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בעזרת ה' יתברך זכינו להמשיך ולהוציא לאור קובץ חידו"ת נוסף של "בלכתך בדרך" כהמשך לאלה
שקדמו.
פסק הר"מ בפ"ב מהל' מגילה הי"ח "כל ספרי הנביאים והכתובים עתידים ליבטל לימות המשיח חוץ
ממגילת אסתר והרי היא קיימת כחמישה חומשי תורה וכהלכות של תורה שבע"פ שאינן בטלים לעולם
וכו'" .והשיג עליו הראב"ד "א"א ,לא יבטל דבר מכל הספרים שאין ספר שאין בו לימוד וכו'" ,ומחלק
בהמשך דבריו דאסתר יקראו בה בציבור משא"כ שאר ספרים עי"ש .ונראה דאפשר להסביר מחלוקתם
דתרי פנים איכא לאסתר וממילא לפורים ובהכי פליגי ,מחד היסוד של "קיימו וקיבלו היהודים עליהם
וכו'" -קיימו מה שקיבלו כבר ,והדור קבלוה בימי אחשורוש כלומר ,בימי מרדכי ואסתר יש קבלת התורה
מחדש ולא מתוך 'כפה עליהם הר כגיגית' מיראה אלא מתוך אהבה ,שהיא שורש תורה שבע"פ ומקור
כוחו של מרדכי לתקן את חג פורים ומגילת אסתר.
ומאידך היסוד של פירסומי ניסא שישנו במגילת אסתר שמתוך ההעלם נראית ההשגחה ומחוייב אדם
לפרסם ברוב עם את נס ההשגחה לעושי רצונו וחמלתו על עמו ישראל.
ובזה פליגי דהר"מ ס"ל שכל הספרים שאינם תורה שבכתב או תורה שבע"פ או מגילת אסתר יבטלו
משום שבהם אין מרכזם קבלת תורה אך באלו יש .ומאידך הראב"ד ס"ל דמצד הלימוד וקבלת תורה יש
בכל ספר ואין חידוש דוקא באלו ,ומשום כך לא יבטלו .אבל פרסום ההשגחה בקריאה בציבור יהיה רק
במגילת אסתר משום שהיא כל עיקרה הנס ,ובה יש חיוב פרסום.
ונקווה שבדברנו יהיו גם קבלת תורה וגם פרסום תורה.

קובץ זה מוקדש לעילוי נשמתו ולזכרו של מורנו ורבינו מרן ראש הישיבה הגאון הרב חיים יעקב
גולדוויכט זצוק"ל ,אשר חוט השני של שתי מידות אלו שכן בקרבו ,מחד תלמוד תורה מתוך קבלת תורה
מחודשת ,הגורמת להתעמקות בתורה שבע"פ שהיא ביטוי לכוחם של חכמים מתוך אהבה והתענגות
בלימוד ,ומאידך פירסומי ניסא -הרמת הנס -הדגל ,דגלה של תורה לעיני כל.

מרן זצ"ל ,תלמידם של גאוני הדור הקודם ,השקה לעדרי תלמידיו מתורתם ,תורת הישיבות ,תורת
המוסר ותורת החסידות אשר הראו יחד את שלימות תורתו ,שרק בו יכלה לשכון.
ללא שימת לב מספקת אבל בצער יום יומי ,כבר עברה שנה להסתלקותו של מרן זצ"ל מקרבנו ושבר גדול
ואבל רבתי שולט בתלמידיו ,מקווים אנו שדברי התורה של תלמידיו שמכוחו הם באים יעלו נשמתו
בעז"ה לישב תחת כנפי השכינה במלכותא דרקיעא עם שאר גאוני וצדיקי עולם.

בקובץ זה נכתבו מאמרים כהרגלנו בפלפולא דאוריתא ובחדירה לעומק יסודות האמונה ,בעניני מסכת
כתובות ,הלכות שבת ,חושן משפט ועניני פורים .ונחלקו לשלושה שערים:
גמרא ,הלכה ואגדה .וכן הדפסנו מחדש את חידו"ת מרן זצ"ל בסוף ספר 'חלקת יוסף' לחותנו אשר פרסם
לפני כארבעים שנה וכן מאמר באגדה שטרם פורסם אך היה תחת עיניו.
לאור המצב הקשה שנתון ציבור שומרי התורה בארץ בכלל ,ועולם התורה ובני הישיבות בפרט ,ופגיעה
בקדושת שלימות הארץ .מחוייבים אנו לומדי התורה להרים את דגל ונס התורה ולקדש שם שמים עד
שיאמרו 'ראו בן תורה זה מה נאים מעשיו' תוך התעמקות וחידוש בתורה המביאים להתדבקות במצוות
ובמידות ה' יתברך העליונות מכל.
ומתוך כך נזכה לתחיית המתים ולגאולה קרובה במהרה בימינו ,אמן.

העורך :נתנאל ברקוביץ'
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בענין עוע"ז שלא כדרכה
סנהדרין ס"א ע"ב",איתמר העוע"ז מאהבה ומיראה כו' אביי אמר חייב דהא פלחה ,רבא אמר פטור אי
קבליה עליה באלוה אין אי לא לא כו' ,אמר אביי מנא אמינא לה דתניא 'לא תשתחוה להם' להם אי אתה
משתחוה אבל אתה משתחוה לאדם כמותך ,יכול אפילו נעבד כהמן ,ת"ל 'ולא תעבדם' ,והא המן מיראה
הוי נעבד ,ורבא כהמן ולא כהמן ,כהמן דאיהו גופיה עכו"ם ולא כהמן דאילו המן מיראה והכא לאו
מיראה" .והנה זה פשוט דהא דקתני אבל אתה משתחוה לאדם כמותך היינו במשתחוה לשם כבוד ,דלשם
ע"ז ודאי אסור ,וכ"כ ביד רמ"ה ,וע"כ הא דאסרינן בנעבד כהמן איירי נמי במשתחוה לשם כבוד ,דמאי
דשריא באדם כמותך אסרינן בנעבד כהמן ,וא"כ בגופא דברייתא מבואר דאסור להשתחוות לע"ז אפילו
שלא לשם אלהות ,והיינו דינא דמאהבה ומיראה.
וקשה לפי"ז אמאי צריך אביי לאוכוחי מדיוקא והא המן מיראה הוי נעבד ,הא מפורש בברייתא
דמאהבה ומיראה נמי אסור ,גם קשה מאי משני רבא כהמן ולא כהמן ,הא אכתי תקשי מגופא דברייתא
דקתני שאסור להשתחוות לע"ז אפי' שלא לשם אלהות ,ואי נימא דרבא מפרש איסורא דנעבד כהמן
במשתחוה לשם ע"ז ,אכתי קשה אמאי צריכים לזה לקרא דולא תעבדם ,דמהכ"ת דמותר לעבוד דמותר
לעבוד לאדם.
ולשיטת הי"מ בתוד"ה רבא ,דבע"ז גמורה מודה רבא דחייב אפילו במאהבה ומיראה ,ולא נחלקו
אלא בע"ז שהכל עובדים אותה מאהבה ומיראה ,א"ש ,דנעבד כהמן הוי לשם כבוד ובזה כו"ע מודי ,ואהא
קאי קרא דולא תעבדם לרבא ,אלא דאביי מוכיח מנעבד כהמן דאסור אפילו בהכל עובדין אותה מאהבה
ומיראה ,ואהא משני רבא כהמן ולא כהמן ,אבל לשיטת שאר הראשונים דאפילו בע"ז גמורה פליגי ,קשה
כנ"ל.
במתני' ס' ע"ב" ,אבל המגפף והמנשק כו' עובר בל"ת" .ופירש רש"י דלא תעבדם יתירא כתיבי ,ואם אינו
ענין לדרכה ,תנהו ענין לשלא כדרכה ,ובדס"ג ע"א פירש"י דילפינן לה מקרא דאל תלכו א"נ אל תפנו ,וכ'
המהרש"א דכיון דתרי לא תעבדם כתיבי בפרשה וחד מינייהו דרשינן לנעבד כהמן א"כ לר' אסי דדריש
מלא תעבדם הכתוב עשאן כולם עבודה אחת שאם זיבח וקיטר וניסך בהעלם אחד אינו חייב אלא אחת,
ע"כ איסורא דמגפף ומנשק ילפינן מאל תלכו ,ובמתני' דפירש"י דילפינן מלא תעבדם היינו לר"י דס"ל
דחייב עכאו"א ואייתר חד לא תעבדם למגפף ומנשק.
וקשה לפי"ז דהתינח לשיטת רש"י דאזהרה דכדרכה היא מאיכה יעבדו ,אבל לשיטת הר"מ פ"ג מהל'
עכו"ם ה"ג דאזהרה דכדרכה היא מלא תעבדם ,ובה"ו כתב דאיסורא דמגפף ומנשק הוא מלא תעבדם,

 הדברים נדפסו בסוף ספר 'חלקת יוסף' לחמיו של מרן רה"י זצ"ל הגאון הרב יוסף ברקוביץ' הי"ד.

ולא אייתר קראי כלל ,א"כ נהי דהר"מ לא פוסק כרב אסי ,אבל אכתי תקשי מנ"ל למידרש כהמן מלא
תעבדם.
והנה זה פשוט דלרבא דפוטר במאהבה ומיראה ע"כ הוא משום דלא הוי עבודה כלל ,ואין זה פטור
ממיתה דוקא ,וכמו שמוכרח מסוגיין דמקשינן לרבא מכהן משוח לענין חטאת ,ועי' מהרש"א .ופשוט
לפי"ז דבעוע"ז שלא כדרכה מאהבה ומיראה ליכא איסורא לרבא ,ולפי"ז תמוה מאד מש"כ הר"מ בפ"ג
מהל' עכו"ם ה"ו" ,המגפף עכו"ם והמנשק לה כו' וכל כיוצא בדברי כבוד האלו עובר בל"ת שנאמר ולא
תעבדם ודברים אלו בכלל עבודה הן כו' ואם היתה דרך עבודתה באחד מכל הדברים האלו ועשהו לעבדה
חייב" .וממה שהוסיף 'ועשהו לעבדה' מוכרח דמש"כ לעיל דעובר בל"ת היינו אפילו בשלא עשהו לעבדה,
ותמוה כיון שפוסק כרבא דמאהבה ומיראה לא הוי עבודה ואפילו בע"ז גמורה ,ומשום דבעינן קבלת
אלהות ,א"כ אמאי איכא לאו בשלא כדרכה אפילו בשלא עשהו לעבדה ,וצ"ע.
ואשר נראה מוכח מזה ,דס"ל להר"מ דהא דילפינן מולא תעבדם איסורא דמגפף ומנשק שלא כדרכה,אין
זה גילוי מיוחד לאסור ע"ז שלא כדרכה ,אלא דנאמר בזה איסורא לכבד ע"ז באחד מדרכי הכיבוד ,משום
דמעשה כיבוד לכל ע"ז שהיא הוי עבודה ,וממילא דאסור אף בשלא כדרכה ,ומטעם זה אסור אף במגפף
ומנשק לע"ז שלא לשם עבודה אפילו לרבא ,משום דבשאר עבודות ס"ל לרבא שאין האיסור בעצם
המעשה אלא במה שעובדה במעשה זה ,ומשו"ה כל שלא עשה כן לשם אלהות לא הוי מעשה עבודה כלל,
אבל במעשה כיבוד דעצם הכיבוד משוה לה לעבודה ,ואשר משו"ז אסור אפילו בשלא כדרכה ,ודאי
דאסור אפילו בשלא עשהו לעבדה ,וזהו שכתב הר"מ דלחיוב מיתה בעינן שיהא כדרכה ושיעשנה לעבדה.
דוגמא לזה מצינו באיסורא דאמירת אלי אתה ,שגם שם אין האיסור קבלת הע"ז באלהות אלא דעצם
האמירה הוא האיסור ,דאלת"ה תקשי דנחייב מיתה לכל עוע"ז שלא כדרכה מטעם מקבלו באלוה ,וע"כ
דעצם האמירה הוא האיסור ואינו חייב אלא במוציא בשפתיו ,וכ"כ ביד רמ"ה בסוגיין .ומט"ז כתבו
התו"י בשבת עב' ע"ב ד"ה רבא ,וז"ל ":וי"א דבאומר אלי אתה מודה רבא דחייב אפילו במאהבה ומיראה
דהיינו קבל עליו באלוה דכיון דאומר אלי אתה חייב אע"פ שאומר מאונס",עכ"ל .וזהו גם מש"כ התוס'
סנהדרין ס' ע"ב ד"ה המשתחוה ,דעגל היו אורחיה בזביחה והא דיליף מהתם אלי אתה היינו משום דאלי
אתה אורחיה בכל עכו"ם .והיינו כמוש"כ לענין כיבוד ,דבקרא דויאמרו אלה אלהיך ישראל נאמר דעצם
אמירת אלי אתה הוי מעשה עבודה ,וממילא דחייב בכל ע"ז ,וחייב באומר כן מאונס אפילו לרבא.
ונראה דהר"מ פירש כן ברייתא דסוגיין ,דכיון דבמשתחוה לאדם כמותך נאמר התירא לכבד אדם
בהשתחואה ,א"כ באיסורא דנעבד כהמן נאמר איסורא לכבד ע"ז ,דהשתחואה היא אב לכל מעשה כיבוד,
ומלבד זה מוכח כן ממתני' דקתני מגפף ומנשק כו' ,שהם מעשי כיבוד ,ולא קתני סתמא דעוע"ז שלא
כדרכה עובר בל"ת ,והיינו משום שאם אין זה מעשה כיבוד ליכא לאו בשלא כדרכה ,וכמפורש בדברי
הר"מ שכ' וכל כיוצא בדברי כבוד האלו עובר בל"ת.
ולפי"ז מיושב היטב סוגיית הגמ' ,דבאמת נעבד כהמן איירי לשם כבוד ולא לשם אלהות ,ואעפ"כ ליכא
מכאן הוכחה לדינא דמאהבה ומיראה משום דבמעשה כיבוד מודה רבא דאסור אפילו בעושה כן שלא
לשם אלהות ,אלא דאביי מוכיח מהא דהמן דמאהבה ומיראה הוי עבודה ,משום דלרבא דס"ל דאפילו
בע"ז גמורה פטור בעובד מאהבה ומיראה משום דלא הוי עבודה ,נכלל בזה גם דינא דאם הכל עובדין
אותה מאהבה ומיראה לא הוי ע"ז כלל ,וא"כ מותר לכבדה ,ומדקתני דאסור לכבד לנעבד כהמן משום
דנעבד כהמן הוי ע"ז ,ממילא מוכח דהעובד חייב אפילו במאהבה ומיראה ,וע"ז משני רבא כהמן ולא
כהמן ,וכמו שפי' הי"מ בתוס' .גם מיושב מה שהקשינו לשיטת הר"מ מנ"ל למידרש נעבד כהמן מולא
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תעבדם הא לא אייתר ,דלפי מה שנתבאר יוצא דדינא דנעבד כהמן הנלמד בברייתא מלא תעבדם היינו
דינא דהמגפף והמנשק דקתני במתני' דעובר בל"ת.
ואף שנתבאר דאסור לרבא במגפף ומנשק אפילו בשלא עשהו לעבדה ,בכ"ז היינו דוקא במתכוון לכבדה
אף שאינו מתכוון לעבדה ,אבל מגפף ומנשק מאהבה ומיראה אינו עובר בל"ת .ואף שהשוינו זה לאמירת
אלי אתה ,חלוקים הם בזה דבאלי אתה האמירה גרידא הוא האיסור ומשו"כ חייב אפילו באונס ,אבל
במעשה כיבוד רק מה שמכבדה במעשה כבוד משוי לה לעבודה ,וכל שעושה כן מאונס אין מכבדה בזה,
והוצרכנו לזה שלא יקשה לדברינו מש"כ הר"מ בפ"ג ה"ו דאם עבדה באחד מד' עבודות מאהבה ומיראה
פטור ,ומשמע דגם אינו עובר בל"ת ,והשתחואה שהיא מעשה כיבוד היא אחת מד' עבודות ,ועכצ"ל
כמוש"כ.

בדינא דניסת
סנהדרין ס"א ע"א" ,עובד אין אומר לא והאנן תנן האומר אעבוד אלך ואעבוד נלך ונעבוד ,א"ל באומר
איני מקבלו אלא בעבודה" .ובתוד"ה האומר אעבוד ,פ"ה משנתרצה חייב דנפ"ל מלא תאבה ולא תשמע
אליו הא אבה ושמע חייב ,וקשה דאכתי לא ס"ד האי טעמא עד דמייתי ליה דרב יוסף ,אלא היינו טעמא
דמקבלו באלוה עכ"ל ,והיינו דלפירש"י קשה מאי דמשני' באומר איני מקבלו אלא בעבודה ,דמה בכך,
כיון שחיובו משום שנתרצה למסית והרי נתרצה ,וברש"י פירש דכל כמה דלא פלח ליה אין כאן אבה
ושמע ,והא גופא קשיא דאם אינו חייב עד שיעבוד א"כ מאי צריכים לחיובא דאבה ושמע ,ויותר מזה
קשה דאי ידע המקשן טעמא דרב יוסף א"כ קושיא מעיקרא ליתא דמדין אבה ושמע אינו חייב אלא
בנתרצה למסית וא"כ איכא לאוקמי מתני' דקתני העובד בשאינו ניסת מפי מסית ,והנה אביי משני לקמן
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כאן בניסת מפי עצמו כאן בניסת מפי אחרים מפי עצמו מימלך מפי אחרים גריר בתרייהו ,וקשה מאי
צריך לה"ט תיפוק ליה דעיקר חיובא הוא בניסת מפי מסית) ,וזה קשה גם לפי' התוס' דהרי למסקנא הוי
לכו"ע טעמא משום אבה ושמע ,ומאי דלא משני ר"י האי פירוקא ,אפשר דבעי לאוקמי תרוייהו בניסת
מפי מסית ,אבל אביי דמוקים מתני' בניסת מפי עצמו מאי צריך לטעמא דמימלך(.
והנראה בזה ,דהנה לקמן ס"ז ע"א אהא דדייקינן אמתני' דקתני המסית זה הדיוט טעמא דהדיוט הא
נביא בחנק ,והמסית את ההדיוט טעמא דיחיד הא רבים בחנק ,מפרש רב פפא כי קתני מסית זה הדיוט
להכמנה ,וכתב ביד רמ"ה דהא דקתני המסית את ההדיוט כלומר שגם הניסת הדיוט הוא ואין מדקדקין
בדינו שאף הוא נוהגת בו הכמנה עכ"ל ,ונראה דיסוד דין זה הוא מקרא דלא תאבה ולא תשמע אליו
הנאמר בניסת דמיניה דרשינן דחייב מיתה כשנתרצה למסית ,דנאמר בזה עוד שחיובו כמסית ונידון בדיני
מסית ,וכמו שפירש ביד רמ"ה בסוגיין וז"ל ":והכי משמע ליה קרא 'לא תאבה ולא תשמע אליו' שלא
תתחייב מיתה כמותו" ,עכ"ל .וכ"מ קצת לשון הר"מ בפ"ה מהל' עכו"ם ה"ה שכתב אם קבל המוסת
ואמר הן כו' הרי המסית והמוסת שניהם נסקלין שנאמר לא תאבה כו'.
ובזה מיושב מה שקשה לכאורה ברש"י שכתב לקמן במתני' דהאומר אעבוד ,בכל הלשונות הללו הוי
מסית וחייב ,וקשה דהא בסוגיין מבואר דהאומר אעבוד קאי אניסת ,דאי קאי אמסית ליתא לקושיא כלל
דמסית ודאי חייב בדיבורא בעלמא ,וכן כתב רש"י בסוגיין בד"ה האומר אעבוד ,משעה שהסיתוהו
ונתרצה חייב מיתה דנפ"ל מלא תאבה כו' ,וק' מש"כ לקמן דקאי אמסית ,ולפמש"כ יתכן לומר דמש"כ
רש"י בכל הלשונות הללו הוי מסית ,באמת קאי אניסת וכוונתו דהניסת נידון בדיני מסית.
והנה נראה פשוט דחיוב דמקבלו באלוה ואומר לו אלי אתה ,אינו חיוב מיוחד של קבלת אלהות ,אלא
דחיובו מדין עובד ע"ז ,והיינו דכל ע"ז הוי לגבה קבלת אלהות מעשה עבודה כדרכה ,וכמוש"כ תוס' ס'
ע"ב ד"ה מניין ,דעגל הוי אורחיה בזביחה והא דיליף מהתם אלי אתה היינו משום דאלי אתה אורחיה
בכל עכו"ם עכ"ל ,ובאמת לפי"ז לא צריכים להקישא דויזבחו לו ויאמרו אלה אלהיך ישראל ,אלא לחיוב
חטאת באומר אלי אתה אע"ג דאין בו מעשה ,אבל מיתה חייב כשאר עוע"ז ,ובהכרח צ"ל כן דהרי רבנן
דר"ע דס"ל דאינו חייב חטאת הואיל ואין בו מעשה ע"כ לא ס"ל האי הקישא ,והכי הלכתא ,ואפ"ה ס"ל
דחייב מיתה ,וע"כ דהוא מדין עוע"ז כדרכה) ,וק"ק לפי"ז מה שהביא רש"י האי הקישא במתני' ,דהלא
במתני' לענין חיוב מיתה קתני כמבואר בגמ'(.
ואשר נראה לפי"ז בשיטת רש"י ,דס"ל דגם בניסת דחיובו מדין אבה ושמע אינו חייב אלא בעבד ע"ז
דרק בהכי הוא דמקרי אבה ושמע שנתרצה למסית ועבד ,וקרא אשמעינן דאין חיובו ככל עוע"ז אלא חיוב
מיוחד משום שנתרצה למסית ,ונדון בדיני מסית ונוהגת בו הכמנה ,והא דחייב באומר אעבוד היינו משום
דאמירת אעבוד הוי קבלת אלהות וזה גופא הוי עבודה ,ולפי"ז א"ש סוגית הגמ' דבאמת גם המקשן ידע
דהאומר אעבוד אניסת קאי וחיובו מדין אבה ושמע ,אבל עכ"פ מוכח מכאן דאמירת אעבוד הוי קבלת
אלהות ,א"כ גם באומר מעצמו יהא חייב מדין עוע"ז ,ומשני' באומר איני מקבלו אלא בעבודה ופירש"י
דכל כמה דלא פלח ליה אין כאן אבה ושמע ,והיינו דבניסת פטור בכה"ג משום דלא עבד ,וא"ש מאי
דצריך אביי לטעמא דמימלך דמשו"ה אינו חייב בניסת מפי עצמו מדין מקבלו באלוה ,משום דמימלך
ול"ה קבלת אלהות.
ושיטת תוס' היא ,דמדין אבה ושמע חייב בנתרצה למסית אע"פ שעדיין לא עבד ,ולפי"ז בניסת מפי מסית
חייב אפילו באומר איני מקבלו באלוה אלא בעבודה ,ומדמשני' באומר איני מקבלו כו' ע"כ דלא ידעינן
אכתי האי טעמא דאבה ושמע ומשו"ה הקשה על רש"י.
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והנה בפירוקא דרב יוסף כאו ביחיד הניסת כאן ברבים הניסתין ,גריס רש"י ככתוב בספרים שלנו
יחיד לא מימלך וטעי בתריה רבים מימלכי ולא טעי בתרי' ,ועי' בחי' הר"ן שהביא גי' הספרים יחיד
מימלך ולא טעי בתריה רבים לא מימלכי וטעי בתרי' ,וכתב הר"ן דלהאי גירסא ל"ק מקרא דלא תאבה
ולא תשמע דאיירי ביחיד ,דאיכא לאוקמי בשהסית להרבה יחידים שאף הם אינם נמלכים ע"ש ,ולפי"ז
צ"ל דהא דאר"י מנא אמינא לה ,קיהיב טעמא אמאי דמחייב בדיבורא בעלמא ,דליכא למימר דמביא
סייעתא מקרא לחלק בין יחיד לרבים ,דאין מכאן שום ראיה ,דנהי דקושיא ליתא מקרא כמוש"כ הר"ן
אבל גם סייעתא ליכא ,ובע"כ דגי' זו תיתכן רק לפי' תוס' דמעיקרא הו"א דחייב מדין מקבלו באלוה ,ור"י
הוא דמחדש דחייב מדין אבה ושמע ,וע"ז מביא ראיה מקרא ,אבל לפירש"י דגם המקשן ידע ה"ט דאבה
ושמע ,ור"י הוא דמחדש רק חילוקא בין יחיד לרבים ,א"כ ע"כ הא דאר"י מנא אמינא לה היינו לאוכוחי
דשאני בין יחיד לרבים ,ולשיטתו בע"כ מוכרחת הגי' יחיד לא מימלך רבים מימלכי ,דע"ז שפיר מוכיח
מקרא דלא תאבה דאיירי ביחיד.
מיהו קשה לגי' הספרים שהביא הר"ן ,הא דאמר ר"י מנא אמינא לה ,דאי יהיב טעמא אעיקר דינא דחייב
בדיבורא בעלמא ,והאי לאו דינא דנפשיה הוא ,דמתני' היא דהאומר אעבוד חייב ,א"כ ק' הלשון מנא
אמינא לה והיל"ל מ"ט ,ונראה דגם לשיטת התוס' נשאר למסקנא כלל זה דאמירת אעבוד הוי קבלת
אלהות ,ואפילו בשאינו ניסת חייב ,וא"כ אמתני' דהאומר אעבוד ל"צ לטעמא דר"י ,דבלא דינא דאבה
ושמע חייב מדין קבלת אלהות ,והא דצריך ר"י לטעמא דאבה ושמע היינו משום דמוקי פלוגתייהו דר"מ
ור"י בבואו ועבדוני דאיירי במסית לעצמו ואמרי לי' הן ,ולשיטת תוס' בד"ה ומר בתירוץ בתרא פליגי
בניסת וחייב הניסת לר"מ ,ובאמירת הן ודאי דאין לחייבו מדין מקבלו באלוה דאינו חייב אלא באמירה
מפורשת ,דהרי בעוע"ז שלא כדרכה א"ח מיתה מדין מקבלו באלוה ואע"ג דמעשיו מוכיחים שקבלו
באלוה ,וע"כ משום דלא אמר כן בפירוש ,וכ"כ ביד רמ"ה בסוגיא דעוע"ז מאהבה ומיראה ,והכנ"מ
באמירת הן אע"ג דבמשיב כן למסית יש במשמעות דבריו שמקבלו באלוה ,אבל הואיל ובדבורו כשלעצמו
לא אמר כלום אין לחייבו מדין מקבלו באלוה ,ואהא הוא דקאמר ר"י מנא אמינא לה דגם באמירת הן יש
לחייב את הניסת בדיבורא בעלמא ,דכתיב לא תאבה ,וחיובו מדין נתרצה למסית ומשו"ה חייב גם
באמירת הן.
ויתבאר לפי"ז מאי דפירש"י דפלוגתא דר"מ ור"י לענין חיובא דמסית הוא ,ודלא כמו שפירש התוס'
והרמ"ה והר"ן דפליגי בניסת ,והיינו משום דכולהו בשיטה אחת קיימי דמדין אבה ושמע חייב בנתרצה
לעבוד אע"פ שעדיין לא עבד ,א"כ שפיר חייב הניסת לר"מ באומר הן אע"ג דלא הוי קבלת אלהות ,אבל
רש"י לשיטתו דס"ל דאם לא עבד הניסת אין לחייבו מדין אבה ושמע ,ובאומר אעבוד חייב משום דעבד
ע"י קבלת אלהות וא"כ באומר הן דלא הוי קבלת אלהות פטור לכו"ע ,ומשו"ה פירש דפליגי לענין מסית.
ונראה עוד דפירושו מוכרח גם מטעם אחר ,דהרי כבר נתבאר דלשיטתו מוכרחת הגי' רבים מימלכי,
וכיון דר"מ ור"י פליגי בבואו ועבדוני דהוי רבים הניסתין ,א"כ אין לפרש דפליגי בניסת דאיך מחייב ר"מ
נהי דשמעי ליה אבל הרי מימלכי ,וע"כ דפליגי במסית דבזה מחייב ר"מ את המסית משום דמצד הסתתו
שמעי ליה ומאי דהם פטורים הואיל ומימלכי אח"כ ,אין זה פוטר את המסית ,ולפי"ז לשיטת תוס'
מוכרחת הגי' רבים לא מימלכי ,דכיון דפירשו דפליגי לענין ניסת ואפ"ה מחייב ר"מ וע"כ דרבים לא
מימלכי) ,ויש להקשות לפי"ז על היד רמ" ה דמפרש פלוגתייהו לענין ניסת וגריס רבים מימלכי ,וצ"ע(.
והנה בהא דאמר ר"י לעולם אינו חייב עד שיאמר אעבוד כו' פירש"י דאיירי בניסת לעכו"ם ,וברמ"ה
ובר"ן פירש דאיירי במסית לעצמו דדוקא באומר הן פוטר ר"י אבל באומר אעבוד מודה ר"י דחייב ,וצ"ב
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כיון דסובר ר"י דאחוכי קא מחכי עליה ,א"כ מ"ש אומר הן מאומר בפירוש אעבוד ,ולפי מה שנתבאר
ניחא שפיר ,דבאומר הן דאין בדיבורו קבלת אלהות סובר ר"י דאין לחייבו מדין נתרצה למסית דאחוכי
קא מחכו ואין זה רצון,אבל באומר אעבוד דאמירה זו גופא היא מעשה עבודה דקבלת אלהות ל"ש לומר
אחוכי דומיא דלא נאמר כן במעשה עבודה אחרת ,ועוד נראה לפי מאי דמבואר בתו"י שבת עב' ע"ב,
דאפילו לרבא דפוטר בעובד מאהבה ומיראה ,מחייב במקבלו באלוה ובאומר לו אלי אתה אפילו באומר
כן מאהבה ומיראה וכן מבואר בחידושי הר"ן בסוגיא דעוע"ז מאהבה ומיראה ,והביאור הוא דבעוע"ז
ה"ל לרבא דבלי קבלת אלהות אין כאן מעשה עבודה ,אבל במקבלו באלוה דעצם האמירה היא העבודה
חייב אפילו באומר כן מאהבה ומיראה דהא עכ"פ אמר כן ,ולפי"ז אפילו אם נאמר דאחוכי קא מחכו חייב
באומר אעבוד דלא גרע ממקבלו באלוה מאהבה ומיראה דחייב על עצם האמירה.
ורש"י שפירש דברי ר"י במסית לעכו"ם ,דמשמע מדבריו דבמסית לעצמו פוטר ר"י אפילו באומר בפירוש
אעבוד ,צ"ל דס"ל דאם אחוכי קא מחכו גרע מאומר מאהבה ומיראה ,וכמו"כ צ"ל לפי מה שפירש רש"י
דפלוגתא דר"מ ור"י היא לענין מסית ,דהא דקאמרינן ואמרי ליה הן הוא לרבותא דר"י דאפ"ה פטור
המסית משום דאחוכי קא מחכו ,אבל לר"מ חייב המסית גם כשלא אמרו הן.
והרמב"ם פ"ה מהל' עכו"ם ה"ה כתב ,המסית אחרים לעבדו ואמר להם עבדוני אם עבדוהו נסקל ואם לא
עבדוהו אע"פ שקבלו ממנו ואמרו הן אינו נסקל אבל אם הסית לעבודת איש אחר או לשאר מיני עכו"ם
אם קבל ממנו ואמר הן נלך ונעבוד אף על פי שעדיין לא עבד שניהם נסקלין המסית והמוסת שנאמר לא
תאבה כו' ,ונראה דס"ל דלמסקנא אמירת אעבוד לא הוי קבלת אלהות ,ובאומר כן מעצמו פטור ,ובניסת
הוא דחייב מדין אבה ושמע וכשיטת תוס' דאפילו לא עבד חייב מט"ז ,ולפי"ז גם באומר הן גרידא חייב,
והא דנקט נלך ונעבוד הוא לרבותא דאע"ג דתלה עבודתו באחרים חייב ,וכדנקטי' לה במתני' מט"ז,
ומשו"ה נקט במסית לעצמו הן גרידא לרבותא דאע"ג דלא תלה עבודתו באחרים אפ"ה פטור המסית,
אבל אה"נ דגם באומר בפירוש אעבוד פטור.
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"תפקיד האשה בעצוב דמות הבית"
אחד הרגעים הנעלים והמרוממים בבית היהודי הוא זמן הדלקת נר שבת .ברגע זה נושקים החול והקודש
אהדדי ,רגע זה הוא סוף וקץ לכל מלאכות החולין ואות וסימן להשראת מנוחת השבת וקדושתה בבית.
באותה שעה של קדושה והתרוממות ,מקבלת המשפחה הישראלית את מתנתו הטובה של הקב"ה ששבת
שמה .מעמד גדול זה ,מסור כולו בידי האשה העבריה .עקרת הבית הטורחת במשך כל היום בהכנת צרכי
השבת ,עליה הוטלה הפעולה המסמלת והמציינת את כניסת השבת .טעם למסירת מצוה זו לאשה ,נתנו
רבותינו במדרש )תנחומא ריש פרשת נח( "היא כבתה נרו של עולם תבוא ותדליק נר של שבת" .המדרש
רואה קשר בין חטאה של חוה ביום הראשון ליצירתה ,אשר בו "כבתה נרו של עולם" וגרמה מיתה לכל
הדורות ,לבין חובת הדלקת נר שבת המוטלת על האשת בישראל .מצוה זו נעוצה ,אפוא ,לדעת חז"ל,
בתכונות יסוד של האשה הטבועות בה למן היום אשר ברא אלהים אדם על הארץ ,תכונות שבאו לידי
ביטוי שלילי באותו חטא ראשון.

ההבדל ביצירת האיש והאשה מתבטא בסגולותיהם.
"וייצר ה' אלהים את האדם עפר מן האדמה ויפח באפיו נשמת חיים"
1
"לזאת יקרא אשה כי מאיש לקחה זאת"
האדם נברא מן העליונים ומן התחתונים .גוף ונשמה .גופו ,עפר מן האדמה ,ורוחו נשמת חיים שנפח בו
בורא העולם "ומאן דנפח ,מדיליה נפח" .זכה ,הרי נשמת החיים שבו גוברת על העפר מן האדמה והוא
מתעלה לפסגות רוחניות עליונות .לא זכה ,הרי החומר שבו גובר ,חומר גס ומגושם ,עפר מן האדמה ,והוא
יורד לתהומות הבהמיות .האשה נבראה מגוף האיש ,החומר שבה איננו בגסותו וגשמיותו המקורית ,הוא
כבר אינו עפר מן האדמה ,אבל נשמת החיים שבאשה גם היא אינה באותה דרגה של "ויפח באפיו נשמת
חיים" הנאמרת באדם .לפיכך ,אשה גם אם יתגבר החומר שבה לא תרד למעמקים כאלה שהאיש עלול
להדרדר אליהם .לעולם תהיה בה מעט עדינות ואף בתהומות הגסות .לעומת זאת האשה שתזדכך
ותתעלה והרוח שבה תגבר על החומר ,לא ת גיע לגבהים עליונים שהאיש בשיא גדולתו יוכל להעפיל
 תודתינו נתונה לרב קלמן מאיר בר שליט"א שהואיל למסור לנו את המאמר שהיה תח"י ,מן השמים
יבורך.
 1בראשית ב'

אליהם .נמצא ,שהמרחק בין גבהי הרוח למעמקי החומר גדול באיש מבאשה .האיש עלול להנתק כמעט
לגמרי מהחומר שבו במדרגותיו העליונות ,מה שאין כן האשה ,היא לא תוכל להתרחק כל כך מהחומר
שבה .רוחה קשורה בחומר יותר מרוחו של האיש .סגולתה המיוחדת של האשה היא ,איפוא ,קרבת הרוח
לחומר ,הקשר האמיץ של גוף ונשמה.

התוצאות המעשיות הנובעות מסגולת האשה.
2

"ותרא האשה כי טוב העץ למאכל וכי תאוה הוא לעינים".
3
"היתה כאניות סוחר".
4
"ותקח האשה בית פרעה".

קרבה זו של האשה למציאות החומרית ,נושאת בקרבה סכנה מסוימת .אבל היא גם פותחת בפני האשה
דרכים חדשות בעבודת ה' ובקידוש שמו .הסכנה היא ,שמא ,מתוך קרבתה למציאות החומרית ,יתגברו
עליה כוחות חומריים ובזה היה כשלונה של חוה .אדם וחוה עמדו שניהם במדרגה רוחנית גבוהה ,אבל
הנחש פנה אל חוה בתחילה ולא אל האדם .כי בחוה ,גם בדרגתה הגבוהה ,יש תפיסה לכוחות חומריים,
יש לנחש במה להיאחז .מה שאין כן באדם שבדרגתו שלו לא היתה לנחש השפעה עליו .חוה שמשה,
איפוא ,המגשרת בין הנחש לבין האדם ,בהסתה לחטא הקדמון .ואולם ,תכונה זו ניתנה לניצול גם בכוון
החיובי של קידוש ה' וקיום מצוותיו .הגישה שיש לאשה למציאות החומרית מיפה את כוחה מכח האיש
במה שנוגע להכרת מציאות זאת בכדי להעלותה ולקדשה .מתוך שסגולת האשה היא הקשר בין רוח
וחומר ,הרי כוחה עדיף בהמשכת קדושת הרוח בחומר .הואיל וישנם מקומות ואנשים המשוקעים במ"ט
שערי גסות וחומריות שהאיש אינו יכול לרדת אליהם כדי להעלותם או להעלות את חלקי הטוב שבהם.
ותפקיד זה נמסר לאשה שמכנה משותף כלשהו קיים בינה וביניהם .אברהם אבינו ושרה אשתו משוטטים
בעולם ומפרסמים את האמונה באל עליון קונה שמים וארץ" .ואת הנפש אשר עשו בחרן" אברהם מגייר
את האנשים ושרה מגיירת את הנשים .לבית פרעה שבמצרים המשוקע במ"ט שערי טומאה ,אין אברהם
אבינו "האדם הגדול בענקים" ,יכל לרדת .אין כל קשר ונקודת מגע בינו לבין בית פרעה ,וכאן הוא
תפקידה של שרה" .ותקח האשה בית פרעה" למקום שאברהם אבינו אינו מגיע ,היא מגעת .והרי היא
מתווכת לקדושה בין אברהם לבין בית פרעה .כתוב בספרי ח"ן שבירידת שרה למצרים ,תקנה את חטאה
של חוה .תיקון החטא פירושו ניצול חיובי של כוחות הנפש שנתגלו בחטא בצורתם השלילית .הקשר של
האשה למציאות החומרית נתגלה בצורתו השלילית בחטאה של חוה  ,שם גרם להתגברות כוחות החומר
על הרוח .החטא תוקן במעשה שרה שהשתמשה בסגולה זו כדי להכניס תוכן רוחני במקומות השקועים
בחמריות.
שבחי "אשת חיל" המנויים במשלי )ל"א( הם ברובם שבחים לתכונת כפיה ולהצלחתה המעשית של אשת
החיל .האשה מתוארת בפרק זה כשהיא שולחת ידיה במסחר ,בטויה ובאריגה ובנטיעת שדות וכרמים
 2בראשית ג'
 3משלי ל"א
 4בראשית י"ב
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ומצליחה בכולם .ואולם חכמים במדרש 5הביאו פרק זה בהספד שנשא אברהם אבינו על שרה .ושם
נדרשים רב השבחים המעשיים והגשמיים שבפרק ,על מעשיה של שרה במישור הרוחני .והנה ,את הפסוק
"היתה כאניות סוחר" דרשו שם על ירידת שרה למצרים ולקיחתה לבית פרעה .והם הם הדברים ,אותן
התכונות המעשיות והמציאותיות שבאשה אותן ניצלה שרה לצורך הרוח ,לצורך קידוש ה' ופרסום שמו,
בירידתה לבית פרעה .רק אשה השולחת ידיה בכישור ובפלך והיודעת להיות כאניות סוחר יכלה להקים
קשר בין בית פרעה המשוקע בטומאה לבין אברהם אבינו הגדול בענקים.

בינה יתרה באשה
6

"כל אשר תאמר תאמר אליך שרה שמע בקולה"
"דרשה צמר ופשתים ,בין יצחק לישמעאל שאמרה גרש האמה הזאת ואת בנה"

7

קרבת האשה למציאות החומרית ,גורמת לכך שהבחנתה ותפיסתה את המציאות חדה ומדוייקת משל
האיש .וכך אמרו רבותינו "בינה יתירה נתן הקב"ה באשה יותר מבאיש" ,אברהם אבינו על אף גדולתו או,
ליתר דיוק ,משום גדולתו ,לא עמד מיד על טיבו של ישמעאל .הוא היה מרוחק מן המציאות ולא הבחין
בסכנה ליצחק הנובעת מישמעאל .שרה ,המציאותית יותר ,היא שהבחינה ואמרה לאברהם "גרש"
והקב"ה הסכים על ידה "כל אשר תאמר אליך שרה שמע בקולה" .גם את הפסוק "דרשה צמר ופשתים"
דרשו חז"ל על מעלתה המיוחדת של שרה שידעה להבחין בין טוב לרע ,בין יצחק לישמעאל .כיוצא בזה
"ויאהב יצחק את עשו כי ציד בפיו ורבקה אוהבת את יעקב" ההבחנה הדקה והחודרת בין טוב לרע ,בין
אמיתי למזויף ,היא נחלת רבקה האם ולא יצחק האב.
הגמרא  8מספרת ע ל בריונים רשעים שישבו בשכנותו של ר' מאיר והיו מצערים אותו.ר' מאיר רצה לבקש
רחמים עליהם שימותו .אמרה לו ברוריה אשתו :נאמר "יתמו חטאים מו הארץ" ולא "יתמו חוטאים"
ולכן בקש עליהם רחמים שיעשו תשובה .ר' מאיר במעלתו הגדולה ,אינו יורד לסוף דעתם של רשעים,
הוא אינו יכול להבין אותם ,ולכן הוא חושב שמיתתם טובה להם וטובה לעולם .ברוריה אשתו הקרובה
יותר למציאות ,יורדת לסוף דעתם ורואה שעדין יש להם תקנה בתשובה.
בינתה היתירה של האשה מתבטאת בשטח נוסף ,שטח המצוות המעשיות .האיש הלומד תורה בקי
בדקדוקי מצוות יותר מן האשה ,את תוכן המצוה הוא יודע יפה ממנה ,אבל כשהדברים מגיעים לביצוע
מעשי ,לאופן קיום המצוה בעולם המעשה ,יפה כח האשה מכח האיש .ר' יוסי הגלילי היה מהלך בדרך,
פגע בברוריה אמר לה" :באיזו דרך נלך ללוד ?"  ,אמרה לו "גלילי שוטה ,לא כך אמרו חכמים 'אל תרבה
שיחה עם האשה'? ,היה לך לומר 'באיזה ללוד'"! .9ר' יוסי הגלילי ידע גם הוא את מאמר החכמים "אל

 5תנחומא חיי שרה
 6בראשית כ"א
 7תנחומא חיי שרה
 8ברכות י' ע"א
 9עירובין נ"ג
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תרבה שיחה עם האשה" .אולם הביצוע המעשי של ההלכה היה נהיר לברוריה משום בינתה יותר מלר"י
הגלילי.

חלוקת התפקידים בבית היהודי
10

"שמע בני מוסר אביך ואל תטוש תורת אמך"
משנבוא לדון ,לאור הדברים ,מה צריכה להיות חלוקת התפקידים בין איש לאשתו בבנין ביתם בישראל
יעלה בידינו כך .האיש הוא המתווה את דרכו הרוחנית של הבית והמחליט את ההחלטות העקרוניות.
דרך הביצוע וצורת הקיום להחלטות אלו לפרטיהן המעשיים נתונות בידי האשה .האיש קובע את ה"מה"
והאשה את ה"איך" .במילים אחרות ,האיש מביא הביתה את התוכן הרוחני והאשה קובעת את הצורה.
"איזוהי אשה כשרה ה'עושה' רצון בעלה" אמרו חז"ל.
למה הדבר דומה? לאדם הקונה אגודת פרחים ומביאה לביתו .באה האשה ,מסירה את העטיפה ומניחה
מקצת הפרחים באגרטל זה ומקצתם בצנצנת זו ,את האגרטל היא מניחה בזוית זו ,ואת הצנצנת סמוך
לכותל זה .יש אשר תעמוד שעה ארוכה ותהרהר מהו מקומו הראוי לו לגבעול זה או לעציץ זה .לעיתים
תניח אגרטל במקום שתניח ותחזור ותעבירנו לזוית אחרת .האיש הרואה אותה בכך לא יבין למעשיה
ומחשבותיה ,לכשתושלם המלאכה יראו הכל שהפרחים התמזגו בתוך הבית לשלימות הרמתית המשמחת
את העין .כמות הפרחים ,סוג הפרחים וצבעם ,נקבעו איפוא על ידי האיש ,אבל בכך לא סגי ,כשכלה
האיש את מעשהו עדיין היו הפרחים ארוזים בחבילה ככל החבילות .כאן מתחילה מלאכת האשה,
להתאים את השושנים שהביא הבעל לבית ,בצורה הנאה והשלימה.
וכדרך שהדבר בשושנים ,כך הוא בתורתינו הקדושה ומצוותיה שנמשלו לשושנים שנאמר "סוגה
בשושנים" ודרשוהו רבותינו למקרא זה על כנסת ישראל שהיא גדורה ומסוייגת במצוות התורה שהן
רכות כשושנים .אף כאן קובע הבעל את התוכן הרוחני והאשה היא המשווה לו צורה ,היא הממזגת תוכן
רוחני זה בחיי הבית לשלימות של חיי משפחה קדושים וטהורים .אף הבעל לא יגיע לשלימותו הרוחנית
אם לא תסייע לו אשתו בשווי צורה מעשית לתכנים הרוחניים שהוא רוכש .ולפיכך שבחו של הבעל "נודע
בשערים בעלה בשבתו עם זקני ארץ" כמוה גם הוא לשבחה של אשת החיל ,גם לה חלק בהישגיו
הרוחניים של בעלה.
הכתוב אומר "שמע בני מוסר אביך ואל תטוש תורת אמך" נאמרה שמיעה במוסר האב ולא נאמרה
בתורת האם ,מוסר האב הוא דברי תורה והגות ,אותם יש לשמוע ,אבל תורת האם היא תורת מעשים,
שאינה נשמעת אלא מתקיימת למעשה לפיכך נאמר בה "אל תטוש תורת אמך".

היא כבתה נרו של עולם תבוא ותדליק נר של שבת
11

"ויביאה יצחק האהלה שרה אמו"

 10משלי א'
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נר של שבת נתקן משום שלום ביתו" .ותזנח משלום נפשי" זו הדלקת נר של שבת .נר מסמל את שלום
הבית ושלמות הבית ,את אחדות המשפחה ואת הקשר בין אבות לבנים .בדרך כלל רב מדי המרחק בין
האיש ,אם הוא ממלא את ייעודו ,לבין בניו ובנותיו הקטנים .אין הוא יכול לרדת לסוף דעתם ולהשפיע
עליהם במישרין ,זהו תפקיד האשה ,עיקרו של בית ,המקשרת ומגשרת בין אב לבניו הקטנים,היא
המאחדת את המשפחה ולכן הוטלה עליה הדלקת הנר.
רעיון עמוק יותר טמון בהדלקת נר של שבת .הפעולה המציינת ומכריזה על כניסת השבת ואיסור עשיית
מלאכה ,היא עצמה מלאכה ,מלאכת האורה,השבת מתקבלת על ידי מלאכת הדלקת הנר וזה מחייב את
האדם להוסיף מחול על הקודש.הנר הזה מסמל את המשכת קדושת השבת על ימות החול ועל מלאכות
החול .אנו מקבלים את השבת על ידי הבערת אש לומר לך שאין קדושת השבת מצטמצמת ביום השביעי
האסור בעשיית מלאכה ,אלא כל ימות השבוע וכל מלאכות החול יונקים מקדושת השבת ומתעטפים בה.
נר של שבת ,סמל זה ,לקידוש החול בקדושת הקודש ,הגשם בקדושת הרוח ,נמסר לאשה המסוגלת
לתפקיד זה כיון שהקשר בין גשם ורוח בין גוף לנשמה מפותח בה .אותה קרבה לחומר בה קלקלה חוה
וכבתה נרו של עולם ,באה לידי תיקון בהדלקת נר שבת בה היא מנוצלת לשם קידוש החומר בקדושת
הרוח ,החול בקדושת השבת.
"ויביאה יצחק האהלה שרה אמו" דרשו חז"ל  ,שרה ורבקה הצטיינו בשלוש מידות אלו :ענן קשור על
האוהל ,ברכה מצויה בעיסה ונר דולק מערב שבת לערב שבת .אלו הדברים בהם מצטיינת אשה ישראלית
אידיאלית .הענן הקשור הוא האוירה הרוחנית השוררת בבית ,קדושת הבית ופרישותו מן החולין השורר
בחוץ .הברכה מצויה בעיסה ,מובנה מידת ההסתפקות של האשה השמחה בחלקה .נר דולק מע"ש לע"ש
ולא רק בשבת עצמה והם הדברים שנאמרו למעלה ,מהותו של נר השבת מעידה על קידוש ששת ימי
המעשה בקדושת השבת.
ואשרי האשה שביתה מצוין במידות הללו ,מנשים באהל תבורך.

 11בראשית כ"ד
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במסכת כתובות דף ו ע"א תוס' ד"ה האי מסוכרייתא דנזייתא ביאר דאין איסור סחיטה במקום שהולך
לאיבוד ,היות ופסיק רישא דלא ניחא ליה שרי .וכן ביאר הערוך ,ועיקר ראיתו מפרק כל התדיר אליבא
דר' שמעון מזלפין יין ע"ג האישים אע"ג דפס"ר ,כיון דלא ניחא ליה -שרי.
ובהמשך הדברים דחו התוספות את הראיה משם וז"ל" :דההיא דמתיר ר"ש לזלף יין ע"ג האישים איכא
למימר דמצוה שאני".
ולענ"ד צ"ע ,דהנה מחלוקת הערוך ותוס' ניתן לבאר בשני אופנים:
א .מחלוקת בעיקר דין פס"ר ,דלדעת הערוך דלא ניח"ל חשיב כדבר שאינו מתכוון ,ולדעת תוס' היות והוי
פס"ר חשיב כמתכוון .ולפ"ז המחלוקת היא בדאוריתא ,דדבר שא"מ בכה"ג דהוי פס"ר הוי איסור
דאוריתא.
ב .דבאמת כו"ע לא פליגי דמהתורה לא חשיב פס"ר דלא ניח"ל כמתכוין ממש להאסר מה"ת אלא שאסור
מדרבנן.
ולפי האפשרות הראשונה ,הרי אף שחשיב מכוין ממש מה"ת ,הרי לגבי שבת חשיב מלאשצל"ג ולכן אסור
מדרבנן וכפי שיבואר בהמשך.
ולפי זה קשה דמסוגיית מזלפין אפשר להוכיח דבכה"ג דלא ניח"ל ל"ח מכוין ומותר מה"ת )כאפשרות
הראשונה( ,אבל לא שייך שיאסר מדרבנן וממילא לא שייך לומר שלצורך מצוה התירו .ולכן ממה נפשך,
אם כוונת תוס' לחלוק על הערוך בעיקר דינו ולומר דחשיב מכוין אלא דהוי מלאשצל"ג )דמהאי טעמא
פטור בשבת ובזה דחה שם הוכחות הערוך מהתולש עולשין ומתקן הדס( ,לא שייך לגבי איסור כיבוי אש
המזבח דאין בזה פטור מלאשצל"ג .ואם ננקוט דמסכימים לשיטת הערוך מהתורה אלא דמחמירים
מדרבנן ,לא קשיא כלל ממזלפין.
עוד קשה דהרא"ש פרק י"ב במס' שבת הביא ראית הערוך ממזלפין ודחה דלא הוי פס"ר ,ואילו בפי"ד
סימן ט' ביאר דכל דברי הערוך שייכים רק לגבי שבת דיש בה דין מלאכת מחשבת ,אמנם לגבי שאר
איסורין לא שייך חילוק זה .והוכיח מסוגיית מזלפין דהוי פס"ר דלא ניח"ל ,ובכ"ז הקשתה הגמרא והא
קא מכבה ,ודבריו סותרים זא"ז.

ולבאר הענין נעתיק דברי הערוך )ערך פסק(" :פי' מי שחותך ראשו ימות ,ואם אמר איני מתכוין למיתתו
אלא להוציא ממנו דם לדבר צורך ,אין ממש בדבריו אלא הריהו כמתכוין להמיתו ורוצח הוא .והיכא פליג
ר"ש כגון גרירה דאפשר דלא עביד חריץ ואפילו עביד אפשר דלא ניח"ל .וכן בשקיל ליה בברזי דלא
ניח"ל ,אמר ר"ע אי איכא אחר ליעבד אחר ולא אבי הבן )לגבי מילה בצרעת( ,וכן ההיא דאית ליה הושענא
אחריתי )לגבי אוכל ענבי הדס ביו"ט ועי"ז מכשיר אותו( ,אבל פס"ר ליכא לספוקי דלא ימות ודודאי

ניח"ל ,דאי לא ניח"ל היכי הוי פסיק רישי ?"
מבואר מלשונו דכל פס"ר חשיב ניח"ל מהסיבה דאם לא הוי ניח"ל ,מדוע עשה?



ההדגשה והסוגריים שלי ,מ.ס.

וביאור הענין דיסוד הפטור של דשא"מ ,דחשיב כאילו נעשה ממילא ובגרמא ע"י העושה היות ולא כיון
לעשות הפעולה ,אמנם במקום דהוי פס"ר דבהכרח נעשה ,חשיב כאילו כיון גם לתוצאה.
ונוסיף ביאור ,הנה העושה מעשה באופן דלא הוי פס"ר אבל ניח"ל ,או שמכוין לזה אף דלא ברור
שיעשה,חשיב מלאכה ומעשה גמור ,דלא אכפת לן דלא הוי פס"ר כל עוד הוא מכוין לעצם המעשה,
והרי"ז ככל פעולה שלא ברור שתצליח .ורק באופן שלא מכוין לפעולה ,בזה אי לא הוי פס"ר מותר מצד
שנעשה בלא כוונה )אף דהדבר פשוט בסברא ,מצאתי שמבואר כן ברמב"ן בכתובות דף ו :ד"ה א"נ וכן
בשו"ת הריב"ש סימן שצ"ז ,בענין סירוק בכוונה להשיר וכיבוד הבית יעו"ש(.
ובאיסור רציחה למשל אין האיסור דוקא אם מעונין בתוצאה,אלא בעצם פעולת הרציחה חשיב רוצח
במזיד ,אף שכיון למטרה אחרת ,היות ועשה את מעשה הרציחה בכוונה גמורה למעשה ומתוך ידיעה
שזאת התוצאה ,הרי חשוב מכוין וניח"ל.
ולפ"ז לכאורה לא שייך בפס"ר מציאות דלא ניח"ל ,דהרי אין האיסור תלוי כלל ברצונו.
ולבאר הענין נקדים הסוגיא בזבחים צ"א"- :אמר שמואל המתנדב יין מביא ומזלפו ע"ג האישים ,מאי
טעמא אמר קרא וכו' ,והא מכבה כבויי...כיבוי דמצוה שאני" .ובסוף הקשו מברייתא":יין נסך לספלים
או אינו אלא לאישים ,אמרת לא יכבה ,הא ר"י הא ר"ש וכו'".
ולכאורה יש להקשות ,בדבר שמצוותו בכך מה שייך איסור כיבוי ,והרי כשמורידים גחלים מע"ג המזבח
לצורך מחתת הקטורת ויתר הגחלים מפנים לאמה ומכבים? -אלא דכל דבר דהוי דרך מצוותו ל"ש בזה
איסור כיבוי .ואם יש לימוד דבעי זילוף ,הרי מצוותו בכך וכיצד יש בזה משום כיבוי ,ומאי שנא מכל
הקטרת אימורים?
וצריך לומר דזה גופא הספק ,האם זילוף הוי צורת קיום המצוה או לא .דלרבי יהודה מכח הלאו דלא
תכבה פירש הדרשה ד"אשה" באופן אחר .ואילו לר"ש היות ובדשא"מ מותר ,אין הכרח להוציא הפסוק
מפשוטו ,וכן מבואר שם ברש"י.
וזה הוכיח הערוך דאף דבמציאות הוי כיבוי היות ולא ניח"ל מכח שעוסק במצוה ,חשיב לא מכוין לגבי
הכיבוי .אבל אם ננקוט דפס"ר הוי מעשה בכל אופן ,אין סברא לחלק בין ר"י לר"ש ,דאליבא דתרויהו הוי
כיבוי גמור ולא משנה מה שעוסק במצוה.
וזה ביאור הגמרא שם דבמקום מצוה שאני ,דהיינו כשעוסק במצוה חשיב הכיבוי ממילא ואפשר שזו
היתה כוונת תוס' בתירוצם דאין להוכיח מזילוף דמצוה שאני .אמנם במקום אחר כל שיודע התוצאה
חשיב מכוין גמור .ואילו הערוך ס"ל דאם בכל מקום פס"ר דלא ניח"ל הוי חשיב מכוין ,כוונת מצוה לא
היתה משנה.
אמנם לפ"ז קשה כיצד מוכח מסוגיה זו לגבי שבת?
והנה מצינו במלאכת שבת כמה פטורים הנובעים מכוונה:
א .דבר שאינו מתכוון ,ונחלקו בזה ר"ש ור"י.
ב .מלאכה שאינה צריכה לגופה ,וגם בזה נחלקו ר"י ור"ש.
ומבואר בכ"מ דאין קשר בין המחלוקות ויש חילוק ביניהם ,דדשא"מ הוי מחלוקת כללית בכל דיני
התורה ואילו מלאשצל"ג הוי רק במלאכות שבת.
ובכ"מ מבואר דבשבת בעינן מלאכת מחשבת ,ויש לעין בגדר דבר זה ,האם הוי גדר בצורת המלאכה דבעי
שתיעשה באופן של אומנות ומלאכת מחשבת וממילא הוי דין מיוחד במלאכת שבת .או דהוי דין בכוונה,
שמלבד עצם הפעולה בעינן שיכוין למלאכה ואם לא כיון חשוב דשא"מ.
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ביתר ביאור ,בכל איסורי התורה הפעולה היא האיסור וכל שמכוין אליה חשיב מכוין ,אבל בשבת ל"מ
שיכוין לפעולה אלא למלאכה ,וכל שלא כיון למלאכה הוי דשא"מ.
ומצאתי שנחלקו בזה הראשונים ,דרש"י )ביצה י"ג (:ביאר מלאכת מחשבת -מלאכת אומנות.
אמנם רש"י בב"ק דף כ"ו :ביאר מלאכת מחשבת שנתכוין לעשות המלאכה ,וכן במסכת חגיגה דף י' ע"א
ברש"י ,ויותר מבואר בר"ח וז"ל :אינו חייב במלאכה עד שיתכוין לעשות אותה מלאכה .וכן בתוס' יומא
ל"ד :ד"ה הני מילי וז"ל בא"ד" :אבל הכא פירוש בשבת דכתיב ביה מלאכת מחשבת בעינן שיחשב
לעשות המלאכה שהוא עושה".
ואגב אורחא נבאר דברי ר"ח התמוהים ביומא שם ,כשמבאר הטעם שמותר לרבי יהודה לשים
עששיות ברזל במים ול"ח לצירוף אף דדשא"מ אסור לר"י וז"ל ":ופרקינן אליבא דאביי הני מילי דסבר
ר' יהודה דשא"מ אסור בכל התורה ,אבל הכא ביוה"כ צירוף כי האי גוונא דרבנן היא ,מ"ט ,לאו מלאכה
שצריכה לגופה היא" ,יעו"ש והדברים תמוהים הרי לר"י מלאשצל"ג אסורה בשבת מה"ת.
אמנם לדברינו מבואר היטב ,דבחופר גומא ואין צריך אלא לעפרה מבואר דגם לר"י פטור דהוי מקלקל.
ומשמע מר"ח דהיינו שאינו מכוין למלאכה כלל ,וכן מבואר בר"ח בשבת קה :וז"ל " :אימור דשמעת
לר"י מלאשצל"ג חייב עליה במתקן,דאע"ג דלא מכוין כיון דממילא הויא מלאכה דניח"ל -חייב ,במקלקל
מי שמעת ליה".
מבואר דמה שחייב ר"י במלאשצל"ג היינו בענין דסו"ס ניח"ל בגוף המלאכה והוי תיקון חשוב מלאכת
מחשבת ,אבל באופן דגוף המלאכה הוי קלקול פטור גם לר"י.
וא"כ בצירוף ,היות ולא מכוין לצירוף ואין לו ענין בזה ,חשיב לא מכוין לגבי
הצירוף ואצל"ג ,באופן כזה מהני גם לר"י לפוטרו.
ולפ"ז אפ"ל דמה שהתיר הערוך סחיטה בהולך לאיבוד וכן כל פס"ר דלא ניח"ל בשבת ,היינו מטעם דהוי
דשא"מ שמותר לגמרי ,ואף שבכל התורה היה נחשב ע"י פס"ר כמכוין ,לגבי שבת למדנו ממלאכת
מחשבת דכל שאינו מכוין למלאכה ל"ח מתכוין .וכן הוא לשון הרמב"ן בסוגיין ":כיון דאית ליה הושענא
אחריתי ,כדבר שאינו מתכוין דמי,דמלאכת שבת מסורה ללב שהרי מלאכת מחשבת אסרה תורה".
ולפ"ז מיושב הרא"ש דבאמת חלוק שבת מכל איסורי התורה ,ולכן כשהגמרא בזבחים הקשתה והא קא
מכבה ,לא תירצו דלא ניח"ל בכיבוי .ומה"ט אסור לשתות כוס עיקרין ,דבכל התורה שאין בה גדר מלאכת
מחשבת חשוב כל פס"ר כמכוין וניח"ל בעצם העובדה שהוא עושה ,על אף שמודע לתוצאות המעשה.
והוכחת הערוך היתה ממסקנת הסוגיא בענין מצות זילוף שנלמד מדרשא חשיב הכיבוי כלא מכוין ,מוכח
דאף דהוי פס"ר היות ולא ניח" ל שרי וכמו שביארנו לעיל.
)ועפי"ז אפ"ל דאפילו אם הערוך יודה שלא הוי פס"ר ,כגון טיפות דקות ,בכ"ז מוכח דלא ניח"ל חשיב לא
מכוין ,דפשוט מריש הסוגיא דאסור לזלף אפילו באופן כזה ,דעצם הזילוף הוי כיבוי ורק ע"י המצוה
מותר ,מוכח דלא ניח"ל מפקיע הכוונה .ויל"ע בזה ודו"ק(.
ותוס' שדחו ראייתם ס"ל דמסקנת הגמרא מצווה שאני היא המפקיעה שם כיבוי מהפעולה ומה"ט שרי.
ועתה נבא לבאר דברי התוס' ,דמוכח משיטתם שכל המותר משום דשא"מ מותר אף לכתחילה ,וכל
הפטור משום מלאשצל"ג ,היות והוי דין מיוחד בשבת ,אסור מדרבנן .ובזה נחלקו אי פס"ר דלא ניח"ל
הוי דשא"מ וממילא מותר ,או מלאשצל"ג ואסור מדרבנן.
אמנם בזה יש קצת מקום להסתפק דאף דחשיב דשא"מ סו"ס הוי הלכה מיוחדת לשבת מצד מלאכת
מחשבת ובכ"ז ס"ל להערוך דמותר לגמרי )והמעיין ברא"ש יראה דפליג בזה על תוס' ,דתוס' הדגישו
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דפס"ר דלא ניח"ל חשיב מלשצל"ג ומה"ט אסור לכתחילה ,אמנם ברא"ש משמע דמודי דהוי דשא"מ
ובכ"ז אסור לכתחילה ,והטעם כמו שביארנו ,היות והוי היתר מיוחד בשבת(.
ובזה אתי שפיר ההוכחה מזילוף דדשא"מ במקום שעיקר המעשה הוא מצוה ל"ח מכבה ,דאם היינו
מחשיבים אותו למכוין מכח הפס"ר ,היה מכבה גמור והיה אסור בכל ענין )והיינו מפרשים הפסוק אשה
באופן אחר כמבואר ברש"י שם( .והרא"ש הוכיח מריש הסוגיא מעצם הקושיא "והא קא מכבה" שמוכח
שללא לימוד מיוחד של מצוה ,סברת לא ניח"ל לבד לא מהני ,ולכן בכוס עיקרין בכה"ג אף דלא ניח"ל
חשיב מכוין גמור וכמו שביארנו.
בתוס' הקשו על הערוך ממפיס מורסא דהוי מלשצל"ג ושרי רק משום צער ,והרי שם לא ניח"ל כלל.
והקשה רע"א דשם ל"ש לומר דהוי דשא"מ דהרי מכוין לגוף המעשה.
ולפי"ז אפ"ל דאף דל"ד ממש לדשא"מ אלא למלשצל"ג אבל גם מלשצל"ג בכה"ג דלא ניח"ל כלל חשיב
כלא מכוין ,כמו שביארנו לעיל בדברי ר"ח לגבי צירוף) .ואף דשם אסור מדרבנן היינו משום דגם מתכת
הוי כיבוי מדרבנן ולגבי הכיבוי חשיב מכוין( ,ועוד אפ"ל דבאמת מה שחשיב מפיס מורסא מלאשצל"ג ולא
דשא"מ היינו מצד שעושה את מעשה הנקיבה דהיא היא עשיית הפתח ,ובשלמא אי כל פס"ר ממילא
חשיב מכוין הרי"ז כמכוין לפתח אלא דלא צריך והוי מלאשצל"ג .אבל אי לא ניח"ל חשיב כלא מכוין
והרי בשבת כל שלא מכוין למלאכה ,אף שמכוין לפעולה חשיב דשא"מ כדמוכח לעיל ,ממילא היה צריך
להחשב דשא"מ .וכן משמע לשון הרא"ש" :אע"ג דאינו נהנה בבנין הפתח וגם אינו מכוין בבנין הפתח
אלא לנקיבה בעלמא" ,עיש"ה.
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כתובות דף ד' ע"א "תניא כותיה דרב חסדא הרי שהיה פתו אפויה וטבחו טבוח ויינו מזוג ,ונתן מים ע"ג
בשר ומת אביו של חתן או אמה של כלה מכניסין את המת לחדר ואת החתן ואת הכלה לחופה ובועל
בעילת מצוה ופורש ונוהג שבעת ימי משתה ואח"כ נוהג שבעת ימי אבילות ,וכל אותן הימים הוא ישן בין
האנשים ואשתו ישינה בין הנשים".
והקשה הר"ן דלפי סברת הגאונים דיום מיתה וקבורה מחייב באבילות דאורייתא היכי אתיא שמחת ימי
המשתה דאינה אלא מדרבנן ,ודחיא לאבילות דאורייתא ,והיאך נוהג קודם ז' ימי משתה .ותירץ הר"ן
)וכן בחידושי הרמב"ן( דב"ד מתנין לעקור דבר מהתורה בשוא"ת .והוסיף הר"ן דלפ"ז אינו ראוי
להתעסק בדברים של שמחה כל אותו היום ,אלא דאינו חייב לעשות מעשה אבילות ,והיינו שוא"ת.
והרמב"ם בפי"א מהל' אבל ה"ח כתב דנוהג שבעת ימי המשתה ,ואח"כ נוהג שבעת ימי אבילות ,ומדלא
חילק בין שוא"ת ובין קו"ע ,משמע דבכל גוונא נוהג ואפילו דברים של שמחה .וא"כ תקשי לפמש"כ
הרמב"ם ברפ"א מהל' אבל דאבילות ביום הראשון הוי דאורייתא ,היאך אתי שמחת ימי המשתה דהוי
דרבנן ודחי לאבילות דאורייתא .ועוד איכא למידק דהנה הרמב"ם בפ"י מהל' אבל ה"ט כתב דהמקומות
דעושין שני ימים טובים ,מונה השבעה מיו"ט האחרון אע"פ דאינו נוהג אבילות .ובה"י כתב הרמב"ם
דהקובר את מתו ביו"ט שני דהוא יו"ט אחרון נוהג בו אבילות הואיל והוי יו"ט מדבריהם ,ואבילות יום
ראשון הוי מהתורה .ואי קבר ביו"ט שני של ר" ה אינו נוהג בו אבילות דשניהן הן כיום ארוך ,עכ"ל.
וכתב הטור בשם הרמב"ן דלשיטת הרמב"ם אע"פ דאינו נוהג אבילות אי מת לו ביום שני דר"ה אכתי
מיהא יעלה לו מן המנין .וצ"ע דכיון דאלים טעמא דיומא אריכתא דלא ינהג אבילות ,אמאי לא אלים האי
טעמא דלא יעלה לו מן המנין .וכבר הקשה הרדב"ז שם ואסיק דאכן לא יעלה לו.
ונראה בדעת הרמב"ם דס"ל דאיכא תרי דינים באבילות חדא דין חלות האבילות דהוא דין דעל היום חל
יום אבילות .ואיכא נהוג אבילות ,דהוא נהוג כל דיני אבילות בפועל .וכדי דיעלה למנין ימי אבילות ס"ל

להרמב"ם דסגי דחל עליו ימי אבילות אע"פ דלא ינהג בדיני אבילות ,וכן משמע דהרמב"ם בפ"י שם ה"ח
כתב הקובר את מתו בתוך הרגל לא חלה עליו אבילות כלל ,ואינו נוהג אבילות ברגל .אלא לאחר הרגל
מתחיל למנות שעה ,ולכאורה ל"ל להרמב"ם לכתוב דאינו חלה האבילות ואינו נוהג ,דהא אי לא חלה שוב
אינו נוהג ,אלא דאיכא דין דחלות אבילות וזה יעלה לו אף אי לא ינהג ,ואיכא נהוג אבילות .ומעתה חלוק
רגל מהתורה לענין זה מיו"ט דרבנן .דרגל מהתורה הוי יום שמחה בהחפצא של היום וא"כ לא יכולה
לחול אבילות דהחלות אבילות סותר לדין דיום שמחה .משא"כ יו"ט מדבריהם הוי רק על הגברא )וכמו
דאיסורי דרבנן דאמרינן דהוי רק על הגברא עיין אתוון דאורייתא( וא"כ שפיר חל ימי אבילות דהשמחה
דגברא לא סותר לזה .אלא דנהוג ליכא ,ומהשתא שפיר עולה לו למנין ימי אבילות.
וכן משמע מלשון הרמב"ם דבה"ח כתב הקובר את מתו בתוך הרגל לא חלה עליו אבילות ובה"ט לגבי
יו"ט שני כתב דהמקומות שעושין שני ימים טובים מונה השבעה מיו"ט שני אע"פ שאינו נוהג אבילות,
דכיון דחל אבילות אע"פ דלא נוהג שפיר עולה לו .ומשום הכי כתבו התוס' במו"ק )כ"ג ע"ב ד"ה מאן
דאמר( דשבת דליכא בו דין שמחה אלא עונג א"כ לא סותר לדין דחלות אבילות דהעונג דהוי רק על
הגברא ,לא סתר לחלות האבילות דהוי בחפצא דיומא ,ומשו"ה שפיר עולה שבת למנין האבילות ,כיון
דחל ,אע"פ דלא נוהג .ומעתה שפיר פסק הרמב"ם דהקובר את מתו ביו"ט שני של ר"ה דאינו נוהג אבילות
דהוי כיומא אריכתא ,וכתב הטור בשם הרמב"ן דיעלה לו למנין .והקשה הרדב"ז דלהוי כיומא אריכתא
ולא יעלה לו נמי .אולם לדברינו ניחא דהא דשוויה רבנן ליו"ט שני כיומא אריכתא הוי רק על דיני דגברא
דבזה יהא כיו"ט ראשון ,משא"כ החפצא של היו"ט  -השמחה בהחפצא של היום ,בהא לא שוויה רבנן ,
וא"כ כיון דעל החפצא של היו"ט שני דר"ה ליכא דין שמחה ,א"כ שפיר חל עליו אבילות ,ולפיכך שפיר
יעלה לו מן המנין וסלקא ליה קושיית הרדב"ז.
וניחא נמי הא דהקשה המנ"ח )רס"ד ס"ג( דלשיטת הראב"ד בהל' חגיגה דנשים פטורות משמחה ,דלא
ינהגו אבילות ברגל ,דהא דין אבילות חייבים מהתורה .אמנם גם זה ניחא דהרי ברגל הוי יום שמחה
וכדכתיב התוס' במו"ק )שם( א"כ לא חלה כלל אבילות ,דהא ברגל דאורייתא הוי יום שמחה בהחפצא של
היום ונשי פטירי.

ב
הרמב"ם בפי"א מהל' אבל ה"ז כתב שבעת ימי החתנות הרי הן כרגל ומי שמת לו מת בתוך ימי המשתה
אפילו אביו ואמו משלים שבעת ימי המשתה ואח"כ נוהג שבעת ימי אבילות .ומונה השלושים מאחר ימי
השמחה ,והשיגו הראב"ד א"א ולמה לא יעלו ימי המשתה לשלושים .ובדעת הראב"ד צ"ע דהא כתב
הרא"ש בסוגייה דכתובות וכן הטור בשם הרמב"ן בתה"א ,דהא דרגל עולה לשלושים משום דנוהג מצוה
ל' ברגל ,אבל חתן מותר בכל משום מלך ביופיו תחזינה עיניך ,והכי נמי מוכח מסוגיא דמו"ק דף י"ט,
דבעי נהגא מצות ל' ברגל כדי שיעלה .וא"כ היאך יעלה למנין לדעת הראב"ד
ואיכא נמי למידק דהנה הר"ן בסוגיין הקשה בשם הרמב"ן לדעת הגאונים דס"ל דהקובר את מתו ברגל
אע"פ דאינו נוהג אבילות ,עולה לו למנין ז' כיון דהוא מדרבנן ,והקשה דא"כ ימי המשתה נמי יעלו .ותירץ
חדא דבשלמא התם הרי הוא מקיים אבילות בשאר ימים ,אבל הכא אי אתה אומר יעלו נמצא שלא קיים
מצות אבילות כלל .ועוד תירץ דשאני יו"ט שני שהוא ספק דדבריהם וספק אבילות לקולא ,וכיון דאפשר
דהוא חול עולה ,אבל משתה שהם ודאי דדבריהם אינו עולה .והנה הרמב"ם לא ס"ל הך תירוץ בתרא
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דהא כתב בפ"י שם ה"ז דיו"ט שני עולה לו למנין אע"פ שאינו נוהג אבילות הואיל ומדבריהם הוא ,עולה
לו מן המנין .הרי כתב דכיון דמדבריהם עולה לו ,ולא בגלל דהוי ספק חול ספק יו"ט .וא"כ ע"כ צ"ל דהא
דיו"ט עולה לו מן המנין לשבעה ,וימי המשתה דחתן אינם עולים לו ,כתירוץ קמא דהר"ן דבחתן לא
יקיים מצות אבילות כלל ,ולפ"ז אי מת בתוך ימי המשתה דאפילו אי יעלה לו לא יבטל האבילות צריך
דיעלה לו מן המנין )אי לא דנימא דלא פלוג רבנן( והר"מ כתב בה"ז דמי שמת לו בתוך שבעת ימי המשתה
דאינו עולה וצ"ע.
ונראה לבאר דהנה בסוגיא דעוסק במצוה פטור מן המצוה איכא פלוגתא דרבוותא ,דהתוס' )בסוכה דף
כ"ה ע"ב ובב"ק נ"ו ע"א( כתבו דדוקא דלא יכול לקיים את שתיהן ,דאי יכול לקיים שתיהן שוב אינו
פטור ,והר"ן בסוכה )שם( דחה דבריו וכתב דאפילו ביכול לקיים שתיהן נמי פטור יעו"ש .ונראה דיסוד
פלוגתם הוי במהו גדר הפטור דעוסק במצוה .אי הוי הפקעה לגמרי דאינו מחוייב כלל במצוה השניה ,או
דהוי רק פטור דאנוס הוא מחמת המצוה הראשונה.
ומדברי הריטב"א התם בסוגיא דסוכה מוכח דהוי מופקע לגמרי ,דהקשה התם הריטב"א ל"ל קרא
למיפטר עוסק במצוה הא פשיטא דלמה יניח מצוה זו מפני מצוה אחרת ,וי"ל דהא קמ"ל דאפילו בעי
להניח מצוה זו לעשות מצוה אחרת גדולה הימנה אין הרשות בידו ,סד"א איפטורי הוא דמיפטר מיניה
אבל אי בעי למשבק הא וליעבד אידך הרשות בידו קמ"ל כיון דפטור מן האחרת הרי היא אצלו עכשיו
כדבר של רשות יעו"ש .הרי דמבואר בדברי הריטב"א ,דלא הוי רק דין פטור אלא דמופקע ממצוה האחרת
ואם יקיים את המצוה האחרת נמצא שלא קיים כלל מצוה .וא"כ אפשר לומר דבהא פליגי נמי התוס'
והר"ן ,דהר"ן ס"ל דהוא מופקע לגמרי מן המצוה בעודו עוסק במצוה אחרת וכסברת הריטב"א ,וא"כ אף
דיכול לקיים את שתיהן כיון דהוא מופקע מכך א"כ ליכא חיוב .משא"כ התוס' ס"ל דהוי רק דין דיחוי
ובאמת שפיר חל עליו החיוב לקיים המצוה השניה ,אלא דאיכא פטור כל זמן שלא יכול לקיים שתיהן.
וא"כ אי יכול לקיים שתיהן שוב חייב הוא במצוה.
והנה בדעת הרמב"ם ,כתב הרב המגיד בפ"ו מהל' סוכה ה"ד דהרמב"ם ס"ל כר"ן מדסתם שלוחי מצוה
פטורין מן הסוכה בין ביום ובין בלילה ,וכתב ה"ה דיש מי שכתב והוא שיהיה בענין שאם ישבו בסוכה
מבטל קצת מאותה מצוה ,ואין נראה כן מדברי רבינו שסתם וכתב שלוחי מצוה פטורין מן הסוכה ,אלמא
בכל גוונא פטורין כל זמן שעוסקין במצוה ,שהעוסק במצוה פטור מן המצוה עכ"ל .הרי דמבואר
דהרמב"ם ס"ל כהר"ן דאפילו יכול לקיים את שתיהן נמי פטור וכדבארנו דהוי הפקעה לגמרי מן המצוה
האחרת.
ואפשר דבזה פליגי הרמב"ם והראב"ד בהל' ק"ש ,דהרמב"ם כתב בפ"ד מהל' ק"ש ה"א דמי שהיה לבו
טרוד ונחפז לדבר מצוה פטור מכל המצוות ומקריאת שמע .לפיכך חתן שנשא בתולה פטור מקריאת שמע
עד שיבא עליה .וכתב שם הכס"מ דה"ר מנוח כתב בשם הראב"ד דמדברי הרמב"ם משמע דפטור בין
מק"ש דלילה ובין מק"ש דיום )אם לא בעל( ,ואין כן דעת הראב"ד אלא דוקא בלילות פטור אבל בימים
חייב דישראל קדושים הם ומסח דעתיה מיניה .ולא מסתבר לאוקי פלוגתייהו אי מצי לאסוחי דעתיה
מיניה או לא .ועיי"ש בהגה"מ שכתב ואפילו מק"ש דיום ,וכ"כ התוס' וכן משמע בפרק הישן דפטור חתן
מן התפילין והיינו ביום ע"כ .וכן משמע מדברי הפנ"י ברכות ט"ז ע"א דחתן פטור מכל המצוות ,שהקשה
שם דלמה לא תני בחתן שפטור מק"ש ומתפילין ומתפילה ומכל מצוות האמורות בתורה כדקתני ר"פ מי
שמת שפטור מכל המצוות ,ועיי"ש דתירץ דזהו דבר פשוט דתפילין חמיר טפי מק"ש ,דאפילו יש לו תאות
נשים אסור להניחם משום היסח הדעת ,וא"כ תפילין פשוטים מק"ש ולהכי לא קתני להו .וכן פטור מן
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התפילה דבעי כונה ,והא דקתני בפ' מי שמת משום סיפא דנושאי המיטה עיי"ש .ואפשר דפליגי בגדר הדין
דעוסק במצוה ,דהרמב"ם ס"ל כדכתב ה"ה דאפילו יכול לקיים שתיהן נמי פטור ,א"כ ה"נ הוי עוסק
במצוה במחשבתיה ,וא"כ אף דיכול לאסוחי דעתיה ,כיון דמופקע משאר המצוות א"כ הוי ליה פטור
מק"ש דיום ומשאר המצוות .והראב"ד ס"ל כדעת התוס' דדוקא אי לא יכול לקיים שתיהן אזי אית ליה
דינא דעוסב"מ ,וכיון דביום יכול לאסוח דעתיה "ישראל קדושים ומסח דעתיה מיניה" שוב הדר ליה
חיובא וחל עליה ,וממילא חייב בק"ש דיום.
ומעתה איכא למימר נמי דהא דחתן דמת לו מת בימי המשתה ,דאינו נוהג שבעת ימי אבילות הוי מדינא
דעוסק במצוה פטור מן המצוה ,וכיון דהוי עליו חובת שמחה שוב הוי עוסק במצוה זו ,ולא חל עליו חובת
אבילות ,וכמו דאמרינן בסוכה דף כ"ה ע"ב דחתן פטור מן הסוכה כל השבעה מטעם עוסבמ"צ וכמו
שכתב שם התוס' )דף כ"ו ע"א ד"ה חתן( .ואע"פ דעוסק הוא במצוה דרבנן ודחי לאבילות דאורייתא כבר
כתב בקוב"ש )ח"ב סי ל"ב( דגם עוסק במצוה דרבנן פטור ממצוה דאורייתא .והיינו טעמא משום דהך
דינא דעוסק במצוה ילפינן מקרא "בשבתך בביתך" דדרשינן דוקא בשבת דידך ,ולהכי אף העוסק במצוה
דרבנן מיפטר מן המצוה דאורייתא ,כיון דאינו בגדר ‘שבת דידך' .ומהך דחתן שפטור מן הסוכה כל
שבעה ,איכא נמי ראיה .דהרי ז' ימי משתה הוי דרבנן ,ופוטרתו ממצות סוכה דהוי דאורייתא ,וא"כ שפיר
איכא למימר דכמו דימי השמחה פוטרים אותו מן הסוכה ,ה"נ פוטרים אותו מאבילותו.
ולפי"ז א"ש הא דהקשינו היאך אתיא שמחת ימי המשתה דאינה אלא מדרבנן ודחיא לאבילות
דאורייתא .דכיון דמדין עוסק במצוה אתינן עלה ,שפיר יכולה לדחות אף אבילות דאורייתא .ומבואר נמי
הא דמת לו בתוך ז' ימי המשתה דאינו עולה לו למנין ימי אבילותו ,והקשינו לעיל דאמאי לא יעלה הא
כיון שמת בתוך ימי אבילותו שפיר יוכל לקיים אבילות ,אמנם לדברינו ניחא דכיון דעוסק הוא במצוה
דשמחת חתן שוב לא יכול לחול עליו אבילות.
אמנם אכתי צ"ע דהא איכא נמי י"א איסורי אבילות לספר ולכבס וכו' וכדאמרינן באלו מגלחין ,וא"כ
בשלמא העוסק במצוה פטור מן המ"ע דאבילות ,אבל היאך יפטר מן האיסורים דהא אין עוסבמ"צ
מיפטר מאיסורי .אמנם כתב הדברי יחזקאל )סי' י"ז( דאיסורי אבילות שונים מכל שאר איסורי תורה,
דכל איסורי תורה הוי איסורא מחמת עצמן ,משא"כ איסורי אבילות דהא לא מצינו בתורה אסור
להתרחץ וכו' ,אלא דאיכא מ"ע להתאבל ,וממילא אסור לו נמי באיסורי אבילות ,דע"י הרחיצה והסיכה
מבטל הוא מצות האבילות .וכן מוכח נמי מהא דהרמב"ם מנה בספר המצוות )מ"ע ל"ז( "מצוות אבילות
שנצטוו הכהנים שיטמאו לקרובים וכו' וכבר התבאר שאבילות יום ראשון דאורייתא" ,ולא הזכיר
הרמב"ם דאסור גם ברחיצה וסיכה .וכן בהל' אבל )פ"א ה"א( כתב וז"ל "מ"ע להתאבל על הקרובים
שנאמר ואכלתי חטאת היום היטב בעיני ה' ,ואין אבילות מן התורה אלא ביום הראשון בלבד דהוא יום
המיתה ויום הקבורה" עכ"ל ,הרי דהביא מ"ע להתאבל ,ובפ"ה הי"א הביא הי"א דברים שהאבל אסור
בהם ,וא"כ חזינן דאיסורא דאבל לא הוי אסור בפ"ע ,אלא מחמת מ"ע של האבילות ,ושפיר העוסק
במצוה דחיא למ"ע של האבילות ,ושוב לא הוי עליה כל איסורי דאבילות.
ומעתה יבואר נמי הא דפליגי הרמב"ם והראב"ד אי ימי משתה עולים לשלושים ,דהרמב"ם ס"ל דאין
עולים ,והראב"ד פליג עליה וס"ל דעולים למנין ל' ,והקשינו לדעת הראב"ד דאמאי יעלו דהא בעי נהגא
מצות ל' ברגל כדי שיעלה .ולפמש"כ ניחא ,דהרמב"ם ס"ל דעוסק במצוה הוי מופקע לגמרי מן המצוה
האחרת וכדכתב ה"ה בהל' סוכה ,וכן מהא דחתן פטור מק"ש אפילו ביום .וא"כ אין מצות האבילות חלה
עליו כלל ,דהא הוי עוסק במצוה דחתן ,וכיון דאין חלה האבילות כלל שוב לא עולה למנין ל' ,משא"כ דעת
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הראב"ד כדביארנו לעיל דהוא ס"ל דהוי רק פטור ,ודיחוי מהמצוה וכדמוכח מהא דחתן חייב בק"ש ביום
דמצי לאסוחי דעתיה וכנ"ל .א"כ שפיר חלה עליו האבילות ,אלא דלא ינהג מנהגי אבילות אך כבר כתבנו
לעיל להוכיח דסגי בחלות אבילות אף דלא ינהג ,כדי דיעלה לו מן המנין וכדמוכח לגבי יו"ט שני דר"ה.
ומעתה שפיר חלוקים הרמב"ם והראב"ד ,דלהרמב"ם דהוי הפקעה לגמרי אין חלות אבילות כלל ולפיכך
לא עולה לו מן המנין .משא"כ להראב"ד דעוסק במצוה הוי רק פטור ודיחוי א"כ איכא חלות אבילות,
שפיר השיג הראב"ד דיעלה לו מן המנין.
וביסוד דברינו הנ"ל ניחא הא דהקשה בחדושי רעק"א בשו"ע סי' שמ"ב ס"א לגבי דאם מת לו מת דינהג
קודם שבעת ימי המשתה ואי בתוך ימי המשתה פגע בו רגל ,כתב השכנה"ג בשם העדות ביעקב )סי' י"א(
דהרגל יפסיק גזירת שבעה .והקשה הרעק"א דכיון דעדיין לא חלה עליו אבילות אמאי הרגל יבטלו .אמנם
לדברינו ניחא ,דהעדות ביעקב ס"ל כדעת הראב"ד והתוס' דעוסק במצוה הוי רק דיחוי ,וממילא אף במי
שמת לו מת איכא חלות אבילות אלא דאינו נוהג .ומשו"ה שפיר כתב דאם יפגע הרגל דיבטל האבילות
ככל רגל דמפקיע דין דאבילות.
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בשו"ע אהע"ז )קס"ה ס"ג( כתוב" :יבמה שתבעה היבם לחלוץ ,והיא אינה רוצה אלא להשאר עגונה ,אין
שומעין לה ,אפילו היה היבם נשוי" .רמ"א" :ודינה כמורדת".

כתב הב"ש ,שהרמב"ם )השו"ע נקט את לשון הרמב"ם( והטור לא כתבו בפירוש שדינה כמורדת ,אך
המ"מ הסביר את דעת הרמב"ם שדינה כמורדת .ובתרומת הדשן כתב" :ואשר נסתפקת ,אם היבמה אינה
רוצה לחלוץ כלל ,כל דבר זה מפורש בדברי מהר"מ ובהג"א פ' אעפ"י ,כולהו כתבו דדינא דמורדת אית
לה ...ומה שכתב הרמב"ם שאין שומעין לה ,אפשר ר"ל נמי דכתבינן עליה אגרת מרד") .פסקים וכתבים
רס"ד(

אך החזו"א כתב" :ואחר הדקדוק בלשון הרמב"ם ...נראה שדעת הרמב"ם שאין דין מורדת אלא בתבע
הוא לייבם ,והיא אינה רוצה .אבל בתבע לחלוץ ,כופין אותה לחלוץ...ולכן דברי התה"ד ,והרמ"א בזה
צ"ע".

כדי להכנס בעובי הקורה בסוגיא זו ,נציע את המקורות והמפרשים לקמן .שנינו בגמ':
"אמר רב טובי בר קיסנא אמר שמואל כותבים אגרת מרד על ארוסה ,ואין כותבים
אגרת מרד על שומרת יבם .מתיבי :אחת לי ארוסה ונשואה אפילו נידה ,אפילו חולה
ואפילו שומרת יבם ...לא קשיא כאן לחלוץ וכאן ליבם .דאמר ר' פדת אמר ר' יוחנן תבע
לחלוץ נזקקין לו ,תבע ליבם אין נזקקין לו".והקשו בגמ' על תירוץ זה" :מאי שנא ליבם
דלא ,דאמרינן ליה זיל ונסיב אתתא אחריתי ,לחלוץ נמי נימא ליה זיל ונסיב אתתא
אחריתי .אלא דאמר כיון דאגידא בי לא קא יהבו לי אחריתי ,הכא נמי כיון דאגידא בי
לא קא יהבו לי אחריתי .אלא אידי ואידי שתבע ליבם ,ולא קשיא כאן כמשנה ראשונה
וכאן כמשנה אחרונה .דתנן מצות יבום קודמת למצות חליצה ,בראשונה שהיו מתכוונין
לשום מצוה ,עכשיו שאין מתכוונין לשום מצוה ,אמרי מצות חליצה קודמת למצות
יבום") .כתובות ס"ד ע"א(

רש"י כתב שדברי ר' יוחנן לחלק בין תבע לחלוץ לבין תבע ליבם ,אמורים לפי משנה אחרונה .והקשו בעלי
התוס' )ד"ה "מאי שנא ליבם דלא"( שלפי דבריו אינה מובנת קושיית הגמ' על דברי ר' יוחנן המכוונת לכך
שגם ליבם צריכים לכפות את האשה) .שהרי לא יתנו לו אחרת ,אם לא יתיר את זקיקותה אליו( .והרי לפי
משנה אחרונה ,שלא מכוונים לשם מצוה ,אי אפשר לכוף כדי ליבם .לכן פירשו התוס' ,שבהוה אמינא

הבינו שדברי ר' יוחנן אמורים לפי משנה ראשונה .אך פירוש זה קשה :כיצד ניתן להבין את דברי ר' יוחנן
שנזקקים לו אם תובע לחלוץ ,ואין נזקקים אם תובע ליבם כמדבר לפי משנה ראשונה ,הרי לפי משנה זו
אפכא מסתברא .אמנם ,התוס' התייחסו לקושיא זו ,ותירצו שאעפ"י שמצות יבום קודמת ,נזקקין לו
כשתובע לחלוץ ,משום שבדידיה תלי רחמנא .ומה שלא נזקקין לו כאשר תובע ליבם ,הוא משום שסברה
הגמ' שלא ניתן לכפותה להתייבם.

תירוץ זה צ"ע ,שהרי למסקנת הסוגיא כופין להתייבם לפי משנה ראשונה ,וא"כ מה נשתנה בין ההוה
אמינא שאין לכפות אשה להתייבם ,לבין המסקנה שכופין.

עוד הקשו התוס' מדוע למסקנה ,לא חזרו לתרץ "כאן לחלוץ כאן לייבם ,ולפי משנה אחרונה" .ותרצו
שאין הכי נמי ,אלא שעדיף לתרץ את תירוץ הגמ' ,משום שמעמידים עי"ז את דברי שמואל והברייתא
בתבע לייבם .הדוחק בתירוץ זה ברור.

עוד יש לדקדק בלשון הגמ' בדברי ר' יוחנן שאמר" :תבע לחלוץ ,נזקקין לו .תבע לייבם ,אין נזקקין לו".
מדוע נשתנה הלשון המקובל "כותבין אגרת מרד" ו"אין כותבין אגרת מרד" ,ל"נזקקין לו" ו"אין נזקקין
לו".

דקדוק נוסף בסגנון הקושיא" :מאי שנא לייבם דלא ,דאמרינן ליה זיל וכו' אלא דאמר כיון דאגידא בי...
תבע לייבם נמי" .מדוע לא הקשו בפשטות מאי נפקא מינא בין לחלוץ לבין לייבם ,ומדוע כשתובע לחלוץ
נזקקים לו ,ותבע לייבם אין נזקקים לו ,בלא פירוט הטעמים מדוע להזקק או לא להזקק.

קודם שנציע ביאור למהלך הגמ' ,נראה שביסוד אגרת מרד ישנה הנחה בסיסית ,שדין כפיית מורדת ,הינו
כלי מיוחד לענייני נישואין .אבל לשאר עניינים שחז"ל החליטו לכוף אדם לעשותם ,ישנם אמצעי כפיה
אחרים) .ע"י שוטים ,שמתא ונידוי ועוד( .המושג " ענייני נישואין" טעון ביאור והרחבה ,ולקמן נפרט .כמו
כן ננסה לבאר מדוע היה צורך לתקן תקנה מיוחדת זו ,ולא הסתפקו בשאר סוגי הכפיה הרגילים.

הנחת יסוד זו לענ"ד אינה צריכה הוכחה ,מאחר ולא נאמרו דיני כפיה של אגרת מרד ,באף לא אחד מן
המקומות ,בהם ישנו צורך לאיזו שהיא כפיה ,והמקום היחיד בו נאמרו הדינים המיוחדים הללו ,של
כפיית מורדת ,אמורים אך ורק בענייננו .ולא זו בלבד ,אלא שגם " בענייני נישואין" ,ישנם מקרים בהם
הכפיה היא מסוג אחר ,כגון " כופין להוציא" ,שכופין אף ע"י שוטים.

בביאור מהלך הסוגיא ,נראה לומר שעיקר עניינה של סוגייתנו הוא לברר מה הם " ענייני נישואין" ,אשר
בהם מפעילים "דין מורדת" .בהוה אמינא ,הבינה הגמ' שאגרת מרד כותבים רק במצב שאנו מעוניינים
בקירוב בין בני הזוג .אנו מעוניינים שיחזרו הצדדים איש לרעהו וישרה השלום ביניהם .אך כאשר אנו
מעוניינים בפירוק הקשר שביניהם ,והבעל אינו מעוניין לגרש ,אזי לא תהיה פעולת הכפיה ע"י אגרת מרד,
אלא תהיה כפיה בשוטים ,במילי או בכל סוג שיראה לחז"ל במצב הנתון.
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כך הוא מהלך הגמ' :רב טובי בר קיסנא בשם שמואל אומר שאין כותבים אגרת מרד על שומרת יבם,
והקשו מהברייתא ששם נאמר ,שכותבין אף על שומרת יבם) .דילגתי על ניסיון לתירוץ שהובא בגמ'
ודחייתו .אמנם ,לעניות דעתי גם שלב זה מתבאר טוב יותר עפ"י דברינו .אך מאהבת הקיצור לא אאריך(.
ותירצו בגמ' "כאן לחלוץ וכאן לייבם" ,וכדאמר ר' יוחנן תבע לחלוץ נזקקין לו ,תבע לייבם אין נזקקין
לו" .כלומר; תבע לחלוץ ,כותבים אגרת מרד .תבע לייבם ,אין כותבין אגרת מרד .אך תירוץ זה ,היה קשה
מאוד להבנה הראשונית ,שהרי אפכא מסתברא ,אם תבע לייבם ,היה צורך להזקק לו ,שהרי יבום היא
פעולת קירוב בין בני הזוג ,ואם תבע לחלוץ ,לא להזקק לו ,שהרי חליצה היא פעולת ריחוק .ולכן פירשה
הגמ' ,שכוונת התרצן ,היא להרחיב את גדר " ענייני נישואין" ,כך שכל מצב בו אדם מעוניין להתחתן,
ושכנגדו מעכבו ,נזקקים לו .הלכך" :תבע לחלוץ נזקקין לו" .משום "כיון דאגידא בי ,לא קא יהבו לי
אחריתי" .וטענה זו נכונה ,גם בתבע לייבם ,ולכן בשניהם צריך להיות הדין שנזקקין לו) .יש צורך להדגיש
שאף שדברים אלה אמורים עפ"י משנה אחרונה ,שאנו מעוניינים בחליצה יותר מאשר יבום ,כבר
הקדמנו ,שאין העדפה זו גורמת כתיבת אגרת מרד(.

א"כ ,בנסיון זה לתירוץ ,ישנה הרחבה למושג " ענייני נישואין" ,שכוונתו לא רק כאשר אנו מעוניינים
בקירוב בין בני הזוג ,אלא כל מצב ,שבו צד אחד מעוניין להנשא ושכנגדו מעכבו ,משתמשים בדרך זו של
כפיה.

מסקנת הסוגיא "כאן וכאן לייבם :כאן כמשנה ראשונה ,וכאן כמשנה אחרונה" חוזרת להנחה הראשונית,
שאין כותבין אגרת מרד בכל " ענייני נישואין" ,אלא רק כאשר המטרה לקרב בין בני הזוג .ובכל ענין אחר,
נזקקים אנו לשאר סוגי הכפיה .ועתה מבואר ,שאי אפשר לתרץ המסקנה :כאן לחלוץ וכאן לייבם,
ואליבא דמשנה אחרונה .שהרי גם כשהביאו את דברי ר' יוחנן בתחילה ,ידעו שדבריו הינם לפי משנה
אחרונה ,ואעפ"כ הקשו על דבריו ,וכמו שביארנו.

לפי ביאור זה ,מתורצות כל הקושיות שהקשינו .כיצד ניתן להבין את דברי ר' יוחנן ,שהרי לפי משנה
ראשונה אפכא מסתברא ,ולפי משנה אחרונה אין הבנה לשאלת הגמ' :מה נפקא מינא בין לחלוץ לבין
לייבם .ועתה שפיר מתפרשים דברי ר' יוחנן כמשנה אחרונה ,ואעפ"כ הקשו על דבריו ,משום שלא בכל
ענין כותבים אגרת מרד ,אלא רק בענייני נישואין .וא"כ מה בכך שאנו מעדיפים חליצה מיבום ,עדיין
קשה ,מדוע לכתוב אגרת מרד בתבע לחלוץ .אלא על כרחך ,משום שמונעת ממנו להנשא לאחרת ,א"כ
מציאות זו קיימת גם בתבע לייבם .ובתוך כך ביארנו את אריכות הלשון ,ומדוע לא הקשו בקצרה :מאי
נפק" מ בין לחלוץ לבין לייבם.

מתשובת הרשב"א נראה כמו המסקנה אליה הגענו ,שאגרת מרד אין כותבים אלא כדי לקרב בין בני הזוג.
נשאל הרשב"א" :העושה מאמר ביבמתו וחזרה וקבלה מאמר מאחיו ואסרה עצמה על שניהם או שרקקה
דקיימא לן דנאסרה .מי דיינינן לה כאלו נדרה הנאה מיבמה אחר מיתת בעלה או לא" .והשיב הרשב"א:
"כל כי הא לא מצינו שכותבין עליה אגרת מרד .שאין אגרת מרד אלא כדי שתחזור בה ותתיבם לו .אבל זו
שרקקה בפניו או שעשו בה מאמר אחר מאמר ,רבנן הוא דאסרו על האחין לעולם .ולמה כותבין עליה,
דהא אי אפשר להתיבם לו מעתה" .וקשה ,לכאורה היה מקום להענישה כפליים על חטאותיה ,אולם לפי
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מה שהסקנו ,שאגרת מרד נועדה אך ורק לקרב ביניהם ,מובנת תשובת הרשב"א ,שבמקום שאין
באפשרותינו לעשות זאת ,אין לכתוב אגרת מרד.

למסקנת הגמ' ,אפשר להסביר את דברי ר' יוחנן אחרת ממה שהבינו אותו בגמ' בהוה אמינא ,היינו
ש"נזקקין" פירושו "כותבים אגרת מרד" ,ו"אין נזקקים"" -אין כותבים" .אלא יש לבאר דבריו כך :תבע
לחלוץ נזקקים לו ,היינו -כופין אותה בשאר מיני כפיות ,תבע לייבם אין נזקקין לו -לכפותה .ואתיא
אליבא דמשנה אחרונה שחליצה עדיפא מייבום .לפי משנה ראשונה היה נראה לומר ,שאם תבע לייבם
כותבים אגרת מרד ,תבע לחלוץ אין ביה"ד פועל בנידון .אמנם תוך כדי מהלך הגמ' התבררה סברה
חדשה ,שבין אם תבע לחלוץ ובין אם תבע לייבם ,והיא מסרבת ,במקרה כזה נפגע הבעל ,שמחמת
זקיקותה אליו ,לא יתנו לו אשה אחרת .ולכן בכה"ג ,אפשר שיכפוהו בשאר סוגי הכפיה.

ע"פ דברים אלו ,תבואר תשובת הר"ן )סימן ס"א( ,שכתב לגבי יבמה שאינה רוצה לחלוץ ,ולא להתייבם:
"קימ"ל דכותבין אגרת מרד על שומרת יבם )פוסק כמשנה ראשונה כשיטת הרי"ף והרמב"ם( .הלכך ,הרי
זו דינה כדין המורדת ,שמכריזין עליה ארבע שבתות ,ואחר כך אם לא רצתה להתייבם הפסידה כתובתה,
אלא שמשהין אותה שנים עשר חודש ,דאי בעיא למהדר תהדר .ולאחר זמן זה ,אעפ"י שהפסידה כתובתה,
נראין הדברים ,שכופין אותה בנידוי ובכפיות אחרות ,עד שתרצה לחלוץ או להתייבם לפי שהיבם מעוכב
מלישא אישה מחמתה ,כדאמרינן בפרק אעפ"י ...וכך נראין דברי הרמב"ם ז"ל".

ע"פ דברינו ,נמצאו דבריו כקילורין לעיניים .כשכתב שדין מורדת יש לאישה ,הדגיש שדוקא אם לא
רצתה להתייבם .ואח"כ כתב ניראין הדברים )משום שאין מקור לסברה זו ,שהרי טענה כזו ,היתה רק
בקושיא על דברי ר' יוחנן( שכופין אותה בשאר כפיות עד שתרצה לחלוץ או להתייבם ,כאן הדגיש שבין
לחלוץ ובין לייבם ,כופין בשאר מיני כפיות.

עתה נותר לנו לברר את השאלה היסודית ,העולה מכל האמור ,והיא :מדוע יש צורך בסוג חדש של כפייה
ולא די בדרכים הרגילות .ונראה לעניות דעתי ,שכיון שדין מורדת נועד רק כדי לקרב בין הצדדים ,ולא
לאף ענין אחר ) ,אף שעניינו הוא מענייני הנישואים( ,הרי שהיה צורך למצוא דרך לכפיה ,אשר מצד אחד
תהוה כפיה מסוימת ,ומצד שני לא תהא כופה מדי ,כדי שתהא אפשרות שלא להכנע ללחץ הכפיה .שהרי
אי אפשר לכפות אשה ,שתהא תחת בעלה בעל כרחה .לצורך איזון זה ,היה צורך בדרך חדשה לכפיה,
השונה מהדרכים הרגילות ,שאי אפשר להשתמט מהם.

נחזור עתה לדברי השו"ע" :יבמה שתבעה היבם לחלוץ ,והיא אינה רוצה אלא להשאר עגונה ,אין שומעין
לה" .רמ"א" :ודינה כמורדת" .המחבר שסובר כשיטת הרמב"ם )והר"ן בתשובה שהובא לעיל( סובר,
שאין דינה כמורדת ,כפשטות הלשון וכדיוק החזו"א ,שהובא בתחילת המאמר .ולפי הבנתנו בגמ',
מבוארים הדברים כפתור ופרח .ודלא כתרומת הדשן ,שכתב שאפשר שגם הרמב"ם מודה שדינה
כמורדת.
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והרמ"א סובר שדינה כמורדת .ומה שכתב החזו"א שדברי הרמ"א צ"ע ,צ"ע בעצמו ,שהרי תרומת הדשן
הביא בשם מהר"מ והג"א ,שכך דינה .ולפי המבואר לעיל ,הרי זו גם שיטת בעלי התוס' ,א"כ אין תימה
שיפסוק הרמ"א כשיטה זו ,ובפרט שפוסק כמשנה אחרונה .ואף לפי הבנתנו בגמ' שגם רש"י הפוסק
כמשנה אחרונה ,סובר שאין לה דין מורדת ,אפילו הכי אין תימה שיפסוק כבעלי התוס' ,ושאר הפוסקים
שהוזכרו ולא כשיטת רש"י.
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בירור הגמרא ושיטות הראשונים
בגמרא בכתובות י"ט ע"ב אמרינן" :ת"ר שנים חתומים על השטר ומתו ,ובאו שנים מן השוק ואמרו ידענו
שכתב ידם הוא ,אבל אנוסים היו )רוב הראשונים -אנוסים מחמת נפשות( ,קטנים היו ,פסולי עדות היו-
הרי אלו נאמנים.ואם יש עדים שכתב ידם הוא זה או שהיה כתב ידם יוצא ממקום אחר משטר שקרא
עליו ערער והוחזק בבי"ד -אין אלו נאמנים" .הגמרא מקשה על הסיפא של הברייתא" -ומגבינן ביה
כבשטרא מעליא?! ואמאי -תרי ותרי נינהו? )רש"י -עידי השטר ב' והעדים מן השוק ב' שמעידים עליהם
שפסולים היו באותה שעה(.
בגמרא מובאות ביחס לשאלה זו ג' דעות:
רב ששת-מוכיח מברייתא זו שהכחשה תחילת הזמה היא וכמו שהזמה צריכה להיות בפני המוזמים ,כך
הכחשה צריכה להיות בפניהם .וממילא כאן שיש לנו שנים החתומים והוחזקה חתימתן ,ושנים
שמכחישים אותם -צריך להכחישם בפניהם -וממילא אפשר לגבות בשטר זה.
רב נחמן -מקשה על רב ששת :הרי אם היו לפנינו היינו מכחישים אותם ולא היתה מועילה שום טענה
לנאמנות-יתר ,כל שכן עתה שאינם נמצאים כאן ,שאילו היו ,יכול להיות שהיו מודים ,ודאי שאפשר
להכחישם! לכן ,יש לפסוק במקרה כזה-אוקי תרי בהדי תרי ואוקי ממונא בחזקת מריה ,ובמקרה שלנו-
בחזקת הלוה -וממילא לא גובים בשטר זה.
רבי אבהו -טוען שהזמה היא בפניהם בלבד ,אך הכחשה היא אף שלא בפניהם .והזמה שלא בפניהם -לא
מהוה הזמה ,אך עכ"פ מהוה הכחשה.

ולכאורה קשה על כל דעות האמוראים בברייתא זו:
א .בפשטות ,ההוכחה של רב ששת מהברייתא הנ"ל שהכחשה תחילת הזמה ,גוררת בעקבותיה את המשך
דבריו -שהכחשה חייבת להיות בפניהם .ותמיה דהרמב"ם פוסק בפי"ח מהל' עדות הל' ד' ,שהכחשה
תחילת הזמה ,ואילו בהלכה ה' פוסק שהכחשה יכולה להיות שלא בפניהם!
לכאורה -סתירה ברמב"ם!

ב .על דברי רבי אבהו קשה -מה הקשר של הדין "הזמה שלא בפניהם" לסוגייתנו?

ועוד -האם הוא חולק על אמורא אחר בנושא זה?
ג .על דברי רב נחמן קשה -היות וטענתו שהדין בסיפא הוא "אוקי תרי לבהדי תרי וכו'" ,יוצא שאין הבדל
דיני בין הרישא לסיפא בברייתא ובשניהם הדין הוא שהכסף נשאר אצל הלוה .אם כך -מאי נפק"מ אם
העדים נאמנים או לא?
ד .בנוסף לזה יש לברר לאיזה עדים מתייחסת שאלת הגמרא "והא תרי ותרי נינהו".
האם גם לאנוסים גם לקטנים וגם לפסולי עדות או רק לחלק מהם?

בע"ה נשתדל לברר את השאלות הנ"ל

ביחס לשאלה הרביעית -נחלקו בזה הראשונים ולענ"ד יש בזה ג' שיטות ראשונים:
שיטת הר"י מיגש )מובא בתוס' רי"ד על הדף( והמאירי -השאלה מתייחסת רק ל"אנוסים היו" שאז הדיון
הוא אם היתה הלוואה )כפי שמוכח מחתימת העדים בשטר( או לא היתה ) כפי שטוענים העדים מן השוק(,
אך בקטנים ופסולי עדות ברור שהכת השניה נאמנת משום שזו עדות על גופם של עדים .וכמו שנאמנים
להעיד עליהם שהם גזלנים משום שזו עדות על גוף העדים כך גם כאן.
שיטת תוס' רי"ד -הוא חולק וסובר שהשאלה מתייחסת לשלשת המקרים ,משום שאין נאמנות לכת
השניה בטענת "קטנים ופסולי עדות היו" יותר מהכת הראשונה.
ואין להשוות לנאמנות שבטענת גזלנים משום ששם מעידים שעכשיו הם גזלנים! וממילא -היות ופוסלים
אותם לכל העדויות ולא רק לעדות זו -לכן יש להם נאמנות יתר.
אפשר להוכיח מתוס' אצלנו ד"ה "ואם כתב ידם" שמסביר כתוס' רי"ד שהרי ,התוס' מבאר שיש הבדל
בין מעידים עליהם שעכשיו הם פסולים מסיבה מסוימת שאז יש נפק"מ עכשוית לעדותם ,משום שהם
בעלי דבר ונוגעים בעדותם ,והתורה אמרה "על פי שניים עדים יקום דבר" במקיימי-דבר הכתוב מדבר
ולא בעושי-דבר )ע"פ מכות ו' ע"א(.
לעומת זאת כאשר דנים על העבר שלהם בזמן העדות ,הרי שהדיון עכשיו הוא על השטר אם הוא כשר או
לא ,ואז זה תרי ותרי ,משום שאינם בעלי דבר.
שיטת הרא"ש בסי' י"ג אצלינו -חולק על רש"י בענין "תרי ותרי נינהו" שבסוגייתנו .לפי רש"י ,וכפי
שציטטנו לעיל את דבריו ,תרי ותרי פירושו ,שנים החתומים על השטר כנגד שנים מן השוק .לעומתו,
מסביר הרא"ש שתרי ותרי בסוגייתנו פירושו תרי כנגד "אנן סהדי" שהשטר נכתב בכשרות .ולפי זה יוצא
שקושיית הגמרא היא בענין "קטנים" ו"פסולי עדות" בלבד ששם זה תרי כנגד "אנן סהדי" שהשטר נכתב
בכשרות .אולם באנוסים זה ממש שנים כנגד שנים ולפי הרא"ש לא שייך כאן המושג "תרי ותרי".
ולחידוד הדברים נלע"ד להסביר שבקטנים ופסולי עדות אין ערעור ביחס למעשה ההלוואה רק שהכת
השניה טוענת לפסול בעדים ,אולם באנוסים זה ממש שנים כנגד שנים לגבי ההלוואה ,שלפי העדים
החתומים -היתה הלוואה ,ולפי הכת השניה -הם נאנסו לחתום ולא היתה הלוואה! )אח"כ מצאתי שכן
פירש החת"ס בדברי הרא"ש(.

בעז"ה נסכם בקצרה את השיטות:
שיטת הר"י מיגש והמאירי -קושיית הגמרא "והא תרי ותרי נינהו" שייכת דוקא באנוסים.
שיטת הרא"ש -בדיוק להיפך ,היינו שקושיית הגמרא הנ"ל שייכת בכולם ולא באנוסים.
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שיטת התוס' רי"ד והתוס' -הקושיה הנ"ל שייכת בכל שלשת המקרים.

ביחס לשאלה השלישית:
נחלקו הראשונים בדעת רב נחמן מהי הנפק"מ הדינית בין הרישא לסיפא בברייתא.
רש"י וחכמי צרפת )הובאו בשטמ"ק( -טוענים שהנפק"מ היא שבסיפא תועיל הנאמנות לענין תפיסה,
שאם המלוה תפס מטלטלין לא נוציא ממנו .משא"כ ברישא שלא תועיל שם תפיסה.
הרמ"ה -חולק וסובר שתפיסה לא תועיל גם במקרה של הסיפא ואין הבדל בין קרקע )שאין תפיסה
בקרקע( לבין מטלטלין ,והנפק"מ היא האם קורעים את השטר או לא .במקרה של הרישא קורעים את
השטר ,ובמקרה של הסיפא לא קורעים.

ביחס לשתי השאלות הראשונות:
בביאור המושג "הכחשה תחילת הזמה" ישנם שני הסברים עיקריים:
א .ההכחשה היא תחילת מעשה ההזמה וחלק מהתהליך -וכדאיתא בב"ק ע"ג ע"ב.
ב .הכחשה מהווה מקצת כהזמה או ממין הזמה.

והסבר הדברים כדלהלן:
בגמרא ב"ק ע"ג ע"ב איתא בשם רבא שעדים שהוכחשו ולבסוף הוזמו -נהרגין ,משום
שהכחשה תחילת הזמה היא אלא שלא נגמרה ,ואביי חולק עליו .בהמשך הגמרא מובאת דוגמא למושג זה
כגון שנים אומרים הרג ושנים אומרים לא הרג -זו הכחשה ,ואח"כ באו שנים ואמרו "עמנו הייתם"
והזימו את הכת שאמרה "הרג" .ומנסה הגמרא להוכיח מהמקרה של הוכחשו על גניבה והוזמו על טביחה
ומכירה ,שהדין שם שחייבים בתשלומי ארבעהוחמישה ,ואם אנו אומרים הכחשה לאו תחילת הזמה-
צריכים להיות פטורים ,שהרי בטלה עדותם ברגע ההכחשה .אלא ,ע"כ שלא בטלה והוכחה שהכחשה
תחילת הזמה! לבסוף הגמרא מעמידה את מחלוקת אביי ורבא בדין של "הוכחשו ולבסוף הוזמו".
הפוסקים הראשונים בסוגיא הנ"ל נוקטים להלכה ש"הכחשה תחילת הזמה היא" למרות שזו בעיא דלא
אפשיטא ,משום שקי"ל שהלכה כרבא במחלוקתו עם אביי חוץ מיע"ל קג"ם -וזה אינו אחד מששת
המחלוקות הנ"ל.
תוד"ה "אמר רב ששת" אצלינו מקשה -לשיטת רב ששת שסובר שהכחשה תחילת הזמה וחייבת ההכחשה
להיות בפני העדים קשה מהגמרא ב"מי שמת" ששם מבואר לגבי שטר אמנה )רש"י -לא לוה כלום אלא
כתבו ומסרו למלוה שאם יצטרך ללוות ילוה ,והאמינו שלא יתבענו אלא אם כן ילוונו( שאם יש עדים שזה
שטר אמנה -הלך אחר עדים ,ואם אין עדים -הלך אחר השטר .משמע ,אומר תוס' ,שלמרות שהשטר
בחזקת כשרות ולא צריך קיום שהרי מודה הלוה באמיתתו ,בכל אופן אם יש עדים -מאמינים להם
והולכים על פיהם ,ולא אומרים כמו רב ששת שצריך הכחשה בפניהם של העדים! ומתרץ תוס' הנ"ל
וז"ל ":וי"ל 'זאת אומרת' קאמר אבל ההיא פליג" ,היינו שאצלינו משמע שהכחשה תחילת הזמה ,אולם
הברייתא ב"מי שמת" חולקת על הברייתא שלנו וזו מחלוקת תנאים.
המהרש"א על התוס' הנ"ל -מתרץ באופן אחר ,הוא טוען שהכחשה תחילת הזמה וכו' אמרינן רק אם
העדים יכולים לבוא לידי הזמה )דוגמת המקרה של רב ששת שנתקיימה חתימת העדים בבי"ד וממילא
יכולים לבוא לידי הזמה( אך במקום שהעדים לא יכולים לבוא לידי הזמה והוכחשו -לא אמרינן
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שהכחשה צריכה להיות בפניהם .ולכן ,בגמ' ב"מי שמת" היות והקיום נעשה על פי הלוה ,העדים
החתומים אינם יכולים לבוא לידי הזמה שהרי יכולים לטעון שאין זו חתימת ידם שהרי לא נתקיימה
בבי"ד ,ולכן -הלך אחר העדים במקרה זה.

רע"א בגליון הש"ס אצלנו -מביא את דעת ר' סעדיה גאון שחולק על התוס' הנ"ל וסובר כל "זאת אומרת"
הלכה היא! כמו -זאת אומרת בת אצל האם ,זאת אומרת הכחשה תחילת הזמה )מובא בשטמ"ק ב"מ ק"ב
ע"א.עיי"ש( ומסביר רע"א בדרוש וחדוש שתוס' הבין שרב ששת בא להכריע במחלוקת בב"ק ע"ג שהבאנו
לעיל אם הכחשה תחילת הזמה או לא ,ולפי זה מקשה רע"א שם -מה מביאים ראיה מהגמ' שלנו לדין של
"הכחשה תחילת הזמה" -הרי בב"ק מדובר שהעדים קיימים ולכן יכולה להיות בסוף הזמה ,ואילו
בסוגיא שלנו מדובר שהעדים כבר מתו ולעולם לא תהיה הזמה גמורה דהא בעינן הזמה בפניהם! אם כן-
מה השייכות למחלוקת בב"ק?
ה"ברכת שמואל" בסי' כ"ט -מוסיף ומקשה -הרי ב"הכחשה תחילת הזמה" ההכחשה היא בדיוק על
אותה עדות שהוזמו עליה לבסוף כגון שניים אומרים הרג ושניים אומרים לא הרג ,ובאה כת שלישית
שמזימה לאותם שאומרים הרג )כמו שמובא בב"ק( .לעומת זאת בסוגיא שלנו ההכחשה אינה על עצם
העדות שאפשר שיוזמו עליה לבסוף ומה שייך כאן המושג "הכחשה תחילת הזמה"? לתוספת ביאור
נלע"ד להסביר -בעלמא וכן בב"ק "הכחשה תחילת הזמה" עניינו שההכחשה היא על העדות ובהזמת
העדים יש נפק" מ לענין שעליו הוכחשו והיינו עדותם ,ואילו בסוגייתנו ההכחשה היא על כשרות-העדים
ובהזמת העדים יש נפק"מ לעדות שבשטר היינו -לא לענין שעליו הוכחשו!

כפי שהזכרנו ,ישנו ביאור נוסף בענין "הכחשה תחילת הזמה" והוא מובא במאירי ובריטב"א בסוגייתנו
וז"ל הריטב"א" :לאו דוקא תחילת הזמה ממש דהא אין הזמה באה אחר הכחשה אלא לומר קצת כהזמה
)מעין הזמה( שאומרים על הראשונים שלא העידו כאן ,ולפיכך ,כשם שאין מזימים את העדים אלא
בפניהם כך אין מכחישים אלא בפניהם ,דמכל מקום עדות הכחשה על גופם שהעידו שקר ...הכחשה יש
כאן ואין להכחישם אלא בפניהם".
יוצא לשיטת הריטב"א שהסוגיא שלנו בכתובות י"ט לא שייכת כלל לסוגיא בב"ק ע"ג ששם המושג
הכחשה תחילת הזמה הוא -תחילת מעשה ההזמה כפשוטו ואילו אצלנו פירושו -מקצת כהזמה.ולפי
הריטב"א והמסבירים כמותו ,רב ששת בסוגייתנו חולק על רבי אבהו גם בדין של הזמה שלא בפניהם.
לרבי אבהו -נחשב הכחשה ,ולרב ששת היות וההכחשה צריכה להיות בתנאי ההזמה -לא נחשב הכחשה
משום שחסר התנאי של "בפניהם".
בנקודה זו חולק המאירי על הריטב"א וסובר שגם רב ששת מודה בסתם הכחשת תרי ותרי שלא בעינן
בפניהם ורק בהכחשה מעין הזמה )בגופם של עדים( מצריך רב ששת בפניהם .ובאמת רב ששת מודה לרבי
אבהו שהזמה שלא בפניהם -מהוה הכחשה.
ונראה להסביר דבריו כך :כשבאים לדון על גוף העדים זה נחשב כעשיית-דין משום שרוצים לפסול
אותם לעדות .אולם בהכחשה רגילה,כשהעדות היא על המעשה ,אינם נחשבים בעלי דין וממילא נחשב
תרי ותרי ואז לא בעינן בפניהם להכחישם.
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לפי הסבר זה של הריטב"א והמאירי יתורצו בצורה נפלאה קושיות רע"א וה"ברכת שמואל" משום
ששניהם תפסו ש"הכחשה תחילת הזמה" פירושו הכחשה היא תחילת מעשה ההזמה ,ולכן היה קשה
להם .אך לפי ההסבר החדש שעניינו שהכחשה היא מקצת כהזמה ,אין קשר בין הסוגיא שלנו לסוגיא
בב"ק ששם הסבר מושג זה הוא שונה לחלוטין ,ולכן -אין מקום כלל לקושיותיהם!

הגר"ש שקאפ בסי' כ"ב -טוען שלפי פירוש הריטב"א אפשר להוכיח מהגמ' שלנו למחלוקת בב"ק בענין
"הכחשה תחילת הזמה" .היינו ,שאפשר להוכיח שצריך הכחשה בפניהם בסוגיא שלנו -לכל הדעות בב"ק.
שהרי טעמו של מאן דאמר הכחשה לאו תחילת הזמה -שברגע שהוכחשו העדים בטלה עדותם כי
ההכחשה היא על המעשה לעומת ההזמה שהיא על העדים ,ועדותם בטלה בהכחשה משום שזה תרי ותרי.
אבל במקרה שלנו ,שההכחשה היא על העדים ולא על המעשה ,אז גם מאן דאמר שהכחשה לאו תחילת
הזמה יודה שכת א' נהרגין ,שהרי ההכחשה וההזמה שניהם על העדים ,וזו הסיבה שלפי רב ששת בעינן
גם בהכחשה בפניהם ושפיר אמרינן אצלנו שהכחשה תחילת הזמה.

ביחס לשאלה הראשונה )הסתירה לכאורה ברמב"ם( ניתן לבאר על פי הנודע ביהודה מהדו"ק חלק
אבהע"ז תשובה ע"ב בענין המעשה המפורסם באשת איש שרגלים לדבר שזינתה ורצו להתירה בראיות
שונות וסתר הגאון נוב"י את היתריהם ,ובסתירת ההיתר החמישי ציין שבהזמה ישנם שני ענינים :א.
ביטול עדות כת א' .ב .עונש של "כאשר זמם" .ולפי היסוד שלמדנו בריטב"א אפשר לומר שבהכחשה
שהיא מעין הזמה ומקצת כהזמה יש רק את ביטול העדות ולגבי זה יש לו דין הזמה ,וכמו שאין להכחשה
כזו דין הזמה ביחס לעונש "כאשר זמם" ,הוא הדין לגבי עדות בפניהם -שלא צריך בהכחשה כזו.
ושמעתי מהגר"א קליין שליט"א שאפשר לתרץ שאין סתירה ברמב"ם משום שבאמת הכחשה תחילת
הזמה )כפירוש הריטב"א( אך לא לגמרי אלא שאנו עושים מעין " פלגינן
בנאמנות" שאנו מאמינים לכת השניה לגבי ביטול העדות ,אך לא לגבי שאר הדברים משום שזה לא
בפניהם.

לסיכום:
א .ישנם שלוש שיטות על איזה עדים שואלת הגמ' "והא תרי ותרי נינהו" )לתירוץ השאלה הרביעית(.

ב .הבאנו שתי נפק"מ בין הרישא לסיפא בשיטת רב נחמן )לתירוץ השאלה השלישית(.

ג .מצאנו שתי גישות עיקריות בראשונים להסבר "הכחשה תחילת הזמה" והנפק"מ ביניהם בקשר שבין
הסוגיא שלנו לסוגיא בב"ק.

ד .בשיטת רבי אבהו -הבאנו הסברים שונים של הריטב"א והמאירי האם רב ששת חולק עליו או לא
)לתירוץ השאלה השניה(.
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ה .יישבנו בע"ה בתרי אנפין את שיטת הרמב"ם שלא חייב להיות קשר בין הדין "הכחשה תחילת הזמה"
ובין הדין של "הכחשה בפניהם" )לתירוץ השאלה הראשונה(.
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גמ')כתובות יט "(:א"ר יהודה אמר רב האומר שטר אמנה הוא זה-אינו נאמן .דקאמר מאן? ...אביי אמר
לעולם דקאמר מלוה וכגון שחב לאחרים וכדרבי נתן ,דתניא ר"ן אומר מנין לנושה בחבירו מנה וחבירו
בחבירו מנין שמוציאים מזה ונותנים לזה? -ת"ל "ונתן לאשר אשם לו" )במדבר ה'(".
רש"י :ונתן לאשר אשם לו -ולא כתב לאשר הלווהו ,אלא לאשר האשם שלו ,ואשם הוא קרן כדאמרינן
בהגוזל )ב"ק ק"י ע"א( ,למי שהקרן שלו ,ע"כ.
והלימוד הוא )ב"ק שם( עה"פ "האשם המושב" -דורשת הגמרא "אשם" -זו קרן",המושב" -זה חומש.

בסכום זה אנו רוצים בעזה"י לברר מספר גדרים בדין זה:

א .באיזה מקרה חל דין זה.

ב .כיצד חל שיעבוד זה.

ג .האם שיעבוד זה חל גם כשיש למלוה השני נכסים.

ד .האם יכול המלוה השני למחול.

ה .האם דינא דר"ן הוא גם לאחר מיתה.

ו .מה נפסק להלכה בדין זה.

הערה :ע"מ להקל בדוגמאות המובאות במאמר ,בכל הדוגמאות נתיחס למקרה הבא:
ראובן הלוה לשמעון )ראובן= מלוה ראשון ,שמעון= מלוה שני( ,ושמעון הלוה ללוי )לוי= לווה שני(.

א-ב.באיזה מקרה חל דין שיעבודא דר" ן וכיצד חל דין זה.

בענין באיזה מקרה חל דין זה ישנה מחלוקת בראשונים:
הג"א )ב"ק פ"ד אות ד'( והמאירי סוברים שזה דוקא בשקדם החוב להלוואה ,פירוש דוקא במקרה
שקודם הלוה שמעון ללוי ואח"כ ראובן הלוה לשמעון ,דוקא אז משתעבד לוי לראובן מדינא דר"ן ,אבל
בשקדמה ההלוואה לחוב לא משתעבד לוי לראובן.
לעומתם סה"ת ושו"ע )חו"מ סי' פ"ו ס"א( ועוד ,סוברים שאין חילוק איזה מלוה קדם ,ואפילו אם קדמה
ההלוואה )של ראובן לשמעון( לחוב ) של לוי לשמעון( -לוי משועבד לראובן מדינא דר"ן.

וצריך להבין ,מה יסוד ומקור שיטותיהם:
הקצוה"ח )סימן פ"ו סק"א( מקשה מדוע צריך פסוק לדין שיעבודא דר"ן ,הרי כל מה שיש ללוה משועבד
ממילא למלוה? -ואומר הקצות ,שלרשב"א )בסוף קידושין( ולר"ן )בסוף כתובות( שסוברים ששטרות לאו
בני גובינא נינהו ,הואיל וזה מילי )והר"ן אצלנו מוסיף שאין גופן ממון( ומילי לא משתעבדי ,ואילולי
הפסוק שממנו מחדש ר"ן את דינו ,לא היה משתעבד השטר ,מובן מדוע צריך פסוק מיוחד לדינא דר"ן.
אולם לדעת הרא"ש )בתשוב' ע"ה סי' ג'( והטוש"ע )סי' ס' ס"א(שסוברים ששטרות משתעבדים )למלוה(
באגב קרקע ,משמע שבני שעבוד נינהו ,א"כ לשיטתם קשה!
ומתרץ הקצוה"ח:א .מדין שיעבוד רגיל היה הלווה השני )לוי( משתעבד לראובן דוקא כשקדם החוב
להלוואה )כיון שמה"ת משתעבדים רק נכסים שהיו לו בשעת ההלוואה( קמ"ל הפסוק שזה משתעבד
אפילו כשקדמה ההלוואה לחוב.
ב" .והוא העיקר אצלנו" -מדין שיעבוד רגיל היה הלווה הראשון)שמעון( יכול לסלק את השיעבוד בזוזי
וכן המלוה הראשון)ראובן( לא היה יכול למכור את שטר ההלוואה ) של לוי לשמעון(.
אולם מדין שיעבודא דר"ן זה נחשב כאילו ראובן הוא המלוה הישיר של לוי ,וממילא שמעון לא יכול
לסלק את השיעבוד בזוזי ,וכן ראובן יכול למכור את השטר.
וראיה ליסוד זה :הפסוק שממנו לומדים דין זה מדבר) כך מסביר רש"י במקום( על מעילה של "וכחש
בעמיתו בפקדון או בתשומת יד" שנותן את הקרן ואת החומש למי שהקרן שלו )בעל חובו( ואם זה היה
כשיעבוד רגיל היה צריך לתת את הקרן למי שהקרן שלו )לבע"ח של שמעון -ראובן( ואת החומש למלוה
האמיתי ) שמעון( ,ומזה שנותנים למלוה הראשון את הכל ש"מ שהוא הופך להיות הבע"ח הישיר של לוי.

ואולי אפשר לומר שבזה תלויה מחלוקתם של הג"א וסה"ת:
הג"א סובר שעל שיעבודא דר" ן חלים דיני שיעבוד רגילים ,ולכן דוקא כשקדם החוב להלוואה ,אזי
משתעבד לוי לראובן )וצריך פסוק מיוחד לשיעבודא דר"ן לשיטתו אפ"ל שאולי הוא סובר כרשב"א
ששטרות אין גופן ממון וקמ"ל הפסוק שבכ"א חל השיעבוד וכנ"ל(
לעומתו בעה"ת וסיעתו סוברים כיסוד הנ"ל של הקצוה"ח ששיעבודא דר"ן הוא שיעבוד מיוחד ,שכאילו
גוף החוב שייך למלוה הראשון )ראובן( וכיון שגדרי שיעבוד זה הם מיוחדים ,א"כ אין חילוק אם קדם
החוב להלוואה או ההיפך.

לפי"ז יהיו עוד מספר נ"מ ביניהם:
א .האם שמעון יכול לסלק את החוב בזוזי
להג"א -כן ,לסה"ת -לא.
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ב .האם שמעון יוכל למחול ללוי על החוב
להג"א -כן  ,לסה"ת -לא.

אך עפי"ז קשה על ההג"א ב' קושיות:
א .הו"ע פוסק )ב"ק פ"ד או' ד'( ששמעון לא יכול למחול.
ב .הג"א מביא שם בשם רבינו משולם בר נתן שאם לוי שילם לשמעון אחר שראובן תבעו בב"ד ולפני
שב"ד פסק את הדין -יצטרך לוי לשלם שוב לראובן.
ולפי ההג"א לכאורה היה צריך להפטר אם זה בגדרי שיעבוד רגיל?
לכן צריך לומר שגם ההג"א וגם סה"ת מודים ששעבודא דר"ן הוא שיעבוד מיוחד שבו משתעבד לוי
ישירות לראובן .וא"כ צריך להבין מדוע ההג"א סובר שזה דוקא כשקדם החוב להלוואה?
אומר הגר"א )בהגהותיו על הרא"ש בב"ק( שיסוד דעתו של הג"א היא מהגמרא קידושיו ט”ו ע”א:
הגמרא מביאה בדף י"ד ברייתא ובה מחלוקת בין ת"ק לר"א בדין מוכר עצמו ומכרוהו ב"ד ,אחת
המחלוקות היא שת"ק סובר -מוכר עצמו אין מעניקים לו ,מכרוהו ב"ד מעניקין לו .ור"א סובר -זה וזה
מעניקין לו.
שואלת הגמרא מ"ט דת"ק? מיעט רחמנא גבי מכרוהו ב"ד "הענק תעניק לו" -ולא למוכר עצמו.
ואידך!" -לו" -ולא לבע"ח ,מדסבירא לן בעלמא בר"ן ,אתא "לו" לאפוקי.
ואידך )ת"ק(! -בעלמא נמי לא ס"ל כר"ן )ע"כ בקיצור(.
הג"א ]כנראה אחר שהתקשה שהרי כו"ע סוברים את ר"ן[ תפס שהחוב של העבד לבע"ח היה אחרי החיוב
של האדון להעניק לו ,ולכן ת"ק סובר שבמקרה כזה אין שיעבודא דר"ן ,ור"א סובר -שגם במקרה כזה יש
שיעבודא דר"ן .וההג"א פוסק כת"ק.
]דרך אגב ,רבינו נתנאל )בתוס' שם( מסביר שמחלוקתם היא בשכירות ,אבל במלוה כו"ע מודים שקי"ל
כר"ן .ואולי כך יסבירו סה"ת וסיעתו [.וראה עוד בענין זה בסעיף ו'.

לסיכום:
א .מחלוקת האם דינא דר"ן הוא דוקא כשקדם החוב להלוואה.
ב .מדינא דר"ן הופך ראובן להיות המלוה הישיר של לוי.

ג .האם שיעבודא דר"ן חל גם כשיש למלוה השני נכסים
השו"ע )בסימן פ"ו ס"ב( פוסק" :בד"א )דינא דר"ן( כשאין לשמעון נכסים ליפרע ממנו שסדרו לו ב"ד
והשביעוהו ולא מצאו לו אלא חוב זה...אבל אם יש לו במדינה זו נכסים ,אין ב"ד נזקקין להוציא מזה
ולתת לזה".

נביא כאן חלק מדברי הש"ך )ס"ק ה'(:
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ישנה מחלוקת ראשונים גם בדין זה-
בעה"ת ,ר"ן )פ"ב דכתובות( ,ריב"ש )סי' שכ"ג( ,רשב"א )תשו' סי' אלף קכ"ב ,ובחידושיו לקידושין ט"ו(-
שדין זה הוא דוקא בדלית ליה נכסי.
אך ההג"א )ב"ק שם( ,מהרש"ל )ב"ק פ"ד סי' י"ט( ,גידולי תרומה )שער נ"א ח"א סוף אות ב'( ,ולח"מ
)ספ"ב מהל' מלוה( -סוברים שדין שיעבודא דר"ן הוא אפילו בדאית ליה נכסי.

הש"ך ר"ל שאין סתירה בין הפוסקים וזה הסברו :ראשית מביא הש"ך ד' ראיות ששיעבודא דר"ן זה
אפילו בדאית ליה נכסי-
א .שיעבודא דר"ן לומדים מפסוק ,א"כ זה שיעבוד דאוריתא ,והרי מדאוריתא גובים מנכסים משועבדים
אפילו שיש בני חורין ,ורק מפני תיקון העולם לא גובים .אך כאן שאין את הטעם של תיקון העולם )שהרי
לוי בכ"מ צריך לשלם לשמעון( אז גובים מלוי אפילו שיש לשמעון נכסי אחריתי.
ב .גמרא פסחים )ל"א ע"א( רבא סובר -ב"ח מכאן ולהבא הוא גובה .מקשה עליו הגמרא -מדין שראובן
מכר שדה לשמעון וזקף את המעות עליו במלוה ,ומת ראובן ובא בע"ח וטרף את השדה משמעון .שמעון
פטר את עצמו בממון והשאיר אצלו את השדה ,באו היתומים לראובן ותבעו את הכסף שהרי אביהם
השאיר מטלטלין ,ומטלטלין של המת לא משתעבדים לבע"ח.
אומרת הגמרא ,אם פקח ראובן ,יתן להם קרקע ויחזור ויגבה אותה בחובו .מכאן משמע ,שבע"ח מכאן
ולמפרע הוא גובה,כי אם זה היה מכאן ולהבא אז זה כאילו שהיתומים קנו את הקרקע לאחר מיתת
אביהם ובודאי שהבע"ח לא יכל לגבות אותה בחובו.
קשה לרבא!
מתרצת הגמרא -אפ"ל שב"ח מכאן ולהבא הוא גובה ,וכאן היתומים משועבדים לראובן מדינא דר"ן,
ע"כ.
והרי שם מדובר אפילו שיש ליתומים נכסים אחרים ובכל אופן גובה מהקרקע שגבו בחובת אביהם מדינא
דר"ן.
ג .גמרא כתובות )פ"א ע"ב( -ברייתא -היה נושה באחיו ומת )הוא היה חייב לאחיו מנה( והניח שומרת
יבם ,לא יאמר הואיל ושאני יורש החזקתי )בחוב זה ולא אשלמנו-רש"י( ,אלא מוציאין מיבם ויקח בהם
קרקע וכו'.
ואומרת הגמרא )פ"ב ע"א( דלמא ר' נתן היא וכו',עי"ש.
משמע שנכסי האח המת משתעבדים לב"ח של אחיו החי אפילו שיש לו נכסים אחרים )שהרי מדובר שיש
לו נכסים אחרים רק שהוא רוצה להפטר מהחוב מדין יורש(.
ד .גמרא גיטין )ל"ז ע"א( ת"ר אין לו קרקע ולערב יש לו קרקע -כותבין עליו פרוזבול ,לו ולערב אין קרקע
ולחייב יש קרקע -כותבין עליו פרוזבול מדר"ן ,ע"כ.
משמע -אפילו שיש לו נכסים )מטלטלין( כיון שאין לו קרקע ולחייב יש קרקע-כותבין פרוזבול ומשתעבד
מדר"ן.

אך קשה על דעה זו מהגמרא )ב"ק מ'( שמביאה ברייתא-אדם ששאל שור בחזקת תם ונמצא מועד והזיק-
בעלים משלמים ח"נ והשואל ח"נ.
שואלת הגמרא-מדוע השואל ישלם הרי הוא יכול לטעון שור שאלתי ,אריה לא שאלתי?
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והגמרא דנה ובסוף אומרת שבעל השור יכול לטעון-יכלתי להבריח את השור לאגם ולא היה להם ממה
לגבות ,אומרת הגמרא שהשואל יוכל לענות לו שיגבו מעליה.
מקשה הגמרא -הניחא אם יש לו נכסים ,אם אין לו נכסים מה יכול לטעון השואל?
ומתרצת הגמרא -שיכול לטעון ,אם אין לו נכסים שיגבו מב"ח מדינא דר"ן.
משמע )כך לומד הה"מ בפ"ב מהל' מלוה ה"ו,ומביאו בלח"מ( שדינא דר"ן זה דוקא בדלית ליה נכסי )כי
אחרת גם קודם יכלה הגמרא לתרץ שיגבו מב"ח(!
]בלח"מ )שם( מקשה אולי דין זה חל אפילו בדאית ליה נכסי ובאמת הדרא הגמרא מתירוצא קמא?
ומתרץ -מזה שהגמרא לא אמרה "אלא" משמע שהגמרא לא חזרה בה[.
אולם כבר תמה על קושיה זו הגידולי תרומה )שער נ"א ח"א אות ב'( ואמר שעל המקרה שיש לו נכסים
אין צריך לתרץ את דינא דר"ן הואיל ואפשר לגבות מעליה ,אולם על המקרה שאין לו נכסים חייבים
לתרץ את דינא דר"ן ,אך אין מכאן ראיה שדין זה הוא דוקא בדלית ליה נכסי )וכ"ד הש"ך עצמו ,וכ"כ
הלח"מ במסקנה(.

ממילא נשארת הקושיה -מכל הראיות הנ"ל -על הראשונים שסוברים שדינא דר"ן הוא דוקא בדלית ליה
נכסי?
מתרץ הש"ך שה"מ שיש דינא דר"ן גם בדאית ליה נכסי זה דוקא במידה ואין הפסד ללוה האחרון )לוי(,
אולם אם יש לו הפסד אמנם חל השעבוד מדינא דר"ן ,אך לא גובים ממנו מפני תיקון העולם ]ופסידא
יכול להיות במקרה ששמעון טוען שטר אמנה הוא או פרוע הוא שהוא ממשיך לו את זמן ההלוואה וכד'[.

עפי"ז מיושבת גם סתירה ברמב"ם:
הרמב"ם בהלכות מלוה ולוה )פ"ב ה"ו( פוסק "...אם אין לו נכסים...גובה בעל השטר בלבד וכו' " -משמע
שדינא דר"ן דוקא בדלית ליה נכסי.
מאידך הרמב"ם בפ"ט מהל' שמיטה ויובל ה"כ פוסק "..אם אין לו קרקע ...היה לו חוב על חבירו ולחבירו
יש קרקע ,הואיל והוא תחת שיעבודו כותב עליו פרוזבול" -משמע אפילו בדאית ליה נכסי.
)הלח"מ מתרץ שלק"מ -שמה שהרמב"ם הביא בהל' מלו"ל "אם אין לו נכסים" זה לענין שבכה"ג לא
נאמן בטענת פרוע וכד' אבל אה"נ שדעת הרמב"ם שדינא דר"ן זה גם בדאית ליה נכסי .אך הה"מ לומד
בפשטות שהרמב"ם סובר ,דוקא בדלית ליה נכסי ולשיטתו מישב הלח"מ -שבהל' מלו"ל לא גובה בדאית
ליה נכסי משום שזה כיש לו משועבדים במקום שיש בני חורין ,אך שיעבוד מדר"ן חל ולכן כותבים עליו
פרוזבול(
אך הש"ך מתרץ שלשיטתו לק"מ -בהל' מלו"ל מדובר שיש ללוה פסידא ]שהרי שם מירי שמלוה שני
)שמעון( טוען אמנה או פרוע או שהודה בע"ח נוסף[ ולכן במידה ויש לשמעון נכסים לא גובים מלוי מפני
תיקון העולם ,משא"כ בהל' שמיטה מיירי שאין הפסד ללוה לכן כותבים פרוזבול ,ויש שיעבוד גם בדאית
ליה נכסי.
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לפי"ז גם אין מחלוקת בין הראשונים הנ"ל ]ואולי זה מדויק מלשון סה"ת )שער נ"א ח"א אות ב'( שאומר
"אבל היכא דאית ליה נכסי ,אין ב"ד נזקקין להוציא מזה" -משמע ,אין ב"ד הולכים להוציא מלוי
)במקום הפסד( ,אולם שעבוד יש ,ולכן אם ילך ראובן בעצמו ויקח ,אולי לא יוציאו ממנו[.

לסיכום :א .דינא דר"ן חל:
אם אית ליה נכסי אחריני -דוקא בדלית ליה פסידא ללוה אחרון.
אם לית ליה נכסי אחריני -אפילו בדאית ליה פסידא ללוה אחרון.
ב .גם במקרה דאית ליה נכסי ואית ליה פסידא -אם ילך מלוה ראשון ויתפוס אולי לא יוציאו
מידו כיון שהשעבוד חל בפועל.

ד .האם יכול המלוה השני למחול:
בדין זה יש מספר דעות בראשונים ובאחרונים:
בתוס' )אצלנו ד"ה "וכגון שחב לאחרים"( מקשה מדוע אינו נאמן לומר שטר אמנה הוא זה במיגו שיכול
למחול לו?
ומתרץ ב' תירוצים:א .זה לא מיגו )מסיבה מסוימת ,עי"ש(
ב .אין לומר שמכירת שט"ח דרבנן ,אז מובן שדוקא במכירת שטרות אפשר למחול )עי"ש(.
יוצא לפי תירוץ א' בתוס' -יכול למחול ,ולפי תירוץ ב' בתוס' -אינו יכול למחול.

ר"ן )אצלנו( וההג"א ועוד -סוברים שאי אפשר למחול ,וכ"ד השו"ע )סי פ"ו ס"ה(.

בדעת הרא"ש יש סתירה בדבר )הביאה הש"ך סי' מ"ז סק"ז(:
הרא"ש בפסקים )כתובות אות ט'( מקשה כתוס' הנ"ל ,ומתרץ שאין זה מיגו הואיל והוא לא רוצה למחול
כי עי"ז יפסיד את חובו ,אולם כשהוא אומר שטר אמנה וכד' הוא לא יפסיד כי הוא יודע שאין הלוה גזלן
והוא יחזיר לו את חובו אח"כ )כתירוץ א' בתוס'( -משמע שהרא"ש סובר שאי אפשר למחול.
מאידך הרא"ש )בתשובה סי' ס"ט אות ג'( אומר במפורש שאינו יכול למחול ומביא ראיה מתירוץ ב' של
התוס' שלנו.

וכן קשה על הטור שפוסק )בסי' פ"ו( שאינו יכול למחול ,נגד אביו הרא"ש בפסקים!
הב"ח )בסי' מ"ז( מתרץ -שהרא"ש בפסקים מדבר קודם שנודע בב"ד שאין לו מהיכן לפרוע ואז עדין הוא
יכול למחול )מכיון שהוא משתעבד מדר"ן דוקא אחר שנודע בב"ד ,וקודם -זה כמו שט"ח רגיל שיכול
למחול( ,אבל אחר שנודע בב"ד הואיל והשתעבד מדאוריתא מדינא דר"ן ,כבר לא יכול למחול.
הש"ך )סי' מ"ז סק"ז( מתרץ תירוץ טכני -שהרא"ש בתשובה חזר בו מהפסקים ,ולכן הטור פסק כרא"ש
בתשובה.
את התירוץ הזה אולי לא תירץ הב"ח משום שממנו משמע )בסי' רצ"ג( שהרא"ש כתב קודם את התשובות
ואח"כ את הפסקים ,ולכן לא שייך לומר שחזר בו בתשובות מהפסקים.
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אך ה'קרבן נתנאל' )אות ת'( מישב -שהרא"ש בפרק הכותב )כתובות פ"ט סי' י'( הביא שיש מ"ד שסובר
שמכירת שטרות דאוריתא .התירוץ השני של התוס' מתבסס כולו על מ"ד שמכירת שטרות דרבנן ,והיה
קשה לרא"ש בפסקים למ"ד שמכירת שטרות דאוריתא ,מדוע לא נאמן במיגו דמחילה?
וע"ז מתרץ הרא"ש שאפילו לפי אותו מ"ד אין כאן מיגו )כתירוץ הראשון של התוס'(.
אבל הרא"ש בתשובה עונה כפי מה שהוא סובר לדינא שמכירת שטרות דרבנן וא"כ תירוצו השני של
התוס' עיקר ,וממילא שמעון לא יכול למחול בדינא דר"ן ,וכך ס”ל הלכה למעשה .לכן הטור פסק בזה
כרא"ש בתשובה.

אלא שעדיין קשה על כל מי שסובר שאי אפשר למחול מהגמרא בב"ק )פ"ז ע"א()מקשה זאת הר"ן אצלנו(,
שאומרת שאשה פגיעתה רעה שהיא שחבלה באחרים באחרים פטורה ,משום שאין לה מהיכן לשלם.
מקשה הגמרא"-ותזבין כתובתה בטובת הנאה להאי דחבלה ביה?"
ומתרצת הגמרא -שבודאי האשה תמחול לבעלה על הכתובה ולכן חבל להטריח סתם את בית הדין.
משמע שאפשר למחול בדינא דר"ן )שהרי יש כאן כעין דינא דר"ן ,בעלה משועבד לה ,והיא משועבדת לזה
שהזיקה לו(!
ומתרץ הר"ן שהגמרא לא מדברת בדין זה מצד דינא דר"ן משום ששיעבודא דר"ן פועל רק כשמגיע זמן
הפרעון ,אבל כתובה אפשר שלא תבוא לעולם לידי פרעון .א"כ הגמרא לא דנה מדינא דר"ן ,רק שהגמרא
העלתה אפשרות שלפחות הניזק יקח את הכתובה עם אחוזי הסיכוי שהיא לא תמחול לבעלה ,וע"ז
מתרצת הגמרא שבודאי תמחול לבעלה וזו סתם טירחה לבית הדין.
]לפי" ז יוצא ששמעון יוכל למחול ללוי קודם שיגיע זמן הפרעון ,כיון שעד אז לא חל שיעבודא דר"ן!
אומר 'חידושי אנשי שם' על הר"ן שזה אינו ,שהרי המחילה חלה ג"כ ברגע הפרעון ,ובאותו רגע הוא כבר
נשתעבד מדינא דר"ן ולכן לא מועילה המחילה[.

הקצוה"ח )בסק"ה( מבאר מדוע א"א לשמעון למחול בדין זה:
הקצות מקשה הרי מבואר בפרק "כל שעה" ובעוד גמרות וכן בשו"ע )סי' פ"ה ס"ו( שלגבי מטלטלין לא
שייך דינא דר"ן ]כיון שיכול למוכרם -תוס' פסחים ל"א[ .כגון -אם מכר שט"ח ללוקח וגבה הלוקח
מטלטלין -אין המלוה הראשון חוזר וגובה ממנו משעבודא דר"ן.
וא"כ גם כאן ,ברגע ששמעון מחל ללוי כאילו ששמעון נתן לו במתנה את השט"ח ולוי יטען שהוא מחזיר
)לעצמו( חוב זה במטלטלין ואז ראובן לא יוכל לגבות ממנו וא"כ מדוע אין שמעון יכול למחול?
ומתרץ -שישנם ב' שיעבודים -א .שיעבוד נכסים )מטלטלין במידה ואין לו קרקע(.
ב .שעבוד הגוף.
אמנם לגבי שיעבוד מטלטלין לא שייך דינא דר"ן ,אך שעבוד הגוף עדיין יש )מלוי לראובן( ,וכיון שגופו
משועבד לראובן )ושיעבוד הגוף א"א למכור או למחול( לכן גובה מקרקעות )אם יש לו( או ממטלטלין,
כיון שגופו משועבד לו ומכח זה הוא חוזר וגובה אפילו ממטלטלין.
ובאחרונים -הש"ך )סי' פ"ו סקי"א( מביא פוסקים מערכה לעומת מערכה ,האם שמעון יכול למחול,
וביניהם :נמו"י ,בעה"מ ,רמב"ן במלחמות ועוד -שסוברים שאפשר למחול.
לעומת הראב"ד ,מרדכי ,הג"א ועוד -שסוברים שא"א למחול .ותופס עיקר כסוברים שא"א למחול.
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ותורף דעתו:
א .מהגמרא )כתובות פ"א ופסחים ל"א הנ"ל( שמוכח שראובן הופך להיות הב"ח הישיר של לוי ,א"כ
בודאי ששמעון לא יכול למחול ,וסברא היא ,שהרי אין החוב שלו ,א"כ כיצד יוכל למחול.
ב .מזה שאינו נאמן לומר פרוע )כמ"ש רוה"פ וכן השו"ע בסי' מ"ז( משמע שאינו יכול למחול משום שאם
היה יכול למחול למרות שאינו נאמן בטענת פרוע ,היה הלוה נפטר מהתשלום כיון שודאי כוונת המלוה
)שמעון( למחול לו ,ומזה שלוי עדיין חייב לשלם משמע ששמעון לא יכול למחול.
ג .לא מצאנו בשום מקום בש"ס שאפשר למחול בשיעבודא דר"ן.
וזה אינו דומה )אומר הש"ך( למכירת שטרות שאפשר למחול )כמ"ש אצלנו ובב"ב קמ"ז ע"ב ובתוס'(
כדלקמן:

לסיכום:
א .מחלוקת ראשונים האם שמעון יכול למחול ,שו" ע ואחרונים מכריעים שאינו יכול למחול.
ב .המחילה חלה רק כשמגיע זמן הפרעון)ר"ן(.
ג .לא מועילה מחילה בדינא דר"ן -כי שיעבוד הגוף נמצא אצל ראובן )קצוה"ח(.
ד .דינא דר"ן לא דומה למכירת שט"ח לענין זה -כיון שבמכירת שט"ח שיעבוד הגוף נשאר אצל המוכר.
ה .שיעבודא דר"ן חל רק אחר שנודע בב"ד שאין לו מהיכן לפרוע )ב"ח(.

ה .האם דינא דר"ן הוא גם לאחר מיתה
הרשב"א בקידושין ט"ו הנ"ל( סובר שכל הדין של ר"ן הוא דוקא כששמעון עדיין בחיים ,אבל לאחר
מיתה -לא.
במידה והב"ח החזיר ליתומים מטלטלין )מדר' נחמן שיתומים שגבו קרקע בחובת אביהם ,בע"ח חוזר
וגובה אותה מהם ,אבל מעות -לא .כמ"ש הגמרא בפסחים ל"א ע"א( אין הב"ח חוזר וגובה מהם ,ורק אם
גבו קרקע חוזר הב"ח ולוקח מהם.

ו.הלכה
להלכה ,רוב הפוסקים סוברים את דין שיעבודא דר"ן ]כמ"ש במפורש בתוס' ד"ה "אידך" בקידושין ט"ו
ע"א ,וכן מביא הרשב"א )שם( בשם ר"י הזקן ,שר' נתן דיינא הוא ונחית לעומקא דדינא[.

אלא שברמב"ם לכאורה יש סתירה בפסק ההלכה בדין זה:
הרמב"ם בפ"ג מהל' עבדים הי"ב פוסק שמוכר עצמו אין מעניקים לו ,מכרוהו ב"ד מעניקים לו .שזה
כת"ק בקידושין ט"ו הנ"ל ,משמע שלית ליה דינא דר"ן )כמו שמשמע בגמרא דעתו של ת"ק(.
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מאידך הרמב"ם בפ"ב מהל' מלוה ה"ו פוסק במפורש את דינא דר"ן.
וכמה ישובים בדבר:
א .המל"מ בהל' עבדים מיישב -שהלימוד של "לו" ולא למוכר עצמו שנצרך לת"ק זה קודם שלמדנו
מ"משנה שכר שכיר" שאין רבו מוסר למוכר עצמו שפחה כנענית ,אבל לאחר הלימוד הזה ,לומדים מאותו
לימוד גם לענין הענקה וממילא נשאר "לו" מיותר גם לת"ק ,והוא מרבה "לו" ולא לבע"ח משום שבעלמא
ס"ל כר"ן.
ב .ועו"ש -הרמב"ם סובר כדעה שהענקה זה מדין צדקה ,ואין פורעים חוב מצדקה )כמ"ש הרמב"ם בפ"ו
הט"ז מהל' מתנות עניים שאין פורעין מלוה ממעשר עני( .לכן לא שייך כאן דינא דר"ן ,ולכן גם ת"ק מיעט
"לו" ולא למוכר עצמו )ומש"כ הגמרא שלת"ק ליתא לדר"ן זה אליבא דרב טביומי שסובר שהענקה זה
מדין שכר שכיר( וכעין זה כתב בגידולי תרומה )שער נ"א אות ה' בסוף דבריו ,עי"ש(.
ג .הש"ך מביא )סי' פ"ו סק"ג( בשם תשובת מוהרש"ך )חלק א' סי' י"ב( שבדין הענקה הרמב"ם סובר
כת"ק משום שס”ל שבשכירות ליתא לדר"ן גם בעלמא )כמ"ש רבינו נתנאל( וממילא צריך לרבות "לו"
ולא למוכר עצמו ,אבל בב"ח כו"ע מודים שיש דינא דר"ן.
אך הש"ך לא מקבל את דעתו וטוען שאם הרמב"ם היה סובר לחלק בין שכירות למלוה בדינא דר"ן ,היה
צריך לגלות זאת באיזשהו מקום.

אלא שישאר קשה על הרמב"ם לפי המ"מ בהל' מלוה ולוה פ"ב ה"ו שכותב שת"ק ור"ן חולקים ופסקו
כר"ן ,כיצד יישב את הסתירה לדעת הרמב"ם! וצ"ע.

לסיכום:
א .לכו"ע הלכה כר"ן.
ב .בצדקה אין דינא דר"ן לרמב"ם.
ג .מחלוקת בדעת הרמב"ם -האם יש דינא דר"ן בשכירות.
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א.הקדמה
בה
במס' קדושין )דף מ"א (.אומרת המשנה":האיש מקדש בו ובשלוחו,האשה מתקדשת
ובשלוחה".והגמ' מבארת דברי המשנה":השתא בשלוחו מקדש בו מבעיא,אמר רב יוסף מצוה בו יותר
מבשלוחו...איכא דאמרי דכי איתמר דרב יוסף אסיפא איתמר,האשה מתקדשת בה ובשלוחה,השתא
בשלוחה מיקדשת בה מבעיא,אמר רב יוסף מצוה בה יותר מבשלוחה".ופירש רש"י":מצוה בו יותר
מבשלוחו  -דכי עסיק גופו במצוות מקבל שכר טפי".
יש לברר באיזה מצוה עסקינן בקדושין,שלגביה אמרינן דמצוה בו יותר מבשלוחו,וכן דמצוה בה יותר
מבשלוחה.ובשלמא לגבי האיש איכא למימר דאיירינן במצות פריה ורביה דהאיש מצווה בה,והקדושין
הם הכשר למצוה זו,אבל לגבי האשה הרי נחלקו תנאים בדבר,כמבואר במשנה במס' יבמות
)ס"ה":(:האיש מצווה על פריה ורביה אבל לא האשה,ר' יוחנן בן ברוקא אומר על שניהם הוא אומר
ויברך אותם א-לוהים ויאמר להם פרו ורבו".
ומכיון דקיי"ל כת"ק דהאשה אינה מצווה על פריה ורביה,א"כ קשה על איזה מצוה מדברת כאן הגמ'
שעליה נאמר דמצוה בה יותר מבשלוחה,ודוחק לאוקמי רק אליבא דר' יוחנן בן ברוקא.

ב.שיטת הרמב"ם והחינוך
הרמב"ם כתב בהל' אישות )פ"א הל' א-ב(":כיון שנתנה תורה נצטוו ישראל שאם ירצה האיש לישא אשה
יקנה אותה תחילה בפני עדים ואחר כך תהיה לו לאשה שנאמר כי יקח איש אשה ובא אליה .וליקוחין
אלו מצות עשה של תורה הם,ובאחד משלושה דברים האשה נקנית בכסף או בשטר או בביאה".
מבואר בפשטות מדבריו דמלבד המצוה של פריה ורביה עוד יש מצוה נפרדת של קדושין,ואם כן ניתן
לומר דלגבי מצוה זו אמרה הגמ' דמצוה על האיש לקדש יותר מבשלוחו,וכן מצוה על האשה להתקדש
יותר מעל ידי שלוחה.
ואכן הרמב"ם פסק את דברי הגמ' כלשונם":מצוה שיקדש אדם אשתו בעצמו יתר מעל ידי שלוחו,וכן
מצוה על האשה שתקדש עצמה בידה יתר מעל ידי שלוחה").הל' אישות פ"ג הל' י"ט(.
ואולם הכ"מ )הל' אישות פ"א סוף הל' ב( כתב דשאלו את ר' אברהם בנו של רבינו על מה שכתב רבינו
דמצות עשה מן התורה לקדש את האשה,ממ"ש במס' מו"ק )י"ח (:אין נושאין נשים במועד,ומדייקינן
הא לארס מותר ,ומתרצינן דלא מיבעיא קאמר,לא מיבעיא לארס דלא עביד מצוה שאסור אלא אפילו
לישא דקא עביד מצוה נמי אסור.

ותירץ,שהמדייק בדברי הרמב"ם במנין המצוות שבתחילת הל' אישות יראה שכתב "מצוה לישא אשה
בכתובה וקדושין",ולא אמר דמצוה לקדש אשה ,ומה שכתב דליקוחין אלו מצות עשה לפי שהיא תחילת
מצות הנישואין ,אבל אירוסין בלא נישואין ודאי לא השלים המצוה עדיין.
דבר זה מדוייק גם בלשון הרמב"ם בסה"מ מצוה רי"ג שכתב "שציונו לבעול בקדושין ולתת דבר ביד
האשה או בשטר או בביאה וזו היא מצות קדושין",ומשמע דאין המצוה בקדושין לבדם אלא לבעול על
ידי קדושין,וזהו כמו שכתב בהל' אישות דהמצוה היא לישא אשה בקדושין.
בדברי הרמב"ם "לבעול בקדושין" אין מקום להסביר דכוונתו לקדש על ידי ביאה,שהרי כתב בהמשך
שניתן לקדש בכסף או בשטר או בביאה,אלא כוונתו דזו היא המצוה  -לקדש על מנת לבעול אח"כ באשה
מקודשת ולא בפנויה.
ויש הרוצים להסביר לשון זו ברמב"ם " לבעול בקידושין" ,שכוונתו על קידושי ביאה שהם מן התורה.
וליתא ,כי לרמב"ם לא רק ביאה מן התורה אלא גם שטר וכסף ,עי' כסף משנה שם שכותב שהרמב"ם חזר
בו ממה שכתב שכסף זה מדברי סופרים.
מכל מקום מבואר כאן דהקדושין הם מעשה של מצוה,אע"ג שאינם גמר המצוה אלא הם חלק מן המצוה
לישא אשה,וממילא ניתן לומר דהמצוה בה יותר מבשלוחה קאי על מצוה זו של קדושין ונישואין.
והוכחה לדברים אלו אנו רואים בקידושין ע"ח ע"א :לכהן אסורה גרושה ,רבא אמר בעל לוקה  ,לא בעל
אינו לוקה ,דכתיב "כי יקח" -מה טעם כי יקח -משום "לא יחלל" ,אבל אם לוקח בלי לחלל אינו לוקה
)קידושין בלי בעילה( .וכן פוסק הרמב"ם פי"ז דאיסורי ביאה ה"ב וז"ל":כל כהן שנשא אחת משלוש אלה
)גרושה ,חללה ,זונה( .בעל -לוקה ,ואם בא עליה דרך זנות לא לוקה .שנאמר "לא יקחו" -עד שיקח
ויבעול" .וכן בפרק ט"ו ה"ב":אחד ממזר שנשא ישראלית או ישראל שנשא ממזרת ,כיוון שבעלו אחרי
הקידושין -לוקין .קידש ולא בעל-לא לוקה .שאין לך חייבי לאווין שלוקה על בעילה ולא על קידושין אלא
כהן גדול באלמנה".
רואים מכאן ,שלשון התורה 'לקיחה' פירושו קידושין ובעילה לנישואין ,וכן הדבר גם אצלנו" :כי יקח
איש אשה" -הקיחה שהיא המצוה ,רק בקידושין ובנישואין .וכן מובן מה שכתב הרמב"ם בתחילת
פ"א":מצוה לישא אשה בכתובה וקידושין".
אלא דא"כ קשיא אמאי מברכים על הקידושין אליבא דהרמב"ם? וי"ל דהוי תחילת המצוה או כהכשר
מצוה ,שכן מצינו שמברכים על הכשר מצוה )עי' סוכה מ"ו ע"א ,תוס' ד"ה מברכים(.

לעומת זאת מדברי ספר החינוך משמע שהקדושין הם מצוה בפני עצמה ,שכן כתב במצוה
תקנ"ב":שנצטוינו לקנות האשה באחת משלושה דרכים קודם הנישואין...ועל זה נאמר כי יקח איש
אשה...משרשי המצוה שתצונו התורה לעשות מעשה באשה יורה ענין זיווגם טרם שישכב עמה,ולא יבוא
עליה כבוא על הזונה מבלי מעשה אחר קודם ביניהם".
בכל אותו פרק לא הזכיר כלל דיני הנישואין אלא דיני הקדושין בלבד,ומשמע שהקדושין הם מצוה
נפרדת,אלא שהנשואין הם הגדרת הזמן של חיוב המצוה,היינו שכאשר רוצה אדם לישא אשה הרי הוא
מחוייב לקדש אותה קודם לכן,וכן כתב בהמשך דבריו שם":ועובר על זה ונשא אשה מבלי שיקדשנה
תחילה ביטל עשה זו".ולדבריו בודאי אתי שפיר הא דאמרינן לענין הקדושין דמצוה בו יותר מבשלוחו וכן
מצוה בה יותר מבשלוחה.
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לחינוך שסובר שקידושין זו מצוה ,איך יסביר את הגמ' שהבאנו לעיל במו"ק י"ח ע"ב ,שנישואין זו מצוה
ודוחה מועד ,ואילו קידושין אינם דוחים את המועד? וי"ל דכדי לדחות את המועד בעינן מצוה חיובית,
ונישואין הם חלק ממצות פריה ורביה שחייבים בה ,ולכן דוחים את המועד .אולם מצות קידושין היא
מצוה קיומית )זוהי דרך לקיים את המשך המצוה ,אם נושאין צריך קודם קידושין וכו'( ,ולכן אינה דוחה
את המועד.
לפי"ז יוצא שמצות קידושין יש בה דין "מצוה בה יותר מבשלוחה" וכן בו ,אך אינה דוחה את המועד.
אך לר' אברהם שהבין שקידושין הם חלק ממצוה גדולה יותר -אינם דוחים את המועד ,אלא רק
הנישואין ,שהם גמר המצוה ,דוחים את המועד.
אמנם יש לעיין אם אשה מצווה במצוה זו של קדושין,שהרי בפס' נאמר "כי יקח איש אשה",ומכאן
למדנו שרק הבעל יכול ליצור את הקדושין,כמו שאומרת הגמ' בקידושין בדף ד ,ע"ב דדוקא נתן הוא
ואמר הוא הרי היא מקודשת,אבל אם נתנה היא או אמרה היא אינה מקודשת,וא"כ יתכן דהמצוה רק
על האיש ולא על האשה.ועוד דמכיון דאשה פטורה מפריה ורביה יתכן דפטורה גם ממצות קדושין,ורק
האיש שמצווה בפריה ורביה מצווה גם בקדושין.
והנה הרמב"ם בספר המצוות במצוה רי"ב כתב":שצונו לפרות ולרבות ולכוין לקיום המין...ומצוה זו
אין הנשים חייבות בה".ומיד לאחר מכן כתב במצוה רי"ג":שצונו לבעול בקדושין ולתת דבר ביד האשה
או בשטר או בביאה וזו היא מצות קדושין,"...וכאן לא סיים שהאשה אינה מצווה בה כמו שסיים במצוה
הקודמת לענין פריה ורביה,ומשמע לכאורה שבמצוה זו גם הנשים מצוות.ואולם בסוף המנין של
המצוות עשה,כאשר הרמב"ם מסכם את המצוות המחויבות,כותב הרמב"ם לענין מצוה רי"ב שאין
הנשים חייבות בה ,ולענין מצוה רי"ג יש שם שתי גירסאות אם הנשים חייבות בה או לא).ועי' מהדורת ר'
חיים הליר(.
מאידך מלשונו של ספר החינוך משמע שהמצוה היא רק על האיש ולא על האשה,שכן כתב ":שנצטוינו
לקדש האשה",ועוד כתב":ועובר על זה ונשא אשה מבלי שיקדשנה תחילה ביטל עשה זו",ומשמע
שהמצוה מוטלת על האיש בלבד לקדש את האשה,ואם לא קדש אותה רק הוא ביטל את המצוה ולא
האשה.
וכתב המקנה,דגם אם נאמר דאין על האשה מצות קדושין עדיין שייך לומר מצוה בה יותר מבשלוחה,
שהרי כתב הרמב"ם בהל' אישות )פ"א ה"ד(:
"משנתנה התורה נאסרה הקדשה שנאמר לא תהיה קדשה מבנות ישראל,לפיכך כל הבועל אשה לשם זנות
בלא קדושין לוקה מן התורה מפני שבעל קדשה",ואיסור זה בודאי נוהג גם לגבי האשה שאסור לה
להיבעל בלא קדושין,וא"כ כל אשה שרוצה להתחתן חייבת להתקדש קודם לכן,והרי זו כמצות השחיטה
שמי שרוצה לאכול בשר חייב לשחוט קודם אע"פ שאינו חייב לאכול בשר,והוא הדין לענין קדושין
באשה ,וגם על זה שייך לומר דמצוה בה יותר מבשלוחה.

ג .שיטת הר"ן
הר"ן שואל על הגמ' דמאי שייך מצוה בה יותר מבשלוחה והרי אינה מצווה על פריה ורביה,ומתרץ דאע"ג
דאינה מצווה מ"מ יש לה מצוה מפני שהיא מסייעת לבעל לקיים מצותו.
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מדבריו משמע שאיננו סובר שיש מצוה במעשה הקדושין,וכל המצוה היא רק בפריה ורביה,וא"כ יש
להבין כיצד האשה מסייעת לבעל בקיום המצוה הזו בכך שהיא מקבלת הקדושין,והרי המצוה שעליו היא
פריה ורביה.
יתכן לומר דגם הוא מודה דאסור לבעול אשה ביאת זנות בלא קדושין ,ולכן כדי לקיים מצות פריה
ורביה חייב הבעל לקדש את האשה קודם שיבוא עליה,וממילא האשה מחוייבת לסייע לו בקיום מצוה
זו,ועל כך אמרה הגמ' דמצוה בה יותר מבשלוחה.או אפשר לומר,דהתורה קבעה סדר לקיום המצוה של
פריה ורביה,והסדר הוא לקדש את האשה קודם שיבא עליה,וממילא האשה מסייעת לבעלה בקיום
המצוה שלו בכך שהיא מתקדשת לו ואח"כ מקיימים מצות פריה ורביה.
מסתבר לומר דזו גם כוונת המאירי שכתב":ואע"פ שאינה מצווה על פריה ורביה,מכל מקום המצוה
נעשית על ידה",והיינו שהיא מסייעת בקיום המצוה ואי אפשר לאיש לקיים המצוה בלי האשה,וממילא
המצוה נעשית גם על ידה ושייך לומר על זה דמצוה בה יותר מבשלוחה.
ונראה לבאר הדברים,דכשם שמצאנו בתורה איסור "לפני עור לא תתן מכשול" דאסור לסייע לחבירו
לעבור עבירה,הרי כל שכן שיש חיוב לסייע לחבירו לקיים מצוה,ומכיון שמצות פריה ורביה אי אפשר
לקיים לבדו אלא בסיוע האשה,הרי יש מצוה על האשה לסייע לאיש בקיום מצותו,והיא חלק מקיום
המצוה הזו.
על פי שיטה זו נראה לבאר דברי ספר חרדים,הובאו בביאור הלכה בריש הלכות נשיאת כפים )סי'
קכ"ח(":מצות עשה לברך כהן את ישראל שנאמר כה תברכו את בני ישראל,וישראל העומדים פנים
כנגד פני הכהנים בשתיקה ומכוונים לקבל את ברכתם כדבר ה' הם נמי בכלל המצוה".
לכאורה תמוה מה שכתב שישראל נמי בכלל המצוה,שהרי נאמר להדיא לכהנים":כה תברכו את בני
ישראל",ומנא תימרא דגם ישראל בכלל המצוה.אך על פי יסודו של הר"ן יש לומר,דמכיון דהכהנים
מצווים לברך את ישראל א"כ ישראל צריכים לסייע להם בקיום המצוה ולקבל את הברכה,דאם לא
יקבלו הברכה את מי יברכו הכהנים,ומחמת זאת גם ישראל הם בכלל המצוה.
וכיוצא בזה יש לבאר דברי הגמ' במס' קדושין )דף ל"ד (:לענין מצות שמחה ביו"ט דאמר אביי דאשה
בעלה משמחה,ומפרש רש"י":אין חובת השמחה תלויה בה אלא על בעלה שישמחנה,קרי ביה
ושימחת".ויש מקשים על זה דא"כ למה אשה אינה נוהגת אבילות במועד,והרי אין עליה מצות
שמחה.ואולם לפי יסוד הר"ן ניתן לומר דכוונת הגמ' דכיון דיש מצוה על בעלה לשמחה ממילא היא
מצווה לשמוח כדי שהוא יקיים מצותו).עי' תורה תמימה במדבר ו,כ"ג(.

ד.שיטת הרא"ש
הרא"ש במס' כתובות )פרק ראשון סי' י"ב( מביא את נוסח ברכת האירוסין":אשר קדשנו במצווותיו
וצונו על העריות ואסר לנו את הארוסות והתיר לנו את הנשואות על ידי חופה וקדושין ברוך מקדש
ישראל על ידי חופה וקדושין".ועל נוסח זה מקשה הרא"ש כמה קושיות":למה אין מברכין אשר קדשנו
במצוותיו וצונו לקדש את האשה.ועוד היכן מצינו ברכה כזאת שמברכין על מה שאסר לנו הקב"ה
והלא אין מברכין שאסר לנו אבר מן החי והתיר לנו את השחוט.ועוד מה ענין להזכיר עריות בכאן.ועוד
מה לנו להזכיר חופה בכאן כיון שמברכין ברכת אירוסין בבית אירוסין ובלא חופה".
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על כל השאלות האלה עונה הרא"ש כדלהלן":ונ"ל כי ברכה זו אינה ברכה לעשיית המצוה,כי פריה
ורביה היינו קיום המצוה,ואם לקח פלגש וקיים פריה ורביה אינו מחוייב לקדש אשה,וכן הנושא זקנה
איילונית או עקרה וכן סריס חמה שנשא מברכין ברכת חתנים,ואין חיוב במצוה זו שאין בה קיום מצות
פריה ורביה,הלכך לא נתקנה ברכה במצוה זו.ואף בנושא אשה לשם פריה ורביה כיון שאפשר לקיים מצות
פריה ורביה בלא קדושין,ולא דמי לשחיטה שאינו מחוייב לשחוט ולאכול ואפ"ה כשהוא שוחט לאכול
מברך,דהתם אי אפשר לו לאכול בלא שחיטה אבל הכא אפשר לקיים פריה ורביה בלא קדושין.וגם
התם אפקיה קרא בלשון ציווי דכתיב וזבחת ואכלת אבל הכא כתיב כי יקח איש.ועוד דבקדשים אי
אפשר בלא שחיטה הלכך מברכים על כל שחיטה".
משום כך מבאר הרא"ש את ענין ברכת האירוסין באופן הבא":ברכה זו נתקנה לתת שבח לקב"ה אשר
קדשנו במצוותיו והבדילנו מן העמים וצונו לקדש אשה המותרת לנו ולא אחת מן העריות.והזכירו בו
איסור ארוסות והיתר נשואות בחופה וקדושין שלא יטעה אדם לומר שהברכה של קדושין נתקנה
להתירה לו לכך הזכירו חופה לומר דדוקא ברכת חופה היא המתרת הכלה.ולהכי הקדימו חופה
לקדושין לומר והתיר לנו את הנשואות על ידי חופה שאחר ברכת הקדושין".
מדבריו אלה מבואר דאין כלל מצוה במעשה הקדושין,וכל המצוה היא רק פריה ורביה.ויותר מכך,משמע
מדבריו שאין כל איסור לקיים פריה ורביה בלא קדושין כלל,שהרי כתב שאפשר לקיים מצוה זו על ידי
פלגש בלא קדושין )וכן למד הבית שמואל הובא בקרבן נתנאל שם(,וממילא הקדושין אינם אפילו הכשר
למצות פריה ורביה,וזאת בניגוד לשחיטה שאי אפשר לאכול בשר בלעדיה,אבל בקדושין ניתן לקיים
המצוה בלעדיהם.
לפי זה יש לתמוה טובא על דברי הגמ' דמצוה בו יותר מבשלוחו וכן דמצוה בה יותר מבשלוחה,והרי אין
במעשה הקדושין כל מצוה בין לגבי האיש ובין לגבי האשה.ובשלמא לגבי האיש ניתן לומר שהקדושין הם
תחילת המצוה של פריה ורביה,אבל באשה הרי אין מצוה זו.
ואולי ניתן לומר,דהרא"ש הרי כתב דהברכה היא ברכת השבח לקב"ה ,ויתכן דזו היא המצוה המדוברת
כאן,לקדש האשה ומתוך כך לתת שבח לקב"ה ,ועל זה אמרו דמצוה על האיש והאשה לעשות הקדושין
בעצמם ומתוך כך לבוא לידי שבח לקב"ה על קדושת המשפחה היהודית.
אמנם ניתן לבאר דברי הרא"ש על פי השיטות שיבוארו להלן.

ה .שיטות נוספות
בשיטה לא נודע למי כתב דאע"פ דאשה אינה מצווה בפריה ורביה מ"מ מדרבנן מיהא מחייבא.ותירוץ
נוסף כתב דאית לה שכר כמי שאינה מצווה ועושה.
כפי תירוצו השני כתב גם בשו"ת הר"ן )סי' ל"ב( וז"ל":אע"פ שאשה אינה מצווה על פריה ורביה אומר
אני שבכל זאת יש לה מצוה כאינה מצווה ועושה...וראיה לדבר מזה שלמדנו האשה מתקדשת בה
ובשלוחה,ואמר רב יוסף מצוה בה יותר מבשלוחה,וזאת ראיה ברורה שהאשה כשהיא מתקדשת מצוה
קא עבדה").צ"ע דבחידושיו על הרי"ף לקדושין הנ"ל כתב הסבר אחר בדברי הגמ',דכיון שהאשה
מסייעת הרי שייך בה מצוה.ואולי כוונתו דמכיון שאי אפשר לקיים המצוה מבלי סיוע של האשה,ממילא
היא מחויבת בדבר,אמנם שכרה כאינה מצווה ועושה(.
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בביאור הדברים נראה על פי מה שכתבו התוס' במס' קדושין )דף ל"א .ד"ה דלא( דנשים מברכות על מצות
עשה שהזמן גרמא,אע"ג דפטורות לגמרי ואפילו מדרבנן לא מחייבי מ"מ יכולות לברך אשר קדשנו
במצוותיו וצונו על אותה מצוה.
יסוד הדברים הוא במימרא של ר' חנינא דגדול המצווה ועושה ממי שאינו מצווה ועושה )קידושין ל"א
ע"א ותוס' שם( ,אבל גם מי שאינו מצווה יש לו שכר,וממילא שייך לומר לענין מצות פרו ורבו דאע"ג
דנשים פטורות מן המצוה מ"מ יש להם שכר כאינם מצוות,ועל כן אמרה הגמ' לענין הקדושין דמצוה
שהיא עצמה תקבל הקדושין יותר מאשר על ידי שלוחה.וביותר,דהרי רש"י כתב הטעם דמצוה בו יותר
מבשלוחו דכי עסיק גופו במצוות מקבל שכר טפי,וממילא זה שייך גם לגבי הנשים דיש להן שכר במצות
הקדושין כאינם מצוות,ועדיף שתעשה בעצמה ולא על ידי שליח.
המאירי כתב דאע"פ שאינה מצווה על פריה ורביה מ"מ המצוה נעשית על ידה,ועוד דאע"פ שאין בה עשה
גמור אינה נפקעת ממצוה לגמרי.
בביאור תירוצו הראשון כתבנו לעיל דזה כהר"ן דמכיון שאי אפשר למצוה להיעשות אלא בסיוע האשה
הרי גם עליה מוטל החיוב של המצוה.
ובביאור תירוצו השני שאינה נפקעת ממצוה לגמרי ניתן לומר שכוונתו כתירוץ הראשון של השיטה דעל
כל פנים מדרבנן היא מחוייבת בפרו ורבו ,וניתן לומר דכוונתו לתירוץ השני של השיטה שעל כל פנים יש
לה שכר כאינה מצווה ועושה.
המקנה והקרבן נתנאל כתבו בדרך נוספת,על פי דברי התוס' בגיטין )דף מ"א :ד"ה לא תוהו( שאע"ג
שעבד פטור מפרו ורבו מ"מ מצווה על מצות "לא תוהו בראה לשבת יצרה",ומסתבר דה"ה לגבי
אשה,ועל זה שייך לומר בסוגיין דמצוה בה יותר מבשלוחה.
אמנם בשו"ע אה"ע )סי' א סעיף י"ג( כתב":אשה אינה מצווה על פריה ורביה",והוסיף הרמ"א":וי"א
דלא תעמוד בלא איש משום חשדא".ודייק מכאן הבית שמואל )ס"ק ב( דמשמע דסבר דאינה מצווה על
שבת,דאי לאו הכי היה לו לומר דאע"ג דאינה מצווה על פריה ורביה מ"מ מצווה על לא תוהו בראה לשבת
יצרה.
ובהגהות רע"א על השו"ע שם כתב דגם מהר"ן מוכח דס"ל דאשה אינה מצווה על שבת,שהרי הר"ן כתב
דהא דאמרינן דמצוה בה יותר מבשלוחה היינו דגם עליה יש מצוה להנשא כאינה מצווה ועושה,ומדלא
כתב דהמצוה היא משום שבת משמע דסבר דכשם שהאשה אינה מצווה בפריה ורביה הוא הדין דאינה
מצווה בשבת.
אלא שלפי שיטה זו ניתן לומר דהמצוה על אשה להתקדש לאיש משום חשדא,ועל זה אמרה הגמ' דמצוה
בה יותר מבשלוחה.
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א .איתא בגמרא בכתובות נו" :האומר לאשה הרי את מקודשת לי על מנת שאין ליך עלי שאר כסות
ועונה ,הרי זו מקודשת ותנאו בטל דברי ר"מ ,ר' יהודה אומר בדבר שבממון תנאו קיים").והיא תוספתא
קידושין פ"ג ה"ט(.
ופליגי בה הראשונים מה הוי איסור ומה הוי ממון :דלכו"ע שאר וכסות הוי ממון אך פליגי גבי עונה אי
הוי ממון או לא.
.1דרש"י בכ"מ בש"ס ס"ל דלא הוי ממון דאו שלא מזכיר עונה כאשר מגדיר דבר שבממון אלא אומר רק
שו"כ ,או שמוסיף ומסביר גם טעמא מאי לא הוי עונה דבר שבממון משום דלא הוי בה מחילה -רש"י
קידושין י"ט ע"ב" :דבר שבממון -דניתן למחילה הוי תנאו קיים אבל עונה דצערא דגופא היא לא אתיהיב
למחילה" .וכ"ה ברש"י ב"מ נ"א ע"א ד"ה "ר' יהודה אומר בדבר שבממון" .וכן ברשב"א כתובות נ"ו ע"ב
ועוד.
.2אך איכא ראשונים דפליגי וס"ל דעונה הוי ממון כמו שכתב בריטב"א כתובות נ"ו ע"ב ובכל מקום,
והביא ראיה מהירושלמי ב"מ פ"ז ה"ז עי"ש וכן משמע בתוס' כתובות נ"ו ע"ב .ובחידושי הרא"ה כתב כן
בשם הר"ח וכן במרדכי סוף פרק השוכר את הפועלים ובמהרי"ק שורש י' .והקשו הם מגמרא בב"ק צ"ב
ע"א דקרע כסותי ותיפטר פטור ולא הוי מתנה עמש"כ בתורה ויכול למחול גם נזק וצערא .וצריכה
מחלוקתם ביאור.

ב.אך בבואנו לדון בהכי נבאר במקצת גדרי תנאים
דילפינן דיני תנאי בגמרא קידושין ס"א ע"א מתנאי בני גד ובני ראובן )במדבר ל"ב( דהתנו עם משה דאם
יעברו חלוצים לפני העם יקבלו את עבר הירדן מזרחה וכו' ,עי"ש.ולכאורה צריך להבין מדוע צריך ללמוד
דיני תנאים מב"ג ובנ"ר ומ"ט א"א לומר מסברא דאדם יכול להתנות .אלא פשוט הדבר דלא אתי דיבור
ומבטל מעשה ,כלומר ,לאחר שנעשה מעשה וקיימת מציאות ,א"א לבטלה ולחזור ממנה ע"י דיבור בלבד.
וממילא ברירא דמסברא א"א לומר דיני תנאים )וכ"ז אם נבין גדר תנאי כמו שכתב בספר דרכי משה
לרמ"א עמיאל ,דכל תנאי יסודו לבטל הדבר -ונחזי דאיכא דפליגי עליה( .אלא באה התורה וחדשה
בפרשת ב"ג וב"ר דאפשר להתנות תנאים ,ואתי דיבור ומבטל מעשה בצורה זו.

אמנם המעין שם במשנה ובגמרא חזי דמאי דילפינן התם הוי בעיקר גבי תנאי כפול וכו'.

אך כבר כתבו שם רש"י ותוס' דילפינן לכל מידי .אך גם בזה קשי' האם כל תנאי צריך להיות בדיוק כמו
שהיה התם ואל"כ לא הוי תנאי ,וזה דוחק .אלא כתבו תוס' כתובות ע"ד ד"ה "תנאי" וז"ל":דלא גמרינן
מהתם )ב"ג וב"ר( אלא לענין מה שהוא סברא" ,עכ"ל ,עיי"ש.
.1אך נראה דגם בהכי איכא כמה וכמה סוגי תנאים :וכבר כתב באבן האזל פ"ו אישות ה"י דאיכא ב'
אופנים בתנאי וז"ל " והנראה בזה דבדין תנאי מצינו שני אופנים :האופן הפשוט הוא שאם יתקיים התנאי
יתקיים הקניין ואם לא יתקיים התנאי לא יתקיים הקניין וכמו במתנה ע"מ שתתן לי מאתיים זוז וכה"ג,
ועוד יש תנאי שהוא בגדר שיור שעושה הקניין באופן זה ואין כאן אפשרות שלא יתקיים הקניין
וכו'",עכ"ל .אך האופן השני צריך ביאור ,דא"כ מהו התנאי אם הקנין יחול בכל אופן .ושמא אופן זה
אפשר לבאר יותר ע"פ מה שכתב בברכת שמואל ב"מ סי' ל"ז בשם הגר"ח )וכ"ה בעוד מקומות( לפי דלות
הבנתי בדבריהם ועיין שם וז"ל":דהנה ביאור דין תנאי ב"ג וב"ר לא דאמרי' דהוי אומדנא דלא עשה
המעשה אלא ע"ד התנאי וליכא מעשה אלא ע"ד התנאי ,אלא דודאי היה דעתו במעשה על כל האופנים
ואפילו לא יתקיים התנאי ,אלא דרוצה לעשות חלות אחריתי דהוא התנאי ,וגזה"כ הוא דאם עושה
המעשה עם התנאי חל דין התנאי לענין שהמעשה תלוי בהתנאי שאם יתקיים התנאי יתקיים המעשה ואם
יתבטל התנאי יתבטל המעשה" ,עכ"ל).ועיע"ו בחידושי הגרי"ז ריש הל' נזירות( .ונראה דר"ל שהוא עושה
את המעשה שודאי יחול וכך גם כוונתו בהתנאתו אבל התנאי אינו חלק מהחלת המעשה אלא חידוש דין
שחידשה התורה במעשה לגבי צורת הביטול ,כלומר מה שהמעשה לא יחול לא הוי מצד עיכוב התנאי
כתנאי מעכב ,אלא התנאי מעכב כמו עוד דין במעשה שמעכבו מלחול ,וכל זאת משום ששיור המתנה
לעצמו חל בקנין.

.2והנה בגמרא חולין קל"ד ע"א מסתפקינן אי על מנת הוי שיורא או תנאה ,נפ"מ אי הוי מתנה ע"מ
שכתוב בתורה או לא .דאמרינן התם "ורמינהי ע"מ שהמתנות שלי נותן לכל כהן שירצה ,על מנת אחוץ
קא רמית ,חוץ שיורא ,ע"מ לא שיורא וכו'" ואיכא מ"ד דפליג דגם ע"מ הוי שיורא ,עי"ש .וכתב בריטב"א
שם בהסבר מחלוקתם וז"ל":כשיאמר חוץ מן המתנות שייר בקנינו שלא מכר לו המתנות כלל...אבל כי
אמר ע"מ שהמתנות שלי כוליה בהמה זבין ליה עם המתנות וכו'" ,עי"ש .ומאידך איתא ב"ב ס"ג ע"א
דפשיטא דע"מ שיורא גבי "בן לוי שמכר שדה לישראל ואמר לו ע"מ שמעשר ראשון שלי מעשר ראשון
שלו וכו' כיון דאמר ליה ע"מ שמעשר ראשון שלי שיורי שיירי למקום מעשר" ,עי"ש בראשונים )ושמא
הוא מקור לדברי הגרא"ז( וקשיא ,וראיתי לאמ"כ דהקשה זאת בט"ז יור"ד סי' ס"א סק"ל דהקשה
סתירה זו בדברי הר"מ ,עי"ש .וכבר תירץ החזו"א באבן העזר סי' נ"ז עי"ש .אך נראה עוד לתרץ.

.3דכתב באבי עזרי פי"א אישות הי"ד )ושו"ר דכ"כ בנתיבות חו"מ סי' רי"ב סעי' ד' עי"ש( דיש עוד הבחנה
בסוגי תנאים והיא דאיכא תנאי דלשעבר ותנאי דלהבא וביאר הוא הדברים דאיכא תנאי בקום ועשה
ותנאי בשב ואל תעשה .קו"ע -ע"מ שתתני מאתיים זוז ,ובשוא"ת -אם לא אבוא עד יום פלוני .ושמא
לפי"ז אפשר לתרץ את הסתירה דע"מ הוי שיורא אך זה בתנאי של מתנות כהונה דמשייר המתנות לעצמו
וזה כשלא עושה כלום והוי שוא"ת ,אבל מה שנחלקו בגמ' בחולין הוי לגבי אי הוי מתנה עמש"כ בתורה
דאז השאלה אם שייר את כל הבהמה לעצמו או שייר רק את המתנות וא"ש] .ושמא אפשר לתלות שני
סוגים אלו במש"כ באבהא"ז ולפי"ז תתבאר מח' הראשונים לגבי עונה אך יתבאר לקמן[.
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ג.בשו"ע יו"ד סי' ס"א סעי' כ"ט פסק את הדין וז"ל":כהן שמכר פרה לישראל אם אמר לו ע"מ שהמתנות
שלי אינו תנאי והמקח קיים ויכול ליתנם לכל כהן שירצה",עכ"ל .וכתב שם בחידושי בית מאיר דהטעם
"דלא מהני משום דהוי מתנה עמש"כ בתורה" .ואף שקיי"ל דבדבר שבממון תנאו קיים ,או דהכא לא הוי
ממון,או דאעפ"כ הכא תנאו לא קיים משום דגם בממון איכא הגבלות כמש"כ הרא"ש בתשובה כלל ק"ח
אות ט"ו דרק להחזיק ממון אמרינן דמהני .ולפמש"כ לעיל אפ"ל דלהחזיק פי' בשוא"ת דהוי שיור ובזה
מהני תנאי ממון ויבואר מהו גבי עונה .וד"ז מביאנו לדין של מתנה עמש"כ בתורה.
.1ובאמת קיי"ל בגמרא מכות ג' ע"ב בפשטות דמתנה עמש"כ בתורה הוי אי עוקר דבר מן התורה .ומבואר
ד"ז בהרבה ראשונים .והנה לפי"ז צריך להבין מ"ט א"א להתנות עמ"ש כתוב בתורה .ונראה דשמא
אפשר להסביר בכמה אופנים :כמש"כ תוס' כתובות נ"ו ע"ב משום דלא הוי כתנאי ב"ג וב"ר דהתם הרי
לא נעקר כלום מן התורה משו"ה מהני משא"כ בכ"מ שכן נעקר משהו מן התורה לא הוי תנאי דלא ידעינן
דאתי דיבור ומבטל מעשה ואי ילפינן מהתם ילפינן מאי דדמי להתם )לפמש"כ לעיל( .ודבריו צריכים
ביאור מ"ט איכא סברא בהך ,דילפינן ויבואר לקמן.
.2אך שם בתוס' ישנים כתב "ואר"ת דהוי כמפליג בדברים ואין בזה תנאי כלל שיתקיים התנאי וכו' והוי
כמו ע"מ שתעלי לרקיע" )גיטין פ"ד ע"א ,עי"ש( .ר"ל דמכיון שא"א לקיים את התנאי וכשמתנה יודע
שא"א לקיימו ,ממילא כשהתנה לא התכוון ברצינות אלא בליצנות ומשו"ה ליכא תנאי .אך גם דבריו
צריכים ביאור ,מנ"ל לידע הכא דא"א
לקיימו ,בשלמא גבי ע"מ שתעלי לרקיע יודע שא"א הדבר משא"כ הכא ,א"כ מנ"ל.

ושמא אפשר להסביר דבריהם על פי דברי רבותינו האחרונים .דאיכא ב' הסברים נוספים לכך:
א .דמצינו בספר חידושי הרי"ז הלוי על הר"מ מהרב מבריסק זצוק"ל ריש הלכות נחלות )וכן הם הדברים
בברכת שמואל ב"מ סי' ל"ח( וז"ל":והנה ביסוד הך מילתא דקי"ל במתנה עמש"כ בתורה תנאו בטל,
נראה דאין זה רק דינא דלא יוכל לעשות ולשנות מדין תורה ,רק יסוד דינו הוא דין ביטול ,דכיון שהוא
מתנה עמש"כ בתורה ע"כ דיבורו והתנאתו בטלים והוי כלא התנה כלל ,דזה שהוא עמש"כ בתורה מבטל
להתנאתו" ,עכ"ל .ונראה דר"ל דבאמת כוח תנאי איכא לתנאי זה כמו לכל תנאי שנלמד מתנאי דב"ג
וב"ר ,אבל ברגע שרוצה לעקור דבר מן התורה ,אז יסוד תנאו בטל וליכא תנאי כלל .ומתבאר הדבר
בצורה מפורשת במה שכתב בחידושי העילוי ממייצ'יט סי' ע"ב דבתנאי דמתנה עמש"כ בתורה ליכא
חידוש דדיבור מבטל מעשה ולהכי ליכא תנאי.
ב .אך אפשר להסביר בצורה נוספת דגם אם נאמר דאתי דיבור ומבטל מעשה ,עדיין אין כוח לדיבורו של
אדם כנגד כוח דיבורו של הקב"ה כמו שמצינו בגמ' ביש-נוחלין ובכתובות פ"ג ע"א ,גבי ירושה "משמיא
קא זכו ליה" וכדו' )לגבי דין דרבנן לכאורה יכול לומר אי אפשי וכדו'( והוי גם בדבר שאינו זכות לו
בדווקא אך " אין הגולם יכול לקום על יוצרו" כביכול.
לפי"ז מבוארים היטב דברי התוס' והתו"י:
דלפמש"כ הגרי"ז והעילוי ,לית ליה את המקור ואת החידוש של תנאי אי הוי מתנה עמש"כ בתורה,
ומשמיט מתחת עצמו את בסיסו .ולפי ההסבר השני יבוארו שפיר דברי התו"י ,דמ"ט יודע שא"א לקיימו,
משום דיודע שא"א לקיים צווי נגד רצון ה' ומשו"ה הוי רק כמפליג בדבריו וכל תנאו ליצנות) .ואולי
לפי"ז אפשר גם לומר דא"נ דתנאי דשיור הוי בשוא"ת א"כ זה אינו עוקר דבר מן התורה אלא לא
מקיים,אך זה מספיק ע"מ שיחשב כנגד מה שכתוב בתורה ,נגד רצון ה' אך שעוקר את החידוש אינו כן(.
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ד .אך כ"ז באיסור אבל בממון קיי"ל כר"י דתנאו קיים ולפמש"כ לעיל בטעמא דמתנה עמש"כ בתורה,
צריך להבין מ"ט בממון אינו כך.
וידועים הדברים בשם הרמב"ן וכ"כ הגר"ש שקאפ )שערי יושר שער ג' פ"ג( שלכאורה הקשה המהר"י
בסאן בריש קונטה"ס כלל א' ס"ק י' ,דמ"ט אומרים קי"ל בממונא ולא באיסורא ,והרי בממונא אם אין
הלכה כן הו"ל גזל ביד המוחזק וגזל נמי איסורא הוא ? ותירצו הם דאת הכוחות לגבי הממונות נתנה
התורה לבנ"א ולאחר מכן פועל כוח התורה לגבי האיסורים .וממילא אי פסקו דהממון שייך לפלוני אז
לית ביה אפילו חשש גזל ומשו"ה שמא אפ"ל דאם האדם הוא הבעלים המחליט היכן יהיה הממון
וכביכול לא התורה ,ממילא פשיטא דאפשר להתנות גם כביכול נגד מה שכתוב בתורה .וביאור הדברים
שהאדם הוא הבעלים מתבטא בכמה אפשרויות ,או כמש"כ ברשב"א בכ"מ והוב"ד בקצות סי' רכ"ז ס"ק
ט' דאתי מצד מחילה )או מתנה( ,או כמש"כ בקצות סי' ר"ט סעי' י"א דאפשר דאתי מצד סילוק .והנפק"מ
ביניהם היא האם איכא חיוב ופוקע או דליכא חיוב כלל.
והנה בחידושי הבית מאיר דהבאנו לעיל כתב בשם תשו' הרא"ש הכלל ק"ח אות ט"ו דמתנה עמש"כ
בתורה בממון דתנאו קיים הוי דווקא לפטור עצמו ולהחזיק בממוןשבידו כגון שו"כ עי"ש .ומ"ט מחלק
בין סוגי תנאי שבממון ,אלא שמא אפשר להסביר לפמש"כ לעיל בשם מרן הרב שך שיזכה לאריכות ימים
בבריאות ,דאיכא תנאי של שוא"ת ,א"כ בשב ואל תעשה לא עוקר ממש מן התורה ולא הוי להוציא ממון
אלא להחזיק וצ"ב.

ה.השתא דאתית להכי ,צריך לבאר גדר חיוב עונה ולפי"ז יתבאר אי אפשר להתנות בו ובאיזה אופן.
אמרינן בגמ' כתובות מ"ז ע"ב":דתניא שארה אלו מזונות וכו' ,כסותה כמשמעו ,עונתה זו עונה האמורה
בתורה וכן הוא אומר 'אם תענה את בנותי')בראשית ל"א( .ר"א אומר שארה זו עונה וכן הוא אומר 'איש
איש אל כל שאר בשרו לא תקרבו לגלות ערוה' )ויקרא י"ח(" .א"כ חזינן לכאורה דלכו"ע עונה הוי
מדאוריתא )לקמן ניחזי דאיכא מאן דפליג לכאורה(] .אגב גררא צריך להבין מה ראיה הביא מהפסוק
"אם תענה את בנותי" דמנ"ל דלא הוי מלשון עינוי ולא איירי בביאה כלומר בעונה ,ועי"ש ברש"י דכך
דרשו בגמ' יומא ע"ז ע"א ,אך יעו' באבן עזרא דפליג[.
ופסק הר"מ פי"ב אישות ה"ב ,מתוך העשרה דברים שמתחייב לאשתו "שלשה מהם מן התורה ואלו הן
שארה כסותה ועונתה וכו' עונתה לבוא עליה כדרך כל הארץ",עכ"ל ושם פי"ד ה"א עי"ש .וכן פסק בשו"ע
אבהע"ז סי' ס"ט סעי' ב' עי"ש בבאה"ט דלכו"ע הוי עונה מדאו'.

ו .והנה לעיל כתבנו דגבי עונה איכא דין דמתנה עמש"כ בתורה ,ופסק הר"מ זאת לדינא בתרי מקומות.
פ"ו אישות ה"י "אבל בעונה תנאך בטל ,שהתורה חייבה אותך בעונה והרי זו מקודשת ואתה חייב בעונתה
ואין בידך לפטור עצמך בתנאך וכן כל כיוצא בזה" .וכן פי"ב שם ה"ז "כיצד ,התנה עם האשה שאין לה
עליו עונה ,תנאו בטל וחייב בעונתה שהרי התנה על מה שכתוב בתורה ואינו תנאי ממון",עכ"ל] .וצ"ב
בדברי הר"מ א .מ"ט חזר שוב על הדין שאין זו דרכו ועוד ב.מ"ט בפי"ב ה"ז כתב "ואינו תנאי ממון"
דהוה לו לכתוב והתנאי בטל או ממילא אי לא יכול להתנות ידעינן דלא הוי תנאי שבממון דקיים[.
וכן פסק בשו"ע אבהע"ז סי' ל"ח סעי' ה' וז"ל":אבל אם התנה שלא יתחייב בעונה תנאו בטל ונתחייב בה,
רמ"א -דכל המתנה עמש"כ בתורה ואינו ממון תנאו בטל וי"א דכל מה דתקון רבנן הוי כמו שכתוב בתורה
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)הגהות מי' ריש הכותב(",עכ"ל] .ודברי הרמ"א צריכים הסבר דמאן ס"ל דהוי דרבנן ,ועוד איך הוי כמו
שכתוב בתורה[ .וכן בסי' ס"ט סעי' י' "אם התנה באחד מג' דברים אין תנאו קיים ואלו הן עונתה
וכו'",עי"ש.
.1א"כ לכאורה חזינן דהר"מ והשו"ע פסקו דעונה הוי איסור ולא ממון ומשו"ה הוי מתנה עמש"כ בתורה
ואין תנאו קיים .ועוד כת' לעיל דמאן דס"ל הכי טעמיה משום דליכא מחילה בצערא דגופה וכדו',
ולכאורה הר"מ סותר את דברי עצמו ,שהרי בפט"ו אישות ה"א כתב וז"ל":האשה שהרשת את בעלה
אחר הנישואין שימנע עונתה הרי זה מותר" ,ולכאורה א"נ דאתיא מצד דא"א למחול על צערא דגופה
דאיכא בעונה מנפ"מ לפני הנישואין או לאחריהם).וכן ראיתי שהקשה בלח"מ פ"ו אישות ה"י( .וביתר
ביאור ,דאי לאחר הנישואין יכולה למחול על צערא דגופא אז גם קודם לכן מ"ט לא ,וא"ת דטעמא
דצערא הוי טעמא דאינו ממון וממילא הוי איסור ואין יכול להתנות עדיין קשי' .שמא אפ"ל דהר"מ ס"ל
דלפני הנישואין אכתי ליכא חיוב עונה ומשו"ה לא יכול להתנות עליו א"כ מ"ט כתב דטעמא משום מתנה
עמש"כ בתורה .וליכא נמי למימר דלפני הנישואין לית לה שיעבוד ואחריהם איכא ורק אז הוי כביכול
בבעלותה דהדברים נסתרים מדברי רש"י ,דהר"מ לכאורה ס"ל כוותיה ,דכתב דמ"ט לא מהני ע"מ שאין
לך עונה ,רש"י ב"מ צ"ד ע"א וז"ל":אבל המקדש את האשה מכי אמר לה הרי את מקודשת לי איתקדשה
ליה וכי אמר לה ע"מ שאין ליך עלי ,מתנה עמש"כ בתורה ,דאין אישות לחצאין וכי תפיס קידושין לגמרי
תפיס והוי מתנה עמש"כ בתורה",עכ"ל .ור"ל דאל תאמר דאין קידושין לחצאין פי' דבלי אישות ליכא
קידושין משום שהוי עיקר הקידושין .דלפי"ז שוב מ"ט צריכנא לטעם של מתנה עמש"כ בתורה אלא
שמא ר"ל דהתורה הגדירה קידושין בצורה שיש אישות וזה רצון התורה וא"א שלא יתקיים רצון זה
בקידושין .וחזינן מפירושיהם דגם לאחר הנישואין לכאורה אין מצב של חוסר עונה וא"כ קשי' דברי
הר"מ .ועוד ,ליכא למימר דהחילוק הוא בין קיים מצות פו"ר לבין לא קיים דמנ"ל כאשר כתוב שהחסרון
הוא מתנה עמש"כ בתורה הוי דווקא שלא קיים פו"ר.
.2ושמא צ"ל עפמש"כ המל"מ בפ"ו אישות ה"י דיש לחלק בין המחילה דהכא למחילה דהתם .דמה שא"א
להתנות על עונה הוי שלא תהיה עונה לעולם כמו שאר וכסות אבל מחילה שאפשר לחזור בה ואם תתבענו
יזדקק לה אז מהני מחילה מסוג זה .כלומר ,מחילה עולמית כגון מה שמוחל בשו"כ א"א למחול משום
שמתנה עמש"כ בתורה ותנאו בטל ,משא"כ כאשר לא הוי ממש מחילה שהרי מחילה משמעותה העיקרית
היא לעולם ,אלא הוי מחילה שאפשר לחזור בה כמש"כ הר"מ שהיא מרשה לו לא לזדקק לה אז שרי.
אך אכתי קשיא בזה טובא ,דמהיכי תיתי שעל זמן מסוים יכולה למחול או להרשות למנוע עונה אי הוי
דאוריתא) .וא"א לומר דהוי כמתנה או סילוק וכדו' דמה שייך זה לגבי חיוב עונה אי הוי איסור(.

.3והנה באבהא"ז דהוב"ד לעיל כתב דתנאי דהמקדש ע"מ שאין שו"כ ועונה הוי כתנאי של שיור בקנין
והביא ראיה שכ"כ בריטב"א בקידושין עי"ש ,ופי' הדברים לענ"ד שכאשר הבעל קידש הוא שייר בקניינו
את הזכות לא לתת גם עונה )והוי תנאי של שוא"ת שהרי לא יתן( ,ושיטת הריטב"א כמש"כ לעיל הוי
דעונה הוי דבר שבממון ומהני תנאי גם בה ,א"כ הר"מ דס"ל דעונה לא הוי דבר שבממון וס"ל דאינו יכול
להתנות בעונה אפ"ל דס"ל דלא הוי כשייר בקניינו אלא כמו האופן הראשון שכתב באבהא"ז שאם
יתקיים התנאי יתקיימו הקידושין וכו'.ויסוד הטעם של שיור בקניינו הוא שכבר בזמן הקנין או מעשה
הקידושין לדידן ,אצל הבעל יש את הכוח לתת עונה כלומר ביאה ,משא"כ אצל האשה ,ומכיון שכך ,ס"ל
להריטב"א שזכות זו הוי כזכות בממון וממילא יכול להתנות בה )אמנם ראיתי שכתבו שהטעם שהוי
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ממון משום שיכול לפייסה בדברים או בממון אחר ,אך נראה דלא סותר למש"כ (.משא"כ לר"מ דס"ל
דאמנם כוח הנתינה נמצא אצלו,אבל גם אם ירצה לתת צריך הוא את האשה והסכמתה וכל זה תוך כדי
קיום הקידושין שהם הגורם להיתר אישות מהתורה ,אבל כאשר אין קידושין,כלומר ,אין היתר אישות
מן התורה,אז הוא לא יכול להתנות והיא לא יכולה למחול משום שאצל אף אחד מהם לא נמצאת הזכות
או הרשות לכך .משא"כ לאחר הנישואין הרי הזכות כבר ניתנה בעצם מעשה הקידושין ,ויש כמו לו גם לה
זכות בעונה ,ולכן הוא אמנם לא יכול בלא הסכמתה משום שהוי כמו אונס את אשתו ,אבל לה יש כבר את
הזכות ואת הכוח בעונה .ומשו"ה לאחר הנישואין כל אחד מהם כביכול יכול לשייר בקניינו ,כלומר ,גם
האשה יכולה לשייר זכותה בקידושין האלו ומשו"ה השתא מודה הר"מ דיכולה להרשותו.כלומר ,לכו"ע
השיור הכא בקידושין גופא.
לדעת הריטב"א הזכות נמצאת אצל הבעל כבר מתחילה,לכן הוי כממון ואפשר להתנות
ולשייר בקנין ,משא"כ דעת הר"מ דרק לאחר הנישואין איכא זכות ומשו"ה האשה שתלוי הדבר
בהסכמתה יכולה לשייר בקידושין את הזכות שלא יבעלנה .ונראה דשמא לפי"ז בתוך השיור הזה שהיא
משיירת השתא בקידושין ,יכולה לשייר שברגע שתחזור בה מהני וממילא מחילה כזו מהני].צריך להדגיש
שבאף מקום לא כתב הר"מ דיש בעונה חסרון של צערא דגופא וכדו' אלא כתב דהוי מתנה עמש"כ בתורה
ויש עליו חיוב מן התורה וכדו'[ ,אבל כאשר החיוב נהפך לזכות ,האשה יכולה לשיירם.וצ"ב.
א"כ דאמרינן דלא הויא מטעם צערא יובנו שפיר דברי הר"מ בהמשך ההלכה ,דלכאורה תליא אי קיים
מצות פו"ר או לא ,דכתב הרשב"ם ב"ב קכ"ו ע"א וז"ל":אבל עונת תשמיש מצוה היא וכו'",עכ"ל,
ומשו"ה לא יכול להתנות עליה,עי"ש .ולכאורה קשיא מאי נפק"מ אי הוי מצוה או לא .אבל לפי הר"מ
דכתב דחיובא רמיא עליה מן התורה ,כלומר ,ישנה עליו מצוה ועדיין לא קיימה ,אז באמת לא יכול
להתנות ,לא לפני הנישואין ולא לאחריהם משום שמה שאפשר להתנות לאחר הנישואין זה לדידה ,אבל
לדידיה ,אי לא קיים אי אפשר להתנות דלא הוי עדיין זכות בידו לגמרי ,וא"ש) .ושו"ר בחזו"א אבהע"ז
סי' נ"ו סעי' י"ז דשמא זו כוונתו עיי"ש היטב(.
.4ולפי"ז אתי שפיר ביאור מח' הראשונים לגבי חיוב עונה .דלריטב"א ושא"ר הוי ממון משום שאפשר
לפייס בדברים ואפשר למחול משום שהוי בידו ומשייר בקניינו ,אבל לשי' רש"י והר"מ א"א למחול
משום שלפני הנישואין לא הוי בידו ואין לו זכות בכך ,ומה שמועילה מחילה לאחר נישואין הוי מצידה
משום שיש בידה כבר את הזכות .אך גם בזה יש לחלק בין אם הוא כבר קיים את המצוה של פו"ר או
לא).צריך גם לדון גבי מחילה על צער הגוף דלכאורה מוכח מהגמ' ב"ק צ"ג ע"א דמהני עי"ש ,וכ"כ המנ"ח
מצוה מ"ח ,אבל בשו"ע הגר"ז ח"ה הל' נזקי גוף ונפש ס"ד פליג וכתב דאינו יכול ,עיי"ש(.

ד.השתא דאתית להכי אפשר לבאר דין נוסף של מתנה שיפחות מכתובת אשתו או שמתנה שלא יתננה
בכלל ,האם גם בהכי הוי דינא דמתנה עמש"כ או לא.
.1בגמ' כתובות נ"ו ע"א שהיא תחילת הגמ' שהזכרנו לעיל ,נחלקו למסקנת הגמ' ,ר"מ ור"י אי הוי כתובה
דאוריתא או דרבנן ,ותולה הגמ' מח' זו במח' לגבי מתנה עמש"כ בתורה ובמח' האם כאשר כותבת
התקבלתי מהני אפילו בע"פ ,פירש"י בתנאי או דווקא בכתבה התקבלתי ,עי"ש.
.2וכן מצינו בגמ' כתובות י' ע"א דנחלקו אי הוי כתובה דאוריתא או מדרבנן .ועי"ש בתוד"ה "אמר" דהוי
בהכי גם מח' ראשונים לכאורה וצ"ב .ויש אומרים דאפילו מאן דס"ל דכתובה דאוריתא היינו עיקר
כתובה או כתובת אלמנה וכדו' .אך אמרינן בגמ' חכמים תיקנו להן לבנות ישראל כתובה שלא תהא קלה
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בעינו להוציאה ,וכן פסק הר"מ בפ"י אישות ה"ז דכתובה דרבנן מהאי טעמא ,וכן בפי"א הי"ד ועוד
מקומות ,וכן דעת רוב הפוסקים.
.3ופסקו בר"מ פי"ב אישות ה"ח ובשו"ע אבהע"ז סי' ס"ט סעי' ו' וז"ל":התנה עימה לפחות מעיקר
כתובה או שכתב לה מאתיים או מאה עיקר כתובתה וכתבה לו שנתקבלה מהן כך וכך והיא לא נתקבלה-
תנאו בטל וכו'",עכ"ל .ועי"ש בה"ה דכתב ,דאמנם קי"ל להר"מ דכתובה דרבנן ,אך עשו חכמים חיזוק
לדבריהם יותר משל תורה ,והוי כמתנה עמש"כ בתורה )ושכן משמע מהרמב"ן עי"ש( .ולכאורה כך משמע
ממה שתולה הגמ' מח' זו בזו,וצ"ב.
א.ולכאורה קשיא טובא ,דאם נאמר דמה שכתב "או אמרה נתקבלתי" הוי מצד מחילה א"כ מ"ט לא
מהני ,שהרי הר"מ פסק בסוף פי"ז מהל' אישות ,כמה הלכות שיכולה האשה למחול מכתובתה )ושמא
משו"ה הוי יותר משל תורה אל צ"ב(.
ב.ועוד קשיא האם באמת איכא מתנה על מה שתקנו חכמים ולפי"ז לא נצטרך לומר שעשו חיזוק יותר
משל תורה.
.4והנה לעיל כתבנו דאיכא תרי טעמי אמאי אינו יכול להתנות על מה שכתוב בתורה:
א.דאי לא הוי כתנאי ב"ג וב"ר לית ביה חידוש של אתי דיבור ומבטל מעשה.
ב.דאין דיבורו של אדם יכול לבטל דיבורו וציוויו של הקב"ה )וכ"ז מבלי להכנס לעומקא דדינא דכל מאי
דתקון רבנן כעין דאוריתא תקון( .אך מצינו דיכול אדם לומר אי אפשי בתקנת חכמים ,ושמא הכ"נ ,אך
צריך לומר דא"א בתקנת חכמים הוי דוקא אי הוי זכותו משא"כ אי הוי חובתו ,כמש"כ רש"י כתובות פ"ג
ע"א עי"ש .וא"כ הכא אמנם אולי האשה שהוי זכותה יכולה למחול .וזהו הביאור בדברי הר"מ בסוף
פי"ז ,אבל הבעל לא יכול משום שזה לא זכות לו אלא לכאורה הוי רק חובה .לפי"ז האם יכול האדם
להתנות כנגד מה שתקנו חכמים).יעויין לגבי תוקף כוחם של רבנן בקונטרס דברי סופרים להגר"א ווסרמן
הי"ד ואכהמ"ל(.
א.אם נאמר כמו הטעם הראשון שליכא חידוש כאשר מתנה עמש"כ בתורה וכמו שביארנו לעיל לפמש"כ
בגרי"ז והעילוי ,לכאורה ד"ז לא שייך בתקנות דרבנן .ושמא מאן דס"ל כוותיהו הוא מה שכתב בשו"ע
אבהע"ז סי' ס"ט בחלקת מחוקק ס"ק י"א דאיכא מאן דס"ל דיכול להתנות על חיוב כתובה.
ב.אך לפי הצד השני לכאורה יש לחקור אי כתובה הוי איסורא או ממונא ,דאם נאמר דהוי איסורא ,אז
לכאורה אפ"ל בפשטות דתנאו בטל משום שאינו יכול לומר כנגד תקנה דרבנן ולא יכול להתנות כנגד מה
שחכמים גזרו איסורים .אבל אי הוי ממונא אפ"ל דמאי עדיף טפי מדאוריתא דמהני תנאי שבממון ,או
שמא גם זה לא מהני משום שהוי תיקון העולם ,ואי יפרוץ גדר אז ליכא תיקון העולם .וכן ראיתי
שהסתפק במחנ"א הל' מלוה ולוה דיני ריבית סי' ל"ח דבאיסורא מד"ס לא מהני תנאי ,אבל בממונא אית
ביה ספיקא ,והביא מהירושלמי דאפילו בממונא אי הוי מדרבנן תנאו בטל ומסתברא טעמא משום דעשו
חיזוק וכו' .אך כתב דהמהרי"ט פליג וס"ל דכל מידי דאינו מפורש בתורה -תנאו קיים ,עי"ש.
ומחלוקתם צריכה ביאור.
ושמא לפמש"כ אפשר אולי להסביר מחלוקתם.
.5דהמחנ"א ס"ל דהמתנה עמש"כ בתורה ,החסרון הוא דאינו יכול לומר כנגד התורה וה"ה בדרבנן.
משא"כ המהרי"ט שמא ס"ל דהטעם במתנה עמש"כ בתורה -חסרון הוא ,דאם מתנה לית ליה חידוש
בפרשת תנאים והאי טעמא בדרבנן ליכא.
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לפי"ז שמא אפ"ל דהמהרי"ט ס"ל דכתובה דאוריתא ואפילו בדעת הר"מ ס"ל הכי כמש"כ הר"ן הוב"ד
במחנ"א שם) .לפי"ז צ"ל דמש"כ הר"מ דהוי דרבנן כמש"כ לעיל ,קאי אמנה או מאתיים או אעיקר
כתובה וכו'( .ומשו"ה אינו יכול להתנות בכתובה.ואולי אפשר לדייק כדבריו דהר"מ שם בהלכה ט' גבי
תנאי בירושה כתב דלא מהני משום שחכמים עשו חיזוק לדבריהם וכו' וגבי כתובה לא כ"כ.
משא"כ דעת המחנ"א דבאמת הר"מ ס"ל דכתובה דרבנן אך גם בהכי אפ"ל דלא מהני תנאי ,אפילו אי הוי
ממון וא"ש דברי הר"מ ).ישנן דוגמאות נוספות למתנה על דרבנן כמו מתנה על שמיטה בזה"ז ,או מתנה על
חמצו בשעה השישית וכדו' אך אכהמ"ל(.
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א.אמרינן בכתובות דף י' ע"א "איתמר אמר רב נחמן אמר שמואל משום רבי שמעון בן אלעזר ,חכמים
תקנו להם לבנות ישראל לבתולה מאתיים ולאלמנה מנה והם האמינוהו שאם אמר פתח פתוח מצאתי,
נאמן .א"כ מה הועילו חכמים בתקנתם? אמר רבא חזקה אין אדם טורח בסעודה ומפסידה .תנא...הואיל
ותקנת חכמים היא לא תגבה אלא מן הזיבורית .רבן שמעון בן גמליאל אומר כתובת אשה מן התורה .ומי
אמר רשב"ג הכי והתניא 'כסף ישקול כמהר הבתולות' שיהא זה כמהר הבתולות ומהר הבתולות כזה-
מכאן סמכו חכמים לכתובת אשה מן התורה .רשב"ג אומר כתובת אשה אינה מדברי תורה אלא מדברי
סופרים? -איפוך )בתרייתא(".
רב נחמן אמר" -חכמים תקנו להם לבנות ישראל לבתולה מאתיים ולאלמנה מנה" .ניתן להבין זאת בשני
דרכים:
א.כל ענין כתובה הוא תקנת חכמים.
ב.כתובה בעצם היא מדאוריתא אך הסכום הוא מדרבנן.
לשון רש"י הוא" -חכמים תקנו לאשה כו' -כלומר אי הואי כתובה דאוריתא לא הוי נאמן...אבל כתובתה
חכמים תיקנוה וכו'" .הוא מבין בר"נ שגם עצם הכתובה היא דרבנן.
ונראה לי שזה מוכרח מקושית הגמרא בהמשך ,דהגמ' שואלת "א"כ מה הועילו חכמים בתקנתם )אם
האמינוהו לטעון פתח פתוח(?"-וזוהי קושיא על עצם הענין של כתובה ולא על הסכום ,דבטענת פ"פ הוא
מפקיע את כל הכתובה ולא רק את הסכום ,ולכן נ"ל שפירוש רש"י הוא מוכרח בדברי ר"נ .אך עדיין קשה
לי על קושית הגמ' "מה הועילו חכמים בתקנתם" .דלכתובה יש תועליות במקרה שלא יטעון למחרת פתח
פתוח .וכגון -שלא תהא קלה בעיניו לגרשה בהמשך חייו .ואה"נ ישנה בעיה בתקנה במקרה שיטעון פתח
פתוח ,אך לא מתאים לשאול "מה הועילו בתקנתם?" .אך לא על ענין זה נדבר כאן.

ב.בהמשך הגמ' ישנה מח' רבנן ורשב"ג האם כתובת אשה מן התורה או מתקנת חכמים.
לרבנן -תקנת חכמים ,לרשב"ג -מן התורה .וגם כאן יש לשאול ברשב"ג -מה מן התורה?
האם רק עצם ענין הכתובה הוא מהתורה או גם הסכום ומאיזה סוג קרקע נגבית? ]הדיון בגמ' הוא על סוג
הקרקע שגובה ממנו ,לרבנן שסוברים שכתובה דרבנן -מזיבורית ,ולרשב"ג דס"ל שכתובה מדאוריתא-
מעידית או בינונית )תלוי במח' הראשונים שנביא בהמשך([
הרשב"א כותב שלרשב"ג רק עצם הענין שיש כתובה הוא מן התורה ואילו הסכום הוא מדרבנן,
וז"ל":משום דאפקיה רחמנא לקנס בלשון 'מוהר' סמכו חכמים שיש מוהר לבתולות ,והיינו כתובה ,וכל
אחד כותב כרצונו ,אם מעט ואם הרבה ,וחכמים תיקנו לכל בתולה מאתיים".

הרא"ש לעומת זאת כותב שגם הסכום הוא מדאוריתא "-ומיהו למה שפרש"י דדריש הכא מלישנא
דכמוהר הבתולות...אבל לא נהירא האי פירושא למידרש כתובה דאוריתא מלישנא דמוהר .אלא נראה
לפרש כן שיהא זה )מפתה( כמוהר הבתולות דהיינו כתובת האשה ,ונראה כאילו בא ללמוד מכתובת אשה
ונמצא כתובת אשה למד מכאן ,מה כאן חמישים דילפינן מגז"ש 'אשר לא אורשה' ,אף כתובה
חמישים").סי' י"ט ,וכן בתוס' הרא"ש( הרא"ש כותב בפירוש שהסכום חמישים )שקלים שהוא שווה
לסכום מאתיים זוז של כתובת בתולה( נלמד מהגז"ש של מוהר בתולות למפתה.
יסוד מח' הרא"ש והרשב"א מקורו בדרך שדורשים מהפסוק .הרא"ש מבין שהגז"ש "שיהא זה כמהר
בבתולות ומוהר הבתולות כזה" משווה בין מפתה לבין כתובה ,הגז"ש נאמרה על כתובה עצמה ,וא"כ
כתובה נלמדת לגמרי ממפתה ,כולל הסכום וסוג הקרקע שגובין ממנה.
ואילו הרשב"א מבין שהגז"ש משווה בין אונס לבין מפתה ,וכתובה רק נלמדת מדאפקיה רחמנא לקנס
בלשון מוהר .וא"כ יש לנו מקור שיש כתובה מדאוריתא ,אך הלימוד לא מלמד על סכומה ,או על סוג
הקרקע.
בפשטות נראה שרש"י לומד כמו הרשב"א מדאמר בד"ה "מכאן סמכו""-מדקרי לה מוהר" ,כתובה
נלמדת מהלשון "מוהר" ולא שהגז"ש משווה בין מפתה לכתובה וא"כ נאמר שלרש"י רק עצם ענין
הכתובה הוא מדאוריתא ,ואילו הסכום וסוג הקרקע שממנה גובים -היא מדרבנן.

ג.המשנה בגיטין )מ"ח ע"ב( אומרת "וכתובת אשה בזיבורית .ר"מ אומר...כתובת אשה בבינונית".
תוס' ד"ה "וכתובת" )שם( מקשה -למ"ד כתובה דאוריתא ,אמאי גובה מזיבורית )או מבינונית לר"מ(,
דכיון דהויא דאוריתא צריך לגבות מעידית .וז"ל התוס'":וקשה דלמ"ד כתובה דאוריתא ,דיליף לה בפ"ק
דכתובות מכמהר הבתולות ,שיהא זה כמוהר הבתולות ומוהר הבתולות כזה ,מדאוריתא דינה בעידית,
ואמאי הפקיעו חכמים דינה מהאי טעמא? ור"מ נמי דאמר דינה בבינונית קסבר כתובה דאוריתא בפ'
אע"פ )כתובות נ"ו ע"ב(?" ויש לשים לב לשני דברים בקושית תוס':
א.תוס' מקשה אליבא דמ"ד כתובה דאוריתא בפ"ק דכתובות ,ואליבא דר"מ .זאת אומרת שהוא מקשה
גם לרשב"ג וגם לר"מ ,ששניהם סוברים שכתובה דאוריתא.
ב.תוס' מביא את הלימוד שממנו לומדים שכתובה דאוריתא":דלמ"ד כתובה דאוריתא דיליף
לה...מכמוהר הבתולות ,שיהא זה )מפתה( כמוהר הבתולות ומוהר הבתולות כזה".
משמע מלשון תוס' שהגז"ש עצמה מדברת על כתובה ,ומשווה בין מפתה לכתובה ,ולא שהגז"ש מדברת
על אונס ומפתה ומדקרי לה רחמנא "מוהר" נלמד כתובה .וזה כמו הרא"ש ,ולא כרשב"א ורש"י .ובאמת
רק לשיטתם )תוס' ורא"ש( קושית תוס' מתחילה .דרק לשיטתם גם סוג הקרקע נלמד מהדרשה .אך
לרשב"א ורש"י שרק עצם הכתובה נלמד מהפסוק ,ולא הסכום וסוג הקרקע ,אין סיבה לומר שגובים
מעידית ,דהסיבה לומר שגובים מעידית הוא משום שבאונס ומפתה משלם מעידית .וכיון דכתובה נלמדת
משם ,גם היא תהיה מעידית .אך לרשב"א ורש"י שרק עצם כתובה נלמד מהם ,ולא הסכום וסוג הקרקע,
אין סיבה לומר שתגבה מעידית .והרשב"א בגיטין בשם הרמב"ן באמת אומר דהקושיא לא מתחילה וכן
אומר הרשב"א אצלנו בכתובות.
תוס' בסוגיא שלנו בד"ה "הואיל" שואל שאלה דומה לשאלת תוס' בגיטין ,אך יש הבדלים בלשון,
וז"ל":תימה ,דר"מ אית ליה לקמן בפרק אע"פ )נ"ו ע"ב( דכתובה דאוריתא .ובפרק הניזקין )גיטין מ"ח
ע"ב( אמרי דקסבר ר"מ דכתובת אשה בבינונית משום חינא .וכיון דהויא דאוריתא דינה בעידית כדנפקא
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לן בריש ב"ק )ה' ע"א( 'וכולן כאבות לשלם ממיטב דאתיא 'תחת' 'נתינה' 'ישלם' 'כסף'' )ושם נלמד שאונס
ומפתה משלמים מעידית( .ואמאי הפקיעו דינה?"
ויש להעיר :א.תוס' מקשה רק על ר"מ ולא על רשב"ג ,מדוע?
ב .תוס' פה לא מזכיר איך נלמד שכתובה היא דאוריתא .ולכאורה צ"ל שהוא כמו תוס'
בגיטין ,וא"כ המקור הוא מהגז"ש ,שהגז"ש משווה בין מפתה לכתובה ,והסכום וסוג הקרקע גם הם
מדאוריתא.

ד.תוס' בד"ה "אמר" מדייק מר"נ שכתובה דרבנן .והוא שואל ממה שנוהגים לכתוב בכתובה "כסף זוזי
מאתן דחזי ליכי מדאוריתא" דמשמע דכתובה היא דאוריתא .והוא מביא את ר"ת שפוסק שכתובה היא
דאוריתא .ואומר ר"ת דסמכינן ארשב"ג שאומר שכתובה דאוריתא דקי"ל כרשב"ג במשנתנו .ואע"פ
שהלכה כר"נ בדיני ,ור"נ אמר שכתובה דרבנן ,אשכחנא רב אשי דהוא בתראה שחולק עליו בדף י"ב ע"א.
הרא"ש בסי' י"א מביא גם הוא את דברי ר"ת ,אך הוא מביא הוכחה נוספת דכך ההלכה:
"דלקמן בפרק אלו נערות )מ' ע"א( קאמר ר"א יתומה שנתארסה ונתגרשה יש לה קנס .וקאמר רבה בב"ח
אר"י -ר"א בשיטת ר"ע רבו אמרה ]דאמר ר"ע נערה שנתארסה ונתגרשה יש לה קנס וקנסה לעצמה )ל"ח
ע"א([ .ומסיק רב התם הלכה כר' אליעזר) .וזאת אומרת שהלכה כר"ע( וכיון דס"ל כר"ע א"כ דרש כר"ע
"אשר לא אורסה" לגז"ש למילף אונס ממפתה ומפתה מאונס .ור' יוסי הגלילי דפליג אדר"ע )וסובר
שנערה שנתארסה ונתגרשה אין לה קנס( מקיש אונס למפתה מ"כמוהר הבתולות" .וא"כ צריכין לומר
דר"ע הוה דריש כמוהר הבתולות כדדריש ליה הכא ברייתא לכתובת אשה )דכיון דהוא דורש היקש אונס
למפתה ומפתה לאונס מ"אשר לא אורסה" ,אייתר ליה "כמוהר הבתולות" .ולכן נאמר דדריש גז"ש
דכמוהר הבתולות לכתובה .(.ומיהו למה שפרש"י דדריש הכא מלישנא דכמוהר הבתולות ,א"כ ליכא
לאוכוחי מידי ,דר"ע ור"י הגלילי לא איירו למידרש לישנא דמוהר )לרש"י שכתובה נלמד מהלשון
"מוהר" ולא מהגז"ש של כמוהר הבתולות ראיית הרא"ש לא קיימת ,דהדרשה של כתובה לא שייכת כלל
למח' ר"ע וריה"ג .דרק לרא"ש שכתובה נלמד מהגז"ש של כמוהר הבתולות יש שייכות בין הלימוד של
כתובה למח' ר"ע וריה"ג .דלר"ע דדריש גז"ש דאונס ומפתה מאשר לא אורסה ,אייתר ליה כמוהר
הבתולות למידרש כתובה מדאוריתא ,ולריה"ג דדריש גז"ש דאונס ומפתה מכמוהר הבתולות ,אין מקור
ללמוד כתובה מדאוריתא ,וכתובה הוי מדרבנן .אך לרש"י שלומדים מהלשון "מוהר" ,אף אם נדרוש
"כמוהר הבתולות" לגז"ש של אונס למפתה ,ניתן ללמוד משם גם את הכתובה .דהלימוד של כתובה אינו
תחליף לגז"ש של אונס ומפתה אלא ניתן ללמוד את שני הדברים יחד( .אבל לא נהירא האי פירושא
למידרש כתובה דאוריתא מלישנא דמוהר .אלא נראה לפרש כן שיהא זה כמוהר הבתולות דהיינו כתובת
האשה ,ונראה כאילו בא ללמד מכתובת אשה ונמצא כתובת אשה למד מכאן ,מה כאן חמישים דילפינן
מגז"ש אשר לא אורסה ,אף כתובה חמישים".
יש לשאול מדוע תוס' לא הביא ראיה זו שהביא הרא"ש? והיה ניחא אם היינו אומרים שתוס' לומד מקור
כתובה דאוריתא מלישנא דמוהר ,כרש"י ורשב"א ,אך הוכחנו מקושית תוד"ה "הואיל" ששואל שלר"מ
כתובה תגבה מעידית ולא מבינונית ,שלומד כרא"ש שהמקור הוא מהגז"ש ולא מהלשון מוהר?

ה".וכי יפתה איש בתולה אשר לא אורשה ושכב עמה מהר ימהרנה לו לאשה .אם מאן ימאן אביה לתתה
לו כסף ישקול כמהר הבתולות").שמות כ"ב,ט"ו-ט"ז(.
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וכתב רש"י וז"ל:
"'מהר ימהרנה' -יפסוק לה מוהר כמשפט איש לאשתו שכותב לה כתובה ,וישאנה" ,עכ"ל.
"'כמהר הבתולות' -שהוא קצוב נ' כסף אצל התופס את הבתולה ושוכב עמה באונס
שנאמר 'ונתן האיש השוכב עמה לאבי הנערה חמישים כסף'" ,עכ"ל
"הרבו עלי מאד מהר ומתן ואתנה")בראשית ל"ד,י"ב( .ואומר רש"י",מוהר -כתובה" .ומקורו בבראשית
רבה פ' ז' ובמכילתא שמות כ"ב ט"ו.
אומר הרמב"ן בשמות כ"ב ט"ו":ומה שפירש הרב )רש"י( ב'מהר ימהרנה לו' שיפסוק לה מוהר כמשפט
איש לאשתו שכותב לה כתובה ,אינו אמת...אבל פירוש 'מהר' -השלוחים שאדם משלח לארוסתו כלי כסף
וכלי זהב ובגדים לצרכי החופה והנישואין ,והם הנקראים סבלונות בלשון חכמים...ופירוש 'מהר ימהרנה
לו לאשה' ,שישלח לה סבלונות וצרכי חופה להיות לו לאשה...ואחרי כן אמר )הפסוק( שאם ימאן אביה
לתתה לו ,שישקול על ידו כסף כמהר אשר יתנו האנשים לבתולות הנשואות להם ...ואמרו רבותינו כי ענין
המוהר הזה הוא נקצב בענין האונס כי הוא חמישים כסף ודין האונס והמפתה שווין בזה וכו'".
יוצא שיש מחלוקת בין רש"י לרמב"ן בפירוש במילה "מהר" .לרש"י -כתובה )נ"ל שלרש"י זהו פירוש
המילה ולא רק דרשה ,אך זה לא מוכרח( ,ולרמב"ן -סבלונות ,מתנות .וא"כ לרש"י כתובה מוזכרת
בפירוש בפסוק ,ופירוש הפסוק הוא"-כסף ישקול כמהר הבתולות" -במפתה ישלם קנס כמו בקנס של
אונס .ורש"י מבין שהגז"ש בין אונס למפתה הוא פשט הפסוק -כך רואים מהד"ה "כמהר הבתולות",
ומדקרא הפסוק לקנס של אונס בלשון "כתובה" )"מהר"=כתובה( ,רואים שיש כתובה מדאוריתא .ואילו
לרמב"ן פירוש הפסוק הוא"-כסף ישקול כמהר הבתולות" -כסף ישקול כמתנות ששולחים לבתולות,
ואיזה מתנות שולחים לבתולות? זה הכתובה .והפסוק לא אמר שמפתה הוא כמו אונס .אלא מפתה הוא
כמו המתנות ששולחים לבתולות .ומה שדורשים גז"ש בין אונס למפתה אינו פשט הפסוק אלא דרשה,
וכך רואים בדברי הרמב"ן .שבתחילה הסביר את פשט הפסוק "שישקול על ידו כסף כמהר אשר יתנו
האנשים לבתולות הנשואות להם" ,ואח"כ הביא את הגז"ש כדרשה" :ואמרו רבותינו כי ענין המהר הזה
הוא נקצב בענין האונס וכו'" .ויוצא מהרמב"ן שהפסוק לא מזכיר בפירוש כתובה ,אלא מה שהפסוק
אומר שישקול כמתנות ששולחים לבתולות הכוונה לכתובה ,אך המילה "כתובה" לא כתובה בפירוש
בפסוק.
ויוצא שיש שתי נקודות שבהן הרמב"ן שונה מרש"י:
א".מהר" לרש"י פירושו כתובה ,ולרמב"ן -מתנות.
ב.לרש"י הגז"ש בין אונס ומפתה הוא פשט הפסוק ,ולרמב"ן גז"ש זו היא רק דרש ,ופשט הפסוק
הוא שישלם כמתנות ששולחים לבתולות .אך לשניהם הגז"ש היא בין אונס למפתה ,ולא בין
מפתה לכתובה.
הרמב"ן בדף ק"י ע"ב מסביר את שיטת רשב"ג שסובר שכתובה דאוריתא":ומשמע דאפילו לרשב"ג
אסמכתא דרבנן היא ,דהא 'סמכו' קתני )בדברי רשב"ג-כמהר הבתולות...מכאן סמכו חכמים לכתובת
אשה מן התורה( .ואע"ג ד'כתובת אשה מן התורה' קאמר ,הלכה למשה מסיני כמו שאר תורה שבע"פ
קאמר...דאילו מהלכה או מדבר תורה כל מוהר שהסכימו בסך שניהם הוי מוהר ,ואתו רבנן ותיקנו להם
סך מאתיים דינרין שלהם...כנגד מאתיים שקבעה תורה בשלה גבי אונסין )זאת אומרת שמשלם במטבע
היוצא באותו הזמן ולא במטבע של תורה(".
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הרמב"ן לומד שכתובה היא הלכה למשה מסיני ,ואסמכוהו רבנן אקרא דכמוהר הבתולות .והסכום
מאתיים הוא תקנת חכמים כנגד מאתיים שקבעה תורה).חמישים שקל של תורה=מאתיים זוז(.
וכן אומר הרשב"א אצלנו .שאפילו לרשב"ג אין הכוונה שכתובה הוי ממש דאוריתא ,אלא היא
אסמכתא":ותדע לך דאפילו מ"ד דאוריתא ,מכאן סמכו קאמר".

על פי מה שראינו ,יש כמה דרכים להסביר את תוס' .דהקשנו שמתוד"ה "אמר" מדלא הביא את ראית
הרא"ש רואים שלומד כתובה מהלשון "מהר" .אך מקושית תוד"ה "הואיל" רואים שסובר שגם סוג
הקרקע הוא מדאוריתא ,וזה מורה שלומד כתובה מדאוריתא מהגז"ש ,כמו הרא"ש? ועל פי מה שראינו
ניתן לומר ,שזה שלומדים מ"מהר" לא מכריח שרק עצם כתובה היא דאוריתא ולא הסכום וכו' ,אלא
יכול להיות שלומדים מהלשון "מהר" ,ובכ"ז גם הסכום יהיה דאוריתא .דרק לרמב"ן שלמד ש"מהר"
פירושו מתנות ,וכתובה היא אסמכתא ולא דאוריתא ממש ,הסכום לא הוי דאוריתא .אך בתוס' ניתן לומר
שלומד כרש"י ש"מהר" פירושו כתובה ,ונאמר שא"כ כל עניני כתובה הם דאוריתא .וניתו גם לומר בתוס'
שכתובה הויא דאוריתא ממש ,ולא אסמכתא .ולכן כל עניני כתובה הויין דאוריתא .ויכול להיות שאי
הויא דאוריתא או אסמכתא תלוי באיך מבינים את הלשון "מהר".
ולסיכום :אין לי דרך ברורה להבין את תוס' ,אך קיימות מספר אפשרויות.
ועי' תוד"ה "איש" בסוטה כ"ז ע"א שאומר שלרשב"ג שכתובת אשה מדאוריתא ,אין הכוונה לדאוריתא
ממש אלא אית ליה סמך מן התורה .ואם נאמר שהתוס' אינם חולקים זה על זה ,נצטרך לומר שתוס'
סובר שזה אסמכתא ולא דאוריתא ממש ,ובכ"ז גם הסכום וכו' הוא מן התורה.

ו.המשנה בדף ק"י ע"ב אומרת "נשא אשה בארץ ישראל וגרשה בקפוטקיא נותן לה ממעות ארץ ישראל.
נשא אשה בקפוטקיא וגרשה בארץ ישראל נותן לה ממעות ארץ ישראל רשב"ג אומר נותן לה ממעות
קפוטקיא )שהן גדולות ושוקלות יותר משל א"י-רש"י(" .ושואלת הגמרא "הא גופא קשיא ,קתני נשא
אשה בארץ ישראל וגרשה בקפוטקיא נותן לה ממעות ארץ ישראל ,אלמא בתר שיעבודא אזלינן )מקום
כתיבת שיעבוד הכתובה( אימא סיפא ,נשא אשה בקפוטקיא וגרשה בארץ ישראל ,נותן לה ממעות ארץ
ישראל ,אלמא בתר גוביינא אזלינן )מקום פירעון הכתובה(? אמר רבה מקולי כתובה שנו כאן -קסבר
כתובה דרבנן .ורשב"ג אומר נותן לה ממעות קפוטקיא -קסבר כתובה דאוריתא".
ומקשה שם הרמב"ן:כיון דסבר רשב"ג כתובה דאוריתא ,חמישים שקל כסף צורי )כסף של התורה -שקל
הקודש( בעי למיתן לה כמו במפתה ,ולא חמישים שקל מעות קפוטקיא שהם מטבע היוצא באותו זמן?
ושאלה זו אינה קשה לשיטת הרמב"ן דס"ל דרק עיקר כתובה היא מה"ת ,ולא הסכום וסוג הקרקע ,וכן
לא סוג המטבע שמשלם .ואע"פ שכתובה דאוריתא ,לא משלם במטבע של תורה אלא במטבע של אותו
הזמן .וכך מתרץ הרמב"ן שם .וכן יסבור הרשב"א .אך לשיטת הרא"ש ותוס' שגם הסכום וסוג הקרקע
הוא מה"ת ,קשה ,למה משלם ממעות קפוטקיא ולא ממעות של תורה? ותוס' ותוס' הרא"ש בדף י'
שואלים שאלה זו ,אך הם שואלים אותה ממבט קצת שונה .זאת אומרת שאחר שהם תופסים שהכל הוא
דאוריתא ,בודאי גם משלם נ' שקלים כסף צורי .וע"ז הם מקשים":מה רווח הוא לה שנותן לה מאותם
המעות )מעות קפוטקיא( ,מ"מ אינו נותן לה אלא שוה נ' שקלים )של כסף צורי(?" )ובשלב זה תוס' הרא"ש
מכניס ניסיון לתירוץ ודחיה שהתוס' לא מביא .וצריך להבין מדוע הרא"ש מביאו ותוס' לא?(.
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והם ממשיכים )בלשונות שונים ואני מצטט את תוס'(  ":ואם היינו אומרים דלעולם צריך ליתן לה שקלים
שעומדין שם בקפוטקיא ,נ' שקלי קפוטקיא ,ובארץ ישראל נ' שקלים של ארץ ישראל הוי ניחא...מיהו אין
נראה וכו'" .וכאן תוס' הרא"ש מסיים ,אך תוס' ממשיך" :ומיהו בירושלמי דפירקין גרסינן אמתני'
דכתובה מאתיים ,רבי מונא בשם שמואל אמר בשקל הקדש ,רבי אבא בר בונא אמר מטבע יוצא ,וכן
מסקי התם כמה אמוראי )מטבע יוצא(" .יוצא מפה שהרא"ש אכן שאל את השאלה ונשאר בקושיה ,ותוס'
לכאורה גם נשאר בקושיה ,אך בסוף הוא מסיים שמהירושלמי רואים שמשלם ממטבע יוצא.
ולסיכום :לרמב"ן ולרשב"א אתי שפיר ,הרא"ש נשאר בקושיה ,ולגבי תוס' יש לעיין .דהסקנו לעיל שתוס'
ס"ל שכל עניני כתובה הם דאוריתא וזה כולל שישלם ממטבע דאוריתא .וא"כ תוס' צריך להשאר בשאלה
כמו הרא"ש .אך תוס' בסופו מביא ירושלמי שממנו משמע שסוג המטבע הוא דרבנן ולא דאוריתא,
וירושלמי זה לא מסתדר עם הפשט שלנו בתוס'? ואולי ההסבר בתוס' הוא כך :דצדקנו כשאמרנו שכל
עניני כתובה הם דאוריתא ,וזה כולל סוג המטבע ,ותוס' כן נשאר בשאלה .אך תוס' אומר בסוף שלפי
הירושלמי יוצא אחרת .וסוג המטבע ,ואולי אפילו כל ענין כתובה ,הוא מדרבנן .אך תוס' מבין בבבלי
שכתובה וכל עניניה הם דאוריתא ,ויש הבדל בזה בין הבבלי לירושלמי.

ז.משנה )ל"ח ע"א(:
"נערה שנתארסה ונתגרשה ,ריה"ג אומר אין לה קנס ,ר"ע אומר יש לה קנס וקנסה
לעצמה .גמ' .מ"ט דריה"ג? אמר קרא 'אשר לא אורשה' )"כי ימצא איש נערה בתולה
אשר לא אורשה...ונתן האיש השוכב עמה לאבי הנערה חמישים כסף וכו'"( ,הא אורשה
אין לה קנס .ור"ע 'אשר לא אורשה' לאביה )הקנס לאביה( ,הא אורשה לעצמה) .קשה
לר"ע( אלא מעתה 'נערה' )"כי ימצא איש נערה בתולה אשר לא אורשה"( ולא בוגרת ה"נ
דלעצמה )ולא שאין לבוגרת קנס כלל(? 'בתולה' ולא בעולה ,ה"נ דלעצמה? אלא לגמרי
)בבוגרת ובעולה לגמרי אין לה( ,הכא נמי )בארוסה( לגמרי? א"ל ר"ע האי 'לא אורשה'
מבעי ליה לכדתניא' :אשר לא אורשה' פרט לנערה שנתארסה ונתגרשה שאין לה קנס,
דברי ריה"ג ,ר"ע אומר יש לה קנס וקנסה לאביה והדין נותן הואיל ואביה )של נערה
רגילה( זכאי בכסף קידושיה ,ואביה זכאי בכסף קנסה )בימי נערות( ,מה כסף קידושיה
אע"פ שנתארסה ונתגרשה לאביה ,אף כסף קנסה אע"פ שנתארסה ונתגרשה לאביה.
א"כ )לר"ע( מה תלמוד לומר 'אשר לא אורשה'? מופנה להקיש לו ולדון הימנו גז"ש.
נאמר כאן )באונס( 'אשר לא אורשה' ונאמר להלן )במפתה( 'אשר לא אורשה' ,מה כאן נ'
אף להלן נ' ,ומה להלן שקלים אף כאן שקלים .ור"ע מאי חזית ד'אשר לא אורשה'
לגז"ש ו'בתולה' למעוטי בעולה ,אימא 'בתולה' לגז"ש ו'אשר לא אורשה' פרט לנערה
שנתארסה ונתגרשה?...מסתברא הא אשתני גופה והא לא אשתני גופה] .רש"י -מסתברא
ארוסה יש לה קנס ובעולה אין לה דהא אשתני גופה )של בעולה( ופגמה אין רב כל כך.
והא דנתארסה ונתגרשה לא נשתנה גופה[ וריה"ג האי סברא )היקש אונס למפתה ,מפתה
לאונס( מנ"ל? נפקא ליה מדתניא 'כסף ישקול כמוהר הבתולות' )שנאמר במפתה( שיהא
זה )אונס( כמוהר הבתולות ומוהר הבתולות כזה .קשיא דר"ע )דברייתא דאמר קנסה
לאביה( אדר"ע )דמשנה דאמר קנסה לעצמה(? תרי תנאי ואליבא דר"ע".
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יש קושיה במהלך הגמ' ,הגמ' שאלה מ"ט דריה"ג דנערה שנתארסה ונתגרשה אין לה קנס? ומתרצת הגמ'-
אמר קרא "אשר לא אורשה" יש לה קנס ,הא אורשה אין לה קנס .ור"ע שאומר שיש לה קנס וקנסה
לעצמה ,לומד" -אשר לא אורשה" לאביה הא אורשה לעצמה ומקשה הגמ' לר"ע אלא מעתה שאורשה יש
לה קנס וקנסה לעצמה ,ב"נערה" ולא בוגרת וב"בתולה" ולא בעולה גם נדרוש דקנסה לעצמה ,ולא שאין
לה קנס כלל .אך לא דורשים כך ,אלא דורשים שאין לה קנס ,וה"ה באורשה נדרוש כך? ומתרצת הגמ'-
"א"ל ר"ע האי 'לא אורשה' מבעי ליה לכדתניא וכו'" ,זאת אומרת שדורשים את "אשר לא אורשה"
לגז"ש בין אונס למפתה כמו ר"ע דברייתא כדכתיב בהמשך הגמ'" -א"כ מה ת"ל 'אשר לא אורשה'?
מופנה להקיש לו ולדון הימנו גז"ש וכו'" וצריך להבין איך זה מתרץ את קושית הגמ' .דהגמ' הקשתה
שכמו שב'נערה' ולא בוגרת ו'בתולה' ולא בעולה דורשים שבוגרת ובעולה אין להן קנס כלל ,כך גם נדרוש
ב'אשר לא אורשה' ולא-אורשה ,שאין לה קנס כלל .ולא כמו שדורשים שיש לה קנס וקנסה לעצמה?
והגמ' מתרצת ש'אשר לא אורשה' מבעי ליה לגז"ש.
זאת אומרת שכיון שמילים אלו באים לגז"ש לא נדרוש מהם הא אורשה אין לה קנס ,אלא נדרוש הא
אורשה יש לה קנס ולעצמה .וצריך להבין למה השימוש במילים אלו לגז"ש גורם שנדרוש קנסה לעצמה
ולא שאין לה קנס?
ותוס' הרא"ש שואל שאלה דומה אך קצת בשינוי .דהוא לא שואל שאינו מבין איך תשובת הגמ' ענתה על
השאלה ,אלא הוא שואל איך ניתן לומר שר"ע במשנה ילמד גז"ש מ'אשר לא אורשה' כמו ר"ע דברייתא?
וז"ל":תימה לי מאי קאמר 'לכדתניא' )שאשר לא אורשה לגז"ש( ,הא ר"ע דברייתא דריש אשר לא
אורשה לגז"ש משום דס"ל נתארסה ונתגרשה קנסה לאביה )בדיוק כמו בלא נתארסה שקנסה לאביה.
וא"כ הוא מתעלם מהלימוד של 'אשר לא אורשה' הא אורשה וכו' ולכן אייתר ליה 'אשר לא אורשה'
לגז"ש( אבל ר"ע דמתני' אית ליה קנסה לעצמה) ,וא"כ הוא אכן משתמש בלימוד של 'אשר לא אורשה'
הא אורשה וכו' ,דהוא דורש אותו כך'-אשר לא אורשה' לאביה ,הא אורשה לעצמה( א"כ היכי דריש
מיניה גז"ש?" ומתרץ תוס' הרא"ש "דהכי קאמר )הגמ'( 'מבעי ליה לכדתניא' כר"ע דברייתא דדריש מיניה
גז"ש וכיון דדריש מיניה גז"ש ליכא למימר דאורשה אין לה קנס )ואז הדרשה מ'אשר לא אורשה' תהיה
דומה לדרשה מ'נערה' ו'בתולה' -שלגמרי אין לה קנס( ,דא"כ לגופיה איצטריך לאפוקי אורסה מדין קנס
האמור בפרשה ,אבל השתא דדרשינא 'אשר לא אורשה' לאביה ,הא אורשה לעצמה ,ולא מפקינן לה מדין
קנס האמור בפרשה ,אכתי נוכל לדרוש ממנו גז"ש ,דהאי דרשה דאורשה לעצמה ממילא נשתמע".
ובלי להכנס בדיוק למהי תשובתו של תוס' הרא"ש ,רואים ממנה שהוא עונה על השאלות ע"י שמסביר
את הסברא שמאחורי הדברים אך הוא מקבל את תשובת הגמ' ,וא"כ רואים מפה שהרא"ש לומד שגם
ר"ע דמשנה וגם ר"ע דברייתא לומדים את 'אשר לא אורשה' לגז"ש ,וכפשטות הגמ' .ולא כריה"ג שלומד
הגז"ש מ'כמוהר הבתולות'.
לעומת זאת ,מדברי הרשב"א יוצא שר"ע דמשנה לומד את הגז"ש כריה"ג מ'כמוהר הבתולות' )וגם לר"ע
דברייתא עיקר הגז"ש הוא משם( והרשב"א מסביר את תירוץ הגמ' בצורה שונה והוא אומר שמה שהגמ'
ענתה "א"ל ר"ע האי 'לא אורשה' מבעי ליה לכדתניא" הוא לאו דוקא והיה צריך להכתב "א"ל ר"ע הא
אשתני גופה והא לא אשתני גופה" כמו שמובא בהמשך הגמ' להסביר מדוע ר"ע דברייתא לומד 'אשר לא
אורשה' לגז"ש ו'בתולה' למעוטי בעולה ,ולא הפוך' -בתולה' לגז"ש ו'אשר לא אורשה' למעוטי אורשה,
ועל זה תירצה הגמ' דבעולה אשתני גופה וארוסה לא אשתני גופה ,ולכן מסתבר למעט בעולה מקנס ולא
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ארוסה .וכן כאן בעולה ובוגרת אשתני גופה ,ולכן שם ראוי למעט לגמרי מקנס ,משא"כ בארוסה שלא
אשתני גופה לא נמעט לגמרי מקנס ,אלא יהיה לה קנס וקנסה לעצמה.
וז"ל הרשב"א":וראיתי בשם ה"ר שלמה בן אברהם דמונטפשליר ז"ל דעיקר גז"ש לר"ע )דברייתא( ודאי
מכמוהר הבתולות נפקא ליה כר"ע דמתני' דלית ליה גז"ש )דאשר לא אורשה( אלא לגופיה ולאשמועינן
אשר לא אורשה לאביה הא אורשה לעצמה ,והא דדריש אשר לא אורשה הא אורשה לעצמה ולא דריש
הכי בבתולה ולא בעולה ובנערה ולא בוגרת ,בתולה ונערה לאביה הא בעולה ובוגרת לעצמה ,משום דהתם
אשתני גופה והכא לא אשתני גופה ,וכדאמרינן בשקליא וטריא דברייתא מאי חזית דהאי לא אורשה
לגז"ש ובתולה למעוטי בעולה אימא איפכא ,ושני ליה הא אשתני גופה הא לא אשתני גופה ,והיינו עיקר
טעמיה דר"ע בעיקרה דמילתא .והא דאמרי בגמ' א"ל ר"ע אשר לא אורשה מבעי ליה לגז"ש דתניא ,לאו
דוקא ,וה"ל למימר א"ל ר"ע הא אשתני גופה והא לא אשתני גופה ,אלא לומר דמתרץ לה במאי דמתרצא
ברייתא דשקלא וטריא עלה ,ומאי חזית דאשר לא אורשה לגז"ש וכו' ותרצינן הא אשתני גופה והא לא
אשתני גופה ,ואגב אורחיה בעא לאתויי ברייתא".
ומסיים הרשב"א":ועדיין אינו מיושב היטב מדאיבעיא לן בתר הכי' -וריה"ג האי סברא מנ"ל?' ופרקינן
נפקא ליה מכמוהר הבתולות ,דאלמא לר"ע לא נפקא לן מכמוהר הבתולות אלא מלא אורשה" .אך אע"פ
שאינו מיושב ,הרשב"א לא חוזר בו ,וסובר שגם ר"ע דורש גז"ש דאונס ומפתה מכמוהר הבתולות .ולא
כרא"ש שלר"ע נדרש מאשר לא אורשה .והרשב"א ורא"ש לשיטתם בדף י' ע"א .דשם חלקו איך לומדים
כתובה מכמוהר הבתולות .לרשב"א מלשון 'מוהר' ולרא"ש מהגז"ש .ולשיטתם ,משום שהרא"ש שלומד
כאן גז"ש דאונס ומפתה מאשר לא אורשה ,אייתר ליה גז"ש דכמוהר הבתולות לכתובה ,אך רשב"א דורש
גז"ש דכמוהר הבתולות לאונס ומפתה .וא"כ רק יכול לדרוש כתובה מכמוהר הבתולות מהלשון 'מוהר',
דהגז"ש נצרך למשהו אחר.
הבאנו את תירוץ הרשב"א בדף ל"ח ע"א ,והשאלות שלו כשחשב שלר"ע הגז"ש נלמדת מאשר לא אורשה
הם:
א".איכא למידק ,דהא קי"ל כר"ע ,וא"כ 'אשר לא אורשה' לגז"ש ואנן בכולה תלמודא אמרינן "מוהר
הבתולות" לגז"ש ,בריש מכילתין )י' ע"א( ,ובריש פירקין )כ"ט ע"ב(-ור"ל מ"ט לא אמר כרב פפא ,ההוא
מבעי ליה לגז"ש דתניא 'כסף ישקול כמוהר הבתולות וכו'?" והרשב"א ע"ז תירץ שבאמת גם ר"ע דורש
גז"ש מ'כמוהר הבתולות' .אך לרא"ש זה קשה? וע"ז הרא"ש יתרץ-מהגמ' בדף י' לא קשה ,דשם הגז"ש
מדברת על כתובה ואונס ולא על אונס ומפתה ,וזוהי אינה אותה גז"ש .ומהגמרא בריש פירקין לא קשה,
דמהלך הסוגיא שם הוא כזה":ואמאי )יש קנס לנערות פסולות( ,איקרי כאן 'ולו תהיה לאשה' אשה
הראויה לו )ולא פסולות ,ורק לכשרות יהיה קנס ולא לפסולות(? אמר ר"ל 'נערה'' ,נערה'' ,הנערה' ,חד
לגופיה וחד לאתויי חייבי לאוין וחד לאתויי חייבי כריתות )חייבי לאוין וכריתות הן הפסולות( .ר"פ אמר
'בתולה'' ,בתולות'' ,הבתולות' ,חד לגופיה וחד לאתויי חייבי לאוין וחד לאתויי חייבי כריתות .ור"פ מ"ט
לא אמר כר"ל? ההוא מבעי ליה לכדאביי...ור"ל מ"ט לא אמר כר"פ? ההוא מבעי ליה לגז"ש דתניא 'כסף
ישקול כמוהר הבתולות' שיהא זה כמוהר הבתולות ומוהר הבתולות כזה .ור"ל נמי מבעי ליה לכדאביי,
ור"פ נמי מבעי ליה לגז"ש? אלא שיתא קראי כתיב' ,נערה'' ,נערה'' ,הנערה'' ,בתולה'' ,בתולות',
'הבתולות' ,תרי לגופייהו ,חד לכדאביי וחד לגז"ש .אייתרו ליה תרי ,חד לאתויי חייבי לאוין וחד לאתויי
חייבי כריתות".
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מפשטות הגמ' נראה שמסקנת הגמ' היא שמשתמשים בכל ששת הפסוקים ואחת הדרשות היא גז"ש
מ'כמוהר הבתולות' .וזה כרשב"א ולא כרא"ש .אך הרא"ש כאן מביא רק את דברי ר"ל שלומדים
מ'נערה'' ,נערה'' ,הנערה' ,ולא מביא כלל את ר"פ או את פסוקיו .ומשמע מזה שהרא"ש אינו לומד גז"ש
דאונס למפתה מכמוהר הבתולות .וזה משום שהוא סובר שהגז"ש נלמד מאשר לא אורשה .ודברי ר"פ
שלומד מ'בתולה' וכו' זה רק לרבות אפילו אליבא דריה"ג שחולק על ר"ע .אך לר"ע לא צריך להגיע לזה.
ב".כיון דגז"ש נפקא לן מ'אשר לא אורשה' ,ע"כ 'כמוהר הבתולות' לכתובה דרשינן ליה כרשב"ג ,ואנן
קי"ל דכתובת אשה דרבנן?" ולזה יצטרך הרא"ש לומר דלרבנן שכתובה דרבנן ,דרשינן כמוהר הבתולות
לדרשא אחרת ,ולא ידוע מה היא .וכמו שאומר ה'קרבן נתנאל' בדברי הרא"ש בפרק קמא באות צ' .אך אי
אפשר לומר שרבנן דרשב"ג הוא ריה"ג ,דהרי פוסקים כר"ע נגד ריה"ג וא"כ צריך לסדר את רבנן דרשב"ג
עם ר"ע.

ח .לסיכום:
הרשב"א לומד גז"ש בין אונס למפתה אליבא דר"ע מ'כמוהר הבתולות' .וכתובה דאוריתא לפי רשב"ג
נלמד מהלשון "מוהר" .ונראה שהרשב"א לומד כמו הרמב"ן ש"מוהר" פירושו מתנות ,וכתובה הוי
הלמ"מ ו"מוהר" הוא רק אסמכתא ,ורק עיקר הכתובה היא מדאוריתא ,ואילו הסכום וסוג הקרקע
שממנה נגבית הוי דרבנן .וכן משלם ממטבע יוצא .ונראה שגם הרמב"ן לומד את הגז"ש בין אונס למפתה
אליבא דר"ע מ'כמוהר הבתולות'.

הרא"ש לומד את הגז"ש בין אונס למפתה אליבא דר"ע מ'אשר לא אורשה' .וכתובה דאוריתא נלמדת
מגז"ש של 'כמוהר הבתולות' -כתובה כמפתה .וא"כ כתובה וכל עניניה -הסכום וסוג הקרקע שממנה
נגבית ,הוי מדאוריתא .וצ"ע מדוע משלם ממטבע יוצא ולא מכסף צורי? ותוס' בגיטין מ"ח ע"ב לומד
כרא"ש.

תוס' אצלנו לומד את הגז"ש בין אונס למפתה אליבא דר"ע מ'כמוהר הבתולות' ,כרמב"ן ורשב"א .ולכן
בד"ה "אמר" לא הביא את ראיית הרא"ש שכתובה דאוריתא מר"ע בדף ל"ח) .עי' לעיל אות ד' וה'(.
וכתובה דאוריתא נלמדת מהלשון "מוהר" .ובכ"ז תוס' סובר שסוג הקרקע שנגבה ממנו הויא דאוריתא
ולא כרמב"ן ורשב"א .ויש שתי אפשרויות להסביר זאת :א .תוס' לומד את הלשון "מוהר" כרש"י
בחומש -כתובה ,ולא כרמב"ן -מתנות .וא"כ כתובה מוזכרת בפירוש בתורה ,והכל הוי דאוריתא.
ב .תוס' לא לומד כרמב"ן שכתובה מדאוריתא היא אסמכתא ,אלא היא דאוריתא ממש .ויכול להיות
שתוס' לומד שזה דאוריתא משום שלומד הלשון "מוהר" כרש"י -כתובה ,ויכול להיות שלומד הלשון
"מוהר" כרמב"ן -מתנות ובכ"ז הוי דאוריתא .וצריך לעיין עוד מה תוס' סובר בדיוק .ולגבי סוג המטבע,
תוס' סובר שצריך לשלם במטבע של תורה .ולכן הוא נשאר בקו' על רשב"ג שאומר שמשלם ממעות
קפוטקיא .אך תוס' מביא ירושלמי שאומר שמשלם ממטבע יוצא .ולירושלמי לפחות סוג המטבע הוי
דרבנן .ונ"ל שתוס' מבין שונה בבבלי מאשר בירושלמי.
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רש"י בחומש אומר ש"מוהר" הוא כתובה .ובדף י' אומר רש"י שכתובה הויא דאוריתא מדקרי לה
"מוהר" .ויש מקום להתלבט האם לומד כרמב"ן שרק עיקר כתובה דאוריתא ולא הסכום וכו' או שלומד
כתוס' שהכל דאוריתא .וזה גם תלוי באיך נבין בתוס' מדוע הסכום וכו' הוי דאוריתא.

להלכה תוס' מביא את ר"ת שפוסק שכתובה היא דאוריתא ,אבל שאר הראשונים פוסקים שכתובה היא
דרבנן.
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ראשי פרקים:

א .הצעת הסוגיה ונקודות לברור.

ב .טענותיהם של הבעל והאשה.

ג .טענות הבעל בהתיחס למ"ד כתובת אשה מן התורה.

ד .טענות הבעל ביחס לתוספת כתובה.

ה .זמן הטענה.

ו .כוחה של טענת דמים.

ז .לענין ההלכה.

ח .סיכום.



א .הצעת הסוגיה ונקודות לברור
הגמ' במסכת כתובות )י,ע"א(.
"איתמר אמר רב נחמן אמר שמואל משום רבי שמעון בן אלעזר חכמים תקנו להם
לבנות ישראל לבתולה מאתיים ולאלמנה מנה והם האמינוהו שאם אמר פתח פתוח
מצאתי נאמן א"כ מה הועילו חכמים בתקנתם אמר רבא חזקה אין אדם טורח בסעודה
ומפסידה".
אמנם שורות הגמ' קצרות אך טומנות הם בחובם בירורים לא מעטים.
א .מתוך דברי הגמ' מובן שטענת הבעל היא דוקא בפתח פתוח .מה תהא על נאמנותו בטענת דמים? ומהי
תגובתה של האשה לטענותיו?
ב .מהלשון משתמעת נאמנות הנסמכת על חזקה .מהי הרעותא בטענתו של הבעל שלולא החזקה נשללת
נאמנותו?
ג" .חכמים תקנו להם לבנות ישראל...והם האמינוהו "...היינו רב נחמן כוון את דבריו למ"ד כתובה
מדבריהם ,ומה ביחס למ"ד כתובה מן התורה?
ד .עד כמה רחבה נאמנותו?האם להפסידה אף את תוספת הכתובה או שמא רק את עקרה של הכתובה?
ה .האם זמן הגעתו לבי"ד כדי לטעון את טענותיו מוגבל? או שאף לאחר זמן רב יש באפשרותו להגיע
לביה"ד ונאמנותו עודה קיימת?

וננסה בס"ד לברר ולבאר את האמור לעיל.

ב.טענותיהם של הבעל והאשה
הגמ' בכתובות )ד' י"ב,ע"ב( דנה במשנה:
"הנושא את האשה ולא מצא לה בתולים היא אומרת משארסתני נאנסתי ונסתחפה
שדהו והוא אומר לא כי עד שלא ארסתיך והיה מקחי מקח טעות רבן גמליאל ורבי
אליעזר אומרים נאמנת רבי יהושוע אומר לא מפיה אנו חיין אלא הרי זו בחזקת בעולה
עד שלא תתארס והטעתו עד שתביא ראיה לדבריה".
ובהמשך הגמ':
"אמר רב יהודה אמר שמואל הלכה כרבן גמליאל".
מבארת הגמ' את סברתו של ר"ג דברי ושמא ברי עדיף .שהוא טוען פתח פתוח או טענת דמים היינו זינית,
וקודם ארוסין והוי מקחי מקח טעות אך טענתו שמא )ספק תחתיו או לאו תחתיו -והוי מקח טעות ואת"ל
תחתיו ספק באונס -ולא הפסידה כתובתה ,ספק ברצון -והפסידה כתובתה .וכפי הנראה שטענתו יותר
משמא דהוי ספק ספיקא( .לעומתו טענתה ברי כיון שהיא מודה לו שפתחה פתוח ואכן נאנסה אך תחתיו.
לכן לא הפסידה כתובתה ונאמנת.
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מדייקים הראשונים 12דדוקא בברי ושמא סבירא ליה לר"ג דנאמנת אך בברי וברי -הבעל נאמן .13ומהי
טענת הברי שלו? פתח פתוח מצאתי ,ושלה -בתולה הייתי קרי מכחישתו.
ומדהוי לה חזקת הגוף שהיתה בתולה מדוע אינה נאמנת? דאיהו נמי הוי ליה חזקא דממונא דאוקי
ממונא בחזקת מריה .וכיון דאיכא חזקה כנגד חזקה נאמן הוא ,ולא מחמת שיש לו צד נאמנות שעדיף
עליה ,אלא מחמת חוסר יכולת להכריע ושב ואל תעשה עדיף ,ע"כ אינו משלם .וה"ה בשותקת 14דנאמן.
לאור דברינו לעיל ,מה שנאמר בסוגייתנו שהבעל נאמן ,מבארים הראשונים 15דוקא שהאשה שותקת או
מכחישתו.16

ג .טענות הבעל בהתיחס למ"ד כתובת אשה מן התורה
שואל הרמב"ן ,17מדוע ר' שמעון בן אלעזר נוקט בלשון "והם האמינוהו שאם אמר פתח פתוח נאמן" דהוי
מדבריהם ,והרי לפי דברנו בחלק א' דאיהו טוען ברי ואיהי מכחישתו א"נ שותקת נאמן הוא בלאו הכי?
אמנם הראשונים 18לכאורה התמקדו 19בשאלה נוספת ,שדרכה נבוא לבאור בקושיתנו הקודמת.

מקשה הרשב"א בשם הרמב"ן:
"וא"ת כיון דאיהו ברי והיא מכחישתו אי נמי שותקת כדאוקימנא לה להא דשמואל
אפילו למאן דאמר כתובת אשה דאורייתא אמאי לא מהימן".
כפי שבארנו בח"א שמלשון הגמ'..." :חכמים תקנו להם לבנות ישראל...והם האמינוהו שאם אמר"...
משמע שנאמנותו מועילה דוקא למ"ד כתובה מדרבנן .ועל כך תמה הרשב"א אמאי?

 12תוס' רי"ד שם ,ד"ה "ר"ג ור"א אומרים נאמנת" .רשב"א שם ט' ,ע"ב ד"ה "הא דאמר רב יהודה אמר
שמואל".
 13אע"ג דלעיל איהו נמי טוען ברי"-פ"פ מצאתי" ,ואמרינן דנאמנת? כיון שנגד טענת הפ"פ היא טוענת
שאכן פתחה פתוח שנאנסה ואינה מכחישתו ,אך ביחס לזמן האונס הוא אינו יודע-שמא תחתיו שמא לא
תחתיו,ולעומתו היא טוענת ברי"-תחתיך נאנסתי" לכן הברי ושמא מתפרש ביחס לזמן האונס ,וכאמור
ברי)דידה( ושמא )דידיה( ברי עדיף.
 14כך סוברים כל הראשונים ובעיקר עיין בענין זה ,כתובות ט' ע"א .למעט הרשב"א שם ד"ה "ומה
שהעמידו בירושלמי")בהוצ' מוסד הר"ק עמ' ע"א( .וכן בהמשך שם ע"ב ד"ה "הא דאמר רב יהודה אמר
שמואל")עמ' ע"ז(.
 15רמב"ן שם ט' ע"ב ד"ה "וקשה לי")הוצ' מכון מערבא עמ' ט"ו(.רשב"א שם י' ע"א ד"ה "אמר רב נחמן
אמר שמואל".רא"ש שם סי' י"ח .ר"ן שם ד"ה "חזקה אין אדם טורח"
 16ואין להאמינה בטענה זו במיגו דאי בעיא אמרה מוכת עץ אני תחתיך ,דלא שכיח,וה"ה דאין להאמינה
במיגו ד"תחתיך נאנסתי" דלא בעיא למפסל נפשא לכהונה .ועוי"ל דבמכחישתו אינה פוגמת עצמה כלל
לעומת טענות המיגו הנ"ל דמיפגמא נפשא ולא ניחא לה בהכי .א"נ לא אמרינן מיגו לאפוקי ממונא .ע'
רא"ש ור"ן שם ותימה על הרמב"ן שם ט' ע"ב דס"ל " דאיכא מיגו דאי בעיא אמרה מוכת עץ אני
תחתיך" .ואכן הרשב"א שם י' ע"א  ,משמיט שורה זו בצטטו את הרמב"ן.
 17שם ,עי' הערה .4
 18רשב"א ור"ן שם ,עי' הערה .4
 19כיון שדברי הרשב"א יסודם ברמב"ן ואעפ"כ משמיט הוא את השאלה הראשונה שהבאנו בתחילה ,וכן
הר"ן בתירוצו )למרות ציטוטו את הרמב"ן במלואו כולל את השאלה הראשונה( מטעים את דבריו בעיקר
ביחס לשאלה השניה .לכן דייקנו ורשמנו "לכאורה התמקדו בשאלה נוספת" שהרי הן הרשב"א והן הר"ן
יסודם ברמב"ן ששאל שאלה זו.
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והרמב"ן עצמו בתוספת נופך בשאלה זו:
"...ואפילו 20סבירא לן נמי כתובת אשה מן התורה )לקמן ק"י,ע"ב( שהרי לא כתב לה
אלא על מנת לכונסה וימצאנה בתולה וכיון שכן עליה להביא ראיה שנתקיים התנאי,
אטו מאן דמפיק שטרא בתנאי לא אמרינן ליה קיים תנאך ושטרך וחות לדינא )כדאיתא
לקמן י"ט ,ע"ב( ומה טעם אמרו הם האמינוהו דאלמא אי מדאורייתא לא מהימן".
ר"ל הרמב"ן בתמצות" -המוציא מחברו עליו הראיה" .וכיון שהאשה תובעת תביעה ממונית עליה לקיים
את כתובתה ,היינו להוכיח שאכן בתולה נבעלה .והוכחה זו נדרשת לכאורה גם למ"ד שכתובתה
מדאורייתא.

שני תרוצים נאמרו על שאלה זו שאינם נפרדים אך שונים:
הראשון מבין השניים מבואר ע"י הרשב"א )כאמור בשם הרמב"ן( ,בזמן שהוא בעצמו מיישב בשני
אופנים.
האופן הראשון אף הוא מתחלק לשני פנים:
"וי"ל דכיון דאיהי קא טענה טענת ברי ואמרה בתולה שלמה נבעלתי מדינא איהי
מהימנא דלדידיה איכא למימר שמא הטה או דלמא לא קים ליה שפיר".
נקודת המוצא בישובו של הרשב"א באופן הראשון -ערעור טענת הברי של הבעל ,וזאת כאמור בשתי
דרכים" .דאיכא למימר שמא הטה" בבעילתו ,ולכן נדמה לו הדבר כפתח פתוח כאשר למעשה הפתח
סתום וישנה כאן תקלה במעשה הגורמת לטענת ברי מוטעת.
ועי"ל "דלמא לא קים ליה שפיר" .פירושם של דברים נראה בהבנה ראשונית דאמרינן דאינו בקי לטעון
טענה זו וממילא אין טענתו ברי.
אך לענ"ד נראה לפרש בצורה שונה את דברי הרשב"א מכח שני נמוקים:
האחד מאחר והגמ' במסכתנו דף קודם )ט',ע"א( חידשה "קמ"ל" -דקים ליה ,שהוא בקי )לפי באורנו את
המושג קים ליה( ולא יתכן כעת בסוגיתנו לטעון דלמא לא קים ליה -שמא אינו בקי.
שנית מאחר שזכינו לבאורו של הרשב"א 21בעצמו בביטוי "קים ליה" בסוגיה הנ"ל.
"...מהו דתימא מיקם הוא דלא קים ליה קמ"ל.ודי לנו אם נאמר דקים ליה היכא
דליכא מידי דמכחיש ליה לטענתיה אבל במקום הכחשה לא ולקמן...דאלמא 22מילתא
דלא קים להו לאינשי שפיר היא אע"ג דאיהו טען דקים ליה".
23
ובאם נאמר ש"קים ליה" היינו בקי מאי אהני ליה הכחשה )דאיכא דם( נגד בקיאות ,דאיכא למתלי
בדם צפור א"נ דם מכה .ועוד מדוע הרשב"א נוקט בלשון של "טעין דקים ליה" ,וכי הוא טוען בקיאות?
אלא טענתו פתח פתוח ,ואנן אמרינן דהוא בקי ,והול"ל "דאיהו טעין פתח פתוח מצאתי".

" 20ואפילו" אתי לאפוקי דלית הלכתא הכי ,כפי שפסק הרמב"ן בכתו' ק"י ע"ב "ואנן קי"ל כרבנן"
דאמרי כתובה מדבריהם.
 21שם ט' ע"א בא"ד "ויש אומרים" )בהוצ' מוהר"ק עמ' ס"ג(
 22במקור הגרסא "אלמה" אך צ"ל אלמא ע"פ ההקשר "דמילתא דלא קים להו לאינשי שפיר היא"
מתיחס לטענת פ"פ וכן הגרסא בהוצ' תפארת התורה.
 23ע' הערה  10מתחילת ד"ה.
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אלא ע"כ צ"ל שבאור המושג "קים ליה" -לרשב"א -הוא שטוען טענת ברי שמצא פתח פתוח ולכן קמ"ל
דקים ליה שהוא בקי ,קרי ,בקיאותו נובעת מחמת טענת הברי שלו ולא מחמת בקיאותו העצמית.24
ולפי זה מבואר הקטע הנ"ל ,שהכחשה יכולה לערער את בקיאותו שהרי היא מבוססת על טענה והוי
טענה כנגד טענה וכן "דאיהו טען דקים ליה" שהוא טוען ברי לי שמצאתי פתח פתוח ואמרינן מיקם
קים ליה .
וכעת נחזור לדברינו -ערעור טענת הברי של הבעל "דדלמא לא קים ליה שפיר" ,פרושם של דברים
שאינן טוען בודאות שמצא פתח פתוח ולכן לא אמרינן דהוא בקי ,והכונה שבי"ד מערערים את טענתו
הודאית והופכים אותה לשמא.
ואם תקשי לך לטעמך הרי הגמ' לעיל )ט',ע"א( חידשה "דקמ"ל" -דקים ליה -שטוען טענת ברי ולכן
אמרינן שהוא בקי ,א"כ היאך הוא הרשב"א ר"ל "דלמא לא קים ליה שפיר"?
ונ"ל דהתם עסקינן באסורים "האומר פתח פתוח מצאתי נאמן לאוסרה עליו" ונאמנותו מחמת שווי
אנפשיה חתיכה דאסורא ,ואולם הכא עסקינן בממונות דרוצה להפסיד כתובתה הלכך עליו להביא
ראיות לטענתו ,ועד שיביא ראיות מערערים בי"ד את טענתו הודאית "דדלמא לא קים ליה שפיר".
שתי הדרכים בהם מסתכם ערעור טענת הברי של הבעל:
האחד -תקלה במעשה הביאה וממילא לא הוי ברי.
השני -בי"ד הוא המערער את טענתו הודאית והופכה לשמא.

האופן השני בו מבאר הרשב"א את השאלה מדוע אינו נאמן למ"ד כתובה דאורייתא?
"אי נמי איכא למימר דהכא כיון דרוב נשים בתולות נשאות ואיכא נמי חזקה דגופה
הולכין אחר הרוב ואחר חזקה".
מחדש 25הרשב"א )ויסוד החדוש ברמב"ן( דאיכא רוב נשים בתולות נשאות ולכן כעת לטענת ההכחשה
שלה מצטרפים רוב וחזקת הגוף שעדיפים על פני טענת הברי שלו הנתמכת בחזקת ממון ,וע"י חזוק
טענת האשה מתמעט כח טענת הבעל.
הלכך נזקקים אנו לומר:
"דרבנן המנוהו הואיל ואמר בריא )והוי ליה חזקת ממון( ועוד דחזקה אין אדם טורח
בסעודה ומפסידה."26
מאחר והוכח שלא בהכרח טענת הברי של הבעל מסייעת לו אף למ"ד כתובה מדרבנן ,נדרשים אנו
לתקנת חכמים על מנת להאמינו והיא "חזקה דאין אדם טורח בסעודה ומפסידה".

 24ע' בשטמ"ק שם ד"ה "אבל הכא מיקם הוא דלא מיקם ליה" )הוצ' חורב עמ' ר"א( שמבאר את מח'
רש"י והריטב"א בפירוש הקמ"ל שבגמ' .לרש"י ,קמ"ל שאסורה עליו ,אע"ג דלא קים ליה )היות ופנוי
הוא( מדין שוי אנפשיה חתיכא דאיסורא .לריטב"א ,קמ"ל דמיקם קים ליה כיון שטוען כן בברי .ולאור
ביאורנו נמצא שהריטב"א אזיל לשיטת הרשב"א רבו.
 25חדוש זה של רוב נשים בתולות נישאות לא מוזכר בראשונים )גם בדף ט'( למעט הרמב"ן שהוא כנראה
מחדשו והרשב"א שמצטטו.
 26לביאור המושג עי' רש"י שם ד"ה "חזקה אין אדם"":אין לחוש שיטעון אדם כך אלא באמת שאם היה
שונא אותה מתחילה לא היה טורח בסעודה וכונסה ומפסיד סעודתו חינם ,אלא היה מגרשה מתחילה".
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וממילא תקנה שיסודה בדבריהם מועילה דוקא לדברים שתוקנו מפיהם ,אך לא לדברים שיסודם
מדאורייתא .הלכך אינו נאמן אף שטוען ברי למ"ד כתובה מדאורייתא.

שיטת הרשב"א מוגדרת כנתוח הטענות בשני אופנים:
הראשון :ערעור טענת הברי של הבעל .וזאת בשתי דרכים:
א .שמא הטה -תקלה במעשה.
ב .דלמא לא קים ליה -ערעור הטענה ע"י בי"ד.
השני :חזוק טענת האשה ,בעוד טענת הבעל -ברי -קיימת ועומדת ,באמצעות החידוש שרוב נשים
בתולות נשאות.

לעיל הזכרנו שישנם שני תרוצים בדבר השאלה ,מדוע אינו נאמן למ"ד כתובה דאורייתא?
עתה נבוא לבאר את התרוץ השני המתברר בדברי הר"ן:27
"ולדידי לאו קושיא היא כלל דכיון דאית לה כתובה כדי שלא תהא קלה בעיניו
להוציאה אם אתה אומר נאמן ועלה דידה רמי לברורי ואי אפשר לה להביא ראיה הרי
היא קלה בעיניו להוציאה וכדאמר א"כ מה הועילו חכמים בתקנתם הלכך ודאי אי לאו
דהימנוהו רבנן משום דחזקה אין אדם טורח בסעודה ומפסידה לא הוה מהימן דאם
איתא דמהימן נמצאו בנות ישראל כהפקר".
תרוצו של הר"ן מבוסס על הבנה ביסוד ושורש טעמה של תקנת הכתובה שתוקנה לטובת האשה והיא
שלא תהא קלה בעיניו להוציאה .מאחר שהבעל נאמן מחמת טענת הברי שלו ובד"כ אין ביד האשה
להמציא את בתוליה ,נעשות בנות ישראל הפקר מפני שקלה בעיניו להוציאה .על כרחנו לומר שחז"ל היו
שוללים את נאמנותו כדי לשמור על טעם התקנה ,דאם לא בטל הטעם ובטלה התקנה .אולם ,למרות
האמור ,עמדו חז"ל על נבכי נפשו של האדם והשוו נאמנות לטענתו בעקבות חזקה שחודשה מכוחם
"דאין אדם טורח בסעודה ומפסידה."28
ואלו הויא כתובה דאורייתא,
"...לא סמכינן אההיא טעמא דלא ברירא כולי האי".
באפשרותנו לבאר את דברי הר"ן בשתי צורות:
האחת -חזקה זו אינה מבררת דיה את המציאות כדי להאמינו.והגורם לכך ,כיון שאינה מחזקת את
טענתו באופן ישיר -שהאשה זנתה ,אלא באופן עקיף -שאם טענה שקרית הוא טוען לא יתכן
שהיה נושאה על מנת לגרשה ומדאורייתא לא סמכינן בכי האי גוונא.29
השניה -חזקה זו אינה מבוררת די צרכה כיון שהיא סותרת את כל רעיון תקון הכתובה -שלא תהא קלה
בעיניו להוציאה שהרי כל בעל יכון לטעון "פתח פתוח מצאתי" הלכך מסברא אינו נאמן.30

 27ר"ן בדפי הרי"ף )ג' ע"ב( בא"ד "חזקה אין אדם וכו'".
 28ע' הערה .15
 29פשוט הדבר שאין קושיא זו קשה למ"ד כתובה דרבנן "דהם אמרו והם אמרו" -הם תקנו כתובה והם
תקנו נאמנות לבעל בכה"ג.
 30ע' הערה .18
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לאור התרוץ השני יש להעיר :מדוע מדאורייתא לא סמכינן בכי האי גוונא ואינו נאמן ,הרי על האשה
להוכיח את עובדת היותה בתולה?
אלא כנראה שהר"ן הבין ,דאף למ"ד כתובה דאורייתא ,טעמה של הכתובה -שלא תהא קלה בעיניו
להוציאה .וכעת עומדות לנגד עינינו שתי טענות מדאורייתא .האשה כביכול מייצגת את הצד שלא יהיו
בנות ישראל הפקר והבעל עומד וטוען המוציא מחברו עליו הראיה ואעפ"כ טענת האשה עדיפה מהסיבה
שבארנו.
ולאור התרוץ הראשון אין צורך לומר דאף למ"ד כתובה דאורייתא טעמה שלא תהא קלה בעיניו
להוציאה אלא זהו חיוב מדאורייתא כשאר חיובים.

לאור ברורם של שני התרוצים מדוע אינו נאמן למ"ד כתובה דאורייתא מתבאר משפט הפתיחה ששני
התרוצים שונים אך אינם נפרדים.
הרשב"א פנה בכוון של ברור הטענות.
והר"ן פנה בכוון של ברור טעמה של הכתובה.
אמנם שני כוונים אך הר"ן אינו כחולק על דברי הרשב"א אלא מעמיק הוא עוד בטרם בוא שלב
הטענות.

כעת מתבררת מאליה השאלה הראשונה שבה פתחנו .מדוע יש צורך בחזקה אין אדם טורח בסעודה
ומפסידה -מדבריהם ,הרי טענתו ברי וכנגדו הכחשה או שתיקה?
לרשב"א -מתברר שטענתו אינה בריאה כלל וכלל.
לר"ן -מתברר שטענתו סותרת את טעם תקון הכתובה ,ורבנן היו מערערים את נאמנותו.
הלכך אי לאו דהם האמינוהו באמצעות החזקה -אין אדם טורח בסעודה ומפסידה ,לא הוה מהימן
כדחשבינן בתחילה.

ד .טענות הבעל ביחס לתוספת הכתובה
כתב רב האי גאון בתשובה:31
"...ומזה נלמד שלא האמינוהו חכמים אלא בשיעור התקנה והיא מנה מאתיים ,אבל
בשאר מה שכתב לה על עצמו ברצונו לא האמינוהו חכמים ודינה כדין אילונית ]שאמרו
אין לה כתובה ואם מתחילה נשאה לשום אילונית יש לה כתובה[ ונשים שאמרו חכמים
אין להן כתובה ]כגון ממאנת וחברותיה[ שאין להם מנה מאתיים אבל תוספת יש להן".
כיון שנאמנות הבעל היא אך ורק מדבריהם ,32נאמן הוא להפסידה דוקא את עיקר הכתובה -לבתולה
מאתיים ולאלמנה מנה,משום שתוקנה מדבריהם .אך לגבי תוספת הכתובה שמחייב את עצמו מרצונו
לא נאמן ואינו מפסידה ,שאין באפשרותו להיות נאמן מדרבנן בדברים שהם לא חייבו .כאשר מצד הדין

 31מובא בתשובות הגאונים" -שערי צדק" ח"ד שער ד' ,ס' ל'.
 32כפי שהתבאר באריכות בחלק ב' 2לשיטות השונות.

76

אין נאמנות לטענותיו ,לולא שהם האמינוהו .ע"כ עליו להביא ראיה ברורה כדי להפסידה גם את
התוספת.
33
וכן דעת הרי"ף בהביאו את הגאון.
" וחזינן לגאון...וטעמא דמסתבר הוא דלא תקינו רבנן אלא מנה מאתיים ,אבל לענין
תוספת איהו כתב אנפשיה הלכך לא מהימן".
כור מחצבתו של הגאון לחידוש זה ,לקוח כדבריו מדין אילונית )" ודינה כדין
אילונית"( המופיע בגמרא במסכתנו )ק' ,ע"ב(:
"מתני' -הממאנת השניה והאילונית אין להן כתובה וכו'"
ובדף הבא )ק"א ,ע"א( מבאר שמואל:
"אין להן כתובה -אמר שמואל ל"ש אלא מנה מאתיים אבל תוספת יש להן".
מטעים רש"י במקום:
" אבל תוספת יש לה -דמתנה בעלמא יהיב לה בחיבת ביאה".

מבאר הב"ח:34
"ולפע"ד נראה ראיה ברורה מדתנן ס"פ אלמנה ניזונית...והשתא התם נמי איתא לחזקה
גמורה ,דאילו הוה ידע שתמאן או שתהא אילונית ,לא הוה נסיב לה ,ואפילו הכי אמרינן
דמתנה בעלמא הוא דיהיב לה בשביל חיבת ביאה ,מה שאין כן בעיקר כתובה דאיהו לא
קיהיב לה אלא שהם תיקנו והם אמרו א"כ ה"ה הכא ...והוא הטעם דבטוען פתח פתוח
מצאתי והיא מכחישתו דנאמן להפסידה עיקר כתובתה מטעם דאין אדם טורח בסעודה
ומפסידה ,והם תיקנו והם אמרו ,אבל לא התוספת ודברים ברורים הם".
כשם שקיימת באילונית החזקה אין אדם טורח בסעודה ומפסידה ואעפ"כ לא אמרינן דמפסדת את
התוספת ,כיון דלשם חיבת ביאה נתנה לה .ה"ה במצא פתח פתוח שאין החזקה מועילה להפסידה
תוספת דלשם חיבת ביאה נתנה ,והרי קויים התנאי בשני המקרים.
לעומת זאת 'בעל העיטור' 35חולק על רב האי גאון ודוחה את ראייתו:
"כיון דעיקר כתובה מפסדה משום חזקה ,תוספת נמי מפסדה דלא כתב לה אלא על
חיבת לילה הראשון וכיון דהאמינוהו בפתח פתוח ממילא מפסדה כולה דליכא חיבת
לילה ראשון .וממאנת וחברותיה שיש להן תוספת ,כגון ,שניה ואילונית ,כולו על חיבת
לילה הראשון נינהו .והכא הוא בכנסה בחזקת בתולה ונמצאת בעולה דאי הוה ידע
דבעולה ,לא כתב לה תוספת והיכא מסיעיה לרב אלפסי מאילונית ולא דמיא ,דאילונית
לאו בעולה היא ואיכא למימר אע"ג דידע דאילונית היא כתב לה תוספת להנאת עצמו
ולא לבנים ,אבל הכא ליכא למימר הכי".
 33ג' ע"ב )בדפי הרי"ף( רמז קע"ג.
 34טור אבה"ע סי ס"ח )בטור השלם -סעי' ח' ,סע"ק י' בב"ח( .ותימה על הב"ח שמביא ראיה לדברי הגאון
ומיחס זאת לעצמו כאשר בפועל היא מופיעה בדברי הגאון .ויתכן שלא ראה את התשובה במקורה אלא
דרך דברי הרי"ף והמרדכי ששם אין דין האילונית מוזכר.
 35מובא בספר "מאה שערים" ) חיבור על הרי"ף מרבינו יצחק בר אבא מרי ממרשילייא והוא הרב בעל
העיטור(
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מחלק בעל העיטור בגופי הדברים .באילונית ,בזמן הביאה הרי היתה בתולה ,וקויים התנאי דלשם
חיבת לילה ראשון ניתנה התוספת .אך בנמצאת בעולה ,לא הוה חיבת לילה ראשון דאין דומה טעם
בתולה לטעם בעולה ,36ולכן נאמן להפסידה אף את התוספת דמהני ליה החזקה.
ואף הרשב"ם 37הולך בעקבות בעל העיטור ,ומקשה על הגאון מכח ק"ו:
" ורשב"ם הגיה על דבריו מכח ק"ו ,ומה דתקינו רבנן אמרינן חזקה ,מה דיהיב לה לא
כ"ש דהא משום חזקה אין אדם טורח בסעודה ומפסידה מהימנינן ליה דודאי פתח
פתוח מצא וכמו שהטעתו דמי".
אם על עיקר הכתובה דהיא מדבריהם נאמן מכח חזקה ,כ"ש על התוספת שנותנה מדיליה?
וכן הרא"ש 38אע"פ שאינו חולק להלכה 39על רב האי גאון ,מקשה הוא מסברא:
" איני כחולק על דברי גאון ,אבל מתוך הסברא נראה דמהימן גם לענין תוספת ,דדבר
ידוע דלשם חיבת חופה וביאה הוסיף לה וכי היכי דאמרינן לענין מנה ומאתיים חזקה
אין אדם טורח בסעודה ומפסידה ואם היה שונאה היה מגרשה ולא היה טורח
בסעודה...גם לענין תוספת שאינו מוסיף לה אלא בשעת חופה ,היאך נאמר שבשעת
חופה כתב לה ולמחר בבוקר נתחרט ומגרשה ,אלא ודאי טענתו אמת ולהכי מגרשה
ואדעתא דהכי לא הוסיף לה".
הרא"ש בדומה לבעל העיטור ,אך ללא התיחסות לאילונית ,מנסה להתחקות אחר מחשבת האדם בנותנו
את התוספת .מאחר שנותנה לשם חיבת חופה וביאה ) משא"כ בבעל העיטור דרק חיבת ביאה מזכיר(
לא יתכן שלמחר בבוקר עומד ומגרשה ומפסיד סעודתו לולא שטענתו אמת .ע"כ אין סיבה לומר
שהחזקה לא תועיל להפסידה גם את התוספת.40

נראה לומר בפשטות שנקודת המחלוקת לפי מה שנתבאר לעיל ,האם נאמנותו שנובעת מכח חזקה
תקפה ומועילה אף ביחס לתוספת?
לכו"ע מצד הדין אינו נאמן אם לא שחז"ל האמינוהו.
אלא שרב האי גאון וסיעתו סוברים שנאמנותו תקפה על העיקר שהוא מדבריהם אך לא על התוספת
שנותנה מדעתו והוה כמתנה מדאוריתא 41ע"כ נאמן רק בראיה ברורה כיון שמצד הדין אין טענתו
מספקת.
לעומתם הרשב"ם וסיעתו סוברים ,לאחר שחז"ל האמינוהו ע"י החזקה ,נעשית טענתו בריאה לכל דבר
ואף לתוספת .שדין החזקה מתקיים גם לענין התוספת -שלא היה נותנה אילו ידע שאינה בתולה.42
 36נראה להביא סייעתא לחלוק שמעלה בעל העיטור ,מרש"י במסכתנו מ' ,ע"ב ד"ה "קורת רוח"..."-ואף
הוא רוצה לעשות לו נחת רוח להטעימו טעם בתולה" משמע שאינו דומה טעמה לבעולה.
 37מובא במרדכי רמז קל"ה וכן בהגהת אשר"י על הרא"ש סי' י"ח.
 38פ"א סי' י"ח.
 39כך מדייק הב"י .טור אבה"ע סי' ס"ח )בטור השלם -סעי' ח' ,סע"ק ח' בב"י ,ד"ה "ואע"פ"(.
 40הב"י בד"ה " ולענין" )ע' הערה קודמת( מישב את שאלת הרא"ש ע"י דיוק מלשון הגמ' "חכמים תקנו
לבתולה ק"ק...והם האמינוהו שאם אמר "...משמע שלא האמינוהו חכמים אלא משום שהם תקנו לה
כתובה והם אמרו והם אמרו ,א"כ לא נאמן בתוספת שלא הם תקנו .אך כמדומה שאף הרא"ש ידע עובדה
זאת שכתב "איני כחולק...אבל מתוך הסברא" -מאותה סברא שהאמינוהו בעיקר יש להאמינו בתוספת
וזו בדיוק שאלתו של הרא"ש ,מדוע אינו נאמן בתוספת מאותה סברא.וק"ק.
 41כלשונו של הגאון בבאורו על השו"ע אבה"ע סי' ס"ח ,סעיף ח' ,אות י'.
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ה .זמן הטענה
מובא בתוספתא:43
"טענת בתולין כל שלושים יום דברי ר' מאיר .ר' יוסי 44אומר אם נסתרה מיד לא נסתרה
אפילו לאחר שלושים יום".
ובירושלמי 45עמדו על נקודת מחלוקתם:
46
"אלא כן אנן קיימין בסתם רבי מאיר חזקה אדם מעמיד עצמו שלושים יום ורבנין
אמר אפילו יום אחד אין אדם מעמיד את עצמו".
מבאר קרבן העדה על אתר.
מחלוקתם בנסתרה מיד לאחר החופה ,ולאחר זמן טוען הבעל דלא באתי עליה עד עתה וכעת לא
מצאתיה בתולה .לר"מ אדם מעמיד עצמו עד שלושים יום לאחר נישואין ,ולר"י אין אדם מעמיד עצמו
ואמרינן שבעל מיד ולאחר זמן מששנאה תולה בה עלילת זנות.
מכאן לומד הרא"ש:47
" והאי דנאמן להפסידה היינו כשערער מיד אחר בעילה ראשונה אבל אם שתק ואח"כ
48
ערער לא מהימן כדאיתא בירושלמי"...
וכן הרשב"א 49בשינוי לשון:
"והא דאמרינן שהוא נאמן להפסידה כתובתה ה"מ בטוען מיד לאלתר לאחר שנתייחד ,הא בטוען לאחר
זמן לא ,דהורע כוחו .דאם איתא כדקאמר ,כשנתייחד עמה הוה ליה לערער ,ואין זה אלא מוציא לעז
כדי לאבד זכותה ולאו כל כמיניה".
ונראה בפשטות לומר שהרשב"א נקט בלשון התוספתא )נתייחד -נסתרה( ,והרא"ש נקט בלשון המעשה
כבירושלמי ,דעסקינן הרי כשבעל ולא מצא בתולים .ולית נפ"מ לדינא.
 42ואם תקשי לך לרשב"ם וסיעתו ,למ"ד כתובה דאוריתא מדוע אינו נאמן? וי"ל דהרשב"ם סבירא ליה
כרשב"א או כר"ן ולאחר שהאמינוהו תוקפה של טענתו "ברי" לכל דבר ,כפי שבארנו.
 43תוספתא על כתובות פ"א סוף ה"ז.
 44אומנם הגרסא בתוספתא היא "ר' אומר" ,אך כבר הגיה הגר"א במקום ,אות ט"ו ,המנחת ביכורים שם
סוף ד"ה "נסתרה" וכן ביבמות קי"א ע”ב דצ"ל "ר' יוסי אומר".
 45ירושלמי כתובות פ"א ה"ד )ה' ע"ב(.
 46ע' הערה .33
 47שם פ"א ס"ס י"ח .וקי"ל כר' יוסי מחבריו ,עירובין מ"ו ע"ב.
 48תמוה מעט לשונו של הרא"ש ,דבהמשך דבריו" :ואע"ג דביבמות...מיתי הך ברייתא...אהא דקאמר עד
תלתין יומין מוקי איניש אנפשיה...מכ"ש שמעינן דאם בעל ולא ערער ואחר זמן ערער דלא מהימן"...
מדוע נוקט הרא"ש במילה "ואע"ג דביבמות וכו'" הרי העמדה זאת מופיעה כבר בירושלמי ומקורו של
הרא"ש לדין זה הוא בירושלמי .ואכן הרשב"א בהביאו את הגמרא ביבמות ,מביאה כסמך לדבריו ולא
כקס"ד ומסקנה.
 49שם י' ע"א ד"ה "והא דאמרינן" )הוצ' מוהר"ק עמ' ע"ט(
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ו.כוחה של טענת דמים
למיצוי נושא נאמנותו של הבעל להפסידה כתובתה ,כדאי לדון בטענה נוספת שיש ביכולתו של הבעל
לטעון ,והיא טענת דמים.
לנושא זה נזקק הרשב"א 50בהתיחסות מפורשת למ"ד כתובת אשה מן התורה ,אולם ,בדבריו טמונה
הבנה אף למ"ד כתובת אשה מדבריהם:
" ומיהו אפילו לרשב"ג דאית ליה כתובת אשה מן התורה ,ואי טעין טענת פתח פתוח לא
מהימן כדאמרן 51ומשום דאינה טענה מבוררת ,אבל בטוען טענת דמים מהימן ,דטענה
מבוררת היא".52
"אפילו לרשב"ג" -בא לרבות דה"ה למ"ד כתובה מדרבנן -דמהימן בטענת דמים כיון דטענה מבוררת
היא.
ונראה לומר שהרשב"א אזיל לשיטתיה כפי שיבואר להלן:
לעיל ביארנו שמצד הדין אין הבעל נאמן בטענת פתח פתוח לולא שתקנו חז"ל חזקה וזאת מחמת סיבה
אחת מרכזית שאין טענתו מבוררת די צורכה .53ע"כ השתא אתי שפיר דטענת דמים -מבוררת היא,
הלכך נאמן הוא להפסידה כתובתה הן למ"ד כתובתה מדאוריתא ואפילו למ"ד כתובתה מדרבנן ,וכל
זאת ללא צורך בהשענות על החזקה.

נ"מ נוספת המתבררת מאליה בהקשר לתוספת הכתובה ,שאף אותה יש ביכולתו להפסידה.
ואכן כך בדברי הרשב"א בסוף הדבור המובא לעיל.
54
"וכיון שכן היכא דטעין טענת בתולים נאמן אפילו להפסידה תוספת כתובה" .

הר"ן 55בבאורו על הרי"ף מתייחס לטענת דמים -כתגובה לדברי הרשב"א מהיבט התוספת .ומזה ננסה
ללמוד מהי דעתו בהקשר לטענה זו ביחס לעיקר הכתובה:

 50שם ד"ה "רשב"ג אומר כתובת אשה מן התורה" )שם עמ' פ'(
 51רומז לבאורו בתחילת הדף ד"ה "אמר רב נחמן" .וע' באריכות בבאורנו את שיטת הרשב"א בחלק ב'.2
 52בהמשך הדברים מוכיח הרשב"א את דבריו מהגמ' בט' ע"ב "אמר רב יהודה אמר שמואל" ולקמן
נעסוק בה.כמו"כ ע' לקמן הערה מס' .54
 53ע' הערה מס' .40
 54אע"פ שטענת בתולים משתמעת לשני פנים האחד טענת פ"פ והשניה טענת דמים ,המעין בדברי
הרשב"א יבחין שודאי כוונתו לטענת דמים המבוררת מבין השתים .וכן הבין הר"ן בד"ה "וחזינא
לגאון")דפי הרי"ף ג' ע"ב( .המ"מ פי"א הל' אשות הט"ז  .ומה דנקט טענת בתולים מסתבר לומר דנקטיה
אגב שיטפיה כיון דלעיל עסיק בשמעתתא "האוכל אצל חמיו ביהודה...אינו יכול לטעון טענת בתולים."...
 55ד"ה "חזינא לגאון" )ג' ע"ב בדפי הרי"ף(.
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"יש מי שכתב שאין זה 56אלא בטוען פתח פתוח שאין טענתו ברורה לגמרי אבל טוען
טענת דמים נאמן אפילו להפסידה תוספת וכן דעת הרשב"א ז"ל ואינו נראה מן הטעם
שכתבתי למעלה".
"מן הטעם שכתבתי למעלה"-כונתו לכך שנאמנות לטענת פתח פתוח סותרת את מהות טעמה של תקנת
הכתובה שלא תהא קלה בעיניו להוציאה .דבר המאלץ את חז"ל לשלול את נאמנותו כדי שלא יהיו בנות
ישראל הפקר ,לולא שתקנו חזקה דאין אדם טורח בסעודה ומפסידה.
אולם דבריו המתומצתים בהסתיגותו מדעת הרשב"א" -ואינו נראה" ,טעונות באור והטעמה.
א .אם נאמר שאינו נאמן על התוספת אך על העיקר נאמן .יש לדון מחמת מה הוא נאמן?
 .1אם מדין חזקה שהם האמינוהו ,תימה שהרי לשון 57הגמ' "והם האמינוהו שאם אמר פתח פתוח
נאמן...חזקה אין אדם טורח בסעודה ומפסידה" משמע שהאמינוהו מדין חזקה בטענת פתח פתוח
ולא בטענת דמים? ועוד היכן מצינו שבטענת דמים מועילה החזקה?
 .2ואם נאמנותו מחמת שטענתו מבוררת דיה הול"ל דנאמן אף על התוספת דמאי שנא תוספת ומאי
שנא עיקר.
ב .ובאם נפרש דלא נאמן כלל בטענת דמים לא על העיקר ולא על התוספת ,הרי זה סותר גמ' מפורשת
)ט',ע"ב( "לא דקא טעין טענת דמים" ומשמע שם דנאמן לכ"ע.58
אפשרות ב' נדחת מגמ' מפורשת כאמור ,כו"כ מגוף דברי הר"ן .כיון שבדבריו הוא מתיחס לדברי
הרשב"א שרצה לחדש שבטענת דמים נאמן אף על התוספת ,ממילא פשוטם של דברים "ואינו נראה"-
שאף על התוספת נאמן אך על העיקר ניחא .ולאור דברנו בטלה גם אפשרות א' 2דהרי ודאי שיש חלוק
בין העיקר ובין התוספת.
הלכך נותר לברר את הקושיה שהקשנו ב-א' 1דהיכן מצינו שדין החזקה מועיל לטענת דמים .ועוד
שמלשון הגמרא משתמע שדין שחזקה מועיל רק לטענת פתח פתוח ולא לטענת דמים.

לצורך כך עלינו להקדים ולבאר את הגמ' )י',ע"ב( העוסקת בנושא זה.
"אמר רב יהודה אמר שמואל האומר פתח פתוח מצאתי נאמן להפסידה כתובתה 59מאי
קמ"ל תנינא האוכל אצל חמיו ביהודה שלא בעדים אינו יכול לטעון טענת בתולים מפני
שמתייחד עמה ,ביהודה הוא דלא מצי טעין הא בגליל מצי טעין ,ולמאי אי לאוסרה
עליו .ביהודה אמאי לא אלא לאו להפסידה כתובתה וקא טעין טענה ,מאי לאו דקא
טעין טענת פתח פתוח ,60לא דקא טעין טענת דמים".

ניתן לפרש את תשובת הגמ'" -לא דקא טעין טענת דמים" בארבע אפשרויות:

 56מתיחס לד"ה חזינא לגאון שנאמן על העיקר ולא על התוספת.
 57כתובות י' ע"א.
 58ע' בדברי הרשב"א וכן לעיל בהערה מס' .41
 59ורש"י על אתר":להפסידה כתובתה"" -ע"פ עצמו וטעמא לקמן מפרש חזקה אין אדם טורח בסעודה
ומפסידה" .וי"ל שכך כולם יטעימו את הגמרא הן הרשב"א והן הר"ן כל אחד לשיטתיה דלית מאן דפליג
דבטענת פ"פ בלבד ללא החזקה אינו נאמן.
..." 60דקטעין טענת פ"פ" -ונאמן מדין חזקה אע"פ שאינה טענה מבוררת.

81

א .יתכן לומר מבחינה עקרונית שבטענת פתח פתוח נאמן מדין חזקה אך אל לך "להכריח" את
השמעתתא לומר זאת ,שהרי ניתן לפרש את דברי השמעתתא דנאמן משום טענת דמים אף ללא
חזקה ומהכא לית לך להוכיח מלתא.61
ב .ישנה אפשרות לפרש שהגמ' בתשובתה דוחה את דין החזקה וסוברת שדין החזקה לא מועיל כלל,
ולכן בטענת פתח פתוח שנסמכת על דין החזקה ,אינו נאמן שהרי טענה זאת באופן עצמאי אינה
מבוררת ,ע"כ הגמ' עוסקת בטענת דמים המבוררת כל צרכה .וא"ת שמא ראה ואבד? י"ל שהועמדו
שושבינים שמשמשו אותם ולא נעשית אונאה בדבר שראה ואבד וטענה ברורה היא.62
ג .דרך נוספת קיימת לבאור תשובת הגמ' .אכן דין החזקה מועיל אך לא לטענת פתח פתוח אלא דוקא
לטענת דמים וללא צורך בהעמדת שושבינים.ולכאורה הסיבה לחלוק מהיות טענת פתח פתוח אינה
מבוררת לעומת טענת דמים ,שהרי כל אדם יכול לטעונה ואין בידינו להכחישו למעט האשה ,אך
בדמים יכול להראותנו שהסדין נקי.
ד .הבנה נוספת הטמונה בדברי הגמרא ,שטענת פתח פתוח לא שאינה טובה ,אלא אינה מועילה אף
בצירוף החזקה כיון שאינה מבוררת .ומנגד ,טענת דמים -טענה מבוררת היא ,ע"כ די בה כדי
להאמינו ,ואפילו ללא חזקה וללא שושבינים .ואי תקשי לך שמא ראה ואבד ,לא חיישינן לכך כיון
דהכא היא "המוציא מחבירו".63

לאחר הצגת ארבע האפשרויות נחזור לדברינו:
מהי דעת הר"ן ע"פ א' 1דאם נאמר שנאמן על העיקר ולא על התוספת מחמת חזקה ,הרי אמרינן
בהמשך הגמרא )ו' ,ע"א( שחזקה מועילה דוקא בפתח פתוח? וכן מנין לנו שטענת דמים נסמכת על
חזקה?
כעת הדברים מתלבנים מאליהם.

הר"ן -מסתבר -יבאר את הגמרא )ט' ,ע"ב( כשיטה השלישית שהחזקה מועילה לטענת דמים אך ,אין
בכוחה לסייע לטענת פתח פתוח .ובכך מצאנו תקדים שאכן טענת דמים מסתייעת בחזקה ,על אף היותה
מבוררת.
 61זוהי אחת משתי האפשרויות אשר בהן ניתן להבין את שיטת התוס' בבאור השקלא וטריא בגמרא ,ד"ה
"לא"" -דהויא טענה ברורה מדאין סדינים מלוכלכים בדם" .אין תוס' נוקט דהוי טענה ברורה כיון
דמשמשום שושבינים אלא בפשטות כיון שהסדינים נקיים ,טענה ברורה גרידא מועילה .וא"ת שמא ראה
ואבד ,לא חיישינן לכך כיון שהיא "המוציא מחבירו" .לגבי האפשרות השניה ע' לקמן הערה מס' .52
 62כך למד רש"י את הגמרא כפי שהוא מבאר בד"ה "לא דקא טעין""-לעולם אימא לך בדבר שאינו יכול
לבררו אינו נאמן להפסיד כתובתה" כיון שהטענה אינה מבוררת אין באפשרותו להפסידה
כתובתה,ואמאי הרי איכא חזקה ,אלא משמע שהחזקה לא מועילה בטענה שאינה מבוררת.ואפ' אינה
מועילה כלל שהרי רש"י העמיד כאן בשושבינים ולא אמר שאין חוששים שמא ראה ואבד כיון דאיכא
חזקה.
 63אפשרות זו היא השניה מבין השתים,בהבנת שיטת תוס' כדברנו לעיל הערה מס'  .50ומסתבר יותר
לומר כאפשרות זו ,שהחזקה לא שאינה מועילה כלל אלא שאינה מועילה לטענה לא מבוררת .מאשר
אפשרות א' -שהחזקה מועילה ברם ,אין הוכחה לכך מהשמעתתא .והסיבה להנחה זו נעוצה בלשונו של
התוס'":דהוי טענה ברורה" -לכן טענת דמים מועילה וא"כ מהי הריעותא בטוען טענת פ"פ? כיון שאינה
מבוררת .והרי איכא חזקה ,אלא מסתבר שהחזקה לא מועילה לטענה שאינה מבוררת לעומת רש"י
שסובר שהחזקה אינה מועילה כלל.וביתר הרחבה בשיטת רש"י עי' לעיל הערה מס' .51
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ואם תקשי לך דהתם )י ,ע"א( אמרינן שדוקא בפתח פתוח מועילה החזקה ,י"ל שהסוגיות חלוקות .ואכן
הר"ן עוסק בדף י' ע"א ושם החזקה מועילה בטענת פתח פתוח ואף בטענת דמים .64וא"ת אכתי קשיא
מלשונה של הגמרא דמשמע מינה שדוקא בפתח פתוח מועילה החזקה נ"ל דלרבותא נקטיה שאם בפתח
פתוח ,שאינה טענה מבוררת ,מועילה החזקה ,כ"ש בטענת דמים דמבוררת היא.
וכך הר"ן אזיל לשיטתיה שבטענת דמים נאמן על העיקר ולא על התוספת ,כיון שנאמנותו נובעת מדין
החזקה שמדבריהם כדלעיל בטענת פתח פתוח ,דלא הוי נאמן -שלא יהו בנות ישראל הפקר -לולא
שתקנו חזקה.

והרשב"א אף הוא אזיל לשיטתיה כדלעיל ,כיון שדמים טענה מבוררת היא ,נאמן הוא להפסידה אף את
התוספת .ואכן הרשב"א 65מבאר את הגמרא )ט' ע"ב( כשיטה הרביעית שנאמנותו נובעת מטענת הדמים
שמבוררת כל צרכה ללא הסתמכות על החזקה או על העמדת שושבינים.
נ"מ נוספת בין הר"ן לרשב"א עלולה להתרחש בזמן שלא טרח בסעודה.
לר"ן -כיון שהטענה נשענת על החזקה ,הרי לא נאמן אפילו להפסידה את עיקר הכתובה.
ולרשב"א ,אין החזקה מסייעת לטענת דמים ,וממילא אי טרחה בסעודה ,לא משפיעה על כח הטענה,
ונאמן להפסידה אף את התוספת.

ז.לענין ההלכה
להשלמת ברור הנושא נביא את דעת הרמב"ם.66
הרמב"ם מסכם את הנושא במספר הלכות הבאות בסמיכות:

 64כיון דלדברינו הסוגיות חלוקות,לשיטת הר"ן היה אפשר לבאר את הגמרא בדף ט' ע"ב כאפשרות א' או
ד' ובדף י' ע"א יפרש הר"ן כאמור לעיל.ברם יותר מסתבר לומר שהר"ן עקבי בשיטתו ,ע"כ פירוש הגמ'
בדף ט' ע"ב יתפרש כאפשרות ג' ,והוא משמש בסיס לפירושו בדף י' ע"א .משום כך דייקנו בלשוננו
"מסתבר" ולא "סובר".
 65הרשב"א י' ע"א ד"ה "רשב"ג אומר" )הוצ' מוהר"ק עמ' פ'(":וכדדייק מהא דאמרינן מאי לאו דקטעין
טענת פ"פ ,לא דקא טעין טענת דמים ,כלומר שהיא טענה מבוררת ובההיא לכו"ע מהימן".
 66פי"א הל' אשות הי"ד-הט"ז
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"חכמים הם שתקנו עיקר כתובה לאשה והם התקינו ואמרו שכל הטוען טענת בתולים
והאשה מכחשת אותו נאמן ועליה להביא ראיה לא על האיש שחזקה אין אדם טורח
בסעודה ומפסידה והופך שמחתו הבל".
"ועד מתי יש לו לטעון טענת בתולים אם נסתרה מיד ואם לא נסתרה אפילו לאחר
שלושים יום".
"הורו כל הגאונים שזה שאמרו חכמים שהוא נאמן אם הכחישתו להפסידה עיקר
הכתובה אבל התוספת יש לה אלא אם כן נודע בראיה ברורה שהיתה בעולה או
שהודתה לו שהיא בעולה קודם שתתארס והטעתו ,לפיכך יש לו להשביעה בנקיטת חפץ
כדין כל הנשבעין ונוטלין ואחר כך תגבה התוספת".
יש להוסיף בבאור תחילת דברי הרמב"ם "שכל הטוען טענת בתולים" כולל בתוכו את שני הטענות הן
טענת פתח פתוח והן טענת דמים כדבריו בהלכה קודמת.67
"ומהי טענת בתולים זה שנשא אשה שחזקתה שהיא בתולה וטוען ואומר לא מצאתיה
בתולה ושני סימנים הן לבתולה האחד דמים...והשני הדוחק שימצא"...
נמצאנו למדים מפשוטם של ההלכות שטענת פתח פתוח ובנוסף לה טענת דמים מועילות מדין חזקה
)כדעת הר"ן( להפסידה עיקר הכתובה ולא את התוספת 68כאשר היא מכחישתו או שותקת.69
כ"כ פסקו הטור והשו"ע.70

ח.סיכום הדברים
נתמצת את הנקודות שאותם רצינו לברר
הבעל נאמן בטענת פתח פתוח להפסידה את העיקר ולא את התוספת לכ"ע.ביחס לטענת דמים נחלקו הר"ן והרשב"א:
הר"ן סובר שאינו נאמן אלא על העיקר.

 67שם ה"ט.
 68הב"ש באבה"ע סי' ס"ח סעי' ח' סע"ק י"ח מסתפק בטענת דמים אם נאמן אף על התוספת .ודעתו
נוטה יותר להכריע שאכן מפסידה את הכל .וע' בחזו"א אבה"ע ס' ס"ז סע"ק י"ז ד"ה ב"ש שמבאר את
הסתפקותו.
 69לכאורה מלשון הרמב"ם משתמע שדוקא במכחישתו נאמן ולא בשותקת אולם המ"מ בפי"ח הל'
אסו"ב ה"י הבין שהרמב"ם סובר שאף בשותקת נאמן וכן הב"ש שם סע"ק י"ט בשם הרא"ש ,הר"ן
והטור.
 70שם סעי' ג' ,ח' ,י'.
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ומנגד הרשב"א סובר שנאמן אף על התוספת.
 זמן הטענה חייב להיות לאחר הבעילה כיון שכל השתהות מחלישה את החזקה. טענתו במקורה אינה מבוררת:לרשב"א-מחמת חזוק טענת האשה או מחמת ערעור טענת הברי של הבעל.
לר"ן-מאחר וטענתו סותרת את מהות טעמה של תקנת הכתובה.
הלכך נזקקת היא לחזקה מדבריהם כדי להאמינו.
 -לאור דברינו אתי שפיר מדוע אינו נאמן למ"ד כתובת אשה מן התורה.
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הגמ' בכתובות דף ט' ע"א ":אמר ר"א האומר פ"פ מצאתי נאמן לאוסרה עליו" שואלת הגמרא "ואמאי
והא ס"ס הוא ,ספק תחתיו ספק לא תחתיו ואת"ל תחתיו ספק באונס ספק ברצון?" ומתרצת הגמ' "ל"צ
באשת כהן" דיש רק ספק אחד והוא :תחתיו -לא תחתיו ,אבל ליכא להסתפק אונס או רצון דלגבי כהן
אין נפ"מ בזה ואפי' אם נאנסה אסורה לבעלה כהן וממילא ישנו רק ספק אחד ולכן נאמן ,א"נ באשת
ישראל דקיבל בה אביה קידושין פחותה מג' שאז יש רק ספק אונס -רצון אבל תחתיו או אין תחתיו ליכא
להסתפק דוודאי היה תחתיו דפחותה מבת ג' הנבעלת -בתוליה חוזרים )כנותן אצבע בעין שהדמעה
חוזרת( וישנו רק ספק אונס או רצון וממילא נאמן הבעל ,ע"כ הגמרא.
ופירש רש"י "דעכשיו מדובר שהיא גדולה ופתויה פתוי ואינו אונס" ומסבירים הראשונים דרש"י היה
צריך להשמיע זאת כיון דמבין דאם עדיין קטנה -פיתויה אונס ולא פיתוי.
ומביא הר"ן ראיה לסברא זו )בעצם מקור לרש"י( מיבמות ל"ג ע"ב ,שני אנשים שקידשו שתי נשים
והחליפו הנשים ביניהם ,הדין הוא ששניהם עוברים משום א"א ומפרישין אותם ג' חודשים שמא
מעוברות הן ,ואם הן קטנות שלא ראויות לילד מחזירין אותן מיד ע"פ המשנה .ושואלת שם הגמרא
"החליפו? מידי ברשיעי עסקינן?" אלא אומרת הגמ' דהוחלפו בשוגג וראיית הגמרא מדכתיב ואם הם
קטנות שלא ראויות לילד מותרות לינשא )מיד( ולכאורה אם מדובר שהחליפו במזיד מה פתאום שיוכלו
הקטנות לינשא? אע"כ שהוחלפו בשוגג .דוחה הגמרא ואומרת שזוהי אינה ראיה כיון שאולי באמת
החליפו במזיד והסיבה שלא אסרנום הוא מצד שפיתוי קטנה אונס הוא ואפי' אם החליפו במזיד ,פיתוי
קטנה לא חשיב כזנות אלא כאונס )ומוכיחה הגמרא שהוחלפו בשוגג בצורה אחרת ,עי"ש( .מ"מ חזינא
ראיה מפורשת מדברי הגמ' ביבמות ,וזהו המקור והסברא לדברי רש"י ,ע"פ הר"ן שפיתוי קטנה אכן אונס
הוא.
אך הרמב"ם כתב בפ"ד הל' סוטה ה"ב וז"ל":קטנה שהשיאה אביה אם זינתה ברצון -נאסרה על בעלה,
לפיכך מקנין לה ,לא להשקותה ,אלא לפוסלה מכתובתה ,אבל קטנה בת מיאון )שקידשוה אחיה ואמה(
כלל לא מקנין לה דאין לה רצון להיאסר על בעלה".
והראב"ד במקום משיג על הרמב"ם :א .הרי ראינו גמ' מפורשת ביבמות ל"ג דפיתוי קטנה אונס הוא
ולכאורה מדברי הרמב"ם דקטנה שזינתה ברצון נאסרת על בעלה משמע דפיתוייה הוא אכן פיתוי ולא
אונס וקשה עליו מהגמ' ביבמות .ב.מה הסברא לחלק בין קטנה שאביה השיאה שיש לה רצון להיאסר
לבין קטנה שאחיה ואמה השיאוה שלא נאסרת?
וכן במקום נוסף בפ"ג מאסו"ב ה"ב כתב הרמב"ם וז"ל":הבא על הקטנה אשת הגדול ,אם קדשה אביה
ה"ז בחנק וכו' ונאסרת על בעלה" ושוב משיג עליו הראב"ד וז"ל":לא ידעתי למה נאסרה על בעלה ישראל
דהרי פיתוי קטנה אונס הוא?" וא"כ שיטת הרמב"ם קשה ותצטרך ביאור!

המגיד משנה מנסה להביא סימוכין לשיטת הרמב"ם מסוגייה דף ט' ע"א ,דהגמרא מתרצת דאין ס"ס כיון
דאביה קיבל בה קידושין פחותה מבת ג' עי"ש .ולכאורה יש עדיין ס"ס ,ספק באונס ספק ברצון ואת"ל
ברצון שמא קטנה היתה ואז פיתויה אונס או גדולה היתה ופיתויה פיתוי? אע"כ מזה דהגמ' לא דוחה כך,
משמע דקטנה ,גם אם פיתו אותה -פתויה פיתוי ולא אונס ,וא"כ ישנה ראיה לשיטת הרמב"ם .ועל
הקושיה מיבמות ל"ג דמשמע מפורש דפיתוי קטנה אונס הוא ,אומר הרב המגיד ששאלת הגמ' שם היא
דחיה בעלמא ולא בדווקא ,ואין כוונת הגמ' שאכן למסקנא הדין כך.
אך הים של שלמה מקשה על המ"מ ודוחהו בקש שהרי מצינו ביבמות ס"א שכהן לא ישא קטנה שמא
תזנה תחתיו ,אבל לישראל מותר כיון שפיתוי קטנה אונס ושם וודאי דנפסק להלכה כך ,דאת זה אמר
רבא שהוא בתראה והלכה כבתראה כידוע .וא"כ רואים ש"פיתוי קטנה אונס" כך נשאר למסקנה ולא הוי
דחיה בעלמא?
וכן המ"מ בעצמו מביא את הראשונים ובראשם תוס' :דהסיבה דהגמ' לא הסתפקה עוד ספק גדולה או
קטנה היא,אינה בגלל שפיתוי קטנה פיתוי הוא ,אלא בגלל שזה לא נחשב ס"ס דשם אונס חד הוא ,וא"כ
שוב אין ראיה לרמב"ם? ומסיים המ"מ "ואין לי בדין זה הכרע" וזאת ועוד שמקשה מירושלמי מפורש לא
כהרמב"ם בפ"ק דסוטה ה"ב ופ"ב ה"א":קטנה שזינתה אין לה רצון להיאסר על בעלה" ורואים
מפורשות שפיתוי קטנה אונס וא"כ שוב לא יובן הרמב"ם?
הכסף משנה בהל' סוטה מנסה לתרץ ואומר שראיית המ"מ בהל' אסו"ב פ"ב ה"ג לרמב"ם היא טובה ,וכן
לא קשה מהירושלמי ,דהוא סובר כמו הגמ' ביבמות ל"ג ע"ב.
ולענ"ד דבריו טעונים ביאור:א .שהרי המ"מ בעצמו דחה את הראיה ע"פ תוס' והראשונים שמזה שהגמ'
לא הקשתה שיש עדיין ס"ס א"א להוכיח כלום כיון שהסיבה שהגמ' לא הקשתה זאת היא באמת משום
דזה לא הוי ס"ס כיון דשם אונס חד הוא?
ב.לכאורה מה עוזר לי שהירושלמי סובר כהבבלי ביבמות ל"ג ע"ב ,הרי אז יהיה קשה על הרמב"ם
מהבבלי יבמות ל"ג דכתיב בגמ' במפורש דפיתוי קטנה אונס הוא? ואת"ל שהרמב"ם יאמר פשוט על
הבבלי דהוי דחיה בעלמא ,אז מה יסבור הירושלמי )והבבלי( ועל מה הוא מסתמך בפוסקו כך למסקנה?

.1תוס' מתרץ "דשם אונס חד הוא" וכידוע ישנם שני אופנים בהסבר תירוצו של תוס':
א .בפשטות זה נחשב ספק אחד ולא ס"ס כיון דשם אונס חד הוא .ב.ישנה מח' אם ס"ס צריך שיהיה
מתהפך או לא ,ותוס' התכוון לתרץ דכאן לא הוי ס"ס כי ישנו חסרון שהס"ס לא מתהפך] .למרות שיש
מהראשונים והאחרונים שמוכיחים מפורש משיטת תוס' דלא בעינן ס"ס מתהפך[.
ולכאורה אפש"ל דהכס"מ הבין כאפשרות השניה ,שזו כוונת תוס' בתירוצו :דהס"ס לא מתהפך אולם
הבין הכס"מ דרמב"ם לא מצריך שיהיה הס"ס מתהפך וא"כ סוף כל סוף מדוע הגמ' לא הקשתה והא
ס"ס הוא ,ספק באונס ספק ברצון ואת"ל ברצון ספק קטנה ופיתויה אונס או גדולה ופיתויה פיתוי? וא"ת
שזה לא מתהפך? לא צריך שיהיה הס"ס מתהפך.
אע"כ מזה שהגמ' לא שאלה כך משמע דפיתוי קטנה לאו אונס הוא אלא פיתוי .אבל זה ק"ק לומר כי לא
מצינו מפורש דהרמב"ם ל"ס דצריך ס"ס מתהפך.
.2וכן על השאלה השניה ,נראה לי בסברא דהירושלמי הבין בדברי הגמ' ביבמות ":פיתוי קטנה אונס
הוא" לא כדחיה בעלמא אלא כדברי הים של שלמה שאכן זהו פסק הלכה .והראיה מיבמות ס"א ששם
מוזכר הדין בשם רבא שהוא בתראה והלכה כמותו ,ולכן כתב הכס"מ בכזאת לשון שהירושלמי למד
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ופסק כמו הגמ' ביבמות ל"ג אך הרמב"ם הבין ולמד את דברי הגמ' ביבמות כדחיה בעלמא וא"ש
הרמב"ם.
אך עדיין יהיה קשה מה יעשה לכאורה הרמב"ם עם הראיה של הים של שלמה מיבמות ס"א שמשמע
משם מפורש להלכה דפיתוי קטנה אכן אונס ולא פיתוי?
וכתב מרכבת המשנה )הל' אסו"ב פ"ג ה"ב( ישנה מח' בסנהדרין ס"ט ע"ב בסוגיה של "ביאת קטן" ,לגבי
ביאת קטן האם חשיבא כביאה? ואומרת שם הגמ' דמח' היא בקטן בן שמונה].והנפ"מ אם ביאתו ביאה
או לא היא למשל לגבי אשה שתבעל לו האם תהיה מותרת לכהן )ר”ל כהן גדול דאית ביה דינא דבתולה
בעמיו יקח אשה -נ.ב .[(.ורוצה הגמ' להסביר שמח' היא האם לומדים מדורות הראשונים או לא .דהיינו
ב"ש אומרים שביאתו ביאה והגמ' עושה חשבון שבדורות הראשונים אנשים יכלו להוליד כבר בגיל
שמונה ומביאים ראיה מבת שבע שילדה לדוד כשהיתה קטנה )בת שמונה ,עי"ש באורך החשבון( ,וממילא
חזינן דבן ח' ביאתו ביאה .אך בית הלל אומרים שלא לומדים מדורות הראשונים .מ"מ משמע משם שבת
שבע כשדוד נשאה היתה קטנה ,וא"כ למה כשהגמ' אצלנו שואלת איך התירו לבת שבע להנשא לדוד,
מתרצת "באונס הוה” הרי בת שבע היתה קטנה כשדוד נשאה וא"כ הגמ' תתרץ בפשטות שפיתוי קטנה
אונס הוא ולא פיתוי ולכן היתה בת שבע מותרת לדוד? אע"כ מזה דהגמ' לא מתרצת כן משמע דפיתוי
קטנה באמת פיתוי הוא ולא אונס .וא"כ זוהי ראיה לשיטת הרמב"ם .וממשיך המרכה"מ ואומר יסוד
חדש ומחודש ברמב"ם דודאי אה"נ יודה הרמב"ם ויאמר דמדאוריתא פיתוי קטנה אונס הוא אך מדרבנן
ייחשב פיתויה פיתוי וייחשב שיש לה רצון במעשה הביאה מדרבנן ,כלומר ,כמו שראינו כבר שיש כזה דבר
שרבנן תיקנו רצון ששייך בקטנה ,והיכן מצינו זאת? בקידושי מיאון ]שלכאורה זה חידוש עצום דהרי
מדאוריתא לא שייך כלל רצון בקטנה[ ממילא אפש"ל דבקידושין דאו' באים רבנן ואומרים שיש לה רצון
במעשה הביאה להיאסר על בעלה ,ואמנם מדאור' אכן פיתויה אונס הוא כי אין כלל רצון לקטנה ,אך רבנן
יאמרו דשייך לה רצון להיאסר לבעלה אם זינתה כמו שראינו שרבנן תיקנו רצון לקטנה להתקדש.
וממילא מובן כעת מדוע הגמ' לא תירצה שבת שבע קטנה היתה ,דנכון שכלפי דין תורה היה מהני ובאמת
פיתויה-אונס הוא ,אבל מדרבנן היא עדיין צריכה להיות אסורה כיוון שפיתויה פיתוי.

וכן מתורצות השאלות על הרמב"ם
.1הגמ' ביבמות ס"א שהיש"ש הקשה ממנה מתורצת :הגמ' אומרת שלכהן אסור לשאת ישראלית קטנה
שמא תזנה תחתיו ,אבל לישראל -לא גזרו חכמים כיוון שפיתוי קטנה אונס הוא ,ומשם הקשה היש"ש.
וי"ל דהסיבה שחכמים חששו דווקא לכהן ,ודווקא בכהן אסרו קטנה ובישראל התירו ,היא משום שאם
תזנה תחתיו תהיה אסורה לו מדאוריתא ]שהרי אנוסה אסורה לכהן מדאוריתא[ ולכן גזרינן שלא ישא
שמא תתפתה .אבל בישראל אפילו אם תתפתה האיסור לישראל הוא רק דרבנן ]לפי מרכה"מ ,דרבנן
תיקנו רצון לקטנה במעשה הביאה[ ורבנן לא עשו סייג על דבר שהוא מדרבנן -מעין "ושמרתם את
משמרתי" ולא משמרת משמרתי ,ולכן לישראל מותר לשאת קטנה ולא גזרו חכמים.
.2הגמ' ביבמות ל"ג ע"ב :שם מדובר ,כך יעמיד הרמב"ם ,בקטנה שאחיה ואמה קדשוה דהוי קידושי
מיאון שפועלים מדרבנן ,ובכה"ג רבנן לא גוזרים שתי גזירות:א.לתת חלות לקידושין אלו כשל תורה .ב.
לומר שהזנות שלה ייחשב כרצון ,כי רבנן לא יכולים לתקן שני דברים ולומר דגם במקום כזה שהם
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חידשו שיהיה לה רצון להתקדש וחלות הקידושין יהיו כשל תורה ,למשל דאם זינתה תיהרג .חוץ מזה
יהיה חידוש נוסף של חכמים שיהיה לה רצון במעשה הביאה ולכן שם אין נחשב הפיתוי כפיתוי אלא
כאונס.
.3ואתי שפיר הרמב"ם משיטת הירושלמי דכתב "קטנה שזינתה אין לה רצון להיאסר על בעלה”.
הירושלמי ע"פ יסוד מרכה"מ מדבר על קטנה שהתקדשה בקידושי מיאון שהם מדרבנן ואין לה רצון
במעשה הביאה.
.4וכן מובן מדוע הרמב"ם בהל' סוטה פ"ד ה"ב מחלק בין קטנה שהשיאה אביה שאם זינתה ברצון
נאסרת לבעלה לבין קידושי מיאון שהם בעצמותם דרבנן ולא נאסרת לבעלה כי דווקא בקידושין
דאוריתא יכולים רבנן לחדש חידוש שיש לה רצון לגבי מעשה הביאה ולכן נאסרת אך בקידושין דרבנן
אין להם כוח לחדש שני חידושים ,ואתי שפיר הרמב"ם מכל השאלות.

ובספר משכנות יעקב על אה"ע כתב לתרץ:
דהרי בקטנה ישנה מח' בין ר"מ לרבנן האם יש לה קנס או לא .לר"מ כל מקום שיש מכר אין קנס ,וכל
מקום שיש קנס אין מכר ,וממילא קטנה שיש לה מכר -אין לה קנס .ולרבנן יש קנס לקטנה ונלמד הדבר
מהמילה "נערה" שקטנה בכלל נערה היא ,ור"מ לשיטתו לומד מהפסוק "ולו תהיה" -דווקא באחת
שמהווה עצמה הכתוב מדבר ,וקטנה לא מהווה את עצמה ,אלא נערה .מ"מ משמע דלרבנן אם אכן שייך
קנס בקטנה יוצא דדיני התורה המבדילים בבוגרת בין אנוסה למפותה שייכים גם בקטנה כי אין שום
סיבה לחלק ,היות שהתורה מרבה קטנה שתקבל קנס באונס ממילא שייך בה גם פיתוי ,ופיתויה אכן
פיתוי ולא אונס ,ואכן כך פסק הרמב"ם -כרבנן .אך לר"מ ש"נערה" לא כולל קטנה ,ומקרא מלא דיבר
הכתוב ,ממילא לפ יו אין בקטנה חילוק בין אונס לרצון וגם פיתויה ייחשב כאונס.
וממילא כל הגמ' ביבמות ל"ג ע"ב התאמצה שם ע"מ להסביר את דברי המשנה שמה שכתבה 'החליפו'
הכוונה 'הוחלפו' ומביאה לזה ראיות וע"ז דוחה שפיתוי קטנה אונס וא"כ הרי סתם משנה ר"מ ,וכל הגמ'
שם באה להסביר אליבא דר"מ א"כ זה כלל ל"ק על הרמב"ם ,דהוא הרי פוסק כרבנן ,ולכן אמר שפיתוי
קטנה פיתוי ,ע"כ.

וראיתי למקצת מן האחרונים )רעק"א ,קוב"ש ,בית יעקב( שתירצו שישנם שני סוגים של קטנה :א .קטנה
שאין בה כלל דעת והיא כלל לא מבינה מה היא עושה ובכה"ג וודאי של"ש לומר שפיתויה פיתוי אלא
פיתויה אונס .ב .קטנה שיש בה קצת דעת ,ומסביר הקוב"ש שיודעת טעם בעילה אך אינה יודעת מהעונש
ואפי"ה אסורה דכתיב "ומעלה מעל באישה" ,כדברי המוהרי"ק קס"ז :דאפילו שהיתה מזידה כלפי
הבעל ,אבל כלפי האיסור היתה שוגגת שאומרת לא ידעתי שאסור ,מ"מ אסורה דכתיב "ומעלה מעל".
וממילא יתורץ הרמב"ם:
דבגמ' ביבמות מדובר בסוג כזה של קטנה שאין לה בכלל דעת ולכן באמת שם פיתוי קטנה אונס הוא ,אבל
הרמב"ם ילמד את הגמ' שלנו בפשטות שמדובר בקטנה כזאת שיש לה דעת לגבי הביאה ויש לה רצון
להבעל ולכן מדכתיב ומעלה מעל זה אוסר אותה ופיתויה אכן נחשב כרצון להתפתות .וכן יוסבר
הירושלמי שאמר קטנה שזינתה אין לה רצון להיאסר על בעלה ,ומזה הקשה המ"מ על הרמב"ם ,אפש"ל
עפי"ז שהירושלמי מדבר על קטנה שאין לה כלל דעת ופיתויה אכן אונס.
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הגמ' בכתובות דף ט' ע"א ":אמר ר"א האומר פ"פ מצאתי נאמן לאוסרה עליו" שואלת הגמרא "ואמאי
והא ס"ס הוא ,ספק תחתיו ספק לא תחתיו ואת"ל תחתיו ספק באונס ספק ברצון?" ומתרצת הגמ' "ל"צ
באשת כהן" דיש רק ספק אחד והוא :תחתיו -לא תחתיו ,אבל ליכא להסתפק אונס או רצון דלגבי כהן
אין נפ"מ בזה ואפי' אם נאנסה אסורה לבעלה כהן וממילא ישנו רק ספק אחד ולכן נאמן ,א"נ באשת
ישראל דקיבל בה אביה קידושין פחותה מג' שאז יש רק ספק אונס -רצון אבל תחתיו או אין תחתיו ליכא
להסתפק דוודאי היה תחתיו דפחותה מבת ג' הנבעלת -בתוליה חוזרים )כנותן אצבע בעין שהדמעה
חוזרת( וישנו רק ספק אונס או רצון וממילא נאמן הבעל ,ע"כ הגמרא.
ופירש רש"י "דעכשיו מדובר שהיא גדולה ופתויה פתוי ואינו אונס" ומסבירים הראשונים דרש"י היה
צריך להשמיע זאת כיון דמבין דאם עדיין קטנה -פיתויה אונס ולא פיתוי.
ומביא הר"ן ראיה לסברא זו )בעצם מקור לרש"י( מיבמות ל"ג ע"ב ,שני אנשים שקידשו שתי נשים
והחליפו הנשים ביניהם ,הדין הוא ששניהם עוברים משום א"א ומפרישין אותם ג' חודשים שמא
מעוברות הן ,ואם הן קטנות שלא ראויות לילד מחזירין אותן מיד ע"פ המשנה .ושואלת שם הגמרא
"החליפו? מידי ברשיעי עסקינן?" אלא אומרת הגמ' דהוחלפו בשוגג וראיית הגמרא מדכתיב ואם הם
קטנות שלא ראויות לילד מותרות לינשא )מיד( ולכאורה אם מדובר שהחליפו במזיד מה פתאום שיוכלו
הקטנות לינשא? אע"כ שהוחלפו בשוגג .דוחה הגמרא ואומרת שזוהי אינה ראיה כיון שאולי באמת
החליפו במזיד והסיבה שלא אסרנום הוא מצד שפיתוי קטנה אונס הוא ואפי' אם החליפו במזיד ,פיתוי
קטנה לא חשיב כזנות אלא כאונס )ומוכיחה הגמרא שהוחלפו בשוגג בצורה אחרת ,עי"ש( .מ"מ חזינא
ראיה מפורשת מדברי הגמ' ביבמות ,וזהו המקור והסברא לדברי רש"י ,ע"פ הר"ן שפיתוי קטנה אכן אונס
הוא.
אך הרמב"ם כתב בפ"ד הל' סוטה ה"ב וז"ל":קטנה שהשיאה אביה אם זינתה ברצון -נאסרה על בעלה,
לפיכך מקנין לה ,לא להשקותה ,אלא לפוסלה מכתובתה ,אבל קטנה בת מיאון )שקידשוה אחיה ואמה(
כלל לא מקנין לה דאין לה רצון להיאסר על בעלה".
והראב"ד במקום משיג על הרמב"ם :א .הרי ראינו גמ' מפורשת ביבמות ל"ג דפיתוי קטנה אונס הוא
ולכאורה מדברי הרמב"ם דקטנה שזינתה ברצון נאסרת על בעלה משמע דפיתוייה הוא אכן פיתוי ולא
אונס וקשה עליו מהגמ' ביבמות .ב.מה הסברא לחלק בין קטנה שאביה השיאה שיש לה רצון להיאסר
לבין קטנה שאחיה ואמה השיאוה שלא נאסרת?
וכן במקום נוסף בפ"ג מאסו"ב ה"ב כתב הרמב"ם וז"ל":הבא על הקטנה אשת הגדול ,אם קדשה אביה
ה"ז בחנק וכו' ונאסרת על בעלה" ושוב משיג עליו הראב"ד וז"ל":לא ידעתי למה נאסרה על בעלה ישראל
דהרי פיתוי קטנה אונס הוא?" וא"כ שיטת הרמב"ם קשה ותצטרך ביאור!

המגיד משנה מנסה להביא סימוכין לשיטת הרמב"ם מסוגייה דף ט' ע"א ,דהגמרא מתרצת דאין ס"ס כיון
דאביה קיבל בה קידושין פחותה מבת ג' עי"ש .ולכאורה יש עדיין ס"ס ,ספק באונס ספק ברצון ואת"ל
ברצון שמא קטנה היתה ואז פיתויה אונס או גדולה היתה ופיתויה פיתוי? אע"כ מזה דהגמ' לא דוחה כך,
משמע דקטנה ,גם אם פיתו אותה -פתויה פיתוי ולא אונס ,וא"כ ישנה ראיה לשיטת הרמב"ם .ועל
הקושיה מיבמות ל"ג דמשמע מפורש דפיתוי קטנה אונס הוא ,אומר הרב המגיד ששאלת הגמ' שם היא
דחיה בעלמא ולא בדווקא ,ואין כוונת הגמ' שאכן למסקנא הדין כך.
אך הים של שלמה מקשה על המ"מ ודוחהו בקש שהרי מצינו ביבמות ס"א שכהן לא ישא קטנה שמא
תזנה תחתיו ,אבל לישראל מותר כיון שפיתוי קטנה אונס ושם וודאי דנפסק להלכה כך ,דאת זה אמר
רבא שהוא בתראה והלכה כבתראה כידוע .וא"כ רואים ש"פיתוי קטנה אונס" כך נשאר למסקנה ולא הוי
דחיה בעלמא?
וכן המ"מ בעצמו מביא את הראשונים ובראשם תוס' :דהסיבה דהגמ' לא הסתפקה עוד ספק גדולה או
קטנה היא,אינה בגלל שפיתוי קטנה פיתוי הוא ,אלא בגלל שזה לא נחשב ס"ס דשם אונס חד הוא ,וא"כ
שוב אין ראיה לרמב"ם? ומסיים המ"מ "ואין לי בדין זה הכרע" וזאת ועוד שמקשה מירושלמי מפורש לא
כהרמב"ם בפ"ק דסוטה ה"ב ופ"ב ה"א":קטנה שזינתה אין לה רצון להיאסר על בעלה" ורואים
מפורשות שפיתוי קטנה אונס וא"כ שוב לא יובן הרמב"ם?
הכסף משנה בהל' סוטה מנסה לתרץ ואומר שראיית המ"מ בהל' אסו"ב פ"ב ה"ג לרמב"ם היא טובה ,וכן
לא קשה מהירושלמי ,דהוא סובר כמו הגמ' ביבמות ל"ג ע"ב.
ולענ"ד דבריו טעונים ביאור:א .שהרי המ"מ בעצמו דחה את הראיה ע"פ תוס' והראשונים שמזה שהגמ'
לא הקשתה שיש עדיין ס"ס א"א להוכיח כלום כיון שהסיבה שהגמ' לא הקשתה זאת היא באמת משום
דזה לא הוי ס"ס כיון דשם אונס חד הוא?
ב.לכאורה מה עוזר לי שהירושלמי סובר כהבבלי ביבמות ל"ג ע"ב ,הרי אז יהיה קשה על הרמב"ם
מהבבלי יבמות ל"ג דכתיב בגמ' במפורש דפיתוי קטנה אונס הוא? ואת"ל שהרמב"ם יאמר פשוט על
הבבלי דהוי דחיה בעלמא ,אז מה יסבור הירושלמי )והבבלי( ועל מה הוא מסתמך בפוסקו כך למסקנה?

.1תוס' מתרץ "דשם אונס חד הוא" וכידוע ישנם שני אופנים בהסבר תירוצו של תוס':
א .בפשטות זה נחשב ספק אחד ולא ס"ס כיון דשם אונס חד הוא .ב.ישנה מח' אם ס"ס צריך שיהיה
מתהפך או לא ,ותוס' התכוון לתרץ דכאן לא הוי ס"ס כי ישנו חסרון שהס"ס לא מתהפך] .למרות שיש
מהראשונים והאחרונים שמוכיחים מפורש משיטת תוס' דלא בעינן ס"ס מתהפך[.
ולכאורה אפש"ל דהכס"מ הבין כאפשרות השניה ,שזו כוונת תוס' בתירוצו :דהס"ס לא מתהפך אולם
הבין הכס"מ דרמב"ם לא מצריך שיהיה הס"ס מתהפך וא"כ סוף כל סוף מדוע הגמ' לא הקשתה והא
ס"ס הוא ,ספק באונס ספק ברצון ואת"ל ברצון ספק קטנה ופיתויה אונס או גדולה ופיתויה פיתוי? וא"ת
שזה לא מתהפך? לא צריך שיהיה הס"ס מתהפך.
אע"כ מזה שהגמ' לא שאלה כך משמע דפיתוי קטנה לאו אונס הוא אלא פיתוי .אבל זה ק"ק לומר כי לא
מצינו מפורש דהרמב"ם ל"ס דצריך ס"ס מתהפך.
.2וכן על השאלה השניה ,נראה לי בסברא דהירושלמי הבין בדברי הגמ' ביבמות ":פיתוי קטנה אונס
הוא" לא כדחיה בעלמא אלא כדברי הים של שלמה שאכן זהו פסק הלכה .והראיה מיבמות ס"א ששם
מוזכר הדין בשם רבא שהוא בתראה והלכה כמותו ,ולכן כתב הכס"מ בכזאת לשון שהירושלמי למד
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ופסק כמו הגמ' ביבמות ל"ג אך הרמב"ם הבין ולמד את דברי הגמ' ביבמות כדחיה בעלמא וא"ש
הרמב"ם.
אך עדיין יהיה קשה מה יעשה לכאורה הרמב"ם עם הראיה של הים של שלמה מיבמות ס"א שמשמע
משם מפורש להלכה דפיתוי קטנה אכן אונס ולא פיתוי?
וכתב מרכבת המשנה )הל' אסו"ב פ"ג ה"ב( ישנה מח' בסנהדרין ס"ט ע"ב בסוגיה של "ביאת קטן" ,לגבי
ביאת קטן האם חשיבא כביאה? ואומרת שם הגמ' דמח' היא בקטן בן שמונה].והנפ"מ אם ביאתו ביאה
או לא היא למשל לגבי אשה שתבעל לו האם תהיה מותרת לכהן )ר”ל כהן גדול דאית ביה דינא דבתולה
בעמיו יקח אשה -נ.ב .[(.ורוצה הגמ' להסביר שמח' היא האם לומדים מדורות הראשונים או לא .דהיינו
ב"ש אומרים שביאתו ביאה והגמ' עושה חשבון שבדורות הראשונים אנשים יכלו להוליד כבר בגיל
שמונה ומביאים ראיה מבת שבע שילדה לדוד כשהיתה קטנה )בת שמונה ,עי"ש באורך החשבון( ,וממילא
חזינן דבן ח' ביאתו ביאה .אך בית הלל אומרים שלא לומדים מדורות הראשונים .מ"מ משמע משם שבת
שבע כשדוד נשאה היתה קטנה ,וא"כ למה כשהגמ' אצלנו שואלת איך התירו לבת שבע להנשא לדוד,
מתרצת "באונס הוה” הרי בת שבע היתה קטנה כשדוד נשאה וא"כ הגמ' תתרץ בפשטות שפיתוי קטנה
אונס הוא ולא פיתוי ולכן היתה בת שבע מותרת לדוד? אע"כ מזה דהגמ' לא מתרצת כן משמע דפיתוי
קטנה באמת פיתוי הוא ולא אונס .וא"כ זוהי ראיה לשיטת הרמב"ם .וממשיך המרכה"מ ואומר יסוד
חדש ומחודש ברמב"ם דודאי אה"נ יודה הרמב"ם ויאמר דמדאוריתא פיתוי קטנה אונס הוא אך מדרבנן
ייחשב פיתויה פיתוי וייחשב שיש לה רצון במעשה הביאה מדרבנן ,כלומר ,כמו שראינו כבר שיש כזה דבר
שרבנן תיקנו רצון ששייך בקטנה ,והיכן מצינו זאת? בקידושי מיאון ]שלכאורה זה חידוש עצום דהרי
מדאוריתא לא שייך כלל רצון בקטנה[ ממילא אפש"ל דבקידושין דאו' באים רבנן ואומרים שיש לה רצון
במעשה הביאה להיאסר על בעלה ,ואמנם מדאור' אכן פיתויה אונס הוא כי אין כלל רצון לקטנה ,אך רבנן
יאמרו דשייך לה רצון להיאסר לבעלה אם זינתה כמו שראינו שרבנן תיקנו רצון לקטנה להתקדש.
וממילא מובן כעת מדוע הגמ' לא תירצה שבת שבע קטנה היתה ,דנכון שכלפי דין תורה היה מהני ובאמת
פיתויה-אונס הוא ,אבל מדרבנן היא עדיין צריכה להיות אסורה כיוון שפיתויה פיתוי.

וכן מתורצות השאלות על הרמב"ם
.1הגמ' ביבמות ס"א שהיש"ש הקשה ממנה מתורצת :הגמ' אומרת שלכהן אסור לשאת ישראלית קטנה
שמא תזנה תחתיו ,אבל לישראל -לא גזרו חכמים כיוון שפיתוי קטנה אונס הוא ,ומשם הקשה היש"ש.
וי"ל דהסיבה שחכמים חששו דווקא לכהן ,ודווקא בכהן אסרו קטנה ובישראל התירו ,היא משום שאם
תזנה תחתיו תהיה אסורה לו מדאוריתא ]שהרי אנוסה אסורה לכהן מדאוריתא[ ולכן גזרינן שלא ישא
שמא תתפתה .אבל בישראל אפילו אם תתפתה האיסור לישראל הוא רק דרבנן ]לפי מרכה"מ ,דרבנן
תיקנו רצון לקטנה במעשה הביאה[ ורבנן לא עשו סייג על דבר שהוא מדרבנן -מעין "ושמרתם את
משמרתי" ולא משמרת משמרתי ,ולכן לישראל מותר לשאת קטנה ולא גזרו חכמים.
.2הגמ' ביבמות ל"ג ע"ב :שם מדובר ,כך יעמיד הרמב"ם ,בקטנה שאחיה ואמה קדשוה דהוי קידושי
מיאון שפועלים מדרבנן ,ובכה"ג רבנן לא גוזרים שתי גזירות:א.לתת חלות לקידושין אלו כשל תורה .ב.
לומר שהזנות שלה ייחשב כרצון ,כי רבנן לא יכולים לתקן שני דברים ולומר דגם במקום כזה שהם
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חידשו שיהיה לה רצון להתקדש וחלות הקידושין יהיו כשל תורה ,למשל דאם זינתה תיהרג .חוץ מזה
יהיה חידוש נוסף של חכמים שיהיה לה רצון במעשה הביאה ולכן שם אין נחשב הפיתוי כפיתוי אלא
כאונס.
.3ואתי שפיר הרמב"ם משיטת הירושלמי דכתב "קטנה שזינתה אין לה רצון להיאסר על בעלה”.
הירושלמי ע"פ יסוד מרכה"מ מדבר על קטנה שהתקדשה בקידושי מיאון שהם מדרבנן ואין לה רצון
במעשה הביאה.
.4וכן מובן מדוע הרמב"ם בהל' סוטה פ"ד ה"ב מחלק בין קטנה שהשיאה אביה שאם זינתה ברצון
נאסרת לבעלה לבין קידושי מיאון שהם בעצמותם דרבנן ולא נאסרת לבעלה כי דווקא בקידושין
דאוריתא יכולים רבנן לחדש חידוש שיש לה רצון לגבי מעשה הביאה ולכן נאסרת אך בקידושין דרבנן
אין להם כוח לחדש שני חידושים ,ואתי שפיר הרמב"ם מכל השאלות.

ובספר משכנות יעקב על אה"ע כתב לתרץ:
דהרי בקטנה ישנה מח' בין ר"מ לרבנן האם יש לה קנס או לא .לר"מ כל מקום שיש מכר אין קנס ,וכל
מקום שיש קנס אין מכר ,וממילא קטנה שיש לה מכר -אין לה קנס .ולרבנן יש קנס לקטנה ונלמד הדבר
מהמילה "נערה" שקטנה בכלל נערה היא ,ור"מ לשיטתו לומד מהפסוק "ולו תהיה" -דווקא באחת
שמהווה עצמה הכתוב מדבר ,וקטנה לא מהווה את עצמה ,אלא נערה .מ"מ משמע דלרבנן אם אכן שייך
קנס בקטנה יוצא דדיני התורה המבדילים בבוגרת בין אנוסה למפותה שייכים גם בקטנה כי אין שום
סיבה לחלק ,היות שהתורה מרבה קטנה שתקבל קנס באונס ממילא שייך בה גם פיתוי ,ופיתויה אכן
פיתוי ולא אונס ,ואכן כך פסק הרמב"ם -כרבנן .אך לר"מ ש"נערה" לא כולל קטנה ,ומקרא מלא דיבר
הכתוב ,ממילא לפיו אין בקטנה חילוק בין אונס לרצון וגם פיתויה ייחשב כאונס.
וממילא כל הגמ' ביבמות ל"ג ע"ב התאמצה שם ע"מ להסביר את דברי המשנה שמה שכתבה 'החליפו'
הכוונה 'הוחלפו' ומביאה לזה ראיות וע"ז דוחה שפיתוי קטנה אונס וא"כ הרי סתם משנה ר"מ ,וכל הגמ'
שם באה להסביר אליבא דר"מ א"כ זה כלל ל"ק על הרמב"ם ,דהוא הרי פוסק כרבנן ,ולכן אמר שפיתוי
קטנה פיתוי ,ע"כ.

וראיתי למקצת מן האחרונים )רעק"א ,קוב"ש ,בית יעקב( שתירצו שישנם שני סוגים של קטנה :א .קטנה
שאין בה כלל דעת והיא כלל לא מבינה מה היא עושה ובכה"ג וודאי של"ש לומר שפיתויה פיתוי אלא
פיתויה אונס .ב .קטנה שיש בה קצת דעת ,ומסביר הקוב"ש שיודעת טעם בעילה אך אינה יודעת מהעונש
ואפי"ה אסורה דכתיב "ומעלה מעל באישה" ,כדברי המוהרי"ק קס"ז :דאפילו שהיתה מזידה כלפי
הבעל ,אבל כלפי האיסור היתה שוגגת שאומרת לא ידעתי שאסור ,מ"מ אסורה דכתיב "ומעלה מעל".
וממילא יתורץ הרמב"ם:
דבגמ' ביבמות מדובר בסוג כזה של קטנה שאין לה בכלל דעת ולכן באמת שם פיתוי קטנה אונס הוא ,אבל
הרמב"ם ילמד את הגמ' שלנו בפשטות שמדובר בקטנה כזאת שיש לה דעת לגבי הביאה ויש לה רצון
להבעל ולכן מדכתיב ומעלה מעל זה אוסר אותה ופיתויה אכן נחשב כרצון להתפתות .וכן יוסבר
הירושלמי שאמר קטנה שזינתה אין לה רצון להיאסר על בעלה ,ומזה הקשה המ"מ על הרמב"ם ,אפש"ל
עפי"ז שהירושלמי מדבר על קטנה שאין לה כלל דעת ופיתויה אכן אונס.
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תוכן העניינים:
א.טעמי הגמרא לאסור נישואין במועד.

ב .מחלוקת הפוסקים אם נושאים נשים בפורים.

ג.סברת הד"מ להתיר -הנישואין משתלבים בשמחת פורים הכללית.
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א .טעמי הגמרא לאסור נישואין במועד
המשנה במועד קטן )ח',ב'(אוסרת לשאת נשים במועד .הגמרא )שם( מביאה כמה נימוקים ואחד מהם
שאין מערבין שמחה בשמחה .וכך נפסק להלכה ברמב"ם )פ"ז דיו"ט הט"ז ופ"י דאישות הי"ד( ובשו"ע
)או"ח תקמ"ו ,א' .ואה"ע ס"ד ,ו'( .נשאלת השאלה האם מותר לערוך סעודת בר מצוה בפורים או שהדבר
אסור כי אין מערבין שמחה בשמחה .לצורך בירור הענין יש לדון בגדרי הדין "אין מערבין שמחה
בשמחה" ומקורותיו ,שיטות הפוסקים בנישואין בפורים ופדיון הבן במועד וגדרי מצות השמחה ביום
טוב ,בפורים ,בנישואין ובבר מצוה.

לשם כך יש להקדים את סוגיית הגמרא )מו"ק ח',ב'( בענין נישואין במועד:

במשנה":אין נושאין נשים במועד לא בתולות ולא אלמנות ולא מייבמין מפני ששמחה
היא לו" .ובגמרא":וכי שמחה היא לו מאי הוי ? אמר רב יהודה אמר שמואל ,וכן אמר
רבי אלעזר אמר רבי הושעיא ,ואמרי לה אמר ר' אלעזר אמר ר' חנינא :לפי שאין מערבין
שמחה בשמחה .רבה בר רב הונא אמר מפני שמניח שמחת הרגל ועוסק בשמחת אשתו.
אמר ליה אביי לרב יוסף :הא דרבה בר רב הונא -דרב הוא ,דאמר רב דניאל בר קטינא
אמר רב:מנין שאין נושאין נשים במועד ? שנאמר 'ושמחת בחגך' -בחגך ולא באשתך.
עולא אמר :מפני הטורח.רבי יצחק נפחא אמר :מפני ביטול פריה ורביה....ודאין מערבין
שמחה בשמחה מנלן ? דכתיב':ויעש שלמה בעת ההיא את החג וכל ישראל עמו קהל
גדול מלבוא חמת עד נחל מצרים לפני ה' אלוהינו שבעת ימים ושבעת ימים -ארבעה
עשר יום' .ואם איתא דמערבין שמחה בשמחה איבעי ליה למינטר עד החג ומיעבד שבעה
להכא ולהכא )תוס' :כדי שלא יתבטלו ישראל ממלאכתן כל כך(...א"ר פרנך א"ר יוחנן
אותה שנה לא עשו ישראל את יום הכיפורים והיו דואגים...יצתה בת קול ואמרה להם:
כולכם מזומנין לחיי העולם הבא".

הנימוקים לאסור נישואין במועד ) הקשורים לעניננו( הם שנים.1 :אין מערבין שמחה בשמחה".2 .ושמחת
בחגך"-בחגך ולא באשתך ,שמניח שמחת החג ועוסק בשמחת אשתו )רב ורבה בר רב הונא( .המקור הבבלי
לדין 'אין מערבין שמחה בשמחה' הוא מחנוכת בית המקדש ששלמה קבעה שבוע לפני סוכות ולא עשאה
יחד עם סוכות )ואע"פ שהיה בכך כדי למעט מביטול מלאכה( כי אין מערבין שמחה בשמחה.

בירושלמי )מו"ק פ"א ה"ז( מובא מקור נוסף שאין מערבין שמחה בשמחה :
"ר' אילא ר' אליעזר בשם ר' חנניה :על שם שאין מערבין שמחה בשמחה .רבי לא שמע
מן הדא' :כי חנוכת המזבח עשו שבעת ימים והחג שבעת ימים' רבי יעקב בר אחא שמע
לה )שאין מערבין וכו'( מן הדא' :מלא שבוע זאת'".

ההוכחה הנוספת היא מיעקב שהמתין שבעה ימים בין נישואיו ללאה לנישואין לרחל כי אין מערבין
שמחה בשמחה.
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ולסיכום :אין נושאין נשים במועד :א.מצד ושמחת בחגך ולא באשתך .ב.מצד אין מערבין שמחה בשמחה.
והמקור לכך :בבבלי -מחנוכת בית המקדש שהקדימוה לפני סוכות ,ובירושלמי -מדחיית נישואי רחל
לאחר שבעת ימי השמחה לנישואי לאה.

ב .מחלוקת הפוסקים אם נושאים נשים בפורים
נחלקו הפוסקים האם האיסור לשאת נשים במועד שייך גם בפורים .בענין זה הסתפק הכל-בו )ס"ס מ"ה
ובדרכי משה או"ח תרצ"ו,ה הביאו( האם דין זה נאמר במועדים שאינם מהתורה וז"ל:

" וצריך עיון אם נושאין נשים בפורים לפי שאין מערבין שמחה בשמחה .או נאמר ,שלא
אמרו אין מערבין שמחה בשמחה אלא בימים טובים דכתיב בהו בקרא ושמחת בחגך מן
התורה אבל לא בשמחת פורים שהיא מדברי קבלה ,או דילמא :חכמים עשו חזוק
לדבריהם כשל תורה וצריך עיון".

השו"ע והרמ"א )תרצ"ו,ח( פסקו שמותר לשאת נשים בפורים וכ"פ הגר"א ושערי תשובה )שם( .הכתב
סופר )או"ח קל"ח( מתיר נישואין בפורים ללא סעודה .הלבוש )תרצ"ו,ח( ,המג"א )תרצ"ו סקי"ח( והפר"ח
)תרפ"ח סק"ו( פוסקים שאסור לישא נשים בפורים.71

הלבוש מביא מקור נוסף לאסור מהירושלמי )מגילה פ"א ה"ד( שפוסק שאין לעשות סעודת פורים בשבת
וטוען הלבוש שהוא הדין שאין לשאת אשה בפורים כדי שלא לערב שמחתו בשמחת תקנת מרדכי ובית
דינו .הדרכי משה )תרצ"ו,ה( דוחה טענה זו וסובר שיש לירושלמי טעם מיוחד לאסור סעודת פורים דוקא
בשבת .כתוב בפורים "לעשות אותם ימי משתה ושמחה" ולכן לומד הירושלמי )הובא בב"י סי' תרפ"ח(:
"ויעשו אותה )סעודת פורים( בשבת? א"ל לעשות אותם ימי משתה כתיב ,את ששמחתו תלויה בבי"ד יצא
זה ששמחתו בידי שמים" .מכאן ,שסעודת פורים צריכים שבי"ד יקבע ולא לעשותה בזמן הקבוע בידי
שמים כמו שבת שנקבעה בששת ימי בראשית .וטוען הד"מ שאין מכאן מקור לאסור נישואין בפורים,
ששניהם נקבעים לא בידי שמים )והמג"א פוסק כהלבוש אך דוחה טעמו בנימוק אחר(.

נמצא ,שיש מחלוקת בפוסקים אם נושאים נשים בפורים .המשנה ברורה )תרצ"ו סקכ"ח( מביא בשם
החמד משה שנכון יותר לעשות החופה בסוף יום י"ד וסעודת פורים יעשה מקודם .הכתב סופר )או"ח
קל"ח( תולה זאת במקור הדין שאין מערבין שמחה בשמחה ודבריו יובאו בהמשך וישנם שתי סברות
נוספות להתיר נישואין בפורים.

 71טעמם הוא :שדין אין מערבין שמחה בשמחה נפסק להלכה וי"ל שהוא גם בשמחה דרבנן .והגר"א
)תרצ"ו,ח( דוחה טעם זה ומבאר שהלימוד מהפסוק ושמחת בחגך שייך רק במועד והמ"ד שאין מערבין
אינו חולק עליו לדינא ושייך רק במועד )וראה מש"כ להלן בהערה  .(8בד"מ תרצ"ו,ה נראה שאין למחות
ביד המקילים לישא בפורים אך ברמ"א תרצ"ו,ח נראה שפסק כהשו" ע להתיר נישואין בפורים לכתחילה.
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ג.סברת הד"מ להתיר -הנישואין משתלבים בשמחת פורים הכללית
בדרכי משה )תרצ"ו,ה( מביא מקור נוסף להתיר נישואין בפורים וז"ל:

"כי לא שייך ערוב שמחה בשמחה בפורים דהא לגבי רגלים אמרינן טעמא בגמרא
דמועד קטן דכתיב ושמחת בחגך ולא באשתך ובפורים לא כתיב רק משתה ושמחה ובכל
מאי דמשמח סגי ליה ,ואע"ג דאמרינן בגמ' פ"ק דמו"ק לגבי רגלים טעמים אחרים,
מ"מ לענין דינא לא פליגי"

וביאור הדברים :החיוב לשמוח בחג אין כוונתו להיות שמח אלא חיוב לשמוח בשמחת החג .ההדגשה
ושמחת בחגך אינה כציון זמן השמחה -בשעת החג אלא כציון מהו תוכן השמחה -לשמוח בעצם החג.72
לעומת זאת בפורים נאמר :ימי משתה ולא נאמר במה יש לשמוח וניתן לשמוח בכל אופן שהוא )"בכל
מאי דמשמח סגי ליה"( .משום כך שמחת נישואין פוגעת באפשרות לשמוח בשמחת יו"ט אבל אין היא
פוגעת בשמחה הנצרכת בפורים .אדרבה ,היא אף מגבירה את השמחה ואין חשיבות בפורים ממה נוצרת
השמחה .המשנת יעבץ )או"ח מ"ה( מבאר בכך ,מדוע הזהיר הרמב"ם )פ"ו מהל’ יו”ט ה"כ( שלא להשתכר
ביו"ט ואילו בפורים עיקר השמחה היא דוקא בשכרות .השכרות מגבירה את השמחה אך זוהי כבר לא
שמחת החג אלא שמחה סתם .ביו"ט -שצריך שמחת חג ,השכרות פוגמת ,בפורים -שצריך שמחה,
73
השכרות מגבירה את השמחה .

המג"א והפר"ח חולקים ,ואוסרים נישואין בפורים .ומסביר המשנת יעבץ שאמנם שמחת הנישואין אינה
פוגעת בשמחה הכללית הנדרשת בפורים אבל הם סבורים ששמחת הפורים פוגעת בשמחת הנישואין .ויש
לתלות זאת גם במקור האיסור לשאת נשים במועד .אם המקור הוא "ושמחת בחגך -ולא באשתך" י"ל
שהחסרון הוא שהנישואין פוגמים בשמחת החג אך אין חסרון מצד שמחת הנישואין .אך אם המקור הוא
אין מערבין שמחה בשמחה ,אפשר שערבובם יחד פוגם גם בשמחת החג וגם בשמחת הנישואין .74ואילו

 72שמחת יו"ט ח"ו .במועדים וזמנים )ח"ב סי' קל"ב ולהלן הערה  (16דן האם שמחת יו"ט היא שמחה
כללית על שהקב"ה בחר בנו ,נתן לנו תורה ומצוות וקבע לנו זמני שמחה או שצריך לשמוח על מאורעות
היום )יציאת מצרים ,ענני כבוד וכו'( .לפי שתי האפשרויות צריכים לשמוח בשמחת יו"ט משא"כ בפורים
שצריך לשמוח.
 73כמדומני שמסופר על הגרש"ז אוירבך זצ"ל שנהג כן בהסתמך על סברא זו להקל בנישואין בפורים.
 74ובכך מובנים דברי הרמב"ם שהביא האיסור לשאת נשים במועד בהלכות אישות )פ"י הי"ד( ובהלכות
יו"ט )פ"ז הט"ז( .בהלכות אישות הרמב"ם מנמק שאין מערבין שמחה בשמחה שנאמר מלא שבוע זאת
ונתנה לך גם את זאת ואילו בהלכות יו"ט מבאר הרמב"ם כדי שלא תשתכח שמחת החג בשמחת
הנישואין .הרמב"ם מדגיש בכל פעם את הפגיעה בענין בו הוא עוסק .בהלכות יו"ט ההדגשה על הפגיעה
במועד ולכן הנימוק שלא תשתכח שמחת החג )ושמחת בחגך-ולא באשתך( ובהלכות אישות ההדגשה על
הפגיעה בשמחת הנישואין ולכן הטעם שאין מערבין שמחה בשמחה )וכדמוכח משמחת הנישואין של מלא
שבוע זאת ,וראה גם מש"כ בזה בבית מאיר אה"ע ר"ס ס"ב וכן לקמן פרק י"א(.
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הד"מ והשו"ע סוברים ששמחת הפורים אינה פוגעת בשמחת הנישואין כי בשנה זו שמחתו מתמקדת
בשמחת הנישואין ובכך הוא יוצא ידי חובה גם לשמחת פורים וגם לשמחת הנישואין.

ונראה שאפשר לפי הסבר זה לבאר המחלוקת גם בדרך נוספת .לפי הד"מ והשו"ע אפשר שהמצוה בפורים
היא לשמוח ולכן שמחת הנישואין אינה פוגעת בשמחת פורים .המג"א והפר"ח סוברים שיש מצוה
בפורים לשמוח ולהתמקד בשמחת פורים והשכרות אינה פוגעת בשמחת פורים כי היא עצמה חלק
משמחת פורים שהרי הנס קשור למשתה היין .לכן ,לשיטתם שמחת הנישואין פוגמת בשמחת פורים.
ובנוגע לשמחת הנישואין יתכן ולכו"ע אין בה פגיעה כי בשנה זו שמחתו מתמקדת בנישואין וכל הבעיה
מצד שמחת פורים .בנוסף לכך ,אם נאמר שעיקר הטעם הוא מצד ושמחת בחגך ,אזי הקפידא היא רק
מצד שמחת החג ולא מצד שמחת הנישואין ויתכן והמחלוקת היא האם שמחת הנישואין פוגמת בשמחת
הפורים או שהיא מגבירה את השמחה .על כל פנים מבואר שסברת הדרכי משה היא שבפורים חיוב
השמחה כללי ואין צורך להתמקד בשמחת פורים ומשום כך הוא מתיר נישואין בפורים ואין בכך פגיעה
בשמחת פורים.

ד.טעם נוסף להתיר -שמחת פורים רק בשעת הסעודה
הסבר נוסף להתיר נישואין בפורים מובא במשנת יעבץ )או"ח ע"ט( .ביום טוב החיוב לשמוח בכל היום
ואילו בפורים י"ל שחיוב השמחה הוא רק בשעת הסעודה .יתר על כן ,אין חיוב לשמוח בפורים ,יש חיוב
לסעוד בפורים ואחד מדיני הסעודה הוא שצריך לסעוד בשמחה .משום כך ,כשנושא אשה בפורים שלא
בשעת הסעודה אין פגם לא בשמחת הנישואין ולא בשמחת הפורים שזמנה רק בשעת הסעודה .רק ביו"ט
ששמחתו בכל היום ישנה פגיעה בכך ע"י שמחת הנישואין.

הבנה חדשה זו בשמחת פורים מבארת גם מדוע ביו"ט חיוב השמחה כולל בגדים לנשים ואגוזים וקליות
לקטנים ואילו בפורים לא מצינו זאת .אם בפורים החיוב הוא לשמוח בסעודה ואין חיוב שמחה עצמאי
מובן מדוע לא הצריכו בגדים וקליות ואגוזים .כמו כן,לפי זה יוצא שחיוב השמחה בפורים לכו”ע דוקא
ביום .הטורי אבן סובר שחיוב שמחת פורים ביום כי כל שמחת יו"ט עיקרה ביום .אך לפי המבואר
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ששמחת פורים היא בסעודה ,יוצא -שגם אם ביו"ט יש שמחה בלילה ,בפורים השמחה היא רק ביום,
שהרי סעודת פורים זמנה ביום .מסקנה נוספת המתבקשת לפי הסבר זה שחיוב שתיית יין בפורים שייך
בעיקר בזמן הסעודה כי חיוב השמחה הוא בשעת הסעודה .הצורך בשתיה קודם הסעודה שייך לכל היותר
רק כאמצעי שבשעת הסעודה הוא יהיה יותר שמח.

ואכן ,בשאילתות ס"ז כתב" :אמר רבא מחייב איניש למיכל ולמשתי ולאיבסומי בפוריא” .משמע שאין
להקדים השכרות קודם הסעודה.
הנצי"ב )העמק שאלה סקי"ב( מפרש זאת שאין להשתכר קודם הסעודה כדי שיוכל לקיים מצוות הסעודה
כהלכתה .אך אם נאמר שחיוב השמחה הוא רק בשעת הסעודה דברי השאילתות יובנו כפשטם .אדם חייב
לאכול ולשתות ובזמן הזה הוא משתכר כי חיוב השמחה דוקא בסעודה.

מקור מהגמרא שחיוב השמחה בפורים הוא לסעוד בשמחה מובא במשנת יעבץ .במגילה ה,ב נאמר:

"תני רב יוסף' :שמחה ומשתה ויום טוב' .שמחה -מלמד שאסורים בהספד ,משתה-
מלמד שאסורים בתענית ,ויום טוב -מלמד שאסור בעשיית מלאכה" .ובהמשך הגמרא:
"רבה בריה דרבא אמר אפילו תימא ביומיה .הספד ותענית -קבילו עלייהו ,מלאכה -לא
קבילו עלייהו דמעיקרא כתיב' :שמחה ומשתה ויום טוב' ,ולבסוף כתיב' :לעשות אותם
ימי משתה ושמחה' ואילו יום טוב לא כתיב".

ישנו דיון בגמרא האם פורים דינו כיום טוב שאסור בעשיית מלאכה שהרי נאמר" :שמחה ומשתה ויום
טוב" .מסקנת הגמרא שההצעה לקבוע את פורים כיו"ט ממש ,לא נתקבלה ,פורים מותר במלאכה ולכן
נאמר" :ימי משתה ושמחה" .ולכאורה מדוע כשמדובר על יום טוב נאמר "שמחה ומשתה" ואילו כשלא
מוזכר יו"ט הסדר הוא הפוך "ימי משתה ושמחה" .מכאן שיש הבדל בטיבה של השמחה .אם מדובר על
פורים כיו"ט אזי השמחה היא מצד עיצומו של יום ולכן היא עומדת בפני עצמה ללא תלות במשתה ולכן:
"שמחה ומשתה ויום טוב" .אך אם פורים אינו יו"ט אין כלל חיוב שמחה עצמאי ויש חיוב לעשות משתה
של שמחה ולכן "ימי משתה ושמחה".

ישנם הפוסקים שאין דיני אבילות בפורים )י"א בשו"ע תרצ"ו,ז ורמ"א תרצ"ו,ד( .המשנת יעבץ טוען
שלפי שיטות אלו מוכח שחיוב השמחה בפורים הוא מצד עיצומו של יום ולא רק בסעודה ולכן אין
אבילות בפורים .לפיכך ,לדעות אלו יורדת סברת ההיתר לנישואין בפורים כי שמחת פורים רק בזמן
הסעודה.

ונלע"ד שאין הכרח לתלות הדברים זה בזה .אמנם איסור האבילות נובע מחיוב השמחה מצד עיצומו של
יום ,אבל אפשר שישנם שני דינים:
א.אסור להיות עצוב )חיוב שמחה פאסיבי(.
ב.חיוב לשמוח )חיוב שמחה אקטיבי(.
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וי" ל שבפורים ישנם שני הדינים .מצד עיצומו של יום יש רק חיוב שמחה פאסיבי שאסור להיות עצוב
ולכן נאסר באבילות .בנוסף לכך יש מצוה לסעוד בשמחה ולכן ישנו חיוב אקטיבי אך רק בשעת
הסעודה .75לפי זה איסור האבילות בכל היום )ויתכן שאף בט"ו אדר( וחיוב השמחה רק בשעת הסעודה.
סברא זו היא טעם נוסף להתיר נישואין בפורים ואין ערוב שמחה בשמחה כי שמחת פורים רק בשעת
הסעודה.

ה.הנפ"מ בין הטעמים -שילוב הנישואין בסעודת פורים
הבאנו שני טעמים להיתר הנישואין בפורים:
א.חיוב השמחה בפורים הוא כללי ולכן שמחת הנישואין אינה פוגמת אלא משתלבת בשמחת
פורים.
ב.חיוב השמחה בפורים הוא דוקא בשעת הסעודה והחיוב הוא לסעוד בשמחה ,ולכן בשאר היום
שאין חיוב שמחה ,מותר להנשא.

ונראה שיש נפקא מינה בין שני ההסברים האם ניתן לשלב את הנישואין וסעודת הנישואין ביחד עם
סעודת הפורים .אם טעם ההיתר הוא שחיוב השמחה בפורים הינו כללי ושמחת הנישואין משתלבת
ומחזקת את השמחה הכללית הנדרשת בפורים אזי י"ל שניתן אף לשלב זאת ביחד עם סעודת הפורים.
אדרבה ,בכך מתחזקת השמחה במיוחד בסעודת הפורים .76אך הדין ישתנה אם נאמר שיש חיוב בפורים
לשמוח ולהתמקד בשמחת פורים וטעם ההיתר הוא כי חיוב השמחה בפורים רק בשעת הסעודה .להסבר
זה לא ניתן לשלב הנישואין וסעודת הנישואין בשמחת פורים כי בכך תוסט השמחה בזמן הסעודה
משמחת פורים לשמחת נישואין .כל ההיתר הוא להנשא שלא בזמן הסעודה.

ו .נישואין בפורים ללא סעודה
 75במועדים וזמנים ח"ב וח"ח סי' קע"ה מחלק בין איסור האבילות שיסודו מדברי קבלה )שמקורו בימי
משתה ושמחה( ורבנן הוסיפו חיוב לשמוח )ומובא שם טעם נוסף לאיסור אבילות לא מצד חיוב שמחה
אלא מצד שאלו ימי מגילת תענית(.
 76אמנם לשיטה זו אם משלבים יחד סעודת נישואין וסעודת פורים נראה שראוי במיוחד לכוון לצאת בזה
יד"ח סעודת פורים .הפמ"ג )תרצ"ה מ"ז סק"א( דן בדברי הא"ר שמצריך לכוון בסעודת פורים )פמ"ג:
ואולי טעמו ,שהסעודה עיקר לזכר הנס שנעשה ע"י סעודה ולכן צריך כוונה וצ"ע( .הציץ אליעזר )חי”א
סי’ מ”ח סק"ד( סובר שבאדם רגיל אין צורך בכוונה מיוחדת שהרי עצם סעודתו מוכיחה שעושה זאת
לשם פורים .הצורך לכוון שייך בעם הארץ שאוכל כדרכו ואינו יודע שיש מושג של סעודת פורים או
באדם שאנסוהו לאכול ובמקרים אלו דן הפמ"ג אם צריך כוונה .לפי דברינו ,אם נסבור שמותר לשלב
סעודת נישואין בסעודת פורים יש דוגמא נוספת שצריך כוונה מיוחדת .מסתבר מאד שאליבא דהא"ר
שסעודת פורים צריכה כוונה ,שנצרכת כוונה מיוחדת לצאת בסעודת נישואין גם יד"ח סעודת פורים ואין
כאן כוונה המוכחת מעצם עשיית הסעודה.
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הזכרנו לעיל )בפרק ב'( שהלבוש ,מג"א והפר"ח מחמירים שלא לישא בפורים .השו"ע ,גר"א ושערי
תשובה מתירים נישואין בפורים .המשנה ברורה )תרצ"ו סקכ"ט( מביא דעת החמד משה שנכון יותר
לעשות החופה בסוף יום י"ד וסעודת פורים יעשה מקודם .אפשר לומר שסברתו היא שעיקר שמחת
הנישואין בסעודה ולא בחופה עצמה ולכן כשיעשה החופה בסוף יום י"ד ממילא סעודת הנישואין תהיה
כבר בליל ט"ו .ואכן ,הכתב סופר )או"ח סי' קל"ח( סובר שהיתר השו"ע לישא בפורים הוא רק ללא
סעודה.לדבריו ושמחת בחגך משמעו גם ללא סעודה והוא מתייחס רק לחגים מהתורה ואילו אין מערבין
שייך גם בחגים מדרבנן אך רק בסעודה ולכן בפורים מותר נישואין ללא סעודה .אך ללא סברת הכתב
סופר יתכן והאיסור שייך גם לעצם החופה )ואולי אף יותר מאשר לסעודה (77ואם כן יש להבין מדוע
להעדיף שהחופה בסוף יום י"ד?
וע"פ דברינו הדברים מבוארים באופן נוסף .אם טעם ההיתר הוא ששמחת פורים רק בזמן סעודת פורים
אזי אם יעשה החופה קודם סעודת פורים עלולה להיות התנגשות בין שמחת סעודת פורים לשמחת
הנישואין וסעודתה .יתכן וזהו הטעם להעדיף לעשות בתחילה סעודת פורים ובה לשמוח בפורים ואחר כך
בסוף היום לעשות החופה.

שני טעמים אלו להתיר נישואין בפורים )שמחת פורים בכל דבר ושמחת פורים רק בזמן הסעודה( מהווים
כמובן גם טעמים להתיר סעודת בר מצוה בפורים .ולפי הטעם השני יש להפריד בין סעודת בר המצוה
לבין השמחה בסעודת פורים .אמנם ,ישנם פוסקים שאוסרים נישואין בפורים .אך גם לשיטות אלו ישנם
טעמים נוספים להתיר סעודת בר מצוה בפורים וכפי שיבואר.

ז.פדיון הבן במועד
התוספות )מועד קטן ח,ב ,ד"ה "מפני ביטול"( דן בסעודת ברית וסעודת פדיון הבן במועד וז"ל:

 77ואכן המג"א )תרצ"ו סקי"ח( שפוסק שאסור לישא בפורים כותב שיעשה החופה ביום י"ג .המשנ"ב
מביא שאליבא דהמג"א הסעודה תהיה בליל פורים .מכאן משמע שיש יותר קפידא על החופה בפורים
מאשר על סעודת הנישואין בפורים .אמנם גם הסעודה תהיה בליל פורים ולא ביום שבו עיקר השמחה אך
יתכן שהמג"א מעדיף שהחופה תהיה ביום י"ג ולא בליל י"ד ורק הסעודה תהיה בליל י"ד )אמנם דנו
הפוסקים על חופה בלילה -ראה אוצר הפוסקים אה"ע ס"ס כ"ו -אך יתכן והמג"א לא רצה חופה דוקא
בליל י"ד .ואפשר שהמג"א לשיטתו שהאיסור שייך גם ללא סעודה ,דבסימן תקמ"ו סק"א סובר המג"א
שאם המקור הוא ושמחת בחגך ולא באשתך זה מתייחס לסעודת השמחה בחג ונישואין ללא סעודה שרי
)וזו דעת רב במו"ק ולכך מתייחס תוס' בכתובות מז ,ב ד"ה דמסר לה באחד מתירוציו דנישואין במועד
ללא סעודה שרי( .אבל אם המקור הוא כשמואל שאין מערבין שמחה בשמחה האיסור קיים גם בלי
סעודה )יש להעיר שתוס'בכתובות מחבר את דרשת ושמחת בחגך ולא באשתך עם הדין שאין מערבין אך
י"ל דכוונת המג"א שאם ושמחת בחגך מזכיר את הדין שאין מערבין זה דוקא בסעודה )רב( אך אם אין
מערבין הוא דין בפני עצמו )שמואל( האיסור גם בלי סעודה(.
יש להוסיף שהכתב סופר )או"ח קלח( דן בעקבות דברי הבית מאיר )אה"ע ר"ס ס"ב וס"ס ס"ד( וסובר
ההיפך מהמג"א .לפי הכת"ס רב סובר שהדין שאין מערבין שמחה בשמחה מתייחס לעירוב שתי הסעודות
אך נישואין ללא סעודה שרי במועד .משום כך מביא רב את הלימוד ושמחת בחגך ולא באשתך ללמד שגם
נישואין ללא סעודה אסור )ולמג"א להיפך ,ושמחת בחגך -דוקא בסעודה ,ואין מערבין -גם ללא
סעודה(.משום כך מסיק הכתב סופר לדינא להתיר נישואין בפורים ללא סעודה.
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"וסעודת ברית מילה מותר לעשות בחול המועד דליכא שמחה כדאמרינן פרק קמא
דכתובות דלא מברכין שהשמחה במעונו משום דאית ליה צערא לינוקא .אי נמי ,כיון
שזמנו קבוע אין לבטל זה מפני זה .אבל סעודת פדיון הבן צריך עיון אם מותר לעשות
במועד .ואין לומר הא זמנה קבוע .תינח בזמנה ,שלא בזמנה היאך יהיה מותר .ונראה לי
דקיימא לן כרב אשי דדריש בחגיגה בפ"ק בחגך ולא באשתך ואינו אסור לערב שמחה
בשמחה .ועוד יש לומר דלא חשיבי שמחה בשמחה כי אם סעודת נישואין לבד”.

תוספות מתיר לעשות סעודת פדיון הבן בזמנה במועד ,כמו סעודת ברית מילה .וכשאינה בזמנה מביא
תוספות שני הסברים להקל:
א.הלימוד הוא "ושמחת בחגך ולא באשתך" ושייך דוקא בנישואין )"ולא באשתך"( ואין כלל
איסור לערב שמחה בשמחה.
ב.האיסור לערב שמחה בשמחה שייך רק בשמחת נישואין ולא בשמחות אחרות )כפדיון הבן(.
לפי תוספות יוצא שהלימוד "בחגך ולא באשתך" מדבר דוקא על נישואין .לפי תירוצו הראשון -הדין שאין
מערבין שמחה בשמחה שייך גם בשמחות אחרות )אך אינו להלכה( ואילו לתירוצו השני אנו פוסקים
לדינא שאין מערבין שמחה בשמחה אבל איסור זה שייך רק בשמחת נישואין.78

ברש"י על הרי"ף )מו"ק,ח( ישנה התייחסות לשאלה זו ונראה מדבריו שהאיסור בשמחות שאינם נישואין
תלויה במקור הדין .וז"ל רש"י ד"ה "ושמחת":

"ושמחת בחגך ולא באשתך -והכא הוי באשתך ולא בחגך ומתוך חביבות אשתו מניח
שמחת הרגל ,אבל שאר שמחות שאינם של אשתו שאינו מבטל שמחת החג בשבילם אית
ליה דמערבין ,וקראי לקמן לא דריש".

רש”י כותב שהלימוד בחגך ולא באשתך שמשמעו שמניח שמחת הרגל בגלל שמחת אשתו שייך רק
בשמחת נישואין אבל בשאר שמחות לא חוששים שהן יבטלו את שמחת הרגל ולכן בהם אין הכלל שאין

 78אפשר לומר שהתוס' חידשו זאת מסברא שהאיסור דוקא על שמחת נישואין .הגר"א )או"ח תקמו,ד(
מוצא לכך מקור בגמרא .השו"ע )שם( פסק שעושים סעודת פדה"ב במועד וכתב ע"כ הגר"א וז"ל":דאין
נקרא שמחה אלא סעודת אשה וכן מפ' בגמ' מדאמר רב אשי ולא באשתך ומ')ומשמע( דל"פ)דלא פליגי(
בדינא" .דהיינו ,ישנם שני מקורות לאיסור נישואין במועד:בחגך ולא באשתך ואין מערבין שמחה
בשמחה .הלימוד "ולא באשתך" שייך רק בנישואין .הגר"א מחדש ששני הטעמים לא חולקים בדינא ולכן
גם לטעם שאין מערבין שמחה בשמחה האיסור רק בנישואין .ונראה שהגר"א לשיטתו .בשו”ע )תרצו,ח(
פסק שנושאים בפורים וגם שם כתב הגר"א וז"ל":מותר לישא -שלא אמרו אלא מועד )ולא פורים( ויליף
שם מקרא ושמחת בחגך וכו' .ואף למ"ד שאין מערבין ל"פ עליו בדינא.ד"מ).וראה בגר"א שם גם ד"ה
וכ"ש שמותר( .דהיינו דרשת ושמחת בחגך שייכת רק במועד ולא בפורים )או ששייך רק במועד דאוריתא,
או כפי שכתב הד"מ שהבאנו לעיל בפרק ג' לחלק בין שמחה בחג לשמחה הכללית בפורים( ומחדש הגר"א
שגם לפי הטעם שאין מערבין שמחה בשמחה הדין לא ישתנה כי שני הטעמים אינם חולקים זה בזה
לדינא )וכ"כ הד"מ שם תרצו סק"ה( .הגר”א משתמש באותו עקרון ששני הטעמים אינם חולקים בדינא
בשתי סברות שלכל אחת מהן נפ"מ לדינא :להתיר סעודת פדיון במועד ולהתיר נישואין בפורים.
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מערבין שמחה בשמחה ומוסיף רש"י" :וקראי לקמן לא דריש" .וכוונתו ,הדרשה בהמשך הגמרא שלומדת
מחנוכת בית המקדש ששלמה הקדימה לפני סוכות ,מוכיחה שאין מערבין שייך גם בשמחות אחרות
)כחנוכת ביהמ"ק( ואינה מוגבלת לנישואין דוקא.ולכן מעיר רש"י שמי שלומד מושמחת בחגך )ודוקא
בנישואין( אינו לומד מחנוכת בית המקדש.79

ונראה לומר שאליבא דרש"י ניתן לשייך סברא זו גם בירושלמי .הירושלמי מביא מקור ממלא שבוע זאת
שאין מערבין שמחה בשמחה .וי"ל ששם מדובר על שמחת נישואין אבל בשמחות אחרות לא מצאנו מקור
80
לאיסור  .נמצא ששאלת פדיון הבן במועד תלויה במקור האיסור .אם האיסור נובע מושמחת בחגך ולא
באשתך זה רק בנישואין .אם המקור שאין מערבין שמחה בשמחה כירושלמי ממלא שבוע זאת -ג"כ
האיסור רק בנישואין .ואם המקור לכך מחנוכת בית המקדש שהוקדמה לפני סוכות -לפי רש"י האיסור
שייך גם בשמחות אחרות )ולפי תוס' בתירוצו השני יתכן ואעפ"כ האיסור הוא רק בנישואין(.

יש שהוכיחו שאלה זו מאברהם אבינו" .ויעש אברהם משתה גדול ביום הגמל את יצחק" ,ובמדרש ישנו
פירוש שמדובר על היום בו יצחק נכנס למצוות ונגמל מהעבירות ומיצר הרע .והרי במדרש מובא שיצחק
נולד בפסח ומכאן שסעודת בר המצוה של יצחק אבינו נערכה במועד .זו הוכחה שהאיסור רק בנישואין
ומותר לפדות הבן במועד.

ומצינו טעם נוסף להקל בפדיון במועד .יתכן והאיסור לערב שמחה בשמחה שייך רק בשמחות שהוא
מחויב בהם כשמחת נישואין ,שמחת המועד ושמחת פורים .אך שמחות שאינו מחויב בהם אלא שהם רק
תוצאה של מצוה שהוא מחויב בה איננה אסורה )שמחת יו"ט מאמר שישי ,ובמשנת יעבץ או"ח מ"ה
סק"ג ד"ה "אלא" ,מיישב בזה שיטת המג"א שאוסר נישואין בפורים כי שמחת פורים שהוא מחויב
פוגמת בשמחת הנישואין ואעפ"כ יש להתיר פדיון במועד כי אינו חייב לשמוח בפדיון(.

לדינא פסק בשו"ת מהר"י וויל )סי' קפ"ט( שאין לפדות הבן במועד והרמ"א הביאו ביו"ד )ש"ה,י"א( .אך
רוב הפוסקים חולקים ומתירים ,וכ"פ הרמ"א )ביו"ד שם( והשו"ע )או"ח תקמ"ו,ד( שמותר לפדות הבן
במועד )וכ"נ בכף החיים תקמ"ו סקי"ט(.

 79המשנת יעבץ )או"ח מה( מעיר שלפי רש"י מובן מדוע אביי מזהה את דברי רבה בר רב הונא )שמניח
שמחת הרגל ועוסק בשמחת אשתו( עם דברי רב )ושמחת בחגך ולא באשתך( כי לדברי שניהם הדין שייך
רק בשמחת נישואין .יש להעיר שרש"י משלב דרשה זו עם הדין שאין מערבין שמחה בשמחה כי רש"י
כותב "אבל שאר שמחות מערבין" ואמנם זה לא מתאים אם זיהוי הדין שאין מערבין נובע מחנוכת
ביהמ"ק לפני סוכות ,אך זה יתאים אם הדין שאין מערבין נלמד מהפסוק ושמחת בחגך או אם המקור
הוא ממלא שבוע זאת )וראה גם הערה .(11
 80לכאורה הדיוק בירושלמי במו"ק נסתר מדברי הירושלמי במגילה שאסר לעשות סעודת פורים בשבת
ומכאן הוכיח הלבוש )תרצו,ח( שאין מערבין שמחה בשמחה גם בפורים ,והרי פורים אינו מן התורה ,ולפי
מקור הירושלמי במו"ק שלומד מהנאמר מלא שבוע זאת לכאורה מצינו האיסור דוקא בנישואין ומדוע
הירושלמי במגילה אוסר סעודת פורים בשבת .אמנם כבר הבאנו לעיל )בפרק ב'( את הסברו של הדרכי
משה )תרצו ,סק"ה( שהאיסור לעשות סעודת פורים בשבת נובע מטעם מיוחד דבעינן לעשות אותם ימי
שמחה ולא בשבת דקביע וקיימא ,עי"ש.
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ח .נישואין בפורים בהקשר למקורות הדין
בפרק הקודם הבאנו שדין אין מערבין בשמחות שאינם נישואין תלוי מהו מקור הדין ונפ"מ לפדיון הבן
במועד .הכתב סופר )או"ח קל"ח( מקשר את מקורות הדין לשאלתנו הקודמת -נישואין בפורים .הכל בו
הסתפק האם נושאים בפורים )לעיל פרק ב'( וצדדי הספק האם אין מערבין שמחה בשמחה נאמר רק
בחגים מהתורה או גם במועדים מדרבנן או מדברי קבלה )כפורים(.

וטוען הכתב סופר :אם מקור הדין מהדרשה" :ושמחת בחגך ולא באשתך" י"ל שזה רק בחגים מהתורה.
כיוצא בדבר ,אם מקור הדין ,מחנוכת בית המקדש שהקדימוה לפני סוכות ,אפשר שזה רק במועד
מהתורה כמו חג הסוכות .אך לפי הירושלמי שמקור הדין מיעקב אבינו שנאמר לו" :מלא שבוע זאת
ונתנה לך גם את זאת" אם כן מוכח שאיסור אין מערבין שייך גם בשמחות דרבנן שהרי שמחת ז' ימי
הנישואין מדרבנן )משה תיקן ז' ימי המשתה -ירושלמי ריש כתובות(.81

ט.פדיון ובר מצוה בפורים -ממה נפשך יש להתיר

 81הרמב"ן עה"ת )פרשת ויצא( מעיר שהלימוד בירושלמי מהפסוק מלא שבוע זאת הינו סמך מדרבנן
ואינו מדאוריתא כי ז' ימי המשתה מדרבנן .הכתב סופר טוען שהרמב”ם הביא בהל' אישות המקור ממלא
שבוע זאת שאין מערבין שמחה בשמחה כדי ללמד שאין מערבין שייך גם בשמחה מדרבנן )וראה גם לעיל
הערה  .(4הכת"ס מוסיף שהרמב"ם גם סובר שדין אין מערבין הוא מדרבנן והוא לימוד נפרד מהדרשה
ושמחת בחגך ולא באשתך שהיא מדאוריתא .ואילו הרי"ף סובר שאין מערבין מדאוריתא .בגמרא נראה
שדרשת ושמחת בחגך נפרדת היא מהטעם שאין מערבין שמחה בשמחה ואדרבא ,אביי אף אומר":הא
דרבה בר רב הונא )שמניח שמחת הרגל ועוסק בשמחת אשתו( דרב הוא )ושמחת בחגך ולא באשתך("
ואילו הרי"ף כותב":אמר רב יהודה אמר שמואל לפי שאין מערבין שמחה בשמחה ואמר רב דניאל בר
קטינא אמר רב...ושמחת בחגך -בחגך ולא באשתך" הרי"ף משלב את ושמחת בחגך עם אין מערבין
שמחה בשמחה .ומסביר הכתב סופר שאביי חולק על הדין שאין מערבין שמחה בשמחה ולכן הוא מקשר
את רב לרבה בר רב הונא שהטעם לדרשת בחגך ולא באשתך כדי ששמחת הנישואין לא תפגע בשמחת
הרגל .הרי"ף סובר את הדין שאין מערבין שמחה בשמחה וסובר שמקורו מהדרשה ושמחת בחגך ולא
באשתך .כל הצורך במקור משלמה מחנוכת ביהמ"ק נועד רק כדי להוכיח שטעמו של רב מצד אין מערבין
שמחה בשמחה ולא מצד רבה בר רב הונא .ולפי זה ,לרי"ף -דין אין מערבין מקורו מדאוריתא מהפסוק
ושמחת בחגך .יש להוסיף שתוס' במו"ק )ח,ב ד"ה מפני ביטול( כותב )בתירוצו הראשון( שרב אשי
שדורש בחגך ולא באשתך ,סובר שמותר לערב שמחה בשמחה ואילו התוס' בכתובות )מז,א ד"ה דמסר
לה( מזהה דרשת ושמחת בחגך עם הדין שאין מערבין שמחה בשמחה וכותב שזה מדאוריתא.
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יסודות וסברות אלו יועילו לבירור ההלכה בסעודת בר מצוה בפורים .בדרכי משה מובא תשובת מהרי"ן
ברין שכתב שהועד בפניו בשם רבי יעקב וויל לאסור פדיון הבן בשושן פורים .82אך רוב הפוסקים חולקים
ומתירים זאת בפורים )סי' תרצ"ו סעיף ח ברמ"א ,לבוש ,אליהו זוטא סק"ז ,גר"א ומשנה ברורה( ויש
לנמק זאת ע"פ הטעמים שהבאנו לעיל.

במחלוקת הפוסקים בנישואין בפורים הבאנו לעיל שלשה טעמים להתיר:
א.שמחת פורים נעשית בכל דרך שהיא ומשתלבת עם שמחות אחרות.
ב.שמחת פורים רק בזמן הסעודה.
ג.האיסור שאין מערבין שמחה בשמחה נאמר רק במועדים מהתורה.
טעמים אלו יועילו להתיר סעודת פדיון הבן וסעודת בר מצוה בפורים .כמו כן ,רוב הפוסקים מתירים
סעודת פדיון הבן במועד והבאנו גם לכך שלשה טעמים:
א.זהו זמנה.
ב.האיסור שאין מערבין שמחה בשמחה שייך רק בשמחת נישואין.
ג.האיסור שייך רק בשמחה שהוא מחויב בה.
גם לפי טעמים אלו יש כמובן להתיר סעודות פדה"ב ובר מצוה בפורים.
ברם ,נראה לומר שבסעודות פדיון הבן ובר מצוה בפורים ישנו גם חשבון של ממה נפשך והוא סברא
נוספת להקל.

הבאנו לעיל )פרק ח'( דברי הכתב סופר בענין נישואין בפורים )שאינו חג מהתורה( ,שיש לתלות זאת
במקור האיסור .אם מקור האיסור "ושמחת בחגך ולא באשתך" י"ל שזה רק במועדים מהתורה .כיוצא
בדבר אם האיסור הוא לערב שמחה בשמחה ומקורו כהבבלי -מחנוכת בית המקדש בסוכות .אך אם
המקור כהירושלמי מ"מלא שבוע זאת" ,מוכח שהאיסור גם בשמחה מדרבנן .הנפ" מ בנישואין בפורים.

ובענין פדיון הבן במועד הבאנו לעיל )פרק ז'( שהדבר תלוי אם האיסור שייך גם בשמחה שאינה נישואין.
וביארנו שאליבא דרש"י על הרי"ף יש לתלות גם זאת במקור האיסור .אם מקור האיסור "ושמחת בחגך
ולא באשתך" -האיסור נאמר בשמחת נישואין .אם האיסור הוא לערב שמחה בשמחה ומקורו מחנוכת
בית המקדש הרי מוכח שזה גם בשמחות נוספות .ומסתבר שאם המקור כהירושלמי מ"מלא שבוע זאת",
י"ל שמצינו זאת רק בשמחת נישואין ,הנפ"מ בפדיון הבן במועד.

נמצא דלדרשת "ושמחת בחגך ולא באשתך" יש להתיר גם נישואין בפורים )אינו מהתורה( וגם פדיון
במועד ) אינו נישואין( .אם המקור כהבבלי מחנוכת בית המקדש יש להתיר נישואין בפורים )אינו

 82בשו"ת מהר"י וויל מובא רק שאין לפדות במועד אבל במהר"י ברונא )סי' קכא( כתב שהועד בפניו
בשם רבי יעקב וויל שמיחה מלפדות בכור אדם בפורים )וכתב ששבת שאני  ,שאינו שמחה אלא עונג(
והוסיף שהאיסור גם בשושן פורים )שאף הוא בכלל ימי משתה ושמחה לענין הספד ותענית( וכעי"ז
הביא בד”מ .הלבוש )תרצו ,ח( שמחמיר בנישואין בפורים )דומיא דסעודת פורים בשבת( מיקל במילה
ופדה"ב מצד שזה זמנם ויל"ע בסעודת בר מצוה שאף לגביה נפסק )מג"א רכ"ה סק"ד ומשנ"ב שם סק"ו(
שהיא סעודת מצוה )בזמנה או כשדורש בד"ת(.
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מהתורה( ולאסור פדיון במועד )אע" פ שאינו נישואין( .ואם המקור כהירושלמי מ"מלא שבוע זאת" יתכן
ונישואין בפורים אסורים )אע"פ שאינם מהתורה( אך פדיון במועד מותר ) אינו נישואין(.

ומכאן שבנידון דידן ,סעודת פדיון הבן וסעודת בר מצוה בפורים יש להקל ממה נפשך .אם המקור
כהבבלי )מחנוכת ביהמ"ק( יש להתיר זאת משום שפורים אינו מהתורה ואם המקור כהירושלמי )ממלא
שבוע זאת( יש להתיר זאת משום שלא מדובר על שמחת נישואין .ואם המקור מהדרשה "ושמחת בחגך
ולא באשתך" יש להתיר זאת משני הטעמים גם יחד :פורים אינו מהתורה ופדה"ב ובר מצוה אינם שמחת
נישואין.
83
נמצא ,שלפי כל אחד מהטעמים ,ממה נפשך יש להתיר .

ואילו מהר"י וויל אסר פדיון הבן בשושן פורים ולכאורה אין הדבר מתאים לפי כל אחד מההסברים.
ואולי הוא סבר שהאיסור הוא שאין מערבין שמחה בשמחה ויש לכך שני מקורות :גם הבבלי וגם המקור
שהוסיפו בירושלמי )בירושלמי מובא גם מלא שבוע זאת וגם חנוכת ביהמ"ק( ויתכן וכל מקור מורה על
הרחבת גדר האיסור .מחנוכת בית המקדש בסוכות מוכח שהאיסור גם בשמחות שאינם נישואין ,ומ"מלא
שבוע זאת" מוכח שהאיסור גם במועד שאינו מהתורה .יתכן ומשום כך הוא אסר לפדות בפורים .אך אם
נאמר שיש לאיסור שאין מערבין רק מקור אחד ,ממה נפשך יש להתיר )וכ"ש אם המקור מ"ושמחת
בחגך" או כהגר"א שהמקורות ל"פ ולקולא(.84

י .מכנה משותף לחנוכת בית המקדש ונישואין
הבאנו מספר נימוקים להתיר מצד הדין סעודת בר מצוה בפורים .יש לכך חיזוק גם ע"ד האגדה .ביארנו
לעיל )פרק ז'( שסברת רש"י על הרי"ף שאם המקור לאיסור הוא מחנוכת בית המקדש יש לאסור זאת גם
בשמחות שאינם של נישואין .ולכאורה יש להקשות על תוספות )מו"ק ח,ב ,ד"ה "מפני ביטול"( שבתירוצו
השני סובר שאיסור אין מערבין שייך רק בשמחת נישואין .אמנם ,תוספות )שם ד"ה "לפי"( מזכיר בנוסף
למקור מהבבלי )מחנוכת ביהמ"ק( את המקור מהירושמי )מלא שבוע זאת( .ברם ,צריך עיון סברת
תוספות הרי לפי המקור מחנוכת ביהמ"ק מוכח שהאיסור גם בשמחות אחרות ולא רק בנישואין .וכיוצא
בדבר קשה על הגר"א )או"ח תקמ"ו,ד( שמנמק ההיתר בפדיון במועד -שאין שמחה אלא סעודת אשה
מדאמר בחגך ולא באשתך ומשמע דלא פליגי )הטעמים( בדינא .וקשה הרי מחנוכת בית המקדש מוכח
שהאיסור גם בשמחות אחרות.

 83ולפי סברת הגר"א )לעיל הערה  (8שהטעמים )בבבלי( לא פליגי בדינא יתכן ואף הטעם דירושלמי אינו
חולק בדינא )ובירושלמי מובא גם המקור מחנוכת ביהמ"ק( .ולפי"ז לפי כולם יש להקל בנידוננו מתרי
טעמי )כמו לפי הדורשים מ"-ושמחת בחגך"(.
 84וברמב"ם בהל' יו"ט הביא דרשת בחגך ולא באשתך ולגבי הטעם שאין מערבין לא הביא מקור .ובהל'
אישות )מובא להלן פי"א( מביא הנימוק שאין מערבין ומקורו מ"-מלא שבוע זאת" .לכאורה לפי חשבוננו
לשיטתו יש להתיר פדיון במועד וכ"ש בפורים )אינו שמחת נישאוין( אך אין כאן מקור להתיר נישואין
בפורים )כי "מלא שבוע זאת" ג"כ אינו מהתורה( אך הבאנו לעיל טעמים נוספים להתיר נישואין בפורים.
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ובשמחת יום טוב )הרב זאב זלצר זצ"ל במאמר שישי( מיישב זאת על פי ההסבר שהבאנו לעיל )פרק ז'(
בהגדרת האיסור אין מערבין .האיסור לערב שמחה בשמחה שייך רק בשמחות שהוא מחוייב בהם שאין
לערבם זה בזה כנישואין ומועד ) ופורים( .כשיש מצוות שאין בהם חיוב שמחה אלא שבעקבות קיום
המצוה התוצאה היא ששמחים אין זה מעכב .ויש לומר שתוספות סובר שזהו גדר האיסור שאין מערבין
ומה שכתב שהאיסור הוא דוקא בנישואין הינו מטעם זה .הנישואין רק מהווה דוגמא וכוונתו על כל
שמחה שיש בה חיוב .משום כך מובן כיצד נלמד זאת מחנוכת בית המקדש .בגמרא מבואר שחנוכת
ביהמ"ק ביטלה באותה שנה את צום יום הכיפורים )לעיל פרק א'( ומכאן שזו שמחה שמחויבים בה
)דאל"כ לא היתה מבטלת צום מהתורה( .לכן ניתן ללמוד האיסור מחנוכת ביהמ"ק על נישואין ושאר
שמחות שמחויבים בהם.85

אמנם יש בכך דוחק בלשון התוספות )והמג"א( שכתבו שהאיסור לערב שמחה בשמחה רק בסעודת
נישואין ולפי פירוש זה ,כוונתם על כל שמחה שהוא מחויב בה ,ונישואין הינם רק דוגמא .אך אם לא
נאמר כן חוזרת שאלתנו כיצד ניתן לומר שאין מערבין דוקא בנישואין אם המקור מחנוכת בית המקדש.

ונראה ליישב שאלה זאת באופן נוסף ע"ד האגדה .חנוכת בית המקדש ושמחת נישואין הם אותו יסוד-
הקמת מקום להשראת שכינה .השכינה ששורה במקום המקדש ובכל בית יהודי .משום כך ניתן ללמוד
מחנוכת בית המקדש על שמחת נישואין ואין מכאן מקור על שמחות אחרות.86

 85וכעי"ז מבאר במשנת יעבץ )או"ח מח סק"ג( בדעת המג"א )תקמו ,סק"ה( שמתיר פדיון במועד .ובמג"א
הנימוק דלא חשיב שמחה אלא סעודת נישואין .ובמשנת יעבץ נראה שהבין בכוונת המג"א ותוס' ששמחת
נישואין מהווה דוגמא לשמחה שמחוייבים בה .יש להוסיף שרש"י על הרי"ף מנמק שהאיסור נאמר על
שמחת נישואין מתוך חביבות אשתו ,ומשמע שזה דוקא נישואין ולא שמחות אחרות שמחויב בהם .ולכן
רש"י מוסיף "וקראי לקמן לא דריש" שלהסבר זה אין ללמוד מחנוכת ביהמ"ק כי שם זה שמחה שאינה
של נישואין.
 86בכף החיים )תקמו סקי"ט( מביא ספיקו דהמנחת פיתים בחנוכת הבית ביו"ט ,דבמו"ק ט,א נראה
שאסור וכף החיים מכריע להקל דהאיסור רק בשמחת נישואין .ובשד"ח )כרך ט' עמ'  50ב'( מביא בשם
המנחת פיתים חילוק בין חנוך ביהמ"ק וחנוכת הבית .וע"פ דברינו מובן הצד להחמיר ,די"ל שחנוכת
ביהמ"ק ונישואין הם אותו רעיון של ייסוד מקום להשראת השכינה .ויש להסתפק האם שייך בחנוכת
הבית.
במועדים וזמנים דן האם אין איסור עירוב שמחה בשמחה ע"י השמחה בתורה ,בשמחת תורה שקבעוה
בשמיני עצרת .ובח"ח סי קל"ב מצדד להקל כשאינו עושה סעודה מיוחדת עבור שמחת תורה )וראה מש"כ
בזה בהערה  (7ובח"ב סי' קל"ב מנמק ההיתר בסברא כעין מה שביארנו בחנוכת ביהמ"ק ונישואין.
לדבריו שמחת תורה ושמחת יו"ט יסודם אחד .אם שמחת יו"ט מחייבת לשמוח על מאורעות היום
)יציא"מ ,ענני כבוד וכדו'( אלו שמחות נפרדות .אך אם שמחת יו"ט היא כללית על כך שהקב"ה בחר בנו
מכל העמים ונתן לנו תורה ומצוות וקבע לנו זמני שמחה אזי שמחת תורה ושמחת יו"ט הם אותה שמחה
ומשתלבות זו בזו )וכ"ש בשמיני עצרת שאין בה שמחה על מאורע מיוחד(.
לענ"ד יש לתלות זאת בנוסח הברכה במועדים‘ :מקדש ישראל והזמנים' ,אילו בכל חג עיקר ההתמקדות
במאורעות החג היה ראוי לברך 'מקדש ישראל וחג המצות'',מקדש ישראל וחג השבועות' וכד' .אך אם
המקור הוא השמחה על הזמנים המקודשים אזי מובן מדוע נוסח הברכה שלנו 'מקדש ישראל והזמנים'.
ואילו במסכת סופרים ספי"ג כותבים בנוסח הברכה בסיום ההפטרה 'מקדש ישראל ויום פלוני' ומשמע
שעיקר הציון )עכ"פ בהפטרה( על מאורעות כל חג בנפרד .ובמקור ברוך ח"ג עמ' ) 1400לבעל ה’תורה
תמימה’( כותב שיתכן ונוסח דידן נובע מטעות  ,היה כתוב 'מקדש ישראל' ותיבת 'והזמנים' נכתבה
באותיות אחרות וכוונתה לציין בכל חג את שמו המפורט )כמו ביעלה ויבוא( ובטעות המעתיקים ,נשתבש
לתיבת 'והזמנים' )אך הוא מדגיש שכותב זאת לפלפול בעלמא ולא להלכה(.
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ומכאן ,ששתי שמחות נפרדות שיש להם שורש ויסוד רעיוני זהה -יש להשוותם וללמוד מאחת לרעותה כי
יש להחשיבם כשמחה מאותו סוג.

יא".שני דינים" בשמחת נישואין
המפרשים הקשו על דברי הרמב"ם בפרק י' דאישות .הרמב"ם כתב בהלכה י"ג:
"יש לו לאדם לישא נשים רבות כאחת ביום אחד ומברך ברכת חתנים לכולן כאחת.
אבל לשמחה צריך לשמוח עם כל אחת שמחה הראויה לה :עם בתולה-ז' ,עם בעולה-ג'.
ואין מערבין שמחה בשמחה".
ובהלכה י"ד כתב:
"ואפילו בחולו של מועד אין נושאין נשים כמו שביארנו לפי שאין מערבין שמחה
בשמחה שנאמר' :מלא שבוע זאת ונתנה לך גם את זאת'".

ושאלו המפרשים ,הרי אסור לערב שמחה בשמחה ולכן אסר הרמב"ם לשאת במועד והצריך לשמוח עם
כל אשה בנפרד .מדוע אם כן מותר לישא נשים רבות ביום אחד הרי הוא מערב שמחה בשמחה?

ומובא בשם הגרי"ז )בשעורי הרמי"ם להגר"ש רוזובסקי זצ"ל כתובות עמ' ל"ה( שיש " שני דינים"
בשמחת חתן:
א.חלות רגל דחתן כל ימי המשתה.
ב.חיוב לשמוח עם אשתו כל ז' ימי המשתה )ובאלמנה ג' ימים(.
חיובו לשמוח עם אשתו יכול להדחות מפני אבילות אבל דין רגל דחתן דוחה האבילות .משום כך ,איסורו
במלאכה נובע משתי סיבות אלו .הנפ"מ היא שאיסורו במלאכה מכח חיובו לשמוח עם אשתו ניתן
למחילה מצידה ,אבל איסורו במלאכה מדין רגל דחתן אינו ניתן למחילה.
בכך יובנו דברי הרמ"א )אה"ע ר"ס ס"ד( .המחבר )שם( כתב:
"הנושא בתולה צריך לשמוח עמה ז' ימים שלא יעשה מלאכה ולא ישא ויתן בשוק אלא
אוכל ושותה ושמח עמה בין אם הוא בחור בין אם הוא אלמון"
והוסיף ע"כ הרמ"א:
"וחתן אסור בעשיית מלאכה ואסור לצאת יחידי לשוק".
ולכאורה צ"ע מה הוסיף הרמ"א שחתן אסור במלאכה הרי זה נזכר בדברי המחבר? ועפמשנ"ת הדברים
מבוארים .המחבר דיבר על חיובו לשמוח עם אשתו ומכח זה הוא אסור במלאכה כדי שיאכל וישתה
וישמח עמה .ולענין זה מועילה מחילתה .הרמ"א מוסיף שיש לחתן דין רגל בשבעת הימים ולכן זה טעם
נוסף שיאסר במלאכה ולטעם זה לא תועיל מחילתה )וכעי"ז בח"מ וב"ש שם סק"ב(.

ובכך יבוארו דברי הרמב"ם .אין נושאים במועד משום ששמחת רגל דחתן מתנגשת עם שמחת הרגל של
המועד .כי אלו שני סוגי שמחות שונות זו מזו .כשנושא אשה ישנם שתי שמחות נפרדות :שמחת רגל
דחתן ,וחיובו לשמוח עם אשתו .כשנושא שתי נשים יש לדון האם ישנה התנגשות בין שמחת האחת
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לשמחת השניה .בזה ,יש לומר שיש הבדל בין שני סוגי השמחות .מצד חיובו לשמוח עם אשתו -כשנושא
שתי נשים אין באפשרותו לשמוח בבת אחת עם שתיהן ושמחת האחת מתנגשת עם שמחת השניה ופוגעת
בה .משום כך עליו לדחות ז' ימי שמחת השניה לאחר תום ז' ימי שמחתו עם הראשונה .אבל שמחת רגל
דחתן היא דין לגביו ובזה י"ל שאין נפ"מ אם יש לו רגל דחתן בגלל שנשא אשה אחת או בגלל שנשא
שתים כי זו אותה שמחה .וכאשר מדובר על אותה שמחה מותר לעשותה מכח שתי סיבות ואין התנגשות
ביניהם .לכן יכול הוא לישא ב' נשים באותו יום ובלבד שישמח אח"כ עם כל אחת בנפרד.

ומכאן נלמד,שהאיסור לערב שמחה בשמחה נאמר על שתי שמחות שונות זו מזו אבל אם זו אותה שמחה
ניתן לשמוח בבת אחת גם אם היא נובעת משתי סיבות.

יב.הקשר הרוחני המשותף לפורים ובר מצוה
הבאנו לעיל )פרקים י',י"א( שני יסודות בגדר אין מערבין שמחה בשמחה:
א.שתי שמחות נפרדות שיש להן מכנה רעיוני משותף נחשבות כאותה שמחה.
ב.האיסור לערב שמחה בשמחה שייך בשתי שמחות שמתנגשות זו בזו ,אבל אם שתיהן
מהוות אותה שמחה ,ניתן לשלבן יחד.
לאור שני יסודות אלו נראה שיש טעם נוסף להתיר סעודת בר מצוה בפורים ע"ד האגדה.

שמחת רגל דחתן ניתן לעשותה בגין שני נישואין באותו יום כי זו אותה שמחה .כיוצא בדבר הבאנו לעיל
)הערה  (16ששמחת תורה ושמחת שמיני עצרת אינן סותרות זו את זו כי יסודם הרעיוני משותף .גם
מצאנו מכנה משותף בין חנוכת בית המקדש לנישואין ששניהם יסודם בבניית מקום להשראת השכינה.
קשר רוחני דומה ניתן לומר לגבי פורים ובר מצוה .יסודה של שמחת פורים -קבלת תורה מרצון )ולא
בכפיה( .במתן תורה דרשו חז"ל":כפה עליהם הר כגיגית" ובפורים ":הדור קבלוה בימי אחשורוש"
)ובעיקר מדובר על תורה שבע"פ( .כיוצא בדבר ,כל יסודה של שמחת בר מצוה נובעת מכוח היותו של
האדם לאיש גדול המחויב במצוות .לפי היש"ש )ב"ק פ"ז סי' ל"ז( המקור לסעודת בר מצוה מרב יוסף
שהיה סומא והבטיח לעשות יום טוב וסעודה כשיוודע לו שסומא חייב במצוות )קידושין ל"א( וה"ה לבר
מצוה שנכנס בברית תורה ומצוות ,ועל כך שמחתו וסעודתו.

משום כך יש טעם נוסף ע"ד האגדה להתיר סעודת בר מצוה בפורים כי בשניהם מדובר על אותה שמחה
)של קבלת תורה ומצוות( שבאה לידי ביטוי מכוח שתי סיבות ולכן אין בכך התנגשות .הן משתלבות זו בזו
כשם שחתן נושא שתי נשים באותו יום )וטעם זה שייך גם לפי מהר" י וויל שאסר פדיון בפורים(.

נמצא ,שישנם טעמים רבים להתיר מעיקר הדין סעודת בר מצוה בפורים) ,והבאנו לכך אף סמך מסעודת
בר המצוה של יצחק אבינו( וראה לקמן )פרק י"ג( דעת הפוסקים כיצד ראוי לנהוג לכתחילה.
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יג .סיכום הנושאים שנידונו ,הצדדים להקל והמנהג הראוי לכתחילה
נושא חיבורנו הוא קיום סעודת בר מצוה בפורים.לבירור הענין הרחבנו בגדרי הדין "אין מערבין שמחה
בשמחה" ומקורותיו .הבאנו שיטות הפוסקים וטעמיהם בענין נישואין בפורים ופדיון הבן במועד .עסקנו
בביאור גדרי השמחה ביום טוב ,בפורים ,בנישואין ובבר מצוה .בנושאים אלו עסקנו בבעיות דלהלן:

א".אין מערבין שמחה בשמחה" -מקורות הדין וטעמיו:
הבאנו כמה טעמים לאסור נישואין במועד ) הנוגעים לנידוננו(:
".1ושמחת בחגך ולא באשתך".
.2מניח שמחת החג ועוסק בשמחת אשתו.
.3אין מערבין שמחה בשמחה.
א.לפי הבבלי -המקור מחנוכת ביהמ"ק )שהקדימוה לפני סוכות(.
ב.בירושלמי מקור נוסף -מיעקב אבינו":מלא שבוע זאת".

ב .בירורים בגדרי הדין "אין מערבין שמחה בשמחה":
.1האם הדין שאין מערבין שמחה בשמחה יונק ונובע מהדרשה "בחגך ולא באשתך" או שהוא דין
בפני עצמו.
.2האם יש נפקא מינה בין המקורות והטעמים או שאין ביניהם חילוק לדינא.
.3האם איסור אין מערבין שמחה בשמחה הוא מדאוריתא או מדרבנן.
.4האם האיסור שייך רק בשמחות שהוא מחוייב בהם ,או גם במצוות שאין בהם חיוב שמחה
והשמחה היא רק תוצאה מהמצוה.
 .5האם קשר רעיוני רוחני יכול להחשיב שתי שמחות שונות ,לשמחה מסוג אחד.
.6האם יש איסור לערב אותו סוג שמחה ,אם הוא נובע משתי סיבות שונות.

ג .נושאים שנידונו והם תלויים בשאלה מה מקור האיסור "אין מערבין שמחה בשמחה":
.1האם בנישואין במועד ) וכיוצ"ב בפורים( הפגיעה היא בשמחת המועד או בשמחת
הנישואין )או בשתיהן(.
.2האם אין מערבין שמחה בשמחה נאסר גם בשמחה שאינה מהתורה.
.3האם איסור זה שייך בשמחה שאינה שמחת נישואין.
 .4האם הקפידא במועד ובפורים על עצם הנישואין או על סעודת הנישואין.
.5יישוב דברי הרמב"ם ונימוקיו בהל' יו"ט ובהל' אישות.
.6סברת ממה נפשך להתיר סעודת פדיון הבן ובר מצוה בפורים.

ד.שמחת יום טוב:
.1האם "ושמחת בחגך" הכוונה לציון זמן השמחה או שזהו ביטוי לתוכן השמחה -התמקדות
בענינו של חג.
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.2האם עיקר השמחה ביום טוב על מהות חגי ישראל או שיש לשמוח על מאורעות כל חג בפני
עצמו .יש לתלות זאת גם בנוסח הברכה "מקדש ישראל והזמנים" או כנוסח מסכת סופרים
 ":מקדש ישראל ויום פלוני".

ה.שמחת פורים:
.1האם שמחת פורים היא כללית או שיש להתמקד בשמחה בעניני פורים.
האם השכרות גורמת לשמחה כללית או שהיא חלק מהותי משמחת פורים על הנס שנעשה
במשתה היין.
.2האם חיוב השמחה בפורים כל היום או שהחיוב לשמוח בשעת הסעודה .ואולי יש חיוב לסעוד
והשמחה היא רק מתנאי הסעודה )לסעוד בשמחה(.
הנפ"מ :א .בליל פורים .ב .חיוב שמחה בקליות ואגוזים.ג שתיה קודם סעודה מהווה שמחה מצד
עצמה או כהיכי תמצי שישתכר וישמח בסעודה.
.3נדונה האפשרות שיש " שני דינים" בשמחת פורים:
א.חיוב שמחה אקטיבי בשעת הסעודה.
ב.חיוב שמחה פאסיבי )העדר עצב -איסור הספד ותענית( כל היום ואף
בשושן-פורים)ויתכן שהחיוב הפאסיבי -מקורו בדברי קבלה והחיוב האקטיבי -מדרבנן(.
.4האם ניתן לדעות המתירות נישואין בפורים ,לשלב שמחת הנישואין בסעודת פורים.
.5חיוב מיוחד להיות אקטיבי בקביעת זמן השמחה בפורים -לעשות אותם ימי משתה ושמחה.
מכאן נובעת מניעה לעשות פורים בשבת )דקביעא וקיימא מששת ימי בראשית(.

ו.שמחת נישואין:
 ".1שני דינים" בשמחת נישואין :א.רגל דחתן .ב.חיוב לשמוח עם אשתו.
.2הנפקא מינה :לדחיית אבילות ,מחילת האשה ,וביאור דברי הרמב"ם בענין נישואין עם שתי
נשים באותו יום.

ז .קשרים רוחניים המהווים מכנה משותף בין שמחות שונות:
.1לשיטת תוספות יש קשר בין שמחת נישואין לחנוכת בית המקדש )ואולי אף לחנוכת הבית(.
הקשר נובע מחיוב השמחה המשותף או משום ששניהם מציינים שמחה על ייסוד מקום חדש
להשראת השכינה.
.2קשר רוחני בין שמחת תורה ושמיני עצרת.
.3מכנה משותף בין פורים לבר מצוה ששניהם מציינים שמחה על קבלת תורה ומצוות.

סעודת בר-מצוה בפורים
מהר"י וויל החמיר בפדיון הבן בפורים ושאר הפוסקים מתירים .לכאורה הוא הדין בסעודת בר מצוה
בפורים .הבאנו שמונה טעמים להתיר מעיקר הדין סעודת בר מצוה בפורים .הוספנו לכך אף מקור
מסעודת בר המצוה של יצחק אבינו שנעשתה )לפי מקצת מהמפרשים( בפסח.
להלן שמונת הטעמים:
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שלושה טעמים להתיר )במחלוקת הפוסקים( נישואין בפורים )וכל שכן בר-מצוה בפורים(:
א.שמחת פורים ניתנת להיעשות בכל סוג שמחה שהוא )ושמחת בר מצוה בכלל(.
ב.החיוב בשמחת פורים קיים רק בזמן הסעודה )ולפ"ז יש להפריד בין הסעודות(.
ג.האיסור לערב שמחה בשמחה קיים מהתורה רק במועד ולא בפורים שאינו מהתורה.

ובר-מצוה במועד

שלושה טעמים להתיר )כדעת רוב הפוסקים החולקת על מהר"י וויל( פדיון הבן
)וכ"ש בפורים(:
ד.בסעודה בזמנה )פדיון הבן ,ברית מילה ובר מצוה( יש להקל טפי.
ה.האיסור לערב שמחה בשמחה קיים רק בשמחת נישואין ולא בשמחות אחרות כפדיון הבן ובר
מצוה.
ו.אין חיוב לשמוח בפדיון הבן ובר מצוה והשמחה רק תוצאה מהסעודה .לכן ניתן לערב זאת
בשמחת המועד ופורים.
סמך נוסף לכך מסעודת בר המצוה של יצחק אבינו במועד.

טעם נוסף להתיר ממה נפשך פדיון הבן ובר-מצוה בפורים:
ז.לפי מקורות הדין ממה נפשך יש להקל .או מצד שפורים אינו מהתורה )אם המקור מחנוכת בית
המקדש( או משום שהאיסור שייך רק בשמחת נישואין ולא בפדיון או בר מצוה )אם המקור
מ"מלא שבוע זאת"( או מכח שתי הסיבות גם יחד )אם המקור מדרשת "ושמחת בחגך -ולא
באשתך"( .מהר"י וויל שאסר לפדות בפורים סבר שיש ללמוד כחומרות כל המקורות.
נימוק נוסף ע"ד האגדה להתיר )אפילו למהר" י וויל( בר-מצוה בפורים:
ח.ע"ד האגדה יש להוסיף שפורים ובר מצוה הם אותה שמחה על קבלת תורה ומצוות ולכן ניתן
לשלבן יחד.

המנהג הראוי לכתחילה
על אף שמעיקר הדין יש לסמוך על שמונה טעמים אלו להקל ,שמעתי מפוסקי זמננו שהורו הלכה למעשה
שעדיף לכתחילה לעשות את סעודת בר המצוה בליל פורים )שהרי זמנה גם בערב( .באופן זה יש היכר בין
שתי הסעודות .סעודת בר המצוה -בלילה וסעודת פורים -ביום .87דרך זו מתאימה גם לשיטת המהר"י
וויל .כמו כן ,בסעודת פורים יש מצוה לשמוח ביין ולהגיע למצב של "עד דלא ידע" וספק הוא אם ראוי
שסעודת בר המצוה תיעשה דוקא באווירה זו.

 87בעית ההיכר בלבד יכולה להיפתר ע"י עריכת שתי סעודות ביום .בכך מצטרף גם טעם ב' להיתר .אמנם
מבחינה מעשית לא תמיד הדבר נוח לביצוע ,ובמיוחד אם סעודת בר המצוה תהיה לאחר ה'עד דלא ידע'
של סעודת פורים .ניתן גם לעשות היכר בתוך סעודת פורים של תוספת מנה מיוחדת עבור שמחת בר
המצוה .אפשרות של הוספת מנה כהיכר מביא במנחת יצחק )ח"ד סי' כ"ג( כשמשלבים סעודת בר מצוה
עם סעודת סיום כתיבת ספר תורה .אך אפשר שסעודת פורים שאני ,דאין בה גדרים רגילים של סעודה,
וכל מה שיוסיפו בה חשיב כראוי לסעודת פורים ,משום כך כל תוספת לא תועיל להיחשב כהיכר עבור
סעודת בר המצוה.
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כשסעודת בר המצוה בליל פורים ,ועיקר שמחת פורים ביום הפורים אין כלל התנגשות בין שתי השמחות
וכל אחת משלימה את חברתה .קבלת המצוות כמצווה ועושה וסעודת בר המצוה בליל פורים .שמחת
פורים וקבלת מצוות נוספת ביום הפורים בבחינת "הדור קבלוה בימי אחשורוש".

114










פתח דבר
נושא מאמרינו הוא מפעל הפיס בהלכה.
בשו"ת יביע אומר חלק ז' חלק חו"מ סימן ו' העלה להחמיר בזה לנוהגים ע"פ השו"ע.מטעם דהוי
אסמכתא ,והוי גזל.
במאמרינו זה בארנו ביאור מקיף אם יש לחוש במפעל הפיס לענין אסמכתא.


 


ראשי פרקים
א.סוגיית משחק בקוביא בסנהדרין

ב .דעות הראשונים והאחרונים

ג.שיטת הראבי"ה

ד.שיטת הרשב"א והחינוך

ה.סיטומתא ודינא דמלכותא

ו.תשובת הרב שפירא שליט"א

ז.מרן השולחן ערוך

ח.בירור שיטת הרמב"ם

ט.סיכום

א .סוגיית משחק בקוביא בסנהדרין
משנה סנהדרין כ"ד ע"ב":ואלו הן הפסולים )לדון ולהעיד( המשחק בקוביא וכו'" .ובגמרא שם":משחק
בקוביא מאי קעביד?אמר רמי בר חמא משום דהוה אסמכתא ואסמכתא לא קניא ,ורב ששת אמר כל כי
האי גוונא -לאו אסמכתא היא ,אלא לפי שאין עסוקים בישובו של עולם" .ועל זה הגמרא אומרת
שהנפק"מ ביניהם אם יש לו אומנות אחרת שעוסק בישובו של עולם שאז לפי רב ששת מותר לשחק
בקוביא ולא נפסל לדון ולהעיד ,ולרמי בר חמא נפסל משום אסמכתא " ,והוי כעין גזילה בידו" )רש"י ד"ה
"לא קניא"( .מרש"י זה מוכח שאסמכתא לא קניא הוי רק מדרבנן ,שרש"י כתב "כעין גזילה בידו" ולא
כתב גזילה ממש.
וכן כתב רש"י להדיא בדף מ"ז ע"א פרק כל הנשבעין ד"ה "המשחק בקוביא"" :גזלן דרבנן הוא דאמרינן
אסמכתא לא קניא אבל מדאוריתא לאו גזלן הוא".

ב .דעות הראשונים והאחרונים
הב"ח בספר הטור סימן ר"ז דף ס' ע"ב מקשה הרי משה רבנו התנה תנאי עם בני גד ובני ראובן שאם יצאו
למלחמה יקבלו את נחלתם בעבר הירדן מזרחה ,והרי זה אסמכתא שהרי הרמב"ם ,והביאו השו"ע סי'
ר"ז סעי' ב'" :שאם לא עשה איתו קנין עכשיו אלא התנה שאם נתקיים התנאי הזה יקנה ואם לא נתקיים
לא יקנה -לא קנה אף ע"פ שנתקיים התנאי -לא קנה שזה אסמכתא ,אלא א"כ אמר לו 'קנה מעכשיו' וקנו
מידו עכשיו" .וא"כ הוי תנאי ב"ג וב"ר אסמכתא?
הב"ח מתרץ שלוש תירוצים:
א.שאם עשו קנין בב"ד חשוב אין חסרון של אסמכתא )שו"ע ר"ז סט"ו( וא"כ ,משה רבנו נחשב כב"ד
חשוב ולא היה ב"ד חשוב כמוהו מעולם.
ב.היה תנאי במעכשיו ,כמו שכתוב בשו"ע ס"ב דמעכשיו מבטל חסרון אסמכתא דאסמכתא חסרונו
בגמירות דעת ,שלא מתכוין בדעתו בצורה ברורה להקנות לחבירו ,אבל אם מקנה מעכשיו אין חסרון של
אסמכתא.
ג .הב"ח מיישב בתירוצו השלישי אסמכתא לא קניא רק מדרבנן אבל מדאוריתא אסמכתא קניא .וראיה
לזה מערב שמשתעבד למלוה שאם הלוה לא ישלם ,ישלם הערב ,והרי זה אסמכתא? אע"כ צריך לומר
אסמכתא קניא מן התורה.
הש"ך ר"ז ס"ק י"ח ,דחה דברי הב"ח וכתב על דבריו שהם דברי נביאות ומדאוריתא אסמכתא לא קניא
והראיה מהערב שמשתעבד למלוה -לא שאסמכתא קניא ,אלא מטעם שיש לערב הנאה שסומכים עליו-
גמר ומקני .וכן כתב המרדכי סוף פרק שביעי "השוכר את הפועלים" כהטעם שכתב הש"ך שהערב
משתעבד מדין הנאה שסומכים עליו ,ולא כהטעם שכתב הב"ח שערב אף ע"פ דהוי אסמכתא ,מ"מ מן
התורה אין בעיה של אסמכתא.
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ואולם יש להקשות על דברי הב"ח :נכון שמן התורה אין בעיה של אסמכתא אבל רבנן גזרו וקבעו שיש
דין אסמכתא אז איך ערב משתעבד.
ע"כ צ"ל את הסברא הזו ,דבההיא הנאה שסומכים עליו -גמר ומשתעבד .לכן בכהאי גוונא יש גמירות
דעת לשיעבודו ומודה הב"ח לסברא שהש"ך כתב ,אלא שהב"ח סבירא ליה שאם אסמכתא לא קניא מן
התורה סברא זו לא היתה מועילה כלל .אלא ,הואיל ואסמכתא מדרבנן אז מועילה הסברא דבההיא הנאה
גמר ומשעבד נפשיה .אבל הש"ך ס"ל שאסמכתא לא קניא מן התורה ,והסברא דבההיא הנאה מועילה אף
לדין תורה .וכסברא הזאת כתב בנתיבות )ביאורים ר"ז ס"ק ט"ז(.
וסברא זאת מוכרחת מהמרדכי שכתב בפרק שור שנגח ד' וה' שאסמכתא קונה מדאוריתא ומדרבנן לא
מהני ובסוף השוכר את הפועלים כתב הטעם כדברי הש"ך שערב משתעבד מטעם ההיא הנאה .ע"כ לומר,
שסברא זו מועילה לאסמכתא שלא מועילה מדרבנן שכאן בערב זה כן מועיל .דסברא זו מועילה לדין
דרבנן ולא לדין תורה ,דאם אסמכתא לא קניא מן התורה ,אז סברא זו דבההיא הנאה לא היתה עוזרת
וערב לא היה משתעבד.
והנה התוס' סנהדרין כ"ד ע"ב ד"ה "ואלו הם הפסולים" ביארושפסולי המשנה שם הם מדרבנן ,וז"ל":
וכל פסולי דמתניתין פסולי דרבנן נינהו ,משחק בקוביא אפילו למ"ד אסמכתא היא ואסמכתא לא קניא,
מ"מ אינו דאוריתא ,כיון שאינו סבור לעשות איסור.
וכתב הרב משפט שלום שאפשר שרש"י ס"ל כהתוס' שיתכן שאסמכתא לא קניא מדאוריתא ,אלא
שבמשחק בקוביא ,הואיל ולא נתכוין לעשות איסור ,לכן הפסול מדרבנן.
לסיכום:
יש דעות בפוסקים אם אסמכתא לא קניא ,אם הוי דאוריתא או דרבנן ,ודעת רב הפוסקים דהוי דרבנן.
שיטת רש"י :בגמרא סנהדרין כ"ד ע"ב כותב בד"ה "אסמכתא"":היינו דבר דאינו נותן לו מדעתו",
כלומר ,אחרי שהפסיד במשחק ,צריך לשלם למנצח .וכותב רש"י ":דסבור שיכול לנצח ופעמים שמנצחים
אותו" ,כלומר ,במחשבתו של האדם תקועה הסברא "אני אנצח" וממילא כשמפסיד ,אז מה שמוציאממון
מכיסו זה נגד דעתו ,דסבר בתחילה שמסתבר לו הוא ינצח .והנה יש לדקדק ברש"י זה שני דקדוקים:
לשחק על ממון,
א.משחק שסיכוייו לנצח הם סיכויים סבירים,הם נותנים לו את התחושה להסכים
ולכן נקרא אסמכתא.
ב.אחרי שאני מפסיד ,אני צריך להוציא את הממון מכיסי מרצוני.
וכיוצא בזה מצינו בשו"ת הרא"ש כלל ע"ב אות א' ,שכתב ,שאם שמעון הרויח מראובן מעות בשחוק,
ונתן ראובן לשמעון משכון לפירעון המעות .ואח"כ ביקש שיחזיר לו המשכון ויסמוך עליו שיפרע לו
המעות  -פוסק הרא"ש שחייב ראובן לפרוע לשמעון ,אע"פ שבהתחלה הכל היה אסמכתא ,משום דקיימא
לן שאסמכתא לא קניא ,ואין בו משום גזילה אלא שאין יכול להוציא ממונו בב"ד ,אם לא שיהיה בקנין
ו"בב"ד חשוב" .ושחוק בקוביא שזה אסמכתא ,נהי שאין יכול להוציא ממונו בב"ד מ"מ אם פרע לו -זכה,
ואין בו משום גזל .מקור דברי הרא"ש מגמרא נדרים כ"ז ע"ב "והלכתא אסמכתא קניא והוא דלא אניס
והוא דקני מיניה בב"ד חשוב" .מפרש הרא"ש שמשום שזה להוציא ממון צריך ב"ד חשוב.
דקשה היה לו לרא"ש הרי הגמרא בב"מ דף ע"ו " -כל היכא דאמר מעכשיו לא הוי אסמכתא" ,א"כ מה
כתוב כאן בגמרא בנדרים שצריך קנין בב"ד חשוב ,דהרי כל קנין מעכשיו ,א"כ למה צריך ב"ד חשוב? י"ל
שהרא"ש ס"ל כרבנו תם שתירץ שבמקום שמשכן לו בית או שדה ועשה עימו תנאי שאם לא יפרע לו אז
בית זה יהיה שלו ,שהמשכון נמצא בידו ,אז מספיק מעכשיו לבטל אסמכתא .אז במקום שהממון נמצא
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בידו של המוחזק כבר לא מספיק מעכשיו ,ובעינן קנין בב"ד חשוב .וכל זה כשצריך להוציא ממון ,אבל
באסמכתא כמו שחוק אם כבר פרע לו -אין בו משום גזל .דגזל זה רק אם יצטרך להוציא בע"כ שלא
מרצונו ,אבל אם נתן את כספו מרצונו אין בזה משום גזל.
לפי זה יש לדון בשאלה לגבי מפעל הפיס אם יש בזה משום אסמכתא:
דע"פ מה שדקדקנו ברש"י דאסמכתא נקרא אם בעיניו יש לו סיכויים סבירים להרויח ,אבל ידוע דבמפעל
הפיס ,הסיכויים להרויח אינם סיכויים סבירים ,ולכן נראה שאין בזה משום אסמכתא.
טעם נוסף ע"פ סברת הרא"ש ,שאם כבר פרע אין בזה משום גזל ,וה"ה הכא שמשלמים לפני ההגרלה אז
אע"פ שאכן נדון את השחוק כאסמכתא ,מ"מ כאן אין בו משום גזילה שהרי פרע הממון .ומה שכתב רש"י
במשחק בקוביא "הוי כגזילה" זה כשצריך לשלם לאחר שהפסיד ,אולם כאן ,משלם לפני המשחק מרצונו
החופשי ,בזה לא הוי כגזילה בידו.
ועיין בב"י אות ל"ז שכתב ליישב את דברי הרא"ש ,שדברי הרא"ש איירי למ"ד ששחוק הוי אסמכתא
והוי גזילה ,זה דוקא אם צריך לתת לו לא מרצונו ,אבל אם פרע לו זכה ,ואין המקבל את הממון נחשב לו
גזל.

ג.שיטת הראבי"ה
המרדכי בפרק "איזהו נשך" אות שכ"ג כתב בשם הראבי"ה שהטעם שמשחק בקוביא ומפריחי יונים
נחשב כאסמכתא כי זה תלוי בחוכמתו שהוא יודע בזריזות ידיו כיצד לנצח ולכן סומך על זה ולכן נחשב
לו כאסמכתא .אבל כל שחוק שאינו תלוי בחוכמתו ,מספק ,גמרי ומקני אהדדי להפסד ולריוח .וראיה לזה
מהמבואר בגמרא בשבת על שניים שהתערבו על ארבע מאות זוז אם יצליח אחד מהם להקניט את הלל
הזקן .ושם אמר לו הלל שהוא יפסיד ארבע מאות זוז ובכ"ז הלל לא יתרגז ,ושם זה לא בידו להרגיז את
הלל ,שהוא יכול לנסות להרגיז ,אבל לא בטוח שהלל יתרגז.
והנה בשו"ת "רב פעלים" חלק ב' חלק יור"ד סי' ל' הקשה מגמרא שבת קמ"ט ע"ב "כדרב יהודה אמר
שמואל מנה גדולה כנגד מנה קטנה -אף בחול אסור לאחרים משום קוביא".
כלומר ,אם יש לאדם מנות אוכל ,אחת מנה גדולה ואחת מנה קטנה ומוכר אותן באותו מחיר אבל עושה
הגרלה ע"ז לאנשים שאינם מבני ביתו ,אומרת הגמרא שאסור לעשות כן דהוי כמשחק בקוביא .וא"כ
מוכח שגם כשנעשה גורל שאינו תלוי בחכמה כלל -עדיין אסור.
והנה הרב פעלים כתב ליישב ,לחלק בין דיני גזל לדיני איסור משחק בקוביא :שמצד גזל ליכא וכמו
שכתב הראבי"ה ,שהואיל ולא תלוי בחכמתו אין בזה משום גזל .אבל לעולם איסור משחק בקוביא איכא
אע"פ שאין בו משום גזל.
והנה הרב הקשה על דבריו מדברי הרמ"א סי' ר"ז סעי' י"ג ":וכבר פשט המנהג כסברא אחרונה לשחוק
בקוביא ואין פסול אלא מי שאין לו אומנות אלא הוא"? מתרץ הרב פעלים ,שהכוונה שלא נפסל לעדות,
אבל אה"נ אסור לשחוק בקוביא.
ואולם נלע"ד שהאמת יורה דרכו שפשטות דברי רמ"א מורים שמותר לכתחילה ,ואין אסור כלל לשחק
בקוביא וכן כתב בשו"ת יביע אומר חלק ז' חלק חו"מ סי' ו' בהבנת דברי הרמ"א להתיר לגמרי.
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והנה בשו"ת יביע אומר רצה ליישב שהראבי"ה ס"ל כהתוס' שבת קמ"ט ע"ב ד"ה "מטעמא" שכתבו
שסוגיית הגמרא האוסרת מנה גדולה ומנה קטנה היא לא כהלכתה ,שההלכה כדעת ר' יהודה בסנהדרין
כ"ד ע"ב במשנה שרק במקום שאין לו אומנות -נפסל לעדות אבל יש לו אומנות אחרת ,משחק בקוביא-
אין בו איסור כלל.
ודבריו צ"ע שהראבי"ה אזיל בשיטת רמי בר חמא שמשחק בקוביא הוי אסמכתא בכל גוונא )סנהדרין
כ"ד ע"ב( וכתב הוא שגם למ"ד הזה זה רק באופן שתולים בחכמתו ,אבל כל שחוק שלא תלוי בחכמתו-
שרי .וא"כ א"א לומר שהראבי"ה אזיל בשיטת התוס' ,דתוס' אזיל לשיטתו דההלכה כרב ששת שאם יש
לו אומנות אחרת מותר לשחק בקוביא.
וכן יש להקשות לפי רמ"א שמתיר לשחק בקוביא ,מדוע בסימן שכ"ב בהלכות שבת ס"ו ,הודה לדברי
השו"ע שאסור להטיל גורל מנה גדולה כנגד מנה קטנה ביום חול משום קוביא? מחמת שאלה זו פירש
השלטי גיבורים במסכת שבת פרק "השואל" אות ג' לחלק ,אם המעות נמצאים על הדף אז אין איסור
לשחק בקוביא אבל אם המעות לא על הדף-אסור.
ותירוץ זה הוא ע"פ התוס' סנהדרין כ"ה ע"א וז"ל "והא דפסקינן דמשחק בקוביא קני -דוקא כשמעות
שניהם ע"פ הדף )של המשחק( לפי שהדף והמקום קנוי לאותו שירויח ,כדי לקנות המעות אשר עליו ,אבל
אם אין דף בעינן קנין בב"ד חשוב".
כל זה נכון לרמ"א אבל לראבי"ה תירוץ זה לא יעזור דהראבי"ה לא אמר סברתו להתיר כשצריך לשים
כספו על הדף דסברתו היתה להתיר במקום שלא תלוי בחכמתו.
ונראה שיש ליישב את הראבי"ה שס"ל כהסברו של הריא"ז )הובא בשלטי גיבורים פרק "השואל"(
שאסור להטיל גורל על מנה גדולה וקטנה משום שנראה כמשחק בקוביא,וחומד את ממון חבירו ,כלומר,
עצם עשיית הגורל הרי היא כמשחק בקוביא ,אלא שלמעשה היה צריך להיות מותר כי זה לא תלוי
בחכמתו ולכן כתב שנראה כמשחק בקוביא והטעם שהחמירו ,כי בזה שאחד לוקח מנה גדולה והשני
קטנה ,נראה בעיני האנשים שזה שנטל הגדולה הוא חמדן .אבל כאשר משחקים במשחק שאחד מפסיד
והשני מרויח וזה לא תלוי בחכמתו הם אומרים "זה המשחק" שאחד מרויח ואחד מפסיד ,ולא אומרים
"אתה חמדן" כמו שאדם ממלא "לוטו" ומקוה לזכות כדי להיטיב את מצבו הכלכלי אנשים לא יקראו לו
"חמדן".

ד.שיטת הרשב" א והחינוך
והנה מצאנו בב"י סי ר"ז ביאור חדש במחלוקת רב ששת ורמי בר חמא בסנהדרין בדין משחק בקוביא.
הרשב"א בתשובה חלק א' סי' תתל"ג כתב שהפוסקים הסתבכו בדיני התנאי שהרי הרמב"ם כתב כל
תנאי של אם -הוי אסמכתא ,א"כ לא מצאנו את ידינו ורגלינו בדיני תנאים .ולכן מסיק הרשב"א
שאסמכתא זה רק כשקונס את עצמו ,כגון ,אם אוביר ולא אעביד אשלם אלפא זוזי )אריס מתנה שאם
ישאיר את השדה ללא עבודה ישלם קנס( .אבל כל תנאי שאינו דרך קנס לא הוי אסמכתא .והשקה הב"י
הרי משחק בקוביא לא הוי דרך קנס ואפ"ה רמי בר חמא אוסר?
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תירץ הב"י שזוהי בעצם המחלוקת בין רב ששת לרמי בר חמא ,שלרב ששת מותר לשחק בקוביא ,כי כל
יסוד אסמכתא הוא רק כאשר זה בדרך קנס ,אבל רמי בר חמא ס"ל שיש אסמכתא אע"פ שאינו דרך קנס.
והרשב"א פוסק כרב ששת.
וכן מצינו בחינוך )פרשת בהר סיני מצוה י"ב( בשם רבו ,שכל מה שיתנה האדם עם חבירו דרך קנס ,זה
יקרא אסמכתא ,ועל זה אמרו "כל דאי לא קני" .אבל תנאים שאדם מתנה כמו בגיטין וקידושין ,כגון ,אם
תתני לי מאתיים זוז הרי את מקודשת  ,ודאי שמקודשת ולא נאמר שזה אסמכתא ולא מקודשת ,ע"כ.
וכשיטת הרשב"א והחינוך מצינו להטור ורש"י שמשמע מהם כסברא זו:
וז"ל הטור":הלווהו על שדה מאה זהובים והשדה שווה יותר מההלוואה ,ואמר לו ,אם לא תפרעני עד ג'
שנים ,תהיה השדה שלי ,ולא קני".
וכתב הב"י בשיטת הטור":ומ"ש רבינו )הטור( 'והיא שווה יותר' ,היינו לומר ,שאילו לא היתה שווה יותר,
אפילו לא אמר מעכשיו -לא הויא אסמכתא ,ויש חולקים בזה כמו שיתבאר" ,ע"כ .הטור נקט "שווה
יותר" כי זה דומה לקנס ולכן אסור ,אבל במקום שהשדה שווה להלוואה ,אין תנאי זה דרך קנס ולכן
מותר לעשותו.
מוכח שהטור ס"ל כשיטת הרשב"א והחינוך וכן דעת רש" י בפירושו שם.

לסיכום קטע זה :שיטת הרשב"א ,החינוך ,רש"י והטור :יסוד אסמכתא הוא כשזה דרך קנס ,הא לאו
הכי-מותר.

ה .סיטומתא ודינא דמלכותא
הגמרא בב"מ דף ע"ד ע"א" :סיטומתא קניא למי שפרע" .כלומר ,נהגו שהקונה עושה סימן על חבית יין
כדי לקנותה ,ואם המוכר או הקונה חוזרים בהם ,מקבל עליו בב"ד קללה ,מי שפרע מדור המבול הוא
יפרע ממי שאינו עומד בדיבורו .ואם זה מקום שנהגו לקנות בעשיית הסימן ,קנה ,ואין אחד מהם יכול
לחזור בו.
כתב ערוך השולחן סי' ר"א סעי' ב' ,שיש דיון באחרונים אם קנין זה הוא קנין מדרבנן או מדאוריתא.
נפק"מ לקנין להפקעת קדושת בכור ,שיש אומרים שזה קנין דרבנן .והחת"ס בשם הרמב"ן כתב דהוי קנין
של תורה .וכתב ערוה"ש שהעיקר לדינא שקנין דרבנן מועיל גם בדבר שהוא מן התורה.
וכן כתב הב"י בהלכות קידושין ,וכן פסק בספר 'רב ברכות' להרב יוסף חיים זצ"ל בעל שו"ת 'רב פעלים',
בן איש חי.
וכתב ערוה"ש שם באות ג' שקנין שנהגו מועיל אף בדבר שלא בא לעולם .דאע"ג שמדינא לא מועיל קנין
בדבר שלא בא לעולם ,אם מנהג הסוחרים כן ,מועיל קנין אף בדשלב"ל.
וכתב שם ,אע"פ שיש מחלוקת בזה ,מ"מ העיקר לדינא שמועיל סיטומתא אף בדשלב"ל.
והוסיף שם וז"ל ":ואפילו באסמכתא יש קנין ,וכל שכן אם המנהג הוא מצד דינא דמלכותא ,דמועיל בכל
ענין ,דדינא דמלכותא דינא".
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הפת"ש בסימן ר"א סק"ב כתב בשם תשובת חת"ס שסיטמתא מועיל גם באסמכתא .לדוגמא ,אם אדם
אומר שאם לא יעבד את השדה ישלם אלף זוז ,דהוי אסמכתא ,שסומך על עצמו שאכן יעבד אותה ,אם לא
עיבד את השדה ,פוסקים לדינא שלא משלם ,כי לא התכוון לכך ,דהוי חסרון בגמירות דעת .אבל במקום
שנהגו כן מצד מנהג הסוחרים או מצד דינא דמלכותא )ע"פ הערוה"ש( ,אזי ,מנהג זה הופך להיות חוקי
וסמכא דעת הקונה והמקנה לחוק הזה או למנהג הזה ,וזה נותן לו תוקף של קנין .כי כל החסרון של
אסמכתא או דשלב"ל הוא בגמירות דעת ,אך במקום שיש גמירות דעת אין חסרון.

והנה י"ל ש'מפעל הפיס' ,הוא ענין חוקי מצד חוקי המדינה ,ואין בזה חשש של הימורים שאינם חוקיים
שע"ז ה'מלכות' מענישה ומחרימה בתי הימורים ואת כל הציוד שבהם ואת כספם של המהמרים .וכמו כן
הרבה יהודים מנויים בתכנית של מפעל הפיס או קונים כרטיסי הגרלה וכדו' ,והוי כדבר שנהגו בו רבים,
ודמיא למנהג הסוחרים .והואיל ויש כאן גם חוק המלכות וגם מנהג שנהגו בו -אין בזה חסרון של גמירות
דעת .ולכן כשאדם קונה כרטיס הגרלה ,על הצד שיפסיד ,נותן את ממונו בלב שלם.

ולא אכחד שיש חולקים על סברא זו ,וכמ"ש בשו"ת 'מנחת יצחק' ח"ו סי' ק"ע אות כ' ,שפסק שאין דינא
דמלכותא מוציא מידי אסמכתא .אבל כ"ז בדינא דמלכותא ,אך אם המנהג כן מועיל סיטומתא ,כמ"ש
המנחת יצחק בסוף אות כ' וז"ל ":וכ"ש אסמכתא דלא קני משום דלא סמכא דעתיה ,ומכיון שנהגו-
שפיר סמכא דעתיה" ,והמקור לפסק זה הוא תוס בב"מ ס"ו ע"א וז"ל ":קנס שעושין בשעת שידוכין מהני
אפילו לא קנו בב"ד חשוב ,כיון שנהגו בו העולם ,מידי דהוה אסיטומתא דקניא",עכ"ל.
ובספר 'פתוחי חושן' בדיני אסמכתא )פרק כ"א הערה ל"ב( כתב בשם 'ארחות המשפט' )כלל א' סי' ב'(
שכל דבר שנעשה ברבים או בפני טובי העיר א"צ קנין ,וה"ה שאין בזה אסמכתא.
וה"ה 'מפעל הפיס' נקרא שנעשה בפני רבים ,שהרי נהגו בו רבים ,ואין בו אסמכתא.

וכן כתב בשו"ת 'בית שלמה' חושן משפט )סי' ר"א( כל שאין מדינא דמלכותא דין אסמכתא ,אף בדיננו
אין בו משום אסמכתא.
ואולם מחזו"א חושן משפט בליקוטים )סי' ט"ז סקי"א( כותב שאע"פ שמדינא דמלכותא מהני ,מ"מ בין
ישראל לחבירו לא מהני דינא דמלכותא .מ"מ י"ל שהחזו" א יודה בנידון דידן שהואיל ונהגו בו רבים ,אין
בזה משום אסמכתא ,וכמו שהתוס' בב"מ כתבו לגבי קנסות של שידוכין ,שאע"פ שזה אסמכתא ,מכל
מקום סיטומתא מוציא מידי אסמכתא.
והנה יש לברר בדין זה מדברי הרמב"ם בפרק י"א הי"ח וז"ל" :כשהיו חכמי ספרד רוצים להקנות
באסמכתא ,כך היו עושין ,קונין מזה שהוא חייב לחבירו מאה דינרים ,ואחר שחייב עצמו ,קונין מבעל
חובו שכל זמן שיהיה כך או יעשה כך ,הרי החוב הזה מחול לו מעכשיו ,ואם לא יהיה או לא יעשה ,הרינו
תובעו בממון שחייב עצמו בו .ועל דרך זה היינו עושין בכל התנאין שבין אדם לאשתו בשידוכין ובכל
הדברים הדומים להם".
מזה שהרמב"ם מבאר שבשידוכין היו עושים את תקנת חכמי ספרד ולא ביאר כסברת התוס' דהוי
סיטומתא ,י"ל לכאורה שסיטומתא לא מהני באסמכתא .אולם ,י"ל שהרמב"ם ס"ל שאמנם נהגו לעשות
קנסות בשידוכין ,אבל מספר השידוכין שיתבטלו ויגבו את הקנס -מועט ,וא"כ אין זה נקרא 'מנהג' ,דאם
היו שידוכין רבים מתבטלים וגובים קנס -שייך לומר דהוי מנהג .ולכן הרמב"ם אומר שצריכים לעשות
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את תקנת חכמי ספרד .אבל אה"נ אם היה זה מנהג שנהגו בו רבים ,יודה הרמב"ם דהוי סיטומתא המבטל
אסמכתא.

ו.תשובת הרב שפירא אברהם שליט"א
בספר 'תחומין' חלק ח' ,כתב הרב אברהם שפירא ,הרב הראשי ,שיש לחלק בין משחק
בקוביא לבין 'מפעל הפיס'.
חכמים אסרו רק כשהפרס שעומד ליפול לידי אחד מהמשתתפים מונח לפניו ,ואז יש ספק ,שכל אחד
מקווה שכסף זה המונח לפניו יוחזר אליו בתוספת ריווח .אבל בהגרלת פיס ,שהכסף משולם לסוכנות
המפעל הקונה יודע בבירור שממון זה לא יוחזר אליו ,והמפעל זוכה בממון זה לחלוטין ,אלא שיש בליבו
תקווה שבסופו של דבר ,לאחר כמה ימים ,יגרם לו ריווח כפול ומכופל .תקוה כזו ,יש לכל משקיע בעסק
שמקווה להרוויח מההשקעה שהשקיע ,ואם השקיע והפסיד ,זה לא הופך להיות גזל.
סברא נוספת' :מפעל הפיס' מכרו כרטיסי הגרלה שהקונה יכול למכור אותם לאחר ,וכך יקבל תמורה
לכספו ,ואין זה דומה למשחק בקוביא.

ז.מרן השולחן ערוך.
בסימן ש"ע ס"ב כתב השו"ע וז"ל ":המשחקים בקוביא וכו' אסור וגזל מדבריהם" ,ובס"ג ":יש מי
שאומר שהמשחק בקוביא עם העכו"ם אין בו משום גזל אבל יש בו איסור עוסק בדברים בטלים .נחלקו
עליו לומר שאינו פסול אא"כ אין לו אומנות".
וביאר הסמ"ע סק"ג ,שמ"ש בס"ג "נחלקו עליו" קאי על סעיף ב' ,שלדיעה בס"ב הוי גזל מדבריהם )שיטת
הרמב"ם( ועל זה חלקו עליו .ומלשון זו משמע שפוסק כסברת החולקים שהוי גזל רק אם אין לו אומנות
אחרת.
וכן כתב בביאור השו"ע ב'באר הגולה' אות ט' ,וכתב שזוהי סברת הרא"ש והרי"ף שהעלו להקל ,והשו"ע
אזיל בשיטת הרא"ש והרי"ף ,נגד שיטת הרמב"ם ,כמבואר בהקדמתו לבית יוסף.
ועיין לגר"א )ר"ג ס"ק מ"ד( שביאר אחרת ,ששיטה ראשונה בס"ג סוברת שאין איסור גזל במשחק עם
עכו"ם ,רק מצד דברים בטלים .וע"ז אומר השו"ע שחלקו עליו וסוברים שיש בו משום גזל במקום שאין
לו אומנות אחרת ,ובמקום שיש לו אומנות אחרת אין בו גזל.
ויש להעיר שהלשון לפי דבריו ,בשו"ע ,דחוקה .שסגנון הלשון היה צריך להיות 'וחלקו עליו לומר דפסול
הוא )עם גוי( כשאין לו אומנות אחרת'.
ואפשר לבאר שהשו"ע איירי בדבריו על ס"ב וס"ג כך :בס"ב כתב שמשחק בקוביא יש בו משום גזל
מדבריהם ,ע"ז כתב שאינו פסול אא"כ אין לו אומנות אחרת .וכן בס"ג שכתב שעם גוי מותר בכל גוונא,
כתב שדינא הכי אם יש לו אומנות  ,אבל באין לו אומנות -אסור לשחק עם גוי.
ועכ"פ מידי פלוגתא לא נפיק בהבנת דברי השו"ע ,מהי שיטתו כאן ,האם ס"ל לאסור בכל גוונא או
שמתיר במקום שיש לו אומנות ?
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והנה יש להקשות מסימן ר"ט ס"ב שכתב שאם מוכר לחבירו כל מה שבתיבה ,אין זה קנין "ואין זה אלא
כמשחק בקוביא ,וכן כל כיוצא בזה" .וכתב הסמ"ע בסק"א שזה ע"פ הרמב"ם דהוי אסמכתא והוי גזל.
וא"כ קשה הסמ"ע ,מדוע לא העיר בסתירת הדברים ? דע"פ הסברו בסימן ש"ע ,שיטת השו"ע להתיר,
וכאן סכם דהוי כמשחק בקוביא!
ומ"מ יעויין לש"ך סק"ב שנקט בלשון שלילה "ואין זה אלא כמשחק בקוביא" ולמה לא נקט 'והרי זה
כמשחק בקוביא' .ולכן י"ל שרק רצה לומר שזה דומה למשחק ,שלא סמכא דעתו.

ח.בירור שיטת הרמב"ם
הרמב"ם בהלכות עדות )פ"י ה"ד( כתב וז"ל ":וכן משחק בקוביא ,והוא שלא תהיה לו אומנות אלא היא,
הואיל ואינו עוסק בישובו של עולם ,הרי זה בחזקת שאוכל מן הקוביא שהוא אבק גזל".
הרדב"ז כתב בביאור הרמב"ם ,שהואיל ואין לו אומנות ,אז חזקתו שהוא אוכל מן הקוביא שהוא גזל כי
משחק בקוביא אסמכתא ויש בו משום גזל.
הכסף משנה הקשה מרמב"ם הלכות גזילה פ"ו ,שאסור לשחק בקוביא משום גזל ,וא"כ אפילו יש לו
אומנות -פסול לעדות .וא"כ למה כתב הרמב"ם כאן שפסול רק אם אין לו אומנות כלל ?
תירוץ א' בכס"מ :כאן מדובר במשחק עם עכו"ם שאין בו משום גזל ,ואפ"ה אם אין לו אומנות אחרת-
פסול משום שאינו עוסק בישובו של עולם .וביאר הכס"מ שאם ראינו אותו משחק בקוביא עם גוי ולא
ראינו שמשחק עם ישראל ,מ"מ יהיה פסול כי אין לו עסק אחר ממה להתפרנס ,ומסתמא עוסק בקוביא
וגוזל מישראל ,ולכן נפסל לעדות.
תירוץ ב' :איירי במשחק עם ישראל אלא שלא משחק עם מעות ,אמרינן ,הואיל ואין לו עסק ,מסתמא
הוא גזלן ,שסתמו כודאו.
הלחם משנה מיישב ,שהרמב"ם פוסק כרב ששת ,וגם לרב ששת יש במשחק בקוביא משום קצת גזל,
ומכיון שלא משמע לאנשים שיש בזה איסורא ,לכן לא נפסל לעדות .אבל במקום שאין לו אומנות כלל-
נפסל לעדות.
וכן כתב הר" ן בחידושיו ,שגם לרב ששת אסור משום גזל ,ומכיון שלא משמע לאנשים שיש בזה מעשה
איסור-לא נפסל לעדות.
וכן מצאתי בחידושי מהר"ם שיק שכתב" :דסברת רש"י ,שכיון שאינו בידו ,מספיקא גמר ומקני .או
כסברת ר"ת דהואיל ורוצה לקנות -מקנה נמי ,נראה נראה דלאו כללא בכל אדם או רוב אדם דנימא
משום זה אי איכא איניש דלא גמר ומקני הוי דברים שבלב דלא הוי דברים .אלא איכא למימר דגם רב
ששת סובר דלאו כללא ,ואיכא דגמרי ומקני ואיכא דלא גמרי ,ואם כן המשחק בקוביא הוא ספק גזל
ומספיקא ליכא למיפסל לגברי לעדות ,דאוקי אחזקה ,לכך קאמר רב ששת שפסול משום שאינו עוסק
בישובו של עולם".
וא"כ הפשט לפי המהר"ם שיק ,דמה שכתב הרמב"ם דהוי גזל ,הכוונה ,ספק גזל וכמ"ש כאן בהלכות
עדות "אבק גזל" ,דדילמא לא מקנים בלב שלם.
ה"תומים" בסימן ל"ד כותב שהרמב"ם פוסק כרב ששת שמשחק בקוביא לא הוי אסמכתא ומ"מ הוי גזל
דדבריהם ,והטעם שלא נפסל לעדות לרב ששת כי כדי לפסול בעינן שעשה כן לשם חימוד ממון ,אבל
המשחק בקוביא לאו להנאת ממון קא עביד ,אלא לבלות הזמן ולשם הנצחון.
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כסברא זו -שאף רב ששת מודה דהוי גזל מדבריהם ,אלא שלא נפסל לעדות מטעם זה אא"כ אין לו
אומנות אחרת ,הואיל ואינו עוסק בישובו של עולם ,כתב המהרשד"ם חלק יו"ד סימן פ"ד ובשו"ת
המבי"ט ח"א סי' ע"ח.
הריב"ש בסימן תל"ד העיר שגם לסוברים כרב ששת להתיר ,מ"מ המהמרים על כסף רב ומפסידים את
ממונם ,לאו שפיר קא עבדי.

ט.סיכום
ולכן לסיכום ,אם אדם קונה כרטיס פיס ,אך אינו מבזבז את ממונו על ענין זה ,מכל הטעמים דלעיל נראה
דיש לו על מי לסמוך.
ואלו הם יסודות ההיתר בקצרה:
א.משחק בקוביא ,אם סיכוייו לזכות סבירים ,אינו מקנה כדת וכדין .אולם ב'מפעל הפיס' הכל יודעים
שהסיכויים לזכות קלושים מאד.
ב.סברת הרא"ש :משחק בקוביא אם שחקו ועדיין לא הגיע הממון לידי הזוכה ,אבל אם הממון כבר הגיע
לידי הזוכה -אינו גזל .וה"ה כאן שהממון יצא מידי קונה הכרטיס.
ג.סברת המרדכי בשם הראבי"ה :משחק בקוביא אסור רק בדבר שתלוי בחכמתו ,אבל בדבר שלא תלוי
בידו -אין בזה אסמכתא ,והרי 'מפעל הפיס' לאו בידו כלל.
ד.במקום שיש דינא דמלכותא וגם סיטומתא ,הרי זה מבטל אסמכתא.
ה.סברת הרב שפירא שכרטיס הפיס הוא תמורה למה ששילם ,ויש לו יכולת למוכרו .ולא דומה למשחק
בקוביא .ועיין באות ו' ,סברא נוספת שהבאנו בשמו.
ו .סברת השו"ע להחמיר במשחק בקוביא דהוי אסמכתא ,לאו מילתא פסיקתא היא ,כמבואר בסמ"ע
ובבאר הגולה שלמדו שדעת השו"ע להתיר.
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א.דין שרטוט בשיטות הראשונים.

ב.פשט חדש ל"אמיתה של תורה".

ג.המגילה ועשרת הדברות.

ד.שרטוט דר' יצחק -דין נפרד ושונה.

ה.מהפך בסוגית שרטוט -גיטין ו' ע"ב

ו .תפילין לא בעי שרטוט.

ז .הימים נזכרים ונעשים בקריאה וסעודה.



א.דין שרטוט בשיטות הראשונים
איתא בגמ' מגילה ט"ז" :דברי שלום ואמת" מלמד שצריכה שרטוט כאמיתה של תורה.
הביטוי "כאמיתה של תורה" ,אומר דורשני ,שכן אין לפוטרו כתפארת המליצה גרידא שהרי כל הדרשה
מתבססת על המילה "אמת" ,וכבר הראשונים דנו במשמעותו ומכוחו הגיעו לפירושיהם השונים שיש
בהם נ"מ לדינא.
מהי אותה "אמיתה של תורה" שבה פשוט שיש לשרטט ,ועל שום מה נקראת כך ,האמנם רק אותה יש
לשרטט ולמה.
והנה ר"ת אכן דייק שאין צריך לשרטט ס"ת אלא בשיטה ראשונה בלבד ורק במזוזה צריך לשרטט בין
שיטה לשיטה ,והיא הנקראת אמיתה של תורה על שום יחוד השם המופיע בה שעיקר האמונה תלוי בו,
וממנה נלמד למגילה .ואמנם מצינו שמזוזה חייבת בשרטוט מהלכה למשה מסיני כדאיתא במנחות ל"ב
ע"ב ,ומזה גופא הביא ראיה שכל התורה אינה צריכה שרטוט ,דמזוזה היא בכלל שאר הספרים .וכן
הוכיח מהא דקי"ל במנחות שם דתפילין אין צריכים שרטוט ולמה יגרע חלקן מכל התורה?
עוד הוכיח מדאמרינן בגמ' מגילה י"ט ע"א :אמר ר' חלבו...מגילה נקראת ספר ונקראת אגרת ,נקראת
ספר שאם תפרה בחוטי פשתן פסולה ,ונקראת אגרת שאם הטיל בה שלשה חוטי גידין כשרה .ואם ס"ת
צריך שרטוט נלמד משם .וכן נקט ר"ח.
אלא שהראשונים האחרים חלקו :שרש"י פרש כאמיתה ...ס"ת עצמו ,ומוכח שס"ת צריך שרטוט ,וכן
נקטו הרמב"ן ,הרשב"א ,המאירי ועוד.
והביאו לראיה שבירושמי מגילה א' א' הוסיפו בדרשה הנ"ל :ר' חלבו...נאמר כאן "דברי שלום ואמת"
ונאמר להלן "אמת קנה ואל תמכור" ,הרי היא כאמיתה של תורה מה זו צריכה שרטוט אף זו צריכה
שרטוט ,מה זו ניתנה להידרש אף זו ניתנה להידרש .וכתבו התוס' שמכאן מוכח שלא קאי על מזוזה שהרי
הפסוק אמת קנה...קאי על כל התורה .וכן כתב ר' קרשקש ובאר שכאמיתה של תורה היינו כגוף של ס"ת.
ותרצו שלא קשה קושיית ר"ת מ"ט לא למדו מדנקראת ספר ,שהרי נקראת גם איגרת והו"א שבדבר זה
אינה כספר .וכן מאי דהוצרכנו לרבות מזוזה מהל"מ הוא כדי למעט תפילין שלולא כן אה"נ דהוו בכלל
התורה כולה.
ובטעם הדבר כתב המאירי שעיקר שרטוט בס"ת נאמר מפני שניתנה ליקרות בה ,ושיש לומר כן אף בכל
הכתובים הואיל ונתנו ליקרות בהם כדי שלא יתערבו השיטות ויתבלבלו הקריאות ,משא"כ בתפילין
ומזוזות ,אלא שנתרבית מזוזה מהל"מ כי נבדקת פעמיים בשבע שנים ,שלא כתפילין .והוסיף שבדין היה
שלא יהיו הכתובים בכלל אלא שהתלמוד מעיד שכן ואף הוסיפו לגדר ולסייג שלא לכתוב ארבע תיבות
אלא בשרטוט אף שלא במקומן וכמובא בגיטין ז' שרטט וכתב ליה...והכל מהטעם שכל הקריאות
שבקודש יהיו מסודרות.

ב.פשט חדש ל"אמיתה של תורה"
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ולענ"ד לחדש בביאור כל המקורות הנ"ל פירוש מחודש בדרך שנקטו רוב הראשונים ,המאיר ומבהיר את
הביטוי אמיתה של תורה גם לשיטה זו.
יש מקום לפרש ש"אמיתה של תורה" היא פרשת עשרת הדברות ,וזאת עפ"י הגמ' בקידושין ל"א שם
איתא בענין "אנוכי ה' אלוהיך" ":רבא אמר מהכא 'ראש דברך אמת'...מסוף דברך ניכר שראש דברך
אמת" .ונראה לומר שפרשה זו ראויה להחשב אמיתה של תורה דוקא משום שהינה כוללת כל תורה
כולה ,וכהמשך הפסוק":ראש דברך אמת ולעולם כל משפט צדקך" .ועל דרך הפסוק":משפטי ה' אמת
צדקו יחדיו"; שרק מתוך הראיה הכוללת של כלל המצוות ניכרת האמת .ועיין נחמיה ט' י"ג" :ועל הר
סיני...ותתן להם משפטים ישרים ותורות אמת חוקים ומצוות טובים".
עובדת היות עשרת הדיברות שורש המצוות כולן ,הינה פשוטה בדברי הראשונים כרמב"ן וכרס"ג ועוד,
והם אף הראו כיצד התרי"ג מצוות נובעות מתוכן ,ולמעשה יסוד זה מופיע מפורשות כבר במדרשי חז"ל,
ומתוך הדברים נראה שיש לקושרם לשרטוט הנזכר בענין אמיתה של תורה כהנחה ידועה וברורה
המשמשת מקור לנלמד ממנה.
מובא במדרש רבה לפ' נשא פרשה י"ג":כף אחת" כנגד הדברות"...עשרה זהב" אלו עשרת
הדברות"...זהב"...נחמדים מזהב וגו'" ,מלאה קטורת" שתרי"ג מצוות בלולות בהן .ובהמשך שם ביתר
ביאור לעניננו:ד"א מלאה קטורת שבין כל דבור ודבור שהיו כתובים בלוחות פרשיותיה ודקדוקיה של
תורה היו כתובים ,ואתיא כ"...ידיו גלילי זהב" אלו שני לוחות הברית...מה הגלים הללו בין גל גדול לגל
גדול גלים קטנים כך בין כל דבור ודבור פרשיותיה של תורה היו כתובים ודקדוקיה.
וכן מובאת דרשה זו בירושלמי סוטה ח' ג':חנניא...בין כל דבור ודבור דקדוקיה ואותיותיה "ממולאים
בתרשיש" כימא רבה ...מה הים הזה בין גל גדול...
כעת יש רק לצרף את המובא בויקרא רבה פרשה י"ט והדברים יאירו מאליהם":ראשו כתם פז וגו'"
"ראשו" זו תורה דכתיב "ה' קנני ראשית דרכו""...כתם פז" אלו דברי תורה שנא' "הנחמדים מזהב ומפז
רב" "...קווצותיו תלתלים" זה הסירגול" ,שחורות כעורב" אלו קוצי האותיות...
הן אמת שהתורה כולה היא ראשית וקודמת לעולם וכולה מחמדים ,ואכן כולה זקוקה לשרטוט שמוכח
במדרש שאינו רק ה"ת לכתיבה ישרה אלא בעל ערך עצמי כשם שגם קוצי האותיות הינן בעל ערך עצמי
ונדרשו בהן תילי תילים של הלכות על כל קוץ ,אלא שעל פי דרכנו הראשית של הראשית היא כוללת כל
התורה ומשום כך היא אמת ,והיותה כוללת כל התורה נובע מכח מה שמופיע בין השיטין ,אותם גלים
קטנים שנזכרים בלוחות שנראה שביריעת הס"ת מחליפם השרטוט ,וממילא בו מקופלות התרי"ג מצוות
הבלולות בעשרת הדברות.
ובטעם הדבר נראה שהשרטוט שבו נתלים השורות מסמל את הישרות שעליה נסמך אותו פסוק שנתלה
בו ,ומסתבר שה"ה לאותם מצוות מהתרי"ג שנובעים ממצוה מסוימת שגם הם מודרכים מאותה הישרות
הכלולה בה ,וזו הסיבה שאפשר ליצגם דרכה ,ועל כן השרטוט בו "כתוב יושר דברי אמת" ,הוא המתאים
והראוי לגנוז בתוכו את תרי"ג המצוות שכלולים בעשה"ד.

יש עדיין להוסיף את סיום דברי הירושלמי שמגילה צריכה שרטוט ונתנה להדרש כאמיתה של תורה.
ונראה לומר שקמ"ל שהמגילה לא רק שנאמרה ברוח הקודש וממילא שייך לדייק במילותיה אלא שווה
לפסוקי עשרת הדברות שראויים להדרש יותר משאר התורה בהיותם כוללים יותר וכמו שאכן מובא
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במדרש שה"ר א' עה"פ "הביאני המלך חדריו"" :ויגד לכם "...אלו עשרת הדברות עשרה למקרא עשרה
לתלמוד ,וכי מנין...חדרי מרכבה אלא הה"ד הביאני המלך חדריו.

ג.המגילה ועשרת הדברות.
אם כנים אנו וכוונו לאמיתה של תורה בהסבר מעלת המלמד ,מעתה יש לדון גם באיכותה של המגילה
הנלמדת משרטוט אמיתה של תורה ,ושהשוואתם לא מרבה רק את עצם חיוב שרטוט המגילה אלא בנוסף
לכך התחדש ששרטוט המגילה הוא כאמיתה של תורה ,וממילא יתבאר עפ"י דרכנו שכשם ששרטוט
עשרת הדברות חובק זרועות עולם ה"ה גם לשרטוט המגילה ,אלא שבטרם נעמוד על משמעות הדברים
עדיין צריכים אנו למודעי מה יתרונה של המגילה על שאר הכתובים ,ובמה זוכה למעמד הנכבד המשווה
אותה לעשרת הדברות שנתנו במעמד הר סיני?!
ונראה לומר עפ"י הגמ' בשבת פ"ח ע"א שם איתא...:אמר רבא אעפ"כ הדור קבלוה בימי אחשורוש
דכתיב "קימו וקבלו היהודים" קימו מה שקבלו כבר .וא"כ אותה מעלה של קבלת תורה מסיני חוזרת
וביתר תוקף בקבלה מרצון ,אלא שבסיני ה"אנוכי" הוא מכוח יצי"מ והוא נגלה ואילו במגילה מופיע
ה"אנוכי" בנסתר" :ואנוכי-הסתר אסתיר" ,שהוא המקור לאסתר מן התורה ,ומה לנו נסתר מהשרטוט
המסורגל בקנה?
ונראה שאף ניתנה להדרש כאמיתה של תורה שסודותיה עמוקים ונשגבים כנ"ל ,אלא שבניגוד לקבלת
התורה בסיני בה מתחזקים שמים וארץ שהיו תלויים ועומדים מכוח התנאי של " יום השישי" כנדרש
בגמ' שם וכן זוכים לגילוי הבראשית כנדרש בשיר השירים רבה א'...:מפני מה גילה הקב"ה לישראל מה
ביום ראשון ומה ביום שני עד יום שישי? בזכות שאמרו...נעשה ונשמע מיד גילה להם;בקימו וקבלו שבו
הדור קבלוה זוכים עם קבלת התורה גם לגילוי סודות קץ הימים אלא שכשם שהאנוכי נסתר גם עצם
הקץ נסתר ,והוא מקופל בשרטוט.
מעתה יאיר אור חדש על דברי הרמב"ם סוף הל' מגילה :כל ספרי הנביאים וכל הכתובים עתידין להבטל
בימות המשיח חוץ ממגילת אסתר והרי היא קיימת כחמשה חומשי תורה" ...וזכרם לא יסוף מזרעם".
שדבריו אלו מקורם בירושלמי מגילה א' ה' שם איתא :ר' יוחנן אמר הנביאים והכתובים עתידין ליבטל
וחמשת ספרי תורה אינן עתידין ליבטל מה טעמא "קול גדול ולא יסף" ,רשב"ל אמר אף מגילת אסתר
והלכות אינן עתידין ליבטל נאמר כאן "קול גדול ולא יסף" ונאמר להלן "וזכרם לא יסוף מזרעם" ...ועיין
בקרבן העדה שפרש:ולא יסף-ומתרגמי' 'ולא פסק' ובעשרת הדברות כל התורה כלולה בהן ולדיוקא אתא
דדוקא ד"ת אינן בטלים אבל דברי נביאים בטלים .ובטעם הדבר דהתחדש גם במגילה דזכרם לא יסוף
נראה דהוא מטעם דאין שמו של הקב"ה שלם עד שימחה שמו של עמלק כולו )כמובא ברש"י סוף בשלח(
וממילא דגם ספרו דהיינו ה"אנוכי"-אנא נפשי כתבית יהבית )שבת ק"ה( אינו שלם ,ולכן נצטוו כתוב זאת
זכרון בספר שמזה מצאו חכמים מקור לכתוב את המגילה ,והאנוכי בעשה"ד בנגלה ובמגילה בנסתר ,אלא
שגם במגילה אין השם שלם עדיין ,דלא הוכרת זרע עמלק כולו ומדדיקינן בגמ' שם )מגי' ז' ע"א( שלישים
ולא רבעים מוכח דלא יכתב ספר נוסף ובהכרח דאינו מופיע אלא בשרטוט המגילה שם טמון סוד אחרית
הימים ובהכרח דגם היא לא תבטל כתורה .וא"כ תתפרש מעתה בקשתה של אסתר כתבוני לדורות לא רק
להשוותה לשאר הכתובים אלא כתיבה משורטטת כאמיתה של תורה דאינה פוסקת גם לימות המשיח,
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וזאת בנוסף על בקשתה קבעוני לדורות שכתב רש"י ליו"ט ולקרייה ,ונאותו חכמים גם לבקשה זו .ובזה
יובנו היטב דברי הגמ' י"ד ע"א :ארבעים ושמונה נביאים...ולא הותירו על מה שכתוב בתורה חוץ ממקרא
מגילה ,דשניא המגילה דלא תבטל .ועיין במראה הפנים בירושלמי הנ"ל מה שהביא מהאלשיך).ועי' אבני
שוהם(] .ובזה יובן היטב למה הוצרכה הגמ' להדגיש שר' יוחנן אינו יכול להיות בין הדורשים דרשה זאת
של 'כתבוני לדורות' ,שהרי בירושלמי הנ"ל סבר ר' יוחנן דרק חמשת חמשי תורה אינן עתידין להבטל ורק
רשב"ל הוסיף דה"ה למגילה ,ורב ורב חנינה ור' יונתן שדרשו שם בירושלמי שהמגילה הזאת נאמרה
למשה מסיני היינו בציווי כתוב זאת זכרון בספר והוא המאפשר לחכמים לכותבה לדורות כתורה עצמה
כמו שדרשו חכמים אלו בבבלי .ואף ריב"ל דהוזכר עמהם בירושלמי סבר כן כדלהלן[ ובזה תובן הגמ'
מכות כ"ג ע"ב :אמר ר' יהושוע בן לוי שלושה דברים עשו בי"ד של מטה והסכימו בי"ד של מעלה על ידם,
אלו הן מקרא מגילה...דאין הכוונה לחידוש מצוה גרידא כחנוכה למשל )עיין רש"י מגילה י"ד ע"א ד"ה
חוץ( אלא לקביעתה לדורות כתורה )ובזה אפשר ליישב מה שנשאר באבני שוהם בצ"ע למה לא נקט ימי
הפורים דיכלול גם שאר מצוות היום ,שכן אף אם נאמר דגם מצוות היום לא יבטלו ,וכמש"כ הרמב"ם,
הכל נובע מהחידוש שבכתבוני לדורות הנובע מכתוב זאת זכרון בספר שלכן זכרם לא יסוף(.
והמטה אוזנו לא יוכל שלא להזכר בדברי הגמ' בשבת פ"ז ע"א":ג' דברים עשה משה מדעתו והסכים
הקב"ה על ידו...שבר את הלוחות...התורה כולה כאן."...
ונראה דיש קשר הדוק בין הדברים כדלהלן:
איתא במדרש ב"ר פרשה כ"ד על הפסוק "זה ספר תולדות אדם" :בשעה שברא הקב"ה את אדה"ר מלא
כל העולם כולו בראו...ומצפון לדרום מניין שנאמר "ולמקצה השמים ועד קצה השמים -"...דהוא הפסוק
בדברים ד' המתייחס למתן תורה",השמע עם."...
עוד איתא שם":ראוי היה אדה"ר שתנתן תורה על ידו...חזר הקב"ה ואמר לו ומה עכשיו שש מצוות נתתי
לו ולא היה יכול לעמוד בהם והיאך אני נותן לו תרי"ג מצוות...לא לאדם אני נותן כי אם לבניו שנאמר
'זה ספר תולדות אדם'".
ונראה לומר בהקדמת הגמ' בחולין קל"ט ע"ב":המן מן התורה מנין 'המן העץ'" .דאמנם היה ראוי
אדה"ר לקבל את התורה כולה בשלימות ורק בעקבות הכוח העמלקי שהחטיאו באכילה מן העץ ,הפסיד
מעלתו ונדחתה נתינת התורה עד שאמרו 'נעשה ונשמע' ופסקה זוהמתן וחזרו למעלת אדה"ר לפני החטא
והיו ראויים לקבל את התורה בשלימות לולא חטאו בעגל וניטלו מהם הכתרים ,ואמנם מכוח תפילת
משה נתכפר להם אך לא שבו למעלתם ,ורק במפלת המן והחלשת כוח עמלק זככו עצמם ו'קימו וקבלו'
שהיא מדרגה מעין הנעשה ונשמע ,וזכו דהדור קבלוה .אלא שכיון שעדיין לא כילו זרע עמלק כולו לא
חזרו למדרגת אדה"ר ועדיין לא יכולים לקבל את התורה בשלימות ,אלא שכנ"ל כיון שאין עוד "ספר",
בהכרח שנכלל בספר ובהסתר ,ואסתר מן התורה מנין "ואנוכי הסתר אסתיר " ,כל המגילה הסתר,
והמשך המגילה לעת"ל בהסתר בתוך הסתר בשרטוטה) .ואולי ניתן למצוא רמז גם במה שנדרש בגמ'
שם":מרדכי מן התורה מנין שנאמר 'מר דרור' ומתרגמינן 'מירא דכיא' ,דהיינו שמרדכי נרמז במור
שבשמן המשחה וכן בקטרת ,והקטרת היא הרומזת לתרי"ג מצוות הבלולים בעשה"ד כנ"ל ,ועיין תנחומא
תצוה שלא ירדה שכינה עד שהקטירו את הקטרת ,והמשכן הלא מכפר על חטא העגל שבעטיו הפסידו את
קבלת הלוחות הראשונות(.
השתא יובן היטב מדרש נוסף המובא על הפסוק "זה ספר"":ר' תנחומא...כל האומנויות אדה"ר
למדם...רבנן אמרין אפילו סרגולו של ספר אדה"ר למדו ,שנאמר 'זה ספר' הוא וסירגולו ,"...ויש להבין
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לשם מה נזקק ללימוד האומנויות ,ומה מעלת אומנות הסרגול )עייו מועדי הראי"ה(?! מעתה נוכל לומר
דמשחטא אדה"ר וממילא הפסיד מעלתו ויכולתו לקבל את התורה ,ונענש 'בזיעת אפיך תאכל לחם' ,נזקק
ללימוד האומנויות ,ורק כשיזדככו בניו יקבלו הם -תולדותיו -את ה"ספר" ,אלא שכיון שגם המה כאדם
עברו ברית ,אינם מקבלים את הספר בשלימות ,מהדורה קמא במתן תורה ומהדורה בתרא במגילה
ושניהם עם שרטוט שבו מסתתרת השלמת הספר שיתגלה לעת"ל עת יתוקן החטא הקדמוני ויבטל כליל
כוח עמלק ,אז יושלם שמו של הקב"ה.
ולא בכדי קבע בן עזאי שם בהמשך'":זה ספר תולדות אדם' -זה כלל גדול בתורה",שכן פה מסתתר מהלך
הדורות כולם המתקדמים אל התורה בשלימותה לעת"ל.
ונראה שלו זכו לקבלת התורה כראוי אכן לא היו זקוקים לשרטוט ,דהיו הדברים נתקעים בליבם והיו
למדים ואינם שוכחים ,וכן לעת"ל יכתבו הדברים על לוח ליבם )עיין פחד יצחק מאמר ז'( .ומסתבר גם
שנאמרה התורה למשה בשלימותה ,כביכול אין עתידים לחטוא ,וכמו שדרשו בירושלמי הנ"ל שאף
המגילה נאמרה למשה מסיני ,והיינו אף מה שנכלל בשרטוטה .וכן בלוחות הראשונים היו התרי"ג
בעשה"ד עצמן ,שהן תרי"ג אותיות כמובא במדרש פרשת נשא הנ"ל ,ולא היה צורך בשום תוספת ביאור,
דהדברים היו מאירים מאליהם ורק משנשברו צריך לתוספת השרטוט ואור תושבע"פ שגנוז בתורה.

מעתה עפ"י דרכנו ברור דנקטה הגמ' 'אמיתה של תורה' בדוקא דהיינו עשרת הדברות הכוללים בתוכם
את התורה כולה וזאת מכוח השרטוט ,ושנאמר בהם 'ולא יסף' דאינם בטלים ,ומהן למדנו למגילה
שצריכה שרטוט כמותן שמכוחו אף היא אמת וקיימת לעולם ,משא"כ שאר הכתובים שאף הן
משורטטים אך אין בהם אלא חידושם ,שלא הותירו על מה שכתוב בתורה ,וממילא א"א היה ללמוד
שמגילה צריכה שרטוט מדנקראת ספר לענין גידים ונכתבת כספר בדיו.

ד.שרטוט דר' יצחק -דין נפרד ושונה
בבאור טעמו של דין שרטוט נקטנו דאינו ה"ת לכתיבה ישרה אלא שיש בו חשיבות עצמית של השלמת
הפסוקים שנשענים עליו בחלק הנסתר שלהם ,ואולי אפשר לומר שמסתתרת בהם הישרות הפנימית של
כל פסוק ,שבהתאם לה יוסבר כל פסוק ויסתעף ממנו כל התלוי בו .מסתבר לפי"ז שגם בכל הכתובים
נזקקים אנו לשירטוט שבו יסתתרו שורשו וענפיו של כל פסוק ,גם אם אכן אין בהם יתור על מה שכתוב
בתורה שמשום כך יבטלו לעת"ל עת תמלא הארץ דעה ויהא די בתורה שממנה יוכל כל אחד להבין את
שנתלה בה ונובע ממנה.
אלא שמסתבר שאותה מעלה שבשרטוט לא קיימת אלא בפסוק המופיע בפרשה שנכתבת במקומה וכדינה
על קלף ובדיו ובהשלמת קוצי אותיותיה ,משא"כ בכותב פסוק בודד גם כשכותבו לדרשה ,וממילא דיש
להבין את שחידש ר' יצחק בסוגיא דגיטין ו' ע"ב":שתיים כותבין ,שלוש אין כותבין" ,או כדנשנה
במתניתא "שלוש כותבין ארבע אין כותבין" ,ונראה שפה אכן יש להסביר ,כדנקט המאירי בטעם שרטוט
התורה ,שלא יתערבו ויתבלבלו הקריאות שטעם זה שייך גם בכותב פסוק שלא במקומו ,וכמו"כ מסתבר
שאין לחוש לו אלא בכותב שלוש או ארבע תיבות ,ועוד אפשר לומר דסגי במשרטט שורה עליונה בלבד
שעל פיה ידריך את כל האחרות ,משא"כ בכותב פרשה במקומה וכסדרה ,שם מסתבר שכל תיבה ותיבה
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חייבת להיות משורטטת ,וכן כל יריעה שאינה מסורגלת פסולה ,דבר שלא שייך בדברי ר' יצחק שמסתבר
דאינו אלא דין שכך ראוי לכתחילה דהרי קאי גם על כותב שלא ביריעה.
)גם ספיקו של תוס' בסוטה י"ז אם מועיל שרטוט אחר הכתיבה לא שייך אלא על שרטוט שיש בו ערך
עצמי ולא אם ננקוט שכל תפקידו הינו כמסייע לכתיבה ישרה(.

ה.מהפך בסוגיית שרטוט -גיטין ו' ע"ב
מעתה יש לבאר בסוגיא דגיטין ו' ע"ב פשט חדש ,וזאת אחר הקדמת המדרש בויקרא רבה פרשה י"ט
הנ"ל'...":קווצותיו תלתלים' זה הסרגול...,ר' יהושוע אומר במי הן מתקיימות במי שמשחיר ומעריב
בהן" .ומתבאר שאותה סגולה שבסרגול שמורה לאותם שמקדישים עתותיהם ועושים ימים כלילות
ביגיעתם לגלות את הטמון בין השיטין המאיר את הפסוקים באור הגנוז בהם.
והנה מבואר בסוגיה שעל קביעתו של ר' אביתר -גיטין הבאים משם לכאן )מבבל לא"י( אין צריך לומר
בפ"נ ובפ"נ ,שמבואר בגמ' שכיון דאיכא רבים דסלקי ונחתי משכח שכיחי -ערער ר' יוסף בתמיהתו מאן
לימא לן דר' אביתר בר סמכא הוא ,תמיהה שיש לתמוה עליה מה פשרה ,ועוד הקשה ,ששלח :בני אדם
העולים משם לכאן הן קיימו בעצמן "ויתנו הילד בזונה והילדה מכרו ביין וישתו" ,וכתב ליה בלא
שרטוט ,ולא קיים את דינו של ר' יצחק .וקשה ,האמנם רצה רב יוסף להכריעו לכף חובה בשל אי קיום
דין זה?
נראה שהסתפקו מה היחס הנכון לעולים משם לכאן שבעקבות זה ילדיהם אכן משתעבדים לצורך
מזונותיהם ,ולשאלה זו צריך בר סמכא שיכריע ושבזה תלוי אם אכן תהיה תנועה ערה וקבועה שראוי
להפטר מכוחה מאמירת בפ"נ .ולזה צריך בקי בטעמי המקראות ,ועל כן יש לברר האמנם בר סמכא הוא
ויודע לדרוש נכונה ושדבריו יתקבלו ,ומדלא שרטט מוכח דאינו שייך ברז זה שבשרטוט.
ועל זה השיבו אביי ,שאמנם לגבי דבר התלוי בסברה לו זוכים מכוח השחרה והערבה עד שמיישר סברתו,
שבחסרונו לא יחשב שום תלמיד לבר סמכא ,בודאי צודק הוא ,אך יכולנו להפליל את ר' אביתר בקשר
לשרטוט יריעות ספר תורה ושאר הכתובים שנכתבים כסדרם וכדינם ,משא"כ בשרטוט שבדינו של ר'
יצחק שהינו דין נוסף השונה במהותו ואינו מיועד לישר את הסברא אלא לישר את הכתיבה והקריאה
והוא גמרא דלא שמיע ליה ואין חסרונו פוסלו מלהחשב בר סמכא.
ועוד הוסיף שר'אביתר בודאי בקי בסוד השרטוט המתגלה לשוקדים על תלמודם שהרי אסכים מריה על
ידיה וכמש"כ רש"י לגלות לו סוד דברים הסתומים ,והוא אכן בר סמכא לגלות הסתום .ונראה שדרשתו
בדבר העולים משם לכאן אינה לגנותם שמזלזלים מכוח תלמודם בנושאים שברומו של עולם ,אלא
אדרבא להיפך ,יש פה שבח גדול לזכותם ,וכמש"כ במאירי ובחת"ס ,שהדרך לזכות לתורה כרוכה
בהתאכזרות כביכול על בני ביתו .והנה כשנצרף את המשך המדרש הנ"ל יאירו הדברים מאליהם ,דאיתא
שם":א"ר שמואל בר אמי ד"ת צריכים השחרה והערבה בפרנסה מנין 'מי יכין לעורב צידו' ,כך אם אין
אדם נעשה אכזרי על גופו ועל בניו ועל ביתו כעורב הזה אינו זוכה לד"ת .הרי שאין לדאוג בדאגת פרנסת
בני ביתו כשמתיגע במס"נ להתעלות בתורה והדואג לכלכלת בני העורב יזון גם את בניו .ור' אביתר
האמון על סוד השרטוט שלחשיפת אורו זוכים ע"י יגיעה ומס"נ מכתיר את העולים מכאן לשם בכתר
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המעולים שבחבורת המתאכזרים על בניהם כביכול .וממילא שלאותם שהוכשרו לכך ראוי לנהוג כן
ותרבה התנועה.
ואולי יש למצוא רמז לכך במאי דדרש זנות מענין מזונות כדכתב בתוס' ,די"ל דקמ"ל שהמשתעבד
לחיפוש המזונות סר מדבקותו בה'.
ונראה דהא דאשכחיה ר' אביתר לאליהו והודיעו שהקב"ה עוסק בפרשה דפלגש ומפרש בה כדבריו ,אף
זאת ממעלת מגלי רז השרטוט ,דבמדרש הנ"ל ,ענין העיסוק בסירגול מתוך השלכת עול הפרנסה ,נסמך על
אליהו כדדרש שם ר' שמואל בר אמי )שהוא גם בעל המימרא הנ"ל שמובאת שם בהמשך( :ד"ת צריכים
השחרה והערבה שנאמר "מי יכין לעורב צידו" ,למוד מאליהו ע"י שהשחיר והעריב בתורה ולא כבר
זימנתי לו עורבים...
ויש להוסיף מהא דתנא דבי אליהו כל השונה הלכות בכל יום ...שנאמר הליכות עולם לו...דהיא
כדדרש רשב"ל בירושלמי דמגילה א' ה' הנ"ל :אף מגילת אסתר והלכות אינן עתידין ליבטל...הלכות
"הליכות עולם לו") ,עיין שפ"א לפרשת בא תרס"א על הפסוק "והיה...תורת ה' בפיך" ,ויובא לקמן(,
דהזוכה לדרוש נסתרות הפסוקים בעוה"ז כשעודם בהסתר ,מובטח לו שהוא בן עוה"ב ויזכה לעסוק בהן
גם אז ,דלא יתבטלו אלא אדרבא יהיו בנגלה.
וכן נראה דהא דאסכים מריה על ידיה תלוי בהא דהסכים הקב"ה על ידו שנזכר בשבירת הלוחות ע"י
משה שמאז שנשברו הלוחות הראשונים נגנז אור רזי התורה בתושבע"פ שרק העמל בה במס"נ זוכה
לגילוי אליהו והארת פנים מהסכמת הקב"ה.
מעתה אין לערער אחר ר' אביתר שבודאי בר סמכא הוא ,וכל מן דין סמוכו לנא ,ולהוראותיו יש להשמע,
ובודאי ירבו התלמידים ההולכים באורו ויעלו ארצה ,ויתעלו בלימודם .ונראה שדוקא מתוך הכרתו מעלת
השרטוט לא חש ולא שמע להא דר' יצחק ,שכן שרטוט פסוק בודד לצורך ישור הכתיבה לא ידמה ולא נוגע
לשרטוט התורה שבו טמון יושר דברי אמת .ומסתמא לכשיגמור יסבור.
ועפ"י הנ"ל נראה לחדש פן חדש בבאור הדרשה הנ"ל בב"ר פ' כ"ד עה"פ "זה ספר תולדות אדם"":כל
האומנויות אדה"ר למדם...אפילו סרגולו של ספר ,"...דקאי על אומנותו של ר' נהוראי המניח כל אומנות
שבעולם ואינו מלמד בנו אלא תורה ,דקמ"ל דאף משנענש אדה"ר וזרעו "בזיעת אפיך תאכל לחם" ונזקק
לטרוח אחר מזונו עדיין אשרי מי שעמלו בתורה העוסק בסרגולו של ספר בהשחרה והערבה שאף הוא
יקבל קצבת מזונו) .ואינו סתירה לביאורנו הנ"ל ,דאדרבא תרוויהו קיימין דהלכות ומגילה שהינן בסוד
הסרגול אינם בטלים ,וכן רק מתוך שחטא אדה"ר ואינו ראוי לקבל את התורה אלא זרעו ,שגם הם
כשתפסו אומנותו והפסידו מדרגת הנעשה ונשמע בה זכו שפסקה זוהמתן ,נדחו מלקבל את הלוחות
הראשונות ונזקקו ללוחות השניות שצריכות השלמה ויגיעה .אי לכך הקב"ה מראה לאדה"ר אומנויות
בניו שמצד אחד "חרשים המה מאדם" וילמדו מלאכת יצירת הפסל כדדרשינן שם במדרש וגם הם כמוהו
ידחו מלזכות בתורה במדרגתה הראויה ,אך מצד שני בצד המכה רטייתה -שבסוד הסרגול תהיה ישועה
לפרט ולכלל(.
ולפי"ז זכינו לטעם נוסף לקביעתו של בן עזאי זה ספר...זה כלל גדול בתורה ,דמי לנו כבן עזאי המקיים
בעצמו "ויתנו הילד בזונה "...עיין ברש"י שפירש דבטלין מפו"ר ,ויגע בתורה בהשחרה והערבה לגלות רזי
שרטוטה ,דהוא נאה דורש ונאה מקיים ,ובודאי דלדידיה זהו כלל גדול בתורה.
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ו.תפילין לא בעי שרטוט
לאור הנ"ל נראה לחדש טעם חדש בהלכה למשה מסיני דתפילין לא בעי שרטוט ,דהנה אף שמעלת
השרטוט גדולה וחשובה תפילין לא בעי שרטוט אך לא משום חסרון מעלתם אלא אדרבא להיפך
דבתפילין גם כשהפרשיות לא משורטטות השרטוט קיים ונחרת בגופו של המניח ,ותמורת תרי"ג המצוות
הנכללים בעשרת הדברות בשרטוטם ,הנחת התפילין פועלת ומאירה את רמ"ח איבריו ושס"ה גידיו של
המניחם.
עי' שפ"א פרשת בא עה"פ "והיה...לאות...למען תהיה תורת ה' בפיך ,"...שהביא )תרנ"ו( :איתא הוקשה
כל התורה לתפילין ,והמניח תפילין כעוסק בתורה ,כמו שיש תורה בדיבור כן במעשה...,בכל מעשה מצוה
מתעורר בזה אותו הפסוק...וניתן להם ספר התפילין ובהנחת התפילין נגמר זה הספר...כמו שהתפילין
צריכים קלף ודיו ובתים כן צריכים ליד וראש של ישראל ,ורמזו חז"ל בלשונם תפילין צריכים גוף נקי,
שהתפילין עצמם נגמרים בזה הגוף הנקי."...
)ובתרנ"ז( "נטע וחקק הקב"ה אותיות התורה בנפשות בנ"י ,אך שצריכין להוציא אלה האותיות מכוח אל
הפועל ולזה מסייע מצות תפילין...שיעשו הדברים רשימה ואות בנפש האדם."...
)ובתרנ"ט( "דכ' ואשים דברי בפיך לשון הוה כמ"ש ולא יסף ולא פסק...בכל יום הקב"ה מחדש הלכה
בישיבה של מעלה כן אותיות התורה החקוקים בכל נפש ישראל מתחדשין בכל יום ,וז"ש כל השונה
הלכות בכל יום...עמי בשותפות...ושמרת זה משנה ע"י היגיעה בתורה".
והנה את כל מעלות השרטוט בו גנוזים סתרי כוונות כל פסוק שרק העמל במס"נ זוכה לכוון להם והקב"ה
מסייעו לגלות את שמתחדש בו בבי"ד של מעלה ,זוכה המניח תפילין לרשום בגופו ולהאיר באור נשמתו,
ומשלים את ספר התפילין.
השתא אכן ראוי לומר דתפילין לא בלבד דלא בעי שרטוט אלא אדרבא נאמר בזה הפטור מן הדבר ועושהו
נקרא הדיוט.
אלא שעדיין ניתן לומר דיש לשרטט שיטה ראשונה ע"מ ליישר הכתיבה דלא גרע משאר סתם פסוקים,
אך גם מזה יש מקום לפוטרם מהטעם שהזכיר הרמב"ם שהן מחופים ,אך אין בטעם היות הקלף נסתר
אלא כדי לפוטרו ממראה הפסוקים והכתב הנגלה ולא מהחלק הנסתר שמקופל בשרטוט ,שנפטר מהל"מ.
והא דהתחדש בהלכה למשה מסיני דמזוזה בעי שרטוט ,דיינו שנאמר כראשונים דאתי
לגלויי אתפילין דא"צ ,ולא מיעט תפילין דא"כ הו"א דכ"ש למזוזה דקילא )רשב"א( )ושמא קמ"ל שאף
שבעובד ה' במס"נ גם כותלי ביתו מעידים עליו ומקיים וכתבתם על מזוזות ביתך כדכתב בשפ"א תרנ"ז
הנ"ל ,אין בכך די לפוטרה משרטוט בגופה(.
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ז.הימים נזכרים ונעשים -בקריאה וסעודה
לכש נשוב ונעיין בירושלמי שבראש דברינו נוכל להשלים את התמונה.
דדריש שם בירושלמי דמקדימין לקרות לימים שקבעו חכמים ואין מקדימין את הסעודה וא"א לומר
שנקדים את הסעודה " -והימים האלו נזכרים ונעשים" נזכרים בקריאה ונעשים בסעודה ,זאת אומרת
שמגילת אסתר ניתנה להידרש...,נאמר כאן "דברי שלום ואמת" ונאמר להלן "אמת קנה ואל תמכור",
הרי היא כאמיתה של תורה ,מה זו צריכה שרטוט אף זו צריכה שרטוט ,מה זו ניתנה להידרש אף זו ניתנה
להידרש.
והנה הא דניתנה להידרש לא נזכר קודם אף כשנזקקו לכמה דרשות ,וזה אומר דורשני .ואף לאחר שקבע
דזאת אומרת דניתנה להידרש ,נזקק להוכיח שאמנם כך הוא מ'דברי שלום ואמת' ,כאמיתה של תורה,
והבליע בדרשתו גם דבעי שרטוט ,הלא דבר הוא?!
ונראה לאור הנ"ל דהדברים קשורים וכרוכים זה בזה .דמהפסוק "נזכרים" דרשינן בבבלי דהקורא את
המגילה על פה לא יצא דאתיא זכירה זכירה מ"כתוב זאת זיכרון בספר" ובארנו דמפסוק זה למדו דיש
לכתוב מגילה בשרטוט ,וכן לירושלמי דדריש כן מ"ככתבם" דהוא הפסוק הקודם יש לומר כן .דראשית
הפסוק הוא ה"קימו וקבלו" ,ואף הפסוק דנזכרים ונעשים מסתיים ב"לא יסוף" שממנו דרשו שהמגילה
אינה בטלה לעת"ל כתורה ,כדילפינן מ"ולא יסף" שבעשרת הדברות ,והן הן הדברים ,שמאז שבירת
הלוחות הראשונות הוטבע השרטוט בלוחות ובו מגוללים סתרי תורה ואין שמו של ה' מתגלה בשלימות
עד השלמת מחיית עמלק ותיקון החטא הקדמוני ,שבפורים זכו לכך אך לא בשלימות שתהיה רק לעת"ל,
אלא שבנסתר מופיע כבר כעת בשרטוט המגילה.
ועיין מהר"ל דלא נקט יזכרו ויעשו אלא " נזכרים ונעשים" דאף הקב"ה עושה כן ואנו פועלים עמו.
ולפי"ז נראה דהא דאין קוראין ע"פ הוא כדי לקרוא במגילה משורטטת דבזה כוללת הקריאה את כל
הנסתרות והעתידות הטמונות בה )ובזה יתורץ מה שהקשה בתו"ת למה לא סגי בדרשה דאמר עם הספר
לגי' רש"י שם ונשאר בצ"ע( .והנה העוסק בתורה במס"נ זוכה ומגלים לו סתרי תורה כפי שמחדשים יום
יום בישיבה של מעלה ,אך בפורים מבטלין ת"ת בשביל מקרא מגילה ,דגם בישיבה של מעלה עוסקים
ביום זה בענינא דיומא דהיא המגילה ,וכן גם בסעודה לא רק שככל אכילה בקדושה מתקן החטא
הקדמוני ,אלא שבזה "הימים האלה ...נעשים" ,וכאותה בחינה של עשיה שבתפילין שמשלים בגופו את
ספר התפילין וחוקק בנפשו את אותיות התורה ,שבזה הוא בגדר שונה הלכות בכל יום ,שמקיים התורה
במעשה ומעורר הפסוק בו נאמרה המצוה ,כך בסעודת פורים שונה הלכות יום זה ופועל בשותפות עם
הקב"ה ,אך זה דוקא ביום זה ולא שייך להקדים.
ומדכוללת המגילה שרטוט בו כלולה בנסתר השלמת מחיית עמלק המתבצעת בפועל מידי שנה בשנה,
מוכח דניתנה להידרש ,שאפ"ל שאינו רק מקור לדיוקי הלכות מפסוקיה אלא שהינה כאמיתה של תורה
שבדרשותיה מתקיים "הביאני המלך חדריו" ,כדהבאנו לעיל ,ובה מקופל סוד קץ הימים .ונראה שאף
במגילה שמסר שמואל לדוד שדרשו שם בסמוך שניתנה להידרש מ"עלי השכיל" ,רמזו לביהמ"ק השני
והשלישי שכלולים בה ואף הם תלויים במחיית עמלק.
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ואולי יש לרמוז בלשון נתנו להידרש בבחינת "ציון היא דורש אין לה" מכלל דבעי דרישה ,שביטול כוח
עמלק ובנין ביהמ"ק דורש את דרישתנו שרק מכוח עשייתנו בת"ת מתוך מס"נ ,ובבנין ארצנו ,גם הקב"ה
ידרוש לציון ויבנה ביהמ"ק בב"א.
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"רבי אלעזר בן עזריה אומר ,מנין שלא יאמר אדם אי אפשי ללבוש שעטנז ,אי אפשי לאכול בשר חזיר ,אי
אפשי לבוא על הערוה ,אבל אפשי -ומה אעשה ואבי שבשמים גזר עלי? ת"ל ואבדיל אתכם מן העמים
להיות לי ,שתהא הבדלתכם מהם לשמי" )תורת כהנים ,קדושים(.
ממדרש זה וכדוגמתו אנו למדים גישה האומרת דהתוצאה אינה חשובה כל עוד הפעולה התבצעה על פי
רצון הקב"ה .הפעולה שאדם נקט בגלל צווי או איסור הקב"ה היא היא עיקר המצוה .התוצאה היא דבר
שולי ,ויכולה להיות גם הפוכה .לעומת זאת רבים הספרים )מהחינוך ועד ספרי קבלה( המסבירים מדוע
המצוה כך ולא אחרת .גישה זו מדגישה את התוצאה ולא את הפעולה .התוצאה היא העיקר ,והפעולה
אמצעי להגיע אליה.
ברצוני לחקור במלאכות השבת,האם הפעולה היא האסורה או התוצאה.הנפ"מ כמובן,
בהפרדת התוצאה מהפעולה .אי הפעולה היא המלאכה כי אז אין זה משנה כלל אם התוצאה שונה או אין
תוצאה .אי התוצאה היא המלאכה ,כי אז כשהפעולה אינה מביאה לתוצאה הרגילה -אינו חייב) .וכן
להיפך בהפרדת הפעולה מהתוצאה( .יש לזכור כי בשונה משאר איסורי תורה ,בשבת ידוע כי מלאכת
מחשבת אסרה תורה .כלומר ,צריך שתהיה תכלית מסוימת כדי שהפעולה תיאסר .לכן גם אם ננקוט
דהתוצאה אסרה תורה ,פירושו ,דוקא כאשר נעשתה פעולה בתכלית מסוימת ונגרמה תוצאה מסוימת.

מלאכת בורר:
הבורר אוכל מתוך פסולת או פסולת מתוך אוכל ,הרי זה אסור משום בורר) .משנ"ב סי' שי"ט סקי"ז(
אמנם יש חילוקי דינים בכך ,דבורר פסולת מתוך אוכל אפילו בורר בידו ודעתו לאכול מיד -חייב .אבל
בורר אוכל מתוך פסולת בידו ,ודעתו לאכול מיד -מותר ,אך אם יברור ודעתו לאכול אחר זמן -חייב.
)משנ"ב ,הקדמה לסי' שי"ט( .והנה אוכל ופסולת אינם דוקא ,אלא כל שרוצהו עתה מקרי אוכל ,וכל
שאינו רוצהו עתה מקרי פסולת.
ובבאה"ל שי"ט ס"ג כותב וזה לשונו " :הנה הפמ"ג מסתפק אם בירר מין מחבירו ודעתו להניח שניהם
לאחר זמן ,אם שייך בזה ברירה ,דהי אוכל והי פסולת ? ע"ש .ולענ"ד נראה פשוט מלשון הרמב"ם דס"ל
דהברירה מה שבורר מין מחבירו ,ועי"ז הוא כל מין בפני עצמו  -זהו עצם המלאכה .אלא דאם דעתו
לאכול תיכף והוא בידו הוי דרך מאכל.
וא"כ ק"ו הדבר ומה היכא שהניח מין אחד על מקומו שייך שם ברירה ,כ"ש בזה שלקח כל מין ומין
לעצמו דחייב .והנה הפמ"ג וכו' דשרי לסנן החלמון מהחלבון ע"י מסננת אף דמקרי ב' מינים .והטעם
משום דאין מסנן החלמון כדי לאכול כ"א ליפות מראה החרדל .ומזה הוכיח שם דה"ה דמותר לברור שני

מיני אוכלים אחד מחבירו אף ע"י נפה וכברה היכא שאינו רוצה לאכלם עתה .ולענ"ד לא דמי כלל ,דהתם
תרוויהו אינם עומדים לאכילה וכו' ולפיכך אין שייך ע"ז שם בורר ,שאין מתקנם ע"י ברירתו לאכילה
לעולם .אבל כשבורר שני מיני אוכלים כ"א מחבירו כדי לאכול כל מין בפני עצמו לאחר זמן ,הרי הוא
מתקן שניהם ע"י ברירתו ובורר גמור הוא וכמו שכתבנו" עכ"ל  .והנה הסתפקותם בהגדרת מלאכת בורר,
האם אסורה התוצאה שיהיו המינים ממוינים או פעולת ההפרדה היא האסורה .לבאה"ל ,אע"פ
שבהפרדת ב' מיני אוכלים מבחינת הפעולה הרי לא מפריד אוכל מפסולת ,מ"מ היות והתוצאה היא
הפרדת המינים -חייב .לפמ"ג ,היות ואין "שם" פסולת ו"שם" אוכל ,א"כ פעולת ההפרדה אינה בורר
ומותרת.

נפ"מ נוספת בחקירה זו בשאלת הישועות יעקב )מובא בבאה"ל שי"ט ד"ה לאכול מיד( ,דלכאורה אפילו
בורר פסולת מאוכל אמאי חייב ,והרי זו מלאכה שאין צריך לגופה ,שהרי אין צריך לפסולת כלל ,אלא
שבוררו כדי לדחות הפסולת בלבד? ומתרץ הישועות יעקב ,דהוי מלאכה הצריכה לגופה ,דכשמעורבים
הפסולת והאוכל יחד ,כמו שהפסולת אינה ראויה לאכילה ,כך גם האוכל אינו ראוי לאכילה כשמעורב בו
פסולת .וכשבורר אין זה רק סילוק הפסולת אלא גם התקנת האוכל שיהיה ראוי לאכילה ,וזוהי מלאכה
הצריכה לגוף האוכל ,וחייב .ולפ"ז דוקא פסולת מתוך אוכל שאין ראוי לאכילה כלל מתחילה ,ומשוי לה
אוכל ע"י הברירה הזאת ,אבל בשני מיני אוכלין כשמפריד האוכל השני מחמת שאינו רוצה לאוכלו ,חשיב
מלאכה שאין צריך לגופה ,כיון שאוכל זה שרוצה לאוכלו כעת ראוי לאכילה אף אם לא נפרד מהאוכל
השני ,ופרידתו רק מחמת שכעת אין נפשו חושקת בו ,והוי מלאכה שא"צ לגופה .ובהיות אמנם לרמב"ם
דמלאכה שא"צ לגופה חייב -ניחא ,אך לרא"ש ושאר הפוסקים דמלאכה שא"צ לגופה פטור ,אמאי בורר
אוכל מאוכל ,כשאחד מהמינים רוצה עתה והשני אינו רוצה ,חייב? לכך מתרץ הבאה"ל וז"ל":וע"כ דס"ל
דגם בשני מיני אוכלים המעורבבים ,מתיפה כל מין ע"י ברירת חבירו ממנו ,וע"כ מקרי מלאכה הצריך
לגופה" ,עכ"ל .ואולם שאלת הישועות יעקב קשה רק אם נבין דפעולת הברירה היא האסורה ,דאז קשה
שהרי עצם הפרדת הפסולת מהאוכל היא עצמה מלאכה שא"צ לגופה .אך אי נלמד כנ"ל בשיטת הרמב"ם,
דמלאכת בורר האסורה היא התוצאה שיפרדו ולא פעולת ההפרדה ,א"כ השאלה כלל אינה מתעוררת
שהרי אין זו אלא מלאכה הצריכה לגופה ,דהתוצאה היא ששני המינים )האוכל והפסולת( מופרדים ,ומה
לי אם אין רצונו אלא בדחית הפסולת?

ואולי עפ"ז אפשר להבין מחלוקת הרמב"ם והטור בסימן שי"ט .דאמרינן בגמרא בביצה דף י"ד ע"ב
וז"ל" :תניא אמר רבן גמליאל ,בד"א כשהאוכל מרובה על הפסולת ,אבל פסולת מרובה על האוכל דברי
הכל נוטל את האוכל ומניח את הפסולת .פסולת מרובה על האוכל מי איכא מאן דשרי? לא צריכא דנפיש
בטירחא וזוטר בשיעורא" ,עכ"ל .ופירש רש"י" :מי איכא מאן דשרי -אפילו לטלטלו ,והא בטילי ליה
מיעוטא לגבי רובא ,והו"ל ככוליה פסולת ולא חזי .דנפיש בטרחא -שישנו דק .והכי קאמר בד"א בזמן
שטורח האוכל מרובה על של פסולת הוא דקאמרי ב"ה נוטל פסולת דמיעוטי בטרחא עדיף ,אבל אם טורח
הפסולת מרובה על של אוכל דברי הכל נוטל האוכל ומניח הפסולת" ,עכ"ל .וע"פ רש"י פוסק הטור דאם
כמות הפסולת מרובה מהאוכל אסור אפילו לטלטלו ,שהאוכל בטל ברוב הפסולת .ואם כמות האוכל
מרובה מהפסולת אז אזלינן בתר מיעוט הטירחה ,דאם יש יותר טורח בברירת האוכל -יברור הפסולת.
וכיו"ט כן הדין לשבת .אך שיטת הרמב"ם דשאלת הגמרא "מי איכא מאן דשרי" אינה בטלטול כרש"י,
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אלא מי איכא מאן דשרי לברור פסולת מאוכל דאצטריך ר"ג לאשמועינן דאסור )ב"י( .ולכך אי הפסולת
מרובה-ודאי שבורר האוכל .ואי האוכל רב מהפסולת אז אזלינן בתר מיעוט בטרחא .חוץ מהבנתו השונה
בגמרא ,פוסק הרמב"ם דדין שבת שונה מיו"ט ,דבשבת דוקא לברור אוכל מפסולת ,אבל פסולת מאוכל
בכל גוונא חייב חטאת ,וכן פסקו להלכה.
ומשמע דלטור בדיני שבת כשהאוכל מרובה מהפסולת מיעוט בטרחא עדיף .והנה אם נלמד דמלאכת בורר
עיקרה איסור בתוצאה שיהיו המינים מבוררים ,מאי נפ"מ אם יש מיעוט בטרחא בפעולת הברירה? סו"ס
התוצאה שהפסולת תפרד מהאוכל! ועל כרחך לומר דהטור סובר דהאיסור בבורר הוא בפעולת ההפרדה,
וכדרך אכילתו מותרת פעולת ההפרדה ,ונקבע דדרך אכילתו היא ע"י מיעוט בטרחה .אך אפשר
דהרמב"ם לשיטתו )דהבאה"ל דייק שיטתו דמלאכת בורר היא בתוצאה מהרמב"ם וכנ"ל( דאסורה
התוצאה שיופרדו המינים ,וא"כ אין נפ"מ לענין מיעוט בטרחה לענין שבת ,דלענין התוצאה לא ישנה
הדבר במאומה.ואם בורר כדרך אכילתו ,אע"פ שהתוצאה שיפרדו המינים ,מותר -דהוי דרך אכילתו ,אך
אין הגיון במיעוט בטרחה .ומ"מ צ"ע דהרמב"ם מביא את החילוק לענין טרחה בהלכות יו"ט ,ודוחק
לומר דמלאכת בורר של שבת שונה מזו של יו"ט ,דבשבת האיסור בתוצאה וביו"ט בפעולה.

ובשביתת שבת במלאכת בורר סק"ט מסתפק אם בירר אוכל מתוך פסולת כדי לאוכלו לאלתר ,ונמלך
אח"כ והניחו לבו ביום אם חייב חטאת או לא ,כיון דבשעת הבירור היתה כוונתו לאלתר .וכן מסתפק אם
בירר כדי להניח לבו ביום ונמלך ואכלו לאלתר ,אם חייב חטאת או לא .וכותב בספק הראשון שנראה
שאינו חייב חטאת כיון שבשעת הבירור היתה כוונתו להיתר .אבל בספק השני נראה לו דחייב חטאת,
דבתר מחשבת שעת הבירור אזלינן .ואולם ,מביא הוא ,דלכאורה הב"י והלבוש חולקים ע"ז דכותבים
דאם בורר קודם סעודה ,צריך לאוכלם בתוך הסעודה הראשונה ,ואם השהה מהם עד אחר שעומד
מסעודתו לא מקרי לאלתר וחייב .ומשמע שאפילו אם בירר לאכול לאלתר ואח"כ השהה לסעודה אחרת
חייב.
ולכאורה חולקים ג"כ בחקירה הנ"ל ,דאי הפעולה אסורה ,א"כ אם כוונתו לאכול לאלתר בשעת פעולת
ההפרדה ,לא עבר על איסור בורר .ואע"פ שבטלה כוונתו אח"כ ,סוף סוף עצם הפעולה היא האסורה,
והיות ונתכוון לאכול לאלתר ,באותו זמן הותרה לו הפעולה .אולם אם נלמד דהאיסור בתוצאה ,א"כ
יובהר שיטת הב"י והלבוש ,דאע"פ שבשעת הפעולה נתכוון לאכול מיד ,סו"ס המינים מופרדים ,וזו הרי
עיקרה של המלאכה! ואי נשאר לסעודה אחרת אי נמלך לא לאכול מיד -הרי התוצאה של ההפרדה
קיימת ,וחייב.
ומ"מ צ"ע לפ"ז ,דהרי נחלקו הפוסקים בשיעור לאלתר ,ושיטת הרמב"ם לכאורה לחלק בין בורר אוכל
מפסולת ,שדוקא לאלתר מותר ,אבל לבו ביום נעשה כבורר לאוצר וחייב ,לבין בורר שני מיני אוכלים-
דדוקא בורר בשחרית לאכול בין הערבים חייב ,אבל לפחות זמן -מותר .וכן לכאורה פוסק בשו"ע,
דבסעיפים א-ב כולל יחד דין אוכל ופסולת ושני מיני אוכלים וכותב הדין דלבו ביום אסור .ואילו בסעיף
ג' לענין שני מיני אוכלים כותב כרמב"ם דדוקא בורר שחרית לבין הערבים חייב .וכן כותב בלבושי שרד
בס"ג .ובמחצית השקל סק"ו מוסיף דלרמ"א בהגהתו "לאלתר" בסעיף א' ,משמע שאינו מחלק כרמב"ם
בין פסולת מאוכל ואוכל מאוכל .וכן במשנ"ב בבאה"ל כותב דבספיקא דאוריתא יש לנקוט לחומרא.
ומ"מ לדברינו שהב"י והרמב"ם סוברים דהתוצאה אסורה במלאכת בורר ,א"כ מהו החילוק בין אוכל
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מפסולת לאוכל מאוכל? והרי בשניהם ההפרדה עומדת בעינה ,דהתוצאה זהה! ומ"מ גם הב"י בדבריו על
הרמב"ם כותב בזו הלשון" :אלא שאיני יודע מנין לו חילוק זה" ,עכ"ל.

מלאכת גוזז:
אסור ליטול שערו או ציפורניו בין ביד בין בכלי...וחייב על שתי שערות .ומלקט לבנות מתוך שחורות
אפילו באחת חייב .ודבר זה אפילו בחול אסור משום לא ילבש גבר שמלת אשה ,עכ"ל השו"ע סימן ש"מ
ס"א .ובבאה"ל מסתפק אם דוקא כשהיתה שערה אחת לבנה וגוזזה שאז מועיל ליקוטו להתיפות ,אז
חשיבא מלאכה .ואולם אם נשארו עוד שערות לבנות רבות ,הרי לא הועיל להתיפות וא"כ לא חייב בכה"ג,
או דגם אז חייב .ומביא צדדים לכאן ולכאן .דבירושלמי לענין בורר איתא אמר רבי יודן היה יושב על
הכרי ובורר כל היום אינו מתחייב .ופירש המפרש שעדין יש צרורות .ומשמע דאם נשארו שערות לבנות
אינו חייב .ולעומת זאת מביא מטור יו"ד קפ"ב דהב"י מצדד לומר דאפילו בשער לבן אחד ג"כ עובר
משום לא ילבש ,וא"כ ה"ה לענין שבת,דהבריתא משווה להו אהדדי.
ולכאורה נראה דהסתפקות הבאה"ל תלויה בחקירתנו האם פעולת הגזיזה אסורה או התוצאה .דאי
אסורה הפעולה ,מאי נפ"מ אם נשארו עוד שערות לבנות נוספות? סוף סוף עשה פעולת גזיזה .ואולם אם
התוצאה אסורה )שיתיפה השיער( ,א"כ כל עוד יש עוד שערות לבנות נוספות אפשר שלא חייב.

מלאכת מבשל -אופה:
בגמרא )שבת דף ד' ע"א( דן רב ביבי בר אביי ,הדביק פת בתנור ,האם התירו לו לרדותה קודם שיבוא לידי
חיוב חטאת או לא התירו .ולמסקנה התירו לו לרדותה קודם שיבוא לידי איסור סקילה .לומד מכאן
המנ"ח )מצוה רח"ץ אות י"ד ,ובמוסך השבת אות ב'( דגמר האפיה והבישול נקרא אפיה ובישול ,אבל
קודם שנאפה לא נקרא בשם אפיה כלל ,אף שנתן לתוך התנור ,ולכן התירו לו לרדותה בשבת קודם
שיגמר הבישול -שיבוא לידי איסור סקילה .כלומר ,המנחת חינוך לומד דאיסור מבשל ואופה הוא
בתוצאה .ולפ"ז האופה בשבת עם חשיכה )לפני מוצ"ש( וגמר הבישול והאפיה במוצ"ש לכאורה אינו חייב,
דעיקר המלאכה היא התוצאה ,וזו לא תהיה בשבת .ואולם הרש"ש במסכת שבת דף ע"ג ע"א כותב
במפורש דהאופה בשבת עם חשיכה חייב ,ואע"פ שאין שהות שתגמר אפיתו מבעוד יום .וראיתו ממלאכת
זורע דחייב על פעולת הזריעה אף שההשרשה לא תהיה אלא בחול ,כן פעולת האפיה אסורה אף שגמר
הבישול יהיה בחול .ולכאורה לומד דאיסור מבשל ואופה הוא בפעולה ,וא"כ כיון שפעולת האדם
מתבצעת בשבת חייב ,אע"פ שתוצאת הבישול -גמר האפיה יהיה רק במוצ"ש .ומשמע דהוי מחלוקת
אחרונים אי מלאכת בישול שאסרה תורה הוי האיסור בתוצאה או בפעולה.
ובספר שביתת שבת במלאכת זורע סק"ט שואל על הרש"ש מכמה אנפי -דהא כל חייבי חטאות אין
חייבים עד שתהא תחילתן וסופן שגגה ,וממילא מובן דהוא הדין דבעינן שתהא תחילתן וסופן בחיוב.
ואיך יתכן לחייב במלאכת האופה אם לא נגמר האפיה אלא בחול? ולאחר דמוכיח שמחלוקת הרש"ש
והמנ"ח היא ג"כ מחלוקת אחרונים נוספים ,ודהפמ"ג מסתפק בזה ,מסביר את שיטת הרש"ש ע"פ הנמו"י
המפורסם )ב"ק כ"ב ע"א( ,השואל לגבי מדליק נר בער"ש ודולק בשבת ,למ" ד אישו משום חיציו ,לכאורה
נחשב כאילו הולך ומדליק בידים בשבת! מחדש הנמו"י דלא נחשב כאילו מדליק עכשיו בידים אלא
"כמאן דאדליק מעיקרא ,וכמאן דאגמריה בידים מההיא עידנא" דלענין החיוב נחשב כל מה שנעשה
אח"כ מאליו כאילו נגמר ברגע הראשון עם סילוק ידיו ,ולכן לרש"ש ומהר"ם ב"ח האופה בשבת לפני
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חשיכה ונגמר בחול חייב ,דכיון שנגמר בישולו בחול אגלאי מלתא למפרע דהוי כמאן דאגמריה בידים
בזמן הפעולה שהיתה בשבת.
דרך נוספת להסברת הרש"ש ע"פ חידוש שכתבו גדולי האחרונים )חת"ס שם( דבמצות שבת עיקר
הקפידא הוא שינוח וישבות ביום השביעי .ולכן אין שליח לענין איסורי שבת ,דאף דקי"ל דשלוחו של
אדם כמותו ,מ"מ לענין שבת אין זה בכלל מחלל שבת דגופו שלו הרי נח .ולפ"ז שואל השביתת שבת
לכאורה יש לשאול בכל אותן מלאכות שדרכן להגמר מאליהן כזריעה ,אפיה ,בישול ,טחינה ,חובל ) לענין
העמדת עלוקה( שחיבין על מה שנגמרין אח"כ מאליהן .ואמאי יתחייב? הא אם סילק ידיו עדין לא נעשה
מעשה מלאכה ,ונמצא דגופו נופש ושובת ולמה יגרע משליחות? וע"כ צ"ל דבאמת אין חיובו על מה שנגמר
אח"כ ממילא )על התוצאה( אלא סוף מעשה בתר תחילתו גריר ,ואגלאי מלתא דכל הנעשה אח"כ בפועל
כבר היה בכח פעולתו ברגע הראשון .ובהכי חייבו רחמנא שלא לעשות שום פעולה שבכוחה לגרום
למלאכת מחשבת .וגמר המלאכה דממילא שלאח"כ אינו אלא תנאי לחיובו על הפעולה .ולפ"ז אף שנגמר
בישולו ממילא במוצ"ש שלא בזמן חיובו ,שפיר יש לחייבו על פעולתו שהיתה כולה בזמן החיוב .וע"פ
תירוצים אלו יבואר כיצד לומד הרש"ש פשט בגמרא המתירה לרדות פת בשבת ,אע"פ שהפעולה נעשתה
כבר ולכאורה כבר נתחייב ,מ"מ אם רודה לא הוי כמאן דאגמריה בידים מההיא עידנא )תירוץ א'(,ולא
הוי כטמון בכח בפעולה הראשונה )תירוץ ב'(.
השביתת שבת עצמו נוקט כמנ"ח ולא כרש"ש .וביסודי ישורון )ח"א עמ'  (134נוטה לרש"ש וראיתו
מהירושלמי ,שבת פ"א ה"ו דמשמע שהמתחיל במלאכה בשבת חייב אע"פ שתגמר למוצ"ש ,שהרי שדינן
הגמר אחר ההתחלה) .ועי"ש בדף י"ב בירושלמי ע"א ,וז"ל "רבי שמואל בשם רבי אבהו ,בית הלל ילפון
מלאכת היתר ממלאכת איסור .אילו עשה כן בשבת שמא אינו אסור? ודכוותה עשה כן מבעו"י מותר",
עכ"ל .דלמד הרב בעל יסודי ישורון דהפשט דכמו שאסור לפעול בשבת מלאכה ,אע"פ שתוצאתה תהיה
בחול ,כן מותר לפעול בחול מלאכה אע"פ שתוצאתה תהיה בשבת .ועי' מראה פנים לירושלמי דשיטת בית
הלל נלמדת מפסוק ולא מסברה זו שהובאה רק לשופרא ,או לאפוקי מבית שמאי שדחה ראיות ב"ה
מהפסוק .ומ"מ משמע הפשט כיסודי ישורון(.
וכן נוטה הנחלת יואב כרש"ש ,וראיתו מתוס' בביצה דף כ"ב ע"א המחייב מי שנסתפק שמן מהנר משום
מכבה .ואע"פ שיש בנר די שמן שידלק עד אחר השבת ,מ"מ הואיל וממהרו לכבות חייב .ומשמע דהחיוב
בפעולה ולאו דוקא בתוצאה שיכבה בשבת) .ואולם בתוס' אפשר ללמוד פשט אחר דמרגע ההסתפקות
האור חלש יותר ,וזהו איסור הכיבוי .ופירושו שאין כאן מצב שבו הפעולה לא עשתה דבר ורק בתוצאה
נגרם כיבוי ,אלא דבפעולה עצמה כבר כבה מעט הנר ,ובכה"ג לכו"ע חייב דזהו פעולה ותוצאה יחד .וצ"ע
הנחלת יואב(.
ובאגלי טל )זורע אות ח'( ובאבני נזר )או"ח מ"ח( דוחה ראיות הנ"ל לרש"ש מהירושלמי ,ולומד הפשט
שם דאינו חייב ,אלא דאיסורא איכא ,ולכך פוסק כמנ"ח .גם האפיקי ים )ח"ב סימן ד' ענף ג'( מביא
"ראיה מכרעת" למנ"ח מהגמרא שמשמע שאם נזכר קודם גמר אפיה יפטר מחטאת ,דלא הוה סופו
בשגגה .וזה נראה בעליל דעצם איסור האפיה לא נגמר עד גמר האפיה ממש ,ולא -דכשנגמרה האפיה חייב
למפרע על ההדבקה בתנור.

גם ערוך השולחן )רנ"ב( פוסק כמנ"ח "דודאי שדינן הגמר אחר ההתחלה )וכדברי השביתת שבת ברש"ש(,
וכשההתחלה היתה בשבת שדינן הגמר אחר ההתחלה כאילו עשה גם הגמר בידיו .וכשההתחלה היתה
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בער"ש שדינן ג"כ הגמר אחר ההתחלה ,כלומר כאילו היה הגמר ג"כ בער"ש .דהתורה אמרה שהתחלת
העשיה בידיו הוי כאילו גמר אז כל המלאכה .ויותר מזה חזינן במלאכת שבת שאפילו אם הגמר יהיה
אחרי כמה ימים חייב סקילה וחטאת כזורע בשבת והקליטה תהיה אחר ג' ימים ,חייב ,דחשיב כאילו גמר
את המלאכה בשבת .ולהפך הזורע ביום החמישי ,אע"פ שהקליטה תהיה בשבת אינו כלום .ומ"מ אין
ללמוד מזה על מי שנתן עיסה ותבשיל לתוך התנור ,שבת עם חשיכה ,שהאפיה והבישול יהיו בלילה בחול,
דאין זה דמיון לזריעה ,ששם הלא נעשית כל מלאכת הזריעה כדרך בנ"א הזורעים ,משא"כ אפיה ובישול
לא מקרי אא"כ נאפה ונתבשל ,וא"כ לא עשה כלום בשבת" ,ומ"מ בסוף דבריו כותב וז"ל" :ומ"מ אין
הדבר ברור אצלי דאולי באפיה ובישול שבת עם חשיכה חייב ,וצ"ע לדינא" ,עכ"ל.
וע"ע באגרות משה )או"ח ח"א סי' קכ"ז( שפוסק כרש"ש ,ועין בח"ד סימן ס' ,שאע"פ שמותר להניח
קדירה ע"ג האש אפילו רגע אחד קודם שבת ,כדי שיתבשל בשבת ,דהוא משום דכל המלאכת בישול
שאדם עושה הוא העמדת הקדירה ע"ג האש .דעצם הבישול אינו עושה האדם ,ולכן בהעמדתו על האש
הוא כגמר האדם מעשיו במלאכה זו )וכה"ג אי מניח שבת עם חשיכה חייב מאותה סברה ,דעצם הבישול
אח"כ אינו עושה האדם ,וכרש"ש( .ואולם בהעמדת שעון שבת כדי שיתחיל לבשל בשעה מסוימת בשבת,
התבשיל שמונח שם מערב שבת ,זה לא נקרא כהתחלת המלאכה להתיר אח"כ את התוצאה .ומ"מ עי"ש
שכל דבריו מצד זלזול בכבוד שבת ,ודכה"ג לו היה בזמן הגמרא ודאי היו גוזרים ,ולא מצד איסור של
אפיה ובישול) .ובאחרונים רבים המדברים על כגון זה( .ומ"מ משמע דתלוי זה בחקירתנו ,דאי תוצאת
הבישול היא האסורה )מנ"ח( א"כ פשוט שאסור ,דאע"פ שמפעיל שעון שבת כדי שיבשל בשבת -התוצאה
היא שיש בישול בשבת כתוצאה ממעשיו .ואולם אי פעולת האדם להניח הקדירה היא האסורה )רש"ש(
א"כ בכה"ג יש להתיר ,דהרי אע"פ שהתוצאה שיתבשל ,האדם לא עשה פעולת בישול).ויש לאסור בגלל
זילותא דשבת וכו'(.

נפ"מ נוספת לכאורה בענין בישול במקרוגל בשבת )איני דן באיסורי החשמל בענין זה( דאין זה בישול
באש או בחום אלא ע"י גלי חום ,שאינם נקלטים ומורגשים בחושי האדם ובכ"ז מחממים את הנוזלים
בתוך המאכל).ודנו האחרונים בענין זה באריכות ,עי' למשל תחומין כרך ח' ,וכן מנחת שלמה סימן י"א,
ועוד רבים( .וא"כ אין כאן פעולה של " בישול" מצד האדם ,שהוא אינו מניח ע"ג האש וכו' ,ובכ"ז יש
תוצאה של בישול .א"כ לכאורה י"ל דלמנ"ח דאסרה תורה תוצאה של בישול א"כ סו"ס היות ונעשה
האוכל ראוי לאכילת אדם הוי בשול .ואילו לרש"ש ,פעולת בישול מדאוריתא אין כאן דאינו מניח ע"ג אש
או חום ואולי בכה"ג מותר) .וצ"ע דאפשר דסו"ס היות ופעולת האדם גורמת לבישול -יתחייב אע"פ שאין
זו הפעולה הרגילה של האדם לבשל .וצ"ע בכ"ז דלא מוזכר בפוסקים(.

מלאכת הזורע:
המנחת חינוך במוסך השבת במלאכת זריעה אות ב' מחדש דפעולת זריעה אסרה תורה אף בלא השריש
ונקלט כלל ,או שתיכף הגביה מן הקרקע .ולא דמי לאפיה שלמדנו בגמרא שהתירו לו לרדותה קודם
שתאפה ,דהתם התוצאה של האפיה היא האסורה ,אבל בזריעה הפעולה היא האסורה .ולכן מחדש
דאפילו זרע אדעתא להגביה תיכף מן הקרקע ולא יצמח כלל ,מ"מ מעשה זריעה במקום צמיחה אסרה
התורה .ראיותיו מובאות במצוה רח"ץ אות י"ד ,דאם נאמר דמלאכת זריעה שאסרה תורה היא תוצאת
הזריעה דהינו ההשרשה ,הקליטה ,א"כ אם זרע בשבת ונשרש בחול לא יהיה חייב ואמאי כתוב במשנה
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בפשטות "הזורע בשבת חייב"? והרי הקליטה בנטיעות בארבעה עשר יום )להלכה( וג' ימים בזרעים! וע"כ
מחדש המנ"ח דאיסור בישול ואפיה הוא איסור בתוצאה ,דקודם שנאפה לא נקרא בשם אפיה כלל אף
שנתן לתוך התנור .אבל איסור זריעה חל תיכף כשמנפץ הזרע ע"ג קרקע .ולכן אף אם ליקט אח"כ
הזרעים -חייב ,שהרי נגמרה מלאכתו בזריעה לחוד ואת זה אסרה התורה .ומאריך בראיות לכך.
הרש"ש בדף ע"ג ע"א במשנה לומד דכמו גבי בישול ואפיה ,פעולת הבישול והאפיה אסרה תורה
)לשיטתו( כן גבי זריעה -פעולת הזריעה היא האסורה ,וכמנחת חינוך לענין זה .ואולם לומד הרש"ש דאם
ליקט הזרע קודם שנשרש נראה דפטור למפרע על מה שזרע ,שהרי לא נתקימה מחשבתו ,וכמו ברודה
בשבת דאם מוציא מהתנור קודם שנאפה פטור דלא נתקימה מחשבתו.
ונראה דמחלוקתם נובעת ממחלוקתם לענין אפיה ובישול .דהרש"ש לומד בשניהם דהאיסור הוא בפעולת
האדם ,ולכן משווה שניהם בפשטות ,דכמו באופה ומבשל אם לא נתקימה מחשבתו פטור כך בזריעה.
ואע"פ שלמדנו בגמרא שהרודה פת בשבת פטור ,אע"פ שנעשתה כבר פעולת בישול ,י"ל דסוף המעשה
בתר תחילתו נגרר ,וכשלא נעשה סוף המעשה ממילא פטור על תחילתו )תירוץ ראשון בשביתת שבת( ,או
דאגלאי מלתא דהבפועל לא היה בכח הפעולה הראשונית )תירוץ שני( ,או שאכן על הפעולה לבד מתחייב
האדם ללא קשר לתוצאה ,אבל בתנאי שאכן יתבשל בסוף .ואם לא מתקיים התנאי -שוב פטור )אגרות
משה( .וא"כ הרש"ש אמנם מחייב על הפעולה אבל בהתיחס לתוצאה .ואולם המנ"ח לומד דתוצאת
הבישול והאפיה היא זו שאסרה התורה ,וזורע הוא יוצא דופן דאי אפשר לחייבו על תוצאתו שתהיה
תמיד בחול ,ועל כרחך על פעולת הזריעה חייבה תורה .וא"כ על פעולתו גרידא אסרה תורה אפילו לא
תהיה כלל תוצאה כגון שילקט הזרעים ,שהרי אין לו גמרא שמכריחה אותו ליחס התוצאה אל הפעולה
כרש"ש ,דהגמרא הרי בענין אפיה ,ולענין זה המנ"ח שיטתו שחייב על תוצאת הבישול.

וביסודי ישורון )ח"א עמ'  (16מקשה על דברי המנ"ח ,דפשט הראשונים במלאכת זורע דחייב כשמתכוון
לזרוע )רמב"ם הל' שבת פ"ז ה"ג( .ולכן היכא שכוונתו בפירוש שלא להצמיח אלא ללקוט מיד הזרע ,ולקט
הזרע באמת ,מהיכא תיתי לחייבו? ועוד דנפסק להלכה בשו"ע סי' של"ו סעיף ד' ,דיזהר אדם מלהשליך
זרעים לתרנגולים במקום ירידת גשמים שסופן להצמיח ,אא"כ משליך שיעור אכילתן ליום או ליומים.
ומשמע דכשיודע בשעה שמשליכן שלא יצמחו -אין כאן איסור כלל וכלל ,דמלאכת מחשבת אסרה תורה.
ואולם האפיקי ים )ח"ב סימן ד'( מכריח כמנ"ח דע"כ אין דמיון בין מלאכת זורע לאופה ,דבאופה אסורה
התוצאה ולא הפעולה ,ואי אפשר לומר כך בזורע ,ולכן ודאי שעל עצם פעולת הזריעה חייב ללא כל קשר
להשרשה אח"כ.

מלאכת בונה וסותר:
העושה בנין מחובר לקרקע או המוסיף על בנין המחובר לקרקע אפילו כל שהוא ,וכן העושה איזה תיקון
בבנין ,כגון הקובע מסמר ,חייב משום בונה .ולהיפך בסותר .ויש לחקור האם פעולת בנין וסתירה אסרה
תורה ,או שמא כשהתוצאה שיש בנין -אז חל החיוב על מעשהו.
ובירושלמי שבת )פ"ז סוף הל' ב' ,ופי"ב ה"א( ,דנה הגמרא מה בנין היה במשכן ,ושואלת -ולא לשעה היה?
)אמנם הפני משה לומד דהפשט דאי לשעה אי אפשר ללמוד למלאכת בונה לדורות .אבל קרבן העדה לומד
בפשטות דאי לשעה א"כ אינו חייב עליה כלל( .א" ר יוסי כיון שהיו חונים ונוסעים ע"פ הדיבור ,כמי שהוא
לעולם .א"ר יוסי ב"ר בון מכיון שהבטיחן הקב"ה שהוא מכניסן לארץ -כמי שהוא לשעה .ומשמע דהוי
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מחלוקת תנאים אם בנין המשכן נחשב כבנין לשעה או לאו ,ומחלוקת זו לכאורה גם לדורנו האם בונה
לשעה הוי בנין או לא .והנה אי פעולת בנין אסרה תורה ,גם בבנין לשעה חייב בה ,אבל אי התוצאה אסרה
תורה ,יתכן דבנין לשעה לא הוי "תוצאת" בנין ואינו חייב עליה .נמצאו התנאים חולקים בחקירתנו.

ומצאתי בפני יהושע )ביצה דף י"ב ע"א ,ד"ה אבל בסופו( ,שמקשה מדוע פוסק הרמב"ם שבונה ביו"ט
חייב ,ולא אמרינן מתוך שהותר לצורך )מגבן גבינה( הותר שלא לצורך? ומתרץ דהא דאמרינן דמגבן חייב
משום בונה ,היינו דוקא במגבן לאוצר לייבש ,להצניע לזמן מרובה ,דכה"ג מכוון לעשותן כבנין -למען
יעמדו ימים רבים .מה שאין כן עשיית גבינות שהותר ביו"ט הוא ע"מ לאוכלו מיד ,וא"כ בכה"ג לא שייך
בנין כלל" .ולדעתי ברור לחלק בכך ,אלא שלא מצאתי שום פוסק או איזה מפרש שמחלק כך" )לשונו של
הפנ"י( .ומשמע שסובר שמלאכת בונה חייב בה בגלל התוצאה ולא הפעולה ,ולכן הבונה לשעה אינו אסור,
אלא דוקא הבונה לזמן רב.
ואולם יש להסתפק בחידושו ,דהרמב"ם בהלכות יו"ט )פ"ג הי"ב( ,פוסק שאין עושים גבינה ביו"ט ,וא"כ
השאלה מדוע לא אמרינן מתוך שהותר לצורך הותר נמי שלא לצורך כלל לא מתחילה ,דלרמב"ם לא
הותר לצורך .וא"כ הבסיס לחילוקו נפל.
ובתפארת ישראל )בונה אות ג'( ,פוסק ג"כ כפנ"י דאם עושים רק בנין עראי שלא יעמוד בקביעות ,אין
חייבים על מלאכת בונה .וכן בסותר אין מתחיבים רק על סתירת בנין קבוע).משנ"ב שט"ו סק"א( .ומשמע
שלומדים דהתוצאה היא האסורה מדאוריתא ולא עצם פעולת הבנין והסתירה.

סיכום:
א .חקרנו במלאכות השבת האם האדם מתחייב על מעשהו ,על הפעולה לבד ,או שחיובו נובע בגלל
התוצאה שגרמו מעשיו.
ב .שני סוגי מלאכות היו לנו :כאלו שאין להפריד בזמן בין הפעולה לתוצאה ,ששניהם באים בעצם ביחד
)בורר ,גוזז ,בונה וסותר( ,וכאלו שיש הפרדת זמן בין הפעולה
לתוצאה )אפיה ובשול ,זריעה(.
ג .במלאכת בורר ראינו דהוי לכאורה מחלוקת ראשונים ואחרונים האם פעולת ההפרדה ,הברירה ,היא
האסורה .או התוצאה שהמינים ממוינים .ונפ"מ לברירת שני מיני אוכלים שאינו רוצה אף אחד מהם
עתה )וכגון בורר סכו"ם ואינו צריך להם עתה וכו'( שאז התוצאה קימת אבל הפעולה לכאורה אינה
פעולת ברירה.
וכן נפ"מ לנמלך לאוכלו לאחר זמן שאז הפעולה מותרת אבל התוצאה היא של ברירה.
כמו"כ הסברנו עפ"ז את דעת הטור האוסר לברור כשנפיש טרחא ,ואת הסתפקות האחרונים מדוע לא
הוי בורר מלאכה שא"צ לגופה.
ד .במלאכת גוזז ראינו שהסתפקות הבאה"ל כשגוזז שערה לבנה ונשארו נוספות תלויה בחקירתנו האם
האיסור במעשה הגזיזה ,או במעשה שמביא לידי תוצאת גזיזה ) יפוי השערות(.
ה .במלאכת אופה ומבשל למדנו דהוי מחלוקת הרש"ש והמנ"ח וכן מחלוקת פוסקים להלכה ,האם פעולת
האדם להניח ע"ג האש היא המחיבתו או דתוצאת הבישול גורמת לחייב את מעשהו.
את דעת הרש"ש המחייב את הפעולה הסברנו בג' אנפי:
א .דחייב על הפעולה כי התוצאה נגררת אחריה)ולא להפך(.
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ב .דחייב על הפעולה ,דהתוצאה טמונה בה בכח )שני תירוצי השביתת שבת(.
ג .דחייב על הפעולה בלבד ,דהנחת הקדירה ע"ג האש זהו גמר מעשי האדם במלאכה זו ,דעצם הבישול
אח"כ אין עושה האדם אלא נעשה ממילא ע"י האש .אבל כמובן בתנאי שאכן יתבשל אח"כ
)אגרות משה(.
נפ"מ לאופה בשבת עם חשיכה וגמר בישולו במוצ"ש ,דאז הפעולה בשבת והתוצאה בחול.
וכן להיפך ,כשמבשל בחול וגמר הבישול בשבת ,דהפעולה בחול והתוצאה בשבת) .וכה"ג ודאי מותר
דחשיב כמאן דאגמריה בידים מההיא עידנא -נמו"י לענין נר בחול ודולק בשבת(.
וכן נפ"מ להפעלת תנור ע"י שעון שבת שאז תוצאת הבישול בשבת אך הפעולה בחול .וכן לכאורה נפ"מ
להפעלת מקרוגל בשבת שתוצאת בישול ישנה ,ויש לדון אם יש פעולה).או דנפק"מ לענין האם נחשב
כמבושל לענין שאין בישול אחר בישול וכו'(.
ו .במלאכת זורע לכו"ע אסורה הפעולה ולא התוצאה ,אך מחלוקת המנ"ח והרש"ש האם אסורה
הפעולה בלבד ללא קשר בכלל לתוצאה )זרע על דעת ללקט ,למנ"ח חייב בכה"ג( ,או דהפעולה אסורה
)כרש"ש( בגלל שהתוצאה נגררת אחריה ,או שטמונה בה בכח ,או דמותנית בתוצאה) .ולכן אם דעתו
ללקט ,ולקט אח"כ ,שאז אין תוצאת זריעה -אינו חייב(.
ז .במלאכת בונה וסותר למדנו דהוי לכאורה מחלוקת תנאים בירושלמי .נפ"מ לבונה לשעה ,שאז הפעולה
קימת אך אין זו תוצאה שחייבה עליה התורה בבונה .לכאורה הפוסקים לומדים ומצריכים בנין לזמן,
כלומר דהחיוב על התוצאה.
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הצגת הבעיה
במטבחי צה"ל רבים מתעוררת בעיה של חזקת כשרות המטבחים .בעיה זו מתעוררת לאחר שהגיע אדם
הממונה על הכשרות והכשיר את המטבח כדבעי ,אך האחראי בפועל על תפקוד המטבח הוא חייל
שבאורח חייו הפרטיים אינו מקפיד על קלה כבחמורה בדיני כשרות .האם לאחר עזיבת המטבח לתקופת
מה ,אפשר לסמוך על עדותו של האחראי לגבי מצב כשרותו של המטבח?
בעיה זו קיימת אף בכל מסגרות הכשרות האזרחיות למיניהן!

ע" א נאמן באיסורין
תשובה :נאמנות בסיסית ניתנת לכל יהודי באיסורין כך שעל עדותו ניתן יהיה לסמוך לטב או למוטב.
יסוד בסיסי זה מונח ע"פ הגמרא בגיטין ב' ע"ב "עד אחד נאמן באיסורין" .ורש"י על אתר בגיטין
כותב":עד אחד נאמן באיסורין -שהרי האמינה התורה כל אחד ואחד מישראל על הפרשת תרומה ועל
השחיטה ועל ניקור הגיד והחלב",עכ"ל .אך בדבריו יש לדייק :א".שהרי האמינה תורה" -היכן באמת
האמינה תורה ,דהיינו ,נתנה נאמנות? ב".כל אחד ואחד מישראל" -מהו הלשון של כל אחד ואחד
מישראל ,מהי הכפילות בכל אחד ואחד?
תוס' בד"ה "ע"א נאמן באיסורין" בסופו מביא את המקור לע"א נאמן באיסורין מה"ת ,ע"פ הגמרא
בכתובות דף ע"ב ע"א דילפינן מנידה שנאמר":וספרה לה" -לעצמה .ויתכן שע"פ פשט הגמרא זה המקור
לרש"י ,שכך מוכח שהאמינה תורה .אך יש לציין שאף שנתנה התורה נאמנות לע"א באיסורין ,הגמרא
מגבילה את נאמנותו דוקא היכא דלא איתחזק איסורא ,אך היכא דאיתחזק איסורא -אין ע"א נאמן.
דהיינו ,כבר מצינו הגבלה אחת לנאמנותו של ע"א שכל נאמנותו דוקא בזמן שלא התחזק איסורא ,דהיינו,
להפוך מצב אינו יכול .ומתוס' בד"ה "ע"א" משמע שנאמנותו תהיה בשני תנאים:
 .1היכא דלא איתחזק איסורא.
 .2וגם בידה לטבול-דהיינו בידו.
ומתוס' והרשב"א עולה דבשחיטה ,אף שאיתחזק איסורא )שהרי בהמה בחזקת איסור היא עומדת(
ולכאורה אין ע"א נאמן באיתחזק ,מ"מ רוב המצויין אצל שחיטה מומחין הם ,ומוסיף הרשב"א :ואפילו
מי שאינו מומחה ומוחזק ,בידו לתקנו ע"י שליח הלכך ע"א נאמן עליה .דהיינו ,אפילו מוחזק -אם בידו

לתקנו ,ואפילו לא ע"י עצמו -נאמן באיסורין).ונראה שאף תוס' מודה בזה לרשב"א ,עי' בתוס' בפירוט
עניניו לגבי שחיטה() .ועין בטעם קפילא לרשב"א בע"א נאמן באיסורין בגיטין ואכמ"ל( ומהרש"א על
התוס' שם.
מקום נוסף בו מופיע ענין ע"א נאמן באיסורין הוא בגמרא בחולין י' ע"ב ,רש"י שם חוזר בדומה לפירושו
בגיטין ,אלא שמוסיף מקור החולק על התוס' וז"ל רש"י שם":עד אחד נאמן באיסורין -דכל יחיד ויחיד
האמינתו תורה 'וזבחת מבקרך ומצאנך'' ,ושחט את בן הבקר' -ואכלו כהנים על ידו ולא הזקיקוהו
להעמיד עדים בדבר ,ולא הצריכה תורה עדים אלא לעונש ממון או מיתת ב"ד ולעריות דגמרינן 'דבר-דבר'
מממון" .ומדברי רש"י עולה להדיא שעד אחד מהותו היא בירור ולא יצירת חיוב ,אלא שוב יש לדייק
בלשונו:
א.מה רצה להרויח בזה שכתב 'כל יחיד ויחיד'.
ב.מדוע שינה ממקור התוס' ,שלמד את המקור לע"א נאמן באיסורין מנידה ,ולמדו משחיטה?
על סוגיית הגמרא ביבמות פ"ח ע"א..." :מידי דהוה אחתיכה ספק של חלב ספק של שומן ואתא ע"א
ואמר ברי לי דשומן הוא -דמהימן .מי דמי ,התם לא איתחזק איסורא ,הכא איתחזק איסורא ,"...אומר
רש"י בד"ה 'ואמר ברי לי דשומן הוא דמהימן'":והא ודאי פשיטא לך דסמכיה עליה כל זמן שלא נחשד
דאי לאו הכי אין לך אדם אוכל משל חבירו ,ואין לך אדם סומך על בני ביתו",עכ"ל.
מדברי רש"י כאן עולים כמה דברים:
א .שהמקור כאן הוא יותר מקור בסברא ולא מן התורה .אע"פ שמשקל של סברא דינו כד"ת )עי'
בגמ' גיטין דף נ"א ע"א וברש"י שם(.
ב.וכן רש"י אף מציין שכל זמן שאדם לא נחשד על הדבר סומכים עליו ,וזוהי הסברא שאל"כ כיצד
אדם יכול לאכול בביתו ומחוצה לו.
דהיינו בהכרח ע"א נאמן אליבא דיבמות ורש"י דוקא במקום שלא התחזק ,וכן כל זמן שלא נחשד על
הדבר .ואף פה יש לתמוה היכן הפסוקים? וכן למה רש"י לא הכריח תנאי שלא נחשד בגמ' גיטין ובגמ'
בחולין ,שהרי בפשט זה תנאי הכרחי לנאמנותו של ע"א )ותוס' במקום שוב מביא את המקור לנאמנות
בלשון י"מ דגמרינן מנידה(...
כמו"כ יש לתת את הדעת מדוע רש"י הביא שני פסוקים לנאמנות ע"א בגמ' בחולין?

בשו"ע יו"ד סי' קכ"ז סעי' ג' ובהגהה שם עולה כך :אמר המחבר :ע"א נאמן באיסורין להתיר אבל לא
להחמיר ,ואומר הרמ"א ועי' לעיל סי' קי"ט דין החשוד על הדבר אם מעיד עליו .ואף הרמ"א הוסיף כאן
את כל הסייגים שדוקא כשבידו ולא אתחזק איסורא וכו' עיי"ש.
והמחבר בסי' קי"ט מבאר את כל דיני חשוד על הדבר ,ואומר בסעיף א'" ,החשוד לאכול דברים האסורים
בין אם הוא חשוד באיסור תורה בין אם הוא חשוד באיסור דרבנן -אין לסמוך עליו בהם ,ואם נתארח
עמו לא יאכל משלו מדברים שהוא חשוד עליהם".
הרמ"א פותח במילים "וי"א אפילו ממי שאינו חשוד רק שאין מכירים אותו שהוא מוחזק בכשרות אסור
לקנות ממנו יין ושאר דברים שיש לחוש לאיסור ,מיהו אם נתארח אצלו אוכל עמו".
יש להבין על מה בדיוק ומה יסוד המחלוקת בין מרן לרמ"א בדין זה.
וכמו"כ יש להבין מה החילוק בדברי רמ"א שמי שאינו מוחזק בכשרות אסור לקנות ממנו אך אם נתארח
אצלו יכול לסמוך עליו.
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ואף מרן בסעיף ב' כתב "אם אינו חשוד לאכול דברים האסורים אבל הוא חשוד למכרם -מתארח אצלו
ואוכל עמו וכן "...והרמ"א כתב "עובר עבירה לתיאבון לא מקרי חשוד" ,עכ"ל .א"כ משמע אף מדברי מרן
שכל החשוד לאכול אינו נאמן ואף הרמ"א שכתב שעובר עבירה לתיאבון נאמן ,חלקו עליו על אתר הט"ז
בסק"ד והגר"א בסק"ו ,עיי"ש .ושאר דיני חשוד עיין שם בסימן באריכות.
והכלל העולה ובעיקר ע"פ סעיף ז' שם ,מי שהוא מפורסם באחת מעבירות שבתורה חוץ מעכו"ם וחילול
שבת בפרהסיא ,או שאינו מאמין בדברי רבותינו ז"ל -נאמן בשאר איסורין ,ובשל אחרים נאמן אפילו על
אותו דבר לומר מותר הוא .ואומר הש"ך בס"ק ט"ו שאם הוא מפורסם באחת מעבירות שבתורה מבואר
בס' ב' דהוה מומר לכל התורה.
אך בנידון דידן יש לדון אף מצד זה שמובא במחבר בהלכות מליחה סי' ס"ט סעיף ו'" ,עכו"ם משמש
בבית ישראל ונתן הבשר בקדירה ואין ידוע אם הדיחו ,אם יודע העכו"ם מנהג ישראל סומכים על דבריו
אם היה שם ישראל יוצא ונכנס או שום קטן בן דעת" וזה מבואר ע"פ הסמ"ג בב"י באורך .ומעיר הרמ"א
על המחבר "ובחד מינייהו סגי או במסיח לפי תומו שהדיחו ישראל יפה או שישראל אפילו קטן יוצא
ונכנס דמרתת הואיל ויודע מנהג ישראל" ,עכ"ל .א"כ יוצא לפי דברי הרמ"א שכל שישראל נכנס ויוצא,
וכנראה שכוונת הדברים ,שיכול לבוא במפתיע ,או שאפילו קטן בן דעת נמצא שם או מסל"ת -כבר יהיה
נאמן העכו" ם על פעולותיו .ואע"פ שודאי העכו"ם הוא חשוד ,כשיש יסוד למירתת יהיה נאמן.
וההבדל בין הדברים שהביא כאן המחבר ע"פ דברי הסמ"ג לבין שאר החשודים המופיעים בסי' קי"ט
הוא ,שכאן הנאמנות איננה נובעת מחמת עצמו ,אלא כשיש עליו אימה מבחוץ הוי נאמנות וסמכינן עליה.
ועיין ביד אברהם וביד אפרים שמרחיבים הרבה ביסוד להיתר זה ,שיש לחלק בין עבדו לשאר עכו"ם ,אך
כתב היד אברהם שהיסוד והחידוש להיתר הוא דוקא הנכנס ויוצא וז"ל":ובע"ז אין השומר צריך להיות
יושב ומשמר שם אלא אע"פ שיוצא ונכנס -מותר ,שאפילו בכל העכו"ם שאינו עבדו שייך מירתת היוצא
ונכנס" ,ובזה הוא חולק על הש"ך שכתב בשם ספר 'אפי רברבי' שרק בעבדו ושפחתו שייך מירתת ,אלא
שהיד אברהם הכריע שבכל עכו"ם שייך מירתת וכן מוכח בתפילין ומאכלות אסורות ועוד ,ואכמ"ל.
ולכאורה ע"פ המבואר כאן במחבר ואף ביד אברהם ועוד אחרונים ,משמע שכל מקום ששייך מירתת יש
יסוד להתיר ולסמוך .אולם טרם נבוא לפשוט בזה עד תומו ,נברר להלכה אם דל מהכי דין נכנס ויוצא את
דין חשוד .שרש"י ביבמות פ"ח ע"א ביאר שע"א נאמן כל זמן שאינו חשוד ,ואף המחבר בקי"ט סייג
שהחשוד אינו נאמן ,מה גדרו ומהותו של החשוד?

בגמ' בבכורות ל"ה ע"א במשנה כתוב":כל המומין הראויין לבוא בידי אדם ,רועי ישראל נאמנים ,רועי
כהנים אינם נאמנים ,רשב"ג אומר נאמן הוא על של חבירו ואינו נאמן על של עצמו ,ר"מ אומר החשוד על
הדבר לא דנו ואינו מעידו".
כמובן שבסיס ההבדל בין רועי ישראל לרועי כהנים הוא שרועי כהנים חשודים בדבר ,וישראלים כיון
שאין נ"מ לדידם -נאמנים.
המחבר ואף הרמב"ם ע"פ המבואר בדף ל' ע"א בבכורות פסקו כדעת רשב"ג שנאמן על של חבירו ואינו
נאמן על של עצמו ,ולא פסקו הלכה כר"מ שהחשוד על הדבר אין דנו ואין מעידו ,ועיין בזה באורך בשו"ע
יו"ד סי שי"ד סעיף ג'.
ובהלכות חלה לרמב"ן המובא בסוף מס' בכורות פרק רביעי אות ל"א הביא את המשנה בבכורות בדף ל'
ע"א העוסקת בחשוד על השביעית ועל המעשרות שאומרת בסופה "זה הכלל -החשוד על הדבר לא דנו
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ולא מעידו" ,ואומר הרמב"ן ע"כ" :גמ' סתמא כר"מ )המופיע בדף ל"ה ע"א( ולית הלכתא כר"מ כדמברר
באידך פירקין" ,ובאמת בבכורות דף ל"ה ע"א אמר רב נחמן הלכתא כרשב"ג ,ואע"פ שאנו רואים שסתם
לן תנא בתחילה כר"מ ואח"כ הביא מח' רשב"ג ור"מ ,בכל אופן הלכה כרשב"ג כיון שסתם ואח"כ
מחלוקת אין הלכה כסתם )אלא כשיבוא בסדר הפוך(.
אלא שהביא המהרי"ט אלגזי )על הרמב"ן שם( ע"פ התוס' ביומא ששם מבואר שסתם לן תנא כרשב"ג
במסכת נגעים ,שואל המהריט"א הרי איכא תרי סתמי דסתרי אהדדי ,שהרי בנגעים סתם לן תנא
כרשב"ג ,וכיון דקי"ל דבתרי מסכתי אין סדר למשנה ואין ידוע לנו איזה סתם הוא בתראי הוי ספיקא הי
סתמא והי בתרייתא שהוא העיקר ,ובדאוריתא אזלינן לחומרא ובדרבנן אזלינן לקולא כמו שכתב בספר
יבין שמועה )של זקנו של המהריט"א( על הליכות עולם.
אלא שחולק על הרמב"ן ושואל דאמאי כתב רבינו בפשיטות דאף דסתמא דהכא כר"מ לית הלכתא
כוותיה כלל ודחאה מהלכה לגמרי מכח ההיא דפרק כל פסולי המוקדשין הא שפיר י"ל דאף שנפסקה
הלכה כרשב"ג לגבי בכור מ"מ אפשר להיות דהא סתמא דסתם לן תנא הכא כר"מ -הלכתא ,ומחלק
המהריט"א בין שני סוגי חשודים:א.חשוד שבא מצד כללי ,דהיינו חשדות העולים על ציבור מטעם
שבאופן כללי ,ללא שום ידיעות פרטניות ,הציבור הזה נוטה להכשל וממילא להחשד בדין זה .ב.חשוד
אשר אינו מכח מה שנחשדו העולם בכך ,אלא שזה האיש באופן ברור הוברר לנו דעבר על דבר זה והוחזק
בכך .ושני סוגי החשודים האלה נקראו חשוד בדברי ר"מ ובשניהם לדידיה ,לא דנו ולא מעידו ,ובחשוד
כזה שהוא חשוד מצד עצמו שהוחזק בכך מדברת המשנה דשביעית )בכורות ל' ע"א( וכך אף רש"י במקום
כתב דמיירי מצד עצמו דהוחזק בכך.
ובין שני החשודים האלה נחלק להלכה דדוקא בחשוד שאנו חושדים אותו מצד כללות הכהנים החשודים,
בכך קי"ל כרשב"ג שנאמן על של אחרים כיון דסו"ס זה האיש עצמו לא הוחזק בכך ,אלא משום חששא
הוא שמא מן החשודים הוא זה וכל כה"ג לא מחמירינן כולי האי שלא להאמינו על של אחרים .אבל
בחשוד מצד עצמו שהוחזק בכל מסתברא דקי"ל כר"מ בזה דאפילו בשל אחרים אינו נאמן.
אף בפנ"י במסכת כתובות )דף כ"ד ע"א ,עיי"ש בכל הענין בדין חשוד על המעשרות וכו'( מחלק בין חשוד
ודאי לבין קבוצת חשודים כשיש חשד לגבי הכלל שבהם ואין חשד על מישהו באופן ודאי וז"ל
הפנ"י":והנלע"ד דהא דחשוד אינו נאמן אף בשל אחרים היינו דוקא בפירות שהם משל ודאי חשוד ובהא
איירי מתני' דריש פ"ג דדמאי כדקתני ממי שאינו נאמן על המעשרות והטעם דנ"ל בזה דאע"ג דלא קי"ל
כמ"ד החשוד על הדבר לא מעידו אלא דמעיד בשל אחרים משום דאין אדם חוטא ולא לו ,אפ"ה מעיקר
הדין כיון שהפירות של זה ודאי חשוד ,א"כ איתחזק איסור טבל והיכא דאיתחזק איסורא אמרינן בר"פ
האשה רבה דבטבל אפילו ע"א כשר אינו נאמן אלא משום דבידו להפריש משלו וכתב הרא"ש בפרק
הניזקין גבי י"ד כללים בע"א באיסורין )עיי"ש באורך(" וממשיך הפנ"י ואומר משא"כ בקבוצת חשודין
כמו ע"ה החשודים על המעשרות שיכולים להעיד בשל אחרים "ולא שייך לומר אתחזק איסורא דהא רוב
ע"ה מעשרין הם ורוב עדיף מחזקה וא"כ ע"כ הא דאינם נאמנים לרבנן היינו משום חששא דגומלין
ומקשה שפיר".
ונראה ע"פ היסוד והחילוק של המהרי"ט אלגזי והפנ"י לבאר את השוני בדברי רש"י בדין ע"א נאמן
באיסורין בין גיטין ,חולין ויבמות -דאליבא דשיטת רש"י כל זמן שאין האדם נחשד באופן ודאי על הדבר,
יהיה נאמן להעידו במקום דלא אתחזק איסורא ,ממילא כל הדוגמאות שהביא רש"י בגיטין אין בהם דין
כללי אלא דין אישי של חשוד שאם נחשד ודאי אינו מעידו ,ואם לאו פסקינן כרשב"ג שאינו יכול להעיד
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על שלו אך יכול להעיד בשל אחרים .ושמא זה הלשון בדברי רש"י "כל אחד ואחד" דהיינו דוקא בתור
פרטים אם הם לא מוחזקים באופן ודאי אינם חשודים להעיד בשל אחרים ,וכלשון הפנ"י במקום דלא
איתחזק איסורא כאשר כל פרט ופרט ,יחיד ויחיד שאינו חשוד ודאי יכול להעיד.
ויתכן שאף כך יהיה ניתן לברר מדוע רש"י לא למד את עיקר הדין של ע"א נאמן באיסורין ממקורו של
תוס' מנידה ,כי לכמה שיטות ראשונים )ואף לתוס'( היא בחזקת איסור וממילא אין יכולה להעיד ,אע"פ
שתוס' תירצו מה שתירצו ,העדיף רש"י לומר שנאמנות יחיד מדין שחיטה נובעת ששם אף שהבהמה
בחזקת איסור -רוב מצויים אצל שחיטה כשרים הם כלשון הרשב"א ודו"ק.
ושמא עלה בידינו לבאר את מח' המחבר והרמ"א בסימן קי"ט ,שלדעת המחבר חשוד אינו נאמן ולדעת
הרמ"א לא די שאדם לא יהיה חשוד כדי לסמוך עליו אלא בעינן אף שיהיה מוחזק בכשרות .ונראה שמח'
זו תלויה במח' הרמב"ן והמהריט"א ,שהמחבר פסק כרמב"ן הלכה כרשב" ג שלדידו לעולם החשוד ,אפילו
ודאי ,אינו נאמן בשל עצמו אך נאמן בשל אחרים ,וממילא אם הוא חשוד לא יאכל משלו מדברים שהוא
חשוד עליהם .והרמ"א שפסק גם כר"מ וגם כרשב"ג ס"ל כמהריט"א ולכן אם הוא חשוד ודאי ,אינו נאמן
אא"כ הוחזק בכשרות אבל אם הוא מקבוצת החשודים-נאמן.
ועוד יש לומר בדין זה דהגר"מ פיינשטיין דן באגרות משה חלק יו"ד סי' נ"ד בדין נאמנות לאחד החשוד
מדין קים ליה בגויה ,ע"פ הגמ' בכתובות פ"ה ע"א .וכן עיין בסימן ס"א שנשאל אם יש היתר להשאיר
משרתת נכרית בבית לבדה אם יש חשש שתבשל תבשילים במטבח ,ואין לך חשודה יותר מן הנכרית
)ואע"פ שהמחבר ורמ"א התנו בכמה אנפין שיש אפשרות לסמוך ,כדכתיבנא לעיל ,בסי' ס"ט ס"ו שם(
ופסק הגר"מ פיינשטיין זצ"ל דלכתחילה אין להניח נכרית שאפשר לחוש שתבשל לעצמה -דאז
התבשילים ודאי שנאסרים ,אלא שכתב שבדיעבד יש להתיר להשתמש בכלים אחר מעל"ע משום דאז
הוא ספיקא דרבנן ,אך ודאי שלכתחילה אין לסמוך ולהשאיר .ויתכן שלפי דבריו אין שום היתר בהשאירו
אדם החשוד על הדבר.
ואומנם שאלתי את הרב רובינשטיין שליט"א והרב צבי שכטר שליט"א והסיקו שאין מקום להתיר דין זה
ואין לסמוך על מירתת.
אך הגר"מ אליהו שליט"א פסק שאם היה המטבח בחזקת כשרות ,כל עוד אין ודאות על האדם שעשה
מעשה האסור ,אינו בדין 'כל החשוד על הדבר אינו דנו ואינו מעידו' והדבר נשאר בחזקת כשרות.
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המשנה בכתובות ע'ג ע"א ,ארבעים מלאכות חסר אחת וכו' הצד צבי והשוחטו וכו'.
משמיעה לנו המשנה בפשטות שאחת מאבות המלאכה הינה מלאכת הצד ,ונקטה המשנה "צבי" בתור
דוגמא משום שבצבי שייכות גם שאר מלאכות :שחיטה ,הפשטה ומליחה וכו' ,אך לא על מנת שנדייק
דוקא צבי ולא שאר מילי .והגמ' בדף ע'ה ע"א דנה מה הדין לגבי צד חילזון בשבת ,האם חייב משום צידה
או לא .אומרת הגמרא "הצד חילזון בשבת חייב משום אחת" .רש"י על אתר מפרש שחייב אחת משום
צידה .ובאמת הגמ' בדף ק"ז ע"ב בשבת ,השולה דג בשבת מן הים חייב משום נטילת נשמה ולא משום
צידה ,ורש"י מפרש שהסיבה לכך שהדג ניצוד כבר מע"ש ועודו בידו ,וכשנכנסה שבת מת הדג ולכן בשבת
חייב משום נטילת נשמה ולא משום צד .משמע שאם אדם היה צד דג בשבת היה מתחייב גם משום צד
וגם משום נטילת נשמה) .לקמן יבואר דין "שולה דגים מן הים"(.

שיטת הירושלמי
התוס' בדף ע"ה ע"א מביא ירושלמי הסובר שאין צידה בחילזון ונשאר בצ"ע .ולשם הבנת הירושלמי
נצטט את לשונו בדף נ"ב ע"א":הצד חילזון ופצעו אית תני חייב שתיים ואית תני לא חייב אלא אחת .מאן
דאמר שתיים אחת משום נטילת נשמה ומשום צד ,ומאן דאמר חד...משום נטילת נשמה ולית ליה צידה
וכו'" וההלכה בירושלמי נפסקה כמו המ"ד השני שחייב רק אחת משום נטילת נשמה ולא משום צידה.
קרבן העדה מביא שני פירושים מה הפשט בירושלמי "לית ליה משום צידה":
פירוש א'.מלאכת צידה אינה נכללת באבות מלאכה מכיון שלא היתה במשכן צידה בחילזון שהרי החילזון
היה בחלקו של זבולון בארץ ישראל ולא היה במדבר ,והתכלת שהיתה להם במדבר הביאו אותה
ממצרים .אלא שמוסיף קה"ע שאפשר לומר שצידה היתה קיימת בתחש.
פירוש ב'.אם תאמר שלא היתה צידה בחילזון א"כ היכן היתה במשכן צידה הרי בבהמה לא שייכת צידה,
אלא היתה שם חיה מיוחדת שממנה לקחו את התכלת ובה היתה צידה.
יוצא משני הפירושים הללו יסוד אחד בהבנת הירושלמי ,שאב מלאכה נקבע אך ורק לפי מה שהיה
במשכן ,אלא שהנ"מ ביניהם תהא אם יחזור החילזון או החיה המיוחדת שממנה לקחו תכלת במדבר ,לפי
פירוש א' לא יהא חייב משום צידה מכיון שלשם קבלת התכלת במשכן לא צדו כלל אלא הביאו זאת
ממצרים ,אך לפי פירוש ב' אה"נ אם תחזור אותה חיה יהא חייב משום אב מלאכה דצידה .אבל מושג
צידה קיים לפי שניהם זה בתחשים וזה בחיה המיוחדת.

אך המהר"ם חולק על הבנת קרבן העדה בירושלמי וטוען שכוונת הירושלמי "לית ליה צידה" היא,שאין
את המושג צידה אף בשאר דברים ,א"כ כיצד ניתן דבר זה להאמר הרי "צד" הינו אחד מל"ט אבות
מלאכה?
ה'שבת של מי' מביא את קושיית המהר"ם אך טוען שאפשר לתרץ ולומר שהרי המשנה ר"מ היא ,דתנא
הוא ויכול לימנות אב מלאכה אחר במקום צד ,כפי שמצינו שר"י
מנה "שובט" וכו'.
יוצא בפשטות מהירושלמי כך):כמובן ע" פ הפירושים השונים(:
א .היה חילזון ונגנז-א"כ אם נמצא אותו היום ,נתחייב משום צד.
ב.לא היה כלל חילזון-א"כ אף לדידן היום אם נמצא חילזון לא נתחייב משום צד.
ג.פעולת צידה לא שייכת בחילזון אלא בחיה ועוף)טל אורות(

שיטת הרמב"ם והשו"ע
הרמב"ם בהל' ציצית פ"ד ה" ו משווה בין צידת חילזון לצידת דג וז"ל":ואחר כך מביאים דם חילזון והוא
דג שדומה עינו לעין הים ודמו שחור כדיו ובים המלח הוא מצוי".
רואים מכאן שהרמב"ם משווה במושגים "חילזון ודג" ,והרמב"ם בפ"י הי"ט כותב שהצד דגים חייב,
משמע דאף הצד חילזון חייב ,כדמשמע בבבלי.
ואכן השו"ע באו"ח סי' תצ"ז סעי' ה' כותב וז"ל":אם סכר אמת המים בכניסה ויציאה מעיו"ט מותר
ליקח ממנה דגים ביו"ט דהוי ליה ניצודין ועומדים" ,משמע שאם הם לא ניצודים ועומדים יש בדגים
צידה ,ומכיון שמשווה הרמב"ם בין דג לחילזון משמע דאף בחילזון יש צידה.
המג"א בסק"ו מביא מח' בשם מהרי"ל ורש"ל ,שהמהרי"ל פסק כמו הרמב"ם ורש"י שיש צידה בדגים
ובחילזון ,אלא שחילק אם דרכו לתופסן בכלי אזי חייב ואם אין דרכו בכלי אלא בידיים ,ותופס בכלי רק
מחשש לכלוך -אינו חייב משום צידה .אולם הרש"ל ס"ל כירושלמי דליכא צידה בחילזון וה"ה בדגים.
ובאמת ה'נתיב חיים' מקשה על הרש"ל איך שביק את הבבלי ופסק כירושלמי ונשאר בצ"ע.
והמג"א מסיים וטוען שלירושלמי שחייב בדגים משום קוצר ונטילת נשמה זה לא שלא חייב משום צד
אלא אה"נ חייב אף משום צד ,שכל מה שהירושלמי אמר לית ליה צידה זה אמור לגבי חילזון בלבד .ולכן
לפי המג"א יוצא )וכך גם במאירי( שבדגים חייב משום תלת:נטילת נשמה ,צידה וקוצר .אלא שבשו"ת
'הר צבי' מביא בשם המנחת חינוך במוסך השבת מלאכת צד ,שלא יתכן להסביר את הירושלמי בדגים
שאמרו חייב משום קוצר ונטילת נשמה וה"ה לצד שהרי התוס' הבין שלירושלמי ליכא צידה בחילזון ואנו
יודעים שחילזון ודגים זה היינו הך.
'טוב ירושלים' מסכם את מחלוקת מג"א ורש"ל בהו"א ,באומרו שהמחלוקת מבוססת על המח' בענין
מלאכה שאינה צריכה לגופה )חייב או פטור(.אך הוא דוחה זאת וטוען שהמחלוקת ביניהם הינה מחלוקת
במציאות האם היה חילזון או לא.

צידת דגים
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לענין דגים מדוייק בבבלי בדף ק"ז ע"ב וז"ל":השולה דגים מן הים בשבת חייב משום נטילת נשמה" ולא
משום צד משום שעומד וניצוד מבעוד יום .משמע שגם אם היה ניצוד בשבת היה חייב משום שתיים
בלבד )צד וננ"ש( ,ובירושלמי כתוב שהשולה דגים חייב משום קוצר ונטילת נשמה .יש לחקור באיזה
מקרה מדבר הירושלמי .אומר המג"א שהירושלמי מדבר במקרה שעומד הדג מבעו"י בספל של מים ולכן
חייב רק משום קוצר ונטילת נשמה ,אך אה"נ אם היה צד אותו בשבת היה חייב משום צד שכמו שאמרנו
לעיל שכל מה שאמר הירושלמי לית ליה צידה עוסק בחילזון בלבד .אך לדעת הבבלי כאשר הניח את הדג
מבעו"י בספל של מים חייב בשבת רק אחת משום נטילת נשמה .וזה מדוייק ברמב"ם בהל' שבת פי"א
ה"א שכותב":החונק את החי עד שימות הרי זה תולדת שוחט...לפיכך אם העלה דג מספל של מים והניחו
עד שמת חייב משום חונק" ,מדייק ההגהות מימוניות ,דהרמב"ם נקט מן הספל ולא מן הים ,משום שאם
היה מן הים היה מתחייב משום צידה ונטילת נשמה.
היסוד לכך הוא :ישנו הבדל בין קוצר לצד ,שבצד חייב בזמן שעוקרו ממקום חיותו ,הוי אומר ,ממקומו
הטבעי ,כמו שבצבי חייב משום צד למרות שרק מכניסו לביתו ואינו הורגו ,ה"ה הכא בדגים שחייב משום
צד כאשר נוטלו ממקומו הטבעי דהיינו הים ,למרות שמניחו בספל מים והוא נשאר בחיים .אך פעולת
הקוצר לא כן היא ,שהרי קוצר זה לרוב מצוי בגידולי קרקע )שבזאת יש מחלוקת רמב"ם ורשב"א האם
קוצר שייך רק בגידולי קרקע או אף בבע"ח( א"כ החיוב בקוצר הוא כאשר מנתק אותו ממקום חיותו,
דהיינו שמעכשיו ואילך אין לו אפשרות להמשיך לחיות ,לכן פוסק הירושלמי שכאשר לוקחים דג מן
הספל בשבת חייב משום קוצר ללא כל קשר לצד ,כי כעת מפסיק לו את חיותו .אך הבבלי הבין שכאשר
מנתקים את הדג מן הים ,אזלינן בתר הפעולה המרכזית הזאת ולא יתכן לחייב בעבור פעולה אחת משום
שני אבות מלאכה.
אך קשה על הירושלמי ,הרי לפי דברי המג"א ,במקום שצד בשבת ומת הדג ,יהיה חייב שלוש ,וא"כ יוצא
שיהיה חייב משום קוצר וצד על פעולה אחת ,היתכן? מנסה ה'טל אורות' לתרץ :קוצר היינו נטילת נשמה
ולכן יוצא שחייב שתיים ולא שלוש .אך הוא דוחה זאת בטענה שידוע שאם לוקחים דג מן הים ומיד
זורקים אותו בחזרה ,חייבים משום קוצר אך משום נטילת נשמה לא חייבים ,א"כ יוצא שאין זה אותו
איסור )ההו"א של הטל אורות להשוות בין נטילת נשמה לקוצר נבעה מהיסוד הנ"ל שקוצר זה ניתוק
החיות וזהו היסוד של נטילת נשמה( .אך לדידן בניגוד למג"א -הרי לירושלמי אין צידה אפילו בדגים כמו
בחילזון ,א"כ חייב תרתי קוצר וננ"ש ,ואתי שפיר.
אלא שהדרא קושיא לדוכתא כאשר רואים את דברי הירושלמי בחליבת בהמה ביו"ט וקטיפת הפירות
שאסור לקוטפם ולחולבם ביו"ט ,וקשה ,הרי החלב והפירות שנחלבו ונקטפו ביו"ט משובחים יותר
מאשר אם יחלבו ויקטפו מעיו"ט ,ומדוע אסור? מתרץ הירושלמי שבחליבת הבהמה חייב משום קוצר,
וכך הם דבריו ,כלל גדול האי מאן דצייד ענא בשבת חייב משום קוצר ,א"כ יוצא שאפשר להתחייב גם
משום קוצר וגם משום צד? וי"ל שמה שמשמע מהירושלמי שחייב אף משום צד זה למאן דאמר הראשון
בירושלמי שיש לו צידה בחילזון ,אך למ"ד השני שאותו הביא התוס' ,חייב שתיים -קוצר ונטילת נשמה.
ובאמת המאירי רוצה לחייב בדגים משום שלושה אבות קוצר ,צד וננ"ש .וראייתו ":רבנן דקיסרין הצד
דג בשבת חייב משום קוצר" והוא הבין שחייב אף משום קוצר .אך אין משם ראיה שהרי אפשר לטעון
שרבנן דקיסרין סברי כמ"ד בירושלמי שלית ליה צידה בחילזון וה"ה בדגים ,ולכן חייב שתיים,
לירושלמי-קוצר ונטילת נשמה ולבבלי-צד ונטילת נשמה.
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אך מה טוב ומה נעים דברי הפני יהושע בהסבירו את דברי הירושלמי דאין מחלוקת כלל ואליבא דכו"ע
: ופשר דבריו.ישנו אב מלאכה דצידה ולכן כל הקושיות מיושבות שפיר
 אלא מה שהתכוון הירושלמי,באמת בירושלמי יש צידה והצד חילזון וצבי אף לירושלמי חייב משום צד
 אך אם, דחייב משום צידה רק אם בשעת פריסת המצודה ניצוד הבע"ח,בדבריו "לית ליה צידה" הוא
 הן מחמת קוטנו והן, ומצד המציאות סביר מאד להניח שחילזון,פרס וניצודו הדגים לאמ"כ אינו חייב
.ע"כ." לא יקלט במצודה מיד בשעת פריסתה ולכן אמר הירושלמי "לית ליה צידה,מחמת נדירותו
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שמות החגים מורים בדרך כלל על מהותם .פסח" -כי פסח ה' על בתי בני ישראל וכו'" .סוכות" -כי
בסוכות הושבתי את בני ישראל" .שבועות" -שבעה שבועות תספור לך".
88
פורים נקרא "על שם הפור"  .והתמיהה עולה מאליה במה זכה הגורל ,שהנס יקרא על שמו .ולנו נראה
הגורל כאירוע שולי בכל שרשרת המאורעות שבמגילה.
דבר נוסף הטעון הסבר הוא ,מה שנאמר בסוף המגילה" ,וימי הפורים האלה לא יעברו מתוך היהודים
89
וזכרם לא יסוף מזרעם"  ,ודרשו ע"ז חז"ל :מלמד שאפילו כל המועדים יהיו בטלין ,אבל ימי הפורים
91
90
לא יבטלו  .וזכרם לא יסוף -מלמד שמגילת אסתר לעולם לא תיבטל  .וכן פסק הרמב"ם :ואעפ"י שכל
זכרון הצרות יבטל שנאמר כי נשכחו הצרות הראשונות וכי נסתרו מעינו ,ימי הפורים לא יבטלו ,שנאמר
92
וימי הפורים לא יעברו וכו'  .ומופלא הדבר שהניסים הגדולים של יצ"מ יבטלו ,והנס הנסתר לא יבטל?!

א .השגחה גלויה ונסתרת
יסוד גדול למדנו הרמב"ן בנושא ההשגחה .בסוף פרשת בא מאריך הרמב"ן בסוגיא זו .הוא מנתח את
הדעות השונות של הכפירה ,ומראה איך הניסים הגדולים שבמצרים באו להוציא מדעות אלו .וע"ז
נאמר :למען תדע כי אני ה' בקרב הארץ -להורות על ההשגחה ,כי לא עזב אותם למקרים ,כדעתם .ואמר:
למען תדע כי לה' הארץ -להורות על החידוש ,כי הם שלו שבראם מאין .ואמר :בעבור תדע כי אין כמוני
בכל הארץ -להורות על היכולת שהוא שליט בכל.
"ובעבור כי הקב"ה לא יעשה אות ומופת בכל דור לעיני כל רשע או כופר" לכן ,אחר שעשה האותות
והמופתים הגדולים במצרים ,צוה ללמד את יסודות האמונה שנתגלו שם ,לבנינו אחרינו .וצוה אותנו
במצוות רבות ,כמו תפילין ומזוזה ,חמץ ומצה ,ק"ש ,וכולם זכר ליציאת מצרים" ,שלא יהיה פתחון פה
להכחיש אמונת האלוהים ,כי הקונה מזוזה בזוז אחד ,וקבעה בפתחו ונתכוין בענינה ,כבר הודה בחידוש
העולם ובידיעת הבורא והשגחתו ,וגם בנבואה ,והאמין בכל פינות התורה".

 88אסתר ט'.
 89שם.
 90מדרש משלי.
 91ירושלמי מגילה פ"א ה"ה.
 92רמב"ם פ"ב מהל' מגילה הי"ח.

אך כל זה אינו אלא מבוא אל התכלית ,והיא אינה האמונה באותות הגדולים ,אלא " מן הניסים הגדולים,
המפורסמים ,אדם מודה בניסים הנסתרים ,שהם יסוד כל התורה כולה ,שאין לאדם חלק בתורת משה
רבינו ,עד שנאמין בכל דברינו ומקרינו ,שכולם ניסים ,אין בהם טבע ומנהגו של עולם ,בין ברבים בין
ביחיד ,אלא אם יעשה המצוות יצליחנו שכרו ,ואם יעבור עליהם ,יכריתנו עונשו .הכל בגזירת עליון,
כאשר הזכרתי כבר .ויתפרסמו הניסים הנסתרים בענין הרבים כאשר יבוא ביעודי התורה בענין הברכות
והקללות ,כמ"ש הכתוב :ואמרו כל הגויים ,על מה עשה ה' ככה לארץ הזאת ,ואמרו על אשר עזבו את
ברית ה' אלוהי אבותם .שיתפרסם הדבר לכל האומות שהוא מאת ה' בענשם .ואמר בקיום )המצוות(
:וראו כל עמי הארץ כי שם ה' נקרא עליך ויראו ממך".
המגמה היא איפוא שדרך הניסים הנסתרים ,והמהלכים הטבעיים ,תראה ההשגחה האלוהית .והניסים
הגלויים לא באו אלא לקבוע את יסודות האמונה בזמנים שבהם היתה הכפירה שולטת באופן מוחלט.
הפסוק בו מסיים הרמב"ן את דבריו" -וראו כל עמי הארץ כי שם ה' נקרא עליך ויראו ממך" ,המורה על
ההשגחה האלוהית הנראית ומתגלית על ישראל ,נדרש הוא בגמ' על התפילין שבראש .93מעבר לענין
הראיה שבתפילין המונחים על הראש בגלוי ,מצאו דורשי רשומות רמז נוסף ,והוא" ,שם ה' נקרא" -ר"ת
שי"ן ,והוא השי"ן משמו של הקב"ה ,החקוק בתפילין של ראש.
התפילין מורים איפוא ,על ההשגחה הגלויה ,אך קיימת גם השגחה נסתרת ,והיא מבוטאת בתפילין של
יד ,המכוסים" -והיה לאות על ידך" -לך לאות ולא לאחרים לאות.94
שני סוגי השגחה אלו ,נרמזים בפסוק שבשיר השירים "הנה זה עומד אחר כותלנו ,משגיח מן החלונות
מציץ מן החרכים".95
כשהאם משגיחה מן החלונות על ילדה שברחוב ,היא איננה רק רואה אותו ,אלא הכל גם רואים אותה,
וממילא חוששים לפגוע בילדה .אך כאשר התרים מוגף ,והאם מציצה מבעד לחרכים ,היא אמנם
ממשיכה לראות כמקודם ,אך הפעם אין הכל רואים אותה ,ודבר זה יכול להטעות ,כאילו האם איננה
קיימת עוד.
בהשגחה הגלויה ,נראה שם ה' עליך ,ואומה"ע רואים אותו ויראים מפניו .אך בהשגחה הנסתרת נאמר
"ואנכי הסתר אסתיר פני ביום ההוא" .96ואז יכולים אומה"ע לטעות ולחשוב שאין אלהים במקום הזה,
ומשום כך אין יראים לא ממנו ולא מישראל ,וחושבים הזאבים שאפשר לטרוף את הכבשה.
בארבעת הפרשיות שבתפילין ישנם כ"א שמות ,ובשל ראש ושל יד יחד ,ישנם מ"ב שמות .וזהו השם
הנורא ,שחז"ל אמרו עליו "אין מוסרים אותו אלא למי שהוא צנוע ועניו וכו' וכל היודעו והזהיר בו
והמשמרו בטהרה ,אהוב למעלה ונחמד למטה ,ואימתו מוטלת על הבריות" .וזהו הצירוף של תפילין של
ראש ושל יד ,שנאמר עליו "ויראו ממך".
וכך מספרת הגמ' בחגיגה :97ר' יהושע בן חנניה הוי קאי בי קיסר ,אחוי ליה ההוא אפיקורסא ,עמה
דאהדרינהו מריה לאפיה מיניה )ע"י סימן רמז לו ,החזיר פניו -רש"י( ,אחוי ליה ,ידו נטויה עלינו .א"ל
קיסר לר' יהושע ,מאי אחוי לך ,עמה דאהדרינהו מריה לאפיה מיניה ,ואנא מחוינא ליה ידו נטויה עלינו,

 93מנחות ל"ה ע"א.
 94שם ל"ז ע"א.
 95שיר השירים ב' ט'.
 96דברים ל"א י"ח.
 97חגיגה ה' ע"ב.
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שנאמר ובצל ידי כיסיתיך .והיינו שהצדוקי החזיר פניו ,להראות שאיננו משגיח על ישראל ,והראה לו,
שאין זו אלא הסתרת פנים ,אך ידו נטויה עלינו ,לשמור עלינו ,אלא שזה נעשה בהסתר ,שאעפ"י שתפילין
של ראש אינם נראים ,מ"מ תפילין של יד עדיין מונחים בהסתר.
כששאל משה את הקב"ה" ,וכי יאמרו אלי בני ישראל מה שמו מה אומר אליהם ,ויאמר אלהים אל משה
אהיה אשר אהיה ,ויאמר כה תאמר לבני ישראל אהיה שלחני אליכם".98
"אהיה" בגי' כ"א ,ו"אהיה אשר אהיה" -מ"ב .והוא השם הגדול שבצרוף תפילין של יד ושל ראש .שאלתו
של משה "מה שמו" ,היתה באיזה הנהגה ינהיג הקב"ה את ישראל ,ותשובת ה' היתה שפעמים תהיה
ההשגחה גלויה ופעמים נסתרת.99

ב.מאחורי הפרגוד
פעמים שהמקרא מאפשר לנו להציץ מאחורי הפרגוד ,ואנו רואים איך רבש"ע מושך בחוטים ומניע את
המאורעות ,ואנו מבינים את פשרן.
א.מכירת יוסף למצרים ,והגלות הנגררת אחריה ,הם דוגמא בולטת לכך .כל הקורא את סיפור מכירת
יוסף ,יגיע למסקנה ששנאת האחים היא שגרמה לגלות מצרים .אך כל הקורא בפרשיות הקודמות,
יודע שהגזירה כבר נגזרה בברית בין הבתרים .ועתה אנו רואים את התגשמותה של הגזירה" .וישלחהו
מעמק חברון" -מעצה עמוקה של אותו צדיק הקבור בחברון .100האחים דואגים לבצע את תכניתם,
להפר את חלומותיו של יוסף ,ואילו הקב"ה מנצל את אותם מעשים ,כדי להגשים את תכניתו .ואלמלי
שגלתה לנו התורה את המתרחש מאחורי הפרגוד ,היינו נשארים בהנחה ששמעון ולוי הם אלו
שבעטיים באה הגלות לעולם.
ואף יעקב עצמו טעה בזה .כשאמר לבניו "למה הרעותם לי להגיד לאיש העוד לכם אח" ,אמר הקב"ה:
אני יושב ועוסק בהמלכתו של בנו במצרים ,והוא אומר למה הרעותם לי .הה"ד "נסתרה דרכי
מה'".101
ב.דוגמא מאלפת נוספת היא סיפורו של עכן ,ביהושע פ"ז .פסוק ב' פותח בשילוח המרגלים ע"י יהושע
לרגל את העי .תשובתם של המרגלים" :אל יעל כל העם ,כאלפיים או כשלושת אלפים איש יעלו ויכו
את העי ,אל תיגע שמה את כל העם כי מעט המה" .יהושע איננו מוכן להסתכן ,ומוציא שלושת אלפים
איש למלחמה ,והתוצאה היתה נוראה " וינוסו לפני אנשי העי וכו' וימס לבב העם ויהי למים" .ויותר
ממה שהצטערו על הכשלון המקומי ,דאגו על חילול ה' הנורא שהתגלה .כל כוח ההרתעה שהיה
לישראל נמוג" .ויקרא יהושע שמלותיו וכו' ויעלו עפר על ראשם ,ויאמר יהושע אהה ה' אלהים למה
העברת העביר את העם הזה את הירדן לתת אותנו ביד האמורי להאבידנו וכו' ,מה אומר אחרי אשר
הפך ישראל עורף לפני אויביו ,וישמעו הכנעני וכל יושבי הארץ ונסבו עלינו והכריתו את שמנו מן
הארץ ,ומה תעשה לשמך הגדול".
 98שמות ג' י"ג.
 99עי' במשך חכמה שמות שם.
 100סוטה י"א.
 101בראשית רבה צ"א.
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יורשה לנו לעסוק מעט באקטואליה .מאורע זה מזכיר את הארועים שקדמו למלחמת יום הכיפורים.
אילו היו מקימים ועדת חקירה לאחר כשלון העי ,כפי שעשו לאחר מלחמת יום הכיפורים ,לבדיקת
הארועים ומציאת האחראים ,ודאי מסקנותיה היו זהות .את הכשלון יש לתלות בקונספציה המוטעית
של המודיעין .כוח ההרתעה של צבא יהושע היה גדול ביותר כפי שאמרה רחב למרגלים" ,ידעתי כי
נתן ה' לכם את הארץ וכי נפלה אימתכם עלינו וכי נמוגו כל יושבי הארץ מפניכם וכו' ,ונשמע וימס
לבבנו ולא קמה עוד רוח באיש מפניכם" .102הערכת המודיעין היתה איפוא ,שאלפיים או שלושת
אלפים איש ודאי יספיקו למגר את אנשי העי ,ואין צורך במאמץ מיוחד .אלא שהתברר שהערכה זו
היתה מוטעית מיסודה ,כוחם של אנשי העי היה גדול הרבה יותר מכפי שהעריכו אנשי המודיעין
והכשלון היה צורב.
והנה הסיט המקרא את הפרגוד ,והרשה לנו להציץ ולראות את הפעילות הנעשית מאחוריו ,ואז מתגלה
תמונה שונה לגמרי .עוד לפני שהארועים גלשו לעולם המעשה ,כבר נאמר בתחילת הפרק" ,וימעלו בני
ישראל מעל בחרם ,ויקח עכן בן זבדי בן זרח למטה יהודה מן החרם ,ויחר אף ה' בבני ישראל" .מעתה
לא נותר לנו אלא להמתין ולראות ,כיצד חרון אף זה ימצא את ביטויו במציאות .והתברר שהוא אינו
מופיע בקולות וברקים ,בארועים יוצאי דופן מרעישים ,אלא בטעות אנושית של אנשי המודיעין.
ג.בספר מלכים 103מסופר על הסכמה בין אחאב מלך ישראל ויהושפט מלך יהודה ,לצאת למלחמה על
ארם .אחאב מתיעץ עם נביאי ישראל ,ארבע מאות נביאים מתנבאים בקול אחד" ,ויאמרו עלה ויתן ה'
ביד המלך" .יהושפט מבקש להתיעץ עם נביא נוסף .ומיכיהו בן ימלה מגיע ומלגלג על נבואות נביאי
השקר.
וכך מסביר מיכיהו לאחאב פשר העצה ואחדות הדעות של כל הנביאים הממריצים אותו לצאת
למלחמה" .ראיתי את ה' יושב על כסאו וכל צבא השמים עומד עליו מימינו ומשמאלו ,ויאמר ה' מי
יפתה את אחאב ויעל ויפול ברמת גלעד ,ויאמר זה בכה וזה אומר בכה .ויצא הרוח ויעמד לפני ה'
ויאמר אני אפתנו ,ויאמר אליו ה' במה ,ויאמר אצא והייתי רוח שקר בפי כל נביאיו ,ויאמר תפתה וגם
תוכל צא ועשה כן .ועתה הנה נתן ה' רוח שקר בפי כל נביאיך אלה ,וה' דבר עליך רעה".
סיפור זה מופיע מיד לאחר מעשה נבות היזרעאלי ואמרו חז"ל שרוח זאת היתה רוחו של נבות.104
כאן ניתנה לנו רשות להציץ במקום הגבוה ביותר ,בבית דין של מעלה .והחלטותיו של בית דין זה
משתלשלות למטה ומתבצעות באופן טבעי לחלוטין ,בהערכות מוטעות ועצות לא נכונות.

ופעמים שתהליך ההתגלות הוא הפוך ,רק בסוף שורת מאורעות ,מתגלה בבהירות יד ההשגחה ,ומתחזקת
האמונה בה' .הראשונים עמדו על כך והצביעו על כמה דוגמאות במקרא.
ד.הר"ן בדרשותיו 105עמד על האמונה שהתגלתה בקריעת ים סוף" ,ויאמינו בה' ובמשה עבדו" .והרי כבר
נאמר לפני כן "ויאמן העם" .106וכנראה שאירע בינתיים דבר שהחליש את אמונתם .ופירש הר"ן שהיו
דברים שנראו תמוהין בעיני ישראל ,שלאחר שהבטיחם משה שה' פקד אותם ,לא ביקש מפרעה אלא

 102יהושע ב'.
 103מלכים א' פרק כ"ב.
 104עי' רש"י ומצודות שם.
 105דרוש הי"א.
 106שמות ד' ל"א.
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"נלכה נא דרך שלושת ימים"" ,ולמה משה ואהרן שהיו שלוחי ה' לא יאמרו אל פרעה ביד רמה שהגיע
קצם של ישראל להגאל ושלא ישתעבדו עוד בהם ,היד ה' תקצר מהכניע לבו של פרעה להורות הדבר
וכו' למה ירא מהגיד לפרעה הדבר כמו שהוא".
ודבר נוסף היה תמוה בעיניהם ,שנצטוה משה לומר לישראל" ,דבר נא באזני העם וישאלו -וזה באמת
יראה ענין זר מתמיה מאד" ,שכיון שהמצרים היו חייבים להם שכרן על ששעבדו בהם ,ולמה הוצרכו
לעשות כן" ,כי אם לומר תנו לנו שכרינו שנשתעבדתם בנו כך וכך ממון וכו' וכל אלו הדברים מתמיהין
בעצמם וראוי שיפול ספק מצדם של ישראל בנבואתו של משה".
ומפרש הר"ן ,שסיבת הדבר היתה כדברי הנביא" ,כי עשית פלא עצות מרחוק אמונה אומן וכו' ,ר"ל
שה' מביא עצות מרחוק להנקם מצריו וכו' ורצה להביאם בענין שהם עצמם בבחירתם יכנסו למים
וימותו שמה" .ואילו היה משה מודיע לפרעה שהם עוזבים לצמיתות ,לא היה רודף אחריהם ,אבל
כשהודיע לו שיציאתם היא לג' ימים בלבד ,וע"כ רק שואלים את כלי הכסף ,חשבום כאנשי ממון
ומרמה" .וכוונת אלו הדברים היתה נעלמת מישראל ,ואולי גם ממשה וכו' והוא שרמז ואמר :וירא
ישראל את היד הגדולה וכו' כלומר ,אז היכירו שכל מה שהיו מופלאים ממנו תחילה ומסתפקין בו ,לא
היה רק לסבב שהמצרים בעצמם יכנסו לים וכו' .ונתבררו להם המבוכות שנפלו באמצע ,כי ישרים
דרכי ה' נשגבים מאד וכו' ".
והלקח הנלמד מכאן הוא לדורות" .והנה אנו רואים בגאולה זו של מצרים שבאותה עת בעצמו שהיתה
הגאולה ממשמשת ובאה היו רואים עצמם נגאלים ,ועם כל זה היו רואים פעלים ומעשים שהם סיבת
גאולתם ,ואעפי"כ היו נלאים לעמוד על סיבתם עד שגלה ה' ית' ענינם .כל שכן אנחנו שראוי שנהיה
סכלים יותר בגאולה העתידה ,ומפני זה כתב הרמב" ם שלא יוודעו הדברים ההם איך יהיו עד שיהיו".
ה.בספר העיקרים 107מפרש ענין הכבדת ליבו של מלך סיחון .בספר במדבר 108מסופר שמשה שלח מלאכים
אל מלך אדום" ,נעברה נא בארצך" ,ומלך אדום מסרב" ,ויצא לקראת ישראל בעם כבד וביד חזקה".
וצוה ה' לנטות מעליו ולא להלחם עמו" .והיו משה וכל ישראל תמהין מזה" .שהרי הובטח להם כיבוש
109
מהיר של א"י ,והנה עתה במפגש הראשון בשערי הארץ ,נצטוו לעקוף את הקרב .ובספר שופטים
מסופר על מפגש נוסף שהתקיים עם מלך מואב ,ואף שם נסתיים המפגש בניתוק מגע" .ויסב את ארץ
אדום ואת ארץ מואב וכו' ולא באו בגבול מואב ,כי ארנון גבול מואב" .והפתרון נמצא בספר דברים,110
"כי הקשה ה' אלהיך את רוחו ואמץ את לבבו" ,ומפרש בעל העיקרים" ,הביא הקב"ה עצות מרחוק
להסיר מליבו המורך שקנה מצד המופתים ששמע שנעשו לישראל וכו' שהצלחת ישראל לא היתה
בהשגחתו ית' אחר שראה אותם נוטים מעל מלך אדום ומעל מלך מואב .ואז אמר בלבו ,לא נופל אנכי
מאלו ,ואילו לא שלח מלאכים אל מלך אדום,לא היה סיחון מתחזק לצאת למלחמה לקראתם מפחד
ה' ,והיו צריכים זמן רב לכבוש את כל ארצו .וזה היה ענין קשי הלב שכתוב עליו "כי הקשה ה' אלהיך
וגו' למען תתו בידך וכו' .ואז הבינו מחשבות השי"ת כי עמקו ,ושכל מה שצוה לשלוח מלאכים אל
מלך אדום ומלך מואב ולנטות מעליהם ,היה כדי לחזק לב סיחון כדי שיצא למלחמה ויכוהו ישראל
ויירשו את ארצו בזמן מעט ,ולהראות רוע בחירתו".
 107מאמר ד' פכ"ה.
 108במדבר כ'.
 109שופטים י"א י"ז.
 110דברים ב' ל'.
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כך מרגיל אותנו המקרא לראות את היד האלוהית המושכת בחוטים ,להכיר בניסים הנסתרים ,במקרים
ובאירועים הטבעיים כ"שלוחי דרחמנא".
ו.וכך גם הורונו חז"ל .111כשר' יוחנן בן זכאי נפגש עם אספסינוס קיסר ,הציע לו הקיסר לבקש ממנו דבר,
וביקש ממנו ר' יוחנן את יבנה וחכמיה ,שושילתא דר"ג ורופא לר' צדוק .חז"ל התרעמו על כך ,שהיה
לו לבקש מהקיסר להניח להם" .קרו עליה רב יוסף ואיתימא ר"ע:משיב חכמים אחור ודעתם יסכל".
"ר"ל דעוון אנשי העיר הוא הגורם שהקב"ה משיב חכמים אחור וכו' ,שלא יהיה להם דעת להשיב".112

ג.ישראל ועמלק
ביסוד זה חלוקים ישראל עם אומות העולם" .רם על כל גויים ה' ,על השמים כבודו" .113הגויים רואים
את אלוהים כדבר "רם" ,מסולק מן הארץ ,כבודו בשמים .ולעומת זאת בישראל הוא מצטייר כ"גדול".
"ויש הבדל בין גדול ורם ,הגדול מתפשט בכמות מלמעלה למטה ,כמו עמוד הניצב בארץ וראשו בשמים
וכו' ,ובציור כזה ימצא ה' בציון וכו' ,אבל הדבר הרם ,כמו כוכב בשמים ,אין שום אדם יכול להשיג אותו.
ובדמיון זה נמצא אל העכו"ם ,כמ"ש רם על כל גויים ה' ,שאומרים שהוא בלתי מושג כלל ,ושאינו משגיח
כלל בעולם השפל"" .ה' בציון גדול ורם הוא על כל העמים".114
וזאת היתה הכרתו של יתרו לאחר קריעת ים סוף" .ויאמר יתרו ברוך ה' וכו' עתה ידעתי כי גדול ה' מכל
האלהים" .115ופירש שם המלבי"ם :הנה פירשתי מ"ש בתהילות 'יהי שם ה' מבורך מעתה ועד עולם,
ממזרח שמש עד מבואו מהולל שם ה' ,רם על כל גויים ה' על השמים כבודו' ,שאומה"ע הגם שהודו שיש
סיבה ראשונה וקרי ליה אלהא דאלהיא ,חשבו שהוא רק מהולל ,לא ברוך .ר"ל שהברכה מורה על השפע
שיוצא מאיתו והם אמרו שהוא אינו משפיע בעולם השפל ,כי מסר ההנהגה לכוכבי השמים ,והוא רק
מהולל על שהוא הסיבה הראשונה ,לא ברוך .וכן אמרו שהוא רם ,לא גדול וכו' .והאומות חשבו שהוא רם
ואין השגה ממנו כלל ,ובאמת הוא גדול ,כי השגחתו מגיע ממרומי עד ,עד עמקי מצולה ,כמ"ש "ה' בציון
גדול ורם הוא על כל העמים" ,וכמ"ש שם .ועתה הודה יתרו בשתיהם:א.שהוא ברוך ,כמ"ש ברוך ה'.
ב.שהוא גדול כמ"ש כי גדול ה'.

"ראשית גויים עמלק" ,והוא המייצג את ההשקפה הגויית ,הכופרת בהשגחה האלוהית.
דורשי רשומות אמרו שעמלק בגי' "רם" .וכן הוא בגי' "ספק" .וזהו ענינו של עמלק .וזה הארס שהוא
מטיל בישראל .הופעתו של עמלק על בימת ההסטוריה חלה ברגע שישראל מסתפקים בענין ההשגחה,
"ועל נסותם את ה' לאמר היש ה' בקרבנו אם אין -ויבא עמלק וילחם עם ישראל ברפידים".116

 111גיטין נ"ו.
 112מהרש"א שם.
 113תהילים קי"ג.
 114מלבי"ם תהילים צ"ט.
 115שמות י"ח י"א.
 116שמות י"ז ז'.
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"כי יד על כס י-ה מלחמה לה' בעמלק מדור דור" ,ובאה ע"ז דרשת חז"ל :אין השם שלם ואין הכסא שלם
עד שימחה זרעו של עמלק .117כסאו של הקב"ה הוא גילוי מלכותו בעולם ,וכל עוד קיימת ההשקפה
העמלקית בעולם ,הרי זה חסרון במלכות ה' בעולם .וזהו גם ענין חסרון השם .שמו של דבר הוא גילוי
מהותו של הדבר .ולכן אין השם שלם ואין הכסא שלם" .ששלמות הכסא היא ההשגחה בתחתונים".118
הביטוי המאפיין את השקפת עולמו של עמלק הוא "מקרה" ,שהוא היפוכה של ההשגחה" ,אשר קרך
בדרך" .119והוא ביטוי החוזר על עצמו במגילת אסתר" .ויספר המן לזרש אשתו ולכל אוהביו את כל אשר
קרהו"" ,120ויגד לו מרדכי את כל אשר קרהו" -א"ל להתך ,לך אמור לה ,בן בנו של קרהו בא עלינו ,הדא
הוא דכתיב:אשר קרך בדרך.121
122
אבל ישראל הוזהרו" ,ואם בזאת לא תשמעו לי והלכתם עמי בקרי .והלכתי עמכם בחמת קרי"  .וכתב
ע"ז הרמב"ם :123שבזמן שתבוא צרה ויזעקו עליה ויריעו ,ידעו הכל שבגלל מעשיהם הרעים הורע להם
וכו' אבל אם לא יזעקו ולא יריעו ,אלא יאמרו דבר זה ממנהג העולם אירע לנו ,וצרה זו מקרה נקרית ,ה"ז
דרך אכזריות וגורמת להם להדבק במעשיהם הרעים ,ותוסיף הצרה צרות אחרות .הוא שכתוב בתורה:
והלכתם עמי בקרי ,והלכתי עמכם בחמת קרי ,כלומר:כשאביא עליכם צרה כדי שתשובו ,אם תאמרו
שהוא קרי ,אוסיף לכם חמת אותו קרי.

ד.מגילת אסתר
שני דברים מאפיינים את שרשרת האירועים שבמגילה.
א .ההשגחה הנסתרת ,המקריות ,רצף המאורעות ,זימונם "המקרי" וצרופם למסכת אחת.
וכך תיאר זאת הרב דסלר במכתב מאליהו.124
ההשתלשלות הראשונה :סעודת אחשורוש ,סילוק ושתי ,המלכת אסתר ,אסתר באה אל בית המלך
והזמנה של המן אל המשתה.
השתלשלות שניה :קצף בגתן ותרש ,גילויו ע"י מרדכי ,ותאמר אסתר למלך בשם מרדכי ונדידת
שנת המלך.
השתלשלות שלישית :המלך גידל את המן ,כורעים ומשתחוים לו ,מרדכי בשער המלך ולא יכרע,
המן בא אל המלך לתלות את מרדכי.
א' -ממש
צרוף ההשתלשלויות ב' וג' לאותו לילה בשעה אחת ,ויצא מזה כי ב' הפך את ג' ע"י
כמכונה מכוונת בסידורה מראש.
ב .ונהפוך הוא.
 117תנחומא סוף תצא.
 118רסיסי לילה עמ’ .65
 119דברים ה' י"ח.
 120אסתר ו'.
 121אסתר רבה ח'.
 122ויקרא כ"ו ,כ"ז-כ"ח.
 123רמב"ם הל' תענית פ"א ה"ב.
 124ח"ב עמ' .127
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"כורה שחת בה יפול וגולל אבן אליו תשוב" .125כל מה שהועיד המן למרדכי ,נחל בעצמו.
וכל מה שהועיד לעצמו ,הנחיל למרדכי .ביקש להשמיד את היהודים ,ונהפוך הוא .ביקש לתלות את
מרדכי ונתלה בעצמו .ביקש ,ע"פ דברי חז"ל ,להמליך את בתו ,והמליך את אסתר .ביקש שירכיבוהו
על הסוס ,והרכיב את מרדכי.
"ודבר זה מגלה על ענין הנס וכו' ,ודומה למי שהוא זורק בכוח גדול אבן אל קיר ברזל ,להפיל את הקיר,
אז האבן נהפך על הזורק".126
וכן מצינו אצל יתרו ,שרק אחר קריעת ים סוף הגיע להכרה :עתה ידעתי כי גדול ה' מכל האלוהים .מה
שהכריע אצלו לא היו המכות הגדולות במצרים ,אלא קריעת ים סוף" ,כי בדבר אשר זדו עליהם"" -במים
באו לאבדם ,והם נאבדו במים" .ורבותינו דרשו" ,ויזד יעקב נזיד ,בקדירה אשר בשלו -בה נתבשלו".127
הופעת עונשם של רשעים בדרך של מידה כנגד מידה ,היא ההוכחה להשגחה האלוהית המתגלה
במסתרים .ומכאן תפיסת המקום של ה"ונהפוך הוא" שבמגילה.
128
"ליהודים היתה אורה ושמחה וששון ויקר" .ודרשו חז"ל :ויקר -אלו תפילין  .וכה"א וראו כל עמי
הארץ כי שם ה' נקרא עליך ויראו ממך .ותניא :ר' אליעזר הגדול אומר אלו תפילין שבראש.129
כבר ביארנו ,ע"פ דברי הרמב"ן ,שתכלית ההשגחה היא הגילוי שבהסתר .וזהו ענין התפילין ,שיש בהם
מ"ב שמות ,כנגד השם הגדול ,שכל היודעו "אימתו מוטלת על הבריות" .וכיון שמתגלית יד ה' במאורעות,
הרי שם ה' נקרא עליך ,ויראו ממך .לפיכך "רבים מעמי הארץ מתיהדים ,כי נפל פחד היהודים עליהם".130
אפשר שזה מה שנרמז בדרשה "ויקר -אלו תפילין" ,שהנהפוך הוא של "יקר" הוא "קרי" ,ולעומת הקרי
של המן ,תופס את מקומו היקר ,שהוא ההשגחה האלוהית המתגלית בתפילין.
המקריות והטבעיות ,הם השולטים במגילה .אך סדר השתלשלות המאורעות ,זימונם יחד בהתאמה
נפלאה ,ותוצאת "ונהפוך הוא" ,מראים בעליל מיהו שמושך בחוטים ,וע"כ אמרו חז"ל שאע"פ שאין שם
ה' מוזכר במגילה ,מ"מ כל "מלך" במגילה הוא מלכו של עולם ,וכך מתגלה "לב מלך ביד ה' " .131ולפיכך
הלכה היא ,שהקורא את המגילה למפרע לא יצא ,כי סדר השתלשלות המאורעות הוא היסוד המורה על
ההשגחה האלוהית במהלכים הטבעיים והמקריים.
אין לך דבר יותר מקרי מאשר הגורל ,שאין לו לכאורה כל משמעות והכרעה שכלית .ואמנם כך מקובל
בעולם הרחב ,שכאשר מתקשים בהחלטה באופן הגיוני ,מסירים אחריות ומטילים גורל ,כדי שיכריע
המזל .לא כן בישראל ,לגורל משמעות אלוהית" .בחיק יוטל את הגורל ומה' כל משפטו" .132בישראל
מאמינים שהגורל מכוון ע"י ההשגחה העליונה ,והוא איננו מקרי .הארץ מתחלקת לשבטים ע"י הגורל,
ושני השעירים ביוה"כ נקבעים ע"י הגורל ,ובימינו ידוע על "גורל הגר"א" ,שגדולי ישראל הכריעו על פיו
כיצד לנהוג בעניני הכלל .133וכיון שכל ענינה של המגילה הוא להראות את הנס שבטבע ואת ההשגחה
 125משלי כ"ו כ"ז.
 126מהר"ל אור חדש.
 127שמות י"ח י"א ,וברש"י שם.
 128מגילה ט"ז.
 129שם.
 130אסתר ח' י"ז.
 131משלי כ"א.
 132משלי ט"ז ל"ג.
 133ר' בספר "איש צדיק היה".
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שבמקריות" ,על כן קראו לימים האלה פורים על שם הפור" .הפור של המן איננו מאורע שולי ,אלא ללמד
על הכלל כולו יצא ,שכל המקריות" -מה' כל משפטו" .ומה שאצל אומה"ע פור רגיל ומקרי ,אצל ישראל
הוא גורל והכוונה מאת ה' .ועל כן נקרא כל המאורע " פורים" על שם הפור הוא הגורל.
ואחד מן החבורה העיר ,ש"פור" הוא בגי' רפ"ו ו"הגורל" -רמ"ד .ההפרש ביניהם הוא מ"ב ,ללמדך
שהחילוק בין הפור של אומה"ע לגורל של ישראל ,הוא השם הגדול בן מ"ב ,הנרמז בתפילין ,והמורה על
ההשגחה האלוהית.

ה.מגל י-ה
מחצדי חקלא נקראים בעלי הסוד .ושורש הנסתרות לה' אלוהינו הוא י-ה .ע"כ מגילה אותיות "מגל י-ה".
מגל הנצרך למחצד חקלא של ההסתר דהסתר אסתיר ,שמכאן אסתר מן התורה .ובשתי ההסתרות אי"ה
כח"ב כלולות בהן.134
דברים עמוקים ביותר ,ומ"מ נוכל מעט להתבשם מהם.
ע"פ תורת הנסתר" ,מחצדי חקלא" )קוצרי השדה( הם אנשי הסוד" ,הם ת"ח העוסקים בתורה וסודותיה,
ושדה זה הוא רמז לשדה תפוחים שהוא השכינה הקדושה ,ומה שנזרע הם אורות עליונים ,הם קוצרים
ממנה ונהנים שם מזיו השכינה ע"י עסקם בתורתו הקדושה".135
שתי האותיות הראשונות של שם ההוי'ה -י'ה -הם הצד העליון והנסתר של שם ה' .ואילו האותיות
האחרונות -ו'ה -הם מבטאים את ההמשכה למטה" ,בחינת הכוח לגילוי הפעולה" ,136וע"כ שתי האותיות
הראשונות פותחות באות י' ,המורה על הנסתר ,הנקודה הבלתי נתפסת .ושתי האחרונות פותחות באות ו',
הנמשכת כלפי מטה.
"יד על כס י-ה" ,אמרו חז"ל ,שאין השם שלם עד שימחה זרעו של עמלק .ולכאורה מה שחסר ,הוא דוקא
ההכרה בצד העליון של שם ה' ,ומפרש ר' צדוק שבשם העליון גם אומה"ע מכירים ,אלא שהאמונה
מצטמצמת רק בצד העליון ,ומה שחסר באמונתם הוא דוקא גילוי של רבש"ע בעולם התחתון ,ולכן
חסרות האותיות "וה" ואילו אנו "מייחדים שם י-ה בו-ה" ,להורות שהצד הנסתר ,העליון ,מתגלה גם
בעולמנו התחתון .וזה תפקידם של מחצדי חקלא ,קוצרי השדה ,לגלות את האור הנזרע והנסתר .והכלי
שבו משתמשים הקוצרים הוא המגל ,וכיון שענינה של המגילה לגלות את שם ה' הפועל במחשכים ,אף
שאינו נראה ומסתיר פניו ,נקראת המגילה ע"ש המגל.
ע"פ תורת הסוד ,יש לאות י' כתר ,והוא התג המורה כלפי מעלה .וע"כ תג זה מבוטא באות א' ,כלפי
רבש"ע שהוא ראשון הכל.
ולפי"ז האותיות הראשונות של השם הם א'י'ה' ,והם כנגד כתר ,חכמה ובינה .ושלוש אותיות אלו של שם
השם ,מסתתרות בתוך ההסתר הכפול שבפסוק" ,ואנכי הסתר אסתיר פני ביום הוא" .שהסתר הכפול
"הסתר אסתיר" ,מורכב מאותיות השרש "סתר" ,כשמשולבות בתוכן האותיות א'י'ה' המורות על השם
העליון .ומגילת אסתר רמוזה ע"פ חז"ל בפסוק זה" ,אסתר מן התורה מנין ,שנאמר ואנכי הסתר אסתיר
 134עולת ראיה ח"א עמ' תל"ז.
 135רח"ו דרך אמת.
 136הרב אשלג זצ"ל.
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פני ביום ההוא" .137ואין זה רק צלצולי מילים ,אלא שזוהי מהותה של המגילה ,שמתוך אותה הסתרת
פנים נוראה ,מתגלה שם ה' ,ודוקא השם הנסתר -א'י'ה' -וע"כ מגילה אותיות "מגל י-ה".
"אמרתי לא אראה י-ה ,י-ה בארץ החיים" .138וכתב שם רש"י :לא אשתמש עוד בשם י-ה ,י-ה בארץ
חיים -חיים משתמשים בו ,אבל המתים אינם רשאים ,שנאמר לא המתים יהללו י-ה ,חק למתים שאין
מזכירין שם בן שתי אותיות לעולם .אין המתים משבחים בשם זה ,משום שהוא אינו שלם ,שהוא השם
העליון שאין חיבורו לארץ ניכר .וכל זמן שעמלק בארץ ,נראה שעזב ה' את הארץ ,וע"כ רשעים אינם
מזכירים שם זה ,כיון שהם כופרים בשייכותו לארץ וכיון שנדמה להם שאינו מתגלה בארץ ,אינם מודים
בו ,רק לעת"ל כשתתגלה השגחתו ,יהיה שלם ,ואז יכירו בו "והיה ה' למלך על כל הארץ" ויהיה שמו
אחד .מאותה סיבה גם המתים אינם מזכירים שם זה .משום שהם כבר יודעים בעולם האמת ,מה
שיתברר לעת"ל שהשגחתו קיימת גם עתה בעוה"ז ,וה' הוא באמת שלם גם עתה ,אלא שלנו בעולמנו הוא
נראה כחסר .וע"כ אינם משבחים בשם החסר .וזהו שאמר המשורר" ,לא המתים יהללו י-ה ,ולא כל יורדי
דומה" .139ששניהם -המתים והרשעים ,כל אחד מסיבתו שלו -איננו מזכיר את השם החסר .אבל "אנחנו
נברך י-ה" ,אנו ישראל ,מאמינים בני מאמינים ,אף שאיננו רואים את ההשגחה בכל מקרה ,בעולם
התחתון ,שבו צדיק ורע לו ,ורשע וטוב לו ,מ"מ אנו מאמינים שה' שלם ,גם כשהוא נראה כחסר .וע"כ אנו
מזכירים שם י-ה ,מתוך הכרה שאין זה אלא הסתר פנים ,אבל הוא ממשיך להשגיח ולהציץ מן החרכים.
אפשר שלזה צרפו חז"ל למזמור "תהלה לדוד" את הפסוק "ואנחנו נברך י-ה וגו'" .שהמזמור מסיים
בפסוק "תהלת ה' ידבר פי ויברך כל בשר שם קדשו לעולם ועד" ,ומוזכר כאן השם השלם ,שרק אותו
מוכן כל בשר לשבחו .וע"כ אנו מסיימים ,שבניגוד לכך "אנחנו נברך י-ה מעתה ועד עולם" גם בזמן הזה,
ועד שתתגלה השלמות לעת"ל ,לא נפסיק מלהכירו ולשבחו ,אף שכרגע הוא נראה כחסר.
"וייראו גוים את שם ה' וכל מלכי הארץ את כבודך" ,140כל הגוים מהללים ויראים משם ה' ,כשהוא מופיע
בכל כבודו ובשמו המלא ,כשאי אפשר להכחישו ולהתעלם ממנו" ,ועם נברא יהלל י-ה" ,ישראל מהללים
אותו גם כשהוא נראה כחסר בשם י-ה.

ו.בזכות העומר
"ויקח המן את הלבוש ואת הסוס ,אזל אשכחיה דיתיב רבנן קמיה ומחויה להו הלכות קמיצה )דורש
בענינו של יום ,וששה עשר בניסן היה ,הוא יום הנפת העומר -רש"י( לרבנן )תלמידיו( ,כיון דחזייה מרדכי
דאפיק לקבליה וסוסיה מיחד בידיה ,מירתת .אמר להו לרבנן ,האי רשיעא למיקטל נפשי קא אתי ,זילו
מקמיה דלא תכוו בגחלתו .בההיא שעתא נתעטף מרדכי וקם ליה לצלותא .אתא המן ויתיב ליה קמייהו
ואוריך עד דסליק מרדכי לצלותיה .אמר להו במאי עסקיתו ,אמרו ליה בזמן שביהמ"ק קיים מאן דמנדב

 137חולין קל"ט.
 138ישעיהו ל"ח.
 139תהילים קט"ו.
 140שם ק"ב.
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מנחה מייתי מלא קומציה דסולתא ומתכפר ליה .אמר להו אתא מלי קומצא דידכו ,ודחי עשרת אלפי
ככרי כסף דידי".141
ואמרו במדרש :142אמר ר' יוחנן לעולם אל תהי מצות העומר קלה בעיניך וכו' ר' לוי אמר :היא שעמדה
להם בימי המן וכו'.
וכתב ע"ז המהר"ל :143ופי' זה הוא דבר מופלג ועמוק .כי הדבר הזה והנס הזה ,היה בזמן שלא היו נסים
ונפלאות בעולם ,אלא היה נוהג כמנהגו וכו' ולפיכך עמדה להם מצות העומר ,כי העומר היו מביאים אל
הקב"ה ,שהוא מנהיג הטבע ,ואין הטבע מעצמו ,אבל הוא ית' מנהיג הטבע .וכך אמרו במד' :אמר רבי,
בנוהג שבעולם ,אדם לוקח ליטרא בשר מן השוק ,כמה יגיעות ,כמה צער הוא מצטער עד שיבשלה.
והבריות ישנים על מטותיהן ,והקב"ה משיב ומעלה עננים ומזבל צמחים ומדשן את הפירות ,ואין נותנין
לו רק את העומר .הה"ד והבאתם את עומר ראשית קצירכם אל הכהן וכו'.
הנה תראה כי מצות העומר בשביל שהוא ית' מנהיג הטבע ,משיב הרוח ומגדל צמחים ,ולפיכך הבאת
העומר הוא מן השעורים דוקא ,ולא ענין אחר .וכאשר רצה המן לעקור את ישראל ,לא היה יכול ,מפני
שאנו מביאים העומר ,שאנו מקבלים את השי"ת לאלוה ,שהוא מנהיג את העולם הטבעי ,כי הוא אדון
הטבע .לפיכך אנו מביאים אליו את העומר ,ומצד זה ראוי שיהיה הקב"ה מנהיג עולמו ,שלא ימסר ישראל
להריגה ,ויהיה נשאר קיים מנהגו של עולם .אף כי אין כאן נס נגלה ,כמו שהיה בקריעת ים סוף ושאר
הניסים .לפיכך במגילה הזאת הטבעת שמו הגדול שמחדש ניסים ,רק ברמז בלבד נזכר ,וכל זה ודאי כי
הוא ית' מנהיג את הטבע.
והם הם הדברים .שכל ענינו של מאורע זה הוא להראות את ההשגחה האלהית הפועלת גם במסתרי
הטבע ,וקרבן העומר המבטא את רעיון ההשגחה בהסתר ,הוא הדוחה את תורת המקריות של המן ,וע"כ
יום הקרבת העומר -ט"ז בניסן -הוא יום נפילתו ותלייתו של המן.

ז.פורים ופסח
מעתה יובן מה שתמהנו בראשית דברינו .איך יתכן שפעולת הניסים הגדולים לא יזכרו לעת"ל ,ודוקא
זכירת הנס הנסתר של פורים ישאר לעד.
144
אחד מבעלי המחשבה הגדולים בדורינו  ,המשיל זאת לשני בני אדם ההולכים בדרך ,וכשהגיע שעת
החשכה ,הדליק האחד את הנר ,והמשיך בדרכו לאורו ,השני שלא היה מצוי לו נר ,נאלץ להמשיך בחשכה,
כשהוא מרגיל את עצמו לחדד את חושיו .לכשיעלה השחר ,יכבה הראשון את הנר ,דשרגא בטיהרא מאי
אהנו ליה ,ואין לו שום צורך בנר ,מכאן ואילך ,והוא חוזר ומהלך לאור היום ,אבל השני שלא היה לו נר
בלילה ,הוא יצא מן הלילה המפחיד ברכוש גדול ,שהרי רכש לעצמו תכונות חדשות שלא היו לו לפני כן,
וחושים אלו הפכו אצלו לקנין בנפשו ,והגם שבשעת היום איננו זקוק להם ,מ"מ הוא העשיר את נפשו.
שתי דרכים להכרת ה"אנכי".
 141מגילה ט"ז.
 142ויקרא רבה כ"ח ו'.
 143אור חדש.
 144ר' פחד יצחד ,פורים ענין ל"ד.
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א".אנכי ה' אלהיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים".
ב".ואנכי הסתר אסתיר פני ביום ההוא" .האחד הוא דרך הניסים הגלויים של יציאת מצרים ,והשני הוא
דרך הניסים הנסתרים של גאולת פורים .כשיעלה השחר" ,ולילה כיום יאיר" ,145והאור של גילוי
האלוהות יהיה שבעתיים כאור החמה ,שוב לא יזדקקו לאותם הניסים ואותו האור שהיה בשעת היציאה
ממצרים ,ואור זה יהפך לטפל ,כנגד האור של הגאולה העתידה .אבל גאולת פורים ,בו למדה כנסת ישראל
להכיר את ה"אנכי" גם בשעת החשכה ,זה ישאר קנין עולם בנפשה ,גם לאחר שיעלה עמוד השחר ,ולכן
כל המועד ים שהם זכר ליציאת מצרים יהיו טפלים ויבטלו ,אך נס פורים ישאר לעד בזכרונה של האומה.
וכך נאמר במד"ר : 146זה אלי ואנוהו .אמר להם הקב"ה לישראל :בעוה"ז אמרתם לפני פעם אחת זה אלי.
אבל לעת"ל אתם אומרים אותו דבר ב' פעמים ,שנאמר :ואמר ביום ההוא הנה אלהינו זה קיוינו לו
ויושיענו ,זה ה' קיוינו לו נגילה ונשמחה בישועתו.
ישנן שני סוגי התגלות .האחת ע" י הניסים הגלויים ,והשניה ע"י ההשגחה הטבעית .בנס שעל הים ראתה
שפחה מה שלא ראה יחזקאל בן בוזי ,אך לעת"ל תהיה ההתגלות כפולה .לא רק ע" י ניסים גלויים ,אלא
שהטבע עצמו יהיה כלי לגילוי שכינה.
השנה מתחילה ב"החדש הזה לכם ראש חדשים" ,ומסתיימת בחדש אדר .מגאולת מצרים ועד גאולת
אסתר ,והם הם דבר הרמב"ן ,שמן הניסים הגדולים אתה לומד על הניסים הנסתרים .וכשיש ב' אדר
בשנה ,אנו קוראים את המגילה באדר שני" ,כדי לסמוך גאולה לגאולה" .ולאחר שהתרגלנו בניסים
הגלויים ,אנו יכולים לסיים את המעגל בהכרה בניסים הנסתרים.

 145תהילים קל"ט.
 146שמות רבה סוף פ' כ"ג.

167










א.זכירת עמלק בשבת
"עמלק" ו"זכירה" הם שני מושגים הכרוכים זה בזה .ההצמדה הזו בולטת הן בתורה שבכתב והן בתורה
שבעל פה על שני פניה ,הפן ההלכתי הנגלה ,והפן המחשבתי הנסתר .בתורה שבכתב בסיום המפגש
הראשון של ישראל ועמלק מוזכרות שתי זכירות "ויאמר ה' אל משה כתב זאת זכרון בספר ,ושים באזני
יהושע כי מחה אמחה את זכר עמלק" .147מפגש זה "אשר קרך בדרך" 148הוא הסיבה ל"מלחמה לה'
בעמלק מדור דור" .149מלחמה נצחית זו של ה' מחייבת גם אותנו ,והחיוב בא לידי ביטוי בשלש מצוות,
שתי מצוות עשה ואחת לא תעשה ,שכולן סובבות על ציר הזכירה" .זכור את אשר עשה לך עמלק...תמחה
את זכר עמלק מתחת השמים לא תשכח” .150כך שמלבד המצוה למחות את זכר עמלק ,יש גם מצוה לזכור
152
את מעשה עמלק ,ולאו על השכחה .151גם למוני המצוות שלא יחדו מצוה נפרדת לזכירת מעשה עמלק
ברור שזכירה זו מהוה יסוד חשוב בקיום מצות מחיית עמלק.153
וכיצד היא הזכירה? הפוסקים מצטטים דברי הספרי" :זכור בפה ,לא תשכח בלב".154
פשוט לכאורה הוא ,שהלאו של "לא תשכח" -בלב ,הוא מצוה תמידית שאין לה זמן קבוע ,אולם הזכירה
בפה ,הדבור במעשה הרשע של עמלק ,מהו גדרו מבחינת הזמן?
בספר החנוך כתב":ואל הזכירה הזאת בלב ובפה לא ידענו בה זמן קבוע בשנה או ביום כמו שנצטווינו
בזכירת יציאת מצרים".155

בראשונים מצאנו כמה שיטות בענין זה:

 147שמות י"ז י"ד
 148דברים כ"ה י"ח
 149שמות י"ז ט"ז
 150דברים כ"ה -י"ז ,י"ט
 151רמב"ם הל' מלכים פ"ה ה"ה ,וספר המצוות מ"ע קפח קפט ,ומל"ת נט .וספר החינוך מצוה תר"ג,
תר"ד ,תר"ה.
 152בה"ג ,והיראים והרס"ג מובאים באנצק' תלמודית כרך י"ב עמ' רי"ח.
 153ע"ש הערה 21
 154ספרי סוף פרשת כי תצא ,ומובא ברמב"ם ובחנוך שם.
 155חנוך מצוה תר"ג ,ומענין שהחינוך מדבר גם על המצוה שבלב.

הרמב"ם כתב ביד החזקה“ :ומצות עשה לזכור תמיד מעשיו הרעים ואריבתו" ,156וכן כתב בספר
המצוות" :שצונו לזכור מה שעשה עמלק בהקדימו להרע לנו ,ולשנוא אותו בכל עת ועת" .157ומדברי
המנחת חנוך 158שהשוה דברי רמב"ם אלו לדברי החנוך על שש מצוות תמידיות ,159משמע שהמצוה הזו
חלה בכל רגע ממש ,כמו המצוות התמידיות ,160כגון אמונה בה' אהבתו ויראתו.
161
שיטה שניה היא שמצות זכירת מעשה עמלק קיימת בכל יום ויום מחדש  .בהתאם לשיטה זו כתב
השל"ה שמצוה לומר בכל יום פרשת זכור .162וכך נדפס בסידורים שלנו בסוף התפילה לומר ע"פ
המקובלים שש זכירות .וכן כתב במגן אברהם" :איתא בכוונות וביחודים :והזכירות הללו מצות
עשה.לכן כשיאמר ]בברכת אהבת עולם בק"ש של שחרית[ "ובנו בחרת" -יזכור מתן תורה" ,וקרבתנו"-
יזכור מעמד הר סיני" ,לשמך הגדול" -מעשה עמלק ,שאין השם שלם ואין הכסא שלם עד שימחה זרעו
של עמלק".163
שיטת החנוך עצמו ש"די לנו בזה לזכור הענין פעם אחת בשנה ,או בשתי שנים או שלש 164"..והמנחת חנוך
כתב על זה "ומדברי הרב המחבר נראה דדי בפעם אחת כל ימיו" .165אבל בהמשך דבריו כתב החנוך:
"ואולי נאמר כי מנהגן של ישראל בפרשת זכור לקרותה בשבת מיוחד בכל שנה ושנה תורה היא ,ומפני
מצוה זו הוא שקבעו כן".
166
וזו שיטת הרבה מהראשונים שקיום מ"ע של זכר מעשה עמלק הוא בשבת זכור  .ומה טעם זוכרים אחת
לשנה? "שכן מצינו לשכחה שבאה לאחר י"ב חודש" 167כמו שידוע מחזקה על המת שמשתכח לאחר זמן
זה .ועל החת"ס אמרו שבשנת העבור היה אכן מכוון לצאת יד"ח גם בקריאת התורה בפרשת כי תצא שכן
היו י"ג חודשים בין שני שבתות הזכור.168
כמובן שהשיטות הנ"ל לא בהכרח חלוקות אחת על רעותה ,וברור שגם לשיטה שיוצאים ידי חובת המצוה
בקריאת הפרשה פעם בחיים ,הנה בקריאתה כל יום מקיימים את המצוה שוב ושוב .עכ"פ כאמור רוב
הפוסקים נוטים לדעה שחיוב מצותה של הזכירה פעם בשנה .וזה ששנינו במשנה העוסקת בד' הפרשיות
"בשניה -זכור" .169ופירש רש"י" :כדי שתקרא פרשת זכור בשבת הסמוכה לפורים לסמוך מחיית עמלק
למחיית המן" .170ולכאורה מדוע א"כ לא נקרא את פרשת זכור בפורים עצמו? וכך שאל החנוך" :ודין היה

 156הלכות מלכים פ"ה ה"ה.
 157ספר המצוות מצוה קפ"ט.
 158מצוה תר"ג.
 159סוף האגרת בהקדמת ספר החנוך
 160ואולי לפי דעה זו מ"ע של זכור אינה דוקא בפה אלא גם ובעיקר בלב.
 161ספר חרדים מ"ע בפה פ"ד.
 162של"ה תורה שבכתב ,סוף פרשת כי-תצא.
 163או"ח סי' ס' מגן אברהם סק"ב בשם האר"י.
 164ספר החינוך מצוה תר"ג.
 165מנחת חינוך שם.
 166ראב"ן ,ריטב"א ,סמ"ק ,רמב"ן ,תוס' ,רא"ש רשב"א ועוד .עיין אנצ' תלמודית שם עמ' רי"ט.
 167שם עמ' רכ"א הערה  43בשם 'מיני תרגימא'.
 168שם הערה  ,49מפי מהר"ם שיק.
 169מסכת מגילה פרק ד'
 170מגילה כ"ט ע"ב ,ד"ה "ומפסיקין לשבת הבאה".
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לקרותה ביום פורים לפי שהוא מעניינו של יום ,כי המן הרשע היה מזרעו 171"...ובאמת בגמרא מובאת
דעת שמואל" :פורים שחל להיות בערב שבת...שמואל אמר מאחרין ...אמר לך כיון דאיכא מוקפין דעבדי
בחמיסר ,עשיה וזכירה בהדי הדדי קא אתין 172"...ותירץ החנוך" :אבל להודיע שקודם נס זה נצטוינו
בזכירה זו ,קבעו הפרשה קודם לפורים ,אבל סמכוהו לפורים 173"...ז"א שאם היינו מצמידים את קריאת
פרשת זכור ליום של פורים היו אנשים טועים וחושבים ש"הספור" של עמלק התחיל בימי מרדכי והמן,
קמ"ל שמצות זכירת מעשה עמלק ,לא נובעת מפורים ,אלא קדמה לו בהרבה.

ועדיין יש לשאול אם כך "היה להם לתקן שיקראו הפרשה סמוך לפורים אף בחול? כגון בשני או בחמישי
כל שהוא סמוך יותר מן השבת שלפניו ?174"...ועל כך תירץ במגן אברהם":דאטו מי כתיב בתורה שיקראו
דוקא בשבת זו .אלא שחכמים תקנו בשבת זו הואיל ושכיחי רבים בבית הכנסת וסמוך לפורים כדי
לסמוך מעשה עמלק למעשה המן".175
והשתא שלמדנו מדברי המגן אברהם את הסברה שבשבת שכיחי רבים בבית הכנסת שוב יש לתרץ ,שלכן
לא קוראים פרשת זכור בפורים עצמו ,כי לא שכיחי כ"כ הרבה אנשים כמו בשבת ,וממילא לצאת ידי
חובת הסמיכות של זכירת עמלק למעשה המן עם האפשרות הטכנית מציאותית שרק בשבת יש כנוס גדול
של יהודים בבתי כנסת תקנו לקיים מצות זכירת מעשה עמלק ,בשבת זכור היא השבת שלפני פורים.
בדברים שלהלן ננסה לתת טעם אחר ,פנימי יותר ,לקשר שבין מצות זכירת מעשה עמלק לבין שבת ,קשר
שעליו עומד כבר מדרש תנחומא" :זכור את אשר עשה לך עמלק -כאן כתיב זכור ובשבת כתיב זכור
שניהם שווין".176
נפתח בדברים אשר היו בפי מרן ראש הישיבה זצ"ל תדיר בענין הזכרון ,ואח" כ ניישם דברים אלו בענייני
זכרון השבת וזכרון מעשה עמלק ,וכך נבין מדוע " שניהם שווין".

ב .כח הזכירה
יסוד הדברים באחד מסודות הזהר'" :ולא זכר שר המשקים את יוסף וישכחהו' .177כיון דאמר ולא זכר
שר המשקים מאי וישכחהו? אלא וישכחהו -אתר דאית ביה שכחא' .ויהי מקץ שנתיים ימים' -178מאי
שנתיים ימים? דתב דרגא לדרגא דאית ביה זכירה" .179הזהר למד מהכפילות ,המיותרת לכאורה" ,ולא
 171חינוך מצוה תר"ג.
 172מגילה ל'.
 173חינוך שם.
 174הגהות יד אפרים על המ"א דלקמן.
 175מגן אברהם ,שו"ע או"ח סימן תרפ"ה.
 176תנחומא כי-תצא אות ז'.
 177בראשית מ' ,כ"ג-כ"ד.
 178שם.
 179זוהר תחילת פרשת מקץ.
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זכר" וישכחהו שיוסף נפל ל"אתר דאית ביה שיכחא" .ומהכפילות " שנתיים" "ימים" שגם היא לכאורה
מיותרת למד הזוהר שיוסף חזר ל"אתר דאית ביה זכירה".
את הדרך המובילה לאתרים אלו ולהסברם ,מצא מרן רה"י זצ"ל בדברי ר' יונה על כח הזכירה והשכחה,
במשנה ידועה" :עקביא בן מהללאל אומר הסתכל בג' דברים" 180"...גם כי בהתבייש הנפש אחר שנתפרדה
מן הגוף ,הבושת ההיא גדולה מן הבושת בעודנה שמה ,כי טבע הגוף משכח...כי טבע השכחה שבגוף
מתערב עם טבע הנפש...אך בהיות הנפש לבדה אין שכחה לפניה ,כי כולה ברה וזכה ואין שום טבע
מהגשמיים בתוכה".181
ולפי זה הגדיר רה"י זצ"ל" :שיסוד השכחה נובע מהיסודות הגשמיים .בחלקים הרוחניים אין שכחה
מצויה  ,וממילא אתה למד שגם בגוף העכור ,ככל שגוברת רוח האדם מחשך החומר ,וככל שהנפש מזככת
את טנוף הגופניות מתמעט והולך טבע השכחה" .182ועפ"ז הסביר שם כמה וכמה ענייני זכירה ושכחה ,
כענין מלחמת היונים שרצו "להשכיחם תורתך" ,183וכענין זכרונו של אפרים ילד שעשועים "כי מדי דברי
בו זכור אזכרנו עוד" .184כענין דרגת בנ"י במעמד הר סיני שלא שלטה בתורתן שכחה "והיו למדין ואינן
משכחין" ,185וגם ענין "אל יפטר אדם מחבירו...אלא מתוך דבר הלכה שמתוך כך זוכרהו" .186בכל אלו
המאמרים ברור שענין השכחה הוא ירידה לעולם גשמי ,והזכירה היא העליה לרוחניות.187
באחת השיחות הראשונות ששמעתי ממרן רה"י זצ"ל בהכנסי לישיבה 188האריך להסביר את העניין הנ"ל
גם מתוך המבט הפשוט ,ששכחה קיימת במרחק של זמן ומקום .דבר שקורה עכשיו מול עיני לא שייך
לשכוח ,וככל שעובר זמן וככל שהמרחק גדל כך תגדל היכולת ויגדל הסיכוי לשכוח .והנה ברור שהממדים
של זמן ומקום הם ממגדירי החומר .כוח הזכירה הוא איפוא כוח ההתגברות על מסגרות הזמן והמקום
וההשתחררות ממגבלות עולם החומר.
189
"אתר דאית ביה שיכחא הוא האתר של פנית יוסף לבטוח באדם" ,ברהבים ושטי כזב" ואחרי שנתיים
"כאשר שם ה' מבטחו" 190עלה לאתר דאית ביה זכירה .ובאותה שיחה האריך ליישב את עניין "אמרו לפני
זכרונות...כדי שיעלה זיכרונכם לפני לטובה" ,191והלא "אין שכחה לפני כסא כבודך" ?192ומה שייך
שנזכיר עצמנו לפניו? אע"כ אמירת הזכרונות אין פרושה מלמול פסוקי זכרון גרידא .אמירת זכרונות
פירושה העלאת האדם למצב רוחני יותר ,פרושה ניתוק מחיי השעה ,חיי החומר ושאיפה לקראת עולם
רוחני נצחי .מתוך חזרה בתשובה זו לאתר של זכרון יעלה ממילא זכרון השבים לטובה ,לפני הקב"ה.

 180אבות פ"ג מ"א.
 181פירוש רבינו יונה למס' אבות שם.
 182אסופת מערכות ,חנוכה ,עמ' צ"ט.
 183מתוך תפילת "על הניסים" .והביא שם דברי שפ"א "להשכיחם תורתך -תורה דאית ביה שכחה".
 184ירמיהו ל"א י"ט ,ורש"י הביא דברי ויק"ר ":די דיבורי שנתתי בו שלימדתיו תורה ,לרחם עליו".
 185שיר השירים רבה א' י"ג.
 186ברכות ל"א.
 187אסופת מערכות ,חנוכה עמ' ק' ,ק"א ,ק"ב.
" 188זכרונות" ,משיחות "אלול" תשכ"ד.
 189תהילים מ' ,ה' .ומד"ר בראשית פ"ט ב' ,ומובא ברש"י סוף פרשת וישב.
 190שם
 191ר"ה ט"ז.
 192ברכות ל"ב ע"ב .והזדמנות אחרת הרחיב רה"י זצ"ל על הזכירה והשכחה בגמרא זו גופא.
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תנא דמסייע לרעיון הנ"ל ממישור ומכוון אחר לגמרי מצאתי במאמרו של הרב אריה קפלן זצ"ל "על
הנשמה ועל האלמות" 193העוסק בענייני השארות הנפש .נצטט מספר שורות מהמאמר אותם תומך הרב
קפלן שם בציטוטים ממקורות קבליים" :194האתה אינו הגוף ולא המח האתה הוא האינפורמציה שהמח
מכיל .אלו הם זכרונותיך ,תכונות האופי שלך מעוכי מחשבתך ושאר חלקי אישיותך .בנקודה זו נשאל:
מה קורה איפוא כשהאדם מת? אנו יודעים כי הגוף מפסיק את פעולתו .מן המח נטלו החיים והאדם
החומרי נעלם .אך מה מתרחש עם האתה שלך?...כאן אנו נוגעים בתחום חדש -האלוהים .האלוהים ,אנו
יודעים ,הוא יודע כל .אין שכחה לפני כסא כבודו .כל מחשבה חולפת במוחנו וכל זכרון הטמון בו גלויים
לפניו .האלוהים אינו שוכח .על כן למרות מות האדם ממשיך המידע שהוה את מהות האדם בחייו את
קיומו בזכרונו של אלוהים"...
ובהמשך שם תאר את רגע המות כרגע שבו מפסיק המח לתפקד ,והתפקוד הראשי שלו הוא להגן על
הכרתנו ,ולבלום את כמות המידע האדיר שמאיים להציף אותנו .ברגע המות עולים איפוא בבת אחת כל
הזכרונות הללו וגואים בנו כי השסתום שמנע מהם זאת עד כה -מת ,והפסיק את פעולתו .195ועל פי זה
ממשיך להסביר שם את ענין גן עדן וגיהנום ,כהנאה וכיסורים הבאים על האדם מתוך הזכרונות של
הדברים הטובים והרעים שעשה בימי חלדו בעוה"ז.196
נסכם ונאמר כי ענין השכחה הוא נטייה לחומריות וגשמיות לעולם הזה החולף והמוגבל ואלו כח הזכירה
הוא כח הנטיה לרוחניות ,נצחיות ,למה שמעל עולם החומר.
ניישם הגדרות אלו ונרחיב אותם ביחס לשבת קודש ,וביחס לעמלק ,ונבא אח" כ לענייננו -שבת זכור!

ג" .זכור את יום השבת"
הבטוי החזק ביותר להגדרת הזכרון כענין רוחני ,נמצא ללא ספק ביום השבת.
לרוב פשטות ופרסום הדברים ,כמעט מיותר לצטט את ענייני הזכרון והרוחניות שביום השבת ,ולכן
נסתפק במועט שבמועט המחזיק את המרובה שבמרובה.
כבר בסיום מעשה בראשית מלמדת התורה על קדושת השבת" :ויברך אלוהים את יום השביעי ויקדש
אותו 197"...ובעשרת הדברות נצטוינו "זכור את יום השבת לקדשו".198
קדושת השבת היא עצמה זכרון לשני אירועים רוחניים שאירעו בעולם הגשמי ואשר מעידים על מציאות
ה'" .זכרון למעשה בראשית...זכר ליציאת מצרים" ,199זכרון למעשה בראשית ,שכך נאמר בעשרת
הדברות בשמות" :כי ששת ימים עשה ה' את השמים ואת הארץ 200"...ובספר דברים נאמר" :וזכרת כי
עבד היית במצרים...על כן צווך ה' אלוהיך לעשות את יום השבת" .201השבת הוא יום שנועד להשריש בנו

 193נדפס בחוברת ניצוצות מס'  3עמ' .7-4
 194שערי אורה ,פרדס רימונים ,עץ חיים ושער הקליפות,עי' במראי מקומות .1,2,3
 195בשם האקסליי ובראוד ,גדולי חוקרי המח ,עיי"ש הערה  ,5ממש כדברי ר' יונה.
 196ועפ"ז מובן מאד כל ענין גיהנם ,שהוא אש החרפה והבושה של האדם מחלאין כמו שמוכיח שם
מפסוקים רבים ומאמרי חז"ל.
 197בראשית ב' ג'.
 198שמות כ' ח'.
 199מתוך הקידוש לליל שבת.
 200שמות כ' י"א.
 201דברים ה' ט"ו.
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את האמונה בכח רוחני שברא את העולם ואשר שולט ומשגיח עליו ,ועל כן שבת הוא יום זכרון .202גם
הנביאים דברו הרבה בקדושת השבת והזהירו את העם מפני הזלזול בה.203
בתורה שבעל פה סובבים הרבה מענייני שבת על צד ההלכה שאינו מענייננו.
על קדושת ,ודרגת השבת ,ובחינת רוחניותה מדברים חז"ל בכמה מקומות ונביא רק דוגמאות:
"שלשה מעין עולם הבא :שבת 204"...וכעין זה "נובלת העולם הבא -שבת"" .205כל המענג את השבת נותנין
לו נחלה בלי מצרים"" .206ברכו באור פניו של אדם"" .לא דומה אור פניו של אדם כל ימות השבת כמו
שהוא דומה בשבת" .207כי אני ה' מקדשכם -לעוה”ב” .נמצינו למדים שהוא מעין קדושת עוה"ב .וכן הוא
אומר "מזמור שיר ליום השבת לעולם שכולו שבת" ,208שבת הוא יומו של הקב"ה" .ימים יוצרו ולו אחד
בהם -זה יום השבת" 209ומזה נובע גם השפע הרוחני של כל יהודי" ,בשבתא יהבין ליה לברנש נשמתא
אחרא ,נשמתה עילאה ,נשמתה דכל שלימו בה ,כדוגמא דעלמא דאתי ,שבת שמה דקב"ה".210
אין כמובן אחד מנושאי התורה ,מראשוני הראשונים עד אחרוני האחרונים ,שלא דבר וכתב בענין השבת
וכנ"ל.
211
מכל האוצר הזה נצטט להלן רק דברים אחד מגדולי מאורי החסידות אדמו"ר בעל "שפת אמת" מגור
בענין הקשר המיוחד שבין שבת והענין הרוחני שבזכירה.
ההגדרות פושטות ולובשות אדרת אבל פנים התורה נשאר יציב .וכך כתב" :ועיקר פרוש זכירה הוא
פנימיות החיות ,מקום שאין שם שכחה .כיון שהוא עיקר החיות נקרא זכרון .כמש"כ אזכרתה לה' ,הוא
עיקר ומהות הדבר...וכתיב "והיה בהניח" נכלל גם שבת בזה ,שהוא יום המנוחה ,והוא הדבקות בשרשו,
שהוא ענין מנוחת השבת וכמו שכתוב "אל יצא איש ממקומו" והוא בחינת זכור כנ"ל".212
ולהלן כתב" :ושבת הוא מעין עוה"ב ויש בו קצת התגלות כבודו יתברך אך הוא בהסתר בינו ובין בני
ישראל" .213ועוד בהמשך" :לכן כתיב בשבת זכור ,כי הוא קיום ויסוד כל מעשה בראשית ,כמש"כ מיניה
מתברכין כל שיתא יומין .וכן הוא יוסף הצדיק שומר הברית הוא היסוד עולם ,ולו הזכירה ,כמש"כ באבני
השהם ,שהיו כל השבטים כתובים על כתפות האפוד לזכרון...והעיקר הוא כח יוסף שמאחד כל
השבטים...וכן כתיב בברכת יוסף משם רועה אבן ישראל ,שנקרא אבן שהוא היסוד ולכן יש בו
זכירה 214"...וכעין זה האריך בדבריו בשנים אחרות .215ובסגנון שונה ,אך באותה דרך גם מאורי חסידות
אחרים.216

 202עי' מורה נבוכים ח"ב פל"א ,וספר החינוך מצוה ל"ב.
 203עי' ישעיהו נ"ו ,ירמיהו י"ז ,יחזקאל כ' ועוד.
 204ברכות נ"ז.
 205בר"ר י"ז ז'.
 206שבת קי"ח.
 207בראשית רבה י"א ב'.
 208תנחומא כי תשא ל"א.
 209תהיךים קל"ט ט"ז וילק"ש רמז תתפ"ח.
 210זוהר בראשית ומצוטט מאוצר האגדה ערך שבת.
 211ואשר שמו ותורתו נישאו תדיר בפי מרן רה"י זצ"ל.
 212שפ"א שבת זכור שנת תרל"ב)ח"ב ספר שמות עמ' (165
 213שם שנת תרל"ז עמ' .167
 214שם שנת תרמ"ד עמ'  170וע"ש בהקשר לאבני המקום שלקח יעקב ,ולאבן שישב עליה משה במלחמת
עמלק.
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לענייננו התבאר שיום השבת הוא היום הרוחני ,יום הנשמה היתירה ,יום העולם הבא ,יומו של הקב"ה
ועל כן לו יאתה הזכירה" ,זכור את יום השבת לקדשו".

ד" .תמחה את זכר עמלק"
עניינו של עמלק ,הפוך הוא ומנוגד לכל מה שנאמר לעיל על השבת .שכן אם השבת "אות היא לעולם כי
ששת ימים עשה ה' את השמים ואת הארץ" 217ובזאת סגולתה לרוחניות וכנ"ל ,הנה כל קיומו של עמלק
הוא בשלילת קדושה זו ,ובכפירת הרוחניות של השגחה אלוהית.
עמלק בא בטענה הלקוחה מאתר דאית ביה שכחה "אשר קרך בדרך" 218"...לשון מקרה ,ד"א לשון קרי
וטומאה ...ד"א לשון קור וחום -צננך.219"...
שלשת הפרושים האלה שמביא רש"י למילה "קרך" כולם מכוונים לאותו גדר של שלילת נוכחות ה',
שלילת הקדושה בעולם הזה שעמלק מייצג .ונסביר בקצרה:
220
א".לשון מקרה" :תפקידו של עם ישראל -להפיץ שם ה' בעולם "עם זו יצרתי לי תהלתי יספרו" " ,אתם
עדי נאום ה'...כי אני הוא לפני לא נוצר א-ל ואחרי לא יהיה".221
עצם קיומו של עם ישראל ,והמסר שלו לאומות הוא שקיים כח רוחני עליון בבריאה .עמלק שולל ענין זה
וטוען שכל המציאות היא מקרית ,אין קשר של סיבה ומסובב לא בעצם הבריאה )תיאוריית "המפץ
הגדול"( ולא בהשגחה אלוהית של שכר ועונש ,הכל במקרה.
התורה מתייחסת בחומרה להשקפה זו ואומרת "ואם תלכו עימי קרי...והלכתם עימי בקרי ,והלכתי
עמכם בחמת קרי" .222אנחנו מבינים שלמרות ש"אכן אתה א-ל מסתתר" 223ושאין התגלות ברורה

 215למשל שנת תרמ"ו עמ'  ,171שנת תרמ"ז עמ' .172
 216ביניהם:ר' צדוק הכהן מלובלין,פרי צדיק פרשת זכור סעי' ג' ,ה' ,ז' .ובספר שם משמואל לאדמו"ר
מסוכטשוב פרשת תצוה וזכור שנת תרע"א ,תרע"ד ,תרע"ה ותרע"ח.
 217שמות ל"א י"ז.
 218דברים כ"ה י"ח.
 219רש"י שם.
 220ישעיהו מ"ג כ"א.
 221ישעיהו מ"ג י'.
 222ויקרא כ"ו -כ"א ,כ"ז ,כ"ח.
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בעוה"ז ,בכ"ז אין מקריות אלא כל "מקרה" הוא "רק מה'" ואולי טוב יותר לקרוא מילה זו מהסוף
להתחלה ואז מגלים ש"ה' רקם" את כל מהלך הדברים בחינת "מגיד מראשית אחרית". 224
ב".לשון קרי וטומאה" :פשוט שההשקפה הנ"ל ,מוציאה כל ענין רוחני נאצל מהעולם הזה וממילא
מביאה לענייני טומאה וקרי .מלחמתו זאת של עמלק בענייני טומאה באה בשני פנים.בעצם המלחמה
שבאה על ענייני בטול תורה והחלשת הרוחניות של עם ישראל כמו שדרשו חז"ל "'וילחם עם ישראל
ברפידים' -225מאי לשון רפידים שרפו עצמן מדברי תורה" .226אבל גם בקום ועשה "ויזנב בך" 227מפרש
רש"י" :מכת זנב ,חותך מילות וזורק כלפי מעלה" .וכן הוא במדרש" :שהיה נוטל זכרותן של ישראל
וזורק כלפי מעלה ומחרף ומגדף" 228כאומר עזב ה' את הארץ ,ולא הגנה מצות מילה על עמו) 229ח"ו( .וגם
על תחילת הפסוק פירש רש"י "אשר קרך בדרך -שהיה מטמאן במשכב זכור" .230ואם "זכירה" ,היא
העלאה לעניינים רוחניים ,פשוט אם כן שעמלק עומד בקצה השני של המתרס בעולם של טומאה וקרי-
עולם של "שכחה".

ג".לשון קור -צננך והפשירך מרתיחתך" :גם כאן יש לדבר על שני מישורים:
רש"י מסביר ענין זה במשל האמבטיה" :משל לאמבטיה רותחת שאין כל בריה יכולה לירד בתוכה בא בן
בליעל אחד וקפץ וירד לתוכה אע"פ שנכוה ,הקרה אותו בפני אחרים".231
והפשט הוא שעשרת המכות ויציאת מצרים ונס קריעת ים סוף וכל הכרוך בהם ,יצרו מצב שמציאות ה'
היתה מוחשת כמעט בעליל "שמעו עמים ירגזון חיל אחז יושבי פלשת אז נבהלו אלופי אדום אילי מואב
יאחזמו רעד .נמוגו כל יושבי כנען" ,232ואף אחד לא חשב על הו"א להלחם עם בנ"י .בא עמלק והוכיח
שהדבר אפשרי .הוא אמנם נכוה -אבל האמבטיה הצטננה .ולכאורה יש לשאול עליו ,וכי אין עמלק רגיש
לחום? הרי האמבטיה רותחת? במה שונה עמלק מעמים האחרים )קרי :כל האנושות( שכן פחדו?
התשובה היא שעמלק נברא ונוצר בשביל הדברים האלה .כנגד עם ישראל שעליו נאמר" :קדש ישראל לה'
ראשית תבאתה" ,233נאמר גם על עמלק "ראשית גויים עמלק" .234זוהי תכליתו של עמלק ,ולכן גם כאשר
האמבטיה רותחת הוא חייב למלא את יעודו ולנסות לצנן אותה ע"י הבאת כפירה וטומאה לעולם.
אך את ה"-קרך-צננך" יש ללמוד גם בפן אחר:
עד כאן דובר על רתיחת האמבטיה כלפי חוץ ,כלפי הגויים שהושפעו מניסי התגלות ה' ועמלק צננם
באמירת מקרה הוא.

 223ישעיהו מ"ו י'.
 224שם.
 225שמות י"ז ח'.
 226סנהדרין ק"ו ע"א.
 227דברים כ"ה י"ח ורש"י שם.
 228במדבר רבה י"ג ה'.
 229עי' בשפתי חכמים על רש"י בדברים.
 230דברים כ"ה י"ח ברש"י.
 231שם.
 232שמות ט"ו ,י"ד-ט"ו .והשווה דברי רחב למרגלים יהושע ב',ט'-י"א.
 233ירמיהו ב' ג'.
 234במדבר כ"ד כ'.
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יתכן ללמוד את ה"קרך-צננך" גם כלפי פנים,כלפי ישראל ,וכלפי הדרישה להתלהבות ,לרענון ,לחדירה
לפנימיות בעבודת ה' ,דרישה שמארי דחסידות קורין לה :זכירה! "ועיקר פרוש זכירה הוא פנימיות
החיות מקום שאין שם שכחה...וזהו מחית עמלק שלא לעשות שום דבר דרך עראי רק להיות דבוק
בשורש החיות כנ"ל" ,235"...והיה בית יעקב לאש בית יוסף להבה ובית עשיו לקש...ואלה הפרשיות
שקלים מטבע של אש והוא בית יעקב אש התלהבות ונדיבות לבות בנ"י לה' אחד...לכן יש בו זכירה
לעולמי עד"" .236כי מדתו של יעקב היא התורה שנקראת אש...וזה ענין פרשת שקלים שהיא ההתלהבות
בלב איש ישראל להשי"ת בכלות הנפש וכמש"כ מטבע של אש הראה לו .אבל לגבור כח עמלק צריכין
לבחינת זכור והוא להמשיך קדושה במעשה וזה להבה 237"...ובלשון ה"שם משמואל"" :ששורש החטא
238
שהיה אז ביד ישראל התקררות בעבודה והיאוש הנורא...ובזה משכו עליהם את קלפת עמלק שצננך"..
גם ר' צדוק הכהן מלובלין מדבר על היאוש תוצאת הקרירות והרחוק מהשורשיות והמקוריות .239קרירות
זו בעבודת ה' שהיא דגלו של עמלק ,מסבירה מדוע המליצו עליו חז"ל את הפסוק "לץ תכה"" 240-זה
עמלק" .241תכונת הליצנות היא התכונה ההופכית לקבלת תוכחה" .מדת הליצנות עניינה הוא למצוא את
הפרצה בכל בנין של חשיבות על מנת לסתור את כל הבנין" .242וכך אמר החכם מכל אדם "לא יאהב לץ
הוכח לו" 243ולכן גם הציע" :אל תוכח לץ פן ישנאך" 244כי "לץ לא שמע גערה" .245התוכחה מזכירה לאדם
את חובותיו ואת שורשו .הליצנות היא כח השכחה .פועל יוצא של הקרירות" -אשר קרך צננך" ,היא
חוסר הרגש של הכרת הטוב .כפיות טובה מעידה על חוסר רגישות ועל טשטוש ההרגשים .ומעתה נבין את
דברי חז"ל" :יבוא עמלק כפוי טובה ויפרע מעם כפויי טובה".246
ובשיחה מיוחדת 247בענייני עמלק ופורים ,הולך סובב מרן רה"י זצ"ל בעניינים אלו של הכרת הטוב שהיא
הבסיס לקבלת עול מלכות שמים ,והיא המגשרת את יציאת מצרים למתן תורה .עמלק מצנן את הרגש
הזה בקרירותו .ותשובתנו היא בהתלהבות ,בהחיאת הרגשות .וכמו שמסביר שם את הקשר בין ענין
עמלק ופרשת בכורים .ועל אותו הדרך פירש את הקשר בין פורים ופסח ואת המאמר הידוע "כשם
שמשנכנס אב ממעטין בשמחה כך משנכנס אדר מרבין בשמחה” עיי”ש באורך כל המאמר ביסוד הנ"ל.248
חוסר הכרת הטוב הוא ללא ספק סוג של שכחה .החייאת ההרגשים מחזירה אותנו למצב של "הזכירה"!
ונזכור ש"מזמור שיר ליום השבת-טוב להודות לה' ולזמר לשמך עליון" .249השבת היא אתר הזכרון.

 235שפ"א שבת זכור שנת תרל"ב )עמ' .(165
 236שם שנת תרל"ח עמ' .168
 237שם שנת תרל"ה עמ' .166
 238שם משמואל פורים שנת תרע"ד )עמ' ק"פ(.
 239פרי צדיק לשמות ,פרשת זכור )א'( עמ' פ"ז.
 240משלי י"ט כ"ה.
 241עי' מלבי"ם שם.
 242פחד יצחק לפורים עמ' כ"ט ועי"ש בכל המאמר הראשון.
 243משלי ט"ו י"ב.
 244שם ט' ח'.
 245שם י"ג א'.
 246תנחומא בשלח כ"ה.
 247כלי הזין במלחמת עמלק -תחיית ההרגשים מול ארס ה"אשר קרך".
 248אסופת מערכות ח"ד ) פורים( עמ' כ"ט-מ"ב.
 249תהילים צ"ב א',ב.,
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ה" .שבת זכור"
ומעתה נחזור לשאלה שפתחנו בה ,מדוע תקנו חז"ל את קיום מצות זכירת מעשה עמלק דוקא בשבת?
בנוסף לתשובה ה"טכנית" שהובאה לעיל בשם ה"מגן אברהם" ,250התבאר לנו בזה שיש קשר מהותי
פנימי בין שבת ובין עמלק ,כמו שהבאנו לעיל בשם מדרש תנחומא " שניהם שוין".251
כמובן ,שהשוויון אינו פשוט וכך מצאנו במדרש" :אמרו לו ישראל למשה כתוב אחד אומר זכור את אשר
עשה לך עמלק וכתוב אחד אומר זכור את יום השבת לקדשו היאך יתקיימו שניהם"? 252והתשובה לשאלת
התנא היא ,ששני הכוחות כנראה שווים בעצמתם ,אך הפוכים בכוונם ,ודוקא היותם מנוגדים זה לזה
תכלית הנגוד ,יוצרת נקודת מפגש וחכוך ביניהם.
מפגש ראשון כזה היה בשבת הראשונה של בנ"י במדבר" :אמר רב יהודה אמר רב אלמלי שמרו ישראל
שבת ראשונה לא שלטה בהן אומה ולשון שנאמר ויהי ביום השביעי יצאו מן העם ללקוט וכתיב בתריה
ויבא עמלק 253"...והסביר המהרש"א 254שחלול השבת הוא ענין רפיון הידיים הידוע "וילחם עם ישראל
ברפידים -שרפו ידיהם מן התורה" 255שהרי שקולה שבת כנגד כל התורה.
ועל פי זה כתב השפת אמת" :ולבאר העניין אשר קבעו חז"ל זכירה זו בשבת ויתכן שהוא תיקון על אשר
גרם ביאת עמלק היה ע"י חלול השבת כמש"כ חז"ל אלו שמרו בנ"י שבת ראשונה...א"כ ע"י השבת יכולין
לתקן ולזכות למחות שמו של עמלק ,256ועל כן רומזת התורה עצמה שהיום המסוגל לקיים את מצות
מחיית עמלק הוא דוקא יום השבת .שהרי אמרה במצות מחיית עמלק "והיה בהניח ה' לך 257"...ובזה
התכונה בודאי לשבת" :והיה בהניח שהוא שבת יום המנוחה".258
גם המדרש עצמו מבין שהשוויון של שבת ועמלק אינו באותה משמעות שכן אחרי שציין " שניהם שווין"
מביא את הפסוק בקהלת "אמרתי אני בליבי...כי אין זכרון לחכם עם הכסיל לעולם" .259ועל זה דורש
המדרש" :אע"פ שכתוב בשבת זכור ובעמלק זכור אינן שווין...כך השבת כתיב בה זכור את יום השבת
לקדשו ולכבדו במאכל ובמשתה ובכסות נקיה .ובעמלק כתיב זכור את אשר עשה לך עמלק על מה אתה
זוכרו? על שולחן ריקה שנאמר תמחה את זכר עמלק מתחת השמים".260
 250לעיל הערה .29
 251לעיל הערה .30
 252פרקי דר"א מ"ד.
 253שבת קי"ח ע"ב.
 254מהרש"א שם ,ועי' שם בשאלתו שבעצם ענין המן ועמלק אינם סמוכים בתורה ויש הפסק של מסה
ומריבה.
 255סנהדרין ק"ו ע"א.
 256שפ"א פרשת זכור שנת תרמ"ה עמ' .171
 257דברים כ"ה י"ט.
 258שפ"א פרשת זכור שנת תרל"ב עמ'  .166ועוד הרבה פעמים שם.
 259קהלת ב' ט"ו.
 260תנחומא כי-תצא ז'.
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הוי אומר שבת ועמלק שווין בעצם הזכירה אבל שונים ומנוגדים במהות הזכירה.
שוני זה שנתפרש לעיל בפרקים הקודמים על פי העקרון בהסבר ענין הזכירה מוצא בטוי נרחב ,שכבר
הובא לעיל בתורתו של השפת אמת .בכל אחת מהשבתות עליהם כותב השפת אמת 261הוא דן בשאלה ,
מדוע תקנו חז"ל את הזכירה דוקא בשבת? ועונה על פי העקרון הנ"ל.
הדברים כאמור פושטים ולובשים צורות והגדרות שונות אבל הנקודה המרכזית זהה.
הבטויים שמגדירים את תכונת השבת המנוגדת לאופי עמלק הם" :פנימיות החיות" " ,שורשיות",
"זריזות"" ,חיות"" ,שמחה"" ,אחדות"" ,עולם הבא"" ,פרסום שמו של הקב"ה"" ,קבלת עול מלכות
שמים"" ,קדושה"" ,שלום"" ,הרמת ידיים" )מעל עולם המעשה( "למעלה מהטבע"" ,עדות על ה'",
והפכם כמובן בעמלק.
אנו הגדרנו בפרק השני את כל הבטויים הללו כמושגים " רוחניים" ,בעוד עמלק מגשים את המציאות
ומוציא ממנה כל שמץ אלוקי .ניתן אולי לסכם את ההבדלים ע"י הוספת מימד נוסף שנרמז עליו לעיל
והוא עם ישראל .השבת היא בת זוג לעם ישראל כמו שאמר לה הקב"ה בפרוש "כנסת ישראל היא בן
זוגך" ,262ועמלק כמובן כח הראשית נגד עם ישראל.
264
כנגד "קודש ישראל לה' ראשית תבאתה" ,263עומד עמלק "ראשית גויים עמלק"  .ועל כן מלחמתו של
עמלק היא גם בשבת וממילא גם מחייתו דוקא בשבת!
"מלחמה לה' בעמלק מדור דור" 265וכשתושלם מלחמת עמלק אז יהיה הכסא שלם ,שמו שלם וממלכתו
שלימה" .לך ה' הממלכה -זו מלחמת עמלק" .266ואת המלחמה הזו עושים בעולם הזה ישראל ,שהם בנים
לקב"ה" .בנים אתם לה' אלוהיכם" ,267בעזרת השבת שהיא בבחינת המלכה" .שבת איהו מלכתא ואיהי
כלה" ,268מוחים ישראל את זכרו של עמלק .וע"י זכירת השבת מקיימים הם "והיה ה' למלך על כל הארץ
ביום ההוא יהיה ה' אחד ושמו אחד"" .269והיתה לה' המלוכה".270

 261בין השנים תרל"א-תרס"ד.
 262בראשית רבה י"א ט'.
 263ירמיהו ב' ג'.
 264במדבר כ"ד כ'.
 265שמות י"ז ט"ז.
 266ברכות נ"ח.
 267דברים י"ד א'
 268זוהר ג' רע"ב וכן בפזמון לכה דודי "בואי כלה שבת מלכתא".
 269זכריה י"ד ט'.
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 270עובדיה א' כ"א.
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א .פלך השתיקה ומידת הצניעות
איתא בב"ר )עא,ה( "לאה תפסה פלך הודיה ועמדו הימנה בעלי הודיה; יהודה  -ויכר יהודה ויאמר צדקה
ממני,דוד אמר הודו לה' כי טוב.רחל תפסה פלך שתיקה ועמדו כל בניה בעלי מסטירין,בנימין  -ישפה יש
פה יודע במכירתו של יוסף ואינו מגיד,שאול  -ואת דבר המלוכה לא הגיד,אסתר  -אין אסתר מגדת
מולדתה ואת עמה" .מה פירושו,מה גדרו ומה מקורו של פלך השתיקה שתפסה אותו רחל ?
דבר זה נוכל ללמוד מדברי הגמ' במס' מגילה )יג" (:אמר ר' אלעזר מאי דכתיב  -לא יגרע מצדיק
עיניו,בשכר צניעות שהיתה בה ברחל זכתה ויצא ממנה שאול,ובשכר צניעות שהיתה בשאול זכה ויצאה
ממנו אסתר.ומה צניעות היתה בשאול ואת דבר המלוכה לא הגיד לו,ובאסתר  -אין אסתר מגדת
מולדתה".
ומתבארים הדברים כי צניעות ופלך שתיקה היינו הך הם.ומעתה ננסה לברר גדרו ומקורו של כח
הצניעות.
על הצניעות אומר הנביא מיכה "הגיד לך אדם מה טוב ומה ה' דורש ממך כי אם עשות משפט ואהבת לכת
והצנע לכת עם א-להיך" )מיכה ו,ח .ועי' סוף מכות מיכה העמידם על שלש(.
ודורשת על כך הגמ' במס' סוכה )מ"ט " : (:והלא דברים ק"ו ומה דברים שדרכן לעשותן בפרהסיא אמרה
תורה הצנע לכת,דברים שדרכן לעשותן בצנעא על אחת כמה וכמה "  .ומתברר כאן שההנהגה של הצנע
לכת היא הנהגה הפוכה להנהגה של פרהסיא.ועל כן נוכל להגדיר ולומר כי הצנע לכת זהו הטיפוח של
העולם הפנימי שבלב.ככל שעולמו הפנימי של האדם מושלם יותר ומפותח יותר כך יודע הוא לחיות
בצניעות יותר,בסתר ,ללא חיפוש של פרסום.וזהו עולם השתיקה של רחל,שאול ואסתר אשר ידעו לשתוק
ולשמור סוד בפנימיותם.
ובצורה תמציתית הגדיר את הדברים בספר עלי שור )עמ' שלה( "והצנע לכת  -שמירה על הנקודה הפנימית
גם בתחום המעשה".
יסודם של הדברים נמצא בדברי בעל חוה"ל בהקדמתו לספרו " :האדם מחובר מנפש וגוף,ושניהם מטובת
הבורא עלינו.האחד נראה והשני אינו נראה.ואנחנו חייבים לעבוד אותו בעבור זה עבודה גלויה ועבודה
צפונה .הגלויה  -חובת האיברים כמו תפילה וצום וכו’ .אך העבודה הצפונה היא חובת הלבבות " .

וכתב על כך בעלי שור )עמ' יא( שנתחדש לנו לפי דבריו הגדרה חדשה בעניני הגוף והנפש.בדרך כלל
מגדירים שהגוף הוא גשמי והנשמה היא רוחנית.ואילו כאן מצאנו הגדרה שהגוף הוא נגלה ונראה ואילו
הנשמה אינה נגלית ואינה נראית.הגוף הוא חיצוני,ואילו הנשמה נסתרת ,פנימית וצפונה.
ועל פי זה נתחייבנו בשני סוגי עבודה  -עבודה גלויה ועבודה צפונה.
ככל שאדם מפתח יותר את רוחניותו,מגביר את נשמתו על גופו,כך מתפתח ומשתלם עולמו הפנימי
הנסתר,ומתוך כך הולכות ומתפתחות מידת הצניעות ופלך השתיקה.
על דברי תורה אומרת הגמ' )סוכה מ"ט " : (:תנא דבי ר' ענן מאי דכתיב חמוקי ירכיך  -למה נמשלו דברי
תורה כירך לומר לך מה ירך בסתר אף דברי תורה בסתר " .
בלימוד התורה מתחזקת רוחניותו ומתפתחת פנימיותו של האדם,ולכן אין הלומד תורה לשמה מחפש
פרסומת וצעקנות רעשנית.הלומד תורה לשמה ניכר הוא בשתיקתו ובהסתתרותו הפנימית,בבחינת פלך
השתיקה ומידת הצניעות.

ב .בין ישראל לאומות העולם
אמרו חז"ל )יבמות סא" (.אתם קרויים אדם ואין האומות קרויים אדם".ומבאר המהר"ל )נצ"י פי"ד(
"שמדרגת ישראל בערך אל האומות כמדרגת האדם אל בעלי חיים בלתי מדברים,כי האדם נבדל מן
הבעלי חיים במה שאין האדם חמרי גשמי כמו שאר בעלי חיים והאדם הוא שכלי,וכך מדריגת ישראל
שהם נבדלים מן החומר ואינם מוטבעים בחומר,וכאילו אצל ישראל בטל החומר אצל הנפש,ואלו אצל
האומות הוא ההיפך כאילו היה הנפש בטל אצל הגוף".
וע"פ זה נבין היטב דברי חז"ל במדרש )שמו"ר א,ל( "ויאמר משה אכן נודע הדבר  -היה משה מהרהר בלבו
ואומר מה חטאו ישראל שנשתעבדו מכל האומות,כיון ששמע דבריו אמר לשון הרע יש ביניהם היאך יהיו
ראויים לגאולה.לכך אמר אכן נודע הדבר עתה ידעתי באיזה דבר הם משתעבדים".
מסביר המהר"ל )גבורות ה' פי"ט( "ודע כי בזה רמז מופלא ותדעהו ,כאשר ראה שיש בהם דילטורין
מגלים סוד נודע לו דבר זה שראויים ישראל לשעבוד.וכבר התבאר שגילוי הסוד ענין גשמי ,ולפיכך ראויים
ישראל לקבל השעבוד כאשר יש בהם גילוי הסוד השייך לגשמי .וכבר אמרנו לך פעמים הרבה כי ישראל
נבדלים מענין החמרי וראוי להם המעלה הפנימית אשר אין שם גילוי אשר שייך לגשם,וכאשר הם יוצאים
מן מעלה פנימית ומגלים דברים נסתרים בזה הם יוצאים ממקום מעלתם להיות בהם ענין הגשם והגשם
יש לו השתעבדות ודאי".

וביתר ביאור כתב בגור אריה )שמות עמ' יד(:
"ותדע ותשכיל כי האומות יש להם מדרגה גלויה וחיצונית ולישראל מדרגה פנימית עליונה .ודבר זה רמזו
ז"ל בחולין )קלג (:סתם גוי מיפעא פעי )רש"י עירובין עה :קלא אית ליה(,והטעם הוא שמדריגתו של גוי
מדרגה חיצונית ואינה פנימית נעלמת לכך תמיד מדבר ואין לו רוח פנימי .וכאשר ראה בישראל שהם
נמשכים אחר גילוי הדברים אמר עתה ידעתי מפני מה הם משועבדים מכל האומות מפני שהם דבקים
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בגילוי שזה הוא מדרגה שפלה גלויה פחותה לכך הם משועבדים .והיינו דקאמר אכן נודע הדבר,כי
האומות הם שבעים,במספר כן )כ=,20נ=,(50וכן הוא לשון גילוי שרוצה לומר כך הוא,וישראל הם כנגד
האלף שהיא אות נחה נעלמת שהם על  -כן,והם אומה יחידה כמו האלף לכך הם נעלמים .והאלף היא
אותיות פלא וכל פלא הוא לשון העלמה כי יפלא ממך ,היפלא מה' תרגומו היתכסי .ואמר נודע לי הדבר
שישראל הם בשעבוד לפי מדרגת ישראל האלף שהוא על כן שהוא מדריגת האומות ועתה שהם דלטורין
נמשכים אחר הגילוי הם תחת האומות שהם יותר גרועים,ודבר זה ראוי להבין".

ג.ישראל משולים לחול ולעפר
אמרו במדרש )שמו"ר א,כט( "ויטמנהו בחול שלא היה שם אלא ישראל ,טמנו בפניהם של ישראל שנמשלו
לחול.אמר להם אתם משולים כחול מה החול הזה אדם נוטלו מכאן ונותנו לכאן ואין קולו נשמע כך יטמן
הדבר ביניכם ולא ישמע".
הענין שישראל נמשלו לחול,נאמר )בראשית כח,יד( "והיה זרעך כעפר הארץ",ומבואר בב"ר )סט,ה( בג'
אופנים,ואחד מהם "מה עפר הארץ מבלה את כל המתכות והוא קיים לעולם,כך בניך מבלין את כל העולם
והם קיימים לעולם".
ומבאר המהר"ל )נצ"י פנ"ז( "ודבר זה ענין נפלא,כי האומות נמשלו למתכת,שהרי דניאל רואה מלכות בבל
של זהב ומלכות מדי של כסף ומלכות יון של נחושת וראה מלכות רביעית פרזלא,ודבר זה כי כל מתכות
משמיע קול וממנו נעשה הפעמון,שהשמעת קול ודבר הנשמע נגלה ואין לו ענין פנימי ,שכל דבר שהוא
פנימי אינו נשמע.ומפני כי כח המלכויות אין כח שלהם פנימי נסתר רק כח נגלה לכך הם דומים למתכות
שמשמיע קול,אבל ישראל היפך זה שהם דומים לחול ועפר,שיש להם מדריגה פנימית נסתרת בלתי
נגלית,ודבר זה מצד הדביקות והקטנות שיש לעפר,ובשביל כך לא נשמע קולו כי יש לו ענין פנימי נסתר.
והתבאר לך ענין העפר שיש לו ענין פנימי דק ונסתר,ודבר זה ידוע למבינים.והנה תמצא בעפר מה שלא
תמצא בכל היסודות,שהעפר הוא בפרט תוך ופנימי לכל היסודות והוא בתוך שלהם שזה מורה כי יש לעפר
ענין פנימי".
ובשעה שראה בלעם את ישראל אמר "מי מנה עפר יעקב ומספר את רובע ישראל".ודרשו חז"ל )ילק"ש
תשסו( "כשבא בלעם ראה את כל המדבר מלא ערלות של ישראל אמר מי יכול לעמוד בזכות דם ברית
מילה זאת שהיא מכוסה בעפר שנא' מי מנה עפר יעקב.מכאן התקינו חכמים שיהו מכסים את הערלה ואת
הדם בעפר".
ומבאר המהר"ל )נצ"י פנ"ז( "ענין מצוה זאת שאמרה תורה כאשר שפך דם חיה ועוף אשר שחט
אותם,שכל דם שחיטה ראוי שיהיה מכוסה בעפר,כי דם שחיטה היה לו גילוי יותר מדאי כאשר שפך דם
שחיטה,כי אין ראוי לדם שהוא הנפש גילוי כל כך,ולכך צוה בתורה לכסות הדם של חיה ועוף שאין להם
כבידות הטבע לכסות אותם בעפר,כי העפר יש לה ענין ההסתר והכיסוי שהרי העפר הוא פנימי ותוך
היסודות שהרי כולם בחוץ והוא בפנים,ולפיכך ראוי שיהיו מכסים דם הערלה בעפר כי זה דם שפיכה,ועל
זה אמר בלעם מי מנה עפר יעקב רצה לומר כי כמה גדולה מעלת ישראל במה שהם נמשלים לעפר ובשביל
זה יש להם הרבה מצוות בעפר").ובתוספת ביאור,הערלה מכסה ומסתירה את אות ברית קדש
שבישראל,ובהסרתה נגלית קצת הקדושה הפנימית(.
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ד.הדסה היא אסתר
נמצינו למדים שעם ישראל בכלל מאופיין בכח השתיקה והצניעות ביחס לאומות העולם,אך בישראל גופא
מיוחדים בכח זה רחל ובניה,ובאופן מיוחד בולטת בכך אסתר .בפסוק נאמר "ויהי אומן את הדסה היא
אסתר",והגמ' דורשת )מגילה יג" (.קרי לה הדסה וקרי לה אסתר,תניא ר"מ אומר אסתר שמה ולמה נקרא
שמה הדסה על שם הצדיקים שנקראו הדסים וכן הוא אומר והוא עומד בין ההדסים.ר' יהודה אומר
הדסה שמה ולמה נקראת אסתר על שם שהיתה מסתרת דבריה שנא' אין אסתר מגדת".
וכתב המהר"ל )אור חדש קיב( שבמאמר זה ביארו חז"ל את כח הצניעות אשר לאסתר",מפני כי אסתר
צנועה היתה,וההדס אשר עליו חופין את עצו ובזה הוא צנוע,ולכך השם הראוי לה הדסה,וזה פי' היא
אסתר כלומר שיש לה מדרגה פנימית נסתרת בשביל הצניעות שבה ובשביל כך זכתה לגאולת ישראל .ומה
שאמר שהיתה מסתרת דבריה פי' שהיתה לה מידת הצניעות ולפיכך זכתה לאבד את המן.ודבר זה ידוע כי
מה שנקראת אסתר הוא יורה על מדריגה נסתרת עליונה ופנימית שהיה לה".
וחוזר ומתבאר דבר זה בב"ר )א,א( "ר' יהושוע פתח ואהיה אצלו אמון,אמון מוצנע כד"א ויהי אומן את
הדסה".ומבאר המהר"ל )אור חדש קיד( "כי אסתר נקראת מפני שהיה לה מידת הצניעות וההסתר,ודבר
זה היה הגורם שהיא היתה הגואל,ולכך היתה מוצנעת ונסתרת אצל מרדכי,וכמו שם אסתר היה לה
בשביל הצניעות וההסתר שנמצא בה,כך שם הדסה ג"כ נקרא על ענין זה,כי ההדס עליו מחפיו את עצו עד
שהעץ שהוא העיקר הוא מכוסה מן העלים לכך אמר ויהי אומן את הדסה היא אסתר,ושני השמות הדסה
על שם שלא היתה מגולה רק מחופה,ושם אסתר על ההסתר הגמור,כי יש נשים שהן בגלוי ובפריצות ועל
זה נקראת הדסה שעליו מחפין עצו ואינו מגולה ויותר מזה שהיא נסתרת לכך נקראת אסתר על שם
הצניעות".
ובזה נבין לעומק את דברי הגמ' במס' סנהדרין )מ"ד " : (.חטא ישראל  -אמר ר' אבא בר זבדא אע"פ
שחטא ישראל הוא.אמר ר' אבא היינו דאמרי אינשי אסא )הדס( דקאי ביני חילפי אסא שמיה ואסא קרו
ליה " .
ישראל נמשלו בזה להדס,שכן לכל יהודי יש את הנשמה הקדושה שהיא חלק א-לוה ממעל.אמנם נשמה זו
מוצנעת ונסתרת בתוככי הגוף הגשמי,אך קדושתה לעולם קיימת.ההדס מסמל את הכח הרוחני הצנוע
אשר אינו משתנה גם כאשר המצב החיצוני איננו מאפשר לראות את הקדושה הפנימית.
ומסתבר שאת כח הצניעות המיוחד אשר לה רכשה אסתר בביתו של מרדכי ,שהרי חז"ל דרשו )חולין
קל"ט" : (:מרדכי מן התורה מנין  -דכתיב מר דרור ומתרגמינן מירא דכיא" .ומבאר המהר"ל )אור חדש
נ"א( שהכתוב אצל הקטורת מורה על ההסתר,כי הקטורת הוא נסתר כאשר ידוע שהיו מקטירים אותו
ביוה"כ לפני ולפנים ,ובשאר ימות השנה היו מקטירים אותו רק על המזבח הפנימי,וכאשר היו מקטירין
על המזבח היו פורשין מן העזרה כדי שיהיה הקטורת בחשאי.ומזה נבין עד כמה היתה אסתר בת זוג
מתאימה ביותר למרדכי.

ה.צניעותם של בני רחל
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הצניעות של בני רחל נובעת גם מכך שהם האחרונים בסדר לידת השבטים.וזהו שאמרו חז"ל )ב"ר עה,ה(
ולמה עם לבן גרתי ואחר עד עתה ,שעדיין לא נולד שטנו של אותו האיש,אבל עכשיו נולד שטנו של אותו
האיש .דא"ר פנחס בשם ר' שמואל בר נחמן מסורת היא שאין עשו נופל אלא ביד בניה של רחל ,הה"ד אם
לא יסחבום צעירי הצאן )ירמיה מט,כ(,ולמה קורא אותם צעירי הצאן שהם צעירים של שבטים".
וכתב על כך האבנ"ז )נאות הדשא א לד( "בני רחל מדרגתם הסוד על כן בניו של עשו נופלים בידם,וזהו
שכתוב שהם צעירי השבטים,שלעולם הקליפה קודמת לפרי,ומתחילה נבראו בהמה וחיה שאין להם
פנימיות כלל ואח"כ נברא האדם שיש לו נשמה פנימית,וכן מתחילה יצאו לפועל האומות שלהם מדרגת
הנגלה כמ"ש גוי מפעא פעי,דהיינו שמרבה בדברים ואינו בעל סוד,ואח"כ נבראו ישראל שיש להם מדרגה
פנימית.ולהבדיל בין קדש לחול כן הענין בשבטים שלבסוף נבראו בניה של רחל שהם בעלי סוד יותר
מכולם") .כיו"ב יש להוסיף שתחילה נבראו ימי החול ואח"כ השבת שהיא הנקודה הפנימית(.
ויסוד דבריו במהר"ל )אור חדש קיב( "כי הצעיר יש לו הצניעות יותר שהרי לא יצא אל הנגלה רק
באחרונה,כי כל שהוא צנוע אינו מוכן לצאת אל הנגלה שהרי לשון צנוע משמע שאינו ממהר לצאת אל
הנגלה ולכן הצעיר שבא לעולם ויצא מן ההסתר אל הנגלה באחרונה מורה כי מדריגתו הוא ההסתר
והצניעות".
ונשנו הדברים גם בגבורות ה' )פכ"ט( "כי כאשר תבין תדע כי באמת יעקב הוא בכור והוא עלול
בראשון,רק לענין התגלות בעולם הטבעי לצאת לפועל עשו יותר ראשון,כי הדבר אשר הוא קרוב אל
העילה הראשונה הוא רחוק מן ההגלות בעולם הטבע,ודבר זה ידוע,ולכך היה יוצא עשו להתגלות בעולם
הטבעי תחילה".
וברסיסי לילה לר' צדוק הכהן מלובלין )עמ'  (120הוסיף עוד בענין זה",דהנה לאה היא המולידה שבטים
בפועל,ורחל כל ימיה חמדה וכספה להולדת השבטים ובפועל לא הולידה אלא ב',אבל החימוד והכיסוף
הוא גדול מההתגלות בפועל,ועל כן היא נקראת עקרת הבית.וע"כ אמרו חז"ל דהיא תפסה פלך של
שתיקה,דההתגלות בפועל הוא גלוי לכל,משא"כ הכיסופים שעיקרם בלב אינו גלוי,וזה נקרא שתיקה,וכן
כל זרעה אחריה".

ו.כוחו של עמלק
מידת הצניעות דוקא היא המידה הנצרכת למלחמה בעמלק.ויסוד הדברים על פי המבואר בפרקי דר'
אליעזר )פמ"ד( אשר המשיל את השבת לכוס של יין,ואת עמלק לכוס חומץ,וידוע דהחומץ הוא יין אלא
שהחמיץ.
יסוד היין מבואר בסנהדרין )לח " (.יין ניתן בשבעים אותיות וסוד ניתן בשבעים אותיות נכנס יין יצא
סוד".
ומבאר המהר"ל )גבורות פ' ס( "היין הוא משקה נבדל ויוצא מן הענב שהיה נסתר שם,ואין הפירוש שרק
הגימטריא של יין וסוד שוים,אבל הוא דבר אמיתי מצד עצמו כי היין הוא משקה נסתר יוצא מהסתר
הענב ומפנימיות הענב,ולפיכך היין שהוא גדל בנסתר ובפנימיות הענב בגימטריא סוד לפי שהוא
נסתר,וכאשר נכנס היין באדם מוציא הסוד כי הוא בא עד הנסתר כפי מדרגתו ומוציאו".
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ונראה שמכל האומות עמלק הוא בעל הכח הפנימי הגדול ביותר,אלא שהוא החמיץ והפכו לרע,ומשום כך
גם גדול כוחו.וכן כתב בעל שם משמואל )צו עמ' סז( בשם אביו זצ"ל "שכחו של עמלק הוא כח פנימי
רע,וזה שהמשילו לחומץ שהוא נמי פנימיות כמו יין,אלא שזה טוב וזה רע.וע"כ כמו ששבת הוא
פנימיות,יומא דנשמתא,כן לעומתו עמלק בטומאה.ולכן כוחו של עמלק גדול כ"כ,כי כל דבר פנימי יש לו
כח גדול".
שורש הדברים נאמר כבר על ידי ר' צדוק הכהן מלובלין )דברי סופרים כ( "באומות אותם שיש להם
שייכות לקדושה יותר הם הגרועים יותר ויש בהם כח טומאה יותר וצריך להתרחק מהם יותר .ועמלק יש
לו שייכות בקדושה יותר מכל האומות ,שהוא מיוצאי חלצי ב' אבות ואמהות )עי' רסיסי לילה לז דעשו
נקרא בקדושין יח .ישראל מומר,שבזרע יצחק כבר יש שם ישראל אלא שהוא המיר זה( .ותמנע אמו חזרה
על פתחי אברהם יצחק ויעקב להתגייר כמ"ש בסנהדרין צט,:וכל חשקה להתגייר ולחזור על פתחיהם כ"כ
ודאי מצד ניצוצות הקדושה המקשקש בקרבה .ואליפז אביו גדל בחיקו של יצחק )כמ"ש בדב"ר ב,כ זש"ה
פעולת צדיק לחיים  -א"ר תנחום זה אליפז שגדל בחיקו של יצחק.והובאו הדברים ברש"י לבראשית
כט,יא שרדף אליפז בן עשו במצות אביו אחרי יעקב להרגו והשיגו ,ולפי שגדל אליפז בחיקו של יצחק משך
ידיו,א"ל מה אעשה לציווי של אבא,אמר לו יעקב טול מה שבידי והעני חשוב כמת(,ואליפז היה מנביאי
אוה"ע והוא נתרחק יותר מכל האומות למחות את שמו מתחת כל השמים".
ומבוארת בזה טעותו של שאול המלך בשעה שחמל על מיטב הצאן והבקר של עמלק,והסביר זאת השם
משמואל )פורים עמ' קעז( ששאול הרגיש שבמיטב הצאן והבקר יש קדושה רבה מהניצוץ שהיה ביד
עמלק,וחמל שאול שלא תלך הקדושה לאיבוד,והיתה עצתו להביאם לקרבן להחזיר הקדושה לשרשה.אך
טעה בזה,שבאשר הניצוץ ההוא נתהפך בעמלק לרע אי אפשר לקבלו ולהחזירו לקדושה כמו שהוא,אלא
דוקא להחרימו לאיבוד ובזה יתמרק הניצוץ הקדוש שבו,וזה עצמו תקנו ישראל בימי המן,שנאמר "ובבזה
לא שלחו את ידם".
והוסיף ר' צדוק )רסיסי לילה לח( שזהו שנאמר "ויחמול על מיטב" ,שחשב שיש בהם מיטב לזבוח
לה'.ואמרו במכילתא )סוף פר' בשלח( בענין גר עמלקי שהרגו לשאול,דבאותה שעה נזכר דוד בהלכה שאין
מקבלים גרים מעמלק,והיינו שבאותה שעה שראה עונשו של שאול על דבר זה נזכר והבין דבאמת אין דבר
טוב בעמלק לקלטו בישראל,כי בודאי הכתובים שאמרו מיטב לא שקרו,דבאמת יש בו מיטב.ועל זה אמר
לו שמואל "הנה שמוע מזבח טוב" ,דאף שלפי דעתו יש כאן זבח טוב,חייב הוא לשמוע לרצון הש"י.
וזה שאמרו חז"ל )ב"ר פב,יב( "הה"ד )עובדיה א,ו( איך נחפשו עשו נבעו מצפוניו  -ר' סימון אומר כקליפת
בצלים,כ"כ למה  -כי אני חשפתי את עשו גיליתי את מסתריו )ירמיה מט,י( בשביל לגלות את הממזרים
שביניהם".

ז.אהרן הכהן מול עמלק
בענין זה הסביר השם משמואל )צו עמ' סז( דברי הגמ' בר"ה )ג" (.וישמע הכנעני מלך ערד שהוא
עמלק,ששמע שמת אהרן ונסתלקו ענני הכבוד שנא' ויראו כל העדה אל תקרי ויראו אלא וייראו".
והביא השם משמואל בשם אביו הטעם דכהנים צריכים בגדים ואם אין בגדיהם עליהם אין כהונתם
עליהם ,ולויים אינם צריכים בגדים,כי כהנים באשר הם פנימיים ועבודתם בחשאי צריכים בגדים לכיסוי
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הפנימיות,כמו שכל דבר פנימי צריך כיסוי.וכן הנשמה כשבאה לעולם הזה צריכה לכיסוי שהוא הגוף,וכן
מלאך כשנשתלח לזה העולם צריך ללבוש גופני,אבל לויים שעבודתם בהתגלות בשיר ובקול אינם צריכים
לכיסוי) .הן הן דברי המהר"ל הנ"ל שהדם הוא הנפש וצריך כיסוי(.
והוסיף השם משמואל על דברי אביו,דלכאורא אמאי לא סגי לכהן הכיסוי כמו לכל נשמה דהיינו
הגוף,ומוכרחים לומר דגם גופו קנה מדרגה פנימית ע"כ גם גופו צריך לכיסוי בגדים,וזהו שפירש המהר"ל
)תפא"י פכ"ב( שאהרן אותיותיו פנימיות  -ה"א היא אמצע היחידות,רי"ש אמצע המאות,נו"ן אמצע
העשיריות,ואל"ף הוא אלופו של עולם שמאיר בו.וא"כ גם גופו זכה למדרגה פנימית,וע"כ ענני הכבוד
בזכות אהרן וכן סוכה דוגמת ענני הכבוד ,ובזכותו הופיע ענין זה בכל ישראל.
ואמנם,אחת ממעלותיו הגדולות של אהרן מבוארת בפרשת שמיני,שנאמר " וידום אהרן",זה הוא אותו כח
שתיקה אשר מצאנו אצל בניה של רחל ואשר מבטא את הכח הפנימי השולט באדם.ואכן כשכר להנהגה זו
נאמרה מיד לאהרן פרשת שתויי יין,שלא יעבדו במקדש,וכפי המבואר שעבודת המקדש דורשת בגדי
כהונה מחמת פנימיות העבודה,והשותה יין ומשתכר מנצל את הכח הפנימי להתגלות יתירה ומאוסה.
נמצא לפי זה שעמלק ממש היפך אהרן,שאהרן זכה שנתגבר בו כח הפנימיות עד שהחזיר גם את
החיצוניות שלו למדרגה פנימית,ועמלק הפך גם את הפנימיות שלו למדרגה חיצונית.וידוע כשזה קם זה
נופל,וע"כ כל ימי אהרן שהיה הכל במדרגה פנימית נפל כח עמלק שהיה לו כח פנימי ונשאר לו רק כח
חיצוני ע"כ לא היה כוחו גדול,אך כשמת אהרן ונסתלקו ענני הכבוד נתחזק בעמלק כוחו הפנימי לרוע ובא
להלחם בישראל.
ומתבאר בזה הענין המובא בגמ' במגילה יב" .בהראותו את יקר תפארת גדולתו  -מלמד שלבש בגדי כהונה
דכתיב לכבוד ולתפארת",היינו שחשב שיש לו את כח ההסתר.

ח .אסתר מול המן
בפרקי דר' אליעזר )פ"נ( נאמר "דרכם של הרשעים לחשוב את הסוד בלבם ואינם מגלים בפיהם  -ויאמר
עשו בלבו,ויאמר המן בלבו".וכתב בשם משמואל )פורים עמ' קעז( "עמלק היה בו ניצוץ טוב ונעלה
מירושת יצחק ,והוא מעולם הנעלם,וע"כ היו בעלי סוד".
הרי לנו זה לעומת זה,לעומת המן שיש לו כח פנימי גדול עומדים רחל ובניה שהם בעלי מסטורין ויודעים
לשמור סוד.אלא שלגבי המן נאמר "ליכא דידע לישנא בישא כהמן",היינו שגם את פנימיותו הפך
לחיצוניות,וכשם שראינו שישראל היו בשעבוד בגלל שהיתה בהם דלטוריא,כך גם היה כוחו של המן,מצד
אחד אומר בלבו ומצד שני בעל לישנא בישא ,היינו שיש לו כח פנימי אלא שהפכו לחיצוני.
וע"כ נאמר בפסיקתא רבתי )יג,ב( "וירד מיעקב והאביד שריד מעיר  -אמר הקב"ה לא מן הבנים הגדולים
של יעקב אלא מן הירודים של יעקב.מי היה ירוד מכל השבטים וקטן מכולם זה יוסף ובנימין.אמר הקב"ה
ביד הירודים וביד הקטנים אני מוסר את המלכות הרשעה.ולמה כן,אלא אמר הקב"ה אני יודע מה אני
עושה".להאביד את עשו נצרכים דוקא הבנים הקטנים של יעקב,וכמו שנתבאר לעיל שמי שמדתו פנימית
ונסתרת יותר נגלה בעולם מאוחר יותר.
וכשקם המן על ישראל הכין והקדים הקב"ה תרופה למכה,שזו אסתר שכל כוחה ומהותה הצניעות
והפנימיות,והיא זו שתוכל לנצח את המן.
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ומבואר בזה הענין שכשישב מרדכי בשער המלך בלבוש שק נאמר "ותשלח בגדים להלביש את מרדכי
ולהסיר שקו מעליו ולא קבל".וכתב השם משמואל )פורים עמ' קסח( "ויש להבין מה חשבה אסתר במה
ששלחה לו בגדים,האם חשבה שמחמת חוסר בגדים לבש שק ואפר.וכ"ק אבי אדמו"ר זצ"ל פירש שרמזה
לו שצריכים לעשות הכל בהסתר כשמה וכמדתה".
והוסיף השם משמואל על דבריו":דהנה אמרו חז"ל )חולין קלט (:אסתר מן התורה מנין שנא' ואנכי
הסתר אסתיר פני.ויש להבין מדוע נקראה על שם הגלות,הלא באשר היא הגואלת היה לקראתה בשם
הגאולה ולא בשם הגלות.אך הפירוש הוא שכוחה היה גדול להמשיך מעולם הנסתר אפי' בעודם בגלות
בשעת הסתרת פנים,ע"כ שלחה למרדכי בגדים לרמז דעתה שנצרך להמשיך מעלה מעלה מעולם
הנסתר ,ולזה שייכים בגדים כי לכל דבר פנימי צריך בגדים כנ"ל בבגדי כהונה".
זהו שכתב המהר"ל בענין הנס בפורים )אור חדש עמ' נט( "ויש שואלים כי אם היה הנס גדול כ"כ למה לא
נעשה בכל המגילה הזאת נס נגלה.אבל יש לך לדעת כי מה שלא נעשה נס נגלה במגילה הזאת הוא בשביל
גודל הנס שהוא גדול ביותר עד שהוא בא ממקום עליון הנסתר וא"א להיות אותה המעלה בנגלה.ומטעם
זה לא נכתב ג"כ השם בנגלה בכל המגילה הזאת רק נרמז בנסתר ולא היה הנס כי אם ע"י אסתר שנקראת
כך על שכל ענינה היה נסתר כי צנועה היתה".
ענינו של פורים הוא המאבק בעולמות הנסתרים,בין אסתר שכוחה בהסתר,לבין המן שמנצל את הכח
הנסתר שקיים בו.ובזה מסביר השם משמואל )תצוה קיד( את המנהג ללבוש בגדי שבת בפורים,מה שלא
נצטוינו בחנוכה ,אלא שיסוד בגדי שבת הוא כמו בגדי כהונה שצריך לבוש לפנימיות שמתגלית ,וה"ה
בשבת ששבת הוא פנימיות ולכן יש בה לבושים.וכן בפורים שנתגברנו על המן ונתחזק כחנו הפנימי,וע"כ
כתיב "ומרדכי יצא מלפני המלך בלבוש מלכות",וזה טעם מנהגנו ללבוש בגדי שבת בפורים.

ט .היין והסוד
המהר"ל בדרוש על המצוות )עמ' נח-סב( מדבר על הענין שחז"ל גזרו על סתם יינם של גויים
בשתייה,ומבאר את פנימיות הגזירה הזאת.היסוד הוא ע"פ הגמ' הנ"ל שנכנס יין יצא סוד,שיין הוא משקה
פנימי נסתר בתוך הענב,ולכן גימטריא של יין ושל סוד שבעים.
והנה שבעים זה הגימטריא של האות עי'ן,כי יסוד העין זה מה שרואים בנגלה.והאומות הם שבעים כי הם
שייכים לעין,לדברים שרואים בגלוי.אבל עם ישראל הם אחד,אל"ף,שזה אותיות פלא,והדבר המופלא
הוא הדבר הנסתר והנעלם,שבישראל יש הכח הקדוש היפך האומות.ובישראל יש שבעים זקנים,והם
נקראים עיני העדה,כי בישראל העינים אינם עינים גשמיות,שרואים רק את הדברים הנגלים,אלא העינים
העיקריות הם העינים השכליות,בבחינת החכם עיניו בראשו.
הדבר הנסתר,כאשר מגלים אותו בצורה גשמית נהפך מיין לחומץ.אבל כשמגלים אותו בעין השכל  -זה יין
טוב.ישראל משתמשים בכחם הפנימי ,ולכן יינם הוא יין טוב ולא חומץ.
וזה ביאור דברי הגמ' בעירובין )סה" (.א"ר חייא כל מי שמתיישב ביינו יש בו מדעת שבעים זקנים,יין נתן
בשבעים אותיות וזה הואיל ונכנס בו היין ולא יצא סודו הוא שקול כמו סנהדרין".
כשאדם שותה יין הרי הוא מכניס לקרבו כח פנימי,והכח הזה יכול להשפיע על האדם השותה לטוב או
לרע,בבחינת יין וחומץ,היין יכול לשמח א-להים ואנשים ,ויכול לגרום לשכרות ולאבדן השכל האנושי.
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אצל נח כתוב ששתה מן היין ויתגל.ההתגלות בהקשר ליין היא שלילית,שכן כוחו פנימי נסתר.אבל מי
ששותה יין ואינו מגלה סוד יש בו מדעת שבעים זקנים,זה האדם שיודע לשמור על פנימיותו,והוא שייך
לחכמים שעיניהם בראשם.
על יוסף אמרו חז"ל ששלט בעינו ולכן לא שלטה בו עין הרע.והן הן הדברים .יש עין טובה ויש עין רעה.עיני
השכל טובות הן,ועיני הבשר רעות הן.אין הברכה שרויה אלא בדבר הסמוי מן העין.כשמגלים דברים
שולטת בהם עין הרע.ויוסף שהוא מבניה של רחל לא שלטה בו עין הרע.ויעקב אמר עליהם "וידגו
לרוב",שיהיו כדגים שלא שולטת בהם עין הרע,שהם סמויים בתוך המים.וזה גם המזל של חודש
אדר,התחזקות הסוד,התחזקות השבעים,תוך שליטה של העין השכלית על העין הגשמית.
וכך אמרו חז"ל )במד"ר יד,יב( "א"ר פנחס שני אויבים לא נאררו עד שהשלים עליהם שבעים פסוקים -
הנחש והמן הרשע.הנחש מבראשית עד ארור אתה מכל הבהמה שבעים פסוקים,המן מאחר הדברים
האלה גדל המלך וכו' עד ויתלו את המן שבעים פסוקים".להמן היה את הכח הפנימי של השבעים,אלא
שהוא ניצל אותו לרעה,ולכן נתלה לסוף שבעים.וכך גם הנחש שניסה לשלוט בפנימיות של חוה,שבא על
חוה והטיל בה זוהמא.וכתוצאה מכך חל שינוי ,שקודם לחטא נאמר ויהיו שניהם ערומים ולא
יתבוששו,ומפרש רש"י שלא היו יודעים דרך צניעות,אבל אחרי החטא עשו להם בגדים ,והפנימיות
שהתגלתה שלא כראוי נאררה לסוף שבעים אותיות.

י.כוחו של פורים
הגלות בימי מרדכי ואסתר היתה קשה באופן מיוחד,כפי שדורשת הגמ' במס' חולין )קל"ט " : (:אסתר מן
התורה מנין  -ואנכי הסתר אסתיר ".
היתה כאן הסתרת פנים כפולה.
אבל האם הקב"ה מסתיר את פניו מעמו ישראל  -בודאי שלא .תמיד השגחתו יתברך על בניו אהוביו.
"משגיח מן החלונות מציץ מן החרכים" .אלא שאותה השגחה היתה מוסתרת ומוצנעת באופן מיוחד
באותם הימים.
בימים של הסתרת פנים קשה כזו,נדרשת באופן מיוחד הסתכלות פנימית ומבט עמוק המסוגלים להבין
את מהלכי ההשגחה המוצנעים והנסתרים.
לצורך זה קמו מרדכי ואסתר אשר היו אנשים בעלי תכונה מיוחדת של צניעות המאפשרת להם לחיות
חיים פנימיים ולחדור לפנימיות ההשגחה,והם האנשים שהביאו את הגאולה לאותו דור.
בפורים מחוייבים אנחנו לחזק את פנימיותנו.לכן חייב אדם להרבות בשתיית יין המאופיין בכח
פנימיותו.בשעה ששותים את היין מגלים את הכח הנסתר בתוכנו,זו הנשמה הקדושה המוסתרת בתוככי
הגוף,ואשר בפורים יכולה להתגלות ללא חשש.
שמו של הקב"ה נסתר במגילה.גם נשמתנו מוסתרת בתוככי הגוף.הדבר מבואר במס' ברכות )י" : (.
הקב"ה רואה ואינו נראה ואף הנשמה רואה ואינה נראית " .
הקורא את המגילה בעיון נכון מגלה את הסוד הנסתר ורואה את השגחתו של הקב"ה במלוא עצמתה.כך
גם המתבסם מן היין בפורים מגלה את ההסתר ורואה את עצמתה הרוחנית של נשמתו במלוא פארה
והדרה.
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ובזה נבין את המהלך המיוחד של קבלת התורה אשר החל במעמד הר סיני ונסתיים בפורים,כפי שמבואר
במס' שבת )פ"ח " : (.ויתייצבו בתחתית ההר א"ר אבדימי בר חמא בר חסא מלמד שכפה הקב"ה עליהם
את ההר כגיגית ואמר להם אם אתם מקבלים את התורה מוטב ואם לאו שם תהא קבורתכם...אמר רבא
הדור קבלוה בימי אחשורוש,דכתיב קיימו וקבלו היהודים קיימו מה שקבלו כבר " .
בשורש נשמתם מעוניינים כל ישראל לקבל את התורה ואין צורך לכפות עליהם.רק על הגוף החיצוני
נדרשת הכפייה.בימי מרדכי ואסתר נתגברה פנימיותם מחמת הנס שנעשה על ידי בעלי הצניעות ולכן לא
היה עוד צורך בכפייה על קבלת התורה.
בפורים עת נלגום מן היין נשתדל שיצא הסוד הגנוז בעמקי נשמתנו.
באותה שעה נזכה ויתקיים בנו " ליהודים היתה אורה  -אורה זו תורה " .
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בירושלמי פ"א דמגילה )ה"א( "כרכים המוקפות חומה מימות יהושוע בן נון קוראים בחמישה עשר,אמר
ר' סימון בשם ריב"ל חלקו כבוד לארץ ישראל שהיתה חרבה באותם ימים ,ותלו אותה מימות יהושוע בן
נון".
ויש להבין מה ראו דוקא בחג פורים לחלוק כבוד לא"י והרי גם בזמן יצ"מ ומ"ת הארץ היתה שממה?
מצינו שבכל פעם שעמ"י חוזר מהגלות לארץ ישראל,בא עמלק להלחם בו.ראשית בדרך בצאתינו ממצרים
,אח"כ בימי מרדכי ואסתר לפני העליה לבנות את הבית השני.
ובדורינו כשעמ"י התחיל להתעורר לשוב לביתו ,קמו עלינו גרממיא של אדום.
וכן הוא במדרש במדבר רבה )טז("'עמלק יושב בארץ הנגב' מה ראה לישב לו על הספר על דרך כניסתם של
ישראל לארץ ? כך ציווהו עשו זקינו לקדמן לדרך".
ויש להבין מדוע נלחם עשו עם יעקב ומצוה לבן בנו עמלק להלחם עם ישראל דוקא כאשר הם בדרכם
לארץ ישראל?

קדושת ארץ ישראל
הרב קוק כותב באורות התחיה כז'":הקדושה שבטבע היא קדושת ארץ ישראל והשכינה שירדה עם
ישראל בגלות היא הכשרון להעמיד שכינה בניגוד לטבע ,אבל הקדושה הלוחמת בטבע אינה קדושה
שלימה" וננסה להבין מהו המיוחד שבקדושת א"י?
בג"מ ברכות לה-:נחלקו ר' ישמעאל ורשב"י:ת"ר "ואספת דגניך" מה ת"ל לפי שנא' לא ימוש ספר התורה
הזה מפיך ,יכול דברים ככתבם ?ת"ל "ואספת דגניך"-הנהג בהם מנהג דרך ארץ דברי ר' ישמעאל ,רשב"י
אומר אפשר אדם חורש בשעת חרישה ,זורע בשעת זריעה  ,קוצר בשעת קצירה ודש בשעת הרוח ,תורה
מה תהא עליה? אלא בזמן שישראל עושים רצונו של מקום מלאכתם נעשית ע"י אחרים..אמר אביי הרבה
עשו כר' ישמעאל ועלתה בידם כרשב"י ולא עלתה בידם"
ואומר החת"ס בחידושיו )סוכה לו("נלע"ד דר' ישמעאל לא אמר קרא דאספת דגניך אלא בא"י,שהעבודה
בקרקע גופה מצוה משום מצות ישוב א"י,ולהוציא פירותיה הקדושה ועל זה צותה התורה " ואספת
דגניך" .ובעז זורה גורן השעורים הלילה משום מצוה ,וכאילו תאמר לא אניח תפילין מפני שאני עוסק
בתורה  ,ה"נ לא יאמר לא אאסוף דגני מפני שאני עוסק בתורה ,ואפשר שאפילו שאר אומנויות שיש בהם
משום ישובו של עולם הכל בכלל המצוה .אבל כשאנו בעו"ה הרבים בין או"ה וכל שמרבה העולם ישוב
מוסיף עבודת ה' חורבן ,מודה ר"י לרשב"י ,וע"ז אנו סומכים על ר' נהוראי במשנה סוף קידושין ,מניח אני
כל אומנות שבעולם ואין אני מלמד את בני אלא תורה-היינו בחו"ל".

כשעם ישראל יוצא לגלות  ,למציאות שהקדש והטבע מהווים סתירה,למקום שבו כמה שעוסקים בעניני
חול זה בא על חשבון הקדש ,כמה שאדם מתרחק מעניני החול הוא יתחזק בעניני הרוח .אבל לא כן בא"י
,בא"י כל כמה שעוסקים יותר בישובו של עולם מחזקים את התכנים הרוחנים.וכשאברהם אבינו הגיע
לגבולה של א"י וראה אנשים חורשים וזורעים אמר הלואי יהי חלקי בארץ הזאת.
והמהר"ל אומר בנתיב התורה שאדמת א"י גופה קודש וכשאדם גר בא"י הוא מקדש את גופו ,שנוצר
מאדמת הקודש של א"י.
ועל פי זה מסביר הרב קוק את הגמ' בשבת לג :ששם מובא שלאחר שנגזרה גזירה על רשב"י התחבאו
רשב"י ור' אלעזר בנו במערה וישבו שם יב' שנה ,והתעלו מעלה מעלה בתורה מתוך פרישות והסתפקות
מינמלית מכל עניני העולם הזה,אכלו חרובים שתו מים,ואף לא לבשו בגדים בשעת הלימוד.
לאחר שיצאו מהמערה ראו אנשים שחורשים וזורעים אמרו מניחים חיי עולם ועוסקים בחיי שעה?! כל
מקום שנותנים בו עיניהם מיד נשרף!.
רשב"י כפי שראינו בגמ' בברכות רואה בכל עסק שבא על חשבון הלימוד כעזיבת חיי עולם בשביל חיי
שעה  .ואז אומר להם הקב"ה להחריב עולמי יצאתם? חיזרו למערתכם!).ומשמע בגמ' שהחזרה למערה
היא כעונש שהרי ישבו שם יב' חודש ואמרו משפט רשעים בגהנם יב' חודש(.
אמנם לימוד התורה הוא לעילא ולעילא מכל שאר המצוות",כי נר מצווה ותורה אור" אך כבר אמר אביי
הרבה עשו כרשב"י ולא עלתה בידם.
ומסביר הרב שלאחר שיצא רשב"י מהמערה הוא שינה את גישתו ורצה לעשות תיקון דכתיב "ויבא יעקב
שלם""-אמר רב שלם בגופו שלם בממונו שלם בתורתו ,ויחן את פני העיר אמר רב מטבע תיקן ושמואל
אמר שווקים תיקן ור' יוחנן אמר מרחצאות תיקן" .כלומר שעל אותם דברים שתיקנו הרומאים ועליהם
אמר רשב"י כל מה שתיקנו לא תיקנו אלא לצורך עצמם,אומרת הגמ' שאת הדברים האלה תיקן כבר
יעקב כשחזר שלם מבית לבן .ומסביר הרב ע"פ דברי הרמב"ם בסוף מו"נ שיש כמה סוגי שלימות באדם
.שלימות הממון שזו הגרועה מכולם ,ועליה אומר הרמב"ם שרוב ההנאה ממנה דמיון מוחלט,שהרי איננה
חלק מהאדם אלא חיצונית לו.
אח"כ שלימות הגוף ,שזה כבר חלק יותר אמיתי באדם ,אך אינו לאדם מחמת שהוא אדם אלא מחמת
שהוא בעל חי  .ואפילו אם יגיע לשיא כוחו ,לא יהיה כוחו ככח הפרד או האריה.
ושלמות הנוספת היא השלמות השכלית רוחנית באשר הוא אדם.
ומסביר הרב שיעקב חוזר לא"י שלם בכל השלמויות האלה ,שמטרתם שיביאו את האדם למציאות
שלימה .ולמרות שבדרך כלל רדיפת הממון מעבירה את האדם על דעתו ,שבמקום שהממון יהיה כלי שרת
לגוף האדם ולנפשו ,האדם מסכן את גופו ואת נפשו לצבור עוד ועוד ממון .יעקב חוזר לא"י שלם ולא רק
שאין השלמויות הללו מפריעות זו לזו,אלא שלימות הממון ושלימות הגוף מסיעות לו להיות שלם
בתורתו.

יוצא שיש הבדל גדול ביחס לעניני התכנים המעשים בין ארץ ישראל לחו"ל.
הטור באו"ח סימן ר"ח מביא את דברי ספר המצוות שבברכת מעין שלש יש להוסיף "ונאכל מפריה
ונשבע מטובה " ואומר הטור "ואין לאמרו שאין לחמוד הארץ בשביל פריה וטובה"
ועל זה אומר הב"ח  " :תימה הלא קדושת ארץ הנשפע בה מקדושת הארץ העליונה היא נשפעת גם
בפירותיה שיונקים מקדושת השכינה השוכנת בקרב הארץ כי על כן הזהיר ואמר בסוף
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פרשה מסעי לא תטמא את הארץ אשר אתם יושבים בה אשר אני שוכן בתוכה כי אני ה'
שוכן בתוך בני ישראל.
ואמר אם תטמא את הארץ נמשכת הטומאה גם בפירותיה היונקים ממנה וכבר נסתלקה
השכינה מקרב הארץ אשר אני שוכן בתוכה ממש בגוף הארץ נסתלקה מפני הטומאה
שטימאתם ונמשכת מזה כי ג"כ אנכי מסלק שכינתי מתוך בני ישראל כי עד עתה היכל ה'
המה היו בני ישראל לפי שהשכינה היתה שורה בקרבם ממש ועתה באכל' פירות היונקים
מטומאת הארץ נסתלקה השכינה כי כשהטומאה נכנסת עם אכילת פירות בתוך בני ישראל
יוצאת כנגדה הקדושה מקרב ישראל ועל כן ניחא שאנו מכניסים בברכה זו ונאכל מפריה
ונשבע מטובה כי באכילת פירותיה אנו ניזונים מקדושת השכינה ומטהרתה ונשבע מטובה"
.
יוצא שבא"י הקדושה באה לידי ביטוי גם בפירות עצמם.
וכך כותב הרב קוק ":ההתגברות הרוחנית העליונה מחזקת את התכנים המעשים ומגברת את
ההתענינות בעולם ובחיים ובכל אשר בם.רק בזמן החורבן,וקרוב לו,שהחיל הישראלי נעתק
מאדמתו והוצרך להכיר את תעודתו רק במעמדו הרוחני המופשט ,הושרשה ביחידים
)רשב"י ובנו(הדרכה לפרישות מחיי שעה בשביל חיי עולם ,וגם על זה יצאה מחאה שמימית)
להחריב עולמי יצאתם?-חיזרו למערתכם !( אבל כאשר הגיע התור של בנין האומה בארצה,
והצורך המעשי של הסדורים המעשיים המדינים והחברתיים נעשה חלק מתכנית פעלי
הכלל,הרי הם הם גופי תורה  ,וכל מה שיתרחבו הגורמים המעשיים ויתבססו יותר יפעל
הרוח המלא קדושה וחיי אמת על העולם והחיים ,ואור ישראל יאיר פני תבל בכליל יפעתו
".

במבט ראשון נראה שהמציאות של ישראל בגלות היא יותר עליונה ,שהרי שם עסקנו רק בתורה והיינו
מנותקים מהענינים הארציים ,אך הרב כותב שזו אמנם קדושה אך לא קדושה שלימה .המציאות בארץ
ישראל של חיבור שמים וארץ היא המציאות היותר שלימה .

המלחמה בדרך לארץ ישראל
על פי זה נבין מדוע בא עמלק להלחם עם ישראל דוקא כשהם בדרכם לשוב לא"י.
קודם לכן נוסיף הקדמה נוספת מדברי רה"י זצ"ל :בפרשת ברכת יצחק יש כמה ענינים שלכאורה אינם
מובנים.ראשית יש לשאול איזו הו"א היתה ליצחק לברך את עשו? ועוד מובא במדרש על הפסוק " ויאהב
יצחק את עשו כי ציד בפיו" שהיה צד אותו בפיו ושואל אותו כיצד מעשרים את המלח? וכי יצחק היה כל
כך תמים ומשום שאלה זו אהב את עשו יותר מיעקב שהיה איש תם ויושב אהלים ?
ועוד קשה ,יצחק שמסר נפשו על גבי המזבח והיה קודש לה' ,וכי הוא לא יכול לברך את בנו בלי לאכול
קודם מטעמים?.
ועוד מובא במדרש על הפסוק "והבאתי עלי קללה ולא ברכה"-גם ברכה שעתיד ליתן לי,לא יתן לי.ולא
מובן על איזו ברכה מדובר?
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והסביר רה"י על פי היסוד של הנצי"ב :שלשלמות ישראל יש צורך באנשים שיהיו עוסקים ברוחניות
גמורה ,כמו שיעקב היה "איש תם יושב אהלים" .ויש אנשים שדרכם בעבודת ה' היא לחבר שמים וארץ,
ליצחק היו שני בנים והוא רצה ששניהם יחד יבנו את שלימות ישראל.יעקב הוא איש תם ויושב אוהלים
על כן הוא יתעסק בצד הרוחני של עמ"י .אך עשו שהוא איש שדה ,שיודע להתעסק בעניני השדה הוא
יהיה אחראי על השדה אשר ברכו ה' .וכך הבין יצחק את שאלת עשו "כיצד מעשרים את המלח?" כרצון
להמשיך בתיקון הענינים הגשמיים ,וחיבור שמים וארץ.
ולכן יצחק מבקש לאכול מהשדה אשר ברכו ה' ,לפני שהוא מברך את הברכה המיוחדת של קידוש
הענינים הגשמיים.
א"כ יצחק כלל לא התכוון לברך את עשו במקום לברך את יעקב ,וליעקב היתה שמורה מלכתחילה
הברכה שמופיעה בסוף פרשת תולדות )בראשית כח( "ואל שדי יברך אותך ויפרך וירבך והיית לקהל
עמים.ויתן לך את ברכת אברהם לך ולזרעך אתך לרשתך את ארץ מגריך אשר נתן אלהים לאברהם".
ולברכה הרוחנית הזו לא היה צורך להקדים סעודה כי זו ברכה רוחנית.
והברכה שהיתה מיועדת לעשו היא הברכה הגשמית "ויתן לך האלהים מטל השמים ומשמני הארץ ורב
דגן ותירש " וכו'
אך רבקה כבר ידעה ששני גוים בבטנה ,שני גוים שלא משלימים זה את זה ,אלא מתנגדים זה לזה.
ובמגילה דף ו" .קיסרי וירושלים אם יאמר לך אדם חרבו שניהם אל תאמן ישבו שניהם אל תאמן ,חרבה
ירושלים וישבה קיסרי,ישבה ירושלים וחרבה קסרי -תאמן שנא' "אמלאה החרבה"-אם מלאה זו חריבה
זו,אם מלאה זו חריבה זו.
רב נחמן בר יצחק אמר "ולאום מלאום יאמץ".
וכך אומר הקב"ה"-ואהב את יעקב-ואת עשו שנאתי")מלאכי ג'(

א"כ הברכה שהיתה כביכול מיועדת לעשו ,היא הברכה לחבר שמים וארץ שמקומה המיוחד הוא דוקא
בארץ ישראל.
ועשו יודע שכאשר ישראל בגלות אין הברכה הזו שורה עליהם ,אך כשעמ"י עומד לחזור לארץ ולזכות
שוב בברכה שהיתה כביכול מיועדת לו,אז הוא בא להלחם בישראל.יודע עשו שכשישראל נכנסים לארץ
אחת המצוות הראשונות הוא להכרית זרעו של עמלק,וזו היא תחילת מפלתן ועל כן הוא מצוה את בן בנו
עמלק להשמיד אותם בדרך.
ועל כן כאשר יעקב חוזר מבית לבן ,עשו יוצא כנגדו וארבע מאות איש עמו.
וכשישראל יוצאים ממצרים לקראת עליתם לא"י כתוב ששלח עמלק ולקח את כל אלופי אדום ונתן להם
אלף אלפים דינרים לכל אחד ואחד מאותם החילים שהיו מאלופי עשו לבוא ולהלחם בישראל )מדרש
שה"ש(,ואיתא עוד במדרש שבא עליהם עמלק בארבע מאות אלף גיבורים.ועשה כל מאמץ למנוע מהם
לעלות לא"י.
ואח"כ בא "קרהו בן בנו של קרהו" ,וביקש "להשמיד להרוג ולאבד את היהודים מנער ועד זקן טף
ונשים" ,קודם עלייתם לבנות את הבית השני.
וכן ראינו בדורינו שגרממיא של אדום לפני כניסתנו לארץ נלחמת ע"מ להשמיד את עמ"י ח"ו.
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בניה של רחל
מובא בפסיקתא רבתי)י"ג("אמר הקב"ה לא מן הבנים הגדולים של יעקב אלא מן הבנים הירודים
של יעקב  ,מי היה ירוד מכל השבטים וקטן מכולם זה יוסף ובנימין ,אמר הקב"ה ביד
הקטנים של יעקב אני מוסר את המלכות הרשעה ,ולמה כן ? אלא אמר הקב"ה אני יודע מה
אני עושה ,אני יעצתי את העצה הזאת".
והמדרש לא מבאר למה דוקא בניה של רחל הם אלה שילחמו בעמלק?
שני הכוחות האלה שיעד יצחק לעשו ויעקב ,ושהגיעו ע"י ההשגחה העליונה ליעקב.
באו לידי ביטוי בבני רחל ובני לאה  .כשבני רחל מופקדים על חיבור שמים וארץ ובני לאה על הצד
הרוחני.
ועל כן אין עשו נופל אלא ביד בניה של רחל.ולכן יעקב מחליט לחזור לארץ ישראל לאחר שנולד יוסף
שטנו של עשו.וכן שולח משה דוקא את יהושע להלחם בעמלק.
וממשיך בפסיקתא":ד"א מני אפרים מהו מני אפרים?אלא שמימיו של יעקב היה השבט הזה
מתוקן להיפרע מעשו,אימתי? אלא כשהיה יעקב בא מפדן ארם התחיל עשו מקדים אותו
להורגו ,וכיון שראה יעקב התחיל מיצר",וירא יעקב מאד ויצר לו" )בראשית ל"ב ח'( באותה
שעה ניגלה הקב"ה עליו ואמר לו :הא בנים של רחל עמך ואתה מתירא? חייך הם עתידים
להפרע הימנו בכל שעה שיהא עומד על בניך,כיון שראה יעקב כך עמד והיה משמר לרחל
ולבניה,אתה רואה שהשפחות היו תחילה ואח"כ בניהם,ואח"כ את לאה וילדיה אחרונים
,ואח"כ את רחל ואת יוסף.אמר יעקב אם יהרגו כל בניו וישתייר בנה של רחל ,שאני ניצל על
יד בנה של רחל והיה המחנה הנשאר לפליטה ,ולמה כך אלא שנימנו בני רחל להיפרע מן
הזרע הרע הזה ,מני אפרים שרשם בעמלק.
ד"א מני אפרים וגו' מהו אחריך בנימין? אמר הקב"ה לעולם אחריך בנימין לתבוע מן זרעו
של עמלק ,ותדע לך איש מזרעו של עמלק עמד ונזדווג לישראל ולא עמד כנגדו אלא מזרעו
של בנימין .ומי הוא זה ? זה המן הרשע ,אמר לו הקב"ה חייך איש מזרעו של בנימין מוכן לך
לבא ולקעקע שרשיך ,ומי הוא זה  ,זה היה מרדכי שנא' איש יהודי היה בשושן הבירה ושמו
מרדכי בן יאיר בן שמעי בן קיש איש ימיני".
ואח"כ מצינו שדוקא מבני בנימין נלחמו עם עמלק שלו יש במיוחד את סגולת א"י.
וכך אומר המדרש באסתר רבה":אמרו לו -מדוע אתה עובר על מצוות המלך? אמר להם מרדכי,קודם כל
רשע זה עושה עצמו עבודה זרה,ולא עוד אלא שאני איסגנטורין של הקב"ה ,שכל השבטים נולדו בחו"ל
וזקני נולד בארץ ישראל .אמר להם המן הגידו לו כי זקנו )יעקב( הלא השתחוה לזקני)עשו( השיב מרדכי
ועדיין לא נולד בנימין".

מחית עמלק מתחת השמים
" ואפילו עמלק אינו נמחה אלא מתחת השמים אבל ע"י הזיכוך מתעלה הוא לשרש הטוב ,אשר הוא מעל
השמים")מידות הראי"ה-אהבה ו'(
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ועל פי דברינו מובן הדבר ,שהרי עיקר מלחמת עמלק הוא בקשר בין שמים וארץ" ,מי מנה עפר יעקב "-מי
מנה מצוות שיש להם בעפר .אך בחלק הרוחני העליון אין לעשו ולעמלק מלחמה.
ועל פי זה יובנו דברי המדרש":וכשבאו למערת המכפלה בא עליהם עשו הרשע מהר חורב לחרחר ריב
ואמר שלי היא מערת המכפלה ,מה עשה יוסף שלח את נפתלי שהוא אילה שלוחה להביא כתב עולם
שהיה בינם ,חושים בן דן היה פגום באזנו ובלשונו ,אמר להם מפני מה אנו יושבים כאן? הראוהו באצבעו
ואמרו בשביל האיש הזה שאינו מניח אותנו לקבור את יעקב ,שלף את חרבו והתיז את ראשו של עשו
ונכנס הראש לתוך מערת המכפלה,ואת גויתו שלח לארץ אחוזתו בהר שעיר".
א"כ ראשו של עשו שהוא החלק העליון הרוחני כשהוא לא מחובר לגוף יש לו תיקון וכך כותב ר"ח ברוח
החיים":וזהו ענין הראש הקבור במערה עם יעקב כמאמר חז"ל והכוונה ע"ד המליצה כי אחוז הוא
בקדושה בראש  ,והוא ענין שחיטת כח הרע לעת"ל כמאמר חז"ל )סוכה נ"ב( והכוונה ע"ד מליצה כי
הראש לבד ישאר בקדושה" וכך מסביר ר' צדוק במחשבות חרוץ )ע"מ י"ב( את חטאו של שאול  .שהרי
לכל אומה יש לה נקודה טובה ולכן יכול להתהפך לטוב ,אך עמלק עצמו א"א לו להתהפך .אך בודאי צ"ל
שגם לעמלק יש איזו ני"ק דאם לא מנין היה לו חיות כלל בעוה"ז,אבל היא בלתי נגלית לו עצמו ולא
לשום בריה בעולם,כי כל מה שבא לידי גילוי ממנו הוא רק רע גמור.ודבר זה הוא מכבשי רחמנא,
ומהנסתרות לה' אלקינו ואין בו שום דרך גילוי כלל.ושאול חשב שהוא הגיע להבנה בזה וקרא לו מה
שקרה לבן זומא שהציץ ונפגע.

וזהו ענין "אין השם שלם" כמו שבאר ר' צדוק ב"רסיסי לילה" דהיינו יחוד עולמות עליונים ותחתונים,
כי כל חפץ עמלק להפריד הארץ ומלואה מהבורא.וע"כ חשב לאבד היהודים שהם המורידים שכינה
בתחתונים ומחברים הבורא עם הנבראים"

"וששון" -זו מילה
במסכת מגילה ט"ז :דורשת הג"מ את הפסוק "ליהודים היתה אורה ושמחה וששון ויקר" "ויקר זו
מילה" ונשאלת השאלה מה הקשר בין מילה לפורים"?
ובמדרש )תנחומא פרשת כי תצא יג'( "מה היו עמלק עושים? היו חותכים ערלתיהם של ישראל וזורקים
כלפי מעלה ,ואומרים הא לך מה שבחרת" וגם כאן יש להבין מדוע עמלק מתגרה בעמ"י דוקא בענין זה
של המילה ?
וכבר כתב הרב בעולת ראי"ה בשם ספר שער החצר )בס' קנב( " :מעלת א"י גדולה כמעלת ברית
המילה,מד' שמות של א"י ארץ חיים,ארץ הצבי,ארץ ישראל,ארץ הקדושה ,סופי תיבות מילה.
וביאור הדברים :באומות העולם מצינו שתי גישות קיצוניות ביחס ליצר .גישה אחת של התמכרות
ליצרים ולתאוות והפיכת ההנאה כאידיאל בפני עצמו .ומאידך גישה הפוכה שאומרת שהיצר הוא כח
שלילי ואשרי מי שמתרחק ממנו.בעמ"י ההתקשרות בין המינים נקראת " קידושין" ,ויש בה קדושה כפי
שמאריך הרמב"ן "באגרת הקודש" ולכן אות ברית קודש ,הוא דוקא במקום התאוה,להראות שכל
היצרים שבנו משועבדים לעבודת ה' בקדושה .וכמו שכותב ר' צדוק):מחשבות חרוץ( שהקב"ה נתן ברית

195

חותמו באבר זה שהוא מעיד עליהם שמלא קדושה ,דאפילו ערלי ישראל נקראים מולים,והיינו דאמר
"טול מה שבחרת" ומשמע שבענין זה דוקא עמלק נלחם.
וזהו בדיוק ענינה של הארץ הקדושה כפי שהסברנו ,שההלכות שקשורות לעניני הארץ הם הם גופי תורה.
וזו הנקודה שבא עמלק בן בנו של עשו הרשע להלחם ,ועל כן הם פגעו בישראל דוקא בענין זה ,וזרקו
ערלתיהם כלפי מעלה .ומוסיף ר' צדוק ב"רסיסי לילה" שלכן אין עשו נופל אלא ביד זרעו של יוסף שהוא
כנגד אות ברית קודש והוא שומר הברית.

"כיפורים-כפורים"
ועל פי זה נוכל להבין את דברי תיקוני הזוהר " כיפורים כפורים" שמשמע שמעלת פורים היא יותר גדולה
ממעלת יום כיפור ,שהרי הגמ' בתענית אומרת מי נתלה במי קטן בגדול.וכותב ר' צדוק ברסיסי לילה
שפורים הוא ימי רצון הרבה יותר מיוה"כ  ,והוא החג האחרון בשנה וחותם את קדושת הזמנים.
הרמח"ל במסילת ישרים מבאר את ההבדל בין הקדוש לטהור".ועתה תראה ההפרש בין הקדוש לטהור,
הטהור-מעשיו החומריים אינם לו אלא הכרחיים ,והוא עצמו אינו מתכון בהם אלא על צד ההכרח,
ונמצא שעל ידי זה יוצאים מסוג הרע שבחומריות ונשארים טהורים ,אך לכלל קדושה לא באו ,כי אילו
היה אפשר בלתם כבר היה טוב יותר .אך הקדוש הדבק תמיד לאלהיו ונפשו מתהלכת בין המושכלות
האמתיות באהבת בוראו ויראתו ,הנה נחשב לו כאילו מתהלך לפני ה' בארצות החיים עודנו פה בעולם
הזה .והנה איש כזה הוא עצמו נחשב כמשכן ,כמקדש ,כמזבח...האבות הן הן המרכבה! וכן אמרו
הצדיקים הן הן המרכבה! כי השכינה שורה עליהם כמו שהיתה שורה במקדש .ומעתה המאכל והמשתה
שהאיש הקדוש אוכל ,עילוי הוא למאכל ההוא ולמשתה ההוא ,כאילו נקרב ע"ג המזבח ממש".
יום הכיפורים הוא בבחינת טהרה "אשריכם ישראל לפני מי אתם מיטהרים ומי מטהר אתכם" ,האדם
מישראל ביום הכיפורים מתרחק מכל עניני החומר ,אסור באכילה ובשתיה ,סיכה ,תשמיש המיטה
ונעילת הסנדל.הנהגתו כמלאך טהור.
אך מעלת ימי הפורים היא מעלה יותר עליונה,כמעלת הקדושה.לא עבודת ה' מתוך התנתקות מעניני
החומר ,לא אסור מלאכה ,ולא איסור אכילה ושתיה .אלא אדרבה חיוב סעודה ,חיוב ריבוי בסעודה
ומשלוח מנות איש לרעהו.חיוב שתיה "עד דלא ידע".
וכך הם דברי הרב בעול"ר":ההארה הנמשכת ביום זה ,היא ממש מצד קדושת הגוף הישראלי כי קיבלו בו
את התורה מרצון --על כן ביום זה ינוסו הצללים --כי השמחה היא למעלה גדולה דבקה עם אור השכל --
ואפילו אם יסולק אור השכל מכלי הגוף,הנה כוחות הגוף בעצמם כבר קדושים הם ודבקים בשלמות
האמיתית ,אשר באור פני מלך חיים"

א"כ עיקר המלחמה של עמלק ,הוא ברצוננו לחבר שמים וארץ,שבא לידי ביטוי
בקדושת המילה  ,ובקדושתה המיוחדת של ארץ ישראל  .ועל כן מצוות החג הוא דוקא בריבוי אכילה של
קדושה.
ועל כן חלקו כבוד לארץ ישראל ,ודוקא למוקפות מימות יהושע בן נון .שהוא מבניה של רחל וראשון
הנלחמים בעמלק בדרך בכניסתם לארץ.
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בפרשת עדים זוממין שבספר דברים)שופטים( נאמר" :כי יקום עד חמס באיש...ועשיתם
לו כאשר זמם לעשות לאחיו...ולא תחוס עיניך נפש בנפש,עין בעין) .”..י"ט ,ט"ז -כ"א( .מן
הפסוק "ועשיתם לו כאשר זמם" למדו חז"ל במס' מכות ה) :הביאם רש"י( משנה:
"אין העדים זוממין נהרגים עד שיגמר הדין שהרי הצדוקים אומרים עד
שייהרג שנא' "נפש בנפש".אמרו להם חכמים והלא כבר נאמר "ועשיתם
לו כאשר זמם לעשות לאחיו" והרי אחיו קיים.ואם כן למה נא' "נפש
בנפש"? יכול משעה שקיבלו עדותם ייהרגו ,ת"ל "נפש בנפש",הא אינן
נהרגים עד שיגמר הדין".
רואים אנו שישנה מחלוקת בין הצדוקים הסוברים שאין הורגים את העדים הזוממין
אא"כ בי"ד הוציא להורג את הנדון,אולם חכמים סוברים שאם נהרג כבר הנדון ע"י
בי"ד לא הורגים את העדים הזוממין.ורק כאשר נפסק הדין ועדיין לא בוצע הגזר דין
ורק אז הוזמו רק במקרה זה העדים הנ"ל מתחייבים גם כן את אותה מיתה שרצו לחייב
את הנדון.

טעמים לדין
שפתי חכמים :אם נהרג כבר הנדון ודאי כבר היה חייב מיתת בי"ד ממקום אחר ולכן
נתגלגל עליו עונש זה ואין המזימים באו אלא לאחר שהוא נידון כבר למוות.דאם לא היה
חייב מיתה יכול היה הקב"ה לגלגל כך שיבואו המזימים קודם ביצוע גזר הדין ולכן אין
הורגים את העדים המוזמים .וכן כתב הרמב"ן בתוספת ביאור עי"ש.
תורה תמימה בשם פירוש רע"ב :שאם היו נהרגין המוזמים גם לאחר ההוצאה להורג
נמצא שאין לדבר סוף שיהיו קרובי הנהרג מביאים עדים אחרים להרוג את המזימים וכן
קרובי הנהרגים וכן עד סוף העולם.ובצירוף דברי חז"ל שרצו להמעיט עד כמה שאפשר
את מספר הרוגי בי"ד עד שאמרו במס' מכות ז" .סנהדרין ההורגת אחת לשבעים שנה
נקראת חובלנית".ויש מי שאמר שאם הוא היה בסנהדרין לא היה נהרג אדם מעולם לפי
זה דברי רע"ב מובנים.
ר' בחיי בשם ר"י :אם הרגו את הנידון אזי ישנם שני עדים כנגד שני עדים ולכן אי אפשר
להורגם.אולם אם עדיין לא הרגו את הנידון אזי יש לנו שלשה כנגד שניים ולכן נהרגים.
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והנה סברה זו היא קשה מאוד שהרי ידוע דלעניין עדות אמרינן דתרי כמאה,ואם כן מה
יועיל שיש שלשה כנגד שניים? הר' שעוועל ועוד אחרונים רוצים לומר שדין תרי כמאה
נאמר רק על עדים משא"כ כאן שמדובר לא בעד אלא בנדון הוא מכריע את הכף.וצ"ע.
מהר"ל באר הגולה באר שני :בדין עדים זוממין נא' בתורה "וביערת הרע מקרבך" -
פירוש -מקרבך אתה צריך להסיר דבר רע כל עוד הוא קיים.מחשבתו של האדם זה לא
דבר שהוא קיים תמיד,משום שהיום הוא חושב כך ולמחר הוא חושב אחרת.לכן עדים
זוממין שאינם עושים מעשה בידיים וכל הדבר הרע שבהם זו מחשבתם הרעה לכן אין
הם נהרגים אלא כל זמן שהמחשבה הרעה מקננת בתוכם.דהיינו  -שהם עדיין רוצים
לגרום מוות לנידון.אולם אם כבר כלתה המחשבה הרעה -שנגמר המעשה  -שסרה אז
המחשבה הרעה שלהם,כאן כבר אין את הדין של "וביערת הרע מקרבך".אם אדם עושה
מעשה בידיים -רוצח  -יש לזה קיום גם אחרי המעשה ודנים אותו.אולם עדים זוממין
שלא עשו כל מעשה,אלא מחשבתם הרעה לכן דווקא כשלא נהרג הנידון,שאז המחשבה
הרעה מקננת בתוכם,אז נהרגים.אולם לאחר שהומת הנידון שאז סרה מחשבתם הרעה
אין נהרגים משום שאי אפשר לקיים "וביערת הרע מקרבך".ולפי זה אפשר להבין את
חילוקו של הרמב"ם בין מלקות למיתה.שפסק שבמלקות או ממון אע"ג שלקה או שילם
הנידון ורק אח"כ הוזמו העדים בכל זאת משלמים ולוקים והטעם הוא משום שרק לגבי
מיתה נא' "וביערת הרע מקרבך" ולא לגבי מלקות או ממון).וכדאיתא בירושלמי במס'
סנהדרין פ"ז ה"ג " -נא' כאן וביערת הרע מקרבך ונא' בעגלה ערופה ואתה תבער דם
הנקי -מה להלן התזת הראש אף כאן התזת הראש"(.
טעם נוסף :כתוב "ועשיתם לו כאשר זמם",אותה המחשבה שהם חשבו לעשות תיהפך
עליהם ויתחייבו מיתה.לאפוקי אם כבר נעשה המעשה אזי כבר אין יותר מחשבה להרוג
ואם כן אין מה להפך עליהם.ובכמה מקומות אנו מוצאים שהמחשבה הרעה מתהפכת על
החושב אותה.למשל במגילה נא' לגבי המן הרשע "ישוב מחשבתו הרעה אשר חשב על
היהודים על ראשו ותלו אותו ואת בניו על העץ".אותה המחשבה אשר חשב שלא כדין על
מרדכי ועל היהודים חזרה כנגדו.וזה גם מה שרמזו חז"ל "כל החושד בכשרים לוקה
בגופו" -כלומר,אם אחד חושב על השני שלא כדין אותה המחשבה תיהפך עליו וילקה
באותה מחשבה.וכן לגבי קללה אמרו חז"ל "לעולם תהא מן לוטא )מקולל( ולא תהא מן
לייטא )מקלל(".דהיינו שעדיף להיות מן המקוללים ולא מן המקללים .משום שהמקולל
שעושים לו זאת שלא כדין אין הקללה חלה עליו והקללה עצמה חוזרת על המקלל עצמו
לכן נא' "כאשר זמם" כאשר לא נגמרה מחשבתו אז ראוי שתחול עליו מחשבתו הרעה
משא"כ אם כבר נעשה מעשה אזי אין מחשבה ואין מה שיחזור עליו.
מכל מקום קשה הרי סוף סוף נהרג אדם בגללם? ותירץ :אומנם לבי"ד אין רשות לעשות
להם כלום אולם הקב"ה הוא שישלם להם כפועלם ויענישם.וכמו שאמרו חז"ל באחד
שהיה חייב מיתה ,ואחד חייב גלות ,הקב"ה מזמן אותם לפונדק אחד וזה שחייב גלות
עולה על הסולם וזה שחייב מיתה נמצא מתחת לסולם .והנ"ל שעל הסולם נופל והורג את
זה שחייב מיתה .והנופל שהוא עתה רוצח בשוגג גולה לעיר מקלט .נסתרות ונפלאות הן
דרכי ד' בהנהגתו את העולם והוא זה שיעניש את העדים הזוממין.
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כסף משנה הל' עדות פ"כ,ה"ב :אין הורגים את העדים המוזמים אחר שנהרג הנדון
משום שהעוון שלהם גדול מנשוא ואין ראוי לתת להם מיתת בי"ד שתכפר עליהם.לכן
אין דנים אותם וה' כבר ידון אותם בעונשים חמורים יותר של ייסורים לאחר מיתתם.
על כל פנים צריכים אנו להבין א' -מדוע הצדוקים לא חזרו בהם מדעתם שהרי חכמים
הוכיחו להם מן הפסוקים שלא כדעתם? ב' -איתא בגמ' מכות ה" :אמר ר' יהודה בן
טבאי אראה בנחמה אם לא הרגתי עד זומם להוציא מליבן של צדוקים שהיו אומרים
אין העדים זוממין נהרגין עד שייהרג הנדון.אמר לו שמעון בן שטח אראה בנחמה אם לא
שפכת דם נקי שהרי אמרו חכמים אין העדים זוממין נהרגין עד שיזומו שניהם ואין
לוקין עד שיזומו שניהם וכו'.
הנה במקרה של ר' יהודה הוזם רק עד אחד מתוך כת של שני עדים והוציאו להורג ועוד
היה משתבח במעשה זה,שעשה כן להוציא מליבן של צדוקים.וצריך להבין איך הרג ר'
יהודה אדם שהיה פטור מן הדין ממיתה רק כדי להוציא מליבן של צדוקים? ועוד תמוה
מדוע ר' שמעון לא הסכים לדברי ר' יהודה והביא את דברי חז"ל,והלא בודאי ר' יהודה
ידע את הדין שלא הורגים את העדים עד שיזומו שניהם? אלא נראה שיש כאן במשנה
מחלוקת עקרונית בין חז"ל לצדוקים הנוגעת לעיקרי אמונתנו ותורתנו,ולכן הצדוקים
לא חזרו בהם ואילו חז"ל השתבחו בנפשם אם עלתה בידם לעשות מעשה היפוך דעתם.
איתא בגמ' מנחות סה - .שהיו הביתוסים אומרים שעצרת )שבועות( אחר השבת).שהם
היו אומרים "וספרתם לכם ממחרת השבת" שבת בראשית שלא כדעת חז"ל שבת היינו
יום טוב(.נטפל להם ר' יוחנן בן זכאי ואמר להם שוטים מנין לכם? ולא היה אדם אחד
משיבו חוץ מזקן אחד שהיה מפטפט כנגדו ואמר משה רבינו אוהב ישראל היה ויודע
שעצרת יום אחד הוא עמד ותיקנה אחר השבת כדי שיהיו ישראל מתענגים שני ימים.
)לדעתם ספירת העומר מתחילה מיום ראשון,ואם כן שבועות יוצא ביום ראשון כך שיש
שני ימי "תענוג".שבת וים ראשון -שבועות(.קרא עליו )ריב"ז( מקרא זה "אחד עשר יום
מחורב דרך הר שעיר" ואם משה רבינו אוהב ישראל היה למה איחרן במדבר ארבעים
שנה? וכו'.
וצריך להבין וכי ר' יוחנן לא מודה שמשה רבינו אוהב ישראל היה?
כדי להבין כל זאת צריכים אנו להתבונן ולהבין מה היה יסוד מחלוקתם של הצדוקים
עם חז"ל .איתא באבות דר' נתן פרק ה':
"אנטיגונוס איש סוכו קיבל משמעון הצדיק הוא היה אומר אל תהיו
כעבדים המשמשים את הרב על מנת לקבל פרס אלא היו כעבדים
המשמשים את הרב שלא על מנת לקבל פרס ויהי מורא שמים עליכם כדי
שיהיה שכרכם לעתיד לבוא.אנטיגונוס איש סוכו היו לו שני תלמידים
צדוק וביתוס...עמדו ודקדקו אחריהם ואמרו מה ראו אבותינו לומר דבר
זה אפשר שיעשה פועל מלאכה כל היום ולא יטול שכרו ערבית? אלא אילו
היו יודעים אבותינו שיש עולם אחר ויש תחיית המתים לא היו אומרים
כך.עמדו ופירשו מן התורה ונפרצו שתי פרצות צדוקין וביתוסין.צדוקין
על שום צדוק וביתוסין על שום ביתוס.והיו משתמשין בכלי כסף וכלי
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זהב כל ימיהם שהיתה דעתם גסה עליהם והיו צדוקים אומרים מסורת
היא ביד פרושים שהם מצערים עצמם בעוה"ז,ובעוה"ב אין להם כלום".
אם כן מבואר מכאן שהצדוקים והביתוסים כפרו בשכר ועונש בעוה"ב ולכן היו
משמשים בכלי כסף וזהב כדי להתענג בעוה"ז והיו מתרעמים על הפרושים שהיו מצערים
בעוה"ז ולעולם הבא אין להם כלום.וזה מה שאמרו במשנה מס' ברכות נ"ד.
"כל חותמי ברכות שבמקדש היו אומרים עד העולם )הגמ' מס' תענית ט"ז
אומרת שאין עונים אמן במקדש.המברך אומר בסוף כל ברכה ברוך אתה
ד' אלוהי ישראל מן העולם ועד העולם ברוך חונן הדעת וכן בכל
הברכות,והעונים אומרים ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד.וכאן
משמיעה לנו המשנה שבבית ראשון לא היו אומרים אלא ברוך ד' אלוקי
ישראל עד מן העולם(.משקילקלו הצדוקים ואמרו אין עולם אלא אחד
התקינו שיהו אומרים מן העולם ועד העולם".
רש"י :עזרא וסיעתו תיקנו זאת לומר ששני עולמות יש להוציא מלב הצדוקים הכופרים
בתחיית המתים.
והנה על ידי שכפרו בשכר ועונש בעוה"ב הוסיפו הצדוקים חטא על פשע לכפור אף
בתורה שבכתב וכן כתב הרמב"ם בפיהמ"ש אבות א' ,ג' ,כי הצדוקים כפרו בעיקר הן
בתורה שבכתב והן בתורה שבע"פ אלא שלא גילו ברבים כפירתם בעקרי התורה ובגלוי
לא חלקו אלא על הקבלה.ואמרו כי התורה תוקנה ע"י משה רבינו שחכם גדול היה
והנהיג את ישראל באהבה ולפיכך התקין להם חוקים ומשפטים לפי הצורך של אותו
הדור כדי לסדר להם סדרי החיים בעוה"ז למען יתענגו בו לאכול מפריו ולשבוע מטובו
כי לדעתם הכוזבת שאין עולם אלא אחד ואין להם שכר בעוה"ב על מעשיו הטובים
בעוה"ז.

ממילא יוצא כי כל עיקרה של תורה אינו אלא ליהנות בה את האדם בעוה"ז כי רק זו
היא המטרה.וכדי לעקור דיעה כוזבת זו הורונו חז"ל במס' ראש השנה כח" .מצוות לאו
ליהנות נתנו" פירש רש"י :לאו ליהנות נתנו להיות קיומם להם הנאה אלא לעול על
צוואריהם ניתנו .וזוהי עקירת דעת הצדוקים שאמרו שכל עיקרן של מצוות ניתנו להם
לשם הנאה בעוה"ז,דאדרבא כל עיקר ותכלית קיום המצוות הוא רק כדי לקיים את רצון
ד' כחוק בלי טעם אלא משום שכך הוא רצון ד' .וכמו שפירש רש"י ויקרא א',ט'" :אשה
ריח ניחוח לה' -נחת רוח לפניו שאמרתי ונעשה רצוני".זוהי תכלית קיום המצוות,עשיית
רצון ה' .וכעין זה מובא במס' ברכות ל"ג" :האומר על קן ציפור יגיעו רחמיך משתקין
אותו מפני שעושה מדותיו של הקב"ה רחמים ואינן אלא גזירות".פירש
רש"י:מדותיו,מצוותיו,והוא לא לרחמים עשה אלא להטיל על ישראל חוקי גזירותיו
להודיע שהם עבדיו ושומרי מצוותיו וגזירות חוקותיו אף בדברים שיש לשטן ולעכו"ם
להשיב עליהם ולומר מה צורך בזה.
אע"ג שוודאי מידותיו של הקב"ה הן רחמים וחסדים ברם אנו אין לנו לקיימן בעבור
שום טעם אלא בדרך קבלת עול כגזירת מלך ולא לשם הנאת העוה"ז ולכן "משתקין
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אותו".אולם באמת הצדיקים אף אם הם חיים חיי צער בעוה"ז זוכים לשכרם מושלם
בעוה"ב וכמו שאמרו חז"ל במס' עירובין כ"ב" - .היום לעשותם ומחר לקבל שכרם" .וכן
כתב הרמב"ם בהל' תשובה פ"ט,ה"א :עיקר מתן שכרן של מצוות הוא חיי העוה"ב ומה
שכתוב בתורה שאם תשמעו בקול ד' יגיעו לכם טובות גשמיות ואם לא תשמעו בקול ד'
יקרה אתכם רעות,אין ההבטחות הללו שכר על המצוות אלא שאם נשמור מצוותיו אז ד'
יסיר מאיתנו את כל המונעים מעבודת ד' כגון מלחמות ,רעב ,מחלה וכדו' כך שנוכל
לעבוד את ה' ללא מונע אבל אין הטובות הגשמיות שכר על המצוות כי עיקר השכר הוא
העוה"ב.
עתה נוכל לתרץ את כל הקושיות לעיל ותחילה נבאר את המקרה במס' מנחות באותו
זקן שהיה מפטפט ואומר משה רבינו אוהב ישראל היה וכו' ולכן תיקן להם עצרת אחר
השבת כדי שיהו מתענגים שני ימים  -שזו היא דעת הצדוקים שאין עוה"ב ועיקר החיים
זה העוה"ז וזו מטרת כל המצוות שמשה תיקן להם ליהנות מהן ושיהיו להם סדרי חיים
נאותים .ואם כן על כורחך שתיקן משה את עצרת שתהא דווקא אחר השבת כדי
שיתענגו שני ימים ,משום שיום אחד חולף מהר מדי .ועל זה השיב לו ר' יוחנן בן זכאי
אם משה רבינו אוהב ישראל היה למה איחרן במדבר ארבעים שנה ,כלומר אם כל
מעשיו והנהגותיו של משה היו על פי דעת עצמו וכל מעשיו היו כדי לתקן חברה מתוקנת
שיהנו בה בני אדם לפי דעתם האנושית,אם כן מדוע סיבבן במדבר ארבעים שנה ולא
הכניסם לארץ ישראל מייד,הרי בודאי שהיה במדבר ארבעים שנה איננה תענוג כל כך
גדול.אלא על כורחך שכל מעשי משה היו על פי הדיבור ולא על פי אהבתו ורצונו
האנושי,וכך היה רצון ד' שינועו במדבר ארבעים שנה מטעמו של הקב"ה בלבד.וממילא
כל התורה כולה אינה לשם הנאה אלא גזירת המקום היא.וממילא בטלה טענתו של
הזקן שרצה להוכיח שעצרת אחר השבת כדי שיתענגו שני ימים.
ומעתה נבין גם מדוע חלוקים הצדוקים על דעת חז"ל בדין עדים זוממין.דהנה נתבאר
לעיל בדעת הכסף משנה ועוד אחרונים שמה שלא הורגים את העדים הזוממין אחר
שנהרג הנדון זה משום חומר העבירה וה' הוא זה שיענישם בעונשים גדולים וחמורים
בעוה"ב.אם כן בדעת חכמים מוכח שיש עוה"ב ששם העדים יקבלו עונשם,אולם
הצדוקים הלא כופרים בעוה"ב לכן אין הם יכולים לסבור כחכמים שזה סותר את
השקפתם.ולכן הם סוברים -ועומדים על דעתם -שעדים זוממין נהרגים אך ורק שנהרג
הנדון.ולכן ר' יהודה בן טבאי השתבח בהריגת עד זומם וזאת כדי להוציא מליבן של
צדוקים ולסתור את דיעותיהם הכוזבות משום שבזמנים מסוימים מותר לבי"ד לענוש
אף שלא מן התורה אלא כדי לעשות סייג לתורה.ויתכן שבתקופת ר' יהודה כת הצדוקים
התפשטה והיה חשש שמא תשפיע על העם ולכן ניסו למגר ככל האפשר את הכת הזו.ולכן
משתבח ר' יהודה על כך משום שע"י מעשהו עוקר הוא את דעת הצדוקים ומוכיח
שהתורה ניתנה ע"י ד' ויש עוה"ב ושכר ועונש.

אולם לפי זה קשה מדוע חכמים לא הסכימו למעשהו? וצריך לומר שבמעשה של ר'
יהודה אומנם היתה אליה וקוץ בה.אמר לו ר' שמעון אדרבא ע"י המעשה שעשה נתן יד
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לצדוקים.שהרי גם בדין "אין העדים נהרגין עד שיזומו כולם" גם כן אין הצדוקים מודים
משום שאין זה מפורש בתורה,אלא אדרבא כל הפרשה של עדים זוממין נאמרה בלשון
יחיד "כי יקום עד חמס באחיו...והנה עד שקר העד באחיו ועשית לו כאשר זמם
לעשות ."...הנה לפי פשטות הפסוקים דין עד זומם שייך גם בעד יחיד וגם בו אפשר
לקיים דין הזמה וזו דעת הצדוקים.אלא שחז"ל חידשו שכל מקום שנא' "עד" מדובר
בשני עדים אלא אם כן התורה אומרת במפורש "עד אחד".ואם כן יוצא שכשהרג ר'
יהודה עד זומם יחיד אומנם מצד אחד הוציא מליבן של צדוקים שאנו הורגים קודם
שנהרג הנידון,אולם מצד שני חיזק דעתם של הצדוקים שעשה כשיטתם שהרג עד זומם
יחידי כשלא הוזמו שניהם.נמצא,שמעשיו לא הועילו לסלק את דעת הצדוקים,שמה
שהרויח בצד אחד הפסיד בצד אחר ואם כן הרגו את העד בחינם.וזה שאמר לו ר' שמעון
"אראה בנחמה אם לא שפכת דם נקי שהרי אמרו חכמים אין העדים זוממין עד שיזומו
שניהם" כלומר וזה דבר שאין הצדוקים מודים שהרי זה דרש חכמים,נמצא שבמעשיו
חיזק את דעת הצדוקים שהורגים עד זומם יחידי ואם כן אין שום סייג לתורה בהריגת
העד הזומם ונמצא ששפך דם נקי.
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א
הגמרא במסכת מגילה 271אומרת":מאי דכתיב 'לא יגרע מצדיק עינו' 272בשכר צניעות שהיתה בה ברחל
זכתה ויצא ממנה שאול ,ובשכר צניעות שהיתה בו בשאול זכה ויצאת ממנו אסתר .ומאי צניעות היתה בה
ברחל...אמר לה )יעקב( מינסבא לי אמרה ליה אין ,מיהו אבא רמאה הוא ולא יכלת ליה...אמר לה ומה
רמיותא ,אמרה ליה אית לי אחתא דקשישא מינאי ולא מינסיב לי מקמה ,מסר לה סימנים ,כי מטא
ליליא אמרה השתא מיכספא אחתאי ,מסרתינהו ניהלה והיינו דכתיב 'ויהי בבקר והנה היא לאה' 273מכלל
דעד השתא לאו לאה היא ,אלא מתוך סימנים שמסרה רחל ללאה לא הוה ידע עד השתא -לפיכך זכתה
274
ויצא ממנה שאול .ומה צניעות היתה בשאול ,דכתיב 'ואת דבר המלוכה לא הגיד לו אשר אמר שמואל'
לפיכך זכה ויצאת ממנו אסתר .אסתר מאי היא ,דכתיב 'אין אסתר מגדת'."275
וממשיכה הגמ' ואומרת":ואמר ר' אלעזר כשהקב"ה פוסק גדולה לאדם פוסק לבניו ולבני בניו עד סוף כל
הדורות שנאמר ':ויושיבם לנצח ויגבהו' 276ואם הגיס דעתו הקב"ה משפילו שנאמר':ואם אסורים בזקים
ילכדו בחבלי עני'."277
ויש להבין מדוע הגמרא נוקטת דוקא בשאול ואסתר כיורשי הענוה מרחל?
ומהי הסמיכות בגמרא בין מידת הענוה לגדולה?

המדרש 278מביא את הגמ' דלעיל כאשר הוא מסביר מהי מהותה של אותה מידת ענוה ,וז"ל'":אין אסתר
מגדת מולדתה' מלמד שתפסה שתיקה בעצמה כרחל זקנתה שתפסה פלך שתיקה עמדו כל גדולי זרעה

 271מגילה י"ג.
 272איוב ל"ו ז'.
 273בראשית כ"ט כ"ה.
 274שמואל א' ,י' ט"ז.
 275אסתר ב' כ'.
 276איוב ל"ו ז'.
 277שם ל"ו ח'.
 278אסתר רבה פ"ו.
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בשתיקה "...ז"א אותה מידת ענווה עיקרה -שתיקה ,רחל ששתקה כשראתה סבלונותיה ביד אחותה,
279
שאול על שלא אמר את דבר המלכות ואסתר על שלא אמרה את עמה ואת מולדתה.

ב
ראשית עלינו להבין את יסוד שורש מידת הענוה בנתינת הסימנים של רחל לאחותה .יש להבין מדוע
ריחמה רחל על אחותה ונתנה לה את הסימנים? על הפסוק "ועיני לאה רכות 280אומרת הגמרא" 281מאי
רכות...רב אמר לעולם רכות ממש ולא גנאי הוא לה אלא שבח הוא לה שהיתה שומעת על פרשת דרכים
בני אדם שהיו אומרים ,שני בנים יש לה לרבקה ,שתי בנות יש לו ללבן -גדולה לגדול וקטנה לקטן 'וירא
ה' כי שנואה לאה' 282מאי שנואה? אלא ראה הקב"ה ששנואין מעשי עשו בפניה" .מפני שראתה רחל את
גודל צרתה של לאה המיועדת להשתדך לעשו הרשע ,הידוע במעשיו הרעים ,וידעה שמעשיו מנוגדים
ודוחים את לאה הצדקת ,גברה רחל אימנו במידת החסד והענוה שלה ונתנה ללאה את הסימנים שנתן לה
יעקב ,וכך ניצלה לאה מנישואין עם עשו הרשע ונישאה ליעקב אבינו.
כאשר רחל היתה עקרה היא התפללה לזרע מפני "שהיתה מצירה שלא תעלה בגורלו של עשו שמא
יגרשנה יעקב לפי שאין לה בנים ואף עשו הרשע כך עלה בליבו כששמע שאין לה בנים" 283אז עמדה לה
זכותה שהצילה את לאה מיד עשו "ויזכור אלהים את רחל" -284נזכר ששתקה לאחותה בשעה שהיו
נותנים לו את לאה היתה יודעת ושותקת.

ג
גם יסוד גאולתן של ישראל מושתת על מעשה זה של רחל" ,ותמת רחל ותקבר בדרך אפרתה היא בית
לחם"" -285מה ראה אבינו יעקב לקבור את רחל בדרך אפרת? אלא צפה יעקב אבינו שהגלויות עתידות
לעבור שם ,לפיכך קברה שם כדי שתהא מבקשת עליהם רחמים" .286ויש לתמוה ,מדוע דוקא רחל אמנו,
היא אשר בניה יתפללו על קברה ,והיא זו שתבקש רחמים על גאולתם .וכי מפני שבמקרה מתה רחל בדרך
אפרת ומשם יצאו בניה לגלות ,ניצל יעקב את הדבר ברוח קדשו וקברה שם בכדי שבניו יוכלו להתפלל על
קברה או שמא זיקתה של רחל אמנו לגאולתם של גלויות עמוקה יותר?

 279יש לציין שבניגוד לגמ' במגילה המדרש מביא גם את בנימין ועיין בסוף המאמר ויובן מדוע הגמ' איננה
מוסיפה את שמו בשושלת הענוה בניגוד למדרש.
 280בראשית כ"ט י"ז.
 281בבא בתרא קכ"ג.
 282בראשית כ"ט ל"א.
 283רש"י בראשית ל' כ"ב ,ע"פ מדרש אגדה.
 284בראשית ל' כ"ב.
 285בראשית ל"ה י"ט.
 286בראשית רבה פ"ב.
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"קול ברמה נשמע נהי בכי תמרורים רחל מבכה על בניה" 287המדרש באיכה 288מספר שכאשר היה חורבן
הבית וישראל היו נשחטים ומושפלים ,באו גדולי אבות אומתינו לפני הקב"ה לבקש רחמים על ישראל,
אך הקב"ה לא נענה לזעקתם .בא אברהם אבינו לפני הקב"ה והזכיר את ניסיון העקידה ,בא יצחק אבינו
והזכיר את מסירות נפשו בעקידתו ,בא יעקב אבינו והזכיר את מסירות נפשו על בניו מפני עשו ,בא משה
והזכיר את רעיתו ארבעים שנה את ישראל במדבר אך ללא הועיל .אך הנה ממקום לא צפוי-לא מוזמן
באה הישועה "באותה השעה קפצה רחל אמנו לפני הקב"ה ואמרה רבש"ע גלוי לפניך שיעקב עבדך אהבני
אהבה יתירה ועבד בשבילי לאבא שבע שנים ,וכשהשלימו אותן שבע שנים והגיע זמן נשואי לבעלי ,יעץ
אבי להחליפני לבעלי בשביל אחותי והוקשה עלי הדבר עד מאד כי נודעה לי העצה ,והודעתי לבעלי
ומסרתי לו סימן שיכיר ביני ובין אחותי כדי שלא יוכל אבי להחליפני ולאחר מכן נחמתי בעצמי וסבלתי
את תאוותי וריחמתי על אחותי שלא תצא לחרפה ,ולערב חלפו אחותי לבעלי בשבילי ומסרתי לאחותי כל
הסימנים שמסרתי לבעלי כדי שיהא סבור שהיא רחל ולא עוד אלא שנכנסתי תחת המטה שהיה שוכב עם
אחותי והיה מדבר עמה והיא שותקת ואני משיבתו על כל דבר ודבר כדי שלא יכיר לקול אחותי וגמלתי
חסד עמה ולא קנאתי בה ולא הוצאתיה לחרפה ,ומה אני שאני בשר ודם עפר ואפר לא קנאתי לצרה שלי
ולא הוצאתיה לבושה ולחרפה ,ואתה מלך אל חי וקיים ורחמן ,מפני מה קנאת לעבודת אלילים שאין בה
ממש והגלית בני ונהרגו בחרב ועשו אויבים בם כרצונם .מיד נתגלגלו רחמיו של הקב"ה ואמר בשבילך
רחל אני מחזיר את ישראל למקומן הדא הוא דכתיב 'כה אמר ה' קול ברמה נשמע נהי בכי תמרורים רחל
מבכה על בניה מאנה להנחם על בניה כי איננו' וכתיב 'כה אמר ה' מנעי קולך מבכי ועיניך מדמעה כי יש
שכר לפעולתך' וכתיב 'ויש תקוה לאחריתך נאום ה' ושבו בנים לגבולם'."289
דוקא רחל אמנו בזכות אותו מעשה של מסירת הסימנים ,שתיקתה מחד על עלבונה ודיבורה מאידך
בעזרתה ללאה במסירת הסימנים -הם אלו אשר יכריעו לכף זכות ויגולו את רחמי הקב"ה לגאולתן של
ישראל.

ד
290

קשר נוסף ניתן לראות בין גאולתם של ישראל מגלות אדום ובין רחל אמנו ובניה .כך אומר המדרש
בבראשית לאחר שנפקדה רחל בבן'":ויהי כאשר ילדה רחל את יוסף' -291כיון שנולד יוסף נולד שטנו של

 287ירמיהו ל"א י"ד.
 288פתיחתא דאיכה רבה פכ"ד.
 289ירמיהו ל"א י"ד-ט"ז.
 290בראשית רבה פע"ג.
 291בראשית ל' כ"ה.
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עשו שנאמר 'ויאמר יעקב אל לבן שלחני ואלכה אל מקומי וארצי' 292דא"ר פנחס בשם ר' שמעון בר נחמן
מסורת היא שאין עשו נופל אלא ביד בניה של רחל הה"ד 'אם לא יסחבום צעירי הצאן' 293ולמה הוא קורא
אותן צעירי הצאן שהם צעירים שבשבטים" .יעקב אבינו יכול לחזור לארץ אבותיו רק לאחר הולדת יוסף
בנה של רחל ,רק עתה יכול יעקב להתמודד מול עשו אחיו אשר בא מולו וכל זה בזכות יוסף" .זה לעומת
זה עשה אלוהים" 294הכוחות צריכים להיות שווים ורק אז הם יכולים להאבק זה מול זה" .והיה בית
יעקב אש ובית יוסף להבה ובית עשו לקש ודלקו בהם ואכלום ולא יהיה שריד לבית עשו" .295רק בהולדת
יוסף יעקב יכול לצאת מלבן ולבוא מחוזק כשידו על העליונה מול עשו אחיו השונאו מימי בית אביו .יותר
מכך ,מאבק זה ימשך לאורך כל ההסטוריה כשבני עשו ובראשם עמלק ילחמו מול ישראל מלחמות גוף
ורוח עד בא הגאולה כאשר בני רחל "צעירי הצאן" מנהיגים את הנצחונות על בני עשו .ויש להבין מה
משמעות "צעירי הצאן"-הקטנים שבשבטים מבני רחל בכוח הניצחון על בני עשו?

ה
ע"פ הגמרא במגילה ,שאול הוא היורש הראשון את מידת ה"שתיקה-ענוה" מרחל .ואכן דמותו של שאול
מודגשת בנביא כבעלת מידת ענוה מופלאה .שאול ,אע"פ שהנביא משבח אותו כראוי למלוכה מכל ישראל
"בחור וטוב ואין איש מבני ישראל טוב ממנו ,משכמו ומעלה גבוה מכל עם"" 296אשר בחר בו ה' כי אין
כמוהו בכל העם" 297למרות זאת כאשר שאול נלכד בהגרלה כמיועד למלוכה בישראל" -ויבקשוהו ולא
נמצא וישאלו עוד בה' הבא עוד הלם איש ויאמר ה' הנה הוא נחבא אל הכלים" -298שהיה בורח מן
הגדולה -299מידת ענוה ,וכן כאשר בני הבליעל זלזלו בשאול ובבחירתו למלך "מה יושיענו זה" 300שאול
משפיל עצמו" -ויהי כמחריש" 301וכמובן במקרה שאותו מציינת הגמרא במגילה על שאול "ואת דבר
המלוכה לא הגיד לו".302אך נשאלת השאלה מדוע דוקא הגמרא מביאה כדוגמא לענותנותו של שאול את
הפסוק "ואת דבר המלוכה לא הגיד" מדוע אין היא מביאה את שאר מעשי שאול כדוגמא לענותנותו?

ו

 292שם.
 293ירמיהו מ"ט כ'.
 294פסיקתא דרב כהנא פכ"ח.
 295עובדיה א' י"ח.
 296שמואל א' ,ט' ב'.
 297שמואל א' ,י' כ"ד.
 298שמואל א' ,י' כ"א-כ"ב.
 299רש"י שם.
 300שמואל א' ,י' כ"ז.
 301שם.
 302שמואל א' ,י' ט"ז.
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הגמרא במסכת יומא 303אומרת "מפני מה נענש שאול? מפני שמחל על כבודו שנאמר 'ובני בליעל אמרו מה
יושיענו זה ויבזוהו ולא הביאו לו מנחה ויהי כמחריש' 304וכתי 'ויעל נחש העמוני' ."305ז"א שאול נענש
שנלקחה ממנו המלוכה דוקא בגלל ענותנותו .והדבר תמוה ,כי הרי ענוה היא מידה טובה שהמלך זקוק
לה ואף נדרש לה במלוכתו וכדברי הרמב"ם בהלכות מלכים" 306צווהו להיות לבו בקרבו שפל וחלל
לעולם יתנהג בענוה יתרה"?

ז
הגמרא במסכת ברכות 307מספרת על תפילתו של ר' יוחנן אחר שמונה עשרה וז"ל":ר' יוחנן בתר דמסיים
צלותיה אמר הכי :יהי רצון מלפניך ה' אלוהינו שתציץ בבשתנו ותביט ברעתנו ותתלבש ברחמיך ותתכסה
בעוזך ותתעטף בחסידותיך ותתאזר בחנינותיך ותבוא לפניך מדת טובך ועותנותך" ,ומסביר הרב ב'עין
איה''" 308ותבוא לפניך מידת טובך וענותנותך' -הד' מידות הקודמות ייחס ללבישה שמורה על תמידיות
ההנהגה...אבל מידת טוב וענוה אינה ראויה להנהגת מלוכה תמידית כי להיות לגמרי טוב לרעים אינו מן
הדין,ולהיות הענוה משתמשת בהנהגה תמידית תאבד המוסר ושלימות היראה תחלש שהיא הפסד גדול
ע"כ רק לפעמים כשהשעה תהיה צריכה לכך תבוא לפניך מדת טובך וענותנותך" ,ז"א מידת הענוה אין
היא מידת הנהגה שיש לנקוט בה תמיד אלא אדרבא במידה ומלך נוהג במידת הענוה תמיד ,מלוכתו
תיכשל ,תהיה חסרת מוסר ושלימות ואט אט יזלזלו בו עמו ותיפול מלכותו .ובאמת כך היה הדבר
במלכות שאול .גם כאשר שאול עלה על כס המלוכה ,הוא לא שינה את הנהגתו במידת הענוה ומשום כך
גם כאשר היה צריך לנהוג שלא ע"פ מידת הענוה ,הוא נהג במידה זו ולכן "אבד מוסר ושלימות" במלכותו
ואף איבד בסופו של דבר את מלכותו.

ח
מלחמתו של שאול בעמלק ,חמל שאול על אגג מלך עמלק משום ענותנותו "ועל מיטב הצאן והבקר
והמשנים ועל הכרים ועל כל הטוב "...ואז "ויהי דבר ה' אל שמואל לאמר ניחמתי כי המלכתי את שאול

 303יומא כ"ב.
 304שמואל א' ,י' כ"ז.
 305שמואל א' ,י"א א'.
 306רמב"ם הל' מלכים פ"ב ה"ו.
 307ברכות ט"ז.
 308עין איה ברכות ט"ז אות כ"ט.
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למלך כי שב מאחרי ואת דברי לא הקים" ,309שאול רצה ללכת אחרי מידת הענוה ,החמלה והצדק הפרטי
310
ולא השכיל להבין שבדרכי ההנהגה יש לנהוג בצדק כללי .וכך מסביר הרב דסלר בספרו 'מכתב מאליהו'
את חטאו של שאול":ואילו היה מצליח למחות את זכר עמלק היה השם שלם והכסא שלם והיה זוכה
להביא את העולם לתיקונו ולהשלים את תכלית הבריאה בדרך קצרה .אך הצליחו מעשי שטן שבענותנותו
של שאול חמל יותר מידי ושמע לעם ומעתה בטלה הדרך ההיא והוצרכו למלכות דוד".311
312
הסבר מפורט יותר על חטא שאול ,מסביר החתם סופר בדרשותיו  :כאשר שמואל אומר לשאול להלחם
בעמלק ,הנביא פותח בפסוק שלכאורה אינו מובן "ויאמר שמואל אל שאול אותי שלח ה' למשחך למלך
על עמו על ישראל ועתה שמע לקול דברי ה'" 313שואל החת"ס מדוע הוצרכה להאמר ההקדמה שהקב"ה
שלח את שמואל למשחו למלך? מה נפקא מינא אם הקב"ה הו א השולח את שמואל או ששמואל ממליך
את שאול ,הרי הדבר ידוע שמעם ה' הדבר? שנית קשה ,מהי ההדגשה בדברי הנביא במילה 'דברי' "שמע
לקול דברי ה'" ,שכן אם נשים לב ,שאול בתשובתו לשמואל אומר "שמעתי בקול ה'" 314ללא המילה
'דברי' ואילו גם אח"כ שמואל משיב לשאול "יען כי מאסת דבר ה' -"315הדגש שוב על המילה 'דבר' )ולא
המילה 'קול' כבדברי שאול( וכך מסביר החת"ס את הדברים ":וי"ל דאמרי חז"ל במסכת ערכין' 316גדולה
ענוה שלא לשמה מתוכחה לשמה' שאול היה מתנהג פה בענוה ושפלות יתירה מבלי הכריח ישראל לשמוע
אל דברי הנביא שכן אמר 'כי יראתי את העם' 317ושמואל האשימו על זה באומרו 'אם קטן אתה בעיניך
319
318
וטעם לעניוות הזה י"ל משום שאמרו חז"ל פ"ק דמגילה 'כשפוסקים
ראש שבטי ישראל אתה'
320
גדולה לאדם פוסקים לו ולזרעו עד סוף כל הדורות שנאמר ' ויושיבם לנצח ויגבהו' ואם הגיס דעתו
הקב"ה משפילו שנאמר 'ואם אסורים בזיקים' 321על כן גדר שאול בעדו גדר לפנים מגדר מבלי התגאות
כדי שלא תפסוק מלכותו נצח והיה שלא לשמה ומ"מ היא גדולה מתוכחה לשמה ,זאת היתה סברת שאול.
ולהיות נשמר מטעות הזה הקדים לו שמואל לאמור 'אותי שלח ה' למשחך למלך' 322ואחז"ל' 323כל מה
שאמר הקב"ה ע"פ נביא לטובה אפילו על תנאי אינו חוזר' ,נמצא ,כיון שנמשחת ע"י נביא ,וכללא הוא כל
הנמשח מלך פוסקים לו ולזרעו עד סוף כל הדורות ,אלא שיש תנאי בדבר שלא יגביה דעתו והכא הואיל

 309שמואל א' ,ט"ו ט'.
 310מכתב מאליהו ח"ד עמ' .142
 311יורש מלכותו היה דוד אשר כידוע היה מצאצאיה של רות המואביה ,ולא לחינם דוד מולך במקום
שאול ,שכן הצד המואבי שבו הביא למלכותו את מידת החוצפה -ההיפך מענוה )מדברי רה"י זצ"ל( ועתה
המלוכה כפי שצריכה להיות ענוה עם חוצפה ,למרות שהאידיאל היה שהמלכות כולה תבוא מישראל
גמור כאשר דרך המלוכה תהיה ענוה מושלמת כפי שנראה בהמשך.
 312חת"ס ,דרשות ,פרשת זכור תקס"ב.
 313שמואל א' ,ט"ו א'.
 314שמואל א' ,ט"ו ב'.
 315שמואל א' ,ט"ו כ"ג.
 316ערכין ט"ז.
 317שמואל א' ,ט"ו כ"ד.
 318שמואל א'  ,ט"ו כ"ז.
 319מגילה י"ג.
 320איוב ל"ו ז'.
 321איוב ל"ו ח'.
322שמואל א' ,ט"ו א'.
 323רמב"ם הל' יסודי התורה פ"י ה"ד.

225

והמשיחה היתה ע"פ נביא אינו חוזר אפילו על תנאי ,נמצא לא היה לך להתירא שתפסיד מלכותך ולא היה
לך למנוע להוכיח בשער בת רבים וממילא שאם אינו מוכיח יפסיד מלכותו שהרי אחז"ל' 324מעולם לא
יצא דבר מפי הקב"ה לטובה וחזר בו חוץ מזו' ,פירוש ,בעוון מניעת תוכחה כמבואר בפרק במה בהמה,325
וכיון שאין לו תירוץ משום ענוה שלא לשמה ממילא יפסיד מלכותו משום חטא תוכחה והשתא אתי שפיר
שהזהירו לשמוע בקול דברי ה' פירוש שישמע בקול ה' ובדברי ה' ,בקול ה' -היינו הצווי שנוגע לעצמו
שיעשה בכל יכולתו מה שבידו לעשות 'ובדברי ה'' -היינו דברי תוכחות להמשיך גם לב העם לזה .ואמנם
שאול היה צדיק גמור ואף שמע בקול ה' מה שהיה נוגע לעצמו אך לא בדבר ה' כי ירא את העם ע"כ אומר
רק 'שמעתי בקול ה'' ושמואל משיבו 'מאסת דבר ה'' -היינו להוכיח את העם ע"כ 'וימאסך ממלך' כי
בחטא מניעת התוכחה יחזור הקב"ה ממה שפסק לו גדולה" -.חטאו של שאול לא היה במישור הפרטי.
הוא עצמו היה ענו ,שפל ומושלם בדרכו בקודש ,אך כאדם כללי ,כמלך ,דוקא משום ענות נותו חטא
326
בחטא "הוכח תוכיח" ומשום כך נלקחה ממנו מלכותו.

ט
ברם ,קשה הדבר כיצד שאול שהיה המלך הראשון בשושלת המלוכה הישראלית היה צריך לדעת כיצד
לנווט את מידת ענותנותו כמלך? מתי עליו להשתמש בה -ולחמול ומתי לא להשתמש בה ולהוכיח?
תחילת סיפורו של שאול בנביא ודרכו אל שמואל היה באיבוד אתונות אביו של שאול וחיפושם ע"י שאול
ונערו "ושאול אמר לנערו אשר עמו נלכה ונשובה...ויאמר לו הנה נא איש אלוהים בעיר הזאת...נלכה שם
אולי יגיד לנו את דרכנו אשר הלכנו עליה...המה עולים במעלה העיר והמה מצאו נערות יוצאות לשאוב
328
327
מים ויאמרו להן היש בזה הרואה?"  ,הנה תמהה הגמרא על תשובת הנערות "כבואכם העיר כן
תמצאון אותובטרם יעלה הבמתה לאכול כי לא יאכל העם עד בואו כי הוא יברך הזבח אחרי כן יאכלו
329
הקרואים ועתה עלו כי אותו כהיום תמצאון אותו"  ,מדוע האריכו הנערות בתשובתן? ר' נתן
מתרץ":וכל כך למה ,לפי שהנשים דברניות הן" מסביר הרב ב'עין איה' 330לפעמים חסרות שלמויות
קטנות אשר חסרות דוקא בבעל נפש גבוהה וכך גם היה בשאול המלך אשר כפי שהסברנו לעיל היה בחיר
ה' אשר אין כמוהו בכל העם ,אך עתה לפני ששאול הולך לבצע את שליחות ה' להיות מלך על ישראל רצה
 324ברכות ז'.
 325שבת נ"ה.
 326ויקרא י"ט י"ז.
 327שמואל א' ,ט' ה'-י"א.
 328ברכות מ"ח.
 329שמואל א' ,ט' י"ג
 330עין איה ,ברכות מ"ח אות ל"ד.
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הקב"ה להשלימו בעניני הנהגת המלוכה וזאת ע"י אותן נערות שפגש בדרכו ,וזאת ע"י אופיין של
הנערות -אופי האשה -בדיבור .למרות רוחו הגבוהה אמרו חז"ל" 331נתן הקב"ה בינה יתרה באשה יותר
מבאיש" ומהי אותה בינה יתרה? זו השיחה "השיחה מתרחבת ע"י ההרגשה המוכנה בנפש להרגיש כל
פרט וכל חלק במציאות ובחיים שלא יתעלם בתוך הכללים הגדולים ועל בינה זו של חיפוש הפרטי הוכנה
האשה...יפה הזדמן דבר זה אצל בחיר ה' בשעות שהיה מוכן לעלות על כסא המלוכה להורות על מידת
הבינה היתרה הזאת שראוי לו שישתדל לקנותה נוסף על שלימות מעלתו שבאמת 'סייג לחכמה
שתיקה' 332כי אין התועלת בהרבות הדברים רק בתכונה שמביאה לריבוי הדברים שהיא הסקירה
הפרטית על כל פרט קטן" .לעיתים השתיקה ,הענוה טובה ביותר אך לעיתים יש לנקוט במידתם של
הנשים -הדיבור ,התוכחה .ואל לו לשאול לוותר לאותם בני בליעל ,אלא דוקא בתחילת מלכותו לגרום
בעם ל'יראת המלך' -מלכו של ה' .אל לו לשאול לחמול על מלך עמלק ,צאנו ובקרו וכו' -אין חמלה
לעמלק .אין מצות ה' למחות את זכר עמלק פירושה בכלליות ,אלא כמידת הנשים -פרטיות -כניסה לפרטי
פרטים )דיבור זהו פירוט הכלל כולו לחלקי חלקים( ,מחית 333כל עמלק על כל פרטיו עליו לנקוט במידת
המלוכה "לא יעמוד מפני אדם ולא ידבר רכות ולא יקרא לאדם אלא בשמו כדי שתהא יראתו בלב כל".334

י
הדמות האחרונה בגמרא ,הממשיכה את מידת הענוה ,הנמשכת מרחל אמנו זו אסתר "אין אסתר מגדת
מולדתה ואת עמה".335
המהר"ל ב'אור חדש' 336מסביר את שמה השני של אסתר' -הדסה'":וההדס אשר עליו שלו חופין את עציו
ובזה הוא צנוע ולכך השם הראוי לה הדסה"-מתוך מידת הענוה אשר בלטה באסתר קיבלה אסתר את
שמה השני הדסה על שם ההדס אשר מצטיין בצניעותו .כמו"כ הגמרא במגילה 337מסבירה שגם שמה
הראשון של אסתר אינו שם סתמי אלא גם הוא בא לציין את אותה מידה שבלטה באסתר '":ויהי אומן
את הדסה'...338ר' יהודה אומר הדסה שמה ולמה נקרא שמה אסתר מפני שהיתה מסתרת את דברה וכן
הוא אומר 'אין אסתר מגדת מולדתה ואת עמה'" -ע"ש מעשה ענותנותה ,הסתרת מוצאה ,נקרא שמה
אסתר .אך יש להבין מה היא אותה הצניעות שבהסתרת מוצאה של אסתר?
ומסביר הגר"א":339ועכשיו מראה לנו הכתוב גודל צדקתה שמרדכי לא צוה עליה אלא מחמת יראה שלא
יהרגו אותה והיא ראתה שנוהגים בה כבוד גדול ואין מזכירין מה שהיא אע"פ כן לא הגידה אסתר והיינו

 331נידה מ"ה.
 332אבות פ"ג מי"ג.
" 333תמחה את זכר עמלק מתחת השמים" דברים כ"ה י"ט.
 334רמב"ם הלכות מלכים פ"ב ה"ה.
 335אסתר ב' כ'.
 336אור חדש עמ' קי"ב.
 337מגילה י"ג.
 338אסתר ב' ז'.
 339פירוש הגר"א על אסתר ב' כ'.
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'כי מרדכי צוה עליה אשר לא תגיד' והיתה שומרת צווי מרדכי אע"פ שהיתה יודעת שאין הטעם נוהג"-
ז"א אסתר ברוב ענותנותה ,למרות שבטל הטעם ,החליטה להתבטל כלפי מרדכי ,מורה דרכה ,רבו של
הדור .ובזכות התבטלות זו לאחר מכן באה גאולת אותו הדור כפי שמסביר ה'מגילת סתרים''":340לא
הגידה את מולדתה ואת עמה כי מרדכי צוה עליה' -ניבא ואין ידע מה ניבא שהדבר היה מוכרח שלא ידע
שום אדם שמהיהודים היא דאם לא כן לא היה נשא לב המן לגזור גזירה זו" .אם אסתר לא היתה הולכת
כעיוורת בהתבטלות מלאה אחר מרדכי אלא היתה נוהגת כדרך הטבע ע"פ דעתה האישית ומספרת את
מוצא מולדתה ועמה ,נס ההצלה לא היה מתרחש כפי שהתרחש בשלמות כה טבעית ,אלא המן היה מוצא
דרך אחרת להשמיד את ישראל.

יא
אך אם נעיין בפסוקים נמצא שהצלת היהודים ע"י אסתר לא התנהלה על מי מנוחות.
"ויגד לו מרדכי את כל אשר קרהו ואת פרשת הכסף אשר אמר המן לשקול על גנזי המלך ביהודים לאבדם
ואת פתשגן כתב הדת אשר ניתן בשושן להשמידם נתן לו להראות את אסתר ולהגיד לה ולצוות עליה
לבוא אל המלך להתחנן לו ולבקש מלפניו על עמה .ותאמר אסתר להתך ותצווהו אל מרדכי כל עבדי
המלך ועם מדינות המלך יודעים אשר כל איש ואשה אשר יבוא אל המלך אל החצר הפנימית אשר לא
יקרא אחת דתו להמית לבד מאשר יושיט לו המלך את שרביט הזהב וחיה .ואני לא נקראתי לבוא אל
המלך זה שלושים יום...ויאמר מרדכי להשיב אל אסתר אל תדמי בנפשך להמלט בית המלך מכל היהודים
כי אם החרש תחרישי בעת הזאת רוח והצלה יעמוד ליהודים ממקום אחר ואת ובית אביך תאבדו ומי
יודע אם לעת כזאת הגעת למלכות".341מדוע אסתר לא מקיימת את דבר מרדכי בהתבטלות ובהכנעה כפי
שעשתה ב"אין אסתר מגדת מולדתה ואת עמה"? היכן מידת ענותנותה? ולא עוד אלא מרדכי אומר
לאסתר ,אל לך לדמות בנפשך להמלט בית המלך אם תחרישי -וכי אסתר שקעה בתהום גדלות המלוכה
עד ששכחה את עמה ,כלל ישראל ,ומתרכזת בהצלתה האישית האגואיסטית?
אלא כאן מתורצת השאלה שנשאלה מהו הקשר בין שאול ,אסתר וגדולה .פה אסתר נתנסתה במה שנכשל
האדם אשר ממנו ירשה אסתר את דרכה המוסרית -ערכית ,שאול המלך.
אסתר חושקת בדרכה ,בדרך חינוכה -מידת הענוה ,אין היא רוצה לגשת אל המלך לא משום שאין רצונה
לעזור לעמה ולהצילו אלא משום "לא נקראתי" -מי אני שאגש אל המלך -ענוה!
אך כאן מרדכי יושב על פתח השער ,פתח התהום המוסרי ומזהיר את אסתר "את ובית אביך תאבדו"
"רוח והצלה יעמוד ליהודים ממקום אחר" היהודים ינצלו מגזירת המן הרשע לבטח ,רבות ונסתרות דרכי
342
הבורא ובודאי יושיע את עמו בדרך אחרת ,אך "את ובית אביך תאבדו" -מסביר האלשיך הקדוש-
"בהיותך בלתי מסתכנת על ההצלה נמצא שעוון שאול שגרם כל הרעה הזאת בלתי מתכפר ע"כ 'את ובית
אביך' שמבית שאול שגרם הרעה 'תאבדו'" -גם שאול במלוכתו המשיך בשתיקתו ובענותנות שאינה
' 340מגילת סתרים' אסתר ב' כ'.
 341אסתר ד' ז'-י"ד.
 342אלשיך שם.
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במקומה ,שייר מזרע עמלק ,ומשום כך באה צרה זו של המן העמלקי על ישראל .ואילו עתה יש לך
האפשרות לתקן את חטאו ע"י אם לא "החרש תחרישי" לדעת את גבולות הענוה .ומי יודע "אם לעת
כזאת הגעת למלכות" כמעמדו של שאול הגעת למלכות בכדי ללמד את דרכי הגדולה הנכונה 343של האיש
הציבורי.

יב
"הקול קול יעקב והידיים ידי עשו" ,344אומר המהר"ל" 345יעקב יש לו כח הקול שהוא יוצא מפנימיות
האדם ,ועשו יש לו הידיים שאין לך דבר חוצה יותר מן הידיים שמתפשטים לחוץ" ,עשו כוחו נובע
מה"חוץ" שבו -מהגאוה ,ועיקרו של עשו הוא עמלק ה"מושלם" בגאוה .וכפי שמסביר ר' צדוק הכהן
מלובלין": 346עמלק היפוך הצניעות דלכן נאמר בו 'ולא ירא אלהים' 347כי מצד היראה הוא הצניעות וכמו
שאומרת הגמ' בנדרים 348דיראה הוא בושה ,והצניעות מצד הבושה וכמו שכתוב באדה"ר קודם החטא
'ולא יתבוששו' 349והוא ראשית גויים שאינו רוצה בתיקון חטא אדה"ר רק להיות אחר החטא כקודם בלא
בושה והוא מביט רק על הנגלה כמ"ש בעשו" .עמלק שואף אל חוסר יראת האלהים ,אל חוסר הבושה ,אל
הגאוה העצמית .וכפי שביטא את הדבר ה'שפת אמת'' 350עמלק' בגימטריא 'רם' -זהו מהותו.

יג
מעתה מובן מדוע הגמרא במגילה 351מביאה דוקא את רחל אמנו ,שאול המלך ואסתר המלכה כחוט
מקשר בשושלת הענוה ,ואין היא מוסיפה אנשים כמו בנימין בן יעקב אשר דרכו עברה השושלת והיה
ידוע אף הוא בענותנותו .352ומובן מדוע דוקא השושלת מסתעפת מרחל אמנו לבנה הקטן בנימין ולא
ליוסף הגדול ממנו.
כפי שאמרנו כוחו של עמלק היה ב"ידיים המתפשטים לחוץ" 353ואם כן הכוח אשר יגבור מצד ישראל על
אותה גאוה ,ה"זה לעומת זה עשה אלוהים" ,יהיה כוח הענוה בישראל ,שעיקרו נטוע ב"צעירי הצאן"-

 343הרב בספרו 'מוסר אביך' ערך 'גאוה' אות כ"ה מתייחס לכך שיש לאדם להבחין בין גאוה נכונה לגאוה
פסולה":בחינה גדולה צריך לבחון כל מעמיק במסתרי נפשו ברגש הגאוה איזה הוא הרגש הפסול המעביר
את האדם על דעתו ועל דעת קונו ואיזה הוא הרגש העדין המרחיב דעתו של אדם ומזכירהו את היותו
הרוחנית המלאה הוד ותפארת".
 344בראשית כ"ז כ"ב.
 345אור חדש עמ' קי"ג.
 346צדקת הצדיק אות רנ"ו.
 347דברים כ"ח י"ח.
 348נדרים כ'.
 349בראשית ג' א'.
 350שפת אמת פורים תרס"ו.
 351מגילה י"ג.
 352אסתר רבה פ"ו.
 353אור חדש עמ' קי"ג.
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בקטנים שבשבטים "אין עשו נופל אלא ביד שבט בנימין שהוא הצעיר כי הצעיר יש לו צניעות יותר שהרי
לא יצא אל הנגלה רק באחרונה ולכך יש לו הצניעות וההסתר" ,354דוקא הקטן שבשבטים ולא החזק
שבשבטים יכול לגבור במלחמות עם עמלק שכן רק כוח הענוה חזק מול כוח הגאוה ומכיון שכך ,שאול
ה"נחבא אל הכלים" ,הוא זה שאם לא יטעה יוכל לעמוד מול אגג .ואסתר המלכה אשר ענותנותה גדולה
מענותנותו של שאול המלך שכן היא אשה ואופי הנשים מחד לקבל מן הזכר -ענוה ,355ומאידך נשים
דברניות הן -ענוה מושלמת ,כוח ענוה ותוכחה ביחד  -אשר מהוה בסיס למלכות ישראלית מושלמת .עתה
אסתר יכולה לגבור על המן העמלקי ע"י נס טבעי המראה את נצחון ההסתר ,הענוה על הגאוה.

יד
אמרו חז"ל שלעתיד לבא יהיו כל המועדים כולם בטלים וימי הפורים לא יבטלו לעולם ויש להבין מהו
ייחודו של נס הפורים אשר לא יהיה בטל לעולם ,משאר המועדים?
ומסביר את הדבר ר' לוי יצחק מברדיצ'ב בספרו 'קדושת לוי'": 356יש לומר בסייעתא דשמיא טעם לשבח
דהגאולה העתידה במהרה יהיה מאדום ,לכן כל המועדים שהוא זכר להצלת שאר האומות בטלים דאדום
יותר גדול כמאמר חז"ל 357כיון שניצול מארי שכח מעשה הכל וסיפר בהצלת ארי שהוא גדול מכולם ,מה
שאין כן פורים שאין נתבטל שהוא מדוגמת הגאולה העתידה להיות דהוא מאדום דהפיר מחשבת המן
שהוא עמלק דהוא אדום" -כל המועדים יתבטלו מכיון שנס הגאולה מחשיך בנפלאותיו על שאר
המועדים ,חוץ מנס פורים וזאת משום שנס הגאולה העתידה הוא מעין נס פורים ,ובמה?
ע"פ הסברנו למהות נס פורים -נצחון הענוה כנגד מלכות אדום ,גם סיבת נס פורים וגם סיבת הגאולה
שורשם בענוה .נס פורים ע"י אסתר המלכה והגאולה בזכות רחל אמנו כפי שאומר המדרש "קפצה רחל
אמנו" 358וסינגרה על בניה בזכות ענותנותה בנתינת הסימנים ללאה אחותה ,ובזכות ענותנותה זאת
מעלים הקב"ה עינו מעוונותיהם של ישראל וגואלם ,ומבטיח לרחל "מנעי קולך מבכי ועיניך מן דמעה כי
יש שכר לפעולתך ושבו בנים
לגבולם" ויהי רצון שבמהרה בימינו תקוים נבואתו של ישעיה "והיה ביום ההוא שורש ישי אשר עומד
לנס עמים אליו גויים ידרושו והיתה מנוחתו כבוד".359

 354אור חדש עמ' קי"ב.
 355אור חדש עמ' קי"ג ,המהר"ל אומר שמשום כך קראו לה אסתר מלשון סיהרא-ירח ,שאין לו משלו
אלא אורו מהשמש כך הנקבה מקבלת מן הזכר.
 356קדושת לוי ,דרוש לפורים)עמ' נ"ב(.
 357ברכות י"ג.
 358פתיחתא דאיכה רבה פכ"ד .גם בלשון המדרש "קפצה רחל אמנו" ניתן לראות את ענותנותה של רחל
אשר מתחילה לא באה אל השיח שבין הקב"ה לבין גדולי הדורות -מתוך ענוה ,אך בשעת מבחן ,כאשר
ה' גדולים' לא הצליחו להוציא את עם ישראל מבירא עמיקתא ,לא שתקה רחל אלא 'קפצה' ממקומה
וסינגרה על ישראל.
 359ישעיה י"א י'.
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פתיחה
במאמר זה ננסה להבין מעט מכוונת רבי נחמן מברסלב בליקוטי מוהר"ן תורה ק"י.

כדרכו רבי נחמן מפרש את הפסוקים בצורה הנראית מנוגדת לפשט הפסוקים אך לאחר עיון מעמיק
בדבריו נראה כי דווקא בדרך זו מובנים ומושגים הפסוקים בצורה עמוקה יותר .ואם אז לא נזכה להבין
את כל כוונתו לאמיתתה כבר אמר בעצמו והובא בספר חיי מוהר"ן וז"ל שגם בני אדם השומעים התורה
של הצדיק האמת ואינם מבינים אותה ,לעתיד בעולם הבא יבינו ,כי עיקר התורה שלי היא להנשמות.

תורה ק" י ליקו"מ קמא
תורה ק"י בליקוטי מוהר"ן קמא מתייחסת אל הפסוק ביהושע א' "לא ימוש ספר התורה הזה מפיך".
ונעתיק כאן את דבריו וז"ל :
"כי התורה היא רוחניות ואשר זך ישר פעלו ,ושכלו רוחני יכול לתפס כל התורה כלה ולא ישכח דבר ,כי
דבר רוחני אינו תופס מקום ויכולה התורה להתפשט ולשכן בשכלו ,אך מי שהוא מגשם דברי התורה
ועושה ממנה ממשות ,אזי יש לה שיעור וקצבה כמה הוא יכול לתפוס בשכלו ולא יותר ,ואם ירצה להשיג
יותר אזי ידחה מה שכבר נכנס בשכלו כדרך כל דבר גשמי ,אם הוא כבר מלא אם ימלאנו יותר ,ידחה מה
שהיה בו כבר ומזה בא השכחה .וזהו "לא ימוש ספר התורה" ימוש  -מלשון ממשות כמו שכתוב "וימש
חשך" כלומר הזהר שלא תהיה ממשות וגשמיות בדברי התורה" .מפיך"  -כלומר מחמך פיך שיוצא
מאתך .יהיה לה ממשות וגשמיות ,תזהר מזה" עכ"ל.

המקור  -יהושע א'
ביהושע בתחילת הספר ישנה אזהרה של הקב"ה ליהושע על דברי תורה וזה לשון הכתוב “רק חזק ואמץ
מאד לשמר לעשות ככל התורה אשר צוך משה עבדי אל תסור ממנו ימין ושמאל למען תשכיל בכל אשר
תלך ,לא ימוש ספר התורה הזה מפיך והגית בו יומם ולילה למען תשמר לעשות ככל הכתוב בו כי אז

220

תצליח את דרכיך ואז תשכיל" ]שם פסוקים ז ,ח[ .והנה לכאורה ישנה כפילות באזהרה ,והאזהרה של לא
ימוש ספר התורה מיותרת,עוד צריך להבין את הביטוי המיוחד של "לא ימוש ...מפיך".
עוד ננסה לעיין בגמ' מסכת תמורה דף טז .וז"ל "אמר רב יהודה אמר שמואל שלשת אלפים הלכות
נשתכחו בימי אבלו של משה אמרו לו ליהושע ,שאל ,אמר להם לא בשמים היא ...אמר רב יהודה אמר רב
בשעה שנפטר משה רבינו לגן עדן אמר לו ליהושע שאל ממני כל ספקות שיש לך אמר לו ,רבי ,כלום
הנחתיך שעה אחת והלכתי למקום אחר לא כך כתבת בי "ומשרתו יהושע בן נון נער לא ימיש מתוך
האוהל" מיד תשש כחו של יהושע ונשתכחו ממנו שלש מאות הלכות ונולדו לו שבע ספקות ועמדו כל
ישראל להורגו ,אמר לו הקב"ה לומר לך אי אפשר לך וטורדן במלחמה" עכ"ל הגמ'.
והנה בביאור הגמ' נראה שצריך להבין מדוע נשתכחו הלכות בימי אבלו של משה ובשלמא לרב אפשר
לפרש שנשתכחו כי נתגאה אך לשמואל קשה ,עוד צריכים אנו להבין במימרא דרב את שאלת משה
ותשובת יהושע )ולכאורה ממה שמשה לא ענה לו אלא הקב"ה ענה לו נראה שמשה מת מיד אחר תשובת
יהושע וכתוצאה מכך נשתכחו ההלכות ונולדו הספקות( ,עוד צריך להבין היכן מצאה הגמ’ רמז לדבריה
בדברי הכתוב.

ענין הזכרון והשכחה
בענין הזכרון מצינו בספר המידות של רבי נחמן כמה מימרות שעל פניהן אינן מובנות ונצטט כמה מהן
וז”ל :
על ידי לימוד בפה מלא בא זכירה - ,כשתצייר לפניך צורת אביך ואמך תבוא לזכירה - ,על ידי מצוות
מעשיות האדם נתר ממדת שכחה ונקשר במידת זכירה - ,על ידי כזבים בא שכחה - ,מי שאין לו זכרון
יחזיר את בני האדם בתשובה" עכ"ל.
והנה דבריו הק' נראים תמוהים .כדי להבין את כוונת רבי נחמן צריך להבין את המושגים זכירה ושכחה,
והנה רואים אנחנו שגם אצל הקב"ה מצאנו יחס של זכרון ויחס של שכחה וכמו שמתפללים בימין
הנוראים "זוכר כל הנשכחות" והרי קמיה קב"ה לא שייך ענין שכחה ,אך הסבר הדברים הוא שזכרון
היינו כאשר האדם במצבו העכשוי מקושר במחשבתו אל דבר קדום ,ושכחה היינו כאשר האדם מנותק
במחשבתו מהענין האמור ,ובכך מובן מה שייכים מושגי שכחה וזכרון כלפי הקב"ה כי כאשר הקב"ה
מתייחס אל הנברא משגיח ומשפיע עליו נקרא הדבר בשם זכרון על דרך משל כעין מה שהאדם זוכר
להבדיל אלפי הבדלות ,השם יתברך מתייחס אל הנברא וח"ו בהיפוך הדברים נקרא מצב של שכחה.
וכן מצאנו בענין מתנות עניים לקט שכחה ופאה שהתורה צוותה שהחלק מהתבואה שאליו היחס מרוחק
ינתן לעניים לקט  -שתי שיבולים שנפלו ואין להם חשיבות בפני עצמם ,שכחה  -עומר שאדם שכח בשדב
ופאה  -הפירות המצויים דוקא בקצה השדה כל אלו שהיחס בינם לבין הבעלים קלוש יותר ניתן לעני זהו
ענין השכחה.
היוצא מכל דברינו שזכרון היינו התקשרות אל מקור הדברים )האדם זוכר את מה שהיה במקור בתחילה(
ושכחה היינו התנתקות ,ומתוך זה אנו מבינים גם מדוע נקרא ר"ה יום הזכרון דהרי ידוע שכל שנה ושנה
מתעוררים מחדש אותם ענינים שהיו באותו זמן בפסח-הגאולה בשבועות  -מתן תורה ובראש השנה
מתחדש ענין בריאת העולם זו השיבה אל מקור בריאת העולם וזה ענין התיקונים הגדולים הנעשים
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בראש השנה שאז חוזר העולם אל המצב לפני החטא וממילא שייך אז ענין יום הדין שהכל נבחן אם ראוי
הוא להתקיים וזהו ענין יום הזכרון )ועיין בספר אורי וישעי למרן הגרי"מ חרל"פ שהרחיב הרבה בענין
זה(.
מתוך דברים אלה נוכל להבין חלק מדברי רבי נחמן בספר המידות ,מ"ש "כשתצייר לפניך צורת אביך
ואמך תבוא לזכירה" הסבר הדבר הוא שאביו ואמו של האדם הם שורשו ומקורו וע"י שמציירם מתקשר
לשורשו וזו בחי' זכירה ,עוד מובן מ"ש "מי שאין לו זכרון יחזיר את בני האדם בתשובה" ומקובלנו מבית
מדרשו של הרב קוק שענין התשובה הוא מלשון לשוב אל המקור ולכן ע"י החזרה בתשובה מתקנים את
ענין הזכרון ,עוד מובן מ"ש "על ידי כזבים בא שכחה" שענין השקר והאמת הוא עפ"י ההתאמה של הדבר
הנאמר עתה למה שקרה במציאות ,התאמה למקור היינו אמת ומשהו שאינו מתאים היינו שקר ולכן ע"י
כזבים בא שכחה.
עוד כתב שם וז"ל "על ידי מצוות מעשיות האדם ניתר ממדת שכחה ונקשר במידת זכירה" ובביאור דברו
הק' נראה שצריך לדקדק בדבריו מדוע לא כתב בפשטות שעל ידי מצוות מעשיות בא לידי זכרון וכד' וכמו
שכתב בשאר המימרות ,ונראה להסביר שהרי הטבע נראה כמתנהג על פי עצמו וכאילו ח"ו עזב ה' את
הארץ ,בחי' שכחה ,וזהו כל ענין הנהגת הטבע שתהא השגחתו יתברך מוסתרת ,ובחינת המצוות המעשיות
הוא להביא חיות אלוקית אל תוך עולם המעשה ולכן כל העבודה הנרצית היא דווקא במצוות מעשיות
ולכן דקדק וכתב "שניתר ממדת שכחה" ,שהרי קודם עשיית המצווה המעשית היה הטבע כביכול בבחי'
שכחה וע"י המצווה המעשית נכנס בטבע ענין הזכרון שהכל מושגח וקשור בו יתברך שהוא מקור הכל.

סגולת הלימוד בפה בקול
בענין מה שכתב שעל ידי לימוד בפה מלא בא זכירה .כן כתב בשו"ע יו"ד הלכות ת"ת ס' רמ"ו ס' כ"ב "כל
המשמיע קולו בשעת תלמודו מתקיים בידו אבל הקורא בלחש במהרה הוא שוכח" עכ"ל השו"ע .והנה
מקור דברים אלו נראה שהוא גמ' בעירובין נג-:נד .וז"ל הגמ’ "ברוריה אשכחתיה לההוא תלמידא דהוה
קא גריס בלחישה ,בטשה ביה ,אמרה ליה :לא כך כתוב )שמואל ב' כ"ג( "ערוכה בכל ושמרה" ,אם ערוכה
ברמ"ח אברים שלך  -משתמרת ,ואם לאו  -אינה משתמרת .תנא :תלמיד אחד היה לרבי אליעזר שהיה
שונה בלחש ,לאחר שלש שנים שכח תלמודו ...אמר ליה שמואל לרב יהודה :שיננא ,פתח פומיך קרי ,פתח
פומיך תני ,כי היכי דתתקיים ביך ותוריך חיי .שנאמר )משלי ד'( כי חיים הם למצאיהם ולכל בשרו מרפא,
אל תקרי למצאיהם אלא למוציאיהם בפה .עכ"ל הגמ' .והנה מדברי הגמ' מתבררת החשיבות הרבה שיש
בלימוד בקול ,אך דרוש בירור מדוע לא מספיק לימוד בלחש או קריאה בעיניים.

ענין תושב"כ ותושבע"פ
בביאור הענין נראה שיש להקדים:
הגמ' בעירובין נד .אומרת" :א"ר אלעזר מאי דכתיב "חרות על הלוחות" אלמלי לא נשתברו לוחות
הראשונות לא נשתכחה תורה מישראל" ונראה פשט הדברים כדכתב רש"י וז"ל "חרות משמע חקוק
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ואינו נמחק לעולם ,ע"י הלוחות היתה התורה חקוקה לישראל מהשתכח מהם עולמית והנה ידוע
שההבדל בין לוחות ראשונות לשניות הוא שלוחות ראשונות הם בבחינת תורה שבכתב ולוחות שניות הם
בחינת תושבע"פ ,תושב"כ היינו שכל התורה כולה באה מהקב"ה וזהו מה שאמרו חז"ל שכל התורה כולה
היתה בלוחות ראשונות ובזה לא שייך כל שינוי ולא שייך חידוש ,אלא הכל קבוע מן שמיא ובזה לא שייך
שכחה כיון שהכל כתוב ונמצא וזוהי כוונת ר’ אלעזר שהכל היה טבוע בטבע בח' חריתה לא רק כתוב על,
אלא חלק מהמציאות " -חרות על הלוחות" .אך תושבע"פ היינו הבחינה שמצד ישראל ומצד חכמי התורה
מה שמחדשים ומבארים את דברי התושב"כ ,תושב"כ באה מלמעלה למטא ותושבע"פ עולה מלמטה
למעלה עד כדי ש"לא בשמים היא" והקב"ה בכבודו ובעצמו אומר " נצחוני בני" ,ובזה לא שייך שכחה
כיון שהדברים הם רק בע"פ ואינם מוחלטים ע"י כתב .ובאמת שב"ד גדול יכול לבטל דברי ב"ד חברו
הקטן כי אין זה כתושב"כ שאין כל חכמי ישראל יכולים להוסיף או לגרוע אות אחת ממנה .תושבע"פ
מתייחסת אל הדברים המעשיית הזמניים תקנת חכמים וכד' וכלשון הרב קוק באורות התורה פרק א'
"בתושבע"פ אנו יורדים כבר לחיים אנו חשים שהננו מקבלים את האורה הגדולה בצינור השני של
הנשמה ,בצינור המתקרב אל חיי המעשה .עכ"ל.

ע"פ הקדמה זו מבינים אנו את השכחה הגדולה בזמן פטירתו של משה רבינו ,אמרו חז"ל “פני משה כפני
חמה ופני יהושע כפני לבנה" משה רבינו היה בבחי' שמש  -יום אז הכל ברור בחי' תושב"כ ,אך יהושע היה
המנהיג של עם ישראל בתקופה של "ויהי אחרי מות משה עבד ה' " תקופה של החשכה מסוימת בגלל
פטירת משה רבינו ,אך יהושע ,בבחינת תושבע"פ ,רק הוא יכול להכניס את ישראל לארץ אל החיים
המעשיים וכל זה מתוך ההארה של משה  -של התושב"כ .וזהו ענינה של ארץ ישראל שיהושע כובש
בשביל עם ישראל הפרדות מן ההנהגה הניסית של אוכלי המן והכנסות אל מהלך של הנהגה טבעית
בארץ ישראל .ולכן נוצר מצב של "השתכחו הלכות מישראל" מאור התושב"כ ,משה רבינו ,איננו ועמו
הלך הזכרון וניתן תוקף לשכחה שנובעת מהעיסוק בזמניות ובחומריות ,בגשמיות המוגבלת במקום ובזמן
ולכן אין אפשרות לזכור הנ"ל ,כפי שביארנו לעיל שכחה נובעת מחוסר קשור אל המקור .יהושע שלא רצה
לשאול ממשה  -המקור ,נשתכחו ממנו הלכות והתעוררו לו ספקות .החמריות והגשמיות מכסות הן על
שורש כל היש וממילא באה השכחה.

קול ודיבור
בדרכי הדבור של האדם מבחינים אנו בשני שלבים שלב הקול שבו יוצא הקול הפשוט מתוכו של האדם,
ושלב חתוכו של קול זה ע"י ה' מוצאות הפה ויצירת ההברה המבוקשת זהו הדברו ,וכן על דרך משל בענין
ההשפעה האלוקית בעולם מתחילה היא בבחי' קול ובהתפרטותה היא בבחי' דבור ואלו הן בחינות
תושב"כ ותושבע"פ .תושב"כ בחי' קול ותושבע"פ בחי' דבור וכן מצינו בספר דברים שעיקר שמו דברים
הוא מפני שהוא הממוצע בין התושב"כ לתושבע"פ שהרי משה אמרו לישראל וכמש"כ המהר"ל בכמה
מקומות ,ובספר דברים פרק י"ז פסוק י' "ועשית על פי הדבר אשר יגידו לך" והיינו בחי' תושבע"פ,
הוראת חכמי ישראל ,וכן שם פסוק י"א "לא תסור מן הדבר אשר יגידו לך ימין ושמאל" .וזהו גם ענין
השם תורה שבעל פה היינו שמקומה בפה מקום חיתוך הדבור בחי' דבור ,משא"כ תושב"כ היא בבחי' קול
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וכמו שמצאנו באריכות בפרשת יתרו "ויהי קולות וברקים...וקול שפר חזק מאד...ויהי קול השפר הולך
וחזק מאד משה ידבר והאלהים יעננו בקול" ,ועתה מבינים אנו את דברי הברייתא לגבי זכרונות ושופרות
"אמרו לפני זכרונות כדי שיעלה זכרונכם לפני ובמה בשופר" ששופר ענינו השמעת הקול בלבד והוא
מעורר הזכרון ולכן הברכה היא "לשמוע קול שופר" קול דייקא.
על פי הקדמות אלו זוכים אנו להבנה בדברי הגמ' בעירובין שהבאנו לעיל שברוריה בעטה בההוא תלמיד
שגרס בלחישה וכן ההוא תלמיד שגרס בלחישה ושכח תלמודו.
והדברים מתבארים עפ"י מ"ש רבנו הבן איש חי בספרו על אגדות הש"ס בן יהוידע וז"ל "ולכן צריך
האדם ללמוד תורה בקול ודבור יחד ואם ילמוד בלחש הרי כאן דבור דווקא וחסר קול ולכן אינו מתקיים
תלמודו" .עכ"ל.
ביאור דבריו שצריך האדם לקשר את בחי' הקול ההשפעה מלמעלה עם הדבור היינו תןשבע"פ ולחישה
היינו דבור ללא קול וזה גורם שכחה כשאינו מחובר אל השורש והמקור וזה מה שמצינו בחז"ל
ובמדרשים שסומכים דבריהם על דברי התושב"כ ) היינו חיבור תושב"כ ותושבע"פ(.
ועכשיו מובנים דברי ר' נחמן בספר המדות "על ידי למוד בפה מלא בא זכירה" ודקדק בדבריו פה מלא
ולא כתב "על ידי למוד בקול" אלא לימוד בפה מלא והיינו ש"הפה" -בחינת הדבור" ,מלא" -בבחינת
הקול .שהרי דבור ללא קול ,היינו ככלי ללא מילוי שהרי יש את ההכנה הגמורה ורק צריך הקול לבוא
ולהחתך וזהו דקדוק דבריו הק' "על ידי למוד בפה מלא בא הזכירה".

ע נינו של ה"פה"
פיו של האדם משמש אותו לדבור ולאכילה ,בשני ענינים אלו ניכרת מעלתו היחודית של הפה על פני שאר
אברי האדם ,הפה הוא המקום בו יש חבור בין הרוחניות והגשמיות שבאדם .כל שאר אברי הגוף נראים
כשל הבהמה אך מעלת האדם היא בהיותו מדבר" ,ויהי האדם לנפש חיה" תרגם אונקלוס "רוח ממללא"
וזה ה"ויפח באפיו נשמת חיים" שם החבור בין הדעת לגוף שיכול האדם לגלות ולבטא את עצמו בכלים
ומכשירים גשמיים )וכמו שידוע בשם המהר"ל על מה שמשה היה כבד פה וכבד לשון(.
ענין האכילה שבפה הוא שע"י האכילה נשמר הקשר בין גוף האדם לנפשו ובאוכל יש גם את הענין הגשמי
של הלחם וגם את הרוחניות המחיה את הלחם שהיא הנותנת כח וחיות לנפש האדם וכמו שמפורסם בשם
האר"י הקדוש עה"פ "לא על הלחם לבדו יחיה האדם כי על כל מוצא פי ה' יחיה האדם" וזה לשון ספר
הליקוטים "פי' כי חיות הנשמה הוא לא על ידי המאכל כי על מוצא פי ה' שהיא הברכה המוציאה את
ניצוצות הקדושה מהטומאה" .עכ"ל קודשו שם בפרשת עקב .ופירוש דבריו שע"י הברכה זוכה האדם
לברר את הענין האלוהי שיש באוכל ולהעלותו ממדרגתו הנוכחית אל מדרגתו הוא כאשר הם נבלעים בו
וכל זה נעשה ע"י הפה שהוא בענין חבור הגשמי אל הרוחני.
ועל פי דברים אלו נבין ביתר שאת את ביאור המהר"ל לגמרא המפורסמת בנדה פרק המפלת דף ל' ע"ב
המתיחסת אל העובר במעי אמו שמלמדין אותו שם את כל התורה וכותבת הגמ' וז"ל "וכיון שבא לאויר
העולם בא מלאך וסוטרו על פיו ומשכחו כל התורה כולה" ועיין במהר"ל בחידושי אגדות לנדה שכתב
וז"ל "ודבר זה חיבור הנשמה בגוף ונעשה מוטבע בחומר ואמר כי מלאך סטרו על פיו דווקא והסטירה
הזאת כמו מי שסוטר ומחבר שני דברים יחד וע"י חיבור זה הנפש המדברת מוטבעת בגוף".
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וביאור הדברים נראה שעפ"י כל מה שנתבאר לעיל מובן שענינו של הפה הוא חבור הגשמי והרוחני וע"י
חיבור זה כשנעשה בצורתו היותר עליונה ומתחזק כח הזכרון אך כאשר מהווה הגשמיות מחסום
לרוחניות ממילא מגיע מצב של ניתוק מהשורש הרוחני על ידי המסך העב של הגשמיות וממילא שכחה
באה וכל זה דווקא על ידי סטירה על פיו של העובר שיוצא אל אויר העולם) .וע"ע מהר"ל בדרשה לשבת
שובה ובנתיבות עולם נתיב הצדקה פרק ג'(.

לא ימוש ספר התורה הזה מפיך
נשוב עתה אל הפסוקים ביהושע .בחלק העוסק בלימוד התורה מצווה הקב"ה את יהושע "רק חזק ואמץ
מאד לשמר לעשות ככל התורה אשר צוך משה עבדי אל תסור ממנו ימין ושמאל למען תשכיל בכל אשר
תלך :לא ימוש ספר התורה הזה מפיך והגית בו יומם ולילה למען תשמר לעשות ככל הכתוב בו כי אז
תצליח את דרכיך ואז תשכיל" עכ"ל הפסוקים .והנה לכאורה נראה שיש כאן כפילות ,אך מעיון בפסוקים
נראה שכל פסוק מדבר על משהו אחר ולכן גם נכפל ענין חיזוק התורה ליהושע:

פסוק ז'

פסוק ח'

לא ימוש ספר התורה הזה מפיך.
והגית בו יומם ולילה.

 .1לשמור לעשות ככל התורה אשר צוך משה עבדי.
 .2אל תסור ממנו ימין ושמאל.

למען תשמור לעשות ככל הכתוב בו כי אז תצליח
את דרכיך ואז תשכיל.

 .3למען תשכיל בכל אשר תלך.

לכאורה מההקבלה בין הפסוקים נראה שפסוק ז' עוסק בתורה שבעל פה ופסוק ח' עוסק בתורה שבכתב.
בהשוואה מס'  1רואים שבפסוק ז' נקראת התורה "התורה אשר צוך משה עבדי" ,הצוויים של משה
ליהושע ,ואילו בפסוק ח' נאמר "ספר התורה הזה" ספר הוא התורה הכתובה.
בהשוואה מס'  2אפשר להשוות את הנאמר בפסוק ז' למ"ש בדברים י"ז פסוק י' "לא תסור מן הדבר אשר
יגידו לך ימין ושמאל" שמדבר על החיוב לשמוע לדברי חכמים.
בהשוואה מס'  3נראה שפסוק ח' מדגיש קודם את השמירה על הכתוב וכתוצאה מכך "תצליח את דרכך
ואז תשכיל" דהיינו נעשה ונשמע קודם "תצליח דרכיך" ,המעשה -ואז תשכיל ,תבין את הטעמים .לעומת
פסוק ז' "תשכיל בכל אשר תלך" שתושבע"פ היא הנותנת טעמים לתושב"כ ולכן "תשכיל בכל אשר
תלך".
לאחר שנתבאר ענינם של שני פסוקים אלו נבין את כוונת הציווי "לא ימוש ספר התורה מפיך" .לאחר
שהקב"ה הזהיר את יהושע על תושבע"פ -הענינים והצוויים המעשיים ,כח חכמי התורה חוזר הקב"ה
ואומר "לא ימוש ספר התורה הזה מפיך" שהכל יהיה מיוסד על אדני התושב"כ שלא יהיה מצב של "פיך"
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בלי התושב"כ .וזהו פשט הפסוק "לא ימוש ספר התורה הזה מפיך" במשמעות האחוד בין התושב"כ
לתושבע"פ ) היינו ע"י הפה(.
השורש "מש" פירושו זז מהמקום בו היה קשור ותפוס קודם לכן ,וזהו "לא ימיש עמוד הענן" ו"לא ימוש
ספר התורה הזה מפיך"" ,מן המים משיתיהו" ולכן הוא גם משמש במשמעות של ממשות שהרי מציאות
של ממשות היא על ידי ההתגשמות וההתרחקות מהשורש הרוחני .וזה מה שמכוון רבי נחמן בעומק דבריו
הנפלאים,שכמו שמתבאר פשט הפסוק שביארנו שלא יורחק ספר התורה הרוחני מפיך שהוא החבור אל
הגשמי ,כך גם מובן במשמעות הפסוק הוראתו השניה של השורש "מש" שענינו ממשות שבעצם מקורו
באותו הסבר של ההוראה הראשונה של השורש "מש" ,וזהו מפיך -ע"י פיך שע"י הפה היינו החבור אל
הגשמיות כמו שהבאנו מהמהר"ל בחידושי אגדות למס' נדה והכל אחד ואמיתי.
עתה שזכינו להבין את דברי רבי נחמן נראה שאפשר להוסיף ולעיין בדקדוק לשונו שכתב בזה"ל "לא
ימוש ספר התורה .ימוש מלשון ממשות כמו שכתוב וימש חשך" .עכ"ל .והנה לכאורה היה יכול להביא
ראיה מדברי יעקב אבינו לרבקה "אולי ימשני אבי והייתי בעיניו כמתעתע".אלא נראה שכוונתו להביא
דווקא מהפסוק "וימש חשך" לגבי מכת חשך במצרים ששם היה החושך ממשות ,אך באמת זוהי הטעות
בה טועים ההולכים בחושך שסוברים שחושך הוא העדר מציאות האור ,אך באמת שהחושך הוא הוא
מציאות וממשות כי כאשר יש סילוק של האור אזי יש התרחקות וכתוצאה מזה התגשמות והתממשות
והתחשכות .וענין החושך הוא מריחוק והסתרה ,והנה ראיתי ב"פרי צדיק" לפרשת מקץ אות ג' שכתב
דבר נפלא ש"חשך" אותיות "שכח" .והנה הדברים מבוארים היטב שדווקא מפסוק זה הביא רבי נחמן
ראיתו שהרי כל ענין המאמר הוא על הזכרון והשכחה איך שע"י ההתגשמות וההתממשות של דברי תורה
מגיע האדם לידי שכחה השולטת בדברים הגשמיים והמוגבלים ולכן דווקא החושך הוא שייך דבחי'
"וימש".
]וזה לעומת האור שאין לו מציאות בפני עצמו שהרי האור הוא רק מהמקור למרות שאפשר לטעות
ולחשוב שאיו לו מציאות בפני עצמו ,מיד כשיוסתר מקור האור יבטל מיד[.
ומעתה נבין גם את סוף דברי רבי נחמן בתורה ק"י שלא צוטטו בתחילת המאמר וז"ל "וזה שאמרו
רבותינו זכרונם לברכה ]ב"מ פה[ ,שהתענה רב יוסף ארבעים יום שיתקיים למודו ,אחוו ליה" :לא ימושו
מפיך" ושוב התענה וכו' ,אחוו ליה :ומפי זרעך כלומר שלא ימושו ויגשמו מפיך ואז יתקים תלמודו כי לא
יהיה שכחה כי דבר רוחני אינו תופס מקום".עכ"ל קודשו.
ונראה לבאר ע"פ מה שהמשיכה שם הגמ' בסמוך במעשה דר' זירא שצם והתענה על מנת שישכח את
תלמודו שלמד בבבל ויוכל ללמוד בא"י וז"ל הגמ' שם ,ר' זירא כי סליק לארעא דישראל יתיב מאה
תעניתא דלשתכח גמרא בבלאה מיניה" .עכ"ל הגמ' .ולכאורה שני הפכים יש לפנינו מחד גיסא רב יוסף
הרוצה לזכות שיתקיים תלמודו ומתענה על כך כו"כ תעניות ,ומאידך גיסא ר' זירא הרוצה לשכוח את
תלמודו ומתענה אף הוא כו"כ תעניות לשם כך ,אך באמת הכל הולך אל מקום אחד שהרי כבר ביאר לנו
רבי נחמן בתחילת תורה זו שע"י גשמיות בא שכחה וכדברי בעל חובת הלבבות "ככל שיוסיף הגוף בנין
יוסיף השכל חורבן" ,ותענית ענינה לשבור ולמעט את כח הגופניות הגשמית שבאדם ולכן רב יוסף התענה
כדי שיזכור תלמודו )ועיין מהרש"א שם שכתב שהתענה ארבעים תעניות כנגד ארבעים יום שהיה משה
בהר סיני בעת קבלת התורה לחם לא אכל ויין לא שתה( ,והראו לו בחלומו לא ימושו מפיך וכמש"נ.
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והנה איתא "במחשכים הושיבני זה תלמודה של בבל" שהיא בבחי' חשך בחי' שכחה וממילא מחלוקות
רבות ומזה רצה ר' זירא להתנתק ולכן צם במטרה לשבר הגשמיות ולעלות לבחי' של תורת ארץ ישראל.
וע"י שכחת החושך יזכה לאור.

יהושע משרת משה
בסוף דברינו נבוא לבאר את דברי הגמ' תמורה ט"ז שהבאנו בראש דברינו וז"ל הגמ' שם "אמר רב יהודה
אמר רב בשעה שנפטר משה רבינו לגן עדן אמר לו ליהושע שאל ממני כל ספקות שיש לך ,אמר לו רבי
כלום הנחתיך שעה אחת והלכתי למקום אחר ,לא כך כתבת בי "ומשרתו יהושע בן נון נער לא ימיש מתוך
האוהל" ,מיד תשש כחו של יהושע ונשתכחו ממנו שלש מאות הלכות ונולדו לו שבע מאות ספקות ועמדו
כל ישראל להורגו אמר לו הקב"ה לומר לך אי אפשר לך וטורדן במלחמה שנאמר "ויהי אחרי מות משה
עבד ה'" .עכ"ל הגמ'.
ןהנה נראה שהגמ' לומדת את הסיפור הזה ממה שנאמר "ויהי אחרי מות משה עבד ה' ויאמר ה' אל יהושע
בן נון משרת משה לאמר" וכו' ,ובסוף הציווי האלוהי תולה הקב"ה את הכל ב"רק חזק ואמץ מאד לשמר
וכו" כל ענין האזהרה על תושב"כ ותושבע"פ שנתבאר לעיל והנה כל המאמר הזה צריך ביאור.
ונראה לענ"ד שאפ"ל בביאור הענין שהרי משה רבינו היה רבו של יהושע ותמיד האדם תלוי ברבו ולכן
בזמן הפטירה שואל הרב את תלמידו אם יש לו דבר מה לשואלו וכמו שמצינו אצל אליהו ואלישע .אך
נראה שתשובתו של יהושע היא זו שגרמה לו לשכחה בעקבות מותו של משה רבנו .ניתן להסביר שהגאווה
שבתשובה גרמה לו ,אך נראה שיש בזה עומק נוסף ,על מה שנאמר בתורה שיהושע בן נון נער לא ימיש
מתוך האוהל ניתן לבאר שהיה מתמיד בתורה ולא זז משם יומם ולילה אך נראה על פי דברי המדרש
בבמדבר שם שמונה יהושע ליורש משה מפני ששמשו כמאמר הגמ' בברכות ז' "גדול שימושה יותר
מלימודה" וז"ל המדרש במדבר רבה פ' כ"א י"ד "יהושע הרבה שרתך והרבה חלק לך כבוד והוא היה
משכים ומעריב בבית הועד שלך הוא היה מסדר את הספסלים והוא פורס את המחצלאות" .עיי"ש
באורך .נראה שעיקר מעלת יהושע אינה בהיותו "תלמיד משה" אלא משרת משה )עיין באר משה נ"ך
יהושע א'(,זה שהיה משכים בבוקר ומסדר אית בית המדרש זה שהולך עם משה אל מתחת להר כדי
ללוותו בדרכו הלוך וחזור ,והמעלה המיוחדת בזה היא שע"י ראית המעשים וההנהגות של הרב רואה
התלמיד איך המדרש מתיישם בחיי המעשה היום יומיים ולא נותר רק בגדר של לימוד עיוני גרידא .זו
היתה מעלתו המיוחדת של יהושע ולכן יכול דווקא הוא להעבירם את הירדן אל הארץ שהרי ארץ ישראל
ענינה חיים מעשיים שלמים אך ארציים חרישה זריעה וקצירה וכל הקשור בזה.
אך חסרון יש באותה מדרגה של משרת .והוא שההתפרטות היתירה של המעשים בפועל פוגמת בלימוד
הכללים והרעיונות העליונים שמכוונים ויוצרים את המעשים שבפועל ישנה המשכות אחר תושבע"פ אך
בחי' תושב"כ נדחקת ויהושע שהוא בחי' תושבע"פ כידוע" ,פני משה כפני חמה ,פני יהושע כפני לבנה"
שייכת בו שכחה ותחילת ספקות ששייכים הם בתושבע"פ בלבד טעות זו בתפיסתו של יהושע מבוטאת
בתשובתו למשה "לא כך כתבת בי ומשרתו יהושע בן נון נער לא ימיש מתוך האוהל" אומר לו יהושע
למשה והלא שרתתיך והייתי עמך כל הזמן ,אך יהושע טעה לכאורה בכך שכדי לתפוס את תפקידו של
הרב יש צורך בכך שיהפך הוא לבחי' חמה להפך להיות המשפיע והמורה ולא רק מקבל לא רק עוסק
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בענינים הממשיים התחתונים יותר )כל זה כמובן טעות בדקות לפי רוב מעלת מדרגתו של יהושע שקיבל
תורה מפיו של משה רבנו(.
וכתוצאה מהמצב שנוצר בקשו ישראל להורגו ,להורגו דווקא כי כל ענינו הוא להנהיגם והוא לכאורה
נכשל בתפקיד המנהיג ע"י שכחת ההלכות וכמש"נ לעיל.
רצה יהושע שיגלו לו מן השמים אך זה גופא יהיה המשך לאותה טעות ולכן אין יכולים להצילו מן
השמים ,שהרי אם יגלו שוב יהיה יהושע משרת ולא מנהיג ,מקבל ולא משפיע והרי טעות זו היא שגרמה
לו את שכחת ההלכות והתעוררות הספקות ולכן אע"פ שיהושע נמצא במצב של סכנת נפשות ולכן "אמר
לו הקב"ה לגלות לך אי אפשר".
מה שאינו מובן הוא סיום דברי הגמ' "לך וטורדן במלחמה" וזה נלמד מסמיכות הציווי "קום עבור את
הירדן" לתיאור הזמן של "ויהי אחרי מות משה" וכמ"ש ונראה לבאר שהרי שכחת ההלכות בא מעצם
היות יהושע המנהיג המעשי של עם ישראל ולכן פיוסם של ישראל יבוא ע"י שיראו שהוא מנהיגם לכיבוש
ארץ ישראל מכיון שבהיות משה רבנו המנהיג לא יכלו לכבוש את א"י מפני שנקודת משה לא היתה
החיים הטבעיים-מעשיים אלא הניסיים-רוחניים ועל ידי המלחמה על הארץ יבינו ישראל שאע"פ
שהפסידו את הבהירות ההלכתית התורתית זכו לקדושת א"י מבחי' תושבע"פ.
ונראה שאפ"ל אף יותר מכך שע"י המלחמה על א"י שענינה המלחמה עם הס"א על קדושת החיים
המעשיים על בחי' תושבע"פ יבררו את הבחינה הזו וישובו לבהירות שתחדור גם מבעד למעבה החומריות
ולאור שיחדור גם אל רובדי החיים הנראים תחתונים יותר וזהו ענין של ירידה תכלית עליה שאמנם יש
ירידה אך כל זה הוא כדי שיוכלו לזכות לבחי' ארץ ישראל בשלמותה.
וא"כ מובן מה החשיבות בציווי על תושב"כ ותושבע"פ בהתאחדותן כמו שביארנו לעיל מיד אחרי הלך
וטורדן במלחמה.

תפילה
נסיים בתפילתו של ר' נתן מברסלב תלמידו המובהק של רבי נחמן שנתיסדה על הענינים שנתגלו בתורה
זו .וכמ"ש ר' נתן בהקדמת ספרו וז"ל:
"רבנו זכרונו לברכה הוא אדוננו מורנו ורבנו הגאון הקדוש אור הגנוז והצפון מורנו הרב רבי נחמן זצ"ל
בעל המחבר ליקוטי מוהר"ן הזהיר אותנו כמה פעמים בכמה מיני לשונות לעשות מהתורות תפילות ואמר
שנעשה מזה שעשועים גדולים למעלה...ומכלל דבריו הבננו שעיקר כונתו היתה בפשיטות שנשתדל לעיין
בתורות הקדושות והנוראות שגלה לנו להבין ולהשכיל כוונת אותה התורה למעשה " .עכ"ל שם.
ומפני שזה עיקר המדובר בתורה זו על המשכת התורה למעשה בחרנו להביא כאן אחת מתפלותיו שממנה
רואים את עמקות ההבנה בתורה זו ורומזת לכמה דברים שביארנו וז"ל:
"מלא רחמים נותן התורה ,עורה נא ,עוררה נא ברחמיך וכוחך את הכח הגדול של התורה הקדושה אשר
יש לה כח להאיר גם בתוך חשך אפלה שלי' .כי אתה תאיר נרי ,ה' אלהי יגיה חשכי' .כי 'גם חשך לא
יחשיך ממך ,ולילה כיום יאיר כחשכה כאורה' ,עשה מה שתעשה ברחמיך הרבים ונפלאותיך העצומים
שאזכה לקיים באמת מקרא שכתוב':לא ימוש ספר התורה הזה מפיך' ,שלא יסורו דברי תורה מפי לעולם.
וגם שלא יתגשמו ולא יתחשכו ע"י פי המגושם ,רק אדרבא התורה תאיר בי לבטל ממני כל הגשמיות וכל
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החשכות עד שאזכה להכיר אוך באמת ולהבין גדולתך וגדולת הצדיקים וגדולת התורה ,ע"י עסקי בה
באמת לשמה בלי שום פניות וגדלות ושקרים ,בלי שום כוונה בשביל שום צד כבוד והתנשאות ומנהיגות
ורבנות חס ושלום ,רק למען שמך לבד באמת לאמיתו .ועי"ז אזכה לתפוס את דברי התורה היטב בליבי
ומוחי ודעתי ,ותפתח ליבי בתורתך שאזכה ללמוד הרבה בכל יום ,ולהבין כל דבר על בוריו לאמיתתו
במהירות גדול ,ולזכור היטב כל דבר שאלמוד .ולא אשכח שום דבר ממשנתי ,ולא יבלבל אותי ולא יטריד
אותי ריבוי הלימוד ,רק תרחיב ליבי בתורתך שתאיר בי באור גדול ואזכה לתופסה ולקבלה במוחי וליבי
בדרך רוחניותיה ודקותיה עד שתוכל כל התורה כולה לשכון בליבי ולזכרה היטב תמיד בלי שום שכחה
כלל הבא מחשכות וגשמיות ח"ו" ,עכ"ל )תפילה תתר"ס(.

ובזכות לימוד וזכירת התורה הקדושה יהי רצון שנזכה במהרה בימינו לקיום הפסוקים בישעיה )פרק נ"ט
כ'-כ"א( "ובא לציון גואל ולשבי פשע ביעקב נאום ה' ואני זאת בריתי אותם אמר ה' רוחי אשר שמתי
עליך ודברי אשר שמתי בפיך לא ימושו מפיך ומפי זרעך ומפי זרע זרעך אמר ה' מעתה ועד עולם".
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הקדמה
תחילתו של ירבעם בן נבט בקדושה ובמסירות נפש לעם ישראל ,לירושלים ,ולמען העליה לרגל .וסופו
למען עצמו ושלטונו ,בהחטאת העם ובגרימת רעה לו ולביתו ולעם ישראל .והדברים מגיעים עד כדי כך,
ששמו נזכר לדראון עולם כאחד "שחטא והחטיא את ישראל" ובכל מקום שרוצים להזכיר רוע ומעשים
רעים מזכירים את אותם מעשים ואת ירבעם בן נבט "בנשימה אחת".

במאמר זה ננסה לעמוד על אישיותו של ירבעם ואולי נוכל לנסות ולהבין ,מה גרם לאיש שהגמ' אומרת
עליו " 360וירבעם יצא מירושלים" אמר ר' חנינא בר פפא שיצא מפיתקה של ירושלים "ןימצא אותו אחיה
השילוני בדרך והוא מתכסה בשלמה חדשה ושניהם לבדם בשדה" ,מאי השלמה חדשה אמר רב נחמן מה
שלמה חדשה אין בה שום דופי אף תורתו של ירבעם לא היה בה שום דופי ,ד"א שלמה חדשה ,שחידשו
דברים שלא שמעה אוזן מעולם ,מאי "ושניהם לבדם בשדה" אמר רב יהודה אמר רב שכל תלמידי חכמים
דומין לפניהם כעשבי השדה ואיכא דאמרי שכל טעמי תורה מגולין להם כשדה" .ולכן מובן למה נבחר
ירבעם להיות מלך על ישראל ומדוע הבטיחו אחיה השילוני "ובניתי לך בית נאמן כאשר בניתי לדוד
ונתתי לך את ישראל" 361וכיצד התדרדר עד לדיוטא התחתונה עד שהנביא מתנבא עליו " ...הנני מביא
רעה אל בית ירבעם והכרתי לירבעם משתין בקיר עצור ועזוב בישראל ובערתי אחרי בית ירבעם כאשר
יבער הגלל עד תומו".362

את מעשיו של ירבעם אפשר להסביר בשתי אפשרויות ,שאת שתיהן נוכיח מהפסוקים המתארים את
מהלך חיו מהמרידה בשאול ,דרך נבואת אחיה השילוני המתנבא שיהיה למלך על ישראל ובהמשך
המרידה המוצלחת ברחבעם ,בנו של שלמה ,עשיית העגלים בבית-אל ,המופתים .כדי שיחזור בתשובה עד
לנבואה הסופית שאותה אומר אחיה השילוני לאשת ירבעם.

אל תאמין בעצמך עד יום מותך
המרידה והנבואה
 360סנהדרין דף קב.
 361פרק י"א פסוק כ"ח
 362פרק י"ד פסוק י'
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האפשרויות הראשונה ,ירבעם בן נבט כפי שצוין קודם היה ת"ח גדול ,דבר זה הביאו למרוד במלך שלמה.
ומה היתה המרידה על דבר "המילוא" שסגר שלמה ,דבר שעכב את העולים לרגל ]דהיינו מריבה למען
המקדש והעולים לרגל[ ,אולם טעות אחת עשה ירבעם ,בזה שהוא מוכיח את שלמה ברבים דבר שלא
יעשה .וכך אומרת הגמ'" 363אמר ר' יוחנן מפני מה זכה ירבעם במלכות מפני שהוכיח את שלמה ומפני מה
נענש מפני שהוכיחו ברבים ,שנאמר "וזה הדבר אשר הרים יד במלך ,שלמה בנה את המילוא סגר את פרץ
עיר דוד אביו" אמר לו אביך פרץ פרצות בחומה ,כדי שיעלו ישראל לרגל ואתה גדרת אותם כדי לעשות
אנגריא לבת פרעה" .ופה ניכר ירבעם במיטבו ,הוא אינו מפחד על מישרתו הבכירה ,הוא דואג למקדש
לירושלים ולכבוד העולים לרגל .וכנראה זה מה שמביא את הקב"ה לבחור בירבעם למלך ,והוא אכן
לאחר המקרה ,פוגש את ירבעם הבורח מצרימה מפני שלמה ,ומבטיחו שיהיה מלך כמו שכתוב "ויאמר
לירבעם קח לך עשרה קרעים כי כה אמר ה' אלוקי ישראל הנני קורע את הממלכה מיד שלמה ונתתי לך
את עשרת השבטים ...ומלכת בכל אשר תאווה נפשך והית מלך על ישראל ...ובניתי לך בית נאמן כאשר
בניתי לדוד ונתתי לך את ישראל" 364וכך בורח לו ירבעם כאשר הוא יודע ,שעתיד הוא למלוך לאחר מות
שלמה על עשרת השבטים .כאשר ירבעם כבר חוזר לא"י ,העם בא להמליך את רחבעם לאחר מות שלמה
ושוטח את תביעות העם "וישלחו ויקראו לו וידברו ירבעם וכל קהל ישראל 365"...לכאורה ירבעם מייצג
את העם בתביעה להפחתת המיסים הכבדים ,שהוטלו על העם עוד בתקופת שלמה .פה שוב נראה ירבעם
בתפקיד המטיב והדואג לעם ישראל אולם מהמשך הדברים" 366ויהי כשמע כל ישראל כי שב ירבעם "...
והרי כבר שלחו וקראו לו ,אלא כנראה כל מהלך הענינים היה מתוכנן ע"י קומץ אנשים שרצה מישהו
"משלהם" שימלוך ולא מלך מבית דוד השייך ליהודה ויתכן שעצם הבקשות היו בקשות מופרזות
ודמגוגיות כדי להמריד את העם ברחבעם שהרי כל זמן שמלך שלמה איש לא התלונן על נטל המיסים
אלא כנראה הבקשות נועדו להפריד את העם ולמרוד בבית דוד.

בנית העגלים
לבנית העגלים היו מטרות דתיות ומדיניות המטרה המדינית היתה החשש שמא ילך העם אחר בית דוד
אולם עצם בנית שני עגלים אחד בדן ואחד בבית-אל ,כאשר זה הנמצא בבית-אל יותר מכובד מסביר
המלבי"ם שאותם עגלים היו כעין העבודה זרה של מצרים וז"ל "ובאמת ממה שעשה שני העגלים וממה
שעשה החג בחודש השמיני ,נגלה שבהיותו במצרים ראה כן את המצרים עושים ,שהיו להם שני שורים,
אשר עבדו אותם אחד בעיר המלוכה מוף והשני בעיר העליפאליס )עיר השמש( ובחודש השמיני היה חג
להעם אל העגל ,כי האיש שאליו נעשה העגל ,שהוא ואשתו למדו דעת מלאכת עבודת האדמה ,נהרג
בחודש ההוא ,יען שאת השור האחד בעיר מוף כבדו מאד ופזרו עליו הון רב לכן עשה עקר מהעגל בבית-
אל" .וא"כ למרות שבתחילה ירבעם היה צדיק יתכן שבבריחתו למצרים נתפס לע"ז ופה בארץ עשה ג"כ
את אותה ע"ז למרות שכלפי חוץ לא היה ממש ע"ז בבית-אל ובדן ,יתכן שירבעם חשש שאם מיד יעשה
 363סנהדרין דף קט:
 364פרק י"א פסוקים לא' ,ל"ז-ל"ח
 365פרק י"ב פסוק ג'
 366פרק י"ב פסוק כ'
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ע"ז גלויה בארץ ,העם ידחה אותו לכן לא היה ממש ע"ז שם ואחת הראיות שאכן ירבעם עבד ע"ז
שבנבואת אחיה" 367ותעשה לך אלוקים אחרים ומסכות להכעיסני "...והביטוי להכעיסני דהיינו בדוקא
שעשית ע"ז וכן מצינו" 368ויעשו בני ישראל את הרע בעיני ה' ויעבדו את הבעלים ...ויכעיסו את ה' ...וכן
מצינו בעוד מקומות בתנ"ך שלהכעיס את ה' משמעותו לעבוד ע"ז "...והסך נסכים לאלקים אחרים למען
הכעסני" .369ועתה מובן מדוע כאשר עדו 370הנביא אומר לו שיקרע את המזבח ,וירבעם רוצה לשלוח ידו
בנביא ויבשה ידו אומר ירבעם לנביא "חל נא את פני ה' אלוקיך" 371ואומר רש"י במקום  :שממשיך
לעמוד במרדו ורואים זאת מזה שאומר אלוקיך ולא אלקי או אלוקינו .ולמרות כל המופתים אין ירבעם
שב בתשובה ואז הקב"ה מנסה לעשות נסיון אחרון כביכול להחזירו בתשובה ואומר לו" 372חזור בך ואני
ואתה ובן ישי נטייל בגן עדן ,אמר לו מי בראש ,בן ישי בראש ,אי הכי לא בעינא" וההסבר בזה שמניעים
מדיניים מנעו ממנו לעשות את התשובה המיוחלת .ואם ישאל השואל הרי ירבעם היה עובד ע"ז מדוע
הגיע לו "הפריבלגיה" שהקב"ה יפנה אליו בהצעה כזאת ,אלא צ"ל היות וירבעם הוא זה שפתח את הפתח
לע"ז בהיתר הוא זה שהפך את הע"ז מאסור למותר ,אם היה חוזר בתשובה כל המגמה היתה נבלמת,
ולכן הקב"ה השתדל כה רבות להחזירו בתשובה.

נבואת אחיה
נבואת אחיה סוגרת מעגל ,אחיה הוא זה שהמליך את ירבעם והוא זה שמתנבא על מפלתו ועל השמדת
ביתו ועל גלות וצרות לעם ישראל "ותלך ותעשה לך אלקים אחרים ומסכות להכעיסני" 373אתה שאמור
היית להמשיך את המלוכה וידעת שהמלוכה נקרעה מהם בגלל ששלמה עבד ע"ז ,אך הוא עבד ע"ז
מאהבת נשים ואילו אתה ירבעם ,עובד ע"ז מתוך עקרון בדרכך בזה החטא כה חמור .וגם העם שלא מחה
בך ועוד יותר הוסיף שעבד ע"ז מדעת עצמו למרות ,שאתה לא בקשת ולא דרשת ,וכמו שהוא אומר "יען
אשר עשו אשריהם מכעיסים את ה' " ובזה הראו את זה שהם עובדים ע"ז מרצונם החופשי לכן גם הם
יענשו "...ונטש את ישראל מעל האדמה הטובה הזאת ...וזרם מעבר הנהר .374"...אולם בנו של ירבעם
יזכה לקבורה "375יען נמצא בו דבר טוב" ומהו אותו דבר טוב אומרת הגמ'" 376חד אמר שביטל משמרתו
ועלה לרגל וחד אמר שביטל פרדסאות שהושיב ירבעם אביו על הדרכים ,שלא יעלו ישראל לרגל" ומובן
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למה הוא זכה לקבורה היות ובבית כזה שהיה בו ע"ז ,הבן מורד באביו ועולה לרגל לירושלים ,בגלל הדבר
הזה מגיע לו קבורה כראוי.

הגאוה היא עצמה עונש נורא )מתוך "מוסר אביך"  -הרב קוק(
בפרק זה נסביר את מהלך הענינים בצורה שונה ,שבעצם ירבעם לא עבד ע"ז ממש אלא משהו אחר גרם
לו לעשות את הטעויות הגדולות "משהו" שרודף אותו ,שעומד לו לשטן בכל דרכו ואותו "משהו" זוהי
המידה הרעה הנמצאת בו ומחלחלת בתמידות "מידת הגאוה".

הנבואה והמרידה
לפי הסבר זה אנו מסבירים ,שאת נבואת אחיה קיבל ירבעם עוד בטרם מרד בשלמה .בעצם הנבואה
שהוא עתיד להיות מלך ,גרמה לו למרוד ואכן אחיה מזהיר את ירבעם בנבואתו מפני מידת הגאוה
המקננת בו ואומר לו "...ומלכת בכל תאווה נפשך והית מלך על ישראל" 377והנביא אומר ומזהיר את
ירבעם ואומר לו ,אם תצליח "למלוך" על תאוותך ותמשול עליהם אז ..."378ובניתי לך בית נאמן כאשר
בניתי לדוד ונתתי לך את ישראל" .אולם ירבעם אינו מושל בגאוה שלו שהוא עתיד להיות מלך על ישראל
הוא אינו ממתין בסבלנות )כדוד שחיכה בסבלנות למלכותו( ,אלא מיד "...וירם יד במלך" .379ואומרת
הגמ' "מאי "וזה אשר הרים יד במלך שלמה" 380אמר רב נחמן שחלץ תפילין בפניו" וכמו שכבר נכתב לפני
זה שגם הוכיחו )את שלמה( ברבים .וזו היתה מרידתו ,שלא קיבל את מלכות שלמה ולמרות שכלפי חוץ
נראתה כל מרידתו "לשם שמים" בכל אופן הסיבה האמיתית היתה מידת הגאוה שלו שאומרת לו שהיות
וקיבל נבואה שלו תהיה המלוכה הוא כבר עתה אינו מקבל את מלכות שלמה ומנסה למרוד ולהיות מלך
כבר עתה .אולם עצתו אינה מתממשת ,ורק המרידה ברחבעם מצליחה )כמו שכבר נכתב לפני כן(.

בנית העגלים
אם עד עתה הצטייר לנו ירבעם כאיש שאוהב את העם ואת המקדש ,הנה לאחר המלכתו מתגלה דמותו
האמיתית ,גאותו ואהבת מלכותו .בנית העגלים אמנם לפי הסבר זה לא היה בה משום איסור ע"ז אלא
רק ,איסור עבודה בבמות לאחר שבית המקדש הוקם .גאותו וההכרה " ביעודו" כמלך על ישראל ,אינה
נותנת לו מנוח והוא כל הזמן מחפש דרכים לבצר את מלכותו ,למרות שראה את נבואת אחיה מתממשת
ואת זה שהקב"ה לא נתן לרחבעם לצאת למלחמה על ישראל .הוא )ירבעם( אינו סומך על הנס ומחליט
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שישראל לא יעלו לירושלים כי אם יעלו לירושלים ימרדו בו וינהו אחר מלכות יהודה וכך אומרת הגמ'
"אמר רב נחמן גסות הרוח שהיתה בו בירבעם טרדתו מן העולם שנאמר "ואמר ירבעם בלבו עתה תשוב
הממלכה לבית דוד ,אם יעלה העם הזה לעשות זבחים בבית ה' בירושלים ושב לב העם הזה אל אדוניהם
של רחבעם מלך יהודה והרגוני ושבו אל רחבעם מלך יהודה" אמר גמירי דאין ישיבה בעזרה אלא למלכי
בית יהודה בלבד כיוון דחזו לירבעם דיתיב ואנא קאימנא סברי הוא מלכא והא עבדא ואי יתיבנא מורד
במלכות האי וקטלין לי ,מיד " ויוועץ המלך ויעש שני עגלי זהב "...ואם כן רצונו לשמור על מלכותו וגאותו
הם אלו שגרמו לו לעשות את העגלים ,ואכן רוב המפרשים מסבירים ,כי העגלים לא היה בהם ע"ז וסמלו
את שבט יוסף שסמלו שור וכן היה בזה כדוגמת הכרובים שהיו בבית המקדש .אך ירבעם בעצמו ,חטאו
היה עשית במות )איסור חמור לכשלעצמו ,אך לא עבודה זרה ממש(] ,ואת הפסוק "ותעשה לך אלוהים
אחרים להכעיסני" 382נסביר שהקב"ה אומר אתה גורם לי לכעוס[ ואכן הנביא עדו כאשר מתנבא על
המזבח וידו של ירבעם יבשה הביטוי "חל נא את פני ה' אלוקיך" 383אין הכונה שמרד בקב"ה ,אלא שהוא
דרך כבוד לפנות בה אל הנביא ,וכדוגמתו מצאנו בשאול "...ושוב עימי והשתחויתי לה' אלוקיך" 384ואז
כאשר הנביא מתפלל בעדו והוא רואה באיזו מהירות תפילת הנביא מתקימת .הוא חושב ,שאם הקב"ה
מרפאו בזמן כה קצר סימן שאין עבירתו כה חמורה .ושוב לא מזיז לו והוא אינו חוזר בו כי הוא חושש
מפני איבוד השלטון וגאותו לא נותנת לו את זה .ואת המדרש" 385חזור בך ואני ואתה ובן ישי נטייל בגן
עדן ,אמר לו מי בראש ,בן ישי ,אמר לו אי הכי לא בעינא" עתה המשפט הזה מקבל משמעות חדשה,
השאלה "מי בראש ?" מצביעה על גאותו ,שהוא איננו מסוגל שבן ישי יהיה בראש והוא לא חוזר בו ואינו
חוזר בתשובה והרב קוק על מידת הגאוה אמר "כל זמן שהגאוה היא בלב אי אפשר לשוב בתשובה ואי
אפשר להשכיל כל שכל טהור" ולכן למרות כל האותות והמופתים הוא אינו חוזר בתשובה.

נבואת אחיה
אחיה מתנבא על ירבעם מצביע על הגורם לחטאיו ואומר לו "ותעשה לך אלוהים אחרים ומסכות
להכעסני ואותי השלכת מאחורי גוך" 386אומר לו הנביא אתה "מכעיסני" בכוונה עושה במות ועגלים
וישראל עובדים ע"ז ואתה לא רוצה לחזור בתשובה ומה הדבר ,שגורם לך לעשות את הדברים הרעים
הללו "גוך" ]מלשון גאווה[ ,הגאווה היא זאת שגורמת לך לחטוא ,אני הזהרתי אותך מפני התאוות שלך,
אני אמרתי לך שעליך להיות בבחינת "ומלכת בכל תאווה נפשך" ,387אך אתה לא נשמעת לי ומיד לאחר
קבלת הנבואה התחילה תאוות לבך וגאוותך למשול בך וכך הדרדרת מדחי לדחי עד לדיוטא התחתונה
וגם ישראל נענשים בגלל שנתת להם לחטוא ובגלל שלא מחו בך .וחטאו מעצמם )וכבר התבאר לפני כן(.
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אולם בנך שכן עלה לרגל ונמצא בו "דבר טוב" הוא כן יקבר .ועתה גם לא יקשה לנו להבין כיצד החליט
בנו לעלות לרגל,כי לא היתה התנגדות בבית ירבעם לעצם העליה לרגל אלא למה שהשתמע ממנה ובבית
ירבעם לא עבדו ע"ז ולכן מצא בלבו את העוז לעלות לרגל ולבטל את המשמרות בדרכים ששם אביו.

סוף דבר
במאמר זה נסינו לעמוד ולו במקצת על דמותו של ירבעם בן-נבט ,החל מעליתו המטאורית עד לדעיכתו
ולהפכיתו לסמל לכל דבר רע ,אשר חטא והחטיא את ישראל .ראינו שאפשר להבין שירבעם בן-נבט עבד
ע"ז ממש ,לעומת זאת אפשר להבהיר שמידותיו הרעות הם אלו שגרמו לו את הרעה הזו.
אותו ירבעם שמבחינת עצמו היה אמור להשלים את ממלכת יהודה להיות החלק הארצי של מלכות
ישראל ,כאשר מלכות יהודה אמורה להצטמצם סביב המקדש ועבודת הכהנים שאמור היה להיות תחליף
לבית דוד "פיספס" את יעודו והחטיא את מטרתו וכמו שאומר הרב קוק 388שהשאלה שבקש הקב"ה
מירבעם "חזור בך ואני ואתה ובן ישי וכו' " השאלה היתה חזור בך ונאחד את הכוחות הנפשיים שבעם
)בן ישי( ואת הכוחות הארציים )מלכות ישראל( וכאשר שאל מי בראש ענה לו מיד הקב"ה "בן ישי" כי
בודאי שהכח הרוחני אמור להיות לפני הכח הגשמי .וכך נשאר בתודעה ירבעם בן נבט לא למלך שהשלים
את בית דוד ,אלא למלך "שחטא והחטיא את ישראל".

" 388המספד בירושלים".
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