בלכתך בדרך

יוצא לאור ע"י
תלמידי ישיבת "כרם ביבנה"

עיצוב השער  -בני גרסטל ז"ל

כסלו תשנ"ט

In memory of

Maurice M. Rothman ז"ל
and

 ע"הGolde N. Rothman

'לחמו מלחמות ה
"who

lived and fought
for Torah-true Judaism"

Published through the courtesy of the
HENRY’ BERTHA and EDWARD ROTHMAN FOUNDATION
Rochester, N.Y. * Circleville. Ohio * Cleveland

גבריאל אוחנה הי"ד
אורי אונרייך הי"ד
שמואל אורלן הי"ד
דב אטינגר הי"ד
יעקב אילוז הי"ד
דב אינדיג הי"ד
שמעון אלוש הי"ד
אהד בכרך הי"ד
אהרן בן -יעקב הי"ד
אביעזר הלוי -לוין הי"ד
שמואל חג'בי הי"ד
אברהם דוד כץ הי"ד
דוד לנדאו הי"ד
חובב מנחם לנדוי הי"ד
מיכאל יצחק מליק הי"ד
יהודה מלק הי"ד
שמואל אהרן מרמלשטיין הי"ד
צבי נוסבוים הי"ד
שמואל דוד פארלי הי"ד
אברהם פלדמן הי"ד
יהודה פרל ז"ל
שלום דניאל פריי הי"ד
יחיאל זלוטשבסקי )פז( הי"ד
אהרן יצחק רוז הי"ד
זאב רויטמן הי"ד
שרגא שמידלר הי"ד
גבריאל קראוס הי"ד

יזכור

תלמידנו ובוגרינו שמסרו נפשם על קידוש השם במערכות ישראל

"נר ה' נשמת אדם"

לעילוי נשמת מורנו ורבנו הגאון
הגדול
מרן ראש הישיבה

הרב חיים יעקב ב"ר ישראל
אלעזר
גולדוויכט זצ"ל

נלב"ע ז' אדר א' התשנ"ה
יהיו דברי תורה אלו לעילוי
נשמתו

בלכתך בדרך

5

תוכן הענינים
פתח דבר 7........................ ................................ ................................ ................................

גנוזות 9 ................................. ................................ ................................
מרן ראש הישיבה  -הרב חיים יעקב גולדוויכט זצ"ל /
מעשה דעכן 11.................. ................................ ................................ ................................

שער גמרא 13.......................... ................................ ................................
הרב משה סתיו שליט"א /
בירך ברכת הפסח -פטר את של זבח 15.............. ................................ ................................
הרב משה אדלר /
פרט וכלל 18..................... ................................ ................................ ................................
ר' נתנאל ברקוביץ' /
כל העומד ליגזז כגזוז דמי 55............................. ................................ ................................

שער הלכה 59.......................... ................................ ................................
הרב צבי צרפתי /
הלכות נזקי שכנים  -חו"מ סימן קנ"ד 61........... ................................ ................................
ר' ישראל גליקמן /
נר חנוכה במוצאי שבת 70.................................. ................................ ................................
ר' יוסף אילוז /
דין הנאה ממעשה שבת 73................................. ................................ ................................

שער תנ"ך ואגדה 82................. ................................ ................................
ראש הישיבה  -הרב מרדכי גרינברג שליט"א /
"קומי רוני בלילה"  -על לימוד תורה בלילה 84................................... ................................
המשגיח  -הרב אברהם ריבלין שליט"א /
"נבואה נזילה" )חלק שני( 93............................ ................................ ................................
שיחת מוסר שנאמרה ע"י הגה"צ הרב וולבה שליט"א /
"בטחון" 154................... ................................ ................................ ................................
יעקב שטרן /
משמעותו של חג הסוכות 161............................ ................................ ................................

בלכתך בדרך

6

7

בלכתך בדרך

 

בשבח והודיה לה' יתברך מוסיפים אנו נדבך נוסף ,על אלו העומדים ,של קובץ חידושי תורה חדש של
"בלכתך בדרך" ,דברים המאירים ומזהירים עיני כל.
ימי החורף כבר בגבולנו,והגשם מתדפק על חלונינו ומעורר כל אחד ואחד מעמלי תורה לקום כארי
ולהתגבר על תחבולות היצר ,ולעבוד את ה' באהבה ובקדושה.

על ימי הזכרת גבורות גשמים אמרינן בגמרא תענית ג' ע"ב דבימות הגשמים מי שאינו מזכיר מוריד
הגשם  -חוזר לראש התפילה .ויש להבין מ"ט אם לא הזכיר כלל חוזר לראש .דאמנם מצינו בגמ' ברכות
ל"ג ע"ב דאין לו לאדם להוסיף על שבחיו של הקב"ה משום שאין בכוחו לומר עד אין סוף שבחים
ומסתמא דה"ה למי שמחסיר שבחים ,כמו שפסק הר"מ בפ"ט מהל' תפילה ה"ז .ותמוה ,דשם לא פסק
דאם צריך לומר הא -ל הגדול הגבור והנורא ,והוא השמיט אחד מן השבחים ,דצריך לחזור לראש
התפילה .ואמאי ,מאי שנא מלא הזכיר גבורת ה' בגשמים דחוזר לראש כדאמרינן לעיל לגבי גבורות
גשמים.
ושמא צ"ל שהדברים מתבארים,דגבורות גשמים הינו שבח שאינו קבוע אלא משתנה עם עונות
השנה,ובו אדם מקפיד לשים לב לשינוי ולא לשוכחו.ומכיון שכך גם מקפידים עליו טפי משום שרוצים
שיתרגל לשינוי ,ואם יצטרך לחזור לראש במקרה שטעה,אזי ישים על ליבו להזהר יותר ולא לטעות.
משא"כ בשבח קבוע שאינו משתנה,טבע האדם לטעות בו פחות ומשו"כ מקפידים עליו כביכול פחות.
על מנת שיורגל האדם בדבר כלשהו מוכרח הוא לשוב ולעשותו כמה וכמה פעמים ועל ידי כך אינו
שוכח למלא את חובתו וכמו שהרבה להביא לפנינו מרן רה"י זצ"ל ,שכתב רבנו יונה בפירושו למסכת
אבות )פ"ג מ"א( "ולפני מי אתה עתיד ליתן דין וחשבון -שהנבראים לא נבראו אך לירא את ה' ,כי איך
יחטא האדם אם יחשוב לפני מי עתיד ליתן דין וחשבון ,ויותר על הפורעניות והניסיון שיהיה לו על
חטאיו ,כי יתבייש בושת גדול וכו'על אחת כמה וכמה לפני מלך מלכי המלכים הקב"ה ,גם כי בהתבייש
הנפש אחר שנתפרדה מן הגוף,הבושת ההוא גדולה מהבושת בעודנה שמה כי טבע הגוף משכח ,וכי יעשה
האיש דבר כיעור ויתבייש עליו מבני אדם ,לשנה או שנתיים ישכח הדבר וילך הבושה מעליו ,וגם כי לא
ישכח מליבו יהיה הדבר ישן נושן והוסרה קצת הבושה ,כי טבע השכחה שבגוף מתערב עם טבע הנפש"
וכו' עי"ש בהמשך דבריו.והעולה מדבריו שכוח השכחה מתקיים באדם מצד גופו המשכיח את הבושה,
אך מצד נפשו וליבו אין הדברים נשכחים .אכ" על מנת שלא לשכוח נזקק האדם להפוך את מעשיו
לרוחניים אף אם הם אך בעלי צורה גשמית וזאת על ידי חזרה על מעשיו כמה וכמה פעמים.
נשזרים הדברים בעניני דיומא על מנת לתרץ את קושייתו הידועה של הב"י בהלכות חנוכה ,שהקשה
מדוע מדליקים נרות שמונה ימים על מנת לזכור את הנס ,שהרי ליום אחד הספיק השמן ובו לא היה נס
וסגי בז' ימים.אך לפי דברינו מתנוצץ אור בהיר על עצם הדלקת נרות חנוכה,שהרי על מנת שלא ישכחו
פעולות גשמיות צריכים אנו להופכם לרוחניות,ואמנם מעשה הדלקת הנרות הינו מעשה ופעולה גשמית,
אך על ידי זה שמדליקים נרות חנוכה שמונה ימים,הופכים את ההדלקה משבעה ימים גשמיים ,כביכול,
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פתח דבר

לשמונה ימים רוחניים ,שהרי כידוע שמונה  -מעל הטבע הגשמי הוא,וזהו הפרסומי ניסא הגדול ביותר
ובכך נזכר הנס ולא נשכח.
ונראה שככל שמעמיק האדם יסודותיו במצולות ים התורה ותורתו תורת אור כך פעולותיו הופכות
לרוחניות יותר ויותר,אך זה בתנאי שאינו שוכח להתחדש ולא להשאיר את המצב כקדמותו שהוא הגורם
לשכחה.
נקוה ונתפלל לבורא עולם שיזכנו להפיץ אור יקרת חידושי עומק התורה בכל אתר ואתר.

העורכים:
ר' נתנאל ברקוביץ'
ישי סופר
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סנהדרין דף מ"ג ע"ב במשנה:היה רחוק מבית הסקילה כעשר אמות ,אומרים לו התודה ,שכן דרך
כל המומתין מתודין ,שכל המתודה יש לו חלק לעוה"ב ,שכן מצינו בעכן שאמר לו יהושע בני שים נא
כבוד לה' א -להי ישראל ותן לו תודה וכו' ,עיי"ש.
הנה מבואר במשנה שעכן היה בכלל המומתין עוד לפני שהודה,והואיל וכל המומתין מתודין אמר לו
יהושע להודות ,וכן מבואר בברייתא בגמרא ת"ר נא וכו' הלך והפיל גורלות ונפל הגורל על עכן .א"ל,
יהושע בגורל אתה בא עלי,אתה ואלעזר הכהן שני גדולי הדור אתם אם אני מפיל עליכם גורל על אחד
מכם הוא יוצא ,אל"בבקשה ממך אל תוציא לעז על הגורלות שעתידה ארץ ישראל שתתחלק בגורל
שנאמר אך בגורל יחלק את הארץ ,תן תודה ,עיי"ש.
מבואר ,דאף שעכן התנגד להריגתו על סמך הגורל,אמר לו להודות רק בכדי שלא להוציא לעז על
הגורלות ,ומינה דההריגה היתה ע"פ הגורל ולא ע"פ הודאתו .וכן מפורש בקרא )יהושע ז' ט"ו( והיה
הנלכד בחרם ישרף באש אותו ואת אשר לו וגו' .ולפי"ז תמוה מאד מש"כ הרמב"ם בפי"ח מהל' סנהדרין
ה"ו:גזירת הכתוב היא שאין ממיתין בד" ולא מלקין את האדם בהודאת פיו אלא ע"פ שנים עדים ,וזה
שהרג יהושע עכן ודוד לגר העמלקי בהודאת פיהם -הוראת שעה היתה או דין מלכות היה וכו' ,עכ"ל.
מבואר בדבריו דהריגת עכן היתה ע"פ הודאתו ,וזה דלא כמפורש בקרא ,במשנה ובברייתא.
ונראה ליישב,דהנה בקרא מבואר דהעונש על המעילה בחרם הוא שריפה וכמוש"נ והיה הנלכד
בחרם ישרף באש אותו ואת כל אשר לו ,ולהלן )פסוק כ"ו( נאמר וירגמו אותו כל ישראל אבן וגו' ,הרי
דנידון בסקילה ,ורש"י )בפסוק ט"ו(נתקשה בזה וכתב בפירוש המקרא ,ישרף באש -האוהל והמטלטלין,
אותו ואת כל אשר לו -כדין המפורש למטה אותו והבהמה בסקילה וכו' ,עיי" ש בדבריו.
ונראה דהרמב"ם יש לו שיטה אחרת בזה ,דהנה איתא בילקו"ש על הפסוק וירגמו אותו כל ישראל
אבן -מלמד שחילל את השבת ,ומובא ברש"י כאן ,ובגמרא בדף מ"ד ע"א נמי איתא ,א"ר אבא בר זבדא
מלמד שבעל עכן נערה המאורסה וכו' רבינא אמר דיניה כנערה המאורסה בסקילה ,ופרש"י  -נצטוו
לסקלו .ויוצא לפי"ז דאע"פ שעל המעילה בחרם היה עונשו שריפה,הוא נסקל מפני שעבר על עבירות
שחייבין עליהן סקילה .והנה פשוט הוא שע"פ הגורל ידעו רק שהוא היה המועל בחרם,ובאמת דן אותו
אלא דמכיון שכל המומתין מתודין אז בכדי שלא להוציא לעז על הגורלות אמר לו
יהושע בשריפה,
להודות,ומתוך הודאתו נודע שעבר על עבירות שעונשם סקילה,נמצא דמה שדנו אותו לסקילה היה ע"פ
הודאתו,וברור דכמו שאין אדם מחייב את עצמו עונש הגוף בהודאתו,אינו יכול גם לשנות מיתתו מקלה
לחמורה ,ולדידן דקי"ל דסקילה חמורה משריפה,לא היה עכן יכול להתחייב בסקילה ע"פ הודאת פיו,
וזהו שכתב הרמב"ם שזה שהרג יהושע עכן ודוד לגר עמלקי בהודאת פיהם -הוראת שעה היתה או דין
מלכות ,וא"ש היטב.

מרן ראש הישיבה הרב חיים יעקב גולדוויכט זצ"ל
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שוב מצאתי שהדברים מפורשים בבמדבר רבה פרשה כ"ג וז"ל:וירגמו אותו כל ישראל אבן  -הוא
לבדו ,וישרפו אותם באש -בממונו הכתוב מדבר שכן נאמר לו מפי הגבורה והיה הנלכד בחרם ישרף באש
אותו ואת כל אשר לו .א"כ מה ת"ל וירגמו אותו ואת כל אשר לו ,מלמד שהודה עכן שבשבת גנב והוציאה
מיריחו והטמין בתוך אהלו ונסקל על חילול שבת ונשרף על שמעל בחרם ,עכ"ל .ואם כי דברי המדרש
מתפרשים אפילו אליבא דמ"ד שריפה חמורה )והא דהומת עכן בסקילה אע"ג דבחייב שתי מיתות נידון
בחמורה ,שאני הכא דהכל היה ע"פ הדבור ובתור הוראת שעה( .אבל דברי הרמב"ם שהביא מעשה דעכן
כמעשה לסתור לזה שאין אדם מתחייב עונש הגוף בהודאתו,אינם מתפרשים אלא אליבא דהלכתא
ששריפה וסקילה סקילה חמורה .ומה שנדון עכן בחמורה ע"פ הודאתו היתה הוראת שעה.
ומה שמבואר במשנה שאל" להתוודות משום שכל המומתין מתודין והוא מדין תשובה ,ובברייתא
מבואר שא"ל להתוודות בכדי שלא להוציא לעז על הגורלות,נראה לומר דאי משום שלא להוציא לעז על
הגורלות ,היה מספיק שיתוודה שהוא מעל בחרם,ומה שעכן התוודה על כל הפרטים הוא מדין כל
המומתין מתודין ,וכמו שמבואר ברמב"ם בפ"א מהל' תשובה ה"א :כיצד מתודין ,אומר אנא ה' חטאתי
עויתי פשעתי וכו' ועשיתי כך וכך וכו'וכל המרבה להתוודות ומאריך בענין זה הרי זה משובח וכו' ,וכן כל
מחויבי מיתות ב"ד וכו' ,עיי"ש.ובזה מדוייק לשון המשנה שמביאה הפסוק ויען עכן את יהושע ויאמר
אמנה אנכי חטאתי וכזאת וכזאת עשיתי,שלכאורה הוא מיותר לומר שאכן עכן התוודה ,ובפשיטות יש
לומר משום דהתנא רוצה לסיים ,ומניין שכיפר לו וידויו ,לכן מביא דעכן התוודה .אבל לפי הנ"ל מדויק
ביותר דעיקר הראיה היא מהא דכזאת וכזאת עשיתי,דעל עצם הוידוי אפשר דהוא שלא להוציא לעז על
הגורלות,אבל מהא דכזאת וכזאת עשיתי  -שהתוודה על שאר חטאים -יש ראיה דבמומתין איכא נמי
הדין וידוי של תשובה ,ודו"ק.

בלכתך בדרך

 

13

בלכתך בדרך

14

15

בלכתך בדרך

 

 

המשנה )פסחים קכ"א( "בירך ברכת הפסח פטר את של זבח -את של זבח לא פטר את של פסח דברי
רבי עקיבא אומר לא זו פוטרת את זו ללא זו פוטרת את זו".
רבי ישמעאל,
ובגמרא מבואר טעם מחלוקתם לדברי ר'ישמעאל זריקה בכלל שפיכה ולכן קרבן פסח כולל שלמים
)דאם היה משווה עבודתם לפסח היה יוצא ידי"ח( אבל לא להיפך )דאם היה זורק דם הפסח לא היה יוצא
ידי"ח( ואלו לרע"ק לא שפיכה בכלל זריקה ולא זריקה בכלל שפיכה.
הרי שלרע"ק אם נתן דם השלמים בשפיכה לא יצא ידי"ח וכן מבואר בזבחים דף לז" .לכדתניא מנין
לניתנין בזריקה שנתנן בשפיכה יצא ת"ל ודם זבחיך ישפך סבר לה כרע"ק" וכו' מבואר דהברייתא
המלמדת שיצא ידי"ח בשפיכה דלא כרע"ק.
וא"כ תמוהים דברי הרמב"ם שפסק במשנה בפסחים כדברי רע"ק )פ"ח מהלכות חו"מ הל"ז(
ומאידך פסק שכל הניתנין בזריקה שניתנו בשפיכה יצא )פ"ב מהלכות פסוהמ"ק הל"ב(.
והנה בעצם דין קרבן פסח שדינו בשפיכה לכאורה תלוי בפלוגתא שבגמ' )זבחים נו :נז.(:
נלמד דין מתן דמים בפסח מבכור שטעוןמתן דם אחד על היסוד ובארה הגמרא שזו שיטת רבי יוסי
א מבואר שלמדים מתן דם במעשר ופסח מהפסוק "ודם זבחיך ישפך".
הגלילי אמנם בסוגיא בדף ל"ז ע"
והנה הרמב"ם פסק כריה"ג כן מבואר בפירוש המשנה בסוף פ"ה דזבחים וכן בפ"ה מהלכות מעה"ק
הבכור והמעשר והפסח דם כל אחד מהם טעון מתנה אחת בשפיכה כנגד היסוד וכו'
הל"ז וזה לשונו" :
ואת דמם תזרוק מפי השמועה למדנו שהוא הדין במעשר ובפסח" ,ועל פי זה
ומניין...שהרי נאמר בבכור "
מיושבות הסוגיות דדווקא לרי"ש שלמד מתן דם פסח "מדם זבחיך ישפך" ס"ל דזריקה בכלל שפיכה
אמנם רע"ק ס"ל כריה ג" שלמד מתן דם בפסח מבכור וא"כ אף שפסק להלכה הלימוד מ"דם זבחיך
ישפך" לענין שמהני בדיעבד דס"ל לרמב"ם דאין הכרח שאם מהני שפיכה בדיעבד שיחשב כאותו סוג
עבודה.
ם שאף ששפיכה בדיעבד מהני אבל מתן דם פסח לא הוי "שפיכה"אלא מתנה ולא
ולכן ס"ל לרמב"
כלול זה בזה ורק אם למדים מתן דם פסח משפיכה שייך להשוותם .אלא דא"כ צריך לבאר הסוגייא
בזבחים שקשרה את שני העניינים ונלע"ד לבאר בהקדם הסוגייא ":תנו רבנן מנין לניתנין על מזבח
החיצון שנתנן במתנה אחת שכיפר ת"ל "ודם זבחיך ישפך" ועז" מקשה הגמרא וכי להכי הוא דאתי וכו'
ובהמשךוהא מבעיא לכדתניא מנין לניתנין בזריקה שניתנין בשפיכה וכו' ודחו כרע"ק מבואר דכדי
ללמוד מהפסוק דין מתנה אחת צריך שהפסוק יהיה מיותר רק ללימוד זה ממילא העמדנו את הברייתא
כרע"ק שחולק על דין שפיכה,אמנם למסקנא דין מתנה אחת נלמד ממקו"א ודין מתן דם בפסח נלמד
מבכור א"כ הפסוק "ודם זבחיך ישפך"נשאר מיותר ואפשר ללמוד מזה לשפיכה שמהני בדיעבד וממילא
אין הכרח לבאר בדעת רע"ק שחולק על דין זה.

הרב משה סתיו שליט"א
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ם"לפסוק כפשט סוגייא במקומה במיוחד אי הוי סתם משנה ולא לדחות מכח
ובידוע דרך הרמב
הנחה שהובאה בגמרא דרך קושיא ותירוץ ולכן פסק כרע"ק לפי הכלל מחלוקת רע"ק וחבירו הלכה
כרעק" וכן פסק כסתם משנה בהלכה שמקור דין מתן דם בפסח היא מבכור )ולכן קרינן ליה מתנה ולא
שפיכה(ובאין חולק ברור פסק ששפיכה במקום זריקה מהני.
אלא קצ"ע מנלן לרמבם" שמתן דמם בשפיכה ולא בזריקה אם לא למדים מ"דם זבחיך ישפך"
ובחידושי הגרי"ז באר בשם הגרח" דאין חילוק מהותי בין זריקה לשפיכה אלא בכל גדר השפיכה שאין
יותר ממתנה אחת בלא חילוק מקום ומתנות יע"ש אלא דא"כ צ"ע הגמרא בפסחים שמחלקת בין זריקה
לשפיכה.
ולבאר הענין נקדים דהנה הקרבנות נחלקו לארבעה סוגים שכל אחד מהם נמנה כמצוות עשה בפנ"ע
חטאת ואשם עולה ושלמים ואף שיש סוגים שונים בכאו"א מהם נחשבים כארבע סוגים עיקריים ונמנים
כארבע מצוות מלבד זאת יש חיוב להביא סוגי הקרבנות במצבים שונים למשל המחויב עולה מאיזה טעם
שיהיה הרי שיש חייב על האדם להביא העולה לשם חיובו ומלבד זאת מצווים הכהנים בסדר העבודה של
הקרבן ויתכן מצב של הפרדה בין שתי המצוות כגון השוחט קרבן עולה או אשם שלא לשמו הקרבן כשר
וקרב ככל סדר הקרבתן אבל הבעלין לא קיימו מצוותם וכן יתכן להפך כגון הזורק את הדם על היסוד
הקרבן נתקבל והבעלים יצאו ידי"ח אמנם אין הבשר מותר באכילה היות ונעשה שלא כדינו.
ובכל קרבן חיוב הבעלים הוא הבאת הקרבן ודיני עבודתו והלכותיו נובעים מחלות שם קרבן עליו
כאשר אין הבדל מה סיבת החיוב לדוגמא יכול אדם להתחייב עולה מדין מצורע מדין יולדת או מדין
ראיה ונדבה אין זה משנה בצורת הקרבת העולה ולא בשם העולה וכל דינה וכן בשאר הקרבנות.
ובאמת אין להם שם קרבנות אלא בשיתוף השם כמו שיבואר(
יוצא מגדר זה הנם שלושה קרבנות )
שיסוד חיובם אינו קרבן אלא מצווה מחודשת בכאו"א דהיינו בבכור יסוד דינו מתנ"כ אלא שהכהן צריך
לאוכלו בקדושה וכן מעשר בהמה יסוד דינו הנו חיוב מצוות מע"ב לאוכלו בירושלים בקדושה אלא שגדר
הקדושה שבו נותן לה דין קרבן וכן הוא בקופ" שיסוד דינו לשחוט כבש לשם פסח ולאוכלו אלא שיש לו
הט צריך לימוד מיוחד בגמרא לחדש כל דיני קרבן בשלושת אלה שאינם נכללים בגדרי
תורת קרבן ומ"
הקרבנות הידועים ודברים אלה מבוארים ברמב"ם בפיהמ"ש סוף פ"ה בזבחים ותו"ד ששלושת אלה
אינם נחשבים בכלל קרבן שלמים או איזה קרבן אחר אלא סוגים מחודשים בפנ"ע יעיו"ש.
ואגב אורחא נלע"ד שביסוד זה מבוארים עניינים רבים בהל' קו"פ:
אין שוחטין את הפסח אלא בעזרה כשאר הקדשים" וצ"ע מה
א .לשון הרמב"ם פ"א מהל' קו"פ":
השוני מקרבן רגיל )לשון הרמב"ם שם משמע כאלו יש לאו מיוחד של קו"פ לשוחטו מחוץ לעזרה
ואין זה כך אלא שמביא הרמב"ם פסוק זה להוכיח שדין הפסח כשאר קודשים(.
ב .הרמב"ם פט"ו מהלכות ביהמ"ק הלי"א":הפסח ששחטו במחשבת שינוי בשם וכו' בין ששינהו
לשם חולין פסול" ,וצ"ע מ"ש מחטאת שמשנה לשם חולין כשר ולא עלה לבעלים וצ"ל שבקו"פ
אין מציאות שכשר אם לא עלה לבעלים דבשאר קורבנות אף שהבעלים לא יצאו ידי"ח ולא קיימו
מצוותם הקרבן בעצמו כשר ונשארה מצוות הקרבתו אמנם בקו"פ אין דין קורבן בפנ"ע.
הפסח שבא בטומאה נאכל בטומאה שלא בא מתחילתו אלא לאכילה",
במשנה פסחים ע"ז":
בפשטות הכוונה שעיקר המטרה שיאכל ואי לא הרי שחסרה עיקר מצוותו אמנם צ"ע דהרי אכילה לא
מעכבא אולם רש"י באר "כשנצטווה עיקר פסח לאכילה נצטווה דכתיב לפי אכלו הרי שזה גדר חיוב
הקרבן א"כ בהכרח שההיתר להביאו בטומאה כולל אכילתו וא"כ אפילו שאין לדמות דין זריקת הדם
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ברך ברכת הפסח  פטר את של זבח

והקטרת אימורים בפסח לשאר קרבנות דבכל קרבנות מצוות סדר עשיית הקרבן מחייב עבודות הדם
והקטרה ונאמרו גדרים במצוות אלו אמנם בפסח )וכן בכור ומעשר בהמה( נאמר בהם רק חיוב הקרבה,
דהיינו ניתן להם דין קדושה המקבילה לשלמים וממילא חייבים בהקרבה אבל אין מצוות עשיית הקרבן.
יל" שהחילוק בין מתנה לשפיכה שמתנה ביאורה מעשה מוגדר במקום וצורה ואלו שפיכה יסוד דינה
שיגיע הדם למזבח ועצם הגעת הדם מהווה גמר הקרבתו והכשירו של הקרבן לאכילת הבשר והקטרת
האימורים ולכן הגדיר הרמבם" מתנה אחת כשפיכה היות ואין שום הקפדה על המקום אלא שיהיה כנגד
היסוד ותו לא.

בלכתך בדרך
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שותפות הכל לכל או שלכ"א חלק שאינו מבורר

השותפין שנדרו הנאה זה לזה:
1

"השותפין שנדרו הנאה זה מזה אסורין ליכנס לחצר )של שניהם( ,ר'אליעזר בן יעקב אומר זה נכנס
לתוך שלו וזה נכנס לתוך שלו וכו'.היה אחד מהם מודר הנאה מחברו לא יכנס לחצר ,ראב"י אומר יכול
הוא לומר לתוך שלי אני נכנס ואיני נכנס לתוך שלך וכו'.היה אחד מן השוק מודר באחד מהם הנאה לא
יכנס לחצר ,ראב"יאומר יכול לומר לו לתוך של חברך אני נכנס ואיני נכנס לתוך שלך" .ובגמרא 2תולה
מחלוקתם בברירה" ,ראב י" סבר יש ברירה האי לדנפשיה עייל והאי לדנפשיה עייל ,ורבנן סברי אין
ברירה" .ובראשונים" 3פירוש ברירה דהכא לאו כברירה דעלמא,דבהא ודאי לא שייך למימר בתר חלוקה
הוברר הדבר שזה חלקו המגיעו ולמשרי ליה משום הכי לאשתמושי ,שהרי בכולה משתמש! אלא הרי זה
אחד מן הלשונות בתלמוד שהוא שווה בשני מקומות ופירושו מתחלף .ופירוש ברירה דהכא כלומר שכל
אחד ואחד מדין זכותו שיש לו נשתמש ,ולא חשבינן ליה שנשתמש בחלק חברו כלל" .4ולפ"ז חולקים ת"ק

 1נדרים תחילת פ"ה במשנה.
 2ב"ק דנ"א ע"ב לענין בור של שני שותפים.עבר עליו הראשון ולא כיסהו והשני ולא כיסהו  -השני חייב.
ובגמרא )ע"ב( " -וראשון מאימת מיפטר? וכו'חד אמר משמניחו משתמש וחד אמר משימסור לו דליו.
כתנאי המדלה מים מן הבור ובא חברו וא"ל הנח לי ואני אדלה מים ,כיון שהניחו משתמש פטור,
ראב י" אומר משימסור לו דליו .במאי קמפלגי? ראב"י סבר יש ברירה,האי מדידיה קא ממלא והאי
מדידיה קא ממלא ,ורבנן סברי אין ברירה.אמר רבינא ואזדו לטעמיהו דתנן השותפין שנדרו הנאה זה
מזה וכו' ,עכ"ל לענינינו.
 3המצוטט לשון הרא"ה בשט"מ ב"ק דנ"א ע"ב ,וכ"כ ראשונים רבים .וז"ל הנמו"י שם :במסכת נדרים
פסקו הלכתא כרבי אליעזר דאמר יש ברירה ואע ג" דבדאורייתא הוא ובמסכת יו"ט ) ביצה דל"ח ע"א(
פסקינן כרב אושעיא דאמר בדרבנן יש ברירה ולא בדאורייתא!?רבנו חננאל תירץ דלא פסקו כוותיה
אלא בדרבנן ,אבל הרא"ה כתב בשם רבו הרמבן" דלעולם פסקינן כרב אושעיא דבדאורייתא אין
ברירה ,והכא גבי חצר שזה משתמש בכל החצר,איך אפשר לומר אחר שחלקו הוברר הדבר שזה בחלקו
נשתמש ,והרי אנו מתירין לו להשתמש בכולו! אלא ברירה האמורה כאן ר"ל כל אחד ואחד בשביל
זכותו שיש לו משתמש וכו',וברירה דנקט זה אחד מן הלשונות בתלמוד שהלשון אחד והפירוש מתחלף,
ובזה לא קשיא הלכתא אהלכתא ,עכ"ל .וכה"ג ברמב"ן בנדרים ר"פ השותפין ,וריטב"א שם ,ובר"ן על
דמ"ה ע"ב.
 4ולר"ן בנדרים דמ"ה ע"ב לא הונח פירוש זה  ,וז"ל דאם איתא ,מאי לישנא דיש ברירה ואין ברירה וכו',
לפיכך נראין לי דברים כפשטן דברירה דהכא כברירה דעלמא אלא משום דהך ברירה עדיפא )לכן(
פסקינן הכא כראב"י וכו' ששותפין הללו בשעהשלקחו החצר על דעת כן לקחוה שבשעה שישתמש בה
אחד מהם תהא כולה שלו לתשמיש.ולפי שמשעה ראשונה אין אנו יודעים באי זה יום ובאיזו שעה
ישתמש בו כ"א מהם) ,לכן( אנו צריכין לברירה,לומר שעכשיו שאחד מהם משתמש בה ,הוברר הדבר
למפרע שמשעה ראשונה קנה אותה כולה לשעה זו וכו' ,עכ"ל .וכתב עוד לפנ"כ וז"ל ותמהני ,נהי
דקסברו רבנן אין ברירה וכו' ,היאך יכול לאסור על חברו,הא אין אדם אוסר דבר שאינו שלו וכו' ,הרי
כשכ"א נכנס לחצר -משלו הוא נהנה ולא משל חברו וכו' .ונ"ל דהיינו טעמיהו דרבנן משום דכיון שאי
אפשר לומר דכ"א קנה לכוליה חצר קנין הגוף לעולם ,דאי דמר לא דמר וכו',אלא כל אחד מהנך שותפין
יש לו לעולם בחצר זה קנין הגוף דהיינו חלקו,וקנין שיעבוד בחלקו של חברו שאין הלה יכול לעכב עליו
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וראב"י בגדר שותפות האם פירושו שלכ"א חלק שאינו מבורר או דלכ"א הכל .לראב"י יש לכ"א זכות
בכל ,ולכך יכול להיכנס לכל החצר ,שנכנס לתוך שלו .לרבנן לכ"א רק חלק בחצר ,והיות שאינו מבורר
חלקו אינו יכול להיכנס כלל.

שותפות ישראל ועכו"ם בשדה
"ישראל ועכו"ם שלקחו שדה בשותפות  -טבל וחולין מעורבבים זה בזה דברי רבי ,רשב"ג אומר של
ישראל חייב ושל עכו"ם פטור" 5ובפשטות י"ל דחולקים בגדר השותפות האם הוי הכל לכל ,ואז הוי טבל
וחולין מעורבבים אפילו לאחר שחלקו ,או דהוי לכ"א חלק שאינו מבורר.
ועוד יל" דחקירה זו היא העומדת בבסיס מחלוקת הראשונים ,6דלרש"י לדברי רבי הוי טבל וחולין
מעורבבים" ,אין לך כל חיטה וחיטה שאין חציה טבל וחציה חולין ,שחלק העכו"ם פטור וכו' ,וישראל
צריך לעשר את שלו מיניה וביה ולא ממנו על טבל גמור ,ולא מטבל גמור עליו,מפני שמפריש מן הפטור
על החיוב ומן החיוב על הפטור.אבל כי מפריש מיניה וביה מעשר שלם ,נמצא מעשר מן החיוב שבו על
החיוב שבו ,ומן הפטור שבו על הפטור שבו" .והתוס' מקשה ,7ומסביר "לכך נראה דאין תקנה לטבל זה,
דכיון שאין ברירה,שמא הגיע לו כל חלקו של העכו"ם או חציו ,ולא ידעינן כמה וכו' .ומיהו יכול לתקנן
שיפריש עליו ממקום אחר ,ויפריש גם עליו ממקום אחר ,ואחרון אחרון מקולקל ,עד שלא ישאר כי אם
מעט" וכו' .די"ל דלרש"י הוי שותפות הכל לכל,ופשוט שאכן אין לך כל חיטה וחיטה ששיכת גם לישראל
וגם לעכו"ם ,והוי חציה טבל וחציה חולין ,ולכך יכול להפריש מיניה וביה .אך לתוס' י"ל דלכ"א חלק
שאינו מבורר ,וא"כ גם לאחר הבירור יש להסתפק אם זהו הטבל או החולין ,ולכן אין לו תקנה.

שותפות ישראל ועכו"ם בבהמה ועיסה
ואולם קשה דאמר רב חסדא 8בהמה חציה של נכרי וחציה של ישראל מותר לשחטה ביו"ט ,דאי
אפשר לכזית בשר ללא שחיטה ,עיסה חציה של נכרי וחציה של ישראל אסור לאפותה ביו"ט דהא אפשר
למפלגה בלישה .וכה"ג" 9הנהו תרי כותאי דעבוד עיסקא בהדי הדדי .אזיל חד מיניהו פליג זוזי בלא
דעתיה דחבריה .אתו לקמיה דרב פפא ,א"ל מאי נפ"מ?הכי אמר רב נחמן זוזי כמאן דפליגי דמי".

מן הדין ,אע"ג דלא קני ליה גופא וכו' .וראב"י פליג משום דס"ל דיש ברירה ,ומש"ה אמרינן בכל שעה
ושעה שנכנס לחצר דבדנפשיה קא עייל וגוף החצר קנויה לו לגמרי וכו' ,שכל שאני יכול לומר שיש לכ"א
קנין הגוף,אין ראוי לומר שיהא קנין שיעבוד,שאין נקרא קנין שיעבוד מה שהוא עומד כך לעולם בעל
כורחו של כ"א מהם וכו' עכ"ל .והנה לר"ן אין הגדרת שותפות שהכל לכל ,דאי דמר לא דמר ,אלא
מחלוקתם האם יש שותפות בזמן )יש ברירה( ,דברגע אחד הכל של האחד וברגע שני הכל של השני או
דאין ברירה .ומ"מ רוב הראשונים נוקטים כנ"ל.
 5חולין דקל"ו ע"ב ,גיטין דמ"ז ע"א -ע"ב ועוד.
 6גיטין דמ"ז ע"ב ,רש"י ותוס' ד"ה טבל וחולין מעורבבין.
 7דא"כ לא משכחת דמייתי ביכורים אלא בן יחיד ,למ"ד אחים שחלקו לקוחות הם ,וקנין פירות לאו
כקנין הגוף.
 8ביצה דכ"א ע"א.
 9ב"מ דס"ט ע"א.
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וכה"ג" 10אמר רב חסדא בהמה חציה של עיר הנידחת וחציה של עיר אחרת  -אסורה ,עיסה חציה של עיר
הנידחת וחציה של עיר אחרת  -מותרת .מאי טעמא?בהמה כמאן דלא פליגא דמיא ,עיסה כמאן דפליגא
דמיא" .ומשמע דגדר השותפות שלכ"א חלק שאינו מבורר .כשאפשר לפלוג )מעות ,עיסה( פלגינן ,וכשאי
אפשר לפלוג )כבבהמה( משום שבחיותה כל האיברים ינקי מהדדי "חיילא איסורא בכולא" 11לא בגלל גדר
שותפות דהכל לכל,אלא בגלל שבמציאות אי אפשר לברר החלקים.
אולם א"כ קשה הגמרא של ישראל ועכו"ם שלקחו שדה בשותפות ,והרי שם אפשר לחלוק במציאות,
ובכ"ז לרבי הוי טבל וחולין מעורבבין זה בזה" ,ואין לך כל חיטה וחיטה שאין חציה טבל וחציה חולין"!
ואם נאמר דכיון שבשהייתם בקרקע ינקו זה מזה ולכן גם לאחר קצירתם אין אפשרות של חלוקה ,א"כ
תקשי על רשב"ג הסובר דחציו טבל וחציו חולין! אלא ע"כ די"ל דרב חסדא סובר כרשב"ג דגדר השותפות
הוא שלכ"א חלק שאינו מבורר ,אך לרבי הוי שותפות הכל לכל.
ועוד יותר י"ל ע"פ הירושלמי" 12רבי יסא בשם רבי חנינא מה פליגין )רבי ורשב"ג לענין ישראל
ועכו"ם שלקחו שדה בשותפות( שחלקו שדה בקמתה ,אבל אם חילקו גדיש אף רשב"ג מודה לרבי שכל
קלח וקלח של שותפות הוא" .כלומר דרשב ג" הסובר דשותפות הוי חלקים שאינם מבוררים ,מודה
כשבמציאות אי אפשר לחלוק כיון דינקי מהדדי ,והוי טבל וחולין מעורבבים .אך רבי החולק גם כשחלקו
לאחר קצירה על כרחך סובר דשותפות הוי גדר שהכל לכל ולא משום שאי אפשר לחלוק.

נשתתפו לזמן קצוב
13

פוסק הרמב"ם "שותפין שהתנו ביניהם שיעמדו בשותפות זו עד זמן קצוב ,כ"א מהן מעכב על חברו
ואינו יכול לחלוק עד שיגיע הזמן או עד שיכלה כל ממון השותפות וכו'.נשתתפו סתם ולא קבעו להם זמן
הרי אלו חולקים כל זמן שירצה אחד מהם" 14אולם הראשונים 15חולקים וסוברים דגם בקביעות זמן

 10סנהדרין דקי"ב ע"א.
 11ובהסברו עי' יד רמה שם וזל"בהמה כל כמה דאיתיה בחיים כמאן דלא פליגא דמיא וחיילא איסורא
אכולא,עיסה כמאן דפליגא דמיא ולא חל איסורא אלא אפלגא.וכי תימא בהמה נמי אפשר דשחט לה
ופלג לה?אמרי מכדי מעיקרא כי קא חייל איסורא אבע"ח קא חייל ,ובע"ח לאו בני חלוקא נינהו,
ואשתכח דמעיקרא לאו כמאן דפליגא דמיא ,עכ"ל .ועי' ערוך לנר שהקשה מביצה דל"ז ע"ב .ואולם
שיטת רש"י ד"ה כמאן דלא פליגא וז"ל אי אפשר לכזית בשר בלא שחיטה ,ואפילו שחטה מישחט ,אין
בשחיטתו כלום וכו',דכי שחט לסימן דעיר הנידחת אינו שוחט אלא ממית וכו' ,עכ"ל .והקשו עליו
באחרונים.
 12דמאי פ"ו ה"ו.
 13הלכות שותפין פ"ד ה"ד.
 14ועי' בכסף משנה שם ובב"י חו"מ קע"ו סקכ"ג וז"ל ונראה שלמד )הרמב"ם( כן מדגרסינן בב"מ דק"ה
ע"א וז"ל "אמר רבא הני בי תרי דעבוד עיסקא בהדי הדדי ורווחי ,וא"ל חד לחבריה תא ונפלוג ,אי א"ל
אידך נרווח טפי ,דינא הוא דמעכב עליה" וכו' .ופרש י" בי תרי דעבוד עיסקא וז"ל שני קבלנים שקיבלו
עיסקא מבעל הבית בשותפות,ויסחרו במעות עד זמן פלוני ויחלקו ביניהם וכו' ,עכ"ל .וסובר הרמב"ם
דה"ה נשתתפו לזמן קצוב .אבל תוס' כתבו )שם( וא"ת אמאי נקט בכהג" ולא נקט האי מאן דמקבל
עיסקא מחבריה? יל" לפי שהמקבל יכול לחזור קודם הזמן ולומר לא אטרח עוד ,ואטול מה שיגיע לידי
עד הנה ,ופועל יכול לחזור בו אפילו בחצי היום .אבל בעלהעיסקא יכול להיות שאין יכול לחזור שהרי
פלגא הוא מלוה ביד המקבל,וגם פלגא בפקדון נתן לו זכות והשליטו להשתכר בו עד הזמן וכו' וכן פסק
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יכול כ"א מהם לחזור בו "דלא גרע מפועל" .16וי"ל כדברנו דאי שותפות הוי דלכ"א חלק שאינו מבורר ,כי
אז אפשר שעל החלק השני שעובד ומרויח בו נחשב כפועל ,ויכול לחזור בו גם בשקבעו זמן קצוב .אך אם
שותפות הוי הכל לכל כי אז אין כלל ֵש ם פועל ,שבשלו עובד ועושה.

דין ודברים אין לי בשותפות
"האומר לחברו )פרש"י כגון שדה של שותפין ואמר אחד לחברו( דין ודברים אין לי על שדה זו ,ואין
לי עסק בה,וידי מסולקות הימנה לא אמר כלום 17וכו',איבעיא להו קנו מידו מאי?" וכו' .ומפרש רש"י
שם דאברייתא הנ"ל קאי .ומקשה ר"י" 18דמה יש להועיל שם קנין,שהרי למי מקנה אותה ,והלא לכו"ע
מפקר לה!" ,ומעמיד השאלה על המשנה )הכותב לאשתו דין ודברים אין לי בנכסיך( .וי"ל דלר"י הוי
שותפות שלכ"א חלק שאינו מבורר ,וא"כ לא שייך הקנאה אלא הפקר ,אך לרש"י דשותפות הוי הכל לכל
יל" דלפני שיוצא מהשותפות יש לו להקנות לחברו את חלקו.19

תופס ממון השותפות בגלל חוב האחד
פוסק השו"ע":20שנים שיש להם חוב בשותפות עם עכו"ם ופרע קצת ומעכב השאר מפני שאומר
שאחד מהם חייב לו כנגדו ,והלה כופר  -ההפסד על שניהם" .וברמ"א":ונראה לי שהוא הדין אם היה
החייב ישראל ,רק שחייב להישבע ,משא"כ בעכו"ם שאפילו שבועה אינו צריך ,רק חרם בעלמא".
ובאחרונים 21מקשים על דברי הרמ"א " -דאמרי שההפסד יהיה גם על השותף השני ,היאך יכול לתפוס

הרא"ש וכו' .ולפ"ז שותפין נמי אע"פ שקבעו זמן ,יכול כ"א לחזור בו קודם הזמן .וכן כתב הנמו"י וכו'.
ונל" טעמא משום דלא גרע מפועל שיכול לחזור בו וכו' .ותמהני מדברי רבנו )הטור( שכתב דברי
הרמב"ם סתם ולא כתב שהרא"ש חלוק עליו ,עכ"ל.
אם שמו מעות בשותפות להתעסק בהם לזמן אין אחד מהם
ובטור קע"ו סל"ג "כתב הרב ישעיה וכו'
יכול לחלוק וליטול זוזיו ולומר כל מה שאשתכר בהם יהיה שלי וכו' ,ומשמע מדבריו שכ"א יכול לכוף
חברו לחלוק אפילו בתוך זמן השותפות ואין זה כדברי הרמב"ם וכו' .וכ"כ הראב"ד שאין אחד מהם
יכול לעכב מלחלוק תוך הזמן".
ובשו"ע קע"ו סט"ו פוסק כרמב"ם .ובש"ך סקמ"ד וז"ל וכו' וס"ל דלא דמי לפועל וגם לא למקבל
דש ם עבד הוא על המתעסק שמתעסק בו לבד ,וכתיב
עיסקא מחברו לזמן שיכול לחזור וכו',דשאני התם ֵ
כי לי בנ"י עבדים ,משא"כ בשניים שנשתתפו יחד ומתעסקים בו שניהם ,דאין ֵש ם עבד על שום אחד
מהם ,וכו"ע מודו בזה דאין אחד מהם יכול לחזור ,ולא כב"י שכתב דלתוס' ולרא"ש יכולין לחזור גם
אחד מהשותפין מחברו ,עכ"ל .ומ"מ לב"י הוי מחלוקת ראשונים.
 15תוס' בב"מ דק"ה ע"א ד"ה הני בי תרי ,נמו"י ורא"ש שם ,הגהות המרדכי פרק איזהו נשך )רבנו
ישעיה( ,הראב"ד על הרמב"ם ועוד.
 16לישנא דהנמו"י ,ב"מ דכ"ג ע"א בדפי הרי"ף.
 17כתובות דפ"ג ע"א.
 18תוס' שם ד"ה קני מידו.
 19עי' דרכי משה לרב עמיאל ח"א שמעתתא ח' דכן כותב.ויוסבר טוב יותר לצד שותפות כרשות שלישית
וכדלעיל.
 20חו"מ קע"ו סל"ו.
 21ש"ך שם סקמ"ח.
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ולגרום לחברו שאינו חייב לו כלום הפסד בתפיסתו" .22וי"ל דחולקים בציור הדומה לענינינו ,דאי
שותפות הוי חלקים שאינם מבוררים,כי אז הישראל התופס החזיק בחלק השני שאינו חייב לו והוי גזלן.
אך אי שותפין הוי הכל לכל ,כי אז התופס  -תופס משל החייב לו ,דכל חלק מהשותפות הוי ג"כ שלו ,אע"ג
דג"כ הוי כל חלק של השותף השני,לא גרע מפני זה תפיסתו מחלק החייב לו.

בהמת השותפין לענין שבת
"ישראל ועכו"ם שותפין בבהמה -מותר לעשות בה עכו"ם מלאכה בשבת וישראל ביום חול .ואם לא
התנו מתחילה אסור אע"פ שהתנו אח"כ" .23ונחלקו הראשונים בסברא ,די"א משום דישראל מצווה על
שביתת חלקו ,24וי"א דבשבת הוי כאילו הבהמה שייכת כולה לגוי,ואין משום שביתת חלקו של ישראל,
אלא דאם לא התנה הוי לוקח שכר שבת שלא בהבלעה .25ולכאורה י"ל דחולקים בענינינו ,דלמ"ד
דשותפות הוי חלקים בבעלות נפרדת שאינם מבוררים ,ברור הוא כי גם בשבת הוי חלק בהמה של
הישראל עושה מלאכה .מאידך אי י"ל דהכל לכל,כי אז אפשר לומר כי בשבת הוי כולו רק לגוי.26
 22לשון הש"ך ,וכותב וז"ל והיה נראה לכאורה ליישב דברי הרב ולפרש דהרב מיירי שהישראל התופס
ברח או הלך לו למדינת הים ,או אין לו לשלם .אך מדבריו בדרכי משה לא משמע כן שכתב וכו' ,שוב
רע"שפסק דבמטלטלי אינו יכול לתפוס מהשותפות כי אם החצי השני הרי הוא
מצאתי בדברי ריבות ו
בחזקת חברו בכל מקום שהוא כיון שצריכא שומא.אבל אם הוא מעות יכול לתפוס שהרי הם כחלוקים,
ומשוינן ליה לחלק של מי שתפס ,ומהני תפיסתו לכולו ,וחברו לוקח כנגדו עכ"ד ,וכו' ומיהו גם במעות
צ"ע לדינא ,דאע"ג דזוזי כמאן דפליג דמי ,הינו כשהשותף חולק,אבל זה שתופס ורוצה לחלוק בע"כ מי
שמעת ליה? וצ"ע לדינא וע"כ נלפענ"ד וכו' ,עכ"ל.
 23שו"ע או"ח רמ"ו ס"ה.
 24לישנא דהלבוש שם .ועי' ב"י סוף סימן רמ"ה וז"ל ואם ישראל ועכו"ם שותפין בבהמה ,כתוב בשיבולי
הלקט דיש לו להתנות תחילה עם העכו"ם וכו' .אבל מדברי תשובת ריצב"א וכו' ,נראה דלא מהני ע"י
תנאי שיתנו מתחילה טול אתה שכר שבת ואני אטול כנגדך יום חול ,משום דסוף סוף חלק הישראל
עושה מלאכה בשבת ואסור משום שביתת בהמה ,וכ"כ בכלבו בהדיא וכו'.
וז"ל הריב"ש בתשובה על ב' יהודים שהיו שותפין עם עכו"ם בבהמות ולטחון בריחיים ,אם התנו
בתחילה בשעה שנשתתפו לומר לעכו"ם טול אתה לעצמך יום השבת ואנחנו יום אחד כנגדו  -מותר ,כיון
שהתנו מתחילה בשעת קניית הבהמות ,הרי הוא כאילו הבהמות קנויות לעכו"ם ביום השבת ואין
לישראלים חלק בהם ,וביום חול כנגדו הבהמות לישראלים ואין לעכו"ם חלק בהם וכו' ,עכ"ל הב"י.
ועי' הערה  4דכמו"כ שיטת הר" ן בנדרים.
אבל אם לא התנו מתחילה אלא אחר שנשתתפו אומר לו טול ,אע"פ
עי' מג"א שם סקי"ג שכתב וז"ל וכו'
שאין כאן משום שביתת בהמתו כיון שיש לנכרי חלק בו ,אסור ,דמ"מ הוא נוטל יום אחד כנגד יום
השבת והוי שכר שבת שלא בהבלעה וכו' ,עכ"ל .ובמחצית השקל וז"ל ומ"מ הרב"י לא פסק בזה
כריב"ש דהיכי שהגוי שותף בבהמה ליכא משום שביתת בהמתו ,וכמבואר פה בשו"ע ,עכ"ל .וכמו"כ
במטה יהודה כאן )סקי"ד( ,כתב דדעת השוע" דאיסורו בלא התנה מתחילה הוא משום שביתת בהמתו
שהרי כתב בסתמא "אסור" ,ולא כריב"ש שכתב טעמו לאיסורו.
 25ריב"ש ,עי' הערה קודמת.
 26כשיטת הר"ן בנדרים ,הערה  ,4דאמרינן יש ברירה לזמן ,וליום אחד קנוי כולו לאחד ,וליום אחר קנוי
כולו לאחר .ועי' שו"ת ערוגות הבושם או"ח ,מ"ה ,י"ד,וביסודי ישורון מערכת הלכות שבת עמ' - 269
 ,270דלפ"ז מוכח דשו"ע לא כר"ן .ומ"מ יש לדעת דכל זה קשה ,דגם למ"ד דשותפות הוי בעלות לכ"א
על הכל ,סו"ס חלק היהודי עושה מלאכה בשבת!! ולהלן נסביר לצד דשותפות הוי רשות שלישית.

הרב משה אדלר

24

27

שותפות כבעלות ישירה של פרטים או כבעלות עקיפה
עירוב בני העיר -שיטת החתם סופר
"בור של יחיד כרגלי היחיד ,ושל אנשי אותה העיר כרגלי אותה העיר ,ושל עולי בבל כרגלי
הממלא" .28ופירוש כרגלי אותה העיר - 29אלפיים לכל רוח חוץ לעיבורה ,ואפילו עירב אחד מהם לרוח
אחרת אינו יכול להוליכו עימו" ,ולא הפסידו האחרים בעירובו" .30וקשה דלפנ"כ נאמר":31הבהמה
והכלים כרגלי הבעלים"" ,דאין אדם יכול להוליכן ביו"ט אלא במקום שבעליהן יכולין לילך" ,32ושאינן
מיוחדין )הבהמות והכלים לאדם מיוחד( הרי אלו כמקום שהולכין .31ומשמע 32שאם עירב אחד מהם
לסוף אלפיים לצפון והשאר לא עירבו הוא מעכב על ידם מלהוליכם לדרום אפילו פסיעה אחת מפני
33
חלקו,והן מעכבים על ידו מלהוליכם לצפון אלא אלפיים שהן מותרין בהן .וקשיא  -מאי שנא?
ובחידושי החתם סופר 34מחלק" ,התם )משנה ג'(אפילו אלף שותפים אחד יכול לעכב על כולם בכל
עניניהם שלא יעשו נגד רצונו ,משא"כ בבני העיר אע"ג דדינם כשותפים מ"מ אין היחיד יכול לעכב על
הרוב ,ודעתו ורצונו בטיל בדעת ורצון רוב בני העיר" וכו' .ומשמע דבור של העיר אע"פ דהוי בור של
שותפים אין אחד יכול לאסור על כולם.
ועוד בגמרא שם":ושל עולי בבל כרגלי הממלא )פרש"י מפני שהוא הפקר ,והפקר נקנה בהגבהה(
וכו'.איתמר מילא ונתן לחברו,רב נחמן אמר כרגלי מי שנתמלאו לו )פרש"י דנעשה זה שלוחו וקנה בו(,
ורב ששת אמר כרגלי הממלא .במאי קמפלגי?מר סבר בירא דהפקרא הוא ,ומר סבר בירא דשותפי הוא.

27בספר ירושת הפליטה סימן ל"ז בשם הרב יוסף ראזין ,חקר בענין ציבור מהו ,אם רק כפילת הפרטים
שהיחידים הדרים שם השתתפו בדבר מה ,ונתכפלו כל יחיד ויחיד הרבה פעמים ,נמצא דבאמת לא
נשתנו כלל,רק בא כפילת היחיד בכלל אחד או דילמא ע י" השתתפותם יחד באמת נשתנה גם עצם
הדבר,ואתם רבים לא הוויין אותם היחידים כשהן בפרטיות של כל כלל וכלל .ומסקנתו דנתעלו עד
שאינם בעצם היחידים שהיו בפרטיות.וראייתו משקלים פרק א' ,דקי"ל כריב"ז דכל כהן שאינו שוקל -
חוטא ,ולא חיישינן על " -וכל מנחת כהן כליל תקטר" ,והיאך עומר ושתי לחם נאכלין ,דמה"ט רצה בן
בוכרי לפוטרן מלשקול,והטעם דלא חיישינן הוא כמו דאמר בירושלמי )שם( דיש חילוק בין מנחת יחיד
למנחת ציבור וכו'והטעם דבציבור אינם היחידים הראשונים רק המה עצמים אחרים לגמרי ,ע"כ לא
תיסוב עליהם העשה דכל מנחת כהן כליל עכת"ד .ראה ג"כ כהן במחצית השקל עמ' !Error
.Bookmark not defined .
 28ביצה דל"ט ע"א ,משנה.
 29רש"י ורע"ב שם.
 30כ"כ הטור באו" ח שצ"ז,וכן משמע מדבריו שלא הפסידו האחרים בעירובו  -תוי"ט בביצה פ"ה מ"ה.
 31ביצה דל"ז ע"א ,משנה ,ופרש"י שם.
 32רש"י ורע"ב שם ,וכן פוסק הטור באו" ח שצ"ז.
 33קושית התוי"ט פ"ה מ"ה .ועי"ש וז"ל וכו' וצ"ע .ובשם הרשב"א ור"ן וכן כתב בב"י דמתניתין בשלא
עירב אחד מהם,אבל כל שעירב הוא מוליכן למקום עירובו ,שבור זה כבור השותפין וי"ל ברירה ע"כ.
)כשיטת הר"ן הערה  (26 ,4ואפשר לומר דגם רש"י יסבור כן ,ושאני משנה ג' דבמים שדרך כל אחד
למלאות ,ומה שממלא שותהו או עושה בו צרכיו ,והם הולכים וכלים ,שייך לומר בהם ברירה .אבל
בכלים שאינם מיוחדים דמשנה ג' לא שייך לומר ברירה,שהרי אחר שעשה בכלי מה שרצה מחזיר אותו
לשותפות וכו' ,עכ"ל ,ונשאר בצ"ע בסופו .ועי"ש ברעק"א ועוד מפרשים.
 34ד"ה כרגלי אנשי אותה העיר ,ביצה דל"ט ע"א.
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פרט וכלל

איתביה רבא לרב נחמן וכו' ,הריני עליך )חרם( ואתה עלי )חרם(שניהם אסורים זה בזה ומותרים בשל
עולי בבל ,ואסורים בשל אותה העיר וכו',ואי אמרת בירא דשותפי הוא אמאי מותר? והתנן השותפין
שנדרו הנאה זה מזה אסורים ליכנס לחצר לרחוץ בבור" וכו' .ובתוס' 35מקשה מדוע הפליגה הגמרא
להקשות ממשנה אחרת בנדרים,כאשר המשנה הקודמת עצמה כותבת דבדברים של אותה העיר ,כגון
רחוב ,בית כנסת ,בית מרחץ אסורים מטעם שותפין! ומתרץ החת"ס 36דהעדיפה הגמרא להקשות
משותפין מפורש ולא מבני העיר כיון ש"בני העיר חלקו בבית הכנסת אינו מבורר ,שהרי אפשר יסיע עצמו
מן העיר ובטלה שותפותו,ואין בני העיר קונים ממנו חלקו בביהכ"נ או בבור,אלא כל הבא אל העיר יש
לו שותפות ,וכלהנוסע ממנה בטלה שותפותו וחלקו" .לעומת שותפים רגילים "שאפילו ימכור אחד מהם
חלקו,הרי זה הקונה עומד במקומו וכו',ואפילו ירחיק נדוד וילך למרחקי ארץ,לעולם נשאר לו שותפות
בבור".
למדנו מדבריו דיש גדר של שותפות שאינו כשותפות רגילה  -שבין למ"ד הכל לכל ,ובין למ"ד דלכ"א
חלק שאינו מבורר ,הרי סוף סוף לכ"א יש חלק בבעלותו הישירה,ואין פוקעת בעלותו בגלל שינוי מקומו,
ויש לו לאסור על כל השותפים לענין עירוב וכדו'; אלא לחת"ס שותפות בני העיר הוי כרשות שלישית
המורכבת מכל הפרטים שבידיהם הבעלות,אך הבעלות על החפץ אינה ישירה  -בין הפרטים לנכס ,אלא
עקיפה ,כלומר שיש לכ"א בעלות ברשות השלישית )שאינה רשותו של האחד או השני( ,וזו הבעלים
הישירים על החפץ .לכן בבור של אנשי העיר,אכן כל בני העיר שותפין בבור אך בבעלות עקיפה ,הבור
בבעלות העיר ,שבבעלות בני העיר ,ולכן אין אחד אוסר עירובו על כל בני העיר ,ולכן בשינוי כתובתו
פוקעת בעלותו.

קרבן כהן גדול ביוה"כ
37

"והכי קא מיבעיא ליה,אחיו הכהנים בקביעותא מתכפרי או דלמא בקופיא מתכפרי?" ופירושו
"בקביעותא מתכפרי כשאר המכפרים שהפרישו אחרים עליהן ,שהקנו להם בבהמה לכפרה ,אף כאן נקנה
להן חלק בו ,והויא לה חטאת השותפין לענין תמורה ,או דלמא בקופיא מתכפרי ,כלומר אין כפרתן
קבועה בו אלא צפה על גב כפרת הכה" ג כדבר הצף ע"פ המים,ואין הקרבן נקרא על שמם ,והקרבן יחיד
הוא" וכו' )קרבן יחיד עושה תמורה ,קרבן שותפים אינו עושה תמורה( .ולכאורה דנה הגמרא בענינינו
האם קרבן כה"ג המכפר על הכהנים הוא קרבן שותפים או כביכול רשות שלישית ,שכפרת הכהנים טפלה,
צפה ע"ג כפרת הכה"ג ,ואע"פ שעל כרחך יש להם חלק בו שאל"כ אינם מתכפרים בו ,בכ"ז נקרא קרבן
יחיד.

לשון יחיד בתורה למעט שותפות
"אלא צאנך למאי אתא? לכדתניא :בהמת השותפים חייב בראשית הגז ,ור' אלעאי פוטר .מ"ט דר'
אלעאי? אמר קרא צאנך  -ולא של שותפות )פרש"י " -דרוש הכי צאנך המיוחד לך"( ורבנן למעוטי
שותפות עכו"ם )פרש"י " -אבל דישראל מיוחד לך קרינא ביה ,הואיל ושניהם בני חיוב ,וכל ישראל

 35ביצה דל"ט ד"ה והתנן השותפין.
 36ביצה דל"ט ע"ב ד"ה שותפין שנדרו הנאה.
 37יומא ד"נ ע"ב ,ופרש"י שם.

הרב משה אדלר

26

קרויים בלשון יחיד"( ור' אלעאי שותפות עכו"ם מנא ליה?נפקא ליה מרישא דקרא ראשית דגנך ולא
שותפות עכו"ם וכו'ואיבעית אימא שותפות עכו"ם בתרומה רבנן חיובי מחייבי ,דתניא ישראל ועכו"ם
שלקחו שדה בשותפות  -טבל וחולין מעורבים זה בזה דברי רבי ,רשב"ג אומר של ישראל חייב ושל עכו"ם
פטור )פרש"י ..." -דדגן כמאן דפליג דמי ,שהרי חולקין אותה במידה וקרינא ביה דגנך בחלקו של ישראל.
אבל צאן  -כל בהמה ובהמה יש לעכו"ם חלק בה ולא קרינא בחדא מיניה צאנך"(.עד כאן לא פליגי אלא
דמר סבר יש ברירה ומר סבר אין ברירה ,אבל שותפות דעכו"ם דברי הכל חייבת" .38ועי"ש לימודים
דומים לענין תרומה ) דגנך( ,חלה ,פאה )שדך  -דידך אין דשותפות  -לא( ,מזוזה )ביתך  -דידך אין דשותפות
 לא( ,מתנות )זרוע לחיים וקיבה( ,ביכורים )ארצך  -דידך אין דשותפות  -לא( ,ציצית )כסותך  -דידך איןדשותפות  -לא( ,מעקה ) גגך  -דידך אין דשותפות  -לא(.
40
ובראשונים ובאחרונים 39מאריכים ע"פ גמרא זו לענין ריבית )האם למדים כספך למעט שותפות (
ולענין חמץ שותפים בפסח ,41ולענין שביתת בהמה בשבת) 42שורך וחמורך ובהמתך  -למעט שותפות(,

 38חולין דקל"ה ע"א -ע"ב ,קל"ו ע"א.
 39ובספר הבתים כתב וזל" ויראה לי שאין לנו בענינים אלו אלא מה שביארו לנו רבותינו ,אבל מה שלא
דקדקו בו לא נדקדק בו אנחנו ,כ"ש שהוא להקל ,עכ"ל .ואולם עי' בתוס' ד"ה ביתך )חולין קל"ו ע"א(
דאמר רבה דרך ביאתך.והקשו אמאי לא אמרינן דבא למעט שותפות עם הגוי ,כדאמרינן בכל הנך
דלעיל? והניחו בתימה .ומשמע שסוברים דאפשר גם לנו למעט מלשון יחיד  -שותפות .וכן ברשב"א
ובר ן" תירצו דשאני מזוזה דחובת הדר היא ואפילו שוכר חייב,משום הכי לא ממעטינן מביתך -
שותפות עם הגוי ,ומשמע כנ"ל ולא כספר הבתים .וע"ע בשו"ת הרי בשמים בשם שו"ת בנין ציון שחקר
אם יש למעט מ"את כספך" )ויקרא כ"ה ל"ז( שותף נכרי לענין ריבית .וכתב בשם המרדכי סופ"ק דע"ז
דלא ממעטינן שותפות גוי מדכתב לשון יחיד,כי אם בדאיכא יתורא דקרא .ועי' יש"ש חולין פ"י ג' -ד',
ב"ח או"ח רמ"ו ,קהילות יעקב סימן קל"ט אות ח' ,ולפלא שבשו"ת מהר"ם שיק יו"ד קנ"ח צידד
להתיר בנידונים אלו משום דדרשינן למעט שותפות נכרי ולא הזכיר מזה כלום.
" 40כתב בחקרי לב דיל" דבריבית לא מצינן למידרש כספך למעט שותפות וכו' ,דמפסקי הרמב"ם בכמה
מקומות מוכח דנקטינן דאין לחלק .וכתב וכו' שמה שכתב רש י" דבדבר הראוי להתחלק לא שייך למעט
שותפות גוי ,לא קאי לפי האמת ,אלא אין לחלק .ומיניה לריבית דכתיב כספך ,מתמעט ביה שפיר
שותפות גוי .שוב עמד לבאר בכ"מ דכתיב בלשון יחיד דממעטינן שותפות,אם דוקא שותפות דגוי הוא
דממעטינן כרבנן או אף שותפות ישראל ממעטינן כרבי אלעאי.והביא ראיות דנקטינן דממעטינן אף
שותפות ישראל וכו' ,ולפז" אם באנו למעט מכספך שותפותיש לנו לומר דריבית של שותפות עם ישראל
נמי שרי ,וזה אין לו שחר ,והס כי לא להזכיר וכו' .ועוד דאם איתא להא וכו' למה להו כולי האי
)להמציא היתר עיסקא ומכירה לגוי( הרי בקל יכולים למצוא היתר ע"י שותפות שני ישראלים .אלא
ודאי דאין היתר בשותפות ישראלים ,ומדהא ליתא  -ע י" שותפות עם גוי נמי ליתא" וכו'  -לישנא דשדי
ט מתבאר דכשהמעות בשותפות עם הגוי אין
חמד ח"ה עמ'  .103- 101וממשיך "אלא שמדברי מוהרימ"
השותף הישראל יכול להלוותם לישראל בריבית,אבל אם נותנם הגוי בריבית מותר להשותף הישראל,
אף שיודע ששותפו הגוי נותנם לישראל דאדעתא דידיה הוא דעביד" .וכתב על דבריו " -אם הלכה נקבל
ואם לדין יש תשובה ,דיש להתיר בשותפות גוי גם עי" שותף הישראל כיון שהמעות אינן מיוחדות לו
לגמרי .וכן בשותפות עם ההקדש דג"כ נתמעט מכספך ,דגוי והקדש שוים".ומביא ראיות נוספות לאסור
ריבית בממון שותפות מגמרות ,שמשמע דכשאפשר לחלק  -כמאן דפליגי דמי .עי' הערות .10,9
ת בית אב על חק יעקב שקיל ותרי בענין )שדי חמד הנ"ל( ,והעלה להלכה דבכזית חמץ של שני
 41שו"
שותפים ישראל עוברים בבל יראה ובל ימצא ,לאסור אחר הפסח ,ואם הוא בשותפות עם הגוי מותר
אחר הפסח.
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כלאיים) 43שדך לא תזרע כלאים ,בהמתך לא תרביע כלאים( .נחלקו הפוסקים להלכה אי קי"ל כרבי
אלעאי או כרבנן.44
ולכאורה יש לדייק דמאי שנא שותפות ישראל משותפות גוי?אם כוונת הגמרא לפטור שותפות עם
גוי ,בגלל חסרון הגוי שאינו חייב במצוות התורה  -ניחא ,אך רש"י פירש שם ,דלרבנן לשון יחיד אינו
ממעט שותפות ישראל "דהואיל ושניהם בני חיוב ,וכל ישראל קרויין בלשון יחיד" .א"כ מאי שנא
שותפות גוי שלא נקרא שותפותו לשון יחיד? ונלע"ד דשותפות עם גוי נחשבת כשותפות רגילה שלכ"א
חלק שאינו מבורר או שהכל לכל ,אך מ"מ ודאי שותפות כזו לא יכולה להכלל בלשון יחיד ,דיש כאן שני
בעלים ישירים.מחלוקת רבנן ורבי אלעאי האם גם שותפות ישראל נחשבת כך ,או דנחשבת כרשות
שלישית ,דכל השותפים נחשבים כאדם אחד שבבעלותו )כביכול של "האדם" המשותף( החפץ ,הנכס
וכדו' .אם נסבור כצד השני נבין את רבנן,דלשון יחיד לא ממעט אלא שותפות שיש לה שני בעלים ישירים
ולא כזו שיש לה בעלים ישירים אחד .אכ" מחלוקת הראשונים להלכה פירושה האם יש מושג של רשות
שלישית בשותפות ישראל או לאו.
אם כנים דברינו יש לתרץ עפ"ז קושית האחרונים45מדוע נאסרת בהמת שותפות עם הנכרי משום
שביתת בהמה,הלא כתוב בתורה למען ינוח שורך ובהמתך  -בלשון יחיד!ושותפות גוי הלא אתמעיט
היכי דכתב בלשון יחיד .ולדברינו י"ל דאימעיט מלשון יחיד שותפות עם גוי ,אך רק שתחשב כבהמה שיש
לה שני בעלים ישירים .וא"כ דוקא כאשר המיעוט לענין החפץ )כבהמת השותפין לענין ראשית הגז(
אתמעטו ,אבל כאן,העובר על שביתת הבהמה אינה הבהמה אלא בעליה ,וגם כאשר יש שותף גוי  -חלק
הישראל אינו שובת.46לו היינו רואים השותפות כרשות שלישית,כי אז אפשר היה לומר דבהמה שיש לה
בעלים כאלו )גוי ויהודי( אין חיוב לבעלים על שביתתה .ואולם היות וכ"ז שייך רק ביהודים שותפים ,ואז
ממה נפשך חייבים על שביתתה ,אין נפקא מינה.
וכמו"כ יש לתרץ קושית המקור חיים ,דמחד פוסקים אנו כר'אליעזר בן יעקב בשותפין שנדרו הנאה
זה מזה,שזה נכנס לתוך שלו וזה נכנס לתוך שלו ,ומאידך פסקינן 47דאפילו למ"ד אין אדם אוסר דבר
שאינו שלו,יכול לנסך יין חברו בדאית ליה שותפות בגויה וכביאור התוס' שהאיסור מטעם מדומע,48
ואמאי לא נימא ג"כ שם כה"ג דכ"א משתמש בשלו ואינו אוסר דבר שאינו שלו? ויש לתרץ דראב"י סובר
שותפות כרשות שלישית ,כביכול שניהם יחד יוצרים רשות שלישית שבבעלותו החצר ,לכן אין החצר של

 42שדי חמד שם בשם החיד"א .ועי' בעמ'  Error! Bookmark not defined .ובהערות שם.
 43רדב"ז בשו"ת,חיפשתיו ולא מצאתיו.
 44עי' כס"מ הל' רוצח פי"א ה"ב )לענין מעקה(דמשמע דהלכה כרבי אלעאי בכל מקום ,ובמזוזה חייב גם
בשותפות עם הגוי מגזה"כ כי יפול הנופל ממנו .עי' בש"ך חו"מ תכ"ז סק"ב דהיש"ש פסק דחייב
א שפסק במזוזה שפטור אפשר שהוא הדין הכא.
בשותפות עם גוי )כרבנן דרבי אלעאי( .אכן לפי הרמ"
ולמרדכי יש להסתפק .ועי"ש עוד בראשונים .ועי' מהר"י קורקוס הל' ביכורים פ"ו ה"ו ,כתב בשם
הרשב"א דקי"ל כרבי אלעאי ,וע"ע שדי חמד כרך ה' עמ' .381
 45עי'מנחת חינוך מוסך השבת לענין שביתת בהמתו בסוף ,ונשאר בצ"ע .עי' מהר"ם שי"ק או"ח נ"ט,
אמרי בינה שבת ג' ועוד.
 46עי' הערה .24
 47חולין דמ"א ע"א .ודברים אלו ע"פ המידות לחקר ההלכה מידה כ"ב אות צ"ח ,בצורה שונה מעט.
 48שם ,תוס' ד"ה ת"ש.
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הנודר הנאה ,אבל גם אין זה "לא שלו" ,ולכן לאסור על חברו אינו יכול .משא"כ לענין יין נסך ,דהסוגיה
תפסה שותפות כבעלות ישירה של שני אנשים,כי אז היות ואוסר את חלקו שנמצא בבעלותו הישירה,
ממילא נאסר כל היין מדין תערובת.

ירושה
"האחים השותפים כשחייבין בקלבון פטורין ממעשר בהמה ,וכשחייבין במעשר בהמה פטורין מן
הקלבון" .49ופסק הרמב"ם":50האחים שעדיין לא חלקו וכו' וכן השותפין שנתנו שקל ע"י שניהם פטורין
מן הקלבון .בד"א בשותפין שנשאו ונתנו במעותהשותפות ונשתנה עין המעות.אבל אם הביא זה מעותיו
וזה מעותיו וערבום,ועדיין לא נשתנו המעות ולא הוציאום הרי אלו חייבים בקלבון .נשאו ונתנו ואחר
זמן חלקו וחזרו ונשתתפו חייבין בקלבון עד שישאו ויתנו בשותפות זו האחרונה וישתנו המעות".
ובראב"ד השיג":א"א לא מצאתי לזה שורש לא בגמרא ,בתוספתא או בירושלמי .ואני אומר שהטעהו
מש"כ האחים והשותפין והוא ט"ס וצ"ל האחים השותפים".
וכמו"כ לענין מעשר בהמה פוסק הרמב"ם":51השותפין שנשתתפו בבהמות וכו' ,ועירבום ונשתתפו
בהן וכו' ,פטורין מן המעשר ,שכל טלה מהן כמכור.וכן האחים שירשו טלאים מאביהם הרי הן פטורין מן
המעשר.אבל הנולדים להם בשותפות לאחר מכן מאלו הבהמות ,בין לשותפין בין לאחים ,חייבים
במעשר.וכן אם היו שותפין במעות וקנו בהמות וכו'חלקו האחים והשותפים וחזרו ונשתתפו הרי אלו
פטורין מן המעשר ,שבשעה שחלקו נעשה הכל לקוחין ,והלקוח פטור" וכו'.52
וקשה איזה הבדל יש בין ירושה ושותפות לרש"י וראב"ד,הרי סוף סוף כל זמן שלא חלקו ,גם
ליורשים דין שותפים?!ועוד יש להבין מהו החילוק בין נולדו קודם השותפות או אח"כ? ומדוע שינה

 49ביצה דל"ט ע"ב ,בכורות דנ"ו ע"ב ,שקלים פ"א משנה ג' .ופרש"י וז"ל כל ישראל הוזקקו לתת מחצית
השקל לקרבנות ציבור,והטילו חכמים עליהם להוסיף מעה קטנה להיות קלבון לפרוטרוט ,מפני שהן
חצאי שקלים חתיכות דקות ,ונוחין להאבד ,ופעמים שמחליפין אותן במעות ונותנין הקלבון בחילוף.
ואף כשמצטרפין שניים לתת שקל שלם ,הטילו עליהם שני קלבונים וכו' ,אבל האב שוקל בשביל שני
בניו שקל שלם ופטור מקלבון שני.
מעשר בהמה נוהג בכל שנה בולדות הנולדים ,והעדר של שותפים פטורים וכו' .הלכך אחים שהן שותפין,
ששותפותן לאחר חלוקה ,כגון שחזרו ונשתתפו ,חיבים בקלבון כשאר שנים המתחברין לשקל שלם,
ופטורין ממעשר בהמה דשותפין בעלמא נינהו וכו' .וכשחיבים במעשר בהמה כגון שנשתתפו משנפלה
להם הירושה פטורים מן הקלבון כאילו היה אביהם קיים שממונם אחד ופוטרן יחד ,עכ"ל.
 50הלכות שקלים פ"ג ה"ד.
 51הלכות בכורות פ"ו ה"י.
 52ועי"ש בלח"מ דחלוקים רמב"ם ורש"י בגירסאות ,כי אם נגרוס והשותפין )רמב"ם( נמצא שאין חילוק
בין ירושה לשותפות,דבשניהן אפשר למעט ממעשר בהמה מצד שכל טלה מהם כמכור .ואם יש לחלק
בזה הוא רק בין נולדו קודם השותפות או אח"כ .ואם נגרוס האחים השותפין )רש"י ,ראב"ד( כי אז
פשוט שאינו ענין כלל לשותפין בעלמא .ועיין בלח"מ ,דהראב"ד שחולק בשקלים מסתמא חולק ג"כ
בבכורות .ובסופו מקשה על הרמב"ם מכמה ענינים ונשאר בצ"ע.
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הרמב"ם מטעם הגמרא53שטעם פטור השותפין משום דכתיב "לך" ,ואילו הרמב"ם כתב הטעם משום
54
דהוי לקוח!
55
ומסבירים האחרונים כי לרש"י וראב"ד יל" דשותפות הוי חצי לזה וחצי לזה אלא שאינו מבורר,
אך בירושה מודה דלכ"א מהיורשים שייך לפני חלוקה כל הירושה ,ונחשבים כאחד ממש ,56כדלעיל -
רשות שלישית .ולכן ממעטינן מ"לך" רק של שותפות )דהוי כשנים( ולא של ירושה .אבל הרמב"ם
לשיטתו דשותפות הוי גדר של כולו לזה וכולו לזה ,וא"כ לפי הגמרא הממעטת מ"לך" ,גם שותפים היו
צריכים להיות חייבים במעשר בהמה ופטורין מקלבון! לכך הביא טעם של לקוח דכיון שכ"א הכניס חלק
לשותפות הוי כאילו הקנה לחברו חלקו ,ולכך יש לכ"א הכל .ולכן מחלק הרמב"ם בין נולדו לפנ"כ דהוו
כמכורים לנולדו אח"כ.
נמצא דחולקים הראשונים בגדר שותפות אי הוי חלקים נפרדים החסרים ברירה או דהוי גדר של
הכל לכל וכדלהלן,ועוד חלוקים האם אחים יורשים הוי גבם גדר שותפות הכל לכל או גדר רשות
שלישית.

אחד מן השותפין שמת
אחד מן השותפין או מן המתעסקין שמת בטלה השותפות או העסק ,אע"פ שהתנו לזמן קבוע,
"
58
57
שכבר יצא הממון לרשות היורשים וכזה הורו הגאונים"  .ובמרדכי חולק  ,ויש להבינו .וי"ל דאם גדר
שותפות הוי כבעלות ישירה )חלקים ללא בירור או הכל לכל(כי אז מסתברא דאם מת אחד מהשותפין
בטלה השותפות ,דאותו חלק שבבעלותו עובר לידי היורשים.אולם אם נלמד שותפות כרשות שלישית ,כי
אז כשמת אחד לא עוברים נכסיו ישירות ליורשים,דנכסי השותפות בבעלות הרשות השלישית כביכול
ולא בבעלותו הישירה ,ולא בטלה השותפות.59

 53בכורות דנ"ו ע"ב.
 54בכורות דנ"ה ע"ב  -דנ"ו ע"א וזל" דאמר קרא בכור בניך תתן לי כן תעשה לשורך לצאנך ,מה בניך אין
בלקוח ובמתנה ,אך צאנך אין בלקוח ובמתנה ,עכ"ל .ויש להבין כי לטעם הרמב"ם מובן החילוק בין
נשתתפו קודם או אח"כ ,שאם נולדו בשותפות אח"כ חייבים במעשר שהרי ברשותם נולדו .אבל לטעם
הגמרא למעט משום "לך" ,מאי נפ"מ בין קודם שותפות או אח"כ אם עתה הם שותפים?!
 55דרכי משה לרב עמיאל ,שמעתתא ה' פי"ח ,ומסביר מעט שונה מדברי.
56ומצינו כענין זה בירושה במקומות נוספים כבדין משמוש ,ועיין בקצות החושן חו"מ רע"ה סקי"ג,
בבכור שאמר בחיי אביו שאינו רוצה בחלק הירושה ,דלרן" לא מועיל סילוק מירושת אבותיו דכאילו
בא לידו כבר.וכן לענין החזרת חוב אביהם נחשבים הבנים כנכנסים במקומו של האב ולא כלוקחים
חדשים.
 57רמב"ם הלכות שותפין פ"ה הי"א ,וכ"כ הרא"ש ב"מ פ"ט אות ל"ז בשם התוספתא ,ועי"ש בכס"מ שכן
דעת ראשונים נוספים.
 58מרדכי ב"מ,פרק המקבל אות ש"צ וז"ל עוד פסק רבנו מאיר על המלוה חברו למחצית שכר ומת הלווה,
ואינו רוצה להניח הממון ביד אלמנתו וכו',אם הלוה לו לזמן קצוב ועדיין לא הגיע הזמן הקצוב נראה
לי שאינו יכול להוציא מידה וכו' ,עכ"ל .ועי' שו"ע חו"מ קע"ו סי"ט כדעת הרמב"ם ,וברמ"א  -ודלא
כיש חולקין )מרדכי(.
 59ולכאורה נפ"מ לענין ראוי ומוחזק בירושת בכור .וברצוני להדגיש כי במרדכי עצמו כותב הסברא משום
דכל המפקיד על דעת אשתו ובניו הוא מפקיד ומשמע דתלוי בדעת המשתתפים ולא מצד רשות שלישית
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פיקו" נ דרבים
ע"פ דברינו יש לנו להבין מדוע בפיקו"נ דרבים מצינו קולות מיוחדות ,הן בעצם הגדרת הפיקו"נ והן
בגדריו":אמר שמואל מכבין גחלת של מתכת ברה"ר בשביל שלא יזוקו בה רבים אבל לא גחלת של עץ".60
גחלת של מתכת שמשליכין לחוץ פסולת של ברזל ,דלא שייך כיבוי בהכי מדאוריתא ,ומדרבנן
ופרש"י " -
אסורה.והיכא דאיכא נזקא לרבים לא גזרו על השבות.אבל לא של עץ דאיסורא דאוריתא היא וחייב
סקילה" .61אבל הרב בעל הלכות )בה"ג(62התיר אפילו איסורא דאוריתא )דסובר דבגחלת מתכת איכא
והא דחילקו בין גחלת של עץ למתכת משום דבשל עץ נראה האש ויראו ולא
כיבוי דאוריתא דהוי מצרף(,
אתו לאתזוקי ביה,אבל בשל מתכת אעג"דאזיל סומקא לא כבי ואתו לאתזוקי" .ודברי תימא הם שהיאך
יתיר שמואל מלאכה דאוריתא שלא במקום סכנת נפשות? אלא שסובר דנזקא דרבים כסכנת נפשות
חשיב לן".63
64
אין פודין את השבויין יתר על כדי דמיהן מפני תיקון העולם ,איבעיא להו האי מפני
וכן מצינו " ,
תיקון העולם משום דוחקא דציבורא הוא )פרש"י":אין לנו לדחוק הציבור ולהביאו לידי עניות בשביל
אלו"(,או דילמא משום דלא ליגרבו וליתו טפי" )פרש"י":ונפ"מ אם יש לו אב עשיר או קרוב שרוצה
לפדותו בדמים הרבה ולא יפילהו על הציבור"( .ומקשים האחרונים" 65לרמב"ם דפסק בפדיון שבויים
דהמעלים עין עובר על לא תעמוד על דם רעך ועל לא תרדה בו בפרך לעיניך ,קשה ,א"כ אמאי אמרינן וכו'
ועל לאו יש לאדם לתת כל ממונו ולא לעבור!( וכו' מ"מ
משום דוחקא דציבורא ,והא עברי על שני לאוין? )
נ"ל ליישב דלא אמרה הר ן" אלא ביחיד שצריך לבזבז את כל ממונו ולהטיל עצמו על הציבור להתפרנס מן
הצדקה ולא יעבור על ל"ת .אבל ציבור הנדחק ,ובפרט בזמן שאוה"ע תקיפין על שונאי ישראל" ,הוי
דוחקא דציבורא בכלל פיקו"נ".
וכן נמצא "משרבו האנסין ,ומאי נינהו? ארנונא )פרש י" מס שגובה המלך מן התבואות( ,מכריז רבי
ינאי פוקו וזרעו בשביעית" 66ואע"פ דעובר באיסורא דאורייתא "י"ל דפיקו"נ הוא ששואל להם המלך
מס ,ואין להםמה שיפרענו ומתים בתפיסת המלך".67
וכן נמצא דממון ציבור אפשר ללוות או להלוות בריבית לצורך גדול" ,68שמחשבים צרכי קהל
לפיקו"נ".

ומ"מ י"ל כדברנו שאל"כ הבנים יורשים מיד ואינם יכולים )אפילו רצו( להיכנס לשותפות בנעלי
אביהם.
 60שבת דמ"ב ע"א.
 61וכרש"י נפסק להלכה ,עיין שו"ע או"ח של"ד סכ"ז ,ועיין ט"ז סקכ"א שם .ועיין מג"א סקל"ה דגם
לרמב"ם דמלאכה שאין צריך לגופא חייב )כר"י ולא כר"ש( ,מ"מ בשל מתכת ליכא כיבוי מדאוריתא.
 62מופיע בר"ן די"ט ע"ב בדפי הרי"ף ד"ה ומהא.
 63לישנא דהר"ן שם.
 64משנה וגמרא ,גיטין דמ"ה ע"א.
 65שו"ת חת"ס חו"מ קע"ז בסופו.
 66סנהדרין דכ"ו ע"א.
 67תוס' שם ד"ה משרבו האנסין .ועי"ש שמתרץ לפנ"כ דמיירי בשביעית בזמן הזה דרבנן ,וכ"כ רש"י שם.
 68שו"ע יו"ד ק"ס סכ"ב ברמ"א.
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פרט וכלל

ועוד בראשונים" 69אמר רב יהודה אמר רב עכו"ם שצרו על עיירות ישראל אין יוצאין עליהן בכלי
זיינם ואין מחללין עליהם את השבת .בדא" שבאו על עסקי ממון אבל באו על עסקי נפשות יוצאין
ומחללין עליהם את השבת.ובעיר הסמוכה לספר אפילו לא באו אלא על עסקי תבן וקש יוצאים וכו'
ומחללין וכו',וטעמא דמילתא שמא ילכדוה ומשם תהא נוחה ליכבש כל הארץ לפניהם .ואין לחלק בין
היכא שצרו כבר לאומרים שרוצים לבא לשלול.אלא כשהקול יוצא שרוצים לבא לשלול אע"פ שלא באו
מותר ללבוש כלי זין לשמור ולעשות קול בעיר כדי שלא יבואו דאין מדקדקין בפיקו"נ" .וכן נפסק
עדיין,
72,71
70
להלכה .ואילו ביחיד אין מחללין שבת על סכנה עתידית .
ויש לומר בכל זה דהקלו בגלל גדר ציבור שנחשב כרשות שלישית ,כבעל מהות וכלל בפני עצמו .דאי
רבים הוי כשותפין גרידא ,כיצד אפשר להקל באיסורי תורה בגלל פרטים בודדים שייענו ,או יוזקו?
ואפילו מדובר בפרטים רבים סוף סוף מידי שותפות לא יצאו ומאי חזית שלשניים אסור כה"ג ולשתי
אלפים מותר?ועוד דברוב המקרים רק חלק קטן מהכלל ייעני או יוזק! ע"כ דכ"ז בגלל שאנו רואים את
הרבים כרשות שלישית ,כרשות משפטית בפני עצמה.

חברה ותאגיד
נהוג להגדיר תאגיד כאשיות משפטית עצמאית מלאכותית בעלת כשרות כללית ,הנושאת בזכויות
וחובות משלה .73בהגדרה זו יכללו תאגידים פרטיים כגון חברה ,עמותה ,שותפות ,74אגודה שיתופית,

 69אור זרוע שבת פ"ד סקי"ג.
 70שו"ע או"ח שכ"ט ס"י ברמ"א.
 71עיין נודבי"ת יו"ד ר"י וז"ל וכו' נשאלו חכמי העיר )לונדון(אם מותר לחתוך בגוף המת במקום הזה כדי
לראות במופת שורש המכה הזאת,כדי להתלמד בזה בהנהגת הרופאים מכאן ולהבא וכו' ,אם מותר
משום דאתי מיניה הצלת נפשות להבא וכו'.
אבל אני תמה,הלא אם זה יקרא אפילו ספק הצלת נפשות א"כ למה לכם כל הפלפול ,ובלא זה ,דין ערוך
ומפורש שאפילו ספק פיקו"נ דוחה שבת החמורה וכו' .ואמנם כ ז" ביש ספק סכנת נפשות לפנינו כגון
חולה או נפילת גל וכו' ,אבל בנידון דידן אין כאן שום חולה הצריך לזה ,רק שרוצים ללמוד חכמה זו
אולי יזדמן חולה שיהיה צריך לזה,ודאי דלא דחינן משום חששא קלה זו שום איסור תורה ואפילו
איסור דרבנן.שאם אתה קורא לחששא זו סכנת נפשות ,א"כ יהיה כל מלאכות הרפואות ,שחיקת
ובישול סמנים,והכנת כלי איזמל והקזה מותר בשבת,שמא יזדמן היום או בלילה חולה שיהיה צריך
לזה.ולחלק בין חששא לזמן קרוב לחששא לזמן רחוק קשה לחלק וכו' ,עכ"ל .וע"ע בשמירת שבת
כהלכתה פל"א ס"א ובהערה וז"ל עיין חזו"א הלכות אהלות כ"ב סקל"ב דלא מקרי ספק פיקו"נ
בדברים העתידיים שבהווה אין להם זכר ,והלכך אין דנים בשביל עתידות רחוקות ,עכ"ל ועי"ש עוד
באריכות.
 72ועיין אנציק' הלכתית רפואים ,פרופ' שטיינברג ,כ"ה עמ'  401ענינים נוספים .וע"ע מאמרו של הרב
שלמה דיכובסקי ,תורה שבע"פ תש"ן.
 73עי' בהרחבה ,התאגיד מהותו ויצירתו ,פרופ' ג .פרוקציה ,האוניברסיטה העברית .1965
 74יש לדעת כי בשותפות רגילה ,ע"פ חוק,חוב של השותפות הוא גם חוב אישי של השותפים ,וניתן לעקל
את רכושם האישי של השותפים לשם החזרתו ,משא"כ בחברות בעירבון מוגבל ששתים מתכונותיה
האופייניות הם אישיות משפטית נפרדת מחבריה ובלתי תלויה בקיומם הפיזי ]עי'בקטע הדן במת אחד
מהשותפין[וכן הגבלת האחריות האישית של המתאגדים .העקרון של חברה בע"מ הונח במשפט אנגלי.
יהודי סוחר עורות בלונדון בשם אהרן סולומון בעל בית מלאכה לעורות החליט לשתף את בניו בעסק.
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תאגידים ציבוריים המוקמים מכח חוק כגון רשות השידור ,רשות הנמלים והרכבות ,עיריות ומועצות
מקומיות ,ותאגידים מעורבים כבנק ישראל.
 66לפקודת השותפות קובע כי שותפות רשומה היא תאגיד ,והיא יכולה לתבוע ולהיתבע
סעיף א
פירושו כי אישיותה המשפטית של שותפות רשומה אינה זהה לאישיותם המשפטית של
בשמה הרשום.
היחידים המרכיבים אותה.לשותפות אישיות משפטית נפרדת ועצמאית,הנושאת בזכויות וחובות שונות
משל שותפיה הבודדים או כולם יחד .75א"כ ע"פ החוק יש מצב בו שותפות הינה "רשות שלישית".76
לפי"יש מקום לומר שאיסורין מסויימים החלים בתורה על הפרטים לא יחולו על התאגיד .77ואולם
ז
כשנחקור בפוסקים נמצא כי לא מצינו בתורה זכות לתבוע ולהיתבע אלא לאדם,אך לא ליְ צור מלאכותי
79
כתאגיד ,שאין לו בהלכה "אישיות משפטית נפרדת" 78או הגבלת אחריות.

הלכך יסד סולומון חברת מניות שבו שותפו אשתו ביתו וארבעת בניו.בשל משבר בתעשיית העור נתקל
המפעל בקשיים גדולים ,חובות החברה עלו במידה גדולה על נכסיה ויכולתה ,ובסופו נאלצה להתפרק.
הנושים השונים הגישו תביעות לתשלום חובותיהם,ולמרבית הפתעתם היה גם סולומון עצמו ביניהם
בתבעו סכום גדול שהיה יותר מכלל הנכסים ,על סמך איגרות החוב שבידיו )חוב החברה  -לו( .יתר על
כן הוא הסתמך על זכות הקדימה של בעל איגרות החוב לעומת שאר הנושים .הנושים טענו כי האיש
סלומון והחברה סלומון ושות' בע"מ הינם שנים ולא אחד ,ומכיון שאין אדם יכול להיות חייב כסף
לעצמו הרי זכות הנושים קודמת לזכותו .הפרשה נידונה בשלוש ערכאות ,והתהפכה בבית הלורדים
שקבעו פה אחד ובאופן ברור כי החברה היא אישיות נפרדת ואינה שייכת לו כלל ,ומהמכירה והלאה
היה רק מנהל וחובותיו קודמים לנושים.ההחלטה גרמה אז לסערה בציבור אך נשארה בתוקף עד היום
וזהו המקור לחברה בע"מ.
 75יש להבדיל בין שותפות רשומה ע"פ חוק לבין שותפות שאינה רשומה .יש שופטים הרואים בשותפות
שאינה רשומה כאישיות משפטית נפרדת ]ע' ספר דיני החברה ,יוסף כהן ,ח"א עמ'  .[45ויש החולקים
]עי"ש פס"ד של השופט זילברג[.
 76אגב ,בשותפות בקרקע,חוק המקרקעין סעיף  27קובע,כי מקרקעין שהם של כמה בעלים ,בעלותו של
כא" מהם לפי חלקו מתפשטת בכל אתר ואתר שבמקרקעין,ואין לשום שותף חלק מסוים בו .פירושו
שהחוק רואה דשותפות כה"ג הוי הכל לכל.
 77כגון ללוות ולהלוות לתאגיד בריבית .ע' שו"ת הרי בשמים מהדורא תניינא קט"ו ,המתיר ,דבעלי
התאגיד הם כשותפים שחלקיהם אינם מוגדרים ,ולרשב"א מותר בכה"ג .ועוד ע"פ שיטת רש"י המתיר
ללוות בריבית ע"י שליח ,ופקידי החברה הינם שליחים .אך רבים חולקים ע"ז ,ועיין להלן לגבי מניות.
ועוד כגון שהיית חמץ בפסח ברשות התאגיד או בשטח נכסיו ,וע' להלן לגבי מניות.
 78עי' אגרות משה חו"מ ח"ב ,תשובה ט"ו בסופו ,וז"ל :ולגבי הגדרת חברה בערבון מוגבל )קואופריישן(
אי אפשר לומר שזו חטיבה בפני עצמה כעין שמוזכר בדרכי תשובה ק"ס סקט"ו ,ושממילא השותפין
אינם אלא כפועלים ,שטעם זה אינו כלום.וממילא אסור להניח לשותפו לחלל שבת ,ואם אין עצה
אחרת יכול לעשות עימו כמו שעושים בשותפות עם עכו"ם .עיין ג"כ אגר"מ או"ח ח"ד נ"ד.
ע'במאמר של הרב ישראל בארי ,התורה והמדינה עמ'  42וז"ל:אבל באמת כל זה ליתא ויש חילוק גדול
בין רשות ציבורית לחברה מאוגדת המוזכרת ולא קרב זה אל זה ,דלפי הגדרת המחוקק הרי חברה היא
רשות לעצמה בלי כל זיקה לבעלים וכו',ודבר זה לא אשכחן בדיני ישראל שלא מצינו גוף משפטי בלי
בעלים שהוא בעל הממון,אלא תמיד יש יחס ידוע של הבעלים ,אם בתור בעלים ממש וכמו שותף ,ואם
בתור זכות הציבור שכולם יחד מהוים רשות ציבור.ולא מצינו אלא סוג הפקר שאינו שייך לאף אחד,
אבל אין זה זכות לקנות ולמכור .וציבור אינו רשות מוסמכת בלבד ,אלא שותפות של ציבור אנשים כללי
שלכולם יחד יש זכויות וכו' ,ק"ו בציבור מוגדר,וברור שאין הם אלא שותפים וכו' .ואין לומר שמאחר
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מניות
הבעיות ההלכתיות המתעוררות בענין זה נוגעות בעיקר לשאלה האם מותר לרכוש או להחזיק במניה
של מפעל המחלל שבת )מצד שכר שבת 80,מצד מראית עין 81,במעסיק יהודים82,במסייע לדבר עבירה,(83

שבעניני ממונות יש דברים התלויים בהסכמה כמו סיטומתא )ב"מ דף ע"ד ע"א ,חו"מ ר"א( ,כמו"כ גם
מדין תורה יהיה אפשר ליצור גוף כזה כפי הגדרת בעלות שגופי תורה תלויים בה ,שכן דבר שלא מצינו
ינו דומה לסיטומתא דשם הוא רק ענין העברה מרשות
כזה בתורה צ"ע אם אפשר ליצור אותו .וא
לרשות דמסתבר דתלוי בהסכמה,כי גם קנין כסף או משיכה יסודו אף הוא בהסכמה ,אלא שהתורה
גילתה לנו שבפעולה אדם מעביר זכויותיו,ולכן מצאו דגם במקרים אחרים אם הוא מנהג מקובל יתכן
שהוא קונה )ע' כיו"ב בתחילת ספר דבר אברהם ,בענין חליפין( ,אבל לקבוע בעלות וזיקה של דבר
לממון,וליצור דבר דמיוני של בעלות ולא בעלות ממש מנלן לחדש דבר דבר זה? וצ"ע ,עכ"ל ) .ההדגשים
במקור ,הסוגריים תוספת שלי(.
וכ"כ הרב יצחק וסרמן )נועם ג',ריבית בהלואה בנקאית עמ' קצה -ו( וז"ל :ברור הוא דאין שום אפשרות
לחדש גדר בעלות שלא מצינו בש"ס,וגם דינא דמלכותא לא שייך שיחדשו גדרי תורה חדשים ,ויכולים
להכליל רק בגדרים הקיימים עכ"ל .ועוד כותב שם וז"ל :אי דברים חדשים כאן ,היכן מצינו בבעלות
שכזו איסורי וחיובי השבה ,גניבה ,גזילה ,ואונאה ,עכ"ל .ועיין עוד במועדים וזמנים לרב שטרנבוך ,רסט
סוף הערה א'.
אמנם יש הרוצים לומר כי אפשרליצור בעלות מלאכותית שכזו ע"פ דינא דמלכותא דינא ,ומשום תנאי
שבממון תנאו קיים ,ומשום סיטומתא )ע' שמחה מירון ,סיני כרך נט ,תשנו ,מעמד החברה בע"מ
במשפט העברי עמ' רכח -רמה(אך בפועל לא פסקו ועשו כך הרבנים )ויש לעיין כי בעיות רבות לומר כך,
דע' אנצ'תלמודית ערך דינא דמלכותא די"א דשייך רק בקרקעות )רא"ש( ,וי"א דדוקא להפקיע ולא
להקנות,ומחלוקת פוסקים אי במדינת ישראל יש דדמ"ד ועוד(.
וע"ע באגרות משה או"ח ח"ד סימן נד בסופו וז"ל:ולהשתתף עם מחלל שבת בעסק שיהיה פתוח בשבת,
אף שאותו עסק הוא בערבון מוגבל )לימטעד קוארפארשיין(ואין אחריות הפסד על השותף אלא על
הממון המשותף מ"מ אין להתיר שותפות מטעם זה עכ"ל .ולא פירש.
 79יש שרצו לומר דחברה בע"מ הוי כשיעבוד נכסים ללא שיעבוד הגוף .ע' הרב משה נתן למברגר ,נועם ג'
עמ' קצו ,נועם ד' עמ' רנא .ועיש" הרב וסרמן חולק דלא מצינו אלא דנכסי דבר איניש אינון ערבין ליה
ולא הפוך.ואפשר לומר דתלוי במחלוקת ראשונים ,דדעת ר"ת )מובא בר"ן בכתובות דף פה ע"ב( דמוכר
שט"ח לחברו וחזר ומחלו מחול ,דהמכירה חל רק על שיעבוד נכסים ולא על שיעבוד הגוף ,ומש"ה
כשמוחל שיעבוד הגוף פקע ממילא שיעבוד הנכסים ,וא"כ משמע דשיעבוד נכסים הוא מצד ערב
לשיעבוד הגוף .וע"ע בר"ן שם ,ובקצות החושן סו סקכ"ו ,וקיב סק"א.
ואולם ע' בקובץ שיעורים לב"ב שפא ,דלדעת הרמב"ם שיעבוד נכסים אינו בתולדה משיעבוד הגוף,
דנימא דהיכי דפקע השיעבוד גוף ה"נ יפקע שיעבוד נכסים ,אלא הסיבה שגרמה לביטול שיעבוד הגוף
גורמת לביטול שיעבוד הנכסים )עי"ש(,ומשמע דלא הוי דין עריבות אלא גדר נפרד .כמובן דלפ"ז אפשר
דיש שעבוד נכסים ללא שיעבוד הגוף כרב למברגר.
 80ז"ל הרמב"ם הלכות שבת פ"ו הי"ח:הנותן מעות לנכרי להתעסק בהן אע"פ שהנכרי נושא ונותן בשבת
חולק עימו שכר בשווה עכ"ל .וכן נפסק בטור ובשו"ע או"ח רמ"ה ס"ד.במגיד משנה כתב הטעם מפני
שאין המלאכה מוטלת על ישראל לעשותה שנאמר שהנכרי עושה שליחותו .הכלבו )בב"י( מביא טעם
אחר,שאין אותו שכר אלא שכר מעותיו והוא כשכירות כלים ,שאין לנו שביתת כלים .לפ"ז כמובן אין
בעיה בחברה שהגוי עובד בה בשבת אע"פ שהיהודי חולק עמו השכר.
ועוד מחדש האיגרות משה באו"ח ח"ד נד וז"ל:ענין בעלות על המלאכה היינו שעשה בעסק כדחזי הוא
לבדו על דעת עצמו,שהבעלים לא יאמרו לו כלום איך יעשה ואיך יתנהג בעסק וכו' .נמצא שהעכו"ם
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הוא בעלים על המלאכה אף שעצם העסק של הישראל וכו' .ולטעם זה מותר גם כשהנכרי נוטל שכר
כפועל,ואין לו שום חלק בהעסק ולא ריוח ולא הפסד וכו'.וצריך לומר דכיון דאיכא ענין כזה דאריסות
בעולם ,היינו שנעשה השותפות באופן שבעה"ב נותן השדה ,והאריס נותן המלאכה ,לא נחשב האריס
כמו שלוחו של בעה"ב לעבוד וכו',כיון דכל שייכותו להיות שותף בשדה הוא מצד המלאכה וכו' .ולכן
בעובדא זו שישראל כשר רוצה לקנות רוב המניות של חברה אחת וכו' ועסק נדל"ן אשר הוא הישראל
אינו רוצה לטפל בה כלל,ובזה יעסקו גם בשבת באופן זה שיש להם סוכנים שעובדים בקבלנות כ"א
לעצמו,שמשמע שלא שייך זמן עבודתם לחברה דאדעתא דנפשם קא עבדו וכו' ,דין זה הוא הרמב"ם
בשם הגאונים וכו'.וגם אף אם יש לו רשות לצוות שיעשה הנכרי כמו שירצה ,נמי מותר כשמניח לנכרי
שיעשה רק על דעתו,דהא בנותן מעות להתעסק בהם הרי בסתמא יכול לצוות לו איך לעשות ומ"מ כיון
שהעסק נעשה שרק הנכרי יתעסק בו לפי דעתו וכו' מותר,מהטעם שהנכרי הוא בעלים על המלאכה,
שזהו טעם היתר אריסות וקבלנות שזה מותר עכ"ל.
ואולם בשו"ת דברי חיים מצאנז )או"ח תנינא לד( בענין מכרה דלק שרוב השותפים של החברה הם
ישראלים,אם מותר לקנות מניות מחברה זו העובדת בשבת,נטה לאסור משום שרוב מניות שייכות
לישראל .ואף שכל העובדים הם גוים מ"מ הם עובדים בשביל רוב בעלי החברה שהם יהודים
ושליחותייהו קעבדי ,משא"כ כשאין ישראל הרוב .וע' יסודי ישורון לרב גדליה פעדלר ,מערכת הלכות
שבת עמ'  308שנוקט שמותר מצד שכר שבת,אך בסופו מביא הדברי חיים ומשמע שפוסק כמותו.
 81באגרות משה הנ"ל כותב וז"ל :אבל מצד חשש מראית עין ,אם ידוע דדרך החברות הוא שהמנהלים
עושים הנהלת העסק רק על דעת עצמן ואין צריכין לשמוע כלום אף למי שיש לו רוב המניות ,הרי נמצא
שאף אם ידעו שרוב המניות של הישראל,נמי ידעו שנמסר להם ממונו לנהל העסק רק על דעתם .שלכן
אף שמסתבר שישמעו לו כשיאמר להם,הרי הוא כשמיעה לאיש אחר שנותן עצה טובה ולא כשמיעה
לבעלים,שזה אינו מגרע מבעלות המנהלים על המלאכה וכו' דזה ג"כ מותר עכ"ל) .מראית עין כשגוי
עושה המלאכה(.
 82ע'במאמרו של הרב ישראל בארי,האם מותר לרכוש מניות במפעל שאינו שומר שבת ,התורה והמדינה,
קובץ יא -יג אות ב' ,הכותב דיש לומר לרש"י על הפסוק "כל מלאכה לא יעשה בהם" )שמות פכ"א (16
כתב וז"ל" :לא יעשה בהם אפילו ע"י אחרים" .וכתב ע"ז הרמב"ן וז"ל :פרש"י וכו' .ולא הבינותי זה
שאם אחרים האלו ישראל ,הם עצמן מוזהרין עליה,ואין אני מוזהר במלאכתי שלא תעשה על ידו .אלא
שאם מטעה אותו באיסור מוזהר עליה משום ולפני עיור לא תתן מכשול וכו'.אבל מצאתי במכילתא כל
מלאכה לא יעשה בהם -לא תעשה אתה ולא יעשה חברך וכו' עכ"ל .ומסיק הרמב"ן דבודאי הוא
אסמכתא בעלמא .ובברכי יוסף רמ"ג מביא דעת רשי" כרבינו יאשיה במכילתא ומשמע דפועל ישראל
העובד עבור ישראל אחר,עובר המעסיק באיסור דאורייתא אם מניחנו לעבוד .ואמנם אם רוב בעלי
מניות אינם משומרי שבת,הרי אנוס הוא המחזיק במיעוט המניות והמעונין שישבתו בשבת .ואולם
לפ"ז צריך להמנע מלקנות מניות שכאלו.
ועוד רוצה שם לאסור מדין דפועל יהודי ידו כיד בעה"ב ,אבל דוחה דלפ"ז השוכר פועל גוי לעבוד בשבת
ליתחייב מדאורייתא ולא רק משום שבות! ע"כ דאין דין שליחות דידו כידו אלא דין פועל בלבד .ואמנם
תב דיש שליחות לפועל גוי העושה מלאכת היהודי בשבת אולם רוב
באבני נזר או"ח סימן מא כו
האחרונים דוחים זה )חת"ס או"ח רא ועוד(.
ומציע שם פתרון שכא" מהפועלים במפעל ירכשו מניות במפעל ונמצאו הם שותפין ממש ואדעתא
דנפשייהו עבדי או שידאגו שחלק מהמניות ירכשו ע"י גוים.
 83ע' שו"ת קול מבשר ח"א מח'בענין הצטרפות דתיים לקואופרטיב ספנות ,כאשר ברור הוא כי הספינות
יחללו שבת ודן בענין עם הרב הרצוג ,וכותב לאסור מאבות דר"נ פ"ט מ"ד וז"ל אל תתחבר לרשע,
מלמד שלא יתחבר אדם עם אדם רע ולא עם אדם רשע עכ"ל.ואין לחלק בין עם הסיוע רב או מועט.
ואמנם יש לומר צד היתר ,כותב הרב משולם ראטה וז"ל:דממומר לא שייך מסייע ידי עוברי עבירה
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להמחזיק ברשותו או בבעלותו חמץ בפסח )מצד שכר חמץ ,84מצד חמץ שעבר עליו הפסח ,(85לסחור
בנבלות וטרפות ,שקצים ורמשים )סחורה בדברים האסורים (86להלוות וללוות בריבית.87

)ש"ך( ,דאינו חייב להפרישו .וע' דגמ"ר שכתב שם )יו"ד קנא(דאפילו אינו מומר רק רוצה לעבור במזיד
על איסור אין בזה משום מסייע ידי עוברי עבירה ,אבל דבריו תמוהים מגיטין דס"א דחשוד על
השביעית אסור לבור ולטחון עימו וכו' ,וברור שכוונת הש"ך דוקא במומר שפרק עול לגמרי ,ובנידון
דידן לפ"ז לא שייך מסייע עכ"ל.אך בסימן מט חוזר לאסור מצד תקדים של השתמשות ב"יהודים
חופשיים" בתור גוי של שבת .וכן נוקט הרב כתריאל טכורש )התורה והמדינה קובץ יא -יג( לאסור
מסיבה זו מניות במפעלים מחללי שבת )וכן בספרו כתר אפרים( .וכמו"כ פוסק הגר"ע הדאיה בשו"ת
ישכיל עבדי ח"ו חאו"ח סימן ז' -בהשמטות לאסור משום מסייע לדבר עבירה.
 84ע' שו"ת מלמד להואיל צ"א ,בבית מאכל השייך לחברה ,ורוב ניירות הערך )מניות( של החברה ביד
ישראלים אך הדירקטוריונים הם נוצרים ,ועושים שכר גם בפסח ,וכותב בסופו וז"ל :והנה בנ"ד יש עוד
סברא להקל אם הריווח בא כלל מן החמץ,כי ידוע שעיקר ריווח בית מאכל בא מן הבשר ויין שמוכרין,
ואם יש מעט ריוח מן החמץ הרי בטל ברוב עכ"ל.
 85עי"ש בשו"ת מלמד להואיל בתחילתו שמתיר ,ויובאו סברותיו להלן .וע' שו"ת האלף לך שלמה או"ח
רלח המתיר ,ויבואו סברותיו ג"כ להלן .וע' שו"ת מהרש"ם ח"ד סימן נד בענין ישראלים ונכרים
שותפים בחמץ בסודן האם אסור אחר הפסח,והתיר דהוי מיעוט של ישראל בטל ברוב נכרים) ,ודחה
משום דלא נודע האיסור ,לא מהני הביטול  -ש"ך יו"ד קט סקי"ב( או דהיות ומונח החמץ בחצר
המשותפת לכמה אנשים ,הוי מקום הפקר ,ואין בל יראה וימצא בכה"ג.
וע' מאמרו של הרב שמואל היבנר ,הדרום ,תשכז עמ' ,116- 108חמץ של חנות השייכת לחברת מניות,
דתלוי במחלוקת אחרונים .השאגת אריה )פט ,צ( פוסק דחמץ שחציו שייך לישראל וחציו שייך לעכו"ם
ועבר עליו הפסח ,ולאחר הפסח חילקו ,מותר :חלקו של העכו"ם מותר דקי"ל יש ברירה באיסור דרבנן,
ואמרינן הוברר הדבר דזה הוא חלקו המגיעו משעה ראשונה,וחמץ שעבר עליו הפסח הוא רק קנסא
מדרבנן;חלקו של הישראל מותר דבדרבנן אזלינן לקולא ואמרינן יש או אין ברירה ,כשהוא לקולא.
ולענין זה אמרינן שחלקו של הישראל הוא בעצם חלק הגוי .המקור חיים ,או"ח תמ"ח חולק וכן בחק
יעקב.
 86ע' נעם ד' )תשכא( הרב גדליה פעדלער )מחבר ספרי יסודי ישורון( וכה"ג בקול תורה תש"ז וז"ל:
נשאלתי באיש אחד שקיבל מתנה חלק משטרי ערך במסחר או בית חרושת המוכר נבלות וטרפות האם
מותר לו להנות מהם להחזיקם ולקבל הרוחים הבאים מאלו השטרות או דילמא צריך למוכרם מיד
איסור סחורה בדברים האסורים לאכילה הוי מחלוקת בפוסקים אי איסורא מדאורייתא או
עכ"ל.
מדרבנן :הירושלמי בב"ק פ"ז מ"ז )ובבכורות( משמע דהוי דאורייתא ,וכן פסק ר"ת ב"ק דפ"ב ע"ב ד"ה
לא יגדל ,הרמב"ם הלכות מאכ"א פ"ח הט"ז ,הרא"ש סו"פ מרובה ,התשב"ץ )ח" ג רצב( הפר"ח והטו"ז
)יו"ד קיז סק"א( והמל"מ )על הרמב"ם שם( .אבל דעת הרשב"א משמע דהוי מדרבנן ,וכן הרע"ב
בשביעית )פ"ז מ"ג( ,רבינו שמשון שם ,והנודבי"ת יו"ד ס"ב .כמו"כ שיטת החוות יאיר  -קמ"ב ,פוסק
דאיסור סחורה לא נאמר אלא בשקצים ורמשים דלא היה להם שעת כושר ומאיסי טפי משא"כ נבילות
וטריפות )ע'בגוף המאמר קושיותיו על שיטה זו( .ולאחר שדן באריכות כותב וז"ל :והנה בנידון דידן לפי
א דאיסור סחורה משום שמא יבוא לאוכלו ,ולכן באלו שטרי הערך שלא שייך בהם האי
דעת הרשב"
חששא כלל וכלל,שהרי אין הישראל הזה שיש לו אלו השטרות בא לבית המסחר ,אלא השטרות
נמצאים בידו ומקבל הרוחים מהםאבל אין לו חלק פרטי בנבילות וטריפות ,לפיכך אפ"ל דדומה
לסרסור וכו' שמותר עכ"ל.ועוד כותב דלא גרע משבת שיכול לחלוק השכר שווה בשווה עם העכו"ם )ע'
לעיל הערה (80וכן מביא עוד פוסקים רבים התומכים בדעתו זו.ובסופו מוסיף דגם לקנותם לכתחילה
ולהחזיקם נראה ג"כ לדון להתיר דלא גרע הקונה אלו השטרות מסרסור[.
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ברצוני לעסוק בשאלת הגדרת הבעלות או השותפות שיש למחזיקי המניות.

בפסיקה האנגלית והישראלית 88מוגדרת המניה כזכות שבראוי.משמעותו של מונח זה השתנתה
במשך השנים,ועתה משתמשים בו כדי לתאר זכות רכושית ,דהיינו נכס שהשגתו מצריכה הגשת תביעה.
בעלי המניות אינם נחשבים בעיני המשפט לבעלים משותפים על רכוש החברה,ואין הוא מתחלק ביניהם
במשותף .הכונה שיש להם זכויות בחברה ,אולם אין הם זכות ישירה ברכוש החברה.
התוצאה של הגדרת חברה כאישיות עצמאית ]ראה לעיל הפרק לענין חברה ותאגיד[ ,היא שלילה
מוחלטת של זיקה קנינית ישירה בין רכוש החברה ובין החברים.מאידך לא יעלה על הדעת ניתוק מוחלט
של קשר זה,שכן זכות בעל המנות מתגשמת רק באמצעות חלקו ברווחי ונכסי החברה .למעשה מבחינה
משפטית שורר ערפל בהגדרת הקשר בין בעל המניה והחברה.השופטים שמגר וברק רואים במניה ביטוי
למכלול זכויות וחובות המוסדרים בחוזה בין החברה לבעלי מניותיה .מאידך יש מלומדים הרואים
בזכותו של בעל המניה בחברה,יותר מזכות אישית או לפחות "מעין קנינית".
להלכה נחלקו הפוסקים השונים :י"א דכיון שאין לבעלי המניות שום זכות בנכסי החברה אין מוטל
עליהם שום איסור שנעשה ע"י החברה .89ואולם יש החולקים" ,כי ההוכחה שאין לו כל זכות בגוף

 87ע'מאמרו של בעל המנחת יצחק ,הרב יצחק יעקב וייס ,שו"ת בהגדרת מהות הבעלות של חברת בעלי
מניות ,והנפ"מ לענין שבת פסח וריבית,המאור ספר שאלות ותשובות וזיכרון בספר תשכז כ"א ,עמ'
שפט -שצז ,דדעת המהר"ם שי"ק )יו"ד קנח( להקל בריבית ,וז"ל:וקצת ראיה לזה מגיטין ד"ל ע"א גבי
המלוה מעות את הכהן ואת הלוי ואת העני להיות מפריש עליהן תרומות ומעשרות ,דאין בו משום
ריבית,ואמרינן הטעם כיון דכי לית ליה לא יהיב ליה ,כגון בדאשתדף השדה,לכך כי אית ליה נמי לא
הוי ריבית .והיינו טעמא לענד" כיון דאין על הלוה חיוב גוף לשלם מביתו רק מאותו מקום ,א"כ בבנק
)שמניותיו בידי ישראלים( שאין עליהם חיוב גוף,רק לשלם מהמעות אשר בבנק דמיא להא .אך ראיה
גמורה אין מהתם משום דשם מיירי בריבית דרבנן דרך מקח וממכר וי"ל דכה"ג לא גזרו רבנן ,אבל
שנאמר כן גם בריבית דאורייתא דרך הלואה אין ראיה )כ"נ תורף דברי המהרש"ג( וכו' .ושוב ראיתי
בנועם )תשיט ספר שני( מכתב ידו דגםבריבית דאורייתא יש להקל בזה עכ"ל,הרב וויס חולק על דעתו
זו[.
88תקציר מספר דיני חברות בישראל ,פרק  ,15ד"ר הדרה בר מור.
 89ע' שו"ת מהרי"א הלוי ח"ב קכד בענין עיר שנמכרה לחברה והעוסקים והמפקחים שם הם נכרים ,אבל
גוף העיר של בעלי האקציען מן האנשטאלט ,והרבה אקציען המה יהודים ,וכל ההכנסות יתחלקו בין
בעלי האקציען.ונמצא שם בית שעושים בו שכר ונשתהה עד לאחר הפסח הרבה שכר מאוד ,אם יש בזה
חשש משום חמץ שעבר עליו הפסח הואיל וחלק ישראל מעורב בו .והעלה להיתר "שאין לבעלי האקציען
שום זכות למכור החמץ או לבערו ,וא"כ לא עברו בעלי האקציען על בל יראה ,ולא קנסום חכמים
לאסור לאחר הפסח .ואין לומר כיון שהחמץ עכ"פ באחריותם שאם יאבד יגיע להם היזק ]לכן[ היה
להם למכור האקציען שלא יהא באחריותם ,מ"מ יש להתיר בנ"ד כיון שגוף החמץ אינו של בעלי
האקציען".
וע' בספר זיכרון לרב שאול וינגורט ת"א תשיג שאלה ותשובה:אם יכולים לראות את בעלי המניות
כבעלים ממש וכשותפים בעסק ,הדוחה את דברי המהרי"א הלוי וז"ל:הוא פשוט מוכחש מן המציאות,
ולא תהא כהנת כפונדקית,דמי המה בעלי החמץ אם לא בעלי המניות? אטו הדירקטוריונים שהם
באמת רק פקידי ושליחי החברה ייעשו פתאום לבעלי החמץ ,ובעלי המניות אדרבה ייעשו כפקידים
שקיבלו אחריות? כלפי לייא ,אדרבה איפכא מסתברא וכו'.וכנראה בעליל שהבעלות של בעל המניות
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פרט וכלל

הדברים ממה שאינו יכול למכור ,פשוט שאין זה הוכחה כלל ,כי קיום החברה תלוי שזה יתנהל בצורה של
חברה ויחיד לא יוכל למכור,אחרת כל היסוד של החברה יתמוטט.וזה אחד מהתנאים של ניהול החברה
ולכן אינו יכול למכור,אבל אין זה מפני שאינו בעל הרכוש",90ועוד שאין בדיני ישראל רשות משפטית
בלי קשר וזיקה לבעלים91ולא יועיל דינא דמלכותא דינא .92ויש הרוצים לחלק בין מנית שליטה בחברה
94
למניה רגילה הנסחרת בבורסה .93ויש החולקים דגם במניה רגילה הוי בבעלותו.

היא מוגבלת ,לא בלבד באופן שהזכיר מהרי"א לחיוב דהיינו שאין לו רשות למכור וכו' אלא אף
לשלילה,כי למשל כשיש לו למי שהוא תביעה על החברה ,ולחברה אין לשלם ,אז אין לתובע רשות
ולכל היותר יוכל לקחת את נכסי החברה וממילא המניות תפסדנה את
לתבוע את בעלי המניות לדין,
שווים.אבל בשום אופן אין לו רשות לנגוע בנכסיו הפרטיים של בעל המניה עכ"ל .והנה שדחה אמנם
את דברי מוהרי"א אך בסופו אומר כמוהו .וע' בשו"ת מלמד להואיל ,הרב דוד צבי הופמן )במ"ד
לרבנים ,ברלין(הכותב דעל שאלה זו היו מונחים חמישה תשובות מתלמידיו שנכתבו לרב עזריאל
הילדעסהיימער )תשובתו של הרב וינגורט הנ"ל היא אחת מהם( ומביא ג"כ דישראל לא קנה החמץ כלל
וכלל )הרב ד"ר פעטוחאוזקי(,ומוסיף המלמד להואיל -דהיות ואף אם ירצה הישראל לעשות ולעסוק
הרשות ביד הדירקטוריון לסלקו בע"כ,ואף אם יבקש ליתן לו שכר ממש בעד חלקו במניות הרשות ביד
הדירקטוריון למאן -לכן אין לו בגוף השיכר שום דין ועסק רק בריוח יקח כפי חלקו.
וכמו"כ כותב הרב שלמה קלוגר בשו"ת האלף לך שלמה או"ח רלח וז"ל:נשאלתי מהגביר נתן קאליר
היות כי יש לו אקציען וכו'מוכרת חמץ אם מחויב לכתוב שטר מכירה על החמץ הזה .והשבתי שדרך
האנשים שיש להם אקציען בהקרדיט אנשטאלט וכן בכל הבנקען יש להם רק חלק לריוח או להפסד,
ואין להם שום זכות להגיד ולחוות דעתם בענין תהלוכת המסחר במכירה וקניה היוצאים הדרושים
למסחר או להפאבריק ,לכן לא חל החיוב למכור עכ"ל.ומשמע כדברנו שאין לו בעלות על החמץ.
וע' בזכר יצחק )מחברו היה אב"ד ור"מ דפוניבז'( בכה"ג בחמץ של בית חרושת שהיה שייך לחברת מניות
ובעלי המניות היו ישראלים ונכרים ,ומצדד להקלכיון שמדין תורה אין לבעלי המניות כלום בהחמץ,
דבמה קנו את החמץ?שמדין תורה אינו נקנה אלא במשיכה ורק בדינא דמלכותא הוא שלהם ,והוי
סברא חדשה בפוסקים שלא נמצא באחרים ,.ומ"מ אין הוא בעליו שחסר בקנין.
וע' ג"כ מאמרו של הרב כתריאל טכורש ,התורה והמדינה תשכ -תשכב:מניות במפעלים מחללי שבת,
הכותב כנ"ל,אך מחמיר מצד מסייע לדבר עבירה )לעיל הערה .(83
90הציטוט ממאמרו של הרב ישראל בארי ,תורה ומדינה תשכ -כב,המותר לרכוש מניות במפעל שאינו
שומר שבת.
 91גם זה מדברי הרב בארי ,וע' ג"כ כך במועדים וזמנים לרב שטרנבוך רסט הערה א' ,כן במנחת יצחק שם
לאחר שמביא קטע מדברי הרב וינגורט וז"ל:הרי שלא מצא ראיה לחידושו אלא מסברא ,ואני אשאל
על חידושו וכו'הגע בעצמך לפי מה ששכיח הרבה שכדי לזכות בזכויות של חברת בעלי מניות לפי החוק,
שלא יהיו נכסיו הפרטים אחראים למסחרו ,ע"כ מצרף עמו אשתו ובניו הסמוכים על שולחנו וכו' וכי יש
להעלות על הדעת לומר דמשום כך יהיה מותר להם לשהות חמץ בפסח במקומות השייכים לחברה?
עכ"ל.וממשיך שם אות כא וז"ל :היוצא מכל זה דיחידים בנכסי ציבור יש להם עוד דין בעלות ,וממילא
מכ"ש י"ל כן גם בנכסי חברת מניות לבעלי מניות עכ"ל.ולכך פוסק דקודם הפסח חייב למכור המניות
לנכרי כמו שמוכרים שטר חמץ) .ואע"פ שצריך שינוי רישום במניות ,ורוב בעלי המניות לא יצייתו
להעביר ע"ש קונה נכרי ,בכה"ג יש לסמוך להקל וכו' שם(.וכן הוא מסקנת הרב שטרנבוך שם.
וע' שם דמביא הרב וייס,דגם כשיש בעלות מוגבלת חייבים על חמץ בפסח ,מירושלמי פסחים פ"א ה"א,
דצריכין בתי כנסיות ובתי מדרשות בדיקה לפני פסח ,וכן נפסק בשו"ע רלג או"ח .והטעם מפני שקנו
הציבור את החמץ מדין חצר ,וש"מ שיש לכ"א מהציבור דין בעלות ומוטל עליהם איסור בל יראה אע"פ
שזו בעלות מוגבלת .וע' שו"ת מנחת יצחק ח"ג כ"ט ,ח"ה י"ח ,ח"ו י"ט.
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ציבור כשותפות או כרשות שלישית

שיטת הרשב"א  -ציבור כרשות שלישית
"בני העיר שמכרו רחובה של עיר לוקחין בדמיו בית כנסת ,בית כנסת לוקחין תיבה וכו' ,אמר רבי
שמואל בר נחמני אמר רבי יונתן לא שנו אלא בית כנסת של כפרים ,אבל בתי כנסת של כרכין ,כיון
דמעלמא אתו ליה ,לא מצו מזבני ליה דהוו ליה דרבים" .95ופרש"י " -אבל של כרכין הווה להו בתי

וע' באגרות משה או"ח ח"ד נד בסופו ,שאוסר כאשר יש יהודי שותף בחברה בע"מ )שדומה למניות( אך
לא מסביר מדוע.
 92במנחת יצחק )שו"ת המאור עמ' שצ"ה אות כ"ב( וז"ל:ובמה שדן מטעם דינא דמלכותא דינא ,היכא
דיד עכו"ם באמצע ,לא הועיל,דגם הדינא דמלכותא שנתנה דין אישיות משפטית נפרדת לחברת מניות,
לא נתכוונה לגמרי לזה במלא מובן המילה.שהרי למעשה לא נטלו מהם הזכויות של בעלות מוגבלת
עכ"פ כנל" ורק שהנכסים הפרטיים של הבעלים לא יהיו אחראים בעד המניות ,וכן שלא תהא חברת
הבטחון שלו אחראית בעד ההפסד שנגרם לו ברכוש החברה ,ועוד לענין מיסים וכיוצ"ב עשו את החברה
לאישיות משפטית בפני עצמה ,והיינו שהגבילו את הבעלות,אבל לא הפקיעו את הבעלות לגמרי מהם.
וא"כ שפיר י" דהוי ממונו לענין חמץ ,עכ"ל.
 93המנחת יצחק הנ"ל ,וז"ל בעמ' שצג:אבל עדיין יש לחלק בין בעלות גמורה ובין בעלות מוגבלת ,בכח
בעלות לחיוב,ולומר דשאני היכא דבעלי המניות המה בעצמם העוסקים בעסק ,ויש להם בעסק דעת
בעלים בלי הגבלה ,דאז אף שמוגבלת בעלותן לשלילה ,שפיר יש להם דין בעלות לכל הנוגע לדינא
דאיסורא אבל היכא דאין המה בעצמן מנהלי העסק ,ומוגבלת בעלותן גם לחיוב ,דאז אין להם דין
בעלים וכו'] .ולכן[בנירים של הממשלה וכן בשטרי כסף של בנק ממשלתי שאין לבעליהן אף זכות
הצבעה בעסקים של המדינה וה"ה במניות ממין שקוראין א -שערס )מניות א'( שאין לבעליהן זכות
הצבעה בעניני החברה ,באלו שפיר י"ל שהמה כמו שטר מלוה,על תנאי שיקח חלק מהריוח לפי אחוז
וכן להפסד ,וכו' עכ"ל.
וכן ע' בילקוט יוסף )שבת ב' או"ח שו ,י"ז( וז"ל:מותר לקנות מניות מחברה שרובם גוים אף שהחברה
עובדת גם בשבת ואין בזה איסור שכר שבת,אבל אסור לקנות מניות מחברה של יהודים הפועלת בשבת
אפילו אם הפועלים הם גויים) .ובאות י"ח(אין לקנות מהבורסה מניות חדשות מחברה של יהודים
שידוע שעובדת בשבת,והיינו מניות הנקראות מניות  -אימסיות ,שהם קודם שנמסרו למסחר כללי
בבורסה ,והרוכשים נחשבים כבעלי החברה.אולם מותר לקנות מניות אלו מהקונים הראשונים ,לאחר
שהתחיל המסחר במניות אלו בבורסה וכן מותר למכרם לאחרים וכו'.ומותר להשקיע בקרנות נאמנות
שבחסות הבנקים אף שאפשר שיקנו מניות של חברות העובדות בשבת שאין זה ברור שיקנו מחברות
אלו ,עכ"ל.
 94מועדים וזמנים שם ,המצטט את דברי המנחת יצחק ,וז"ל :ודבריו תמוהין מאוד ,הגע בעצמך האם
שותפין שנשתתפוואחד התנה לחבירו שהוא שותף כפי מעותיו אבל מ"מ מקבלו לשותף רק באופן שאין
לו שום זכות כלל להתערב בעניני העסק רק לקבל רווחיו לבד,האם נימא שפקעה בזה שותפותו? ומה
שדימה לנכסי ממשלה או ציבור ,הלא לא דמי כלל,דנכסי ממשלה שייכים באמת לציבור דוקא ואין
ליחיד שום זכות למכור זכויותיו וכו' אבל בחברת מניות,אף שאין לו זכות הצבעה יש לו זכויות באופן
פרטי שיכול למכור לאחר ,וכן במקרה שהחברה מפורק )פשיטת רגל(ומקבל לפי מניותיו חלק בנכסי
החברה וכו' וא"כ הוא בעלים.ולא דמי כלל ליחיד בנכסי ציבור שחסר לו,לא רק השפעה אלא בעלות,
שאין לו כיחיד מה למכור כלל עכ"ל.
 95משנה וגמרא ,מגילה דכ"ה ע"ב  -כו ע"א.
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כנסיות דרבים והכל בעליהן ,ואין בני העיר לבדם בעלים להם" .ופירשו הראשונים" 96דכיון דמעלמא
אתו לה ,רבים הוציאו בבנינה,ושמא יש אחד בסוף העולם שהוציא בה וחלקו מעכב ,לפי שאין בני העולם
כפופין לבני עיר זו ולא לשבעת טובי העיר שבה וכו'.והכי מוכח מירושלמי דגרסינן התם רבי שמואל בר
נחמני בשם רב נתן הדא דתימא בביהכ"נ של יחיד אבל של רבים אסור,ואני אומר שמא אחד בסוף
97
העולם קני בה" .ואולם ברשב"א שם כותב "וקשיא לי לפירוש זה וכו' ,דא"כ מאי קא מקשה מנגעים
וכו' ,ואפילו דכרכים -אחוזתכם קריא בהו,אלא משום דשותפין דליתנייהו הכא לא מזדבין וכו' .ואפשר
היה לפרש אבל של כרכין כיון דמעלמא קא אתי לה הו"ל כרבים,כלומר שבני עיר זו כשבונין אותה על
דעת כל הבאים כאן עשאוה ,וכאילו הקדישוה לכל  -ואין לה בעלים וכענין מקדש ,וכך ביאר הרמב"ם.
והשתא מותיב לה שפיר מנגעים,כלומר אם איתא דלא מזדבנא משום דהויא לה מקודשת לכל ,א"כ הווה
להו כמקדש,ולא קרינן בהו אחוזתכם ולא הוו להו ליטמויי בנגעים וכו'".
דעות הראשונים ראו בביהכ"נ שותפות של פרטים ,אך לרשב"א הוי בעלות הציבור ,דודאי "אין לה
בעלים"אין הכונה דשל הפקר הוא אלא הכונה שכלל ישראל הוא הבעלים שלה.

הפושע בכסף ציבור
וי"ל דלשיטתם אזלינן גם בענין" :ההוא גברא דהווה מפקיד גביה ארנקא דפדיון שבוים .סליקו גנבי
עילויה  -שקלי יהבה ניהלייהו .אתא לקמיה דרבה  -פטריה .א"ל אביי והא מציל עצמו בממון חבירו! א"ל
א הא אביי גופא הוא דפטר שומר כיס של צדקה מן
אין לך פדיון שבוים גדול מזה" .98ומקשה שם הרשב"
הפשיעה ,99וא"כ כאן אפילו לא הציל עצמו אלא סתם פשע  -פטור הוא! ונשאר בצ"ע.
והנה ע"פ הראשונים במקום 100לכאורה חלוקים העניינים ,דבכיס של צדקה דהוי ממון רבים לא
קרינא ביה לשמור,כיון דהוי ממון שאין לו תובעין,שאין העני יודע כמה יגיע לו מן הקופה ,ואילו בכסף
101
פדיון שבוים כיון שרבים שותפים בו ,אכן הוא מציל עצמו בממון חברו .ומקושית הרשב"א משמע

 96לישנא דהר"ן שם ,ד"ז ע"ב בדפי הרי"ף ,ועוד ראשונים.
 97המשך הגמרא שם וז"ל :מיתיבי א"ר יהודה מעשה בבית כנסת של טורסיים )פרש"י  -צורפי נחושת(
שהיה בירושלים שמכרוה לרבי אליעזר ועשה בה כל צרכיו ,והא התם דכרכים הוו? ההיא בי כנישתא
זוטי הוו ואינהו עבדוה .מיתיבי " -בבית ארץ אחוזתכם",אחוזתכם מיטמא בנגעים ואין ירושלים
מיטמא בנגעים ,ואר" יהודה אני לא שמעתי אלא מקום מקדש בלבד,הא בבתי כנסיות ובתי מדרשות
ודה אני לא שמעתי אלא מקום מקודש בלבד
מיטמאים ,אמאי הא דכרכים הוו? אימא אמר ר' יה
)פרש"י אף בתי כנסיות במשמע( עכ"ל.
 98ב"ק דקי"ז ע"ב.
 99ב"ק דצ"ג ע"א )סוף פרק החובל( וז"ל:ההוא ארנקא דצדקה דאתי לפומבדיתא ,אפקדה רבי יוסף גבי
ההוא גברא .פשע בה ,אתו גנבי  -גנבוה .חייביה רב יוסף .א"ל אביי והתניא לשמור ולא לחלק לעניים?
א"ל עניי דפומבדיתא מיקץ קייץ להו ,ולשמור הוא עכ"ל .ופרש"י ד"ה לשמור ולא לאבד וז"ל :כי יתן
וגו' לשמור דהפקידו אצלו לשמור חייב בפשיעה ,ולא כשהפקידו אצלו ע"מ לאבד או ע"מ לחלק
לעניים ,דלא קרינא ביה לשמור ,דכיון דא"ל חלקהו תו לא דמפקיד נינהו ,ומאן קתבע? ועניים לא מצו
תבעי דלכל חד וחד מצי א"ל לאו לדידך יהיבנא אלא לאחריני עכ"ל .ובד"ה קייץ להו ,פרש"י וז"ל:
ממון כך וכך לשבת לכ"א,הווה להו ממון שיש לו תובעין וקרינא ביה לשמור עכ"ל.
 100רש"י הערה קודמת ,ובשטמ"ק בב"ק דצ"ג ע"א בשם הראב"ד.
 101ע"פ המידות לחקר ההלכה מידה כב אות סג.

הרב משה אדלר
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דסובר דציבור אינו כשותפות גדולה אלא בעל מהות בפני עצמה .ולכן מסבירדאביי פוטר כיס של צדקה
משמירה דהוי ממון הציבור ולא ממון היחיד או השותפים .לכך קשה לרשב"א מדוע חרג אביי משיטתו
גבי כסף פדיון שבוים דהוי ג"כ ממון ציבור ושאל  -שהרי מציל עצמו בממון חברו ,כשלמעשה אין זה כלל
ממון חבירו!!!

אם מותר למודר הנאה לאחר שנמסר לציבור
"ועוד אמר רב מאיר102פותחין לו מן הכתוב בתורה ואומרין לו אילו היית יודע וכו' ,שהוא עני ואין
אתה יכול לפרנסו,אמר אילו הייתי יודע שהוא כן לא הייתי נודר  -הרי זה מותר .א"ל רב הונא וכו' נימא
כל דמעני )שנעשה עני( לאו עלי נפיל! מאי דמטי לי לפרנסו בהדי כו"ע מפרנסא ליה! א"ל וכו'" .יש
מהראשונים 103המסבירים שיאמר לו הנודר -לא כל הנעשה עני מוטל עלי לפרנסו לבדי ,שיתפרנס מכסף
הצדקה שאני נותן" .ורשאי הוא בכך אעפ"י שאסר עליו נכסיו,שהרי לא יתן בידו אלא ליד גבאי" .ואולם
יש מהראשונים104המבינים כי גם כשנתן לכיס של צדקה אסור לו להנות מכספו אלא "שמה שאני נותן
יתנוהו לאחרים ,ויפרנסוהו ממה שאחרים נותנים" .ופשוט הוא דחלוקים105האם כסף צדקה שהוא כסף
וממילא אסור המודר הנאה בממון זה שחלקו הוא של האסור לו ,או דכסף
ציבור נחשב ככסף השותפים,
ציבור הוי יותר משל שותפים  -הוי של הציבור ,של רשות שלישית ,והוי כשינוי רשות ולכך יכול המודר
הנאה להנות מכסף זה.

כהן במחצית השקל
אמר רבי יהודה106העיד בן בוכרי ביבנה כל כהן ששוקל אינו חוטא )דכתיב כל העובר על הפקודים,
וכהנים ולוים לא נמנו במנין לפני משה,אלא הוא הלך לפתחי אהליהם ומנה אותם .(107א"ל רבן יוחנן בן
זכאי לא כי,אלא כל כהן שאינו שוקל  -חוטא )כל העובר  -בים סוף ,על הפקודים  -בין שנמנו לבדן בין עם
ישראל,(107אלא שהכהנים דורשים מקרא זה לעצמן -כל מנחת כהן כליל תהיה לא תאכל ,הואיל ועומר
ושתי הלחם ולחם הפנים שלנו ,היאך נאכלים? ובגמרא" - 108רבי טבי בשם רב המנונא :כן משיבין חכמים
שלא נאמר וכל מנחת כהן אלא במנחת כהן יחיד
לרבי יהודה חטאת יחיד מתה ואין חטאת ציבור מתה )
אבל לא במנחה שיש לו שותפות עם הציבור] ,(109ה"נ[מנחת היחיד קרבה כליל ואין מנחת ציבור קריבה
כלל .וקשיא ]וכי[ משיבין לאדם דבר שאינו מודה בו?דתנן שאין חטאת ציבור מתה ,רבי יהודה אומר
תמות ]ועוד משיב להם רבי יהודה[110והוא מותיב לן זו לא נדבת יחיד? )דהיאך קרבנות ציבור קריבין

 102נדרים דס"ה ע"ב משנה וגמרא.
 103ר"ן ,וכן משמע ברש"י ותוס' שם.
 104פירוש הרא"ש שם.
105כל זה ראיתי בדרכי משה לרב עמיאל ח"א שמעתתא ח' פי"ד בסופו.
 106שקלים פ"א משנה ד'
 107ירושלמי שקלים ד"ד ע"ב.
 108ירושלמי שקלים ד"ד ע"א
 109קרבן העדה שם.
 110פני משה שם.
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משל נדבת יחיד? דכיון שאין הכהן מחויב לשקול -נדבת יחיד בתרומת הלשכה איכא!( .ואינון מתיבין
ליה מכיון שנמסרה לציבור כמי שהיא נדבת ציבור" .ועי"ש במפרשים שנדחקו הרבה בפשט הכתוב.111
ויש מהאחרונים 112המסביר די"ל דחלוקים האם קרבן ומנחת ציבור נחשבים כשל שותפים או
כרשות שלישית  -של הציבור.לרבי יהודה אם יתנו הכהנים מחצית השקל לתרומת הלישכה ,הרי העומר
ושתי הלחם הינם מהשותפים שיש בהם כהן ,וחלקו אסור באכילה .ואילו לריב"ז בנתינת המעות לציבור
הופך הקרבן והמנחה להיות של הציבור ,של הרשות השלישית  -ולא של השותפים ,ואין דין שריפה על
חלקם של הכהנים במנחה ובקרבן.

גנב והקדיש לענין תשלומי דו"ה
פוסק הרמב"ם" :113גנב וכו' והקדיש ואח"כ טבח או מכר ,אע"פ שהקדישו קדשים קלים משלם
תשלומי כפל ואינו משלם תשלומי דו"ה וכו'" .ובראב"ד חולק "א"א קצר בכאן ,שאם הקדישו הקדש
בדק הבית משלם דו"ה ,מה לי מכרו לשמים ,מה לי מכרו להדיוט" ,וכדבריו משמע בגמרא .114ויש לעיין
מדוע שינה הרמב"ם .ואפשר לומר דחלוקים בענינינו ,דהקדש הוי סוג של נכסי ציבור .ויש לעיין אם
המקדיש נחשב כמוכר לרשות שלישית או שעדין שותף בו יחד עם כלל ישראל ,ואז לא נחשב כמכירה
כלל .דהרמב"ם ראה הקדש כנכסי הציבור כולו" .ולכאורה 115ה" ה בגנב שימכור הגניבה לצרכי ציבור,
קבל שותף על גניבתו כל זמן שלא חילקו לא
שאם נתפוס הציבור כעין שותפות ,הנה כמו שאם הגנב י
יתחייב משום מכירה ,כי הדבר עדיין לא יצא מרשותו ,הכי נמי כשמוסר הגניבה לרשות הציבור .אבל אם
ציבור הוא בעלות ומהות בפני עצמו ,א"כ נחשב כיצא הדבר מרשותו לגמרי וצריך להתחייב בדו"ה".116

האם על היחיד לסכן עצמו עבור הכלל

 111לדוגמא ,ז"ל הרידב"ז שם :וכו'וקשה לי להבין דמקשה משיבין לאדם דבר שאינו מודה בו ,רבי יהודה
אומר תמות.וקשה דבאמת למה מביאין דוגמא מן חטאת שמתו בעליה דחלוק קרבן יחיד מקרבן ציבור,
דבר שאין ר"י מודה בו!ולמה באמת לא תפסו דוגמא אחריתי שחלוק בקרבן יחיד מקרבן ציבור ,הלא
כמה וכמה חילוקים לאין מספר איכא וכו' עכ"ל .וע"ש תוס' רי"ד ועוד.
 112דרכי משה לרב עמיאל ח"א ,שמעתתא ח' פי"ד בסופו ,בקיצור.
 113הלכות גניבה פ"ב ה"ו.
 114ב"ק דע"ו ע"א וז"ל :גנב והקדיש ואח"כ טבח ומכר,אמרי בשלמא אטביחה לא מחייב דכי קא טבח
דהקדש קא טבח ולא דמריה קא טבח ,אלא אהקדש ליחייב:מה לי מכרו להדיוט מה לי מכרו לשמים?!
וכו'אלא לעולם לא שנא קדשי קדשים ולא שנא קדשים קלים )דהוי ממון בעלים וברשותיה קאי(,
ודקשיא לך מה לי מכרו להדיוט מה לי מכרו לשמים -מכרו להדיוט מעיקרא תורא דראובן והשתא
תורא דשמעון,מכרו לשמים מעיקרא תורא דראובן והשתא תורא דראובן עכ"ל .ובתוס' ד"ה והשתא
תורא דראובן ,וז"ל:והא דאמר לקמן גנב והקדיש משלם דו"ה דהוו כמכרו להדיוט ,היינו בקדשי בדק
הבית דלא מיקרו ע"ש הבעלים וכו' עכ"ל ,וכראב"ד.
115המידות לחקר ההלכה מידה יב אות סג.
 116ונצטרך לומר דהגמרא והראב"ד ראו בקדשים קלים וקדשי קדשים כרשות שלישית ,ובקדשי בדק
הבית כשותפות ,וצ"ע .ומ"מ כז"לא מוכרח דאפשר שכל שקשור למקדש לא נחשב כבעלות ציבור אלא
כבעלות הקב"ה ,כרשות גבוה ,ואכמ"ל.
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הלכה פסוקה היא דאין דוחין נפש מפני נפש, 117וכן אם אומרים לאדם הרוג ולא תהרג  -יהרג ולא
יהרוג "דמי יימר דדמא דידך סומק טפי,דילמא דמא דההוא גברא סומק טפי .118האם דוחים נפש מפני
נפשות רבות?
ומצאנו בירושלמי" 119תני סיעות בנ"א שהיו מהלכין בדרך ,פגעו בהם גוים ואמרו תנו לנו אחד מכם
ונהרוג אותו ואם לאו אנו הורגים את כולכם,אפילו כולם נהרגים לא ימסרו נפש מישראל" .וכן נפסק
להלכה .120ובראשונים121מקשים דהא מסיק דבשפ"ד יהרג ואל יעבור מסברה דמאי חזית ,והכא ברבים
121
אין סברה כזו שודאי דם רבים סומק טפי מדם היחיד ,ומוטב שיהרג ואל יהרגו כולם .יש מתרצים
דאה נ" דם רבים סומק טפי מדם היחיד,אלא שאי אפשר למסור אחד ,דעל כ"א נאמר מאי חזית דדמא
דהיאך סומק טפי,דלמא דמא דהאי סומק טפי .וי"א122דדם הרבים לא בהכרח סומק טפי מדם היחיד,
"דערכם הפנימי של בנ"א הוא סמוי מעין אדם ,ויש אחד ששקול כס' ריבוא,ואם הוא אינו ראוי דילמא
נפיק מיניה זרעא מעליא שיהו שקולים כרבים".
123
ועוד יש לדון האם יש חיוב על היחיד לסכן עצמו להצלת רבים .שביחס להצלת חברו י"א שחייב
להכניס עצמו בספק סכנה להציל את חבירו "שהלה ודאי והוא ספק" .אולם להלכה נפסק  124שאינו חייב,
"והרי הוא חסיד שוטה דספיקא דידיה עדיף מודאי דחבריה".125
ונחלקו אחרונים אם בדבר הנוגע להצלת רבים אין משגיחין על סכנת הפרט )למסור או להמסר(,126
ובתשובת הרב קוק - 127ומש"כ כבוד תורתו דציבור קבוע חשיב לענין זה כרבים לא נראה לענ"ד וכו' ,אבל
ביחידים דעלמא י"ל דגם רבים וציבור לענין זה ,כל זמן שאינו כלל ישראל ,כיחידים דמי )ואין למסור

 117אהלות פ"ז מ"ו ,סנהדרין דע"ב ע"ב ,חו"מ תכה ס"ב.
 118סנהדרין דע"ב ע"א ,פסחים דכ"ה ע"ב.
 119תרומות דמ"ז ע"א.
 120רמב"ם הל' יסודי התורה פ"ה ה"ה.
 121ע' כס"מ שם ,וברמ"ך המובא בו.
 122הרב קוק משפט כהן ,קמב.
 123כס"מ ברמב"ם הלכות רוצח פ"א הי"ד ,וז"ל :וכו' וכתב הגהות מיימוניות דעבר )זה שיכול להציל ולא
הציל( על לא תעמוד .ובירושלמי מסיק דאפילו להכניס עצמו בספק סכנה חייב ,ונראה שהטעם מפני
שהלה ודאי והוא ספק עכ"ל.
 124ע' סמ"ע חו"מ תכ"ו סק"ב וז"ל :ובהגהמי" כתבו דירושלמי מסיק דצריך אפילו להכניס עצמו בספק
סכנה עבור זה וכו' .והשמיטו המחבר והרמ"א ,ובזה י"ל כיון שהפוסקים הרי"ף והרמב"ם הרא"ש
והטור לא הביאוהו בפסקייהו משום הכי השמיטוהו ג"כ עכ"ל .ובפת"ש סק"ב כותב בשם ספר אגודת
אזוב שהשמיטוהו הפוסקים "משום דס"ל דתלמודא דידן פליג על הירושלמי בהא" .וע' בשו"ע הרב,
הלכות נזקי הגוף והנפש ,דהיות וחולקים -ספק נפשות להקל ואינו מחויב בהצלת חברו.
ואיך יעלה על דעתנו שיניח אדם לסמא את עינו או לחתוך את
 125ע' שו"ת הרדב"ז אלף נב וז"ל בסופו:
ידו או את רגלו כדי שלא ימיתו חבירו?הלכך איני רואה טעם לדין זה אלא מידת החסידות ,ואשרי
חלקו ]של[ מי שיכול לעמוד בזה.ואם יש ספק סכנת נפשות הרי זה חסיד שוטה דספקא דידיה עדיף
מודאי דחבריה עכ"ל.
 126ע' בתשובות הרב קוק במשפט כהן ,קמב -ח ,בהתכתבותו עם הרב פינס ,דהרב פינס דגל דכלפי רבים יש
על היחיד למסור נפשו .וע' בתחומין כרך טז עמ'  - 211כלל ישראל פילוסופיה ומשפט ,פרופ' נחום
רקובר,מביא סברתו באריכות.
 127משפט כהן קמג.
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נפשו(".ויש אולי לומר דחלוקים האם שותפות נחשבת כסך הפרטים או כרשות שלישית ,כמהות בפני
עצמו ,שהיחיד מחויב למסור נפשו בשבילה.
129
ולמעשה נחלקו בדבר השבות -יעקב 128והנודע ביהודה  ,השבות יעקב כתב שאין כל נדנוד עבירה
באשת איש שמסרה עצמה לביאה של בני בליעל רוצחים ע"מ להציל את נפש בעלה וסיעת בנ"א אחרים
מאותם רוצחים,וזאת למרות שנאסרת בכך על בעלה .והנודב"י כתב דכשם שאין מתרפאין בג' עבירות
)ג"ע ,שפ"ד וע"ז( כך אין מצילין בהם נפשות,והיכא שאינה אנוסה עלגוף הביאה ואדרבה היא משתדלת
לזה להציל נפשות לא מקרי קרקע עולם ,ואישה ואיש שווים ,ותהרג ואל תעבור.130
ולהצלת כלל ישראל כותב הרב קוק "להצלת כלל ישראל י"ל דאין צריך הוראת בי"ד דפשוט הוא
דהוי למגדר מילתא ,ועל כן התירה יעל לעצמה בלא בי"ד".ומשמע דכלל ישראל הוי יותר משותפות
פרטים רבים ,דכלפי רבים הרי פסק שמשגיחין על סכנת הפרט .וכן כותב מפורש" :131ומה שרצו
הצדוקים שיחיד יהיה מתנדב ומביא תמיד,בא מפני שלא הודו שיש בכללות כנסת ישראל קדושה
מיוחדת מה שלא נמצא בכל עם ולשון,שכל אומה עיקר קיבוץ הפרטים שלה הוא להיטיב ליחידים
הפרטים,אבל הכלל מצד עצמו אין לו מציאות עצמית ,ונמצא שעסק הציבור כלפי אוה"ע הוא בבחינת
השותפים ,ואצל השותפים בודאי העיקר הוא חלקו של היחיד וכו' .אבל באמת לגבי ישראל ציבור
ושותפים הם שני מושגים ,כדמשמע מתמורה די"ג ע"א אין הציבור והשותפין עושין תמורה וכו' ובשביל
132
כך קרבנות ציבור צריכין להיות משל ציבור דוקא וכו'".

 128ח"ב אהע"ז סימן קיז.
 129מהדורא תנינא יו"ד קסא.
 130וע' בחזו"א חו"מ סנהדרין סימן כ"ה וז"ל:ויש לעיין באחד רואה חץ הולך להרוג אנשים רבים ויכול
להטותו לצד אחר ויהרג רק אחד שבצד אחר ,ואלו שבצד זה יצולו ,ואם לא יעשה כלום יהרגו הרבים
ואחד ישאר בחיים.ואפשר דלא דמי למוסרים אחד להריגה,דהתם המסירה היא פעולה אכזרית של
הריגת נפש ובפעולה זו ליכא הצלת אחרים בטבע של הפעולה ,אלא המקרה גרם עכשיו הצלה לאחרים
וכו'.אבל הטיית החץ מצד זה לצד אחר היא בעיקרה פעולת הצלה ואינה קשורה כלל בהריגת היחיד
שבצד אחר,רק עכשיו במקרה נמצא בצד אחר נפש מישראל .ואחרי שבצד זה יהרגו נפשות רבות ובזה
אחד,אפשר דיש לנו למעט אבידת ישראל בכל מאי דאפשר" .וע' בתורה שבע"פ לא ,תשן ,מאמרו של
הרב דייכובסקי בסופו דן בנ"ל לענין אדם הרואה רימון מתעופף באויר,האם מותר לו להסיט את
הרימון ממעופו בכדי שלא יפגע בו או בקבוצת אנשים גדולה אע"פ שבזה פוגע הרימון באנשים אחרים.
 131משפט כהן קכד.
 132ועפז" מסביר שם הרב קוק את הגמרא בב"מ דקי"ח ע"א וז"ל :שומרי ספיחי שביעית )פרש"י של
שעורין לצורך מנחת העומר או של חיטין לצורך שתי הלחם( נוטלין שכרן מתרומת הלשכה .רבי יוסי
אומר הרוצה מתנדב הוא ,ושומר חינם .אמרו לו] ,אם[אתה אומר כן אין באין משל ציבור .וכו' .אמר
רבא וכו'והכא חיישינן שמא לא ימסרם יפה יפה קמפלגי ,דרבנן סברי יהבינן ליה איגרא ואי לא
חיישינן שמא לא ימסרם יפה יפה )פרשי" חיישי שמא לא יהא בליבו למסור יפה יפה בלב שם דנח לו
שיקרבו משלו עכ"ל( ,רבי יוסי סבר לא חיישינן וכו' עכ"ל .וכותב הרב קוק בתשובה קכד וז"ל :אם היה
דין קנין של שותפין בציבור בישראל,דמה לי שותפים רבים או מועטים,אז לא שייך לומר כאן מסירה
יפה יפה ,אבל כיון שצריכין דוקא קנין של ציבור שהוא כללי ,וצריך שכל רוחני לציירו ,ע"כ חיישינן
שמא לא יתפוס הענין ולא ימסרם יפה .שאע"פ שימסור לציבור בתור שותפין ,שגם בפרט יש לו בזה
חלק פרטי ,לא ימסור להם בתור ציבור כללי,שאין שייכות לזה להפרט מצד פרטיותו אלא מצד קדושת
קישורו אל הכלל וכו' עכ"ל.
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ואולם גם ביחס לכלל ישראל יש החולקים133דהגולה אינו יוצא מעיר מקלטו לעולם אפילו כל
ישראל צריכין לתשועתו כיואב בן צרויה ,ואע"פ שפיקו"נ דוחה כל התורה כולה" ,מ"מ כיון שהותר דמו
עצמ בספק סכנה עבור הצלת חברו מסכנה ודאית" 134.וגם כאן יש אולי
ו
לגואל הדם אין לו להכניס
להסביר דחלוקים האם לכלל ישראל מהות נפרדת ,גבוהה מסך הפרטים שבה ,או דהוי שותפות גדולה
וחלים בה הכללים הרגילים שאינו מחויב להכניס עצמו בספק סכנה בשביל הצלתם.

 133אור שמח על הרמב"ם הל' רוצח פ"ז ה"ח.
134ובכלי חמדה תחילת פרשת פינחס השיג וז"ל:וחס ושלום לומר כן שאין להכניס עצמו בספק סכנה
להציל כלל ישראל .ותמהני על הגאון הנ"ל שהרי זה ברור לו שמותר לעבור על איסורי תורה להציל
ישראל והביא ראיה מאסתר,ומשם ראיה שמחוייב להכניס עצמו לספק סכנה ג"כ כאסתר וכו' עכ"ל.
ויש להעיר כי במשפט כהן קמג כותב דאם כל הציבור נידונים למיתה בלאו הכי יכול היחיד למסור עצמו
עבור הרבים מהרוגי לוד .ועוד ע' במנחת חינוך )מצוה תכו,תרד(דבמלחמה מחויב לצאת אפילו בסכנת
נפשות.
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חטאת השותפין
"ת"ר 135מת אחד מן הציבור חייבין ,אחד מבי"ד פטורין )פרש"י " -והויא לה חטאת שמת אחד מן
השותפין וכו',הא דאקרי לה שותפין משום דלא מצי קרי להו צבור"( .מאן תנא? וכו' רבי מאיר היא
דאמר בי"ד מביאים ולא ציבור וכו' .אל" אביי שמעינן לרבי שמעון דאמר חטאת השותפין אינה מתה,
דתניא פר ושעיר של יוה"כ שאבדו והפריש אחרים תחתיהם ימותו כולם דברי רבי יהודה ,ר"א ור"ש
אומרים ירעו ,שאין חטאת ציבור מתה )"פר יוה"כ ,היינו פר של אהרן ,הוי חטאת השותפין דכהנים
מתכפרים בו וכו'ולא כחטאת יחיד דמיא אלא כחטאת ציבור דמיא.והוא הדין כי מת אחד מן השותפין
וכו' ואינה מתה  -פרש"י( .א"ל רב יוסף  -כהנים קאמרת?שאני כהנים דאיקרו קהל כדכתיב על הכהנים
מבואר דחולקים בחטאת השותפין שמת אחד מהשותפין האם מתה או לאו,
ועל כל עם הקהל יכפר" וכו'.
136
אבל בחטאת ציבור כו"ע מודים דכשמת אחד מן הציבור דקרבה שפיר משום שאין ציבור מתים .
וי"ל דבשותפות חלוקים האם גדרו כחלקים נפרדים ואכ" כשמת אחד מהשותפין למיתה אזלא ,או
דהוי הכל לכל ודומה לשל ציבור .אבל בציבור לכו"ע הוי דין בפני עצמו " -שאין ציבור מתים" ,דהוי
רשות בפני עצמה,וגם אם מת או נולד אחד מהפרטים אין זה נוגע לרשות הכללית שנשארת רשות
הציבור.

פסול לשמה בקרבנות ציבור
כל הזבחים שנזבחו שלא לשמן כשרים אלא שלא עלו לבעלים לשם חובה וכו',
כותב הרמב"ם" 137
וממה שאמר לבעלים תבין שאינו מדבר אלא על הקרבנות שיש להם בעלים ידועים .אמנם קרבנות ציבור
אין פוסלת אותם שחיטה שלא לשמן ,שכך אמרו רז"ל קרבנות ציבור סכין מושחטן לכמות שהן וכו'".
ואולם בגמרא" 138לא אם אמרת בשינוי קודש וכו' וישנו בציבור כביחיד ,תאמר בשינוי בעלים )שלא
לשמה( וכו' ואינו בציבור כביחיד" .ופרש"י " -ואינו בציבור,דלשם מי ישנה אותו שלא יהא בעליו? אם
לשם נכרים לא מיפסל כדאמרינן וכו'שאין שינוי בעלים פוסל אא"כ שינהו למחויב כפרה כמותו".
וי"ל דחולקים בענינינו ,דלרשי" ציבור הוי שותפים רבים ולכך לא שייך פסול שלא לשמה ,אבל
ם ציבור הוי רשות שלישית ולכך שייך לכאורה פסול שלא לשם אותה רשות ,אלא דהוי גזה"כ
לרמב"
דסכין מושחטן לכמות שהן.139
לכאורה יכולנו להביא ראיה ברורה לשוני ציבור משותפות ,מהמשנה" 140הריני עליך )חרם( ואתה
עלי שניהם אסורים ) בחצר של שניהם(,ושניהן מותרין בדבר של עולי בבל ואסורים בדבר של אותה העיר.
ואיזהו דבר של עולי בבל כגון הר הבית והעזרות והבור שבאמצע הדרך" .ומשמע מפורש דגדר ציבור

 135הוריות ד"ו ע"א  -ע"ב.
 136וע"ע יומא ד"נ ע"א כה"ג.
 137פירוש המשניות בתחילת זבחים.
 138פסחים דס"א ע"א.
 139כז" מדברי המידות לחקר ההלכה מידה כב אות קיט ,וי"ל דלכך לא פסק הרמב"ם כגמרא בזבחים
ד"ד ע"א ,ופסחים דס"א ע"א.
 140נדרים דמ"ז ע"ב.
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שונה משותפות ,דאל"כ אמאי מותרים בהר הבית ,בעזרות ובבור שבדרך? אך בגמרא 141מקשה דלמ"ד
בירא דשותפי הוא מדוע מותר,והא תנן השותפין שנדרו הנאה זה מזה אסורין ליכנס לחצר ,ולא מקשה
מהמשנה גופא  -מהר הבית והעזרה.ומשמע דתפסינן דהר הבית והעזרה אינם ענין לרשות הציבור אלא
לרשות גבוה.142

קרבן ציבור ונחלת הארץ
כותב הרב יוסף דב הלוי סולובייצ'יק" - 143מה היא ההגדרה הנכונה של קרבן ציבור? אין הכונה
שזהו קרבן שמשתתפים בו ציבור גדול של בעלים,כי אין זה הגדרתו של קרבן ציבור אלא של קרבן
שותפים .הרמב"ן כותב כי אם יאספו למשל,כסף מכל ישראל איש בל יעדר ויביאו ממנו קרבן ,הרי גם אז
לא יהיה זה קרבן ציבור אלא קרבן השותפים ,ויש כידוע חילוקי דינים )בסמיכה וכיו"ב( בין שני אלה,
בניגוד גמור לקרבן השותפים שיש לו הרבה בעלים :שנים ,אלפים או מליון ,קרבן ציבור אין לו אלא
בעלים אחד ממש כבקרבן יחיד :הציבור ,כלל ישראל שאינו ע"פ דין הסך הכולל מהצירוף האריתמטי של
כך וכך יחידים,אלא אישיות יחודית עצמית ,מעין חטיבה בפני עצמה " -כנסת ישראל" .ואינני מדבר כאן
על דרך המיסתורין והקבלה אלא לפי הגדרה של הלכה למעשה -מהווה אישיות משפטית אינדוידואלית
ובלתי מתחלקת לא פחות מאישיותו של היחיד וכו'.דברים אלו אמורים לא רק בנוגע לקרבן אלא גם
בנוגע ל"ארץ ישראל מוחזקת היא בידינו מאבותינו" )ב"ב קיט ע"א( .האם פירוש הדבר כי לכל יהודי
חלק השותפות על הבעלות לארץ ישראל? לא .ארץ ישראל אינה שייכת לכל יהודי ויהודי בלחוד ,אלא
לכלל ישראל כחטיבה אחת יחודית ועצמית .144בחלוקת הארץ ע"י יהושע בן נון הועברו זכויות בעלים
מהכלל כולו לשבטים יחידים וכו',אבל קודם לחלוקה וגם עכשיו כאשר חלוקת הארץ לשבטים אינה
קיימת הרי הזכות של יהודים לא"י אינה בעלת אופי פרטי ,יחידי,אלא היא זכותו של "כלל ישראל" .לי
עצמי כפרט,אין לי כל תביעה או זכות על הארץ,145זכותי האישית נובעת מכך שאני חלק מכנס"י וחבר
147 146
בה ,וכין שהארץ שייכת לכנס"י הרי היא שייכת גם לי.

 141ביצה דל"ט ע"א ע"ב.
 142עיין הערה 116
 143על התשובה ,עמ' .80- 78 ,77- 74
 144עיין רמב"ם הלכות תרומות פ"א ה"ב וז"ל :אי" האמורה בכל מקום היא הארצות שכובש אותן מלך
ישראל או שופט או נביא מדעת רוב ישראל ,וזהו הנקרא כיבוש רבים.אבל יחיד מישראל או משפחה או
שבט שהלכו וכבשו לעצמן מקום אפילו מן הארץ שניתנה לאברהם אינו נקרא ארץ ישראל כדי שינהגו
בו כל המצוות וכו' ,עכ"ל .ובכס"מ וז"ל :בפ"ק דע"ז איפלגו ר"מ ור' יוסי כיבוש יחיד אי הוי כיבוש,
ופסק רבינו כר' יוסי דאמר לא הוי כיבוש.ומפרש רבינו דכיבוש יחיד היינו כל שאינו מדעת רוב ישראל,
עכ"ל .ולכאורה משמע דכיבוש שותפים נחשב ככיבוש יחיד ורק כיבוש ציבור הוי כיבוש רבים.
 145וע' באוצר הגאונים על מסכת קידושין קמו -קנא,דאם הקנה לו מטלטלין אגב קרקע שאינה מסוימת
סומכין על כך,שאין לך אדם מישראל שאין לו ד'אמות קרקע בארץ ישראל,שאפילו שאנו בגלות קרקע
אינה נגזלת ובחזקת ישראל היא .והרי זה לכאורה מנגד לדבריו של הרב סולבייצ'יק ,דמוכח דלכ"א
תביעה פרטנית על קרקע כל שהיא ,והוי כשותפות גדולה .ואולם רבים מהראשונים חולקים ,ע' תוס'
בב"ב דמ"ד ע"ב ד"ה דלא,דמוכח מהגמרא דאפשר שאין לאדם קרקע כלל ,וכן ברמב"ן דלא סמכינן
אגאונים ,וע"ע ברמב"ם הל' שותפין פ"ג הז" דיכול לתת הרשאה אגב ארבע אמות מחלקו שבארץ
ישראל ,וכותב ע"ז הרמב"ם וז"ל:ודברים אלו קלים הן עד מאוד ורעועים,שזה מי יאמר שיש לו חלק
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מכרי כהונה
148

המלוה מעות את הכהן ואת הלוי ואת העני להיות מפריש עליהם מחלקן ,מפריש עליהם
בגמרא ":
בחזקת שהם קיימין וכו') .פרש"י " -כשיפריש תרומותיו ימכור התרומה ,ויעכב הדמים לעצמו בפרעון
כיון דלא מטו לידיה מאן זכה ליה להאי כהן הך תרומה
החוב"( .ואע"ג דלא אתו לידיה? )פרש"י " -
שיקבלנה זה בחובו ,והיאך יצא ידי נתינה"( ,אמר רב במכרי כהונה ולויה .ופרש"י " -שאינו רגיל לתת
תרומות ומעשרות אלא לכהן זה ,הלכך וכו'אסחי להו שאר כהני דעתייהו והוה כמאן דאתו לידיהו
דהני".149
ויש לעיין דגם לפ"ז כיצד זכה הכהן? ובאחרונים מסבירים דהוי ממון השבט ,דהתורה הקנתה
התרומות ומעשרות לשבט הכהונה,אלא שיש לישראל טובת הנאה לתת למי שרוצה ,ועי"ז שמסיחים
הכהנים דעתייהו ממילא נשאר התרומה ברשותו 150.ובפשטות י"ל דאין הכונה שכל הכהנים שותפים

בא"י? אפילו הוא ראוי  -אינו ברשותו.והגאונים עצמן שתקנו תקנה זו אמרו שאין אומרים בה יקוב
הדין את ההר ואינה אלא כדי לאיים על הנתבע עכ"ל.
ואע"פ שלא כתבו כן,אפשר דבזה גופא חולקים אם נחלת א י" נחשבת כנחלת השותפים או נחלת הכלל.
וע"ע בחזו"א חו"מ א' סקכ"ז ,יו"ד ס"ד סק"ה ,שביעית כ"א סק"ה וז"ל בדילוגים :ויש לעיין לאחר
שגלו ישראל וקנו האויבים הארץ בכיבוש מלחמה ויאוש ונשתקע שם בעלים ,אי חשיבא הארץ של
ישראל מצד הבטחת שמו יתברך להשיבה אלינו והוי הגוף שלנו ,והלכך אף שכל יחיד כבר פקע קנינו
מחלקו ,ממ" יש לכל יחיד חלק בארץ מצד שנתנה לכל ישראל ותתחלק לבאי הארץ לעתיד לבא ,או
דילמא שאין מתנתו של אאע"ה אלא עד שנכנסו לארץ וכו'אבל לאחר שגלו ופקע קנינם אין לישראל בה
שום קנין עד שישובו וינחלו .ומדברי רבינו )הרמב"ם בהל' שותפין פ"ג ה"ז(משמע שמתנת אאע"ה
קיימת לעולם וחשיב גם השתא גוף של ישראל ,ומש"כ רבינו דחשיב אינו ברשותו אע"ג דבקרקע
אמרינן )ב"מ ד"ז ע"א( דחשיב ברשותו ,היינו דוקא ביכול להוציאו בדיינים וכו' עכ"ל .וי"ל לכאורה
דשני צדדים אלו ,הם גופא חקירתנו אי נחלת ישראל לגוף הנקרא כלל ישראל ולכך יש לכ"א חלק בארץ
כיון שהוא חלק מכלל ישראל,או דנחלת הארץ ליושבי הארץ -שותפות של כלל התושבים אז ,וממילא
פקע קנינו של היחיד.
 146ועי"ש עוד דכ"ז כשהיחיד מזדהה הזדהות מוחלטת עם הכלל .וע' זה ג"כ בספרי הרב שכטר תלמידו,
ארץ הצבי יז -ה ,בעקבי הצאן לב -ט.
 147וע"ע דמהות כפרת יוה"כ מבחינת קרבנות בהמ"ק והשעיר מכוונים לכלל ,והיחיד אינו מקבל כפרתו
שלו אלא דרך הצינורות של הכלל" ,שאיך יבוא היחיד לפני ה'?" .ומבחינת "עיצומו של יום" מכפר
לפרטים.
 148גיטין ד"ל ע"א משנה וגמרא.
 149וע' תוס' ד"ה הכא בב"ב דקכ"ג ע"ב,דמשום דהוי מתנה מועטת אסור לחזור בו .וע' קהילות יעקב ב"ב
סימן ל"ז שלומד תוס' כרש"י .וע' רשב"ם ד"ה במכרי כהונה ,שם ,דמקנה הישראל לכהן .ועי"ש ברש"ש
חידוש הרשב"ם.
 150וע' בבית אהרן עמ"ס גיטין שלמד אחרת,משנים שהגביהו מציאה שאסור לשלישי לחטוף מידיהם
)שט"מ ב"מ ד"ח ע"א( ,אע"פ שלא עשו בהגבהתם שום מעשהקנין )שלכל תופס נחשב הצד השני כמונח
מ כיון שאי אפשר לאחר לזכות בה ועל כרחך ישאר לפניהם  -זהו קנין לגבייהו .וה"נ גבי
ע"ג קרקע( ,מ"
מכרי כהונה כיון ששאר הכהנים מסחי דעתייהו וע"כ שנשאר לפני המכירים זהו גופא הקנין לגבייהו.
א לא פעלו אלא שאין אחרים רשאים לזכות בה ,וממילא קנה זה ,ועוד
וכן גבי קנין ד' אמות ,דהד"
עי"ש.
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בתרומה זו,אלא דהוי ממון השבט  -ממון הציבור ,הכלל ,הרשות השלישית שכלל הכהנים הם הפרטים
המרכיבים אותה וכדברינו.
וכן יש לחקור151בלקט שכחה ופאה קודם שהגיעו ליד העני,אם הן ממון עניים כמו במתנות כהונה
קודם שהגיעו ליד הכהן דהן שייכין לשבט הכהונה,או דאינן ממון עניים אלא הפקר לעניים ולא
לעשירים.
152

משאבים מוגבלים
התקדמותה המהירה של הטכנולוגיה בדורנו כרורה בהתיקרות מתמדת של פירות השכלול ,וממילא
מתעוררת השאלה של חלוקת משאבים מצומצמים וקדימות נושאים שונים .לדוגמא האם מוצדק
קדיש משאבים יקרים לטיפול בבודדים הזקוקים לטיפול רפואי יקר )כהשתלות וכיו"ב( או עדיף
לה
153
להפנות משאבים אלו לרבים לצורך טיפול מונע במחלות מצויות )יתר לחץ דם למשל(?  ,האם נכון
להקציב סכומים גדולים לטיפול בילדים שמשקלם בלידה למטה מאלף גרם,154או להקדיש סכומים אלו
לטיפול במספר רב של ילדים החולים במחלות זיהומיות? האם עדיף להשקיע תקציב מוגבל בהרחבה
ושכלול של רשת הכבישים ובכך למנוע תאונות ולהציל חיים או עדיף להקדיש תקציב זה לטיפול במספר
מוגבל של חולים?הרצוי להשקיע בפיתוח טכנולוגיות חדשות או להשקיע בקיים ,בהצלת חיים בהווה?
אם נביט על הציבור כלא יותר מאשר שותפות הפרטים אשר בה,כי אז לכאורה זכאי הפרט לקבל
המירב שזקוק לו,וחייבים שאר הפרטים לספק לו גם על חשבון נוחות או הטבות שלהם .מאידך אם
ציבור נחשב כבעל מהות בפני עצמו אפשר שיש לו לגדור גדרים שונים לטובת הציבור אע"פ שאינם
לטובת חלק מהפרטים שבציבור.
156
בגמרא 155נאמר "אין פודין את השבוים יתר על כדי דמיהן מפני תיקון העולם .איבעיא להו מפני
תיקון העולם משום דוחקא דציבורא הוא )שנביאו לידי עניות( ,או דילמא משום דלא ליגרבו ולייתו
טפי" .ולא נפשט בגמרא.ומוצאים אנו להלכה מחלוקת בראשונים ובאחרונים .157ואע"פ שאסור ליחיד
להתעלם מהשבוי 158מ"מ במקום שיגרם דוחקא דציבורא הוי בכללי פיקו"נ.

 151קובץ שיעורים ח"ב סימן יז ,אותיות ג -י.
152נעזרתי רבות בהכנת פרק זה במאמרים של הרב אברהם הכהן רפפורט,אסיא תשן עמ'  5ואלך ,תשנב
עמ'  46ואילך ,במאמרו של הרב דיכובסקי תורה שבע"פ תש"ן ,הרב משה הרשלר הלכה ורפואה ג',
תשמג עמ' מה ואילך ,ובאנצ.רפואית הלכתית של פרופ' שטיינברג כ"ד עמ' .271- 245
 153ע' במאמרו של הרב רפפורט אסי"א תשנ"ב ,הערה ,2מקרהו של נתמך סעד צעיר ממדינת אורגון
בארה"ב שהיה חולה בלוקמיה ,ואשר מחמתשינוי במדיניות התקצוב של מערכת הבריאות נמנע ממנו
ניתוח השתלת מח עצם שיהיה עשוי להציל את חייו.בית המחוקקים של מדינה זו החליט להעביר את
התקציבים מניתוחים יקרים כגון זה ,לצורך חשוב אחר -תכנית לטיפול קדם לידה.
154
עלות ממוצעת לטיפול בילוד מתחת למשקל אלף וחמש מאות גרם הוא כ  900$-ליום ,למשך מאה
ימים ראשונים ,אנצ' הלכתית רפואית כ"ד .249
 155משנה וגמרא בגיטין דמ"ה ע"א ,ועי' לעיל עמ' .30
 156ועי' בחידושי הרמבן" לגיטין כתב להדיא דאפילו במקום סכנה אין פודין יותר מכדי דמיהן.
 157ע' ר"ן על הרי"ף בגיטין ,דכ"ג ע"א בדפי הרי"ף וברא"ש דלא איפשטא .ועי"ש שיטת הרי"ף ורמב"ם
בהלכות מתנות עניים פ"ח ה"ד ,אישות פי"ד הי"ט דהסברה דלא ליגרי בהו טפי עיקר להלכה .וע' טור
יו"ד רנב ,מחלוקת ב"י וב"ח בהבנת הר"ן .ע' בים של שלמה בגיטין )אות ס"ו(דפסק עיקר הטעם משום
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א"כ למד" משום דוחקא דציבורא רואים אנו כי יש לציבור כח לגזור תקנה שהיא לטובת הציבור,
למרות שאינה לטובת הפרט.ודאי שאפשר לומר כך רק אם נראה הציבור כמהות משפטית בפני עצמה,
שיש לה מטרות משלה שלא תמיד חופפים למטרות של הפרטים שבה.
בני מתא דכרו נהרא ואית מתא אחריתי דלית בהון מיא ,מתבעי להון למיתן
ומפורש מצאנו" :159
להון מיא למשתי דכתיב וחי אחיך עמך וכו' .ברם צריך למימר ,הרי דכרו נהרא ,בעו לחוורי מנהון )לכבס
בגדיהם( ,ובני מתא אחריתי בעו למשתי,וליכא להלין מיא אלא למשתי אינון וחוורי מניהון ,מאי -
כביסה שלהם קודם לחיי אחריתי או חיי אחרים קודם לכביסתן?מי אמרינן במקום כביסה חיי אחרים
קודם או דילמא כיון דלא מחוורי מנהון אתו לידי צערא .והלכתא כביסה שלהם קודם לחיי אחרים.
ת"ש מעין שבני העיר מסתפקין הימנו וכו' כביסתן וחיי אחרים -חיי אחרים קודמים לכביסתן ,רבי
יוסי אומר כביסתן קודם לחיי אחרים.איסי בן יהודה לא על לפרקיה דרבי יוסי .אשכחיה רבי ישמעאל
ט לא אייתית לפסקיה דאבא? א"ל טעמא דאבון )רבי יוסי( לא ידענא ,ולפרקיה עיילנא?
ב"ר יוסי א"ל מ"
וכו' אל" הא מדאורייתא היא דכתיב והיו הערים לכם לשבת ומגרשיהן יהיו לבהמתן ולרכושם ולכל
חייתם .מאי חייתם? כביסה ,וקרי ליה רחמנא חייתם וכו'".
ומשמע יסוד גדול,שציבור יכול לקבוע הנהגות או תקנות לטובת הציבור אע"פ שעי"כ אפשר
שיחידים או ציבור אחר יגיע לידי סכנה או שימנע מהם הצלה,160דעיקר דין לא תעמוד על דם רעך הוא

דוחקא דציבורא ,וע"ע רמ"ה בשלטי גיבורים סק"ד בכתובות דנ"ד ע"א דהעיקר כת"ק )משום דוחקא
דציבורא(.
158לא תעמוד על דם רעך ,לא תרדה בו בפרך לעיניך ,שו"ת חת"ס חו"מ קעז ,וע' לעיל עמ' .30
 159נדרים ד"פ ע"ב,שאילתות דרב אחאי קמז,המצוטט הוא לישנא דהשאילתות.
 160ע' שם בהעמק שאלה לנצי"ב סק"ד וז"ל וכו' ע"כ טעמא דרבי יוסי ע"פ המכילתא בשלח )פרשת ויסע
פ"ז( שהשוו בהמתן לגופן וכו' .וס"ל לת"ק דחייב ליכנס בספק פיקו"נ בשביל ודאי פיקו"נ של חברו
)וכמו שכתב הב"י בחו"מ תכו בשם הגהמ"י( ,ורבי יוסי פליג וכו' דאין להכניס בספק פיקו"נ בשביל
ודאי פיקו"נ של חברו וכו' .ונראה להוסיף דעיקר פלוגתא דת"ק ור י" היא פלוגתא דבן פתורא ור"ע
א שנים שהיו מהלכין בדרך ואין ביד אחד אלא קיתון של מים ,אם שותהו אחד מגיע
בב"מ דס"ב ע"
לישוב,ואם שותים אותו שנים  -שניהם מתים ,דרש בן פטורא ישתו שניהם וימותו שנאמר וחי אחיך -
עמך ,א"ל ר"ע וחי אחיך עמך  -חייך קודמים לחיי חברך וכו'.אלא הענין דאם ישתו שניהם עכ"פ יחיו
יום או יומים גם שניהם ואולי יזדמן להם מים ,משא"כ אם לא יתן לחברו  -ימות בודאי בצמא ,ובא
ר"ע ודרש וחי אחיך עמך  -חייך קודמים,והפירוש אפילו ספק חיותו קודמין וכו' ודריש מכאן אפילו
ספק פיקו"נ דוחה כל המצוות וכו' וידוע דהלכה כר"ע והיינו כרבי יוסי עכ"ל .ולמדנו לפ"ז דספק
פיקו"נ של אחד ולו גם בכביסה ,קודם לודאי פיקו"נ של אחר  -בצמא .אבהל לכאורה אין לפ"ז ראיה
לקדימות צורכי ציבור על פיקו"נ של אחר .וג"כ ישלשים לב כי לפי סברתו אין נפ"מ בין ציבור ליחידים
בדין הנ"ל.
וע' בשבט יהודה לרב אונטרמן עמ' סז -סח דתמה ע"פ הנצי"ב איך אפשר דלרבי יוסי כביסתם של בני
העיר קודמת לסכנת נפשות של אחרים ) דלנצי"ב הפשט דספק פיקו"נ שלו ,דוחה פיקו"נ ודאי של
אחרים,אך מאין שאי כיבוס הוי פיקו"נ?(,ולכן כתב שגם לבני העיר השניה אין סכנת מים ודאית אלא
רק סבל רב ועינוי גדול שיצטרכו לשאת מים בכסף ממקום רחוק,אבל כשיש סכנת מיתה בצמא ,לכל
הדעות חיי אחרים קודמים לכביסתן .ומ"מ אין זה פשט הכתוב בשאלתות.
וע' ג"כ באגרות משה יו"ד ח"א קמה הסבר נוסף בענין.
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דין ביחיד,כמו טובע בנהר או באו עליו ליסטים ואז חייב היחיד לעשות הכל כדי להציל חברו ,אבל רבים
יכולים לקבוע שטובת הציבור קודמת.161
גבי חסיד אחד שהיה גונח מליבו ושלאו לרופאים ואמרו שאין לו תקנה עד שינק חלב
וכן מצינו" 162
רותח .וכשנכנסו חבריו לבקרו ,כיון שראו העז קשורה חזרו לאחוריהם,אמרו ליסטים מזוין בביתו של
זה )שגזרו חז"ל אין מגדלין בהמה דקה בא"י משום ישוב הארץ  -שמבער השדות( וכו' ואף הוא בשעת
מיתתו אמר יודע אני שאין בי עוון אלא עוון אותה העז שעברתי על דברי חברי" .וכתב במאירי שם "אע"ג
דבמקום פיקו"נ הותרו האיסורים להתרפא בהם,דבר שנאסר מכח תקנה ומחשש פסידא דאחרים ראוי
להחמיר בה ביותר".ומשמע דתקנה שתקנו הציבור חמורה מאיסור תורה ואין להתחשב בסכנת היחיד.163
ועוד נראה דבר מחודש שאין היחיד מתחייב בחובה שאין מוטל עליו לבד אלא על כל הציבור,
"
ולמשל חולה בעיר או בבית החולים,אין חייב להוציא כל ממונו מדין לא תעמוד ,שדבר שמוטל על כל
הציבור אין היחיד מתחייב בזה כלל".164

 161הרב משה הרשלר ,הלכה ורפואה שם.
 162ב"ק ד"פ ע"א.
 163וכה"ג מצינו בסנהדרין דע"ה ע"א ,וז"ל :א"ר יהודה אמר רב מעשה באדם אחד שהעלה ליבו טינא
ובאו ושאלו לרופאים ואמרו אין לו תקנה עד שתבעל ,אמרו חכמים ימות ,ואל תבעל לו .תעמוד לפניו
ערומה  -ימות,ואל תספר עימו ערומה.תספר עמו מאחורי הגדר -ימות ואל תספר עימו מאחורי הגדר
וכו' .אלא למ"ד פנויה היתה )ומצד פיקו"נ נתיר( מאי כולי האי?רב פפא אמר משום פגם משפחה ,רב
אחא בריה דרב איקא אמר כדי שלא יהו בנות ישראל פרוצות בעריות עכ"ל.דדבר שנאסר מתקנה נאסר
גם במקום פיקו"נ ליחיד .ע' סברה זו במאמר הרב משה הרשלר,ואין לדחות דהתם הוא שעוות לעצמו
והוי גדר הלעיטהו לרשע וימות,דאפילו מאבד עצמו לדעת לרוב האחרונים מצוה להצילו.
 164הרב הרשלר ,הלכה ורפואה ,שם .ועי"ש שמביא חילוק מעין זה בדין צדקה ,ששיעור נתינתה כפי שידו
משגת )יו"ד רמט ס"א( ,ושם )יו"ד רנ(אמרינן דצריך ליתן לעני די מחסורו לפי כוחו אפילו סוס לרכב
עליו .וברמא" שם דרק הגבאים או הרבים חייבים בזה אבל היחיד אינו מחויב ליתן לעני כל מחסורו,
אלא מודיע לרבים צערו של זה,ואם אין רבים אצלו יתן לו היחיד עם ידו משגת .והב"ח חלק דגם
היחיד מחויב די מחסורו .והש"ך חולק דבשיש רבים אצלו אין היחיד חייב בכדי מחסורו ורק כשאין
רבים אצלו או שאין יד הרבים משגת לסייע לו .הגר"א הסכים לדברי הב"ח.
והנה מצינו דבצדקה אם מוטל על הציבור אין חיוב על היחיד אלא רק להודיע צערו של זה לרבים.
ונראה דהפלוגתא של הב"ח והש"ך הוא אם די מחסורו הוא בעיקר החיוב על הצדקה .אבל גם לב"ח
ולגרא"אם איכא רבים או גבאי צדקה וסומך עליהם שהם יתנו ויבואו לעזרת הנצרך ודאי אין עובר על
לאו דלא תקפוץ את ידך ולא תאמץ את לבבך ,ומצאנו סברה דומה לענינינו ,שאם החיוב נופל על הכל
אין חיוב על היחיד .מדברי הרב משה הרשלר ,הלכה ורפואה.
וע' במאמר הרב רפפורט ,אסיא תשנב ,דמסביר ברמב"ם שיש שני גדרי צדקה ,הנוהג לגבי היחיד ולגבי
הציבור .בהלכות מתנות עניים פז" כותב שצריך לתת כפי שראוי לעני ולפי שחסר לו  -אם היתה יד
הנותן משגת .ומאידך בפ"ט כתב גדרי צדקה ציבוריים שהיא לסיפוק שלושה צרכים בלבד :מזון ,כסות
וקבורה ,כאשר הכסף שבקופת הצדקה נחשב ממון הציבור )"רשאין...לשנותן לכל מה שירצו מצורכי
ציבור"( ואין הגבלה של יתן עד חומש נכסיו.כלומר דבצדקה המוטלת על היחיד אין מגבלה מצד העני
)וצריך ליתן לו כדי מחסורו( אלא מצד המשאבים הכספיים של הנותן .לעומת הציבור שחייב רק
בצרכים הבסיסיים ומאידך אין הגבלת חומש נכסים ,ופירושו שלתת אותם צרכים בסיסיים חייבת
החברה ) הציבור( גם אם הנטל התקציבי רב.

51

פרט וכלל

165

ישנם שיקולים נוספים בענינים אלו שלא דנו בהם במסגרת זו

הסיבה ,מסביר הרב רפפורט,דבעוד דביחיד הנותן צדקה עיקרה לזכות את הנותן ,בציבור עיקר הצדקה
הוא להסיר העוול של הימצאות אנשים שאין להם צורכי חיים בסיסיים בתוכם.
 165ע' אגרות משה יו"ד ח"ב,סימן קנא דאין חיוב על האדם ללמוד חכמת הרפואה כדי לרפא חולים ,אף
שהחולים מצוים ויש לחוש להם,משום שהחיוב על האדם הוא רק להציל את חברו במה שיכול .דאם
הוא רופא מחויב להציל החולים ,ואם יודע לשוט בימים מחויב בהצלת הטובעים ,אך אין חיוב על
האדם ללמוד לשוט או לרפא חולים .עפז"רצה הרב רפפורט ללמוד כי תשתית רפואית קיימת חובה על
הציבור להשקיע בה,אך אין חובה בהשקעה למחקר ופיתוח רפואי עתידי )כמובן בהנחה שגורמים
כלכלים ואחרים יתרמו לפיתוח,אך העדיפות היא למילוי הצרכים הבסיסים באמצעים הקיימים(.
כמוכ" במצב שחולה לפנינו אסור לשנות מרמת הרפואה הניתנת לו )ע' הערה  153חולה מאורגון( ,ע"פ
מהר"י בן לב )תשובותיו ח"ב סימן מ'( שנשאל על ראובן שהיה לו אהבה עם שרים ורוצה להשתמש
בקשריו להציל את חבירו מתפיסה למלכות אע"פ שודאי שיתפסו אחר במקומו ,ופסק שאם יצאה גזירה
לקחת קצת יהודים לעבודת המלך הרשות נתונה להציל את כל שירצה,אבל אם נתפס כבר וודאי אם
ימלט זה יקחו אחר במקומו ,אין להשתדל להצילו" .וכן פסק הש"ך קעג חו"מ סקי"ח .ומשמע דאם כבר
נקבע לחולה ניתוח יקר אי אפשר לשנות יעוד הכסף ,אך לעתיד אפשר ,אע"פ שתגדל הסכנה לקבוצת
אנשים מסוימת .ע"פ הרב רפפורט ,אסיא תשנב .ועי"ש ג"כ שיקולי יחיד וציבור מהשקעה במניעת
מחלות ובדיקתן וכיו"ב.
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נכסי הכלל ,הציבור
השתא דלמדנו מושג " ציבור" כרשות שלישית,יש לדון בהפקר או ברשות הרבים האם הוי בבעלות
אותה רשות ,כלל ישראל,או שאינה בבעלות אף אחד.

מחלוקת רש"י ותוס' בגדר רשות הרבים
166

"אמר שמואל דינא דמלכותא דינא .אמר רבא תדע דקטלי דיקלי ,וגשרי גישרי ועברינן עלייהו.
אל" אביי ודילמא משום דאיאוש להו מינייהו מרייהו? אל" אי לאו דינא דמלכותא דינא היכי מייאשי?",
ופרש"י " -כלומר מי הוי יאוש?הא יאוש כדי הוי ואין כאן שינוי רשות ,שרה"ר הן .ושינוי מעשה נמי
ליכא וכו'" .ובתוס'" 167היה להם לתבוע בדין את כל אדם העוברים עליהם!אלא ודאי לכך מתייאשים
לפי שבדין אין משלמין להם כלום משום דדינא דמלכותא דינא" .הנה לרש"י מבואר דלא קני הכא
ביאוש ,ולתוס'משמע דלו הוו מייאשי הווה קני ,ומשמע דהוי שינוי רשות ,דאעפ"י שרשות היחיד הם
נחשבים כרשות הציבור" ,שהרי המלך מוסר הגשרים לרבים" .דאי רה"ר הוי שותפות כל המדינה ,לא
היה כאן שינוי רשות ,או אי ס"ל דלא הוי בבעלות אף אחד -לא הוי שינוי בעלות אלא רק הפקעת
בעלות .168א"כ חולקים רש"י ותוס' האם רשות הרבים היא בבעלות הכלל ,וכדלעיל שנחשב הכלל כרשות
שלישית ,רשות משפטית לכל דבר,או שאינה בבעלות אף אחד ,שאילו היתה בבעלות  -הרי כולם שותפים
בה ואין כאן שינוי רשות.169
עפי"ז169מסבירים האחרונים כיצד מועיל קנין ד' אמות לגט " ,דרה"ר היא רשות לכל העולם וקנינם,
והא דלא מצו קנו ביה מטעם חצר הוא משום דהוי כחצר השותפין שאין קונין זה מזה ,שהרי אף למקנה
יש בו רשות וחצרו שלו נמי הוי .וכיון שהיתה תקנת חז"ל להפקיע מד'אמות שלה רשות לכל העולם ,וזה
מהני משום הפקר לכו"ע,ממילא נשאר רק רשותה בלבד וקונה מדין חצירה ממש".
וכמו"כ יש להסביר עפ"ז הגמרא 170בענין זה" - 171רב פפא אמר כי תקנו ליה רבנן ד' אמות בעלמא
)פרש"י "כגון סימטא שהוא רשות לכל אדם ,או ברה"ר או בצידי רה"ר והיא הפקר לרבים"( ,בשדה
דבעה"ב לא תקינו ביה רבנן וכו'.רב ששת אמר כי תקינו רבנן בסימטא דלא דחקי רבים ,ברה"ר דדחקי
רבים לא תקינו רבנן .וי"ל דחוקרים גדר רה"ר שהוא נכס ציבור,האם הוי כשותפות או כרשות שלישית.
דאי הוי שותפות ,אם היינו רוצים להעמיד הדבר ברשות אחד מהשותפים לא היתה דרושה כי אם הוצאה
מרשותם וממילא הוי שלו וכדלעיל )רב פפא(,אולם אם ציבור אינו שותפות אלא גדר מיוחד ,לכך יש

 166ב"ק דקי"ג ע"ב.
 167ד"ה היכי מייאשי ,שם.
 168וכן לכאורה י"ל בראשונים ,ע' רשב"א בחידושיו שם וז"ל :פירש הראב"ד ואע"פ שאין היאוש קונה,
ושינוי גמור נמי אין כאן וכו' יאוש עם השינוי הזה מיהת נקנה .ואינו מחוור בעיני ,אלא נראה דיאוש
ושינוי רשות איכא שהרי המלך מוסר הגשרים לרבים עכ"ל.
 169וע' כל זה בדבר אברהם ח"א סו"ס א'.
 170ב"מ ד"י ע"א -ע"ב.
 171דרכי משה ,ח"א ש"ח פט"ז.
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פרט וכלל

לחלק בין סימטא שמבואר בכ"מ שהוא גדר של שותפות לבין רה"ר שהוא גדר ציבורי ,וגם אם יפקיעו
מכל העולם עדיין לא נהיה שלו.172

מחלוקת רש"י וריטב"א אם יש ברירה בהפקר
"בור של יחיד כרגלי היחיד,ושל אנשי אותה העיר כרגלי אנשי אותה העיר ,ושל עולי בבל כרגלי
הממלא" .173ופרש"י "כרגלי הממלא מפני שהוא הפקר ,והפקר נקנה בהגבהה וכו' .וכי תימא א"כ הול"ל
הרי הן כרגלי כל אדם,ואמאי קתני כרגלי הממלא? קסברי יש ברירה להחמיר ,ואמרינן הוברר הדבר
דמאתמול נמי הוברר דלהאי גברא חזו וברשותיה קיימו" .ובריטב"א חולק "דהא דממלא מים בבור של
הפקר הרי הם כרגלי הממלא היינו בעודם ברשותו,אבל כשנתנם לאחר הוי הם כרגלי אותו אחר ,דלא
אמרינן ברירה בחפצי הפקר .וי"ל174דחולקים האם הפקר הוא העדר בעלות או בעלות כל העולם .רש"י
סובר דהוי בבעלות הכלל וא"כ שייך שפיר מושג ברירה ,דע"י הזכיה מההפקר מתברר הבכח שמקודם,
ומתברר איזה חלק מהמים הם שלו,אך אם הפקר זהו העדר בעלות לא שייך ברירה כלל )ריטב"א(.

מחלוקת רמב"ם ויש"ש בענין כל הנלקט
הצנועין היו מניחין את המעות בשנת שמיטה ואומרים כל הנלקט מפירות רבעי
כותב הרמב"ם" 175
אלו מחולל על המעות הללו" .ומקשים המפרשים 176דהא קי"ל כרבי יוחנן דאמר 177גזל ולא נתייאשו
הבעלים שניהם אינם יכולים להקדיש ,זה לפי שאינו שלו ,וזה לפי שאינו ברשותו.ואם אומר כל הנלקט
פירושו שרק הפירות שכבר נלקטו יתחללו,וזה אי אפשר אא"כ יסבור שיש ברירה ,והרמב"ם הלא פוסק
דאין ברירה!
178
ומהאחרונים י"א דלא קשה מידי לרמב"ם דיעמיד הגמרא למ"ד דהפקר הוי העדר בעלות ,ולכן על
כרחך כל הנלקט או המתלקט תלוי אי יש ברירה או אין.אך הוא עצמו סובר דהפקר הוי בעלות כל
העולם,ולכן נחשב ברשותו מספק שיוכל לחלל מעותיו ,דרבי יוחנן הציב תנאי שלילי  -כל עוד אינו שלו
או אינו ברשותו וכאן אמנם אינו בדיוק "שלו וברשותו" ,אך גם אינו בבעלות ורשות אחרים ,אלא
בבעלות הכלל שגם הוא חלק ממנו.

תרומה מההפקר
בגמרא":179אתם פרט לתורם את שאינו שלו ,מה את עביד ליה?כתורם את שאינו שלו או כתורם את
180
דמיבעיא אם עיקר הקפידא הוא משום שאינו שלו או דעיקר הקפידא הוא משום
של חבירו?" ,ופירושו

172ותלוי במחלוקת הראשונים האם הפקר בד" בכוחו רק להפקיע בעלות או גם להקנות לזולת .וע'
בגיטין דל"ו ע"ב בפסוקים השונים ובחידושי החת"ס.
 173משנה ,ביצה דל"ט ע"א.
 174דרכי משה ח"א ש"ח פט"ז.
 175נטע רבעי פ"ט ה"ז.
 176כס"מ באריכות ,יש"ש בב"ק פ"ז ועוד.
 177ב"ק דס"ט ע"א -ע"ב.
 178מידות לחקר ההלכה מידה כב ,אות נב.
 179ירושלמי תרומות ד"ג ע"א.

הרב משה אדלר
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שהוא של חבירו .ונפ"מ אם לא הוי שלו וגם לא של חבירו ,כגון אם מירח כרי והפקירו ,ותרם בהפקרו,
וחזר וזכה בו ,אם נחשב כתורם שאינו שלו -ואז אין תרומתו תרומה,ואם תעשהו כתורם את של חבירו -
תרומתו תרומה .ולכאורה הספק בענינינו ,אי הפקר בבעלות כל העולם )וגם של התורם( כי אז מועיל
תרומתו,ואי הפקר אינו בבעלות אף אחד אינו מועיל.181

על דרך המחשבה
"הגוף הנה יש בו חילוקי איברים וחלקים כ"א לתשמישו,שהרי העין רואה ולא שומעת והאוזן
שומעת ולא רואה; משאכ" הנשמה שכל הכוחות יש בה אבל בלא חילוק איברים אלה כאיברי הגוף ,אלא
כולה בכל חלק".182ומשמע שהגוף הוא שותפות של חלקים יחודיים ,כוחות מסויימים ,ואילו הנשמה הוי
שותפות של הכל לכל .יש לדון אם צירוף עשרה למנין הוי בגדר שותפות ,183או דהוי גדר ומהות אחד בפני
עצמו.184ובענין כלל ישראל רבו מאוד המפרשים בעלי מקרא ומחשבה,חסידות וקבלה הרואים בה מושג
אחד,רשות אחת ולא כשותפים בלבד.

 180רידב"ז שם.
 181וע'אור שמח תרומות פ"ד הב" שהספק אם יכול לתרום מן הכרי כיון שעומד לכך שיתרם ,אבל ממנו
על מקום אחר ודאי אינו יכול ,וע"ע שו"ת עונג יו"ט קז ,ועוד פירושים שונים.
 182דעת תבונות לרמח"ל אות פ'.
 183ע' כוזרי מאמר ג,יט וז"ל:תפילת היחיד יש בה יתרון מכמה בחינות:ראשית הציבור אינו מתפלל על
מה שיש בו משום רעה ליחידים,והיחיד יתכן שיתפלל על מה שיש בו רעה ליחידים אחרים וכו' ,שנית
מאו תשלם תפילת היחיד ללא פגם הבא בשוגג או במזיד .לכן נקבע אצלנו כי יתפלל
לעיתים רחוקות ד
היחיד תפילה בציבור וכו' ,למען ישלם ע"י אחדים מציבור זה מה שהוחסר ע"י אחרים ,בשוגג או
במזיד.וכך תצא מבין כולם תפילה שלמה בכונה זכה ,ותחול הברכה על הכל וכו' עכ"ל .ומשמע דהוי
שותפות שכ"א מחפה על השני.
 184ע' אבות פ"ג ה"ו עשרה שיושבין ועוסקין בתורה שכינה שרויה ביניהם ,ואין דבר שבקדושה פחות
מעשרה .וע' ברכות ד"ו עא" מנין לעשרה שמתפללין ששכינה עימהם שנאמר אלוהים ניצב בעדת אל.
ומשמע דלעשרה מהות מיוחדת ששכינה מצטרפת.

בלכתך בדרך
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בשו"ע יו"ד סימן קצ"ח סעי' כא' כב'פסק המחבר דציפורן המדולדלת מיעוטה חוצץ וה"ה לאיבר
ובשר המדולדלים שחוצצים .וביאר הוא בב"י בפי'ראשון דטעמא הוי דכיון שעומדים ליקצץ ממילא כבר
אינם חשובים כחלק מהגוף,ומקומם הוי ראוי לביאת מים כבית הסתרים ,ואם יש חציצה צריכה לטבול
שוב.
ועל אתר הביא בפתחי תשובה מתשובת חת"ס סי' קצ"ה דנשאל גבי הכלות שעומדות לגזוז שערן אי
חשיב חציצה בטבילה משום דכל העומד ליגזז כגזוז דמי ,ודחאו החת"ס דאמנם מנהג ישראל תורה הוא,
אבל הא דאמרינן בכ"מ כל העומד ליקצץ וכו' היינו מיד.אבל הכא משום דאיכא הפסק של בעילת מצוה
לא חשיב מיד,ולא אמרינן האי כללא) .אמנם בפ"ת כתב דהוי כתוס' ב"ק ט"ו ע"א ,ולא מצאתיהו התם,
ושמא כוונתו לתוס' סנהדרין ט"ו ע"א דהתם דיינינן בהאי כללא(
מ אי עומד ליגזז הוי מיד או לא ,ומנ"ל האי חילוקא .ועוד,
ודברי החת"ס צריכים ביאור ,מאי נפ"
אגב אורחא ,מ"ט נקט בעילת מצוה שהרי איכא דברים נוספים בין טבילת כלה לבין גזיזת שערותיה
ודילמא הם המפסיקים.
והנה בגמ' נזיר נ"א ע"א ,אמרינן":בעי חזקיה שערו עומד ליגלח ,ציפורן העומדת ליגזז מאי ,מי
אמרינן כל העומד ליגזז או דילמא השתא מיהו הוי מחוברין" )ויעו"ש בתוס' דאיכא שני ביאורים בהסבר
בעייתו של חזקיה( .ואת" דבעייתו של חזקיה הוי דווקא לסוגיא דהתם דמיירי גבי טומאת מת ,הנה על
בעייתו של חזקיה גופא העיר רעק"א בגליון הש"ס" ,עי' גיטין ל"ט ע"א" ,משמע דס"ל דהאי סוגיא והאי
סוגיא הוי חד ,וסוגיא דגיטין ל"ט ע"א מיירי לענין כל העומד ליגזז .א"כ לכאורה הנידון בתשובתו של
החת"ס הנ"ל הויא בעיא בגמרא.
האי כללא דכל העומד ליגזז כגזוז דמי,נראה דהוי ביטוי לכלל בסיסי שכל העומד להיעשות כעשוי
דמי .וצריך ביאור מהו יסוד די"ז ומתי נאמר ,וממילא נפ"מ להבנת דברי החת"ס הנ"ל.
מצינו בגמרא כתובות נ' ע"ב":האי דאתא לקמיה דרב יוסף,אמר להו הוו לה מתמרי דעל בודיא
אמר ליה אביו אילו בע"ח הוה כי האי גוונא מי הוה יהיב ליה מר ,אמר ליה דחזייא לבודיא ,סוף סוף כל
העומד ליגזז כגזוז דמי )אמנם יש גורסים כל העומד ליגדר כגדור דמי( -דצריכא לדיקלא קאמינא" -
משמע לכאורה בגמרא דפשיטא להו דקימ"ל כהך דינא וכן נראה לפמש"כ תוד"ה "סוף" דהכי קימ"ל
בב"ק נ"ט ע"ב,דאם אכלה פירות גמורים משלמת פירות גמורים דחשבינן להו כתלושין וקימ"ל כר"ש
דס"ל הכי )כמש"כ הרמב"ם פ"ד מהל' נזקי ממון הי"ד וכן שו"ע חו"מ שצ"ד סעיף ה'( ,אך כמו שהקשה
תוס' שם דלכאורה היאך פשיטא לן דהלכה כר"מ ,הרי הוי מחלוקת בין רבנן לר' מאיר במתני' שבועות
מ"ב ע"א לגבי דינא דשבועה " -רמ" אומר יש דברים שהן כקרקע ואינם כקרקע ואין חכמים מודים לו,

ר' נתנאל ברקוביץ'
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כיצד עשר גפנים טעונות מסרתי לך והלה אומר אינם אלא חמש ,ר"מ מחייב שבועה וחכ"א כל המחובר
לקרקע הרי הוא כקרקע" ,ולכאורה בפשטות צריך להיות שקימ"ל כרבנן דהוו רבים ולא כר"מ.
א גבי מעילה באדם בכמה נידון ואוקמא דפליגי דהמעילה היא
סוגיא זו איתא נמי בסנהדרין ט"ו ע"
בשערו של אדם ודינינן אי חשיב כמחובר לקרקע )שהרי אדם הוקש לקרקעות( או חשיב כמטלטלין
ותלינן במחלוקת אי קימ"ל דשיער העומד ליגזז כגזוז דמי או לא ,והוי מחלוקת ר"מ ורבנן .וכתב שם
תוס' ד"ה "בענבים" כקושיית תוס' הנ"ל בכתובות ,ותירץ וז"ל":וי"ל דגבי בע"ח מודה דלא גבי מדבר
העומד ליגזז דלא סמכא דעתיה" ,רל" דמכיון דגביית חוב תלויה בסמיכות דעת שיש רק על קרקע ולא על
מטלטלין ולענין זה העומדליגזז לא חשיב קרקע אלא מטלטלין,אבל בכל מקום חשיב קרקע .ויש להבין
דבריו ,דבפשטות סל" כרבנן דהוי כקרקע חוץ ממקום דתליא בסמיכות דעת ,ולכאורה עד השתא חזינן
דס"ל לתוס' בכ"מ דהלכה כר"מ,ועוד דלכאורה משמע דכאשר תליא בסמיכות דעת הוי כמטלטלין ואי
לא תלי בסמיכות דעת הוי כקרקע ובגמרא בכתובות דקימ"ל דהוי כתלוש צ"ל דבעי סמיכות דעת.
והקשה ידי"נ ר' חיים גרוס היו" דבכתובות מיירי בדינא דמזון האישה והבנות דהוי כתנאי בית דין
וודאי לא תליא בסמכא דעתיה שהרי אין זמן מסויים שבו יצרו את החוב ואז יש מקום לסמיכות דעת
מסויימת ,אלא תליא רק בדין עצמו ,ולענ"ד נראה דמצד קושיה זו לכאורה לא קשיא ,משום שמזון
האשה והבנות הוי ככל חוב וממילא שייך בזה סמיכות דעת,שהרי התחייבותו היא בזמן מסויים ,היינו
כאשר נושא את האשה )ולכאורה סיוע לכך מצאנו בגמרא גיטין נ"א ע"א גבי הא דחיישינן לצררי לגבי
מזון האשה והבנות ,אכ" באותו זמן שצרר מעותיו יש גם זמן לסמיכות דעת על שיעבוד נכסיו מצד
האשה( א"כ לפי"ז לא כ"כ קשה קושייתו.
מ ורבנן היא לגבי שבועה האם חשיב העומד ליגזז כקרקע או
אך לכאורה עצם מחלוקת ר"
כמטלטלין ונפ"מ לשבועה אם נשבעין או לא ,היינו האם הוי בגדר קרקעשנתמעטה משבועה משום דלא
הוי גופו ממון ומיטלטל ולכאורה מה שייכת שם הסברה של סמיכות דעת) .אמנם אפ"ל דתוס' בסנהדרין
שם לא ר"ל שזו ההגדרה במחלוקת ר"מ ורבנן ויש להאריך.ושמא בפשטות אפ"ל כמש"כ הראב"ד בפ"ה
מהל' טוען ונטען ה"ד דא"א ללמוד משבועה וצ"ב טעמיה ויעויין בתוס' יו"ט ב"ב פ"ח מ"ז באריכות,
והוא קאי עמש"כ הרא"ש ב"ב פ"ח סימן מ"ג דקימ"ל בפשטות כדברי הגמרא דכל העומד להתלש כתלוש
דמי לגבי דינא דהכותב כל נכסיו לבנו לאחר מיתה(.
ומצינו בראשונים דנחלקו בענין זה .דכתב הרא"ש ב"ב פ"ח סימן מ"ג כדהזכרנו לעיל דבפשטות
קימ"ל כר"מ דכל העומד ליגזז כגזוז דמי) ,ולזה אתי מהגמרא בכתובות דף נ"א ע"א דמשמע התם
דקימ"ל בפשטות כר"מ( וכ"כ תוס' שבועות מ"ג ע"א ד"ה " כבצורות" דהלכה כר"מ כדקימ"ל כר"ש
בב"ק נ"ט ע"ב דאכלה גמורים משלמת גמורים ,וכ"כ תוס' סנהדרין ט"ו ע"א ד"ה "בענבים" שכ"כ ר"ח
הלכה כר"מ ,וכן כמש"כ בגמרא בכתובות ובתוס' שם .וכן פסק להלכה הרא"ש בכתובות פ"ח סימן ז'
דקימ"ל כר"מ חוץ מדינא דרבנן) .ולפי"ז צ"ב שהרי דינא דידן דהחת"ס לכאורה הוי מיעוט ואין מקפיד,
אך שמא לדידהו דאלו המגלחות שערותיהן הוי מקפיד ואי חשיב רוב תלוי במחלוקת שם בהלכות נידה
האם רוב הוי בגוף יחד הראש או רק הראש נידון לעצמו( אך מהריטב"א )חי' מכת"י( גיטין ל"ט ע"א
משמע דבפשטות קימ"ל כרבנן אא"כ א"צ לקרקע כלל כלומר כל זמן שנהנה מעצם החיבור חשיב
כמחובר היינו כרבנן ואל"כ מודים רבנן לר"מ .א"כ אית לן מחלוקת בראשונים וצריך הדבר ביאור ,וכן
נראה עוד לרוב הפוסקים כר"מ והרי בפשטות רבנן הוו רבים וצ"ל הלכה כוותיהו.
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ומצינו בדברי הרי"ף שכתב בהלכותיו ב"מ ח' ע"ב )בדפי הרי"ף( משמע דהעומד להתלש חשיב
כמחובר וס"ל כרבנן ,והרי"ף עצמו כתב בתשובה סימן קפז" דתליא בדעת הלוקח ואם דעתו למיתלש
חשיב כתלוש .אכן הנה הראב"ד בפ"ה מהלכות טוען ונטען ה"ד כתב וז"ל "דהרב פוסק כחכמים",
ולכאורה בתשובת הרי"ף משמע דלא כן אלא דס"ל דקימ"ל כר"מ ויעויין בש"ך חו"מ סי' צ"ה.
ובדברי הרמב"ם מצינו מבוכה רבה דפסק בפ"ה מהל' מעילה ה"י וז"ל "המקדיש עבדו אין מועלין בו
ולא בשערו אעפ" שהוא עומד ליגזז מפני שהוא מחובר לו וכל זמן שהוא מחובר הולך ומשביח" ,עכ"ל.
וכתב שם בכס"מ דפסק כת"ק בסוגיא דסנהדרין ט"ו ע"א וגיטין ל"ט ע"א כדהז' לעיל ,וזאת ע"פ מה
מ בריש הפרק הנזכר דמעילה איכא רק בתלוש והכא חשיב מחובר והוי כרבנן דס"ל דכל
שכתב הר"
המחובר לקרקע הרי הוא כקרקע ,אך אכתי צ"ב מ"ט הוסיף הרמב"ם להביא טעמא דהולך ומשביח,
משמע דאל"כ הוי ס"ל כר"מ ולא כרבנן ,וצ"ב.
וכן בפ"א מהל' מכירה הי"ז פסק הרמב"ם וז"ל "כל המחובר לקרקע הרי הוא כקרקע ,ואם אינו
צריך לקרקע כגון ענבים העומדות ליבצר הרי זה כמטלטלין לקנין ויש להן הונאה" .וכתב הכס"מ דבדבר
שאינו צריך לקרקע אפילו רבנן יודו לר"מ דחשיב כגזוז אבל בצריכים לקרקע פליגי וס"ל דחשיב כקרקע
והרמב"ם קימ"ל כרבנן ,והגמרא בכתובות נ"א ע"א דלכאורה משמע מהתם דקימ"ל כר"מ מיירי דאינם
צריכים לקרקע ומשו"ה פשיט לן דהוי כר"מ אבל אליבא דאמת הוי ככו"ע .וכדברי הכס"מ נראה דאפשר
להוכיח ממש"כ בפ"ה טוען ונטען הד" דפסק דאם צריכים לקרקע הוי כמחובר ואין נשבעין עליהם אלא
היסת משא"כ אם א"צ לקרקע חשיבי מטלטלין -גם הכא משמע דקימ"ל כרבנן וא"כ א"צ לקרקע דהרי
גם רבנן מודו כמש"כ לעיל בכס"מ .אך קצת תמוהים שם דברי הראב"ד דכתב וז"ל "א"א המחבר פסק
כרמ" והרב פוסק כחכמים ואולי מפני מה שאמרו בכתובות סו"ס כל העומד ליגדור וכו' והרב ז"ל הרי
ראה כ"ז ,ואפשר שאין למדים שבועה לשא"ד וכו'" ,עכ"ל .א"כ בפשטות מבין הראב"ד דס"ל לרמב"ם
דסובר כר"מ וזאת משום הגמרא בכתובות ,אך לפמש"כ בשם הכס"מ וכן מוכח מהרמב"ם גופא אפשר
לומר דס"ל כרבנן אך בא"צ לקרקע ס"ל לרבנן כר"מ וצריכים דברי הראב"ד ביאור.
אך אמנם אמת היא שהרמב"ם כתב שכשא"צ לקרקע חשיב כבצור לענין כפירה והודיה ,משמע
דלמילי אחריני חשיב כמחובר אע"פ שא"צ לקרקע,ולעיל חזינן דגם לענין שבועה פסק כן והתם לא כתב
דהוי לענין שבועה ,וצ"ב.
וכן פסק הר"מ בפ"ב מהל' שכירות ה"ד וז"ל "המוסר לחבירו דבר המחובר לקרקע לשמור ואפילו
היו ענבים העומדות ליבצר הרי הן כקרקע בדין השומרים" ,א"כ משמע שקימ"ל כרבנן דחשיב כמחובר
בעומדות ליבצר ,אך הוסיף דהוי בדין השומרים ומשמע דבמילי אחריני קימ"ל כר"מ ]והכא לא שייך
לחלק בין צריכות לקרקע לאצ" לקרקע משום דבשומרים איכא סברא לחלק דאדעתא דהכי מסכים
שיחזיר לו כמו שמסרם אם מחוברים )אפילו עומדים ליבצר( יחזיר מחוברים ,כמש"כ שם הכס"מ
ובלח"מ בשם הטור חו"מ סי' צ" ה בדברי ר' יוסף הלוי זצ"ל ושמא משו"כ הכא דינא שאני[.
א"כ דברי הרמב"ם צריכים ביאור היטב אי ס"ל כר"מ או כרבנן.
אמנם רבים מגדולי רבותינו האחרונים ישבו על מדוכה זו בהך סוגיא,אך שמא גם לן איכא מקום
להתגדר בו בהך מילי.
דהנה נראה דשמא בדינא של כל העומד להעשות כעשוי דמי בכלל ,ובכל העומד ליגזז כגזוז דמי
בפרט ישנם שני יסודות,היינו שתי נקודות ראות שונות ,האחת היא כגדרי דיניו של הנידון אי הוי כתלוש
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או כמחובר )כעשוי או כעדיין לא עשוי( .והשניה בגדרי המציאות של הנידון ,אי במציאות הוי ואי בעי
שיהיה כתלוש או כמחובר )וה"ה לגבי עשוי ככלל(.
ובהרחבת הדברים שמא אפ"ל דצריך לדון האם צריך להיות כקרקע ,כדיני קרקע,או את תכונותיה
של הקרקע.ושמא יסודם של דברים וביאורם טמון במה שאמרו במתניתא דתרומות פ"א מ"ה בדינא
דאין תורמין מן המחובר על התלוש וכתב שם בתוס' רעק"א אות ה' וז"ל "נלע"ד אף ממה שנתייבש כל
צרכו אול צריך עוד לינק מן הקרקע מקרי מחובר לענין דלא הוי תרומה כך נראה לי מוכח בסוגיא
דפסחים ל"ג ע"א וכו' ומ"מ יש לדחות די"ל דהברייתא דהתם סל" דעומד ליתלש לאו כתלוש דמי אבל
למאי דקימ"ל פ"ו דשבועות מ ו" דעומד ליתלש כתלוש דמי כמש"כ הר"ב שם וכו' אח"ז ראיתי דמדברי
תוס' סנהדרין וכו' דס"ל בפשיטות וכו' אעפ"כ לא הוי כתלוש לענין תרומה" והסביר דבריו הסתומים
בחזו"א יו"ד סי' קצ"ז סק"א בביאור מחלוקת ר"מ ורבנן וז"ל "דלענין תשמישי בנ"א בנמצאים שעל
הארץ שחלקה תורה בין קרקע למטלטלין יש מקום לומר דהעומדים ליבצר ככלל תשמישי מטלטלין,
אבל לענין שבת כתבו תוס' שבועות שם דלכו"ע תולש ענבים העומדות ליבצר חייב עליהם משום קוצר
דסו"ס הם מחוברים )ועי"ע חזו"א ערלה סי' י' ס"ק י"ג( .ושמא כוונתו לומר כמש"כ דיש נקודת
הסתכלות על דברים כמחוברים משום דבמציאות הוו מחוברים וזה כדברים שבאים מצד תשמישי בנ"א,
אבל בדברים שכל הגדרתם היא מצד הדין אזי בהם שייך לומר שאע"פ שבמציאות הוו מחוברים ,מצד
הדין חשיבי תלושים כמש"כ החזו"א שבדיני שבת מכיון שהוי מצד הגדרת מלאכת קוצר ,שתלויה
הגדרתה בתשמישי בנ"א ובמציאות,וממילא לא שייך לומר דענבים העומדות ליבצר דחשיבי כתלושים
אלא עבר על מלאכת קוצר.
ושמא אפשר להרחיב את הדברים שיסודם דומה ,דיש לדון ג"כ אי ההגדרה של הנידון אי דצריך
מחובר )או תלוש(או דהוי שם קרקע או שם תלוש) ,וזה משמע בתוס' בשבועות שם( וכמש"כ במשאת
דאפשר דהדבר אכן מחובר אך לענין שם קרקע או שם תלוש אית ליה אפילו אם
משה סנהדרין סי' י"ג.
הוא מחובר וכן להיפך ,וכן נראה דהן הן הדברים בתוס' ב"ק ע"ז ע"א ד"ה פרה עיי"ש.
]אך שמא נראה דקצת נסתר הדבר ממש"כ הרא"ש בכתובות פ"ח סי' ז' דכתב דבדינא דרבנן לא
אמרינן כל העומד ליגזז וכו'ושמא משום שהרי בדיני דרבנן הוו קאי אדיני הדברים ולא אמציאות הדבר,
ואעפ"כ קימ"ל דלא אמרינן דכל העומד ליגזז כגזוז דמי[.
לפי כ"ז נראה דא"ש ,דאמת הרמב"ם ס"ל כרבנן אא"כ א"צ לקרקע דבזה יודו רבנן לר"מ ,ושבועה
היינו כפירה והודיה וכן לענין מעילה אפ"ל דהגדרתם תלויה בדיניהם ולא במציאותם ,ולפי"ז גם מובנת
הסברא ,שכתב תוס',של סמיכות דעת דהתם לא תלוי בדינא אלא במציאות ,ומשו"ה בע"ח שאני דתלוי
במציאות ולא בדין אעפ" שבאמת לא שייכא בשבועה סמיכות דעת .ולפי ז" נמי מובנת מחלוקת
הראשונים דפליגי אי דינינן מצד הדין של הנידון או מצד מציאותו.
ולפי"ז שמא מבוארים גם דברי החת"ס ,דחילק בין מיד לבין לאח"ז.דכאשר יש הפסק כמו בעילת
מצוה אא" לומר כל העומד ליגזז משום דהוי בדין חציצה ובהכי לא סגי דבדינא לא יהיה מחובר אלא
דגם במציאות לא יהא מחובר.ובכלות העומדות לגלח שערן מצד כל העומד ליגזז הוי מצד הדין ולא מצד
מ בין אם יש הפסק באמצע או לא ,אך מצד
המציאות ובזה לא סגי ,וא"כ אי הוי מצד הדין אז ליכא נפ"
המציאות ולא מצד הדין ומשוכ" לא שייך דינא דכל העומד ליגזז כגזוז דמי והכל א"ש ובא על מקומו
בשלום.

בלכתך בדרך

 

59

בלכתך בדרך

60

61

בלכתך בדרך

 

 

 

א .האם שתיקה בסתימת חלון הוי מיד מחילה
בשו"ע,1אם אדם סתם לחבירו את החלון ע"י שבנה כותל ,וחבירו שתק ,אינו יכול לערער ,משום
דאין אדם שותק כשרואה דבר מעין זה,וממילא אם שתק סימן שמחל.
3
אמר רב נחמן ולסתום לאלתר הוי חזקה" ,וביאר הרמב"ם שכוונת רב נחמן
מקור הדין מגמרא" 2
אינה רק כשסתם את החלון,אלא אף אם בנה מולו בצורה הסותמת את החלון  -החזקה היא לאלתר.
ואע"פ שהרא"ש לגבי חזקה כגון חזקת תשמישין כתב דבעינן ג' שנים וטענה ,כאן מודה הרא"ש דלא
צריך ג'שנים אלא סגי בטענה שיטעון הסותם שקנה את הזכות לסתום.דאכן אם יש לבעל החלון שטר או
ראיה שהחלון שלו ,ודאי צריך הסותם להביא ראיה שנתן לו רשות לסתום ,ואם לא הביא ראיה  -חייב
לסתור .וסברת הראש" היא דאדם רואה אנשים חצופים שעושים מעשה לסתום את החלון והוא רוצה
ללמדם לקח ולכן נותן להם לבנות,ולאחר שיסיימו יתבע אותם לסתור את הכותל ,שהרי לבונה אין טענה
שרכש את הזכות לסתום.אולם אם בעל החלון יש לו חזקת ג' שנים על החלון ,ובא חבירו וסותם ,אין
בעל החלון יכול לטעון דיש לו חזקה על החלון )אין לו ראיה( ,ולכן אם שתק -לאלתר הוי חזקה ) רשב"ם
דף ס' ד"ה ולסתום(.

ב .מיהו המוחזק ,המזיק או הניזק.
כאשר ישנו ויכוח מי סתם את החלון ,דבעל החלון טוען דהוא סתמו ,ובזה שסתם לעצמו אין זו
מחילה אא"כ פרץ את פצימיו.4ובעל החצר טוען דהוא סתם והלה שתק והוי מחילה מיד .לשיטת
הרמב"ם ,כתב הריטב"א,דבעל החלון הוא המוחזק ועל הסותם להביא ראיה שהוא סתם.
ובשו"ת מהרש"ק5כתב לחלק בין נזקים גדולים לנזקים קטנים.שבנזקים גדולים כמו קיטרא ובית
הכסא ,וכן האפלת חלון -הניזק הוא המוחזק ועל המזיק להביא ראיה.אולם בנזקים קטנים  -המוחזק
הוא המזיק ועל הניזק להביא ראיה.וסברא זו מסתייעת מדברי הריטב"א הנ"ל.

 1חו"מ סי' קנ"ד.
 2ב"ב דף ס'.
 3פ"ז מהל' שכנים ה"ז.
 4כמבואר במרדכי פ"ק דב"ב וברמ"א סעיף י"ב.
 5ספר ב' סימן קע"א.
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והנה בסימן קנ"ה סעיף מ"ג כתב השו"ע:מי שהחזיק בנזק שיש לו חזקה ,כגון שפתח חלון או העביר
מים או לא הרחיק כראוי,ונפל ויכוח שהמחזיק בנזק טוען 'אתה מחלת לי ונתת לי רשות' ,והניזק טוען
דלא נתן רשות אלא מיחה בו ,על הניזק להביא ראיה .יוצא מכאן שהמזיק הוא המוחזק .ובסעיף מ"ד
כתב:החזיק בנזק שאין לו חזקה,כגון עשן ובית הכסא ונפל ויכוח בין המזיק לניזק,שהמזיק טוען קניתי
ממך והניזק טוען לא קנית -המוחזק הוא הניזקועל המזיק להביא ראיה.
מוכח מכאן שהרמב"ם ,שהוא מקור הדין,מחלק בין שני סוגי נזקים:נזק שיש לו חזקה ונזק שאין
לו חזקה -בנזק שיש לו חזקה המזיק הוא המוחזק,ובנזק שאין לו חזקה הניזק הוא המוחזק.
ק החילוק הוא בין נזק גדול לנזק קטן,ובנזק גדול כקיטרא ובית הכסא
ולפי ההגדרה של המהרש"
והאפלת חלון  -הניזק )בעל החלון( הוא המוחזק.
ויש נפק"מ נוספת,שבעל החלון או בעל הפתח שהאפילו עליו יכול לומר 'קים לי' ,שהרי יש פלוגתא
דרבוותא כשצריך להרחיק ד"א ,האם זה ד"א חוץ מרוחב חלל הפתח או ד"א מתחילת הפתח )כגון
שרוחב חלל הפתח הוא אמה ,האם צריך להרחיק עוד ג' אמות ,וביחד עם חלל הפתח זה ד"א ,או דצריך
להרחיק ד"א שלימות מתחילת הפתח( ,והמוחזק יכול לומר 'קים לי' .ובנידון האפלת אורה שזהו נזק
גדול ,יכול בעל הפתח לומר קים לי כהפוסקים שיש להרחיק כותל ד'אמות מתחילת הפתח ,ואין לך
להחשיב את רוחב חלל הפתח כחלק מההרחקה.
לסיכום :בנזק גדול -הניזק מוחזק ועל המזיק להביא ראיה ,ובנזק קטן -המזיק מוחזק ועל הניזק
להביא ראיה.

ג .פותח חלון גבוה לחצר חבירו.
אדם שמבקש לפתוח חלון גבוה כלפי חצר חבירו,וטוען כלפי בעל החצר שאינו יכול לראותו מחלון
זה משום דהחלון גבוה ואינו יכול להגיע אליו ולהביט לחצר.
כותב השו"ע ע"פ הרמב"ם ,6דאסור לו לפתוח,והטעם משום דיכול לעלות על כסא ולהגיע אל החלון
ולהביט בחצר .הרמב"ם כותב ,שמא יעלה בסולם ויראה ,והוא בא לאפוקי אפילו חלון גבוה ביותר,
שא"א להגיע אליו עם כסא ,בכ"ז עדיין חוששין שיעלה על סולם.
והנה קצות החושן 7הביא קושיית הרמב"ן ,מדוע בחצר בונים בגובה ד' אמותבלבד ואין מחייבין
יותר מכך,הרי גם שם יש חשש שמא יעלה על כסא? ותירץ הרמב"ן שכסא בחצר אינו מצוי .ועוד תירץ,
דבחצר אם יעלה על כסא ויסתכל -השותף יראה אותו ויישמר ,אולם מחלון שבביתו  -חבירו לא יראה
אותו ולא יישמר ממנו .ועיין בביאורים אות י' דכתב שלפי הרמב ן" מותר לעשות כותל בחצר למעלה מד'
אמות .הרמב ן" שאל שאלה נוספת )אליבא דתירוצו הראשון(  -ונחוש לסולם ,שישים סולם בחצר ויציץ?
ותירץ ע"כ הרמב"ן דלסולם לא חיישינן דא"כ אין לדבר סוף ,ועד כמה יחייבו אותו לבנות כותל בחצר.
אך מכסא שייך להקשות משום דלעיתים אדם בדרך תשמישו עולה על כסא ,ולכן צריך לתרץ דכסא
בחצר לא מצוי.

 6פ"ז מהל' שכנים ה"ה.
 7בסימן קנ"ד סק"א.
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משמע מהרמב"ן דלסולם אין צריך לחוש דאל"כ אין לדבר סוף ,אולם מהרמב"ם משמע שחיישינן
אפילו לשמא יעלה בסולם ויביט,ולכן אסור לפתוח אפילו חלון גבוה מאד בבית.8
קצוה"ח עצמו תירץ את קושיית הרמב"ן וכתב דלא כופין לבנות בחצר כותל גבוה מד"א משום
שחכמים תקנו רק במקום שיש נזק גמור,אולם כאן אינו נזק גמור ,דהוי רק מיעוטא דמיעוטא שיהיה
נזק.

ד .שיטת הרמב"ם בהיזק ראיה בחצר.
הרמב"ם9כתב שאם פתח חלון לחצר חבירו וחבירו סייע לו או שתק  -הרי זה החזיק בחלון .וכתב
ע"ז הכס"מ בשם הטור בסימן קצ"ד ,שדעת הרי"ף והרמבן" דחלון יש לו היזק ראיה ולכן אין חזקה
מועילה ואפילו כשנתן לו רשות לפותחו.
ובפ"ה כתב הרמב"ם דבחצר השותפין ,אע"פ שעמדו שנים רבות ללא מחיצה ,כופהו לעשות מחיצה.
וקשה מדוע לחלק בין חלון לחצר?
המ"מ תירץ שהרמב"ם סובר כסברת הרי"מגאש שחצר אין לו חזקה כי שניהם מזיקים זה את זה
בלא עשיית שום מעשה ,אבל בעשו מעשה ,כמו פותח חלון ,יש לו חזקה .א"כ לפי המ"מ ,בחצר ישנם שני
ענינים השונים מחלון :א.הם מזיקים זה לזה ולכן לא שייך לומר 'למה לא מחית בי' שטענה זו שייכת רק
כאשר אחד מזיק והשני ניזק,אך במקום ששניהם מזיקים זה את זה ,לא שייך לומר 'למה לא מחית' .ב.
בחצר הנזק נוצר בלא מעשה ,משא"כ בפתיחת חלון.
והנה מדברי הרמב"ם 10מוכח שהטעם הוא אחר.שכתב שיש ארבעה דברים שאפילו עשה מעשה לא
יועיל המעשה ואין חזקה והם :עשן ובית הכסא ,אבק ונדנוד הכותל וכן היזק ראיה ,וזאת משום שאין
דעתו של אדם סובלת נזק מהם,וחזקתו שאינו מוחל שהיזקו היזק קבוע ,ולכן אפילו אם עד עתה לא
מחה וסבל ,מכאן ואילך יכול למחות .א"כ רואים דלרמב"ם אף אם נעשה מעשה לא מהני חזקה ,ודלא
כסברת הרב המגיד.
והאמת יורה דרכו שבהשגות הראב"ד על הרמבם" הוא כותב את הטעם שזה מזיק לזה וזה מזיק
לזה ולכן יכול כל אחד מהם לומר לא מחיתי .ומכח השגתו מוכח דאינו מבין ברמב"ם כדעת הה"מ.
שהרמבם" סובר שיש סוגי היזק ראיה בחצר שהיזקו קבוע ובהם לא מועילה חזקה .ואפילו אם נצייר
ציור שנעשה מעשה ,כגון שהרס קיר המפריד בחצר ושתק .משא"כ בחלון שלא תמיד יש היזק ,לכן מעשה
שם מועיל.11
בשו"ע12כתב את טעמו של הרב המגיד לגבי חצר השותפין ,שם שהםמזיקים זה את זה בלא עשיית
מעשה וכן כתב הרא"ש,13ולפי דברי הגאון מחבר ספר משאת משה בשיטת הרמב"ם יש כאן סברא

 8כ"כ החזו"א בסימן י"א אות ח' עמ' קע"ג.
 9פ"ז מהל' טוען ונטען ה"ו.
 10פי"א מהל' שכנים ה"ד.
 11וכ"כ בספר משאת משה סימן מ"ז.
 12סימן קנ"ד סעיף ח'.
 13פ"ק ב"ב סי' ב'.
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אחרת ,שנזק קבוע,אף שנעשה מעשה ונזק זה נזק גדול שאין דרך אדם לסבלו אע"פ שבזמן מסויים סבל,
עדיין יש לו אפשרות לחזור בו ולמחות.

ה .האם היזק ראיה נחשב כנזק ישיר )גירי דיליה( או נזק דממילא?
כתב הרמ"א:14ראובן שהיו לו חלונות בביתו נגד חצרו של חבירו וכותל היה מפריד ביניהם ,והכותל
נפל וע"י זה ראובן רואה לרשות חבירו :שיטת הרא"ש בתשו' שאע"פ שהיה חלון בהיתר ,מ"מ עליו
החובה לסתום חלונותיו .מיהו הגאונים חולקים וסוברים שהיזק ראיה נחשב היזק דממילא ,מאחר
שעשה בהיתר ,ועל הניזק להרחיק את עצמו .מכאן מוכח שהדעה הראשונה המצריכה לסתום את
חלונותיו אע"פ שמתחילה היה בהיתר ס"ל שהיזק ראיה נקרא גירי דיליה.
קצות החושן סק ו" רצה לתלות מחלוקת הרא"ש והיש חולקים ברמ"א במחלוקת הרמב"ן והראב"ד
בדין אדם שנטע אילן סמוך לשדה חבירו.הגמרא העמידה שיש שם סלע שמפריע לשורשים להתפשט,
ונחלקו הראב"ד והרמבן" מה יהיה אם הסלע נעקר ממקומו,האם צריך לעקור את האילן כדי שלא יזיק
לשדה חבירו? הרמב"ן ס"ל דחייב לעוקרו ,ואילו לראב"ד הוי היזק דממילא ואין צריך לעקור.
בספר טבעת החושן כתב שגם הראב"ד יודה בנידון דידן לרא"ש שבאילן זה נקרא נזק דממילא,
משא"כ בהיזק ראיה יודה הראב"ד שזה נקרא גירי דיליה.ונראה לומר שמחלוקת הרא"ש והיש חולקים
ברמ"א אם חייב לסתום את החלון אע"פ שפתח בהיתר,תלויה בשאלה מהו גדרו של היזק ראיה? האם
הוא נובע מדין צער שאתה גורם לשכן וזה יותר קשור לגדרי נזיקין,או שזה מדין מניעת שימושים בחצר
של השכן ,וא"כ זה יותר קשור להל' שכנים שהכל תלוי בהסכמות בין השותפים והשכנים.
הרמב"ן15כותב שאין חזקה לעשן ובית הכסא וכן להיזק ראיה ,משום שהם נזקי הגוף ,אך יש חזקה
בנזק של ממון,כגון אמת המים שמזיקה לכותל חבירו שבזה חזקה מועילה,אבל נזק שבו גופו ניזוק  -אין
חזקה מועילה.והטעם שהיזק ראיה יש בו משום עין הרע ומשום לשון הרע וצניעות ,וזה נגד שיטת
הרמב"ם שמהני חזקה להיזק ראיה )חוץ מחצר השותפין(.
הראב"ן16כתב שאם פתח ראובן חלון צורי ולא מיחה בו שמעון הוי חזקה שהרי מונעו מתשמיש
חצירו לגמרי בשעה שחלונו פתוח והיה לו למחות ,והואיל ולא מיחה הוי חזקה .מוכח שהראב"ן סובר
דהוי דין במניעת שימושים בחצר .ולפי"ז יש לתלות הדין אצלנו ברמ"א אם פתח חלון בהיתר ונפל הכותל
האם צריך לסגור את החלון :דהרא"ש סובר כהרמב"ן שעכשיו נוצר מצב של נזק בפועל והוי גירי דיליה,
אבל היש חולקים סל" דהוי מגדרי מניעת תשמישי החצר ולכן זה תלוי בגדרי הסכמות בין השכנים ,ויש
לומר שהסכמות בין השכנים הם דוקא בתחילת הענין ,אולם אדם שפתח בהיתר ועתה נוצרה בעיה -
הסכמת השכנים והשותפין היא שעל הניזק להשמר מלעשות דברים צנועים בחצר.

 14סימן קנ"ד סעיף ט"ז.
 15בב"ב דף נ"ט.
 16הובא במרדכי ב"ב סימן תקנ"ו.
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ו .דיון בשיטת הרא"ש
17

אולם יש להקשות על הרא"ש ,שהרי הרא"ש סובר שהיזק ראיה נחשב כמו קוטרא ובית הכסא,
אבל בהיזק ראיה מהני חזקה ,ומשמע דס"ל שאה"נ דזהו היזק הגוף,אבל תקנת חכמים להחשיב את
היזק הראיה כגדרי הסכמות שכנים ולכן מועילה חזקה ,א"כ הדרא קושיה ,מדוע אם פתח בהיתר חייב
לסגור את חלונותיו לדעת הרא"ש.
אם יש עדים שמחלו השותפין זה לזה על היזק
כדי להשלים את התמונה אביא את לשון הרא"ש":
ראיה ,שוב אין יכולים לחזור בהם .ואעפ" שהאומר לחבירו קרע כסותי יכול לחזור ואם חבירו קרע לו
יתחייב בהיזקו,שאני הכא דתביעת ממון יש ביניהם שנתחייב כל אחד לחבירו לסייעו בבנין הכותל ,והוי
כמו שנתחייב לו ממון ומחל לו עליו,שזכה במחילתו בלא קנין" ,עכ"ל .ופירש הגאון ר' שמואל רוזובסקי
דכוונת הרא"ש שחיוב בנין כותל בחצר הוא מגדרי הסכמות שכנים ,שכך נהגו כל השכנים ומנהג זה נכנס
בחיוב תקנת חכמים,ואם אחד מחל לחבירו הוי מחילתו מחילה .ואם נתפוס כך,אז מדוע אם פתח חלון
בהיתר יתחייב לסגור כשנפל הכותל המפריד בינו לבין חבירו? י"ל שכך הוא גדרי הסכמת שכנים ,שעל כל
דבר שיש בו היזק צריך מחילה ,והואיל ואין כאן מחילה שהרי כרגע תובע בעל החצר שהלה יסגור
חלונותיו ,לכן חייב ללכת ולסגור חלונותיו .א"כ אין אנו מוכרחים לומר שהדעה הראשונה ברמ"א ס"ל
שהיזק ראיה הוא מהלכות נזקי הגוף ,ושייך להל' נזיקין,אלא גם אם נאמר דהוא מגדרי הל' שכנים יש
פה לדון האם אדם שפתח בהיתר ,וכעת נוצר נזק ,הואיל ואינו מוחל כעת  -חייב לסתום חלונותיו ,או
דנאמר שהואיל והחזיק בהיתר,לא שייכא האי מילתא להל' שכנים ,דהל' שכנים שייך רק היכא דנחת
למעשיו באיסור ולא כאשר עשה מעשיו בהיתר.
ואחרי העיון בדברי הרא"ש עצמו ,18נחזי שדן בשאלה :במקום שנהגו שלא לגדור ,האם כופין לגדור?
ומביא מחלוקת בזה וכותב להלכה שבחצר שהתשמיש בו תדיר ומשתמשים בו תשמיש צנוע ולכן נפיש
היזקא  -חייבין לבנות כותל .ודברי הרא"ש צריכים ביאור,שאם נאמר שהיזק ראיה הוא מגדרי הלכות
שכנים ,דזהו ענין ממוני ,שאתה מחסר לי בהשתמשות בחצר ,א"כ אם נהגו שלא לבנות ,מדוע לא נלך
אחר המנהג.
ש שהיזק ראיה הוא מדין נזק הגוף וכמו שכתב הרא"ש
והנראה ליישב שוודאי שיטת הרא"
מ לענין מחילה על נזק של היזק ראיה  -המחילה מועילה ,כי גילה
בתשובה 19שחשוב כגירי דיליה ,מ"
בדעתו שאין כאן נזק כלל,אבל בפתיחת חלון כשהיה כותל ולא היה נזק ,הרי מה שפתח בהיתר זה היה
סוג היתר שלא היה שייך בו מחאה,לכן אין חזקתו חזקה.
ואפשר להוסיף ע"פ החזו"א,20שההלכה היא שקנין מועיל גם בנזק גדול כמו עשן וקוטרא ,ולכן
כאשר החבר נותן לי רשות לעשות תשמישי נזק ,חשוב כאילו עשה מעשה קנין ,שמקנה לי רשותו
לשימושי העשן והריח ,וכן י"ל דמהני גם מחילה שע י" זה בטלה זכות השכן לעשות תשמישים צנועים.
כלומר,הנקודה המרכזית שהמחילה יצרה היא דזה כמו קנין,שיש לי זכות בחצר לעשות שימושים שלי
וממילא אין לשני זכות לעשות מעשים צנועים וממילא אין איסור ונזק כלל.

 17ב"ב פ"ק סימן ב'.
 18פ"ק דב"ב סי' ו'.
 19מובא בטור קנ"ד.
 20סימן י"א סוף אות ה'.
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ז .האם מועילה חזקהבפותח חלון לחצר חבירו?
השו"ע 21כתב דמועילה חזקה בפותח חלון לחצר חבירו ,וכ"כ הרמ"א שכן ראוי להורות ,אע"פ
שרבים חולקים וסוברים דלא מועילה חזקה בהיזק ראיה.ואף אם נאמר דמועילה חזקה עדיין ישנה
מחלוקת ,דלרמב"ם החזקה היא מיידית ואילו לרא"ש בעינן ג' שנים וטענה ,וכמבואר בסימן קנ"ג סעיף
ב' .22וכתב הטז" דאם היתה מחילה בפירוש או דסייע לו בפתיחת החלון ,כו"ע מודו שהחזקה היא
לאלתר ,וכמ"ש בו"ש בימן קמ"ו ס"א":אע"פ שאין חזקה פחות מג' שנים ,אם הביא המחזיק עדים
שהמערער הגביה סל פירות משדה זו על כתיפו של המחזיק להוליכם לביתו של המחזיק לעצמו ,הוי
חזקה מיד" .וה" ה בנידון דידן.
וכתב הר"י מגאש23שגם אם אנו נוקטים שיש חזקה,הכוונה שחלון זה ישאר על מקומו ואין לשנות
את מצבו ע"י שיסתום את החלון .אולם,יש איסור על בעל החלון לעמוד שם ולהסתכל ,ובזה החזקה לא
מועילה.
והנה כתב הכסף קדשים ,דבמקרה שלחלון מול חלון דהוה משנים קדמוניות ,ולכל אחד יש חזקה,
או שכל אחד נתן הסכמתו לחבירו לעשותו .ואותם חלונות יש בהם זכוכית ,כנהוג ,וכעת רוצה לשנות
ולהוריד את הזכוכית ,כדי שיהיה פתוח לרווחה -אסור לעשות כן משום שע"י זה יש תוספת ראיה.
ויש לדון ברוצה להחליף זכוכית בתריסים ,דהכא איכא עדיפות ,דבתריסים הסגירה מרובה יותר
ואדרבא יש פחות היזק ראיה.

ח .חלון מול חלון
שותפים בחצר שנתנו לו רשות לפתוח חלון ,מותר לו לפתחו ,אך שלא יהיה חלון מול חלון ,וכמו
שלמדנו בפרשת בלק דלא היו פתחיהם מכוונים זה לזה,וזה איסור תורה לעשות פתח מול פתח או חלון
מול חלון,ואפילו שטר וקנין לא יועילו .ויש חולקין וסל" דכשאין השותפין מקפידין ליכא איסור תורה
ואפשר לעשות חלון מול חלון ומועילה חזקה )רמ"א(.
והנה אם אדם רוצה לפתוח לרשות הרבים פתח מול פתח )של מישהו אחר( מותר ,והטעם  -שלא הוא
מזיק בלבד אלא בני רשות הרבים מזיקים איתו ,ואכ" אין כאן תוספת מיוחדת של נזק ,דלא גרע הוא
מבני רה"ר העוברים שם.וקשה מהפסוק שראה בלעם את ישראל שוכן לשבטיו ,ודרשו חז"ל שאין
פתחיהם מכוונים .וי"ל שברחוב הראשי של מחנה ישראל,לא היה את הדין של פתחיהן מכוונים ,אלא
דוקא במקומות שלא היו ליד רה"ר  -ברחובות הצדדיים.
ולפי"ז,אם אדם גר בקומה שניה ורוצה לפתוח חלון נגד חבירו בקומה השניה ,ודרך רה"ר עוברת
באמצע  -יש לאסור משום דבני רה"ר אין עיניהם שם .ואין הבדל בין אם רוצה לפתוח חלון חדש או
דרוצה להוסיף על חלון קיים.

 21סימן קנ"ד סעיף ז'.
 22וכ"כ החזו"א סי' י"א דבעינן טענה.
 23ריש ב"ב.
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איתא במסכת שבת )דף כ"ג:(:אמר רב הונא הרגיל בנר הויין ליה בנים תלמידי חכמים .ומפרש
רש"י :דכתיב )משלי ו( "כי נר מצוה ותורה אור" ע"י נר מצוה דשבת וחנוכה בא אור דתורה .כתב
הרמב"ם )פ"ד מהלכות חנוכה הי"ב( מצות נר חנוכה חביבה היא עד מאוד .וצריך אדם להזהר בה כדי
להודיע הנס ולהוסיף בשבח האל והודיה לו על הניסים שעשה לנו עכ"ל.
כדי לבאר את ההלכה בענין הדלקת נר חנוכה במוצאי שבת ,נקדים מס' הקדמות:

א .תקנות חז"ל בהבדלה
בגמ' ברכות דף ל"ג: .
אנשי כנסת הגדולה תקנו לישראל ברכות ותפילות קדושות והבדלות ..בתחילה קבעו הבדלה
בתפילה ,העשירו קבעוה על הכוס ,הענו חזרו וקבעוה בתפילה .והם אמרו המבדיל בתפילה צריך שיבדיל
על הכוס.
חזינן דהיו ג' תקנות בהבדלה:
א .בתחילה שהיו עניים לא רצו חז"ל לתקן שצריך להבדיל על כוס יין ,אלא רק בתפילה.
ב .כשהעשירו ,תקנו חז"ל שצריך להבדיל דוקא על כוס מדרבנן ומשום כבוד השבת ,ועד אשר לא
יבדילו אסורים באכילה ובמלאכה.
ג.כיון שחזרו והענו ביטלו את התקנה של הבדלה דוקא על כוס,אלא שרצו לתקן תקנה קבועה
בהבדלה ולכן אמרו שיבדילו בתפילה ואם יכול יבדיל על כוס אח"כ וצריך לחזר על כך כמו כל
מצוות עשה.

מהסוגיא בפסחים )דף כ"ג (:מתברר שהטעם לברכת האש במוצ"ש "הואיל ותחילת בריאתו הוא".
והטעם לברכת האש במוצאי יוה"כ מפני דבר חידוש שלא הותר להשתמש בו כל היום ועכשיו הותר.
ונפק"מ:
1
א .שביום כיפור צריך דוקא נר ששבת .
2
ב .נר שישראל הדליק מגוי :בשבת מברכים ולא ביוה"כ .
ג .לנוהגים שסומא מברך "מאורי האש" רק במוצ"ש ולא במוצאי יוה"כ.3

 1וכן ברמב"ם פכ"ט מהל' שבת הכ"ז.
 2מובא במ"מ שם בשם תשו' רמב"ן.
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מהגמ' )שבת דף ק"נ (:למדנו שאסור לאדם שיעשה חפצו במוצ"ש קודם שילוה המלך כלומר שיבדיל
או על הכוס או בתפילה.
ונחלקו הראשונים מה הדין לאחר זמן יציאת השבת כשעדין לא הבדיל:4

שיטת רש"י ,הגאונים )מובאים במ"מ( ורב עמרם
לא הבדיל בתפילה ורוצה לעשות מלאכה אומר ברוך המבדיל וכו' בלא שם ומלכות .ומשום היכרא,
ואח"כ יעשה הבדלה על הכוס.וכן אם הבדיל בתפילה יכול מיד לעשות מלאכה אלא שעדין צריך להבדיל
על הכוס .וכתב הר"ן דלרש"י "המבדיל"מתיר רק מלאכה אבל עדין אסור באכילה ושתיה.

שיטת הרי"ף ,הרא"ש ,בה"ג והרמב"ם )פכ"ט מהל' שבת(
לא הבדיל בתפילה אומר ,ברוך...המבדיל בין קודש וכו'בשם ומלכות ויכול לעשות מלאכה .ואף אם
הבדיל בתפילה,אינו יכול לעשות מלאכה עד שיאמר כנ"ל בשם ומלכות.

שיטת ר' ירוחם
גם אם לא הבדיל כלל התירו לו מלאכות שאין בהם טורח כגון:הדלקת הנר בעלמא והוצאה מרשות
לרשות וטלטול ד"א ברה"ר.אבל מלאכות גמורות כגון :כותב ,אורג ,חוטב עצים וכד' אסור.5
הב"י פסק כרש"י שכן נהגו העולם,ועוד דהמחלוקת היא באסורי דרבנן ולקולא .והרמ"א הביא דעת
הר' ירוחם ביש אומרים ולא כעיקר להלכה.
עיקרה של הבדלה תוקנה בתפילה והם אמרו דיבדיל אף על הכוס .ב.מברכים
היוצא מן האמור :א.
במוצ"ש "בורא מאורי אש" מפני שבאותו זמן נברא האש,ולא מפני האיסור להשתמש באש .ג.לפני
שהבדיל על כוס אסור אדם אפילו במלאכות דרבנן.

בכמה מקומות מצינו מחלוקות בענין סדרי קדימויות כגון:

 3מובא בב"י על הטור בסימן רצ"ח בסופו בשם אורחות חיים וע"ש בב"י בשם תשו' הרשב"א בשם
הגאונים דאם סומא אינו מברך על האש א"צ הבדלה כלל וסגי בהבדלה על הכוס.
 4ממעשה דרב אשי בגמ' שם  -מוכח כדעת רש"י והרא"ש .וכ"פ בשו"ע רצ"ט ,ובקשו"ע סי' צ"ו ,ובשו"ע
הרב .בשו"ע הרב כתב דאף לרי"ף וסיעתו,אם הבדיל בתפילה ורוצה לעשות מלאכות שאין בהם טורח,
כגון הדלקת הנר  -מותר ע"י שיאמר המבדיל בלא שם ומלכות.
וכתב הגרי"ז )על הרמב"ם פרק כ"ט מהלכות שבת( יש לדון באיסור מלאכה במוצ"ש מצד איזה טעם
הוא .האם מפני קדושת היום.או מפני שנתחייב בהבדלה ולכן אסור באכילה שתיה ועשיית מלאכה עד
שיבדיל.
איסור מלאכה הוא מפני חובת ההבדלה ולכן בעי לומר המבדיל בשם ומלכות ואז קיים חובת
לרי"ף:
הבדלה ויכול לעשות מלאכה.
לרש"י:איסור מלאכה הוא מדיני שבת ואינו תלוי בהבדלה כלל .ולכן מותר ע"י היכרא בעלמא.
 5להבנת סברת הר' ירוחם אומר ערוה"ש דחז"ל תיקנו איסור מלאכה מדין היכר,דוגמאת איסור מלאכה
דקודם תפילה.
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נר חנוכה במוצאי שבת

א .בברכות )דף נ"א(:איתא במשנה מחלוקת בסדר הברכות בקידוש של שבת  -ב"ש אומרים :מברך
על היום ואח"כ מברך על היין ,וב"ה אומרים :מברך על היין ואח"כ על היום.
ובגמ' )דף נ"ב (:סברת ב"ש :מפני שהיום גורם ליין שיבוא ,ועוד דכבר נכנס היום ועדין יין לא בא.
סברת ב"ה :שהיין גורם לקידוש שיאמר ,ועוד דתדיר ושאינו תדיר ,תדיר קודם.
ונפסק להלכה כב"ה] .מקור דין "תדיר" זבחים פ"ט.[:
ב .פסחים )דף ק"ה( הנכנס לביתו במוצ"ש מברך על היין ועל המאור ועל הבשמים ואח"כ אומר
הבדלה על הכוס,ואם אין לו אלא כוס אחד...משלשלן כולן לאחריו ולא אמרינן חביבה מצוה
בשעתה) .פ'שלא יבדיל לפני הסעודה שהיא שעת ההבדלה( .ומפרש רש י" דאפוקי יומא מאחרינן
ליה באבדלתא כי היכי דלא ליהוי עלי כטונא.
ג .פסחים )דף ק"ה( מי שרוצה להבדיל במוצ"ש שחל בעיו"ט יברך יקנה"ז ,ולא אמרינן חביבה מצוה
בשעתה .רש"י מפרש :אין להקדים הבדלה כדי שלא תראה עליו שבת כמשוי.

ב .מחלוקת ראשונים בענין קידוש ונר חנוכה.
בגמ' שבת ) כג (:בעי רבא נר חנוכה ,וקידוש היום )אם עני הוא ואין לו כסף לקנות שניהם( מהו,
קידוש היום עדיף דתדיר,או דלמא נר חנוכה עדיף משום פירסומי ניסא .בתר דאבעיא הדר פשטא  -נר
חנוכה עדיף משום פרסומי ניסא ,עכ"ל.ופסקו הראשונים דאם יש לאדם שתי מצוות ויכול לקיים רק
אחת,נר חנוכה דוחה קידוש היום משום פרסומי ניסא.
ובתוספות )שם ,ד"ה הדר( כתב הרשב"א :כשחל ר"ח טבת בשבת ,יש לקרוא מפטיר  -בפרשת ר"ח,
והפטרה בנרות זכריה.ומה שמקדים לקרוא בשל ר"ח משום דמצי למעבד תרוייהו -תדיר ופרסומי ניסא
 עבדינן תרוייהו ,ותדיר קודם.אבל היכא דלא אפשר למיעבד תרוייהו פרסומי ניסא עדיף.6כתב הרשב"א )שם( בשם בה"ג :כשמדליק נר חנוכה בערב שבת ,מדליק נר חנוכה ואח"כ של שבת,
דאי מדליק ברישא של שבת איתסר ליה לאדלוקי דחנוכה משום דקבל עליו השבת .והרשב"א והרמב"ן,
חלקו עליו .וכתבו דדבריו תמוהים,אלא מדליק של שבת קודם דתדיר ומשום דהוי נמי שלום בית.
השו"ע פסק בסימן תרע"ט ,דמדליק נר חנוכה ואח"כ נר שבת.

ג .מחלוקת ראשונים בענין הבדלה ונר חנוכה.
הנה בספר מהרי"ל ,בהלכות חנוכה) :עמ' נז( "מדליקים נר חנוכה בבית הכנסת קודם הבדלה כדי
לאחורי אפוקי יומא...ואפילו בתוך ביתו נר חנוכה ואח" כ הבדלה" .עכ"ל.
בספר תרומת הדשן ,סימן ס'" :7ואע"ג דנהגו במוצ"ש ויו"ט לברך ולספור קודם הבדלה ,התם היינו
טעמא,משום דאפוקי יומא מאחרינן ליה כדאמרינן בפרק ערבי פסחים )דף ק"ג( ולהכי נמי כתב במנהגים
דמדליקים נר חנוכה בבית הכנסת קודם הבדלה.8"...

 6וכן ברא"ש שם .ובתוס' תירץ עוד תירוצים :דבקריאת התורה אין כ"כ פירסומי ניסא )ולכן תדיר
קודם(.
ועוד הקדימו קריאת ר"ח כדי שיקרא מפטיר והפטרה בחנוכה.
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א כתב דמשמעות לשון הטור מהירושלמי כשיטה זו .דכיון דנר חנוכה קודם כתבו
הב"ח בסימן תרפ"
דאין להבדיל עליו אלא צריך נר אחר להבדלה.
פשט דבריהם :כיון שבאו לידינו ב' מצוות כאחת,צריכים לקבוע איזו מצוה קודמת לקיום ,ואיזו
מצוה מתאחרת בקיומה .אומרים הראשונים )הנ"ל(:כיון שהגיע זמן יציאת שבת נתחייב בהבדלה ,אולם
כשבאה לידינו עוד מצוה שגם זמנה הוא מצה"כ כגון :ספירת העומר ,קראת המגילה ,נר חנוכה .אין
להקדים הבדלה למצוה האחרת מפני שיראה כמשליך מעליו את השבת ,ובלשון הגמ' )פסחים( דלא להוי
עלי כטונא )פירוש :משאוי(.
אולם בשלטי גבורים )פרק ב' דשבת( מביא בשם הראב"ד ,קשה לברך בורא מאורי האש שהרי כבר
השתמש באור לנר חנוכה.ולכן הבדלה קודמת מלבד בבית הכנסת מטעם פירסום .ועוד דמהשמש של
החנוכיה ודאי נהנה .וכן כתב באבודרהם ובאשכול .השו"ע פסק להלכה כתה"ד בבית הכנסת ,והרמ"א
הוסיף דגם בבית כל אחד ידליק נר חנוכה ואח" כ הבדלה.9

ד
הט"ז פסק למסקנה :מה שכבר נהגו בבית הכנסת להדליק נר חנוכה תחילה ואח"כ הבדלה אין
לשנות אבל כל אחד בביתו יבדיל ואח"כ ידליק נר חנוכה.
הסבר שיטת הט"ז בנוי על ד' יסודות אלו:
א .הדלקת נר חנוכה לפני הבדלה על כוס,סותרת לקדושת השבת.
ב.הדין של תדיר קודם דוחה את הסברה של "עיולי יומא" וכ"ש "אפוקי יומא".
ג.לא שייכת סברת פרסומי ניסא ,להקדמת נר חנוכה להבדלה,משום שיהיה פרסומי ניסא גם אחרי
הבדלה .וכמו התוס' בשבת כ"ג.
ד.זמן הדלקת נר חנוכה אינו חל בתחילת הלילה ,משא"כ ספה"ע וקרה"מ.
ערוך השולחן מצדד להלכה כט"ז ומוסיף טעם:
ה .הבדלה שייכת לאתמול.והדלקת נר חנוכה שייכת ליום המחר ולכן עדיף הבדלה ואח"כ נר חנוכה
.10

 7התה"ד בתשובתו מדבר על בית הכנסת ולא על אדם פרטי.
 8מהרי"ל הל' חנוכה אגור סי' אלף ב' כלבו סי' מד ג'.
 9בביה"ל מביא מח' גדולה באחרונים .אי אמרינן תדיר קודם .דהט"ז ,מהר"ל ,פר"ח ,ודה"ח אמרי דתדיר
קודם אך בית מאיר ,גר"א ,חמד משה,שאילת יעבץ והפרי מגדים כתבו דבבית הכנסת ידליקו נר חנוכה
ואח"כ הבדלה ובביתי דעביד כמר עביד ודעביד כמר עביד ואין לגעור דכל אחד יש לו על מי לסמוך.
 10הערוה"ש דייק מלשון המגן אברהם דקודם מדליק ואח"כ מבדיל אף בביתו.
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נר חנוכה במוצאי שבת

ה
והנה ,על יסוד א' .אומר החת"ס ,בהערותיו על השו"ע :כיון שנפסק סדר הברכות בהבדלה .שברכת
האש קודמת לברכת ההבדלה,הכא נמי ברכת נר חנוכה תהא קודמת להבדלה וכמו שברכת האש אינה
סתירה לקדושת השבת ,אף ברכת נר חנוכה כן.11
ועוד ,לפי הסבר הגרי"ז בשיטת רש"י באיסור מלאכה במצ"ש,ביאר דאם הוא בזמן תוספת שבת אז
האיס הוא מפני מלאכות שבת אבל אחרי הזמן הזה הוא מדין כבוד שבת שיהא היכר שלא יעשה
ור
מלאכה עד שיבדיל,ולכן כיון דהכא הוא כבוד שבת לאפוקי יומא אינו סותר לאיסור מלאכה.
והנה על יסוד ב' של הט"ז ,בדין תדיר עדיף.הוכיח משיטת בית הלל שאמרו יברך על היין ואח"כ
יקדש משום דתדיר קודם .משמע ,שגדר דין תדיר להקדים המצוה ,אע"פ שהמצוה שכנגדה היא קדושת
השבת ומפני התדיר דוחים סברת הקדמת קדושת השבת .וא"כ נקוט כלל זה בידך :כאשר באו לפניך ב'
מצוות כאחד הקדם התדירה לשכנגדה,אפילו אם היא נוגעת לקדושת היום.
ועוד,אם לכניסת השבת המתינו מלקדש את היום ,עד שיברכו על התדיר ,היין ,תחילה כ"ש ליציאת
השבת.
וצ"ע על סברה זו של הט"ז:
א.לכאורה אמרינן דיו לבא מן הדין להיות כנידון וכמו שבנלמד התדיר הוקדם למצוה אחרת של
קדושת היום.אבל אם במצוה אחת גופה מצד התדיר יש סברה להקדימה ומצד קדושת היום יש
לאחרה ,לא למדנו.
ב .יש לחקור בסברה זו,של תדיר קודם האם הכוונה שכיון שמצוה זו מצוה מורגלת יותר ,א"כ דינה
שלא תדחה מפני מצוה שמורגלת פחות .או נאמר ,שמצוה זו כיון שהיא תדירה נהפכת למצוה
מסוג חשוב יותר ולכן יש להקדימה למצוה אחרת .ובנידון דידן שכשם שמצות הבדלה מורגלת
יותר היא גם מורגלת להידחות מפני מצות שתדירות כמותה ,מפני שאמרינן "אפוקי יומא" עדיף.
מ דאם תדיר הוא סברה של רגילות כאן יש גם רגילות אחרת .ואם תדיר הוא שהמצוה
א"כ נפק"
נהפכה לחשובה יותר  -תוקדם.
ם ועוד ראשונים מבואר דסברת אפוקי יומא עדיף,היינו שלא תהא שבת עליו כמשוי ,שאם
ג .ברשב"
יקדים להבדיל הוא מבזה את השבת א"כ ,לא שייך הכא ה'כל שכן' של הט"ז .דניחא דבכניסת
שבת אומרים תדיר קודם שהרי אף היין לקדושת שבת .אבל ביציאת השבת ,אם נוציא את השבת
ברישא ,הרי הוא ביזיון ממש לכבוד שבת,ועל זה אמרינן אפוקי יומא עדיף.12
ד .בענין תדיר קודם :הט"ז העלה להלכה ,דכיון דהוא כלל בכל התורה כולה שתדיר קודם ,ובנידון
דידן יש להסתפק כיון דאיכא כנגדו מעלת אפוקי יומא ,אמרינן דאין להוציא מהכלל הנ"ל אלא
בראיה ברורה.

 11כתב חת"ס שאם יש לאדם רק כוס א'של יין ורצה להבדיל עליו אלא שצריך כוס לאחר המזון שעתיד
פסקו שימתין עם ברכת ההבדלה עד לאחר המזון ואילו את הרחת הבשמים והאש יברך קודם
לאכול.
לכן .א"כ נ'דאף אם בירך על האש עצמו ועדין לא הבדיל,לא סותר את ברכת ההבדלה שאחריה.
 12אף הגר"א חולק על סברה זו של הט"ז .והוכיח מהגמ' פסחים )קה(דאמרינן אפוקי יומא עדיף ולכן
הקדים קידוש .ואין לומר ד"ש עדיף יומא.

ר' ישראל גליקמן
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וכדבריו מצינו בתוספות )ד" ה הדר ,שבת כג ב'( וברא"ש) .שם(.13
אמנם ברמב"ם )פ"ט מהל' תמידים ומוספים ה"ב(פסק לענין תמיד וכנגדו מקודש ,דאיזה מהם
שירצה יקדים.
והגאון ר'ברוך פרענקיל כתב דסברת תדיר שייכת רק במקום שחייב לעשות המצוה עכשיו
וזריזים מקדימים אבל בהבדלה כל כמה שמאחרה מכבד יותר את השבת .ולא שייך להקדים
הבדלה מפני סברת תדיר.
שיטת רש"י )סוכה פרק החליל(תדיר לבד אינו דוחה רק עם סיבה נוספת עימו .והט"ז דחה
סברתו דתדיר בעצמו דוחה,ללא סיבה נוספת עימו ואין ראיה ממחלוקת ב"ש וב"ה בענין קידוש
היום מכיון ששם הובאו ב'טעמים לכל שיטה אלא שלב"ה תדיר מכריע .14ואה"נ גם בעצמו היה
מכריע.
בשו"ת מהרש"ם ח"ה סי' נז מצדד כהט"ז.ודוחה מעליו את קושית העולם מתוד"ה אפ"ה )יומא
לא אמרינן תדיר קודם רק היכא דתרוייהו שוים דומיא דתמידים ומוספים אבל היכא
דף ל"ג( "
דחד הוי עבודת מתנה וחד הוי סילוק לא" .ותירץ מהרש"ם :דפרוש התוס' דקודם צריכים לעשות
עבודת הסילוק לסלק העבודה הקודמת ואח"כ לעשות עבודת מתנה .ואפילו אם יקדים התדיר
וכאן הוי איפכא ,לכן צריך הסילוק קודם היינו הבדלה ואח"כ המתנה.
ה.לענין פירסומי ניסא:
הרי מפשטות הגמ' )מובאת לעיל בריש פרק ב'(מבואר דפרסומי ניסא מגדיר בחשיבות המצוה.
מובנת סברת הראשונים דנר חנוכה קודם אלא דמהתוס' משמע פשט אחר בהבנת הגמ' דאם
אפשר לקיים שניהם תדיר קודם דפרסומי ניסא יהיה אח"כ אבל אם אפשר לקיים רק מצוה אחת
פרסומי ניסא קודם.
ו .לגבי יסוד ד ,ה,כיון דאמרינן אפוקי יומא עדיף.לא שייכות סברות אלו.

כתב קדושת לוי :קדושה שלישית ) חנוכה( נר שבתונרות חנוכה עבודת חוץ הם ואף דקורבנות בטלו
הנרות לא בטלו לעולם וזהו שאמר לאהרן שלך גדולה מכולם ששלך קיים לעולם.15

 13בתוס' שם יש ג' תירוצים ,והט"ז סובר דתירוץ ראשון עיקר.
 14ובטז"תירץ לענין סוכה דמקדימים ברכת המצוה על ברכת הזמן אע"פ שהזמן תדיר מפני שאין ברכת
זמן בלא סוכה.
15בראש פרשת בהעלותך כתב דהבטחה זו לאהרן רומזת על נרות חנוכה .ויש בהם המשך הקדושה של
המנורה שבבית המקדש.והקדושת הלוי מבאר שנר שהודלק לכבוד שבת או בית הכנסת בסגולתו לעורר
זכות גדולה כמו הדלקת המורה שבמקדש .למדנו שאפילו כשאין ביהמ"ק קיים אפשר לעורר את זכות
הדלקת המנורה ע"י נר שבת ובית הכנסת ,והחשמונאים ע"י שהדליקו הנרות זכו לנס ההצלה.
עוד עיין ברמב"ן בראשית יא ,לב דכיבוד ד' בבית הכנסת הוא ע"י הדלקת נר )פסיקתא(.

בלכתך בדרך
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א .מקור הדין:
1

איתא בגמרא מסכת חולין  :המבשל בשבת :בשוגג  -יאכל ,במזיד  -לא יאכל ,דברי ר' מאיר.
ר' יהודה אומר :בשוגג  -יאכל למוצאי שבת ,במזיד  -לא יאכל עולמית .ר' יוחנן הסנדלר אומר:
בשוגג -יאכל במוצאי שבת לאחרים ולא לו .במזיד -לא יאכל עולמית.
מ סובר דבשוגג יאכל אפילו הוא ואפילו בו ביום ובמזיד הוא ואחרים יאכלו במוצאי
רש"י מפרש דר"
שבת.
ור' יהודה סבר שבשוגג -יאכלו הוא ואחרים במוצאי שבת אבל בו ביום אסור אף לאחרים ובמזיד -
הוא לא יאכל עולמית ואחרים יאכלו במוצאי שבת.
הר"ן 2נקט כלל :מזיד דרבי מאיר  -הוא שוגג דרבי יהודה .ומזיד דר' יהודה  -הוא שוגג דרבי יוחנן
הסנדלר.
בהמשך הגמרא מובאת הלכה למעשה מרב שכאשר לימד את תלמידיו  -הורה להם הלכה כר' מאיר,
וכאשר הוא דרש בפירקא דרש כר' יהודה משום עמי הארץ.
התוספות 3הוכיחו שרב פסק כר' מאיר.
הסמ"ג 4כתב :הלכך כרבי יהודה נדרוש אנן ,אע"ג דקימ"ל כר' מאיר.
הרמב"ם 5פסק כר' יהודה דבשוגג מותר לו במוצ"ש ובמזיד אסור לו עולמית ,ולאחרים מותר
במוצ"ש בין אם בישל בשוגג בין אם בישל במזיד .וכן פסקו הרי"ף 6והרא"ש.7
הטור והבית יוסף 8פסקו כר' יהודה,הסברא הפשוטה והישרה אומרת דאם רב חשש לעמי הארץ
שבדורו ,בודאי שאנו צריכים לחוש לעמי הארץ שבדורנו.
הגר"א 9כתב להוכיח דהלכה כר'מאיר משום דאנן חשיבי בני תורה ואפילו לדעת השו"ע שפסק כר'
יהודה היינו בדאורייתא,אבל במלאכת דרבנן לא קנסו שוגג אטו מזיד.

ב .איסור מעשה שבת דאורייתא או דרבנן
הגמרא במסכת בבא קמא 10אומרת:מאי טעמא דרב יוחנן הסנדלר דבמזיד אסור לו ולאחרים,
כדדריש רבי חייא אפיתחא דבי נשיאה" ,ושמרתם את השבת כי קודש היא לכם" מה קודש אסור
באכילה אף מעשה שבת אסור באכילה .ופליג בה רב אחא ורבינא.חד אמר מעשה שבת אסור מן התורה
וחד אמר אסור מדרבנן מאן דסבר דמעשה שבת מדרבנן היינו משום דדריש :היא קודש ואין מעשיה

 1ט"ו.
2מסכת חולין פרק ראשון בדפי הרי"ף.
 3מסכת חולין ד"ה "מורי להו".
 4מצוה ס"ה.
 5הל' שבת פ"ו ה' כ"ג.
 6ריש פרק ג' דשבת.
7מסכת חולין סימן י"ח.
 8ריש סימן שי"ח.
 9באורי הגר"א סק"א.
 10ע"א.
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דין הנאה ממעשה שבת

11
בכל התורה כולה רבינא לקולא ורב אחא לחומרא והלכתא כרבינא לבר מהני תלת
קודש .איתא בחולין
שמפורשים שם.ונמצא לפי זה דהלכתא דמעשה שבת הוי איסור דרבנן דרבינא הוא המיקל והלכה
כמותו .ערוך השולחן 12ואגרות משה13פסקו דמעשה שבת הוי איסור דרבנן.
אולם הלבוש14כתב דמלאכה גמורה הנעשית בשבת אסורה בהנאה מן התורה .והכלל הנ"ל דהלכה
כרבינא לא נאמר לגבי איסורי אכילה דגנאי הוא לישראל שיאכל דבר שנתבשל בשבת ולכן איסור מעשה
שבת הוי מן התורה דבזה אזלינן לחומרא .וכיון דקימ"ל כרבי יהודה להחמיר במבשל בשבת בשוגג א"כ
הלכה ג"כ כמאן דמחמיר דמעשה שבת הוי איסור דאורייתא.
אולם אפשר לדחות את סברת הלבוש ולומר שהרי דבר שנתבשל בשבת אינו איסור חפצא אחר
שפעמים ויש לו היתר לאחרים במוצאי שבת ואינו כדבר האסור עולמית ,וא"כ אינו חשוב כדבר האסור
מגופו דרק הזמן והשעה גורמת לאיסור ולא יתכן לומר על דבר שאסור היום ומותר מחר שיהיה איסור
חפצא,וממילא לא שייך לומר בזה דגנאי הוא לישראל שגופו יהנה מדבר אסור ,ולכן מוכרחים לומר דהא
דפליגי רב אחא ורבינא והלכה כדברי המיקל,כלל זה איתא גם במידי דאכילה.
שו"ת הר צבי כתב שאף שמעשה שבת הוי איסור דרבנן מ"מ איסורו חמור שעשו אותו חכמים
כאיסור חפצא כמו נבילה,וכתב שם לחלק בין גוי העושה מלאכה לצורך ישראל שבזה האיסור לישראל
הוא בגדר איסור על הגברא לבין היכא שהישראל עושה מלאכה בשבת שאז האיסור להנות ממעשיו הוא
איסור חפצא,וכל זאת למרות שיש חומרא במעשה שבת בגוי שעשה מלאכה לצורך יהודי שצריך להמתין
במוצ"ש בכדי שיעשו כדי שלא יבוא לומר לגוי בשבת אחרת לעשות מלאכה בשבילו.

ג .דין המתנת בכדי שיעשו במוצ"ש
רש"י15סובר שגם בישראל שעבר ובישל בשבת צריך להמתין בכדי שיעשו כדי שלא יהנה ממלאכת
שבת אולם הרמב"ם 16חולק וסובר שבישראל אין צריך להמתין בכדי שיעשו,אולם אם גוי עשה מלאכה
בשביל ישראל צריך להמתין בכדי שיעשו משום דאיסור אמירה לגוי קל בעיניו ויבוא לומר לגוי לעשות
מלאכה בשבילו לשבת אחרת,אבל בישראל ליכא למיחש שיבוא לומר לחברו לבשל בשבילו בשבת כדי
שיהיה מוכן בשבילו למוצש" מיד דאיסור סקילה חמור בעיני הבריות וגם אין אדם חוטא ולא לו .וכן
מובא במשנה ברורה .17מרן השו"ע פסק כדעת הרמב"ם דבישראל לא צריך להמתין בכדי שיעשו.
אם נעמיק במחלוקת זו נמצא שלדעת רש י" צריך להמתין בכדי שיעשו משום שלא ירויח ממעשיו
ולא יהנה ממלאכת שבת ולכן גם בישראל צריך להמתין בכדי שיעשו ,דאי לאו הכי הרי הוא נהנה מה
שעשה בשבת ,דיש לפניו תבשיל שמוכן במוצ"ש מיד .אבל לרמב"ם טעם האיסור הוא משום קנס
שקנסוהו על מה שעבר איסור בשבת כי הרי כתוב בתורה "היא",היא קדש ואין מעשיה קודש ,ואין כח
ביד חכמים לאסור .משא"כ לקנוס  -חז"ל קונסים גם על דבר המפורש היתרו בתורה.
 11צ"ג ע"ב.
 12שי"ח סק"א.
 13או"ח סימן קכ"ג.
 14סימן רמ"ד סע' ג'.
 15מסכת גיטין נ"ג ע"ב.
 16הל' שבת פ"ו ה' כ"ג.
 17סימן שי"ח סק"ה.
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ילקוט יוסף18פסק כר' יהודה וכמו כן אין צריך להמתין במוצ"ש שיעור בכדי שיעשו בישראל.

ד .המבשל במזיד לצורך אחרים
נחלקו הפוסקים האם המבשל לצורך אחרים חשיב כלו או כלאחרים.
לענין ביטול איסור לכתחילה פסק השולחן ערוך 19שאם עבר וביטל איסור או שריבה עליו ,אם עשה
כן במזיד -אסור למבטל עצמו וכן למי שנתבטל בשבילו.
הט"ז 20כותב:אסור לאחרים דוקא שידעו שנתבטל עבורם ונוח להם אבל אם לא ידעו שרי להם.
רעק"א21חולק וסובר שאסור לאחרים אפילו לא ידעו שנתבטל בשבילם.
א"כ לכאורה גם כאן יסבור השו"ע שאם בישל עבור אחרים אסור להם לאכול כמו שלו אסור.
המגן אברהם22כתב דלמי שנתבטל בשבילו הוי גם כן דינו כמו הוא עצמו.
אולם הבית יוסף23אומר משום שבלאו הכי צריך להמתין בכדי שיעשו כשבישלו גוי ,ולישראל לא
חיישינן משום דאין אדם חוטא ולא לו לכן אם בישל לצורך אחרים חשיב כלאחרים .ערוך השולחן 24נתן
טעם להבדיל בין מבטל איסור למבשל בשבת לצורך אחרים משום דמבטל איסור יש חשש שמא ירבה
בשבילו אבל כאן ליכא חשש שיבשל הישראל בשבילו כי אין אדם חוטא ולא לו ולכן אם בישל בשביל
אחרים חשיב כלאחרים.אולם כל זאת דוקא שבישל לדעתו של אחר ולא חיישינן שמא יצוה האחר לבשל
בשבילו דלא ישמע לו.אבל במסעדה שיש טבח שמבשל בקביעות ביום שבת לאחרים במקרה זה פוסק
הכתב סופר25דקונסים אותו רבנן לאלו שנתבשל בשבילם כמו לו עצמו דשייך שיעשה להם פעם אחרת,
ועוד אפילו למי שלא נתבשל בשבילו כלל -אין ליקח ממנו משום דלפני עיור לא תתן מכשול ומשום
מסייע בידי עוברי עבירה.
ילקוט יוסף פוסק שאם יהודי עשה מלאכה בשבת לצורך אחרים במזיד ,אם עשה כן באופן ארעי
מותר לאחרים להנות ממלאכתו במוצ"ש מיד ובפרט שהדבר נעשה בניגוד לרצונם אבל אם עושה כן
באופן קבוע -אסור גם לאחרים להנות מאותו תבשיל לעולם.

ה .הנאה מחשמל המיוצר בשבת
26
כותב שכיום תחנות הכח מייצרות את החשמל באופן אוטומטי ולא כמו פעם שהיו
שו"ת הר צבי
צריכים להוסיף דלק בידים כל שמונה שעות.מכל מקום עם כל זה נעשות פעולות מסוימות הגובלות
בחילול שבת כמו ויסות כח החשמל ,ולפי"ז לכאורה יש להחמיר שלא להשתמש בחשמל בשבת שהרי אנו
נהנים ממעשה שבת .אולם ,הסברנו לעיל דדבר הנעשה באיסור בשבת לצורך אחרים בדרך קבע אין

 18שבת ג' סימן שי"ח.
 19יו"ד סימן צ"ט סע' ה'.
 20סק"י שם.
 21שם סימן צ"ט הגהות רעק"א.
 22סימן שי"ח סק"ב.
 23סימן שי"ח שם.
 24סימן שי"ח סע' ט'.
 25שו"ת כת"ס אור"ח סימן צ'.
 26חלק אור"ח סימן ק"פ.
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להנות ממנו בשבת.ואומרים בשם החזון איש שהחמיר לא להשתמש בחשמל בשבת .הרב עובדיה יוסף
כתב להקל אם יש בחדר גם נר שעוה באופן שאין חשש שמא יטה.
שו"ת אגרות משה27כתב דרובא דאינשי נוהגים היתר להנות מהחשמל בשבת ורק מיעוטא נוהגים
להחמיר כי הכל מבינים שהחשמל יעבוד באופן אוטומטי ורק שמוכנים שם אנשים לתקן ,אם המכונה
תתקלקל ולכן סומכין אנו שלא תתקלקל והוי כמין חזקה,וגם אם תתקלקל יש סבירות שגוי יתקן את
התקלה ולא יהודי.
ויש שכתבו להקל בבתי -חולים דשם יש צורך להשתמש בחשמל כי ללא חשמל יש חשש לאובדן חיים
ושאר כל העם נהנים אגב חולים אלו,וכן קיימת סכנה ביטחונית ללא חשמל שאז יוכלו אויבנו לפגוע בנו
בנקל.
28
אג"מ כותב שאדם שרוצה להחמיר להסתפק בנרות שעוה ואשתו אינה מסכימה לכך ,אין הבעל
יכול לכוף את אשתו על כך משום שרבים מתלמידי החכמים נוהגים להקל בזה ואין לבטל את שלום
הבית עקב כך.
ילקוט יוסף פוסק שאם עברו והדליקו אור חשמל באיסור או אפי' בשוגג אסור להנות מהאש
שהודלקה משום שהדלקת החשמל בשבת היא מלאכה גמורה האסורה מן התורה ומכל מקום אין צריך
לצאת מן הבית אלא רק שלא יקרא לאור החשמל דלא אסרו אלא הנאה ישירה ממעשיו.

ו .הנאה ממעשה שבת בדברים שיש בהם מחלוקת
פמ"ג  29כתב:כל היכא שנחלקו הפוסקים אם יש איסור בדבר או לא ,בדיעבד יש להקל ליהנות
מאותה מלאכה בשבת,שהואיל וכל איסור הנאה ממעשה שבת אינו אלא משום קנסא דרבנן שהרי
מהתורה "היא קודש  -ואין מעשיה קודש",אם כן הוי ליה ספקא דרבנן לקולא.אפשר להמחיש זאת ע"י
מספר דוגמאות כגון מי שהניח בשבת תבשיל צונן לח שנתבשל כל צרכו על גבי פלאטה בשבת או על גבי
אש מכוסה בטס של מתכת אף על פי שאסור לעשות כן שהרי יש בישול אחר בישול בלח מכל מקום
בדיעבד שעבר ועשה כן מותר לאכול מהתבשיל בשבת אף בעודו חם ואין לאוסרו משום מעשה שבת,
משום שיש מחלוקת ראשונים אם יש בישול אחר בישול בדבר לח שלדעת הרמב"ם ,הרשב"א והר"ן אין
בישול אחר בישול בדבר לח ולדעת רש"י ורא"ש יש בישול אחר בישול בדבר לח וכן פסק השו"ע ,30וא"כ
לענין הנאה ממעשה שבת שאיסורו מדרבנן הוי ליה ספיקא דרבנן לקולא ומה שסתם השו"ע שהמבשל
בשבת אסור באכילה  -היינו בבישול האסור לכל הדעות.
בספר לוית חן 31העיר דלכאורה הוי בכלל דבר שיש לו מתירין למוצ"ש דאפילו באלף לא בטיל? וכתב
ליישב על פי דברי הפרי חדש32דבספיקא דדינא לא אומרים האי דינא דדבר שיש לו מתירין.

 27אור"ח חלק ד' סמן ס"ד.
 28שם.
 29סימן שי"ח סק"י.
 30סימן שי"ח סע' ד'.
 31עמוד נ"ח.
 32סימן תצ"ז דף נ"ז
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כמו כן מי שהניח בשבת על גבי מיחם או ע ג" פלטה תבשיל שנתבשל שליש בישולו ולאחר שהניחו
שם נגמר בישולו אף שאסור לעשות כן,בדיעבד אין לאסור את אכילת התבשיל מאחר שהרמב"ם 33כתב
ששיעור נתבשל כמאכל בן דורסאי היינו כשהגיע לחצי בישולו .אך רש"י 34כתב ששיעור זה הוא שליש
בישול ,ובצירוף דעת הסוברים דשליש בישול חשיב כבר שנתבשל כמאכל בן דורסאי ,ושמא בנתבשל
כמאכל בן דורסאי ליכא משום בישול.
מי שעבר ויצק מים רותחים לתוך תבשיל שנצטמק ,אע"פ שלכתחילה אסור לעשות כן ,מכל מקום
בדיעבד מותר להנות מתבשיל זה בשבת שהרי לדעת רבינו יונה אין להטמין מים חמין מער"ש בקומקום
וליתנו לתוך תבשיל שנצטמק בשבת וכן פסק השו"ע 35דיש למחות ביד הנוהגין כן .אך הר"ן 36הביא דברי
רבינו יונה וחולק עליו משום דהלכה רווחת בידינו "שכל שבא בחמין מלפני השבת שורין אותו בחמין
38
בשבת",37לפי שאין בישול אחר בישול ואין הבדל בין מים מבושלים לתבשיל אחר .המשנה ברורה כתב
דכל שלא נצטנן לגמרי אפילו בדבר לח אין בו משום בישול כפסק הרמ"א ,אם כן אפילו אם אין היד
סולדת בו ויתחמם על ידי התערובת ג"כ שרי .לפיכך לענין דיעבד מותר להנות מהתבשיל בשבת.

ז .הנאה ממעשה שבת בדברים האסורים מדרבנן
40

המשנה במסכת תרומות 39אומרת :המעשר והמבשל בשבת :בשוגג  -יאכל ,במזיד  -לא יאכל וכן
המטביל כליו בשבת :בשוגג  -ישתמש בהן ,במזיד  -לא ישתמש בהן.
רשי"מפרש במזיד לא יאכל שעבר על שבות דאין מגביהין תרומות ביום טוב מדרבנן ,ומהתורה
מותר.אולם אם הגביה במזיד ועבר על איסור דרבנן  -לא יאכל .אך אם הפריש מעשר בשוגג בשבת -
יאכל,והיינו טעמא דבדרבנן לא קנסינן שוגג אלא מזיד .וכן פוסק הרמב"ם :41המטביל כלים בשבת
בשוגג  -ישתמש בהן ,במזיד  -לא ישתמש בהן עד מוצאי שבת.משום דאיסור הטבלת כלים בשבת הוא
מדרבנן ,אולם המבשל בשבת בשוגג קונס ר' יהודה,שוגג אטו מזיד משום שבישול הוי איסור דאורייתא.
הגר"א42הסיק להלכה דאפילו לדעת השו"ע דפסק כר' יהודה זה דוקא בדאורייתא ,אבל במלאכה דרבנן
סבירא ליה דלא קנסו שוגג אטו מזיד.
לכן נראה לומר שאשה שהפרישה חלה בשבת בשוגג,מותר לאכול מפת זו בשבת דאף שאסור
להפריש חלה בשבת מפני שנראה כמתקן את הפת ומתירה לאכילה ,כיון שאין האיסור אלא מדרבנן
בדיעבד מותר לאכול מפת זו בשבת.אבל אם עברו והפרישו חלה במזיד אסור להם לאכול מפת זו לעולם,
ולאחרים מותר לאכול מפת זו במוצאי שבת.

 33הל' שבת פרק ט' הלכה ה'.
 34מסכת שבת דף כ'.
 35סימן רנ"ג סע' ד'.
 36מסכת שבת ,ריש פרק "במה טומנין" דף מ"ח.
 37שבת דף קמ"ה.
 38רנ"ג ס"ק פ"ד.
 39פרק ב' משנה ג'.
 40מסכת ביצה דף י"ז ע"ב.
 41הל' שבת פרק כ"ג הלכה ח'.
 42באורי הגר"א ריש סימן שי"ח.
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המפריש תרומות ומעשרות בשבת בשוגג אף שעשה איסור שנראה כמתקן את הפירות ומכשירן
לאכילה,מכל מקום פוסק ילקוט יוסף43מותר לאכול מפירות אלו בשבת ואין בזה איסור מעשה שבת,
ואם הפריש במזיד אסור לאכול מפירות אלו בשבת ,אף שאין לו פירות אחרים.

ח .הנאה ממעשה שבת בדבר שלא נעשה איסור בגוף הדבר
הרשב"א בחידושיו44בשם רבו כתב שדוקא היכא שנתחדש מעשה בגופו של דבר כגון עשיית כלי או
אפיה ובישול  -אסור,אבל הבאת כלים ואוכלים מרשות לרשות,ודאי לא מתסרי אפילו לר' יוחנן הסנדלר
דסבירא ליה מעשה שבת דאוריתא כיון דלא נתחדשה בעין הכנה בשבת .לכן מים המגיעים לבתים ע"י
שאיבתם במשאבה חשמלית בשבת ,פוסק הילקוט יוסף45מותר להנות ממים אלה בשבת שהרי כיום זה
פועל באופן אוטומטי ללא מעשה אדם וגם במקומות שזה נעשה ע"י יהודים,המיקל להנות ממים אלו יש
לו על מי לסמוך והמחמיר  -תבוא עליו ברכה.
התוספות46כתבו גבי פירות שיצאו חוץ לתחום וחזרו במזיד,שלא דמי למבשל בשבת שבמזיד לא
יאכל דהתם הוי איסור דאורייתא ,אכ" מוכח דאף שאין שינוי בגוף הפירות אם יש איסור מן התורה
קנסינן ליה דלא יאכל.
הרמב"ם 47כתב :פירות שיצאו חוץ לתחום וחזרו :בשוגג -יאכלו בשבת שהרי לא נעשה בגופן מעשה
ולא נשתנו,ובמזיד לא יאכלו עד מוצאי שבת ואפשר לומר שהרמב"ם סובר כתוספות דבמזיד אסור
אפילו לא נעשה מעשה בגוף הפירות.אולם אין הדבר דומה שהרי לגבי המוציא פירות מותר לו במוצ"ש
מה שאין כן המבשל בשבת במזיד דאסור לו עולמית וע"כ יש חילוק .והראב"ד השיג על הרמב"ם וכתב
דאפילו חזרו למקומן במזיד מותרים בשבת כפירוש הרשב"א .השו"ע 48פסק כרשב"א וריטב"א להתיר
אפילו במזיד בשבת ,אם לא נעשה מעשה בגוף הדבר ,ובפרט שמעשה שבת הוי דרבנן.
מחלל שבת המקיים מסיבת בר מצוה בבית הכנסת בשבת ,והביא את הכיבוד ברכב בשבת  -זוהי
אחת הדוגמאות להנאה ממעשה שבת שלא נעשה מעשה בגוף הדבר -יש לכל בעל נפש להמנע מאכילת
כיבוד זה בשבת כיון שהובא באיסור,אולם המיקל יש לו על מי לסמוך.
ולכן יש להקפיד במחנות הצבא שכל המאכלים יגיעו אל המחנה קודם כניסת השבת ,ומ"מ בשעת
מלחמה יש לסמוך על סברת הרשב"א וסיעתו ,דכל שלא נעשה מעשה בגוף הדבר בשבת  -שרי.

ט .הנאה בימות החול מדברים שנעשו בשבת
שו"ת "הלל אומר" :49נשאלתי בנחתום יהודי האופה בשבת,אי מותרים הקונים שלו ליקח מאותו
לחם במוצאי שבת? וכתב דדין יהודי זה כדין מומר לחלל שבת ,ולקונים הקבועים שלו אסורה פת זו
עולמית ,כיון שהוא אופה על דעתם,והוי כאילו הם מצוים עליו להכין ולאפות להם בשבת ,והם מזידים
 43שבת חלק ג' סע' נ"ח.
44ריש פרק רבי אליעזר דמילה מס' שבת דף ק"ל ע"ב.
 45שבת ,חלק ג' סעיף ס"ז.
 46מסכת עירובין מ"א ע"ב ד"ה "לא הפסידו את מקומן".
 47הלכות שבת ,פרק ו' ,הלכה כ"ד.
 48סימן ת"ה סעיף ט'.
 49סימן ר"ד.

ר' יוסף אילוז
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ודינם כהאופה עצמו שאסור לו ולהם לעולם.אולם קונים אחרים שאינם קבועים אצלו ,צריכים להמתין
בכדי שיעשו במוצאי שבת ומותר להם.
הבית יוסף50התיר להנות ממלאכת ישראל כשנעשתה לצורך אחרים,משום דאין אדם חוטא ולא לו,
ומותר לאחרים דוקא במוצאי שבת בכדי שיעשו .אולם יש הפוסקים 51שכל שנעשה כן בדרך קבע לצורך
רבים -אין להנות ממלאכתו לעולם ,שדינו כדין המבשל במזיד לעצמו .וכמו שמצינו בשו"ע 52לענין ביטול
איסור לכתחילה ,דאם הוא איסור תורה ,כגון נבילה או טריפה שעירבו בתוך תבשיל היתר ,אף שיש
שישים כנגד האיסור ,התבשיל אסור באכילה לאותו אדם ,הואיל ועשה כן לכתחילה במזיד .אולם
לאחרים התבשיל מותר באכילה.ואם עירב את האיסור בהיתר כדי שיאכלו ממנו אחרים ,ויש בו שישים
אסור גם לאחרים שנתבטל האיסור בעבורם ,והוא הדין כאן.אולם ישנו חילוק,דבאיסור שבת אין אדם חוטא ולא לו ולכן אין לחוש שישראל יחלל שבת לצורך
לפי זה מפעל המייצר אוכל שעובדים בו מעיקר הדין מותר לאכול מאוכל זה ובפרט דכל דפריש
אחרים.
קה של ששת ימי החול אולם ראוי להמנע מלקנות
מרובא פריש,שהרי התפוקה של יום שבת בטלה בתפו
מהם אם על ידי כך המפעל יאלץ להסגר בשבת.
ומפעל שעובד בקביעות בשבת להפיק רווחים מחילול שבת ונבנה מחורבנה של שבת אסור להשתמש
בתוצרת שלו לכתחילה .וכן כתב שו"ת כתב סופר53לענין מאפיה של יהודים שעושים שבתם חול ,אסור
לשום יהודי לקנות מהם לעולם הואיל ועושים זאת בקביעות,והקונה מהם הרי הוא מסייע בידי עוברי
עבירה .ויש הבדל בין בית חרושת למאפיה,שבמאפיה אני יודע אלו לחמים נאפו בשבת לפי טריותם,
משא"כ בבית חרושת של מזון,שיכול להיות שהמזון שאדם קונה נוצר ביום חול וע"כ על האדם לומר
שהוא קונה מהרוב ,דכל דפריש מרובא פריש.ובפרט שמעשה שבת הוי דין דרבנן דהיא קודש ואין מעשיה
קודש.
אוטובוס שמתחיל ליסוע בשבת,האם מותר לעלות עליו במוצאי שבת? לכאורה יש לאסור ,משום
שהוא נהנה ממלאכת שבת.אולם יש להתיר מעשה שבת היכא שאינו נהנה מגוף האיסור שכבר חלף לו
והוא נהנה רק מהנסיעה במוצאי שבת.
בספר שמירת שבת כהלכתה54פסק דלכתחילה לא יסע בו ורק בשעת הדחק יש להתיר .שו"ת ציץ
55
פסק להתיר מאחר וכל נסיעתו של האוטובוס היא עבור הנוסעים בתחנות הראשונות ולא עבור
אליעזר
אלה הממתינים לצאת השבת באופן שאין להם חלק בחילול שבת שנעשה.
כמו כן יש מחלוקת האם להשיב לנהג חילוני הנוסע בשבת ושואל לכתובת מסוימת .יש אוסרים
משום מסייע בידו לחלל את השבת והלעיטהו לרשע וימות שעי" כן שאני לא אומר לו היכן אותה כתובת
הוא יצטרך להרבות בחלולי שבת .אולם יש מתירים שע י" כך שאני אומר לו היכן הכתובת ,אני מונע

 50יור"ד סימן צ"ט.
 51מגן אברהם סימן שי"ח.
 52יור"ד סימן צ"ט.
 53סימן נ'.
 54פרק נ"ט סעיף ט'.
 55חלק י"ג סימן מ"ח.
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ממנו את המשך התנעת הרכב .אולם הציץ אליעזר56סובר דכיון שהם מומרים לעבור על איסור חמור,
לפיכך אין אנו מצווים להפרישם אף מאיסור קל שיש לו הנאה מהם.
כמו כן פסק הילקוט יוסף57דאין להשיב לו דאין אנו אחראים לעבריינים כאלה המחללים את השבת
ט שהוא מראה לו הדרך שבה ממשיך לחלל את השבת .ויש בזה משום חילול ה' שאדם
בפרהסיא ,ובפר
58
החרד לדבר ה'מראה למחלל שבת את דרכו אותה יעשה באיסור בפרהסיא .אולם ילקוט יוסף פסק
דפעמים ויש להקל לתת מאכל ומשקה לפני יהודי חילוני שאינו מברך היכא שמונע ממנו מכשול גדול
יותר של שנאת יראי ה'.

י .מעשה שבת שנתערב  -אי הוי דבר שיש לו מתירין
הבית יוסף 59כתב דבטל ברוב ואעג" שלאחרים מותר במוצאי שבת ואם כן לגביו לכאורה הוי בכלל
דבר שיש לו מתירין שאפילו באלף לא בטיל מכל מקום לא מקרי דבר שיש לו מתירין אלא אם כן הותר
למי שנאסר.
אבל אם נאסר לאחד לעולם ,אף שמותר לאחרים -לא מקרי דבר שיש לו מתירין וכן פסק הרמ"א.60
אמנם המגן אברהם61כתב דלגבי תרומה לא שייך דבר שיש לו מתירין שהרי לכהן היא תמיד מותרת
ולישראל היא תמיד אסורה עד שיתבטל במאה ואחד והמקור לכך במסכת יבמות 62גבי חתיכה של חטאת
טמאה שנתערבה במאה חתיכות של חטאת טהורה.
אבל המבשל בשבת ,אומר מג"א,אין הכי נמי גבי אחרים חשיב שפיר כדבר שיש לו מתירין .וכיון
שלאחרים חל דין דשיל"מ ממילא גם לגבי המבשל חשיב כדבר שיש לו מתירין.
א שהרי למבשל במזיד אין שום היתר אחר זמן,שהרי אינו מחויב לתת את תבשילו
אולם קשה למג"
רים והתבשיל מותר למבשל עצמו מדין ביטול בשישים ואם הותר לו איך נאסור לאחרים ,ומסתברא
לאח
דגם להם מותר.
אלא המג"א סובר כר"ן בטעם דשיל"מ63שכיון שלאחרים יש לתבשיל זה היתר אחר השבת א"כ
שפיר יש לנו להתחשב בהם לגבי זה שהתבשיל יקרא מין במינו ,א"כ אף כשהוא עצמו רוצה לאכול
מהתבשיל יש לנו להחמיר ולחשבו כמין במינו ולא רק בעצם התבשיל אלא גם באיסור ובהיתר שבו.

 56חלק ט"ו סימן י"ח -י"ט.
 57שבת ,חלק ג' סע' ע"ט.
 58חלק ג' עמ' צ"א.
 59יור"ד סימן ק"ב.
 60שם.
 61סימן שי"ב סק"ב.
 62יבמות פ"ב.
 63נדרים נ"ב.

בלכתך בדרך

 

82

83

דין הנאה ממעשה שבת

84

בלכתך בדרך

 

 
 

א .דמוסיף יסיף
במסכת תענית 1דנה הגמרא ביחודו של יום ט"ו באב ,ומסיימת שם,שביום זה היו פוסקים מלכרות
עצים למערכה ,משום שתשש כוחה של חמה" ,מכאן ואילך דמוסיף יסיף )מט ו" באב ואילך מאן דמוסיף
לילות על הימים ועוסק בתורה מוסיף הקב"ה שנים על שנותיו  -רש"י( ,ודלא מוסיף )לעסוק בתורה
בלילות  -רש"י( יאסף.תני רב יוסף מאי יאסף אמר רב יוסף תקבריה אימיה )כלומר ,ימות בלא עתו -
רש"י(.
ביטוי חריף ונדיר זה "תקבריה אימיה" ,טעון בירור ,ומה ענינו דוקא כאן,כעונש על מי שאינו מוסיף
בלימוד תורה בלילה.
3
2
חז"ל העניקו ערך מיוחד ללימוד תורה בלילה" .אמר ר"ל לא איברי לילה אלא לגירסא"  .ושם "כל
בית שנשמעים בו דברי תורה בלילה אינו חרב" .ודרשו על הפסוק "קומי רוני בלילה"  -אין רינה של תורה
אלא בלילה.
וכן עה"פ "ובלילה שירֹֹה עמי"  -כל הלומד תורה בלילה ,חוט של חסד משוך עליו ביום.
ודרשות חז"ל אלו באו לידי ביטוי גם בהלכה ,וכך כתב הרמב"ם :4הרוצה לזכות בכתרה של תורה
יזהר בכל לילותיו .וכ"כ הטור :5בענין לימוד הלילה ,יותר ויותר מבשל יום הזהר בני ,כמ"ש אין רינה של
תורה אלא בלילה וכו' .ובשו"ע שם כתב:וצריך להזהר בלימוד הלילה יותר משל יום והמבטלו עונשו
מרובה.
ויש להבין מהו יתרונו של לימוד תורה בלילה על היום ,והרי מקרא מפורש הוא "והגית בו יומם
ולילה" ,ומהו ענין השירה שבלילה " -קומי רוני בלילה"" ,ובלילה שירה עמי" ,ובאופן כללי " -ועתה
כתבו לכם את השירה הזאת" ,במה נחשבת התורה כשירה.

 1ל' ע"ב.
 2עירובין ס"ה.
 3י"ח ע"ב.
 4בפ"ג מהלכות ת"ת.
 5ביו"ד סימן רל"ח.
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"קומי רוני בלילה"

ב .אמונה ושירה
"גדולה אמונה שהאמינו ישראל במי שאמר והיה העולם ,שבשכר שהאמינו ישראל בה',
שרתה עליהם רוה"ק ואמרו שירה ,שנאמר ויאמינו בה'  -אז ישיר".6
ויש להבין את הקשר שבין אמונה לרוה"ק ולשירה.
7
הרמב"ם בספר המצוות מצוה א' כתב":שצוונו בהאמנת הא -לוהות" .ולעומת זאת כתב הרמב"ם
בהלכות יסוה"ת":לידע שיש שם מצוי ראשון" .8וכתב ר' חיים מבריסק שהאמונה והידיעה משלימות זו
את זו,שבמקום שמסתיימת ידיעת האדם ,שם מתחילה האמונה ,שאין ביכולת אדם להגיע לתכלית
הידיעה .ומבואר ברמב"ם בהלכות תשובה ,שהחומר שבאדם מעכב בעד ידיעתו ,וז"ל שם בפ"ח":העולם
הבא אין בו גוף וגויה וכו'ומהו זה שאמרו שנהנין מזיו השכינה,שיודעים ומשיגים מאמיתת הקב"ה מה
שאינם יודעים והם בגוף האפל והשפל".
ובענין הנבואה כתב הרמב"ם בפ"ז מהלכות יסוה"ת ה"א:
"ואין הנבואה חלה אלא על אדם גדול בחכמה ,גיבור במידותיו ,ולא יהא יצרו מתגבר
עליו לעולם,אלא הוא מתגבר בדעתו על יצרו תמיד וכו',אדם שהוא ממולא בכל המידות
האלו ,שלם בגופו,כשיכנס בפרדס וימשך באותם הענינים הגדולים הרחוקים ותהיה לו
דעה נכונה להבין ולהשיג והוא מתקדש והולך ופורש מדרכי כלל העם ההולכים במחשכי
הזמן וכו' ומסתכל בחכמתו של הקב"ה כולה וכו' ויודע מה גודלו ,מיד רוה"ק שורה
עליו".
שני תנאים דרושים ,לדברי הרמב"ם ,לחלות רוה"ק ,גדולה בחכמה וגבורה במידות .דעה נכונה
להבין ולהשכיל ,ופרישה מדרכי העם ההולכים במחשכי הזמן .והם הם הדברים שכתב הרמב"ם בהלכות
תשובה,שהגוף האפל והשפל מעכב בעד ידיעת האדם מאמיתת הקב"ה,ולאחר שמיצה האדם את עצמו
מצד ידיעתו וחכמתו האנושית ,ומזכך עצמו בכך "שמשליט דעתו על יצרו" ,ומשתחרר מכבלי הגוף
והחומר ,זוכה לרוה"ק והיא היא מצות האמונה הבאה אחרי הידיעה .ומשה רבנו שזכה לראות
באספקלריה מאירה ,כתב הרמב"ם ,משום שהחומר שלו נזדכך לגמרי.9
בשעת קריעת ים סוף הגיעו ישראל למדרגת נבואה ,לאחר שהגיעו לפסגת הידיעה האנושית ,והחומר
לא חצץ בעדם,שהרי אפילו עוברים שבמעיהן זכו לראות ,וכתב בביאורי המהר"ל בספר גבורות ה' שענין
קריעת ים סוף בא להראות את כח הנבדל שבישראל והשתחררותם מכבלי החומר והגוף ,וע"כ זכו
ל"ויראו העם את ה' ויאמינו בה'" ,וביטוי לביטול החומר אצלם היה מסירות הנפש ,שנכנסו למים עד
חוטמם ,ושחזרו לאחור ע"פ צווי משה ,אף שלא ידעו שיקרע להם הים .וזהו שדרשו חז"ל "כשראוהו על
הים נעשו שושנים",שיצאה השושנה מבין החוחים הסובבים אותה וכך נתגלתה הפנימיות של ישראל
מתוך החומריות העוטפת אותם .ומתוך כך אמרו שירה ,וכנגד זה אנו אומרים בכל יום":ומלכותו ברצון
קבלו עליהם משה ובני ישראל לך ענו שירה בשמחה רבה".

 6מכילתא פ"ו.
 7לשון זה מופיע ברוב ספרי הרמב"ם,אלא שיש שתרגמו גם כאן "ידיעה" ולא האמנה.
 8פ"א ה"א.
 9פי' המשנה לפרק חלק.
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ענין השירה ,מפרש המהר"ל בכמה מקומות,שהוא ביטוי לשמחה הבאה מתוך תחושה של שלימות.10
והשלימות היא דוקא "אל הנפש הנבדלת ולא מצד הגוף החומרי" .וע"כ בשעת החורבן גזרו על השירה
והזמרה,וכן נתמעטו כנפי החיות האומרות שירה.
ולעומת זאת ,האבל ,שהוא במצב של חסרון וההעדר ,אינו שר ועליו נאמר ":ישב בדד וידום".
החילוק שבין ידיעה לאמונה ,הוא כחילוק שבין דיבור לשירה .הידיעה היא חיצונית ,קשורה ותלויה
בגוף החומרי,לעומת האמונה הנובעת מפנימיות הנפש ,לאחר ההתנתקות ממגבלות הגוף .וכן הדיבור
הוא חיצוני ,כל מעשה שמים וארץ היו בדיבור" ,ויאמר א -להים" " ,בדבר ה' שמים נעשו" ,אך יצירת
האדם היתה כביכול מתוכיותו של הקב"ה" ,ויפח באפיו נשמת חיים"  -מאן דנפח מדיליה נפח -
מפנימיותו ומהותו ,וזוהי השירה ,פסגתו של הרוח ממללא ,יותר מאשר ההבל החיצוני של הדיבור.
כשראו את א -להים על שפת הים ,האמינו בו ,ונפגשו עם מקור הנשמה ,שורש הנפיחה ,התעוררה
במקביל הנשמה לקראת מקורה ופרצה השירה.
וכן כתב השפת אמת בפ' בשלח:השירה היא להמשך בקו ושורה למקור שורשה שהוא חיותו יתברך.
"שירו לו זמרו לו שיחו בכל נפלאותיו",השיחה היא עיסוק שכלי אינטלקטואלי ,ללא מעורבות
אישית .לעומת הזמרה שמעורב בה הצד הרגשי שבאדם,אך בשירה מתבטא כל התוכן הפנימי האישי
שבאדם.
"אנעים זמירות ושירים אארוג כי אליך נפשי תערוג",כשמתעוררת התשוקה הפנימית ביותר של
האדם לקרבת א -להים ,מתפרצת השירה.
וכתב הגר"א על חכמת המוזיקה":ועל ידה יכולים בני האדם למות בכלות הנפש מנעימותיה,
ויכולים להחיות מתים בסודותיה".

ג .תורה לשמה
מפגש זה של ישראל עם א -להים,על ידי אמונה ששיאה בהשראת רוה"ק ושירה ,לא היה ארוע חד
פעמי,ומאז מתן תורה יש באפשרותו של כל אדם מישראל להתחבר עם
11
א -להיו ,אלא שיש בזה דרגות שונות .וכך כתב הרמב"ן בפרשת אחרי עה"פ "וחי בהם"  :ודע ,כי חיי
האדם במצוות כפי הכנתו להם.
 .Iכי העושה המצוות שלא לשמן ע"מ לקבל פרס ,יחיה בעוה"ז ימים רבים בעושר ,בנכסים ובכבוד,
וע"ז נאמר "בשמאלה עושר וכבוד".
 .IIוכן העוסקים במצות ע"מ לזכות בהן לעוה"ב ,שהם העובדים מיראה ,זוכים בכוונתם להנצל
ממשפטי הרשעים ונפשם בטוב תלין.
.IIIוהעוסקים במצות מאהבה כדין וכראוי עם עסקי העוה"ז ,כענין הנזכר בתורה "והשיג לכם דיש
את בציר" ,יזכו בעוה"ז לחיים טובים כמנהג העולם ,ולחיי העוה"ב ,זכותם שלמה שם.
 .IVוהעוזבים כל עניני העוה"ז,ואינם משגיחים עליו כאילו אינם בעלי גוף ,וכל מחשבותם וכוונתם
בבוראם בלבד ,כענין באליהו וחנוך ,בהדבק נפשם בשם הנכבד ,יחיו לעד בגופם ובנפשם ,כנראה

 10נצח ישראל פי"ט.
 11י"ח ב'.
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בכתוב באליהו ,וכידוע ממנו בקבלה ,וכמו שבא במדרשים בחנוך ובבני העוה"ב העומדים בתחיית
המתים.
ולכך יאמרו הכתובים בשכר המצוות "למען יאריכון ימיך"" ,למען תחיה"" ,והארכת ימים" ,כי
הלשון יכלול מיני החיים כולם ,כפי הראוי לכל אחד.
על דברי הרמב"ן כתב הנצי"ב בהקדמתו לשאילתות "קדמת העמק"" :למדנו מדבריו שני עיקרים".
א.שיש שני אופנים לשמה שהיא אהבת ה'.
הא',שעובד לכבודו שלא לשום תקות תשלום גמול ,אבל מ"מ אינו מאבד הרגשת עצמו ,כיון שעדין
הוא אדם אנושי וטבעי ,ואף שזוהי דרך הקדש ואשרי הזוכה לה ,וע"ז נאמר "וכל מעשיך יהיו לשם
שמים" ,ממ" לא אבד את טבעו האנושי ולא זכה עדין שתהיה מחשבתו דבקה בקב"ה ועדין הטבע האנושי
חוצץ.
והב' ,שהאדם נדבק באהבת ה' עזה כמות,שבשעת דבקותו מאבד שכלו הטבעי לגמרי ,וזוהי דרך
חסידות שאין למעלה הימנה,אלא שאף חסידים ראשונים לא זכו לכך בכל שעה" .ובאמנה ,אילו היה
אדם זוכה לזה להיות בלא הפסק מרכבה לשכינה ,לא היה מת כאליהו".
ב .שנית למדנו מדברי הרמב"ן,שהשגחת המקום על ישראל היא לפי תכונת עבודתו ,ויש בזה נפקא
מינה גם בעניני העוה"ז .כשעובד מאהבה ,אלא שעדין עומד בטבעו האנושי ,אזי השגחתו ית' עליו היא
ג"כ שלא בשידוד הטבע ,אלא בהשגחה פרטית מחרכי הטבע,אבל אם עובד לשמה למעלה מהטבע
האנושי,והרי הוא ישראל אשר בך אתפאר ,שוב השגחת ה' עליו למעלה מהטבע.
ומאריך שם הנצי"ב בנפמ"נ שבין שני סוגי עבודה מאהבה אלו ,ומסיים :כל זה במעשה המצות .לא
כן בעסק שקידת התורה ,דאע"ג שהיא מצוה ככל המצות ,ואפשר ללמוד לשמה ,מבלי לבטל הרגשת
עצמו ,מ"מ התורה היא איילת אהבים ,ומי שנכנס איזו שעה בעומק הגיונה ,מטבעה להדביק נפש
הישראלי אליה באהבה עזה כמות ,עד ששוכח את עצמו ,וכמ"ש בשבת פ"ח ברבא דהוה מייץ אצבעתיה
עד שזב דמו ,ולא הרגיש מתוך טרדה ,ובעירובין נ"ד ב'איתא באהבתה תשגה תמיד כגון ר' אליעזר בן
פדת ,שהיה יושב ועוסקבתורה בשוק התחתון של ציפורי וסדינו מוטל בשוק העליון.
וביאר בזה מה דתנן באבות דר"נ פ' כ"ח" ,ר'נתן אומר אין אהבה כאהבתה של תורה" ,שכל אשר
יכסוף האדם באהבה גשמית יתן בעד אהבת נפשו ,משאכ" אהבתה של תורה שמוכן לתת אף נפשו
בשבילה ,למי שטעם והרגיל עצמו בה .ואע"ג שאין דבר זה מושכל ואינו מובן ,באשר זה למעלה מדעת
אנושי וטבע האדם.
וזוהי כוונת הזוהר "ישראל וקב"ה ואורייתא חד הוא",ששרש נשמת ישראל אחוזה בשרש התורה,
והיא גורמת לאהבה ודבקות בה' ,וכדברי הרמח"ל בדרך ה':12בכלל ההשפעות הנשפעות ממנו ית' לצורך
השפע אחת עליונה מכל ההשפעות שענינה הוא היותר יקר ומעולה מכל מה שאפשר שימצא
ה
בריותיו ,יש
שהוא תכלית מה שאפשר שימצא בנמצאות מעין המציאות האמיתית שלו ית' ,ויקר
בנמצאים ,והיינו:
ומעלה מעין אמיתת מעלתו ית' ,והוא מה שמחלק האדון ב"ה ית"ש מכבודו ויקרו אל ברואיו ,ואמנם
קשר הבורא ית"ש את השפעתו זאת בענין נברא ממנו ית' לתכלית זה ,והוא :התורה.
ודרשו חז"ל עה"פ "ה' יתן חכמה מפיו דעת ותבונה" .למה הדבר דומה ,למלך שהיה לו בן ,בא בנו
מביה"ס מצא תמחוי לפני אביו.נטל אביו חתיכה אחת ונתנה לו .מה עשה בנו ,א"ל איני מבקש אלא מזה

 12ח"ד פ"ב.
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שבתוך פיך ,מה עשה ,נתנו לו .ולמה,על שהיה מחבבו נתן לו מתוך פיו ,הוי כי ה' יתן חכמה ,וכל מי שהוא
מחבבו יותר ,מפיו דעת ותבונה.13
אהבה זו הבאה ע"י תלמוד תורה,מכונה במקרא נשיקה מפה לפה .שכן דרשו חז"ל על מתן תורה
"ישקני מנשיקות פיהו" ,14וכתב ע"ז בעל התניא באגרת התשובה )פ"ט( "והנה עיקר האהבה היא
אתדבקות רוחא ברוחא ,כמ"ש ישקני מנשיקות פיהו וגו' כנודע" .משום שאהבה רגילה באה לידי ביטוי
במגע של גוף בגוף ,אך הדביקות בא -להים ע"י התורה הוא רוח ברוח .קרבה של נפשות ולא של גופין .ועל
דבקות האדם נפש בנפש ברבש"ע דרשו בספרי פ' ואתחנן "ואהבת את ה' א -להיך" ,איני יודע באיזה צד
אוהבים את הקב"ה ,ת"ל והיו הדברים האלה וכו',ובלשונו של בעל התניא בתחילת הספר )פ"ה( "הרי זה
כמחבק את המלך".
ובמקביל לנשיקה מצד רבש"ע ,שהיא ביטוי לאהבת הנפש ,מתעוררת מצדנו אהבה הבאה לידי ביטוי
בשירה ,שהוא הדיבור הפנימי של האדם .וע"כ נקראת התורה שירה ,שהיא מעבר לדיבור החיצון .ומכאן
החומרה שאמרו חז"ל על השונה בלא זמרה שע"ז נאמר "וגם אני נתתי להם חוקים לא טובים".15
הה"ד" ,פיה פתחה בחכמה ותורת חסד על לשונה" ,מיום שברא הקב"ה את העולם וכו'  ,לא מצינו
אדם שיאמר שירה לפני הקב"ה ,כיון שבאו ישראל לים ונקרע להם ,מיד אמרו שירה לפני הקב"ה וכו'
הוי פיה פתחה בחכמה.
אצל אברהם התרחש נס להצילו מהכבשן ,ולא נעשה הנס לשם דבקות ,וע"כ לא אמר שירה .אך
בישראל ,שאפשר היה להצילם בדרך טבעית ,ואעפי"כ קרע להם את הים ,הבינו שרצונו להתדבק עמהם,
וההשפעה היתה למעלה מן הטבע ,וע"כ התעוררה השירה,כי השירה היא לצאת מנרתיק החומר.16
וכתב הגר"א על חכמת המוזיקה :שבחה מרובה,ורוב טעמי תורה וסודות שירי הלויים ותיקוני
הזוהר ,א"א לידע בלעדיה וכו' וכמה ניגונים הביא מרע"ה מהר סיני ,והשאר מורכבים.17
ובזה ביאר הגרי"ז את הפיוט בהושענות "הושענא למען חייך מכרכר שיר ,המלמד תורה בכלי שיר",
שכלי שיר וחכמת השיר נצרכים להבנת וידיעת התורה ,שקשורים הם זה בזה.

ד .שירה בלילה
לימוד תורה כזה ,המביא להדבקות " רוח ברוח" ,נשיקה מפה אל פה ,ענינו דוקא בלילה.
שתאות הגוף מהמאכל והמשתה יותר נחות בלילה מביום,
כתב בחובת הלבבות 18על מעלת הלילה" ,
וכו' ובלילה יפנה מטרדות העולם וכו' ,והפסק חברה בינו ובין בני האדם וכו' ,ויתייחד בזכר הא -להים
ויתבודד בו ,וכו'.

 13שמו"ר פמ"א.
 14שהש"ר.
 15מגילה ל"ד.
 16נאות דשא ,שביעי של פסח ,עמ' קצ"ו.
17הובא בהקדמה לפאת השלחן.
 18שער אהבת ה' פ"ו.
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ומביא כמה מקראות על יחוד הלילה "נפשי איויתיך בלילה"" ,על משכבי בלילות"" ,קומי רוני
בלילה" ,ועוד.
19
והרב קוק זצ"ל ביאר בזה הספק בגמרא אם תפילת ערבית רשות או חובה,שאין זה משום פחיתות
ערכה של תפילת ערבית ,אלא שבלילה "יש שמתרוממים בו הרבה מעל הטבע ,וידבקו בא -להים חיים בלב
ונפש טהורה,והיא מכשירה את בני המעלה להיות נפרדים בחזיונות קדושים אשר לא יושגו בחברת
וע"חלקו בגמרא האם חובה על האדם לעלות לשלימות כזאת למעלה מדרך הטבע או
החומר וחושיו" ,כ
שהיא רק רשות למי שנדבה רוחו אותו.
ומכאן הייחוד של הלימוד בלילה .שכל זמן שהחיים הגופניים שולטים ,השגתו של האדם מצומצמת
ואפשרות דבקותו בא -להים חיים מוגבלת ,ועיסוקו בתורה הוא כדיבור ולא כשירה ,וע"כ כתב באדר"נ
שהדין שיש להוציא ד"ת בשפתיו נאמר בעיקר בלימוד הלילה .ובמעלות התורה כתב ,שאם ילמד תורה
בלילה,תחזור נשמתו מלמעלה ותשיג מה שלמדה שם.
וכתב הגר"א באבן שלמה,שכל חכם עולה נשמתו בכל לילה למתיבתא דרקיעא ,להשיג שם מה
שא"א להשיג בהקיץ ,וזוהי תכלית בריאת השינה.20
ובפירושו למשלי 21כתב :שנתן לאדם בטבעו שיישן ,כדי שתעלה נשמתו לישיבה של מעלה ,ושם
מגלים לו רזי תורה,ולומד בשעה אחת מה שלמד כאן שבעים שנה ,אלא שאין לו שכר בזה ,ולימוד זה
הוא השכר עצמו.
ובספר ראשית חכמה כתב :בלילה מגלים לו סתרי תורה,שאין אשה מגלה סתריה אלא לבעלה,
וכתוב "ואת צנועים חכמה".
ודרשו חז"ל עה"פ "ויקץ יעקב משנתו"  -ממשנתו .שכל השגותיו בלילה היו מכח לימוד התורה.
וכאשר נחלץ האדם מהמסגרות הגופניות בלילה ,מתעוררת הפנימיות שבו ,ומתפרצת השירה ,וע"כ
מוכן הלילה בעיקר לשירת התורה .וע"ז נאמר "קומי רוני בלילה"שאין רינה של תורה אלא בלילה .ועל
המשך הפסוק שם "שפכי כמים ליבך נוכח פני ה' " ,דרשו חז"ל במסכת תמיד :כל הלומד תורה בלילה
שכינה כנגדו .ועוד דרשו כל העוסק בתורה בלילה ,הקב"ה נותן עליו חוט של חסד ביום ,שנאמר "יומם
יצוה ה' חסדו ובלילה שירה עימי".
22
וזו היתה טענת המלאך ליהושע :אמר לו אמש ביטלתם תמיד של בין הערביים ,ועכשיו ביטלתם
תלמוד תורה .א"ל על איזה מהם באת ,א"ל עתה באתי .וכתב תוס' שם שכוונתו היתה על ת"ת דכתיב
ועתה כתבו לכם את השירה הזאת.
תורה שהיא שירה יש בכוחה לרומם את האדם למדרגה שמעל הטבע ,וכך התייחסותו של הקב"ה
אליו ,וע"כ יש בכח השירה להנהיג את ישראל בדרך על טבעית ובמיוחד בשעת מלחמה" ,מהולל אקרא ה'
ומן אויבי אושע" .23וכן אמרו במכילתא עה"פ "ה' ילחם לכם ואתם תחרישון"  -אמרו ישראל למשה

 19ברכות ל"ה
 20פ"ח כ'.
 21י"א כ"ג.
 22מגילה ג' ע"א.
 23תהילים י"ח.
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רבנו ,מה עלינו לעשות ,א"ל אתם תהיו מפארים ומרוממים ונותנים שיר ושבח וגדולה ותפארת למי
שהמלחמות שלו.
24
וזהו שאמר יהושפט  :אני אין בי כח לא להרוג ולא לרדוף,אלא אני אומר שירה ואתה עושה.
ועכ" היתה טענתו של המלאך על ביטול תורה בלילה,שבשעת מלחמה יש ערך מיוחד ללימוד תורה
בלילה שהוא השירה והדבקות בה' ובכוחה לנצח את האויב.ומשום כך השתמש המלאך בביטוי זה של
תורה "עתה באתי"" ,ועתהכתבו לכם את השירה הזאת" ומכאן הערך המיוחד שנתן הרמב"ם ללימוד
תורה בלילה ,וכתב שצריך אדם להזהר בכל לילותיו ,והדבר צריך תלמוד ,שהרי נאמר "והגית בו יומם
ולילה" .אלא שדיוק בדברי הרמב"ם ילמדנו ,שאין הכוונה למצוות ת"ת בלבד ,שזה ודאי חייב ביום
ובלילה ,אלא שהרמב"ם עוסק בפן מיוחד של תלמוד תורה ,וז"ל הרמב"ם :25אעפ"י שמצוה ללמוד ביום
ובלילה,אין אדם לומד רוב חכמתו אלא בלילה ,לפיכך מי שרצה לזכות בכתר תורה יזהר בכל לילותיו
ולא יאבד אפילו אחד מהם בשינה אכילה ושתיה ,אלא בת"ת ודברי חכמה.אמרו אין רינה של תורה אלא
בלילה שנאמר קומי רוני בלילה ,עכ"ל .הרי שהרמב"ם לא דיבר כאן מצד מצוות ת"ת,אלא עוסק בכתרה
של תורה .ובגדר כתר תורה פתח הרמב"ם את הפרק הנ"ל ,אחר שכתב שכתר תורה גדול מכתר כהונה
ומלכות ,כתב :מי שנשאו ליבו לקיים מצוה זו כראוי ,ולהיות מוכתר בכתרה של תורה ,לא ישיח דעתו
לדברים אחרים וכו' ,כך היא דרכה של תורה,פת במלח תאכל ומים במשורה תשתה וכו' ,אין דברי תורה
מתקיימים במי שמרפה עצמו מהם,ולא באלו שלומדים מתוך עידון ומתוך אכילה ושתיה ,אלא במי
שממית עצמו עליהן ומצער גופו תמיד ,ולא יתן שינה לעיניו וכו' ,וסיים שם :וכל המשמיע קולו בשעת
תלמודו,תלמודו מתקיים בידו ,אבל הקורא בלחש במהרה שוכח.
לכתרה של תורה זוכין כאשר תורה אינה רק חכמה ואף לא הדרכה מעשית לאורח חיים ,אלא
הידבקות שכל האדם בשכל הא -להי" ,הידבקות רוחין ברוחין" .השתחררות ממגבלות הגוף ,כפי שמדריך
הרמב"ם את הרוצה לזכות בכתר זה ,והיא היא שירת התורה ,וע"כ מסיים הרמב"ם בחשיבות הוצאת
הדברים בפה ,וברינה של תורה.ותורה זו מיוחדת היא ללילה.

ה .אם הבנים
לימוד כזה הוא הרבה מעבר לענין האישי שיש במצוות ת"ת .זו אינה מצוה אחת מתרי"ג מצוות,
מצוה פרטית המוטלת על כל אדם מישראל ,אלא יש בזה תוכן כללי ,שייכות לכלל ישראל.
על דברי הגמרא ,26שהנביאים והחכמים לא ידעו להשיב נכוחה על השאלה "על מה אבדה הארץ" ,עד
שהשיב הקב"ה בעצמו "שלא בירכו בתורה תחילה" ,כתב הב"ח בביאור הדברים :27ונראה דכוונתו
יתברך מעולם היתה שנהיה עוסקים בתורה כדי שתתעצם נשמתנו בעצמות ורוחניות וקדושת מקור מוצא
התורה וכו'ואם היו עוסקים בתורה על הכוונה הזאת היו המה מרכבה והיכל לשכינתו יתברך ,שהיתה
השכינה ממש בקרבם כי היכל ה'המה ובקרבם ממש היתה השכינה קובעת דירתה ובארץ כולה היתה

 24פתיחתא דאיכה פ"ל.
 25בפ"ג מהלכות ת"ת הי"ג.
 26נדרים פ"ח.
 27טור או"ח סי' מ"ז.
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"קומי רוני בלילה"

מאירה מכבודו,ובזה יהיה קישור לפמליא של מעלה עם פמליא של מטה והיה המשכן אחד .אבל עתה
שעברו חק זה,שלא עסקו בתורה כי אם לצורך הדברים הגשמיים להנאתם ,לידע הדינים לצורך מו"מ,
וגם להתגאות להראות חכמתם,ולא נתכוונו להתעצם ולהתדבק בקדושת ורוחניות התורה ,להמשיך
השכינה למטה בארץ וכו'הנה בזה עשו פירוד שנסתלקה השכינה מן הארץ ועלתה לה למעלה ,והארץ
נשארה בגשמיותה בלי קדושה וזה היה גורם חורבנה ואבדתה.
ודבר זה קשור למה שלא ברכו בתורה תחילה,שהרי ברכה תחילה מה היא אומרת? "אשר בחר בנו
מכל העמים ונתן לנו את תורתו".הרי שגישה לתורה צריכה להיות מתוך בחירת ישראל וסגולתם ,ולא
רק כענין אישי ככל מצוה אחרת .וזהו ענין השירה ,גילוי הפנימיות של כלל ישראל ,וע"כ אנו מהללים את
ה' " בשירי דוד עבדך",משום ששירת דוד היא שירת כלל האומה ,28שהרי ביטל עצמו לאומה כמשה רבנו,
אבל חזקיהו לא נעשה משיח כיון שלא אמר שירה ,משום שהיה צדיק פרטי ,ולא התרומם למעלה
הכללית.
ובמי מרום כתב:כל ההתקוממיות על התורה והמצוות וכו' כולן באות לרגלי אי ההבנה במושג
הלאומי הכללי,אבות התלמוד וגדולי המקובלים ידעו זאת מראש וע"כ הרעישו את העולם להיות
מוכשרים ללמוד תורה לשמה,שהיסוד והעיקר של ענין לימוד תורה לשמה הוא לכלול עצמו בקדושת
נצחיותם של כלל ישראל.ולימוד תורה כזה נדרש מצד כנסת ישראל ,מצד הבוחר בעמו ישראל באהבה.
והיא היא השכינה שכן עפ י" תורת הסוד השכינה וכנסת ישראל חד הן .והשכינה באה לידי גילוי ע"י
התורה ,והתורה משמשת לבוש לשכינה .וע"כ כנס"י ושכינה נקראים בשם "אם" ואנו הבנים .וכתב
הרמב"ן עה"פ "שלח תשלח את האם והבנים תקח לך" ,שיש במצוה סוד,שהאם היא הבינה הנקראת אם
העולם שנאמר אם לבינה תקרא .וכתב בספר התניא" 29ולכן נקרא ) השכינה( אם הבנים וכנסת ישראל
וכו' ומהו הלבוש שיוכל להסתירה ולהלבישה וכו' הוא רצונו יתברך וחכמתו המלובשים בתורה
ובמצוותיה הנגלית לנו ולבנינו,דאורייתא מחכמה נפקא" וכו'.
וכמו שדרשו חז"ל על מי שנהנה מהעולם ואינו מברך":גוזל אביו ואמו"30אין אביו אלא הקב"ה ואין
אמו אלא כנס"י ,31כך מי שאינו לומד תורה דלעילא זו ,גורם לשכינה שתסתלק מישראל ,וכמ"ש
"ובפשעכם שולחה אמכם" זו השכינה ,32ועכ" השכינה היא התובעת לימוד זה שהוא מעבר לחכמה
ולהוראה כיצד לנהוג,ולימוד זה הוא בלילה דוקא ,וע"כ תביעתה של השכינה להוסיף לימוד תורה בשעה
שהלילה מתארך,ומי שמסוגל ללימוד זה ואינו מוסיף ,יאסף ,ופירוש הגמרא "תקבריה אימיה" ,היינו
השכינה וכנס"י הנקראות אם.
33
ובזה מתבאר הביטוי הקשה "תקבריה אימיה" ,והוא על הדרך שאמרו חז"ל " ,הניעור בלילה ואינו
פותח פיו בדברי תורה,מוטב לו שנהפכה שליתו על פניו" .והיינו,שאין הכוונה רק שאדם כזה ימות בלא

28ראה עולת ראיה א' קצ"ז.
 29פ' נ"ב.
 30משלי כ"ח.
 31ברכות ל"ה.
 32ר' סנהדרין ק"ה ובאגרת התשובה לתניא פ"ה.
 33אדר"נ כ"ט.

ראש הישיבה  הרב מרדכי גרינברג שליט"א

92

עתו ,אלא שישבזה גילוי למפרע שלידתו היתה לבטלה .וע"כ מודגש שאמו קוברתו ,שכאשר האם קוברת
את בנה,יש בזה הודאה שלא היה טעם ללידתו,והאם מחזירה את בנה לבוראו.

בלכתך בדרך
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 .3נבואות הנחמה לעתיד
כמעט כל נביאי ישראל 1נבאו נבואות נחמה לעם.רובן מתארות גם את גלות עם ישראל וגם את
העונש שיוטל על הגויים אשר הרעו לעם ישראל וצררו אותו .כל נביא כיד ה' הטובה עליו תאר גם את
הימים הטובים שיבואו לעם ישראל בעת הגאולה.על איזו תקופה מדברים הנביאים בנבואות הנחמה?
מהו טווח הזמן העתידי אליו מתיחסים הנביאים בנבואות אלו? לכאורה ישנן שני סוגי נבואות .מחד יש
נבואות שנאמרו לעתיד הקרוב ממש,לעיתים תוך ציון מפורש של עם או מלך מסוים שאיים ,צר או כבש
את חלקי ארץ ישראל.מאידך יש נבואות שנאמרו לאחרית הימים לגאולה הסופית העתידה בימות
המשיח .על פי עקרון "הנבואה הנזילה"נראה שיש גם סוג שלישי של נבואות שזמן מימושן תלוי במצבו
הרוחני של העם.דהיינו נבואת הנחמה היתה אמורה להתיחס לאיום הממשי הקרוב שהיה בזמן בית
ראשון ,משלא זכו2היתה הנבואה יכולה להתממש בשיבת ציון בזמן תחילת בית שני ,ומשלא זכו גם
לזאת,תתממש הנבואה בגאולה העתידית באחרית הימים.
יתירה מזו.לקמן נוכיח שגם בשני סוגי הנבואות שלכאורה זמנן ברור גם כאן פועל עקרון ה"נבואה
הנזילה",לגבי נבואה שנאמרה לטווח זמן קצר,לא תמיד ברור הדבר מהו בדיוק זמן הישועה מהאויב,
וגם לגבי הגאולה העתידית של אחרית הימים ישנה "נזילות" לגבי זמן הנבואה ולגבי תוכנה ומהותה.
נזכיר כאן )ונרחיב בהמשך( שהמושג "משיח"עצמו היה יכול להתממש או בימי חזקיה המלך ,3או בבית
שני כשר"ע דימה וחשב שבר כוכבא הוא המשיח 4ושקיים גם מושג של "בחזקת משיח" .5כפי שנראה גם
מהות נבואת העתיד לוטה בערפל "וכן כל כיוצאבאלו הדברים בענין המשיח הם משלים ובימות המלך

*בחוברת זו מודפס כל יתר המאמר )תחילתו בחוברת 'בלכתך בדרך' אייר תשנ"ח(.
1אנו מתיחסים כאן לנביאים שדבריהם מובאים בספרי "נביאים אחרונים" דהיינו ישעיהו ירמיהו
יחזקאל ותרי עשר.
 2וכמובן שגם כאן "זכו" אינו תלוי בגורל אלא בבחירה ראה בח"א של המאמר )ב'בלכתך בדרך' אייר
תשנ"ח עמ' .(140
 3סנהדרין צ"ד ע"א.
 4איכה רבתי פ"ב אות ה' .ועיין סנהדרין צ"ג ע"ב.
 5רמב"ם הל' מלכים פי"א ה"ג.ולא נכנס במאמר זה לדיון בשיטת חב"ד במושג זה.
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המשיח יודע לכל לאי זה דבר היה משל ומה ענין רמזו בזה".6נפנה עתה להראות את עקרון ה"נבואה
הנזילה"בכל אחת מסוגי הנבואות לפי סדרן הכרונולוגי.

א .נבואות נחמה לעתיד הקרוב
כאמור חלק גדול מנבואות הנחמה מתייחסות לארועים מסוימים בתקופת בית שני בהם מנבא
הנביא לתשועה מיידית מעם ומלך שצרו על עם ישראל.טווח הזמן של ממוש הנבואה הזו אינו יכול
להיות גדול .אבל גם כאן אף אם צוין זמן,ציון זה ניתן לפרשנות ולשנוי בהתאם לעקרון ה"נבואה
הנזילה".אולם כיון שהמסגרת מתייחסת לאויב ספציפי נתון,תמרון הזמן הוא מצומצם יחסית בהתאם
לעם הנדון.
 .1ישעיהו פרקים י"א  -י"ב  -י"ג  -הנבואה פותחת במילים "הוי אשור שבט אפי ומטה הוא בידם
זעמי".7ושמה של ממלכת אשור מוזכר בה חמש פעמים.הנביא מתאר גם את חטאו המיוחד של מלך
אפקוד על פרי גודל לבב מלך אשור ועל תפארת רום עיניו" .8עונשה של אשור ועונשו של
אשור  -הגאוה" ,
מלכה מתוארים בפסוקים בהרחבה.כמובן שנפילת אשור מהוה נבואת נחמה גדולה לעם ישראל .רוב
פסוקי הנבואה מכוונים בודאות לתקופת מפלת אשור בימי בית ראשון ,אם כי יש בה קטעים שכנראה
מכוונים לימות המשיח כגון " ויצא חוטר מגזע ישי ...ואמרת ביום ההוא אודך ה' כי אנפת בי ...צהלי ורוני
יושבת ציון כי גדול בקרבך קדוש ישראל".9
 .2ישעיהו פרקים י"ד  -כ"ד -משאות חורבן של ישעיהו לעמים רבים מתיחסים בודאות לתקופתו.
בחלקן מזכיר ישעיהו אפילו מספר שנים להתגשמות הנבואה "ועתה דבר ה' לאמר בשלש שנים כשני
שכיר ונקלה כבוד מואב"" .10בעוד שנה כשני שכיר וכלה כל כבוד קדר"" .11והיה ביום ההוא ונשכחת צר
שבעים שנה.12"...
 .3ישעיהו ל"ו  -ל"ז -שם מפורט הספור עם רבשקה המבזה את ה' ואת חזקיהו מלך יהודה .ישעיהו
מנבא שאשור יסוג מירושלים "בדרך אשר בא בה ישוב ואל העיר הזאת לא יבוא נאם ה' ,וגנותי אל העיר
הזאת להושיעה .13"...וכן היה.
 .4ירמיהו כ"ה -ירמיהו מנבא את נפילת יהודה בידי משפחות צפון ובידי נבוכדנצר מלך בבל "והיתה
כל הארץ הזאת לחרבה לשמה ועבדו הגויים האלה את מלך בבל שבעים שנה .והיה כמלאת שבעים שנה
אפקוד על מלך בבל ועל הגוי ההוא את עוונם".14כפי שנראה לקמן נבואת שבעים השנים עומדת אף היא
בין הנבואות "הנזילות"אבל באופן כללי מדובר בודאי על נבואה במסגרת זמנו של ירמיהו.

 6רמב"ם הל' מלכים פי"ב ה"א.
 7ישעיהו י'  -ה'.
 8שם פס' י"ב.
 9שם פרק י"א א' -י"א ,ופרק י"ב.
 10שם ט"ז  -י"ד ועיין מלבי"ם.
 11שם כ"א  -ט"ז.
 12שם כ"ג  -ט"ו.
 13שם ל"ז  -ל"ה.
 14ירמיהו כ"ה י"א -י"ב.
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 .5ירמיהו כ"ז -רוב נבואות החרבן של ירמיהו מתיחסות בברור לתקופתו .הוא גם מזכיר ברובן את
מלך בבל כאיש שיהרוס את ירושלים.
 .6ירמיהו מ"ו  -מ"ט:נבואות ירמיהו לעמים שונים המוזכרים בשמם והמתיחסים בודאות
לתקופתו של ירמיהו.
 .7יחזקאל י"ב -בנבואה זו מפורש הדיון בו אנו עוסקים בוכוח בין העם לנביא .יחזקאל מתבקש
לעשות לו כלי גולה ולחתור בקיר בעלטה,כסמל לגלות שתבוא על העם וכאות לנשיא )למלך צדקיהו(
שיברח מבעד לחומה וסופו שלא יראה )עלטה היא סימן לעוורון של צדקיהו( .גם אלו מבנ"י שחששו שמא
יש אמת בדברי הנביא השלו את עצמם לאמר שנבואה זו היא הלכתא למשיחא "בן אדם הנה בני ישראל
אומרים ,החזון אשר הוא חוזה  -לימים רבים ולעיתים רחוקות הוא נבא"" .יארכו הימים ואבד כל
חזון" .15כנגד זה אומר הנביא "קרבו הימים ודבר כל חזון ...כי בימיכם בית המרי אדבר דבר ועשיתיו...
כה אמר ה' א -לוהים לא תמשך ...אשר אדבר דבר  -ויעשה נאם ה' א -לוהים".16ובאמת התממשה נבואה
זו כידוע הרבה יותר מהר ממה שקיוה העם עוד בימי יחזקאל.
 .8יחזקאל י"ג  -י"ז  -כמובן שגם כל נבואות החורבן של יחזקאל ,נבואותיו על נביאי השקר
מתיחסים לתקופתו ואכן הוא מזכיר בהם שמות וארועים שהתממשו בימיו.
אלו הם כמובן רק דוגמאות לנבואות שנאמרו בודאות לתקופות קרובות מאד למועד אמירתן.
ם נמשיך לסוג השני והשלישי של הנבואות נתעכב להראות כיצד גם בסוג זה של נבואות שבודאי
בטר
נאמרו לשעתן ישנן אפשרויות שונות לממוש הנבואה והרי היא בבחינת נבואה נזילה .וגם כאן נמצאה לנו
גמרא מפורשת המדברת בענין זה.המדובר בנבואה המפורסמת שגלות בבל תמשך שבעים שנה .נבואה זו
מופיעה במקראות בשלשה מקומות ,ובכל פעם בצורה שונה במקצת.
א" .הדבר אשר היה על ירמיהו בשנה הרביעית ליהויקים בן יאשיהו מלך יהודה היא השנה
הראשונית לנבוכדנצר מלך בבל...והיתה כל הארץ הזאת לחרבה לשמה ועבדו הגויים האלה את מלך בבל
שבעים שנה".17
ב" .כי כה אמר ה' כי לפי מלאת לבבל שבעים שנהאפקד אתכם והקמותי עליכם את דברי הטוב
להשיב אתכם אל המקום הזה".18
ג.בשנה אחת לדריוש בן אחשורוש מזרע מדי,בשנה אחת למלכו אני דניאל בינותי בספרים מספר
השנים אשר היה דבר ה' אל ירמיהו הנביא למלאת לחרבות ירושלים שבעים שנה".19
כל אחת מהנבואות מזכירה את שבעים השנים.אבל נקודת ההתחלה של הזמן הזה אינה ברורה .לא
זו בלבד שכל מקור מציין תכונה אחרת של שבעים השנים )"מלאת לבבל" "מלאת לחרבות ירושלים"
"ועבדו את מלך בבל"( אלא שגם כל מקור בפני עצמו אינו ברור" .מלאת לבבל"  -מלאת לבבל מה?
ממתי?" .מלאת לחרבות ירושלים" ומתי נחשבת ירושלים לחרבה? מכבושה ע" י נבוכדנצר ,מגלות יהויכין
שמונה שנים לאחר מכן? או משריפת ביהמ"ק וגלות צדקיהו שהיו מאוחרות בעוד אחד עשרה שנים?

 15פס' כ"ז ,כ"ב.
 16שם כ"ד  -כ"ח.
 17ירמיהו כ"ה פסוקים א' ,י'.
 18ירמיהו כ"ט  -י'.
 19דניאל ט'  -א'.
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הגמרא20מביאה את ספורם של שני מלכים שטעו בהבנת נקודת ההתחלה של נבואה לא ברורה זו.
)ובלשוננו "נבואה נזילה" זו(.
נקדים ונאמר שחרבן בית המקדש והשארותו במצב זה היתה מאד חשובה למלכי פרס .עובדה זו
כנראה נתנה להם אשור מוסרי ודתי על עליונות דתם על דת היהודים .כך גם עולה מדרשת חז"ל על דברי
אחשורוש "עד חצי המלכות  -ולא דבר שחוצץ למלכות ומאי ניהו? בית המקדש!" 21ויש לשים לב
שאחשורוש בשעת מעשה אינו יודע עדיין שאסתר היא יהודיה .הוא מוכן לתת לה כל דבר  -מלבד בית
המקדש של היהודים שחוצץ בינו לבית המלכות.כך גם נבין מדוע מפאר הנביא את שמו של כורש אשר
עזר בבנית הבית עד כדי כנויו כמשיח" .כה אמר ה' למשיחו לכורש.22"...
בלשצר היה הראשון שטעה.בהתקרב מלאת שבעים שנה מתחילת מלכות נבוכדנצר הוא חושש
אמר השתא ודאי תו לא מפרקי,
מגאולת עם ישראל.במלאת שנתיים למלכותו כשמלאו שבעים השנה "
אפיק מאני דבית מקדשא ואשתמש בהו" .חשבונו היה מוטעה כמובן שהרי "מי כתיב למלכות בבל? לבבל
כתיב .מאי לבבל? לגלות בבל" .23ואכן בו בלילה נהרג בלשצר "ביה בליליא קטיל בלשצר מלכא".24
גם אחשורוש טעה.הגמרא מתיחסת לפסוק "בשנת שלש למלכו עשה משתה" 25וכנראה קשה לה
מדוע עושה אחשורוש משתה בשנה השלישית למלכותו ולא מיד כשעלה למלוכה? ותשובת הגמרא
שאחשורוש מנה שבעים שנה מגלות יהויכין ואף הוא ערך חשבון של שבעים שנה "כיון דחזי דמלו שבעין
ולא איפרוק ]לא נגאלו[אמר השתא ודאי תו לא מפרקי.אפיק מאני דבית מקדשא ואשתמש בהו" .26וגם
הוא טעה שכן החשבון הנכון הוא לחרבות ירושלים או מזמן כבוש ירושלים שבתום שבעים שנה היתה
הצהרת כורש .כך מסבירה הגמרא את ענין הפקידה .יתכן להוסיף אפשרות רביעית .מזמן שריפת
ביהמ"ק וגלות צדקיהו עברו שבעים שנה עד שחדש דריוש את בנין ביהמ"ק.
להלן נציג את ארבע האפשרויות בצורה גרפית להמחשת הדברים.27

 .1נבוכדנצר מלך בבל
 .2כבוש ירושלים
 .3גלות יהויכין
 .4שריפת ביהמ"ק .גלות צדקיהו

3318
3319
3327
3338

 .1בלשצר חוגג ומת
 .2הצהרת כורש

3389
3390

 20מגילה י"א ע"ב.
 21שם ט"ו ע"ב.
 22ישעיהו מ"ה א'
 23מגילה י"א ע"ב.
 24דניאל ה'.
 25אסתר א' ב'.
 26מגילה י"א ע"ב.
 27הטבלה ערוכה בעיקר ע"פ הגמרא מגילה י"א ע"ב וסדר עולם רבה,ונמצאת בפרוש מגילת אסתר
בהוצאת ארט סקרול.
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 .3שנה ג' לאחשורוש  -המשתה
 .4דריוש )בן אסתר( מחדש בנין ביהמ"ק

3396
3408

כמה הערות להבנת הטבלה:
א.הבדל של שנה בחשבון שבעים השנה נובע ממנין מקוטע של שנים .
ב .התאריכים הם לבריאת העולם ולפי מסורת חז"ל.אין אנו נכנסים כאן לדיון בסתירה הידועה
ובהפרש של כ - 150שנה שבין ספירת חז"ל לספירת ההסטוריונים.29
ג .כאמור מתברר שאפשרויות  1ו - 3הם טעות ,וממוש הנבואה הנזילה של שבעים השנה יתכן
באפשרויות  2או .4
העולה לענייננו שגם בנבואה מפורסמת זו חל הכלל של "נבואה נזילה" .הגמרא אמנם אינה
משתמשת במושג זה אבל מביאה שלש אפשרויות שונות להסבר הנבואה שרק אחת מהן התגלתה בסופו
של דבר כמימושה הנכון של הנבואה )ואנו הוספנו עוד אפשרות אחת!(
28

ב .נבואות נחמה נזילות לעתיד לא מוגדר
כאמור ,חלק מנבואות הנביאים הוא "נזיל" במרווח עצום של שנים .הוי אומר יתכן פרוש אחד
שהנבואה היתה אמורה להתממש תכוף לאמירתה.משלא זכו לזה היה אפשר לצפות לממוש הנבואה
ומשלא זכו אף לזאת מתברר שממוש הנבואה יהיה ממש באחרית הימים .לצורך הדיון
בזמן שיבת ציון,
שלנו נביא גם דברים מפורשים בענין אפשרויות שונות של ממוש הנבואה .אבל גם אם נביא מפרשים
שונים שכל אחד מהם מבין את הנבואה אחרת -גם זה מבחינת הדיון שלנו מוכיח את האפשרויות
השונות לממוש אותה נבואה,למרות שכל מפרש כשלעצמו לא מביא את האפשרות השניה .את הדוגמאות
לסוג זה של נבואות נביא להלן מספרי תרי עשר שכן מהספרים ישעיהו  -ירמיהו -יחזקאל הבאנו את
הדוגמאות בפרק הקודם.
פרק מפורסם זה מהפטרת שבת שובה מתיחס לפי פשוטו לתקופתו של הושע .הפרק
 .1הושע י"ד:
31
30
פותח ב"תאשם שומרון" ובאזכור ממלכת אפרים "אפרים מה לי עוד לעצבים" ויש בו גם אזכור
לאשור ולמצרים ששלטו בכפה באותה עת "אשור לא יושיענו .על סוס לא נרכב )רש"י :זו היא עזרת
מצרים שהיו שולחים להם סוסים .32"(...נבואת הנחמה השזורה בפרק "אהיה כטל לישראל יפרח
כשושנה ויך שורשיו כלבנון .ילכו יונקותיו ויהי כזית הודו וריח לו כלבנון .ישובו יושבי בצילו.33"...
מכוונת בפשטה לנפילתמלכות אשור או לעתיד הרחוק קצת יותר לבנין בית המקדש השני ,אחר חורבנו
של הראשון .כך פירש רש"י :ישובו יושבי בצלו -אותן שהיו כבר יושבים בצל הלבנון שדימה בו ישראל

 28עיין רש"י מגילה י"א ע"ב ד"ה שנים מקוטעות היו.
 29כידוע,חורבן בית ראשון ובנין בית שני היו במאה השישית לפני ספירת הנוצרים לדעת רוב חוקרי
ההיסטוריה .אולם לדעת חז"ל,כנראה האירועים האלו היו במאה הרביעית לפני הספירה .ויש הסברים
רבים שגם לדעת חז"ל  -צודקים ההיסטוריונים.
 30פסוק א'.
 31פסוק ט'.
 32פסוק ד' ורש"י שם וכן הוא במלבי"ם.
 33פסוקים ו' -ז' -ח'.
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ובית המקדש ועכשיו גלו מעמו  -ישובו אליו".34וכך מפרשים רוב המפרשים את פסוקי הנחמה על העתיד
הקרוב .ובכל זאת מצאנו במלבי"ם" :ילכו יונקותיו  -ר"ל הבנים שיהיו באחרית הימים שהם היונקות
שעלו אחרי השרשים הקדמונים שהוכו ונתבטלו  -הם יהיו לעצים רעננים נושאי פרי .35"...וכן ברד"ק
לפסוק אחר "יחיו דגן -יחיו עצמם בכל עת במצות הא -ל יתברך שקיימו כמו הדגן המחיה את האדם...
ויש מפרשים שיהיה שנוי טבע בדגן לעתיד בבא הגואל ...וכיוצא בו זכרו רבותינו ז"ל בשנוי הטבע שיהיה
לעתיד בחטה" .36הרדק" מתיחס בודאי לגמרא העוסקת בשנוי עולם הצומח בעת הגאולה ולנאמר שם
"עתידה חטה שתתמר כדקל".37וזה בודאי שלא קרה בתקופת בית שני ,ועדיין מחכים אנו לקיום נבואה
זו באחרית הימים.

 .2ספר יואל:ספר יואל מחולק כידוע לשני חלקים.בשני הפרקים הראשונים ישנו תאור מפורט
ומבהיל של מכת הארבה האיומה ,ובשני האחרונים תאור "יום ה' הגדול והנורא" ,על תהפוכות הטבע
שיקודמו לו,על משפט הגויים בעמק החרוץ ועל תשועת ישראל.וגם כאן תפיסות שונות שבמבט כללי
יכולות להכלל בכלל של נבואה נזילה .מחד מצאנו כבר בגמרא "אמר רבי יוחנן בימי יואל בן פתואל
נתקיים מקרא זה דכתיב ביה יתר הגזם אכל הארבה...אותה שנה יצא אדר ולא ירדו גשמים .38"...ורבים
יש אומרים שנבואה זו נאמרה באותן שבע שנים שאמר אלישע כי
מהמפרשים הלכו בעקבות הגמרא "
39
קרא ה' לרעב וגו' ובימי יהורם בן אחאב היו" .אבל האברבנאל אחרי הביאו שיטות אלו כתב" :ולפי
דעתי לא באה הנבואה הזאת לבאר ולהתרעם ולקונן הרעב ולא הארבה אשר היה ביהודה ובירושלים.
ולא יעלה על הדעת שיעשה עליו הנביא קינות כ"כ מופלגות,בהיות שבספר מלכים סופר הרעב הזה כ"כ
בקלות ...ומה שאמרו חז"ל בזה דרך דרש הוא,ואני לישב הפסוקים על פשוטם כפי אמיתתם באתי .אבל
אמיתת הדבר הזה כך הוא אצלי שהנביא היה ממשל משלים והוא בא להתנבות על ממשלת ארבע
המלכויות בבל פרס ויון ורומי.ולפי שכולם הרעו לישראל ומשלו בירושלים לכן עשה הקינה על הרעה
אשר אותן מלכויות ראה שיהיו עושים בארץ השם וביתו.40"...
וכך סיכם ר' עמוס חכם בפרושו לספר יואל" :הבעיה של היחס בין שני חלקי ספר יואל העסיקה
פרשנים וחוקרים רבים.היו שסברו שהארבה שמדובר עליו בחלק הראשון אינו ארבה ממש אלא משל
לצבאות גויים רבים העתידים לעלות על ארץ ישראל.לפי תפיסה זו כל ספר יואל עוסק בענין אחד בלבד
והוא חזון מלחמות אחרית הימים...עוד טענו שהביטויים הבאים בפסוק זה וביחוד הבטוי "יום ה'"
ותאריו של יום זה הם ביטויים שאולים משיטה של רעיונות אמונות ודעות על אודות העתיד לקרות
באחרית הימים ...ואעפ" כן מסתבר שהארבה הוא ארבה ממש ולא משל לאויבים ...בדרך זו המאורע של
הארבה מאורע שקרה בפועל ממש,משמש אות ודוגמא לאשר יקרה לגויים באחרית הימים".41

 34רש"י לפסוק ח'.
 35מלבי"ם לפס' ז'.
 36רד"ק לפס' ח'.
 37כתובות ק"י ע"ב  -כתובות קי"ב ע"ב.
 38תענית ה' ע"א.
 39רש"י ליואל א'  -א' וכן הביא הרד"ק בשם יש מפרשים.
40אברבנאל הקדמה לספר יואל.
41מבוא דעת מקרא לספר יואל עמ' .5- 4
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אבל גם בחלקו השני שלכאורה מדבר בודאות על חזון אחרית הימים נמצאים פסוקים שניתן
לפרשם בשיטת ה"נבואה הנזילה" לשתי פנים.למשל הפסוקים הפותחים את פרק ד'" :כי הנה בימים
ההמה ובעת ההיא אשר אשיב את שבות יהודה וירושלים,וקבצתי את כל הגויים אל עמק יהושפט
ונשפטתי עמם שם על עמי ונחלתי ישראל אשר פזרו בגויים ואת ארצי חלקו "...בפשטות בודאי מדובר על
חזון אחרית הימים" .כי הנה  -באר מתי יהיו הדברים המוזכרים? שזה יהיה בעת שיהיה בדעתי להשיב
את שבות יהודה  -ר"ל באחרית הימים שהגם שגם עשרת השבטים יגאלו אז  -שבט יהודה הוא העיקר
בעיניו ...שאז יסבב ה' שיתקבצו כל הגויים במלחמת גוג ומגוג ...ומבאר מדוע קורא אותו בשם עמק
יהושפט?על כי ונשפטתי עמם שם על עמי ונחלתי ישראל  -על הרעות שעשו להם. 42"...
האבע"פירש שעמק יהושפט נקרא על שם המלך יהושפט מתקופת המלכים בבית ראשון.
ז
אבל
"בעבור זה הכתוב )"בימים ההמה"( חשבו רבים כי הנבואה לעתיד .אולי כן הוא .ורבי משה אמר מצאנו
שנפל פחד ה' על כל הגויים שהם סביבות ירושלים בימי יהושפט .ויביאו לו מנחות .והנה בימיו שבו
השבויים בימי אבותיהם ...וקבצתי -זאת היא המלחמה שהתחברו בני מואב ובני עמון ושעיר חיל כבד
לרוב מאד.ויהושפט היה לו מיהודה ומבנימין אלף אלפים ומאה ושישים אלף גבורי חיל .ועמק יהושפט
הוא עמק ברכה כיהושפט קרא שמו כן .43"...דברי אבעז" מפנים לתאור מלחמת יהושפט בעמון ומואב
המפורטת במלכים 44ובמיוחד בדברי הימים .45ועכ"פ גם בזה מתבארים דברי יואל כ"נבואה נזילה"
שהתממשותה היתה בעבר בימי יהושפט המלך או תהיה בעתיד לעת"ל באחרית הימים בעמק יהושפט
שהוא ה' שישפוט שם את גוג ומגוג.46

 .3עמוס פרק ח':בפרק זה ישנם כמה פסוקים הנוגעים לענייננו.ראשית נצטט את דברי המלבי"ם
לסוף פסוק ג' "בכל מקום השליך הס -ואמר הס צריך לשתוק ושלא לגלות הדבר ,והדבר שהעלימו הנביא
עתה ,פירש אותו ישעיהו במה שכתב "ובעוד שישים וחמש שנה יחת אפרים מעם ,שפרושו בעוד שישים
וחמש שנים )הס(מעת שהתנבא עמוס שישראל גלה יגלה מעל אדמתו ,שמעת ההיא עד גלות עשרת
השבטים היה ס"ה שנים...והטעם שלא גלה את הזמן בפרוש,כי הנביא שינבא על פורענות עתידה בלא
לא ירע זה בעיני העם כי יודעים שהיעודים הרעים ישתנו לפעמים או יאריך זמנם בהשתנות מעשי
זמן,
47
העם לטובה . "...והרי זה מפורש כרעיון "הנבואה הנזילה".
בהמשך הפרק מנבא עמוס "והיה ביום ההוא נאם ה' א -לוהים והבאתי השמש בצהרים והחשכתי
לארץ ביום אור" .48הגמרא פירשה פסוק זה על יאשיהו מלך יהודה" .ואמר ר' יוחנן זה יומו של
יאשיהו"49ובעקבות הגמרא פרשו כאן חלק מהפרשנים "והבאתי השמש בצהרים" כשיהיה שלום גדול,
תבוא מפלה פתאום.ואמרו רבותינו זה יומו של יאשיהו שמת בחרב של שלום כמו שאמרו רבותינו

 42מלבי"ם יואל ד'  -א'.
 43אבן עזרא יואל ד' א' -ב'.
 44מלכים א' פרק כ"ב.
 45דברי הימים ב' פרק כ'.
ם מזהה אותם כאדום וישמעאל הלא המה הנוצרים והמוסלמים  -עיין מלבי"ם יואל ד'  -א'.
 46שהמלבי"
 47מלבי"ם לפסוק ג'.
 48פסוק ט'.
 49מו"ק כ"ה ע"ב.
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)תענית כ"ב ע"א( אין לך חרב של שלום יותר מפרעה נכה- ...השמש מלכות בית דוד נמשלה כשמש".50
אבל חבל מפרשים אחר מפרש את הפסוק לעתיד לבא .ובקבוצת מפרשים זו אפשר להבחין בשלשה
פרושים שונים .א.הפסוק מדבר על שדוד גרמי השמים באחרית הימים" :אשנה המנהג לבא השמש בחצי
היום .כדרך וקצר עליהם היום" .51ב.הפסוק מתאר צרה גשמית פתאומית "משל על רוב הצרה שתהיה
אשקיע את השמש בעת הצהרים בזמן תקפה ,ר"ל בעת
להם על דרך שאמר וקצר עליהם היום" 52וכן" :
ישבו בהשקט ושאנן תבא הצרה פתאום" .53ג .צרה רוחנית גדולה "שיבוא השמש והוא משל אל
הסתלקות ה'מאתם ואל שיחשך מזלם והצלחתם".54הרי נבואה נוספת שיכולה להתפרש לשעתה ולעתיד
לבא גם יחד.
גם פסוק י"א שבפרקנו שייך לנושא הדיון .רק שכאן בהפוך.המפרשים כולם מייחסים אותו לעתיד
הקרוב,ודוקא הגמרא מרחיקה את היעוד לאחרית הימים .כך נבא עמוס" :הנה ימים באים נאום ה' א -
לוהים והשלחתי רעב בארץ.לא רעב ללחם ולא צמא למים כי אם לשמע את דברי ה'" .55המפרשים
קובעים שזמן ממוש הנבואה היה בימי בית שני עת פסקה הנבואה מישראל" :הנה ימים באים  -לפי שהם
מאסו בנבואת האל -יתברך כמו שאמר למעלה לא תנבא ולא תטיף",אמר כי עוד יבואו ימים שיתאוו
לנבואת הא -ל יתברך ולא ימצאו.והם כל ימי בית שני אחרי נבואת מלאכי הנביא כי בו פסקה הנבואה.
וכן כל ימי הגלות הזה.56"...
הרד"ק הוסיף בסוף דבריו "וכן כל ימי הגלות הזה" .המלבי"ם מפרט את הדברים "כי אם לשמוע
את דברי ה'  -וזה היה בבית שני שדבר ה' היה יקר בימים ההם .כי אחרי הנביאים האחרונים נסתם חזון.
ועדיין היה ביניהם רוח הקודש והיומשתמשים בבת קול' ...ונעו'  -אחרי הימים האלה ' -ישוטטו לבקש
את דבר ה' ולא ימצאו' -כי אחרי החורבן נפסק גם הבת קול והופעת דבר ה' ".57
אבל הגמרא מרחיקה את יעוד דברי עמוס לעתיד הרחוק ממש "ת"ר כשנכנסו רבותינו לכרם ביבנה
אמרו עתידה תורה שתשתכח מישראל שנאמר 'הנה ימים באים נאם ה' והשלחתי רעב בארץ...ישוטטו
לבקש את דבר ה' ולא ימצאו' .דבר ה' זו הלכה ,דבר ה' זה הקץ ,דבר ה' זו נבואה .58"...כניסת רבותינו
לכרם ביבנה היתה כידוע אחרי חורבן בית שני ואז אמרו רבותינו "עתידה תורה "...הוי אומר לעתיד
הרחוק עוד יותר .הרי לפנינו מקרה נוסף של "נבואה נזילה"שניתנת לישום בפרקי זמן שונים ומרוחקים
זה מזה.

 50רש"י לפסוק ט' וכן במהר"י קרא.
 51אבע"ז כאן וכן משמע מהמשך דברי המלבי"ם.
 52רד"ק כאן .מעניין שהרד"ק תומך פרושו באותו פסוק שאבע"ז סמך עליו את פרושו שלו.
 53מצודת דוד.
 54מלבי"ם כאן.
 55פסוק י"א.
 56רד"ק כאן.
 57מלבי"ם לפסוקים י"א -י"ב .ועיין פחד יצחק לחנוכה מאמר ח' מה שהביא בשם המהר"ל שהתורה היא
צורת ישראל וכשהם בגלות בפזור  -גם התורה בפזור.
 58שבת קל"ח ע"ב.
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 .4עמוס פרק ט':אחת מנבואות הנחמה היותר מפורסמות,אשר הפכה למטבע לשון של תפילה 59היא
נבואת עמוס":ביום ההוא אקים את סוכת דוד הנופלת.וגדרתי את פרציהן והריסותיו אקים ובניתיה
כימי עולם" .60מהי סוכת דוד? ,ומהו לפי זיהוי הסוכה ,זמנה המיועד של נבואה זו? גם כאן נוכל לראות
שלש שיטות .א.עמוס חכם מפרש שהכוונה לזמן עתידי קרוב ביותר .כך עולה מפרושו שסוכת דוד מציינת
את מלכות יהודה שנשארה על תילה גם אחרי חורבן ממלכת ישראל":ביום ההוא  -כשתבוא הפרענות
האמורה בפסוקים שלמעלה .כאן מבאר הנביא כיצד יקויים 'אפס כי לא אשמיד את בית יעקב' )פסוק ח'(.
'הממלכה החטאה' )פסוק ח'( ממלכת ישראל  -תשמד.אך לא תשבת ממלכה מעם ישראל .מלכות בית דוד
תקום .קרא למלכות בית דוד "סכת דוד הנופלת"לרמוז שהיא חלשה ונתונה בצרה ואין לדמותה לבית
אלא לסוכה הנוטה ליפול .אולם ה' יקימנה ויחזקנה.61"...לפי פירוש זה נבואת עמוס התממשה כבר בסוף
ימי בית ראשון בעת התחזקות ממלכת יהודה בימי חזקיהו מנשה ויאשיהו.
אפשרות שניה למימוש הנבואה היתה עם בניתו של בית שני" .אקים את סוכת דוד הנופלת  -על בית
המקדש הוא אומר".62אם סוכת דוד הנופלת הוא כינוי לבית המקדש שנפל ונחרב ,הקמתו היתה בבנית
בית שני שאמנם אינו העתיד המיידי כמו בפירוש "דעת מקרא"אבל גם אינו מרוחק ממנו מרחק רב ,ועל
כל פנים לא מדובר בחזון אחרית הימים.שני הפרושים שהובאו לעיל נתמכים בפסוקים הקודמים,
ובמיוחד בפסוק ח',בו עושה הנביא חלוקה בין ממלכת ישראל החטאה  -שתושמד ,לבית ממלכת יהודה
שתהיה לה תקומה )בסוף ימי בית ראשון לפי פירוש עמוס חכם,או עם בנית בית שני לפי מהר"י קרא(.
חז"ל פירשו את הנבואה על ימות המשיח" .אמר ליה רב נחמן לרב יצחק:מי שמיע לך אימת אתי בר
נפלי?אמר ליה מאן בר נפלי? א"ל משיח! משיח ,בר נפלי קרית ליה? א"ל :אין ,דכתיב ביום ההוא אקים
את סוכת דוד הנופלת" .63וכן תרגם יונתן בן עוזיאל "בעידנא ההיא אקים ית מלכותא דבית דוד
דנפלת...ותשלוט בכל מלכותא" .64"...ר"ל אחזיר המלוכה לבית דוד אשר נפלה והושפלה בימי הגולה".65
המלבי"ם מפרט יותר" :תחילה היה בית דוד בנוי ומשוכלל בבית קבוע ,משתלשלת בבני דוד מדור לדור.
ואחכ"לא היה בית קבוע רק סוכות ארעי וזה היה בבית שני שנבטלה מלכות בית דוד ומלכו החשמונאים
והורדוס ,ובכז" היו עדיין נשיאים מזרע בית דוד שזה דומה כסוכת ארעי .ואח"כ נפלה גם סוכת דוד כי
66
בגלות החל הזה בטלו גם הנשיאים ואין זכר לנשיאות לזרע בית דוד .ואז יקים ה' את סוכת דוד."...
יש לציין שגם סופו של הפרק מביא נבואת נחמה שהיא בבחינת "נבואה נזילה"" ,הנה ימים באים
נאם ה' ונגש חורש בקוצר ודורך ענבים במושך הזרע,והטיפו ההרים עסיס וכל הגבעות תתמוגגנה 67"...כל
המפרשים על אתר מציינים שזו נבואה על ריבוי עצום של תבואה" :כל כך תהיה התבואה רבה עד

" 59הרחמן הוא יקים לנו את סוכת דוד הנופלת"  -בברכת המזון.
 60פסוק י"א.
61דעת מקרא כאן.
 62מהר"י קרא כאן.
 63סנהדרין צ"ו ע"ב  -צ"ז ע"א.
 64תרגום יונתן כאן ,ומצוטט גם ברש"י כאן.
 65מצודת דוד כאן.
 66מלבי"ם כאן .ובהמשך דבריו מבאר המלבי"ם ע"פ יחזקאל לד" את שלבי תקומת הסוכה היא מלכות
בית דוד בימי המשיח.
 67פסוק י"ג.
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שיתעסקו בקצירת התבואה עד עת החרישה ויפגשו זה בזה החורש בקוצר על דרך שאמר בתורה והשיג
לכם דיש את בציר ובציר ישיג את זרע" 68.מחד ניתן להבין שמדובר כאן בברכה גשמית של רבוי תבואה
שגם אם היא נדירה בעצמתה )בכמויות התבואה(אינה חורגת מגדי הטבע של העולם הזה .אם כך הדבר
יתכן מאד שהנבואה הזו כבר התממשה באחת השנים הטובות שהיו בסוף ימי בית ראשון או בימי בית
שני.
אבל יותר נראה שסיומה של נבואת עמוס מכוון לימים שעדיין לא באו,הוי אומר לימות המשיח .כך
ונטעתים על אדמתם ולא ינתשו עוד מעל אדמתם אשר נתתי להם אמר ה'
מסיים עמוס את נבואתו" :
אלוקיך"69.ואם פסוק זה עדיין לא בא עלינו כפשוטו בעוונותינו ,נראה להסביר שגם שני הפסוקים
הקודמים לו ,המהוים יחד חטיבה אחת המתחלת במילים "הנה ימים באים "...גם הם עדיין לא מומשו.
זאת ועוד,כל המפרשים מציינים שהפסוק בעמוס רומז לנאמר בתורה" ,והשיג לכם דיש את בציר ובציר
ישיג את זרע" 70.המילים הקודמות בתורה שם הם "ועץ השדה יתן פריו" שעליהן דרשו חז"ל" :מנין
שהעץ עתיד להיות נטע ועושה פירות בן יומו ת"ל זכר עשה לנפלאותיו" .ואמר "עץ פרי עושה פרי למינו"
שבו ביום ההוא נטוע בו ביום עושה פירות" 71.הוי אומר שחז"ל מסבירים שלעת"ל כמו בזמן הבריאה
לפני חטא הארץ ,לא יהיה מצב של "הזורעים בדמעה ברינה יקצורו"72אלא עץ  -פרי! בו ביום זורע בו
ביום קוצר .וכן יהיה בימי המשיח "עתידים אילנות שמוציאים פירות בכל יום שנאמר "ונשא ענף ועשה
פרי" ,מה ענף בכל יום אף פרי בכל יום"73ואם כך גם נבואת עמוס "ונגש חורש בקוצר" אינה רק נבואה
על ריבוי כמותי עצום של תבואה,אלא זו נבואה על שדוד מערכות הטבע בצורה ניסית גלויה שחרישה
74
וקצירה יהיו באותו יום ממש .וכעין מה שמצינו "בטרם תחיל ילדה...כי חלה גם ילדה ציון את בניה".
ואם זהו פרוש הנבואה,בודאי שלא זכינו להתממשותה והריהי בבחינת "נבואה נזילה" שאולי זכינו
בעבר למימוש פן חלש שלה,ועדיין מתפללים ומייחלים אנו לימות המשיח עת תתממש הנבואה בכל
תקפה ועצמתה.

 .5עובדיה:כידוע ספר עובדיה משמש כנבואת זעם ותוכחה לעשיו הוא אדום .והיא גם נבואת גאולה
לישראל.גם כאן התחבטו המפרשים מיהו ה"אדום" עליו ניתך זעמו של עובדיה ,ופועל יוצא של שאלה זו
75
הוא כמובן הספק על איזה עתיד מדבר הנביא? מחד עובדיה הנביא ,שלפי דברי חז"ל חי בתקופת אחאב
מדבר על עם אדום מסויים מאד שחי בפועל בתקופתו ,שהזיק לישראל ובגד בהם ביום צרתם 76אשר על
כן יתכן לפרש את נבואת הזעם על ממלכת אדום המסויימת ההיא שבימי עובדיה .מאידך שלשת
הפסוקים המסיימים את הספר רומזים לתקופה של אחרית הימים ממש ובמיוחד פסוק הסיום" :ועלו

 68לשון רד"ק ,וכן הוא ברש"י ,מצודות ,מלבי"ם ושאר מפרשים.
 69פסוק ט"ו.
 70ויקרא כו -ה
 71תו"כ ויקרא כו -ד
 72תהליםי קכו -ה
 73שבת ל:והפסוק ביחזקאל יז -כג
 74ישעיהו סו -ח.
 75סנהדרין לט:
 76עובדיה א יא -טו
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מושיעים בהר ציון לשפוט את הר עשיו והיתה לה' המלוכה"77.ולאור זה פרשו רבים שאדום אינה רק
ממלכה מסוימת בימיו של עובדיה אלא סמל למלכות הרשעה  -מלכות רומי" ,אדום זו רומי" 78ובגלגול
היותר מודרני שלה זוהי מלכות הדת הנוצרית 79.ועל הפסוק "ואת החזיר" דרשו חז"ל "זו אדום .ולמה
נקרא שמה חזיר שמחזרת עטרה לבעלה .הה"ד ועלו מושיעים בהר ציון לשפוט את הר עשיו והיתה לה'
80
אשר על כן חלק מהמפרשים מסבירים את נבואת עובדיה כנבואה בעלת מסר כפול הן לעתיד
המלוכה"
הקרוב על אדום הממשית של תקופת עובדיה ,ואם לא יזכושהשמדת אדום ובנין בית שני יהוו את
הגאולה השלמה,תדחה הגשמת הנבואה לאחרית הימים עת תושמד מלכות הרשעה ,היא אדום ,היא
רומי ,היא הנצרות ,ואז " -והיתה לה' המלוכה".
ראשון המפרשים אותו נצטט בענין זה הוא האברבנאל ,שכבר משאלותיו ניתן להבחין במגמת
השאלה הראשונה היא אם הנבואה הזאת אשר נבא עובדיה על אדום כבר נתקיימה ע"י
דבריו" :
נבוכדנצר...או אם נתקיימה אחכ" בימי הורקנוס המלך מבני חשמונאי שהלך על ארץ אדום...או אם
הנבואה הזאת לא נתקיימה עדיין והיא עתידה להתקיים...השאלה השני מהו אדום והר עשיו...האם ארץ
אדום הסמוכה לא"י,אשר עברו אצלה ישראל קודם שבאו לארץ סיחון ועוג...או אם אמר אדום והר
שעיר על רומי וארצות הנוצרים כמו שנהגו חכמים ז"ל לקראם 81"?...והתשובה המובאת שם באריכות
ומזה תדע שלא לבד על ארץ אדום הסמוכה לא"י ניבא הנביא כ"א גם על האומה
ונצטט ממנה בקצרה "
82
שנסתעפה משם ונתפשטה בכל העולם והיא אומת הנוצרים היום הזה."...
גם הרד"ק כורך את שתי התקופות כאחת" :והנה כל נבואתו היתה על אדום ואמר כי עם חרבן
אדום תהיה תשועת ישראל...והנבואה הזאת היתה בבת שני שהרעו בני אדום לישראל...והנביא הזה
התנבא שעתיד הקב"ה להפרע מהם באחרית הימים בעלות ישראל מן הגלות .וארץ אדום היום ,אינה
83
לבני אדום כי האומות נתבלבלו ורובם הם בין אמונת הנוצרים."...
הרחיב דברים בזה וכמעט שנגע בהגדרת ה"נבואה הנזילה" שהובאה לעיל ר' יהודה קיל ומשום
שדברינו מכוונים לדבריו נצטטם בהרחבה" :בהרבה נבואות נאמר ש"יום ה'" זה יבוא באחרית הימים.
ו"אחרית הימים" אין פרושו אחרית ההויה של העולם ,כי אם פרושו עתיד .לעיתים עתיד הנראה
לעיניים,לעיתים סופה של התקופה בה עומד הנביא המדבר ,ולעיתים עתיד רחוק...ועוד אפשר לומר
שקרבת "ביום" מותנית במעשי ישראל ,שמכוחם לדחותו או להחישו ולהאיט ולצמצם את היקפה
ועצמתה של ההתרחשות ההסטורית שחזוה הנביאים בחינת דבריהם ז"ל "ראויים היו ישראל לעשות
להם נס בימי עזרא כדרך שנעשה להם בימי יהושע בן נון אלא שגרם החטא" 84.ממש "נבואה נזילה".

 77שם פסוק כא.
 78ספרי וזאת הברכה שמג" מצוטט מהקדמת דעת מקרא.
79עיין דעת מקרא בהקדמה לעובדיה הערה .21
 80ויק"ר יג -ה.
 81אברבנאל לעובדיה השאלה הראשונה והשניה.
 82אברבנאל עובדיה א -א.
 83רד"ק שם.
84הקדמת דעת מקרא לעובדיה עמ' 9- 8והגמרא מצוטטת מברכות ד.

המשגיח  הרב אברהם ריבלין שליט"א

104

 .6מיכה פרק ז':בפרק הסיום של ספר מיכה ישנה נבואה תוכחה על המצב המוסרי הירוד בישראל
ונבואת נחמה על גאולת ישראל מצריו .נבואת הנחמה ערוכה בצורת דו -שיח בין כנסת ישראל לאויבתה.
"אל תשמחי אויבתי לי,כי נפלתי קמתי כי אשב בחושך ה' אור לי... .ותרא אויבתי ותכסה בושה האומרה
אלי איו ה'...כימי צאתך מארץ מצרים אראנו נפלאות .יראו גויים ויבשו מכל גבורתם ישימו יד על פה
אזניהם תחרשנה .ילחכו עפר כנחש...אל ה' אלוקינו יפחדו85."...גם פסוקים אלו ניתנים לפרושים שונים.
רוב המפרשים מסבירים שמדובר בנבואה לאחרית הימים "יום לבנות גדריך יום ההוא ירחק חק .יום
הוא ועדיך יבוא  -ר"ל היום המוכן לבנות את גדריך...הוא יום קבוע ועומד לפני ה'...הגם שבאמת חוקו
וזמנו ירחק לעיתים רחוקות ובאחרית הימים בכ"ז עדיך יבוא כמש"כ אם יתמהמה חכה לו כי בא
מרש"משמע שאפשר לפרש את הפסוקים גם על העתיד הקרוב ובזה יובן גם אזכורו של
י
יבא"86.אמנם
אשור "אשור הוא ראש למרענו" 87.ובזה גם בנבואה זו אפשר ליישם את הכלל הנדון.
לפני נבואת הנחמה בפסוק הפותח את חלקו השני של הפרק אומר מיכה "ואני בה' אצפה אוחילה
לאלוקי ישעי ישמעני אלוקי" .תוך שימת לב להבדל בין הפעלים "אוחילה" ו"אצפה" כותב המלבי"ם
דברים שהם בגדר "נבואה נזילה"" :בצפוי הזה שאני מצפה על הגאולה העתידה באחרית הימים יש שני
או שייחל וימתין עד בא העת המיועד וקץ הימין שתבא הגאולה בכל אופן ועל זה יפול לשון
עניינים,
"יחול" שהמיחל ממתין על דבר שיבוא בברור ,שעל זה אמר "אוחילה לאלוקי ישעי" ,או שיצויר שתבא
הגאולה גם לפני זמן המיועד ,אם ישובו בתשובה ויבקשו פניו ויהיה עת רצון...ועל זה אמר "ישמעני
88
אלוקי" ר"ל שישמע תפילתי בעת רצון גם לפני הזמן המיוחל".
עוד הערה אחת לפרקנו שאינה שייכת ממש לנושא.החלק הראשון של הפרק בו מתאר הנביא את
המצב המוסרי הנורא של הדור מסתיים בפסוק "כי בן מנבל אב ,בת קמה באמה ,כלה בחמותה ,אויבי
איש  -אנשי ביתו"89.בודאי מיכה מדבר על דורו ותקופתו,אך מעניין שהמשנה מצטטת את פסוקנו דוקא
בקשר לתקופה שלפני ימות המשיח" :בעקבות המשיח חוצפה יסגא...וחכמת סופרים תסרח ,ויראי חטא
ימאסו והאמת תהא נעדרת .נערים פני זקנים ילבינו,זקנים יעמדו מפני קטנים" .בן מנבל אב ,בת קמה
באמה כלה בחמותה .אויבי איש אנשי ביתו" .פני הדור כפני הכלב ,הבן אינו מתבייש מאביו ,ועל מי יש
90
לנו להשען? על אבינו שבשמים".
כלום גם בתאור חטאים יש דו משמעות?

 .7ספר חגי:חגי הנביא הוא ראשון לנביאים שנבאו בתחילת ימי בית שני .עיקר נבואתו נסבה ,על
ענין בנית הבית שהוזנח ע"י עולי בבל,מחמת היאוש שאחז אותם בעקבות העליה הקטנה והצרות שתכפו
אותם.חגי מזרז את השבים להתחיל לבנות את בית ה' ויהי מה "העת לכם אתם לשבת בבתיכם ספונים
והבית הזה חרב?...עלו ההר והבאתם עץ ובנו הבית וארצה בו ואכבדה אמר ה'" 91.אם היו זוכים היה
 85פסוקים ח -יז.
 86פסוקים יא -יב ומלבי"ם שם.
 87פסוק י"ב ורש"י שם.
 88פסוק ז' ומלבי"ם שם.
 89פסוק ו'.
90סוטה פרק ט' משנה ט"ו.הצטוט באמצע המשנה הוא הפסוק שלנו מיכה ז -ו.
 91חגי א  -ג,ח.
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נהפך ביהמ"ק השני לבית האחרון,והגאולה העתידה היתה מתממשת על כל נפלאותיה .כבר בתחילת
הספר מקדים המלבי"ם הקדמה שהיא תמצית הרעיון של ה"נבואה הנזילה" והעוברת כחוט השני בספר
חגי כולו" :כבר באר הרב יצחק אברבנאל,ואנכי הרביתי חזון בזה בכמה מקומות כי מעת הגלות הראשון
והיה הדבר תלוי שאם יזכו שאז היו נגאלים תיכף בימי חזקיהו
לסנחריב התחיל זמן הגאולה העתידה...
או יאשיה )כמש"כ בצפניה ג'(92ואחר שלא זכו בכל היו נטמעים בין העכו"ם...לכן פקדם פקידה מעט ע"י
כורש...והגם שבעת ההיא לא היה עדיין זמן הגאולה העתידה...בכ"ז היה אפשרות שיהיה אז עת הגאולה
אם היו שבים בתשובה שלמה לה' והיו עולים כולם בחומה .כמ"ש חז"ל ראויים היו ישראל לעשות להם
נס בימי עזרא וכו' אלא שגרם החטא93...ובעת נבנה הבית היה עדיין האפשרות תלוי ועומד ,אם היו שבים
בתשובה היה זרובבל המלך המשיח,והמקדש היה מכון לשבתו עולמים .ועל כן זרח להם עוד הפעם אור
ואחר שלא זכו היה המקדש השני רק מקדש עראי לפי
הנבואה ע"י נביאים אחרונים חגי זכריה ומלאכי...
והיה הדבור אל זרובבל כי אם היו זוכים והיה אז הגאולה האמיתית
שעה ועתיד ליחרב ע"י הרומיים...
היה מצמיח קרן לבית דוד...רק אחר שלאזכו שב זרובבל לבבל ומת שם ועתיד לצמוח צמח מבניו
94
באחרית הימים"...
ם תובן מחלוקתו עם המפרשים האחרים בהסבר המשך נבואת חגי
לאור הקדמתו זו של המלבי"
בפרק ב'.אחרי דבר חזוק לזרובבל ולעם אומר הנביא" :כי כה אמר ה'צבאות עוד אחת מעט היא ואני
מרעיש את השמים ואת הארץ ואת הים ואת החרבה.והרעשתי את כל הגויים ובאו חמדת כל הגויים,
ומלאתי את הבית הזה כבוד אמר ה' צבאות...גדול יהיה כבוד הבית הזה האחרון מן הראשון אמר ה'
95
צבאות ובמקום הזה אתן שלום נאם ה' צבאות".
רש"י מסביר:עוד אחת מעט היא -משתכלה מלכות פרס עוד אחת תקום למשל עליכם...מלכות יון
ומעט זמן יהא זמן ממשלתה .ו"אני מרעיש"  -בניסים הנעשים לבני חשמונאי"96.מהר"י קרא מדבר אף
הוא באותו סגנון" :והרעשתי את כל הגויים -זהו אלכסנדרוס מלך ראשון שהעמידו היונים...ובאו חמדת
כל הגויים  -שהלכו על אי" שהיא חמדת כל הגויים להחריב את בית המקדש .וכשהוא ישן רחוק מיל
משם בא אליו מלאך 97...וכאן ממשיך מהרי" קרא באריכות את האגדה הידועה על דמות דיוקנו של
שמעון הצדיק )או זרובבל לגירסת המהר"י קרא( שנראתה לו.
לשיטה זו מדוע נקרא הבית השני " -האחרון"? הרי אנו מאמינים שיהיה אי"ה גם בית שלישי?!
המלבי"ם מתרץ שהבטוי "אחרון"לא קאי על הבית אלא על הכבוד .וזהו פרוש הפסוק ,גדול יהיה כבוד
הבית הזה .וכבודו האחרון )ז"א לאחרונה( יהיה יותר גדול מכבודו הראשון )בתחילה( .כי שם בית עליו גם
בחורבנו והוא כהכנה לבית השלישי 98.ובשם הרשב"א מובא99שפרוש המילה אחרון בתורה אינו סופי

 92עיין מלבי"ם לצפניה ג -א "הוי מנראה ונגאלה העיר היונה" שגם שם מפרט המלבי"ם את דבריו
שבכאן.
 93ברכות ד.
 94מלבי"ם חגי א -א.
 95חגי ב -ו,ז,ט.
 96רש"י לפסוק ו'.
 97מהר"י קרא לפסוק ז'.
 98מלבי"ם ב"פרוש המילות" לפסוק ט'.
99מאוצרנו הישן שמות עמ' 63
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ומוחלט ,אלא יחסי :אחרון עד עכשיו .כך אצל יעקב בפגישתו עם עשיו "וישם את השפחות ואת ילדהן
ראשונה,ואת לאה וילדיה אחרונים ואת רחל ואת יוסף אחרונים"100ואולי זה מה שפרש רש"י" :אחרון
אחרון חביב" 101לציין שיכולים להיות שני אחרונים.הוכחה נוספת מהאותות שנתן ה' למשה לעשות
לבנ"י והם המטה שנהפך לנחש ,היד המצורעת והמים שנהפכו לדם .ושם נאמר" :והיה אם לא יאמינו לך
ולא ישמעו לקול האות הראשון והאמינו לקול האות האחרון.והיה אם לא יאמינו גם לשני האותות
האלה102"...הוי אומר שיש אות שלישי למרות שהשני קרוי אחרון כך גם יהיה אי"ה בית מקדש שלישי
103
למרות שהשני קרוי אחרון.
אבל לשיטת המלבי"ם ,ולפי עקרון ה"נבואה הנזילה" אין צורך לכל הפלפול הזה .נבואת חגי על
הרעשת השמים ועל ביאת כל הגויים לכבד את הבית אינה מוסבת על היונים או על אלכסנדר ,אלא
"והרעשתי את כל הגויים  -ואז יבואו האותות שצריכים לבא קודם הגאולה האמיתית ,שירעישו כל
הגויים ויתקבצו למלחמת גוג ומגוג .ומלאתי את הבית הזה כבוד"  -כי אז יהיה הוא הבנין האחרון
המקווה שיהיה בנוי בראש ההרים ונהרו אליו כל הגויים" ו"במקום הזה אתן שלום"  -ולא יהיה ביניכם
שנאת חינם שהוא היה באמת הגורם לחורבן בית שני.לפי זה כל מאמר זה הוא תנאי ...וכשלא נתקיים
התנאי כי לא שמרו ברית ולא היה שלום במקום...לא נתקיים היעוד אז ,עד שיבנה הבית האחרון בקץ
האחרון שאז יתקיימו היעודים האלה" 104.אחרון לפי המלבי"ם היה אמור להיות כפשוטו ממש ,ורק
נבואת חגי הוא רק אחרון יחסי עד ביאת הגואל ובנין ביהמ"ק
משלא זכו אגלאי מילתא שה"אחרון" שב
האחרון ממש.
בהמשך לשיטתו חולק המלבי"ם על שאר המפרשים בפירוש נבואת חגי האחרונה שבסוף הספר.
"אמור אל זרובבל פחת יהודה לאמר.אני מרעיש את השמים ואת הארץ .והפכתי כסא ממלכות
והשמדתי חוזק הגויים...ביום ההוא...אקחך זרובבל בן שאלתיאל עבדי נאם ה' ושמתיך כחותם כי בך
בחרתי נאם ה' צבאות"105.השם המפורש של זרובבל מכוון לתקופה מאוד מסוימת ולכן פירש רש"י
נבואה זו על העתיד הקרוב "והשמדתי חוזק ממלכות הגויים  -מלכות פרס" 106.וכן בשאר מפרשים .אבל
המלבי"ם שואל "ובזמן בית שני לא מלך מלך מבית יהודה,וזרובבל נקרא פחת יהודה לא מלך?" והוא
וראה הנביא שאז לא הגיע זמן התיקון כי לא זכו הדור ההוא לזה ע"פ מעשיהם ,הודיע אל
ממשיך" :
107
זרובבל שבכ"ז דבר ה' לא ישוב ריקם ובא יבא בעת מן העיתים.זכו אחישנה לא זכו בעיתה "...ועל כן
באור כל הנבואה הזו הוא לאחרית הימים "אקחך  -רל" הזרע שיקים ממנו או שהוא עצמו יקום
שתחיה108"...וזה ממש לפי העקרון של ה"נבואה הנזילה".

 100בראשית לג -ב
 101רש"י שם.
 102שמות ד -ח,ט.
 103ועפי"ז הסבירו שהפסוק "והיה הדם לכם לאות על הבתים"מרמז שהאות השלישי אצל משה  -הדם
יהיה לאות על הבתים -בתי המקדש שיהיה שלישי למרות שהשני קרוי אחרון.
 104מלבי"ם חגי ב -ז,ח.
 105חגי ב כ -כג.
 106רש"י פסוק כב.
107מקביל לפסוק שהבאנו בפתיחה בקשר לעקידה "לא אחלל בריתי ומוצא שפתי לא אשנה".
108כל הציטוטים בקטע זה מלשון המלבי"ם כאן.
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 .8זכריה פרק ב':בסוף פרק זה באה נבואה ידועה" :רני ושמחי בת ציון כי הנני בא ושכנתי בתוכך
נאום ה' .ונלוו גויים רבים אל ה' ביום ההוא והיו לי לעם ושכנתי בתוכך וידעת כי ה' צבאות שלחני אליך.
ונחל ה'את יהודה חלקו על אדמת הקודש ובחר עוד בירושלים"109.כמו שראינו לגבי נבואות מקבילות גם
כאן נחלקו מפרשים לאיזה עתיד רומזת הנבואה.לשיטתנו מחלוקת זו מאפשרת לנו לזהות את דברי
הנביא כ"נבואה נזילה"שהיתה יכולה להתממש בעתיד הסמוך לאמירתה ומשלא זכו אנשי הדור -
תתממש הנבואה באחרית הימים.
מהרי" קרא פירש את הנבואה על ימי זרובבל" :ונלוו גויים רבים -שרבים מעמי הארץ מתיהדים
110
להיות לעם,ביום ההוא שיבנה זרובבל את בית המקדש השני מפני שיראו הנפלאות שאני עושה להם".
סיוע לפירוש זה מצא הרד"ק במילה " יהודה" המוזכרת בסוף הנבואה "וזכר יהודה...ואם בבית שני )אם
הנבואה נאמרה על ימי בית שני( יהודה הוא ששב מהגלות".
הרד"ק עצמו מסתפק לפרש אחרת" :יתכן לפרש נבואה זו...עתידה לימות המשיח בעבור שאמר ונלוו
גויים רבים ,הס כל בשר .ולא ראינו זה בבית שני.אלא ששאר כל הפרשה עניינה בבית שני שדבר על
יהושע ועל זרובבל" 111.מה שספק לרד"ק ,ודאי למלבי"ם" :אחרי שהודיע באזהרה שהזהיר ה' את
האומות בל ירעו לישראל בגולה כי ה' משגיח עליהם,משים פניו אל בת ציון שתרון ותשמח על הישועה
שתבא באחרית ימי הזעם 112"...המשך הנבואה "ונחל ה' את יהודה חלקו" מתפרש ע"פ המלבי"ם לפי
האמור ביחזקאל113שבית המקדש העתידי יבנה על חלקו של שבט יהודה .אכן צריך להוסיף שלמלבי"ם
לא מפריעה העובדה שהמשך הנבואה מדבר על תקופת בית שני ,כי הפסוקים שבסוף פרק ב' הם נבואה
בפני עצמה.כאמור לאור המחלוקת הנ"ל ניתן לישם גם כאן את הכלל של נבואה נזילה.

 .9זכריה פרק ד':בנבואה מפורסמת רואה זכריה "מנורת זהב כלה וגלה על ראשה ושבעה נרותיה
עליה,שבעה ושבעה מוצקות לנרות אשר על ראשה .ושנים זיתים עליה 114"...גם כאן נדמה שפשט הנבואה
הוא לעתיד הקרוב לימי זרובבל ששמו מופיע בנבואה בפירוש.הנביא מעודד אותו באומרו "מי אתה הר
הגדול לפני זרובבל למשור" 115וההר הגדול הם "שרי עבר הנהר שבטלתם את המלאכה" 116או "סנבלט
וחבריו השוטנים" .117זכריה גם מעודד את בנ י" הנפולים ממראה המקדש השני באמרו "כי מי בז ליום
118
קטנות" -שיוסד הבית אשר הוקטן בעיניהם...ישמחו עתה כשיראו את האבן הגדול".

 109פסוקים יד -טז.
 110מהר"י קרא פסוק יד.
 111רד"ק פסוק יד.
 112מלבי"ם פסוק יד.
113יחזקאל פרקים מה,מח.
 114פסוק ב'.
 115פסוק ז'.
 116רש"י שם.
 117רד"ק שם.
 118פס' י' ורש"י שם.
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ואם לא זכינו לממוש הנבואה בשלמותה בימי זרובבל ,הרי היא בחינת "נבואה נזילה" שתתממש
באחרית הימים" .מנורת הזהב" -משל לאומה שעם היותה עתה העם ההולכים בחושך הנה לעתיד לבא
גאולתה תהיה מנורה מאירה"...כולה" לפי שיתקבצו השבטים כולם שמה ולא ישאר אחד מהם בגלות.
בזמן תרועתה תהיה הגולה והעטרת על ראשה כי לא תהיה נכנעת לשום אומה אך שאר
"וגולה" -
119
האומות יהיו נכנעים אליה" .ואף רש"י,המפרש בדרך כלל את הנבואה לעתיד הקרוב מצא בה רמז:
"והנרות מ"ט היו -רמז לאור שלעתיד לבא אור החמה יהיה שבעתיים כאור של שבעת הימים ,מ"ט על
אור של יום בראשית" 120.וכמובן גם המלבי"ם מסביר שהמנורה ואורה כולם לעת"ל" .והראה לו בזה
שלעתיד לא תמשול המערכת )של חוקי הטבע( שהם ג"כ מנורה בשבעת נרות ,שהם שבעה כוכבי הלכת
שצ"ם חנכ"ל ,כי מנורה זו אינה של זהב...אבל לעתיד תאיר המנורה הטהורה מנורת הזהב וה' יופיע
בהיכל קדשו להאיר ולהשפיע שמי הקדש,כי אז יפתח פתוחה ז' עיני ה' שהם שבעת הנרות העליונות על
האבן הראשה והארץ תאיר מכבודם".121
גם את הפסוק "כי מי בז ליום קטנות" יש מפרשים לעת"ל .המלבי"ם בהמשך לפירושו כותב "ביום
של עתה שהבנין קטן בעיניכם,והיום שהוא עת הגאולה של בית שני קטן,מי שהוא אל הבנין והיום הקטן
הזה ,הם ישמחו לעתיד...ואז יראו כי שבעה אלה החקוקים באבן "עיני ה' המה"  -שאז ישגיח השגחה
ניסית פרטית,ובזה פירש לו מראה המנורה שראה עם שבעה נרותיה שזה מורה על שבעה עיני ה'
המאירים לארץ ולדרים לעת"ל...וזה יהיה ענין המקדש לעתיד ,שכבוד ה' ישכון בו בקביעות וישגיח
בשבעה עינים העליונים שהם ז'מדותיו וספרותיו על עמו ונחלתו" 122.מעניין שבהקשר לגמרי אחר גם
הגמרא דורשת פסוק זה לעת"ל" :דאמר ר'אלעזר מאי דכתיב "כי מי בז ליום קטנות" מי גרם לצדיקים
123
שיתבזבז שולחנן לעתיד לבא -קטנות שהיתה בהן שלא האמינו בקב"ה".
עתה הוראנו לדעת שרבות מהנבואות בתנ"ך הם בבחינת "נבואה נזילה".

ג .ימות המשיח ואחרית הימים
מכאן עוברים אנו לסוג השלישי של הנבואות שנאמרו לאחרית הימים .לנבואות סממנים חיצוניים
חיצוני לא מופיעים בנבואות אלו שם אומה או מלך מסוימים ,ובמקביל תכיל הנבואה
ת
ותכניים .מבחינה
את המילים "אחרית הימים" או "יום ה'" ודומיהן .מבחינת התוכן נבואת הזעם לרשעים והנחמה
לצדיקים בולטות בעצמתן .הנושאים החוזרים בנבואות אלו הם :א .מלחמת גוג ומגוג  -עונש קשה
לרשעים ולאומות העולם .ב .הכנעת אוה"ע בפני עם ישראל .ג.קבוץ גלויות ושליטת ישראל בארצו .ד.
שלום עולמי וברכה כלכלית עצומה .ה .אמונה של כל העולם בה' וחיי מוסר וצדק בחברה האנושית.
בין הנבואות המפורסמות בקטגוריה זו יש למנות את הנבואות הבאות:
ישעיהו ב' א -ד )וכן בשינויים קטניםובתוספת מסוימת במיכה ד' א -ו( "נכון יהיה הר בית ה'
.I
בראש ההרים...ונהרו אליו גויים...כי מציון תצא תורה...לא ישא גוי אל גוי חרב."...

 119אברבנאל לפסוק ב'.
 120רש"י לסוף פסוק ג'.
 121מלבי"ם סוף פסוק ב'.
 122מלבי"ם לפסוק י'.
 123סוטה מח:
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ישעיהו יא -תאור המלך המשיח וימות המשיח "ויצא חטר מגזע ישי...וגר זאב עם כבש...לא ירעו
.II
ולא ישחיתו...כי מלאה הארץ דעה את ה'."...
 .IIIישעיהו פרקים מ -סו -קובץ פרקי נחמה וגאולה בנושאים שונים.
 .IVירמיהו לא -תאור קבוץ הגלויות "מנעי קולך מבכי...ושבו מארץ אויב."...
יחזקאל לו -לז  -תאור התחיה הגשמית )"ואתם הרי ישראל ענפיכם תתנו"( והתחיה הרוחנית
.V
"ונתתי עליכם מים טהורים"  -חזון העצמות היבשות.
 .VIיחזקאל לח -לט  -מלחמת גוג ומגוג.
 .VIIיחזקאל מ -מו -תאור המקדש העתידי וחוקיו.החלוקה העתידית של הארץ המובטחת.
.VIIIבנביאי תרי עשר מועטים יחסית הקטעים המדברים בודאות באחרית הימים ובהם יש למנות את
מיכה ד א -ו ופרק א' בספר צפניה.

עקרון ה"נבואה הנזילה"חל גם על נבואות אלו למרות גדר הזמן הקבוע להם  -באחרית הימים .כפי
שהזכרנו לעיל המושג של "משיח" ובעקבותיו המושג "ימות המשיח" אינם מושגים מוגדרים בזמן.
מפורש הדבר בנביא" :כי עוד חזון למועד ויפח לקץ ולא יכזב.אם יתמהמה חכה לו כי בא יבא לא
יאחר" 124.ועל כן כתב הרמב"ם ביסוד הי"ב מי"ג עקרי האמונה" :ימות המשיח -והוא להאמין ולאמת
שיבא ולא יחשוב שיתאחר...ולא ישים לו זמן125."...אשר על כן אמרו יהודים בכל הדורות "אני מאמין
באמונה שלמה בביאת המשיח ואע"פ שיתמהמה עם כל זה אחכה לו בכל יום שיבא 126"...היות ביאת
המשיח מסוגלת לכל יום,מראה שהנבואות אודותיו הם "נבואה נזילה".
זאת ועוד ,מלשון הרמב"ם עולה שישנם שני גדרים במלך המשיח" ,בחזקת משיח" ו"משיח ודאי".
ואם יעמוד מלך מבית דוד הוגה בתורה ועוסק במצוות כדוד אביו כפי תורה שבכתב ושבע"פ,
וכך כתב" :
ויכוף כל ישראל לילך בה ולחזק בדקה ,וילחם מלחמות ה'  -הרי זה בחזקת שהוא משיח .אם עשה
והצליח ובנה מקדש במקומו לקבץ נדחי ישראל הרי זה משיח בודאי ויתקן את העולם כולו לעבוד את ה'
ביחד 127."...ההגדרה של "בחזקת משיח" הורחבה הרבה בשיטת אדמורי חב"ד.

חדוש זה על אדם שהוא "בחזקת משיח"למרות שבדיעבד מתברר שאינו "משיח ודאי" כנראה עומד
ביסודם של מדרשי חזל" על אנשים שונים שהיו ראויים להיות משיח ולא זכו לכך ,מפאת עצמם או
להלן סקירה קצרה של אותם מאמרים ואישים המיישמים את העקרון של הנבואה הנזילה
מפאת דורם.
לגבי המשיח.
128
 .Iחזקיהו המלך :הגמרא לומדת" :למרבה )לםרבה  -כתיב( המשרה ולשלום אין קץ" א"ר תנחום
מפני מה כל "מ"שבאמצע תיבה פתוח וזה סתום? ביקש הקב"ה לעשות חזקיה משיח וסנחריב גוג

 124חבקוק ב -ג.
 125מההקדמה לפרק חלק לרמב"ם.
126נוסח אני מאמין מופיע ברוב הסידורים לאחר תפילת שחרית.
 127הל' מלכים פי"א ה"ד.
 128ישעיהו ט -ו.
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ומגוג .אמרה מידת הדין :רבשע" ומה מלך ישראל שאמר כמה שירות ותשבחות לפניך לא עשיתו
משיח129 ,חזקיה שעשית לו כל הניסים הללו ולא אמר שירה לפניך תעשהו משיח? לפיכך נסתמה".
131
אלו אמר חזקיה שירה על מפלת סנחריב היה נעשה הוא מלך המשיח".
 130וכן מצאנו במדרש" :
וזהו גם פשר דבריו של הלל" :דאמר אין משיח לישראל שכבר אכלוהו בימי חזקיה" רש"י:
"שחזקיה היה משיח ועליו נאמרו כל הנבואות.אצמיח קרן לבית ישראל ועמד ורעה בעוז ה'" 132 .וכן
כתב הרמב"ן על הפסוק "והשבתי חיה רעה מן הארץ"  133והכונה היתה בו על חזקיהו שבקש הקב"ה
לעשותו משיח ולא עלתה זכותם לכך ויהיה המעשה על המשיח העתיד לבא".
בדרך אגב יש ללמוד שאולי גם לגבי דוד "מלך ישראל שאמר כמה שירות ותשבחות לפניך" היתה הו"א
מסוימת שיהיה משיח.
 .IIעזרא:אמנם בעזרא לא מופיע התואר משיח בפרוש ,אבל בסוגית המשיח במס' סנהדרין מופיע
אמור מעתה ראויים היו ישראל לעשות להם נס בביאה שניה )רש"י :בימי עזרא( כביאה
המאמר" :
134
ראשונה )בימי יהושע( אלא שגרם החטא" .ובפרוש מצאנו לגבי עזרא" :ראויים היו ישראל
ליעשות להם נס בימי עזרא כדרך שנעשה להם בימי יהושע בן נון אלא שגרם החטא" 135 .ואף אם
עזרא לא מוזכר בפירוש כמשיח בכח,כבר הוכחנו לעיל שתקופת עליית בבל היתה ראויה לממוש
נבואות הגאולה שכן כללה קבוץ גלויות ובנין ביהמ"ק.אבל כאמור לא זכו וגם תקופה זו ועזרא
בראשה לא נהפכו ל"משיח ודאי".
 .IIIבר כוכבא :בירושלמי מובא" :רע" כד הוה חמי בר כוזיבא הוה אמר דין הוא מלכא משיחא".136
בתלמוד בבלי מובא עניינו של בר כוכבא בשנוי" .בר כוזיבא מלך תרתין שנין ופלגא ,אמר להו לרבנן
אנא משיח,אמרו ליה במשיח כתיב דמוכח ודאין )רש"י :שמריח באדם ושופט ויודע מי החייב("...
כיון דחזיוהו דלא מוכח ודאין  -קטלוהו" 137 .הרמב"ם מביא את עניינו של בר כוכבא בהקשר
להלכה שהמלך המשיח אינו צריך לעשות אותות ומופתים .והוכחתו" :שהרי רבי עקיבא חכם גדול
מחכמי המשנה והוא היה אומר עליו שהוא המלך המשיח.ודימה הוא וכל חכמי דורו שהוא המלך
המשיח עד שנהרג בעוונות"  .138הראב"ד שואל על הרמב"ם מהגמרא בסנהדרין אבל כבר השיב
ואנו מפרשים דלאו אינהו קטלוהו כי למה יומת מה עשה...וכולם כוונתם לברר,
במגדל עוז שם" :
139
ולא נתברר כי אם ע"י הצלחה" .מכל האמור לעיל יוצא שבר כוכבא נחשב למלך משיח ,ואפילו
לא "בחזקת משיח" עד שנהרג ואז נודע לחכמים שטעו .הרי דוגמא נוספת ל"נזילותה" של נבואת

 129סנהדרין צד.
130האם ניתן ללמוד מכאן שאולי גם דוד היה ראוי להיות המשיח הסופי?
 131שהש"ר ד -יט.
 132סנהדרין צח :ורש"י שם.
 133ויקרא כו -ו ורמב"ן שם.
 134סנהדרין צח:
 135ברכות ד.
 136ירושלמי תענית ד -ה .איכה רבא ב -ה.
 137סנהדרין צג:
 138רמב"ם הל' מלכים פי"א ה"ג.
 139ראב"ד ומגדל עז על הרמב"ם שם.
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המשיח שהיתה יכולה להתממש גם אחרי חורבן הבית השני בימי ר"ע ובר כוכבא,אלא שלא אכשר
דרא לכך.
אחרי שכל ההוא" דלעיל על זהותו ותקופתו של המשיח נתבררו כמוטעות ברור לנו כיום שתקופת
המשיח היא תקופה שלא מומשה ,ושהנבואות הנ"ל עדיין מחכות להתגשמותן .אבל גם לעתיד לבא ישנה
"נזילות" גדולה בקיום הנבואה הנובעת מהפסוק הידוע "אני ה' בעתה אחישנה" 140 .חלק מהמפרשים
מתיחס לאותה תקופה ומבטיח שכאשר תבוא עת הגאולה לא יהיה
מסבירים שהבטוי "בעתה אחישנה"
התהליך ארוך ומתמשך" :כשיגיע עתה ,אחישנה לגמרה מהר,כי לא יארך זמן עת החל הישועה עד
כלותה" 141 .המלבי"ם מוסיף ומסביר שהמילה "אחישנה"אינה תיאור זמן אלא תאור אופן "בבא העת
המיועדת אעשה הדבר בזריזות ,כי זה גדר פועל חיש,ואמלא את הבטחתי"142 .לפי פרוש זה הפסוק מדבר
על זמן יחיד וקבוע של הגאולה.
לכאורה חז"ל אינם סוברים כך .בנגוד לנאמר שהגאולה תבוא בחפזון ,מצאנו בירושלמי" :אמר ר'
143
חייא כך היא גאולתן של ישראל בתחילה קמעא קמעא...כל מה שהיא הולכת  -היא רבה והולכת"
ושמא יש להסמיך לכך גם פסוק בנביא" :כי לא בחפזון תצאו ובמנוסה לא תלכו 144 "...בניגוד ל"ואכלתם
אותו בחפזון" 145של גאולת מצרים שבא כדי שלא ישקעו ישראל בשער החמישים של הטומאה ,וכדי שלא
יחזור בו פרעה מנכונותו לשלח את העם,תבוא הגאולה העתידית במתון בצעד איטי ובטוח  -קמעא
קמעא!
לפי שיטה זו מהו ה"אחישנה"? לכן פירשו חזל" שבנבואה זו רומז הנביא לשתי תקופות שונות
האפשרויות לבא הגאולה" .זכו  -אחישנה .לא זכו  -בעתה"  146פרוש -ישנה תכנית אלוקית לזמן ממוש
הנבואה לגאולת ישראל.תכנית זו תבוא גם כאשר "לא זכו" דהיינו כשעם ישראל במצב של חייבים ,אכן
אם יזכו בנ"י .ויזככו את עצמם 147הם יכולים לקרב את קץ הימים ואת זמן הגאולה ולגרום למצב של
"אחישנה" .פירוש זו של חז"ל הוא ביטוי מושלם לעיקרון של ה"נבואה הנזילה".
של נבואות הנחמה באות לידי ביטוי לא רק בקשר לזמן מימושן וכמו שפורט לעיל אלא
"נזילותן"
גם לגבי תוכן הנבואות עצמן.שורש הענין נעוץ במחלוקת תנאים" .והשבתי חיה רעה מן הארץ" ר' יהודה
אומר מעבירם מן העולם .ר'שמעון אומר משביתן שלא יזיקו"148 .המחלוקת היא האם יהיה שינוי טבע
העולם בימות המשיח ,וכך הסביר הרמב"ן" :על דעת ר'יהודה שאמר מעבירן מן העולם הוא כפשוטו
שלא יבואו חיות רעות בארצם,כי בהיות השפע וברבות הטובה והיות הערים מלאות אדם לא תבאונה
שמעון שאמר משביתן שלא יזיקו יאמר והשבתי רעת החיות מן הארץ והוא
חיות בישוב .ועל דעת ר'
הנכון .כי תהיה אי"בעת קיום המצוות כאשר היה העולם מתחילתו קודם חטאו של אדה"ר ,אין חיה

 140ישעיהו ס -כב.
 141רד"ק שם .וכן באבע"ז ומצודת דוד.
 142מלבי"ם שם.
 143ירושלמי ברכות א -א.
 144ישעיהו נב -יב
 145שמות יב -יא.
 146סנהדרין צח.
 147כמבואר לעיל בדברי הרב דסלר.
 148ויקרא כו -ו וספרא שם.
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ורמש ממית אדם149 "...וכעין מחלוקת זו מצאנו גם מחלוקת אמוראים" :אמר ר'חייא בר אבא אמר ר'
יוחנן כל הנביאים כולם לא נתנבאו אלא לימות המשיח...ופליגא דשמואל.דאמר שמואל אין בין העוה"ז
150
לימות המשיח אלא שעבוד מלכיות בלבד".
המחלוקת הזו אם בימי המשיח יהיה שינוי במנהגו של עולם ממשיכה בשיטות הראשונים .ידוע
פסקו של הרמב"ם כשמואל" :אל יעלה עלהלב שבימות המשיח יבטל דבר ממנהגו של עולם .או יהיה שם
חדוש במעשה בראשית ,אלא עולם כמנהגו נוהג...וכן כל כיוצא באלו הדברים בענין המשיח הם משלים.
ובימות המלך המשיח יודע לכל לאי זה דבר היה משל ומה ענין רמזו בהן .אמרו חכמים אין בין העולם
הזה לימות המשיח אלא שעבוד מלכיות בלבד" 151 .וכבר השיג עליו הראב"ד "והלא בתורה כתוב והשבתי
חיה רעה מן הארץ"  152והוא תופס כנראה כדעת ר' שמעון שטבע החיות ישתנה .וכן ידועה דעתו של
הרמב"ן במקומות רבים 153שבימי המשיח ישתנה ממש טבע העולם הן באדם "ולימות המשיח תושג
ספירה שמינית" " 154בימיו לא יהיה באדם חפץ )= יצה"ר( אבל יעשה בטבעו המעשה הראוי"  155והן בטבע
בחי בצומח ובדומם.
לענייננו נוכל לשייך את המחלוקות הללו לסוגית הנבואה הנזילה.אמנם כל דעה עקבית לשיטתה
ואינה מביאה בחשבון את הדעה הנגדית.אבל סך הכל של הדעות רומז אולי "שאלו ואלו דברי אלוקים
חיים"וממוש הנבואה במציאות אם רק כמשל או גם כפשוטו ,נתונים למעשה לבחירת בני האדם ,ובידינו
לקבוע את צורת ממוש נבואות אלו ואת רמת הנס והשינוי שיחול בימי המשיח על פי מעשינו .ובעצם גם
הרמב"ם כתב בפירוש שרק בימי המשיח "יודע לכל לאי זה דבר היה משל ומה ענין ומזו בהן" .הנבואה
עצמה ניתנת איפוא לפירושים רבים ולישומים שונים שעוצמתם תלויה בבחירה של בנ"י.
נדגים את הדברים בכמה נבואות מפורסמות.
" .Iוגר זאב עם כבש ונמר עם גדי ירבץ" 156 :לשיטת הרמב"ם שבימות המשיח אין שנוי בטבע העולם
מוסבר פסוק זה כ"משל וחידה .ענין הדבר שיהיו ישראל יושבים לבטח עם רשעי עכו"ם המשולים
כזאב ונמר...ויחזרו כולם לדת האמת.ולא יגזלו ולא ישחיתו אלא יאכלו דבר המותר בנחת עם
ישראל ,שנאמר "וארי כבקר יאכל תבן 157 "...וכבר הוזכרו לעיל דברי הרמב"ן" :וזה שאמר הכתוב
ושעשע יונק על חור פתן וכן ופרה ודב תרעינה .ואריה כבקר יאכל תבן  -כי לא היה הטרף בחיות
הרעות רק מפני חטאו של אדם...ובהמת ארץ ישראל על השלמות ,תשבת רעת מנהגם ויעמדו על

 149רמב"ן שם .ובדבר מלכות כ"ח לאדמו"ר מחב"ד מסביר את המחלוקת שלדעת ר' יהודה לא יהיו
במציאות חיות טרף כלל ולדעת ר"ש יהיו שלא יזיקו ומביא שם דברי הרוגצ'ובי שר"י ור"ש לשיטתם
בהשבתת חמץ אם חייבים לשרפו שיאבד מציאותו לגמרי )ר"י(או מספיק לפורר ולזרות לים שמאבד
רק צורתו )ר' שמעון(.
 150ברכות לד:
 151רמב"ם הל' מלכים פי"ב ה"א ה"ב.
 152השגות הראב"ד שם.
 153עיין כתבי רמב"ן ח"ב בהוצאת מוסד הרב קוק עמ' תקס"ט במפתחות בענין משיח.
" 154תורת האדם" כתבי רמב"ן ח"ב עמ' ש"ג.
 155רמב"ן דברים כ  -ו.
 156ישעיהו יא -ו
 157רמב"ם פי"ב מהל' מלכים ה"א.
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הטבע הראשון אשר הושם בהם בעת יצירתם...ויהיה על המשיח העתיד לבא" 158 .אבל גם הרמב"ם
עצמו כתב שאין דבריו מוכרחים.באגרת תחיית המתים הוא מביא את דברי השואלים עליו על מה
שכתב" :שיאמר ישעיהו וגר זאב עם כבש...ואריה כבקר יאכל תבן  -שהוא משל" .והרמב"ם כותב:
"ודע שאלו היעודים וכיוצא בהם אשר נאמר בהם משל  -אין דברנו זה גזירה ,שהרי לא באתנו
מהשם נבואה שהודיעתנו שהוא משל,ולא מצאנו קבלה לחכמים מהנביאים שיבארו בה בחלקי אלו
הדברים שהם משל" אלא כותב הרמב"ם שנראה לו לפרש כך משום "ואנחנו נשתדל לקבץ בין
התורה ובין המושכל"  -משום שזה יותר הגיוני .ורק בדברים שמוכח שהם מופת ונס "אז נצטרך
לומר שהוא מופת".
ואם כן לצאת יד"ח כל הדעות נוכל לומר שנבואה זו "נזילה" היא .מימוש הנבואה "והשבתי חיה
רעה מן הארץ"בצורה טבעית שהחיות לא יחדרו למרכזי הערים כדעת הרמב"ן בפרושו לתורה ,הוא
מימוש הסף התחתון שלה,ואפשר לומר שלקיום נבואה זו זכינו כבר בימינו אלה .שהרי הסיפורים
על שמשון ודוד הפוגשים אריות ודובים בדרך הילוכם ,בודאי אינם שכיחים בימינו .מימוש נעלה
יותר הוא השלום הכלל עולמי,שבודאי רחוק לצערנו מהישג יד אך אינו בגדר של שנוי טבע העולם.
ואי"ה כשאך נזדכך נגיע גם לזאת.ואם נזכה ליותר מזה תמומש הנבואה גם כפשט הרמב"ן שטבע
החיות ישתנה לגמרי שלא יהיה בהם טרף בכלל כמו בראשית בריאתם.
אותו רעיון שהובא לעיל בקשר לשנוי בעולם החי בתקופת ימות המשיח ניתן
" .IIונגש חורש בקוצר":
לישום גם לגבי עולם הצומח.תחית עולם הצומח בעת הגאולה הוא נושא שאף נביא אינו מדלג עליו
בתארו את ימות המשיח.גם כאן לא ברור למה בדיוק מכוונים דברי הנבואה .האם הם משל לשפע
כלכלי עצום אבל בתחום ובמסגרת מנהגו של עולם,או שמא יש לפרש את הפסוקים כפשוטם ואז
לחלק מהם יש משמעות ניסית ממש.נדגים את הדבר בהקשר לנבואה מפורסמת על זריזות ומהירות
הצמיחה בנבואת הגאולה.
"הנה ימים באים נאום ה' ונגש חורש בקוצר ודורך ענבים במושך הזרע" 159המפרשים על אתר
160
מפנים כולם לברכה האמורה בתורה" :והשיג לכם דיש את בציר ובציר ישיג את זרע"...
כל כך תהיה התבואה רבה עד שיתעסקו בקצירת התבואה עד עת החרישה ויפגשו זה
ומציינים "
161
בזה החורש והקוצר על דרך שאמרו בתורה ."...מלשונם משמע שמדובר על שפע לא רגיל
בתבואה אך אין משמעות ניסית לשפע זה .חז"ל הבינו אחרת" ,מנין שהעץ עתיד להיות נטע ועושה
פירות בן יומו ת"ל זכר עשה לנפלאותיו,ואומר עץ פרי עושה פרי למינו שבו ביום הוא נטוע בו ביום
ועל הנחל יעלה על שפתו מזה ומזה כל עץ
עושה פירות"162 .וכן משמע מפסוק בנבואת יחזקאל" :
מאכל,לא יבל עלהו ולא יתם פריו ,לחדשיו יבקר" " - 163ולא יכלה פרי האילן כי מחדש לחדש יבכר
וזה יהיה על דרך המופת" 164 .וכך גם דרשו חז"ל "עתידים אילנות שמוציאין פירות בכל יום שנאמר
 158רמב"ן ויקרא כו -ו.
 159עמוס ל -יג.
 160ויקרא כו -ה.
 161לשון רד"ק בעמוס .וכן הוא ברש"י ,מהר"י קרא ,מצודות ועוד.
 162תו"כ ויקרא כו -ד.
163יחזקאל מז -יב.
 164רד"ק שם.
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ונשא ענף ועשה פרי מה ענף בכל יום אף פרי בכל יום 165 ."...ולפי זה "ונגש חורש בקוצר" אינו
מבטיח רק רבוי של תבואה אלא מעשה ניסים ממש ,בניגוד למקובל כיום ש"הזורעים בדמעה ברינה
יקצורו"  - 166לעת"ל הזריעה והקצירה יהיו באותה עת ממש.
וגם כאן נלך לשיטתנו ונראה בנבואות אלו "נבואות נזילות" שדרגת מימושן תלויה בדרגתם
הרוחנית של בני ישראל.גודל השפע ועצמת הגילוי הניסי עומדים ביחס ישיר לעצמת הזכוך של בני
ישראל.וברכה גשמית של רבוי תבואה במסגרת הטבע הרמוזה במילים "ונגש חורש בקוצר" יכולה
להפך לברכה ניסית מופלאה של "בו ביום זורע ,בו ביום קוצר"הרמוזה באותו פסוק עצמו .שכן את
הפירוש הנכון של הפסוק קובעים בנ"י עצמם לפי עקרון הנבואה הנזילה .יש להעיר שכך הסביר גם
האדמו"ר מחב"ד את פסק הרמב"ם "שבימות המשיח לא יבטל דבר ממנהגו של עולם"  167בנגוד
לדברי התורת כהנים הנ"ל שיהיו ניסים בצומח לעת הגאולה .האדמו"ר מחדש שלפי הרמב"ם יש
שתי תקופות בימות המשיח,בתקופה הראשונה אכן לא ישתנה דבר ממנהג העולם ,זה מה שקשור
למלך המשיח עצמו ועל זה מדבר הרמב"ם בהלכותיו.אבל לאחר תקופה זו כאשר כל העולם יכיר
במלכות ה' "ומלאה הארץ דעה את ה' כמים לים מכסים "שזה שלמות של המצב של...זכו"  -הרי זה
יביא בהכרח לתקופה השניה )בימות המשיח גופא( בה יהיה בטול מנהגו של עולם  -ההנהגה
168
הניסית".
" .IIIהרה ויולדת יחדיו"העתקה של רעיון החפיפה הזמנית של הזריעה והקצירה שראינו לעיל בצומח
נכונה גם במעלה גדולה יותר  -במעלת האדם .יסוד הדברים בנבואת ירמיהו" :הנני מביא אותם
מארץ צפון וקבצתים מירכתי ארץ ,בם עוור ופסח ,הרה ויולדת יחדיו קהל גדול ישובו הנה".169
בפשט מציינים העור והפסח ההרה והיולדת אנשים שמתקשים בלכתם ,ועל כן משמעות הפסוק
היא" :כל כך יבואו בנחת שאפילו העור והפסח שיהיו בם ,וההרה והיולדת ילכו לאטם"  170קבוץ
הגליות יהיה מתוך תחושת עליונות ובטחון "כי לא בחפזון תצאו ובמנוסה לא תלכו"  171שגם עור
ופסח והרה ויולדת ההולכים לאטם,ישתתפו בחזרה ההמונית לארץ ישראל .פירוש אחר" :כל כך
172
אובילם בנחת דרך ישר עד שיוכלו ללכת עמהם עור ופסח והרה ויולדת ולא יכשלו בהליכתם".
173
כנאמר בנבואת ישעיהו "ושמתי כל הרי לדרך ומסילותי ירומון .הנה אלה מרחוק יבואו."...
המלבי"ם מפרש "הרה ויולדת יחדיו"לא מבחינת צורת ההליכה אלא מבחינת הזמן "בכל זאת
אעשה נס כי הרה ויולדת יחדיו -שהאומה תהר ותיכף תילד קהל גדול  -ר"ל שפתאום יולדו קהל

 165שבת ל:על הפסוק ביחזקאל יז -כג.
 166תהילים קכו -ה.
 167רמב"ם הל' מלכים פי"ב ה"א.
 168דבר מלכות יב עמ' .20
 169ירמיהו לא -ז.
 170רד"ק שם.
 171ישעיהו נב -יב.
 172רד"ק בשם אביו ,ירמיהו שם.
 173ישעיהו מט -יא,יב.
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גדול כאילו נולדו ביום אחד" 174 .ואע"פ שכתב המלבי"ם "אעשה נס" ברור שלפי פירושו יש כאן
מליצה לתאור רבוי לא טבעי של העם בתקופה קצרה "שהאומה תהר ותיכף תילד".
אך גם כאן פירשו חזל" את הבטוי פרוש הנותן לו משמעות של נס עצום ונפלא" .כי הא דיתיב רבן
גמליאל וקא דריש עתידה אשה שתלד בכל יום שנאמר הרה ויולדת יחדיו" .רש"י" :ביום שהרה זה
יולדת ולד אחר...דהכי משמע קרא בכל עת שהיא מתעברת יולדת.שממהרת לגמור צורת הולד לזמן
מועט" 175.ואם כך אפשר גם אולי לפרש "הרה ויולדת יחדיו" במקביל ל"בו ביום זורע בו ביום
קוצר" שבצומח ,שבאותו יום של העבור תהיה גם הלידה176 .והרי אלו ניסי ניסים שתקופת ההריון
פשוט תעלם ,ותתקצר לבו ביום.
מרא מתארת את מהלך היום השישי לבריאה נאמר:
ובאמת שכך היה מתחילת הבריאה ,כאשר הג
"שביעית נזדווגה לו חוה.שמינית עלו למטה שנים וירדו ארבעה.תשיעית נצטווה שלא לאכול מן
האילן .עשירית סרח .אחת עשרה נידון"  .177הוי אומר שחוה הרתה וילדה בו ביום ,רק אח"כ באה
הקללה והעונש "הרבה ארבה עצבונך והרונך בעצב תלדי בנים 178 "...ולפי תפיסת הגמרא )כמו
שכבר ראינו לגבי עולם הצומח ועולם החי(יחזור העולם בימי המשיח למצבו קודם חטא אדה"ר,
ואם כן "הרה ויולדת יחדיו" יתכן בהתגלות ניסית עצומה .וכעין הוכחה לזה מצאנו במדרשים על
בטול הטומאה לעת"ל" ,לעתל" אין אתם מטמאין כל עיקר"" 179 ,לעת"ל אני מטהר אתכם טהרה
עולמית"180 ,ואכן אם שורש הטומאה הוא במות,שהרי המת הוא אבי אבות הטומאה ,והמות הוא
תוצאה של החטא משמע שלפני כן לא היתה טומאה,הוי אומר שכל הביאולוגיה של האשה בענין
העיבור )דם נידה ,הריון וכו'( לא היו קיימים לפני החטא .ואם כך ,גם בזמן התיקון ,עת תעלם
הטומאה ,ישתנה גם המצב הביאולוגי של האשה.והתגלות ניסית זו קשורה שוב במצבם של בנ"י.
לא זכו -תתממש הנבואה בנס קטן של קבוץ גלויות שלא במנוסה )רד"ק( ובנוחות )אבי הרד"ק(
וברבוי מופלא של בנים ששבו לגבולם )מלבי"ם( בגדר הטבע .זכו -תממש אותה נבואה בשדוד טבע
עצום ובחזרה לימים קדמונים שבו ביום זורע בו ביום קוצר  -הרה ויולדת יחדיו.
 .IVחבלי משיח:
כמובן שהעקרון של ה"נבואה הנזילה"על נבואות אחרית הימים חל לא רק על נבואות הנחמה
ה"טובות",אלא אף על הנבואות הקשות של מה שיקדם לימות המשיח .נבואות הרבה בספרי
הנביאים מתייחסות ליום הדין הגדול ,יום ה',אשר יטהר את העולם מכוחות הרשעה שישלטו בו
לפני בא הגאולה.נבואות אלו מתייחסות הן לעמים הרשעים והן לרשעי עם ישראל .טיהור העולם
מהרשעים ישאיר בו רק את הצדיקים שיכירו במלכות ה' ובכך בעצם הופכת תקופת עקבתא

 174מלבי"ם ירמיהו שם.
 175שבת ל :ורש"י שם.
 176רשי" אינו מפרש כן אלא הלידה היא של ולד אחר ,ועיין מהרש"א המסביר מדוע אין רש"י מפרש
כפשט הגמרא שאותו ולד שנוצר  -נולד באותו יום.
 177סנהדרין לח:
 178בראשית ג -טז.
 179איכ"ר כ'.
180תנחומא מצורע ט'.
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דמשיחא או תקופתחבלי המשיח לחלק מהותי וחשוב של ימות המשיח עצמם .כחבלי יולדה  -שלב
היסורים מצמיח את החיים החדשים.להלן ישום של עקרון הנבואה הנזילה בכמה נבואות כאלה:
.1כי באש קנאתי תאכל הארץ :צפניה מנבא" :לכן חכו לי נאם ה' ליום קומי לעד .כי משפטי לאסוף
לקבצי ממלכות לשפוך עליהם זעמי כל חרון אפי כי באש קנאתי תאכל כל הארץ .כי אז אהפך
גויים.
181
אל עמים שפה ברורה לקרא כולם בשם ה'" ...זעם" ו"חרון אף"הם ביטויים כלליים להראות את
חומרת העונש .אך מהי ה"אש" שזכריה מדבר עליה? כך מצאנו גם בנבואת מלאכי "כי הנה היום בא
בוער כתנור ,והיו כלזדים וכל עשה רשעה קש ולהט אותם היום הבא 182 "...וכך גם ביואל" :כי בא
יום ה' כי חרוב...לפניו אכלה אש ואחריו תלהט להבה183 "...מה משמעות האש בפועל? האם מדובר
על מכת ארבה כמו בנמשל של ספר יואל? 184האם מדובר על התפרצות וולקנית של הרי געש שיהרסו
חלקים נרחבים בעולם "כי הנה ה'יוצא ממקומו וירד ודרך על במתי ארץ .ונמסו ההרים תחתיו
והעמקים יתבקעו כדונג מפני האש 185 "...או כמתואר בזכריה" :הנה יום בא לה'...ונבקע הר הזיתים
מחציו מזרחה וימה גיא גדולה מאד .ומש חצי ההר צפונה וחציו נגבה"?  186ואולי האש היא אש של
חומרים כימיים? כ"התקפת גזים" המתוארת שם בהמשך הפרק "וזאת תהיה המגפה אשר יגף ה'
את כל העמים אשר צבאו על ירושלים המק בשרו והוא עומד על רגליו ועיניו תמקנה בחוריהן ולשונו
187
תימק בפיהם."...
ברור שלכל הנבואות שנזכרו לעיל ישנו מכנה משותף והוא שהאש היא אש פיזית ,אבל באמת יש
באחרית הימים גם עונש של אש רוחנית.מסתבר שבעוד האש הגשמית שייכת לתקופת ימות
המשיח,וליתר דיוק לעקבתא דמשיחא ולחבלי המשיח הקודמים לבואו ,שייכת האש הרוחנית
לתקופת המעבר לעולם הבא שתבוא "כי באש ה' נשפט ובחרבו את כל בשר ורבו חללי ה'"  -רש"י:
"באש של גיהנום"  .188כאן אנו מדברים על אשה של גיהנום" .כי ערוך מאתמול תפתה גם הוא למלך
הוכן ,העמיק הרחיב מדורתה אש ועצים הרבה ,נשמת ה' כנחל גפרית בערה בה"  189ועל זה דרשה
הגמרא" :גהינום שפיה צר שהיה עשנה צבור לתוכה .ושמא תאמר כשם שפיה צר כך כולה צרה?
ת"ל העמיק הרחיב.שמא תאמר אין בה עצים? ת"ל מדורתה אש ועצים הרבה" 190 .ובמקומות רבים
191
מאד מוזכרת אש הגהינום,ואת חלקם מביא הרמב ן" בשער הגמול מספר תורת האדם אשר לו.
הרמב ן" הסביר את מהותה של אש הגהינום" ,והוא יתברך שמו ברא המקום שנקרא גהינום ,וברא
בו אש דקה מן הדקה ,שאינה גוף ממש נתפס ,תופסת בדברים הדקים ותכלה אותן .ושם כח באש

 181צפניה ג -ח.
 182מלאכי ג -יח.
 183יואל ב  -א -ג.
 184יואל פרק ב'.
 185מיכה א -ג,ד.
 186זכריה יד  -א -ו
 187שם פס' יב.
 188ישעיהו סו -טז וברש"י שם.
 189ישעיהו ל -לג.
 190מנחות צט - :ק.
 191כתבי רמב"ן הוצאת מוסד הרב קוק עמ' רפג -רפה.
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הזו באותו מקום הנזכר,כאשר שם כוחות השכליים הנבדלים שהם מלאכים לכתותיהם בשמים.
והפרישו רבותינו ז"ל בין האש שבעוה"ז ובין האש ההיא בהפרש גדול...וכבר הזכרתי מה שאמרו
רז"ל על אחד מאשי מקום,העונש הזה שהוא נהר של אש היוצא מתחת כסא הכבוד ,הרי שמעלים
דקותו עד כסא הכבוד שהוא יסוד כל נברא והפנימי מכולם.וכן הכתוב עצמו עילה אותו עד לאין
תכלית שנאמר באש הזה "נשמת ה' כנחל גפרית בוערה בה" .כמו שנאמר בבריאת הנפש "ויפח
באפיו נשמת חיים" ולהלן שם מאריך הרמב"ן להסביר את רוחניותה של אש הגהינום וכיצד היא
פועלת על הנשמה הרוחנית כעונש על חטאי האדם.
מימד אחר באש הרוחנית הזו,והוא קרוב יותר לתפיסת שכלנו הוא "אש הבושה" .בכמה מקראות
מצאנו שאש הגהינום לרשעים היא הבושה שתכסה את פניהם כשיגיעו לעולם האמת ומשם יסתכלו
על מעשיהם בעלמא דשיקרא "ויצאו וראו בפגרי האנשים הפושעים בי.כי תולעתם לא תמות ואשם
לא תכבה והיו דראון לכל בשר" 192 .וכן בדניאל" :ורבים מישני עפר יקיצו אלה לחיי עולם ואלה
194
לחרפות ולדראון עולם"  193ועל הפסוק בתהילים" :יבושו ויבהלו מאד כל אויבי ישובו יבושו רגע"
דרשו חז"ל" :ריב"ל אומר אין הקב"ה מקלל את הרשעים אלא בבושה" 195 .וכך גם מצינו" :אמר רב
196
חנינא מלמד שכל אחד נכוה מחופתו של חבירו.אוי לה לאותה בושה אוי לה לאותה כלימה".
ונראה שדבריו של הרמב"ם  197שרק בימי המשיח "יודע לכל לאי זה דבר היה משל ומה ענין רמזו
בהן"ועיקרון הנבואה הנזילה העולה מדברים אלו כפי שהוסבר לעיל ,נכונים גם לענין האש .הן לגבי
האש הפיזית של ימות המשיח והן לגבי האש הרוחנית של עולם הבא ,תלוי ממוש הנבואה בדרגת
האדם .ככל שעולה דרגתו ,הן כפרט והן כעם,יתורגם העונש שלו ביתר קלות והאש תלבש צורה
עדינה יותר .וככל שרבה רשעתו תגדל כח האש וצורתה לחומרה להענישו על חטאיו.
 .2מלחמת גוג ומגוג:הגדולה בתוכחות העמים בטרם גאולת ישראל באחרית הימים היא מלחמת גוג
ומגוג .עיקרה בנבואת יחזקאל 198המתאר את האספות העמים כולם למלחמה על ירושלים ואת
נקמת ה' בהם" .ועלית כשואה תבוא,כענן לכסות הארץ תהיה אתה וכל אגפיך ועמים רבים
איתך...והיה ביום ההוא ביום בא גוג על אדמת ישראל נאם ה'אלוקים תעלה חמתי באפי ובקנאתי
באש עברתי דברתי אם לא ביום ההוא יהיה רעש גדול על אדמת ישראל...חרב איש באחיו תהיה
ונשפטתי אתו בדבר ובדם.וגשם שוטף ואבני אלגביש אש וגפרית אמטיר עליו ועל אגפיו ועל עמים
רבים אשר אתו.והתגדלתי והתקדשתי ונודעתי לעיני גויים רבים וידעו כי אני ה'" 199 .גם בנביאים
וקבצתי את כל הגויים והורדתים אל עמק יהושפט ונשפטתי
אחרים ישנם רמזים למלחמה זו" :
200
אתם שם...המונים המונים בעמק החרוץ כי קרוב יום ה' בעמק החרוץ"" .לכן חכו לי נאם ה' ליום

 192ישעיהו סד -כד.
 193דניאל יב -ב.
 194תהילים ו -יא.
 195מדרש תהילים.
 196ב"ב עה.
 197בדברינו בפרק זה הלכנו בשיטת הרמב"ן במחלוקתו עם הרמב"ם בעניני ימות המשיח ועולם הבא.
 198פרקים לח  -לט.
199לקט פסוקים מפרק לח ביחזקאל.
 200יואל ד -ב,יד.
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כי משפטי לאסוף גויים לקבצי ממלכות לשפוך עליהם זעמי כל חרון אפי כי באש קנאתי
קומי לעד,
201
תאכל כל הארץ".
מכל הגויים ישארו לפליטה רק הצדיקים" :והיה בכל הארץ נאם ה' פי שנים בה יכרתו יגועו,
והשלישית יותר בה.והבאתי את השלישית באש וצרפתים כצרוף את הכסף ובחנתים כבחון את
הוא יקרא בשמי ואני אענה אותו אמרתי עמי הוא והוא יאמר ה' אלוקי"202 .ופירש רש"י:
הזהב.
שיסבלו וישאו מקצת הגרים בצרת חבלו של משיח ובמלחמת גוג ומגוג עם ישראל ומשם יבחנו כי
"
203
גרי אמת הם."...
מלחמת גוג ,עם היותה בעיקרה עונש לגויים ,תפגע קשות גם בעם ישראל "הנה יום בא לה' וחולק
שללך בקרבך.ואספתי את כל הגויים אל ירושלים למלחמה ,ונלכדה העיר ונשסו הבתים והנשים
תשכבנה ויצא חצי העיר בגולה...ויצא ה' ונלחם בגויים ההם"  .204ופירש המלב"ים":עתה יספר איך
יבוא גוג ומגוג בפעם האחרון על ירושלים ,שאז יגיע עד ירושלים עצמה )ובכל פעמים הראשונים לא
יגע בירושלים כמש"כ ביחזקאל ל"ח("  .205וכך מצאנו בנבואות אחרות":לכן כה אמר ה' אלקים הנני
יסד בציון אבן.אבן בוחן פינת יקרת מוסד המאמין לא יחיש.ושמתי משפט לקו ,וצדקה למשקולת,
ויעה ברד מחסה כזב וסתר מים ישטופו"  .206ורש"י הוסיף:לפני בא אותו מלך אביא עליהם גזירות
להתם הפושעים שבהם .207 "...וכן מצאנו מפורשות "השמן לב העם הזה...ועוד בה עשיריה ושבה
והיתה לבער" .208
וגם לגבי מלחמת גוג ומגוג,אין אנו יודעים מהו ישומה המדוייק של הנבואה .אבל גם כאן ברור
שמצבו הרוחני של עם ישראל יקבע את חומרתם של חבלי המשיח .בשם הגאון נמסר  209כי את
מלחמת גוג ומגוג הגדולה והנוראה המיר הקב"ה ביסורים התכופים שבאים על עם ישראל קמעא
קמעא בעיקבתא דמשיחא.ומשלו משל בזה למלך שכעס על בנו שסרח ,ונשבע בחמתו לזרוק עליו
סלע גדול שעמד לידו.אכן הילד היה ודאי מת ממכת הסלע הענק והמלך אינו חפץ בכך .אך מה יעשה
לשבועתו?חכם אחד יעץ לו לטחון את הסלע לחצצים יותר קטנים ,ואותם לזרוק על הבן .זה כמובן
210
מכאיב יותר וגם לוקח יותר זמן אך לבסוף נשאר הבן בחיים.ולזה כוונו את הפסוק "בדמייך חיי"
 ,ואולי גם את הנאמר בהגדה "והיא שעמדה לאבותינו ולנו -שלא אחד בלבד עמד עלינו לכלותנו,
אלא שבכל דור ודור עומדים עלינו לכלותנו והקב"ה מצילנו מידם"  .211המרת הסלע הגדול של
מלחמת גוג ומגוג בחצצי יסורי עם ישראל שבכל הדורות היא מחסדי ה' ,אך נובעת גם מעקרון

 201צפניה ג -ח.
 202זכריה יג  -ח,ט.
 203רש"י שם פס' ט'.
 204זכריה יד א -ג.
 205מלבי"ם שם לפסוק א'.
 206ישעיהו כח טז ,יז.
 207רש"י שם.
 208ישעיהו ו יג.
209ולא מצאתי בכתובים דבר זה בשם הגאון.
210יחזקאל טז ו.
 211הגדה של פסח.

119

"נבואה נזילה )ב'("

הנבואה הנזילה,לפיה עם ישראל קובע את ישומה המעשי של כל נבואה בין לטב ובין למוטב .כך
בנבואות תוכחה וזעם של חבלי משיח ,וכך כפי שראינו לעיל,בנבואות תקומה ונחמה לימות המשיח
עצמם.
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ג .פרקי השלמה

 .1מדרגת עם ישראל וקדוש ה' במבט ה"נבואה הנזילה"
א .מדרגתו "הנזילה" של עם ישראל
כהמשך לפרק שדן בהסטוריה של עם ישראל,ובממוש נבואות הנביאים עליו לאורך אלפי שנות גלות
וגאולה אם לשבט אם לחסד,יש להעיר שכל מציאותו של עם ישראל וחלקו הפעיל במהלך ההסטוריה
האנושית עומדים הם בסימן העקרון של ה"נבואה הנזילה" .הרעיון הוא שעם ישראל הוא עם מיוחד
במינו,אבל מיוחדות זו ניתנת לביטוי בתופעות שונות התלויות בדרגתו ובמצבו הרוחני של העם .הוא
יכול וצריך להיות מיוחד לטובה,אך דווקא בשל כך הוא עלול להיות מיוחד לרעה .ה"נבואה" היא שאין
בינוניות בעם ה' ,ותמיד הוא מצוין לקיצוניות .ה"נזילות" היא הכוון של המיוחדות ,העולה היא למעלה
ואז אין למעלה ממנה,או היורדת היא מטה ואז אין למטה הימנה .נדגים רעיון זה בכמה מדרש חז"ל.
" .Iככוכבי השמים וכחול אשר על שפת הים"1,הדמוי של עם ישראל לכוכבים וחול המצוטט כאן
מדברי המלאך לאברהם לאחר העקידה ,מדבר בפשטות בשני משלים של שבח כמותי .אבל חז"ל
תפסו כאן גם רמז לאיכותם וליחודם של ישראל" .בשעה שעושין רצונו של הקב"ה הם ככוכבי
השמים שאין כל מלכות ואומה שולטת בהם ,ובעת שיעברו על רצונו הם כחול הים אשר כל רגל
שולטת עליו 2."...ובסגנון שונה אך במקצת "וספור הכוכבים" -ובמקום אחר הוא אומר "והיה זרעך
כעפר הארץ" אם כוכבים למה עפר? אלא אמר לו :בשעה שבניך עושין רצוני ,כשם ש הכוכבים
עליונים על כל העולם כך בניך עליונים על הכל .וכשאינם עושים רצוני ,כשם שהעפר למטה והכל
מדיישין אותו  -כך הם"3.לעולם אין ישראל משתווים לאומות .העוצמה הבסיסית שלהם גדולה
לאין שיעור מזו של הגויים.אבל כמו במתמטיקה אם הערך המוחלט של מספר הוא גדול ,אזי
המספר הוא או גדול יותר במקרה שהוא חיובי,או קטן יותר במקרה שהוא שלילי ,או כוכבים או
חול.
 .IIהדגשת היתר על העקרון ש" הכוכבים" וה"חול"הם דוגמאות של אותה תכונה ממש )וזה מה
שקושר אותם לענין ה"נבואה הנזילה"( נלמדת מהסבר המהר"ל לגמרא מופלאה .הגמרא מספרת
על ר' יוחנןבן זכאי שראה את בתו של נקדימון בן גוריון שהיה מעשירי ירושלים 4מלקטת שעורים
מבין גללי בהמתן של ערביים.למראה ריבה עלובה זו שירדה מאיגרא רמה שברמות ,לבור עמוק
שבעמוקים "בכה רבי יוחנן בן זכאי ואמר אשריכם ישראל,בזמן שעושין רצונו של מקום אין כל
אומה ולשון שולטת בכם,ובזמן שאין עושין רצונו של מקום מוסרן ביד אומה שפילה ,ולא ביד
אומה שפילה אלא ביד בהמתן של אומה שפילה" 5.והשאלה העולה היא מה ראה ריב"ז הבוכה על
צרתם של ישראל לומר "אשריכם ישראל"? מה כל כך "מאושר" המצב האיום הזה? והסביר

 1בראשית כב -יז.
 2כ"י "אור האפילה" מובא בתורה שלימה שם הערה קצה.
 3אגדת בראשית פי"ט,מובא בתורה שלמה בראשית טו -ה אות נה.
4והגמרא מתארת שם את עושרו העצום של נקדימון ואת מעשה צדקתו.
 5כתובות סו:
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המהר"ל" :כי כאשר הם נמסרים בידאומה שפילה הוא נמשך אחר מדריגתן -מפני שמעלת ישראל
מעלה נבדלת אלוקית...וכאשר אין להם המעלה האלוקית שהוא עצמי להם...הרי יגיע להם בטול
6
לגמרי ולכך נמסרים ביד אומה שפילה וביד בהמתם".
להלן מביא המהרל" בפרושו את אשר הבאנו בתחילת העיון במסכת זו בענין "וירדו בדגת הים"- 7
"רמז לך הכתוב בלשון וירדו ולא כתב בלשון וימשלו בדגת הים,אלא אם הוא זוכה ואז האדם צורה
שלמה אל כל התחתונים לכך ראוי לו להיות מושל על הדברים החומריים...ואם אינו זוכה שאין הצורה
בשלמות הרי הוא ירוד לפניהם והוא נמסר ביד בהמה ועוף שהם חומריים .כי הצורה השלימה ,עצם שלה,
אם אינה בשלמות גמור היא בטילה לגמרי ולכך האדם ירוד לפניהם.ודברים אלו עמוקים מאד מאד
בענין הצורה שהיא בשלימות,וכאשר תצא ממדרגתה אין לה מציאות כלל.8"...
אפשר להמחיש רעיון זה גם מתופעות טבעיות ידועות .מפורסמים הם דברי הכוזרי על חלוקת
המציאות לדומם  -צומח  -חי  -אדם" ,למציאות מדרגות עליונות ותחתונות ...וכי הפחות שבצומח יותר
מעולה במדרגה מן המעולה שבמוצאים )=הדוממים(,והפחות שבבהמה יותר מעולה במדרגה מן המעולה
שבצומח,והפחות שבאדם יותר מעולה במדרגה מן המעולה שבבהמה.9"...
וק מה קורה לכל דרגה כאשר היא מאבדת את מהותה העצמית .דומם שמתפרק
לאור חלוקה זו נבד
נשאר דומם,אולי בדרגה פחותה יותר אבל אינו נופל "מטה".שלחן שמתפרק נשאר עצים וברזל שאמנם
אינם שלחן אבל נשארים דומם.צומח שמאבד את כח צמיחתו אינו יורד "רק" לדרגת דומם אלא גם
נרקב.וחי שמאבד חיותו אינו הופך לצמח או לדומם ,הוא אינו יורד גם למה שירדו הצומח והדומם ,אלא
יורד למטה מהם והוא גם מסריח.והאדם בגלל מעלתו כאשר הוא מת -הוא ממהר להסריח ולהרקב.10
אפשר לתאר זאת בצורה הסכמטית הבאה:
ממהר ) (-
מסריח
נרקב
) (0דומם
דומם
צומח
חי
)(+אדם
להרקיב

ב .קידוש ה' "נזיל"
במימד עמוק יותר יש לראות את התופעה של עם ישראל בעליתו ובירידתו כנובעים מרעיון אחר
שגם הוא קשור לסוגית ה"נבואה הנזילה" .ושני פנים לו לרעיון זה .פן האהבה של ה' לעמו ,ופן קדוש ה'
של עם ה' את שמו יתברך .בשניהם פועלת "נזילות"מסוימת המאפשרת הן לאהבה והן לקדוש ה' לבא
בשתי צורות שונות.הצורה האחת היא בזמן שישראל עושים רצונו של מקום.אז מתגלית אהבתו של
הקב"ה אליהם בצורת שכר טוב וממילא נגרם קדוש ה' גדול ,כאשר העמים כולם מבחינים שיש יחס
מיוחד ואוהב של ה' את עמו.אולם כאשר אין ישראל עושים רצונו של מקום,ודאי שלא שייך לתת להם
שכר .להיפך,כאן לפי עקרון הבחירה החופשית מגיעה שעת העונש.אבל העונש אינו מראה ח"ו על שנאה

 6מהר"ל חדושי אגדות שם.
 7בראשית א -כח ,וראה בח"א של המאמר )בחוברת 'בלכתך בדרך' אייר תשנ"ח ,עמ' .(139
 8מהר"ל חידושי אגדות שם .וכעין זה בנצח ישראל פי"ד.
 9כוזרי מאמר ה' כ' ההקדמה הרביעית.
10לא זכור לי כעת מה המקור לרעיון זה.
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רק אתכם ידעתי מכל משפחות האדמה על כן
או ניכור .להיפך" ,את אשר יאהב ה' יוכיח" 11ויותר מזה "
אפקוד עליכם את כל עוונותיכם" 12ז"א גלויי האהבה התמידית של הקב"ה את עם ישראל הם "נזילים",
בזמן עבודתם הנכונה )"זכו"( הם באים בצורת שכר טוב ,ובזמן הפנית עורף )לא זכו( הם באים בצורת
עונש.
והעונש כמובן חמור יותר ככל שעולה דרגת הצדיקות של האדם" ,מלמד שהקב"ה מדקדק עם
סביביו כחוט השערה" דרשה הגמרא 13מהפסוקים "וסביביו נשערה מאד" ו"אל נערץ בסוד קדושים רבה
ונורא על כל סביביו" 14.וכן מצינו במדרש" :מדקדק עם הצדיקים כחוט השערה" 15כהסבר לעונש של
העלמות מקום קבורת משה על שנתרשלו ידיו במעשה זמרי.ועל פי זה הסבירו ראשונים ואחרונים את
הענשים הכבדים שקבלו גדולי האומה גם בשל חטאים רגילים .כדברי הכוזרי בהקשר לחטא העגל:
16
"חטא שהגדילוהו עליהם  -לגדולתם"!
ומכאן באים אנו ליישם את הרעיון לגבי המושג של קדוש ה' ,בדרך כלל המושג של קדוש ה' הוא
כל בית ישראל מצווין על קידוש השם הגדול הזה שנאמר ונקדשתי
בשעה שאדם עושה רצונו של מקום" .
בתוך בני ישראל" 17.לקדוש ה' זה יש שני פנים.בארוע מסעיר וחריג של הקרבת נפשו למען שמו "כל מי
שנאמר בו יהרג ואל יעבור ונהרג ולא עבר הרי זה קדש את השם.ואם היה בעשרה מישראל הרי זה קדש
את השם ברבים דניאל חנניה מישאל ועזריה ורבי עקיבא וחבריו ואלו הן הרוגי מלכות שאין מעלה על
מעלתן ועליהם נאמר כי עליך הורגנו כל היום 18."...וישנו כמובן גם קדוש ה' לא במעשה הירואי של עליה
למזבח אלא בחיי יום יום מתוך צניעות ונחת עם הבריות "וכן אם דקדק החכם על עצמו יהיה דבורו
בנחת עם הבריות ודעתו מעורבת עמהם ומקבלם בסבר פנים יפות...ונושא ונותן באמונה...עד שימצאו
הכל מקלסין אותו ואוהבים אותו ומתאוים למעשיו הרי זה קדש את ה' ועליו הכתוב אומר "ויאמר לי
19
עבדי אתה,ישראל אשר בך אתפאר".
אבל בתורה מצינו גם סוג שלישי של קדוש ה'  -כזה הנובע ממצב הפוך ,ממצב של עונש .במיתת בני
20
אהרן נאמר" :ויאמר משה אל אהרן הוא אשר דבר ה'לאמר בקרובי אקדש ועל פני כל העם אכבד"
והדברים מוסבים על דברי ה' למשה בצווי על המשכן "ונועדתי שמה לבני ישראל ונקדש בכבודי" 21.ועל
זה באה דרשת הגמרא" :כיון שמתו בני אהרן אמר לו:אהרן אחי לא מתו בניך אלא להקדיש כבודו של
ה עושה דין בצדיקים מתירא ומתעלה ומתקלס .אם כן
מקום עליהם 22"...וכן הביא רש"י" :כשהקב"

 11משלי ג -יא
 12עמוס ג -ב.
 13יבמות קכא:
 14תהליםי ז -ג ,ושם פט -ח.
 15במדבר רבה כ -כה.
16כוזרי מאמר ראשון אות צג
 17רמב"ם הל' יסודי התורה פ"ה ה"א והגמ' בסנהדרין עד.
 18רמב"ם שם ה"ד.
 19רמב"ם שם הי"א ע"פ גמרא יומא סו:
 20ויקרא י -יג.
 21שמות כט -מג.
 22זבחים קטו :ע"פ גירסת שטמ"ק שם.
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23

ש ברשעים וכן הוא אומר נורא אלוקים ממקדשיך -אל תקרי ממקדשיך אלא ממקודשיך".
באלו ,כ"
והסברא אכן נותנת שמציאות ה'עולה הן משכר הניתן לצדיקים אבל גם מהעונש הניתן על פשעים
וחטאים.בשתי דרכים אלו עולה מציאות ה' בשווה .בבחירת האדם תלוי הענין אם קדוש ה' שיביא ,יבוא
בדרך "טובה" של שכר על מעשים טובים ,או בדרך "רעה"של עונש על המרותו את פי ה'.
יסוד זה מפורש בדברי המהר"ל" :כל מה שברא הקב"הבעולמו לא ברא אלא לכבודו שנאמר כל
הנקרא בשמי ולכבודי בראתיו יצרתיו אף עשיתיו ואומר ה' ימלוך לעולם ועד" 24על דברי המשנה האלה
ועל הסיום מהפסוק "ה' ימלוך לעולם ועד" מבאר המהר"ל" :כי הכבוד הוא מצד הממשלה שהוא מושל
עליהם שלא בטובתו ומנהיגו .ואם האדם צדיק ,הוא מלכו כשנותן לו שכרו .ואם אינו צדיק הוא מלכו
כאשר נפרע ממנו .שכאשר הקב"ה עושה נקמה בעוברי רצונו ג"כ שמו מתגדל ומתקדש ,רק שהוא יתברך
הטוב רוצה שיעשה האדם הטוב ,מ"מ כבודו שיש להשי"ת מן הנבראים אינו תולה כלל באדם .רק שברא
25
הש י" את הנבראים והוא מולך עליהם וזה כבוד מלכותו וכמו שהביא הפסוק ה' ימלוך לעולם ועד".
והרב דסלר הביא את הדברים והרחיבם במאמר "רצונו יתברך מתקיים על כל פנים" " -כי השי"ת ברא
את עולמו לתכלית ההטבה עם ברואיו שיזכו לראות בגלוי כבודו.ונתן לאדם את האפשרות שהוא בעצמו
יגלה את כבודו יתברך ע"י בחירתו הטובה.אבל גם כשבוחר ברע ולכאורה עושה הסתר במקום גלוי ,אין
זה אלא לפי שעה .אולם לבסוף יתגלה כבודו ע"י אדם זה על כל פנים .גם כי ענוש יענש על עבירתו ,ועל
ידי עונשים אלו יתגלה שוב כבודו ית'באמיתת משפטו כמבואר לעיל"" 26.נמצא שישנם שני אופנים של
גלוי ,הגלוי הבאעל ידי האדם בעצמו בבחירתו הטובה והגלוי המתגלה על גביו בכל כורחו על ידי משפטו
יתברך".27
ותלמידו הרב חיים פרידלנדר מוסיף הגדרת מה התואמת בדיוק את עקרון הנבואה הנזילה כפי
שנכתב לעיל" 28,ודאי רצונו יצא לפועל בכל מצב שהוא כי השי"ת הכין מראש את כל האפשרויות להוציא
לפועל את רצונו.השאלה היא מה חלקנו ועבודתנו בזה.אם באופן פעיל או באופן סביל .דהיינו הקב"ה
מסר את הבחירה בידינו.אם בוחרים בטוב בכך אנו פעילים בהוצאתו לפועל של כבוד שמים .אבל כשח"ו
בוחרים ברע,אזי אנו סבילים בהוצאה לפועל של כבוד שמים בכך שכבוד שמים ייצא לפועל על גבינו.
כלומר הקבה" משתמש בבחירת הרע של הרשע בעל כורחו כדי להוציא לפועל על ידו את כבוד שמים
29
וסופו של דבר כבוד שמים יצא לפועל עכ"פ".
ואם נמשיך את קו המחשבה הזה של "נבואה נזילה" בקדוש ה'נבין גם את מציאותה של האפשרות
השלישית בקדוש שמו של השי"ת ,שאינה לא שכר על הטוב ,ולא עונש על הרע -והיא הנקראת תשובה.30

 23רש"י ויקרא י -ג ד"ה ועל פני כל העם אכבד.
 24אבות פרק ו' משנה אחרונה.
 25מהר"ל דרך נה' שם .וע"ש שתירץ בזה קושית הרמב"ם במו"ז ח"ג פי"ג.
 26מכתב מאליהו ח"ג עמ' .232
 27שם עמ' .235
 28בענין עם לבדד ישכון ע"ש.
 29שפתי חיים מועדים ב' עמ' רנ"ג.
 30בנפש החיים שער א' פרק יב מדבר ר' חיים על מציאות הטומאה שנוצרת ע"י החטא .טומאה זו
מתבטלת ע"י העונש שהאדם מקבל או ע"י התשובה .ע"ש בדבריו הדומים לדברינו ,אלא שלא מוזכר
בהם ענין "קידוש ה' ".
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ההסבר דלהלן מתאים במיוחד לדברים המפורסמים בתלמוד ירושלמי שרק הקב"ה לבדו יכול להכריז
שאלו לחכמה חוטא מה ענשו אמרו להם חטאים תרדוף רעה.שאלו לנבואה חוטא
על מציאות התשובה" .
מה עונשו אמרה להם הנפש החוטאת היא תמות.שאלו לקודשא בריך הוא חוטא מה עונשו אמר להן
יעשו תשובה ויתכפר לו" 31.ובמהר"ל מובאת גירסה המוסיפה" :שאלו לתורה חוטא מה עונשו אמרה
32
יביא אשם ויתכפר".
ובהסבר ענין זה משלו משל:מלך אחד היה מאד אהוב על נתיניו ובכל שנה ביום התחדש מלכותו היו
עורכים לו כבוד גדול בהבעת אהבתם אליו.שיא השיאים של הטקסים היה מצעד מרשים ,ושיאו של
המצעד הענקת נס המלך ליחידה הצבאית המצטיינת של השנה .באחת השנים זכתה בנס המלך יחידה
מובחרת שלוחמיה עשויים ללא חת ,חיילים מופלאים שכוחם בגבורתם ,אבל לא כל כך בענייני סדר
ומשמעת .בנגוד לכלהיחידות אשר משקבלו את הנס היו מיחדות לו מקום של כבוד ,וכל יום ויום נקו את
נס המלך ומרקו אותו ,ושמרו עליו מכל משמר ,ביחידה האמורה הוצב הנס בחדר צדדי ומשם התגלגל
לאפסנאות ומשם לא פחות הישר למחסן הגרוטאות ,ואין שם על לב .כחלוף שנה התבקשה היחידה
להחזיר את נס המלך לקראת המצעד השנתי ביום ההכתרה .כאשר גלו המפקדים את הדגל ומצבו
המחפיר חשכו עיניהם .גם המפקד הראשי והרמטכ"ל,שר הבטחון וראש הממשלה עמדו נבוכים כאשר
ידעו שאחת דתם של חיילים מצטיינים אלו -למות על בזיון המלך ודגלו .כאשר עמדו בחיל ורעדה לפני
המלך ,ובפיק ברכיים גמגמו שיש בעיה,לא היו מסוגלים לומר למלך מה קרה מרוב בושה וצער .כאשר
נודע למלך סוף סוף מה אירע הוא פסק :יתקיים המצעד ובו כרגיל תעבור בראש ,היחידה שהחזיקה את
הדגל במשך השנה .רק שבכל השנים נישא הדגל המצוחצח בגאון ובגאווה ,ואילו עכשיו ינשא הנס השבור
והקרוע בחיל רתת ורעדה .המטרה ,אמר המלך ,היא כבודי .כבודי עולה מיחס של הערצה וכבוד לדגל.
אבל כבודי יכול גם לעלות במצב אחר,אם לא התיחסו יפה לדגל וגרמו לו להיות שבור וכתות ,אם אין
הדבר אכפת לאיש זהו אכן חלול כבודי .אבל אם מי שגרם לזה ,מתבייש במעשיו ולבו נשבר ונדכה על
חטאו הן זהו עצם כבודי.כשיראו האזרחים את היחידה צועדת בראש המצעד בדגל קרוע אבל יראו גם
את הבושה האוחזת אותם ואת חרטתם ויראתם  -זהו עצם כבודי.דבר זה כמובן יכול רק המלך לאומרו,
ואם יעיז להציעו מישהו מלבד המלך יש בכך חלול שם המלכות .וזהו "אמר הקב"ה יעשה תשובה -
33
ויתכפר"!
הדברים שנאמרו בפרק זה שעונש הרשעים גם הוא בחינה של קדוש ה' נסתר לכאורה מפסוקים
ויבואו אל הגויים אשר באו שם ויחללו את שם קדשי באמור להם עם ה' אלה
מפורשים בספר יחזקאל" :
ומארצו יצאו.ואחמול על שם קדשי אשר חללוהו בית ישראל בגויים אשר באו שמה .לכן אמור לבית
אלוקים לא למענכם אני עושה בית ישראל כי אם לשם קדשי אשר חללתם בתוכם
ישראל כה אמר ה'
34
וידעו הגויים כי אני ה' נאם ה' אלוקים בהקדשי בהם לעיניכם" .לכאורה יחזקאל תופס שעונש הגלות
מהוה חילול ה' נורא .וכך הסבירו המפרשים" :ומהו החלול? באמור אויביהם עליהם עם ה' אלה ומארצו

 31ירושלמי מכות פ"ב ה"ו.
 32מהר"ל נתיב התשובה פרק א'.
 33המשל הושמע ע"י מרן רה"י הרב ח"י גולדוויכט זצ"ל.
 34יחזקאל לו  -כא -כג.
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יצאו ולא היה יכולת בידו להציל את עמו ואת ארצו"" 35ואם היה יכולת בידו לעזרם לא יצאו מארצם,
הוא היה עושה אבל תשש כוחו36."...ולכאורה הרי עונש עם ישראל הוא קדוש ה'שמעניש את החוטאים?!
כך גם עולה מדברי התורה עצמה לכאורה ,שצדיקים שנענשים ,גורמים לחלול ה' .זו הרי טענת משה
אחרי חטא המרגלים כשאומר לו ה' "אכנו בדבר ואורישנו ואעשה אותך לגוי גדול ועצום ממנו .ויאמר ה'
והמתה את העם הזה כאיש אחד ואמרו הגויים אשר שמעו את שמעך לאמר .מבלתי יכולת ה'
אל משה...
37
להביא את העם הזה אל הארץ אשר נשבע להם וישחטם במדבר "...ומדוע לא יאמרו הגויים שיש קדוש
ה' בדבר " -בקרובי אקדש"?
שלש תשובות נמצאו לנו לישוב סתירה זו ,ולאחרונה שבהן יש אולי נפ"מ למה שנכתב לעיל.
 .Iאמנם המצב שיגרם ע"י השמדת עם ישראל ח"ו ,והמצב שנגרם ע"י הגלות יוצר חלול ה' בעיני
הגויים לפי טענות משה ויחזקאל.אבל אף אחד לא טוען שזו האמת המוחלטת .באמת עונש ה' לעמו
הוא בחינת "קדוש ה'" כמו שטוענים המהר"ל וההולכים בעקבותיו.הגויים אינם מבינים זאת והם
טופלים על ה' אשמות שוא ובעיניהם זה חלול שם ה'.משה ויחזקאל מביעים את הרעיון שגם בהו"א
של הגויים די בכדי ליצור מצב של "חלול ה'"וזה בודאי נכון כי כך סוף סוף מצטייר הדבר בעיני
הגויים,אבל לאמיתו של דבר הגויים אינם צודקים כמובן ולזה מכוונים דברי המהר"ל.
 .IIגם לדברי המהר"ל קדוש ה' הנוצר עי" הענשת הפושע אינו נוצר על ידי הפושע אלא "על גביו ,בעל
כורחו"38.מי שיוצר את קדוש ה' במקרה הזה הוא הקב"ה .הגלות יצרה מבחינת עם ישראל מצב של
חלול ה' כפי שטוען יחזקאל,ולכך מכוון גם משה באומרו שאסור לה' להשמיד את עם ישראל .זה
שנוצר גם במקרה כזה קדוש ה' )ע"י הענשת הקב"ה את הפושע(אינו ענין לחטא של עם ישראל,
המהר"ל מדבר מבחינת הנהגת ה' את העולם,ומשה ויחזקאל מבחינת הסתכלות הגויים על ה'
בעקבות מצבם של בנ"י] .ועדיין קשה:סוף סוף הרי אין כאן חלול שם ה'אלא חלול שמם של בנ"י
שחטאו[.
 .IIIמשה מדבר על מצב שבו ח"ו כל עם ישראל יושמד,יחזקאל מדבר על מצב שבו רובו המכריע של עם
ישראל בגלות .מצב כזה אכן יוצר מציאות של חלול ה' .המהר"ל וממשיכיו מדברים על בודדים )אף
אם הם רבים  -אבל העונש שלהם אינו כללי של העם( .ובמצב כזה בודאי שאין חלול ה' .להיפך
כשיש גם צדיקים שאינם נענשים,ואפילו אם הם מעטים יחסית ,הדבר מדגיש את קדוש ה' העולה
מתוך הענשת הפושעים .לכן כשצדיקים ספורים נענשים נאמר "בקרובי אקדש" ,אבל כאשר ח"ו כל
העם יענש ח"ו אפשר לטעון כי "מבלתי יכולת ה'" קרה כדבר הזה.
תשובה זו מתחזקת לאור הטענה שכל יסוד ה"נבואה הנזילה" שדרכו הסברנו את קדוש ה' הנוצר
ע"י הצדיק והרשע כל אחד בדרכו ,מבוסס על עקרון הבחירה החופשית .אבל הרי יודעים אנו שלכלל
39
וענתה השירה הזאת לפניו לעד כי לא תשכח מפי זרעו"...
ישראל אין בחירה חופשית .על הכלל נאמר "

 35רש"י שם פסוק כ'.
 36רד"ק שם.
 37במדבר יד -יב,טז.
 38הרב דסלר שם עמ' .235
 39דברים לא -כא.
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ועל זה דרשו" :תניא רשבי" אומר חס ושלום שתשתכח תורה מישראל" 40ורש"י הביא" :הרי זו הבטחה
לישראל שאין תורה משתכחת מזרעם לגמרי"41.ואם כן בהכרח שעקרון הנבואה הנזילה ובעקבותיו יסוד
קדוש ה'מתוך הענשת כלל ישראל ח"ו אינו חל במקרה של עונש לעם כולו.
לפי תשובה זו נצטרך לסייג את דברינו מתחילת פרק זה רק למקרים בהם העונש המוטל על עם
ישראל הוא חלקי בלבד.
סתירה לכאורה לתשובה זו יש למצוא מהגמ' הנ"ל במסכת יומא המדברת על קדוש ה' וחלול ה' אצל
יחידים צדיקים "אבל מי שקורא ושונה ומשמש תח" ואין משאו ומתנו באמונה ואין דבורו בנחת עם
הבריות מה הבריות אומרות עליו אוי לפלוני שלמד תורה"...ובכל זאת מסיימת הגמרא מדברי יחזקאל
"ועליו הכתוב אומר באמור להם עם ה' אלה ומארצו יצאו"42ולדברינו הרי חלול ה' נגרם רק כשכל העם
יוצא בגלות או נענש ולא ביחידים שהוא הנושא עליו דנה הגמרא .וצ"ע.

 40שבת קלח:
 41רש"י דברים שם.
 42יומא פו.
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 .2ה"עתיד" וה"נבואה" בעמים ובישראל לפי יסוד ה"נבואה נזילה"
בהקדמה לעיוננו זה הרחבנו דברים על נביאי האמת שראו את הצלחתם דוקא כאשר נבואת התוכחה
שלהם לא התממשה" .רגע אדברעל גוי ועל ממלכה לנתוש ולנתוץ ולהאביד ושב הגוי ההוא מרעתו אשר
דברתי אליו ונחמתי על הרעה אשר חשבתי לעשות לו" 43וכן פסק הרמב"ם "דברי הפורענות שהנביא
אומר כגון שיאמר פלוני ימות,או שנה פלונית רעב או מלחמה וכיוצא בדברים אלו אם לא עמדו דבריו
אין בזה הכחשה לנבואתו ואין אומרים הנה דבר ולא בא .שהקב"ה ארך אפים ורב חסד ונחם על הרעה
ואפשר שעשו תשובה ונסלח להם 44"...לצד דברי הרמב"ם האלו הבאנו את יסוד "הנבואה הנזילה" שלפיו
לא בכל המקרים צריך לטעון שהקב"ה חזר בו ונחם מהרעה ,אלא דברי הנביא עצמם ניתנים לישום
באופנים שונים.
בפרק זה ברצוננו לרדת לעומק יסוד ה"נבואה הנזילה" ,ולהסביר מדוע באמת אין לדבר ה' בפי
הנביא אופי מוחלט ,יציב ,ובלתי ניתן לחזרה ולשנוי .הדברים סובבים על שני צירים עוקבים .הראשון
קשור למימד הזמן ולמשמעות העתיד ,והשני שהוא פועל יוצא מענין זה קשור להגדרת הנבואה
ולמטרתה.החדוש שחדשה התורה והאמונה היהודית בשני תחומים אלו בולט מאד לעומת עולם
המחשבה של העכו"ם,אשר היה נפוץ מאד בימי קדם,וגם כיום מושפעות ממנו מחשבות הכפירה.

א .עתיד עכו"מי קבוע מול עתיד יהודי נזיל
בקשר למשמעות העתיד האמינו עובדי הכוכבים והמזלות כי העתיד קבוע הוא ועומד ,על פי מזלו של
אדם.חכמה זו נקראת אסטרולוגיה 45ובלשון חז"ל אצטגנינות.לפי אמונה זו נקבעות תכונותיו של האדם
ועתידו על פי מצב הכוכבים 46ברגע לידתו ,וזהו מזלו.אין האדם יכול להשתחרר מגורל זה שנקבע ע"י
47
האלים.גם אם ירצה לעשות טוב מאבקו בגזירת האלים נדון מראש לכשלון וזהו בעצם יסוד הטרגדיה
שהתפתחה בעיקר בתרבות יון .ישנם דרכים שונות לגלות את העתיד הקבוע והיציב הזה )ע"י
האסטרולוגיה וההורסקופ של האדם(ואפשר לתכנן מהלכים מתוך ידיעת העתיד.אבל אי אפשר לשנות
48
את הגורל.
כמובן שאמונה זו סותרת את כל אמונות היסוד של התורה והיהדות .התורה מציבה בפנינו אפשרות
לבחירה חופשית שהיא קובעת את עתידנו.בעשרות פסוקים חוזרת התורה ומדגישה עקרון זה" .ראה
אנכי נותן לפניכם היום ברכה וקללה.את הברכה אשר תשמעו אל מצות ה' אלוקיכם אשר אנכי מצוה
אתכם היום.והקללה אם לא תשמעו אל מצוות ה' אלוקיכם" 49"...כל המצוה אשר אנכי מצוך היום

 43ירמיהו יח ז -ח
 44רמב"ם הל' יסודי התורה פ"י ה"ד.
 45לפי הגדרת האנציקלופדיה העברית כרך ה' ערך איצטגנינות האסטרולוגיה היא" :מדע העוסק
בהליכות הכוכבים והמסקנות הנובעות מהם לגבי גורלם של האדם והעולם".
 46עיין אנציקלופדיה עברית שם.מצב זה בין הכוכבים נקרא קונסטלציה והוא הקובע את ה"הורסקופ" -
מפת הכוכבים האישית של האדם.
 47עיין ערך טרגדיה במלון אבן שושן.
48
כמובן שנתנו כאן רק עיקרי תורת המזלות באופן כללי בלי להכנס לפרטים ומחלוקות בתוך הענין.
 49דברים יא כו -כח
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והיה אם שמוע תשמעו אל מצותי אשר אנכי מצוה אתכם
תשמרון לעשות למען תחיון ורביתם" 50"...
היום...ונתתי מטר ארצכם בעתו יורה ומלקוש...השמרו לכם פן יפתה לבבכם וסרתם ועבדתם אלוהים
אחרים והשתחויתם להם .וחרה אף ה' בכם ועצר את השמים ולא יהיה מטר" 51.אמונה כנ"ל בגורל
ובעתיד קבוע מראש עוקרת כל משמעות של בחירה חופשית ואת הערך של קיום תורה ומצוות.
אלים,
ההתנגדות לאמונה זו חובקת כל שיטה וכל גוון במחשבת ישראל ,וכל איש מאישי חכמת התורה
ולומדיה,אבל בהתנגדות הזו מוצאים אנו גוונים שונים .יש המתנגדים לעצם הרעיון בכללו ,יש הטוענים
שהדברים נכונים לגבי העכו"ם אבל "אין מזל לישראל" ,ויש הטוענים שגם לישראל יש מזל ,אבל גם
במסגרת זו עדיין רשות נתונה לאדם לבחירה חופשית ולקביעת עתידו ואין המזל משפיע על עצם הבחירה
החופשית,נפרט את השיטות.
52
א .שיטת הרמב"ם :הרמב"ם מסביר בארוכה מהם איסורי נחש קסם מעונן חובר חבר וכו' .לגבי
עד שיאמר דברים שעתידים להיות ויאמר דבר פלוני עתיד להיות או אינו הווה ,או שיאמר
קוסם כתב" :
53
שראוי לעשות כן והזהרו מכך" ולגבי קוסם כתב" :איזהו מעונן אלו שנותנים עיתים שאומרים
באצטגנינות יום פלוני טוב .יום פלוני רע.יום פלוני ראוי לעשות בו מלאכה פלונית .שנה פלונית או חדש
פלוני רע לדבר פלוני"54.ובסכום על העניינים האלה כתב הרמב"ם" :ודברים האלו כולן דברי שקר וכזב
הן .והם שהטעו בהם עובדי כוכבים הקדמונים לגויי הארצות כדי שינהגו אחריהן .ואין ראוי לישראל
שהם חכמים מחוכמים,להמשך בהבלים אלו ולא להעלות על לב שיש תועלת בהן...כל המאמין בדברים
האלו וכיוצא בהן ומחשב בלבו שהן אמת ודבר חכמה אבל התורה אוסרתן ,אינן אלא מן הסכלים
ומחסרי הדעת,ובכלל הנשים והקטנים שאין דעתן שלמה.אבל בעלי החכמה ותמימי הדעת ידעו בראיות
ברורות שכל אלו הדברים שאסרה תורה אינם דברי חכמה אלא תוכו והבל שנמשכו בהן חסרי הדעת
ונטשו כל דרכי האמת בגללן.ומפני זה אמרה תורה כשהזהירה על כל אלו ההבלים :תמים תהיה עם ה'
55
אלוקיך".
כדי להדגיש את דעתו של הרמב"ם על עניינים אלו ואת ערכם בעיניו ,כותב הרמב"ם הלכות אלו
אין הולכין בחוקות העובדי כוכבים ולא מדמין להן לא במלבוש ולא בשער
בפרק הזה המתחיל  -ב"
56
וכיוצא בהן שנאמר לא תלכו בחוקות הגויים" הוי אומר אין בדברים האלה שום ממשות ,כמו שאין
ממשות בצורת לבוש ותספורת של עכו"ם,ואין לנהוג כמותם רק מפני שאלו הם אמונות וחוקות הגויים.
הרמב"ם מאריך מאד )שלא כהרגלו( בענין זה גם בפרושו למשנה .המשנה שואלת" :שאלו את
הזקנים ברומי אם אין רצונו בע"ז למה אינו מבטלה? 57ועל משנה זו כתב הרמב"ם" 58:ממה שאתה צריך
לידע כי הפילוסופים על השלמות ,אינם מאמינים הצלמים רוצה לומר הטלסמאות .אבל מלעיגין מהן

 50שם ח -א.
 51שם יא יג -יז.
 52פי"א מהל' עבודת כוכבים.
 53שם הל' ו'.
 54שם הל' ח'.
 55שם הל' טז.
 56שם ה"א.
 57ע"ז פרק ד' משנה ז'.
 58פירוש המשניות לרמב"ם שם.
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ומאותם שחושבים שיש להם פעולה .ובאור זה יאריך.ואמנם אני אומר זה לפי שאני יודע שרוב בני אדם
כולם נפתים בזה פתוי גדול מאד ובדברים דומה להם ומחשבים שיש להם עניינים אמיתיים .ואין הדבר
כן,עד כי הטובים והחסידים מבני דתנו חושבים שהם דברים אמיתיים אלא שהם אסורים מצד התורה
בלבד.ואינם יודעים שהם דברים בטלים כוזבים ונצטווינו בתורה שלא לעשותם כמו שהזהירה על
הכזב."...
59
ב .בגמרא מובאים מספר אמוראים הסוברים ש"אין מזל לישראל"" .דאמר ר'יוחנן מנין שאין מזל
לישראל שנאמר "כה אמר ה' אל דרך הגויים אל תלמדו ומאותות השמים אל תחתו .כי יחתו הגויים
מהמה" 60.הם יחתו ולא ישראל".ולהלן מביאה הגמרא שמות אמוראים נוספים הסוברים שהמזל אכן
ם ולא לגבי ישראל וביניהם המאמר המפורסם על אברהם שהקב"ה אמר לו "צא
קיים לגבי העכו"
מאצטגנינות שלך -שאין מזל לישראל".
שיטה זו שאכן יש ממש בענין המזל,אבל התורה אסרתו לישראל מודגשת מאד בפירוש הרמב"ן" .כי
אתה בא אל הארץ אשר ה'אלוקיך נותן לך לא תלמד לעשות כתועבות הגויים ההם .לא ימצא בך מעביר
בנו ובתו באש קוסם קסמים מעונן ומנחש ומכשף .וחובר חבר ושואל אוב וידעוני ודורש אל
המתים...תמים תהיה עם ה' אלוקיך" 61.והאריך הרמב"ן שם בענייני הכשפים "ועתה דע והבן בענייני
הכשפים כי הבורא יתברך כאשר ברא הכל מאין,עשה העליונים מנהיגי התחתונים אשר למטה מהן .ונתן
כח הארץ וכל אשר עליה בכוכבים ובמזלות לפי הנהגתם ומבטם בהם כאשר הוא מנוסה בחכמת
חזר ופירש הגויים האלה אשר אתה יורש אותם אל מעוננים ואל קוסמים ישמעו כי
האצטגנינות...
62
חכמתם לדעת הבאות ,ואתה לא כן נתן לך ה' אלוקיך יאמר הנה אסר לך השם המעשים האלה
הנזכרים בעבור שהם תועבות לפניו ובגללם הוריש הגויים ההם מפניך .ואסר לך הנחשים והקסמים
בעבור שעשה לך מעלה גדולהלתתך עליון על כל גויי הארץ שיקים בקרבך נביא...והנה זו ראיה בכל מה
שפירשנו כי הנחשים שרש דבר נמצא בם ולכן היה לישראל טענה במניעה מהם".63
וכן כתב הרמב"ן בהשגותיו על מנין המצוות לרמב"ם" :שנצטוינו להיות לבבנו תמים עמו יתעלה
והוא שנאמר תמים תהיה עם ה' אלוקיך.וענין הצוואה הזאת שניחד לבבנו אליו לבדו יתברך .ושנאמין
שהוא לבדו עושה כל והוא היודע אמיתת כל עתיד וממנו לבד נדרוש הבאות,מנביאיו או מאנשי חסידיו
רוצה לומר אורים ותומים,ולא נדרוש מהוברי שמים ולא מזולתם ,ולא נבטח שיבואו דבריהם על כל
פנים .אבל אם נשמע דבר מהםנאמר הכל בידי שמים כי הוא משנה מערכת הכוכבים והמזלות כרצונו
"מפר אותות בדים וקוסמים יהולל".64ונאמין שכל הבאות תהיינה אלינו כפי התקרבותנו לעבודתו.65"...

 59שבת קנו - .קנו:
 60ירמיהו י -ב.
 61דברים יח ט -יג.
 62צטוט הרמבן" מהפסוקים הבאים בפרשתנו ובהמשך נאמר "נביא מקרבך מאחיך כמוני יקים לך ה'
אלוקיך".
 63רמב"ן דברים שם פס' ט'.
 64ישעיהו מד -כה.
 65הוספות הרמב"ן למצוות עשה מצוה ח'.
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והבית יוסף 66הביא מתשובות הרמב"ן "ובודאי משמע שאין האצטגנינות בכלל נחש דמבעי ליה
מנין שאין שואלים בכלדיים שנאמר תמים תהיה עם ה' אלוקיך" 67ועוד דר'חנינא סבר מזל מעשיר ויש
"
68
מזל לישראל ואע"ג דלית הלכתא כותיה מ"מ משמע דלאו ניחוש הוא .ואלו שמנחשים בכוכבים דקתני
לאו באצטגנינות קאמר" .ואח"כ מביא הרמב"ן את כל ההוכחות מהגמ' שבת דלעיל ומסכם "אלא
שפעמים הקב"ה עושה נס ליראיו לבטל מהם גזירת הכוכבים והם מן הניסים הנסתרים שהם בדרך
תשמישו של עולם שכל התורה תלויה בהם" ואחר שהביא דעת הרמב"ם כתב" :ושמעתא כולה ליתא
הכי...וכיו"ב כתב בנמו"י בס"פ ד' מיתות...אבל מה שאדם מכיר במערכת הכוכבים ומהלכן כגון אלו
הוברי שמים החוזים בכוכבים אין זו בכלל נחש ,שזו חכמה גדולה וגזירה שגזר הקב"ה מששת ימי
בראשית להנהיג עולמו בכך.על כן יתפלל כל חסיד לבטל ממנו גזירת המזל,כי מאת אדון הכל בא הכל
69
ובידו לשנות ולעשות כחפצו."...
ג .דברים אלו של הרמבן"רומזים כבר לדעה השלישית והיא דעת מספר אמוראים שם בגמרא שיש
מזל לישראל" .כתיב אפנקסיה דר' יהושע בן לוי:האי מאן דבחד בשבא יהי גבר ולא חדא ביה...האי מאן
דבתרי בשבא יהא גבר רגזן...אמר להו רבי חנינא פוקו אמרו ליה ליואי,לא מזל יום גורם אלא מזל שעה
גורם .האי מאן דבחמה יהי גבר אשיד דמא .אמר רב אשי אי אומנא אי גנבא .אי טבחא אי
איתמר רבי חנינא אומר מזל מחכים ומזל מעשיר ויש מזל לישראל" 70.וכן מצאנו בגמרא" :אמר
מוהלה...
71
רבא חיי בני ומזוני לא בזכותא תליא מילתא אלא במזלא תליא מילתא" והגמרא מוכיחה זאת מרב
חסדא ורבה שלמרות שהיו שניהם צדיקים גדולים לכל אחד מהם היו תנאי חיים שונים בתכלית.
אבל גם לשיטה זו ברור הדבר שעקרון הבחירה החופשית עומד שריר וקיים .אותו רב חנינא שהוא
מזל מחכים ומזל מעשיר ויש מזל לישראל" אומר גם" :הכל בידי שמים חוץ מיראת שמים
בעל המאמר "
72
שנאמר ועתה ישראל מה ה'אלוקיך שואל מעמך כי אם ליראה "...ופירש רש"י" :הכל בידי שמים "כל
הבא על האדם ביד הקב"ה הוא כגון ארוך קצר ,עני עשיר ,חכם שוטה ,לבן שחור ,הכל בידי שמים הוא,
אבל צדיק ורשע אינו בא על ידי שמים.את זו מסר בידו של אדם ונתן לפניו שני דרכים והוא יבחר לו
73
יראת שמים".
העולה מגמרא זו הוא שבידי שמים )דרך המלאכים ושליחים אחרים שביניהם גם המזלות והכוכבים
 אולי( נתונה ההחלטה וההשגחה על שדה בחירתו של האדם ,אם יהיה עני ויעמוד בנסיון העוני ,או יהיהעשיר ויהיה לו נסיון העושר .אם יהיה חכם או שוטה ,בריא או חולני .בעל מזג חם )מאדים( או קריר .אבל
מה לעשות עם הנתון הזה -זה תלוי ממש רק באדם עצמו ,להיות עשיר טוב ולעסוק בכספו בצדקה
ומעשים טובים או להיות עשיר רע ולחבור לפשיעה וכו' זה תלוי באדם.להולד במזל מאדים זה נתון ,אבל
גם כאן אפשר להיות אומנא או גנבא ,טבחא או מוהלא .וזה תלוי רק בבחירה החופשית של האדם.

 66יו"ד סימן קע"ט ד"ה מעונן.
 67פסחים קיג:
 68רומז לסוגיה בסנהדרין סו.
 69שו"ת הרמב"ן סימן רפ"ג.
 70שבת קנו.
 71מו"ק כח.
 72ברכות לג:
 73רש"י שם.
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וחוזרים הדברים לדברינו לעיל בפרק הראשון שכל הדברים בעולם הם נטרליים והאדם הוא שנותן להם
בבחירתו החופשית את משמעותם לטוב או לרע.
וכבר האריך בענין זה הרב דסלר בחדשו את ענין "נקודת הבחירה" .כל אדם נולד לתוך מצב נתון
שבו רוב העניינים אינם בכלל בנקודת הבחירה שלו ,ועל זה אין הוא נדון כלל" .כי יש הרבה מן האמת
שהאדם מחונך לעשותו ולא יעלה על דעתו כלל לעשות להיפך,וכן הרבה אשר יעשה מן הרע והשקר שלא
יבחין כלל שאין ראוי לעשותו .אין הבחירה שייכת אלא בנקודה שבין צבאו של היצה"ט לצבאו של
היצה"ר...למשל מי שנתחנך בחנוך התורה בין צדיקים ואנשי מעשה )ו"מזלו" גרם לו להוולד בחברה כזו(
יועיל לו החנוך אשר נקודת בחירתו לא תהיה בעשיית עבירה במעשה או במניעת מצוה מעשית ,אלא
בדקות עבודת הלב והכונה .ויש אשר יתחנך בין רשעים פחותים וגנבים )ושוב לא בבחירתו אלא כי כך
רצה הקב"ה להולידו(אצלו לא תהיה בחירה כלל אם לגנוב או לחדול,ויתכן אשר נקודת בחירתו תהיה
רק כשיזומן לו לרצוח נפש בעת שיתפס בגניבתו ושם היא מלחמת יצרו" .74ז"א הבדל ראשון בין "המזל
לישראל" ובין המזל העכומי" הוא שאין המזל כופה את עצם הבחירה ומעתה נגיע גם להבדל השני,
רבי יונתן אומר כל המקיים את התורה מעוני סופו
האדם על ידי בחירתו יכול ומסוגל לשנות את המזל" .
75
לקיימה מעושר,וכל המבטל את התורה מעושר סופו לבטלה מעוני" .ז"א גם אם המזל הראשוני של
האדם היה להוולד עני,אם הוא עומד בנסיונו סופו להתעשר.כמובן שלא תמיד רואים את השינויים
הללו מיד ודרכי ההשגחה של הקב"ה בעולם עדיין נכסות מאתנו ,אבל ברור שישנה אפשרות כזו ,שגם
אם "יש מזל לישראל" וגם אם "הכל בידי שמים" ה"חוץ מיראת שמים"מסוגל לשנות גם את הנתון
הראשוני שנקבע מראש.
העולה לדין מכל הדיון הנל" שבעצם לפי השקפת התורה ומחשבת ישראל אין "עתיד" קבוע ונגזר
מראש" .עתיד" כזה תלוי בבחירת האדם.האדם קובע את עתידו והוא עושה זאת בבחירה חופשית
מוחלטת,בחירתו של האדם כדאי להדגיש קובעת לא רק את עתידו שלו אלא את העתיד של החברה כולה
ובעצם של כל העולם ,והעולמות העליונים ,כל אחד לפי מדרגתו ומעשיו" .וזאת תורת האדם כל איש
ישראל אל יאמר בלבו חו" כי מה אני ומה כחי לפעול במעשי השפלים שום ענין בעולמות .אמנם יבין וידע
ויקבע במחשבות ליבו שכל פרטי מעשיו דבוריו ומחשבותיו)!( כל עת ורגע לא אתאבידו ח"ו ,ומה רבו
76
מעשיו ומאד גדלו ורמו שכל אחת עולה כפי שרשה לפעול פעולתה בגבהי מרומים."...
77
כל האמור לעיל אינו פוגם ח"ו בגדלות הבורא שנאמר בו "קורא הדורות מראש" ו"מגיד מראשית
אחרית ,ומקדם  -אשר לא נעשו" 78.כבר ציינה המשנה "הכל צפוי והרשות נתונה" 79.והאריך הרמב"ם
מאד בכל פרק חמישי מהל' תשובה אשר לו בהסבר ענין זה" :רשות לכל אדם נתונה אם רצה להטות
עצמו לדרך טובה ולהיות צדיק הרשות בידו .ואם רצה להטות עצמו לדרך רעה ולהיות רשע הרשות
בידו...אל יעבור במחשבתך דבר זה שאומרים טפשי אומה"ע ,ורוב גולמי בנ"י שהקב"ה גוזר על האדם
 74מכתב מאליהו ח"א עמ' .13
 75אבות ד -יא.
 76נפש החיים שער א' פרק ד' .וע"ש שהסביר שזה ענין "בצלם אלוקים ברא את האדם" .וכל שער א'
ב"נפש החיים"סובב להסביר את כח האדם בהנהגת העולם והעולמות.
 77ישעיהו מא -ד.
 78שם מו -י.
 79אבות פרק ג' משנה טו.
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מתחילת ברייתו להיות צדיק או רשע .אין הדבר כן...ודבר זה עיקר גדול הוא והוא עמוד התורה והמצוה"
 80ואת הסתירה לכאורה תירץ שם "אלא הוא יתעלה שמודעתו אחד .ואין דעתו של אדם יכולה להשיג
דבר זה על בוריו 81."...זא" אין אנו יכולים לשאול שאלות על ידיעתו של הקב"ה את העתיד ,כיון
שהקבה" הוא מעל הזמן ואין אצלו כלל מושגים של עבר הווה ועתיד ,שהם מורגשים אצלנו כיצורים
החיים במסגרת הזמן" .וכיון שכן אין בנו כח לידע היאך ידע הקב"ה כל הברואים והמעשים .אבל נדע
82
בלא ספק שמעשה האדם ביד האדם ואין הקב"ה מושכו ולא גוזר עליו לעשות כך".
לפי כל הנ"ל ברור מדוע נזקקים אנו לרעיון של "נבואה נזילה" .שהרי כפי שהוכח לעיל גם אם יש
עדיי העתיד תלוי בבחירה החופשית של האדם או העם.זאת אומרת בעצם אין "עתיד"
ן
מזל לישראל
ידוע וקבוע בעולמנו ,לבד כמובן מידיעתו של הקב"ה שהיא אינה ידיעה של "עתיד" שכן הקב"ה הוא מעל
מושגי הזמן ואין לנו תפיסה מהי ידיעתו.מבחינתו אין עתיד והוא כולו תלוי במעשה האדם לטב או
למוטב וזהו בעצם הלוז של רעיון הנבואה הנזילה כפי שהתבאר לעיל.

ב .נבואה עכו"מית לעתיד מול נבואה יהודית להווה
וממילא מגיעים אנו לדון גם במהותו ובהגדרת שליחותו של הנביא .מתוך "מחקרים" לא מדעיים
שנערכו בקרב צבור דתי התברר שהאסוסיאציה הראשונה שמעוררת המילה נביא או נבואה היא קודם כל
הגדת עתידות ורק אח"כ ענייני תוכחה ומוסר .83כך גם עולה מהגדרה מילונאית" :נביא  .1 -חוזה
המשמיע דברי נבואה וחזון בשם אלוקים ,מגיד עתידות .2 .דברן נואם" 84.גם באנציקלופדיה מצאנו:
"נבואה -אחת התכונות האנושיות היא הרצון לדעת מה יקרה בעתיד...בלשון יום יום נבואה היא הכח
שאנשים מסויימים מחוננים בו לראות מה יקרה בעתיד".לשבחה של אותה אנציקלופדיה יש לומר שהיא
בספרות היהודית יש למונח נבואה משמעות אחרת ,היא כוללת גם את המובן הפשוט
ממשיכה כך "
הנזכר למעלה ,אבל היא רחבה הרבה מעל ומעבר לו...מי שנקרא ע"י האלוקים למסור את דברו לבני
אדם .אפשר שלפעמים יכללו דברי הנביא "הגדת עתידות" אולם רק כבדרך אגב .האמונה שביסוד
הנבואה היא שאם אין העם מקיים את דברי ה' יבוא עליו העונש".85
ולאור מה שלמדנו לעיל על העתיד נמשיך ונאמר :הנביא העכומ י" מדבר אכן על העתיד שנקבע ע"י
הגורל ושיש לו )לטענתו(דרכים מופלאות לדעת אותו .הנביא היהודי עיקרו בהווה .שליחותו היא להחזיר
את העם בתשובה ,זהו מרכז דבריו.העתיד כעתיד הרי הוא תלוי במה שיעשה האדם או העם עם דברי
הנביא.גם כשהנביא מנבא על העתיד דבריו הם על תנאי )לפי העקרון של הרמב"ם( או דברים נזילים
שניתנים לפירושים שונים לפי מעשי העם )לפי עקרון הנבואה הנזילה(.

 80הל' תשובה הל' א -ג.
 81שם ה"ה.
 82שם.
 83ה"מחקרים"הלא מדעיים נעשו על ידי כותב שורות אלו .כדאי להדגיש שהפער לא היה גדול מאד וגם
לא רשמתיו במספרים.לפי הערכתי היחס בין העונים שנביא הוא אדם שיודע את העתיד לעונים שנביא
הוא אדם שמוכיח את העם )בשקלול של כמה וכמה קבוצות( הוא בערך שני שליש לקבוצה א' ,ושליש
לקבוצה ב'.
 84מילון אבן שושן ערך נביאות.
 85אנציקלופדיה בריטניקה לנוער ערך נבואה.
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יתכן מאד שהנביא לא יזכיר לעם את מה שעליהם לעשות בהוה.אכן יש גם נבואות הנאמרות בלשון
עתיד ומתארות רק את העתיד.אבל גם באלו כוונתו של הנביא היא בעצם ,למשמעות של הדברים הללו
כלפי ההוה .לעיתים מרגיש הנביא שהוא חייב לזעזע ,לדבר בלשון נחרצת ומרתיעה ,וכדי ליצור את
הרגשת היראה,הוא מתאר את העתיד כאילו הוא ודאי ,אבל בודאי שאינו מתכוין לכך .הוא יודע יפה
שראית העתיד היא רק כלי עזר בידו,לממש את עיקר תפקידו,תקון חטאי העם בהוה כדי שהעתיד שהוא
מתאר לא יתממש או יתממש בצורה אחרת.
ולכן כשרש"י מגדיר מהו נביא הוא כותב" :יהיה נביאך  -מתורגמנך וכן כל לשון נבואה  -אדם
המכריז ומשמיע לעם דברי תוכחות" 86.וכן מצאנו בדברי ר"י אלבו" :עיקר מציאות הנבואה במין האדם
אינה כדי להגיד העתידות ולסדר עניינים פרטים אישיים כמו שיודע זה ע"י הקוסמים והחוזים בכוכבים,
אבל כדי להגיע האומה בכללה או המין אל השלמות האנושי" 87.וכך הגדיר את הדברים גם רש"ר הירש:
עשיית הניסים והגדת עתידות אינן התפקיד העיקרי של נביאי ישראל ואינן תכלית שליחותם הנביאים
"
אינם אלא כלי שרת בידי ה'...הם מסייעים לעמם להבין את עצמו ואת הליכות ה'עמו ועם עמי האנושות.
הם מגלים לו את פשר ההוה ואת משמעות ציפיותיו לעתיד כדי לחזק את לבו בעשיית הטוב ולהזהיר
88
אותו מן הרע".
ואשר על כן באותה פרשה של נבואה המפורשת בתורה אחרי תיאור נבואת העכומי"ם מודגש ענין
הציות לנביא ולהוראותיו.הנביא הגוי מדבר אתך על העתיד ומגלה לך אותו ,אבל אין לדבריו שום פועל
יוצא.שכן במילא אינך יכול לשנות את העתיד שאותו גילה הנביא .התורה מצוה איפוא "תמים תהיה עם
ה' אלוקיך"  -רש"י:התהלך עמו בתמימות ותצפה לו ולא תחקור אחרי העתידות" 89.וכפי שמדגיש רש"ר
הירש" :לא מולך עוור של גורל שולט עלינו ועל בנינו...הדרישה החיובית "תמים תהיה" כוללת איפוא
יותר מהאסור השלילי על דרכי האלילות שנאמר בפסוקים הקודמים,והיא מצפה שנתרחק גם משאר כל
הסוגים של גילוי עתידות מדומה90"...ועל כן עיקר חיובנו בקשר לנביא שלנו הנביא היהודי אינו קשור
כלל בידיעת העתיד אלא במעשים בהוה "נביא מקרבך מאחיך כמוני יקים לך ה' אלוקיך  -אליו
91
תשמעון...ודבר אליהם את כל אשר אצונו.והיה האיש אשר לא ישמע אל דברי...אנכי אדרוש מעמו".
גם שרש המילה נביא אינו קשור בעתיד 92אלא בהוה ,בכח הדבור של הנביא" .ונתתי דברי בפיו ודבר
אליהם...דברי אשר ידבר בשמי...לדבר דבר בשמי...הדבר אשר לא דברו ה' 93"...הפעל דבר מופיע שתים
עשר פעם באותה פרשיה .וכך גם בנביא ענין הנבואה הוא כח הדבור "בורא ניב שפתים" 94,ואחד מחכמי

 86שמות ז -א ורש"י שם.
87ספר העיקרים מאמר שלישי תחילת פרק יב.
 88רש" ר הירש לדברים יח -כב.
 89דברים יח -יג ורש"י שם.
 90רש"ר הירש שם.
 91שם פס' טו -יט
92נביא מלשון מה שעתיד לבא.
 93שם פס' יז -כב.
 94ישעיהו נז -יט.
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הלשון כתב" :נבואה -בערבית יורה השרש על קול רעש באשורית על קריאה ולפ"ז עיקר הוראתו קריאה
95
ודבור".
והסבר נוסף לשרש נביא מצאנו" :נביא קרוב לנבע .השושה "יביע אומר" )תהילים יט -יג( "אביעה
תכלית הנביאים איננה למלא בישראל את מקום המעוננים
חידות" )שם עח -ב( 96וע"פ זה הסביר שם "
והקוסמים של הגויים .שהרי עצם הצורך בתכלית זו כבר נשללה במאמר "תמים תהיה עם ה'
הנביא לא נשלח כדי שנשאל ממנו עצה על מעשינו או כדי שנבקש ממנו גילוי נסתרות .הוא לא
אלוקיך"...
בא לספק את רצון האדם להשיג ידיעה שנמנעה ממנו .ה'לא שלח את נביאו כדי שנשמע מפיו מה שאנחנו
רוצים לדעת אלא הנביא נשלח כדי לומר לנו את מה שה' רוצה שנדענו .הנביא אינו שלוחנו אלא הוא
97
ולא נאמר בפסוק שלנו אותו תשאלון אלא אליו תשמעון."...
שליח ה'.
כי כאמור אין לנביא היהודי ענין בעתיד  -שהרי אין בעצם עתיד .הענין של הנביא ושלנו הוא בהוה.
ע י" מעשינו בהוה אנו יודעים את העתיד .הוא הידוע בשם אחד מגדולי החסידות "העבר אין .העתיד
98
עדיין .וההוה כהרף עין"!
הא למדת שאין הנביא עומד לנו אלא להודיענו דברים העתידים להיות
ומה שכתב הרמב"ם" :
בעולם משובע ורעב מלחמה ושלום וכיוצא בו ואפילו צרכי יחיד מודיע לו כשאול שאבדה לו אבידה והלך
לנביא להודיעו מקומה"- 99וזה לכאורה סותר את הדברים דלעיל? כבר תירץ הרמב"ם בהלכה הבאה
דברי הפורענות שהנביא אומר כגון שיאמר פלוני ימות או שנה פלונית רעה או מלחמה וכיוצא בדברים
"
אלו.אם לא עמדו דבריו אין בזה הכחשה לנבואתו ואין אומרים הנה דבר ולא בא .שהקב"ה ארך אפים
ורב חסד ונחם על הרעה ואפשר שעשו תשובה ונסלח להם כאנשי נינוה 100 ."...וכבר כתב הרמב"ם
לא לעשות דת הוא בא אלא לצאת על דברי התורה ולהזהיר העם שלא יעברו עליהם ,כמו
בפירוש" :
101
שאמר האחרון שבהן זכרו תורת משה עבדי".

ג .נבואה לטובה
כל מה שנאמר לעיל לגבי הנבואה שהיא על תנאי שהרי העתיד אינו קבוע ,דורש עיון מחודש בדברינו
על נבואה לטובה .בנבואה כזו מצאנו גדרים אחרים לכאורה .לעיל בחלק ראשון העלנו דברים בענין זה
בהקשר להבטחת ה'ליעקב וכאן נשלים ונסכם את הדברים.
יסוד הדברים בשתי מימרות בגמרא" ,אמר ר' יוחנן משום ר' יוסי כל דבור ודבור שיצא מפי הקב"ה
לטובה אפילו על תנאי ,לא חזר בו .מנא לן? ממשה רבינו.שנאמר הרף ממני ואשמידם ואעשה אותך לגוי
עצום ,אע ג" דבעא משה רחמי עלה דמילתא ובטלה ,אפ"ה אוקמה בזרעיה שנאמר "בני משה...רבו
למעלה" ותני רב יוסף למעלה משישים ריבוא 102 ."...ובמקום אחר מצאנו" :דאמר ר' אחא בר' חנינא

 95קורקונדנציה של מנדלקורן ערך נבואה.
 96רש" ר הירש דברים יח -כא.
 97שם פס' טו.
 98ר' נחמן מברסלב.
 99רמב"ם הל' יסודי התורה פ"י ה"ג.
 100שם ה"ד.
 101שם פ"ט ה"ב.
 102ברכות ז.
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מעולם לא יצתה מדה טובה מפי הקב"ה וחזר בה לרעה חוץ מדבר זה103 ,"...והגמרא מפרטת להלן את
היוצא מהכלל היחידי שבו חזר בו הקב"ה גם מנבואה לטובה.
כך גם פסק הרמב"ם בהמשך לדבריו שהובאו לעיל שבנבואה לרעה אין באי קיום הדברים משום
הכחשת הנבואה" :אבל אם הבטיח על טובה ואמר שיהיה כך וכךולא באה הטובה שאמר ,בידוע שהוא
נביא שקר.שכל דבר טובה שיגזור האל אפילו על תנאי אינו חוזר .ולא מצינו שחזר בדבר טובה אלא
בחרבן ראשון כשהבטיח לצדיקים שלא ימותו עם הרשעים וחזר בדבריו וזה מפורש במסכת שבת .הא
104
למדת שבדברי הטובה בלבד יבחן הנביא".
בירושלמי הביאו מקור להלכה זו מדברי נביאים .בויכוח שבין ירמיהו לנביא השקר חנניה בן עזור
שטען שתוך שנתיים יוחזרו כלי המקדש שלקח נבוכדנצר אומר ירמיהו לחנניה "הנביא אשר ינבא
לשלום .בבא דבר הנביא יודע הנביא אשר שלחו ה' באמת"  .105ועל זה פירט ופירש הירושלמי" :אמר לו
ירמיהו אתה אומר בעוד שנתיים ימם אני משיב וגו'ואני אומר שנבוכדנצר בא ונוטל את השאר" .בבלה
יובאו ושמה יהיו" .אמר לו תן סימן לדבריך .א"ל אני מתנבא לרעה .ואינני יכול ליתן סימן לדברי,
שהקב"ה אומר להביא רעה ומתנחם.ואתה הוא שמתנבא לטובה,את הוא שאת )=אות הוא שאתה( הוא
106
צריך ליתן סימן לדבריך.
אבל אם כנים דברינו לעיל ש"אין עתיד",וכל נבואה היא על תנאי )או שהיא נזילה( מדוע לא נאמר
כן גם בנבואה לטובה.אם העתיד אינו קבוע ונקבע רק ע"י מעשה האדם ,מדוע לא תשתנה גם נבואה
לטובה,במקרה שהאדם או העם נהיו רשעים כמו שנבואה לרעה משתנית כשהיתה חזרה בתשובה???
על מדוכה זו עמד הר"ן בדרשותיו" :ומעתה שמע מה שאומרהו בזה.והוא שידוע שאין מטבע היעוד
הטוב להתקיים יותר מן היעוד הרע .כי כמו שמדת הדין נותנת ,שהמיועד הרע כשהטיב מעשיו  -יקרע גזר
דינו,כן ראוי שמהיועד בטוב כשיודע מעלליו -שחטאיו ימנעו הטוב ממנו .ואין בין זה לזה כלום!...אבל
אם ימשך הענין על זה הדרך אשר אמרנו ,ר"ל שהיעודים הטובים והרעים ישתנו ,לא ישאר דבר אשר
יבחן בו הנביא,כי האותות והמופתים כבר יבואו על פנים רבים אין אימות בהם .ולזה היה מן ההכרח
שישים השם יתב'איזה מין מן היעודים חזקי הקיום לא ישתנה בשום פנים ,ולמה שלא היה אפשר זה
ביעודים הרעים ,כי אין מחוק הש"י להרע לשבים אליו ,אם כן בהכרח שיקיים היעודים הטובים על כל
פנים ,כי אם לא יותיר דבר ,לא יוכל לבחון בו הנביא" .107
הרן" מסביר שמבחינה עקרונית גם נבואה לטובה היתה אמורה להשתנות )ובהכרח שכן שהרי
הוכחנו שהעתיד תלוי במעשי האדם,וזה צריך להיות גם כאשר שינה מעשיו מטובה לרעה( .אך אם תהיה
כך הנהגת הקב"ה תמיד ,כיצד נדע מיהו נביא אמת? הרי על "האותות והמופתים" קשה לסמוך כי רבים
מהם עכ"פ מתקיימים .הקב"ה "מוכרח"איפוא לאפשר בסוג אחד של נבואות שאם הוא לא יתגשם אז
נדע שהנביא הוא נביא שקר .כמובן שהקב"ה בוחר לעשות זאת בנבואה לטובה .עדיף שצדיק שסרח לא

 103שבת נה.
 104הל' יסודי התורה פ"י ה"ד.
 105ירמיהו כח ט.
 106ירושלמי סנהדרין פי"א )הנחנקין  -ולא חלק( ה"ה .וגם הרמב"ם מביא הוכחה זו מירמיהו בסוף ה"ד.
 107דרשות הר"ן הדרוש השני.
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יקבל עונש ,מאשר שרשע ששב בתשובה יקבל עונש .ע"כ מדין אימות נבואה חייבים לאפשר מצב בו
נבואה טובה תתקיים על כל פנים כדי שיהיה לנו לפחות סימן אחד מיהו נביא שקר.
המלבי"ם מתרץ את השאלה אחרת ,לדעתו אין שום סיבה שה' ישלח נביא להודיע בשורות טובות
לזמן קרוב .מה התועלת בכך?לכן מוכרחים לומר שנבואה לטובה באה רק כדי להבחין בין נביא אמת
לשקר וע"כ תבוא היא ותמומש בכל מקרה .וכך כתב" :הנה רוב הנביאים נבאו נבואת פורענות כי תכלית
שליחת הנביא הוא להודיע את העם הרעה שעתידה לבא עליהם כדי שישובו בתשובה .ולבעבור זה היה ה'
שולח נביא.אבל לא לבשר טובות העתידות לבא בזמן קרוב ,שלמה יודיעם זאת ע"י נביא? ולא יצויר
שישלח את הנביא להודיע יעוד של טובה רק אם נצרך לזה כדי להחזיק את הנביא שהנביא יוחזק לנביא
אמת אם יתקיימו יעודיו אשר יעד הנביא בשם ה' כמו שכתוב "וכי תאמר בלבבך איכה נדע את הדבר
אשר לא דברו ה' .הדבר אשר ידבר הנביא בשם ה' ולא יהיה הדבר הוא הדבר אשר לא דברו ה'" וזה דוקא
108
אם ניבא יעוד טוב .משא"כ ביעודים הרעים כשלא יבואו לא יכזב הנביא."...
ם הוא שמבחינה עקרונית גם נבואה לטובה היתה אמורה להיות
הכלל העולה מדברי הר"ן והמלבי"
ברת שינוי לפי מצב האדם ורק בגלל סיבה "צדדית"של מתן אפשרות לברר מיהו נביא אמת קיים הדין
שמנבואה לטובה אין הקב"ה חוזר בו בכל מקרה .לכן יתכן שגם הרמב"ם כתב הלכה זו דוקא בפרק הדן
על אימות נבואת הנביא ולא בענייני הנהגת ה' את העולם.
109
על פי היסוד הזה מתרץ הרן"מדוע האבות נזקקו לעשות מעשים בקשר להבטחות ה' להם .הר"ן
כי כאשר יעשה איזה דמיון בפועל דומה למה שראוי שיקרא בעתיד יתקיים
מביא את דברי הרמב"ן "
111
110
העתיד ההוא על כל פנים" ולכן יעשוהנביאים מעשה בנבואות כמאמר ירמיהו שצוה לברוך ...וכן
ענין אלישע112 ...כי כאשר יעשה איזה פועל מאת השם דומה למה שיקרה בעתיד ,הפועל הדמיוני ההוא
מקיים העתיד שיבוא בלי ספק" .אבל שואל הר ן" אם נבואה לטובה חייבת להתקיים על כל פנים לשם מה
צריך לחזק אותה על ידי מעשה??? אבל לפי דבריו דלעיל מיושבת הקושיה ,כי נבואה לטובה חייבת
להתקיים רק בהקשר לנביא רגיל "אבל האבות שלא היו מזה הכלל ,ר"ל שלא היו מכלל הנביאים
שנצטווינו לשמוע אליהם ,נשארו היעודים ההם על טבעיהם המוחלט .ר"ל שהיעודים הטובים ההם,
אפשרי הבטול כיעודים הרעים ,אלאבמה שבא עליו פועל דמיוני שזה מקיים היעודים כולם רעים
113
וטובים".
הרמב"ן שאותו הביא הר"ן כבסיס לדבריו הוא הרמב"ן המפורסם בענין "מה שארע לאבות סימן
כי כאשר יבוא המקרה לנביא משלשת האבות יתבונן ממנו הדבר הנגזר
לבנים" 114 ,וכך לשון הרמב"ן" :

 108מלבי"ם ירמיהו כח -ז,ח .ולכאורה דברי המלבי"ם קצת קשים כי ההנחה שאין צורך בנבואות טובות
אינה פשוטה .צריך לעודד את הצדיקים כדי שימשיכו במעשיהם הטובים.זה לא פחות חשוב מלהוכיח
את הרשעים!!!
 109הר"ן מדבר על ברכות יצחק שנלקחו ע י" יעקב ועל מלחמת יעקב עם שרו של עשיו.
 110רמב"ן בראשית יב -ו.
 111ירמיהו נא -סג,הצווי לזרוק את הספר לנהר פרת.
 112מ"ב יג -יז יריית החיצים במלחמת ארם.
 113דרשות הר"ן הדרוש השני.
 114הרמב"ן בראשית יב -ו ,הצטוט מתנחומא לך לך ט' "סימן נתן לו הקב"ה לאברהם שכל מה שארע לו
ארע בבניו".
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ודע כי כל גזירת עירין כאשר תצא מכח גזירה אל פועל דמיון תהיה הגזירה מתקיימת על כל
לבא לזרעו.
פנים ולכן יעשו הנביאים מעשה בנבואות...ולפיכך החזיק הקב"ה את אברהם בארץ ועשה לו דמיונות
בכל העתיד להעשות בזרעו".נראה שאין לומר שדעת הרמב ן" שנבואה שהתלוותה אליה פעולה מוכרחת
להתקיים כגזירת גורל בלא שום ספק.זה נוגד את כל מה שאמרנו לעיל והוכחנו בהוכחות מוצקות .כוונת
הרמב ן" כי נבואה עם פעולה מטביעה רושם חזק יותר בבנים .וזו בחינה של הכתוב במדרש "אמר הקב"ה
לאברהם צא וכבוש את הדרך לבני בניך" 115שהאבות מטביעים באומה טבעים לכל אורך חיי האומה ,וזה
אינו קורה ממחשבות אלא רק ממעשים ,כך שטבוע באומה טבע שנוצר ע"י מעשי האבות .אבל גם הטבע
הזה אינו מכריח את האומה הכרח של גורל ,ועדיין יש בידה בחירה חופשית ,כמו אדם שיש בו טבע של
"מאדים" וכפי שראינו לעיל בידו הבחירה להיות רוצח או שוחט 116 .כך שדברי הרמב"ן והר"ן אינם
סותרים את היסוד שגם למרות הנבואה עדיין יש לאדם בחירה חופשית והעתיד עדיין תלוי בו עצמו ,וזה
נכון גם לגבי נבואה שהיה בה מעשה שיוצר חזוק גדול יותר לקיום הנבואה על כל פנים.
נחזור ונזכיר שביסוד שחידש הר"ן שבנבואה לטובה אין הקב"ה חוזר בו ,זהו דין רק בנבואה כדי
שנדע מיהו נביא שקר אבל ביסוד הדברים גם נבואה לטובה ניתנת לשינוי ,יסוד זה מתרץ שאלה
מפורסמת בענין נבואה לטובה הקשורה בענין פחדו של יעקב מעשיו ,למרות ההבטחה שניתנה לו ע"י
הקב"ה .לעיל  117הבאנו פירושים אחדים וביניהם גם ענין הנבואה הנזילה ,אבל התשובה הראשונה
שהובאה שם היתה ע"פ היסוד של הר ן" שזה רק דין בנבואה ובאימותה ולא דין בהבטחה רגילה .118
ועי"ש באריכות הדברים.

 115מדרש רבא מ -ח ,ועיין רמב"ן בראשית יב -י.
 116עיין לעיל עמ'  130ע"פ הגמרא שבת קנו.
 117לעיל חלק שני סעיף  2אות ג' )בח"א של המאמר שהודפס ב'בלכתך בדרך' אייר תשנ"ח ,עמ' .(155
 118שם הובאו הדברים בשם הרמב"ם והרא"ם )'בלכתך בדרך' אייר תשנ"ח עמ' .(156- 155
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 .3שמות ופעלים נזילים.
רעיון ה"נבואה הנזילה" שייך בעצם לתחום רחב הרבה יותר מאשר לתחום הנבואה .בפרקי
ההקדמה הראנו שרעיון ה"נזילות" חובק עולם ומלואו ,ובעצם כל הבריאה היא נייטרלית ,המשמעות של
כל דבר לטב ולמוטב ניתנת לו ע"י הבחירה החופשית של האדם.בפרק סיום זה נדגים את הרעיון בשמות
ובפעלים בשפה העברית שטומנים בחובם משמעויות הפוכות זו מזו.

א .שמות נזילים
ראשית יש לציין שלפי תפיסת התורה "שם" אינו דבר אקראי .שכן שמו של כל דבר מייצג את
מהותו" .מנא לן דשמא גרים? אמר ר'אליעזר דאמר קרא לכו חזו מפעלות ה' אשר שם שמות בארץ ,אל
תקרי שמות אלא שמות" 119 .ולכן גם עוסקים הקב"ה ואדה"ר בקריאת שמות "וכל אשר יקרא לו האדם
נפש חיה הוא שמו" 120 ,ופירש הספורנו" :כדי שיראה ויתבונן איזה שם ראוי לכל אחד מהם כפי הפעולה
המיוחדת לצורתו" 121 .וכן בנצי"ב" :מה שיתבונן האדם על נפש חיה של אותה בריה היינו כח הרוחני שלו
הוא שמו.122 "...
אשר על כן מצאנו ששמותיהם של אבות האומה נקבעו או שונו ע"י הקב"ה מתוך כונה ששמם יורה
על מהותם  .123גם שמות הבנים של האבות נתנובהנמקה מפורשת המביעה מסר הקשור באישיות או
בנסיבות ההולדת של הבן .124בחלק מהאישים הללו נוכל למצוא את רעיון ה"נבואה הנזילה" כשהוא
מקופל בין שיטיו של השם.נתבונן איפוא במספר דוגמאות הממחישות רעיון זה:
א .אדם:השם אדם מופיע לראשונה בתורה לא בהקשר של קריאת שם ליצור שנולד אלא בעצם
בריאתו "ויאמר אלוקים נעשה אדם בצלמנו כדמותנו" 125 .רק אח"כ מוזכרת קריאת השם" :זכר ונקבה
בראם ויברך אותם ויקרא את שמם אדם ביום הבראם" 126 .שמו של היצור "אדם"מקפל אכן את מהותו
המיוחדת של האדם.
מהות זו המיוחדת לאדם קשורה לעובדה שהוא מורכב משני הפכים " :וייצר ה'אלוקים את האדם
עפר מן האדמה ויפח באפיו נשמת חיים 127 "...והדגיש רש"י" :עשאו מן התחתונים ומן העליונים .גוף מן
התחתונים ונשמה מן העליונים"128 .והאדם נתון בין שני הכוחות הללו בין גדלותו ושפלותו" .מה אנוש כי
תזכרנו ובן אדם כי תפקדנו.ותחסרנו מעט מאלוקים וכבוד והדר תעטרהו תמשילהו במעשה ידיך כל

 119ברכות ז :והפסוק בתהילים מו.
 120בראשית ב -יט.
 121ספורנו שם.
 122העמק דבר שם.
 123אברהם " -אב המון גויים" ,יצחק ע"ש הצחוק וישראל " -כי שרית עם א -להים."...
 124כך שמותיהם של שבטי י -ה המנויים בבראשית פרקים כט -ל.
 125בראשית א -כו.
 126בראשית ה -ב.
 127בראשית ב -ז.
 128רש"י שם.
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שתה תחת רגליו" 129 .ובגמ' מצאנו" :ששה דברים נאמרו בבני אדם שלשה כמלאכי השרת שלשה
כבהמה"130 .וזה תפקידו וזו מלחמתו" :ותמצא ביניהם מלחמה,באופן שאם תגבר הנשמה תתעלה היא
131
ותעלה הגוף עמה...ואם יניח האדם שינצח בו החומר הנהיושפל הגוף ותשפל נשמתו עמו."...
השם אדם מבטא כפילות זו .מחד "אדמה לעליון"  132ומאידך "עפר מן האדמה" 133 .הנצי"ב כותב על
העובדה שבפעם הראשונה מצוין שמו של האדם בלי ההקשר של קריאת השם" :לשון נעשה אדם הוא
הוא אדם ממילא מלשון אדמה לעליון באשר
שאין צריך קריאת שם אלא תכונתו מראה כי הוא אדם...
הוא בדמות אלוקים" 134 .ורש"ר הירש "כמו כן קרוב אדם להדום הווה אומר האדם הוא הדום רגלי
135
השכינה בארץ .כ"כ קרוב אדם לחתם )אטם=סגר(הוה אומר האדם הוא חותמת הקל  -בבריאה."...
אבל אדם רומז גם לאדמה שממנה לוקח כמו שרומז הכתוב " וייצר ה' אלוקים את האדם עפר מן
האדמה"  136והמדרש מציין:אמר אני נאה להקרא אדם שנבראתי מן האדמה" 137 .והאדמה כידוע היא
היסוד הגשמי ביותר מארבע יסודות "למטה ממנו גוף הארץ...והיא כבדה מכולם 138 ."...גם בגמרא מצאנו
רמז נוטריקון לשפלותו של האדם המובעת בשמו" :א"ר יוחנן :אדם  -אפר דם מרה" ופירש רש"י" :למה
139
נקרא שמו אדם שהוא אפר דם מרה כלומר כולו הבל".
כי הוא כולל אכן את שתי ההוראות ואת שתי האפשרויות במהותו
לשיטתנו השם אדם הוא "נזיל"
של אדם .האדם הוא גם "אדמה" שפלה וגם "דומה לעליון" ,בבחירתו שלו תלויה צורת הופעתו בעולם
הזה ,ומימוש השםאדם לטב או למוטב.
גם המהר"ל מתייחס לשם "אדם" ודבריו רומזים על רעיון אחר הקשור ב"נבואה הנזילה" .וכך כתב
המהר"ל":ונמצא לך הפרש שיש בין האדם ובין כל הנמצאים התחתונים והעליונים ,כי העליונים
שלימותם בפועל ואינם צריכים להוציא שלימותם אל הפועל .והתחתונים זולת האדם ,אין להם גם כן
יציאה אל הפועל,כי מה שנבראו עליו אין השתנות ויציאה לפועל גם .ויראה ששמו מורה על דבר העצמי
לו שהוא מיוחד בו האדם מכל.וזה שהוא נקרא אדם על שם שהוא עפר מן האדמה...וזה כי האדמה היא
מיוחדת בזה שהיא בכח ויש בה יציאה לפועל כל הדברים אשר יוצאיםממנה צמחים ואילנות.140 "...
האדמה עצמה כוללת לפי המהר"ל את הנזילות של עליונים ותחתונים ,שיש לה השתנות וצורך
להוציא מן הכח אל הפועל .ולכן נקרא אדם -אדם כי יש בו את תכונת הנזילות הזו ,להוציא בבחירתו
החופשית את חלק א -לוה ממעל הגנוז בו ,מהכח אל הפועל.

 129תהילים ח ה -ז.
 130חגיגה טז.
 131רמח"ל דרך ה' ח"א פ"ג אות ב'.
 132ישעיהו יד -יד.
 133בראשית ב -ז.
134העמק דבר בראשית א -כו.
 135רש"ר הירש שם.
 136בראשית ב -ז.
 137בר"ר ח -ה.
 138רמב"ם פ"ג ה"י ופ"ד ה"ה מהל' יסודי התורה .וכן ברמב"ן ויקרא יז -ז.
 139סוטה ה .ורש"י שם.
 140מהר"ל תפארת ישראל פרק שלישי.
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ב .חוה:גם השם חוה שניתן לאשה של האדם כולל בתוכו הוראות מנוגדות ומתאים להגדרת
ה"שמות הנזילים".ראשית נשים לב שלפני החטא מופיע רק השם אשה .כך בפרשת השמות ובתחילת
ויאמר האדם זאת הפעם עצם מעצמי ובשר מבשרי לזאת יקרא אשה כי מאיש לקחה
בריאתה של האשה "
זאת" 141 .וכן במרוצת ספור החטא בפרק ג' מופיע רק שמה "אשה"  -עשר פעמים!  142רק אחרי החטא
ויקרא האדם שם אשתו חוה כי היא היתה אם כל חי" 143 .רש"י פירש" :לשון נופל על לשון ,חיה
נאמר" :
145
144
שמחיה את ולדותיה" .ובשפתי חכמים ציין "דקשה לרש"י שהיה לו לקרותה חיה" .וקושיה נוספת
רש"היא מדוע לא נקראה חוה בשמה יחד עם קריאת השמות של כל היצורים מיד
שמביאים מפרשי י
כשהובאה לאדם146 .הכל יקר מציין באמת שלפני החטא נקראה באמת האשה "חיה" ,כמו שכתוב
בפסוקנו.ורק אחרי החטא שונה שמה מחיה לחוה" :כי קודם החטא נקראה חיה על שם אם כל חי .ואחר
החטא שגרמה מיתה לדורות הוחלף שמה מן חיה לחוה כי חוה נגזר מן לשון חויא דהיינו נחש .ובא
הכתוב לתרץ למה לא קראה נחש בפירוש...ע"ז בהחליפו שמה לא הוצרך להחליף כי אם יו"ד בוי"ו כדי
147
שישאר שם ראשון במקומו".
האזכור של הנחש בשמה של חוה מקורו במדרש" :ויקרא האדם שם אשתו חוה  -ניתנה לו לחיותו
ומיעצתו כחויא )בנחש( ד"א חוה  -חויא ליה אדה"ר כמה דורות אבדה .ור' אבא אמר חויא חויך .ואת
חויא לאדם )פרוש מתנות כהונה :הנחש הוא היה המסית שלך,ואת היית נחש ומסית לאדם" 148 .ועל פי
לזה קורא לה חוה ולא חויא לרמוז כי היא היתה אם כל חי"  149ז"א השם חוה
זה הסביר אור החיים" :
הוא מיצוע בין חיה מחד ובין חויא מאידך וכולל את שתי ההוראות כאחת.תוספת פירוש מעניינת לשם
של חוה ולנימוק כי היא היתה אם כל חי ישנו בנצי"ב.בהתאם לשיטתו בהרבה מקומות  150ששם חי כולל
שתי הוראות,האחת היפך ממת והשניה שמחה ותענוג,הוא מסביר גם כאן אם כל חי מלשון שמחה
ותענוג" .אם כל חי  -ממציא כל תענוגי בני אדם.ומשום הכי נקראת חוה ולא חיה שקרוב יותר לדברי
הטעם ,משום שע"פ רוב אותו התענוג נהפך לרועץ ומזיק לאדם .ומעין זה אמרו בב"ר שהוא מלשון חויא
151
היינו נחש שנושך בעקב".
הנה כי כן ב"חוה" כמו ב"אדם" כרוכים זה בזה גדלות ושפלות .חוה היא גם חיה וגם חויא ,היא
עצם החיים "אם כל חי",וגם עצם המות כי בעטיו של נחש נגזרה המיתה .ובבחירתה החופשית מתברר

 141בראשית ב -כג.
 142פסוק א,ב,ד,ו,ח,יב,יג,יג,טו,טז.
 143שם פסוק ב'.
 144רש"י שם.
 145שפתי חכמים שם.
 146עיין מזרחי ,וגור אריה שם.
 147כלי יקר שם.
 148בראשית רבה פרשה ב' אות כז.
 149אור החיים שם.
 150העמק דבר בראשית כג -א ויהיו חיי שרה "חיים" בלשהק" בשתי משמעויות אחת חיים ולא מות
והשניה שמח ועליז ולא עצבון.
 151העמק דבר בראשית ג -ב.
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האם החוה שבה הוא החיות האמיתית שהיא מעניקה לבעלה ולבניה,או ההסתה והנחש שהיא נותנת
להם.
ג .יצחק:השם יצחק עצמו אינו מבטא שתי משמעויות שונות .אבל הצחוק שהתלווה לבשורה על
הולדת יצחק הוליד שתי תגובות שונות .אצל אברהם נאמר" :ויפל אברהם על פניו ויצחק" ותרגם
אונקלוס" :ויצחק  -וחדי"  152ואצל שרה נאמר "ותצחק שרה בקרבה לאמר "...וכאן תרגם אונקלוס:
"ותצחק  -וחייכת" 153 .וכבר עמד על ההבדל שבין צחוק לצחוק ,רש"י" :למדת שאברהם האמין ושמח,
154
ושרה לא האמינה ולגלגה וזה שהקפיד הקב"ה על שרה ולא הקפיד על אברהם".
אבל בהתאם לדבריו של הנציב" מנתברר שגם הצחוק הזה הוא באמת דו משמעי .הנצי"ב מביא את
המדרש הדורש את השם יצחק "יצא חוק לעולם" 155 .וזה רומז לפרנסה ,וענין הפרנסה בא בשני דרכים.
בחינת אברהם " צור חוצבתם"שזה ענין ניסי כמו אברהם שלידת יצחק היתה אצלו נס גמור ,ובחינת
שרה "מקבת בור נוקרתם" שלשרה חזר אורח כנשים ולכן אצלה היתה הלידה בנס שהתלבש בטבע.
"והיינו שמזה שרצה הקב"ה שתהיה לידת יצחק בזה האופן מובן ,שכמו כן עיקר פרנסת ישראל הבא ע"י
השגחה פרטית כן הוא ,היינו ראשית השפעת ה' היא ניסית...משא"כ סוף מעשה הפרנסה בא ע"י
השתדלות האדם מישראל 156 ."...וע"ש עוד בהרחבת דבריו בהבדל בין "שבועתו ליצחק"  157ל"שבועתו
158
לישחק".
עכ"פ גם "יצחק" מבטא ,אמנם בהסתר מה,נזילות של פרנסה שתחילתה בנס גלוי משמים וסופה
בנס נסתר ע"י יגיעת בני אדם.ושתי הבחינות רמוזות בשם יצחק שהוא גם ה"חדי" של אמונת אברהם,
וגם ה"חייכת" של לגלוג שרה.
ד .השבטים:בשמותיהם של ארבעה מבניו של יעקב מצאנו כפל משמעויות .אצל שני בני רחל יוסף
ובנימין מפורשת הכפילות בתורה ,ואצל שני בחירי בניה של לאה ,ראובן ויהודה מתפרשת הכפילות
במאמרי חז"ל.בכל המקרים אנו יכולים למצוא גוון של ניגודיות במשמעויות הכפולות ,אבל לכלל
"שמות נזילים"הוי אומר משמעויות טובה או רעה בהתאם להתנהגות,אין מקרים אלה מגיעים .למרות
שאין שמות השבטים נכללים ממש בסדרה זו נדון בהם בקצרה בשל הקרבה שלהם לנושא:
ותהר ותלד בן ותאמר אסף אלוקים את
 .1יוסף:בכורה של רחל הוא הראשון שנימוק שמו כפול "
159
חרפתי.ותקרא את שמו יוסף לאמר יוסף ה' לי בן אחר" .והעיר הרשב"ם" :הרי שם זה משמש
שתי אמירות אסף ויוסף"160 .אמירה אחת לשון אסף היא אמירה על העבר הרע שנאסף ונכרת
ואמירה שניה לשון יוסף היא תקוה לעתיד טוב ,בבן נוסף.

 152בראשית יז -יז ,ואונקלוס שם.
 153בראשית יח -יב.
 154רש"י בראשית יז -יז ד"ה ויפל אברהם.
 155בראשית רבה פרשה כג אות יא.
 156הרחב דבר בראשית כא -ג.
 157דהי"א טז -טז.
 158תהילים קה -ט.
 159בראשית ל' כג,כד.
 160רשב"ם שם פס' כד.
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 .2בנימין:גם בבנה השני של רחל מצאנו כפל נימוקים רק שכאן נימוק אחד בא מרחל והשני מיעקב:
ויהי בצאת נפשה כי מתה ותקרא שמו בן אוני ואביו קרא לו בנימין" 161 .גם כאן רומז השם
"
הראשון לדבר רע והשני לדבר טוב" .בן אוני  -בן צערי"" .בנימין  -נראה בעיני לפי שהוא לבדו
נולד בארץ כנען שהוא בנגב  -בן ימין" 162 .הרמבן" מדייק יותר ומראה שבן אוני ובן ימין הם ממש
והנכון בעיני כי אמו קראתו בן אוני ורצתה לומר בן אבלי...ואביו
אותו שם במשמעות הפוכה" :
כוחי מלשון ראשית אוני ולכן קרא אותו בנימין בן הכח או בן החוזק כי הימין בו
עשה מן אוני -
רצה להיות קורא אותו בשם שקראתו אמו...והנה תרגם אותו לטובה
הגבורה וההצלחה...
ולגבורה" 163 .וכן כתב הנצי"ב "בן אוני -יש בזה שתי משמעויות מלשון צערי כפרש"י ומלשון
כוחי ואוני ,שהוא הולד לקח כחה ואונה ששבקה לו" 164 .וגם כאן רמז השם האחד לרעה והשני
165
לטובה "שתרגם הלשון לטובה".
 .3ראובן:בתורה מופיע רק נימוק אחד לשם ראובן" :ותקרא שמו ראובן כי אמרה כי ראה ה' בעניי
כי עתה יאהבני אישי" 166 .אבל בגמרא אמרו" :ותקרא שמו ראובן,מאי ראובן אמרה לאה ראו
מה בין בני לבן חמי .דאלו בן חמי אע"ג דמדעתיה זבנה לבכרותה כתיב ביה "וישטם עשיו את
יעקב" .ואילו בני אע"פ דבעל כרחיה שקלה יוסף לבכרותיה...אפ"ה לא קני ביה 167 ."...גם כאן
לנימוק הראשון יש צליל והד שליליים שהרי לאה מדברת על עניה ,ואלו לנימוק השני יש גוון
חיובי על דרגתו של הבן הילוד.
ולגופו של ענין מה ראו חזל" להוסיף נימוק לשם אחרי שיש כבר נימוק מפורש בתורה? כבר תירצו
שלפי הכתוב בתורה לא מובן ה"בן" של ראובן168והיה לה לקרא אותו ראו עני  169ורק הנימוק
שבגמרא מסביר את השם ראובן.והגאון מוילנה מתרץ שלפי חוקי הלשון הסיבה צריכה להיות
כתובה לפני התוצאה וכך באמת ברשימת כל השבטים קודם בא הנימוק ואח"כ ותקרא שמו"...
וא"כ היה קשה לחז"ל מדוע בראובן נשתנה הסדר,והכתוב מזכיר תחילה את שמו ראובן ואח"כ
הסיבה...ע"ז הכרח לומר כי גם מבלעדי הטעם כי ראה ה'בעניי היה מהראוי לקרוא את שמו
170
ראובן .לכן יפה חקרו ודרשו חז"ל כן על ראובן ולא חקרו כן בכל השבטים".
 .4יהודה:הנימוק לשמו של יהודה מפורש בפסוק" :ותאמר הפעם אודה את ה' על כן קראה שמו
יהודה" 171 ,אבל חזל" קושרים את שמו גם להודאתו במעשה תמר" :יהודה שקדש שם שמים

 161בראשית לה -יח.
 162רש"י שם.
 163רמב"ן שם.
 164העמק דבר שם.
 165לשון הרמב"ן.
 166בראשית כט -לב.
 167ברכות ז:
 168מהרש"א שם.
169תורה תמימה בראשית כט אות ח'.
170קול אליהו ויצא אות לא .וע"ש מה שהסביר לפ"ז משנה במס' ברכות בענין ר"ג.
 171בראשית כט -לה.
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בפרהסיא זכה ונקרא כולו על שמו של הקב"ה" 172 ,וכבר ציין הספורנו" :על כן קראה שמו יהודה
 שיש בזה אותיות השם הנכבד" 173 .ועוד דרשו" :מפני מה זכה יהודה למלכות מפני שהודהבמעשה תמר"174 .ועיין תרגום יונתן שכבר בשעת קריאת השם רומזת לאה לדוד "דעתיד לאודיי
175
קמיה."...
ובאמת ההודאה כוללת בתוכה הוראות כפולות "בבנין המילים של לשון הקודש נזדמנו לפונדק
אחד שני מושגים .הבעת החזקת טובה ,והסכמה לדעת הצד השני .לשני המושגים הללו יש בלשון
הקודש ביטוי משותף :הודאה  -הודאת בעל דין פירושה הסכמה לדבריו של הצד השני ,הודאה על
העבר פירושה הבעת החזקת טובה על מעשה חסד...בשעה שאדם מביע את הכרת טובתו לחבירו
באותה שעה יש כאן הודאת בעל דין כי בפעם הזאת לא אמנם לא עלתה בידו והיה
ונותן לו תודה,
עליו להשתמש בטובתו של חבירו.באופן שהשרש הנפשי העמוק של כל הבעת תודה הוא מעשה
ההודאה176 ."...וכך פירש הרב קוק גם את מילתו -תפילתו הראשונה של יהודי עם פקיחת עיניו
"מודה אני לפניך -ההודאה הלשונית של חובת הודאה בביטוי "מודה אני" ביחוד ,משותפת היא
להודאה מגזירת תודה הבאה מתוך הכרת הטוב של המטיב,ומגזירת התודות והודאה על האמת.
177
והדברים מתאימים זה לזה".
וכך יש גם בשמו של יהודה רמז לכפל עניינים .אם כי יש לציין שכאן אין הנימוקים השונים
סותרים אחד את השני אלא דוקא משלימים זה את זה ,אבל בלאו הכי כבר צוין לעיל שאין
לראות ברמזים השונים שהבאנו לשמות השבטים ביטוי לכלל שאנו מראים כאן בענין "נזילותם"
של השמות.
לך קח לך אשת זנונים וילדי זנונים כי זנה תזנה הארץ מאחרי ה'".
ה .יזרעאל :לנביא הושע נאמר" :
178הושע לקח את גומר בת דבלים והיא יולדת שלשה ילדים ששמותם נקבעו ע"י ה' "יזרעאל"" ,לא
רוחמה" ו"לא עמי".השם יזרעאל בא לציין במקביל ל"לא רוחמה" ו"לא עמי" את כעסו של הקב"ה על
עם ישראל .רש"י מביא תרגום יונתן" :יזרעאל  -מבדריא ) -נפוצים לכל עבר( הנבא עליהם שיגלו ויהיו
179
בפרק הבא מתאר הושע את הגאולה שתבוא על עם ישראל כאשר הגלויות הפזורות
זרועין בעמים".
והיה מספר בני ישראל כחול הים אשר לא ימד ולא יספר ,והיה במקום אשר
יתקבצו חזרה למקומם "
יאמר להם לא עמי אתם יאמר להם בני אל חי .ונקבצו בני יהודה ובני ישראל יחדיו ,ושמו להם ראש אחד
ועלו מן הארץ כי גדול יום יזרעאל.אמרו לאחיכם עמי ולאחותכם רוחמה" 180 .שנוי שמות הילדים חוזר

 172סוטה י:
 173ספורנו בראשית שם.
174תוספתא ברכות ד -טז.
 175תרגום יונתן לבראשית שם.
 176הרב יצחק הוטנר ,פחד יצחק לחנוכה מאמר ב' פרק ב'.
 177סדור עולת ראיה ח"א עמ' א'.
 178הושע א -ב.
 179רש"י שם פס' ד'.
 180הושע ב א -ג.
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והארץ תענה את הדגן ואת התירוש ואת היצהר והם יענו את יזרעאל .וזרעתיה
על עצמו גם בסוף הפרק "
181
לי בארץ ורחמתי את לא רוחמה,ואמרתי ללא עמי -עמי אתה והוא יאמר אלוקי".
השלילה שב"לא רוחמה" ו"לא עמי" ,נהפכה לחיוב ע י" השמטת מילת השלילה "לא" והשארת
"רוחמה" ו"עמי" על כנם .כיצד בא המהפך לביטוי בשם יזרעאל? על כך עונה המלבי"ם "שהבן הראשון
שנקרא שמו יזרעאל שהיה מורה על הזריעה והפיזור בארץ שוביהם ,ישתנה להורות על הזריעה שיזרע
א השם יזרעאל כולל בתוכו גם רמז לגלות וגם רמז לגאולה.
אותה ה' בארץ שיהיה מיוחד לו 182."...ז"
יזרעאל הוא גם לשון זריעה ופיזור אבל גם לשון נטיעה וצמיחה.וכך זכינו לדוגמא נוספת לענין השמות
הנזילים האוצרים בתוכם משמעויות מנוגדות התלויות בבחירת האדם או העם.
וכבדרך אגב יש להעיר שהשם "צמח"הנובע מהזריעה המוזכרת לעיל מתיחס לענין הגאולה בכמה
פסוקים" .ביום ההוא יהיה צמח ה' לצבי ולכבוד" 183 "...הנה ימים באים נאם ה' והקמותי לדוד צמח
צדיק ,ומלך מלך והשכיל ועשה משפט וצדקה בארץ" " 184בימים ההם ובעת ההיא אצמיח לדוד צמח
צדקה185"...ובעקבות זה אנו מתפללים "את צמח דוד עבדך מהרה תצמיח 186 ."...המילה "צמח" רומזת
ומקפלת בתוכה שני הפכים ,חיים ומות.צמח הוא כינוי לאדם שאין בו חיות גדולה וצמח הוא יסוד של
גדילה וחיות .גם הגאולה באה מתוך יסורים וחבלי משיח ,ולפנות הבוקר מתעבה החושך ביותר וגם
הגרעין נרקב לגמרי לפני שהוא מתחיל בתהליך הצמיחה .כל ההפכים הללו מקובצים במילה "צמח"
ומקבילים ל"יזרעאל" שהוא שם הגלות ושם הגאולה גם יחד.
ובהקשר לזה כדאי להביא את דברי המהר"ל על הקשר )לא הזהות!( בין הגלות והגאולה" :כי לשון
גאל וגלה אותיות שניהם שוות.רק שבלשון גאל נרמז בו שהוא יתברך גאל אותם מכל ד' רוחות
העולם...ולכך הא'שהוא האחדות והקבוץ הוא באמצע התיבה ,אבל גלה הוא ב"ה" שהוא פיזור ,והפיזור
187
הוא בד' רוחות בכל הקצוות וגם באמצע...ולומר לך כי הגלות בעצמו הוא סיבה לגאולה."...
אחת החוליות בשרשרת המפותלת של בריאת משיח בישראל היא משפחת אלימלך.
ו .מחלון וכליון:
אמנם בני המשפחה חטאים היו ונענשו על כך "אלימלך מחלון וכליון גדולי הדור היו ופרנסי הדור היו
ומפני מה נענשו מפני שיצאו מארץ לחוץ לארץ"  188ורש"י הוסיף" :ויצאו מארץ ישראל לחוצה לארץ
מפני צרות העין שהיתה עינו צרה בעניים הבאים לדוחקו לכך נענש" 189 .והבנים הוסיפו חטא על פשע
בנשיאת נוכריות "וישאו להם נשים מואביות  -תני בשם ר' מאיר לא גיירום ולא הטבילום ,ולא היתה
הלכה להתחדש עמוני ולא עמונית מואבי ולא מואביה" 190 .ולמרות כן עשתה אותם ההשגחה כלים
להבאת רות לעם ישראל וליצירתו של המלך המשיח .וכבר רמז על כך בעל הטורים "וילך איש מבית לוי -

 181שם פס' כד -כה.
 182מלבי"ם שם פס' כה.
 183ישעיהו ד -ב.
 184ירמיהו כג -ה.
 185שם לג -טו.
 186מברכות העמידה.
 187מהר"ל נצח ישראל פרק א'.
 188ב"ב צא.
 189רש"י רות א -א ע"פ יל"ש תקצ"ט.
 190רות א -ד ויל"ש כאן רמז ת"ר.
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פעמיים במסורה "וילך איש מבית לחם יהודה".על ידי הליכת עמרם בא הגואל הראשון ועל ידי אותה
191
הליכה יבוא הגואל האחרון".
אותה כפילות של מעשה שלילי המשמש בסיס לגאולה ,באה לידי ביטוי בשמותיהם של מחלון
וכליון.השמות הללו רומזים בבירור על הבחירה השלילית של החטא "ולמה נקרא שמם מחלון וכליון?
מחלון שעשו גופם חולין ,וכליון שנתחייבו כליה למקום" 192 .ובמדרש מצאנו "ר' מאיר היה דורש
שמות...מחלון שנמח מן העולם .כליון שכלה מן העולם"193 .אבל בה בשעה יש בשמות אלו גם רמזים
לשבח "אמר רבי יוחנן צריך אדם לחוש לשם .מחלון שהוא לשון מחילה" 194 .ועל זה הדרך יש למצוא
טעם לשבח גם בשם כליון שהוא מלשון כלה " -נכספה וגם כלתה נפשי לחצרות ה'"  195ובמאמר הזהר על
ואף גם זאת בהיותם בארץ אויביהם לא מאסתים ולא געלתים לכלותם"  196ודרשו בזהר" :משל
הפסוק "
לאדם שאהב אשה והיתה דרה בשוק של בורסקאים...כיון שהיא שם דומה עליו כשוק של מוכרי
בשמים...אף כאן "ואף גם זאת בהיותם בארץ אויביהם" -שהיא שוק של בורסקאים "לא מאסתים ולא
197
געלתים" ולמה? "לכלותם" -משום כלותם שאני אוהב אותם שהם אהובי נפשי."...
מחלון הוא איפוא חולין ונימוח ומחלה אבל גם מחילה .וכליון הוא כליה אבל גם כלה! ושניהם
סוללים דרך למלכות ישראל מתוך מחשכי ארץ מואב.

ב .פעלים נזילים
ומכאן באים אנו להציג רשימה של פעלים בשפה העברית שמביעים אף הם רעיון של "נזילות"
דהיינו שתי הוראות מנוגדות לפעל אחד! לא כל הפעלים ממש שווים ב"נזילות" הזו .חלקם באים ממש
מאותו שרש והם ממש הפוכים בהוראתם.חלקם באים משרש אחד אבל הניגוד אינו מוחלט ובחלקם גם
השרש אינו ממש אחיד,הצד השווה בכולם מבטא בכל זאת את הרעיון הכללי המזכיר את רעיון הנבואה
כי יש מילות בלשון עברית מילה אחת מתחלפת
הנזילה שדובר עליו לעיל .מקור הדברים ברש"י המציין "
בפתרון לשמש בנין וסתירה"198 .ולהלן נזכיר את הדוגמאות שמביא רש"י:
 .1ברך:פועל זה כולל הוראות סותרות לחלוטין .גם לאחל טובה "וזאת הברכה אשר ברך משה איש
האלוקים את בני ישראל 199,"...וגם לאחל קללה לחרף ולגדף "ברך אלוקים ומות" " 200ובוצע ברך נאץ
ה'"201 ,כנראה שהמשמעות השלילית של הביטוי היא על דרך לשון סגי נהור או לשון נקיה.

 191בעל הטורים שמות ב -א.
 192ב"ב צא:
 193יל"ש רמז ת"ר.
 194שם,וכן בזהר חדש מובא באישי המקרא עמ' רנט.
 195תהילים פו -ב.
 196ויקרא כו -מד.
197זהר מובא במאוצרנו הישן ויקרא עמ' .393
 198רש"י לשמות כז -ג.
 199דברים לג -א.
 200איוב ב -ט .ויש מפרשים גם כאן מלשון ברכה לטובה  -עיין מלבי"ם.
 201תהלים י -ג.
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גבל:הגבול הוא קו המפריד בין מקום אחד למשנהו ,ועיקרו ציון ההבדל והשונה בין שני צדדיו "ארץ
כנען לגבולותיה 202 ,"...מצד שני פעולת הגיבול,הלישה של חומר יבש עם נוזלים מאחדת את החומר
לאחד" .גובלין טיט ברה"ר" 203 .אפשר לומר שע"י הגיבול של מה שנמצא בתחום א' מרגישים את
המשותף של כל מה שנמצא בתחום זה ,וע"י כך יוצרים את הגבול שלו עם תחום ב' .המשותף של כל
חלקי א' מדגיש את המפריד בין א' לב' .בענין החשן נאמר" :ושתי שרשרת זהב טהור מגבלות תעשה
אותם" 204 ,ורוב המפרשים פירשו מלשון גבול "לסוף גבול החושן" " 205וכל גבול לשון קצה" 206 .אבל
יתכן לומר שהשרשרות היו אחוזות אחת בשניה היטב וכאילו ניגבלו ביחד 207 .כך מפרש הרשב"ם:
"מעובתין באורך כעין חבלים שלנו" 208 .ז"א לא מלשון גבול אלא לגבל.
דשן :לדשן פירושו לשים על או בתוך "דשנת בשמן ראשי"  209אבל גם להסיר את הדשן .ועשית
סירותיו לדשנו  -להסיר דשנו לתוכם" 210 .וכ"כ דעת מקרא" :הפעל דשן בבנין פיעל יש שהוא מורה על
211
כיסוי בדשן...וכאן על הסרת הדשן".
ידע :ההגדרה הבסיסית של הפעל ידע היא להבין ולהבחין .בשרש כל ידיעה מצויה היכולת למיין
ולסווג .אשר על כן ברכת ההבדלה היא בחונן הדעת כי "אם אין דעה הבדלה מנין" 212 .ועל כן "עץ
הדעת טוב ורע" 213כי הדעת היא היכולת להבדיל ולסווג את הטוב ואת הרע .אבל לפועל ידע ישנה גם
הוראה אחרת כמעט הפוכה" .והאדם ידע את חוה אשתו"  214פרושו להתחבר ולהתקרב בקרבה
מקסימלית .וכן "רק אתכם ידעתי מכל משפחות האדמה" 215פרושו רק אתכם אהבתי רק אליכם
התחברתי .כך באמת הסביר ר' חיים מוולוז'ין את ענין עץ הדעת ,לא כעץ שתכונתו כח ההבדלה
וההפרדה אלא בדיוק להיפך דעת מלשון ערבוב וחבור" :וזה עץ הדעת טוב ורע שנתחברו ונתערבו
216
בתוכו ובהעולמות הטוב והרע יחד ,זה בתוך זה ממש .כי דעת פרושו התחברות כידוע".
217
חסד:חסד הוא פעולה של אהבה טהורה ונתינה חיובית" .ועשה חסד עם אדוני אברהם" "ה' ארך
אפים ורב חסד"218 ,אבל לאהבה יש פנים שליליות וכשאין היא מגודרת ונעשית בלי מעצורים היא
וראה את ערותה והיא תראה את ערותו חסד הוא" .219
הופכת לחסד שלילי של טומאת עריות "

 202במדבר לד -ב.
 203ב"מ פרק י' משנה ה'.
 204שמות כח -יג.
 205רש"י שם.
 206רש"י שמות כח -כב.
 207וכעין משמע מרש"ר הירש שם.
 208רשב"ם שם.
 209תהילים כג -ה.
 210שמות כז -ג ורש"י שם ,וזהו המקור לכלל של רש"י.
 211דעת מקרא שם.
 212ירושלמי ברכות פ"ה ה"ב.
 213בראשית ב -ט.
 214שם ד -א.
 215עמוס ג -ב.
 216נפש החיים שער א' פרק ו' בהגה ד"ה "והענין כי גורם החטא".
 217בראשית כד -יב.
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 .6יואל :בדרך כלל פירוש המילה הוא לרצות כמו "ויואל משה לשבת את האיש" 220ורש"י מביא שם
מקומות נוספים בהוראה זו "ודומה לו 'הואל נא ולין' )שופטים יט ו(' ,ולו הואלנו' )יהושע ז ז(,
'הואלתי לדבר' )בראשית יח כז(" .221אבל ויואל מופיע גם במובן הפוך.דוד מנסה ללבוש את מדיו של
שאול "ויואל ללכת ,222 "...ויונתן תרגם":ולא אבא למיזל" ,ובעקבותיו מפרש רש"י":יש תיבות
משמשות לשון וחילופו.223 "...
 .7ירד :לעיל בפרק א' 224הובא הפסוק "וירדו בדגת הים"  225ודרשת חז"ל עליו "א"ר חנינא אם זכה רדו
ואם לא ירדו" 226וכך גם פירש רש"י" :וירדו בדגת הים  -יש בלשון הזה לשון רדוי ולשון ירידה ,זכה
רודה בחיות ובבהמות,לא זכה נעשה ירוד לפניהם והחיה מושלת בו" 227 .נכון שכאן השרש אינו זהה.
לשון ירידה  -הפעל ירד ולשון רדוי פועל רדה ,אבל הקירבה בין הפעלים מאד גדולה )וכמו שציין
רש"י(בשעה שהמשמעות היא הפוכה לגמרי שולט או נשלט.
228
 .8כלה:ואף גם זאת הובא לעיל בפרק הזה בענין שמות נזילים שהשרש כלה מציין גם שנאה הרס
229
ואבדן וגם אהבה גדולה ורצון להתחברות ולבניה .מחד "כי בחרב וברעב ובדבר אנכי מכלה אותם",
ומאידך" :נכספה וגם כלתה נפשי לחצרות בית ה'" 230 .וע"ש בהסבר הזהר לפסוק "ואף גם
זאת...לכלותם"שאינו מלשון כליה הרס ואבדן אלא מלשון כלות הנשמה בכיסופי געגועים.
 .9מחל:וכן דובר שם על הפועל מחל האוצר בקרבו עניינים סותרים של מחילה סליחה וכפרה אבל גם
ענייני מחלה וענישה .גם כאן כנראה השרשים לא ממש זהים ,אבל הקירבה של מחלה ומחעילה
ברורים למרות השוני הברור שבהוראות הפעלים.
בפסוק אחד שבספור יוסף ואחיו צמודות זו לזו שתי מילים בעלי שרש קרוב שהוראתו שונה
 .10נכר:
231
לגמרי אחת מחברתה .וירא יוסף את אחיו ויכירם ויתנכר אליהם וידבר אתם קשות" .להכיר
ולהתנכר הם שני הפכים.הראשון מורה על ידיעת הדבר וזיהויו והשני רומז על אי ידיעתו והתעלמות
ממנו .זהו אולי גם ההבדל בין ניכר ונכר כשהראשון מציין דבר בולט וידוע והשני דבר זר ורחוק.
232
 .11נפל:הפעל נפל מציין דבר שהיה בגובה מסוים וירד או הושלך כלפי מטה "ויפל מעל הכסא"...
מכאן גם הבטוי "נפול" לציין ירידה רוחנית ,שפלות,וגם המושג נפל לולד שאבד את תכונת החיים

 218במדבר יד -יח.
 219ויקרא כ -יז.
 220שמות ב' כא.
 221רש"י שם.
 222שמ"א יז לט.
 223רש"י שם.
 224בפרק א' סעיף  - 3מצוות נזילות) ,בח"א של המאמר 'בלכתך בדרך' אייר תשנ"ח ,עמ' .(140- 139
 225בראשית א -כו,כח.
 226ב"ר ח -יב.
 227רש"י שם פס' כו.
 228שמו של כליון לעיל עמ' .144
 229ירמיהו יד -יב.
 230תהילים פד -ב.
 231בראשית מב -ז.
 232שמ"א ד -יח.
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שלו" .או כנפל טמון לא אהיה"233 ,אבל מאותו שרש נגזר גם שם הענקים הגבוהים מאד" .הנפילים
היו בארץ בימים ההם234 "...גבוה ונמוך מזדמנים איפוא לאותו שרש .יתכן שהנפיל נקרא כך בגלל
שיש לו פוטנציאל של נפילה,שהרי הנמוך ממילא אין לו לאן ליפול.
 .12סקל :לזרוק אבנים לכוון אחד,ולהוציא אבנים ממקום אחד הם הוראות סותרות של הפעל סקל.
לסקול הוא ידוי אבנים למטרה אחת מרכזית "וסקלתו באבנים ומת" 235ולסקל הוא ניקוי המקום
מהאבנים "ויעזקהו ויסקלהו ויטעהו שורק"  236כנוס ופזור בשרש אחד .גם פועל זה הוא אחד
מהדוגמאות שמביא רש"י לכלל הנ"ל.
 .13סעף:פועל שאינו בשמוש תדיר בעברית של ימינו .סעיפים הם ענפים" .שנים שלשה גרגרים בראש
אמיר ,ארבעה חמישה בסעיפיה פוריה" )רש"י :בסעיפיה  -ענפיה( 237 .וכן "תלה סעיפיה" 238 ,אבל
הפעל סעיף משמש להוראת השמדת הענפים וכילוין" .הנה האדון ה' צבאות מסעף פארה במעוצה"
רש"י :יפשח )=יקצץ ישמיד(פאורות עיקר ענפי אילנותיו" 239 .ז"א סעיפים הם גם ענפים קיימים וגם
ענפים מושמדים.וזו דוגמא נוספת שמביא רשי" בשמות על מילים המשמשות בנין וסתירה כאחת.
 .14עצם:פועל נוסף שאינו בשמוש בימינו המובא ברש"י שם .עצם הוא החלק החזק והקשה שבגוף
האדם .מכאן לשון עצמה "ולאין אונים עצמה ירבה" 240וגם לשון "תעצומות" " -הקל בתעצומות
עוזך"" 241 .הוא נותן עוז ותעצומות לעם"242 .משם זה נגזר גם פועל שהוראתו חוזק ועצמה" .כי עצמת
ממנו" 243אומר אבימלך ליצחק וכוונתו אתה חזק יותר מאתנו .אבל עצם הוא גם הרס והשמדת
העצמות והחוזק" .שה פזורה ישראל אריות הדיחו .הראשון אכלו מלך אשור וזה האחרון עצמו
244
נבוכדנצר מלך בבל" .ופירש רש"י עצמו " -גרס עצמותיו".
שתי הדוגמאות האחרונות מקבילות בעובדה שישנו שם המציין קיום של חפץ והפועל הגזור מאותו שם
משמש לתאור השמדתו של אותו חפץ.
 .15פקד:אחת ההוראות הבסיסיות של הפעל פקד היא לזכור.זכירה זו יש שהיא לטובה ויש שהיא לרעה.
לטובה " -וה'פקד את שרה כאשר אמר"" 245פקד יפקד אלוקים אתכם" 246 .ויש שהיא לרעה "פוקד
248
עוון אבות על בנים" 247 "...העל אלה לא אפקד בם נאם ה'.אם בגוי אשר כזה לא תתנקם נפשי".

 233איוב ג -טז.
 234בראשית ו -ד.
 235דברים יג -יא.
 236ישעיהו ה -ב.
 237ישעיהו יז -ו ורש"י שם.
 238שם כז -י.
 239שם י -לג ורש"י שם.
 240ישעיהו מ -כט.
241מתפילת שחרית של שבת.
 242ישעיהו סח -לו.
 243בראשית כו -טו.
 244ירמיהו נ -יז.
 245בראשית כא -א.
 246בראשית נ -כה.
 247שמות כ -ה.
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תופעה זו עדיין אינה אומרת דבר לגבינו שהרי סוף סוף הוראת פקד עצמה נשארת זהה והיא ענין
הזכירה אלא שתוכן הזכירה היא פעם לטובה ופעם לא .ועל כן אנו מדגישים בתפילה "ופקדנו בו -
לברכה!" 249אבל נגזרות של השרש פקד יוצרות מילים הסותרות אחת את רעותה.
לפקד פירושו למנות לספור להווכח כי מישהוא או משהוא נמצאים" :תפקדו אותם לצבאותם" 250"...אלה
פקודי המשכן"251 .אבל משרש זה נגזרות גם מילים שהוראתן לא להמצא ,לא להיות "ולא נפקד ממנו
253
איש" - 252לא חסר מאתנו אף אחד .וכן "ויפקד מקום דוד".
254
ובהקשר זה יש לתקן טעות נפוצה בפסוק ידוע" ,ויאמר לו יהונתן מחר חדש ונפקדת כי יפקד מושבך"
רבים מפרשים "ונפקדת"  -תעדר ,לא תהיה ,אולי בהשפעת הסלנג הצבאי "לעשות נפקדות" שפירושו
לא להיות נוכח.אבל אם כך מה פירושו של ההמשך "כי יפקד מושבך"? תהיה חסר כי תהיה חסר???
לכן חייבים לומר ש"ונפקדת" פירושו תזכר! תהיה בפי כל ,ידברו עליך ,מדוע? "כי יפקד מושבך"  -כי
מקומך יהיה חסר.העובדה שתעדר ממקומך תזכיר אותך לכולם .תהיה נוכח )בפי כולם ובמחשבתם(
כי לא תהיה נוכח במקומך .וכך פירשו המפרשים "ונפקדת אבי יפקדך וישאל היכן אתה  -כי יפקד
מושבך  -שיהיה מושבך חסר וכן תרגם יונתן :ותתבעי ארי יהי מרווח בית אסחרותך" 255 .וגם:
256
"ונפקדת  -ונזכרת כי יזכרך אבי כשיחסר מושבך".
 .16קדם:כוון המילה קדם הוא לחזות לעתיד למה שעומד לפנינו ומבחינה זו הוא ההפך הגמור מן
האחור .כך גם בפסוקים" :אחור וקדם צרתני ותשת עלי כפכה"" 257הן קדם אהלך ואיננו .ואחור ולא
אבין לו" 258 .מכאן נגזרות המילים קדימה ,להקדים ,התקדמות וכיו"ב .אבל קדם הוא גם הזמן
שעבר ,הזמן שמאחור ,שעבר ,שהיה ולא ישוב" .אשר נשבעת לאבותינו מימי קדם" " 259וכשנים
261
קדמוניות" " 260מעונה אלוקי קדם".
יש להעיר שאמנם במילה "קדם"מתכנסים הוראות סותרות של עתיד ועבר אבל יתכן שההוראה הבסיסית
היא אחת במשמעות של ראשוניות" .קדם" העבר מתייחס לימים הראשונים שהיו .ו"קדם" העתידי
מתיחס ל"להיות ראשון" .זאת ועוד,צד קדם הוא צד המזרח משום ששם מתחילה השמש את
הופעתה .הוא הצד הראשון להתגלות היום .אבל הוא גם הצד הראשון להיות "עבר" כשהשמש
ממשיכה את מסלול התקדמותה.
 248ירמיהו ט -ח.
 249תפילת יעלה ויבוא.
 250במדבר א -ד.
 251שמות לח -כא.
 252במדבר לא -מט.
 253שמ"א כ -כה.
 254שם פ' יח.
 255רש"י שם.
 256רד"ק שם.
 257תהילים קלט -ה.
 258איוב כג -ח.
 259מיכה ז -ב.
260מתוך תפילת עמידה.
 261דברים לג -כז.
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קדש:קדושה היא התעלות הטהרות ומציינת התגברות הכח הרוחני הנעלה של האדם על הצד הגשמי
והגס שלו" .האל הקדוש נקדש בצדקה"" 262כי קדוש אני ה' אלוקיכם"  263וגם צווי לבנ"י "קדושים
תהיו"264 .אבל קדש הוא גם ציון למי שמוכן ומזומן לזנות שפלה שעיקרה הגברת החומר הגס על
לא תהיה קדשה מבנות ישראל ולא יהיה קדש מבני ישראל"" 265 .איה הקדשה היא
טוהר הנשמה "
בעינים" 266 .גם כאן יתכן ש"הקדש" השלילי נאמר בלשון סגי נהור ובלשון נקיה.
קלס :על הפסוק" :והוא במלכים יתקלס" אומר רש"י" :מתלוצץ בהם .וכל לשון קלסה לשון דבור,
הנדברים בו .יש לטוב ויש לרע"267 .אמנם במקרא מופיע תמיד בלשון שלילית" .ויתקלסו בו ויאמרו
לו"  268בלעג הנערים על אלישע" .לעג וקלס לסביבותינו"  269על עם ישראל .וגם ירמיהו אומר:
271
"לחרפה ולקלס כל היום"270 .אבל במטבע של תפילה מופיע לשבח ולתהילה "לעלה ולקלס".
הדוגמא הזו אינה ממש דבר והיפוכו אבל יש במילה זו הוראות שונות שהם כמעט מנוגדות.
שבר:
273
272
שבר הוא דבר הרוס ,מנופץ ,לא שלם ,חרב" ,שבר יד או שבר רגל" "ויגשו לשבור הדלת" .אבל
שבר הוא גם תבואה ,בר,אוכל דבר הבונה את האדם ומשלים אותו "וירא יעקב כי יש שבר במצרים"
274והשבר הזה אינו שבור אלא דווקא דבר שלם ומשלים ומחיה את האדם.
שנה:פועל זה אוצר בקרבו הוראות מנוגדות גם "לחזור על" וגם "לא לחזור על" .מצד אחד שנה הוא
276
פעולת חזרה על מה שכבר היה" .ויאמר שנו וישנו ויאמר שלשו וישלשו" " 275משנה שכר שכיר"
"ומשנה כסף" 277כל אלו ודומיהם באים אולי משרש שנים.אבל הוראתם כאן כפל חזרה על .כך גם
במשפט הבא "אכנו פעם אחת ולא אשנה לו" 278הכונה היא לא אצטרך לחזור על המכה פעם שניה.
אבל הוראת המילה שנה -היא גם לא לעשות בדיוק אותו דבר אלא לחדש לעשות משהוא שונה.
"וישנו את טעמו בעיניהם" 279נאמר על דוד שאינו מתנהג כרגיל" .ודתיהם שונות מכל עם"  280אמנם

 262ישעיהו ה -טז.
 263ויקרא יט -יב.
 264שם.
 265דברים כג -יח.
 266בראשית לח -כא.
 267חבקוק א -י ורש"י שם.
 268מל"ב ב -כג.
 269תהילים מו -יד .ושם עט -ד.
 270ירמיהו כ -ח.
271תפילת שחרית לשבת "ובמקהלות רבבות."...
 272ויקרא כא -יט.
 273בראשית יט -כ.
 274בראשית מב -א.
 275מל"א יח -לד.
 276דברים טו -יח.
 277בראשית מג -טו.
 278שמ"א כו -ח.
 279שמ"א כא -יד.
 280אסתר ג -ח.
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יש מחלקים אותו לשתי הוראות שונות כמו שנבדלו בערבית ,אבל שתיהן
אחד מהמדקדקים כתב "
281
אינן יוצאות מעיקר מובן שני ,שכל שני יתחלף מן הראשון בענין מה .ולפענ"ד נראה שבאמת יש
חלוק בין שתי ההוראות והן ממש סותרות אחת את רעותה וכנ"ל.
 .21שרש :זוהי המילה הראשונה שמביא רש"י בשמות כדוגמא "למילה אחת מתחלפת בפתרון לשמש בנין
וסתירה" והדוגמאות שמביא רש"י "ותשרש שרשיה" " 282אני ראיתי אויל משריש"  283שפרושם לשון
נטיעה והשרשת זרע באדמה לשון בניה.אבל אותו שרש משמש גם לשון סתירה לעקור נטוע "אזרעה
285
ואחר יאכל וצאצאי ישרשו" " 284ובכל תבואתי תשרש".
 .22שבט  -מטה:לשתי המילים הללו שתי הוראות זהות.שתיהן מתארות מקל שנשענים עליו ומכים בו
ע"מ לחצות ולשבור דברים "מה זה בידך ויאמר מטה" " 286שבטך ומשענתך המה ינחמוני"  287ושניהם
מציינים גם קבוצת אנשים השייכים למשפחה אחת" .למטה אבותיו"  288וגם "שופטים ושוטרים תתן
לך בכל שעריך...לשבטיך"289 .אין כאן ממש נגודיות ובכל זאת המקל מחלק וקבוצת האנשים
מאוחדת.
 .23נינוה" :נין" הוא מלכות.כך מפרשת הגמרא את הפסוק "והכרתי לבבל שם ושאר ונין ונכד"" ,290נין -
זה המלכות"  .291ורש"י מציין גם לפסוק בתהילים "לפני שמש ינון שמו"  ,292ופירש רש"י":לשון
מלכות ושררה" .ונון הוא דג,והיצור שמסמל את הדג הוא הלויתן שהוא בגימטריא מלכות  ,293ומכאן
הקשר בין מלכות ה' ובין חג הסוכות והלויתן.מלכות בדרך כלל בונה ומפתחת ו"מלך במשפט יעמיד
ארץ"  294ויש סדר ודין ודיין .אולם ,השרש ינן הוא גם בהוראה הפוכה של הרס וחורבן .כך בפסוק
296
"אמרו בליבם נינם יחד"  ,295ופירש רד"ק":ר"ל נהרגם כמו חרב היונה"
אבל בחירתנו לדון לקראת הסיום במילה נינוה אינה מקרית.שכן יש במילה זו משום דוגמא נפלאה לרעיון
של "נבואה נזילה" נינוה היה שמה של העיר שהדג היה ביתה .נון לשון דג ,נוה לשון בית" .הסימן
בכתב היתדות האשורי המסמן את נינוה ,הוא צורת דג בתוך בית .ואפשר שהשם נינוה נקרא על פי

281שלמה מנדלקורן קורקונדנציה לתנ"ך ערך שנה.
 282תהילים פ -י.
 283איוב ה -ג.
 284איוב לא -ז.
 285שם פס' יב.
 286שמות ד -ב.
 287תהילים כג -ד.
 288במדבר יג -ב.
 289דברים טז -יח.
 290ישעיהו כד -כב.
 291מגילה י' :
 292תהילים עב -יז.
 293בני יששכר תשרי מאמר י'.
 294משלי כט -ד.
 295תהילים עד -ח.ועל הוראה זו של נין למדתי בספרו של הרב ב"צ קריגר 'יונה ישראל ואומה"ע' עמ' .29
 296רד"ק שם וכן פירש אבע"ז .בנגוד לרש"י שמפרש גם כאן לשון שררה ,וכמוהו במצודות.
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הסימון ,כלומר ,היא נוה של נון".297
יונה ברח מנינוה ,ולאן הגיע? לא למצב של נון  -נוה כשהדג היה ביתו?ללמדך שמי שלא רצה את "נינוה"
כמצוה מאת ה' יקבל את "נינוה" כעונש מאת ה' .וזה תורף ענין ה"נבואה הנזילה" כמו שנתבאר.
 .24יונה:מכיון שנקודת המוצא שלנו במאמר זה היתה ספר יונה,אין נאה מאשר לסיים בנביא ובשמו.
אעפ" שאין למילה יונה משמעויות הפוכות ממש,בכל זאת היא שייכת במידה מסויימת לרשימה
שכן היונה מסמלת מצד אחד תכונות של שלוה תם ושלום ומאידך פירוש המילה הוא אונאה
דלעיל,
עושק ואונס.
מאז נשלחה היונה ע"י נח ושבה עם "עלה זית טרף בפיה" לבשר את תחילת העידן החדש ,מסמלת היונה
שלום וטוהר .כך דרשו חז"ל":וישלחאת היונה מאיתו  -א"ר ירמיה מכאן שדירתן של עופות טהורים
עם הצדיקים" .298ועל פסוקי היונה בשיר השירים ,כמו "יונתי בחגוי הסלע"  299ועוד ,מציין המדרש
את תכונותיה של היונה )ושל כנסת ישראל שנדמתה לה( והם :תמה )וזה בעצם פסוק מפורש "יונתי
תמתי"( ,תמימה ,ברה ,צנועה ,נאמנה ועוד .גם המצוות בכללן נמשלו לכנפי יונה  ,300ומצוות תפילין
במיוחד .301
אבל כאמור ,למילה יונה יש גם היבט שלילי" .הרבה כושל גם נפל איש אל רעהו ויאמרו קומה ונלכה
ונשובה אל עמנו ואל ארץ מולדתנו מפני חרב היונה"  ,302אומרים המצרים הנסים מפני נבוכדנצר.
המלבי"ם פירש " חרב היונה  -חרב נבוכדנצר שהיה על דגלו צורת יונה .303 "...גם שאר המפרשים
מסבירים שיונה הוא כינוי לבבל ולנבוכדנצר,אבל את המילה יונה מסבירים "לשון אונאה" " ,304לשון
אונאה וענינו עושק הגוף והממון" " ,305חרב נבוכדנצר המאנה ואונסת לעשוק הגוף והממון"  .306כך
הוא גם פירוש המילה בפסוקים":הוי מוראה ונגאלה העיר היונה" " ,307והאכלתי את מונייך את
בשרם" .308
309
אבל התרגום פירש יונה מלשון יין":חרב היונה -חרבא דסנאה דהיא כחמר מרויא"  ,יתכן שכוונתו ליין
הגורם לשכרות והמנוול את האדם,אבל יותר נראה שהתרגום רומז לענין אחר .על פסוק דומה "כי
היתה ארצם לשמה מפני חרון היונה ומפני אפו"  310בא התרגום "חרב סנאה דהיא כחמר מרויא" ,אבל
קח את כוס היין החמה הזאת מידי
שם בפרק מדובר הרבה על כוס יין החמה שיושקו הגויים "
297דעת מקרא יונה א -ב ,והערה  7שם.
 298סנהדרין ק"ח:
 299שיר השירים ב -יד ושם ד -א ,ו -ט.
 300ברכות נג:
 301שבת קל.
 302ירמיהו מו -טז ,והרד"ק הביא פסוק זה בדברו על "נין"שהוא הרס עיין לעיל עמ'  151בהערה .296
 303מלבי"ם כאן.
 304רש"י פירוש שני כאן.
 305מצודת ציון כאן.
 306מצודת דוד כאן.
 307צפניה ג -א.
 308ישעיהו מט -כו.
 309תרגום כאן.
 310ירמיהו כה.
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להשקות אותו את כל הגויים...ואקח את הכוס מיד ה' ואשקה את כל הגויים.311 "...
ולפי זה יונה נושא בשמו מסר דו כווני )=נזיל(.מחד הוא שייך לנביאי האמת והצדק אשר מבשרים את
בשורת היונה התמה והצנועה ,בשורת שלום ותשובה .אך יונה היא גם " חרב היונה"העושקת ומאנסת
ומשקה את הגויים יין חמה תרעלה ואבדון.
באיזה פן של שמו הלך יונה לנינוה?כנראה שכל הספר עומד בסימן שמו ה"נזיל" של יונה הנביא ,לטב
ולמוטב גם יחד.

 311שם פסוקים טו -טז.
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בלכתך בדרך


*



בתוך התפילות אנו מזכירים את שמו יתברך באמת  -ג' פעמים:

 
 
 
האמת אצל הבורא יתברך היא אמת מופשטת היינו אמת בכוח,אך אמת זו טוב היה לו היתה
מתהפכת לאמת בפועל .וביאור הדברים -דאמת יכולה להשאר כאמת עליונה אשר לנו אין שום שיג ושיח
עמה אך לא טוב הדבר,אלא צריך שהאמת העליונה תשמש כמציאות בעולם הזה  -הגשמי .בשעה זו שכל
באי עולם יכירו בכך שגם בגשמיות ישנה מאמתיותו יתברך אזי יהפך שמו לאמת.

אמיתותו של הקב"ה ירדה לעולם הגשמי בפעם הראשונה במתן תורה ,וכמובא בספרים הקדושים
במובנה של התפילה "וקרבתנו לשמך הגדול סלה באמת"רומז על הקירבה שהיתה לכלל ישראל לשמו
באמת) ,כמוזכר בהגדה של פסח "וקירבנו לפני הר סיני"(מציאותו יתברך בתוארו אמת בעולם הגשמי
באה לידי ביטוי במעמד הר סיני.
הפרשיות העוסקות במעמד זה משאירות רושם עז של פחד ואימה שנפלו על השומעים את קול ה' עד
שנתעלפו ישראל והחיה אותם ה' בטל תחיית המתים.ומסיבה זו עמד העם מרחוק שנא' "וירא העם
וינועו ויעמדו מרחוק" )שמות כ' י"ד( ולאחר שמיעת שתי הדיברות הראשונות מפי הגבורה בקשו העם
ממשה שימשיך הוא .העם הגיע למדרגה גבוהה של "היום הזה ראינו כי ידבר א -לוהים את האדם וחי"
)דברים ה' כ'(אפשרי הוא הדבר שאזנים גשמיות של אדם )אדמה ,אדמה לעליון( ישמעו קול א -לוהים
חיים ,אך עדיין "ועתה למה נמות" )דברים ה' כ"א(במדרגה זו אפשרי הדבר לעמוד אך רק מעט ,ולרגעים
ספורים.זוהי התגלותו הזמנית של הקב"ה באמת בעוה"ז בפועל.

בפעם השלישית אנו אומרים בתפילה "וכל החיים יודוך סלה ויהללו את שמך באמת" .בזמן הגאולה
העתידית ,כאשר יבטל הרע מן העולם "ונשגב ה' לבדו ביום ההוא" )ישעיה ב' י"א( וכל הגויים יכירו

* שיחה שנאמרה ע"י הגה"צ הרב שלמה וולבה שליט"א ,נשמעה ונכתבה ע"י העורך )נ.ב (.והדברים על
אחריות העורך בלבד.
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בגדלות ה' "ויאתיו כל לעובדך" )תפילת הימים הנוראים( אז כל הבריאה כולה תהיה הודאה והודיה
באמיתות ה' יתברך גם בגשמיות הארצית.
אך ישנו פרק זמן העומד בין מתן תורה לבין הגאולה העתידית וגם בו צריכים אנו לחפש את מציאות
האמת בהנהגת ה' בעולם ,והיכן היא?
התשובה לכך פשוטה עד מאד והיא  -בבעל הבטחון בה' ,וזהו הפסוק האמצעי "ותן שכר טוב לכל
שומעים אנו את המילים מהדהדות באוזננו שמדרגת האמת היא הבטחון .נדמה
הבוטחים בשמך באמת"
הדבר שעל אף מידה אחרת אין את הכינוי אמת אלא במידת הבטחון .היינו התגלותו היחודית של הקב"ה
במציאות הגשמית בחיי היום יום היא באדם שהוא בעל בטחון.אצל אדם כזה נהיית אמיתת הבורא
לפועל הגמור במציאות,כאילו אותו אדם עומד במעמד הר סיני או בגאולה העתידית ,זהו הבטחון
האמיתי.

אמת היא שאנחנו לא רגילים שמידת הבטחון מעלתה כ"כ גבוהה ועצומה,מדי פעם אנו שואלים את
עצמנו היכן אנו עומדים בין ההשתדלות והבטחון.אך כמו שאין אנו בוחנים את עצמנו היכן מקומנו לגבי
אמונה ופשוט הדבר לכל אחד אמונתו ,כך צריך להיות הדבר אצל בעל הבטחון כדבר פשוט ,אבל זוהי
מעלה גבוהה ועצומה.
אם נכונים דברנו ועל מישור אחד עומדים מעמד הר סיני ,הגאולה העתידית והבטחון בה' אז מובן
ביתר שאת מהי מדרגתה העליונה של מידת הבטחון.אך מוכרחים אנו להתעמק ולברר לעצמנו מהי מידת
הבטחון,על מנת לעמוד על כך צריך להתעמק במתן תורה ולהכנה אליה קריעת ים סוף.
בקריעת ים סוף אנו מוצאים מציאות שאינה בכל התורה כולה ,משה רבנו ע"ה אומר אל עם ישראל
"ה' ילחם לכם ואתם תחרישון" )שמות י"ד י"ד( ,העם מתחנן וצועק ,פרעה בא מצד אחד ולפניהם הים
והם עומדים בתווך.משה אומר אל העם אין צורך שאפילו תתפללו אלא החרישו ,אך משה מקבל על
עצמו את המלאכה ומתפלל הוא ,ותשובתו של ה' היא "מה תצעק אלי דבר אל בני ישראל ויסעו" )שמות
י"ד ט"ו( הקב"ה מורה למשה שזהו לא עת תפילה ,וכפרש”י )שם( "עלי הדבר תלוי" אין הדבר תלוי
בפעולה שלך אלא זהו ענייני שלי .וכן ביאר הגר"א במקא" דנס קריעת ים סוף הוא ממקור שמיימי כ"כ
גבוה ור"ל שזהו ממידה כ"כ גבוהה שאפי' תפילה לא מגיעה לשם.
א בביאורו את נס קריעת ים סוף ומתוך
בנפש החיים )ש"א פ"י( קצת שינה מדרכו של רבו הגר"
דבריו נבוא לביאור חלקי בעניננו" .שרל" דבדידהו תליא מילתא שאם המה יהיו בתוקף האמונה
והבטחון ,ויסעו הלוך ונסוע אל הים ,סמוך ליבם לא ירא ,מעוצם בטחונם שודאי יקרע לפניהם אז יגרמו
על ידי זה התעוררות למעלה שיעשה להם הנס ויקרע לפניהם" .ומקורו נראה בגמ'בסוטה שאף שבט לא
רצה להעיז ולקפוץ לים ראשון עד שקם נחשון בן עמינדב וקפץ למים והגיעו המים לחוטמו וצעק
לוהים כי באו מים עד נפש טבעתי ביון מצולה ואין מעמד" )תהילים ס"ט ב'( .מסביר הגר"ח
"הושיעני א -
ין' שהוא נסיונם של ישראל לעמוד מצד אחד מול פרעה הרשע ומאידך לקפוץ לים הסוער .אך
מוולז
ביודעם שאם יקפצו ינצלו,בא בעל הבטחון ומצליח לעמוד בנסיון קשה זה והוכיח שע"י מעשה שלו שהרי
בדידהו תליא מילתא מעורר את מידת הבטחון השמיימית ומציל את עם ישראל.
וזהו לכאורה סותר ושונה מביאורו של הגר"א וצריך הדבר באור שתלמיד יסתור את דברי רבו
המובהק.

בלכתך בדרך
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אך ודאי שנפקא לן מהכא שלמקום שאפילו התפילה איננה מגיעה,לבטחון יש את הכוח לעורר את
העולמות העליונים.

ואל יפלא הדבר שאצל הקב"ה כביכול ישנם מדרגות שדבר )תפילה( לא מגיע ,אך אחר )בטחון( כן
מגיע שהרי בתפילת עמידה אנו אומרים זאת ג' פעמים ביום.
בברכה הראשונה אנו מזכירים פעמיים את השם "א -ל"" :הא -ל הגדול הגיבור והנורא" " -א -ל
עליון,גומל חסדים טובים וקונה הכל וזוכר חסדי אבות ומביא גואל לבני בניהם למען שמו באהבה" .אלו
הן שתי מדרגות ,שתי הנהגות אצל בורא עולם .הנהגה אחת שירדה לעולם ע"י האבות הקדושים ומהם
התחלנו להכיר הנהגה זו ,זוהי הנהגה של "הא -ל הגדול הגיבור והנורא" .גדלותו של הקב"ה נודעה ע"י
אברהם ,גבורתו ע"י יצחק ואצל יעקב מצינו שאמר "מה נורא המקום הזה".
אך ישנה הנהגה נוספת והיא "א -ל עליון",הנהגה עליונה כפשטות המילים וממנה יוצאים החסדים
הטובים -מהנהגה עליונה זו לא תיוצר תוצאה שתהפך לרעה אלא רק חסדים שימשיכו להיות טובים
לעולם ,וקונה הכל,הכל שלו והכל חוזר אליו לאחר שהשפיע את השפעתו וסיים את תפקידו ,זהו מעגל
אחד שיוצא מהנהגה זו.
ומעגל שני "זוכר חסדי אבות ומביא גואל לבני בניהם" מעגל הגאולה  -אך מתוך "למען שמו
באהבה" זוהי המדרגה שכתב הגר"א לגבי קריעת ים סוף הכל למען שמו " -למעני אעשה"  -מציאות זו
של האהבה נתגלתה בקריעת ים סוף שהיתה אהבה לכלל ישראל אך בתלות גמורה בקב"ה.
התפילה מגיעה רק להנהגה של "הא -ל הגדול הגיבור והנורא" אך ע"מ להגיע להנהגה העלאית של א -
ל עליון צריכים את התלות הגמורה בבוי"ת וזוהי מידת הבטחון.ובקריעת ים סוף נתגלתה התלות בה' עד
כדי הפקרת העצמיות וקפיצה לים הסוער,ואז נתקבצו כל אחד ואחד מישראל והפכו לכלל ישראל,
ובכלל יש את הכוח להגיע בקלות יתר למדרגת הבטחון ולהדבק בהנהגה העליונה של א -ל עליון שאפילו
התפילה לא מרקיעה.
ברגע זה של קפיצת כלל ישראל לים הסוער נוסד הכלל ישראל ע"י הבטחון ,ומובן הדבר שאין זו
סתם הנהגה אלא זו מציאות של בטחון בנפש של כלל ישראל שנמצאת בנפשו של כל פרט ופרט.

חז"ל בבראשית רבה )י"ד ט'(אומרים שחמישה שמות נקראו לה :נפש ,רוח ,נשמה ,חיה ,יחידה .וכל
אחד מבין שאין אלו סתם שמות אלא שמות שכל אחד מציין מדרגה אחרת בתוככי פנימיותו של האדם.
דוד המלך ע"ה מבאר את הדברים כמו שדרשו חז"ל בגמ' בברכות י' ע"א הני חמש ברכי נפשי
שאמרם דוד כנגד מי אמרם "מה הקב"ה ממלא את כל העולם,כך הנשמה ממלאת את כל הגוף  -נפש".
מה הקב"ה זן את כל העולם כולו אף הנשמה זנה ]את כל הגוף[ הנפש -הנשמה מזינה את הנפש  -הרוח.
מה הקב"ה רואה ואינו נראה כן הנשמה רואה ואינה נראת  -נשמה .מה הקב"ה טהור אף הנשמה טהורה -
חיה" .מה הקב"ה יושב בחדרי חדרים ]זה הפנים שבפנים[ אף הנשמה יושבת בחדרי חדרים  -זוהי
המדרגה שנקראת יחידה ועליה אומרים בהקפות בהושענא רבה "יחידה ליחדך הושענא" ,היחידה ליחדך
היינו בדרגות הנפש שהוזכרו לעיל .כלומר דברוב המצבים בחיי האדם עומדות בפניו שתי דרכים ,משא"כ
כאן יש את הדרך היחידה ליחדך "יחד לבבנו לאהבה וליראה את שמך"  -אדם שכבר הגיע למדרגה זו
כבר נתבטלה אצלו הבחירה מכיון שהרע מאוס בפניו ורחוק ממנו ואין באפשרותו כדי לבחור בו וממילא
עומדת בפניו רק דרך אחת.
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כאשר כלל ישראל הגיעו למדרגה כזו של בטחון בקריעת ים סוף נבע הדבר ממדרגה זו .המדרגה
שטמונה מחדרי חדריו של האדם במעמקי פנימיותו ובעומק נפשו ופעמים שאפילו הוא אינו מודע בקיום
מדרגה זו השוכנת בקירבו ומדי פעם קורים מעשים שבכל יום שדוקא אנשים שעומדים במעמדם של
בנ"י במצרים שקועים בתוך מט" שערי טומאה בשאול תחתיות דוקא בהם מתנוצץ הניצוץ של מדרגה זו
לעשות תשובה.וזו הנקודה היחידה של הנשמה היהודית שאינה בנשמות אומות העולם .ההבדל בין
אומה"ע לבין כלל ישראל כמו שמסביר הכוזרי דיש ד' מדרגות ,דומם ,צומח ,חי ,מדבר .אך מוסיף הכוזרי
מדרגה חמישית והיא כלל ישראל,ויסוד המעלה של המדרגה הזו הוא הבטחון שנקנה ובא לידי ביטוי
בקריעת ים סוף.
כאשר היתה צריכה להתעורר הנהגה עליונה זו של "א -ל עליון" שעושה למען שמו היא התעוררה
בנפשו של כלל ישראל  -היחידה  -והתגלתה בבטחון.
את משום שלא צריכים אנו ואיננו זקוקים למדרגה כה
אמת שלמקום זה אין התפילה מגיעה וז
גבוהה ע"מ להתפלל,ורק מי שבעל בטחון זכה לקשר ושייכות עם מדרגה עלאית זו .הגר"א עצמו בפירושו
יונתי בחגוי הסלע הראיני את מראיך השמיעיני את קולך כי קולך ערב ומראיך
לשיר השירים על הפסוק "
נאוה" )שיה"ש ב' י"ד( ,הסביר שהקב"ה מבקש מכלל ישראל,הרי אתם כבר הראתם את מידת ומדרגת
הבטחון בקריעת ים סוף ,מבקש הקב"ה מישראל שיעמדו בעוד נסיון .ודברים אלו דומים למה שהבאנו
לעיל בנפש החיים ושומעים אנו בתוך דבריהם לאיזו נקודה מסויימת בנפש האדם נוגע הבטחון.

בפעם השניה הגיע כלל ישראל למדרגה זו במתן תורה "ה'מסיני בא וזרח משעיר למו הופיע מהר
פארן ואתה מרבבות קודש" )דברים ל"ג ב'( ובפשטו של פסוק  -מהיכן בא ה' לסיני מסבירים חז"ל
במדרש שהלך אל כל הגויים ושאלם אם רוצים הם לקבל את התורה .הלך לעשיו ,שאל מה כתיב בה -
אמר לו ה' לא תרצח,אמר עשיו שאינו יכול לקבלה שהרי בברכות יצחק לעשיו ברכו "על חרבך תחיה".
הלך לישמעאל ,שאלו מה כתיב בה ,א"ל ה' "לא תנאף" וגם הוא לא יכל לקבלה וכן בין כל הגויים -
מעניין הדבר שעשיו נשאל ראשון,אך הדברים פשוטים משום שעשיו היה הראשון ששאל " -למה זה לי
בכורה" )בראשית כ"ה ל"ב(,אמר לו יעקב אבינו כמה עונשים ,מיתות ודינים תלויים בה ,אמר לו עשיו
ממילא אני הולך למות "ויבז עשיו את הבכורה"עשיו הוא הראשון שאין לו את הבטחון שמצות ה'
קבועות וקיימות מבלי שאלותיו של האדם וזהו "וזרח משעיר למו" אך כאשר הקב"ה בא אל כל ישראל,
אינם שואלים שאלות ,אלא הקב"ה שואלם התרצו לקבל תורה ותשובתם " -כל אשר דיבר ה' נעשה
ונשמע" )שמות כ"ד ז'( ובאותו זמן ירדו יב" אלפים מלאכי שרת וקשרו לכל אחד ואחד מישראל שני
כתרים ,אחד כנגד נעשה והשני כנגד נשמע וביאר רש"י שם )שבת פ"ח ע"א( דהם כתרים מזיו השכינה
ותוס' ביאר שהיו שני כתרים של הוד אך כאשר חטאו בחטא העגל ,ניטלו מהם כתרי הוד הללו וניתנו
למשה ומשום כך קרן עור פניו.אמנם את ביאור הדברים אין אנו יודעים לע"ע אבל ודאי הוא שישנה כאן
מדרגה גבוהה ,והתבארו הדברים בנפש החיים )ש"א פט"ז( שכתרים אלו הם נצנוצי שורש נשמותיהם
שזוהי " היחידה",וכל זאת משום שבטחו בה'שיתן עליהם רק מה שיכולים הם לקבל,וזאת מבלי לשאול
שאלות וזאת מצד הנעשה ומתוכו נובע הנשמע כביכול בצורה הכרחית.
אך טעונים הדברים הבנה מדוע דוקא מתוך המעשה בא הנשמע .בשיר הכבוד אומרים "אספרה
כבודך ולא ראיתיך  -אדמך אכנך ולא ידעתיך".
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האדם מספר כבודו של מקום מבלי לראות על מה הוא מספר,האדם מדמה לעצמו את דמותו של
מקום ולכנות לו שם ,אבל אינו יודע אותו ,אך דבר אחד ישנו והוא "ביד נביאך בסוד עבדיך דמית הדר
כבוד הודך".
כשרוצים לקבל דמות מהדר כבוד הודו צריכים להכנס לסוד העבדות .כאשר נכנס לתוך עבדות
לבורא עולם וזאת ע"י קיום מעשים -מצוות,אז המעשה פותח את הדרך לנשמע.במעמד מתן תורה קיבלו
ישראל שני כתרים,היינו שזכו למדרגה גבוהה ועילאית שנתגלו בהם נצנוצי שורש נשמותיהם במידת
הבטחון ע"י נעשה ונשמע .בשונה מגילוי המעשה בקריעת ים סוף שהיה ע"י קפיצה לים הסוער המוחשי,
אבל בדומה לגילוי המידהבקריעת ים סוף ישנה קפיצה לים סוער ובלתי ידוע של ים התורה  -מערכת
חדשה של חיים על פי כללים חדשים ובלתי ידועים וכל זאת מבלי לשאול שאלות האם יוכלו לקיים
תרי"ג מצוות או לא,אלא קופצים לים סוער של קבלת תורה מתוך אמונה ובטחון.
ההוא צדוקי דחזייה לרבא דקא מעיין בשמעתא ויתבא אצבעתא בידיה תותי
הגמ' בשבת פ"ח ע"א" :
כרעא וקא מייץ בהו וקא מבען אצבעתיה דמה" -התמונה הנראית בעיני הצדוקי היא אדם העוסק
בלימודו ופוצע תוך כדי כך את עצמו ואינו שם לב לכך ,אומר הצדוקי לרבא "עמא פזיזא דקדמיתו
פומייכו לאודנייכו ,אכתי בפחזותייכו קיימיתו,ברישא אבעי לכו למשמע אי מציתו קבילתו ואי לא לא
אנן דסגינן בשלמותא כתיב בן תומת ישרים תנחם" )משלי י"א( הנך אינשי
קבילתו"  -אומר לו רבא "
דסגן בעלילותא כתיב בהוא וסלף בוגדים ישדם" )משלי י"א( -עונה לו רבא שכלל ישראל הוא השלמות
הישרה והמנחה של כלל ישראל הוא הישרות ואדרבא אין הדבר פזיזות .בספרים הקדושים אומרים
שהשורש י.ש.ר- .נמצא בתוך שני השמות של כלל ישראל  -ישורון ,וישראל  -בתוך כלל ישראל ישנה
הישרות המושלמת והיא זו שמנחה אותם לקבל תורה מתוך בטחון מלא מבלי שאלות ובעיות כל שהן
ורבא עצמו הוא הדוגמא לכך,שהרי כמעט ואין סוגיא שלא מצינו את דברי רבא באיזשהו הקשר ,מתוך
זה מובן מדוע המעשה מביא לנשמע ,הנהו צדיקים הם בגדר סלף בוגדים ישדם  -הבוגד הגדרתו הפוכה
מעבד,והם המסלפים מתורת ה' מה שאינם רוצים לקבל -וזוהי בגידתם אבל מציאות זו היא ה"ישדם"
הם ישארו שדודים בחוסר כל,בלי עליה בלי מדרגה של בטחון אלה הצדיקים ומשום כך מסתכלים הם
על המתעמק בתורה וזהו כל עולמו כעמא פזיזא.וכמו שבמעמד הר סיני אין הדברים חשובים פזיזות ,גם
הקפיצה לים הסוער בקריעת ים סוף אינה מעשה שבפזיזות ,אלא צעד אחר צעד בדעה ובמחשבה ברורה
וצלולה,ובמצבים כאלו באה לידי ביטוי מדרגה הבטחון הטמונה ומעוגנת במעמקי נשמתו של כלל
ישראל ,אך ע"מ להגיע למעמקי נפש אלו ,נצרכת עבודה גדולה.
ואיך מגיעים למדרגה של השגת מידת הבטחון?
הוא היה אומר כל שחכמתו מרובה ממעשיו למה הוא דומה לאילן שענפיו
שנינן באבות )פ"ג מכ"ב( "
מרובין ושרשיו מועטים והרוח באה ועוקרתו והפכתו על פניו שנא' 'והיה כערער בערבה ולא יראה כי יבא
טוב ושכן חררים במדבר ארץ מלחה ולא תשב' )ירמיה י"ז ה' -ו'(אבל כל שמעשיו מרובין מחכמתו למה
הוא דומה לאילן שענפיו מועטיםושרשיו מרובין שאפילו כל רוחות שבעולם באות ונושבות בו אין מזיזין
והיה כעץ שתול על מים ועל יובל שרשיו ולא יראה כי יבא חום והיה עלהו רענן
אותו ממקומו שנא' '
ובשנת בצורת לא ידאג ולא ימיש מעשות פרי' )ירמיה י"ז ז' -ח'(".
מובן וברור לכל שמשל הם הדברים שחכמה דומה לענפים ,ומעשים  -מעשי המצוות דומים
אלא שהעוסק במצוות טמון עמוק בתוך קרקעיתה של הקדושה וכל רוחות  -נסיונות  -דעות
לשורשים.
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אך אם אינו עוסק במצוות ובמעשים אין הוא שקוע בתוך קרקעיתה של קדושה
זרות לא יזיזוהו ממקומו,
ולא רק שיפסיד מתוך הרוחות הרעות את חכמתו אלא יפסד כל העץ כולו.
חידוש גדול טמון בדברים אלו בניגוד לתפיסה הרווחת בקרב בני התורה שהשרשת הקדושה בתוככי
נפשו של האדם היא ע"י התקדשות והטהרות רוחנית .דברים אלו מחדשים שאין הדבר כך  -אלא
השרשת הקדושה באדם היא דוקא ע"י מעשים,וזהו סוד העניינים של הקדימו נעשה לנשמע שמלאכי
השרת משתמשים בו "ברכו ה' מלאכיו גבורי כח עושי דברו לשמוע בקול דברו" )תהילים ק"ג כ'( העשיה
קודמת לשמיעה שלוחי המקום סודם טמון בקדמת העשיה המשרישה את הקדושה לשמיעה  -ההבנה
שבאה לאחר מכן.
פסוק זה שהתנא דורש על האדם שחוכמתו מרובה ממעשיו הוא פסוק בירמיהו פרק י"ז פס' ה' -ו'
"ארור הגבר אשר יבטח באדם ושם בשר זרועו ומה'יסור ליבו והיה כערער בערבה ולא יראה כי יבא טוב
ושכן חררים במדבר ארץ מליחה ולא תשב"העוסק באדם השם מבטחו באדם " -ושם בשר זרועו" לעומת
פס' ז'  -ח' "ברוך הגבר אשר יבטח בה' והיה ה'מבטחו והיה כעץ שתול על מים ועל יובל ישלח שרשיו ולא
יראה כי יבא חום והיה עלהו רענן ובשנת בצורת לא ידאג ולא ימיש מעשות פרי".
והדברים פלאי פלאים שהתנא משתמש בפסוקים העוסקים בבטחונו של אדם באדם אחר ולא
בקב"ה ודורשם על מי שחכמתו מרובה ממעשיו ומהו הקשר ביניהם ,ע"כ מבאר לנו התנא את הדרך אשר
נלך בה למידת הבטחון.
בטחון הוא השרשת הקדושה ולזאת מגיעים ע"י מעשים ,כאשר מעשי האדם מרובים הם שרשיו
טמונים בקרקע השרשה חזקה המצמיחה בטחון.בא התנא ללמדנו שמי שחכמתו מרובה ממעשיו ,הסיבה
לכך היא משום שהוא משתעשע בחכמתו,משחק מלמדנותו אך על המעשה איננו מקפיד כ"כ ,וע"ז
כל האומר אין לי אלא תורה אף תורה אין לו ,מאי קרא  -אמר רב פפא
אומרת הגמ' ביבמות ק"י ע"א "
'ולמדתם ועשיתם'כל שישנו בעשיה ישנו בלמידה מי שאינו בעשיה אינו בלמידה".
אדם צריך לקבל על עצמו לקיים ולעשות את הכתוב בתורה וזהו הלומד ע"מ לעשות ,שכנגדו הלומד
שלא ע"מ לעשות אלא הלומד ע"מ להשתעשע בחכמה בהגיון העליון הטמון בה ,זהו  -שם בשר זרועו ,הוא
הבוטח באדם ואין בו את השרשת הקדושה המצמיחה בטחון.
בעשרה בטבת בסליחות אומרים בפזמון:
"אבותי כי בטחו בשם א -להי צורי  -גדלו והצליחו וגם עשו פרי
ומעת הודחו והלכו עימו בקרי  -היו הלוך וחסור עד החודש העשירי"
וכמו שבכל דברי הראשונים מדייקים אנחנו בכל מילה ,גם פזמונים אלו בכללם:
אבותי כי בטחו וכו'  -כאשר היתה מידת בטחון ,היתה עליה ועשיית פרי  -היתה עליה רוחנית
במידות שנשאו פרי של התנהגות ,אך זה רק היסוד לבטחון.
ומעת הודחו -כאשר פסקה מידת הבטחון ועשו את ההיפך ,הלכו בקרי ,הגיע החודש העשירי -
המצור על ירושלים .בפרשת בחוקותי  -פרשת התוכחה,חוזרת התורה על מילים אלו של הלכו עימי בקרי
וכדו' ,ושם ביאר רש"י "רבותינו אמרו קרי לשון ארעי ,ארעי במצוות" ,היינו ארעים במצוות זהו ההיפך
מן הבטחון.
וכמו שביארנו קודם לכן -הבטחון צומח מהשרשה עמוקה בקדושה שזו נובעת ממעשים ,היינו -
מצוות .וכאשר אדם ארעי במצוות אינו מושרש בקדושה ,אינו כעץ שתול על מים ,ומכוח זה נובע
שמגיעים לחודש העשירי  -מצור על ירושלים.
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הריבוי במעשים מתבטא ע"י קביעות והתמדה  -שנינן באבות "לעולם יעסוק אדם בתורה ובמצוות
אפילו שלא לשמה "...ומבאר שם ר' חיים מוולז'ין ) ברוח החיים(שטוב הדבר אפילו אם הוא שלא לשמה
בתנאי שהוא לעולם  -אם ישנה קביעות,עדיף וטוב הדבר אפילו אם הוא שלא לשמה .ואומרת הגמרא
בברכות ו' ע"ב "אמר ר' אבין בר רב אדא א"ר יצחק כל הרגיל לבא לבית הכנסת ולא בא יום אחד הקב"ה
משאיל בו" ,היינו ,הקבה" שואל כביכול היכן הוא אותו מתמיד בתפילה בבית הכנסת? ,וכן הם הדברים
בכל דבר ודבר ,כל הנהגה טובה שאדם מאמץ ומרגיל עצמו בה ,היא נהפכת ביחס בינו לבין הקב"ה
להנהגה פרטית.
מביאה הגמרא פסוק "מי בכם ירא ה'שומע בקול עבדו אשר הלך חשכים ואין נוגה לו ובטח בשם ה'
וישען בא -להיו" )ישעיה נ' י'( ונדרש  -אם לדבר מצוה ומשו"כ לא בא לבית הכנסת " -נוגה לו" ,תהיה לו
בדרכו לעשיית המצוה סייעתא דשמיא ,משא"כ אם הוי דבר שאינו של מצוה  -לא יהיה לו סיעתא
דשמיא ,ומאי טעמא -אלא שנאמר ובטח בשם ה' "דהוי ליה לבטוח בשם ה' ולא בטח"  -אדם שנכנס
תחת ההשגחה הפרטית משום הרגלו,אסור לו להפסיק את ההרגל אף לדבר הרשות ,אלא צריך הוא
לדחות את מעשיו ולהשאיר את הרגלו על מכונו.
בפרשת שופטים בדברי הכהן משיח המלחמה אל העם "שמע ישראל אתם קרבים היום למלחמה על
אויבכם ,אל ירך לבבכם ,אל תיראו וגו' כי ה' א -להיכם ההולך עמכם להלחם לכם עם אויבכם להושיע
אתכם...ויוסיפו השוטרים לדבר מי האיש הירא ורך הלבב" וגו' ,הירא ורך הלבב ,ס"ל לר"ע שירא מן
המלחמה ,ומבאר שם הרמב"ן משום שאין לו בטחון הוא צריך לחזור ,דהרי הכהן המשיח דיבר אליו
קודם לכן ואמר לו "אל תיראו" שהרי ה' עימו ,ואעפ"כ אין לו בטחון  -מוכרח הוא לחזור לביתו.
כמה דברים למדנו מכך למעשה:
א .ריבוי מעשים טובים ומצוות.
ב.שאין אדם יכול להתקיים בארעיות במצוות שהרי אין לו בכך
השרשה של קדושה וממילא גם מונע מעצמו צמיחת בטחון.
ג .הרגל,מעשה או מידה טובה חייב אדם לעשותם בקביעות ,ומתוך כך
נכנס הוא להשגחה פרטית אשר מונעת ממנו לבטל את הרגלו אפילו
פעם אחת,אפילו לדבר הרשות וזאת משום שיש בידו סייעתא
דשמיא.
וכל אלו הם דברים יסודיים ובסיסיים להתחלת קניית מידת הבטחון הנעלה שדברנו
בריש דברנו.
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בשבת חול  -המועד סוכות ,אנו קוראים בתורה ,קטע מפרשת "כי תשא" )שמות ,ל"ג( ,קטע המדבר
על שהותו של משה רבנו בשמים לאחר חטא העגל,והמתאר את הדו  -שיח המעניין בין הקב"ה ובין משה,
לפני שהקב"ה מצווה על משה לכתוב את הלוחות השניים ,ולרדת למוסרם לישראל") .ראה אתה אומר
אלי העל את העם הזה...ועתה אם נא מצאתי חן...ויאמר ה' אל משה פסל לך.("...
בסוף קטע זה אנו קוראים על מצוות העלייה לרגל בשלשת הרגלים ככתוב " -שלש פעמים בשנה
יראה כל זכורך".
ההפטרה שאנו מפטירין היא מספר יחזקאל )ל"ח  -ל"ט( ,בקטע המדבר על מלחמת גוג  -ומגוג
באחרית הימים") .והיה ביום ההוא,ביום בא גוג על אדמת ישראל " וגו'(.

שלש שאלות בעניין:
 (1מהו הקשר התוכני ,בין חג הסוכות ובין פרשה זו? )הקשר מעניין שלשת הרגלים הוא כללי
ביותר ,ואמנם אנו קוראים זאת גם בשבת חוה"מ פסח ,אבל הקשר לפסח,ישיר יותר מאשר לסוכות -
"את חג המצות תשמור.("...
 (2מה הקשר שבין ההפטרה הנ"ל ובין חג הסוכות?
 (3מהו הקשר בין הפרשה להפטרה?

א

כדי לנסות לבאר דבר זה,נעמוד על עניין נוסף הקשור לשבת חול  -המועד סוכות.
כידוע ,נוהגים לקרוא בשבת חוה"מ סוכות את מגילת קהלת,וכבר עמדו פרשנים רבים על טעמו של
מנהג זה.
להלן מספר הסברים:
 המגן  -אברהם )שו"ע או"ח ,סימן ת" צ( כותב,שמכיוון שבקהלת נאמר " -ולשמחה זו ,מה היא
עושה" )ב' ,ב'( ,וימי החג הם ימי שמחה,לכן קוראים את קהלת בחג.
 האבודרהם מפרש שהטעם הוא,ששלמה המלך אמר את מגילת קהלת בפני העם ,בחג הסוכות
במעמד "הקהל",ולכן גם אנו אומרים את מגילה זו בסוכות.
 טעם נוסף ,המובא באחרונים,מתבסס על דברי הגמרא בעירובין )דף מ' – (:נאמר בקהלת "תן
חלק לשבעה וגם לשמונה" ,ואומרת הגמ'" ,אמר ר' יהושע ,שמונה ,אלו שמונה ימי החג".
)עיי"ש(.
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ננסה כעת,להטעים טעם נוסף לקריאת מגילת קהלת בסוכות,וזאת בעזרת התבוננות מעט מעמיקה
יותר,ברעיון המרכזי של מגילת קהלת כפי ענ"ד.

לאחר עיון בספר קהלת) ,עם פירושו של רש"י(,נראה כי ניתן לחלק את מגילת קהלת לשלשה חלקים
עיקריים:
חלק א' -מחקרו וחיפושיו של שלמה המלך  -קהלת ,אחר הדרך הנכונה שבה צריך האדם לבחור.
דוגמאות:
פרק א' ,י"ב  -י"ג" :אני קהלת הייתי מלך על ישראל בירושלם .ונתתי את לבי לדרוש ולתור
בחכמה,על כל אשר נעשה תחת השמים" וגו'.
פרק ב' ,א'  -י"ב" :אמרתי אני בלבי,לכה נא אנסכה בשמחה וראה בטוב ...תרתי בלבי למשוך ביין
את בשרי ולבי נהג בחכמה ,ולאחוז בסכלות עד אשר אראהאיזה טוב לבני האדם אשר יעשו תחת
השמים ...בניתי לי בתים...ופניתי אני לראות חכמה והוללות וסכלות " וגו'.
פרק י"ב ,י'" :בקש קהלת למצוא דברי חפץ וכתוב יושר דברי אמת".
חלק ב' -נסיונו של קהלת להבין את הנהגת הקב"ה בעולם ,ומסקנתו ,שאין בכוחו של השכל
האנושי ,ויהיה זה המפותח ביותר,להבין את מעשיו והנהגתו של הקב"ה בעולמנו.
דוגמאות:
פרק ז' ,ט"ו" :יש צדיק אבד בצדקתו ,ויש רשע מאריך ברעתו" .
פרק ח' ,י"ד" :יש צדיקים אשר מגיע אליהם כמעשה הרשעים ,ויש רשעים שמגיע אליהם כמעשה
בדוגמאות הללו שלמה מתאונן על כך שאינו מבין מדוע צדיק ורע לו ,רשע וטוב לו(.
הרשעים") .
ומסכם קהלת את חיפושיו:
פרק ז' ,כ"ג" :כל זה ניסיתי בחכמה,אמרתי אחכמה והיא רחוקה ממני".
פרק ח' ,י"ז" :וראיתי את כל מעשה האלוקים ,כי לא יוכל האדם למצוא את המעשה אשר נעשה
תחת השמש ...וגם אם יאמר החכם לדעת ,לא יוכל למצוא".
חלק ג'  -מסקנת קהלת,שלמרות חוסר יכולתנו להבין עד תום את "העניין האלוקי" ,הדרך הנכונה
שיבור לו האדם,היא שיהא תמיד ירא את ה',ויקיים את מצוות התורה,גם אם אינו מבין תמיד את פשר
הדברים ,ומשום שכך הקב"ה מצווה אותו.
דוגמאות:
מה יתרון לאדם בכל עמלו שיעמול תחת השמש" )ופירש"י -כל עמל שהוא מחליף בו
פרק א' ,ג'" :
את התורה ,מה יתרון בו ?(
פרק י"ב ,י"ג" :וראיתי אני שיש יתרון לחכמה מן הסכלות"...
פרק ז' ,א'" :טוב שם משמן טוב"...
פרק ח' ,ה'" :שומר מצווה לא יידע רע".
ומסכם שלמה:
פרק י"ב ,י"ג  -י"ד" :סוף דבר ,הכל נשמע,את האלוקים ירא ואת מצוותיו שמור כי זה כל האדם.
כי את כל מעשה האלוקים יביא במשפט ,על כל נעלם ,אם טוב אם רע".
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נראה אפוא,שהמסר המרכזי של קהלת הוא,שאמנם ישנם דברים שאין השכל האנושי יכול לתפוס
ולהשיג בכל הנוגע להנהגת הקב"ה ,אבל בכל -זאת אנו חייבים לעבדה אותו וללכת בכל דרכיו ,משום
שכך הוא מצווה אותנו ,וזו הדרך היחידה ששכרה )האמיתי( בצדה ,בדמות השכר בעולם הבא.

ב
ננסה כעת לבחון עפ"י רעיון זה,גם את המשמעות המרכזית של חג הסוכות.
"בסוכות תשבו שבעת ימים ,כל האזרח בישראל ישבו בסוכות .למען יידעו דורותיכם ,כי
בסוכות הושבתי את בני ישראל ,בהוציאי אותם מארץ מצרים" וגו') .ויקרא ,כ"ג(.
הראשונים שואלים כאן שאלה יסודית:
אם הזמן שבו ישבו בני ישראל בסוכות ,היה בצאתם ממצרים ,הרי שזה היה בחודש ניסן ,ומדוע
א"כ אנו מצווים לשבת בסוכות דווקא בחודש תשרי ? )אמנם הגר"א כבר פירש ,שהסוכות שלנו היום,
הם זכר לענני הכבוד ,ששבו להקיף את ישראל בט"ו בתשרי ,היום שבו החלו ישראל בעשיית המשכן,
אחרי שאותם ענני הכבודפסקו מלהקיף את ישראל מאז חטא העגל,וממילא הזמן המתאים ביותר הוא
באמת חודש תשרי(.
וז"ל הטור )או"ח ,תרכ"ה(:
"...ואע"פ שיצאנו ממצרים,לא צוונו לעשות סוכה באותו הזמן ,לפי שהוא ימות הקיץ,
ודרך כל אחד לעשות סוכה לצל ...ולכן צווה אותנו שנעשה בחודש השביעי ,שהוא זמן
הגשמים ...בזה ייראה לכל שמצוות המלך היא ,ועלינו לעשותה".

דברים ברוח זו ,כותב בעל ה"משך חכמה" בפרשת 'אמור':
"בסוכות תשבו  -התורה האלוקית,יש בה מצוות שהם מדריכים את האדם נגד הטבע...
וזה מצוות סוכה .אחרי שהאדם עמל בשדה ,כל הקיץ יחרוש יזרע ויעדור ...מה מתוקה
לו מנוחתו להסתופף בצל ביתו ,אז באה התורה ואמרה  -צא מדירת קבע ושב בדירת
עראי ,זה נגד הטבע" ...
גם לגבי ארבעת המינים ,כותב ה"משך חכמה" דברים דומים:
"...והנה מחק הטבעי,לשמוח בעת האסיף בזרעונים ובעטרות שבולים ,כנהוג בין העמים,
על זה באה התורה והגבילה ד' מינים ידועים בקבלה ,ואמרה  -ושמחתם לפני ה'"...
מכל הדברים הללו עולה לכאורה,שאחד מן האלמנטים המרכזיים של חג הסוכות ,הוא השרשת
האמונה של האדם בבורא ,ע"י קיום מצוות ,שאין אנו מבינים אותם לגמרי ,ואנו מיזמתנו לא היינו
מקיימים אותן אלמלא נצטווינו עליהן ,וכדברי הטור" ,שמצוות המלך היא ,ועלינו לעשותה") .הרס"ג,
בספרו "אמונות ודעות" מחלק בין "מצוות שמעיות",כלומר מצוות שלא היינו מקיימים אותן אלמלא
הציווי ,ובין "מצוות שכליות" כמו מצוות צדקה ,וכן לאווין כמו 'לא תרצח' וכדו',שאותן היינו מקיימים
גם אלמלא נצטווינו עליהן(.
לענ"ד ,כמעט כל מצוות חג הסוכות ,אינן "שכליות" כי  -אם "שמעיות" )כפי שאפרט לקמן( ,ולכן
כאמור יתכן,שהרעיון המרכזי בסוכות הוא השרשת האמונה בקב"ה עי" קיום מצוות אלו המותנות אך
ורק בציווי.
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מצוות הישיבה בסוכה:
כשם שאף אחד לא העלה בדעתו ,לעשות חג לזכר העובדה שבני ישראל אכלו מן במדבר ,או לזכר
הנס שנעשה לישראל בבאר המים ,כך גם נראה לענ"ד ,שאם לא שנצטווינו לישב בסוכה ,לא היינו
יושבים ,ובוודאי שלא בתקופת הגשמים ,וכפי שהעלנו לעיל בדברי המשך חכמה ,שזוהי מצווה הנוגדת
את הטבע) .בעניין זה ,יעויין עוד בדברי הב"ח ,או"ח תרכ"ה(.

מצוות ארבעת המינים:
גם אם השמחה שבתום עונת האסיף איננה נוגדת את הטבע ,הרי שהמצווה לשמוח דווקא עם
ארבעת המינים המסויימים ,אין היא 'שכלית' ,שהרי הנוהג הוא לשמוח עם זרעוני שבולים וכדו' ,ולכן
למרות שניתן להסביר מה מסמלים מינים אלו )אחדות ישראל וכו'( ,הרי שבלי ציווי מיוחד לכך ,לא היינו
יודעים זאת.

מצוות ניסוך המים:
" ...ניסוך זה של המים ,לא בפירוש הוא נזכר בתורה,אלא חכמים קבלוהו הלכה למשה
מסיני ,וגם מקראות מצאו בתורה ,ודרשום על ניסוך המים .נאמר ביום השני של חג
)במדבר ,כ"ט( 'ומנחתם ונסכיהם'  -לשון רבים ,שהיה לו לומר 'ונסכה' ,הרי מ"ם יתירה,
ונאמר ביום השישי 'ומנחתה ונסכיה' ,שהיה לו לומר 'ונסכה' ,הרי יו"ד יתירה ,ונאמר
ביום השביעי 'כמשפטם' ,שהיה לו לומר 'כמשפט' ,הרי עוד מ"ם יתירה ,הרי כאן מ"ם
יו"ד מ"ם=מים,מכאן רמז למצוות ניסוך המים מן התורה" )לשון "ספר התודעה" ,עפ"י
דברי הגמ'במסכת תענית דף ב' ע"ב(.
הרי שגם מצווה זו אינה שכלית,ובלי הקבלה שהייתה לרבותינו לא היינו מקיימים מצווה זו.

מצוות ערבה:
"זו הערבה ,היא הלכה למשה מסיני ליטול ערבה מלבד הערבה שבלולב ,והיא מנהג
הנביאים ,שהיו נוטלים אותה בלא ברכה") .רמב"ם ,פירוש המשניות ,סוכה מ"ה(.

עתה ,לאחר בירור עניין זה,ניתן אולי לראות קשר מהותי בין המסר של מגילת
קהלת,שלמרות שאין אנו מבינים את הנהגת הבורא,אנו מחויבים בקיום המצוות כולן,
ובין חג הסוכות,שאת מצוותיו העיקריות אנו מקיימים אך  -ורק בגלל הציווי ,ואין לנו
יכולת שכלית להבין את כל המצוות הללו ברמה כזו,שהיינו מקיימים אותן גם ללא
ציווי.
זה לענ"ד הקשר המהותי שבין חג הסוכות ומגילת קהלת.

ג
עפ"י רעיון זה,ניתן למצוא את החוט המקשר בין הפרשה ,ההפטרה וחג הסוכות.
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הקטע אותו אנו קוראים מפרשת כי  -תשא ,עוסק ,כאמור ,בדו  -שיח המתפתח בין הקב"ה ומשה,
בזמן שהותו בשמיים:
משה אומר לקב"ה " -ראה אתה אומר אלי...ואתה לא הודעתניאת אשר תשלח עמי...ועתה אם נא
מצאתי חן בעינך הודיעני נא את דרכך ואדעך" וגו' ,וכן" :הראני נא את כבודך".
גם משה רבנו ,שעליו נאמר ) דברים ,ל"ד( "ולא קם נביא עוד בישראל כמשה" ,גם הוא איננו מצליח
להבין לגמרי את הנהגת הקב"ה ,ולכן הוא מבקש " -הודיעני נא את דרכך".
על כך עונה הקב"ה " -לא תוכל לראות את פני ,כי לא יראני האדם וחי" וכן ..." -וראית את אחורי,
ופני לא ייראו ".
)ניתן למצוא גם זאת בקהלת ,שהרי שלמה אמר "וגם אם יאמר החכם לדעת ,לא יוכל למצוא",
ופירש רש"י שם ..." -שהרי משה רבנו ע"ה לא עמד על הדבר ,באומרו הודיעני נא את דרכך"(.
נבחן עתה את תוכן ההפטרה) :יחזקאל ל"ח  -ל"ט(
ההפטרה מדברת על מלחמת הקב"ה נגד גוג ומגוג באחרית הימים,מלחמה שלאחריה יתגדל שמו של
הקב"ה בעולם.
והנה ,על הפסוק )ל"ח ,כ"ג(" ,והתגדלתי והתקדשתי ונודעתי לעיני גויים רבים ,וידעו כי אני ה' ",
כותב המלבי"ם" :והתגדלתי  -יכירו שאני גדול ושכל הסיבות מאתי ,ושאני קדוש ,מובדל מן הטבע,
ומתנשא עליו" .אח"כ ,על הפסוק )ל"ט ,ז'( "ואת שם קודשי אודיע ,"...כותב המלבי"ם" :כי אז אודיע
לישראל שאני מנהיגם בדרך הקדושה,שהיא התרוממות והתעלות מן דרך הטבע"...
נראה א"כ ,שהרעיון המקשר בין הקריאה ,ההפטרה,מגילת קהלת וחג הסוכות ,הוא שהנהגת הבורא
היא מעבר להשגת שכלנו ולעיתים היא אף נוגדת את דרך הטבע,אולם חוסר ההבנה אינו פוטר אותנו
מהחיוב להאמין בה' וללכת בדרכיו.

ד

עפי"ז ,יתכן לבאר עניין נוסף:
הטור )או"ח ,סימן תי"ז( כותב וז"ל" :המועדים נתקנו כנגד אבות .פסח כנגד אברהם וכו' ,שבועות
כנגד יצחק וכו' ,סוכות כנגד יעקב וכו' ".
אולי ניתן לבאר זאת כך:יעקב אבינו היה סמל התמימות ,כפי שנאמר" :ויעקב איש תם יושב
אהלים" .פירוש המילה "תמימות" ,מובא ברש"י על הפסוק ) דברים ,י"ח( "תמים תהיה עם ה' אלוקיך",
וז"ל " -התהלך עמו בתמימות ותצפה לו ,ולא תחקור אחר העתידות ,אלא כל מה שיבוא עליך קבל
בתמימות" .לפי מה שאמרנו בעניין משמעות חג הסוכות ,מובן מדוע "סוכות כנגד יעקב" ,שהרי גם
משמעותו של חג הסוכות היא ,שכל מה שתצטווה,קבל בתמימות.

