בפרשת נוקב ש ה' ,נרד
לבחינה מעמיקה יותר של הכתובי ,ונעמוד על דיוקי לשו צורניי בעיקר ,א ג תוכניי.
על ידי זאת נוכיח את טענתנו שהתורה מעמידה את סיפור הנוקב באופ של מדה כנגד מדה.
ראשית ,וכמדומני שזו דוגמה מובהקת להפעלת העקרו של מדה כנגד מדה ,שמו של
המקלל אינו מוזכר כלל בפרשה .ויצא ב אשה ישראלית  ולא פירשו שמו כלל וכלל.
והסיבה לכ ברורה  הוא קילל את ש ה' ,וניסה לפגוע כביכול בשמו יתבר ,ולכ שמו
יימחה ולא יוזכר .אי קיו לשמו של הנוקב בש ה'.
יקשה המקשה  הלא ג ש האיש הישראלי לא הוזכר ,והא ג שמו צרי להמחות?
ודאי שלא ,ושמו של איש הישראלי אמנ לא מוזכר ,א לא מחמת פחיתותו אלא אדרבה,
מחמת מעלתו .המכה זוכה לתואר "איש הישראלי" ,שהוא תואר כבוד ,מעלה ,מעמד ,איש
מישראל .לעומתו ,הנוקב ב האשה הישראלית ,שלא זוכה לתואר איש ,וא לא זוכה
לעמידה עצמית אילולא יחוסו החלקי לאמו משבט ד  ,הוא בודאי תואר גנאי .הוא אינו
נחשב א כחלק מישראל ,וכל נסיונו להכנס למחנה בחטא יסודו )ראה ספרא אמור פרשה יד,
זוהר אמור קה ,ב( .אדרבה ,הנגדת של הנוקב ,שאינו מכונה כחלק מע ישראל ,לעומת איש
הישראלי ,מגנה את זה תכלית הגינוי ,ומרוממת את האחר לשיא המעלה ,על שלח והתנגד
למחר ש ה'.
שמונה פעמי מוזכר הנוקב בש ה' )פעמיי מתוכ בתיאור האלהי על העונש הצפוי
לעושה מעשי אלו ,ובע"ה עוד נרחיב בעניי בהמש( ,אול רק פע אחת זוכה הלה
 .7האב עזרא על פסוק יח ,שכתב מההשוואה בי דיני מכה בהמה למכה אד שעל שניה חל העקרו של נפש
תחת נפש ,שהוא פיתוח מדוייק יותר של מדה כנגד מדה ,לא רק גמול הול למעשה ,אלא היבט מעמיק
ופנימי יותר של השחתה ,לא רק מעשית אלא א נפשית.
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בתואר "איש" )באחד מתיאורי העונש שמיד נתייחס אליו( .זאת לעומת פע אחת בלבד בה
מוזכר איש הישראלי ,ובאותה פע כשמו כ הוא" ,איש" ישראלי .אי קושיה מהכינוי
המשות לשניה ,מאחר שראינו כבר לעיל )ביחס לדיני הנזיקי ה כא וה בפרשת
משפטי( את הכינוי "איש" א לא כתואר כבוד .ואלה ה כינוייו ,וביטולה המוחלט של
דמותו ע"י התורה עולה בבירור:
א .ויצא ב אשה ישראלית  הוא מכונה ב  ,ללא קיו עצמי משלו ,אלא רק טפל לאמו
הישראלית.
ב .והוא ב איש מצרי  אי ל גנאי גדול מזה ,וכפי שהעירו חז"ל 8שהלה היה לא אחר
מאשר המצרי אותו הכה משה.9
ג .וינצו במחנה ב הישראלית  נראה בעליל שהתורה נמנעת בכל מחיר מלכנות את הנוקב
בש ה' כאיש ישראלי ,וע"י כ נוצרת ניגודיות בולטת בי התיאורי של שני האישי.
ד .ויקב ב האשה הישראלית את הש  כנ"ל.
ה .הוצא את המקלל  מכונה על פי מעשהו המגונה ,ולא על פי עצמו.
ו) .ציטוט זה והבא אחריו אינ מתייחסי לנוקב באופ פרטי ,אלא לעושה מעשה
כדוגמתו ,ונעמוד על כ( איש איש כי יקלל אלהיו ונשא חטאו  כא יש מקו לעיי מדוע
אכ מכונה נבל זה בתואר איש.
ז .ונקב ש ה' מות יומת  הנוקב אינו איש ,בעוד המקלל יכול להיות איש .הבחנה זו
דורשת תלמוד.
ח .ויוציאו את המקלל אל מחו למחנה  שוב מכונה על פי מעשהו.
הערנו לעיל שישנה הבחנה בפסוקי בי מקלל לנוקב ,החוזרת על עצמה לאור כל הפרשה.
בעזרתה נבי בע"ה את הסיבה מדוע המקלל אכ זוכה לתואר "איש" ,א רק פע אחת
בלבד ,וא ג זאת בהקשר של קללה .ולהל השינויי בי הפעלי:
א .ויקב ב האשה הישראלית את הש ויקלל
ב .הוצא את המקלל
 .8ראה ויקרא רבה לב ,ד; ועוד מקומות.
 .9מרתקת העובדה שחז"ל )במדבר רבה פרשה ט( א הסבירו שמשה רבינו ע"ה הרג את האיש המצרי בש
המפורש ,ואי ספק שיש קשר הדוק בי זהותו של ב האיש המצרי לבי אותו האיש המצרי ,וא לא קשר
פיסי ,ודאי וודאי שקשר רוחני מהותי מרומז כא .וראיה ניצחת לכ ראה בפרקי דר' אליעזר פרק מח
שכר את שני המעשי בהדדי" :וכשיצאו ישראל ממצרי וינצו במחנה ב הישראלית ואיש הישראלי,
שאמר לו חברו ממזר אתה וב איש מצרי ,שאל אותו ב הישראלית היכ הוא אביו ,אמרו לו הוא שהרגו
משה בש המפורש ,התחיל אותו ממזר שהיה ב הישראלית לחר ולגד אותו ש ) "...הבאתי את הנוסח
כפי שמביאו החזקוני על אתר ,א לפנינו בפרדר"א הנוסח חלקי(.
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ג .איש איש כי יקלל אלהיו ונשא חטאו
ד .ונקב ש ה' מות יומת
ה .בנקבו ש יומת
ו .ויוציאו את המקלל אל מחו למחנה
המייחד את הפועל נוקב הוא שהוא מתייחס בפרשתנו א ורק לש הוי"ה )ובעוד מקומות,
ואי כא מקו לערו מחקר מקי על כל ההופעות של נקיבה בש ה' ,א זאת יש לציי
שתמיד נקיבה זו מתייחסת ,כאמור ,לש הוי"ה בלבד(.
אי לכ נגדיר :נוקב  בש המפורש ,מקלל  באחד מכינוייו )"אלהי לא תקלל.10("...
לפיכ ,מוב מדוע עונשו של הנוקב יהיה חמור מזה של המקלל .נוקב בש ה' ,כפי שאנו
מוצאי אותו אצלנו בפרשה ,משמעו ככל הנראה קללת ש המפורש או אמירתו המפורשת
בהקשר מגונה .11לעומת זאת ,קללתו משמעה ביזוי כינויי האלהות בשמות גנאי.
אמנ ,ג הנוקב קילל את הש ,ככל מקלל רגיל ,אול קללתו חמורה עשרת מוני.12
 .10יש להעיר כי הבחנה זו אינה מוכרחת בפשט .על פניו הרמב" )הלכות עבודת כוכבי ב ,זח( סבר אחרת,
והוא על פי המשנה סנהדרי נה,ב .תפיסת היתה שיש קללה בכינוי ,ודינה  מלקות .לעומתה ,נקיבה
משמעה קללה בש המפורש ,ודינה  סקילה .וראה ביחס לזה מחלוקת תנאי מובאת בספרא אמור,
פרשה יד:
"כי יקלל אלהיו" ,מה תלמוד לומר? לפי שנאמר "ונוקב ש ה' מות יומת" ,שיכול אי לי
חייבי מיתה ,אלא על ש המיוחד במיתה ,מני לרבות כל הכינוי ? תלמוד לומר "כי יקלל
אלהיו" דברי רבי מאיר .וחכמי אומרי  :על ש המיוחד במיתה ,ועל שאר כל הכינוי
באזהרה.
קשה לעמוד מתו דברי אלה על כוונתו של ר' מאיר ,הא מתכוו שהמיתה שווה בכינוי כבנקיבת ש
המפורש ,או שמא מדובר ברמת חומרה שונה ,ולכ ג מיתה שונה.
אמנ ראה תורה תמימה ויקרא כד ,טז הערות להלו שכתב" :נראה הכונה משו דלשו נוקב אפשר לפרש
מלשו ביאור ופירוש ...ואמנ בזה הוי נפקא מינה בי ש נוקב לש מקלל ,דבש מקלל כלול ג נוקב,
משא"כ בש נוקב אי כלול מקלל ,יע כי ש מקלל הוא פעל כללי לכל מיני קללות ,ונוקב הוא עני קללה
באופ מיוחד."...
 .11ראה פירוש רס"ג )ויקרא כד ,יא ,תרגו הר"י קאפח ,מובא בתורת חיי  ,מוסד הרב קוק ,ירושלי תש"(
שכתב "ויקב  ויחר" .אמנ ראה אב עזרא שהביא את שתי האפשרויות:
א .מפרש את ה' ,כאונקלוס.
ב .מקלל ,כפי שראינו ברס"ג ,רש"י ,חזקוני ועוד.
ונראה שיש לשלב את שני הפירושי בשביל להשיג את פירוש חז"ל לעניי ,שנקיבה משמעה קללת ש
המפורש ,או הזכרת ש המפורש בשביל להמשי אותה בקללתו .וכ פירש רשב" על אתר ,שכתב:
"ויקב  הזכיר את הש ואחר כ בירכו".
 .12למעשה תפיסה זו מפורשת כבר בדברי חז"ל )סנהדרי נה,בנו,א ,משנה וגמרא ש (:
המגד אינו חייב עד שיפרש הש  .אמר רבי יהושע ב קרחה :בכל יו דני את העדי בכינוי
יכה יוסי את יוסי .נגמר הדי לא הורגי בכינוי ,אלא מוציאי כל אד לחו ,שואלי את
הגדול שביניה ,ואומר לו :אמור מה ששמעת בפירוש ,והוא אומר ,והדייני עומדי על רגליה
וקורעי ולא מאחי .והשני אומר :א אני כמוהו ,והשלישי אומר :א אני כמוהו.
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לכ נראה שהמקלל המוזכר בפרשתנו עבר על שני איסורי חמורי ,א יש ביניה סדר
חומרה ברור:
ויקב ב האשה הישראלית את הש ויקלל ,ויביאו אתו אל משה ...וידבר ה'
אל משה לאמר .הוצא את המקלל אל מחו למחנה וסמכו כל השמעי את
ידיה על ראשו ורגמו אתו כל העדה .ואל בני ישראל תדבר לאמר ,איש איש
כי יקלל אלהיו ונשא חטאו .ונקב ש ה' מות יומת ,רגו ירגמו בו כל
העדה ,כגר כאזרח ,בנקבו ש יומת ...וידבר משה אל בני ישראל ויוציאו את
המקלל אל מחו למחנה ,וירגמו אתו אב  ,ובני ישראל עשו כאשר צוה ה' את
משה.
ראשית אנו רואי שהתורה מייחסת לאד זה שתי פעולות ,קוד נוקב בש ה' ולאחר מכ
קילל .ההבחנה בשני המקרי בי כינויי האל ברורה מאוד ,כאשר למקלל מייחסי פגיעה,
כביכול ,בש אלהות ,13בעוד הנוקב פוגע ,כביכול ,בש הוי"ה .14ואכ אנו מוצאי הבדל
ג ביחס לעונש.
המקלל סופג את העונשי :הוצאה מחו למחנה ,ורגמו אתו כל העדה ,ונשא חטאו.
בעוד הנוקב זוכה לדיני :מות יומת ,רגו ירגמו בו כל העדה ,בנקבו ש יומת.
נית להגדיר חמישה מאפייני בה יסתמנו הבדלי בי שני התיאורי  נוקב ומקלל:
א .איכותו ואישיותו של המקלל.
ב .החטא.

גמרא:
ועוד :הויא ליה אזהרת עשה ,ואזהרת עשה לא שמה אזהרה .ואיבעית אימא :אמר קרא
"ויקב ויקלל" ,למימרא דנוקב קללה הוא .ודילמא עד דעבד תרוייהו? לא סלקא דעת ,דכתיב
"הוצא את המקלל" ,ולא כתיב הוצא את הנקב והמקלל  שמע מינה חדא היא.
נראה א כ שחז"ל מזהי במעשהו של המקלל את שני החטאי מחד ,ועל שניה ה דני די מוות ,א
למרות זאת ברור שנקיבה היא שונה מקללה ,ונסביר בהמש מדוע מצד בית די דינ שווה.
 .13יש להעיר הערה מעניינת ,שתשמש אותנו בהמש  המקלל מקלל את אלהיו ,המיוחס באופ מפתיע מאוד
למקלל עצמו )אלהי שלו( .מה שאי כ כאשר מדובר בש הוי"ה ,שאי לו שו הטיה ,אלא כדברי
הרמב" במו"נ א ,סא זהו הש הפרטי ,ש העצ  ,שאי נופלת עליו הטיה לעול  .וראה בהמש מה
שנעיר בזה.
 .14יש להעיר כי ג בתו הנוקב עצמו ישנה הבחנה בי שני תיאורי בתורה .האחד ,נוקב בש הוי"ה .והשני,
נוקב את הש  .נראה ליישב כי מדובר בשני סוגי תיאורי  ,האחד אופ ביצוע העוו ,והשני תיאור העוו.
כלומר ,המקלל נוקב את הש )המפורש( ,וכ היה המעשה .אי ראוי כלל לחזור על הגנות הזו ולציינה
כנוקב בש הוי"ה .אול  ,את די התורה צרי להגיד ולברר כפשוטו ובמדוייק ,ולכ "ונקב ש הוי"ה מות
יומת" ,כא אי גנאי מאחר שמדובר על מקרה תיאורטי ,לתפארת ספר הדיני  ,ולא על מקרה מציאותי
שאכ אירע .ובהמש העונש" ,כגר כאזרח בנקבו ש יומת" ,שוב אי כא צור לחזור על הפעולה ,אלא
להדגיש את הדי ועל מי בדיוק הוא חל.
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ג .במי פגע החטא.
ד .מבצעי העונש.
ה .אופי העונש.
א( לגבי אישיותו של המקלל כבר דנו בסיפור המסגרת ,המציב את המקלל בתור אד נטול
מעמד בכלל ,א ללא שו ש ,וזאת מדה כנגד מדה בהתא למעשהו .אול ,כפי שהראינו
לעיל ,יש הבדל בי תיאורי האד ,בהשוואת העונשי של המקלל לאלה של הנוקב .המקלל
מתואר בתחילית "איש איש" ,כלומר ,אד זה עדיי מצוי בתו החברה ,ואינו מוצא ממנה
לגמרי .יש לו מקו בקהל על א מעשהו ודינו .כמו כ  ,ועל א אופיו של חטאו ,הוא עדיי
זוכה לכ שהקב"ה נקרא ביחס אליו אלהיו .מה שאי כ הנוקב ,אצלו איננו מוצאי שו
תחילית ,אלא "ונקב ש ה' מות יומת" .אי זכר לאד זה ,ויתכ שבגלל כ ג העונש )ראה
פירוט על כ בהמש( אינו מבוצע בפועל כנגד הנוקב ,אלא דווקא כנגד המקלל ,על א
שבהמש יוצג הסבר שונה ומעמיק יותר לענ"ד לנקודה זו.
ב( החטא עצמו ,כפי שתיארנו לעיל ,מתמקד בשני מישורי :א .עצ הנקיבה בש ה'; ב.
הקללה הנלוית .מסתבר על פי הכתובי שעצ אמירת הש המפורש חמורה יותר מ
הקללה הנלוית .נראה שיש בכ מסר חשוב מבחינה תיאולוגיתדתית ,באשר עצ הזכרת
שמו של הקב"ה בהקשר של גנאי הוא החמור ,א שו קללה לא תוכל להצמד אליו ,כמוב .
כלומר ,כל קללה שינסה אד להצמיד לשמו יתבר אינה נתפסת ברצינות ,ואינה מהווה
"איו" משמעותי מבחינה דתית .מה שאי כ הזכרת שמו המפורש בהקשר מגונה כמוה
כנסיו להפחית מערכו של הש ,יותר מאשר קללה .דווקא מחמת שאי נקיטה בצעדי
קיצוניי עלולה הזכרה זו לגרו נזק )אישי או ציבורי(.
ראיה לכ נמצא כמוב בעשרת הדברות ,ש לא מציינת התורה את איסור קללת אלהי,
על א שאיסור הזכרת שמו לשווא אכ מופיע .קללה היא אמנ חמורה מאוד ,א עצ
הזכרת הש המפורש ,ש העצ ,הש הפרטי ,חמורה בהרבה .ג הפניה לאלהות
בהקשר של נוקב היא פניה לאל האוניברסלי ,שלכ אינו מוצמד ומוטה אל האד ,כלומר,
האד מכוו את חיציו לש הוי"ה ,שהוא נשגב ונעלה מכדי להיות מיוחס לאד פרטי.
גדה( הגדרת קהל היעד של החטא מהווה נקודה משמעותית ביותר בפרשנותנו לפרשה.
התורה טורחת להדגיש ,ומבחינה בו זמנית ,מיה המבצעי של העונש המוטל על
המקלל/נוקב .בעת הציווי על העונש ,מורה הקב"ה שהוצאת המקלל תהיה בידו של משה
רבינו ,כל השומעי יסמכו על המקלל את ידיו ,ואת רגימתו של המקלל תבצע כל העדה.
לעומת זאת ,בעת ביצוע העונש גופו אנו רואי שינויי .הוצאת המקלל נתונה בידיה של
בני ישראל ,אי תיאור של הסמיכה על ראשו ,והרוגמי אותו ה כל בני ישראל.15
 .15ראה אור החיי הקדוש כד ,כג ,שעמד על השינויי בתיאור העונש בי הצווי לבי הביצוע ,ותלה זאת בכ
שע ישראל שוא לבצע את כל מצוות ה' ,וכל שאיפתו היא רק להתקרב לקב"ה ע"י קיו מצוותיו ,ג
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נראה שמשנה חשיבות יש לייחס לשומעי את הקללה ,שבצוויו של הקב"ה א זוכי
לתפקיד  לסמו ידיה על ראש המקלל .והסיבה  הוא פגע בה .כל מי ששמע את קללתו
של איש זה נפגע ,נחש לביזוי שמו יתבר .כמו כ  ,אי להתעל מהעובדה שעצ העובדה
שנגע ממאיר כפורע זה נתו בתו ע ישראל פוגעת ג במרק הרוחני הכללי של הע
כולו .לכ  ,משה רבינו ,16מנהיג הע ,והאחראי על רמת הרוחנית ,הוא הממונה על הוצאתו
אל מחו למחנה .וזאת מאחר שלאקט סמלי זה צריכה להיות חותמת של תוק ,שתבוא
מכחו של מנהיג המחנה .לאחר מכ  ,השומעי ,הנפגעי הראשיי ,סומכי ידיה על
ראשו של המקלל )הסמיכה משמעה בכל מקו העמדת הנסמ תחת הסומ ,כלומר שהוא
יישא עוונו ,והוא ייענש במקומו ,וראה בהמש( .ולבסו ,כל העדה ,יבצעו את גזר הדי של
הרגימה ,יהרגו את הנגע שפשה בה.
לעניי הבנת המונח "כל העדה" נראה שמוסכ בקרב הפרשני ביחס למקרה שלנו
שמדובר בנשואי העדה ,הדייני וראשי הע,
קאפח( ,אב עזרא )ש ( ועוד .ג כא נראה שמקור סמכות של ראשי העדה ,המייצגי את
תוכנה ומשמעותה של העדה  ה ה הנפגעי המרכזיי ממעמד זה .כפי שאמרנו ,עיקר
הפגיעה הוא בגילוי ש ה' בע ישראל ,ופגיעה בש ה' מתפרשת כפגיעה באושיות היסוד
והסדר הרוחני של ע ישראל.

וראה פירוש של רס"ג )כד ,יד ,וראה הערות הרב

בעת הביצוע אנו רואי שמשה רבינו מטיל את המשימה של הוצאת המקלל על בני ישראל,
א בציוויו לבני ישראל משמע שהוא מתכוו שאנשי העדה ה שיבצעו את העונש ,ה
ההוצאה מחו למחנה וה הרגימה ,שהרי כתוב:
"וידבר משה אל בני ישראל ויוציאו את המקלל אל מחו למחנה ,וירגמו אתו אב  ,ובני
ישראל עשו כאשר צוה ה' את משה" ,והניגוד בי בני ישראל השני לראשו מעיד שבאמצע
היה הביצוע מוטל על קבוצה אחרת .עוד יש לדייק שלא וְ יוציאו אלא וַיוציאו ,וכ וירגמו,
ומשמע שקבוצה אחרת ,ולא אלה שמדבר עימ.
נראה לבאר את ההבדל בכ שמשה רבינו מבצע את הוצאת המקלל ע"י הצווי המפורש
שהוא נות  ,ובזה כבר הוציא למעשה את המקלל אל מחו למחנה .אול הוא מטיל את
כשאי לה צווי מפורש על כ )פירוש זה נסמ על פרשנות דומה לשלנו ביחס למונח "עדה" ,ראה לקמ(.
הערה זו לא תהיה מקובלת על חלק מהראשוני )רס"ג ,ריה"ל ,אב עזרא( ,שתלו לדוגמה את חטא העגל
לא בעבודה זרה אלא בנסיו לעבוד את ה' בכלי שלא נצטוו בה  .כמו כ ,בל נשכח את חטא של נדב
ואביהוא בני אהר ,שחטא היה בכ שהביאו אש זרה שלא נצטוו עליה )למע האמת ,ואכמ"ל בזה ,א
נראה לענ"ד שחטא של נדב ואביהוא ,כפי שעולה במישרי מהפסוקי ש  ,היה בחוסר הבנה של חלוקת
ימי המילואי  .קרי ,בשבעת הימי הראשוני היתה העבודה מוטלת על הכהני  ,אול ביו השמיני היה
צווי מפורש למשה שיורה לאהר בלבד לבצע את כל מלאכות היו  .משבאו נדב ואביהוא וניסו לעבוד
בעבודת המשכ ,הרי כל מה שלא יעשו יהיה בבחינת אש זרה .אולי יש בפתרו זה דמות הסבר לכל מדרשי
האגדה המפרשי את חטא של נדב ואביהוא בהוראה לפני רב  ,בקנאה במשה ואהר ועוד ועוד(.
 .16ראה רש"י על אתר המביא מדרש שמעמיד את המקלל כנגד משה רבינו ,באשר אביו הוא המצרי אותו הרג
משה במצרי  ,וג שיצא מבית דינו של משה אחר שנתחייב ,ולכ קילל את ה'.
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האחריות להוצאתו על בני ישראל ,וכ העונש מתבצע ג ,מלמטה ,מהע .משה רבינו דואג
שעונש זה לא יהיה מיוחס להמו הנמו והמפוקפק של הע ,אלא רק לאלה הראויי
להתייחס לבני ישראל ,ומתוכ לעדה עצמה ,הנשואי והנבחרי .הרי שעל ידי שהוא
ציווה לבצע את העונש ,והטיל אותו על קבוצה מסויימת ,השלי משה רבינו את שני
הציוויי באשר להריגתו של המקלל.
יש להוסי שנראה לענ"ד שבאופ זה של עונש משה רבינו גר שהמקלל הוא זה שהעניש
את עצמו ,וע"י כ הוסי רובד נוס למעשה הענישה .ונבאר דברינו.
כזכור ,הפסוק הראשו בפרשה זו הוא:
ויצא ב אשה ישראלית והוא ב איש מצרי בתו בני ישראל.
ב האשה הישראלית ניסה לבצע את הפרובוקציה שלו בתו בני ישראל ,על א שהוא אינו
חלק מה ,כפי שמעידי מדרשי חז"ל שהובאו ,וכ עולה מפשט הפסוקי .17נקודה זו א
מסבירה לנו את פשר הלשו "ויצא" ,שהרי הוא לא היה במחנה ,המיועד רק לבני ישראל.
הוא יצא ממקומו )כפי שמעירי מספר פרשני על פרשתנו ,ראה לדוגמא אב עזרא( ונכנס
לתו מחנה בני ישראל .18על כ יש להענישו ,במדה כנגד מדה כמוב  ,ולהוציאו מחו לגדר
של בני ישראל .ליתר דיוק ,מאחר שהוא שא להכנס לתו בני ישראל באופ מקולקל
ומושחת ,במו ידיו הוא מוציא עצמו מתו בני ישראל .ככלל ,נראה שכל התרעומת שיש
למקלל זה היא דווקא ע בני ישראל ,ולא ע קבוצות אחרות .הרקע המשפחתי שלו
מעמיד אותו במצב נחות מבחינת ייחוס )וחז"ל טורחי להדגיש לנו שזה היה הרקע לכל
הסכסו מעיקרא ,כפי שהזכרנו לעיל בתחילת הדיו במקלל ונוקב בש הספרא והזוהר(,
והוא ,על א ,ואולי בגלל שכל הזמ שא להכנס לתו בני ישראל ,הוציא את עצמו במעשיו
מקבוצה זו.
נראה שהצווי על העונש מאת ה' בא ללמד על המעגלי בה פגע המקלל מבחינה חברתית,
והביצוע עצמו מתאר את העונש מהאספקט של הפגיעה של המקלל בעצמו ,ומה שגר
לעצמו מבחינה רוחנית אישיותית.
עוד יש לעמוד על כ שמהביצוע של העונש הושמט עניי הסמיכה על ראשו של המקלל.
לעיל ראינו שהקב"ה מצווה למשה שמשה יוציא את המקלל מחו למחנה ,השומעי
יסמכו ידיה על ראשו ,וכל העדה תרגו אותו באבני .אול בביצוע ,בני ישראל
מוציאי את המקלל ,וכל בני ישראל רוגמי אותו .כל השינויי הוסברו לבר מהעלמות
הסמיכה.

 .17ראה חזקוני )פס' טז( שמסביר באופ מרתק את הפסוק בהמש הפרשה האומר "כגר כאזרח" לעניי דינו
של נוקב ,וכותב שהקדימו כא את הגר מאחר שהמקלל שלנו הוא בעצמו גר ,וכדברי חז"ל שנתגייר .וג
א לא נאמר שנתגייר הריהו זר ,ואינו חלק מבני ישראל.
 .18ראה ביאור החזקוני למונח "ויצא" )פס' י( ,שהוא מתייחס להתחלת מריבה בלשו המקרא ,והביא
דוגמאות מכריעות לפירוש זה.
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הסמיכה משמעה העמדת הדבר תחתינו כקרב  ,מהותה כפרה ,ועניינה הגדרת ייעוד הדבר
כשליח או נציג .כ רואי לדוגמה בפרשת בהעלת )במדבר ח ,טיא( ,ש בני ישראל סומכי
ידיה על הלויי ,במשמעות של העמדת תחתיה ועבודה בשמ באהל מועד .ובהתא
לדברינו הענייני מתיישבי בטוב .אצלנו משתלח המקלל אל מחו למחנה ,וע"י כ הוא
מכפר על הפגיעה הרוחנית שגר לשומעיו .השומעי הדרדרו בהכרח בעקבות הזלזול
הנורא בש שמי לו היו עדי ,ומישהו צרי לכפר על פגיעת .זאת עושה המקלל ,וה
משלחי אותו ומציבי אותו תחתיה בעניי זה )ובאמת מוב הדבר ,הלא הוא זה שגר
לה את הפגיעה מלכתחילה( .19אמנ בהקשר שלנו הסמיכה משמעה ג הטלת אחריות על
ראשו של המקלל עצמו ,וכפי שמביא הרמב" הלכות עבודת כוכבי פרק ב ,הלכה י:
כל העדי והדייני סומכי את ידיה אחד אחד על ראש המגד ,ואומר לו
דמ בראש שאתה גרמת ל ,ואי בכל הרוגי בית די מי שסומכי עליו
אלא מגד בלבד שנאמר וסמכו כל השומעי את ידיה.
הרי שהסמיכה משמעה לא רק הטלת האחריות והעברתה לנציג ,אלא ג הבהרה למקלל
שהוא הרג את עצמו ,הוא גר.
נפתח בסמיכה בשביל לבאר את הכפילות בצוויי על ההריגה ופרטיה .אצל הנוקב אי
מקו לסמיכה ,כיוו שכמו שהסברנו ,הסמיכה משמעה העברת האחריות ,העמדת שליח,
וזה נכו אצל המקלל ,שפגע בסביבתו ,ששמעה את ש ה' מחולל ,ולא מיחתה .א אצל
הנוקב הבעיה העיקרית היא ברקב העמוק שפשה בנפשו שלו ,ועל כ אי צרי סמיכה.
הסמיכה מיוחדת בזה שהיא מופיעה רק אצל המקלל ,א מה בדבר שאר התיאורי ,הרי
צרי לבצע את שניה ,ומה נעשה לזה שג קילל וג נקב?!
העונש הכפול נכו באופ תיאורטי .על א שקשה להביאו לידי ביצוע ,ראוי היה שכ ייעשה.
כא המקו לחלק בי שני תיאורי המוות המנויי בנוקב עצמו .מחד  נוקב ש ה' מות
יומת ,ומאיד  בנקבו ש יומת .מות יומת מול יומת בלבד .ונראה שיומת מטרתו לתאר
את הראויות של העונש ,אי לו מקו לחיות .ראוי שיומת .לעומת זאת ,מות יומת משמעו
מת העונש .וכ יוב הפסוק" :ונקב ש ה' מות יומת רגו ירגמו בו כל העדה כגר כאזרח
בנקבו ש יומת" .פותח הפסוק בדינו של הנוקב  מות יומת .ומסביר הפסוק ,מדוע יומת?
כגר כאזרח בנקבו ש יומת .מעשהו אינו מאפשר לו עוד את הזכות לחיות ,בנקבו ש
יומת .20כלומר ,חומרת מעשהו של הנוקב מונעת ממנו כל זכות של חיי ,והעובדה שהוא
 .19כלשו הנצי"ב בהעמק דבר כד ,יד..." :מעתה מוב שהדבר קשה הוא על העדי ובי"ד שמחוייבי לשמוע
ולהשמיע ברכת הש  ,והלא קורעי על זה כדתנ בסנהדרי ,ומשו הכי  וסמכו כל השומעי את ידיה
על ראשו ,שנתחייבו לשמוע  תהא מיתתו כפרה ג עליה".
 .20הלשו יומת ללא הקדמת מות מופיעה בעוד מספר מקומות בהקשר דומה )שמות כא ,כט(" :וא שור נגח
הוא מתמל שלש והועד בבעליו ולא ישמרנו והמית איש או אשה השור יסקל וג בעליו יומת"  ופירשו
חז"ל שדינו כופר.
לפנינו "ומכה אד יומת" ,שבא אחרי התיאור ואיש כי יכה כל נפש אד מות יומת.
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קילל גרמה לכ שמי שימיתו אותו יהיו העדה ,כלומר הנשואי שבעדה ,הדייני .מ הדי
היה הנוקב צרי לזכות בשתי מיתות ושתי רגימות )ככל הנראה לשיטתנו  אחת על מה
שגר לעצמו ואחת על מה שגר לסביבתו( ,א בפועל מתבצע רק עונשו של המקלל.
בשל כל זה בא הקב"ה ומתאר שני תיאורי ,האחד ,של הוראת העונש ,מתייחס למקלל,
וש משה רבינו מוציאו מחו למחנה ,השומעי סומכי ידיה על ראשו ,וכל העדה
רוגמתו באבני .ובתיאור השני אי סמיכה כי מדובר בנוקב ,שעיקר פגיעתו היא בעצמו,
ולא באחרי שיסמכו עליו ,א עונשו וכינויו ה כמקלל ,וזאת מאחר שמבחינה מעשית אי
אפשר להרגו כנוקב משתי סיבות:
א .אי אפשר להמית אד פעמיי ,על א שהיה ראוי לכ )משל למה הדבר דומה ,למי
שנתחייב בדי על רצח של שני אנשי ,ודינו מוות ,לא נהרגנו פעמיי ,על א שזה גזר דינו(.
ב .קשה לאמוד את עצמת עונשו .הפגיעה היא כל כ חמורה ועמוקה ,שקשה להטיל ביצוע
עונש כזה בידי ע של .אלא ה הורגי אותו כמקלל ,על א שחטאו היה זה של נוקב.
שמא זה פשר השינוי בפסוקי ,שהקב"ה אומר למשה" :איש איש כי יקלל אלהיו ונשא
חטאו .ונקב ש ה' מות יומת ,"...הרי שלגבי נוקב לא כתוב ונשא חטאו ,אלא רק למקלל.
ודו"ק.
 .2מכה אד
לאחר שהארכנו בביאור פרשת המקלל והנוקב גופה ,נבח את ענייני הנזיקי והנפשות
המפורטי בה.
החידוש בכלל "מדה כנגד מדה" אותו למדנו מפרשת הנוקב הוא ,שאי בוחני את הפגיעה
ביחס לניזוק ,קרי הנרצח ,המוכה ,זה שהרגו את בהמתו וכו' ,אלא דווקא על פי המזיק,21
הנזק וההשחתה הנפשיי שנגרמו לו ,ושבגינ נאל לשאת בעונש.
וכ ה פסוקי התורה בפרשת משפטי המתייחסי למדה כנגד מדה בנזיקי  ,ולעומת
הפסוקי מפרשת אמור:

בספר במדבר מופיע ארבע פעמי תיאור של הזר הקרב יומת ,והכפילות מבוארת ונראה שמטרתה להדגיש
את חומרת המעשה והצטרפות כל הצוויי מבהירה שזה אכ דינו ,א לא די באמירת יומת בשביל שאכ
נהרגנו.
אמנ ביחס למצוות השבת כתוב )שמות לה ,אג(" :ששת ימי תעשה מלאכה וביו השביעי יהיה לכ
קדש שבת שבתו לה' כל העשה בו מלאכה יומת" .א העלו חז"ל את האפשרות של מיתה על דר הראוי
ולא על דר המצוי )שבת ע,א(" :חייב על כל מלאכה ומלאכה .חילוק מלאכות מנל? אמר שמואל :אמר
קרא 'מחלליה מות יומת'  התורה רבתה מיתות הרבה על חילול אחד .האי במזיד כתיב! א אינו עני
למזיד ,דכתיב "כל העשה מלאכה יומת"  תנהו עני לשוגג ,ומאי יומת  יומת בממו".
 .21וראה ביחס לזה מחלוקת התנאי ר' ישמעאל ור' עקיבא אי מיטב שדהו ומיטב כרמו בתר מזיק אזלינ או
בתר ניזק ,גטי מח,ב; בבא קמא ז,א ונט,א.
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פרשת אמור
פרשת משפטי
מכה איש ומת מות יומת .ואשר לא צדה ואיש כי יכה כל נפש אד מות יומת
והאלהי אנה לידו ושמתי ל מקו אשר
ינוס שמה...
ומכה נפש בהמה ישלמנה נפש תחת נפש
וכי יריב אנשי והכה איש את רעהו באב
או באגר ולא ימות ונפל למשכב .א
יקו והתהל בחו על משענתו ונקה
המכה רק שבתו ית ורפא ירפא...
וכי ינצו אנשי ונגפו אשה הרה ויצאו ואיש כי ית מו בעמיתו כאשר עשה כ
ילדיה ולא יהיה אסו ענוש יענש כאשר יעשה לו .שבר תחת שבר עי תחת עי ש
ישית עליו בעל האשה ונת בפללי .וא תחת ש כאשר ית מו באד כ ינת בו
אסו יהיה ונתתה נפש תחת נפש .עי תחת
עי ש תחת ש יד תחת יד רגל תחת רגל.
כויה תחת כויה פצע תחת פצע חבורה תחת
חבורה...
ומכה בהמה ישלמנה ומכה אד יומת.
משפט אחד יהיה לכ כגר כאזרח יהיה כי
אני ה' אלהיכ
נשי לב למספר שינויי בי פרשת משפטי לאמור ,ונפתח בפרשת משפטי )לא נתייחס
כא לכל הפרשה ,מחמת אריכותה ועומס הפרטי שבה ,אלא רק למקבילות של הדיני
מפרשת אמור ,קרי פגיעות באד מישראל ,ולא דיני עבד(:
א .בעוד בפרשת אמור מתואר איש מכה אד ,הרי בפרשת משפטי האיש הוא המוכה,
ואי שו התייחסות למהותו של המכה.
ב .נפש אינה מוזכרת בפרשת משפטי )כגו "מכה נפש בהמה ישלמנה"( ,רק בתחילת
הפירוט :נפש תחת נפש ,עי תחת עי וכו'.
ג .אי בפרשת משפטי זכר לעקרו של "כאשר עשה כ יעשה לו" ,כלומר בחינת העונש על
ידי הסתכלות במעשיו של הפוגע ,ולא על פגיעתו של הנפגע על הטיותיו השונות .אלא רק עי
תחת עי וכדו' ,כלומר בחינת הנזק שנגר לנפגע .כבר עמדנו לעיל על תוכנו של ההבדל הזה.
ד .דיני בהמה אינ מוזכרי בפרשת משפטי בתו פרשיית הכאת אד ,אלא מחו לה,
ובהקשר לכל דיני הנזק של בהמה ,שנגרמי לה ושהיא גורמת לאחרי .לא כורכי אות
זה בזה .ונדייק לעומת זאת בפרשת אמור:
א .יש הבחנה בי "איש" ל"אד" בפסוק הראשו .
ב .ההכאה פוגעת בנפש ,ה של האד וה של הבהמה.
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ג" .כאשר עשה כ יעשה לו"" ,כאשר ית מו באד כ ינת בו".
ד .שני הדיני ,ה הכאת אד וה הכאת בהמה ,חוזרי על עצמ .אול יש הבדל ,שבפע
השניה די מכה אד הוזכר לאחר הכאת בהמה ,בניגוד לפע הראשונה.
על פי דברינו עד כה נראה לחלק באופ כללי בי שתי מגמות של תיאורי עונשי .פרשת
משפטי נסובה סביב הציר החברתי ,אד גור נזקי לסביבתו ,וא אכ יעשה כ  ,יהיה
עליו לשל.
המדד היחיד לקביעת העונש בפרשת משפטי הוא הנזק הנגר לניזק .לכ  ,מכה איש ומת
מות יומת .אי אי אנו מעונייני במוצאו ומעמדו של המכה ,אלא רק בזה של המוכה,
האיש .א הלה מת  מכהו מות יומת .לכ  ,ובניגוד לפשט הלשו בפרשת אמור בעניי
הטלת מומי ,וכי יריבו אנשי וכו'  א יקו והתהל בחו על משענתו ונקה המכה ,רק
שבתו ית ורפא ירפא .כלומר ,חומרת מעשיו של המזיק היא עוצמת הנזק הנגרמת לניזק.
א הנזק שנגר חמור  כ ג יהיה דינו של המזיק .א הנזק קל  ג העונש יהיה קל
בהתא.
לעומת זאת ,בפרשת אמור אנו מוצאי את הדי "כאשר נת מו בחברו כ ינת בו" 
המדד הוא לא כיצד נקלטה הפגיעה ,אלא כאשר עשה המזיק ,כ יעשה לו .מה שחשוב לנו
הוא מה שעשה המזיק ,ופחות התוצאות הסופיות של מעשיו לניזק.22
לכ מוב ג מדוע רק בפרשת אמור מוזכרות פגיעות בבהמה .מדברי התורה משמע שג
פגיעה בבהמה משמעה השחתה נפשית עמוקה .זאת יובהר מכ שהתורה מצמידה את
המונח נפש תחת נפש ל"מכה נפש בהמה ישלמנה" .23א כ  ,לא רק פגיעה באד מבטאת
רקב נפשי ,אלא ג פגיעה ברמה בסיסית יותר של חיי פוגעת בפוגע .מבחינה דינית ודאי
שאי מקו להשוות בי פגיעת אד לפגיעת בהמה ,שהרי דיני שוני ה )אי להעלות על
הדעת שמי שהרג בהמה יומת ג הוא( ,ומקומ בתו דיני נזיקי של בהמה בהמש פרשת
משפטי .רק מצד הפוגע יש מקו לדו ולהשוות בי השניי .24וזאת אנו רואי מכ
 .22חשוב להבהיר שאיננו מתכווני שיש להאשי את המזיק על נזק שלא נגר לניזק ,ובאמת חשוב לדעת
באיזו חומרה היתה הפגיעה ,אול ידיעה זו מטרתה הבהרת חומרת העונש שיש לגרו בחזרה למזיק ,ולא
מצד עצ המעשה .והראיה  איננו מוצאי שו התניה של העונש בהתא לאחרית קורותיו של הניזק.
 .23וכ מדברי התורה בפרשת נח ,שיובאו לקמ ,מה למדו חז"ל על די אבר מ החי ,אחת משבע מצוות בני
נח ,ראה בהמש.
 .24ראה רש"ר הירש בתחילת דיני הנזיקי בפרשת אמור ,שפירש שהיסוד של פרשת אמור הוא להראות את
הפ האלהי בדיני הנזיקי ,ושכל המוסר המשפטי היהודי נסוב סביב ההבנה שמכחו של הקב"ה מקבל
האד את רמתו המוסרית ,וממנו הוא ניזו בבואו לדו דיני נזיקי .ג אנו הולכי בדר דומה ומכניסי
בפרשה זו גור אלהי ,א מטרתנו שונה בתכלית .לדעתנו ,הכנסת הגור האלהי מאפשרת לנו לחשו פ
חדש ומרתק בעקרו הצדק  מדה כנגד מדה ,שברור אכ שהוא נובע מכחו של הגילוי האלהי הטמו
בפסוקי אלה ,וממידת הצדק שלו הנחשפת בעול  .מעי זאת כתב רבנו בחיי )ויקרא כד ,כא ,מהד' הרב
שעוועל ,עמ' תקסא(" :משפט אחד :משפט של 'אחד' ,הקב"ה שהוא אחד ,אותו משפט שנת לכ בהר
סיני ,ולא כמשפטי העכו" ודיניה ".

118

"מדה כנגד מדה"  עיו בסוגיות מכה אד ונוקב ש ה'

שהתורה מצמידה אות ביחד .אול ,עדיי קשה לנו מדוע כפלה התורה בפרשת אמור את
הדיני ,וא היפכה את סדר ביניה.
חז"ל עצמ כבר התייחסו לנקודה זו ,כפי שמעיר רש"י )פס' כא( שדייקו מנקודה זו את
ההלכות הבאות ,וכתבו )ספרא אמור פרשה יד(:
יכול אפילו הכהו ולא עשה בו חבורה יהיה חייב? תלמוד לומר" :מכה בהמה
ומכה אד" ,מה מכה בהמה  עד שיעשה בה חבורה ,א מכה אד עד
שיעשה בו חבורה .יכול אפילו הכהו לאחר מיתה יהיה חייב? תלמוד לומר:
"מכה בהמה ומכה אד" ,מה מכה בהמה בחייה ,א מכה אד בחייו.
אול יש להוסי על זה על פי דרכינו ,מהעובדה שהמשוואה שיצרנו כעת עלולה להטעות
את הקורא ,שיחשוב שא דיני הורג בהמה יהיה מיתה .והלא זה הפשט של הלשו "נפש
תחת נפש"?! לכ באה התורה ומבהירה" ,מכה בהמה ישלמנה ומכה אד יומת" .ג בתו
הדיני הנסובי סביב בפוגע עצמו ,אל לנו לשכוח את הניזק ,והפיצוי או העונש יהיו
בהתא .אמת המידה של שיעור הנזק על פי הפוגע היא ברמה תיאורטית ,אלהית ,מצד
הצדק והיושר ,לפי מידת הדי  ,ומצד נפש האד ,שראוי לו שידע מה חומרת מעשיו.25
אול ,מצד האמת אי לו לדיי אלא מה שעיניו רואות ,וכשיעור הנזק שגר אד ,כ
ייענש ,באופ שיכריע בית הדי  .26לכ  ,מהתיאור השני הושמטה המלה "נפש" ביחס לבהמה,
מאחר שהיא אינה רלוונטית כעת ,וג הושמט התואר "איש" מהמכה ,כ שכמעט
הושוותה הכאת אד בפרשת אמור לזו שבפרשת משפטי .למסקנה ,כאמור ,בשני
המקרי איננו דני על פי המכה ,אלא רק על פי המוכה ,לעניי חיובי העונש .אולי בגלל זה
הוחלפו בהמה ואד כא  ,מאחר שלגבי אד ההבדל הוא תפיסתי/סמנטי ,ובעוד אצל
הבהמה יש נפקא מינה משמעותית  מיתה או תשלומי.
נראה שבאופ כללי נית לחלק את שתי הפרשיות הללו לחלוקה זו:
מדה כנגד מדה המופעלת ביחס לנזק שגר הלה לחברו  פרשת משפטי.
מדה כנגד מדה המופעלת ביחס לנזק שגר הלה לעצמו  פרשת אמור.
עוד יש להוסי עליה את המדה כנגד מדה הפועלת ביחס לנזק שגר הלה לסביבתו,
המהווה מיצוע של שני העקרונות המשפטיי הללו.

 .25ראה פירוש ר"ח על התורה לפרשת משפטי )שמות כא ,כד( ,שמרחיב בעקבות חז"ל וקובע שהסיבה,
שהעונשי אינ מתקיימי בפועל באופ זהה לזה שפגע הפוגע ,היא טכנית בעיקרה  אי אפשר לדייק
ולפגוע פגיעה זהה לזו שנפגע הניזוק ,ולכ אנו שמי אותה בכס .ועוד ראה בפירוש אב עזרא הארו על
פסוק זה ,הד בבעיה זו ,ועוד פרשני רבי  ,ראשוני ואחרוני  .ומתתבססי בעיקר על דברי הגמרא בבא
קמא פד,א )ראה ש דיו ביחס לאופי הדי הזה וסיבותיו(.
 .26ראה רש"ר הירש ויקרא כד ,כא שכתב ג הוא שמטרת פסוק זה היא להבחי הבחנה ברורה בי חיי אד
לחיי בהמה.
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 .3ש…פ ד האד  אד ואיש
כעת נותר לנו לבאר את פרטי הדיני ,וההשלכות היוצאות מחלוקה זו .ראשית נעמוד על
החלוקה בי איש לאד .בפרשת אמור מופיע הפסוק :ואיש כי יכה כל נפש אד מות יומת.
לעומת זאת ,בפרשת משפטי מופיע הפסוק :מכה איש ומת מות יומת .בפרשת אמור
האיש הוא המכה ,ובפרשת משפטי האיש הוא המוכה .כמו כ  ,בפרשת אמור מופיע גור
חדש  נפש אד ,המוכה ע"י איש.
בספרא אמור פרשה יד ,ומובא ג ברש"י:
"ואיש כי יכה" ,אי לי אלא מכה איש ,מכה אשה מני ]כלומר שהמכה עצמה
היא אשה  צ.ה ?[.תלמוד לומר" :מכה" ,בי איש בי אשה .אי לי אלא
שהכה את האיש ,הכה את האשה מני ? ואת הקט מני ? תלמוד לומר" :כי
יכה נפש" ,בי איש ,בי אשה ,בי קט  .יכול אפילו הכה את הנפלי יהיה
חייב? תלמוד לומר" :איש" ,מה איש מיוחד שהוא ב קיימא ,יצאו נפלי
שאינ בני קיימא" .כי יכה כל נפש" ,עד שיכה כל נפשו ,להביא את שהכה ויש
בו כדי להמית ,ובא אחר והמית  הרי זה חייב.
הרי שלמדו חז"ל מהלשו "נפש אד" שהיא באה לרבות ג את אלה שלא היינו מכניסי
אות תחת הכותרת "איש" )אמנ יש לדייק שהספרא מיקד את עניינו דווקא במלה נפש,
אול ג היא ,כמובא לעיל ,שונה מזו המתוארת בפרשת משפטי(.
לתוספת ביאור נפנה לפרשה אחרת בתורה ,שתאיר את עינינו בעניי די רוצח .במקו נוס
דנה התורה בענייני הרג אד ,וכ לשו הקב"ה לנח לאחר המבול )ט ,גז(:
כל רמש אשר הוא חי לכ יהיה לאכלה כירק עשב נתתי לכ את כל .א
בשר בנפשו דמו לא תאכלו .וא את דמכ לנפשתיכ אדרש מיד כל חיה
אדרשנו ומיד האד מיד איש אחיו אדרש את נפש האד .שפ ד האד
באד דמו ישפ כי בצל אלהי עשה את האד .ואת פרו ורבו שרצו
באר ורבו בה.
התורה מעמידה אותנו על ייחודיותו של ד האד ,ואת חומרת מעשהו של מי ששופ
אותו .יש להבחי שהתורה בוחרת לנקוט כא א ורק בלשו אד ,והפע היחידה שמופיע
כא הכינוי "איש" היא בסמיכות "מיד איש אחיו אדרוש את נפש האד" .הרי שהכינוי
"איש" אינו עומד בפני עצמו ,אלא משרת את הכינוי "אד".
הרי שלפנינו שלוש פרשות ,וכל אחת בוחרת לנקוט בלשו שונה:
בפרשת נח  כל הדיו כולו נסוב סביב האד ,נפשו ודמו .פע אחת בלבד מוזכר איש ,והוא
מתייחס ,ככל הנראה ,לפרטי מי האד.
בפרשת משפטי  מכה איש ומת מות יומת .אי הזכרה כלל של האד ,וכל הדיו נסוב
סביב האיש.
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בפרשת אמור  ואיש כי יכה כל נפש אד .האיש הוא המכה ,והאד הוא המוכה.
נראה מכל מה שקד ,ובהתא לדברינו עד כה ,שיש לחלק בי שני השמות הללו .איש הוא
הכינוי לפרט מפרטי המי האנושי .על פי רוב מתייחס תואר איש לאד מכובד ,כי לא בכל
מצב טורחת התורה ומדברת על אנשי פרטיי .כאשר היא עושה זאת ,יש להניח שאכ
מדובר באיש חשוב .מיוחד.
לעומת זאת ,נראה שאד הוא ש כולל ,המתייחס למי האד ,מדרגתו ,ומעלתו ביחס
לשאר היצורי .כאשר מדברי על אד ,אי הכוונה לאד ספציפי ,אלא על כלל ,דוגמה מ
המי האנושי .27לעומת זאת ,איש הוא תמיד תיאור פרטי ,הד באיש מסויי ,ואי מדברי
על איש כש כללי לבד ממקרי בודדי.28
עוד יש להוסי ,כי כשהתורה מתייחסת למצב כלשהו ,מקרה מסויי ,האד בו היא
בוחרת להתמקד יכונה "איש" .לכ  ,כאשר בפרשת משפטי התורה דנה על פי אמות
המידה של המוכה ,הנרצח ,ומעוניינת ללמדנו מדה כנגד מדה ,שעל פיה דינו של הרוצח
צרי להיות מוות ,כותבת התורה "מכה איש ומת מות יומת" .אי שו תיאור של המכה,
מאחר שהלה אינו חשוב ,כביכול לענייננו.
לעומת זאת ,בפרשת אמור התורה מתמקדת במכה ,א חשובה לא פחות היא דמותו של
המוכה ,ובזה מחזירה אותנו התורה אחורה לפרשת נח .איש זה הרג אד ,נפש אד .לכ
דינו  מות יומת .זאת מאחר שהוא פגע במשוואה אותה הציב לנו הקב"ה .שפ ד אד
באד דמו ישפ ,כי בצל אלהי ברא את האד .עוצמת ההשחתה שהשחית איש זה את
נפשו הגיעה לשיא בכ ששפ ד אד .כלומר )יש להעיר ולהאיר שנקודה זו היא גשר אית
לקשר פרשיית מכה אד לפרשיית נוקב ש ה'( ,הוא השחית את צל אלהי ולפיכ אי
לו מקו בעול זה.
בזאת יוב ג הפסוק הקוד לזה הנדו " :וא את דמכ לנפשתיכ אדרש ...ומיד האד
מיד איש אחיו אדרש את נפש האד" .איש אחיו הוא ההורג הפרטי ,א מאחר שג הוא
משתיי למי האד ,אדרוש ממנו את דמו של האד אותו שפ .כלומר ,די המוות הוא
דרישה אלהית של דמו של הנרצח ,הנגבית מ הרוצח .החשבו אינו בי הרוצח לנרצח ,ואנו

 .27מתו בדיקה שערכתי עולה כי מבי כמה מאות )למעלה מחמש מאות( הופעות של המונח "אד " במקרא,
אי ולו אחת המשמשת בבירור לאד ספציפי ,ויש רק כמה בודדות שנית בכלל להסיק מה למי ה
מתייחסות )"למה תשמע את דברי אד לאמר הנה דוד מבקש רעת"  שמואל א ,כד ,ט( .בכל שאר
המקרי משמשת המלה אד תיאור של המי האנושי ככללו ,ולא מעט פעמי כהבחנה בי מי האד
לבהמות .כל זאת בניגוד למלה "איש" ,שכמעט תמיד מיוחסת או מרמזת לפלוני מסויי  ,או לקבוצה
מסויימת ,ורק לעתי נדירות מאוד נמצא אותה מיוחסת למי האנושי בכללו.
" .28על כ יעזב איש את אביו ואת אמו"  בראשית ב ,כד .ועוד מקרי מועטי  .ג כא מדובר על ב אד
מסויי  ,שזהותו אינה ידועה ,א היא אינה חשובה ג  .כל אחד ואחד יעשה כ .בניגוד למשפטי כמו" :או
כי יגע בטמאת אד לכל טמאתו אשר יטמא בה ונעל ממנו והוא ידע ואש " )ויקרא ה ,ג( ,ו"בתוכחות על
עו יסרת איש ותמס כעש חמודו א הבל כל אד סלה" )תהלי לט ,יב(.
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מסייעי בפתרו ויישוב הבעיה הארצית ,אלא החשבו הוא בי הרוצח לאלהיו ,ועל שעשה
כ אי לו מקו בעול.29
בפרשת אמור אנו מוצאי מעי מיצוע של שני הקטבי האלה ,המתנקז בנפשו של הפוגע.
מאחר שאיש זה פגע באחד ממי האד ,אזי כאשר עשה כ יעשה לו .מתברר שאי לו מקו
באדמה .כמו שהנוקב ניסה לפגוע ,כביכול ,באלהי ,ולכ איננו ראוי לחיות בעולמו של
הקב"ה מאחר שהוציא עצמו מתחת כנפיו .נפשו מושחתת מדי .כמו כ מי שפוגע בצל
אלהי ,נשמתו שלו ,אי מקומו בעול זה ,שצל אלהי הוא המופקד עליו.
על כ יש להוסי ג את עניי ההכאה .כפי שהבאנו לעיל ,הדר בה בית די היו מבררי
את דינו של המקלל היתה )סנהדרי נו,א(" :בכל יו דני את העדי בכינוי יכה יוסי את יוסי.
נגמר הדי לא הורגי בכינוי ,אלא מוציאי כל אד לחו ."...הרי שחטאו של הנוקב נושא
אופי של הכאה .ובעצ זה מוב  ,שהרי אי אפשר לקלל את ש ה' א לא בדר של
סתירה ,מכה פנימית בי השמות .קללה והכאה מופיעי זה לצד זה פעמי רבות ,כאשר
הקללה היא מכה בעזרת כלי הפה ,מטרתה לפגוע ולהפחית מהער ,להביע מחאה באופ
גלוי ומתריס.
וכ הוא בפרשת משפטי ,שדיני הכאת וקללת אד משולבי:
מכה אביו ואמו מות יומת ,ומקלל אביו ואמו מות יומת...
הרי שקללה והכאה חד ה .לכ  ,מכת האד משולבת במכתו של הקב"ה כביכול ,ובזה
טמו הפתרו לפרשה כולה .נראה שבגלל כ לא היה מנוס מתיאור המכה בלשו של הכאה,
ולא בלשו הריגה.
הריגה חשובה בהקשר של ההרוג עצמו ,א ביחס למבניות אותה הצענו אי מקו לשימוש
בלשו זו .הלא ודאי שביחס לקב"ה אי להעלות על הדעת שימוש בלשו זו ,והיה רצו
לאחד את הלשונות ,כ שנוכל להסיק מסקנות דווקא מהשמות המיוחסי לפעולת
ההכאה.
כלומר ,ע"י שהשתמשו כל הפרשיות בלשו הכאה אנו מביני שחשוב יותר מי המכה ,ואילו
את מי הוא מכה ,והתוצאה של ההכאה ,קרי המוות ,אינ הסיבות היחידות לעונשו של
המכה.

 .29ראה יישו של עקרו זה ביחס לקי והבל ,ש איננו מוצאי שהקב"ה מתייחס לנקמה בעקבות מותו של
הבל ,אלא מונע מקי את המש החיי על האדמה והאר .כמוב שמה שהניע את העונש היה מותו של
הבל ,וקול דמיו הוא שזעק לקב"ה ,א נראה ששפיכת דמו של הבל גרמה לכ שקי לא יכול לחיות במקו
בו נשפ ד זה .מעשהו מעיד על רקבו בנפשו ,שלא מאפשר לו לחיות כמו שהבל היה ראוי לחיות .ראה
בראשית ד ,יאיב" :ועתה ארור אתה מ האדמה אשר פצתה את פיה לקחת את דמי אחי מיד .כי תעבד
את האדמה לא תס תת כחה ל נע ונד תהיה באר".
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ד .סיכו
במאמר זה נסינו להציג גישה מחודשת להבנת פ נוס בעקרו מדה כנגד מדה .מדה כנגד
מדה שאינה מופנית לעברו של הנפגע והנזק שנגר לו ,אלא לעבר הפוגע ,והנזק הנפשי
שגר לעצמו .לא היה מנוס לענ"ד מהבנה זו ,לאור העובדה שהתורה כרכה את עונשו של
הנוקב בש ה' בעקרו זה.
למעשה ,נית לומר כי המדה כנגד מדה הזו מוציאה מ הכח אל הפועל את העונש שהיה
אמור לבוא כבר בשעת המעשה .מתגלה מדרגתו האמיתית של הפוגע ,והוא מועמד במקומו
הראוי לו.
היה צור לדרוש וללמוד את משמעויותיה של ביטויי הרצח המובאי בתורה ,בשביל
לקבל כמה זויות הסתכלות מחודשות על תופעת ההכאה ,הריגה .כל זאת מאחר שהתורה
הזהירה כבר על עוו הרצח  לא תרצח .לכ  ,מטרת הפרשיות הללו לבאר את חומרת העוו ,
את הקשרו בתו שאר דיני הנזיקי  ,ולאפשר לו לשמש אב בוח מוסרית וערכית למעשי
אחרי ,שעל פיה יימדדו ,מאחר שחומרתה ידועה ומובנת לכל .לדוגמה ,כעת אפשר לבאר
את דיני מכה בהמה באופ דומה ,על משקל זהה לזה של מכה אד .אי  ,חס וחלילה ,מקו
להשוות את חומרת המעשי ,א מדידת ושפיטת תהיה על ציר אחד .וכ בעניי מכה
אד שחובל בו ,ואינו הורגו ,וכו' וכו'.
יש להעיר ,על א שלא הערנו על כ בגו המאמר ,שנקודה זו ראויה להתייחסות ג מ הפ
החיובי .כלומר ,ג כוונות טובות ראוי שיימדדו באופ זהה ,ולא די בכ שאד לא הצליח
להוציא מחשבתו הטובה מ הכח אל הפועל .לעתי ,רק על בסיס המחשבה יש מקו וצור
לקד את האד ,ולהעניק לו את המדרגה לה היה ראוי לו היה מצליח לבצע את מעשהו.30
מישור המעשה חיוני א אינו היחיד ,ולעתי א אינו משק את המציאות האמיתית,
התוכנית והעצמית של הדבר.31

 .30ראה קידושי מ,א:
מחשבה טובה מצרפה למעשה ,שנאמר" :אז נדברו יראי ה' איש אל רעהו ויקשב ה' וישמע
ויכתב ספר זכרו לפניו ליראי ה' ולחושבי שמו" ,מאי ולחושבי שמו? אמר רב אסי :אפילו
חשב אד לעשות מצוה ,ונאנס ולא עשאה ,מעלה עליו הכתוב כאילו עשאה .מחשבה רעה אי
הקדוש ברו הוא מצרפה למעשה ,שנאמר" :או א ראיתי בלבי לא ישמע ה' " ,ואלא מה אני
מקי "הנני מביא אל הע הזה רעה פרי מחשבות "? מחשבה שעושה פרי  הקב"ה מצרפה
למעשה ,מחשבה שאי בה פרי  אי הקב"ה מצרפה למעשה.
 .31ראה דברי מהר"ל מפראג בנצח ישראל פ"ה ביחס לכ שחז"ל דברו על דר המהות באגדותיה  ,ולא על
דר הביצוע .לכ ,לא נמנעו מלתאר את טור מלכא כששי רבוא עיירות שבכל אחת מה ששי רבוא
תושבי  .מאחר שכ היה ראוי לו כל הנסיבות היו מתיישבות כראוי ,ולא היו המעכבי של עולמנו.
במישור המעשה ודאי שלא כ היה ,א חז"ל דיברו על עצ הדבר ,ולא על גילוייו.
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‰˘Ó Ï˘ Â˙Â‚È‰Ó ÌÂÈÒ .‰
ÌÂÎÈÒ .Â

א .השאלות ביחס לש משה
משה רבינו הוא מנהיגו הראשו של ע ישראל .במש כל הדורות הווה משה סמל ואות
הזדהות למנהיג דגול בעל מידות נפש נעלות .לאור של חכמינו ז"ל ,ננסה לעמוד על כמה
מתכונותיו של משה אשר הקנו לו את המעמד הר של מנהיגה של האומה הישראלית.
בבואנו לעיי בקביעת שמו של משה אנו נתקלי בכמה תמיהות .הראשונה שבה היא:
מדוע יוכבד ועמר  הוריו הביולוגיי של משה ,לא נתנו לר הנולד לה ש ? מדוע
הוצרכו לעבור שלושה חדשי עד שבת פרעה אשר מצאה אותו באקראי ביאור ,תקרא לו
בש ? מכא אנו עוברי לתהייה נוספת ,והיא :כיצד יתכ שגדול הנביאי ומושיע של
ישראל קרוי בש שנית לו על ידי נכריה המייצגת את בית המלוכה המצרי? הג שהיא
נתנה לו ש  ,יכלו הוריו לשנותו ,כפי שמצאנו אצל רחל שקראה לבנה הצעיר 'באוני'
ואביו שינה את שמו ל'בנימי' )בראשית לה ,יח( ,וכ נקבע שמו לדורות.
תמיהה שלישית היא על עצ הש  "משה" .משה נקרא כ בעקבות דר הצלתו מ
היאור ,כפי שמעידה התורה )שמות ב ,י(" :כי מ המי משיתהו" .מה מיוחד באופ ההצלה
הזה שעל שמו קראה לו בת פרעה בש זה?
שאלה אחרונה לענייננו מוסבת על צורת הש  :מדוע "משה"  בלשו הווה ,ולא בלשו
עבר? משה נקרא על ש הפעולה" :מ המי משיתהו" והיה ראוי יותר לקרותו ָמ ָשה,
בלשו עבר.

ב .הסיבה לאי נתינת הש ע"י הוריו
בכדי להשיב על התמיהות שעוררנו עד כה ,עלינו לנסות להבי את המהל המסתתר
מאחורי הדברי  .בשעה שנולד משה אומרת התורה )שמות ב ,ב(" :ותרא אותו כי טוב הוא",
ועל כ אמרו חכמי )סוטה יב,א(" :בשעה שנולד משה נתמלא הבית כולו אור" .כאשר משה
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רבנו נולד היה ברור לעי כל שלא נולד כא תינוק ישראלי "רגיל" ,אלא נולד כעת תינוק
שעתיד לצאת ממנו איש בעל השפעה גדולה לאומה הישראלית .העוצמה של אותו תינוק
שנולד הייתה ניכרת ג בשלב מאוחר יותר ,כאשר בת פרעה ראתה את תיבת הגומא ובה
משה .נאמר ש )שמות ב ,ו(" :ותראהו את הילד" .ובמדרש שמות רבה )פרשה א ,כד ]שנא[(
דורשי '" :ותפתח ותראהו את הילד'  'ותראה' לא נאמר אלא 'ותראהו' .אמר ר' יוסי בר
חנינא :שראתה עמו שכינה ,כלומר ,ותראהו לשכינה ע הילד".1
העולה מתו הדברי הוא שהולדת משה עוררה עניי רב ,א עדיי לא היה אחד שביכולתו
לפרש מה התרחש כא .כול חשי כא משהו בעוצמה האדירה ,א לא ידוע מה עניינו
ומה טיבו .אפילו יוכבד ,אמו של משה ,לא ידעה מה מהותו ועניינו של הב הנולד .הוריו של
משה היו מודעי היטב לכ שהופקד ביד אוצר יקר ,א לא הבינו את תוכנו.
אי יוכבד ועמר יכולי לקרוא לר הנולד בש  ,שכ שמו של אד מעיד על מהותו ועל
תפקידו עלי אדמות .יוכבד לא יכלה בינתיי לפענח את שליחותו של בנה הנולד בעולמו של
הקב"ה ,ולכ היא מחליטה להצפינו במש שלושה ירחי מתו ציפייה לגלות את הצפו
בבנה.
כעבור "זמ הבחנה" 2זה מעידה התורה )שמות ב ,ג(" :ולא יכלה עוד הצפינו" .כלומר :ת
עיד הניסיו של פענוח הצפו במשה ,וא עד כה לא הצליחו בבית לקבוע את שמו ,דהיינו
ייעודו ,אזי צרי לנסות בחו" :ותתצב אחותו מרחוק לדעה מה יעשה לו".

ג" .ותקרא שמו משה ותאמר כי מ המי משיתהו"
חלילה לנו לחשוב שהפקירו את משה "ליד הגורל" .המשפחה "הפקידה" את קביעת עינינו
של הב בידי ההשגחה .ואכ ,כאשר ההשגחה פעלה באופ ישיר והתערבה בגורלו של משה,
נקבע שמו שלו .ממילא אז נקבע תפקידו הלאומי .ומדוע רגע זה הוא רגע שליחת האמה של
בת פרעה לעבר התיבה ,והמשייה של משה מתו היאור? משה קרוי על ש פעולה זו  "כי
מ המי משיתהו" ,שכ תפקידו הוא למשות ולהציל את ע ישראל מיד פרעה ומאר
מצרי  ,ובכ להתמנות למנהיג הע .
חיזוק לכ נמצא בעובדה שמשייתו של משה לא נעשתה על ידי אד מ השורה ,אלא דווקא
על ידי בת פרעה ,מל מצרי  .לקיחת משה לבית המלוכה המצרי הראתה שמשה מיועד

 .1וכ רש"י מוסי על אתר" :מדרש אגדה  ראתה שכינה עמו".
 .2שלושה חדשי היא תקופה הניתנת להבחנה בי עוברי לדעת מי אביה הביולוגי במסכת יבמות .אשה
שהתגרשה או נתאלמנה צריכה להמתי שלושה חדשי בכדי שיוכלו לדעת א היא הרתה לאישה הראשו
או לבעלה החדש .ברצוני לעשות השוואה רעיונית לעניננו ולטעו ששלושת החודשי שהוצפ משה ג ה
ניתנו להבחנה ,לעמוד על קנקנו של התינוק.
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לתפקיד ממלכתי ,תפקיד מנהיגותי .אותה פעולה של הלקיחה מ היאור היוותה ציו דר
בעולמו של משה ,והראתה שהוא נועד למנהיגות.3
ישנה מחלוקת מפורסמת במסכת סוטה )יא,ב( לגבי הפסוק "ותשלח את אמתה"" :רבי
יהודה ורבי נחמיה :חד אמר ידה וחד אמר שפחתה" .שמעתי מפי אמי מורתי פירוש נאה
העומד על שורש המחלוקת בחז"ל .רבי יהודה ורבי נחמיה הציגו לפנינו שני פני שוני
להסתכלות על העובדה שמשה נמשה על ידי בת פרעה מ היאור :המעשי והאמוני .חד אמר
שבת פרעה נקטה צעד מעשי והגיוני בשביל למשות את משה .היא שלחה את שפחתה
להביא את התיבה כי אי דר מעשית אחרת להביאה אליה .דעה שניה סוברת שבת פרעה
נקטה צעד מלא אמונה ובטחו שמ השמי יסייעו לה א היא תעשה את ההשתדלות שלה
להביא את התיבה .ואכ היא שלחה את ידה ,ומהשמי סייעו לה וקרה נס והתארכה ידה,
ובכ הצליחה להביא את התיבה לחיקה.
א יורשה לנו להציע כא ש"אלו ואלו דברי אלוקי חיי " ,ושכל תנא בא להדגיש פ אחר
בתכונותיו של משה ,אזי נמצא שבמאורע הרמוז בש משה טמונות שתי תכונות חיוניות
וחשובות במנהיגות :מצד אחד להיות חדור אמונה ובטחו ,ומצד שני ,לא להיות שאנ
וחסר היגיו ,אלא להיות איש מעשה המחובר למציאות .לתכונות אלו יזדקק משה כשיגדל
ויכנס לתפקידו.
אחר שראינו את המשמעות העמוקה הטמונה בשמו ,ברור מדוע הוריו של משה לא מצאו
לנכו לשנות את הש שנית לבנ על ידי אישה נכריה .ה הבינו שכ כיוונה ההשגחה וזה
הוא ייעודו ותפקידו של בנ שנית בש שלו.

ד .הביטוי המעשי של משמעות הש "משה" בתקופת הנהגתו את הע
משה ,כאשר בא להתמודד ע המצוקה הראשונה של ע ישראל על הי  ,הוא נדרש
להשתמש בשתי תכונותיו המנהיגותיות .ע ישראל עמד על שפת הי  ,מאחוריה מצרי
ואי לה לא לברוח  "סגר עליה המדבר" .משה מתפלל אל ה' ,מעשה המביע אמונה
מוחלטת בקב"ה ,א תגובתו הנגדית של הקב"ה מביעה התפלאות ונחרצות )שמות יד ,טוטז(:
"...מה תצעק אלי ,דבר אל בני ישראל ויסעו .ואתה הר מט ונטה את יד על הי
ובקעהו ."...ישנו צור לנהוג בשני המישורי  המעשי והאמוני .מצד אחד על משה לשדר
אמונה ולהדרי את ע ישראל לנסוע לעבר הי  ,למרות שהוא עומד על מכונו ואי שו
 .3הרב סמט מציע שבשביל לתת לאד תפקיד חדש או ייעוד מסוי ,אותו אד צרי להגיע למצב של כמעט
מוות ,ואז הוא כביכול "נולד מחדש" ומקבל על עצמו את תפקידו החדש .כ הדבר אצל ישמעאל שהגיע
לצמאו מוחלט ,והיה על ס מוות ,כדי ל"הוליד אותו מחדש" ולתת לו את ברכתו מאת המלא" :והוא
יהיה פרא אד ."...כ הדבר אצל יצחק וסיפור העקדה ,וכ אצל משה ביאור כאשר הוא שהה ש ללא מי
ומזו וחשו לסכנות ,באה בת פרעה ו'הצילה' את חייו.
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סיכוי בתנאי הללו לעבור אותו .4פעולה אמונית זו מרומזת במילה "דבר" ,שכ דיבור לא
פועל פעולה מעשית בעול  .מאיד ,עליו לפעול במישור המעשי ולפעול לבקיעת הי על ידי
נטיית המטה על הי  .פעולה מעשית זו מרומזת במילה "יד".
דוגמא בולטת יותר ,המעידה על שילוב התכונות המנהיגותיות של משה ,היא מלחמת
עמלק .מצד אחד משה היה ער לסכנה שלפניו ,ולכ צווה את יהושע )שמות טז ,ט(" :בחר לנו
אנשי וצא הלח בעמלק" .מצד שני )שמות טז ,יב(" :ויהי ידיו אמונה עד בא השמש".
המשנה במסכת ראש השנה )ג ,ד( מתארת את ידיו של משה מכווני כלפי שמיא ,וזו לשונה:
'והיה כאשר ירי משה ידו וגבר ישראל' וגו' וכי ידיו של משה עושות מלחמה
או שוברות מלחמה? אלא לומר ל כל זמ שהיו ישראל מסתכלי כלפי
מעלה ומשעבדי את ליב לאביה שבשמי היו מתגברי וא לאו היו
נופלי .
ידיו של משה ,המסמלות את הפ המעשי באד  ,לא פעלו רק במישור הטכני ,אלא ידיו היו
אמונה .העשייה של משה הייתה חדורת אמונה .היה במשה את השילוב המיוחד של ראיה
אמונית ומעשית ,ועשייה אמונית מלאת בטחו .משה הצליח להשפיע מהתכונות ההנהגה
הללו לע ישראל ,וכאשר הרי משה את ידו המלאה אמונה ,ע ישראל שיעבד את לבו
כלפי אביו שבשמי  ,במישור האמוני ,וגבר על עמלק ,במישור המעשי.
משה ,5לא נקרא בלשו עבר ָמ ָשה ,מכיוו שאי הוא קרוי על ש אותו מאורע היסטורי של
משייתו מהמי בלבד ,אלא הוא קרוי על ש התפקיד ותכונותיו שנתבררו באותה משייה:
תפקידו הוא לגאול את ישראל ולמשות אות מתו הסכנה אל חו מבטחי  ,לקרוע לה
את הי ולהולי אות ביבשה בתו הי  ,שזו היא המשייה של ע ישראל .במש ארבעי
השנה הקרובות ,יצטר משה להמשי "ולמשות" את ישראל :בתלונתיה  ,במלחמותיה
משה  בהווה .זהו
ובמריבותיה  ,עד אשר יגיעו לחו המבטחי  אר ישראל .הוא ֶ
תפקידו וזו שליחותו מאת ה' יתבר .שליחות זו החלה מול הסנה המופלא שבמצרי ,
והסתיימה כאשר הביא משה לערבות מואב ,מעבר לירד ירחו.
לאור כל התקופה יצטר משה להשתמש בשתי התכונות שציינו :אמוני ומעשי.

ה .סיו מנהיגותו של משה

 .4המדרש מתאר כיצד בני ישראל החלו לחצות את י סו והמי הגיעו עד צוואר ,ורק אחר כ נבקע לה
הי.
 .5הפנה אותי חברי ינו ח למהרש"א על מסכת חולי ,בו הוא מעלה את הבעיתיות בקריאת הש משה ,ה
מהפ הלשוני שבו )כפי שציינתי( ,וה מהפ הרעיוני שלו ,שכ הוא ש מצרי .הגמרא בחולי בד קלט,ב
מוצאת מקור עברי לש משה" ,בשג הוא בשר" ,כפי שהיא מוצאת מקור לשאר שמות לועזיי בתנ",
כגו :המ ,אסתר ומרדכי ,שה שמות פרסיי.
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משה מתבשר על סיו תפקידו בתור מנהיג אחרי האירוע של מי מריבה )במדבר כ ,בו(" :ולא
היה מי לעדה ויקהלו על משה ועל אהר ...ויבא משה ואהר מפני הקהל ."...שוב נבח
כושר מנהיגותו של משה ,והפע בצורה חריפה ביותר .ההתמודדות ע הקהל לא בכדי
היתה מ הקשות ,שכ היא נגעה במקור החיי של האד והאומה  המי .משה שנבחר
למנהיג בהיותו במי )מי היאור( עתה עומד לבחינה באמצעות המי.
הקב"ה מצווה את משה "והקהל את העדה  "...ציווי המבטא מנהיגות" .ודברת אל
הסלע לעיניה ונת מימיו"  כא נדרש המנהיג לבטא את אמונתו וראייתו האמונית ע"י
כוח הדיבור )כפי שכבר ציינו במאמר הדיבור אינו פועל פעולה בעלת רוש מעשי בעול (
לסלע שיית מימיו .מאיד הוא ג מצווה על  "והוצאת לה מי מ הסלע והשקית את
העדה ואת בעיר"  כלומר :משה נדרש להתנהגות מעשית של השקאת העדה ובעיר
מי .
א אכ משה היה מראה בפרשיה זו את שילוב התכונות המנהיגותיות של ראיה מעשית
ואמונית ,אזי הוא היה ממשי במנהיגותו .א משה לא עשה כ..." :וי את הסלע במטהו
פעמי ויצאו מי רבי ותשת העדה ובעיר " .משה מילא את חלקו השני של הציווי
האלוקי הדורש ממשה הנהגה מעשית ,ואילו את חלקו הראשו של הציווי ,המשק את הפ
האמוני במנהיגות ,הוא לא מילא .על כ מעידה התורה בעצמה" :יע לא האמנת בי
להקדישני לעיני בני ישראל  "...חוסר אמונה במנהיגות בהכרח גורר את שלילתה..." :לכ
לא תביאו את הקהל הזה אל האר אשר נתתי לה ".
על מנת להיכנס לאר דרוש לחצות את הירד ולבקעו ,בדומה לקריעת י סו ,בו נדרשו
לבוא לידי ביטוי התכונות המעשיות והאמוניות של משה .מכיו שלכאורה משה לקה
בחוסר אמונה במנהיגותו ,לא יוכל להביא את הקהל אל האר.
האד הראוי להיות איש על העדה במקו משה הוא יהושע .יהושע היה "איש אשר רוח
בו" ,את דרכי ההנהגה הוא רכש ממשה אשר סמ את ידיו עליו .משה רבינו ,המנהיג
והנביא הגדול חטא במי מריבה ,והקב"ה מדקדק ע הצדיקי כחוט השערה ,ולכ עונשו
הגדול ,א עוצמות הנפש המנהיגותיות שבו הועברו ליהושע ,ומיהושע לזקני ולאור כל
הדורות.

ו .סיכו
כותב הרב קוק ב"אורות" )פרק א ,פיסקה יב(:
היהדות הניסית והיהדות הטבעית ה משולבות זו בזו ,אחוזות אחת
בחברתה כאחיזת נשמה בגו ...מתמזגות ה שתי הצורות הללו אשר לכנסת
ישראל ,הניסית והטבעית ,בכל הסתעפיותיה ,במעמד כזה שכל אחד
מרחיבה את הגבול של חברתה.
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על מנת להנהיג את ע ישראל ,דרוש מנהיג היודע לשלב בי ההנהגה המודרכת מצד
האמונה ,לבי ההנהגה המודרכת מצד המציאות .אותו שילוב נמצא במנהיגה הראשו של
האומה הישראלית ,משה ,ואת תורת מנהיגותו הוא הנחיל למנהיגי הבאי .
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א .מבוא  הקושי בפרשת המסעות
הרמב" במורה נבוכי )חלק ג ,פרק נ ,מהדורת הרב קאפח( ,מלמדנו כלל גדול בלימוד המקרא:
דע ,כי כל סיפור שתמצאהו כתוב בתורה ,הוא לתועלת הכרחי בתורה .ומפני
זה ,כשתראה בתורה סיפורי בזולת המצוות ותחשוב שהסיפור ההוא אי
צור לזוכרו ,או שיש בו אריכות  אינו רק להיות בלתי רואה הפרטי
המביאי לזכור מה שנזכר.
קבלת כלל זה מחייבת התמודדות ע מספר פרשיות בעייתיות בתורה ,שסיבת כתיבת
אינה ברורה .אחת הבולטות שבה הנה פרשת המסעות ,המצויה בספר במדבר פרק לג ,א
מט .במבט ראשו נראה כי פרשה זו אינה מכילה דבר בעל משמעות וער כלשה .תוכנה
מסתכ ברשימה לאקונית של אתרי בה עברו בני ישראל במהל מסע במדבר .מעט
ההערות הקצרות שנלוות לכמה מה ,אי בה מ החידוש .מה ג ,ששמותיה של אתרי
רבי נזכרו כבר במקומ .התמיהה מתעצמת כאשר קוראי אנו בפתיחת הפרשה 
"ויכתב משה את מוצאיה למסעיה על פי ה' " כלומר ,אי זו סת רשימה שנזכרת כבדר
אגב ,כי א עניי מיוחד יש בה.1
מהי א כ מטרת פרשה זו ,ומה באה ללמדנו?

 .1התורה מעניקה למילה הכתובה מעמד מיוחד ,וכבר עמד על כ הרמב"..." :הזכרת המסעות ,פשט הדבר
שהוא הזכרת מה שאי בו תועלת כלל ,ומחמת חשש זה שאפשר שיעלה על לב אמר ויכתוב משה ."...כתיבת
עניי מסוי מקנה לו מעמד של קבע לדורות ,ומלמדת על חשיבותו הרבה .נדגיש ,שבפשט הכתובי לא
קיי ציווי על כתיבת התורה כולה ,אלא על חלקי מסוימי ממנה בלבד .על לוחות הברית נאמר "ויכתב
על הלחת את דברי הברית עשרת הדברי" .ה' מצווה את משה לאחר מלחמת עמלק "כתב זאת זכרו
בספר" ,ובאחרית ימיו  "כתבו לכ את השירה הזאת".
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גדולי פרשנינו נזקקו לבעיה זו ,ולא נפרט כא את כל תשובותיה .2אנו ננסה ללכת בכיוו
שונה במקצת בתקווה שיעלה בידינו למצוא פתרו לבעיה מטרידה זו.
דומה ,כי את תפקיד הפרשה יש להבי על רקע בחינת היחס בינה ובי ספר במדבר
בכללותו ,ובדר זו נשתדל ללכת כא.

ב .ההקבלה לפרשת הענ
בפרק ט מופיעה פרשה דומה ,שא היא עוסקת בענייני המסעות:
יז ולפי העלות הענ מעל האהל ואחרי כ יסעו בני ישראל ובמקו אשר ישכ
ש הענ ש יחנו בני ישראל:
יח על פי ה' יסעו בני ישראל ועל פי ה' יחנו כל ימי אשר ישכ הענ על המשכ
יחנו:
יט ובהארי הענ על המשכ ימי רבי ושמרו בני ישראל את משמרת ה'
ולא יסעו:
כ ויש אשר יהיה הענ ימי מספר על המשכ על פי ה' יחנו ועל פי ה' יסעו:
כא ויש אשר יהיה הענ מערב עד בקר ונעלה הענ בבקר ונסעו או יומ ולילה
ונעלה הענ ונסעו:
כב או ימי או חדש או ימי בהארי הענ על המשכ לשכ עליו יחנו בני
ישראל ולא יסעו ובהעלתו יסעו:
כג על פי ה' יחנו ועל פי ה' יסעו את משמרת ה' שמרו על פי ה' ביד משה:
מלבד הדמיו הענייני הבולט ,קיימי ג קשרי מילוליי בי שתי הפרשות .ראשית,
בשתיה מופיעי השורשי נ.ס.ע וח.נ.ה פעמי רבות ,ויוצרי את המילי המנחות בכל
פרשה.
בנוס לכ ,ישנו ביטוי החוזר על עצמו בשתי הפרשות:
בפרק ט  על פי ה' יחנו ועל פי ה' יסעו.
בפרק לג  ויכתב משה את מוצאיה למסעיה על פי ה'.
ג בעיית הכפילות והייתור חוזרת על עצמה בצורה חריפה ביותר.
מה פשר הדמיו וההקבלה המפתיעי בי שתי הפרשות? כדי להבי זאת ,ננסה לראות
בפרספקטיבה רחבה יותר את היחס בי שתי הפרשות ,ואת מיקומ בספר במדבר.

 .2פירוט וניתוח הדעות נמצא אצל פרופ' נחמה ליבובי  "עיוני בספר במדבר" ,ספרית אלינר ,עמ' .365361
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ג .מיקו הפרשות במבנה ספר במדבר
הרמב" בהקדמתו לספר במדבר ,מחלקו לשניי:
א  י ,י :ההכנה למסעות )סדר המחנה ,שמירת המשכ וכליו ,סדרי הנסיעה והחניה(.
י ,יא  לו :המסעות ,המאורעות שאירעו בה ,והכנה לכניסה לאר.
בחינה מדוקדקת של החלק השני ,מלמדת שג הוא מורכב משני חלקי .יש להפריד את
ארבעת פרקיו האחרוני )לגלו( ,שעוסקי בסיכו המסעות ובהכנות לכניסה לאר,
מהפרקי הקודמי לה )ילב( .3מחלוקה זו עולה ,שעשרת הפרקי הראשוני וארבעת
הפרקי האחרוני ,מהווי את חטיבות הפתיחה והסיו של הספר .עיקרו של הספר
משתרע על פני כעשרי ושלשה פרקי )ילב( ומכיל בתוכו תיאור של מסעות בני ישראל
והאירועי שקרו במהלכ.
בדיקת מיקומ של שתי הפרשות  פרשת המסעות ופרשת הענ  בספר על פי החלוקה
שהצענו ,מגלה ששתיה נמצאות בקווי התפר שבי שלושת החלקי:
פרשת עמוד הענ נמצאת בפרק ט ,כשלאחריה מופיעה פרשה קצרה העוסקת בחצוצרות,
ומיד לאחר מכ  תחילת המסע:
יא ויהי בשנה השנית בחדש השני בעשרי בחדש נעלה הענ מעל משכ
העדת:
יב ויסעו בני ישראל למסעיה ממדבר סיני וישכ הענ במדבר פאר:
ג פרשת מסעי נמצאת בגבול שבי החלק השני לשלישי ,בסיומ של האירועי האחרוני
שהתרחשו בעבר הירד ,בטר הכניסה לאר:
מא ויאיר ב מנשה הל וילכד את חותיה ויקרא אתה חות יאיר:
מב ונבח הל וילכד את קנת ואת בנתיה ויקרא לה נבח בשמו:
ומיד לאחר מכ
א אלה מסעי בני ישראל אשר יצאו מאר מצרי לצבאת ביד משה ואהר:
 .3אמנ ,נית לראות בפרקי כהלו את החטיבה השלישית שעוסקת בענייני ההתנחלות ,כפי שהציע הרב
אביה הכה במאמרו "סדר ותוכ בספר במדבר" במגדי ט .אנו בחרנו ללכת בדר שונה משו שבפרקי
כהלב ,על א שיש בה הכנות לכניסה לאר ,טר הסתיי שלב המסע ,והאירועי בפרקי אלה
מתרחשי עדיי בעבר הירד .אפילו ההתנחלות והכיבושי שבפרקי אלה אינ נחשבי חלק מ הכניסה
לאר )ודוק ,כאשר משה מוכיח את בני גד ובני ראוב ,הוא מזהיר )במדבר לב ,טו(  "כי תשוב מאחריו
ויס עוד להניחו במדבר"( .פרקי לגלו לעומת זאת ,עוסקי בצוויי שיצאו אל הפועל א ורק לאחר
הכניסה לאר .החל מפרק לג אנו שומעי ביטויי כמו "כי את עוברי את הירד אל אר כנע"" ,כי
את באי אל אר כנע" .בעוד שבפרקי הקודמי אי זכר לכ .המקו היחיד שעוסק בכניסה לאר,
הנו המניי בפרק כו ופרשת בנות צלפחד הצמודה אליו .זאת כנראה ,משו שמטרתו העיקרית של המניי
היא "לידע מניי הנותרי" לאחר המגיפה ,ולכ התבצע בשלב מוקד יותר .ראיה נוספת לחלוקה זו היא
שהתורה עצמה מסכמת את שלב המסעות בפרק לג ולא קוד לכ.
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שתי פרשות אלה א כ ,הנ פרשות הפתיחה והסיכו של המסעות ,וכ יש להבי את
ההקבלה ביניה .4ככאלה ,לא נית לנתק אות מהקשר ,ויש להבינ א ורק על רקע
האירועי שאות ה תוחמות.

ד .הבעייתיות בתיאור המסעות בספר במדבר
עיו בחלק העלילתי בספר במדבר ,הכולל כאמור עשרי ושלושה פרקי ,פורש בפנינו
תמונה עגומה למדי .החל מהרגע בו בני ישראל יוצאי לדר במסע מהר סיני אל עבר
האר המובטחת ,ועד לסיומו של מסע זה ,כעבור כשלושי ותשע שני  אנו עדי לסדרת
כשלונות מהדהדי .סיפורי התלונות והחטאי ,ובעקבותיה העונשי הקשי ,חוזרי
ונשני בלי הר .שרשרת החטאי מגיעה לשיאה בחטא המרגלי ,שבעקבותיו נגזר על בני
ישראל לנדוד ארבעי שנה במדבר .א הכשלונות נמשכי ג לאחר מכ  החל ממחלוקת
קורח ועדתו ועד לבקשת בני גד ובני ראוב ,שנראית למשה כחזרה על חטא המרגלי.5
רשימת החטאי נפסקת רק כאשר המסע מסתיי ,ובני ישראל עומדי להכנס לאר.
בנקודה זו יש לעצור ולשאול ,האמנ תמונה קשה זו משקפת את המציאות? האמנ
הסתכמו נדודי בני ישראל במדבר בתלונות וחטאי בלבד?
על הפסוק )במדבר כ ,א(" :ויבאו בני ישראל כל העדה מדבר צי בחדש הראשו" ,מעיר אב
עזרא:
בחדש הראשו בשנת הארבעי .והנה אי בתורה כלל שו מעשה או נבואה
רק בשנה הראשונה ובשנת הארבעי.6
גילוי זה מאיר באור חדש ,שונה לחלוטי ,את נדודי בני ישראל .הנה מתברר ,שהתורה
מתארת את ההתרחשויות בשנה הראשונה ובשנת הארבעי בלבד .כל אות שלושי
ושמונה שני שנמצאות בתוו ,ה הרוב המכריע והדומ .העובדה המפליאה שה לא
 .4הרב אביה הכה במאמרו הנ"ל עמד על הקבלה רחבה ביותר ,הקיימת בי כל פרקי הפתיחה ופרקי הסיו
של ספר במדבר.
 .5בביאורה של פרשיה זו נחלקו הפרשני .בעל העקידה ר"י עראמה ,בשער השמוני וחמשה ,אכ רואה
באופ שלילי את בקשת של שני וחצי השבטי ,וטוע שתוכחת משה היתה מוצדקת .הרמב" לעומתו
)לב ,ה ,ד"ה ויבאו( ,סבור שתוכחת משה יסודה באי הבנה של דבריה.
 .6תפיסה זו אינה משותפת לכל הפרשני .ע זאת ,ישנה הסכמה כללית על עיקרי הדברי  חטא המרגלי
היה בשנה הראשונה שהרי בעקבותיו נגזרו אות ארבעי שנה ,ופסוקנו פותח את שנת הארבעי.
)אברבנאל בהקדמתו לספרנו ,מחלק אותו חלוקה כרונולוגית לשני חלקי ,כאשר זהו הפסוק שפותח את
החלק השני .ג רש"י על אתר מזכיר זאת" :כל העדה  השלימה ,שכבר מתו מתי מדבר ואלה פרשו
לחיי"( .המאורע היחיד המוזכר בי שני אירועי אלה ,הוא מחלוקת קורח .לא הוזכר בתורה בפירוש מתי
התרחשה המחלוקת .לפי ראב"ע )במדבר טז ,א( ,הנוקט בכלל "אי מוקד ומאוחר בתורה" ,היה זה לאחר
שהוחלפו הבכורי בלוי בפרק ח .הרמב" לעומתו ,דבק בסדר הפרשיות ורואה קשר סיבתי ביניה.
לדעתו ,מחלוקת קורח התרחשה מיד לאחר חטא המרגלי .בעקבות העונש החמור שנגזר על הע,
התחוללה בו תסיסה פנימית שנוצלה היטב על ידי קורח ועדתו ,והופנתה כנגד ההנהגה.
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הוזכרו אפילו ברמז ,מלמדת שלא התרחשו בה אירועי שליליי ,והופכת את השנה
הראשונה ואת שנת הארבעי ,ליוצאות מ הכלל המלמדות על הכלל.7
מכיוו שהתורה לא ראתה צור להזכיר את אות שלושי ושמונה שני ,נוצר פער גדול בי
מצב הענייני כפי שהשתק בכתובי ,לבי המצב האמיתי .פער זה הוא שיצר אפוא ,את
התמונה השלילית והמעוותת של נדודי בני ישראל.
כדי להתמודד ע העיוות שנוצר ,השתמשה התורה בפרשות המסגרת .אחד מתפקידיה של
המסגרת ,הוא להכניס לפרופורציה את היחידה שאותה היא תוחמת .זו כנראה המטרה
שאותה היא משרתת בספרנו ,ובדר זו נוכל להבי את משמעות הפרשיות שיוצרות אותה.

ה .תפקיד הפרשות בפתרו הבעיה
כעת נשוב לבחו את פרשת הענ ואת המוטיבי המרכזיי שבה ,ונראה כיצד הדבר בא
לידי ביטוי.
ראשית ,נשי לב לניסוחה יוצא הדופ של פרשה זו ,הבולט על רקע רצ הפרשיות שבתוכ
היא נמצאת .ניסוח זה מתייחד בשני מאפייני עיקריי:
פתיחת הפרשה :במקו המילי "וידבר ה' אל משה לאמר" ,שבה פותחות כל הפרשיות
שעוסקות במצוות בפרקי אי ,פרשת הענ פותחת בתיאור ציורי של הענ המכסה את
אהל מועד.
תוכ הפרשה :כפי שהזכרנו ,פרשה זו מנוסחת בפירוט רב ביותר ,דבר שאיננו אופייני
לפרשות העוסקות במצוות ,שמנוסחות לרוב בקיצור נמר.
מהבדלי אלה עולה שפרשה זו ,בניגוד לכל שאר הפרשיות בחטיבה הראשונה ,אינה מהווה
ציווי לבני ישראל אלא כעי תיאור כללי ,מזווית על ,של מסעותיה .היא "נשתלה"
בפתיחת המסעות ,למרות שאי זה מקומה הטבעי ,כדי לתת הערכה מוקדמת על אופיי.
הערכה זו תושל כאמור ,ע סגירת המעגל בפרשת המסעות.
התורה מתארת באריכות את העיתויי השוני שבה נצטוו בני ישראל לחנות וליסוע:
"ובהארי הענ ...ימי מספר ...מערב עד בקר ...או יומ ולילה ...או ימי או חדש או
ימי".
כמו כ מדגישה התורה פעמי רבות את המשמעת של בני ישראל:

 .7שאלה בפני עצמה הינה הבנת פשר ריכוז הגדול של החטאי דווקא בשנתיי אלו .תשובה אפשרית אחת,
טמונה בהבנת הדברי על רקע המתח שבו היה הע שרוי קוד הכניסה לאר ,בשנה הראשונה ובשנת
הארבעי.
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"ושמרו בני ישראל את משמרת ה' "" ,את משמרת ה' שמרו"" ,על פי ה' יחנו ועל פי ה'
יסעו" )משפט שחוזר על עצמו שלוש פעמי לאור הפרשה(.
מגמת הדברי ברורה וכבר עמדו עליה המפרשי על אתר ,וכ כותב הרמב" )ט ,יט(:
ובהארי הענ  לומר כי א יארי הענ על המשכ ימי רבי ,והמקו
ההוא איננו טוב בעיניה והיו חפצי ומתאוי מאד לנסוע מ המקו,
אעפ"כ לא יעברו על רצו הש .וזה טע ושמרו בני ישראל את משמרת ה'
ולא יסעו  כי מיראת הש ומשמר משמרת מצותו לא יסעו .וכ א יהיה
הענ ימי מספר כשני או שלשה ימי ,והיו הע יגעי מאד וענה בדר
כח ,יעשו רצו הש ללכת אחרי הענ.
הרמב" רואה אפוא באריכות דברי זו שבח לבני ישראל ,על שמר את ציווי ה' בתנאי
קשי ובעיתויי בעייתיי ביותר .דברי דומי אומר ספורנו )ט ,יז(" :סיפר זכות של
ישראל על לכת אחריו במדבר" .8בהמש פירושו מרחיב ספורנו ומבאר בפרוטרוט את
ההדרגה בפסוקי בתיאור הקושי של בני ישראל.
באופ דומה יש להבי ג את האריכות בפרשת מסעי שבה פתחנו .כזכור ,המילי המנחות
ג בפרשה זו ה "ויסעו ...ויחנו" שחוזרות עשרות פעמי ,ומוזכרות בפתיחת כל מסע
ובסיומו .מילי אלו ,בנוס לפתיחת הפרשה  "ויכתב משה את מוצאיה למסעיה על פי
ה' " ,יוצרות הקבלה ברורה לפרשת עמוד הענ ,המלמדת שמשמעות הדברי זהה  תיאור
שבח של בני ישראל ,שעברו ארבעי ושניי מסעות קשי ומייגעי ,ה ונשיה ,טפ
ומקניה ,וכל זאת  "על פי ה' " .9יתכ שזהו ג פשר הנוסחה של תיאור המסעות ,שבה
מוזכר כל מקו פעמיי  פע כמקו אליו הגיעו ,ופע כמקו שממנו נסעו ,וכ כותב
ספורנו )לג ,ב(:10
כתב מקו שיצאו אליו והמקו אשר נסעו ממנו ,כי לפעמי היה המקו
שיצאו אליו בתכלית הרוע ,והמקו שנסעו ממנו טוב .ולפעמי קרה היפ
זה .וכתב ג כ עניי המסע שהיה לצאת ממקו אל מקו בלי הקדמת

 .8החזקוני בפירושו לפסוק כא ,טוע שהפסוקי מלמדי דווקא על חסדי ה' ,ולא להיפ.
 .9בפירוש פסוק זה נחלקו אב עזרא ורמב" .אב עזרא סבור שהמילי "על פי ה' " מוסבות על המילה
שלפניה  "למסעיה" ,והכוונה שהמסעות היו על פי ה' )בדר זו הלכנו כא( .הרמב" לעומתו ,סבור
שהמילי "על פי ה' " מוסבות על תחילת הפסוק ,ושיעורו  ויכתב משה על פי ה' את מסעיה .הרמב"
מזכיר את המקבילה מפרק ט ,א משתמש בה כראיה לכ שיש לפרש כא באופ שונה ,על מנת שלא
תיווצר כפילות .לדעתנו אי הדברי סותרי ,משו שג לפי פירוש הרמב" ,יש להבי מדוע לא נוסח
הפסוק בדר המתוקנת שהציע .יתכ שהניסוח הדו משמעי שנבחר ,בא ללמדנו את שני הדברי.
 .10רבי משה הדרש ,המובא ע"י רש"י בדיבור הראשו בפרשה ,טוע שפרשה זו נאמרה כדי "להודיע חסדי
המקו" משו שמרשימה זו עולה שבשלושי ושמונה השני שלא נזכרו בתורה ,נסעו בני ישראל עשרי
ושמונה מסעות בלבד .הסבר זה בעייתי ,משו שהעיקר בו חסר מ הספר ,שהרי לא נכתב בפרשה זו באילו
שני היו המסעות .מדר הצגת הדברי בפרשה מצטיירת מגמה הפוכה ,המבליטה את ריבוי המסעות
וסמיכות.
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ידיעה ,שהיה זה קשה מאד ובכל זה לא נמנעו .ובכ נכתב ויסעו ממקו
פלוני ויחנו במקו פלוני כי המסע והחניה היה כל אחד מה קשה.
זו היא אפוא התשובה לשאלה שהצגנו בפתיחת הדברי .התורה האריכה במכוו את שתי
הפרשות התוחמות את סיפור המסעות ,בכדי לאז את הרוש השלילי שנוצר בקריאה
רציפה שלו .בפתיחה ובסיו של רצ האירועי השליליי במסעות בני ישראל  מציבה
התורה את פרשית עמוד הענ ואת פרשת מסעי .ללמד ,שאמנ חטאו ישראל ,א היו אלה
א ורק בבחינת סטיות וחריגות מ הדר הישרה בה הלכו .ואל יהי דבר זה קל בעיני,
שאינו דומה אד ישר והגו הנכשל בחטא מסוי לאד רשע הנכשל בחטא זהה .ההבדל
ביניה אינו מתמצה ביחס הכמותי בי החטא לבי שאר המעשי .זהו הבדל עמוק ,מהותי
יותר .הדבר מלמד על יחס נפשי שונה לגמרי לאותו חטא עצמו .בהסתכלות מצומצמת
ומקומית אמנ אי הפרש בי המעשי ,א מבט כולל ורחב יותר ,מלמד שאצל הראשו
זוהי מעידה .אצל חברו זו דר חיי.

ו .המשמעות הנוספת של פרשת המסעות
בכ טר מוצתה מלא המשמעות של פרשת המסעות .על פי ההסבר שהצענו ,לפרשה זו
ישנה חשיבות כמקבילה לפרשת הענ ,א נראה שמצד עצמה מיותרת היא ,ואי בה כל
חידוש .מדוע א כ נכתבה ומה נוס בה על פרשת הענ?
כאמור ,קריאה ראשונית בפרשת הענ קוד המסעות ,יוצרת רוש חיובי כלפי ישראל.
אול רוש זה פגו הוא ,שהרי בסופו של דבר המסע נועד להביא אל אר זבת חלב
ודבש .אי זו הליכה "לשמה" ,בכדי לקיי את ציווי ה' ,אלא בכדי למלא את צרכי הע .ג
עמידת האיתנה בסבלות הדר אינה כה מרשימה ,משו שהיתה לסבל זה מטרה .יתר על
כ  בהערכה ראשונית זו ,קוד המסעות ,אי אנו יודעי עדיי דבר על אופי המסעות ,ועל
הקשיי הגדולי בהתמודדות אית.
רק כאשר קוראי אנו על עונש הנורא לאחר חטא המרגלי ,מתבררת למפרע גדלות של
ישראל .גדלות זו מתבטאת כעת בשני מישורי:
א .במישור הפיזי  ממסע קצרצר האור ימי ספורי ,תפח מסע לכדי ארבעי שנות
נדודי במדבר .לא מדובר בשמירת הצו האלוקי לזמ מצומצ ומוגבל בלבד ,כי א
במשמעת בתנאי קשי ביותר לאור רוב שנות חייה.
ב .במישור הנפשי  א עד עתה הלכו אל אר טובה ורחבה ,ובעבורה הסכימו לסבול
ולנדוד ,הרי שכעת יודעי ה שלא יזכו להיכנס אליה לעול .אי לה ולו שביב של
תקווה .גורל ידוע לה בוודאות )במדבר יד ,לה(  "במדבר הזה יתמו וש ימתו" .שוב אי זו
הליכה לצור עצמ ,כי א הליכה "לשמה".11
 .11רעיו זה ,שמדגיש את גדלות של ישראל לאחר חטא המרגלי ,שמעתי מדודי הרב ניסי סבתו.
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קריאת פרשת המסעות כעת ,מעניקה משמעות מחודשת לפרשת הענ ,ומבהירה ביתר שאת
באיזה ניסיו עמדו בני ישראל באות שלושי ושמונה שני.

ז" .זכרתי ל חסד נעורי) "...ירמיהו ב ,אג(  ביאור דברי הנביא
בהפטרת פרשת מסעי ,קוראי אנו את ההפטרה השניה מתו "תלתא דפורענותא".
הפטרה זו נמצאת בירמיהו פרק ב ,ופותחת בפסוק ד .שלושת הפסוקי הראשוני שבפרק
הועתקו לסו ההפטרה הקודמת ,אול כפי שנראה קשורי ה קשר הדוק דווקא לפרשת
מסעי .הבה נתבונ בה:
א ויהי דבר ה' אלי לאמר:
ב הל וקראת באזני ירושל לאמר כה אמר ה'
זכרתי ל חסד נעורי אהבת כלולתי
לכת אחרי במדבר באר לא זרועה:
ג קדש ישראל לה' ראשית תבואתה
כלאכליו יאשמו רעה תבא אליה
נא ה':
נחלקו רש"י ורד"ק )ירמיה ב ,ב( בהבנת משמעותה של זכות האבות בפסוקי אלו .לפי רש"י
פירוש הדברי הוא שא יחזרו ישראל בתשובה ,ואפילו יעשו רק צעד קט בכיוו זה ,יפתח
לה הקב"ה פתח כפתחו של אול בזכות נאמנות אבותיה .רד"ק מרחיק לכת עוד יותר
ומסביר שאפילו א לא יעשו תשובה ,מבטיח הנביא שה' לא יעשה את כלה.12
ע זאת ,ישנה הסכמה כללית בי הפרשני שזכות אבות זו ,מכוונת לנדודי ישראל במדבר.
הדבר מעלה תמיהה גדולה ביותר .תמונתו של דור המדבר העולה מדברי הנביא ,הפוכה
לחלוטי מהצורה בה מוצג דור זה בתורה .הנביא עושה מעי אידיאליזציה של דור המדבר,
ומציג אותו כמודל מושל לחיקוי ,כמייצג את הנאמנות הטוטאלית ביותר שקיימת בי ע
לאלוהיו .המציאות כפי שמשתקפת מ התורה ,מגלה לנו סדקי ובקעי רבי בקשר זה
ומעמידה אותו על בסיס מעורער ביותר ,שנמצא מספר פעמי א בסכנת ניתוק מוחלט.
נאמנות של בני ישראל לה' מתנפצת לרסיסי פעמי רבות ,ואינה עומדת במבח.
כיצד יש לפרנס שתי הערכות סותרות אלה?
ישנ שפירשו ,שכוונת הנביא איננה לחסד שעשו ישראל ע ה' ,אלא לחסדו של ה' ע
ישראל ,וכ יושבה הסתירה .פירוש זה דחוק הוא ,וקשה להולמו בכתובי.

 .12דיו מעמיק בפסוקי אלה ובפרשנויות השונות נמצא אצל פרופ' נחמה ליבובי  "עיוני בספר במדבר",
ספרית אלינר ,עמ' .350345
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נראה ,שברעיו שעליו עמדנו טמו המפתח ליישוב הסתירה המדומה .היחס בי תיאור
הנביא לבי תיאור התורה ,מקביל ליחס שבי פרשיות המסגרת ,לבי עיקרו של ספר
במדבר .התורה מתארת את האירועי הספציפיי ,את המעידות הנפילות והחטאי של
דור המדבר .הא הנביא התכחש לעובדות אלה? אי ספק שג הנביא ידע והכיר אות
היטב .ולמרות ,ואולי דווקא משו שידע  הציג הוא את הפ האחר ,שבו לא עסקה התורה.
ירמיהו לא רצה לתאר את אות שנתיי גדושות חטאי במדבר .בכ עוסק חומש של.
כוונתו היתה לתאר את הרוח שנשבה באות שלושי ושמונה שנות סבל ונדודי אילמות,
שבה קיבלו עליה בני ישראל את גזרות ה' באהבה ,אות שני שבזכות נמחל לה חטא
המרגלי וזכו להיכנס לאר .רק שילוב של שני התיאורי והבנת היחס הנכו ביניה,
יוצר את התמונה המורכבת והשלימה של דור המדבר.
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„Ô"·Ó¯‰ ˙ËÈ˘ .
Ï‡·¯·‡‰ ˙ËÈ˘ .‰

א .מבוא
הנה אנכי שלח מלא לפני לשמר בדר ולהביא אל המקו אשר הכנתי.
השמר מפניו ושמע בקלו אל תמר בו כי לא ישא לפשעכ כי שמי בקרבו .כי
א שמע תשמע בקלו ועשית כל אשר אדבר ואיבתי את איבי וצרתי את
צררי  .כי יל מלאכי לפני והביא אל האמרי והחתי והפרזי והכנעני החוי
והיבוסי והכחדתיו.
)שמות כג ,ככג(
פרשיה קצרה זו עוררה אצל הפרשני עניי רב בשל מספר בעיות שעולות ממנה.
הודעתו של הקב"ה  "הנה אנכי שלח מלא "  אינה מובנת בהתבוננות ראשונה .הא זהו
עונש ,שבו "נוטש" הקב"ה את עמו ומפקידו ביד מלא  ,או שמא הבטחה שאמורה לעודד
את הע לקראת המש מסע במדבר?
מהי מהותו של אותו מלא ? מהו תפקידו? כיצד הוא אמור להנהיג את הע? הא הוא
אמור להנהיג את הע רק במדבר ,או ג לאחר כניסת לאר?
בעיה נוספת טמונה בהקשר הפרשיה ,הממוקמת בסו פרשת משפטי לאחר פירוט רב של
מצוות .ההודעה על שליחת המלא מגיעה למשה ולע ללא שו התראה ובלי סיבה נראית
לעי .הא פרשיה זו קשורה למאורע כלשהו? בשלב זה במסע של בני ישראל יחסי הקב"ה
ע הע נראי לכאורה טובי ביותר .ה' הוציא ביד רמה ממצרי ,ונת לה את התורה
 מעמד שמביא את בני ישראל לשיא רוחני שטר חוו כמותו!
מדוע א כ ,מחליט הקב"ה לשלוח מלא זה דווקא עכשיו?
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גור נוס למבוכה הוא העובדה שאיננו נתקלי בהמש במפורש ע אותו מלא  .הא
המלא אכ נשלח בסופו של דבר ,או שהקב"ה ביטל בסופו של דבר את שליחתו?
בניסיו לענות על השאלה האחרונה ערכו הפרשני השוואות ע פרשיות נוספות שבה
מופיע מלא  ,וניסו לזהות ש מלא זה ע המלא ששולח הקב"ה לע ישראל
בפרשייתנו.
הפרשיה העיקרית עמה התמודדו הפרשני ,היא לאחר חטא העגל )שמות לב ,לד  לג ,ד(  ש
אנו לומדי על שליחת מלא  ,שינהיג את הע.
הא מדובר על אותו מלא ? מדוע משה מתפלל ש לביטול שליחת המלא ואצלנו לא?
בנוס לכ אנו נתקלי במלא לפני כיבוש יריחו )יהושע ה ,יגטו( .חלק מהפרשני זיהו את
המלא שמתגלה ש ליהושע ע המלא שמופיע אצלנו .מדוע מתגלה ש המלא ומהו
תפקידו?
במאמר זה נעמוד בקצרה על שיטות הראשוני בפתרו מכלול בעיות אלו .במהל המאמר
לא נתמודד ע כל הקשיי שבכל שיטה ,שכ אי זו מטרתנו .מטרתנו היא להציג  דר
הפרשנות השונה לפרשיות  את שיטת הבסיסית של הראשוני השוני בהבנת מהות
המלאכי.

ב .שיטת רש"י
רש"י )שמות כג ,כ( סבור שהמלא המוזכר אצלנו הוא אותו המלא המוזכר בשמות פרק לג
פסוקי אג .בפרשיה זו ,הבאה לאחר חטא העגל ,מודיע הקב"ה לבני ישראל שהוא שולח
מלא  ,שינהיג אות במקומו במדבר.
הקב"ה מנמק ש את הודעתו )שמות לג ,ג(" :כי לא אעלה בקרב  ,כי ע קשה ער אתה ,פ
אכל בדר "  א הקב"ה ימשי את ההנהגה הישירה על בני ישראל וה ימרו בו פע
נוספת ,יש חשש לעונש החמור של כליו הע )רש"י במקו( .ע"פ רש"י המלא נשלח על
מנת להחלי את ההנהגה הישירה של הקב"ה ,שע"פ פשט הפסוקי ,חמורה יותר מהנהגתו
של המלא .
בעקבות הודעה זו מורידי בני ישראל את עדי )כאות צער ואבילות( .משה מתקשה לקבל
את הגזירה ,ומתפלל לביטול שליחת המלא  .ואכ הקב"ה מקבל את תפילתו )פסוק יד(:
"ויאמר  פני ילכו" .רש"י מפרש ,בעקבות אונקלוס ,שהקב"ה קיבל את התפילה והודיע
למשה" :לא אשלח עוד מלא  ,אני בעצמי אל ".
על פניה ,תפילת משה לביטול הגזירה יוצרת בעייתיות בהשוואה .לכאורה ,לא ברור מדוע
אצלנו ,כשנראה שאי טע להודעתו של הקב"ה ,משה מקבל עליו את הדי ולא עושה
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מאמצי לביטולו ,בעוד שלאחר חטא העגל ,כשהגזירה מובנת  משה מתפלל לבטל אותה,
וא הקב"ה נענה לו!
בעיה נוספת העולה מפרשנותו של רש"י היא שכבר בפרשייתנו ,בסו פרשת משפטי )לפני
חטא העגל!( מודיע הקב"ה לבני ישראל ,על ידי משה ,שה עתידי לחטוא ושעונש יהיה
הנהגת מלא ולא הנהגתו יתבר .
רש"י בפירושו התעל מנקודה זו ואינו מבאר מה ראה האל להודיע הודעה מעי זו בשלב
מוקד ,וע"י כ להקדי כביכול את העונש לחטא.
בפרשייתנו ,מסביר רש"י בפסוק כא ,שתפקידו של המלא הוא להנהיג את הע בדרכ
לאר והוא אינו רשאי או מסוגל "לשאת את פשעי בני ישראל" ,דהיינו לנהוג לפני משורת
הדי .הטעמי לכ ה שהמלא "אינו מלומד )=רגיל( בכ " 1ואינו אלא שליח ש"אינו
עושה אלא שליחותו".2
ולכאורה המקראות קשי זה על זה:
בפרק לג המלא נשלח על מנת למנוע מבני ישראל את עונש הכיליו .ואילו בפרשייתנו
מפורש שהמלא לא יכול לשאת פשעי! שיטתו של רש"י ,שמדובר בשתי הפרשיות על
אותו מלא  ,נראית כנסתרת מאליה.
ונראה שיש ליישב שרק הנהגה ישירה של הקב"ה ,יכולה להביא לעונש חמור כל כ של
כליו .על כ מודיע הקב"ה לע לאחר חטא העגל שלטובת מלא ינהיג .בפרשייתנו
מפורש אמנ שהמלא לא נושא עוו ,א מצד שני אי בכוחו לתת עונש של כליו.
רש"י )יהושע ה ,יד( מזהה את המלא אצלנו ע המלא שמסופר שנפגש ע יהושע ,לפני שבני
ישראל כבשו את יריחו) 3יהושע ה ,יגטו( .נית לדייק זאת מלשונו של המלא )פסוק יד(" :עתה
באתי"  בעוד שבתקופתו של משה הוא לא בא.
בפגישה זו המלא מצווה את יהושע "של נעל מעל רגל " .נית להסביר )וכ נראה שמבאר
הרמב" בפירושו על התורה שמות כג ,כ בשיטת רש"י( שהנעל מסמלת את הדר הטבעית.
המלא מצווה את יהושע להוריד את הנעל כביטוי לכ שאר ישראל בכלל ויריחו בפרט לא
תיכבש רק בצורה טבעית ,אלא ג בדר ניסית שהוא "ידאג" לה.4
.1
.2
.3
.4

רש"י מתבסס בדבריו על פרשנות המדרש בשמות רבה פרשה לג ,ג.
רש"י ע"פ מדרש תנחומא )בובר( פרשת משפטי ,פיסקא יב.
נראה שהמקור לדברי רש"י לזהות בי המלא )הדחוי( של משה למלא שנפגש ע יהושע הוא בשמות רבה
ימסרו ישראל לשר כל ימי משה .כיו שמת משה ,חזר אותו השר למקומו שכ יהושע
פרשה לב ,ד..." :ולא ַ
ראהו".
עריכת השוואה בי הציווי של המלא ליהושע לציוויו של ה' למשה במעמד הסנה נראית כמתבקשת
מאליה .משה מצטווה "של נעלי מעל רגלי"  ברבי ,בעוד יהושע מצטווה "של נעל מעל רגל"  ביחיד.
אפשר להעיר על דר הדרש ,שיציאת מצרי היתה כולה ביד ה' ,בעוד שבכיבוש האר היה שילוב של נס
וטבע .ואכמ"ל.
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המלא אומר ליהושע כי הוא הגיע לעזור לו בעוד שרבו ,משה ,לא היה מעוניי בעזרה זו
)רש"י מרמז כא לתפילתו של משה ,ולקבלת התפילה( .משה )הרב( דוחה את הנהגת
המלא בתקופת כהונתו ,משו שהוא רגיל להנהגה ישירה ,של דיבור ע הקב"ה פני אל
פני .ולעומתו יהושע )התלמיד( מסתפק ברמת ההנהגה )הנמוכה יחסית( של מלא  וזהו
המצב מתקופתו של יהושע והלאה .ואכ ,בזכות אותו מלא  ,יריחו נכבשת בצורה ניסית.
לכאורה ,א על פרוש זה של רש"י נית היה להקשות ,שאינו מסתדר ע פשט הפסוקי
אצלנו )ובעיקר ע פסוק כ( .מפסוקי אלו עולה כי תפקיד המלא להנהיג את הע במדבר,
ולא לאחר כניסת לאר!
א לפי הסברו של רש"י ,שגזירת המלא אצלנו היא אותה גזירה שנדחתה בפרק לג ,אי
קושיא זו קשה .הגדרת תפקיד המלא אצלנו היא לפני תפילתו של משה ,המבקש את
הנהגתו הישירה של הקב"ה ,ולכ עדיי מדובר על כ שהמלא ינהיג את הע במדבר ,כפי
שעלה במחשבה לפני הקב"ה מעיקרא .זוהי כוונת הכתוב "לשמר בדר ,ולהביא אל
המקו אשר הכנתי".
בסופו של דבר דוחה הקב"ה את הגזירה ,בעקבות תפילת משה ,עד לאחר כניסת לאר.
מימושה של הודעה זו היא פגישת יהושע ע המלא בפאתי יריחו.
לסיכו שיטת רש"י ,המלא הנשלח בפרשייתנו מבטא רמת הנהגה והשגחה .הנהגה זו
נמוכה כמוב מהשגחה ישירה של הקב"ה ,א ג היא אינה מוגדרת כהנהגה טבעית לגמרי,
כפי שראינו בפגישת יהושע והמלא  .את משמעותה של רמת ההנהגה נית לראות בכוחו של
המלא המתבטא בשכר ועונש .המלא מוגבל בהנהגתו לטוב ולרע  מחד גיסא הוא אינו
מוחל על פשעי ,א מאיד גיסא הוא ג אינו מטיל עונש כליה.

ג .שיטת הרמב"
ב"מורה נבוכי" ב ,ו ,מביא הרמב" ארבעה פרושי שוני למילה "מלא " ,אשר שניי
מה יכולי להתאי בביאור פרשייתנו:5
א .נביא.
ב .השכלי הנבדלי מחומר ,הנראי במראה הנבואה לנביאי.6
לפרשייתנו ,מתייחס הרמב" במפורש במספר מקומות במורה נבוכי ,7ובעיקר בפרק לד
מחלק שני .בפרק זה מבאר הרמב" שפרשיית המלא אצלנו מקבילה בתוכנה לפרשיה
 .5שני הפרושי הנוספי ,שאינ שייכי לפרשייתינו ,ה "שליח מבני אד" ו"כוחות טבע".
 .6לביאור מורחב של המושג שכל נבדל עיי במשנה תורה הלכות יסודי התורה פרק ב ,הלכות גיב ,ומורה
נבוכי חלק א ,פרק מט וחלק ב פרקי ו וז.
 .7חלק א ,פרק סד וחלק ב פרקי ז ולד.
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בספר דברי ,8ש מצווה ה' את הע להישמע לנביאיו לאחר מות משה וכניסת בני ישראל
לאר )דברי יח ,טויח(:
נביא מקרב מאחי כמני יקי ל ה' אלהי אליו תשמעו.
ככל אשר שאלת מע ה' אלהי בחרב ביו הקהל לאמר לא אס לשמע את
קול ה' אלהי ואת האש הגדלה הזאת לא אראה עוד ולא אמות ...נביא אקי
לה מקרב אחיה כמו ונתתי דברי בפיו ודבר אליה את כל אשר אצונו.
לאחר הקבלה זו ,מבאר הרמב" שמטרת הקב"ה בפרשייתינו היא להזהיר את הע
שעליה להקשיב לנביא )המוזכר בספר דברי( שיביא לה את דבר ה' ,כפי שקיבל
מהמלא .
פרשני הרמב" נחלקו בדעתו לפרוש המילה "מלא " בפרשייתנו .לדעת ה"אפודי" ,המלא
הוא הנביא  "מפני שהשכל הנבדל והוא המלא ידבר עמו ונקשר עמו ויצוהו ויזהירו,
לפיכ נקרא השליח והוא הנביא בש המשלח והוא המלא" ,לדעת האברבנאל המלא
בפרשייתנו הוא השכל הנבדל שמדבר ע הנביא.9
יש להדגיש שמחלוקת זו היא לשונית בלבד ולא מהותית ,שכ ה לדעת ה"אפודי" וה לדעת
האברבנאל ,הרמב" סבור שמטרת הקב"ה בפרשייתנו היא ציווי הע על ציות לנביא ,כפי
שהזכרנו.
על מנת להבי מדוע מבאר הרמב" כ  ,ומדוע לדעתו נזקק הקב"ה להודיע הודעה זו מיד
לאחר מעמד הר סיני ,נקדי בהצגת עיקרי שיטת הרמב" בעניי הנבואה.
בפרק ל"ב בחלק שני מציג הרמב" שלש השקפות אפשריות בתפיסת הנבואה:
השקפה ראשונה  האל ,ברצונו החופשי ,יכול לבחור כל אד הגו ולהופכו לנביא.10

 .8לכאורה נראה שנית להקשות על השוואה זו .מפשט הפסוקי בפרשייתנו משמע שתפקיד המלא הוא
להנהיג את בני ישראל במדבר ,בדרכ לאר ולא לאחר מות משה וכניסת לאר .קביעה זו מתבססת
בעיקר על פסוק כ" :הנה אנכי שלח מלא לפני לשמר בדר ולהביא אל המקו אשר הכנתי" ,ועל פסוק
כג" :כי יל מלאכי לפני והביא אל האמרי "...וכידוע ,עוד בימי משה הגיעו בני ישראל לאר האמורי
והסיחו .ואילו בדברי יח מדובר על נביא שיחלי את משה לאחר כניסת לאר" .כי אתה בא אל האר
אשר ה' אלוקי נת ל" )פסוק ט( וכ" :נביא אקי לה מקרב אחיה כמו )=כמשה() "...פסוק יח( .א
יתכ שאי כוונת הרמב" לזהות מוחלטת בי שתי הפרשיות אלא לזהות בתוכ .אי מדובר על אותה
תקופה ועל אותו נביא ,אלא על אותו תפקיד של נביא המעביר את דברי האל לע .וצ"ע.
 .9כהוכחה לדעתו מצטט האברבנאל את הרמב" בפרק ז מחלק שני ,ש מביא הרמב" ראיה מפרשייתנו
לטענה שלשכל הנבדל יש בחירה ורצו.
 .10כ סברו אנשי כת ה'כלא' )המדברי( ,ששללו שלילה מוחלטת את הסיבתיות והחוקיות .לטענת אסכולה
זו ,היקו כלה ונברא בכל רגע מחדש ברצו האל ,ללא כל סדר הגיוני מחייב ,ואילו האד חי באשליה
כאילו קיימי חוקי כל שה .שאיפת תפיסה זו היא למנוע את הגבלת האל בחוקי .ברור א כ ,שלא
יתכ שקיימי תנאי קבועי שהופכי את האד לנביא ,כפי שסוברי הפילוסופי.
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השקפה שניה  הנבואה היא השלמות הסופית של טבע האד ,התלויה בשלמות חכמתו,
מידותיו והכוח המדמה שלו .אד של שיעשה את המוטל עליו יתנבא בהכרח.11
השקפה שלישית  הנבואה תלויה בשלמותו של האד )כשיטת ההשקפה השניה( ,אבל
אד של לא יתנבא בהכרח .בכוחו של האל למנוע את הנבואה אפילו ממי שראוי לה על פי
הטבע .הרמב" ,שסובר כהשקפה זו ,מדגיש שמצב בו אד של לא מתנבא הוא מצב לא
טבעי )תרגו ר"י קאפח(:
וזה לדעתי כעי כל הנסי ונוהג כמנהג.
אול ,על עצ ההשקפה השלישית ,השקפתו של הרמב" ,קשה לכאורה ממעמד הר סיני,
בו על פי פשט הפסוקי ,היתה מעי התגלות נבואית לכל הע .על א שבהכרח ,היו בע
אנשי רבי שלא הגיעו לרמה של נביאי ,שהיא כאמור רמת של יחידי.
לפתרו בעיה זו ולביאור מעמד הר סיני בכלל מקדיש הרמב" שני פרקי :לג ולד  בחלק
השני של מורה נבוכי.
בפרק לג מדגיש הרמב" ,שההשגה של משה רבינו בהר סיני היתה שונה במהותה מהשגת
כל הע" :הדיבור אליו וה שומעי את הקול העצו ,ללא חילוק מילי"  הע שמע
קול ,ואילו משה בדרגתו ,שמע את המסר האלוהי.
א כ ,בני ישראל הגיעו לרמה גבוהה במעמד הר סיני ,א לא לנבואה ממש.
מעבר לזאת ,מלמדנו הרמב" בפרק לד ,כי מעמד הר סיני בו היתה התגלות לכל הע ,הוא
מעמד חד פעמי בהיסטוריה .כמו כ ,המצב של בני ישראל ההולכי במדבר ,מונחי על ידי
עמוד אש וענ ,כלומר מונהגי בצורה ניסית ע"י הקב"ה יסתיי ע כניסת לאר.
לאחר שבאר הרמב" כל זאת ,מובנת פרשייתנו כהודעה שמודיע הקב"ה לבני ישראל מיד
אחרי מעמד הר סיני ,שבה הוא מבשר שמלא יל לפניה .כלומר ,מעתה אי התגלות
ישירה אלא דבר ה' יגיע לבני ישראל ע"י נביא ,ובכ בני ישראל חוזרי למצב הטבעי.
הרמב" מבסס פירוש זה בעיקר על פסוק כא בפרשייתנו בו מצווה הקב"ה להישמע לדברי
המלא :
השמר מפניו ושמע בקלו אל תמר בו כי לא ישא לפשעכ כי שמי בקרבו.
וזה לשו הרמב" )מורה נבוכי ב ,לד ,תרגו ר"י קפאח(:
...אי ספק שציווי זה אינו אלא להמו הע ,והמו הע אי המלא מתגלה
לה ולא מזהיר כדי שיצטוו שלא ימרוהו ,אלא עני דבר זה שהוא יתבר

 .11זוהי השקפת הפילוסופי ,הסוברי ש"עול כמנהגו נוהג"  ישנ חוקי נצחיי שעל פיה כל המציאות
פועלת .הנבואה אינה תופעה שחורגת מהמציאות ולכ ג היא כפופה לחוקי קבועי.
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הודיע כי נביא יהיה בתוכ יבואוהו מלא ידבר עמו ויצוהו ויזהירהו ולכ
הזהירנו יתעלה מלהמרות אותו המלא אשר ימסור לנו הנביא דבריו...
אזהרה זו מיועדת להמו הע ,שכ אי צור להזהיר את הנביאי שישמעו לדברי ה'.
אול לא יתכ שהמו הע יתנבא ,שכ כאמור ,אירוע כזה היה ,בצורה חלקית ,רק במעמד
הר סיני .על כורחנו שמדובר בפרשייתנו על מלא שמתגלה לנביא המעביר את דבר ה' לע.
כהוכחה נוספת לשיטתו מביא הרמב" בפרק סד בחלק ראשו את הביטוי )פס' כג(" :כי שמי
בקרבו" .המונח "ש ה' " מוסבר בפרק סד מחלק ראשו במורה )תרגו ר"י קפאח(:
ופעמי הכוונה בכ צוויו יתעלה ,עד שיהא אמרינו "ש ה' " כאלו אמרנו
דבר ה' או מאמר ה' ,כמו שאמר "כי שמי בקרבו" ,עניינו דברי בקרבו או
מאמרי בקרבו ,העני שהוא כלי לחפצי ורצוני.
פירוש המילי "כי שמי בקרבו" הוא :דבר ה' בקרב המלא  .הנביא מקבל את דבר ה'
מהמלא ומעבירו לע.
עולה משיטת הרמב" כי המלא המוזכר אצלנו הוא המלא שמופיע בדברי יח,
שתפקידו הוא להתגלות לנביא שיחלי את משה ,ולהנהיג את הע בבוא לאר .הרמב"
מדגיש את הקשר בי המלא לתופעת הנבואה .תפקיד המלא הוא לקשר בי האל לנביא
)שכ לא יתכ מגע ישיר בי האל לאד ,כמאמר הפסוק "כי לא יראני האד וחי"( ,זאת
בניגוד לדעת רש"י שהמלא מבטא רמת הנהגה והשגחה )מוגבלת( על הע.

ד .שיטת הרמב"

12

הרמב" הל בעקבות רש"י ,ועימת את פרשייתנו ע הפרשייה שמובאת לאחר חטא העגל.
אול שלא כרש"י ,הרמב" סובר שאי המדובר באותו מלא  .מעבר לכ  ,על א השיתו
בש  מלא  ,בשתי הפרשיות המשמעות שונה.
פעולה של הקב"ה בעולמו )רמב" ,שמות

המלא המוזכר אצלנו איננו מהות נבראת אלא דר
כג ,ככא(  "ויקראנו הכתוב 'מלא ' בעבור היות כל הנהגת העול הזה במידה ההיא".
הרמב" מבסס את דבריו על מאמר ה' על מהות המלא  "כי שמי בקרבו"  המבטא
לדעתו ,הבטחה לע שהאל ממשי לשכו בתוכ .לעומת זאת ,המלא המוזכר בשמות לג
אחרי חטא העגל ,הוא מלא מסוג אחר .מלא זה הוא שליח של ה' ,שתפקידו להחלי את
הנהגתו הישירה של הקב"ה על בני ישראל במדבר .ברור ,שהנהגת המלא של פרק לג,
הבאה כתגובה לחטא העגל ,נמוכה בדרגתה מהנהגת המלא עליו מודיע הקב"ה
בפרשייתנו.

 .12הרמב" מתבסס בפירושו כא על תורת הסוד לכ לא אארי בדבריו שכ "אי לנו עסק בנסתרות".
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מעתה מוב ,מדוע הודעת הקב"ה  "כי לא אעלה בקרב "  מופיעה דווקא בפרק לג
ד( ,בו רוצה האל להעביר את ההנהגה לשליח ,ולא בפרשייתנו ,בה מודיע האל שהוא ממשי
לשכו בתו בני ישראל.

)פסוק

לאור פרוש זה מוב מדוע אצלנו לא מתנגד משה לגזירה  שכ הקב"ה ממשי להנהיג את
הע  בעוד שלאחר חטא העגל הוא מתפלל לביטול שליחת המלא  ,שאמור להחלי את
הנהגתו של האל.
בתפיסתו של הרמב" את מהות המלא בפרשייתנו כדר פעולה של ה' בעול ,ולא כמהות
נפרדת יש יתרו גדול בהבנת פשט הפסוקי .בהודעתו של הקב"ה בפסוקי ישנה תופעה
של מעבר מלשו נוכח ללשו נסתר:
כי א שמוע תשמע בקולו ועשית כל אשר אדבר )פסוק כב(.
כי יל מלאכי לפני והביא אל האמרי ...והכחדתיו )פסוק כג(.
על פי הסבר הרמב" נית להבי תופעה זו ,שכ המונח מלא בפרשייתנו מורכב משתי
משמעויות :הקב"ה בעצמו ודר הנהגת העול .כפילות זו מסבירה את המעבר בי
הלשונות.
בנוס לכ שלאחר חטא העגל מודיע הקב"ה על שליחת מלא בדרגה נמוכה ,תקופת
שליחתו של המלא היא לזמ מוגבל ,זהו שאומר ה' )רמב" שמות לג ,גד( "שישלח מלא לפני
משה עד שיגרש את האומות ,אבל אחר שירשו את האר לא הבטיח אפילו במלא לעזור
לה" .המלא ינהיג רק עד כניסת לאר ולאחר מכ ג הוא יעזב .זהו לדעת הרמב"
כוונת הפסוק "ושלחתי לפני מלא וגרשתי את הכנעני "..תפקידו של המלא הוא לגרש
את האומות מהאר ולא יותר.
אול על א יישוב פשט הפסוקי ,שיטתו של הרמב" לחלוקה בי סוגי המלא מזקיקה
בדיקה נוספת .מעיו בפשט הפסוקי נראה כי על פי הודעות הקב"ה ,פעולות המלא
אצלנו שוות לפעולות המלא בפרק לאחר חטא העגל.
פעולות המלא אצלנו:
לשמר בדר ולהביא אל המקו אשר הכנתי ...והביא אל האמרי והחתי
והפרזי והכנעני החוי והיבוסי והכחדתיו.
פעולות המלא לאחר חטא העגל:
ושלחתי לפני
והיבוסי.

מלא

וגרשתי את הכנעני האמרי והחתי והפרזי החוי

מתו הנחה שאי מלאכי נבדלי זה מזה אלא בפעולותיה ,לא ברור מהו ההבדל
המהותי בי שני המלאכי ,וכיצד הוא בא לידי ביטוי.
גישת הרמב" דומה לשיטת רש"י שהמלא מבטא רמת הנהגה ,א ברמב" מצאנו שלמושג
'מלא ' יש שתי משמעויות שונות .בפרשייתנו הקב"ה והמלא "באי כאחד" והמלא הוא
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כינוי לדר פעולה של הקב"ה בעול .בפרק לג המלא הוא בריאה נפרדת שאמורה להחלי
את ה' בהנהגת הע עד לכניסת לאר.

ה .שיטת האברבנאל
האברבנאל פותח את פירושו לפרשייתנו ,בטענה שהנהגת הקב"ה בעולמו אינה שווה אצל
כל העמי וכל הארצות.
האומות מונהגות על ידי שכלי נבדלי )המכוני "שרי"" ,מזלות" ו"כוכבי"( .שכלי
אלו נקראו 'אלוהי' ו'אלוהות' בתורה .האומה הישראלית לעומת שאר האומות ,מונהגת
ישירות )בתנאי מסוימי  ראה להל( על ידי הקב"ה.
זוהי הסיבה שהקב"ה נקרא "אלוהי האלוהי" כשמדובר על הנהגת שאר האומות ,שכ
הוא מנהיג את אלוהי הגויי .ו"אלוקי" ו"אלוק"  המבטאי השגחה ישירה  כשמדובר
על הנהגת ישראל.
לאר ישראל סגולה מיוחדת שרק בה מושגחי ישראל בהנהגתו הישירה של הקב"ה.13
השגחת הקב"ה על בני ישראל במדבר היתה השגחה ישירה .זהו מצב ניסי ובניגוד
ל"חוקי" הנ"ל ,שכ כאמור השגחה כזאת אמורה להיות רק באר ישראל .צורת השגחה
חריגה זו היתה הכרחית בהתחשב ברמה הרוחנית הירודה בה היו שרויי בני ישראל
במצרי ,וברמה הרוחנית הגבוהה אליה רצה הקב"ה שיגיעו במעמד הר סיני ומת תורה.14
ואכ ,במעמד הר סיני חשו בני ישראל בעצמ כי ה לא מסוגלי לעמוד תחת השגחתו
הישירה של הקב"ה ,ולכ אמרו )שמות כ ,טו(" :ואל ידבר עמנו אלהי פ נמות".
לאחר יציאת מצרי ומעמד הר סיני ,שבו יצאו בני ישראל מהרמה הרוחנית הנמוכה בה
היו שרויי בשל גלות מצרי ,בזכות התורה והמצוות שנת לה הקב"ה בעצמו )כולל את
דיני פרשת משפטי( ,מודיע הקב"ה "הנה אנכי שלח מלא לפני " .אי זה עונש אלא חזרה
למצב נורמלי של השגחת בני ישראל במדבר על ידי אמצעי ,ולא בהשגחה ישירה של הקב"ה
)שכאמור ,מתבצעת בדר כלל רק באר ישראל( .כהוכחה לכ שמדובר על הנהגה על ידי
אמצעי רק במדבר מצטט האברבנאל את דברי הקב"ה "לשמר בדר "  דווקא בדר ואילו
בכניסת בני ישראל לאר יחזור הקב"ה להנהיג את הע ישירות.
האברבנאל מדגיש שהשכל הנבדל )"המלא "( ,שאמור להנהיג את הע במדבר שונה
בשלוש תכונות מהותיות מהשכלי המנהיגי את האומות:

 .13בתו א"י נמצאת ירושלי שבה ההשגחה במעלה גבוהה יותר .ואכמ"ל.
 .14כהוכחה לכ שבמדבר הושגחו בני ישראל בצורה ישירה מביא האברבנאל את הפסוק בדברי לב ,יב" :ה'
בדד ינחנו ואי עמו אל נכר" שמשמעותו היא שהשגחת הקב"ה במדבר הינה ללא אמצעי.
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א .למלא המנהיג את ישראל יש דעת ובחירה ,בעוד ששאר השכלי המנהיגי את אומות
העול ,משמשי רק ככלי הפועלי ע"פ חוקי קבועי.
ב .ע"פ אריסטו ,קיימת שרשרת של שכלי נבדלי ,המשפיעי אחד על השני .בראשה של
השרשרת עומד האל המשפיע על כל העול דר השכלי .העלול הראשו של שרשרת זו
)מיד אחרי האל( הוא המלא שמנהיג את ישראל )כשה אינ באר( .שאר מנהיגי
האומות הינ "עלולי אחרוני" ,המושפעי מהעלול הראשו.
ג .הנהגת שרי אומות העול כפופה לחוקי הטבע ,בעוד שהנהגת המלא של ישראל ,נמצאת
מעל חוקי אלו .ישראל ג כשה תחת השגחת מלא תלויי בתורה  "וכפי מה שיקיי
כל אחד מה חוקי האלוקי ,ככה תהיה הצלחת ,אע"פ שיתנגד לעניי הטבעי".
משה רבינו ש"חוקי ההנהגה" היו ידועי לו ושהכיר במצב של בני ישראל ,לא התנגד
לשינוי ההנהגה ,מתו מחשבה שלא יקח זמ רב עד כניסת לאר )שכ כזכור ,גזירת
הארבעי שנה נגזרה רק מאוחר יותר בעקבות חטא המרגלי(  ואז תחזור ההנהגה
הישירה .זו הסיבה שהוא אינו מתפלל אצלנו לביטול את הקב"ה.
לפי הסבר זה מובנת הקפיצה מלשו נוכח ללשו נסתר בפסוק כב:
כי א שמוע תשמע בקלו ...ואיבתי את איבי וצרתי את צררי .
הקב"ה מבטיח לע שא ה ישמעו בקולו של המלא בעוד במדבר ,בכניסת לאר הוא
בעצמו יפעל לניצחונות במלחמות שלה ע הגויי.
על פי אותו עקרו מסביר האברבנאל את פסוק כג:
כי יל מלאכי לפני והביא אל האמרי והחתי והפרזי והכנעני החוי והיבוסי
והכחדתיו.
אמנ המלא יביא את בני ישראל אל מקומ של אות העמי )אר ישראל( א בתו
האר תעבור ההנהגה להיות הנהגה ישירה של הקב"ה והוא יכחיד את העמי השוכני
ש.
למעשה ,אפשר להסביר שפסוק כג מבאר את פסוק כב .אמנ המלא ינהיג את הע
במדבר א בהכנס לאר יחלי אותו הקב"ה.
בתחילת פרשת תרומה ,מיד לאחר מת תורה ולאחר שבני ישראל מגיעי לדרגה שבה
אמרו )כד ,ז(" :נעשה ונשמע" ,מחליט הקב"ה להשאיר את הנהגתו הישירה ג במדבר עד
כניסת לאר )בניגוד ל"חוקי"( .זוהי משמעות צווי הקב"ה לבנייתו של המשכ )שמות כה,
ח(" :ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכ" .בנוס לכ מחליט הקב"ה על המש התגלות ישירה
)שלא על ידי אמצעי( למשה )שמות כה ,כב(" :ודברתי את מעל הכפרת מבי שני הכרבי".

148

"הנה אנכי שלח מלא לפני"  מהות המלא

למרות המצב אידיאלי בו היו מצויי ,חוטאי בני ישראל בחטא העגל  חטא המלמדנו כי
ה אינ ראויי עדיי להנהגה ישירה .ואכ מודיע הקב"ה" :ושלחתי לפני מלא  ...כי לא
אעלה בקרב " .לא עוד השגחה ישירה של הקב"ה ,אלא הנהגת מלא .
משה ,אחרי שכבר קיבל את דברי הקב"ה שכ תהיה השגחה ישירה ,מתפלל אל ה' לבטל
את רוע הגזירה.
הסברו של האברבנאל מסביר את שינוי דעתו של הקב"ה בנוגע להנהגת בני ישראל ,א
נראה לכאורה שקשה עליו ההתגלות של המלא ליהושע )יהושע ה ,יגטו( ,לאחר כניסת
לאר .הרי לדעתו של האברבנאל בכניסת לאר חוזרת ההנהגה הישירה של הקב"ה,
מדוע א כ מתגלה ליהושע מלא ?
על שאלה זו עונה האברבנאל שתי תשובות:
א .בהתגלות המלא ליהושע מתייחס המלא לשני ענייני .בתחילה הוא אומר שהוא שר
צבא ה' )כתשובה לשאלת יהושע בפסוק יג "הלנו אתה א לצרינו"( ולאחר מכ הוא מורה
לו" :של נעל מעל רגל כי המקו אשר אתה עמד עליו קדש הוא".
יש לשי לב כי אי כא הודעה על שינוי ההנהגה אלא צווי לעשיית מעשה סמלי .מה מסמל
מעשה זה ?
כפי שביארנו על פי שיטת רש"י ,הנעל מסמלת את המצב הטבעי ,בו אי השגחה ישירה של
הקב"ה .המלא מצווה את יהושע להשיל את נעלו כדי לרמוז שמלחמת כיבוש יריחו תעשה
בדר ניסית .המלא מנמק את ציווי הורדת הנעל בטענה שמקו זה "קדֹש הוא" .משמעות
ביטוי זה הוא שבאר ישראל אליה נכנסו בני ישראל קיימת הנהגה ישירה .כלומר ,המלא
מודיע ליהושע שלאחר הכניסה לאר אי עוד מלחמות טבעיות שכ ההשגחה עוברת להיות
השגחה ישירה של הקב"ה .באור ההודעה בצורה זו מסייעת לדבריו של האברבנאל שבאר
ישראל שוררת הנהגה ישירה.
ב .המלא  ,שנפגש ע יהושע לא מבטא רמת השגחה על כל הע אלא את רמת הנבואה של
יהושע .משה לא מתפלל על שינוי הנהגת הע מהנהגה ישירה של הקב"ה להנהגה על ידי
מלא  .תפילתו נסובה על רמת הנבואה שלו .הוא לא רוצה לרדת מרמה של דיבור "פני אל
פני" לדיבור על ידי אמצעי .אמנ יהושע שהיה בדרגה נמוכה יותר מוכ )וא מוכרח
בהתחשב בדרגתו הנמוכה יחסית( ,להתנבא על ידי מלא .
לסיכו שיטת האברבנאל ,עד מעמד הר סיני הושגחו בני ישראל בצורה ישירה על ידי
הקב"ה ,וזאת בניגוד ל"חוקי ההשגחה" ,שכ השגחה כזאת אמורה להיות רק באר
ישראל .לאחר מעמד הר סיני מודיע הקב"ה שהוא שולח מלא שינהיג את הע עד כניסת
לאר .מלא זה הוא העלול הראשו בשרשרת השכלי הנבדלי )"יושב ראשונה
במלכות"( ,בעל דעה ובחירה ,והשפעתו על הע תלויה ברמת קיו המצוות שלה .בתחילת
פרשת תרומה בה מגיעי בני ישראל לדרגה בה ה אומרי "נעשה ונשמע" ,מחליט הקב"ה
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לשכו בתו הע בצורה ישירה )"ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכ"( .בעקבות חטא העגל,
שוב מודיע הקב"ה שהוא שולח מלא  ,שינהיג את הע במדבר.
שיטה האברבנאל כפי שבארנוה ,מביאה לידי ביטוי את השיטות השונות שהבאנו במאמר.
מלא זה הוא שכל נבדל ,כשיטת הרמב" ,ומטרתו היא הנהגת הע ,כפי שבארנו בשיטות
רש"י והרמב".

150

‡ıÈ¯Ù ÔÁÏ

·Ô·Ï ‡Â‰ ÌÚÏ
,È˙·Ò "ÚÏ
‡˘˙ ‰È˙Â·Â ‰ÏÚ· ˙¯ËÚ ÏÈÁ
¯‡Â‡ÏÒ¯· ¯˙Ò‡ ˙¯Ó
‡‡Â·Ó .
·Ô·ÏÏ ÌÚÏ· ÔÈ· ÒÁÈ‰ .
‚Ì‰È¯Â‚Ó ÌÂ˜Ó .
„"Ì·Ï ˙ÈÓ¯˙ È‡È·Â" - ‰‡Â· .
"Â˘ÁÈÂ ÌÈÓÒ˜ ÂÓÒ˜ÈÂ" .‰
"ÛÒÎ Ú·˘È ‡Ï ÛÒÎ ·‰Â‡" .Â
"Â‰Ú¯ ˙ÈÁ˘È ÛÁ ‰Ù·" - Ì‰ÈÙ· ÌÁÂÎ .Ê
Ô·ÏÏ ÌÚÏ· ÈÂ‰ÈÊ· Ï"ÊÁ ˙¯ËÓ .Á
Ï‡¯˘È-ÌÚ ˙‡ ¯Â˜ÚÏ Ô·Ï Ï˘ ÂÂˆ¯ .1
Ï‡¯˘È-ÌÚ ˙‡ ¯Â˜ÚÏ ÌÚÏ· Ï˘ ÂÂˆ¯ .2
ÌÂÎÈÒ .Ë

א .מבוא
מפשט של מקראות נראה לכאורה שבלע ב בעור בדומה לשאר הדמויות בתורה ,הינו
דמות השייכת לתקופה מסויימת ולמקו מסויי  .בר  ,בהתבוננות מעמיקה יותר נית
לראות ששורשה ומקורה של דמות זו טמו בדמותו של לב הארמי ,עד כדי כ שיש שזיהו
בינה  .במאמר זה נסקור את הדעות השונות בנושא ,נבדוק את המניעי לדמיו זה ,ואת
הרעיו הטמו בו.

ב .היחס בי בלע ללב
חז"ל ניסו לקשור בי בלע ללב עלידי סוגי שוני של קירבה משפחתית.
יש שטענו שבלע הוא בנו של לב :הגמ' במסכת סנהדרי ד קה,א אומרת..." :תנא הוא
בעור הוא כוש רשעתיי הוא לב הארמי" .ובלע ב בעור )במדבר כב ,ה( ,הרי שבלע הוא
בנו של לב.
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אחרי סברו שבלע הוא נכדו של לב :כפי שמופיע בזוהר הקדוש )וישלח לג(" :והיינו דאמר
בלע בר בריה ."...וכתרגו הסול )ש(" :בלע ב בנו של לב ."...וכ אומר הזוהר )וישלח
כב ,כג( בהמש פרשת וישלח" :לב הארמי ...אביו של בעור הוא ,ובעור היה אביו של
בלע ."...
והיו שזיהו את בלע ולב כאותה דמות ממש :על הפסוק )במדבר כב ,ה(" :וישלח מלאכי
אל בלע ב בעור פתורה ."...אומר התרגו יונת ב עוזיאל..." :לב הארמי הוא
בלע .1"...
לאור שלש שיטות אלו בחז"ל ניתן לראות שישנו קשר הדוק בי לב הארמי ובי בלע ב
בעור.
האבעזרא )בראשית לו ,לב( התייחס למדרשי שהובאו כפרש ההול ע"פ פשט הפסוקי ,
וטענתו היא:
בלע ב בעור  איננו בלע וג בלע איננו לב הארמי ,ויתכ שדר הדרש
בעבור היותו מנחש כמוהו.
כלומר :לפי האבעזרא בלע ולב ה שני אנשי שוני ויתכ שבדרש יש בינה מכנה
משות.
מה הגורמי המשותפי לשתי הדמויות ,מעבר לעובדת הניחוש אותה ציי האבעזרא?

ג .מקו מגוריה
אר מוצאו של לב הארמי היא אר נהריי  .אליעזר עבד אברה נשלח לאר נהריי
בכדי לחפש אישה ליצחק  בעיר נחור  אחי אברה  ,כלשו הפסוק )בראשית כד ,י(..." :ויק
ויל אל אר נהריי אל עיר נחור" .בעיר זו התגוררו בתואל ומשפחתו )ובניה לב( ,וש
פגש אליעזר את אשת יצחק העתידית  רבקה.
א בלע חי באר נהריי  .כשבלק שולח שליחי נאמר )במדבר כב ,ה(" :אל בלע ב בעור
פתורה אשר על הנהר…" .הנהר הוא רמז לאר נהריי  ,2כפי שנאמר במפורש בספר דברי
)דברי כג ,ה(..." :ואשר שכר עלי את בלע ב בעור מפתור אר נהריי לקלל".

 .1וכ הוא מתרג על במדבר לא ,ח .וכ איתא בתנחומא ויצא ,יג .ובתנחומא בלק ,יב .ומובא עוד בע יוס
על סנהדרי קה,א .ובשל"ה "תורה שבכתב" ,חיי שרה .וברד"ל אות מ' על פרקי דרבי אליעזר פרק לו.
 .2וכ נאמר בבמדבר כג ,ז" :מ אר ינחני בלק".
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ד .נבואה  "ונביאי תרמית לב" )ירמיה כג ,כו(
בהקבלת הפסוקי העוסקי בהתגלות ה' ללב ולבלע  ,נית למצוא מספר נקודות
משותפות ,וביניה  :זמ ההתגלות ,התואר "נביא" ומטרת ההתגלות.
א .אצל לב נאמר )בראשית לא ,כד(" :ויבא אלהי אל לב הארמי בחלו הלילה ויאמר לו
השמר ל פ תדבר ע יעקב מטוב עד רע".
ובדומה לכ נאמר אצל בלע )במדבר כב ,כ(" :ויבא אלהי אל בלע לילה ויאמר לו א
לקרא ל באו האנשי קו ל את וא את הדבר אשר אדבר אלי אותו תעשה" .נמצא
שזמ הגילוי אצל שניה היה בלילה ,ע"י הקב"ה בעצמו.
ב .אומרת הגמרא )בבא בתרא טו,ב(:
שבעה נביאי נתנבאו לאומות העול ואלו ה :בלע ואביו ואיוב ,אליפז
התימני ובלדד השוחי וצופר הנעמתי ואליהו ב ברכאל הבוזי.
3

ובהמש לגמרא בסנהדרי )סנהדרי קה,א( ,שהזכרנו לעיל ,שלב הוא אביו של בלע ,
ממשיכה הגמרא ואומרת" :כתיב 'ב בעור' וכתיב 'בנו בעור' ,אמר רבי יוחנ :אביו  בנו
הוא לו בנביאות" .וכדברי רש"י ש " :בנו הוא  לבלע בנביאות ,שבלע גדול מאביו היה
בנביאות" .נראה מהגמרא שא שבלע היה גדול מלב בנבואה ,שניה 'זכו' בתואר נביא.
ע"פ פירוש הסול )וישלח ל( לב ובלע היו נביאי  ,א לשיטתו ה היו באותה דרגה:
...בוא וראה מה כתיב בבלע " :ויבוא אלוקי אל בלע לילה" ,בלב כתיב:
"ויבוא אלוקי אל לב הארמי בחלו הלילה" ,הרי שלב היה גדול כמו
4
בלע ...
ג .נראה להוסי מהבנת הפסוקי  ,שג מטרת ההתגלות היתה זהה אצל לב ובלע  .אצל
לב ישנה הנחיה ברורה של הקב"ה )בראשית לא ,כד(" :השמר ל פ תדבר ע יעקב מטוב ועד
רע" ,וכ אצל בלע מופיעה אזהרה )במדבר כב ,כ(" :וא את הדבר אשר אדבר אלי אותו
תעשה" .כלומר ,אצל שניה מטרת ההתגלות היא אזהרה פ יפגעו בישראל.
היוצא מדברינו הוא כי שלושה ענייני נבואיי משותפי ללב ולבלע לפי הנאמר
בתורה :ההתגלות בלילה ולא ביו  ,אזהרת הקב"ה לבל יזיקו לישראל ,והתואר שזכו לו
"נביא בגויי ".

 .3התוספות ש בד"ה "בלע ואביו" אומר" :כדאמר במגילה טו,א ,כל ששמו וש אביו בנביאות בידוע
שהוא נביא ב נביא".
 .4הגילוי ללב דוקא בלילה מוזכר ג בבמדבר רבה פרשה כ ,יב" :למה נגלה על בלע לילה  לא היה ראוי
לרוח הקודש לפי שכל נביאי הגויי בלילה מדבר עמה".
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ה" .ויקסמו קסמי וינחשו" )מלכי ב ,יז ,יז(
אחד הדברי הבולטי
מכשפי ומנחשי .

שמאפייני

ג

את לב וג

את בלע

הוא :היות

קוסמי ,

ע"י כוחות טומאה אלו ניסו שניה להזיק ולהרע :לב  לישראל  האיש הפרטי .בלע 
לישראל  הע .
לב בשיחתו ע יעקב אומר )בראשית ל ,כז(..." :נחשתי ויברכני ה' בגלל" ,כלומר )רש"י ש(:
"מנחש היה ,נסיתי בניחוש שלי שעל יד באה לי ברכה…" ,וכדברי הזוהר )ח"ב ,סד(" :לב
חכ היה בכישו .5"...וכ אומר הזוהר שבניחוש רצה לפגוע בע ישראל )בסול ש(:
וכ בלב כתוב ,נחשתי ,שהסתכל בכשפיו ובקסמיו ,כדי לדעת את עסקיו של
יעקב .וכשרצה להאביד את יעקב ,בנחשי וכשפי שלו רצה להאבידו ,ולא
עזב אותו הקב"ה…
ג על בלע מעידה התורה שהיה מנחש .בנסיונו השני לקלל את ע ישראל ,אומר בלע
)במדבר כג ,כג(" :כי לא נחש ביעקב ולא קס בישראל ."...בלע נוכח לדעת שהקב"ה מג על
ע ישראל ומשו כ כל נסיו גרימת נזק לע לא יועיל.
בדרכו לנסיו השלישי מבי בלע )במדבר כד ,א(…" :כי טוב בעיני ה' לבר את ישראל ולא
הל כפע בפע לקראת נחשי וישת אל המדבר פניו" .היות וע ישראל מבור ,מחליט
בלע לנקוט בשיטה אחרת ולנטוש את דר הנחשי .
במקורות נוספי מוזכר כי "כוחו של בלע בכישו היה…" )זוהר ח"ב ,רלז( ,ונזכיר מעט
מה .
בספר יהושע )יג ,כב( ישנו איזכור של מיתת בלע " :ואת בלע ב בעור הקוס הרגו בני
6
ישראל בחרב"...
רש"י בבמדבר לא ,ו ,אומר:
וכלי הקדש  זה הארו והצי ,שהיה בלע
בכשפי והוא עצמו פורח עמה …

עמה

ומפריח מלכי מדי

מספר מקורות בחז"ל מתייחסי ללב ולבלע במשות לגבי כוח כישופ וקוסמות .
תרגו יונת ב עוזיאל דורש על הכתוב "ואת בלע ב בעור הרגו בחרב" )במדבר לא ,ח(:
והוה כיו דחמא בלע חייבא ית פינחס כהנא רדי מ בתרוי עביד מילתא
דקוסמי ופרח באויר שמיא… ואמר ליה הלא אנת הוא לב ארמאה…
 .5וז"ל" :לב חכ היה בכישו ובאלו כתרי תחתוני ,וזה רצה לאבד את יעקב".
 .6על השילוב בי התואר נביא לתואר קוס באיש אחד ,תמהה הגמרא )סנהדרי קו,א(" :קוס? נביא הוא!"
ועל כ עונה ש ר' יוחנ "בתחילה נביא ולבסו קוס"
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)ויהי כאשר ראה בלע החוטא את פנחס הכה רוד אחריו עשה דבר כישו ופרח באויר
השמיי… ואמר לו )פנחס לבלע( אתה הוא לב הארמי….(7

רואי אנו כא את כוח הכישו של לב ,ובהכרח ג
התרגו ה אותה הדמות ממש.

את זה של בלע  ,שהרי לשיטת

נמצא שג לב וג בלע בחרו לפגוע בישראל בדר הכישו  דר הגורמת נזק לאד  ,כפי
ששנינו במסכת חולי )ז,ב(:
אמר ר' יוחנ למה נקרא שמ כשפי ? שמכחישי פמליא של מעלה.
ופירש רש"י ש :
כשפי  נוטריקו מכחישי פמליא של מעלה ,שלא גזרו על אד זה למות
והוא מת על ידי כשפי .
נית לראות מדברי רש"י מה גדול ועצו כוחו של כישו ,א אד שלא נתחייב מיתה עלול
למות מכוחות הכישו .את עובדה זו ידעו לב ובלע  ,לכ בחרו באופ זה להזיק לישראל.
א נעל משניה דבר חשוב )במדבר כג ,כג(" :כי לא נחש ביעקב ולא קס בישראל" ,ופירש
הרמב" ש :8
...אי בנחש יעקב להרע או להיטיב לה  ,ולא קס
מועיל...

בישראל מזיק או

ה שכחו כי ע ישראל אינו הע המתאי למטרה נבזית זו .ע ישראל הוא ע מבור,
והקב"ה מג עליו ולא נות לכוחות הטומאה לפגוע בו.
ו" .אוהב כס לא ישבע כס" )קהלת ה ,ט(
נקודה מהותית נוספת המאפיינת ג את לב וג את בלע היא אהבת הממו וחמדת
הרכוש .שניה לא הסתפקו במה שהיה לה ונשאו עיניה לעבר רכוש וכספ של
אחרי .
בספר בראשית )לא ,מא( ,מסופר על דושיח בי יעקב ללב בדבר שנות שהותו של יעקב ש
ועבודתו עבור בנותיו .יעקב סוקר בפניו של לב את עשרי השני בה עבד אצלו ,ואת
השכר שקיבל עבור כ" :ותחל את משכורתי עשרת מני " .משפט זה מהווה ביקורת על
אופ התשלו של לב ליעקב .תנאי התשלו נשתנו ע"י לב מספר רב של פעמי  ,לב היה
עסוק בנסיו להוריד משכרו של יעקב בלי שירגיש בכ ,וזאת משו שלא יכול היה לסבול
את הרעיו שיצטר לתת מכספו לאד אחר.
 .7ע"פ פירוש יי הטוב על התרגו ש ,וכ מובא בזוהר וישלח כב ,כג" :כי הוא היה מכש שבמכשפי וגדול
הקוסמי ...וכל מה שידע בלע מלב היה ."...וכ איתא בזוהר וישלח לב.
 .8וכ אומר החיזקוני ש" :אי שו נסיו מועיל ביעקב ,ואי שו קס מועיל בישראל לקלל".

155

אלחנ פרינ

אותו רעיו בא לידי ביטוי בסיטואציה אחרת בה מעורב לב )בראשית כד ,כט(" :ויר לב אל
האיש החוצה אל העי" ,מדוע ר?
רש"י במקו מבאר:
למה ויר ,ועל מה ר? "ויהי כראות את הנז " אמר :עשיר הוא זה ,ונת
עיניו בממו .9
במפגשו של לב ע יעקב ,בבואו ע רחל מ הבאר ,כתוב )בראשית כט ,יג(" :ויר לקראתו
ויחבק לו" ,ג כא רש"י ממשי בשיטתו )ע"פ מדרש רבה ויצא ע ,יג(:
כסבור ממו הוא טעו ,שהרי עבד הבית בא לכא בעשרה גמלי טעוני ,
"ויחבק"  כשלא ראה עימו כלו  ,אמר  שמא זהובי הביא והינ בחיקו.
"וינשק לו"  אמר שמא מרגליות הביא וה בפיו".
השפתי חכמי )בראשית כט ,יג( ,מביא את דברי המהרש"ל שמתייחסי לקושי בדברי רש"י:
כיצד יתכ שסיבת הנשיקה ליעקב היתה מתו אמונה שיש בפיו מרגליות ,והרי אי דר
להביא אבני טובות בפה:
"וינשק לו"  בפיו… אלא יש לומר שדר העול כשאד מביא אבני
טובות מביא בסתר ואי מגלה אות  .לכ אמר  אנשק אותו ואפייסנו כדי
שיגלה לי מה שיש לו.
כלומר  "אמור לי היכ האוצרות שהבאת עימ".
בהמש ,לב נרגז כולו לנוכח העובדה שמצוי בביתו אד שנהנה ממזונו ורכושו ואינו
משל על כ מאומה .הדבר הטרידו עד כדי כ שהל ושאל באלוהיו לעצה .וכפי שמופיע
במדרש ילקוט ראובני )בראשית ,ויצא ד"ה "ויאמר לב "(:
"ויאמר לב ליעקב הכי אחי אתה ועבדתני חנ " )בראשית כט ,טו(… ועתה יש
לשאול ,מה ראה לב לדבר ע יעקב הכי אחי אתה ,אמר לב בלבו ,זה שבא
בביתי בידי ריקנות ויאכל וישתה עמי חדש או ימי  ,ונתמלא חימה ,והל
אצל התרפי שלו ועבד עבודתו לפניה כמנהגו ,ושאל לה מה טיבו של זה
האורח שבא לביתי ואוכל את לחמי חנ  ,א אגרש אותו או מה אעשה.
והיה מבקש מ התרפי עצה אי מתנהג בו .השיבו לו שיזהר שלא ישלחו
10
מביתו ,שכוכבו ומזלו כל כ עליו שאי כמותו ,וכל אשר יעשה יצליח…
דבר זה ממחיש לנו עד כמה חמדת הממו וצרות העי מאבדת את ישרות השכל של האד .

 .9עיי ש ב"לבוש האורה" המסביר את ריצת לב אחר ממונו של אליעזר מתו חמדת הרכוש ולא מתו
רצו לכבד ולהכניס אורחי.
 .10בסופו של המדרש ,נית לראות שוב את עני עקירת עישראל" :א אגרש אותו" מקביל לדברי בלע:
"וגרשתיו" )במדבר כב ,יא( וכ עני הכוכבי והמזלות" :שכוכבו ומזלו כל כ עליו " דבר שג כ מקביל
לדברי בלע ,שאמר" :דר כוכב מיעקב" )במדבר כד ,יז(.
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גילו המופלג של לב )מעל תשעי ושמונה( 11בעת מפגשו ע יעקב אבינו מבליט ומחדד עד
כמה התאווה מטמטמת שכלו של אד  :לב ר בעודו זק ישיש לעבר יעקב ,לא מחיבתו
אליו ,אלא מפני שקיי סיכוי מסויי שהוא מחביא על גופו אוצרות כלשה .הממו
והרכוש סינוורו את עיניו של לב.
ג אצל בלע מצינו את שיגעו הרדיפה אחר הכס )במדבר כב ,יח(..." :א ית לי בלק מלוא
ביתו כס וזהב לא אוכל לעבור את פי ה' ."...רש"י במקו מבאר'" :מלוא ביתו כס וזהב'
12
 למדנו שנפשו רחבה ומחמד ממו אחרי".
מהפסוק עצמו אולי היינו טועי וסוברי שבלע לא היה חפ בממו כלל ,א חז"ל האירו
עיננו ועמדו על דיוקו של הפסוק  שמעצ הזכרת בלע את אופצית הממו שינת לו )בעוד
שבלק לא הזכיר כלל כס אלא כבוד( ,למדי אנו על שחמדו עיניו וליבו כס וזהב ללא
גבול ,כמו שמופיע באבות דרבי נת )פרק כט ,ד"ה "רבי"(:
...שכ מצינו בבלע הרשע שכיבד את בלק לש ממו  ,שנאמר )במדבר כב ,יח(:
"ויע בלע ויאמר אל עבדי בלק א ית לי בלק מלוא ביתו כס וזהב."...
המשנה באבות )ה ,יט( נותנת קריטריוני לזיהויי של תלמידי אברה אבינו מול זיהויי
של תלמידי בלע :
כל מי שיש בידו שלושה דברי הללו מתלמידיו של אברה אבינו ,ושלושה
דברי אחרי מתלמידיו של בלע הרשע… עי רעה ורוח גבוהה ונפש רחבה
 מתלמידיו של בלע הרשע.
המשנה אומרת שג' מידות שליליות הללו היו בבלע ' :עי רעה'  שבגלל חמדת הממו הל
לקלל את ישראל' .רוח גבוהה'  שהיה גאוות כמו שנאמר )במדבר כד ,טז(" :נא שומע אמרי
אל ויודע דעת עליו"' .נפש רחבה'  בעל תאווה ,שהרי בלע יע להפקיר את בנות מואב.13
נמצינו למדי עד כמה "הקנאה והתאווה והכבוד מוציאי את האד מ העול "
כא(.

)אבות ד,

אותה תאוות ממו של לב ובלע הקיפה אות בכל רגע בחייה  .א זה לב שהיה מוטרד
בכל רגע לגבי משכורתו של יעקב ,או לגבי שהותו בביתו והנאתו ממזונו ,וא זה בלע
שעוד לפני שחשב בלק להציע לו כס בעבור קללתו ,כבר הציב תנאי  ,ורמז לחשקת ליבו
בהו כספי.

 .11ע"פ סדר עול רבה פ"ב ,לב פגש את אליעזר בשליחותו למציאת אישה ליצחק ,כשהיה מינימו ב שנה,
יצחק נישא בגיל  40ובגיל  60נולד יעקב ,ויעקב היה ב  77כשהגיע ללב  .כלומר.1+20+77=98+ :
 .12רש"י ש ע"פ מדרש תנחומא בלק ו.
 .13במדבר לא ,טז" :ה הנה היו לבניישראל בדבר בלע למסר מעל בה' על דבר פעור ותהי המגפה בעדת ה' ".
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במיכה נאמר )מיכה ג ,יא(…" :ונביאיה בכס יקסמו" .הג שפסוק זה מדבר על נביאי השקר
בישראל ,יכול הוא לתאר באופ קולע ג את שלוש האפיוני המרכזיי של לב ובלע :
נבואה ,חמדת הכס וקוסמות וכישו.
ייתכ שצירו זה בפסוק מצביע על כ ששלושה דברי אלו גוררי זה את זה )משהו מעי
"עבירה גוררת עבירה"( :נבואה  שלא למטרה נכונה ,ולא בהנחיית הקב"ה ,גוררת אחריה
גאווה ותאוות ממו  ,וזו מביאה עימה את הרצו לכש ולנחש ולפגוע באחרי על ידי כ.

ז .כוח בפיה

"בפה חנ ישחית רעהו" )משלי יא ,ט(

ה אצל לב וה אצל בלע כוח הדיבור בא לידי ביטוי .מעבר לכשפי ולקסמי  ,לשונ
היתה חלקלקה ,וה השתמשו בפיה למטרות זדוניות ,כגו :רמאות הזולת ופגיעה
בישראל .נית לראות זאת בפסוקי המקרא ובמדרשי חז"ל.
לב  :בבוא אליעזר לבית בתואל לבקש את ידה של רבקה עבור ב אדונו  יצחק ,אומר
אליעזר למשפחתה )בראשית כד ,מט(…" :א ישכ עושי חסד ואמת ע אדוני הגידו לי
וא לא  הגידו לי ואפנה על ימי או על שמאל" .שלא כצפוי התגובה הראשונה בה אליעזר
נתקל ,היא תגובתו של אחי רבקה ,לב )בראשית כד ,נ(" :ויע לב ובתואל  "...לב הוא אינו
אבי המשפחה ובכל זאת מוצא לנכו לפתוח פיו ולהיות במרכזו של הדיו על נישואי אחותו,
דבר שמ הראוי לתת להוריו לעשות .לאחר של אליעזר את הלילה בבית  ,מבקש אליעזר
לשוב לבית אדוניו .ג פה לב הוא הראשו שבוחר להתייחס לדברי ולהביע דעתו בעני,
שנאמר )בראשית כד ,נה(" :ויאמר אחיה ואמה תשב הנערה איתנו ימי או עשור אחר תל".
בסיפור זה ניכר כוח הפה של לב .לב רואה עצמו כאחד שיש לו בכל מקו וזמ מה לומר
וכיצד לשכנע.
כשיעקב מגיע לביתו של לב ,לב עושה עימו מעי "הסכ תנאי עבודה" :על יעקב לעבוד
ברעיית הצא כשבע שני ובתמורה יקבל את רחל לאישה )בראשית כט ,יחכז( .לאחר תומ
של שבע שנות עבדות ,פונה יעקב ללב על מנת לקבל את אשר הובטח לו ,כלשו הפסוק
)בראשית כט ,כא(..." :הבה את אישתי ,"...תשובתו הערמומית של לב ,גורמת לשבע שנות
עבודה נוספות )בראשית כט ,כו(" :ויאמר לב לא יעשה כ במקומנו לתת הצעירה לפני
הבכירה" .לב ,בכוח פיו ,מנסה לתת ליעקב נימוק משכנע וכ יעבוד הוא אצלו שבע שני
נוספות.
בלע :בלע כלב ,ניח ג הוא בכישרו הדיבור:
בלק מל מואב רוצה לצאת כנגד ע ישראל ומחפש את האד המתאי ביותר לתפקיד.
בלק יודע היטב כי לא ינצח את ישראל עלידי חילות צבא או כוחות מלחמתיי אחרי ,
אלא יוכל לפגוע בה עלידי מציאת אד שאינו נופל בכהוא זה ממנהיג של ישראל.
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רש"י ע"פ תנחומא מנמק מדוע דוקא בלע הוא האיש המתאי לדרישותיו של בלק
במדבר כב ,ד ע"פ תנחומא בלק ג(:

)רש"י

…ומה ראה מואב ליטול עצה ממדי ,כיו שראו את ישראל נוצחי שלא
כמנהג העול  ,אמרו :מנהיג של אלו במדי נתגדל ,נשאל מה מה מידתו,
אמרו לה  :אי כוחו )של משה( אלא בפיו .אמרו :א אנו נבוא עליה באד
שכוחו בפיו.
כלומר ,בלע נמצא המתאי ביותר לפגוע בישראל ,מפני שכוחו שווה לכוחו של משה 
והוא כוח הפה.
הזוהר )בלק רעט( ,מתייחס א הוא לעניי בחירתו של בלע ע"י בלק:
עבדו עובדא ופומא חסר מנייהו ,דלישנהו אתבלבל ולא יכיל .אבל אנת ,הוא
פומ שנ  ,ולישנ מתתק בטרי סטרי אלי ,את אשר תבור מבור ,ואשר
תאור יואר ,ההוא סטרא דאת בעי לסלקא לעילא בפומ ולישנ ,איסתלק.
והוא סטרא דאת בעי למילט ,בחילא דפומ תילוט .וכלא ב תלייא ,דהא
עובדא אתתק… אבל במלא לייא כלא… ואנת תשלי כלא בפומ…
ומתרג הסול :
משו שעשו מעשה והפה היה חסר מה  ,כי לשונ נתבלבל ולא יכלו ,אבל
אתה בלע  ,הרי פי שנו ולשונ מתוק בב' צדדי אלו :את אשר תבר
מבור ,מצד אחד ,ואשר תאור יואר מצד הב' .אותו הצד שאתה רוצה
להעלות הוא מתעלה ע"י פי ולשונ .ואותו הצד אשר אתה רוצה לקלל,
תקלל בכוח פי .והכל תולה ב ,כי המעשה כבר נתק על ידי ,אבל בדיבור
תלוי הכל…ואתה תשלי הכל בפי.
בדברי אלה בזוהר ,מודגש שוב אותו כוח ,אותה שנינות וחדות לשו שמטרתה היתה
14
לשמש מקור פגיעה בישראל.
את חומרת הנזק שנית לגרו ע"י הפה נית להמחיש במשל הבא :מסופר על אחד שגידל
אריה ואיל אותו ,יו אחד אמר אותו איש לאריה :איזה ריח רע נוד מפי! לאחר כמה
דקות אמר האריה :אני רוצה לטרו אות א לא תעשה את דברי .אמר לו :מה אתה
רוצה? אמר האריה :אני רוצה שתחתו לי את הרגל בסכי ,עשה האיש כרצונו .כעת אמר
לו האריה :תחבוש את הרגל ,חבש לו וריפא אותו ,ולאחר כשבוע נרפא הפצע .אמר לו
האריה :עכשיו תחתו לי את הרגל השניה .וכ עשה לו האיש כבראשונה ,וכ עשה לו ג
בשאר הרגליי  .לאחר שנתרפאו הרגליי  ,אמר לו האריה :אתה רואה ,חתכת לי את
ארבעת הרגליי וה נרפאו ,אבל את דברי שאמרת לי שריח רע נוד מפי ,היא תבריא?

 .14הזוהר בפרשת בחוקותי ,א הוא מזכיר את כוח הפה של בלע "תא חזי ,בדיבור שבפה היה בלע גדול
מכל המכשפי שבעול" וכ מפרש יונת ב עוזיאל במטות לא ,ח.
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מכא שהדברי שאד מוציא מפיו ,יש לה השפעה לטווח רחוק .מכה יכולה להירפא ,א
הדיבור נשאר לעול .
ואת זה ידע היטב בלע  ,שכ הוא יוכל לפגוע פגיעה שלא תישכח לכל הדורות.

ח .מטרת חז"ל בזיהוי בלע ללב?
כל הנקודות המשותפות לשני האישי  ,עליה עמדנו עד כה ,מכוונות אותנו לחשו את
השורש העמוק יותר המשות לשניה  ,שורש זה הוא :עקירת ע ישראל.
 .1רצונו של לב לעקור את עישראל:
על הפסוק )דברי כו ,ה(..." :ארמי אובד אבי ,"...דורשי חז"ל שזהו לב שביקש לעקור את
יעקב וזרעו מ העול  .כפי שאנו אומרי בהגדה של פסח:
צא ולמד מה ביקש לב הארמי לעשות ליעקב אבינו ,שפרעה לא גזר אלא על
הזכרי ולב ביקש לעקור את הכל .שנאמר "ארמי אובד אבי וירד מצרי
ויגר ש במתי מעט ויהי ש לגוי גדול עצו ורב"
"לעקור את הכל" ,משמעו :עקירת כל משפחת יעקב :נשיו ,ילדיו ,ורכושו ,כ שלא ייבנה
ע ישראל ממנו.15
וכ הסביר רש"י )ש(:
"ארמי אובד אבי"  לב ביקש לעקור את הכל כשרד אחר יעקב ובשביל
שחשב לעשות חשב לו המקו כאילו עשה ,שאומות העול חושב לה
הקב"ה מחשבה כמעשה.
מקור נוס בו נית לראות את מזימתו של לב הוא הזוהר הקדוש )וישלח ל( ,בו נאמר:
לב לא רד אבתריה דיעקב ,בחילא דגוברי ,לאגתא ביה קרבה ,דהא חילו
דיעקב ובנוי ,רב מניה ,אלא למקטליה בפומיה ,ולשיצאה כלא…
וכתרגו הסול :
לב לא רד אחר יעקב בכח אנשי לעשות עמו מלחמה ,כי כוח של יעקב
ובניו היה גדול מה  ,אלא רד אחריו להרוג אותו בפיו ולכלות הכל…

 .15וכמו שלב עצמו אומר )בראשית לא ,מג(" :ויע לב ויאמר אל יעקב ,הבנות בנתי ,והבני בני ,והצא צאני,
וכל אשר אתה ראה לי הוא ."...להבנה שונה של הביטוי "לעקור את הכל" ,עיי בפירושו של הרב קלישר
בהגדה של פסח ע פירוש "יציאת מצרי" הוצאת מופת עמ' סו ,וכ בפירושו של השל"ה בהגדת השל"ה
הוצאת אהבת שלו עמ' עז.
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 .2רצונו של בלע לעקור את עישראל
הגמ' במסכת סוטה ד יא,א אומרת" :ג' היו באותה עצה :16בלע ואיוב ויתרו" .הגמרא
דורשת שבלע היה שות בנסיו של פרעה להשמיד את זרעו של ע ישראל במצרי  .הוא
היה אחד מהאנשי שהציעו לפרעה את עצת "הבה נתחכמה לו פ ירבה) "...שמות א ,י(,
שבעקבותיה גזר פרעה "כל הב הילוד היארה תשליכוהו" )שמות א ,כב(.17
מדרש תנחומא )בלק ה( ,לומד על רצונו של בלע לעקור את ע ישראל מתו השוואתו
לרצונו של בלק:
ויכס את עי האר עתה לכה קבה לי אותו" )במדבר

"הנה הע היצא ממצרי
כב ,יא(  להודיע שהיה שונא אות יותר מבלק .שבלק לא אמר קבה לי ,אלא
ארה לי .וזה אמר :קבה בפירוש ,שנוקב הש ומפרש .בלק אמר" :ואגרשנו
מ האר" והוא אומר "וגרשתיו" מ העוה"ז ומ העוה"ב.

רצונו של בלק היה סילוק טרטוריאלי בלבד ואילו רצונו של בלע היה גירוש מוחלט של
ע ישראל מ העול .
נזכיר שניי ממפרשי המקרא הקלאסיי שזיהו בבלע את הרצו לעקור את ע ישראל:
בנבואתו של ישעיה על חורב מואב נאמר )ישעיה טו ,ה(" :לבי למואב יזעק…" ,ורש"י במקו
מפרש:
נביאי ישראל אינ כנביאי אומות העול  ,בלע היה מבקש לעקור את
ישראל על לא דבר ,ונביאי ישראל מתאונני על פורענות הבאה על האומות.
על הפסוק במיכה )ו ,ה(" :עמי זכר נא מה יע בלק מל מואב ומה ענה אותו בלע ב
בעור ,"...אומר האבעזרא שרצונו של הקב"ה היה להציל את ע ישראל מעצת השמד של
בלע :
הזכיר החסד שעשה ה' ע ישראל על דבר עצת בלע כשיע להשמיד הכל…
במבט בי השיטי בברכותיו של בלע  ,נית למצוא רצו סמוי של בלע לעקור את הע .
אחת הדרכי שבה נית להזיק לזולת היא ע"י מניי נפשות ומניי רכוש .הדבר נלמד
מהכתוב בפרשת כיתשא )שמות ל,יב(" :ולא יהיה בה נג בפקד אות " .ופירש רש"י:
"שהמני שולט בו עי הרע ,והדבר בא עליה כמו שמצינו בימי דוד".18

 .16רש"י בד"ה עצה אומר :עצת "דנתחכמה לו"
 .17נעיר שלפי המדרש הגדול )שמות ב ,כג( עצת בלע היתה שונה מעט בתוכנה" :דתנו רבנ שלושה יועצי היו
לפרעה כשנצטרע ,שאל לרופאי מה ירפא אותו .בלע יע שיקח את היהודי לשחט ולישט מדמ ובו
מתרפא"...
 .18ע"פ שמואל ב ,כד ,אי.
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מדברי בלע בברכתו את ישראל )במדבר כג ,י(" :מי מנה עפר יעקב ומספר את רבע ישראל",
לומד הרב גור 19שבלע ניסה למנות את ישראל על מנת לפגוע ב .
וכ ניסה בלע להזיק לע ישראל עלידי השלטת עי הרע ,20כדברי רש"י )במדבר כד ,ב(:
"וישא בלע את עיניו וירא את ישראל שוכ לשבטיו"  ביקש להכניס בה
עי רעה.
נראה מדברי אלו שבלע ניסה מספר דרכי כדי לפגוע בע ישראל ,וה  :א  השותפות
לגזרת פרעה ,ב  מניית ע ישראל ,ג  השלטת עי הרע.

ט .סיכו
במאמר זה בחנו את הקשר שבי שתי דמויות במקרא :לב ובלע  .ראינו דעות שונות
המקשרות בי דמויות אלו ,בר נראה שכול יסכימו לכ שבלע הוא בדמותו של לב.
כמו כ ראינו שרבו הדברי המשותפי בי שתי דמויות אלה :שניה מאותה אר מוצא,
לשניה הקב"ה ניגלה באישו ליל ומזהיר לבל יזיקו לישראל .שניה היו מנחשי
וקוסמי  ,שניה חמדו ממו ,וכוח הפה  ייחד את שניה .
וכל זאת ,הדבר המרכזי שבלט ואפיי את דמות הוא רצונ לעקור ,לכלות ולאבד את
יעקב וזרעו  ע ישראל ,דבר שבעזר הקב"ה לא עלה ביד .

 .19בספרו 'תורת המקרא' ,הוצאת האידרא ,עמ' .303
 .20אומר הירושלמי במס' שבת פי"ד ה"ג" :רב ור' חייא רבה תרייהו אמרי  תשעי ותשעה מתי בעי ואחד
בידי שמיי".
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הרבדודזנו
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שאוליונתןוינגורט

ÂÊ „Â„ ·¯‰

„¯‚"·Ï¯‰ ˙˘Ó· ‰ÓÎÁ ÔÈ˜ ÈÎ
‡‡Â·Ó .
·‰¯È˜ÁÂ „ÂÓÈÏ .
‰ÓÎÁ‰ ˙¯È˜Á ˙Â·È˘Á .1
‰¯Â˙ È¯·„· ˙ÂÂ·˙‰ .2
Â„Â·Î ÈÂÏÈ‚Â '‰ ˙¯ÊÚ .3
‚‰ÓÎÁ‰ ˙Â‡Â·Ó .
ÔÂ¯ÎÊ‰Â ÔÂÈÓ„‰ ,ÌÈ˘ÂÁ‰ .1
(˙È¯Â˙‰ ‰ÎÏ‰‰ ,˜ÂÁ‰) ‰¯Â˙‰ ÒÂÓÈ .2
„„ÂÓÈÏ· ÌÈÎ¯„ .
Ì„‡‰ ˙Â¯˘È .1
ÂÓÂ˜ÓÂ „ÂÓÈÏ‰ ÔÓÊ .2
ÌÈÓÎÁ È¯·„ ˙ÚÈÓ˘Â ˜ÈÓÚÓ „ÂÓÈÏ .3
‰ÁÎÈ˘ ÚÂÓ ‰¯Â˙‰ ÏÓÚ .4
˘¯„‰Â ÈÂ‡¯‰ „ÂÓÈÏ .5
‰¯Â˙‰ È¯·„ ˘Â·È˘Ó ˙Â¯È‰Ê .6
‰ÓÎÁ‰ ˙‚˘‰ È·Ï˘ .‰
‚"·Ï¯‰ ˙˘Ó· ‰ÓÎÁ‰ ÈÁÂÓ ˙Â¯„‚‰ .Â
ÌÂÎÈÒ .Ê
•

נושא לימוד התורה ,קניינו ,דר לימודו וכ עניי העבודה על המידות ,גילוי הטוב שהוא המועיל בקני דעות
ומידות וכו' מפוזר בכל כתבי הרלב"ג )רבינו לוי ב גרשו ,13441288 ,פרובנס( .אמנ אי ספק שבפירושו
לקהלת ומשלי נמצא עיקר שיטתו בעניני אלה ,דבר המוב לאור עניינ של ספרי אלו )ראה הגדרת תכלית
הספרי הללו בתחילת הפירוש לקהלת ,בהקדמה של משלי ובפירוש על פרק ד( ,לפיכ התרכזתי דווקא
בפירושו לספרי אלה .א בפירושו על שיר השירי ישנה הרחבה בנושאי אלו ,אול לא עסקתי בכ ,עקב
האופי השונה של פירושו לספר זה ,שפחות עוסק בהדרכות מעשיות.
לפירוש על קהלת השתמשתי בנוסח שנקבע על ידי גב' רות ב מאיר במסגרת עבודה לקבלת דוקטורט' ,פירוש
הרלב"ג לקהלת ,ניתוח וטקסט' ,שנת תשנ"ד .הנוסח מופיעה בספריית הר הצופי במספר סידורי L46 BS1545
 .B45כל ציוני מקורות המופיעי בתו הנוסח של פירוש זה ,ה בציו מקורות של פסוקי וה בציו מקורות
לספרי הכתובי בפירוש כמו מלחמות ה' או ספרי אריסטו ,באי מעבודתה.
שיטת פירוש הרלב"ג לקהלת אינו הסבר לפי פסוקי כפי שנהג במשלי ,חו מביאור המילות קצר ,אלא ביאור
של פיסקה מסויימת בשילוב הפסוקי המתאימי ,לאו דווקא בסדר הספר .לכ ציו המקור הוא לפי המספור
של מהדורתה .הפסוקי מצוייני בתו הביאור בהדגשה וה מלווי במקור מדוייק.
לפירוש על משלי ,השתמשתי להקדמה ופרק ראשו בעבודתו של הרב ברנר לפי נוסח כתב יד פריס ,heb.247
אשר שימש בסיס הנוסח ,וכתב יד פריס  heb.246לתיקו הגירסה .נוסח זה נית לי מוגה ומהודר על ידו .כל ציוני
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א .מבוא
במאמרנו "מידות ,דעות ושלמות האד במשנת הרלב"ג" 1בארנו שעל פי הרלב"ג ישנ
שלוש שלמויות באד :שלימות הקני הגשמי ,שלימות המעשה  דהיינו היכולת לפעול ע"פ
המידות הנעלות  ושלימות הדעות ששואפת להגיע להשגת החכמה האלוקית .ראינו
שהמידות המתוקנות )דהיינו ,שלימות המעשה( צריכות להיות קוד השגת החכמה .בנוס
לכ ,נוכחנו לראות שהתורה היא המיישרת את האד אל השלימות המוסרית ע"י לימוד
תורה וקיו המצוות .א כ ,בודאי שיש צור להשתדל בלימוד תורה  ה לצור השגת
החכמה האלוקית וה לתיקו המידות ושלימות המעשה.
מאמרינו זה מהווה מעי המש למאמר הקוד ,ובו נבאר את שיטת הרלב"ג בלימוד
התורה  החשיבות בלימוד ובחקירה ,הצור בעמל הדברי ,שלבי הלמוד ,וכיוצא בזה.
כדרכנו במאמר הקוד ,חלק גדול מ המאמר הינו למעשה ציטוטי מדברי הרלב"ג .הצענו
בפני הקורא את הדברי בצורה שתציג את שיטתו של הרלב"ג  המפוזרת במקומות שוני
בפירושיו לספרי המקרא  באופ מובנה וברור .לצור כ א הוספנו פרק המבאר הגדרות
מונחי שהרלב"ג משתמש בה בתארו את החכמה וקניינה.

ב .לימוד וחקירה
 .1חשיבות חקירת החכמה
ישנה חשיבות עליונה לעצ החיפוש והחקירה:

אל תהי חכ בעיני ותתרשל מפני זה מלחקור עוד בעניני החכמה ,כי זה
ימנע ממ הרבה מהשלימות אשר אפשר ל לקנותו .א תמיד חשוב היות
חסר בחכמה ותהיה מפני זה חוקר בה תמיד ותוסי על שלימות שלימות.

)משלי ג ,ז(

המקורות המופיעי בתו הנוסח של שני פרקי הללו ה בציו מקורות הפסוקי וה בציו מקורות לספרי
כמו מלחמות ה' או ספרי אריסטו ,באי מעבודתו.
כל שאר פרקי הפירוש למשלי הינ לפי ההוצאה הרגילה של המקראות גדולות ,ולצור כ נעזרתי ג בפרוייקט
השו"ת של אונ' בראיל .
שיטת הפירוש הינה לפי פסוקי ,ביאור המילות וכ בתועלות ,לפיכ כתבתי את המקור לפי הפסוק .ג כא
השתדלתי לציי בתו הביאור את המילי המצוטטי מהפסוק )בכתב מודגש( .במידה והבאנו דברי רבינו
מחלק שאינו מוסב ישירות על פסוק )למשל בחלק 'ביאור הפרשה'( ציו המקור כולל רק את הפרק ללא פסוק.
סוגרי מרובעות בתו ציטוט הינ הוספות שלי.
לפירוש על התורה ,השתמשתי במהדורת מעליות לבראשית ושמות.
הציטוטי מספרי אריסטו הינ תרגו שלי )ד.ז (.מצרפתית :למטפיזיקה הוצאת  ;AGORAלניקומאכא הוצאת
.Flammarion
 .1בתו מעליות כב ,בעריכת צחי הרשקובי ובראו דסברג ,טבת התשס"א.
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אול ,על א החשיבות ,ייתכ והאד ימנע מהחקירה ויטע :מה לי וללימוד וחקירה? אולי
אי זה "הטבע שלי"? כנגד טענה זו אומר הרלב"ג שג א אי אתה מרגיש כ בתחילה,
הרי זה למעשה צור ותשוקה פנימית עד כדי כ שכביכול החכמה קוראת ל שתבוא
אליה:
הש יתבר ש חכמתו נגלית ביצירת הדברי הנמצאות אצלנו ,באופ
שתעיר האד לחקור בה ותביא להשתוקק אל השגתה תשוקה נפלאה.
זאת התשוקה הטבעית אשר ש הש יתבר ]להל :הש"י[ באד בזה
האופ הוא הכלי להגיע אל שלימותו ,כמו שביארנו בספר שיר השירי .ולזה
אמר על צד המשל כי החכמה קורא לאנשי בקול גדול שיחקרו בה כי הוא
מבעת לה רוחה ומודעת אות דבריה במה שיראו ממנה דברי הנמצאי
העלולות ממנה כי מה נובעת החכמה האלוהית אשר שמה אות במה שה
)משלי ב ,התועלת הראשו (
עליו מהמציאות.2
וזאת החכמה הנגלית לכל אד בזה תשי באנשי תשוקה נפלאה להשגת
המושכלות .והנה זאת התשוקה היא כלי להגיע האד אל שישתדל בזה
)הקדמה למשלי(
הקניי הנפלא.
וג מי שכבר למד עני במלואו ,תוספת לימוד תועיל להמתיק את דבריו כשיבוא לשכנע
אנשי:
...ואע"פ שכבר התבונ בזה בלבו באופ ראוי ,הנה במתיקות דבריו יוסי
קני טוב על מה שחשב בלבו ,כי ערבות הדברי ומתיקות ימשו הנפשות
)משלי טז ,כא(
ויקח.
נוכחנו לראות שצרי ללמוד חכמה ושהאד באופ פנימי רוצה בכ .אמנ למעשה אי
מגיעי אליה?
כפי שנסביר בהמש ישנ דרגות שונות בהשגת החכמה ,לכ יש לשמור על דר הלימוד
הנכו דר 'מזימה'' ,דעת'' ,חכמה' 3ורק אז יוכל להשיג את התבונה שתוביל בביטחה
לפילוסופיה האלוהית דהיינו 'דעת קדושי':
ותבקשנה ע זה כמו שיבקשו הכס ותחפש עליה כמו שיחפשו המטמוני,
שיחפרו פה ופה עד שימצאו .הנה בזה האופ תמצא התבונה ,רוצה לומר
שתקב כל ההקדמות המפורסמות הנופלות בדרוש אשר תחקור בו.
 .2ראה ג משלי )ב ,ככא(:
הנה החכמות הנמצאות יגביהו קול בחו ,כדי שישמעו האנשי דבריה ,ברחובות אשר
בעיר תת קולה כל אחת מה  ,בראש המדברת בקול גדול היא קוראה לאנשי ,בפתחי כל
שער ושער בעיר תאמר דבריה .והנה אמר זה להיגלות חכמת ה' יתעלה בנמצאות היגלות
נפלא ,כשיעויי באופ החכמה הנפלאה שיש ביצירת נמצא נמצא; הנה זאת החכמה הנפלאה
תקרא האנשי קריאה חזקה שיעיינו בה ,מצד התשוקה הטבעית שתהיה לאישי האד בזה
מזה הצד.
 .3עיי בהגדרות מושגי אלו בפרק ההגדרות.
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ואחר תברר צודקת מהבלתי צודקת ,ובזה האופ תבקשנה ככס
וכמטמוני .וזה כי כבר יחפרו במקו לראות א יש ש לכס מוצא ,וא
לא נתברר לה שהחפירה ההיא תוביל למצוא הכס וכ יעשו זה עד
שימצאו המקו אשר בו יש לכס מוצא.
וכ ראוי שיעשו למצוא התבונה ,לפי שלא יבאו בה בהקדמות עצמיות .ולזה
אי לבטוח בהקדמות שימצאו בה מתחלת העני שיתנו האמת עד שתשל
החקירה בכל כמו שזכרנו .הנה כשתעשה זה בזה האופ אז תבי יראת ה'
ותמצא דעת אלהי כי זה יעמיד על הדברי האלהיי .ולמה שתשיג
מעוצ מדרגת מציאות הש יתבר תירא ממנו מרוב רוממות וגדולתו אשר
לא יושג לזולתו ,ואמנ תעזר בש"י בזאת ההשגה כשתתעורר בה מעצמ
)משלי ב ,דה(
באופ אשר זכרנו.
 .2התבוננות בדברי תורה
בירור ולימוד החכמה צרי ליעשות בהתבוננות ובזהירות מרובה.
ידוע הוא שבמחשבה ודיבור מומל לאד לחשוב טר ישיב דברו:

מי שהוא משיב דבר בטר ישמע ויבי הדבר אשר הוא משיב עליו ,הנה זה
העני הוא לו אולת וכלמה כי כבר ישיגהו בושת מפני שלא ישיב כראוי ,ולזה
)משלי יח ,יג(
ראוי שיבי האד בדברי קוד שישיב עליה.
הלא כ הדבר בכל הנושאי .הקב"ה דורש מהאד להתבונ בדבר ולבטוח בו ,ואז יוכל
למצוא את הדר הנכונה:
הנה מי שהוא מעיי ומסתכל אי ראוי שיתנהג בדבר דבר ולא יעשה מעשיו
בזריזות ובבהלה ,הוא ימצא טוב בדברי כי זה ממה שיתיישר בו להגיע אל
התכלית הנרצה .ומי שש מבטחו ע זה בה' לא במה שהכי מהסבות 
אשריו ,כי הש"י ימציא לו חפציו וא א שגג בהכנת הסבות.
)משלי טז ,כ(
לעומת זאת הממהר רק יפסיד:

וכל מי שהוא ממהר לעשות פעולותיו בזולת חקירה והתיישבות ,א ראוי
שיעשה א לא ואי ראוי שיעש ,הנה לא יגיע לו מה כי א חסרו ,4לא
יתרו ותוספת טוב.
)משלי כא ,ד(
עני הפזיזות והשטחיות בבירור נושאי הינה בעייה עקרונית אצל הנערי:

 .4ראה ג:
והכלל העולה מהדברי הוא ,כי השגת החכמה וא היא טובה יצטרכו לה תנאי .האחד,
שיבואו בה בהדרגה ובסדר ראוי בזולת הריסה .כי המהירות והבהלה בה ירחיק האד
מהשלמות) .קהלת עמוד (31
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אולת קשורה בלב נער ,בלב הנער קשורה אולת בהתחלה ענינו כי מפני היותו
נבהל ונחפז לעשות מה שיחפו לא ידרו בעניניו בסבות הנאותות ולא
יתיישב להתבונ מה שראוי לעשות ומה שראוי שיתרחק ממנו) .משלי כב ,טו(
מכא הדר הנכונה:

הנה ה עצה שלימה שתתישב לו בזה תכי לו המחשבה הצודקת ,וזה יהיה
בשיקב כל אלו המחשבות ויברור הצודק מהבלתי צודק בחקירה שלימה
)משלי כ ,יח(
וביישוב רב.
וא בלימוד כל הנושאי הדברי אמורי ,אומר הרלב"ג שבחקירה האלוקית יש לנקוט
משנה זהירות:
וכשתתבונ בה' יתבר להשכיל ולדעת אותו אל תבהל ותמהר על פי ולב
אל ימהר להוציא דבר לפני האלהי ,א לא אחר העיו הרב והתבאר ל
שמה שחייבת אותו לו הוא מחויב לו בהכרח ,או מה ששללת ממנו הוא
משולל ממנו בהכרח.
וזה כי האלהי בשמי ואתה על האר ורחוקה מאד מדרגתו ממדרגת.
ולזה אי ראוי שתשלח לשונ ומחשבת לחייב לו מה שתדמהו שלמות
בחוק "כי גבהו שמי מאר" )ישעיהו נה ,ט( וכ גבהו דרכיו מדרכי
ומחשבותיו ממחשבותי.
ולזאת הסבה ראוי ג כ שיהיו דברי מעטי )קהלת ה ,א( כי כל מה שתדבר
בו אי אפשר שתדבר בו כי א על צד ההשאלה וצד משתו הש.

)קהלת עמוד (26

 .3עזרת ה' וגילוי כבודו
האד המבקש להגיע ל'בינה' ול'דעת קדושי' צרי להבי שאי הידיעה תבוא רק
מחיפושי אישיי ג א יהיו בעומק וביושר  אלא רק בשיתו עזרתו הבלעדית של
הקב"ה:5
ואד מה יבי דרכו מעצמו א לא ילוה לו העזר האלהי .הנה לא לאד דרכו
וזה מבואר בדברי המדיניי כי פעמי רבות יתחדשו מונעי בדרכו או
עוזרי לא קוה לה .ויותר מבואר זה בדברי העיוניי כי א על פי שקצת
ההתחלות ילקחו מהמוחשי הנה לא ישל לקיחת וההגעה לדרוש דרוש
והדרכי והסדרי המישרי לו ]כי[ א במה שישפע לה מהש"י כמו

 .5רבינו פיתח רעיו זה בכמה מקומות ,נוסי כא מקור נוס מהבולטי ביותר:
כי נשמת האד והוא השכל הוא נר ה' והוא חופש כל העמוקות אשר בנמצאות לעמוד על
סוד לפי מה שאפשר בעזר הש"י במה שישפיע עליו מאורו וזיוו בו יעמוד על אמתת הדברי
העיוני) .משלי כ ,כז(
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שביארנו בבאורינו לספר הנפש ושיר השירי ובמאמר הראשו מספר
מלחמות ה'.

)משלי כ ,כד(

מתו כ ,כפי שיעור השגת הדברי העיוניי כ תהיה דביקותו בה':6

כי לא תתכ זאת החקירה אחר שה יניחו שזה העני היה במקרה .א
כשנודע שיש בכא פועל  הוא הש יתבר ,הנה זה יכי לנו הדר להשגת
החכמה אשר ביצירת הדברי הנמצאי ,אשר לפי השיעור שנשיג ממנה
יהיה דבקותינו בש יתבר אשר מושכל כל אלו הדברי הוא אצלו,
ומהמושכל אשר אצלו שפע מציאות.
)משלי ג ,י(
מכא שאי לסמו על בינתנו לבדה .בנוס לכ ,כפי שנראה בהמש  השגת הבינה עומדת
בי הדר השכלית הנכונה המובילה לדעת קדושי ובי הכח הדמיוני השלילי .הרלב"ג
מדגיש שהצור בעזרת ה' הינו מהותי ולא רק טכני ומקרי:
שי מגמת בהשגת בש יתבר ולא תשע על בינת לחשוב כמה שתחפו
לעשותו מחכמת לומר" :כבר התבוננתי ועשיתי דברי בחכמה בדר שאשיג
המבוקש בלי ספק" כי אז תסור ממ העזר שיהיה מגיע ל בזה מהש"י א
נשענת על בינת.7
טעמו של דבר ,שרצונו של ה' שנדע שהוא הבורא ובעל הדעת ,על כ על מנת לידבק בה' צרי
להאמי שכל החכמה באה ממנו .הלומד ולא מאמי שהחכמה מאת ה' ,כביכול אי לה'
'עני' להדרי אותו לדר הנכונה.
כי רצו הש"י שיכירו האנשי המושגחי ממנו מה שישפע לה מהטוב מצד
השגחתו .ומי שהוא נשע על בינתו יחשוב שלא יצטר לו בזה עזר אלהי.

)משלי ג ,ה(

באמת ,רק ה' יודע מהו הדבר הנכו וישר ,ובלי עזרתו לא נוכל לדעת דבר בביטחה:

הנה המשקל בדברי העיוניי ומאזני צדק ומשפט לשקול בה הישר
והבטל הוא לה' ,כי יצטר עזר אלהי זה בצדק וביושר לרוב הטעיות שאפשר
)משלי טז ,יא(
שיפלו בו.8
 .6כמוב  ,דביקות בה' והשגת 'דעת קדושי' תלויה ג בלימוד תורה בדר הנכונה וג בקיו מצוות )ראה
בזה מאמרנו במעליות כב(.
 .7רעיו זה מובא בעוד כמה מקומות:
להיות בה' א אתה אחרי הגיע לזאת המדרגה שזכרתי הודעתי היו שלא תשע על
חכמת ובינת א יהיה תמיד בה' מבטח ע כל מה שתישיר מהסבות להגעת דרוש כמו
שנזכר במה שקד כי לשוא יוקדמו הסבות א מאת הש לא נהיה הדבר) .משלי כב ,יט(
להודיע שאי ראוי לאד שיבטח בדברי אשר ירצה להשיג בבינתו ובסבות אשר המציא
להגיעו אליה א ישי מבטחו בש"י לבד ויעזר ע זה בסבות המביאות הדבר ההוא) .משלי
ו ,התועלת השנית(
 .8מתו דברי אריסטו הרוצה להשיג רק בדר הפילוספיה את האמת ,אנו מביני עד כמה אנו נבוכי בלי
הדרכה מפורטת של הקב"ה:
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ומי שיעזר לתכ הרוחות אל שישאר הרוח והרצו בדר הטוב הוא הש"י,
הוא לתכלית ולתועלת כי על צד ההשגחה ישמר האיש הטוב מהתגאל
)משלי טז ,ב(
בפעולות הרעות.
הידיעה הזאת של תלות בהקב"ה אינה רק מודעות טכנית של 'כללי המשחק' על מנת להשיג
חכמה ולידבק בו אלא היא צריכה להיות המגמה שלנו  אי רצוננו לדעת חכמה בלבד אלא
גילוי כבוד ה'.9
והנה כשתפליג לחקור באלו הסבות היותר שלימות ,א תהיה כוונת תמיד
לתת בו כבוד לה' ותשתדל מפני זה למצוא הסבות היותר שלימות שיראה
בה כבוד לש יתבר ,הנה זה יהיה סבה למלאות אוצרות שכל מקני
החכמה האמתית ,כי בזה תתישר לעמוד לפי מה שאפשר על עומק החכמה
)משלי ג ,י(
האלהית ששמה דבר דבר מאלו הדברי על מה שה עליו.10

ג .מבואות החכמה
 .1החושי ,הדמיו והזכרו
נוכחנו לראות שהקב"ה דורש מהאד ללמוד ולחקור ,ויודעי אנו שאי הקב"ה יבקש דבר
שהאד אינו יכול לעשות ,לפיכ ה' צייד אותנו בכלי רבי על מנת להשיג את המבוקש:
אבל ראה זה לבד שמצאתי והוא שה' ית' עשה את האד ישר
והכי לו כלי רבי ,להשיג חכמת הנמצאות ולדעת שהכל מסתע מהש"י.

)קהלת ז ,כט(

)קהלת עמוד (39

אכ קשה להתנהג בדר החסידות .לכוו בכל מקרה ומקרה לדר האמצע אינו דבר פשוט,
כמו שלקבוע מרכז העיגול אינו נתו לכל אחד אלא למומחה .כ כל אחד יכול לכעוס ,לחלק
את כספו ולהיות נדיב; אבל לדעת למי לתת ,כמה ,מתי ,לאיזה מטרה ואי ,אי זה נחלת כל
אחד והוא דבר קשה .מתו כ שימוש נכו של הכספי הוא דבר נדיר ,ראוי לשבח ונאה.
)ניקומאכא ]ספר המידות[ חלק ב ,פרק ט ,פיסקה (2
 .9השווה ע דברי המסילת ישרי לקראת סו פרק יט" ,בביאור חלקי החסידות":
אמנ ודאי שמי שמתכוי בעבודתו לטהר נפשו לפני בוראו למע תזכה לשבת את פניו בכלל
הישרי והחסידי ,לחזות בנוע ה' ולבקר בהיכלו ,ולקבל הגמול אשר בעול הבא; לא נוכל
לומר שתהיה כוונה זו רעה .אכ לא נוכל לומר ג כ שתהיה היותר טובה ,כי עד שהאד
מתכו לטובת עצמו ,סו סו עבודתו לצור עצמו.
א הכוונה האמיתית המצויה בחסידי אשר טרחו והשתדלו להשיגה ,הוא שיהיה האד
עובד רק למע אשר כבודו של האדו ב"ה יגדל וירבה.
 .10ראה ג:
להודיע שראוי לאד שית כבוד לש"י בחקירותיו בחכמה ובתורה ,כי זה ממה שיישירהו
למצוא האמת בדברי לפי מה שאפשר לו .והיה זה כ כי חכמת הש"י היא נפלאה מאד
וכאשר ירצה האד למצוא באלו הדברי חכמה נפלאה ולא יסתפק בסבות החלושות ,אז
יתישר מאד למצוא דברי חפ .וע זה למדנו מזה תועלת אחר והוא שמי שיכבד ה' מהונו
וממבחר פירותיו ותבואתו ית הש"י שכרו בשיתברכו קניניו) .משלי ו ,התועלת השלישית(
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דעת רבינו היא ,שסיפור הבריאה הוא דר להודיע לאד אלו ה הכלי ,ובפירושו ש
מגדיר הרלב"ג כלי אלו:
והתכלית המכוו בו ]בסיפורי סודות הבריאה[ ,לפי הנראה לנו ,הוא להודיע
הכלי אשר נת ה' יתעלה לאד להגיעו אל הצלחת הנפש ,אשר בה יהיו לו
)בראשית עמוד (84
החיי הנצחיי.
יש לברר  מהו השימוש הנכו שיש לעשות בכלי שהקב"ה הנחיל לנו? מתו בחירתנו
החפשית ,הכלי המובילי אל דר המל יכולי בעצמ להוות פתח לחיסרו:
וראוי שתדע שמה שבא הנה מזה הסיפור הנפלא ,הוא על דר משל ,לבאר
שהחסרו שהגיע בבריאת האד  עד שלא יתכ שיגיע אל השלמות שיכוו בו
כי א בקושי עצו  היה מפני שלא היה אפשר לו שיקבל זה באופ יותר
של ,עד שהכלי בעצמ שהושמו בו לדרו אל השלמות יהיו כלי לאד
מצד בחירתו לדרו אל החסרו .ומ ההכרח היה שיהיה בעל הבחירה,
להיותו בעל שכל.
)בראשית עמוד (111
באלו כלי מדובר?
האד נפגש ע העול באמצעות החושי ,11רק דרכ יקנה את החכמה .לאחר מכ
מעבדי את הנתוני דר הדמיו וכח הזוכר:
שלח לחמ רצונו לומר מזו שכל והוא המושכלות ,12על פני המי והוא
מרוצת זה הנמצא הטבעי ,וקח התחלות 13דרוש ממנו כי ברב הימי
תמצאנו )קהלת יא ,א( בזה האופ .ובזולת זה לא תגיע אליו ,כי לא יתכ לקנות
שו מושכל מזולת לקיחת ההתחלות מ החוש.
)קהלת עמוד (50
 .11השווה ע מטפיזיקה  .980aראה בהמש את הפרק "שלבי השגת החכמה" לבירור המושגי.
רבינו מסביר מהו מקומ של החוש והשכל בתו מערכת השגת החכמה:
להודיע שכמו שנוציא החכמה מאלו הדברי השפלי בחקרנו בה למה היו במה שה עליו
מהמציאות ,ונוציא התבונה מהגרמי השמימיי בחקרנו בה לפי מה שראוי ,כ שפע
מציאות מחכמת הש"י ותבונתו .ולזה נדבק בזה האופ בחכמת הש"י ותבונתו דבקות מה
אשר החכמה והתבונה ההיא היא עצמותו ית') .משלי פרק ו ,תועלת החמישית(
...כבר נקרא שמו )קהלת ו ,י( ,ידוע שהש הוא מונח על מה שיורה עליו הגדר .ולזה יתואר
האד שהוא קורא שמות לנמצאות שצייר מהות ועצמות ,כמו שבארנו בפרשת בראשית.
והנה פרי השכל והשגתו הוא מה שהשיג וצייר ממהויות הדברי ,כמו שבארנו בראשו מספר
"מלחמות ה' " )מאמר א ,פרק י( ,והתבאר עוד ב"ספר הנפש" )על הטבע  ,(b417, 5, IIואול
ההשגה האמיתית היא כמו משותפת לחוש ולשכל ,כמו שהתבאר ש ,ולזה היה היותר מיוחד
שבהשגות השכל ההיולאני השגת ציור הנמצאות ,שהוא קריאת שמות לה באופ של ,וזאת
ההשבה כשהגיעה לאד היא שכל נקנה ,וכבר בארנו בספר "מלחמות ה' " )מאמר א ,פרק יא(,
שהשכל הנקנה המגיע מהשגה השגה מאלו ההשגות הוא נצחי) .קהלת עמוד (26
ועיי עוד בעני זה בבראשית עמודי .106105
 .12כלומר ידיעת האמת והשקר ,וראה בהמש בהרחבה.
 .13נראה שהכוונה ל'מזימה' ו'דעת' .ראה הגדרה מורחבת להל .

172

דרכי קני חכמה

אז שומעת ועי רואה ,הש"י עשה ג שניה כלי להשגת האמת בדעות
ובמדות.
וזה שאלו החושי ה יותר נכבדי שבחושי לקחת מה ההקדמות
הראשונות ע ההשגות במוחשי ,וה ע זה כלי אל שיקב האד אליו
החכמה שהשיגוה שאר האנשי.
כי באז ישמע דבריה וילמד אות ,ובעי יראה דבריה בספריה .ולזה
היו אלו החושי מהגדולי שבכלי אל שישל לאד להיות איש אמוני
)משלי כ ,יב(
במדות ובדעות.
כלי העבודה שלנו הינ החושי והשכל ,בהמש נרחיב ביחס בינה ובמקו הכח
המתעורר והדמיו ביחס אליה.
 .2נימוס התורה )החוק ,ההלכה התורנית(
על מנת להגיע אל הכוונה האלוקית יש צור בקבלת נימוס התורה .ויש לברר מהו נימוס
התורה לעומת נימוס האומות ,ובהבדל זה כותב רבינו:
הנה תורתנו תיוחד משאר התורות והנימוסי שהיו לשאר האומות ,כי
תורתנו אי בה דבר לא יגזרהו היושר והבינה ,ולזה היה הנימוס האלוהי
מוש אנשי מצד עצמותו אל שיתנהגו בו .ואמנ נימוסי שאר האומות
אינ כ ,כי ה אינ מסודרי לפי יושר וחכמה וה נימוסי זרי מטבעי
האנשי ויתנהגו בה האנשי על צד ההכרח מצד אימת המלכות ואימת
הטלת העונש ,לא מצד עצמות.14

)פירוש על התורה פ' ואתחנ  ,התועלת הארבע עשרה(

הנימוס של האומות הוא נורמה שרירותית שאינה מתחייבת להיות לפי היושר בכל פרטיה.
אי הדברי אמורי כ בנימוס התורה ההול ביושר בעצ מהותו .נימוס זה ,הוא שהונח
לאד על מנת שיל בדרכי הבורא:
ובהיות העני כ ,רצוני שהכוונה האלהית אשר היתה בבריאת האד ,להגיעו
אל השלמות האמיתי ,והכינה לו מפני זה כלי רבי כמו שקד ,תימצא
הבחירה האנושית חולקת עליה ]לכוונה האלוקית[ ומנגדת לה.
הנה מ ההכרח היה שיונח בכא נימוס תוריי יכריח הבחירה ,להיכנע אל
הכוונה האלהית ,עד שישל בזה מה שכו בבריאה האנושית .ולהיות קניי
המושכלות מגיע לאד בהכרח בקושי גדול כמו שקד .15היה ג כ ראוי
 .14ראה מורה נבוכי ב ,מ ; ג ,יא.
 .15השווה רס"ג אמונות ודעות )הקדמה ,פיסקה ו ,תרגו ר"י קפאח( וז"ל:
ידוע לפני החכ שהלימודי הנלמדי על ידי העיו לא יגיעו לשלימות אלא בזמ ממוש
ושהוא א יפנה אותנו אליה בידיעת הדת ,היינו נשארי זמ רב ללא דת עד אשר תשל לנו
המלאכה.
וכ במורה נבוכי א ,לד.

173

הרב דוד זנו

שיהיה בזה הנימוס התוריי הישרה אל הקנאת המושכלות אשר לא יתכ
הגעת כי א בקושי גדול ,להשלי בו מה שחסר מפני הכרח החומר.

)בראשית עמוד (112

עני נוס בנימוס האומות הוא שהיות ובני האד שוני ומתחלפי ,16יהיו אנשי שיבחינו
בי הטוב והרע בכ שהטוב הוא המועיל ,הנאה או הערב ,הכל לפי ראות עינה ,לכ
מחוייבי אנו לקבל תורה אלוהית ,שלא באה מתו תרבות ונורמה אנושית ,על מנת להגיע
בביטחה אל השלימות:
והיה מ ההכרח שיהיו דעות האנשי מתחלפי בה מתחילת העניי,
לחולשת זאת ההשגה ולחסרונה ,17עד שקצת ישימו הטוב הערב והרע
הפכו; וקצת ישימו הטוב המועיל והרע הפכו; וקצת ישימו הטוב הנאה
והרע הפכו; וקצת ישימו הטוב הכבוד והרע הפכו; וקצת ישימו הטוב
הניצוח והרע הפכו.18
הנה היה מחוייב שיתחלפו מזה הצד תכונות האנשי חילו רב ,כי כל אחד
מה יבחר במה שהוא טוב אצלו .וימש מזה החילו אשר בי תכונות
האנשי הפסד הקיבו האנושי .ע שזאת ההשגה בעצמה היא סיבה
להרחיק האד משלמותו האמיתי; הנה מ ההכרח היה שיונח בכא נימוס

ראה."La pensée philosophique et théologique de Gersonide" of Charles Touati, pp. 362, 515 :

.16
 .17ראה ג שמונה פרקי להרמב" פרק שלישי פיסקה 'ובחלי הנפש'.
 .18ישנ אצל ההוגי דעות שונות בדבר תכלית האד .השיטות מחולקות לשתי חטיבות עיקריות :א .תכלית
האד להיות מאושר או בגשמיות )הידוניז( ,או ברוחניות )השגת החכמה כאריסטו( .ב .תכלית האד
להיות חסיד ולעשות את המוטל עלינו )למשל הסטואה המאוחרת האומרת שתכלית האד הוא לעשות
חסד וצדק וההשתדלות עצמית ,ולחילופי  ,לקנט תכלית האד הוא למלא את תפקידו במלואו מתו
הערכה לעצ הצווי( .
אריסטו בספרו "ניקומאכא" )ספר המידות( קובע שתכלית האד הוא לעשות טוב ,והטוב הוא האושר,
דבר זה היה מוסכ על כול בזמנו .הדיו הינו בהגדרת אותו אושר ,כפי שרואי אצל הרלב"ג שנות כמה
תשובות לשאלה 'מהו הטוב?' .אריסטו ד בנושא זה לכל אור ספרו ובפרט בחלק  ,Iסיכו רוב השיטות
מופיעות ש בפרק חמישי וז"ל:
המו הע ,הגסי ביותר מפרשי את האושר כדבר הערב ] Eudoxe of Cnideמהמאה הרביעית
לפני הספירה ,מייסד שיטת ההדוניז הדוגל בכ שתכלית האד הוא ההנאה) .שיטה זו
נידונה בתחילת ההקדמה לפרק חלק(  ד.ז , [.לכ ה נותני דעת לחיי מלאות הנאה...
ה בוחרי חיי בהמיי...
השיכבה העליונה של הע ואנשי מעשי מפרשי את האושר בהשגת הכבוד ,מפני שהוא
תכלית של כל פוליטיקאי ...אמנ לפי דעתנו האושר האמיתי הינו אישי ולא נית למנעו
מבעליו...
הקבוצה השלישית שמה לנגד עיניה ההתבוננות )שיטת אריסטו  בהמש הספר מתברר
שמדובר בהשגה החכמה(.
אמנ איש העסקי אינו לפי טבעו ,ברור שהעושר אינו הטוב העילאי ששואפי אליו ,והוא
אינו רק הצעה לתכלית אחר.
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תוריי יבאר לנו אי ראוי שנתנהג באל העניני אשר יחשב בה שה רעי
וטובי.19

)בראשית עמוד (113

בכל ההגדרות הללו יש בה דברי טובי ודברי שראוי להתרחק מה ,על כ אנו צריכי
הדרכה מפורטת מאת הבורא ,20כפי שהוא כותב:
כי כל אחד מהדרכי ימצא בו טוב מה א מועיל א ערב א כבוד א נצוח
או זולת זה מהעניני שיחשוב בה היות טובות.
א מי שמיישר הלבבות ומתקנ להגיע אל הטוב האמתי הוא הש"י כי
בהגעות זה הטוב ובדריכה אליו יצטר עזר אלהי לרבוי המונעי אשר לאד
מהדריכה אליו ומפני שאי אפשר שיגיע אלא באמצעות השפע השופע מהש"י.
)משלי כא ,ב(

ד .דרכי בלימוד
 .1ישרות האד
הרלב"ג מזהה בי מידה מוסרית כללית לכאורה  ישרות  לבי יראת ה':

מי שהוא הול ביושר הוא ירא את ה' ,כי הש"י יישיר לזה בתורתו ובמצותיו.
ומי שהוא נוטה מדרכי היושר הוא מבזה הש"י.

)משלי יד ,ב(

הרלב"ג בפיסקה זו הול לשיטתו שהקדמות מוסריות ה מבואות הכרחיי בעבודת ה',
כפי שבארנו עד כה.
 .19ובמקו אחר כותב הרלב"ג:
ומבואר ג כ שבכא השגות אנושיות ,אינ לאד במה שהוא אד ,אבל ישתת בה באופ 
מה לבעלי חיי .והוא ,השגת הטוב והרע; כאילו תאמר ידיעת הערב מהדברי ,והבלתי ערב 
אשר הוא טוב ורע אצל קצת האנשי; והמועיל מה והמזיק; והנאה מה והמגונה; כי על
כל אלו הדברי יאמרו הטוב והרע לפי מה שיראו האנשי ,עד שקצת ישי הטוב הערב
והרע הפכו ,וקצת יראה שהטוב הוא הכבוד והרע הוא הפכו ,וקצת יראה שהטוב הוא
הניצוח והשררה והרע הפכו ,וקצת יראה שהטוב הפעולות היפות והרע הפכ ,וקצת יראה
שהטוב הוא המועיל והרע הפכו ,כמו שנזכר בספר המידות )א ,ה( ,הנה אלו הדברי  וא ה
מגיעי לאד באופמה מהשכל באמצעות החושי ,כמו העניי בשאר ההשגות האנושיות
 הנה לא יגיע בקנינ לאד ההשארותה הנפשי המכוו בו ,אבל אולי ירחיקוהו ממנו ,וזה,
א בשימש לדברי הערבי ,להנאה המגעת לו מה ,א מצד שיכלה זמנו בחקירות אלו
הדברי ותמנע ממנו ההשגה בנימוס הנמצאות וסדר ויושר אשר בה תהיה ההצלחה
האמיתית כמו שקד ,ואול אמרנו שכבר ישתת באלו ההשגות באופ מה לבעלי החיי ,כי
השגת הערב והבלתי ערב תמצאה משותפת להרבה מהבעלי החיי) .בראשית עמוד (85
חילופי דעות אלו באות מתו השגת הטוב והרע ולא מתו ידיעת האמת והשקר ,כפי שנראה בהמש בפרק
'שלבי השגת החכמה' ,לכ ישנה חשיבות עליונה לגלות את רצו הבורא בעני זה על מנת שלא לימש אל
הכח הדמיוני.
 .20רק התורה מיישרת אל המידות הנכונות והתכלית האמיתית ,כפי שבארנו במאמרנו במעליות כב ,עיי ש.
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אד שמוכ ללכת בתמימות ,ביושר ובצדק ,ה' יעזור לו לבחור בדר הנכונה:
הול בתמימות ויושר יושע מהרשע ומהרע הנכו לבא עליו ואע"פ שהיו
הדרכי המביאי אל הרע רבי והדר הטוב אחד לבד.
ואשר הוא נעקש ועוזב דרכי יושר ,כשלא יהיו לפניו כי א שני דרכי  אחד
טוב ואחד רע ,תביאהו עצתו לבחור הדר אשר יפול ויכשל בה ויעזוב הדר
הטוב.
)משלי כח ,יח(
הרלב"ג מלמדנו בפיסקה זו להיות ישר בקיו המצוות וביחס לחבירו .א במקרי אלו ה'
יצליח את דרכינו ויכוו אותנו בדר הנכונה ,יש להניח שכ בלימוד ,הלומד ע יושר
אינטלקטואלי ומוכ לקבל את האמת א שאינה תמיד ערבה לו ,ג הוא ה' ידרי אותו
בדר המל .כלומר יושר זה הינו בי במידות ובי בדעות:
צדק ומשפט ומישרי  אלו השלשה שמות נופלי על דבר אחד ,או קרוב
מאחד ,וה בכלל נופלי על היושר והראוי בדברי .וזה א במדות וא
בדעות.
)משלי א ,ב(
מסיבה זו מקשר הרלב"ג בי חיפוש ביושר ואמת ע מציאת האמת כשלעצמו 
להודיע לחוקר בדרוש שישי עיונו אל היושר ואמת ויתיישר אליו בתכלית
מה שאפשר לו כי זה ממה שיישירהו למצא האמת בדברי.

)משלי ו ,התועלת הארבעה עשר(

אמנ מי שאינו מסוגל להגיע לדרגה זו ,עדי לו לדעת מעט ולקיי בתמימות:

טוב מי שלא השיג במושכלות כי א מעט ,והוא הול בה בתמימות
וביושר ,ממי שעקש דרכיו בעיונו ולמד בזה האופ הרבה מהדרושי וזה
)משלי כח ,יח(
מבואר בנפשו.
הרלב"ג ,כדי לעודד אותנו בתפיסה זו מזכיר לנו את המטרה העליונה של היושר:
באורח הצדק והיושר במדות ובדעות ישיגו החיי הנצחיי .והיא דר שאי
נתיבה הול אל מות כי החיי שיושגו בה לא ישיג מות.

)משלי יב ,כח(

 .2זמ הלימוד ומקומו
בנוס לכ ,יש להשתדל בקני השלמות בכל זמ אפשרי שהקב"ה מציע לנו ,מפני שאי אנו
יודעי איזה מה עדי ומועיל:
ואמר על עני המשל ,ת חלק בזריעת לחדש השביעי והוא תשרי ,וג
לשמיני שהוא מרחשו ,כי באלו החדשי תהיה זריעת הרבה מהזרעי אשר
יהיה מזו האד בה .כי לא תדע איזה יצליח יותר ,כי לא תדע מה יהיה
רעה על האר )קהלת יא ,ב( ואולי ילקה הקוד וישאר המתאחר ,או ההפ.
והנה אמר זה שראוי לאד שישתדל בכל זמנו לקני השלמות ולא יתרשל
מזה.

176

דרכי קני חכמה

א ימלאו העבי גש על האר יריקו וישחית שט המי קצת הזרעי
וה אשר נקצרו בעת ההוא ,או ישחית ברד ירד מהעבי הזרעי אשר
קניה קשי וישאר השאר ,וא יפול ע בצפו או בדרו מחוזק הרוח
הדרומית או הצפונית ,מקו שיפול הע ש )קהלת יא ,ג( יהיו קצת הזרעי
הה ויפסדו.
ולזה ראוי שיזרע בזמ הקוד והמתאחר ,כי הקוד לא ישחיתנו הרוח
והמתאחר לא ישחיתנו המי והברד .מי שיירא שהרוח ייבש זרעיו לא יזרע
ומי שיראה בעבי ויפחד שיבוא המטד ויפסיד קצירו לא יקצור )קהלת יא ,ד(
כי יתכ שיבוא המטר במקו ההוא או במקו אחר קרוב לו ,ויפסיד קצירו,
כאשר אינ יודע מה דר הרוח אשר תעבור בו ,כי אי הרוח דבר מוחש.
וכמו העצמי בבט המלאה שומ שאינ נכרי באיש ההוא ,ככה לא תדע
את מעשה האלקי אשר יעשה את הכל )קהלת יא ,ה( ולזה אי ראוי שתמנע
מלזרוע ,אבל ראוי שתזרע בבקר ולא תנח יד מלזרוע בערב ,כי אינ יודע אי
זה מה יכשר יותר או יהיו שניה כאחד טובי )קהלת יא ,ו( .ולזה אמר על
צד המשל כי אי ראוי שיתרשל האד מקני המושכלות לא בעת בחרותו
ולא בעת זקנתו.
)קהלת עמוד (50
רבינו הארי במשל על מנת להדגיש שאי בידנו לדעת תמיד מהו הדבר העדי ,לכ יש
לעשות מצידנו את המקסימו ,מתו כ יש לקוות שהדברי יהיו נכוני ויצליחו .הדבר
נכו ג בתחו העיוני )דעות( והמעשי )מצוות(.
אי ספק שלימוד באר הקודש גור לתוספת השגחה ותנאי רוחניי טובי יותר:
ואול התועלת שיהיה לה בהחזיק תמיד באר ישראל ,היא קני
השלימות ,כי באר ההיא הכנה נוספת להגעת השפע האלוקי בה.

)שמות א(352 ,

והנה ציוהו ]את אברה[ ללכת ארצה כנע ,להיותה יותר נבחרת ויותר נכונה
שידבק לו השפע האלוקי.21

)בראשית(192 ,

 .3לימוד מעמיק ושמיעת דברי חכמי
יש צור בלימוד מעמיק במיוחד שיוכל להניב פירות:
שכל האיש הנבו יקנה דעת קדושי מעצמו ,כי מרוב פלפולו יוציא דבר
מתו דבר ,והחכמי יבקשו לשמוע הדעת וללמוד אותו מהיודעי לשיעורי
כי דעת קצרה להבי זה מעצמ.
)משלי יח ,טו(

 .21בנקודה זו דבריו של הרלב"ג זהי לשיטתו של ר' יהודה הלוי  כפי שמופיעה בדבריו של החבר למל כוזר
במאמר השני בספר הכוזרי ,בעני מעלת אר ישראל.
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אפילו החכמי צריכי להתקרב לתלמידי חכמי יודעי דבר ,מכיו שג בלימוד אפשר
לטעות .אמנ דברי ת"ח אלו אינ צריכי להיות מנותקי מהמקורות ,אלא יש לברר
ולעיי בעצמנו בתו דברי התורה שבכתב ושבעל פה:22
הט אזנ ושמע דברי חכמי ללמד חכמת ,ושי ע זה לב לדעתי ולא
תשע על דברי החכמי לבד רק במה שיסכי מה ע מה שהודעתי ל
המיוסד על יסודות התורה .כי התורה היא המישרת להשיג מה שיקצרו
מהשגתי בדר החכמה .כי נעי ומתוק הוא לנפש כי תשמור דברי החכמי
)משלי כב ,יז(
בלב ויכונו יחדיו ע דעתי שהישרתי אליו על שפתי.
דברי חכמי ה דברי המכווני אל האמת ,וככל שנרבה בעיו בדברי חכמי כ נעמוד
על מכלול העקרונות שה מפזרי לאור העניני ,שדברי תורה עניי במקו אחד
ועשירי במקו אחר .אול עיו בדברי חכ אחד בלי לברר את שיטתו הכוללת ,למעשה
מסתיר את כוונותיו האמיתיות וא יוכל להראות כסותר את עצמו:
ואול חקר בזה הספר בזה האופ וקב בו דברי סותרי לפי שהוא בקש
למצא דברי חפ וכתוב יושר דברי אמת )קהלת יא ,י( וזה לא ישל באלו
העניני כי א בזה האופ מהחקירה ,כמו שבארנו בפתיחת זה הבאור ,דברי
חכמי ה כדרבנות שמכווני אל היושר בחרישה .כ דברי חכמי הולכי
כל נוכח הדרוש אשר יחקרו עליו .וה נטועי כמסמרות .ר"ל שה
קיימי במקו אחד כי ה יעיינו בעצ הדברי ובמשיגיה אשר ה תמיד
באופ אחד .לא במקריה במה שה פרטיי ,וה בעלי אספות )קהלת יא ,יא(
ר"ל כי אלו הדברי אשר יחקרו בה ה דברי טבעיי משותפי לכל
)קהלת עמוד (54
אישי המי ההוא או הסוג ההוא.
הקירבה לת"ח אינה רק כדי לשמוע דבריה אלא אפילו עצ הקירבה יכולה לעזור לפיתוח
המחשבה:
...עד שכבר ימצא האד יותר מוכ לאמר בדבר דבר כפי מה שראוי כאשר
היה בפני החכמי ,מאשר הוא בעת שאינו עמה.

)מלחמות ה' ,מאמר ב ,פרק ז(

הצור ללמוד באופ מעמיק גור שהזמ הדרוש ללימוד החכמה ארו מאוד:

הנה רצו מלכי הוא שפתי צדק במה שיעידו בעדות בספורי הקודמי ,כמו
שיצטר זה בחכמות אשר לא תשל העמידה על מה שיצטר לעמוד עליו מ
החוש בה ,כי א בזמ ארו נפלא יעבר החיי האנושיי כמו העני
בחכמת הכוכבי ובהרבה מהדברי.
)משלי טז ,יג(
לכ יש צור למצוא את האיזו ,שהרי בנוס לאיכות הלימוד ישנ ג שני מרכיבי
נוספי  הזמ וההספק:
 .22השווה ע שו"ת הרא"ש כלל נה ,אות ט ,רמב" בהקדמתו לספר מלחמות ה' על הרי" ובעל המאור
בסנהדרי ד יב,א בדפי הרי".

178

דרכי קני חכמה

מי שהוא קצר אפי ,ר"ל שלא יביט בעניני כי א בקצרה ובמהירות
מזולת שיתיישב בה ,הנה הוא יעשה אולת כי מגדר האולת הוא שלא תבא
בדברי בסבותיה.
וכ מי שהוא איש מזמות 23שחושב מחשבות רבות וזמ ארו א ראוי
לעשות הדברי א לא ,הנה ישנא כי לא ישיגו ממנו האנשי מבוקש רק
בקושי עצו מאד...
וזה ג כ סבה להתבלבל הרבה מעניניו ,כי מי שיחשוב בכל הדברי א
ראוי שיעשה אות א לא בזה האופ לא יעשה דבר ג מהדברי הצריכי
לו מאד .ולזה צרי שיזהר האד באלו העניני ולא יעמיק בה ולזה ראוי
לאד שלא ימהר בזאת החקירה יותר מהראוי ולא יארי בה יותר מהראוי.

)משלי יד ,יז(

 .4עמל התורה מונע שיכחה
הוזהרנו על ידי רבינו למצוא את האיזו הנכו בזמ חקירה בלימוד .רבינו מוסי נדב נוס
ואומר שהנטייה היא בכל זאת ללימוד מעמיק יותר לעומת לימוד חפוז ושיטחי ,והקב"ה
יסייע בהבנה .הסיבה היא שהשגה ללא חקירה טובה ויסודית היא פתח להבנה משובשת:
הנה הצלחת הנחלה היא נבהלת בראשונה ,כי היא באה לאד תכ ובזולת
עמל .ולזה תמצא כי אחריתה לא תבור כי מפני שלא עמל בה היורש לא
תיקר בעיניו ולא ישתדל מאד לשמרה ,ובזה האופ ישחית נחלתו בקלות וזה
דבר מפורס מאד מעני הירושה והנחלה.
והנה העיר בזה כי הקניני מהחכמה אשר יעמול האד יותר בהשגת ה
יותר יקרי מהמושכלות אשר יגיעו בקלות ,וההצלחה המגעת מה היא
יותר עצומה.
ואשר ירצו להשיג ההשגות בזולת עמל וחקירה ושקידה .הנה אחריתה לא
תבור כי זה יהיה סבה אל שישתבשו בהשגותיה ולא יקנו מה הצלחה כי
א הפכה.
)משלי כ ,כא(
יחד ע זאת ,בזכות ההשתדלות יהיה סיוע מהשמי שלא לשכוח את הנלמד ולהבי נכו:

הנה התורה תשמור בעבור מה שהתחלת להקדימו ,כדי להשיג הדרוש עד
שלא תצטר שנית להתחיל העיו בו מראשיתו .וכאשר תיק משנת הנה
התורה תדבר ל הדברי שמצאת קוד שתשכב להישיר להשלי
החקירה.
והנה אמר זה כי ע שהתורה מישרת האד למצוא החכמה והתבונה ,הנה
שומר התורה מושגח מהש"י ולזה הוא נעזר בו בהשגותיו.24
 .23ראה הגדרה של "מזימה" בפרק ההגדרות.
 .24רבינו מרחיב בעניי זה:

179

הרב דוד זנו

...הנה התורה תשמר בעבור לשמר מהטעות וזה כי לולי התורה אולי מפני
הקושי שיגיע ל בהתרת קצת ספקות יפלו בדרוש ההוא כבר תסכי לדחות
)משלי ו ,כב(
האמת ותגיע מזה להריסה רבה בהרבה מהדרושי.
 .5לימוד הראוי והנדרש

25

הרלב"ג מרבה לתאר את גישת הלימוד הנכונה ,ובאופ מרוכז באי הדברי בפירושו
למשל על בעלי חיי המופיע בחמישה פסוקי במשלי )פרק ל ,פסוקי כדכח(:
"ארבעה ה קטני אר והמה חכמי מחכמי" )משלי ל ,כד(:
ואמר שארבעה ה קטני אר וה חכמי מחוכמי .ביאור על ]=ביחס אל[
שאר הבעלי חיי להורות כי החכ צרי שיהיה קט בעיניו ,ולזה ראוי
שיירא מחקור בדברי הגדולי אשר אי דר לו להשגת .ובזה ישמר
מההריסה להתחכ יותר מהראוי לו כי יכיר שפלותו ושדעתו קצרה להשיג
זה.
"הנמלי ע לא עז ויכינו בקי לחמ" )ש ,כה(:
הראשו ה הנמלי ,שה ע לא עז ביחס אל שאר בעלי חיי ,וא על פי
שה תקיפי ביחס גודל גופ כי ה נושאי בפיה כפלי רבי ממשקל,
וה מתחכמי להמציא הצרי לה מזו בקי והוא העת אשר ימצא בו
לה.
וזה ממה שיישיר החכ שלא ישתדל בחקירה כי א בעת שיתכ שימצא לו,
כל שכ שאי ראוי שיתחיל בחקירה שלא יתכ שתמצא בעת מהעתי.
"שפני ע לא עצו וישימו בסלע בית" )ש ,כו(:

השני ה שפני ,שה ע לא עצו ובחרו לשו בסלע בית ובמקו חזק
משכנ.
וזאת ג כ הערה שלא יעמיק אד לחקור רק במה שיש לו תוק וחכמה
להשיג אמתתו ,לא במה שיהיה מרמס לכל חולק יבא ויחלוק עליו ,כי אי לו
טענה ראויה ידחהו בה מעליו.

"מל אי לארבה ויצא חצ כלו" )ש ,כז(:
והנה כאשר יקדי האד העיו בחכמה לפי מה שראוי באופ שיהיה של בה ,הנה יעזר בה
להשמר מהטעות אשר מפאת העניני הנזכרי ,ע שהש"י על צד ההשגחה ישמרהו מהטעות
ויישירהו אל הסדרי והדרכי המביאי אותו אל השגות העמוקות אשר בחכמה ההיא והנה
מפני הקושי המגיע בהשגת זאת החכמה ,יצטר לו עוד שיבקשנה ככס וכמטמוני שיחפרו
עליה פה ופה עד שימצאו .לכ צרי בזאת החכמה שלא יקצר מלקיטת כל ההקדמות
המפורסמות אשר אפשר שיהיה מה עזר בהשגת הדרוש אשר ירצה לחקור עליו ,ובזה הדר
ג"כ ישיג האמת בפילוסופיא המדינית כמו שזכרנו בביאורנו אלו הדברי במה שקד )משלי
ב ,התועלת השלישית(.
 .25ראה ג מאמרנו הנ"ל במעליות כב בפרק 'דר האמצע'.
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הארבה אי לו מל שיעמיד בהסכמה אחת והוא יוצא כלו בעת מוגבל אשר
יתכ לו לכרות עשבי התבואות להיות לו למזו.
וזה ג כ הערה לחכ שלא ישתדל לחקור במושכלות רק בעת הראוי
ובשיעור שנוכל עליה.
"שממית בידי תתפש והיא בהיכלי מל " )ש ,כח(:
שממית והוא העכביש .היא ג"כ בריה קטנה ובחכמתה תעשה בידיה יריעה
הוא כמו רשת תתפש בה הזבובי והדבורי וזולת מהב"ח אשר יתכ
שיתפשו בה כי בזה תשיג מזונה כמו שנזכר בספר ב"ח והיא באה ג"כ בהיכלי
מל ומש חפרה אוכל לה.
וזה ג כ הערה לחכ ,שלא יירא מחקור בדברי הגדולי אשר אפשר לו
לעמוד על אמתת כמו השממית דר משל ,לא תירא מלבא בהיכלי המל
אחר שכבר תוכל להשיג מש די טרפה.
ואפשר שנאמר כי אמרו בהיכלי מל הוא לבאר ,כי ע חכמתה תטעה בזה
כי היא כוונה מה שלא ישל לה ממנה תועלת .אבל תגרו לה המות
וההפסד כי היא בהיכלי מל לא יעזבו המשרתי המנקי אות יריעות
העכביש ,א יכבדו ויסירו וזה קרה לה מפני הרסה לבא בהיכלי מל
והיא אינה ראויה לבא בה.
וכ העני במי שיתחכ יותר ר"ל שלא יגיע לו מזה פרי א יגרו לעצמו
ההפסד.
ממשל נפלא זה למדנו כמה דברי:

א .ראוי שיירא מחקור בדברי הגדולי אשר אי דר להשגת.26
ב .ראוי לחקור רק דבר שיש סיכוי פוטנציאלי להשיג .א לא כ ,אי ראוי להתחיל כלל
באותה חקירה כיו שיש להשתדל בדבר המועיל.

 .26הדבר הוא ג ענווה והכרה בכח השכל האנושי ,לכ המרגיש שהוא יכול ללמוד הכל הול בעקבות
הרשעי:
הנה מי שירי עיניו לעיי במה שאי מחוק האנושי להשיגו אע"פ שהוא רחב לב ולרחב לבו
הוא מוכ לעמוד על חקירות עמוקות הנה זה העי שממנו הוא ניר הרשעי ברעות וחרישת
שלא יעיינו תחלה אי זה יוביל אל הדרוש וא אפשר לה לעמוד על אמתתו א לא והוא
חטאת חסרו לא יתרו ותוספת במעלת שכל כאמרו אל תתחכ יותר למה תשומ) .משלי
כא ,ד(
רבינו חוזר שוב על עני עקרוני זה בהזדמנויות נוספות:
לקחת המוסר בעיו  .ר"ל שידרו בהגעתו בדרכי הראויי ולא יעיי במה שאי דר אל
העיו בו) .משלי א  ,ג(
ובזה הזהיר זאת האזהרה בעני החכמה ,כי אי ראוי שיחקור האד במה שאי לו פתח יכנס
ממנו בהשגתו .ולא ימנע מהחקירה בדברי אשר אפשר לו השגת .ולזה אמר אל תתחכ
יותר )קהלת ז ,טז() .קהלת עמוד (37
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ג .אי לחקור דבר שלא נית להגיע לראיות מוצקות ואמתיות על מנת למעט כמה שנית
בכוח המדמה.27
ד .ראוי לחקור במושכלות בעת הראוי ובשיעור שנוכל הראוי.
ה .אי לימנע מלחקור דברי גדולי א נית להגיע להשגת.
רבינו דיבר במשל זה באופ כללי  ,על לימוד החכמות בכללות .אמנ נית להשלי ג
אודות חקר טעמי המצוות שהגישה לכ צריכה להיות מדודה ,ואז יוכל לגלות את חכמת
התורה:
ויורני אז הש"י ואמר לי ,לב יתמו דברי ויסמו אות בחקרו כראוי על
כוונת מצות התורה .כי בזה יגלה מה שיש מהשלימות והחכמה הנפלאה
בדברי התורה ,שמור בלב דברי מצותי ותשיג בזה החיי האמתיי אשר
אי עמה מות.
)משלי ד ,ד(
 .6זהירות משיבוש דברי התורה
עד כה ,הבאנו את שיטת רבינו לגבי הנעשה בלימוד הראוי כלפי האד עצמו .אמנ בנוס,
רבינו חושש ג לכבוד התורה ,ובעדה יש לימנע מחקירה יתירה:
אכילת הדבש יותר מ הראוי לא טוב והוא ההשתדלות ב"דעת קדושי" כי
יספיק שילמד מהחכמה על שה נמצאי ,לא שיפליג לחקור מה ה ואי
ענינ.
כי ההרבות בחקר כבוד אינו כבוד כי לא יוכל השכל האנושי להשיג על
אמתת זה באופ של.
)משלי כה ,טז(
כשאד ניגש ללימוד תורה והשגת החכמה האלוקית ,הרי הוא חייב להשתחרר מדעות
קדומות ,ולהיות מוכ לקבל את האמת ממי שאמרה מבלי לנסות 'לגייס' דברי התורה
עבורו .יש להתאי את מחשבותינו לתורה ולא להיפ ,אחרת אנו עלולי להגיע למחשבות
שגויות:
מכל משמר נצור לב  ,כי ממנו מהשכל תוצאות חיי .וא לא יבלבלו
הכחות האחרי פעולתו ,הנה תשיג ארחות חיי ממנו .ובעבור שלא יהיה
שכל נאסר בשו מאסר ימנעהו מ ההשגחה הסר ממ הדברי הכוזבי
בדעות אשר יאסרו שכל במאסר .והמשל כי הדעות הכוזבות 28כשיקבל
 .27ראה ג:
ואל תתחכ יותר )קהלת ז ,טז( מ הראוי ,וזה כי בכא דברי שאי אפשר לאד להשיג ואי
ראוי לו לחקור בה ,כמי שיחקור מה למעלה ומה למטה מה לפני ומה לאחור ,ומה שידמה
לזה מהחקירות אשר אי לאד כח על השגת) .קהלת עמוד (35
 .28ראה בהמש בהגדרות ,ש'דעת' היא מושכל ראשו והכרה שכלית בסיסית שאינה דורשת הוכחה ,לפיכ
א אות אקסיומות משובשות ,כל הנתלה עליה להמש החקירה אי בו ממש.
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האד בעני ההתחלפות ישימו שכלו נאסר במה שאחר ההתחלפות הה שלא
יוכל לחקור בה מחקר ראוי ,כי הטעות אשר בשרש וההתחלה יאסור אותו
ויצר צעדו ממצוא האמת...
)משלי ד ,כג(
להודיע שראוי לאד שישמור שכלו שלא יהיה אסור בדבר מהדברי ימנעהו
מעשות לפי מה שראוי ,כי כבר יאבד זה הפרי הטוב שראוי להגיע ממנו והוא
החיי הנצחיי 29והערבי .ומפני זה ראוי שישמור מלקבל שרשי
והתחלות כוזבות ימנעוהו מלהשיג האמת במה שאחריה כי ה יאסרו
)משלי ו ,התועלת השלושה עשר(
שכלו מלחקור בה מחקר ראוי.30
דוגמה נפלאה מצינו בהסבר הרלב"ג לנסיו אברה אבינו בעקידת יצחק .כפי שהוא מסביר
בביאור הפרשה בסו פרשת וירא:
...והיתה כוונתו בזה המאמר שיעלה ש בעבור שיעשה ש עולה ...ולפי
שהמוב ראשונה מזה המאמר הוא שיעלה יצחק ש לעולה בשיזבחהו
ושישרפהו ,הנה נשל לה' יתעלה נסיו אברה בזאת הנבואה א נקל בעניו
לעשות איזה דבר שיזדמ לכבוד ה' יתעלה .וזה שא יקל בעניו לא יחזור
להבי מזה המאמר זולת מה שיוב ממנו בתחילת העיו .וא יקשה בעניו,
יבקש לזה המאמר כוונה אחרת זולת מה שיוב ממנו בתחילת העיו...

)בראשית ,עמ' (299

לאברה אבינו היתה האפשרות להבי את הנבואה לפי נוחיותו האישית ,לבוא ע בנו
יצחק ולהקריב איתו )ולא אותו( עולה על ההר .אמנ אברה החליט לקיי מה שהיה
נראה ממש רצונו של הבורא למרות שהיה יותר קשה .א כ ,נסיו העקידה היה לברר
הא אברה יחפש בדבר ה' את רצונו או רצו הבורא.
א אד לומד דברי שאי עליו ללמוד ,דהיינו שהינ מעבר להשגתו השכלית והרוחנית,
אפילו מה שהוא כבר למד עלול למפרע להשתבש:
כשמצאת דבש וה עניני החכמה כמו שקד אכול ממנו הראוי ל לבד ולא
תחקור במה שלא תוכל להשיגו ,שמא מביא זה להקיא מה שהשגת מפני
השבוש שיקרה בזאת ההשגה .והמשיל זה העני בדבש כי כ דר הדבש כמו
שזכר הרב המורה )חלק א ,לב( כי מי שיאכל ממנו כראוי יקח בו תועלת ומי
שיוסי לקחת ממנו יותר ממה שראוי ימש לו מזה שיקיאנו מצד קלקולו
האצטומכא.
)משלי כה ,טז(
א א על פי כ ילמד נושאי אלו יוכל ח"ו להגיע א לכפירה בתורה כולה:
פ אשבע להתחכ במה שלא אוכל להשיגו ,ואומר :מי הוא הש"י? ר"ל מה
הוא?
 .29ראה ג בראשית עמוד .102
 .30ראה ג בפירוש על משלי ל ,ח.
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וזה דבר לא יתכ שיושג אלא לש"י .ולזה תבוא זאת החקירה אל שאכחש
ואעשה אלוה מדבר בלתי נמצא כ כשאחייב לאלוה מהות בלתי נמצא כ,
ויביא זה לכפירה ולהאמי בזולתו .ופ אורש ואקצר מהחקור במה שאפשר
לאד השגתו ויהיה זה סבה אל שלא אעמוד על חיוב היות ש אלוהי הוא
הפועל לכל הנמצאות ,ויהיה קצורי סבה שאגנוב האלוה מהנמצאות .ואומר
שאי ש אלוה כמו שהיה אומר אפיקורוס וסיעתו ,ואחשוב כי לא תפשתי
)משלי ל ,ט(
בזה כי א הש לבד כי הנקרה בו אי לו מציאות.
למעשה מתו רצו אמיתי להתקרב לה' יבוא אד וישתדל להבי את מהות הבורא ,דבר
שלא נית לייש כלל .אד זה עלול לתאר את הקב"ה בהגדרות שגויות המביאות לכפירה.
מדגיש רבינו שיש כא חשש נוס מלימוד דעות המשובשות  -שמא יתלה אות בדברי תורה
עצמ:
והוסי להזהיר שנית על דברי התורה  שלא יחטא בעיונו בה וישתבש
ויתלה בזה בדברי תורה.
ולפי שהתורה הוא כמו עבד לש"י לשרתו בה בהגעת השלימות בה לאד,
הזהיר שלא יתלה האד בדעותיו המשובשות בדברי התורה ,כי בזה כאלו
הלשי העבד אל אדניו לומר לו שהטעה אותו עבדו .ואמר שא תעשה כ
אולי יקלל אדניו והוא הש"י ותהיה לשממה והפסד מפני היות מיקל
בתורתו.
והמשיל ואמר כי זה הפועל המגונה מהבנת דברי התורה בזה האופ החסר
ידמה אל הדבור שמקלל הוריו אשר גדלוהו והביאוהו אל המציאות בצד מה,
ולא ית לה הכבוד הראוי א יקלל .וכ העני בזה המעיי ע התורה ,כי
אלו היה נות כבוד לדברי התורה היה מעמיק בהבנת באופ ראוי וישמר
בזה מהטעות בדבריה ,א הוא מקל בדברי התורה ע רוב הטובה שהיא
משפעת לו במוסר ובדעות עד שהיא תגדל נפשו ותזונה מהמזונות אשר תקנה
בה החיי הנצחיי.
)משלי ל ,י(
כש שהדבר נאמר על לימודו והתקדמותו האישית של האד ,כ אסור לאד לגלות
לחבירו סודות שאי חבירו מוכ להבינ כשורה:
הול רכיל מגלה סוד ...מי שהוא מגלה סוד החכמה בעניני האלהיי
והעמוקי מאד ,הנה הוא מגונה כמו הול רכיל כי בזה יגרו הפסד רב
לאנשי .ואול מי שהוא נאמ רוח וישמר מפני זה מלעשות דבר יביא בו
האנשי לחטא הוא מכסה דבר ח החכמה מהבלתי ראוי לה.
)משלי יא ,יג(
בעת לימודו האד צרי לזכור שלא כל הדברי כתובי ורב הנעל על הגלוי ,לכ א דבר
לא מוב אי להניח שאי הסבר ,אלא צרי יותר להעמיק ,או כפי שציינו לעיל לפרוש שכ
הוכח שנושא זה מעבר להשגתו האישית.
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ה .שלבי השגת החכמה
הרמב" ,31בהקדמתו לפירוש על מסכת אבות )ההקדמה המכונה "שמונה פרקי"( מתאר
את חלקי הנפש שלמעשה מהווי את שלבי השגה והפנמה של כל דבר חכמה אל השכל
האנושי:
ואשוב אל כוונתנו בחלקי הנפש ,ואמר:
החלק הז :ממנו הכח המוש ,והמחזיק ,והמעכל ,והדוחה את המותרות...
החלק המרגיש :ממנו הכוחות חמישה ,המפורסמי אצל ההמו  הראיה,
והשמיעה ,והטע ,והריח והמישוש...
והחלק המדמה :הוא הכוח אשר יזכור רישומי המוחשי אחר העלמ
מקרבת החושי אשר השיגו ,וירכיב קצת ע קצת ,ויפריד קצת
מקצת .ולפיכ ירכיב זה הכוח מ הדברי אשר השיג  דברי שלא
השיג כלל ,ואי אפשר להשיג...
והחלק המתעורר :הוא הכוח אשר בו ישתוקק האד לדבר מה ,או
ימאסהו ...וכלי אלו הכוחות  כל איברי הגו ,ככוח היד על התפישה...
אמנ ה ]האברי[ וכחותיה כלי לזה הכוח המתעורר.
והחלק השכלי :הוא הכוח הנמצא לאד ,אשר בו ישכיל ,ובו תהיה
ההתבוננות ,ובו יקנה החכמות ,ובו יבחי בי המגונה והנאה )הרע והטוב(32
מ הפעולות...
)הקדמות הרמב" למשנה ,מהדורת ר"י שילת(

הרלב"ג ,בביאורו לסיפור הבריאה מביא חלק ממושגי אלו  שניי מה באופ מקביל
לרמב" ,והאחד בצורה שונה במקצת:
...שכבר נתבאר בספר הנפש )ג ,דה( כי השכל האנושי ערו בתחילת הבריאה
מכל המושכלות אשר ישיג ,והשכל הפועל הוא אשר ישפיע לו המושכלות
באמצעות החושי והכח הדמיוני והכח הזוכר.

)פתיחה לחלק ח ,פר' בראשית עמ' (84

הרלב"ג לא מתייחס כא לכח הז כיוו שאי הוא אחראי באופ ישיר להשגת המושכלות.
הוא מביא את החושי המתיחס לחלק המרגיש ברמב" ,הכח הדמיוני המתיחס לחלק
המדמה אצל הרמב" ,ובמקו להביא את החלק המתעורר והכח השכלי הוא מדבר על
הכוח הזוכר.
הרלב"ג בפתיחתו לביאור על שיר השירי מתאר כוחות אלה ומוסי שני שלבי נוספי:

 .31יש משמעות להבאת דברי הרמב" ולהשוות לרלב"ג מכיוו שהרלב"ג הכיר היטב את ספריו ההלכתיי
והמחשבתיי ומרבה להתייחס אליה בפירושו לתנ" ובמלחמות ה' .הרלב"ג הערי מאוד את הרמב"
ומכנהו בהקדמתו למלחמות ה'" :נזר החכמי עטרת תפארת בעלי התורה הרב רבינו משה ב מימו ".
 .32תרגו הרב קאפח.
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המדרגה הראשונה מהרוחניות הוא הרוש המגיע מהמוחש בחוש חוש
מהחושי המיוחדי] .חמשת החושי[
המדרגה השנייה היא הרוש המגיע מהצורה אשר בחוש חוש מהחושי
ממוחשיו אל החוש המשות.33
המדרגה השלישית היא הרוש המגיע מהרשו אשר בחוש המשות אל
הכח המדמה.
המדרגה הרביעית הוא הרוש המגיע מהרוש אשר בדמיו אל הכח הבורר.
והמדרגה החמישית הוא הרוש המגיע מהבורר אל השומר והזוכר.
לא נחשיב את החוש המשות שהוא מיוחד במינו הכולל את חמשת החושי )ראה הערה
 .(33בפיסקה זו הוסי בי הכח המדמה והזוכר את הכח הבורר .יש לברר מה כח הבורר
וכח הזוכר ,וכ מדוע הרלב"ג לא התייחס לכח המתעורר.
נראה לומר שהכח הבורר הוא החלק השכלי שמדבר עליו הרמב" ,זהו הכח המסוגל
לתפוס את המידע שהגיע מהחושי ובדמיו האד ,ולהעביר אותו דר כור המחשבה
האנושית ויוכל לברר בו הבחנת האמת מ השקר והבחנת הטוב מ הרע .לעומתו הכוח
השומר והזוכר הוא האפשרות לשמור ולהחזיר ידיעה שכבר נמצאה בזיכרו באופ מופשט,
על מנת להשוות אותה ע מידע חדש המגיע מכח המדמה.
הרלב"ג לא הכניס כא את הכח המעורר כחלק עצמאי כפי שעשה הרמב" .מבחינתו ,כח
זה משרת את הכח המרגיש ,הכח המדמה והכח השכלי .הכוח המתעורר הוא דח נטראלי
לדבר מה שנוצר מתו מגע העול ע"י החושי ושנית לכוו בדר הנכונה ,ככוח 'מתעורר
ערבי
שכלי'  הבירור השכלי החיובי  או ככוח 'מתעורר דמיוני'  הממציא דברי ֵ
למחשבה אבל רחוקי מהאמת ,כפי שהוא מתאר:
כל דרכי איש ז בעיניו ,הנה כל אחד מדרכי איש הוא ז בעיניו .והמשל כי
הכח המתעורר השכלי יהיה הדר הטוב ז בעיניו ,והנה המתעורר הדמיוני
יהיה הדר הרע ז בעיניו מצד היותו ערב או מועיל לפי מחשבתו .ומי שיעזר
לתכ הרוחות אל שישאר הרוח והרצו בדר הטוב הוא הש"י ,הוא לתכלית
ולתועלת כי על צד ההשגחה ישמר האיש הטוב מהתגאל בפעולות הרעות.34

)משלי טז ,ב(

 .33חוש המשות :כפי שמסביר אב רושד )מובא בתחילת המאמר בחוש המשות של הרלב"ג בתו 'על הנפש'
עיי הערה " :(36המאמר בחוש המשות ושל הכחות החמישה כבר מנינו אות ,יראה מענינ שיש לה כח
אחד משות וזה בעבור שיהו בכא מוחשי משותפי לה" הרלב"ג מביא כמה סימוכי מהתנ" למשל
בקהלת עמוד ' " 46ומתוק האור' )קהלת יא ,ה( רצונו לומר וערב האור  ,ותאר אותו במתיקות ,כמו שתאר
הקול והריח בראות ,כאמרו 'רואי את הקולות' )שמות כ ,טו(' ,ראה ריח בני' )בראשית כז ,כז( .וסבת זה
כלו כי החושי כול יכלל החוש המשות ,ולזה ישותפו בצד מה השגותיה בלשוננו ,ע שעני
המתיקות נאות בזה לפי המשל" וראה עוד ש בפירוש על מקור המובא בקהלת וכ שמות א ,עמוד ,312
 .327וכ בבראשית עמוד .349 ,108
 .34ראה פירוש על ספר הנפש של הרלב"ג ,המאמר העשירי 'המאמר בכח המתעורר' .נמצא עדיי בכת"י )ועיי
הערה .(36
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בסול הכוחות האלו רבינו מעמיד את הכח המתעורר לאחר כוחות החוש הדמיו והשכל,
ה בטבע וה בזמ הופעת .הלא פשוט הוא שא אי חוש ,אי דמיו ואי ציור במושכלות
הרי לא תהיה התעוררות לדבר מה .35כ מסביר רבינו בפירושו על פירוש אב רושד לספר
של אריסטו 'על הנפש':36
וזה הכח ]הכח המתעורר[ מבואר מענינו שהוא זולת הכחות אשר עברו
ושהוא נבדל במציאות מה .וזה כי אנחנו לא נוכל לומר ,שהוא הכח
המרגיש או המדמה ,כי כבר נרגיש או נדמה דברי רבי לא נתעורר עליה
ולא לברוח מה .והנה היה בלתי אפשר שנתעורר בלתי שתי אלו הכוחות,
רצוני לומר הדמיו והחוש .וזה כי אנחנו נתעורר דר משל ונחשוק ללקיחת
הדבש ממנו ,שהרגשנו כ שהוא ערב במה שקד מהזמ .וכאשר דימינו זה
הערבות אשר בדבש ,נתאווה אליו ולכ נראה שהחוש והדמיו קודמי לכח
המתעורר ,וקדימה אשר בטבע...
ולזאת הסיבה בעינ נעדרו מהצמחי הכח הזה בעבור שיעדרו כח החוש
ודמיו.
ואי החוש והדמיו לבד קודמי לכח המתעורר ,אבל ימצא הכח המדבר
]השכלי[ קוד לו וזה בידיעות עיוניות ,וזה כי אנחנו פעמי נתעורר מ
הציור אשר בשכל ...ונחשוק שתניע לבו הידיעה בשלימות במה שצייר...
שני כוחות הללו ,הדמיו והשכל ,ה הביטוי של המלחמה הפנימית של האד בי הערב
)הדמיו( והמועיל )השכל(:
והנה המתעבר )=כועס .מצודת ציו( עמו הוא בעל התאוה ,כי הכח המתעורר
ההוא יריב ע הכח המתעורר השכלי ויובילהו זה אל הכליו וההפסד.

)משלי כ ,ב(

הכוח השכלי הוא שצרי למשול בכל הכוחות הנפשיי הללו:

הנה אימת המל המושל באד ,והוא השכל האנושי שהוא ראוי שימשול
בשאר כחות הנפש.37

)משלי כ ,ב(

 .35ברור שהרלב"ג כא מעמיד גישה אמפירית ששכלינו מכיר את העול דר החושי ורק אז מגיב ,אמנ
ברור שמבחינת הגור הראשו למציאות הרי זה המושכל והמושג דר 'השכל הפועל' כפי שמבאר
במלחמות ה' מאמר ראשו אמצע פרק עשירי:
כי כבר התבאר במה שקד שהמציאות המושכל הוא סבה למציאות המוחש ,כי המציאות
המוחש אמנ יתחדש ממציאות המושכל אשר בנפש השכל הפועל .ואול היה המציאות
המוחש סיבה לחידוש המושכל בנו לא למציאות בעצמו.
 .36על פי כתב יד ברלי  ,MS.ORIENT.folio 1055ועל פי כתב"י בהמ"ד לרבני מספר.L884 :
ספר זה מחולק לעשרה מאמרי :מאמר בכח הז  המרגיש  הראות  בשמע  בריח  בטעימה  במשוש 
בחוש המשות  הדמיו  בכח הדיבור  בכח המתעורר .העתקתי את תחילת המאמר העשירי.
 .37הרלב"ג במשלי כה ,ד ממשיל את השכל למל ,תפקיד המל לחקור את אנשיו על מנת לשמור על הסדר
במלכותו ,כ השכל צרי להשגיח על כוחותיו הנפשיי .עיי עוד ש בהרחבה.
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הרמב" מגדיר במורה נבוכי )חלק א ,פרק ב  תרגו אב תיבו ( את הכח השכלי והכח
והדמיוני:
כי השכל אשר השפיע הבורא על האד  והוא שלמותו האחרו  הוא אשר
הגיע ל'אד' קוד מרותו; ובשבילו נאמר בו שהוא 'בצל אלוהי
ובדמותו' ,ובגללו דיבר אתו וצוה אותו ,כמו שאמר" :ויצו ה' אלוהי "...
ולא תהיה הצואה לבהמות ולא למי שאי לו שכל .ובשכל יבדיל האד בי
האמת והשקר; וזה היה נמצא בו על שלמותו ותמותו .אמנ המגונה והנאה
 הוא במפורסמות ,לא במושכלות ,כי לא יאמר השמי כדוריי  נאה ,ולא:
האר שטוחה  מגונה.
אבל יאמר :אמת ושקר .וכ בלשוננו יאמר על הקושט ועל הבטל  'אמת
ושקר' ,ועל הנאה והמגונה  'טוב ורע'; ובשכל ידע האד ה'אמת' מ
ה'שקר' ,וזה יהיה בעניני המושכלי כול.
"...ותחסרהו מעט מאלוהי"  לא היה לו כוח להשתמש במפורסמות בשו
פני ,ולא להשיג  עד שאפילו הגלוי שבמפורסמות בגנות  והוא גלוי
הערוה  לא היה זה מגונה אצלו ולא השיג גנותו .וכאשר מרה ונטה אל
תאוותיו הדמיוניות והנאות חושיו הגשמיות ,כמו שאמר" :כי טוב הע
למאכל וכי תאוה הוא לעיני"  נענש בששולל ההשגה ההיא השכלית :ומפני
זה מרה במצוה אשר בעבור שכלו צווה בה ,והגיע לו השגת המפורסמות
ונשקע בהתגנות ובהתנאות; ואז ידע שיעור מה שאבד לו ומה שהופשט
ממנו ,ובאיזה עני שב .ולזה נאמר" :והיית כאלהי ידעי טוב ורע" ,ולא
אמר' :יודעי שקר ואמת' או משיגי שקר ואמת'  ואי בהכרחי 'טוב ורע' כלל,
אבל 'שקר ואמת' .והתבונ אמרו" :ותיפקחנה עיני שניה וידעו כי עירומי
ה"  לא אמר' :ותפקחנה עיני שניה ויראו' ,כי אשר ראו קוד הוא אשר
ראו אחרי כ  לא היו ש סנורי על העי שהוסרו; אבל נתחדש בו עני
אחר ,שגינה בו מה שלא היה מגנהו קוד.
הרלב"ג מבאר את חטא של אד וחוה באותה צורה .עצ העיסוק בדברי דמיוניי ולא
בעניני המיוסדי היטב על השכל מהווה סכנה .כפי שנבאר בהמש בהגדרת 'בינה',
העיסוק בתחו שמעבר לחכמה המופתית )ידיעת מה שבגדר האמת והשקר( אפשרי רק
לאחר שאותה חכמה כבר ידועה ,וכ מתו רצו לקבלת עזרת ה' וזהירות רבה:
והנה הכח הדמיוני ]הנחש[ היה היותר ערו מכל אחת מכוחות הנפש
המשותפות לאד ולשאר הבעלי חיי;
ואמר לאשה באמצעות הכח המתעורר :מה זה שאינכ משתמשי בהשגת
הטוב והרע ,אשר היא מגעת באמצעות השכלי הא אמר ה' שלא תשתמשו
בהשגות השכלי?
ואמרה אליו האשה .שבהשגות המיוחסות לשכל  ישתמשו; ואול בהשגות
שאינ מיוחסות אל השכל בעצמות .אלא שה מגיעות באמצעותו  כמו
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העניי בהשגות הטוב והרע  לא יתקרבו אליה ולא ישתמשו בהשגת .פ
ייבצר מה שלמות וייפסק.
והנה השיב זה הכוח הדמיוני לאשה שאי העני כ ,אבל יתחדש לה שלמות
נפלא מאד ,יהיו במדרגת השופטי מנהיגי המדינות.38
והנה האשה ,לחולשת שכלה ,נתפתתה ,בראותה הערבות אשר יושג בזה
האופ מההשגה ,כי בה יושגו המזונות הערבי והפעולות הערבות בכלל,
ע שכבר תגיע זאת ההשגה בקלות נפלא ,39מה שאי כ בהשגת ע החיי
אשר בו תשל ההצלחה; ופיתתה אחר כ אישה שישתמש באלו ההשגות,
וכאשר השתמשו בה והשיגו המגונה והנאה  נגלה לה כי היות ערומי
הוא מגונה ,ותפרו עלה תאנה ועשו לה מה חגורות לכסות ערות ,כי
עדיי לא היה נמצא אצל עור ,ולא צמר ופשתי וכיוצא בה ,שיעשו מה
לבוש או חגורות .והנה היה זה סיבה שבעת שהיו נכוני לקבל שפע מה'
יתעלה באמצעות השכל הפועל  נפקד מה זה השפע ,מפני השתמשות
באלו ההשגות הפחותות.
)בראשית עמודי (108107
ניסנו בפרק זה ע"י מקורות מהרלב"ג ומהרמב" ,לסדר ולהסביר קימעא את שלבי השגת
החכמה  מהחושי ועד השכל  והיחס בינה.

ו .הגדרות מונחי החכמה במשנת הרלב"ג
כפי שנית לראות לאור המאמר ,הרלב"ג משתמש בכמה מונחי שוני על מנת לתאר את
דרגות החכמה )דעת ,תבונה ,בינה ,(...חשוב לדעת מה כוונתו בכל אחד ואחד על מנת
להסיק מסקנות מדויקות .נצר כא את המקומות שהוא מגדיר אות ע מעט הסבר.40
ישנ מונחי אחרי המצביעי על שלבי השגת החכמה )כוח הזוכר ,המדמה,
המתעורר ,(...ובה עסקנו בפרק "שלבי השגת החכמה".
מזימה:

האחד יקרא מזימה ,והוא המחשבה הנופלת ַ#בר אשר תהיה בו הדרישה.

)הקדמה למשלי(

 .38וכ הוא מסביר ש בביאור המילות:
והיית כאלהי ידעי טוב ורע  ה השופטי מנהיגי המדינות ...כי רוב משפטיה יהיו מצד
הטוב והרע) .בראשית עמוד (97
 .39כ הוא מבאר ש בביאור המילות:
ונחמד הע להשכיל  רוצה לומר שהשגתו מגעת בקלות נפלא ,מה שאי כ בהשגת האמת
והשקר אשר תגיע בה ההצלחה האנושית על תכליתה) .בראשית עמוד (97
 .40אני מודה לרב ברו ברנר שהמציא לרשותי את הערותיו המחכימות אודות המונחי המובאי בציטוטי
מתו ההקדמה ופרק ראשו של פירוש הרלב"ג למשלי.
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ומזמה  מזמה היא המחשבה שהיא התחלה לדעת ומיישרת אליו .וזה,
שכאשר ירצה אד לעמוד על האמת בדבר ,יקח המחשבות הנופלות בו ,ויקח
הצודק מה ,ויניח הבלתי צודק ,כמו שנזכר בספר הנצוח ובספר מה שאחר
)משלי א ,ד(
הטבע.
המזימות הינ המחשבות ,דהיינו דעות וסברות העולות על הדעת באופ ראשוני ,לפני
ביסוס ההגיוני ,וללא פריכת או הוכחת אמיתות.
דעת:

דעת  ה מושכלות ראשונות ,או מה שיקרב אליה ,להגלות האמת בו.

)משלי א ,ד(

הדעת הינה מושכל ראשו ,הכרה שכלית מובנת מאליה ,שאינה צריכה ראיה ,מעי
אקסיומה.
חכמה:

והשלישי יקרא חכמה ,וה הידיעות אשר יושגו באמצעות הקדמות עצמיות
ומתיחסות ,וה החכמות המופתיות כמו הלימודיות והחכמה הטבעית.

)הקדמה למשלי(

חכמה  היא הידיעה אשר בדברי יבאו לה מדברי עצמיי ומתיחסי
לה.41

)משלי א ,ב(

חכמה וחשבו )ש ז ,כה( .חכמה היא ידיעת הנמצא במה שהוא נמצא ,והיא
הפילוסופיא הראשונה כי היא הראויה יותר שתקרא חכמה ,כמו שהתבאר
בספר "מה שאחר הטבע" .42ואפשר שכלל עמה חכמת הטבע שנושאה הוא
הנמצא המתנועע מצד מה שהוא מתנועע ,כי זאת החכמה קרובה מאד
)קהלת עמוד (37
לפילוסופיא הראשונה... .
החכמה תקנה ע ראשית החכמה כי כבר יבואו בחקירה בה בהקדמות
מעצ החכמה.

)משלי ו ,התועלת העשירית(

ידיעות ה"חכמה" מובילה לתוצאות שכליות הבנויות על יסוד שני השלבי הראשוני .על
פי האקסיומות הראשוניות יוכל החוקר לבנות בנייני לוגיי ולהקיש לנושאי מורכבי
יותר .התוצאה של חיפוש כזה תהיה הוכחות מופתיות דווקא העומדות על אמות מידה של
אמת ושקר )אובייקטיבי( ולא של טוב ורע )סובייקטיבי( .43מדובר בידיעות שהושגו ע"י
תצפיות כגו אסטרונומיה או חשיבה רציונאלית דוגמת מתימטיקה.
בינה:
 .41כלומר שקשורי בדר ההיקש או ההיגיו .
 .42מטפיזיקה לאריסטו חלק ראשו פרק .1
 .43עיי מורה נבוכי א ,ב.
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והרביעי יקרא בינה ,או תבונה ,וה ההשגות אשר יושגו באמצעות הקדמות
בלתי עצמיות ובלתי מתיחסות ומחשבות לקוחות מצד הפרסו כמו העני
)הקדמה למשלי(
בפילוסופיא האלהית והמדינית.
בינה  היא הידיעה אשר תהיה בדברי יבאו בה מדברי בלתי עצמיי,44
כאמרנו שהשמש יחמ ושבתאי יקרר ,וא אי לה בעצמ דבר מאלו
)משלי א ,ב(
האיכויות .וזה יקרא ג כ תבונה.
ואול הבינה תקנה ע כל הקניני כי אי הקדמותיה עצמיות ,וצרי ג כ
שיקדמו לקניניה כל הקניני מההשגות האחרות כי בה יתיישר לעמוד על
)משלי ו ,התועלת התשיעית(
אמתתה כמו שזכרנו.
בפיסקה הבאה רבינו מתאר בקצרה את טבעה של הבינה ודרכי שמובילי להיפוכה .דר
מקור זה נית להבי את מהותה של הבינה:
להודיע כי הדר בהשגת הבינה היא אחר השלימות בחכמה .והיה זה כ לפי
שבהשגת הבינה יש מ הסכנה מה שלא יעל לפי שלא יבאו בה בהקדמות
מופתיות ]חכמה[ באופ האמת המגיע בלמודיות ]כהנדסה וחשבו[ ולא ג"כ
במופת ראיה כמו העני בחכמה הטבעית ]כביולוגיה[ אבל ]יבוא[ בהקדמות
מפורסמות .וכבר ימצא בה הרבה ביאור לדבר והפכו ובזה יקרה הטעות,
א מפני הקדמות הלקוחות בתחלת המחשבה ]מזימה[ ,א מפני טעות
הדמיו ,45א מפני שגדל האד בדעות מגונות בזה העני או למד מאנשי
מוטעי ויטה אליה מצד הלמוד או המנהג או מפני התאוה שתביאהו
לבחור הדעת אשר הוא יותר נאות לה לרוות צמאה.

)משלי ב ,התועלת השלישית(

בתחו הפילוסופיה האלוקית והמדינית ההוכחות הינ ללא קשר לוגי או היקשי מחויב
מכוח ההיגיו ,תחומי אלו שייכי ל'בינה' .למעשה ,הבינה עוסקת בתחו הסובייקטיבי
של האד .לפיכ ,האד צרי להזהר ביותר בתחו זה לבל יחשוב דברי שאינ רצויי
להקב"ה ויבוא לידי שיבוש וכפירה.
מסיבה זו ,יש צור בביסוס החכמה המופתית כהצעה לבינה כיו שהסכנה הגדולה באה
מריבוי הכח הדמיוני ,כפי שבארנו בהסבר על שלבי השגת החכמה .מתו דברי אלו מוב
שהרלב"ג מדגיש פעמי רבות שאי לנו לישע על הבינה האישית בלבד אלא יש לבקש
תמיד עזר אלוקי.
דעת קדושי:

והנה יגיע מזאת הידיעה בסו מה שיקרא ג כ דעת ,והיא ההשגה שתגיע
מזה הצד בשכלי הנפרדי ובש יתעלה ,ויקרא ג כ דעת קדושי.
 .44שאינו בא בדר לוגי או היקשי.
 .45ראה בהרחבה בפרק "שלבי השגת החכמה".

191

הרב דוד זנו

)הקדמה למשלי(

מוסר:
המוסר הוא ביטוי לפעולה או מחשבה נכונה .46המוסר מתחלק לשני תחומי :המוסר אשר
בדעות ,והוא ידיעת ההשגות השכליות הנכונות .המוסר אשר במידות ,הוא ידיעת המידה
הנכונה שתגרו לעשיית הפעולה באופ הנכו.47
מוסר  הנה יאמר המוסר על המוסר אשר במדות ,ויאמר על המוסר אשר
בדעות .והנה המוסר במדות הוא לעזוב המדות המגונות ולהתנהג במדות
המשובחות .והמוסר אשר בדעות הוא לדרו בהשגות לפי סדר ולפי
הדרכי אשר יובילו אליה ,ושלא לעיי במה שאי להגיע אל השגתו ,ושלא
לקצר מלעיי במה שאפשר לאד להשיגו.
)משלי א ,ב(
מוסר השכל  הוא המוסר אשר בעיו ]=מוסר בדעות[.

)משלי א ,ג(

ולדעת המוסר במדות בדברי המדיניי ,וזה יהיה בעזיבת המדות המגונות
ובדריכה במדות המשובחות  והנה הקדי החכמה למוסר ,ואעפ"י שהמוסר
ראוי שיהיה קוד בזמ ,לפי שהחכמה היא כמו סיבה ותכלית למוסר;
ולהבי אמרי בינה ,וה ההקדמות המפורסמות אשר יבואו מה אל הידיעה
בחכמה האלהית שינהג מנהגה שלא תהיינה ההקדמות המגיעות אליה
עצמיות .ובה ג כ תועלת לקחת המוסר בעיו ,ר"ל שידרו בהגעתו
בדרכי הראויי.
)משלי א ,ב(
מוסר זה מיוסד היטב מתו יראת שמי ,והוא מוקד מרכזי של המוסר שבמדות .מתו כ,
מוב שאי המידות הטובות רק סידור חברתי גרידא ,אלא קיו רצו ה' ודר לשלימות
הנפש:
הנה יראת ה' ,והיא המוסר במדות ,היא התחלה והישרה לקני הדעת ,כי לא
יתכ שידרו האד לקני המושכלות ע היותו נלכד ברשת המדות
הפחותות ,והנה האוילי שה מואסי המוסר ,ובוזי אותו ,ה בוזי
חכמה ומוסר ,ולא ירגישו בזה כי במאס המוסר ירחיקו מה החכמה.
והוא מבואר כי האויל לא יקח מוסר ,כאמרו 'א אויל עמי מוסר לא לקחו'.

)משלי א ,ז(

ערמה ,תחבולות וחידות:
ערמה  הוא פלפול בדברי המדיניי.
 .46ראה מאמרנו במעליות כב בפרט בעמוד .199
 .47ראה בתחילת המאמר:

)משלי א ,ד(

."L'ethique de gersonide" of Charles Touati in "Gersonide en son temps" edited by Gilbert Dahan. Paris (1991), pp. 151
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תחבולות  דרכי לקוחי בדקות מחשבה.
וחידות  הנה החידה היא מאמר סתו ,נאמר על צד המשל ,יסבול כוונות
מתחלפות.
)משלי א ,ו(

)משלי א ,ה(

ז .סיכו
כפי שהראנו במאמרנו הקוד ,ישנו עיקרו ַמנְ ֶחה בפירושיו של רבינו .בכל נושא בו הוא
עוסק ,הוא מצר לפירושי המקראות הנחיות מעשיות כיצד להביא לידי מימוש את
העקרונות המובאי במקראות .מה הדברי שיש לעשות ,ומאלו יש להתרחק ,וכל זאת
תו הדגשת חשיבותה של ההדרגה.
נדמה שרבינו נקט כ א ביחס ללימוד החכמה .הרלב"ג מבאר את חשיבות החכמה כמבוא
להשגה אלוקית .הרלב"ג ניתח בברור על אלו דברי נית לעבוד )חוש ,דמיו ,זכרו ,כח
המעורר ,שכל[ וכ נקט אלו תכונות נוספות הכרחיות  יושר שכלי ,עומק הלימוד וזמנו וכו'.
מעבר ל"עשה" נוקט רבינו ג ב"לא תעשה"  מאלו סוגי לימוד ראוי להתרחק ומה
אחרית.
גישה זו מאפיינת את גדולת הרלב"ג כמחנ דגול המוביל את האד אט אט ,עלידי
משימות מוגדרות ,במסילות החכמה.
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˘˜˘¯˜ È‡„ÒÁ È·¯ Ï˘ ‰¯Î‰‰ ˙¯Â˙· ˙Â„ÂÒÈ
È¯Â‰Ï
‡‡Â·Ó .
·‰Ó„˜‰ .
‚Ì‰· ˙ÂÈÂˆÓ‰ ˙ÂÈÚ·‰Â ÌË˘ÙÎ ˜"Á¯ È¯·„ - ÔÂ˘‡¯ ˜ÏÁ .
˙ÈÂËÏÙ‡‰ ‰Ó‚Ó‰ ˙ÏÚ· ‰ËÈ˘‰ ˙‡ ˜"Á¯ ˙‚ˆ‰ .1
˙ÈÂËÏÙ‡‰ ‰Ó‚Ó‰ ˙ÏÚ· ‰ËÈ˘‰ ÏÚ ˜"Á¯ ˙¯Â˜È· .2
‰È·ÂÓ È˘ ÏÚ ˙ÈÏËÂËÒÈ¯‡‰ ‰Ó‚Ó‰ ˙ÏÚ· ‰ËÈ˘‰ ˙‡ ˜"Á¯ ˙‚ˆ‰ .3
‰È·ÂÓ È˘ ÏÚ ˙ÈÏËÂËÒÈ¯‡‰ ‰Ó‚Ó‰ ˙ÏÚ· ‰ËÈ˘‰ ÏÚ ˜"Á¯ ˙¯Â˜È· .4
„ÂÏÚ‰˘ ˙ÂÈÚ·‰ ÔÂ¯˙ÙÂ ,˜"Á¯ ˙ÂÂÎ ˙·‰ ,‰˜ÓÚ‰ - È˘ ˜ÏÁ .
˜"Á¯ ˙ËÈ˘ - È˘ÈÏ˘ ˜ÏÁ .‰
ÌÂÎÈÒ .Â

א .מבוא
מימי קד עמדה הכרת מציאות האל במוקד ההגות הדתית .דורות על דורות ניסו לעמוד
על הנעל תכלית ההעל .א רבי חסדאי קרשקש 1בספרו "אור הש" נדרש לעני זה:2
ואול בגבול הנשוא בהקדמה הזאת ,שהוא אמרנו "האלוה נמצא" ,למה
שנפל מחלוקת בו בי מפרשי אריסטו ,צרי שנרחיב בו הדיבור ,ליקר השרש
הזה והיותו עמוד והתחלה עצמית לכל...
בר ,בימי הביניי הלכה והתפתחה ההבנה ,שכבר נודעה לפילוסופיי היווניי ,כי עיו
בעני עמוק זה דורש הקדמה יסודית .אי לדו בהכרתנו את האל בטר דנו בהכרתנו
עצמה .כ מתאר עני זה יהודה אב שמואל:3
 .1רבי חסדאי קרשקש )להל רח"ק( נפטר בשנת  .1410על דמותו המיוחדת נית לקרוא בספרו של י .י .גוטמ ,
הפילוסופיה של היהדות ,מוסד ביאליק ,ירושלי תשי"א ,עמ' ) .205להל גוטמ(.
ע פתיחת המאמר ברצוני להודות לחברי ד  ,קובי ותומר ולרב אורי גנזל על שסייעו לי בביקורת ועידוד.
 .2עמ' צו .כל הציטוטי מ"אור הש" הינ ע"פ מהדורת הרב פישר ,ירושלי תש"  .את דיוקי בלשו רח"ק
)שכתב את ספרו בעברית( וידאתי בכת"י פירנצה.
נושא "מציאות האל" הינו הנושא הראשו הנידו ע"י רח"ק מייד לאחר הקדמת ביקורתו על הפיזיקה
האריסטוטלית .מוב מאליו כי סדר הצגת יסודות האמונה רק לאחר ביקורת הפיזיקה האריסטוטלית
זוקק דיו  ,א יש לקיימו במסגרת רחבה ומקיפה יותר .בעני זה ראה ,למשל ,במבוא של א .שביד
למהדורת צילו דפוס ראשו של אור ה' ,הוצאת מקור ,ירושלי ,עמ' ) .22להל שביד(.
 .3י .אב שמואל ,מורה הנבוכי ,מוסד הרב קוק ,ירושלי תשי"ט ,חלק א ,כר ב ,עמ' ) .Xלהל אב שמואל(.
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...רק מתו בקורת עמוקה ויסודית של כל כח הכרתו ופעולותיו יוכל האד
להחליט א אפשר לו לדעת משהו על מהות אותו הנעל שהוא קורא לו
אלוה ,אינסו ,הרוחני המוחלט ...ובמקרה שאפשר לו לדעת זאת  מה
גבולות אותה הידיעה...
א רח"ק הל בדר זו .בפרק המוקדש לבירור מציאות האל מערב הוא דיו השיי לתורת
ההכרה .דא עקא ,עירוב זה מורכב ביותר .בפרק ארוגי זה בזה כשתי וערב טענות
תיאולוגיות וטענות הכרתיות .4במאמר זה ביקשתי להתמקד בדיו ההכרתי בלבד .מכיו
שכ ,ניסיתי לבודד ולסנ מתו רצ דבריו את אלו השייכי לעני זה .לא ציטטתי את כל
מילותיו של רח"ק ,א השתדלתי להביא את מירב הטענות ככתב וכלשונ.5
סגנונו המורכב של רח"ק השפיע ג על מבנה המאמר .בחלק הראשו אציג את דברי רח"ק
בנוגע לשיטות קודמיו כהבנת הפשוטה .הצגה זו מעוררת קושיות מספר ,והקושיות יוצגו
בסמו לקטע שעורר אות .6החלק השני יוקדש לתירו הבעיות .מתו הבנת עומק ביקורתו
של רח"ק על קודמיו תוב ביתר בהירות שיטתו שלו .שיטה שלהסברתה ,ע"פ הבנתי ,יוקדש
חלקו השלישי של המאמר.
אגב ענייני סגנו דרושה הערה נוספת .קהל היעד המיועד לקרוא את דברי הינ חברי
לישיבה .מכיו שכ ,נתקשתי מעט בבחירת שפתו של המאמר .מכל מקו ,כדי להקל על
הקורא שאינו בקיא במושגייסוד המופיעי במאמר ,הקדמתי הקדמה המציעה אות
בקצרה .מוב מאליו שבמהל המאמר יפותחו מושגי אלו.
מטרת מאמר זה איפוא הינה הצגת יסודות בתורת ההכרה של רח"ק .תורת הכרה,
שכאמור ,יכולה לשמש כמבוא להגותו של רח"ק בכלל .מפאת הנושאי הנידוני בו טמונה
במאמר תועלת נוספת .יתכ כי יש בו כדי לסייע להבנת עקרונות האפלטוניות
והאריסטוטליות.
אני תקווה כי יהיה במאמר זה משו הבהרה לנושא יסוד בשיטתו של אחד ממיוחדי גדולי
ישראל.

 .4כרבי מהוגי ימי הביניי משלב רח"ק בדבריו ההגותיי פרשנות מקורות מתנ" ומחז"ל .אמנ מוכרת
מתודה זו בהגות ימי הביניי ,א דומני כי פרק זה )כהגותו של רח"ק בכלל( הינו דוגמא קיצונית לעני זה.
בעיתיות נוספת הקיימת בהגותו של רח"ק הינה סגנונו הקצר והמרמז .א סגנו זה מקובל בימי הביניי,
א מוקצ ע"י רח"ק ומקשה על הבנתו .במסגרת הסינו ניסינו לפתור א בעיות אלו.
 .5יתכ כי בסינו זה חוטא אני לכוונתו של רח"ק ומחמי מקורות סיוע לטענותי ,א דומני כי הפסד של
הדברי יוצא בשכר .כפי שציטטתי לעיל מפירוש אב שמואל ,יסודה של כל שיטה דתית )ולמע האמת
של כל שיטה פילוסופית בכלל( בנוי על תורת ההכרה שלה.
 .6במסגרת נסיונו הקצר להסביר את שיטת רח"ק בנידו דיד מבקר גוטמ )עמ'  (213212את שיטת רח"ק.
ביקורתו מסתמכת ג על בעיתיות הסגנו " :א כא לא עלה בידו להבהיר את כוונתו החשובה כל
צורכה ."...הערת ביקורת זאת תעמוד לנגד עינינו בנסיוננו להבהיר את כוונתו של רח"ק ,והמשכה יובא
בהתא לנושאי ביקורתה.
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ב .הקדמה
מאז שעמדה האנושות על דעתה הוטרדה מיכולת הכרתנו את הישות האופפת אותנו.
האד הינו חלק מזרימה מתמדת  ממקו למקו ,מהיווצרות לבגרות ,לכליו ולחילו
חומרי .הא יוכל האד הלכוד בתנועה זו לעמוד על טיבה? בהכרתו השכלית גילה האד
את המפתח לשחרורו מאינטנסיביות הזרימה שמסביבו .בעזרתה התעלה מעל החושניות
אל עמדה הצופה בטבע ותופסת אותו מבחו .כעת נית בידו לעצור את שט הזרימה
להסתכלות פרספקטיבית.
הא מעמדה זו יוכל לדעת את הטבע? הלא תפיסתו מקיפה את מושאה מבחו? הלא
הכרתו השכלית מכוונת כלפי המופשט? עתה אי בידיו אלא אוס של תמונות מוקפאות
שאינ משקפות את המציאות במלואה וא עומדות בסתירה לה .אופייה של ההכרה אינו
מותא לדינמיות של הישות  וכי אפשר לעבור באותו נהר פעמיי? נראה כי השחרור
מהזרימה כר עמו את מניעת ידיעתה.
שיטות רבות ניסו לתת מענה לשאלת היסוד  כיצד יגיע האד לידיעה אמיתית .שתי
השיטות המרכזיות ששלטו בכיפתה של הפילוסופיה עד תו ימי הביניי וניסו להתמודד
ע בעיה זו היו האפלטוניות והאריסטוטליות .אציג את מגמות היסוד של שיטות אלו:
האפלטוניות יצרה מושג יסוד  האידאות .היא טענה כי רק העקרונות ההרמוניי
הסטאטיי והאסתטיי ,המושגי ע"י התבונה המופשטת ,ניתני ל"ידיעה" שלמה
המקנה ודאות ביחס לישות .עמידת ההכרה על הנוכח אינה אלא "סברה"  תפיסה חלקית
ונטולת ודאות לעול.
הנחותיה של האפלטוניות ביחס להכרה מבוססות על תפיסת עול ישותית מתאימה.
לשיטתה ,העול מפוצל מבחינה ישותית .הישות היסודית הינה "עול האידאות".
הקונקרטי ,הנוכח ,אינו אלא ביטוי חלקי של מושלמות האידאה ומעמדו הישותי נמו
בהתא.
האריסטוטליות חלקה על הפיצול הישותי ועל הכפירה בתחושת הנוכחות ,וביקשה לעמוד
על טיבו של הטבע עצמו .כאמור ,הבעיה היסודית בהכרת הטבע נעוצה באופיה של ההכרה.
בפשטות ,ההכרה מקיפה את הטבע ותופסת אותו מבחו .מכיו שכ אי היא שלמה
וישירה ,אי היא "ידיעה".
פתרונה של האריסטוטליות היה לחלק בי שני סוגי הכרה  תפיסה רגילה ותבונה .בניגוד
לתפיסה הרגילה ,תבונת הטבע מושגת באופ ישיר ע"י שכלו של האד .בהכרת התבונה
מתאחד שכלו של האד ע התבונה הטבועה בטבע.
מוב מאליו שפתרו זה גרר עמו א שינוי בתפיסת ישות העול .האריסטוטליות הניחה
את קיו ה"עצ" :תבונתו של כל פרט מאוחדת בנוכחותו ושוזרת אותו עצמו .אמנ מגוו
הפרטי החומרי סובל ממקריות ,א הכללי ,הינו פרי התבונה הטבועה בכל פרט .אמנ
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דרכה של ההכרה המתפתחת להשגת המושג המופשט עוברת דר הכללת הפרטי ,א
הכללי הינו חלק משרשרת סיבתית ויכול באופ עקרוני לעלות מתו בחינת סיבתו ותכליתו
של כל פרט.7
לאור שיטתו ,ראה אריסטו חשיבות במיו מפורט של קביעות ההכרה .כיצד מביעי אנו
את קביעות ההכרה? הווה אומר בחריצת משפטי .המשפטי מבטאי את עמדת ההכרה
ביחס לנושא תיאורה.
המשפט מורכב מ"תארי" )הכוללי את תוכ קביעת ההכרה( ומ"נושא המשפט"
)המתואר ע"י קביעת ההכרה( .הא כל סוגי המילי יכולי להיות נושא המשפט? הא
נית לחלק בי סוגי תארי שוני? התשובות לשאלות אלו יביעו את מיו קביעות ההכרה
ויבטאו את הנחות המוצא הישותיות.
במישור הדיו ההכרתי נית לומר כי לאריסטוטליות קיימת חלוקה יסודית בי סוגי
מרכיבי המשפט:
א" .מהות"  תארי המפרשי את התבונה הטבועה בעצ .תארי אלו מפרשי את
נושא .תיאור אד כ"חי מדבר" אינו מתאר את האד בתיאור הנוס על העולה מהבנת
המילה "אד" .במשפט זה מתמקד התיאור במושג הכללי והתבוני העולה מהפרט
המתואר.
תארי אלו מושגי ע"י הכרת השכל את התבונה שבעצ באופ ישיר.
ב" .מקרה"  תארי המוסיפי תיאור המיוחד לפרט )ואינו חלק מהתבונה הטבועה
בעצמותו( .כגו כמותו ,איכותו ,ומערכת היחסי הקשורה אליו .תיאור אד כ"גבוה"
מתאר את האד בתואר שאינו חלק מהגדרתו כאד.
תארי אלו עולי מהקפת התפיסה את הפרט הנתו.
ג" .ש העצ"  נושא המשפט .מרכיב זה במשפט  כשמו כ הוא .נושא התארי
)המוסבי עליו( הינו שמו )לעיתי הפרטי( של העצ .ש זה אינו תיאור .למעשה ,תפקידו
אינו אלא להחלי את המילה "זה" המצביעה על הפרט המתואר.
כאמור ,ישותו של פרט זה אחת היא ,תבונתו טבועה בו ,וסובל הוא ממקריות.
בחינת הנחותיה הישותיות של האריסטוטליות מעלה כי רק ש העצ יכול להיות נושא
המשפט .מכיו שאי קיו עצמי לאידאה הרי שמשפט המפרש את חלקי המהות ]כגו:
")מהות( אד היא חי מדבר"[ מוסב על מהות הטמונה בפרט מסוי .העני פשוט א יותר
לגבי משפטי המוסיפי תיאור של תכונות ייחודיות )כגו" :האד גבוה"( .מכיו שאי

 .7מושג יסוד נוס בשיטה האירסטוטלית הינה ההבחנה בי "בכח" ל"בפועל" .אי הכרתו הכרחית להבנת
התשובה על שאלת מושא ה"ידיעה" ,אלא להתמודדותה של זו ע התנועה .מכיו שכ לא אסבירו.
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קיו עצמי לתאריו הייחודיי של הדבר הרי שמשפט כזה מוכרח לש עצ שיהווה לו
נושא.
מבחינת תורת ההכרה נבח במאמר זה מעמדו ההכרתי של התואר "נמצא" .הא שיי
הוא לקבוצת התארי המהותיי ,לקבוצת התארי המקריי ,או שמא זוכה הוא למעמד
מיוחד .מוב מאליו כי בניתוח זה של משפטי ההכרה משתקפות הנחות המוצא היסודיות
בנוגע למעמדה הישותי של הנוכחות וממילא למבנה הישות בכלל ,ולעיתי עולות א בגלוי.
יש להבחי ,איפוא ,בכל טענה המובאת ע"י רח"ק במהל דבריו א שייכת היא לתחו
ניתוח קביעות ההכרה ותוכנה הינו היחס בי מרכיבי המשפט ,או שמא שייכת היא לתחו
הטענות המטפיזיות ומכוונת כלפי היחס בי מרכיבי הישות.

ג .חלק ראשו דברי רח"ק כפשט והבעיות המצויות בה
בחלק זה נציע בפני הקורא את הדברי כפשט .כאמור במבוא ,מאמר זה מתמקד בתורת
ההכרה .לפיכ ,למרות שדברי רח"ק בנוגע לתורת ההכרה משולבי בתו דיו העוסק
בתורת האלוקות ,לא יובאו להל אלא הקטעי השייכי לתורת ההכרה .כדי לסדר את
הדברי בפני הקורא לא נציע כסדר המקורי .סדר הפרקי יהיה:
 .1הצעת השיטה הנידונה )כפי שהיא מוצגת ע"י רח"ק( .לאחר הצעת השיטה נדו בבעיות
המצויות בהצגת רח"ק את השיטה.8
 .2הצעת ביקורת רח"ק על שיטה זו .לאחר הצעת הביקורת נדו בבעיות העולות מביקורת
זו.
יתכ כי לעיתי הסברי שיופיעו בחלק זה לא יהיו חדי די הצור מפני שתפקידו אינו
אלא להציע את דברי רח"ק .רק לאחר חלק זה יגיע זמנה של העמקה בהבנת נושא הדיו
בכללותו והבנת כוונת רח"ק לאור העמקה זו .בהבנה זו יהיה משו פתרו לבעיות שהועלו
בחלק הראשו .לענייני אלו יוקדש החלק השני.
 .1הצגת רח"ק את השיטה בעלת המגמה האפלטונית:
כ מציג רח"ק את השיטה הראשונה לביאור מעמדו ההכרתי של התואר "נמצא":9
ב סינא ואבו חמד והרב שנמש אחריה יראו שהמציאות זולת המהות
ושהוא מקרה קרה לו.

 .8את הצגת השיטה האפלטונית נשווה לניסוחה ע"י הרמב" )שהוזכר כאחד ממצדדיה ע"י רח"ק( .מצדדיה
האחרי של שיטה זו ומצדדי השיטה האריסטוטלית אינ מוכרי לי ולכ לא אערו השוואה בי ניסוח
המקורי לציטוט.
 .9עמ' צו.
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משפט קצר זה המציג את שיטת אב סינא ,10אלגזאלי ,11והרמב" ,12כולל שתי טענות:
א .המציאות זולת המהות.
ב .המציאות היא מקרה שקרה למהות.
מהי בדיוק כוונת כל טענה? הא ה מביעות עמדה באותו תחו דיו?
נשווה את הציטוט לאחד ממקורותיו )מורה נבוכי א ,נז( 13ונראה א יהיה בידו כדי להבהיר
עני זה:14
ידוע שהמציאות היא אירוע שארע לנמצא ,ולכ עניי הנוס על מהות
הנמצא.
מבט קצר מגלה כי קיימי ארבעה הבדלי משמעותיי בי ניסוח רח"ק לניסוח הרמב":
 .1סדר חלקי המשפט הפו לש הצגת טענה א' כתלויה בטענה ב' )א'ב' ע"פ ניסוח רח"ק(.
 .2לרח"ק :המציאות "זולת המהות" ,ואילו לרמב"" :עניי הנוס על מהות הנמצא".
 .3לרח"ק :ארוע המציאות קרה למהות ,ואילו לרמב" :לנמצא.
 .4אצל הרמב" הטענה המטפיזית מונחת כ"ידוע".
שני הבדלי הניסוח הראשוני מעלי תמיהות לגבי ניסוחו של רח"ק .15מכיו שכ אתייחס
אליה ביתר פירוט ואעיר על הבעיתיות המצויה בה:
.10
.11
.12
.13

.14

מפרשני אריסטו המוסלמי בראשית האל השני לסה"נ .נתפס כנוטה אחר האפלטוניות והכלא )לגבי
הכלא  ה"מדברי" ראה מורה נבוכי בתרגו מ .שוור ,אניברסיטת תלאביב ,תשנ"ז ,עמ'  ,2הע' .10
)להל שוור(( .בהמש אציג שיטה זו כשיטתו.
מחשובי חכמי הכלא בתקופה שלפני הרמב".
נראה כי רח"ק עוק כא את שיטת הרמב" בהסבירו אחר מי היא נמשכת .יחסו האמיתי של הרמב"
לדמויות אלו התפרש על ידו באגרת אל ר' שמואל אב תיבו בעניני תרגו 'המורה' ,איגרות הרמב" כר
ב ,מהדורת הרב שילת ,ירושלי תשנ"ה.
בשיטת הרמב" עצמה אי בכוונתי לעסוק .כדי לעמוד על תפיסת הרמב" בשלמותה יש לבחו את
התיחסותו לנושא הנידו על השלכותיו במקומות נוספי .וראה ,למשל ,מו"נ ג ,יח ומו"נ א ,סט.
עירוב תפיסות המתאימות לאב סינא )המוזכר בקבוצה האפלטונית( ואב רושד )המוזכר בקבוצה
האריסטוטלית( במו"נ מפורט במאמרו של ש .פינס )להל פינס( "המקורות הפילוסופיי של מורה
נבוכי" ,בספרו בי מחשבת ישראל למחשבת העמי ,ירושלי תשל"ז ,עמ'  145136ועמ'  .156149לעניננו
חשובי בעיקר עמ'  138137ועמ' .154
מאמר רחב המציע את שיטת הרמב" בשלמותה מצוי בספרו שלA. Altmann, Studies in Religious Philosophy :
") .and Mysticism, Ithaca, N.Y., 1969, pp. 108-127, "Essence and Existence in Maimonidesלהל .(Altmann
ציטוט ה"מורה נבוכי" )להל מו"נ( הינו ע"פ תרגו שוור אלא א כ צוי אחרת .תרגומו של אב תיבו
הינו" :ידוע כי המציאות הוא מקרה קרה לנמצא ,ולזה הוא עני נוס על מהות הנמצא" .תרגומו של
אלחריזי הינו" :מ הידוע ,כי המציאות הוא מקרה ארע לנמצא ,ועל כ הוא עני נוס על מהות הנמצא".
תרגומו של הרב קפאח הינו" :ידוע כי המציאות מקרה הוא קרה לנמצא ,ולפיכ היא עני נוס על מהות
הנמצא".
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ההבדל השני הינו בעל המשמעות המיידית לשאלת אופייה של טענה א' כי "המציאות זולת
המהות" .ההוכחה בכתוב לעניננו מצויה בניסוחה המדויק של שיטת הרמב" במקור 
"עניי הנוס על מהות הנמצא" .למילה הערבית במקור מובני שוני ע"פ ההקשר 
משמעות ,עניי מופשט ,רעיו ,או תכונה .16מוכח ,א כ ,שנקודת המבט של טענה זו הינה
הכרתית .אי היא דנה במבנה הישות אלא במשמעותה מבחינת הכרתנו.
שיטה זו רואה איפוא את מעמדו ההכרתי של התואר "נמצא" כ"מקרה" .אי הוא חלק
מהמהות הטבועה בעצ הנתו לפנינו .בתואר זה מבטאת ההכרה את תוצאות תפיסתנו
העולות מפרטיותו הלאתבונית של העומד לפנינו .משפט הקובע" :האד נמצא" הינו
משפט המוסי תיאור על מהותו של האד ואינו מסתפק בפירושה )כמשפט" :האד הוא
חי מדבר"(.
הבדל זה מעורר תמיהה :מדוע בחר רח"ק בניסוח מעומע כאשר לפניו ניסוח חד המופיע
במקור השיטה בה הוא ד?
ההבדל הראשו הינו תליית הטענה ההכרתית בהנחה מטפיזית בעלת מגמה אפלטונית.17
הסיבה שהתואר "נמצא" מוער כ"מקרה" מבחינה הכרתית הינה המבנה העקרוני של
הישות  או בלשונה של טענה ב'  "המציאות היא ארוע שארע למהות".18
כאמור בהקדמה ,לאפלטוניות הישות היסודית הינה "עול האידאות" ,עול המהויות,
והופעתה המוחשית הינה בעלת מעמד ישותי "מאוחר" .המהות היא ממשית מצד עצמה.
הקונקרטיות ,המוחשות ,עצ מציאותו של הפרט שלפנינו ,אינה אלא ישות חלקית .מכיו
שכ א מעמדו ההכרתי של התואר "נמצא" הינו "מקרה" .הוא אינו חלק מהגדרת הדבר
כדבר .מה שמגדיר את הדבר כדבר הינו מרכיבי האידאה המהותית שלו כפי שה מושגות
.15

.16
.17
.18

ההבדלי האחרוני מפני תמיהות לגבי ניסוחו של הרמב":
ההבדל השלישי :נראה ,לכאורה ,שהרמב" טוע כי ארוע הופעת המציאות התרחש במציאות.
יתכ שכוונת הרמב" במילותיו הינה "ארע לנמצא בטר נהיה לנמצא" .לפי תירו זה דברי הרמב"
במקור מתאימי להסבר המקובל המובא ע"י רח"ק .אני מסופק א חוסר דיוק כזה מתאי לרמב".
נראה כי יש לנסות לפרש כא פירוש אחר ,א נסיו זה מצרי עיו בשיטת הרמב" בשלמותה ,ואכמ"ל
)וראה אצל .(Altmann
ההבדל האחרו  הימנעות רח"ק מציו הטענה המטפיזית כ"ידועה"  מובנת מאליה .רח"ק יציג בהמש
את השיטה החולקת ואת שיטתו ,ולכ אי לתמוה כי נמנע מלצטט מילה זו המופיעה במקור.
בעיתיות הניסוח נמצאת דוקא בניסוחו של הרמב" .אמנ נראה שהרמב" לא הכיר את אב רושד בשעת
כתיבת "מורה נבוכי" )ראה פינס עמ'  ,(150149א עצ הנחת העני כמוב מאליו דורשת עיו בשיטתו.
עיקר דיוננו אינו בשיטת הרמב" בשלמותה ועל כ לא נציע פתרו להבדל ניסוח זה.
כפי שהעיר שוור על אתר.
ראה במבוא של אב שמואל למו"נ חלק א ,כר א ,עמ'  ,XXVIIIהערה  .77שוור על אתר מעיר ביתר
זהירות כי שיטה זו "אינה אריסטוטלית" ,א העדפתי להצביע על המגמה העקרונית ולהימנע מדיו
היסטורי מדוקדק לגבי חידושו של אב סינא ומעמדו כפרש אריסטו.
וראה את הערתו של שוור על אתר כי נית היה לתרג ג "מקרה שקרה" ,א לא היה זה מדויק מכיו
שבמשפט זה לא מופיעה המילה כש העצ "מקרה".
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בידיעתנו .תיאורו כ"נמצא" הינו תוצאת תפיסתינו את נוכחותו .תיאור הנוכחות איפוא
הינו תיאור המוסי מידע על העולה מהתבונה הטבועה בעצ.
ג הבדל זה תור להעלאת התמיהה הקודמת .תליית טענה א' בטענה ב' מבהירה את
מובנ השונה של שתי הטענות .הבדל זה שב ותמה על ניסוחו של רח"ק :מה תועלת יש
בעמעומו של החד?
א לא די בבעיות הניסוח הפרטיות הרי שמבט כולל על ניסוחו של רח"ק מעלה תמיהה
עקרונית .בנוס על עמימות ניסוח הטענות עצמ ,קיי בניסוח רח"ק כשל של דומשמעות.
בניסוח זה ,שתי הטענות ,אשר מביעות עמדה במישור שונה )וממילא כלפי מושא שונה(,
מוסבות על אותה מילה  "שהמציאות זולת המהות ושהוא מקרה קרה לו" .זאת כאשר
במישור הדיו הישותי נטענת טענה אשר בה משמשת המילה "מציאות" במוב של
קונקרטיות ומוחשיות ,ואילו במישור הדיו ההכרתי משמשת מילה זו לציו התואר
"נמצא" .באיזו משמעות משמשת איפוא המילה "מציאות"? אמנ אי ספק כי מישורי
הדיו תלויי זה בזה ,א הא נכו לזהות ביניה?19
הא הציטוט המעומע והלקוי הינו מקרי בלבד ,או שמא נעשה על ידי רח"ק במכוו
ומתו מטרה סמויה? נעיי בביקורתו של רח"ק על השיטה בעלת המגמה האפלטונית
ונראה א יש בה כדי לפתור את בעיית הניסוח.
 .2ביקורת רח"ק על השיטה בעלת המגמה האפלטונית:
רח"ק מקשה שתי קושיות על שיטה זו .הקושיות מביאות את הגדרת מרכיבי המשפט לידי
פרדוקס לשוני .בקריאה פשוטה נדמה שאי כא אלא משחקי מילי .כפי שהקדמנו קיי
יחס ישר בי ניתוח משפטי ההכרה לבי תפיסת הישות ולכ בעיתיות לשונית מצביעה על
בעיה עקרונית בתפיסת העול.
נשוב ונצטט שיטה זו כפי שהוצגה ע"י רח"ק ,20ונוסי עליה את קושייתו הראשונה של
רח"ק:21
ב סינא ואבו חמד והרב שנמש אחריה יראו שהמציאות זולת המהות
ושהוא מקרה קרה לו.
...
)א( שא המציאות מקרה  יתחייב שיהיה נמצא בנושא ,ושיהיה למציאות
מציאות.
 .19נית לתר את הסתירה ע"י שילוב "בחינות" לתו המשפט .תירו זה ינסה להפריד את שני נושאי הטענות:
מבחינה הכרתית ,המציאות זולת המהות ,ומבחינה מטפיזית ,הוא מקרה קרה לו .תירו זה אינו נוח
בניסוח המשפט כפי שהוא מצוטט ע"י רח"ק.
 .20עמ' צו.
 .21עמ' צז .החלוקה )א ,ב ,ג( נתווספה על ידי.
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)ב( וא המציאות השני מקרה  יתחייב נמצא בנושא ,ויצטר ג כ אל
נושא ,ושיהיה לו מציאות אחר.
)ג( וכ לבלתי תכלית.
הבנת שפתו של רח"ק מקשה על הבנתו .אמנ כבר מקריאה ראשונית בולט הדבר כי א
בניסוח הקושיה משמשת המילה "מציאות" בשני המובני  הנוכחות והתואר "נמצא".
אנסה לנסח את הקושיה בשפתנו תו פתירת דומשמעות זה )בכתב מוקט  ביאור קצר
שלי(:
)א( א התואר "נמצא" הינו "מקרה"  מוכרח הוא להיות נוכח בעצ מוחשי הנושא אותו

שהרי אי קיו עצמי לתארי ה"מקרה" וזקוקי ה לנושא .כפי שתיאורנו את האד כ"גבוה" כולל את
התיאור "גבוה נמצא" )שהרי הוא מתאר אד נוכח( כ א  ושתהיה לתואר "נמצא" נוכחות שהוא

מוסב עליה.

וא כ ,את המשפט "אד נמצא" יש לקרוא" :אד נמצא  נמצא" ,שהרי התואר "נמצא" מוסב על "אד
נמצא".

)ב( ושוב א מעמדו ההכרתי של התואר "נמצא" הינו "מקרה"  הרי מחויב תואר זה
לנושא נוכח.
וא כ ,את המשפט "אד נמצא  נמצא" יש לקרוא" :אד נמצאנמצא  נמצא" ,וכו'.

)ג( לפנינו אפוא שרשרת איסופית.
מהי בדיוק הקושיה? הא מפני שלשרשרת איסופית אי תשובה הנעוצה בסופה? או שמא
עיקר הקושיה נובע מעצ איסופיותה של שרשרת שכזו ?22ואולי דוקא מתמקדת הקושיה
בפרדוכסליות של שרשרת אי סופית של "מקרי" 23המוכרחת להסתיי בנושא?
דומני כי טר הנסיו לבאר את כוונתה המדויקת של קושיית רח"ק יש לעמוד על כשל
המונח ביסודה .נשוב ונעיי בקושייה .הא נכו לומר כי "מקרה" מחייב נוכחות הנושאת
אותו? דומני שאי הדבר נכו .המעיי יבחי כי הקושייה בנויה על כשל כפול  ה מבחינה
הכרתית וה מבחינת הקשר שבי המישור ההכרתי והישותי:
א .מבחינה הכרתית ,נראה לי כי א בשיטה בעלת מגמה אפלטונית עסקינ ,הרי שאי
לראות את ה"מקרי" כתארי המוסבי על ש נושא התיאור )הכולל את הגדרתו
ונוכחותו( .הגדרה הכרתית זאת בנויה על מושג העצ האריסטוטלי .א יש לחלק את
התארי לפי האפלטוניות ,הרי שמשמעות החלוקה תהיה שונה .נושא ה"מהות" תהיה
האידאה הטהורה ואילו נושא ה"מקרה" יהיה הפרט המסוי שאי הידיעה חלה על
 .22כזכור ,מנה רח"ק את אבו חמד )השיי לכלא( בקבוצתו של אב סינא בעני זה .בר ,לשיטת "מציאות
אינסו אבסורדית בכל אופ שהוא" )מו"נ א ,עג  ההנחה האחתעשרה( .וראה ש א את דעת הרמב"
בעני זה.
 .23יתכ כי יש כא רמיזה נוספת לכיוו הכלא .אחת מהנחות היסוד שלה )ההקדמה התשיעית במו"נ א ,עג(
הינה שאי "מקרה" ל"מקרה".
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תיאורו .נראה כי משפטי שיכללו "מקרי" יהיו בעלי מעמד הכרתי של "סברה" ואי
איפוא כל משמעות לעיו בטיב היחס שבי מרכיביה.
ב .רק האריסטוטליות המניחה כי א התבונה טבועה בטבע האחד יכולה לקשר בי
קביעותיה ההכרתיות לנוכחות .האפלטוניות ,לא תעסוק אלא בהרמוניות של מרכיבי
הגדרת האידאה ,אשר בהתאמת יוודאו את ישות האידאה.24
א על פי שלא ננסה בשלב זה לפתור את הבעיות שהעלינו ,נראה כי בעצ העלת יש כדי
לפתור את בעיית הניסוח החסר והדומשמעי .כזכור ,הניסוח הדומשמעי נבע ממוב כפול
של המילה "מציאות" כנוכחות וכתואר "נמצא" .נית לראות כי הכשל המצוי בעירוב
הנחות המוצא האריסטוטליות בשיטה אפלטונית )או להיפ( מתאי לדומשמעות זה.
נראה כי לפי האריסטוטליות משמעותה של המילה "מציאות" תהיה "נוכחות העצ
)הנתונה והבלתי מתוארת(" ,ואילו לפי האפלטוניות משמעות מילה זו תהיה "תיאור
הנוכחות )שאינו מקנה ידיעה על הממשות(" .מוב מאליו איפוא מדוע הכשל הלוגי הצמיח
א כשל ניסוחי .לולא דוהמשמעות הניסוחית מתקשה היה רח"ק להקשות קושייה דו
משמעית!
 .3הצגת רח"ק את השיטה בעלת המגמה האריסטוטלית על שני מובניה:
א שיטתו החולקת של אב רושד 25למעמדו ההכרתי של התואר "נמצא" מוצגת ע"י רח"ק
במשפט אחד:26
וב רושד וקצת האחרוני 27יראו שהמציאות איננו דבר זולתו.
אמנ בהמש דבריו של רח"ק מוזכרת ,כבדר אגב ,28הגדרתו של אב רושד בצורה
חיובית:29
.24

.25
.26
.27
.28

ביכרתי שלא לערו דיו מלא בקושיה השניה מכיו שהיא בנויה על מושגי יסוד שאינ מוכרי לקורא
)להרחבה ראה ש .שקולניקוב וא .וינריב פילוסופיה יווניתאריסטו ,יחידה  ,11פרקי  ,65האוניברסיטה
הפתוחה( ודומני כי אי בהבנתה אלא כדי לחדד את הבעיתיות הנידונה .פטור בלא כלו איאפשר ועל כ
אצטט אותה ואציע הסבר קצר" :ועוד שיהיה המציאות כדמות הצורה לחומר ,למה שהנושא ,לפי דבריה,
יהיה נעדר בזולת המקרה .ויתחיב ,א כ ,שא היה המקרה הזה נות המציאות והקיו לעצ ,שיהיה
ראשו בש העצ מהנושא ,כהיות הצורה ראשו בש העצ מהחמר ."...קושייה זו מכוונת כנגד הגדרת
היסוד האריסטוטלית לגבי העצ הראשוני והמשני .מסקנתו של אריסטו היא שהצורה היא המקיימת
היסודית של מסוימות העצ .בר ,א העצ נעדר ללא תיאור המציאות )וכא מקור הפרדוכס( הרי
שהנוכחות היא שצריכה להיות המקיימת היסודית.
מחשובי פרשני אריסטו ,ב זמנו של הרמב" .כפי שהקדמתי בראש חלק זה ,בבחינת שיטה זו אסתפק
בניסוחה ע"י רח"ק מכיו שאיני מכיר את מקורותיה.
עמ' צו.
גוטמ )עמ'  (194193מפנה לרלב"ג.
וכ בסיכו רח"ק את שיטות קודמיו בטר יציג את שיטתו  "עצ המהות" )ראה בתחילת החלק השני(.
נית אולי היה שלא לדייק בניסוחו הקצר של רח"ק ולהבי כי שיטת אב רושד מוצגת במוב אחד בלבד,
א כפי שאראה בהמש ,א ביקורתו של רח"ק מכוונת כלפי שתי מובני .מכיו שכ ,העדפתי להציג כבר
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לפי דעת ב רושד אי ספק שאחר שמציאותו ומהותו אחד...
אב רושד יוצא כנגד השיטה שהיתה מקובלת בפרשנות אריסטו .הנסיונות לשלב אמונה
בעול נברא ,או מגמות אפלטוניות ,ע שיטת אריסטו נדחו על ידו .נראה כי יש בהגדרות
אב רושד משו חזרה לאריסטוטליות במקורה .בניגוד קיצוני לשיטות קודמיו שטענו כי
המציאות אינה כלולה במהות ,שיטת אב רושד ,כפי שהיא מוצגת ע"י רח"ק ,מציעה
השקפת עול שונה לחלוטי .לדעת אב רושד המציאות כלולה במהות ,או אפילו מאוחדת
עמה.
כפי שצוטט למעלה ,שיטתו ההכרתית של אב רושד מוצגת ע"י רח"ק בשני מובני
קרובי .מכיו שכ ,א אני אל בדר זו ואנסה להסביר כל אחד מה בנפרד:
מוב א'  "חלק מהות" :או כניסוח של טענה  "המציאות כלולה במהות".30
שיטה זו רואה את התואר "נמצא" כשיי לסוג התארי המהותיי .לדעתה ,תואר זה הינו
חלק ממהותו התבונית של העצ הטבועה בו .לדוגמא ,הגדרת אד תהיה" :חי מדבר
נמצא".
בפשטות ,טענה זו מתבקשת לאור הנחות המוצא האריסטוטליות .כפי שתוארה בהקדמה,
מניחה שיטה זו את הטבע האחד כנתו אשר התבונה טבועה בו עצמו .לשיטה זו ,איקיומה
של אידאה נפרדת הינה הנחת מוצא לכל חריצת משפט .מכיו שכ אי התואר "נמצא"
יכול להשתיי לקבוצת התארי המקריי ,שהרי אי הוא חידוש שנתחדש לתפיסה מתו
הקפתה את מקרי הנתו.
מוב ב'  "אחדות" :או כניסוח טענה  "המציאות והמהות מאוחדות".
שיטה זו מחדשת מעמד הכרתי מיוחד לתואר "נמצא" .אי התואר "נמצא" כלול במהות
הכללית ואינו לאכלול במהות הכללית .התואר "נמצא" נאמר מעצ טבעה של המהות
הכללית ככזו .למהות אמיתית )אינה בת הדמיו( נושא נוכח שהיא טבועה בו .כשאנו
מתארי עצ כ"נמצא" אנו מתכווני לומר כי מהותו טבועה בנוכחותו .כאשר אנו חורצי
משפט" :האד הוא חי מדבר נמצא" ,מורה התואר "נמצא" כי המהות "חי מדבר" טבועה
בנוכחות העצ המתואר "אד".
עתה את שיטת אב רושד בשני המובני ,למרות שאי הדבר עולה בבהירות גמורה מתו ניסוחו הקצר של
רח"ק.
שביד )עמ'  (3029מסביר את שיטת אב רושד רק על פי המוב הראשו אצלנו .יתכ כי איהבחנה זו היא
שגרמה לו לומר כי..." :חזר רח"ק למעשה אל התפיסה האריסטוטלית ומכא קרבתו לאב רושד .מציאות
של עצ ואחדותו בחינת עצ מוגדר זהי ע האקטואליות שלו ."...יתכ כי הבנה זו היא העומדת ביסוד
קושייתו של גוטמ )ראה הערה  50להל(.
 .29עמ' צו.
 .30אמנ רח"ק מציג שיטה זו על דר השלילה ,א נראה לי כי ההגדרה "כלולה" הינה תוצאתה החיובית של
ההגדרה "איננו דבר זולתו" .כאמור בההערה הקודמת ,פרשנות זאת נתמכת בקושיות רח"ק.

204

יסודות בתורת ההכרה של רבי חסדאי קרשקש

נראה כי לעומת הקביעות ההכרתיות הקודמות אשר דנו בדבר סוג ההכרה ממנה נובע
התואר "נמצא" ,הרי שלפי קביעה זו ,מביע הוא את יחסה של ההכרה לישות העצ.31
בפשטות ,טענה זו תואמת א יותר מקודמתה להנחות המוצא האריסטוטליות .אי היא
מסתפקת בשלילת ישותה של אידאה נפרדת .לשיטה זו נוכחותו של העצ )מאחד בישותו
את התבונה( היא הנחת המוצא לכל חריצת משפט .מכיו שכ זוכה התואר "נמצא"
למעמד הכרתי מיוחד המשק את ראיית הישות האריסטוטלית העקרונית.
 .4ביקורת רח"ק על השיטה בעלת המגמה האריסטוטלית על שני מובניה:
א את שיטת אב רושד מבקש רח"ק להביא לידי פרדוקס לשוני ע"י ניתוח מדוקדק של
הבנת השלכת הגדרות סוגי התארי.
רח"ק מקשה קושיה כפולה:32
וכבר יפל ספק זה בשאר הנמצאות לדעת ב רושד והנמשכי אחריו ,שיראו
שהמציאות איננו דבר זולת המהות.
)א( וזה ,כי באמרנו "האד נמצא" ,או "הלב נמצא",
הנה הוא לפי דבריו כאמרנו "האד אד" או "הלב לב".
)ב( וא יאמר בזה שהוא ֵח ֶלק ֶֶ #דר הנה לא ימלטו מההכפל.
וזה כי באמרנו "אד" כבר יוב בו "חי מדבר נמצא",
ולזה יהיה אמרנו "אד" כאמרנו "החי מדבר נמצא".
כפי שדעתו של אב רושד הוצגה בשני מובני כ מתחלקת קושייתו של רח"ק בהתא.33
מכיו שכ ,א אני אנסה להסביר כל חלק קושייה בנפרד .לאחר שאסביר כל חלק קושייה
אעיר על הבעיתיות המצויה בו .הסבר הקושיות יבוא ע"פ סדר הצגת המובני:
הקושייה על מוב א':
חלק הקושייה השני מכוו כלפי טענת "המציאות כלולה במהות" )חלק גדר = חלק מהות(.
קושיית רח"ק טוענת לכפילות .מכיו שתואר זה כלול במהות הרי שתיווצר כפילות
בתיאורה על ידו .לדוגמא ,מכיו שהגדרת "אד" הינה" :חי מדבר נמצא" ,הרי שהמשפט
"האד נמצא" הינו" :החי מדבר נמצא נמצא".
נבח את אמיתותה של קושיית רח"ק :הא ,לפי מוב א' באב רושד ,האומר "אד נמצא"
מתכוו לומר שהגדרת "אד" נמצאת? מוב מאליו שלא .לפי מוב זה ,אי המשפט מכוו
כלפי המהות כשלעצמה הנפרדת מנוכחותה .רק לפי האפלטוניות ,שטענה כי המהויות
 .31נית לומר כי תכליתו של תואר זה הינו כתכליתו של "ש העצ".
 .32עמ' צו .חלוקת מבנה הפסקה )כולל אב( נתווספה על ידי.
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קודמות בקיומ השל להופעת ,נית לומר כי התואר "נמצא" מכוו כלפי מהות שאינה
כוללת את התואר "נמצא" )וא אז  אי זו אלא "סברה"( .לאריסטוטליות נושא התיאור
הינו ש העצ שאינו נית להפרדה .א כ ,כיצד נית להחלי את האד המסוי
המתואר במהותו המופשטת? נראה כי שוב משתמש רח"ק בעירוב הנחות מוצא סותרות
כדי להקשות את קושיותיו.
הקושייה על מוב ב':
חלק הקושייה הראשו מכוו כלפי טענת "המציאות מאוחדת במהות" .קושיית רח"ק
טוענת לחוסר משמעות ולסתמיות .הקושייה מכוונת כלפי המשמעות המיוחדת שיש לתואר
"נמצא" .מכיו שתואר זה טוע לאחדות המהות בנוכחות ,הרי שהוא מתאר את כל מרכיבי
העצ .לפיכ ,למעשה ,משמעות התיאור בו הינה כמשמעות מתוארו .מכיו שכ הוא
מיותר וסתמי .לדוגמא ,משמעות המשפט "אד נמצא" הינה "אד אד".34
א יסודה הרעוע של קושיה זו בולט ביותר .רק לפי האפלטוניות נית לראות את ש העצ
כאוס מרכיביו .לאריסטוטליות אחדות העצ מתבטאת באי היכולת להפרידה .מכיו
שכ ,כפי שנכו הדבר ב"ש העצ" המייצג את הפרט הנתו האחד ,כ נכו הדבר בתואר
"נמצא" המביע אחדות יסודית זאת .מעמדו ההכרתי המיוחד של התואר "נמצא" ,המביע
את האחדות הישותית ,מונע את אפשרות הפרדתו למרכיביו .למע האמת ,אי הוא
"תואר" )במוב הרגיל של המילה( כלל.
נסכ את מסקנותיו של חלק זה בטבלה:
אב סינא
א .מעמדו ההכרתי
של התואר "נמצא":
ב .מקורו בפשטות:

"מקרה".
)הוצג בניסוח דומשמעי(
הפיצול הישותי
האפלטוני.

ג .קושיית רח"ק:

שרשרת איסופית של
נושאי.
"מקרה" מוסב על
"עצ"
)כאריסטוטליות(.

ד .ה נ ח ת ה ה נ ס ת ר ת
של קושיית רח"ק:

אב רושד א'

אב רושד ב'

"חלק מהות".

כ"ש העצ".

אי קבלת הפיצול הישותי
)כעקרו ה"עצ"
האריס'(.
כפילות.

עקרו ה"עצ" האריס'.
אירלוונטיות.

"חלק מהות" מוסב על
ה"אידאה"
)כאפלטוניות(.

תואר מסוג "עצ" נית
להפרדה למרכיביו
)כאפל'(.

דומני כי יש בטבלה מבנית זו כדי לחדד את הבעיתיות המצויה בדברי רח"ק .א עד עכשיו
עמדנו בפני אוס בעיות ,כעת מתברר כי מונח ביסוד מכנה משות .הא מצביע הדבר על
 .33אינני יודע לומר מדוע מציג רח"ק את השיטה רק ע"י המוב הראשו )וכ להל בציטוט המובא בתחילת
חלק שלישי בסיכומו את השיטות רק ע"י המוב השני( .מכל מקו ,קושיית רח"ק מחולקת לשני חלקי
בהתא לשני המובני.
 .34תמיהה נוספת העולה מניסוח הקושיה הינה הדגמתה בעזרת המשפט "הלב נמצא" .הא אפשרי בכלל
לתאר "מקרה" כ"נמצא"? הלא אי ה"מקרה" אלא תיאור של פרט נתו וזקוק הוא ל"ש עצ" כנושא?
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כשל יסודי בהבנת רח"ק את שיטות קודמיו ,או שמא דוקא על מגמה נסתרת שמכוונת את
דרכו ?35דומני כי התשובה לשאלה זו עולה מתו חלקו השני של המאמר.

ד .חלק שני העמקה ,הבנת כוונת רח"ק ,ופתרו הבעיות שהעלנו:
העמקת ההבנה במושגי היסוד:
ננסה לבחו את טיבה של אחדות העצ המוצעת ע"י האריסטוטליות .נשוב ונעיי בשלבי
הסקתה:
א .אפלטו טע כי רק את האידאה אפשרי לדעת באמת .הטבע ,המוחש ,אינו בר השגה
שלמה וודאית.
ב .אריסטו ביקש לדעת ידיעה אמיתית את הטבע הנתו וטע כי נוכחותו אינה עומדת
לשאלה.
ג .לכאורה ,א הנוכחות נתונה הרי שאי ההכרה שלמה ,אלא מקיפה את הדבר ותופסת
אותו מבחו.
ד .תכלית שיטת אריסטו :התבונה לא מקיפה את הדבר מבחו ,אלא מושגת באופ ישיר.
ה .הנחת אריסטו :עקרו ה"עצ"  תבונתו של כל פרט מאוחדת בנוכחותו .מכיוו שכ
תבונת השכל משיגה את תבונת העצ )ותארי ה"מהות" מבטאי ביאור זה( ,ואילו
התפיסה אינה אלא מקיפה את העצ מבחו )ותארי ה"מקרה" מבטאי תיאור נוס זה(.
לכאורה נראה כי האריסטוטליות יצרה דר נקיה מבעיות ל"ידיעה" אמיתית .בר ,לאור
מהל הדברי עד כה ,מתברר כי בבואה לקבוע את מעמדו ההכרתי של התואר "נמצא"
מצאה את עצמה שיטה זו במבוכה.
בפשטות ,מביע תואר זה את עמדת ההכרה ביחס לנוכחות .אמנ כנגד הבנה פשוטה זו
עולה מייד תמיהה עקרונית :הלא אחדות העצ האריסטוטלית בנויה על הנחת מוצא כי
מהותו מאוחדת בנוכחותו? בר ,א א הנוכחות ניתנת לתיאור ע"י ההכרה ,הרי שההכרה
כוללת את כל מרכיבי העצ .מהו ,א כ ,בסיס קיו העצ האחד נושא ההכרות? במה

 .35באופ עקרוני נראה לי כי יש לתת אמו במחבר אשר עוסקי בהגותו .ב"אור הש" מצויי מקומות מספר
להתלבטות דומה ,אשר זכו להתייחסות במחקר .וראה צ .ה .וולפסו ,המחשבה היהודית בימי הביניי,
ירושלי תשל"ח ,עמ'  ,126הע' ) 51להל וולפסו( .המחבר )במסגרת דיונו בעני אחר( מעיר כי "קרשקש
כדרכו לעיתי קרובות ,מחסיר כא את הנקודה המהותית ביותר בטיעונו ,אבל ביקורתו היתה בלתי
מוצדקת כלעיקר ,אילו היתה הראיה ."...לעומת זאת ,גוטמ )כפי שהזכרתי בהערה על המבוא( אינו רואה
בדברי רח"ק מגמה ברורה.
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מאוחדת התבונה? ומדוע השגת התבונה הינה ידיעת הישות? נראה שאי כא אלא מישורי
הכרה נפרדי המכווני כלפי נושאי נפרדי ורמות ישות שונות )בדומה לאפלטוניות( .36
בעיית יסוד זו היא העומדת ברקע נסיונותיה השוני של פרשני אריסטו לקביעת מעמדו
ההכרתי של התואר "נמצא".
המוב השני בשיטת אב רושד ניסה לפתור בעיה זו ע"י קביעת מעמד הכרתי מיוחד לתואר
"נמצא" .מעמד אשר למעשה יבטל את ראייתו כ"תואר" ,כתוצאת מישור הכרה ,ויביע את
הבנת הנוכחות כנתו בלתי נית לתיאור .אי תיאור הנוכחות "מהות" ואי הוא "מקרה",
הנוכחות עצמה כנתו הבסיסי של הישות אינה ניתנת לתיאור )בדומה ל"ש העצ"(.37
החולשה בשיטה זו ניכרת לעי .היא "פתרה" אולי את בעיית היסוד שבאה לידי ביטוי
בתואר "נמצא" ,א נראה כי פתרונה בנוי על איחוד תמוה של תואר מסוג "ש עצ"
)שאיננו תואר( .הלא לאריסטוטליות סוג "ש העצ" אינו מתאר!
אי כמו תוצאת שיטה זו כדי לבטא את הסתירה המצויה בה .לשיטה זו התואר )?( "נמצא"
הינו סתמי ,מיותר וחסר משמעות .הלא מעצ זה שיש נושא למשפט הוגדר שהוא נוכח.38
א המוב הראשו בשיטת אב רושד ניסה לפתור בעיה זו .כאמור מוב זה רואה את
מעמדו ההכרתי של התואר "נמצא" כ"חלק מהות" .מעמד זה יבטל למעשה את ראיית
התואר "נמצא" כנובע ממישור הכרה נפרד ע"י שלילת מעמדו בנפרד מהמהות.
מעמד הכרתי זה מתמיה  וכי הכרת הנוכחות תבונית וישירה? אמנ העמקה תגלה כי
בעיתיות חמורה עוד יותר נוצרת בעקבותיו במערכת המושגי כולה.
הגדרת ה"מהות" האריסטוטלית מניחה כי היא טבועה ב"ש העצ" הנושא אותה .בר,
א א תיאור הנוכחות נכלל ב"מהות" כתוצאת השגה ישירה ,הרי שההשגה כוללת את כל
מרכיבי העצ .מה נותר איפוא להיות נושא התיאור? א כל מרכיבי העצ ניתני לתיאור

 .36ראיית שני מישורי הכרה נפרדי ושוני בתוצאות הכרת  הכרת התבונה והכרת התחושה  המקיפי
את העצ אינה מתאימה לאריסטו .אי אריסטו מחלק בי אידאה לתופעה ,מבקש הוא שהכרת האד
תדע את התבונה הטבועה בעצ האחד .בר ,א להכרה זו עצמה שני מישורי מקיפי הסותרי
בתוצאות הכרת  לא נית לראות אחד מה כשל ומקנה ודאות.
הא הנחה זו אפשרית מצד עצמה? הא יכולה ההכרה עצמה המקיפה את העצ מבחו לאחד שני
מישורי הכרה שלמי ,הנפרדי ושוני בתוצאות הכרת? הא הכרת האד יכולה לאחד את הסותר?
נראה שלא .הכרה זו עצמה נטועה בשניות של מכיר ומוכר ,של האד ומושא הכרתו ,ואי תאחד את
הנפרד והסותר? ואכמ"ל.
 .37וכ ,כפי שהוסבר בקצרה בהערת הקושייה השניה על אב רושד ,מבחינה ישותית  הנוכחות הינה הנחת
מוצא לכל דיו ויסודית יותר בעצ.
 .38נראה שבכ מוסבר מדוע הדגי רח"ק את קושייתו ע"י המשפט "הלב נמצא" )שאינו לגיטימי לשיטה
האריסטוטלית( .א "נמצא" מתפקד כ"ש העצ" הרי שיכול הוא להיות נושא התארי המקריי!
משמעות המשפט "הלב נמצא" כמשמעות המשפט "זה לב"!
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מאבד הוא את אופיו כ"עצ" שאחדותו אינה ניתנת לפירוק .39א התבונה משיגה את כל
מה שנית להשיג ,ומורה א על נוכחות 40המתואר הרי שאי היא מכוונת כלפי "עצ" ,אלא
כלפי אידאה )כאפלטוניות(!
נית לומר איפוא כי תיאור נושא בעל אופי זה ע"י התואר "נמצא" )כמו כל תואר אחר( יצור
כפילות .כפילות שתבטא את תוצאתה העגומה של שיטה זו.41
עיו נוס יגלה כי בעיתיות דומה ביחס למעמדו ההכרתי של התואר "נמצא" קיימת ג
בפרשנותו של אב סינא .כאמור ,שיטתו היא כי יש לראות את מעמד הכרתי זה כ"מקרה".
מהו הפתרו המוצע בשיטה זו לבעיית מישור ההכרה הנוס?
כזכור ,מעמד זה לנוכחות משק גישה אפלטונית .מעתה ברור היא נפתרת הבעיה .אמנ
קיימי שני מישורי הכרה נפרדי ,א אי ה מקיפי עצ אחד.
אמנ ,מוב מאליו כי "פתרו" זה לא יכול להוות פרשנות לאריסטו .יסודה של
האריסטוטליות בראיית הנוכחות כהנחת מוצא שאינה עומדת להכרעת התפיסה .מושג
העצ האריסטוטלי תלוי בראייה זו .ביטול מושג העצ יבטל א את משמעות התארי
המקריי .כדי שתארי ה"מקרה" יהיו בעלי משמעות יש להניח כי עצ נושא אות
)כאריסטוטליות!(.
הפרדוכס הנוצר ברור  "מקרה" )הזקוק לעצ כנושא( המבטל את קיומו של הנושא.
הבנת מגמת רח"ק:
תרומתה של העמקה זו להבנת מגמת רח"ק בקושיותיו מובנת מאליה .המעיי יווכח כי
קושיות רח"ק ,היוצאות מתו הנחות מוצא סותרות למושא קושיותיה ,מכוונות בדיוק
כלפי מוקד החולשה של השיטה המותקפת .ליתר דיוק ,ההעמקה מראה כי הנחות המוצא
הסותרות מצויות כבר בשיטות עצמ! בעיית היסוד שנתגלתה בשיטת אריסטו ,כפי שהיא
באה לידי ביטוי בקביעת מעמדו ההכרתי של התואר "נמצא" ,גרמה לפרשניו מבוכה רבה
וסתירות פנימיות ,והותירה אות ע מילה נטולת משמעות.
מהל הדברי של רח"ק מתוחכ ביותר .הקורא ,שישתאה לעומת השגיאות הפשוטות
הנמצאות בקושיות א ית אמו במחבר ,יזכה להבינ .כפי שהראנו ,א יעמיק הקורא
בקושיות רח"ק יגלה כי הנחות המוצא הסותרות שעומדות בבסיס קושיותיו מצויות כבר
בשיטות עצמ.
אסכ את מהל הדברי כולו בטבלה:
 .39שהרי מדובר כא במישור הכרה יחיד הכולל כל.
 .40נראה שעתה מובנו של תיאור זה יהיה ביחס לממשות האידאה.
 .41נית היה לפרש את הבעיתיות בשיטה זו בדר אחרת .לפי דר זו ,תוצאת השיטה לא היתה חזרה אל
האידאה ,אלא אל אוס חלקי מהות נטולי ישות .נמנעתי מפיתוח בעיתיות זו מכיו שנראה לי שביטול
הישות אינו מתאי לתקופה בה פעלו פרשני אלו.
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אב סינא
א .מעמדו ההכרתי
של התואר "נמצא":
ב .מקורו בפשטות:

"מקרה".
)הוצג בניסוח דומשמעי(
הפיצול הישותי
האפלטוני.

ג .קושיית רח"ק:

שרשרת איסופית של
נושאי.
"מקרה" מוסב על
"עצ"
)כאריסטוטליות(.
ביטול משמעותו של
מישור ההכרה התחושתי
כמכוו כלפי ה"עצ".

ד .הנחתה הנסתרת
של קושיית רח"ק:
ה .תכלית הפרשנות
האריסטוטליות
למעמד התואר
"נמצא" לאור העיו:
ו .הסתירה הפנימית
שנוצרה בשיטות
פרשני אריסטו לאור
העיו:

כדי ש"מקרה" יהיה בעל
משמעות יש להניח כי
עצ נושא אותו.

אב רושד א'

אב רושד ב'

"חלק מהות".

כ"ש העצ".

אי קבלת הפיצול הישותי
)כעקרו ה"עצ"
האריס'(.
כפילות.

עקרו ה"עצ" האריס'.

"חלק מהות" מוסב על
ה"אידאה"
)כאפלטוניות(.
ביטול עצמאותו של
מישור ההכרה התחושתי
ע"י הגדרת מישור הכרת
ה"מהויות" ככולל אותו.
א התבונה משיגה את
כל מה שנית להשיג הרי
שאי היא מכוונת כלפי
"ע צ " ,א ל א כ ל פ י
אידאה.

אירלוונטיות.
תואר מסוג "עצ" נית
להפרדה למרכיביו
)כאפל'(.
ביטול מישור ההכרה
התחושתי וראייתו
כהנחת מוצא שאינה
זקוקה להכרעת ההכרה.
כדי שתואר יהיה בעל
משמעות יש לראותו
כקובע עמדה הכרתית
ולא כ"ש העצ".

המעיי בטבלה יראה את ההתאמה המצויה בי הנחת קושיית רח"ק ובי הסתירה המצויה
בשיטות עצמ )בי שלב ד' לשלב ו'(.

ה .חלק שלישי  שיטת רח"ק:
בחלק זה תוצג שיטת רח"ק .נצטט את דבריו ,נחלק לקטעי ונציע לה הסבר.
כדי למק את עיקר חידושו נשוב ונחדד את יסוד המחלוקת שבי השיטות השונות .מתו
חידוד זה תעלה שיטתו של רח"ק לקביעת המעמד ההכרתי של התואר "נמצא" .ננסה
להסבירה ,לעמוד על יסוד החידוש שלה ,ולבחו מהו המענה הנית בה לשאלת היסוד
שהנחתה את קודמותיה.
שינוי מעמדו ההכרתי של התואר "נמצא" גורר עמו עדכו של יחסי מערכת המשפטי
כולה .ננסה להציע עדכו זה ,אע"פ שאי הוא מפורש ע"י רח"ק.
במסגרת הצעת שיטתו מוסי רח"ק ומפרט השלכות תחביריות שלה .הסבר יסייע אותנו
בהבנת שיטתו.
נשוב וניזכר בבעיית היסוד שהועלתה בשלב ההעמקה .כזכור ,האריסטוטליות מצאה את
עצמה במבוכה כאשר נפגשה ע התואר "נמצא" .תשובתה לשאלת אפשרות ה"ידיעה"
התבססה על אחדות התבונה בנוכחות העצ .בר ,א א הנוכחות ניתנת לתיאור ע"י
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ההכרה ,הרי שההכרה כוללת את כל מרכיבי העצ .מהו א כ בסיס קיו העצ האחד?
מה כוללת אחדותו )המאחדת בתוכה את התבונה(? ומה הופ את השגת התבונה ל"ידיעת"
הישות? נראה שאי כא אלא מישורי הכרה נפרדי המכווני כלפי נושאי נפרדי ורמות
ישות שונות )בדומה לאפלטוניות(.
הא שיטתו של רח"ק תציע פתרו מחודש לבעיה זו ,או שמא ינסה רח"ק להציע תורת
הכרה חדשה לגמרי? לכאורה ,הועלו כל האפשרויות :או שהתואר "נמצא" כלול במהות ,או
שאינו כלול בה )והרי הוא "מקרה"( ,או שמאוחד הוא ב"עצ המהות".
אצטט את סיכומו של רח"ק לביקורתו על שיטות קודמיו ואת הצעתו שלו:42
)א( ולפי שיתחיב מזה ,שאי המציאות מקרה לנמצא ,וכבר היה מחויב מ
הספק הקוד שאיננו המהות בעצמו ,הנה מה הוא המציאות א כ ? מי ית
ואדע.
והנה כבר יראה ,שהביטול בשלא יהיה מקרה למהות ,הוא אמתי והכרחי.
יתחיב ,א כ  ,שיהיה עצ המהות ,או עצמי לו .וכאשר יתחיב שאיננו עצ
המהות ,כמו שהתברר מהספק הקוד הראשו ,
)ב( ישאר ,א כ  ,שיהיה עצמי למהות .וזה שמתנאי המהות  היותו נמצא
חו לשכל .כמו שאמרנו על דר משל שמהות האד החית והדיבור ,הנה
מתנאי המהות שיהיה נמצא חו לשכל.
)ג( ולזה הוראת המציאות נאמרת בהסכמה בכל שאר הנמצאות ,ובלבד
במקרי שאי לה קדימה קצת על קצת ,ויאמר בעצ ובמקרי
בסיפוק .למה שהמציאות חו לשכל ,יאמר בקדימה בעצ ובאחר במקרי.
)ד( אבל אמנ ההוראה הכוללת היא ,היות הדבר המיחס לו המציאות 
בלתי נעדר.
אתאר בקצרה את כונת כל אחד מ הקטעי שחלקתי ,ולאחר מכ אציע קטע קטע
והסברו:
קטע )א( מסכ את תוצאת הדיו עד עתה ,ועל כ לא אפרט לגביו בהמש.
קטע )ב( מציע את שיטת רח"ק במשפט אחד ,מסבירו במשפט אחד ומדגימו.
קטע )ג( מפרט השלכות הכרתיות של שיטת רח"ק ,אשר תורמות ביותר להבנת משמעות
שיטתו.
קטע )ד( מסכ את שיטת רח"ק על דר השלילה.
קטע )ב( שיטת רח"ק:

 .42החלוקה של קטעי לפי נושאי )א ,ב ,ג ,ד( נוספה על ידי.
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רח"ק מציע כא סוג חדש של מעמד הכרתי  לא "עצ המהות" אלא "עצמי למהות" .מהו
פשרו של מעמד הכרתי זה? ומה כוונת ההסבר "וזה שמתנאי המהות  היותו נמצא חו
לשכל"?
ברור הוא כי בדומה למוב ב' בשיטת אב רושד ,א רח"ק מציע מעמד הכרתי מיוחד
לתואר "נמצא" .נראה כי א לשיטתו אי בתיאור דבר כ"נמצא" משו קביעת עמדה של
ההכרה .מעמד הכרתי זה אינו מביע את מידת שייכותו של התואר למהות ,אלא מכוו כלפי
מערכת היחסי הישותית .מהי איפוא נקודת המחלוקת?
אנסה להסביר את נקודת המחלוקת ע"י הקבלתה למחלוקת שבי שתי השיטות האחרות
)אב סינא ומוב א' באב רושד( .נראה כי א לשתי שיטות אלו מכנה משות .שתיה
רואות בתואר "נמצא" תואר המבטא קביעת עמדה של ההכרה .חלוקות ה בשני מישורי
דיו :
א .בסוגה של הכרת הנוכחות  א שייכת היא לתפיסה המקיפה מבחו ,או להשגה
התבונית.
ב .בהנחת המוצא הישותית שאינה מוכרעת ע"י ההכרה .שיטת אב סינא מניחה כי
הרמוניית האידאה מורה על ישותה .הישות היסודית הינה האידאה התבונית .לעומתה,
מוב א' באב רושד שולל הנחת מוצא זאת .לשיטתו היסודית ,מכיו שתיאור הנוכחות
נכלל במהות ,הרי שאיישותה של האידאה היא הינה הנחת המוצא.
אגב ,כזכור ,מוב ב' באב רושד מציג עמדה הפוכה לגמרי לאפלטוניות .לדידו ,דוקא
אחדות התבונה בנוכחות העצ היא הינה הנחת המוצא הישותית.
נציג את הדברי בטבלה:
אב סינא
הכרת

א .ס ו ג
הנוכחות:
ב .ה נ ח ת ה מ ו צ א
הישותית:

אב רושד א'

תפיסה המקיפה מבחו.

השגה תבונית ישירה.

ישות האידאה התבונית.

שלילת ישות האידאה
התבונית.

אב רושד ב'
אינה עומדת להכרעת
ההכרה.
ישות הנוכחות
)המאוחדת ע התבונה
הטבועה בה(.

נראה לי כי יש בטבלה זו כדי לחדד את הבעיתיות שבשיטות הנידונות .תכלית שיטות אלו
היתה להבטיח כי השגת האד תהיה שלמה ,ודאית ,ומקנה ידיעה על הישות .כדי להשיג
תכלית זאת הניחו שיטות אלו הנחות מוצא שיקשרו בי מישורי ההכרה הנפרדי .דא עקא
שהנחות מוצא אלו יצרו אחדות תלותית .אחדות שהתבססה על שלילת הכרעתו העצמאית
של מישור הכרה אחד וראייתו כהנחת מוצא .הנחת מוצא שמישור ההכרה השני שועבד
אליה ונתלה בה.
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האפלטוניות שללה ,למעשה ,את הכרעתו העצמאית של מישור ההכרה התחושתי בכ
שביטלה את משמעותו .היא הוסיפה והניחה כי בהרמוניית התבונה די בכדי לודא את
ישותה הנפרדת .נית לומר כי שיטה זו שיעבדה את התחושה 43לתבונה!
מבחינה זו ,הציעה האריסטוטליות תפיסת עול הפוכה .שיטה זו שללה ,למעשה ,את
עצמאותו של מישור ההכרה התבוני בכ שכפתה על התבונה להתאחד בנוכחות .היא
הוסיפה והניחה כי הנוכחות אינה זקוקה להכרעת ההכרה .אדרבה ,התבונה תלויה בכ
שהיא טבועה בעצ .נית לומר כי שיטה זו שיעבדה את התבונה לתחושה!
שעבוד זה ניכר א בנקודת המבט ממנה נקבע מעמדו ההכרתי של תואר הנוכחות .הדבר
בולט בשיטתו של אב סינא ובמובנה הראשו של שיטת אב רושד .למרות שמקורו של
תיאור הנוכחות בתחושה ,קבעו שיטות אלו לתואר "נמצא" מעמד הכרתי שמשק את
נקודת המבט של התבונה  א שיי הוא לתארי ה"מהות" או שלא.
מוב ב' באב רושד נמלט מטעות זאת בקביעתו ההכרתית .אי היא נעשית מתו נקודת
המבט של ההכרה אלא משקפת את מבנה הישות העקרוני .אול לא נמלט מוב זה של אב
רושד אלא מ הפח אל הפחת .מכיו שא בשיטתו קיי השעבוד ברמה הישותית ,הרי
שתואר המשק מבנה ישות זה א הוא נובע מתו שעבוד.44
עתה נבי את עומק החידוש המצוי במשפט הקצר שבו מסביר רח"ק את שיטתו בדבר
מעמדו  "וזה שמתנאי המהות  היותו נמצא חו לשכל" .כזכור שיטת רח"ק ,בדומה
למוב ב' באב רושד ,רואה את מעמדו ההכרתי של התואר "נמצא" כמכוו כלפי היחס
העקרוני שבי התבונה לתחושה .שיטה זו איפוא יוצאת כנגד יחס השעבוד העומד ביסוד
קודמותיה .לפיה ,אי התחושה משועבדת לתבונה ואי התבונה משועבדת לתחושה ,שני
המישורי קיימי בעצמאות ,ביחס ההדדי ובאחדות! לא אחדות של תלות משעבדת
קיימת בי שני המישורי אלא אחדות אורגנית!
מסקנת הדברי :התואר "נמצא" לא נאמר מתו נקודת מבטו של אחד ממישורי ההכרה
האחרי .אדרבה ,מבטא הוא את עצמאותה של התחושה כמישור הכרה עצמי.
נרחיב :45האד הוא יצור דואלי בעל שני מישורי הכרה עצמאיי  התחושה והתבונה.
למישורי אלו מצד עצמ עצמאות ושלמות ,א כל אחד מה בעצמאותו ושלמותו קשור
 .43ליתר דיוק  משמעות תחושת הנוכחות בוטלה ותחושת הישות שועבדה לתבונה.
 .44הא במוב מסוי שיטות אלו נכונות ה? נראה כי התשובה לשאלה זו חיובית באופ חלקי .א נראה את
הגדרת מערכת היחסי בי מרכיבי המשפט כעומדת בפני עצמה ,ולא כמבטאת את מערכת היחסי
הישותית נית יהיה לבודד עני זה משיטות אב סינא ומוב א' באב רושד .מעמדו ההכרתי של התואר
"נמצא" כנוס על נושאהו ,או כחלק מנושאהו  נכו יהיה א נבי "נושא" במוב התחבירי בלבד .בר,
מעמדו ההכרתי של התואר "נמצא" למוב ב' באב רושד אינו נית להפרדה משיטתו הישותית ולכ הוא
נדחה לחלוטי.
 .45אני מניח כי הקורא עומד לתמוה על שאני מפתח שני משפטי של רח"ק לכדי מספר פסקאות עמוסות.
בשיטותיה של אב סינא ואב רושד התבססו הדברי על המקורות עצמ ואילו בהסבר שיטתו של רח"ק
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)כחלק מאורגניות אחת( לחלק האורגניות השני .התחושה זורמת ,התבונה משיגה,
והתפיסה מקיפה .אמנ ביסודו האד הוא יצור אורגני ואחדותי ,העומד מול עול אורגני
ואחדותי 46מצד עצמו.
איני מוצא דימוי טוב יותר להבנת משמעות יחס זה מאשר היחס הקיי בי אהבת איש
ואשה .אהבה אמיתית הקיימת בי בני זוג אינה בנויה על שליטת האחד באחר ,דיכוי אופיו,
שיעבודו ,וניצולו .כל אחד מבני הזוג עצמאי לחלוטי  ,ובעל אופי עצמי .אהבת בטהרתה
בנויה על אחדות אורגנית שנתגלתה לה.47
נראה כי ,בניגוד לקודמותיה ,שיטתו של רח"ק אינה מנסה לכפות את דעתה על המציאות.
מכירה היא באופיי השונה ובתוצאותיה השונות של מישורי ההכרה  בזרימת התחושה,
בהרמוניות ההשגה התבונית ,ובכ שהתפיסה מקיפה את נושאה מבחו .מכירה היא
בעצמאות היסודית של כל אחד ממישורי הכרה אלו ואי היא מנסה לבטלה לצור יצירת
אחדות מדומה.
האחדות שהוצעה ע"י האפלטוניות והאריסטוטליות נבעה מרצונ להשיב תשובה לשאלת
ה"ידיעה" .דא עקא ,שאחדות הנובעת מתשובה לאד המבקש לדעת את העול ,לא תהיה
אחדותו של העול עצמו .אחדות זאת תבנה על שעבוד פ מסוי של הכרת האד לשליטתו
של פ אחר שיונח כמאוחד בעול.
שיטתו של רח"ק ,לעומת זאת ,אינה מניחה את איחודו של אחד ממישורי ההכרה בעול,
ולכ אי היא משעבדת את האחר אליו .רואה היא כי מישורי הכרת האד מצד עצמ
עצמאי ושלמי .הא אי תוצאותיה השונות מובילות את רח"ק בהכרח לראיית העול
כמפוצל? הא אי שיטתו מוכרחת לכפור באחדות ההכרה והעול?

אי לפנינו אלא את ספרו שלו ,הכתוב בקצרה ובערפול .חיפשתי מעט בספרי המחקר בעברית ולא מצאתי
מי שהרחיב בהסבר עני זה .לדעתי ,מהל הדברי עד כה והסבר קטע )ג( )שיוסבר להל( תומכי את מבנה
החשיבה שאי אני אלא מרחיבו .מוב מאליו כי הוכחה גמורה של מבנה חשיבה זה תוכל להעשות רק לאור
ניתוח פרק זה בשלמותו )כולל עני "מהות" ו"מציאות" באלוקות( ולאור הרעיונות העולי מכלל הנושאי
הנידוני בספר ,ואכמ"ל.
 .46לכל אור דברינו דנו רק במעמדו ההכרתי של התואר "נמצא" .רח"ק עצמו מייד לאחר דיונו בתואר
"נמצא" מקיי דיו במעמדו ההכרתי של התואר "אחד" .הדיו בתואר זה מקביל וזהה לדיו בתואר
"נמצא" ומסקנתו  "שאי האחדות עצ המהות ולא דבר נוס עליו ,אלא דבר עצמי לכל נמצא בפעל,
ובחינה שכלית מההעדר הריבוי בו" )מאמר א ,כלל ג ,פרק ג( .ואכמ"ל.
 .47אמנ כאשר אהבה חיונית זאת באה לידי ביטוי ברמה הכרתיתמעשית נעזרת היא בויתורי הדדי
ובפשרות ,א אי בכ כדי לפגו באחדותה היסודית .לולא אחדות יסודית זאת לא היתה האהבה אלא
שיתו הדדי )או תאוה(.
כ א היחס בי מישורי ההכרה .לכל מישור הכרה עצמאות בהתא למבנה פעילותו ובתחומה ,א מכיו
שהאד אחד )ככל דבר ממשי( ,הרי שקיימת מערכת גומלי של השפעות הדדיות בי מישור הכרה אחד
לרעהו .קיי יחס ישר בי רוחב ידיעתנו את הגדרת הדבר לאופי הכרתנו במציאותו .עניי זה יפורט בהסבר
קטע )ג(.
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לא ולא! נראה כי שיטתו של רח"ק מכירה במוגבלות ההכרה .אי מישורי ההכרה שלנו
מגלי לנו את העול כפי שהוא אלא רק את הפ אליו מכווני ה .48הנחתה של שיטה זו
היא כי ביסוד ההכרות השונות עומד אד אחד המכוו כלפי עול אחד )מצד עצמו( .49
נראה כי אמנ אי בשיטה זו משו פתרו לשאלת היסוד שביקשה להשיג "ידיעה" ודאית,
שלמה וממשית ,א א השאלות "מה מגבלות ההכרה?" ו"מהי הממשות כשלעצמה?"
ראויות לתשובה!
כמוב שכל מערכת הגדרת מרכיבי המשפט משתנה לאור שינויה של הנחת המוצא:
א" .ש העצ"  כאשר מילה זו הינה נושא התיאור הרי שאי היא מורה אלא על חלקיותו
של התיאור .העצ מצד עצמו אינו בר השגת התבונה או כל תיאור אחר ,א הנחת המוצא
היא כי הוא נית לתיאור ממספר נקודות מבט של ההכרה וכי הוא אחד מצד עצמו.
ב" .מהות"  תארי הנאמרי מתו נקודת מבטה של התבונה .תארי אלו מכווני כלפי
הכללי .תארי אלו מפרשי את נושא כאשר ה מוסבי על ש כללי .כאשר ה מוסבי
על "ש העצ" הרי שה תוצאת הכללה והפשטה שקדמה לקביעת .נראה כי א תארי
אלו יכולי להיות "נושא המשפט" באופ עקרוני )עני זה יפורט בחלק זה להל (.
ג" .מקרה"  תארי הנאמרי מתו נקודת מבטה של התפיסה המקיפה את נושאה
המסוי .נראה כי א תארי אלו יכולי להיות נושא המשפט באופ עקרוני )וכנ"ל(.
הא אכ שיטתו של רח"ק נקיה מבעיות? לכאורה ,נדמה שא בשיטת רח"ק מעמדו
ההכרתי של התואר "נמצא" סתמי ומיותר .הלא לכאורה אותה ביקורת שהוטחה כלפי
מוב ב' באב רושד נכונה ג כלפי שיטת רח"ק .א אי התואר "נמצא" מבטא "ידיעה" או
תיאור נוס על העצ ,אלא מכוו כלפי מסגרת המשפט מעצ היותו משפט ,הרי שרח"ק
נופל בטעותו של אב רושד?50
התשובה לשאלות אלו ניתנת בקטע )ג(.
קטע )ג(  השלכות נוספות של שיטתו ההכרתית של רח"ק:
קטע זה מפתח השלכות נוספות של הגדרות רח"ק ליחסי שבי מרכיבי המשפט .עיקר
ענינו בהצבעה על הבדלי משמעות שיש לתואר "נמצא" במקרי שוני .לצור כ משתמש
קטע זה במספר מושגי יסוד ,אשר איהבנת תמנע כל אפשרות להבינו .אקדי איפוא
הסבר למושגי היסוד המוזכרי בקטע.
 .48דיו בדבר מודרניותו של רח"ק מצוי במקורות רבי .ראה ,למשל :בפתיחת מבואו של שביד ובספרו של
וולפסו עמ' .131
 .49בירורו של היחס בי תוצאות מישורי ההכרה יובא בביאור קטע )ג(.
 .50זוהי אחת מטענותיו העיקריות של גוטמ )בהמש לקטע המופיע לעיל בהערה  (6כנגד הפרשנות שאנו
מציעי להבנת שיטת רח"ק  "שכ א מציאות היא תנאי לעצמות ,שוב מ ההכרח הוא שמשפט
המציאות יתגלגל בכפללשו  .והוא הסיבה המיוחדת שקרשקש משתדל לשווא לעמוד עליו".
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שני מושגי המופיעי בקטע דורשי הסבר  "בהסכמה" ו"בסיפוק" .שני מושגי אלו
הינ שניי מתו ששת "השמות המשותפי" .כדי לבאר יש אפוא לבאר ראשית מושג
נוס  "השמות המשותפי":51
"ש משות"  נוצר כאשר מילה אחת משמשת במובני שוני.
לדוגמא ,המילה "עי " משמשת ה לציו האבר המשמש לראיה וה לציו מקור מי .דוגמא
זו הינה "ש משות גמור" מפני שאי יחס בי המשמעויות של מובני אלו.
"ש הנאמר בהסכמה"  נוצר כאשר למילה אחת שני מובני אשר מהווי )כל אחד
בהקשרו( "חלק מהות" אשר אינו מיוחד למהות ,אלא משות למהויות נוספות.
לדוגמא ,המילה "חי" הינה "חלק מהות" ג של ה"חי מדבר" )האד( ,וג של בעלי
ה"חיי".52
"ש הנאמר בסיפוק" נוצר כאשר למילה אחת שני מובני אשר משמעות דומה מבחינה
חיצונית בלבד )היא אינה "חלק מהות" שלה( .מוב מאליו כי ש זה נאמר מתו עדיפות
של משמעות מוב אחד על רעהו.
לדוגמא ,התואר "אד" במשפטי "פסל בצורת אד" ו"גוית אד".
אצטט שוב את קטע )ג( ,אחלק אותו לחלקימשנה ,ואציע לו הסבר:53
א .ולזה הוראת המציאות נאמרת בהסכמה בכל שאר הנמצאות,
ב .ובלבד במקרי שאי לה קדימה קצת על קצת,
ג .ויאמר בעצ ובמקרי בסיפוק.
ד .למה שהמציאות חו לשכל,
ה .יאמר בקדימה בעצ ובאחר במקרי.
ג'+ה'  שינוי משמעות התואר "נמצא" בי תיאורו את העצ לתיאורו את המקרי:
חלקימשנה אלו טועני כי היחס בי משמעותו של התואר "נמצא" כאשר הוא מתאר את
ה"עצ" לבי משמעותו כאשר הוא מתאר "מקרה" הינו כ"ש הנאמר בסיפוק" .ליתר

 .51לביאור מושגי אלו נעזרתי בהגדרות ובדוגמאות המוצעות ע"י הרמב" ב"מילות הגיו " ,מהדורת ח"י
רות ,מאגנס ,ירושלי תשכ"ה ,שער יג ,עמ' ) .92המובאות בהמש מה"מילות הגיו " א ה ע"פ מהדורה
זו( .וכ בשוור ,עמ'  ,4הע'  .22מסתבר כי קיימי הבדלי משמעות בי הגדרות אלו להגדרות רח"ק ,וראה
להל בהערה .54
 .52מדוע ש זה שיי ל"שמות המשותפי"? מכיו שהמהות היא אחדותית ,הרי שמשמעות ה"חיי" אצל
האד ואצל בעלי החיי שונה .ראה הקדמות הרמב" למשנה ,מהדורת הרב שילת ,ירושלי התשנ"ב,
עמ' רכחרכט.
 .53לצור פתיחת הסבר הקטע בחלקיו הפחות קשי ,אציע את ההסבר בסדר שונה מסדרו המקורי.
חלק ד' כבר הוסבר במסגרת הסבר שיטת רח"ק ,מכיו שכ לא אסבירו עתה.
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דיוק )כ מפורט בחלק ה'( ,תואר זה נאמר מתו עדיפות משמעות על ה"עצ" מאשר על
ה"מקרה".
כוונת של חלקימשנה אלו ברורה .תחושת נוכחות ה"עצ" עדיפה על תחושת נוכחות
ה"מקרה" .אמנ אותה מילה משמשת לשני התיאורי השוני ,א מובנה המדויק שונה
בהתא לנושא התיאור .על בסיס מה נעשית חלוקת איכויות התחושה? מהו הקריטריו
המכריע את רמת המשמעות של התואר "נמצא"?
נראה כי התשובה לשאלות אלו נעוצה באופיה של אחדות הכרת האד לשיטת רח"ק.
מכיו ששיטה זו רואה את מישורי ההכרה כחלקי אחדות אורגנית ,הרי שמניחה היא כי
כמספר מישורי ההכרה המכווני כלפי נושא התיאור כ מתגברת מידת הודאות ביחס
לישותו .מכיו שכ ,נית לצר את תוצאותיה של מישורי ההכרה השוני לצור עדות על
ישות נושא התיאור.
למשל ,כאשר כל מישורי ההכרה מכווני כלפי עצ אחד ,הרי שכל אחד מה תור
מאפיי נוס המוודא את ישותו של העצ .ודאות כללית שממילא תגביר את מידת ודאותו
של כל אחד מחלקיה .לעומת זאת ,א אי ההכרה מפעילה אלא חלק ממישוריה )התפיסה
והתחושה ,למשל( הרי שמידת ודאותה הכללית והפרטית מתמעטת בהתא.
לדוגמא ,קיימת עדיפות במשמעותו של התואר "נמצא" בי המשפטי "אד נמצא" ו"לב
נמצא" .כאשר תואר זה מתאר אד מסוי המוכר להכרתנו משלל חלקיה ,הרי שהוא
מבטא תחושה במידת ודאות רבה יותר ממצב בו הוא מתאר את תחושת הנתפס )בלבד(
כ"לב ".54
א'+ב'  שינוי משמעות התואר "נמצא" בתיאורו עצמי ומקרי שוני בינ לבי עצמ:
חלקימשנה אלו טועני כי היחס בי משמעותו של התואר "נמצא" כאשר הוא מתאר
עצמי שוני )או כל שכ בי מקרי שוני( הינו כ"ש הנאמר בהסכמה".
לאור הסבר חלקיהמשנה ג+ה כוונת של חלקימשנה אלו נהירה .תחושת הנוכחות של
עצ מסוי שונה מתחושת הנוכחות של עצ אחר .מכיו שמישורי ההכרה הינ חלקיה
של אחדות אורגנית ,הרי שלא נית לבודד חלק אחד מחבריו .מכיו שכ ,הרי שלא נית
להשוות בי מישורי הכרה מקבילי .אי התחושה קטגוריה העומדת בפני עצמה ומאפשרת
את השוואת תחושת נוכחותו של אד מסוי ,לתחושת נוכחותו של כסא מסוי.55
 .54יש להעיר כי כפי שקיימי הבדלי בהגדרת מרכיבי המשפט בי שיטת אריסטו לרח"ק )ראה לעיל בסו
הסבר שיטת רח"ק( ,כ קיימי ג הבדלי במשמעות ה"שמות המשותפי" בי שיטות אלו .שוב ,א
בשיטת אריסטו שויכו מושגי אלו למסגרת הדיו ההכרתי ,הרי שבשיטת רח"ק מצביעי ה באופ ישיר
על הישות.
 .55לגבי ה"מקרי" טוע רח"ק כי הדברי אמורי "בלבד" )כלומר  במיוחד( לגביה .נראה שכוונת הדברי
מובנת .א יש מקו להתלבט בחלוקה פנימית של מישורי ההכרה )לרמות מורכבות התבונה ואינטנסיביות
התחושה( ,הרי שחלוקה זאת תהיה חדה יותר בי סוגי העצמי )המוכרי ע"י מישורי הכרה רבי יותר(.
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קטע ד':
כזכור ,קטע זה מסכ את שיטת רח"ק על דר השלילה .נציג את הניסוחי החיובי
והשלילי:
קטע ב' :וזה שמתנאי המהות  היותו נמצא חו לשכל...
קטע ד' :אבל אמנ ההוראה הכוללת היא ,היות הדבר המיחס לו המציאות
 בלתי נעדר.
בולט הדבר כי נעשה כא שינוי ניסוח מכוו  .56מה תכליתו של שינוי זה? דומני כי מיקומו
של הניסוח החדש מורה על תכליתו .ניסוח זה מופיע לפני שיטתו של רח"ק בדבר יחסי
מהות ומציאות באלוהות .אי בירור עניי עמוק זה בתחו דברינו ,א דומני כי לאור
הסברנו את שיטת רח"ק ביחס לנבראי ,יבי זאת החכ מדעתו.

ו .סיכו:
כאמור במבוא ,מטרת מאמר זה היתה להציג את יסודות תורת ההכרה של רח"ק .מתו
פרק שעסק בבירור מציאות האל ,בודדנו את הקטעי השייכי לתורת ההכרה והתמקדנו
בה.
מהל דבריו של רח"ק פתח בהתמודדות ע שיטות קודמיו .הסברנו את דבריו ועמדנו על
הבעיתיות החמורה המצויה בה  .לכאורה קושיותיו של רח"ק תמוהות ביותר .בנויות ה על
שילוב הנחות מוצא הסותרות את מושא ביקורת .כדי לפתור בעיתיות זאת שבנו והעמקנו
בשיטות המבוקרות .נוכחנו לדעת כי הנחות המוצא הסותרות מצויות בשיטות עצמ  ,אשר
נכשלו בניסיונ לפתור את בעיית מעמדו ההכרתי של התואר "נמצא".
לצור הצגת שיטתו של רח"ק חידדנו שנית את נקודת המחלוקת בי השיטות השונות
וגילינו כי משותפת לה הנחת מוצא יסודית :אחדות עול תלותית הבנויה על שיעבוד
מישור הכרה אחד לאחר .מתו ביקורת יסודית זאת נגלה לפנינו עומק חידושו של רח"ק.
תורת ההכרה של רח"ק בנויה על אחדות אורגנית ,המאפשרת עצמאות מלאה לכל מישור
הכרה מחד גיסא ,א מניחה את אחדות היסודית מאיד.
העיו בתורת ההכרה הימיביניימית התגלה כנושק לבירור תודעות היסוד של האד
העומד מול עולמו .מהו האד ומהו העול? הא מהווי ה זירת התגוששות בי אדוני
לעבדי ,הא לעול נחיה בתו אחדות תלותיתסימביוזית? א האריסטוטליות
 .56גוטמ ממשי את ביקורתו )שתחילתה מצוטטת בהערה  50לעיל( בעני זה" :רפיפות פנימית זו ,שהוא שרוי
בה ,באה לידי גילוי באופ מתמיה מאוד בכ  ,שאת המושגי של המציאות והאחדות ,שהוא מתכוו
להוכיח את טיב החיובי ,הריהו מכנה תמיד במהל הרצאתו על דר השלילה ...ואפילו יש לנו כא עסק
ע רפיפות הביטוי יותר מאשר ע סתירה מבחינת העני ,הרי נמצא בכל זאת שהשיבה אל הניסוח השלילי
של המושגי אופיינית היא לכ שאת תוכנ החיובי לא יכול היה להבהיר כל צורכו".
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והאפלטוניות נתגלו ביסוד כמשיבות תשובה חיובית לשאלות חמורות אלו ,הרי ששיטתו
של רח"ק נתגלתה כמלאה מגמה מוסרית עליונה.
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א .פתיחה
כי צרי כל אד למעט בכבוד עצמו ,ולהרבות בכבוד המקו  .כי מי שרוד
אחר הכבוד ,אינו זוכה לכבוד אלקי  ,אלא לכבוד של מלכי  ,שנאמר בו
)משלי כה ,ב( כבוד מלכי חקור דבר ,והכל חוקרי אחריו ושואלי מי הוא
זה ואיזהו ,שחולקי לו כבוד הזה ,וחולקי עליו ,שאומרי שאינו ראוי
לכבוד הזה .אבל ,מי שבורח מ הכבוד ,שממעט בכבוד עצמו ,ומרבה בכבוד
המקו  ,אזי הוא זוכה לכבוד אלקי  ,ואז אי בני אד חוקרי על כבודו
א הוא ראוי א לאו ,ועליו נאמר )ש ( כבוד אלהי הסתר דבר ,כי אסור
לחקור על הכבוד הזה.
ואי אפשר לזכות לכבוד הזה אלא ע"י תשובה .ועיקר התשובה ,כשישמע
בזיונו ידו וישתוק .כי לית כבוד בלא כ" )זהר ח"ג רנה ,ב( ,והכ" הוא כתר,
בחי' אהיה ,בחי' תשובה .כי אהיה דא אנא זמי למיהוי ,היינו קוד
התשובה ,עדיי אי לו הויה ,כאילו עדיי לא נתהווה בעול  ,כי טוב לו שלא
נברא משנברא )עירובי יג,ב( .וכשבא לטהר את עצמו ולעשות תשובה ,אז
בבחינת אהיה ,היינו שיהיה לו הויה בעול  ,היינו אנא זמי למיהוי .וזהו
בחינת כתר ,כי כתר לשו המתנה ,בחי' תשובה .כמ"ש חז"ל )יומא לח,ב( הבא
לטהר מסייעי לו ,משל לאחד שבא לקנות אפרסמו אומרי לו המת וכו'.
וזה בחי' כתר ,כמ"ש )איוב לו ,ב( כתר לי זעיר ואחו.

)לקוטי מוהר" ו ,אב(

הדברי שלהל התלבנו ע חברי מקשיבי בישיבה לקראת ימי התשובה ה'תשס"א .יצויי ,כי ר' נחמ מדבר
במספר מקומות על התשובה ,ואי במאמר זה אלא מקצת מדבריו בנושא עמוק זה .בחרנו בדברי אלו בשל
החידוש שמצאנו בה על דבריה של גדולי הדורות בעני התשובה ,וראה מה שכתבנו לסיו ...
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בעקבות הפסוק במשלי "כבוד אלהי הסתר דבר ,וכבוד מלכי חקור דבר" ,מצביע ר'
נחמ )להל :רבינו ז"ל( על שני סוגי כבוד  כבוד מלכי וכבוד אלהי  .לפי הסברו שני
הכיבודי מתייחסי לאד  ,יש והאד זוכה לכבוד של מלכי ויש שהוא זוכה לכבוד א
להי  .הכבוד הנעלה יותר הוא כבוד אלהי  ,ועל כבוד זה אי חוקרי  ,מה שאי כ על
כבוד גשמי  כבוד מלכי  כול חוקרי ומחפשי  ,מבקשי בכל דר למנוע ממנו את
הכבוד ,ומדקדקי על כל מעשה שהוא עושה הא הוא ראוי או לא ,הא מגיע לו הכבוד
הנית לו .לעומת זאת ,בכבוד אלהי אי חוקרי  כאשר מגיע לאד כבוד זה ,אסור
לחקור על הכבוד .מכא עובר רבינו ז"ל לנושא התשובה ,שכ לכבוד אלהי נית לזכות רק
על ידי תשובה 
ועיקר התשובה ,כשישמע בזיונו ידו וישתוק.
רבינו ז"ל מגדיר את השתיקה בעת שמיעת הביזיונות כעיקר התשובה .לא נאמר שזהו חלק
מחלקי התשובה ,או שכתוצאה מ התשובה הוא ישמע את בזיונו וישתוק .את ענינה של
שתיקה זו ,כעיקר התשובה ,רוצי אנו לברר.
כדי לעמוד מעט על משמעות השתיקה ,ננסה לפתוח מעט את ראשי הפרקי שמסר לנו
רבינו ז"ל בהמש הפיסקה ,כפי שצוטטה לעיל .כדרכו ,כתב רבינו ז"ל בקצרה יסודות
הטומני בחוב רעיונות עמוקי  .לפיכ  ,נציע את הבנתנו בביאור הדברי על פי סדר
דבריו ,ומתו כ ננסה לחשו את יסוד הדברי ולהבי כיצד מהווה השתיקה את עיקר
התשובה.
במאמר זה ,השתדלנו להציג את הדברי ג בפני אלו שאינ מורגלי בלשו החסידות
והקבלה ,וג א בביאור הדברי הזדקקנו למונחי שוני  ,אי בדילוג עליה כדי לפגוע
בהבנת הרעיו הכללי.

ב .משמעותו של ש "אהי ה" שבכתר
והכ" הוא כתר ,בחי' אהיה ,בחי' תשובה .כי אהיה דא אנא זמי למיהוי
להבנת יחסו של רבינו ז"ל לבני התשובה הבאה מ הכתר ,1נקדי כי לכל ספירה וספירה
יש "ש " משלה.
כלומר ,הקדוש ברו הוא מתגלה אלינו באופני שוני ורבי 

 .1במקומות רבי מתוארת התשובה כבאה דווקא מספירת הבינה )עי' מגילה יז,ב תשובה אחר בינה( ,ודרשו
לשו תשובה על דר הסוד ,תשוב "ה"" :ה" תתאה  תשובה תתאה" ,ה" עילאה  תשובה עילאה ,שהיא
דווקא התשובה הבא מ הבינה )ראה באריכות באגרת התשובה של בעל התניא( .ע זאת ,פנימיות הבינה
נעוצה בכתר ,ומוב שש הוא ג שורש התשובה ,כפי שמלמדנו כא רבינו ז"ל .וראה אורות התשובה יא ,א
על היחס בי תשובה הבאה מ הבינה לתשובה מ הכתר.
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לפי שנראה לה הקב"ה בי כגבור עושה מלחמה ,ונראה לה בסיני כסופר
מלמד תורה ,נראה לה בימי שלמה כבחור ,ונראה לה בימי דניאל כזק,
אמר לה הקב"ה לא בשביל שה רואי אותו דמויות הרבה ,אני הוא
שבי  ,אני הוא שבסיני ,אנכי ה' אלהי .2

)תנחומא יתרו סימ טז(

אופני התגלות אלו ה שמותיו של הקב"ה  הש הוא האופ בו אחרי מתייחסי לאד ,
שכ אד באיבודד איננו זקוק לש  ,וכל משמעות הש היא הכרות הסביבה ע בעל
הש  .וכ יכולי להיות ג לקדוש ברו הוא שמות וכינויי שוני  ,המייצגי התגלויות
שונות.
דוגמא בולטת להתגלות שמותיו השוני של הקדוש ברו הוא ,מצינו כבר בפסוקי
הפותחי התורה ,וכפי שמבואר בדברי רש"י על התורה )בראשית א ,א עפ"י בראשית רבה יב ,טו(:
ברא אלהי  ולא אמר ברא ה' ,שבתחלה עלה במחשבה לבראתו במדת
הדי ,ראה שאי העול מתקיי  ,הקדי מדת רחמי ושתפה למדת הדי,
היינו דכתיב )בראשית ב ,ד( ביו עשות ה' א להי אר ושמי.
בכל הפרק הראשו של הבריאה מוזכר רק ש אלהי  ,זוהי מדת הדי שבו ביקש הקב"ה
לברוא את העול  ,ש זה המוכר בתורה ג כש לדייני הוא שמה של ספירת הגבורה,
מדת הדי .אלא ,שאי העול מתקיי רק בדי ,ולכ שית את ש הוי' ,הש המסמל את
ספירת התפארת ,מדת הרחמי .
ג לספירת הכתר יש ש  ש אהיה .3וכ
א( :4

פירשו את שמה של ספירת הכתר בזהר )ח"ג יא,

רבי אלעזר אמר ,כל עשרת השמות כתובי ואנחנו שוני  :הראשו" ,אהי
ה" זהו הנעל העליו ,כמי שאומר אני מי שאני ולא נודע מי הוא ,לאחר מכ
"אשר אהיה" אני שמזומ להתגלות באות הכתרי  ,שהרי בתחילה הוא
נעל ולאחר מכ מתחיל להתגלות עד שמגיע לגילוי הש  ...משו כ ,
הראשו לכל "אהיה".

 .2ובהמש פירשו" :אמר ר' חייא בר אבא לפי כל עסק ועסק ,וכ כל דבר ודבר ,נראה לה בי כגבור עשה
מלחמותיה של ישראל ,בסיני היה מלמד תורה לישראל ועומד כסופר ,בימי דניאל כזק מלמד תורה ,שכ
נאה להיות תורה יוצאה מפי הזקני  ,נראה לה בימי שלמה כבחור לפי מעשיה  ,שנאמר מראהו כלבנו
בחור כארזי " .והיטיב לבטא זאת מחברו של שיר הייחוד ואנעי זמירות בדוגמאות רבות  "ויחזו ב
זקנה ובחרות ,ושער ראש בשיבה ושחרות  זקנה ביו די ובחרות ביו קרב" וכד'.
 .3ראה טוש"ע יו"ד סימ רע"ו שלדעת הרא"ש הוא מ השמות שאינ נמחקי .
 .4וזו לשונו" :רבי אלעזר אמר כלהו עשרה שמה כתיבי ואנ תנינ ,קדמאה "אהיה" דא סתימא עלאה,
כמא דאמר אנא מא דאנא ולא אתיידע מא הוא ,לבתר "אשר אהיה" אנא דזמי לאתגליא באנו כתרי,
דהא בקדמיתא סתי ולבתר שרי לאתגליא עד דמטי לגלויא דשמא ...בגי כ קדמאה דכלא אהיה"
)התרגו שלי  ש.ו.(.
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בטר יצאו ממצרי  ,שאל משה את הקדוש ברו הוא )שמות ג ,יגיד(" :ויאמר משה אל הא
להי הנה אנכי בא אל בני ישראל ואמרתי לה אלהי אבותיכ שלחני אליכ ואמרו לי
מה שמו מה אמר אלה  .ויאמר אלהי אל משה אהיה אשר אהיה" ,ש זה משמעו 
אני מזומ להתהוות ולהיות .וכ מבקש הקדוש ברו הוא לומר לבני ישראל "אהיה שלחני
אליכ " ,בטר נתגלה אליה ביציאת מצרי ומת תורה הוא נודע אליה בש "אהיה",
בנקודת הראשית שלפני ההויה.
וכ  ,שמו של הקדוש ברו הוא המתגלה בספירת הכתר הוא עוד קוד ההתהוות ,אהיה
בלשו עתיד ,שכ "החכמה מאי תמצא" )איוב כח ,יב( ,אי מציאות קוד לספירת החכמה,
אלא רק שורש למציאות  הרצו להתהוות והמוכנות לכ  ,ובעצ ג המטרה והתכלית.
הבנה זו בש אהיה פותחת לנו פתח להבנת התשובה הבאה מ הכתר.

ג .בריאתו מחדש של האד לאחר התשובה
היינו קוד התשובה עדיי אי לו הויה ,כאילו עדיי לא נתהווה בעול  ,כי
טוב לו שלא נברא משנברא .וכשבא לטהר את עצמו ולעשות תשובה ,אז
בבחינת אהיה ,היינו שיהיה לו הויה בעול  ,היינו אנא זמי למיהוי.
רבינו ז"ל בתיאורו הקצר מטעי לנו מ הפשטות המתחדשות באגדת חז"ל .וכ מתארת
לנו הגמרא )עירובי יג,ב(:
תנו רבנ :שתי שני ומחצה נחלקו בית שמאי ובית הלל ,הללו אומרי  :נוח
לו לאד שלא נברא יותר משנברא ,והללו אומרי  :נוח לו לאד שנברא
יותר משלא נברא .נמנו וגמרו :נוח לו לאד שלא נברא יותר משנברא .עכשיו
שנברא  יפשפש במעשיו .ואמרי לה :ימשמש במעשיו.
בפשטות נראה כי למסקנת הגמרא אי מקו לומר שנוח לו לאד שנברא יותר משלא
נברא ,וכול הסכימו שנוח לאד שלא נברא .סיו הדברי נראה לכאורה כמוסר חיצוני,
כבאי לומר שעל א שנוח לאד שלא נברא יש לו תפקיד לאחר הבריאה  לפשפש
במעשיו.
ע זאת ,מוב שא שנתיי וחצי החזיקו בדעה שנוח לו לאד שנברא יותר משלא נברא,
לא לחינ אמרו כ .יתר על כ ,נראה כי "נמנו וגמרו" אינו רק ביטוי המסמל הכרעה כצד
מסויי  ,אלא גמירות דעת של שני צדי המחלוקת .ואחר העיו נראה ,כי א מה שנמנו
וגמרו איננו הכרעה לצד אחד ,יש כא הכרעה מורכבת  מחד ,נוח לאד שלא נברא יותר
משנברא ,ומאיד  ,נוח לו שנברא במה שהוא יפשפש במעשיו.
נראה ,כי אמנ יש מקו לומר שא האד ממלא את ייעודו הרי שנוח לו שנברא ,א ידעו
חז"ל שכל כ קשה להצדיק את קיומנו כא ,וכל כ קל להיכשל ,עד שאמרו שנוח לו לאד
שלא נברא .ובכל זאת ,אי זה סופה של ההכרעה ,יכול האד לזכות שיהיה נוח לו שנברא
משלא נברא  יפשפש במעשיו ,יעשה תשובה.
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קוד התשובה כאילו עדיי לא נתהווה בעול  ,כיוו שנוח לו שלא נברא משנברא .ואול ,
לאחר התשובה הבאה מש "אהיה" נוצרת לו הויה חדשה ,הוא נולד מחדש ,שכ הוא
מצדיק את קיומו .כעת באמת נוח לו שנברא משלא נברא ,להויה כזו יש משמעות.

ד .משל הנפט ושמ האפרסמו
וזהו בחינת כתר ,כי כתר לשו המתנה ,בחי' תשובה .כמ"ש חז"ל הבא לטהר
מסייעי לו ,משל לאחד שבא לקנות אפרסמו אומרי לו המת וכו'.
מתו ההכרה שהתשובה באה מ הכתר ,עוד לפני ההתהוות ,ממשי רבינו ז"ל ומלמדנו
יסוד גדול בתשובה  המתנה .יסוד זה נלמד ממשל שהביאו חז"ל )יומא לח,ב(:
אמר ריש לקיש :מאי דכתיב )משלי ג ,לד( א ללצי הוא ילי ולענוי ית ח.
בא לטמא  פותחי לו ,בא לטהר  מסייעי אותו .תנא דבי רבי ישמעאל:
משל לאד שהיה מוכר נפט ואפרסמו ,בא למדוד נפט ,אומר לו :מדוד אתה
לעצמ  .בא למדוד אפרסמו ,אומר לו :המת לי עד שאמדוד עמ  ,כדי
שנתבס אני ואתה.
יש לעיי הרבה במשל שמלמדנו התנא מבית מדרשו של רבי ישמעאל .ההקבלה הפשוטה
שעושה הגמרא ע אמרתו של ריש לקיש  "הבא לטהר מסייעי אותו"  היא ,שכאשר אד
בא לבחור ברע ,לקנות נפט ,אי המוכר מסייעו ,ולעומת זאת כאשר הוא בא לבחור בטוב,
לקנות שמ אפרסמו ,המוכר מסייע בידו.5
אלא ,שצצה ועולה השאלה  א האד כבר החליט ובחר בטוב ,הוא רוצה לקנות
אפרסמו ,מה טע אומר לו המוכר להמתי ,מדוע אי הוא יכול לתת לו מיד? וא א
בחנות של ממש נית להבי שיש עומס של לקוחות והמוכר מעוניי שהלקוח ימתי על מנת
שיתבש ג הוא ,כיצד נבאר את הדברי בנמשל ,הא אומר הקב"ה לבוחר בטוב
להמתי? ה האד הרהר כבר בתשובה ,הא אי ימינו פתוחה לקבל שבי ח"ו?
ועוד יש לשאול  לכאורה ,את הנפט קוני בכמויות גדולות ואת האפרסמו בכמויות
קטנות ,ומדוע המוכר עוזר דווקא לקונה האפרסמו? אלא ,מתו המשל עולה כי אי המוכר
דואג לקונה הצרי עזרה ,אלא לעצמו  הוא איננו רוצה להריח את ריח הנפט ,א הוא
מעוניי להתבס מ האפרסמו .ושוב ,כיצד נית להבי את הנמשל ,הא נית לומר על
יוצר האד שהוא ח"ו מעדי רק את טובתו?
ולש הרחבת העני נראה שיש לעיי היטב ג בדבריו של ריש לקיש  בא לטמא פותחי לו,
ובא לטהר מסייעי אותו .בפשטות אנו מביני  ,שכיו שבא אד להיות רשע "פותחי לו
 .5נשי לב ,כי אי מדובר בשתי חנויות ,אשר באחת מוכרי נפט ובשניה אפרסמו ,כי א משל לאד שהיה
מוכר נפט ואפרסמו.
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פתח הטומאה ליכנס בו ,מספיקי בידו ,ואי מונעי ממנו מ השמי לעכבו" )רש"י( .לעומת
זאת ,כאשר האד בא להיות צדיק ,לא זו בלבד שאי מעכבי אותו מ השמי ,
ומאפשרי לו בכח בחירתו לבחור בטוב ,לא רק "פותחי לו" ,אלא "מסייעי אותו" ללכת
בדר טובי  ,ונותני לו כח מלמעלה להתקד בדר בה החליט ללכת .על פי פירוש זה
הבחירה בטוב קלה יותר ,שכ היא לא רק אפשרית  פותחי לו ,אלא מגובה בסייעתא מ
שמיא  מסייעי אותו.
ואול  ,בגמרא )מנחות כט,ב( עולה הבנה אחרת במשפט זה:
ומפני מה נברא העול הזה בה"י? מפני שדומה לאכסדרה ,שכל הרוצה
לצאת יצא .ומאי טעמא תליא כרעיה? דאי הדר בתשובה מעיילי ליה .וליעייל
בה ! לא מסתייעא מילתא ,כדריש לקיש ,דאמר ריש לקיש ,מאי דכתיב
)משלי ג ,לד( :א ללצי הוא ילי ולענוי ית ח? בא לטהר מסייעי אותו,
בא לטמא פותחי לו )רש"י :לא מסתייעא מילתא  דהבא ליטהר בעי סיוע
מפני יצר הרע ,הלכ עבדי ליה סיוע פתח יתירה(.
נראה כא ,כי הרוצה לצאת יכול לצאת בקלות ,א הבא לטהר ורוצה לבחור בטוב איננו
מצליח לעשות זאת בקלות .הבוחר בטוב נזקק לסיוע ,הוא זקוק לפתח היתר ,שבלעדיו לא
מסתייעא מילתא.
א כ ,על א שבהשקפה ראשונה נראה במשל האפרסמו כי הבחירה בטוב היא בחירה
קלה ,והבחירה ברע היא רק אפשרית  לאור דימוי העול לאות ה"י נבי כי הבחירה ברע
היא הבחירה הקלה ,והבחירה בטוב קשה כל כ שללא סיוע מיוחד לא היתה אפשרות
לבחור בו.
ויש לשוב ולעיי מהו הקושי בבחירה בטוב ,בקניית האפרסמו ובהתבסמות ממנו.

ה .השתיקה וההמתנה כיסוד התשובה
וזה בחי' כתר ,כמ"ש )איוב לו ,ב( כתר לי זעיר ואחו
לאחר שנתבאר מצד אחד כי ספירת הכתר באה בטר ההתהוות ,והתשובה גורמת לאד
הויה חדשה  "כתר ,בחי' אהיה ,בחי' תשובה" ,ומצד שני נית הביאור כי יסוד גדול
בתשובה הוא בהמתנה  "בא לקנות אפרסמו אומרי לו המת" ,מקשר רבינו ז"ל בי
הדברי וטוע כי בשרש הדברי זוהי בחינה אחת  אותו היסוד עומד בבסיס התשובה
מחד ובבסיס ספירת הכתר מאיד  .וראיה לדבר ,מלשו הכתוב העושה שימוש בלשו
"כתר" כדי לומר בלשו אחרת "המת" .כדי לעמוד על שרש הדברי  ,נתבונ היכ למדנו
הפסוק כי הכתר מורה על המתנה.
ויכוח קשה ניטש בי איוב לרעיו ,כל אחד מה ניסה להחזירו בתשובה ,להוכיח לו על פניו
כי ה' הצדיק ,ולכול ענה איוב פע אחר פע  ,עד אשר "וישבתו שלשת האנשי האלה
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מענות את איוב ,כי הוא צדיק בעיניו" )איוב לב ,א( .כא לכאורה נחסמה בפני איוב הדר
לתשובה ,ה צדיק הוא בעיניו ומדוע ישוב בתשובה .ולפיכ :
ויחר א אליהוא ב ברכאל הבוזי ממשפחת ר  ,באיוב חרה אפו  על צדקו
נפשו מאלהי  .ובשלשת רעיו חרה אפו  על אשר לא מצאו מענה וירשיעו
את איוב .ואליהו חכה את איוב בדברי  ,כי זקני המה ממנו לימי .
מכא החל נאו גדול של אליהוא ,הטוע כי אמנ "צעיר אני לימי ואת ישישי " ,א
"לא רבי יחכמו וזקני יבינו משפט" .נאומו של אליהוא מורכב מארבע מענות ,שהאחרו
שבה פותח בפסוק )לו ,ב(" :כתר לי זעיר ואחו כי עוד לאלוה מלי "  ופירושו ,המת רק
רגע ואומר ל  ,כי יש לאלוה עוד מה להגיד .א רק תהיה מוכ לשמוע ,א תהיה מוכ
לקבל ,ייתכ שתעמוד על שרש הדברי  .ואכ ,מיד לאחר נאומו מופיע הגילוי )לח ,א(" :ויע
ה' את איוב מ הסערה ויאמר".
כאשר מנסה אליהוא לשכנע את איוב שלא להצדיק את נפשו מאלהי  ,שלא לחסו את
עצמו מדרכי התשובה ,הוא ש דגש על ההמתנה כפתח לתשובה .לכל מענות הרעי הגיב
איוב באופ מיידי ,פע אחר פע  .אליהוא רואה שג כא יכול איוב לעצור אותו במהירות,
ולהגיב על דבריו באופ חיצוני .הוא פונה לאיוב ומבקש "כתר לי זעיר" ,המת רק רגע
בטר תשיב ,נסה לקלוט ולהפני "כי עוד לאלוה מלי " ,השהה את הביקורת ונסה
להתמודד ע תכנ הפנימי של הדברי .
לכל אחד ישנ הרהורי תשובה מדי פע  ,איזו בת קול המגיעה ואומרת "שובו בני
שובבי " )ירמיהו ג ,כב( ,הבזק של חרטה העובר במוחו של האד  אולי בכל זאת כדאי
לחזור בתשובה ,אלא ששט החיי לא מותיר מקו לאות הרהורי  ,איננו מוכני
לקלוט את הדברי  .ואפילו כאשר אומרי לנו את חטאינו לטובתנו ,איננו שותקי  ,איננו
מוכני לקבל ,אנו מיד מגיבי ולא מוכני להיחש.6
יסוד מרכזי בדר לתשובה הוא היכולת לקלוט ,להפני  ,לשמוע .לא להגיב מיד על כל דבר,
לא לתת לדברי לעבור על ידינו מבלי שיותירו בנו רוש .
כעת נוכל לשוב ולהתבונ בתור דברי רבינו ז"ל 
ועיקר התשובה ,כשישמע בזיונו ידו וישתוק
בשני אופני יכול האד להסתכל על הבזיונות שהוא סופג  יכול הוא להיות מ "הנעלבי
ואינ עולבי ,שומעי חרפת ואינ משיבי ,עושי מאהבה ושמחי ביסורי" )יומא כג,א(,
 .6מסופר על ר' שמחה בוני מפשיסחא שסיפר לרבו  "היהודי הקדוש"  כי הוא ישב בבית המדרש ,ונמצא
מי שמנה בפניו את כל פגמיו ,ופגע בו בצורה קשה ביותר ,גילה את חטאיו מאז היותו ועד היו הזה .שאלו
הרבי :ומה עשית לו? ענה החסיד :היה זה הספר "שבט מוסר" ,נשקתי אותו ,והחזרתי אותו למקומו בארו
הספרי )ראה באריכות תיאורו של ש"י עגנו" ,ספר ,סופר וסיפור" עמ' שפח( .ג אנו קוראי לפעמי
בספרי המוסר ,א מתי אנו שמי לב כי הדברי מופני אלינו? מתי אנו מפנימי את הדברי ומביני
שה לא רחוקי מאיתנו?
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ולקבל את היסורי שבאי עליו ככפרת עוונות .מתו הסתכלות כזו ,הבזיונות ה משהו
חיצוני לאד  ,הוא איננו משתנה באופ פנימי ,אלא סופג את היסורי ככפרה על עוונות
אחרי שלו.
ואול  ,יכול אד לראות בכל את רצו ה' ,להבי כי בודאי א בא לו עלבו מאד זה לא
לחנ הוא בא ,ואי כא רק יסורי חיצוניי  ,אלא אמירה פרטית לאד  .נית לספוג את
הבזיונות ולהפני אות  ,להמתי ע הביקורת כלפי דברי הביזוי ולנסות לראות כיצד נית
לשפר ולתק .השתיקה בעת שמיעת הבזיונות מורה על הביטול של האד ורצונו לקלוט
ולהפני את דבר ה' ,ודווקא עליה הכתוב אומר "ואהביו כצאת השמש 7בגבורתו" )שופטי
ה ,לא .עיי יומא ש ( .שתיקה זו אינה קבלת יסורי הבאי ככפרה על עוונות ,היא ג לא
מהווה רק פתח לתשובה ,זוהי שתיקה המורה על עצ התשובה ,המוכנות לראות בכל את
דבר ה' והנסיו לקלוט ולהפני אותו .וזהו הקושי העומד בפני הבא לקנות שמ אפרסמו
בבואו לבחור בטוב ,הקושי לקבל את דברי המוכר ולהמתי .זוהי עיקר התשובה.

ו .כבוד אלהי המתגלה כתוצאה מ התשובה
הפתיחות לקבלת הדברי  ,המוכנות לשמוע בזיו ולשתוק ,לקבל את האמת ממי שאמרה 
היא סוד ה"המתנה" שמלמדנו התנא דבי רבי ישמעאל במשלו ,וכ אומר המוכר לקונה:
רוצה אתה לקנות אפרסמו ,רוצה אתה להיטיב את דרכ  "המת" .וא אמנ ימתי
הקונה ולא יברח בגלל הצור בהמתנה ,הוא יזכה לקבל את שמ האפרסמו ו"נתבש בו
אני ואתה"  בזכות היותו מושרש בטוב ,הוא יעשה בכ טובה ג למוכר.
ובנמשל ,יש והאד עוט את עצמו במג משוח בשמ  "כי מושחי המג כדי להחליקו
שלא יעברוהו כלי זיי" ,8הוא לא נות ג לחיצי הביקורת הבונה לחדור את מעטהו החיצוני
ולהותיר בו סימ ,בזכות השמ הח מחליק על המג וכלל לא עושה רוש  .9א  ,א אד
רוצה לרכוש את שמ האפרסמו כדי להתבש ממנו ,א הוא לא מעוניי רק למשוח אותו
על המג מבחו  זקוק להותיר את עצמו חשו ,להיות מוכ לקלוט ,להמתי מעט.
 .7נראה כי לא לחנ הדימוי הוא דווקא לצאת השמש .עיי בשער היחוד והאמונה פ"ד שביאר את הפסוק
)תהילי פד ,יב(" :כי שמש ומג הוי' אלהי " ,כמורה על היחס בי ש הוי' המהוה את העול לש א
להי המנהיג את העול בדר הטבע ,כיחס שבי השמש המאירה למג מפני השמש .אמנ המג מסתיר
את השמש ,א בלעדיו לא נית כלל לקלוט מאור השמש .וכ ,ש אלהי הוא מדת הדי המסתירה את
עצ ההויה ,א רק בזכותה נית להתקיי ולקלוט מעט מ האור .ועל פי זה יש לפרש מדוע "צאת השמש"
היא הדימוי המתאי לאד המתבטל לרצו ה'.
 .8שמואל ב ,א ,כא" :מג גיבורי  ,מג שאול בלי משיח בשמ" וברד"ק.
 .9השווה מסילת ישרי פרק ה'" :כי כמו המג המשוח בשמ אשר ישמיט ויפיל מעליו החצי ומשליכ
לאר ולא יניח אות שיגיעו אל גו האד  ,כ הלצו בפני התוכחה והמרדות ,כי בליצנות אחד ובשחוק
קט יפיל האד מעליו רבוי גדול מ ההתעוררות וההתפעלות מה שהלב מתעורר ומתפעל בעצמו מדי ראותו
או שמעו עניני שיעירוהו אל החשבו והפשפוש במעשי  ,ובכח הליצנות יפיל הכל לאר ולא יעשה בו
רוש כלל".
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ומהי הטובה ,כביכול ,שעושה האד לבוראו .כדי לעמוד על נקודה זו ,נשוב לראש דברי
רבינו ז"ל בעני כבוד מלכי וכבוד אלהי .
מי שבורח מ הכבוד ,שממעט בכבוד עצמו ,ומרבה בכבוד המקו  ,אזי הוא
זוכה לכבוד אלהי ...
ואי אפשר לזכות לכבוד הזה אלא ע"י תשובה .ועיקר התשובה ,כשישמע
בזיונו ידו וישתוק.
כי לית כבוד בלא כ" ,והכ" הוא כתר
כבוד אלהי אינו יכול להתקיי בלא כ" .מה עושה האות כ" ל"כבוד"? בלא כ" הרי
הכבוד הוא "בד" ,לבד .כאשר אי ישויות נוספות אי משמעות לכבוד ,כל הכבוד הוא כאשר
יש מי שמכבד ,ואפילו "כבוד עצמי" הוא רק ביחס לאחרי .10
הביטוי "לית כבוד בלא כ"" בזהר ,בא לפרש את הפסול של סוכה הגבוהה מעשרי )כ'(
אמה )רעיא מהימנא ח"ג רנה ,ב(" :11ובשל כ שיעור סכה לא למעלה מעשרי  ,שהיא כ' ,כתר
עליו שלא שולטת בו העי .12כבוד עליו עליו אמר משה )שמות לג ,יח( הראני נא את כבוד,
והשיב לו הקדוש ברו הוא לא תוכל לראות את פני ,ואי כבוד בלא כ' "  .במקו שהעי
לא שולטת אי כבוד ,וכל משמעות הכבוד היא במקו נראה לעי ,כאשר יש מי שמכבד.
ועדיי יש להבי כיצד אמורי הדברי כלפי מעלה 
מוסי רבינו ז"ל "והכ" הוא כתר" ,שכ "כתר יתנו ל מלאכי המוני מעלה ועמ ישראל
קבוצי מטה" )קדושה בתפילת המוספי(  אי מל בלא ע  ,ורק כאשר ממליכי את המל
הוא נקרא מל  .אמנ " ,אדו עול אשר מל בטר כל יצור נברא" ,אמנ הכח למלו
קיי עוד קוד לכ ,אבל רק "לעת נעשה בחפצו כל  אזי מל שמו נקרא".
וכ מתחדדת לנו משמעות הכבוד ,ג כבוד אלהי  הכבוד העליו ,כחלק ממערכת
יחסי שלימה בי ישויות נפרדות" ,משרתיו שואלי זה לזה איה מקו כבודו להעריצו".
 .10וא מה שמצאנו כי יש להיזהר בהלכות צניעות ג בחדרי חדרי  ,הרי זה מפני שבאמת אי אנו עומדי
לבדנו ועי הבורא פקוחה עלינו תמיד ,וכ כתב בשלח ערו )או"ח ב ,ב(" :אל יאמר :הנני בחדרי חדרי מי
רואני ,כי הקב"ה מלא כל האר כבודו )ישעיה ו ,ג(".
 .11וזו לשונו" :ובגי דא שיעור סכה ...ולא למעלה מעשרי דאיהי כ' ,כתר עליו דלא שלטא ביה עינא ,כבוד
עלאה  עליה אמר משה )שמות לג ,יח( הראני נא את כבוד ,ואתיב ליה קודשא ברי הוא לא תוכל לראות
את פני ,ולית כבוד בלא כ' ".
 .12בגמרא )סוכה ב,א( הובאו שלשה טעמי לפסול סוכה למעלה מעשרי אמה .הראשו שבה " ,אמר רבה:
דאמר קרא )ויקרא כג ,מג( למע ידעו דרתיכ כי בסכות הושבתי את בני ישראל ,עד עשרי אמה  אד
יודע שהוא דר בסוכה ,למעלה מעשרי אמה  אי אד יודע שדר בסוכה ,משו דלא שלטא בה עינא".
בגמרא הקשו על דבריו שהידיעה שהפסוק מצרי היא ידיעה לדורות ,ולא ידיעה עכשווית ברגע הישיבה
בסכה .אמנ  ,על בסיס דברי הזהר נראה ,כי א א נאמר שזוהי ידיעה לדורות ,כאשר לא שלטא בה עינא
הדורות הבאי לא ידעו באמת כי בסוכות הושבתי את בני ישראל ,שכ למעלה מעשרי אמה "לא תוכל
לראות את פני" .ייתכ שבאופ חיצוני יעבירו מדור לדור את הידיעה הזו ,א הפנמת הדברי וידיעת על
בורי דורשת חיבור והכרה כי האד מוק בשלש דפנות וסכ עליה  ,וכבוד ה' חופ עליו ,שהכבוד מוכרח
הוא לא להיות לבד.
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א נחזור לנמשל של דברי התנא מבית מדרשו של רבי ישמעאל נבי ,כי האד הממתי
יזכה ל"כבוד אלהי " ,כבוד בו ג אלהי מתבש  ,מפני שהתשובה שקדמה לעול היא
מטרת הבריאה ,וזהו רצונו מ העולמות .ממילא ,כאשר האד מוכ להאזי לרצו ה'
ולהתבטל אליו ,מוכ הוא להמתי  לשמוע את בזיונו ולשתוק ,אי המלכת מל גדולה מזו,
זוהי תשובה המביאה לכבוד אלהי .
ואכ ,האד הבא להיטהר לא יוכל לזכות בכ ללא סיוע מלמעלה ,הבא לקנות את שמ
האפרסמו לא יוכל לממש את רצונו בלי לשמוע את העצה שנת לו המוכר  "המת" .וכ
אמנ מתבאר כי המוכר דואג א לקונה ,שכ הנפט הוא מצר מצוי ,ואי צור לעזור
בהשגתו ,ולעומת זאת האפרסמו הוא מצר נדיר הדורש את מיומנותו של המוכר ,וכמו
עזרה המתבצעת בשלימות  ג העוזר מתבר  ,מתו הגילוי בעול ש"מלא כל האר
כבודו" )ישעיהו ו ,ג(.
וזוהי מעלתה של התשובה במתינות ,התשובה המביאה את העול כולו למטרתו  גילוי
כבוד אלהי .

ז .לסיו...
נראה כי לאחר הבנת דברי רבינו ז"ל בביאור יסוד השתיקה שבתשובה ,נית לעמוד על
משמעות המהפכה שחולל בתפיסת יסודות מקובלי ביהדות .יש כא דוגמא נפלאה ליסוד
מוכר  התשובה  המקבל משמעות חדשה לגמרי לאור דברי רבינו ז"ל.
השתיקה באה מתו התבטלות לרצו ה' ,ומביאה את האד להתכלל בה' 
וזה בחינת שתיקה ,הינו שצרי לשתוק לה  ,רק לסמו על ה' שהוא ילח
בשבילנו .וזה בחינת )שמות יד ,יד( ה' ילח לכ ואת תחרישו .ועל ידי
השתיקה זו נתעלה המחשבה ,כי נתבטלי מחשבות רעות של כפירות כנ"ל.
וזה בחינת :שתוק ,כ עלה במחשבה )מנחות כט,ב( ,שעל ידי השתיקה נתעלה
המחשבה כנ"ל.

)לקוטי מוהר" רנא(

כי המחשבה גבוה מאד ,ומי שרוצה לכנס אל עול המחשבה צרי לשתק,
ואפלו א ידבר אז דבור הגו ,הוא מפסיד המחשבה ,כי המחשבה הוא דבר
גבוה מאד ,שאפלו דבור הגו מפסידה .וזה בחינת :שתוק ,כ עלה במחשבה
 שלעלות אל המחשבה צרי לשתוק.

)לקוטי מוהר" רלד(

ביטול האד לרצו ה' הוא מאבני היסוד בתפיסת רבינו ז"ל .ויסוד הניח סבאמו ,הבעל
ש טוב ,שעלינו להכיר בנוכחות הבורא באופ מוחשי ופשוט ,ואי העולמות כול בטלי
אליו ,עד שעצ מציאות העולמות הוא חידוש .ובלשונו ,צרי לעבור מ התפיסה המקובלת
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בה "עולמות בפשיטות ואלהות בהתחדשות" ,ולבא אל הכרה שה"אלהות בפשיטות
ועולמות בהתחדשות".
הראשוני הרחיבו בשאלת מהות התשובה  עזיבת החטא ,החרטה והקבלה לעתיד .ג מי
מה שהזכיר את השתיקה והמוכנות לקבל ,אי זה אלא כהזכרת מכשיר מצוה,
ובטרמינולוגיה החסידית  כלבוש לתשובה .כא ,בא רבינו ז"ל והופ את השתיקה לגו
ועיקר התשובה  כאשר עני זה קיי יש לתשובה משמעות של התחדשות ,ובלא זה עול
כמנהגו נוהג ונוח לו לאד שלא נברא .השתיקה היא ההאזנה לרצו ה' המתגלה בעול ,
הביטול לה' שמלא כל האר כבודו ,וההכרה כי כל המאורעות שבאי לו לאד לא באו
לריק .שתיקה כזו  הביטול לרצו ה'  היא עיקר התשובה.
אמנ  ,כדרכו ,לא הניח את האצבע על חידושו ,והותיר לנו את מלאכת הפענוח וההפנמה 
לחכימא ברמיזא .וע זאת ,רמז לנו שיסוד חשוב הוא זה ,יסוד עליו מתבססת תפיסת
העול כולה ,עליו עומדי העולמות כול  מקור השתיקה והביטול בספירת הכתר ,בשרש
כל ההויה.

230

