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"שלשה סימני יש באומה זו :הרחמני  ,והביישני  ,וגומלי חסדי
וכול נתקיימו בו בחננאל ז"ל.

" )יבמות עט ,א(

חננאל היה בעל לב רחו וחנו  ,ידע לראות בצער הזולת ,ולתת את לבו וזמנו
למענו .חננאל היה גומל חסדי  ,ה במעשי הקטני שבחיי היו יו  ,בבית ובי
החברי  ,וה במעשי הגדולי יותר ,שכל אימת שיכול היה ,נת את ידו ולבו
להיטיב לזולת באשר הוא .והכל בדרכו המיוחדת והמופלאה בביישנות.
ביישנות שכולה ענווה וצניעות ,ביישנות שכולה קדושה והתעלות .תמיד היה יושב
בשקט ,בצד ,אומר מעט ועושה הרבה ,לא התפאר ולא העלה על נס את שעשה.
למדונו רבותינו )נדרי כ ,א('|" :ובעבור תהיה יראתו על פניכ ' )שמות כ ,טז( זו בושה,
'לבלתי תחטאו' )ש ( מלמד שהבושה מביאה לידי יראת חטא .מיכ אמרו :סימ
יפה באד שהוא בייש " .ביישנות שיסודה ענווה וצניעות ,התחברה אצל חננאל
ליראת השמי  ,לקיו המצוות בדביקות
ולתורה שלמד ,וה שגרמו לאותו אור
מיוחד אשר השפיע על סביבותיו.
האור שהיה בעיניו מלאות החיי  ,האור
שהיה בפניו ,אשר חוט ח וחסד נסו
היה בה  ,האור שנבע מחיוכו ומבטו
אור רחמנות ,ביישנות וגמילות חסדי .
דמותו ואורו חקוקי בלוח לבנו.

˙ÌÈÈÈÚ‰ ÔÎÂ
דבר ראש הישיבה

7

פתח דבר

9

עיו
שבת
הרב חיי סבתו

השוכח עיקר שבת

13

גדרי עקירה והנחה
במלאכת העברת ד' אמות ברשות הרבי
המסתפק מ השמ

הרב אליהו ליפשי

17

הרב צבי הבר

25

מלאכות שאינ אלא בגידולי קרקע
דוד ניסני

36

וסוגיית "הפוצע חילזו "
"פסיק רישיה" ביטול תודעת היחיד

אהר גלצר

42

חליבה בשבת

מת פישר

52

ברכות
תפילת תשלומי

יונת רוזנצוויג

88

שבועות
צירו עדי מכחישי לעדות אחרת

עשהאל לובוצקי

106

הא חשוד פסול לשבועה מדאורייתא או מדרבנ ?

ספי מאיר

120

מקרא ומפרשיו
תורת המידות במשנת הרלב"ג

הרב דוד זנו

133

שני ענייני בביאור הרלב"ג לתורה

הרב כרמיאל כה

163

סודו של מזמור סז עיו בתוכ המזמור ובמבנהו

משה כה

177

מערכת המצוות

ישי אלבק

188

מחשבה
מה בי "ניסיו " ל"ייסורי של אהבה"?

רפאל רכס

199

"הרז הפילוסופי המיסטי של הרמב" "

הרב יעקב קורצוויל

226

ישרא"ל )יש שישי ריבוא אותיות לתורה(
זהר גרונר

239

והאות הפרטית בתורה
ת דעת שלא תחריב את עולמי

אורי נויבירט

249

חטא האד וקיטרוג הלבנה

אביגדור עינת

262

„·¯ ¯‡˘ ‰·È˘È‰
‡"ËÈÏ˘ ıÈ·ÂÈ·¯ ¯ÊÚÈÏ‡ ÌÂÁ ·¯‰
" ִמי יִ ֵ ֵאפ וְ יִ ָ ְתב ִמ ָ יִ ,מי יִ ֵ ַ ֵ ֶפר וְ י ָחק " )איוב יט ,כג( לא ְ ספר סת  ,אלא ַ ספר
ַ ספר הידוע.
בכל הדורות מצאנו כמיהה זו להיאחז בנצח על ידי כתיבה בספר .אול  ,לא כל כתיבה
ראויה לדורות ,וכבר התלונ החכ מכל אד )קהלת יב ,יב( כי "עשות ספרי הרבה אי ק ".
בתקופתנו זו ,מוצפי אנו בספרי שאינ אלא "להג הרבה ִ
יגעת בשר" )ש ( .אול ,
השרידי אשר קורא ה' ,ה הדורשי מעל ספר ה' ,ה הקושרי כתרי ועושי ציצי
ופרחי לאותיות התורה אחת מהנה לא נעדרה .מתו כ  ,בפרי עט משתק האור
הממלא את כל העולמות כי פי ה' ציווה ,ונשמותיה מתעלות ומידבקות במקור החיי
"ורוחו הוא ִקבצ " )ישעיהו לד ,טז( .אפילו דברי שתלמיד צעיר מחדש בבית המדרש ,הואיל
ויוצאי מלב טהור משתלבי ה ומתמזגי בנהר היוצא מעד ונכתב בספר.
חביבי לומדי בית מדרשנו ,שמחבבי כלי חמדה שנית מסיני .חיבה יתירה נודעת לה ,
שה מתוודעי לצורכיה של ישראל ,נושאי בעול להג על עמנו ועל ערי לוהינו ומתו
כ תורת משתמרת ומתברכת .יעיד בה ספר זה ,שכולו מהגיוני ליבותיה .
כולנו אסירי תודה לאבר כמדרשו ר' חננאל פריש ,ולעוזרו אריאל נפתלי ,העור הגרפי,
שטרחו ,עמלו וערכו את הספר הזה ,הוא הכר העשרי וארבעה של שנתו הישיבה ,ובו
רוכזו מאמרי מרוב מקצועות התורה .בימי טרופי אלה קול התורה מהדהד בכל תוקפו
בבית מדרשנו וא חיילי במדי תרמו לספר זה ,ואנו תפילה כי מהרה יתקיי בנו מקרא
כתוב )משלי ג ,יז(" :וכל נתיבותיה שלו ".
יהי רצו שיתברכו מ השמי כל מחברי המאמרי וכל תלמידי הישיבה כול  ,ונזכה כולנו
יחד להגדיל תורה ולהאדירה.
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¯·„ Á˙Ù
"וית אל משה ככ ֹתו לדבר ִאתו בהר סיני שני לחֹת ָה ֵעדת לחֹת אב כתבי
באצבע להי " )שמות לא ,יח(.
מהו "ככ ֹתו"? אמר רבי שמעו ב לקיש :כל מי שהוא מוציא דברי תורה ואינ
ערבי על שומעיה  ,ככלה שהיא ערבה לבעלה נוח לו שלא אמר  .למה? שבשעה
שנת הקב"ה התורה לישראל הייתה חביבה עליה ככלה שהיא חביבה על ב
זוגה ,מני ? שנאמר" :וית אל משה ככ ֹתו".
אמר רבי לוי אמר רבי שמעו ב לקיש :מה כלה זו מקושטת בכ"ד מיני תכשיטי
כ תלמיד חכ צרי להיות זריז בכ"ד ספרי .
)שמות רבה ,וילנא ,מא ,ד"ה 'דבר אחר' :וית '(

מדרש זה צרי להוות נס ודגל בפני כל אד הבא להורות ,ללמד ,או לכתוב מאמר .המדרש
מציב שתיי מ הדרישות הבסיסיות ביותר מאד זה:
א .ידע מקי בכל תחומי התורה.
ב .עריכת הדבר הנלמד בצורה אשר תהיה נוחה ללומד.
את הדרישה הראשונה פוסק ה"ב איש חי" להלכה ,בשו"ת "תורה לשמה" )רנד(:
ג במדרש רבה ,פרשת כי תשא ,איתא" :אמר רבי לוי אמר רבי שמעו ב
לקיש :מה כלה זו מקושטת בכ"ד מיני תכשיטי כ תלמיד חכ צרי
להיות זריז בכ"ד ספרי " עיי ש  .ומדרש זה הביאו רש"י ג כ בחומש
בפרשה הנזכרת ,עיי ש  .הנה כי כ  ,תלמיד חכ זה ,שהוא עושה כמה
טעויות בקריאתו בתנ" ה בטעמי  ,ה בנקודות הרי זה כאילו לא קרא
מקרא ,וכבר קראו ריא"ז בש בור.
אמנ  ,המדרש עצמו עוסק רק בשליטה כוללת בכל ספרי התנ"  ,אול בימינו ,ודאי כי אי
הדבר מספיק .נחוצה לכל תלמיד חכ בישראל שליטה בתורה ,במשנה ,בגמרא ,בהלכה
ובמחשבה .אול א אי די בכל זה .ידיעת "ארבעה טורי " אינה ערובה לתלמיד חכ
אמיתי ,ישנה חובה לדעת א את הטור החמישי כיצד להתנהג ע בני אד ...
אמנ  ,אי כל אחד צרי לשלוט בכל מקצועות התורה בטר יבוא לכתוב מאמר .אול א
הוא צרי להיות בקי בכ"ד ספרי 'שלו' ,בכל החלקי במקצועות התורה ,הנוגעי לנושא
מאמרו .על הידע להיות א מקי יותר מ המתבטא ,בסופו של דבר ,בגו המאמר.
מלבד דרישה זו ,קובע המדרש בפסקנות כי דברי אשר אינ ערבי על שומעיה מוטב
לה שלא יאמרו .ידיעת הסוגיה או ההלכה לא יועילו על מנת ללמד את הזולת ,וכל
הטיעוני ההגיוניי ביותר לא ישכנעו בנכונות ה'חידוש' ,א לא נוסי לחומר את
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הצורה .א האד אינו יודע כיצד להעביר שיעור ,או א חסרה לו היכולת לכתוב בצורה
מסודרת ומאורגנת ישארו דבריו ,על פי רוב ,כאב שאי לה הופכי .
חזקה על כל אחד מבני הישיבה המשתת בקוב זה ,כי שולט הוא בכ"ד ספרי  ,ולכל
הפחות בכ"ד ספרי 'שלו' .על כ  ,נותרה א משימה אחת גיבוש הדברי לכלל מאמר,
אשר יהיה נוח וערב לקריאה .המשימה מתבטאת בשני מישורי  :במישור התוכני והעקרוני
ובמישור הלשוני והחזותי.
בהזדמנות זו ,רוצה אני להודות לאריאל נפתלי הי"ו ,שהיה לי לעזר רב ,ואשר נת
תנופה רבה להתקדמות העריכה .כמו כ  ,ברצוני להודות לרבי מבני הישיבה שסייעו
מי במעשה ומי בעצה.
כולי תקווה כי הצלחתי לבצע את המשימה אשר לקחתי על עצמי ,והמאמרי המוגשי
לפניכ הינ ערבי לקריאה ,ה במישור התוכני וה במישור החזותי .אול  ,כמאמר
דוד המל )תהילי יט ,יג(:
שגיאות מי יבי  ,מנסתרות נקני.
*

נסיי בתפילתו של בעל "ספרי דאגדתא על אסתר" 1בסו ספרו:

ויערב תורתו בנו למע נהגה בה יומ ולילה בהיגיו ,
ויתננו לח ולחסד ולרצו בעיני כל רואי בראיו .
וכ יהי רצו מלפני קונה הכל והיונה ליו ,
שיבנה במהרה עיר ציו .
ואסובבה מזבח קודש בניקיו ,
ואקריב עליו העולה והראיו .
העור .

1
*

|

|מדרש פני אחרי  ,בובר )ב ,ו ,ד"ה 'סליק מגילה'(.
לנוחיות הקוראי  ,נציי מספר עקרונות אשר עמדו בבסיס עריכת הקוב :
א .קוב זה מנוסח בכתיב מלא ,למעט ציטוטי מ המקרא ,המובאי כלשונ בתוספת ניקוד עזר ,בי
א מובא הפסוק כציטוט עצמאי ובי א מובא הוא כחלק ממקור אחר.
ב .כדעת ראש הישיבה ,הרב נחו אליעזר רבינובי שליט"א ,נמנעי אנו מלציי את ש לוהי
כצורתו ,בכתיבת האות א' ,אלא בהשמטה ,על מנת לא לכתוב את השמות הקדושי
שאינ נמחקי .
ג .הגהת המקורות מ המקרא ומ הרמב" נסמכת על מהדורת הרב מרדכי ברויאר לתנ"  ,אדר א'
ה'תשנ"ז ,מהדורת ר' שבתי פרנקל למשנה תורה להרמב" ומהדורת פרופסור מיכאל שוור
ל"מורה נבוכי " ,כסלו ה'תשס"ג.
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א .פתיחה
שנינו במשנה )סז ,ב( בראש פרק "כלל גדול" בשבת:
כלל גדול אמרו בשבת :כל השוכח עיקר שבת ,ועשה מלאכות הרבה בשבתות
הרבה אינו חייב אלא חטאת אחת .היודע עיקר שבת ,ועשה מלאכות הרבה
בשבתות הרבה חייב על כל שבת ושבת .היודע שהוא שבת ,ועשה מלאכות
הרבה בשבתות הרבה חייב על כל אב מלאכה ומלאכה.
הגמרא )ש סח ,א( מסבירה בהווא אמינא את דברי רב ושמואל ,כי המקרה הראשו המופיע
במשנה הוא כאשר לא ידע כלל עיקר שבת )תינוק שנשבה בי הנכרי  ,וגר שנתגייר בי
הגויי ( ,ואז חייב חטאת אחת .המקרה השני מדבר במי שידע עיקר שבת ושכחו ,אז חייב
על כל שבת ושבת .מקשה הגמרא :מה יהיה הדי  ,א כ  ,במקרה שלא שכח עיקר שבת
אלא שכח שהיו שבת? א תאמר שיהא חייב על כל מלאכה ומלאכה ,מדוע לא כתבה
המשנה די זה ,והייתי יודע מקל וחומר כי היודע שהיו שבת חייב על כל מלאכה?!

ב .קושיית התוספות ותירוציה השוני
הקשו התוספות )ש  ,ד"ה 'ליתני'( שקושיית הגמרא אינה מובנת .זאת ,מפני שבמקרה שנקטה
המשנה ,היודע כי היו שבת ושגג במלאכות חייב רק על כל מלאכה ,כפי שאומר רבא
במסכת כריתות )טז ,ב( ,ומדייק מלשו המשנה .אול  ,במקרה שמציעה הגמרא לנקוט
במשנה ,מי שלא ידע שהיו שבת חייב ה על כל שבת ושבת וה על כל מלאכה ומלאכה.
א כ  ,כיצד מקשה הגמרא שהיה לה למשנה לנקוט במקרה זה שחייב על כל מלאכה
ומלאכה ,והייתי יודע מקל וחומר את המקרה שנכתב ,הלא הייתי בא לכלל טעות שכ
הדיני של שני המקרי שוני ?
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הרב חיי סבתו

כתב המהרש"ל ליישב כי הדי אשר הביאו התוספות מדברי רבא במסכת כריתות ,נכו
למסקנת הגמרא כא  .אול  ,על פי הבנת הגמרא בשלב זה של ההווא אמינא ,כי לדעת רב
ושמואל מי ששכח שהיו שבת מתחייב א על כל מלאכה ,א ששגגתו הייתה רק בתארי
השבת ולא במלאכות כלל .א כ  ,הבינה הגמרא כי חילוק המלאכות שיי א א השגגה
אינה אלא בשבת ,וא כ נית לומר כי א א ידע שהיו שבת ,ולא שגג אלא במלאכות
חילוק השבתות יחייב אותו על השבתות ג כ  ,ולא על המלאכות בלבד.
השוואה זו של המהרש"ל צריכה עיו  ,מפני שמה שאמרה הגמרא בהווא אמינא הוא שא
שגג בשבת סו סו שגג א במלאכות ,ועל כ חייב א על חילוק מלאכות ,ובעל "שפת
אמת" ביאר זאת ,כי עצ ידיעת איסור שבת בכלל גורמת קצת ידיעה במלאכות שיכולה
לחלק ,וא א נאמר סברות אחרות לבאר דבר זה סו סו הייתה שגגה בשבת ,וממילא
א במלאכות ,וכל השאלה אינה אלא מניי לחלק במלאכות .אול במקרה שידע שהיו
שבת לא שגג כלל בשבת אלא רק במלאכות ,וא כ מה שיי ששבתות יחלקו?
המהרש"א הקשה ,שעל פי היגיו המהרש"ל האמוראי החולקי במסכת כריתות על
דברי רבא ,וסוברי כי א למסקנה היודע שהיו שבת ,ולא שגג אלא במלאכות חייב
א על כל שבת ושבת ,יצטרכו לסבור שא שכח שהיו שבת יתחייב על כל מלאכה
ומלאכה ,וזה לא ייתכ .
בעל "קרני רא " דוחה את דברי המהרש"א ,וסובר שאי זו קושיה ,מפני שדברי המהרש"ל
אינ אלא לכיוו אחד .כלומר ,שמי שאומר חילוק מלאכות א כששגגתו הייתה רק בשבת,
יגיד א חילוק שבתות וא א השגגה הייתה רק במלאכות ,מפני שיכול היה ללמוד
בימי שבינתיי את דיני השבת .אבל ,מי שאומר חילוק שבתות א שגג במלאכה ,אי
זאת אומרת שיאמר א חילוק מלאכות למי ששגג בשבתות בלבד.
דברי בעל "קרני רא " נובעי מ הדגש שהטיל על עניי החילוק ,אול לא על עצ השגגה,
וכפי שביארנו קוד אול א נשי לב לשגגה ,דברי המהרש"א יובנו.
ה"פני יהושע" ביאר ,שמוכח מ ההווא אמינא כי הולכי לשיטת רב חסדא ,ששבתות
נחשבות כגופי מחולקי  .הרי שוכח עיקר שבת ,החייב על כל שבת ושבת אי זה אלא
מפני שהשבתות נחשבות כגופי  ,וזו שיטת רב חסדא .א כ  ,לשיטתו ,א בסיפא חייב ה
על כל מלאכה ומלאכה וה על כל שבת ושבת כמבואר במסכת כריתות ולא קשה ,א כ ,
קושיית תוספות )ועיי באריכות דבריה בסוגיה(.
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השוכח עיקר שבת

ג .מהי שגגה?
אילולי דבריה הקדושי  ,היה אפשר לפרש את כל הסוגיה באופ שונה .ההנחה של
התוספות היא שפשוט כי מי ששכח שהיו שבת יהיה חייב על כל שבת ושבת ,וא נחייב
אותו א על כל מלאכה ומלאכה ,כפי שאכ סוברת הגמרא בשלב זה ,ינבע מכא שיתחייב
בכל המלאכות כפול מספר השבתות ,ומכא נבעה קושיית .
אול ההנחה הזו צריכה בדיקה.
קוד לכל יש לשאול ,מהו ההיגיו בהווא אמינא הזו שבדברי רב ושמואל במקרה הראשו .
כלומר ,מדוע דינ מתפרש רק בתינוק שנשבה בי הנכרי  ,ולא בשכח עיקר שבת?
התשובה היא ,כי בשלב זה סוברת הגמרא שרב ושמואל הגדירו אחרת את המושג "שגגה".
כלומר ,ידיעה ושכחה אינה חשובה לשגגה ,אלא רק אי ידיעה כלל .על כ  ,רק תינוק שנשבה,
שלא ידע כלל עיקר שבת הוא הנחשב לשוגג בעיקר שבת .לכאורה ,מוכרחת תשובה זו
בדברי הגמרא.

ד .מהל הסוגיה
א נל על פי העיקרו הזה ,תתבאר לנו כל המשנה לשיטת של רב ושמואל בהווא אמינא:
במקרה הראשו  ,שכלל לא ידע עיקר שבת ,הוא שוגג שחייב אחת.
במקרה השני ,שידע עיקר שבת ושכחה ,שכחתו אינה חשובה שגגה.
א כ השגגה היא רק לגבי יו השבת אותו לא ידע כלל ,שהרי שכח את עיקר השבת .על
כ  ,חייב האד על כל שבת ושבת.
על כ  ,במקרה שידע שהיו שבת ושכח ,אי זה חשוב שגגה על פי העיקרו שהוכחנו ,ושגגתו
הינה רק באי ידיעת המלאכות .זוהי שאלת הגמרא :כיוו שבמקרה זה חייב על כל מלאכה
ומלאכה )ולא על כל שבת ושבת( נכתוב את המקרה הזה ,ונדע בקל וחומר את המקרה
האחרו שהרי ש עדיי יודע הוא שהיו שבת ולא שכח ,וא החשבנו את השוכח כמי שלא
שגג קל וחומר למי שיודע שהיו שבת ולא ידע את המלאכות ,שחייב על כל מלאכה
ומלאכה .כ מתורצת בפשטות קושיית התוספות ,בלי צור לדברי האחרוני שנזכרו לעיל.
דברי אלו מדוייקי ברש"י ובמאירי כא  .רש"י )סח ,א ,ד"ה 'אבל הכיר ולבסו שכח'( ,בהסבירו
את ההיגיו של ההווא אמינא כותב:
הווה ליה כשוכח שהיו שבת ויודע עיקר שבת וחייב על כל שבת ושבת.
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הרב חיי סבתו

מהי כוונת דבריו אלה? א לסכ את הדי הרי זה פשוט ,אלא ודאי כיוו לתת את
הסברא .כלומר ,כיוו שסו סו ידע עיקר שבת ,א על פי ששכח אותו חשיב כאילו רק
שכח שהיו שבת .זאת ,כיוו שהידיעה העקרונית על השבת קיימת אצלו ולעניי זה אי
זה שוגג .א כ  ,ברור שלפי אותו היגיו של ההווא אמינא כאשר ידע את יו השבת אלא
ששכחו' ,מתקד ' דינו בדרגה ,וחשוב הדבר כאילו שגג במלאכות ולא בשבת ,כפי שא
שכח את עיקר השבת נחשב הדבר לשגגת הימי .
עיי בלשו המאירי )סח ,א ,ד"ה 'כבר'(:
לרב ושמואל ,שהיו דני הכיר ולבסו שכח כשכח שהיו שבת ויודע עיקר
שבת ,שהוא חייב על כל שבת ושבת.
אל יפלא בעיני מה שהגדרנו ,שהרי התוספות עצמ )ע ,ב ,ד"ה 'העל '( מגדירי שכח עיקר
שבת א למסקנה ,באופ מאוד קרוב:
אומר ר"י :דאפילו לא ידע לשבת בשו מלאכה חשיב ליה היעל זה וזה...
וצרי לחלק בי זה לשוכח עיקר שבת דהכא אינו שכוח כל כ  ,דכי מדכרו
ליה מדכר .אבל שכח עיקר שבת היינו כעי תינוק שנשבה לבי הנכרי .
והוא כעי דברינו שיש הבדל בי ידיעה ושכחה לבי אי ידיעה.
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א .העברת ד' אמות ברשות הרבי

הגדרת המלאכה

הגמרא במסכת שבת )צו ,ב( לומדת מהפסוק )שמות לו ,ו(" :ויצו משה ויעבירו קול במחנה"
את מקור החיוב של מלאכת הוצאה .אי די העברת ד' אמות ברשות הרבי אינו מוזכר
בפסוק ,וא אי לו מקור ברור במשכ  .על כ  ,לומדת אותו הגמרא מהלכה ,ובלשו הגמרא:
"הלכתא גמירי לה".
בעל "המאור" )לו ,ב ,ד"ה 'אלא'( מסביר את ההלכה:
וכולהו תולדות דרשות היחיד לרשות הרבי נינהו ,לפי שד' אמות של אד
בזורק או
בכל מקו קונות לו וכרשותו דמיי  ,וכשמוציא חוצה לה
במעביר ,כמוציא מרשות היחיד לרשות הרבי דמי.
בעל "המאור" מחדש שמלאכת העברה הינה העתק של מלאכת הוצאה .כפי שבמלאכת
הוצאה החיוב הינו על הוצאת החפ מרשות אחת לרשות שניה ,כ א במלאכת העברה
החיוב הינו על הוצאה מרשותו של אד )ד' אמות( לרשות אחרת.
המסקנה המתבקשת ,לכאורה ,מדברי בעל "המאור" הינה כי די העברת ד' אמות ברשות
הרבי זהה לדי הוצאה מרשות לרשות .ממילא ,פרטי ההלכות של המלאכות זהי א
ה  .ננסה לבחו מסקנה זו.
הגמרא במסכת כתובות )לא ,א( אומרת:
הזורק ח מתחילת ארבע לסו ארבע ,וקרע שיראי בהליכתו פטור
"ק ליה בדרבה מיניה"( ,שעקירה צור הנחה היא.

)מדי
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הרב אליהו ליפשי

הגמרא מחדשת שפטור "ק ליה בדרבה מיניה" ,אינו חל בשעת החיוב )ההנחה( בלבד ,אלא
במש כל עשיית המלאכה .כיוו שעקירה הינה צור הנחה משמשת כל המלאכה
כיחידה אחת.
הגמרא מביאה די זה ה לגבי העברה וה לגבי הוצאה ,אול בניסוח קצת שונה .בהעברה
אומרת הגמרא" :עקירה צור הנחה" ,ואילו בהוצאה אומרת הגמרא" :הגבהה צור
הוצאה" .הניסוח השונה אומר דרשני.
שמא נית להסביר ,שהניסוח השונה נובע ממהות שונה .גדר מלאכת הוצאה שונה במהותו
מגדר מלאכת העברת ד' אמות ברשות הרבי  .במלאכת הוצאה מרשות לרשות ,ישנו שינוי
משמעותי במקו החפ עד עתה היה החפ ברשות אחת ,וכרגע הוא ברשות שונה .אול ,
במלאכת העברת ד' אמות ברשות הרבי  ,אי שינוי משמעותי במקו החפ מעיקרא היה
החפ ברשות הרבי  ,וא עתה נמצא הוא באותה הרשות.
להבחנה זו ,יכולה להיות משמעות בגדרי המלאכות .במלאכת הוצאה מרשות לרשות
החיוב הוא על התוצאה ,שהחפ נמצא ברשות חדשה .לעומת זאת ,בהעברת ד' אמות
ברשות הרבי החיוב הוא על מעשה העברת החפ ד' אמות ברשות הרבי .
לפיכ  ,הניסוח בגמרא במסכת כתובות מבואר יפה .במלאכת הוצאה אומרת הגמרא:
"הגבהה צור הוצאה" ,כיוו שהחיוב הינו על ההוצאה מרשות לרשות .במלאכת העברה
אומרת הגמרא" :עקירה צור הנחה" ,כיוו שהחיוב הינו רק על מעשה של עקירה והנחה.

ב" .ק ליה בדרבה מיניה" במלאכת העברה
ההבדל בי מלאכת הוצאה מרשות לרשות למלאכת העברת ד' אמות ברשות הרבי  ,בא
לידי ביטוי א בנפקא מינה למעשה.
הראשוני מעירי על סתירה מ הגמרא במסכת כתובות לגמרא במסכת בבא קמא.
במסכת כתובות )לא ,א( אומרת הגמרא" :הזורק ח מתחילת ארבע לסו ארבע ,וקרע
שיראי בהליכתו פטור ,שעקירה צור הנחה היא" .במסכת בבא קמא )ע ,ב( אומרת
הגמרא ,שהאומר לחבירו" :זרוק גניבותי לחצרי ותיקני לי גניבותי " פטור מחיוב
ארבעה וחמישה )כדי טביחה ומכירה( ,כיוו שמתחייב הוא בנפשו במכירה זו )בהוצאה
מרשות לרשות( .מקשה הגמרא" :כמא ? כרבי עקיבא ,דאמר קלוטה כמי שהונחה דמיא.
דאי כרבנ  ,כיוו דמטיא לחצר ביתו קנה לעניי שבת לא מחייב עד דמטיא לארעא".
מתרצת הגמרא" :באומר לא תיקני לי גניבותי עד שתנוח" .משמע מהגמרא שדי "ק ליה
בדרבה מיניה" נאמר בשעת החיוב בלבד ,ולא במש כל מעשה המלאכה.
מתרצי התוספות )בבא קמא ,ע ,ב ,ד"ה 'לעניי '( שהמקשה חלק על הסוגיה במסכת כתובות,
ולדעתו אמרינ "ק ליה בדרבה מיניה" בשעת החיוב בלבד.
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גדרי עקירה והנחה במלאכת העברת ד' אמות ברשות הרבי

הרמב" אינו מקבל את תירו התוספות ,ופוסק את שתי הגמרות כפי שה .
בתחילה )גניבה ג ,ב( פוסק הרמב" את די הגמרא במסכת כתובות:
כיצד? זרק ח בשבת ,מתחילת ארבע לסו ארבע וקרע בגד חבירו
בהליכתו ...הרי זה פטור מ התשלומי שאיסור שבת ואיסור גניבה והיזק
באי כאחד.
אול  ,בהמש הפרק )ש  ,ה( פוסק הרמב" את די הגמרא במסכת בבא קמא:
גנב שמכר בשבת ...חייב לשל תשלומי ארבעה וחמישה ,שאי במכירה
מיתה .וא נעשית מלאכה בשבת בעת המכירה פטור מתשלומי ארבעה
וחמישה .כיצד? כגו שלא הקנה לו עד שתנוח בחצר הלוקח ,שנמצא
כשהוציא מרשות לרשות איסור שבת ומכירה באי כאחת.
צרי עיו  ,שהרי פסקי הרמב" סותרי זה את זה.
מתר ר' חיי מבריסק )סטנסל ,כתובות לא ,א(:
ואומר הגר"ח זצ"ל בזה ליישב הקושייה ,וחילק בי זורק ד' אמות ברשות
כל ד'
הרבי למוציא מרשות לרשות .דבזורק ד' אמות ברשות הרבי
האמות ה גורמי החיוב ,ולכ מיפטר משו "ק ליה בדרבה מיניה" ,בזרק
וקרע שיראי בהליכתו .אבל במוציא מרשות לרשות אי עיקר גורמי החיוב
אלא ההוצאה מרשות לרשות ,ואינו חייב אלא בעקירה והנחה וה עצ
גורמי החיוב.
מסביר ר' חיי כי יש חילוק בי די "ק ליה בדרבה מיניה" בהוצאה לדי "ק ליה בדרבה
מיניה" בהעברה ,הבדל הנובע מ ההבדל בי מלאכת ההוצאה למלאכת ההעברה .במלאכת
ההעברה כל ד' האמות הינ גורמי החיוב .אול  ,במלאכת ההוצאה רק העקירה וההנחה
הינ גורמי החיוב ,וההוצאה רק מביאה את החפ מרשות לרשות ,ואינה משמשת חלק
מגורמי החיוב .על כ  ,במלאכת העברה ,פטור הקורע מדי "ק ליה בדרבה מיניה" על
השיראי שנקרעו תו כדי מהל הח  ,אול בהוצאה די "ק ליה בדרבה מיניה" שיי
1
בעקירה ובהנחה בלבד.
על פי דברינו ,הסברו של ר' חיי מתבאר בפשטות .במלאכת הוצאה החיוב הינו על
התוצאה ,שהחפ נמצא ברשות החדשה ,ועל כ רק העקירה וההנחה יוצרי את החיוב.
במלאכת העברה החיוב הינו על מעשה ההעברה ,ועל כ כל תהלי ההעברה :עקירה,
העברה והנחה ,יוצרי את החיוב ,ונית להחיל בה את די "ק ליה בדרבה מיניה".

1

הסברו של ר' חיי אינו סותר את הגמרא במסכת כתובות האומרת כי ה במלאכת ההוצאה וה
במלאכת ההעברה "עקירה צור הנחה" .אי הכי נמי ,א יעשה האד נזק בשעת העקירה ייפטר מ
התשלומי  ,אול על נזק הנעשה בזמ ההעברה ,בהוצאה חייב ,ובהעברה פטור.
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לדברי ר' חיי יסוד בדברי הראשוני  .בגמרא במסכת שבת )ח ,ב( אומר רבא" :המעביר
חפ מתחילת ד' לסו ד' ברשות הרבי  ,א על פי שהעבירו דר עליו חייב" .מקשה
הגמרא ,מדוע חייב הרי העבירו דר למעלה מעשרה שהינו מקו פטור? מקשי
הראשוני על קושיית הגמרא הרי מפורש בברייתא )ה ,א(" :המוציא מחנות לפלטיא דר
סטיו חייב" ,א על פי שמעבירו דר סטיו שהוא כרמלית!
מתר הרא"ה )במיוחס לר"  ,שבת ח ,ב ,ד"ה 'א על פי'(:
דאיצטריכא היא דדילמא היא גרעה משו דליכא העברה ארבע אמות
בחיוב ,ולא דמיא לההיא דמכל מקו מוציא הוא מרשות היחיד לרשות
הרבי .
במלאכת העברה ישנו חידוש שהאד חייב ,שהרי לא הייתה העברה של ד' אמות בחיוב,
אבל במלאכת הוצאה אי חידוש ,שהרי הייתה הוצאה מרשות לרשות ,א על פי שההעברה
הייתה בדר פטור.
להבחנה בי מלאכת הוצאה מרשות לרשות לבי מלאכת העברת ד' אמות ברשות הרבי יש
השלכות נוספות בגדרי עקירה והנחה.

ג .גדרי עקירה והנחה
 .1מעשה העקירה וההנחה
הראשוני מעירי על סתירה בי הגמרא במסכת שבת לגמרא במסכת כתובות
מעשי העקירה וההנחה המחייבי  .בגמרא במסכת כתובות )לא ,א( נאמר:
הגונב כיס בשבת חייב ,שכבר נתחייב בגניבה קוד שיבוא לידי איסור
סקילה .היה מגרר ויוצא מגרר ויוצא פטור שהרי איסור שבת וגניבה
באי כאחד.
מוכח מברייתא זו שחיוב הוצאה הינו א בגרירה.
בגמרא במסכת שבת )ח ,ב( נאמר:
אמר רב יהודה :האי זירזא דקני רמא וזקפיה ,רמא וזקפיה לא מיחייב
עד דעקר ליה.
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גדרי עקירה והנחה במלאכת העברת ד' אמות ברשות הרבי

משמע מגמרא זו שאי מתחייבי על גרירת החפ
2
החפ וניתוקו מ הקרקע.

אלא חיוב עקירה הינו רק בעקירת

מתר בעל "ההשלמה" )שבת א ,טז(:
דווקא ברשות הרבי )אינו חייב כל עוד לא ניתק מ הקרקע( ,אבל מרשות לרשות
3
חייב ,א על גב דלא עקר לה.
משמע מלשונו כי ישנו חילוק מהותי בי מלאכת ההוצאה למלאכת ההעברה לעניי עקירה
והנחה .לאור הנאמר לעיל ההסבר פשוט .במלאכת ההעברה עקירה והנחה הינ חלק
ממעשה המלאכה ,ועל כ חייבי רק כאשר ישנו מעשה עקירה ,קרי :ניתוק החפ מ
הקרקע .במלאכת ההוצאה החיוב הינו על התוצאה ,שהחפ מגיע לרשות השניה ,לפיכ
אי הקפדה על ניתוק החפ מ הקרקע.

 .2מקו העקירה וההנחה
הגמרא במסכת סוכה )מב ,ב( מביאה את דברי רבה שביטלו מדרבנ מצוות לולב ,שופר
ומגילה בשבת "גזירה שמא יטלנו בידו ויל אצל בקי ללמוד ,ויעבירנו ארבע אמות ברשות
הרבי " .שואלי הראשוני  ,מדוע אומרת הגמרא" :ויעבירנו ארבע אמות ברשות
הרבי " ,ולא' :ויוציאנו מרשות לרשות'.
מתר רש"י )מג ,א ,ד"ה 'ויעבירנו'(:
הוא הדי דמצי למימר ויוציא מרשות היחיד לרשות הרבי  .אלא שברוב
יש לחוש להעברת ארבע אמות ואי לחוש
מקומות וענייני אמרינ
להוצאה .כגו  ,א היה מונח בכרמלית או בקרפ או בגינה דאי כא
איסור הוצאה דאורייתא ,ויש כא איסור העברה ברשות הרבי .
נית להבי מדברי רש"י שנית לחייב על מלאכת העברת ד' אמות ברשות הרבי  ,א על פי
שהוא אינו עוקר ומניח ברשות הרבי  .במאירי )מב ,ב ,ד"ה 'זהו ביאור'( הבנה זו מפורשת:
וגדולי המפרשי תירצו בה :שעיקר הגזירה היא בהוצאה מרשות היחיד שלו
והכנסה לרשות היחיד של בקי דר רשות הרבי  ,וכיוו שאינו מניחה
ברשות הרבי אי כא לא חיוב הוצאה ולא חיוב הכנסה אלא חיוב העברה,
וא על פי שחיוב העברה צרי הנחה ועקירה מאחר שעקר מרשות היחיד זו
והניח לרשות היחיד זו ,והעביר ארבע אמות בי זו לזו חייב.

2

בראשוני ישנ הסברי שוני  ,שאינ מענייננו כעת ,על מנת לתר את הסתירה .באופ כללי ,דרכ
היא בעירעור על הטענה כי מהגמרא בשבת מוכח שפטורי על גרירת חפ .

3

עיי ברמב" )שבת ח ,ב ,ד"ה 'האי זירזא'( שהביא בש הראב"ד תירו בניסוח שונה במקצת.
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לכאורה צרי עיו  ,כיצד נית להתחייב על העברת ד' אמות ברשות הרבי כשעוקר ומניח
ברשות היחיד ,וכי במלאכת ההוצאה נית להתחייב ללא עקירה מרשות אחת והנחה
ברשות שנייה? אלא ,על כרח  ,מלאכת ההוצאה שונה ממלאכת ההעברה .בהוצאה החיוב
הינו על התוצאה ,עקירה והנחה קובעי את התוצאה של החפ  ,ועל כ חייבי ה להיות
ברשויות החיוב .אול בהעברה החיוב הינו על מעשה ההעברה ,ומעשה ההעברה נעשה
ברשות החיוב ,עקירה והנחה הינ די ב"כדר המלאכה" 4בלבד ,ולפיכ יכולי ה להיות
5
א ברשויות של פטור.

 .3מקו ד' על ד'
הגמרא במסכת שבת )ד ,א( כותבת שחיוב ההוצאה מרשות לרשות הינו רק כאשר עוקר
ומניח על גבי מקו ד' על ד' .הרמב" )שבת יג ,א( פוסק כי א בהעברה מתחייבי רק
בהנחה ועקירה על גבי מקו ד' על ד':
אי המוציא מרשות לרשות ,או המעביר ברשות הרבי חו לארבע אמות
חייב עד שיעקור חפ מעל גבי מקו שיש בו ארבעה טפחי על ארבעה
טפחי או יתר ,ויניח על גבי מקו שיש בו ארבעה על ארבעה טפחי .
הב"ח 6עומד על סתירה הקיימת בדבריו של רש"י
רש"י )ח ,א ,ד"ה 'מכתפי עילויה'( כותב:
וכיוו דצרי לרבי

בדי עמוד ט' ורבי מכתפי עליו.

רשות הרבי הוא ,בי רחב בי קצר.

מפורש ברש"י ,כי בעמוד ט' חייבי
כותב רש"י )צא ,ב ,ד"ה 'אי נימא'(:

א על פי שאי בו מקו ד' על ד' .אול  ,בניגוד לכ ,

כגו גבוהה ט' ורחב ארבעה ורבי מכתפי עליו
כדאמר בפרק קמא.

דחזיא לרבי

לכתופי,

משמע מדבריו אלה ,כי א בעמוד ט' צרי מקו ד' על ד' על מנת להתחייב.
4

המונח הוא על פי רש"י )שבת ג ,א ,ד"ה 'ידו לא נייח'(.

5

א .ברש"י ובמאירי מוזכר כי העקירה וההנחה הינ ברשות היחיד ,אול בסברא נית לומר שהדי
תק א בעקירה והנחה מכרמלית ,ואולי א ממקו פטור .אול  ,דיו בשאלה זו מצרי להיכנס
לעובי הקורה בשאלה הא כרמלית ומקו פטור הינ רשויות של פטור ,או שמדאורייתא אי ה
מוגדרות כרשויות כלל ,ואי כא המקו להארי .
ב .גדר מעשה המלאכה במלאכת ההעברה שונה בהסבר כא מ הנאמר לעיל .עד כה נאמר כי במלאכת
העברת ד' אמות ברשות הרבי העקירה ,ההעברה וההנחה הינ חלק ממעשה המלאכה .אול כא
אנו אומרי  ,כי רק ההעברה הינה חלק ממעשה המלאכה ,ואילו העקירה וההנחה הינ די צדדי
ב"כדר המלאכה".

6
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בעל "בית אהר ") 7מה( מתר  ,כי עמוד ט' אינו שונה מכל מקו אחר ,וחיובו הינו רק
בעקירה והנחה מעל גבי מקו ד' על ד' .בגמרא )ח ,א( מדובר במלאכת העברה ,כפי שמודגש
ברש"י )ד"ה 'וזרק'( ,ובמלאכת העברה אי צור בעקירה ובהנחה על גבי מקו ד' על ד'.
החילוק בי מלאכת הוצאה למלאכת העברה במקו ד' על ד' יכול להתבאר בשני אופני :
א .במלאכת ההוצאה ,העקירה וההנחה הינ חלק מהותי מ המלאכה ,ולכ ישנו צור
בעקירה והנחה חשובי ממקו ד' .אול  ,במלאכת ההעברה ,העקירה וההנחה הינ רק
די ב"כדר המלאכה" ,ולכ חייב א שלא במקו ד'.
ב .במלאכת ההעברה ,חייבי על מעשה המלאכה ,ומעשה המלאכה הינו א ללא עקירה
והנחה על גבי מקו ד' על ד' .אול  ,במלאכת ההוצאה ,החיוב הינו על התוצאה עקירה
מרשות אחת והנחה ברשות שנייה .תוצאה זו מתקבלת רק כשעוקר ומניח במקו חשוב.
הסברו של ר' אהר כה הגיוני ,ומבאר יפה את הסתירה בדברי רש"י .אול  ,סותר הוא
רש"י מפורש )ד ,ב ,ד"ה 'זרק'; 'רבי מחייב'; 'שדי נופו'( .העולה מדבריו בבירור כי א במלאכת
ההעברה חייבי רק כשעוקר ומניח מעל גבי מקו ד' על ד'.

 .4עמוד ט' ורבי מכתפי עליו
הראשוני חלוקי הא בעמוד ט' ישנו צור במקו ד' על ד' .ברשב"א )ח ,א ,ד"ה 'עמוד'(
מובא הראב"ד הסובר כי צרי מקו ד' ,הרמב" )יד ,ח( והריטב"א )ד"ה 'הכי גרסינ עמוד'(

חולקי  ,ולדעת חייבי בעמוד ט' א כשאי בו מקו ד' על ד'.
שיטת הרמב" והריטב"א צריכה להתמודד ע שתי בעיות:
א .מדוע בעמוד ט' אי צור בחיוב עקירה והנחה ממקו ד' על ד'?
ב .כיצד ישנה רשות הרבי שאי בה מקו ד' על ד' ,הרי רשות הרבי צריכה טז אמה?
את הבעיה הראשונה מתר הרשב"א )ש (:
דכיוו דמשו דמכתפי ביה משויא לה רשות הרבי  ,ודר המכתפי לכת
א על פי שאי בה ארבעה ,לפי שאי מניחי ש משא אלא נסמכי בו
הרי הוא מקו חשוב וראוי לתשמישו ,והרי זה כידו של אד החשובה לו
כארבעה על ארבעה לפי שדרכ של בני אד להעמיד כליה בידיה .
הרשב"א מסביר שכיוו שרבי
מקו ד' על ד'.

7

מכתפי

עליו הרי הוא מקו

חשוב ,כאילו יש בו

ר' אהר כה זצ"ל ,מראשי ישיבת חברו .
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על הבעיה השנייה אומר הריטב"א )ש (:
דכיוו דרבי מכתפי עליו חשוב רשות הרבי  ,לא נפקא ל מינה מידי בי
שיהא רחב ארבעה טפחי או פחות מארבעה.
נראה להסביר ,כי לשיטת הריטב"א שוני גדרי רשות הרבי במהות מגדרי רשות
היחיד .הגדרת רשות היחיד הינה הגדרה פורמאלית מקו ד' על ד' ע מחיצה בגובה
עשרה טפחי  ,ואילו הגדרת רשות הרבי אינה הגדרה פורמאלית ,אלא הגדרה מעשית
8
שימושית בלבד .רשות הרבי הינה כל מקו המשמש רבי  ,ללא התייחסות לשטחו.
אולי נית לקבל את דברי הריטב"א לחצאי  ,ולומר כי ישנ שני גדרי של רשות הרבי .
מקו שיש בו ד' על ד' משמש רשות הרבי א מבחינה פורמאלית .אול  ,מקו שאי בו
ד' על ד' משמש רשות הרבי מבחינה מעשית שימושית בלבד .רשות הרבי שיש בה
מקו ד' על ד' משמשת רשות הרבי בחפצא .רשות הרבי שאי בה מקו ד' על ד'
אינה רשות הרבי בחפצא ,אול יש לה את דיני רשות הרבי .
הנפקא מינה בי רשות הרבי בחפצא ,למקו שיש לו את דיני רשות הרבי  ,ואינו רשות
הרבי בחפצא הינו לגבי מלאכת ההוצאה .חיוב מלאכת ההעברה הינו בי במקו
המוגדר כרשות הרבי בחפצא ,ובי במקו שיש לו את דיני רשות הרבי  .אול  ,חיוב
מלאכת ההוצאה הינו רק כאשר מוציא לרשות הרבי בחפצא.
ההסבר לחילוק הוא שהגדרת רשות הרבי בהוצאה שונה מהגדרת רשות הרבי
בהעברה .בהוצאה ,שהחיוב הינו על התוצאה שנמצא החפ ברשות שונה החיוב הינו רק
כאשר הרשות שונה בחפצא .אול בהעברה ,שהחיוב הינו על המעשה מתחייב האד בכל
מקו שלו די רשות הרבי  ,כיוו שנעשה מעשה של העברת ד' אמות ברשות הרבי .
על פי הסבר זה נית לתר את קושיית הב"ח על רש"י .הב"ח מקשה שסותר רש"י את
עצמו :מחד )ח ,א( ,סובר הוא שמכת בעמוד ט' חייב בי קצר ובי רחב .אול  ,מאיד  ,סובר
רש"י )צא ,ב( ,שחיוב עמוד ט' הינו רק בעמוד רחב ד' על ד'.
על פי דברינו ,מיושבת הסתירה ברש"י .עמוד ט' הוא ההיכי תמצי היחידי לחילוק בי רשות
הרבי בחפצא ,למקו שבו די רשות הרבי  ,ואינו רשות הרבי בחפצא 9.לפיכ  ,בדי
ההוצאה מחייב רש"י שיהיה בעמוד מקו ד' על ד' כדי להתחייב )על מנת שהעמוד יהיה
רשות הרבי מבחינה פורמאלית( .אול  ,בדי העברת ד' אמות ברשות הרבי  ,מחייב רש"י
א כשאי מקו ד' על ד' )מדי רשות הרבי מבחינה מעשית שימושית(.
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8

הצור של טז אמה אינו פורמאלי ,אלא כדי שיאפשר שימוש רבי  ,אול בעמוד הנמצא בתו רשות
הרבי אי צור במידות פורמאליות.

9

עמוד ט' הוא ייחודי ,כיוו שאי בו צור של טז אמה .אול  ,כל מקו אחר צרי טז אמה כדי להגדירו
כרשות הרבי  ,וממילא משמש הוא רשות הרבי ה מבחינה פורמאלית וה מבחינה מעשית שימושית.
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א .המסתפק מ השמ

*

הגמרא במסכת ביצה )כב ,א( ,מביאה ברייתא ביחס להוספת שמ ונטילתו מ הנר:
הנות שמ בנר חייב משו מבעיר ,והמסתפק ממנו חייב משו מכבה.
נחלקו הראשוני בהבנת הברייתא ,מדוע בנטילת שמ מ הנר והוספתו יש משו מכבה
ומבעיר ,ובפרט מדאורייתא )כפי שמשמע מ הלשו "חייב" .(1התוספות )ש  ,ד"ה 'והמסתפק'(
2
אומר:
אינו רוצה לומר :מפני שממהר כיבוי דלא הווי אלא גר כיבוי ,וגר כיבוי
ביו טוב שרי א על פי שממהר כיבויה ,ובשבת נמי אינו חייב .אלא ,היינו
טעמא :הואיל דבאותה שעה שהוא מסתפק ממנה מכבה קצת ומכסה
אורו ,דלא יכול לאנהורי כולי האי כי איכא שמ מועט בנר ולכ
נראה ככיבוי.
על פי התוספות ישנו מעי כיבוי בשעת נטילת השמ  .אלא שבדברי התוספות הללו ישנ
מספר קשיי :
א .מדבריה משמע שהדבר נכו דווקא בזמ שיש מעט שמ בנר והגמרא לא חילקה בזה.
ב .מדוע יש חיוב במוסי שמ  ,הא כשמוסי אד שמ ישנה תוספת הארה?
*

ביאור שיטת ר' שמעו אליבא דרש"י בשמ שבנר ,שמ המטפט מהנר ומוקצה מחמת מצווה.

1

ראה בדיוק לשו זו את דברי ה"חזו איש" )אורח חיי לח ,ו(.

2

כ הדבר במרדכי ,ביצה תרפג )אור זרוע ב ,ערב שבת כח; יו
אד )ד ,א(.

טוב שמח(; רבינו ירוח ; תולדות
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ג .מבחינה מציאותית לא ברור כי ללקיחת שמ מנר ,ישנה השפעה ניכרת על הארת הנר
)אלא א כ מדובר בלקיחת שמ רב ,ובזה לא חילקה הגמרא(.
ד .במשנה במסכת שבת )כט ,ב( נאמר ,כי אי לשי שפופרת של שמ מעל הנר ,ובגמרא
מבורר ,כי הסיבה היא שמא יסתפק מ השמ  .על פי שיטת התוספות אי כל בעיה בדבר
מעי זה ,שהרי השמ מטפט לתו הנר ,והנוטל מ השמ שבשפופרת אינו משפיע על
3
כמות השמ שבנר.
)ש (

הרא"ש )ביצה ב ,יז( חולק על דברי התוספות עקב חלק משאלות אלו ,ואומר:
הלכ נראה לי טעמא דמסתפק מ הנר משו שממהר כיבויו .וא רבנ
דרבי יוסי מודו בהאי גר כיבוי דחייב .דעד כא לא פליגי הת  ,אלא משו
דאינו נוגע בדבר הדולק אלא עושה דבר חוצה לו הגור את הכיבוי,
כשתגיע שמה הדליקה .אבל הכא השמ והפתילה שתיה גורמי את
הדליקה ,והממעט מאחד מה וממהר את הכיבוי חייב 4והיינו טעמא דנות
שמ בנר משו דמארי בהבערתו .דאילו לא נת שמ בנר היה כבה
כשיכלה השמ שבנר .ומה שהוא דולק מכא ואיל  ,הווי כאילו הוא הדליקו.
וכ לעניי כיבוי נמי ממהר הכיבוי ,על ידי שנסתפק מ הנר הווי כאילו
כבה הוא.
מחלוקת של התוספות והרא"ש קשורה להבנת סוגיית "גר כיבוי" ,שלא נדו בה
במסגרת זו .בכל מקרה ,בי א נסביר כתוספות ובי א נסביר כרא"ש ,מפורש בגמרא כי
אי להסתפק משמ שבנר בשעה שהוא דולק .סוגיה זו עומדת ברקע הדיו בפרק שלישי
במסכת שבת על די מוקצה בנר ובשמ שבו ,ומשפיעה על הבנת הסוגיות ש .

ב .מחלוקת ר' שמעו ור' אלעזר בנו
הגמרא במסכת שבת )מד ,א( ,דנה בטלטול מוקצה ,ומביאה ברייתא מרכזית בנושא:
תנו רבנ  :מטלטלי נר חדש אבל לא יש  ,דברי רבי יהודה .רבי מאיר אומר:
כל הנרות מטלטלי  ,חו מ הנר שהדליקו בו בשבת .רבי שמעו אומר :חו
מ הנר הדולק בשבת ...ורבי אליעזר ברבי שמעו אומר :מסתפק מ הנר
הכבה ,ומ השמ המטפט  ,ואפילו בשעה שהנר דולק .אמר אביי :רבי
אליעזר ברבי שמעו סבר לה כאבוה בחדא ,ופליג עליה בחדא .סבר לה
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3

ראה ברש"ש לשבת )כט ,ב( ,מה שכתב ביישוב קושייה זו.

4

ג בדברי הרא"ש ,כבדברי תוספות ,נסתפקו הא כוונתו לחיוב או לאיסור דרבנ  ,ראה בחזו אי"ש
)ש (; שפת אמת )שבת כט ,ב ,ד"ה 'במשנה'(; תוספות ר' עקיבא איגר על המשנה )ש (.

המסתפק מ השמ

כאבוה בחדא דלית ליה מוקצה ,ופליג עליה בחדא ,דאילו אבוה סבר:
כבה אי  ,לא כבה לא ,ואיהו סבר :א על גב דלא כבה.
ר' אלעזר ברבי שמעו ד בשני נושאי :
א .מסתפק מ הנר הכבה.
ב .מסתפק מ השמ המטפט  ,אפילו בשעה שהנר דולק.
מהו נר הכבה? בפשטות ,כהסברו של רש"י ,זהו נר ההול וכבה .מהי כוונת הגמרא? על
דברי ר' אלעזר ברבי שמעו אומרת הגמרא" :סבר לה כאבוה בחדא ופליג עליה בחדא".
כשנוקטת הגמרא לשו כזו בא הדבר לפתור סתירה דינית הקיימת בי שני תנאי  .בדר
כלל מדובר על אמורא או תנא שאנו רואי שסובר כתנא אחר ,אול ממקור אחר ניכר כי
אי ה מסכימי  .דר הפיתרו הינה לחלק ולומר ,כי בעיקרו הלכתי אחד מסכימי ה ,
וחולקי בעיקרו הלכתי אחר .מהי כוונת הגמרא כא בשיטת ר' אלעזר ברבי שמעו ?
מפרשת הגמרא ,כי סבר כאביו שאי לנר די מוקצה ,אול חולק הוא עליו בזמ חלות
הדי  .על פי אביו האיסור הינו רק לאחר שהנר כבה ,אול לשיטת ר' אלעזר ברבי שמעו
ישנו איסור א בזמ שהנר דולק.
לכאורה ,נית להסביר בפשטות ,כי נימוק זה מסביר את שני הדברי שאמר ר' אלעזר ברבי
שמעו  ,ובשניה יחלוק על אביו .דהיינו ,לפי ר' אלעזר ברבי שמעו אי די מוקצה ה
בזמ שהנר דולק ,ועל כ נית להסתפק ה מהשמ שבנר ההול לכבות ,וה מהשמ
המטפט מ הנר הדולק ,כיוו שא בזמ שהנר דולק אי לו די מוקצה .אול לר' שמעו
ישנו די מוקצה כל זמ שהנר דולק ,ועל כ ה נטילת שמ מנר הכבה והול אסורה ,וה
בהסתפקות מ השמ המטפט .
הבנה זו ,שהינה הפשוטה ביותר בגמרא ,קשה מצד הסוגיה ממסכת ביצה דלעיל .מסוגיה זו
עולה ,שהמסתפק מ השמ שבנר חייב ולא ראינו בזה חולק .אול לפי הסברנו ,נמצא שר'
אלעזר ברבי שמעו סובר שבנר ההול וכבה אי בעיית כיבוי .ולא עוד ,אלא שנצטר לומר,
כי א לר' שמעו אי בנר ההול וכבה איסור כיבוי שהרי א יחלקו א בשאלה זו ,נמצא
שחולקי ה בשני נושאי  :מלאכת כיבוי ודי מוקצה בזמ שהנר דולק ,דבר הסותר את
הגמרא ש"פליג עליה בחדא" .יוצא מכ  ,כי ה ר' אלעזר ברבי שמעו וה ר' שמעו אינ
יכולי להסתדר ע ברייתא זו ,שהמסתפק מ הנר חייב משו מכבה .נית לחלק ולומר,
כי הברייתא במסכת ביצה לא דיברה בנר ההול וכבה .אלא שרעיו זה קשה ביותר ,כיוו
שאי היגיו לחלק בי נר הכבה והול  ,ובי נר רגיל הדולק ,ובפרט לשיטת התוספות
במסכת ביצה ,כי דווקא נר שיש בו מעט שמ הינו עיקר הבעיה )וזוהי המציאות בנר
הכבה והול (.
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ג .הסבר הריטב"א בסוגיה
מסיבה זו ,נזהרו הראשוני מלהסביר באופ זה את הסוגיה ,ופירשוה באופ שונה.
זו לשונו של הריטב"א:5
אלא הכי פירושו :מ הנר הכבה מכבר ,וכי קתני בשעה שהנר דולק אשמ
המטפט קאי .והא דאמרינ בסמו  ,ואיהו סבר דא על גב דלא כבה מותר
להסתפק מ השמ המטפט  ,דלא אקצייה לכל זמ שהנר דולק ,דלא מסיק
אדעתיה דלא טיפט .
הריטב"א מעמיד "בנר הכבה" פירושו שכבר כבה ,ובזה הסכימו ר' שמעו ובנו ,שהרי א
לר' שמעו מותר השמ בשימוש לאחר שכבה )כמפורש בברייתא( .מחלוקת הינה בשמ
המטפט בשעה שהנר דולק ,שלרבי שמעו אסור להסתפק ממנו ,ולר' אלעזר ברבי
6
שמעו מותר.
הדבר גור לקושי לשוני ,מפני ש"נר הכבה" בפשוטו ,הינו נר ההול לכבות כפירושו של
רש"י ,וקשה מאוד להולמו במשמעות של נר שכבה כבר .לא מצאנו לשו כזאת במשניות
ובדברי חז"ל ,וא אי הדבר נכו מבחינה לשונית ,7כיוו שהיה צרי להיכתב 'נר שכבה' או
'נר כבוי' .אלא ,שהדבר שהכריח את הראשוני להסביר כהסבר זה הינו הסוגיה במסכת
ביצה ,שהמסתפק מ הנר חייב משו מכבה ,כיוו שהיה נראה לה דוחק גדול לומר שר'
8
אלעזר ברבי שמעו )וכפי שאמרנו א ר' שמעו עצמו( יחלקו על הברייתא.
הריטב"א מפרש אחרת את דברי הגמרא" :סבר לה כאבוה בחדא ,ופליג עליה בחדא" .עד
כה הסברנו ,כי ר' שמעו אינו מסכי ע בנו בכל דבריו ה בשמ המטפט בשעה שהוא
דולק ,וה בשמ שבנר הכבה .אול  ,לפי הריטב"א ,מחלקת הגמרא בי שני הדברי שאמר
ר' אלעזר ברבי שמעו  :מסתפק מ הנר הכבה ומ השמ המטפט  ,ואומרת שבאחד מה
מסכי אביו )"נר הכבה"( ,ובאחד מה חולק )"שמ המטפט "( .נמצא ,לסברת ר' שמעו ,
כי שמ המטפט מהנר בשעה שהוא דולק נדו כמוקצה ,ולר' אלעזר בנו לא.

5

שבת )מד ,א ,ד"ה 'תנו רבנ '( ,אחרי דיונו בהסבר רש"י ,שנר הכבה הוא נר ההול וכבה .כ הדבר בדברי
הרמב" )מה ,א ,ד"ה 'אי '(.

6

שמא ישנה ראייה מסויימת לדבר מלשו הברייתא בדינו של ר' אלעזר:
"ואפילו בשעה שהנר דולק".
הלשו "אפילו" יכולה להעיד שהחידוש הינו בזה.
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7

א בברייתא עצמה ,בשיטת ר' מאיר ,נוקטי לשו "נר שהדליקו בו" ,לציו נר שדלק בשבת וכבה.

8

כ מפורש בריטב"א לעיל בראשית דבריו.
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מסקנה זו משמשת נדב בפירוש
הגמרא )מה ,א( דנה בשיטת ר' שמעו :

של הראשוני

לסוגיה נוספת בהמש

הפרק.

בעא מיניה ריש לקיש מרבי יוחנ  :חיטי שזרע בקרקע ,וביצי שתחת
תרנגולת מהו? כי לית ליה לרבי שמעו מוקצה היכא דלא דחייה בידיי ,
היכא דדחייה בידיי אית ליה מוקצה ,או דילמא לא שנא? אמר ליה :אי
מוקצה לרבי שמעו אלא שמ שבנר בשעה שהוא דולק ,הואיל והוקצה
למצוותו הוקצה לאיסורו .ולית ליה הוקצה למצוותו?  ...כעי שמ שבנר
קאמרינ  ,הואיל והוקצה למצוותו הוקצה לאיסורו .איתמר נמי ,אמר רבי
חייא בר אבא אמר רבי יוחנ  :אי מוקצה לרבי שמעו  ,אלא כעי שמ שבנר
בשעה שהוא דולק ,הואיל והוקצה למצוותו הוקצה לאיסורו.
התוספות )ש  ,ד"ה 'אלא'( אומר:
לאו דווקא שבנר ,דההוא אסור משו מכבה כדאמר בפרק ב דביצה )כב ,א(:
"והמסתפק ממנו חייב משו מכבה" ,אלא המטפט מנר.
בדרכו של התוספות הלכו א יתר הראשוני  9.הדבר תוא את מסקנת מהסוגיה לעיל,
ונובע מאותה הסיבה ,ששמ שבנר ,בשעה שהוא דולק שיש בלקיחתו מלאכת מכבה ,אי
מקו לדו בו מדיני מוקצה ,ובודאי שלא להתיר לקיחתו.
פירוש זה של הראשוני לסוגיות מעורר מספר קשיי :
א .א רוצה הגמרא ללמדנו ,כי לשיטת ר' שמעו שמ המטפט מ הנר אסור משו
שהוקצה למצוותו )שהרי שמ שבנר אינו אסור משו די מוקצה אלא משו איסור
כיבוי( ,מדוע נקטה לשו " :שמ שבנר" ולא נקטה בלשו ' :שמ המטפט ' 'אי מוקצה
לר' שמעו אלא שמ המטפט מ הנר בשעה שהוא דולק' ,ואי לומר שאי לשו זו לשו
חכמי  ,שהרי מוכרת לנו לשו זו מהברייתא לעיל" :מסתפק מ הנר הכבה ,ומ השמ
המטפט ואפילו בשעה שהנר דולק".
ב .לשיטת  ,נחלקו ר' אלעזר ברבי שמעו ור' שמעו בשמ המטפט  ,אול במה נחלקו?
הריטב"א מעמיד שר' אלעזר בר' שמעו סובר כי אי האד מעלה על דעתו שהשמ לא
יטפט  ,ועל כ אי הוא מקצה דעתו ממנו .ומה יסבור ר' שמעו ? הא סובר הוא שאד
אינו מעלה על דעתו שהשמ יטפט ? א כ  ,נמצא שנחלקו במחלוקת מציאותית ,ונית
א דר השמ לטפט  ,אזי אי האד מקצה דעתו
להכריע בה על פי נוהג שבעול
ואי סיבה לר' שמעו לאסור .וכ  ,שלשיטת הריטב"א מפורש שדר השמ לטפט ,

9

רמב" )ד"ה 'אי '(; רשב"א )ד"ה 'אי '(; ריטב"א )ד"ה 'אמר ליה'(; חידושי ר" )ד"ה 'אלא'(; תוספות
רי"ד )ד"ה 'דאילו'(; נמוקי יוס )ד"ה 'הדלוק בשבת'(; שיטה לר" )ד"ה 'דאלו'(.
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כהסבר התוספות 10.בדר זו ,קשה מאוד להלו בסברא מדוע ר' שמעו אוסר שמ
המטפט  .אלמלי דבריה היה נית לומר ,כי אי דר השמ לטפט וברור מדוע ר'
שמעו אוסר ,שהרי הסיח דעתו ממנו כל זמ שהוא דולק .ר' אלעזר ברבי שמעו  ,סובר
שא על פי שאי דעתו עליו ,אי בו די מוקצה 11.בדר זו צעד תוספות רי"ד בפירושו
לסוגיה )ד"ה 'דאילו'( ,אול הקושי בפירוש זה הוא שר' אלעזר יחלוק על אביו ה בכוס,
12
קערה ועששית שכבו ,וה בדברי נוספי  ,דבר שלא משתמע מ הגמרא.

ד .שתי הבנות בשיטת רש"י בסוגיות
רש"י מסביר באופ שונה סוגיות האלו .רש"י בפירושו לדברי ר' אלעזר ברבי שמעו
"מסתפק מ הנר הכבה ומ השמ המטפט ואפילו בשעה שהוא דולק" אומר:
מ הנר הכבה דכיוו דכבה והול

)מד ,א(

לא מחייב תו משו מכבה.

כבה אי  ,לא כבה לא דלא שמעינ ליה לר' שמעו דשרי במתניתי אלא
מותר שמ שבנר ושבקערה ,דמשמע לאחר שכבה.
והנה את דברי רש"י האלו נית להסביר בשני אופני :
א .כפי שהסברנו בתחילה .דהיינו ,בנר הכבה והול אי חיוב משו מכבה ,ודבר זה מוסכ ,
ה לר' שמעו וה לבנו ר' אלעזר ואי בו חולק .כל מחלוקת הינה בענייני מוקצה :לר'
אלעזר ברבי שמעו אי די מוקצה א בשעה שהנר עוד דולק ,ואילו לאביו יש די זה.
לפיכ  ,יחלקו ר' אלעזר ברבי שמעו ואביו ה בלקיחת שמ מנר הכבה והול וה בשמ
המטפט בענייני די מוקצה )אול אלמלי די מוקצה ,מודה ר' שמעו כי מותר ליטול
א מ השמ שבנר ההול וכבה( .הקושי הינו ,כמוב  ,שר' שמעו תנא מרכזי ,שבכל
דיני השבת כולה הלכה כמותו ,חולק על הגמרא במסכת ביצה ,ואי לזה איזכור
בסוגיות .או ,לחילופי  ,נצטר לומר שישנו חילוק בי נר ההול וכבה ובי נר הדולק,
13
שבנר ההול וכבה אי עוד איסור כיבוי ,ודבר זה יהיה ,ללא עוררי  ,הסבר דחוק.

) 10מב ,ב ,ד"ה 'ואי '( .התוספות ד מדוע נתינת כלי תחת הנר לקבל את השמ
ונדחק בתירוצו ,וברור שהנחתו היא שדר השמ לטפט מ הנר.

אינה נחשבת הצלה מצויה,

 11כהווא אמינא של הגמרא )מד ,א( ,כי א בכוס ,קערה ועששית אי די מוקצה לר' שמעו  ,א על פי שאי
דעתו עליו.
 12יתכ שכ א הסביר בשיטה לר" )ד"ה 'דאלו'( ,וכדי להתחמק מבעיה זו צימצ את המחלוקת לנר
קט  ,שלדעת ר' אלעזר ברבי שמעו כיוו שיושב הוא ומצפה מתי יכבה לא הסיח דעתו כלל ממנו.
 13ראה בחידושי הרש"ש למסכת שבת )מב ,ב( על תוספות )ד"ה 'ואי '( ,שרוצה לומר שרש"י הול בשיטת
תוספות שחיוב מכבה הינו משו שמכהה מאור הנר ,ולכ כשנר הול וכבה ,ובלאו הכי הינו "עמיא
ואזלא" לא נראה עוד כמכבה.
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ב .נית לומר כי א רש"י הול בדר הריטב"א וסיעתו ,ש"סבר לה כאבוה בחדא ופליג
עליה בחדא" כוונתו הינה שמתו שני הדברי שר' אלעזר אמר ,באחד מה מסכי
אביו ובאחד חולק ,אלא שהדבר הינו בדיוק היפ שיטת הריטב"א וסיעתו .על פי רש"י,
נחלקו ר' שמעו ובנו במלאכת מכבה הא בנר הכבה והול ישנו איסור כיבוי או לא
)ונמצא כי רק ר' אלעזר ברבי שמעו אינו עולה בקנה אחד ע הגמרא במסכת ביצה( ,ועל
פי ר' שמעו  ,כפי שמקובל להלכה ,אי חילוק בי נר ההול וכבה ובי נר רגיל באיסור
כיבוי .לפי זה ,א נחלקו בנר הכבה כי לר' אלעזר ברבי שמעו מותר להסתפק ממנו,
אול לאביו "כבה אי  ,לא כבה לא" ,על כרח שמסכימי ה בשמ המטפט מ
הנר בשעה שהוא דולק ,שאי בו די מוקצה.
אלא שהסבר זה קשה ביותר ,מה יעשה רש"י ע סוגיית הגמרא )מה ,א(" :אי מוקצה לר'
שמעו אלא שמ שבנר בשעה שהוא דולק"? א נאמר כהסברנו ,שלר' שמעו אי די
מוקצה בשמ המטפט  ,נתחייב לומר שהגמרא מדברת על שמ שבנר ממש ,ומחדשת כי לר'
שמעו יש בו די מוקצה ,וא כ  ,מהו החידוש ,הלא א ללא איסור מוקצה אי להסתפק
משמ זה משו מכבה ,כמבואר במסכת ביצה?
לכאורה ,עקב קושיה זו ,צריכי אנו להעדי את הפירוש הראשו ברש"י ,ולומר כי לשיטתו
חולק ר' שמעו ע בנו בשמ המטפט ואוסרו משו די מוקצה ,ולהעמיד את הסוגיה
"אי מוקצה לר' שמעו אלא שמ שבנר" בשמ המטפט  ,ע כל הקושי שבהעמדה זו.

ה .ביאור שיטת רש"י בדי מוקצה מחמת מצווה
אלולי דמסתפינא ,הייתי אומר כי שיטת רש"י הינה כפי הסברנו השני .דהיינו ,מחלוקת ר'
שמעו ור' אלעזר בנו הינה במלאכת מכבה בנר הכבה והול  ,אול בענייני מוקצה אי
ביניה מחלוקת .כ הוא פשט לשו הגמרא ש"סבר לה כאבוה ,דלית ליה מוקצה" ונחלקו
ב"כבה אי  ,לא כבה לא" .א ר' שמעו מודה שבשמ המטפט מ הנר בשעה שהוא
דולק אי מוקצה .לפיכ  ,כאשר אומרת הגמרא" :אי מוקצה לר' שמעו אלא שמ שבנר
בשעה שהוא דולק" כוונתה הינה לשמ שבנר ממש .אלא שחייבי אנו לבאר ,לאור הגמרא
במסכת ביצה שהמסתפק מ השמ שבנר חייב משו מכבה ,מהו המקו לדו בשמ שבנר
משו איסור מוקצה מחמת מצווה?
כדי לבאר קושי זה ,יש להקדי ולעיי ביתר הרחבה בסוגיית די מוקצה מחמת מצווה
בגמרא )מה ,א( ובפירוש רש"י עליה )המוכיח כמדומני כדברנו(:
בעא מיניה ריש לקיש מרבי יוחנ  :חיטי שזרע בקרקע ,וביצי שתחת
תרנגולת מהו? כי לית ליה לרבי שמעו מוקצה היכא דלא דחייה בידיי ,
היכא דדחייה בידיי אית ליה מוקצה ,או דילמא לא שנא? אמר ליה :אי
מוקצה לרבי שמעו אלא שמ שבנר בשעה שהוא דולק ,הואיל והוקצה
למצותו הוקצה לאיסורו .ולית ליה הוקצה למצוותו? והתניא :סיככה
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כהלכתה ,ועיטרה בקרמי ובסדיני המצויירי  ,ותלה בה אגוזי  ,אפרסקי ,
שקדי ורימוני  ,ואפרכלי של ענבי  ,ועטרות של שיבולי  ,יינות ,שמני
וסלתות אסור להסתפק מה עד מוצאי יו טוב האחרו  ,וא התנה עליה
הכל לפי תנאו ...כעי שמ שבנר קאמרינ  ,הואיל והוקצה למצוותו
הוקצה לאיסורו.
מסוגיה זו עולות מספר שאלות:
א .מבחינת מהל הסוגיה מה הייתה ההנחה בהסבר דברי ר' שמעו בתחילת הסוגיה
)"אלא שמ שבנר"( ,ומה השתנה במסקנה )"כעי שמ שבנר"(?
ב .מדוע לר' שמעו ישנו די מוקצה מחמת מצווה )ומוקצה מחמת איסור בשעת איסורו(?
מסביר הריטב"א )מה ,א( בפירושו לסוגיה:
הואיל והוקצה למצוותו והוקצה לאיסורו וקא סלקא דעת דתרתי בעינ :
שהוקצו מחמת איסור ושהוקצה למצווה בנר שבת ,ולהכי פרכינ דהא אפילו
משו מוקצה למצווה בלבד אוסר ר' שמעו כדתניא סככה כהלכתה וכו'...
כעי שמ שבנר קאמינא
דבחדא סגי.

הואיל והוקצה למצוותו או לאיסורו ,כלומר

על פי הריטב"א ,סברנו בהווא אמינא כי נצרכי שני דברי  :ה שהוקצה מחמת מצווה וה
שהוקצה מחמת איסור ,ולמסקנה בכל אחד מה ישנו די מוקצה בפני עצמו .ההיגיו
מאחורי שיטה זו מוזכר בריטב"א ומפורש יותר ברמב" )מה ,א ,ד"ה 'אי מוקצה'(:
אלא שהקצהו לאיסורו ולמצוותו ,ולא היה דעתו עליו כלל עד שיכבה.
העיקרו בדבר הינו הסחת דעת האד  .בהווא אמינא סברנו ,כי על מנת שיסיח אד דעתו
מ הדבר לחלוטי  ,נצרכי שני הדברי כאחד .א למסקנה ,בכל אחד מה בעצמו ישנה
הסחת דעת עד סו איסורו ,סו דליקתו .על כ יש לר' שמעו די מוקצה בדיני לעיל.
אול רש"י )מה ,א( הסביר את הדבר באופ שונה:
הואיל והוקצה למצוותו לשבת ,הוקצה לאיסורו איסור כיבוי .והוקצה
למצוותו לית ליה בתמיה ,דקא סלקא דעתי  :שמ שבנר דווקא קאמר,
דאיכא תרתי :מוקצה למצווה ,ומוקצה של שעת דליקתו משו איסור כיבוי,
אבל מוקצה למצווה גרידא לא אסר ,ואפילו בשעת המצווה.
כעי שמ שבנר קאמינא ולא משו איסור ,אלא משו מצווה ,דהואיל
דהוקצה למצוותו דשבת הוקצה לכל זמ איסור דליקתו ,ולא יותר ,דאי
מצוותו אלא בשעת דליקתו .ומשכבה אי בו מצווה ,אבל בסוכת החג
מצוותה כל שבעה ,והקצאתה כל זמ מצוותה.
על פי רש"י הייתה ההווא אמינא ,כפי הסבר הריטב"א ,כי שני התנאי ג יחד נצרכי על
מנת להפו את השמ למוקצה ,לסברת ר' שמעו  .אול למסקנה ,לשיטת רש"י ,ישנו רק
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די מוקצה מחמת מצווה ,שהרי רש"י כותב" :ולא משו איסור" ,וכ אי בשמ שבנר די
מוקצה מחמת איסור ,אלא רק די מוקצה מחמת מצווה .הנפקא מינה היוצאת לכאורה
מדברי רש"י הינה ,שלו יצוייר נר שאינו של מצווה אי בו די מוקצה אפילו בשעת
דליקתו .דבר זה צרי ביאור ,מדוע לא יהיה בו די מוקצה?
היה נראה לי להסביר ,כי לשיטת רש"י ,מוכרחי לומר שאיסור הכיבוי הקיי בנטילת
שמ מ הנר ,נובע מכ שהשמ הוקצה למצווה .ההקצאה למצווה הינה זו הגורמת את
איסור הכיבוי .על כ  ,למסקנה ,ישנו רק די מוקצה מחמת מצווה ,ואי די מוקצה מחמת
איסור בפני עצמו ,בניגוד לשיטת הריטב"א והרמב"  .סברא זו חייבת ביאור ובירור .מהו
ההיגיו בזה לכאורה? מדוע איסור הכיבוי תלוי דווקא בהקצאה למצווה?
מצאתי הסבר מופלא לסברא זו בחידושי ה"חת סופר" )בפתיחה לחידושיו למסכת ביצה(:14
מתו לשו רש"י לעיל במתניתי )כט ,ב( 15:וכיוו שהוקצה לנר המסתפק
ממנו חייב משו מכבה ,עד כא לשונו .משמע ליה ,דסבירא ליה דהת
פשוט דכל השמ שיי לנר ,והנוטל ממנו מעט הווה ליה כמכבה אותו ,א
על פי שיש שמ הרבה בנר .עיי תוספות ביצה )כב ,א ,ד"ה 'והמסתפק'( וכו'.
סבירא ליה לרש"י ,דהיינו טעמא :משו שהוקצהו למצוותו והווה כנודר
קרב  ,ואסור להסתפק משו מצווה .וממילא מצוותו אחשביה ,שנעשה
הכל גו אחד ומחייב משו מכבה ...והיינו דדייק רש"י :וכיוו שהוקצהו
לנר המסתפק ממנו חייב משו מכבה .והיינו ש"ס דשמעתי  ,הואיל
והוקצה למצוותו על ידי זה הוקצה לאיסורו ,דאי לאו דהוקצה למצווה
לא היה איסור בהמסתפק ממנו ,וקל להבי .
ה"חת סופר" אומר מספר דברי יסודיי :
א .האיסור בשימוש בדברי שהוקצו מחמת מצווה הוא מפני שדינ כנדר .בניגוד לדעת
הרמב" והריטב"א שהאיסור הינו משו שאד מסיח דעתו ממנו ,מסביר ה"חת
סופר" כי לשיטת רש"י האיסור הינו מפני שהוא כנדר.

 14סוגיה דמוקצה )ה ,א ,ד"ה 'הואיל והוקצה למצוותו'(.
 15לשו המשנה:
"לא יקוב אד שפופרת של ביצה וימלאנה שמ ויתננה על פי הנר בשביל שתהא מנטפת".
פירש רש"י:
"שתהא מנטפת ויתקיי הנר ,שתהא השמ מטפט כל שעה לתו הנר ,וטעמא משו גזרה ,שמא
יסתפק הימנו ,וכיוו שהקצהו לנר חייב משו מכבה ,ואפילו אותה שפופרת של חרס דמאיסא
ליה גזרינ ".
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ב .ההקצאה למצווה הינה זו ההופכת את הנר להיות אחד .על כ  ,המסתפק מהנר חייב
משו מכבה .כפי שרצינו לטעו לעיל ,שאלמלי ההקצאה למצווה לא היה איסור
בנטילת שמ מ הנר.
נשתדל לבאר את דברי ה"חת סופר" המחודשי הללו:
א .שמ ראוי לאכילה .די זה נכו לשיטתו א בשעה שהשמ נמצא בתו הנר ומוכ הוא
לשימוש בשבת ,ואי מצד זה סיבה לאוסרו אפילו בשעה שהוא דולק .לשיטת ר' שמעו
דבר הראוי לאכילה בשבת אי בו די מוקצה א א דחהו בידיי )כמו חיטי
שזרע בקרקע(.
ב .כאשר מקצה אד את השמ למצווה ,אסור לו להסתפק מ השמ שהרי הוא כמועל.
על כ  ,כל השמ שבנר מיועד רק להדלקה ,ואי שו היתר לשימוש אחר בו .הקצאת
השמ למצווה ביטלה את אפשרות השימוש בו למטרות אחרות בשבת .לפיכ  ,ברור כי
לשיטת ר' שמעו  ,הדבר הראוי היחידי ,שבו די מוקצה בשבת הינו שמ שבנר שהוקצה
למצווה ,כיוו שרק בו אסור להשתמש א על פי שהינו ראוי.
ג .כיוו שכל השמ מיועד א ורק להדלקה ואסור להשתמש בו לשימוש אחר ,כל השמ
עתיד לדלוק ,וברגע הנטילה ממנו מתקצר זמ הדליקה )או שזוהי נטילת שמ  ,שנית
לראותו כדולק( .על כ  ,החיוב הינו משו מכבה .כל עוד השמ לא היה מוקצה למצווה,
הייתה אפשרות לקחתו לצרכי אחרי  ,ועל כ לא היה הוא דולק בהכרח ,ולא היה
בנטילתו משו איסור כיבוי .אול מזמ הקצאתו למצווה ,שיכול הוא לשמש א ורק
16
להדלקה יש בנטילתו משו איסור כיבוי.
א נקבל את סברתו המופלאה של ה"חת סופר" ונמשי את ההיגיו לעיל ,יכולי אנו
להסביר כי כאשר אומרת הגמרא" :אי מוקצה לר' שמעו אלא שמ שבנר בשעה שהוא
דולק הואיל והוקצה למצוותו הוקצה לאיסורו" כוונתה הינה לשמ שבנר ממש ,כפשט
לשו הגמרא ,כי רק כיוו שהוקצה למצוותו יש בו די מוקצה )מתו הסיבה שיש בנטילתו
איסור כיבוי כיוו שהוקצה לאיסורו( .כל די זה נכו הוא לגבי השמ שבנר עצמו .אול ,
שמ המטפט מ הנר ,כיוו שאינו עומד עוד להדלקת נר זה של שבת אי בלקיחתו פגיעה
בקיו המצווה ,ואי בו עוד די מוקצה .דבר זה תוא את הסברנו ברש"י לעיל ,כי אי לר'
שמעו די מוקצה בשמ המטפט מ הנר בשעה שהוא דולק.

 16לפי זה ,נית להסביר א את הגמרא המקבילה ,מדוע המוסי שמ לנר חייב משו מבעיר .זאת ,כיוו
שהשמ שהוקצה למצווה נחשב כיחידה אחת ,וברגע שמוסיפי שמ נוס אי הוא חלק מ השמ
הראשו  ,כיוו שהוא כיחידה עצמאית ,ונמצא כאילו מדליק נר חדש.
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המסתפק מ השמ

על פי הסבר זה ,שיטת רש"י הינה התואמת ביותר את לשו הגמרא ומהלכה ,ומוסברת היא
17
בהתא לשיטת ר' שמעו ועקרונותיו.

ו .סיכו
נחלקו הראשוני בשיטת ר' שמעו  :לשיטת תוספות ,ריטב"א וראשוני נוספי נחלקו ר'
שמעו ובנו בשמ המטפט מ הנר כאשר הוא דולק .לר' אלעזר ברבי שמעו אי בו די
מוקצה ולר' שמעו יש בו די זה ,ה מוקצה מחמת מצווה וה מוקצה מחמת איסור וזו
הכוונה כי "אי מוקצה לר' שמעו אלא שמ שבנר בשעה שהוא דולק" .שמ שבנר ,בשעה
שדולק ,אסור משו כיבוי כמבואר במסכת ביצה )כב ,א( .בשיטה זו ישנ קשיי לשוניי ,
אול יש בה הכרח ,עקב הגמרא במסכת ביצה ,שהמסתפק מ הנר חייב משו מכבה.
בשיטת רש"י ישנ שני הסברי אפשריי  .לדעתנו יש לפרש ברש"י ,כי סובר הוא שר'
שמעו ובנו נחלקו בעניי איסור כיבוי ,אול בשמ המטפט מ הנר כאשר דולק הוא אי
די מוקצה א לר' שמעו  .על פי הסברנו ,יש להסביר את הגמרא" :אי מוקצה לר' שמעו
אלא שמ שבנר בשעה שהוא דולק" כפשוטה ,בשמ שבנר עצמו ולא בשמ המטפט .
הקושי שגר להסביר אחרת הינו הגמרא במסכת ביצה ,שהמסתפק מ השמ שבנר חייב
משו מכבה ,ועל כ אי לדו בו מדי מוקצה .את הגמרא הזו ביארנו על פי הסברו המופלא
של ה"חת סופר" לדי מוקצה מחמת מצווה .לשיטתו ,הסיבה שהמסתפק מ הנר חייב
משו מכבה הינה משו שהוקצה השמ למצווה ,ולא נית להשתמש בו לדבר אחר .על פי
הסברו אי קושי מהסוגיה בפירושנו ברש"י .אדרבה ,יש תמיכה בכ  ,ובעקרונות ר' שמעו .
דברי אלו מחודשי ביותר ,ולפיה יוצא שבנר שאינו של מצווה )כגו שדלק זמ רב קוד
לכ  ,או שהתנה עליו במפורש שאינו למצווה( ,אי לר' שמעו איסור בנטילת שמ מתוכו ,לא
איסור כיבוי ולא איסור מוקצה .א כי מוב שאי זה להלכה.

 17השלכה נוספת להסברנו זה הינה הסבר המשנה במסכת שבת )מב ,ב(:
"אי נותני כלי תחת הנר לקבל בו את השמ  ,וא נתנוה מבעוד יו
שאינו מ המוכ ".

מותר ,ואי נאותי ממנו לפי

לפי דברינו ,חייבי אנו לומר שמשנה זו הינה אליבא דר' יהודה ,שהרי אמרנו כי לר' שמעו שמ
המטפט מ הנר אי בו משו מוקצה ,ועל כ הוא דבר הניטל בשבת ,ולכל הדעות אי איסור לשי
כלי מתחתיו .לעניות דעתי ,אי קושי להסביר משנה זו אליבא דר' יהודה ,וכ א מוכח מלשו המשנה
"לפי שאינו מ המוכ " .אמנ  ,התוספות )ש ( מסביר ,כי נית לומר שהסיפא מוסבת רק על די שמ
שטיפט מ הנר ,לכלי שהניחו בערב שבת אז א ר' שמעו )לשיטת התוספות( יודה שאי להסתפק
ממנו .אול א מלשו התוספות משמע ,כי מדובר על שמ שבנר בכלל ,א לאחר שכבה הנר ,והמשנה
הינה רק לפי ר' יהודה .א הנימוק "שאינו מ המוכ " אינו מתאי לתוספות לסברת ר' שמעו  ,כיוו
שהנימוק לר' שמעו הוא" :מפני שהוקצה למצוותו" ,והדבר אינו תוא בהכרח להגדרה" :אינו מ
המוכ " ,אול אי כא המקו להארי .
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"ÔÂÊÏÈÁ ÚˆÂÙ‰" ˙ÈÈ‚ÂÒÂ Ú˜¯˜ ÈÏÂ„È‚· ‡Ï‡ ÔÈ‡˘ ˙ÂÎ‡ÏÓ
‡‰ÁÈ˙Ù .
·"ÔÈÙÏÈ ÔÎ˘Ó·" .
‚È˙Â‡ÈˆÓ ˜ÂÏÈÁ .
„"ÔÂÊÏÈÁ ÚˆÂÙ‰" ˙ÈÈ‚ÂÒ .
Ì"·Ó¯‰ ˙ËÈ˘ .‰

א .פתיחה
אבות המלאכות הדש והמעמר טומני בחוב ייחוד משל עצמ  .הדש הוא המפריד את
גרעי התבואה מקליפתו החיצונית ,והמעמר הוא המקב את התבואה ממקו גידולה
למקו אחד .על שתיה אומר התלמוד כי אי העושה אות בשבת חייב ,אלא כשעשא
בגידולי קרקע.
כ מובאי הדברי בגמרא )שבת עג ,ב(:
אמר רבא :האי מא דכני מלחא ממלחתא חייב משו מעמר .אביי אמר:
אי עימור אלא בגידולי קרקע.
כ הדבר א במקור נוס )ש עה ,א(:
תנו רבנ  :הצד חילזו והפוצעו אינו חייב אלא אחת ,ר' יהודה אומר :חייב
שתיי  ...אמר רבא :מאי טעמא דרבנ ? קסברי אי דישה אלא לגידולי
קרקע.

ב" .במשכ ילפינ "
התוספות )עג ,ב ,ד"ה 'מפרק'( הסבירו כלל זה:
דהא על כרח טעמא דרבנ  ,משו דילפינ להו מסממני שבמשכ .
דהיינו ,כיוו שבמשכ היו נעשות מלאכות הדש והמעמר בגידולי הקרקע בלבד ,לא נית
להרחיב את האיסור א לדברי אחרי .
יש לשאול מדוע נאמר כלל זה לגבי מלאכות הדש והמעמר בלבד? הלא ישנ שש מלאכות
נוספות שנעשו במשכ בגידולי קרקע :הזורה ,הבורר ,הטוח  ,המרקד ,הלש והאופה? א
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מלאכות שאינ אלא בגידולי קרקע וסוגיית "הפוצע חילזו "

מצאנו מה מלאכות ,כלש ,האופה ולדעת ראשוני אחדי א הטוח  ,עליה מפורש
1
בתלמוד ובראשוני שהעובר עליה חייב א א עשא שלא בגידולי קרקע?
קושי נוס עולה מניתוח סברתו של רבא.
מחד ,מסביר רבא את טעמ של רבנ  ,הפוטרי את פוצע החילזו כיוו שאי דישה אלא
בגידולי קרקע .אול  ,מאיד  ,אי רבא מקבל כלל זה לגבי עימור 2.א א נאמר כי אי
רבא סובר כ  ,אלא מסביר את טעמ של חכמי  ,אול פוסק כר' יהודה ,ייצא כי נחלקו
אביי ורבא במחלוקת התנאי והעמדה כזו הינה דחוקה.
עוד הקשה בעל "נשמת אד " )יז ,יב( 3כי א א "במשכ ילפינ " ,הלא הייתה במשכ פציעת
4
חילזו לצור צביעת התכלת.

ג .חילוק מציאותי
שמא נית להציע הסבר אחר.
ישנ אבות מלאכה שיש לעשות כחלק מתהלי הכשרת של גידולי הקרקע לשימוש,
והצור בעשיית המלאכה נובע מעצ טבעו של הדבר כגידולי קרקע .אמנ  ,יתכ כי יהיה
צור בביצוע המלאכה א בדברי שאינ גידולי קרקע ,אול צור זה הינו מקרי בלבד,
ואינו מחוייב המציאות לש שימוש בדברי שאינ גידולי קרקע .כאשר נעשית המלאכה
שלא לש הכשרת של הדברי הנעשי לשימוש גידולי הקרקע לא תיחשב המלאכה
למלאכה האסורה ,למרות הדימיו המוחלט למלאכה הנעשית בגידולי הקרקע.

1

עיי ברמב" )שבת ח ,טו( וברש"י )עד ,ב ,ד"ה 'שבע חטאות'( ,וראה בשו"ת "תרומת הדש " )נו ,הובאו
דבריו להלכה בשולח ערו אורח חיי שכא ,ט( הפוסק כי אי טחינה אלא בגידולי קרקע .ראה עוד
בשו"ת רבי עקיבא איגר )כ( וב"אגלי טל" )מלאכת דש ,ז( המאריכי ליישב את דברי רש"י והרמב" ע
דברי שו"ת "תרומת הדש ".
לעניות דעתי ,לפי פשט הדברי  ,נראה שישנה מחלוקת בי ראשוני
בחידושיו )ש ( וכ א בעל "מנחת חינו " )מוס השבת ,טוח (.

אלו ,וכ

כתב מהרש"

לגבי מלאכת בורר קיימת מחלוקת בי האחרוני  .רבי עקיבא איגר )ש ( מצדד לומר כי אי ברירה אלא
בגידולי קרקע .אול  ,אחרוני רבי סבורי כי מלאכת ברירה קיימת א שלא בגידולי קרקע .ראה
ב"שולח ערו הרב" )קיט ,ח(; שו"ת "מנחת יצחק" )ש (; "אגלי טל" )מלאכת דש ,ז(; )בורר ,כא(.
2

עיי בדברי ה"מג אברה " )שמ ,טו( שהקשה קושיה זו ,ומכוחה כתב שיש לגרוס רבה במקו רבא.
ועיי בשו"ת ר' עקיבא איגר )ש ( ובשו"ת "מנחת יצחק" )א ,עה ,ד"ה 'והנה'( ,שהתקשו בקושיה זו.

3

עיי א ב"יד פשוטה" )שבת ח ,ז(.

4

עיי ש  ,שהארי בקושיות רבות על דברי תוספות אלו.
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דוד ניסני

כ נצרכת ,למשל ,מלאכת העימור ,כתוצאה מ הפיזור הטבעי של התבואה .ללא העימור,
לא נית לעשות שימוש בתבואה .לגבי דברי שאינ גידולי קרקע ,הפיזור הינו מקרי בלבד
בי א אד פיזר ובי כאשר התפזרו מאליה  ,כיוו שנית היה להשתמש בה א
לפני העימור.
כ הדבר א לגבי מלאכת הדש .הצור בדישה נובע מטבעו של הפרי להיות מוק בקליפה,
דבר שאיננו קיי במציאות של דבר שאינו גידולי קרקע.
לעומת זאת ,טחינה איננה ייחודית לגידולי קרקע .הצור בטחינה קיי במתכות ואבני
כש שקיי הוא בגידולי קרקע ,ואי הוא נובע מעצ היות הדבר גידולי קרקע ,על כ
תיאסר הטחינה בכל אופ  5.כ הוא הדבר א לעניי לישה ,ברירה ,אפייה וכדומה.
לדברינו ,הכלל הקובע כי אי עוברי על מלאכות מסויימות ,אלא כשנעשות ה בגידולי
קרקע ,אינו כלל הנובע מדרכי ההיקש וההיגיו  .זהו כלל הנובע מ השוני המעשי בי גידולי
הקרקע לשאר הדברי  .על כ  ,תק כלל זה רק במלאכות ששוני זה אכ מתקיי בה  ,ואי
מקו לשאלה מדוע לא נאמר די זה בכל מקו ומקו .
ראיה גדולה לדברינו נית להביא מסוגיית התלמוד הדנה באד העושה חבית
בשבת )שבת עד ,ב( .התלמוד מונה את מספר המלאכות שאד זה עובר עליה  .בי שאר
מעשיו מקל הוא א את קליפתו החיצונית של קנה הסו  ,אול אי הוא חייב חטאת
על מעשה זה.
מקשה רש"י )ש  ,ד"ה 'ואי חייטיה לפומיה'( מדוע אי האד
"מפשיט" ,ועונה:

חייב בפעולה זו משו

מפשיט ליכא למימר בקני  ,דאי הפשטה אלא בעור.
דהיינו ,א על פי שקיי דימיו חיצוני מוחלט בי הפשטה בעור ובקני אי המפשיט את
הקני חייב ,שכ פעולת ההפשטה נובעת מטבעו של החי ,בעל העור ,ונצרכת היא כמעט
תמיד על מנת להשתמש בבשר .לעומת זאת ,גידולי הקרקע אינ זקוקי בדר כלל
לא תיחשב היא
להפשט ,ועל כ א א באופ מקרי נעשית בה פעולה זו
כמלאכה האסורה.
ודאי שהסבר זה איננו נובע מ הכלל האומר "אי הפשטה אלא שלא בגידולי קרקע".

5
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לפי דברינו יובנו היטב דברי בעל "אגלי טל" )מעמר( ,הטוע כי אי עימור אחר עימור ,כ שא א
החזיר אד את העומרי שנאספו למקומ הקוד  ,יהיה האוספ פע שנייה פטור .עיי בשו"ת "שבט
הלוי" )א ,עח ,ד"ה 'ולא'( שהקשה מה בי עימור ראשו לשני ,וטע כי בשניה חייב "דפני חדשות
לגמרי בא לכא והוא עימור חדש" .לדברינו ,ההבדל ברור העימור הראשו נעשה כתוצאה מפיזור
טבעי ,ואילו השני כתוצאה מפיזור אנושי.

מלאכות שאינ אלא בגידולי קרקע וסוגיית "הפוצע חילזו "

ד .סוגיית "הפוצע חילזו "
בזה ננסה להסביר סוגיה בה התקשו הראשוני .
הגמרא )עה ,א( כותבת:
תנו רבנ  :הצד חילזו והפוצעו אינו חייב אלא אחת )משו צד( ,ר' יהודה
שהיה ר' יהודה אומר :פציעה בכלל דישה .אמרו לו:
אומר :חייב שתיי
אי פציעה בכלל דישה.
מסביר רבא )ש (:
אמר רבא :מאי טעמא דרבנ ? קסברי אי דישה אלא לגידולי קרקע.
את פעולת הפציעה מסביר רש"י )ש  ,ד"ה 'הפוצעו'(:
דוחקו בידיו שיצא דמו.
משמע מדברי רש"י כי פעולה זו הינה בכלל דישה לר' יהודה ,כדבריו בהסבר שיטת
ר' יהודה )ש  ,ד"ה 'בכל דישה'(:
שמפרק דמו הימנו ,כמפרק תבואה מקשי שלה.
סוגיה זו מעוררת מספר קשיי  .ראשית ,ישנה קושיה לשונית בסוגיה ,שכ הסברו של רבא
בדברי חכמי אינו תוא את דבריה בברייתא .מתו דבריה בברייתא משמע כי פעולת
הפציעה אינה דומה לפעולת הדישה ,אול רבא מבאר כי הדבר נובע מכלל הלכתי,
שמלאכת הדישה )ותולדתה הפירוק( מתייחסת רק לגידולי קרקע.
אול  ,הבעיה המרכזית בסוגיה הינה סתירה העולה מסוגיה נוספת בהמש המסכת )צה ,ב(,
ש נכתב כי "חולב חייב משו מפרק" )ומפרק הינו תולדת דש כפירושו של רש"י
וראשוני נוספי ( .הלא א אי דישה אלא בגידולי קרקע כיצד החולב פרה חייב משו
מפרק ,שהינו תולדת הדש?
התוספות )עג ,ב ,ד"ה 'מפרק'( מציעי שני תירוצי :

6

א .חילזו הוא דג )דיונו ( הניזו מצמחי הי  ,ועל כ אי הוא נחשב לגידולי קרקע .לעומת
זאת ,הפרה ,הניזונית מ הקרקע ,נחשבת כגידולי קרקע.
התוספות דוחי תירו זה ,על פי סברת :
משו דילפינ להו מסממני שבמשכ  ,דאי דישה אלא בגידולי קרקע ,דלגבי
דבר הגדל ממש מ הקרקע לא חשיבא בהמה גידולי קרקע.
ב .הגמרא )צה ,א( הינה לפי שיטת ר' יהודה ,והלכה כמותו.

6

עיי א ברשב"א )שבת צה ,א( ובריטב"א )ש (.
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דוד ניסני

ה .שיטת הרמב"
הרמב" )שבת ח ,ז( פוסק:
הדש כגרוגרת חייב ,ואי דישה אלא בגידולי קרקע ,והמפרק הרי הוא
תולדת הדש .החולב את הבהמה חייב משו מפרק ,וכ החובל בחי שיש לו
עור חייב משו מפרק.
מוכח לפנינו ,כי הרמב" פוסק כחכמי  ,וא על פי כ מחייב הוא על מלאכת מפרק א
כשזו נעשית בבעלי חיי  .ה"מגיד משנה" מתר שהרמב" סובר כי א בעלי חיי נחשבי
בכלל גידולי קרקע .בדר זו הלכו רבי ממפרשי הרמב"  ,אחרוני כראשוני .
לעניות דעתי ,קשה לקבל דברי אלו ,מתו מספר קשיי העולי מהסבר זה:
א .תמוה לומר שפרה נחשבת לגידולי קרקע.
ב .אי זו דרכו של הרמב" לכתוב כלל ולאחריו כעי סתירה ,מבלי לפרש את דבריו.
ג .סברת התוספות לחלק בי החילזו הניזו מ הי  ,שאיננו גידולי קרקע ,ובי בהמה
הנחשבת לגידולי קרקע ,מבוססת על שיטת שחילזו זה הינו דג .אול לשיטת
הרמב"  ,זהו שבלול 7שניזו א הוא מ הקרקע.
בשו"ת "ברכת אברה " )יח( מסביר ר' אברה  ,בנו של הרמב"  ,את דברי הרמב" האלו
באופ שונה .לדעתו ,אי אמנ דישה אלא בגידולי קרקע ,אול תולדות מלאכת הדישה
)וביניה א המפרק( יכולות שתהיינה א בגידולי קרקע.
שאר המפרשי מיאנו לקבל תירו זה ,שכ "טעמא דרבנ דילפינ להו מסממני
שבמשכ " ,וא כ  ,כיצד יתכ שכלל הלכתי יהיה נכו לגבי המקור ולא יהיה נכו לגבי
הנלמד ממנו? ודאי שתולדות מלאכת הדישה אינ יכולות להיות חמורות מ
8
המלאכה עצמה!
קושי נוס שישנו בדברי ר' אברה הינו ,שעל פי דבריו ,אי כלל מקו לדברי הגמרא
הפוטרת פציעת חילזו משו שאינו גידולי קרקע שהלא בסוגיה ההיא האיסור הינו משו
מפרק תולדת מלאכת הדישה.
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7

ראה בפירוש המשניות לרמב" )כלי יב ,א( .כיו נוטי לזהותו ע החילזו ארגמו  ,כהה הקוצי .
"בי תכלת ללב " )'תחומי ' כא ,ה'תשס"א,
ראה א במאמרו של שאול יונת וינגורט
עמודי .(486 507

8

ראה בהסבר "יד פשוטה" )ש ( ,המסביר לפי דרכו את רבי אברה  ,אול אנו צעדנו בדר שונה.

מלאכות שאינ אלא בגידולי קרקע וסוגיית "הפוצע חילזו "

ר' עקיבא איגר )שבת עה( מוסי להקשות על הרמב"
ההסברי לעיל(.

קושיה חזקה )הקשה לפי שני

דעת הרמב" )ש ( הינה כי רק החובל בחי שיש לו עור חייב משו מפרק .בהמש
ההלכות )ש ט( מונה הרמב" את שמונת השרצי האמורי בתורה ,לה בלבד ישנו עור,
והחילזו איננו מנוי עמה .
על פי דברי אלו מקשה ר' עקיבא איגר ,כיצד נחלקו ר' יהודה ורבנ בשאלה הא הפוצע
החילזו חייב משו מפרק ,הלא א א ישנה דישה א שלא בגידולי קרקע פטור האד
הפוצע כיוו שאי עור לחילזו  ,ואי יחייב בזאת ר' יהודה?
נראה לי ,כי נית ליישב את דברי הרמב" על פי שיטת רבי אברה  ,א נסביר את מעשה
פציעת החילזו באופ שונה לגמרי מ המקובל .כבר ציינו כי לדעת הרמב"  ,חילזו זה הינו
שבלול 9.לחילזו ישנה קונכיה שיש לשוברה בכדי להוציאו ממנה על מנת להפיק ממנו
את צבע התכלת.
על פי הסברנו ,תתפרש פציעת החילזו לא כהוצאת דמו ,אלא כפתיחת הקונכיה והוצאת
השבלול מתוכה .פעולה זו דומה בתכלית הדימיו לשבירת הקליפה של התבואה והוצאת
הגרגיר ממנה .לדברינו ,פציעת החילזו הינה מלאכת הדישה בעצמה ,ולא תולדה שלה,
מלאכת הדישה הנעשית בבעלי חיי ולא בגידולי הקרקע.
לעיל חידשנו כי הקביעה שאי דישה אלא בגידולי קרקע נגזרת מכח המציאות מ השוני
בי בעלי החיי לגידולי הקרקע ,באשר לצור לפצח על מנת להגיע אל המבוקש ,ולא
מכלל הלכתי גרידא .אשר על כ  ,מקו בו תראה המציאות על קירבה בי בעלי החיי
לגידולי הקרקע ,כמלאכת הפירוק ,השייכת בשניה  ,כגו סחיטת ענבי וזיתי בגידולי
קרקע וחבלה בבעלי חיי לא יהיה איסור זה מוגבל לגידולי הקרקע בלבד.
על כ  ,מכיוו שהפטור לדישה במה שאיננו גידולי קרקע לא נקבע על סמ כלל הלכתי ,אלא
כתוצאה משוני מעשי יכול הפטור להיות תק לגבי האב ולא לגבי תולדות ,בה לא
מתקיי השוני.
על פי דברינו ,מדוייקת א לשו התלמוד המשתמש במונח "פציעה" ,המורה בדר כלל על
חילוק הדבר לשניי  ,כדי המשנה באגוזי שנתפצעו )שבת יז ,א( .וכ בדברי הגמרא במסכת
שבת )קכב ,ב(" :קורנס של אגוזי לפצע בו את האגוזי ") ,פצע פצח ,כשהאותיות ח ע
המונח המקובל
מתחלפות( .לעומת זאת ,לגבי פגיעה בבעלי חיי והוצאת דמ
10
הינו "חבלה".

9

ראה לעיל הערה .7

 10כבר עמד על ראיה זו האדמו"ר מרוזי  ,ועל פיה החליט כי לחילזו זה ישנה קונכיה.
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א .הקדמה

המושג "פסיק רישיה" חוזר פעמי רבות בדיני שבת ,וברוב המוחלט של המקרי מדובר
בסוגיות העוסקות בדי "דבר שאינו מתכוו " .ר' שמעו ור' יהודה חולקי הא "דבר
שאינו מתכוו " מותר לכתחילה או "פטור אבל אסור" ,אול כאשר מדובר ב"דבר שאינו
מתכוו " שהינו א "פסיק רישיה" מודה ר' שמעו לר' יהודה" .דבר שאינו מתכוו " הינו
מקרה בו עושה אד מלאכה מותרת העלולה לגרור אחריה מלאכה אסורה ,אליה לא
התכוו  .בפשטות ,כאשר אומרי כי מדובר ב"פסיק רישיה" ,כוונת הדבר היא כי המלאכה
המותרת תגרו בהכרח למלאכה האסורה .על כ  ,לא מוב כיצד מזכירה הגמרא את
המושג "פסיק רישיה" בהקשר של דיני "מתעסק" ו"מלאכה שאינה צריכה לגופה" ,בה
נעשית רק מלאכה אחת 1.זו אחת הסיבות לכ שבסוגיות הללו נוטי הראשוני להסביר
כי מדובר ב"דבר שאינו מתכוו " .במאמר זה ננסה להסביר את המושג "פסיק רישיה" ,על
פי דברי ה"ערו " ,באופ קצת שונה מ המקובל ,וכ להסביר מה עניי "פסיק רישיה" אצל
דיני "מלאכה שאינה צריכה לגופה" ו"מתעסק".

*
1
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כל ההפניות ללא ציו מסכת הינ למסכת שבת.
אמנ  ,ישנ מקרי בה נעשית רק מלאכה אחת ,הנקראי "דבר שאינו מתכוו " ,עיי למשל במקרה
של "המזרד זרדי " )קג ,א(.

"פסיק רישיה" ביטול תודעת היחיד

מאמר זה נוגע בשולי ענייני מורכבי ומסובכי  ,בה דנו הראשוני והאחרוני
באריכות ,כדוגמת ההבדל בי "דבר שאינו מתכוו " שהינו "פסיק רישיה" ל"מלאכה שאינה
צריכה לגופה" ,הגדרת "מתעסק" ועוד .לאור המאמר ,נשתדל לחמוק כמה שיותר
מלהתייחס לנושאי אלו באריכות ,על מנת לא להארי ולא להלאות את הקורא ,אול
לעיתי לא יהיה מנוס מלדו בענייני אלו בקיצור.

ב .מקרי שאינ "דבר שאינו מתכוו " ומוזכר בה די "פסיק רישיה"
 .1צד חילזו
בגמרא )עה ,א( מובאת מחלוקת בי ר' יהודה לחכמי הא הצד חילזו והפוצעו חייב רק
משו צידה ,או א משו פציעה .בהמש  ,שואלת הגמרא מדוע אי הצד חילזו חייב א
משו נטילת נשמה ,שכ כתוצאה מ הפציעה ימות החילזו  .נביא את תשובת רבא ,ואת
דיו הגמרא בעקבותיה:
רבא אמר :אפילו תימא שפצעו חי מתעסק הוא אצל נטילת נשמה .והא
אביי ורבא ,דאמרי תרווייהו :מודה רבי שמעו בפסיק רישא ולא ימות! שאני
הכא ,דכמה דאית ביה נשמה טפי ניחא ליה ,כי היכי דליציל ציבעיה.
בהבנת סוגיה זו התחבטו הראשוני  ,ורוב נטו להסביר כי אי מדובר כא בדינו של
"מתעסק" ,א על פי שכ נראה מפשט לשו הגמרא 2.אי בכוונתי להציג כא את כל הדיו ,
אלא רק להוכיח כי ישנ ראשוני המפרשי את סיבת הפטור מדי "מתעסק".
רבינו חננאל )ש ( כותב:
וקיימא ל  :המתעסק בחלבי ובעריות חייב ,משו
בשבת פטור ,מלאכת מחשבת אסרה תורה...

דנהנה ,המתעסק

ניכר בבירור כי רבינו חננאל מסביר את דיני "מתעסק" ,ואי הוא מסביר כי כוונת הגמרא
הינה לסיבת פטור אחרת .א רב ניסי גאו בספר המפתח עוסק בגדרי "מתעסק" ,ומביא

2

התוספות )ש  ,ד"ה 'מתעסק'( טועני שלא יתכ להסביר כי מדובר בדי "מתעסק" ,מכיוו שעל פי ר'
שמעו "מתעסק בחבורה חייב" ,ומוכיחי ה טענה זו מסוגיות במסכת כריתות )יט ,ב( ובמסכת
כתובות )ה ,ב( .טענה זו נובעת משיטת התוספות ,כי החיוב על עשיית חבורה הינו משו נטילת נשמה,
ועל כ נית להסיק מ החיוב של "מתעסק" בחבורה על חיובו א בנטילת נשמה .אול  ,לשיטת
הראשוני כי החיוב על עשיית חבורה הינו משו דש )מפרק( ,לא נית להסיק מדי עשיית חבורה לדי
נטילת נשמה ,ועיי ברמב" )ח ,ז(.
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אהר גלצר

א מקור לפוטרו .כל ניסיו לטעו כי אי רבינו חננאל ורב ניסי גאו  3עוסקי בדי
4
"מתעסק" ,א על פי שכל דבריה מוקדשי לדיניו ,צרי לנבוע מקושי קיצוני
להסביר כ .
יכולי להיות שני קשיי אשר בגלל נאל להסביר כ :

5

א .אי אפשרות לטעו כי עוסקת הגמרא בדי "מתעסק" ,כיוו שפציעת החילזו תוביל
בהכרח למוות ,וממילא אי אפשרות לטעו כי עשה האד דבר שונה מאשר התכוו
לעשות .לכאורה ,משאלת הגמרא נראה כי מדובר ב"פסיק רישיה" .אי בכ שו קושי,
כיוו שישנ ראשוני המסבירי כי למסקנת הגמרא אי הכרח שהחילזו ימות.
הרמב" )עה ,א ,ד"ה 'שאני'( מסביר את דברי רש"י )ש  ,ד"ה 'טפי ניחא ליה'( ,וטוע כי כוונת
דבריו היא שהגמרא חזרה בה משאלתה ,כי מדובר ב"פסיק רישיה" ,ומסבירה כי "פוצעו
6
בדר שאפשר שלא ימות".
א המאירי )עה ,א ,ד"ה 'הצד'( טוע :
ואפשר לפרש :כמה דאית ביה נשמה ניחא ליה ,ואי כא פסיק רישיה
שאפשר לחיות בהשארת ד מועט.
ראינו א כ  ,כי ישנ שני ראשוני  ,הטועני כי למסקנת הגמרא אי הכרח שתוביל
7
הפציעה למוות.
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3

נוס לדברי רבינו חננאל ורב ניסי גאו  ,ברור לפי שיטת הרמב" )עיי להל הערה  ,(6שיסביר ר' יהודה
כי מדובר כא ב"מתעסק" ,אול על פי שיטת הרמב" הסוגיה פה הינה לשיטת ר' שמעו .

4

התוספות שפירשו את הגמרא שלא כפשט לשונה עשו זאת בגלל קושי חזק ,עיי לעיל בהערה .2

5

עיי לעיל בהערה  ,2ש הסברנו מהי הסיבה אשר בגללה נאלצו התוספות להסביר כי הגמרא ,העוסקת
במפורש בדי "מתעסק" ,מתכוונת למעשה ל"דבר שאינו מתכוו " ,ומדוע בעיית התוספות אינה הכרחית
לכל הראשוני .

6

יש מקו לעיי בדברי הרמב"  .לכאורה ,נראה שכוונתו היא שמסביר רש"י ,כי למסקנת הגמרא פטור
פוצע החילזו משו די "מתעסק" "וא מת לא נעשה מחשבתו ,והיינו דקרינ ליה מתעסק" .אול
מסתבר לומר ,כי התכוו הרמב" להסביר מדוע קוראת הגמרא למקרה זה שהינו "דבר שאינו מתכוו "
שאי בו "פסיק רישיה" "מתעסק" .בכל אופ  ,מסביר הרמב" בהמש דבריו כי לשיטת ר' יהודה,
המחייב ב"דבר שאינו מתכוו " פטור כא משו "מתעסק" )עיי לעיל ,הערה .(3

7

לכאורה ,נית לטעו כי א א אי הכרח כי ימות החילזו עצ ידיעתו של הצד כי עלול החילזו למות
מונעת ממנו להיחשב "מתעסק" .לדעתי ,קושי זה אינו מטה את הכ להסביר את דברי רבינו חננאל
ורב ניסי גאו בניגוד מוחלט לפשט  .יותר מכ  ,א בכל מקו בו נראה כי שיטת ראשו כלשהו
לא יהיו גישות ראשוני חריגות בשו תחו
משמשת חידוש נסביר את דבריו באופ שונה מפשט
שהוא ,ועל כ א א מחדשי רבינו חננאל ורב ניסי גאו בגדרי "מתעסק" אי להוציא את דבריה
מפשט  .לא זו בלבד שהזכירו רבינו חננאל ורב ניסי גאו את המושג "מתעסק" ,דנו ה א בגדריו.
עיי לקמ בהערה  ,15וברבינו חננאל ,מהדורת מכו לב שמח )עה ,א( ,הערה .229
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ב .הגמרא הקשתה על הסברו של רבא ,שהלא מדובר ב"פסיק רישיה" .נית לטעו  ,כי
המושג "פסיק רישיה" מתאי רק ל"דבר שאינו מתכוו " ,ולא ל"מתעסק" .שאלה זו
הינה נושא המאמר ובהמש המאמר נוכיח ,בעזרת ה' ,כי אי בכ שו קושי.

 .2מפשיט בהמה
הגמרא )קטז ,ב( דנה בהיתר להפשיט את עורו של קורב הפסח א מעבר למידה הנדרשת על
מנת להוציא את האימורי  .חכמי  ,המתירי את הדבר ,מנמקי זאת על פי הנאמר
במשלי )טז ,ד(" :כל פעל ה' ַלמענהו" ,ומביאי ראיה להיתר זה מ המשנה )טז ,א( ,כי מותר
לטלטל מעות ע ספר תורה ,על מנת להציל אותו מ הדליקה .השאלה המתבקשת היא,
כיצד נית להביא ראיה מאיסור דרבנ )מוקצה( לאיסור דאורייתא )מפשיט(,
וכ שואלת הגמרא.
מסקנת הגמרא היא שחכמי
ההפשטה רק מדרבנ :

מביאי

ראיה מ המשנה ,מכיוו שבמקרה זה אסורה

ודקא קשיא ל  :הכא טלטול והכא מלאכה כגו דלא קבעי ליה לעור .והא
אביי ורבא ,דאמרי תרוייהו :מודה רבי שמעו בפסיק רישיה ולא ימות?
דשקיל ליה בברזי.
נראה בפשטות ,שהסבר הגמרא כי הצד אינו צרי את העור ,אומר שמדובר ב"מלאכה
ראשוני  ,כרש"י )קיז ,א ,ד"ה 'ודקשיא ל '(
שאינה צריכה לגופה" .ישנ
וריטב"א )ש  ,ד"ה 'ומפרקינ הכא במאי עסקינ דשקיל'( ,המסבירי כי מדובר ב"דבר שאינו
מתכוו " .לעומת  ,ישנ ראשוני המסבירי כי מדובר ב"מלאכה שאינה צריכה לגופה".
כ כותב המאירי )ש  ,ד"ה 'לעניי '(:
ואי כא אלא טע מלאכה שאי צריכה לגופה.
על הסבר זה קשה ,כיצד מזכירה הגמרא את המושג "פסיק רישיה" המתאי  ,לכאורה,
רק ל"דבר שאינו מתכוו " .כ שואל הריטב"א )ש (:8
ולא שיי הכא פסיק רישיה ולא ימות ,דכל מלאכה שאינה צריכה לגופה
במתכוו גמור עושה אותה.
מסיבה זו ,הסביר הריטב"א כי מדובר ב"דבר שאינו מתכוו " .מחלוקת זו של הראשוני ,
תלויה א בגבול בי גדרי "דבר שאינו מתכוו " ו"מלאכה שאינה צריכה לגופה" ,ולא נדו
בעניי זה .בכל אופ  ,יש המסבירי את סוגיית "מפשיט בהמה" מצד "מלאכה שאינה
צריכה לגופה".

8

עיי א בחידושי ר' עקיבא איגר )קיז ,א ,ד"ה 'דלא קבעי ליה לעור'(.
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לסיכו  ,מצאנו שני מקורות ,שלשיטת ראשוני מסויימי מזכירי בה את המושג
"פסיק רישיה" ,כאשר מדובר על "מתעסק" ו"מלאכה שאינה צריכה לגופה" ,ולא על "דבר
שאינו מתכוו ".

ג .הסבר המושג "פסיק רישיה"
במספר מקומות ,מובאי בגמרא דברי ר' שמעו :9
והא אביי ורבא דאמרי תרווייהו :מודה רבי שמעו בפסיק רישיה ולא ימות.
בי הראשוני ישנה מחלוקת ,מדוע מודה ר' שמעו ב"פסיק רישיה" ,ונציג אותה בקיצור
על פי דברי בעל "קוב שיעורי " )כתובות ,יח( .התוספות 10מביני כי בגלל שמלאכה אחת
גוררת איתה בהכרח מלאכה נוספת נחשבות ה כאחת ולא נית לחלק ביניה  ,וכיוו
שמתכוו האד לאחת מה מתכוו הוא בהכרח א לשניה .ה"ערו " )ער פסק( מבי  ,כי
בגלל שהמלאכה השנייה תיעשה בהכרח אי האד יכול לטעו כי לא התכוו אליה.
הסבר זה של בעל "קוב שיעורי " נראה בפירוש בדברי ה"ערו " עצמו:
הכל יודעי כי בחתיכת ראשו ימות ,וא אמר איני מתכוו למיתתו אלא
אי ממש בדבריו ,אלא הרי הוא
להוציא ממנו ד לדבר צור
כמתכוו להמיתו.
נחדד מעט את ההבדל.
על פי התוספות ,הבעיה ב"פסיק רישיה" הינה במישור המעשי המלאכה האסורה
והמלאכה המותרת נחשבות למלאכה אחת .על פי ה"ערו " ,הבעיה ב"פסיק רישיה" הינה
במישור התודעתי האד יודע את התוצאה ,ועל כ ודאי שמתכוו הוא אליה .הנפקא מינה
הנובעת מכ הינה במצב של "פסיק רישיה דלא ניחא ליה" ,בו ברור כי אי האד מתכוו
למלאכה האסורה .על פי התוספות ,אי בכ בכדי לשנות את הדי  ,ויהיה האד חייב על
המלאכה המותרת ,כיוו שהמלאכה האסורה נחשבת לחלק בלתי נפרד ממנה )סיבת הפטור
שיכולה להיות במקרה זה הינה רק "מלאכה שאינה צריכה לגופה"( .על פי ה"ערו " ,כיוו
שאי האד מתכוו למלאכה האסורה ,שהלא אי היא נוחה לו יהיה מותר לעשות את
המלאכה המותרת.

9

שבת )קג ,א(; )קיא ,ב(; )קיז ,א(; )קכ ,ב(; )קלג ,א(; )קמג ,א(; )עה ,א( ,ש הגירסה היא" :מודה רבי
שמעו בפסיק רישא ולא ימות".
סוכה )לג ,ב(; ביצה )לו ,א(; כתובות )ו ,א(; בכורות )כה ,א(.

 10שבת )קג ,א ,ד"ה 'לא צריכא'(; סוכה )לג ,ב ,ד"ה 'מודה'(; כתובות )ו ,א ,ד"ה 'האי'(;
כריתות )כ ,ב ,ד"ה 'סבירא'(.

46

"פסיק רישיה" ביטול תודעת היחיד

הפיתרו אותו נציע לבעיה שהעלינו בפרק הקוד  ,מסתדר רק לפי הסבר ה"ערו ".
הריטב"א ,לעומתו ,מסביר כהסבר התוספות )קג ,א ,ד"ה 'לא צריכא'( ,11ומסיבה זו ברור מדוע
היה הריטב"א מוכרח להסביר כי המקרה של מפשיט בהמה הינו "דבר שאינו מתכוו ".
הפיתרו מתבסס על כ שמתו המקרה של שחיטת חי גזרה הגמרא מושג הנקרא "פסיק
רישיה" ,כ נראה מדברי המאירי )קיז ,א ,ד"ה 'בעניי '( בעניי הפשטת בהמה .צרי להקדי
ולומר ,כי ודאי שהבי המאירי את סיבת החיוב ב"פסיק רישיה" כמו ה"ערו " .12אמנ ,
חולק הוא עליו בפרטי אחדי  ,ומתיר רק "פסיק רישיה דלא ניחא ליה" ,לעומת ה"ערו ",
המתיר א "פסיק רישיה דלא אכפת ליה" ,אול ודאי שהבי כדברי ה"ערו " ,שכ מתיר
הוא "פסיק רישיה" באופ התלוי בתודעת האד  .נסביר את העניי  ,ולאחר מכ נצטט את
לשו המאירי.
תחילה נתבונ במשמעות המקרה של שחיטת חי .מקרה זה מוזכר בדברי הרמב" בספר
המצוות )לא תעשה סב( ,כאשר מסביר הוא את אחד מארבעת הגדרי של שבועת שווא:
וכ א נשבע על דבר ידוע ,לא יכחישהו ולא יחלוק עליו שו
העול  ,כגו שישבע בה' כי כל מי שיישחט ימות...

אד

מ

ניכר כי המקרה של שחיטה הינו דוגמא פשוטה למעשה בו ידועה התוצאה לכל בלי שו
ספק וערעור .כ נראה א מדברי ה"ערו " שהבאנו לעיל" :הכל יודעי כי בחתיכת
ראשו ימות."...
מתו המקרה של "פסיק רישיה" ,בו יודעי כול כי כתוצאה ממלאכה מסויימת נגררת
תוצאתה ,ואי לאד יחיד אפשרות לטעו כי לא ידע על כ  ,נגזר המושג "פסיק רישיה".
משמעותו של מושג זה היא שאי לאד יחיד אפשרות לטעו כי הינו חריג בעניי מסויי ,
כי אי הוא צרי לדבר מוכרח כלשהו או שלא התכוו אליו ,כיוו שאמורה כל האנושות
להיות אחידה בעניי זה .כלומר ,כאשר אומרי אנו כי מדובר ב"פסיק רישיה" ,כוונת
הדבר היא כי אי מקו לתודעתו הפרטית של האד  ,כיוו שמדובר במקרה בו התודעה
האנושית ברורה 13.נית לסייג הסבר זה ולומר ,כי המושג "פסיק רישיה" נאמר בתחילה רק

 11לכאורה ,מדברי הריטב"א עצמו )נ ,ב ,ד"ה 'נזיר'( קשה מעט ,אול בהמש דבריו )קג ,א( כותב הוא
דברי מפורשי .
 12עיי במאירי )קג ,א ,ד"ה 'המנכש'(; )ש  ,ד"ה 'זה'(; )עה ,א ,ד"ה 'הצד'(.
 13ישנ שתי אפשרויות להבי מדוע אי מתחשבי בדעתו של האד :
א .ודאי כי למרות טענתו ,נצר א היחיד ,ככל האנושות ,לדבר כלשהו .כ א נראה מדברי
ה"ערו " )ער פסק(" :ובודאי דניחא ליה ,דאי לא הווה ניחא ליה היכי הווה פסיק רישיה?".
ב .א שמאמיני לדברי האד כי לא התכוו למעשהו אי מתחשבי בדבריו .א את אפשרות זו נית
לראות בדברי ה"ערו " )ש (" :אי ממש בדבריו אלא הרי הוא כמתכוו ".

47

אהר גלצר

ב"דבר שאינו מתכוו " ,ועבר הרחבה מסויימת ,ומשתמשי
במקרי נוספי .

בו בהשאלה א

על מנת להבהיר את העניי  ,נצטט את דברי המאירי )קיז ,א ,ד"ה 'בעניי '(:
ושמא תאמר :ומה עניי פסיק רישיה בדבר המתכוו  ,ואי כא אלא טע
מלאכה שאי צריכה לגופה? א הוא כ דעתו לומר :והלא א כשאי מתכוו
שמותר ,בפסיק רישיה מיהא אסור ,וא בזו על כרח א הוא עושה לצור
גופו ,שהרי בודאי צרי הוא לעורו.
כפי שהסברנו לעיל ,מסביר המאירי כי "פסיק רישיה" אסור ,כיוו שודאי התכוו האד א
למלאכה האסורה .מעתה יובנו דבריו ,כי כפי שב"דבר שאינו מתכוו " ישנו מקרה של
"פסיק רישיה" ,בו ודאי שהתכוו האד למלאכה האסורה כ א ב"מלאכה שאינה
צריכה לגופה" ישנו מקרה של "פסיק רישיה" ,בו ודאי שצרי האד א את
התוצאה האסורה.
עדיי נותר להבהיר מהי משמעות "פסיק רישיה" בדי "מתעסק" ,ובכ נעסוק בהמש .

ד .ראיות לביטול הכוונה האישית
הראשוני מתקשי בהסבר המשנה הבאה )קז ,א(:
שמונה שרצי האמורי בתורה ,הצד והחובל בה חייב ,ושאר שקצי
ורמשי החובל בה פטור ,הצד לצור חייב ,שלא לצור פטור.
נציג את הקושי בלשונו של תוספות רי"ד )קז ,ב ,ד"ה 'מא תנא'(:
ואי קשיא ,מדתני בסיפא ושאר שקצי ורמשי  ,הצד לצור חייב ,ושלא
לצור פטור ,מכלל דרישא דתני שמונה שרצי הצד והחובל בה חייב,
א על גב דצד שלא לצור חייב ,וכיוו דאוקימנה מתניתי כרבי שמעו
אמאי חייב שלא לצור  ,והא הויא מלאכה שאינה צריכה לגופה?
הראשוני שואלי שאלה זו באופני שוני  ,ועוני עליה בתשובות שונות.14
כ עונה תוספות רי"ד )ש ( על הקושי שהציג:
כיוו שדר העול לצוד  ,א על פי שהוא אי צרי לה  ,מלאכה היא
חשובה וחייב ,ואיזו תיקרי מלאכה שאינה צריכה לגופה? כגו הוצאת המת

 14עיי בתוספות )קז ,א ,ד"ה 'הצד '(; רמב" )ד"ה 'הצד '( ,וישנ א אופני נוספי לקושיה זו ,ואי כא
המקו להארי .
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שלא הוא צרי לו ולא כל העול צריכי לו ,שאי צור לעול במת .אבל א
חייב הוא ,כיוו
הוציא כגרוגרת אוכלי  ,א על פי שלא היה צרי לה
דחשיבי לעלמא ,וה הכי נמי בצידה ,היכא דצד דבר שבמינו ניצוד וחשיב
לעלמא ,א על פי שהוא אי צרי לו חייב ,דמלאכה חשובה הוויא ,ולא
מיפטר אלא כשצד דבר שאי במינו ניצוד ,וג הוא אינו צרי לו.
כ נראה א מפירושו של רש"י )ש  ,ד"ה 'שלא לצור פטור'(.
עיקרו זה מופיע א בדברי הריטב"א במקו אחר )קג ,א ,ד"ה 'לא צריכא'(:
 ...שזה ודאי צריכה היא לגופה ...אלא שהוא אינו צרי לה ,וכ א חרש
בבהמות שדה אחת ולא נתכוו אלא ליגע בהמותיו ,כלו יהא פטור?!
נית לראות כי תוספות רי"ד והריטב"א מסכימי לעיקרו שהעלינו לעיל כי ישנ מקרי
בה אי יכול האד לומר כי חורגת תודעתו מ התודעה המקובלת .אמנ  ,אי ה
קוראי לדבר "פסיק רישיה" ,אול מסכימי ה כי ישנ מקרי בה ישנה תודעה
אנושית אחידה ,ואי יכול האד לומר כי חורג הוא ממנה.

ה .הסבר הסוגיות
 .1מפשיט בהמה
נציג שוב את הסוגיה )קיז ,א(:
ודקא קשיא ל  :הכא טלטול והכא מלאכה כגו דלא קבעי ליה לעור .והא
אביי ורבא ,דאמרי תרוייהו :מודה רבי שמעו בפסיק רישיה ולא ימות?
דשקיל ליה בברזי.
הגמרא מסבירה כי מדובר ב"מלאכה שאינה צריכה לגופה" ,האסורה )לרבי שמעו ( מדרבנ
ועל כ מעמידה היא כי אי לאד צור בעור .הגמרא מקשה ,כי ודאי שצרי האד את
עור הבהמה שמפשיט הוא ,וישנ מקרי בה כה ברורה התודעה ,עד שאי יכול האד
לטעו כי חריג הוא ,ועל כ מדובר במלאכה הצריכה לגופה .תשובת הגמרא היא כי מפשיט
האד את העור בפיסות קטנות ,ובכ עושה הוא מעשה ממנו ברור כי אי לו צור בעור.
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אהר גלצר

 .2צד חילזו
עתה נותר להסביר מה עניי "פסיק רישיה" אצל "מתעסק" .ננסה לעשות זאת ,ללא להיכנס
יתר על המידה להגדרת "מתעסק".
נצטט שוב את הסוגיה )עה ,א(:
רבא אמר :אפילו תימא שפצעו חי מתעסק הוא אצל נטילת נשמה .והא
אביי ורבא ,דאמרי תרווייהו :מודה רבי שמעו בפסיק רישא ולא ימות! שאני
הכא ,דכמה דאית ביה נשמה טפי ניחא ליה ,כי היכי דליציל ציבעיה.
רבא הסביר כי א א פצע האד חילזו חי פטור הוא על נטילת הנשמה מדי "מתעסק",
כיוו שהתכוו לעשות חבורה הגורמת להוצאת ד  ,ובטעות עשה חבורה הגורמת למוות.
הגמרא מקשה כי אי באפשרות האד לטעו כי טעה ,שהלא זהו "פסיק רישיה" שימות,
דבר הברור לכל .א פה נית לומר כי מדובר בהרחבה של המושג המקורי ,שנאמר ב"דבר
שאינו מתכוו " ,ומשתמשי בו כא בהשאלה .תשובת הגמרא היא כי אי הכרח שימות
החילזו  ,ועל כ יכול האד לטעו כי טעה ועשה מעשה שלא התכוו אליו תיכנ לפצוע,
15
ונמצא נוטל נשמה.

 15פטור בלא כלו אי אפשר ,ועל כ ננסה להסביר כיצד מסתדר מקרה זה ע גדרי "מתעסק" .באופ
פשטני" ,מתעסק" הינו טעות במעשה עשיית מעשה שאי האד מתכוו אליו .יש לברר איזו טעות
ישנה כא  ,הלא התכוו האד לפצוע חילזו וכ א עשה .המהדיר על רבינו חננאל ,מהדורת מכו לב
שמח )עה ,א ,הערה  (229טוע כי מחדשי רבינו חננאל ורב ניסי גאו בגדרי "מתעסק" ,כי א שנעשתה
כוונתו "מתעסק" הוא ,כיוו שישנו חיסרו במחשבת המעשה .נית להוסי לדבריו ,כי כיוו שאי
המיתה מועילה לאד  ,יש מקו רב יותר לומר כי חוסר רצונו בה גור לכ שנחשב הוא ל"מתעסק".
אול  ,אי צור להידחק כל כ  ,ונית להסביר כי א כא הייתה טעות במעשה
באופ המוציא ד בלבד ,אול בפועל חבל חבלה הגורמת למיתה .נבהיר יותר:
מעשה אחד חבלה קטנה הגורמת רק להוצאת ד  ,ובפועל עשה מעשה אחר
למוות .עיי לעיל בהערה  ,7ובספרו של הרב יצחק שילת "הררי התלוי " )עמודי
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האד התכוו לחבול
האד התכוו לעשות
חבלה גדולה הגורמת
קו קז(.

"פסיק רישיה" ביטול תודעת היחיד

ו .סיכו
בתחילה סברנו כי משמעות המושג "פסיק רישיה" היא שמלאכה אחת גוררת אחריה
בהכרח מלאכה אחרת .מסיבה זו התאי המושג "פסיק רישיה" רק ל"דבר שאינו
מתכוו " ,ולא ל"מלאכה שאינה צריכה לגופה" או ל"מתעסק" ,אשר מלכתחילה הינ רק
מלאכה אחת .על פי הבנת של התוספות את החיוב ב"פסיק רישיה" ,כי נחשבות שתי
המלאכות כאחת ,יש אמנ להישאר בהבנה זו.
אול לפי הסבר ה"ערו " ,כי במקרה של "פסיק רישיה" הדגש הוא שידע האד בודאות
כי מלאכה אחת תגרור אחריה מלאכה נוספת נית לספק הסבר מחודש למושג "פסיק
רישיה" .משמעות המושג הינה תודעה אנושית ברורה ,שאי יכול היחיד להתכחש לה.
ממילא ,מתאי מושג זה א ל"מלאכה שאינה צריכה לגופה" ,לפחות כהרחבה מסויימת
של המושג המקורי ,כיוו שישנ מקרי בה אי לאד אפשרות לטעו כי אי הוא צרי
תוצאה מסויימת .את קיומ של מקרי אלו הוכחנו מדברי רש"י ,תוספות רי"ד
והריטב"א ,א על פי שאי ה מגדירי מקרי אלו כ"פסיק רישיה" .ישנ א מקרי
בה לא יכול אד לטעו כי טעה ועשה מעשה אחד ,א שהתכוו לאחר )"מתעסק"( ,כיוו
שהינ "פסיק רישיה" ,ויודעי כול כי לא יתבצע המעשה האחד ללא האחר.
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א .מבוא

חולב חייב משו מפרק )צה ,א(.
1

ולכ נפשנו בשאלתנו למצוא דר היתר לחלוב הפרות בשבת...

אחת מ השאלות שעלו על שולחנ של הפוסקי והמשיבי  ,למ ימי הגאוני ועד ימינו
ממש ,היא שאלת החליבה בשבת .בעיות רבות ,מגוונות ומעניינות נושאת בחובה מלאכה זו.

*

1
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כל המקורות המובאי
אורח חיי .

ללא ציו מסכת הינ

שו"ת משפטי עוזיאל )א ,אורח חיי  ,י(.

ממסכת שבת .המקורות ההלכתיי

הינ

מחלק

חליבה בשבת

במאמר זה לא ננסה לסקור את צדדי ההיתר השוני  ,שנידונו רבות בספרי השו"ת
ובמאמרי תורניי רבי  ,2אלא לדו במקור חיובו של החולב בשבת ,שנדמה שהוזנח
במקצת בלהט הויכוח על החליבה .נעסוק בשתי שאלות מרכזיות:
א .הא ישנו איסור דאורייתא בחליבה בשבת?
ב .לאיזה אב מלאכה שייכת מלאכת חולב?

3

4

כדי לענות על שאלות אלו נחפש את הבעיות במלאכת חולב ,נבח את הגמרות העוסקות בה
וננסה לדו בה מתו מבט כולל על טיב של כמה אבות מלאכה.

ב .לאיזה אב מלאכה שייכת מלאכת חולב?
גדר איסור מלאכת חולב )הא הוא מדאורייתא או מדרבנ ( ,נתו במחלוקת בי
הראשוני  .אול  ,אפילו לדעת האוסרי חליבה בשבת רק משו שבות ,קיימת שיטה
בגמרא הרואה בחליבה מלאכה האסורה מ התורה .מכא  ,שעלינו לחפש את אב המלאכה
5
אליו משתייכת מלאכת חולב.
בבואנו לדו בשאלה זו ,ננסה לבדוק בתחילה את הסיבה העיקרית להתלבטות .מצאנו בי
ל"ט המלאכות כ  10מלאכות המתאפיינות על ידי פעולת הפרדה המגדירה אות  :קוצר,
6
דש ,זורה ,בורר ,טוח  ,מרקד ,גוזז ובמוב מסוי ג מתיר ,קורע וסותר.

2

אולי רק כדי לשבר את האוז  ,נמנה חלק מה  :חליבה לאיבוד ,חליבה לתו קדירה ,חליבה על ידי גוי,
התחשבות בצער בעלי חיי ועוד.

3

שאלה זו נידונה רבות בפוסקי  ,אול בחרתי לעסוק בה בצורה כוללת קצת יותר מאשר בשאלה
השנייה ,מכיוו שמשלימה היא את הפרק הראשו  ,בו אעסוק בהרחבה.

4

מסיבות הנוגעות לנוחות הצגת הנושאי
השאלה הראשונה.

ונעסוק בשאלה השנייה לפני

5

יש לשאלה זו נפקא מינה גדולה להלכה ,ה מצד הכלל שאי מחייבי על תולדה הנעשית יחד ע אב
המלאכה שלה )צו ,ב ומקבילות( וה מצד ההגבלות האופייניות לכל אב מלאכה .בהמש המאמר נשתדל
לעמוד על "מקרי מבח " הלכתיי כאלה.

6

נראה כי קיימת א שיטה המייחסת את מלאכת חולב למלאכת ממחק ,שאיננה "מלאכת הפרדה".

והרצאת  ,נקדי
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מלאכות אלו סובבות כול סביב ציר משות הנוגע לאופיי  :הפרדה בי חלקי  ,הרחקה
וניתוק .אמנ  ,נית למצוא הגדרה מדוייקת לכל מלאכה ומלאכה ,ולהבדיל בי "מלאכות
ההפרדה" השונות )כ נכנה אות מכא ואיל ( בצורה ברורה ,אול הבלבול הנובע
מהקירבה המושגית שבינ הינו רב .הגמרא עצמה כבר מתייחסת לכ )עג ,ב(:
היינו זורה היינו בורר היינו מרקד? אביי ורבא דאמרי תרוויהו :כל מילתא
דהויא במשכ  ,א על גב דאיכא דדמיא לה חשיב לה.
הגמרא מצביעה על דמיו רב ,עד כדי זהות גמורה )!( בי שלוש מ"מלאכות ההפרדה" ,ונוכל
כבר כא לחוש בבעייתיות הרבה של שיו תולדות לאבות הדומי ביניה  .שכ  ,א "היינו
זורה היינו בורר היינו מרקד" ,כיצד נדע לאיזה אב מאבות המלאכה לשיי את
התולדות השונות?
מלאכת החליבה הינה ,מעיקרה ,אחת מ"מלאכות ההפרדה" הפרדת החלב מ הבהמה
הנחלבת .הגמרא עצמה לא אמרה במפורש מהו אב המלאכה אליו שייכת החליבה 7אלא
סתמה ואמרה )צה ,א(" :חולב חייב משו מפרק" ,ובכ רק הגדילה את המסתורי מהו
מפרק זה )השיי בעליל ל"מלאכות ההפרדה"( ,מהו מקור חיובו ומהי הגדרתו המדוייקת?
כיצד נדע להבחי בינו לבי מלאכות אחרות? בשאלות אלו נדו בפרק זה.
שתי משימות עיקריות עומדות לפנינו ,כשבאי אנו להציע הצעה )בש הראשוני כמוב (
לאב מלאכה שיגאל את מלאכת חולב מיתמותה:
א .בירור הדמיו בי מלאכת חולב לאב המלאכה המוצע .נצטר  ,כמוב  ,להגדיר היטב כל
אב מלאכה שנעסוק בו ,אול ודאי כי אי זה המקו לדבר ,ועל כ נסתפק בהגדרות
תמציתיות בלבד .מכא אפשר א להבחי בחשיבות הרבה של מלאכות מפרק וחולב ה
שיאפשרו לנו לבדוק ,לתחו ולהגדיר בצורה מדוייקת יותר את "מלאכות ההפרדה",
בשל היות מלאכות גבוליות ,ששיוכ לכל אב מלאכה טעו הוכחה.
ב .בירור ההתאמה של כל שיטה לגמרות השונות ,הקושיות אות נית להקשות על שיטה זו
מ הגמרות ,והתירוצי השוני ליישוב השיטות השונות ,בדר של משא ומת .
מטבע הדברי  ,לא נוכל לנסות לייחס את מלאכת חולב לכל אחת מ"מלאכות ההפרדה".
ברור שאי זה מסתבר כלל וכלל ,שמלאכות כמו מתיר או מרקד יהיו אב המלאכה של
חולב .קיימות שש שיטות שונות לאב מלאכה לחולב ומפרק ,8וביניה א מלאכה שאיננה
מ"מלאכות ההפרדה" :דש ,ממחק ,גוזז ,קוצר ,טוח ובורר .נדו בכל אב מלאכה על פי קווי
הפעולה שהתווינו.
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7

לפחות לא בתלמוד הבבלי ,בתלמוד הירושלמי ישנה הצעה מדוייקת ,וראה להל "קוצר".

8

המספר הרב מעיד ,אולי ,על הבלבול במלאכות ההפרדה.

חליבה בשבת

 .1דש
לכאורה ,המלאכה אליה דומה מלאכת החליבה ביותר הינה מלאכת דש .כמו הדישה ,כ
א החליבה הינה הוצאת אוכל או משקה 9מכיסויו או קליפתו )בנידו דיד עטיני הבהמה
הנחלבת( .על כ  ,האפשרות הסבירה ביותר ,במבט ראשוני על כל פני  ,הינה לחייב על
מלאכת מפרק )וממילא א על חליבה( משו דישה.
קיי  ,א כ  ,דימיו צורני בי מלאכת מפרק למלאכת דישה .אול  ,מלבד דימיו זה ,נות
לנו רש"י הוכחה נוספת ,לשונית .כ כותב רש"י )עג ,ב ,ד"ה 'מפרק'(:
תולדה דדש ,שמפרק תבואה משיבוליה ,לשו פורק מ החמור.
רש"י מביא הסבר מילולי ל"מקורה" של מלאכת מפרק .פריקה כעי נטילת המשא
והפרדתו מ הבהמה ,10כעי הפרדת התבואה משיבוליה .על כ  ,מפרק הינו תולדת דש.
אמנ  ,אי להבי את דברי רש"י כהשוואה גמורה ,כמוב  ,ולחייב על פריקת בהמה משו
דישה ,אלא יש לראות בכ דימיו לשוני גרידא.
אכ  ,השיטה המקובלת ביותר בי הראשוני הינה לחייב את מלאכות חולב ומפרק משו
אב המלאכה דש ,11וכ א פוסק הרמב" )ח ,ז(:
הדש כגרוגרת חייב ,ואי דישה אלא בגידולי קרקע .והמפרק הרי הוא תולדת
הדש ,החולב את הבהמה חייב משו מפרק.
מתו דברי הרמב"  ,מגיעי אנו אל אחת משתי הבעיות המרכזיות בשיו החליבה לאב
המלאכה דש .הגמרא )עה ,א( מביאה מחלוקת תנאי בחיוב על צידת חילזו ופציעתו
)הוצאת צבע התכלת שלו( .לדעת ר' יהודה הצד חילזו ופוצעו חייב שתי חטאות ,אול
לדעת חכמי חייב הפוצע חטאת אחת בלבד .רבא מעמיד את מחלוקת ר' יהודה וחכמי
בשאלה הא ישנה דישה שלא בגידולי קרקע .לפי ר' יהודה ישנה דישה א שלא בגידולי
קרקע ,ועל כ ישנו חיוב דישה א בחילזו  .לפי חכמי אי דישה אלא בגידולי קרקע ,ועל
כ אי חייבי על פציעת חילזו משו דישה .הבעיה בשיו חליבה למלאכת דש ,בעקבות
גמרא זו ,ברורה .כיצד נוכל לומר כי חייב החולב חייב משו דש ,הלא פעולת החליבה
איננה בגידולי קרקע? הפרה עצמה איננה גידולי קרקע ,וכיצד יכולי להתחייב עליה
משו דישה?12

9

לא נית לחלק בי דש
שייכת א באוכלי )ש

באוכלי  ,למפרק
תמרי (.

במשקי  ,מפני שבסוגיה )עג ,ב( מוכח כי מלאכת מפרק

 10עיי ברש"י )שמות כג ,ה(.
 11כ סוברי רש"י )עג ,ב ,ד"ה 'המפרק'(; )צה ,א ,ד"ה 'מפרק'(; ר"י )עג ,א ,ד"ה 'מפרק'(; רי" )לב ,א(;
רא"ש )ז ,ב( וראשוני רבי נוספי .
 12להל נראה ,כי ישנ ראשוני שאכ נוקטי שאי כא כלל חיוב ,מפני שהפרה איננה גידולי קרקע.
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את קושיה זו הקשה רבינו ת על רש"י )הנוקט שחיוב חליבה הינו משו דישה(:

13

וקשה לרבינו ת  ,דבשילהי המצניע אמר דחולב חייב משו מפרק ,ואי הווה
תולדה דדש הא אמר לקמ גבי הפוצע חילזו דלרבנ אי דישה אלא
בגידולי קרקע!
כל הראשוני הנוקטי כי חיוב חולב הינו משו דש ,צריכי ראשית כל ,לדחות את דבריו
של רבינו ת .
מצאנו שלוש שיטות מרכזיות לתירו שאלה זו בראשוני :
א .בהמה נחשבת כגידולי קרקע.
ב .הלכה כר' יהודה ,הסובר כי דישה איננה רק בגידולי קרקע.
ג .במפרק ,שהינו תולדת דש ,יודו א חכמי
בגידולי קרקע ,על מנת להתחייב עליה בשבת.

יודו כי אי הכרח שתהיה תולדה דווקא

כמוב  ,קיימי ראשוני אשר הלכו בדר אחרת ,ודחו את החיוב משו דש לגמרי ,ובה
נעסוק בהמש .

א .בהמה כגידולי קרקע
התוספות )ש ( מנסי לטעו כי א בהמה נחשבת לגידולי קרקע .קיימי מספר מקרי
בהלכה ,בה ישנו דיו בשאלה מה ה גידולי קרקע סכ לסוכה ,אכילת פועל ,ברכות
ועוד .ניסיו ההוכחה של התוספות הינו מגמרא במסכת עירובי )כז ,ב(:
דתניא" :ונתתה הכס בכל אשר ְ ֶ ה נפש " )דברי יד ,כו( כלל" ,בבקר
ובצא וביי ובשכר" פרט" ,ובכל אשר תשאל נפש " חזר וכלל .כלל
ופרט וכלל אי אתה ד אלא כעי הפרט .מה הפרט מפורש פרי מפרי
וגידולי קרקע ,א כל פרי מפרי וגידולי קרקע.
על פי הגמרא ,העוסקת במעשר שני ,א צא ובקר )וממילא א פרה ועז העומדות לחליבה(,
נחשבות בכלל גידולי קרקע .הפרט ,הכולל צא ובקר ,הוא "פרי מפרי וגידולי קרקע",
14
ולכאורה יש מכא הוכחה ניצחת לשיטה זו.

 13תוספות )עג ,ב ,ד"ה 'מפרק'(; בשינוי סגנו א בתוספות במסכת יבמות )קיד ,א ,ד"ה 'וקסבר'(; ובמסכת
כתובות )ס ,א ,ד"ה 'מפרק'(; בספר הישר )כג( )סט בדפוס ווינה(.
 14בשיטה זו מחזיקי ה"מגיד משנה" )ח ,ז( וראשוני נוספי .
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הדברי אינ כה פשוטי  .ראשית עלינו להסביר ,מדוע תיחשב הבהמה כגידולי קרקע?
רש"י )ש  ,ד"ה 'וגידולי קרקע'( מסביר:
וגידולי קרקע שכול ניזוני וגדילי מ הקרקע.
הבהמה נקראת גידולי קרקע ,מפני שעיקר חיותה ומזונה בא לה מ הקרקע .כעי סברה זו
כותב א המאירי )עג ,ב(:
הואיל והבהמות רבות באר  ,כגידולי קרקע ה .
א ההוכחה מ הגמרא איננה חד משמעית .שכ מצאנו גמרא אחרת ,הטוענת טענה הפוכה
לחלוטי  .הגמרא במסכת בבא מציעא )פט ,א( כותבת:
תנו רבנ  :דייש ,מה דייש מיוחד דבר שגידולי קרקע )ובשעת גמר מלאכה(
ופועל אוכל בו ,א כל שגידולי קרקע פועל אוכל בו .יצא החולב והמחב
והמגב שאי גידולי קרקע ואי פועל אוכל בו.
הרי לפנינו הוכחה גמורה ,הפוכה לחלוטי במגמתה ,לפיה בהמה איננה בכלל גידולי
קרקע! 15לכאורה ,מוכח מגמרא זו ,כי אי הדישה שייכת כלל באיסור חליבה ,א א נוכיח
שבהמה ,מסיבה כלשהי ,נחשבת כגידולי קרקע .התוספות במסכת בבא
מציעא )ש  ,ד"ה 'גידולי'( כבר הרגישו בקושי זה ותירצו:
הת קרי להו גידולי קרקע לפי שניזוני מ הקרקע ,אבל הכא מפיק שפיר
חולב ומגב דלא הוי בכלל דש ,שהוא גודל וצומח מ הקרקע.
התוספות מפרידי בי הגדרתה של הבהמה כגידולי קרקע לעניי מעשר שני ,להגדרתה
כגידולי קרקע ,לעניי דישה בהיתר אכילת פועל .במקרה האחרו  ,אי אנו מסתפקי
בהסבר רש"י והמאירי ,כי די שתאכל הפרה מ הקרקע על מנת שתיחשב כגידולי קרקע,
אלא ישנו צור בהגדרה מעט נוקשה יותר כי גידולי קרקע הינ דברי הגדלי וצומחי
ישירות מ הקרקע.
אול  ,התוספות לעיל השאירו אותנו באפילה לגבי שבת .הא הדי לגבי דישה בשבת יהיה
כדי דישה לגבי פועל? מהי סיבת ההבדל בי ההגדרות השונות? רבינו ת מרחיב
מעט יותר )עג ,ב(:
דילפינ להו מסממני שבמשכ  ,דאי דישה אלא בגידולי קרקע ,לגבי דבר
הגדל ממש מ הקרקע לא חשיבא בהמה גידולי קרקע.

 15קיימות גמרות נוספות ,מה נראה כי אי הבהמה נחשבת לגידולי קרקע ,כדוגמת דברי הגמרא
במסכת קידושי )יז ,א(:
"דאי כתב רחמנא 'צא ' ,הווה אמינא בעלי חיי

אי  ,גידולי קרקע לא".

ראה א בדברי התוספות במסכת בבא קמא )נד ,ב ,ד"ה 'פרי מפרי'( ,המסביר כהסבר התוספות להל .
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לגבי הלכות שבת ,נזקקי אנו להשוואה למשכ  ,ובמשכ הייתה הדישה בסממני ומכא
נלמד כי ישנו צור בדישה ,בדומה ממש לסממני הצומחי מ הקרקע כמו בהגדרת
הדישה לגבי פועל ועל כ  ,לעניי שבת ,אי הבהמה נחשבת לגידולי קרקע .מטע זה דוחה
רבינו ת את שיטת הראשוני  ,שדישה הינה אב המלאכה של חולב ,מפני שלשיטתו ,לעניי
שבת ,אי הבהמה נחשבת גידולי קרקע .אול  ,טענתו של רבינו ת איננה מוכרחת .אי כא
ראיה חותכת ,ובהחלט נית לטעו כי א בשבת ,די בהמה כדינה לגבי מעשר שני כגידולי
קרקע ,והראיה מדי סממני איננה מכרעת.
יש לזכור כי לא נוכל להרחיב בכל הדיו לעיל ,בכל מקרה ,את ההגדרה של גידולי קרקע א
לדגי  .שהרי ,עיקר המחלוקת על דישת גידולי קרקע הינה בחילזו  ,שהינו סוג של דג 16.על
כ  ,נוכל להקשות על השיטה ,לפיה מלאכת מפרק שייכת רק בגידולי קרקע ,מ
17
הגמרא )קמה ,א( האוסרת סחיטת דג לצירו והרי דג איננו גידולי קרקע לכולי עלמא
ושייכת בו ,לכאורה ,מלאכת מפרק .יש לדחות טענה זו ולומר ,כי באמת אי איסור
דאורייתא בסחיטת דג לצירו ,אלא איסור דרבנ בלבד .א לשיטת אלו הטועני כי אי
דישה אלא בגידולי קרקע ,ישנו על כל פני איסור דרבנ א שלא בגידולי קרקע .18להל ,
בחלקו השני של המאמר ,נראה שיטות ראשוני שונות המתייחסות באופ ישיר לדיו
שלעיל ,ומסיקות ממנו לגבי החיוב על החליבה ,הא הוא מדאורייתא או מדרבנ .
הוכחות רבות הובאו ,בראשוני ובאחרוני  ,על מנת להוכיח כי נחשבת הבהמה לגידולי
קרקע )בניגוד לרבינו ת ( .מצאתי לנכו להביא עוד הוכחה אחת כזו ,על דר הדרש .בעל
"ערו לנר" )יבמות קיד ,א( מוכיח כי נחשבת הפרה לגידולי קרקע מחלומו של פרעה .חלומו
הראשו של פרעה היה ,כזכור ,על שבע פרות המסמלות את שבע שנות השובע שיבואו על
מצרי  .שבע שנות השובע הללו ,מתאפיינות בגידולי חקלאיי רבי ויוצאי דופ  ,כלומר
בגידולי קרקע ,ומכיוו שהפרות מעידות על השובע ,על גידולי הקרקע מכא שא ה
19
נחשבות כגידולי קרקע!

 16מעניינת דעת אביי במסכת עירובי )כז ,ב( ,כי א דגי הינ גידולי קרקע! )על פי מסקנת הגמרא אי זו
שיטתו האמיתית(
 17עיי בדברי "אור זרוע" )כח( ,המעלה אפשרות להעמדת מחלוקת ר' יהודה וחכמי בשאלה הא דגי
הינ גידולי קרקע ואז אי דישה אלא בגידולי קרקע לכל הדעות.
 18עיי בדברי "אגלי טל" )מלאכת דש ,כד ,ד( ,בהגהה.
 19כמוב שאי כא הוכחה אמיתית כי א על דר הדרש ,ואי בה כדי לדחות את דברי רבינו ת  ,שהרי
טוע רבינו ת כי לעניי שבת אי הפרה נחשבת כגידולי קרקע .ראה בהמש דברי ה"ערו לנר" )ש (
הסבר מפורט יותר לחלו פרעה ,על דר זו ,בצירו חלקו השני של החלו .
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ב .הבדל בי אב המלאכה לתולדה
הדיו שלעיל ,אינו מסביר לחלוטי את הסוגיה על פי דרכו של הרמב"  .הרמב" נוקט ,כי
א החיוב על חובל ומוציא ד הינו משו מפרק ,תולדת דש ,וא כ  ,נהיה חייבי לומר,
על פי הרמב"  ,כי א אד נחשב כגידולי קרקע .אולי נית להסביר כ על פי הסברא
שהבאנו בהחשבת בהמות כגידולי קרקע ,הניזוני וגדלי מ הקרקע ,שכ א האד ניזו
מ הקרקע ,אול ברור כי כא נדחקת שיטה זו עוד יותר ואיננה מתקבלת כל כ על הדעת
כשיטת הרמב" בסוגיה.20
דר אחרת בפיתרו בעייתו של רבינו ת  ,מצאנו בדברי מפרשיו של הרמב" בדורות
הקדומי  .שאלתו של רבינו ת נשאלה כבר לר' אברה ב הרמב"  ,על ידי דניאל
הבבלי )ברכת אברה  ,יח(:
זה שהקשיתה בתחילתה ,מדקיימא ל " :אי דישה אלא בגידולי קרקע" ,אי
ראוי למי שיבי עניי האב ומעיינו ותולדתו להקשותה כלל .שהתולדה ,א
על פי שהיא דומה לאב אינה לא האב ולא מעי האב ,אלא הפרש יש
ביניה  .ושאמרת :והמפרק הוא הדש אינו כ  ,אלא מפרק תולדה דדש .שאי
דישה ,ולא עלה זה על דעת
לומר שהסחיטה לענבי או החליבה לעיזי
אד א על פי שהחייב בה משו מפרק .והואיל ומפרק תולדה דדש ,אי
להקשות מדקיימא ל " :אי דישה אלא בגידולי קרקע" .הדישה ,שהוא האב,
ועי האב ,21אינ אלא בגידולי קרקע .והמפרק שהוא תולדה דדש ישנו
22
בגידולי קרקע ושלא בגידולי קרקע.
ר' אברה ב הרמב" נוקט בדר אחרת משיטת התוספות .לפיו ,אי כלל מקו לשאלתו
של רבינו ת "אי ראוי למי שיבי עניי האב ומעיינו ותולדתו להקשותה כלל" )!( .רבינו
ת הניח ,כי הכלל החל על מלאכת דישה חייב לחול א על כל תולדותיה של המלאכה,
אול ר' אברה דוחה הנחה זו מכל וכל הכלל "אי דישה אלא בגידולי קרקע" אינו חל
על מלאכות הפירוק והחליבה ,אלא על אב המלאכה שלה בלבד.

 20א על פי שכ נקט ה"מגיד משנה" )ש (.
 21אולי צרי להיות" :ומעי האב" ,כלומר :האב ומה שהוא כעי האב ,אול לא תולדה.
 22תירו זה מופיע א ב"פירוש קדמו ממצרי " ,המודפס בסו ספר זמני להרמב"  ,מהדורת שבתי
פרנקל )ח ,ז( ,וראה בתחילת הפירוש לזהותו של המחבר.
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אולי נית לדייק תירו זה א מהרמב"  .כתירו ראשו לקושייתו של רבינו ת  ,כותב
הרמב" )צה ,א ,ד"ה 'חולב חייב'(:
ויש לומר :דישה בעצמו של פירי ליתא אלא בגידולי קרקע ,אבל להוציא
ממנו פירות מכונסי וטמוני בתו כיס שלה  ,כגו חולב דומיא דדישת
23
גידולי קרקע היא.
דברי הרמב" סתומי במקצת ,ואולי יש להבינ על פי שיטתו של ר' אברה  .דישה
ב"עצמו של פרי" ,כלומר אב המלאכה דישה ,קיי רק בגידולי קרקע אול על מנת
"להוציא פירות מכונסי " כגו חולב ,תולדת דישה ,אי צור בכלל "אי דישה אלא
בגידולי קרקע".
שיטה זו בהבנת אב המלאכה של דישה מעוררת כמה בעיות .ראשית ,א אי בתולדת דישה
את הכלל "אי דישה אלא בגידולי קרקע" ,מדוע לא יחייבו חכמי א על צידת חילזו
משו מפרק ,תולדת דש .הלא ,א על פי שהחילזו איננו גידולי קרקע ,נית לחייב בו משו
מפרק ,וחכמי אמורי היו לחייב שתי חטאות בפציעתו! בשאלה זו הרגיש
כבר ר' אברה :
אבל בשאי לה עורות שהד או הליחה מצוי בגו כולו ,אפילו חבל ויצא
הד  24או הליחה לחו לא קרינ ביה מפרק ,שאי לאותו הד או הליחה
בזה הגו מקו מסוי .
ר' אברה מעמיד תנאי נוס לחיוב במלאכת מפרק שיהיה לדבר המתפרק )במקרה שלנו
החלב הנחלב( מקו מסויי  ,ומכיוו שתנאי זה אינו מתקיי בחילזו  ,ממילא מחייבי
חכמי רק חטאת אחת .אול עדיי נית להמשי ולהקשות על שיטה זו מה יהיה הגבול,
על פי ר' אברה וסיעתו ,בי האב לתולדה השייכת לו .כלומר ,במה יכולה להיות התולדה
דומה לאב ,ובמה אי היא חייבת להיות דומה לו? שאלה זו נית לשאול לכל השיטות ,ואי
25
כא המקו להארי בה.

ג .הלכה כר' יהודה דישה איננה רק בגידולי קרקע
הזכרנו כבר לעיל ,כי הכלל "אי דישה אלא בגידולי קרקע" נתו במחלוקת תנאי  .ר'
יהודה סובר כי ישנה דישה א בחילזו  ,ולא רק בגידולי קרקע .ממילא ,נוכל לחייב על פי ר'
יהודה בחולב משו דש .על כ  ,נית אולי לומר ,כי שיטת המחייבי משו דש הינה
אליבא דר' יהודה ,ועל פי חכמי אי חיוב משו דש .אכ  ,התוספות )ש ( מנסי לומר כ
 23בהמש  ,מתר הרמב" א את שני התירוצי האחרי שהבאנו.
24

ר' אברה נוקט בשיטת הרמב"  ,שהחיוב על חובל ומוציא ד הינו משו דש.

 25עיי בייחוד בדברי ה"מגיד משנה" )ז ,ח(.
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בדעת רש"י .כמוב  ,אי תירו זה תק לגבי הראשוני הפוסקי במפורש כחכמי  ,שאי
דישה אלא בגידולי קרקע ,וא על פי כ ישנו חיוב בחולב )כשיטת הרמב" ( .מכל מקו ,
נוכל לומר כ לכל הפחות בדעת רש"י .כמוב  ,קשה לומר כי נקטה הגמרא כיחיד ,ר' יהודה,
כנגד חכמי וזהו הקושי העיקרי בשיטה זו )א כי נראה לקמ שאפשר להסביר כ ועדיי
לא לפסוק כר' יהודה ,על ידי הבנה שונה של הברייתא )צה ,א( ,אול רש"י לא הל בדר זו(.
התוספות הרגישו בקושי זה:
ודוחק לומר דברייתא דהמצניע 26אתייא כר' יהודה ,דפליג לקמ אדרבנ .
27

כ א כותב בעל "ספר יראי " על אפשרות זו )רעד ,קמא בדפוס וילנא(:
ואינו יכול )נוסח אחר :נכו ( להעמיד סת התלמוד כר' יהודה.
הדוחק בשיטה זו ברור.

על שיטת התוספות ,על פיה רש"י נקט כר' יהודה ,מקשה ה"חת סופר" )עג ,ד"ה 'ועיי '( .על
פי הגמרא ,מנפט הינו תולדת דש ,ומרש"י )ש  ,ד"ה 'והמנפט'( משמע כי ישנה דישה
רק בגידולי קרקע:
צמר גפ בקשת ,כדר האומני  ,וצמר גפ גידולי קרקע הוא.
א כ  ,אי אנו יכולי לומר כמו התוספות ,כי דעת רש"י שהלכה כר' יהודה ,שא כ ,
מדוע צרי היה רש"י לציי כי צמר גפ הינו גידולי קרקע? ה"חת סופר" מנסה לתר
בדוחק ,כי רש"י ,בד"ה שהובא לעיל ,טוע אליבא דרבנ כלומר מסביר כי א לדעת
חכמי יהיה במנפט איסור דאורייתא ,א כי לשיטתו רק ר' יהודה יחייב בחולב משו דש,
אול הדברי דחוקי .
קיימת בעיה נוספת במלאכת דש ,אשר גרמה למספר ראשוני להימנע מלשיי אליה את
מלאכת חולב .כזכור ,עסקנו בפתיחה ב"מלאכות ההפרדה" ובהבדלי ביניה  .אחד
ההבדלי הברורי בי מלאכת דש למלאכות בורר ,זורה ומרקד ,הינו בחיבור בי שני
הדברי המופרדי  .מלאכת דישה שייכת דווקא בהפרדת דברי מחוברי  ,בעוד מלאכת
בורר והאבות המסופחי לה שייכי בהפרדת דברי שאינ מחוברי  ,אלא מעורבבי
בלבד .הבחנה זו נמצאת כבר ברבינו חננאל )עד ,א(:
הדש הוא המפרק הפסולת המחוברת באוכל ...נמצא זורה והבורר והמרקד
כול מעבירי פסולת המעורבות באוכל ואינה מחוברת.
כ א כותב הערו )דש(:
 ...פירוש :הוא המפרק מ האוכל פסולת שהיא מחוברת לו.

26

בברייתא )צה ,א( מוזכר חיוב על חליבה.

 27לשיטת בעל "ספר יראי " בסוגיה ,ראה להל .
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מכא מגיעי אנו לבעייתיות בשיו החליבה למלאכת דישה .מהו גדרו של החלב בדד
הבהמה? נראה כי אי הוא מחובר לדד הבהמה כשיבולי המחוברות לגרעיני  ,אול הא
נחשב הוא כמופרד לגמרי? כיצד נדע לאיזו מלאכה ממלאכות ההפרדה נשיי את החליבה?
כיצד נחייב עליה משו דישה הלא החלב איננו מחובר כלל לגו הפרה!
נית לתר קושיה זו בכמה דרכי :
א .ההנחות שהנחנו לעיל אינ מוסכמות ,ויש א הטועני להיפ  .דישה איננה במחובר
אלא דווקא בנפרד ,בניגוד לדברי רבינו חננאל וה"ערו " .על פי שיטה זו ,אי בעיה בשיו
החליבה לדישה ,שכ שתיה מלאכות הנעשות במופרד .אול  ,על פי דר זו נגיע למצב
שיש בו כדי גיחו  :הפרדה של דברי המחוברי )בתלוש כמוב ( ייתכ שלא תיחשב
תיחשב דישה ותיאסר
כדישה ותהיה מותרת ,בעוד שהפרדת דברי נפרדי
מדאורייתא! הנוקטי בדר זו ,א כי לא כהסבר לסוגייתנו ,אלא כדי עצמאי במלאכת
דישה ,ה המהרי"ל )יב( ורבו המהר"ש .28על פי שניה  ,יש להג על מנהג הע לאכול
"קטניות מתו שרביטי שלה " ,מפני שדבוקי ה אל השרביט ואי דישה במחובר.29
הראייה של הנוקטי בשיטה זו ה דברי רש"י )צה ,א ,ד"ה 'מפרק'(:
 ...דלאו מחובר הוא )החלב בבהמה( ,אלא פקיד ועקיר וקאי בעטיני הדד
כתבואה בקשיה.
לכאורה מוכח מרש"י ,כי חיוב דש הינו דווקא בנפרד 30.כמו שאמרנו ,קשה קצת להלו
שיטה זו מצד הסברא ,וא סותרת היא במפורש את דברי ה"ערו " ורבינו חננאל.
אמנ  ,נראה לכאורה ,כי כ נקט רש"י .אולי יש לומר בדעת רש"י ,כי דווקא מפרק שיי
בשאינו מחובר ,אול דישה הינה במחובר .31א נקשה מדוע נחייב ,א כ  ,על מפרק
משו דש ולא משו בורר נאמר כי דישה ופירוק הינ דווקא בהוצאת דבר מכיסויו

 28רבינו שלמה מנוישטט ,רבה של ווינה בסו המאה ה  .14די זה לא נמצא בספר מהר"ש שלפנינו.
המהרי"ל והמהר"ש מובאי שניה ב"פרי מגדי " ,אשל אברה )שכ(.
 29עיי במשנה ברורה )שיט ,כא( ,ובביאור הלכה )ש  ,ד"ה 'בשינוי'( ,שהסביר מנהג זה בתירו אחר.
 30לכאורה ,ישנה לכ הוכחה א מדברי רש"י במסכת כתובות )ס ,א ,ד"ה 'מפרק'( ,המסביר כי אי המפרק
שיי במחובר .אמנ  ,ש אולי יש להבי מחובר לקרקע ,בניגוד לדברי רש"י )צה ,א( במסכת כתובות
בא "מחובר" כניגוד ל"תלוש" ,אול במסכת שבת בא הוא בניגוד ל"פקיד ועקיר" .לגבי השאלה הא
ישנו חיוב מפרק במחובר לקרקע ראה ב"מנחת חינו " ,מוס השבת )דש ,ב ,ד"ה 'א '(.
31
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וגילויו .כ כותבי בהגדרת מפרק ,ה המאירי )עג ,ב( וה ר' אברה
אמנ  ,אי הבחנה זו מוחלטת ומוסכמת כלל בי הראשוני והפוסקי .

ב הרמב" .32

33

נוכל א לדמות בי מפרק לדש ,בניגוד לבורר ,בכ שהחיוב בשתיה הינו על הוצאת דבר
34
ממקו שגדל בו דווקא.
ב .נית לומר כי דישה הינה ה במחובר
וה"ערו " שהובאו לעיל .נחלצנו אמנ
נמלטנו מ הצור להבדיל בי בורר,
מקוד  ,כי ההבדל הינו בכ שבדישה
דבר ממקו שגדל בו.

וה בתלוש ,א זאת בניגוד לדברי רבינו חננאל
מ המצב שתואר בשיטה הקודמת ,אול לא
זורה ומרקד לבי דש .נית לטעו  ,כפי שטענו
הפעולה היא של גילוי דבר מכוסה ,או בהוצאת

ג .נית לטעו כי א שהחלב העומד בדדי הבהמה איננו מחובר לה ,דרושה הפעלת כוח על
מנת להוציאו ועל כ נחשב הוא כמחובר ,ונית לחייב על הוצאתו משו דישה .סברא זו
מבוססת על דברי הגמרא במסכת כתובות )ו ,ב( ,הדנה הא ד בתולי נחשב כמחובר
או כמופקד בלבד ועל פי מספר ראשוני נחשב ד סת כמחובר בגלל הצור במציצתו
על מנת להוציאו מ הגו  35.על פי שיטה זו ,לא תהיה הדישה תלויה בחיבור בי שני
הנפעלי אלא באד העושה את המלאכה ,והחיוב יהיה תלוי בשאלה הא ישנו צור
בהפעלת כוח מצידו או לא.
ד .אמנ  ,הנחנו בפשטות כי החלב מנותק מ הפרה ,וכ א הוכחנו על פי רש"י ,המגדיר
את חלב הפרה "מיפקד פקיד" ,אול כנראה שאי הנחה זו מוסכמת על כל האחרוני ,
ויש הטועני שהחלב מחובר לפרה .כ משמע מ"שולח ערו הרב" )שה ,כח(:
שהחלב הוא משקה ומפרקו מהבהמה שהיא אוכל שה שני דברי חלוקי
זה מזה ומדובקי זה בזה.
 32בתשובה שהוזכרה לעיל.
 33עיי )עג ,ב( ,במחלוקת רש"י )ד"ה 'מפרק'( ותוספות )ד"ה 'ואחת'( ,במפרק תמרי מ המכבדות או
מקליפותיה  .לשאלה זו נפקא מינה גדולה להלכה ,לדוגמא :קטיפת פרי מענ תלוש שאלה שדנו בה
האחרוני בהרחבה.
 34עיי ברש"י )כתובות ס ,א ,ד"ה 'מפרק'(; )יבמות קיד ,א ,ד"ה 'חולב'(; בייחוד )קמה ,א ,ד"ה 'פטור'(,
בעניי סחיטת כבשי )ירקות כבושי (:
"שאי זה מפרק ,שאי המשקה הזה יוצא מ הכבשי שלא גדל בתוכ ".
על פי רש"י ,נתו העניי במחלוקת האמוראי  .אמנ  ,התוספות )ש  ,ד"ה 'כבשי '( חולקי בזה ,וכ
א ברשב"א )ש  ,ד"ה 'למימיה פטור אבל אסור'( ובראשוני נוספי  ,ואי כא המקו להארי .
 35אפשר וראוי להרחיב בשיטת הרמב" בדישה ,ובחיוב על הוצאת ד משו דישה ,ובכלל הסוגיה
במסכת כתובות ,אול אי כא המקו להארי בזה .א ההבדלי המדוייקי לכל השיטות בי דש
לבורר דורשי בירור מעמיק וממצה יותר.
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כעי שילוב ,כותב בעל "שביתת השבת" )מלאכת דש ,סח( ,כי רוב החלב נפרד מ הפרה,
אול מעט מחובר ב"גידי הדקי שבגו " ,וממילא בחלב זה מתחייב משו דישה.
עד כא  ,עסקנו בבעיות בחיוב חולב מצד דש ,אול לשיטה זו יתרו ניכר על שאר השיטות,
בעקבותיו נקטו בה רוב הראשוני  .כוונתי לסוגיה בשבת )קמד ,ב( ,ולדברי רב חסדא ש :
אמר רב חסדא ,מדברי רבינו נלמד :חולב אד עז לתו הקדרה ,אבל לא
לתו הקערה .אלמא קסבר :משקה הבא לאוכל אוכל הוא.
נוכל להסביר מימרא זו ,א נטע כי חיוב החולב הינו משו דש .בחליבה לקדירה המליאה,
נחשב החלב כאוכל אליו מגיע האד  ,ועל כ ישנה כא הפרדת אוכל מאוכל ,ואי זו
פעולת דישה או פירוק ,שה הפרדת משקה מאוכל או אוכל מפסולת .כ כותב
רש"י )ש  ,ד"ה 'לתו הקדירה'(:
ואי זו דר פריקתו ,והווי כמפריד אוכל מאוכל.
אול  ,חליבה לתו הקערה הריקה איננה מחשיבה את החלב כאוכל ויש כא פעולת פירוק
רגילה ,כעי הסחיטה ,הפרדת משקה מאוכל ,ועל כ אסור לעשות כ בשבת.
שאר השיטות ,כפי שנראה להל  ,יתקשו מאוד בהסבר סוגיה זו .בגלל ההסבר המוצלח של
השיטה המחייבת מצד דש לדברי רב חסדא ,דחה ר"י את דברי רבינו ת וטע  ,כרש"י ,כי
36
החיוב על פירוק וחליבה הינו משו דישה:
ואי נראה לר"י ,דבפרק חבית )לקמ קמד ,ב( אמרינ  :חולב אד לתו הקדרה
מה לי לתו הקדרה מה לי לתו
אבל לא לתו הקערה ,ולרבינו ת
הקערה?! ולפירוש הקונטרס אינו שיי  ,דמעיקרא כשהיה בדדי חשיב אוכל,
וכשחולב לתו הקדרה דהשתא נמי הוי אוכל ולא דמי לדש שנשתנה.
כא טמו הרווח הגדול של הראשוני המחייבי על חליבה משו דישה הסבר ברור
ופשוט של הסוגיה לעיל .שאר השיטות ,כפי שניווכח ,ידחקו לתר כא תירוצי שוני .
רוב הראשוני מחייבי  ,על פי מה שהראנו ,על חליבה ופירוק משו דישה .חיוב זה מעורר
שתי בעיות מרכזיות :הבעיה הראשונה הינה הכלל הנקוט "אי דישה אלא בגידולי קרקע",
ועל כ לא שיי  ,לפחות לכאורה ,חיוב על דישה בחליבה .נית לתר קושי זה
בשלוש דרכי :
א .בהמה נחשבת גידולי קרקע.
ב .הלכה כר' יהודה ,החולק על הכלל שלעיל.
ג .לגבי חליבה ,שהינה תולדת דישה ,ההגבלה לעיל איננה קיימת.

 36עיי הערה .13
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הבעיה השנייה היא שהחיוב בדש הינו כנראה דווקא במחובר ,אול אי החלב מחובר אלא
בבחינת "פקיד ועקיר" בעטיני הפרה .נית לומר ,כי החיוב בדש הינו רק בנפרד ,או שהינו
ה במחובר וה בנפרד .אפשר א לתר  ,כי החלב בעטיני הפרה נחשב בכל זאת כמחובר ועל
כ שייכת בו דישה.

 .2ממחק
השיטה השנייה לשיו מלאכות חולב ומפרק הינה לחייב משו מלאכת ממחק .מלאכת
ממחק המקורית הינה הורדת השיער מעל עור החיה ,כש שמפרש רש"י על
המשנה )עג ,א ,ד"ה 'ממחקו'( .אול  ,אב מלאכה זה התרחב לכל פעולה של החלקה ומירוח .על
פי רבינו ת )תוספות עג ,ב ,ד"ה 'מפרק'( ישנו חיוב בחליבה משו מחיקה ,37מפני שהאד
החולב מחליק את עטי הפרה.
יש לשי לב להבדל הגדול בי החיוב במלאכת חולב מצד ממחק ,לחיוב מצד דישה ויתר
השיטות שנראה להל  .כל שאר השיטות מחייבות בחליבה על הוצאת החלב מ הבהמה,
והשאלה הנותרת הינה רק על איזה אב מלאכה מתחייב האד בהוצאה זו .אול  ,על פי
שיטת רבינו ת  ,אי החיוב כלל על הוצאת החלב ,אלא על עצ מלאכת החליבה .הנפקא
מינה ברורה וחדה :במקרה של אד החולב בהמה ולא יצא ממנה חלב אי כלל מקו
לחייב על פי השיטות המחייבות משו דש ,בורר ,גוזז וכו' ,אול על פי רבינו ת  ,א
במקרה זה יהיה החולב חייב מדאורייתא!
על פי שיטה זו נפתרות שתי הבעיות שהצגנו לעיל לגבי מלאכת דישה אי במלאכת ממחק
הגבלה לגידולי קרקע דווקא )עיקרו של אב המלאכה הינו בעור הבהמה( ,ואי כלל שייכות
לדרגת החיבור של החלב בעטיני הפרה .עד כא לא הוצגה שיטתו של רבינו ת בצורה
שלמה .שכ אפשר לטעו ולהקשות בקלות על שיטה זו :היכ מצאנו ממחק בפירוק? הלא,
על פי הגמרא ,חליבה הינה משו מפרק ,ומלאכת מפרק שייכת א בהפרדת התמרי
מקליפותיה  ,38והיכ שייכת כא מלאכת מחיקה? אמנ  ,רבינו ת הרגיש בקושי זה
בשיטתו ושיכלל אותה.

 37להל נראה ,לכאורה ,כי סותר רבינו ת את עצמו ,ומחייב א משו בורר .להל בסעי " :6בורר" ,נברר
בדיוק את דעתו של רבינו ת ואת הסתירה בדבריו .אול מכל מקו  ,ידי חובת הדיו בשיטה כשלעצמה
עדיי לא יצאנו.
 38עיי בהערה .33
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על פי רבינו ת  ,39יש לחלק ולהבדיל בי שני סוגי מפרק :מפרק בגידולי קרקע
40
משו דישה ,ומפרק בדבר שאיננו גידולי קרקע ,כגו בהמה החייב משו ממחק.
נציג את שיטת רבינו ת בצורת תרשי :

החייב

41

|מפרק
שלא בגידולי קרקע
ממחק

בגידולי קרקע
דש

שיטה זו של רבינו ת איננה ברורה ונהירה כל צורכה .מהו פשר החיוב הכפול במלאכת
מפרק? היכ מצאנו תולדה אחת המחולקת לשתיי  ,ושייכת לשני אבות? הלא אי קשר בי
מלאכת מפרק בחליבה ,בה מחוייבי מצד פעולת המחיקה ,למפרק בגידולי קרקע ,כגו
תמר ,עליו מחוייבי מצד הוצאת התמר מקליפתו? הא יש כא שתי תולדות שונות שאי
ביניה אלא שיתו הש בלבד? א כ  ,מדוע לא חילקה הגמרא בי שני סוגי מפרק אלו?
אמנ  ,נית להבי על פי שיטה זו מדוע אי מתחייבי על פציעת חילזו משו מפרק ,כיוו
שהחילזו איננו גידולי קרקע ועל כ החיוב לגביו הינו מצד מלאכת ממחק ,שאינה שייכת
בפציעת חילזו  ,אול מידי קשיי נוספי בשיטה זו לא יצאנו.
הקושי הגדול והברור ביותר בשיטת רבינו ת  ,בגללה דחה אותה ר"י ,הינו דווקא מ
הסוגיה שהוזכרה לעיל ,בדי היתר חליבת העז לתו הקדירה .לכאורה ,א איסור ממחק
יש כא  ,מה לי לתו הקדירה ומה לי לתו הקערה?! תמיהתנו ברבינו ת תל ותגבר,
כאשר ניווכח כי באותו סימ עצמו ,בו מציג רבינו ת בספר הישר את שיטתו בחיוב חליבה,
מתייחס הוא א לסוגיית "חולב אד עז"! אכ  ,מספר אחרוני ניסו לתר את דברי רבינו
ת  ,ומכיוו שלמעשה ,בעיה זו הינה בעיה כללית הנוגעת לכל השיטות שאינ מחייבות על
חליבה משו דישה ,נדו בה בהמש בהרחבה.

 39בספר הישר )כג() ,סט בדפוס ווינה(.
 40עיי במהר" על התוספות )עג ,ב( ,שנדחק להסביר בדברי רבינו ת היכ ישנה מחיקה בפריקת
התמרי  ,ולא הזכיר את החילוק של רבינו ת בספר הישר בי מלאכת מפרק בגידולי קרקע למלאכת
מפרק שאיננה בגידולי קרקע ,וא הוא הרגיש בדוחק בתירוצו .א הר"ש משאנ בתוספותיו למסכת
כתובות )ס ,א( דוחה כ את רבינו ת  .כנראה ,לא היה ספר הישר מצוי לפני המהר" והר"ש משאנ ,
על כל פני לא כפי שהוא מצוי בידינו כיו .
 41חילוק זה של רבינו ת תק א לגבי שיטות אחרות בחיוב חולב ,כפי שנראה להל .
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 .3גוזז
שיטה נוספת בחיוב החליבה ,הינה חיוב משו מלאכת גוזז .שיטה זו מובאת בתוספות
הרא"ש בש ריב"א) 42צה ,א ,ד"ה 'חולב'(:
וריב"א פירש ,דמפרק חייב משו גוזז ,דכל דבר שהוא מכביד על בעלי חיי
והוא מסירו ומיקל מעליו קרי מפרק.
שיטה זו מובאת ג
ב אברה .43

בשיטה מקובצת )כתובות ס ,א ,ד"ה 'וכתב הרשב"א'( בש

ר' שלמה

ראשית עלינו לברר הא א לשיטת הריב"א קיי חילוק בי מפרק בגידולי קרקע למפרק
שאיננו בגידולי קרקע ,שרק עליו ישנו חיוב משו גוזז .מסתבר כי א ריב"א ור' שלמה מ
ההר הלכו בדר זו ,שכ קשה להעלות על הדעת שיחייבו על מפרק תמרי מקליפת משו
גוזז .על כ  ,א לפי המחייבי על מפרק משו גוזז ,תק חיוב זה רק בבעלי חיי שהרי
אב המלאכה גוזז שיי רק בחיות .על פי הנחה זו ,נצטר אולי להפקיע את החידוש של
חלוקה בי שני סוגי מפרק מרבינו ת ולהעבירו אל ריב"א ,44אול אי הדבר מוכרח.
החילוק בי שני סוגי מפרק ,מפרק החייב משו גוזז ומפרק החייב משו דש ,מוב יותר על
פי שיטה זו .בניגוד לחילוקו של רבינו ת  ,בו אי קשר בי שני אבות המלאכה ממחק
ודש ,הרי שנית להגיד בפשטות ,על פי שיטת הריב"א ור' שלמה מ ההר כי מלאכת מפרק
בגידולי קרקע הינה תולדת דישה ,אול מלאכת מפרק בבעלי חיי הינה תולדת גוזז.
כמוב  ,נוכל עדיי להקשות מדוע לא הזכירה הגמרא חילוק זה בי שני סוגי מפרק ,אול
חילוק זה פשוט יותר על פי שיטה זו.45
על פי הבנה זו של מלאכת גוזז ,נהיה חייבי לשנות את הגדרתנו המקורית למלאכה זו.
מעתה ,אי הגזיזה רק ניתוק שיער או ריקמה מתה אחרת )כציפורניי ( מ החיה ,אלא א
הפרדה של כל דבר המכביד על הבהמה .הגדרה מחודשת זו לגזיזה ,מדוייקת כבר בדברי
46
הריב"א לעיל.

 42ר' יצחק ב אשר ,נחשב לראשו בעלי התוספות באשכנז ,נפטר כ  40שנה לפני רבינו ת .
 43כנראה ר' שלמה ב אברה מ ההר ,מחכמי פרובנס ומתלמידי הראב"ד.
 44על האפשרות שחידושי מ הריב"א נכנסו לספר הישר ,עיי בדברי פרופסור אפרי אורב  ,בספרו
"בעלי התוספות" )עמוד  .(85אפשר א לומר כי ריב"א המוזכר בתוספות הרא"ש )ולא בא מקבילה
אחרת!( הינו ריב"א הבחור ,נכדו של ריב"א.
 45מה שמחזק את ההשערה כי חילוק זה התחדש לראשונה על ידי ריב"א ו'יובא' על ידי רבינו ת .
 46אול אי הכרח לומר כי גוזז הינו דווקא בדבר המכביד על הבהמה ,וכ נראה מדברי ר' שלמה מ ההר
בשיטה מקובצת )ש (.
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לעניי חיבורו של החלב לבהמה נית לומר על פי שיטה זו ,כי אי בגוזז הקפדה א הרכיב
הנגזז מחובר לבהמה או רק בגדר "פקיד ועקיר" .ההבחנה בי סוגי חיבור שוני קיימת רק
בגידולי קרקע ,אול בחיה ,במלאכת גוזז כל הפרדה נכללת במלאכה.
חיזוק לדברי המחייבי משו גוזז נוכל לקבל ,באופ מפתיע ,דווקא מרש"י )הנוקט
שהחיוב הוא משו דש( .כזכור ,הוכיח רש"י בהוכחה לשונית כי מפרק הינו תולדת דש,
על ידי השוואת המפרק לפריקה מ הבהמה .רש"י )עג ,ב ,ד"ה 'מפרק'( כותב:
תולדה דדש ,שמפרק תבואה משיבוליה ,לשו פורק מ החמור.
הסברנו השוואה זו כהשוואה מילולית גרידא ,ולא כהשוואה גמורה .אול  ,על פי דברי
ריב"א ,הופכת השוואה זו לדימיו גמור! מלאכת הפירוק ,על כל פני בחיה ,הינה ממש
כעי פריקת הבהמה ממשאה ,עד שאולי ישנו מקו להסתפק הא פריקה מ החמור הינה
תולדת גוזז) .צרי לדחות ולומר כי א לפי ריב"א קיי חיוב בגוזז רק כאשר החלק הנגזז
שיי לגו החיה(.
שיטה זו יכולה א להסתייע מ הגמרא )קז ,ב( ,ש מחייב שמואל ב"מדלדל עובר שבמעי
הבהמה" משו עוקר דבר מגידולו .הראשוני נחלקו באב המלאכה אליו מכוונת הגמרא
כא  ,אול התוספות בשני מקומות ,47נוקטי כי חיוב זה הינו מצד מלאכת גוזז .א כ ,
הרי נית להשוות בי חולב למדלדל עובר שבמעי הבהמה ה במקרה זה וה במקרה זה
קיימת פעולה של "עקירת דבר מגידולו" ,המקילה על הבהמה מדבר המכביד עליה,
כשיטת ריב"א.
אול עדיי נוכל להקשות על שיטה זו מ הגמרא )עה ,א( הדנה בפציעת חילזו  .על פי
המחייבי על חליבה משו גוזז ,מדוע שלא יחייבו חכמי שני איסורי  :אחד משו צד
ואחד משו גוזז )ר' יהודה יחלוק ויאמר כי ישנו כא חיוב משו דש ,שכ ממילא כל שיטה
זו הינה א ורק אליבא דרבנ ( .נית לתר קושיה זו בכמה דרכי :
א .נית לומר ,על פי הסברנו בדברי הריב"א ,כי אי הד בכלל דבר המכביד על הבהמה,
וממילא אי בהוצאתו חיוב משו גוזז.
ב .על פי מה שהבאנו לעיל בדברי ר' אברה ב הרמב"  ,כי הד בחילזו איננו נמצא
במקו אחד אלא מפוזר הוא בכל חלקי גופו של החילזו  ,נית לומר כי אי במצב זה
48
חיוב משו גוזז .דווקא בחלב ,המרוכז כולו בעטיני הבהמה שיי חיוב משו גוזז.
ג .החילזו בו דנה הגמרא ,כפי שהזכרנו לעיל ,הינו למעשה דג החי במי  .נית לטעו  ,כי
אי גזיזה בדגי החיי במי  .קביעה זו ,לה נפקא מינה גדולה להלכה ,איננה ברורה כל
 47עבודה זרה )כו ,א ,ד"ה 'סבר'(; בכורות )כה ,א ,ד"ה 'ואמר'(.
 48אפשר לאחד את שני הטעמי הללו ,ולהתייחס אליה כאל סיבה ומסובב מכיוו שהד מפוזר בכל
חלקי החילזו  ,הרי שאי הוא נחשב כדבר המכביד על הבהמה שיש בו חיוב גזיזה.
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כ  ,49אול נוכל לומר כ  ,א
שלמה מ ההר.

לא להלכה ,לכל הפחות לשיטת

של ריב"א ור'

הבעיה המרכזית בחיוב זה ,50הינה אותה הבעיה אותה הזכרנו לגבי שיטת רבינו ת
המחייב מצד ממחק הסוגיה )קמד ,ב( המתירה לחלוב לתו הקדירה אול לא לתו
הקערה .על פי שיטה זו מה לי גוזז לתו הקדירה ,מה לי גוזז לתו הקערה? בפיתרו בעיה
זו ,על פי כל השיטות )מלבד דש כמוב ( ,נעסוק בהמש .
קיימת א נפקא מינה להלכה ,בי שיטה זו לשאר השיטות .על פי הרא"ש )ז ,ו( ,51גזיזה
בבהמה חיה הינה א ורק בכלי ,והגוזז שלא בכלי אינו חייב .החיוב בתולש ,שהינו ביד ,הינו
רק כאשר אי דר גזיזה בכ  .על כ יש מקו להסתפק ,הא נחשבת חליבה כדבר שאי בו
אפשרות גזיזה בכלי ,כיוו שעיקר החליבה הינה ביד ,ועל כ א ללא כלי יהיה האד חייב,
או שמא בבהמה חיה לא שיי תולש כלל וא החליבה איננה בכלי לא נוכל לחייב לא
משו תולש ולא משו גוזז ועל כ יהיה החולב ביד פטור ,ויש עוד מקו להארי
בעניי זה.

 .4קוצר
א שבתלמוד הבבלי לא נתגלה לנו מהו אב המלאכה של מלאכת חליבה ,עשה זאת התלמוד
הירושלמי בפירוש )נב ,ב(:
החולב והרודה חלות דבש חייב משו קוצר.
52

מפורש לנו בתלמוד הירושלמי ,כי אב המלאכה של חליבה הינו קצירה .א רש"י מזכיר
דעה הטוענת כי חיוב החליבה הינו משו קצירה )צה ,א ,ד"ה 'מפרק'(:
ואית דאמרי תולדה דקוצר ולא היא ,דלאו מחובר הוא ,אלא פקיד ועקיר,
וקאי בעטיני הדד כתבואה בקשיה ,ולשו מפרק נמי לא שיי למימר ,אלא
לשו תולש.

 49עיי ב"מנחת חינו " ,מוס השבת )גוזז ג( ,המביא כ בדעת הרמב" .
 50על כ המאירי )עג ,ב( דוחה אותו מפורשות.
 51בעקבות הגמרא במסכת בכורות )כה ,א(.
 52הרש"ש )צה ,א( מנסה לדחות מקור זה בטענה של טעות סופר ,כש שבסמו לחולב מגיה בעל "קרב
העדה" 'חורש' במקו דש .אול  ,תיקו זה אינו מסתבר ואינו מוכרח ,ועיי ג ב"ירושלמי כפשוטו" על
הירושלמי )ש ( ,הדוחה הצעה זו של הרש"ש.
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רש"י מכיר באפשרות של חיוב על חליבה מצד קוצר ,אול דוחה הוא אותה משתי סיבות:
א .מלאכת קוצר שייכת במחובר בלבד )אי הכוונה מחובר לקרקע ,אלא הפרדה בי שני
חלקי המחוברי אחד לשני ,כפי שנראה להל ( ,אול החלב ,כפי שכבר ציינו ,אינו
מחובר לעטי הפרה ,אלא א ורק מכונס ש .
ב .אילו אכ הייתה החליבה תולדת קוצר ,לא שיי היה לומר בה לשו מפרק ,אלא הייתה
הגמרא משתמשת בתולדה הרגילה והמתאימה של קצירה תלישה ,ומכא  ,על פי רש"י,
שיש לדחות אפשרות זו ואי לחייב על חליבה משו קצירה.
בעיה מרכזית נוספת בשיטת התלמוד הירושלמי ,הינה חיובו של החולב מצד קצירה א
בבעל חיי  .הא שיי חיוב מצד קוצר בבעל חיי ? הא שייכת כלל מלאכת קוצר
במנותק מ הקרקע?
לפיכ  ,ננסה לתר את התלמוד ירושלמי משתי הדחיות החמורות שהביא רש"י .את
ההוכחה השנייה ברש"י על הזכרת מלאכת מפרק שאיננה שייכת בקצירה ,נית לדחות
כיוו שלא מצאנו בתלמוד הירושלמי חיוב על חולב מצד מלאכת מפרק ,אלא מצד מלאכת
קוצר בלבד .יתר על כ  ,בתלמוד הירושלמי כולו נמצא איזכור של מלאכת מפרק פע אחת
בלבד ,וא הוא ,ככל הנראה ,לא באותה המשמעות שבתלמוד הבבלי.53
אול עדיי נותר לנו להבי מספר דברי על פי התלמוד הירושלמי .הא נית לחייב על
קצירה בבעל חיי ? הא נית לחייב על חולב כתולדת קוצר ,א על פי שהחליבה הינה
בבהמה? שאלה נוספת העומדת לבירור ,הינה הסיבה הראשונה אשר מביא רש"י לדחייתו
את שיטת התלמוד הירושלמי .הא קוצר שיי א במופרד? הא החולב בהמה יכול
להתחייב משו קוצר ,א על פי שהחלב איננו מחובר לפרה אלא רק "פקיד ועקיר" ,כלשו
רש"י? נבח שאלות אלו על פי התלמוד הירושלמי ,וננסה לבדוק הא מתאימות ה לשיטתו
הכללית והא התלמוד הירושלמי עקבי בהתייחסותו למלאכות חולב וקוצר.
כבר הזכרנו לעיל את הסוגיה )קז ,א( העוסקת ב"עקירת דבר מגידולו" ,ואת מחלוקת
הראשוני בנוגע למקור החיוב בדי זה .הגמרא מביאה שלוש דוגמאות ל"עוקר דבר
מגידולו" :דלדול עובר שבמעי בהמה ,עקירת עשב שוטה )"כשותא"( מתו צמחי שגדל
בה )"היזמי והיגי"( ותלישת פטריות משפת דלי )"פיטרא מאוונא דחצבא"( .במקרה
השלישי ,ברור כי אי קצירה מ הקרקע ,שהרי הפטריות אינ מחוברות לקרקע ,וא על פי
כ החיוב של "עוקר דבר מגידולו" ב"פיטרא מאוונא" הינו משו קוצר 54.ממילא ברור ,כי
 53חיובו של 'מפרק' )ש נב ,ב( ,הינו משו 'זורע' ,ועיי בדברי בעל "קרב העדה" )ש (.
 54ראה רש"י )ש  ,ד"ה 'מיחייב'(:
"וא על פי שאינו מחובר לקרקע )האוונא(".
די זה מובא ברמב" )ח ,ג( בי שאר דיני קוצר; כ כתב א הריטב"א בפירוש )קז ,ב(.
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החיוב על קוצר איננו דווקא כשהנפעל מחובר לקרקע )או לכל הפחות ,על פי שיטת ר'
אברה  ,אי הדבר כ בתולדת קוצר ,וא חולב ,אליבא דהתלמוד הירושלמי ,הינו רק
תולדת קוצר( 55.אול  ,הא נית להתחייב על פעולת קצירה בבהמה? לכאורה ,מ המקרה
הראשו שבגמרא ,על "עקירת דבר מגידולו" דלדול עובר נראה כי ישנו חיוב קוצר א
בבהמה ,ואי להקשות מכא על שיטתו של התלמוד הירושלמי ,אול הראשוני התקשו
בכ  ,מסיבות שונות ,ורוב העמידו את החיוב בדלדול עובר ממעי בהמה משו איסור
נטילת נשמה 56.מדבריה נראה איפוא ,כי אי חיוב קוצר בחיה ,וממילא אי לחייב בחולב
משו קוצר .אלא שהתלמוד הירושלמי הול בדר אחרת )מח ,ב(:
רבנ דקסרי אמרי  :הה דצייד כוורא )צד דגי  (57וכל דבר שאתה מבדילו
מחיותו חייב משו קוצר.
יוצא על פי התלמוד הירושלמי ,כי ישנו חיוב בעוקר דבר מגידולו משו קוצר א בבעלי
חיי )בדגי  ,וממילא נוכל להרחיב איסור זה א לבהמות( .אכ  ,הרמב" והרשב"א
הרגישו בזה ,וכתבו כי בדי זה של קצירה בבעלי חיי  ,חולק התלמוד הירושלמי על
התלמוד הבבלי .58מהלכה זו ,המחייבת על תפיסת דג משו עקירת דבר מגידולו ,נוכל א
לתר את הקושי השני בשיטת התלמוד הירושלמי .דג ודאי שאיננו מחובר למי  ,ועל כ
נהיה חייבי לומר כי על פי התלמוד הירושלמי ,ישנו חיוב בקצירה א כאשר הנקצר
איננו מחובר למקו ממנו הוא נעקר ,וממילא מתורצת קושייתנו השנייה על התלמוד
הירושלמי .מכא אולי א נית להבי מדוע נקט רש"י בשיטה של חיוב משו קוצר "אית
דאמרי" ,ולא בש התלמוד הירושלמי בפירוש .זאת ,משו שרש"י דוחה שיטה זו רק לגבי
אלו הרוצי לומר אותה בסוגייתנו ,בעוד שאכ מתאימה היא לשיטתו של
התלמוד הירושלמי.59
יוצא מכל האמור ,כי התלמוד הירושלמי מחייב בחולב משו קוצר ,על פי שיטתו שישנו
חיוב בקוצר א בבעלי חיי  ,וכ אי בקוצר הכרח של חיבור הדבר הנקצר ע מקורו ,אול

 55בעל "צמח צדק" לא הל בחידושיו )עג ,ב( בדר זו ,וטע  ,על פי גמרא במסכת גיטי )פא ,ב( ,כי א פרה
נחשבת כמחוברת לקרקע )על בסיס ההיגיו שפרה נחשבת כגידולי קרקע( ,אול לפי שיטתנו אי
צור לומר כ .
 56כ ברמב" )קז ,ב(; רשב"א )ש (; מאירי )ש (; רמב" )יא ,א( ב"מגיד משנה" ובראשוני נוספי  .עיי
ב"קהילות יעקב" )מז( ,הד בעניי קצירה בבעלי חיי  .ואולי מצאנו כא חבר לשיטת רבינו ת  ,בתולדה
המשוייכת לשני אבות" .עוקר דבר מגידולו" הינו תולדת קוצר ותולדת נוטל נשמה )שוחט( כאחד ,ואולי
אי כא כלל תולדה אלא "סירכא דלישנא" )כמו שכותב הרשב"א ש ( ,והדברי צריכי עיו נוס .
 57כ מסביר בעל "קרב העדה" )ש ( .לפיו ,מדובר בדג הניצוד ועומד ,ועל כ אי בזה משו איסור צידה.
 58ברמב" וברשב"א )ש ( ,ועיי ב"גיליו הש"ס" על התלמוד הירושלמי )ש ( ,שהסביר בדר זו.
 59ממילא מתורצת קושיית בעל "שיירי הקרב " בתלמוד הירושלמי )נב ,ב ,ד"ה 'החולב'( ,כמו שכתב
ב"גיליו הש"ס" על התלמוד הירושלמי )ש (.
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שני דיני אלו הינ
60
שאר הראשוני .

בניגוד לתלמוד הבבלי ,ועל כ דחה אות

רש"י ,ולמעשה א כל

יש להעיר על הוכחה נוספת לחיוב במפרק מצד קוצר א בתלמוד הבבלי .בעל "צמח צדק"
ניסה להוכיח שיטה זו מ העובדה שהדיו הראשו בגמרא על מלאכת מפרק )עג ,ב( ,מוסב על
מלאכת קוצר ,ונמצא בפיסקה העוסקת במלאכת קצירה .אול  ,יש לתמוה על הוכחה זו,
שכ נראה בבירור כי הדיו במפרק דווקא בסמו לקוצר ,הינו משו החיוב השני במקרה
שמביא רב פפא )השרת תמרי מ הע ( משו תולש ,שהינו תולדת קוצר .61למעשה ,ישנה
כא הוכחה הפוכה לחלוטי  .שכ  ,א אכ מפרק היה תולדת קוצר כדש ,לא נית היה
לחייב שתי חטאות ,על תולש ומפרק כאחד ,מכיוו שהיו ה תולדה של אותו אב מלאכה.
מכא מוכח ,על פי התלמוד הבבלי ,כי מפרק )על כל פני לא בגידולי קרקע ,כחילוקו של
רבינו ת ( איננו תולדה של קוצר ,והדברי אינ מחוורי וצריכי עיו .
לגבי יחסה של שיטה זו לסוגיית "חולב אד עז לתו הקדירה" ,נוכל לומר כי התלמוד
הירושלמי אכ חולק על דברי רב חסדא אלה ולפי שיטתו אי הפרש בי חולב
62
לקדירה או לקערה.

 .5טוח
השיטה החמישית לאב המלאכה של מלאכות מפרק וחולב הינה מלאכת טוח  .על פי בעל
"ספר יראי " )רעד( ,בגלל הבעיות שהוצגו לעיל בחיוב מצד דישה )"אי דישה אלא בגידולי
קרקע"( מפרק הינו תולדה של טוח  .לא ירדתי לסו דעתו של בעל "ספר יראי " בשיטה
זו ,ובדימיו שמדמה הוא בי מפרק לטוח  .יתר על כ  ,הסיבה בגללה דוחה הוא את מלאכת
דש כמקור החיוב ,שאי דישה אלא בגידולי קרקע ,נתונה בעצמה במחלוקת לגבי מלאכת
טוח  ,הא שייכת היא א בדברי שאינ גידולי קרקע ,63ומוכרחי לומר בדעת בעל
"ספר יראי " כי שייכת טחינה א שלא בגידולי קרקע .64א יש להסתפק ,הא מחלק בעל
"ספר יראי " את חילוקו של רבינו ת  ,בי מפרק בגידולי קרקע למפרק שאיננו בגידולי
קרקע ,או טוע כי כל חיובה של מלאכת מפרק הינו מצד טוח  ,ללא חילוק.

 60סיוע נוס לטענה שהתלמוד הבבלי חולק על התלמוד הירושלמי בעניי חיוב חולב מביא הרש"ש )צה ,א(.
א נעיי בשאר החיובי שמביא התלמוד הירושלמי בסמו לחיוב של חולב ,נראה כי בכול חלוק הוא
על התלמוד הבבלי :המכבד חייב משו דש ,המגב והמחב משו לש ועוד בניגוד לסוגיתנו )צה ,א(.
 61כפי שפירש רש"י )ש (.
 62לא מצאנו בתלמוד הירושלמי סוגיה מקבילה לסוגיה זו.
63

עיי ב"שלטי הגיבורי " )לב ,א ,אות ג(; "תרומת הדש " )נו(.

 64עיי בדברי "תועפות רא " על בעל "ספר יראי " )ש  ,קלח(.
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קשה קצת להלו את שיטתו של בעל "ספר יראי " במציאות ,ולא הבנתי לגמרי את דעתו
בדימיו בי מלאכת טוח לחליבה .ע כל זאת ,לא נימנע מלהציע מספר כיווני להבנת
דעתו .ראשית ,ננסה לבדוק את הגדרת הרמב" לטחינה )ז ,ה(:
שהטוח לוקח גו אחד ,ומחלקו לגופי הרבה.
על פי הגדרה בסיסית זו ,נוכל לטעו כי האד החולב לוקח את הפרה ומחלקה לבשרה
וחלבה ויש כא כעי טחינה .אול אי הדבר מחוור כל כ  ,מכיוו שטחינה הינה דווקא
בחלוקה "לגופי הרבה" ,וקשה להתייחס כ לחלב הנחלב מ הבהמה .אולי יש לומר ,על
פי הסבר ה"צפנת פענח" )כא ,יח( כי אי צור דווקא בחלוקה ל"גופי הרבה" בטחינה ,אלא
65
נכללת בכלל טחינה.
כל חלוקה היוצרת דבר חדש ,כעי יצירת אבקה או קמח מחיטי
אולי יש להבי בשיטת בעל "ספר יראי " ,כי החולב נראה כהופ מוצק גו הפרה ,לנוזל
חלב .מעשה זה הינו כעי טחינה ,שהינה הפיכת מוצק לאבקה .על כל פני  ,שיטת בעל
"ספר יראי " דורשת בירור והסבר מעמיק יותר.

 .6בורר
שיטה נוספת לחיוב במלאכת חולב ,המוזכרת בראשוני  ,הינה מצד אב המלאכה בורר.
מלאכת הברירה הינה הפרדת האוכל מ הפסולת ,ובסוגייתנו הפרדת החלב מ הבהמה.
החיוב מצד בורר נמצא בדברי התוספות )קמד ,א ,ד"ה 'חולב'( ,66בר" )ס ,ב( ברמיזה,
במרדכי )תלז( ובראשוני נוספי  .67על א שלא ברור מהי דעת האמיתית לגבי חיוב
בחולב ,עקב הסתירה לכאורה בדבריה נדו באפשרות זו בפני עצמה.
מלאכת בורר ,כפי שהוזכר לעיל על פי רבינו חננאל והערו  ,שייכת בנפרד בלבד .כלומר,
בהפרדת שני דברי מחוברי לא שייכת מלאכת בורר .הזכרנו לעיל ,כי החלב איננו מחובר
לעטיני הבהמה ,ועל כ אי מצד זה מניעה לחייב כא משו בורר .אמנ  ,ישנו מקו
לפקפק הא בחולב ,כאשר מרוכז החלב במקו אחד בעטיני הפרה וצרי רק להוציאו
מש  ,יש משו בורר ,והא נחשב החלב נפרד מ הבהמה לצור חיוב זה.
ישנה נפקא מינה גדולה א נחייב על חליבה רק מצד בורר כיוו שברירה מותרת לאלתר
ביד ,וא כ  ,נתיר לחלוב על מנת לשתות מיד ,ולא יהיה בכ אפילו איסור דרבנ  68.אול ,
א נאמר כי אסורה החליבה משו ברירה ,ועל כ מותרת היא לאלתר ,תקשה עלינו
 65א כי אי תנאי זה מופיע ש כתנאי מספיק ,כפי שניסינו להציג אותו ,אלא כתנאי נוס .
 66ש לא מוזכר בפירוש "בורר" ,וראה להל .
 67ספר מצוות קט )רפב(; נשמת אד )יד ,ג( וראשוני נוספי .
 68על פי הרשב"א המתיר א טחינה לאלתר ,נוכל ללמוד נפקא מינה זו א בדעת בעל "ספר יראי ",
המחייב משו טחינה.
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הגמרא במסכת כתובות )ס ,א( ,המתירה יניקה מבהמה דווקא לחולה )בהמש נדו
בהרחבה בגמרא זו( וא נאמר כי חליבה לאלתר ,כברירה לאלתר ,מותרת מדוע היתר
זה הינו דווקא לחולה ולא לכל אד  .אכ  ,לפי ה"מג אברה " )אורח חיי שכ ,ז( בדעת הר" ,
הנוקט כי אסורה החליבה משו ברירה ,אסור לחלוב לאלתר היתר ברירה לאלתר הינו
רק ב"דר אכילה" ,וחליבה ,א ביניקה ,איננה נחשבת כ"דר אכילה" על מנת להתירה
לאלתר 69.אמנ  ,הט"ז )ש  ,ד( חולק על ה"מג אברה " ,וסובר כי מלאכת מפרק תהיה
מותרת לאלתר )בהנחה שאב המלאכה שלה הינו בורר( ,ועל פי שיטתו ,טעונה הגמרא
במסכת כתובות הסבר .70ישנו א קושי מסויי בחיוב על חולב משו בורר ,מפני שהגמרא
מחלקת במפורש בי חולב החייב משו מפרק ,למחב  ,השנוי באותה ברייתא החייב
משו בורר ,ולכאורה ישנו כא הבדל ברור והגמרא מחלקת בי השניי .71
כפי שהזכרנו ,דברי הראשוני המחייבי על חליבה משו בורר אינ ברורי כל כ  ,אלא
מנוסחי בצורה מעורפלת במקצת .התוספות )קמד ,ב( מזכירי אמנ כי החיוב על חולב
הינו משו דש ,72אול משתמשי במונחי הלקוחי בעליל מעול המושגי של מלאכת
בורר "אוכל מתו פסולת" ,73וכ דעת במקור החיוב של מלאכת חולב נותרה מעורפלת.
יתר על כ  ,הדברי מובאי בתוספות בש רבינו ת  ,בעוד שידוע לנו כי רבינו ת מחייב
על חליבה כתולדת מלאכת ממחק ,ומהו פשר הסתירה בדבריו? השאלה מתחזקת מעיו
בדברי הר" )לא ,ב ,ד"ה 'מפרק'( ,הכותב במפורש כי מפרק הינו תולדת דש וע זאת כותב
במקו אחר )ס ,ב( ,כי החולב פרה הינו "כבורר אוכל מתו פסולת".
המהרש"א )קמד ,ד"ה 'חולב אד '( מסתפק בשיטת
דברי התוספות:

של התוספות והר"  ,וכותב על

הוא מגומג )!( דבתחילת דבריה נראה ,דתולדה דדש הוי חולב בשבת...
אבל ממה שכתבו בסו דבריה  ...והיינו תולדה דבורר ,ובמרדכי נמי לא זכר
דהוי כדש ...וכ הוא לשו הר" .

 69אולי אפשר לומר כ"מג אברה " ו"לא מטעמיה" אלא על פי החידוש של ר' אברה ב הרמב" נאמר
כי דווקא ברירה לאלתר הותרה ולא תולדותיה כדוגמת חליבה ופירוק.
 70ועיי בדברי בעל "מחצית השקל" על ה"מג אברה " )ש (; "מאמר מרדכי" )שכ ,ז(.
 71כ כותב בעל "ערו לנר" )יבמות קיד ,א(.
72

כשיטת ר"י בתוספות )עג ,ב ,ד"ה 'המפרק'( אול כא בש רבינו ת החולק על ר"י.

 73עיי בדברי רב המנונא )עד ,א(.
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ננסה לברר את שיטת האמיתית של הראשוני לעיל בחיוב מלאכת מפרק וחולב .א
נעיי בדברי הר"  ,נראה כי מתייחס הוא לגמרא העוסקת בהיתר חליבת עז לתו הקדירה.
הר" מסביר ,על פי שיטת הראשוני  ,כי ההיתר הינו דווקא ביו טוב 74.לדברי הר"  ,א
על פי שאי איסור דישה על החולב לקדירה בשבת ,מפני ש"החלב כיוו דבא לאוכל כאוכל
דמי" ,מכל מקו יש בדבר איסור מדרבנ  ,מפני שפעולה זו דומה לברירת אוכל מתו
פסולת .כ א דייק הר" בדבריו וכתב" :הווה ליה כבורר אוכל מתו פסולת" ולא בורר
ממש .מכא נסביר בדעת הר"  ,כי ישנו חיוב מדאורייתא בחליבה מפרק ,תולדת דש,
וקיי איסור נוס  ,מדרבנ  ,בגלל הדימיו של פעולת החליבה לברירה )הבא לידי ביטוי רק
כשמתבטל האיסור מ התורה ,כחליבת העז לתו הקדירה(.
אול עדיי נותר לנו לברר את דעתו הסופית של רבינו ת בסוגיה 75.בעל "נשמת
אד " )יד ,ג ,ד"ה 'צרי '( 76כותב ,כי רבינו ת חזר בו ,או שלא דייקו הוא והר" בדבריה
והתכוונו כי ישנו כא איסור דאורייתא של דישה ,הדומה במקצת לאיסור בורר ,אול לא
איסור ממש .כ א הבינו חלק מ האחרוני  ,כי החיוב בחולב לדעת רבינו ת  ,על כל פני
בתוספות )קמד ,ב( ,הינו משו דש .77לעניות דעתי ,קשה לומר שרבינו ת התכוו כי ישנו
כא חיוב מצד דש ,דעה אותה דוחה הוא במפורש .78אמנ  ,א א נטע שמתכוו רבינו ת
כי ישנו כא איסור בורר ,נהיה חייבי עדיי לתר את הסתירה בדעתו בתוספות )עג ,ב(,
מחייב רבינו ת על חליבה משו ממחק ,וזאת לעומת החיוב שמזכיר הוא משו
בורר )קמד ,ב( ,א נדחה את החיוב משו דש לפי רבינו ת  .ננסה להוכיח ,שהתוספות
מתכווני כי ישנו חיוב בורר דווקא בחולב.

 74לא נכנסנו לנבכי הסוגיה ש  .לעניינו די לדעת כי מחלוקת ראשוני הא דברי רב חסדא מוסבי רק על
יו טוב או א על שבת.
 75לא נוכל לתר כפי שתירצנו בדעת הר"  ,שכ לא נית להתיר מחיקה בגלל חליבה לתו הקדירה,
כקושיית ר"י.
 76כ כותב א בעל "אב העוזר" בדעת הר" .
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כ הבי  ,בי השאר ,ה"חת סופר" )עג ,ב ,ד"ה 'חייב משו מפרק'( ,וראה להל .

) 78עג ,ב( ,ובספר הישר.
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נשווה בי דברי התוספות לדברי המרדכי באותו עניי :
תוספות )קמד ,ב ,ד"ה 'חולב'(

מרדכי )תלז(

נראה לרבינו ת  ,דהיינו דווקא ביו טוב,
דחזיא בהמה לאכילה ,הוי כמו אוכלא
דאיפרת .אבל בשבת לא חזיא לשחיטה ,כמו
דש חשיבא ,שהבהמה היא כפסולת
וכשחולב הווי כנוטל אוכל מתו פסולת .וכ
משמע בבעל הלכות גדולות דביו
טוב איירי...

 ...ונראה הא דקאמר חולב אד עז היינו
דווקא ביו טוב ,דחזיא בהמה לאכילה,
והוי כמו אוכלא דאיפרת ,אבל בשבת לא
חזיא לשחיטה ואסור ,משו דהבהמה היא
כפסולת וכשיחליב הווי כנוטל אוכל מתו
פסולת וכ משמע בהלכות גדולות שהבאתי
דביו טוב איירי...

מודגשי ( ,רואי בבירור כי
מהשוואת דברי התוספות למרדכי )הקטעי שאינ זהי
דברי המרדכי לקוחי כנראה ,כמעט מילה במילה ,מדברי רבינו ת והתוספות .א המש
הדיבור בתוספות ,מצוי כולו ,מילה במילה ,בהמש דברי המרדכי שהבאנו .שני ההבדלי
המשמעותיי היחידי הינ בפתיחת הדברי  :בתוספות בש רבינו ת  ,ובמרדכי ללא
איזכור ,ובהזכרת החיוב מצד דש הנמצא בתוספות ,אול לא נמצא במרדכי .בגלל
הסתירה הפנימית בי דש לבורר שהוצגה לעיל בדברי התוספות ,ולאור העובדה שבמרדכי
אי כלל איזכור של מלאכת דישה נית לשער ,בסבירות גבוהה ,כי א התוספות )קמד ,ב(
התכוונו שיש בחולב חיוב של בורר )לא כסברת ה"נשמת אד " שהבאנו לעיל(,
79
ולא של דש.
עדיי נותר לנו לתר את הסתירה בדברי רבינו ת  ,המחייב על החליבה ה משו ממחק
וה משו דש או בורר )על פי דעתנו( ,א לא נקבל את התירו שרבינו ת חזר בו.
לכאורה ,נית לתר כי אמנ ישנ כא  ,לדעת רבינו ת  ,שני חיובי  :ה משו ממחק וה
משו בורר .אול לא נוכל להלו שיטה זו בגמרא )צה ,א( הכותבת" :חולב חייב משו
מפרק" ולא חייב שתיי  .ה"חת סופר" )ש ( הל בדר זו ביישוב דעת רבינו ת  ,אול
על מנת להתגבר על בעיה זו נקט שיש כא  ,לדעת רבינו ת  ,איסורי מדרבנ בלבד .נסביר
את דר תירוצו של ה"חת סופר" בשיטת רבינו ת  .לשיטתו ישנו איסור של דישה בבהמה
מדרבנ  .81א על פי שאי כא איסור דאורייתא אליבא דרבינו ת  ,כפי שהסברנו לעיל,
ישנו על כל פני איסור דרבנ בחליבה ,בגלל הדימיו לדישה .כפי שכבר הזכרנו ,חלוקי

80

 79א הרשב"א )קמד ,א( כתב בדעת רבינו ת )וכנראה לא בדעתו שלו( כי החיוב הינו "משו בורר" ולא
דש ,ואולי המילי "כמו דש חשיבא" השתרבבו לדברי התוספות ממעתיק מאוחר יותר.
 80תירו זה לא מתקבל כל כ על הדעת ,מפני שרבינו ת מזכיר את סוגיית "חולב אד
בה עומד הוא בשיטתו על חיוב מצד ממחק ,כפי שכבר ציי ה"חת סופר" בחידושיו.

עז" בספר הישר,

 81ה"חת סופר" הבי כי התוספות )קמד ,ב( מחייבי משו דש ולא בורר ,ועל פי זה התירו בהמש .

76

חליבה בשבת

הראשוני הא דברי רב חסדא" :חולב אד עז" הינ דווקא ביו טוב ,או א בשבת .על
פי רבינו ת  ,דברי רב חסדא מוסבי על יו טוב בלבד ,ואסור לחלוב בשבת לתו הקדירה.
על פי ה"חת סופר" ,ישנו א בממחק איסור דרבנ בלבד או א אי איסור כלל ,משתי
סיבות אפשריות:
א .אי אסור ממחק באוכלי  ,82וביו טוב נחשבת הבהמה כאוכל )מה שאי כ בשבת(.
ב .מלאכת ממחק עצמה הינה מלאכה שאינה צריכה לגופה ,ועל כ אסורה היא רק
מדרבנ  ,83על פי ר' שמעו .
מכא  ,ממשי ה"חת סופר" ,נבח את המקרה של אד החולב ביו טוב .א נטע כי אי
איסור ממחק באוכלי  ,וא מותרת דישה לתו הקדירה ברור מדוע התיר רב חסדא
לחלוב לתו הקדירה .א נטע  ,כי חיוב מלאכת ממחק בבהמה הינו מדרבנ  ,מפני שהינה
מלאכה שאינה צריכה לגופה ,נזדקק לדעה אחרת של רבינו ת )ביצה ח ,א ,תוספות ד"ה 'ואינו'(,
כי איסור דרבנ מותר ביו טוב בגלל מצוות שמחת יו טוב ,אול לא נתיר שני איסורי
דרבנ בגלל שמחת יו טוב .באד החולב לתו הקדירה ישנו איסור דרבנ אחד בלבד
ממחק שאינו צרי לגופו ,ועל כ מותר הוא בגלל שמחת יו טוב ,אול בחולב לתו
הקערה ישנ שני איסורי דרבנ ממחק שאינו צרי לגופו ודישה שלא בגידולי קרקע
ושני איסורי דרבנ אלו אינ מותרי משו שמחת יו טוב.
איסור דישה ואיסור
על פי ה"חת סופר" בדעת רבינו ת  ,ישנ אמנ שני איסורי
ממחק ,וכ מוב א כיצד נית להסביר את הגמרא של "חולב אד עז" על פי שיטתו.
אמנ  ,כל זאת בהנחה שמתכוו רבינו ת בתוספות )קמד ,ב( לאיסור דישה ,ולא לאיסור
ברירה כפי שניסינו להוכיח .אמנ  ,נית להשתמש בתירוצו של רבינו ת א לפי שיטה זו,
על מנת לטעו כי לשיטתו ,מותרת לחלוטי דישה שאיננה בגידולי קרקע )על מנת לא
ליצור מצב של שניי ושלושה איסורי דרבנ בחליבה( ,ונאמר כי בחליבה ישנו ,מדרבנ ,
איסור בורר בלבד אולי משו שאי כא בורר ממש מכיוו שהחלב מרוכז במקו אחד
בגו הבהמה ,ויש כא רק "מיחזי כבורר".84

 82בדר דומה מתר בעל "אגלי טל") ,מלאכת דש כד ,כ( ,ולפיו )והוא מוכיח כ מהגמרא( דברי רב חסדא
נוגעי למצב בו אי ממחק ,שכ החולב אינו משתמש בטיפה הראשונה של החלב למיחוק הדד ,ועל כ
אי כא איסור ממחק כלל.
 83החיוב )שמשמעו כמוב איסור מדאורייתא!( המוזכר בברייתא על מלאכת חולב משו מפרק ,הינו רק
אליבא דר' יהודה המחייב במלאכה שאינה צריכה לגופה ,ואי זה כל כ דוחק ,כיוו שעל פי
התוספות )ש  ,ד"ה 'החולב'( ,הברייתא כולה הינה אליבא דר' יהודה ,כפי שמוכיחי ה מהמש
הגמרא ,וראה להל .
 84אול כ נדחק לומר כי חליבה לקערה הינה ברירה ,לעומת חליבה לקדרה שאיננה כזו ,ועיי להל
באפשרות להסברת חילוק זה.
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מכא  ,ננסה לתר את דברי רב חסדא "חולב אד עז" בדרכי נוספות ,על בסיס תירוצו של
ה"חת סופר" .נצטר לומר כי החיוב בחליבה ,מסיבה כלשהי ,על פי כל אחת מ השיטות,
הינו מדרבנ  .על פי החיוב משו גוזז ,נוכל לומר ,כפי שהסתפקנו לעיל ,כי מכיוו שהחליבה
נעשית ביד ולא בכלי ישנו כא איסור דרבנ בלבד .כ יש א לחפש מקרי המגבילי את
חיוב המלאכות השונות לאיסורי דרבנ א ביו טוב או בכלל ,ולהעמיד את דברי רב
חסדא "חולב אד עז" במקרי הללו ,או שנעמיד בפשטות באד החולב ואינו צרי
לחלב 85אז זו מלאכה שאינה צריכה לגופה.
נית א להכליל ולומר ,כי מלאכות אוכל נפש הותרו ביו טוב ,וא על פי שמלאכת גוזז לא
הותרה ,וכ א שאר המלאכות עליה נית להתחייב בחליבה לפי השיטות השונות הרי
שתולדת המלאכות הללו ,חליבה ,נחשבת כמלאכת אוכל נפש ותהיה מותרת ביו טוב .כ
נעמיד את דברי רב חסדא כדעת הראשוני המתירי חליבה ביו טוב בלבד ,ונבדיל בי
חליבה לתו הקדירה ,בה אי דישה אפילו מדרבנ  ,לחליבה לתו הקערה ,בה ישנה אמנ
דישה מדרבנ אול אי בה איסור של חליבה )ואי זה משנה מהו אב המלאכה שלה( ,ועל
כ תהיה אסורה.
א נל בדר זו ,נוכל א להרחיק ולומר כי ביו טוב ,בדינו של אד החולב לתו הקדירה
ישנו היתר של חליבה ,מפני שישנו כא היתר של אוכל נפש .מה שאי כ בחליבה לתו
הקערה בה אי החליבה נראית כנעשית לצור אכילה של אותו היו  .86כ לא נצטר
לומר כי ישנו איסור דרבנ בדישה שאיננה בגידולי קרקע.
אמנ  ,על פי התירו האחרו עדיי יקשו לנו דברי רב חסדא ,המקשר את די היתר
החליבה לתו הקדירה להיתרו של שמואל לסחוט אשכול לתו הקדירה די הנובע לכולי
עלמא מכ שאי דישה מאוכל לאוכל .רב חסדא אומר במפורש" :מדברי רבינו נלמד" ,וא
ישנו היתר מכיוו אחר להיתרו של שמואל מהו פשר דברי רב חסדא? בעל "אגלי טל"
מתר שאלה זו בדוחק ,ועונה כי כפי שאוסר שמואל סחיטה לתו הקערה ,כיוו שאי זה
מוכח שהסחיטה נעשתה לאוכל נפש כ אסורה א חליבה לתו הקערה.
נית להעלות א הסבר אחר ,על פי שיטת הט"ז שהבאנו לעיל ,כי חליבה לאלתר מותרת:
חליבה לקדירה הינה בגדר חליבה לאלתר ולאותה סעודה ,ועל כ מותרת היא .לעומת
זאת ,חליבה לקערה הינה בגדר חליבה שאיננה לאלתר ,ועל כ תהיה אסורה ,בי ביו
טוב ובי בשבת .תירו זה יוכל א להסביר את הסוגיה על פי שיטת בעל "ספר יראי ",
המחייב משו טוח  ,על פי הרשב"א )שו"ת ד ,עה( המתיר א טחינה לאלתר.

 85לדוגמא :משו צער בעלי חיי .
 86כ כותב בעל "אגלי טל" )מלאכת דש כד ,טו( .ועיי בתשובות הרי" )שיב( ,שהובאה א
ברמב" )קמד ,א( ,ש מחלק הרי" בי חליבה לקדירה שהותרה משו אוכל נפש ביו טוב ,לחליבה
לקערה ,שהינה מלאכת משקי  ,ולא הותרה ביו טוב משו אוכל נפש.
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תירו אחרו  ,דחוק א הוא ,להבנת דברי רב חסדא ,על פי השיטות שאינ מחייבות משו
דש ,הינו העמדת דברי רב חסדא כדברי השיטה המחייבת משו דש .כלומר ,נוכל לטעו כי
רב חסדא אכ סובר שאיסור חליבה הינו משו דש )בניגוד לראשוני שאת דעת באנו
לתר ( ,מפני שיש ,על פי רב חסדא ,דישה שלא בגידולי קרקע ,כשיטת ר' יהודה .אמנ ,
מכיוו שפוסקי כחכמי  ,ואי איסור דישה בחליבה אלא איסור דאורייתא אחר ,דברי רב
חסדא אינ להלכה .זהו ,כמוב  ,הדוחק הגדול שבשיטה זו ,במיוחד כיוו שהגמרא לא
רמזה לכ כלל.
יש מקו להזכיר דעה שונה במקצת בנוגע לחיוב על מלאכת חליבה ,אותה מביא פרופסור
יצחק גילת ,87דעה שהיא רק אליבא דאמורא אחד ,והראשוני לא הלכו בה .הגמרא )צה ,א(
מביאה את דעתו של רב נחמ בר גוריא בחיוב חולב:
רב נחמ בר גוריא איקלע לנהרדעא ,בעו מיניה :חולב משו מאי מיחייב?
אמר להו :משו חולב .מחב משו מאי מיחייב? אמר להו :משו מחב .
מגב משו מאי חייב? אמר להו :משו מגב  .אמרו ליה :רב קטיל קני
באגמא הווה.
על פי רב נחמ בר גוריא" ,חולב חייב משו חולב" .אמנ  ,חכמי נהרדעא דוחי את רב
נחמ בר גוריא "רב קטיל קני באגמא הווה" אול אולי יש לומר כי לרב נחמ בר גוריא
ישנה שיטה עצמאית לפיה חולב הינו אב מלאכה בפני עצמו ,שלא הוזכר במשנה .מצאנו
אבות מלאכה שאינ מוזכרי במשנה ,כדוגמת שובט ומדקדק ,לפי שיטת ר' יהודה )עה ,ב(,
ואולי א מושיט )י ,א( .כ א חולב ,על פי רב נחמ בר גוריא בדעת ר' אליעזר ,יהיה אב
מלאכה שלא הוזכר ברשימה המקובלת של ל"ט המלאכות ,רשימה שלא תהיה מקובלת
88
על ר' אליעזר.
ראינו כי קיימות מספר אפשרויות אות מעלי הראשוני לגבי אב המלאכה של מלאכת
חולב )ומפרק( .רוב הראשוני מחייבי על חולב משו דש ,אול ישנ ראשוני
המחייבי משו ממחק ,גוזז ,טוח ובורר ,ועל פי הירושלמי החיוב הינו משו קוצר.
בדקנו בכל שיטה את הגדרת אב המלאכה ,דימיונו לחולב ,והכללי החלי עליו )לדוגמא:
הא הוא במחובר דווקא או א בנפרד(.

" 87פרקי בהשתלשלות ההלכה" ,פרופסור יצחק ד .גילת ,הוצאת אוניברסיטת בר איל 1992 ,
)עמודי .(103 104
 88על פי פרופסור גילת ,לר' אליעזר שיטה מיוחדת משלו בחיוב המלאכות האסורות בשבת בהגדרת
ובהיקפ  ,ועיי עוד בדבריו.
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ג .הא ישנו איסור דאורייתא בחליבה בשבת?
בפרק הקוד עסקנו בחיוב על חליבה מדאורייתא ,והנחנו כי אסורה החליבה מ התורה.
אול  ,הרבה מ הראשוני אינ הולכי בדר זו ,ואוסרי את החליבה מדרבנ בלבד.
לאור הדיו בפרק הראשו  ,נדו הא ישנו כלל חיוב מדאורייתא בחליבה.
בהמש הגמרא שהובאה לעיל )צה ,א( ,89מובאת ברייתא העוסקת בחיוב מלאכת חולב:
תנו רבנ  :החולב והמחב והמגב כגרוגרת ,המכבד ,והמרב  ,והרודה חלות
דבש ,שגג בשבת חייב חטאת ,הזיד ביו טוב לוקה ארבעי  ,דברי רבי
אליעזר .וחכמי אומרי  :אחד זה ואחד זה אינו אלא משו שבות.
השאלה הראשונה ,בה עוסקי הראשוני על מנת לברר את מושא דיוננו היא ,הא
חולקי חכמי על כל הברייתא ,או על הסיפא שלה בלבד .א חכמי חולקי על כל
הברייתא ,ובכללה על מלאכת חולב נמצא כי השאלה הא יש בחולב איסור תורה או
איסור שבות בלבד נתונה במחלוקת תנאי )אז תצטמצ שאלתנו לבעיה כיצד לפסוק
כחכמי או כר' אליעזר( .אול נית לומר ,כי אי חכמי חולקי על הרישא ,ומסכימי כי
החולב בשבת חייב חטאת ,ואז לכל הדעות תהיה החליבה אסורה בשבת מדאורייתא.
נבח את השיטה המחייבת חטאת על חליבה בשבת ואת הוכחותיה ,90ולאחר מכ נדו
באותו האופ בשיטה השנייה.

 .1שיטת האוסרי חליבה מדאורייתא
כבר הזכרנו ,כי למעשה מתפצלת שיטה זו לשני כיווני אפשריי :
א .העמדת חכמי כחולקי על ר' אליעזר בברייתא ,ופסיקת ההלכה כר' אליעזר ,שישנו
איסור דאורייתא בחליבה.
ב .העמדת חכמי בסברת ר' אליעזר לגבי מקור איסור החליבה ,ולפי כל הדעות תהיה
החליבה אסורה בשבת מ התורה.
נעיי בלשו הברייתא על מנת לטעו בעד כל אחת מהשיטות או נגדה .חכמי  ,במחלוקת
על דברי ר' אליעזר ,אומרי " :אחד זה ואחד זה אינו אלא משו שבות" .בפשטות ,כוונת
המילי " :אחד זה ואחד זה" הינה 'ה הרישא וה הסיפא' ומכא שחולקי חכמי על
כל הברייתא .הראשוני שטענו כי אי חכמי חולקי על הרישא יסבירו את דברי
חכמי בצורה שונה.
89

סוגיה זו מובאת א במסכת פסחי )סה ,א(.

 90כמוב שמדובר כא על חליבה בסת  ,ולא על חליבה לאיבוד ,לתו הקדירה ,או בעזרת מכונה.

80

חליבה בשבת

כ מפרש רש"י )ש  ,ד"ה 'אחד זה ואחד זה'(:
אחד שבת ואחד יו טוב.91
בדר אחרת פירש רש"י במסכת פסחי )סה ,א ,ד"ה 'אחד זה ואחד זה'(:
מכבד ומרב ורודה ,אבל מאיד לא קאמרי ,דתולדות אב מלאכה נינהו.
בי א נל על פי דברי רש"י במסכת פסחי  ,ובי א נל על פי דברי רש"י במסכת שבת,
ברור מדבריו כי דברי חכמי
"אחד זה ואחד זה" אינ מוסבי על הרישא ,עליה אי
חכמי חולקי .
התוספות )עג ,ב ,ד"ה 'מפרק'( מוכיחי מ הגמרא במסכת כתובות )ס ,א( ,כי ישנו איסור מ
התורה לחלוב בשבת:
תני רבי מרינוס :גונח יונק חלב בשבת מאי טעמא? מפרק כלאחר יד הוא,
ובמקו צער לא גזרו רבנ .
על פי הגמרא ,יניקה הינה חליבה כלאחר יד ,ובכל זאת הותרה רק לגונח חולה .מכא
מסיקי התוספות ,כי ישנו איסור דאורייתא בחליבה ,שכ איסור דרבנ היה ניתר
בחולה ,92אול בסוגייתנו מתירי אנו לחולה לינוק מ הבהמה א ורק בשינוי.
גמרא נוספת המחזקת הוכחה זו הינה הגמרא במסכת יבמות )קיד ,א( ,בה מובאת מחלוקת
בהיתר יניקה לקט  .חכמי מתירי לקט לינוק מ הבהמה א בשבת ,אול אבא שאול
אוסר לינוק מ הבהמה בשבת ומתיר את היניקה א ורק ביו טוב .הגמרא דנה בשיטת
אבא שאול ,ומעמידה כי שיטתו הינה שלא במקו סכנה אלא במקו צער ,וא שיש כא
מפרק כלאחר יד )יניקה ולא חליבה( .סברת הדבר הינה מפני שאיסור שבת חמור מאיסור
יו טוב ,שכ דינו של העובר על איסור שבת בסקילה לעומת העובר על איסור ביו
טוב ,שהינו לאו רגיל.
מ הגמרא משמע כי בשבת ,אפילו במקו צער ועל ידי שינוי )יניקה כלאחר יד( ,אסור
לחלוב ומכא הוכחה חזקה א יותר כי איסור החליבה ,לפחות אליבא דאבא שאול ,הינו
מ התורה .הא יעלה על הדעת כי לא נתיר איסור דרבנ  ,על ידי שינוי ,במקו צער?
עדיי נותר להסביר ,על פי שיטה זו ,את הסתירה בי הגמרא במסכת כתובות לדברי אבא
שאול במסכת יבמות .מדוע בסוגיה במסכת כתובות מתיר ר' מרינוס לחולה לינוק בשבת
אול אבא שאול אוסר? לכאורה ,יכולי היינו לתר כי דינו של ר' מרינוס במסכת כתובות
עוסק בחולה שיש בו סכנה ,אול אבא שאול עוסק בחולה שאי בו סכנה ועל כ החמיר
 91לפירוש זה של רש"י ישנו חיזוק גדול מ התוספתא )י ,י( הגורסת "בי בשבת בי ביו טוב" ,במקו
"אחד זה ואחד זה".
 92עיי במהר" על התוספות )עג ,ב( ,האומר כי זהו דוחק לומר כי א איסור דרבנ מתירי אנו רק על ידי
צירו של שני היתרי  ,ולהל נראה כי בכל זאת ישנ ראשוני ההולכי בדר זו.
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אבא שאול בשבת .אול תירו זה איננו אפשרי .שכ  ,א דברי ר' מרינוס עוסקי בחולה
שיש בו סכנה ,הלא מותר א לחלוב לו ממש ,ואי צור בהיתר של יניקה "כלאחר יד",93
ולפיכ נתר בדר אחרת .רבינו ת  94מחלק בי שתי הגמרות ,וטוע כי כל אחת מה
עוסקת בצער אחר .דברי ר' מרינוס מוסבי על חולה שאי בו סכנה ,בצער של חולי
ובמקרה כזה מותר לינוק מ הבהמה בשבת ,מה שאי כ במקרה עליו ד אבא שאול בו
מדובר על צער של רעב ,ובצער כזה אסור לחלוב בשבת אפילו על ידי שינוי.95
רבינו ת מסייע לחילוקו בי צער של חולי לצער של רעב מגמרא במסכת שבועות )כו ,א(.
הגמרא דנה באד שנשבע שלא לאכול לח ו"מצטער עליה" ומשמע שלשו "צער" עניינו
אד רעב ,ולאו דווקא חולה .אמנ  ,יש לשי לב כי ה הגמרא במסכת יבמות וה הגמרא
במסכת כתובות מדברות במקו "צער" ,ועל כ קשה מעט לחלק כרבינו ת בי ה"צער"
במסכת כתובות העוסק בחולה שאי בו סכנה ל"צער" במסכת יבמות שהינו צער של
רעב .יש לומר ,כי ההוכחה ממסכת שבועות הינה דוגמא לכ שנית להשתמש בלשו "צער"
לתיאור רעב ,ואי היא משמשת הוכחה כי כל לשו צער משמעה בהכרח רעב ולא חולי.
ה"פני יהושע" )כתובות ס ,א( מוכיח מדיוק בסוגיה במסכת יבמות כדברי רבינו ת .
הגמרא ביבמות )ש ( שואלת:
אי דאיכא סכנה ,אפילו בשבת נמי! ואי דליכא סכנה ,אפילו ביו טוב אסור!
לא צריכא דאיכא צערא.
מדברי הגמרא ברור כי מבדילה היא בי "צערא" לבי מקרה של "ליכא סכנתא" .שכ  ,א
היה הצער שקול למקרה רגיל ,של חולה שאי בו סכנה ,צריכה הייתה הגמרא לומר :לא
צריכא דליכא סכנתא .על כ  ,נראה מלשו הגמרא כי ישנו הבדל בי חולה שאי בו סכנה
למקרה אחר של צער וזהו בדיוק החילוק אות מחלק רבינו ת  .חילוק זה של רבינו ת
אינו נראה לרמב" )מלחמות ה' ,ש  ,ובראשוני נוספי ( ,מפני שמשמע מדברי רבינו ת שמתיר
אבא שאול לאד רעב לינוק ביו טוב על ידי שינוי .לא יתכ  ,לדעת הרמב"  ,שנתיר איסור
שבת בגלל רעב "משו תאוות בעלי התאוות" ,שא כ הלא "עקרת ופרצת גדר של
חכמי ברוב המקומות".
נית א לתר בדר אחרת ,בה הולכי הרי" )סא ,א( ,ר"י )כתובות ס ,א ,ד"ה 'גונח'( וראשוני
נוספי  .על פי שיטה זו חולק ר' מרינוס על אבא שאול ,ואי מקו לתמוה על ההבדל
ביניה  .על פי אבא שאול ,איסור דאורייתא אינו מותר א בחולה שאי בו סכנה ,א לא
 93כ כותבי התוספות במסכת יבמות )קיד ,א ,ד"ה 'שבת'(; רי" )סא ,א(.
 94יבמות )קיד ,א ,ד"ה 'שבת'(; כתובות )ס ,א ,ד"ה 'גונח'(; ספר הישר )כג ,סט בדפוס ווינה(;
בעל "המאור" )סא ,א(.
 95עיי בתוספות במסכת כתובות )ס ,א ,ד"ה 'גונח'( ,ובקושיית ר"י )ש ( על דברי רבינו ת  .אמנ ,
המהרש"א וה"פני יהושע" כבר דחו את דברי ר"י.
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בצירו שינוי אלא ביו טוב בלבד ,אול ר' מרינוס חולק ,וסובר כי מתירי איסור שבת
בחולה שאי בו סכנה בשינוי .שיטה זו מקבלת חיזוק מ הגמרא במסכת כתובות ,בה אומר
רב יוס " :הלכה כר' מרינוס" ,ומכיוו שאמר כי הלכה כמותו משמע שישנו חולק על
דבריו הוא אבא שאול.96
דר אחרת לגמרי ליישוב הסתירה בי דברי ר' מרינוס לדברי אבא שאול נית למצוא
בפסקי הרי"ד )יבמות קיד ,א( ,הטוע כי יתכ שיש לגרוס בדברי ר' מרינוס" :ביו טוב" ולא:
97
"בשבת" ,וממילא מתיר ר' מרינוס יניקה ביו טוב ואוסר בשבת ,כדברי אבא שאול.
יש לציי  ,כי לשיטת רבינו ת  ,שאיסור החליבה הינו משו ממחק ,יש לדו הא ביניקה,
כאשר אי מחליקי את הדד קיי כלל איסור זה .כנראה ,כי א ביניקה ישנה מחיקה,
א לא בעטי הבהמה אזי בפיטמה ממנה יונק האד את החלב ,וישנו כא איסור
ממחק כלאחר יד.
א א נעמיד את הברייתא במסכת שבת במחלוקת ,נית עדיי לפסוק כיחידי  ,ר' אליעזר
ור' יהודה ,נגד חכמי )בשני המקומות( ואיסור חליבה יהיה מדאורייתא ,וכ מובא
ב"שיבולי הלקט" בש הגאוני )ערוגה שנייה ,שבת ,קכג( .כמוב שלא נית לפסוק סת כיחיד
נגד המרובי  ,והפוסקי כ מתבססי על העובדה שהגמרא דנה אחר כ בשיטת ר'
אליעזר )א אכ נאמר שזוהי שיטת ר' אליעזר ,וחכמי חולקי עליו בכ ( "וכיוו שהורו
בבי מדרשא כר' אליעזר הלכה כמותו" )שיבולי הלקט ש ( .א רש"י ,על פי דברי
התוספות )עג ,ב ,ד"ה 'מפרק'( ,פוסק כר' יהודה ,ועל כ מחייב הוא מדאורייתא על דישה שלא
בגידולי קרקע וראה בסעי ב .1 .ג.
א כ  ,על פי שיטה זו ,איסור החליבה בשבת הינו מ התורה ,ללא חולק ,ובדר זו הולכי
רש"י )כמו שהוכח בדבריו לעיל( ,הרמב" )ח ,ז( ,הרי"  ,98רבינו חננאל ,99הרא"ש
וראשוני נוספי .

)ז ,ו(

 96ראה למשל בריטב"א במסכת כתובות )ש  ,ד"ה 'תניא'(.
 97עד כמה שידוע לי ,אי סימוכי נוספי לגירסה כזו.
98

)לא ,ב( ,וראה א בתשובות הרי" )שיב(.

 99מובא בחידושי הרשב"א )צה ,א(.
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 .2שיטת האוסרי חליבה מדרבנ
כפי שכבר הזכרנו ,ראשוני רבי הולכי בדר אחרת ,וטועני כי אסורה החליבה רק
מדרבנ  .הסברנו ,כי ראשוני אלו צריכי להראות שחכמי חולקי על ר' אליעזר
בברייתא במסכת שבת ,והלכה כמות  .נראה מה ה ההוכחות אות מביאי הראשוני
לעיל ,כי חולקי חכמי על ר' אליעזר א ברישא של הברייתא ,כלומר א לגבי
מלאכת חולב.
סיוע ראשו לדברי ראשוני אלו מצוי בתלמוד הירושלמי )נב ,א( ,100המביא הברייתא
מקבילה לברייתא במסכת שבת ,אול בשינוי לשו :
המכבד ,המרב  ,המגב  ,המחב  ,החולב והרודה חלות דבש חייב חטאת,
דברי רבי אליעזר וחכמי אומרי משו שבות.
הברייתא שבתלמוד הירושלמי אינה מחלקת בי הרישא לסיפא על ידי תיבת "כגרוגרת",
101
וממנה משמע כי חולקי חכמי על דברי ר' אליעזר א בחולב.
על פי הרמב" )ש ( ישנה הוכחה נוספת כי חולקי חכמי על ר' אליעזר א ברישא ,שא
וכי אבות מלאכות או
לא כ מדוע צרי היה ִלשנות את די החולב ,המגב והמחב
תולדותיה באו לפרש בברייתא זו? אלא יש לומר ,כי הברייתא באה להשמיע את מחלוקת
ר' אליעזר וחכמי בחיוב חולב ,מגב ומחב  .נית לדחות טענה זו ולטעו כי אדרבה ,באה
הברייתא להשמיע כי ישנו חיוב בחליבה ונחשבת היא לאב מלאכה .יתר על כ  ,נית לומר כי
הברייתא השמיעה את שיעור החיוב של מלאכות אלו ,שהרי סיימה "כגרוגרת" ואי לומר
כי הביאה הברייתא רק אבות מלאכה ותולדות ומכא אי הוכחה כי חולקי חכמי על
ר' אליעזר א ברישא של הברייתא.
א נטע כי אסורה החליבה מדרבנ  ,נצטר להסביר את הגמרות במסכת כתובות ובמסכת
יבמות שהבאנו לעיל ,מה הוכיחו התוספות כי איסור החליבה הינו איסור מדאורייתא.
ההנחה הבסיסית של התוספות הייתה ,כי איסור דרבנ מותר על ידי שינוי ,או במקרה של
חולה שאי בו סכנה .על כ  ,א אי הגמרא מסתפקת בצד היתר אחד בהיתר יניקת חולה
בשבת נראה כי זהו איסור דאורייתא .אמנ  ,נית לומר כי לא נקטה הגמרא שני היתרי
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100

הוכחה זו מביא הרמב" בחידושיו )קמד ,ב ,ד"ה 'ולרבינו'(.

101

עיי א בתשובתו של הרב קוק ,ב"שאלות ותשובות" )'תחומי ' א ,חור ה'תש" ( בפרק "חליבה
בשבת" )עמודי  (5 8בה כותב הוא כי הוכחה זו הינה הוכחה הפוכה .כלומר ,מכיוו שהתלמוד הבבלי
שינה מלשו התלמוד ירושלמי בנוסח הברייתא ,אי הוא סובר כמותו ברישא ,ולפי שיטת התלמוד
הבבלי חכמי אינ חולקי על שיטת ר' אליעזר.

חליבה בשבת

אלא בדר של "דיבר הכתוב בהווה" ,ואדרבה ,בחולה שאי בו סכנה מותר לחלוב ,א ללא
שינוי ,ולא רק לינוק.102
דברי אלו טעוני בירור.
הגמרא במסכת בבא קמא )פ ,א( מביאה סיפור על חסיד שחלה:
מעשה בחסיד אחד שהיה גונח מלבו ,ושאלו לרופאי  ,ואמרו :אי לו תקנה
עד שיינק חלב רותח משחרית לשחרית.
משמע מסיפור זה כי הרפואה לחולה )"גונח" כמו בדברי ר' מרינוס ,וכנראה יש לומר
ש"גונח" הינו מחלה מסוימת דווקא (103הינה דווקא על ידי יניקה .104על כ נית לומר ,כי
דברי ר' מרינוס אינ דווקא ביונק ,וא חולה רגיל יוכל לחלוב פרה בשבת לרפואתו .אמנ ,
לא נוכל להסביר הסבר זה בדברי אבא שאול במסכת יבמות ,שכ אוסר אבא שאול יניקה
לחולה בשבת ,ולפי הסבר זה צריכי היינו להתיר את הדבר .על כ יש לומר ,כי חלוק אבא
שאול על ר' מרינוס ,וסובר כי ישנו איסור דאורייתא בחליבה בשבת ,כשיטת ר' אליעזר
בברייתא ,וא חולה יהיה אסור ביניקה ,וכל שכ אד בריא.105
עתה ,כאשר העמדנו את דברי אבא שאול כשיטת ר' אליעזר ,נוכל לטעו כי הול א ר'
מרינוס לשיטתו של ר' אליעזר ,כדברי רב האי גאו המובא ברשב"א )צה ,א ,ד"ה 'ויש לומר'( .ר'
מרינוס טוע  ,כי א אליבא דר' אליעזר ,המחייב חולב בחטאת יהיה מותר לחולה לינוק
בשבת )על פי הסבר התוספות כי שני צדדי היתר מתירי איסור תורה( .אמנ  ,עדיי נאמר
כי איסור החליבה הינו מדרבנ בלבד ,אלא שדברי ר' מרינוס הינ לדברי הכל .א נל
בדר זו ,נדרש א למחלוקת בי אבא שאול לר' מרינוס ,ואולי נאמר כי א אבא שאול ד
אליבא דר' אליעזר ,וחולק הוא על ר' מרינוס בשאלה הא איסור דאורייתא של סקילה
)שבת( מותר בשינוי בחולה שאי בו סכנה .כ יובנו דברי רב יוס  ,הפוסק הלכה כר'
מרינוס ,לא כפסיקת הלכה כר' אליעזר )שכ עומדי אנו בשיטת אלו המחייבי על חליבה
מדרבנ בלבד( ,אלא כפסיקת הלכה בעניי היתר איסור דאורייתא שמותר בשינוי לחולה
שאי בו סכנה ,ולאו דווקא בנוגע לחליבה.
הרמב" )ש ( הול בדר נוספת ,ומראה כי אמנ איסור החליבה הינו איסור דרבנ בלבד,
אול יש בו חומרה יתירה ,הגורמת לכ שא בחולה שאי בו סכנה יעמוד הדי בעינו .על פי
הרמב"  ,דומה החליבה במיוחד למלאכת "מפרק" )ולהוכחה מחייב עליה ר' אליעזר מ
התורה משו מפרק( ,וישנו חשש שיבוא האד לסחוט בידו ממש .על כ  ,תותר החליבה
102

כ ברמב" )ש (.

103

עיי א רש"י )ש (.

104

כ א מיושבת קושיית ר"י בסו התוספות במסכת יבמות )קיד ,א ,ד"ה 'שבת'( ,עיי ש .

105

להסבר עניי זה ,ראה בהמש בש הריטב"א.
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מת פישר

בחולה שאי בו סכנה רק על ידי שינוי .אול על פי שיטה זו ,נתקשה עדיי בדברי אבא
שאול ,האוסר יניקה לחולה בשבת ,ונוכרח לחזור לתירו הראשו  ,על פיו סובר אבא שאול
כר' אליעזר ,המחייב על החליבה מ התורה.
עד עתה ,הנחנו כי חולה שאי בו סכנה מותר בסת איסור דרבנ  .אמנ  ,אי די זה פשוט
כלל וכלל .הריטב"א )כתובות ס ,א( טוע  ,על פי שיטתו ,כי חולה שאי בו סכנה מותר רק
באיסור דרבנ של אמירה לגוי )שהינו איסור קל( .על כ  ,לא נתיר לחולה איסור דרבנ של
חליבה בשבת ,אלא א יצטר אליו היתר נוס של חליבה בשינוי )יניקה( .הריטב"א מערער
את הנחת היסוד של התוספות שהבאנו לעיל ,כי איסור דרבנ מותר תמיד בחולה שאי בו
סכנה ,והול על פי שיטתו כי חולה שאי בו סכנה מותר באמירה לנכרי בלבד .ממילא,
דברי ר' מרינוס שרב יוס פוסק כמותו ,אינ קשי  .את הסבר זה ,לא נוכל להכניס,
כמוב  ,בדברי אבא שאול האוסר יניקה לחולה בשבת ,ונוכרח לטעו כי סובר אבא שאול
כר' אליעזר ,שישנו איסור תורה בחליבה בשבת.
על פי שיטת הראשוני המחייבי על חליבה מדרבנ  ,עלינו להבי את מחלוקת ר' אליעזר
וחכמי  .מדוע על פי ר' אליעזר אסורה החליבה מ התורה ,אול לפי חכמי ישנו בדבר
איסור שבות בלבד? כא נזדקק למסקנות אליה הגענו בנוגע לאיסור דישה בחולב .הזכרנו
כי לפי מספר ראשוני אי אמנ איסור דאורייתא בדישה שאיננה בגידולי קרקע .לפיכ ,
תהיה מחלוקת ר' אליעזר וחכמי  ,בשאלה הא ישנה דישה בגידולי קרקע .על פי ר'
אליעזר ישנה דישה בגידולי קרקע )או בדר אחרת מ הדרכי שתירצנו לעיל באיסור
דישה( ,ועל כ יש בה איסור תורה .אול על פי חכמי אי דישה בגידולי קרקע ועל כ אי
כא אלא איסור דרבנ בלבד )כנראה בגלל הדימיו לדישה בגידולי קרקע( .106מחלוקת ר'
אליעזר וחכמי בברייתא )צה ,א( הינה למעשה מחלוקת של חכמי ור' יהודה בפציעת
חילזו )עה ,א( .ר' אליעזר עומד בשיטת ר' יהודה ומחייב דישה א שלא בגידולי קרקע.
יתר על כ  ,נית להרחיק עוד ולטעו כי כל הברייתא הינה על פי שיטת ר' יהודה ,שישנה
דישה א שלא בגידולי קרקע .107כ נית לומר ,כי החכמי החולקי על ר' אליעזר בחליבה
ואוסרי מדרבנ  ,חולקי א על חכמי בפציעת חילזו ואלה יתכ שיתירו א חליבה
בשבת לגמרי מכיוו שאי דישה בגידולי קרקע ,ואי איסור דרבנ של דישה שלא בגידולי
קרקע .108אמנ  ,א נל בדר זו נצטר להסביר את מחלוקת ר' אליעזר וחכמי בדר
שונה ,שכ שניה סוברי כי ישנה דישה א שלא בגידולי קרקע .נית לומר בדעת חכמי ,
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106

ריטב"א )ש (; רמב" )צה ,א(; תוספות רי"ד )קמד ,א( וראשוני נוספי .

107

כ טועני התוספות )ש  ,ד"ה 'החולב'( ,ומוכיחי כ מהמש הסוגיה בה משמע כי שיטת חכמי
בנוגע לכיבוד וריבו הינה כשיטת ר' יהודה כי דבר שאינו מתכוו אסור .כ מסבירי א התוספות
בדעת רש"י )עג ,ב ,ד"ה 'מפרק'(.

108

הגמרא האוסרת סחיטת דג לצירו לא תהיה לשיטת  ,אלא לשיטות האחרות בלבד.

חליבה בשבת

כי אי כא חיוב דישה מ התורה מסיבה אחרת אולי בעקבות אחת מהסיבות שהבאנו
בפרק הקוד לדחיית החיוב מצד מלאכת דש.
בדעה שאסורה החליבה בשבת רק מדרבנ  ,נוקטי
הר" )צה ,א( ,הרי"ד )קמד ,ב( וראשוני נוספי .

רב האי גאו  ,109הרמב" )קמד ,ב(,

כל הדיו לעיל ,נוגע רק לגבי אלו הטועני כי איסור החליבה הינו משו דש .אול  ,לשאר
השיטות ,לא נוכל להסביר כ את מחלוקת ר' יהודה וחכמי  .נוכל לומר בפשטות ,כי כל
הראשוני המחייבי בחליבה שלא מצד דש ,סוברי כי אי חכמי חולקי על ר' אליעזר
בחיוב חולב מ התורה ,אול על פי הירושלמי ממנו מוכח כי חולקי חכמי על ר' אליעזר,
ישנו מקו להתלבט מהי המחלוקת ביניה  .על פי מה שהעלינו לעיל ,בחיוב קוצר על
חליבה נית לומר כי חולקי חכמי על ר' אליעזר באחת משתי השאלות הא ישנה
קצירה בבהמה ,והא ישנה קצירה כאשר אי חיבור בי הדבר הנקצר למקו ממנו הוא
110
נקצר.
הראשוני חלוקי ביניה  ,על פי מה שהראנו לעיל ,באיסור חליבה בשבת ,הא הוא מ
התורה או מדרבנ  .נקודות המחלוקת הבסיסיות הינ בהסבר הברייתא )צה ,א( הא
חכמי חולקי בה על ר' אליעזר בחיוב על חולב או לא ,וכ הא לפסוק הלכה
כחכמי )עה ,א( כי אי דישה בגידולי קרקע ,או לפסוק כר' יהודה כי א בגידולי
קרקע שייכת דישה.
לא נרחיב בעניי פסיקת ההלכה בחליבה בשבת ,ורק נציי כי אי ה"שולח ערו " 111פוסק
במפורש איסור בחליבה בשבת מ התורה ,אלא רק היתר של חליבה על ידי גוי משו צער
בעלי חיי  .אמנ  ,האחרוני פסקו כי אסורה החליבה בשבת מ התורה.112

109

מובא בחידושי הרשב"א )צה ,א( ,אול עיי במאמרו של הרב ברו קונשטט זצ"ל "חליבה בשבת"
)ספר הזכרו להגרי"י וינברג זצ"ל ,ה'תש"ל ,עמודי לא נ( ,שהביא כי יש שהסיקו מדברי רב האי גאו
שסובר הוא כי אסורה החליבה מדאורייתא משו דישה ,ועיי עוד בדבריו ,כי נית לחלק בדברי
הרשב"א ,ואי כא המקו להארי .

 110על פי זה ,נצטר לטעו כי חכמי חולקי על החיוב בהוצאת דג מ המי מצד קצירה .אמנ  ,יתכ
|| שמחייבי חכמי בדי זה כדברי שמואל )קז ,ב( ,בגלל איסור נטילת נשמה והדברי צריכי עיו .
111

)שה ,יב( הלכה המבוססת על דברי הרא"ש והמרדכי.

112

כ פסקו ,למשל ,ה"מג אברה " )ש  ,יב ,בהעתקת לשו הרמב" (; "חיי אד " )יד ,ח( ובעל "שולח
ערו הרב" )שה ,כח(.
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‚ÈÂÂˆÊÂ¯ Ô˙ÂÈ

˙ÔÈÓÂÏ˘˙ ˙ÏÈÙ
‡‰È‚ÂÒ‰ ˙‚ˆ‰ .
·"ÏÈÊ‡Â ÈÏˆÓ ‡ÓÂÈ ÈÏÂÎ" .
‚"Ôֹ˜˙Ï ÏÎÂÈ ‡Ï ˙ÂÚÓ" .
„?"‰ÈÏ ÔÈ¯„‰ÓÂ ÈÓ„ ÈÏˆ ‡Ï„ Ô‡ÓÎ ‡˙ÈÈÓ˜· ÏÈ„·‡ ‡Ï„ ÔÂÂÈÎ„" .
˘„ÂÁ ˘‡¯Â ˙·˘ ˙ÂÏÈÙ˙· "ÁÂÂ¯" .‰
ÔÈÓÂÏ˘˙‰ ÔÈ„ ˙Â‰Ó .Â

א .הצגת הסוגיה
במסכת ברכות )כו ,א( ,מביאה הגמרא את סוגיית תפילת התשלומי  ,ובה נעסוק במאמר זה.
נביא כא את הגמרא )ביאורה יובא ביתר פירוט בפרקי הבאי ( ,וכדי להקל על הקורא
בהמש המאמר ,נחלק את הגמרא לשלושה חלקי :
משנה :תפילת השחר עד חצות .רבי יהודה אומר :עד ארבע שעות .תפילת
המנחה עד הערב .רבי יהודה אומר :עד פלג המנחה .תפילת הערב אי לה
קבע .ושל מוספי כל היו )רבי יהודה אומר :עד שבע שעות(.
א .גמרא :ורמינהו :מצוותה ע הנ החמה ,כדי שיסמו גאולה לתפילה
ונמצא מתפלל ביו ! כי תניא ההיא לותיקי  ,דאמר רבי יוחנ  :ותיקי היו
גומרי אותה ע הנ החמה .וכולי עלמא עד חצות ותו לא? והאמר רב מרי
בריה דרב הונא בריה דרבי ירמיה בר אבא ,אמר רבי יוחנ  :טעה ולא התפלל
ערבית מתפלל בשחרית שתיי  ,שחרית מתפלל במנחה שתיי ? כולי יומא
שכר
מצלי ואזיל ,עד חצות יהבי ליה שכר תפילה בזמנה ,מכא ואיל
תפילה יהבי ליה ,שכר תפילה בזמנה לא יהבי ליה.
ב .איבעיא להו :טעה ולא התפלל מנחה ,מהו שיתפלל ערבית שתיי ? א
משו דחד
תמצא לומר טעה ולא התפלל ערבית ,מתפלל שחרית שתיי
יומא הוא ,דכתיב" :ויהי ערב ויהי בֹקר יו אחד" ,אבל הכא תפילה
במקו קרב היא ,וכיוו דעבר יומו בטל קרבנו .או דילמא ,כיוו דצלותא
רחמי היא כל אימת דבעי מצלי ואזיל? תא שמע :דאמר רב הונא בר
יהודה אמר רבי יצחק אמר רבי יוחנ  :טעה ולא התפלל מנחה מתפלל
ערבית שתיי  ,ואי בזה משו דעבר יומו בטל קרבנו .מיתיבי" :מעות לא
יוכל לתקֹ וחסרו לא יוכל להמנות"" .מעות לא יוכל לתקֹ " זה שביטל
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קריאת שמע של ערבית וקריאת שמע של שחרית ,או תפילה של ערבית ,או
תפילה של שחרית" .וחסרו לא יוכל להמנות" זה שנמנו חביריו לדבר
מצווה ולא נמנה עמה ! אמר רבי יצחק אמר רבי יוחנ  :הכא במאי עסקינ
שבטל במזיד .אמר רב אשי :דייקא נמי ,דקתני" :ביטל" ולא קתני "טעה"
שמע מינה.
ג .תנו רבנ  :טעה ולא התפלל מנחה בערב שבת מתפלל בליל שבת שתיי .
טעה ולא התפלל מנחה בשבת מתפלל במוצאי שבת שתיי של חול ,מבדיל
בראשונה ואינו מבדיל בשנייה .וא הבדיל בשנייה ולא הבדיל בראשונה
שנייה עלתה לו ,ראשונה לא עלתה לו .למימרא ,דכיוו דלא אבדיל בקמייתא
כמא דלא צלי דמי ומהדרינ ליה? ורמינהו :טעה ולא הזכיר גבורות גשמי
בתחיית המתי ושאלה בברכת השני מחזירי אותו ,הבדלה בחונ הדעת
אי מחזירי אותו ,מפני שיכול לאומרה על הכוס! קשיא.
שלושת הקטעי לעיל מציגי בפנינו שלושה מושגי  ,אשר יש לנתח בהקשר לתפילת
התשלומי ולהבי כיצד מתקשרי ה לתפילה זו.

ב" .כולי יומא מצלי ואזיל"
חלק א של הגמרא פותח בפנינו את הסוגיה ,כאשר הגמרא מנסה לברר מהו הזמ בו מותר
להתפלל את תפילות שחרית ,מנחה וערבית .הגמרא דנה באופ נקודתי בתפילת שחרית
ושואלת על המשנה :וכי מותר להתפלל עד חצות )לדעת חכמי (? הלא מצוותה ע הנ
החמה! עונה הגמרא כי כ אמנ היו עושי הותיקי  ,אול מותר להתפלל עד חצות .שוב
שואלת הגמרא :וכי רק עד חצות נית להתפלל? הלא נית להשלי תפילת שחרית בתפילת
מנחה ,כמובא בברייתא! עונה הגמרא" :כולי יומא מצלי ואזיל .עד חצות יהבי ליה שכר
שכר תפילה יהבי ליה ,שכר תפילה בזמנה לא יהבי ליה".
תפילה בזמנה ,מכא ואיל
כלומר :מותר להתפלל לאור כל היו  ,אול רק עד חצות מקבל האד שכר תפילה
בזמנה ,ומש ואיל אינו מקבל אלא שכר תפילה שאינה בזמנה .יש להעיר כי להלכה נפסק
כרבי יהודה ,שמותר להתפלל תפילת שחרית רק עד ארבע שעות ,ועל כ מביאי חלק מ
הראשוני די זה של הגמרא בסגנו המתאי להלכה ,כלומר :עד ארבע שעות מקבל אד
שכר תפילה בזמנה ומש ואיל מקבל רק שכר תפילה שלא בזמנה .כדי להבי חלק זה של
הגמרא צריכי אנו להבי מה משמעות של שני ביטויי :
א" .וכולי עלמא עד חצות ותו לא"?
ב" .כולי יומא מצלי ואזיל".
נתחיל בהבנת הביטוי הראשו  .לכאורה ,שאלת הגמרא במשפט זה הינה' :וכי נית להתפלל
שחרית רק עד חצות? הלא נית להתפלל תפילת שחרית א לאחר חצות!' כלומר :זמנה של
תפילת שחרית אינו עד חצות אלא עד סו זמ מנחה .אול פירוש זה טעו הסבר .לכאורה,
נתקנה תפילת שחרית לחלק הראשו של היו לבוקר ,ומדוע נוכל לומר כי זמנה אור עד
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סו זמ מנחה? התשובה לשאלה זו הינה התשובה שעונה הגמרא בעצמה ,וכרוכה היא
בביאור המושג השני שהזכרנו .הגמרא כותבת כי מצד הדי "כולי יומא מצלי ואזיל" ,אלא
שרק עד חצות מקבל האד שכר תפילה בזמנה .כלומר :מלכתחילה נית היה להתפלל את
התפילה בכל זמ ביו  ,1שכ התפילה "רחמי" היא ,2ובקשת רחמי שייכת כל היו  ,אול
חכמי באו ותיקנו זמ ונוסח לתפילה .על כ  ,לעול יוכל אד לזכות בשכר תפילה ,שכ
אלא שכדי לזכות א בשכר תפילה בזמנה ,כפי תיקונ של חכמי  ,צרי
זמנה כל היו
הוא לשמור על מגבלות הזמ שנקבעו על יד .
אמנ  ,לפי היגיו זה ,לא יהיה מנוס מלהגיע למסקנה אחרת המתבקשת מאליה" .כולי
יומא מצלי ואזיל" הינו ,לכאורה ,כלל שאינו מוגבל א ורק לתפילה שלאחר התפילה
שהפסיד אלא חל הוא ,לכאורה ,לאור היו כולו .במילי אחרות :אי סיבה שיוכל אד
להשלי את תפילת שחרית במנחה ולא יוכל להשלימה בתפילת ערבית ,שכ אי באמת זמ
לתפילה ,ושכרה נית ללא קשר לזמ בו התפלל אותה המתפלל .אול יש לשאול א כ ,
מהו החידוש בתקנת תפילת התשלומי ? הלא מכל מקו נית להתפלל כל היו ! על זאת יש
לענות ,כי אמנ נית להתפלל כל היו  ,אול התפילה תיחשב לאו דווקא כתפילת
שחרית .חכמי באו ותיקנו כי יוכל האד להתפלל ותפילתו א תיחשב כתפילת שחרית
של ממש אול ללא שכר של תפילה בזמנה .זוהי דעת בעל הלכות גדולות )בה"ג( המובאת
בטור ,וכ מבואר בסידור ר' סעדיה גאו )רס"ג( כי נית להשלי את התפילה א לאחר
התפילה הסמוכה לה.
זו לשו הטור )קח(:
כתב בה"ג :טעה ולא התפלל ערבית ,מתפלל שחרית שתיי  .שכח ולא
התפלל ערבית ושחרית ,מתפלל במנחה שלוש בתחילה מתפלל של מנחה
ואחר כ שחרית ואחר כ ערבית רצונו לומר :כל זמ שלא עבר היו יש
3
תשלומי לתפילותיו.

1

ידועה מחלוקת הרמב" והרמב" בעניי זמ תפילה א הינו מדרבנ או מדאורייתא .לכאורה ,מכא
ישנה הוכחה לשיטת הרמב"  ,כי התפילה הינה מדאורייתא ולכתחילה זמנה כל היו  ,אול חכמי
קבעו את גבולותיה .את שיטת הרמב" בפירוש גמרא זו נית להסביר באחד משני אופני :
א .נית להסביר כי תקנת חכמי עברה שני שלבי בהתפתחותה :לכתחילה תיקנו תפילה ללא גבולות
אותה נית להתפלל כל היו  ,ולבסו א תיקנו לה נוסח וזמ קבוע.
ב .בעל "ערו השולח " )פט( מציע לפרש )לא ביחס לסוגייתנו( ,כי אי באמת מחלוקת בי הרמב"
לרמב" וא הרמב" מסכי כי חיוב תפילה הינו אכ מדאורייתא )ועיי ש בביאור מחלוקת (.
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כמובא לעיל בגמרא )כו ,א(.

3

מלשו זו של הטור בדעת בה"ג ,משמע שאי אפשרות להשלי את התפילה אלא כל עוד שלא עבר היו .
אול לא כל הראשוני הסכימו לפירוש זה ,והנושא יידו בפרק האחרו במאמר.
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אול  ,על פי דברי אלו צריכי אנו להעלות שלוש שאלות:
א .בחלק ב בגמרא מתבאר כי המבטל תפילה במזיד אינו יכול לשוב ולהתפלל אותה ,אול
מהו ההיגיו בקביעה זו לאור דברי אלו?
ב .על פי כל המפרשי  ,נראה כי ישנה חובה להתפלל את תפילת התשלומי דווקא לאחר
תפילת החובה שבאותו זמ )וכ מוכח מחלק ג של הגמרא ,כפי שיובא בהמש ( ,אול
מהו ההיגיו בדי זה ,א אומרי אנו כי א זמ זה הינו זמנה של התפילה אותה
אנו משלימי ?
ג .מדוע ,בכל זאת ,מזכירות הברייתות השונות בעניי זה את זמני התפילה שאחר התפילה
שהפסיד? מדוע לא כתוב" :טעה ולא התפלל שחרית מתפלל כל היו כולו" לדוגמא?
על השאלה הראשונה נית לענות בשתי דרכי  :מחד ,נית לומר כי חכמי קבעו שלא יוכל
אד שביטל תפילה במזיד להשלימה .מאיד  ,נראה יותר לומר כי אי צור בגזירת חכמי
כדי להבי די זה .פשוט הוא שהקב"ה אינו מקבל תשלומי של אד שביטל תפילה במזיד,
כש שמל בשר וד לא היה מקבל את בקשתו של אד שסירב לבוא לפניו מלכתחילה
4
במזיד .רק לשוגג ישנה זכות לבוא לפני המל ולבקש שיקבל תפילתו.
בעניי השאלה השנייה ,הציעו האחרוני מספר טעמי לדי זה של חיוב הקדמת התפילה
שחיובה הינו באותו זמ :
ה"לבוש" כתב ,שחייב אד
תדיר תדיר קוד ".

להקדי

להתפלל את תפילת החובה ,מדי "תדיר ושאינו

בעל "ערו השולח " )קח( כתב ,שכל מעמד התפילה הינו מעמד של אד העומד לפני מל ,
ועל כ תהיה זו חוצפה מ האד לבקש מ המל למחול לו על תפילה שלא התפלל ולקבל
את תפילתו זו כתשלומי עליה ,בעודו עומד במרדו במל  ,כיוו שעדיי לא התפלל
את תפילת חובתו.
בעל "מעדני יו טוב" כתב שהדבר עשוי להביא לידי פשיעה בתפילות ,ועל כ תיקנו
שיתפלל האד תמיד את תפילת החובה קוד ) .נראה שכוונתו הינה שא יתפלל אד את
תפילת התשלומי תחילה ,הרי תמיד יוכל הוא לדחות את תפילת החובה לפע הבאה ,כ
שכל פע יתפלל את תפילת התשלומי מ הפע הקודמת וכ יפשע וידחה את
תפילת החובה לעול (.

4

אי לומר כי למעשה לא היה כא ביטול תפילה כלל ,מאחר וכל היו הינו זמ תפילה .שכ  ,אמנ לעניי
השכר ,בדיעבד ,הדבר נכו  ,אלא שכמוב מחוייב כל אד להתפלל בזמ שתיקנו חכמי ואסור לו
להתחשב לכתחילה בדי דאורייתא בלבד.
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לשאלה השלישית מצאנו שתי תשובות בראשוני  ,חלק התייחסו לשאלה במפורש וחלק
בעקיפי  .הראב"ד ,שדעתו כשיטת בה"ג ,אינו שואל שאלה זו מפורשות ,אול בהשגות
לרמב" בהלכות תפילה )ג ,י( מציע הוא שני תירוצי :
אבל אני אומר :א נזכר בסמוכה ,ולא השלי טעותו ,ורוצה להשלי
במופלגות אינו משלי  ,מפני שהוא כמו שמבטל במזיד .עוד נראה לי ,שכל
אלו התשלומי שאמרו ,אינ אלא ע תפילה אחרת הבאה בזמנה ,הואיל
ושעת תפילה היא.
הראב"ד מביא כא את שני הסייגי  .הסייג הראשו שמציג הראב"ד הוא שא נזכר אד
בתפילה הסמוכה שצרי הוא להשלי את התפילה שעברה ולא השלי אותה במזיד אינו
יכול להשלימה בתפילה הבאה שאינה סמוכה ,כיוו שאי הוא שוגג אלא מזיד .נראה שסייג
זה של הראב"ד נלמד לשיטתו מ הברייתות המזכירות דווקא את התפילה הסמוכה .נית
להבי כי טע הזכרת הזמני הינו בכדי לומר שאסור לאד לסמו על כ שיכול להתפלל
כל היו  ,אלא צרי הוא ,לכתחילה ,להתפלל את התפילה שהפסיד כמה שיותר מהר ,ורק
א שגג ,יכול הוא להשלימה א בתפילה שאינה סמוכה .אול יש לשאול :מהו החידוש
בדברי הראב"ד הללו? הלא ,למעשה ,דברי הראב"ד כי אד שהזיד ולא התפלל אינו יכול
להשלי תפילתו ,כתובי בגמרא שהוזכרה לעיל! שני הסברי נית לומר כא :
א .מטרת הברייתות הינה להזהיר את האד כי א שזמ התפילה הינו כל היו  ,מכל
מקו  ,אי זה אומר כי נית לדחות את התפילה ללא הגבלה.
ב .שמא חידושו של הראב"ד הוא שבהווא אמינא נית היה לחשוב כי מרגע שנדחתה
התפילה בשוגג ,נית להשלימה בכל תפילה שאחר כ וא א בשלב מאוחר יותר לא
התפללו אותה במזיד .על כ בא הראב"ד לומר ,כי דחיית התפילה במזיד בכל זמ שהוא
לאור התהלי  ,מפקיעה מ האד את הזכות להתפלל אותה.
לעומת הסייג הראשו  ,הסייג השני שמציע הראב"ד ברור פחות .הראב"ד כתב שצרי
להתפלל את תפילת התשלומי ע תפילה אחרת "הואיל ושעת תפילה היא" .נוסח אחר
לסייג זה מופיע ברשב"א ,בחידושיו למסכת ברכות )כו ,א ,ד"ה 'איבעיא'( .בהמש המאמר נדו
בשיטת הרשב"א ביתר הרחבה .כותב ש הרשב"א:
ומיהו ,דווקא בזמ תפילה ,לפי שכיוו שהוא זמ תפילה והוא עוסק
בתפילתו חוזר ומשלי מה שטעה בתפילותיו .אבל שלא בזמ תפילה לא,
שא לא כ מאי "מתפלל ערבית שתיי " ו"מתפלל מנחה שתיי " דקאמר?
לימא" :טעה ולא התפלל שחרית קוד חצות חוזר ומתפלל לאחר חצות"!
אי נמי" :טעה ולא התפלל מנחה חוזר ומשלימה כל הלילה" הווה
ליה למימר.
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כלומר :הרשב"א שואל שאלה זו ,ועונה כי באו הברייתות לחדש ,שמכל מקו אי להתפלל
תפילת תשלומי אלא בזמ תפילה .די זה נפסק להלכה על ידי ה"שולח ערו " )קח ,ג(:
הא דמשלי התפילה שהפסיד
זמ תפילה לא.

דווקא בזמ תפילה ,אבל בשעה שאינה

מהו פשר די זה? האחרוני הציעו פירושי שוני :
בעל "עטרת זקני " כתב כי הכוונה כא הינה לחצי השעה שבי זמ שחרית לזמ מנחה ,בה
לא נית להתפלל לא שחרית ולא מנחה ,ואז א אסור להתפלל תפילת תשלומי .
בעל "פרי מגדי " הרחיב עיקרו זה וכתב ,כי כוונת די זה היא שכאשר מתפלל אד
תפילת תשלומי  ,צרי הוא להתפלל אותה בזמ תפילה לכתחילה ולא בזמ תפילה בדיעבד.
כלומר :כש שיכול אד להתפלל תפילת תשלומי של שחרית דווקא בתו ארבע שעות א
לא עד חצות .כ נית לומר ,שמאחר ולכתחילה צרי להתפלל ערבית עד חצות כדעת
חכמי )א על פי שנפסק כרב גמליאל שנית להתפלל עד עלות השחר א לכתחילה( ,א
תפילת תשלומי של מנחה נית להתפלל רק עד זמ זה.
הרב שניאור זלמ מלאדי )הגר"ז( ,בעל "שולח ערו הרב" ,כתב כי יש להבי שכוונת
הרשב"א היא שצרי להתפלל את תפילת התשלומי בסמו לתפילת החובה ,ולא נית
להפריד ביניה  ,א שמתפללי את תפילת התשלומי בתו הזמ המותר.
בעל "ערו השולח " מקשה על כל אחד מ התירוצי לעיל:
על התירו הראשו הקשה ,כי קשה לומר שכל הדי מתייחס לחצי שעה ביו בלבד.
על התירו השני הקשה ,שלכאורה אי סיבה להגביל את תפילת התשלומי דווקא לזמ
תפילה לכתחילה .מה עוד ,שתפילת ערבית נית להתפלל ,לכתחילה ,עד עלות השחר .אלא,
שכדי להרחיק את האד מ העבירה נכו שיתפלל עד חצות.
את התירו השלישי ,דחה בעל "ערו השולח " כיוו שלא ברור לו מהו מקור הדי של
הגר"ז ,ולא הבי כיצד ראה הוא זאת ברשב"א .בעל "ערו השולח " עצמו ,הבי שהרשב"א
מנסה לומר די פשוט שצרי להקדי את תפילת החובה לתפילת התשלומי  5.אול ,
5

כדי לפרש כפירוש בעל "ערו השולח " ,צרי לדחוק קצת בדברי הרשב"א )א על פי שמדברי בעל "ערו
השולח " נראה ,שאי הוא מבי את פירושו כדוחק מוכרח ,מחוסר פירוש אחר ,אלא נראה שהוא מבי
שזהו פשט דברי הרשב"א( .כ צרי לפרש :ומיהו ,דווקא בזמ תפילה ,לפי שכיוו שהוא זמ תפילה
והוא עוסק בתפילתו חוזר ומשלי מה שטעה בתפילותיו) .כלומר :דווקא לאחר שעוסק בתפילתו וגמר
להתפלל אז יכול הוא א להשלי מה שהפסיד משאר תפילותיו( .אבל ,שלא בזמ תפילה ,לא .שא לא
כ  ,מאי "מתפלל ערבית שתיי " ו"מתפלל מנחה שתיי " דקאמר? לימא" :טעה ולא התפלל שחרית
קוד חצות חוזר ומתפלל לאחר חצות"! אי נמי" :טעה ולא התפלל מנחה חוזר ומשלימה כל הלילה"
הווה ליה למימר" )כלומר :א אפשר היה להתפלל תפילת תשלומי מתי שרוצי  ,ולאו דווקא אחר
תפילת החובה ,לא היה צרי להזכיר זמ תפילה מסוי ומוגדר(.
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בעקבות פירוש זה ,נתקשה הוא בהבנת השולח ערו  ,שהביא די זה כבר לעיל
בסעיפי א ו ב .למסקנה ,נשאר בעל "ערו השולח " בפירוש זה בדברי הרשב"א
וב'צרי עיו ' על ה"שולח ערו ".
שאלותיו של בעל "ערו השולח " על השיטות לעיל ,אינ השאלות היחידות שיש לשאול.
שכ  ,עצ ההסבר לעיל בשיטת הרשב"א ,סותר לכאורה את כל דברינו לעיל .א באמת
נית להתפלל לכל אור היו  ,הרי לכאורה ,לא היה צרי להיות סייג האוסר להתפלל את
התפילה בזמ כלשהו ביו  .הלא אי כא מטרה להתפלל תפילה בזמנה ,אלא תפילה שאינה
בזמנה .מדוע ,א כ  ,לא יוכל המשלי להתפלל את תפילת התשלומי א בזמ הדיעבד של
שחרית ,או בחצי השעה שבי שחרית למנחה? א לשיטת הגר"ז ,כל הדי שיש לסמו את
תפילת התשלומי לתפילה הקודמת לה סותר לגמרי את כל דברינו לעיל .שכ  ,לכאורה,
נית להתפלל תפילה זו בכל זמ במש היו ! שאלות אלו מותירות סימ שאלה גדול בנוגע
לדברי הרשב"א ,אול בטר ננסה להסביר את דבריו ,נמשי בהסבר הגמרא ,על מנת
ליצור תמונה שלמה של שיטת בה"ג והראשוני לעיל.

ג" .מעות לא יוכל לתקֹ "
בחלק ב ,דנה הגמרא בשני מקרי  ,בה
תפילת תשלומי :

נית לומר כי לא יוכל האד

להתפלל את

א .במעבר בי יו ליו .
ב .כאשר לא התפלל במזיד.
הגמרא שואלת ,א נית יהיה להשלי א את תפילת מנחה בתפילת ערבית ,או שמא
מונע את ההשלמה .מסקנת הגמרא היא כי סברת "עבר יומו בטל
המעבר בי הימי
קרבנו" נדחית ,והסברא כי "תפילה רחמי נינהו" גוברת ,כפי שהסברנו בפרק הקוד .
הראשוני מעלי בסוגיה שני דיוני נוספי  ,אות נזכיר אות בקצרה בלבד:
א .הא נית להשלי את תפילת מוס בתפילת המנחה ,או את תפילת שחרית בתפילת
מוס  .הראשוני כותבי כי אי אפשרות כזו ,ומביאי לכ סיבות שונות.
תוספות )ש  ,ד"ה 'איבעיא'( הביאו שתי תשובות:
לא בעי א טעה ולא התפלל תפילת מוס  ,דהא ודאי אינו מתפלל בערבית
דהיא יקרא את הקרבנות וכבר עבר זמ מוס ? וג לא תיקנו שבע ברכות
של מוס  ,אלא משו " :ונשלמה פרי שפתינו" )הושע יד ,ג( .ובזה ,ודאי עבר
זמנו בטל קרבנו .אבל שאר תפילות ,דרחמי נינהו ,ולוואי שיתפלל אד כל
היו כולו ,ואי כא עבר זמנו בתפילה אחרת.
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כלומר :הטע שלא נית להשלי את תפילת מוס הינו מפני שלא נית לקרוא את
פסוקי הקורבנות לאחר זמ מוס  6.טע שני שנית להציע הוא שתפילת מוס באה
מחמת הקרב ולא מחמת בקשת רחמי  ,ועל כ אי היא כלולה בתקנת תפילת
התשלומי  .הראשוני הציעו תשובות נוספות ,אול לא נביא כא את דבריה .
ב .הראשוני דני בעניי תפילת ערבית ,שמאחר שרשות היא ,שמא אי כלל חובה
להשלימה .הראשוני מביאי טעמי לכא ולכא  ,ולהלכה נפסק שא את תפילת
ערבית יש להשלי  ,וטעמו של התוספות בזה )ש  ,ד"ה 'טעה'( הוא:
הא דאמרינ דתפילת ערבית רשות היינו לגבי מצווה אחרת והיא עוברת,
דאז אמרינ תידחה תפילת ערבית מפניה ,אבל לחינ אי לו לבטלה.
הדי השני שמציגה הגמרא הינו לגבי אד שלא התפלל במזיד ,שלמסקנת הגמרא )כפי
שהובא לעיל( ,אי הוא יכול להשלי את תפילתו .אול למרות די זה ,מביא הרא"ש
הסתייגות קלה של רב האי גאו )ש (:
כתב גאו וזה לשונו" :ביטל מעוות שאינו יכול לתקֹ הוא ,ולית ליה אלא
שכר רחמי ,דרשות בעלמא הוא ,אבל שכר מצווה לית ליה" .משמע ,דא
רוצה לחזור ולהתפלל שתיי לתשלומי שביטל רשאי ,ושכר תפילת
רחמי אית ליה.
ביאור די זה הוא ,שלשיטת רב האי גאו  ,המזיד אמנ אינו יכול להשלי את תפילתו ,שכ
לא תיקנו לו חכמי שיוכל להתפלל את תפילת שחרית א בזמ המנחה .אול מכל מקו ,
יכול הוא לקבל "שכר רחמי ,דרשות בעלמא הוא" ,כלומר :שכר תפילת רשות ,תפילה סת .
על מנת לבאר די זה ,נביא כא את דברי ה"בית יוס " )קח(:
חוזר ומתפלל א רצה .מאחר,
ונראה ,שא על פי שאינו מחדש בה כלו
שאילו טעה ולא התפלל תפילה זו בשוגג היה חייב לשלמה בזמ תפילה
שאחריה ,כשהזיד ולא התפלל אותה ,נהי דאינו חייב לשלמה בזמ תפילה
שאחריה ,מכל מקו א רצה להתפלל אותה שכר תפילה דרחמי אית ליה,
ואי כא מקו לחידוש כלל.
תור דבריו הוא שנוצר כא סוג תפילה חדש .עד כה ידועי היו לנו שלושה סוגי תפילות
בלבד :תפילת חובה ,תפילת תשלומי ותפילת נדבה ,שכידוע ,יכול אד להתפלל בתנאי
שיחדש בה דבר .עתה ,נוספה א תפילה ששמה "תפילת רשות" .מחד ,אי היא דומה
לתפילות החובה והתשלומי  ,שכ אי היא באה במקו תפילות אלו .אול  ,מאיד  ,אי

6

תשובה זו איננה עונה על השאלות האחרות אשר שאלנו לגבי השלמה בתפילת מנחה ולגבי השלמת
תפילת שחרית .על כ  ,הוסיפו התוספות א את תשובת השנייה ,המייחדת את תפילת מוס משאר
התפילות .אמנ  ,א על תשובת השנייה נית להקשות ,כי בכל זאת נית יהיה להשלי במוס את
תפילת שחרית ,שהרי תפילת מוס נחשבת לתפילה .מכל מקו  ,נראה שהבינו התוספות כי די תשלומי
נתק דווקא על אות התפילות הבאות משו רחמי  ,ולא משו הקרב בלבד.
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היא כתפילת נדבה ,שכ אי צור  ,לדעת רב האי גאו  ,לחדש בה דבר .דברי אלו )אשר
להל נביא את הסיבה לכ ( ,הובאו א להלכה ב"שולח ערו " )קח ,ז(:
הזיד ולא התפלל תפילה אחת אי לה תשלומי אפילו בתפילה הסמוכה לה,
וא ירצה יתפלל אותה נדבה ,ואינו צרי חידוש א מתפלל אותה בתפילה
הסמוכה לה.
שיטה זו ,מתאימה א היא לעקרונות שהצגנו לעיל ,שכ אי הביטול במזיד סותר את
האפשרות להתפלל תפילה נוספת .אמנ  ,כא ישנו חידוש גדול יותר ,שכ אי צור לחדש
בתפילה דבר .אול  ,מכל מקו  ,כיוו שיכול אד  ,באופ עקרוני ,להשלי את תפילתו בכל
זמ שירצה ,הרי שתפילת הרשות תלויה בחיוב התפילה שהיה יכול להיות על האד אילו
היה שוגג ,ומותר להתפלל אותה .אול  ,שכרה אינו כשכר התפילה שהפסיד ,כיוו שבכל
זאת היה הוא מזיד.
טר סיו פרק זה יש להעיר ,כי רבינו אשר מלוניל חידש בסוגייתנו חידוש ,עליו חלקו רוב
הראשוני  .בברייתא שבגמרא ,הובאה כדוגמא ל"מעות לא יוכל לתקֹ " א קריאת שמע
של שחרית וערבית .מכא רצה רבינו אשר מלוניל ללמוד ,כי תירוצה של הגמרא שיי בי
בתפילה ,בי בקריאת שמע .כלומר :במזיד לא נית להשלי תפילה כלל ,אול בשוגג נית
להשלי א את קריאת שמע .לדוגמא :אד שהפסיד קריאת שמע של ערבית יוכל
להשלימה בשחרית .על פי העקרונות שהצגנו עד כה ,מוב מדוע דחו רוב הראשוני שיטה
זו .שכ  ,כל די תשלומי מבוסס על העובדה שנית להתפלל כל היו מדי רחמי  ,והדבר
שיי דווקא בתפילה ולא בקריאת שמע .על כ  ,ודאי שלא שיי לייחס את די התשלומי
לקריאת שמע כלל .יש להוסי  ,כי על פי דברי אלו ,מוב א מה ראו חכמי לחדש
תשלומי בתפילה דווקא ,שהרי לא תיקנו חכמי תשלומי למצוות אתרוג ,לדוגמא .הסיבה
מובנת מתו דברינו כא  ,שכ  ,מצד האמת ,זמנה של מצוות התפילה הינו בכל היו .

ד" .דכיוו דלא אבדיל בקמייתא כמא דלא צלי דמי ומהדרינ ליה"?
נעבור עתה לחלק ג של הגמרא .חלק זה עוסק במקרי יוצאי דופ  ,בה צרי לייש את
תפילת התשלומי  .הגמרא דנה בקצרה במקרה בו הפסיד אד תפילת מנחה בערב שבת,
וצרי הוא להשלימה בתפילת ערבית של שבת .בעיקר ,דנה הגמרא באד אשר הפסיד
תפילת מנחה של שבת ,ובא הוא להשלימה בתפילת ערבית של מוצאי שבת .נביא כא את
לשו הגמרא ,בבואה לדו במקרה האחרו )כו ,ב(:
טעה ולא התפלל מנחה בשבת מתפלל במוצאי שבת שתיי של חול ,מבדיל
בראשונה ואינו מבדיל בשנייה ,וא הבדיל בשנייה ולא הבדיל בראשונה
שנייה עלתה לו ,ראשונה לא עלתה לו .למימרא ,דכיוו דלא אבדיל בקמייתא
כמא דלא צלי דמי ומהדרינ ליה? ורמינהו :טעה ולא הזכיר גבורות גשמי
בתחיית המתי ושאלה בברכת השני מחזירי אותו ,הבדלה בחונ הדעת
אי מחזירי אותו ,מפני שיכול לאומרה על הכוס! קשיא.
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הגמרא דנה בעניי הבדלה ,ואומרת כי כאשר בא אד להשלי תפילה בערבית של מוצאי
שבת ,אומר הוא הבדלה דווקא בתפילה הראשונה שמתפלל ,כיוו שהיא תפילת החובה,
אול לא בתפילה השנייה 7.ממילא ,א הבדיל בשנייה ,צרי הוא להתפלל פע נוספת
תפילת תשלומי אחריה .ממשיכה הגמרא ושואלת :הא נחשב המתפלל כמי שלא התפלל
את התפילה הראשונה כלל?! הלא בברייתא אמרו ,כי מי שלא אמר הבדלה בתפילה יכול
להבדיל על הכוס .א כ  ,נית לומר ,שהראשונה עלתה לש חובה בדיעבד ,והשנייה תעלה
לש תשלומי  ,כיוו שהוספת ההבדלה בה לא פגמה בעצ התפילה? הגמרא נשארה
נפסק די זה להלכה .8על כ  ,באו הראשוני
ב"קשיא" ,אול למרות הקושיה
לנסות ולתר בכל זאת את שני הדיני  .נביא כא את שיטת רש"י בביאור
הדברי )ש  ,ד"ה 'שנייה עלתה לו'(:
בשביל תפילת מוצאי שבת ,וראשונה לא עלתה לו שאינה כלו  ,שאי לו
להקדי תפילה שעבר זמנה לתפילה שזמנה עכשיו .והשנייה נמי לא עלתה לו
לשל שבת הואיל והבדיל בה ,גילה דעתו שאינה של שבת ,והיא תיחשב
לשל ערבית.
דברי רש"י הללו צריכי ביאור .שכ  ,במחצית הראשונה של דבריו ,הסביר רש"י מדוע לא
עלתה התפילה הראשונה לש חובה ,שכ לא הקדי המתפלל את תפילת התשלומי
לתפילת חובה ,וטע זה ברור ומבורר .אול  ,מדוע צרי רש"י לבאר אחר כ מהי הסיבה
שא התפילה השנייה לא עלתה לש שבת? הלא ודאי שא לא עלתה התפילה הראשונה
לש שבת אי היא נחשבת כלל ,והשנייה הינה לש חובה ,וברור שלא עלתה לש שבת!
הב"ח הרגיש בקושי זה ,וכ כותב הוא בהגהותיו )ז(:
פירוש ,דודאי הוא לא הקדי ראשונה לתשלומי  ,א כ מסתמא דעתו היה
על חובה ולש חובה לא עלתה משו דלא הבדיל בה .על כ כתב רש"י אחר
כ  ,א כ דאמרינ דמסתמא דעתו היה בראשונה לחובה רק דלא עלתה לו
משו דלא הבדיל בה א כ תעלה שנייה לש שבת ,דהרי לא הקדי
תפילת תשלומי לחובה! על זה משני רש"י ,דהואיל דהבדיל בשנייה גילה
דעתו שאינה של שבת ,והיא תיחשב לשל ערבית .רצונו לומר :בשעה שהתפלל

7

יש להעיר ,כי די הבדלה שונה הוא מדי שבת .לדוגמא ,בשבת מתפללי א את תפילת התשלומי
כתפילת שבת )כדינו של משלי תפילה של חול בתפילת ערבית של שבת( ,ואי זה דומה להבדלה ,כיוו
שכאשר מתפלל אד בשבת צרי הוא להתפלל תפילה המתאימה לזמ בו הוא מתפלל .מה שאי כ
בהבדלה ,שאי היא די בזמ אלא די בתפילה או בכוס .כלומר :ישנה כא חובת גברא להבדיל ,אול
כיוו שבכל תפילה באותו ערב ישנו צור להבדיל ,מה שאי כ
אי כא חובת חפצא של היו
בשבת ויו טוב.

8

הראשוני כול הבינו ,כי למרות הקשיא לא נדחה די זה מ ההלכה .כ כתב הרא"ש )ש  ,ב(:
"כתב רב האי גאו  :א על פי שנשאר בקושיא ,כיוו דלא קאמר תיובתא לאו משבשתא היא".
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ראשונה ,אמרינ דעתו היה לש חובה ,אבל כשהתפלל והבדיל בשנייה אז
גילה דעתו שהיא תהיה של ערבית.
נית להבי מדברי הב"ח ,כי בא רש"י לענות על שאלת הגמרא .אמנ  ,הגמרא אמרה כי
התפילה הראשונה לא עלתה למתפלל ,מאחר שלא הבדיל בה .אול  ,מכל מקו  ,הלא כיוו
בה לש חובה ,ומדוע שלא תעלה התפילה השנייה לש תשלומי )וכא נוסי אנו :שהרי
בדיעבד עולה א הראשונה לש חובה(! על כ הוסי רש"י ,כי עצ האפשרות איננה
באה בחשבו .
אמנ  ,לכאורה ,אפשרי היה הדבר ,אול ברגע שהבדיל האד בתפילה השנייה אי כל
אפשרות לפרש את התפילה הראשונה לש חובה ,שכ רואי אנו כי הבדיל דווקא בשנייה.
אמנ  ,א היה האד מתפלל את שתי התפילות בצורה שווה ,בצירו ההבדלה או א
בלעדיה ,נית היה לתלות את הכל בשכחה ,ולומר כי התפילה הראשונה באה לש חובה
והשנייה לתשלומי .
אול  ,מרגע שהבדיל בתפילה השנייה בלבד הרי מוכח שאותה התפלל לש חובה ,ואי
באפשרותנו אלא להסיק כי הראשונה הייתה לש תשלומי וצרי הוא לשוב ולהתפלל
אותה .ההדגשה בשיטתו של רש"י הינה כי הפירוש הנית לתפילה השנייה של המתפלל,
וממילא א לתפילתו הראשונה ,איננו מוטל בספק במקרה זה ,ואי לנו ברירה אלא
9
לפרשו כתפילת החובה.
הוצרכנו להביא פירוש זה ולהרחיב בהסברו ,כיוו שללא הבנתו לא נוכל להבי את שיטת
בה"ג וסיעתו בסוגייתנו ,שכ קושיה גדולה יש מגמרא זו על שיטת  .הגמרא ,בקושייתה על
עצ הדי  ,אמרה שמשמע ממנו ,כי מי שלא הבדיל בראשונה" :כמא דלא צלי דמי" .אול
לפי בה"ג ,לא ברור כיצד יכולה הייתה הגמרא להגיע למסקנה כזו ולא עוד ,אלא שנשארה
בהבנה זו למסקנה .הלא אי מגבלות לקבלת התפילה ,וכל תפילה מתקבלת כלפי שמיא
)כפי שראינו שכל היו כשר לתפילה( .א כ כיצד יכול להיות ,שכאילו לא הייתה כא
תפילה כלל? אלא ,שעל כורחנו צריכי אנו לפרש כפירושו של רש"י ,כי תפילה זו הייתה
ללא ספק תפילה שלא כדי  ,תפילה שהתפלל אותה המתפלל לפני תפילת החובה ועל כ
10
פשוט שנחשב הוא כמי שלא התפלל כלל.

9

יש לציי  ,כי אי הכרח לפרש כ את דברי רש"י .אול  ,א א אי זה פירוש דבריו ,הרי שנית
להשתמש בביאור זה על מנת להבי את שיטת בה"ג בהבנת הגמרא .נעיר עוד בעניי זה בהמש .

 10נוכל לפרש זאת בשתי דרכי :
א .אי תפילת אד זה מתקבלת ,כיוו שעדיי עומד הוא במרדו כלפי מל מלכי המלכי  ,כפי שכתבנו
לעיל בש בעל "ערו השולח " ,ועל כ אי התפילה נחשבת לכלו .
ב .אולי נית לפרש ,כי כוונת הגמרא הינה לומר שאותו אד נחשב כמי שלא התפלל תפילת שבת כלל.
אול ודאי כי תפילה סת )שאינה כתשלומי ( התפלל בכל זאת.
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ה" .רווח" בתפילות שבת וראש חודש
ישנו כא נושא נוס  ,הנדו בראשוני  ,והוא הא צרי האד המתפלל תפילת תשלומי
להרוויח משהו בתפילתו או לא .התוספות )כו ,ב ,ד"ה 'טעה'( ,מתייחס לעניי זה:
כתב רבינו יהודה :א טעה ולא הזכיר ראש חודש 11במנחה לא יתפלל עוד
בלילה ,דלמה יתפלל עוד? הרי כבר התפלל כל תפילת המנחה מבעוד יו ,
לבד ראש חודש שלא הזכיר .א כ  ,אי מרוויח כלו א יחזור ויתפלל
במוצאי ראש חודש ,הרי לא יזכיר עוד תפילת ראש חודש ,ושמונה עשרה
כבר התפלל! ולא דמי להא דאמר הכא טעה ולא התפלל מנחה בשבת
דמתפלל ערבית בחול שתיי  ,פירוש :של חול ,משו שלא התפלל כלל א
כ ירוויח תפילת שמונה עשרה כשמתפלל במוצאי שבת א על פי שלא יזכיר
של שבת ...והוא הדי נמי א התפלל במנחה בשבת שמונה עשרה שלמות
דכבר התפלל
ולא הזכיר של שבת ,נראה דלמוצאי שבת לא יתפלל שתיי
שמונה עשרה ברכות.
ביאור הדברי הוא כי רבינו יהודה החסיד פסק שאי צור להתפלל תפילת תשלומי
אלא א כ מרוויח המתפלל משהו בתפילתו .שכ  ,א שכח לומר "יעלה ויבוא" במנחה של
ראש חודש ,וישלימה במוצאי ראש חודש לא אומרי עוד "יעלה ויבוא" ,או במקרה
שהתפלל שמונה עשרה של חול במקו מנחה של שבת ,ונזכר במוצאי שבת )אז ,לכאורה,
צרי להשלי את תפילת מנחה שהרי לא יצא ידי חובה בזה שהתפלל אז תפילת מנחה של
חול( הלא אומר הוא בדיוק את אותה התפילה שהתפלל כשטעה ,וא שמ הדי צרי היה
הרי לא ירוויח שו דבר
לחזור ולהתפלל כאילו לא התפלל ,וצרי עתה להשלי
בהשלמה זו ועל כ לא יתפלל.
א כא  ,מסתדרי דברי אלו באופ נפלא לשיטת בה"ג .הלא ברור הדבר ,כי א טעה
האד ותפילתו אינה נחשבת בעקבות זאת כלל צרי הוא לחזור ולהתפלל ולכאורה א
שאינו מרוויח בזה כלו  ,שהרי נחשב הוא כמי שלא התפלל כלל .אול  ,דברי רבי יהודה
החסיד ברורי )וישנ ראשוני נוספי שפסקו כמותו( ,א נבי כי זמ התפילה הינו כל
היו  ,וכי אי תפילה "מבוזבזת" ביו שאינה תפילה ממש )חו ממקרי חריגי אות
הבאנו לעיל( .מאחר וכל תפילה נחשבת ,א שלא הייתה היא התפילה אותה אמורי היו
להתפלל באותה שעה הרי ,מכל מקו  ,התפלל האד תפילה כלשהי ,וא לא ירוויח דבר
בתפילת התשלומי יכול הוא להסתפק בתפילה זו.
לסיכו שיטת בה"ג וסיעתו :שיטה זו מבינה ,כי חובת התפילה חלה כל היו  ,וכי יכול
אד להתפלל בכל זמ  .על בסיס די זה תיקנו חז"ל חובת תשלומי  .את תפילת התשלומי
נית להתפלל ולהשלי בכל תפילה שרוצי  ,אול כמוב שאסור לבטלה במזיד .נראה כי
א רב האי גאו מקושר לשיטה זו וסובר הוא שא נית להתפלל "תפילת רשות" במקרה
 11דהיינו" :יעלה ויבוא".
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של מזיד .כל החיוב בתפילת התשלומי חל על האד רק ברגע שמרוויח הוא מתפילה זו,
אול במידה ואי הוא מרוויח אי לתפילה זו שו ער כתפילת תשלומי .
עד כה ,התעלמנו לגמרי מ השיטה השנייה בסוגיה ,שנפסקה א היא להלכה .המטרה
הייתה להציג בתחילה את השיטה הידועה פחות ,להטעימה ולהבהירה ,קוד שנגיע
לעצ פסיקת ההלכה.
כ פוסק ה"שולח ערו " )קח ,ד(:
אי תשלומי אלא לתפילה הסמוכה בלבד ,שא טעה ולא התפלל שחרית
ולא מנחה ,מתפלל ערבית שתיי  :אחרונה תשלומי מנחה ,אבל שחרית אי
לה תשלומי  ,וכ בשאר תפילות.
די זה מובא ברי"  ,ברמב" וברא"ש ,וכ בראשוני אחרי  .כמו כ  ,לא הביאו ה
להלכה את דעת רב האי גאו  ,והתוספות שהבאנו לעיל א מדייק בהמש מדברי הרי" ,
שחולק על שיטת רבי יהודה החסיד בעניי רווח בתפילות .אול מהי נקודת המחלוקת?
כיצד הבינו הרי" וסיעתו את די התשלומי בשונה מבה"ג וסיעתו?

ו .מהות די התשלומי
נראה ,כי נחלקו שתי השיטות בהבנת מהות הדי  .בה"ג הבי  ,כי די תשלומי מיוסד בעצ
מהות התפילה שכ זמ התפילה ,מלכתחילה ,הינו בכל היו כולו וחכמי רק הוסיפו כי
יכול האד א להחשיב תפילה זו כתשלומי לתפילה שהפסיד .לעומת זאת הבינו הרי"
והרמב"  ,12כי די התשלומי נתחדש ונתייסד על ידי חז"ל עצמ  ,ואי הוא קשור למהות
די התפילה .אדרבה קשור הוא לתקנות חז"ל בענייני תפילה 13.במילי אחרות :לדעת
בה"ג ,תפילת התשלומי מיוסדת על קולא של התורה ,אול לדעת הרי" תפילה זו הינה
קולא של חז"ל .נבהיר את הדברי על ידי הבאת תירוצו של ה"אליה רבה" לשאלה ששאלנו

 12דברי הרמב" לא צוטטו במאמר זה ,מפני שהול הוא בשיטת הרי" )אותו נביא לקמ ( ,וכל מה
שאמרנו לגבי הרי" נכו א לרמב"  .לעיו בדבריו ,ראה פרק ג מהלכות תפילה ,וכ הבאנו הוכחה
לדבריו בהערה הבאה.
 13חשוב להבהיר :הרמב" סובר ,כי חיוב תפילה הינו מדאורייתא ,ואמנ  ,מדאורייתא נית היה להתפלל
כל היו כולו .אול  ,אי המחלוקת בי בה"ג וסיעתו לרמב" וסיעתו בנקודה זו .מחלוקת הינה
בהגדרת יסוד די התשלומי  .העובדה שנית להתפלל במש כל היו מדאורייתא אינה מולידה את
המסקנה שנית א להתפלל את התפילה שתיקנו חכמי במש כל היו  .על מנת שיצא אד ידי חובת
תפילה ואפילו שלא בזמנה צרי הוא להתפלל אותה על פי תקנת חכמי  .בכ נחלקו בה"ג
והרמב"  :בה"ג סובר ,כי די התשלומי מיוסד על די דאורייתא ,ומכא שא נושא הוא אופי של
תפילה מדאורייתא .אול לדעת הרמב"  ,מיוסד די התשלומי על תקנת חכמי  ,ועל כ נושא הוא
אופי של תפילה מדרבנ  .מאיד  ,יתכ כי לשיטת הרמב"  ,עצ העובדה שמדאורייתא לא היה זמ קבוע
לתפילה הוא שהוביל לתקנת התשלומי של חז"ל דווקא במצות התפילה ולא בשאר המצוות.

100

תפילת תשלומי

לעיל .בפרק א הובאו מספר תירוצי להבנת חיוב קדימות תפילת החובה לתפילת
התשלומי  .ה"אליה רבה" )קח ,א( מביא את התירוצי לעיל ,דוחה אות אחד
לאחד ,וכותב:
ונראה לי טעמא ,דמשו דאי תפילת תשלומי מתקבלת אלא אגב תפילה
שעתיד ,אבל כשמתפלל התשלומי קוד תפילה שעתיד אינה מתקבלת,
כיוו שעבר זמנה.
בדברי ה"אליה רבה" מוצאי אנו לא רק תירו נוס  ,אלא א הבנה שונה לגמרי .בה"ג
הבי כי תפילת התשלומי הינה התפילה אשר הפסיד המתפלל .מי שהפסיד תפילת שחרית,
ועתה מתפלל פעמיי את תפילת המנחה מתפלל למעשה שתי תפילות שונות ,ולא פעמיי
את תפילת המנחה .אול לא כ לפי ה"אליה רבה"! על פי שיטתו ,אי תוק לתפילת
התשלומי אלא כאשר באה היא לאחר תפילת החובה ,כיוו ששואבת היא את כל כוחה
מתפילת החובה .אי אפשרות להתפלל תפילת תשלומי ללא שקודמת לה תפילת חובה,
והמנסה לעשות כ יעלה חרס בידו ותו לא.
א כ ה פני הדברי  ,הרי שאת דברי הברייתא" :טעה ולא התפלל שחרית מתפלל
מנחה שתיי " יש להבי כפשט  ,שאמנ אי האד מתפלל שחרית ומנחה שכ כבר עבר
זמנה של שחרית אלא מתפלל הוא מנחה פעמיי  ,ואחת משתי התפילות עולה לו לתפילת
שחרית .על פי הבנה זו ,נצטר א לפרש את דברי הגמרא ,שכוונת דבריה "כולי יומא מצלי
ואזיל" ,הינה דווקא ליו ולא ללילה .כוונת הדברי היא כי אמנ יכול אד להתפלל
תפילת שחרית במש כל היו  ,אלא שמנקודה מסויימת והלאה אי הוא מקבל שכר
תפילה בזמנה ,וא לא שכר תפילה שלא בזמנה ,אלא שכר תפילה סת של התפילה שבה
הוא משלי הבאה במקו התפילה הקודמת .כ מוכח הדבר בלשונו של הרי" )יח ,א(:
 ...ותיקי היו גומרי אותה ע הנ החמה .אבל כולי עלמא ,לדברי רבנ עד
חצות .וא על גב דליתא לדרבנ דאמרי עד חצות ,היכא דטעי וצלי לאחר
ארבע שעות שכר תפילה יהבו ליה ,שכר תפילה בזמנה לא יהבו ליה .אמר
רבי יצחק אמר רבי יוחנ  :טעה ולא התפלל ערבית יתפלל שחרית שתיי ...
יש לשי לב לשוני שבי הגמרא לרי"  .בגמרא ,מובאת תפילת התשלומי כקושיה,
המביאה לידי החילוק בי שכר תפילה בזמנה לבי שכר תפילה שלא בזמנה .לעומת זאת,
ברי"  ,די תפילת התשלומי מובא לאחר חילוק זה.
כוונת הרי" בסידור זה הינה להוציא משיטת בה"ג .שכ  ,לשיטת בה"ג ,ישנ שני דיני
בלבד :תפילה בזמנה ,ותפילה שאינה בזמנה .תפילה שלאחר ארבע שעות כמוה כתפילה
שלאחר חצות .לעומת זאת ,לשיטת הרי"  ,ישנ שלושה דיני  :עד ארבע שעות תפילה
בזמנה .עד חצות תפילה שאינה בזמנה ,הנחשבת עדיי כתפילת שחרית ממש ,אלא שאי
תפילת תשלומי  ,שהינה תפילה אחרת לגמרי,
כא שכר תפילה בזמנה .מחצות ואיל
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שתיקנו חכמי שיוכל הטועה להשלי בה את התפילה שהפסיד 14.כמוב שעל פי הסבר זה,
מביני אנו כי לא נית להשלי את התפילה שהפסיד אלא בתפילה הסמוכה לה .שכ  ,כל
די תפילת התשלומי נתק על ידי חז"ל דווקא על התפילה הסמוכה ,וממנה הוא יונק.
אי מדובר כא באותה התפילה שהפסיד ,שיכול להשלימה בכל זמ שירצה ,אלא בתפילה
הבאה אותה מתפלל הוא פעמיי  .על כ  ,חייב האד להתפלל את תפילת התשלומי
דווקא בתו זמ התפילה הסמוכה .לאור הסבר זה ,מובני א שלוש השאלות אשר שאלנו
על שיטת בה"ג בפרק ב ,שכ מוב מדוע הזכירו הברייתות תפילות מפורשות ,מדוע אסור
להקדי תפילת תשלומי לתפילת חובה וא מדוע אי המזיד יכול להיפטר בתפילת
התשלומי  ,שכ חכמי לעול אינ מתקני תקנות למזיד.
עתה א ברור מדוע לא הזכיר הרי" את שיטת רב האי גאו  ,שכ אי היא נכונה לשיטתו.
שיטת רב האי גאו מיוסדת על ההנחה שנית להתפלל במש היו כולו .על כ  ,א כאשר
ביטל האד תפילה במזיד יכול הוא בכל זאת להתפלל תפילת רשות ,א בלא צור
בחידוש .אול הרי"  ,אשר לדעתו כל די תפילת התשלומי אינו אלא תקנת חכמי
נקודתית לא קיבל דבר זה .כ כותב א בעל "ערו השולח " ,שלא כתב ה"שולח
ערו " )ש  ,ז( את דינו של רב האי גאו  ,אלא מתו שאפשר לחשוש לו ,אול לא
שכ הוא מעיקר הדי .
ודאי ,כי א את שיטת המייחסי את די התשלומי לקריאת שמע לא שיי היה לקבל
15
להלכה .שכ  ,לדעת הרי"  ,לא תיקנו חז"ל די זה אלא בתפילת שמונה עשרה.
א בעניי הגמרא העוסקת בהבדלה במוצאי שבת ,פירש הרי" את הדברי באופ שונה,
בעקבות פירושו של רבינו חננאל ,רבו )ש (:
וא לא הבדיל בראשונה והבדיל בשנייה שנייה עלתה לו ,ראשונה לא
עלתה לו ,דמיבעי ליה לאקדומי תפילת חובת שעתיה ברישא דהיא חובה,
וכיוו דלא אבדיל בקמייתא ואבדיל בבתרייתא גלי אדעתיה דה בתרייתא
היא חובת שעתיה .הלכ  ,בעי למיהדר צלויי אחריתי כדי לאקדומי חובת
שעתיה ברישא .ואי אבדיל בתרוייהו ,א על גב דלא מיבעיא ליה למיעבד
הכי לא מחייב לאהדורי .ואי נמי לא אבדיל בחדא מנייהו לא מהדרינ
ליה ,דתניא" :טעה ולא הזכיר ...הבדלה בחונ הדעת אי מחזירי אותו,
מפני שיכול לאומרה על הכוס".

 14דיוק זה מוכח א בדברי הרמב"  ,הפוסק בהלכות תפילה )ג ,א(:
"תפילת השחר ,מצוותה שיתחיל להתפלל ע הנ החמה ,וזמנה עד סו שעה רביעית שהיא שליש
יצא ידי חובת תפילה ,אבל לא יצא ידי
היו  .וא עבר או טעה והתפלל אחר ארבע ,עד חצות היו
חובת תפילה בזמנה."...
 15כפי שכתבנו בסו ההערה הקודמת.
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הרי" לא היה צרי להסביר שאי שו אפשרות לומר כי התפילה הראשונה הייתה לש
חובה .שכ  ,לדעת הרי"  ,כל קיומה של תפילת התשלומי מותנה בכ שיקיי המתפלל את
הכללי אשר קבעו חכמי לתפילה זו .על כ  ,על המתפלל להקדי את תפילת החובה
לתפילת התשלומי וא הבדיל רק בשנייה ,גילה דעתו שהיא לחובה ,ועל כ לא יצא ידי
חובה בראשונה ולא נחשבת היא לתפילה כלל .מאיד  ,א לא גילה כ בדעתו כגו
יצא ידי חובתו .יוצא א כ  ,כי
שהבדיל בשתי התפילות או כגו שלא הבדיל בשתיה
לשיטת רש"י ,הנראה שהול כבה"ג ,16הסיבה לכ שצרי האד לחזור ולהתפלל ,הינה
מפני שכורח המציאות כ הוא ,כיוו שברור שהתפילה הראשונה לא עלתה לו .אול  ,לדעת
רבינו חננאל והרי"  ,הסיבה לכ תלויה באומד דעתו של האד  ,שגילה בדעתו שעבר על
אחד מ התנאי של חכמי בעניי תפילת התשלומי  ,ועל כ לא יצא ידי חובתו.
א על דינו של רבי יהודה החסיד חולק הרי"  ,ועתה הדברי ברורי  .לדעת הרי"  ,כאשר
לא התפלל האד כהוג אי מחשיבי תפילה זו לכלו  ,וכאילו לא התפלל כלל .17על כ ,
א כאשר אי האד מרוויח דבר ,צרי הוא להתפלל ,כיוו שלמעשה מרוויח הוא ,שהרי
לא נחשבה התפילה הקודמת לכלו .
באחרונה ,לא נותר לנו אלא לדו בדברי הרשב"א ,אותו מביא א ה"שולח ערו " )קח ,ג(,
כפי שהובא לעיל .ברצוננו להציע כא שני הסברי אפשריי במחלוקתו של בעל "ערו
השולח " ע שאר האחרוני  ,סביב דברי הרשב"א:
א .נית להציע הסבר התלוי בהבנה השונה של הראשוני והאחרוני בדברי בה"ג
והרשב"א .לכל אור המאמר ,הצגנו את בה"ג על פי ההסבר הקיצוני לפיו נית
להשלי את התפילה בכל זמ ובכל יו  .אול  ,יש שדייקו מלשונ של בה"ג והרשב"א,
כי נית אמנ להשלי תפילה א בתפילה שאינה סמוכה לה אול רק באותו היו
)ומסתבר ,שהכוונה היא להשלמה בתו טווח של שתי תפילות ותו לא( .א עבר אותו
לא נית עוד להשלי את התפילה .על פי חילוק זה ,נית אולי לחלק א את
היו
שיטות האחרוני השונות .מצד אחד ,הבינו בעל "עטרת זקני " ,ה"פרי מגדי " והגר"ז
את דברי הרשב"א על פי הפירוש המתו כי אי להשלי את התפילה ,אלא בתו אותו

 16יש להעיר ,כי העמדת שיטת רש"י בקו אחד ע שיטת בה"ג ,איננה מוכרחת .לכאורה ,לא מוכח כ
מפירושו ,אול הסברו מתאי בהחלט לשיטת בה"ג .כמו כ  ,נית להביא ראיה לכ שאכ סובר הוא
כשיטת בה"ג ,שהרי על דברי הברייתא" :טעה ולא התפלל שחרית מתפלל במנחה שתיי " ,כתב רש"י:
"היינו אחר חצות" .לכאורה יש לתמוה :הרי אחר חצות אינו זמ תפילה כלל ,כפי שכתבנו לעיל בש
בעל "עטרת זקני "? א כוונתו לזמ מנחה מה חידש בדבריו? נית להוכיח מכא )כפי שהקשינו לעיל
על האחרוני משיטת בה"ג( ,כי סובר רש"י שנית להתפלל תפילת שחרית א לאחר חצות ממש וא
באותה חצי שעה ,שכ תפילה היא רחמי  ,כשיטת בה"ג ,והדבר צרי עיו .
 17אי מחשיבי את התפילה ,שכ הזמ והנוסח לתפילות הינ קבועי  ,ואי די המאפשר להתפלל בנוסח
שונה ובזמ המתאי ביו בנוגע לתפילת התשלומי )וראה ברבינו יונה ,שכ כתב א הוא בש
חכמי פרובינציה(.
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היו  .על כ הבינו ה  ,כי כש שתפילת התשלומי הינה לתפילות שבאותו היו  ,כ
מוגבלת היא א לזמני התפילות של אותו היו )שיטתו של הגר"ז בעניי זה מוסברת
פחות ,ואולי יש לומר כי הצור להצמיד תפילה לחברתה נובע מ העובדה שתפילת
התשלומי מיוחדת לשלוש התפילות הבאות בלבד(.
ב .נית לומר הסבר בדברי הרשב"א ,התלוי בהבנה שונה לחלוטי בדבריו .האמת ניתנת
להיאמר ,כי הסבר זה דחוק הוא במקצת בלשו הרשב"א .מכל מקו  ,הסבר זה נשע על
דברי בעל "האגור" )קנא(:
כתב בה"ג :שכח ולא התפלל ערבית ושחרית ,מתפלל במנחה שלוש...
אבל הרמב" והרשב"א כתבו ,שאי תשלומי כשעבר זמ שתי
תפילות לראשונה...
מדבריו יוצא בבירור ,כי הל הרשב"א בשיטת הרמב" ! הקושי המרכזי בדברי בעל
"האגור" הוא שאמנ את דברי הרשב"א בחידושיו נית לפרש כ )ואמנ א ש צרי
לדחוק קצת( ,אול בתשובותיו) 18תמז( ברור הדבר שפסק כשיטת בה"ג .מכל מקו  ,א
צודקי דברי בעל "האגור" ,הרי שהדברי מסתדרי באופ נפלא.
על פי זה ,נית להעמיד את המחלוקת בי בעל "ערו השולח " לשאר האחרוני בהבנת
שיטת הרשב"א .בעל "ערו השולח " הבי בדברי הרשב"א ,כי הל בשיטת בה"ג )וכ
כותב הוא מפורשות( ,אול שאר האחרוני הבינו בדבריו כהבנת בעל "האגור" ,שהל
בשיטת הרי" והרמב"  .על פי זה ,ברור מדוע לא הבי בעל "ערו השולח " כיצד
יכולי ה להציע פירושי כאלה בדברי הרשב"א .מאיד  ,ברור כיצד בכל זאת הציעו
בעל "עטרת זקני " וה"פרי מגדי " לומר ,כי בזמ שאיננו זמ תפילת חובה לא נית
להתפלל תפילת תשלומי  .שכ  ,על פי שיטת הרי" והרמב"  ,חילוק זה מסתדר ביותר
על פי סברת שישנו קשר בל יינתק בי תפילת החובה לתפילת התשלומי  .א שיטת
הגר"ז מסתדרת כא  ,שכ חובת דיבוק תפילת התשלומי לתפילת החובה ,ברורה על פי
דבריו של ה"אליה רבה" ,שהסביר את תפילת התשלומי כיונקת מתפילת החובה.

 18זו לשונו של הרשב"א בשו"ת )תמז(:
"וא לומר ,א דווקא טעה במנחה משלי בערבית ,אי נמי טעה בערבית משלימה בתפילת השחר .אבל,
א לא נזכר בתפילה הסמוכה לה לא .או דילמא לא שנא בזה נחלק בו הדיעות .ודעתי נוטה ,שמשלי
בכל תפילה ביו שלאחריו"
ועיי א בהערות שבמהדורת מכו ירושלי  ,שהביאו את שתי האפשרויות שהצגנו לעיל א דווקא
ביו שלאחריו יכול להשלי  ,או א לאחר מכ .
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בכל אופ  ,יש להודות על האמת ,כי הבאנו חילוק זה על מנת לסבר את האוז בלבד ,ולש
חידוד נקודת המחלוקת בי בה"ג לרי"  .שכ  ,מלבד הקושי בתשובות הרשב"א לעיל ,נראה
מדברי ה"פרי מגדי " כי לא הבי כ ברשב"א ,וא ה"אליה רבה" עצמו דוחה את ההבנה
שהציע הגר"ז בדברי הרשב"א .על כ  ,נראה שאי זה ההסבר הנכו ברשב"א ,אלא ההסבר
19
הראשו שהבאנו ,ודברי בעל "האגור" נשארו סתומי .
למסקנה ,יוצא כי בפנינו שתי שיטות בהבנת תפילת התשלומי  :נית להבי  ,כי תפילת
התשלומי הינה התפילה עצמה ,אותה הפסיד המתפלל ,והנה בא הוא להתפלל תפילה זו
מחדש .די תפילת התשלומי מיוסד כבר מלכתחילה במהות התפילה ,שהינה רחמי
ובקשות ,ועל כ זמנה כל היו  ,ומכא נובעי כל הדיני אות הבאנו לעיל.
להלכה ,לעומת זאת ,נפסק כשיטת הרי" והרמב"  ,כי תפילת התשלומי הינה די שקבעו
חכמי בפני עצמו .מאחר וחכמי קבעוהו ויסדוהו ,הרי שתלוי הוא בתפילה אליה נתחבר
היא התפילה הסמוכה לו .המתפלל תפילת תשלומי  ,מתפלל שתי תפילות מאותו הסוג ,ולא
מתפלל את אותה התפילה שהפסיד .על מנת לצאת בתפילת התשלומי  ,צרי האד לעמוד
בכל התנאי שהציבו חז"ל לתפילה זו.

 19ברצוני להעיר כא שתי הערות בעניי שיטה זו:
א .פירוש זה ,יכול בכל זאת להסתדר לשיטת הגר"ז ,אשר מדבריו לא משמע שסותר פירוש זה.
ב .לכאורה ,נית לדייק מדברי בעל "נתיב חיי " על ה"שולח ערו " )רבי נתנאל וייל ,בעל פירוש "קרב
נתנאל" על הרא"ש( ,שהבי א הוא כדברי בעל "האגור" ברשב"א )קח ,ג(:
"א לא התפלל שחרית )עיי ב"יד אפרי " שכ היא הגרסה הנכונה( ,ונשכח ממנו עד אחר שהתפלל
מנחה אפילו התפלל מנחה גדולה ויש עדיי זמ תפילת מנחה לכל העול  ,וכמו כ א התפלל מעריב
בתחילת הלילה א על גב דתפילת הערב כל הלילה אי יכול להשלי  ,כיוו דלא נזכר לו בשעת
תפילת חובה הסמו לה ,כ מוכח מדברי חידושי הרשב"א."...
בעל "נתיב חיי " מבי בדברי הרשב"א כהבנת הגר"ז ,כי כוונתו לומר שיש לסמו את תפילת
התשלומי לתפילת החובה .אול  ,א נדייק בדבריו נראה ,שהוסי כא שתי מילי  ,שכ כתב בסו
דבריו" :כיוו דלא נזכר בשעת תפילת חובה הסמו לה "...כאשר לא היה צרי להוסי את המילי
"הסמו לה" כלל .שמא מכא נית לדייק ,שהבי הוא ברשב"א כהבנת בעל "האגור" ,ומכל מקו
הדבר צרי עיו .
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·‡„ÒÁ ·¯Â ‡Â‰ ·¯ ˙˜ÂÏÁÓ ¯·Ò‰ .
˘‡‚ÈÓ È"¯ ˙ËÈ˘ .1
Ì"·˘¯ ˙ËÈ˘ .2
"·˜ÚÈ ˙ÂÏÈ‰˜" ÏÚ· ¯·Ò‰ .3
‚ÔÓÂ˘ Â‡ ·ÏÁ ˜ÙÒ ‰È‰˘ ‰ÎÈ˙Á· ˙Â˜ÈÙÒ ÈÈ„Ï ‰‡ÂÂ˘‰ .
„˘‡‚ÈÓ È"¯ ˙Ú„· ÔÂÈ„ .
˙¯Á‡ ˙Â„ÚÏ Ì˙ÂÙ¯Ëˆ‰ - ‰Ê ˙‡ ‰Ê ÌÈ˘ÈÁÎÓ‰ ÌÈ„Ú È˘ .‰
˙¯Á‡ ˙Â„ÚÏ ÌÈÙ¯ËˆÓ ÌÈ„Ú‰ ÔÈ‡˘ ÍÎÏ ˙ÂÈ‡¯ .1
˙ÂÈ‡¯‰ ˙ÈÈÁ„ .2
ÌÈ„Ú È˘Ï ÌÈ„Ú ˙Â˙Î È˙˘ ÔÈ· ˜ÂÏÈÁÏ ÌÈ¯·Ò‰ .Â
"ËÙ˘Ó‰ ˙Â·È˙" ÏÚ· ¯·Ò‰ .1
"·˜ÚÈ ˙ÂÏÈ‰˜" ÏÚ· ¯·Ò‰ .2
˙ÙÒÂ ‰Úˆ‰ .3

א .פתיחה
הגמרא במסכת שבועות )מז ,ב( כותבת:
איתמר :שתי כיתי עדי המכחישות זו את זו אמר רב הונא :זו באה בפני
עצמה ומעידה ,וזו באה בפני עצמה ומעידה .רב חסדא אמר :בהדי סהדי
שקרי למה לי!
הגמרא דנה במקרה בו מעידה כת עדי אחת ,וכת אחרת מעידה עדות הסותרת את עדות
של הראשוני .
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רש"י )ש  ,ד"ה 'המכחישות זו את זו'( כותב:
1

שניי אומרי  :הרג ,ושניי אומרי  :לא הרג.

הכת השנייה אינה טוענת 'עימנו היית ' ומזימה את העדי  ,אלא מכחישה אות בגו
העדות 2.רב הונא ורב חסדא חולקי הא כתות העדי המוכחשות יכולות להעיד בעדות
אחרת ,כדעת רב הונא ,או שמא נפסלות ה להעיד בעדות אחרת ,כדעת רב חסדא.
מחלוקת רב הונא ורב חסדא דורשת עיו מעמיק .במאמר זה נתמקד בשאלה שהעלו כמה
מרבני בריסק ,המסתעפת מתו מחלוקת בעניי צירו עדי בודדי המכחישי זה את זה
)חד מול חד ראוב המכחיש את שמעו ( לעדות אחרת .כרקע לדיו בשאלה חדשה זו
נקדי דיו במחלוקת המקורית .ננסה להשוות את הסברנו לסוגיה במסכת כריתות ,הדנה
בענייני ספיקות של חלב ושומ  ,השוואה העשויה לתרו לנו בשלב מאוחר יותר.
כאמור ,עיקר דיוננו ייסוב על שאלת רבני בריסק .ראשית ,נסקור ראיות לכ שאי מצרפי
עדי מכחישי לעדות אחרת ,ובהמש ננסה לדחות את הראיות .לבסו  ,נדו במישור
העקרוני מדוע לחלק בי שתי כתות עדי לשני עדי  ,נציג את הסבר בעל "נתיבות
המשפט" ונדו בו .כמו כ  ,נראה כיצד בעל "קהילות יעקב" מסביר את החילוק ולבסו
ננסה להציע הסבר נוס .

ב .הסבר מחלוקת רב הונא ורב חסדא
 .1שיטת ר"י מיגאש
בחידושיו למסכתנו )מז ,ב ,ד"ה 'איתמר'( ,מסביר ר"י מיגאש את מחלוקת רב הונא ורב חסדא.
שורש מחלוקת הינו בשאלה הא מסתכלי על המכלול או על כל כת עדי בפני עצמה.
ממחלוקת זו נובעת השאלה הא חלה חזקת הכשרות.

1

יש לדו בדברי רש"י מדוע מביא הוא דוגמא דווקא מדיני נפשות .לעומת רש"י ,מביא הרשב" ,
בפירושו למסכת בבא בתרא )לא ,ב( ,דוגמא מדיני ממונות.

2

הזמה כאשר כת העדי השנייה טוענת כלפי הכת הראשונה 'עימנו היית ' .הכת השנייה טוענת
שהעדי הראשוני אינ יכולי להעיד כיוו שבאותו הזמ היו ה במקו אחר )א על פי שיתכ כי
הדברי אכ התרחשו כפי שהעידה הכת הראשונה(.
הכחשה כאשר כת העדי השנייה טוענת כי תוכ דברי הכת הראשונה הינו שקר )א על פי שנכחו
העדי הראשוני בשעת מעשה(.
בעדות הזמה מכחישי את העדי  ,בעדות הכחשה מכחישי את גו העדות.
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רב הונא סובר כי כל מה שיש לפני הדייני הינו א ורק ספק .ספק אינו יכול להוציא את
העדי מחזקת כשרות כלומר ,עלינו להסתכל על כל כת בפני עצמה ,והרי לכל אחת מה
ישנה חזקת כשרות.
רב חסדא סובר כי אי בדי זה חזקת כשרות כלל ,כיוו ש"אנ סהדי" כי אחת מכתות
העדי משקרת בודאי .חזקת הכשרות קיימת א ורק כאשר אי ידוע א פסולי העדי
אול בדי זה משקרת אחת מ הכתות בודאות .אי ספק הא ישנה כת המשקרת ,אלא
איזו מה היא זו .כלומר ,במבט על המכלול רואי כי אי כא חזקת כשרות ,כיוו שיש
בדי זה עדי המשקרי בודאות.

 .2שיטת רשב"
הרשב" )בבא בתרא לא ,ב( מסביר כי שורש מחלוקת של רב הונא ורב חסדא הינו בדיני
החזקות .מחלוקת תלויה בשאלה איזו חזקה גוברת חזקת כשרות או חזקת ממו .
רב הונא סובר כי כיוו שיש בדי זה ספק ,נעמיד את העדי על "חזקה דמעיקרא".
מלכתחילה היו העדי כשרי  ,ולא יתכ לפסל מספק .כלל נקוט בידינו כי "אוקי גברא
אחזקיה" ועל כ כשרי העדי ויכולי להוציא ממו .
רב חסדא סובר שעדי אלו הינ כת עדי הכשרי מספק בלבד ,וממילא אי ה בעלי
3
יכולת להוציא ממו ! כלומר ,חזקת כשרות אינה מספקת על מנת להוציא ממו .

 .3הסבר בעל "קהילות יעקב"
מדברי בעל "קהילות יעקב" )שבועות ,לא( נית לראות כיוו נוס בהבנת המחלוקת .בעל
"קהילות יעקב" טוע כי עובדת היות האד ספק רשע אינה פוסלת אותו מלהעיד ,כיוו
שיש לו חזקת כשרות .על פי הסבר זה ,נית אולי לראות את המחלוקת באופ הבא:
רב הונא אינו פוסל עד מכוח חשד שאינו מבוסס דיו ,כיוו שלטענתו חזקת הכשרות שרירה
וקיימת.

3
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רב חסדא סובר כי כיוו שעדות של שתי הכתות חשודה ,שהלא אחת מה משקרת ,העדי
הינ בגדר פסולי מדרבנ " 4.בהדי סהדי שקרי למה לי" מדוע לקבל עדות מחשוד
על עדות שקר.
כ פוסל הרמב" )עדות יא ,ה( אנשי בזויי מלהעיד ,כיוו שאינ מקפידי על עדות שקר:
וה האנשי שהולכי ואוכלי בשוק
וכ הבזויי פסולי לעדות מדבריה
לפני כל הע  ,וכגו אלו שהולכי ערומי בשוק בעת שה עוסקי במלאכה
מנוולת וכיוצא באלו שאינ מקפידי על הבושת ,שכל אלו חשובי ככלב ואינ
מקפידי על עדות שקר .ומכלל אלו האוכלי צדקה של גויי בפרהסיה ,א
על פי שאפשר לה שיזונו מה בצנעה מבזי עצמ לכ ואינ חוששי  ,כל
אלו פסולי מדבריה .

ג .השוואה לדיני ספיקות בחתיכה שהינה ספק חלב או שומ
ננסה להשוות את מחלוקתנו לדעת רב נחמ במסכת כריתות )יח ,א( ,עליה רומז הרש"ש
5
בהגהותיו על רש"י במסכת שבועות )מז ,ב ,ד"ה 'מלווה ולווה'(.
6

הגמרא )ש ( מביאה את דעת רב:

היו לפניו שתי חתיכות ,אחת של חלב ואחת של שומ  ,ואכל אחת מה ואינו
חייב .חתיכה ,ספק של חלב ספק של שומ
יודע איזו מה אכל
ואכלה פטור.
די זה הינו על חיוב אש תלוי ,עקב ספק אכילת חלב .הגמרא מונה שלוש שיטות בטעמו
של רב ,המבדיל בי מקרה בו אכל אד חתיכה אחת שהינה ספק חלב ספק שומ  ,לבי
מקרה בו אכל אד חתיכה מבי שתי חתיכות ,אשר אחת מה של חלב ואחת של שומ .
רב נחמ  ,בהסברו לחילוקו של רב ,סובר )ש (:
שתי חתיכות איקבע איסורא ,חתיכה אחת לא קבעה איסורא.

4

כ א משתמע מדברי הריטב"א במסכת שבועות )מז ,ב ,ד"ה 'איתמר'(:
" ...דרב חסדא בדר חומרא אמר לה ,לבער עדות שקר מ העול ".
אול מדברי התוספות במסכת שבועות )מז ,ב ,ד"ה 'בהדי'( וכ מדברי תוספות הרא"ש )ש ( ..." :ומ
הדי היה לנו לפסול את שניה מידי דהווה אהכחשה" ,משמע כי פוסל רב חסדא את
העדי מדאורייתא.

5

לקמ בפרק ו 1 .ניעזר בהשוואה זו.

6

מימרא זו של רב מופיעה בסוגיה )יז ,ב( שלוש פעמי
של רב )רב יהודה ,ר' חייא ורב נחמ (.

על ידי שלושה אמוראי

שוני

משמו
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רב נחמ תולה את החילוק בשאלה הא מלכתחילה מונח היה לפנינו איסור בודאות או
שזהו רק ספק ועל כ לא חל עדיי האיסור.
הרמב" )שגגות ח ,ד( פוסק טע זה של "איקבע איסורא" להלכה:
מי שהיו לפניו שתי חתיכות ,אחת של חלב ואחת של שומ  ,ואכל אחת מה
ובא גוי או כלב ואכל את השנייה ,או שאכל גוי או כלב את הראשונה ובא
ישראל ואכל השנייה ,או שאכל ראשונה בזדו ושנייה בשגגה ,או שאכל
ראשונה בשגגה ושנייה בזדו  ,הרי זה חייב באש תלוי הואיל והיה ש
איסור קבוע.
כיוו שישנה כת המכחישה כת אחרת ,הרי א כא
מתו השוואה לשתי כתות עדי
"איקבע איסורא" ,כיוו שישנה כת המשקרת בודאות .כש שאי ספק שאחת מ החתיכות
הינה של חלב ,כ אי ספק כי אחת מכתות העדי משקרת .א בכיוו זה נל  ,יהיה זה
מתקבל על הדעת לומר כי פסולי העדי  ,כפי שחייב האוכל אחת מ החתיכות באש
תלוי ,כאשר ישנה חתיכה מבי השתיי שהינה של חלב.
אמנ  ,אי ההשוואה מוכרחת .יתכ שיש לחלק בי דיני איסורי לדיני עדות ,אול
הדיני דומי  .סברת "איקבע איסורא" דומה להסברו של ר"י מיגאש בדעת רב חסדא.

ד .דיו בדעת ר"י מיגאש
נעיי מעט במחלוקת רב הונא ורב חסדא על פי שיטת ר"י מיגאש.
על פי שיטתו ,סובר א רב הונא כי א נצר עד אחד מכל כת תהיה כת זו פסולה .כלומר,
א על פי שאי פוסלי עדי מספק ,כיוו שאחד מ העדי פסול בודאות תיפסל הכת.
א כני דברינו ,כי אי רב הונא מסתכל על המכלול ,אול במקרי בה ודאי כי ישנו עד
פסול מודה א הוא כי הכת פסולה ,נראה שיש לדו במקרי בה המכלול רחב יותר,
וישנ בכת שני עדי  ,אשר אחד מה פסול .נמחיש את דברינו בתיאור המקרה הבא:
ראוב ושמעו מכחישי בעדות את לוי ויהודה ועל פי רב הונא יכולי ה להמשי להעיד.
ראוב ושמעו מכחישי את יששכר וזבולו וכ לוי ויהודה מכחישי את ד ונפתלי .עתה
עולה השאלה ,הא נית לצר עד מהכת של זבולו ויששכר ע עד מהכת של ד ונפתלי?
לכאורה ,כיוו שמסתכלי על כל מקרה לגופו ,הרי שלא זבולו ויששכר ולא ד ונפתלי
נפסלו ,וא לא הייתה הכחשה ,ולפיכ נית לצרפ לעדות! אול  ,א ודאי שישנו עד פסול
נפסלת הכת .על פניו ,לא יתכ שה זבולו וה ד דוברי אמת )והוא הדי ביששכר ונפתלי(.
הלא א זבולו ויששכר דוברי האמת ראוב ושמעו משקרי  ,וא כ לוי ויהודה דוברי
אמת .הכרעה כזו תגרור את פסילת של ד ונפתלי ,שהרי הכחישו אלו את אלו! עולה מכל
התיאור לעיל ,כי אחד מ הכת של ד ונפתלי פסול לעדות ,ולא יצטר ליששכר או לזבולו .
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אמנ  ,יתכ כי הדיו כולו מופר מעיקרו ,כיוו שהנחנו בהיחבא שתי טענות בלתי מוכחות,
שאי מוכרחי לקבל :
7

א .כל כת עדי הינה קבועה ועקבית כלומר ,תמיד דוברת אמת או תמיד דוברת שקר.

ב .במקרה של שתי כתות עדי המכחישות זו את זו לא יתכ כי שתיה משקרות אלא
8
אחת דוברת אמת ואחת דוברת שקר.
יהודה

|ראוב
הכחשה

|+
||שמעו

||+
|לוי

הכחשה

הכחשה

יששכר

|ד

|+

|+

|זבולו

נפתלי

?
יששכר  /זבולו
|

| +
|ד  /נפתלי

7
8

א כי אסור לצר אפילו עד שקר המעיד אמת א על פי שכעת דובר הוא אמת.
לולא הנחה זו ,נית היה לומר כי ה ראוב ושמעו וה לוי ויהודה משקרי
וה ד ונפתלי דוברי אמת.

ויתכ שה יששכר וזבולו
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ה .שני עדי המכחישי זה את זה הצטרפות לעדות אחרת
לאחר שעיינו מעט בהבנת מחלוקת רב הונא ורב חסדא ,נעסוק בשאלת רבני בריסק
המובאת בש" )חוש משפט לא ,י( ,הא שני עדי המכחישי זה את זה יפסלו מלהעיד זה
ע זה או שמא תתקבל עדות ? כמוב  ,הדיו הינו ה על פי דעת רב הונא ,המכשיר כתות
10
מכחישות להעיד בעדות אחרת ,9וה על פי דעת רב חסדא הפוסל .
אחד מרבני בריסק סבר לומר כי עדות של שני העדי המכחישי זה את זה בעדות אחת
תתקבל כאשר יבואו להעיד בדי אחר .דבריו מבוססי על כ שכל הפוסקי הביאו את
דינ של שני עדי המכחישי זה את זה באותה העדות ,אול לא הזכירו את דינ לגבי
צירו לעדות אחרת .לעומת זאת ,בשתי כתות עדי הביאו הפוסקי א את דינ של כתות
העדי לגבי עדות אחרת .מכ שלא הובא בפוסקי די פסילת של "חד מול חד" לעדות
אחרת ,נראה שכשרות לא הוטלה בספק ,מאחר שלא הוכחשו על ידי שני עדי  .כלומר ,כל
אחד מהעדי לא הוכחש על ידי שני עדי  ,אלא על ידי עד אחד בלבד ועל כ יהיה כשר
להעיד בעדות אחרת.
אול הש" לא קיבל זאת ,וטע כי עדי המכחישי זה את זה יפסלו להעיד יחדיו.
לשיטת הש"  ,אי להוכיח מכ שמקרה זה לא נדו בי הפוסקי ולא נית לראות זאת
כראיה לכ שעדות כשרה ,אלא אדרבה ,מדברי הראשוני שנביא לקמ  ,יווכח שהינ
פסולי לעדות אחרת.

 .1ראיות לכ שאי העדי מצטרפי לעדות אחרת
הש" מוכיח את סברתו על פי דברי הר"  ,וכ על פי דברי הרמב" והריטב"א.
ראיה מדברי הר" :
במסכת כתובות )כג ,א( מובאת דעת אביי:
עד אחד אומר :נתגרשה ,ועד אחד אומר :לא נתגרשה תרווייהו באשת איש
קמסהדי ,והאי דקאמר נתגרשה הווה ליה חד ,ואי דבריו של אחד
במקו שניי .
הר" )י ,א ,ד"ה 'עד אומר נתגרשה'( מדייק מלשו הגמרא ,כי האשה מוחזקת כאשת איש על פי
עדות של שני עדי המכחישי זה את זה .מקשה הר"  ,כיצד נחזיקנה כאשת איש ,הלא
9

מאחר שנפסקה ההלכה כרב הונא יש לדיו חשיבות א במישור ההלכתי.

 10אמנ  ,פסל רב חסדא כתות מכחישות להעיד עדות אחרת ,אול כפי שנראה לקמ  ,יתכ שיש לחלק בי
כתות עדי לבי עדי בודדי  .א כ  ,יתכ שא רב חסדא יודה כי עדי מכחישי לא יפסלו מלהעיד
בעדויות אחרות.
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מכחישי העדי זה את זה ,ולא נית לצרפ לעדות .הר" מתר כי שני העדי מודי
בגירושי וחולקי רק בפרט שאפשר לטעות בו )הא נפל השטר קרוב לו או קרוב לה(.
לענייננו ,מוכיח הש" בפירושו שהבי הר" כי א אכ מכחישי העדי זה את זה אי
ה יכולי להעיד.
ראיה מדברי הרמב" והריטב"א:
הגמרא במסכת כתובות )יט ,ב( מעלה מקרה בו מעידי שני עדי על שטר עליו ה חתומי ,
אלא שאחד מה טוע כי היה בשטר תנאי המגבילו:
עד אומר :תנאי ,ועד אומר :אינו תנאי אמר רב פפא :תרווייהו בשטרא
מעליא קא מסהדי ,והאי דקאמר תנאי הווה ליה חד ,ואי דבריו של אחד
במקו שניי .
כלומר ,רב פפא מכשיר את עדות של שני העדי  ,א על פי שחלוקי ה בעניי התנאי.
הרמב" והריטב"א )ש ( מפרשי כי אי מדובר במקרה בו מעיד אחד העדי כי היה תנאי
בשטר ,ולעומתו מעיד העד השני בודאות כי לא היה תנאי ,שהלא אז מכחישי ה זה את
זה ,והשטר כלל לא נתקיי  .על כ  ,מסבירי הרמב" והריטב"א כי אחד מ העדי שמע
תנאי בשטר ,אול העד השני לא שמע את התנאי .כלומר ,הרמב" והריטב"א מסכימי
שאילו היו העדי מכחישי זה את זה לא היו יכולי להעיד יחדיו והשטר היה נפסל.
ראיית הגר"א מסוגייתנו:
לשיטת הש" נית להביא סיוע מדיוק שמביא הגר"א .הגר"א )חוש משפט לא ,א( כותב שאינו
מבי את ספק של רבני בריסק ,הלא זוהי סוגיה ערוכה במסכתנו )מז ,ב( .לאחר שמובאת
מחלוקת רב הונא ורב חסדא ,מקשה רב הונא בר יהודה על רב חסדא מתוספתא
במסכת ראש השנה )א ,יז(:
מתיב רב הונא בר יהודה ,אחד אומר :גבוה שתי מרדעות ,ואחד אומר :שלוש
עדות קיימת .אחד אומר :שלוש ,ואחד אומר :חמש עדות בטלה,
ומצטרפי לעדות אחרת .מאי לאו לעדות ממו ?
נראה לומר ,כי הגר"א מתכוו לקושיית רב הונא בר יהודה על רב חסדא מעדות קידוש
החודש ,אשר מפשט הגמרא נראה כי מחלוקת של רב הונא ורב חסדא הינה א בהכחשת
שני עדי ולא רק בשתי כתות עדי  .11א כ  ,מדוע נשנה מדברי הגמרא ונחלק בי שני
עדי המכחישי זה את זה המצטרפי לעדות אחרת ,לשני עדי מכתות מכחישות
אשר אינ יכולי להצטר ?

 11כלומר ,די התוספתא "ומצטרפי לעדות אחרת" כוונתו כי כל אחד מ העדי יכול להצטר להעיד
בעדות ממו ע עד אחר.
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 .2דחיית הראיות
אול  ,יתכ כי נית לדחות ראיות אלו:
דחייה לראיה מדברי הר"  :הרב צבי הירש ,בעל "גאו צבי" ,מעלה בש
אפשרות לדחות את הראיה מדברי הר" .12

המוהרי"ק

אי ראיה מדברי הר"  ,כיוו שנית לומר שיכולי העדי להעיד יחדיו ,אלא שסובר הר"
כי פסולי ה באותו מעמד .כלומר ,אי העדי יכולי להכחיש זה את זה בגירושי האשה,
13
וא להעיד שהינה אשת איש .אול לעדות אחרת יתכ כי יוכלו להעיד.
דחייה לראיה מדברי הרמב" והריטב"א :לדברינו ,נית לדחות א את הראיה מדברי
הרמב" והריטב"א .הלא א בסוגיה במסכת כתובות מדובר בעדות באותו מעמד ועניי .
העדי מכחישי זה את זה לעניי התנאי .אול  ,יתכ כי לעדות אחרת לא יפסלו.
דחייה לראייתו של הגר"א :אמנ  ,נוטה הדעת לפרש את הגמרא בעניי קידוש החודש כפי
שפירש הגר"א ,אול בדברי בעל "אורי ותומי " )חוש משפט לא ,א( מצוי הסבר אחר .על פי
הסבר זה ,הראיה הינה דווקא לכ שעדי מכחישי יוכלו להצטר לעדות אחרת .בעל
"אורי ותומי " מסביר את די "ומצטרפי לעדות אחרת" כי שני העדי המכחישי
מצטרפי ככת עדי לעדות אחרת ,בניגוד להסבר לעיל ,כי כל עד אינו נפסל אלא יכול
להצטר לעדות ממו ע עד אחר.
במקורה של התוספתא המצוטטת במסכתנו )מהדורת ליברמ  ,ראש השנה א ,יז(

אול א נעיי
נגלה כי על פי גירסתה מסתבר דווקא כדברי הגר"א:

14

אחד אומר :ראיתיו גבוה שתי מרדעות ,ואחד אומר :שלושה עדות קיימת.
אחד אומר :שלושה ,ואחד אומר :חמישה אי מצטרפי זה ע זה ,אבל
מצטר הוא ע אחרי .
כלומר ,מוב כי אי מדובר בצירו עד ע רעהו אלא ע אחרי !

15

 12מובא ב"חכמת שלמה" )חוש משפט לא ,א( .עד אחד המעיד על שוחט ששחט שלא כהוג
משחיטתו אחר כ  .השוחט אינו מוחזק לפסול עולמית בשביל כ .

מותר לאכול

 13רבי שלמה קלוגר ,בעל "חכמת שלמה" )ש ( ,טוע כי אינו דומה שוחט אשר הוציא טריפה תחת ידו
לעדות ,כיוו שבדיני שחיטה ,עיקר הפסול הינו שמא אירע לו מכשול אול אי לשוחט די מומר
להכעיס .על כ  ,שחיטתו של השוחט כשרה ,שמא עשה תשובה ,וא א לא עשה השוחט תשובה שמא
לא אירע מכשול בידו .אול לעניי עדות ,א א העד השני יודע כי העד הפסול מעיד עתה אמת אסור
לצרפו ,כיוו שבודאי פסול הוא ,ואי ספק תשובה מוציא מידי פסול ודאי.
 14כ א במסכת ראש השנה )כד ,א(.
 15מוב כי שיטת בעל "אורי ותומי " בעינה עומדת ומתיישבת ע גירסת הגמרא .א גירסה חדשה זו
אינה אלא לתר כפי שתר בעל "נתיבות המשפט" לקמ בפרק ו.1 .
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ו .הסברי לחילוק בי שתי כתות עדי לשני עדי
ראינו מספר ראיות לכ שעדי המכחישי זה את זה לא יוכלו להעיד יחדיו בעדות אחרת
וניסינו ליישב  .אול יש א לדו בעניי זה במישור העקרוני .מדוע ישנו חילוק בי שתי
כתות עדי לשני עדי ? כ מקשה בעל "נתיבות המשפט" )חוש משפט לא ,א(:
לכאורה קשה ,מה סברא היא זו לומר דמצטרפי  ,כיוו שאינו מוכחש רק
מאחד .מכל מקו  ,הא אנ בית די סהדי ,שעד אחד מה שקר העיד ונפסל!
קושיה חמורה היא זו ,מהי ההווא אמינא להכשיר שני עדי המכחישי זה את זה לעדות,
הלא פסילת אינה נובעת מהכחשת שני עדי  ,אלא כיוו שמסיקי אנו כי יש ביניה דובר
שקר! א כ הדבר ,מדוע נוכל לצרפ ?

 .1הסבר בעל "נתיבות המשפט"
בעל "נתיבות המשפט" בונה מערכת טיעוני המובילה לפיתרו שאלתנו.
ראשית ,הטע לכ שאי עד אחד נאמ הינו משו שלא דייק בעדותו ומעיד "בדדמי".
לפיכ  ,א ידוע שהעד מדייק ,יהיה נאמ כשני עדי ! בעל "נתיבות המשפט" מוכיח זאת
מדברי ה"שולח ערו " )חוש משפט רכב ,א(:
נאמ בעל המקח לומר :לזה מכרתי ולזה לא מכרתי .אימתי? בזמ שהמקח
יוצא מתחת ידו ,אבל א אי המקח יוצא מתחת ידו הרי הוא עד אחד
בלבד ,ודינו בעדות זו כדי כל אד  ,שהרי אינו נוגע בעדותו.
מוכח מכא  ,כי כאשר ברור לנו שדייק העד בשעת מעשה
במזיד ,אלא מקבלי את דבריו.

אי חושדי כי משקר הוא

על פי דברינו ,מדוע שנפסול עד אחד המוכחש על ידי שני עדי  ,מדוע שלא נאמר כי העיד
"בדדמי" ועל כ אינו רשע?!
בעל "נתיבות המשפט" מחלק בי עד הנחשד בשני עדי  ,לבי עד שישנו חשד שמשקר
בעדותו .כלומר ,כאשר מעיד עד אחד א א ישנו חשד שמשקר הוא בעדותו עדותו
כשרה ,כיוו שישנו ספק שהעיד "בדדמי" ,אול א נחשד הוא בעדי עדותו פסולה.
חילוק מעי זה מופיע בדברי ה"שולח ערו " )חוש משפט צב ,ג(:
וכ מי שחשוד ליקח ממו חבירו
שלקח ממו חבירו ,אבל בלא עדי
לו עליו ,שבשביל כ תפס אותו.

חשוד על השבועה .ודווקא שיש עדי
אינו חשוד ,דשמא ספק מלווה ישנה יש

כלומר ,טוע ה"שולח ערו " כי מכשירי עד מספק )בנידו דיד ספק מלווה ישנה( דווקא
כאשר אי עדי  ,אול א ישנ עדי נגד דבריו אי מכשירי את עדותו .כ א כאשר
ישנו ספק שמא העיד העד "בדדמי" נכשיר את עדותו של העד רק כאשר אי עדי כנגד
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דבריו ,אול א
כי העיד "בדדמי".

ישנ

עדי

המכחישי

את עדותו

עדותו פסולה ,ואי חוששי

על פי הסבר זה ,עד המוכחש מפי עד אחד לא יפסל להצטר עימו לעדות ,כיוו שנית
לומר שהעיד "בדדמי" ,ועל כ אי הוא רשע .אול  ,טוע בעל "נתיבות המשפט" כי כאשר
בא עד להצטר לעדות שניי  ,לא נית לתלות את עדותו "בדדמי" ,כיוו שאז ודאי "מידק
נית לתלות את
דייקי מעיקרא" .כלומר ,כאשר בא עד אחד ,שלא הוכחשו דבריו בעדי
עדותו "בדדמי" ,אול עד הבא כחלק מכת מדייק בדבריו ועל כ לא נית לתלות את
עדותו "בדדמי" .על כ הקשה רב הונא בר יהודה מ המקרה של עדות החודש ,כיוו שא
יכולי ה להצטר ולהעיד .בכ מתורצת קושיית
שבאו עדי מכחישי אלו כשניי
הגר"א שהובאה לעיל ,כיוו שקושיית הגמרא הינה דווקא ממקרה בו באי העדי כשניי ,
אול אי להוכיח מכא למקרה בו מעיד עד לבדו.
לסיכומו של עניי  ,טוע בעל "נתיבות המשפט" כי שני עדי המכחישי זה את זה
מצטרפי לעדות ,כיוו שתולי את עדות "בדדמי" .אול  ,את עדותו של עד אחד נית
לתלות "בדדמי" רק כאשר מעיד הוא כעד אחד ואי עדותו מוכחשת על ידי שני עדי .
דיו בשיטת בעל "נתיבות המשפט":
כעת עלינו לדו מהו טע החילוק בי עד המוכחש על ידי שני עדי  ,לזה המוכחש על ידי עד
אחד .אמנ  ,כאשר הוכחש העד על ידי שני עדי  ,חלי בדינו דיני עדות ,שהרי נתקבלה
עדות שנית לדו על פיה ,אול כל עוד נחשד העד מסיבה אחרת כעד אחד המכחישו לא
נתקבלה כא עדות.
על כ  ,נית לומר כי דווקא כאשר חלה עדות
העדות חלה נתלה זאת "בדדמי".

יפסל העד בעדות שקר ,אול כאשר אי

יתכ כי הבסיס לחילוק זה מצוי א בדינו של רב נחמ שהסברנו לעיל.
נעזר בחילוקו של רב נחמ לענייננו :כאשר חלה עדות ,כלומר "איקבע איסורא" לא נית
לתלות את עדות השקר "בדדמי" ,כיוו שמכל מקו חל כא איסור של עדות שקר ,ועל כ
יפסל העד ,כפי שחייב האד אש תלוי במקרה של "איקבע איסורא" .אול  ,כאשר אי
דיני העדות חלי  ,לא "איקבע איסורא" ועל כ נית להעמיד את דברי העד "בדדמי".
א כ  ,בשני עדי המכחישי זה את זה ,לא "איקבע איסורא" לא התקבלה עדות שני
עדי ועל כ נתלה זאת "בדדמי" .לפיכ לא יפסלו העדי  ,ויוכלו להעיד יחדיו .אול ,
כאשר שתי כתות מכחישות זו את זו "איקבע איסורא" ,ועל כ לא נית לצר עדי משתי
הכתות לעדות אחרת.
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 .2הסבר בעל "קהילות יעקב"
הגר"י קנייבסקי ,בעל "קהילות יעקב" )ש ( ,מסביר מדוע נית לחלק בי דינו של עד
המכחיש עד אחר לבי דינה של כת המכחישה כת אחרת ,על פי הסברו למחלוקת רב הונא
ורב חסדא 16.זאת ,כיוו שאי רב הונא פוסל אד מספק רשע ,ועל כ א במקרה של עד
המכחיש עד לא יפסלו העדי מלהעיד ,שהרי לא התקבלה עדות הכחשה שנית לדו על
פיה .על כ  ,לא עבר העד על הלאו של "לא תענה" מ התורה ,ומכיוו שלא עבר על איסור מ
התורה אי הוא בגדר רשע ולא יפסל .לפיכ  ,אפשר לצר שני עדי המכחישי זה את זה,
כיוו שא אחד מה אינו נקרא רשע.
בזה מיושבת א קושיית הגר"א .כיוו שבעדות קידוש החודש ,לא עבר העד על איסור מ
התורה ,שהרי הוכחש ולא נתקבלה עדותו .על כ  ,על פי רב הונא לא יפסל לעדות .אול ,
קשה ממקרה זה לרב חסדא שהלא נחשב הוא בגדר חשוד וזו אכ קושיית רב הונא!

 .3הצעה נוספת
נראה לי ,כי נית להסביר את החילוק באופ נוס .
ראשית ,נראה כי מגמת בית הדי כאשר פוסלי עד ,אינה למצוא את השקר אלא את העד
המשקר .מוב שהאמת הבלתי תלויה הינה חשובה ,אול השיקול לפסילת עד תלוי בכוונתו
של העד ,הא שיקר במזיד ,או שמא נובע השקר מטעות ,כ שחושב הוא כי דבריו הינ
אמת .על כ  ,יפסלו רק עדי שקר שלא יתכ כי נובעת עדות מטעות ,אלא שמשקרי ה
במזיד.
הגמרא בסוגייתנו )מח ,א( כותבת:

17

אחד אומר :גבוה שתי מרדעות ,ואחד אומר :שלוש
אומר :שלוש ,ואחד אומר :חמש עדות בטלה.

עדות קיימת .אחד

כלומר ,כאשר ישנה סבירות לטעות בהערכה מקבלי את עדות של העדי  ,אול כאשר
הדבר אינו סביר בעליל אי עדות מתקבלת .ראוי לשי לב לכ שהגמרא מדייקת עד
איזה יחס יוסבר ההבדל כטעות בהערכה ,ומהיכ נחשבת עדות העד השני כהכחשה לדברי
העד הראשו  .כאשר מעיד עד אחד כי גובה הלבנה היה שתי מרדעות והעד השני מעיד כי
גובה הלבנה היה שלוש מרדעות ,כלומר טוע הראשו בהערכתו כי גובה הלבנה היה שישי
ושישה אחוזי מ הגובה שטוע חבירו עדות קיימת .אול כאשר זה טוע שלוש וחבירו
טוע חמש ,כלומר הראשו טוע בהערכתו כי גובה הלבנה היה שישי אחוזי מ הגובה

16

ראה לעיל בפרק ב.3 .

 17כפי שראינו ,זוהי תוספתא בראש השנה )א ,יז(.
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שטוע חבירו עדות בטלה .במקרה שלפנינו ישנו הבדל הקט משבעה אחוזי  ,אול פער
זה קובע הא זו עדות קיימת או בטלה!
אי לפרש כי אלו דוגמאות בלבד ,אשר בראשונה ההפרש הינו מרדעת אחת ,ובשנייה שתי
מרדעות ,שא כ  ,הייתה כותבת התוספתא 'אחד אומר :גבוה מרדעת אחת ,ואחד אומר
עדות קיימת .אחד אומר :מרדעת אחת ,ואחד אומר :שלוש מרדעות עדות
שתיי
בטלה' .א כ היה כתוב ,היינו מביני כי הדגש הינו על הפער ולא על היחס .אול כיוו
שלא כ נכתבה התוספתא ,נית לדייק כי תשומת הלב ניתנת דווקא ליחס בי העדויות .א
18
כ  ,מצינו כי ישנו דיוק רב בקביעת הסבירות לטעות.
מקור נוס לכ הוא דברי ה"בית יוס ".
הגמרא בסנהדרי )ל ,ב( כותבת:
אמר רב יהודה :עדות המכחשת זו את זו בבדיקות כשרה בדיני ממונות.
מדייק ממנה ה"בית יוס

" )חוש משפט ל ,ד"ה 'ומה שכתב רבינו וא

על פי'(:

משמע ,הא א הוכחשו בחקירות ודרישות פסולה ...כלומר ,כגו שאחד
אומר :באחד בחודש ,ואחד אומר :בשלושה ,או אחד אומר :בשעה אחת
ביו  ,ואחד אומר :בשלוש .אבל ,אחד אמר :בשעה אחת ביו  ,ואחד אומר:
עדות קיימת ,דעבידי אינשי דטעי בהכי .וכ אחד אומר :בשניי
בשתיי
בחודש ,ואחד אומר :בשלושה עדות קיימת ,שזה ידע בעיבורו של חודש
וזה לא ידע ,והוא שכיוונו יו מימי השבת .וזהו עד חצות החודש ,אבל אחר
חצות החודש ,כגו זה אומר :בי"ו ,וזה אומר :בי"ז ,א על פי שכיוונו שניה
יו אחד מימי השבת עדות בטלה שכיוו שבא חצות החודש אי אפשר
שלא ידעו העול אימתי היה ראש חודש.

 18הערת המערכת :הרמב" פוסק את התוספתא בהלכות עדות )ב ,ה(:
"אמר האחד :בשלשה בחודש ,והשני אומר :בחמישה עדות בטלה .אמר עד אחד :בשתי שעות ביו ,
והשני אומר :בשלוש שעות היה עדות קיימת ,שדר הע לטעות בשעה אחת .אבל א אמר האחד:
בשלוש שעות ,והשני אומר :בחמש עדות בטלה".
כ הדבר א בדברי הרמב" בהלכות קידוש החודש )ב ,ה(:
"אמר אחד :ראיתיו גבוה בעיני כמו שתי קומות ,ואמר השני :כמו שלוש קומות היה גבוה מצטרפי .
אמר האחד :כמו שלוש קומות ,והשני אומר :כמו חמש קומות אי מצטרפי  .ומצטר אחד מה ע
שני שיעיד כמותו ,או יהיה ביניה קומה אחת".
מדברי הרמב" " :שדר הע לטעות בשעה אחת" ,וכ מדבריו" :או יהיה ביניה קומה אחת" מוכח כי
סובר הרמב" שהדגש הינו על הפער שבי השעות ובי הימי בשתי העדויות ,על א
המספרי "התמוהי ".
נית לומר כי המספרי נקבעו כתוצאה משיקולי אסטרונומיי  ,ואי כא המקו להארי .
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צירו עדי מכחישי לעדות אחרת

נראה מדבריו ,כי כאשר יתכ שהמקור לסתירה הינו טעות ,א על פי שמכחישי העדי זה
19
את זה תתקבל עדות .
כפי שראינו ,בודק בית הדי בקפידה א סביר הדבר כי אי העדי מכחישי אלא טועי
או לא מדייקי  .א אפשר ליישב את דברי העדי  ,כ מצווי לעשות! עיקרו זה מוכח
מדברי ה"שולח ערו " )חוש משפט כט ,א(:
 ...וכ בכל טעות שהעדי מצויי לטעות בו נאמני ה בעצמ  ,ואי בזה
משו "חוזר ומגיד" .וכ א אינו סותר עיקר דבריו הראשוני  ,כגו
שהדברי סתומי וסובלי ביאור אחד משני ענייני  ,משמעות אחד קרוב
ואחד רחוק כל שאנו יכולי לכוו דברי העד כדי שלא תהא עדותו
מוכחשת ,יש לנו לכוו דבריו ,כש שיש לנו לתר דברי שני עדי הנראי
מכחישי זה את זה ,כדי שתהא עדות מכוונת.
כ מוכח הדבר מדברי הרמ"א )ל ,ב(:
כל מקו שנוכל ליישב דברי העדי  ,שאי מכחישי זה את זה
דבריה .

מיישבי

עד כה ,ביססנו שני עקרונות:
א .בית די בודק מהי הסבירות לכ שטעה העד ולא שיקר.
ב .א אפשר ,מיישבי את דברי העדי על מנת שלא יכחישו זה את זה.
עתה נית להציע טע לחילוק בי שתי כתות עדי המכחישי זה את זה ,לשני עדי  .א
עיקרו הסבירות הוא המנחה אותנו ,הלא ודאי כי שישנו הבדל עצו בי עדות של עד אחד
לעדות של שני עדי  .זאת משו שאד  ,כב אנוש ,מועד תמיד לטעויות .לעיתי מדמה
האד דברי  ,חושב שראה כ  ,ומתברר שאי הדבר כ  .על כ  ,א בדברי שלכאורה קשה
לטעות בה  ,קיי תמיד חשש מסויי שיטעה האד בה  .אול  ,הנחה ששני אנשי יטעו,
ולא עוד ,אלא באותה הטעות ממש זה כבר איננו בתחו הסבירות כלל.
לפיכ  ,כאשר עד מכחיש עד לא תתקבל עדות  ,אול לא יפסלו העדי שכ יתכ א
שאי הדבר סביר שאחד מה טעה .כלומר ,א שלא תתקבל עדות )כעדות קידוש
החודש( לא יפסלו להעיד יחדיו ,מצד הספק שנית לטעות א בדברי הנראי ברורי .
לעומת זאת ,כאשר שתי כתות עדי מכחישות זו את זו יהיה זה לא סביר בעליל לתלות
את סתירת בטעות בדבר הנראה כברור שהרי שני העדי מעידי על אותה הטעות.
לפיכ ברור לנו כי ישנו כא צמד עדי המשקרי במזיד ,ולא נצר עדי משתי הכתות.

 19מדברי ה"בית יוס " עולה כי יש לבית די שיקול דעת בהערכת הסבירות לטעות ,ושיקול זה משתנה
מעניי לעניי  .ניסינו למצוא שיקול הסתברותי לטעות באומד גובה .יש לדו מה השיקולי בתחומי
אחרי  ,כגו  :טעות בימי או טעות בשעות ,ואי כא המקו להארי .
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¯È‡Ó ÈÙÒ

?Ô·¯„Ó Â‡ ‡˙ÈÈ¯Â‡„Ó ‰ÚÂ·˘Ï ÏÂÒÙ „Â˘Á Ì‡‰
‡‰ÁÈ˙Ù .
„Â˘Á‰ ¯„‚ .1
"ÍÂ¯Ú ÔÁÏÂ˘"‰Â Ì"·Ó¯‰ ˜ÒÙ .2
"‡ÈÚ¯ ‡Â‰‰" .3
·Ô·¯„ ÔÈ„ Â‡ ‡˙ÈÈ¯Â‡„ ÔÈ„ .
‚"‡˙ÚÂ·˘‡ „È˘Á ‡ÂÓÓ‡ „È˘Á" .
„‰ÈˆÂ¯È˙Â "Ô˘ÂÁ‰ ˙Âˆ˜" ÏÚ· ˙ÈÈ˘Â˜ .
"‡ÈÓ‡˜ Â„‚Î˘" ‰"„ ˙ÂÙÒÂ˙ .1
Ë"¯‚‰ ÈÙ ÏÚ "Ô˘ÂÁ‰ ˙Âˆ˜" ÏÚ· ˙ÈÈ˘Â˜ ıÂ¯È˙ .2
"Ô˘ÂÁ‰ ˙Âˆ˜" ÏÚ· È¯·„· È˜Ò·ÂÊÂ¯ Ï‡ÂÓ˘ '¯ ˙ËÈ˘ ¯Â‡È· .3

א .פתיחה
במשנה במסכת שבועות )מד ,ב( נאמר:
ושכנגדו חשוד על השבועה כיצד? אחת שבועת העדות ואחת שבועת הפיקדו
ואפילו שבועת שווא היה אחד מה משחק בקוביא ומלווה בריבית ומפריחי
יוני וסוחרי שביעית שכנגדו נשבע ונוטל.
הגמרא )מו ,ב( העוסקת בדברי המשנה כותבת:
מאי אפילו שבועת שווא? לא מיבעיא קאמר ,לא מיבעיא הנ דאית בהו
כפירת ממו  ,אלא אפילו הא נמי דכפירת דברי בעלמא הוא לא מהיימ .
וליתני נמי שבועת ביטוי? כי קתני שבועה ,דכי קא משתבע בשקרא קא
משתבע ,אבל שבועת ביטוי דאיכא למימר דבקושטא קא משתבע לא קתני.
תינח אוכל ולא אוכל ,אכלתי ולא אכלתי מאי איכא למימר? תנא שבועת
שווא וכל דדמי ליה.

 .1גדר החשוד
החשוד על השבועה ,פירושו :מי שידוע שנשבע לשקר ,ובמוב הרחב הדבר כולל א את מי
שעבר עבירה אחרת ,שחושש בית הדי שישבע לשקר .הגדרה זו ,נובעת מ המשנה
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הא חשוד פסול לשבועה מדאורייתא או מדרבנ ?

המצוטטת לעיל ,וכ מוכח הדבר מדברי רש"י )עה ,א ,ד"ה 'אחת שבועת העדות'( שחשוד אד
זה ,בי שנחשד על שבועת העדות ,בי שנחשד על שבועת הפיקדו )שכפר ונשבע לשקר(.

 .2פסק הרמב" וה"שולח ערו "
הרמב" )טוע ונטע ב ,א( פוסק:
כל חשוד על השבועה אי משביעי אותו ,לא שבועת התורה ולא שבועה
מדבריה ולא שבועת היסת ,ואפילו רצה התובע אי שומעי לו.
טע הדברי הוא שחושש בית הדי שמא ישבע לשקר ,ועל כ אי הוא נאמ בשבועתו וא
קרוי "פסול לשבועה".
כ פוסק ה"שולח ערו " )חוש משפט צב ,א(:
החשוד על השבועה ,אי משביעי אותו ,לא שבועת התורה ולא שבועה של
דבריה  .וא אמר התובע :אקבל שבועתו ,א על פי שהוא חשוד
אי שומעי לו.

" .3ההוא רעיא"
כ א למדנו מ הסוגיה המקבילה במסכת בבא מציעא )ה ,א( ,העוסקת בענייני החשוד:
ההוא רעיא ,דהוו מסרי ליה כל יומא חיותא בסהדי .יומא חד ,מסרו ליה
בלא סהדי .לסו אמר להו :לא היו דברי מעול  .אתו סהדי ,אסהידו ביה
דאכל תרתי מינייהו .אמר רבי זירא :א איתא לדרבי חייא קמייתא
משתבע אשארא .אמר ליה אביי :א איתא משתבע?! והא גזל הוא! אמר
ליה :שכנגדו קאמינא.
הגמרא מתארת מקרה כדלהל :
רועה ,אשר בכל יו מסרו לו מספר בהמות בפני עדי  ,ונמסרו לו יו אחד ללא עדי .
כאשר נתבע הרועה להשיב  ,טע כי לא היו דברי מעול ומעול לא קיבל את הבהמות.
באו עדי  ,והעידו כי אכל שתי בהמות מתו הבהמות שנמסרו לו באותו היו  .אמר ר'
זירא :א הלכה כר' חייא קמייתא 1דינו שישבע על השאר .אמר לו אביי :אי יכול הוא
להישבע ,הרי הוא גזל ?

1

"תני רבי חייא :מנה לי ביד  ,והלה אומר :אי ל בידי כלו  ,והעדי מעידי אותו ,שיש לו חמישי זוז
נות לו חמישי זוז ,וישבע על השאר שלא תהא הודאת פיו גדולה מהעדאת עדי  ,מקל
וחומר" )בבא מציעא ג ,א(.
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ענה ר' זירא :א אכ הייתה מוטלת עליו שבועה מלכתחילה ,ועכשיו נעשה הוא חשוד
ישבע השני ויטול )"שכנגדו קאמינא"( .כוונת ר' זירא היא שיש להשביע את התובע.

ב .די דאורייתא או די דרבנ
נחלקו הראשוני  ,הא חשוד על השבועה פסול לשבועה מדאורייתא או מדרבנ ? יש
הסוברי  ,כי פסולו הינו מ התורה .2טעמ הוא שכיוו שגזל וכבר טע טעמו של איסור
גזילה ,ישבע א לשקר כיוו שאי איסור שבועת שקר חמור בעיניו יותר מאיסור גזל.
3
אול  ,יש מ הראשוני אשר כתבו כי א הנשבע לשקר אינו פסול לשבועה אלא מדרבנ .
התוספות )בבא קמא קח ,א ,ד"ה 'ותרי'( עוסק בנקודה זו ,וממנו משמע כי פסולו של חשוד
הינו מדרבנ :
מחמת שנעשה פסול בשבועה שנייה ,משעה שנמצא שקר בראשונה אי
לפוטרו .משו דחשוד על השבועה מדרבנ הוא דמיפסל ,כדמוכח
בשבועות )מה ,א( ,דקתני" :ושכנגדו חשוד על השבועה" .ומשמע הת
דמדרבנ הוא ,וכיוו דמדאורייתא שבועתו שבועה מחייב כפל.
כנגד זה ,מצינו דברי הנראי סותרי  ,לכאורה ,במכילתא דרשב"י .בפרשת
משפטי )שמות כב ,י( נאמר:
שבעת ה' תהיה בי שניה א לא שלח ידו במלאכת רעהו ,ולקח בעליו
ולא ישל .
המכילתא דרשב"י ,דורש על פסוק זה:4
"שבעת ה' תהיה" וגומר אי אנו יודעי אי זה ישבע ויטול ,אי זה ישבע
ויית  ,תלמוד לומר" :ולקח בעליו ולא ישל " ,כיוו שקיבלו בעלי שבועה
הלז פטור מלשל  .יכול א השכיר והנגזל והנחבל? תלמוד לומר" :בי
שניה " פעמי שזה נשבע ופעמי שזה נשבע .ומני שכנגדו חשוד על
השבועה הרי זה נשבע ונוטל? תלמוד לומר" :בי שניה " פעמי שזה
נשבע ופעמי שזה נשבע .מני שכש שהשבועה חלה על הנשבע ,כ שבועה
חלה על המשביע? תלמוד לומר" :שבעת ה' תהיה בי שניה " לגזירה שווה.
2

רשב"א )שבועות לא ,א(; רמב" ; רשב"א וריטב"א )בבא מציעא ג ,ב(; ר" שבועות )מד ,ב( שכתב
"דמדינא"; פסקי רי"ד )שבועות מז ,א(.

3

כ מוכח א מדברי בעל "שערי שבועות" )יג ,א ,ד"ה 'והרביעי'(:
"בכ אמרו חכמי להעביר השבועה מזה החשוד ,ולא יפטר ...וראיה שבהיפו שבועה אינו אלא
בשבועה דאורייתא ,וכדגרסינ " :שכנגדו חשוד על השבועה" איכא בינייהו ,בדאורייתא מפכינ לה
אאיד  ,בדרבנ תקנתא היא ותקנתא לתקנתא לא עבדינ ."...

4
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מה שניה האמור להל עד שתהא ש הודאה והודאה ממי הטענה ,א
שניה האמור כא עד שתהא ש הודאה והודאה ממי הטענה.
לכאורה ,רואי אנו כא סתירה בי התוספות ,שטע כי מקור הפסול הינו מדרבנ  ,לבי מה
שנראה ,על פניו ,כדברי מפורשי במכילתא ,הלומדת פסול זה מפסוקי התורה עצמ !
ר' יהודה נג'אר ,בספרו "שבות יהודה" )עמוד קטז ,ד"ה 'שכנגדו חשוד'( מסביר כי דברי המכילתא
הינ אסמכתא בלבד:
ויש לומר ,דעיקר קרא להוציא את היורשי  ,אבל שכנגדו חשוד
הוא ואסמכה תנא אקרא ד"בי שניה ".

סברא

בהמש )ש  ,ד"ה 'שלא ישביעו'( ,הוא א מוכיח את דבריו אלה:
דהכי משמע" :בי שניה " תהא השבועה ,שזה רוצה להשביע את זה .א ,
א אי התובע רוצה להשביעו ,אי לו לדיי להשביעו בעל כורחו .והא נמי
סברא הוא ,ואסמכוה אקרא.
כעזר לדברי ה"שבות יהודה" ,נביא את דברי המלבי" בפירושו לפסוק לעיל:
ממה שנאמר" :בי שניה " ,ולא אמר שישבע השומר ,בא לדייק ולא בי
היורשי  ,כמו שמפרש בשבועות .והנה חז"ל תיקנו ,שא חשוד על השבועה
"שכנגדו נשבע" ,ואסמכוהו על מה שכתוב" :בי שניה " ,שמשמע שיצוייר
5
שבועה ג להתובע...

5

א על פי כ  ,יש החולקי
כותב הרדב"ז )שו"ת ,קעד(:

על דברי תוספות ,וסבורי

שהפסול הינו אכ מ התורה .כ

"עוד שאלת :מי שנתחייב שבועת היסת ונשבע ,ואחר כ נודע שנשבע לשקר א נפסל לעדות ולשבועה
מ התורה או מדרבנ .
תשובה :לא ידעתי מקו לשאלה זו ,שהרי לא מפני שכפר בממו נפסל ,כדאמרינ לגבי גזל אי
מדאורייתא אי מדבריה  ,אלא מפני שנשבע לשקר נפסל .ומה לי שיהיה חיוב השבועה מדאורייתא או
מדרבנ  ,והלא מי שעבר על שבועת ביטוי ,א על פי שאי ש עסק ממו כלל נפסל לעדות ולשבועה עד
שיעשה תשובה .ותשובתו ,משיבוא לבית די שאי מכירי אותו ויאמר לה חשוד אני ,או יתחייב
שבועה בבית די שאי מכירי אותו ,בממו חשוב וישל ולא ירצה לישבע .ושאר פסולי עדות ,משו
ממו שגזלו או שחמסו א על פי ששילמו צריכי תשובה ,לשו הרמב" ז"ל|".
משמע מדבריו ,כי פסול זה הינו מדאורייתא .הדברי נראי כ  ,כיוו שכל ההסתפקות שלו הינה באשר
למקור פסולו של גזל  ,הא הוא מדאורייתא או מדרבנ  .כלומר פשוט היה לרדב"ז כי פסולו של
החשוד הינו מדאורייתא.
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ג" .חשיד אממונא חשיד אשבועתא"
במסכת בבא מציעא )ה ,ב( דנה הגמרא בדי " :מיגו דחשיד אממונא חשיד אשבועתא".6
נעיי בדברי התוספות )ש  ,ד"ה 'דחשיד'(:
הקדמה :ישנו הבדל בי "חשוד" ל"גזל " .חשוד הינו אד  ,שישנו יסוד לחשוב שמשקר
כעת ,כיוו שידוע לנו ששיקר בבית הדי  .גזל הינו אד  ,אשר ידוע לבית הדי כי גזל במזיד,
ועתה ישנו חשד שיבוא להישבע לשקר.
הנושא :מדוע "חשיד אממונא לא חשיד אשבועתא"?
משו דשבועה חמורה ,כדאיתא ביומא )פו ,א(
נראה ,דהיינו טעמא
ובשבועות )לט ,א( ,שהעול נזדעזע על "לא תשא".
קושיית תוספות:
וא תאמר :א כ  ,אמאי גזל פסול לשבועה ,דאמר "שכנגדו נשבע ונוטל"?
למשל ,מהו טע דינו של "ההוא רעיא" ,כאשר אי בית הדי מרשה לרועה להישבע ,כיוו
שהוחזק כגזל  ,הלא קבענו ש"חשיד אממונא לא חשיד אשבועתא"?
עוני התוספות שני תירוצי :
ויש |לומר :דגזל | לא| פסול |לשבועה |אלא |מדרבנ | ,ולעדות |הוא |דפסול
|מדאורייתא ,משו " :אל תשת רשע עד".

א.

מדאורייתא" ,חשיד אממונא לא חשיד אשבועתא" ,אלא שחכמי
הגזל א משבועה.

ה

שפסלו את

לעומת זאת ,בעניי עדות ,פסול הגזל א מדאורייתא ,מפני שיש לחוש לכ שמזלזל הוא
בעדות שקר יותר מאשר בשבועת שקר.
נראה ,כי זו הסברא בחילוק לעיל :בעדות אשר מעיד העד על אחרי  ,עליו להיות
בכשרות גמורה ,על מנת שנפסוק על פיו .לעומת זאת ,בכדי לפטור עצמו בשבועה ,יהיה
העד נאמ  ,א על פי שעבר עבירה.
הפסול הינו בבחינת
מפשט דברי התוספות בתירוצו זה נית לדייק ,כי רק בדינו של גזל ְ ,
קנס שקנסוהו חכמי  .אול ביתר הפסולי  ,יאמר התוספות ,כי יהיה לחשוד פסול
שבועה מדאורייתא.

6
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ב.

ויש מפרשי | ,בש |הרב |ר' |יהודה חסיד :הא דחשיד |אממונא ||כשר |לשבועה,
משו |דשמא |על ידי שבועה יפרוש מגזל .אבל גזל |ודאי| ,כמו |שמממו
אינו פורש הוא הדי משבועה.
כלומר ,החשוד כגזל  ,אול לא הוחזק בזה עדיי  ,מתיר לו בית הדי להישבע ,בתקווה
שישוב ותוסר מעליו עננת החשד .מה שאי כ בחשוד אשר הוחזק כגזל  ,ש חושש בית
הדי כי כש שלא נמנע מלשלוח ידו בממו חבירו כ א לא ירתע מלשקר.
יש שהסבירו בתירו זה בתוספות ,כי בדינו של ספק גזל  ,נית לומר כי בזכות השבועה
יפרוש א מ הגזל ,כיוו שעובר בזה שני איסורי  ,ומתיירא אד משני איסורי יותר
מאיסור אחד .אול  ,בדינו של גזל ודאי ,אי לומר כי יפרוש מ הגזל שכבר גזל ,על ידי
שבועה שישבע ,ועל כ פסול הוא לשבועה.

המסקנה העולה מדברי התוספות היא שישנ שתי סברות מדוע "חשיד אממונא לא
חשיד אשבועתא":
א .אד נרתע משבועת שקר ,יותר מאשר איסור גזל.
ב .ר' יהודה החסיד תולה את הסברו באישיותו של האד  .אד אשר מעול לא הורשע
כגזל  ,ישנו מקו לומר כי ירתע מפני חומרת השבועה ויודה .אול  ,אד שכבר הורשע
כגזל  ,אי מקו לקוות כי ירתע מחומרת השבועה ,וכש שגזל ישבע לשקר.

ד .קושיית בעל "קצות החוש " ותירוציה
מקשה בעל "קצות החוש " )צב ,א( כי לדעת התוספות במסכת בבא קמא ,חשוד על השבועה
נפסל מדרבנ  .א כ  ,מדוע מתלבטת הגמרא במסכת בבא מציעא ,הא החשוד על הממו
יהיה חשוד על השבועה מדאורייתא או לא?
בעל "קצות החוש " מתר כי חשוד על השבועה אינו נפסל להישבע ,א שכבר נשבע לשקר,
מכיוו שמ הסת כבר עשה תשובה .מה שאי כ בדינו של החשוד על הממו  ,שעדיי
הממו בידו ,וברור לנו כי לא עשה תשובה ,ועל כ פסול הוא לשבועה מדאורייתא.
מוסי בעל "קצות החוש " :מדוע משביעי כעת את החשוד ,הלא החשוד על השבועה פסול
מדרבנ  ,שכ למסקנת התוספות )ש ה ,ב ,ד"ה 'דחשיד'( אי אומרי "מיגו דחשיד אממונא
חשיד אשבועתא" ,וש הקשו "אמאי גזל פסול לשבועה"!
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 .1תוספות ד"ה "שכנגדו קאמינא"
התוספות )בבא מציעא ה ,א( ד בשאלה הבאה :מתי דינו של הנתבע הינו "שכנגדו נשבע" ,ומתי
"מתו שאינו יכול להישבע משל "?
מקשה התוספות :מהו ההבדל אשר בגללו דינו של חשוד על השבועה "שכנגדו נשבע
ונוטל"? מדוע אי אומרי כי מתו שאינו יכול להישבע משל  ,כמו במקרי כדלהל :
"חמשי ידענא" התובע טוע שהלווה מאה ,והנתבע טוע כי זוכר הוא שלווה חמישי ,
אול את החמישי האחרי אינו זוכר .כותבת הגמרא ,כי מצד הדי על הנתבע להישבע,
כדינו של כל מודה במקצת ,אול היות ואי הוא יכול להישבע ,כיוו שאינו זוכר
חייב הוא לשל .
"נסכא דר' אבא" עד אחד מעיד כי חט ראוב חפ משמעו  .ראוב מודה בעובדות ,אול
כופר באשמה וטוע כי החפ שיי לו .רבי אבא פסק ,כי ראוב חייב להחזיר את החפ  ,שכ
העד האחד מחייב את ראוב בשבועה .כיוו שאי ראוב יכול להישבע ,שהרי הודה ,שיי
כא הכלל "מתו שאינו יכול להישבע משל " .כלומר :אד החייב שבועה מ התורה,
אול אינו יכול להישבע ,דינו הוא שמוטל עליו למסור את החפ  .התוספות מוכיחי מכא ,
כי מדאורייתא "חשיד אממונא לא חשיד אשבועתא" ,שהרי ראוב חשוד כגנב ,על פי דברי
העד ,ובכל זאת ,אילו היה ראוב מכחיש את דברי העד היה נשבע שבועה דאורייתא.
עונה התוספות :בנידו שלפנינו ,א נפסוק שישל  ,תהיינה שתי בעיות:
א" .לא שבקת ליה חיי" לא יתנו לרועה החשוד לחיות בשלו  .כלומר :יבוא כל אד ,
ויטע כי מסר לרועה בהמות לשמירה ויחייבו להישבע ,ומתו שאינו יכול להישבע
יצטר לשל  .בדר זו יוציאו ממנו את כל רכושו שלא כדי .
ב .במקרה של "חמשי ידענא" ובמקרה של "נסכא דר' אבא" אי אפשרות שהנתבע ישבע.
אול בסוגייתנו ,טוע הרועה "ברי לי" ומוכ הוא להישבע ,אלא שבית הדי אינו
מאפשר לו זאת.
המסקנה העולה מדברי התוספות היא שכאשר האד החייב בשבועה אינו יכול להישבע
מסיבות התלויות בו ,כעובדות שאינ זכורות לו ,או מתו שאינו יכול להישבע דינו הוא
שישל  .אול  ,כאשר נובעות הסיבות ממקור אחר ,כבית הדי שאיננו מאמי לו ,אז דינו
הוא ש"כנגדו נשבע".

 .2תירו קושיית בעל "קצות החוש " על פי הגרנ"ט
הגאו ר' נפתלי טרופ )גרנ"ט( ,בחידושיו על בעל "קצות החוש " )קמב( ,מקשה:
ודבריו צריכי ביאור ,דמהיכי תיתי שעשה תשובה ,ואדרבה כיוו דבודאי
נשבע לשקר מסתמא עומד ברשעו ולא עשה תשובה.
126

הא חשוד פסול לשבועה מדאורייתא או מדרבנ ?

הגרנ"ט רוצה לענות באופ אחר :יש לעיי בתוספות ,הסובר כי נפסל הגזל מדרבנ ולא
מדאורייתא .הלא ,לכאורה ,דיני חשוד שפסול מדאורייתא ושכנגדו אינו נוטל אלא
בשבועה הינ תקנת דרבנ  ,ומדאורייתא נוטל שכנגדו א ללא שבועה .על מנת ליישב
זאת ,יש לומר כדברי התוספות )ש ה ,א ,ד"ה 'שכנגדו'( ,כי הקושייה הינה מדוע אי אומרי
בכל חשוד על השבועה ,מתו שאינו יכול להישבע משל  ,ומדוע נצר די "שכנגדו נשבע"?
בביאור הדברי  ,יש לחקור בגדר "שבועה" ,הא מהותה הינו בירור על ידי השבועה
מתברר המעשה ,והיכ שאד אינו יכול לברר את המעשה על ידי השבועה חייב הוא
לשל  .או ,שאי מהות השבועה עניי בירור ,אלא חיוב שהטילה התורה על הנתבע ,וא אי
הוא מעוניי להישבע חייב הוא לשל .
הנפקא מינה הינה בדינו של חשוד על השבועה .א מהותה של השבועה הינה הבירור ,שעל
ידי שבועתו נתבררה האמת לא נית לומר כי על החשוד לשל .
אול  ,א חיוב השבועה הינו חיוב אשר הטילה התורה על הנתבע ,כיוו שהינו חשוד ,חייב
הוא לשל  .אמנ  ,חשוד שנשבע א שחשוד הוא ,שבועה יש כא ויפטר מלשל .
נראה כי בזה חלוקי שני התירוצי בתוספות )ד"ה 'שכנגדו'(:
התירו הראשו סובר ,כי מהותה של השבועה הינה חיוב על הנתבע לברר שהאמת עמו .א
אי
כ  ,חשוד ,אשר אינו יכול להישבע ולברר את האמת ,ומ הדי צרי הוא לשל
שכנגדו צרי להישבע .אלא זוהי תקנת חכמי  ,כדי שלא יביאוהו כל העול לידי שבועה,
ועל כ שכנגדו נשבע ונוטל.
אול  ,בתירו השני אי זה כ  ,כיוו שהנתבע היה נשבע ברצו א היה בית הדי מניח לו.
על כ  ,א מהות השבועה הינה בירור ,ואי הוא יכול לברר את דינו על ידי השבועה ,נמצא
שאי היכולת להישבע הינה מצד החשוד ולא מצד שאי בית הדי מניח לו להישבע ,ומכא
שאי עניינה של השבועה לברר ,אלא זהו די תורה שצרי הנתבע להישבע .א כ  ,שיי
לומר כי א מצד עצמו מוכ הנתבע להישבע ושבועתו שבועה ,ובית הדי אינ מאפשרי לו
זאת ,אי הוא צרי לשל  ,כיוו שהמניעה הינה מצד בית הדי ולא מצידו .נמצא לפי
תירו זה ,כי מעיקר הדי אי שכנגדו נוטל כלל ,כיוו שלא שיי לומר בזה "מתו שאינו
יכול להישבע משל " ,ורק תקנה דרבנ היא ,שיכול התובע ליטול בשבועה.
על פי תירו זה מוב התוספות במסכת בבא קמא ,כיוו שמ הדי שכנגדו נשבע ונוטל,
משמע שחשוד על השבועה פסול לשבועה מדרבנ  ,אול מדאורייתא כשר הוא לשבועה .על
כ נראה כי מעיקר הדי לא היה הנתבע צרי לשל כלל ,כיוו שיכול הוא להישבע.
כ א מיושבת קושיית בעל "קצות החוש " שהבאנו לעיל .יש לומר ,כי לדעת הסובר שגזל
החשוד על הממו חשוד מדאורייתא א על השבועה ,היינו רק שאי בית הדי משביעי
אותו ,על מנת לא להביאו לידי שבועת שקר ,אול א נשבע הוא מעצמו נית לומר כי
לכולי עלמא שבועתו מתקבלת כשבועה מדאורייתא ,שכ פסולו הינו רק מדרבנ .
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ספי מאיר

כ א לא קשה קושיית התוספות במסכת בבא קמא ,כיצד יתחייב החשוד כפל בשתי
פעמי  ,אחר שכבר נעשה חשוד על ידי שבועתו הראשונה ,כיוו שאפשר לתר זאת על פי
דברי התוספות )ש ( שמדאורייתא שבועתו שבועה ,ועל כ חייב הוא בכפל.

 .3ביאור שיטת רבי שמואל רוזובסקי בדברי בעל "קצות החוש "
רבי שמואל רוזובסקי בחידושיו ,רוצה להציע שיטה שונה במקצת מ הגרנ"ט על פי הסברי
בעל "קצות החוש ":
ראשית ,סובר ר' שמואל רוזובסקי כי יש לדחות את דברי הגרנ"ט ,כי מגו דברי התוספות
במסכת בבא קמא מוכח כי הנידו הינו הא ישנו ְפסול בשבועתו של החשוד ,מכ שהקשו
התוספות שלא יתחייב כפל א כשנשבע .7זאת ,כיוו שנית היה לפרש ,כי די בזה שאי בית
הדי מחייבי את הנתבע בשבועה ,על מנת שלא יתחייב כפל ,כיוו שרק כאשר ישנה
השבעת בית די מתחייב האד  ,וא נשבע בלא השבעת בית די לא נחשב הדבר אלא
כ"קפ ונשבע" ואי הוא מתחייב בכ  .8לגבי תירו התוספות ,שכיוו שמ התורה מתחייב
החשוד להישבע ,ורק מדרבנ אי מוסרי לו שבועה ,נית לומר כי יש לדבר ש של השבעת
בית די  ,שא עבר ונשבע נחשבת שבועתו שבועה להתחייב על ידה ,ואי דומה דינו לדינו
של אד אשר קפ ונשבע ,שאיננו מחוייב כלל בשבועה .זוהי כוונת דברי התוספות )ש (:
"וכיוו דמדאורייתא שבועתו שבועה מחייב כפל" .כלומר ,כיוו שמדאורייתא מחוייב
הנתבע להישבע ,יש לשבועתו ש של השבעת בית די ומתחייב הוא בכפל .כ יש א לפרש
בדעת בעל "קצות החוש " ,כי לא הוקשו לו דברי התוספות ,אלא הקשה הוא מתו
הסתירה מדברי התוספות בסוגיה ,אשר מה משמע ,כי מ התורה אי מוסרי לו שבועה.
לכאורה ,נית היה ליישב את קושייתו של התוספות באופ אחר .נית לומר ,כי הנדו
בתוספות הוא ,א הנתבע חשוד לשקר בשבועתו ,ובזה ודאי כי הנשבע לשקר הינו "חשוד"
על השבועה ,אלא שדנו בגזל א "חשוד" הוא על השבועה מדרבנ או מ התורה ,ומכל
מקו  ,א שחשוד הוא מ התורה על השבועה לא משו כ פסולה שבועתו .זאת ,כיוו
שלא יצא כח השבועה משו חשד שקר שנחשד הנתבע בשבועתו .זוהי כוונת התוספות
במסכת בבא קמא ,כי החיוב הנובע כיוו שפסול הוא ואי מוסרי לו שבועה הינו רק
מדרבנ  .על פי זה ,לא הייתה כלל סתירה בי דברי התוספות בסוגייתנו ,לדבריה במסכת
בבא קמא .אלא ,שלשו התוספות במסכת בבא מציעא )ה ,א ,ד"ה 'דחשיד'( ,אשר כתבו כי אי
הגזל פסול לשבועה אלא מדרבנ  ,ומשמע שפסול החשוד מ התורה ,עדיי קשה ,כיוו שלא
כתבו כי אי הגזל חשוד על השבועה אלא מדרבנ  .כ מתיישב יפה ביאורו של הגרנ"ט.

7

ממילא ,מיושבת קושיית "קצות החוש " ,כיוו שדינו של התוספות במסכת בבא קמא הינו לעניי הפסול
בעצ השבועה ,וזה אינו כדברי התוספות במסכת בבא מציעא ,ש דני הא מניחי לחשוד להישבע.

8

כלומר ,הנידו הוא הא מקבלי את שבועתו של החשוד .ממילא ,בוודאי שזוהי שבועה כשרה.
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הא חשוד פסול לשבועה מדאורייתא או מדרבנ ?

שנינו ברמב"  ,בהלכות טוע ונטע )ב ,ט(:
מי שנתחייב שבועה ,בי מ התורה בי מדבריה  ,ונשבע ונטל או נשבע
ונפטר ,ואחר כ באו עליו עדי שהוא חשוד אי שבועתו שנשבע כלו  ,ויש
לבעל דינו להוציא מידו מה שנטל ,או ישבע זה שכנגדו ויטול ממנו.
הגרנ"ט רצה להוכיח מדי זה ,כי שבועת החשוד פסולה ואינה שבועה כלל ,שא לא כ
מדוע בטלה שבועתו ושכנגדו ישבע ויטול.
כותב ה"מגיד משנה" )ש (:
ג זה אינו נזכר בתלמוד ,אבל נראה ברור ,דלא גרע ממה שאמרו" :טעה
הדבר נכו בעצמו ,וכ
בדבר משנה חוזר" .וא על פי שיש לחלק ביניה
כתב רבינו מאיר ז"ל.
מקשה בעל "שער המשפט" )צב ,ב( :הדברי תמוהי  ,ממה נפש  ,א שבועת החשוד
נחשבת לשבועה מדוע לא נחשב הדבר בדיעבד ,ומה עניי זה ל"טעה בדבר משנה" שחוזר
שא על פי שפסק בית הדי נית בטעות השבועה קיימת .א כפי שהוכיחו מכא
שבועתו פסולה ,מדוע נזקקנו לטע של "טעה בדבר משנה" הלא אי כא שבועה ,כאשר
נתגלה למפרע כי חשוד הוא.
נראה בדעת ה"מגיד משנה" ,כי ודאי ששבועת החשוד שבועה היא ,אלא שבית הדי אינו
נות לו להישבע מפני החשד .אלא ,שסובר ה"מגיד משנה" כדעת רבינו חננאל במסכת בבא
קמא )קו( ,כי דינו של "קפ ונשבע" שאינו מתחייב כפל בטוע טענת גנב הינו משו שבכל
דיני שבועת הדייני "קפ ונשבע" אינו נחשב לשבועה ,והרשב"א חולק על דבריו וסובר
שבעלמא שבועה היא אלא שאי מתחייבי בה בכפל.
מוב על פי פירושו של רבינו חננאל ,כי פסק הרמב"  ,שא בדיעבד אי מועילה שבועת
חשוד הינו כיוו שאי בית די משביעי אותו ,דינו כ"קפ ונשבע" ואי שבועתו שבועה.
אלא ,שהדבר שהוקשה ל"מגיד משנה" הוא שהלא כא נשבע הוא על פי בית הדי  .א כ ,
אי דומה הדבר לדינו של "קפ ונשבע" ,ועל כ כתב שדי זה הינו כמי ש"טעה בדבר משנה"
וחוזר .א כ  ,פסק הדייני שחייבוהו בטעות אינו נחשב כמעשה בית די  ,ומכא ההשוואה
ל"קפ ונשבע" שאי שבועתו שבועה.
על פי ביאור זה ,נית לבאר את דברי התוספות במסכת בבא קמא על פי בעל "קצות
החוש " ,כי ודאי ששבועת חשוד הינה א מדרבנ  .אלא ,כיוו שאי בית הדי מחייבי
אותו להישבע אי כא מעשה בית די  ,וזהו כ"קפ ונשבע" ,המבואר בגמרא כי אינו
מתחייב בכפל על ידי שבועתו .על כ  ,אי הכרח למסקנתו של הגרנ"ט ,כי שבועת חשוד
אינה שבועה ,משו שפסולה היא מחוסר הנאמנות שיש לו בה.
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א .פתיחה

הרלב"ג ,בפתיחה לפירושו על התורה )עמוד  ,(2כותב:
ולהיות כוונת התורה זאת הכוונה אשר זכרנו
האמיתית אל השלימות( ,נחלקו ענייניה בהכרח לשלושה חלקי :

)להוביל את האד

אל ההצלחה

החלק הראשו  ...ה המצוות...
*

נושאי לימוד התורה ,קניינה ,דרכי השגתה ,עבודת האד על מידותיו ,גילוי התועלת בקניי דעות
ומידות וכו' מפוזרי ה בכל כתבי הרלב"ג )רבינו לוי ב גרשו  ,1288 1344 ,פרובנס(.
אול  ,אי ספק כי בפירושיו לקהלת ולמשלי נמצאת עיקר שיטתו ,דבר המוב לאור תוכנ של הספרי
)עיי בתחילת פירושו של הרלב"ג לקהלת ,בפתיחת פירושו למשלי ובפירושו לפרק ד( .לפיכ  ,התרכזתי
בעבודה זו דווקא בפירושו של הרלב"ג לספרי אלו .א בפירושו של הרלב"ג לשיר השירי ישנה
הרחבה בנושאי אלו ,אול לא עסקנו בו עקב אופיו השונה של הפירוש ,הממעט בהדרכות מעשיות.
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הרב דוד זנו

החלק השני הוא המקי בחכמה המדינית ,במה שהיה ממנה שלא יתכ בו
מצווה ואזהרה ,לרוחק המצא השלמות אשר יישיר אליו זה החלק במידות
#
והתכונות בהמו האנשי כול  ,כמו שאפשר זה במצוות התוריות.
והמשל ,שא ציותה אותנו התורה שלא נכעס ,א לא על מה שראוי לכעוס
עליו ,ובשיעור הראוי ובמקו הראוי ובעת הראוי .ולא נשמח רק על מה
שראוי לשמוח בו ,ובשיעור הראוי ובמקו הראוי ובעת הראוי ...וכיוצא בזה
בשאר המידות והתכונות היו האנשי כול בחטא תמיד ,זולתי מעט
מזער מה .
ומה שהוא בזה התואר ,הוא בלתי ראוי שתיפול בזה מצווה ואזהרה ,כי זה
יהיה מביא האנשי להקל בקיו שאר המצוות ,כשיראו שאי אפשר לה
לקיי הרבה ממצוות התורה.
ולזה העירתנו התורה על זה החלק ,במה שסיפרה לנו מסיפורי הקודמי
המפורסמי בשלימות בעניי מנהגיה  ,להיישירנו ללכת בעקבותיה
ולהתנהג במנהגיה  .וסיפרה לנו ע זה קצת מהמעשי המגוני שנעשו,
והתכלית הרע שהגיע מה  ,כדי שנברח מעשות כמו אלו המעשי .
החלק השלישי ...מחכמת הנמצאות...

#

ההפניות לביאור הרלב"ג על התורה הינ על פי מהדורת ברנר כה  ,הוצאת מעליות; בראשית )בשיתו
א' פריימ ( ה'תשנ"ג; שמות א ה'תש"ס; שמות ב ה'תשס"א.
הפירוש על משלי הינו על פי נוסח המקראות הגדולות ,ולצור כ נעזרתי א בפרוייקט השו"ת של
אוניברסיטת בר איל .
שיטת פירושו של הרלב"ג למשלי הינה בהסבר העוקב לפסוקי  ,ביאורי מילי ותועלות ,ולפיכ  ,מובא
מקור דברי הרלב"ג על פי הפסוק אותו הוא מפרש .בציטוטי שאינ מוסבי על פסוק מסויי כולל
ציו המקור את הפרק ממנו נלקח הביאור ,ללא הפנייה לפסוקי  .תוספת בסוגריי בכתב מוקט הינה
תוספת שלי.
הפירוש על קהלת הינו על פי נוסח מהדורתה של הגברת רות ב מאיר "פירוש הרלב"ג לקהלת ,ניתוח
וטקסט" )ספריית הר הצופי  ,ה'תשנ"ד .(B45 L46 BS1545 ,ציוני הפסוקי וציוני המקורות לספרי
מה מביא הרלב"ג דוגמאות ,כ"מלחמות ה'|" או ספרי אריסטו ,באי מעבודתה.
שיטת פירושו של הרלב"ג לקהלת אינה בהסבר הפסוקי  ,כפי שנהג במשלי .מלבד ביאור קצר למילי ,
נוקט הרלב"ג בביאור פיסקה ,תו שילוב הפסוקי המתאימי  .על כ  ,ציו המקור לדברי הרלב"ג הינו
על פי המספור מהדורתה של הגברת רות ב מאיר.
הציטוט מדברי אריסטו בספרו "ניקומאכא" ,הינו תרגו שלי מ הנוסח בצרפתית ,בהוצאת .Flammarion
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תורת המידות במשנת הרלב"ג

הרלב"ג מחלק את ענייני התורה לציוויי  ,מידות וחכמת המציאות.

1

ענייני המוסר ,המידות ,ותיקו החברה ,אינ בעלי ציוויי ברורי  ,כיוו שלא נית
לקיימ בשלימות באופ הראוי ביותר .אמנ  ,כיוו שרוצה התורה בתיקו המידות נית
להתבונ במעשי האבות ואישי התנ" כול  ,על מנת לחקות או לברוח מדרכיה הרעי .
א שעבודת המידות קשה היא ,ישנה לאד אפשרות להשליט את שכלו על כוחות הנפש,
החוש והדימיו ולתק את מידותיו .כ כותב הרלב"ג בביאורו למשלי )כ ,ב(:
הנה אימת המל המושל באד  ,והוא השכל האנושי שהוא ראוי שימשול
בשאר כוחות הנפש ,וכ סודר מה' יתבר ביו ִהברא ראוי שתהיה כל כ
חזקה כאילו ינה לטרו ככפיר .כי באמת מי שיסור מעבודתו ידרו אל
ההפסד וההשחת ,ומי שהוא מתחבר עמו ואינו רוצה לשמוע הוא חוטא
נפשו ומפסיד  ,ויהיה סופו לאי  .והנה המתעבר עמו הוא בעל התאווה ,כי
הכוח המתעורר ההוא יריב ע הכוח המתעורר השכלי ,2ויובילהו זה אל
הכיליו וההפסד.
בנוס  ,מביאה עבודת המידות ברכה לאד  ,ה בצד הרוחני וה בצד הגשמי .כ כותב
הרלב"ג על הפסוק )ש י ,יז( "אֹרח לחיי שומר מוסר":
מי שהוא שומר מוסר במידותיו הוא דור אל החיי הנצחיי והגופיי  ,כי
טוב המידות והתכונות יועילו לאד בדברי המדיניי ויהיה מפני זה אהוב
לאנשי  .והוא ג כ מיישיר אל קניי שלמות המושכלות כמו שקד  ,ואול
מי שהוא עוזב תוכחת הוא תועה בדעותיו ומתעה זולתו מאורח חיי כי
רבי ימשכו לו ,להיות יצר לב האד רע מנעוריו.
מצד יחסו לקב"ה ,משיג האד את המושכלות וקונה את החיי הנצחיי  ,ומצד החברה
מתגלה הוא כנעי הליכות.
נשתדל לבאר במאמר זה את המידות העיקריות המופיעות בפירושיו של הרלב"ג למשלי
ולקהלת מתו ניתוח דברי הרלב"ג עצמ  ,שהינ עניי במקו אחד ועשירי במקו
אחר .בביאורו לפסוק ,מבאר הרלב"ג פ מסויי מ המידה הנזכרת בו ,ומצר א ביאור
לשאר המקומות בה מופיעה המידה .מתו כלל הפירוש מצטיירת תמונה כללית ,ואז
מגלי אנו גישה חינוכית ,המסבירה את עליונותה של המידה או את פחיתותה.

1

ראה במאמרנו" :מידות ,דעות ושלמות האד
עמודי .(198 199

2

ראה במאמרנו" :דרכי קניי חכמה במשנת הרלב"ג" )'מעליות' כג ה'תשס"ב( ,בפרק "שלבי השגת
החכמה" )עמודי  ,(185 189ש מגדירי אנו את הכוח המתעורר.

במשנת הרלב"ג" )'מעליות' כב ה'תשס"א,
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נראה כי נוקט הרלב"ג בסגנו מיוחד ,בו מנתח הוא את המידה אותה הוא מבאר ,מנסה
הוא להגדירה ,מונה את תכונותיה החיוביות והשליליות ומתאר להיכ עלולה היא להוביל.
בעיסוקו במידה פחותה ,נות הרלב"ג עצות כיצד לברוח ממנה ,ובמידה טובה כיצד נית
להידבק בה .הרלב"ג משתדל לבאר את המידה בצורה שכלית ,ובפרט בטענה 'חברתית' על
הכדאיות לנהוג באותה המידה .יתכ שהשתמש הרלב"ג בעצמו בכמה מהטיעוני  ,על מנת
לשכנע את מכריו להתקד בעבודת המידות ,וזו הסיבה לטיעוני המעשיי
הנזכרי בביאור.

ב .עצלות
הרלב"ג מבאר את הגנאי שבמידת העצלות בשלושה מוקדי עיקריי :

3

א .המתעצל להכי עצמו כראוי לקראת משימה ,א שמודע הוא לכ  ,יגרו הדבר כי א
כאשר ירצה להשיג את מבוקשו לא יינת הדבר בידיו.
כותב הרלב"ג בביאורו למשלי ,על הפסוק )כ ,ד( "מחֹר עצל לא יחרֹש":
אמר להעיר על העצל מלבקש השלימויות ,כי בסופו יהיה משולל מהשגת .
כי העצל איננו חורש אדמתו ועובד אותה כראוי בחור  ,וזה הוא סיבה אל
שלא יעשה פרי אשר זרע בה .וכ העצל לא ישתדל בתחילת עניי לתוכ גופו
בלקיחת המוסר ,ולזה לא יכול להשיג החכמה ולא השתדל בה ג כ  ,וזה
יהיה סיבה אל שלא ית פריו השכל שש בו ה' יתבר .
כל המעשי עומדי לפני העצל בעירבוביה ,ונראה לו בלתי אפשרי לסדר את
מחשבותיו 4.כותב הרלב"ג )ש טו ,יט(:
ואפשר שירצה בזה והוא הנכו  ,דר העצל בחקירות העיוניות ,מחקור בה
מחקר ראוי היא קשה לו כמו הדריכה במשוכת הקוצי .

3

ראה א בפירושו של הרלב"ג למשלי )יב ,ד( ,על השפעת הזריזות מול העצלות במעשיה של
האשה כלפי בעלה.

4

אל

ראה א בפירושו של הרלב"ג למשלי ,על הפסוק )יט ,כד( "טמ עצל ידו בצלחת ,ג
פיהו לא ישיבנה":

"הנה העצל כאילו טמ ידו בצלחת ,בצלוחית קטנה שיקשה להוציאה מש  .וכ ימצא העניי בו ,כי
לעצלותו תמצאנה ידיו כאילו ה אסורות ולא יעשה שו מלאכה ,וא על פי שיחסר לו מזו ויצטר לו
מפני זה להרוויח במלאכה מה שישיג בו די טרפו הנה ע כל זה לא ישליט בידו לעשות בה מלאכה
יחיה בה ,וזהו אמרו' :ג אל פיהו לא ישיבנה'|".
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וזה כי תמיד ימצא ,מי שזה עניינו בדר חקירתו ,ספיקות וערבובי לא יתכ
לו היציאה מה  ,כי לא הקדי כל אות המחשבות לעיי בה ולברור
הצודקת מהבלתי צודקת .ואמנ דר הישרי שדורכי בחקירותיה
ביושר ,ולזה יקדימו תחילת כל המחשבות הנופלות בדרוש ההוא ,ויבררו
הצודקת מהבלתי צודקת היא סלולה ודרוכה ,לא יתנגפו רגליה בה ולא
יכשלו בהליכת .
ודאי כי בהיעדר הקדמות מתדרדר האד  ,ידיעתו אינה ידיעה ובעשייתו אי ממש.
מבאר הרלב"ג את הפסוק )ש כד ,ל( "על שדה איש עצל עברתי ,ועל כר אד חסר לב":
ולזה אמר" :על שדה איש עצל עברתי" ,שמרוב העצלה לא ישתדל לחרוש
ולזרוע והנה עלו בו עשבי רעי וקוצי  ,וגדר אבניו שנבנית סביבו לשמור
פריו נהרסה כי עצלותו לא ישתדל לתקנה .וכ העניי בכר אד חסר
השכל ,שנטעה ה' יתבר לתת פרי הטוב המשמח לוהי ואנשי  ,והוא
השכל ההיולאני אשר לו כוח להשיג המושכלות .והנה ,לעצלותו בבקשת
החכמה ,לא עלו לו כי א דעות כוזבות ומזיקות לאד בהצלחתו המדעית
והמדינית ,והוסר הגדר שהיה סביבו בדר שישאר לו מדרכו לשאר
כוחות הנפש.
מכא נובע כי לא יוכל האד העצל לעשות א את מה שהשכל מחייבו )ש כא ,כה(:
הנה העצל יתאווה תמיד אל קניי השלימויות ,והעצלה תמנעהו
מההשתדלות בהשגת  .הנה ימות וישאר ע התאווה ההיא ,כי מיאנו ידיו
לעשות דבר להשיג מה שאליו התאווה.
האד העצל עטור ביצר מפותח ,ועל כ ימצא סיבות הגיוניות ומתקבלות על הדעת על
מנת להסביר את עצלותו .מסביר הרלב"ג את הפסוק )ש כב ,יג( "אמר עצל ארי בחו ,
בתו רחֹבות ֵא ָר ֵצ ַח":
הנה העצל לא יצא מפתח ביתו לעשות מלאכתו מרוב העצלה ,ויאמר כי
הארי בחו לטרפו א יצא מביתו ,והליסטי ברחובות להורגו א
יל ש .
כ מבאר הרלב"ג את כוונת הפסוק )ש כו ,יג( "אמר עצל שחל בדר  ,ארי בי הרחֹבות":
הנה לעצלת העצל ,לא ירצה לצאת מביתו לעשות שו פעולה ,ולא ישתדל
בעיו  ,וידמה אליו כשיביאהו הכרוז לצאת מביתו שיש שחל בדר אשר יל
בה ,ארי בי הרחובות שיטרפהו ולזה לא יצא מפתח ביתו.
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למעשה ,אי העצלות מאפשרת לאד יכולת לפעול כרצונו ,וא שמתכוו הוא לדברי
רצויי  ,לא יכול הוא להתקד אל השלימות )ש ו ,ט(:
והנה הזהיר תחילה לבלתי היות בעל תאווה ,5כי היא תמנע השלמות .ואחר
זה הזהיר מהעצלה ,כי היא ג כ תמנע השלימות ותהיה סיבה אל שימות
האד בחוסר כל .ואחר זה הזהיר מדיבור השקרי  ,אשר יחשוב האד
שלא יחטא ,וה סיבה לרעות גדולות ,ע שזה יסבב שיאחוז האיש הזה
דעות כוזבות לאהבתו השקר.
ב .נית היה לחשוב כי מפסיד העצל בשלימותו האישית ותו לא .אול  ,מוסי הרלב"ג ,כי
מידת העצלות גורמת א לחטאי ולתוצאות שליליות .הרלב"ג מראה כי מידת העצלות
איננה בעלת השפעה כלפי עצמה בלבד ,אלא משפיעה היא א על המידות האחרות.
המטרה בטיעוני הרלב"ג הינה להשפיע על הקורא ,ועל כ כותב הרלב"ג )משלי י ,ד(:
כי מפני עצלותו יצטר לנהוג ברמייה לקחת ממו האנשי שלא כדי .
כ מפרש הרלב"ג בהמש דבריו את הפסוק )ש יח ,ט( "ג מתרפה במלאכתו אח הוא
לבעל משחית":
ג מי שהוא מתעצל במלאכתו ,באי זו מלאכה שיתעסק בה הנה הוא חבר
לבעל הפח ,שיציב משחית ללכוד האנשי  .וזה יהיה מצדדי :
א .כי בעל זאת המלאכה יסמו על שיעשה מלאכתו באמונה ,ולא ירגיש במה
שיתחדש לו מעצלות הפועל ההוא ,כמו שלא ירגיש בפח מי שנלכד
בו עד הלכדו.
ב .והשני :כי א עשה המלאכה לעצמו ,הנה עצלותו בו יסבב שלא ימצא לו
טרפו ,ויצטר להיות בעל משחית בעבור בקשת המזו .
ג .והשלישי :כי א תהיה זאת המלאכה אשר לאד במה שהוא אד  ,והוא
השגת המושכלות ,הנה עצלותו בה תסבב שילכד השכל בפחי
הגו ובשחיתותיו.
ג .הרלב"ג איננו מסתפק בתיאור התוצאות החמורות של העצלות ,אלא מעלה א את
המעשה הגור להיווצרות העצלות :ריבוי השינה .מכא ניתנת א הדר
לתיקו המידה )ש כד ,לב(:
וכאשר ראיתי זה הרע הבא מ העצלה בפעולות ובדעות ,שמתי לבי אל זה
ולקחתי מוסר להימלט מהעצלה אשר ימשו ממנה זה הרע .וראיתי שהעצה
הנכונה בזה ,למי שירצה להימלט ממנה הוא שייש מעט ויתנמנ מעט,
5
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ומעט יחבק ידיו לשכב ,לתת מנוחה לאיברי  .וכאשר תעשה כ לא יהיה ל
ריש וחיסרו מתמיד ,כי החריצות יהיה סיבה להמציא ל מזונ בקלות,
ולהמציא ל הדרוש אשר תדרו בהשגתו...
אי הרלב"ג בא לפסול את השינה ,אלא למעטה 6.נית להסיק דבר זה מיחסו של הרלב"ג
לשינתו של האד אשר אינו חולה בעצלות ,בהסבירו את הפסוק )ש ו ,כב( "בשכב
תשמֹר עלי ":
בשכב באמצע הדר אשר תדרו בה למצוא הדרוש ,כי יחלשו כוחותי
ותצטר לשינה.
לכל אור פירושו למשלי ,מדגיש הרלב"ג כי עלינו ללמוד מהי ההתנהגות הנכונה א
מתו התבוננות בבעלי החיי .7
בביאורו למשלי )ו ,ו( כותב הרלב"ג כי על האד ללמוד את הזריזות בהתבוננות בנמלה:
אתה האיש העצל מלהשתדל בקני המושכלות בהיות לאל יד לעשות "ל
אל נמלה" שהיא בריה קטנה מבעלי החיי הבלתי בעלי שכל" ,ראה דרכיה
וחכ " ולמד חכמה מזה.

6

הרלב"ג מצא לנכו לחזור ולהגדיר את רעיו ריבוי השינה שלוש פעמי נוספות בפירושו למשלי.
א .בתחילת הביאור )ו ,ד(:
"אל תתעצל בזה ,א נהוג בו בזריזות .ואל תת שינה לעיני ולא תנומה לעפעפי  ,א חקור תמיד
בהשגת העיוניות ,ובזה תדבק בה' יתבר ויסור הרע ממ ".
ב .בדבריו על "התועלת השמונה עשרה" )ש (:
"שראוי לאד להרחיק העצלה וריבוי השינה והשכיבה כמשפט העצל ,כי זה ממה שימנעהו מהשגת
שו שלמות ג די טרפו לא ישיג .אבל ראוי לו שינהג בזריזות לקנות המעלה והטר בעת אשר תמצא
ידו ,וישל לו זה הזריזות בהתרחקו מהשינה לפי מה שאפשר לו וזה ממה שיגיע אליו בזאת
התחבולה ,והיא שכאשר יחזקהו אונס שינה יתנמנ מעט בזולת שכיבה ,כי בזה יסור בקלות.
וישתדל בכמו זאת התחבולה להרחיק השינה ,עד שכאשר ייש תהיה שנתו מעוטה .וכאשר ילאו
כוחותיו מרוב היקיצה ישכב מעט ויחבק ידיו ,רצונו לומר :שישבות מכל מלאכה ותנועה ,כי בזה
יסור ליאות כוחותיו כאילו נת שינה לעיניו ,וזה מבואר מאוד מ החוש".
ג .בהסבירו את הפסוק )ש כ ,יג( "אל תאהב ֵשנה פ ת ָורש ,פקח עיני

שבע לח ":

"אל תתעצל ותאהב שינה כמנהג העצלי  ,כי זה יהיה סיבה שתאבד הונ ותוורש .וא תפקח עיני
בזריזות תשבע לח ומזו ערב בדעות .ואול בעצלה ,לא די שלא השגת שלמות אבל ג ההתחלות
אשר אצל מהחוש תאבד ותשחית ,ולא יהיה ל מה תועלת".
7

כ  ,למשל ,בפירושו של הרלב"ג למשלי )ל ,כד לג( ,ראה בזה במאמרנו "דרכי קניי חכמה במשנת
הרלב"ג" )'מעליות' כג ,טבת ה'תשס"ב( ,בפרק "הלימוד הראוי והנדרש" )עמודי  (180 182וכ
בהערה  23להל .
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בניגוד לעצלות ,מקנה הזריזות את השלימויות כול )ש יג ,ד(:
הנה נפש העצל מתאווה הקנייני או החכמות ולא תמצא ,כי בעצלתו
תמנעהו מקניינ  .ואמנ  ,נפש הזריזי הוא מהגדולה שבסיבות אל שיקנה
האד אלו השלימויות והקנייני .
למעשה ,ישנ בביאורו של הרלב"ג למידת העצלות שלושה שלבי  :תיאור המידה הרעה,
השפעתה בכל תחומי החיי והדר לתקנה .בצורה זו מחנ הרלב"ג את האד  ,תו נתינת
הכלי להקפת מלוא חומרת הבעיה ולשיפורה.

ג .דאגה
הדאגה אותה מבאר הרלב"ג נובעת מתו הרגשת חיסרו בדברי גשמיי  .כותב על כ בעל
"אורחות צדיקי " בשער הדאגה:
הדאגה על עול זה להשיג מאומה היא מגונה מאוד ,והיא לא נמצאת כלל
באנשי הבוטחי בה' ומאמיני בו.
בביאורו למשלי ,מסביר הרלב"ג כי אי לדאגה תועלת ,שכ מונעת היא את החשיבה
היוצרת .הדואג איננו מסתכל באפשרויות הפיתרו לבעיותיו ,אלא נשאר בבעייתו .כ
מבאר הרלב"ג את הפסוק )משלי יב ,כה( "דאגה בלב איש ַי ְ ֶח ָ ה":
כשיקרה שיהיה דאגה בלב איש צרי להשתדל להכניע ולהשפיל הדאגה ,כי
אי בדאגה תועלת כלל ,א נזק ,והוא ממה שאינו ראוי למשכיל.
כי הדאגה על דבר החול הוא שיגעו  .ג הדאגה לעניי העתיד היא בלתי
ראויה ,כי ראוי שיבטח האד על ה' יתבר .
א שמשלי ה' את חסרונותיו החומריי של האד  ,ודאי כי חושב האד שחסר לו מה .
על כ  ,הדואג לחיסרו זה ,מתעסק בבעיה שאינה ניתנת לפיתרו  .כותב הרלב"ג
בביאורו לקהלת )עמוד :(34
"ראה את מעשה ה להי " )קהלת ז ,יג( ,אי השתדל ה' יתבר להשלי
חיסרו החומר השפל ,וע כל זה לא נמלט החומר מחיסרו " ,כי מי יוכל
לתק את אשר ִע ְ ת " )ש ( החומר .ומי שידאג על אלו הרעות ידאג על מה
שאי אפשר שלא יהיה ,וזה ממה שאינו ראוי שידאג איש עליו.
כדרכו ,נות הרלב"ג פיתרו מעשי על מנת להתגבר על המידה הרעה )ש  ,עמוד :(35
ובהיות העניי כ  ,שכבר יתחדשו בכא טובות ורעות בהכרח ראוי שתשמח
בטוב בהגעתו ותראה אז יו הרעה אשר הוא עתיד להתחדש על זה הטוב,
ובזה תימלט מהדאגה.
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והמשל :שמי שמצא אל אלפי דינרי זהב ראוי לו שישמח בה  ,ויראה
בשמחתו בה שה עתידי שיאבדו ממנו ,וישמח מפני זה כל ימי החזיקו
בה  ,ולא תהיה לו דאגה כשיאבדו ממנו...
או ירצה בזה :שביו הרעה ראוי שיראה האד ש"ג את זה לעמת זה
עשה ה להי " )קהלת ז ,יד( .רצונו לומר :שהוא עושה פע הדבר ופע הפכו,
כדי שלא ימצא האד אחר בוא הרע שו יגו  .כי מי שידאג על היפקד דבר
ממנו ראוי שידאג על מציאותו לו .וא זה בלתי ראוי לדאוג עליו הנה אי
ראוי לדאוג על היפקדו ,אבל ראוי לתת תודה על מה שהלווהו ה' בו טוב.
הרלב"ג מציע לקבל את הטוב באופ בו נית הוא ,לקבל את הרע בעי טובה ולהימנע
מלדאוג מ הרעות ,וכ תהיה ההסתכלות חיובית תמיד .נראה שחושש הרלב"ג כי מי
שידמיי לעצמו את הרעות העתידות לבוא לא יוכל להשתחרר מ המתח וישקע בעצב.
לעומת זאת ,א אי האד אינו מסתכל בחסרונותיו הגשמיי  ,אלא מודה לה' על מה
שמקבל הוא ממנו ,א א אי הדבר נשאר אחרי כ ברשותו יהיה האד שמח בחלקו.
מבאר הרלב"ג את הפסוק )משלי יב ,כה( "ודבר טוב ישמחנה":
והנה יש דר בזה להעביר הדאגה ,והוא שכאשר ית אל לבו דבר טוב ישמח
הדאגה .רצונו לומר :נושא הדאגה ,על דר אמרו )איוב מא ,יד(" :ולפניו תדו
ְדאבה" .או יהיה הרצו באמרו :כאשר יהיה דבר דאגה בלב איש ישמח
הלב ,ויקרה בשמחה ג כ שתכניע כח לבו מצד פיזור החו  .ובא להזהיר
בזה המאמר שלא יתפעל האד מאוד ,לא מהכעס ולא מהשמחה.
נמצא ,כי מדגיש הרלב"ג שאי לעשות דבר ללא תועלת ,ועל כ יש לדחות את הדאגה .הדר
להתגבר על הדאגה הינה לשמוח על כל דבר המגיע מה' ,ולבטוח בו שהביא דבר זה לטובה.

ד .כעס
הכעס הינו התפרצות רגשית שאי בינה ובי השכל ולא כלו  .הרלב"ג מביא שלוש סיבות
שכליות לכ שיש להתגבר על הכעס:
א .הכעס מוביל לידי ריב ע אנשי שלא רצה האד לריב עמ .
ב .הכעס מוביל להפסדי גשמיי רבי  ,כפי שכותב הרלב"ג בביאורו למשלי )ל ,לג(:
וממותר הכעס ,אשר ראוי שיעזב ויונח ,יוציא האד ריב ומדו
גור השחתות והפסדי רבי .

אשר הוא
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ג .הכעס משבש את דרכו העדינה של השכל ,ואינו נות לו אפשרות להתבונ באופ מלא.
רגשותיו הסוערי של האד מונעי ממנו לקבל החלטות ,כפי שמסביר זאת הרלב"ג
בפירושו לקהלת )עמוד :(33
"וִ יאבד את לב מתנה" )קהלת ז ,ז( והוא השכל הנקנה ,שנתנו לו מושכליו
באמצעות החושי והשכל הפועל .וזה ,כי רוב הכעס יהיה סיבה מצד טרדתו
בו ,שלא יוכל להשתדל בהשגת הדברי העיוניי ...
כי הכעס ימנע מהאד קיבול שפע השכל הפועל.
הכעס הינו מידה הגוברת ברעתה ככל שהאד מכובד ובעל השפעה ,ועל כ יש להיזהר בה
יותר מכל מידה אחרת .הדבר נאמר לאנשי בעלי עמדות חשובות או בעלי השפעות
חינוכיות גדולות .כ כותב הרלב"ג על הפסוק )משלי יט ,יב( "נה ככפיר זע מל ":
הנה כעס המל יהיה רב הסכנה ,כי לו כוח לעשות מה שיסור מהכעס מהרע
לאשר יכעס עליו .ולזה ידמה כעס המל לנה הכפיר שישאג לטר  .וריצוי
המל ידמה לטל על עשב שיגדל אותו ויזונהו ,ולזאת הסיבה ראוי שיזהר
המל מהכעס יותר מזולתו ,כי כעסו יותר קשה והוא יותר מזיק.
ברצונו להיות שכלי ,משווה הרלב"ג בי ההפסד שגור הכעס ,לזה שגורמת הליצנות ,וקובע
כי עדי הכעס מ הליצנות ,8כיוו שאיננו מעורר תאווה חומרית ,ועל כ קל הוא
יותר לתיקו )קהלת ,עמוד :(30
ואמר עוד :שא על פי שהכעס מידה מגונה הנה הוא טוב מהשחוק ,כי
השחוק מוש האד תמיד אל התענוגי  ,ואי העניי כ בכעס .ולזה "ייטב
לב" )קהלת ז ,ג( האד באופ מה ברוע פני  .ולזאת הסיבה בעינה ימצא "לב
חכמי בבית אבל ,ולב כסילי בבית שמחה" )קהלת ז ,ד(.
ואמר עוד :לבזות תענוגי עול  ,ש"טוב לשמֹע גערת חכ " )קהלת ז ,ה( כי
בזה תועלת ללקיחת המוסר" .מאיש שֹמע שיר כסילי " )ש ( שאי בו
תועלת רק התענוג לבד ...כי הוא ישחית הכסיל וזולתו מאשר סביבו ,וילהיב
להבת התאוות ,ולזה יתבאר שהכעס טוב והשחוק רע.
מהו הפיתרו המוצע?
כותב הרלב"ג בביאורו למשלי )יט ,יא(:
שכל האד יסבב שיהיה מארי אפו ולא יכעס בקלות על הדברי
המכעיסי כשיפגוש אות  .ותפארת האד הוא שיהיה עובר על פשע ולא
יחזיק במחלוקת ,כי בזה ישי האהבה בינו ובי זולתו.
8
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איפוק והשתהות עד התגובה ,יכולי להוות פיתרו רצוי.
כ למדי אנו ,כי הכעס והמתינות 9קשורי
לקהלת )עמוד :(33

ה

זה בזה .כותב הרלב"ג בביאורו

"טוב אחרית דבר מראשיתו" )קהלת ז ,ח( ,כי התכלית הוא היותר נכבד
שבסיבות ,ובזה טוב להארי רוחו ,ולעיי במיתו מה שראוי לעשות בדבר
דבר ,ממי שיהיה "גבה רוח" )קהלת ז ,ט( ויעשה מה שיעשה בזולת עצה ויִ שוב,
אבל ימהר לעשות העולה על רוחו .אל תמהר לכעוס על הדברי  ,א לא אחר
יִ שוב וחקירה ,א זה דבר ראוי לכעוס עליו.
בביאורו למשלי ,מפרט הרלב"ג את תוצאותיו של הכעס לעומת האיפוק המוחלט .כ מבאר
הרלב"ג את הפסוק )משלי כה ,טו( "באֹר א ַ י יפתה קצי  ,ולש רכה ִתשבר גר ":
בהארכת הא והכעס יפותה השליט ,כשיכעס על האר  .רצונו לומר :שא
הנה זה יהיה סיבה להסיר ממנו הרע
לא יכעס מדבריו ,א יסבול אות
שחשב להביא עליו פתאו  ,א לא יסיר ממנו רעתו בשלימות.
א לשו רכה תשבר העצ  ,שהוא מהדברי היותר קשי והיותר תקיפי .
רצונו לומר :שכבר תשבר קושי החימה והא ותתיר בשלימות.
מבחינה חינוכית יש להדגיש את שני צדדיה של המידה ,להראות עד כמה אי כדאי לאד
לכעוס ,ולשבח את דר האיפוק ,על מנת לעודד את ההליכה בה .כותב הרלב"ג בביאור
מגבור ,ומֹשל ברוחו מלֹכד עיר":
ִ
הפסוק )ש טז ,לב( "טוב אר אפי
הנה מי שימשול בכעסו ,שיוכל להארי אפו הוא יותר טוב מגיבור המנצח
זולתו במלחמה .ומי שימשול ברצונו ותאוותו ,להניע אל אשר יחפו הוא
יותר משובח ממי שלכד עיר .כי אי ימשול בזולתו ,מי שלא יוכל
למשול ברצונו?
והנה אומר לפי מה שאחשוב ,כי הגבורה במלחמה ולכידת העיר הוא מה',
ולזה אי להתפאר בה  .ואול התכונות המידותיות אשר לאד ע נפשו
ההתפאר בה יותר .ועוד ,כי הטוב שיגיע
ה מפאת בחירתו ,ולזה יהיה ִ
מאור הא הוא יותר עצו ויותר מעט סכנה מהטוב שיגיע מהגבורה .וכ
העניי במושל ברוחו ע לוכד עיר ,ע שבזה יגיע לאד הטוב וההימלט
מזולת שירע לזולתו.
עד עתה ,תיאר הרלב"ג את הכעס כהתפרצות ריגשית מיידית .אול  ,ישנו כעס מתמש
וחמור הנובע ,בי היתר ,מחוסר שלווה ושמחה .כל זמ ששרוי אד במצב המתקרב לסוג

9

ראה א בפרק "זריזות מאופקת" להל .
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של דיכאו  ,אי ההשגה ה לוהית יכולה לשרות בו כהוג וא תמנע ממנו את האפשרות
ובעצבת לב רוח נכאה":
ַ
ייטב פני ,
להתנבא .כותב הרלב"ג על הפסוק )ש טו ,יג( "לב שמח ִ
הנה הלב השמח ייטיב העיו  ,ובכעס הלב ועיצבונו תהיה הנפש נכאה
ודואגת ,ולזה הייתה השמחה משובחת באופ מהכעס .ולזה תמצא כי אלישע
אמר שיקחו לו מנג לשמח לבו ,ואז הייתה עליו יד ה' .ונתבאר ג כ שכל
ימי כעס יעקב על בנו יוס לא שרתה עליו רוח הקודש.

ה .הסתפקות במועט
צרי האד להתאמ בשלמות קנייניו רק לדברי ההכרחיי לו .כ מראה האד כי שמח
הוא בחלקו ,וכל הנאתו בקנייניו הינה רק לפי עמידת גופו 10.מתו כ  ,קניניו רצויי לפני
ה' ,כדברי הרלב"ג בביאורו לקהלת )עמוד :(46
אמר )קהלת ט ,ז(" :ל אכֹל בשמחה לחמ " ההכרחי ל לעמידת גופ ,11
"ושתה בלב טוב יינ  ,כי כבר רצה ה להי את מעשי " )ש ( כשיהיו בזה
האופ  .רצוני :שתהיה שמח בחלק .
"בכל עת יהיו בגדי לבני " )קהלת ט ,ח( ,רצונו לומר :שתהיינה מידות בטוב
שבענייני  .כי המידות המגונות יוקשו לבגדי צואי  ,והמידות היפות
לבגדי לבני .
יש לשקול היטב את הנטייה לרכושנות ,כיוו שתאוות קניי יתירה יכולה לגרו
לחטא )ש  ,עמוד :(43

א

כי אנחנו נראה שהעושר בעינו ,יהיה סיבה פעמי רבות להגעת הרע ,וזה
שכבר יקרה שישלוט האד באד לרע לו .אלא שזה יהיה מעטי ,ואי ראוי
מפני זה להתרשל מלאסו ולכנוס מהקנייני המצטר לעמידת גופו.

 10משתמע א מדברי הרלב"ג כי העניק הקב"ה לאד וחוה כותנות עור בלבד ,כיוו שהכרח היה ללבש ,
על מנת להג עליה ממזג האוויר )בראשית ,עמוד :(102
"והנה המציא ה' אלו הכותנות לה בפליאה ,כמו העניי במה שהמציא בששת ימי הבריאה .ואול
להיות האד הכרחי ללבוש ,ישמרהו מהיזק האויר המקי  .ואילו המתי זה עד
המציא לה
שתתבאר לה דר המלאכה הזאת יאר הזמ וימותו ,א מהחו א מהקור".
11

ראה א בביאורו של הרלב"ג למשלי ,על הפסוק )כח ,ג( "גבר רש ועֹשק דלי  ,מטר סֹח ואי לח ":
"וכ הגעת הקניני לאד  ,הוא להשיג מההו מה שישל בו הכרחי לעמידת גופו .והגעת בעושק
הוא כלי אל שיחסר לו הכל".
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הרלב"ג מוסי כי א מבחינה גשמית ושכלית ראוי לאד להשיג דווקא את הדברי בה
יש לו צור לא פחות ,א ודאי א לא יותר )משלי כז ,ז(:
בעל נפש שבעה ,והוא האיש המסתפק השמח בחלקו יבוס ג הדברי
המתוקי  .רצונו לומר :שאינו נבהל להו  ,ולא יפנה לקניי ההו אפילו
במה שיושג ממנו בדרכי ערבי ומתוקי וישרי .
ואול בעל נפש רעבה הוא נבהל להו באופ חזק ,עד שאפילו מה שיושג
הוא מתוק לו לעוצ תשוקתו
ממנו במרירות ובקושי ובעבירה
לאלו הקנייני .
 ...שלא ישתדל האד לקחת מהמזו שיעור רב הכמות כי זה יביאהו למאוס
אפילו הדברי הערבי  .12ושלא ירעיב עצמו מאוד כי זה יביאהו לחשוק ב
13
בדברי המרי  .א ינהג בדרכי הממוצעי .
אמנ  ,אי ראוי לזלזל בשלמות הקניי בדברי הנצרכי לגו ולהגיע לידי סיגו  .כ כותב
הרלב"ג בביאורו לפרשת בשלח )התועלת הרביעי ,עמוד :(282
שאי ראוי לאד לסג נפשו ,למנוע ממנו מזונו ההכרחי לו ,ואי ראוי לו ג
כ שיאכל יותר מהראוי לעמידת גופו .ולזה ציווה ה' יתעלה שילקטו מהמ
עומר לגולגולת על צד האומד ...להרגיל במידת ההסתפקות ,ולהרחיק מה
14
מה שיעשו שאר האומות לצער נפש  ,וידמו לעבוד ה' יתעלה בזה האופ .
נדרשי אנו להאמי "כי התורה תכוו לבריאות הנפש והגו " ,15ועל כ זהו א צור רוחני
לקניי החכמה )קהלת ,עמוד :(31
והכלל העולה מהדברי הוא ,כי השגת החכמה ,וא היא טובה
לה תנאי ...

יצטרכו

והשנית :שלא יהיה המתעסק בה רק מהשגת ההכרחי לו בשלמות הקניי  ,כי
מה שיחשוב בעבורו היות ההתעסקות בחכמה בלתי מועיל הוא ,כשהיה חסר

 12ראה בהמש פירושו של הרלב"ג למשלי )כה ,טז ,ד"ה 'כשמצאת דבש'(.
 13ראה במאמרינו" :מידות ,דעות ושלמות האד
עמודי .(195 202

במשנת הרלב"ג" )'מעליות' כב ,טבת ה'תשס"א,

 14ראה א בהמש פירושו של הרלב"ג )ש טז ,יט(.
 15כנזכר בפירושו של הרלב"ג לפרשת יתרו )התועלת השניה ,עמוד .(320
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"לח לאכֹל ובגד ללבֹש" )בראשית כח ,כ( ,16וזה הוא מצד שלא חובר אליו
17
משלמות הקניי ההכרחי לו.
כ כותב הרלב"ג א בפירושו לפרשת בשלח )עמוד :(257
כי לא יתכ שישתדל האד בהשלמת נפשו ַבשל שבפני  ,ע היותו חסר
לח ושמלה ושאר הענייני ההכרחיי לעמידת גופו.
יש לזכור ,כי לשיטת הרלב"ג שזורי
בביאורו לקהלת )עמוד :(37

שלימות הקניי והחכמה זה בזה .כ כותב הוא

וזכור ע זה :שטובה חכמה ע שלמות הקניי  ,כי שלמות הקניי הוא עוזר
להשיגה 18.והוא אומרו )קהלת ז ,יא(" :טובה חכמה ע נחלה" .ואחר ביאר
שהחכמה תעזור להשיב שלמות הקניי  ,והוא אומרו )קהלת ז ,יב(" :כי בצל
החכמה ,בצל הכס " .ובזה התבאר שאלו השלמויות ג כ  ,ה נעזרי
19
קצת בקצת .

 16מאותה סיבה מוכיח הרלב"ג כי "האד מדיני בטבע" .יש לחיות בתו החברה ,על מנת לחלק את עול
המלאכה ולמסור את עצמו לתיקו הנפש )בראשית ,עמוד :(112
" ...ויימש לזה שיעשה כל אחד מהאנשי כל המלאכות הצריכות לו לעמידת גופו ,והוא מבואר שלא
יספיק לו זמנו לאלו המלאכות ,ויימנע ממנו השלמות האנושי".
 17ראה א את דבריו של הרלב"ג בפירושו לקהלת )עמוד :(30
"הנה טוב מה שיחיה האד בו עצמו ,שהוא רואה אותו בעיניו והוא שלמות הקניי ' ,מהל
נפש' )קהלת ו ,ט( נגד החיי בזולת קניי יקח ממנו מה שיצטר לו לעמידת גופו 'ג זה הבל' )ש (.
ומחשבה בעניי החכמה כשישי האד כל השתדלותו בה לבדה ,כי הראוי שישתדל בשלמות הקניי
לפי ההכרחי לו ע חוקרו בחכמה".
 18השווה דברי אלו א לדבריו של אריסטו ,בספרו "ניקומאכא" ) ,Iח:(15 ,
"על כל פני  ,הטוב )שהוא ללכת בדר החסידות( לא יוכל להתעל מקניי חיצוני כפי שביארנו .הרי אי
אפשר ,ולכל הפחות קשה לעשות מעשי לטובה א אי לנו רכוש .מפני שלא מעט מעשי מצריכי
ידידי  ,כספי וכח פוליטי מסויי ".
*

בכל מקו שמשתמש אריסטו במונח "חסידות" ,מתכוו הוא לעשיית הפעולה הטובה או הרגשת
הרגש הנכו  ,בזמ הנכו  ,במקו הנכו ובאופ הנכו .

 19כ כותב הרלב"ג בתחילת הפירוש לקהלת:
"וכאשר התבאר לו שאי הטוב ההמש אל התענוגי הגופיי והערבויות ,אבל הטוב הוא המועיל ,והיה
הטוב הזה נחלק חלוקה ראשונה לשלושה חלקי  :האחד הוא ההשתדלות בהרבות הקנייני  ,והשני
הוא ההשתדלות בכישרו המעשה ,באופ שיגיע המועיל במידות ,והשלישי הוא ההשתדלות בעיוניות,
חקר תחילה זה החכ איזה מאלו הוא הטוב ,וביאר שכול עוזרי קצת אל קצת  ,ושהנבחר מה
הוא ההשתדלות בחכמה".
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ע זאת ,אי הקניי תכלית כשלעצמו ,כפי שממשי הרלב"ג ומסביר )ש (:
ואול בשלמות הקניי לא הוצר לכמו זאת האזהרה ,לפי שכבר נתבאר
מעניינו שאי טוב בו בעצמו ,כי א להיות לעזר לשאר השלמויות .ומי
שישתדל בשלמות הקניי יותר מ הראוי ,ימנע ממנו שאר השלמויות.
עולה מדבריו של הרלב"ג כי יש לעסוק בתחו שלמות הקניי  ,באופ שיסייע להתקדמות
הרוחנית מ הצד האחד ,אול יש לדעת לעצור את תאוות הקניי  ,מ הצד השני ,על מנת
לא להשיג מותרות ,אשר מה הדר אל החטא קצרה היא.

ו .זריזות מאופקת

20

כידוע ,ראויה היא מידת הזריזות .כ כותב הרלב"ג בביאורו למשלי ,על הפסוק
"מחשבות חרו א למותר":

)כא ,ה(

הנה מחשבות החרו והזריז ,אשר כול מוגבלות ונגזרות מתחילת העניי ,
כשיתחיל בפעולותיו ה כול ליתרו ולתוספת טוב ,כי יתנהג בענייניו לפי
מה שראוי .ולזה יגיעו התכליות אשר הוא פונה אליה .
ע זאת ,על הזריזות להיות בזמ הנכו  .על כ  ,מומל לאד להמתי בטר ישיב לשואלו.
וכלמה":
כ מבאר הרלב"ג את הפסוק )ש יח ,יג( "משיב דבר בטר ישמע ִא ֶ ֶלת היא לו ִ
מי שהוא משיב דבר ,בטר ישמע ויבי הדבר אשר הוא משיב עליו הנה זה
העניי הוא לו איוולת וכלימה ,כי כבר ישיגהו בושת מפני שלא ישיב כראוי.
ולזה ראוי שיבי האד בדברי  ,קוד שישיב עליה .
א כ הדבר בנושאי כלליי  ,קל וחומר בלימוד התורה .הקב"ה דורש מ האד להתבונ
בתורה ולבטוח בו ,ואז יוכל למצוא את הדר הנכונה )ש טז ,כ(:
הנה מי שהוא מעיי ומסתכל אי ראוי שיתנהג ב ַד ֵ ר 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 מהסיבות
21
אשריו ,כי ה' יתבר ימציא לו חפציו וא א שגג בהכנת הסיבות.

 20ראה לעיל בפרק "כעס" ,כי כעס ומתינות )איפוק( קשורי זה לזה.
 21כ הדבר א בפירושו של הרלב"ג לפסוק )ל ,ו( "אל תוס על דבריו ,פ יוכיח ב ונכזבת":
"אל תוס על דברי ה' יתבר  ,א יתבונ בה באופ לא יצטר למה שתבי מה תוספת בדברי הה .
שא הקלת בעיונ  ,עד שלהקל מעלי כשלא יית  ,וכ הבאות תאמר שהוא חסר מילה או מילות כ
שמא יוכיח ב ה' יתבר שאר האנשי מעשות ככה ,מפני עצ מה שיגיעו ל מהרע וההפסד ,עד
שתישאר הבל וכזב מזולת הישארות כלל".
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לעומת זאת ,א אי האד משתהה ימצא עצמו מפסיד בשלמות מעשיו .כ מסביר
הרלב"ג את הפסוק )ש כא ,ד( "ר עיני ורחב לב ,נִ ר רשעי חטאת":
וכל מי שהוא ממהר לעשות פעולותיו בזולת חקירה והתיישבות ,א ראוי
שיעשה א לא ואי ראוי שיעש הנה לא יגיע לו מה כי א חיסרו  ,22לא
יתרו ותוספת טוב .וכאילו ביאר בזה שהאיש רחב לב ,שהרי עיניו לעיי
במה שאינו ראוי ,יהיה סיבת טעותו בזה היותו ממהר בזאת החקירה ,בזולת
23
שיעמוד תחילה א אפשר ההגעה אליה ואי .
בעיה זו מתבטאת באופ מיוחד אצל הנערי  ,כפי שמבאר הרלב"ג את הפסוק
" ִאולת קשורה בלב נער":

)ש כב ,טו(

בלב הנער קשורה איוולת בהתחלה .עניינו :כי מפני היותו נבהל ונחפז לעשות
מה שיחפו  ,לא ידרו בענייניו בסיבות הנאותות ,ולא יתיישב להתבונ מה
שראוי לעשות ומה שראוי שיתרחק ממנו.

 22ראה א בביאורו של הרלב"ג לקהלת )עמוד :(31
"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 ירחק האד מהשלימות."...
זמות יד לפה":
ָ
 23ראה א בביאורו של הרלב"ג למשלי ,על הפסוק )ל ,לב( "וא
"שא חשבת לחקור באחד מהדרושי הגדולי  ,לא תמהר להיכנס בזאת החקירה .מנע עצמ מזה ,עד
התיישב א יש ל פתח להיכנס ממנו בזאת החקירה .ואמר "יד לפה" ,לפי המשל ,כי החושב לדבר
אי ראוי שימהר עד שיתיישב בדברי הה  ,א ה ראויי א לא ,א ישי ידו לפיו למנוע
פיו מלדבר".
מיטבי לכת"
יש לכ משל יפה בדברי הרלב"ג בביאורו למשלי ,על הפסוק )ל ,כט( "וארבעה ִ
"הראשו  :הוא לייש ,שהוא גיבור בבהמה ,והוא ר לטרו איזה בעל חיי שימצא לא ישוב מפני כל,
על רוב בטחו על גבורתו .וכבר יקרה לו מזה רע בעיתי מה ,בהילחמו ע שתקי ממנו ,כמו
שנמצא בסיפורי .
השני :הוא זרזיר מתניי  ,והוא הכלב דק המתניי שיוליכוהו הציידי לצוד .ועניינו ג כ  ,שימהר
לרו מזולת שיביט א הוא תקי מבעל החיי שהוא רוד אותו ,או העניי הוא בהיפ וכבר יקרה לו
מזה הרבה מהרע וההפסד.
השלישי :הוא התיש ,והוא קל המרו  .וירו מפני זה להילח ע מי שתקי ממנו ,ויקרה לו מפני
זה הפסד ורע.
והרביעי :הוא המל  ,שאי תקומה עמו לאחד ממי שנלח עמה  .כי כמו זה המל  ,יתעורר תמיד לרו
להילח לכבוש ארצות ,מפני ראותו רוב הצלחתו ,ולא יתיישב תחילה א ראוי להילח לו א לא.
ויביאהו זה להילח תמיד ,כמו שקרה לאלכסנדר ,עד שיפול ביד שתקי ממנו .וכזה יקרה לעשיר בדעת,
כי הוא נשע על חכמתו ,ולא יתיישב מתחילה במה שיחקור א הוא ראוי שיחקור בו א לא ,ולזה
יפול בזה הטעות אשר יגרו לו הפסד רב".
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על פי זאת ,מסביר הרלב"ג את הדר
בעצה ִתכו ":

הנכונה ,על פי הפסוק

)ש

כ ,יח( "מחשבות

הנה העצה שלמה ,שתתיישב לו בזה תכי לו המחשבה הצודקת ,וזה יהיה
בשיקב כל אלו המחשבות ,ויברור הצודק מהבלתי צודק בחקירה שלמה
וביישוב רב.
וא יקרה ש שתי מחשבות מקבילות הילח בתחבולות על המחשבה
המרחיקה האד משלמותו ,ובזה תימלט מהמבוכה באלו הענייני הגדולי
אשר יביאו המחשבות המקבילות ,הנופלות בה להתבלבל בעניינ .
או ירצה בזה על דבר המחשבות המביאות לאד לחטא עשה מלחמה
עמה  ,בעצה אשר תבי ובתחבולות ,בדר שתכניע אות המחשבות הרעות.
לסיכומו של עניי  ,יש להבחי בי זריזות הנובעת מתו עשייה מחושבת וממר  ,לפזיזות
שיטחית ,בה רוצה האד להוריד מעליו את עול העשייה.
הרלב"ג מוסי כי אי למהר בחקירה ה לוהית .א מהוכחה זו מסיק הוא כי כדאי מאוד
שלא להרבות בדיבור על ה' .כ כותב הרלב"ג בביאורו לקהלת )עמוד :(26
וכשתתבונ בה' יתבר להשכיל ולדעת אותו "אל תבהל על פי  ,ולב אל
ימהר להוציא דבר לפני ה להי " )קהלת ה ,א( .א לא אחר העיו הרב,
והתבאר ל שמה שחייבת אותו לו הוא מחוייב לו בהכרח ,או מה ששללת
ממנו הוא משולל ממנו בהכרח.
וזה "כי ה להי בשמי ואתה על האר " )ש ( ,ורחוקה מאוד מדרגתו
ממדרגת  .ולזה ,אי ראוי שתשלח לשונ ומחשבת  ,לחייב לו מה שתדמהו
שלימות בחוק " ,כי גבהו שמי מאר " )ישעיהו נה ,ט( וכ גבהו דרכיו
מדרכי  ,ומחשבותיו ממחשבותי .
ולזאת הסיבה ראוי ג כ ש"יהיו דברי מעטי " )קהלת ה ,א( ,כי כל מה
שתדבר בו אי אפשר שתדבר בו כי א על צד ההשאלה וצד משיתו הש
כמו שהתבאר זה במקומותיו ,וכבר הרחבנו בזה המאמר השלישי
מספר "מלחמות ה'|".
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ז .תאווה

24

האד מורכב משני כוחות המניעי אותו .ככל שיגבר כח השכל ישלוט האד בעצמו.
יתעורר האד להנאות גופניות ויתרחק מ
אול  ,ככל שיתחזק דימיונו של האד
השלמות .כ כותב הרלב"ג בפירושו לאיוב )כח ,כז(:
לפי שאי אפשר שיגיע שלימות הנפש ,ע הטירדה בתאוות הגופניות.

25

כ הדבר א בפירושו של הרלב"ג לפרשת בראשית )עמוד :(85
שהכוח המדמה והכוח המתעורר 26יניעו בעל החיי אל מה שיתנועע אליו או
ממנו .וזה ,שהמדמה כבר יצייר דבר מהדברי המוחשי  ,ויתעורר הכוח
המתעורר מהציור ההוא ,ויניע בעל החיי אל שיתקרב למוחש ההוא אשר
ציירו הכוח הדימיוני ,או שיברח ממנו ,ולפי שבזה האופ יקרה לאד
שימש אחר ההנאות הגופיות ,אשר ה מרחיקות אותו משלמותו.
הנה יהיה הכוח המתעורר הוא היצר הרע ,והכוח הדימיוני הוא מנהיגו,
הנה כבר התבאר ל שהכוח הדימיוני הוא כלי אל הגעת השלמות לאד ,
והוא בעינו כלי אל הרחקת השלמות .אלא שזה אמנ יהיה מצדדי
מתחלפי  ,והמכוו בו ביצירתו הוא ההגעה אל השלמות.
כ הדבר א בביאורו של הרלב"ג למשלי ,על הפסוק )יט ,כב( "תא ַות אד

חסדו":

הנה תאוות האד היא בטבע מה שהוא חרפה לו ,כי יצר לב האד רע
מנעוריו ,ויהיו תאוותיו מפני זה אל תאוות החומר ,אשר בו נשתת לבהמות.
התוצאות השליליות של התאווה הינ מרובות ,ה בפ הגשמי וה בפ הרוחני )ש ו ,ט(:
והנה הזהיר תחילה לבלתי היות בעל תאווה ,כי היא תמנעה השלמות.
כ מופיע הדבר א בדבריו של הרלב"ג בתועלת השש עשרה )ש (:
שראוי לאד שירחיק התאוות הגשמיות כי ה יובילוהו אל המוות ויביאו
השכל אל שלא יעשה פעולתו .א יית כוחו בהמצאות התחבולות להשגת
התאוות המגונות האלו.
 24ראה א בפירושו של הרלב"ג למשלי )ב ,טו( ,בו ממשיל הוא את הנפש המתאווה לאשה זרה ואת אדוניה
לשכל האנושי ,שתפקידו למשול בנפש המדמה .עיי א בפירושו של הרלב"ג בקהלת )עמודי .(46 ,38
 25בביאורו למשלי )כה ,ד( ממשיל הרלב"ג את השכל למל  .תפקיד המל הינו לחקור את אנשיו על מנת
לשמור על הסדר במלכותו ,כ צרי א השכל להשגיח על כוחותיו הנפשיי  .עיי ש בהרחבה.
 26הכוח המדמה הינו הדימיו  ,והכוח המתעורר הינו היצר הדוח )לרע או לטוב( .ראה א במאמרנו:
"דרכי קניי חכמה במשנת הרלב"ג" )'מעליות' כג ,טבת ה'תשס"ב( ,בפרק "הגדרות מונחי החכמה
במשנת הרלב"ג" )עמודי .(189 193
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רוחניותו של האד מקבלת 'שוחד' מתאוותו ,כמובא בדברי הרלב"ג בתועלת השניה )ש ב(:
או מפני התאווה ,שתביאהו לבחור הדעת אשר הוא יותר נאות לה,
לרוות צמא .
מחמת התאווה המתגברת על כוחותיו ,א אי מחשבתו של האד צלולה )ש יח ,א(:
או ירצה בזה מי שיבקש בעבור תאוותו הגופיות .הנה א יחקור במושכלות
יתבלבל בכל מושכל ומושכל ,ואפילו באשר היה מה קל ההבנה .ויתערב
לו העניי בזולתו ,מפני מיעוט חקירתו בדברי המושכלי  ,ורוב שוקדו על
התאוות הגופיות.
א ידבק האד בתאוותיו ,יאבד הוא את מגמת שלמותו הרוחנית .כ כותב הרלב"ג
בתועלת השניה )ש ט(:
להודיע מה שיקרה מהרע למי שימש אחר התאוות .ולזה אמר )משלי ז ,כב(:
"הול אחריה פתאֹ  ,כשור אל ֶט ַבח יבֹא" ,ובהמש )משלי ז ,כו כז(" :רבי
חללי הפילה ...דרכי שאול בית ".
עיקרו זה א נזכר בביאורו של הרלב"ג על הפסוק )ש כא ,יז( "איש מחסור אֹהב שמחה":
מי שהוא אוהב השמחות הגופיות להתענג בתאוותיו הוא איש מחסור ,כי
באלו התאוות יאבד הונו.
לא יעשיר לזאת הסיבה
ומי שהוא אוהב יי  ,ויהיה הומה להתענג בה
עד
בעינה .וזה מה שיקרה לבעלי זאת התכונה ,מהרע ג בדברי הגופיי
שזה הוא סיבה אל שלא יקנה האד שו שלימות נפשיי.
כ הדבר א בהמש ביאורו של הרלב"ג )ש כט ,ג(:
ומי שנמש אל התאוות ורועה זונות הוא יאבד הו אביו ,ויאבד ממנו קניי
כל הו וכל שלמות אנושי.
בסופו של דבר ,ממחיש הרלב"ג את מצבו של האד אשר איננו מושל ברצונו )ש כה ,כח(:
הנה האיש אשר לא יוכל למשול בו כרצונו דומה לעיר פרוצה ,שאי לה
חומה לשמור העיר ,שלא יכנסו בה משחיתי  .וזה שלא ימשול ברצונו מוכ
לרעות רבות ,מפני הימסרו ביד תאוותו ורצונו .והשליט בתאוותו הוא כמו
חומה לשמור שלא יעלה ש הפור  ,מפני תאוותיו המגונות.
בזמ שנמצא האד תחת השפעת התאווה ,ואי המוסר והשכל מדברי על לבו ,מגיע הוא
לרמת שיפלות שרק כח גופני יוכל למונעו מעבירה .כ מבאר הרלב"ג את
הפסוק )ש כט ,יט( "בדברי לא יִ ָ ֶסר עבד":
הנה ,מי שהוא עבד תאוותו לא יקנה המוסר בדברי  ,אבל יצטר שיכוהו
בשבט ובמה שידמה לו .ואמנ  ,כאשר יבי האיש ,הנה לא יצטר בקניי
המוסר אפילו מענה ודיבור ,כי יספיק לו מעט רמז או גערה חלושה.
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בעת שנמצא הוא תחת השפעת תאוותו השלילית ותחת השפעת חטאו ,אי האד מוכ
לקבל עול מלכות שמי  ,וא כופר הוא בשכר ועונש ואומר "לית די ולית דיי " )ש ב ,טו(:
ג תשמור אות להציל מאשה זרה ,והיא הנפש המתאווה ,כי היא זרה
ונכריה לאד  .רצונו לומר :שאינה לו במה שהוא ש אד  ,אשר החליקה
ערבות אשר יראה הכוח
אמריה למשו האד אל המרד והחטא ,מצד ה ֵ
המדמה שיש בפועל ההוא המגונה.
כ הדבר א בדברי הרלב"ג בפסוקי הסמוכי )ש ב ,יז(:
והנה זאת האשה הזרה ,עוזבת מי שהוא אדוניה מנעוריה ,והוא השכל
האנושי .כי הוא הוש באד למשול באלו הכוחות העובדי אותו ,ושוכחת
ברית לוהיה ,כי אי לה חפ בברית ה' יתבר להשיג החיי הנצחיי  ,כי
שפלה במציאותה ובמדרגתה לעלות בזאת המעלה.
סכנה נוספת הינה חוסר השובע של התאווה ,הגור לכ שאי גבול לתאוותו של האד .
ממשיל זאת הרלב"ג בביאורו )ש כב ,טז(:
מי שהוא עושק הדל ,והוא הכוח המתעורר לתאוות הגופיות ,שלא ית לו
מתאוותיו דבר .הנה זה הוא להרבות לו ,כי כל מה שיתמיד להתנהג תמעט
תאוותו לאלו הדברי  ,ולזה יהיה תמיד שבע.
ומי שית לעשיר תאוותיו ,והוא האיש הנמש אחר התאוות ,הנה
זה לו למחסור ,כי תמיד יהיה יותר רעב בסיבת רוב תאוותיו,
כאמר )ילקוט שמעוני ,שמואל ב ,קמח ,ד"ה 'והיה לעת'(" :אבר קט יש באד ,
משביעו רעב ,מרעיבו שבע".
לעומת כל זאת ,ראוי השולט על תאוותיו ומכניע את כוחותיו לעבודת ה' יתבר לשבח .כ
מפרש הרלב"ג את הפסוק )ש כד ,ו( "כי בתחבלות תעשה ל מלחמה ,ותשועה ברֹב יוע ":
הגבר יקנה החכמה ,בעוז שיהיה לשכלו לכבוש תאוות החומר ולנצח אותו.

27

ואיש דעת הוא מחזק ומאמ ידי הכוח אשר לשכל להכניע שאר הכוחות
לעבודתו .וזה ,כי למעלת הידיעה והחשק הנפלא אשר לבעליה לשקוד בה
תהיה כל השתדלותו בה .ובזה האופ יכנעו שאר הכוחות אל זאת הדרישה.

 27ראה א בביאורו של הרלב"ג למשלי ,על הפסוק )כ ,ח( "מל יושב על כסא די ":
"הנה המל והוא השכל ,כשיושב על כסא די לשפוט בדברי העיוניי  ,לפי מה שראוי ,וייקח משאר
הכוחות השרות הראוי להגיעו אל האמת בדרושיו .הנה הוא מזרה ומפזר בעיונו כל רע במידות ובדעות,
כי יזהר מהדברי המטעי  .ובהעבירו כוחותיו יסיר התאוות הרעות והמגונות .והנה זה כלי ממה
שיצטר לאיש אמוני  ,כשיהיה איש אמוני על דר האמת".
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"כי בתחבלות תעשה ל מלחמה" ע היצר הרע .והוא הכוח המתעורר אל
התאוות הגופיות ,והתשועה ממנו תהיה ברבות היוע לתת עצה על זה ,או
יהיה הרצו באומרו "ברֹב יוע " בריבוי היוע וגדולתו ,כי אז הדברי יותר
נשמעי  ,ויתחכ יותר להמציא התחבולות אשר ינוצח בה היצר הרע ,ע
הערבות הנפלא אשר בהשגת
שאז ייקל יותר לנצח  .כי השגות החכמות ו ֵ
יכניע הכוחות הגופיות כל .
אי מנצחי את היצר הרע בהינ יד ,אלא בשקידה ומחשבה תחילה ,כנאמר
"באי תחבלות יפל ע  ,ותשועה ברֹב יוע ":

)ש יא ,יד(

מפני היעדר לקיחת תחבולות במלחמה יפול ע ביד שונאיה  ,ואול ברוב
יוע לקחת התחבולות יוושע הע מאויביו במלחמה.
או ירצה בזה :מפני היעדר לקיחת תחבולות לנצח הנפש המתאווה יפול ע
ברשתה .רצונו לומר :איברי האד וכוחות הנפשיי  ,ואול ברוב יוע
תהיה התשועה.
הרלב"ג מציע פיתרו על מנת לנצח את כוח התאווה המתעורר )ש כט ,יא(:

28

הנה הכסיל יוציא כל רצונו ותאוותיו לפועל תיכ שיתעורר אליה ,מזולת
שיתיישב בעניינה א הוא ראוי שימש אחריה א לאו ,ולזה יקרו לו מזה
רעות גדולות.
ישקיט התאווה המגונה ,כשתעלה על לבו ,באיחור .רצונו
ואול החכ
30
29
לומר :בשיאחר הוצאתה לפועל עד שייתישב בה  ,א הוא ראוי א לאו,
ובזה האיחור ישקיט התאווה המגונה ההיא.

 28ראה א במאמרנו" :דרכי קניי חכמה במשנת הרלב"ג" )'מעליות' כג ,טבת ה'תשס"ב( ,בפרק "הגדרות
מונחי החכמה במשנת הרלב"ג" )עמודי .(189 193
 29בעניי חשיבות אריכות זמ התגובה ,ראה א בפרק "כעס" לעיל.
 30ראה א בפרק "מתינות" לעיל.
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ח .גאווה
הליצנות והגאווה הינ מידות סבוכות ביותר .בתועלת התשיעית )משלי ו( מנסה הרלב"ג
להעלות סיבות שכליות על מנת להתרחק מה :
א .הליצנות גורמת לריב:
להודיע שהליצנות ראוי שירוחק.
כ הדבר א בדבריו בהמש הספר ,בהסבירו את הפסוק )ש כט ,ח( "אנשי לצו יפיחו
קריה ,וחכמי ישיבו א ":
האנשי הליצני יסבבו שיתחדש ריב וקטטה ,וזה מבואר מעניינ  .ואול
החכמי ה בהיפ זה ,כי ה סיבה שיתחדש השלו וישיבו בחכמת הא
והכעס אשר מקצת האנשי לקצת .
ב .הגאוות מנוע מ השלימות ונגרמות לו רעות ביחסו לחברה )ש טז ,ה(:
הנה הגאווה היא מידה מגונה מאוד ,ומתועבת לה' יתבר  .כי היא סיבה
לרעות גדולות בענייני המדיניי  .והיא ג כ מהגדולות שבסיבות למנוע
השלמות הנפשיי 31.ולזה יהיה ברע זה האיש ,המתנהג בזאת המידה
הפחותה ,ולא ינקה מהרעות הפתאומיות שלא יוזק בה .
הרלב"ג מצר את הליצנות והגאווה יחדיו ,כיוו שיכולה הגאווה לגרו
ולזלזול בו ,עד כדי פגיעה בגופו )ש כא ,כד(:

ללעג בזולת

הנה הרשע הגאה שעושה הרע בגאווה ל שמו ,כי הוא כאילו יעשה הזדו
מצד גאוותו על דר הלעג ,להיות האנשי נחשבי לפניו כאי  .ובחמת הזדו
עושה לעג וליצנות.
וכבר ימצאו אנשי רעי בזה התואר שזכר ,שישחיתו זולת על דר הלעג
להיות נחשבי לה לאי  .כמו שסופר מאיש אחד ,שחת רגל איש בלילה
כשהיה יש  ,והוא לא היה שונא לו א עשה זה על דר הלעג .והנה בא זה
על מו הליצנות והרע שיגיע ממנו.
הגאה בחכמתו ,יכול להוביל את עצמו א לגידו ה' ,כפירושו של הרלב"ג לפסוק
זמות יד לפה":
ָ
"א נבלת בהתנשא ,וא

)ש ל ,לב(

גאוות  ,שנשענת על חכמת שתמצאהו ,ולא הסתכלת תחילה א יתכ ל
לעמוד על אמיתתו א לאו .א היה שיתכ ל זה לא הכינות תחילה מה
 31ראה א בביאורו של הרלב"ג למשלי )ח ,יב(:
"וישנא מדת הגאווה כי היא מסירה השלמות מהאד ".
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שראוי שיהיה מוכ ל להעמיד על אמיתת החקירה ההיא ,או יהיה הרצו
באומרו "א נבלת" א נפלת ,כי הגאווה בחכמה היא סיבת הנפילה ...הנה
32
סיבת זה היה ג כ בהתנשא ,כי גאוות סבבה ל להיכנס בזאת החקירה
אשר אי ל דר להשגתה ,ולזה הובילה אות אל הטעות הנפלה לכחש
בה' יתבר ...
בנוס לכ מראה הרלב"ג כי לא משתל לאד להיות גאה א מ הבחינה המעשית .כ
מפרש הרלב"ג את הפסוק )ש כט ,כג( "גאוַת אד תשפילנו ,ושפל רוח יתמֹ כבוד":
הנה גאוות האד תביאהו אל ההשפלה ,כי יקח לעצמו מדרגה בלתי ראויה,
ויהיה זה סיבה אל שיורידוהו הגדולי אשר ש מש  ,וישפילוהו יותר
מהראוי לו ,וזה מבואר מאוד מהחוש .ומי שהוא שפל ,הנה בשיפלותו
ובענוותו יתמו ויחזק הכבוד לו ,כי יכבדוהו האנשי מאוד ויועילוהו,
בראות השפלתו עצמו מאוד בפניה .
על כ מובנת מטרת האד מאליה )ש טז ,יט(:
הנה יותר טוב לאד הוא שיהיה שפל רוח ויתחבר ע הענווי והשפלי ,
משיהיה מתחבר ע גאי  ,ויחלק שלל עמה במה שנצחו במלחמה ,אשר
הייתה גאוות סיבה לה.
הרלב"ג מגלה כי תכליתה של הענווה הנכונה ,אליה צריכי
מבאר הרלב"ג את הפסוק )ש טז ,יט( "עקב ענוה יראת ה'|":

להגיע ,הינה יראת ה' .כ

בשכר תכונת הענווה יגיע האד אל שיקנה יראת ה' .כי מפני היותו שפל
בעיניו יתבונ מפני זה בנמצאי הנכבדי העליוני ממנו .וכאשר יראה
עוצ ה' יתבר הנה יקנה מזה שיירא מה' יתבר בתכלית מה שאפשר.

 32כוונתו של הרלב"ג הינה ל"התבוננות".
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ט .חסד לעומת אכזריות
על האד לעשות חסד ,לא רק ע ידידיו אלא א ע שונאיו .כ כותב הרלב"ג בביאורו
למשלי ,על הפסוק )כה ,כא( "א רעב שֹ ַנ ֲא ָ האכילהו לח  ,וא צמא השקהו מי ":
לא תמנע מלחו עליו ,להאכילו לח  .וא הוא צמא
א רעב שונא
להיטיב לכל האנשי ,
השקהו מי  ,כי זאת מדה משובחת מאוד
לאוהב ולשונא.
יש לדבר תוצאה כפולה .מצד הנות הרי מעביר הוא על מידותיו ואינו נוק  .מצד המקבל
קבלת עזרה מ השונא קשה היא מאוד .שמא ,מרוב תימהו על העזרה הלא צפויה ,יבטל
הוא א את שנאתו )ש כה ,כב(:
כי זה העניי קשה לו כאילו אתה חותה גחלי על ראשו לשרפו ,מרוב
בושתו על הטוב שיקבל ממ  ,תחת הרעה אשר גמל  .וה' ישל ל טובה
תחת הטובה אשר גמלת אותו.
המשתדל במידה זו א יפיק תועלת בשלמותו בעבודת ה' )ש כא ,כא(:
מי שהוא רוד הצדקה והיושר במידות ובדעות ,ורוד לעשיית חסד לזולתו
הנה הוא ימצא החיי הגופיי והנפשיי  ,וימצא הצדק
ולהיטיב לה
והיושר בדעות ,וימש לו מה הכבוד ,כאומרו )משלי ג ,לה(" :כבוד חכמי
ינחלו" .וזה ,כי מפני יושר דעותיו ירשיע כל לשו תקו איתו למשפט.
צרי האד לדאוג לגופו במינו הנכו  33.המזלזל בכ ומייסר את גופו ,הרי זוהי אכזריות,
וכל שכ א עושה כ האד לאחרי )ש יא ,יז(:
הנה מי שמגדל נפשו החומרית ומחזיק אותה ,לתת לחומר ההכרחי מ המזו
והלבוש הוא איש חסד ,שלא יגרע מדבר חוקו הראוי לו ,ויחמול על הראוי
לחמלה עליו.
ואמנ  ,מי שהוא עוכר בשרו ומיצר לגופו
אכזרי לעצמו כל שכ שהוא אכזרי לזולתו.

הנה הוא אכזרי .כי מי שהוא

הרלב"ג מדגיש כי אכזריות של האד בגופו איננה הדר לעבודת ה' )ש (:
ואול אמר זה ,כי קצת האנשי יחשבו עבודה לה' יתבר מה שיענו גופ
עינוי וזה היפ רצו ה' יתבר  .ולזה תמצא ,שלא העמידה התורה דבר יהיה
בו עינוי לנפש הבהמות רק מעט ,ביו אחד בשנה .והיה זה כי כ הכוחות
הנפשיות החומריות הוכנו לעבודת השכל ,ולא יוכ לה זה א לא היו

 33ראה א בפרק "הסתפקות במועט" לעיל.
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בבריאות .ולזה ,מי שיהיה סיבה להחלות הגו אשר בחלותו יחלו אלו
הכוחות הנה הוא יבלבל כוונת ה' יתבר .
האכזריות איננה פג בלתי תלוי ,אלא נובעת היא ממידות רעות אחרות .מכא  ,שישנ
מידות המובילות לאכזריות כלפי הזולת.
ראשונה לכול היא מידת הכעס )ש כז ,ד(:
הנה החימה תביא לאכזריות ,כי בעל החימה לא ירח על אשר יכעס עליו,
והא כמו שט מי שישחית הכל.
גרועה מכ היא מידת הקנאה )ש (:
א הקנאה היא יותר קשה מאוד ,כי בעל הקנאה יֵצר לו בראותו טוב לזולתו,
ויבחר הרע לו ולזולתו יותר מטוב לו ולזולתו .כמו שסופר מהמקנא
והחמד  ,שאמר לה המל  ,מפני הכירו תכונותיה  ,שהוא מוכ לעשות
לה טוב כיד המל  .ישאל האחד מה וינת לו ,ולשני יות כפלי  .והנה
החמד לא רצה לשאול ,כדי שיהיה לו כפל מאת המקנא ,והמקנא לא רצה
לשאול שו טובה לעצמו לדאגתו על הטוב שיהיה לחבירו ,ומיהר לשאול
מהמל שינקרו עינו האחת ,שישאר חבירו עיוור משתי עיניו.

י .יושר בדיעות ובמידות
ההול ביושר ובתמימות ,יהיו הוא ובניו שמורי מ הרעות.
ראשית ,יהיו ה שמורי מצד השגחת הבורא עליה  ,כדברי הרלב"ג בביאורו למשלי )כ ,ז(:
הצדיק ,שהוא מהל בתמימות וביושר במידותיו ובדעותיו ,והוא איש
אמוני על דר האמת לא די שיהיה נשמר מהרעות ,כי ג בניו יהיו
מושגחי מה' יתבר בסיבתו ,ע שמתכונתו ג כ שיישיר בניו לעבודת ה'
יתבר  ,ותדבק בה ג כ ההשגחה מציד .
א באהבתו אות יהיו ה
ומרד צדקה ֶי ֱא ָהב":
" ְ

שמורי  ,כפי שמפרש הרלב"ג את הפסוק

)ש

טו ,ט(

הנה דר רשע הוא תועבת ה' ,כי הוא דור בה אל הרשע במידות ובדעות.
ואול  ,מי שהוא מרד הצדק והיושר במידות ובדעות יאהבהו ה' יתבר .
אול  ,א מצד החברה יהיו ה שמורי )ש כב ,א(:
ידוע ,כי הש הטוב יהיה לאד בסיבת יושר תכונותיו ופעולותיו ,והוא נבחר
הוא נבחר מכס
וטוב לאד מעושר רב ,והח הטוב שיש לו מהאנשי
יהיה לו
וזהב .כי בסיבת יושר תכונותיו ופעולותיו ,והיותו אהוב לאנשי
מחסה מהרעות ,יותר ממה שיוכל לחסות בכספו וזהבו .כמו שיאמר משל
הדיוט :יותר טוב אהוב בשוק ,מזהב בארגז.
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ההול בדר ישרה
בישרו ירא ה'|":

מוסי א יראת ה' ,כביאורו של הרלב"ג לפסוק )ש יד ,ב( "הול

מי שהוא הול ביושר הוא ירא את ה' ,כי ה' יתבר יישיר לזה בתורתו
ובמצוותיו .ומי שהוא נוטה מדרכי היושר הוא מבזה ה' יתבר .
אי לשכוח כי ידיעת היושר והצדק הטהור הינה נחלת ה' לבדו .האד
ולהתקרב אל היושר ועל כ מבקש הוא את עזרת הבורא )ש טז ,יא(:

חפ לשאו

הנה המשקל בדברי העיוניי  ,ומאזני צדק ומשפט לשקול בה הישר
והבטל הוא לה' .כי יצטר עזר לוהי זה בצדק וביושר ,לרוב הטעויות
שאפשר שיפלו בו .ולזה ג כ יהיה מעשה ה' יתבר כל המשקלי שבכיס,
אשר ישקלו בה דבר מהדברי העיוניי  ,כי לה סדרי יתיישרו בה
להסיר הדרכי המטעי מה  ,ואלו הסדרי מתחלפי בהתחל
סוגי העיו .
והנה העיר בזה ג כ אל דבר המשקלי והמאזניי  ,כי ידיעת היות בצדק
הוא לה' ולזה ראוי שיירא האד מזה.
הרוצה בכ  ,ידריכהו ה' בדר הנכונה )ש כח ,יח(:
הול תמי  ,בתמימות ויושר יוושע מהרשע ומהרע הנכו לבוא עליו ,וא
על פי 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.
מכיוו שהדברי אינ פשוטי  ,הדרכת הבורא מחייבת את האד בשמיעת דברי החכמי
והבנת יסודות התורה ,כפי שמפרש הרלב"ג את הפסוקי )ש כב ,יז יח( "הט אזנ ושמע
יחדו על שפתי ":
דברי חכמי  ,ולב תשית לדעתי .כי נעי כי תשמר  ,בטנ י ֹנו ָ
"הט אזנ ושמע דברי חכמי " ללמוד 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 המיישרת להשיג מה שיקצרו
מהשגתי בדר החכמה.
"כי נעי " ומתוק הוא לנפש ,כי תשמור דברי החכמי בלב ויכונו יחדיו ,ע
דעתי שהיישרתי אליו על שפתי .
הלימוד צרי להיעשות ביושר ואמת .כ כותב הרלב"ג בתועלת הארבעה עשר )ש ו(:
להודיע לחוקר בדרוש ,שישי עיונו אל היושר ואמת ,ויתיישר אליו בתכלית
מה שאפשר לו כי זה ממה שיישירהו למצוא האמת בדברי .
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הרלב"ג מדגיש כי היושר לדבר אמת הינו בהתנהגות האד  ,הצריכה להיות על פי
מאזני הצדק )ש א ,ב(:
אלו השלושה נופלי על דבר אחד ,או קרוב מאחד.
צדק ומשפט ומישרי
וה בכלל נופלי על היושר והראוי בדברי  ,וזה א בדעות א במידות.
אמנ  ,מי שאינו מסוגל להגיע לדרגה זו ,עדי לו לדעת מעט ולקיי את התורה בתמימות.
דרכי יפול באחת":
כ מפרש הרלב"ג את הפסוק )ש כח ,יח( "הול תמי י ָושע ,ונעקש ַ
טוב מי שלא השיג במושכלות כי א מעט והוא הול בה בתמימות
וביושר ,ממי שעיקש דרכיו בעיונו ,ולמד בזה האופ הרבה מהדרושי  ,וזה
מבואר בנפשו.
אד המצליח לפתח את מידותיו מתו יושר ,ישיג את החיי הנצחיי )ש יב ,כח(:
באורח הצדק והיושר במידות ובדעות ישיגו החיי הנצחיי  .והיא דר
שאי נתיבה הול אל מוות ,כי החיי שיושגו בה לא ישיג מוות.

יא .עושר
בביאורו למשלי ,פורס הרלב"ג את תפיסתו החברתית ,כי העושר והעוני הינ
הכרחיי ביישוב העול  .כ מפרש הרלב"ג את הפסוק )כב ,ב( "עשיר ורש נפגשו":

תנאי

לא
שלא יוכל לחיות זה בלא זה .והמשל שא היו כל האנשי עשירי
ימצא איש עושה מלאכה מהמלאכות המעשיות ,ויפסד היישוב .וא היו
לא יוכלו להתפרנס זה מזה .ולזה הוא מבואר ,כי ה' יתבר
כול עניי
עושה קצת האנשי עשירי וקצת עניי כדי שיתקיי המציאות ,ויהיה
אומרו" :עשיר ורש נפגשו" ,כאומרו )תהלי פה ,יא(" :חסד ואמת נפגשו,
צדק ושלו נשקו".
כמוב  ,אי כא ביטוי של הנצחת העוני במובנו השלילי .אלו יחסי כוחות בי עבודות
הכפיי  ,ה "המלאכות המעשיות" ,לעומת האחרות.
נכו הדבר ,כי העושר רצוי והכרחי במידה מסויימת ,אול יש לראות בו אמצעי בלבד.
מטרת האד הינה העיסוק בחכמת ה' )ש כג ,ד(:
...מעניי העושר ,כי המכוו בו הוא שיהיה בו עזר לאד  ,אל שיהיה לבו
פנוי בבקשת החכמה והבינה.
מתו כ  ,העושר איננו נחלת אד או משפחה מסויימת ,אלא בא הוא והול )ש כג ,ד(:
ומה בצע בעניי העושר? הנה כמו השיעור המועט מהזמ שתוכל להגיע
ראות בו יסור העושר .כי בקלה שבסיבות יסור ,ימצאו סיבות רבות
מעבירות העושר .כי העושר בעצמו יסור ויעשה לו כנפיי  ,לעו בה מבית
העשיר לזולתו ,כקלות הנשר לעו בשמיי .
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כ א העשיר הופ לעני ולהיפ )ש כב ,ב(:
ולבאר כי העושר אינו נחסר מאוד ,אמר כי כבר יקרה בעשיר ורש שיפגשו זה
את זה .כאילו תאמר שהעשיר ירד מעט מעושרו ,והרש יעלה ויקנה העושר
מעט מעט ,עד שיקרה מזה שיהיו שווי בקנייני  ,לפי שה' יתבר עושה
זה עני וזה עשיר.
א החכ יוכל להשתת בחלוקה זו .א על פי שכוונתו הינה להתאמ להשיג חכמה ,יוכל
הוא לקבל אגב כ א עושר ,על מנת שיוכל להתפנות ללימוד חכמת ה לוהי במידה רבה
בימינ  ,בשמאול
יותר .כ מפרש הרלב"ג את הפסוק )ש ג ,טז( "אֹר ימי
עֹשר וכבוד":
הנה בימי התורה יהיה אור ימי  .רצונו לומר :השגת החיי הנצחיי  ,כי
זהו פריה ,ולזה ייחס זה אל ימינ  ,וזה יהיה במה שישיג בה מ החכמה
והתבונה .והנה על הכוונה השנית ישיג בה עושר וכבוד ,כי מצד ההשגחה
ה לוהית שתדבק באד בעבורה ימשכו לו ג כ טובות גופיות.
יזהר העשיר מלחשוב שחכ הוא מ הכול ולהחזיק כבוד לעצמו ,כיוו שא
חכמתו ,יתגלה הדבר במהירות ,בכל שיחה שינהל )ש כח ,יא(:

פחותה

האיש העשיר הוא חכ בעיניו ,מפני ראותו הצלחת דרכיו .ודל מבי יחקרנו
מצד חכמתו ,ויסבב שיוציא העשיר בפיו מה שיתבאר מומו וחיסרו מידתו.
כמו העניי בחקירת העדי  ,שהוא לעמוד על מה שבדבריה מהמומי  ,ואז
יתבאר לעשיר כי לא יוכל להישמר ְמענות על הדל ,המבי מה שהתבאר
בו מו שכלו.

יב .יראת ה'
יראת ה' הינה הבסיס לקיו המצוות ולתיקו המידות .בנוס לכ  ,מונעת יראת ה'
שיבושי בהשגת החכמה .כ כותב הרלב"ג בביאורו למשלי )ג ,ז(:
ירא את ה' תמיד מעבור על מצוותיו וסור מרע במידות ובעיו ג כ מצד
היות ירא את ה' ,זה ימנע מלהשתבש בהשגה בחכמה.
וזה שא תשי השורש והעיקר שה' יתבר הוא נמצא ,באופ שתיישיר אל
זה התורה ,ושהוא משגיח באישי האד לפקוד אות כל מעשיה  ,כמו
שהתבאר זה בתורה הנה אז יסור ממ הטעות בהרבה מהפינות הגדולות
בחכמה ה לוהית.
ושבע ילי
כ הדבר א בביאורו של הרלב"ג לפסוק )יט ,כג( "יראת ה' לחיי ֵ ,

יפקד רע":
בל ָ

הנה יראת ה' תיישר האד אל החיי הנצחיי  .והנה בעל יראת ה' ילי
שבע ,כי לא ירעב ולא יכסו התאוות הגופיות ,כי לא יזכר אצלו דבר רע
שיהרהר בו ,כי יראת ה' יתבר תמנעהו מלכסו הדברי המגוני האלו.
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יראת ה' הינה תנאי לקבלת החכמה ,כפי שכותב הרלב"ג בדבריו במאמר ו במלחמות ה':34
כי יראת ה' היא חכמה ,מאומרו )איוב כח ,כח(" :ה יראת דני היא חכמה",
ולזה יאמר שהחלק הקוד מהחכמה היא החכמה אשר ייושרו בה ליראת
ה' ,והיא הפילוסופית המדינית ,וזה כי שלימות המידות יחוייב היותו קוד
בסדר לשלימות המושכלות.
מי שמחשבותיו מכוונות אל הקב"ה וירא הוא ממנו ,הרי שמעשיו יהיו לתועלת )משלי כג ,יז(:
"אל יקנא לב בחטאי " ,אל תאמר לעשות כמעשיה  ,א תמיד תהיה
ביראת ה' במעשי  ,ובמחשבותי לא תתעסק ,כי א במה שיש אחרית
ותועלת בו וה הפעולות המשובחות וההשגות העיוניות ותקוות באלו
הטובות לא תיכרת ,א תתחזק ותתקיי תמיד.
יראת ה' מוסיפה א בתוחלת חייו של האד )ש י ,כז(:
יראת ה' תוסי לאד ימי על ימיו הקצובי  ,כי מצד דביקות השגחת ה'
יתבר בו ינצל מהרעות אשר סודרו לו ,שה סיבות מיתתו קוד עת
הבילוי הטבעי.
יראת ה' אינה רק ביחס לעשיית האד בעול  ,מוכרחת היא להיות ביחס לגדולת ה' .כ
כותב הרלב"ג בביאורו לקהלת )עמוד :(27
ואפשר שירצה בזה :אל תרבה דברי בה' יתבר להחטיא עצמ " ,ואל
תאמר לפני המלא " )קהלת ה ,ה( השלוח ל מה' יתבר לענוש אות על
זה" ,כי שגגה היא" )ש ( ,למה יקצ ה' יתבר על דברי שתהרוס לדבר
בו" ,ו ִחבל את מעשה ידי " )ש (" .כי ברֹב חלֹמות והבלי ודברי
הרבה" )קהלת ה ,ו( ימצא הכזב בהכרח .ולזה אי ראוי להרבות דברי בה'
יתבר  ,כי ראוי שיירא האד מה' יתבר .
כ הדבר א בביאורו של הרלב"ג למשלי )א ,ז(:
יראת ה' היא המוסר במידות ,היא התחלה והיְ שרה אל קניי הדעת ,כי לא
היותו נלכד ברשת
לקניי המושכלות ,ע
יתכ שירדו האד
המידות הפחותות.

 34מהדורת ל' לאמ  ,ברלי ה'תרפ"ג )ב ,ב ,עמוד .(420

161

הרב דוד זנו

יג .סיכו
נוכחנו לראות את דר עבודתו של הרלב"ג בעבודת המידות ,בה מוביל הוא את הקורא אט
אט לעומק הצדדי החיוביי והשליליי של המידות בה נתקל הוא בקריאת פסוקי
התורה .הרלב"ג מרבה להשתמש בדוגמאות ובמשלי  ,כפי מסורת ישראל ,כיוו שדר
המשל מצליח הוא להעביר את המסרי באופ מעמיק ,מחד ,ושווה לכל נפש ,מאיד .
בהתייחסותו למידות השונות ,וישנ עוד עשרות רבות שמאמר זה קט מלהכיל ,שמי אנו
לב כי תוק הרלב"ג את הבעיה באופני שוני  .לעיתי  ,מגדיר הרלב"ג את המידה באופ
פשוט ,אול יש ומביא הוא משלי או נזקק להגדרות מחשבתיות עמוקות .קשה לומר
מה השיקולי לבחירה זו .הא 'הזדמנה' הכתיבה של הרלב"ג לפי הפרק והפסוק ,או
שבמחשבה תחילה פיזר הרלב"ג את משנתו אודות אותה מידה מסויימת בדרכי שונות.
א כ נשער ,נוכל לומר כי ראה הרלב"ג את עצמו כמחנ  ,ועל כ ניסה להגיע לכל אחד
ואחד בסגנו המתאי לו .דר טענות שכליות או רגשיות ,דר הגדרות או משלי  ,דר
הצגת שבחי הצד החיובי או גינוי הצד השלילי ופעמי תו עיסוק בתוצאה המיידית,
או בהצגת הנולד.
א כ  ,כוונת הפירוש המידותי של הרלב"ג ,המתבטאת א בהעמדת התועלות למטרה בפני
עצמה הינה להגיע אל כל שכבות הע באשר ה  ,ולתת לה את הנתוני  ,על מנת להוביל
אל דר המל .
נראה כי אנו ,המשתדלי ללכת בעקבות רבותינו ,צריכי לקחת עניי זה לתשומת ליבנו:
להשתדל להגיע אל כל אחד אל המקו בו הוא נמצא ,ולהשתדל לדבר בלשו
הנשמעת אליו.
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 הציטוטי וההפניות לביאור הרלב"ג על התורה הינ על.בחלק זה נדגי ביאור פילוסופי של הרלב"ג
; הוצאת מעליות; בראשית )בשיתו א' פריימ ( ה'תשנ"ג; שמות א ה'תש"ס, פי מהדורת ברנר כה
 חוקת וראה הינ על פי, מצורע, הציטוטי מפרשות תזריע.שמות ב ה'תשס"א; ויקרא א ה'תשס"ג
.  ועוד חזו למועד בעזרת ה' יתבר,כתבי יד
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א" .מצורע חשוב כמת"
 .1טעמה של טומאת המת
1

בפרשת שמיני כתב הרלב"ג קטע ארו בו ד הוא אודות דיני טומאה וטהרה.

את סיבות אבות הטומאות פתח הרלב"ג בטומאה החמורה טומאת מת )עמוד :(305
כי מפני שהאד המת ,נעדרה ממנו הצורה האנושית ,ובסיבת ִה ָ ְק ָד
השיגהו המוות ,הנה טימאה אותו התורה בתכלית הטומאה ,כדי שנתעורר

1

ויקרא א ,פרשת שמיני ,עמודי  .301 319קטע זה פותח כ )עמוד :(301
"וראינו לבאר בזה המקו הסיבה במה שזכרה התורה בענייני הטומאות והטהרות ,קוד שנשלי
ביאור מה שנזכר בתורה מה  ,כי עמידתנו על הסיבה בזה יישירנו לעמוד על אמיתת הביאור במה
שזכרה התורה מזה".
הקטע עוסק בטומאות ובטהרות שבכל התורה .במהדורתנו חילקנו קטעי ארוכי לחלקי אחדי ,
והוספנו לה כותרות.
על מנת לתת התרשמות כללית ,נציי את הכותרות שהוספנו לחלקיו" :ביאור הסיבה בענייני הטומאות
והטהרות פתיחה" )עמודי " .(301 302תקציר דיני הטומאות והטהרות" )עמודי  ,(302 305בחלק
זה ד הרלב"ג באבות הטומאות ,במדרגות קבלת הטומאה ,בסוגי הכלי  ,בטהרה מטומאת מת ,בטהרת
המצורע ובטהרה משאר הטומאות" .סיבות אבות הטומאות" )עמודי  ,(305 309בחלק זה ד הרלב"ג
בסיבות לטומאת מת ,נבלה ,שר  ,עופות ,דגי  ,מצורע ,זב ,זבה ,נדה ,יולדת ושכבת זרע" .סיבות דרכי
ההיטהרות" )עמודי  ,(309 316בחלק זה ד הרלב"ג בטהרה מטומאת מת ,צרעת ,זב וזבה ,נדה ויולדת,
בעל קרי ובקרבנות מחוסרי כפרה" .סיבות דרכי קבלת טומאה" )עמודי  ,(317 319בחלק זה ד הרלב"ג
במקבלי טומאה מבעלי החיי  ,בטומאת כלי וטומאת אוכלי  ,בהכשרת אוכלי לטומאה ,בכלי
המקבלי טומאה וכלי שאינ מקבלי טומאה.
הקטע מסתיי כ )עמוד :(319
"והייתה השלמת המאמר בזה בשישה עשר יו לירח כסלו של שנת תשעי ושלוש לפרט האל הששי.
יתבר ויתעלה ה ל ,המיישיר אותנו אל הנכונה ,אשר גילה לנו אלו העמוקות כרחמיו וכרוב חסדיו .והנה
לא מצאנו בזה לקודמי מאמר נאות; וכמעט שמה שמצאנוהו בזה לה  ,הוא יותר ראוי שירחיקנו
מעמוד על הנכונה ,משיישירנו אל זה .והנה עלו בידינו סיבות כל אלו הדברי  ,באופ שיעיד על אמיתת
מט ַבע האמת ,רוצה לומר
מה שאמרנו כל הנזכר בתורה מעניי הטומאות והטהרות ,כמו שתראה .וזהו ֶ
שהוא מעיד על עצמו מכל צד ומכל פינה".
כעי סיו חגיגי זה ,כתב הרלב"ג א בסו קטע ארו העוסק במשמעות דיני הקרבנות ,בסו פרשת צו
)עמודי  .(195 221ראה א במאמרי" :פרטי הקרבנות בביאור הרלב"ג לתורה" )'מעלי בקודש' ז ,אב
ה'תשס"ג ,עמודי  .(111 115ראוי לציי  ,שההפרש בי תארי סיו הקטע אודות הקרבנות )סו
מרחשו ( לתארי סיו הקטע העוסק בטומאה וטהרה )טז כסלו( הינו פחות משלושה שבועות!
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מפני זה לדעת כי המעלה והכבוד הנמצא באד על כל המורכבות איננו מפני
החומר ,אבל הוא מפני הצורה .וזה ,שאנחנו לא נראה שנפקד מ המת דבר,
זולתי הצורה ,כי לו כל האיברי  ,לא נפקד מה כי א הצורה ,אשר ממנה
יסודרו פעולותיה  .וזה ג כ יורנו שהחומר חסר מאוד ביחס אל הצורה.
מעלת האד ויתרונו על כל הנבראי
בצל לוהי שבו.2

אינה בחומרו כי א

בצורתו האנושית ,דהיינו

היעדר צורתו הנעלית של האד גור לטומאה החמורה ביותר ,ומכא שמעלתו של האד
הינה מפני צורתו .אינו דומה היעדר צורת האד להיעדר צורת הבהמות ,העופות והדגי ,
3
ועל כ א טומאת אינה שווה.
ככל שנכבדת הצורה כ נכבד החומר ,4וכש שישנ דרגות בחומר כ ישנ דרגות בצורה,5

2

ראה ,למשל ,בדברי הרמב" בהלכות יסודי התורה )ד ,ח(:
"נפש כל בשר היא צורתו שנת לו ה ל .והדעת היתרה המצויה בנפשו שלאד היא צורת האד השל
בדעתו .ועל צורה זו נאמר בתורה )בראשית א ,כו(' :נעשה אד בצלמנו כדמותנו'." ...
ראה א את דברי הרמב" ב"מורה נבוכי " )א ,א(.

3

כ כתב הרלב"ג א בפרשת חוקת )חלק א ,לפני התועלות(:
"כל מה שהיה בעל החיי יותר נכבד הייתה טומאתו יותר חמורה ,להורות על מציאות הצורה ,ושהיא
בו יותר נכבדת; כי מה שנפקד ממנו דבר יותר נכבד היה ראוי שנחשבהו יותר חסר מצד ההשקפה אל
מה שנעדר ממנו .ובהיות העניי כ  ,והייתה צורת האד יותר נכבדת לאי שיעור מצורות שאר הבעלי
חיי  ,הנה מ הראוי היה שתהיה טומאת המת ממנו יותר חמורה".
השווה לדברי בעל "ספר החינו " )רסג ,במהדורת מוסד הרב קוק רפז(:
"וגו האד המת ,פירשו חכמי  ,שהוא אבי אבות הטומאה ,כלומר שיש לו טומאה חזקה עד מאוד,
למעלה מכל טומאה .והעניי הוא ,כי בהיפרד מעליו צורת השכל החיה הטובה ,וישאר הוא לבדו בשג
הוא בשר פחות וגרוע ומשתוקק אל הרעות ,וג ברעתו רבה החטיא הנפש היקרה בעודה שוכנת אצלו,
על כ ראוי שיטמא כל סביביו בהתפשט מעליו כל הודו ,שזהו נפשו ולא נשאר בו כי א החומר הרע".

4

כמובא בדברי הרלב"ג )עמוד :(306
"יחס החומר אל החומר הוא יחס הצורה אל הצורה".

5

ראה רלב"ג פרשת בראשית ,פתיחה לחלק ה )עמוד :(65
"ראוי שנציע בכא מה שכבר התבאר בספר בעלי חיי )ספרו של אריסטו(De Generatione Animalium II, 1 :
הוא המימי ,ואחריו
ממדרגות בעלי החיי  .והוא ,שהחי היותר חסר מבעלי החיי המולידי מינ
המעופ  ,ואחריו החי ההול הבלתי מדבר ,והאד הוא בעל החיי השל בתכלית מה שאפשר".
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וזהו פשר ההדרגה באבות הטומאות.

6

 .2טומאת המצורע וטהרתו כטומאת המת והטהרה ממנה
מעלת האד היא א הגורמת לכ  ,שלא רק במותו מטמא הוא ,אלא א בחייו יכול
הוא לטמא )עמודי :(307 308
והנה ,לעוצ מעלת האד  ,היו קצת המותרות והעיפושי החומריי
המתחדשי בו מטמאי  ,מה שאי כ בשאר בעלי החיי  .והנה החמור יותר
מאלו הוא הצרעת ,כי הוא הפסד נפלא ,מתחדש מפאת החומר ,מצד ממשלת
החו הנכרי על האיש הזה; ומשול הכוחות המתפעלות על הפועלות,
ויתחדש מזה הפסד בכללות הד  ,ויתפשט מפני זה בכללות הגו  .ולהעיר
שזה ההפסד בא מפאת החומר ,טימאה אותו התורה בזה האופ הנפלא,
שהוא מתייחס לטומאת המת ,אשר אי בו כי א החומר לבד; ולזה הייתה
טהרתו מתייחסת לטהרת טמא מת .וזה יישירנו אל ההשגה שהטוב
בדברי הוא מצד הצורה ,והרע וההפסד הוא מצד החומר.

6

ראה רלב"ג ,פרשת שמיני )עמוד  ,(302למקורותיו ראה בהערות מהדורתנו )ש (:
"והנה הטומאות שנזכרו בתורה ,מצאנו שהחמורה מכול היא טומאת מת; והוא מטמא במגע ובמשא
ובאהל; והמתטמא ממנו הוא אב הטומאה ,ויטמא טומאת שבעה .ואחריה מצאנו טומאת צרעת היותר
חמורה .וזה ,שהמצורע הוא מטמא בביאה ובמגע ובמשא; והמתטמא ממנו הוא ולד הטומאה ,ויטמא
טומאת ערב; ומטמא משכב ומושב וישימ אב הטומאה .ואחריה טומאת זב וזבה ונדה ויולדת ,שה
מטמאי במגע ובמשא; והמתטמא מה הוא ולד הטומאה; ומטמאי משכב ומושב וישימו אב
הטומאה ,ואינ מטמאי בביאה כמו שיְ ַט ֵ א הצרעת כל הבא אל הבית אשר הוא בו .ואחריה
הטומאות הפורשות מה  ,כמו משקה זבה ונדה ויולדת וזב; ובועל נדה וזבה ויולדת; וכבר יתבאר דינ
במקומ  .ואחריה טומאת נבלת בהמה ,שהיא מטמאה במגע ובמשא טומאת ערב .ואחריה טומאת
שמונה שרצי ושכבת זרע ,שמטמאי אד וכלי במגע ,ואינ מטמאי במשא ,ולא יִ טמא המתטמא
מה באופ שיתטמאו בגדיו .ואחריה טומאת נבלת עו טהור ,שמטמאה בהיותה בבית הבליעה לטמא
בגדי  ,ואינה מטמאה במגע ובמשא".
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בפרשת תזריע מופיעי דיני הצרעת ,היא הטומאה החמורה העלולה לקרות לאד בחייו.
אמנ  ,על מנת שיבי האד "שזה ההפסד בא מפאת החומר" ,דימתה התורה את טומאתו
של המצורע לטומאת המת ,ואת טהרתו לטהרתו של טמא מת.
על דימיו זה כבר עמד ראב"ע )ויקרא יד ,ד ,ד"ה 'וע ארז ואזוב'(:
והנה המצורע והבית המנוגע וטומאת המת קרובי .
דימיונה של טומאת המצורע לטומאת המת בא לידי ביטוי בכ  ,שכאמור ,טומאת המצורע
הינה הטומאה החמורה מכל הטומאות מלבד טומאת המת .טהרתו של המצורע בע ארז,
אזוב ושני תולעת הטבולי בד ובמי חיי  ,דומה א היא לטהרתו של טמא מת בע ארז
ואזוב ושני תולעת הנשרפי בשריפת הפרה ,ואפר נית במי חיי .

 .3דיני המצורע כדיני האבל
אמנ  ,א ההתנהגות הנדרשת מ המצורע בעת טומאתו ,יש בה על מנת לרמוז על
המוות )ויקרא יג ,מה מו(:
והצרוע אשר בו הנגע בגדיו יהיו פרמי וראשו יהיה פרוע ,ועל שפ
יעטה ,וטמא טמא יקרא .כל ימי אשר הנגע בו יטמא ,טמא הוא בדד ישב
מחו למחנה מושבו.
כ תירג אונקלוס )ש (:
וסגירא די בה מכתשא ,לבושוהי יהו מבזעי  ,ורישיה יהי פריע ,ועל שפ
כאבילא יתעט ...
כ כתוב הדבר א בדברי הספרא )תזריע יב ,ז(:
ועל שפ יעטה חופה ראשו כאבל.
בעניי איסורו של המצורע בשאילת שלו  ,כותבת הגמרא במסכת מועד קט )טו ,א(:
מצורע מהו בשאילת שלו ? תא שמע )ויקרא יג ,מה(" :ועל שפ יעטה" שיהו
שפתותיו מדובקות זו בזו ,שיהא כמנודה וכאבל ,ואסור בשאילת שלו .
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כ פוסק הרמב" את דיני המצורע )טומאת צרעת י ,ו(:
7

מצות עשה שיהיה המצורע המוחלט מכוסה ראש כל ימי חלוטו  ,ועוטה על
עליו שהוא טמא,
בגדיו ,ומודיע העוברי
כאבל ,ופור
שפ
שנאמר )ויקרא יג ,מה(" :והצרוע אשר בו הנגע" וגומר ...ואסור בשאילת שלו
שיהיו
כל ימי חלוטו כאבל ,שנאמר )ש (" :ועל שפ יעטה"
שפתיו דבוקות...

7

בעני מקור דברי הרמב" בצור לכסות את הראש דנו האחרוני )ראה ב"ספר המפתח" במהדורת
פרנקל( .אמנ  ,נראה שמקור דברי הרמב" הינו בביטוי "וראשו יהיה פרוע" שבפסוק עצמו,
ונבאר את הדברי :
שתי פרשנויות מצאנו במקורות חז"ל ובמפרשי לביטוי "וראשו יהיה פרוע":
א .גידול שער כ דעת רבי אליעזר בספרא )יב ,ו(; מועד קט )טו ,א(; ספרי )במדבר ,כה(; תרגו יונת ;
רס"ג ורש"י.
ב .גילוי ראש כ הבי רש"י במסכת מועד קט )ש  ,ד"ה 'דבר'( את דעת רבי עקיבא; כ הוא בספרי
השורשי לר"י אב ג'אנח ולרד"ק )שורש פר"ע( ,עיי ש .
הרלב"ג בביאורו לביטוי זה התייחס באריכות לפרשנויות השונות ,וביאר על פי דרכו ,ואלו דבריו:
"וראשו יהיה פרוע ראוי שתדע כי פריעת הראש ֵ ֵמר בפני שוני  .וזה ,כי ֵ ֵמר על השבתת
התגלחת ולא יִ ָ ֵרא זה פרוע ראש ,עד ששבת מהתגלחת שלושי יו ; ו ֵ ֵמר על ביטול הכיסוי והגילוי
הנהוג לראש וזה ,שא כיסהו כולו ,הנה השבית ממנו מה שהוא נהוג שיתגלה ממנו ,וא גילהו כולו,
הנה השבית ממנו מה שהוא נהוג שיתכסה ממנו .ומזה העני השני יהיה אומרו )במדבר ה ,יח(' :ופרע את
ראש האשה' ,רוצה לומר שיסיר הצעי שהיא מתכסה בו ,וישאר שערה מגולה .והנה הרצו בזה המקו
אינו לגדל פרע ,כי אי אפשר בזה המקו שיהיה פרוע הראש בזה האופ תכ היותו טמא ,אלא א
קרה שעמד קוד זה מהתגלחת שלושי יו ; ולזה ראוי שתהיה הכוונה בו א כיסוי הראש ,א גילוי
הראש .ולפי שאמר אחר זה :ועל שפ יעטה ,שיורה על הפלגת הכיסוי בראש יותר מהנהוג ,הנה יהיה
הרצו בזה שיהיה ראשו מכוסה באופ שישבית ממנו הגילוי הנהוג".
אכ  ,יש להעיר שיתכ לומר שזוהי דעת רבי עקיבא במסכת מועד קט )טו ,א(:
"רבי עקיבא אומר :נאמרה הוייה בראש ונאמרה הוייה בבגד ,מה הוייה האמורה בבגד
מגופו ,א הוייה בראש דבר שחו מגופו".

דבר שחו

כלומר כיסוי הראש ,ולא כפי שהסביר רש"י )ש ( .אלא שהרלב"ג ,על פי דרכו ,אינו נזקק לגזירה שווה.
בעני דרכו של הרלב"ג ,ראה באריכות בפתיחתו לביאור התורה )עמ'  5ואיל ( ,וראה בעניי זה במאמרי
"לדרכו של הרלב"ג בביאורו לתורה ,חשיפת מקורות בפשט המקרא להלכות מקובלות" )'צהר' יד,
אביב ה'תשס"ג ,עמודי  ,(169 175ש התבארו הדברי בקצרה ,ועוד חזו למועד בעזרת ה' )התגובה
שהתפרסמה בגיליו טו אי בה ממש ,כמבואר למעיי (.
בכל אופ  ,מדברי הרלב"ג נלמד מקור לדברי הרמב"  .בעניי הצעת מקורות לפסקי הרמב" על פי פשט
המקרא ,ראה א במאמרי" :אבנטו של כה הדיוט" )'מגדי ' כט ,אייר ה'תשנ"ח ,עמודי ,(54 57
ובהערה ) 44ש (; וכ במאמרי "מתה בשעת מלאכה ומתה מחמת מלאכה ביאור להלכה אחת
ב'משנה תורה' על פי הרלב"ג בפירוש התורה" )"עיוני וביאורי בדברי הרמב" "' ,מעליות' כ,
ה'תשנ"ט( ,בפרק "פתיחה" )עמודי  (217 220ובהערה ) 6ש (.
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בביאור פסוק זה כותב הרלב"ג )ש (:
 ...והייתה הצוואה שיכסהו כמו שיעשה זה האבל .והנה הטע
8
הטע בקריעת בגדיו.

בזה הוא

 .4טע השוואת המצורע למת
המצורע נוהג כאבל על מיתת מת 9.את הסיבה לכ
מצורע )התועלת השביעי(:

מבאר הרלב"ג בסו

פרשת

ולפי שאמר בזה המקו )ויקרא יג ,מה(" :בגדיו יהיו פרמי וראשו יהיה
פרוע" ,ואמר בכה גדול על עניי האבל )ויקרא כא ,י(" :את ראשו לא יפרע
ובגדיו לא יפרֹ " ,שמורה ששאר האבלי חייבי בזה למדנו שכל דיני
האבל נוהגי במצורע המוחלט .והיה זה כ כדי שיית אל לבו שבסיבת
חטא מה קרה לו זה העונש אשר הוא כמו מיתה; כמו שאמר
במרי )במדבר יב ,יב(" :אל נא תהי כמת".
הצרעת איננה באה בלא סיבה ,הצרעת הינה עונש על חטאי שחטא האד  .כדי שהאד
יפני זאת וידע שמעולל הוא רע לעצמו ,דימו את דיניו לטומאת מת ,בו ברור לחלוטי

8

ראה א את תרגו יונת )ש (:
"ומצורעא דביה מכתשא ,לבושוי יהו מבזעי  ,ורישיה יהי מרבי פירוע ,ועל ספריא יהוי מהל  ,ועל
שיפמיה יהי מעט  ,והי כאבילא יהי לבוש."...
כ הדבר א בתרגו ירושלמי השל )תורה שלמה כר ל ,עמוד קנא(:
"ומצרעה דמכתשה ביה ,לבושוי יהוו בזיעי הי דמבזעי על אבילה."...

9

נוס על הדמיו שהוזכר לעיל ,מעניי לעיי בדברי הגמרא במסכת מועד קט )ה ,א(:
"אמר רבי שמעו ב פזי :רמז לציו קברות מ התורה מני ?  ...רבי אבהו אמר מהכא )ויקרא יג ,מה(:
'וטמא טמא יקרא' טומאה קוראה לו ואומרת לו פרוש ...והאי להכי הוא דאתא? ההוא מיבעי ליה
לכדתניא' :וטמא טמא יקרא' צרי להודיע צערו לרבי  ,ורבי מבקשי עליו רחמי ! א כ לכתוב
וטמא יקרא ,מאי 'וטמא טמא'? שמעת מינה תרתי".
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שהטומאה הינה מצד החומר )שהרי נפקדה ממנו הצורה( ,וכ
בטומאת המצורע.10

מופנ

דבר זה א

והנה ,החומר הינו א סיבת העבירות .11עבירות אלו ה שגוררות עונש הפוגע בחומרו של
האד  .נמצא שורש החטא ושורש הפורענות אחד הוא.

 10ראה את דברי ראב"ע על הפסוק )ויקרא יג ,מה( "בגדיו יהיו פרמי ":
"כמו קרועי  ,להכירו ללכת במנהג משונה ,או טעמו כעני אבל ,על כ בגדיו יהיו פרומי וראשו פרוע.
והטע  ,שיתאבל על רוע מעשיו ,כי בעבור מעשיו בא לו זה הנגע".
וראה א את דברי בעל "ספר החינו " )קסט ,במהדורת מוסד הרב קוק קעא(:
"משרשי המצווה ,שיקח דימיו בנפשו ,בהרחקתו מבני אד  ,כי בסיבת החטא ירוחק האד מכל טוב,
למע ישוב מדרכו הרעה".
כיוו שהזכרנו את דברי ראב"ע )שמסתבר שהיו לנגד עיניו של הרלב"ג א בביאורו כא ( ,נוסי לבאר על
פי דרכו :מטרת הציווי המחייב את המצורע ללכת בבגדי קרועי  ,על פי האפשרות הראשונה שמציע
ראב"ע ,היא על מנת שיהיה למצורע סימ היכר .מסתבר כי הכוונה היא על מנת שידעו הכל שמצורע הוא
ויתרחקו ממנו ,כעי הציווי "טמא טמא יקרא" .אול לפי האפשרות השניה שמציע ראב"ע עולה כי אי
זה סימ חיצוני אלא כעי תהלי חזרה בתשובה של המצורע .הבגדי הקרועי והראש הפרוע ה
סימני אבלות ,והמצורע שרוי בתקופת הרחקה זו באבל "על רוע מעשיו" .בפירושו זה מבאר ראב"ע לא
רק את מטרת ההרחקה אלא א את מטרת הצרעת" :בעבור מעשיו בא לו זה הנגע" .מעשיו הרעי של
האד ה שהביאו עליו את הצרעת וה שגרמו להרחקתו מ החברה.
כיו שבתקופת ההרחקה מ החברה עובר המצורע תהלי של חזרה בתשובה ,מסתבר כי א קבלת
כרטיס הכניסה לשוב אל החברה קשור לחזרה זו .כ כותב ראב"ע ביחס לשתיי מ הפעולות שעובר
המצורע ביו טהרתו:
א .הקרבת הקרבנות )ויקרא יד ,י(:
תמימ וכבשה אחת בת שנתה תמימה" ...
ִ
"וביו השמיני יקח שני כבשי
כותב על כ ראב"ע )ש  ,ד"ה 'שני כבשי וכבשה אחת'(:
"בעבור היות נגע הצרעת מוסר על מעשה הלשו  ,על כ יקריב כבש אחד לעולה כמשפט כל העולה על
הרוח ,ואחד אש כמשפט כל אש  ,ונקבה לחטאת כמשפט כל חטאת." ...
ב .לעומת הקרבת הקרבנות ,המכפרי על העבר ,נעשות פעולות שמשמעות הינה לעתיד )ויקרא יד ,יד(:
המטהר הימנית ועל בֹה ידו הימנית ועל בֹה
"ולקח הכה מד האש ונת הכה על תנו אֹז ִ
רגלו הימנית".
מבאר זאת ראב"ע )ש  ,ד"ה 'על תנו '(:
" ...והבוה מקו חבור ,והוא עיקר כל המעשי  ,והימנית בעבור כח הצד הימי  ,והתנו זכר לשמוע
אשר צ וה".
נתינה על תנו האוז ועל הבוה  ,היא "עיקר כל המעשי " ,מסמלת את הנקודות שבה צרי הצרוע
החוטא לתק את דרכיו :לשמוע את מצוות ה' ,ולשפר את המעשי .
 11ראה ,למשל ,את דברי הרלב"ג בסו פרשת צו )עמוד  ,196בפיסקה "ומזה הצד"( ,וראה בהערה ) 11ש (.
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אמנ  ,זוהי רק תחילתה של השקיעה ,שהרי דרכו של חולי הגו שמקרב הוא את מיתתו
של האד  ,ואז יאבד האד א את צורתו.12
התשובה הינה כתריס בפני הפורענות.
*

ב" .לא תבשל גדי בחלב אמו"
 .1שלושה איזכורי

שלושה טעמי

איסור בישול הגדי בחלב אמו ניזכר שלוש פעמי בתורה .הפע הראשונה בפרשת
משפטי )שמות כג ,יט( ,הפע השנייה בפרשת כי תשא )שמות לד ,כו( והפע השלישית בפרשת
ראה )דברי יד ,כא(.
הצור באיזכור איסור זה שלוש פעמי בתורה ,נידו באריכות במכילתא דרבי
ישמעאל )משפטי כ ,מהדורת הורבי רבי  ,עמ'  .(335 336תשע דיעות הובאו ש :
"לא תבשל גדי בחלב אמו".
רבי ישמעאל אומר :מפני מה נאמר בשלושה מקומות? כנגד שלוש בריתות
שכרת הקדוש ברו הוא ע ישראל ,אחת בחורב ואחת בערבות מואב ואחת
בהר גריזי והר עיבל.
רבי יונת אומר :הראשו תחילה נאמר ,ואי דורשי תחילות .שנית לו מפני
הדי  ,בהמה טהורה מטמאה במשא ,וטמאה מטמאה במשא ,א למדת על
טהורה שבשרה אסור להתבשל בחלבה ,יכול א טמאה יהא בשרה אסור
להתבשל בחלבה? תלמוד לומר" :בחלב אמו" ,ולא בחלב טמאה .שלישית,
ולא בחלב אד .

 12ראה ,למשל ,את דברי הרמב" בהלכות תשובה )ח ,א(:
"הטובה הצפונה לצדיקי היא חיי העול הבא ,וה החיי שאי עמה מוות ,והטובה שאי עמה רעה...
שכר הצדיקי הוא שיזכו לנוע זה ויהיו בטובה זו; ופירעו הרשעי הוא שלא יזכו לחיי אלו
אלא נכרת
אלא יכרתו וימותו .וכל מי שאינו זוכה לחיי אלו הוא המת שאינו ָח ֶייה לעול
ברשעו ואבד כבהמה." ...
ראה א בביאור הרלב"ג לפרשת כי תשא )חלק ד ,לא ,יד ,עמודי :(390 391
"ועני הכרת הוא אובד הנפש באופ שלא יהיה לה הישארות." ...
ראה א את דברי הרלב"ג בביאורו לפרשת ל ל )חלק ו ,ביאור דברי הסיפור ,יז ,יד ,עמוד  (241וכ את
דבריו בביאורו לפרשת בא )חלק ב ,התועלת החמישה עשר ,עמוד .(204
*

בחלק זה נדגי ביאור של הרלב"ג בדר הפשט.
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רבי יאשיה אומר :מפני מה נאמרה בשלושה מקומות? אחת לבהמה ואחת
לחיה ואחת לעו .
אבא חנ אומר משו רבי אליעזר :מפני מה נאמר בשלושה מקומות? אחת
לבהמה גסה ואחת לעיזי ואחת לרחלי .
רבי שמעו ב אלעזר אומר :מפני מה נאמר בשלושה מקומות? אחת לבהמה
גסה ואחת לדקה ואחת לחיה.
ר' שמעו ב יוחאי אומר :אחד איסור אכילה ואחד איסור הנאה ואחד
איסור בישול.
דבר אחר :אחת בי באר בי בחוצה לאר ואחת בפני הבית ואחת שלא בפני
הבית .לפי שהוא אומר" :ראשית בכורי אדמת " ,לא שמענו אלא בזמ
שהביכורי נוהגי ובמקו שהביכורי נוהגי ש נוהג בשר בחלב ,מקו
שאי הביכורי נוהגי ובזמ שאי הביכורי נוהגי לא שמענו ,תלמוד
לומר )דברי יד ,כא(" :לא תאכלו כל נבלה" ,ונאמר" :לא תבשל גדי" מה
נבלה נוהגת בי באר בי בחוצה לאר  ,בפני הבית ושלא בפני הבית ,א
בשר בחלב יהא נוהג כ .
רבי עקיבא אומר :מפני מה נאמר בשלושה מקומות? פרט לחיה ,פרט
לבהמה ,פרט לעו .
רבי יוסי הגלילי אומר :נאמר "לא תאכלו כל נבלה" ,ונאמר "לא תבשל גדי
בחלב אמו" ,את שאסור בנבלה אסור לבשל בחלב .עו שאסור משו נבלה
יכול יהא אסור לבשל בחלב? תלמוד לומר" :בחלב אמו" יצא עו שאי לו
חלב א  .יצאת בהמה טמאה ,אחת בשחיטתה ואחת במיתתה.
בביאורו לפרשת משפטי  ,ד הרלב"ג ,בדר הפשט ,באיזכור משולש זה )עמודי :(123 125
והנה זאת האזהרה נזכרה בתורה בשלושה מקומות :בזה המקו  ,ובפרשת
כי תשא )שמות לד ,כו( ,ובפרשת ראה אנכי )דברי יד ,כא(ִ .וי ְד ֶמה שהיא נזכרה
באלו המקומות להודיע הכוונה בזאת המצווה מצד הענייני הנלווי לה.
לדעת הרלב"ג ,איזכור משולש זה של האיסור מלמדנו כי שלושה טעמי לו .כל אחד מ
הטעמי נלמד מ ההקשר בו הוא מופיע )מצד הענייני הנלווי לו(.

 .2טע האיזכור השני התרחקות מחוקות הגויי
נעיי תחילה בהקשר הפסוקי שבפרשת משפטי )כג ,יב יט(:
ששת ימי תעשה מעשי וביו השביעי תשבֹת ,למע ינוח שור וחמֹר
וינפש ב אמת והגר .ובכל אשר אמרתי אליכ תשמרו ,וש להי אחרי
לא תזכירו לא ישמע על פי  .שלש רגלי תחֹג לי בשנה .את חג המצות תשמר
צוית למועד חֹדש האביב כי בו יצאת
ִ
שבעת ימי תאכל מצות כאשר
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ממצרי  ,ולא יראו פני ריק  .וחג הקציר בכורי מעשי אשר תזרע בשדה,
וחג הא ִס בצאת השנה באספ את מעשי מ השדה .שלש פעמי בשנה,
יראה כל זכור אל פני האדֹ ה' .לא תזבח על חמ ד זבחי ,ולא ילי חלב
חגי עד בֹקר .ראשית בכורי אדמת תביא בית ה' להי  ,לא תבשל
גדי בחלב אמו.
הפסוקי הקודמי לאיסור בישול גדי בחלב אמו ,עוסקי
בשלושת הרגלי  ,קרב פסח וביכורי  .מבאר הרלב"ג )ש (:

בקרבנות ראייה וחגיגה

ולפי שבזה המקו הייתה התורה זוכרת המצוות אשר יכוונו לעבודת ה'
יתעלה ולהשגתו כפי כוחנו ,כמו החגיגה והראייה וקרב הפסח והביכורי ,
הנה יִ ְד ֶמה שתהיה הכוונה בזאת המצווה אחד משני דברי  :א ההתקרב
לעבודתו יתעלה ,א ההתרחק מלכת בחוקות שאר הגויי הרחוקי
מעבודתו ,כי אולי היה מנהג האומות הקדומות לבשל בשר בחלב בבית
עבודה זרה בבוא לחוג חגיה  ,ומנעה אותנו התורה מזה .וא לא
כי רוש נימוסי האומות
מצאנו )א על פי שלא מצאנו( זה כתוב ממנהגיה
הה כבר אבד ,לאור הזמ  ,ולמחלוקת התורה עליה  .ולזאת הסיבה
ֵר ֶאה שכוו  ,במצוות
אחשוב שבאה זאת האזהרה בפרשת כי תשא .כי ש י ָ
הנזכרות בו ,להרחיק מעבודה זרה מפני מעשה העגל.
מטרת המצוות הסמוכות לאיסור בישול גדי בחלב אמו בפרשת משפטי היא עבודת ה'
והשגתו כפי כוחנו ,ונראה שקשור האיסור להתקרבות לה' או להתרחקות מחוקות הגויי .
הרלב"ג פותח בביאור האיסור ,להרחיק מחוקות הגויי  .הרלב"ג טוע כי יתכ שבישול
הגדי היה מנהג עובדי עבודה זרה ,ולפיכ מנעתו התורה ,על מנת להרחיקנו ממנהגיה .13
 13ראה בדברי הרמב" ב"מורה נבוכי " )ג ,מח(:
"אשר לאיסור בשר בחלב ,ע שהוא מזו גס מאוד בלי ספק וגור להתמלאות רבה ,לא בלתי סביר
בעיני שהיה לעבודה זרה צד בזאת .אולי היו אוכלי כ בפולח מפולחניה או בחג מחגיה  .מה שמחזק
זאת ,לדעתי ,הוא שאיסור בשר בחלב הוזכר פעמיי בתחילת הציווי עליו במקו בו הזכיר את מצוות
העלייה לרגל' :שלש פעמי בשנה' וגומר .הרי הוא כאומר :בשעה שאת עולי לרגל ונכנסי את בית
ה' להי אל תבשל ש את מה שאתה מבשל בצורה זאת כמו שה היו עושי  .זה הטע הסביר ביותר
בעיני לאיסורו ,אול לא מצאתי זאת כתוב בספרי הצאביה שקראתי".
דברי הרמב" התבארו בפירושו של רבינו בחיי )שמות כג ,יט ,מהדורת הרב שעוועל ,עמודי רמב רמג(:
"והרמב" ז"ל כתב בזה טע בטעמי המצוות ,כי מפני שהיה מנהג עובדי אלילי שהיו אוכלי בשר
בחלב בבית תועבות בימי חגיה  ,על כ באה התורה לאסור אותו ,ויאמר הכתוב :כשתבא שלש פעמי
בשנה לבית ה' להי לא תבשל גדי בחלב אמו ,כעני מנהגי עובדי גילולי שעושי כ  ,ולכ נזכר הכתוב
הזה בשני מקומות בכלל החגי  ,כי כ דר התורה לאסור הדברי שה לאלילי ותצווה עלינו לעשות
ההיפ  ,כדי לעקור שורש אלילי מ העול  .זה כתב הרב ז"ל בטע המצווה הזאת ,וא על פי שאי זה
לשונו זה כוונתו".
אמנ  ,יש לציי כי בניגוד לדעת הרמב"  ,מחלק הרלב"ג בי שני האיזכורי .
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אמנ  ,מסתבר שאיזכור האיסור בפרשת כי תשא הינו למטרה זו ,כיוו שבא הוא לאחר
חטא העגל ,כאשר התעורר הצור להרחקת הע מ העבודה הזרה.14

 .3טע האיזכור הראשו

התקרבות לעבודת ה'

לאור זאת ,האיזכור בפרשת משפטי
הרלב"ג )ש  ,עמודי :(124 125

הינו למע

נתקרב לעבודת ה' .מבאר

ואפשר שהעיר בזה המקו להתקרב לעבודתו יתעלה .וזה ,כי כמו שציווה ה'
יתעלה שלא נעשה מלאכה ביו השבת ,למע נתבונ בעניי זאת המצווה
ויתבאר לנו שהוא להעיר "כי ששת ימי עשה ה' את השמי ואת האר
וביו השביעי שבת ויִ נפש" )שמות לא ,יז( ,כ ציווה שלא נבשל גדי בחלב אמו,
להעיר על שלא ניקח מחכמת ה' יתעלה הנראית בנמצאות השופעות ממנו
שהוא כלי אל שנשיג אמיתת מציאותו הקדמות כוזבות יביאונו לכפור
בהתחלה הראשונה...
ולזה ציווה ה' יתעלה שנביא ראשית ביכורי האדמה בית ה' ליישב
בנפשותינו שהכול מאתו יתעלה ,וציווה שלא נבשל גדי בחלב אמו ליישב
בנפשותינו שנשמור שלא נשתמש בהשחתת נפשותינו בשפע השופע לנו
שי ַג ֵ ל החלב
מאת ה' יתעלה ,אשר ְי ַג ְ ֵלנ ויַקנה לנפשותינו מציאותה כמו ְ
הגדי היונק אותו ,כי זה ִי ְד ֶמה למי שיבשל הגדי וישחיתהו בחלב אמו אשר
היה מכוו לזונו ולגדלו.
או ציווה זה להעיר שניזהר שלא תביאנו רוב הטובה אשר נת לנו ה' יתעלה
לבעוט בו ,כאומרו" :וישמ ישרו ויבעט" )דברי לב ,טו(" ,וכס הרביתי לה
וזהב עשו לבעל" )הושע ב ,י( .ולזה ציווה ג כ שנביא ראשית ביכורי האדמה
לבית ה' ,ליישב בנפשותינו שכל הטובות הבאות לנו ה מאיתו יתעלה ,כי זה
ירחיקנו מהבעיטה בו מפני ריבוי הטובות.
החכמה הנפלאה ,הגלומה במערכות הטבע ,הינה כלי להשגת אמיתת מציאותו של
הקב"ה .אסור לו לאד לעשות את ההיפ  ,ולהשתמש בחכמת הטבע לצור הכחשת
קיומו של הקב"ה.

 14כעי הסבר זה כתב הרלב"ג א
העגל )שמות לד ,יא כו ,עמוד :(428

בפרשת כי תשא ,ביחס אל המצוות שנזכרו לאחר חטא

"והנה החל אחר זה ִל ְ נ ת ולהזכיר קצת המצוות שקד זכר  ,וה המצוות המרחיקות ֵמעבוד עבודה
זרה ,לפי שכבר נכשלו בעבודה זרה ...ואול מה שהזהיר מלבשל גדי בחלב אמו הוא ג כ לזאת
הסיבה בעינה ,וכבר ביארנו עניינו בביאורנו לזאת הפרשה ,בפרשת ואלה המשפטי ".
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אזהרה זו נרמזת באיסור בישול גדי בחלב אמו .הגדי אמור לינוק את חלב אמו וכ
להתפתח ולגדול .בישולו בחלב אמו הינו ההיפ הגמור מכ  ,כיוו שהחלב נועד להתפתחות
הגדי ולא להשחתתו .השפע השופע מאת הקב"ה נועד להתפתחות נפש האד ולא
להשחתתה בדעות כוזבות.
אפשרות נוספת הינה שאיסור בישול גדי בחלב אמו רומז לנו שלא נשתמש בשפע הגשמי על
מנת לבעוט בקב"ה ,כיוו שזהו היפו מטרתו של השפע הגשמי ,כהיפו מטרת חלב הא ,
וכעי הפירוש הקוד .

 .4טע האיזכור השלישי בריאות הגו
א כ  ,מהי מטרתו של האיזכור השלישי בתורה לאיסור בישול גדי בחלב אמו?
מבאר הרלב"ג )ש  ,עמוד :(125
ואול בפרשת ראה אנכי העירנו מצד הענייני הנלווי לזאת האזהרה ש ,
כי בזאת האזהרה תועלת לבריאות הגו  ,ולזה המשי ש האזהרה בה אל
האזהרה מאכילת הבעלי חיי אשר ה בלתי נאותי לבריאות גופנו ,כמו
שנבאר ש בגזרת ה'; ולא יקשה למצוא הסיבה בזה למי שעיי בטבעיות
ובחכמת הרפואה עיו מעט .ובכלל ,הנה עירוב המזונות המתחלפי
במהירות העיכול וקושיו לא יאות ,כי המתעכל ראשונה יפסיד האחר.
ואי ֵהנָה מקו ביאור אלו הדברי .
בפרשת ראה ,איסור בישול גדי בחלב אמו סמו לאיסור מאכלות אסורות ,אשר לדעת
הרלב"ג איסור הינו מטעמי בריאות 15.ממילא מתבאר טע נוס לאיסור בישול גדי בחלב
אמו ,טע בריאותי ,כיוו שהחלב המתעכל מהר ,פוגע בבשר המתעכל לאט ממנו.16

 15אכ  ,יש לציי כי טע זה איננו הטע היחיד ,לדעת הרלב"ג ,למאכלות אסורות .ראה את דבריו
בפרשת שמיני )יא ,לאחר פסוק כב ,עמוד :(276
"יתבר ה ל היודע טבע הדברי כול ַ של שבפני  ,אשר מהידיעה ההיא נסתעפו אלו הדיני במיני
הבעלי חיי לברור מה הנאות להיזו האד ממנו מהבלתי נאות ,א מצד החליאו הגו  ,א מצד
ַע ת החומר ,באופ שיכבה אור השכל מהשיג מושכליו".
ראה ש  ,הערה  ,139וכ בעמוד ) 264הערה .(85
 16ראה א את דברי הרלב"ג בפרשת ראה )חלק ב ,התועלת השמונה עשר(:
"והוא מה שלמדנו בזה המקו מצד הסמיכות ,שהסיבה באיסור בשר בחלב הוא מצד היותו מזו בלתי
נאות אל הבריאות ,כמו שביארנו בפרשת ואלה המשפטי ".
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 .5סיכו
נמצא ,כי ישנ שלושה טעמי לאיסור בישול גדי בחלב אמו:17
א .רמיזה על חובת ההתקרבות לקב"ה.
ב .אזהרה על התרחקות מחוקות הגויי .
ג .טע בריאותי.
שלושת הטעמי
האיסור.

הללו נלמדי  ,לדעת הרלב"ג ,מהקשריה

של שלושת איזכוריו של

 17העובדה שיש למצווה אחת טעמי אחדי איננה בעייתית ,כדברי הרלב"ג )שמות כג ,יט ,עמוד :(125
"ולא יקשה בעיני אי תהיה מצווה אחת לתועלות רבות ,כי אתה תראה מצוות שבת שזכרה בה התורה
שתי תועלות; ובכלל ,הנה התורה ִ ְד ֶמה לטבע ,וכמו שיעשה הטבע הפעולה האחת לתועלות רבות ,כ
העניי במה שתצווהו התורה".
ראה מה שפירט הרלב"ג בעני שבת בפרשת כי תשא )חלק ד ,לא ,יז ,עמודי  ,(391 392וראה
בהערה ) 44ש ( .לטעמי נוספי לאיסור בישול גדי בחלב אמו ,ראה במילואי ל"תורה
שלמה" )סימ כא ,עמודי שב שה(.
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א .מבוא
מזמור סז ,על א פסוקיו הספורי  ,צופ בחובו רעיונות ומסרי בעלי ער רב ביותר.
מנהגי רבי נתפתחו סביב מזמור זה ,וה שהפכו אותו למרכזי א במהל סדר התפילה
)בייחוד אצל בני עדות המזרח( .המזמור נאמר מדי יו בתפילת מנחה ,ומהדרי לומר
אותו בצורה של מנורה בת שבעה קני  ,1שנית לראותה על גבי לוחות "שויתי" בבתי
הכנסת .נוס על כ ' ,זוכה' הוא להיאמר בכל יו מימי ספירת העומר ,וא בתיקו חצות.
מעט מאוד נכתב על ייחודיותו של מזמור זה ועל מבנה המנורה שנית לו ,ולקמ נשתדל
להתייחס לאשר נכתב עליו.
ננסה לחקור ,א כ  ,מהו סודו של מזמור זה ,ובמה נתייחד להיות כה מרכזי בחלק מ
הקהילות .לש כ נעזר בניתוחו הספרותי של הפרק בצורות שונות ,נבח את הקשר בינו
לבי מבנה המנורה ועל ידי כ נגלה את חשיבותו של המזמור ואת אשר מעוניי בעל
המזמור להעביר לנו.

ב .אפשרות א' לחלוקת המזמור
כל המתבונ במילותיו של המזמור ,מגלה כי בנוי הוא על שמונה פסוקי  .הפסוק הראשו
הוא כותרת ,ופסוק ו חוזר על הנאמר בפסוק ד.
1

ראה איור לקמ בפרק ו.
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משו כ נטו מספר מפרשי המקרא אחרוני זמנינו 2לומר ,כי נחלק המזמור לשלושה
חלקי  ,כאשר פסוקי ד ו ו הינ כעי פיזמו חוזר ,כלומר בצורה זו:
א .למנצח בנגינֹת מזמור שיר.
ב .להי יחננו ויברכנו יאר פניו אתנו סלה.
ג .לדעת באר דרכ בכל גוי ישועת .
ד .יודו עמי

להי יודו עמי

ל .

ה .ישמחו וירננו לאמי ,
כי תשפֹט עמי מישֹר,
ולאמי באר תנח סלה.
ו .יודו עמי

להי יודו עמי כל .

ז .אר נתנה יבולה יברכנו להי

להינו.

ח .יברכנו להי וייראו אותו כל אפסי אר .
מפרשי אלו ,מתבססי בחלוקת א על המילה "סלה" ,המופיעה פעמיי במהל
המזמור .המילה "סלה" ,כידוע ,קשורה למבנה המוסיקלי של המזמור והיא מבטאת סיו
של תנועה מוסיקלית )יש אשר פרשו זאת כתחלי למילה "לעול " וכ למילה "לנצח" ,א
חוקרי זמנינו הוכיחו אחרת .(3אלא שיש להקשות עליה  ,לכאורה ,שכ המילה "סלה"
הראשונה במזמורינו כתובה בסו פסוק ב ,בעוד שלפי טענת יש לסיי את הבית רק בסו
פסוק ג .על כ הסבירו ה  ,בדוחק ,שנעשה הדבר מטע אחר התלוי בדבר מיוחד המופיע
בפסוק ב .הרואה יראה ,כי המשורר בפסוק ב רומז לברכת כהני  ,המופיעה במקרא,
בשינויי קלי אשר נעמוד עליה בהמש  .על כ רצה המשורר לחתו עניי חשוב זה
במילה אשר תבטא את חשיבותו .אשר על כ  ,הוסי בסו הפסוק את המילה "סלה" ,א
שהדבר בא על חשבו העובדה שברצונו לסיי את הבית רק בפסוק ג.
א כ  ,יוצא לדבריה כי מחולק המזמור לשלושה בתי כאשר הבתי הקיצוניי הינ
בני שלוש עשרה תיבות ואילו הבית האמצעי ב אחת עשרה תיבות.

2

ביניה הרש"ר הירש ,קאסוטו ור' משה צבי סגל.

3

עיי בדעת מקרא )תהילי ג ,ג( ,הוצאת מוסד הרב קוק ,ירושלי .
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נושאי הבתי הינ כדלקמ :
הבית הראשו

ברכת ה' לישראל בפ הרוחני.

הבית השני הנהגת ה' בצדק את העמי כול .
הבית השלישי ברכת ה' בפ הגשמי ואהבתו ויראתו על ידי כל העול .
על כ  ,פסוק ההודאה הינו הפיזמו החוזר ,כיוו שעוסק הוא בהודאות שונות של חלקי
ציבור שוני .
אולי נית לומר ,כי מספר המילי בבית הראשו ובבית השלישי גדול ממספר המילי בבית
השני ,כיוו שההודאה הראשונה גדולה מ ההודאה השניה .שכ  ,בהודאה הראשונה מדובר
על חסדי ה' ביחס לע ישראל כע הנבחר ,מה שאי כ בהודאה השנייה בה מדובר רק
בהשגחת ה' על שאר העמי  .ההודאה השלישית הינה על הפ הגשמי ,וכוללת היא את כל
העול על כ א היא ארוכה כהודאה הראשונה.
דיו בחסרונות וביתרונות שבשיטה זו ,ביחס לזו הבאה אחריה יעשה בשלב מאוחר יותר.

ג .אפשרות ב' לחלוקת המזמור
אפשרות אחרת לחלק את המזמור היא לחלקו לשני חלקי
פסוק א הינו כותרת המזמור ופסוק ה הינו הציר המרכזי:

השווי

באורכ  ,כאשר

א .למנצח בנגינֹת מזמור שיר.
ב .להי יחננו ויברכנו יאר פניו אתנו סלה.
ג .לדעת באר דרכ בכל גוי ישועת .
ד .יודו עמי

להי יודו עמי

ל .

ה .ישמחו וירננו לאמי כי תשפֹט עמי מישֹר ולאמי באר תנח סלה.
ו .יודו עמי

להי יודו עמי כל .

ז .אר נתנה יבולה יברכנו להי

להינו.

ח .יברכנו להי וייראו אותו כל אפסי אר .
על פי חלוקה זו נית לראות בבירור כי ישנה הקבלה כלפי פני בי שני חלקי המזמור.
ראשית ,במספר המילי הזהה בפסוקי ג ד לעומת פסוקי ו ז ,המוני שש מילי כל
אחד ,וכ פסוק ב ופסוק ח המוני שבע מילי כל אחד .כמו כ  ,ישנ מילי זהות בשני
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החלקי " :אר " בפסוק ג ובפסוק ז ,צמד המילי "יברכנו להי " ,החוזר בפסוק ב
ובפסוקי ז ח ,וכ מילות מפתח ,החוזרות על עצמ בצורות שונות:
האומות :גוי
פע אחת )פסוק ג( ,עמי
)פסוק ה( .ס כל ההופעות שמונה פעמי .

חמש פעמי )פסוקי ד ,ה ,ו( ,לאמי

פעמיי

השירה וההודאה :יודו ארבע פעמי )פסוקי ד ,ו( ,ישמחו פע אחת )פסוק ה( ,ירננו
פע אחת )פסוק ה( .ס כל ההופעות שש פעמי .

ד .ביאור המזמור
עתה ,ניגש להסביר את המילי הטעונות הסבר ,ומספר ענייני שיש לבאר באופ פרטי.
פסוק ב " :להי יחננו ויברכנו יאר פניו אתנו סלה" כפי שכבר הזכרנו ,רמוזה כא ברכת
כהני  .כידוע נזכרו בברכת הכהני  ,הכתובה בפרשת נשא ,שלוש ברכות )במדבר ו ,כד כו(:
יברכ ה' וישמר .
יאר ה' פניו אלי ויחנ .
ישא ה' פניו אלי ויש ל שלו .
בהתבוננות ראשונית נית לגלות שני הבדלי בי הברכה שבתורה לזו שבמזמור .ראשית,
בברכת כהני נוקטת התורה בש המפורש ,בעוד שבמזמורנו בחר המשורר לנקוט
בש לוהי  .4כמו כ נית למצוא במזמור רמז מפורש לברכות "יברכ "" ,יאר" ו"ויחנ ".
יש שמצאו בפסוק זה רמז א ל"ישא ה' פניו אלי " וכ ל"ויש ל שלו " ,כיוו שבפסוק
מתוארת התופעה שהאר תת את יבולה דבר שיקרה רק בזמ בו יהיה שלו  5.ודאי
4

על כ עומד ,בי השאר ,ר' משה אלשי  ,בפירושו לפסוק זה.

5

ציו עוקשי ,במאמרו '|" :להי יחננו ויברכנו' עיו במזמור סז בתהלי " )'מגדי ' טו ,חשו ה'תשנ"ב,
עמודי  (79 83מצדד באפשרות א' לחלוקת המזמור ומסביר כי ישנה בעיה מוסרית ,לכאורה ,בכ
שנושא ה' פני לישראל ,שהלא אי לפניו משוא פני  .על כ  ,לטענתו ,לא הכניס המחבר משפט זה,
בייחוד כשמדובר בשפיטה בצדק ובמשפט .אמנ  ,קדמה לו הגמרא במסכת ברכות )כ ,ב( ,המציגה זאת:
"אמרו מלאכי השרת לפני הקדוש ברו הוא :ריבונו של עול  ,כתוב בתורת ' :אשר לא ישא פני ולא
יקח שחד' ,והלא אתה נושא פני לישראל ,דכתיב' :ישא ה' פניו אלי '? אמר לה  :וכי לא אשא פני
לישראל?! שכתבתי לה בתורה' :ואכלת ושבעת וברכת את ה' להי ' ,וה מדקדקי ]על[ עצמ עד
כזית ועד כביצה".
א כ  ,תשובתו של הקב"ה על טענה זו הייתה מקובלת בעיני המלאכי  ,אול לא בהכרח בעיני אומות
העול על כ שונה הנוסח במזמורינו.
בעניי ה"שלו " משמעותו שלימות ואחדותיות ,וא שמילה זו אינה נאמרת במפורש במזמור ,זהו
הרעיו החורז במזמור כולו ,כפי שיתבאר לקמ על פי האפשרות השניה לחלוקת המזמור ,ובניגוד
לאפשרות הראשונה.
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שישנה משמעות מהותית הרבה יותר לכ שברכה זו שובצה במהל המזמור ונעמוד על כ
בהמש  ,ביתר הרחבה.
בצורה חגיגית ,מתבטא על פסוק זה בעל "ילקוט שמעוני" )תהילי  ,רמז תשצב(:
אמר רבי ברכיה :אי הקב"ה מושיע את ישראל במעשיה  ,אלא להודיע
גבורתו ולהודיע שמו .כ אס אמר )תהלי עו ,ב(" :נודע ביהודה להי ,
בישראל גדול שמו" ,ואומר )ש עז ,טו(" :אתה ה ל עֹשה פלא ,הודעת בעמי
עוז " ,ואומר )ש קו ,ח(" :ויושיע למע שמו" .מהו "להודיע את
גבורתו" )ש (? אמר רבי אלעזר :יכול שעובדי אלילי אומרי נושא לה
פני  ,לא .ולא עוד אלא שמודי לו ,שנאמר" :יודו עמי ל " ,למה?
שהקב"ה מגלה צדקת של ישראל ,שנאמר )ישעיה סא ,יא(" :כי כאר תוציא
צמח  ,וכגנה זרועיה תצמיח" וגומר ,ואומר )ש סב ,א(" :למע ציו לא
אחשה" וגומר ,ואומר )ש סב ,ב(" :וראו גוי צדק " וגומר .אמר הקב"ה
לישראל :בעול הזה היית מתברכי על ידי אחרי  ,לעתיד לבא אני מבר
אתכ מפי ,שנאמר " :להי יחננו" וגומר" ,יאר פניו אתנו סלה".
בעל הילקוט סובר כי עוסק פסוק ב במזמורנו בתקופה נבואית עתידית של ימות המשיח
ואי הוא ד במאורע היסטורי כלשהו.
פסוק ג :בפסוקנו מופיעה המילה "לדעת" .נית להסביר כי משמעותה הינה בלשו פעילה,
כלומר להודיע את שמו של ה' בעול  ,וכאשר שמו יתפרס באר  ,בפני כל הגויי  ,תהיה
התוצאה שירה והודאה של כל העמי בפה מלא ,כמתואר בפסוק ד .זאת ,כיוו שיחזו
ימת השכינה עושה רוש " )רד"ק( ,כפי
בישועתו של הקב"ה ויתמלאו שבח ותהילה שכ " ִק ַ
שכתוב )במדבר י ,לה(" :ויהי בנסע הארֹ ויאמר משה קומה ה' ויפצו אֹיבי וינסו משנאי
מפני " ,וכ במזמור שאחריו )סח ,ב(" :יקו להי יפוצו אויביו".
במחצית זו של המזמור נחלקו הדעות הא עוסק חלק זה בברכה הרוחנית ובהתגלות ה'
בעול  ,אול החלק השני עוסק בברכה הגשמית ,6או שמא שני החלקי ג יחד עוסקי
בברכה הגשמית ,כפי שפירש רש"י'|" :יאר פניו' להראות פני שוחקות לתת טל ומטר".
הסבר זה זהה לנבואות הפריחה והשגשוג הגשמיי המופיעי בנביאי .7
פסוק ה :פסוק זה ,שהינו הציר המרכזי ,עוסק בהנהגת ה' במשפט וביושר את הגויי ושאר
הלאומי " .מישֹר" יושר )לפי הגמול על פי המצודות דוד(" ,תנח " תנהיג .
א כא רוצה בעל העקידה לחלק את הפסוק כפי החלוקה הקודמת ,לשני חלקי  :המחצית
הראשונה עוסקת בברכה הרוחנית ,וזה עניי "תשפֹט עמי מישֹר" .במחצית השנייה
6

כפי שפירשנו ,וכ פירשו בעל "עקידת יצחק" והמלבי" .

7

יחזקאל )לד ,כה לא(; )לו ,ח טו(; יואל )ב ,יז יט(; )ב ,כו כט(.
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"תנח " פירושו תנהל לכל צורכיה הגשמיי  .הרד"ק והמאירי טועני כי עוסק המזמור
בקיבו גלויות ,ושואבי ה את רעיונ מפסוק זה שמשמעותו' :העמי שיבואו על ידי גוג
ומגוג תשפט במישור'.
פסוק ו :ישנה פה הודאה ,שאיננה רק על שמנהיג הקב"ה רק את ישראל כ שניכרת
שהשגחתו עליה בחסד וברחמי  ,אלא על העול כולו ,ועל כ באי העמי להללו שנית.
פסוק ז :רוב של הפרשני מסבירי כי מדובר בברכה הגשמית ,נתינת היבול על ידי
האר  .הרד"ק והמלבי" מוסיפי  ,כי כיוו שתאבד הרשעה מ האר  ,תית האר את
יבולה שוב ,לאחר שריצתה על כל חטאי האד  .לעומת זאת ,המאירי מפרש כי הכוונה
בפסוק איננה ליבול הגשמי ,אלא להצמחת "יבול ישע וצדקה" .כאשר יהיו מעשי בני האד
טובי ויעשו צדק וחסד ,יברכנו ה' ג כ כתוצאה ישירה של מעשינו הטובי  ,כמבואר
בכל התורה והנביאי  .מוטיב נוס החוזר כא הוא ברכת לוהי  ,כיוו שבנוס על ברכה
לכל העמי מתפללי אנו לברכה מיוחדת בהיותינו ע סגולה ,נבחר העמי  ,המקורב
ביותר ל"מל " ומתו שהוא לוהינו הוא ג 'אלוהי ' של כל העמי ) .במוב הפשוט,
בעל הכוחות כול (.
פסוק ח :המזמור חות ביראת הרוממות של היקו כולו ,מפני פחד ה' ומגדולת עוזו.
הספורנו א מרחיק לכת ,ומפרש כי תתקיי בנו ברכת "ופרצת ימה וקדמה ,וצפֹנה ונגבה"
עד שנגיע לכל קצוות האר )"אפסי אר "( ,ונזכה לפרס א ש ה' א ש .

ה .תכלית המזמור
רואי אנו כי המזמור איננו מזמור לאומי כי א מזמור הכולל את העול כולו .כמוב ,
נית לסייג את הדברי  ,ולומר כי מודגש הקשר ההדוק בי הקב"ה לע ישראל לכל אור
המזמור ,כי הוא אשר עומד במרכז ההודאה לה' ואילו העמי מצטרפי אליו .בעניי חשוב
זה נתקלנו במזמור מז ,הנאמר מספר פעמי בראש השנה ,יו המלכת מלכו של עול  ,בו
ממליכי אנו את הקב"ה עלינו ועל כל העול כולו.
8

כעת ,נית א לעמוד ביתר בירור על כ שמדובר בתקופה העתידית של ימות המשיח
תקופה בה יודו כל העמי בסגולתו של ע ישראל ומלכות ה' הבלעדית ,כפי אשר פירש
לפנינו ישעיה בנבואותיו )ב ,ב ד(:
והיה באחרית הימי  ,נכו יהיה הר בית ה' בראש ההרי ונשא מגבעות
ונהרו אליו כל הגוי  ,והלכו עמי רבי ואמרו לכו ונעלה אל הר ה' אל
בית לֹהי יעקב וירֹנו מדרכיו ונלכה בארחתיו .כי מציו תצא תורה ודבר ה'

8
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וכתתו חרבות ל ִאתי
מירושלִ  .ושפט בי הגוי והוכיח לעמי רבי ִ ,
ָ
וחניתותיה למזמרות ,לא ישא גוי אל גוי חרב ולא ילמדו עוד מלחמה.
כ הדבר במיכה )ד ,א ה(:
והיה באחרית הימי יהיה הר בית ה' נכו בראש ההרי ונשא הוא מגבעות
ונהרו עליו עמי  .והלכו גוי רבי ואמרו לכו ונעלה אל הר ה' ואל בית לֹהי
יעקב ויורנו מדרכיו ונלכה באֹרחֹתיו כי מציו תצא תורה ודבר ה' מירוש ָלִ .
ושפט בי עמי רבי והוכיח לגוי עצמי עד רחוק ו ִכתתו חרבֹתיה
לאתי וחניתֹתיה למזמרות לא ישאו גוי אל גוי חרב ולא ילמדו עוד
ִ
מלחמה .וישבו איש תחת גפנו ותחת תאנתו ואי מחריד כי פי ה' צב ות דבר.
כי כל העמי ילכו איש בש להיו ואנחנו נל בש ה' להינו לעול ועד.
אולי זו הסיבה שנזכרה ברכת הכהני במזמורנו ,שכ זו מגמת הברכה שפע טובה מה',
לישראל ולכל העול  9.פיסגת הברכה הינה השלו  ,השלימות האחדותיות אשר תשרור
בבריאה בבעלי החיי ובבני האד  .כול יכירו בה' ,ויעבדו אותו שכ אחד בלב של .
האחריות להגעת עת זו מוטלת בראש ובראשונה על ע ישראל כע סגולה .בזה עוסק
פסוק ג חובתנו להודיע את דבר ה' בצדק ובמשפט ,כפי שנצטווה אברה )בראשית יח ,יט(:
"למע אשר יצוה את בניו ואת ביתו אחריו ושמרו דר ה' לעשות צדקה ומשפט" ,וכפי
שנצטווה ע ישראל במשימה זו )שמות יט ,ו(" :ואת תהיו לי ממלכת כהני וגוי קדוש",
ובייחוד הכהני  ,שאינ מעמד אצולה כי א בעלי אחריות גדולה ,ככתוב )מלאכי ב ,ז(" :כי
שפתי כה ישמרו דעת ותורה יבקשו מפיהו" ,וכ תבוא ישועת ה' לעול כולו .כאשר יתגלה
לעיני כל חי כי כל שפע טובה המצוי בעול עובר דר ישראל ,יפרצו א ה בשירה ,10שבח
9

עיי עוד באבות דרבי נת )נוסחא א ,ד ,ד"ה 'על העבודה'(:
העול מתבר על יושביו וגשמי יורדי בזמנ
"כל זמ שעבודת בית המקדש קיימת
שנאמר )דברי יא ,טו( ' :להיכ ולעבדו בכל לבבכ ובכל נפשכ ונתתי מטר ארצכ בעתו יורה
ומלקוש ...ונתתי עשב בשד לבהמת ' .ובזמ שאי עבודת בית המקדש קיימת אי העול מתבר על
יושביו ואי הגשמי יורדי בזמנ  ,שנאמר )ש (' :השמרו לכ פ יפתה לבבכ ' וגומר' ,ועצר את השמי
ולא יהיה מטר'|".
כ הדבר א בדברי הגמרא במסכת יבמות )סג ,א(:
"|'כל משפחֹת האדמה' )בראשית יב ,ג( אפילו משפחות הדרות באדמה ,אי מתברכות אלא בשביל
ישראל' .כל גויי האר ' )בראשית יח ,יח( אפילו ספינות הבאות מגליא לאספמיא ,אינ מתברכות
אלא בשביל ישראל".

 10עניי ההלל שמהללי העמי את ה' ,כיוו שמיטיב הוא לישראל ,מוזכר מספר פעמי נוספות .בתורה,
אחר ששומע יתרו את כל אשר עשה ה' למשה ולישראל אומר א הוא בפה מלא )שמות יח ,יא(:
"עתה ידעתי כי גדול ה' מכל ה להי ".
כ הדבר א בתהילי )קיז ,א ב(:
"הללו את ה' כל גוי שבחוהו כל האמי כי גבר עלינו חסדו".
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והודאה לה' יתבר  ,וא אלו שהתקוממו נגד ה' יזכו להשראת שכינתו ,ישמחו
וירננו )פסוק ה( .א כ  ,תתקד הודאת לדרגה אחרת .אי זו עוד הכרת טובה בלבד ,אלא
הכרת אמיתתו של הקב"ה הדורש טובת ומשפיע לה מחסדיו ,א שהרשיעו לפניו.
מתו הצמחת יבול ישע וצדקה )כפי שביאר המאירי( והטבת מעשי האד בעול  ,ישפיע ה'
טוב ויבר א את ע ישראל .אז יוכרו פעמי המשיח ,תתפשט יראת ה' באר ולא יהיה
מקו עליו נית יהיה לומר )בראשית כ ,יא(" :אי יראת להי במקו הזה".
על כ  ,הדגיש האלשי בפירושו ,כי ברכת הכהני נאמרה כא בש לוהי ולא בש
המפורש ,להורות כי השאיפה הינה להגיע לק של ימות המשיח על פי די  ,ולא בחסד
ורחמי  .זאת ,כיוו שדבר הנעשה בחסד דורש תמורה אחריו ,כביכול ,וממילא לא תמיד
מתאי הוא למציאות בה נית הוא ,כמתנה היוצרת למקבל תחושת מחויבות להחזיר.
כ היה בגאולה הראשונה ובדור המדבר ,ולכ באה גלות לאחריה .אול הגאולה העתידית
תהיה על פי די  ,לפי מעשיה של ישראל ,כמופיע בהלכה הראשונה בירושלמי )ברכות ד ,ב(:
רבי חייא רבא ורבי שמעו ב חלפתא הוו מהלכי בהדא בקעת ארבל
בקריצתה ,וראו איילת השחר שבקע אורה .אמר רבי חייא רבה לר' שמעו ב
חלפתא :ברבי ,כ היא גאולת של ישראל בתחילה קימעה קימעה ,כל מה
שהיא הולכת היא רבה והולכת .מאי טעמא? "כי אשב בחֹש ה'
אור לי" )מיכה ז ,ח(.
אחר הגאולה לא תהיה חזרה לגלות ,חלילה .לכ  ,מבקשי אנו שימלו עלינו לוהי
בדי )עיי במזמור מז( כיוו שהנהגת חסד אינה נצחית .כ הונהג העול בתחילה ,עד שראה
ה' שאי העול מתקיי כ ושית את מידת הרחמי אול יש לחזור להנהגה הראשונה.
נית א לומר כי ' לוהי ' הינו ש כללי ,ואי הוא ש פרטי המכוו לישראל .זאת ,כיוו
שפונה המזמור לאנושות כולה והברכה הינה כלל עולמית ,מה שאי כ ברכת הכהני
המתייחדת לע ישראל לבדו.
כא המקו לבחו את היחס שיש בי שתי האפשרויות שהוצגו לחלוקת הפרק ,ולנסות
לראות מי הצליחה להבליט יותר את אשר רצה המשורר להדגיש במזמורנו .כבר ציינו לעיל
כי יש שהרחיבו את שיטת החלוקה הראשונה ,והציגו את השלכותיה ,כציו עוקשי במאמרו
ב'מגדי ' ,11ש מבקש הוא לטעו כי על ידי החלוקה הקודמת ניכרת החלוקה בי ישראל
לעמי  ,ומוצג כא עימות כלשהו ביניה  .עימות זה ,בא לידי ביטוי ה בש
' לוהי ' המשתנה בי " להינו" לבי " להי " וה בפעלי "יחננו" לעומת "תשפֹט"
)אחרי ( .כמו כ  ,מעוניי הוא להבחי במשמעות המילה "אר " בביטוי "אר נתנה יבולה"
לעומת הביטוי "אפסי אר " )של העול כולו( .לפיכ  ,נראה לשיטתו ,כי כל מטרת המשורר
הייתה להציג את העימות המתמיד שישנו בי ישראל לעמי בכל התקופות.

 11ראה לעיל ,הערה מספר .5
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אול נראה על פי הסברנו ,השואב את מקורו מסגנו הכתיבה החגיגי ופעלי השירה
המרובי המופיעי במהל המזמור ,כי אי מזמור זה מתאר מציאות שגרתית ,נצחית ,חס
וחלילה ,כי א שאיפה למציאות עליונה הרבה יותר ,בה הולכות האומות בכיוו אחד ע
ישראל ללכת ולשורר לקב"ה ,מל העול  .כמוב  ,כפי אשר אשר כתבנו לעיל ,לא לחינ
החליט המשורר לשב במזמורו זה את ברכת הכהני הידועה במעלתה ,ועל כ א שינה
את לשונה על מנת שתחול לא רק על ישראל ,כפי שיקרה עד אותה התקופה ,אלא א על
שאר העמי אשר יבואו לחסות בצל השכינה ע ישראל.

ו .המזמור כתפילה
א דברינו נכוני עד כה ,הרי מעתה נוכל להבי את הסיבה בגללה נהגו במקצת מ
הקהילות לאמ מזמור זה ,ולאומרו בכוונה יתירה בכל יו בתפילת המנחה ,בתיקו חצות
וא בימי ספירת העומר .זאת ,כיוו שכל מטרת הפרק הינה לתאר את המציאות השלימה,
עליה מדברי הנביאי לעתיד לבוא ,ואליה מצפי כל ישראל ומייחלי  .א כ  ,מ
המתבקש הוא לשב מזמור זה בנוסח תיקו חצות ובעת תפילת המנחה ,12המייצגי זמ
של עת רצו  ,בו מבקשי ומבכי את החורב ומייחלי לישועה העתידית.
התוכ של המזמור ,כפי שביארנו ,תוא את ימי הספירה ,בה צרי כל אחד מישראל
להתעלות ולהתקד בעבודת ה' ,מימי חג הפסח חג הגאולה ממצרי  ,אר התועבה ,ועד
לימי חג השבועות חג מת תורה ,חג בו הפכנו לע אחד ,הבנוי על יסודות טהרה וקדושה,
מוסר וצדק ,חסד ומשפט ,אשר יהיו אור לגויי  ,להמלכת ה' עליה באחרית הימי .
אול מלבד זאת ,מצאו בעלי הסוד רמז במזמור ,המורה על הקשר לימי ספירת העומר.
המונה את מספר המילי במזמור ,ללא הכותרת ,יגלה כי במזמור ישנ מט מילי ובפסוק
המרכזי ישנ מט אותיות 13.על פי תגלית זאת ,הקשר הינו פשוט מאוד .קוד קבלת
התורה ,מזכירי אנו את ברכת כהני וכל אשר היא מבטאת ,כיוו שתפקידנו הוא להפי
אור לעול כולו ,על מנת שבאחרית הימי ימליכו א העמי את ה' עליה .
 12תפילת המנחה נחשבת לתפילה החשובה ביותר במהל היו ומצאו לכ רמז מאליהו ,שבויכוחו ע
נביאי הבעל ,חיכה עד לעת עלות המנחה ,ורק אז נתפלל לה' ונענה )מלכי א יח ,לו(:
"ויהי בעלות המנחה ,ויגש אליהו הנביא ויאמר :ה' להי אברה יצחק וישראל .היו
אתה להי בישראל ואני עבד  ,ובדברי )קרי :ובדבר ( עשיתי את כל הדברי האלה".

יִ ָ ַדע כי

מתו כ מסיקה הגמרא במסכת ברכות )ו ,ב(:
"ואמר רבי חלבו אמר רב הונא :לעול יהא אד זהיר בתפילת המנחה ,שהרי אליהו לא נענה אלא
בתפילת המנחה ,שנאמר 'ויהי בעלות המנחה ויגש אליהו הנביא ויאמר' וגומר".
 13יש לציי כי הדבר תלוי בכתיב מלא וחסר של המילי "תשפֹט" ו"מישֹר" ,בכתב יד לנינגרד מופיעה
המילה "תשפֹט" בכתיב מלא .ובכתבי יד אחרי מופיעה כ א המילה "מישֹר".
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כ נית א להסביר את העובדה שמזמור הזה נכתב בצורת מנורה בסידורי של בני עדות
המזרח 14.א כא נחלקו הדעות בעניי הקנה האמצעי ובסיסו הא לעשות את הבסיס ב
שלוש או ארבע מילי  .יש לציי  ,כי לפי האומר שהבסיס ב ארבע מילי הרי שנותרו בקנה
שבע מילי  15.כמו כ יש שנהגו לפצל את הכותרת ,כבזיכי של קני המנורה ,וא כ  ,כ
הוא מראה המנורה:

 14כמו המנורה ,שאת נרותיה העלה אהר הכה
את הבריות ומקרב לתורה".

עליו נאמר )אבות א ,יב(" :אוהב שלו ורוד שלו אוהב

 15עמוס חכ  ,בספרו "דעת מקרא" ,מציי כי לדעתו מתאי מבנה זה לשירה בה נוטלי חלק ציבור ושתי
מקהלות ,בצורה של אמירת המקהלות ועניית הציבור.
א יעקב בזק ,בספרו "צורות ותכני במזמורי תהילי " )דביר  ,(1984טוע כי חלק מ המזמורי עוצבו
מראש בצורה ציורית זו או אחרת ,אול המעתיקי ויתרו על הצורה הציורית מטעמי חיסכו  .מכא ,
שישנו קשר הדוק בי צורתו הציורית של המזמור ותוכנו.

186

סודו של מזמור סז עיו בתוכ המזמור ובמבנהו

בעל העקידה נות משמעות עמוקה יותר לכ  ,על פי הפסוק )משלי ג ,טז(" :אֹר ימי בימינה
ובשמאולה עֹשר וכבוד" ,וכ על פי דרשת הגמרא )בבא בתרא כה ,ב(" :הרוצה שיחכי
ידרי  ,ושיעשיר יצפי " .כידוע ,בזמ המקרא פנו פניו של האד לשמש ,כיוו שזהו הדבר
היחיד שהיה קיי בצורה איתנה למול פניו ,ועל כ קדימה משמעותו בתנ" מזרח ,ימי
דרו  ,ואילו שמאל צפו  .לפיכ  ,דורש הוא את הצד הימני של המנורה ,המייצג את הצד
הדרומי ,כעוסק בחסד רוחני ואילו החלק השמאלי ,המייצג את החלק הצפוני ,כעוסק
בהצלחה הגשמית ובהשגחת ה' בעניי הגשמי וכדומה.

ז .סיכו
מגלי אנו כי מזמור סז ,אשר חלקנו רגילי לאומרו בכל יו  ,הינו מזמור בעל ער חשוב
ביותר ,הפונה לעול כולו .המזמור מתאר את היחס אשר ישרור בי ישראל לעמי
באחרית הימי  ,אז יכירו כול כי ה' הוא מל המלכי וישוררו לו ,ומתו כ תשרה
הברכה בנו ובכל האומות .זו הסיבה שהניעה את מחברי נוסח התפילה להכניס את המזמור
בזמני בה ישנה ציפייה לגאולה ולבני המקדש ,ובעת תפילה לישועה ממרו  .מבנה
המנורה הוא שחילק את המזמור בצורה הנכונה ,ובעזרתו חשפנו תובנות יקרות אשר ביקש
בעל המזמור להעביר לנו.
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˙ÂÂˆÓ‰ ˙Î¯ÚÓ
„¯˘ ¯·˘ÂÏ˘ ,‰˘ÓÏ ÂÏ Â¯Ó‡ ˙ÂÂˆÓ ‰¯˘Ú ˘ÂÏ˘Â ˙Â‡Ó ˘˘ :È‡ÏÓ˘ È
‰ÂÓ˘Â ÌÈÚ·¯‡Â ÌÈÈ˙‡ÓÂ ,‰ÓÁ‰ ˙ÂÓÈ ÔÈÈÓÎ - ÔÈÂ‡Ï ˘ÓÁÂ ÌÈ˘È˘Â ˙Â‡Ó
ÂÏ ‰Âˆ ‰¯Â˙" ?‡¯˜ È‡Ó :‡ÂÓ‰ ·¯ ¯Ó‡ .Ì„‡ Ï˘ ÂÈ¯·È‡ „‚Î - ‰˘Ú
‡Ï"Â "ÈÎ‡" ,ÈÂÂ‰ È¯Ò „ÁÂ ‰‡Ó ˙È˘ - ‡È¯ËÓÈ‚· "‰¯Â˙" ,"‰˘¯ÂÓ ‰˘Ó
.ÌÂÚÓ˘ ‰¯Â·‚‰ ÈÙÓ - "ÍÏ ‰È‰È
)מכות כג ,ב(

‡‰ÁÈ˙Ù .
·˙Â¯·È„‰ ˙¯˘Ú· „ÂÒÈ‰ .
‚ÈÈÒ ¯‰ „ÓÚÓ ˙¯ËÓ .
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א .פתיחה
כנגד הגמרא לעיל ,המציגה את שש מאות ושלוש עשרה המצוות ,מה קיבלו בני ישראל שש
מאות ואחת עשרה ממשה ,ואת השתיי הראשונות שמעו מ הקב"ה ,נתקלי אנו בפרשת
יתרו )שמות כ ,ב יג( במעמד הר סיני ,בנתינת עשרת הדיברות .מעמד זה מעלה שתי שאלות:
א .מהו היחס בי עשרת הדיברות לשאר המצוות ,הא יש בה ייחודיות על שאר המצוות?
ב .מהי המשמעות הנובעת ממעמד הר סיני?

ב .היסוד בעשרת הדיברות
על ייחוד של עשרת הדיברות ישנ קושיות רבות .רבות מה עולות כתוצאה מקושי
בהתייחסות אל עשרת הדיברות כאל מצוות ככל המצוות האחרות .נציג כמה מ הקושיות:
א .הא "אנכי ה' להי " הינה אחת הדיברות ועל כ נחשבת היא למצווה ,1או שמא אי
היא אחת מה )עיי בדברי בה"ג ואברבנאל(? ר' חסדאי קרשקש א תוהה על האפשרות
לצוות על עניי אמוני כציווי עשרת הדיברות.

1
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עיי ראב"ע )שמות כ ,ב(; רמב" )ש (; רמב"  ,ספר המצוות )עשה א(; הלכות יסודי התורה )א ,ו(;
"מורה נבוכי " )ב ,לג(.
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ב .מצוות השבת פותחת ב"זָכור" ולא ב" ְזכור" ,כפי שמצוי בציווי רגיל.2
ג .האפשרות לצוות על "לא תחמֹד" ,שכל עניינו בלב ,מעוררת תמיהות בהבנת האיסור.3
נית להתייחס אל עשרת הדיברות כאל מאמרי בעלי משמעות עמוקה .אול על פי סברא
זו ,כיצד יתפרשו דברי הגמרא במסכת מכות )כד ,א(:
בא דוד והעמיד על אחת עשרה ...בא ישעיהו והעמיד על שש ...בא מיכה
והעמיד על שלוש ...בא חבקוק והעמיד על אחת )חבקוק ב ,ד(" :וצדיק
באמונתו יחיה"
כיצד צמצמו הנביאי את המצוות למספר קט של עקרונות ומצוות יסודיות ,ללא שהיה
ניסיו לצמצמ לעקרונות אלו לעשרת הדיברות! הא אי עשרת הדיברות מסגרת
המצוות המתאימה ביותר לשמש כתמצית כלל מצוות התורה?
הגמרא במסכת ברכות )יב ,א( דנה במשנה בתמיד )ה ,א( שעניינה סדר התפילות במקדש ,אשר
ביניה א קריאת עשרת הדיברות .הגמרא מסבירה כי א בגבולי ביקשו לקרוא את
עשרת הדיברות ,אול "ביטלו מפני תרעומת המיני " .מהי אותה התרעומת שחששו
שתבוא מ המיני ?
רש"י )ש  ,ד"ה 'מפני תרעומות המיני '( מפרש ,כי החשש היה מ הטענה שאי שאר התורה
אמת ,ועל פי פירוש זה יתכ שסבר רש"י כי אכ ישנו מעמד מיוחד לעשרת הדיברות .כ א
מביא רב ניסי גאו מ התלמוד הירושלמי )ברכות ט ,ב( ,שטענת המיני הייתה כי רק עשרת
הדיברות ניתנו למשה בסיני.
אול  ,ברור מכל הפירושי הינו הטע אותו מביא הרמב" בפירוש המשנה.
כ מסביר הרמב" את הטע לקריאת עשרת הדיברות במקדש ואת ייחוד על
שאר המצוות )תמיד ה ,א(:
והטע שקוראי עשרת הדברי בכל יו  ,מפני שה יסוד הציווי ותחילתו.

4

2

עיי ברש"י )שמות כ ,ז(; רמב" )ש (.

3

לדעת הסוברי שעניי האיסור הינו בלב .עיי בראב"ע )שמות כ ,יג(.

4

כ בתרגו ר"י קאפח .בדפוסי הלשו הינה" :לפי שה עיקר הדת וראשיתו" ,וזה אינו נכו  ,שהרי
משתמע מכ שישנ מצוות "עיקריות" וחשובות יותר .בפירוש קהתי למשניות הלשו הינה" :שה עיקר
התורה וראשיתו" וזו ודאי איננה כוונת הרמב" .
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כלומר ,עשרת הדיברות משמשי פתיחה ובסיס לשאר הציוויי  ,אול ללא מעלה מהותית
על שאר המצוות .דבר זה בולט עוד יותר באיגרותיו של הרמב"  ,ש מתייחס הוא לפסק
של רב באחת מקהילות הגולה ,שלא לעמוד בעת קריאת עשרת הדיברות:5
וככה היה ראוי שיעשה ...בגלל מה שיעלה מזה על הדעת מהפסד האמונה,
וידמה שיש בתורה מעלות וקצתה נעלה מקצתה ,וזה חמור מאוד...
א כ  ,עשרת הדיברות אינ מייצגי עקרונות הנעלי על שאר המצוות ,אול מאיד  ,אי
ה מצוות רגילות .מכל מקו  ,לא ממצוות פרטיות אלו נובע החידוש אשר בשבילו נתכנסו
ע ישראל במעמד נשגב זה ,וא אי זו הפע הראשונה בה נצטוו ישראל במצוות אלו.
זאת ,כיוו שנמצאי ה עוד בשבע מצוות בני נח ,ובמצוות עליה נצטוו ישראל במרה:
"אנכי" ו"לא יהיה" ,מצוות האמונה כנגד איסור עבודה זרה.
"לא תשא" המבטא את השמירה על קדושת ש ה'
קללת ה' עליה נצטוו בני נח.

אינו רחוק מאיסור

"זכור" ו"כבד" א על השבת וכיבוד הורי  ,בה אמנ לא נצטוו בני נח,
6
נצטוו כבר ישראל במרה ,בי יתר המצוות שנצטוו ש על פי חז"ל.
"לא תרצח" עליו נצטוו בני נח ,באיסור שפיכות דמי .
"לא תנא " עליו נצטוו בני נח ,באיסור גילוי עריות.
"לא תגנב" ו"לא תענה" מצוות הקשורות לדיני ממונות ,הנכנסות בציווי
בני נח לחקיקת דיני .
"לא תחמֹד" נית לומר כי לתאווה ולחמדה רומז איסור אבר מ החי.
רס"ג ,בסידורו ,הל לדר אחרת ,והסביר שעשרת הדיברות כוללי בתוכ את כל תרי"ג
המצוות )הוצאת "מקיצי נרדמי " ,עמוד קצא(:
אש אוכלה ונוהרת מכל הנוהרות,
ודברי כאש ,וניצוציה הרבה מצוות בכל דיבור זוהרות.
בחכמתי כללתי בעשרת דיברותי שש מאות ושלוש עשרה מצוות להורות,
אמרות ה' אמרות טהורות.
גישה זו ,בעקבותיה הלכו רלב"ג 7ואברבנאל ,8מחזקת עוד יותר את הנאמר ,כי אי משמעות
ייחודית לעשרת הדיברות כמצוות פרטיות ,וא לא כיסודות אמוניי בלבד ,אלא כמייצגי
5

איגרות הרמב"  ,הוצאת "מעליות" )ב ,עמוד תרי( ,תשובה בעניי עמידה בעת קריאת עשרת הדיברות.

6

מדרש אגדה )ה ,טו(; סנהדרי )נו ,ב(; מדרש "שכל טוב" )טו ,כה(.

7

הוצאת מעליות )שמות א ,עמודי .(332 363

8

בביאורו לפרשת יתרו )שמות כ ,ב ,ד"ה "ואמנ בעונשיה "(.
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ורומזי לשאר התורה .לפיכ  ,אי מצוות אלו עצמ החידוש שבעשרת הדיברות אלא
המשמעות העומדת מאחוריה משמעות מערכת המצוות.

ג .מטרת מעמד הר סיני
לאחר שעסקנו בבירור הכוונה הכלולה בעשרת הדיברות ובתוכנ  ,צריכי אנו למקד את
תשומת הלב במעמד הר סיני .א לפי דברינו ,לא נועד מעמד הר סיני רק על מנת למסור
לע ישראל את עשרת הדיברות ,מוכרח הוא שישנו ער למעמד עצמו .מהו אותו ער נשגב,
בו זכו הע במעמד חשוב זה?
כש שמספר ספר בראשית על בניי המשפחה ,משפחת ישראל ,כ מספר ספר שמות על
בניי הע  .החל מהגלות ודר הליכת במדבר ,פועלי בני ישראל להגיע למדרגת "ממלכת
כהני וגוי קדוש" )שמות יט ,ו( .גלות מצרי שימשה ככור היתו וצירו לע  ,כפי
ויוצא אתכ מכור הברזל ממצרי " .בני ישראל נוכחו
שכתוב )דברי ד ,כ(" :ואתכ לקח ה' ִ
במכות וביציאת מצרי במציאות ה' )שמות ז ,יז(" :כי אני ה'|" ,בהשגחתו )ש ח ,יח(" :כי אני
ה' בקרב האר " ובאחדותו )ש ט ,יד(" :כי אי כמֹני בכל האר " ,וכ למדו על השתדלות
וביטחו בקריעת י סו  ,אול לא הגיעו עדיי לדרגה אליה ייעד ה'.
בהגיע אל מול הר סיני ,מכונס הע למעמד נשגב בו מתארת התורה )שמות יט ,טז(" :קֹלת
וברקי וענ כבד על ההר וקֹל שפר חזק מאד" .מעמד זה השפיע באופ כה חזק על הע  ,עד
שמבקש הע ממשה )ש כ ,טו(" :דבר אתה עמנו ונשמעה ,ואל ידבר עמנו להי פ נמות".
משה מגיב על כ במשפט אחד )ש כ ,טז(" :ויאמר משה אל הע אל תיראו ,כי לבעבור נסות
אתכ בא ה להי ובעבור תהיה יראתו על פניכ לבלתי תחטאו" ,משפט ממנו נית ללמוד
על מטרת המעמד .תכלית המעמד הינה הקניית ניסיו ויראה לע ישראל.
כדי להבי מטרות אלו יש להסביר במה משמש מעמד הר סיני כניסיו  ,ומהי משמעות
היראה בניסיו זה .ישנו מעמד אחר ,חשוב לא פחות בתולדות ע ישראל ,הקשור למטרות
אלו ניסיו עקידת יצחק )בראשית כב ,א ב(:
ויהי אחר הדברי האלה ,וה להי נסה את אברה  .ויאמר אליו :אברה ,
ויאמר :הנני .ויאמר :קח נא את בנ  ,את יחיד  ,אשר אהבת ,את יצחק ול
ל אל אר המֹריה ,והעלהו ש לעֹלה על אחד ההרי אשר אֹמר אלי .
מעמד זה מסתיי בדברי ה' הנאמרי לאברה על ידי המלא )ש כב ,יב(:
ויאמר :אל תשלח יד אל הנער ,ואל תעש לו מאומה .כי עתה ידעתי כי
ירא להי אתה ,ולא חשכת את בנ  ,את יחיד  ,ממני.
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מעמד עקידת יצחק כולל א הוא שתי בחינות אלו של ניסיו ויראה .הפרשני מתלבטי
בתכלית ניסיו זה ,מאחר שלכאורה לא שיי ניסיו אצל בורא העול  .התלבטות זו
מתפרשת בבראשית רבה )וילנא ,לב ,ג( המביא כמה הסברי לניסיו זה:
כתיב )תהלי יא ,ה(" :ה' צדיק יבח ורשע ואֹהב חמס שנאה נפשו".
אמר רבי יונת  :היוצר הזה אינו בודק קנקני מרועעי  ,שאינו מספיק לקוש
עליה אחת עד שהוא שובר  ,ומי הוא בודק בקנקני יפי  ,אפילו מקיש
עליה כמה פעמי אינ נשברי  .כ אי הקב"ה מנסה את הרשעי אלא
את הצדיקי שנאמר "ה' צדיק יבח " ,וכתיב )בראשית כב(" :וה להי
נסה את אברה ".
אמר רבי יוסי ב חנינה :הפישתני הזה ,בשעה שהוא יודע שהפשת שלו יפה,
כל שהוא כותשה היא משתבחת ,וכל זמ שהוא מקיש עליה היא
משתמנת )מתייקרת( ,ובשעה שהוא יודע שהפשת שלו רעה ,אינו מספיק לקוש
עליה אחת עד שהיא פוקעת ,כ אי הקב"ה מנסה את הרשעי  ,אלא את
הצדיקי שנאמר" :ה' צדיק יבח ".
אמר ר' אלעזר :משל לבעל הבית שהיה לו שתי פרות :אחת כוחה יפה ,ואחת
כוחה רע .על מי הוא נות את העול ,לא על זאת שכוחה יפה?! כ הקב"ה
מנסה את הצדיקי שנאמר" :ה' צדיק יבח ".
לפי ר' יוסי ב חנינה ,תכלית הניסיו הינה להשביח את העובר אותו .אפילו לאברה ,
המכונה בדברי ישעיה )מא ,ח(" :אברה אֹהבי" ,לא מספיקה תכונה זו של אהבת ה' ,וצרי
הוא להתגדל במעלתו .לש כ עליו לעבור את ניסיו ה ל ,כפי שא בני ישראל "מתנסי "
על מנת להשתבח .אול לאיזו מעלה צריכי היו בני ישראל להגיע?
הרמב" ב"מורה נבוכי " )ג ,כד( תולה את מטרת מעמד הר סיני באימות נבואת משה.
זאת ,על פי הפסוק המתאר את מטרת המעמד )יט ,ט(" :בעבור ישמע הע בדברי עמ  ,וג
ב יאמינו לעול " ,וכפי שקישרו א הרמב" וראב"ע בי פסוק זה לאימות הנבואה.
לעומת  ,מעלה אברבנאל )שמות כ ,טו ,ד"ה 'וכל הע '( את תכלית אימות הנבואה לרמת נבואה
פרטית מכ  .מסביר אברבנאל ,כי השורש נס"ה ,הנזכר בפסוק ,משמעו" :לבעבור נסות
ולהרגיל אתכ בקבלת הנבואה בא ה לוהי "! לא רעיו של נבואה באופ כללי ,אלא
הטבעת יכולת הנבואה בכל אחד ואחד מישראל.
הרש"ר הירש )שמות כ ,ב( מסביר כי צורת הדיבור "אנכי" מבטאת יחס אישי לנמע הדברי :
ומיד פונה ה' אל כל יחיד ויחיד בישראל ואומר :אני אנכי של " ,אנכי ה'
להי ".
האד הראשו היה יחיד בעולמו ,במעלת פני אל פני ע ה' ,אול כאשר חטא גורש
מג עד  .במסכת שבת )קמו ,א( מתואר שנכנסה בו זוהמת הנחש ,שפסקה רק מע ישראל
בהר סיני ,כאשר הגיעו למעלה שמייחד לנו ר' יהודה הלוי בספר הכוזרי )א ,צה צז( ,הנבואה.
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העניי השני שתלתה התורה במעמד הר סיני הינו )שמות כ ,טז(" :בעבור תהיה יראתו על
פניכ לבלתי תחטאו" ,כדברי ה' הנאמרי לאברה על ידי המלא )בראשית כב ,יב(" :כי
עתה ידעתי כי ירא להי אתה" .כפי שלאברה לא הספיקה מידת האהבה ,כ א הקשר
בי בני ישראל לקב"ה איננו אהבה או ביטחו בלבד ,אלא א קשר של יראה .אול לא
יראת חטא היא זו אלא יראת רוממות ,יראת המל .
במעמד הר סיני נועד לישראל קשר חדש אל הקב"ה ,קשר דו כיווני דר מערכת המצוות:
מצד הקב"ה :יחידי בהיסטוריה האנושית נצטוו באופ ישיר לעשות מעשה .כ היה אצל
נח ואצל האבות וכ א אצל אישי אחרי  ,אשר דבר ה' הישיר הנחה אות לקיי מצווה
מסויימת בזמ מסויי  .אול במה התייחד ע ישראל ,שא לאחר שפסקה הנבואה,
ממשי הוא ומקיי מצוות? לראשונה במת תורה ,נקבע כי עושה האד מעשה לא בגלל
שנצטווה בצורה ובפנייה ישירה מה' 9.פנייתו של ה' במעמד הר סיני ,חידשה דר נבואית
לאד הממשיכה א לאחר זמ  ,כעי דיבור תמידי ,הקורא לאד לקיי את המצוות.
מצד האד  :ה ל איננו מתגלה עוד כ ל של בני אד פרטיי  .הקב"ה מתגלה כמל שהוביל
את עמו מעבדות לחירות ,ולאחר שקיבלו מלכותו יכול הוא לגזור גזירות ,10אות
מקיימי ה ביראה כמקיימי גזירות מל .
נית לומר כי בעשרת הדיברות ישנו פ של קבלת עול מלכות שמיי
קבלת עול מצוות.

9

ופ של

לעניי שבע מצוות בני נח ,נראה ברור כי ישנו הבדל בינ למערכת מצוות התורה .התורה ניתנה על ידי
שליח ה' כהוראת ה ל לע  .לעומת זאת ,הציוויי לאד ולנח ,היו אמנ על ידי התגלויות ,כש
שנצטווה אברה במילה על ידי התגלות ,אול לא מכח ציווי זה חייבי אנו במצוות ברית מילה .כ
כותב מהר" חיות )"תורת אבות" ,הוצאת "דברי חכמי " ,יא ,עמודי סה סז(:
"דאפילו מצוות ב נח ...כיוו שהגיע הדיבור לה רק מה שנוגע לעצמ  ,ולא שיהיו שליחי לצוות
לאחרי וה היו רק מיישרי ומלמדי ."...
מצוות אלו הינ שכליות ,כדברי הגמרא במסכת יומא )סז ,ב(:
"דברי שאלמלא נכתבו די הוא שיכתבו ,ואלו ה  :עבודת כוכבי  ,וגילוי עריות ,ושפיכות דמי ,
וגזל ,וברכת ה'|".
על בני נח הוטל להנחיל היגיו זה לבניה  .לע ישראל נובע א החיוב במצוות אלו מכ שנשנו במעמד
הר סיני ונכתבו בתורה ,ועיי במסכת סנהדרי )נט ,א( .בנוס  ,הותרו מצות אלו לבני נח ,ונעשו כ"אינ
מצווי ועושי " .עיי במסכת עבודה זרה )ב ,ב(:
"אמר ר' יוס ' :עמד וימֹדד אר  ,ראה ויתר גוי ' )חבקוק ג ,ו( .מאי ראה? ראה שבע מצות שקיבלו
עליה בני נח ולא קיימו  ,כיוו שלא קיימו עמד והתיר לה ".
עיי ב"תורת אבות" )ש ( ,ובאנציקלופדיה תלמודית )ג ,עמוד שמט( ,בער "ב נח".

 10עיי מכילתא דרבי ישמעאל ,יתרו )ו(.
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ישי אלבק

ד .מעמד הר סיני וקריאת שמע
ניסוח זה מעלה את הדימיו לקריאת שמע ,שכ א בה קיימי שני רעיונות אלו .קישור זה,
בי עשרת הדיברות לקריאת שמע מופיע במפורש בתלמוד הירושלמי )ברכות ט ,א(:
מפני מה קורי שתי פרשיות הללו בכל יו ?  ...ר' לוי אמר :מפני שעשרת
הדיברות כלולי בה :
"אנכי ה' להי " "שמע ישראל ה' להינו".
"לא יהיה ל

להי אחרי על פני" "ה' אחד".

"לא תשא את ש ה' להי לשוא" "ואהבת את ה' להי " .מא דרחי
מלכא לא לישתבע בשמיה ומשקר.
"זכור את יו השבת לקדשו" "למע תזכרו" .רבי אומר :זו מצות שבת,
שהיא שקולה כנגד כל מצותיה של תורה ,דכתיב )נחמיה ט ,יד(" :ואת שבת
קדש הודעת לה ומצוות וחקי ותורה צוית" וגומר ,להודיע שהיא
שקולה כנגד כל מצוותיה של תורה.
"כבד את אבי ואת אמ " "למע ירבו ימיכ וימי בניכ ".
"לא תרצח" "ואבדת מהרה" .מא דקטיל מתקטיל.
"לא תנא " "ולא תתורו אחרי לבבכ ואחרי עיניכ " )במדבר טו ,לט( .אמר
ר' לוי :ליבא ועינא תרי סרסורי דחטאה ,דכתיב )משלי כג ,כו(" :תנה בני
לב לי ,ועיני דרכי תרצֹנה )קרי :תצֹרנה(" .אמר הקב"ה :אי יהבת לי ליב
ועיני אנא ידע דאת לי.
"לא תגנב" "ואספת דגנ " .ולא דגנו של חבר .
"לא תענה ברע עד שקר" "אני ה' להיכ " .וכתיב )ירמיה י ,י(" :וה' להי
אמת" .מהו "אמת"? אמר ר' אבו  :ש"הוא להי חיי ומל עול " )ש (.
אמר ר' לוי :אמר הקב"ה ,א העדת לחביר עדות שקר מעלה אני עלי
כאילו העדת עלי שלא בראתי שמי ואר .
"לא תחמֹד בית רע " "וכתבת על מזוזות בית " .בית ולא בית חבר ...
שעשרת הדיברות ה ה גופה של שמע ,דרב מתנה ורבי שמואל בר נחמ
תרוויהו אמרי :בדי היה שיהו קורי עשרת הדיברות בכל יו  .ומפני מה
אי קורי אות ? מפני טענות המיני  ,שלא יהו אומרי  :אלו לבד ניתנו
לו למשה בסיני.
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מערכת המצוות

א המדרש )דברי רבה ב ,לה ,ד"ה 'שמע ישראל'( מקשר בי הדברי :
ומהיכ זכו ישראל לקרות שמע? אמר רבי פנחס בר חמא :ממת תורה זכו
ישראל לקרות שמע .כיצד? את מוצא לא פתח הקדוש ברו הוא בסיני
תחילה ,אלא בדבר זה .אמר לה " :שמע ישראל" "אנכי ה' להי " .נענו
כול ואמרו" :ה' להינו ה' אחד" ,ומשה אמר" :ברו ש כבוד מלכותו
לעול ועד".
מלבד הקשר התוכני הקיי בי הפרשיות ,יוצר המדרש קשר בזמ אמירת הפרשיות .אול
א קריאת שמע קשורה עוד לזמ מת תורה ,מדוע נכתבה מאוחר כל כ  ,בספר דברי ?
ר' שמואל ברנשטיי  ,בעל "ש משמואל" )עמוד רנה( ,מתייחס לסתירה בי מדרש זה
למדרש אחר ,המעתיק את זמ קריאת שמע לזמ נתינת צוואת יעקב לבניו קוד מותו.
בעל "ש משמואל" מביא את סוגיית התלמוד הירושלמי על המשנה הפוטרת עבד
מקריאת שמע )ברכות כה ,א(:
עבדי מניי ? שנאמר )דברי ו ,ד(" :שמע ישראל ה' להינו ה' אחד"
שאי לו אדו אלא הקדוש ברו הוא ,יצא העבד שיש לו אדו אחר.

את

על פי הסבר זה ,לא יכלו ע ישראל לקבל את מצוות קריאת שמע לתקופה של גלות ,בה היו
עבדי  ,והיו צריכי לחכות עד שיצאו ממצרי .
א נשתמש ביסוד זה ,נוכל לומר כי את התורה ואת היסוד העומד מאחורי קריאת שמע
קיבלו ישראל ביציאת מצרי  ,אול כידוע מספר שמות ומספר במדבר ,המתארי את
נדודי ע ישראל במדבר ,התברר כי בני ישראל לא השתחררו עדיי מ העבדות .בני ישראל
זוכרי עדיי "את הדגה אשר נאכל במצרי ִחנ " )במדבר יא ,ה( ,רוצי לשוב אחור
ומתלונני "למה זה העליתנו ממצרי " )שמות יז ,ג( .רק בסופ של ארבעי שנה,
כשהשתחררו מעבדות זו והיו מוכני להיכנס לאר  ,היה משה יכול לחזור על עשרת
הדיברות .רק אז הזכיר משה לע את מעמד הר סיני וביאר את עניינו בפרשיית קריאת
שמע ,המבטאת את יסוד מערכת המצוות.
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א .בעיית הניסיו בפרשת העקידה
כל אד המתבונ בעיניי פקוחות במאורעות הסובבי אותנו ,בעבר ובהווה ,הטריד
אי פע את מחשבתו בשאלת "צדיק ורע לו" .נושא זה מעורר שאלות ,כמו" :הייתכ
שאנשי יסבלו ,א על פי שלא הגיע לה עונש כה חמור"? הא נית להעלות על הדעת
שהקב"ה יביא על אד ייסורי קשי " ,דווקא מתו שאוהבו"?
שאלות קשות אלו ,השייכות לשאלת השאלות של "צדיק ורע לו" ,מתקשרות אל התחו
הרחב והקשה עוד יותר של הבנת "דרכי ההשגחה" של הבורא יתבר  .ודאי שאי אנו
מתיימרי לנסות להבי דברי אלה שברומו של עול  .אול  ,מצד "לא עלי המלאכה
לגמור ,ולא אתה ב חורי ליבטל ממנה" )אבות ב ,טז( ננסה ,מתו עיו בדבריה של
הראשוני ז"ל ,להתמקד בשני מושגי מרכזיי בתחו זה "הניסיו " ו"ייסורי של
אהבה" ,והיחס ביניה .
אחד המוקדי המרכזיי  ,אשר ממנו יצאו חכמי ישראל לעמוד על נושא מחשבתי כבד ער
זה ,היה ניסיו העקידה .אול מלבד ניסיו העקידה ,המפורס והמיוחד כל כ  ,מוזכרי
ניסיונות נוספי בתורה ,המעוררי א ה שאלות ומצריכי ביאור.
לדוגמא הפסוק בשמות )טז ,ד( ,ממנו נראה כאילו צרי הקב"ה את הניסיו על מנת לדעת
א מקיימי ישראל את תורתו או לא ,חלילה:
ויאמר ה' אל משה :הנני ממטיר לכ לח מ השמי  ,ויצא הע ולקטו דבר
יו ביומו למע אנסנו היל בתורתי א לא.
וכ הפסוק בדברי )ח ,טז( ,אשר משתמע ממנו כי מטרת הניסיו הינה לתת שכר בסופו:
היטב
המא ִכל מ במדבר אשר לא ידעו אבתי  ,למע ענֹת ולמע נסֹת ל ִ
באחרית .
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רפאל רכס

האפשרות הראשונה והפשוטה ,אותה נית להציג בהסבר "הניסיו " בכלל ו"ניסיו
העקידה" בפרט ,היא כי סבל וייסורי הבאי מהקב"ה הינ עונש ,לפי דרגתו של החוטא.
בדר זו מסביר הרשב" את ניסיו העקידה ,כעונש לאברה על שכרת ברית ע אבימל ,
כמתואר בתורה )בראשית כא ,כג( ,שלא יעברו לתחומי המחיה של השני ,ה וצאצאיה :
ועתה ִהשבעה לי ב להי הנה א תשקֹר לי ולניני ולנכדי ,כחסד אשר עשיתי
עמ תעשה עמדי ,וע האר אשר גרתה בה.
מסביר החיזקוני )ש (:
עכשיו ,כשאתה )אברה ( גר ואני )אבימל ( בעל הבית ,תעשה ג אתה עמדי
כשאהיה גר ואתה בעל הבית ,וע יושבי האר אשר גרתה בה.
או כפי שכותב בעל "בכור שור" )ש (:
כשיבוא ליד

שלא תגרש ג אתה את זרעי.

כותב על כ הרשב" )בראשית כב ,א(:
א כא  ,אחר הדברי שכרת אברה ברית לאבימל  ,לו ולנינו ולנכדו של
אברה  ,ונת לו שבע כבשות הצא וחרה אפו של הקב"ה על זאת ,שהרי אר
פלשתי בכלל גבול ישראל ,והקב"ה ציווה עליה )דברי כ ,טז(" :לא ת ַחיה
כל נשמה" .וג ביהושע מטילי על ערי חמשת סרני פלשתי גורל.
לכ " :וה להי נסה את אברה " קינתרו וציערו ...כלומר ,נתגאיתה בב
שנתתי לכרות ברית ביניכ ובי בניה  ,ועתה ל והעלהו לעולה ויראה
מה הועילה כריתות ברית של !1
אול  ,אנו נצא מתו הנחת המוצא המשותפת לרוב המפרשי  ,כי אברה ויצחק לא
חטאו ,ומעשה העקידה אינו עונש כלשהו 2.כ נתייחס אל הניסיו בכלל ,ונאמר כי ישנ
ניסיונות וייסורי הבאי על האד  ,לא כעונש על חטא או פג כלשהו .על מה ,א כ ,
באי ניסיונות אלו על האד  ,ומה היחס בי "הניסיו " למושג "ייסורי של אהבה"?
1

עיי א בחיזקוני )ש כב ,א( ,המביא את פירושו של הרשב" כ"יש מפרשי ".

2

אמנ  ,ישנו מדרש התולה את ניסיו העקידה בהתנהגות של אברה ויצחק ,אול אי בו משמעות של
חטא ,אלא של הבעת תחושה מציד שלא הוציאו עדיי את כל אהבת לקב"ה לפועל .עיי בבראשית
רבה )מהדורת וילנא נה ,ד(; ילקוט שמעוני )וירא ,רמז צו(:
"|'אחר הדברי האלה' )בראשית כב ,א( אחר הרהורי דברי שהיו ש  .מי הרהר? אברה הרהר
ואמר :שמחתי ושימחתי את הכל ולא הפרשתי להקב"ה ,לא פר אחד ולא איל אחד .אמר לו הקב"ה :על
מנת שנאמר ל שתקריב לי את בנ ולא תעכב .על דעתיה דר' אליעזר ,דאמר ... :מלאכי השרת אמרו:
אברה זה שמח ושימח את הכל ולא הפריש להקב"ה ,לא פר אחד ולא איל אחד .אמר לה הקב"ה :על
מנת שנאמר לו שיקריב את בנו ולא יעכב .יצחק וישמעאל היו מדייני זה ע זה ,זה אומר :אני חביב
ממ שנימולתי לשלוש עשרה שנה ,וזה אומר :חביב אני ממ שנימולתי לשמונה ימי  .אמר ליה
ישמעאל :אני חביב ממ  .למה? שהיה סיפק בידי למחות ולא מחיתי ,באותה שעה אמר יצחק :הלוואי
היה נגלה עלי הקב"ה ואומר לי שאחת אחד מאיברי ולא אעכב ,מיד 'וה להי נסה את אברה ' )ש (".
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מה בי "ניסיו " ל"ייסורי של אהבה"?

בבירור עניי "הניסיו " ותכליתו ,עומדות בפנינו שתי אפשרויות הבנה :או שהניסיו הינו
לטובת המנוסה עצמו ,או שהוא לתועלת הכלל .אי להעלות על הדעת כי בא הניסיו בשביל
3
המנסה הקב"ה ,הרוצה לדעת את תוצאות הניסיו .
כ מנסח זאת הר" בדרשותיו )ו ,עמוד ק(:
וזה הניסיו צרי להתבאר .וזה ,כי אי ספק שהניסיו לא יהי אלא לאחד
משני דרכי  :או לתועלת המנוסה או לתועלת הכלל .לתועלת המנוסה כי
בהיות מחשבת הצדיק טובה ועניינו חזק ביראת ה' יתבר  ,מביאו לידי
ניסיו למע תצטר מחשבתו הטובה לידי מעשה ,ולכ לא ינוסה רק הצדיק
העומד בנסיונו ,והוא אומרו )תהלי יא ,ה(" :ה' צדיק יבח " ...והשני ,לתועלת
הכלל שיראו כלל האנשי אהבת ה' יתבר  ...זהו עניי הניסיו לא זולתו,
כי אי ספק שלא ינסה ה' יתבר  ,לידע א יעמוד בניסיונו ,כי ה' יתבר
צופה ומביט כל הענייני  ,ואי אצלו ספק כלל.

ב .גישת רס"ג ייסורי של אהבה
ראשית נציע את דרכו של רס"ג בספרו "אמונות ודעות" )ה ,ג ,מהדורת ר"י קאפח ,עמוד קעו(.
רס"ג וראשוני נוספי זיהו את הניסיו לצדיק כסוג של "ייסורי של אהבה" ,אשר אינ
באי כעונש על עוו שקד  ,אלא על מנת להרבות שכר.
ואומר עוד ,שאני מצאתי ייסורי הצדיקי בעול הזה שני סוגי  ,האחד על
העבירות המעטות ...והשני על דר הניסיו מייסר ה' בה  ,כאשר ידוע
לפניו שה יסבלו אות  ,ואחר כ יגמל עליה טוב ...ולא הועיד לעשות
כגו זה במי שלא יסבל  ,כיוו שאי תועלת בכ  ,אלא התועלת בתוחלת
הצדיקי כדי שידעו בני אד שלא לחינ בחר ה' ...ואומר אני ,וא ג
השל יתכ שיבואו עליו ייסורי כדי לית לו שכר על כ  .מפני שאני
מצאתי שהט מתייסרי  ,ואי לי ספק שישל לה  ,ויהיו ייסורי חכ לה
כמוסר אביה לה על ידי הכאה וכליאה כדי למונע מלהזיק ,וכמו שהוא
3

אמנ הרלב"ג מעלה אפשרות מעי זו ,שהקב"ה יודע את הכל ,מלבד מה שהאד עשוי לבחור בבחירתו
החופשית ,שא לא כ לא הייתה זו בחירה חופשית באמת .בדר זו נות הוא לדברי
ה' )בראשית כב ,יב(" :עתה ידעתי כי ירא להי אתה" את משמעות הפשוטה .עיי וירא )יח ,כ(
בתועלת טז; בביאור המילות )כב ,א(; בתועלת ו; וכ בספרו "מלחמות ה'|" )ג ,ד ו(.
מעניי  ,כי המעיי בהשגת הראב"ד על הלכות תשובה )ה ,ה( ,יראה שכותב הוא בכיוו דומה לרלב"ג.
אול  ,רוב המוחלט של גדולי ישראל דחו על הס רעיו זה של הרלב"ג .ראה בדברי ר' חסדאי קרשקש,
בספרו "אור ה'|" מאמר ב )א ,ד(; וכ ש )ה ,ג(; ר' יצחק עראמה" ,עקידת יצחק" ,וירא )כא ,עמוד קס(
וש שמות )לג(; אברבנאל ,בראשית )יח(; "אורות הקודש" )ב ,עמוד תקמט(; ובאריכות בדברי שמחה
בוני אורב " ,עמודי המחשבה הישראלית" חלק ג )ט ,א(" :חירות הרצו וגבולותיו" ,הוצאת
ההסתדרות הציונית ,ירושלי תשנ"ג )עמוד .(1051
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משקה אות הרפואות הנגעלות המרות ,כדי לסלק חוליי  .וכאומרו
בתורה )דברי ח ,ה(" :וידעת ע לבב כי כאשר ייסר איש את בנו ה' להי
מיסר " .ואמר בדומה לכ )משלי ג ,יב(" :כי את אשר יאהב ה' יוכיח ,וכאב
את ב ירצה" .וא יאמר אד  :והרי הוא יכול להטיב לה בכמו הגמול הזה
מבלי לייסר  ,אנו עוני לו ...כי הטובה על דר הגמול ,יותר מאשר על
דר החסד.
דר זו של ייסורי  ,המגדילי את שכר המנוסה ללא חטא קוד  ,נראית לרס"ג מקובלת
וצודקת 4.לשיטתו ,מורה א המציאות כ "מפני שאני מצאתי שהט מתייסרי  ,ואי לי
ספק שישל לה " ,וזאת א שודאי לא הספיקו תינוקות אלו לחטוא .א מבחינה מוסרית
יש צדק בדבר שכ זוהי השגחת ה'" :כי את אשר יאהב ה' יוכיח ,וכאב את ב ירצה".
אול  ,א נדייק בדבריו של רס"ג ,נבחי כי ישנ שני סוגי של ייסורי ניסיו :
א .בתחילה כותב רס"ג ,כי בעקבות הייסורי על דר הניסיו " :ואחר כ יגמל עליה
טוב" ,אול מטרת הראשונית אינה עצ השכר המובטח מה " :אלא התועלת ...כדי
5
שידעו בני אד שלא לחינ בחר ה'|".
ב .לאחר מכ מוסי רס"ג כי תכלית ייסורי הניסיו הינה השכר בעול הבא" :ואומר אני:
וא ג השל יתכ שיבואו עליו ייסורי כדי לית לו שכר על כ ".
4

א שאי רס"ג מזכיר במפורש את הביטוי "ייסורי של אהבה" ,ברור שכוונתו לכ  ,שהרי פותח הוא
בפסקה זו וכותב" :ואומר עוד ,שאני מצאתי ייסורי הצדיקי בעול הזה שני סוגי  ."...כמובא בגמרא
במסכת ברכות )ה ,א( ,שא "פשפש ולא מצא" עבירות לתלות בה את ייסוריו "בידוע שייסורי של
אהבה ה " .כ כותב רס"ג בהקדמת פירושו לאיוב )מהדורת ר"י קאפח ,עמוד יט(:
"שא יחולו בנו ייסורי וצרות ,נדע שאינ חורגי מאחת משתי דרגות :או שה על עבירות שקדמו לנו
ויקראו עונש ,וראוי לנו לפשפש את דרכי מגרעותינו ...או שה ניסיו מאת החכ כדי שנעמוד בה
ויגמלנו .ולפיכ  ,א אנחנו פשפשנו ולא מצאנו מאומה ...נדע שה הקדמה )למע שכר( ונקרא ניסיו ".

5

ב"כוזרי המפורש" )ג ,עמוד קמח ,הוצאת "נזר דוד" ,ירושלי תשס"ב( מובא כי דעה זו של רס"ג ,כי בא
הניסיו על מנת להודיע לאחרי )כפי שמביא אב עזרא בשמו להל ( ,אינה מצויה בספר "אמונות
ודעות" ,אול נית לראותה בפירושו לתורה )בראשית כב ,יב(" :כי עתה ידעתי כי עתה הודעתי לבני
אד " ,וכ מפנה הוא אל תשובות רס"ג" :נגד חוי הבבלי" )נא( .אול  ,אנו הראינו לעיל כי נית לדייק
דעה זו מלשונו של רס"ג בספרו "אמונות ודעות".
ראה ב"עמודי המחשבה הישראלית" )א ,עמוד  ,(95כי הבי א הוא כ את דברי רס"ג אלו ,וכ משתמע
א מפירוש רס"ג לספר איוב )לז ,עמודי קפד קפו( .כ נראה א מפירוש הרד"ק על תהילי )יא ,ה(:
"ויביא עליו צרות ויבחננו לעיני העול להראות צדקו לבני האד  ,כי לא ימוט לבבו בעבור הצרות".
כ הדבר א בדברי ר' מנח המאירי )ש (:
"אבל תאמר הבחינה לעיני האד  ,כלומר :יסבב שיבח לבני אד  ,עד שיכירו בו שאינו מהרהר אחר
מדות ה ל יתעלה".
וכ יכולי הדברי להשתלב במידה מסויימת ע דברי הרמב" במורה נבוכי )ג ,כד( ,להל .
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כפי שכותב זאת רס"ג בצורה מפורשת יותר בהקדמת פירושו לספר איוב )עמוד יג(:6
והדרגה השלישית מצב הבחינה והניסיו  .והוא ,שהעבד הצדיק ,כאשר ידוע
לפניו יתעלה שהוא יסבול את הייסורי שיביא עליו ויעמוד במצב צדקותו,
הרי הוא מביא עליו מקצת ייסורי כדי שכאשר יעמוד בה יגמלהו ויטיב
לו ,וג סוג זה הוא טוב וחסד ,כיוו שהוא מביא את האד לעונג הנצח.
ר' אברה אב עזרא מביא את הסברו הראשו של רס"ג לתכלית הניסיו " :כדי שידעו בני
האד " ,ודוחה אותו ,ופונה לאפשרות השנייה להרבות שכרו לעול הבא )בראשית כב ,א(:
והגאו אמר ,שמילת "נסה" הראות צדקתו לבני אד  ,ג מלת "ידעתי"
כטע הודעתי ...ואחר שהכתוב אומר בתחילה" :וה להי נסה את אברה "
סרו כל הטענות .והש ניסהו כדי שיקבל שכר.
בדר זו הל א ר' בחיי אב פקודה ,בשער חשבו הנפש בספרו "חובות הלבבות" ,והציע
להסביר את הניסיו לצדיקי כ"ייסורי של אהבה" ,שאינ באי על חטא שקד אלא על
מנת להרבות בשכר )ח ,ג ,מהדורת ר"י קאפח ,עמוד רסח(:
וא זה )הייסורי ( התחלה מאת ה' ל על דר הניסיו והמבח )ולא בגלל עוונות(
הרי יגדיל ה' בכ גמול ויכפיל שכר  ...כדי שיגמול ל בשפע הגמול על
סבילת את הניסיו  ,הרי זה חסד מאת ה' עלי .

כ מביא א רבינו יונה ,בספרו "שערי תשובה" )ג ,ל( ,על התפיסה כי ישנ "ייסורי של
אהבה" ,הנעשי לאד כדי שיקבל שכר לעול הבא:
"מוסר ה' בני אל תמאס ואל תקֹ בתוכחתו" )משלי ג ,יא( .פירוש :א לא
יהיה ל כ  ,להימלא אסמי שבע ,בתת מהונ ומראשית כל תבואת
לעבודת הצדקה ,אבל יאחזו ימי עוני אל תמאס מוסר ה' ,ודע כי ג
זה לטובת " ,כי את אשר יאהב ה' יוכיח" )ש  ,יב( להיטיבו באחריתו,
להיות תמורת שכר העול הזה ותחת כבודו ,שכר אמת והטוב הצפו
העומד לעד לעול .
ר' חסדאי קרשקש ,בספרו "אור ה'|" )מאמר ב ,ב ,ד( ,מסביר א הוא את הניסיו בעקידה
כ"ייסורי של אהבה" ,אלא שנות הוא בה הסבר הגיוני )הדומה במקצת לגישת הרמב"
שתובא להל ( ,והיא העלאת רמתו הרוחנית של הצדיק המנוסה ושיפור מידותיו:
וזהו אצלי עניי הניסיו הנזכר בתורה בכלל האומה ,הנאמר בבחינת
המנוסה .וזה אמנ אחר שנתאמתה ההקדמה האומרת ,שהפעולות יקנו
תכונה ומידה קבועה בנפש ,וכל שכ שיחזקו אותה א היא קנויה בשכבר.
ולזה יתאמת שהמנוסה בפועל רשו או בפעולות רשומות )פעולות המשאירות
רוש בנפש האד ( ,כשיעמוד בניסיונו הנה כבר קנה שלימות על שלימותו,

6

וכ השווה לפירושו של רס"ג )משלי ג ,יב( ,מהדורת ר"י קאפח )עמוד מו(.
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אשר בבחינתו יתאמת ,שיהיה נודע לש מה שלא נודע קוד הניסיו  ,למה
שלא היה לו מציאותו )מאחר שקוד לניסיו לא היה בפועל באותה שלמות שקנה אחר
הניסיו  ,לא היה שיי לדעת דבר שאיננו קיי  .לכ  ,רק אחר אחר ניסיו העקידה אמר ה':
"עתה ידעתי .("...ולזה מה שאמר בכלל האומה )דברי יג ,ד(" :כי מנסה ה'

להיכ אתכ לדעת היִ שכ אֹהבי את ה' להיכ " ...אבל קוד הניסיו
ההוא לא ידע היותנו אוהבי  ,לפי שהאמת שלא היינו אוהבי אלא אחר
הניסיו  .כמו שבא בניסיו העקידה )בראשית כב ,יב(" :כי עתה ידעתי כי ירא
להי אתה" ...והרב המורה פירש בדר אחרת )"מורה נבוכי " ג ,כד(" :לדעת",
כלומר להיות נודע לכל העמי " ,היִ שכ אוהבי " .ואי צור  ...וזה
אצלי "ייסורי של אהבה" ,הנזכר בדברי חז"ל )ברכות ה ,א( ,לא הייסורי
שתכלית טוב גשמי ,כמו שדימה הר"ל .7ולזה אי מקו לספק מצד
הרע המגיע לצדיק.
לדבריו של ר' חסדאי קרשקש ,עצ מעשה הניסיו מחדש ומטביע במנוסה רמה של יראה
ודביקות בקב"ה ,שלא הייתה לו קוד לכ  .כל זאת ,על מנת להביאו לשכר רוחני לעול
הבא ,לא על מנת לתת לו שכר גשמי בעול הזה ,ולא על מנת להודיע רעיו
רוחני לעול כולו.

ג .גישת הרמב"

נס ודגל לאחרי

הרמב" הקדיש לעניי הניסיו פרק של בספרו "מורה נבוכי " ,במסגרת הפרקי
שמייחד הוא להסבר דרכי ההשגחה של הבורא .הרמב" פותח בהזכרת הניסיונות בתורה,
בהציגו את הניסיו כסבל הנגר לאד  ,א שהדבר אינו על עבירותיו )מורה הנבוכי ג ,כד(:
עניי הניסיו א הוא מוקשה מאוד .הוא מ הקושיות הגדולות ביותר
בתורה .התורה הזכירה אותו בשישה מקומות ,כפי שאבהיר ל בפרק זה.8
מה שמפורס אצל האנשי בדבר הניסיו הוא שה ל מנחית פגעי על אד
מבלי שחטא קוד לכ  ,כדי ששכרו יגדל .זה עיקר שלא הוזכר כלל בלשו
גלויה בתורה .אי בתורה אלא מקו אחד מששת המקומות שפשטו יגרו
לדמות עניי זה .ואני אסבר ל את משמעותו.

7

אולי כוונתו לרלב"ג ב"מלחמות ה'|" )ד ,ה( ,ש מונה הוא ארבע סיבות לרעות הבאות לצדיקי  ,בה
נמנית רק רעות הבאות בגלל מיעוט דבקות בקב"ה וחטאי האבות ,או ייסורי שהינ לתועלת ההשגחה
בעול הזה ,ואי הוא מונה תועלות רוחניות בייסורי הצדיקי .

8

פרשת העקידה )בראשית כב ,א(; "למע אנסנו היל בתורתי א לא" )שמות טז ,ד(; "כי לבעבור נסות
אכל
אתכ בא ה להי " )שמות כ ,כ(; "למע ענֹת לנסֹת  ,לדעת את אשר בלבב " )דברי ח ,ב(; "המ ִ
להיטב באחרית " )דברי ח ,טז(; כי מנסה
ִ
מ במדבר אשר לא ידעו אבֹתי למע ענֹת ולמע נסֹת
ה' לֹהיכ אתכ " )דברי יג ,ד(.

204

מה בי "ניסיו " ל"ייסורי של אהבה"?

העיקר התורתי ,שהוא היפ הדעה הזאת ,הוא דברו )דברי לב ,ד( " :ל אמונה
ואי עוֶל" .ג לא כל החכמי סברו כדעה המונית זאת ,שהרי
אמרו )שבת נה ,א(" :אי מיתה בלא חטא ואי ייסורי בלא עוו " .זאת היא
הדעה אשר ראוי להחזיק בה כל ב תורה בעל שכל ,ולא ייחס עושק ל ל,
הוא נעלה על זאת ,כדי להאמי שראוב ח מחטא ושל  ,ושאי ראוי
למה שפגע בו.
בתחילת דבריו ,דוחה הרמב" בנחרצות את האפשרות שמטרת הייסורי הינה לתת לאד
שכר לעול הבא ,א א לא הגיעו לו הייסורי בגלל חטאי שקדמו לכ  .לדעתו ,כל
מעשה הבא לייסר את האד  ,ללא שהדבר הגיע לו על פי חשבו "שכר ועונש" הרי זהו
עוול חסר צדק .הדבר יחשב כעוול ,א א יקבל האד שכר בסופו של דבר .הלא כ השיבו
החכמי בגמרא )ברכות ה ,ב( לשאלה" :חביבי עלי ייסורי  ...לא ה ולא שכר " .על כ קובע
הרמב"  ,שחלילה מלייחס עושק זה לקב"ה ,עליו נאמר )דברי לב ,ד( " :ל אמונה ואי עול"!
על השאלה מה "ייסורי של אהבה" )ש ( ,משיב הרמב" שאי זו הנהגת הקב"ה ,אי זה
נזכר בתורה ,וא הצדק מרחיק זאת" ,השֹפט כל האר לא יעשה משפט"?!" )בראשית יח ,כה(.
על הזכרת המושג בגמרא משיב הרמב" כי זו דעת מיעוט וחכמי חולקי וקובעי " :אי
מיתה בלא חטא ואי ייסורי בלא עוו " )שבת נה ,א( ,וכ יש לסבור" :זאת היא הדעה אשר
9
ראוי להחזיק בה כל ב תורה בעל שכל ,ולא ייחס עושק ל ל ,הוא נעלה על זאת".

9

יש להעיר ,כי המעיי בסוגיית הגמרא )ש ( יראה כי דוחה הגמרא דעה זו של רב אמי ,כי "אי מיתה
בלא חטא ואי ייסורי בלא עוו " ,ומוכיחה כי א ר' שמעו ב אלעזר סובר כי "יש מיתה בלא חטא ויש
ייסורי בלא עוו  ,ותיובתא דרב אמי תיובתא" .ראה את דברי בה"ג בתוספות )ברכות מו ,ב ,ד"ה 'מר'(.
כ תמה א ר' יוס ב ש טוב ,בפירושו "ש טוב" על הרמב" )ג ,יז(.
ראה בהערתו של ר"י קפאח )מורה נבוכי ש  ,הערה  ,(58שכתב שזהו "המבזה את החכ לאחר מותו",
ותיר  :א .קושיית הגמרא הינה רק לגבי "אי מיתה בלא חטא" אול לא לגבי "אי ייסורי בלא עוו ".
ב .א לגבי המיתה ,יש לומר כי "ר' אמי מדבר במיתה שלא בזמ שהיא בגדר ייסורי וכידוע ,ולישנא
דארבעה מתו מדובר במיתה הטבעית" .אלא ,שעל הערתו קשה "ממה נפש " :א צודק הוא ,מדוע
השאירה הגמרא את ר' אמי ב"תיובתא" ולא תירצה כ ? א לא סברה הגמרא לחלק בי המיתות,
ודחייתה היא על "אי מיתה" בלבד ,מדוע מביא הרמב" את מאמר ר' אמי כולו" :אי מיתה בלא חטא
ואי ייסורי בלא עוו " )ג ,יז(; )ש  ,כד(? הרמב" )תורת האד  ,עמוד רעד ,מהדורת ר"ח שעוועל( מעלה
אמנ את האפשרות שלגבי "אי יסורי בלא עוו " לא נדחה ר' אמי ,אלא שמיישב הוא א את
האפשרות שמאמר ר' אמי נדחה בשלמותו )וראה בהערה  .(14אפשרות זו נראית בפשט הגמרא ,שכ כ
מסיימת הגמרא את דחייתה )ש (" :ושמע מינה ,יש מיתה בלא חטא ויש ייסורי בלא עוו " .כ הבינו
התוספות )ש  ,ד"ה "ושמע מינה"( ,וראה בפני יהושע )ש (.
נראה ,כי להבנת דברי הרמב"  ,יש להעזר בדברי המאירי )בית הבחירה ,ש (" :וא על פי שנשאר בדעת
האומר כ בתיובתא ,אי עיקרי האמונות תלויות בראיות של פשוטי מקראות ואגדות ,וכבר ידעת שאי
משיבי באגדה" .כ היא דעת הרמב"  ,כי אי פסיקת הלכה בענייני אמונות ודעות .ראה אגרת תחיית
המתי  ,מהדורת ר"י שילת )עמוד שנד ,ובהערה  23ש (; ספר המצוות )לא תעשה קלג( .וראה בעניי זה
ב"אגרות הראי"ה" )א ,קג( .בדר זו נראה שיוב פסקו של הרא"ש בברכות )ז ,יג ,עיי ש ( .וראה עוד
במאירי )ש ( וב"נפש החיי " )א ,ו ,עמוד יח( ,על "מתו בעטיו של נחש".
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כ כותב הרמב" א בתחילת פרקי ההשגחה שלו )ש  ,יז(:
כ מופיעה בדברי החכמי תוספת שאינה מופיעה בגו התורה ,והיא
שחלק אמרו )ברכות ה ,א(" :ייסורי של אהבה" .כי לפי דעה זאת יש
שפוגעי באד פגעי לא בגלל חטא שקד  ,אלא כדי שירבה שכרו .זאת
היא ג שיטת המעתזלה .10א אי כתוב בתורה לעניי זה .ואל יטעה אות
דבר הניסיו )בראשית כב ,א(" :וה להי נִ סה את אברה " ,ודברו )דברי ח ,ג(:
וירעב  "...כי עוד תשמע דברי על זאת.
ִ
"ויענ
כעת ,נדרש הרמב" להציע כיצד מסביר הוא את מטרתו של הניסיו ואת תכליתו .כיצד,
א על פי שמייסר הבורא את האד בלא שיקד לו עוו  ,לא יהיה בכ עוול אלא צדק
ויושר הנהגה )המש מורה נבוכי ג ,כד(:
דע שכל ניסיו המופיע בתורה ,מטרתו ומשמעותו רק שידעו האנשי מה
ראוי לה לעשות ,או מה ה חייבי להאמי  .לכ  ,משמעות הניסיו היא,
כאילו ,שייעשה מעשה מסויי שאי הכוונה לאותו מעשה כפרט ,אלא
הכוונה שיהיה דוגמה שיחקו אותה וילכו בעקבותיה .מכא שדברו )דברי יג,
ד(" :לדעת הישכ אֹהבי " אי פירושו שיידע ה ל זאת ,שהרי הוא כבר
יודע .אלא זה כמו דברו )שמות לא ,יג(" :לדעת כי אני ה' מק ִ שכ ",
שמשמעותו 'שתדענה האומות'...
היות שהתברר ל שמשמעות "לדעת" כא 'כדי שהאנשי ידעו' ,תהיה כמו
כ משמעות דברו אודות המ )דברי ח ,ב(" :למע ענֹת  ,לנסֹת  ,לדעת את
אשר בלבב  ,התשמֹר מצ תיו ,א לא" 'כדי שתדענה זאת האומות'.
יפרנסנו ממקו
כ מפורס שמי שמתמסר כליל לעבודתו יתעלה
שלא העלה על דעתו.
תכלית הניסיו  ,לדעת הרמב"  ,אינה לש הייסורי עצמ  ,הכרוכי במעמד הניסיו ,
אלא התועלת היוצאת בכ לעול כולו .באמצעות הניסיו  ,מודיע הקב"ה לישראל ולעול
מסרי אמוניי  :עד כמה משגיח הוא על בריותיו ,עד היכ צריכה להגיע האהבה אליו ועד
היכ צרי להגיע הביטחו בו ,וכדומה .אלא ,שבפסוק אחד בתורה לא נראי הדברי כ ,
אלא כמשמעות "ייסורי של אהבה" ממש )דברי ח ,טז(:
המא ִכל מ במדבר אשר לא ידעו אבֹתי למע ענֹת ולמע נסֹת להי ִטב
באחרית .

 10הרמב" מסביר )ש ( את דעת המעתזלה בהסבר ייסורי הצדיקי :
"הגנות הוא שכמה בני אד נולדי בעלי מומי  ,מבלי שחטאו .ה אומרי  :זה בהתא לחוכמתו,
וטוב יותר בשביל אותו איש שיהיה כ  ,משיהיה של  ,אלא שאיננו יודעי את הטוב הזה ,ואי
זה בתור עונש לו אלא בתור הטבה לו .כ תשובת בדבר מות אד מעולה שזה כדי שירבה
שכרו בעול הבא".
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הרמב" נדרש לביאור פסוק זה )ש ( וכותב:
באותה משמעות נאמר על המ בירידתו הראשונה )שמות טז ,ד(" :למע אנסנו,
היל בתורתי א לא" ...גור לדמות שלעיתי ה ל מטריח אד כדי
שירבה שכרו ,א לאמיתו של דבר אי זה כ  .אלא משמעות הדבר היא
אחת משתי משמעויות:
האחת :היא המשמעות החוזרת ונשנית באשר למ בדיבור הראשו .
המשמעות השנייה היא' :למע ייוודע א ההתמסרות השלימה ל ל מספקת
פרנסה ומניחה מ היגיעה והעמל ,או לא' .או שתהיה משמעות "נסֹת "
להרגיל  ,מדבריו )דברי כח ,נו(" :לא נִ סתה כ רגלה הצג על האר  ,מהתענג
ומרֹ " .כמוהו כאומר ,שהוא יתעלה הקדי להרגילכ לסבל במדבר ,כדי
שירבה העונג שלכ בהיכנסכ לאר  .וזה נכו  ,כי היציאה מ היגיעה אל
המנוחה מענגת יותר מ המנוחה המתמדת .וידוע שלולא סבל ויגיעת
במדבר לא היו מסוגלי לכבוש את האר ולא להילח  .התורה אמרה זאת
מפורשות )שמות יג ,יז יח(" :כי אמר להי פ ינח הע בראֹת מלחמה ושבו
מצרימה ,ויסב להי את הע דר המדבר י סו " .מפני שהנוחות
מרחיקה את אומ הלב ,וחיי של מצוקה ויגיעה מחייבי אומ לב .זאת
היא הטובה המופיעה בפרשה זאת באחרית .
דברו )שמות כ ,יז(" :כי לבעבור נסות אתכ בא ה להי " ,הוא עצ העניי
האמור במשנה תורה ,על מתנבא בש עבודה זרה )דברי יג ,ד(" :כי מנסה ה'
להיכ אתכ " ,אשר כבר הבהרנו את משמעותו.
להיטב באחרית " ,דבר
ִ
בפסוק זה נראה כאילו מטרת הניסיו היא השכר בעול הבא "
אשר שלל הרמב" מכל וכל .משיב על כ הרמב"  ,כי אי הכוונה כא לשכר בעול הבא,
אלו ייסורי הנצרכי על מנת להכי את הע נפשית לקראת העתיד הצופה לו בעול הזה.
על מנת שע של עבדי  ,שיצא זה עתה ממצרי  ,יוכל לעמוד בקשרי המלחמה אליה
ידרשו כשיכבשו את האר  ,ולש כ יש להכשיר ולאמנ  .הלא כ היא דר העול )ש (:
שלולא סבל
ולא להילח .

ויגיעת

במדבר

לא היו מסוגלי

לכבוש את האר

כא מתעוררת שאלה קשה בהבנת דברי הרמב"  .מדוע ,לדעת הרמב"  ,ייסורי הבאי
על מנת להרבות את שכרו של האד עצמו בעול הבא נחשבי כעוול חסר צדק ,ואילו
צודקי ומקובלי מבחינה
ייסורי אשר תכלית להודיע דבר מה לאנשי אחרי
מוסרית .זאת ,א שג כא אי ה באי על חטא שקד ? כמו כ  ,קשה להבי  ,מדוע
ייסורי ועינויי הבאי על האד  ,על מנת שיוכל בסופ להילח בע אחר כשרי ה ,
ולעומת ייסורי הבאי לזכות את האד בשכר רב לעול הבא פסולי ?
נראה כי המפתח בדעת הרמב" היא השאלה ,הא תכלית הייסורי הינה מטרה הכרחית
בעול הזה ,או תוספת שכר לעול הבא .הא באי הייסורי רק כחלק טבעי בלתי
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נפרד ,בדר אל מטרה חשובה אחרת ,או שמא עצ הייסורי הינ המטרה אשר ממנה
מפיקי תועלת .ייסורי אלו ,כהולכת ע ישראל במדבר ,הרי ה ייסורי של תועלת
המחוייבי מצד "טבעו של עול " ,11ואי ה נחשבי כחסרי תכלית ,אשר אי מטרת
אלא שכר לעול הבא .לדעת הרמב"  ,לייסורי הנובעי מטבע ברייתו של העול  ,אי
לייחס עוול וחוסר צדק ,א שלא קדמו לה עבירות אשר בעטיי באו .זאת ,א כאשר
12
באי הייסורי לתכלית של הודעת מסר הכרחי לבני האד בעול הזה ,כעקידת יצחק.
אחר הקדמה זו ,פונה הרמב" להסביר את מטרתו של ניסיו העקידה ואת תכליתו )ש (:
פרשת אברה
מיסודות התורה:

אבינו בעקידה כוללת שני ענייני

גדולי  ,שה

א .העניי האחד ,הוא להודיענו את קצה גבול האהבה ל ל יתעלה והיראה
מפניו עד איזה גבול ה מגיעות .לכ נצטווה בפרשה זאת ,אשר לא ישתוו
אליה מסירת ממו ולא מסירת נפש ,אלא זה מעל ומעבר לכל מה שאפשר
שיארע במציאות ,דבר שאי לדמות שטבע האד ייענה לו .והוא שאיש עקר,
המשתוקק ביותר לילד ,אד בעל עושר רב ,נשוא פני  ,המבקש שמצאצאיו
תתהווה אומה ,ובא לו הילד לאחר הייאוש מה רבה תהיה דביקותו בו
ואהבתו אליו! אבל מיראתו אותו יתעלה ,ואהבתו לציית לציוויו הוא מיקל
בער הילד האהוב הזה ,משלי את כל אשר קיווה לו ,וממהר לשחוט
אותו כעבור כמה ימי .
כי לו עשה זאת מייד ,בשעת מת הצו היה זה מעשה של תדהמה ובלבול,
בלי מיצוי ההתבוננות .ואילו כאשר עשה זאת כעבור כמה ימי אחרי מת
 11כ כותב הרמב" ב"מורה נבוכי " )ג ,לב( ,בהסבירו את טעמי הקרבנות:
"לשו התורה מביאה פרשה הדומה לזאת ממש .והוא שנאמר )שמות יג ,יז יח(" :ולא נח להי דר
אר ִ
פלשתי כי קרוב הוא ,כי אמר להי פ יִ נח הע בראֹת מלחמה ושבו מצרימה .ויסב להי את
הע דר המדבר י סו " .כש שהתעה אות מדר המל  ,שהייתה מכוונת מראש ,אל דר אחרת
מתו ציפייה למה שלפי הטבע לא היה ביכולת גופיה כדי שתתבצע הכוונה הראשונה ...כי כש שאי
ִמ ֶ ַבע האד שיתחנ על ֵשרות של עבדות בחומר ובלבני ובמה שדומה לה  ,ואחרי כ מייד ירח את
ידיו מלכלוכ ויילח בבת אחת בילידי הענק".
 12אכ  ,א הרמב" יודה לרמב"  ,כי אי להעלות על הדעת שיביא הקב"ה ייסורי וסבל על אד בלא
שחטא .כמו כ  ,מסכי עמו הרמב"  ,כי בזמ שאי הייסורי באי לש עצמ  ,אלא רק נלווי ,
כתוצאה מ הדר אל תכלית נעלה אחרת אי נחשב הדבר לעוול )ראה בהערה להל (.
על כ  ,נראה כי מסתכמת כל מחלוקת של הרמב" והרמב" בשאלה הא ייסורי הבאי להיטיב
בעול הבא ,נחשבי כמטרה מוצדקת שאי בה עוול ,או לא .לדעת הרמב"  ,מאחר שאי המדובר
במטרה השייכת לצורכי העול הזה אלא להרבות שכר בעול הבא אי הצדקה בנתינת ייסורי אלו.
זאת ,א א אי הייסורי באי לש עצמ  ,אלא רק כטורח ועמל בעשיית מצוות ה' בלבד .לעומתו,
סובר הרמב"  ,כי אי להבחי בכ בי העול הזה לעול הבא ,ובלבד שאי הייסורי באי לש
עצמ  ,אלא לצור מטרה נעלה אחרת.
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הצו אליו היה זה מעשה מתו מתו מחשבה ושיקול דעת אמיתי,
והתבוננות במה שמתחייב ממצוותו יתעלה לאמיתה ומאהבתו ויראתו ,ולא
ראוי לטעו למצב אחר ולא להשפעת שו היפעלות .כי אברה אבינו לא
מיהר לשחוט את יצחק מתו פחד מ ה ל פ יהרגנו או ירושש אותו ,אלא
א ורק בגלל אהבתו יתעלה ויראתו המוטלי על בני האד  ,לא בשל ציפייה
לשכר ,ולא מתו פחד מפני עונש ,כמו שהסברנו בכמה מקומות .לכ אמר לו
המלא )בראשית כב ,יב(" :כי עתה ידעתי כי ירא להי אתה" ,כלומר:
'במעשה הזה ,אשר בגללו יאמר עלי ירא להי  ,ידעו כל בני אד מה הוא
קצה גבול יראת ה' .דע ,שהוא הדגיש את העניי הזה בתורה והבהיר אותו...
שני ערכי אמונה חשובי לימד ניסיו העקידה את קוראי התורה ואת האנושות כולה.
הראשו הוא אהבת ה' ,עד כמה גבוה צרי להיות שיעורה ,יותר מ הדבר היקר ביותר
שיכול האד לתאר לעצמו .במעשה העקידה של אברה ליצחק ,בנו יחידו ,ישנ את שני
המרכיבי ההכרחיי לנתינת מסר זה .האחד ,אברה נדרש להקריב ולאבד ,במו ידיו ,את
היקר לו מכל מה שנית לדמות .הרמב" מרחיב ומתאר זאת בלשונו הזהב ,כיצד "בא לו
הילד לאחר הייאוש מה רבה תהיה דביקותו בו ואהבתו אליו!" .המרכיב השני הוא
שמעשה העקידה היה אצל אברה מתו שיקול דעת צלולה ודעה ברורה ,ולא מייד
ובבהלה .ממשי הרמב" ומציג את העיקר השני אותו באה העקידה להודיע לעול :
ב .העניי השני הוא להודיענו שהנביאי מקבלי כאמת את מה שבא
אליה בהתגלות ,שלא יחשוב מישהו שמכיוו שזה בחלו ובמראה ,כמו
שהבהרנו ,ובאמצעות הכוח המדמה יש שלא יהיה מה שה שומעי או מה
שמוצג לה ודאי ,או שיתערב בו דימיו שווא כלשהו .לכ רצה להודיענו
שכל מה שרואה הנביא במראה הנבואה הוא אמת ודאית בעיני הנביא ,בשו
אופ לא יטיל ספק במשהו ממנו .דינו בעיניו כדי הדברי המציאותיי
כול  ,המושגי בחוש או בשכל .הראייה לכ היא שהוא פנה לשחוט את בנו
יחידו אשר אהב כמו שנצטווה ,א על פי שציווי זה היה בחלו או במראה.
אילו הנביאי היו מסופקי בחלו הנבואי ,או שהיה לה ספק באשר למה
שה משיגי במראה הנבואה לא היו פוני לעשות מה שהטבעי סולדי
ממנו ,ונפשו לא הייתה נענית לעשות את המעשה רב הסכנה הזה מספק.
מסר אמוני נוס נושאת העקידה אל כל באי עול  ,עד כמה ברור ואמיתי מחזה הנבואה
אצל נביאי האמת .מחזה הנבואה מוחשי ואמיתי לנביא ,יותר מכל דבר אשר נית לחשוב
עליו בעול הזה .בדר זו מסביר הרמב" את דברי המלא לאברה )בראשית כב ,יב(" :עתה
ידעתי כי ירא להי אתה" ,לא במשמעות סבילה ידעתי אני ,הקב"ה ,שהרי הבורא
יתבר ידעו עוד קוד לכ  ,אלא במשמעות פעילה הודעתי לאחרי  ,לכל בני האד שידעו
עד היכ מגעת יראת ה לוהי של " ,ידעו כל בני אד מה הוא קצה גבול יראת ה'|".
לסיכו  :בגישה זו אל עניי הניסיו  ,משלב הרמב"  ,את העיקרו המוסרי ש"אי מיתה
בלא חטא ואי ייסורי בלא עוו " ,יחד ע העובדה הידועה לנו מ התורה ,שמנסה הקב"ה
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את הצדיקי בניסיונות קשי  ,א שאי הדבר מגיע לה בגלל חטאי ועוונות עליה
עברו .לדעת הרמב"  ,ייסורי כמטרה בפני עצמה אינ באי אלא רק על חטא ועוו
שקדמו ,ועליה אמרה הגמרא" :ואי ייסורי בלא עוו " .בכ שולל הרמב" את המושג
"ייסורי של אהבה" .בכל שאר הניסיונות המוזכרי בתורה ,הייסורי הכרוכי בה לא
באו אלא כאמצעי הכרחי וטבעי אל מטרה חשובה אחרת.

ד .גישת הרמב"

להוציא מ הכוח אל הפועל

הרמב" איננו מסכי ע דעת הרמב" בהבנת הניסיו לצדיקי בכלל ,ולא ע הסברו
לניסיו העקידה בפרט .הרמב" חולק על הנחת הרמב"  ,ולדעתו אי עוול בכ שמייסר
הקב"ה אד שלא חטא ,א באי ייסורי אלו להרבות שכרו ולהיטיבו באחריתו 13.מעבר
אי משמעות כי
לכ סובר הרמב" )שמות טז ,ד( ,כי א פסוקי התורה שהזכיר הרמב"
הניסיו הינו על מנת להועיל ולהודיע לאחרי  ,אלא תכלית להיטיב למנוסה עצמו:
והרב אמר ב"מורה נבוכי " )ג ,כד( לדעת כל יודע ולנסות היש תועלת בעבודת
ה ל ,וא יש בה סיפוק צור א לא .וא כ  ,היה ראוי שיאמר:
'למע ינסה לדעת'.

 13ליתר דיוק ,יש לומר כי לדעתו של הרמב" )תורת האד  ,עמוד רעד ,ד"ה 'דע'( ,הקשיי הכרוכי
בניסיו אינ נקראי כלל "ייסורי " ,כפי שמובא בדבריו )ש  ,עמוד רעג(" :אי הניסיו בכלל ייסורי ,
לא ייסורי של אהבה ולא ייסורי של כפרה" .כמובא לעיל )הערה  ,(10מעלה הרמב" את האפשרות ,כי
למסקנת הגמרא ,א שנדחו דבריו של ר' אמי )שבת נה ,ב(" :אי מיתה בלא חטא" ,אול דבריו ב"אי
ייסורי בלא עוו " לא נדחו ,ונראה שכאפשרות זו נוטה דעתו של הרמב" )שהרי הבנה זו הוא כותב
"בסת " ,ואילו את האפשרות השנייה מביא הוא כ"א תאמר"(.
מעניי כי בפירושו לקהלת )מהדורת ר"ח שעוועל ,עמוד קצט( כותב הרמב" ממש כדעתו של הרמב" :
"והכלל ,כי הראוי להאמי בזה 'אי מיתה בלא חטא ואי ייסורי בלא עוו ' ...ואל תקשה עלי ממה
שאמרו 'ייסורי של אהבה'|".
על כ נראה ,שמסכי הרמב" ע דעתו של הרמב"  ,כי אי לומר על הקב"ה ,שיביא ייסורי על אד
בלא שיגיע לו על כ עוו  ,חס ושלו  ,ועל כ נאמר " :ל אמונה ואי עוול" .על כ  ,א "ייסורי של
אהבה" מיוחסי בדברי הרמב" לחטאי עליה עבר האד בשוגג.
אול  ,את הייסורי הכרוכי בניסיו לצדיקי  ,מגדיר הרמב" )תורת האד  ,עמוד רעב(:
"ומהו הניסיו הזה? שיבוא עליה בעבודתו של הקב"ה ובעשיית מצוותיו טורח ועמל".
א נדייק בלשונו של הרמב"  ,נראה כי לדעתו ייסורי הניסיו אינ ייסורי כאב וסבל ,אלא רק עשיית
מצוות ה' מתו טורח ועמל ,שהרי זוהי בדיוק מטרתו של הניסיו  ,כפי שא הסביר זאת בהמש :
"לפי שיש בני אד שעושי מצוות ומעשי טובי כשיד משגת וכשה בשלווה ובריווח ...לפיכ הקב"ה
מטריח על יראיו בקצת ניסיו  ,כדי שיקבלו מצוות ויעשו אות מתו הטורח".
לדעת הרמב"  ,אי טורח זה נכלל בגדר "ייסורי " ,אשר מטרת הינה הייסורי עצמ  ,ועליה אמרה
הגמרא" :ואי ייסורי בלא עוו ".
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הביטוי "עתה ידעתי" ,מוסב אל המדבר עצמו "ידעתי" אני בעצמי ,ואילו הייתה כוונת
התורה להודעה לאחרי  ,היה נכתב' :עתה הודעתי' .על כ פונה הרמב"
לכיוו הקוד  ,המפנה את מטרת הניסיו לטובת המנוסה עצמו:

)בראשית כב ,א(

"וה להי נסה את אברה " עניי הניסיו הוא ,לדעתי ,בעבור היות מעשה
האד רשות מוחלטת בידו ,א ירצה יעשה וא לא ירצה לא יעשה,
יקרא "ניסיו " מצד המנוסה ,אבל המנסה יתבר יצווה בו להוציא הדבר מ
הכוח אל הפועל ,להיות לו שכר מעשה טוב ,לא שכר לב טוב בלבד .ודע כי
"ה' צדיק יבח " )תהלי יא ,ה( ,כשהוא יודע בצדיק שיעשה רצונו וחפ
להצדיקו יצווה אותו בניסיו  ,ולא יבח את הרשעי אשר לא ישמעו .והנה
כל הניסיונות שבתורה לטובת המנוסה.
המגמה במעשה הניסיו  ,לדעת הרמב"  ,הינה להעלות את הטמו בכוחו של הצדיק לדרגה
גבוהה יותר ,ולהוציאו אל הפועל .א שיודע הקב"ה את טוהר ליבו ונאמנותו של הצדיק,
מכל מקו  ,כל עוד לא ביטא הצדיק את הגלו בו והוציאו החוצה במעשי גשמיי  ,הרי
דרגתו נמוכה יותר.
בדר זו מפרש הרמב" את דברי המלא )ש כב ,יב(" :כי עתה ידעתי כי ירא להי אתה":
מתחילה הייתה יראתו בכוח ,לא יצא לפועל במעשה הגדול הזה .ועתה נודעה
במעשה ,והיה זכותו של  ,ותהי משכורתו שלימה מע ה' לוהי ישראל.
אי המדובר במילי אלו במידע שלא היה ידוע קוד לכ  ,אלא בקביעת עובדה .עתה,
14
המציאות היא כפי שאני יודע אותה ,שאתה ירא לוהי בשלמות ,בפועל.
הרמב" מבאר את הדברי הללו ביתר הרחבה ,ומשלי את רעיו העלאת רמתו הרוחנית
של הצדיק בחיבורו "שער הגמול" )מהדורת ר"ח שעוועל ,עמוד רעב(:
ומהו הניסיו הזה שיבוא עליה )על הצדיקי ( בעבודתו של הקב"ה ובעשיית
מצוותיו טורח ועמל? לפי שיש בני אד שעושי מצוות ומעשי טובי
כשיד משגת וכשה בשלווה ובריווח ,אבל מתו הדוחק או כשהעבודה באה
עליה בטורח ועמל גדול אינ עושי .
לפיכ  ,הקב"ה מטריח על יראיו בקצת ניסיו  ,כדי שיקבלו מצוות ויעשו
אות מתו הטורח ,כדי שיהא שכר באות מצוות כפול ומכופל .ולמה
מנסה אותו ,והלא גלוי וידוע לפניו יתבר א יקבל אותו חסיד המנוסה
עבודה וטורח זה? א על פי כ  ,אי שכר האד בכח אמונה שלו ,כשכרו
בפועל מעשה .ונמצא מזכה אותו להוציא דרכיו הטובי לפועל ולמעשה.

 14אול  ,על הפסוק )דברי יג ,ד(" :כי מנסה ה' להיכ אתכ לדעת היִ שכ אֹהבי " ,מפרש הרמב" את
המילה "לדעת" במשמעות של "לגרו לאחרי שידעו"" :ואמר 'לדעת' שיוודע בפועל מה שהוא בכוח
וגלוי לפניו" .א שלעיל )שמות טז ,ד( דחה זאת הרמב" בפירושו של הרמב" על המילה "הודעתי".
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ולמה נקרא ניסיו  ,והלא הכל צפוי לפניו יתבר ? א על פי כ  ,רשות האד
בידו א ירצה יעשה ,וא לא ירצה לא יעשה .נמצא אותו החסיד ,מצווהו
המנסה על מצווה זו בודאי ,לפיכ נקרא ניסיו מצד העושה ,לא מצד
המצווה יתבר שמו.
הביטוי "ניסיו " ,עלול להטעות במשמעותו הפשוטה .על כ מדגיש הרמב"  ,כי שמו של
ה"ניסיו " אינו נאמר ביחס לבורא ,חלילה ,שהרי יודע הוא את כל הצפונות והעתידות.
ניסיו זה הוא מבחינתו של המנוסה ,כל עוד לא עמד בו ,הרי הבחירה מאפשרת לו להיכשל,
חלילה .בכ  ,מבי הרמב" את הפסוק" :ולמע נסֹת להי ִטב באחרית " )דברי ח ,טז(
אשר
כפשוטו וכמשמעו .הקב"ה מביא לכ ניסיו זה ,לא כעונש ,אלא כחסד ורחמי
אחריתו טובה מאוד )תורת האד  ,עמוד רעג(:
שיהא מזונ יורד לה דבר יו
אי הניסיו לישראל אלא מידת רחמי
ביומו ,ויוצאי למדבר הגדול והנורא בלא מחיה ,ובוטחי בהקב"ה ובנביאו.
אכל מ במדבר אשר לא ידעו אבֹתי  ,למע
זהו שכתוב )דברי ח ,טז(" :המ ִ
היטב באחרית ".
ענֹת ולמע נסֹת ל ִ
הא למדנו ,שאי הניסיו הזה להביא על האד ייסורי שימות בה  ,או שיהא
כל ימיו בצער ובושת ובטל מלעבוד ה לוהי ומלעסוק בתורתו .אלא ,טורח
שסופו הנחה ,ועמל שסופו שמחה ושלו  .כל שכ  ,שאי בניסיו ייסורי
שיהא בה מחיקת ש ואבדו העול הזה .לפיכ  ,אי הניסיו
בכלל ייסורי  ,לא ייסורי של אהבה ולא ייסורי של כפרה ,אינו אלא
מידת הטוב מרובה.
כדי לא לערבב בי המושגי  ,מבחי הרמב" בי "הניסיו " אשר אינו בא בגלל חטא או
פג כלשהו ,אלא כדי לתת בסופו שכר לצדיק ,לבי המושג "ייסורי של אהבה" אשר
15
תכליתו למרק את הצדיק מחטאיו.

 15על השאלה א "ייסורי של אהבה" אינ אלא עונש על חטאי שעשה האד  ,מהו ההבדל בינ
לייסורי "סת " ,ומה הופ ייסורי אלו להיות "של אהבה" ,משיב הרמב" )שער הגמול ,עמוד רע( ,על
פי הגמרא במסכת ברכות )ה ,ב( ,כי סת ייסורי באי על עבירות במזיד או על ביטול מצוות עשה,
אשר נות הדי שייענש עליה )מנחות מא ,א( .אול " ,מי שהוא צדיק גמור ואי בידו עבירות ולא
ביטולי מצות אי ייסוריו אלא 'ייסורי של אהבה' ...ה על מיעוט עבירות שעשה ,כגו שה באי על
שגגת מעשה ועל העל דבר".
עבירות אלה ,א שאי ראוי להיענש עליה בעול הזה ,מכל מקו "כל דבר האסור מלכל הנפש
ומטמא אותה" .על כ  ,מחסד ה' ואהבתו ,נת לעמו קורבנות לכפר עליה ולמרק מכל פג " .וכשאי
בית המקדש קיי  ,משלח עליה ייסורי למרק מה אות שגגות ,ולהתכפר בייסורי  ,כדי להיות
נקיי לעול הבא" .מסכ הרמב" מדוע נקראו אלו "ייסורי של אהבה"" :כש שהקרבנות אהבה
וחמלה על ישראל ...כ ייסורי הללו אהבה וחמלה על האד ".
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את "הניסיו " אי הקב"ה נות לכל אד ישר וטוב ,אלא רק לצדיקי יחידי  ,אשר ידוע
וברור מראש כי יבחרו בטוב ולא יכזבו .ניסיו זה אינו בא לברר את שאינו ידוע ,אלא
16
"להוציא ...אל הפועל".
לא כ ה "ייסורי של אהבה" .אלה באי א למי שאינו בדרגת צדיק תמי  ,הנקי מכל
חשש שמא לא יעמוד בייסוריו" .הניסיו " נחשב כשכר טוב למאמי השל  ,ואילו "ייסורי
של אהבה" באי על מנת לזכ את המאמי אשר יראתו ראויה לשיפור ,בבחינת "את אשר
יאהב ה' יוכיח" )משלי ג ,יב( .ייסורי הניסיו לצדיקי  ,ה מעלה שיש למקבל לדבוק בה
בנאמנות בלי להשתהות ולבקש רחמי על עצמו .כפי שעשה זאת אברה )בראשית כב ,ג(:
וישכ אברה בבֹקר ,ויחבֹש את חמֹרו.
פירש רש"י )ש (:
וישכ

נזדרז למצווה.

הוא בעצמו ולא ציווה לאחד מעבדיו ,שהאהבה מקלקלת
ויחבֹש
את השורה.
לעומת זאת ,על "ייסורי של אהבה" אמרו חכמי )ברכות ה ,ב(" :לא ה ולא שכר ",
ועליה מבקשי אנו בכל יו  ,כמאמר הגמרא )ברכות ס ,ב(" :ואל תביאני ...לא לידי ניסיו ".
קוד לרמב" בתפיסה זו ר' יהודה הלוי בספר "הכוזרי" )ה ,כ( ,הכותב כי מטרת הניסיו
בעקידה הייתה על מנת להוציא את יראתו של אברה לה' ,מ הכוח אל הפועל:
וכבר נעשה אפשרי דבר )בראשית כב ,א(" :וה להי נסה את אברה " ,להוציא
משמעותו מ הכוח אל הפועל שתהיה סיבה לאשרו ,אמר )בראשית כה ,טז(:
17
"יע אשר עשית את הדבר הזה ...כי בר אברכ ".
מעבר לריה"ל שקד לו ,הלכו רבי מחכמי ישראל אחרי הרמב"  ,ונקטו א ה בכיוו זה.
בדומה לכ הל א הספורנו )כב ,א( ,אלא שהדגיש את מידת הדבקות בה' ,המתחזקת
ממעשה הניסיו :
כיוו שיהיה בפועל אוהב וירא ,כמו שהיה בכוח ,ובזה ידמה יותר לבוראו
שהוא טוב לעול בפועל .כי אמנ  ,הכוונה במציאות האד הייתה,

 16כפי שכותב זאת המדרש )תהלי יא ,ד ,מהדורת בובר(:
"ה' צדיק יבח  ,למי הוא בוח ? לצדיקי שיכולי לעמוד בניסיונותיו .משל לאיכר שיש לו פרות הרבה,
למי הוא בוח לשו העול לחרוש? לעגלת טוב צוואר ובעלת כוח ,מלומדה לחרוש .ולמה אי בוח
לרשעי  ,אמר ר' יוסי :לפי שאינ יכולי לעמוד בו" )ראה את המדרש בסו המאמר(.
 17ראה ב"קול יהודה" וב"אוצר נחמד" )על הכוזרי ש  ,דפוס וילנא תרס"א( ,המשווי את דבריו של
ריה"ל לדעתו של הרמב" .
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שידמה לבוראו כפי האפשר ,כאשר העיד באומרו )דברי א ,כו(" :נעשה
אד בצלמנו כדמותנו".
לדעת הספורנו ,מטרת הניסיו הינה על מנת לחזק את דביקותו של האד בקב"ה ,כ
ש"לדבקה בו" יהיה לא רק בכוח ,אלא א בפועל .זאת ,על מנת שלא יקטרגו מלאכי השרת
18
על אברה וזרעו ,כאשר ישרה הקב"ה את שכינתו וישגיח עליה בעת צרת .
המהר"ל ,אשר א דבריו נראי בכיוו זה ,ממשי את רעיונו של הספורנו ומוסי רובד
רוחני נוס בדרכי ההשגחה ,הנובע ממעשה הניסיו  .רובד זה הוא שהעמידה בניסיו מעלה
את האד ממדרגת השגחה ב"מידת הרחמי " וממתנת חסד אשר אינה מגיעה לו,

 18לדעת הרב יהודה קופרמ )במהדורתו על הספורנו ש  ,הערה  2ו  ,(11מביא הספורנו להל )כב ,יב(
מטרה נוספת לניסיו  .הרב קופרמ אינו כותב בלשונו מהי אותה המטרה הנוספת ,אלא משתמש בדברי
קדשו של הספורנו עצמו ,בספרו "כוונות התורה" )פרק ד( .אול  ,לעניות דעתי ,א נעיי בדבריו של
הספורנו בשלמות  ,נראה כי אי זו מטרה נוספת לניסיו אלא אותה המטרה אשר הזכיר הספורנו
קוד לכ  ,א שנית לחלקה לשני שלבי .
בספרו "כוונות התורה" )ש ( מחלק הספורנו את סיפורי התורה לשני סוגי :
"המכוו בחלק הסיפורי בה )בתורה( הוא :א .להודיע בניסיו הקדמוני "אֹרח חיי למעלה
למשכיל" )משלי טו ,כד( ,וזה בהודיע דרכי צדיקי הדורות ופרטי פעולות  ...ב .ולהודיע כמו כ הניסיו
הנעשה לצדיקי מאיתו יתבר  ,לפעמי להודיע בקהל קדושיו ומלאכיו ולהגיד כי ישר ה' בתיתו
לצדיקי מעלה על מלאכי השרת".
להבדיל מ הכוונה הראשונה ,אשר הביא הספורנו לשאר סיפורי הניסיונות בתורה ,בפרשת העקידה אי
הכוונה להודיע לקוראי סיפורי התורה "אורחות צדיקי " ,זוהי המטרה השניה :להודיע כיצד פועל
הניסיו בהנהגתו של הקב"ה כלפי מלאכיו "בקהל קדושיו ומלאכיו" ,שלא יקטרגו עוד על אברה
וזרעו בהשגיחו עליה  .רעיו זה משתמע א מפירוש הספורנו לדברי המלא לאברה )כב יב(:
"|'אתה ידעתי כי ירא להי אתה' ...ממני" ,כדבריו ב"כוונות התורה"" :וזה שידעו מלאכי השרת
ויצדיקו דיני בתיתי לכ מעלה עליה ".
עוד מסביר הספורנו בפירושו לתורה ,כי את המילי " :כי עתה ידעתי כי ירא להי אתה" ,אי המלא
אומר בש הקב"ה ,שהרי הוא ודאי ידע זאת קוד לכ  ,אלא אומר זאת המלא בש עצמו:
"ידעתי אני המלא  ,שבדי יגדיל ה ל על מלאכיו ,כאומר ז"ל )סנהדרי צג ,א(' :גדולי צדיקי
יותר ממלאכי השרת'|".
כ מפרש הספורנו א את המילה "ממני"" ,ולא חשכת את בנ את יחיד ממני":
"שאתה ירא להי יותר ממני שאני מלא  ,וראוי למעלה יותר ממני ...שאתה בפועל ירא לוהי  ,כמו
שהיה ה ל יודע קוד לכ )לפני( שהיית ירא לוהי בכוח ,ותיפול ידיעתו הפועלת על הנמצא בפועל.
דהיינו ,כעת מעלת גדולה מ המלאכי ודביקות בבורא והידמות אליו גדולה יותר ,שהנ
ירא לוהי ג בפועל ,וממילא 'תיפול ידיעתו הפועלת )של הקב"ה( על הנמצא בפועל )האד שעמד
בניסיו (' והקב"ה ישרה את שכינתו עלי יותר מאשר על המלאכי  ,שא אתה 'בפועל'|".
הרואה יראה ,כי אי הספורנו פונה פה אל פירוש אחר ,אלא ממשי את אשר התחיל לפרש קוד לכ  ,כי
מטרת ניסיו העקידה הייתה )כב ,א(" :שיהיה בפועל אוהב וירא ,כמו שהיה בכוח" ועל ידי כ יתעלה
מעל מעלת המלאכי  ,וידמה יותר לבורא ,ובכ לא יקטרגו המלאכי עוד על זרעו.
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להשגחה לטוב ב"מידת הדי " ,מידה אשר ההשגחה בה תקיפה ויציבה א
קיטרוגו של השט )גבורות ה' כב(:

בפני

ובזה יתור ל מה שיש אנשי מקשי על כל ניסיו בתורה הרי הוא
יתבר יודע הנסתרות והעתיד שיהיה? בודאי כ הוא! אבל לדבר שיהיה
בפועל צרי סיבה שהיא בפועל ,וא לא היה צדקת הצדיק בפועל לא היה
נמש לצדיק שכרו בפועל .ודבר זה עניי עמוק.
מוסי המהר"ל ומבאר את דבריו בספרו "דר החיי " על מסכת אבות )ה ,ג(:
יש ל לדעת ,כי הניסיו שהקב"ה מנסה את הצדיק ,כדי שיהיה נמצא
צדקתו בפועל נגלה ,ולא שיהיה צדיק נסתר .ולא היה ראוי אברה אל
המעלות אשר נת ה' יתבר אליו) ,אלא( רק כאשר היה נמצא צדקתו בפועל.
ולפיכ נאמר אצל הניסיו )בראשית כב ,א(" :וה להי נסה את אברה " ,ולא
כתיב 'וה' נסה את אברה ' )ש של מידת הדי ולא ש של מידת הרחמי (.
כי הניסיו הוא שרצה ה' יתבר שתהיה הידיעה בצדקתו של אברה במידת
הדי  ,לא במידת הרחמי  ,ואי הידיעה במידת הדי ) ,אלא( רק כאשר נמצא
נגלה בפועל לגמרי ,ואז הידיעה בצדקתו הוא ב"מידת הדי " .וכאשר
הידיעה בצדקתו במידת הדי  ,דבר זה הוא טוב לו בודאי ,וזהו שאמר" :כי
עתה ידעתי כי ירא להי אתה" ,פירוש :עתה ידעתי במידת הדי לגמרי "כי
ירא להי אתה" ,וזה אומר במדרש ,והביאו רש"י ז"ל בפירוש החומש,
עתה ידעתי להשיב ...במידת הדי  ,כי הניסיו עושה הדבר נגלה לגמרי עד
שהדבר נמצא בפועל לגמרי.
מטרת הניסיו  ,לדעת המהר"ל ,אינה בשכר שיהיה לאד ממנו לעתיד לבוא ,אלא באותה
למנוסה .התעלות המעבירה אותו מהנהגה ב"מידת החסד",
ֶ
התעלות רוחנית אשר תועיל
הנתונה לקטרוגו של השט  ,אל הנהגה ב"מידת הדי " ,המשגיחה עליו לטובה ,משו
שהדבר מגיע לו מצד מידת הדי  ,אשר אינה נתונה לערעור.
בדר זו ,נראה שנית להבי את מטרת ניסיו העקידה א לפי פירוש רש"י )בראשית כב ,א(:
"אחר הדברי האלה" יש מרבותינו אומרי  :אחר דבריו של שט  ,שהיה
מקטרג ואומר :מכל סעודה שעשה אברה לא הקריב לפני פר אחד או איל
אחד .אמר לו :כלו עשה אלא בשביל בנו ,אילו הייתי אומר לו זבח אותו
לפני לא היה מעכב .ויש אומרי  :אחר דבריו של ישמעאל שהיה מתפאר על
יצחק ,שמל ב שלוש עשרה שנה ולא מיחה .אמר לו יצחק :באיבר אחד אתה
מיראני ,אילו אמר לי הקב"ה זבח עצמ לפני לא הייתי מעכב.
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אמנ  ,אי ניסיו העקידה מוזכר ברש"י כעונש על הברית ע אבימל  ,אלא בהקשר
לסעודה שעשה אברה בהיגמל בנו יצחק .19אול א לרש"י ,נועד ניסיו העקידה
להתעלות מירא לוהי 'בכוח' לירא לוהי 'בפועל' .בפירושו הראשו  ,מביע זאת רש"י
ביחס לאברה )על פי הגמרא בסנהדרי פט ,ב( .אול בפירושו השני ,יצחק הוא זה אשר ניסיו
העקידה אמור להעלותו מ 'הכוח' אל ה'פועל' .על פי שני הפירושי האלו ,פעולתו של
20
ניסיו העקידה הינה בעולמות העליוני  ,כנגד קיטרוג השט .
כ משתמעי א דברי רש"י להל )כב ,יב(:
מעתה יש לי מה להשיב לשט ולאומות התמהי מה היא חיבתי אצל  ,יש
לי פתחו פה עכשיו שרואי "כי ירא להי אתה".
מעניינת מאוד היא גישתו של ר' יוס אלבו ,בעל "ספר העיקרי " .אמנ נראה כי הול א
הוא בדרכו של הרמב"  ,שמטרת "הניסיו " הינה להוציא את מעלת האד מ הכוח אל
הפועל ,וניסיו זה הינו א ורק לצדיקי  .אול  ,שונה בעל "ספר העיקרי " מ הרמב"
בכ שמשלב הוא בהסברו זה א את המושג "ייסורי של אהבה" אשר מזכירי הגאוני ,
ובראש רס"ג.
בעל "ספר העיקרי " מחלק את המושג "ייסורי של אהבה" לשלושה סוגי :
א .ייסורי הבאי למרק את הצדיק מעבירות קלות שאי בה ידיעה )בשוגג( .סוג זה
דומה למה שהגדיר הרמב" לעיל כייסורי של אהבה.
ב .ייסורי הבאי לברר ולהראות לבני האד  ,כי עובדי הצדיקי את ה' א מתו צער,
כמו מתו שמחה .הסבר זה מייחס בעל "ספר העיקרי " אל הגאוני  ,ובראש אל
רס"ג ,שכפי שראינו לעיל מסביר כ את המושג.
ג .ייסורי הבאי לצדיקי גמורי  ,על מנת להוציא את אהבת הגדולה אל ה' מ הכוח
אל הפועל .זוהי דעתו של הרמב" בהסבר ייסורי הניסיו  .מרחיב בעל "ספר
העיקרי " )ד ,יג( ,ומסביר סוג זה של "ייסורי של אהבה":
והאופ השלישי מ הייסורי ה הנקראי 'ייסורי של אהבה באמת' .וה
הייסורי הבאי על האד  ,לא למרק חטא שאי בידו עוו אשר חטא כלל,
שכבר קבל המירוק הראוי לו .ולא לנסותו שכבר נוסה ,אבל שמחסד ה'
ואהבתו אותו מביא עליו ייסורי  .ולא בדברי הגלויי והידועי לבני אד
בלבד ,אבל ג בדברי שאינ ידועי לבני אד  ,כעקידה שהייתה באחד

 19לעיל )כא ,ח( ,ועיי בדברי המהר"ל ,בספרו "גור אריה" )ש (.
 20יש להעיר ,כי לשיטת רש"י אי הניסיו בא כזכות ומעלה ,כפי שהסביר הרמב" לעיל ,אלא זהו ניסיו
הבא מתו קיטרוגו של השט  ,בדומה להבנתו של הרמב" לגבי "ייסורי של אהבה".
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ההרי במקו שאי ש רואי אלא ה' ,וזה כדי להרבות שכרו שיהיה לו
שכר מעשה טוב ,ולא שכר מחשבה טובה בלבד.
 ...שאי ראוי שיהיה שכר הסובל ,הטורח והעמל בפועל לאהבתו של מקו ,
שווה למי שאינו סובל אותו בפועל...
ועל כ  ,פעמי הרבה מביא הקדוש ברו הוא ייסורי על הצדיק להרגילו,
שיסכי המעשה הטוב ע המחשבה הטובה ויהיה ראוי לשכר יותר גדול,
שמתו המעשה יתחזק לבו באהבת ה' .לפי ,שכל פועל יקנה בנפש תכונה
חזקה יותר משהיא נקנית בזולת מעשה ,וזוכה בזה לשכר מעשה הטוב ע
הכוונה הטובה ,לא לשכר כוונה טובה בלבד.
ניסיו זה אינו בא מתו רבב כלשהו של עוו הראוי למירוק ,ולא מפני קיטרוגו של השט .
ניסיו זה ,מגדירו בעל "ספר העיקרי " כ"ייסורי של אהבה באמת" ,הבאי "מחסד ה'
ואהבתו" לאותו צדיק .על ידי אותו ניסיו  ,מתחזקות בנפשו של האד אות מידות
טובות שהיו לו ,ושכרו גדל .ממשי בעל "ספר העיקרי " ,ומגדיר זאת במילי קרובות
יותר לדברי הרמב" :
 ...אבל עניי הניסיו הנזכר בעקידה הוא בהכרח מזה האופ השלישי ,שרצה
ה' יתבר שהכוונה הטובה שהייתה בלב אברה  ,תצא אל הפועל ,ויהיה לו
שכר מעשה הטוב ע המחשבה הטובה ולא שכר כוונה טובה בלבד.
ר' יוס אלבו הול באותו עיקרו האומר שהניסיו בא להוציא את יראתו של הצדיק מ
הכוח אל הפועל ,על מנת שיהיה ראוי לשכר גדול יותר ,ובכ דומה הוא לרמב" .
אלא ,שבשונה מ הרמב"  ,מסווג זאת בעל "ספר העיקרי " בתחו "ייסורי
של אהבה" ,כרס"ג:
 ...וזה המי מ הייסורי ה עיקר "ייסורי של אהבה" שהזכירו הגאוני
ז"ל .וה  ,שהקדוש ברו הוא ,מצד אהבתו את הצדיק ,מביא ייסורי עליו
להרבות שכרו ...כדי שיהיה לו שכר מעשה טוב ,לא שכר מחשבה טובה
בלבד .ואלו הייסורי  ,אינ ממי הייסורי שבאו על איוב ,ולא מ הניסיו
שבא על חזקיה ...אבל אלו הייסורי הבאי על דר האופ השלישי ,אינ
באי אלא על הצדיקי הגמורי  ...וזה המי מ הייסורי  ,כשיבואו על
הצדיקי  ,כמו רבי עקיבא וחבריו 21אינ עוול בחוקו יתבר  .אבל ה חסד
וחנינה מאיתו ,שהוא יתבר חפ לתת לה שכר מעשה טוב והעובדי
 21מדבריו אלה של ר' יוס אלבו ,מתבהר עומק דבריו של ר' עקיבא ,כאשר בשעה שהוציאוהו להריגה
מתארת הגמרא )ברכות סא ,ב(:
"זמ קריאת שמע היה ,והיו סורקי את בשרו במסרקות של ברזל ,והיה מקבל עליו עול מלכות שמי .
אמרו לו תלמידיו :רבינו ,עד כא ?! אמר לה  :כל ימי הייתי מצטער על פסוק זה )דברי ד ,כט(' :ובכל
נפש ' אפילו נוטל את נשמת  ,אמרתי :מתי יבוא לידי ואקיימנו ,ועכשיו שבא לידי ,לא אקיימנו?!".
עיי א בביאור לעניי זה ב"עי איה" )ברכות ב ,רל(.
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בפועל ,מאהבה ,לא שכר מחשבה טובה לבד .שאי אד מגיע
למדרגת האהבה הגמורה ,עד שיסבול בפועל הטורח והעמל לאהבתו של
הקדוש ברו הוא.
ממשי ספר העיקרי ומבאר בש הרמב"  ,כי כל השכר אשר מקבל המנוסה אינו בא
ישירות ממעשה הניסיו  ,אלא כתוצאה ממידות נפשו שהשתנו והתעלו בעקבות הייסורי .
אול עדיי  ,מטרתו של הניסיו אינה אלא בכדי להביאו לשכר גדול יותר בעול הבא.
הניסיו אינו אלא התנסות ותרגול של הנפש ,אשר מחזק את יראת ה לוהי ואהבתו:
ויקרא ההרגל בעבודה ניסיו  ,כמו שכתב הרמב" ז"ל 22.כי" :למע ענֹת
ולמע נסֹת " )דברי ח ,טז( ,פירושו להרגיל לסבול הטורח והעמל בפועל
 22אמנ  ,ב"ספר העיקרי " במהדורתו של י' הוזיק )פילדלפיה ,תר" ( מופיע כא " :כמו שכתב הרמב"
ז"ל" .ואמנ  ,מהדורה זו הוגהה על פי כתבי יד ודפוסי ראשוני )וא הוצאות "מחברות לספרות"
ו"חורב" הדפיסו על פיה את "ספר העיקרי "( .אול לעניות דעתי ,נפלה כא טעות ,וצרי להגיה
ל"הרמב" ז"ל" )כפי שמופיע במהדורת ורשא( .נראה ,כי מה שהביא את י' הוזיק לגרוס כ  ,הוא
הדימיו לדברי הרמב" ב"מורה נבוכי " )ג ,כד( על פסוק זה" :ולמע נסֹת  ...או שתהיה משמעות
מהתענג ומרֹ ' ,כמוהו
ִ
"נסֹת " להרגיל  ,מדבריו )דברי כח ,נו(' :לא נִ סתה כ רגל הצג על האר
כאומר ,שהוא יתעלה הקדי להרגילכ לסבל במדבר ,כדי שירבה העונג שלכ בהיכנסכ לאר ".
אמנ  ,פירוש זה נראה דומה מבחינה לשונית למה שמביא בעל "ספר העיקרי "'|" :ולמע נסֹת '
פירושו להרגיל לסבול הטורח והעמל בפועל לאהבתו של מקו " .אלא ,שמבחינה תוכנית ,ברמב"
מטרת ההרגל והעינוי הינה כדי "להרבות טובתכ כשתכנסו לאר " ,כפי מסביר שהוא בהמש )ש (:
"וידוע שלולא סבל ויגיעת במדבר ,לא היו מסוגלי לכבוש את האר ולא להילח " .אול ב"ספר
העיקרי " אי ההרגל בא על מנת שיוכלו לכבוש את האר  ,אלא "לסבול הטורח והעמל בפועל לאהבתו
של מקו " .רעיו זה משתלב ע גישתו של הרמב"  ,הסובר כי מטרת הניסיו היא )בראשית כד ,א(:
"להוציא הדבר מ הכוח אל הפועל ,להיות לו שכר מעשה טוב ,לא שכר לב טוב בלבד" .וכ כותב בעל
"ספר העיקרי " בלשו זו ממש" :יהיה לכ שכר המורגל על מעשה טוב ,לא שכר מחשבה טובה בלבד".
כ א משתמע בהמש  ,מדבריו על המילי " :לבעבור נסות אתכ בא ה להי " )שמות כ ,טז( ,שאינ
משתלבי ע פירושו של הרמב"  ,אול מתאימי ביותר למה שפירש הרמב" .
בעל "ספר העיקרי " הביא לפסוק שני הסברי )שמות כ ,טז(:
")א( להרגילכ לסבול בפועל הטורח והעמל והצער לאהבתו של מקו  ,לפי שהמעשה יקנה בנפש
תכונה חזקה לאהבת ה') ...ב( להעיר אתכ על גודל העונש המגיע לעובר על דברי ה' יתבר  ,וזהו
'ובעבור תהיה יראתו על פניכ '|".
כ  ,בצורה די דומה ,מופיעי שני הסברי אלה בפירוש הרמב"  ,בלשו מעט שונה )שמות כ ,טז(:
"יתכ שיאמר) :א( כי לבעבור הרגילכ באמונתו בא ה להי ) ...ב( או יאמר שתהיה על פניכ יראת
האש הגדולה הזאת ולא תחטאו מיראתכ ממנה".
א הרמב" מציע לפרש את הניסיו כהרגל "ויהיה הלשו  ...כעניי רגילות" .נוסי על כ את דברינו
בגו המאמר ,כי שיטתו של ר' יוס אלבו בעניי "ייסורי של אהבה" וה"ניסיו " כמוציא מ הכוח אל
הפועל ,שונה מדעתו של הרמב" ומשתלבת יותר בדברי הרמב"  .על כ נראה די ברור כי בעל "ספר
העיקרי " התכוו  ,בהביאו דברי אלה ,ל"הרמב" ז"ל" ולא לרמב"  .כ נראה שהבי א שמחה
בוני אורב  ,בספרו "עמודי המחשבה הישראלית" )ב ,עמוד .(635
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לאהבתו של מקו  .וכ פירש הכתוב שאמר )שמות כ ,טז(" :כי לבעבור נסות
אתכ בא ה להי " ,23רצה לומר שבא ה לוהי בקולות נוראות ובלפידי
מרעידי לשתי סבות:
האחת להרגילכ לסבול בפועל הטורח והעמל והצער לאהבתו של מקו .
לפי שהמעשה יקנה בנפש תכונה חזקה לאהבת ה' ,ואחר שתצא המחשבה
הטובה והדיבור הטוב ,שאמרת "נעשה ונשמע" אל הפועל יהיה לכ שכר
המורגל על מעשה טוב ,לא שכר מחשבה טובה בלבד.
והשנית להעיר אתכ על גודל העונש המגיע לעובר על דברי ה' יתבר .
ההבדל העיקרי בי בעל "ספר העיקרי " לרמב" הינו בקישור בי המושגי "ייסורי של
אהבה" ו"ניסיו " .לדעת הרמב" " ,ייסורי של אהבה" באי לצדיקי שיש לה רבב עוו
שלא מדעת ,ואילו ה"ניסיו " מגיע רק לצדיקי גמורי  .לדעת ר' יוס אלבו ,דווקא
24
'ייסורי של אהבה באמת' ה אשר צדיקי גמורי בלבד זוכי בה .

ה .גישת אברבנאל התעלות לאומה כולה
דר שונה סולל לו ר' יצחק אברבנאל ,המקשה רבות על שיטותיה של הרמב" והרמב" .
תחילה פותח האברבנאל ומקשה על דעתו של הרמב"  ,כי הניסיו בא להוציא את יראתו
של האד לה' מ הכוח אל הפועל )בראשית כב ,א ,השאלה השנייה(:
א .ועוד ,שאי יאמר שהייתה המצווה הזאת כדי שיראת ה לוהי שהייתה
בכוח ,שתצא לפועל? כי הוא לא שחט בפועל את יצחק בנו ,ומי יודע א היה
מתחיל לשחוט בראותו טיפת ד  ,א היה מתחרט ויכמרו רחמיו ולא
יצא דבר לפועל?
ב .ומה צור לפועל הזה ,כיוו שהיראה שקוד לכ  ,הייתה בכוח ונשארה ג
כ בכוח מבלי פועל גמור .ואי הבדל מ היותה בכח קרוב או היותה בכח
יותר רחוק לעניי השכר והגמול )מאחר ולמעשה לא שחט אברה את יצחק(?
ג .ועוד ,שא היה תכלית העקידה מצווה גמורה לתועלת אברה ושלמותו,
אי אמר )בראשית כב ,יב(" :אל תשלח יד אל הנער" וגומר" ,כי עתה ידעתי"
וגומר ,שזה המאמר יורה שלא ציווהו בפועל הזה כי א לדעת מצפוני לבו,
לא בעבור הפועל בעצמו .שא לא כ  ,למה לא ישלח ידו אל הנער מפני שידע

 23ראה א בפירושו של הרמב" )שמות כ ,טז(.
' 24ייסורי של אהבה באמת' ,להבדיל מסת "ייסורי של אהבה" הבאי לצדיקי שאינ גמורי  ,לש
מירוק לעוונותיה ובחינת  ,ואשר עלולי שלא לעמוד בניסיו  .כפי שמבאר זאת בעל "ספר העיקרי "
לפני כ בפרק זה.
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כי ירא לוהי הוא) ...היה עליו להשלי את ציווי השחיטה ,ואחר כ יכול הוא להחיות
את יצחק ,כפי שעשה אליהו לב האשה הצרפתית ,מלכי א ,יז ,כא כב ,ואלישע לב האשה
השונמית מלכי ב ,ד ,לג לה(.

א מדעתו של הרמב" אי האברבנאל חוס קושיות ותמיהות )ש (:
ואמנ  ,שלא יהיה תכלית העקידה בבחינת הרואי והשומעי  ,כדעת הרב
המורה ,מבואר מפני :
א .א מפני שלא נשלמה כוונתו בזה .רוצה לומר :שידעו האומות זה הפועל
הנכבד ,כיוו שציווהו לעשותו במקו נסתר ,לא ידע איש ולא ישב אד ש ,
25
וא לנעריו לא רצה להראותו ולגלותו כל שכ לאחרי .
ב .ומה  ,שאדרבה יחשבו חיסרו בחוק אברה  ,מאחר שלא עשה זה הפועל.
הנה אברה  ,ע היותו קורא בש ה' ,כשיצווהו
אבל יאמרו הרואי
לשחוט את בנו לא רצה לעשותו ,ושחט במקומו איל אחד .וימש מזה
זלזול בפני האומות ,והוא הפ הכוונה )שהרי המתבונ מהצד ,ולא שומע את דברי
המלא  ,היה רואה את אברה שולח את ידו לשחוט את בנו ,וברגע האחרו נסוג מכ (.
ג .ומה  ,שמאחר שהתכלית היה למע ידעו הרואי מעלת אברה  ,אי
אמר )בראשית כב ,יב(" :כי עתה ידעתי כי ירא להי אתה" .כי הנה א על פי

 25את קושיה זו של האברבנאל על הרמב"  ,מזכיר כבר הרמב" בעצמו ב"מורה נבוכי " )ג ,כד(:
"עניי זה הוא הקושי הגדול ,ובמיוחד פרשת העקידה אשר אי יודע אותה אלא ה ל ושניה  .ונאמר
לו )בראשית כב ,יב(' :כי עתה ידעתי כי ירא להי אתה'|".
כ הקשה האב עזרא )בראשית כב ,א(:
"והגאו אמר שמילת "נסה" ,הראות צדקתו לבני אד  ...והלא ידע זה הגאו  ,כי בשעה שעקד בנו
לא היו ש אפילו נעריו".
א הרד"ק )ש ( מעלה קושי זה וכותב:
"ועניי הניסיו קשה מאוד לספרו על ה ל ...וא להודיע לבני העול  ,הנה לא היה ש בעת העקידה
אלא אברה ובנו יצחק ,כי אפילו נעריו שהלכו עמו לא ידעו בזה דבר ,ומי הודיע דבר זה לעול  ,ואפילו
היה הוא מספר ,מי היה מאמי לו?".
אול הרד"ק עצמו משיב מיד על שאלתו זו:
"והאמת ,כי הניסיו הזה ,כדי להראות לבני העול אהבת אברה השלמה ל ל ,ולא נעשה לאות
הדורות אלא לדורות הבאי המאמיני בתורה שכתב משה רבינו ,עליו השלו  ,מפי ה ל ובסיפוריה".
כ כותב א ר' יצחק עראמה ,בספרו "עקידת יצחק" )וירא ,כא(:
"והנה באמת ,אחר שנכתב ניסיו זה בתורה ה לוהית לעדות ה' נאמנה ,וכולנו שווי בכלל המסופר בה
כאילו ראינוהו בעינינו ...הרי הוא כאילו נעשה זה הניסיו לעיני כל ישראל העוברי וההווי והעתידי ,
איש לא נעדר ...אשר בזה הוקבעה אמיתתו בלב כל בני העול כולו".
אכ עובדה היא ,כי סיפור העקידה ידוע לכל ,בזכות תפוצתה של התורה בכל העול .
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שהוא יתבר ידעו ,הנה האומות שבעבור נעשה זה הפועל עדי לא ידעוהו,
כיוו שעדי לא יצא לפועל.
כא מעצי האברבנאל את קושייתו ,וכותב שיהיו כאלה אשר עלולי  ,חלילה ,לראות
במעשהו של אברה כאכזריות שאי כדוגמתה:
ד .ומה  ,שא יתבר כבר ידע זה ,רוצה לומר ,מעלת אברה ולא ציווה
בפועל הזה אלא מפני הרואי  ,כדי שיהיה פועל אברה מדרי כל בני אד
לשלמות האמונה ויראת ה לוהי )א הקב"ה ידע כי ירא לוהי הוא ,ולא בא אלא
להדרי את הרואי אל אותה יראה( .כי בזה הפועל לא די שלא יחייב לרואי
להימש אחר מעלת אברה בעבודת לוהיו ,אבל בהיפ  ,שיאמינו בזה
שהיה אברה מכש ומעונ ושהיה מעובדי השמש שהיה רוצה לשרו
למ ַצוֵה ול ִמ ְצוָה ,אלא מצד
בעבודת המול  ,כי אי ייחסו הרואי הפועל הזה ְ
26
אחד לסיכלות ומצד אחר לאכזריות.
על כ  ,פונה האברבנאל לדר אחרת ,הרואה בניסיו מעשה ,אשר מטרתו אינה לתועלת
אברה עצמו וא לא על מנת להודיע לאחרי וללמד  ,אלא כדי להשפיע השפעה רוחנית
על כלל האומה האמורה לצאת ממנו בעתיד )ש  ,ד"ה 'ויהי אחר'(:
הנה התבאר מזה ,שתכלית העקידה אמנ הוא למה שה' יתבר בחר
באברה  ,מפני שלמותו בעצמו ,שיהיה זרעו נבחר לעבודתו .וזה לא
היה אפשרי ,אלא כשתוסר ממנו זוהמת הנחש שהטיל על חוה .רוצה לומר:
כשיוסר זה החטא מאב היחס ,שהוא יצחק .והיה א כ תועלת העקידה
לצורכה ...בעבור תועלת כלל אומתנו ,אשר בעבורה יהיו זרע קדש
ויצאו מתחת ממשלת הכוחות השמימיות ,ויהיו מושגחי ומונהגי
מה' יתבר לבדו...
מרגע מעשה העקידה ,הועלה זרעו של יצחק לדרגה אשר תסיר מה את זוהמת הנחש,
והשגחת תהיה מאת ה לוה בעצמו ,ולא על ידי שרי  27.אמנ  ,נית להקשות על דבריו מ

 26מעניי  ,כי בעל "מש חכמה" )כב ,טז יח( רואה א הוא מידה מסויימת של אכזריות במעשה העקידה,
אלא שהוא מבאר ,כי במעשה העקידה העלה אברה א את מידת האכזריות למעלת יראת לוהי :
"לכ  ,מעתה' :ויירש זרע את שער שֹנאיו' )בראשית כד ,ס( ,שמעתה נתוני העמי הנשחתי ה שבע
האומות שבאר ישראל ,שאמר עליה ' :לא תחיה כל נשמה' )דברי כ ,טז( ,ואסור לחמול א על עולל
ויונק שלזה צרי אכזריות".
 27אמנ  ,עדיי משאיר על עצמו האברבנאל את הקושיה שהקשה על הרמב" מה התועלת בעקידה א
לא היה בה מעשה של הוצאת יראתו ומסירותו של אברה לפועל" :ואי הבדל מ היותה בכח קרוב או
היותה בכח יותר רחוק"? ויתכ  ,כי לדעת האברבנאל ,עצ מעשה העקידה והקשירה של יצחק אל מזבח
האבני היה בו כדי לפעול פעולה רוחנית עמוקה על זרעו של יצחק.
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הגמרות האומרות שדווקא כאשר עמדו ישראל בהר סיני פסקה זוהמת  ,ולא במעשה
העקידה 28.ממשי האברבנאל ומקשר את דבריו לדברי הרמב" )ש  ,ד"ה 'ואומר'(:
"וה להי נסה" )בראשית כב ,א( כמו שנאמר בעקידה ,בעבור שיהיה תכליתה
לעשות אברה דגל ונס שאליו גויי ידרושו .ואחשוב ,שזהו דעת הרב
המורה בעניי העקידה כשיוב על אמיתתו.
נראה ,כי להבנתו של האברבנאל הייתה תכלית העקידה ,לדעת הרמב"  ,לא על מנת
להודיע לרבי או ללמד מסר כלשהו ,אלא על מנת להרגיל  ,ולהקנות בנפש את
ההתמסרות המלאה והבלתי מעורערת בקב"ה .זאת ,על פי מה שכתב הרמב" על הפסוק
)דברי ח ,טז(" :למע ענֹת לנסֹת " .אלא ,שא הסבר זה של האברבנאל בדעת הרמב"
יהיה קשה ,שהרי הרמב" כותב בפירוש כמה פעמי  ,שמטרת העקידה הייתה להודיע
וללמד את כל בני האד )ג ,כד(:
פרשת אברה אבינו בעקידה כוללת שני ענייני גדולי  ,שה מיסודות
התורה :העניי האחד ,הוא להודיענו את קצה גבול האהבה ל ל יתעלה
והיראה מפניו עד איזה גבול ה מגיעות ...העניי השני הוא להודיענו
שהנביאי מקבלי כאמת את מה שבא אליה בהתגלות.
כיוו זה ,המעמיד את ניסיו העקידה כמעשה שהרי את האומה כולה אל על לדורי דורות,
משתק על ידי פרשני נוספי  .הנצי"ב מוולוז'י  ,בספרו "העמק דבר" )בראשית כב ,א(,
ממשי רעיו זה וכותב:
אלא הגביה הקב"ה כוח נפשו הקדושה של אברה אבינו בפעולה זו ,וזהו
משמעות )בראשית כב ,א(" :נסה את אברה " ,מלשו )תהלי ס ,ו( "נתתה
ליראי נס להתנוסס" ,ובמה שנשרש זה הכוח בנפש אברה  ,שורש האומה
הישראלית נשארה פעולה זאת לדורות.
כ הדבר א בהמש דבריו )ש  ,יז(:
"והרבה ארבה" )בראשית כב ,יז( אי הכוונה ריבוי בכמות ,שהרי כבר נתבר
בעפר האר  .אלא ריבוי זה הוא גדלות הנפש ,וכא נתבר זרע אברה
במצוות קידוש ה'.

 28שבת )קמה ,ב(; יבמות )קג ,ב(; עבודה זרה )כב ,ב( .ראה במאמרו של ר"י שילת שליט"א" :סגולת ישראל
שיטות הכוזרי והרמב" " )'מעליות' כ ,טבת ה'תשנ"ט( ,בפרק "מקור ההבדל בי שיטות הרמב"
והכוזרי" )עמודי  ,(295 298המראה מ הגמרא במסכת שבת )ש ( כי הדבר נתו במחלוקת אמוראי ,
ולפי דעת ר' אבא כהנא בירור הזוהמה מישראל הינו תהלי מתמש  ,המסתיי בבניו של יעקב .בדעה
זו ,נית אולי ליישב את דבריו של האברבנאל ,ונאמר שמעשה העקידה היה אחד מהמוקדי המרכזיי
והראשוניי שהביאו לבירור זה.
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בדומה לכ כותב בעל "שפת אמת" )בראשית ,וירא תרמ"ט(:
במדרש )בראשית רבה נה ,א('|" :נתת ליריאי נס' )תהלי ס ,ו( וגומר ,כתור של
ספינה" וכו' ...ואומר ז"ל" :כתור של ספינה" שרואי אותו מרחוק ,היינו
שהיה צרי להיות הכנה לכל הדורות ...ועל ידי ניסיו העקידה שנכלל במידת
היראה ,ג כ נעשה דבר קבוע לדורות ,ונעשה עמוד העול  ,שכל הבוחר
בדרכו יכול לאחוז בכח האבות ולעשות כמעשיה  ,שההארה שלה מאיר
מרחוק ולכל הדורות .ועל ידי הניסיו שעשה ,דבר שהוא חו מ הטבע,
ממילא אינו בזמ ובמקו מסויי  ,רק שמאיר לכל הזמני ולכל המקומות.
ניסיו העקידה השפיע בראש ובראשונה על האומה בכללה .במעשה זה נתברכו ישראל
באות תעצומות נפש של קידוש ה' בכל הדורות .מאז ,נצנ לו תמיד ניסיו העקידה ,והאיר
את רוח של היהודי בכל מחשכי הגלות והשמד החשוכי  .זאת ,כפי שמתבטא הדבר
על קידוש ה' לפני
בסיפורה של האשה ושבעת בניה ,אשר מסרו נפש
הקיסר )גיטי נז ,ב( .כאשר אחרו בניה הקט יצא לההרג ,נשקה לו אמו ואמרה:
בניי ,לכו ואמרו לאברה אביכ  :אתה עקדת מזבח אחד ,ואני עקדתי
שבעה מזבחות! א היא עלתה לגג ,ונפלה ומתה .יצתה בת קול
ואמרה )תהלי קיג ,ט(" :א הבני שמחה".

ו .סיכו
ראינו שלוש גישות עיקריות להבנת תכלית הניסיו בכלל ,וניסיו העקידה בפרט.
זאת ,מתו הנחה שאברה לא קיבל את הניסיו כעונש על חטאיו )להבדיל
מדעת הרשב" וסיעתו(:
א .תכלית הניסיו הינה להיטיב ולתת שכר למנוסה .בדר זו הלכו רס"ג ,הרמב"
וראשוני נוספי  .אלא שרס"ג זיהה ניסיו זה ע "ייסורי של אהבה" ,ולעומתו
לרמב" ה"ניסיו " אינו שיי אליה  ,שהלא אי "ייסורי של אהבה" באי אלא על
מנת לזכ את מי שיש עליו צד חיוב ,ואילו "הניסיו " בא רק לצדיקי השלמי ,
הנקיי מכל רבב.
ב .תכלית הניסיו הינה להודיע וללמד את האנושות כולה יסודות ומסרי אמוניי  .בדר
זו הל הרמב"  ,אשר שלל מכל וכל את האפשרות שבא הניסיו על מנת לתת שכר
בעול הבא ,למי שלא קד אצלו עוו  .לגבי ניסיו העקידה ,מציע הרמב" שני עקרונות
אמוניי הנלמדי ממנו :א .להודיע עד כמה היא האהבה אל הקב"ה .ב .להמחיש עד
כמה אמיתית הנבואה אצל הנביא.
ג .תכלית הניסיו  ,ובמיוחד ניסיו העקידה ,הינה להעלות את האומה כולה לכל דורותיה,
אומה האמורה לצאת מיצחק אבי היחס .דר זו הציעו האברבנאל וסיעתו ,תו שהוא
מקדי ומקשה על השיטות האחרות.
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שלושת הכיווני המרכזיי שהבאנו ,נראה שהיו טמוני זה מכבר במדרש מופלא ,הד
ברעיו ניסיו העקידה )בראשית רבה ,וילנא ,לב ,ג(:29
כתיב )תהלי יא ,ה(" :ה' צדיק יבח ורשע ואֹהב חמס שנאה נפשו".
אמר רבי יונת  :היוצר הזה אינו בודק קנקני מרועעי  ,שאינו מספיק לקוש
עליה אחת עד שהוא שובר  ,ומי הוא בודק בקנקני יפי  ,אפילו מקיש
עליה כמה פעמי אינ נשברי  .כ אי הקב"ה מנסה את הרשעי אלא
את הצדיקי שנאמר "ה' צדיק יבח " ,וכתיב )בראשית כב(" :וה להי
נסה את אברה ".
אמר רבי יוסי ב חנינה :הפישתני הזה ,בשעה שהוא יודע שהפשת שלו יפה,
כל שהוא כותשה היא משתבחת וכל זמ שהוא מקיש עליה היא
משתמנת )מתייקרת( ,ובשעה שהוא יודע שהפשת שלו רעה ,אינו מספיק לקוש
עליה אחת עד שהיא פוקעת ,כ אי הקב"ה מנסה את הרשעי  ,אלא את
הצדיקי שנאמר" :ה' צדיק יבח ".
אמר ר' אלעזר :משל לבעל הבית שהיה לו שתי פרות :אחת כוחה יפה ,ואחת
כוחה רע .על מי הוא נות את העול ,לא על זאת שכוחה יפה?! כ הקב"ה
מנסה את הצדיקי שנאמר" :ה' צדיק יבח ".
במדרש זה מובאי שלושה משלי
המקבילי לשלושת הרעיונות שראינו.

שוני

המביעי

את תכליתו של ניסיו העקידה,

המשל הראשו  :הבא בשמו של ר' יונת  ,30הוא על היוצר המכה על כליו כדי להודיע לקוני
שכליו טובי בדומה לרמב"  ,הסובר כי מטרת העקידה הייתה להודיע את בני העול .
המשל השני :מר' יוסי ב חנינה ,המדמה את העקידה לפישתני ,אשר הכאתו אינה
עונש לפשת אלא לטובתו כדעת רס"ג והרמב"  ,שמטרת העקידה הינה על מנת
לתת שכר בסופה.

 29ראה עוד בבראשית רבה ,וילנא תרל"ח )לב ,ג(; וכ ש )לד ,ב(; תנחומא ,ורשא תרל"ח )וירא כ ,כ(;
מדרש תהילי  ,מהדורת בובר וילנא תרנ"א )יא ,ד(.
 30אמנ בבראשית רבה ,דפוס וילנא )נה ,ב( ,דעותיה של ר' יונת ור' יוסי ב חנינא מהופכות ,שלר' יונת
המשל הוא על הפשתני ואילו לר' יוסי המשל הוא על היוצר ,אול במהדורת תיאודור אלבק כבר תיק
זאת כפי שמופיע במדרש אצלנו.
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המשל השלישי :הוא של ר' אלעזר ,הממשיל את העקידה לעול הנית על הבהמה שכוחה
יפה כאברבנאל ,הסובר כי תכלית העקידה היא למע הדורות הבאי  ,אלא שהיחידי
31
שיכלו לשאת משא זה של ניסיו העקידה היו אברה ויצחק.
המלבי" מסכ את שלמדנו מ המדרש לעיל ,ומאחד את הדברי למהל אחד ,האומר כי
בניסיו העקידה נוסה יצחק בכל אחד משלושת סוגי הניסיו )כב ,א ,ד"ה 'וה להי נסה"(:
והנה הניסיו יהיה או לצור המנסה ,או לצור המנוסה ,או לצור הרואי ,
32
ופה היו שלשת יחד ,כמו שאמרו על זה שלשה משלי :
ג .משל לפרה שכוחה יפה שנות עליה העול ,שהוא לצור המנסה ועבודתו
)בדומה לאברבנאל(.
ב .מי שיודע שפשתנו יפה
ולתקנו )בדומה לרס"ג והרמב" (.

33

מקיש עליו ,שהוא לצור המנוסה להשביחו

א .משל מי שקנקניו יפי מקיש עליה  ,הוא לצור הקוני והרואי שיראו
שהסחורה טובה )בדומה לרמב" (.

 31ראה א בפירושו של ר' משה אלשי " ,תורת משה" )וירא כב( ,ועל פי דרכו מפרשי א מפרשי בראשית
רבה )ז ,א( את המדרש בדר דומה לזו שהבאנו .כ כותב ר' חנו זונדל ,בעל פירוש "ע יוס " )א
שהבנתו למשל זה שונה במעט ממה שהבאנו אנו(:
"דעת ר' יונת  ,שהניסיו הוא להודיע שהוא צדיק וכמשל של נקישת הקנקני להודיע שה טובי ...
והפשתני דעתו )דעתו של ר' יוסי( שהניסיו הוא לתועלת המנוסה שיטהר ויכשיר עצמו ...כי כאשר
מהכות )מכה( את הפשת הטוב הוא משתבח ...משל לבעל הבית )משלו של ר' אלעזר( דעתו שטע
הבחנת הצדיק לטובת העול ."...
 32שיניתי את סדר המשלי מ המובא במלבי" על מנת להתאימ לסדר המופיע במדרש לעיל.
 33ודאי כי אי כוונתו של המלבי" כא ש"צור המנסה" הוא צורכו של הקב"ה עצמו ,חלילה ,שהרי זה
דבר שלא נית להעלותו על הדעת .על כ מוסי המלבי" ומבאר "לצור המנסה ועבודתו" ,שכוונתו
לעבודתו של הקב"ה ולצור גילוי שמו בעול  ,ולא בשביל הבורא יתבר  .לש כ בא ניסיו העקידה,
לדעת האברבנאל ,להגדיל ולהעצי את כוחו של ע ישראל לדורותיו על ידי אב היחס ,יצחק.
וראה בפירושו של ר' משה אלשי על התורה )ש ( ,המסביר את צור "המנוסה ,המנסה והדור"
ביחס למדרש ,בדר שונה.
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·Ì"·Ó¯‰ È¯·„· ÔÂÈÚ .
‚Ì"·Ó¯‰ È¯·„Ï ˜Â˜ ·¯‰ Ï˘ Â˘Â¯ÈÙ .
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Ì"·Ó¯‰ È¯·„ ¯Â‡È· .Â
ÌÂÎÈÒ .Ê

א .פתיחה
מסכת ברכות מסתיימת במילי דאגדתא סתומי  .כ היא לשו המשנה )ט ,ה(:
והתקינו ,שיהא אד שואל את שלו חברו בש  ,שנאמר )רות ב ,ד(" :והנה
בֹעז בא מבית לח  ,ויאמר לקוצרי  :ה' עמכ  ,ויאמרו לו :יברכ ה'|".
ואומר )שופטי ו ,יב(" :ה' עמ גבור ֶהחיל" .ואומר )משלי כג ,כב(" :ואל תב ז כי
זָקנה אמ " .ואומר )תהלי קיט ,קכו(" :עת לעשות לה' ֵהפרו תורת " .רבי
נת אומרֵ :הפרו תורת עת לעשות לה'.
הפרשני טרחו להסביר כיצד קשורי כל הפסוקי המובאי במשנה לתקנה שיהא אד
שואל את שלו חברו בש .
הרמב"  ,בפירוש המשנה )ש ( ,התייחס לדברי אלו כעניי נפרד:
ואומרו אחר כ "ואומר )משלי כג ,כב(' :אל תב ז כי ָזקנה אמ '|" אינו ראיה
על מה שלפניו ,כלומר שיהא אד שואל את שלו חברו בש  ,אלא בא ללמד
שלא להקל בתקנות חכמי א על פי שנתיישנו ורחק זמ אותה תקנה ,ועל
זה הזהיר שלמה במשל זה .ואחר כ הביא ראיה שהעובר על אות התקנות
חייב עונש וייסורי לפי שהפר תורה ,וזהו עניי אומרו " ֵהפרו תורת עת
לעשות לה'|" .אבל מי שמניח הכתוב כמו שהוא ,ומבארו ואומר" :עת לעשות
לה' ֵהפרו תורת " ,יאמר שכשנגזרת עת עונש ונקמה ,יבואו סיבות לבני
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אד שיפרו תורה ,כדי שתחול עליה הגזירה כשה חייבי  ,ועניי זה ארו
1
ורחוק ,עמוק עמוק מי ימצאנו ,כי נצא מזה לשאלת הגזרה והגורל.

ב .עיו בדברי הרמב"
יש שהבינו את דברי הרמב" הללו כמכווני כלפי שיטתו בעניי שלילת הבחירה מ
הרשעי לאחר שהגדישו את סאת  .כ כתב הרמב" בהקדמה למסכת אבות )פרק ח(:2
שפרעה וסיעתו מרו בבחירת  ,מבלי כפייה ומבלי הכרח ,ועשקו ַה ֵ ִרי אשר
היו ביניה  ,ועשו לה עוול גמור ,כמו שאמר וביאר )שמות א ,ט(" :ויאמר אל
עמו הנה ע בני ישראל" וכו' "הבה נתחכמה לו" .וזה המעשה היה מה
בבחירת וברוע עצת  ,ולא היה לה בזה הכרח .והיה עונש ה' לה על כ
למנע מ התשובה ,עד שיחול בה מ העונש מה שחייב צדקו שהוא עונש .
ומניעת מ התשובה היא שלא ישלחו .
על פי הסבר זה ,כוונת הרמב" היא כי לאחר שפשעו הרשעי עד בלי די ,בא זמ פירעו
החוב ,ומתרגשת לבוא עליה גזרה .הגזרה הינה שלילת הבחירה החופשית ,כ שיעשו
הרשעי חטאי ועוונות ,יגדילו את פשע ורשעת  ,ויענשו קשות.
רמז לכ שהרמב" אכ התכוו לעניי זה ,נית למצוא בהמש דברי הרמב" בפירוש
המשנה ,וש כתב" :ועוד נדבר על משהו מעניי זה במסכת אבות".
אול אי הבנה זו משתלבת יפה בדבריו של הרמב" .
בפירוש המשנה )ט ,ה( כותב הרמב" :
יבואו סיבות לבני אד
כשה חייבי .

שיפרו תורה ,כדי שתחול עליה

הגזרה

מפורש בדבריו ,כי אי מדובר באנשי חוטאי  ,שאילו אנשי אלו חוטאי ה  ,מדוע כתב
הרמב" כי ישנו צור שיפרו תורה ,ורק אז תחול עליה הגזרה ,כאשר יהיו חייבי ? הלא
משמע שקוד הגזרה זכאי ה .
א כ קשה ,כיצד אותה הפרת התורה ,הבאה לאחר גזרת שלילת הבחירה יכולה להיחשב
כסיבה לחייב אנשי אלו ,הלא חטאיה נגרמו עקב שלילת בחירת החופשית?
על כ נראה לבאר את דברי הרמב" באופ אחר.
1

בתרגו הרב קפאח" :השכר והעונש" .ותיקנתי על פי הר"י שילת ,כיוו שכ התרגו נכו יותר ,וכ
מבחינה עניינית מדובר כא על שאלה בעניי 'הבחירה החופשית או הכל בידי שמי ' ,היא שאלת הגזרה
והגורל .אי הדבר קשור לשאלת השכר והעונש ,היא שאלת 'צדיק ורע לו רשע וטוב לו'.

2

מהדורת הר"י שילת ,וכ בשאר הציטוטי .
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תור הדברי הוא שפעמי באה עת הגזרה א קוד שקמו בני אד והפרו תורה .כפי
שמסיי הרמב"  ,נוגעת אמירה זו לשאלת הגזרה והגורל ,משו שעד כמה שידנו משגת,
מקובלנו כי תחילה חוטא האד  ,ורק אחר כ בא העונש על מנת להחזירו למוטב ,כפי
שכתב הרמב" ב"מורה נבוכי " )ג ,יז(:
ואנו מאמיני  ,שכל המצבי האנושיי האלה ה בהתא למה שכל
אד ואד ראוי לו .והוא נעלה מלעשות עוול .הוא איננו מעניש אלא
את מי מבינינו שראוי לעונש .זה מה שתורת משה רבנו אומרת במפורש,
שהכול בהתא למה שכל אד ואד ראוי לו .על פי דעה זאת התנהלו דברי
המו חכמינו ,שמוצא אתה אות אומרי ברורות )שבת נה ,א(" :אי מיתה
בלא חטא ואי ייסורי בלא עוו " .ה אמרו )סוטה ח ,ב(" :במידה שאד
מודד בה מודדי לו".
אלא ,שא אכ זו כוונת הרמב"  ,נשאלת השאלה מהי ההצדקה המוסרית לגזור גזרה
על אנשי שלא חטאו ,ולשלול מה את הבחירה החופשית על מנת שיחטאו ויהיו
ראויי לגזירה?
מלבד הקושי מצד שאלת הגזרה והגורל ,מעניינת יותר השאלה מהי התכלית של גזרה
זו ,הלא כתב הרמב" בהקדמה לסוגיית טעמי המצוות ,כי אי הקב"ה עושה דבר
ללא תכלית נעלה.
זו לשונו של הרמב" ב"מורה נבוכי " )ג ,כה(:
המעשי מתחלקי לארבע קבוצות ,בהתא להתבוננות בתכליותיה :
מעשה שווא או מעשה משחק או מעשה לבטלה או מעשה טוב ויפה...
מעשה טוב ויפה הוא מעשה שעושהו עושה אותו מתו כוונה לתכלית נעלה,
כלומר ,הכרחית או מועילה ,ואותה תכלית מושגת...
לאחר הבהרת דבר זה אומר אני ,שאי אפשר לבעל שכל לומר שדבר ממעשי
ה ל לבטלה או שווא או משחק .לדעתנו אנו ,כל ההולכי בעקבות תורת
משה רבנו מעשיו כול טובי ויפי .
יש לשאול ,א כ  ,מה עומד בשורש אותה גזרה לוהית שאופ ביצועה מכריח את הבאת
הרע לעול  ,ומתו כ נולד הצור שאנשי יחטאו ,על מנת שיקבלו עונש זה .שוב ,א ללא
ההתבוננות מצד הצדק ה לוהי ,שהוא ,כפי שכתב הרמב" )ברכות ט ,ה(" ,ארו ורחוק,
עמוק עמוק מי ימצאנו" ,יש לעמוד על תכליתה של גזרה זו .שאלה מרתקת נוספת שיש
לשאול היא ,כיצד הצור בבואה של הגזרה גור לאנשי לעשות חטאי ? מהו התהלי
שבסופו מקלקלי בני האד את מעשיה ?
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אפשר לדחות כל ניסיו הבא לבאר ולברר מפני מה גזר ה' גזרה זו ,ולומר כי כ גזרה
חכמתו יתבר  .הרמב" השתמש בפיתרו מעי זה פעמי מספר ב"מורה נבוכי " .בעניי
תכלית העול )ג ,יג( כתב הרמב" :
בהכרח יגיע העניי בנתינת התכלית אל הקביעה' :כ חפ ה ל' ,או' :כ
הצריכה חכמתו' .כ הוא הנכו  ,וכ מוצא אתה שחכמי ישראל סידרו
בתפילותיה באומר )תפילת נעילה(" :אתה ִהבדלת אנוש מראש ותכירהו
לעמוד לפני  ,כי מי יאמר ל מה תפעל ,וא יצדק מה יית ל ?" .ה אמרו
3
איפוא במפורש שאי תכלית אלא ֵחפ בלבד.
אול  ,בענייננו לא הל הרמב" בדר זו .אמנ  ,רומז הוא כי ישנה אפשרות להבי מה
תכליתה של הגזרה ,אלא שישנו צור בהבנה מעמיקה עד מאוד .מכל מקו  ,אי בדברי
הרמב" הללו משו ריפוי ידיי מלעסוק בשאלה זו.
א כ  ,טר עמדנו על עומק כוונת הרמב" בפירושו :מהי התכלית של גזרה זו ,מה
משמעותה ולש מה היא באה? כיצד הצור בבואה של הגזרה גור לאנשי לעשות
חטאי ? מהו התהלי אשר בסופו מקלקלי בני האד את מעשיה ?

ג .פירושו של הרב קוק לדברי הרמב"
הרב קוק )שמונה קבצי ו ,רא( התייחס לדברי הרמב" הללו:
הצביונות הרעי שבעול מוכרחי ה להימחק ,יישארו בתו גלמי של
מציאות ,וצורות חדשות יהיו מוטבעות עליה  .וכל המערכות העולמיות
הולכות לסייע את המחיקה ,כדי להכשיר את היצירה החדשה.
הרז הפילוסופי המיסטי של הרמב" בפירוש המשנה שילהי ברכות" ,עת
לעשות לה' הפרו תורת " ,המתאי ע סגירת דרכי התשובה לרשעי
מוחלטי כדי שיאבדו בעוונ  ,וע הדרש )ילקוט שמעוני ,יתרו רפט('|" :אשר
ָחלק ה' להי אֹת לכל העמי ' )דברי ד ,יט( ,מלמד שהחליק בדברי כדי
לטורד מ העול " ,הכל הול לקראת מחשבת עולמי זו" ,ובאבֹד
ִרנה" )משלי יא ,י( .כשנגמרה סיפוק ונתמלאה סאת  ,אז הגיע
רשעי
עת להמחיקה שתיעשה .הצורה העכורה מתבטלת ,ומהחומר המהותי נבנית
יצירה חדשה משוכללת.
בפיסקה זו עוסק הרב קוק בשאלת דר כילוי הרע מ העול  .כיוו שמוסכ על הכל כי אי
הרע משמש כתכלית המציאות ,נית להסיק כי אי הוא בר קיו נצחי ,ומשו כ הצביונות
שהינ כל המקומות אשר אוחז הרע במציאות ,ה מבחינת הרעיונות ,המעשי ,
הרעי
האנשי וכדומה מוכרחי ה בסו פעולת להימחק ולהיעל  .תכליתו של הרע הינו
3

עיי עוד בעניי זה ב"מורה נבוכי " )א ,סט( בסופו.
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לזקק ולזכ את הטוב ,וכ  ,כל עוד שלא תיק הטוב עצמו והקלקול קיי נשאר א הרע.
הרע מצביע על התיקו הנצר בטוב .אילו לא היו חסרונות בטוב ,לא היה קיו לרע .לאחר
שהרע מילא את תפקידו ,כל המערכות העולמיות מסייעות להעבירו מ האר .
'המערכות העולמיות' הינ אות המערכות המקיימות את העול  :הטבע ,ההיסטוריה
האנושית ,התודעה הפרטית ועוד .מעל כול שלטת ההנהגה ה לוהית ,ההשגחה.
בספרו "עי איה" )ברכות ב ,מח ,ב ,ד"ה 'וכל כ למה'( ,תופס הרב קוק את ההשגחה ה לוהית
כמערכת אשר נית לצפותה מראש ,היא מערכת הגאולה:
הסיבה ההשגחית ,שהיא מחוללת מצד יד ה' יתבר
דבר ועניי תעודתו.

אשר הועיד לכל

בשלב זה ,מביא הרב קוק ראיה לשיטתו מדברי הרמב" שנדונו עד כה .הרב קוק מזהה את
הגזרה ה לוהית שקדמה לחטא בני האד  ,כחלק מתפיסה כללית אשר תוכנה הוא
התוכנית ה לוהית להיסטוריה .הרב קוק מציע אפשרות ,לפיה נית למצוא בדברי אלו
יסוד מחודש בשיטת הרמב"  .היסוד הוא' :מחשבת עולמי ' ,ובלשו אחרת נית לומר
'תוכנית היסטורית' .הרב קוק טוע שעניי זה הינו בגדר "רז" ,משו שהטענה בדבר
קיו תוכנית לוהית קבועה להיסטוריה האנושית ,מצריכה הבנה חודרת יותר של
המושג 'אלוהי ' 4.כאמור לעיל ,תפיסה אשר נית לצפותה מראש ,כשבאה היא ביחס אל
הפרט הינה 'סוד' ,מפני שנוגעת היא בשאלת הגזרה והגורל.
הרב קוק מעד את המשתמע לקורא מפשט דברי הרמב"  .נית היה לחשוב ,כי לדעת
הרמב" הגזירה הגורמת לבני האד להפר את התורה כוללת צדיקי ורשעי כאחד,
ולפיכ  ,יתכ שיהיה צדיק באר  ,שעשה רק טוב ולא חטא ,ובאה הגזרה והכריחה אותו
לחטוא .מתו כ שמשתמש הרב קוק בדברי הרמב" הללו דווקא ביחס לדר כילוי הרע
מ העול  ,נראה לומר כי לדעתו נגזרת אמנ גזרה הגורמת לבני אד לחטוא ,אלא
שמדובר ,בסופו של דבר ,באנשי חוטאי ממילא .כמוב שאי בעידו זה בשביל ליישב את
שאלת הגזרה והגורל לגמרי ,שהרי א אות הרשעי  ,כתוצאה מ החטאי שנכפו עליה ,
דווקא מכח תוספת
ירשיעו יותר ויענשו בהתא  ,וכפי שהוכחנו מלשונו של הרמב"
4

התואר 'אלוהי ' פירושו 'כוח' ,כפי שאומר לב ליעקב )בראשית לא ,כט(:
"יש לאל ידי לעשות עמכ
מטוב עד רע".

רע ו להי אביכ

אמש אמר אלי לאמר השמר ל מדבר ע

יעקב

כוחו של ה' בא לידי ביטוי בהתגלותו במציאות הגשמית.
אמנ  ,נחלקו קדמונינו עד כמה נית להעמיס על מושג זה ,ועד היכ נית לומר כי מדובר בכוחו של
ריבונו של עול  ,הווה אומר :התגלות.
הטענה בדבר התערבות לוהית בתו דפי ההיסטוריה האנושית ברמת הפרט ,וראיית ה לוהי כמחולל
ההיסטוריה האישית של האד  ,משמשת תוספת משמעותית ביותר ,משו שיש בכ משו החדרת
שלטונו של ה לוהי באופ נוס במציאות.
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חטאי אלו מגיע לה עונש גדול יותר .רוצה לומר ,אות רשעי לא הרשיעו עד כדי כ
שיגיע לה עונש שלילת הבחירה ,ודווקא החטאי אשר עשו כתוצאה מגזירת הגורל ה
אלו אשר הגדישו את סאת והובילו אות אל המחיקה ההיסטורית.
באופ גלוי ,היחס המודגש בי ה לוהי והאד הינו רוחני ומופשט ,וככזה יש להבחי
הבחנה ברורה בי ה לוהי ובי העול  .אמנ הוא הבורא והוא המנהיג המשגיח על
ברואיו ,אול הבריאה פועלת באמצעות מערכת חוקי רוחנית ,המקבילה בעבודתה
למערכת החוקי הטבעית שנבראה בששת ימי בראשית .הוא סיבת הסיבות ,ומסובב
הסיבות כול  ,אול מבחינתנו נית לומר ,כי עושה הוא זאת ,כביכול ,מרחוק .החוקי
הרוחניי פועלי באופ של תגובה לוהית למעשה האד  ,שכר ועונש וכדומה.
הסוד שהתגלה כעת הוא שה לוהי מתגלה א בהשתלשלות ההיסטוריה של הפרט .הפ
הפנימי בא יותר לידי ביטוי ,לא הכול תלוי בבחירתו של האד  ,ואי לחשוב כי כפי שינהג
כ בכל מקרה תגיב המערכת ה לוהית המונחית מבחו  .למרות מעשיו של
ויבחר האד
האד  ,בסופו של דבר יתגלה הרצו ה לוהי לא רק ברצו הקדו לברוא את העול  ,אלא
א בהתנהלותו של העול רצו פנימי אשר יש לו תכלית.
בברית בי הבתרי מוצאי אנו מפורשות כי גזר הקב"ה מראש כיצד תתקד המציאות.
הקב"ה אמר לאבר )בראשית טו ,יג טז(:
וענו אֹת
ויאמר לאבר  :ידֹע ֵתדע כי גֵר יהיה זרע באר לא לה  ,ועבדו ִ
ארבע מאות שנה .וג את הגוי אשר יעבֹדו ד אנכי ,ואחרי כ יצאו ברכש
גדול .ואתה תבוא אל אבֹתי בשלו ִ ,תקבר בשיבה טובה .ודור רביעי ישובו
הנה ,כי לא של ֲע האמֹרי עד הנה.
אלא שבמקרה זה מדובר בקביעה ביחס לכלל ולא ביחס לפרט כלשהו .אול  ,מדברי
הרמב" בפירוש המשנה משתמע כי ההנהגה ה לוהית חודרת עד לרמת הפרט .לא רק
עתיד של עמי וממלכות מוכתב מראש על פי הגזרה ה לוהית ,אלא פעמי א עתידו של
הפרט קבוע מראש ,והמש חייו איננו תלוי בהכרח במידת השכר והעונש ,הצור בשינויי
כלליי ישפיע א על הפרט באופ אשר נית לצפותו מראש.
ביחס לכלל ,כתב הרמב" מפורשות כי אי בחירה חופשית .בהקדמה למסכת
אבות )עמוד רנג( כתב הרמב" כי אמנ נגזר על האומה המצרית לשעבד את ישראל ,אול
לכל מצרי ישנה בחירה ,כאד פרטי ,הא להיות מ המשעבדי או לא .כ התייחס
הרמב" א לנאמר בתורה )דברי לא ,טז(" :הנ שֹכב ע אבֹתי  ,וק הע הזה וזנה
אחרי להי ֵנכר האר " ,עיי ש  .אול כאשר מגיע הרמב" לדו בפרטי העניי  ,בחטאי
פרעה וסיחו  ,מחדש הרמב" את עיקרו שלילת הבחירה .ננסה ,על פי דרכנו ,לבאר
זאת בהמש המאמר.
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בעת החדשה ניתנו כמה אפשרויות לתאר את אופ ההתרחשות של תהליכי היסטוריי ,5
ונראה כי דווקא בנקודה זו שונה תפיסתו של הרמב" מ ההוגי המודרניי  .א לפי
טענתו של הרב קוק ,כי לרמב" הייתה תפיסה היסטורית ,אי הכוונה כי בתקופת
הרמב" עסקו בהגדרה ברורה כיצד מתרחש תהלי זה .אמירה כזו כרוכה בשינוי סדרי
היסטורי .הטענה היא ,כי א לשיטת הרמב"  ,הרצו ה לוהי התגלה בתו גלגלי
ההיסטוריה ,והמושג 'אלוהות' כלל לדעת הרמב" א את העניי הזה .אול ,
אופ ההתגלות ,ותיאור התהלי אשר דרכו פועלות המערכות ה לוהיות במציאות ,טר
6
הוגדר בתקופתו של הרמב" .
הרב קוק קושר את דברי הרמב" בפירוש המשנה לעיל ע שיטת הרמב" בעניי שלילת
הבחירה .לאור האמור עד כה ,נראה כי תפס הרב קוק א את נושא שלילת הבחירה
החופשית מהפושעי במוב רחב יותר מ המקובל.

ד .עיו בדברי הרמב" בשלילת הבחירה
הרמב"  ,בהקדמה למסכת אבות )פרק ח( ,ד בשאלת שלילת הבחירה:
ואמנ האמת אשר אי ספק בה ,שמעשי האד כול מסורי אליו ,א
ירצה יעשה ,וא ירצה לא יעשה ,מבלי כפייה ומבלי הכרח לו על כ .
ולפיכ חויבה המצווה ,ואמר )דברי ל ,טו יט(" :ראה נתתי לפני היו את
החיי ואת הטוב ואת המות ואת הרע ...ובחרת בחיי " ,ונת הבחירה לנו
בזה .וחוייב העונש למי שיעבור ,והגמול למי שישמע...
וחזקתי את לב פרעה" ,ואחר כ ענָשו והמיתו הנה
אבל אומרו )שמות יד ,ד(ִ " :
יש בו מקו דיבור ,ויושג ממנו עיקר גדול .והתבונ בדברי בזה העניי  ,ושי
לב אליה  ,וערו )השווה( אות אל דברי כל מי שדיבר בו ,ובחר ל היותר
טוב .והוא ,שפרעה וסיעתו ,אילו לא היה לה חטא זולת אשר לא שילחו את
ישראל היה העניי קשה בלי ספק ,כי הוא כבר מנע מלשלח ,כמו
שאמר )שמות י ,א(" :כי אני ִהכבדתי את ִלבו ואת לב עבדיו" ,ואחר כ דרש
5

פיכטה בנה את שיטתו על שילושי בנוסח 'תזה אנטיתזה סינתזה' .היגל כלל אינו משתמש בנוסחא
זו שדבקה בו משו מה בספרי הלימוד ובתודעה הציבורית .אמנ  ,ג הדי להטיקה של היגל מתקדמת
"מבוא לתרגו של הפנומנולוגיה
בקצב משולש .עיי א בספרו של פרופסור ירמיהו יובל
של הרוח" )עמוד  ,27הערה .(4
הרב קוק ,לעומתו ,מדבר על התקדמות במעגל ,בבחינת "מעשה אבות סימ לבני " ,ואי
כא המקו להארי .

6
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ממנו לשלח  ,והוא מוכרח שלא ישלח ,ואחר כ ענשו כאשר לא שילח ,
והמיתו והמית סיעתו היה זה עוול ,וסותר לכל מה שהקדמנו .הרי שאי
העניי כ  ,אלא שפרעה וסיעתו מרו בבחירת  ,מבלי כפייה ומבלי הכרח,
ועשקו הגֵרי אשר היו ביניה  ,ועשו לה עוול גמור ,כמו שאמר
וביאר )שמות א ,ט(" :ויאמר אל עמו הנה ע בני ישראל" וכו' "הבה נתחכמה
לו" .וזה המעשה היה מה בבחירת וברוע עצת  ,ולא היה לה
למונע מ התשובה ,עד שיחול
בזה הכרח .והיה עונש ה' לה על כ
בה מ העונש מה שחייב צדקו שהוא עונש  ,ומניעת מ התשובה
היא שלא ישלחו ...
ולא תחוייב לנו גנות באומרנו כי ה' פעמי יענוש האד בשלא ישוב ,ולא
יניח לו לבחור בתשובה .לפי שהוא יתעלה יודע החטאי  ,וחכמתו וצדקו
יחייבו שיעור העונש ,שפעמי יענוש בעול הזה בלבד ,ופעמי יענוש בעול
הבא בלבד ,ופעמי יענוש בשני העולמות יחד...
ועל זה האופ בעצמו היה עונש סיחו מל חשבו  .שהוא ,למה שקד מ ִמריו
אשר לא היה מוכרח עליו ענשו ה' בשמנעו מלהיענות לישראל ,עד שהרגוהו.
העברנו בו ,כי הקשה
ִ
והוא אומרו )דברי ב ,ל(" :ולא אבה סיחֹ מל חשבו
ה' להי את רוחו" וכו' ...והיה עונש סיחו על מה שקד מעושק או עוול
שעשה בממלכתו שיימנע מלהיענות לישראל ,עד שיהרגוהו.
כפי שהקדמנו ,מקשר הרב קוק בי מגמת שלילת הבחירה מפרעה ומסיחו  ,ובי הראייה
הכוללת כי ישנה תפיסה היסטורית .שלילת הבחירה אינה נובעת מ הצור בעונש יוצא
דופ  ,אלא מקורה בנקודת מפנה אשר נקבעה מראש בתוכנית ה לוהית .הרע שייצג פרעה,
עשה את שייעדו לו ,ובא זמנו לחלו  ,ועל כ כעת פועלות כל המערכות על מנת להסירו
מעל במת ההיסטוריה.
נית היה לומר ,כי דברי הרב קוק הינ פרשנות שלו לשיטת הרמב"  ,לצור ביסוס דבריו,
אול בדברי הרמב" עצמו אי סיבה ללמוד כ .
אול  ,מתו עיו בשיטת הרמב"  ,נראה כי דברי הרב קוק מיוסדי על כ
שהרמב"  ,בעניי הענשת פרעה וסיחו ובפרשנות הפסוקי המורי על כ ששלל ה' מה
את הבחירה החופשית לא הל בדר הפשוטה והסלולה לרבי  ,אלא חידש יסוד שנראה
שלא היה לו צור בו.
נפרוש את היריעה.
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ה .קושיות בעל "עקידת יצחק" על הרמב"
בעל "עקידת יצחק" )שער לו ,ד"ה 'ובמדרש'( הקשה על שיטת הרמב" בעניי בו אנו דני :
מאוד נפלאו בעיני דבריו אלה אשר דיבר על סיחו  ...וכי מה ִפשעו ומה
חטאתו בזה ממל אדו ומואב שלא נתנו אות עבור בגבול ונטו מעליה ?
 ...והדבר הקשה מכל זה ,כי הוא דבר שינגדוהו כמה כתובי מהתורה
ומהנביאי  ,כי כל הנביאי פה אחד ניבאו כי לא יחפו במות רשע כי א
בשובו מדרכיו ...אמר )ירמיהו ג ,כב(" :שובו בני שובבי ֶארפה משובֹתיכ ".
והקב"ה פירשו בעצמו )בראשית ד ,ז(" :הלוא א תיטיב שאת" ועל השורש
עצמו תירג אונקלוס )שמות לד ,ז(" :ונקה לא ינקה" "סלח ִל ְד ָ יְ ִבי
לאורייתיה" וגומר ,והמשורר אמר )תהלי כה ,ח(" :טוב וישר ה' על כ
ֵ
יורה ַחטאי ב ָדר ".
והנה ,יש לנו במידה הזאת המעולה כמה עדי במקרא ,אבל נביא מה
שניי היותר נאמני וה אחאב ומנשה המגידי דבר אמת בנידו אשר
לפנינו ולא כיחדו .באחאב נאמר )מלכי א ,טז ,ל(" :ויעש אחאב ב עמרי הרע
בעיני ה' מכל אשר לפניו" ,ונאמר )ש טז ,לא(" :ויהי הנָקל לכתו ְ ַח ֹאות
ירבע ב נבט" וגומר ,וסיו מעשיו )ש טז ,לג(" :ויוס אחאב לעשות
להכעיס את ה' להי ישראל מכל מלכי ישראל אשר היו לפניו" .והנה ,כאשר
היה מה שנאמר בו )ש כא ,כז(" :ויהי ִכ ְשמֹ ַע אחאב את הדברי האלה ויקרע
בגדיו ויש שק על בשרו ויצו וישכב בשק ויהל אט" ,מה כתיב
ביה )ש כא ,כח כט(? "ויהי דבר ה' אל אליהו" וגומר" ,הראית כי נכנע אחאב
מלפ ָני ...לא אבי הרעה בימיו".
ובמנשה )מלכי ב כא ,ב(" :ויעש הרע בעיני ה' כתועבֹת הגוי " וגומר,
עוד )ש כא ,ג(" :ויעש אשרה כאשר עשה אחאב מל ישראל וישתחו לכל צבא
השמי " וגומר ,עוד )ש כא ,ה ז(" :ויב מזבחות לכל צבא השמי בשתי
חצרות בית ה' .והעביר את בנו באש ועונ ונִ חש ועשה אוב וידעֹני  ,הרבה
לעשות הרע בעיני ה' להכעיס .ויש את פסל האשרה אשר עשה בבית אשר
אמר ה' אל דוד ואל שלמה בנו" וגומר...
הרי ,שבכל החטאי והפשעי והמרדי העצומי והתמידי אשר עשו,
לא מנע מה מרפא התשובה ,ולא ידעתי למי יחפו למנוע יותר מאלו,
א היה שדרכו בכ .
ומהתימה ,כי ג הרב ז"ל עצמו בספר ההוא )הלכות תשובה ג ,ו( אחר שאמר:
"ואלו שאי לה חלק לעול הבא ,אלא נכרתי ואובדי ונידוני על גודל
רשע וחטאת לעול ולעולמי עולמי  :המיני  ,והאפיקורסי  ,והכופרי
בתורה ,והכופרי בתחיית המתי  ,והכופרי בביאת הגואל ,והמשומדי ,
ומחטיאי הרבי  ,והפורשי מדרכי ציבור ,והעושה עבירות ביד רמה
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בפרהסיה כיהויקי  ,והמוסרי  ,ומטילי אימה על הציבור שלא לש שמיי ,
ושופכי דמי  ,ובעלי לשו הרע ,והמוש ערלתו" ,כתב ואמר )ש ג ,יד(" :במה
דברי אמורי שכל אחד מאלו אי לו חלק לעול הבא? בשמת בלא
תשובה ,אבל א שב מרשעו ומת והוא בעל תשובה ,הרי זה מבני העול
הבא ,שאי ל דבר שעומד בפני התשובה .אפילו כפר בעיקר כל ימיו,
ובאחרונה שב יש לו חלק"...
וכמה קיי הרב ז"ל הדעת הזה במה שאמר בפרק ד )א(" :עשרי וארבעה
דברי מעכבי את התשובה" כי בכול נת טע מטבע העניי ואיכותו ,לא
שנמנעה לו התשובה מפאת ההשגחה ,חלילה.
לסיכו  ,אלו קושיות בעל "עקידת יצחק":
א .מדוע נענש סיחו יותר ממל מואב ואדו  ,אשר א ה לא נתנו לישראל לעבור
בגבול ? א א נאמר כי העונש לא היה על הסירוב הזה ,מכל מקו  ,לנו הקוראי את
דברי הרמב" קשה מאוד להשתכנע כי עשה סיחו רעות כאלו שנמנעו ממנו דרכי
התשובה ,יותר משאר הפושעי והרשעי שהיו .לדוגמא ,במה שונה פרעה מאחאב
ומנשה שהיו חטאי ורעי לה' מאוד ,וא על פי כ לא ננעלו בפניה דלתות התשובה?
ב .הרמב" בהלכות תשובה )פרק ג( ,מונה את כל סוגי הרשעי  ,ובכל זאת א
מרשע כותב הוא כי יש לה חלק לעול הבא.

שבו

ג .בהלכות תשובה )פרק ד( ,מונה הרמב" את אלו שדרכי תשובה נמנעו מה  ,ובכול
מנמק הרמב" בצורה הגיונית מדוע אי באפשרות לעשות תשובה ,כגו הפורשי
מדרכי ציבור ,שכאשר יעשו הציבור תשובה ,לא יהיו ה ע הציבור ולא יעשו עמה
תשובה .בלשו אחרת לא שננעלו בפניה שערי התשובה ,אלא עשו זאת ה לעצמ .
במה שוני פרעה וסיחו ?
בעל "עקידת יצחק" )ש  ,ד"ה 'אמנ '( מבאר באופ אחר את הסיבה לכ שהקשה ה' את לב
פרעה ,והעיקרו בדבריו הוא" :בדר שאד רוצה ליל בה מוליכי אותו" )מכות י ,ב(.
דהיינו ,מדובר בתחבולה ממי אחר ,בה מביא ה לוהי לרשע כגמול ידיו ,מבלי שיקשה את
לבו ומבלי שיעשה שו הכרח ,שהרי שערי התשובה אינ ננעלי  .בכל זאת ,מאפשר הוא
לרשע ללכת על פי חופשיות רצונו ובחירתו ,ולממש כל מה שבכוחו להרשיע וכדבריו )ש (:
"והיא דר פשוטה וסלולה כבשוה רבי מהחוטאי ".
מוסי בעל "עקידת יצחק" )ש (:
ומפני שהוא יתבר נות לו מקו
מחזיק ומקשה לב האד .

לטעות ולהתקשות ,יאמר עליו שהוא

הנה ,לפי פירוש זה ,אי מציאות של שלילת הבחירה מבני האד  ,וממילא אי כל קושי
בשאלה כיצד נענש פרעה ,שהרי הוא בבחירתו החופשית פשע והרשיע ,וטבעו של עול בנוי
כ  ,ש"בא להיטמא פותחי לו" )שבת קד ,א(.
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ו .ביאור דברי הרמב"
טענתנו היא שהרמב" חידש עיקרו  ,והעומד ביסוד החידוש הוא שיטתו בדבר
תוכנית לוהית היסטורית קבועה מראש.
אמנ  ,נית היה לומר ,כי א שנזקק הרמב" לחדש עיקרו  ,ו"כל המשנה ידו על
התחתונה" )בבא קמא קב ,א( ,סיבת הדבר הינה מפני שנצמד הוא לפשט הפסוקי )שמות י ,א(:
ויאמר ה' אל משה :בֹא אל פרעה ,כי אני ִהכבדתי את ִלבו ואת לב עבדיו,
בקרבו.
למע ִש ִתי אֹתֹ ַתי אלה ִ
הנה ,מורה פשט הפסוק על התערבות פעילה של ה לוהי במערכת קבלת ההחלטות של
פרעה .יתכ כי זו הסיבה היחידה לעיקרו שחידש הרמב"  ,ואי לייחס לו משמעות נוספת.
אול נראה כי טענה זו אינה מתקבלת כלפי הרמב"  .הרמב" לא היה מתקשה לפרש את
הפסוקי באופ אחר ,אילו מבחינה מחשבתית לא היה הוא מעוניי לחדש את שיטתו
בשלילת הבחירה .כ משתמע מדברי הרמב" ביחס לשאלת בריאת העול .
ב"מורה נבוכי " )ב ,כה( כתב הרמב" :
דע ,שהימנעותנו מלדגול בקדמות העול אינה בגלל הכתוב בתורה שהעול
מחודש .כי אי הכתובי המצביעי על חידוש העול מרובי מ הכתובי
המצביעי על היות ה לוה גו  ,וג אי שערי הפירוש בעניי חידוש העול
נעולי בפנינו ולא נמנעי ממנו ,אלא היינו יכולי לפרש כפי שעשינו לגבי
שלילת הגשמות .ואולי היה זה הרבה יותר קל והייתה לנו יכולת גדולה יותר
לפרש את הכתובי הה ולהוכיח את קדמות העול .
יתר על כ  ,מלבד הטענה כי חידש הרמב" עיקרו  ,א על פי שיכול היה להסתדר ע פשט
הכתובי א בלעדיו ,נראה כי הפירוש בו בחר הרמב" לבסו איננו משתלב בפשטות ע
תפיסתו המחשבתית .הלא העונש המיוחד של שלילת הבחירה מחייב התערבות לוהית
עכשווית ,ובלשו אחרת' :נס' ,והרמב"  ,כידוע ,העדי למעט בניסי שמשמעות
הינה שידוד של מערכות הטבע ,ומשו כ תפס את הניסי המסופרי בתורה ובחז"ל
כמקרי הניתני להבנה כחלק מ המציאות ,אלא שהמיוחד בה הוא שיש לה סיכוי
נמו במיוחד להתרחש.
המשנה באבות )ה ,ה( כותבת:
עשרה דברי נבראו בערב שבת בי השמשות ,ואלו ה  :פי האר  ,ופי הבאר,
ופי האתו  ,והקשת ,והמ  ,והמטה ,והשמיר ,והכתב ,והמכתב ,והלוחות .ויש
אומרי  :א המזיקי  ,וקבורתו של משה ,ואילו של אברה אבינו .ויש
אומרי  :א צבת בצבת עשויה.
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"הרז הפילוסופי המיסטי של הרמב" "

על משנה זו כתב הרמב" )ש (:
כבר זכרתי ל בפרק השמיני ,שה לא יאמינו בחידוש הרצו עת אחר עת,
אלא שבראשית עשיית הדברי הוש בטבע שייעשה בה כל מה שייעשה,
בי שהיה הדבר אשר ייעשה תדיר ,והוא הדבר הטבעי ,ובי שהיה לעיתי
רחוקות ,והוא המופת.
זאת אומרת ,שפרשנותו של בעל "עקידת יצחק" מבחינה מחשבתית ,הייתה עדיפה לשיטת
הרמב"  ,וא על פי כ בחר הרמב" לייסד את עיקרו שלילת הבחירה .אי זה אלא משו
שבשורש של הדברי טמו הרעיו בדבר 'התוכנית ה לוהית להיסטוריה' .זאת ,כיוו שעל
א שיודע הרמב" כי לא הרשיעו פרעה וסיחו יותר מרשעי אחרי בהיסטוריה ,גילתה
התורה בשניה כי כאשר מיצו ה את תפקיד  ,גר לה לוהי ההיסטוריה להיעל .
בחיר נשללה ,ובעומד ברשעות על פי התהו נדחפו ה לצעוד צעד אחד קדימה.
מאיד  ,ישנו קושי בהבנה זו בדברי הרמב" .
הרמב" ב"מורה נבוכי " )ג ,יב( ,מונה את הסיבות הגורמות למציאות הרע בעול :
הביאור לזאת הוא ,שכל רע הפוגע בב אד הוא מאחד משלושה מיני :
המי הראשו של הרע הוא מה שפוגע באד מצד טבע ההתהוות והכיליו ,
כלומר ,מבחינת שהוא בעל חומר...
המי השני של הרעות הוא מה שפוגעי בני אד זה בזה...
המי השלישי של הרעות הוא מה שפוגע באד
עצמו .זה הרוב.

מבינינו בשל מעשה של

הנה ,השמיט הרמב" את האפשרות הרביעית הנידונת כא  ,אותה הביא בפירוש
המשנה )ברכות ט ,ה(" :שכשנגזרת עת עונש ונקמה ,יבואו סיבות לבני אד שיפרו תורה ,כדי
שתחול עליה הגזרה כשה חייבי ".
כמוב שאי בסיבה זו משו הצדקה מדוע יש רע בעול  .אדרבה ,הקושי גדל ,וא על פי כ
היה לרמב" להוסי את הגור ה לוהי בסיבות הרע שיש בעול ולהתמודד ע הקושי.
הרמב" הסתיר מ הקורא את האפשרות הרביעית ,ועל כ כתב" :שכל רע הפוגע
בב אד הוא מאחד משלושה מיני " ,א על פי שיודעי אנו כי ישנו ,לדעת הרמב" ,
א מי רביעי.
הא בכוונה נמנע הרמב"
קשה להסבירו?

מלהזכיר זאת ב"מורה נבוכי " ,כיוו שזהו סוד אשר

אול יש לתמוה ,ומה א בפירוש המשנה ,שהינו חיבור המיועד להמוני
לעניי זה ,ב"מורה נבוכי " על אחת כמה וכמה שהיה לו לפחות לרמוז?!

רמז הרמב"
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ז .סיכו
מאמר זה בא להציע חלופה ללימוד הרגיל של היחס בי דברי הרמב" בפירוש המשנה
לדבריו בהקדמה למסכת אבות.
עד כה ,היו הלומדי משליכי את פירוש מילותיו של הרמב" בפירוש המשנה על שיטתו
בשלילת הבחירה לרשעי  ,והבינו כי זוהי היא כוונת הרמב" באומרו )ברכות ט ,ה(:
שכשנגזרת עת עונש ונקמה ,יבואו סיבות לבני אד שיפרו תורה ,כדי שתחול
עליה הגזרה כשה חייבי .
כעת ,לאור מה שנאמר ,נראה שיש להבי הפו  .שיטת הרמב" בשלילת הבחירה נוגעת
לדבריו בפירוש המשנה .דהיינו ,שיטת הרמב" כי מעניש הקב"ה את הרשעי על ידי כ
ששולל הוא מה את בחירת החופשית ,איננה מסתכמת בסוג נוס של עונש.
לדעת הרמב"  ,עונש שלילת הבחירה נובע מתו ההתערבות ה לוהית בתו ההיסטוריה
של הכלל ושל הפרט .מתו כ  ,פעמי שיש לסלק רשעי א שעדיי לא הגדישו את
סאת  ,ומכל מקו צורת צריכה להימחק .בשורש דברי הרמב" בהקדמה לאבות עומדת
תפיסתו המוצגת בסו פירוש המשנה לברכות.
בר  ,א שאת פשט לשו הרמב" בפירוש המשנה נראה להבי כפי שכתב הרב קוק ,וא
חידושו של הרמב" בעניי שלילת הבחירה מהרשעי רומז לכ  ,נשאר אנו ב'צרי עיו '
לאור השמטת עניי זה מדברי הרמב" ב"מורה נבוכי ".
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א .הקדמה
הגמרא במסכת קידושי )ל ,א( כותבת:
שהיו סופרי כל האותיות שבתורה ,שהיו
לפיכ נקראו ראשוני סופרי
אומרי  :וא"ו ד"גחו " חציי של אותיות של ספר תורה" ,דרֹש ד ַרש"
חציי של תיבות" ,והתגלח" של פסוקי " .יכרסמנה חזיר מיער" עי"
ד"יער" חציי של תהלי " ,והוא רחו יכפר עו " חציו דפסוקי  ...תנו
רבנ  :חמשת אלפי ושמונה מאות ושמוני ושמונה פסוקי הוו פסוקי ספר
תורה ,יתר עליו תהלי שמונה ,חסר ממנו דברי הימי שמונה.
יש לשאול ,מדוע אי הגמרא מציינת את מספר האותיות שבתורה ,והלא הדגישה הגמרא כי
הסופרי נקראי על ש שהיו סופרי את כל האותיות שבתורה.
1

דורשי רשומות דרשו :ישרא"ל ,ראשי תיבות יש שישי ריבוא אותיות לתורה.
1

המקור לדרשה זו הינו בזוהר חדש )שיר השירי  ,תרסא(" :עד דסלקי אתוו לשיתי ריבוא ,כחושב
שבטיהו דישראל דאינו תריסר וסלקי לשיתי ריבוא .או הכי אתוו  ,כד אתמלו סלקי לשיתי  :אל ,
בית ,גימל ...אלי אינו סליקו אתוו לשיתי ריבוא ,בגי למהווי שלימו ברזא דאתוו בשייפי כולהו".
ובתרגו הסול " :עד שהאותיות עולות לשישי ריבוא ,כחשבו שבטי ישראל ,שה שני עשר ועולי
לשישי ריבוא .א האותיות כ  ,כשה מתמלאות עולות לשישי  :אל  ,בית ,גימל ...אלו ה עולות
האותיות לשישי ריבוא ,כדי שתהיה שלמות בסוד האותיות בכל האברי ".
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על דרשה זו יש להקשות ,כיוו שבתורה מצאנו רק שלושי ריבוא אותיות 2מדוע לא דרשו
ישרא"ל יש שלושי ריבוא אותיות לתורה ,כיצד הגיעו דורשי הרשומות למספר כפול מ
המצוי לפנינו ומהי החשיבות של מספר האותיות בתורה ,אשר הביאה את חז"ל לדרוש
דרשה זו? ננסה לעמוד על משמעותה של דרשה זו ועל השלכותיה.

ב .מספר האותיות בתורה
בימינו אי כל בעיה לעמוד על מספר האותיות המדוייק בתורה ,שהרי מופיע הוא בסופו של
כל חומש ,ויש לשער כי א בימי חז"ל היה המספר ידוע ומפורס  .א כ  ,כיצד נית להבי
את הדרשה לעיל?
יש שניסו להסביר כי נית להבי דרשה זו א כפשוטה ,דהיינו ,נית למצוא בתורה שש
מאות אל אותיות בעזרת צורות מצורות שונות.
ה"פני יהושע" במסכת קידושי )ל ,א ,ד"ה 'ש גמרא'( מבאר דרשה זו בכמה אופני  ,לאחר
שמעלה הוא את השאלה בה פתחנו:
שהיו סופרי כל אותיות
והואיל ואתא לידי ,שנקראו הראשוני סופרי
שבתורה ,אימא בהו מילתא דהווי קשיא לי כמה שני  :לפי שמצאנו בספרי
קדמוני ואחרוני  ,שמספר כל האותיות שבתורה ה שישי ריבוא ,ועל זה
רומז ישראל שנוטריקו שלו :יש שישי ריבוא אותיות לתורה ...ועמדתי
שיערתי בליבי שלא יהיו
משתומ ומתפלא ,לפי חשבו חמישי פסוקי
אותיות התורה כי א חצי ער החשבו המוזכר! עד שראיתי בספר
"חסד לאברה " שהרגיש בזה ,וכתב שנמצא דאותיות התורה ה
שלושי ואחד ריבוא.
ה"פני יהושע" מביא מבעל "חסד לאברה " את התירו הראשו :
אלא מה שנמצא ,שאותיות התורה עולי שישי ריבוא היינו השבעה
ועשרי אותיות האלפא ביתא ע מנצפ" במילואיה ומילוי דמילוי.
המספר בו נקטו הדרשני )שישי ריבוא( אינו בא לציי את מספר האותיות שבתורה אלא
את הגימטריא של האותיות המרכיבות את הא"ב "במילואיה ומילוי דמילוי" )למשל:
ערכה של האות א' במילוי ומילוי דמילוי הוא  :266האות א' מורכבת מהאותיות :אל" ,
למ"ד ,פ"א שהגמטריה שלה היא  .266ערכה של האות ב' הוא  838וכו'( .הסבר זה מעצי
את קושייתנו ,מה באו חז"ל ללמדנו בדרשה זו? מלבד העובדה שלפי צורת חישוב זו הפער
בי המספר אליו הגענו לבי המספר אליו רצינו להגיע רק גדל.

2
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המספר המדויק הוא  304,805אותיות.

ישרא"ל )יש שישי ריבוא אותיות לתורה( והאות הפרטית בתורה

ההסבר השני שמביא ה"פני יהושע" מבוסס על הגמרא במסכת מגילה )ג ,א(:
אמר רב איקא בר אבי אמר רב חננאל אמר רב :מאי דכתיב )נחמיה ח ,ח(:
"ויקראו בספר בתורת ה להי מפֹרש וש שכל ויבינו במקרא"? "ויקראו
בספר בתורת ה להי " זה מקרא" ,מפֹרש" זה תרגו " ,וש שכל"
אלו הפסוקי " ,ויבינו במקרא" אלו פיסקי טעמי  ,ואמרי לה :אלו
המסורת.
וכ הוא מסבירו:
דמאחר שמצאנו שמספר האותיות שבתורה ממש ה שלושי ואחד ריבוא,
א כ שפיר מצינ למימר ג כ שה שישי ריבוא ע התרגו שנמסר ג
כ בסיני ,כדאיתא במדרש ובספרי הקדמוני הרבה מאוד ,וביחוד בספר
של"ה בעניי שניי מקרא ואחד תרגו .
אמנ עדיי יש לשאול ,מה הצור בדרשה זו ומה בא מספר זה ללמדנו?
הסבר נוס שמביא ה"פני יהושע":
ועוד נראה לי לפרש בעניי יותר מרווח :שכל אות מאותיות התורה יש לה
שתי בחינות קדושות ממש עניי הכתיבה ,שנכתב באצבע לוהי  ,ועניי
קדושת הקריאה ,שדיבר הקב"ה ע משה .וכדכתיב )תהלי סב ,יב(" :אחת
ִדבר להי שתי זו שמעתי" ,ורואי את הנשמע ושומעי את הנראה.
ואמרינ נמי יש א למקרא ויש א למסורת .וראיה ברורה לדברי שהרי
כל האותיות שבתורה נאצלו מהש הקדוש הויה ברו הוא ,ולא כשהוא
נכתב הוא נקרא .3וא כ  ,כל התורה כיוצא בה הכתיבה לחוד והקריאה
לחוד ,וא כ שפיר מצינ למימר שעולי שישי ריבוא :שלושי ואחד
ריבוא דכתיב ועשרי ותשעה ריבוא דקריי  ,וכמה אותיות לרוב שאי ניכרי
כלל במבטא ואי בה אלא בחינת כתיבה כאותיות ו' וא' שבאמצע התיבה
והנחה.
בעל "פרי צדיק" )שמות ,ד"ה 'פרשת שמות'( מסביר באופ אחר:
שכל אות מחובר מאותיות ,כמו ל' ו מ' ה כ' ו ו' ,צ' הוא נ' ו ו' ,ש' הוא
שלוש ו' ,א' ו ב' ה יודי ובאמצע ו' וכדומה.4

3
4

הש המפורש נקרא כש אדנות.
וכ מופיע בלבוש )אורח חיי לו(.
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תירוצי אלו ,על א שמקוריי ה  ,5אי ה מדוייקי  ,ואי ה עוני על השאלות
שהעלינו מה באה דרשה זו ללמדנו ומדוע בחרו חז"ל דווקא במספר זה .על כ נראה לומר,
כי אי הדרשה באה למסור לנו מידע טכני על מספר האותיות בתורה ,אלא ללמדנו רעיו
מחשבתי ואמוני כלשהו .ננסה לעמוד על הרעיו העומד מאחורי דרשת חז"ל זו.

ג .משמעות המספר שישי ריבוא
המספר שישי ריבוא מופיע במספר מקומות מרכזיי  ,כמספר היוצאי ממצרי  ,ומוב
כי מספר זה הינו בעל משמעות עמוקה ומיוחדת.
הגמרא בברכות )נח ,א( כותבת:
תנו רבנ  :הרואה אוכלוסי ישראל אומר "ברו חכ הרזי " ,שאי דעת
דומה זה לזה ואי פרצופיה דומי זה לזה.
מסביר רש"י )ש (:
אוכלוסי חיל גדול של שישי ריבוא.
חכ הרזי

היודע מה שבלב כל אלו.

יש לשאול ,מדוע נקבעה ברכה דווקא על הרואה שישי ריבוא ,הלא חכ הרזי יודע מה
בליבות של כל באי עול  ,בי א נתקבצו מעט ,בי א נתקבצו כול ובי א לא נתקבצו
כלל .הרמב" בדרשתו מסביר:6
כי הדעת תלויה בפרצו  ...וקבלת רבותינו ז"ל כי לא נבראו בשינוי פרצופי
אלא בשישי ריבוא ,והמניי הזה כולל כל הדעות ולכ ניתנה תורה במניי
הזה .ואמרו :לא היה כדאי לקבל התורה ,אלא כדי שתהא מתקבלת בכל
הדעות ,ולפי שהבורא יתבר יודע דעת של בריות ויצרי מחשבות הכל
מברכי באוכלוסיא "חכ הרזי ".

5

עיי בדברי הרב ראוב מרגליות ,בפירושו "ניצוצי זוהר" )הוצאת מוסד הרב קוק ,עמודי קכו קכז(,
הסוקר את כל התרוצי ונשאר ב'צרי עיו '.
"יש שישי ריבוא אותיות לתורה האומנ ?" )'תחומי ' כא,
עיי במאמרו של ד"ר משה כ"
התשס"א( בפרק "חשבו בעל וְ ָע ַבד ַה ֵ וִ י" )עמוד  ,(556המביא את תרוצו של ר' יחיאל הורווי  ,בעל
"ועבד הלוי" ,מסבירו ומוכיח כי תרוצו מדוייק לחלוטי .

6
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תורת ה' תמימה ,כתבי הרמב" )א ,קסא( ,הוצאת מוסד הרב קוק ,ירושלי ה'תשכ"ד.

ישרא"ל )יש שישי ריבוא אותיות לתורה( והאות הפרטית בתורה

שישי ריבוא הינו מספר המייצג שלמות ,שלמות של כלל הדעות והגווני הקיימי
בישראל בפרט ובעול בכלל .על כ  ,כאשר רואה אד שישי ריבוא מישראל ,שישי
ריבוא פרצופי שוני מיוצג לפניו ,כביכול ,כלל הדעות .אי דעה וזווית הסתכלות שאינה
מתגלה ואינה זוכה לייצוג במעמד זה ,אול אי הוא יודע דעת של הבריות שכנגדו ,ועל כ
אי הוא מבחי בשלמות שנוצרה לפניו .לעומתו ,בורא העול ודאי יודע את אשר בליב של
7
כל אלו ועל כ מברכי "ברו חכ הרזי " ,על כ שהוא לבדו מבחי בשלמות זו.
ר' יוס אלבו ,בעל "ספר העיקרי " )א ,כ( ,כותב:
ובעבור זה רצה ה' יתבר שתנת התורה על ידי משה בפרסו גדול וריבוי
עצו משישי ריבוא ,שלפי דעת חכמי הקבלה המספר הזה כולל לכל
הפרצופי  ,ואי אפשר שימצא פרסו יותר גדול ממנו ,א על פי שיהיה
מספרו יותר גדול.
בעל "אהל יעקב" )ש  ,ג( מסביר כי א על פי שאפשר שימצאו יותר משישי ריבוא אנשי ,
מכל מקו לא יהיה הפרסו גדול יותר:
א על פי שתמצא הרבה פרצופי בעול  ,שזה יש לו פרצו כ וזה כ  ,א
על פי כ אי אפשר ל למצוא יותר משישי ריבוא.
א כ  ,המספר שישי ריבוא הינו מספר סמלי .הוא מייצג את ס כל הדעות ואת כל צורות
ההסתכלות השונות על העול  .יש במספר זה סימליות כפולה :מצד אחד מסמל הוא את
8
כל הדעות כול  ,ומצד שני יש בו ביטוי למקו המיוחד שיש לכל פרט ופרט בתו הכלל.

ד .האות הפרטית בתורה
ה"פני יהושע" במסכת קידושי )ל ,א ,ד"ה 'ש גמרא'( כותב:
ולכ מספר כל ישראל היו שישי ריבוא ,כמו אותיות התורה ,ושכל אחד
מישראל יש לנשמה שלו מצווה אחת ואחיזה באות אחת .ודבר זה כמעט
שהוא דבר מוסכ .
7

עיי א בביאורו של הרב קוק לברכה זו ,בסידור "עולת ראיה" )א ,שפח(.

8

המהר"ל )גבורות ה' ,ג ,ד"ה 'וראיה'( מארי בהסבר משמעותו של מספר זה:
"וראיה לזה ששלמות ישראל זה המספר )שישי ריבוא( שהרי כשיצאו ממצרי היו שש מאות אל ,
וכשנפלו בעגל היו שש מאות אל  ,ובפרשת במדבר היו שישי ריבוא ,ובפרשת פנחס היו ג כ שש מאות
אל שמזה נראה כי צורת ישראל ושלמות שש מאות אל "...
המהר"ל ממשי ומסביר כיצד מעיד המספר שישי ריבוא על שלמות א ב"תפארת ישראל" )מא(:
"מספר זה זכרו בכל מקו על ההפלגה."...
עיי א ב"באר הגולה" )עמוד פט(.
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שישי ריבוא אותיות התורה הינ כנגד שישי ריבוא נשמות בישראל .כל נשמה מישראל
מקושרת לאות בתורה ,ומאותה אות יונקת היא את כוחה ואת חיותה.
מהי משמעות הדברי ? ראשית נבאר מה אות שישי ריבוא אותיות.
כאשר רעיו מסויי יוצא מ הכוח אל הפועל ,כאשר רצו כלשהו יורד לעול המעשה
התגלותו הינה בצורה מוקטנת ,מצומצמת .הביטוי המעשי לעול לא יהיה כמו הרעיו ,
ההוצאה מ הכוח אל הפועל פוגמת לעול בגודלו של הרעיו ובעוצמתו.
על כ  ,יופיע הביטוי המעשי בעול בצורה מצומצמת ,אול מאיד אי הוא עוד רעיו
מופשט בלבד ,אלא מופיע הוא בעול בצורה גלויה.
כ כותב הרב קוק ב"אורות" )עמוד קלב(:
הפסק מוכרח להיות בי תוכ האידיאל המופשט של מגמת הכל ובי
המתגלה ממנו בהויה בפועל ...כשהאידיאלי הנשגבי  ,העומדי במצב
התוהו ,בשורש הנשמה ומקור שאיפותיה מתגבלי בגבול וגדר ידוע ,מיד
ה מתקדרי ויורדי מחביו עוז  .ה מקבלי יתרו מעשי ותפיסת יד
של פעולה על ידי הגדרת  ,אבל הטוהר העליו שהיה לה לפני התגלמות
בגדר המיוחד חדל מה .
רצו ה' המתגלה בעול  ,אינו מתגלה בצורה שלמה בנקודה אחת ,מופיע הוא בצורה
מצומצמת .אותיות התורה הינ הגילויי השוני  .כל אות הינה גילוי של רצו ה' מזווית
אחרת ,כל אות מגלה בחינה שונה של הרצו ה לוהי .ס כל האותיות ,שישי ריבוא,
מתאחדות ויוצרות גילוי של של רצו ה'.
נבאר עתה את קישור של ישראל לאותיות.
א ישראל ,כתורה ,מגלי את רצו ה' 9.ע ישראל נברא ,נוצר ומתקיי על מנת לגלות את
תהלתי יספרו" זהו תפקידו של
ִ
רצו ה' בעול  ,כדברי ישעיה )מג ,כא(" :ע זו יצרתי לי
ע ישראל וזוהי זכות קיומו ,הרצו ה לוהי מחייה את ע ישראל.
הרצו ה לוהי מתגלה בשישי ריבוא אותיות ,בחינות וצורות הסתכלות שונות .שורש
נשמות ישראל הינו ג כ שישי ריבוא .כל נשמה מישראל מגלה בחינה שונה מרצו
ה' ,והרי היא כאות מאותיות התורה .כלל ישראל מגלי את רצו ה' בשלמות ,את
כלל אותיות התורה.
תפקידו של כל אחד ואחד מישראל הינו לגלות את רצו ה' בעול  ,לגלות את האות
ממנה יונקת נשמתו.
9
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ישראל מגלי את הרצו ה לוהי אולי א יותר מהתורה .עיי קהלת רבה )א ,א(; תנא דבי אליהו )טו(;
אורות התורה )א ,ב(.

ישרא"ל )יש שישי ריבוא אותיות לתורה( והאות הפרטית בתורה

"שבעי פני לתורה" )זוהר ,בראשית א ,לא ,ד"ה 'וירא להי '( הדר בה מתקשרת התורה לכל
אחד איננה אחידה .האופני והגווני בה פונה התורה אל כל אחד מישראל מרובי ה .
יש שישי ריבוא אותיות לתורה ,שישי ריבוא זויות שונות ,בה נית להתחבר אל התורה,
בה מדברת התורה אל ישראל.
לכל אד ישנה נשמה ייחודית ,ועל כ ייחודית היא צורת הסתכלותו על העול  ,וכ א
צורת התחברותו לתורה .כל אד לומד את התורה מתו נקודת מבט שונה' ,מתו
משקפיי שונות' ,תו שמבי הוא הבנות שונות במקצת מקודמיו ,ומבי רבדי אחרי
בדגשי דקי  .א כ  ,החיבור הנוצר בי האד הלומד לתורה ,הינו חיבור ייחודי שלא היה
עדיי כמותו בעול  ,ולא יהיה כמותו .התורה מתגלה בגוו חדש ,זהו חידוש שהאד הלומד
חידש זוהי האות שלו בתורה ,צורת החיבור המיוחדת לו ע התורה .כבר בעצ לימודו,
כאשר נשמתו מתחברת לתורה בדרכה היחודית ,חידש הוא בתורה ,חידש גוו שלא היה
קיי ולא היה מופיע בעול לולא למד.
ישנ שישי ריבוא אותיות ,כנגד שישי ריבוא נפשות בישראל ,כ שכל נפש המתחברת ע
התורה מגלה פ חדש בתורה ,הבנה חדשה .כל אד הלומד תורה ,מחדש בעצ לימודו בה,
מגלה הוא את "האות שלו בתורה" ,מחדש בה הבנה ורובד ייחודי.
כ כותב הרב קוק ב"אורות התורה" )ב ,א(:
 ...והנה כל הלומד תורה הוא מוציא מהכוח אל הפועל את מציאות חכמתה
מצד נפשו ,ובודאי אינו דומה האור המתחדש מצד חיבור התורה לנפש
זו ,לאור הנולד מהתחברותה לנפש אחרת .וא כ  ,הוא מגדיל התורה
ממש בלימודו ...ומכל שכ לחדש בתורה ,שהוא ודאי הגדלת התורה
ממש באור כפול.

ה .תורה לשמה
רבות נכתב על המושג "תורה לשמה" .מפורסמי
"נפש החיי " )ד ,ג(:

דבריו של ר' חיי

מוולוז'י בספרו

אבל האמת ,כי עניי "לשמה" פרוש לש התורה ,והעניי כמו שפירש
הרא"ש ז"ל ...כל דיבור ומשא בדברי תורה יהיה לש התורה ,כגו לידע
ולהבי ולהוסי לקח ופלפול...
לימוד לשמה איננו לימוד מתו שיקולי אישיי  .לימוד על מנת לקנטר ,על מנת להיקרא
רבי ,על מנת לקבל שכר ואפילו על מנת להתקרב לקב"ה איננו לימוד לשמה .התורה איננה
אמצעי לקידו האד  ,אי היא "משרתת" אותו .ההיפ הוא הנכו  ,הלימוד הינו אמצעי
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להגדלת התורה ,להופעת רצו ה' בצורה שלמה יותר בעול  .נית א לומר ,כי האד
10
"משרת" את התורה הלומד לשמה ,לומד לש התורה לש הגדלת הופעתה.
בהקשר לנושא בו אנו דני  ,מענייני ה דבריו של הבעש"ט )כתר ש טוב ,עמוד קמב(:
ג עניי לשמה לש האות עצמה.
הרב קוק ,בספרו "אורות התורה" )ב,א( ,מצר פירושי אלו ומשלב :
עניי תורה לשמה לש התורה ...והנה כל הלומד תורה הוא מוציא
מהכוח אל הפועל את מציאות חכמתה מצד נפשו ,ובודאי אינו דומה האור
המתחדש מצד חיבור התורה לנפש זו ,לאור הנולד מהתחברותה לנפש
אחרת .וא כ  ,הוא מגדיל התורה ממש בלימודו ,וכיוו שהקב"ה רוצה
שיגדיל תורה ,הדר הישר הוא שילמד האד מצד אהבתו את האור הגדול,
שרוצה ה' יתבר בגילוי מציאותו ,שיתגדל יותר ויותר ,ומכל שכ לחדש
בתורה ,שהוא ודאי הגדלת התורה ממש באור כפול.
כאשר לומד האד תורה על מנת להגדילה ,על מנת לגלות את "האות שלו" בתורה ועל ידי
כ להגדיל את התורה עצמה זהו לימוד לשמה .כאשר לומד האד מתו הבנה כי בעצ
לימודו בתורה מגלה הוא בה ,מחדשה ומאדירה ,כאשר לומד אד על מנת להוסי את
חלקו ,את האב שלו בבניי התורה ,הרי לומד הוא תורה לשמה "לש התורה" ,ועליו
נאמר במסכת אבות )ו ,א(:
כל העוסק בתורה לשמה זוכה לדברי הרבה ,ולא עוד אלא שכל העול
כולו כדאי הוא לו...

ו .הנטייה האישית בלימוד התורה
לכל אד ישנה "אות בתורה" ,אליה מקושרת נשמתו .מוב א כ מדוע נמש כל אד לפ
אחר בתורה ,למקצוע אחר בה .כ כותב הרב קוק ב"אורות הקודש" )ג ,עמוד רכא(:
כל אד צרי לדעת שקרוי הוא לעבוד על פי אופ ההכרה וההרגשה המיוחד
שלו ,על פי שורש נשמתו .ובעול זה ,הכולל עולמי אי ספורות ,ימצא את
אוצר חייו .אל יבלבלוהו תוכני שוטפי אל תוכו מעולמות זרי  ,שאינו
קולט כהוג  ,שאינו מוכשר לאגד יפה בצרור החיי שלו .אלה העולמות
ימצאו תיקונ במקומ  ,אצל המסוגלי לבניינ ושכלול  .אבל הוא צרי
לרכז את חייו בעולמותיו הוא...

 10ודאי שלימוד התורה א מקד את האד  ,מקרב אותו לקב"ה ומסייע בידו להופיע את נשמתו ,אול
אי זו מטרת הלומד לשמה .הלומד לשמה מכוו לש התורה ,להגדילה ולהאדירה .האמת היא ,כי
הלומד תורה לשמה זוכה להתקרב לקב"ה הרבה יותר מהלומד על מנת להתקרב.
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מוסי הרב קוק ב"אורות התורה" )ט ,א(:
כל אחד צרי לעסוק בעסק שלו ,במה שיש לו על זה הכנה .ובייחוד הדבר
נוהג בענייני הלימוד ,שא על פי שלפעמי על ידי מאורעות במצב יהיה קשה
לאד להתחזק במה שליבו חפ  ,מכל מקו צרי שיהיה אמי ולא יעזוב
את מה שמכשיר בייחוד את רוחו.
כ כותב הרב קוק על עצמו ב"שמונה קבצי " )ו ,א(:
 ...אני צרי לכרות ולשתות מי מבארי ,באר מי חיי  ,מחלק התורה
שבנשמתי ,מהאות המיוחדת לי .שכל האותיות שבתורה באות על ידי הצינור
הזה אלי ,וכל העול כולו וכל ענייניו מתיחסי אלי על פי זה התוכ ...

ז .האחריות בלימוד התורה
על פי דברינו ,לכל אד ישנה "אות בתורה" הסתכלות חדשה בתורה.
השל"ה )בראשית ה ,א( מביא את דברי האר"י:
ובדברי קדשו האר"י ז"ל מצאתי בקונטרס ,וזה לשונו :כללות כל הנשמות
ה שישי ריבוא ,והתורה הוא שורש הנשמות דישראל ,ולכ יש כנגד
אשר כפי כל פירוש מ השישי ריבוא ,מש
שישי ריבוא פירושי
נתהווה שורש נשמת אחד .ולעתיד לבוא ,כל אחד ואחד יקרא וידע את
התורה כפי הפירוש המגיע בשורשו ,אשר על ידו נברא...
לפיכ  ,אד שאינו לומד תורה אינו מחדש את "האות שלו בתורה" .אותה אות ,אותה
הבנה בתורה ,לא תתגלה ההבנה המיוחדת שיכול היה לחדש ,לא תתחדש.
כביכול ,יחסר מעט בבני
"אדיר במרו " )עמוד עא(:

התורה ,והתורה לא תושל  ,כדברי הרמח"ל בספרו

כי הנה ודאי כל אחד נוטל חלקו בתורה ,ונמצא שסיני אינו נשל אלא כשכל
אחד בא לעול וגילה את חלקו .וא כ  ,מי שבא לעול ולא נשתדל בתורה
11
לגלות חלקו ,אי התורה נשלמת?

 11עיי ש בתשובתו.
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א כ  ,מוטלת על כל אד מישראל אחריות עצומה:
א .על האד להאמי כי יש בכוחו לחדש בתורה ,לגלות בה הבנות חדשות ולמצוא את
האות שלו בה ,כדברי הרב קוק ב"אורות התורה" )יא ,ב(:
האיש הישראלי מחוייב להאמי שנשמה לוהית שרויה בקרבו ,שעצמותו
כולה היא אות אחת מ התורה .ואות מ התורה היא עול מלא ,ההול
12
ומתרבה לאי שיעור.
ב .מוטלת על כל אד מישראל החובה לעמול בתורה ,ללמוד וללמד ,שכ צרי כל אד
לגלות את "האות שלו בתורה" ,לחדש את ההבנה שלו בה .זאת ,כיוו שא לא יעשה כ
פוגע הוא ,כביכול ,בשלמות התורה ,פוגע הוא בגילוייה .הסתכלותו והבנתו בתורה ,לא
יתחדשו א לא יעמול לגלות  ,והרי הוא כמבטל את התורה מכל ישראל.

 12כ הדבר א ב"אורות הקודש" )ג ,עמוד רז(:
"מי שיש לו נטייה לחסידות ,לדבקות לוהית ,לחכמות רוחניות עליונות מופשטות צרי הוא
לדעת שלכ נוצר .וא יר מעבודתו העליונה ,שרק שרידי יחידי מוכשרי לה ,מי זה ימלא את
א על פי
החיסרו הגדול הזה? על כ ישמח בחלקו ,ואל ירע בעיניו ,ולא יבוז לחלק של אחרי
שה רחוקי מזה מאוד."...
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Ë¯È·ÈÂ È¯Â‡

ÈÓÏÂÚ ˙‡ ·È¯Á˙ ‡Ï˘ Í˙Ú„ Ô˙
‡ÈÏ˜Â ,‡˙È·Ï ‰È·¯Á‡„ È‡‰ ÂÈÈ‰ !‡ÈÈ· ‡ÈÈ· :Ô˙ÂÈ È·¯ ‡ÓÈ˙È‡Â ,·¯ ¯Ó‡
„˜¯Ó ‡Â‰ ÔÈÈ„ÚÂ ,Â‰ÈÈÚ¯‡Ó Ï‡¯˘ÈÏ Â‰ÈÏ‚‡Â ,È˜È„ˆÏ Â‰ÈÏË˜Â ,‡ÏÎÈ‰Ï
‰È¯‚‡ ‡ÏÂ ÔÈÚ· Â‰È‡ ‡Ï !?‡¯‚‡ ‰È· ÈÏÂ·˜Ï ‡Ï‡ ÔÏ ‰È˙·‰È ÌÂÏÎ .ÔÈ·
,‡ÚÈ˜¯Ó ‡˜˙ÈÙ Â‰Ï ÏÙ ,ÈÓÁ¯ ÂÚ· ,‡˙ÈÚ˙· ‡ÓÂÈ ‡˙Ï˙ Â·˙È ...ÔÈÚ·
˘Â„˜‰ Ï˘ ÂÓ˙ÂÁ ,‰ÈÓ ÚÓ˘ :‡ÈÁ È·¯ ¯Ó‡ ."˙Ó‡" ‰· ·È˙Î ‰ÂÂ‰„
‡È· Â‰Ï ¯Ó‡ .ÌÈ˘„˜‰ È˘„˜ ˙È·Ó ‡¯Â„ ‡È¯Â‚Î ˜Ù ."˙Ó‡" ‡Â‰ ÍÂ¯·
ÈÓÁ¯ ÈÚ·È ‡Â‰ ÔÂˆ¯ ˙ÚÂ ÏÈ‡Â‰ :È¯Ó‡ ...‰¯Ê ‰„Â·Ú„ ‡¯ˆÈ ÂÈÈ‰ :Ï‡¯˘ÈÏ
ÂÚ·È‡ ,ÈÓÂÈ ‡˙Ï˙ Â‰Â˘·Á .Â‰ÈÈ„È· ¯ÒÓÈ‡ ,ÈÓÁ¯ ÂÚ· ,‰¯È·Ú„ ‡¯ˆÈ‡
‡‚ÏÙ - ‡‚ÏÙ ÈÚ·È ?„È·Ú ÈÎÈ‰ :Â¯Ó‡ .ÂÁÎ˘‡ ‡ÏÂ ‰ÏÂÁÏ ‡ÓÂÈ ˙· ‡˙ÚÈ·
.‰È˙·Â¯˜· ˘ÈÈ‡ È¯‚È‡ ‡Ï„ ‰È· È‰‡ ,‰ÈÈÚÏ Â‰ÈÏÁÎ .È·‰È ‡Ï ‡ÚÈ˜¯Ó
,˘„˜Ó‰ ˙È· ˙‡ ·È¯Á‰˘ ‡Â‰ Ú¯‰ ¯ˆÈ !ÈÈÂ ÈÈÂ :Ô˙ÂÈ È·¯ ÌÈ¯ÓÂ‡ ˘ÈÂ ,·¯ ¯Ó‡
‡Â‰ ÏÚÂÙ ÔÈÈ„ÚÂ ,Ìˆ¯‡Ó Ï‡¯˘È ˙‡ ‰Ï‚‰Â ,ÌÈ˜È„ˆ‰ ˙‡ ‚¯‰Â ,ÏÎÈ‰‰ ˙‡ Û¯˘Â
Â‡ Â¯Î˘ ˙‡ ‡ÏÂ Â˙Â‡ ‡Ï !?¯Î˘ Â· Ï·˜Ï Ú¯‰ ¯ˆÈ‰ ˙‡ ÂÏ ˙˙ ÌÂÏÎ .ÂÈÈ·
˙‡ ÏË·Ï ÌÈÓÁ¯ Â˘˜·Â ,˙ÈÚ˙· ÌÈÓÈ ‰˘ÂÏ˘ ‰ÏÂ„‚‰ ˙ÒÎ È˘‡ Â·˘È ...ÌÈˆÂ¯
:‡ÈÁ È·¯ ¯Ó‡ ."˙Ó‡" ‰È‰ ·Â˙Î Â· ,ÚÈ˜¯‰ ÔÓ ˜˙Ù Ì‰Ï ÏÙ .‰¯Ê ‰„Â·Ú ¯ˆÈ
Ï˘ ‰È¯‡ ˙ÂÓ„ ‰‡ˆÈ ."˙Ó‡" ÂÓ˙ÂÁ È¯‰˘ ,Â˙˘˜·Ï '‰ ÌÈÎÒ‰˘ ¯ÓÂÏ ‡· ¯·„‰
Â¯Ó‡ ...‰¯Ê ‰„Â·Ú ¯ˆÈ Â‰Ê :Ï‡¯˘ÈÏ ‡È· Ì‰Ï ¯Ó‡ .ÌÈ˘„Â˜‰ È˘„Â˜ ˙È·Ó ˘‡
¯ˆÈ ˙‡ Û‡ ÏË·˘ ÌÈÓÁ¯ ˘˜· ,ÔÂˆ¯ ˙Ú È‰ÂÊÂ ÏÈ‡Â‰ :‰ÏÂ„‚‰ ˙ÒÎ È˘‡
‰˘ÂÏ˘ Ú¯‰ ¯ˆÈ ˙‡ ‰ÏÂ„‚‰ ˙ÒÎ È˘‡ Â‡ÏÎ .Ì„È· ¯ÒÓÂ ÌÈÓÁ¯ Â˘˜· .˙ÂÈ¯Ú‰
˘˜· ?‰˘Ú „ˆÈÎ :Â¯Ó‡ .Â‡ˆÓ ‡ÏÂ ‰ÓÂÈ ˙· ‰È¯Ë ‰ˆÈ· ‰ÏÂÁÏ Â˘ÙÈÁ .ÌÈÓÈ
˙ÒÎ È˘‡ Â¯ÂÂÈÚ .ÌÈÈÓ˘‰ ÔÓ ¯·„ ˙ÈˆÁÓ ÌÈ˙Â ÔÈ‡ - ÂÁÂÎ ÈˆÁ ˙‡ ˜¯ ÏË·Ï
.ÂÈ˙Â·Â¯˜· ‰¯‚˙Ó Ì„‡ ÔÈ‡ ·Â˘˘ ¯·„‰ ÏÈÚÂ‰Â ,˙ÂÈ¯Ú‰ ¯ˆÈ Ï˘ ÂÈÈÚ ˙‡ ‰ÏÂ„‚‰
( א,)סנהדרי סד

‰¯Ê ‰„Â·Ú ¯ˆÈ·˘ ˙ÏÚÂ˙‰ .‡
"ÂÓÈ‰ ÏÂ„‚ Â¯ˆÈ - Â¯·ÁÓ ÏÂ„‚‰ ÏÎ" .·
'‰ ˙„Â·Ú· ˙Â·‰Ï˙‰Â ˜˘Á .‚
Ú¯‰ ¯ˆÈ - "„ֹ‡Ó ·ÂË" .„
Ô·‰ ˙ÈÏÎ˙ .‰
'‰ ÔÂˆ¯ ˙Â˘ÚÏ .Â
˙Â„ÈÓ‰Â ˙ÂÁÂÎ‰ .Ê
¯ˆÈ‰ ˘Â·ÈÎ· ¯Úˆ‰ .Á
·Â¯È˜Ï ‡È·Ó ˜ÂÁÈ¯‰ - ‰·‰‡Ó ‰·Â˘˙ .Ë
‚‰Â Â‚‰ÓÎ ÌÏÂÚ .È
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א .התועלת שביצר עבודה זרה
קוד שבוטל יצר עבודה זרה היה כוחו רב ביותר ,כפי שמסופר בגמרא )סנהדרי קב ,ב( כי
כאשר שאל רב אשי את מנשה המל בחלו  ,מהי הסיבה לכ שבתקופתו היו שטופי
בעבודה זרה ,ענה לו מנשה כי לו היה חי בזמנו ,היה מגביה את שפת חלוקו מבי רגליו ,כדי
שיקל עליו לרו  ,והיה ר לעבוד עבודה זרה ,עקב עוצמתו של היצר.
במדרש המובא לעיל מוסבר הצור ביצר העריות ,אשר בהיעדרו ייחרב העול  .נשאלת
השאלה מהי התועלת ביצר עבודה זרה? א אמנ כה חיוני הוא ,מדוע ביקשו אנשי
כנסת הגדולה לבטלו?
הרב מפשיסחא ,בספרו "קול מבשר" )ב ,עמוד קד( ,מסביר:
כי מהעת ההוא ,שבטל יצרא דעבודה זרה שהיה בוער נצטנ ג כ התבערה
מעבודת הבורא ב"ה .ואי לאד חשק והתלהבות לקדושה ,כמו שהיה בזמ
שיצר הרע דעבודת כוכבי ומזלות היה שולט כי "זה לעמת זה עשה
ה להי " )קהלת ז ,יד( ...ומי ישער ההתלהבות הגדולה והנוראה בשעת מת
תורה ,כמו שנאמר )שיר השירי ה ,ו(" :נפשי יצאה בדברו" ,ונתהפ היצר הרע
לטוב ...אבל בימי אנשי כנסת הגדולה ,שביטלו היצר הרב לטוב היה
להיפו  .שמחמת שראו שאי כוח לעמוד כנגדו ,ולא היה בכוח להפו היצר
הרע לטוב ביטלו אותו לגמרי ,בכדי שלא תהיה התבערה והתאווה כל כ
חזקה .על כ  ,נחלש ג החשק של עבודת הבורא ,כ נראה לי .ונמצא ,לאחר
הביטול של אנשי כנסת הגדולה ,יש לנו עבודה גדולה להזדכ ולעורר את
החשק ,ולהגיע למדריגה כמו בשעת מת תורה.
הרב מפשיסחא והרב קוק מסבירי כי בדור של אנשי כנסת הגדולה היה צימאו עז
ותחושת רצו חזקה לדברי רוחניי  .מטרתו של צימאו זה הייתה לאפשר לאד לחוש
ולהרגיש אהבה ל לוהי  ,ועל ידי כ להתקרב אליו ,כפי שהיה במת תורה .אול  ,עלול כוח
זה להתחל ברגש טמא הדומה לו בצורתו החיצונית ,באהבת אלוהי אחרי .
כ א מסביר הרב קוק בספרו "עקבי הצא " )עמוד כט(:
אפשר להשביר צימאו  ,ג במי זכי וצלולי )אהבת ה'( ,ג במי דלוחי
ומעופשי )עבודה זרה(.
כיוו שבתקופת אנשי כנסת הגדולה לא הצליח הציבור להתמודד מול יצר זה ,לנתבו לכיוו
הטוב ולרתו את כוחותיו לעבודת ה' ,וא השתמש בו למטרות עבודה זרה הוצרכו אנשי
כנסת הגדולה לבקש את ביטולו.
כעת נית להבי מדוע לאחר שבוטל יצר עבודה זרה ,מתאר המדרש את יציאתו מ העול
בדמות אריה של אש היוצא מבית קודש הקודשי .
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הרב קוק מסביר )ש  ,עמוד ל( כי בא המדרש להורות שמכוח האהבה ל לוהי  ,כאשר עומד
הוא בציביונו הטהור נלקח היסוד לעבודת הקודש בבית המקדש ,בקודש הקודשי .
אול  ,כאשר הושפל כוח זה ,איבד הוא את ערכו הטהור ונוצל למטרות עבודה זרה
הוצרכו אנשי כנסת הגדולה לבטל יצר זה.

ב" .כל הגדול מחברו יצרו גדול הימנו"
הגמרא במסכת סוכה )נב ,א( כותבת:
כל הגדול מחברו יצרו גדול הימנו.
מסביר הרב קוק בספרו "אורות הקודש" )ג ,עמוד רמא(:
וכשהכוח הכללי של החיי הוא גדול ואמי ג החלק הרע שבה הוא ג
כ אמי  ,כתוכ הפנימי של "כל הגדול מחברו יצרו גדול הימנו".
כש שבי בני האד  ,ככל שאד גדול כ יש למעשיו השפעה רבה יותר השפעה חיובית
במידה ומעשיו מכווני לטוב ,והשפעה שלילית במידה ומעשיו מכווני לרע ,כ הוא הדי
ככל שיצר גדול וחשוב יותר כ השלכותיו ,במידה שינותב בכיוו
א בכוחות וביצרי
שלילי ,תהיינה הרסניות יותר .כש שנוכחי אנו בכוחה הרב של האהבה הקדושה )בי
אד לבוראו ,ובי איש לאשתו( ,עדי אנו א להשלכותיה ההרסניות ,כאשר מנוצלת היא
לרעה ,לסיפוק תאוות חומרניות.
זו א הסיבה כי כל עוד פעל היצר הרע של עבודה זרה פעלה למולו הנבואה והיו א ניסי
גלויי בישראל ,אול כאשר בוטל יצר זה בטלה א הנבואה.1
כעת נית להבי מדוע לא נית היה לבטל רק חלק מכוחו של היצר ,כפי שפירש רש"י את
האפשרות לבקש את ביטול מחצית כוחו של היצר ,כבקשה שלא יהא שולט במקו עבירה,
כדי שלא יהא תובע האד עריות .סיבת הדבר" ,פלגא מרקיעא לא יהבי" )מחצית דבר
משמיי לא נותני ( ,הוא שלא נית להחליש את ההשפעה השלילית הנובעת ממציאות
היצר ,ובכ להשאיר רק את השפעתו החיובית .ברגע שיוחלש כוחו הרע של היצר ינזק א
כוחו הטוב ,כי "ג את זה לעמת זה עשה ה להי " )קהלת ז ,יד(" ,שכל מקו שאתה מוצא
גדר ערווה אתה מוצא קדושה" )ויקרא רבה כד ,ו(.

1

מבואר בהגהות הגר"א ל"סדר עול " )ל(" :משהרגו את היצר הרע
ב"מכתב מאליהו" )ג ,עמוד .(277

בטלה הנבואה" .מובא א
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ג .חשק והתלהבות בעבודת ה'
לאחר ביטול יצר עבודה זרה ,כותב הרב מפשיסחא ,נחלש א החשק לעבודת ה' ועל כ
עלינו לעורר חשק זה .כותב הרב חרל"פ במכתב למר אפרי צור :
בר רעה חולה סובבת כמעט את כל בני דורנו ,בייחוד הצעירי והרענני ,
שדוקא מתו שפאר רוח שלה  ,אינ מרוצי בעבודות פשוטות לקיי
מצוות כמאמר  ,ג בעוד לא שורה עליה הרוח ,ולב ועינ א לזמ
אשר ירגישו בעצמ התלקחות האש ושלהבת האהבה .ובל ידעו ובל יבינו,
כי כל יו אשר מתרחקי מקיומי המעשה של תורת לוהי חיי וקודש
מצוותיו הנוראות אשר ג בעד כל המכסי ובעד כל הערפילי וג בלי
הדגש כל דהו ,ה מצהירי כצאת השמש בגבורתה יותר גחליה
מתעוממי והולכי וכבי  .וא באמת קרבת לוהי יחפצו  ,עליה
להתאושש לקיי ג בזמ שהרגש עמו עדיי אצל  ,ובזה ורק בזה ידליקו
את המנורה הטהורה.
כלומר ,על האד לקיי מצוות א כאשר אי הוא חש התלהבות בעבודת ה' .בעקבות קיו
המצוות עתיד הרגש להתעורר ,ויזכה האד לחוש את הנוע בעבודת ה'" ,יזכה להדליק
את המנורה" .אול  ,א ימתי האד שיבוא רגש זה מאליו ללא עבודה ומאמ "סו
הגחלי להיכבות" ,יכבה א הרגש המעומע שהיה לפני כ  ,ויגדל ריחוקו של האד מה'.

ד" .טוב מאֹד" יצר הרע
בסיו מלאכת הבריאה ,כותבת התורה )בראשית א ,לא(:
וירא להי את כל אשר עשה והנה טוב מאֹד.
על פסוק זה ,מביא מדרש רבה )בראשית ט ,ז(:
בתורתו של רבי מאיר מצאו כתוב" :והנה טוב" זה יצר טוב" ,והנה טוב
מאֹד" זה יצר רע" ...והנה טוב" זו מדת הטוב" ,והנה טוב מאֹד" זו מדת
ייסורי  /פורענות.
ממדרש זה נית ללמוד שני דברי :
א .מידת הטוב המוזכרת במדרש הינה המהל הישר והטבעי של הטוב א אי מקלקלי
אותו ,ומידת "טוב מאֹד" הינה מהל הטוב כאשר צומח הוא ומתגלה דווקא מתו
הרע ,טוב זה מאופיי בעוצמה הרבה בה הוא מתגלה ,כפי שכותב הרב קוק
ב"אורות הקודש" )ב ,עמוד תעח(:
יש ברשעה אומ מיוחד ,תוק הרצו ועומק החיי  ,שה תוכני נדרשי
לשכלל בה את היושר והטוב.
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ב .נית ללמוד ממדרש זה ,כי יצר הרע נברא על מנת למלא תפקיד בבריאה ,ומציאותו
נצרכת לעבודת ה' .כ נראה א מ המשל המובא בזוהר )שמות קסג ,בתרגו ה"סול "(:
כל מה שעשה הקב"ה למעלה הכל הוא רק להראות כבודו ,והכל הוא
לעבודתו ...אפילו יצר הרע .משל למל שהיה לו ב יחיד ,והיה אוהב אותו
ביותר ,וציווה אותו באהבה שלא יקרה עצמו לאשה רעה ,משו שעל מי
שיקרב אליה הוא אינו ראוי לבוא בהיכל המל  .הבטיח אותו הב לעשות
רצו אביו באהבה.
בבית המל בחו הייתה אשה אחת יפת מראה ויפת תואר .לימי אמר
המל  :אני רוצה לראות רצו בני אלי .קרא לאותה אשה ואמר לה :לכי
ותפתי את בני ,כדי לראות רצונו של בני אלי .מה עשתה אשה ההיא הלכה
אחרי בנו של המל והתחילה לחבק אותו ...א אותו הב הוא הגו ושומר
מצוות אביו הוא גוער בה ואינו שומע לה ודוחה אותה ממנו.
אז שמח אביו בבנו ,ומכניסו למחיצת היכלו ,ונות לו מתנות ...מי גר כל זה
לאותו הב ? הווי אומר :אותה אשה .והאשה ההיא יש לה שבח בעד זה או
לא? ודאי יש לה שבח מכל הבחינות ,אחר שעשתה כמצוות המל  ,ואחר
שגרמה לאותו הב לכל טובה ההיא ,לכל אהבה הזו של המל אליו ,ועל כ
כתוב" :והנה טוב מאֹד"" ,והנה טוב" זה יצר הטוב" ,מאֹד" זה יצר הרע.
משל זה מזכיר את התמודדותו של יוס  ,מול פיתוייה של אשת פוטיפר .כ דורשי
חז"ל במסכת סוטה )לו ,ב(:
"ויהי כהיו הזה ,ויבֹא הביתה לעשות מלאכתו" )בראשית לט ,יא( ,אמר
רבי יוחנ  :מלמד ,ששניה לדבר עבירה נתכוונו ...באותה שעה באתה דיוקנו
של אביו ונראתה לו בחלו  ,אמר לו :יוס ! עתידי אחי שיכתבו
על אבני אפוד ואתה ביניה  ,רצונ שימחה שמ מביניה ותקרא
רועה זונות? )אז פרש מהעבירה(.
בשעת העבירה שוכח האד את ה' ,ואת ההשלכות של חטאו ,כפי שכותב רבי צדוק הכה
מלובלי  ,בספרו "צדקת הצדיק" )נה(:
עיקר העבירות באי מחמת השכחה שהוא בלב ,כדאיתא במגילה )יח ,א(.
שאפילו זוכר במוח ,מכל מקו אינו זוכר בלב .כי אילו היה באמת
אי אפשר
זוכר בהרגשת הלב שה' יתבר ציווה על זה לא תעשה כ
כלל שהיה עושה.
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יוס נמנע מלחטוא בזכות דמות אביו ,שהזכירו מאי בא ,ומה השלכות מעשיו מחיית
שמו מהאפוד 2.זהו טע דברי רב יוחנ ב זכאי קוד מותו ,כמובא במסכת ברכות )כח ,ב(:
אמרו לו :רבינו ,ברכנו! אמר לה  :יהי רצו שתהא מורא שמי עליכ ,
כמורא בשר וד  .אמרו לו תלמידיו :עד כא ? אמר לה  :ולוואי ,תדעו
כשאד עובר עבירה ,אומר שלא יראני אד .
הגר"א ,בספרו "אמרי נוע " )עמוד  ,(44מבאר דברי אלו:
דקוד עשיית העבירה יכול לפרוש ממנה א על ידי יראת ה' יתבר ,
אבל כשהתחיל לעשות העבירה אז אינו מניחה מיראת ה' יתבר  ,רק
מיראת האד מניחה.

ה .תכלית הב
במשל המובא בזוהר ,מצוי ב המל בהתמודדות קשה ביותר בכבישת יצר העריות החזק,
לאחר פיתויה של אשה יפת תואר ויפת מראה .כיצד הצליח הב להימנע מ העבירה?
התשובה טמונה במדרש עצמו ,בכ שהבטיח הב לעשות את רצו אביו באהבה .רק כאשר
תכליתו של הב הינה לעשות את רצו אביו ולא את רצונו שלו ,מסוגל הוא לוותר על צרכיו
ועל תאוותיו האישיות ,וא לעשות זאת באהבה.
הגמרא במסכת ברכות )לב ,א( כותבת:
אמר רבי חייא בר אבא אמר רבי יוחנ  :משל לאד אחד שהיה לו ב .
הרחיצו וסכו ,והאכילו והשקהו ותלה לו כיס על צווארו והושיבו על פתח של
זונות ,מה יעשה אותו הב שלא יחטא?!
מסביר הרב קוק ,בבאורו "עי איה" )ש (:
על ידי שהאד רואה בעצמו שהוא עומד במעמד כזה שיוכל למלאות כל
אשר תשאל נפשו ,מסכי הוא בדעתו שלכ נברא ,וכ היא תכליתו לפי
תעודתו ,ללכת אחר עיניו ולמלא כל תאוותיו ,ומזה נעשה אצלו רדיפת
התאוות וההסרה מדר הטובה ,דר משפט ושאיפה פנימית.
בניגוד לב שהוזכר במשל הזוהר ,אשר הייתה מטרתו לעשות את רצו אביו באהבה ועל כ
לא חטא ,הרי מגמתו של הב המוזכר בגמרא לפנינו הינה לספק את תאוותיו ,וממילא אי
דבר שיעצור בעדו מלחטוא.

2

כפי שכתוב במסכת אבות )ג ,א(:
"עקביא ב מהללאל אומר :הסתכל בשלושה דברי  ,ואי אתה בא לידי עבירה .דע מאי באת ,ולא
אתה הול  ,ולפני מי אתה עתיד לית די וחשבו ".
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ו .לעשות רצו ה'
רבי צדוק הכה מלובלי  ,בספרו "צדקת הצדיק" )מז( ,כותב:
כל הכוחות הנטועות בכל בנפש מישראל אי לחשוב שהוא רע גמור,
ושצרי להיות הפכו .כי אי ל שו מידה וכוח שאי בה צד טוב ג כ  ,רק
צרי שישתמש בה כפי רצו ה' יתבר  ,וא אינו כפי רצו ה' יתבר  ,ג
המידות טובות רעות ,כמו שאול שנענש בעבור הרחמנות )על עמלק(,
ובגיטי )נו ,א(" :ענוותנותו של רבי זכריה ב אבקולס החריבה את ביתנו
ושרפה את היכלנו" ...על דר שאמרו זכרונ לברכה )בראשית רבה ט ,ז('|" :טוב
מאֹד' זה יצר רע" .וכ בגאווה )סוטה ה ,א(" :בשמתא דלית ביה" )צרי האד
שיהיה בו מעט מאוד מ הגאוה(.
ישנ כוחות ומידות שתכונת מוכרת לרעה ,כיצר העבירה ,הקנאה ,הגאווה והכעס .ישנ
א כוחות ומידות שתכונת מוכרת לטובה ,כיצר הטוב ,החסד ,הענווה והרחמנות .רבי
צדוק מסביר כי המידות והכוחות אינ טובי או רעי בפני עצמ טוב ורעת תלויי
באופ בו משתמש בה האד  .א משתמש בה האד כפי רצו ה' ,א הכוחות והמידות
שתכונת מוכרת לרעה ישמשו מרכבה לטוב ולקדושה ,אול א לא ישתמש בה האד
כפי רצו ה' ,א הכוחות והמידות שתכונת מוכרת לטובה ישמשו מרכבה לרע,
כפי שכתוב במדרש )אגדת בראשית א ,ד(:
אמר הקב"ה :הרשעי הללו ,לא די לה שלא עשו מיצר הרע יצר טוב,
אלא עשו מיצר טוב יצר רע ,שנאמר )בראשית ו ,ה(" :וכל יצר מחשבֹת לבו
רק רע כל היו ".
כ כתוב א במסכת אבות )ה ,כ(:
יהודה ב תימא אומר :הוי עז כנמר וקל כנשר ,ור כצבי וגיבור כארי
לעשות רצו אבי שבשמי .
הרב חרל"פ ,בספרו "מי מרו " )ב ,ש ( ,כותב:
אימתי יכולי להיות מובטחי בהמידות הללו של "עז כנמר וקל כנשר ור
כצבי וגיבור כארי" ,שילכו במישרי ולא יבעטו אורחותיה ? בזמ שיסוד
נקודת המטרה היא" :לעשות רצו אבי שבשמי ".
א יצר העבירה ,כאשר מופנה הוא לרצו ה' מתגלה טובו ,כפי שמסביר הבעל ש טוב
מדוע נאמר )ויקרא כ ,יז(" :ואיש אשר יקח את אחֹתו ...חסד הוא ונכרתו לעיני בני עמ ".
הסיבה לכ שגילוי עריות קרוי "חסד" הינה כיוו שנטיית האהבה הטהורה המתגלה
בנישואי  ,המופיעה ממידת האהבה לה' ,הינה חסד אמיתי .אול  ,כאשר נטייה זו יוצאת
מ הקדושה מתגלה היא באהבה הריקה לעריות ,ועל כ זהו סיג של החסד בהשתפלותו.
זו הסיבה שבקודש הקודשי היו כרובי בצורת זכר ונקבה ,מעורי זה בזה .כאשר יצר זה
מנותב על פי רצו ה' ,מקומו הוא בקודש הקודשי  .חז"ל מספרי )יומא נד ,ב( כי בשעה
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שנכנסו הרומאי לקודש הקודשי  ,השתוממו ה למראה הכרובי  ,שכ כיצד ישראל,
המלאי ביראת שמיי  ,יעסקו בדברי אלו? פליאת הינה משו שלא הבינו כיצד נית
3
לקדש כוח ,שעל פי הבנת הינו שפל ושיי לתאוות האד  ,ולהשתמש בו לעבודת ה'.

ז .הכוחות והמידות
על ההתמודדות ע הכוחות והמידות המוכרי לרעה )כיצר הרע ,הקנאה והכעס( כותב
הרב קוק בספרו "ערפילי טוהר" )עמוד סט(:
כשמרגישי איזו פחיתות של מידה רעה בפנימיות הלב ,אי לאסור מיד
המלחמה לעקור את התכונה של המידה ,כי אולי תצטר תכונה זו במקו
אחר לטובה .ג אי להחליט על פי הסקירה הראשונה שהמידה הנדמית
לרעה היא רעה .אלא ,כיוו שלפי הסקירה הישרה הרי התכונה מוכרת לרעה,
צריכי לכובשה ,להעלימה ,לכסות עליה בתורה ובמעשי טובי  .תחת
המכסה העתיק הזה ,הרי היא מתפתחת באופ טוב ,והיא מזדככת
ומסתננת ,ובהמש הזמ תופיע באור בהיר של מידה עליונה טובה.
כאשר הכוחות והמידות המוכרי לרעה משפיעי על האד  ,עליו לכובש ולהעלימ  ,ה
בדר הלימוד בה יבי את הדר בה נית לכובש ויפנימה ,וה בדר החינו העצמי.
במש הזמ  ,לאחר שיזדככו כוחות ומידות אלו ,יוכלו ה לשמש את האד א בעבודת ה'.
במגילת קהלת )ג ,יא( כותב שלמה המל :
את הכל עשה יפה ב ִעתו.
האדמו"ר מגור ,בעל "שפת אמת" ,כותב )מטות תרל"ח(:
ובאמת כל המעשי ממש שאד עושה
לעשותו בשעה הראויה הוא עיקר העבודה.

הכל מוכ הוא לו ,אבל לכוו

כל הכוחות והנטיות המצויי באד נִ תנו לו מה' על פי צרכיו ,אול המאמ והעבודה
הרבה ,להשתמש בכל כוח ונטייה בזמ המתאי ובמינו הנכו  ,תלויי ה באד .
כ מתפרש באופ מחודש הפסוק במגילת קהלת )ג ,א(:
לכל זמ  ,ועת לכל חפ תחת השמי .
כ הדבר א בדברי חז"ל במסכת אבות )ד ,ג(:
 ...ואי ל דבר שאי לו מקו .

3
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ראה בכוזרי )א ,צז( ,כי חטא העגל היה בעשיית פסל ותמונה לעומת עשיית הכרובי  ,שהינ תמונות
אות התיר ה' לעשות.
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ח .הצער בכיבוש היצר
במדרש המובא בתחילת המאמר ,נאמר כי בני דור של אנשי כנסת הגדולה קבלו
בפני הקב"ה על שנת את היצר הרע ,על מנת לתת שכר לעושי רצונו .מואסי ה
ה בצור לכבוש את היצר הרע ,וה בשכר המובטח לה על כ  .מסביר המהר"ל
בספרו "דר החיי " )רעו(:
שתראה מזה ,בשביל שהוא מקיי את המצווה על ידי צער של יצר הרע
שכרו יותר גדול ...ודבר זה ,כי כאשר יש לאד מונע להתקרב אל אחד ,והוא
בכוחו ובגבורתו וביד חזקה שלו דוחה את המונע ומתקרב תראה בזה כמה
כוחו להתדבק ש  ,וכמה קרוב הוא אל אותו שמתקרב אליו ,שהרי דוחה את
המונע ומתקרב .וכ כאשר האד מקיי את המצווה א בצער ,הוא
מתקרב אל ה' יתבר בכח ובגבורה שלו א כנגד המונע ,ודבר זה יורה
על הקירוב הגדול אשר יש לו אצל ה' יתבר  ...אבל א רוצה לקיי המצווה
בצער ,א שיכול לקיי אותו שלא בצער נראה שאי כא שכר יותר,
כי לא אמרנו בכא רק הצער שיש לו מניעה שלא לקיי המצווה והוא
מתגבר על זה ומתקרב עצמו.
המהר"ל מסביר כי ישנה תועלת בהתמודדות ע היצר הרע בעבודת ה' .לעיתי  ,ישנו צער
עקב ההתמודדויות ע היצר הרע ,וישנ מניעות המקשות להתקרב אל ה' ,אול כאשר
מתגבר האד בכוחו על היצר הרע ודוחה את מניעותיו קירבתו אל ה' מתעצמת .דוגמא
לכ נית לראות במשל ב המל והאשה המובא בזוהר )ראה לעיל בפרק ד( הב רצה
לקיי את מצוות אביו ,אול לאחר מכ נוצרה מניעה לכ  ,ע הופעת האשה יפת התואר
שהחלה לחבקו .הב  ,בגבורתו ,דחה את האשה ,היא המניעה לקיי את מצוות אביו .בזכות
הצער בכבישת היצר התקרב הב לאביו וזכה להיכנס למחיצת היכלו.
עיקרו זה תק לגבי כל מערכת באשר היא .כ אמרו חז"ל במסכת קידושי )ל ,ב(:
אמר רבי חייא בר אבא :אפילו האב ובנו ,הרב ותלמידו ,שעוסקי
בתורה בשער אחד נעשי אויבי זה את זה ,ואינ זזי מש עד שנעשי
אוהבי זה את זה ,שנאמר )במדבר כא ,יד(" :את והב בסופה" אל תקרי
"בס פה" )רוחות חזקות( אלא 'בס פ ' )סיומ (.
רש"י )ש ( מסביר ,כי אי ההסכמה הנגרמת מכ שאי האחד מקבל את דברי השני גורמת
לריחוק בי האב ובנו ובי הרב ותלמידו .אול  ,לאחר שיתגברו על המניעות והמחלוקות,
ויגיעו להסכמה ופשרה ביניה יצאו ה אוהבי וקרובי יותר.
בסו הפיסקה מדגיש המהר"ל כי אל לו לאד ליזו התמודדויות ע היצר הרע וליצור
מניעות ,שכ הצער הנגר מכ לא יקרבהו אל ה' .אול  ,א נוצרו לאד התמודדויות,
ומצליח הוא להתגבר עליה יפיק הוא מה תועלת ,וכ יזכה להתקרב אל ה' ביתר שאת.
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ט .תשובה מאהבה הריחוק מביא לקירוב
רבי צדוק הכה מלובלי  ,בספרו "תקנת השבי " )ה ,ח ט( ,מוסי כי א חטאי ונפילות
יכולי לשמש כמנו לעלייה והתקרבות:
והריחוקי הכל ה קירובי  ,כעניי ייסורי של אהבה .שהרי הייסור הוא
ריחוק והיפ האהבה ,ובשעת מעשה כסבורי אנו שהוא ריחוק ,ובאמת אינו
אלא קירוב ותוק אהבה" ,אשר ֶי ֱא ַהב ה' יוכיח" )משלי ג ,יב( ,שעל ידי זה
מתברר תוק אהבת אד  .וכ כל העבירות שהביאו האד לשוב ולזכות
למדריגת בעל תשובה ,שאמרו ז"ל )ברכות לד ,ב(" :צדיקי גמורי אינ
עומדי " הרי הריחוק הוא סיבת קירוב.
ומדריגה זו היא על ידי תשובה מאהבה ,כידוע דהאהבה יותר בקירוב שאחר
הריחוק ,וכדר שאמרו ז"ל בטע טומאת נדה )נדה לא ,ב(" :כדי שתהא
חביבה על בעלה" ,ונמצאו הזדונות ג כ כזכויות ,שה הגורמי הקירוב.
רבי צדוק מסביר כי הדר בה ריחוקי נהפכי לקירובי תלויה באד  .תחילה כותב רבי
צדוק על הייסורי והצרות היכולי להרחיק את האד מה' ,ולגרו לו כעס וצער .אול ,
א יפיק האד את התועלת מה  ,4וינצל על מנת לעבוד על מידותיו )ככעס ועצבות( ,לא
זו בלבד שלא ירחקוהו מניעות אלו אלא א יקרבוהו ,ויתגלה למפרע כי היו אלו ייסורי
של אהבה .בהמש דבריו ,מסביר רבי צדוק כי הריחוק אשר נבע מחטאי האד ומנפילותיו,
נהפ על ידי תשובה מאהבה לגור מקרב .כ מתבאר מאמרו של ריש לקיש )יומא פו ,ב(:
אמר ריש לקיש :גדולה תשובה ,שזדונות נעשות לו כשגגות,
שנאמר )הושע יד ,ב(" :שובה ישראל עד ה' להי  ,כי כשלת בעונ " ,הא עוו
מזיד הוא וקא קרי ליה מכשול .איני?! והאמר ריש לקיש :גדולה תשובה,
שזדונות נעשות לו כזכויות ,שנאמר )יחזקאל לג ,יט(" :ובשוב רשע מרשעתו
ועשה משפט וצדקה עליה הוא יחיה"! לא קשיא ,כא מאהבה ,כא מיראה.
כ מבאר הרב סולוביצ'יק בספרו "על התשובה" )עמוד  (177את התיקו שמעוררת התשובה:
"גדולה תשובה ,שזדונות נעשות לו כשגגות" מדובר כא בתשובה של ביעור
הרע .תשובה זו מוחקת את העוונות ,אבל אינה מפריחה ואינה מפרה שו
דבר חדש .הזדונות נעשות כשגגות ,כאילו לא היו .ה נמחקות .אבל במאמר
שני אומר ריש לקיש" :גדולה תשובה ,שזדונות נעשות לו כזכויות" הכוונה
לתשובה של העלאת הרע ,תשובה זו גורמת לו לאד שיעשה מצוות ביתר עוז
ואומ מאשר עשה אות לפני שחטא...

4

כ ה דברי הגמרא במסכת ברכות )ה ,א(:
"אמר רבא ,ואיתימא רב חסדא :א רואה אד שייסורי
שנאמר )איכה ג ,מ( :נחפשה דרכינו ונחקֹרה ,ונשובה עד ה'|".
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בתשובה מאהבה עולה האהבה ע התשובה ,היא לוהטת באש שנפח בה
החטא ,היא מושכת את האד בעבותות אהבה לעלות ולהתעלות .לגבי
תשובה זו אמרו חכמי )יומא פו ,א(" :גדולה תשובה ,שמגעת עד כסא
הכבוד" .תשאלו :אי ייתכ שבעל תשובה יגיע יותר קרוב ויותר גבוה מ
המקו שהיה בו קוד ? אי יכולי חטאי להיהפ לכוח דינאמי של
קדושה? וכי לא נאמר )איוב יד ,ד(" :מי ית טהור מטמא ,לא אחד"? רק ה',
הוא לבדו ,יודע את המיסתורי הזה .ריבונו של עול  ,יוצר הכל ,הוא
שיצר האפשרות שמטומאה תיוולד טהרה ואפשר שג רעיו העלאת
החטא הוא בכלל זה.
כעת מובני א דבריו של ה"שפת אמת" )שבת תשובה ,תרמ"ד(:
והכל עניי אחד ,דכתיב )בראשית א ,לא(" :וירא להי את כל אשר עשה והנה
טוב מאֹד" ,וזה היה אחר תיקו אד הראשו ששב בתשובה ,והנה "טוב"
הוא בחינת צדיקי גמורי " ,טוב מאֹד" הוא בחינת בעלי תשובות ,שאמרו
חז"ל שבמקו שה עומדי אי צדיקי גמורי יכולי לעמוד.
כפי שהוסבר לעיל ,על פי דברי מדרש רבה )ט ,ז( ,כי "טוב מאֹד" הוא הטוב הנובע מ הרע
מאופיי טוב זה בעוצמתו ובכוחו לעלות ולהתעלות .כמוב  ,אי לאד ליזו נפילות
והתמודדויות ,ועליו להתרחק כמה שיותר מ העבירה ,כפי הדרכת חז"ל )ברכות ה ,א(:
"לעול ירגיז אד יצר טוב על יצר הרע" ,וכדברי רש"י )ש  ,ד"ה 'ירגיז יצר טוב'(" :שיעשה
מלחמה ע יצר הרע" .אול  ,מטבעו של האד  ,מועד הוא לנפילות ,כדברי שלמה במגילת
קהלת )ז ,כ(" :כי אד אי צדיק באר  ,אשר יעשה טוב ולא יחטא".
אול  ,על האד להתמודד ע קושי זה ,כמליצתו של רבי אברה אב עזרא" :יש רוכב על
אסונו ,ויש שאסונו רוכב עליו" .הא מתגבר האד ומתעלה ,או שמתרוק הוא ומדלדל.
כאשר נופל האד  ,עליו לצאת מחוזק מ החטא ,כדברי שלמה במשלי )כד ,טז(" :כי שבע
יפול צדיק וק " ,וכדברי הגמרא במסכת גיטי )מג ,א(" :אי אד עומד על דברי תורה אלא
א כ נכשל בה ".
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י .עול כמנהגו נוהג
במסכת עבודה זרה )נד ,ב( כותבת הגמרא:
תנו רבנ  :שאלו פילוסופי את הזקני ברומי :א לוהיכ אי רצונו
בעבודת כוכבי  ,מפני מה אינו מבטלה? אמרו לה  :אילו לדבר שאי העול
הרי הוא מבטלה .הרי ה עובדי לחמה וללבנה,
צור לו היו עובדי
ולכוכבי ולמזלות ,יאבד עולמו מפני השוטי ?! אלא עול כמנהגו נוהג,
ושוטי שקלקלו עתידי לית את הדי .
דבר אחר :הרי שגזל סאה של חיטי והל וזרעה בקרקע ,די הוא שלא
תצמח?! אלא עול כמנהגו נוהג ,ושוטי שקלקלו עתידי לית את הדי .
דבר אחר :הרי שבא על אשת חבירו ,די הוא שלא תתעבר?! אלא עול
כמנהגו נוהג ,ושוטי שקלקלו עתידי לית את הדי  .והיינו דאמר ריש
לקיש :אמר הקב"ה ,לא דיי לרשעי שעושי סלע שלי פומבי ,אלא
שמטריחי אותי ומחתימי אותי בעל כורחי.
רש"י )ש  ,ד"ה 'אלא שמטריחי אותי'( כותב:
שאני יוצר הוולד על כרחי ומולידי  ,שהרי גזירה היא לפני שינהוג
העול כמנהגו...
השקפת של חכמי רומי הייתה כי עובדות החיי הגלויות ה המציאות המושלמת .כל דבר
שיצר הקב"ה נברא להנאת של בני האד ולשימוש  ,שהלא ,לולא היה זה רצו ה' ,היה
הוא מבטלו ,ובלשונ " :א לוהיכ אי רצונו בעבודת כוכבי  ,מפני מה אינו מבטלה?"
זהו א פשר שמו של אבי מלכות רומי ,עשיו ,מלשו "עשוי" כיוו שלשיטתו הכל עשוי
וגמור ואי לאד דבר לתק  .5א כ  ,מאחר שהמציאות גמורה היא ושלמה יכול האד
להשתמש בכל המצוי להנאתו ולסיפוק תאוותיו .כנגד השקפה זו טוענת היהדות כי
המציאות חסרה היא ,והשלמתה תלויה במעשיו הטובי של האד .
רעיו זה מצוי א בבסיסו של הויכוח בי רבי עקיבא לטורנוסרופוס הרשע ,המובא במדרש
תנחומא )בובר ,תזריע ז ,ד"ה 'וביו השמיני ימול בשר ערלתו'(:6
שאל טורנוסרופוס הרשע את רבי עקיבא :איזה מעשי נאי  ,של הקב"ה או
של בשר וד ? אמר לו :של בשר וד נאי  .אמר לו טורנוסרופוס הרשע :הרי
השמי והאר  ,יכול אתה לעשות כה ?! אמר לו ר' עקיבא :לא תאמר
לי בדבר שהוא למעלה מ הבריות ,שאי שולטי בה  ,אלא בדברי
שה מצויי בבני אד .

5

על פי רש"י )בראשית כה ,כה(.

6

עיי א בדברי המהר"ל ב"תפארת ישראל" )עמודי .(10 11
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אמר לו :למה את מ לי ? אמר ליה :א אני הייתי יודע שאתה עתיד לומר
לי כ  ,לכ הקדמתי ואמרתי ל מעשי בשר וד ה נאי משל הקב"ה.
הביאו לי שיבולי וגלוסקאות )מאפה( ,אמר לו :אלו מעשה הקב"ה ואלו
מעשה בשר וד  .אי אלו נאי ?! הביאו לי אניצי פשת וכלי )בגדי ( מבית
שא  ,אמר לו :אלו מעשה הקב"ה ואלו מעשה בשר וד  .אי אלו נאי ?!
אמר ליה טורנוסרופוס :הואיל הוא חפ במילה ,למה אינו יוצא מהול ממעי
אמו? אמר ליה ר' עקיבא :ולמה שוררו )חבל הטבור( יוצא בו ,לא תחתו אמו
שוררו?! ולמה אינו יוצא מהול לפי שלא נת הקב"ה לישראל את המצוות,
אלא כדי לצר בה  ,לכ אמר דוד )תהלי יח ,לא(" :אמרת ה' צרופה" וגומר.
השקפתו של טורנוסרופוס הינה כי מעשיו של האד אינ יכולי להשפיע על המציאות,
ועל כ אי מקו להתערבותו של האד במעשה הבריאה .לטענתו ,ל היה הקב"ה חפ
במילה היה הוולד נולד נימול .כנגד השקפה זו טוע רבי עקיבא כי נברא העול חסר ,על
מנת שהאד  ,באמצעות מעשיו הטובי  ,ישלי את מעשה הבריאה וא ירומ אותה.
זו א הסיבה שהרומאי התפלאו כאשר ראו את הכרובי במקו הקדוש ביותר ,בקודש
הקודשי  ,כמובא לעיל .הרומאי לא האמינו ביכולת האד לשנות את טבעו לשלוט
ביצריו ,ועל כ לא הבינו כיצד בכוחו של האד לרומ את הכוחות היצריי  ,ועקב
כ  ,את הבריאה כולה.
במדרש )תהילי עג( כתוב:
אמר רבי שמעו  ,בש רבי סימו חסידא :בעול הזה ,אד הול ללקוט
תאני )בשבת( אי התאנה אומרת כלו  .אבל לעתיד ,אד הול ללקוט
תאנה בשבת והיא צווחת ואומרת :שבת היא .בעול הזה ,אד הול
ומשמש מיטתו נדה אי מיטתו מעכבתו .אבל לעתיד ,אד רוצה ליל
לאשתו נדה האב צועק ואומר :נדה היא.
בעול הזה ישנו לאד חופש בחירה ,הקרוי בלשו חכמי )עבודה זרה נד ,ב(" :עול כמנהגו
נוהג" ,אול יש די ויש דיי "ושוטי שקלקלו עתידי לית את הדי " )ש (.
כ נית לראות א בדברי שלמה במגילת קהלת )ז ,יג(:
ראה את מעשה ה להי  ,כי מי יוכל לתק את אשר ִע ְ ת
דברי אלו מתבהרי באור מיוחד על פי דברי חז"ל במדרש )קהלת רבה ,ש (:
בשעה שברא הקב"ה את אד הראשו  ,נטלו והחזירו על כל אילני ג עד ,
ואמר לו :ראה מעשי כמה נאי ומשובחי ה  ,וכל מה שבראתי בשביל
בראתי .ת דעת שלא תקלקל )מעשי ( ותחריב את עולמי ,שא קלקלת
אי מי שיתק אחרי .
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א .מבוא
חז"ל חששו מדרישת פרקי בריאת העול  ,כמובא בציטוט לעיל .חשש זה נבע מתו חוסר
הבהירות המוב ֶנה הנמצא בפרקי הבריאה .המושגי שאינ נתפסי  ,ההגשמה היכולה
לעלות לכאורה והסתירות הקיימות בכתוב ,חברו ליצירת ערפל סביב מעשה הבריאה.
אול  ,מאז ומעול עסקו גדולי הדורות ,ובכלל א התנאי והאמוראי  ,בפירוש מעשי
בראשית וליבונ  .אמנ  ,נקודת הבריאה עצמה יצירת ה' את הסופי ,את היש מתו האי ,
נותרה עמומה ,בייחוד לאלה שאינ בקיאי בתורת הסוד 1אול  ,כמעט בכל פסוק ובכל
אירוע נגעו גדולי המפרשי  ,החוקרי והדרשני .
א אנו לא באנו לפרש הפסוקי  ,אלא לבחו שתיי מ הנקודות שבתחילת ספר בראשית:
א .חטאו של אד הראשו  .נושא זה שימש מקור לדרשות ולפרשנויות ,ולא ננסה לברר את
כל הבעיות העולות מסוגיה רחבה זו ,אלא להתמקד במדרש אחד ובמסריו.
*

1
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עיי ב"אורות הקודש" )ג ,עמוד יא( .לא נדו כא בחטאה של האר  .לעיו בכוונת הדבר
ב"אורות התשובה" )ו ,ז(.

עיי

הרמב" ב"מורה נבוכי " )ב ,ל( מפרש מקצת מהענייני  ,אול יותר משפירש את הדברי
סת )כהבטחתו בפתיחה לספר( .חלק מדבריו נסמכי על שיטות הפיסיקה והאסטרונומיה הקדומות,
וע התקדמות המדע נראי הדברי קשי  .א למדע של היו אי תשובה מספקת לגבי בריאת יש
מאי  ,אול אי זה מענייננו.

חטא האד וקיטרוג הלבנה

ב .הסיפור על היו הרביעי של הבריאה .כידוע ,ישנו קושי מיידי בתיאור בריאת המאורות,
שהוביל למדרש ידוע 2על כ שהלבנה חטאה ,ויותר מכ  ,על כ שא הקב"ה ,כביכול,
"חטא" במהל הבריאה .א כא ננסה לעמוד על הבנת המדרש והפרשה בכללה ,בעיקר
דר הבנת כוונת חז"ל בדרשנות .
בעניי המדרש על חטאו של אד הראשו  ,נעלה כיוו בהבנת שורש העבירה ,ובעיקר בהבנת
המצב בו מצוי מי האד לאחר החטא .דרכנו מבוססת בעיקרה על פרשנותו של הראי"ה
קוק זצ"ל ,וממנה נפליג להבנת מהל נרחב יותר ,המתבטא בתחומי נוספי בעול
המחשבה ,הוא הכרת העול הזה ואמיתותיו כמוגבל .מתו הרחבה זו נפנה מבטנו א אל
החטא השני ,חטא הלבנה ,וננסה להבי את דברי חז"ל ואולי א את משמעות של ימי
ראש חודש ביהדות ,כנגזרת מ הדבר.
בסופה של הסקירה ננסה לקשור כמה מ החוטי  .לעניות דעתי ,יתגלו מסקנות שהינ
רבות משמעות עבור האד המאמי ב ימינו ,המתמודד ע רוחות המערב ותפיסות
הפוסט מודרניז .
כאמור ,אי הכוונה להבנה מקיפה של משהו ממעשה בראשית ,אלא הבנה של מדרשי חז"ל
והסקת מסקנות מחשבתיות קיומיות מתוכ .
יהיו לרצו אמרי פי והגיו לבי לפני ה' צורי וגֹאלי.3

ב" .בעטיו של נחש"
בלב כל המעיי בפרק השלישי בתורה עולות תהיות בנוגע להבנת חטאו של האד הראשו .
לא כא המקו לנסות ולפרש את הפרשה לעומקה ,אול ברור לכל קורא כי לא
סיפור מעשיות ע לפנינו ,וכי לתיאור חטא זה ,על מניעיו ,מהלכו ובעיקר על תוצאותיו,
נודעות משמעויות רבות להבנת נימי נפש האד  .מכל מקו  ,אי ספק כי שני מצבי
קיימי בעול  :המצב המושל שהיה קיי לפני החטא ,והמצב הנחות אליו נקלע
מי האד לאחריו 4.ידועי דברי הרמב" בעניי זה ב"מורה נבוכי " )א ,ב( על
כ שנטשטשה הכרת האד  ,וירדה מרמה של 'אמת' ו'שקר' ,שהינ מושגי מוחלטי
שכלית ואינ משתני מעת לעת ומחברה לחברה אל רמה של מושגי 'טוב' ו'רע',

2

ראה להל בפרק ו.

3

תהלי )יט ,טו( .עוד נדו בפסוק זה בהמש .

4

פשוט הוא כי אי בכוונתנו לרמוז על תפיסת "החטא הקדמו " המצויה בנצרות ,אשר גרמה לתפיסה של
ייאוש מיכולת התיקו של האד את עצמו או את סביבתו .ברור כי בנקודה זו סטתה הנצרות הרחק
מעולמה של היהדות ,הגורסת כי יש ביכולתו של האד לחיות בעול הזה ,לרס את תאוותיו ולהצליח
לתק א את החומר ,ואי כא המקו להארי .
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אשר מבטאי הגדרות משתנות ולא מוחלטות אשר אי
המוחלטת )ובלשו הרמב" "מושכלות" מול "מפורסמות"(.

לה

אחיזה באמת

מקובל ג כ  ,כי לפני חטאו של אד הראשו היה מי האד ב אלמוות ,ולאחר החטא
נתקלל האד ונגזרה עליו ועל זרעו מיתה וק .
כ כותבת הגמרא במסכת שבת )נה ,ב(:
אמרו מלאכי השרת לפני הקדוש ברו הוא :ריבונו של עול  ,מפני מה קנסת
מיתה על אד הראשו ? אמר לה  :מצווה קלה צוויתיו ועבר עליה...
לאמיתו של דבר ,מבוססת דרשה זו בגמרא על הפסוקי מפרשת החטא )בראשית ג ,יט(:
 ...עד שוב אל האדמה כי ממנה לקחת ,כי עפר אתה ואל עפר תשוב.
ברצוננו להביא בנידו זה דרשה המופיעה פעמיי בתלמוד הבבלי )שבת נה ,ב; בבא בתרא יז ,א(,
ופעמי נוספות במדרשי ובזוהר 5.כ דורשת הגמרא במסכת בבא בתרא:
תנו רבנ  :ארבעה מתו בעטיו של נחש ,ואלו ה  :בנימי ב יעקב ,ועמר אבי
משה ,וישי אבי דוד ,וכלאב ב דוד .וכולהו גמרא ,לבר מישי אבי דוד דמפרש
ביה קרא ,דכתיב )שמואל ב יז ,כה(" :ואת עמשא ש אבשלֹ תחת יואב על
הצבא ,ועמשא ב איש ושמו יתרא הישראלי אשר בא אל אבי ַגל בת
נחש אחות צרויה ,א יואב" ,וכי בת נחש היא? והלא בת ישי היא,
דכתיב )דברי הימי א ב ,טז(" :ואחיֹתיה צרויה ואביגיל"! אלא בת מי
שמת בעטיו של נחש.
מספר דברי ברצוננו לברר במדרש זה:
א .מהו פירושו המילולי של הביטוי "בעטיו של נחש"?
ב .מהי כוונת הגמרא בדרשה זו ,ומדוע נבחרו דווקא ארבע דמויות אלו?
ג .במה נתייחד ישי אבי דוד על פני שאר הדמויות ,שבו פירש המקרא על שיוכו לנחש?

5

מדרש שכל טוב )בובר ,וארא כ ,ד"ה 'ויקח עמר '(; אוצר המדרשי  ,אייזנשטיי )עמוד קסב(; ילקוט
שמעוני )שמואל ב קנא( .כ מופיע הדבר בזוהר )בראשית תטז( ,בנוסח הבא:
"בר אינו תלתא ,דאסתלקו בגי ההוא עיטא דנחש הקדמוני ,ואלי אינו  :עמר  ,לוי ובנימי .
ואית דאמרי או נמי ישי ,דלא חבו ,ולא אשתכח עלייהו חובא דימותו ביה ,בר דאדכר עלייהו ההוא
עיטא דנחש כדאמר ".
בזוהר נקרא הדבר "עיטא" ומסקירה עולה כי מונח זה מצוי רבות בזוהר ,אול כיוו שאי לנו עסק
בנסתרות הותרנו את בירור המושג למעיי  ,ע זאת יוזכר הדבר בהמש  .כמו כ נית לראות כי אי אלו
שמות אות הארבעה אשר הוזכרו בתלמוד הבבלי ובמדרשי  :שמו של כלאב הושמט ,ובמקומו "נכנס"
לוי .כמו כ  ,נזכר ישי כאחד מהארבעה רק בדעת "יש אומרי ".
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כיו  ,בלשו העברית המדוברת ,6משמש הביטוי "בעטיו של דבר" להוראת תיאור הסיבה
לדבר ,בעיקר לגבי מעשה שלילי .אול  ,ביטוי זה מושאל הוא ,והוראתו הראשונית הינה
"בעצתו" או "באשמתו" של מישהו .ביטוי זה נלקח ,כנראה ,ממדרשנו" .עטיו" ,א כ ,
משמעו "עצתו" בתרגו מארמית )חילו של ט ו צ( ,ובמוב זה קיימת בארמית המילה
"עיטא" בספר דניאל )ב ,יד( וכ א מפורש בזוהר 7.א נכוני דברינו ,הרי שמדובר על עצתו
של הנחש אשר הובילה לחטאו של האד הראשו .
מדוע מתו אנשי אלו בגלל עצתו של הנחש?
הדברי מפורשי
המדרש ומוסבר:

במדרש "שכל טוב" )בובר ,וארא כ ,ד"ה 'ויקח עמר '( ,ש

מובא

היינו שלא נמצא בה חטא ,אלא שמתו על גזירתו של הקב"ה ,שגזר על אד
וחוה לשוב לעפר ה וזרעיותיה  ,בשביל ששמעו לעצתו של נחש.
בדר זו פירש א רש"י את דרשת הגמרא שהובאה לעיל.
אול  ,השאלה הינה על שו מה נקבע כי דווקא ארבע דמויות אלו מתו על לא חטא ביד .
מאי לחז"ל כי אלו ה ארבעת הצדיקי אשר חרגו מ הכלל הידוע כי "אי צדיק באר
אשר יעשה טוב ולא יחטא" )קהלת ז ,כ(? במה נתייחדו עמר  ,בנימי  ,דניאל )הוא כלאב( בנו
של דוד )ולשיטת הזוהר לוי( ,ובייחוד ישי אבי דוד?
בשאלה זו יתמקד דיוננו.

ג .על המוחלט והיחסי
נפנה לביאור המדרש ,בהסתמ על דברי הרב קוק בספרו "עי איה".8
נפתח ביסוד מתורתו של הרב קוק :בהסתמ על יסודות מ הקבלה ,מוגדר כי לכל דבר
במציאות ישנו תפקיד ותכלית בגללו הוא קיי  ,ולולא תכלית זו לא היה הוא מתקיי .
מכא נגזר ,כי א בתופעות הנראות כרעות לחלוטי ישנו יסוד טוב ,ניצו של אמת .לכל רע
ישנו תפקיד לזכ ולברר את הטוב ,כיוו שהרע צמח לאור העובדה שחסר בטוב דבר
כלשהו .הטוב אמור להתגבר על הרע בכ שישפר בקרבו את הטעו שיפור ,וממילא יבוטל
עניינו של הרע .נקודה זו מדגיש הרע ,כאשר יש ועטופה היא בשכבות רבות של רשע ,ומכל
מקו  ,ניצו טוב קיי בה.

6

הדברי נלקחו ברוב מתו מילונו של אברה אב שוש  ,הוצאת קרית ספר ,ירושלי ה'תשכ"ח.

7

עיי לעיל בהערה .5

8

ביאורו של הרב קוק לאגדות חז"ל על מסכת שבת )נה ,ב ,ד"ה 'מיתיבי'(.
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כ  ,למשל ,עולה מ הקטע הבא ב"עולת ראי"ה" )א ,עמודי קסה קסז( ,העוסק בשחיטת של
הפר והשעיר של יו הכיפורי :
מוכרח שיהיה מצור ג כח מהרס ומרעיש בעוז ,בתו סדרי ההויה ,כדי
לדחו על ידו את המצוי והיש להתחדש בחידוש יותר מעולה...
כח המפעל של עוז החיי בכל תוק עוזו ,כח השור ,מלא הגבורה והעוז...
בתוק מפעל החיי שלו ,וכח ההרס ,המשעיר ,העומד על כללות ההויה
בכדי לשפר אותה יותר ויותר בהחלפת צורותיה ,על ידי כח הסותר והמחריב,
בהיות מתעלי לרו הגובה של מטרת .
כ הדבר א בדברי הרב קוק ב"אורות" )עמוד לא(:
והכוחות השוללי  ,שה
המטרה העליונה...

מצטרפי

אל הכל ,לעשות את הציביו של

הרב קוק דורש את ארבע הדמויות הללו לטובה ,אלו ארבע דמויות המסמלות את השלמות
אליה הגיעה האנושות המוכרת לנו ,הכרוכה א בהימנעות מכל חטא ועבירה .אול  ,כיוו
שא לטוב המצוי בעולמנו ישנו תחו מוגבל על ידי הרע ,יש א לטוב סו  .הרב קוק מסביר
כי הרע מחוייב הוא בעולמנו ,שכ נתינת דרור מוחלט לכוחות הטוב תניב א דברי
שליליי ותופעות אשר אינ רצויות.
נפנה לדבריו של הרב קוק בספרו "עי איה" )שבת נה ,ב ,ד"ה 'מיתיבי'(:
הבחירה היא אמנ רחבה מאוד ,האד יוכל להתעלות כל כ  ,עד שלבו
יתעלה למצב היותר נישא ונשגב ,ואפילו אותה הרשעה הכללית ,הדבקה
בטבע הכללי של האד
ג כ אפשר שיוכל להתרומ עליה ,לטהרה
ולהפכה לטובה .אבל העצה העליונה חייבה לית רשות למציאות הרשע ,לא
בשביל הרשע ,כי א כדי להעמיד הצדק על מכונו .כי הלא כל הסתכלות של
חכמה ,של אמת ושל יושר ,היא נכונה להתעכר על ידי תוספת ציורי
ודמיונות שאינ הולמי אות  ,ואלמלא כח הרשע המוחה על כללות הצדק
והקדושה ,הלא הייתה התוספת הולכת ומתגדלת ,עד שהייתה בעצמה
מחבלת את האור והטוב שאליה מגמתה .על כ  ,ג הצדיקי היותר
עליוני  ,שמצד נקודת הרשעה לא יוכל כל רע לשלוט בה  ,ושלמות
הנפלאה הגיעה למידה היותר העליונה ,אבל עצ המחאה הכוללת ,ככל כח
כללי ,היה מוכרח להמצא אית ג כ  ,כדי להכי ממנו כח מודד ומשער את
הקדושה והטוב לבל יפריז מידתו.
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בהמש דבריו ,מסביר הרב קוק כי זו הייתה סיבת חטאו של האד הראשו  .הנחש פיתה
את חוה בכדי למחות על ההרחבה המזיקה של הטוב ,היא התוספת שהוסיפה האשה על
9
האיסור שהגדיר ה' .כלומר ,ה' ציווה על אד וחוה כ )בראשית ב ,יז(:
ומע הדעת טוב ורע לא תאכל ממנו כי ביו אכל ממנו מות תמות.
האשה ,בשיחתה ע הנחש ,הרחיבה את האיסור מדעתה )ש ג ,ב ד(:
ותאמר האשה אל הנחש :מפרי ע הג נאכל ,ומפרי הע אשר בתו הג
אמר להי לא תאכלו ממנו ולא תגעו בו פ תמתו .
חוה הוסיפה איסור על הנגיעה ,שלא ציווהו ה' ,ועל כ יש מקו לנחשי להתעורר ולמחות.
אמנ  ,מוב כי בהינת מקו לרע לפעול ,מכלה הוא את הכל ,הורס ומחריב א את הטוב.
נסכ את אשר אמרנו עד כה .ישנו פג מובנה בעול  ,אשר תחילתו בעובדה שהטוב איננו
מסוגל להתפשט ,ומופיעי א נספחי בה יש מ הרע ,וסופו בעובדה שמוכרחות להופיע
רעות במציאות ,על מנת להגביל ולאז את הטוב .נגד רע זה חייב הטוב למחות על ידי
הגבלות שיתק בה את קלקוליו ,ויגרמו למחיקת הסיבה למציאותו של הרע.
בהמש דבריו ,מסביר הרב קוק לגבי כל אחת מ הדמויות המופיעות במדרש ,מהי ההגבלה
המחוייבת אותה היא מסמלת:
בנימי  :יעודו של ע ישראל הינו מושל ומעולה ,אול פג טבעי יש בו:
השימוש שבפועל ,צרי ומוכרח הוא שימצא איזו מידה של חטא עמו,
כי כ הוא המצב של העול המעשי ,שאי אפשר לו לשמור את משקלו
המצומצ והמדוייק.
הבעיה הינה במוגבלות של ע ישראל ,בכ שהטוב הינו בעל סו  .סו זה מסומל על ידי
אחרו השבטי  ,בבחינת גבולו של הע  :בנימי .
עמר  :התורה ,מסביר הרב קוק ,מסדרת את עול המעשה ומצליחה לנקות את הזוהמה
של האנושות .ע ישראל מקבל את תוכנית הפעולה בדר לשלמות בעול הזה .אול  ,א
משה רבינו ,נות התורה ,חטא במשהו במי מריבה .10אביו מסמל את טובתה של התורה,
טוב מושל "חו מצור ההגבלה הכוללת שבעטיו של נחש".

9

על הוספת האשה ותוצאותיה נית לראות ברש"י )ש  ,ד"ה 'ולא תגעו בו'(:
"הוסיפה על הציווי ,לפיכ באה לידי גירעו  ,הוא שנאמר )משלי ל ,ו(' :אל תוס על דבריו'|".
כ הדבר בפירושו של רש"י לפיתויו של הנחש )ש  ,ד"ה 'לא מות תמתו '(:
"דחפ עד שנגעה בו ,אמר לה :כש שאי מיתה בנגיעה ,כ אי מיתה באכילה".

 10לגבי חטא של משה ואהר במי מריבה ,דנה הגמרא )ש ( בהביאה את הברייתא על "עטיו של
נחש" ,עיי ש .
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ישי :כא עוברי אנו להתגלמות הטוב המצויה במלכות בית דוד ,המשלימה את ייחודו של
ע ישראל ונותנת לו את הכוח לפעול בעול  .בר  ,טוב ורע משמשי בערבוביה ,ובפועל
מלכותו של דוד וזרעו לא מושלמת הייתה .מכל מקו  ,ישי ,אביו של דוד ,מסמל עבורנו את
השלמות ,את מקורו של הטוב ,בדומה לנאמר בעמר  .הרב קוק מוסי להסביר מדוע כתב
המקרא מפורשות לגבי ישי כי "מת בעטיו של נחש" :מלכות בית דוד קיימת הייתה בפועל,
ושלמות הטוב זרחה לזמ קצר .מדוע התמוטט בית דוד? הסדק מתחיל בחטאו של דוד,
וא קשור הוא ליסוד עליו אנו דני )ש  ,ד"ה 'וכולהו גמרא'(:
ג הוא ביסודו מוכ להגבלת הצדק ,כעניי "עטיו של נחש" ,שמוב
שההגבלה היא דווקא מחזקת אותו ומסמנתו ,לא היה דוד ראוי לאותו
11
מעשה כי א כדי להורות תשובה.
נפילתו של דוד מקבלת כא אור חדש ,בו מלמדת היא דר תשובה לבני האד  .א את
הקשר הפסוקי על ישי מנווט הרב קוק לכיוו בו התגלגל הסדק הקט במלכות בית דוד עד
לכדי משבר בדמות מרד אבשלו  ,ב דוד .המשבר דומה כתמונת ראי לעלייה ובמקו
יואב שר צבאו המזהיר של דוד ,ניצב עמשא ב דודו של יואב ,אשר א הוא ממשפחתו של
ישי )שמואל ב יז ,כה(:
ואת עמשא ש אבשלֹ תחת יואב על הצבא ,ועמשא ב איש ושמו יתרא
הישראלי ,אשר בא אל אבי ַגל בת נחש ,אחות צרויה ,א יואב.
כלאב :טוב עליו זה של מלכות בית דוד יתגלה בשלמותו רק בק הימי  .שלמותו של בית
דוד מופיעה רק באחד מבניו של דוד:
על כלאב אמר )משלי כז ,יא(" :חכ בני ושמח לבי ואשיבה חֹרפי דבר" ,והוא
כלל בקרבו את הצורה הרוחנית של מלכות בית דוד...
כלאב מסמל את השלמות הגדולה שלא יכולה להתבטא עדיי .
נסכ את שעלה בידינו :הרב קוק רואה במדרש זה רמז לטוב הגדול אליו זכתה האנושות:
הע הנבחר ,תורתו ,ימי זוהר מלכותו ועתידו הנכס  .אול א טוב זה מוגבל הוא על ידי
רעות הבאות מתוכו ומחו לו .הרב קוק איננו מבאר את סיבת הדבר ,מדוע "כל הסתכלות
של חכמה ,של אמת ושל יושר ,היא נכונה להתעכר ?"...מדוע לא יכול הטוב לנווט את דרכו
בעול  ,ללא שיסח אל עבר מחוזות בלתי רצויי ?

 11מקור הדבר הינו בגמרא במסכת עבודה זרה )ד ,ב(.
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התשובה נעוצה במציאות בה אנו חיי  .כ כותב הרב קוק ב"אורות התשובה" )יא ,ד(:12
ההוויות מתגלות בתו ירידה מ לוהיות לעולמיות ,שהיא כמו השפלה
ו"מיתה" נוראה ,אשר כל הירידות שבעול מדרגה לדרגה ,מריבוי כישרו
וקניי למיעוט כישרו וקניי לא ישוו לה.
ב"אורות הקודש" )ב ,עמוד תקכו( מסביר הרב קוק תופעה אחרת בהשתקפות הבריאה
במציאות ,הקיימת א בתוככי האד :
אי ההוויה יכולה לקבל את כל עוצ הטוב של המהות העליו  ,אמי כח אי
סו  .ההוויה החלקית מתמסמסת מרוב הטוב ,מעוצ החיי  ,משתברת
היא מרוב שאיפתה.
ליסוד זה של "שבירה" ,יסוד הנעו היטב בעול הסוד ,ישנה השלכה חשובה על תיקו
חטא אד הראשו  ,ותיקו הנפילות כול  .כ כותב הרב קוק )ש  ,עמוד תקכז(:
 ...וא על פי שלא יוכל המקבל הנברא לקבל ,כי א כשיישבר לגמרי ,ויבנה
בתשוקתו לשוב למקורו הבלתי גבולי להתאחד ב לוהות ,ובזה יעשה הנברא
את עצמו ויהיה במדרגת השלמות של בורא ויתעלה ממעל לגבול של נברא.
מעצ טבעה חסרה היא הבריאה ,ואינה יכולה להיות מושלמת .הטוב הגמור הרי הוא
כמי סוח ומצי ללא גבול ,ועל כ נדרש הוא לרע שיגבילו.
לסיכו  ,מצויי אנו בעול בעל מגבלות .יש לבחו מגבלות אלו א במימדי
בעול  ,ובייחוד לראות כיצד א בתורה לובשות מגבלות אלו צורה.

אחרי

ד" .אחרי רבי להטֹת" הרוב ואמיתתו
מאז התוודעה האנושות לעצמה ,אי היא חדלה לחפש אמת מידה להגדרת האמת :מה נכו
ומה לא ,מה ראוי לעשות ומה לא ,מה מוסרי ומה מושחת.
דברי אלו נאמרי בייחוד כלפי בירור מציאותה של התורה ואמיתתה .מה רוצה מעימנו
הבורא במצווה זו ,בדי זה ובמקרה כזה? על חכמי ההלכה הוטלה משימה זו ,בייחוד מאז
פסקה שפעת הנבואה ,והרוצה לקבל את תשובת ה' ישירות ,יחפש ולא ימצא ,כדברי
הפורענות המוזכרי בנבואת עמוס )ח ,יב(" :ונעו מי עד י  ,ומצפו ועד מזרח ישוטטו,
לבקש את דבר ה' ולא ימצאו".
א נתמקד בבירור המציאות ,נגלה כי בתורה כלי רבי לכ  :חזקה ,רוב ,13כללי הכרעה
בספיקות ,ובראש כול )דברי יט ,טו(" :על פי שני עדי  ...יקו דבר" .קבעה התורה ,כי א
12

כעי דברי אלו כותב הרב קוק ב"אורות הקודש" )ב ,עמוד תקכב(.

 13הכוונה הינה ל"רובא דליתא קמ " ,שהינו חלק מעול החזקות.
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ישנ שני עדי כשרי  ,המסוגלי להעיד בפני בית הדי מה הייתה המציאות מתקבלת
הכרעת כבירור הדבר .כלי זה נראה ,על פניו ,ככלי יעיל ומכוו לאמת ,אול על נקלה
נבחי כי איננו מושל  :אי אנו מסוגלי לדעת בודאות כי שני העדי אשר באו לפני בית
הדי הינ דוברי אמת ,וא שנתנה התורה בידינו אמצעי לח ובירור יכולי עדי השקר
לעקו מגבלות אלו .בנוס  ,כפי שציינו הראשוני  ,א יבוא לפני בית הדי עד בודד ,אפילו
יהיה אמי כמשה רבינו ,לא תתקבל עדותו .א א יביא משה את אהר אחיו לא תתקבל
עדות  ,שכ קרובי ה זה לזה .משקל שני עדי א שקול לזה של מאה .מכל אלו עולה כי
כלי זה של עדות אינו משמש מדד לאמת הגמורה.
דוגמא לכ מצויה בגמרא )סנהדרי לז ,ב(:

תניא ,אמר רבי שמעו ב שטח :אראה בנחמה ,א לא ראיתי אחד שר אחר
חבירו לחורבה ,ורצתי אחריו ,וראיתי סיי בידו ודמו מטפט והרוג מפרפר,
ואמרתי לו :רשע ,מי הרגו לזה? או אני או אתה .אבל מה אעשה שאי דמ
מסור בידי ,שהרי אמרה תורה )דברי יז ,ו(" :על פי שני עדי  ...יומת המת"
היודע מחשבות יפרע מאותו האיש שהרג את חבירו .אמרו :לא זזו מש ,
עד שבא נחש והכישו ,ומת.
עיקרו זה ניכר א בדיני ההכרעה על פי רוב .נצטווינו בתורה )שמות כג ,ב(:
לא תהיה אחרי רבי לרעֹת ,ולא תענה על ִרב לנטֹת ,אחרי רבי להטֹת.
כא מדובר באמת מידה לקבלת החלטה בתוככי בית הדי  ,כאשר חלוקות הדעות בקשר
לפסיקה במקרה מסויי  .אמנ  ,התרחב כלל זה של הליכה אחר הרוב א לפסיקת ההלכה
בכלל" :יחיד ורבי הלכה כרבי ".
אלא שכא נשאלת השאלה :הא אמת מידה זו מוחלטת היא? מאי לנו כי כיוו שרוב
החכמי בבית הדי טועני כ  ,זהו אכ רצו ה' במקרה זה? נראה את דברי בעל "ספר
החינו " )עח ,במהדורת מוסד הרב קוק סז( בעניי מצוות הטיה אחרי רבי :
 ...אבל בהשוויית החכמה או בקרוב ,הודיעתנו התורה שריבוי הדעות
יסכימו לעול אל האמת יותר מ המיעוט .ובי שיסכימו לאמת או לא
יסכימו לפי דעת השומע ,הדי נות שלא נסור מדר הרוב.
ממשי בעל "ספר החינו " )ש ( ומסביר עיקרו הקושר אותנו אל מצווה אחרת ,היא מצוות
השמיעה בקול בית הדי הגדול ,ככל אשר יורו אותנו:
משרשי מצווה זו ,שנצטווינו בזה לחזק קיו דתינו .שאילו נצטווינו קיימו
התורה כאשר תוכלו להשיג כוונת אמיתתה ,כל אחד ואחד מישראל יאמר
דעתי נותנת שאמיתת עניי פלוני כ הוא ,ואפילו כל העול יאמרו בהפכו לא
יהיה לו רשות לעשות העניי בהיפ האמת לפי דעתו ,ויצא מזה חורב
שתעשה התורה ככמה תורות ,כי כל אחד ידי כפי עניות דעתו .אבל עכשיו,
יש תורה אחת לכולנו ,והוא
שבפירוש נצטוינו לקבל בה דעת רוב החכמי
קיומנו גדול בה ,ואי לנו לזוז מדעת ויהי מה .ובכ  ,בעשותינו מצוות  ,אנו
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משלימי מצוות ה ל ,14ואפילו א לא יכוונו לפעמי החכמי אל האמת
חלילה ,עליה יהיה החטאת ולא עלינו .וזהו העניי שאמרו זכרונ לברכה
שה בחיוב
בהוריות )ב ,א( שבית די שטעו בהוראה ועשה היחיד על פיה
הקרב  ,לא היחיד כלל ,זולתי בצדדי מפורשי ש .
עוד נשוב בהמש דברינו לעניי המשמעת אחרי פסיקת בית הדי והמשמעת בהלכה בכלל,
אול כא ברצוננו לפנות לעבר דוגמאות המסמלות ,לדעתנו ,את חוסר המוחלטות
שבפסיקה זו על פי הרוב .כלומר ,עולמנו מוגבל הוא לאור יכולת ההכרה המוגבלת שלנו
כבני תמותה ,כפי שהסברנו לעיל .על כ  ,דר קבלת ההחלטות ,א בהבנת התורה ורצו ה'
מאיתנו ,לוקה במקצת .הדר שהתקבלה להכרעת ההלכה הינה תמיד הדר הטובה ביותר
במסגרת האפשרית ,בהערכת כמות הטעויות הקטנה ביותר )כפי שהדגיש בעל "ספר
החינו "( ,אול אי דר זו משמשת דר מושלמת ויחידה .נראה ,א כ  ,שני ענייני
הנגזרי מתו תפיסת ההכרעה בדר רוב:
בית שמאי ובית הלל:
זו מחלוקת הלל
המשנה באבות )ה ,כא( קובעת כי "איזו היא מחלוקת שהיא לש שמי
ושמאי" ,וממחלוקת זו בי הזוג האחרו  ,נמשכת מחלוקת בי שני בתי מדרש ונפרשת על
פני עול ההלכה והאגדה כולו .על מחלוקת זו נשפ דיו רב ,ולא נארי בה ,15אול נעיי
בפרט אחד הנוגע לענייננו.
במסכת עירובי )יג ,ב( העידו על מחלוקת זו כ :
אמר רבי אבא אמר שמואל :שלוש שני נחלקו בית שמאי ובית הלל ,הללו
אומרי הלכה כמותנו והללו אומרי הלכה כמותנו .יצאה בת קול ואמרה:
אלו ואלו דברי לוהי חיי ה  ,והלכה כבית הלל .וכי מאחר שאלו
ואלו דברי לוהי חיי  ,מפני מה זכו בית הלל לקבוע הלכה כמות ? מפני
שנוחי ועלובי היו ,ושוני דבריה ודברי בית שמאי .ולא עוד ,אלא
שמקדימי דברי בית שמאי לדבריה .
מידות טובות ,צניעות וענווה שהיו בבית הלל ,זיכו אות
שיטת לדורות.

בקביעת ההלכה על פי

אול  ,מסוגיה במסכת יבמות עולה כי לא הייתה זו הסיבה היחידה לקביעת ההלכה
כשיטת בית הלל.
 14בעניי זה נית לראות את הר" בדרשותיו )יא( .הר" עוסק בנושא השמיעה בקול חכמי  ,בעיקר בקשר
להבנת המחלוקות בתורה .לא רצינו להרחיב בנושא זה של היווצרות המחלוקות ,והבנת המימרה
המפורסמת "אלו ואלו דברי לוהי חיי " .דר שונה מזו של הר" נית לראות במהר"ל,
"באר הגולה" )א ,עמודי יט כ(.
 15עיי בדברי ר' שמואל יוס זוי  ,בספרו "לאור ההלכה" )עמוד שב(.
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המשניות במסכת יבמות פורשות מחלוקת בי בית שמאי לבית הלל ,ומעידה המשנה )א ,ד(:
לא
א על פי שאלו אוסרי ואלו מתירי  ,אלו פוסלי ואלו מכשירי
נמנעו בית שמאי מלישא נשי מבית הלל ,ולא בית הלל מבית שמאי .כל
הטהרות והטומאות שהיו אלו מטהרי ואלו מטמאי
לא נמנעו עושי
טהרות אלו על גבי אלו.
הגמרא ביבמות )יד ,א( מוסיפה:
מי סברת עשו בית שמאי כדבריה ? לא עשו בית שמאי כדבריה  .ורבי יוחנ
אמר :עשו ועשו .ובפלוגתא דרב ושמואל ,דרב אומר :לא עשו בית שמאי
כדבריה  ,ושמואל אמר :עשו ועשו .אימת? אילימא קוד בת קול ,מאי
טעמא דמא דאמר לא עשו? ואלא לאחר בת קול ,מאי טעמא דמא דאמר
עשו? אי בעית אימא קוד בת קול ,ואי בעית אימא לאחר בת קול .אי בעית
אימא קוד בת קול ,וכגו דבית הלל רובא .למא דאמר לא עשו דהא בית
הלל רובא ,ומא דאמר עשו כי אזלינ בתר רובא היכא דכי הדדי נינהו,
הכא בית שמאי מחדדי טפי .ואי בעית אימא לאחר בת קול ,מא דאמר לא
עשו דהא נפקא בת קול ,ומא דאמר עשו רבי יהושע היא ,דאמר" :אי
משגיחי בבת קול".
בדעה זו של רבי יהושע נדו לקמ  ,אול נמצאנו למדי כי בית הלל היו רוב החכמי  ,ובית
שמאי היו "מחדדי טפי" ,ובמילי אחרות הייתה זו כמות מול איכות.
מעתה ,מייצגי בית הלל את הכרעת הרוב ,ובית שמאי את מידת הדי  ,את האיכות
והאמת הבלתי מתפשרת .כ מבאר הרב קוק ב"עי איה" )ברכות ו ,טז(:
יסוד ההכרעה בהלכות ,בנוי על פי האמת והשלו  ,לפעמי יכריע כח האמת
ולפעמי יכריע כח השלו  .ביאור הדבר ,ודאי בכל מחלוקת וספק יש לחקור
אחר האמת ,אחר כל מי שהדעת והסברא והראיות נוטי לדבריו .אמנ ,
כשכבר אי בידינו להכריע בראיות ,אז יש על כל פני צור להכריע ,ועל כ
שלא ירבו מחלוקת בישראל...
"אחרי רבי להטֹת" ,והיינו מפני השלו
דג בטעמא דקרא יש לדו  ,א הוא מפני שהדעת נותנת שהרבי מסכימי
לאמת ,או מפני שחובת השלו דורשת כ  ,וכשה במעמד אחד יש לומר
דהרבי ודאי הסכימו לאמת שהרי שמעו כל דברי החולקי  .אבל שלא
במעמד אחד ,יש לומר אילו היו שומעי טענות החולקי היו חוזרי בה .
ויש לומר :דהונח הלכה כרבי אפילו שלא במעמד אחד מפני השלו  ,שלא
ירבו מחלוקת בישראל .ויש לומר דבזה פליגי בית הלל ובית שמאי ,דבית
שמאי סברי דטע "אחרי רבי להטֹת" הוא מפני האמת ,א כ כשמחדדי
טפי אי שיי להטות "אחרי רבי להטֹת" ,דהגדולי בחכמה יורדי יותר
לעומק האמת .ובית הלל סברי שיסוד "אחרי רבי להטֹת" הוא מפני
השלו  ,על כ אי להביט כי א על המספר המורגש ולא על המעלות של
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החכמי  ,שמשקל הערכי עצמו יוכל להביא מחלוקת .על כל פני ,
הלכה כרבי  ,ג כ בלא מעמד אחד
שכשנקבע דבר זה ,שיחיד ורבי
הוא מפני השלו  ,ואי גנות בזה לסברת הרב היחיד שנדחית.
דבריו של הרב קוק מבוארי הינ  ,וא פסקה בת הקול במסכת עירובי הלכה כבית הלל
התברר כי העול שאנו חיי בו ,עקב מוגבלותו ,יתנהל על פי הכרעה שאיננה אמת יחידה.
השלמות אותה מייצגי בית שמאי תדחה לעתיד ,16לימי בה יוסרו המגבלות ותהיה
האמת נהירה לכל .לבית שמאי ,עולמנו עתה ,על אמיתותיו ,הינו מציאות של "דיעבד" .כ
עולה א מדברי הגמרא בהמש הסוגיה בעירובי )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.
תשובה וגאולה:
כקודמו ,א נושא זה הינו נרחב ביותר וננסה להאיר זווית אחת הנקשרת לענייננו.
נחלקו התנאי במסכת סנהדרי )צז ,ב(:17
רבי אליעזר אומר :א ישראל עושי תשובה נגאלי  ,וא לאו אי נגאלי .
אמר ליה רבי יהושע :א אי עושי תשובה אי נגאלי ?! אלא הקדוש
ברו הוא מעמיד לה מל שגזרותיו קשות כהמ  ,וישראל עושי
תשובה ומחזיר למוטב.
זו מחלוקת המהדהדת בכל הדורות ,אול הכרעתה תבוא מתו מציאות הגאולה .בהמש
הסוגיה ,מביאי התנאי פסוקי שוני על מנת להוכיח את טענותיה וביניה רבי
אליעזר ,המוכיח מ הנאמר )מלאכי ג ,ז(" :שובו אלי ואשובה אליכ " כי גאולת ישראל תבוא
רק אחר שיחל הע בתשובה.
כתשובה להוכחה זו ,נדרש בסיומו של מדרש איכה רבה הפסוק )ה ,כא(" :השיבנו ה' אלי
ונשוב )קרי :ונשובה( ,חדש ימינו כקד " ,באופ הנראה כראיה לשיטתו של רבי יהושע:
ָ
ָ
"השיבנו ה' אלי
ונשוב )קרי :ונשובה(" אמרה כנסת ישראל לפני הקב"ה:
"השיבנו" ,אמר לה  :שלכ הוא
ריבונו של עול ! של הוא
שנאמר )מלאכי ג ,ז(" :שובו אלי ואשובה אליכ נא ה'|" ,אמרה לפניו :ריבונו
של עול ! של הוא שנאמר )תהלי פה(" :שובנו להי ישענו" לכ נאמר:
ונשוב )קרי :ונשובה(".
ָ
"השיבנו ה' אלי
16

בהתייחס למימרה ידועה מפי בעלי הסוד ,כי לעתיד לבוא תיפסק הלכה כבית שמאי.

 17זוהי סוגיה רחבה הנקשרת לענייננו ,אול הבאנו את מוקד הסוגיה בלבד.
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במדרש זה דני הקב"ה וכנסת ישראל במחלוקת של רבי אליעזר ורבי יהושע .המדרש
מסיי כאשר ידו של ה' ,כביכול ,על התחתונה ,שכ הפסוק המובא במדרש מוכיח "כנגד
שיטתו" .בגירסאות אחרות של המדרש מסיימת כנסת ישראל בטענה כי היא המייצגת את
הרבי  ,ולעומתה מייצג הקב"ה את היחיד ,ולפיכ תיפסק הלכה כשיטת  .גירסה זו א
מחזקת את הפלא שבמדרש.
מציאות תמוהה זו ,בה "מפסיד" הקב"ה בויכוחו ע כנסת ישראל מתו הכלל ההלכתי
"יחיד ורבי
הלכה כרבי " ,מזכירה מחלוקת במסכת בבא מציעא )נט ,א( ,בה דני רבי
18
אליעזר ורבי יהושע על בסיס כלל זה:
תנ הת  :חתכו חוליות ונת חול בי חוליא לחוליא ,רבי אליעזר מטהר
וחכמי מטמאי  .וזה הוא תנור של עכנאי .מאי עכנאי? אמר רב יהודה
אמר שמואל :שהקיפו דברי כעכנא זו ,וטמאוהו.
תנא :באותו היו השיב רבי אליעזר כל תשובות שבעול ולא קיבלו הימנו.
אמר לה  :א הלכה כמותי חרוב זה יוכיח .נעקר חרוב ממקומו מאה
אמה ,ואמרי לה :ארבע מאות אמה .אמרו לו :אי מביאי ראיה מ החרוב.
חזר ואמר לה  :א הלכה כמותי אמת המי יוכיחו .חזרו אמת המי
לאחוריה  .אמרו לו :אי מביאי ראיה מאמת המי  .חזר ואמר לה  :א
הלכה כמותי כותלי בית המדרש יוכיחו .היטו כותלי בית המדרש ליפול.
גער בה רבי יהושע ,אמר לה  :א תלמידי חכמי מנצחי זה את זה
בהלכה את מה טיבכ ? לא נפלו מפני כבודו של רבי יהושע ,ולא זקפו
מפני כבודו של רבי אליעזר ,ועדי מטי ועומדי .
חזר ואמר לה  :א הלכה כמותי מ השמיי יוכיחו .יצאתה בת קול
ואמרה :מה לכ אצל רבי אליעזר שהלכה כמותו בכל מקו ! עמד רבי
יהושע על רגליו ואמר )דברי ל ,יב(" :לא בשמי היא" .מאי "לא בשמי
היא"? אמר רבי ירמיה :שכבר ניתנה תורה מהר סיני ,אי אנו משגיחי בבת
קול ,שכבר כתבת בהר סיני בתורה )שמות כג ,ב(" :אחרי רבי להטֹת".
אשכחיה רבי נת לאליהו ,אמר ליה :מאי עביד קודשא ברי הוא בההיא
שעתא? אמר ליה :קא חיי ואמר נצחוני בני ,נצחוני בני.
אגדה זו משלימה את דברינו ,כי יתכ והכרעת הרוב איננה אמת מוחלטת ,אול למע
אחדות התורה ,השלו ולאור מוגבלות תפיסתו של שכלנו" ,תעוק " האמת וא הקב"ה
ובת קולו "יפסידו" בויכוח ,כביכול .יש להעיר ,כי אי ספק ש"שיטת" ה' הינה הצודקת,
וכ א דעת רבי אליעזר הסובר כי אי ישראל ראויי לגאולה קוד חזרת בתשובה.
אול  ,ע ישראל ,מכח טענות שיתכ ואינ האמת הצרופה ,בבחינת "מידת הרחמי " של
בית הלל ,טועני כי זכאי ה שיפתח מהל הגאולה בידי הקב"ה.

 18עיי א באגדה נוספת על רבה בר נחמני )ש פו ,א( ,הדורשת דברי מקבילי .
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דרכ של בית הלל ,המצדדי במידת הרחמי ובכח הרוב ,ודרכו של רבי יהושע ,העומד על
רגליו וזועק "לא בשמי היא" ,נהיו לנר לרגלי ע ישראל בכל הדורות .מכל מקו  ,יודעי
אנו היטב כי הדר השלמה אינה עמנו ,ולעתיד לבוא יבקע אור של בית שמאי ,ושל רבי
אליעזר הנמנה עמה  ,והאמת הצרופה קו תקו .

ה" .את אפילו מזידי "
דומה ,כי אי תקופה במסורת ההלכה בה פסיקת הרוב הינה משמעותית והרת גורל כשעתו
של בית הדי הגדול שבירושלי  ,בזמ המקדש ,על פיו נפסקה הלכה לדורי דורות.
א במעמד בית הדי הגדול מוצאי אנו מעי דברינו לעיל ,כמובא בתורה )דברי יז ,א(:
על פי התורה אשר יורו ועל המשפט אשר יאמרו ל תעשה ,לא תסור מ
הדבר אשר יגידו ל ימי ושמאל.
דברי אלו מתפרשי א יותר על פי דברי רש"י )ש  ,ד"ה 'ימי ושמאל'(:
אפילו אומר ל על ימי שהוא שמאל ,ועל שמאל שהוא ימי  ,וכל שכ שאומר
ל על ימי ימי ועל שמאל שמאל...
כ מתפרש הדבר א בדברי הגמרא במסכת ראש השנה )כה ,ב(:
ואומר )תהלי צט ,ו(" :משה ואהר בכהניו ,ושמואל בקֹראי שמו" ,שקל
הכתוב שלשה קלי עול כשלשה חמורי עול  ,לומר ל  :ירובעל בדורו
כמשה בדורו ,בד בדורו כאהר בדורו ,יפתח בדורו כשמואל בדורו.
ללמד שאפילו קל שבקלי ונתמנה פרנס על הצבור הרי הוא כאביר
שבאבירי  ,ואומר )דברי יז ,ט(" :ובאת אל הכהני הלוי ואל השֹפט אשר
יהיה בימי הה " ,וכי תעלה על דעת שאד הול אצל הדיי שלא היה
בימיו? הא אי ל ליל אלא אצל שופט שבימיו ,ואומר )קהלת ז ,י(" :אל
19
תאמר מה היה ,שהימי הראשֹני היו טובי מאלה".
מ המקורות הללו ניכר כי בשעה שנשמעת הוראת בית הדי  ,אל לו לאד להתבונ על
הדבר בשכלו ,אלא לציית לפסקו של בית הדי  .טע הדבר מוב  ,ופשוט שא לא היה הדבר
כ  ,היה מביא חופש המשמעת לידי חוסר כיוו מנחה בקביעת דרכו ההלכתית של הע .
אול  ,א בהסבר זה נותרת האמת המוחלטת חסרה.
נראה כי בתחו קידוש החודש וקביעת זמני המועדי עולה כוחו של בית הדי הגדול ,ועמו
עיקרו הפסיקה על פי הרוב ,אל מדרגה חדשה .ידוע כי שבת "קביעא וקיימא" ואינה ניתנת
לשינוי ,אול את זמני המועדי קובע ע ישראל עצמו .כ מעבר בית הדי הגדול את
השני  ,על מנת לחוג את הפסח בחודש האביב ,וכ מעבר הוא את החודשי .
 19מימרה זו נדרשת בהקשר מחלוקת של רבי יהושע ורב גמליאל בעניי קידוש החודש ,בה נדו בהמש .
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בעוונותינו ,אי בית די קיי בימינו ואור החודשי קבוע הוא על פי "סוד העיבור" ,אותו
תיק הלל השני קוד לביטול בית הדי הגדול .לפני לא היה הדבר כ  ,ובסיומו של חודש
נדרש היה בית הדי לצפות לעדי שיבואו ויעידו על שראו את מולד הלבנה החדשה ,ובכ
יקבעו את ראש החודש הבא ביו השלושי או השלושי ואחד של החודש שזה עתה ת .
ע ישראל עצמו קובע מתי יחל החודש הבא ,כאשר משמעויות די זה הינ רחבות ,שכ
החודשי מכילי בתוכ את מועדי ישראל ,ובכלל א יו הכיפורי  .על פי הכרעתו של
בית הדי יחול יו הכיפורי  ,יו בו אסורות מלאכה ואכילה בכרת.
הא אי חשש לטעות של בית הדי בנושא זה?
כ כותבת הגמרא במסכת ראש השנה )כה ,א(:
ועוד באו שניי ואמרו :ראינוהו בזמנו ,ובליל עיבורו לא נראה וקיבל רב
גמליאל .אמר רבי דוסא ב הורכינס :עדי שקר ה ! היא מעידי על האשה
שילדה ,ולמחר כריסה בי שיניה? אמר לו רבי יהושע :רואה אני את דברי !
שלח לו רב גמליאל :גוזרני עלי שתבוא אצלי במקל ובמעותי ביו
הכיפורי שחל להיות בחשבונ .
הל ומצאו רבי עקיבא מיצר ,אמר לו :יש לי ללמוד שכל מה שעשה רב
גמליאל עשוי ,שנאמר )ויקרא כג ,ד(" :אלה מועדי ה' מקראי קדש אשר תקראו
אֹת " בי בזמנ בי שלא בזמנ  ,אי לי מועדות אלא אלו .בא לו אצל רבי
דוסא ב הורכינס ,אמר לו :א באי אנו לדו אחר בית דינו של רב גמליאל,
צריכי אנו לדו אחר כל בית די ובית די שעמד מימות משה ועד עכשיו,
שנאמר )שמות כד ,ט(" :ויעל משה ואהר  ,נדב ואביהוא ושבעי מזקני
אלא ללמד שכל שלושה
ישראל" ולמה לא נתפרשו שמות של זקני
ושלושה שעמדו בית די על ישראל הרי הוא כבית דינו של משה.
נטל מקלו ומעותיו בידו ,והל ליבנה אצל רב גמליאל ביו שחל יו
הכיפורי להיות בחשבונו .עמד רב גמליאל ונשקו על ראשו .אמר לו :בוא
בשלו רבי ותלמידי .רבי בחכמה ,ותלמידי שקיבלת דברי.
סיפור מופלא זה ממחיש את דברינו לעיל ,כי ישנו הכרח לקבל את פסק בית הדי  ,א
כאשר נראה הוא כטעות.
אול  ,א עתה אי הדבר מבורר ,מדוע א א יטעו בית הדי
20
כדבריה ? הגמרא )ש ( מבארת:

תהיה קביעת ראש החודש

דתניא :הל רבי עקיבא ומצאו לרבי יהושע כשהוא מיצר ,אמר לו :רבי,
מפני מה אתה מיצר? אמר לו :עקיבא ,ראוי לו שיפול למטה שניי עשר
 20עיי בסוגיה )ש ( ובמשנה הקודמת לה ,על סיפורי דומי לזה שלפנינו ,בכול פוסק רב גמליאל
ומעמיד את כח בית די על מקומו.
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חודש ואל יגזור עליו גזרה זו .אמר לו :רבי ,תרשיני לומר לפני דבר אחד
שלמדתני .אמר לו :אמור .אמר לו :הרי הוא אומר )ויקרא כג ,ד(" :את ",
אפילו מזידי ,
אפילו שוגגי  ,את
"את "" ,את " שלוש פעמי  :את
את אפילו מוטעי  .בלשו הזה אמר לו :עקיבא! נחמתני ,נחמתני.
א כ ה פני הדברי  ,נבי כעת מהו מעמדו של ראש החודש ביהדות ,ומדוע ראו חז"ל בו
כעי יו טוב ,ואולי א נבי את יחס של חז"ל אל הלבנה וחידושה.
מכא נרחיב את היריעה אל יחסנו אל הלבנה וחידושה:
נחזור לנקודה בה פתחנו את מאמרנו מעשה בראשית .בפרשת בראשית )א ,יד טז( נאמר
על בריאת המאורות:
ויאמר להי  :יהי מאֹרֹת ברקיע השמי  ,להבדיל בי היו ובי הלילה ,והיו
לאֹתֹת ולמועדי  ,ולימי ושני  .והיו למאורֹת ברקיע השמי להאיר על
האר  ,ויהי כ  .ויעש להי את שני המאֹרֹת הגדֹלי  ,את המאור הגדֹל
לממשלת היו  ,ואת המאור הקטֹ לממשלת הלילה ואת הכוכבי .
מפסוקי אלו קשה ,לכאורה ,מדוע נאמר בתחילה "המאֹרֹת הגדֹלי " ,ולאחר מכ נקבע כי
השמש הינה "המאור הגדֹל" ,ולעומתה הירח הינו "המאור הקטֹ "?
חז"ל עוני על כ בדרשה במסכת חולי )ס ,ב(:
רבי שמעו ב פזי רמי ,כתיב )בראשית א ,טז(" :ויעש להי את שני המאֹרֹת
הגדֹלי " ,וכתיב )ש (" :את המאור הגדֹל ...ואת המאור הקטֹ "! אמרה ירח
לפני הקב"ה :ריבונו של עול  ,אפשר לשני מלכי שישתמשו בכתר אחד?
אמר לה :לכי ומעטי את עצמ !
אמרה לפניו :ריבונו של עול  ,הואיל ואמרתי לפני דבר הגו  ,אמעיט את
עצמי?! אמר לה :לכי ומשול ביו ובלילה ,אמרה ליה :מאי רבותיה ,דשרגא
בטיהרא מאי אהני? אמר לה :זיל ,לימנו ב ישראל ימי ושני  ,אמרה ליה:
יומא נמי ,אי אפשר דלא מנו ביה תקופותא ,דכתיב )ש  ,יד(" :והיו לאֹתֹת
ולמועדי ולימי ושני " .זיל ,ליקרו צדיקי בשמי  :יעקב הקט )עמוס ז ,ה(,
שמואל הקט  ,דוד ...הקט )שמואל א יז ,יד(.
חזייה דלא קא מיתבא דעתה ,אמר הקב"ה :הביאו כפרה עלי שמיעטתי את
הירח! והיינו דאמר ר' שמעו ב לקיש :מה נשתנה שעיר של ראש חודש,
שנאמר בו )במדבר כח ,טו(" :לה'|" ?21אמר הקב"ה :שעיר זה יהא כפרה על
שמיעטתי את הירח.

 21כוונת ריש לקיש הינה לביטוי )במדבר כח ,טו(" :חטאת לה'|" ,אשר איננו נזכר במקומות אחרי .
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קשיי רבי עולי מקריאת מדרש זה .מדוע לא יכלו שני המלכי למשול בכתר אחד,
ומה עלה במחשבתו של הקב"ה בתחילה? מדוע נתמעטה דווקא הלבנה ומה עונה הקב"ה
לטענתה? ומעל לקושיות אלו ,קשה להבי את כוונת ריש לקיש ,באומרו כי יש להביא
כפרה על הקב"ה.
מימרה אחרונה זו של ריש לקיש הובאה א במסכת שבועות ,בדיו על קרבנות החגי
והחטאי עליה ה מכפרי  .על פי דרשת הגמרא ,מוקרבי שעירי ראש חודש על טומאה
שלא נודעה כלל )ש (:
"ושעיר עזי אחד לחטאת לה'|" )במדבר כח ,טו( חטא שאי מכיר בו אלא ה',
יהא שעיר זה מכפר.
הרי" )שבועות א ,ב( נדרש ,שלא כדרכו ,לטפל בדרשת חז"ל זו על "חטאו" של ה':
אמר לה הקב"ה :הנני עושה ל כבוד שמיישב דעת תחת שמיעטתי  ,ומאי
ניהו? שיהו ישראל בכל ראש חודש מקריבי קרב לפני לכפר עוונותיה .
לפיכ אמר הקב"ה :הביאו כפרה לפני בראש חודש לכפר עליכ  ,כדי
שתשלימו עלי בקרב כפרה זה את הכבוד שאמרתי לעשות לירח בשביל
שמיעטתיו .וזה הוא "פירוש הביאו כפרה עלי שמיעטתי את הירח".
הרי" מסביר כי בהקרבת החטאת נותני ישראל כבוד לה' ,ומכבדי א את הירח.
יתכ להסביר כי דברי הרי" מוסבי דווקא בהקשר לחיבור הנעשה בגמרא ,בי שעירי
ראש חודש לטומאה שלא נודעה .הבאת קרב החטאת על חטא שלא נודע יש בה
הכרה בכבוד ה'.
נראה לפרש כי עניי זה קשור הוא לדברינו לעיל ,על מעמד קידוש החודש .הלבנה מקבילה
היא לע ישראל ,ומייצגת את שיטת הכרעתו בענייני הפסיקה ,בבחינת "את מוני
ללבנה" .באופ נרחב יותר ,מסמל הירח את מי האד  ,על התחדשותו ,נפילותיו ועליותיו.
נבהיר את הכוונה בעזרת ניתוח מזמור יט בתהלי :22
א .למנצח מזמור לדוד.
ב .השמי מספרי כבוד אל ומעשה ידיו מגיד הרקיע.
ג .יו ליו יביע אֹמר ולילה ללילה יחוה דעת.
ד .אי אֹמר ואי דברי בלי נשמע קול .
ה .בכל האר יצא ק ָו  ,ובקצה תבל ִמ ֵ יה  ,לשמש ש אהל בה .
ו.

והוא כחת יצא מחפתו ,ישיש כגבור לרו אֹרח.

ז .מקצה השמי מוצאו ותקופתו על קצות ואי נסתר מחמתו.
 22את בסיסו של ניתוח זה שמעתי מפי הרב אלחנ סמט.

278

חטא האד וקיטרוג הלבנה

ח .תורת ה' תמימה משיבת נפש ,עדות ה' נאמנה מחכימת פתי.
טִ .פקודי ה' ישרי משמחי לב ,מצות ה' ברה מאירת עיני .
י.

יראת ה' טהורה עומדת לעד ,משפטי ה' אמת צדקו ָ
יחדו.

יא .הנחמדי מזהב ומפז רב ,ומתוקי מדבש ונֹפת צופי .
יב .ג עבד נזהר בה בשמר עקב רב.
יג .שגיאות מי יבי  ,מנסתרות נקני.
יד .ג מזדי חשֹ עבד אל ימשלו בי ,אז אית ונִ קיתי מפשע רב.
טו .יהיו לרצו אמרי פי והגיו לבי לפני ה' צורי וגֹאלי.
עיו במזמור זה מעלה כי מספר נושאי שזורי בו.
פסוק א הינו פתיחה ולא נשלבו במבנה.
פסוקי ב ז עוסקי
המעידי על כבוד ה'.

בנפלאות הבריאה ,המתגלי

באופ מוחשי בשמיי

ובשמש,

פסוקי ח יא עוסקי בשבח התורה ומצוותיה ,במבנה של הקבלות בתו הפסוק.
פסוקי יב טו עוסקי בעדותו האישית של דוד על זהירותו במצוות ,ותפילתו לעזרת ה'.
מהו פשר שילוב של כל חלקי המזמור יחדיו ומהו עניי השמש אצל התורה?
נראה כי סיבת הדבר הינה היות של התורה וגרמי השמי יצירותיו של הקב"ה ,שהינ
מושלמות וללא דופי .דבר זה מודגש הוא לגבי השמש ,המאירה בחוק קבוע ו"אי נסתר
מחמתו" ,וכ מובאת א התורה ,כמקבילתה בעול הרוח .אול האד  ,לעומת אלו ,לא
יוכל להימנע מנפילות ולא יוכל להתחמק מ הכישלו " ,עטיו של נחש" רוב עליו כל ימיו.
על כ  ,א נערכת השוואה בי השמש לתורה ,תהיה הלבנה הצלע המקבילה לאד
המתמלאת ונחסרת בקביעות ,ונעלמת מחודש לחודש .כ נראה כי מסמלת הלבנה
23
את מי האד בכללו.

 23נית לקשר בי הלבנה לדוד ומלכותו באופ נקודתי" .כירח יכו עול " )תהלי פט ,לח( ,כינה זאת הרב
קוק ב"עי איה" )כפי שהובא לעיל בפרק ד( .אכ  ,בפסוקי קידוש לבנה מודגשת הקבלה זו של הלבנה
למלכות בית דוד וא לדוד המל עצמו.
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נסיי עניי זה במדרש נוס על קיטרוגה של החמה ,מעצ שלמותה ,על מי האד  ,לעומת
הקבלתה של הלבנה אליו:24
כל השנה השט מקטרג על ישראל לפני הקב"ה ,והקב"ה דוחה אותו לראש
השנה ,ליו הדי  .ובראש השנה בא השט לקטרג .מביא החמה להעיד על
עוונותיה של ישראל ,והחמה מעידה .והקב"ה אומר לו :הרי עד אחד ,ואי
עד אחד נאמ הבא עד אחר עמ  .והוא הול להביא את הלבנה ואינו מוצא
אותה שהיא נכסית ,שנאמר )תהלי פא ,ד(" :תקעו בחֹדש שופרֶ ֵ ַ ,סה ליו
חגנו" יו שהלבנה מתבקשת ואינה נמצאת ,שהיא מכוסה.

ו .סיו

"הביאו כפרה עלי"

נשוב למדרש של חז"ל על קיטרוג הלבנה .לדברינו ,אי זה אלא סמל לפגימתו של האד ,
פגימה מוכרחת מעצ הווייתו .בראש חודש מביאי ישראל כפרה ה על החטאי שנגלו
לה  ,וה על אלה הנסתרי מעיניה  ,מתו נקודת מבט שאיננה קיימת בזמ אחר אשמת
החטא דוהה מבגדי האד ונטפלת על הבורא "הביאו כפרה עלי"! בראש חודש מכפרי
אנו את חטאינו בעזרתו של ה' ,ה"משתת " איתנו בחטא" .אשמתו" ,כביכול ,הינה על
שברא את האד כבעל מוגבלויות ,ועל כ שוגי אנו ונופלי לעיתי .
הא ישנה תקנה למצב הזה ,או שמא נגזר על האד לחיות בגבולות אשר אינ נותני
25
מקו לאמת המוחלטת להיכנס בה ?
דומני כי דברי הגרי"ד סולובייצ'יק ,בספרו "איש ההלכה" )עמוד  ,(89יכולי להאיר לטובתנו
צד מסויי בפגימת הלבנה:
האד חייב להשלי מה ש"פג " יוצרו ...כנסת ישראל מביאה כפרה על
הקב"ה ,כביכול ,שלא השלי את הבריאה כולה .בורא עול מיעט את דמות
היצירה ושיעור קומתה ,כדי להניח מקו ליציר כפיו ולעטר את האד
בכתר של בורא ויוצר...
נית להפיק מדבר זה א לימוד אל עול המעשה.
פעמי רבות מתקשי אנו בלימוד התורה ,בהבנת הפסיקה או בליבו הסוגיה .יתכ
שתירו מסויי של התוספות לסתירה כלשהי יהיה חילוק שביסוסו בסוגיה איננו ברור

 24מובא באבודרה )ראש השנה ,ד"ה 'כתב רבי'( ,ומקורו בזוהר לפרשת שופטי .
 25עיי באורות הקודש )ג ,עמודי יא ו קמ( ,בביאורו של הרב קוק את חטאי בראשית ,וממילא א את
תיקונ  .הדברי מתמצי בכ ש"איבוד העצמיות" ,כדברי הרב קוק ,הוא הגור את הרעות כול  ,והוא
המסומל בחטאי בראשית .דבר זה מודגש היטב בעצ מהותה של הלבנה ,אשר איננה מפיקה אור
מעצמה אלא מחזירה את אור השמש ,ואי כא המקו להארי .
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למתבונ  ,חילוק אשר מתקבל הלכה למעשה .חוקרי יפרכו סתירה זו על נקלה ,ויראו את
הבלבול הנוצר מכח גירסאות ,או במרוצת הדורות .כיצד נתייחס כעת לחידוש זה של
התוספות ,ואי נוכל לקיימו להלכה ,בידיעה כי יתכ שהפסיקה איננה האמת המוחלטת?
לאור דברינו ,נדע היטב כי לא תמיד האמת המוחלטת הינה המניע ,ומפאת גורמי אשר
אינ "לכתחילה" לובשי ההלכה והמעשה צורות אחרות 26.יתכ שאד יאכל כל ימיו
מאכל שבית הדי יתירוהו ,בה בשעה שלאמיתו של דבר אי הוא מאכל כשר .אי האשמה
בו ,וא יתכ שזהו רצו ה' ואי כא כל חטא.
בתפיסתה של היהדות לא נסתכל על עולמנו כמושל  ,ועל כ יתכ שא דרכינו לא יקלעו
אל האמת המוחלטת .אול  ,נסייג ונאמר כי לא כנוצרי היהודי  ,ויאוש הינו נחלת של
המחפשי חופש מעבודת ה' המתמדת.
כנר לרגלינו יהיו דבריו של ר' טרפו במסכת אבות )ב ,כא(:
לא עלי המלאכה לגמור ולא אתה ב חורי להיבטל ממנה
סופיותו של האד ומוגבלותו ,וא הידיעה כי יפול ,אינ אמורי לייאשו ולגרו לו
להרמת ידיי  .האמת הינה בכיוו ההפו  .ישא האד להתקד  ,לא ינוח ולא יעצור בשו
מצב .הפחד מ החטא יגרו לו להצבת סייגי  ,כדברי הגמרא במסכת ברכות )ה ,א(:
אמר רבי לוי בר חמא אמר רבי שמעו ב לקיש :לעול
טוב על יצר הרע.

ירגיז אד

יצר

ברוח

כי אל לה

להתייאש,

מושג התשובה שקד לעול  ,שב ומנצנ הוא לנופלי
וצריכי ה לשאו לתיקו .

מקווי אנו למילוי נבואתו המפורסמת של ישעיהו )ל ,כו( המסמלת לא רק את מילוי פגימת
הלבנה ,כי א את מילוי חסרונות האד והעול :
והיה אור הלבנה כאור החמה ,ואור החמה יהיה שבע ַתי
הימי ביו חבֹש ה' את שבר עמו ומח מכתו ירפא.

כאור שבעת

 26יש לסייג ולהדגיש כי אי הכוונה לביטול מוחלט של חיפוש האמת ,מתו משמעת עיוורת וחוסר שימוש
בכח השכל ,או מתו הנחה כי אי אמת אליה נית לחתור .לעול יש להתפלל לכוו אל האמת" ,שלא
אומר על טמא טהור" .אול אי הדברי פשוטי  ,ויש לראות א את הצד החסר שבאד כפי שראינו.
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