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בשמחה ובטוב לבב אנו מגישים לפניכם קובץ נוסף של "בלכתך בדרך" שהולך וצועד בדרכם של
הקודמים לו ומוסיף עליהם נדבך נוסף.
הימים אשר בהם עומדות רגלינו טומנים בקרבם תערובת רוחנית .מחד ,עברו חלפו להם ימי
הספירה שבראשם עומד חג הגאולה ,ובקיצם ניצב כמגדלור חג מתן תורתנו ,ומאידך ,עומדים אנו בפתחם
של ימי בין המצרים המיצרים על חורבן המקדש והגלות בציפייה לגאולה וישועה.
ימים אלו מהוים חטיבה בפני עצמה ,אך הם גם עצם הלוז של ימי הקיץ הקרבים ובאים ומכינים
אותנו לשנת השבע הבעל"ט  -שנה שכל כולה קודש לעבודת ה' הפנימית.
על מנת לחוות את הרגשת הלב ולכוון נכונה את מחשבת השכל בזמן זה ,צריכים אנו לעמוד על
יסודם וסודם של העיתים.
ידועים דברי החינוך שאחרי המעשים נמשכים הלבבות )עי' מצוה צ"ה( ור"ל דהמעשים הכביכול
חיצוניים ,נמשכים מעומק הפנימיות של הלב .ולסודם של פעולותינו בימים אלו ננסה להכנס ,ונראה,
שנקודה אחת סובבת את כל העניינים כולם ,ובזמן אחד החלו כולם להשפיע מטוב ה' על ישראל.
"ומשה היה רועה את צאן יתרו וגו' ויבא אל הר הא-להים חרבה וגו' ויאמר אל תקרב
הלום של נעליך מעל רגלך כי המקום אשר אתה עומד עליו אדמת קודש הוא וגו' בהוציאך
את העם ממצרים תעבדון את הא-להים על ההר הזה".
שורש הגאולה ונקודת הציון הראשונה למתן תורה ,היתה בצווי המעשי הראשון על משה " של נעליך
מעל רגלך" .פעולה מעשית זו של משה ,הינה השורש לגאולת מצרים ולמעמד הר סיני גם יחד .ובביאור
הדברים נראה דאפשר לומר ,שהמקום הוא אדמת קודש ,היינו ,אמנם הוא עשוי מאדמה גשמית ,אבל שם
קודש עליו ,ומשום כך צריך להוריד את הנעל .הנעל משמשת ככיסוי לכף הרגל  -שהיא  -מחד גיסא
המקום הנמוך ביותר אצל האדם ,ומאידך גיסא היא הראשית לכל פעולת התקדמות של האדם.
על מנת לעמוד על הר סיני ,צריך משה רבנו ע"ה להסיר את הכיסוי ולחשוף את השורש הראשוני
והנמוך ביותר ,ומתוך יסוד זה להמשיך ולצעוד קדימה.
ימי הספירה הם הזמן שבו אדם חולץ ,כביכול ,את מנעליו וצועד את צעדיו הראשונים לעבר המטרה
הנשגבת ,ומקדש את כל אבריו מעקבו ועד קודקדו ,וזוהי הדרך הסלולה מחג הגאולה לחג השבועות.
תחילת הדרך לגאולה החלה בעמידת משה על הר חורב ,ובו הוא גם מסיים את הדרך  -במתן התורה.
ייתכן לומר ,שזהו גם יסוד ושורש העבודה הפנימית בשנת השבע ,שעל מצוותה נאמר שכל פרטיה
ודקדוקיה נאמרו מסיני ,ולא בכדי ,דהרי שורש מצוה זו טמון ביסוד העמידה של משה על ההר שהיא
"של נעליך מעל רגלך...כי המקום אשר אתה עומד עליו אדמת קודש הוא"  -השילוב של השלת הנעל
והידיעה שהאדמה היא אדמת קודש לה' הם היסוד של שנת השמיטה ,שהיא השיא של קידוש החומר
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במצוות התלויות בארץ ,ובה אותם 'גיבורי כוח' משילים מעליהם את הדבקות באדמה לטובת הדבקות
בבורא.
ומובילים הדברים אל היסודות החרבים של המקדש ומוליכים אותנו צעד אחר צעד אל הגלות,
שהרי בעוון שלא שמרו שבעים שמיטות גלו מארצם ]ויתכן לבאר ע"פ הנ"ל ,שאי שמירת השמיטה
מבטאת רצון להידבק באדמה ולהרגיש בעלות עליה בבחינת 'כוחי ועוצם ידי' ועי"כ להתנתק מנותן
הארץ ,ולכן העונש ע"כ הוא ניתוק מהארץ[ ,וכאשר "תרצה הארץ את שבתותיה"  -ישובו אליה.
ואפשר דזהו גם היסוד של חורבן הארץ המופיע בב"מ )פה ,ע"א( "שלא בירכו בתורה תחילה" ,וכפי
שביאר מו"ר ר' דוד קב שליט"א שלא ראו את התורה כתורת חיים ,שכל החיים תלויים בה והיא זאת
שנותנת לנו את החיים הרוחניים והגשמיים גם יחד ,אלא ניתקו את הקשר בין ה'רוח' ל'גשם' .לכן נענשו
בחורבן וגלות ,דהחורבן הוא חורבן החיים הגשמיים ' -כילה חמתו בעצים ואבנים' ,והגלות מטרתה לתקן
את הפגמים הרוחניים ,ולחדש את הדביקות בה' יתברך.
האור החיים הקדוש מגלה לנו שתיקון זה הנעשה בגלות יכול היה להיות גם בדרך אחרת וז"ל )שמות
יט ,ה(" :והנה זולת עוונם של ישראל היו יכולים השגת הדבר בלא פיזור בעולם אלא בכח עוצם תורתם
היו מולכים בכל העולם ושואבים כל בחינות הקדושות מכל מקום שהם ,ובאמצעות החטא תש כוחם
וצריכין לרדת שמה ]-לגלות[ לברר הטוב ההוא".
יהי רצון שדברי תורה אלו המובאים בקובץ זה שלפניכם ,יהיו בבחינת 'כח עוצם תורתם' המסייעת
לתיקון זה ,ונזכה עי"כ ש'תחזינה ע יננו בשובך לציון ברחמים ,אמן!

המערכת
ר' נתנאל ברקוביץ'
ישי סופר

9
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א
איתא בסנהדרין )ב ע"א( במשנה" :הרובע והנרבע בכ"ג ,שנאמר ,והרגת את האשה ואומר ואת
הבהמה תהרוגו ,שור הנסקל בכ"ג שנאמר השור יסקל וגם בעליו יומת כמיתת בעלים כך מיתת השור".
הנה מבואר במשנה דצריכי קראי לרובע ונרבע ושור הנסקל דמיתתן בכ"ג ,ובדף ט"ו ע"א מקשי' קא
פסיק ותני ל"ש רובע זכר ולא שנא רובע נקבה ,בשלמא רובע נקבה דכתיב והרגת את האשה ואת הבהמה,
רובע זכר מנלן ותרצי' דכתיב "כל שוכב עם בהמה מות יומת" ,אם אינו ענין לשוכב תניהו ענין לנשכב,
ואפקיה רחמנא בלשון שוכב לאקושי נשכב לשוכב ,מה שוכב הוא ובהמתו בכ"ג אף נשכב הוא ובהמתו
בכ"ג ,הנה מבואר בזה יותר דאפילו ברובע גופא צריכי' קרא גם לרובע זכר וגם לרובע נקבה ,ומעתה
תמוה מאד מה שכתב הרמב"ם בפירוש המשניות וז"ל :הביא ראיה במה שנאמר ואת הבהמה תהרוגו,
ואם תאמר שזה שאמר ואת הבהמה תהרוגו בא לומר שהבהמה ג"כ חייבת מיתה ולא להקיש ,זה לא היה
צריך ללמד לפי שכבר ביאר הריגת הבהמה והוא מה שאמר והרגת את האשה ואת הבהמה ,עכ"ל ,ובע"כ
דלא צריכינן קרא לכל דבר ודבר דמיתת השור היא בכ"ג וזהו דלא כמבואר במשנה ובגמ' ,וכבר כתב
התיו"ט על דברי רמב" ם אלו שצריכין עיון.

ב
בתוס' בדף ט"ו ע"א ד"ה אם אינו ענין וכו' כתבו "ומהכא נמי ילפינן ,בפרק ד' מיתות )נד ע"ב(:
'אזהרה לנשכב ,מה שוכב ענש והזהיר' וכו' ,ותימה ר' אבהו דפליג עליה התם ,כ"ג מנ"ל ,וכן ר"ש דדריש
מיניה התם דב"נ מוזהרין על כישוף מדאיתקיש לשוכב עם בהמה ,וכן לבן עזאי דגמר מיניה דמכשף
בסקילה בההוא פירקא ,וי"ל דאי משום היקש הול"ל קרא דאיש כי יתן את שכבתו בבהמה גבי מכשפה
הלכך קרא דכל שוכב מיותר לנשכב כדדרשינן" ,עי"ש .והנה בזה לא תירצו קושיתם על ר' אבהו ,וכתב
במהרש"א שסמכו על מה שכתבו בדף נ"ד ע"ב דהא דלא יליף ר' אבהו התם אזהרה מהא דאפקיה רחמנא
לנשכב מלשון שוכב הוא משום דיליף מיניה דהוא ובהמתו בכ"ג כדאמרינן הכא עי"ש.
בדף ט"ו ע"ב ,איבעיא להו שור סיני בכמה ,מי גמר שעה מדורות או לא וכו' ,והקשו בתוס' ד"ה מי
גמרינן ,תימה הא אפילו דורות מדורות לא ילפינן לעיל דמיבעי לן קרא לרובע ונרבע ושור הנסקל וכו'
עי"ש מה שתירצו.
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ג
בדף ט"ז ע"א בעי ר' אלעזר שורו של כ"ג בכמה ,למיתת בעלים דידיה מדמינן ליה או למיתת בעלים
בעלמא מדמינן ליה וכו' ,ובעיא דלא איפשטא היא ,והנה הרמב"ם השמיט בעיא זו וכתב הלח"מ בפ"ה
מהלכות סנהדרין ה"א "וי" ל דסבירא ליה דנקטינן למיתת בעלים דידיה מדמינן ליה ובעינן שבעים ואחד,
ומפני כן לא הזכירו דכיון דכתב שור הנסקל דלבעלים מדמינן ליה ה"ה בהא" עכ"ל ,ודבריו קשים
בתרתי ,חדא דמאין יצא לו להרמב"ם לפשוט את בעית הגמ' ולפסוק דלמיתת בעלים דידיה מדמינן ליה,
ועוד ,דלא מצאנו כלל בלשון הרמב"ם דלבעלים מדמינן ליה ,הן אמת דבמשנה איתא "כמיתת בעלים כך
מיתת השור" אבל הרמב"ם לא העתיק לשון זה כלל ,וז"ל פ"ה מסנהדרין ה"ב "אין דנין דיני נפשות
בפחות מכ"ג שהן סנהדרי קטנה בין די"נ של אדם בין דיני נפשות של בהמה ,ולפיכך אין דנין שור הנסקל
ולא הבהמה הנרבעת או הרובע אלא בבי"ד של עשרים ושלשה" ,עכ"ל ,הנה לא הביא כלל ענין זה של
השוואת השור לבעלים ,ומכאן שקשה מאד לומר שסמך על לשון זה לכלול בו ההלכה דשורו של כהן גדול
בע"א ,ואדרבא מסתימת לשונו שדיני נפשות של בהמה בכ"ג מבלי לחלק ,בזה מוכח דס"ל דבכל גווני
בכ"ג ואפילו בשורו של כהן גדול ,אלא דזה גופא קשה ,מנ"ל לפסוק כך ,כיון דבגמרא היא בעיא דלא
איפשטא.

ד
ואשר יראה לומר בזה דמהא דלא הביא הרמב"ם כלל ענין כמיתת בעלים כך מיתת השור אלא כתב
דדי"נ בכ"ג בין דיני נפשות דאדם בין דיני נפשות דבהמה ,נראה מוכרח דס"ל דבקרא דהשור יסקל וגם
בעליו יומת לא נאמר כלל דין המשווה מיתת השור למיתת הבעלים אלא דנאמר בזה דההלכה דדיני
נפשות בכ"ג היא בין בדיני נפשות דאדם ובין בדיני נפשות דבהמה ומה שצריכים כ"ג במיתת שור הנסקל
הוא דין עצמי דשור ,דגם בו נאמרה ההלכה דדיני נפשות בכ"ג ,ויסוד לזה נראה מסוגיית הגמ' בב"ק )מד
ע"ב( דמבואר שם דר' שמעון דס"ל דשור שהזיק אדם שלא בכוונה פטור הוא ,משום דיליף מקטליה דשור
מה קטליה שלא בכוונה פטור אף נזיקין שלא בכוונה פטור עיי"ש ,ובקטליה דפטור שלא בכוונה הוא
מדינא דכמיתת בעלים כך מיתת השור ,ואם נאמר דבהאי קרא משוינן שור לבעלים נמצא דאין השור
פטור מפני שהרג שלא בכוונה ,אלא משום דהבעלים פטור בכהאי גוונא גם הוא פטור ,ואי אין דין שלא
בכוונה בשור הרי לא שייך למילף מזה פטור על שלא בכוונה בנזיקין ,כיון דבמיתה גופא פטור הבעלים
הוא סיבת הפטור דשור ואין הסיבה משום דין שלא בכוונה ,ואדרבה מהאי טעמא יש לחייב בנזקין שלא
בכוונה שהרי הבעלים חייבין בשלא כוונה ודין השור כדין הבעלים ,ואשר נראה מוכח מזה דמקרא
"דהשור יסקל וגם בעליו יומת" וגו' ילפינן דכל הדינים בחיוב מיתה דאדם ,נאמרו גם בשור ,וכמו דבאדם
איכא פטור שלא בכוונה גם שור איכא ביה פטור של שלא בכוונה ושייך שפיר למילף מיניה על נזיקין
וז"ב.
ולפי זה יש לומר דס"ל להרמב"ם דכל בעיית הגמ' אי למיתת בעלים דידיה או למיתת בעלים דעלמא
מדמינן ליה הוא רק משום דס"ל לר' אלעזר דבקרא דהשור יסקל וגו' ,נאמר דין השוואת מיתת השור
למיתת הבעלים ובהא הוא דמסתפקא ליה אי משוינן ליה לבעלים דידיה או לבעלים דעלמא ,אבל אם
נאמר דבקרא דהשור יסקל וגו' נאמר דין דדי"נ דשור הוא בכ"ג מחמת עצמו וכמו באדם ,א"כ אין מקום
להסתפק למאי מדמינן ליה ,כיון דאין זה כלל ענין של מדמינן ,אלא דין עצמי דשור ,דדיני נפשות דשור
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ודיני נפשות דאדם דין אחד להם וממילא דפשוט הוא דאפילו בשורו של כהן גדול הוא בכ"ג כיון דלא
מדמינן כלל שור לבעלים .וכיון שנתבאר שיטת הר"מ ע"פ סוגית הגמ' בב"ק דבקרא דכמיתת בעלים
נאמר דין דיני נפשות בשור ,שפיר סתם דבריו דדיני נפשות בכ"ג בין באדם ובין בבהמה ,וכלול בזה גם
שורו של כ"ג.

ה
ונראה לומר עוד ,דהא דמבואר בסוגיית הגמ' בדף ט"ו ע"א דצריכינן קראי לרובע זכר ולרובע נקבה
דדינם בכ"ג ולא למדים מזה על זה ,הוי משום דס"ל דבקרא דהשור יסקל וגו' ,נאמר דין המשווה מיתת
השור למיתת הבעלים ומשו"כ צריכינן קרא בשוה"נ וברובע ונרבע משום דאין ללמוד מזה על זה דאפשר
דבהא הקפידה תורה להשוות ולא במילתא אחריתי ,ומשו"כ מקשי' שפיר אשכחן רובע זכר רובע נקבה
מנ"ל ,אבל אם בקרא דהשור יסקל וגו' נאמר דין ,דדי"נ בכ"ג הוא גם בשור א"כ הוי גילוי לכל דוכתי',
דאין לחלק ביניהם וכל דצריכי' לדונו למיתה בענין כ"ג ,אשר לפי זה יש ליישב קושיית התוספות על ר'
אבהו דלא ס"ל להאי דרשא דאפקי רחמנא לנשכב בלשון שוכב ,מנ"ל דרובע זכר הוא בכ"ג ,וכן קושייתם
בדף ט"ו ע"ב אהא דמיבעי לן שור סיני בכמה אי ילפינן שעה מדורות ,הלא דורות מדורות נמי לא ילפינן,
דאפשר לומר דס"ל לר' אבהו ,ולמאן דמסתפק שור סיני בכמה ,דבקרא דהשור יסקל וגו' נאמר דין דדיני
נפשות דשור בכ"ג ,א"כ לא צריכי' קרא בכל דוכתא ודורות מדורות שפיר ילפינן ובכולהו איכא דינא
דדיני נפשות דשור בכ"ג ומסתפק רק אי גם לשעה נאמרה הלכה זאת דדיני נפשות דשור בכ"ג ]וגם סוגיא
זו משמשת יסוד לשי' הר"מ דההלכה היא דדי"נ דשור בכ" ג ואפילו בשורו של כה"ג[.

ו
ולפי מה שנתבאר קשה דא"כ למה לן קרא גם בשור הנסקל וגם ברובע ונרבע כיון דמהשור יסקל וגו'
למדין דדי"נ דשור בכ"ג ,ונראה בזה דהא דרובע ונרבע בכ"ג ושוה"נ בכ"ג תרי דיני נינהו וחלוקים הם
בעצם יסוד דינם ,דהא דילפי' מקרא דהשור יסקל וגו' דדי"נ דשור הוא בכ"ג ,הוא רק היכא דהשור
מחויב מיתה מצד עצמו אבל ברובע ונרבע דאינו מחויב מיתה מצד עצמו אלא משום תקלה וקלון ,וכמו
שמבואר במשנה לקמן דף נ"ד ע"א ,אם אדם חטא בהמה מה חטאה ,אלא לפי שבא לאדם תקלה על ידה
וכו' עיי"ש ,בכה"ג ליכא הדין דדיני נפשות דשור ומה שנידון בכ"ג הוא מגזירת הכתוב דוהרגת את האשה
וגו' ,שיסוד דין זה הוא הואיל ונהרגת בגלל שיצא לאדם תקלה דינה בזה כאדם עצמו ,והנ"מ בזה דהנה
כתב הרמב"ם בפי"ב מהל' איסורי ביאה ה"י "אבל ישראל שבא על הכותית בין קטנה בת שלוש שנים
ויום אחד בין גדולה בין פנויה בין אשת איש ואפילו היה קטן תשע שנים ויום א' כיון שבא על הכותית
בזדון ה"ז נהרגת מפני שבא לישראל תקלה על ידה כבהמה" וכו' ,עכ"ל ,וכתב המנחת חנוך מצוה ר"ט
דאע"ג דבעלמא מיתת ב"נ בסייף וגם נהרג בע"א ובדיין אחד ובלא התראה זהו רק בעבירות שמחויב
מיתה מצד עצמו אבל אם הוא נהרג מדין תקלה כבהמה דינו כבהמה ונהרג בסקילה ובכ"ג ובסמוכים
ובעדים עי"ש ,ואם נאמר דבבהמה הדין סקילה ועדה ועדים הוא דין עצמו של דיני נפשות דבהמה לא
שייך להשוות ב"נ לבהמה דהרי די"נ דב"נ הוא בע"א ובדיין אחד ובסייף ומה לנו דנהרג משום תקלה
כבהמה ,ובע"כ דהמנ"ח תופס לדבר פשוט דברובע ונרבע הדין סקילה וכ"ג הוא משום דהואיל ונידונית
משום תקלה דישראל שווה היא בזה לישראל ומשום כך שפיר שייך להשוות ב"נ לבהמה לעניין זה הואיל
וגם הוא נהרג משום תקלה.
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וניחא שפיר הא דאיכא תרי קראי במשנה על שור הנסקל ועל רובע ונרבע ,דתרי דיני נינהו ,דין די"נ
דשור הנלמד מקרא דהשור יסקל וגו' ודין המשווה הריגת הבהמה להריגת האדם בזמן שהבהמה נהרגת
משום תקלה ,וזה נלמד מקרא דוהרגת את האשה ,ומלבד מה דצריכי' קרא לעצם החיוב דליכא למילף
משור הנסקל כיון שאינה נהרגת מצד עצמה ,גם נ"מ לבן נח וכמוש" נ לעיל.
אלא דאכתי תקשי למה לן קרא גם ברובע וגם בנרבע דהרי לדין זה גופא מספיק חד קרא ,כמו שלדין
דיני נפשות דשור מספיק חד קרא דהשור יסקל וגו' ,ונראה דזהו שהוקשה לו להרמב"ם ועל זה הוא
שתירץ דמקרא דוהרגת ידעינן רק שהבהמה חייבת מיתה וצריכי' לקרא דואת הבהמה תהרוגו ,להקיש
דיני מיתתה לדיני מיתת האדם ,ומיושבים היטב דברי הרמב" ם בפירוש המשניות ,ודו"ק.

ז
והנה לקמן דף ע"ח ע"א איתא "ואמר רבא שור טריפה שהרג חייב ושור של אדם טריפה שהרג פטור
מ"ט אמר קרא השור יסקל וגם בעליו יומת כל היכא דקרינא ביה וגם בעליו יומת קרינן ביה השור יסקל
וכל היכא דלא קרינן ביה וגם בעליו יומת לא קרינן ביה השור יסקל ,רב אשי אמר אפי' שור טריפה שהרג
נמי פטור מ"ט "כיון דאילו בעלים היו פטירי שור נמי פטור" ובתוס' ד"ה שור טריפה שהרג חייב כתבו
"אע"ג דבשלהי פ' ד' וה' פטרי לר"ש שור שנתכוין להרוג את זה והרג את זה מטעם דכמיתת בעלים כך
מיתת השור ,לא דמי דהתם הטעם שווה לשניהם ,אבל הכא באדם שייך לפטור מטעם עשאי"ל ובשור לא
שייך דאם הוזמו עדים משלמים דמי שור טריפה לבעלים" עכ"ל ,והנה מה שכתבו התוס' בדעת רבא הן
הן הדברים שכתבנו בשי' הרמב"ם דמקרא דהשור יסקל למדים פטור עצמי בשור וממילא דשייך זה רק
לענין שלא בכוונה ולא בשור שהוא טריפה דלא שייך ביה גופא הפטור דעשאאי"ל ,ובע"כ דרב אשי דס"ל
דשור שהוא טריפה גם פטור ע"כ ס"ל דמקרא דהשור יסקל וגו' אנו למדין דין השוואת השור לבעלים וכל
שבעליו היו פטורים בכה"ג גם השור פטור ואפי' אם לא שייך ביה גופא הפטור ,והרמב"ם בפ"י מהל' נזקי
ממון ה"ז פוסק כרב אשי דשור שהוא טריפה פטור ,אשר לפי זה יוצא דהרמב"ם סובר דאיכא דין
דמדמינן שור לבעלים וא"כ שוב יש מקום להסתפק אי מדמינן ליה לבעלים דידיה או לבעלים דעלמא
והדרא קושיא לדוכתא מנ"ל להרמב"ם דלבעלים דעלמא מדמינן ליה וכמו שנראה מדבריו דבכל גוונא
די"נ דשור בכ"ג.
מיהו נראה דלא קשה מידי דהאי דינא דשור שהוא טריפה אינו שייך כלל לנידון דידן ,וכמו בשור של
אדם טריפה שהוא פטור שהוא לימוד מיוחד דהיכא דהבעלים אינו בר מיתה גם השור פטור והוא לימוד
מקרא ד"וגם בעליו יומת" שכל היכא שקרינן ביה וגם בעליו יומת קרינן ביה השור יסקל ,דהיינו שבעינן
שהבעלים יהיה בר מיתה ,בזה הוא דמוסיף רב אשי דלמדין מזה גם שבעינן שיהיו אצל השור הנתונים של
בר מיתה של הבעלים והואיל ובעליו כשהוא טריפה אינו בר מיתה גם הוא כשהוא טריפה הוא פטור וגם
רב אשי לא הוסיף בדבריו "כמיתת בעלים כך מיתת השור" ,משום שזה נלמד מהכלל דכל היכא דקרינן
וכו' ולימוד זה שייך רק בטריפה שבבעלים כה"ג אינו בר מיתה ואינו בכלל "וגם בעליו יומת" ,אבל מה
שנלמד מהאי קרא הדין דכמיתת בעלים כך מיתת השור מודה גם רב אשי דזהו לימוד דפרטי הדינים
שנאמרו באדם נאמרו גם בשור וזה שייך רק אם יתכנו פטורים אלו בשור מחמת עצמו ,אבל ליכא כלל
דין השוואת השור לבעלים שתהא סיבת הפטור של בעלים פוטר גם בשור.
וההכרח לזה דאם נאמר דלרב אשי הפטור הוא מדין כמיתת בעלים כך מיתת השור ,והוא סובר
שזהו דין של מדמינן ואפילו אם לא שייך הפטור מחמת השור עצמו ,א"כ תקשי מנ"ל ללמוד מהאי דרשא
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גופא דין פטורי השור מחמת עצמו ,ואם נאמר דבאמת רב אשי לא ס"ל גדר זה דפטורי השור מחמת
עצמו ,א"כ תיקשי לדידיה איך יליף ר"ש נזיקין שלא בכוונה בשור מקטלי שלא בכוונה ,הלא אין כלל שם
פטור שלא בכוונה בשור ,אלא דפטור משום דהבעלים פטורים ואיך שייך ללמוד מזה על נזיקין ,ובע"כ
צ"ל כמוש"כ דגם לרב אשי איכא תרי דינים הנלמדים מהאי קרא ,חדא ,הדין דכל היכא דקרינן ביה וגם
בעליו יומת וכו' ,וזהו הפטור בשור שהוא טריפה ,ואידך הדין דכמיתת בעלים כך מיתת השור ,שיסודו
הוא דדי"נ דשור אחד הם לענין כ"ג וכוונה וכדומה ,ואין כאן ענין של מדמינן כלל ושפיר מיושב מש"כ
בדעת הרמב" ם דבכל גווני ואפי' בשור של כה"ג די"נ דשור בכ"ג.
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א
איתא בתוספות נזיר )נ ע"ב( ד"ה ת"ש ואע"ג דרביעית דם וכו' דבריהם סתומים לכאורה דאליבא
דמאן קיימי אי אליבא דמאן דאמר אין נוגע וחוזר ונוגע הא לדידי' נמי אין מאהיל וחוזר ומאהיל,
כמבואר חולין )קכד ע"ב( דהא בהא תליא ,וע"כ פליג אהא דרביעית דם הבא מב' מתים ,ור' ישמעאל
דסבר הכי פליג אר"ע בהא דרביעית דם כמבואר חולין ע"ב ,והא דאמרינן טעמא דנפשה כתיב ,היינו
משום דאי הוי סבר יש אם למקרא ע"כ מוכרח ויש מאהיל וחוזר ומאהיל ,ופליג נמי אהא דכזית מן המת
שנחלק טמא שהביאו התוספות מתוספתא דאהלות ,ואפילו במרודד כמבואר בחולין )קכד ע"ב( ואי
אליבא דמאן דאמר יש נוגע וחוזר ונוגע ,הא לדידי' גם בנגיעה טמא במגע כולו ,ואי מה שכתבו תוספות
אבל בנגיעה לא ,היינו במגע קצתו אם כן מהו שהקשו מהנוגע בב' חצאי זיתים והוא מגע כולו וע"כ צריך
לומר דהתוספות דייקו מהא דקתני היה מפורד והמחהו טהור ולא מפלגינן בין מגע כולו למגע קצתו,
משמע דאפילו במגע כולו טהור ,וע"כ הך ברייתא כמ"ד יש נוגע וכו' דבסייפא קתני הא דכזית מן המת
שנחלק טמא ,דאפילו נפרש לענין אוהל הוא נמי כהאי מאן דאמר ,ודוחק לאוקמי לענין משא גרידא,
וא"כ אמאי במפורד והמחהו טהור בכל גוונא ,ומ"ש מהנוגע בב' חצאי זיתים דטמא במגע כולו ,וע"ז
תרצו דאפילו למאן דאמר יש נוגע וכו' אינו טמא במגע כולו אלא במרודד ,והיינו דבאינו מרודד אינו
מטמא במשא משום דאינו נישא בב"א כדעולא ,ומשום הכי אינו מטמא במגע מקרא דהנוגע והנושא וכל
שאינו וכו' כר"ע ,וס"ל להתוספות דאפילו לענין נישא בב"א בענין מרודד ביד"ש אבל מרודד ביד"א אינו
חיבור ודלא כרש"מ פ"א מאה"ט הי"ב דמרודד הוא אפילו ביד"א ,ומשו"ה בנוגע בב' חצאי זיתים טמא
דאיירי במרודד ביד"ש ,אבל היה מפורד והמחהו דהוא מרודד ביד"א טהור אפילו במגע כולו ,וק"ק
ממש"כ תוספות בתחילת דבריהם ולא היה מטמא הנוגע במקצת וכו' דמשמע דבמגע כולו היה מטמא,
וע"כ במרודד א"כ גם כשהתיבו כן ,ודוחק לומר דכשמתיבו זה נחלק לגמרי ,דהרי מוקמי דבהדי דמרתח
ליה וכו' ועדיין צ"ע.
והרמב"ם דס"ל דמרודד אפילו ביד"א ,ומלבד זה ס"ל דבמת לא בעינן נישא בב"א ,כמבואר בחזו"א
אוהלות סכ"א ס"ו ,מפרש הברייתא דהיה מפורד במגע קצתו ,וצ"ע למה סתם דבריו בפ"ד מטו"מ ה"ו,
וכתב סתם טהור ולא חילק בין מגע כולו לקצתו.
והר"ש פ"ג דאהלות מ"ד מפרש הברייתא דהיה מפורד והתיכו ,כמ"ד אין נוגע וחוזר ונוגע ,וסייפא
דקתני כזית מן המת שנחלק טמא ,מפרש לענין אוהל ומשא ,וק' דהי מ"ד דסבר אין נוגע וכו' סבר נמי אין
מאהיל וכו' ,כמבואר בחולין ,ואפשר דדוקא ר' יוחנן תלי הא בהא ,אבל לבר פדא לא תליא הא בהא,
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ואע"ג דר' דוסא ורבנן נפלגו גם בנוגע בב' חצאי זיתים ,מפרש לה ונוגע מלפניו ופליגי אי עור מבטלן
וכמש"כ הרשב"א.

ב
ר"ש פ"ג דאהלות מ"א ,ומיהו אפילו גרסי' ליה ל"ק דהתם איירי במרודד וכו' ,לכאורה תירץ בזה
קושיתו אמאי דמטהר ר' דוסא אפילו במשא ור' יוחנן מטמא במשא ,אבל מה מתורץ בזה אמאי דלא
מוכחינן מהא דהנוגע בב' חצאי זיתים מן הנבילה דסבר ר' דוסא אין נוגע וכו' ,ועכצ"ל דקאי בשי' תוספות
נזיר הנ"ל דגם במגע בעינן נישא בב"א ,ולהר"ש פליגי ר' דוסא ורבנן בהא דעולא ,ולהתוס' ונזיר גם רבנן
דר"ד ס"ל לדעולא ,דמשו"ה חילקו בין מרודד לשאינו מרודד ,וגם גרסינן בהך דאהלות הא דהנוגע בב'
חצאי זיתים ,וע"כ תקשי אליבייהו קושיות הר"ש ,ואפשר דמתרצי להו כתירוץ הרשב"א דאפשר לאוקמי
מתני' בנוגע מלפניו ופליגי אי עור מבטלו.
נמצינו למדים מדברי תוספות ור"ש הנ"ל ,דלעולא בעינן מרודד גם במגע ,וע"כ דהוא מקרא דהנוגע
והנושא ,ומדברי תוס' אנו למדין עוד ,דדינא דעולא דבעינן נישא בב"א הוא גם במת ול"ד בנבילה ,דאל"ה
אין סברא לחלק בין מרודד לשאינו מרודד ,דאי במרודד שאוחז בקטן וגדול עולה עמו ,א"כ לא הוי נחלק
וכו"ע מטמאי במגע קצתו כמבואר במשנה חולין ,ומ"ט דר' דוסא דפליג ,וע"כ במרודד שאוחז בקטן ואין
גדול עולה עמו וכמ"ד יש נוגע וכו' וצריכי' למגע כולו ,א"כ גם כשנחלק לגמרי ליטמא במגע כולו ,וע"כ
דכשנחלק לגמרי טהור מדינא דעולא.
ובחזו"א אהלות סכ"א ס"ו ,ועוקצין ס"א סי"ד דן בזה ,ואינו מביא מהנ"ל ,וכחזו"א אהלות שם
מביא ד' תוס' בנזיר ואינו מבאר דבריהם.

ג
ובחולין )עב ע"א( :ור"ע לטעמיה דאמר אף וכו' הא דלא אמרי' בפשיטות ור"ע ידע לה מהאי קרא
כדאמרי' בכל הש"ס ,היינו משום דהלא גם לר' ישמעאל דסבר נפשת כתיב ידיעי' לה מהתם וכמו שהכ'
תוס' ,ואפ"ה מוקים קרא דהנוגע במת בנפש אדם ,לרביעית דם ,דהאי קרא אזיל למגע וקרא דנפשת
לאוהל ,וכ"כ הרש"ש סנהדרין ,אלא דכיון דסבר לה ר"ע דאפי' מב' מתים מטמא א"כ קרא דהנוגע דכתיב
בנפש דמשמע ממת אחד לאו לרביעית דם אתא ,וכמו שפירש"י ,והנה ע"כ ר"ע נמי סבר להא דעולא,
דהרי בחולין מקשי' מהא דאר"ע ב' חצאי זיתים שתחבן בקיסם כו' ומוקמי' לה במרודד ,ולשי' תוס'
דדינא דעולא הוא גם במת ,א"כ אין בזה שום סתירה ,דקרא דנפשת דאיירי בטומאת אוהל מטמא
ברביעית דם אפילו מב' מתים כיון דלא בעינן נישא בב"א לענין אוהל וכמבואר בר"ם פ"ד ה"ח ט' ,ואי
משום דנחלקו סבר ר"ע כחכמים דר' דוסא ויש מאהיל וחוזר ומאהיל אבל קרא דהנוגע במת בנפש
דאיירי לענין מגע ,בעי' דווקא ממת אחד ובב' מתים הוי נחלקו ,ונהי דסבר יש מאהיל וכו' אבל הא אינו
נישא בב"א ואי שחזר ועירבן הא ס"ל להתוס' דחיבורי אדם לא מהני אפי' לענין נישא בב"א.
מיהו הא תנינן בפ"ב דאהלות מ"ז עצם כשעורה שנחלק לשניים ר"ע מטמא ,חזינן דלא בעי נישא
בב"א וק' דא"כ מאי מקשי' בחולין מהא דאר"ע ב' חצאי זיתים שתחבן בקיסם וכו' הא ע"כ ר"ע לא ס"ל
הא דעולא ,וכן בנזיר )נב ע"ב( אמרי' אהא דעצם כשעורה שנחלק דיחיד פליג עליה דר"ע ,ולפי הנ"ל
חכמים דר' דוסא דס"ל לדעולא לפמש"כ תוס' בנזיר ,וכן תנאי בחולין דס"ל לדעולא פליגי אר"ע ,ואפשר
דעצם כשעורה שנחלק דמטמא ר"ע היינו כשחזר ודבקו ואע"ג דס"ל להתוס' דגם לענין זה לא מהני
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חיבורי אדם אפשר דסבר ר"ע חיבורי אדם חיבור ,או דאפשר דגם בעצם שנחלק אפשר לצייר דמרודד ע"י
רצועות בשר או עור ,וכדמוקמי' בחולין בב"ח זיתים שתחבן בקיסם דאיירי במרודד ,ואי מהא דרביעית
דם הבא מב' מתים דמכריח ר"ע מזה דקרא דהנוגע במת בנפש לאו לענין רביעית דם אזיל וכדפירש"י,
אפשר דסבר רש"י דחיבורי אדם מהני לענין נישא בב"א או דס"ל דלא בעי' נישא בב"א וכשי' הר"מ,
והתוס' בנזיר דלא ס"ל כן מפרשי הסוגיא בחולין כפשטיה דר"ע ידע לה מהאי קרא ,ומשו"ה מוקמי
לקרא דבנפש לעובר במעי אמו ,ולא דייקי כ"כ ל' הסוגיא ,ותדע שהרי נשארו בחולין בקו' תרי קראי
דנפשת ובנפש לר' ישמעאל למ"ל ,ולא ניחא להוא דצריכנן תרי קרא למגע ולאוהל ,וכיון דגלי קרא
דרביעית דם הוי כמת ,הדר דינא דמטמא בכל טומאות מת.
חזו"א עוקצין ס"א סו' סי' י"ד בהא דשפעה חררת דם וכו' וקשה הא אינו נישא כזית בב"א כיון
דנימוח ונתערב דאפשר דאיירי בקרוש לשי' תוס' דבעינן גם במת נישא בב"א תקשי רביעית דם אמאי
מטמא הא אינו בב"א ,ולא משתמע בשום דוכתא דבעינן קרוש ,ואפי' בנבילה ,הא סברי ב"ה במנחות )קד
ע"א( דדם נבילה מטמא ולא בעינן קרוש ,אלא דשעורו ברביעית הואיל ויכול לקרוש ולעמוד על כזית,
ופשוט דכל שהדם מכונס יחד באופן שאם יהא קרוש יהא נישא בב"א מטמא ,ומאי דאינו נישא בב"א
מפני שהוא לח ,לא איכפת לנו ,דדינא דעולא דבעי' נישא בב"א הוא גם כן דינא דנחלק.
תוס' מנחות )קד ע"א( ,ד"ה הואיל ,אבל דם נבילה ובשרה לא משום דאין שיעורן שוה ,צ"ב הא כיון
דכל שעורו ברביעית הוא הואיל ויכול לקרוש ולעמוד על כזית ,והשתא הלא קיימי תוס' בסתרתם דדם
נבילה מטמא לב"ה משום דחשיב כבשר א"כ אמאי אין מצטרפים ,ואפי' למסקנתם דדם מטמא מקרא,
אכתי הא הוי חד שעורא.

ד
תוספתא רפ"ג דאהלות ,מובא בר"ש פ"ב אמר ר"י לא נחלקו וכו' ,והמפרשים פירשו דחלוק רביעית
מב' רביעיות לרביעית מב' מתים ,כיון דברביעית מב' מתים לא יצא שעור טומאה ולא הוי כב' חצאי
זיתים דאי' כשעור טומאה ,ולפי"ז דעת ר"י דברביעית מב' רביעיות פליגי כיון דיצא שעור טומאה ,אבל
בלא יצא שעור טומאה כו"ע ודי דטהורה ,ואליבא דידי' מקשי תוס' בסנהדרין )ד ע"א( דרביעית מב'
רביעיות תיפוק ליה דהוי כב' חצאי זיתים דכל שטומאתו ושעורו שוים מצטרפין ,ולפי מאי דמתרצי עיקר
קרא לרביעית דם ולרבנן דטהור משום דנפשת מעוטא ,ורשב"י סבר דברביעית מב' רביעיות כו"ע מודי
דטמא דהוי כב' חצאי זיתים דמצטרפין ולא נחלקו אלא בלא יצא שעור טומאה ,ולכ"ע מטמא משום
דרבי קרא דנפשות ,ולדידי' ליכא קושית תוס' ,ועיקר קרא לרבויי ב' מתים ,מיהו קשה מאי איכפת לן
דלא יצא כל הרביעית בחוץ כיון שיש במת רביעית ,ולפירוש זה הוא דאמרי' רביעית מב' רביעיות היינו
אפי' יצא ב' רביעיות מב' מתים ולקח חצי רביעית מרביעית זה וחצי רביעית מרביעית זה ,אבל בר"ש
פירש ב' רביעיות שנתערבו ואח"כ חילקן ,וק' למה לן נתערבו.
ואפשר לפמש"כ הראב"ד פ"ד מטו"מ הי"ד דרביעית דם לכו"ע אין מאהיל וחוזר ומאהיל כשנחלק
משום דאינו נפש אלא כשהוא מחובר ,ומשו"ה סבר ר"י דברביעית הבא מב' מתים כו"ע מודי דטהור
משום דהוי נחלק אבל כשעירב ב' רביעיות דרביעית לא נחלק מעולם אלא דנתערב ברביעית ממת אחר
ופליגי אי דרשי' נפשות או נפשת ,מיהו דעת רשב"י דפליגי ברביעית הבא מב' מתים ק' לשי' הראב"ד
דר"ע מטמא אע"פ שנחלק ,מיהו נראה דכשחזר ועירבן מודה הראב"ד דמטמא למאן דאית ליה מאהיל
וחוזר ומאהיל ואפי' למאן דאמר אין חיבורי אדם חיבור כיון דמיאהיל על כל הרביעית לולא דכשהוא
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חלוק לא הוי נפש אבל כשהוא מחובר הוי נפש אפי' חיבורו ביד"א ,דומיא דס"ל להרמב"ם דמהני חיבורי
אדם לענין נישא בב"א ,ולפי"ז אפשר דלרשב"י לא פליגי ר"ע וחכמים בקרא דנפשות ונפשת ,אלא פליגי
אי יש מאהיל וחוזר ומאהיל וסבר ר"ע יש מאהיל וכו' ורבנן סברי אין מאהיל וכו' והא דפליגי מב' מתים
לרבותא ,ולר"י כשנחלק כו"ע מודי דטהור ,וברביעית מב' רביעיות פליגי בקרא דנפשות ועדיין צ"ע.
תוס' יומא )פא ע"א( ד"ה כל ,ברביעית דם הבא מב' נפלים וכו' .ע"כ ביצא מקצתו דביצא כולו מטמא
ר"ע אפי' בפחות מרביעית כמבואר ברפ"ב דאהלות ,ואפי' ביצא מקצו עדיין ק' כיון דביצא כולו טמא,
א"כ ביצא מקצתו הו"ל כרביעית הבא מב' מתים דאיכא בזה דינא דכל שטומאתו ושעורו שוין מצטרפין,
וצ"ע.
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"אמר רב אבהו אמר רב אלעזר  -מפני מה נענש אברהם אבינו ונשתעבדו בניו למצרים מאתיים ועשר
שנים ,מפני שעשה אנגריא בת"ח שנאמר 'וירק את חניכיו ילידי ביתו'" )נדרים לב ע"א( ומפרש הר"ן -
" שהוליך חניכיו למלחמה דהיינו בני אדם שחנך לתורה".
"...בהוציאך את העם ממצרים תעבדון את הא-להים על ההר הזה )שמות ג .יב (.וברש"י וששאלת
מה הזכות יש לישראל שיצאו ממצרים ,דבר גדול יש לי על הוצאה זו שהרי עתידים לקבל התורה על ההר
הזה לסוף ג' חדשים שיצאו ממצרים".
נמצנו למדים שגלות מצרים יסודה בפגימה בכוח לומדי התורה ומאידך יציאת מצרים יסודה בעיקר
הכוח של התורה קבלת התורה ,ויש להבין מה עניין זה לזה.
ומתבארים הדברים על פי דברי האור החיים הקדוש בפרשת יתרו )שמות יט.ה( על הפסוק "והייתם
לי סגולה "וזו לשונו " -וזה טעם פיזור ישראל בד' רוחות העולם ,לחזור אחר הסגולה שהיא אבידתם,
והנה זולת עוונם של ישראל היו יכולים השגת הדבר בלא פיזור בעולם אלא בכוח עוצם תורתם היו
מולכים בעולם ושואבים כל בחינות הקדושות מכל מקום שהם ,ובאמצעות דחטא תש כוחם וצריכים
לרדת שמה לברר הטוב ההוא".
ונפיק לן יסוד חשוב מתוך דבריו הקדושים שתכליתו של עם ישראל להעלות את העולם כולו אל
מדרגה עליונה באמונה ולהשליט את האמת הא-להית בכל אתר ואתר וזאת ע"י הארה באור התורה,
ובהפרשת הטוב מן הרע שבעולם ודרך לעבודת ה' .תכלית זו המתבצעת ע"י כוח הארת התורה שני
אופנים ודרכים לה.
האחת  -זכו ,הם יושבים על אדמתם ועוסקים בתורה שנקראת "עוז" ,עוזה של תורה נצרך ע"מ
שתהיה האפשרות לפרוץ מן התחום המצומצם לכאורה של לימוד תורה בבתי מדרשות ובתי כנסיות
ולשלוח קרני הוד שמשפיעות את ברכתה מסוף העולם ועד סופו.
התורה והעסק בה הופכת את העמלים בה למלכים שמולכים על כל העולם כולו "מאן מלכי רבנן".
קרני העוז וההדר של לומדי התורה מביאם לבירור הטוב מן הרע בבריאה כולה ללא הגבלה של זמן
ומקום וזאת משום שנבדל מן הגשמיות הוא מעל הזמן והמקום אשר שמם נתפס רק על חפץ גשמי ,זהו
מילוי היסוד הנשגב ביותר ,ודוקא כאשר עם יושב בארצו ודבוק בכרמו ברם ישנה דרך נוספת  -לא זכו -
אם נדבק בידיהם לחלוחית של החומריות הגשמית תש הכוח הרוחני ,כוחה של תורה ,ההשפעה הרוחנית
הבילתי מוגבלת מתמעטת והולכת ,ולעת כזאת מפזרם הקב"ה באומות העולם ובד' רוחות השמים "כדי

*
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להעלות את הטוב ההוא" ומלמד את כל פרט ופרט להוציא אל הפועל את הסגולה הפנימות שמאיכה
בפנמיותו בכוח.
תוצאת ירידת כוח התורה היא הגלות  -כאשר חלה ירידה רוחנית שבאה לידי ביטוי בירידת התורה
ימי גלות ממשמשים ובאים ,הגלות אינה רק עונש וגמול על מעשה ,אלא תוצאה של מציאות ,כאשר אין
עם ישראל זכים מספיק אזי הדרך והיעוד העליון צריך להגיע בדרך פחותה יותר.
וכמו בגאולה הראשונה כך גם בגאולה העתידה  -ליציאה מן הגלות ולשיבת העם לארץ קדשו יש ערך
והצדקה ואת הכוחות הפועלים רק כאשר המקביל בא חיזוק בכוחה של תורה ,רק ע"י התורה ניתן להגיע
לשלום האמיתי בחינת" ,ה' עוז לעמו יתן ה' יברך את עמו בשלום".
יפים הדברים לאומרם בימים שבין פסח לעצרת בין היציאה מעבדות לקבלת החרות ,כל תכליתה
של יציאת מצרים  -קבלת התורה ואין לך בן חורין אלא מי שעוסק בתורה ,קבלת התורה אינה רק סיבה
ותכלית היציאה לחרות אלא היא ,התורה  -החרות גופא.
אמרו  -שנים עשרה אלף זוגות תלמידים היו לר' עקיבא וכולם מתו בפרק אחד )מפסח ועד עצרת(
מפני שלא נהגו כבוד זה בזה )יבמות סה ב (.כח התורה וגבורתה עולים למדרגה העליונה בשלום שת"ח
מרבים בעולם ,ולכן פגיעה בכבוד ת"ח שהם גוף התורה היא פגיעה בכוחה של תורה ,ובימים שבין פסח
לעצרת המתאימים לתיקון הגדול של החטא שהפיל חללים כה רבים ,שומה עלינו להתחזק בכוחה של
תורה כהכנה לקבלת התורה.
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איתא בפסחים )ז ,ע"ב(" :אמר רב יהודה אמר שמואל ,כל המצוות מברך עליהן עובר לעשייתן
)קודם ,כמו ויעבור את הכושי ,קדמו - .רש"י( .מאי משמע דהאי עובר לישנא דאקדומי הוא ,אמר רב נחמן
בר יצחק ,דאמר קרא וירץ אחימעץ דרך הככר ויעבר את הכושי .אביי אמר מהכא ,והוא עבר לפניהם,
ואבע"א מהכא ,ויעבר מלכם לפניהם וה' בראשם.
בי רב אמרי חוץ מן הטבילה והשופר .בשלמא טבילה דאכתי גברא דלא חזי ]כגון טבילת בעל קרי
דקי"ל בברכות )כ ,ע"ב( שאסור בדברי תורה ובברכה ,דעזרא תיקן טבילה לבעלי קריין לדברי תורה,
ומשום ההוא טבילה תקון בכל הטבילות ברכה לבסוף - .רש"י[ ,אלא שופר מ"ט ,וכי תימא דילמא
מיקלקלא תקיעה ,אי הכי אפילו שחיטה ומילה נמי .אלא אמר רב חסדא חוץ מן הטבילה בלבד אתמר".
ועדין צריך להבין ,מה היתה סברתם של בי רב ,שאמרו "חוץ מן הטבילה ומן השופר" .שהרי
למסקנת הגמ' רב חסדא חולק ואומר חוץ מן הטבילה לבד ,אך לא מצינו שבי רב חזרו בהם ממה שאמרו
שאף בשופר לא אמרינן שמברך עובר לעשייתו.
ליישוב התמיהה ,יש לעיין בסוגיא מקבילה בירושלמי ,והכי איתא התם )ברכות פ"ט ה"ג( :מצות
אמתי מברך עליהן ,ר' יוחנן אמר עובר לעשייתן ,רב הונא אמר בשעת עשייתן .אתיא דרב הונא כשמואל,
דאמר ר' יוסי בי ר' בון בשם שמואל ,כל המצות טעונות ברכה בשעת עשייתן חוץ מתקיעה וטבילה )דאינו
מברך אלא אחר התקיעה ,דבשעת התקיעה א"א לו לברך ,וכן טבילה - .פני משה( .מעתה ברור מדוע לרב
הונא יצאו טבילה ותקיעה מן הכלל ,כיון ששיטתו היא שמברך בשעת עשייתן ,וא"א בשעת התקיעה
והטבילה לברך .ובאמת לר' יוחנן שמברך עובר לעשייתן ,לא יצאו טבילה ותקיעה מן הכלל ,אא"כ נאמר
שבטבילה גברא לא חזי.
וידוע שבכל מקום שמוזכר "אמרי בי רב" הוא רב הונא ,שהיה תלמידו של רב )עיין בסנהדרין יז,
ע"ב( .הרי מובן מה שנאמר בסוגייתנו ,שבי רב אמרי חוץ מן הטבילה והשופר ,וזוהי שיטת רב הונא
שבירושלמי ,שמברך בשעת עשייתן ,אלא שהבבלי אינו מודע לשיטה זו ,וסבור שאמרי בי רב קאי אשיטה
הרגילה שמברך עובר לעשייתו ,וע"כ תמה אמאי "חוץ מן השופר" ,וע"כ סיים רב חסדא "חוץ מן הטבילה
בלבד" ,אבל אמרי בי רב לשיטת רב הונא ,באמת הוציא מן הכלל  -שמברך בשעת עשייתן  -גם טבילה וגם
שופר.
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פסק הרמב"ם פ"ו מהל' שכירות הל"ה "הזבל שבחצר הרי הוא של שוכר וכו' אבל אם היו הבהמות
של אחרים הזבל של בעל החצר שחצירו של אדם קונה שלא מדעתו אע"פ שהיא שכורה ביד אחרים".
ובהשגות שם "א"א ד"ז אינו מחוור שהרי הגמ' העמידוה בחצר המשכיר דלא אגירא לשוכר דאי
אגירא ליה כדידיה דמי וקניא ליה מידי דהוי אשוכר את מקומו"  -מבואר דדעת הרמב"ם שחצר מושכרת
קונה למשכיר ולא לשוכר ואלו דעת הראב"ד בחצר המושכרת קונה לשוכר והוכחת הראב"ד...מכך
שמהני במכר אם שוכר את מקומו לקנות מטלטלים שבחצר המוכר או הנפקד הרי שקנין חצר מהני
לשוכר.
ולכאורה צע"ק דהיה אפשר להקשות מגט שמהני בחצר שאולה ושכורה ואולי הטעם שלא הקשה
משם דאפשר לחלק בין נתינת גט דמהני נתינה כל שהו למכר דבעינן שיקנה החצר קנין גמור ] .ויש לעיין[
דין שוכר את מקומו מבואר ברמב"ם פ"ג מהל' מכירה הל"ז וז"ל "וכן השוכר המקום שאותם
המטלטלים מונחים בו קנה ואין אחד מהם יכול לחזור בו ואע"פ שלא הגביה ,שהרי נעשית ברשותו" וכן
ביאר זאת ]פ"ד הל"ו[ יעו"ש.
והנה לא ציין הרמב"ם אי בעינן חצר המשתמרת אי שיעמוד בצד שדהו וצ"ע דהרי חצר קונה רק
בתנאים אלה.
ובשלמא אי נקטינן לתירוצו של רב פדא ]ב"מ יא [:דדעת אחרת מקנה שאני ] יעוי"ש בהגה"מ פ"ג
ה"ז[ מהל' מכירה[ אך לשיטת הרמב"ם נדחו דברי רב פפא מהלכה ]כמבואר ברמב"ם פי"ד מהל' זכיה
ומתנה הל"ח ט' ובמ"מ שם בהל' ח'[ וצ"ע.
עוד יל"ע דהנה במשנה ]מע"ש פ"ה מ"ט[ במעשה דר"ג והזקנים וז"ל המשנה "מי שהיו פירותיו
רחוקים ממנו צריך לקרוא להם שם מעשה בר"נ והזקנים שהיו באים בספינה אמר ר"ג . .עישור שאני
עתיד למוד נתון ליהושע ומקומו מושכר לו וכו' משנה זו מוזכרת בקידושין )כ"ו( וב"מ )יא ע"א(
ומסתפקת הגמ' באיזה קנין הקנה ר"ג את המעשרות לזקנים האם בקנין אגב קרקע או בקנין חצר אמנם
בפירוש המשנה שם באר הרמב"ם וז"ל "מכלל הדברים שהמטלטלים נקנים בהם הוא שכירות המקום
שהם בו מפני שנעשה אותו המקום ושנת השוכר ואלי הקונים במטלטלים שבו ונעשו ברשותו ויתבאר ד"ז
בב"ב".
מלשונו נראה שקנין זה ]של שוכר את מקומו[ הוי גדר של תפיסה או משיכה וצ"ע שלא באר כמבואר
בגמ' דהוי אג"ק או חצר וכן מ"ט הסביר קנין זה בדרך אחרת מחצר.
ולבאר ענין זה נקדים דהנה בקנין חצר מצינו בגמ' בב"מ ובגיטין לימוד דמהני חצר בגט ובגניבה
ומשם נלמד לזכיה והנה בגדר חצר יש שני ענינים א .שחצר חשיב רשותו של אדם כידו ב .שמהני לקנות
עבורו ויל"ע האם מה דבעינן לימוד בגמ' היא להחשיב חצר כרשותו או דמהני בתור קנין.

27בענין קנין חצר בשוכר

ונראה מהצריכותא בגמ' דאף אם חצר הוי רשותו בעינן לימוד שמהני לקנות עבורו וליחשב קבלה
גמורה או מעשה גמור לגבי גט וגניבה ,ויתכן שלענין שיחשב רשותו בלבד לא בעינן לימוד.
ולפי"ז נלע"ד שיש שני אופנים של קנין חצר :א .שחצר קונה לאדם בתורת יד או שליחות שהקנין
נעשה ע"י החצר ,ב .שהאדם פועל את הקנין ונחשב כתופס את החפץ ע"י.
ובחילוק זה יתבארו סוגיות רבות ונציין מפה דוגמאות :בהגהות אשרי ]ב"מ פ"ב סי' ט' הגה הג'[
ביאר שם מ"ט מוצא מטמון בכותל ישן לא קנה בעל החצר וז"ל :כתב ראבי"ה דל"ש למימר בכי האי
גוונא חצירו של אדם קונה לו שלא מדעתו וזכה בו הראשון שקנה הכל והכותל כיון דאינו הווה כשאר
מציאה לא זכה דכשקנאו לא העלה על לבו לקנות המטמון הלכך לא זכה אלא בדבר שרצה לקנות וחצירו
קונה לו בדבר הבא לחצירו אחרי כן אבל כאן שהייתה בו מקודם ולא נתכוין  -לא קנה.
ולכאורה דבריו סותרים זא"ז דבריש דבריו נימק הטעם בזה שלא כיון וידע ובסיפא מחמת שחצר
קונה רק מה שבא לאח"ז וצ"ל דבעינן תרתי דלענין קנין חצר שמהני גם שלא מדעתו בעינן שיבא אח"ז
אבל לענין שיחשב מחזיק בחפץ ויקנה ע"י קנית החצר בעינן דעתו.
והנה בש"ך בסימן ר"ב ס"ג באר שחצר אינה קונה בב"א דהיינו בזוכה בחצר ובמטלטלים באחד
ובנתיה"מ שם באר דאינו בתורת קנין חצר אבל החשיבו כמוחזק ותפיס במטלטלים מהני והן הן הדברים
עוד יש לבאר בענין קנין אגב האם נחשב פעולת הקנין שנעשתה בקרקע כאלו נעשתה גם במטלטלים או
דהמטלטלים טפלים לקרקע וחשוב ע"י תפיסת הקרקע כתפס במטלטלים.
ונראה להוכיח זאת מדברי קצוה"ח רע"ה ס"א שדן האם מהני אגב בהפקר והוכיח מגזל קרקע
והייתה בה פרה שחשיב גזלן עליה דמהני אגב בהפקר באופן שצבורים בתוכה ובאר זאת לדעת הרמב"ם
דבצבורים לא בעינן אמירת אגב הרי דמהני ממילא דחשיב ע"י הקרקע מוחזק גם במטלטלים הצבורים
בהם ובאינם צבורים בבעינן אמירת אגב מהני בתורת מעשה קנין אמנם לראבד דס"ל שגם בצבורים
בעינן אמירה אין חילוק.
ועפ"י הקדמות אלה נבא לבאר ונקדים קושיא אחת במ"מ ]פ"ג מהל' מכירה הל"ז[ באר שחצר קונה
]בשוכר את מקומו[ אם משתמר או עומד בצדו ואלו בהל' ט' שם כתב דלא בעינן אגב בצבורין משום דקני
משום חצירו הרי שלא בעינן חצר המשתמרת וכבר הקשו עליו דסתרי דבריו זא"ז.
ונלענ"ד דאי צבורים לא בעי אגב אין הטעם מחמת שניכר שזו כונתו וחשיב כאומר אלא כמו שבארנו
לעיל שחשיב תפיסת הקרקע כתפיסת המטלטלים וע"י הקרקע תפס ומוחזק כאלו הגביהם או משכם
ומה"ט מהני ומה שבאר המ"מ בשוכר את מקומן היינו בעומד בצדו או משתמר דוקא היינו שיקנה
בתורת חצר בלבד אבל לצד שצבורים מהני בלא אמירה הרי ששוכר את מקומן מהני בתורת אגב גם
בחצר שאינה משתמרת ואינו עומד בצדו ולמ"מ דבעינן אמירה כדי שיקנה בתורת חצר צריך משתמרת
ומדוייק הדבר בלשונו שם "ודוקא שחצר משתמרת או עומד בצד המקום הא לאו הכי לא אלא א"כ תקנה
לו מדין מטלטלים עם קרקע ולדעת ההשגות צריך אגב בפירוש" מדויק מדבריו שלרמב"ם דלא בעי
אמירת אגב מהני שוכר את מקומן בלא שום דבר נוסף והטעם שלא באר יותר בפירוש מכיון בבה"ל ט'
לא הסכים עם דברי הרמב"ם
ובזה אפשר להבין שיטת הרמב"ם שחלק בין קנין חצר המשתמרת שקונה לו שלא מדעתו מתורת יד
או שליחות לשוכר את מקומן דחשיב תפוס בדבר ומהני רק להחשיבו כעושה מעשה בחפץ ולכן מהני רק
במכר או מתנה בגדרי משיכה או הגבהה אבל שלא מדעתו או במקום שלא אמר לו לך ומשוך וכן כל של
כוון למעשה קנין ובא לקנות ע"י חצירו בזה בעינן לגדרי חצר בעינן עומד בחצרו או משתמרת
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ולפי"ז אפשר לחלק ולומר שחצר שכורה חשיב אמנם חצרו של המשכיר לגבי קנין חצר אבל גם
השוכר חשיב תפוס והוי ברשותו ולכן מהני לגבי דין שוכר את מקומן.
והיות ובארנו שדין זה של השוכר את מקומן חשיב תפוס נלמד מדין אגב בצבורין א"כ אפשר לבאר
בזה מהלך הגמ' בסוגית ר"ג והזקנים דבהו"א ס"ל שקנו מגדרי חצר וא"כ בעינן משתמרת לדעתם וכו'
ולמסקנא דקני בתורת אגב תלי בסוגיא בקידושין אי בעי אמירה בצבורים או לא וא"כ למסקנת הרמב"ם
שוכר את מקומן סגי דדמי לגמרי לאגב בלא אמירה וא"ש ביארו בפיהמ"ש
והאמת שהדברים מבוארים בעיטור מאמר שכירות וש"מ מכי שכרו כחצירו דמי וקנה מה שבתוכה
מדין אגב .והא דאמרי גבי בהמה בשוכר את מקומה מסתברא דאמר ליה אגבי'.
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איתא במשנה ב"מ יא" :ראה אותן רצין אחר מציאה ,אחר צבי שבור ,אחר גוזלות שלא פרחו ואמר
זכתה לי שדי ,זכתה לו" ,ובגמ' שם ,והוא שעומד בצד שדהו ,ומיירי בחצר שאינה משתמרת אבל בחצר
המשתמרת קונה לו ,אף שאינו עומד בצד שדהו ,וכתב הנ"י" :וחצר המשתמרת דלא בעינן שיהא עומד
בצד שדהו צריכא טעמא ,דהא לאו משום יד הוא דמהני כמו בגט ,דהתם בעינן עומדת בצד חצרה
כדלקמן ,וגם לא מטעם שליחות כדפי' הרנב"ר ז"ל שא"א לזכות לחבירו מתורת שליחות אא"כ נעשה
שלוחו של בעל הממון ,ובמציאה ליכא בעל הממון שיהא זה שלוחו ,ולא שייך למימר בחצר כדאמרינן גבי
מגביה מציאה לחבירו ,דמיגו דזכי לנפשיה זכי נמי לחבריה ,וכו'".
במשנה גיטין יא :ישנה מח' בין ר"מ וחכמים ,אם שחרור לעבד הוי זכות או חובה ,ולפי חכמים
שהוא זכות ,אדון שאמר תן שטר שחרור זה לעבדי ורצה לחזור בו לאחר מכן ,אינו יכול לחזור .ובגמ'
שם" :אמר רבי יוחנן התופס לבע"ח במקום שחב לאחרים לא קנה וא"ת משנתנו ,כל האומר תנו כאומר
זכו דמי" .והקשה ר"י ]תוס' ד"ה "שמע מינא"[ דאפילו אי תופס לבע"ח במקום שחב לאחרים קנה היכי
שייך הכא ,דהתם ,היינו טעמא ,משום שהוא שלוחו ,וקונה אפי' בע"כ של לוה ,משום שהוא חייב לו והוי
כאילו תפס הוא בעצמו ,אבל הכא אפי' העבד עצמו אינו יכול לעכב לאדון מלחזור בו ,אלו היה נותן לו גט
על דעת שלא ישתחרר בקבלה זו ,שהרי אינו חייב לשחררו .ותירץ ר"י דעבד נמי ,עבד ליה נייח נפשיה
וחשיב כקצת חוב ואעפ"כ כיוון שאין האדון חייב לו כלום חשיב ליה חב לאחריני ,ע"כ .והר"ן הביא דברי
התוס' וכתב ע"ז ז"ל" :ודברים הללו רחוקים בעיני הרבה...ולי נראין דברים כפשטן ,דמתניתין שמעינן
דכל אדם יכול להעשות שליח מדעתו לזכות לחבירו ,ומשו"ה כל שאמר לו האדון ,תן שטר שחרור לעבדי
הרי שליח יכול לומר הריני עושה עצמי שליח קבלה שלו והרי הוא כאילו עשאו עבד שליח לכך ,ומינה
בעינן למילף דתופס לבע"ח קנה ,לפי שהתופס יכול לעשות עצמו כאילו עומד במקומו של בע"ח".
והקשה המחנה אפרים בסימן ד' מהלכות שלוחין" :ולכאורה נראים דבריו סותרים אלו את אלו".
שבגיטין כתב שכל אדם יכול לעשות עצמו שליח לזכות לחבירו ,ואעפ"י שבעל הממון לא עשהו שליח,
ואלו בב"מ כתב שא"א לזכות לחבירו מתורת שליחות אם לא שעשהו בעל הממון שליח .ויעוי"ש מה
שתירץ.
ובהלכות זכיה ומתנה סימן ל"ג הביא שוב דברי הר"ן הנ"ל המובאים בנ"י בב"מ ,והקשה קושיה
נוספת וז"ל" :צריך להבין מ"ש מוהר"ם ז"ל והביאו המרדכי בפ"ק דמציעא ,דגבי מתנות ]כהונה[ ליכא
דעת אחרת מקנה ,דאין לבעלים בהם שום שעבוד ,אלא טובת הנאה ,וטובת הנאה אינה ממון .יעוי"ש.
וקשה לזה דהא בפרק כל הגט אמתני' דהמלוה מעות את העני אוקמוה במזכה להם ע"י אחר .וכו'".
יעו"ש תרוצו שרצה לומר דס"ל דטובת הנאה ממון או שס"ל דאפשר לזכות לחבירו אעפ"י שאינו שלוחו
של בעל הממון.
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בנתיבות המשפט גם הוא הביא דברי הר"ן הללו בסימן ק"ה סק"ב .והקשה עליו מס' קושיות.
הרי בגמ' ב"מ דף ט .גבי המגביה מציאה לחבירו שלא קנה ,איכא טעמא אחרינא מדוע לא קנה ,שהוי
תופס לבע"ח במקום שחב לאחרים ,ולא הטעם שלא הוי שלוחו של בעל הממון.
ב .מדוע התופס לבע"ח במקום שאינו חב לאחרים קנה ,והרי אינו שלוחו של בעל הממון שהרי עושה
זאת בע"כ.
על הקושיא הראשונה תירץ דהוכרח הר"ן לומר טעם אחר מהגמ' ,משום שבחצר לא שייך טעם הגמ'
שהוי תופס לבע"ח במקום שחב לאחרים ,שהרי הסיבה דלא מהני שליחות בתופס לבע"ח במקום שחב
לאחרים ,כתב הפנ"י דהוי כשליח לדבר עבירה ,ובחצר מהני שליחות אף לדבר עבירה ממש כמו בגניבה,
ולכן אף בחב לאחריני צריך להועיל מהאי טעמא ,ולכן כתב הר"ן טעם אחר ,דלא מהני שליחות בממון
אא"כ הוי שלוחו של בעל הממון] .שוב הקשה מדוע הגמ' בדף ט .לא כתבה טעם הר"ן שהמגביה מציאה
לחבירו לא קנה חבירו משום שאינו שלוחו של בעל הממון .ותירץ שאולי אינו סובר שזכיה מטעם
שליחות [ .ועל הקושיה השניה תירץ שמכיון שנכסי הלוה משועבדים למלוה ,ואף עתה לאחר שתפס,
עדיין יכול הלוה לסלקו בזוזי ,א" כ עדיין הנו הבעלים על החפץ ,ובכה" ג לא בעינן שלוחו של בעל הממון.
עוד הקשה בנתה"מ ,שהר"ן הנ"ל סותר דברי התוס' ב"מ עא .ד"ה "בשלמא" ,שמהתוס' משמע שאף
אם נאמר שצריך שלוחו של בעל הממון ,בהפקר ומציאה שאין בעל ממון ,מהני שליחות אף שהמשלח
אינו בעל הממון ,ומהר"ן משמע שגם בכה"ג בעינן שלוחו של בעל הממון .ותירץ ,שישנו חילוק בין הפקר
לאבידה ,שבהפקר יצא החפץ מרשות הבעלים בשעה שהפקירו ,משא"כ באבידה אף שהתייאשו בעליה
עדיין היא ברשותם עד שיגיע לרשות הזוכה ,התוס' מיירי בהפקר ולכן לא בעינן שלוחו של בעל הממון,
שהרי אין בעלים לממון זה .ואלו הר"ן עוסק באבידה ושם בעל האבידה עדיין בעל הממון עד שיגיע ליד
הזוכה ובכה" ג בעינן שלוחו של בעל הממון.
ולענ"ד נראה הסבר אחר בדין שלוחו של בעל הממון וגדרו ,וכן הסבר אחר בדברי הר"ן בב"מ ,ולפי
זה יתבארו הדברים באר היטב בלא קושי כלל.
מכיון שמקור דין שלוחו של בעל הממון הוא מהירושלמי ,ראשית נביא את לשון הירושלמי ]גיטין
פ"ו ה"א[" :ר' זעירא בעי קומי ר' מנא אף לענין מתנה כן אדם עושה שליח לקבל דבר שאינו שלו ,אמר
ליה תמן התורה זיכת אותה בגיטה והיא עושה שליח לקבל דבר שהוא שלה ,אית לך למימר במתנה אדם
עושה שליח לקבל דבר שאינו שלו" .כל האחרונים שציטטו ירושלמי זה ]אלו שראיתי[ השמיטו את חציו
האחרון" :והיא עושה שליח לקבל דבר שהוא שלה" .אלא כתבו רק" :תמן התורה זיכת אותה בגיטה".
ובעקבות כך הסבירו שישנו הבדל בין גט אשה למתנה ,שבגט אין צורך שיהא שלוחו של בעל הממון,
משא"כ במתנה ששם בעינן .והסברא לחילוק זה כתבו ,שבגט לא בעינן שהאשה תזכה בגט מבחינה
ממונית ,שהרי הגט מועיל אף בע"כ וכן אם כתבו על אסורי הנאה כשר] .הקצוה"ח סימן ר' סק"ה כתב
חילוק זה בין גט לבין שאר הקנאות בדיני ממונות כדי להסביר מדוע בגיטין שייך ידה וגיטה באין כאחד,
עי"ש [ .ולכן בגט אין צורך בשליחות של בעל הממון ,משא"כ בשאר דיני ממונות שבעינן שיזכה המקבל
בחפץ ,בכסף או בכל דבר שעליו עושים הקנין ,ולכן בעינן שלוחו של בעל הממון .אך לענ"ד ,מהירושלמי
משמע שגט אינו שונה ממתנה בכך שבגט לא בעינן שלוחו של בעל הממון אלא ההיפך הוא הנכון ,מתקיים
בגט הכלל הזה אף שהאשה שולחת ,כדמוכח מהא דאמר "תמן התורה זיכת אותה בגיטה והיא עושה
שליח לקבל דבר שהוא שלה".
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לכן נראה להסביר דברי הירושלמי כך ,שהכלל "שלוחו של בעל הממון" כוונתו :שצריך זיקה בין
השולח לבין נשוא השליחות ,ובמקרה שאין קשר כלל בין שני הדברים ,אין אפשרות למנות שליח ,ולכן
במתנה כל עוד לא נעשה מעשה קנין המזכה את המתנה למקבל ,אין זיקה בין השניים ואינו יכול למנות
שליח לקבל את המתנה ,משא"כ בגט אשה ,שאמנם בעל הממון הוא הבעל ,אך ישנה זיקה בין האשה ובין
גיטה עוד קודם שניתן הגט ,זיקה זו נובעת מדינים שהתורה חייבה ,הקושרים בין האשה לבין הגט כגון
שצריך לכתוב הגט לשם אשה זו ,לכן נחשב "דבר שלה" .אין הכוונה מבחינה ממונית ,אלא שישנה זיקה
בין האשה לבין גיטה עוד קודם שיגיע לידה.
א"כ זה הסבר הירושלמי" :תמן התורה זיכת אותה בגיטה" ,כלומר שבגט התורה גרמה שיחשב
גיטה עוד קודם שיגיע לידה ,והמשך הדברים" :והיא עושה שליח לקבל דבר שהוא שלה" כלומר :יכולה
לעשות שליח לגבי גט שהוא שלה משום הזיקה שהתורה זיכתה.
אמנם ,הרידב"ז על הירושלמי רצה לקיים את ההסבר שכתבנו בשם האחרונים ,וגם את המשפט
המושמט בכל האחרונים ,רצה להסביר להבנתם ,אך לענ" ד אין הסברו מתיישב יפה עם לשון הירושלמי.
נראה שזו גם כוונת הר"ן בחידושיו בבבא מציעא ,ומה שלמדו המחנ"א ובעל נתיה"מ נבע מכך שלא
ראו את חידושי הר"ן עצמו] ,סביר להניח שלא היה להם[ אלא את הנ"י שציטט את הר"ן.
וז"ל הר"ן בדף י"א ,אמצע ד"ה "האי חצר"" :ואפילו מ"ד דאמר נמי המגביה מציאה לחבירו קנה
חבירו ,לא מטעם שליחות הוא אומר כן ,אלא דוקא היכי דאיכא למימר מיגו דזכי לנפשיה זכי נמי
לחבריה ,דהא תלמוד וכו'...וטעמא דמלתא לפי שא"א לזכות לחבירו מתורת שליחות ,אא"כ עושה
שליחות בעל הממון ,והיכי דליכא דעת מקנה ,אין כאן בעל ממון שיהא זה שלוחו ,הלכך וכו'" ,מבואר
בדבריו ,שהטעם של מ"ד המגביה מציאה לחבירו לא קנה חבירו ,משום שאינו שליח של בעל הממון,
ודלא כהבנת הנתה"מ שהר"ן כתב טעם זה לגבי חצר שאינה קונה מציאה מדין שליחות .אמנם נכון
שהר"ן בהמשך כתב שגם בחצר זהו הטעם ,אך כתב כן גם כטעם למגביה מציאה לחבירו ,א"כ מה שחילק
בנתה"מ בין מגביה מציאה לחבירו ששם הטעם דהוי תופס לבע"ח במקום שחב לאחרים ,ובחצר הטעם
משום שאינו שלוחו של בעל הממון ,אינו שהרי הר" ן כתב טעם זה שאינו שלוחו של בעל הממון לשניהם.
א"כ הדרא קושית הנתה"מ לדוכתא ,שבגמ' אמרינן שהמגביה מציאה לחבירו לא קנה חבירו ,הוא
משום שחשיב תופס לבע"ח במקום שחב לאחרים ,ולכן לא קנה ,ואלו הר"ן כתב ,שהטעם הוא ,שאינו
שלוחו של בעל הממון ,כמו כן קשה ,מדוע התופס לבע"ח במקום שאינו חב לאחרים קנה ,והרי אינו
שלוחו של בעל הממון.
ע"כ לומר ,שהר"ן מפרש שהתופס לבע"ח במקום שחב לאחרים ,היא סיבה חופפת לסיבה שאינו
שלוחו של בעל הממון ,והטעם ,שכשתופס לבע"ח במקום שאינו חב לאחרים ,נמצא שכל נכסיו של הלוה
משועבדים לבע"ח זה ,ולכן ישנה זיקה בין נכסיו של הלוה לבין המלוה קודם שתפסם ,ולכן נחשב בעל
הממון .משא"כ כשחב לאחריני ,כלומר שהלוה חייב גם לאחרים ,אזי אין החפצים משועבדים רק למלוה
זה ,ודין זה פוגע בהגדרתו כבעל הממון.
בזה מתורץ נמי ,מה שהקשה המחנ"א סתירה בדברי הר"ן ,שמה שכתב הר"ן בגיטין שיכול כל אחד
לעשות עצמו שליח קבלה וכו' ,הוא רק לפי ההוא אמינא ,שהתופס לחבירו במקום שחב לאחרים קנה,
וא"כ לא בעינן שלוחו של בעל הממון .ולכן יכול אדם לעשות עצמו שליח לחבירו שלא מדעתו ,משא"כ
למסקנה ,שהתופס לבע"ח במקום שחב לאחרים לא קנה] ,א"כ בשליחות בעינן שלוחו של בעל הממון[
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אזי אין אדם יכול לעשות עצמו שליח של חבירו ,אם לא שבעל הממון יאמר לשליח זכה לו .ואלו בב"מ
כתב ,לפי מאי דקיי" ל שבעינן שלוחו של בעל הממון ,ולכן אין סתירה כלל.
גם מה שהקשה המחנ"א מטובת הנאה שאינה ממון ולכן לא יוכל למנות שליח לזכות ע"י אחר
לק"מ .לפי מה שאמרנו שא"צ שיהא בעל הממון ממש ,כי אם זיקה אל הממון ,כדי שיהא קשר בין
המשלח לבין נשוא השליחות ,ממילא יכול למנות שליח גם כשיש לו רק טובת הנאה בדבר ,אעפ"י שאינו
ממונו ממש.
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ז"ל הרמב"ם הל' אישות פ"א ה"ב :וליקוחין אלו מ"ע של התורה הם ,ובאחד משלושה דברים
האישה נקנית ,בכסף או בשטר או בביאה .בביאה ובשטר מן התורה ובכסף מדברי סופרים עכ"ל .וקשה
הוא היאך כתב דהכסף מדברי סופרים ,שהרי למדו קידושי כסף קיחה קיחה משדה עפרון )לתוס'
בקידושין ד"ג ע"ב ,ולרש"י בד"ב ע"א וד"ג ע"ב עיקר הלימוד מויצאה חינם אין כסף( וכל דבר הנלמד
בי"ג מידות הוי דבר תורה )לישנא דכס"מ ,אך כל נושאי הכלים שואלים כך( .ובתירוץ הרמב"ם מסבירים
דהרמב"ן שדחה בשתי ידים דברי הרמב"ם הבינם כפשטם .אבל אפשר לומר )רשב"ץ ,ומופיע בחרי"ף
לרס"ג ח"א שורש ב' ,ד"ט ע"ב( דלדינא גם לרמב"ם אין שום חילוק בין המפורש בתורה לנלמד ,אלא
דמ"מ לענין שתמנה במספר תרי"ג אינו חשוב כמפורש בתורה .ועוד מסבירים המ"מ והכס"מ דלרמב"ם
"אין הדברים הנדרשים בגזירה שוה או באחת מי"ג מידות נקראים דבר תורה אלא דברי סופרים"
)לישנא דמ"מ(" ,ולדרך רבינו לא קשיא ולא מידי ,דהא דבר הנלמד בג"ש דבר תורה ממש הוא וסוקלין על
ידו ומביאין קרבן על שגגתו ככל דברים המפורשים בתורה .ולא קרי להו דרבנן אלא לומר שאלמלא שהם
קבלוהו כן מסיני לא היינו מפרשים אותו כך" )כס"מ(.
ומ"מ לפי כולם אין הבדל בין דבר המפורש בתורה לבין הנלמד ממנה באחד מי"ג מידות אלא לשוני
בלבד :קריאתו דברי תורה או דברי סופרים .ברצוני להראות במאמר זה שישנם הבדלים עמוקים יותר
בין המפורש בתורה לנלמד בי"ג מידות.

בי"ד ממרא
ז"ל הגמרא בהוריות ד"ד ע"א :אמר רבי יהודה אמר שמואל אין בי"ד חייבין עד שיורו בדבר שאין
הצדוקין מודין בו )פרש"י וז"ל דלא הוי הוראה מעליא עד שיורו להתיר בדבר שאין הצדוקין מודין שהוא
אסור ,שהורו להיתר בדבר איסור שאין כתוב בתורה בהדיא( ,אבל בדבר שהצדוקין מודין בו  -פטורין,
מאי טעמא? זיל קרי בי רב הוא )פרש"י דכיון שאפשר לו ללמוד ולידע לא הוי שוגג מעליא ,וקרוב למזיד
הוא עכ"ל( עכ"ל .וכן פוסק הרמב"ם להלכה ,הל' שגגות פי"ד ה"ב וז"ל לעולם אין בי"ד חייבין עד שיורו
לבטל מקצת ולקיים מקצת בדברים שאינן מפורשין בתורה ומבוארים וכו' ,כיצד? שגגו והורו שמותר
להשתחוות לע"ז או שמותר להוציא מרשות לרשות בשבת או שמותר לבא על שומרת יום כנגד יום ,הרי
אלו כמי שאמרו אין שבת בתורה או אין ע"ז בתורה או אין נידה בתורה שעקרו כל הגוף ,ואין זו וכיו"ב
שגגת הוראה אלא שכחה ,לפיכך פטורין מן הקרבן וכו' .אבל אם טעו והורו ואמרו המוציא מרשות
לרשות הוא דחייב שנאמר אל יצא איש ממקומו ,אבל הזורק או המושיט מותר או שעקרו אב מאבות
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המלאכות והורו שאינה מלאכה הרי אלו חייבין וכו' עכ"ל .נמצא מפורש הבדל להלכה בין המפורש לנלמד
לגבי בי"ד ממרא .אך באחרונים הבדלים עמוקים יותר.

שיטת הט"ז בדבר שפירשה התורה להיתר
ז"ל השו"ע ביו"ד קי"ז :כל דבר שאסור מן התורה אע"פ שמותר בהנאה ,אם הוא דבר מיוחד למאכל
אסור לעשות בו סחורה עכ"ל .ובט"ז סק"א וז"ל בב"י בשם הרשב"א הטעם גזירה שמא יבואו לאכול
מהם .יצאו חמור וגמל שאדם מגדלן למלאכה .ותמהתי שהרי בפסחים דכ"ג איתא שהוא איסור
דאורייתא וכו' .ונראה שהרשב"א כתב גזירה וכו' מדחזינן היתרא משום לכם )שלכם יהא( ואיסורא
משום יהיו )בהוויתן יהו( ,הרי הדבר מסור לחכמים שהם יבחרו מה יהיה אסור ומה יהיה מותר וכו'.
שוב ראיתי בתרומת הדשן סימן ר' שכתב בשם גליון התוס' דהך דרשא הווה אסמכתא וכו' .אלא
דקשיא לי ממש"כ התוס' בסוכה דל"ט ד"ה וליתיב וז"ל ואפשר הקונה מחבירו כדי להרויח ולמכור
ביוקר דהיינו נמי סחורה ,ובפ"ד דשביעית תנן שאין עושין סחורה בפירות שביעית ולא בבכורות ולא
בתרומות ולא בנבלות וטריפות וכו' ,לא משכחת שיהיו כולן שוין לענין סחורה אלא בכה"ג דבהדיא שרי
רחמנא למכור ,כדכתיב או מכור לנכרי עכ"ל .ואם איתא דאיסור סחורה בדברים טמאים אינו אלא
מדרבנן  -מאי מוכיחים התוס' מנבלות וטרפות מן הפסוק דמכור לנכרי? דהתם ודאי מותר מן התורה
אלא דרבנן אסרוה ,ומתני' קאמר דמדרבנן הם שוים .ונראה לתרץ דאין כח ביד חכמים לאסור דבר
שפירשה בו התורה בפירוש להיתר ,דאין כח ביד חכמים להחמיר אלא במקום שאין בו לא איסור ולא
היתר מפורש מן התורה .משא"כ במקום שיש היתר מפורש מן התורה וכו' .ולפי הנחה שזכרתי אתי שפיר
טפי ,דכאן נתכוון שאף להחמיר אין להם כח במקום שהם עוברים על דברי תורה .ע"כ מוכיחים התוס'
שפיר מדמצינו היתר בתורה ודאי חכמים לא אסרוהו כלל למכירה ,אלא ע"כ דגם מדרבנן מותר וכו'
עכ"ל הט"ז.
כה"ג כותב הט"ז באו"ח תקפ"ח ,שו"ע סעיף ה' :יו"ט של ר"ה שחל להיות בשבת אין תוקעין בשופר
עכ"ל .ובט"ז סק"ה וז"ל אין תוקעין בשופר משום שמא יטלנו בידו לילך אצל בקי ללמוד ויעבירנו ד"א
ברה"ר .והקשה המזרחי ביו"ט נמי נגזור שמא יתקן כלי שיר! וכו' .ועוד נ"ל לתרץ דאין להם לגזור
ולעקור לגמרי ד"ת שציוותה לתקוע ביום זה .בשלמא בשבת לא מתעקר לגמרי כיון שבלא שבת תוקעין
ביו"ט .ונראה שזהו בכלל מה שעשו סייג לתורה  -ולא לעבור על ד"ת ,דזהו לעבור על ד"ת לעקרו לגמרי.
ומהאי טעמא ניחא עוד מש"כ הב"י בשם הר"ן מאי שנא מילה דדחיה שבת ולא גזרינן שמא יעביר
התינוק ד"א ברה"ר .ותירץ לחלק בין זה לזה בדוחק .ולפי מש"כ ניחא ,דהתורה ריבתה בפירוש וביום
השמיני  -אפילו בשבת ,לא רצו לעקור ד"ת בפירוש משום גזירה עכ"ל .וכן כותב הט"ז בחו"מ בסוף סימן
ב'.
ע"פ דברי הט"ז יש לנו הבדל גדול בין המפורש לנלמד ,דכח חכמים לאסור ישנו דוקא בנלמד מי"ג
מידות ,אבל במפורש להיתר אין לחכמים כח לאסור ,דזהו גופא עוקר דברי תורה.

אין דברי הט"ז מקובלים על כל הפוסקים ,דבחוות יאיר תשובה קמ"ב )בתחילתו( וז"ל והא ודאי
ליתא ,אפילו מה שהוא לדעת קצת מצוה מן התורה ,מצינו לחכמים שאסרו משום גזירה והוא לנכרי
תשיך .שחז"ל אסרוהו שמא ילמד ממעשיהם עכ"ל .ובשו"ת החת"ס יו"ד תשובות ע"ג ,ק"ח מחזק ידי
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הט"ז ,ובתשובה ק"ט מתרץ קושית החוו"י וז"ל אמנם חז"ל לא מטעם זה אסרוהו אלא עשו אותו תוספת
וגדר ללאו דלא תלמד לעשות כתועבות הגויים ההם וכו' ובזה לא נקרא לעבור על ד"ת .וגם ד"ת
מתקיימין עכ"פ היכא דליכא למיחש למשוך אחריהם כגון בת"ח ובכדי חייו וכו' .תו היה נ"ל ליישב
קושית החוות יאיר על הט"ז ולומר דאין הדמיון מריבית עולה יפה ,דלא ציותה לנו התורה להלוות
לעכו"ם כדי ליקח ממנו ריבית ,אלא שאם נלווה אותו ניקח ממנו ריבית ולא נלוה לו בחינם וכו' .אבל אם
נרחיק עצמינו מלהלוות לו כלום לא בשכר ולא בחינם ,מזה לא דיברה תורה ,ובאו חז"ל לאסור ההלוואה
לו.
ובהשמטות כתב הגאון חוו"י דף רס"א ,שקשה לו על הט"ז ממש"כ כרם רבעי אע"ג דקרא נוהג בכל
הנטיעות ,וכן אמרו מעשר דגן תירוש ויצהר מן התורה ,ובקרא משמע תבואת זרעך  -כל הזרעים בכלל זה
טפי מאילנות גפן וזית .ודבריו תמוהים מאד ,וכי יכחיש הט"ז שחז" ל גורעין ומוסיפין ודורשין ומוציאין
קרא ממשמעותיה כפי הקבלה שבידם .ועדותם נאמנה לנו מאוד לומר כך היתה כונת נותן התורה ית"ש.
ולא דיבר הט"ז אלא במה שחכמים מודים שלא לכך נתכוון הפסוק אלא שהם מחדשים גדר זה .בזה
התנה הט"ז שלא יהיה לעבור על ד"ת במש"כ במפורש להיתר וכו' וזה פשוט מאוד עכ"ל.
ועפי"ז יש לתרץ ג"כ קושית הפת"ש ביו"ד קי"ז סק"ג על הט"ז מהתוס' בחולין ,דאיתא בגמרא שם
)די"א ע"ב  -די"ב ע"א( :רב אשי אמר אתיא )רוב( משחיטה עצמה ,דאמר רחמנא שחוט ואכול .וליחוש
שמא במקום נקב קא שחיט? אלא לאו משום דאמרינן זיל בתר רובא וכו' .ודילמא היכא דאפשר  -אפשר,
היכא דלא אפשר )לעמוד על בירור הדבר( לא אפשר ,דאי לא תימא הכי ,לר"מ דחייש למיעוטא הכי נמי
דלא אכיל בישרא? וכי תימא הכא נמי  -פסח וקדשים מאי איכא למימר? אלא היכא דאפשר  -אפשר,
היכא דלא אפשר  -לא אפשר עכ"ל הגמרא .ובתוס' שם ד"ה פסח וקדשים וז"ל :מבשר תאוה לא פריך
משום דנראה דמדאורייתא לא חייש ר"מ למיעוטא ,אלא מדרבנן .ולהכי פריך הכי נמי שמחמיר שלא
לאכול בשר כלל ,ואפילו מחמיר בשאר בשר ,פסח וקדשים אין יכול להחמיר וכו' עכ"ל .והרי כאן בשר
תאוה מפורש בפסוק להיתר ובכ"ז ה"א שיאסור ר"מ מדרבנן .וע"פ דברי החת"ס יתורץ בשופי ,דאין
הפסוק מחייב לאכול בשר תאוה אלא מתירו לאכילה ,ויכולים חז"ל לאסור לאכול ואין זה מנוגד לפסוק,
שלא דיברה תורה אם נרחיק עצמינו מלאכול בשר כלל.
ועוד מוסיף החת"ס שם וז" ל והנה לפענ"ד נעלמו מהראשונים דברי ר"ת בתוס' בב"מ דס"ד ע"ב ד"ה
ולא ישכור ,שכתב :ולפירוש ר"ת צ"ל דה"פ  -ריבית גמורה מדרבנן ,ולפי שהתורה התירה בהדיא לא רצו
שם חכמים להעמיד דבריהם עכ"ל הרי כדברי הט"ז עכ"ל.
ועוד מוכיח גליון המהרש"א ביו"ד מהכס"מ פ"ג ממלכים ה"ז ,דאמרו חז"ל בסנהדרין די"ט לא שנו
אלא מלכי ישראל אבל מלכי בית דוד דנים אותם ,שנאמר דינו לבוקר משפט .והקשה הכס"מ  -הא גם
מלכי ישראל מדאורייתא דנין ,אלא משום מעשה דינאי גזרו! ותירץ דה"פ  -משום שבמלכות בית דוד
הזכיר הכתוב בפירוש ,על כן לא גזרו בו שלא לחלוק על דברי הכתוב .וכן מוכח מהר"ן בפסחים ריש פרק
מקום שנהגו ,דיום הקרבה אסור רק מדרבנן במלאכה ,ותקשי  -מאי מקשה בירושלמי  -קרבן תמיד
יאסור במלאכה ,ומשני התורה הוציאתו מן הכלל דכתיב ואספת דגנך .וצ"ל דהכי מתרץ  -דכתיב בפירוש
להתיר) .ועיין עוד בברכי יוסף או"ח תקפ"ח ,נודבי"ת יו"ד ס"ב הנוקטים כט"ז וחת"ס ,אך רבו החולקים
בהם החוות יאיר שזכרנו ,הריטב"א לב"מ דכ"ה ע"א ,הפת"ש הנ"ל ,הפר"ח יו"ד קי"ז ועוד .וע' בשדי
חמד כרך ג' עמ'  137ואילך(.
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א"כ מצינו לחת"ס ט"ז ור"ת דיש הבדל הלכתי בין המפורש להיתרא מהתורה שאין לחז"ל כח
לאוסרו ,לדבר הנלמד באחת מי"ג מידות שלחז" ל יש כח לגזור עליו ולאוסרו.

בל תשחית
ז"ל הרמב"ם בהל' מלכים פ"ו ה"ח :אין קוצצין אילני מאכל שחוץ למדינה ואין מונעין מהם אמת
המים כדי שיבשו ,שנאמר לא תשחית את עצה ,וכל הקוצץ לוקה .ולא במצור בלבד אלא בכל מקום ,כל
הקוצץ אילן מאכל דרך השחתה לוקה עכ"ל .ובה"י :ולא אילנות בלבד אלא כל המשבר כלים וקורע
בגדים והורס בנין וסותם מעין ומאבד מאכלות דרך השחתה עובר בלא תשחית ואינו לוקה אלא מכת
מרדות מדבריהם עכ"ל .ומשמע דרק אילנות המפורשים בתורה הוי איסור השחתתם מדאורייתא ,ושאר
דברים הוי איסורם מדרבנן .וכן מפורש בתורת חיים עמ"ס ע"ז די"א ,וע' משנה למלך במקום ,וכן כותב
הנודבי"ת יו"ד תשובה י' דלצוד חיות להנאתו לתוס' הוי איסור דאורייתא דבל תשחית )ולא רק בעצים,
ע"ז די"א ע"א תוס' ד"ה עוקרין ,וב"מ דל"ב ע"ב ד"ה ומדברי שניהם .ואע"פ שחולקים לענין צער בע"ח
אי חמור מבל תשחית מסכימים שניהם דיש איסור בל תשחית מדאורייתא גם בחיות( ולרמב"ם רק
מדרבנן ,דלא הוי עצים המפורשים בתורה.
ואולם במנחת חינוך תקכ"ט מחדש וז"ל והנה על אילן מאכל לוקה ועל שאר דברים אין לוקין.
ונראה דעל הלאו עוברים ,רק שאין לוקין כיון שאינו מפורש בקרא רק אילן מאכל .וכן נראה מדברי
הרמב"ם עכ"ל .וע' בשדי חמד כ"א עמ'  434ואילך ,דכן נוקט בשיטת הרמב"ם ,ומוכיח כך מהכס"מ שם
ומלשון הרמב"ם בספר המצות שכתב דלוקה) .ע' מהר"ץ חיות לב"ק דצ"א ע"ב דג"כ הוקשה לו הסתירה
בין לשון הרמב"ם בספר המצות )לוקין( ללשונו בהל' מלכים )מכת מרדות( ותירץ דלוקין דספר המצות
הוי מדרבנן(.
ומ"מ לפי המנ"ח והשדי חמד למדנו יסוד גדול ועצום  -דהמפורש לוקין עליו ,אך הנלמד מהפסוק -
אין לוקין עליו למרות שעוברים על איסור הלאו .כאן יש לנו לסייג את דברינו דדבר הנלמד מי"ג מידות
ממש ודאי לוקין עליו ,וכאן לא באנו אלא להראות ההבדל בין המפורש בתורה לשאינו מפורש.

חצי שיעור בדבר שנזכר שיעורו מפורש בתורה
בשו"ת החוות יאיר ט"ו )באמצעו( דן מאי טעמא לא אסרינן ללכת פחות מתחום שבת ,וכן למה שרי
להוציא פחות מד' אמות הרי חצי שיעור אסור מן התורה .וז"ל שם :הנראה לי בזה שאין לאסור חצי
שיעור בדבר הנזכר שיעורו בתורה בפירוש ,כגון טלטול ד' אמות דילפינן משבו איש תחתיו  -כתחתיו
) עירובין דנ"א ע"א ,דמ"ח ע"א( או אלפים אמה ממגרשי הערים או ג' פרסאות מאל יצא איש דמחנה
ישראל ,דאם התורה התירה בהדיא לא מצינו שחז"ל יאסרוהו מפני חצי שיעור וכו' ,ויש לנו ראיה נכונה
מדברי הט"ז ביו"ד קי"ז.
וכן אין ענין חצי שיעור בדבר שאין לו עיקר בתורה כלל בלאו ,כגון כל שיעורי טומאת אוכלין
ומשקין ,ומת ונבלה ושרץ וכיו"ב דאסמכינהו בקרא )סוכה ד"ה ע"א( דארץ חיטה .דאין דבריהם בענין
איסור ,רק כך אמרו ע"פ אסמכתא וקבלו הלל"מ ולפחות ודאי  -לא וכו' .וכי קאמרינן דחצי שיעור אסור
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מדרבנן לכו"ע ולרבי יוחנן גם מדאורייתא ויליף לה מקרא דכל חלב ,היינו בדברים שעיקרן איסורין
מדאורייתא ,רק דרבנן קבעו בהם שיעורא למלקות או לקרבן אע"פ דאסמכוהו אקרא עכ"ל.
ולפי דברינו למדנו דהמפורש שיעורו או הלל"מ אין חצי שיעור אסור כלל ,ורק אלו שיעורין שאינם
נלמדים מהתורה אלא מדרבנן  -בהם ח"ש אסור.
ומ"מ דברי החוו"י מוקשים מאוד מראשונים רבים .ז"ל הגמרא בשבת דע"ד ע"א :אמר רב חסדא
בורר ואוכל פחות מכשיעור ,בורר ומניח פחות מכשיעור ,וכשיעור לא יברור ,ואם בירר חייב חטאת.
מתקיף לה רב יוסף וכי מותר לאפות פחות מכשיעור? עכ"ל .ופרש"י שם וז"ל נהי דחיוב חטאת ליכא,
איסורא מיהא איכא דקי"ל חצי שיעור אסור מן התורה עכ"ל .ואע" פ ששיעורי בורר ואופה כלל לא נזכרו
בתורה מ"מ הוי ח"ש שאסור מן התורה .ובמעביר פחות פחות מד' אמות ליכא אלא איסורא דרבנן לא
משום ששיעורו מפורש בתורה ,אלא דליכא שום עקירת חפץ ממקומו )ריטב"א שם( .וכ"כ המשנה למלך
הל' שבת תחילת פי"ח וז"ל וכל השיעורין שנאמרו במסכת שבת לגבי ט"ל מלאכות הוא דוקא לחיוב
חטאת ,אבל איסור מן התורה איכא אף בפחות מכשיעור דקי"ל ח"ש אסור מן התורה וכו' .ובתשובת
החכם צבי פ"ו הביא דברי התוס' ביומא בסוגיה דחצי שיעור )דע"ד ע"א( שכתבו דאצטריך רבי יוחנן
לטעמא דחזו לאצטרופי אע"ג דאית לן ריבויא דכל חלב ,וסיים וז"ל ולפ"ז בכל שאר איסורי תורה כגון
התולש שער אחד בנזיר או בשבת או מוציא פחות מכשיעור אין בו איסור תורה כלל ,דטעמא דחזי
לאצטרופי בלחוד לא מהני ע"כ .ולא זכר דברי רש"י והגהת אשר"י הנזכרים עכ"ל .וכמו"כ ע' מהר"ץ
חיות עמ"ס שבת דע"ד ע"א.
ובחידושי החת"ס לשבת שם ד"ה וכי מותר לאפות פחות מכשיעור ,מביא דחית המשנה למלך לחכם
צבי וז"ל ויש לחלק באופן אחר ,דוקא שיעורי הלכה למשה מסיני הרמוזים בקרא  -ארץ חיטה ושעורה,
ומהם תאנה שהיא כגרוגרת להוצאת שבת וכולהו איתנהו בכלל איסור דחצי שיעור מכל חלב ,משא"כ
אינך שמסרן לחכמים כגון גזיזת ב' שערות י"ל חצי שיעור מותר לגמרי וכו' עכ"ל .והנה לחת"ס מפורש
דהשיעור המפורש בתורה בפסוק או באסמכתא  -ח"ש אסור בו מן התורה ,אבל בנמסר לחכמים ח"ש
מותר מן התורה  -היפך החוות יאיר דהמפורש בתורה או באסמכתא ח"ש מותר בו ,ולא אסרו חצי שיעור
אלא באותם ששיעורם נקבו עפ"י חז"ל .ומ"מ לפי שניהם יש לנו הבדל בין המפורש בתורה לבין שאינו
מפורש.

מוטב יהיו שוגגין ואל יהיו מזידין
ז"ל הגמרא בביצה ד"ל ע"א :א"ל רבא בר רב חנין לאביי תנן אין מטפחין ואין מספקין ואין מרקדין.
והאידנא דקא חזינן דעבדן הכי ולא אמרינן להו ולא מידי? א"ל ולטעמיך הא דאמר רבא לא ליתיב איניש
אפומא דלחיא דלמא מגנדר ליה חפץ ואתי לאותויי ד"א ברה"ר ,והא הני נשי דשקלן חצבייהו ואזלן
ויתבן אפומה דמבואה ולא אמרינן להו ולא מידי? אלא הנח להם לישראל מוטב שיהיו שוגגין ואל יהיו
מזידין ,הכא נמי הנח להם לישראל מוטב שיהיו שוגגין ואל יהיו מזידין .וה"מ בדרבנן אבל בדאורייתא
לא .ולא היא לא שנא בדאורייתא לא שנא בדרבנן לא אמרינן להו ולא מידי דהא תוספת יוה"כ דאורייתא
הוא ואכלי ושתו עד שחשכה ולא אמרינן להו ולא מידי עכ"ל .ובשט"מ וז"ל ואע"ג דהתם בשבת )דקמ"ח
ע"ב( אסיקנא דוקא בדרבנן כאוקמתא קמייתא דהכא ,איכא למימר דפליגין אוקמתי אהדדי וקי"ל
דההיא דהתם לחומרא .ויש מפרשים )בעל העיטור( דלא פלגינן ,דהא דאמרינן הכא דאפילו בדאורייתא
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לא מחינן ,לאו דאורייתא ממש ,אלא כל דאתי מדרשא כיון דאיסורה קיל כגון תוספת דליכא אלא עשה,
קרי ליה דרבנן כלומר כעין דרבנן והוא הנכון עכ"ל .דברי בעל העיטור מופיעים בכל הראשונים במקום
)רא"ש ,ר"ן ,רשב"א מאירי ,ועוד .וע' שו"ת התשב"ץ ח"ב מ"ז שפוסקו להלכה( .ומקשה הצל"ח במקום
הכיצד יש הבדל בין המפורש בתורה לנלמד ממנה בדרשא .עי"ש ברשב"א המביא דברי בעל העיטור
ומוסיף וז"ל דעד כאן לא אמרו אלא במה שאינו מבואר מן התורה אלא אתי מדרשא כי הכא ,דדרשינן
תוספת וכו' והא לא משמע להו לאינשי וקיל להו ,ושוגגין ולא מזידין עכ"ל .משמע דהמפורש בתורה הוי
העובר מזיד ,והלמד מדרשא שוגג .והנה מעבר לעצם קושי הסברה ברשב"א )רוב ההלכות בחיי היום יום
לא כתובות במפורש בתורה ,גם חיובי ואיסור התורה עצמן( ,סברת בעל העיטור המופיעה בשט"מ
מחלקת בין מפורש לנלמד מצד "דאיסורו קיל" ,והנה שוב מוכח הבדל בין המפורש לנלמד למרות
דשניהם מדאורייתא.

שיעור המפורש בתורה מול שיעור הנלמד הלל"מ
כותב הרמב"ם בהל' שקלים פ"א ה"ב  -ד וז"ל מנין הכסף האמור בתורה באונס ובמפתה ובמוציא
שם רע והורג עבד הוא שקל הנאמר בכל מקום ומשקלו  320שעורה .וכבר הוסיפו חכמים עליו ועשו
משקלו כמשקל המטבע הנקרא סלע בזמן בית שני .וכמה הוא משקל הסלע?  384שעורה בינונית וכו'.
ומעה היא הנקראת בימי משה רבינו גרה וכו' נמצא משקל המעה והיא הגרה  16שעורות וכו' ומשקל
הפרוטה חצי שעורה וכו' עכ"ל .ובצפנת פענח במקום וז"ל ע' תוס' קידושין די"א ע"ב דלא הווה )גרה(
מטבע רק משקל )בסוף התוס'  -ואומר ר"ת דגרה לא הוי מעה אלא משקל היה בימי משה שהיה שווה
מעה ,ושוב עשו ממנו מטבע וקראוהו מעה עכ"ל .ומשמע דמעה לא היתה בימי משה כרמב"ם ,אלא דמעה
כיום שווה משקלו לגרה דאז( וכו' .והנה נפ"מ כך ,דהנה בקידושין די"ב ע"א אמר שם סבר רב יוסף
למימר פרוטה כל דהו עי"ש ברש"י )וז"ל כל מה שהדורות משנים את המטבע ,פעמים שפוחתין ופעמים
שמוסיפים ממשקלם עכ"ל .ומשמע דמשקל המטבע נזיל הוא ונקבע ע"פ התקופה ואינו יציב וקבוע( ,וע'
ביומא ד"פ ע"א האוכל חלב בזה" ז צריך שיכתוב לו שיעור )שמא יבוא בי" ד אחר וירבה בשיעורין .ומשמע
ששיעור אינו יציב וקבוע אלא נזיל ,ויתכן שיתברר שעל כמות שאכל לא התחייב בקרבן והו"ל מביא
חולין לעזרה( וע' בירושלמי דפאה )ד"ב ע"א וז"ל שם :רבי יוחנן  -כל השיעורין הלכה למשה מסיני .אמר
מעה כסף  -שתי כסף דבר תורה .רבי הושעיה אמר האוכל בזמן הזה צריך לרשום עליו את השיעור שמא
יעמוד בי"ד אחר וישנה עליו את השיעורין ,ויהיה יודע מאיזה שיעור עכ"ל .ובפני משה :אלמא דס"ל דכל
השיעורין מדבריהן הן וביד בי"ד לשנותן כפי ראות עיניהם ולפי הזמן( דהוא מחלוקת בזה )אי שיעור
קבוע או משתנה( .והנה עיין בבכורות ד"נ ע"א דצריך קרא שלא יאמרו שיהיה המטבע לפי הזמן )דתניא
עשרים גרה השקל ,למדנו לשקל שהוא עשרים גרה ,מנין שאם רצה להוסיף יוסיף? ת"ל יהיה .יכול
יפחות? ת"ל הוא עכ"ל .משמע דללא גה"כ מטבע הוי נזיל( וכו'.
אך באמת כך דזה ר"ל המחלוקת דירושלמי דפאה הנ"ל ,דאם למשל השיעור של זית אם כך נאמרה
למשה ,שיעורם הווה בכזית ,אז יכולים אנו לשערו בכל דור לפי אותו הזית שבאותו זמן .אבל אם נאמר
כמו הך דיומא ד"פ ע"א דזה הוי רק אסמכתא רק שנמסר לנו מסיני שיעור ,ואנחנו שיערנו בכזית ,אז
צריך שיהיה כמו שהיה בזמן משה וכו'.
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וכן הדין גבי מראות דמים באשה ,ע' נידה ד"כ ע"ב ,וכן הך מחלוקת דירושלמי דסוכה פ"ג גבי בירוק
ככרתי אם ר"ל כצבע כרתי או כעשב הנקרא כרתי על שם שהוא ירוק וכו' .והנה נפ"מ דאם נאמר שהיה
בימי משה מטבע הנקראת גרה ,וכך נאמרה לו מסיני שצריך להיות השקל עשרים מטבעות ,אז בלא קרא
הווה אזלינן כמו מטבע שבאותו הדור וכס"ד דרבי יוחנן .אבל אם נאמר בזה רק שיעור כמש"כ התוס'
)ר"ת בקידושין  -משקל ולא מטבע( אז צריך להיות כמו שהיה בימי משה וכו' עכ"ל הרוגצובר .ושוב
למדנו חילוק בין המפורש בתורה לנלמד הלל"מ או מאסמכתא ,דאם המידה )משקל ,צבע ,שיעור( מפורש
בתורה כי אז אפשר לשער כל מידה ע"פ זמנה ותקופתה ,משא"כ אם אינה מפורשת בתורה צריך שיהיה
כמו שהיה בתקופת משה.

דברי סיכום
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דאורייתא ,מ" מ לאחרונים יש הבדל הלכתי ביניהם ולא רק לשוני:
לענין בי"ד ממרא ,שהמפורש אינו נחשב לממרא אלא בנלמד.
בשיטת הט"ז ,ר"ת וחת"ס שבמפורש להיתר אין כח לחכמים לגזור ולאסור ,משא"כ בנלמד.
בסברת המנחת חינוך דלוקין רק על לאו המפורש בתורה ולא על הנלמד ודומה לו אע"פ שאסור
מד"ת.
בשיטות החת"ס והחוות יאיר בענין הכלל של חצי שיעור שאסור מן התורה שיש הבדל בין המפורש
לנלמד.
שיטת בעל העיטור בענין מוטב יהיו שוגגין ואל יהיו מזידין שנאמר דוקא בנלמד ולא במפורש.
ובדברי הצפנת פענח דשיעורין ומידות וצבעים המפורשים בתורה משתנים לפי התקופה משא"כ
בנלמדים.
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איתא ב"מ דף ז ע"א בסוגיא דשנים אדוקים בשטר וכו' עי"ש ומסקינן בגמ' שיחלוקו לכו"ע כאשר
השטר מקויים ,ואמרי' שם ,וכן מוכח בדף כח ע"א  ,שיחלוקו הוי לדמי ,וצריך להבין מה הפירוש לדמי
ומה הפירושים האחרים שיכולים להיות ליחלוקו חוץ מהפירוש הפשוט.
וז"ל הגמ' "ויחלוקו דאמרן לדמי דאלת"ה שנים אוחזין בטלית ה"נ דפלגי הא אפסדוה ,הא לא
קשיא דחזיא לקטנים וכו' והא דתנן היו שנים רוכבים ע"ג בהמה וכו' יחלוקו ה"נ דפלגי לה הא אפסדוה
וכו' ,אלא לדמי ה"נ לדמי" עכ"ל .וכן בלשון הרי"ף "ויחלוקו דקאמרינן לדמי ולא לשטרא וכו' כ"ל וכ"ה
ברא"ש.
בדברים הללו אפשר להסביר כמה הסברים  -דמי שטרא  -א .השטר בעצמותו כלומר ערך של שטר
)כולל זכיות הגביה( .ב .מהו ערך הנייר שעליו כתוב אפי' בלא משמעות האותיות הכתובות  .ג .הערך
הנקוב בשטר.
לפי האפשרויות הנ"ל יש לדון מהו דין יחלוקו בבהמה טמאה ובטהורה) ,והנה יש להעיר בזה
שבבהמה טמאה אומרת הגמ' שא"א לחלוק אלא לדמי והנה מצינו בב"ב יג ע"א שאפשר לחלוק בהמה
טמאה ע"י שעובדת לכל אחד חלק מהימים ,ולפי"ז זו אפשרות נוספת של חלוקה בדמים( .א"כ לכאו'
בדברי הרי"ף מוכרח שהוי בערך שנמכר השטר בשוק משום שבבהמה לא שייך ערך נקוב ובשטר לא שייך
ימי עבודה וכדומה ומה ששייך בשניהם זה הערך לפי הנמכר בשוק .ובזה תלוי כמה נמכר שטר כתוב או
הנייר בלבד ונראה דמה יועיל הנייר לבד שהרי אם ימכור לא ימכור הנייר לבד ואף אחד לא יקנה נייר זה,
ממילא הוי דווקא על ערך השווי הכולל של השטר הכתוב כמה נמכר הוא בשוק.
אך שמא אפשר ללמוד ברי"ף הסבר נוסף והוא :שהרי כתב דחולקים לדמי ולא לשטרא אז עד השתא
למדנו שחולקים בערך השטר הנמכר בשוק ולא בשטר עצמו בגופו ,אך לכאו' אפשר גם להבין לדמי
כלומר הערך הנקוב בשטר ולא לשטרא כלומר בזה אפשר להסביר או לא לשטרא ממש או לא לשטרא
לשווי השטר ויעויין בהגהות חו"י אות ה' שם שכת'  -וז"ל "עי' תוס' פי' לדמי  -כמה שווה למכור ולא
לשטרא ר"ל סך כל החוב" .בדבריו אפשר להבין ב' דברים או שהרי"ף חולק על שי' התוס' ולכן שולח
לעיין שם או שתוס' והרי"ף אינם חולקים ומציין לדברי התוס' בסתמא!
והנה מסתבר לומר שהביא את דברי התוס' לומר שאינם חולקים ,ומתוך זה גם צריך להסביר מה
מוכרים בשווי השטר ,כלומר מה הקונה קונה ,בזה שמעתי ממו"ר מרן ראש הישיבה זצ"ל דכבר הסביר
הרב מפונוביז' זצ"ל יסוד מוסד שהשטר עצמו אינו אלא חספא בעלמא וכל כוחו הוא מתוך כוח הגביה
שיש בו ,ולפי"ז שמא אפשר להבין את דברי הרי"ף ,שלדמי הוי ערך כוח הגביה ,ולא לשטרא פי' לערך
הנקוב .לפי"ז יש להבין שהרי כאשר הגמ' והרי"ף דוחים את "השטרא" דוחים אותו מבהמה ,ובבהמה
מה שייך ערך נקוב שממנה דוחים להכא? וקשיא על דברי החו"י .אלא אם נאמר שלא בא להסביר את
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הרי"ף אלא להביא דברי התוס' ,אף זה דוחק משום שציטט לשון הרי"ף ולא לשון התוס' ,שהרי תוס'
אומר דברים בגי' הגמ' לדמי עי' תוס' ,ובגמ' לא גריס ולא לשטרא אלא ברי"ף והוא מסביר ולא לשטרא
א"כ מסביר הוא ודאי את שי' הרי"ף וצ"ב.
ובנמק"י כתב דה"ה לטלית שמעריכים כמה שווה וכו' א"כ תופס הוא בשי' הרי"ף דלדמי הוי לערך
השטר ,ולפי"ז צ"ב לכאו' מאי נ"מ האם השטר מקויים או לא שהרי שטר מקויים נ"מ רק לעניין גבית
החוב הכתוב ,אלא ר"ל דגם לענין מכירה שטר מקויים שווה יותר משטר שאינו מקויום )או להיפך(
וממילא נ"מ גם למכירה.
והנה ,בר"מ פי"ד מלוה ולוה הי"ד פסק "שזה ישבע שאין לו בדמים פחות מחציין וישלם הלוה
מחצה" במילה דמים אפשר לחקור את שני הצדדים האם הוי שווי השטר או הערך הנקוב ,אך מלשון
הר"מ ודאי משמע שר"ל שמשלם חצי החוב ולא חצי השווי  -ויעויין בה"ה דהביא דהר"מ ,הרי"ף ובעל
העיטור השמיטו את המשך הסוגיה דשנים אדוקים בטופס או בתורף ושמא נתעורר לכך משום שלר"מ
לדמי הוי ערך נקוב ובכך יש נפ"מ לתורף או לטופס ,וממילא חזינן שהר"מ והרי"ף ס"ל שיחלוקו לדמי
פי' הדבר הוא בדמי החוב ולא בשווי השטר כמו שהסברנו לעיל ושם בהגמ"י אות ק' תמיה שכת' וז"ל
"אבל מאלפסי כתב ויחלוקו דקאמר לדמי ניירא וצ"ע" עכ"ל .וצ"ע ביותר על דברי ההגמ"י שהרי חזינן
ברי"ף בפשטות דהוי ג"כ לערך הנקוב ,לדמי החוב ,ובודאי לא הוי לדמי ניירא ,א"כ מה הקשה.
וכן פסק הר"מ פ"ט מטוען ונטען ה"י וז"ל "וכל חלוקה האמורה כאן בדמים ולא שיפסדו עצמו של
כלי או של טלית או שימיתו הבהמה" עכ"ל .א"כ הכא משמע שחולקים את עלות החפץ כלומר שווי ולא
את החפץ עצמו דהוי כנגד עצמו של חפץ וסתם דמים לא הוי עצמו של חפץ אלא כתמורה ולא כמו
שמשמע מדבריו לעיל שבשטר לא הוי עלות השטר עצמו כלומר שווי ולא בדמים? )כלומר הערך הנקוב(.
)באחרונים הקשו על שי' הר"מ והרי"ף שהשמיטו את סוגיות טופס ותורף ועי' בב"י והגד"ת ועוד,
שתירצו דס"ל כר' ולא כרשב"ג ממילא לא שייך כל דין היכן תופסים ויש עוד לתרץ( .בטור סי' ס"ה חו"מ
חילק בין תפס בטופס ובתורף אך בסוף לשונו אפשר להבין שמשלם חוב אך לא מוכרח ,ובב"י בפרישה
ס"ק י"ח הביא דברי ר' ירוחם ור' יונה דהוי שווי ולא ערך נקוב ,וכן הטור סי' קל"ה חו"מ בדרישה ס"ק י'
דמדמי שנים אדוקים בשטר לחלוקה דהתם ושם משמע שהוי לכלל ערך השטר כלומר השווי ולא הערך
הנקוב .בשו"ע סי' ס"ה סע' ט"ו הביא ב' דעות "וישלם הלוה מחצה )שווי של חוב שבשטר וכו'( וי"א
כמובא בטור עיי"ש ,וממילא צריך ביאור בשתי הדעות אכמ"ל .וצריכים אנו להבין את הסיבה שתשלים
החצי הכא הוא בשווי השטר ולא בערך הנקוב ? ) שהרי הנידון זה החוב עצמו ולא הערך של השווי(.
והנה תוס' אצלנו ד"ה ויחלוקו דאלת"ה אלא חולקים )ובזה עי' בחזו"א ב"ב סי' ז'( חצי חוב גבי
טלית מי חולקים ממש הא אפסדוה וכו' עי"ש ,כלומר תוס' ס"ל דגוף השטר כלומר החוב וגוף הטלית הוי
חד .אלא ודאי אומר תוס' דהחלוקה היא בשווי.
ובזה צריך להבין מדוע לא נאמר שכאשר יש את האפשרות לחלוק בלא להפסיד לגמרי אז חולקים
כמו שמשמע בפשטות בחוב כלומר החלוקה בעצם החוב שהוא גוף השטר וכאן לא מפסידים ,משא"כ
בטלית שבאמת א"א לחלוק בגוף הטלית אז ישנו פיתרון אחר של שווי.
אך ע"ז אפשר לתרץ שלא פלוג בחלוקה ומכיון דלא יכול להיות בטלית אז ה"ה בשטר ,אך עדיין
אפשר להקשות שנקביל גוף טלית לגוף שטר עצמו ולא לחוב) ,למרות מה שכת' לעיל שזהו השטר( ונראה
דגם זה אי אפשר לומר משום שגם אם נאמר שלשטר עצמו יש חשיבות וישנה משמעות אזי כאשר
יחתכוהו יפסד לגמרי שהרי שטר קרוע אינו כלום וזהו ודאי לא שייך שנעשה בזה ,וממילא כאשר אין
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אפשרות לחלוקה הוי רק אפשריות מציאותית ,אך גם בזה יש להבין שהרי ראינו בסוגיא של תופס ותורף
שאפשר אם לכל אחד יש רק חלק ,ישנה משמעות לכל חלק הנפרד ,אך נראה דהתם איירי שיש שטר שלם
אך בלי עדות או בלי זמן וכדו' .וממילא מובנת הקבלת התוס' וסברתו.
סברא זו של לא פלוג רבנן לכאו' לא אומרים תמיד שהרי הכא עסקינן באיסור גזל הוצאת ממון שלא
כדין מצד א' ,אבל תוס' פסק דאזלינן בתר השווי כדי להשוות את כל המקרים

הסמ"ע בסי' ס"ה ס"ק מ"ט וכ"ה בעוד פוסקים וכן הבאנו לעיל דברי הר"י בשם ר' יונה סברא
נוספת שצריך להבינה .והיא "דיש שטר דאין יכול להוציא בו מיד הלוה כל סך בנכתב בשטר מכוח עניותו
או אלימותו" עכ"ל  -א"כ ס"ל שמכיון שישנם מצבים שא"א לגבות כמו הכתוב בשטר אז מורידים את
התשלום לשווי .ולכאורה סברא זו צריכה בירור גדול שהרי מדוע את השווי כן יוכל לגבות בצורה מלאה
הרי העניות והאלימות קיימות גם בזה
והנראה להסביר סברתו בצורה שונה דר"ל דלא הוי מקרה זה ,ואלימות או עניות חד ,אלא משם רק
למדים את היסוד שכאשר ישנו מצב של ריעותא בגביה כלומר יש קושי לגבות הכל ,אז מורידים את
המחיר אך עדיין צריך לקבוע גבול ,בעניות הוי מה שיש לו ,באלימות זה מה שקובע הגברא האלמא ,והכא
זה השוני ,ובמקרה של אלימות מקבל עכשיו ולא מקבל עוד כלומר גם אם יביא ראיה שחייב לו ,לא יקבל
יותר משא"כ הכא ששניהם תפוסים אבל ברגע שיביא עוד ראיה יקבל את שאר החוב .ולפי"ז אולי אפשר
להסביר גם את סברת התוס' שאם נחלק לפי הערך הנקוב אז ה"ה בטלית נחלוק בגוף הטלית וזה אינו
משום ההפסד ר"ל שבטלית ברגע שיחתכו בגוף הטלית לא יהיה שווה כמו שהיה קודם שהרי שתי
חתיכות של הבד אינם דומות לחתיכה אחת גדולה שמשמשת לדברים שונים ,משא"כ בחוב ,כל חלק של
החוב ,כל כמות כסף חדשה יכולה להצטרף לקודמת.
]ועי' גם בנתיה"מ ס"ק כ"ד שהביא דא"א דיחלוקו בערך הנקוב ,דחלוקה בערך הנקוב הרי היא
בעצם חלוקה בכוח הגביה ,והרי אם יכול להוציא רק חלק מהשטר אז כוח הגביה של המלוה קטן מכוח
הגביה של הלוה וממילא אין חלוקה שווה ,וא"א לחלוק בערך הנקוב ,משא"כ אם נחלוק בשווי שהרי אז
הוי שווה לגמרי[.
אך עדיין נראה לכאו' שי' הר"מ והרי"ף ברורה יותר משום שהרי המחזיקים הכא דנים רק על
תשלום החוב והלוה טוען פרעתיך אבל מה שייך לדון עכשיו על שווי השטר?! )שהרי שטר שטוענים
שניפרע כבר אף אחד לא יקנה ואי ן לו שווי.
אולם קשיא על שי' זו שהרי בגמ' חזינן דשמין את השטר כמה שווה וזה דווקא אי אזלינן בתר שווי
ולא בתר ערך נקוב שהרי הערך הנקוב כתוב בשטר גופו ומנפ"מ לשומה .והנה בספר לבוש מרדכי עמ"ס
ב"מ סי' י' ד"ה ואע"פ כתב לתרץ שהרי הגמ' דילן איירי במודה בשטר שכתבו א"צ לקיימו ומיירי
שהשטר לא מקויים ממילא הלוה נאמן בראיה שפרע ונפל ממנו במיגו שיכל לטעון מזויף )עי' בזה בש"מ
בשם הרא"ש( ולכן לגבי החוב עצמו היינו פוטרים אותו שהרי יש לו מיגו א"כ דנים על השווי ,אבל לשי'
הר"מ שפסק פי"ד מלוה ולוה פי"ד דמודה בשטר שכתבו צריך לקיימו ,מיירי רק היכא שהשטר מקויים
ממילא א"ש שהרי מיגו אין כאן שהרי השטר מקויים ,וממילא עסקינן בחוב עצמו וכל אחד מהם מוחזק
על חלק מהשטר ולכן משלם חצי )אך נראה דר"ל בהיפך שמודה בשטר שכתבו א"צ לקיימו אז הוי
מקויים כביכול אבל אם נפסק שמודה בשטר שכתבו צריך לקיימו אז עדיין לא מקויים ויש מיגו וצב"ג(.
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וממילא מתורצת בזה קושיא נוספת דלכאורה קשיא בדברי הר"מ שפסק בהלכות מלוה ולוה שם הוי
דינא דיחלוקו לדמי ,ואילו בהלכות טוען ונטען לאו דוקא אלא כמו השאר שהוי שווי? אלא פשוט הדבר
דכאשר עסקינן בשווי אז חולק בשווי ,אך בשטר שעסקינן בחוב משום שממילא אין לו מיגו אז פוסק
דמשלם חצי החוב .אך גם בזה צריך לברר שהרי גם למ"ד שאין מיגו לא חייבים ללכת אחר החוב אלא
אפשר לדון לפי השווי וא"כ למה שלא נפסוק דין אחד לכולם שטר וטלית וכו' ,כלומר מה העדיפות של
ערך נקוב על פני שווי כשאפשר לפי שניהם? אלא ודאי לא קשיא שגם מ"ד שסובר דאזלינן בתר השווי,
מודה שאם אפשר ללכת בתר החוב כלומר הערך הנקוב עדיף שהרי זוהי מהות הויכוח בין המלוה והלוה,
)וכן ממילא כאשר דן על הערך הנקוב כולל בתוכה גם את המחיר של השווי שהרי השווי תמיד פחות
מהערך הנקוב משום שישנו סיכוי שלא יוכל לגבות ,אך מאידך אפשר לטעון שיש את הסברא של לא פלוג
אז באמת לא אזלינן בתר הדין הרגיל ) כביכול( ופוסקים שאזלינן בתר השווי.
ומצינו הסבר נוסף מדוע נלך בתר השווי ולא בתר החוב עצמו  -הערך הנקוב .והביא הש"מ בשם
תלמיד הר"ף וכ"ה בתוספות ר' פרץ על הגמ' שאזלינן לדמי וז"ל "ויחלוקו נמי דקאמר לדמי ולא דפסקי
לשטרא וא"ת מ"ק הא מעיקרא ידע לה שפיר דלישנא דיחלוקו ר"ל לדמי וי"ל דהכי קאמר  ,ויחלוקו נמי
לדמי ולאו דפליג ליה שטרא )ה"ג( כלו' ,גם לדמי אין חולקים בשווה שיפרע לוה לזה חצי החוב ,דחציו של
מלוה גרוע טפי למכור מחציו של לוה משום דמחסר גוביינא ,ולכן יטול המלוה פחות מחציו של שטר לא
דעביד הכי אלא יהיב היאך דביני וביני" עכ"ל ,והנה הדברים פשוטים ואין הרבה צורך להסבירם ור"ל
שאם נחלוק החוב אז המלוה יקבל פחות משום שקשה למכור חלק )נתיה"מ ס"ק כ"ד(.
ובזה קשיא לכאו' על שי' הר"מ שאמר שיחלוקו לדמי החוב ולכאו' נפקא לן דלא תיהוי חלוקה
צודקת?
והנה ע"ז יש לתרץ מב' כיוונים או הסבר בר"מ או בר"פ כלומר גם שיש הפסד זה אינו גורם לשינוי
שי החלוקה.
והנה מצינו בשו"ע חו"מ סי' קל"ח סעי' ד' פסק המחבר "בדבר שנפסד חולקים בדמים" ועי"ש
בבהי"ט ס"ק י' שהביא שכת' בכנה"ג בשם התרומת הדשן סי' של"ו דדוקא אם ההפסד לאחר החלוקה
הוא יותר מחומש ,ושם בנתיה"מ ס"ק י"א שכתבו דאם ההפסד הנו פחות מחומש הוה מח' הפוסקים וכן
פסק הרמ"א בחו"מ סי' קע"א סע' ה' שאם רוצים לחלק בית דיש בו דין חלוקה והבית היה נפסד ונגרש
אין יכול לכוף חבירו כל שנראה לבי"ד הההפסד יותר מחומש ,ועי"ש בפתחי תשובה שהביא דבשו"ת
חת"ס חו"מ סי' י"ב פיקפק בדברי התה"ד ,אך מ"מ חזינן דכאשר ההפסד פחות מסכום מסויים אז
חולקים ואפי' שלא בדמים ,והנה בשטר חלוקה שלא בדמים הוי חלוקה בגוף השטר ,ושטר שנחלק בגופו
לא הוה שווה כלום ,אז חולקים בדמים וכאשר זה בדמים אפשר שיהי הפסד וכ"ז שאינו יותר מחומש
נמשיך לחלוק בדמים .א"כ חזינן שהפסד עד כדי חומש אינו גורם שינוי בחלוקה ,וממילא אפשר לתרץ
את הר"מ שפסק שחולקים בדמים אך בשטר חולקים בחוב עצמו ,שהרי בר"מ אם תהיה חלוקה בגוף אז
יהי הפסד לגמרי ובערך הנקוב אין הפסד אך חלוקה בשטר גופו אמנם לא חולקים בערך נקוב א"כ למרות
שיש הפסד כ"ז שאינו יותר מחומש אז חולקים בערך נקוב וא"ש.
ועוי"ל דהתוס' וסיעתו ס"ל דהחלוקה נובעת מזה שהם מוחזקים או מחזיקים בשטר אז חולקים,
כמו שכת' תוד"ה ויחלוקו )ב"מ ב ,ע"א( ולכן יש תפיסה על גוף השטר וממילא החלוקה הוא על גוף
השטר ,כלומר על השווי .משא"כ לר"מ והרי"ף שהחלוקה נובעת מכוח מה שהם טוענים כמו דחזינן
דאפי' יושבים בצד ערימה יחלוקו לשי' הר"מ למרות שאין תפוסה )וחצר אולי קונה אך אינה תופסת( אז
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ממילא הדיון הוא על החוב גופו ואין להפסדים שום משמעות ,משום שכל אחד טוען על גוף השטר ומקבל
חצי שטר.
אך תירוץ זה קשה משום שלפי מש" כ לעיל בשם הרב מפונוביז' זצ"ל דשטר כוחו בכוח הגביה הטמון
בו ,אזי כאשר כ"א טוען על השטר בעצם טוען על כוח הגביה שבו ,ושווי כוח הגביה מתבטא באפשרות
למוכרו ומילא יש נ"מ להפסד וקשיא .אך אפשר לתרץ כן את שי' הר"מ מקושיא זו שנובעת מדברי ר"פ.
דתירץ המרחשת סי' ל"ו ענף ד' את הקושיא מדוע השמיטו הר"מ והרי"ף את המשך הסוגיא לגבי תפיסה
בטופס ובתורף ,ותירץ והסביר שקי"ל אותיות נקנות במסירה ובכתיבה וכמו שהסביר תוס' גבי טלית אף
דאם אחד היה מגביה היה החצי השני כמונח ע"ג קרקע ולא קונה ,אבל כאשר שניהם מגביהים קונה,
אבל מוחזקת יש כאן .ה"ה בשטר הכא למרות שכ"א אינו קונה את השטר משום שיש לו רק מסירה
כלומר תפיסה אבל כתיבה אין לו ,אז אם כ"א היה תופס בניפרד היה מקבל את הכסף ,לא משום שקנה
את השטר אלא משום שחזקה כל מה שתחת ידו אדם שלו וממילא נ"מ לכסף א"כ כאשר שניהם
מגביהים יחד אז קנין אין לאף אחד אבל מוחזקות יש לשניהם ואז ממילא אין נ"מ במה שמחזיקים ע"מ
שיחלוקו ,שהרי התפיסה היא על השטר ולא על חוב שהרי גבי החוב אין שום קניין ,ולכן לא חילקו אלא
פסקו בסתמא ומה שר"י ורשב"ג דנים בסוגייתנו שהרי הם ס"ל שאותיות נקנות במסירה בלבד ,וממילא
א"ש.
לפי"ז אפשר לתרץ גם גבי ההפסד שהרי ההפסד תליא גבי האם יכול למכור את החצי שבידו או לא,
ומסברא נראה שאם אין לו קניין אלא רק מוחזקות לגבי חצי אז לכל היותר יקבל את הממון אם לא יכול
למוכרו ,א"כ המדד של המכירה לשי' הר"מ אינו מהווה גורם לשיקול החלוקה וממילא לא אכפת לן
שיהיה הפסד או לא .ותוס' יסבור שלמעשה מפסיד אז יש נ"מ ודאי אם אפשר לחלוק בלא הפסד .אך
קשיא על שי' התוס' שהרי בכ"מ חזינן שחולקים משמעו בגוף החפץ ולא בדמיו ,כמו שמצינו בב"ב )יא,
ע"א( איך חולקים את החצר? ואת"ל דשם אפשר בלא הפסד משא"כ הכא זה נכון אך חזינן דפליג רבנן
דהיכא דאפשר חולקים אחרת משווי ,וא"כ מדוע לא נחלוק כבר בערך נקוב הרי לפי"ז לא בעינן שומא?
בזה תוס' יסבור את סברת הר"פ שאז יהיה הפסד למלוה וא"א לחלוק כך.
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א
הנה נחקור נא לדעת לפי מה דקי"ל בכל התורה דשלוחו של אדם כמותו .1וילפינן התם מפסח
ומגירושין ופריך התם 2מהשולח את הבערה וכו' ,ומשני אם שליח לדבר עבירה ,ופריך ממעילה ומשום
דהתם ילפינן חטא חטא מתרומה ,וא"כ גזרת הכתוב הוא דלהוי שליח אף לדבר עבירה ,ולפי תירוצו של
הש"ך 3דלפי מסקנת הגמ' דלענין מעילה ילפינן מגזרה שווה ,וגזרת הכתוב הוא ומעתה לא צריכא לטעם
דברי הרב וכו' עיין באריכות ומה שהכריחו לזה.
ישנה חקירה עצומה ,אם הא דקי"ל "שלוחו של אדם כמותו" חידוש הוא או לא ,ואברר הא דאמרינן
בגמ' דילפא שלוחו של אדם כמותו מפסח ,היכי ילפינן כי היכא דחדית לן רחמנא התם לגבי פסח ולגבי
גירושין דמצי משויה שליח אף דהוא לא עביד כלום עם כל זה מהוי שליח לגביה דידיה וא"כ הכי נמי
בעלמא ,ולפי"ז לא נוכל ליליף שליחות אף לדבר עבירה כי נוכל לחלק ,ואין לך בו אלא חידושו ,ולהכי
הוכרחה התורה לגלות לנו דלמעילה יש שליחות ,או דלמא דהא דילפינן שליחות מפסח וגירושין לאו
חידוש הוא .ובאמת מצינו למילף משם דין שליחות דכל עניין ,אף לדבר עבירה ,רק מדגלי לן רחמנא שני
כתובים הבאים כאחד ,או שלושה לאידך מ"ד דלדבר עבירה הוי שליח נמצא דגזרת הכתוב הוי דלא
למילף בכל מקום דיש שליחות לדבר עבירה ,ומאי דנפקא מינה לדינא נתבאר אי"ה.
וכעת נראה דתליא באשלי רברבי וזו מחלוקת בין גדולי הראשונים ז"ל ה"ה רש"י ותוס' ונימוקי
יוסף' ,4נתנו לבכורות בנו או לבע"ח לשומר חינם וכו' הגביהו או שהוציאו מרשות בעלים ומת חייב' .ופי'
רש"י לל"א שהוא העיקר כאשר כתב רש"י בעצמו שחייב הגנב אף שהגביהו השליח ,והתוס' הקשה שם
והא אין שליח לדבר עבירה ,ותירץ משום דהשליח לא ידע לא שייך דהרדה"ת ,והנימו"י חולק שם וס"ל
דאפילו היכא דלא ידע השליח נמי אין שליח לדבר עבירה ופטור המשלח ,והש"ך העמיק והרחיב שם
לקיים דעת הנימו"י ודלא כהתוס'.

* מתורת זקני הרב יעקב גודמן זצ"ל.
1קידושין מא ע"ב.
2שם מב ע"ב.
3חו"מ סי' שמ"ח.
4בב"ק עט ע"א במשנה שם.

47בענין ' אין שליח לדבר עבירה'

ועיין בקצות החושן 5שהניח בצ"ע על רש"י שסתר ד"ע ,דבקידושין 6כתב רש"י דבעה"ב פטור היכא
דנזכר ושליח חייב שהוציא מעות הקדש לחולין וכו' אבל השתא דאיפטר בעה"ב רמיא מעילה אשליח בכל
התורה כולה דאין שליח לדבר עבירה והעושה הוא מחייב ,עכ"ל לשון רש"י שם .מבואר מרש"י דבכל
התורה כולה אין שליח לדבר עבירה אף היכא דלא ידע השליח ,ובחגיגה 7פי' דהא דנזכר בעה"ב אנן סהדי
דלא ניחא ליה בשליחותיה והוי כביטול שליחותו משו"ה שליח מעל .והקשה לבעל קצוה"ח על חילוף
הטעמים שכתב רש" י בקידושין ובחגיגה.
8
ובאמת לכאורה תמוה ,דהרי רש"י גופיה סבירא ליה בב"ק במשנה 'דחייב' ,הגנב קאי ,ומחייב הגנב
במשיכת השליח והטעם משום דלא ידע השליח .ומשו"ה יש שליח ,וא"כ סתם רש"י בעצמו סתירה מה
שנוגע לדינא .ומוכרחים אנו לחלק דלא דמי ,דהתם גבי גנב להכי חייב במשיכת השליח שהרי דעתו
ורצונו של הגנב שיקנה השליח ,כי אדעתא דהכי שולחו ליקח משם ולהביאו אצלו ולהכי נתחייב הגנב
והטעם כמש"כ התוס' 9עי"ש .אבל לעניין מעילה בקידושין דאין ברצונו של הבעה"ב בשליחות השליח
אחרי דנזכר ,ולהכי פטור הבעה"ב ,ומה שהשווה רש"י בקידושין ,דהשתא דאפטר בעה"ב רמיא מעילה
אשליח ככל התורה כולה דאין שליח לדבר עבירה ,היינו היכא דהווי דומיא דמעילה דאין ברצונו של
המשלח בשליחותו ,וזהו ממש כוונתו כמש"כ בחגיגה ,והא דשינה לשונו מפני העניינים השונים שנאמרו
שם ,דבקידושין העיקר הרבותא הא דפטר בעה"ב היכא דנזכר וזהו אתא לאשמעינן ,ולהכי כתב רש"י
ז"ל דהשתא דאפטר בעה"ב שהרי נזכר ולא הוי שגגה גבי וממילא רמיא חדא דקרבן השליח ככל התורה
כולה וכאשר כתבנו מטעם הנ"ל.
אבל בחגיגה עיקר הרבותא על מה דחייב השליח דהמשנה דהתם קאי ע"ש הענין ,ולהכי ביאר שם
רש"י ז"ל בלשונו הזהב באר היטב ,משום דלא ניחא ליה בשליחותיה ולהכי חייב השליח ,והטעם
בקידושין ובחגיגה שווה דלא ניחא להמשלח בשליחותיה .כנ" ל ליישב דברי רש"י ז"ל.

ב
נראה ,כי מחלוקת רש"י תוס' ונימו"י וסברתם מבורר לפי"מ שכתבנו לעיל ,כי דעת רש"י ותוס' דהא
דילפינן שליחות מפסח ומגירושין לאו חידוש הוא ,ובאמת אי לאו דכתביה רחמנא להאי קראי מעילה
וטביחה או שליחות יד הוא ילפינן מפסח וגירושין דין שליחות בכל התורה כולה ואף לדבר עבירה ,מדגלי
רחמנא כאן דשליחות מועיל ה"ה בעלמא ,ומדגלי רחמנא למעט שליחות לדבר עבירה ממעילה וטביחה
וזו היא החידוש ,נוכל לומר דלא כתביה רחמנא מעילה למעט רק היכא דשניהם לא ידעו אז מיעט רחמנא

5

שם.
 6נ ע"א.
 7י ע"א.
 8לא ע"א.
 9שם.
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דבעלמא אין שליחות ,אבל היכא דהמשלח ידע והפ"ה עשה אותו שליחו והשליח לא ידע לא נתמעט
ממעילה ,ובאמת זוהי סברת רב סמא 10דהיכי דהמשלח בעכ"ח עביד הוי שליח אף לדבר עבירה.
והנמו"י ס"ל דהא דילפינן מפסח וגירושין שליחות דכל התורה כולה חידוש הוא דלא עביד כלום
ונקראת על שמו ולהכי לא מצינו למילף רק דומיא דהוא ,אבל היכא דיש עבירה לא דמי לפסח וגירושין
לא ילפינן מנייהו ומה שמצינו במעילה דיש שליח לדבר עבירה וקשיא לן אמאי לא יליף מהתם תירץ ע"ז
בגמ' ,ולהכי היכא דהוי דבר עבירה אף דלא ידע השליח לא מהוי דלא הוי דומיא דפסח וגירושין דהתם
אין עבירה ולכן פסק הנימו" י דאין שלדבר עבירה בכל אופן שיהיה.
ולפי"מ שכתבנו דלשיטת הנימו"י דשלוחו של אדם כמותו חידוש הוא ,קשיא ,הא דקי"ל בבא
מציעא ' 11השותפין שגנבו חייבין' ,דבין לשיטת רש"י שפירש דמשו"ה חייבין דכל אחד קנה לדעתו ולדעת
חברו ,ונמצא נעשה שליח לחברו ,וזהו דבר עבירה ,ובין שיטת התוס' דאיירי דהגביהו שניהם ,עכ"ח
מוכרחים אנו לומר דהאחד הגביה עבור חברו ,דאל"כ יהא כאילו חלקו של זה מונח על גבי קרקע וכו'
כמש"כ שם בגמ' על שניים שהגביהו מציאה ,דבשלמא אם נאמר דשלוחו שא"כ לאו חידוש הוא רק
מדמצינו שני כתובים הבאים כאחד דיש שליח לדבר עבירה מכלל דבעלמא אין שליח לדבר עבירה וזהו
דווקא היכא דנעשית כל הדבר לצורך חבירו ,אבל אם הוא ג"כ שותף בזה הוי שליח מעליא ,אבל אם דין
שליחות הוא חידוש ,וא"כ היכא דיש חלק עבירה בעד חבירו לא הוי שליח ,ולא רק על תלונתו רק גם על
הנו"בי מה"ק 12שגם מסקנתו דדין שליחות חידוש הוא ואין למידין רק דומיא דפסח וגירושין ,ושם אין
עבירה.
13
ונראה לתרץ ,לפי"מ שהביא הקצוה"ח דברי התוס' רי"ד שהקשה דלכל מצווה יועיל שליחותו
ויאמר אדם לחבירו שב בסוכה עבורי הנח תפילין עבורי ,עי"ש תירוץ התוס' רי"ד ותירוצו.
לא אאריך בזה רק אציג פה מה שנראה לענ"ד והבוחר יבחר ,דהכא אמרינן שלוחו של אדם כמותו
היכא דמוכיח מתוך המעשה או דנוכל לומר שעשה זה עבור המשלח ולא לעצמו ,אבל היכא דיושב בסוכה
עבור חבירו מי הכריחוהו לומר דבשביל חבירו הוא יושב ,והרי גם הוא חייב במצוה זו ,ועכשיו כשהוא
עושה המצוה עבורו ,ומי יאמר לנו שעשה זה עבור חבירו ,וכן היכא שהניח תפילין דבכל עת שהניח
תפילין הוא מקיים המצוה והיכי מוכח שעשה זה עבור חבירו ,בשלמא הכא דתרם עבור חבירו דלא רמיא
מצוה אגופיה ,ואפילו אם עשה לא קיים המצווה כי מצות חבירו הוא ,אז הדעת נותנת דלחבירו הוא
עושה ,אבל היכא דגם הוא קיים המצוה בעשייתו ,מנא אמינא דלחבירו הוא עושה והוא לא ירצה לקיים
המצוה ,אדרבא אדם קרוב אצל עצמו ,וודאי לעצמו עשה ולא לחבירו ,זה נראה לחלק.

ומכל זה נראה שיש שלושה חילוקים בדבר ,דבאמת צריך להבין הסברא בלא"ה מדוע לגבי שותפין
יש שליח .וסבור הייתי לומר דהיינו טעמא ,דהיכא דאנן סהדי דלצורך חבירו הוא עושה ולא לעצמו אז יש
שליח ,וא"כ לגבי תרומה או פסח או גירושין דודאי לצורך חבירו הוא עשה דמה צריך הוא לזה הוי שליח.
והיכא דהוי דבר מצוה וודאי לעצמו עשה כאשר כתבנו .והיכא דהוי דבר עבירה לא נוכל לומר דלחבירו

 10בבא מציעא יא ע"א.
 11ח ע"א.
 12חאבה"ע סי' ע"ד.
 13סי' קפ"ב ס"ק א'.
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עשה ועל דעתו עשה שלא כהוגן ,ודאי לא היה עושה כן כי דעת הרב והוא דעת המקום עדיף וודאי עשה זה
לעצמו שיצא תוקפו ,וא"כ אתה המשלח חייב.
ולפי"ז היכא דאנן סהדי דעבירה או לצורך חבירו עשה אבל הכא לגבי שותפין שגנבום לא נקנה גם
לצורך חבירו לא יקנו שניהם ,והמה רוצים לקנות שלא יהא כלאחד יכול לתפוס מידם ולהכי קנו ,וכנ"ל.

ג
ומעתה יתברר כל מה שכתבנו לעיל ,דסברת הרמב"ם שכתבנו דס"ל דאף על טענת ספק מצי לבטל
השליחות ,לשיטתיה אזל דסבירא ליה דכל דין שליחות חידוש הוא ,וגם בבבא קמא ס"ל כשיטת הנימו"י
'דחייב' אשומר קאי או הבע"ח ,והיינו היכא דידע אבל היכא דלא ידע הוא פטור ,אבל הגנב לעולם פטור.
ומטעם דשליחות חידוש דהכל תלוי אם עשה השליח על דעת המשלח.
ומעתה יתבררו ויתלבנו הדברים ,בהרמב"ם מהל' מעילה פרק ז' הלכה א' שהקשו מדוע היכא דאמר
השליח 'טלו שתיים' דלא מעל השליח ,דסבר מילתא אמורה בפירושיו למשניות דשם דקדק היטב
באומרו דהא דבעה"ב מעל היכא דעשה השליח שליחותו רמיזא בהאי קרא' :ואשמה הנפש ההיא' .ותמה
שם התוס' יו"ט הא גמ' דידן ילפינן 'חטא  -חטא' מתרומה ,ולא מקרא שהביא ,ובאמת היא פליאה נשגבה
על שכתב הרמב"ם פסוק שלא נזכר בגמרא ,אך האמת יורה דרכו ,כי בפירושיו למשניות נחית לפרש
המשנה והאיר עינינו בסברא זו דהכל הולך אחר מי ששגג תחילה ,דאם בעה"ב אמר לשליח שיתן לאחר
לאכול לחם קודש אז מעל הראשון והיינו בעה"ב .דהשליח שאמר לאחר לאכול אמר זה על דעת בעה"ב,
והאחר שאכל נמי על דעת בעה"ב אכל ,ולפיכך מעל בעה"ב .וזהו מה שכתבתי נמי לעיל דהכל תלוי על
דעת מי נעשה הדבר ,וזהו מה שהביא הפסוק 'ואשמה הנפש ההיא' ,דהא דילפינן 'חטא  -חטא' מתרומה
היינו למילף דיכול לעשות שליח ,אבל אם השליח עשה שליח מנ"ל דחייב הראשון והיינו הבעה"ב ,וזהו
נרמז מ'ההיא' ,מי ששגג תחילה ,ולהכי פסק בספרו ,דהיכא דאמר השליח סתמא אפילו אם הוסמך פטור
השליח ,שהרי דעת האורח שאכל על דעת בעה"ב אכל ולא על דעת השליח ,ולא על דעת עצמו ,אבל היכא
דאמר השליח להו 'טלו שתיים מדעתי' היינו ההוספה שהוסיף על דעת בעה"ב יש להם בפירוש שיאכלו
מדעתו שהוא נותן להם ,ואם אכלו שלושה אז אכלו האחת לדעת בעה"ב ולפיכך הוא מעל ,והאחת על
דעת השליח נמצא השליח מעל והשלישית שאכלו על דעת עצמם.
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הרמב"ם בפ' ט"ו בהלכות גזילה ואבידה הל' ח' כתב " :מצא פירות מפוזרים דרך הנחה הרי זה לא
יגע בהם ,דרך נפילה הרי אלו שלו" ,וכן פסק הרי"ף.
והנה הרמב"ם בפי"ד הל"ח שם פוסק כאביי בדינא דיאוש שלא מדעת וז"ל" :יאוש שלא מדעת אפי'
בדבר שאין בו סימן אינו יאוש" ,וע"ז שואל הטור בסי' רס"ב ,שהרי לפי אביי אפי' חפץ שמונח בדרך,
הדין שחייב להכריז ,ואם הרמב"ם ס"ל כמותו אז איך מצד שני הוא פוסק בהלכה אחרת שבדרך נפילה
בכל מקרה הרי אלו שלו ,שהרי כך משמע מהגמ' בב"מ בדף כא ע"ב ,שהגמ' שואלת על אביי שסובר
שיאוש שלא מדעת לא הוי ייאוש מהמשנה בעמוד הקודם שכותבת ש"פירות מפוזרים הרי אלו שלו",
ומשמע מהמשנה שלמרות שזה יאוש שלא מדעת זה הוי יאוש ועונה הגמ' שמדובר במשנה במכנשתא דבי
דרי ,וא"כ רק באופן כזה הדין הרי אלו שלו ,ומשמע שבדרך נפילה יהיה חייב להכריז ,ולכאו' קשיא על
דברי הר"מ ,ונשאר בצ"ע.
]ועוד יותר לא מובן שהרי המ"מ בפט"ו הל"ח כתב שמקור דברי הרמב"ם הם מב"מ כ"א ע"ב,
ולכאורה לפי מה שביררנו רואים שם היפוכם של דברים[.
הכ"מ פ' ט"ו בהל' ח' מביא את שאלת הטור ועונה שהרמב"ם שכותב שבדרך נפילה הרי אלו שלו זה
משום שהרמב"ם סובר שבמשנה בדף כ"א ע"א מיירי ביקירי ולכן הרמב"ם סובר שדווקא ביקירי בדרך
נפילה הרי אלו שלו משום שדברים שהם יקירי אדם מרגיש כשהם נופלים משום שאלו דברים כבדים או
חשובים ,ואם אדם לא חוזר לקחתם ז"א שהוא מתייאש מהם וזה יאוש מדעת וגם אביי יודה שבזה נאמר
הרי אלו שלו ,אולם שאר דברים באמת הרמב"ם פוסק כאביי שיאוש שלא מדעת חייב להכריז משום
שלא הוי יאוש.
אלא שעדיין קשה מה נעשה עם הגמ' שעונה על פירות מפוזרים שבמשנה שהרי אלו שלו ועונה הגמ'
שמדובר שמכנשתא דבי דרי ומשמע שמדובר בהיכי תימצי כזו ולא אחרת ,אומר הכ"מ שהגמ' הבינה
בהו"א שזה ההסבר ,אולם אח"כ שהגמ' שאלה מעיגולי דבילה וכריכות של נחתום שכתוב במשנה שהרי
אלו שלו הגמ' עונה שמדובר ביקירי ,וממילא זו מסקנת הגמ' שמדובר במשנה גם בפירות מפוזרים ביקירי
וממילא לא קשה על הרמב"ם.
אך הגר"א במקום כותב שכל תירוץ הכ"מ על הרמב"ם "לא מסתדר אליבא דתוס' בד"ה רב יצחק",
והסבר דבריו נראה כך:
הגמ' בדף כ"א ע"ב שואלת :וכמה ]על הפירות המפוזרים שכתוב במשנה שהרי אלו שלו שאלה הגמ'
וכמה היינו מה הכמות שעליה מכריזים או לא מכריזים[ ועונה הגמ' :אמר רב יצחק קב ב-ד' אמות,
ושואלת הגמ' היכי דמי אי בדרך נפילה אפי' טובא נמי ואי בדרך הינוח אפי' בציר מהכי נמי ועונה הגמ'
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שמדובר במשנה במכנשתא דבי דרי  -הכוונה מקום איסוף הגרנות שאם נשארו שם חיטים סימן שזו
אבידה מדעת.
ותוס' במקום בד"ה ורב יצחק כותב שאת שאלת הגמ' "וכמה" מוכרח לומר שרב יצחק הוא זה
ששואל ועונה קב בד' אמות ,ואח"כ הגמ' שאלה היכי דמי בדרך נפילה או בדרך הינוח משום שלא יתכן
לומר ששאלת "וכמה" נשאלת ע"י הגמ' עצמה שהרי מתברר בהמשך שלגמ' ידועה התשובה לשאלה זו
]אי בדרך נפילה אפי' טובא נמי ואי בדרך הינוח אפי' בציר מהכי נמי לא[.
מכאן ששאלת "וכמה" יכולה להשאל רק ע"י רב יצחק.
וממילא ,אפשר לומר שלפי תוס' ,שאת תחילת הגמ' רב יצחק אומר בעצמו ורב יצחק סובר כאביי,
א"כ רב יצחק הרי קובע עובדה שמדובר פה דווקא בהיכי תימצי של קב ב-ד' אמות במכנשתא דבי דרי,
ובד"כ בפירות חייב להכריז .וא"כ לא מסתדר עם הכ"מ שאמר שמה שהגמ' אמרה בהתחלה במכנשתא
דבי דרי זה רק להו"א של הגמ' אבל למסקנא ההסבר הוא שמדובר ביקירי ,משום שלפי תוס' הגמ'
נשארה שמדובר במכנשתא דבי דרי גם למסקנא כי רב יצחק הרי קובע עובדה.
אבל באמת נראה שאין מחלוקת ,ולכו"ע ההלכה כמו אביי שבדבר שאין בו סימן חייב להכריז משום
שיאוש שלא מדעת לא הוי יאוש ,השאלה רק איך להעמיד את המשנה האם בדברים כבדים או חשובים
]יקירי[ שאז בדרך נפילה הרי אלו שלו וזה מה שכתוב שפירות ומעות מפוזרים הרי אלו שלו ,או בדברים
קלים שאז רק במכנשתא דבי דרי נאמר את הדין הרי אלו שלו.
הדרישה בסימן רס"ב מביא את שאלת הטור ומנסה לתרץ את השאלה ע"פ הכ"מ ואומר שבאמת אין
חילוק להלכתא ,אלא כל המחלוקת בין התוס' לרמב"ם איך להעמיד את המשנה נובעת מזה שהרמב"ם
רוצה לומר שמדובר במשנה בפירות שהם כבדים ויש להם חשיבות ,ולתוס' מדובר במשנה בחיטים שהם
נישאים ע"ג בהמה ולא מרגישים בנפילתם ,וגם מצד חשיבות אין בתבואה שעדיין לא עשו ממנה לחם.
אבל עדיין קשה גם לדעת התוס' וגם לדעת הרמב"ם מה הגמ' שואלת שאם זה בדרך הינוח אפי'
בציר מהכי נמי ,ואם זה בדרך נפילה אפי' טובא נמי הרי זה לא אליבא דאביי ואיך זה יכול להיות שהגמ'
שואלת שלא אליבא דהלכתא?
הפנ"י מביא את התוס' והרמב"ם ושואל את השאלה הזו ,ואומר שלפי תוס' נהיה צריכים לתרץ
שהגמ' שואלת שאחרי שהבאנו את רב יצחק ]לדעת תוס'[ שמסביר את דעת אביי שמדובר בקב ב-ד'
אמות ,שואלת הגמ' שאם תימצי לומר שלא אליבא דאביי אלא כדרבא שייאוש שלא מדעת הוי יאוש לא
תסתדר העמדה של הגמ' של קב ב-ד' אמות משום שאם בדרך נפילה נמצא החפץ אפי' טובא גם נאמר הרי
אלו שלו ואם בדרך הינוח אפי' בציר מהכי נאמר שהיה צריך להכריז.
אבל אומר הפנ"י שלדעת הרמב"ם בכלל לא קשה משום שהרמב"ם מעמיד ביקירי וא"כ זה נחשב
שיש יאוש מדעת ובזה אין הבדל בין רבא לאביי ולכן הגמ' שואלת בין לאביי ובין לרבא שלכאורה זה
תלוי אם בדרך נפילה או בדרך הינוח ועונה הגמ' שמדובר במכנשתא דבי דרי ,וצריך להסביר ברמב"ם
שתירוץ זה של גמ' זה רק להו"א ]כ"מ[.
הנחלת דוד לא מקבל את תירוץ הפנ"י על הגמ' ,ואומר שבאמת תוס' לא מובן כי מה מקשה הגמ'
מדרך נפילה שלא אליבא דאביי ,ומביא שבאמת הרמב"ן והנמוק"י מסבירים שהרמב"ם מדבר בפירות
יקירי ,אך אומר הנחל"ד שגם עכשיו זה לא מובן משום שרב יצחק היה צריך לומר כמו שכותב הרמב"ם
שזה תלוי בדרך נפילה או בדרך הינוח ועוד למה הגמ' מעמידה במכנשתא דבי דרי ולא ביקירי ]שאלת
הטור[.

ישי מילר  -יהונתן שחור52

והוא מביא את תשובת הכ"מ ]ראה לעיל[ ומקשה ע"ז שעדיין קצת דחוק משום שכאשר שואלת הגמ'
"וכמה" ורב יצחק עונה קב ב-ד' אמות משמע ,שהגמ' אומרת שא"א להסביר באופן אחר את המשנה חוץ
מן ההסבר של רב יצחק קב ב-ד' אמות ,ולכן עונה הנחל"ד הסבר מחודש בגמ'  :שכשהגמ' שואלת
"וכמה" הגמ' לא התכוונה כמו שהבנו עד עכשיו שהגמ' שואלת מתי מסתבר להכריז ומתי מסתבר שלא
להכריז אלא  -הגמ' שואלת בהתאם למה שכתוב במשנה שפירות מפוזרים לא מכריזים ובפירות צבורים
כן מכריזים .מה הגדר של פירות מפוזרים ומה הגדר של פירות צבורים ,הגמ' עונה קב בד' אמות שזה
השיעור של פירות מפוזרים וע"ז שואלת הגמ' שנאמר שצבורים חייב להכריז הרי אפשר לבדוק פשוט אם
מדובר בדרך נפילה הרי אלו שלו ואם מדובר בדרך הינוח חייב להכריז.
ולכן לא יהיה קשה למה רב יצחק לא מעמיד בדרך נפילה או בדרך הינוח משום שזה לא עונה
לשאלה של הגמ' מה הגדר של צבורים זה לא מסביר את המשנה.
ולכן מובן באמת הגמ' לקמן שמעמידה דווקא במכנשתא דבי דרי ולא ביקירי כמו שאומר הרמב"ם
משום שכך באמת מפרשים את המשנה שזה תלוי במכנשתא דבי דרי כי כך צריך להסביר את המשנה.
אולם באמת היה אפשר להסביר ביקירי כמו שאומר הרמב"ם ,ולכן לא קשה הקושיה ששאלנו
מקודם שמשמע מרב יצחק שאומר קב ב-ד' אמות שזה ההסבר היחיד במשנה משום שבאמת זה ההסבר
היחיד למשנה כפי שמפרש הנחל"ד אבל זה לא סותר שאפשר להסביר ביקירי.
ולפי הנחל"ד יוצא שאין המחלוקת הין הרמב"ם לתוס' בהסבר המשנה ,שהרי לפיו גם הרמב"ם יודה
שהמשנה תסתדר במכנשתא דבי דרי בלבד.
אולם לפי הדרישה בסימן רס"ב שהבאנו לעיל יש מחלוקת בהסבר המשנה בין הרמב"ם והתוס'.
למסקנת הגמ' של תוס'  -במכנשתא דבי דרי ולרמב"ם ביקירי.
ועי' במשכ' הרב חרל"פ זצ"ל בספרו בית זבול חלק ד' סי' י"ט הסבר נפלא למחלוקת הרמב"ם
והתוס' :שהגמ' אומרת שאדם שמגביה מציאה לפני יאוש אפי' שהבעלים יתיאש אח"כ לא אומרים הרי
לו שלו משום שבאיסורה אתא לידיה ובביאור אתא לידה נחלקו התוס' והרמב"ן:
התוס' בב"מ בדף כו ע"ב כותב שלא נאמר הרי אלו שלו אף לאחר שהתייאש משום שחלה עליו חובת
ההשבה של החפץ כאשר לקח את החפץ בלי ייאוש ולכן למרות שהיה ייאוש אח"כ הייאוש לא מועיל,
אולם מדברי הרמב"ן בב"ק סז ע"א מסבירים האחרונים ]הגר"ש שקאפ והחזון איש[ שהמושג באיסורא
אתא לידיה הכוונה שזה ייאוש ברשות ולכן הייאוש לא מועיל כאשר החפץ כבר נמצא בידו] .וזה שונה
מהפקר שהרי הפקר כאשר החפץ בידו ניתן להפקירו אבל כשהחפץ אינו בידו לא יכול להפקירו ,אבל
בייאוש זה בדיוק הפוך כשהחפץ בידך א"א להפקיר ושהוא אינו בידך אפשר להפקיר ,ופה מכיוון שמוצא
האבידה נחשב שומר ממילא החפץ נחשב שנמצא אצלו ולכן הייאוש לא מועיל[
וא"כ לפי תוס' יאוש ברשות מועיל ורק פה לא מועיל משום שיש חיוב השבה] ,ולזה יש להוסיף יסוד
ששומר שכר נחשב שומר לבעלים משום שהוא מקבל כסף על השמירה אך ש"ח לא נחשב שומר לבעלים
משום שלא מקבל תמורת השמירה שום דבר[.
וממילא אביי סובר לטעמו ב"ק נ"ו ע"ב ששומר אבידה הוא ש"ח וממילא יאוש בשומר חינם מועיל
משום שכמו שהסברנו קודם הוא לא נחשב שומר לבעלים ,ולכן הסיבה שאסור להרים מציאה כמו תוס'
משום שבאיסורא אתא לידיה כי מצד יאוש זה היה צריך להועיל ,אולם הרמב"ם ]גזלה ואבידה פ' י"ג
הל' י'[ סובר ששומר אבידה נחשב כש"ש וכמו הסברא של הרמב"ן שהסיבה שאסור להרים מציאה לפני
ייאוש משום שהייאוש לא יכול להועיל משום שהוא שומר לבעלים ולכן אסור להרים מציאה.

53יאוש שלא מדעת

ולכן הרמב"ם סובר שכאשר הוא לא שומר לבעלים כמו בדרך נפילה שאין סימן ואינו שומר עבור
הבעלים ואין לו חיוב "השב תשיבם" ,שכן אין ביכולתו לברר את זהות הבעלים ולהחזיר להם את החפץ
לכן הדין הרי אלו שלו ,מה שאין כן בדרך הינוח שהוא יודע למי להחזיר ואז נחשב שומר לבעלים ולכן
הייאוש לא מועיל וחייב להכריז ]שו"ע מד ,מחנ"א הלכות חצר ס' ח'[.
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בבית ספר דתי לאומנויות נשאלה שאלה האם מותר או אסור לעסוק בציור ופיסול.

בענין ציורי שמש )חמה( לבנה וכוכבים
הסוגיא במסכת עבודה זרה )מב ע"ב  -מג ע"ב( דנה במעשה רבן גמליאל נשיא ישראל שהיו לו דמויות
שונות של צורות הלבנה על גבי טבלה בכותל ,ומראה לעדים את צורת הלבנה לענין קידוש החודש.
הגמרא שואלת )בדף מג ע"ב( הרי הפסוק אומר "לא תעשון אתי אלוהי כסף ואלוהי זהב לא תעשו לכם"
)שמות פ"כ פסוק כ'( ואיתא במכילתא לא תעשון כדמות שמשי המשמשים לפני במרום ,כגון חמה ולבנה,
כוכבים ומזלות ,ואם כן מוכח שאסור לעשות דמויות של לבנה )אפילו כצורתה בתחילת החודש( וכיצד
היו לרבן גמליאל צורות כאלה ?
מתרצת הגמרא גויים עשו זאת לרבן גמליאל .התוספות הקשו )ד"ה שאני( הרי אמירה לגוי שבות
ותירצו שבמקום מצווה לא גזרו )מכאן מוכח שהתוספות סבירא ליה כבעל העיטור ששבות במקום מצווה
מותר ואין צריך שבות דשבות במקום מצווה כדי להתיר(.
הרא"ש תירץ שרבן גמליאל קנה מגוי.
שואלת הגמרא על כך )בין אם קנה או שציווה( חיישינן לחשד ) יחשדו בו שעובד עבודה זרה(?
ומתרצת הואיל ורבן גמליאל נשיא ורבים באים אליו אין חוששים לחשד במקום רבים.
תירוץ נוסף בגמרא הוא ,דהצורות שהיו לרבן גמליאל היו עשויות פרקים פרקים וכשהיו באים עדים
היה מרכיבם וכשאין הצורה קבועה לא חששו לחשד.
תירוץ נוסף לצורך לימוד מותר וכך עשה רבן גמליאל .וכן כתב רבנו חננאל.

שיטת התוספות )ד"ה "יהא"(
התוספות מקשה מדוע הגמרא לא מתרצת שצורות הלבנה של רבן גמליאל לא היו בולטות ? ומתרץ
בשם ר"י ,ר"ת וריב"א שבאיסור זה אין לחלק בין בולט לשוקע וכן כתב הרמב"ן שבצורות בהן יש איסור
עשייה אסור בין בולט בין שוקע וכן דעת הרמב"ם )הלכות ע"ז פ"ג הי"ח( וברא"ש )פ"ג סימן ד'( וכן כתב
בפסקי אור זרוע והאשכול )ע"ז עמ'  (133והרא"ה בפירושו למסכת עבודה זרה ובשולחן ערוך )סימן קמא
סק"ד(.

הרב צבי צרפתי58

שיטת המהר"ם מרוטנבורג
המהר"ם מרוטנבורג ]הובאו דבריו במרדכי פרק כל הצלמים )אות תתמ( ובד"מ )סימן קמא סע' ה([
והרשב"א )ח"א סימן קסז( סוברים שציורים לא נאסרו ,האיסור הוא רק בדברים בולטים ולא שוקעים
וצורותיו של רבן גמליאל היו בולטות.

שיטת הריטב"א
לדעת הריטב"א האיסור בצורה בולטת ולא שוקעת אך גם ציור של דיו נחשב כבולט ולכן ציורי שמש
ולבנה אסורים .חקיקה בגוף הדבר נקראת שוקעת ומותרת.
החשבת ציור כבולט אינה מוסכמת על דעת רוב הפוסקים ]הר"ן ,הרמב"ם ,הטור )יו"ד סי' רלז(,
אורחות חיים ,שו"ת עשה לך רב לרב חיים דוד הלוי )חלק ה' עמ' קסז([ ואף אריגה אינה נחשבת בולטת.

שיטת הנחל אשכול
בפירושו לספר ה"אשכול" הלכות עבודה זרה כותב הנחל אשכול כי התירוץ בגמרא "פרקים היו"
אינו כהסבר רש"י שהיו חלקים שהרכיבו אלא רבן גמליאל עשה צורת לבנה חלקית וזה לשונו" :אם כן
ברור שלא היה צורה שלימה רק חלק קטן מעיגול כמו שהוא בתחילת החודש קו דק וכל הצורות אינן
אסורות אלא שלימות"
)לי נראה קצת לפרש אחרת שגם בקו הדק של רבן גמליאל הצורה לא היתה שלימה עד הסוף ,ללבנה
יש כמה צורות ומשתנה מזמן לזמן ולא מצינו חילוק בצורת הלבנה(
הגאון בעל נחל אשכול סובר שהצורה האמיתית של הלבנה היא בשלימותה וזאת אסרה התורה.
ועי"ש כיצד מיישבת את שיטת הרמב"ם שהשמיט את כל תירוצי הגמרא.

שיטת המאירי בשם יש מתירין
המאירי כותב" :וכן יש מתירין עשיית חמה ולבנה כל שאינו מצבע תכלת שהיא כעין הרקיע" ונראה
לפרש שעשיית לבנה או חמה צריכה להיות מותרת אלא אם יש גם את הרקיע שצבעו תכלת .יאסר על
אומן לצייר על תקרת הבית רקיע ושמש או ירח .המאירי מוסיף שאין איסור בספרי אסטרונומיה ואפילו
עם צורות בולטות כיון שזהו צורך לימוד.

תשובות האחרונים
באגרות משה )או"ח ח"ה ס' ט'( אוסר לצייר חמה ולבנה ויש לאסור מקטנים בני חינוך ומעלה ,וכן
כתב בשו"ת "מנחת יצחק" )חלק י' סימן ע"ב( וכתב שאסור לצלם את השמש ולפתח את הצילום .ואף אם
רוצים להקרין את הצילומים על מסך )דבר שאינו של קיימא( יש לאסור .וכן דעת הגאון רבי חיים דוד
הלוי בשו"ת עשה לך רב )חלק ה' עמ' שעא( וכ"כ בקיצור שולחן ערוך לרב גאנצפריד .ובשו"ת אורחות
יושר )הרב שרביט רבה של אשקלון בסימן כד(
בשו"ת ציץ אליעזר )חלק ט ,סימן מד( כתב בשם המהרי"ל דיסקין שאסור לצייר חמה ולבנה דווקא
בגודל שנראה לעיננו אבל אם עשו בגודל קטן יותר מותר.
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הרב קוק בשו"ת "דעת כהן" )סימן סד( כתב נהגו להתיר עפ"י דעת מהר"ם מרוטנבורג ואין לנו כח
למחות ביד העושים כן.
הלבוש בפרק קמא ה"ד כתב שהאיסור בעשיה "לא תעשון איתי" דווקא בבולט אבל בשוקע האיסור
מצד חשד )דין דרבנן( וא"כ ציורים שנעשים במקום ציבורי שם אין חשד יותר .רבים הכוונה לשלושה
אנשים או מנין )עיין שו"ת "אז נדברו" חלק ח' סימן סג ובהלכות ייחוד שם פתח הפתח לרשות הרבים
נחשב כשלושה מצויים כשיש אנשים בחוץ(.

סיכום
א .קטנים פחות מגיל חינוך אין להחמיר בציורי חמה ולבנה )כן משמע משו"ת אגרות משה(.
ב .למעלה מגיל חינוך המקילים יש להם על מה לסמוך בציורי שמש ולבנה )המהר"ם מרוטנבורג,
דעת כהן(.
ג .המאירי בשם יש מתירין כותב שהאיסור הוא לצייר שמש וירח על רקע השמים ולפי"ז בצילום יש
לאסור.
ד .תמונה שאינה שלימה יש מקילין ויש אוסרים )עיין דרכי תשובה קמא ס"ק לח( בשו"ת אבני ישפה
כתב שלבנה יש להחמיר אף בציור בצורה חלקית ) כיון שללבנה צורות רבות בה היא נראית לעיננו(
ובחמה יש להקל בציור צורה חלקית.
ה .ע"פ הלבוש במקום רבים אין חשד ובציורים שמצוירים במקום רבים )בתי ספר לאומנות ,גני
ילדים( ,יש להקל בדברים בולטים אין היתר לכך כיון שזהו איסור תורה )ולא מפני החשד בלבד(.
ו .עפ"י המהרי"ל דיסקין האיסור בציור הוא בגודל הנראה לעיננו ולפי"ז מותר לצלם )שלא כ"מנחת
יצחק"( כיון שהצילום אינו בגודל הנראה.
ז .לפי ה"ציץ אליעזר" )ח"ט סימן מד אות ט( האיסור דווקא בחמה שיהיו ניצוצות בולטים סביב
העיגול אבל בסתם עיגול שאומרים או כותבים עליו שהוא חמה אין איסור )סברא זו הובאה בשם
ספר "יד קטנה" ,דרכי תשובה ,סימן קמא ס"ק מו( וכן בצורת כוכבים כדי שיאסר ציורם צריכים
הם להראות נוצצים כפי הנראה לעיננו.

פיסול
הרא"ש בסוגיא שלנו מקל בציור או עשיית גוף בלא ראש או ראש בלא גוף וטעמו שהאיסור הוא
בעשיית גוף שלם.
בשו"ת הגאון הרב יצחק הרצוג )יו"ד חלק ד'( דן בעשיית אנדרטה שעליה צורת אדם וכתב ששמע
מנשיא המדינה יצחק בן צבי שכאשר רצו בבית ספר לאומנות בצלאל לעשות פסלים שאלו את הגאון הרב
שמואל סלנט ושאל אם עושים אברי המין כדמות אדם שלם אמרו לו שלא מפסלים בצורה זו והתיר להם
זאת )הרב רצה לברר שמועה זו שוב(.
יש מן הראשונים שמחמירים אף בצורת פנים בלבד )הרמב"ן( ובשולחן ערוך חלק יו"ד סי' קמא פסק
להקל בזה וכן דעת הרמ"א ואולם הפתחי תשובה כתב בשם שאלת יעבץ שהקולא של הרא"ש היא בצורת
פנים אטומה כלומר ללא סממנים של פנים חוטם ,פה אזניים ,עיניים אך רוב האחרונים מבינים אחרת
בדברי הרא"ש )עיין ב"ח ומנחת אליעזר להגאון ממונקטש( שדעתו להקל בצורה של פנים.
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יש להקל יותר בציור פרופיל של פנים בו נראית רק עין אחת או אוזן אחת שכל שאין הפרצוף שלם
הרבה קל יותר.
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פסק דין א'

הרקע העובדתי והטענות:
ראובן הועסק על ידי חברה פלונית ]להלן "החברה"[ כסוכן מכירות ומשווק של מוצרים של החברה
לאנשים פרטיים ולגופים .ראובן הועסק על ידי החברה כשכיר שקיבל משכורת קבועה ובמידה ויצליח
למכור מעבר לסך מסויים ,יקבל כתוספת ,פרמיה של  5%מתוספת המכירות .בשלושת החודשים שלפני
ראש השנה תש"ס שיווק ראובן מוצרים של החברה ועל כך הגיע לו שכר של כ  16,500 -כולל שכר קבוע
ופרמיות .על תשלום זה אין ויכוח בין הצדדים ,את השכר הזה תובע ראובן.
אולם החברה מעכבת תשלום זה בטענה שראובן חייב לחברה פיצויים על נזקים שהוא גרם בשתי
עסקאות שראובן היה אחראי להם במסגרת עבודתו ,להלן תמצית התביעה של החברה.
עסקא א'  -לקראת ראש השנה תש"ס יצר ראובן קשר עם עובדי מפעל א' על מנת לשווק להם ערכות
מתנה של החברה .ראובן קיבל הזמנה בכתב מידי מפעל זה על  800ערכות אך מתוך הנחה שיוכל למכור
יותר ]ולטענתו זה גם נאמר לו בעל פה על ידי המפעל אך לא בצורה מחייבת[ הודיע לחברה על הזמנה של
 920ערכות .ואכן החברה ייצרה  920ערכות אולם בפועל מכרה רק  800מה שהסב לה נזק .בערכות מתנה
אלו יש כיתוביות המיועדות לעובדי מפעל א' כך שאי אפשר למכור אותם לאחרים ]חלקים מסוימים
בערכה אכן ניתנים למכירה ,אולם זהו מלאי גדול שקשה לחברה להיפטר ממנו[ .הנזק הכללי ]לאחר ניכוי
מה שנמכר ומה שניתן להימכר בקלות[ נאמד ב  7000 -ש"ח .נזק זה תובעת החברה מראובן או לחלופין
לנכותו מהשכר המגיע לו.
עיסקה ב'  -לקראת ראש השנה תש"ס התקשר ראובן עם אגודה ב' על מנת לשווק להם ערכת מתנה
לראש השנה .לאחר תחילת המשא ומתן והתייעצות הודיע שמעון  -מבעלי החברה  -לראובן ,שעליו לסגור
את העיסקה במחיר של  160ש"ח לערכה ,ולא להתפשר .לאחר לחץ שהופעל על ראובן מטעם הקונים
נסגרה העיסקה על  150ש"ח כשהוא מוסיף לערכה בקבוק יין שעמד במחסני החברה זמן רב .לאחר שזה
נודע לשמעון ,בתחילה הוא ביקש לבטל את העיסקה אך לאחר שיחה חריפה בין ראובן לשמעון הצהיר
ראובן שהוא מוותר על הפרמיה שתגיע לו מהעיסקה ]שוויה היה כ  2000 -ש"ח[ .לטענת ראובן הוא אמר
זאת בעידנא דריתחא ומתוך כעס והראיה לכך  -שהמשיך לטפל בעיסקה ברצינות .באשר לטענה שהסב

* מטבעם של דברים ,הושמטו כל הפרטים המזהים בפס"ד אלו.
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נזק ,טוען הוא ,שהמחיר שנסגר הוא הרבה מעבר למחיר אותו מציגה החברה כמחיר לצרכן .לטענת
החברה ,מבחינתם ,אין מחיר לצרכן ,שכן בסוג המסחר הזה כל משא ומתן נסגר אחרת וזה תלוי בהרבה
גורמים ,כמו מיהו הקונה ,אדם פרטי גוף גדול ,רשות ממשלתית ,וכדומה.
תביעה נוספת שהעלה בפנינו ראובן נוגעת לגובה השכר שמגיע לו.
בתחילת ההתקשרות בין הצדדים דרש ראובן סכום של  7500ש"ח והתפשרו על  5000ש"ח .לאחר ג'
חודשים דרש ראובן העלאת שכר .לאחר מו"מ בין הצדדים סוכם שישולם לו  5000ש"ח נטו כבעבר,
אולם ,ההטבות הנלוות לשכר יהיו על סך  7500ש"ח .חלק מההטבות היה קרן פיצויים .לטענת החברה
כיון שראובן לא עבד במסגרתם שנה לא מגיעים לו הפיצויים ,כפי הנהוג .לטענת ראובן תשלום זה לקרן
פיצויים היה תחליף להעלאה במשכורת וכל הסיבה שהוא נכלל בקרן הפיצויים זה כדי להתחמק
מתשלום מס הכנסה ,וכדומה ,ולכן הוא דורש את ההפרשות הללו כשר עבור עבודתו ,ולא כפיצויים.
זהו תורף התביעות והמענות שבתיק זה.

ריש מילין ,ראוי לציין ,שאין דעת בית הדין נוחה מכך שהחברה מעכבת תשלום שכר שכיר בגין חוב
שלטענת החברה העובד חייב .יש להפריד בין הדברים .ועל כן בית הדין הוציא החלטה בה הוא מורה
לחברה לשלם את שכרו של העובד שלגביו אין ויכוח בין הצדדים .וזאת מבלי לפגוע בזכותה של החברה
לתבוע את העובד בתביעות הנזכרות.
חיוב התשלום של שכר שכיר הוא איננו רק חוב ממוני אלא יש בו גם ענין איסורי של "בל תלין",
כידוע 1כך נראה מדברי ה"ערך ש"י" סי' של"ז 2שאין לעכב שכר שכיר עבור חוב אחר ,וכך משתמע מבעל
הטורים ,וזה לשונו" :לא תעשוק שכיר' ,סמך ל'כי תשה' לומר שאפילו אם הוא חייב אל תאמר אעכבנו
בחובי אלא פרע לו שכרו מיד ואחר כך גבה חובך" ]דברים כ"ד י"ד[ .ובפרט בנדון דידן שאין הכחשה
בעובדות.3
באשר לתביעה מעיסקה א' נראה פשוט שראובן חייב לשאת בנזקים שנגרמו לחברה כתוצאה
מהגדלת כמות ההזמנות המקורית .ואף שלכאורה נזק זה נגרם בגרמא בלבד ובגמרא פטור בדיני אדם,
שונה הוא דינו של פועל בנזקי מעבידו מכל אדם אחר ,כך משתמע מדברי הריטב"א בתשובותיו סי' קצ"ט

1

עיין אהבת חסד פ"ט ס"ו שאם מת הפועל אין הבן יורש זכות אביו לענין שיעבור עליו בבל תלין כיון
שזהו איסור ולא זכות של ממון ואין אדם מוריש זכות איסור לבנו ,וברא"ש על בבא קמא קי"א ע"א
בפלוגתא דרב ושמואל גבי שכיר לילה כתב דהלכתא כרב באיסורי ומשמע שבל תלין הוא איסורא ולא
ממונא ,וכן משמע מדברי הריטב"א והמאירי שם ע"ב דאף בפחות משוה פרוטה עובר בבל תלין ,וראה
במשנת יעב"ץ חו"מ סי' מ"ה שהביא סימוכין רבים לכך דהוי איסורא.
2ושם כתב דשאני ספק גזל שמותר להחזיקו מידו מספק חיוב שכר שכיר שמוטל עליו החיוב לשלמו אף
שהוא ספק שכן שזהו ספק איסור ולא ספר ממון .וראה בבא מציעא ס"א ע"א שלא תגזול אתי לעושק
שכר שכיר לעבור עליו בשני לאוין והקשו בראשונים ראה בתוד"ה לעבור ,ועוד אם נימא דאתי לגזל
לעבור עליו בשני לאוין ולנ"ל מיושב היטב דבשלמא בלא תעשוק אתי למימר שיש בו גם איסורי וגם
ממוני משא" כ בגזל שכולו ענין ממוני ונפ" מ לספק ובענין דידן אי רשאי לעכב חוב שכנגדו ,ויש לדחות.
3מעין זה מצאנו בפקדון ,שלדעת חלק מן הפוסקים ,אין אדם רשאי לעכבו בידו עבור חוב שחייב לו
המפקיד ,אלא יש לו להשיב תחילה את פקדונו ולאחר מכן יתבע את חובו .ראה על כך בקצות החושן,
סי' ד' ס"ק א' ומה שכתב שם בשם הזוהר הקדוש ,וסיים בקצוה"ח" :ולכן בעל נפש ירחיק מזה".
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הובאו דבריו בבית יוסף חו"מ סו"ס ס"ו שבשומר או בשליח אף בגרמא חייב בדיני אדם ,וכן הוא בשו"ת
חתם סופר סי' ק"מ הובאו דבריו בפת"ש חו"מ סי' נ"ה ס"ק א' .ועיין בשו"ת מהרי"ט ח"ב סי' ק"י שכתב
על סוכן שלא מכר סחורה וירד ערכה שאם עיכבה בסתם וכתוצאה מזה ניזוק בעל הבית מהוזלת
הסחורה חייב לשלם אף שהוא גרמא מהטעם הנזכר ,שדינו של פועל שונה .וראה גם בשו"ת לחם רב סי'
ק"פ שדן אודות פקיד שטעה בספירת חבילות וספר כמות קטנה וכתוצאה מזה בעל הבית ניזוק ופסק
שהפקיד חייב לשלם ,ואף שהוא גרמא ,ועיין בדומה לזה שם סי' קפ"ג.
אולם ,בר מן דין שאפילו נימא שגם פועל פטור בגרמא 4בכהאי גוונא יש לחייבו שדומה הוא למראה
דינר לשולחני ומייעצו שהוא יפה ונמצא רע שהוא חייב לשלם ואמנם יש וצריך שיאמר לו "חזי דעלך
קאסמיכנא" כדי לחייבו ,ועיין בזה בשו"ע חו"מ סי' ש"ו ס"ו השיטות השונות בזה .מכל מקום ,בנידון
דידן בודאי מתקיים תנאי זה שהחברה סומכת לחלוטין על הזמנותיו של הסוכן ,וראה בנתיה"מ שם,
ס"ק י"א ,דהיכא שהוא אומן מומחה ונותן לו שכרו על יעוצו הרי זה כאילן אמר "חזי דעלך קא
סמיכנא" .אשר על כן ,בנידון דידן נראה שיש לחייב את ראובן בנזק שנגרם לחברה בעיסקה זו .ראוי
לציין ,שאין מנהג הפוטר עובד מנזקי מעביד ובפרט כאשר המדובר הוא בחריגת העובד מתחום סמכותו
כבנידון דידן.
באשר לטענת הנתבע שהחברה יכלה לספוג את הנזק כיון שרווחיה מעיסקה זו היו גבוהים אינה
נראית לנו כטענה להיפטר מתביעת הנזיקין האמורה .מכל מקום ראוי להציג את דברי הגמ' ]בבא מציעא
פ"ג ע"א[ המספרת על פועל סבל ששבר את משאו של בעל הבית ובגלל היות הפועל עני לא די שבעל הבית
לא גבה את ניזקו אלא אף שילם את שכרו של הפועל ,אבל כמובן אין זה אלא מידת חסידות ,ועיין בשו"ת
חוות יאיר סי' קס"ט .ועיין בפסקי עוזיאל בשאלות הזמן סי' מ"ו שכתב על דברי הגמ' הללו "עובדא זו
משמשת לקו המדה להתנהגות עדינה של בעל הבית עם פועליו בכל עניני העבודה ושכר פעולתה".
באשר לעיסקה ב' בה לטענת החברה מחל ראובן על הפרמיה המגיעה לו מעיסקה זו .מקובלת עלינו
טענת ראובן שמחילתו היתה בעידנא דריתחא ומתוך כעס ועל כן אינה תקפה ומה עוד שהוא המשיך
לעבוד על עיסקה זו ולהביאה לידי גימור ,מה שמוכיח שמחילתו לא היתה אלא מן השפה ולחוץ ,ולא בלב
שלם .כך נראה מדברי הרמ"א חו"מ סי' של"ג ,ס"ח בסופו שאם אמר מעביד לפועל "לך מעימדי" דרך
כעס אין זו מחילה וחייב העובד להמשיך בעבודתו שמחילה בכעס אינה מחילה .ואמנם ראה שם בפת"ש
ס"ק י"ז ,שהיכא שעשה מעשה ,וכגון כתיבת גט או קנין ,על אף שהיה דרך כעס מהני ,משא"כ במחילה
שאינה אלא בדברים אינה מועילה אם היתה דרך כעס .וכך פסק בשו"ת דרכי נועם חו"מ סי' ג' ,ובשער
אפרים סי' קמ"ב .ועיין ביביע אומר ח"ו ,חו"מ ,סי' ה' ,שהקשה מדברי הר"י מיגאש דהקורע שטר ע"מ
למחול אף שעשה כן דרך כעס מחילתו מחילה .ולפי המובא בפת"ש שם ,יש ליישב שכן עשה מעשה גדול
כקריעת שטר ,ובכה"ג גם דרך כעס מחילתו מחילה ,וכפי שכתב בפת"ש שם בשם החת"ס ,דהיכא דעשה
מעשה למחול בפני בי"ד ועדים יש לדון שמחילתו מחילה .מכל מקום ,בנידון דידן יש לראות במחילתו
דרך כעס צורת ביטוי לכעסו ותו לא ,ואינה מחילה .ועוד יתירה מזו גם אם מחילתו היתה שלא דרך כעס
יש לדון מצד מחילה בדבר שללא בא לעולם שכן השכר עבור העיסקה אמור להשתלם רק לאחר ביצוע

4וכך אמנם יש מן הפוסקים שאינם מחלקים בין פועל לכל אדם ואף הוא פטור בגרמא .וכמו כן ,יש
מקום לומר שכל חיוב זה בגרמא הוא רק כאשר מדובר על חפץ שניתן בידו של הפועל והוא הזיקו
בגרמא ,שאז דינו כשומר החייב בגרמא ,מה שאין כן בנידון דידן בו גרמת הנזק אינו בחפץ מסוים.
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העיסקה ,וכיון שהמחילה נעשתה בטרם החיוב של החברה לראובן יש לראות את מחילתו כמחילה בדבר
שלא בא לעולם שאינה מועילה .ראה שו"ת הר"ן סי' כ"ג ,שו"ת מהרי"ק סי' פ"ט ,והובא להלכה ברמ"א,
חו"מ סי' ר"ט ס"ד בסופו ,וכן הוא בשו"ת מהרשד"ם ,חו"מ סי' ש"ע ,וכך כתבו רוב ככל הפוסקים ,ועיין
גם בשו"ת חוות יאיר סי' נ .לפיכך נראה שבנידון דידן אין לקבל את טענת החברה שראובן מחל על
הפרמיה המגיעה לו מעיסקה זו ומחוייבת החברה לשלם את הפרמיה המגיעה לו מעיסקה זו .ראוי לציין,
שמתוך בירור העובדות במהלך הדיון בבית הדין התברר שהחברה החליטה לקיים את העיסקה במחיר
שעליו סיכם ראובן עוד בטרם הודיע הוא על "מחילתו" ,כך שאין לטעון למימוש המחילה מהסיבה
שאלמלי מחילתו לא היתה נגמרת העיסקה ,שכן סיום העיסקה לא היה מותנה במחילתו של ראובן.
באשר לתביעת ראובן לקבל את הכספים שהונחו לצורך פיצויים כיון כזה חלק ממשכורתו ,וכמפורט
לעיל .אמנם טענת ראובן מסתברת היא שכן פועל הדורש העלאה במשכורתו הוא מעונין בהעלאת הנטו
ולא בהעלאת ההטבות השונות ובפרט ביחס לפיצויים שזוהי הטבה התלויה ועומדת בנסיבות שיתפתחו
והרי אם העובד יעזוב מרצונו את עבודתו לא יזכה בכספים אלו .כך גם היתה התרשמותנו ממהלך הדיון.
מכל מקום ,מכיון שטענה זו לא הוכחה בפנינו שאכן זו היתה כוונת ההסכם" ,לכאורה" אין לנו אלא לילך
5
בעקבות ההסכם כפי שהוא משתקף בפנינו כעת ,שהכספים המדוברים הועברו לטובת קרן פיצויים
ומכיון שלא עברה שנה מתחילת העבודה ,אין העובד זכאי לפיצויים .אשר על כן ,באשר לטענה זו אנו
מטילים על הצדדים פשרה בגובה מחצית הסכום המדובר .על החברה לשלם לראובן מחצית מהסכום
שהופקד לטובת הפיצויים עליו נסוב הויכוח בין הצדדים.

לאור האמור החלטת בית הדין היא כדלהלן:
מכיון שאין בידינו נתונים מדויקים על הסכומים המדוברים אנו מביאים את הפסק כהחלטות
עקרוניות ועל הצדדים לתרגם אותם לסכומים הכספיים כפי הנתונים שבידם:
א  -על ראובן לשלם לחברה את הנזק שנגרם לחברה כתוצאה מעיסקה א' בה הציג ראובן לפני
החברה מספר גדול יותר של ערכות מכפי שהוזמנו בפועל .הנזק המדובר הוא העלות של החברה בייצור
הערכה בלבד ולא הרווח שיכלה החברה להרוויח אילו מכרה ערכות אלו .לאחר התשלום יועברו הערכות
הנותרות כפי שהם לבעלותו של ראובן.
ב  -על החברה לשלם לראובן את הפרמיות המגיעות לו עבור עיסקה ב'.
ג  -על החברה לשלם לראובן את המחצית מהסכום שהועבר לטובת קרן פיצויים ,סעיף זה מתיחס
אך ורק לסכום שעליו נסוב הויכוח ולא על כל מה שהופרש לקרן הפיצויים.
ד  -בסכומים הנזכרים בסעיפים הקודמים יש להפעיל קיזוז הדדי .כלומר ,לאחר חישוב החיובים
ההדדים של הצדדים ,על הצד שהוטל עליו חיוב תשלום גדול יותר לשלם לצד השני את ההפרש.

5וכשם שהטוען על שטר שהוא אמנה או שטר פסים אין לקבל את טענתו ,ונטל ההוכחה מוטל על הבא
לפגום את תוקפו של השטר ,ראה שו"ע חו"מ סי' מ"ז ,ביחס לטענות הנזכרות ,שכך הוא הדין אם לטוען
מיגו המוכיח את טענתו.
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פסק דין ב'

התובע ד"ר ראובן ]להלן "התובע"[ הינו פסיכולוג קליני שעבד במכללה א' ]להלן
"הנתבעת"[ במסגרת המחלקה לשרותי הייעוץ לסטודנט החל מ 3.83 -וקיבל קביעות
בעבודתו .לאחר  12שנות עבודה בשרות ,בשנת  ,95נתגלע סיכסוך בין התובע לבין מנהל
המחלקה ד"ר שמעון .במהלך כשנה ומחצית מאז ועד אמצע שנת  [14.7.96] 96היו דין
ודברים בין התובע לד"ר שמעון ולממונים במסגרת מכללה א' ,באשר לעבודת התובע
במסגרת מכללה א' ,עד שבתאריך  14.7.96הוחלט על הפסקת עבודתו של התובע
במסגרת המחלקה לשרותי ייעוץ לסטודנט והעברתו לתפקיד עובד רווחה לסגל
האקדמי .במהלך דין ודברים זה נמסר לתובע מכתב פיטורין ממכללה א' ,שלאחר משא
ומתן הוא הושעה ובוטל.
התובע טען מאז ומתמיד ,שהתפקיד שהוצע לו אינו תואם את כישוריו ,השכלתו והכשרתו
המקצועית כפסיכולוג קליני בכיר והוא רואה בהצעה זו הרעת תנאים ,השפלה אישית ופגיעה ביוקרתו
בהיות התפקיד החלופי מתאים לעובד סוציאלי ולא לפסיכולוג קליני .בהתאם לטענה זו ובעקבות
תחושותיו אלו ,התובע לא הגיע לעבודתו החלופית ,ולטענתו ,עסק בתקופה זו בטיהור שמו שנפגע
ובדרישה לקבל תפקיד שיתאים לו .הנתבעת המשיכה לשלם לו את משכורתו עד ה 6.3.97 -מתאריך זה
הפסיקה הנתבעת לשלם לו את משכורתו ,בשל אי הגעתו המתמשכת לעבודה .מכתב פיטורין לתובע נשלח
במועד מאוחר יותר ב.18.11.97 .
תביעת התובע  -ד"ר ראובן תובע את תשלום משכורתו עד ה  18.11.97או לכל הפחות עד ה 1.9.97
המועד בו התחיל בעבודה במקום אחר .לטענתו ,אי אפשר היה להפסיק את תשלום משכורתו ,שכן הוא
היה מוכן לעבוד בעבודה המתאימה לו ,כל זמן שלא פוטר מעבודתו.
תגובת הנתבעת  -ד"ר ראובן לא הגיע לעבודה ולכן לא שולם לו שכרו .התפקיד שהוצע לו יכל
להתאים למקצועו כפסיכולוג קליני ,ומכל מקום ,היה לו לנסות את עבודתו החדשה .ויתירה מזו כל
התשלום ששולם לו בתקופה שנעדר מהעבודה ללא הצדקה היה לפנים משורת הדין .ובאופן כללי כל
המשך העסקתו של התובע במסגרת המכללה היתה לטענת הנתבעת לפנים משורת הדין.
זהו תמצית הויכוח בין הצדדים שעליו נסוב פסק דין זה עם ההסתעפויות שיובאו להלן.
ראשית דבר יאמר ,שבית הדין רואה את מכללה א' כמעבידתו של התובע ולא את ד"ר שמעון ,מנהל
המחלקה בה עבד התובע .לפיכך ,ראוי לציין בתחילת דברנו שבית הדין התרשם שגם במסגרת מכללה א'
בכללה לא קיים תפקיד חלופי אחר שדרש פסיכולוג קליני שיכול להיות מוצע לד"ר ראובן .אילו היה
תפקיד כזה היה מן הראוי שהתפקיד הזה יוצע לד"ר ראובן .בהעדר תפקיד זה עיקר הדיון הוא ,האם
מחוייבת הנתבעת בתשלום שכרו עד להודעת הפיטורין בפועל ] .[18.11.97
תחילה יש לנו לברר את הרקע והסיבה לסכסוך שנוצר בין התובע לבין ד"ר שמעון מנהל המחלקה
שגרם להפסקת עבודתו של התובע במחלקה .בירור זה הוא מרכיב חשוב בהכרעת הדין ,שכן אילו היה
ברור לנו ,שהפסקת עבודתו של התובע במחלקה נבעה בגרמתו ובפשיעתו של התובע לא היה מקום לתובע
לדרוש עבודה חלופית שתתאים לכישוריו מעמדו וכו' ,בשאלה זו מתוכחים הצדדים וכל אחד מטיל את
האשמה באחר.
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לצורך בירור זה ,שמע בית הדין עדויות שונות ,כמו כן ,הצדדים הציגו לפני בית הדין מכתבים של
מתמחים שונים באשר לטיב עבודתו ויחסיו של התובע עם המתמחים במסגרת המחלקה ,חלקם משבח
את עבודתו וחלקם מבקר את עבודתו ,כך שמשמיעת העדויות ומעיון במכתבים השונים לא ניתן להכריע
בצורה חד משמעית עם מי האמת.
אשר על כן ,בית הדין מאמץ את החלטת ועדת המכללה שהוקמה לצורך בירור זה בה הם אומרים,
שלא עלה בידם לברר האמת עם מי ,אך זאת ניתן להיאמר ,שלאחר משבר האמון וערעור היחסים בין
התובע לד"ר שמעון ,אין מקום להמשך עבודתו של התובע במסגרת המחלקה של ד"ר שמעון] .ראה פד"ר
ח"ה עמ'  ,152שישנם עבודות שלא די בכך שהעובד עושה את עבודתו כראוי ,יש צורך שישרור אמון בין
העובד לבין מנהלו וזו סיבה מספקת להפסקת העבודה ,אם כי יש לברר מי ומה גרם לחוסר האמון,
מאידך ,ראוי להדגיש ששנאתו של המעביד לעובדו אינה עילה מוצדקת לפיטוריו ,אלא אם כן העובד הוא
שגרם לכך ,ראה דיני עבודה במשפט העברי עמ'  ,587אם כי השוואתו שם לשכירות בית אינה נראית
לענ"ד ,אך עצם הדין נראה פשוט[.
בתמצית ניתן לומר ,שהיה קיים הכרח להפסקת העבודה במתכונת הקודמת ,ואי אפשר היה לדרוש
מהמעביד את המשך העסקתו של התובע במסגרת המחלקה לשרותי ייעוץ ,אולם אנו מסופקים בשאלה
מי גרם לכך המעביד או העובד.
בשאלה דומה דן הר' יעקב טננבוים בשו"ת נהרי אפרסמון ]חו"מ סי' כ"א[ ,שם הוא דן במלמד
שפוטר באמצע הזמן בשל אי הצלחתו ללמד נער ,ויש לנו ספק אם זה באשמת המלמד שהתרשל בעבודתו
כטענת אבי התלמיד או שמא התלמיד הוא קצר הבנה כטענת המלמד .הרב דן בשאלה ,מי נחשב
ה"מוציא" בכה"ג שעליו יהיה מוטל להוכיח את טענתו .מצד אחד אבי התלמיד ]המעביד[ הוא מוחזק
בממון ,והמלמד בא להוציאו ממנו ,אך ,מצד שני" ,איכא נמי למלמד חזקה שלמד עם הנער כמה זמנים
ולא פשע . ....דכמו שלא פשע עד עכשיו לא פשע גם עתה" .המחבר מסיק שבכה"ג יש לעשות פשרה.
שאלתנו דומה היא ,שהרי ודאי לנו ,שהיה להפסיק את המשך העבודה המשותפת ,והסתפקותנו היא מיהו
הגורם לכך .ראוי לציין בשאלה זו ,את דבריו של הגאון מטשעבין בספרי דובב מישרים ]ח"ג סי' ל"ח[
שראה בראש ישיבה שהועסק על ידי קהילה כמוחזק בעבודתו ואנשי הקהילה הבאים להעבירו מתפקידו
נחשבים כמוציאים אף שהם מוחזקים בממון ,עיי"ש הנפ"מ ,והדיינים בפד"ר המוזכר לעיל ,רצו להשליך
מזה לענין ספק שנתעורר בלשונו של הסכם עבודה בין רמי"ם בישיבה להנהלת הישיבה .ואם כי ,אין זה
דומה ממש לנדוננו עיי"ש ,מכל מקום ,ראוי לצרף זאת כסניף ,ולומר שאין להטיל את חובת הראיה רק
על זה שבא להוציא ממון ]כלומר ,התובע בנידו"ד[.
באשר לעניננו ,הנתבעת לא הוכיחה בצורה חד משמעית שערעור יחסי האמון בין התובע לד"ר שמעון
שהובילו להפסקת עבודתו של התובע נגרמו בפשיעתו של התובע מכל מקום ,העדויות והמכתבים השונים
שהוצגו בפנינו היה בהם כדי לעורר בנו ספק בשאלה מי גרם לכך .כך גם כלפי טענותיו של התובע לא
הוצגה בפנינו הוכחה חד משמעית שהגורם לערעור יחסי האמון היה ד"ר שמעון מנהלו של התובע.
אשר על כן ,בית הדין רואה במקרה העומד לפנינו כמצב שבו יש ספק ,האם היתה עילה מוצדקת
להפסקת עבודתו של התובע במחלקה לשרותי יעוץ לסטודנט ,אם לאו .אם נאמץ את דברי הפוסקים
הנ"ל יש לנקוט בדרך של פשרה ] על פי דין[.
מעתה נבחן ,האם התפקיד החלופי שהוצע לתובע כעובד רווחה לסגל האקדמי מתאים לסוג העבודה
אותה ביצע התובע במסגרת המחלקה לשרותי ייעוץ לסטודנט ] שכלל גם טיפול פסיכולוגי קליני[ .ריש
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מילין ,יאמר ,שאם הפסקת עבודתו של התובע בשרות הייעוץ היתה שלא בגרמתו ,היתה חייבת מכללה א'
להציע לו תפקיד חלופי התואם את עבודתו הקודמת ,ובהעדר תפקיד כזה מוטל עליה לשלם את משכורתו
גם אם אין התובע עובד כלל.
התפקיד החלופי הוא עובד רווחה לסגל האקדמי .לטענת התובע תפקיד זה אינו תואם את עבודתו
הקודמת בהיותו טיפול סוציאלי ולא פסיכולוגי .בעוד הנתבעת טוענת שאת התפקיד בונה העובד בעצמו
והיה לו מרווח תמרון בתוך שלל המשימות שנכללו בתפקיד החדש כך שיכל להתאים את התפקיד
לכישוריו וליכולתו ]הוצג בפנינו מסמך שכלל את שלל המשימות שבתפקיד החדש[ .סרבנותו לקבל את
התפקיד נבעה לטענת הנתבעת מעצלות בלבד.
בית הדין עיין במסמכים השונים שהוצגו בפנינו ואף שמע חוות דעת של מומחים באשר להתאמת
התפקיד המוצע לפסיכולוג קליני ,והגיע למסקנה שאכן צודק התובע והתפקיד שהוצע לו אינו תואם את
עבודתו הקודמת .לשאלת בית הדין ,אם הנתבעת היתה זקוקה לאיוש תפקיד כזה ]עובד רווחה לסגל
האקדמי[ ללא קשר לתובע ,האם היתה מחפשת עובד סוציאלי או פסיכולוג קליני ,התשובה היתה ,שהיו
מחפשים עובד סוציאלי .עובדה זו תומכת בטענת התובע ,אולם ,ברור לבית הדין שהנתבעת נהגה כך לא
כדי להשפיל את התובע חלילה ולא מחוסר הערכה אליו אלא מהעדר תפקיד חלופי .אשר על כן ,אילו תבע
התובע שהנתבעת תמשיך את העסקתו עד אחרית ימים היה בית הדין דוחה תביעה זו בשל העדר תפקיד
מתאים .ומכל מקום ,כל זמן שלא פוטר התובע ממכללה א' ,מוטלת עליה החובה לדאוג לו לתפקיד
מתאים וכל עוד שלא עשתה זו עליה לשלם את משכורתו.
ראוי לציין ,שהויכוח שנערך בפנינו ובא לידי ביטוי בכתבי הסיכומים ,האם תפקידו של התובע שייך
לשנת עבודה אקדמית ואם כן תקופת העבודה לענין פיטורין היא השנה האקדמית או שמא כיון שתפקידו
הוא פסיכולוג ]ולא עובד הוראה[ ולכן ,לא שייך לגביו שנה אקדמית ,ויכוח זה אינו רלוונטי לעניננו ,כיון
שמה שקובע זה מכתב הפיטורין וכיון שמכתב הפיטורין ניתן רק ב  .18.11.97הרי שעד מועד זה הנתבעת
היא מעבידתו של התובע ומוטלת עליה החובה של מעביד לספק עבודה לעובד.
טענת הנתבעת שיש לראות באי הגעתו של העובד "מעין הודעת התפטרות" אינה מקובלת עלינו,
מכיון שאכן בית הדין התרשם שהתפקיד החלופי אינו מתאים לו והוא היה רשאי לסרב לבצע אותו
]לטענתו ,שהפסקת עבודתו שלא באשמתו[ כל זמן שלא פוטר מעבודתו .וראה גם בשו"ת מנחת יצחק ,ח"ו
סי' קס"ז ,שאדם שלא קיבל משכורתו לא יוכל להסיק מכך שהוא פטור מעבודתו ,כך גם לעניננו מאי
הגעתו לעבודה אי אפשר להסיק שהוא מתפטר ,ובפרט ,שבנידו"ד יש סיבה ידועה לאי הגעתו .כמו כן
מכללה א' דאגה לשלם לו פיצויים ולא נהגה בו כמי שהתפטר אלא כמי שפוטר .כך יש לדחות טענה זו
מהנוהג המקובל שכל זמן שלא מסר העובד הודעה בכתב על התפטרותו יש לראות בו כעובד לכל דבר,
כשם שכל זמן שלא נמסר לעובד מכתב פיטורין הוא נחשב כעובד .האמצעי המקובל היום להפסקת
עבודה הוא הודעה בכתב ,וביחסי עובד ומעביד למנהג המדינה יש משקל מכריע.
אולם ,לפי האמור לעיל ,בית הדין מסופק בשאלה ,מי היה הגורם להפסקת עבודתו במחלקה לשרות
הייעוץ ,אילו קבלנו את גירסת הנתבעת שהגורם הוא התובע עצמו הרי שהיה התובע חייב לקבל את
העבודה החלופית אם רצונו להמשיך את עבדותו אצל הנתבעת ,ואי הגעתו לעבודה מהוה סיבה מוצדקת
לאי תשלום המשכורות .מכיוון שהנסיבות לאשורן מעוררות ספק בשאלה זו ,מוטל עלינו לעשות פשרה
למחצה ולהטיל על הנתבעת את תשלום מחצית השכר ממועד הפסקת המשכורת ] [6.3.97ועד ה 1.9.97
המועד בו מצא התובע עבודה חלופית .וכדברי הרב יעקב טננבוים ,דלעיל.
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מה שנותר לנו לברר הוא ,מה גובה השכר שעל הנתבעת לשלם לתקופה זו בה התובע לא הגיע כלל
לעבודה .גם בזה נתגלעה מחלוקת בין הצדדים .לטענת הנתבעת אם מוטל עליה לשלם יהיה זה שכר
כפועל בטל ,ואלו לטענת התובע מכיון ,שהבטלה במקצועו זה ,מצערת ומנוונת את יכולתו להתקדם ,על
הנתבעת לשלם שכרו מושלם.
נברר דין זה במקורותיו:
ההלכה היא שכשבעל הבית מפסיק את עבודת הפועל מסיבה בלתי מוצדקת ]שלא מחמת פשיעתו של
הפועל וכדו'[ עליו לשלם לפועל את שכרו עד סוף זמן השכירות שסוכם מראש ,אך מאידך" ,אבל אינו
דומה הכא טעון לבא ריקן עושה מלאכה ליושב בטל" ]שו"ע חו"מ סי' של"ג ושל"ח על פי בבא מציעא ע"ו
ע"ב[ ,כלומר ,גם שמשולם לו שכרו עד סוף הזמן הוא משולם לו בהתאם לעובדה שהוא ישב בטל ולא
כאילו עבד בפועל ,שהרי אדם היה מוכן לקבל שכר נמוך יותר אם יציעו לו לישב בטל .אף פה ,לכאורה,
אין מקום לשלם לתובע שכר מושלם ,שהרי בתקופה המדוברת הוא נעדר מהעבודה ]אף כי ייתכן ,שזה
היה זה מוצדק ,כאמור[.
לדעת רש"י שכר כפועל בטל ]בתשובות סי' רלט[ זהו מחצית השכר של עושה מלאכה כך מביא
להלכה הט"ז ]סי' שלג ס"א[ בשם רש"י ,רבנו חננאל ,ומהר"ח אור זרוע .ועל אף שבשו"ת הרשב"א ח"א
סי' תתקפ"ז לא משמע כן ולדעתו" ,פוחתין קצת כפועל בטל" ,בנדון דידן שיש סניפים נוספים ]המוצגים
לעילן[ יש לנקוט כדעת הט"ז ,ועוד ,שבכל בתי הדין נוקטים כך .ומבחינה זו ,אם יש לחייב את הנתבעת
בתשלום שכר לתובע כפועל בטל ,יהי זה מחצית שכרו.
אולם ,יש לבחון ,האם עבודתו של התובע דומה היא למלמדי תורה ,שאף אם הם יושבים בטלים
מקבלים הם את שכרם מושלם ,כדלהלן.
לדעת רבא "ב'אכלושי דמחוזא' דאי לא עבדי חלשי" ]בבא מציעא ע"ז ע"א[ על המעביד לשלם להם
שכר מושלם אף שישבו בטלים ,שכן אלו הם "בני אדם הרגילים לשאת משאות תמיד וכשיושבים בטלים
קשה להם" ]לשון רש"י[ ,ובלשון הרשב"א" :שאינו נהנה בעמידתו בטל אלא מצטער בביטול ונהנה
מיגיעה אין פוחתין לו כלל" ]שו"ת הרשב"א ח"א סי' תתקפ"ז[ ,וכך נפסק להלכה ברמב"ם שכירות פ"ט
ה"ז ,ובשו"ע חו"מ ,סי' של"ה ס"א.
הפוסקים הרחיבו דין זה של רבא של 'אכלושי דמחוזא' למלמדים .כך פוסק הרשב"א ]שו"ת ח"ב סי'
רס ,מובא בבית יוסף סי' שלג סעי' ה' מיחסות סי' א ,ובח"א סי' אלף מ"ב[ וטעמו "כי המתעסקים בלימוד
תורה נינוחים הם ואם אינן עושים מלאכתן יעפו ויגעו ,והרי זה כאכלושי דמחוזא ," . .וכן כתב הרשב"ש
סי' קנב ,וזה לשונו "כי יותר תענוג יש לך כשאתה מקרא התלמידים משאתה יושב ובטל ,"...וכמו כן,
בשו"ת לחם רב ,לר' אברהם די בוטון ,סי' ד' ,ובשו"ת הרמ"א ,סי' נ' וראויים לציון דברי הרדב"ז
בתשובותיו ח"ב סי' תש"נ ,שבהשוואת המלמדים ל"אוכלושי דמחוזא" ,אין הכוונה להחלשת הכוח
הגופני אלא הכוח הרוחני ,וזה לשונו" :ולא דחלשי גופייהו אלא חלשי ממלאכתם" ,וכן משמע בטור ]סי'
שלד ס"ו[ שכתב  :דכל לומדי תורה כשאין לומדים הבטלה גורם להם שכחה" ,וכן הוא ברמ"א דלעיל.

השוואה זו אינה מוחלטת ,ולדעת הרשב"א ]שו"ת ח"א סי' אלף קנז וסי' תרמ"ג[
"זה תלוי בראיית בית הדין" .כלומר ,בית הדין אמור לבחון כל מקרה לגופו ולבדוק
האם קיים בו ההגיון הנ"ל .כך כתב גם בשו"ת לחם רב שצויין לעיל .ואם כן יש לדון,
האם התובע בעניננו נמצא בקטגוריה זו של "אכלושי דמחוזא".
מלשונם של כמה מהפוסקים שציינו לעיל ,נראה שהרחבת "אכלושי דמחוזא" למלמדים נובעת
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מייחודה של הרבצת תורה" ,ואם כן אין להרחיבה ללימודים אחרים .אך כאמור ,יש שסברו שהשוואת
המלמדים ל"אוכלושי דמחוזא" נובע מכך ,שאם לא עוסקים בלימודם משכחים ,מה שנראה נכון,
לכאורה ,גם במקצועו של התובע.
מכל מקום ,נראה בעיננו ,שגם יש מקום להרחיבה ללימודים אחרים ולמקצועות נוספים ,בנדוננו אין
מקום לקבל את טענת התובע ואין לראות את מצבו של התובע כדומה ל -אכלושי דמחוזא  -מכמה
טעמים .ראשית ,התובע לא ישב בטל בתקופה זו שהרי העבודה המדוברת אינה עבודתו היחידה
כפסיכולוג קליני ,הוא עבד במקביל בקליניקה פרטית .לדעתנו בטלה חלקית אינה גורמת את הצער
המתואר ב"אכלושי דמחוזא" ,זאת ועוד ,גם אם שייך להשליך בעבודת התובע את הכלל הנ"ל זה רק
מחמת עבודתו העיונית ולא מחמת העבודה המעשית פיסית ,במשרדו ,בית הדין התרשם שהתובע הוא
אדם שמנצל את עתותיו ועוסק בכתיבה ונתוח תיאוריות בפסיכולוגיה ,וחזקה עליו שבתקופה המדוברת
הוא לא ישב בטל אלא המשיך לעסוק בתחומו אם כי לא במסגרת עבודתו מה שמשמיט את הבסיס
לטענת התובע להחלשת כוחו .לפיכך ,בית הדין דוחה את בקשת התובע לפסוק לו שכר מושלם עבור
התקופה בה נעדר התובע מעבודתו ,ודן אך ורק בשכרו כפועל בטל.
ב"כ הנתבעת טען בפנינו טענה נוספת והיא ,שכל המשך העסקתו של התובע במסגרת מכללה א'
היתה לפנים משורת הדן ,ועל כן אין להטיל עליה חיובים נוספים.
על אף שבית הדין נוטה לקבל גירסה זו לאור התרשמותו במהלך הדיון מהעדויות שנמסרו בפנינו
ומעיון במסמכים השונים איננו מקבלים טענה זו כטענה משפטית להיפטר מאחריות .מי שהעסיק עובד
אף שזה היה לפנים משורת הדין עליו לשאת באחריות מלאה להעסקתו בכל תנאיה .לפיכך ,כל זמן שלא
נמסר לתובע מכתב פיטורין מהנתבעת הרי הוא כעובד לכל תנאיו .אם לא תאמר כן ,לא שבקת חיי לכל
פועל ,וכל מעסיק יבוא בטענה שהעסקת העובד היתה כפעולת חסד.
אולם ,יש בהצגת הדברים באור זה משום דחיית בקשתו של ב"כ התובע לנהוג בו לפנים משורת
הדין.
ב"כ התובע טען בפנינו שהנתבעת כמוסד ציבורי עליה לנהוג עם התובע לפנים משורת הדין בתביעה
זו .כך באמת פסק בשו"ת מים חיים או"ח סי' ו' וכן נראה מתשובתו של החתם סופר יו"ד סי' של"ט
ובשו"ת צמח צדק סי' פ"ט ,וכפי שהאריכו בדבר בפד"ר ח"ח עמ'  ,215שעל ציבור מוטלת חובה יתירה
לנהוג לפנים משורת הדין .וראוי לציין בענין זה ,שאין בית הדין מקבל את טענתו של ב"כ הנתבעת ,שאין
למוסד ציבורי לנהוג לפנים משורת הדין בטענה שכספי המוסד הם כספי ציבור ,שיש לנהוג בהם במשנה
זהירות ,ש"צדק משלך ותן" נאמר ולא משל ציבור .ותמך דבריו מדברי השופט מנחם אלון בבג"צ \90
 1635ז'רז'בסקי ג' ראש הממשלה פ"ג מה ] .749 [1אך ,אנו אין לנו אלא דעת תורתנו הקדושה וכפי שהיא
משתקפת מדברי הפוסקים הנ"ל ,ועוד שדבריהם מסתברים ,שאם ליחיד יש לנהוג לפנים משורת הדין כל
שכן לרבים.
על אף כל האמור ,בנסיבות שלנו ,אין בית הדין רואה לנכון להמליץ לנתבעת לנהוג לפנים משורת
הדין ,מהטעם האמור ,שכל המשך העסקתו היתה לפנים משורת הדין ,ויהיה הדבר נתון לשיקול דעתה
של הנתבעת ,ללא התערבות בית הדין.
לאור האמור עד כה ,בית הדין קובע ,שעל הנתבעת לשלם לו עבור התקופה המדוברת רב ][25%
מהשכר שהיה אמור לקבל התובע אילו עבד כרגיל .לחישוב זה מגיע בית הדין לפי האמור לעיל .התשלום
הוא כפועל בטל שהרי נעדר מעבודתו ,ואינו דומה עושה מלאכה ליושב בטל ,שזהו מחצית שכר ]וכדעת
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רש"י שהוזכרה לעיל[ .מכיוון ,שיש ספק בשאלה ,מי גרם להפסקה העבודה ,הרי שבית הדין מטיל פשרה
על פי דין ומחייב את הנתבעת לשלם מחצית מהמחצית ,כלומר רבע מהשכר.
תשלום זה יחושב צמוד למדד מהתאריכים שהיו אמורים לשלם את המשכורות לתובע ,חודש
בחודשו.
זוהי שורת הדין .ואין בית הדין רואה לנכון להתערב בשאלה ,האם על הנתבעת לנהוג במקרה זה
לפנים משורת הדין וכמפורט בנימוקים ,לעיל .בית הדין משאיר זאת לשיקול דעתה של הנתבעת.
אין פסק על הוצאות .תביעת התובע ,והגנת הנתבעת לא היו קנטרניים ,ואינם מצדיקים פסק דין על
הוצאות.
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א .איסור חמץ בפסח
חמץ בפסח אסור באכילה וגם בהנאה וגם בעצם קיומו ,וכן כתב הרמב"ם )הל' חמץ ומצה פ"א ה"א(
"כל האוכל כזית חמץ בפסח במזיד ,חייב כרת שנאמר כי כל אוכל חמץ ונכרתה )שמות יב ,טו( ואם אכל
חמץ בשוגג חייב קרבן חטאת קבועה.
החמץ בפסח אסור בהנאה שנאמר "לא יאכל חמץ" )שמות יג ,ג( ודרשו בגמ' )פסחים כא ,ע"ב( לא
יהא בו היתר אכילה.
המניח חמץ ברשותו בפסח אע" פ שלא אכלו עובר בשני לאוין:
א" .ולא יראה לך שאור בכל גבולך" )שמות יג ,ז(
ב" .שאור לא ימצא בבתיכם" )שמות יב ,יט(

ב .חמץ שחייבים עליו
מובא בגמרא )פסחים לה ,ע"א( "אלו דברים שאדם יוצא בהן ידי חובתו בפסח? חיטים ,שעורים,
כיסמין ,שבולת שועל ושיפון...מנא הני מילי? אמר קרא לא תאכל עליו חמץ ,שבעת ימים תאכל עליו
מצות לחם עוני ,דברים הבאים לידי חימוץ ,אדם יוצא בהן יד"ח בפסח ,וכ"פ הרמב"ם )שם פ"ה ה"א(
"אין אסור משום חמץ בפסח אלא חמשת מיני דגן בלבד" )כמובן בתנאי שבאו במגע עם מים והחמיצו(.

חמשת מיני דגן אלו אם לשן במי פירות בלבד ,בלא שום מים ,לעולם אינם באים לידי חימוץ ,ואפילו
נתפח בבצק הרי זה מותר באכילה שאין מי פירות מחמיצין אלא מסריחים .וכ"פ השו"ע )או"ח סימן
תסב(.
והרמ"א )שם בסעיף ד'( פסק "ובמדינות אלו אין נוהגין ללוש במי פירות...ואין לשנות אם לא בשעת
הדחק" וכתב המשנה ברורה )בס"ק טו( טעם הדבר  -דחוששין לכתחילה לסברת הני פוסקים דס"ל דמי
פירות בלחודייהו גם כן מחמיצין ,וגם חוששין שמא נתערב בהם מעט מים דלכו"ע מחמיץ.

ג .אורז בפסח
בפסחים )לה ,ע"א( נחלקו ר' יוחנן בן נורי וחכמים בדין האורז ,והכי איתא )שם(:
"אלו דברים שאדם יוצא בהן יד"ח בפסח? בחטים ,בשעורים ,בכוסמין ,ובשיפון
ובשיבולת שועל...הני אין ,אורז ודוחן לא ,מנהני מילי?...אמר קרא "לא תאכל עליו חמץ,
שבעת ימים תאכל עליו מצות ,דברים הבאים לידי חימוץ אדם יוצא בהן יד"ח במצה,
יצאו אלו )אורז( שאין באין לידי חימוץ אלא לידי סירחון ,מתניתין דלא כרבי יוחנן בן
נורי דאמר אורז מין דגן הוא וחייבים על חימוצו כרת".
וסתם רבינו הקדוש במשנה כחכמים.
ובמשנה )בפסחים קיד ( .שנינו:
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"הביאו לפניו מצה וחרוסת ושני תבשילין...מאי שני תבשילין? אמר ר' הונא סילקא
וארוזא )תרדין ואורז(...רבא הוה מיהדר אסילקא וארוזא הואיל ונפיק מפומיה דרב
הונא ,אמר ר' אשי ש"מ מדרב הונא לית דחייש להא דרבי יוחנן בן נורי...ר' יוסף אמר
צריך שני מיני בשר אחד זכר לפסח ואחד זכר לחגיגה".
משמע מהגמרא שאין הלכה כרבי יוחנן בן נורי .וכ"פ הרי"ף ,הרא"ש והרמב"ם .וכן כתב המאירי
)בפסחים קיד (:וכן פסק השולחן ערוך )או"ח סימן תנג סעיף א(.

ובספר "נהר פקוד" )דף עח ע"א( מעיד שמרבית מאנשי ירושלים נוהגים היתר באורז על ידי בדיקה
יפה .וכן כתב בספר נתיבי עם )סימן תנג(.

אך בנימוקי יוסף )פסחים לה ( .כתב בשם הריטב"א ,יש שפירשו שהאורז ודוחן אינם באים לידי
חימוץ גמור להתחייב עליהם כרת ,אלא לידי חמץ נוקשה ויש עליהם איסור מדרבנן לבשלם) .יש
מייחסים שיטה זו לשיטת הראב"ד בהשגות פ"ב מהלכות חמץ ומצה(

גם מרן החיד"א בברכי יוסף )סימן תנ"ג( כתב להחמיר באורז אך מטעם אחר וז"ל "רבים וכן
שלמים מיראי ה' נוהגים שלא לאכול אורז בפסח ,מפני שהיה מעשה שלאחר שביררו האורז כמה פעמים
שוב נמצאת אחר כך חטה בתבשיל" .וכן כתב הפרי חדש )או"ח סימן תנג ס"ק א'( וכן עיין בעקרי הד"ט
)או"ח סימן י"ט אות כ'( וכן פסק הרמ"א )בסימן תנ"ג סעיף א( מטעם אחר.

יש נפקא מינה נוספת בין שיטת חכמים לשיטת ריב"נ באורז ,במקרה שעשה מצה מאורז ,לשיטת
חכמים ,אין אדם יוצא בה ידי חובתו בפסח ,שנאמר :לא תאכל עליו חמץ ,שבעת ימים תאכל עליו מצות,
דברים הבאים לידי חימוץ ,אדם יוצא בהן יד"ח מצה ,יצא אורז שאינו בא לידי חימוץ .אך לריב"נ שאורז
מין דגן וחייבים על חימוצו ,אז יוצאים בזה ידי חובת מצה ,ואין הלכה כמותו.

ד .קטניות
בעצם הקטניות אין לפי ההלכה ,שום חשש חימוץ ,על כך לא נחלק אדם מעולם .רק בחמשת המינים
יש חשש חימוץ והם חיטים ,שעורים ,כוסמין ,שיבולת שועל ושיפון  -הם שיוצאים בהם יד"ח מצה והם
שאסורים משום חמץ )כך מובא להדיא בפסחים לה ע"א(
וכתב הרמב"ם )מהלכות חמץ ומצה פ"ה ה"א( "אבל הקטניות כגון :אורז ודוחן וכיוצא בהן אין בהם
משום חמץ ,אלא אפילו לש קמח אורז ברותחין וכסהו בבגדים עד שנתפח כמו בצק שהחמיץ הרי זה
מותר באכילה ,שאין זה חמוץ אלא סרחון" וכ"פ כל הראשונים.
ר' יוחנן בן נורי סובר שאורז מין דגן הוא ,אבל נדחו דבריו מהלכה "ולית דחייש להא דרבי יוחנן"
)פסחים לה ע"א(.

נשאלת השאלה מה המקור למנהג שנהגו בקהילות אשכנז )וגם בקצת קהילות במרוקו( שלא לאכול
קטניות בפסח? וכן מה הסיבות לחומרא זאת? וממתי התחילו בחומרה זו? המקור הראשון לאיסור
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קטניות אנו מוצאים בסמ"ק )בסימן רכ"ג( וז"ל "ועל הקטניות...וכיוצא בהם ,רבותינו נוהגים בהם
איסור שלא לאוכלם בפסח כלל...וגדולים נוהגים בהם היתר ,ומורי רבינו יחיאל היה נוהג לאכול בפסח
פול הלבן שקורין פווי"ש וגם היה אומר כן בשם גדולים ,ומביא ראיה דאפילו באורז דחשיב ליה ר' יוחנן
בן נורי מין דגן לגבי חימוץ ,קאמר תלמודא לית דחש לה להא דרבי יוחנן .מיהו קשה הדבר מאוד להתיר
דבר שנוהגין בו העולם איסור מימי חכמים הקדמונים...ולכך נראה לקיים המנהג ולאסור כל קטנית
בפסח ולא מחמת חימוץ...אלא מטעם גזירה הוא דכיון דקטנית מעשה קדרה הוא ,ודגן נמי מעשה קדרה
הוא...אי הוי שרינן קטנית אולי אתי לאחלופי ולהתיר דייסא...וגם יש מקומות שרגילים לעשות מהם פת
כמו מחמשת המינים ולכך אתי לאחלופי לאותן שאינם בני תורה" .עכ"ל.

הסמ"ק אינו מחדש חידוש ,אלא שהוא מציין עובדה שנוהגים איסור בקטניות וטעם הדבר הוא
משום גזירה ,שאם נתיר בקטניות )דגן( יבואו להתיר גם בחמשת מיני דגן.

מהר"ם חלאוה )פסחים לה - (:מביא בשם חכמי הצרפתים שלא אמרו בגמ' שאין באים לידי חימוץ
אלא אורז ודוחן ,אבל שאר מינים אסורים ,וכלל נתנו לדבריהם כל שנתפח בבישולו אסור לבשלו בפסח,
שקצת חמץ יש בו.

המרדכי )בפסחים פ"ב סימן תקפח( מוסיף וכותב "ורבינו ברוך ורבינו שמשון מאויירא לא היו
אוכלים מיני קטניות בפסח ,אבל הרב יחיאל מפרי" ז היה רגיל לאכול פול הלבן שקורין פיי"ש" עכ"ל.

הטור )או"ח סימן תנ"ג( מביא טעם נוסף לאיסור קטניות וז"ל "יש אוסרים לאכול אורז וכל מיני
קטניות בתבשיל לפי שמיני חיטין מתערבין בהן ,וחומרא יתירה היא זו ולא נהגו כן".

גם "רבינו ירוחם" )נ"ה ח"ג( כתב "אותם שנהגו שלא לאכול אורז ומיני קטניות מבושל בפסח מנהג
שטות הוא ,זולת אם הם עושים להחמיר על עצמם ולא ידעתי למה".

ומסיים הבית יוסף )או"ח תנג( " ולית דחש לדברים הללו זולת האשכנזים".

וכתב הדרכי משה )שם ,ס"ק ב'( ואנו בני האשכנזים נהגו להחמיר".

גם המהרי"ל )בסימן כ"ה( מביא את מנהג הקטניות ומשמרו בעבותות האהבה וז"ל "קטניות כל
מיניהן אמר מהר"ש דגזרינן שלא לבשלן בפסח אעפ"י שלא מחמיצין כי אם ה' מינים...ואל יאמר אדם
כיון שאין איסור מדאורייתא אין לחוש ,דכל דגזרו רבנן ,העובר עליו חייב מיתה ועובר על לא תסור מן
הדבר אשר יורוך"
ויש שכתבו שאפילו ביו"ט האחרון של גלויות יש להחמיר )שו"ע הרב ,שם ,ג(

נמצאנו למדים שבקהילות אשכנז נתפשט המנהג לאסור קטניות בפסח וכך סתמו כל גדולי אשכנז
האחרונים.
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בני ספרד לא נהגו איסור בקטניות ,אלא שיש מחכמי הספרדים שכתבו שירא שמים לא יאכל אורז,
מאחר שנתפשט איסורו בכמה קהילות )ברכ"י תנג ס"ק א' :בית דוד סימן רי"ו(.

ה .טעם גזירת הקטניות
 .1סמ"ק )מצוה רכ"ג( = טעם האיסור הוא ,שמחמת דמיון הקטניות לדגן אתי לאיחלופי בחמשת
מיני דגן.
 .2פרי חדש )או"ח סימן תנג ס"ק א( = חשש שמא תתערב תבואה עם מינים אלו וכן מובא
בחיד"א )בברכי יוסף סימן תנ"ג( ,וכן משמע בספר "נהר פקוד" )דף עח( שכתב "נוהגים היתר
באורז ע"י בדיקה יפה".
 .3רבינו מנוח )על הרמב"ם מהל' חמץ ומצה פ"ה ה"א( = מביא טעם נוסף בשם ספר המנהגות
וז"ל "ונהגו כל העולם שלא לאכול זרעונים בפסח מפני שהן מחמיצין ועל כן נקראים חימצי"
)חומוס( .ורבינו מנוח דוחה טעם זה.
 .4רבינו מנוח )שם( = מביא טעם נוסף  -מפני שאין דרך לאכול קטניות במועד שהרי כתוב
)דברים טז( ושמחת בחגיך" ,ואין שמחה באכילת תבשיל קטנית.
 .5רבינו מנוח )שם( = משום שיש מיני חטים שבשנה שאינה כתיקונה משתנות ונראות כמיני
זרעונים ועל כן אסרו כל מיני זרעונים )קטניות() .וכן עיין בביאור הלכה סימן תנ"ג( וזה הטעם יש
לו שורש.
 .6חק יעקב )אות ה'( כל זה אינו אלא חומרא בעלמא וגדר וסייג משום פרישות.

בפרי חדש )סימן תנג אות א'( הביאו סמך למנהג זה מהגמ' )בפסחים מ;( "רב פפי שרי ליה לבורדיקי
)נחתומים( דבי ריש גלותא לממחה קדרה בחסיסי .אמר רבא ,איכא דשרי כי האי מילתא בדוכתא
דשכיחי עבדי" )שמזלזלין בדבר איסור( והתוס' )שם( פירשו בשם "הערוך" שחסיסי היינו קמח עדשים,
שאין דרכו לבא לידי חימוץ כל כך .הרי לנו ראיה שרבא אסר קמח העשוי מעדשים משום חשש אחלופי.

הרא"ש )שם פ"ב סימן כ"ח( דוחה ראיה זו ,ואדרבא מוכיח "שלא חישינן דילמא אתי לאחלופי"
) עיין שם(.

הפרי חדש מביא עוד ראיה מהגמ' )בביצה יד ( .דאיתא שם "ת"ר אין עושין טיסני ואין כותשין
במכתשת...והתניא אין כותשין במכתשת גדולה אבל כותשין במכתשת קטנה...לא קשיא הא לן )דלית לן
עבדי דמזלזלי( והא להו ) דאית להו עבדי דמזלזלי ועושין בגדולה ואומרים בקטנה עשינו ,רש"י(.
הרי שמוכח להדיא שבמקום שמזלזלים יש לנו לאסור גם במכתשת קטנה דלמא אתי לאחלופי
בגדולה.
ולכן האידנא שאין הדורות מתוקנים כמו הדורות הראשונים ,יש לאסור כל מידי דדמי לדגן משום
דמחלף להו בדגן.
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ערוך השלחן )בסימן תנג ס"ה(  -גם כן הביא סמך למנהג להחמיר מהירושלמי )פ"ב ה"ד(  -שם מובא
מחלוקת בין רבנן לריב"נ אם אורז מין דגן הוא ושואל הירושלמי ויבדקנה? כלומר נעשה עיסה מאורז
ונבדוק אם מחמיץ או מסריח ,ומתרץ שעל עיקר בדיקתה גופא הם חולקים שרבנן סוברים שהמציאות
היא שזה מסריח וריב"נ סובר שהמציאות היא שזה מחמיץ ,והשתא ק"ו ,דאם בגדולי התנאים נפלה
מחלוקת בדבר שהחוש מעיד עליו )במציאות( ,בן בנו של ק"ו שסתם בני אדם...יוכלו לטעות בזה שיאמרו
שגם זה )אורז( שבא לידי חימוץ התירו אותו חכמים וא"כ ה"ה במין תבואה זו או זו שידמו זה לזה.

ו .איסור הנאה ואיסור השהיה
בחמץ מצאנו איסור מיוחד ,שאין כמותו בכל התורה כולה )עי' תוס' פסחים ב ,א ד"ה אור לגבי חיוב
הביעור(  -בל יראה ובל ימצא .כלומר שלא רק שאסורים באכילה אלא גם אסורים על עצם מציאותם
והשהיתם בפסח.
נשאלת השאלה :מה הדין בקטניות?
לגבי קטניות כתב בתרומת הדשן )סי' קיג( שאין איסור להשהותם בפסח ,וכל שנאסר הוא דוקא
לאוכלם.
בבאר יצחק )סי' יא( ביאר שלא גזרו בקטניות ,כיון שאין בהן איסור כרת )ומאותו טעם לא גזרו על
תערובתם ,כנזכר בפרק ד(.

בנוגע לאיסור הנאה מבואר בתרומת הדשן )סי' קיג( ובשו"ת המהרי"ל )סי' כה( שמנהג איסור
הקטניות הוא רק לגבי האכילה ,אך מותר להנות מהן ,כגון להדליק בשמן הנעשה מקטניות .כל הדיון
לגבי הדלקה כזו הוא רק באשר לסמיכותו לשלחן האוכל ,ובאשר לחשש שמא תיפול ממנו טיפה לאוכל
)ראה להלן בפרק ד'( .אמנם כתב בתה"ד ,שכמדומה שהעולם נהגו איסור גם בהנאה ,ובמנהגי המהרי"ל
כתב ,שכן נהגו חסידים הראשונים  -אולם תה"ד עצמו פסק להקל ,וכן פסק הרמ"א" :וכן מותר להדליק
בשמנים הנעשים מהם )היינו הנאה( ,וכן מותר להשהות מיני קטניות בבית".

ז .שמן קטניות
עד כה עסקנו בגזירה על בישול הקטניות עצמן .האם גם המשקה היוצא מקטניות הוא בכלל הגזרה?
הנפקא מינה העיקרית היא לגבי השימוש בשמן קטניות בפסח.

מדברי תרומת הדשן ,שהתיר להדליק שמן של קטניות מפני שלא נהגו איסור אלא באכילה ולא
בהנאה ,מבואר ,דשמן קטניות עכ"פ אסור באכילה .ואם כן ,הרי שלמדנו מדבריו ,שגם המשקה היוצא
מקטניות הוי בכלל הגזרה .וכן מוכח מדברי המהרי"ל .שאסר לתלות מנורת שמן מעל גבי השולחן,
מחשש שמא יטף לאוכלים .וכן מוכח מדברי הרמ"א ,שכתב" :וכן מותר להדליק בשמנים הנעשים מהם
ואינם אוסרים אם נפלו לתבשיל"  -משמע בפשטות שבאכילה מיהא ,השמן אסור.
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משמע בפשטות שבאכילה מיהא ,השמן אסור.
אך המרחשת )או"ת סימן ג'( מתיר שמן קטניות ע"י  2תנאים I :חליטה IIברירת הגרעינים הזרים,
באופן זה אין שני הטעמים של איסור קטניות ,אם משום חילוץ ,הרי מצד הדין אף ב-ה' המינים מותר
בחליטה ,ואם משום תערובת מה' המינים ,הרי בררום ועשו שמן קודם הפסח שאז בטל בששים .ועוד
מוסיף הוא ,מכיון שכל האיסור הוא בתורת מנהג שנתקבל ,שדינו כנדר ,ובנדר עצמו הדין שמשקה היוצא
מפירות מותר.
)חליטה = יבואר בהמשך(
בשו"ת "באר יצחק" )או"ח סימן יא(  -נשאל על יי"ש הנעשה מקטניות והתיר כשבוררים אותם
קודם הפסח ,דלטעם של תערובת חמץ הרי נתבטל קודם הפסח ,ולח בלח אינו חוזר וניעור ,ולטעם של
"אחלופי" המציא יסוד חדש ,שאם עושים מעשה המוכיח שיודעים מהפסול אין לגזור ,ולכן היות
ובוררים את הקטניות וטוחנים אותם קודם הפסח ,הרי שיש כאן מעשה המוכיח שיודעים מהפסול ,ולא
גזרינן .מביא לכך ראיה מהגמ' )בסוכה טו:( .
"תקרה שאין עליה מעזיבה )טיח(...ב"ש אומרים מפקפק )סותר את כל הנסכים( ונוטל
אחת מבינתיים )ונותן במקומו סכך כשר(...אלא ב"ש מאי טעמייהו?...לעולם משום גזרת
תקרה והכי קאמר אעפ"י שמפקפק ,אי נוטל אחת מבינתיים אין ,אי לא לא"

ופירש רש"י" :לא מהני פקפוק אלא נטילה אחת מבינתיים דאיכא מעשה מעליא" משמע שאם יש
מעשה המוכיח לא גזרינן.
וחזיתיה לשו"ת עמק הלכה )סימן קלד( שגם הוא התיר היי"ש העשוי מ"גריקע" וסיים "ישתה עם
עני...ויתענגו בקב"ה וישמחו בו".

ח .תערובת קטניות
חמץ אוסר את תערובתו אף במשהו וכך נפסק בשו"ע )או"ח סימן תמז ס"א( וז"ל "חמץ בפסח אוסר
תערובתו בין במינו בין שלא במינו במשהו אפילו בהנאה".
נשאלת השאלה :האם יש לנהוג כך גם לגבי קטניות ,או שמא יש לקטניות דין כשאר איסורים
הבטלים בששים או ברוב.
א .בתרומת הדשן )ח"א סימן קי"ג( כתב ,שנראה דאם נמצא גרגיר של מיני קטניות בקדרה או
בתבשיל לא מחמרינן כלל לאוסרו ,דאפילו באכילה מותר ,דגזרה דאיסור משהו ליתא אלא בתבואה
דחמשת המינים מוכח להדיא שאין לקטניות דין חמץ.
ב .אך המהרי"ל )הובא בד"מ ס"ק ב' בסימן תנג( כתב  -שהמדליקים בשמן קטניות צריכים
להזהר שלא לתלות במקום שיכול לנטף על השולחן .משמע מדבריו שלקטניות יש דין של חמץ ואוסרים
תערובתם.
הדרכי משה )שם( השיג על המהרי"ל וכתב שאין המנהג כן ,אלא תולין אותו על השולחן כבשאר
ימות השנה...דאף אם נוטף אין לאסרו ,חדא דמיני קטניות אינם חמץ כלל ואינם אסורים אלא משום
מנהג ובכה"ג ליכא למיחש.
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משמע מדבריו  -שאין לקטניות דין חמץ ואינם אוסרים במשהו ,ולהלכה פסק הרמ"א )בסימן תנ"ג
ס"א( :אין אוסרים בדיעבד אם נפלו לתוך תבשיל וכן מותר להדליק בשמנים הנעשים מהם" )וכ"פ
המשנה ברורה בס"ק ח ( .אך לא ברור מדבריו  -האם צריך ביטול בששים כשאר איסורים ,או שמא אינם
אוסרים כלל תערובתם ולא צריך ביטול ברוב.

בחק יעקב )ס"ק ו'( דייק מלשון הרמ"א "ואם נפלו לתבשיל" דאפילו ליכא ששים מותר ,ואפילו
באכילה .אך מתרומת הדשן )מובא שם( משמע דדוקא בתערובת משהו אין לאסור אבל פחות מששים יש
לאסור באכילה.

ומסיים "החק יעקב"  -שהעיקר להלכה כרוב הפוסקים שלא צריך ביטול בששים ,דבלאו הכי
חומרא והרחקה בעלמא הוא ,ומ"מ ביטול ברוב בעינן ,דאם לא כן לא מקרי תערובת כלל ,דהוי כאוכל
תבשיל קטניות בעין .וכ"פ החיי אדם )קכז ,א( ומשנה ברורה )ס"ק ט'(.

בספר באר יצחק  -כתב שלא יתכן שגזירת קטניות תהיה חמורה מאיסור דמאי ,שעליו אמרו בגמרא
)חולין ד - ( .שלא גזרו בו על התערובת.

ובפרי חדש )סימן תנג אות א'( כתב ,דלא עדיף מחלת חוץ לארץ שמבטלה ברוב ואכלה .ויש שדייקו
מדבריו שאפילו לכתחילה מותר לבטל קטניות ברוב ,ואפילו בפסח עצמו .ברם מדברי הרמ"א שכתב
"בדיעבד אם נפלו לתוך התבשיל" משמע שהקלו רק בדיעבד ,אך לכתחילה אין מבטלין איסור קטניות
בידים.

בספר מנחת כהן )ח"א פ"ט( הביא טעם מחודש להתיר תערובת נבלה סרוחה ,שהיתרה בתערובת
הוא משום שלא להפסיד את חלק ההיתר ,שבה נתערבב .לכאורה ,אפשר היה לומר אותו טעם בתערובת
קטניות ,שהיתר תערובת קטניות הוא כדי שלא להפסיד את חלק ההיתר שבו נתערבו הקטניות.

ט .חליטה
חליטה = צמיתת אוכלים ע"י רותחים ,המונעת איסורים שחלים בבישול כדרכו.
חליטה היא נתינת דבר לתוך מים בעת רתיחתם או נתינת הרותחים עליו הגורמים לכך שלא יוכל
החלוט להחמיץ.
הברייתא )פסחים ל"ט ,ע"ב( מונה דברים שאינם מחמיצים" :ת"ר אלו דברים שאין באין לידי
חימוץ ,האפוי והמבושל וחלוט שחלטו ברותחין" .מעיקרא דדינא אם חלט את הקמח הרי זה מותר
בפסח ,מפני שהוא מתבשל מיד קודם שמחמיץ.
אך הורו הגאונים )מובא ברא"ש פסחים פ"ב סימן כ'( שאין לעשות מעשה לסמוך על חליטה בפסח,
שמכמה וכמה דורות כל חכמינו הקדמונים כתבו שאין בזמן הזה מי שיודע לחלוט ,ואין לסמוך על
חליטה.
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נשאלת השאלה :האם ניתן לסמוך על חליטה בקטניות ,שהרי איסור קטניות אינו אסור מעיקרא
דדינא.
הסמ"ק )מצוה רכג(  -כתב בסוף דבריו "ואפילו ליתנם במים רותחים )חליטה( מתחילה יש לאסור,
דלמא אתי לאחלופי במים קרים" .מוכח להדיא שאין לסמוך על חליטה בקטניות.

בשו"ת "אורח משפט" )סימן קיב(  -מחמיר בחליטה בקטניות מתרי טעמי:
א .כיון שנאסרה החליטה בכל דבר שמחמיץ .החמירו גם בקטניות.
ב .כיון שדרך הבישול הוא במים צוננים ,יש לגזור שמא יעשו כן גם בפסח ,ויתבטל על ידי זה כל
הסייג כולו.

אך יש שכתבו להקל בחליטה בקטניות וכן נמצא להדיא באור זרוע )ח"ב סימן רנו( וז"ל "וכן
קטניות ,מנהג להחמיר שלא לאוכלם כ"א כשנתבשלו במים רותחים ,ושמעתי שמורי ר' יהודה בעצמו
היה אוכלם...ואחריו נהגו רבים להקל" )גם הסמ"ק הביא שיטה זו בתחילת דבריו( .וכן כתב החתם סופר
)או"ח סימן קכב( "ואם כן מיהת קליש ליה איסורא ,וכי האי גוונא רגיל אנוכי ללמד לאחינו בני ישראל
אנשי הצבא ,בכדי שיהיו משומרים מלאכול חמץ דאורייתא" .לאחר שנמצא מיהו בעל הסברה המקילה -
הלא הוא בעל האו"ז  -שוב ניתן חיזוק לסברה זו ,וכך כתב בשו"ת אורח משפט )שם( אעפ"י שהמרדכי
מחמיר ,מ"מ דעת האו"ז להקל ,וידוע שלא היה הספר או"ז מפורסם בין האחרונים ,מפני שהיה כתבי יד
גנוז ,ובודאי ,אם היו דבריו ידועים ,היו מצרפים אותו להקל ,לכל הפחות במקום שיש עוד סניפים...בפרט
באיסור קלוש זה ,שראוי ללכת בו אחר המקל.

בעל המרחשת )סימן ג( מביא מספר טעמים להקל בחליטה:
א .רובא דרובא ודאי חולטו יפה )ולכן לא חישינן שמא לא נחלט יפה(
ב .גם אם יש מקום שלא נחלט יפה ,הרי זה מיעוט ,ובטל ברוב שהרי כתב הרמ"א )בסימן תנג( שאין
לאסור תבשיל שנפל לתוכו קטנית ,ול"חק יעקב" בטל ברוב.
ג .דווקא בדגן חששו לחליטה דהוי ספיקא דאורייתא ,אבל קטניות שאיסורם רק מחמת מנהג לא
חששו לחליטה.
ד .ועוד סברה להיתר הביא בעל המרחשת ,והוא לפי הטעם שקטניות אסורות משום החשש דאתי
לאיחלופי בדגן ,אם כן כותב המרחשת כיון דלא התרת לו אלא ע"י חליטה וזהירות שלא יבוא
לידי חימוץ ,לא שייך כלל אחלופי ,משום דהוי כמו דאמרינן )בפסחים יא( " -מתוך שלא התרתה
לו אלא ע"י קיטוף ,זכור הוא" וה"ה כאן  -כיון שלא התרתה לו אלא ע"י חליטה וזהירות ,זכור
הוא ,ולא אתי לאחלופי בדגן.
לסיכומו של דבר :לשיטת הסמ"ק יש לאסור חליטה בקטניות ,אך לשיטת האור זרוע ,החתם סופר,
והמרחשת יש להקל בחליטה בקטניות מהטעמים שהוזכרו לעיל.
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י .קטניות בשעת הדחק
עד כה עסקנו באכילת קטניות בפסח בשנים כתיקונם שיש מצות כשרות בשפע והמחיר סביר .אך מה
יהיה בשנת בצורת ,האם יהיה מותר לאכול קטניות וכן לאפות מצות מקטניות )בלילה הראשון פשוט
שאינו יוצא יד"ח אכילת מצה בקטניות(.

"בחיי אדם" כתב בפשיטות" :בשעת הדחק שאין לאדם מה לאכול אלא בדוחק גדול מותר לבשל
קטניות ושאר דברים".

בנשמת אדם" )סימן כ'(  -מביא שבשנת תקל"א היה רעב גדול באשכנז והושיבו בית דין והתירו
בולבעס וגם התירו קטניות.

הר"ץ חיות ב"מנחת קנאות"  -גם כן כותב שבשעת חירום ורעבון יש רבנים שרצו להתיר קטניות,
ואולם הרבה גאוני עולם עמדו לבטל דבריהם ,משמע מדבריו שאף בשעת הדחק אין להקל באכילת
קטניות.

בשו"ת "תשובה מאהבה" )סימן רנט(  -גם כן מתיחס לנושא זה ,וכותב שאין כח ביד שום בי"ד
שבעולם לבטל האיסור שנתפשט בכל ערי אשכנז ,ומסיים "אף אם יתכנסון בי"ד של שמואל הרמתי
ואליהו ובית דינו...אין בידם להתיר אורז ומיני קטניות בפסח".
מן המחמירים אפילו בשעת הדחק ולצורך שעה "הצמח צדק"" ,המאמר מרדכי".

מהרי"מ פאדווה )סימן מ"ח( נשאל על אכילת שעועית בפסח בשעת הדחק ,והוא מסיק להיתר בשעת
הדחק גם לעשירים ,משום שסובר שכל תקנה שתיקנו חכמים ,יש כח ביד חכמי הדור לשנותה כפי
הצורך.

בשו"ת דברי מלכיאל )ח"א סימן כח( מובא "באשר בשנה זו תר"מ היוקר יאמיר וגם קשה להשיג
תפוחי אדמה ולזה התירו בכמה מקומות לאכול קטניות בפסח וגם בקשוני להתיר להם" והוא מתיר להם
בשעת הדחק על יסוד אחר" :נדרי אונסים מותרים" ,ואם כן קבלת מנהג ,שהוא מתורת נדר ,לא חמור
מנדר עצמו ,ולפי טעם זה ההיתר הוא רק לעניים שסובלים דוחק ולא לעשירים )הוא חולק על היסוד של
המהרי"מ פאדווה(.

יא .הגדרת קטניות
עד עתה ביררנו את השתלשלות בעית הקטניות בספרות ההלכה ,החל מהתלמוד דרך הראשונים ועד
גדולי זמננו ,עמדנו על הסיבות השונות שגרמו במרוצת הדורות לכך שקהילות רבות נהגו להחמיר
בקטניות.
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אך עתה ברצוני לברר מה הם המינים שנכללו בגזירת הקטניות? האם יש כאן הגדרה בוטאנית? או
שמא נאמר שהגזירה היא רק על אותם מינים שהיו בזמן שנגזרה הגזירה ,ושלגביהם שייכים החששות
שהזכירו הפוסקים ,דהיינו מינים שעושים מהם פת או מעשה קדירה והוי מידי דמדגן )שנאספים בכרי
כדגן( ,ושמצוי בהם תערובת חיטה ,ומכאן נדייק ששאר מינים אף אם נקראים קטניות ,מותרים.
מרוב הפוסקים נראה שרק הקטניות ששייך בהם הגזירה הנ"ל ,אסור לאוכלם בפסח כמוכח לקמן:
א .סמ"ק )שם( כתב "כגון כרוב וכרישין וכיוצא בהם ,שהללו לא דמי כלל לדגן ,ולא אתי
לאחלופי" משמע מדבריו שאין הגזירה חלה על כל הירקות והקטניות באופן גורף ,ורק אותן
קטניות ששייך בהם טעמים אלה הן שיכולות להיכלל בגזירה.
ב .מור וקציעה )סימן תנ"ג( ,מתיר מיני תבלין הקרויים שבת ,קצח וכוסבר ,וטעמו" ,אע"ג דדמו קצת
לדגן ,מ"מ משונים הם בתואר וידועים לכל וניכרים בשמם וטעמם וצורתם"  -משמע שאין
לקטניות הגדרה בוטאנית.
ג .ספר המנהגים התיר "קומון הנקרא קמיל...אפילו למאן דאסר בכל מיני קטניות מטעם
גזרה...דאתי לאחלופי...וגם מין דגן הוא...מ"מ מותר ,דיש בו ריח ולא אתי לאחלופי" מוכח
להדיא שאעפ"י שזה מין דגן הקומון ,מבחנה בוטאנית ,בכ"ז אינו אסור בפסח משום שדבר זה לא
נכלל בגזירת הקטניות מהטעם שהתבאר.
ד .כן יש לדייק גם מלשון הגר"ז בשו"ע שלו )ס"ד(:
"ולא נהגו איסור אלא במיני קטניות שהתבשיל הנעשה מהם מתחלף  -בתבשיל הנעשה ממיני דגן
שהם דומים זה לזה ,ששניהם נקראים מעשה קדירה".
מטעם זה היו שהתירו את הבוטנים ,אעפ"י שמבחינה בוטאנית הם ממשפחת הקטניות ,אך מ"מ
אינו מידי דמדגן ,וגם לא עושים מהם מעשה קדירה )הרב פרנק במקראי קודש עמוד כד(.

מה יהיה הדין במין ששייך בו את טעמי איסור קטניות ,אך אותו מין לא היה מצוי ולא היה מוכר
כשנגזרה הגזירה? האם נלך בתר טעמא דקטניות ונחמיר גם במין זה ,או שמא נאמר דאין כח בידינו
להחמיר ,ואין לך לאסור אלא מה שהחמירו חכמינו ז"ל.
על כך יש תשובה מעניינת של הרב משה פינשטיין )באגרות משה או"ח ח"ג סימן ס"ג(  -שם מתיחס
הרב האם מותר לאכול בוטנים בפסח במיוחד לאור העובדה שעושים מהם קמח באיזה מקום ואתי
לאחלופי וז"ל:
"אין זה ענין כלל ,שכל הדברים העושין מהם קמח נאסרו ממנהג זה .דאין לך דבר העושין
ממנו קמח כתפוחי אדמה...ומעולם לא חשו לאסור זה .וכן הטעם שמיני חיטים מתערבין
בהם...אינו כלל ,דהא...עניס וקימעל...דקשה לבודקם ומ"מ לא אסרום כמפורש
ברמ"א...אין לנו בדבר ,אלא מה שמפורש שנהגו לאסור ,וכן מה שידוע ומפורסם...כיון
שלא תיקנו בקבוץ חכמים לאכול דברים שיש חשש שית ערב בהן מיני דגן ודברים שעושין
מהם קמח ,אלא שהנהיגו שלא לאכול איזה מינים ,לא נאסרו אלא המינים שהנהיגו ,ולא
שאר מינים שלא הנהיגו מפני שלא היו מצויים אז ,שלכן תפוחי אדמה ,שלא היו מצויין
אז ,כידוע ,ולא הנהיגו ממילא לאוסרם ,אינם בכלל האיסור...אף שיש אותו הטעם
ממש...וכשנתרבו תפוחי אדמה לא רצו חכמי הדור להנהיג לאוסרן .אולי מפני הצורך,
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ואולי מפני שהטעמים קלושים...לא רצו להוסיף לאסור עוד המינים שניתוספו אח"כ .רק
אי אפשר להתיר מה שכבר נהגו לאיסור".
משמע להדיא שאיסור קטניות נאמר רק על מינים שהיו מצויים בזמנם ואין לך להוסיף מינים
נוספים ולהרחיב את איסור קטניות לעוד מינים.

83קטניות בפסח

טבלת סיכום

מיני הקטניות לסוגיהם שהוזכרו בפוסקים ודעת הפוסקים בהם.
הערות
סוג
מקור
הדין
הקטנית  /ירק
אפונה
בוטנים
גרעיני קפה
דוחן
זרע קנבוס
חמניות
חרדל
כוסבר
כוסמת )טטרקי(
כמון
כרוב
כרישין
עדשים
פויי"ש )חומוס(
פולי ) פולים(
צנון
קימל
קמח פטריות
ריי"ש )אורז(
שבת
שום
שומשומין
שעועית
תירס
תפוחי אדמה

אסור
מותר
מותר
אסור
אסור
אסור
מותר
אסור
אסור
מותר
אסור
אסור
מותר
מותר
מותר
אסור
אסור
אסור
מותר
אסור
מותר
מותר
אסור
מותר
מותר
אסור
אסור
אסור
מותר

ט "ז
אגרות משה
פמ"ג
שם
סמ"ק
תרומת הדשן
שו"ת בית שערים
מרחשת
רמ"א
מור וקציעה
שו"ת המהר"ם
חק יעקב
ספר המנהגים
סמ"ק
סמ"ק
סמ"ק
סמ"ק
סמ"ק
חיי אדם
חק יעקב
ספר המנהגים
מאורי אור
סמ"ק
סמ"ק
חיי אדם
סמ"ק
ט "ז
חתם סופר
אגרות משה

משום שיש להם שרביטים
המנהג לאסור

וכן פסק באגרות משה

אך מסיים שמנהגינו
לאסור הכל
וכן בשו"ת רב פעלים

משום שיש להם שרביטים
וכן המנהג
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יב .אל תטוש תורת אמך
בדורות שלנו פשט המנהג שלא לאכול קטניות בפסח בקהילות האשכנזים ,וכתב המהרי"ל שדינו
ככל גזרה דרבנן שהעובר עליה עובר בלא תסור ,וכן כתבו הפוסקים שבני אשכנז נהגו להחמיר ואין
לשנות ,והמיקל הוא בכלל פורץ גדר) .שע"ת סימן תנג ס"ק א'(
אך בני ספרד ברוב המקומות נהגו היתר בקטניות כפי שביארתי במאמר זה ,אלא שיש מחכמי ספרד
שכתבו שירא שמים לא יאכל אורז ,מאחר שנתפשט איסורו בכמה קהילות .ויש קצת קהילות שנהגו
להחמיר בכמה קטניות )כך סיפר לי מורי אבי שבקהילת "דבדו" שבמרוקו נהגו להחמיר בשעועית,
חומוס ,אורז(
ולפי שראיתי שבדורות האחרונים יש כאלה שפורצים את מנהגי אבותם ,וחדשים מקרוב באו ,לא
שערום אבותיכם ,הרוצים לבא ולפרוץ גדר בענין הקטניות ,לכן מצאתי לנכון להביא דברים מדברי
רבותינו הראשונים והאחרונים לחזק את מנהגינו ,כל אחד לפי מנהג אבותיו ,והמשנה ידו על התחתונה.

כתב החתם סופר )יו"ד סימן קז(  -שלשנות מנהג אבותינו ,איסור תורה הוא אצלנו .ואיתא בגמרא
)סנהדרין עד ( .שבדבר שבפרהסיא אפילו מצוה קלה יהרג ואל יעבור ,אפילו "לשנויי ערקתא דמסאנא"
) שינוי קשר שרוך הנעל(.

וכתב בספר טעמי המנהגים )עמוד תקנ"ג( שצריך ליזהר שלא לשנות שום מנהג ישראל ואף אם
הדבר תימה ,ועל זה נאמר "אל תטוש תורת אמך" ,וכן נאמר "צאי לך בעקבות הצאן" .וכבר אמרו:
"מנהג עוקר הלכה ומנהג ישראל תורה הוא") .עיין הוריות יב( ועל הפסוק "צאי לך בעקבות הצאן" פירש
רש"י:
"בזמן שחדל הרועה מלהנהיג אותך ,אז צאי לך בעקבות הצאן ,הסתכלי בפסיעות דרך
שהלכו הצאן והתבונני בדרכי אבותיך הראשונים שקבלו תורתי ושמרו משמרתי ומצוותי
ולכי בדרכיהם".
ועוד כתב החתם סופר )או"ח סימן נא(  -כל המפקפק על המנהגים צריך בדיקה אחריו.

ובמהרי"ל הלכות יוה"כ מביא שאין לשנות ממנהגים אפילו בענין המנגינות בתפילה ,ומביא מעשה
נורא באדם אחד שבא למקום מסוים ושינה מנוסח התפילה הנהוג באותו מקום ,ולימים מתה בתו של
אותו חזן באותו תאריך שבו התפלל אביה באותו מקום ,והצדיק עליו )אותו חזן( את הדין שלקתה בתו על
מה ששינה מנהג המקום.

בספר מעין גנים )דף י"ג( כתב ,כי זה ידוע שהיצר הרע אינו מפתה לאדם בתחלת פתיותו במלתא
דאיכא בה עון גדול ,כי בודאי אפילו הפחותים שבישראל ימנעו לשמוע קול פתיותו ,כי "כפלח הרמון
רקתך" ,אבל מה עושה השטן? בתחבולותיו כובש את האדם ,בתחילה בא לפתותו בדברים המתוקים
כדבש ונופת צופים ,ומייפה טענותיו באומרו על ליבו של השומע לו שזה הדבר אין בו איסור מן התורה
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כלל ,רק שהוא כעין סייג ונדר בעלמא לטפשים ,ולחכם כמותך לא נמסר כלל ,וכך מפתה אותו עד שבסוף
אומר לו חלל את השבת.

יג .המותר להאכיל קטניות לקטן ) שלא הגיע לגיל (13
כפי שבארתי במאמר זה מנהג האשכנזים להחמיר בקטניות ,אך מנהג הספרדים להקל בקטניות ,וכן
מעיד ר' אהרון בן שמעון )בספרו שער המפקד ,נהר פקוד דף עה(  -שמרבית העם פה ירושלים ת"ו ,מבני
ארם צובה ודמשק וסוריה ומצרים נוהגים היתר באכילת האורז בפסח ולא בדילי אינשי מיניה ואין פוצה
פה ומצפצף .וכן מובא בספר נתיבי עם )סימן תנג(.
נשאלת השאלה האם מותר לאחינו האשכנזים שנהגו איסור באכילת אורז וקטניות בפסח ,להאכיל
מהם את הילדים שלא הגיעו למצוות?
איתא בגמ' )יבמות קיד( "אמור אל הכהנים בני אהרון ואמרת אליהם  -להזהיר גדולים על הקטנים"
ומכאן למדו שאין לגדול להאכיל את בנו הקטן דבר של איסור.
ונחלקו הראשונים האם דין זה נאמר רק בדבר שאסור באכילה מהתורה ,או גם בדבר שאיסורו
מדרבנן?
הרמב"ם )הל' מאכלות אסורות פי"ז הלכה כז(  -כתב שאפילו דבר האסור מדברי סופרים ,אסור
להאכיל בידים את התינוקות .והרשב"א )ח"א ,צב( סובר שאיסור דרבנן מותר להאכיל לתינוק.

השו"ע )או"ח סימן שמג(  -פסק כדעת הרמב"ם לאסור ,וכן פסק המשנה ברורה )שם ס"ק ג'( .ולפי"ז
נראה שאסור לגדול לתת לקטן קטניות בפסח.
אולם נראה לדחות ולחלק בין המקרים ,שהרמב"ם מיירי בדבר מאכל שאסור מדרבנן ולכן הוא
יחמיר ,אבל בנדון דידן ,בקטניות ,דבר זה אינו אסור מעיקרא דדינא ,אלא רק מכוח מנהג וסייג ,ואולי
בכה"ג יודה הרמב"ם שמותר.

מצאתי לרמ"א )או"ח סימן תסז ס"ה(  -שכתב שהמנהג שלא לאכול פירות יבשים בפסח ,משום
חשש שמא נתנו אותם לייבשם בתנור שאפו בו חמץ .וכתב על זה בשו"ת שם אריה )אבה"ע סימן צה(
דמ"מ לכל הדעות ראויים הם לקטנים ,כיון שמנהגם זה הוא רק חומרא בעלמא .ולפי"ז גם בקטניות יש
להקל להאכילם לקטנים.

עוד ראיה לכך מצאתי בשו"ת אגודת אזוב )סימן יב( שכתב דגם לרמב"ם שאסר להאכיל לתינוק דבר
האסור מדברי סופרים ,מודה שבאיסור שאין לו עיקר מן התורה כגון בישול גויים מותר להאכילו בידים.
וכן הובא בשדי חמד )אסיפת דינים ,מערכת בישולי גויים אות טו(.
והדבר ברור שאיסור קטניות אינו יותר חמור מבישולי גויים ,ואם בבישולי גויים מותר להאכיל
קטן ,ודאי שגם קטניות שאינם אלא מכח מנהג וסייג ,מותר להאכיל לקטנים מעיקר הדין.

הערה לקורא:
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אין להסיק מסקנות הלכתיות הלכה למעשה ממאמר זה .בנוגע למעשה כל אחד ישאל את רבותיו
וכפי שאמרו במשנה "עשה לך רב".
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פתיחה
כפי שידוע יש שתי ברכות ,ברכת " להניח תפילין" וברכת " על מצוות תפילין" .יש לבאר מתי מברכים
כל ברכה? לאיזה תפילין מתייחס כל ברכה? מה עניינם של ברכות הללו?
אני מקווה בע"ה ששאלות אלו יתבארו ע" י עיון בשיטות הראשונים ואחרונים בסוגיה זו.
המאמר הזה הוא ביאור שיטות הראשונים בסוגיית ברכות תפילין.

ראשי הפרקים:

א .הגמרא
ב .שיטות רש"י ,הרי"ף ורמב"ם
ג .שיטת הרא"ש
ד .שיטת ר"ת ובה"ג
ה .שיטת הרשב"א
ו .שיטת הסמ""ג
ז .שיטת הטור
ח .סיום
ט .דיון מבחינה רעיונית

אורי פישר88

א .הגמרא
מנחות ל"ו ע"ב" :אמר רב חסדא סח בין תפילה לתפילה חוזר ומברך סח אין לא סח לא הא שלח רב
חייא בריה דרב הונא משמיה דר' יוחנן על תפילה של יד אומר ברוך אשר קדשנו במצוותיו וצונו להניח
תפילין על תפילין של ראש אומר ברוך אשר קדשנו במצותיו וצונו על מצות תפילין אביי ורבא דאמרי
תרוויהו לא סח מברך אחת סח מברך שתים".
ויש להבין כמה דברים:
 1מהי דעת רב חסדא? 2מה הקשו עליו מדברי ר' יוחנן? 3המשך לשאלה הקודמת :מהי דעת ר' יוחנן? 4מה באים אביי ורבא לומר? זאת אומרת האם הם באים לחלוק על ר' יוחנן או באים לתרץ? 5המשך לשאלה הקודמת :אם באים לתרץ ,אז האם באים לסביר דברי ר' חסדא שבכך לא יהיהקשה מדברי ר' יוחנן או האם באים להסביר דברי ר' יוחנן שבכך דבריו לא יהיו קשים לדברי רב
חסדא?
 6מהו פירוש שינוי נוסח הברכות? 7מהי סיבת שינוי נוסח הברכות?אני מקווה בע"ה שע"י ביאור שיטת הראשונים ,יתרצו השאלות הללו.

ב .שיטות רש"י ,הרי"ף והרמב"ם

שיטת רש"י
ד"ה לא סח" :אין מברך אלא על של יד בלבד".
ד"ה סח מברך שתים" :כדשלח רב חייא".
רש"י מסביר כאן שאביי ורבא באים ואומרים שאם הוא לא סח בין תפילין של יד לתפילין של ראש
אז מברכים רק ברכה אחת אבל אם סח אז מברכים שתי ברכות .שתי הברכות הללו אחת מהן היא ברכת
' להניח תפילין' שבירך על תפילין של יד ,והברכה השניה היא 'על מצות תפילין' שמברך על תפילין של
ראש .זאת אומרת כשסח צריך להוסיף עוד ברכה שמברך על תפילין של ראש.
עדיין אחרי דברי רש"י נשארו לנו אותם שאלות .כיון שעדיין לא מובן מהי דעת רב חסדא ור' יוחנן.
מה שכן מובן מהי דעת אביי ורבא אבל לא מובן על מה הם מוסבים .דהיינו באים לחלוק או לתרץ?
אבל לגבי השאלה השישית יש להביא מהמשך דברי רש"י.
ד"ה להניח" :דבשל יד מתחיל להניח".
ד"ה מצות תפילין" :דעכשיו גומר את המצוה".
נ"ל שמרש"י מובן שברכת להניח זה הברכה על מעשה המצוה ולכן מברכים את זה כשמתחילים
לעשות את המצוה וזה כשמניח תפילין של יד .ברכת על מצות תפילין זה ברכה על המצוה של תפילין ואת
זה יש לברך כשמסיים את המצוה ולכן את זה מברכים כשמניח תפילין של ראש.
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אבל עדיין לא מובן מהו סיבת שינוי נוסח הברכות?

שיטת הרי"ף:
רי"ף הלכות תפילין דף ח ע"א :הוא ג"כ סובר כמו רש"י שכשאינו סח מברך אחת וכשסח מברך
שתים.
אבל גם מדבריו אין מקום לתרץ את חמשת שאלותינו .והוא ג"כ אינו מתייחס לשתי השאלות
האחרונות.

שיטת הרמב"ם:
רמב"ם הלכות תפילין פ"ד הל' ד-ו" :תפילה של ראש אינה מעכבת של יד ושל יד אינה מעכבת של
ראש מפני שהן שתי מצות ..וכיצד מברכין על של ראש מברך ..על מצות תפילין .ועל יד מברך ..להניח
תפילין :בד"א כשהניח אחת אבל אם הניח שתיהן מברך ברכה אחת והיא להניח תפילין .וקושר של יד
ואח"כ מניח של ראש :..מי שבירך להניח תפילין וקשר תפילין של יד אסור לו לספר ..עד שיניח של ראש.
ואם סח ..וצריך לברך ברכה שניה על מצות תפילין ואח"כ מניח של ראש".
הרמב"ם סובר כמו רש"י ,כשאינו סח מברך ברכה אחת אבל כשסח מברך שתים .הרמב"ם מביא
אותנו לעוד נושא שנצטרך להבין את הקשרו לענין הברכות והוא שהרמב"ם סובר שמצות תפילין כוללת
שתי מצוות.
על חמש השאלות הראשונות אין תירוץ מדברי הרמב"ם אבל על שתי השאלות נלענ"ד שיש מקום
לתרץ ע"פ דברי הרמב"ם .נראה מדברי הרמב"ם שהוא מקשר בין הענין שמצות תפילין כוללת שתי
מצוות ובין זה שנתקן ברכה נפרדת לכל תפילין .ונלענ"ד שהסבר הדברים היא שהרמב"ם בא להסביר
למה יש שינוי נוסח בברכות וזה משום שבתפילין יש שתי מצוות .זאת אומרת כדי להראות שמצות
תפילין היא שתי מצוות לכן תיקנו לכל תפילין נוסח ברכה אחרת.
אבל מה שקשה על דברי הרמב"ם היא כיון שהרמב"ם סובר שמצות תפילין היא שתי מצוות אז איך
הרמב"ם סובר שכשאינו סח מברך רק ברכה אחת? למה אינו צריך לברך גם על תפילין של ראש?
על שאלה זו מתרץ הרמב"ם בעצמו .שו"ת הרמב"ם סי' רפ"ח" :ולענין סח מברך שתים לא סח מברך
אחת .ואמרתם אמאי מברך אחת והם שתי מצוות .אע"פ ששתי מצוות הן ,ואינן מעכבות זו את זו ,הואיל
וענין שתי המצוות ענין אחד הוא מברך אחת שענין שתיהן הזכרון שנאמר " למען תהיה תורת ה' בפיך".
הרמב"ם מסביר שאע"פ שמצות תפילין היא שתי מצוות בכ"ז שני התפילין ענין אחד דהיינו הן
גורמות לענין אחד וזה שתהיה תורת ה' בפי האדם .והרמב"ם מסביר כיון שהן ענין אחד אז מברכים על
שתיהן רק ברכה אחת.
בשו"ת הרשב"א ח"א סי' תת"ט מובאת שאלה זו וז"ל" :ואפי' תפילין של ראש ושל יד שהן שתי
מצוות ואין מעכבות זו את זו כיון שאפשר לכלול שתיהן בברכה אחת אע"פ שמניח את של יד ואח"כ מניח
את של ראש הסכימו קצת הגאונים ז"ל והרב אלפסי ז"ל מהם שאין לברך על שתיהן אלא ברכה אחת
וכדבריהם אנו נוהגין."..
וצ"ע אם יש כאן תירוץ אחר מדברי הרמב"ם או זה אותו תירוץ .באותו שאלה הרשב"א משווה את
הנחת תפילין של יד והנחת תפילין של ראש לקביעת כמה מזוזות בבית .וכותב שכמו בתפילין מברכים
ברכה אחת כך ג"כ בקביעת כמה מזוזות בבית .ולפי"ז נלענ"ד שאפשר לומר שהרשב"א אינו מביא תירוץ
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אחר לדברי הרמב"ם דבריו מוסבים על הסבר הרמב"ם .דהיינו כיון שמצות תפילין היא ענין אחד אז
אפשר לכלול את שתיהן בברכה אחת אם הם לא היו ענין אחד היה א"א לברך על שתיהן בברכה אחת.
כגון תפילין וציצית ברור שא"א לברך על שתיהן ברכה אחת.

לסיכום :הרי"ף ,רמב"ם ורש"י סוברים כשאינו סח מברך ברכה אחת והיא ברכת להניח תפילין
קודם שמניח תפילין של יד .אבל אם סח צריך לברך שתי ברכות ז"א זה כולל את הברכה שבירך כבר על
תפילין של יד ורק מוסיף על תפילין של ראש ברכת על מצות תפילין.
רש"י הסביר לנו שברכת להניח תפילין זה על המעשה מצוה ולכן את זה יש לברך על תפילין של יד
ועל מצות תפילין זה ברכה על עצם המצוה וזה שייך כשמסיים את המצוה ולכן את זה יש לברך על
תפילין של ראש.
ראינו שאולי אפשר להסביר שהרמב"ם סובר שסיבת שינוי נוסח הברכות זה כדי להראות שמצות
תפילין היא שתי מצוות.
הרמב"ם ורשב"א סוברים שאע"פ שמצות תפילין כוללת שתי מצוות בכ"ז אפשר לברך על שתיהן
ברכה אחת כיון שהם ענין אחד ]לגבי הרשב"א צ"ע אם מביא סיבה אחרת מהרמב"ם או סיבתו כסיבת
הרמב"ם[".

הסבר הגמ' לפי שיטת רש"י ,הרי"ף ורמב"ם:
מרדכי הלכות תפ ילין :רב חסדא אומר שכשאינו סח מברך ברכה אחת על תפילין של יד והיא עולה
ג"כ על תפילין של ראש וכסח צריך לברך ברכה נוסת על תפילין של ראש והיא ברכת על מצות תפילין.
הגמ' מקשה מדברי ר' יוחנן שאומר שעל תפילין של יד יש לברך ברכת להניח תפילין ועל תפילין של ראש
יש לברך ברכת על מצות תפילין .הגמ' הבינה שר' יוחנן סובר שכך יש לברך תמיד אפי' כשאינו סח .באים
אביי ורבא ומסבירים דברי ר' יוחנן שהוא דוקא דיבר במקרה כשסח אבל כשאינו סח צריך לברך רק
ברכת להניח תפילין על תפילין של יד וזהו.
מהר"י אבוהב על הטור סי' כ"ה :רב חסדא סובר שכשלא סח צריך לברך ברכה אחת על תפש"י
]תפילין של יד[ וזהו ואם סח אז צריך להוסיף את הברכה "על מצות תפילין" שמברך על תפש"ר ]תפילין
של ראש[ .בא הגמ' ומקשה מדברי ר' יוחנן שסובר שצריך לברך ,גם כשלא סח ,שתי ברכות ברכת "להניח
תפילין" על תפש"י וברכת "על מצות תפילין" על תפש"ר .ואז באים אביי ורבא וחולקים על ר' יוחנן
ואומרים כמו רב חסדא זאת אומרת באמת צריך לברך רק ברכה אחת כשלא סח ,וזהו ברכת "להניח
תפילין" שמברך על תפש"י.
נלענ"ד שאולי אפשר לדייק הסבר זה מדברי הרי"ף .הרי"ף מביא דברי רב חסדא ,אח"כ הקושיא
מדברי ר' יוחנן ואז כך כותב" :אביי ורבא דאמרי תרוויהו לא שח מברך אחת שח מברך שתים וכן
הלכתא."..
אם אביי ורבא אינם חולקים על דברי ר' יוחנן ורק באים להסביר את דברי ר' יוחנן ,אז אין כאן
בכלל מחלוקת ומה נצרך הרי"ף לכתוב "וכן הלכתא" ,נלענ"ד שזה משמע שיש כאן מחלוקת והוא פוסק
כאביי ורבא .לפי המהר"י אבוהב דבר זה מובן מאוד.
נלענ"ד אולי אפשר לפרש את הגמ' ,לפי שיטתם כך :רב חסדא אומר שכשלא סח צריך לברך רק
ברכה אחת אבל אם סח חוזר ומברך .הגמ' הבינה שכונתו שאם סח צריך לחזור ולברך אותה ברכה על
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תפש"ר זאת אומרת על תפש"ר ג"כ יברך ברכת "להניח תפילין" .בא הגמ' ומקשה מדברי ר' יוחנן
שרואים שסובר שעל תפש"ר יש לברך ברכת "על מצות תפילין" .הגמ' הבינה שר' יוחנן מדבר על מקרה
שסח ורק הבעיה היתה שהבינה הגמ' שרב חסדא סובר שעל תפש"ר יש לברך ברכת " להניח תפילין" ור'
יוחנן סובר שיש לברך ברכת "על מצות תפילין" .אז באים אביי ורבא ומסבירים את דברי רב חסדא,
שכונתו בחוזר ומברך זהו שמברך עוד פעם ,הוא אינו מברך אותה ברכה אבל צריך לברך עוד פעם .וזה
מה שאביי ורבא אומרים כשלא סח צריך לברך אחת זאת אומרת ברכה אחת אבל כשסח צריך לברך
שתים זאת אומרת שתי ברכות.
ואז אין הכוונה בזה שאומר רב חסדא "חוזר ומברך" שה"חוזר" עולה על הברכה ,זאת אומרת חוזר
ומברך את הברכה שבירך כבר ,אלא ה"חוזר" עולה על הפעולה של הברכה זאת אומרת שמברך עוד פעם
]כמובן ברכה אחרת[.
לפי פירוש זה כל הדיון כאן זה אם מברך אותה ברכה שבירך כבר על תפש"י עכשיו על תפש"ר או
מברך ברכה אחרת על תפש"ר.

סיכום
לפי המרדכי :אביי ורבא באים להסביר את דברי ר' יוחנן שבכך לא יהיו סותרים את דברי רב חסדא.
לפי מהר"י אבוהב :אביי ורבא באים לחלוק על דברי ר' יוחנן ולהסביר כמו רב חסדא.
לשתי השיטות הדיון כאן הוא ,האם צריך לברך ,גם כשלא סח ,שתי ברכות ,או רק כשסח צריך לברך
שתי ברכות.
לפי פירושי :אביי ורבא באים להסביר את דברי רב חסדא שבכך לא יהיו סותרים את דברי ר' יוחנן.
הדיון כאן הוא אם כשסח וצריך לברך על תפש"ר צריך לברך אותה ברכה שבירך על תפש"י או מברך
ברכה אחרת.

קושיות על רש"י ,הרי"ף והרמב"ם
בספר חידושים על מס' מנחות המיוחסים לרשב"א מקשה על שיטת רש"י שמונה קושיות:
קושיה ראשונה :כיון שמצות תפילין היא שתי מצוות אז ראוי שיתקנו שתי ברכות ברכה לכל
תפילין ,לכל מצוה.
קושיה שניה" :הרי יש לנו להקשות למה צריך לחזור ולברך וכי מי שבירך קודם עשיית המצוה ופסק
באמצעיתה יצטרך לברך היכן מצינו דבעינן שלא יהא היסח להדעת משהתחיל המצוה עד שיגמרנה".
נלענ"ד שכונתו היא ,שהוא מבין שרש"י סובר שתפילין מצוה אחת ולכן כשאינו סח מברך רק ברכה אחת,
ולכן מקשה אם כך אז איפה מצינו שאסור שיהא היסח הדעת מתחילת המצוה עד גמירתה?
קושיה שלישית :כיון שהוא מבין שרש"י סובר שתפילין מצוה אחת אז יוצא כשסח צריך לברך על
תפש"ר וא"כ הוא מברך על חצי מצוה .לכן מקשה איפה מצינו שמברכים על חצי מצוה?
קושיה רביעית :אפי' אם נאמר שצריך לחזור ולברך ,למה מברך ברכה אחרת? היה לו לברך אותה
ברכה .והוא ממשיך ואומר" :ואין לומר דבעבור שחוזר לברך משום גמר המצוה תהא הברכה בלשון גמר
מצוה ,דא"כ לכל המצות היה להם לתקן שתי ברכות אחת שתהא בלשון התחלת מצוה...ולתקן ברכה
אחרת שאם יסיח קודם שיגמרנה שיברך ברכה אחרת בלשון גמר ,והרי לא מצינו כן".
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הוא מסביר שאין לומר שתקנו נוסח אחר משום שמברך על גמר המצוה ולכן תקנו ברכה בלשון גמר
המצוה ,דא"כ לכל המצות היו צריכים לתקן שתי ברכות אחת בלשון התחלת מצוה והשניה בלשון גמר
המצוה ,ואם יסיח קודם שיגמור את המצוה אז יברך את השניה ,ודבר זה לא מצינו.
קושיה חמישית :הרי אנו אומרים בשאר מצות שאם שהה כדי לגמור את כולה ]את כל המצוה[ אז
צריך לחזור לראש המצוה אבל אין אנו אומרים שצריך לחזור ולברך .זה דומה לקושיה השלישית ,זאת
אומרת שלא מצינו בשאר מצות כדבר הזה שמברך עוד פעם.
קושיה שישית :נראה שמה שאומרים אביי ורבא "לא סח מברך אחת סח מברך שתים" שהכל מדבר
בענין אחד.זאת אומרת שמה שנאמר כשסח מברך שתים זה על אותו דבר שנאמר כשלא סח מברך אחת,
הברכות אומרים על אותו דבר.
לפי רש"י מה שנאמר "סח מברך אחת" הברכה הזו על תפש"י" ,סח מברך שתים" הברכות הם אחת
על תפש"י ואחת על תפש"ר.
קושיה שביעית :לפי שיטת רש"י קשה למה אביי ורבא אמרו "סח מברך שתים"? הרי לפי רש"י אחר
שסח אינו מברך שתים אלא מברך ברכה נוספת" ,על מצות תפילין" .היה לו לומר סח מברך ברכה אחרת
או סח מברך על של ראש .למה מזכירים את הברכה על תפש"י שבירך כבר?
קושיה שמינית :רב חסדא אומר כשסח "חוזר ומברך" ,הלשון הזה משמע שמברך אותה ברכה
שבירך כבר ,ולפי רש"י מברך על תפש"ר רק ברכה אחרת .היה לו לומר "סח בין תפלה לתפלה צריך
לברך" או "סח בין תפלה לתפלה מברך" ואז יהיה משמע שצריך לברך את הברכה שנתקן לכך ולא את
הברכה שכבר בירך.
קושיה תשיעית :המרדכי על הלכות תפילין מקשה קושיה נוספת מהגמרא במס' ברכות דף ס ע"ב:
שם מדובר על ברכות השחר והגמ' מביאה את ברכות התפילין וכך איתא" :כי מנח תפילין אדרעיה לימא
ברוך אקב"ו להניח תפילין ארישיה לימא ברוך אקב"ו על מצות תפילין" .נראה משמע מהגמ' שיש לברך
ברכות הללו כל יום וא" כ אנו רואים שיש לברך כל יום גם על תפש"ר אפי' כשלא סח.

תירוצים לקושיות:
תירוץ לקושיה הראשונה :ראינו שהרמב"ם סובר שמצות תפילין כוללת שתי מצוות אבל בכ"ז סובר
שיש לברך ברכה אחת .זה משום שסובר כיון ששתי מצוות הם ענין אחד אפשר לברך ברכה אחת וכמו
שג"כ ראינו בשו"ת הרשב"א אפשר לכלול שתיהן בברכה אחת .יוצא שהברכה שמברך על תפש"י עולה על
תפש"ר .לפי"ז אפשר לומר שגם לפי רש"י תפש"י ותפש"ר הם שתי מצוות ובכ"ז יש לברך על שתיהן
ברכה אחת.
תירוץ לקושיה שניה :כיון שמצות תפילין היא שתי מצוות והברכה " להניח תפילין" שמברך על
תפש"י עולה על תפש"ר לכן אם האדם יסיח בין תפש"י ותפש"ר אז ברכת " להניח תפילין" לא יעלה על
תפש"ר כיון שעשה הפסק ולכן אסור לאדם להסיח בין תפש"י לתפש"ר.
תירוץ לקושיה שלישית :לפי מה שסברנו עד כאן יוצא שכשמברך על תפש"ר מברך על מצוה שלימה
ולא על חצי מצוה.
תירוץ לקושיה רביעית :חידושים על מס' מנחות המיוחסים לרשב"א :מקשה לאלו שסוברים
שמצות תפילין שתי מצוות ומברכים שתי ברכות ,למה לא תקנו לברך שתי הברכות בנוסח אחד? והוא
מתרץ" :י"ל דאע"ג דשתי מצות הן מ"מ כיון דקרא קאמר דמצות דשל יד תקדים לשל ראש והוו שתי
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מצוות שצריכה האחת להיות קודמת לחבירתה דכשיברך על הקודמת יש לו לברך בלשון קדימה ועל
המאוחרת בלשון גמר המצוה".
ולפי דברים הללו יש לומר שגם רש"י סובר דבר זה ואז מובן שינוי הנוסח .אבל א"כ יש לשאול למה
הרשב"א לא תירץ תירוץ זה לשאלה ששאל על שיטת רש"י?
לכן נלענ"ד שהשאלה היא אחרת במקצת :הרשב"א מקשה לפי רש"י הברכה שמברך על תפש"ר היא
אינה קבועה וא"כ למה תיקנו בשבילה ברכה מיוחדת ,נוסח אחר .לשיטות שמברכים שתי ברכות קבוע
אז מובן לפי הסבר הרשב"א למה תיקנו את הברכה בנוסח אחר .הפעם נביא לשונו" :ועוד דאפי' נימא
דצריך לחזור ולברך הרי היה לו לחזור ולברך ברכה ראשונה שבירך על התחלת עשיית המצוה דהיינו
ברכת להניח ולא לעשות ברכה אחרת דהיינו על מצות".
ונלענ"ד שמה שניסיתי לתרץ הוא באמת דוחה בדבריו שהבאתי לעיל " :ואין לומר דבעבור שחוזר
לברך משום גמר המצוה" וכו'.
לכן נלענ"ד שהתירוץ היא שאם נתבונן בדברי הרמב"ם נראה שהברכה על תפש"ר לא נתקן למקרה
שסח אלא למניח תפש"ר לבדו .כך הוא מתחיל בהל' ד' שכותב את הברכה שמברך על כל תפילין ובהל' ה'
כותב שמה שכתב בהל' ד' זה כשמניח אחת מהן אבל כשמניח את שתיהן אז מברך רק ברכת "להניח
תפילין".יוצא שבמקור היה ברכה לכל תפילין ורק אם הניח שתיהן אז לא בירך את הברכה שהיה מברך
על תפש"ר .זאת אומרת נלענ"ד שאפשר להגדיר את הברכה שהיה מברך על תפש"ר ברכה קבועה.
המרדכי מקשה על רש"י" :ועוד דאין סברא דאותה ברכה ]דהיינו ברכת "על מצות תפילין"[ נתקנה
לפושעים דוקא דהיינו סח."...
נלענ"ד שזה אותה קושיה שהקשה הרשב"א ,שכיון שאין זה ברכה קבועה למה תיקנו לזה נוסח
מיוחד? והוא ג"כ מקצין את זה שזה ג"כ ברכה רק לפושעים אז איך תיקנו בשבילה ברכה מיוחדת?
על הקושיה הזו ,הוא מתרץ" :ומיהו לפירוש רש"י י"ל שהוצרכו חכמים לתקו שתי ברכות שהרי של
יד אינו מעכב של ראש ולא ראש של יד ופעמים שמניח כ"א לבדו."...
רואים במרדכי שהברכה "על מצות תפילין" נתקנה למניח תפש"ר לבדו.
אבל עדיין יש לשאול לשיטת רש"י ,למה על תפש"ר תקנו את הברכה בנוסח הזה "על מצות תפילין"?
וכאן לא יתאים תירוץ הרשב"א כיון כשמניח תפש"ר לבדה לא שייך ענין של גמר מצוה .זאת אומרת אין
כאן תחילת מצוה וגמר מצוה ,יש רק תפש"ר.
אבל אולי אפשר לדחות ולומר שעדיין שייך ענין של גמר מצוה .זאת אומרת אע"פ שרק מניח
תפש"ר ,בכ"ז יש לברך בנוסח של גמר מצוה ,כדי לרמז שבאמת עניינה של מצוה זו היא גמר מצוה,
דהיינו יש מצוה שצריכה להיות קודמת למצוה זו.
אולי ג"כ אפשר לומר שאע"פ כשמניח תפש"ר לבדו לא שייך ענין של גמר מצוה ,בכ"ז תקנו את זה
בנוסח של גמר מצוה למקרה שמניח תפש"י ותפש"ר וסח ביניהם ,שאז שייך ענין של גמר מצוה .זאת
אומרת כיון שכבר היו קובעים ברכה לתפש"ר אז קבעו את זה בנוסח שג"כ יתאים למקרה שסח.
אבל נלענ"ד שיש לתרץ ע וד שני תירוצים ,בכיוונים אחרים:
תירוץ ראשון :כדי לומר לנו שתפש"י ותפש"ר הם שתי מצוות .זאת אומרת כפי שראינו ברמב"ם
שהברכה שנתקן על תפש"י ותפש"ר נתקן למקרה שמניח אחת מהן ,א"כ אם היה מברך אותה נוסח ברכה
לכל תפילין היו חושבים שהם מצוה אחת .אם נתבונן בדברי הרמב"ם נראה שהרמב"ם בהל' ד' מתחיל

אורי פישר94

בזה שתפש"י ותפש"ר שתי מצוות ומזה נמשך אל נוסח הברכה ,שמברך על כל תפילין .לכן נלענ"ד
שהרמב"ם בא לומר לנו שנוסח הברכות נמשך מנין זה שתפש"י ותפש"ר הם שתי מצוות.
תירוץ שני :נלענ"ד שאפשר לתרץ את הקושיה ע"פ דברי מוהרי"י דיסקין בהסכמתו לספר משבי"ח:
הוא מביא את דברי הראב"ד שהובא בחידושי הרמב"ן למס' פסחים ,שכותב שברכת המצוות שמברכים ב
"על" ,הם על אותן המצוות שנוהגות רק בשעת הפעולה .אבל הברכות שמברכים ב"למ"ד" ,הם על אותן
המצוות שיש להן המשך זמן .ועפי"ז מסביר את שינוי הנוסח בברכות תפש"י ותפש"ר" :וטעם הדברים,
דתפש"י ,שמצאנו בהם 'וקשרתם' וגו' וגם 'והיה לאות' ,הרי מצות ההויה נמשכת אחרי הקשירה ,ולפיכך
תקנו בה לברך 'להניח' שהיא כוללת פעולת ההנחה וגם שיהוי התפילין .אבל בתפש"ר שנאמר אצלם רק
'והיו לטוטפות' וגו' אין מצות הויה זו נוהגת רק בשעת פעולת ההנחה ,ולפיכך תקנו לברך ב'על' ' -על
מצות תפילין' שהיא רק בשעת הנחה לחוד".
אז התירוץ היא כך :המוהרי"י דיסקין מסביר בתחילת דבריו שמצות תפילין שיש בה שמנה עשין,
נחלקת לשתי מצות ,מצות קשירה ומצות הויה .בתפש"י כיון שכתוב "וקשרתם" וג"כ "והיו" אז אנו
אומרים שמצות ההויה נמשכת אחר פעולת הקשירה .אבל בתפש"ר רק מצאנו "והיו" אז אנו אומרים
שמצות ההויה רק נוהגת בשעת פעולת ההנחה .וכיון שמצוות שיש להן המשך זמן מברכים ב"למ"ד" ,לכן
על תפש"י ,שיש לה המשך זמן ,תקנו לברך ברכת "להניח".
אבל תפש"ר כיון שאין להן המשך זמן מברכים ב "על" ,שכך מברכים על מצוות שאין להן המשך
זמן.
תירוץ לקושיה חמישית :זה שנאמר ,שאם שהה כדי לגמור כולה חוזר לראש המצוה אבל אינו צריך
לחזור ולברך ,מדובר שמתעסק במצוה אחת .אבל כאן במצות תפילין מדובר שמתעסק בשתי מצוות ,ואנו
אומרים ,שהברכה שמברך על תפש"י עולה על תפש"ר ,ולכן אם סח ביניהם צריך לחזור ולברך על
תפש"ר ,כיון שגרם להפסק בין תפש"י לתפש"ר ואין הברכה על תפש"י עולה על תפש"ר.
תירוץ לקושיה שישית :יצא לפי דברינו שהברכה שמברך על תפש"י ברכת
" להניח תפילין" עולה ג"כ על תפש"ר ,ולכן יש להסביר שמה שכתוב "לא סח מברך אחת סח מברך
שתים" ,ה"-מברך אחת" וה"-מברך שתים" זה ענין אחד .זאת אומרת כשלא סח מברך ברכה אחת שהיא
עולה על תפש"י ותפש"ר .דהיינו כשלא סח צריך לברך ברכה אחת בשביל תפש"י ותפש"ר אבל כשסח
מברך שתי ברכות ,ברכה אחת בשביל תפש"י וברכה שניה בשביל תפש"ר .דהיינו כשסח צריך לברך שתי
ברכות בשביל תפש"י ותפש"ר.
ונלענ"ד שג"כ אפשר לומר שרש"י יסביר שמה שנאמר "לא סח מברך אחת סח מברך שתים" ,זה
לגבי מצות תפילין .זאת אומרת כשלא סח אז בשביל מצות תפילין צריך לברך ברכה אחת ,אבל כשסח
צריך לברך שתי ברכות .לפי התירוץ הזה ,אפי' אם נאמר שברכת " להניח תפילין" שמברך על תפש"י אינו
עולה על תפש"ר ,בכ"ז אפשר לומר שה"מברך אחת" וה"מברך שתים" ,זה על ענין אחד והיא מצות
תפילין.
לפי"ז ההבדל בין שני התירוצים :תירוץ ראשון  -הענין אחד  -זה על מה עולה הברכות ,שה"מברך
אחת" וה"מברך שתים" עולים על תפש"י ותפש"ר.
תירוץ שני  -הענין אחד  -זה נושא הברכות ,וזהו מצות תפילין.
תירוץ לקושיה שביעית :לפי מה שהסברתי בתירוץ לקושיה שישית ג"כ מתורץ הקושיה השביעית.
כיון שאין הכונה שסח מברך שתים עכשיו אלא הכוונה כפי שהסברתי בשני התירוצים בקושיה השישית.
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תירוץ ראשון " -מברך שתים" ,הכוונה על תפש"י ועל תפש"ר ,ברכה לכל אחת .תירוץ שני " -מברך
שתים" ,הכוונה בשביל מצות תפילין .קושיית הרשב"א היתה מבוססת על ההבנה כשמניח תפש"ר מברך
שתים .אבל לפי הסברי ,ה"מברך אחת" וה"מברך שתים" אינם מתייחסים לזמן אלא לעניינים .לפי
הרשב"א זה מתייחס לזמן ,מאורע.
תירוץ לקושיה שמינית :נלענ"ד שיש לתרץ שלקמן בע"ה נסביר ששיטת התוס' שיש לברך שתי
ברכות גם כשלא סח .הסברם בגמ' היא ,שהמקשן הבין שמה שאומר רב חסדא "חוזר ומברך" הכוונה
שמברך ברכה אחרת דהיינו "על מצות תפילין" .א"כ אם המקשן יכל להבין כך ,אז ג"כ אנחנו נוכל לומר
שזה נשאר לבסוף למסקנה.
אבל נלענ"ד שיש עוד לתרץ כפי שהסברתי לעיל בהסברי איך רש"י מסביר את הגמ' .זאת אומרת ש
"חוזר ומברך" אין הכוונה שחוזר ומברך אותה ברכה שבירך כבר ,דהיינו אין ה"חוזר" עולה על סוג
הברכה אלא על פעולת הברכה .שאם סח צריך עוד פעם לברך.
בהמשך בע"ה נראה שלפי ביאור הגר"א אין מקום לקושיית הרשב"א.
תירוץ לקושיה תשיעית :שטמ"ק מתרץ קושיה זו" :ויש לדחות ההיא דברכות דמיירי דאין לו אלא
אחת מהן ש"י לבד או ש"ר לבד ]ולהכי[ קאמר ש"י מברך להניח בשאין לו ש"ר ועל ש"ר מברך על מצות
אם אין לו ש"י אבל אם יש לו שתים אינו מברך אלא אחת בלא סח".לפי השטמ"ק מדובר שם כשיש לו
רק תפילין אחת ,או ש"י או ש"ר.
ביאור הגר"א סי' כ"ה מתרץ קושיה זו :הגמ' מדברת במקרה כשסח ביניהם ]ואין קושיה להעמיד
את הגמ' במקרה כזה ,כך ג"כ מעמידים דברי ר' יוחנן .הוא מסביר את הגמ' כמרדכי שהזכרתי לעיל[
ורצתה הגמ' לחשב את כל הברכות שנמצא במצות תפילין.

ג .שיטת הרא"ש
הרא"ש בהלכות תפילין" :אלא מסתבר שעיקר תיקון הברכות כך היתה בתחילת הנחתן תקנו לברך
להניח וקאי נמי על של ראש וכשמניח של ראש מברך נמי על מצות שזו היא גמר המצוה הלכך אם סח
והסיח דעתו צריך לחזור ולברך גם להניח וכן אם מניח תפילין של ראש לבדו יברך שתים"..
רא"ש מס' פסחים פרק י' סי' כ"ד" :ולא נהירא לי מה שהביא ראיה משום דכל חד וחד מצוה באנפי
נפשה הוא צריך ברך בפה"ג אכל כוס וכוס שהמצוה אינה מזקקת ברכה כל כמה דליכא היסח הדעת..וכן
תפילין שתי מצות הן ואינם מעכבות זו את ומברך ברכה אחת על שתיהן אפי' מאן דבריך שתים מ"מ
ברכה ראשונה עולה גם לשל ראש דאילו לא היה מניח אלא של ראש היה מברך שתים".
לפי הרא"ש תמיד גם כשלא סח יש לאדם לברך שתי ברכות ,ברכה אחת על תפש"י ואחת על תפש"ר.
כשמניח תפש"ר לבדו יש לברך שתי ברכות .הוא ג"כ סובר שהברכה שמברך על תפש"י ,דהיינו ברכת
" להניח תפילין" עולה על תפש"ר .והוא ג"כ סובר שמצות זה שתי מצות.

הסבר הגמ' לפי שיטת הרא"ש:
רא"ש הלכות תפילין :הרא"ש מסביר שהמקשן הבין שמה שאמר רב חסדא חוזר ומברך ,הכוונה
שמברך ברכה אחרת .ועל זה המקשן מביא את דברי ר' יוחנן ,שרואים שאפי' כשלא סח מברך ברכה
אחרת על תפש"ר .ואז אביי ורבא באים ומסבירים את דברי רב חסדא ,שהוא התכוון כשאמר חוזר
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ומברך שכשסח אז על תפש"ר חוץ מהברכה הרגילה שמברך עליה דהיינו ברכת "על מצות תפילין" ,יש לו
ג"כ לברך את הברכה שבירך כבר על תפש"י דהיינו ברכת " להניח תפילין".

קושיות על שיטת הרא"ש:
חידושים על מס' מנחות המיוחסים לרשב"א :מקשה כמה קושיות על על שיטת הרא"ש:
קושיה ראשונה" :וא"ת א"כ דשתי מצות הן כ"א בפ"ע אמאי תקון של יד להניח דמשמע התחלת
מצוה ובשל ראש על מצות דמשמע דעכשיו גומר המצוה ,כיון דשתי מצוות הן היה לנו לברך שתיהן בלשון
אחד .שהרי זו אינה גמר של זו".
קושיית הרשב"א יוצאת מנקודת התחלה שמצות תפילין שתי מצוות ,תפש"י מצוה אחת ותפש"ר
מצוה אחת .כיון שכן ,אין תפש"ר סיום תפש"י ,כ"א עומדת בפ"ע ,וא"כ לא שייך לברך על תפש"י בנוסח
של התחלת מצוה ותפש"ר בנוסח של גמר מצוה .היה לנו לברך שניהם בלשון אחד.
קושיה שניה :כיון שלפי הרא"ש תפש"י ותפש"ר הם שתי מצוות נפרדות ,למה אם סח ביניהם יש לו
לחזור ולברך? הרי כל תפילין היא מצוה באפי נפשה.
קושיה שלישית :ב"ח או"ח סי' כ"ה :לפי הרא"ש כשסח יש לברך שתי ברכות על תפש"ר ,ויש
להקשות איך תיקנו לברך על מצוה אחת שתי ברכות?
נלענ"ד שיש להרחיב את הקושיה הזאת וג"כ להקשות איך תיקנו לברך כשמניח תפש"ר לבדו שתי
ברכות .יש ג"כ להקשות ,לפי הרא"ש ברכת " להניח תפילין" שמברך על תפש"י עולה על תפש"ר ,א"כ
למה תיקנו לברך עוד ברכה על תפש"ר? למה אינו מספיק ברכת " להניח תפילין".
קושיה רביעית וחמישית :גר"א סי' כ"ה ד"ה וי"א וכו' :מקשה שתי קושיות:
קושיה א' :במס' ברכות פ"ו תוספתא ט"ו כתוב..":העושה תפילין לעצמו אומר ברוך שהגיענו
וכשהוא מניחן אומר ]אשר קדשנו[ להניח תפילין .מאימתי מניחן"...
רואים מהתוספתא הזה שעל תפילין מברכים רק ברכה אחת ברכת " להניח תפילין".
קושיה ב' :במס' ברכות פ"ו תוספתא י"ט כתוב" :היה כמהלך להפריש תרומה ומעשרות אומר ]ברוך
אשר קדשנו[ להפריש תרומה ומעשר"...
רואים מהתוספתא שכשמפריש תרומה ומעשרות יש לברך רק ברכה אחת ,א"כ רואים שעל שתי
מצוות אע"פ שאין להם שם א' ,דהיינו א' תרומה ,ב' מעשר ,בכ"ז אפשר לברך על שתיהן ברכה אחת .א"כ
למה לא יהיה כך הדין בתפילין שיכלול שתיהן בברכה אחת ,כמו שרואים שעושים בתרומות ומעשרות.
הקושיה הזאת נעשית יותר קשה על הרמ"א :בשו"ע יו"ד סי' של"א סע' ע"ח :נפסק כהתוספתא
בהלכה לגבי התרומה ומעשר .שם אין הרמ"א מגיה דבר ולכן נראה שמסכים עם פסק השו"ע .אבל בסי'
כ"ה בענין הלכות תפילין פוסק כהרא"ש שיש לברך ברכה על כל תפילין ,דהיינו על תפש"ר יש ג"כ לברך
אפי' כשלא סח .לפי"ז ,נראה לכאורה ,שהרמ"א סותר את עצמו.
וזהו לשון הגר"א...":וראיה מכרחת ממ"ש בברכות פ"ו וז"ל וכשהוא מניחן אומר אשר קדשנו כו'
להניח תפילין וקושיה עצומה לפי' התוס' מתןספתא הנ"ל ועוד קשה מתוספתא פרק הנ"ל גבי ברכת
תרומה ומעשר וז"ל היה מהלך להפריש תרומה ומעשרות מברך ברכה אחת..וכ"פ טוש"ע יו"ד סי' של"א
סע' ע"ח ולא הגיה שם הרב כלל הרי דיכול לברך ברכה אחת אפי' לכמה מצות שחלוקים כ"א בפ"ע ולא
שם אחד להם רק אם לא הפסיק."..
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תירוצים לקושיות:
תירוץ לקושיה ראשונה :חידושים למס' מנחות המיוחסים ל רשב"א מתרץ קושיה זו ,וכך הוא
כותב :שאע"פ שתפש"י ותפש"ר הם שתי מצוות בכ"ז כיון שהפס' אומר שתפש"י יוקדם לתפש"ר ,זאת
אומרת שצריך שיניחו תפש"י לפני תפש"ר ,לכן אנו מברכים בנוסח כזה ,שעל תפש"י מברכים בלשון של
התחלת המצוה ,ועל תפש"ר מברכים בלשון של גמר המצוה.
אבל האמת שלשיטת הרא"ש אין מקום לקושיה הזו ,כיון שלפיו ברכת " להניח תפילין" שמברך על
תפש"י עולה על תפש"ר ,וא"כ לא שייך שיברך על תפש"ר עוד פעם ברכת " להניח תפילין" .מה שכן יש
לשאול היא ,למה צריך לברך עוד ברכה על תפש"ר ,אם כבר ברכת " להניח תפילין" עולה על תפש"ר? וזה
מה שהקשנו בקושיה השלישית .ג"כ יש לשאול ,אבל למה מברך בנוסח כזה שהלשון משמע שתפש"ר זה
גמר המצוה? מה שייך גמר המצוה לתפש"ר אם זה שתי מצוות? שאלת הרשב"א יש לחלק ל 2חלקים:
חלק ראשון :למה מברך על תפש"ר בנוסח כזה ,שהלשון משמע שתפש"ר היא גמר המצוה? חלק שני:
למה על תפש"ר אינו מברך ג"כ ברכת " להניח תפילין" .החלק הראשון שייך לשאול על הרא"ש ,החלק
השני אינו שייך לשאול על הרא"ש.
על החלק הראשון יש לתרץ כתירוץ הרשב"א.
נלענ"ד שאפשר לראות תירוץ זה בדברי הרא"ש שכותב" :וכשמניח של ראש מברך נמי על מצות שזו
היא גמר המצוה" .נלענ"ד שבדברים הללו שכותב "שזו היא גמר המצוה" ,הוא בא לומר למה מברך על
תפש"ר בנוסח הזו? והוא מסביר כמו שהסביר הרשב"א .וכן נראה מבואר מתחילת דבריו ,עיי"ש.
נלענ"ד שאפשר לתרץ קושיה זו ע"פ דברי המהר"ל המובאים בשם הדרישה ,או"ח סי' כ"ה" :ובשם
מהר"ל ראיתי כתוב  ..למה תיקנו על ש"ר על מצות ועל ש"י להניח משום דבשל יד כתיב 'וקשרתם לאות
על ידך' וקשירה והנחה חדא היא לכן מברכין להניח אבל בשל ראש כתיב 'והיו לטוטפות' הרי שלא נזכר
בה אלא לשון הויה לפיכך שייך בה על מצוות תפילין ."...
לפי המהר"ל מברכים בנוסח כזה" ,על מצוות תפילין" ,כיון שבמצות תפילין רק נזכה לשון הויה,
בניגוד ליד שנזכר ג"כ קשירה.
תירוץ לקושיה שניה :לפי הרא"ש אין מקום לקושיה הזו ,כיון שהוא סובר שברכת " להניח תפילין"
שמברך על תפש"י עולה על תפש"ר ,ולכן אם סח ביניהם עליו לחזור ולברך על תפש"ר ברכת "להניח
תפילין".
תירוץ לקושיה שלישית :הב"ח או"ח סי' כ"ה מתרץ החלק הראשון מקושיה הזו :הב"ח מסביר
שעיקר המצוה היא ההנחה ,ולכן על תפש"ר יש ג"כ לברך ברכת " להניח תפילין" ,אבל כיון שמניח תפש"י
ומברך עליו ברכת " להניח תפילין" אז הברכה ג"כ עולה על תפש"ר .לכן תחילת התקנה היתה שיברך על
תפש"י ברכת " להניח תפילין" וזה יעלה על תפש"ר ועל תפש"ר יברך ברכת "על מצות תפילין" .כיון שכך
היתה התקנה ,אז ג"כ כשסח אע"פ שהיה צריך לברך על תפש"ר ברכת " להניח תפילין" ,בכ"ז ברכת "על
מצות תפילין" לא זזה ממקומה והיה מברך אותה ג"כ .נראה שהענין הוא שלא רצו חכמים לחלק
בתקנתם ,לכן קבעו שתמיד יצטרכו לברך על תפש"ר ברכת "על מצות תפילין".
התירוץ הזה ג"כ מתרץ את הקושיה איך תיקנו שכשמניח תפש"ר לבדו יברך ב' ברכות? לפי הב"ח
י"ל שעל תפש"ר יש לברך ברכת " להניח תפילין" כיון שעיקר המצוה היא ההנחה ,אבל בכ"ז ברכת "על
מצות תפילין" אינה זזה ממקומה .חכמים לא רצו לחלק בתקנתם.
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אבל עדיין נשאר הקושיה למה בכלל צריך לברך על תפש"ר ברכת "על מצות תפילין"? הרי ברכת
" להניח תפילין" שמברך על תפש"י עולה על תפש"ר.
נלענ"ד שעל הקושיה הזו יש לתרץ בארבעה צורות:
צורה ראשונה :מס' ברכות דף ס ע"ב תוס' ד"ה אשר קדשנו ..":...לכן לפר"ת דעל של ראש שהיא גמר
מצוה ועיקר דיש בה ד' בתים ושי"ן מברך על מצוות."..
נראה מדברי ר"ת שתקנו לברך על תפש"ר ברכת " על מצוות תפילין" בגלל חשיבותה הגדולה.
מרדכי הלכות תפילין" :וה"ר אלחנן אומר לפי שבשל ראש יש קדושה יותר..תקנו בהם ברכה בפני
עצמו".
רואים בדברי ה"ר אלחנן את הרעיון של ר"ת.
שו"ע הרב או"ח סי' כ"ה אות י"ד -מבאר את הענין יותר" :ותקנו חכמים לברך עוד ברכה אחרת על
תפש"ר לפי שהי חשובה והיא עיקר המצוה ויש בה יותר קדושה שיש בה ד' בתים והשי"ן לכן מפני
חשיבותה קבעה ברכה לעצמה".
צורה שניה :מהר"י אבוהב או"ח סי' כ"ה :כדי להראות שתפש"י ותפש"ר אין מעכבין זא"ז.
מרדכי הלכות תפילין :מביא עוד טעם בשם ה"ר אלחנן למה על תפש"ר תקנו בהם ברכה בפני עצמו?
" א"נ מפני שאין מעכבין זא"ז".
נלענ"ד אפשר להבין דבר זה בשתי צורות :צורה ראשונה :הם אינם מעכבין זא"ז ולכן הם שתי
מצוות ,אז על כל מצוה בפ"ע יש לברך .לפי"ז נצטרך לומר שסובר שברכת " להניח תפילין" שמברך על
תפש" י אינו עולה על תפש"ר.
צורה שניה :הם מצוה אחת וא"כ איך מברכים על תפש"ר? לזה בא התירוץ כדי להראות שתפש"י
ותפ אינם מעכבים זא"ז.
נראה שהמהר"י אבוהב סובר כך ,ובע"ה יתבאר לקמן .אבל במרדכי אין הכרע.
נלענ"ד שאע"פ שהרא"ש סובר שמצות תפילין היא שתי מצוות ,בכ"ז גם ע"פ הצורה הזו אפשר
להסביר את הרא"ש .זאת אומרת שמברכים על תפש"ר כדי להראות שתפש"י ותפש"ר אינם מעכבים
זא"ז.
צורה שלישית :נלענ"ד שאפשר ג"כ להסביר בסגנון ההסבר הקודמת ,זאת אומרת שתקנו לברך על
תפש"ר ברכת " על מצוות תפילין" כדי להראות שתפש"י ותפש"ר הם שתי מצוות ,כ"א היא מצוה בפ"ע.

צורה שלישית :נלענ" ד שאולי אפשר לתרץ עוד תירוץ בסגנון התירוץ הקודם.
זאת אומרת שתקנו ברכה עכ"א כדי להראות שתפש"י יש לו דין קדימה לתפש"ר .דהיינו ע"י שמברך
על תפש"י " להניח תפילין" ועל תפש"ר "על מצוות תפילין" אז מהנוסח של הברכה לומדים שתפש"י זה
תחילת מצוה ותפש"ר זה גמר מצוה .נ"ל שההסבר הזה יתבאר יותר בהסברי את שיטת הרשב"א.
צורה רביעית :ערוך השלחן סי' כ"ה אות י'" :אינו מובן לר"ת דבסח מברך שתים על ש"ר ואיך
אפשר לברך שני ברכות על מצוה אחת ..ונ"ל ד " להניח תפילין" היא ברכת המצוה ו "על מצוות תפילין"
היא ברכת תודה שזכנו ה' לעשות אות בינו וביננו וזה שייך לש"ר כמו שדרשו על קרא " ראו כל כו' כי שם
ה' נקרא עליך ויראו ממך " אלו תפילין שבראש ולפ"ז א"ש".
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לפי ערוך השלחן ברכת "על מצוות תפילין" היא ברכת תודה וברכת " להניח תפילין" היא ברכת
מצוה ,הם על ענינים שונים .לפי"ז מובן למה על תפש"ר מברך עוד ברכה אע"פ שברכת " להניח תפילין"
עולה ג"כ על תפש"ר.
נלענ"ד ההבדל בין תירוץ ערוך השלחן ותירוץ הב"ח היא בכך :לפי הב"ח ברכת "על מצוות תפילין"
היא ג"כ ברכת מצוה .לפי ערוך השלחן ברכת " על מצוות תפילין" היא ברכת תודה.

לבוש התכלת או"ח סי' כ"ו :הוא מתרץ את  2הקושיות הראשונות כמו הב"ח ,אבל תירוצו הוא הפוך
מהב"ח .הוא מסביר שסיבה למה תיקנו ברכה לכ"א זהו משום שכ"א מצוה בפ"ע .ברכה " להניח תפילין"
עולה ג"כ על תפש"ר ,משום שזה לשון עתיד ותפש"י ותפש"ר נראים כמו מצוה אחת ,דהיינו שהם
תכופות וסמוכות זו לזו .ולכן כשסח או שיש לו רק תפש"ר ,אע"פ שהיה צריך עכשיו רק לברך ברכת "על
מצוות תפילין" ,שזו היא הברכה על תפש"ר ,בכ"ז כיון שנתקן ברכת " להניח תפילין" שמברך על תפש"י
ג"כ על תפש"ר ,אז הברכה לא זזה ממקומה וגם עכשיו מברך ברכת " להניח תפילין".
הלבוש הוא מסביר כמו הב"ח אבל בצורה הפוכה .לפי הב"ח כשסח היה צריך לברך רק ברכת
" להניח תפילין" וברכת " על מצוות תפילין" לא זזה ממקומה .לפי הלבוש זה בדיוק הפוך.
תירוץ לקושיה רביעית :נלענ"ד שאפשר לתרץ בשתי צורות:
צורה ראשונה :המרדכי מקשה מהגמ' במס' ברכות ס' ע"ב על שיטת רש"י ,כמו שהבאתי לעיל .א"כ
נלענ"ד שאפשר לומר שהמרדכי סובר שהבבלי חולק על התוספתא ולכן אנו פוסקים כהבבלי .הגר"א
בעצמו כותב אחר שמתרץ את הקושיה ממס' ברכות" :ולפ"ז לא פליגי גמ' דילן עם התוספתא הנ"ל".
וכיון שהמרדכי לא תירץ את הקושיה ממס' ברכות י"ל שיש מחלוקת בין הבבלי ובין התוספתא .והיה
נראה שאפשר כך ג"כ לתרץ את הרא"ש .אבל יש לדחות ,כיון שהרא"ש מביא דברי רש"י ומקשה עליו
כמה קושיות ,אבל הקושיה ממס' ברכות אינו מקשה .לכן נלענ"ד שהרא"ש מבין שאין קושיה ממס'
ברכות ולכן אינו מקשה משם.
אבל נלענ"ד שאפשר לתרץ את הרא"ש בסגנון דומה .זאת אומרת הרא"ש סובר שהגמ' במס' מנחות
חולקת על התוספתא ,כיון שרב חסדא אומר שכשסח "חוזר ומברך" ,והרא"ש מבין שיש להסביר דבר זה
שחוזר ומברך אותה ברכה שבירך כבר על תפש"י ,דהיינו ברכת " להניח תפילין" .הגר"א בעצמו מסביר
שלפי הגי' "חוזר ומברך" ,יש לפרש רק כשיטת הרא"ש.
צורה שניה :הסברנו שלפי הרא"ש ברכת "על מצוות תפילין" נתקנה לכמה סיבות ,אבל עיקר
הברכה היא ברכת " להניח תפילין" .לפי"ז יש לומר שהתוספתא כתבה רק את הברכה שבאה על ממש
מצות תפילין .לפי הלבוש זה מאוד מובן ,כיון שלפיו ברכת " על מצוות תפילין" היא בכלל ברכת תודה.
תירוץ לקושיה חמישית :נלענ"ד שאפשר לתרץ כאן כמו שתרצתי בקושיה הקודמת בצורה השניה.
זאת אומרת שבאמת בתפילין היה צריך לברך ברכה אחת ותיקנו ברכה שניה בגלל כל מיני סיבות .לכן
מצד הדין תפילין הוא כמו תרומות ומעשרות.
סיכום :הרא"ש סובר שיש לברך שתי ברכות ,ברכה לכל תפילין גם כשלא סח .כשסח אז יש לברך על
תפש"ר שתי ברכות .כשמניח תפש"ר לבדו יש לברך שתי ברכות .ברכת " להניח תפילין" ,שמברך על
תפש"י עולה על תפש"ר .לכן הסברנו שברכת "על מצות תפילין" נתקנה לכל מיני סיבות ,כגון בגלל
קדושתן העליונה וכו' .אבל נראה שעיקר הברכה היא ברכת " להניח תפילין".
ראינו שהרא"ש סובר שתפש"י ותפש"ר הם שתי מצוות.
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ד .שיטת ר"ת ובה"ג:

שיטת ר"ת:
מנחות דף ל"ו ע"א תוס' ד"ה לא סח .." :ור"ת פירש לא סח מברך אחת לשל ראש
מברך על מצות תפילין שזו היא ברכתו סח מברך ב' לשל ראש להניח ועל מצות."..
רא"ש מס' פסחים פ"ק סי' י' בשם ר"ת" :ומה שמברכין בתפש"י להניח ועל של ראש על מצות משום
דלא רצו חכמים לתקן שתי ברכות זו אחר זו במצוה אחת שוות ותקנו בשל ראש על מצות שהיא גמר
המצוה".
ר"ת סובר שיש לברך שתי ברכות גם כשלא סח ,זאת אומרת יש לברך על תפש"י ברכת "להניח
תפילין" ועל תפש"ר ברכת "על מצות תפילין" .ואם סח אז על תפש"ר יש לברך שתי ברכות ,ברכת
" להניח תפילין" וברכת " על מצוות תפילין" .הוא ג"כ סובר שמצות תפילין היא מצוה אחת.
מס' ברכות דף ס ע"ב תוס' ד"ה אשר קדשנו.." :..ולפירוש רבינו תם גבי סח מברך שתים אם יניח של
ראש לבד דאין מעכבין זא"ז מברך שתים על של ראש בלבד."..
כאן מובא עוד ענין שלפי ר"ת כשמניח תפש"ר לבדו יש לברך שתי ברכות.
נלענ"ד לפי"ז ר"ת סובר שברכת " להניח תפילין" שמברך על תפש"י עולה ג"כ על תפש"ר .דאל"כ אז
אינו מובן למה כשמניח רק תפש"ר צריך לברך שתי ברכות .ענין זה יתבאר יותר בע"ה בהסבר שיטת
החידושים על מס' מנחות המיוחסים ל רשב"א.

שיטת בה"ג:
בעל הלכות גדולות הלכות תפילין" :על תפלה של יד מברך להניח תפילין על תפלה של ראש אומר...
במצות תפילין .אמר רבה בר רב שילא שח בין תפלה לתפלה של יד לתפלה של ראש חוזר ומברך שתים".
בעל הלכות גדולות במניית המצוות" :ואלו הן מצוות קום עשה :א' -ק"ש ב' -ותפילין ג' -ומזוזה"
וכו'.
נראה שהבה"ג סובר כמו ר"ת.
סיכום :הבה"ג ור"ת סוברים שמצות תפילין היא מצוה אחת ויש לברך תמיד שתי ברכות .זאת
אומרת גם כשלא סח יש לברך על תפש"ר ברכת "על מצוות תפילין" .ר"ת מוסיף את הענין שכשמניח
תפש"ר לבדו יש לברך שתי ברכות.
הסבר הגמ' לפי שיטת ר"ת ובה"ג :נלענ"ד שאפשר להסביר את הגמ' כפי שהסבירה הרא"ש שכתבתי
לעיל.
נלענ"ד שג"כ אפשר להסביר שאביי ורבא באים להסביר את דברי ר' יוחנן:
המקשן הבין שרב חסדא סובר שגם כשלא סח צריך לברך ברכה על תפש"ר וכשסח צריך לברך שתי
ברכות על תפש"ר ,דהיינו הברכה הרגילה ברכת "על מצוות תפילין" וג"כ הברכה שבירך כבר על תפש"י
ברכת " להניח תפילין".
אבל הוא הבין שמה שאמר ר' יוחנן זה דוקא כשסח ,וא"כ ר' יוחנן חולק על רב חסדא .אז באים אביי
ורבא ומסבירים את דברי ר' יוחנן שבכך לא יהיו סותרים את דברי רב חסדא .הם מסבירים שהוא דיבר
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במקרה שלא סח ולכן על תפש"ר יש לברך רק ברכת "על מצוות תפילין" ,אבל כשסח יש לברך על תפש"ר
גם ברכת " להניח תפילין".
נלענ"ד שג"כ אפשר להסביר שאביי ורבא באים לחלוק על ר' יוחנן :רב חסדא סובר כשסח צריך
לברך שתי ברכות על תפש"ר ,דהיינו ברכה הרגילה ברכת " על מצוות תפילין" וג"כ הברכה שבירך כבר על
תפש"י ברכת " להניח תפילין".
על זה מביא המקשן את דברי ר' יוחנן ,שסובר כשסח צריך לברך רק ברכה אחת על תפש"ר ,דהיינו
ברכת "על מצוות תפילין" .אז באים אביי ורבא וחולקים על דברי ר' יוחנן ,וסוברים כשלא סח יש לברך
ברכה על כל תפילין ,וכשסח יש לברך שתי ברכות על תפש"ר ,ברכת " להניח תפילין" וברכת "על מצוות
תפילין" .וזהו כמו דברי רב חסדא.

סיכום
הסבר הרא"ש :אביי ורבא באים להסביר את דברי רב חסדא שבכך לא יהיו סותרים את דברי ר'
יוחנן.
הסברי הראשון :אביי ורבא באים להסביר את דברי ר' יוחנן שבכך לא יהיו סותרים את דברי רב
חסדא.
הסברי השני :אביי ורבא באים לחלוק על דברי ר' יוחנן.

קושיות על שיטת ר"ת ובה"ג:
קושיה ראשונה :נלענ"ד שיש להקשות אם מצות תפילין היא מצוה אחת א"כ למה יש ג"כ לברך על
תפש"ר? מעין הקושיה השלישית על שיטת רש"י.
קושיה שניה :נלענ"ד שיש להקשות את הקושיה השלישית שהקשינו על שיטת הרא"ש.
קושיה שלישית :נלענ"ד שיש להקשות את קושיה השניה שהקשנו על שיטת רש"י.

קושיה רביעית :נלענ"ד יש להקשות את קושיה החמישית שהקשינו על שיטת רש"י.
קושיה חמישית ושישית :שתי הקושיות שהגר"א הקשה על ששיטת הרא"ש.
תירוצי הקושיות:
תירוץ קושיה ראשונה :מהר"י אבוהב או"ח סי' כ"ה" :ואל יקשה עליך היאך תקנו ברכות מתחלפות
במצוה אחת ...וכדי שלא תחשוב שזה מעכב את זה ,תקנו ברכה עכ"א מהם בין על של יד בין על של
ראש".
רואים מהמהר"י אבוהב שסובר שמצות תפילין היא מצוה אחת ,והוא מסביר שהסיבה שתקנו ברכה
על תפש"ר היא כדי שלא לחשוב שתפש"י ותפש"ר מעכבים זה את זה.
נלענ"ד שגם דברי ר"ת וה"ר אלחנן שהבאתי לעיל ]בתירוץ לקושיה שלישית על הרא"ש[ יתרצו
קושיה זו.
נלענ"ד שגם דברי ערוך השלחן שהבאתי לעיל ]שם[ יתרץ קושיה זו.
נלענ"ד שגם התירוץ שתירצתי ]שם[ יתרץ קושיה זו.
תירוץ קושיה השניה :נלענ"ד אותם תירוצים שתירצתי מקודם יתרצו קושיה זו.
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אבל מה שיש להקשות זהו למה כשסח צריך לברך על תפש"ר ברכת " להניח תפילין"? הרי לפי ר"ת
ובה"ג מצות תפילין זה רק מצוה אחת .בעצם הקושיה הזו מתקשרת עם קושיה השלישית ,דהיינו כיול
שלפיהם מצות תפילין היא מצוה אחת אז איפה מצינו שאסור שיהא היסח הדעת מתחילת המצוה עד
גמירתה .זה ג"כ מתקשר עם קושיה הרביעית ,דהיינו בשאר מצוות מצינו שאם שהה כדי לגמור כולה
צריך לחזור לראש המצוה ,אבל לא מצינו שצריך לחזור ולברך.
נלענ"ד שאולי אפשר לתרץ שר"ת ובה"ג מבינים שכיון שתפש"י ותפש"ר אינם מעכבים זא"ז ,לכן
מתייחסים לכ"א כגוף בפני עצמה ,כביכול כמצוה בפני עצמה .כיון שכך הם הדברים אז צריך שגם ברכת
" להניח תפילין" שמברך על תפש"י יעלה על תפש"ר .אם הוא יסיח ביניהם זה יהיה כמו שהוא סח בין
הברכה ובין תחילת המצוה .אבל נלענ"ד שיש לומר ש הרשב"א סובר שאם נאמר שמצות תפילין היא
מצוה אחת אז אע"פ שאין מעכבים זא"ז מתייחסים לשתי התפילין כגוף אחת .לכן אם סח ביניהם אז
הוא רק סח בין תחילת המצוה לגמירתה.
תירוץ לקושיה חמישית ושישית :נלענ"ד שיש לתרץ כמו שתירצנו את שיטת הרא"ש.

סיכום
הרא"ש ר"ת ובה"ג מסכימים לרוב הדברים ,אבל יש ביניהם מחלוקת אם מצות תפילין זה מצוה
אחת או שתי מצוות .הרא"ש סובר שזה שתי מצוות ור"ת ובה"ג סוברים שזה מצוה אחת .בענין זה יש
לעיין בספר המצוות ,בשרש אחד עשר ובדברי הרמב"ן בסוף שרש תשיעי.
בקצרה יש להסביר את המחלוקת כך :הרמב"ם בספר המצות בשרש האחד עשר מבאר שאפי'
במצוות שאינם מעכבין זא"ז יכול להיות שימנו כמצוה אחת ,כגון :מצות ציצית ,שהמשנה במס' מנחות
]דף ל"ח ע"א[ אומרת שתכלת ולבן אינם מעכבים זא"ז ,בכ"ז הרמב"ם מונה מצות ציצית כמצוה אחת.
בשרש אחד עשר הוא מסביר דבר זה ,שבמקרה ששני "החלקים" ,כגון במקרה שלנו ,התכלת ולבן הם
ענין אחד ,זאת אומרת הם באים לענין אחד ,לזכור את המצות ,אז מונים את שני "החלקים" כמצוה
אחת .הרמב"ן בסוף שרש התשיעי מקשה על הרמב"ם ,שהרמב"ם מנה מצות תפילין כמצוה אחת ושם
ג"כ אפשר לומר שתפש"י ותפש"ר הם ענין אחד" ,למען תהיה תורת ה' בפיך".
הלב שמח מתרץ את הקושיא שאע"פ שתפילין הם ענין אחד ,בכ"ז הם שני מעשים שונים ,סידורן
ותמונתן אינו שווה וכן מקומן אינו שווה ,זה מונח ביד וזה מונח בראש .לכן במקרה ששני "החלקים"
ענינם היא אחד אבל הם שני מעשים שונים ,אז יש למנות את שני "החלקים" כשתי מצוות.
וי"ל שהרמב"ן לא מקבל את החילוק הזה אלא אם שני "החלקים" ענין אחד ,אז יש למנותם כמצוה
אחת ,אפי' אם הם שני מעשים שונים.
ע"פ הדברים הללו יש להסביר את המחלוקת בין הרא"ש ובין ר"ת ובה"ג .הרא"ש סובר כרמב"ם,
ר"ת ובה"ג סוברים כרמב"ן.
להרחבת הדברים :עיין רמב"ם ספר המצוות מ"ע י"ג ומ"ע י"ד ,מגלת אסתר סוף שרש תשיעי ,קנאת
סופרים שרש אחד עשר ,שו"ת הריב"ש סימן קל"ז ותשובות רבינו אברהם לר"ד הבבלי.
אבל לפי שלשתם יש לברך על כל תפילין ברכה אפי כשלא סח .ורואים בדברי ר"ת ורא"ש שיש לברך
על תפילין של ראש כשמניחו לבדו שתי ברכות .לכן נלענ"ד שגם ר"ת סובר שברכת " להניח תפילין"
שמברך על תפש"י עולה על תפש"ר .ונלענ"ד כפי מה שהסברתי בתירוץ לקושיה שניה ,שלישית רביעית
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שכך ג"כ יש לומר בדברי הבה"ג .אבל כיון שהרא"ש ור"ת ובה"ג חולקים לגבי הענין כמה מצוות יש
למנות מצות תפילין ,זה גורם שיש להם מחלקת גם לגבי הענין למה צריך לברך ברכת " להניח תפילין" על
תפש"ר .זאת אומרת שלפי דעתם ברכת " להניח תפילין" שמברכים על תפש"י עולה גם על תפש"ר ,וכן
ג"כ כשסח יש לברך ברכת "להניח תפילין" על תפש"ר .אז לפי הרא"ש דבר זה מובן ,כפי שהסברנו שהוא
סובר שתפש"ר ותפש"י הם שתי מצוות ,לכן לכל תפילין נצרכת ברכה .אבל ר"ת ובה"ג הסברנו שהם
סוברים שמצות תפילין היא מצוה אחת ,לכן הסברנו שהם סוברים כיון שתפש"י ותפש"ר אינם מעכבים
זא"ז ,לכן הם מתייחסים לכל תפילין כגוף בפני עצמה ,כביכול כמצוה בפני עצמה.

ה .שיטת חידושים על מס' מנחות המיוחסים לרשב"א:
הרשב"א :הרשב"א סובר שמצות תפילין היא שתי מצוות ,כפי שראינו מקושיותיו על רש"י .הוא
סובר שגם כשלא סח יש לברך ברכה על תפש"ר.
רואים מדבריו שברכת " להניח תפילין" שמברך על תפש"י אינו עולה על תפש"ר ,כך ראינו בהקושיה
על הרא"ש וכו' למה על תפש"ר אינו מברך ג"כ ברכת " להניח תפילין" .הוא סובר שכשסח יש לברך על
תפש"ר שתי ברכות ברכת " להניח תפילין",וברכת "על מצוות תפילין" ,אבל הוא סובר שברכת "להניח
תפילין" שמברך עכשיו אינו עולה על תפש"ר אלא על תפש"י .הוא מסביר שיש לברך עוד פעם ברכת
" להניח תפילין" כדי שתהיה תפש"ר גמר לתפש"י ,ואלו דבריו.." :והיכא דסח הצריכו לחזור ולברך ברכה
ראשונה ..כדי להראות שזו מצוה שניה גמר לראשונה ...שהרי ברכה דלהניח מברך פעם אחרת אינו
שאותה ברכה דלהניח תהיה בשביל מצוה שניה של ראש דא"כ שתי ברכות למה יברך על מצוה אחת ,אלא
משום שחוזר ומברך על הראשונהכדי שתהיה השניה גמר לראשונה."..
ראינו כבר שהרשב"א סובר שאע"פ שתפש"י ותפש"ר הם שתי מצוות ,בכ"ז יש לברך את הברכה על
תפש"י בלשון של התחלת מצוה והברכה על תפש"ר בלשון של גמר מצוה .זהו משום שהכתוב אמר שיש
להקדים תפש"י לתפש"ר ,וזהו שתי מצוות שצריכה האחת להקדים את השניה.
נלענ"ד שלפי הרשב"א כשמניח תפש"ר לבדו יצטרך לברך רק ברכה אחת ,כיון שלפיו ברכת "להניח
תפילין" אינו עולה על תפש"ר ,לתפש"ר שייך רק ברכת " על מצוות תפילין".
הרשב"א יסביר את הגמ' כפי שהסבירו הרא"ש ,ר"ת ובה"ג.

קושיות על שיטת הרשב"א:
נלענ"ד שיש להקשות על שיטת הרשב"א את שתי הקושיות שהקשה הגר"א ]כפי שהזכרתי לעיל
בקושיות על הרא"ש[.
על הקושיה הראשונה יש לתרץ כפי שתרצתי שם בצורה הראשונה ,דהיינו שהרשב"א יסביר שגמ'
במס' מנחות חולקת על התוספתא .אבל אי אפשר לתרץ כמו שתרצתי שם בצורה השניה ,כיון שלפי
הרשב"א ברכת "על מצות תפילין" שמברך על תפש"ר היא מעיקר הדין ,זאת אומרת היא הברכה שעולה
על תפש"ר .לכן על הקושיא השניה של הגר"א אין לענות כפי שתרצתי שם ,כיון שהתירוץ מבוססת על
הצורה השניה בת ירוץ הראשון .לכן נלענ"ד שיש לתרץ את הרשב"א בשלש צורות:
צורה ראשונה :תירוץ פשוט ,שלפי הרשב"א כמו שסובר שהגמ' במנחות חולקת על התוספתא לגבי
תפילין ,כך ג"כ י"ל שע"פ הגמ' במנחות יש לברך בתרומות ומעשרות ברכה על כל אחד .זאת אומרת לפי
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הרשב"א כמו שבתפילין אנו פוסקים שיש לברך על כל תפילין ,לא כמו התוספתא ,כך ג"כ נפסוק לגבי
תרומות ומעשרות.
צורה שניה :הזכרנו שהרמב"ם סובר שאפי' שמצות תפילין הם שתי מצוות ,בכ"ז מברכים עליהם
ברכה אחת ,כיון שהם ענין אחד .נלענ"ד שאולי אפשר לומר ש הרשב"א סובר כמו הרמב"ם בענין זה,
אבל הוא סובר שמצות תפילין הם שתי ענינים ולכן עליהם יש לברך שתי ברכות .לגבי תרומות ומעשרות
הוא סובר שהם ענין אחד ,לכן התוספתא אומרת שיש לברך עליהם ברכה אחת.
צורה שלישית :לפי הרשב"א ,תפש"י ותפש"ר הם ענין אחד ,בכ"ז מברכים עלהם שתי ברכות ,כיון
שהם שני מעשים שונים .הרשב"א סובר כמו הרמב"ם שכשתי המצוות הם ענין אחד אפשר לברך עלהם
ברכה אחת ,אבל כשהם ענין אחד והם שני מעשים שונים ,אז יש לברך עליהם שתי ברכות .לגבי תרומות
ומעשרות ,הרשב"א סובר שהם ענין אחד ומעשה אחד .שניהם אותו פעולה אותו מעשה ,לכן יש לברך על
שתיהן ברכה אחת.
ארצות החיים ,המאיר לארץ סי' כ"ה אות מ"ז :הוא מסביר שעל תרומות ומעשרות מברכים ברכה
אחת ,כיון שכולם נכנסים תחת סוג אחד שהוא ההפרשה .והוא מסביר שעל שתי מצוות שהם מענין אחד,
די בברכה אחת.
סיכום :רא"ש ,ר"ת ונלענ"ד ג"כ הבה"ג סוברים שברכת " להניח תפילין" שמברכים על תפש"י ,עולה
על תפש"ר .אבל הרשב"א סובר שאין ברכת
" להניח תפילין" שמברך על תפש"י עולה על תפש"ר .הוא סובר שכשסח וצריך לברך עוד פעם ברכת
" להניח תפילין" ,זה לא עולה על תפש"ר ,אלא על תפש"י .זה בא כדי שתפש"ר תהיה גמר לתפש"י.
הרא"ש ו רשב"א סוברים שמצות תפילין היא שתי מצוות ,ר"ת ובה"ג סוברים שזה מצוה אחת.
הסבר המחלוקת בין הרא"ש ,ר"ת ובה"ג ובין הרשב"א:
לגבי המחלוקת בין הרשב"א ובין ר"ת ובה"ג ,בענין כמה מצוות יש למנות את מצות תפילין ,יש
להסביר כמו שהסברנו את המחלוקת בין ר"ת ובה"ג ובין הרא"ש .לגבי המחלוקת בענין הברכות אם
ברכת " להניח תפילין" עולה גם על תפש"ר או אינו עולה ,הוסבר כבר בתירוץ לקושיא שניה על שיטת
ר"ת ובה"ג.
לגבי המחלוקת בין הרא"ש ובין הרשב"א ,נלענ"ד שאפשר להסביר בשלשה צורות ,שמקבילות לשלש
הצורות שתרצתי את הקושיא השניה של הגר"א ,על שיטת הרשב"א.
צורה ראשונה :הרשב"א אינו מקבל את דעת הרמב"ם שעל שתי מצוות שהם ענין אחד יש לברך
עליהם ברכה אחת ,לכן צריך לברך על כל תפילין .א"כ ברכת "על מצות תפילין" היא באה בשביל תפש"ר.
הרא"ש מקבל את דעת הרמב"ם ,לכן הוא סובר שברכת " להניח תפילין" ,שמברך על תפש"י עולה על
תפש"ר .א"כ ברכת " על מצוות תפילין" ,שמברך על תפש"ר ,היא נתקנה בגלל כל מיני סיבות.
לפי הסבר זה נצטרך לתרץ על הקושיא השניה של הגר"א על שיטת הרשב"א ,לפי הצורה הראשונה
שתרצנו שם .כיון ששתי הצורות האחרות תלויים בהסבר זה ש הרשב"א סובר כדעת הרמב"ם.
צורה שניה :הרשב"א מקבל את דעת הרמב"ם שכשיש שתי מצוות והם ענין אחד יש לברך ברכה
אחת ,אבל הוא סובר שתפש"י ותפש"ר הם שני ענינים .לכן יש לברך על כל תפילין ברכה אחת .הרא"ש
סובר כמו הרמב"ם שתפש"י ותפש"ר הם ענין אחד.
התירוץ הזה מקביל לצורה השניה שתרצתי שם.
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צורה שלישית :הרשב"א סובר כדעת הרמב"ם שכשיש שתי מצוות והם ענין אחד ,יש לברך ברכה
אחת .אבל כששתי המצוות הן שתי מעשים שונים ,אז יש לברך שתי ברכות ,ברכה לכל מצוה .לכן כיון
שתפש"י ותפש"ר הם שתי מעשים שונים ,יש לברך על כל תפילין ברכה אחת.
התירוץ הזה מקביל עם הצורה השלישית שתרצתי שם.
יש כאן שלש הסברים למה הרשב"א לא קיבל דעת הרא"ש ,ויש כאן סיבה אחת למה הרא"ש לא
קיבל את דעת הרשב"א .זאת אומרת שהרא"ש סובר כמו הרמב""ם ולכן הוא מבין שברכת "להניח
תפילין" עולה על תפש"ר .הרשב"א חולק על ענין זה בשלשה צורות.
ג"כ נלענ"ד שבגלל הבנת הגמ' הרא"ש חולק על הרשב"א .זאת אומרת שהוא מבין בפשטות את הגמ'
שכשסח יש לחזור ולברך ברכת " להניח
תפילין " ,וברכה הזו הוא מברך על תפש"ר .הוא למד את הגמ' שאביי ורבא אומרים "לא סח מברך
אחת סח מברך שתים" זה מתייחס לתפש"ר .דהיינו כשלא סח אז יש לברך ברכה אחת על תפש"ר ,אבל
אם סח אז יש לברך שתי ברכות על תפש"ר .הרי הוא מבין שכל הברכות מתייחסים לאותו ענין ,והוא
מבין שהענין שמדובר בהתחלה שכשלא סח מברך אחת זה מדבר על תפש"ר .הרשב"א ג"כ מבין שהכל
מתייחס לענין אחד אבל הוא מבין שהענין כאן זה הזמן שמניח תפש"ר .עיין בתירוץ לקושיה שישית על
שיטת רש"י.

סיכום כללי
הרא"ש ,הרשב"א ,הרמב"ם ונלענ"ד רש"י ורי"ף סוברים שמצות תפילין היא שתי מצוות .ר"ת
ובה"ג סוברים שזה מצוה אחת .הרא"ש ,ר"ת ,בה"ג והרשב"א סוברים גם כשלא סח יש לברך ברכה על
כל תפילין ,ואם סח יש לברך שתי ברכות על תפש"ר .אבל יש חילוק בין הרשב"א ובין השאר ,שהוא סובר
שברכת " להניח תפילין" שמברך עוד פעם אחר שסח זה עולה על תפש"י .הרי"ף ,רמב"ם ורש"י סוברים
כשלא סח יש לברך רק ברכת " להניח תפילין" על תפש"י וזה עולה על תפש"ר .אם סח אז על תפש"ר יש
לברך ברכת " על מצוות תפילין".

הסבר המחלוקת בין ר"ת וסייעתו ובין הרי"ף וסייעתו:
מהר"י אבוהב ,או"ח סי' כ"ה" :והנה הרי"ף והאחרים עמו שהסכימו בברכה א' פירשו שאביי ורבא
חולקים עם רב הונא ,שרב הונא היה אומר דבין שח או לא שח מברך ב' ,ואביי ורבא אמרו דוקא בששח
מברך ב' אבל לא שח אין כאן אלא א' ...והנה החולקים עליו פירשו דאביי ורבא ,לא חלקו על רב הונא
אבל באו לפרש ,דהא דאמרינן שח חוזר ומברך ,ר"ל חוזר ומברך ברכת להניח על של רא"ש וג"כ על
מצות ,אבל אם לא שח אינו מברך על ראש אלא א' ".
לפי המהר"י אבוהב המחלוקת שלהם תלויה בהבנת הגמ' .הרי"ף וסייעתו סוברים שרב הונא בשם ר'
יוחנן סובר שגם כשלא סח יש לברך ברכת "על מצוות תפילין" ,ואביי ורבא באים לחלוק על דברי רב
הונא ,והם סוברים שיש לברך ברכת "על מצוות תפילין" ,רק כששח בין תפילין לתפילין .ר"ת וסייעתו
סוברים שאביי ורבא אינם חולקים על דברי רב הונא ,אלא באים להסביר את דברי רב חסדא ,דהיינו
להסביר שגם רב חסדא סובר שגם כשלא סח יש לברך ברכת " על מצוות תפילין" על תפש"ר.
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ביאור הגר"א ,או"ח סי' כ"ה ד"ה וי"א כו'" :ותלוי בחילוף הגי' דלגי' ספרים שלנו חוזר ומברך א"א
לפרש אלא כפי' תוס' דמאי פריך ומאי משני ...ולגי' הרי"ף ורמב"ם דל"ג חוזר אלא מברך ע"כ
כפירש"י."..
לפי הגר"א המחלוקת שלהם תלויה בגרסת הגמ' .לפי ר"ת וסייעתו גורסים בדברי רב חסדא "חוזר
ומברך" ,ואת זה יש רק להסביר כמו ר"ת וסייעתו .זאת אומרת שיש להסביר " חוזר " ,שאם סח בין
תפילין לתפילין יש לחזור ולברך ברכת " להניח תפילין" ,כר"ת וסייעתו .אבל הרמב"ם ורי"ף אינם
גורסים " חוזר " ,אלא רק " מברך" .לפי הגרסא הזו יש להסביר כהרי"ף וסייעתו .זאת אומרת שאם סח
בין תפילין לתפילין יש לברך ברכה נוספת ,ברכה אחרת.
שתי ההסברים הללו ,של הגר"א ומהר"י אבוהב מסבירם את המחלקת בצורת איך למדו דבר זה
מהגמ'? מה הכריח אותם להסביר כך ,מבחינת הגמ'?
עכשיו אני רוצה לדון מצד הסברא :אבל קודם כל יש לחלק את ההסברים לשני חלקים :חלק
ראשון -מחלוקת בין הרא"ש ובין הרי"ף וסייעתו .חלק שני -מחלוקת בין הרשב"א ובין הרי"ף וסייעתו.
חלק ראשון -הסבר המחלוקת בין הרא"ש ובין הרי"ף וסייעתו:
הרא"ש מסכים לרמב"ם שכשיש שתי מצוות והם ענין אחד אפשר לברך על שתיהן ברכה אחת ,לכן
הרא"ש סובר שברכת " להניח תפילין" ,שמברך על תפש"י עולה על תפש"ר .אבל הוא סובר שגם על
תפש"ר יש לברך ברכה אפי' כשלא סח ,זהו ברכת " על מצוות תפילין" .נתנו כמה סיבות שבגללם יש לברך
ברכה נפרדת על תפש"ר .לפי"ז י"ל שהרמב"ם חולק עם סיבות הללו וסובר שהם אינם מספיקות כדי
להצריך ברכה נפרדת על תפש"ר.
דהיינו הסיבה שהביא רבינו אלחנן ,מפני חשיבותן העליונה שתפש"ר הצריכו לברך ברכה נפרדת על
תפש"ר .הרמב"ם חולק עם סיבה זו וסובר שאין בסיבה זו להצריך ברכה על תפש"ר.
הסיבות כדי להראות שתפש"י ותפש"ר אינם מעכבים זא"ז ,כדי להראות שתפש"י ותפש"ר הם שתי
מצוות ,כדי להראות שתפש"י יש לו דין קדימה תפש"ר הם אינם מספיקות כדי להצריך ברכה נפרדת על
תפש"ר.
והענין הזה שהסביר ערוך השלחן ,שברכת "על מצוות תפילין" ,היא ברכת תודה ולא ברכת מצוה,
הרמב"ם אינו סובר דבר זה .זאת אומרת שהוא סובר שלא תקנו כזו ברכה.
חלק שני -הסבר המחלוקת בין הרשב"א ובין הרי"ף וסייעתו:
נלענ"ד שאותם הסברים שבהם הסברנו את המחלוקת בין הרשב"א והרא"ש ,יסבירו את המחלוקת
בין הרשב"א ובין הרי"ף וסייעתו.

סיכום כללי
לענין הברכות יש כאן שלש שיטות:
שיטה ראשונה :שיטת הרי"ף וסייעתו -כשאינו סח יש לברך רק ברכה אחת ,דהיינו ברכת "להניח
תפילין" .אם סח יש לברך ברכה נוספת שאותה מברך על תפש"ר ,דהיינו ברכת "על מצוות תפילין".
לפיהם ברכת " להניח
תפילין " שמברך על תפש"י עולה על תפש"ר.
שיטה שניה :שיטת הרא"ש ,ר"ת ובה"ג -כשינו סח יש לברך ברכה על כל תפילין ,ברכת "להניח
תפילין" על תפש"י ,ברכת "על מצוות תפילין" על תפש"ר .ברכת " להניח תפילין" שמברך על תפש"י,
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עולה על תפש"ר .אם סח יש לברך שתי ברכות על תפש"ר ,ברכת " להניח תפילין" וברכת "על מצוות
תפילין" .כשמניח תפש"ר לבדו יש לברך שתי ברכות ]לפחות לפי הרא"ש ור"ת[.
שיטה שלישית :שיטת הרשב"א -כשאינו סח יש לברך ברכה על כל תפילין .כשסח אז יש לחזור
ולברך ברכת " להניח תפילין" ,אבל הוא סובר שהברכה עולה על תפש"י .לכן נלענ"ד שלפי שיטתו אם
מניח תפש"ר לבדו אז יש לברך רק ברכת "על מצוות תפילין" ,כיון שהוא סובר שברכת " להניח תפילין"
אינה קשורה לתפש"ר.

ו .שיטת הסמ"ג:
רב יהודאי גאון ,שאלה ס"ב.." :הילכך מי שאין לו תפש"ר יניח ש"י וכן מי שאין לו ש"י יניח ש""ר
ויברך עכ"א מהן שתי ברכות אקב"ו להניח תפילין ואקב"ו על מצות תפילין".
רב יהודאי גאון מחדש שכשמניח תפש"י לבדו יש ג"כ לברך שתי ברכות ,דהיינו ברכת "להניח
תפילין" וברכת " על מצוות תפילין".
סמ"ג הלכות תפילין דף ח ע"א" :רב יהודאי גאון ורב עמרם ורבינו יעקב בתי' שם לא סח אינו מברך
אלא אחת ש"ר אבל סח מברך שתים על ש"ר."..
רואים שהסמ"ג מביא בשם רב יהודאי גאון שכשאינו סח מברך על על כל תפילין ברכה אחת.
דעת הסמ"ג בעצמו" :וכיצד סדר הנחתן יניח תחלה ש"י ..ויברך להניח תפילין ואח"כ יניח ש"ר
ויברך על מצוות תפילין ."..
בהמשך כותב" :ותפש"ר אין מעכבין ש"י וש"י אין מעכבין ש"ר ומי שאינו מניח אלא אחת מהן
מברך שתים."..
רואים שהסמ"ג סובר שכשמניח תפש"י לבדה יש לברך שתי הברכות ,וכשמניחם ביחד אז מברך
ברכת " להניח תפילין" על תפש"י ,וברכת " על מצוות תפילין" על תפש"ר.
ב"ח או"ח ,סי' כ"ה ,ס"ק ז'" :נראה מפשותן של דברים דס"ל ..דכשם שברכת להניח חוזרת גם על
ש"ר כך ברכת על מצות חוזרת גם על ש"י וכן צריך לפרש לדעת סמ"ג ]עשין כ"ב ק"ה ע"ג[ וסמ"ק ]סי'
קנ",ג[ וספר התרומה ]סי' רי"ג[ מדסבירא להו דעל ש"י כשהיא לבדה נמי מברך שתים."..
רואים שהב"ח מסביר שהסמ"ג סובר שעל כל תפילין עולים שתי הברכות .זאת אומרת על תפש"י
מברכים ברכת " להניח תפילין" וזה עולה על תפש"ר ,מברכים ברכת "על מצוות תפילין" על תפש"ר וזה
עולה על תפש"י.
סיכום :שיטת הסמ"ג היא כשמניח תפש"י לבדו יש לברך עליו שתי ברכות .אבל כשמניח תפש"י
ותפש"ר ביחד ,אז יש לברך על תפש"י ברכת " להניח תפילין" ועל תפש"ר ברכת "על מצוות תפילין".
ברכת " להניח תפילין" עולה ג"כ על תפש"ר וברכת " על מצוות תפילין" עולה על תפש"י.

קושיות על שיטת הסמ"ג:
קושיה ראשונה :אפשר להבין איך שברכת " להניח תפילין" עולה על תפש"ר ,כיון ששם הברכה היא
קודמת למעשה ,דהיינו הנחת תפש"ר .אבל איך ברכת
"על מצוות תפילין" עולה על תפש"י? הרי כאן הברכה היא באה אחר המעשה ,דהיינו אחר הנחת
תפש"י.
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קושיה שניה :למה צריך לברך שתי ברכות על כל תפילין? אפשר להבין שצריך לברך ברכה על כל
תפילין ,כיון שכל אחד מצוה או כיון שהם אינם מעכבים זא"ז ,אבל מהו הענין לברך שתי ברכות על כל
תפילין?
קושיה שלישית :כיון שהסמ"ג סובר ששתי הברכות עולות זו על זו ,א"כ למה לא מברך את שתי
הברכות על תפש"י והם יעלו על תפש"ר? אבל יש להבין אין הקושיה הזו למה לא הסביר כך הסמ"ג? זאת
אומרת למה לא למד כך מהגמ'? כיון שזה אפשר לתרץ שנראה מלימוד הגמ' כשלא סח יש לברך ברכה על
כל תפילין ,כך נראה מדברי ר' יוחנן וג"כ מדברי אביי ורבא .הכי הרבה יש לברך שתי ברכות על תפש"ר,
אבל שתי ברכות על תפש"י ,זה אינו נראה מלימוד הגמ' .מה שכן יש להקשות היא ,לפי שיטת הסמ"ג
למה הגמ' אומרת שיש לברך ברכה על כל תפילין? למה היא אינה אומרת לברך את שתי הברכות על
תפש" י והם יעלו על תפש"ר?
קושיה רביעית וחמישית :שתי קושיות של הגר"א שהבאתי לעיל ]בקושיות על שיטת הרא"ש[.

תירוצים לקושיות:
תירוץ קושיה ראשונה :ב"י או"ח ,סי' כ"ה ,ס"ק י"א .." :ורבינו שכתב שהטעם מפני שברכה שניה
חוזרת גם על ש"י נראה דהיינו לומר דכיון דברכת על מצות היא על גמר המצוה ..א"כ קיימא גם על
ש"י"..
לפי הב"י ברכת "על מצוות תפילין" ,זה ברכה על גמר המצוה .זאת אומרת זו ברכה שמברכים
בסיום המצוה ,והיא מתייחסת לכל המצוה ,מתחילתה עד סופה .לכן הברכה הזו מתייחסת גם לתפש"י,
שהיא תחילת המצוה.
נלענ"ד שבתירוץ הזה גם מתורץ קושיה השלישית ,כיון שברכה זו היא ברכה על גמר המצוה ,אז
אפשר רק לברך את הברכה בסיום המצוה ,לכן אי אפשר לברך את הברכה על תפש"י.
נלענ"ד שאפשר לתרץ עוד תירוץ ע"פ דברי הר"ר יצחק הלוי זצ"ל מובא בט"ז סי' כ"ה .." :ציווי
חז"ל לתוכפן זו לזו ולברך על שתיהן שתי ברכות כדי שתעלה ברכת להניח על ש"י וגם על ש"ר וכן ברכת
על מצות תעלה על שתיהן"..
נלענ"ד שאפשר להבין מדבריו שהסיבה שברכת "על מצוות תפילין" עולה על תפש"י כיון שמניחן
סמוכות זו לזו ,תכופות זו לזו .נלענ"ד שיש להגדיר את זה שזה נחשב הכל כמעשה אחד ,כפעולה אחד.
אבל נלענ"ד שיש לדחות דבר זה ולהסביר שהר"ר יצחק הלוי סובר שהסיבה שברכת "על מצוות
תפילין" עולה על תפש"י בגלל דברי הב"י ,אבל הר"ר יצחק הלוי מבאר שזה רק יעבוד אם מניחן סמוכות
זו לזו ,אבל אם לא יניחן סמוכות זו לזו ,ברכת " על מצוות תפילין" לא יעלה על תפש"י.
תירוץ לקושיה שניה :הר"ר יצחק הלוי מובא בט"ז סי' כ""ה" :והטעם לזה שאמרו שראוי לברך
עכ"א מהם ב' ברכות נ"ל שהוא מפני שיש בכל א' מהן ב' ענינים .א' הוא הגוף המצוה שהוא לזכרון
להאמין מציאות הש"י יחודו ויציאת מצרים ושכר ועונש ואף אם היה אוחזם בידו היה אפשר לקיים
מצוה זו וע"ז נתקנה ברכת על מצוות תפילין והשני הוא הנחת וקשירת תפילין במקומה המיוחד לה
כדכתיב " וקשרתם לאות על ידך והיו לטוטפות בין עיניך " וע"ז נתקנה ברכה להניח תפילין ."..
הר"ר יצחק הלוי מסביר שיש שתי ענינים בכל תפילין :אחד -גוף המצוה ,שזה הזכרון להאמין
במציאות ה' .לענין זה שייך ברכת "על מצוות תפילין" .שני -מעשה המצוה דהיינו הנחת וקשירת
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התפילין .לענין זה שייך הברכה " להניח תפילין" .ע"פ הדברים הללו נלענ"ד שאפשר ג"כ לתרץ את
הקושיה הראשונה.
זאת אומרת כיון שברכת "על מצוות תפילין" היא ברכה על גוף המצוה ,היא לא שייכת למעשה
המצוה ,אז אין בעיה שזה יעלה על תפש"י אפי' שכבר הניח תפש"י ,דהיינו עשה את מעשה המצוה.
נלענ"ד שאפשר לתרץ את קושיה השניה ע"פ דברי מוהרי"י דיסקין בהסכמה לספר "משבי"ח"
]הבאתי דבריו לעיל בתירוץ לקושיה רביעית על רש"י ,תירוץ שני[ :הוא מסביר שמצות תפילין שיש בה
שמנע עשין נחלקת לשתי מצות ,מצות קשירה ומצות הויה ,אלו דבריו" :ולדעתי מצות תפילין ..נחלקת
לשתי מצוות ,מצות קשירה כדכתיב "וקשרתם וגו' " ומצות הויה כדכתיב "והיה לאות וגו'"."..
לפי"ז י"ל שברכת " להניח תפילין" מתייחס למצוה זו של קשירה ,וברכת "על מצוות תפילין"
מתייחס למצוה זו של הויה.
לפי"ז ג"כ אפשר לתרץ את הקושיה הראשונה שענין מצות ההויה זה לא המעשה של המצוה אלא זה
הענין שהתפילין יהיו מונחים .יש שתי מצוות אחד להניח תפילין ,זה מעשה המצוה ,שתים שהתפילין
יהיו מונחים עליך זהו מצות ההויה.
לפי"ז ג"כ מתורץ קושיה השלישית כיון שברכת "על מצוות תפילין" מתייחס למצות ההויה זהו רק
שייך בשעת מעשה המצוה או אחר מעשה המצוה ,אחר ההנחה ,לכן אי אפשר לברך ברכה זו לפני כשמניח
תפש"י זה לא יוכל לעלות על תפש"ר .זה חייב להיות לפחות סמוך למעשה המצוה.
נלענ"ד שאפשר לתרץ ע"פ דברי הערוך השלחן שהבאתי לעיל ]תירוץ לקושיה רביעית על שיטת
הרא"ש ,צורה רביעית[ :ערוך השלחן הסביר שברכת "על מצוות תפילין" היא ברכת תודה שזכנו ה'
לעשות אות בינו ובינינו .הוא הסביר שזה רק שייך לתפש"ר .אולי אפשר לומר שהיא גם קשורה לתפש"י
ולכן ברכה זו יש לברך גם על תפש"י.
תירוץ לקושיה שלישית :כבר תרצנו תירוץ ע"פ הב"י ומוהרי"י דיסקין.
אבל לפי הר"ר יצחק הלוי שתרצנו לפיו את קושיה הראשונה אחרת מדברי הב"י נשאר קושיה
השלישית .גם לפי ההסבר ע" פ דברי ערוך השלחן השאר קושיה השלישית.
נלענ"ד שאולי אפשר לומר שתקנו שיברכו את ברכת "על מצוות תפילין" על תפש"ר משום :אחד-
כדי להראות שתפש"י ותפש"ר הם שתי מצוות.
שתים -כדי להראות שתפש"י ותפש"ר אינם מעכבים זא"ז.
שלש-זה לא כדי להראות שמצות תפילין שתי מצוות אלא רצו שיהיה לפחות ברכה אחת על כל
תפילין .כיון שבדרך כלל על כל מצוה יש לברך ברכה ,לכן ג"כ כאן רצו לברך על כל מצוה ברכה .אע"פ
שאם היו מברכים שתי הברכות על תפש"י הם היו עולים על תפש"ר ,בכ"ז הסמ"ג סובר שעדיף שיהיה
ברכה על כל מצוה ,על כל תפילין.
תירוץ לקושיה רביעית וחמישית :נלענ"ד שאפשר לתרץ קושיה זו בכמה צורות:
צורה ראשונה :הסמ"ג סובר שהגמ' במס' מנחות או הנמ' במס' ברכות חולקת על התוספתא.
צורה שניה לפי הר"ר יצחק הלוי י"ל כיון שברכת "על מצוות תפילין" מתייחסת לגוף המצוה ,אבל
לא למעשה המצוה אז לא הזכירו את הברכה הזו .רק מזכירים הברכות שמתייחסים למעשה המצוה כמו
בהפרשת תרומה ומעשר .כמו שכתוב בתוספתא "כשהוא מניחן" ,הענין כאן זה מעשה המצוה ,ההנחה.
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לפי"ז ג"כ מתורץ קושיה החמישית ,כיון שהסמ"ג מסכים עם הפסק בענין הפרשת תרומה ומעשר,
יש רק לברך ברכה אחת .פשוט במצות תפילין נוסף עוד ענין שיש לברך עליו וזהו גוף המצוה ,ענין הזכרון
להאמין במציאות ה'.
צורה שלישית :נלענ"ד שבסגנון התירוץ הקודם יש לתרץ ע"פ דברי המהורי"י דיסקין .שבתוספתא
רק הזכירו את הברכה על מעשה המצוה שזה ברכת " להניח תפילין" ,אבל הברכה על מצות ההויה
שהתפילין יהיו מונחים עליו זה התוספתא לא בא להזכיר.
עפי"ז אפשר לתרץ את הקושיה החמישית ,שלפי"ז הסמ"ג מסכים עם הדין של הפרשת תרומה
ומעשר ,וברכה אחת עולה על שתיהן ,כמו בתפילין .הברכה הנוספת ,ברכת "על מצוות תפילין" באה
בשביל עוד מצוה ,מצות ההויה של התפילין ,דהיינו שהתפילין יהיו מונחים על האדם.
צורה רביעית :לפי ההסבר ע"פ הערוך השלחן נלענ"ד שאפשר לתרץ בסגנון התירוץ הקודם .זאת
אומרת שרק הזכירו את הברכה שהיא ברכת מצוה .הברכה "על מצוות תפילין" היא ברכת תודה ואת זה
לא באה התוספתא להזכיר .ועפ"ז יש תרץ את הקושיה החמישית ,שלפי פירוש זה ,הסמ"ג מסכים
שאפשר לברך ברכה אחת על שתי מצוות .לכן הוא מסכים עם הדין שה הפרשת תרומה ומעשר .הברכה
הנוספת ,ברכת " על מצוות תפילין" היא ברכת תודה ,היא אינה ברכת מצוה.

הסבר סברת הסמ"ג:
נלענ"ד להסביר שהסמ"ג למד את הגמ' כמו ר"ת וסייעתו ,לכן הוא סובר גם כשלא סח יש לברך
ברכה על כל תפילין ,אם סח יש לברך שתי הברכות על תפש"ר .והוא סובר כהרא"ש שברכת "להניח
תפילין" עולה על תפש"ר ,בניגוד לדעת הרשב"א .הוא לא מקבל את דעת הרשב"א כפי שהסברתי למה
הרא"ש אינו מקבל דעת הרשב"א .הוא סובר כמו הרא"ש שברכת " על מצוות תפילין" איננו בעצם הברכה
על מעשה המצוה של תפש"ר.
הוא סובר בניגוד לרא"ש שברכה זו ג"כ מתייחס לתפש"י.

סיכום
יוצא לנו ארבע שיטות בסוגיית הברכות :שיטת הרי"ף וסייעתו ,שיטת ר"ת וסייעתו ,שיטת הרשב"א
ועכשיו נוסף שיטת הסמ"ג.

ז .שיטת הטור
טור או"ח ,סי כ"ה ,סע' י"א" :וראיתי לאדוני אבי הרא"ש ז"ל שמיד אחר שקושר ש"י על הזרוע היה
מניח ש"ר קודם שהיה כורך הרצועה סביב זרועו שהיה אומר כיון שברכה שניה חוזרת גם על ש"י ומטעם
זה אין להפסיק ביניהם."..
לפי הטור בשם אביו הרא"ש רואים כאן שיטה נוספת .ברכת " להניח תפילין" שמברך על תפש"י אינו
עולה על תפש"ר ,אבל ברכת " על מצוות תפילין" עולה על תפש"י .כך נלענ"ד להסביר את דברי הטור ,כיון
שאם ברכת " להניח תפילין" עולה על תפש"ר ,אז למה היה צריך לומר שהסיבה שאין להפסיק ביניהם,
זהו משום שברכת "על מצוות תפילין" חוזר על תפש"י ? היה לו לומר שברכת " להניח תפילין" שמברך על
תפש"י עולה על תפש"ר.
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אבל לפי הסבר זה יש שתי קושיות עצומות  :א'  -לפי"ז היה צריך לפסוק כשמניח תפש"י לבדה יש
לברך שתי ברכות .הוא פוסק שיש לברך רק ברכה אחת ,ברכת " להניח תפילין".
ב'  -לפי"ז היה צריך לפסוק כשמניח תפש"ר לבדו יש לברך רק ברכה אחת ,ברכת "על מצוות
תפילין" .הוא פוסק שוש לברך שתי ברכות.
יש להעיר שבשו"ת הרא"ש כלל ג' סי' ב' ,אינו כתוב כדברי הטור ואלו דבריו:
"ואותם בני אדם שמניחין תפילין של זרוע ואין גוללין הרצועה סביב הזרוע אלא מניחין ש"ר ואח"כ
גוללין רצועה ש"י סביב הזרוע ,יפה הם עושים וגם אני עושה כן כי ברכת תפש"י שייך גם על תפש"ר
וכריכת הרצועה סביב הזרוע אינה ממצות הנחת תפילין".
רואים בדברי הרא"ש שהסיבה שאין להפסיק זהו משום שברכת " להניח תפילין" עולה על תפש"ר.
בדברי הטור הללו יש כמה הבנות:

שיטת הב"י:
ב"י או"ח ,סי' כ"ה אות י"א ,ד"ה וראיתי לא"א ז"ל :..הוא מביא את תשובת הרא"ש ומקשה על
הטור ששינה מדברי הרא"ש .הוא מבין שהטור סובר שברכת " על מצוות תפילין" עולה ג"כ על תפש"י.

שיטת הב"ח ופרישה:
ב"ח או"ח סי' כ""ה :הב"ח מקשה על הטור שכאן כותב שעל תפש"י עולה ברכת "על מצוות
תפילין" ,אבל בסי' כ"ו סע' א'-ב' ,כותב כשמניח תפש"י לבדה יש לברך רק ברכה אחת אבל על תפש"ר יש
לברך שתי ברכות .ואם הטור סובר שברכת "על מצוות תפילין" עולה על תפש"י אז כשמניח תפש"י לבדה
היה לו לברך שתי ברכות.
לכן הוא מביא את ההסבר של מהר"א מפראג" :הכי קאמר דברכה שניה חוזרת גם על ברכה ש"י
דכיון דהברכה ש"י שהיא להניח קאי על תפש"י וש"ר גם יחד א"כ הברכות הן סמוכות זו לזו ואין
להפסיק ביניהם."..
נלענ"ד שכוונת דבריו הם כך :מה שכתב הטור "כיון שברכה שניה חוזרת גם על ש"י" היה כוונתו
שברכת "על מצוות תפילין" שמברך על תפש"ר חוזרת על ברכת תפש"י ,דהיינו ברכת " להניח תפילין".
כוונת הטור ב"על ש"י" הוא ברכה של יד .זאת אומרת כיון שברכת " להניח תפילין" שמברך על תפש"י
עולה על תפש"ר ,אז יוצא שיש שתי ברכות על תפש"ר ,ברכת " להניח תפילין" וברכת " על מצוות תפילין".
וברכת "על מצוות תפילין" חוזרת על ברכת " להניח תפילין" .מה שיצא לפי מהר"א מפראג דעת הטור
היא כשיטת ר"ת וסייעתו ,דהיינו ברכת " להניח תפילין" עולה על תפש"ר ,וברכת "על מצוות תפ ילין"
אינו עולה על תפש"י.

שיטת מהר"י אבוהב והר"ר יצחק הלוי:
מהר"י אבוהב או"ח ,סי כ"ה" :והנה ,אין בכאן חלוק ברכות ,ולפיכך כתב הרב אח"כ שאם אין לו
אלא א' ,בין ש"י בין ש"ר ,מברך עליה ב' ברכות."..
לפי המהר"י אבוהב ברכת " להניח תפילין" עולה על תפש"ר וברכת "על מצוות תפילין" עולה על
תפש"י .והוא מסביר שהטור סובר כשמניח תפש"י לבדה יש לברך שתי ברכות.
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בהערות על מהר"י אבוהב ,של הרב הושע רבינוביץ אות י"ח :אומר שמה שאמר מהר"י אבוהב
כשמניח תפש"י לבדה יש לברך שתי ברכות זה תמוה ,כיון שהטור כותב שעל תפש"י מברך רק ברכה
אחת ,ואלו דברי הטור" :ואם אין לו אלא אחת בין ש"ר בין ש"י מניחה ומברך עליה שכ"א מצוה בפ"ע
היא .ומברך על ש"י כשהיא לבדה אחת ועל ש"ר כשהיא לבדה שתים"..
לכן כותב הרב הושע רבינוביץ" :וכנראה גרס מהרי"א בטור שם" :או על" במקום "אחת ועל" ]או
שהיה כתוב "א' ועל" והוא קרא "או על"[".
יוצא שהמהר"י אבוהב או גרס אחרת או קרא אחרת ממה שנכתב בטור שלפנינו .ונלענ"ד שהסיבה
לגרסא האחרת או לקריאה האחרת הוא משום דברי הטור כאן ,סי' כ"ה סע' י"א ,שמובן מדבריו שברכת
" על מצוות תפילין" עולה על תפש"י.

הר"ר יצחק הלוי :הוא מסביר כמו המהר"י אבוהב שלפי הטור ברכת " להניח תפילין" עולה על
תפש"ר וברכת " על מצוות תפילין" עולה על תפש"י.

סיכום
יש כאן שלש שיטות בהבנת דברי הטור:
שיטת הב"י :הוא מסביר שלפי הטור ברכת "על מצוות תפילין" עולה על תפש"י .הוא לא מתייחס
לזה אם ברכת " להניח תפילין" עולה על תפש"ר ,לפי הטור.
מה שקשה עם פירוש זה הוא שני דברים :אחד -למה שינה מדברי אביו הרא"ש?
שנים -לפי"ז היה צריך לפסוק כשמניח תפש"י לבדה יש לברך שתי ברכות ,והוא פוסק שיש לברך רק
ברכה אחת.
שיטת מהר"י אבוהב והר"ר יצחק הלוי :הם סוברים שהטור סובר שברכת " להניח תפילין" עולה על
תפש"ר וברכת "על מצוות תפילין" עולה על תפש"י .וכנראה למהר"י אבוהב היה גרסא אחרת בדברי
הטור ,כיון שהוא מסביר שלפי הטור ,כשמניח תפש"י לבדה יש לברך שתי ברכות.
מה שקשה עם פירוש זה הוא שינוי הגרסא .ג"כ קשה למה הטור רק הזכיר את הענין שברכת "על
מצוות תפילין" עולה על תפש"י ,אבל הענין שברכת " להניח תפילין" עולה על תפש"ר ,הוא אינו מזכיר.
ג"כ זה בניגוד לרא"ש שדוקא הזכיר את הענין שברכת " להניח תפילין" עולה על תפש"ר.

שיטת הב"ח והפרישה :הם מסבירים שכוונת הטור הוא שברכת " על מצוות תפילין" חוזרת על ברכת
" להניח תפילין" .זאת אומרת שהם מסבירים שהטור סובר שברכת " להניח תפילין" עולה על תפש"ר אבל
ברכת " על מצוות תפילין" אינו עולה על תפש"י.
לפי דבריהם לא קשה מדברי הטור בסי' כ"ו .אבל יש בדבריהם דוחק ,כך כותב הר"ר יצחק הלוי.
וג"כ לא קשה מדברי הרא"ש ,דהיינו הטור לא שינה מדברי אביו הרא"ש ,הוא הסביר כמותו.

ח .סיום
יצא לנו ארבע שיטות בסוגיית ברכות של תפילין.
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שיטת הרי"ף וסיעתו :כשלא סח אז יש לברך ברכת "להניח תפילין " על תפש"י .הסברנו שלפי
שיטתם ברכת " להניח תפילין" עולה על תפש"ר.
אם סח אז על תפש"ר יש לברך ברכת "על מצוות תפילין" .כשמניח תפש"י לבדה יש לברך ברכת
" להניח תפילין" .כשמניח תפש"ר לבדה יש לברך ברכת " על מצוות תפילין".
שיטת ר"ת וסיעתו :כשלא סח אז יש לברך ברכה על כל תפילין .ברכת " להניח תפילין" על תפש"י
וברכת ""על מצוות תפילין" על תפש"ר .הסברנו שהם סוברים שברכת " להניח תפילין" עולה על תפש"ר.
אם סח יש לברך על תפש"ר שתי ברכות ,ברכת " להניח תפילין" וברכת "על מצוות תפילין" .כשמניח
תפש"י לבדה יש לברך ברכה אחת ,ברכת " להניח תפילין" .כשמניח תפש"ר לבדה יש לברך שתי ברכות,
ברכת " להניח תפילין" וברכת " על מצוות תפילין".
שיטת הרשב"א :כשלא סח יש לברך ברכה על כל תפילין ,ברכת " להניח תפילין" על תפש"י וברכת
"על מצוות תפילין" על תפש"ר .אם סח יש לחזור וברך ברכת " להניח תפילין" ,אבל הרשב"א סובר
בניגוד לר"ת וסייעתו שברכת "להניח תפילין " עולה על תפש"י ולא על תפש"ר .כשמניח תפש"י לבדה יש
לברך רק ברכה אחת ברכת " להניח תפילין" .כשמניח תפש"ר לבדה יש לברך רק ברכה אחת ברכת "על
מצוות תפילין".
שיטת הסמ"ג :כשלא סח יש לברך ברכה על כל תפילין ,ברכת " להניח תפילין" על תפש"י וברכת "על
מצוות תפילין" על תפש"ר .הסברנו שהוא סובר שברכת " להניח תפילין" עולה על תפש"ר וברכת "על
מצוות תפילין" עולה על תפש"י .אם סח יש לברך על תפש"ר שתי ברכות ,ברכת " להניח תפילין" וברכת
" על מצוות תפילין" .כשמניח תפש"י לבדה או תפש"ר לבדה יש לברך את שתי הברכות.

ט .מבחינה רעיונית
ראשית ,נדון מבחינה רעיונית בענין כמה מצוות יש למנות מצות תפילין:
שיטת הרא"ש ורמב"ם :שתי מצוות.
יש להבין מה מסמל תפש"י ותפש"ר?
מלבי"ם ,שמות ,פרק י"ג פס' ט' ,קי"ב" :ואמר במדרש שה"ש ולא נפקד ממנו איש שלא הקדים אחד
מהם תפש"ר לתפש"י ,כי צריך להקדים תפש"י שמורה הכנעת התאות וכבישת היצר קודם לתפש"ר
שמורה על המחשבה ועיון ,כי כן סדר מלחמת היצר לכבוש את האויב הפנימי ואח"כ ישאו עיניו אל קדוש
ישראל".
לפי המלבי"ם תפש"י מסמל את הכנעת הלב ,כבישת היצר .הלב זה משכן היצר .תפש"ר מסמל את
המחשבה ועיון .נלענ"ד שאפשר לומר שתפש"י מסמל את המידות ותפש"ר מסמל את המחשבה.
הרמב"ם כותב בהקדמה לפירוש המשניות -בביאור המאמר אין לקב"ה בעולמו אלא ד"א של הלכה:
"וחקרו על כל פעולותיו...לדעת תכלית בריאתו מאלה הפעלים ומצאו ,כי תכליתו פעל אחד בלבד
ובשבילו נברא...והפעל הזה הוא :לציר בנפשו סודות המשכלות ולדעת האמתות כפי מה שהן עליו ..אבל
עם ציור המשכלות יתחיב להרחיק רב התענוגים הגופיים...שהאדם כשיהיה רודף תאוות ומגביר
המרגשות על המשכלות ומעביד שכלו לתאוותיו ,עד שיחזר להיות כבהמה אשר לא תציר לנפשה אלא
האכילה והשתיה והתשמיש -בו לא יתודע אז הכח הא-להי ,ר"ל :השכל...ונתברר מאלו המקדמות ,כי
תכלית העולם וכל אשר בו -הוא :איש חכם וטוב .וכאשר יתברר לאיש ,שהוא ממין האדם -החכמה
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והמעשה ,רצוני לומר" :החכמה" -לציר בשכלו אמיתות הדברים כפי שהם עליו ולהשיג כל מה שאפשר
לאדם להשיגו; "והמעשה" -הוא תקון וישור הדברים הטבעיים".
יוצא לפי דברי הרמב"ם שהאיש השלם זה איש שהוא חכם וטוב ,דהיינו יש לו חכמה ומידות.
עפי"ז אפשר להבין למה תפש"י ותפש"ר הן שתי מצוות .כיון המלבי"ם מסביר לנו שתפש"י הוא
כנגד המידות ותפש"ר הוא כנגד החכמה .וראינו בדברי הרמב" ם שזה שני דברים נפרדים שנצרכים להיות
האיש השלם .לכן יש למנותם כשתי מצוות.
שיטת ר"ת ובה"ג :מצוה אחת.
העמק דבר ,שמות ,פרק י"ג פס' ט"ז" :ובאו שתי מצות תפילין ש"י וש"ר כמו תורה שבכתב ובע"פ.
תורה שבכתב כולה שמותיו של הקב"ה וזוכה לעמוד עלוהם מתקיים בו " וראו כל עמי הארץ כי שם ה'
נקרא עליך" .כך הנושא תפש"ר נאמר בו " וראו כל עמי הארץ וגו'" ..וכמו תורה שבע""פ שבחה הוא
שיהא חמוקי ירכיך בסתר ..כל תפש"י הוא מכוסה".
העמק דבר מסביר תפש"י היא כנגד תורה שבע"פ ,כיון שתורה שבע"פ צריך להיות נסתר ,שלא ידברו
בזה בשוק אלא בתוך בית המדרש ]עיין מס' מועד קטן דף ט"ז ע"א  -ב'[ ,כך תפש"י צריך להיות מכוסה.
תפש"ר היא כנגד תורה שבכתב ,כיון שתורה שבכתב כולה שמותיו של הקב"ה ועל תפש"ר נאמר הפס'
"וראו כל עמי הארץ כי שם ה' נקרא עליך" .א"כ רואים שלתפש"ר יש קשר עם שם הקב"ה.
אבל נלענ"ד שיש להבין דבר זה יותר בעומק .כדי שנוכל להבין דבר זה ,עלינו להבין מה זה תורה
שבכתב ותרה שבעל פה? מהו ההבדל ביניהם?

תורה שבכתב:
רמב"ן דרשת "תורת ה' תמימה"" :ועוד אמר דוד המלך ע"ה 'גל עיני ואביטה נפלאות מתורתך',
וכתיב 'לכל תכלה ראיתי קץ רחבה מצותיך מאד' ..שהם מוכיחים שהתורה היא יקרה ונכבדת מכל מה
שיש בעולם ,ונעלמה מכל החכמים ומכל הנביאים ..והיא החכמה הנעלמת מעיני כל חי ,ורחבה מני ים,
והוא שכל התורה כלה שמותיו של הקב"ה."..
לפי הרמב"ן התורה יא דבר שנעלמת מעיני כל החכמים ונביאים ,כולה שמותיו של הקב"ה .זה דבר
עליון שבמרומים.
רבינו בחיי ,כד הקמח -שבועות" :וידוע כי הוא משלמות התורה ,שכל המעמיק במצפוניה יראה בעין
שכלו כי הכתובים אור נגה עליהם לפקח עינים עורות ,ויתבונן וישיג שהיא הכוללת כל החכמות וכל עניני
העולם".
רואים ברבינו בחיי שהתורה היא דבר ערטילאי שכוללת את הכל.
מנורת המאור ,נר רביעי -הקדמה" :וזה אמת ,שהתורה היא חכמה עליונה הקודמת במעלה לכל
הנמצאות .ונמצאת הויה ראשונה ועולם העליון וגלגל השכל".
לפי מנורת המאור התורה היא דבר עליון שקודמת לכל דבר.
ספר העקרים ,מאמר שלישי -פרק כ"א" :וזה ,כי אף אם נמצאו בתורה דברים רבים ,הסכימו בהם
כל החכמים היותם רומזים לענינים נכבדים עליונים ,ענינים שכליים."..
לפי ספר העקרים תורה אינה דבר פשוט יש בו רמזים רבים לדברים עליונים.
לפי כל הפירושים הללו רואים שתורה שבכתב זה דבר ערטילאי.
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תורה שבעל פה:
מנורת המאור ,נר רביעי -הקדמה" :ואע"פ שנתנה להם נעלמת ונסתרת ,באו אח"כ מקובלים
ונביאים וחכמים וגלו קצת מסתריה".
לפי מנורת המאור תורה שבעל פה באה לגלות את הנסתרות של תורה שבכתב .נלענ"ד שהכוונה
שהיא מבארת את התורה שבכתב.
כד הקמח ,תורה א'" :וששה סדרים אלו הם תורה שבעל פה ,כי עיקר התורה היא תורה שבעל פה,
שאין תורה שבכתב יכולה להתבאר כי אם ע"י תורה שבעל פה".
לפי רבינו בחיי תורה שבעל פה היא מבארת את התורה שבכתב .הוא ג"כ מסביר שהיא עיקר התורה
כיון שבלעדיה תורה שבכתב אינה באה לידי ביאור.
נלענ"ד שהסבר הענין הוא שתורה שבכתב זה דבר ערטילאי ,לכאורה דבר שמימי .התורה שבעל פה
מורידה את התורה שבכתב לעולמנו ,לעולם המעשה .בלי תורה שבעל פה ,תורה שבכתב נשאר לכורה
בשמים ,אינו בר תפיסה.
ספר העקרים ,מאמר שלישי -פרק כ"ג .." :ולזה הוא מבאר שא"א שתהיה התורה שבכתב שלמה אם
לא בהמצא עמה הפרוש הזה על פה ..ועוד ,לפי שא"א שתהיה תורת הש"י שלמה באפן שתספיק בכל
הזמנים ,לפי שהפרטים המתחדשים תמיד בעניני האנשים ,כמשפטים והדברים הנפעלים ,הם רבים מאד
משיכללם ספר .על כן נתנו למשה בסיני על פה דרכים כוללים ,נרמזו בתורה בקצרה ,כדי שעל -ידיהם
יוציאו החכמים שבכל דור ודור הפרטים המתחדשים".
לפי ספר העקרים יש שתי ענינים בתורה שבעל פה :אחד -היא מפרשת את התורה שבכתב ,כדי
שנוכל להבין מה שכתוב .שני -היא אומרת מה צריל לעשות לגבי הענינים שנתחדשו.
לפי כל ההסברים הללו נלענ"ד להסביר שתורה שבכתב זה דבר רוחני ,ערטילאי ותורה שבעל פה זה
דבר מעשי .התורה שבעל פה היא מביאה את התורה שבכתב לידי האדם ,מורידה אותו מן העליונים.
לפי"ז אפשר להבין למה תפש"י מסמל את תורה שבעל פה .היד זה סמל להמעשה ,להגשמת הדבר
וזה ענינו של התורה שבעל פה ,הוא המגשים ,המיישם את התורה שבכתב .ותפש"ר מסמל את התורה
שבכתב ,הראש מסמל את המחשבה ,הערטילאיות וזו תורה שבכתב שהוא במרומים.
רמב"ם מורה נבוכים ,חלק שלישי -פרק כ"ז" :ותורת האמת אשר כבר בארנו שהיא אחת לא יותר,
והיא תורת משה רבינו".
התורה שבעל פה ותורה שבכתב היא תורה אחת  .לפי"ז מובן למה שיש למנות תפש"י ותפש"ר
כמצוה אחת.
רמב"ן ספר אמונה ובטחון ,פרק כ"ב" :ועוד יש לנו לתת טעם אחר ,שכן כתיב 'קשרתם לאות על
ידך' ,תחלה ,ואח"כ 'והיו לטטפת בין עיניך' .וטעם הדבר מפני שתפלה של יד היא כנגד האות עצמה,
והתפלה של ראש הוא הזכרון הנמצא מכח האות' ,והיה לאות על ידך ולזכרון בין עיניך' .והאות גורמת
לזכרון ,ואין הזכרון גורם לאות".
לפי הרמב"ן ,תפש"י היא כנגד האות ותפש"ר היא כנגד הזכרון.
נלענ"ד שיש להבין למה תפש"י היא כנגד האות ותפש"ר היא כגד הזכרון?
פירוש הטור הארוך ,שמות ,פרק י"ג פס' ט' '..." :והיה לך לאות על ידך ולזכרון בין עיניך' ..ושל יד הן
כנגד חוזק יד ,ושל בין עיניך על שום ויתן אותות ומופתים במצרים לעינינו".
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נלענ"ד שע"י דברי הטור אפשר לתרץ את שאלתי :היד הוא כנגד היד החזקה שהוציאנו ממצרים ,כל
המכות שהקב"ה הכה את המצרים.
הראש הוא כנגד הראייה ,דהיינו הראייה שהמכות הללו הם אותות ומופתים .אפשר לראות נפלאות,
אבל לא להבין מה משמעות הדברים הללו.
זה הענין כאן ,להבין שהמכות הם היו אותות ומופתים ,להבין שהמכות הם לא מקרה ,יש כאן
השגחה פרטית .לכן היד הוא כנגד האות ,הוא כנגד המאורע והראש הוא הזכרון ,להבין את משמעות
המאורע.
עפי"ז מובן למה יש למנות מצות תפילין כמצוה אחת .כיון שתפש"י הוא כנגד האות ותפש"ר הוא
כנגד הזכרון ,וצריכים את שתיהן ביחד .הם ענין אחד ,אי אפשר להפריד ביניהם ,אין משמעות לאות בלי
הזכרון ואי אפשר להגיע לזכרון בלי האות.

סיכום
יצא לנו הסבר אחד למה יש למנות מצות תפילין כשתי מצוות .שתי הסברים שיש למנותם כמצוה
אחת.
שיטת המלבי"ם :תפש"י -כבישת היצר ,מידות .תפש"ר -מחשבה ועיון ,החכמה.
ביארנו לפיו שיש למנות מצות תפילין כשתי מצוות.
שיטת הרמב"ן :תפש"י -המכות ,האות .תפש"ר -הזכרון ,ההבנה שה' משגיח עלינו .ביארנו לפיו יש
למנות מצות תפילין כמצוה אחת.
שיטת העמק דבר :תפש"י -תורה שבעל פה .תפש"ר -תורה שבכתב .ביארנו שלפיו יש למנות את
מצות תפילין כמצוה אחת.
נלענ"ד שאפשר לבאר את הענין בעוד צורה שהיא תבאר למה יש למנות מצות תפילין כמצוה אחת?
או למה יש למנותה כשתי מצוות?
תפש"י מסמל את המעשים .בידים אנחנו פועלים ,מייצרים דברים הידים זזה סמל העבודה ,כמו
שנאמר " יגיע כפיך".
תפש"ר מסמל את המחשבה .בשכל אנו מתבוננים ,משיגים ומתפלספים .המחשבה הוא התחום
המופשט ,הוא כולו רוחני ,ערטילאי ,טרנסצנדנטלי.
לאדם יש שתי תחומים ,תחום המעשי ותחום המחשבתי .זה בעצם משתרש מענין שלאדם יש נשמה
וגוף .תחום המעשי הוא קשור לגוף ,תחום המחשבתי קשור לנשמה.
יש כאן ניגוד גדול ,תפקיד האדם הוא לחבר בין שתי התחומים הכל כך שונין ,שיש ביניהם הבדלים
תהומיים .האדם צריך למצוא את נקודת החיתוך .הנוסחה המושלמת שבו האדם ימלא במושלמות את
שתי הכוחות הללו.
אפשר להבין ששתי התחומים הללו הם בל ניתוק ,האדם חייב את שניהם ,לכן הם ענין אחד .לפי"ז
יש למנות מצות תפילין כמצוה אחת.
אבל אפשר ג"כ להבין שהם בסה"כ שתי דברים שונים ,שתי תחומים שהאדם צריך להקדיש את
עצמו אליהם .אבל בכל אחד יש ענין לעצמו.
נלענ"ד שאפשר להסביר את המחלוקת בשתי צורות:
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צורה ראשונה :המחלוקת היא תלויה בהשאלה האם אנחנו מסתכלים על המציאות או אל התפקיד?
דהיינו המציאות היא שהם שתי ענינים שונים ולפי"ז יש למנות מצות תפילין כשתי מצוות .אבל התפקיד
הוא לחבר ביניהם ובכך יש לראותם כענין אחד .לפי"ז יש למנות מצות תפילין כמצוה אחת.
צורה שניה :המחלוקת היא תלויה אם מסתכלים על הנושאים או על הפועל ,האדם? דהיינו אם
אנחנו מסתכלים מצד הנושאים אז יש כאן שתי נושאים וא"כ יש למנות מצות תפילין כשתי מצוות .אם
אנחנו מסתכלים מצד הפועל דהיינו האדם אז הוא כולל את שתי הנושאים ,יש לו גוף ונשמה .א"כ האדם
הוא אחד ולכן יש למנות מצות תפילין כמצוה אחת.

עכשיו נדון מבחינה רעיונית בענין שהרשב"א אמר שתפש"ר צריך להיות גמר לתפש"י .מהו הענין
בזה?
מלבי"ם :ראינו שהוא מסביר שתפש"י עניינה הכנעת הלב ,כבישת היצר .תפש"ר ענינה המחשבה
ועיון .תפש"ר -מידות .תפש"ר -חכמה.
ויש כאן לימוד שתפש"ר צריך להיות גמר לתפש"י .יש לבאר מהי הסיבה לדבר זה? ראינו כבר
במלבי"ם את פירושו לדבר זה ,שיש קודם כל לכבוש את האויב הפנימי וכו' .אנחנו ננסה בע"ה לבאה את
זה בדרך אחרת.
מס' שבת דף ל"א ע"א" :אמר ר"ל מאי דכתיב 'והיה אמונת עתיך חוסן ישועות חכמה ודעת' וגו'
אמונת זו סדר זרעים עתיך זה סדר מועד חוסן זה סדר נשים ישועות זה סדר נזיקין חכמת זה סדר
קדשים ודעת זה סדר טהרות ואפ"ה 'יראת ה' היא אוצרו'."..
נפש החים ,שער ד' ,סוף פרק ד' ,מבאר את הגמ' הזה" :דמה הכתוב את התורה לרב תבואות,
והיראה לאוצר המחזיק בו המון תבואות ומשתמרים בתוכו ,שיראת ה' היא האוצר לחכמת התורה
הקדושה ,שע"י תתקים אצל האדם ,ואם לא הכין לו האדם תחלה אוצר היראה ,הרי רב תבואות כמנח על
פני השדה למרמס רגל השור וחמור ח"ו ,שאינה מתקימת אצלו כלל".
לפי נפש החיים היראה היא משמרת את החכמה ,היא האוצר לשמור את תבואות החכמה .דהיינו
כדי לגשת אל התורה האדם צריך שיהיה לו יראה ,כדי שיהיה לו מקום לשמר את התורה.
נלענ"ד שביאור בדבר זה הוא כך :כשהאדם לומד תורה בלי יראה הוא לומד פשוט חכמה ,הוא לא
לומד תורת ה' ,א"כ יש לו רק ידיעות ,אין לו תורה .יש לו ידיעות שהוא אפי' יכול להשתמש בהם נגד
התורה ,זהו הענין שהם "למרמס רגל השור וחמור" .השור וחמור זה יצה"ר .השור זה יצה"ר מצד
המחשבה וחמור זה יצה"ר מצד התאוות החמריות ,חמור מלשון חומריות .עיין במהר"ל נתיב כח היצר
פרק א' ,השור כנגד יצר דע"ז וחמור כנגד יצר דערוה.
עפי"ז אפשר להבין למה צריך להקדים תפש"י לתפש"ר .צריך קודם כל להקדים את המידות
למחשבה ,כדי שיהיה לו מחשבה של תורה ,מחשבה בדרך ה' .המידות זהו היראה.
לכן תפש"ר שהיא כנגד החכמה צריך לבוא אחר תפש"י שהיא כנגד המידות.
העמק דבר :ראנו שהעמק דבר מסביר שתפש"י כנגד תורה שבעל פה ותפש"ר כנגד תורה שבכתב.
יש לבאר לפי הסבר זה ,למה תפש"ר צריך להיות גמר לתפש"י?
פרשת ואתה תצוה ,פרק כ"ז פס' כ"א ,מדבר על המנורה" :באהל מועד מחוץ לפרכת אשר על העדת
יערוך אותו אהרן ובניו מערב עד בוקר לפני ה'."?..
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רש"ר הירש מסביר "מחוץ לפרכת אשר על העדת"" :לעולם יש להעיר את לבו של האדם המכוון את
רוחו אל התורה והשואב את הארתו ממנה ,שהוא עומד מחוץ לתורה ושהתורה נתונה לו .יש להחדיר אל
לבו ,שהתורה אינה פרי רוח האדם ,ושעליו לשאוב ולפתח את הכרתו והארתו מתוך התורה וע"י התורה,
אך לעולם לא יכניס את אורו הוא לתוך תחום התורה כדי לשנותה ולתקנה וכו' .ישווה האדם לנגדו תמיד
את הכרובים ,הפורסים את כנפיהם על התורה כדי להבדילה ולשומרה וכדי להגן על התורה ,בשעת
הצורך ,נגד מגמה המבקשת בשגיונה לשים פניה נגד חסינות התורה ממגע יד אדם."..
נלענ"ד שאפשר להסביר שהתורה שבעל פה זה כמו הכרובים .זאת אומרת אין לאדם לגשת אל
התורה ולהוציא ממנה מה שרוצה ,אלא עליו קודם כל לקבל את דברי חכמים ,את התורה שבעל פה
ואחרי זה יכול לגשת אל התורה .כשהאדם ניגש קודם כל לתורה שבכתב אז הוא יוציא מה שרוצה
להוציא .התורה שבכתב אינה מובן כל כך לכן האדם יכול להסביר את זה איך שהוא רוצה להסביר את
זה .לכן על האדם קודם כל לקבל על עצמו את כל דברי חכמים ,את כל תורה שבעל פה ורק אח"כ יכול
לגשת אל תורה שבכתב .אבל יש להבין כשאני אומר יש להקדים תורה שבעל פה לתורה שבכתב ,אני לא
מתכוון לענין לימוד ,זאת אומרת יש ללמוד קודם כל תורה שבעל פה ואח"כ תורה שבכתב .אני מתכוון
לגישה ,זאת אומרת שקודם כל הוא מקבל על עצמו כל מה שאומרת תורה שבעל פה ואח"כ ניגש לתורה
שבכתב.

נלענ"ד שגם לפי ההסבר שלי בענין כנגד מה תפש"י וכנגד מה תפש"ר אפשר להבין למה תפש"ר צריך
להיות גמר לתפש"י.
הסברתי שתפש"י היא כנגד המעשה ותפש"ר היא כנגד המחשבה .על האדם קודם כל לחית במציאות
העכשווית בעוה"ז ורק אח" כ יכול לעלות לעליונים ,לטרנסצנדנטלי .על האדם קודם כל לחיות בנגלה
ואח"כ לעלות לנסתרות.
כשאדם עולה לטרנסצנדנטלי בלי לחיות במציאות כאן אז הוא בונה מגדל פורח באויר .כדי שהמגדל
יתקיים עליו להתחיל מהתחתונים ואח" כ לעלות לעליונים.
רש"ר הירש ,ספר דברים ,פרק ו' פס' ח' ,בענין מצות תפילין" :שמירת ההלכה הזאת רומזת לאיש
היהודי :תחילה עליו להקדיש את חיי המעשה לעבודת ה' ולעשיית רצונו ,ומתוך ההחלטה הזאת ולצורך
קיומה יפנה אל דרך החקירה וההכרה".
רש"ר הירש מבאר שעל האדם קודם כל להקדיש את חייו המעשיים לקב"ה ,זה ענין תפש"י .אבל
אח"כ עליו לעלות אל החקירה וההכרה דהיינו המחשבה ,זה ענין תפש"ר .רש"ר הירש ג"כ מבאר שכדי
שיתקים ענין המעשי עליו לפנות לדרך החקירה וההכרה .המחשבה הוא מקיים את שמעשה.

סיכום
הבאתי שלש הסברים בענין זה שתפש"ר צריכה להיות גמר לתפש"י.
שיטת המלבי"ם ע"פ נפש החיים :יש להקדים את המידות ,היראה לחכמה ,לתורה .היראה היא
האוצר וכדי שיוכל לשמור את התורה צריך שיהיה לו בהתחלה יראה וזהו המדות.
שיטת העמק דבר ע"פ רש"ר הירש :האדם צריך שיקבל על עצמו קודם כל את התורה שבעל פה ורק
אחרי זה יכול לגשת אל התורה שבכתב .התורה שבעל פה היא כעין הכרובים.
שיטת ההסבר שלי :יש קודם כל לחיות במציאות שלנו ורק אחרי זה יכול לעלות לעליונים.

סוגיית ברכות התפילין119



 

120

שער תנ"ך
ואגדה

121

ראש הישיבה  -הרב מרדכי גרינברג 122

 

 




 

א .הפרישות  -אידיאל או חטא
מושג הקדושה מעורר אצלנו תחושה של עלאיות והתרוממות ,ענין מופשט הרחוק מהמציאות היום
יומית ,אך תרגומה הלשוני ,וביטויה המעשי קשה מאד.
בזהר כתב "קדש  -מלה בגרמיה הוא ,ושארא מיניה אתיין ,מאי קדש? שלמותא דכולה דאיקרי
חכמה עילאה".1
רש"י כתב בתחילת פ' קדושים :קדושים תהיו  -הוו פרושים מן העריות ומן הערוה ,שכל מקום
שאתה מוצא גדר ערוה ,אתה מוצא קדושה.
לפי ביאורו של רש"י ,מצטמצמת הקדושה בתחום צר ביותר ,הימנעות מעבירות בעיקר העריות.
אלא שלרמב"ן 2לא נראה פירושו המצומצם של רש"י ,ולדעתו מושג הקדושה מתרחב על פני
תחומים רבים יותר ,וז"ל  :והענין ,כי התורה הזהירה בעריות ובמאכלות אסורות ,והתירה ביאת איש
ואשתו ,ואכילת הבשר והיין ,א"כ ימצא בעל התאווה מקום להיות שטוף בזימת אשתו או נשיו הרבות,
ולהיות בסובאי יין ,בזוללי בשר למו ,וידבר כרצונו בכל הנבלות ,שלא הוזכר איסור זה בתורה ,ויהיה נבל
ברשות התורה ,לפיכך בא הכתוב ,אחרי שפירט האיסורים שאסר אותם לגמרי ,וצוה בדבר כללי ,שנהיה
פרושים מן המותרות ,ומיעט במשגל ,כענין שאמרו שלא יהיו ת"ח מצויין אצל נשותיהן כתרנגולין ,ולא
ישמש אלא כפי הצורך בקיום המצוה ממנו ,ויקדש עצמו מן היין במיעוטו ,כמו שנקרא הנזיר קדוש וכו',
וכן יפרוש עצמו מן הטומאה ,אע"פ שלא הוזהרנו ממנו בתורה וכו' ,וגם ישמור פיו ולשונו מהתגאל ברבוי
האכילה הגסה ומן הדיבור הנמאס וכו' ויקדש עצמו בזה ,עד שיגיע לפרישות וכו'.
3
כל דברי הרמב"ן הנ"ל ,כלולים במשפט אחד שאמרו חז"ל " -קדש עצמך במותר לך"  .היינו,
שהקדושה איננה רק הימנעות מדברים האסורים ,אלא שחובה על האדם לקדש עצמו אף בדברים
המותרים ,לגדור לעצמו גדרים שאינם מפורשים בתורה ,שהתורה אסרה רק את הדברים שא"א להמלט
מהם ,אך עדיין יש מרחב גדול של דברים הנתונים לשיקול דעתו של האדם ,שלא אסרה אותם תורה

 1פרשת אמור ,ח"ג צג-צד.
 2שם.
 3יבמות כ ,ע"א.
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במפורש ,אך היורד לסוף דעתה של תורה ומבין את רוחה ומגמתה ,אוסר על עצמו אף דברים אלו ,וכמו
החילוק שכתב הרמח"ל בין צדיק לחסיד ,שהצדיק עושה את המוטל עליו ,ונמנע מן האסור ,אך החסיד
עושה לפנים משורת הדין ,מעבר למה שצותה אותו תורה במפורש ,ונמנע מדברים המותרים.
אלא שהדרכה זו אינה נטולת קשיים וסתירות .אמנם מצאנו מדרשי חז"ל התואמים לדברי הרמב"ן,
כגון "כל היושב בתענית נקרא קדוש" ,4ק"ו מנזיר ,וכן אמרו " צדיק אוכל לשובע נפשו"  -זה חזקיהו מלך
יהודה ,שהיו מעלין על שלחנו ב' ליטרין של ירק וכו'] ,5שהיו מליזים עליו שאינו ראוי למלכות ,שאין בו
כח לאכול[ וספרו חז"ל על רבנו הקדוש ,שבשעת פטירתו זקף עשר אצבעותיו ואמר ,גלוי וידוע לפניך,
שלא נהניתי מן העולם הזה אפי' באצבע קטנה שלי ,6ועל מי ששואף להתעלות בלימודו ,אמרו חז"ל :עד
שאדם מתפלל על ד"ת שיכנסו לתוך מעיו ,יתפלל על אכילה ושתיה שלא יכנסו בתוך מעיו.7
אלא שמאידך מצאנו מאמרים רבים הסותרים ומנוגדים לכל הנזכר ,שהרי חז"ל התייחסו בשלילה
לנדרי האדם ,ואמרו  :לא דייך מה שאסרה תורה ,שאתה בא לאסור עליך דברים אחרים.8
ועוד אמרו בירושלמי :9עתיד אדם ליתן דין לפני המקום על כל מה שראו עיניו ולא רצה לאכול
הימנו ,אעפ"י שהיה מותר לו והיה יכול ,ולמדו זאת משלמה המלך שאמר "וכל אשר שאלו עיני לא
אצלתי מהם".
וכן אמרו חז"ל שאסור לאדם לסגף עצמו ,ובניגוד למה שהזכרנו ,שכל היושב בתענית נקרא קדוש,
אמרו שם ,10שכל היושב בתענית נקרא חוטא ,ושתי הדעות למדו דבריהם ממקור אחד" ,ק"ו מנזיר",
שהנזיר נקרא חוטא ,דכתיב ביה שמביא קרבן "וכפר עליו מאשר חטא על הנפש" ,11ואמר ר' אלעזר הקפר
"לפי שצער עצמו מן היין" ,12וק"ו למי שמצער עצמו ויושב בתענית ,והדעה השניה סבורה שנקרא קדוש,
ואף הוא למד זאת מנזיר שנאמר בו "קדוש יהיה" ,ואם נזירות מן היין מקנה לו את התואר קדוש ,כ"ש
כשיושב בתענית גמורה.
עמד על הסתירה הרמח"ל במסילת ישרים ,שער הפרישות ,וכתב בישוב הסתירה ,שאכן ישנם שני
סוגי פרישות ,האחת שאנו מצווים בה ,והיא הפרישות הטובה ,והשניה  -הפרישות הרעה  -שהוזהרנו
לבלתי הכשל בה ,וכדברי שלמה "אל תהי צדיק הרבה" ,13ותורף דבריו הוא ,שאמנם אדם השקוע
בענינים חמריים ,הוא דבר שאינו אסור מן התורה ,אך ודאי שחובה על האדם להתרחק מהם ,שכן הם
עלולים לגרור אותו לחטאים גדולים ,וע"כ ישתדל האדם להמנע ממותרות ולא להתרגל אליהם ,כדי שלא
ישתעבד לענין החמרי .שאל"כ "יכאב לו וירגיש מאוד אם פעם אחת יחסר לו רגילותו".

 4תענית יא ,ע"א.
 5פסיקתא דרב כהנא ,פ' את קרבני לחמי.
 6כתובות קד ,ע"א.
 7ילקוט שמעוני ,ואתחנן ,רמז תת"ל.
 8ירושלמי ,נדרים פ"ט ה"א.
 9קידושין ,סוף פ"ד.
 10תענית יא ,ע"א.
 11במדבר ו.
 12נדרים י ,ע"א.
 13קהלת ז.

ראש הישיבה  -הרב מרדכי גרינברג124

"כלל הדבר ,כיון שכל עניני העולם אינם אלא סכנות עצומות ,איך לא ישובח מי שירצה להמלט
מהם ,ומי שירבה להתרחק מהם ,וזהו ענין הפרישות הטוב ,שלא יקח מן העולם וכו' אלא מה שהוא
מוכרח בו מפני הצורך אשר לו בטבעו וכו' ,ושאר המאמרים שזכרתי ,כולם מקיימים ומורים ,שיש לאדם
לפרוש מכל מה שהוא תענוג עולמי ,למען לא יפול בסכנתו".
לעומת זאת ,הפרישות הרעה היא ,כשנמנע אדם מליקח מן העולם אף הדברים שהוא זקוק להם
בטבעו ,ומייסר עצמו ומסגף את גופו "ביסורים ודברים זרים אשר לא חפץ בהם ה' כלל" .ההימנעות
מהנאה ,כשהדבר גורם לו צער ,ומחסיר מעצמו דברים חיוניים לו ,זוהי הפרישות השלילית.
מעתה ודאי ישאל המעיין בדברים אלו ,כיצד מיישמים הדרכה זו הלכה למעשה ,ואיך ידע כל אדם
מהו גדר מותרות שיש להמנע מהם ,ומה נחשב לצרכים חיוניים שחייב ליטול אותם.
תשובת שאלה זו אינה פשוטה כלל ועיקר ,ואכן אי אפשר לתת בזה הדרכה כללית ,שתתאים לכל
פרט ופרט .הרמח"ל עצמו הרגיש בקושי שבדבריו ,וע"כ סיים את הפרק בזה הלשון  :הרי לך הכלל
האמיתי ,שכל מה שאינו מוכרח לאדם בעניני העוה"ז ,ראוי לו שיפרוש מהם ,וכל מה שהוא מוכרח לו,
מאיזה טעם שיהיה ,כיון שהוא מוכרח לו ,אם הוא פורש ממנו ,הרי זה חוטא .הנה זה כלל נאמן ,אך
משפט הפרטים עפ"י כלל זה אינו מסור אלא לשיקול הדעת ,ולפי שכלו יהולל איש ,כי אי אפשר לקבץ כל
הפרטים כי רבים הם ,ואין שכל האדם יכול להקיף על כולם אלא דבר דבר בעתו.
יש לשים לב לחידוש שהבליע הרמח"ל בדבריו" ,שכל מה שהוא מוכרח לו ,מאיזה טעם שיהיה",
היינו ,שיש אדם שהתרגל למתכונת מסוימת של התנהגות ,וחיים ברמה מסוימת ,אף שהדבר נראה
כמותרות ,מ"מ ברגע זה הוא צורך לו ,ובלעדיו יגרם לו צער ,וכיון שהוא מוכרח לו ,הרי הפרישה ממנו
הוא חטא .מובן הדבר שאדם כזה מוטלת עליו חובה להפחית מהרגליו ולהפסיק את ההתמכרות לחיי
רווחה ומותרות ,אלא שהדבר צריך להעשות באיטיות ובהדרגה ,ולא בקפיצות דרך ובצעדים קיצוניים
שיגרמו לו סבל וצער ,וע"כ אף שהגיע למצב זה בדרך שאינה נכונה ,מ"מ המציאות היא שכרגע הוא זקוק
לדבר "מאיזה טעם שיהיה" ,ואסור לו לפרוש.
דוגמא לדבר מצינו בפרשנותו של הנצי"ב בסוגיית נזיר .על הנזיר נאמר שביום השמיני מביא שתי
תורים או שני בני יונה אל הכהן" ,ועשה הכהן אחד לחטאת ואחד לעולה ,וכפר עליו מאשר חטא על
הנפש" ,ופירש ר"א הקפר ,שכפרה זו באה " לפי שצער עצמו מן היין" ,והדבר תמוה ביותר ,שהרי קרבן זה
לא כל נזיר מביא אותו ,אלא רק נזיר שנטמא בפתע בטומאת אהל ,וע"ז נאמר שביום השמיני מביא קרבן
לכפר על שצער עצמו מן היין ,ומה נשתנה נזיר זה מכל הנזירים ,שהרי כל נזיר צער עצמו מן היין,
ואעפי" כ לא מצינו בנזיר שסיים נזירותו ,שמביא קרבן על שציער עצמו מן היין.
וכתב ע"ז הנצי"ב ,שבודאי אדם הנמנע משתיית יין אינו חוטא" ,שהרי כדאי הוא להזיר עצמו מן
התענוג הגשמי ,כדי להשיג תענוג רוחני של דבקות בה' ,אבל אחר שאירע לו באונס זו הסיבה ]שנטמא
באמצע נזירותו בעל כורחו[ אות הוא שאינו ראוי לכך ,ואם כן בחינם צער עצמו מן היין ,וביקש דבר
שהוא גבוה מערכו".
וזהו חשבון הנפש שצריך כל אדם לערוך לעצמו ,בגשתו אל הקדש ,למהלך של עליה ,האם מדרגה זו
שהוא מבקש לעצמו ,מתאימה לו בשלב זה ,או שמא הוא שואף למעלה שהיא עדיין רחוקה ממנו ,ולא כל
הרוצה ליטול את השם יבא ויטול ,ועפי"ז יקבע לעצמו את מתכונת חייו ,אם יגיע למסקנה שהדברים
מיותרים  -יפרוש מהם ,וכשהדברים נצרכים ,במצבו הנוכחי ,הפרישות אסורה.

125קדש עצמך במותר לך

כבר עמד על כך ר' יהודה הלוי בספרו הכוזרי ,14וז"ל :מנהג העובד אצלנו איננו נגזר מן העולם ,שלא
יהיה למשא עליו ,וימאס החיים שהם מטובות הבורא ית' ,אבל אוהב העולם ואריכות הימים וכו' ,אך
בזמן הזה ובמקום הזה ובעם הזה ,ואין חזון נפרץ ,עם מיעוט החכמה הקנויה והעדר החכמה ההיא
הטבעית ,מי שהכניס עצמו להנזר בפרישות ,כבר הכניס עצמו ביסורין וחולי נפשי וגשמי ,יתראה עליו
דלות החליים ,ויהיו סבורים בני אדם שהוא דלות הכניעה והשפלות ,וישוב נאסר מואס בחייו מפני
קיצתו במאסריו ומכאוביו ,ולא מתאותו לבדידות ,ואיך לא יהיה כן ,והוא איננו דבק באור הא-להי
שימצא בו צוות הנביאים וכו' ,וכיון שטבע האדם לתבוע תביעות רבות ,כגון מאכל ומשתה וחיי אישות
וחברה ,ופרוש זה נמנע מלספק לנפשו את חסרונותיה ,והתביעות הללו פוקדות אותו והוא רואה שדרך
הפרישות מזיקתו ,וסופו שיתחרט על פרישותו ,וחרטה זו תרחיק אותו ריחוק נוסף מרצון ה' ,דבר שטרח
להשיג את קרבתו.
פרישות שאינה בזמנה ובמקומה ,לא זו בלבד שאינה מביאה אותו למעלה ,אלא אף מורידה אתו
מדרגתו הנוכחית.
מתוך השקפה זו ,יצא הנצי"ב לפרש מקומות נוספים במקרא ,המורים על יסוד זה .בחנוכת המשכן
נאמר" ,ויאמר משה ,זה הדבר אשר צוה ה' תעשו ,וירא אליכם כבוד ה' " . 15פסוק זה אומר דרשני ,שהרי
כבר נאמר לפני כן ,שעשו כל אשר צוה ה' .ובתורת כהנים דרשו על פסוק זה" ,אמר להם משה לישראל,
אותו יצה"ר העבירו מלבכם ,ותהיו כלכם ביראה אחת ובעבודה אחת לשרת לפני המקום .כשם שהוא
יחידי בעולם ,כך תהא עבודתכם מיוחדת לפניו ,שנא' ומלתם את ערלת לבבכם ,מפני מה ,כי אני ה' א-
להיכם הוא א-להי האלהים ואדוני האדונים ,אשר לא ישא פנים ולא יקח שוחד .עשיתם כן  -וירא אליכם
כבוד ה' ".
ופירש שם הנצי"ב ,שהיו כתות בישראל ,שהיו להוטים אחר אהבת ה' ,והיו מוכנים להגיע לקרבת ה'
שלא באופן שהורתה תורה ,ואף למסור נפשם על כך ,ועל כן הזהירם משה להסיר מליבם תשוקה זו ,ולא
לקפוץ למדרגה שאינה ראויה להם .וזה שאמר "זה הדבר אשר צוה ה' תעשו וירא אליכם כבוד ה' " ,שרק
בדבר אשר צוה ה' ,ולא במה שמתמסרים יותר ממה שצוה ,וזהו היצה"ר שביקש משה שיעבירו מלבם,
ואמר להם שהקב"ה אינו נושא פנים ,ואינו לוקח שוחד ,שהשוחד הוא ההתמסרות לקרבתו ,יותר ממה
שצוה.
ואמנם ,נכשלו בחטא זה נדב ואביהו ,שביקשו להקריב אש זרה ,אשר לא צוה אותם ,והעידה עליהם
התורה שכל כוונתם היתה לשם שמים" ,בקרבתם לפני ה' ".
וחטא זה חוזר על עצמו בפרשת עדת קרח" .שמאתים וחמישים איש היו באמת גדולי ישראל בכל
פרט ,גם ביראת ה' ,והיה מניעת הכהונה שהוא גורם דבקות ואהבת ה' כאש בוער בקרבם ,לא לשם שררה
וכבוד ,כי אם להתקדש ולהשיג מעלה זו ע"י עבודה"" .16מאז היתה תשוקתם להקטיר לפני ה' ,גם שלא
ברצון ה' " .17ומקור הדברים בכתוב "את מחתות החטאים האלה בנפשותם" ,18והוא כעין פירוש הכתוב

 14תחילת מאמר ג'.
 15ויקרא ט ,ו.
 16העמק דבר ,במדבר טז ,א.
 17שם יח.
 18במדבר יז ,ג.
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בנזיר שנטמא "וכפר עליו מאשר חטא על הנפש" ,וביארנו שזה שנצטער מיין ,והוא כדי להשיג מעלת
רוה"ק ולהיות קדוש לה' ,וזה אינו לפי ערכו ,והבחינה על זה  -שהרי נטמא .ואמר הכתוב דמי שציער
נפשו להשיג מעלה שאינו בר יכולת להשיגה ,מקרי חוטא על נפשו וכו' ,וזה מקרי "החטאים האלה
בנפשותם" ,שביקשו לאבד את נפשותם ,רק להשיג מעלת האהבה וחסידות באופן שאינו לפי הרצון ממנו
ית"ש.19
ובזה ביאר בפרשת שלח ,ברייתא תמוהה בספרי :ר' ישמעאל אומר ,למה נאמר ולא תתורו אחרי
לבבכם ,לפי שהוא אומר שמח בחור בילדותך וגו' ]וסיפא דקרא 'והלך בדרכי לבך ובמראי עיניך ,ודע כי
על כל אלה יביאך הא-להים במשפט'[ בדרך ישר או בדרך שתרצה ,ת"ל ולא תתורו אחרי לבבכם.
והדברים מופלאים ,מפני מה היה לנו לחשוב שילך האדם בדרכי ליבו ,ואפילו לדבר עבירה? אלא שלשון
תתורו הוא חיפוש דרך חדשה ,מלשון "מתור הארץ" ,והיה מקום לחשוב שיוכל האדם להמציא דרכים
חדשות בעבודת ה' "אפילו מה שאינו בכלל מצוות התורה ,רק שהוא עושה לשם שמים ובדבקות בא-
לוהיו ,הרי זה טוב .וע"ז כתוב "ולא תתורו אחרי לבבכם" ,שלא תחפשו מצוות חדשות ,מה שאינו עפ"י
התורה ,ולא נכלל במצות ציצית ,שבו נכללו תרי"ג מצוות ה' ולא יותר מהמה.
20
ועפי"ז פירש הנצי"ב מה שאמרו חז"ל שהמקושש התכוין לשם שמים  ,ורצה להורות שאעפ"י
שנכנסים לא"י מ"מ חייבים במצוות .ומנין להם לחז"ל דבר זה? אלא שלמדוהו מהסמיכות לפרשת
ציצית ,ששם הוזהרו שאין לאיש לחדש מצוות ,אעפ"י שהוא לשם שמים.
וכך משמע מדברי הרמב"ם 21בפירושו לחטאם של אצילי בני ישראל" ,ואל אצילי בני ישראל לא
שלח ידו ,ויחזו את הא-להים ויאכלו וישתו" .22האכילה והשתיה מורה על הזיקה אל החומר .ובניגוד
למשה שנאמר אצלו "ארבעים יום לחם לא אכל ומים לא שתה" ,והגיע בדין למדרגת "ותמונת ה' יביט",
הרי אצילי בני ישראל היו קשורים עדין למדרגת האכילה והשתיה ,ותוך כדי זיקה לחומר ,התבוננו בא-
לוהות ,ועל כן היה ראוי שישתלח בהם יד" ,אלא שלא רצה הקב"ה לערבב שמחת התורה ,והמתין לנדב
ואביהו עד יום חנוכת המשכן ,ולזקנים עד ויהי העם כמתאוננים וגו' ותבער בם אש ה' ותאכל בקצה
המחנה ,בקצינים שבמחנה.23
ומופלא הדבר ,שבכל אותם חטאים ,נדב ואביהו ,אצילי בני ישראל ועדת קרח  -שיסודם  -הרצון
להתרומם למדרגה עליונה שאינה ראויה להם ,נענשו באותו עונש" ,ותצא אש מלפני ה' " ,שהוא שריפת
נשמה וגוף קיים ,24והיינו ,שפרחה נשמתם מצד הכיסופים לקרבת א-להים ,במקום שאינם ראויים לזה.
"ובשביל שמכל מקום כוונו לשם שמים ,משום הכי נענשו בשריפה באש שיצאה מקדש הקדשים ,והיה
בזה ענין כבוד ג"כ".25
וכך פירש הכלי יקר בפרשת ציצית ,שאמרו חז"ל "תכלת דומה לים ,וים לרקיע ורקיע לכסא
הכבוד" ,ומדוע אי אפשר להסתכל בתכלת שבציצית ומשם לכסא הכבוד? ופירש עפ"י הספרי עה"פ
 19העמק דבר שם.
 20תוס' ב"ב קיט ,ע"ב.
 21מורה נבוכים ח"א פ"ה.
 22שמות כד ,יא.
 23הובא ברש"י שם.
 24סנהדרין נב ,ע"א.
 25העמק דבר במדבר טז ,א.
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"האזינו השמים" ,אמר לו הקב"ה למשה ,הסתכלו בשמים שבראתי לשמשכם ,שמא שינו מידתם או
שמא עלה גלגל חמה מן המערב ,ולא עוד אלא ששמחים לעשות וכו' ,וכן הוא אומר לענין הים ,האותי לא
תיראו וגו' אשר שמתי חול גבול לים ,שמא שינה מידתו ,ולא עוד אלא שמצטער לעשות ואינו יכול,
שנאמר ויתגעשו ולא יכולו .הרי שהים אינו משנה מחמת יראה ,והשמים עובדים בשמחה .וזה הסדר,
שנקבע לעבודת ה' ונרמז בפרשת ציצית .ראשית הכל היא קיום המצוות " -וזכרתם את כל מצוות ה'
ועשיתם אותם" .וזה מתוך התבוננות בים העובד מיראה ,שא"א להגיע למעלת האהבה לפני שאוחזים
במידת היראה ,ורק אח"כ מתבוננים ברקיע ועולים לעבוד מתוך אהבה ושמחה ,ומשם יזכה לידבק בכסא
הכבוד ויבוא לדבקות השכינה .ויסוד הדבר הוא העליה ההדרגתית בעבודת ה' ,ולא הקפיצות
וההתאמצות לעלות מיד למדרגה העליונה שאינה שייכת לו במצבו העכשוי.
הרב חרל"פ זצ"ל כתב בזמנו ספר בשם צבי לצדיק ,ובו סיפר תולדות חייו של רבו הרב צבי מיכל
שפירא זצ"ל ,שהתנהג בסגפנות ובפרישות יתרה .הרב קוק זצ"ל חשש כנראה שספר זה ישמש מודל
לחיקוי ,גם לאלה שאינם ראויים לכך ,והדבר עלול להיות להם לרועץ ,ע"כ כתב אגרת לרב חרל"פ ,ובו
האריך להסביר ענין הפרישות ,ובין השאר כתב :אף שמסופקים אנו מאוד אם ימצא לנו בדורנו החלש
בגופו ובנפשו ,אנשים רבים ,אפי' בין הנחשבים ליחידי סגולה ,אשר יוכלו לבור להם את דרך הקדש של
אותו צדיק ז"ל ,שעיקר דרך הפרישות והסיגוף הנלוה עמה כפי מדתה ,היא משובחת רק כפי אותה המדה
של האורה העליונה של עונג ה' וכו' הבאה ביחד עם החכמה והענוה ,ע"י העסק בתורה לשמה ,בצרוף
שמירת דרכי תורה שסדרו לנו חז"ל בפרק קנין תורה ,והאור הזה העליון ,הממלא את הנשמה הפנימית
עוז וכח ,זיו חיים וחדות אמת ,הוא דוחה באורו הגדול את כל הדאגות והטרדות ,ואת כל התביעות של
חיי החומר השפלים שלב בני אדם מלא מהם וכו' ,אבל מי שלא גברו בחילו בקדושה עליונה כזאת ,ולא
עמלו בחכמה של יראת ה' וקנין אהבה וכו' ,אם יפנו להם אל צורת העבודה העליונה מצד מראה הפרישות
הנראה ממנה ,וירבו בתעניות ובסגופים ,והלב ריק ומצטער על כל הסבל הרב אשר הניח עליו ,לא יועילו
מאומה ,לא לנפשם ולא לדורם ,ועליהם אמר הכוזרי במאמר ג' :עם מיעוט החכמה הקנויה וכו' מי
שהכניס עצמו להנזר בפרישות ,כבר הכניס עצמו ביסורין וכו'.26
אפשר שלפי"ז נוכל לפרש את מאמר חז"ל "קדש עצמך במותר לך" ,לאו דוקא בדברים המותרים
במוֹתר לך" שעיקר ענין הפרישות שדיבר עליו
ַ
מבחינת איסור והיתר ,אלא במוֹתרוֹת ,והיינו "קדש עצמך
הרמב"ן הוא בדברים המיותרים ,שאינם ח יוניים ונצרכים ,ובהם מתקיימת הפרישות הטובה ,שעליה אנו
מצווים.
אלא ,שכפי שכבר הזכרנו ,מושג הקדושה מעורר בנו רגשות של התרוממות ונשגבות ,וקשה לנו
להבחין במה שנאמר עד עתה במושג הקדושה ,ענין של התעלות ,שהרי עד עתה עמדנו בתחום הפרישות,
וגם אם נצא מהצמצום של רש"י במושג הקדושה ,ונרחיב אותו מפרישות לעריות לפרישות כללית ,כדברי
הרמב"ן והרמח"ל ,סוף סוף הקדושה במובן של פרישות אינה מושגת אלא בדרך פאסיבית ,ע"י שב ואל
תעשה ,ואילו בסולמו של ר' פנחס בן יאיר נראה ,שאכן הקדושה אינה מצטמצמת אך ורק בפרישות,
שהרי מדרגת הפרישות היא מהמדרגות הראשונות ,והרבה למעלה הימנה בסולם נצבת הקדושה ,שהיא
מביאה לרוח הקדש ולתחיית המתים.

 26האגרת הודפסה בתחילת הספר ,ובאגרות הראיה ח"א אגרת יג.
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על כרחנו עלינו להעניק למושג הקדושה תוכן חיובי ,יותר מאשר פרישות מעבירה ,ונדמה שאכן
מצאנו את מבוקשנו בדברי הרמב"ם בהקדמתו למס' אבות.27

ב .בכל דרכיך דעהו
הכותרת שקבע הרמב"ם לפרק זה היא :בהשתמש האדם בכוחות הנפש לצד תכלית אחת" ,תחת
כותרת זו הוסיף הרב חרל"פ זצ"ל :נפלא הוא הפרק הזה ,ומי יתן והיה לחזור עליו עד להדירו ולקנותו
קנין גמור.
הרמב"ם בתחילת דבריו ,מציג בפנינו אתגר שהוא לכאורה רחוק מאתנו מאד " ,צריך לאדם שישעבד
כוחות נפשו כולם לפי הדעת ,וישים לנגד עיניו תמיד תכלית אחת ,והיא :השגת השם ית' כפי יכולת
האדם לדעת אותה ,וישים פעולותיו כולן ,תנועותיו ומנוחותיו ,וכל דבריו מביאים לזו התכלית ,עד שלא
יהיו בפעולותיו דבר מפעל ההבל ,רצוני לומר :פועל שלא יביא אל זאת התכלית.
מדבריו של הרמב"ם ניתן להסיק שפנייתו של הרמב"ם היא לאנשים יחידי סגולה בלבד ,המקיימים
בחייהם את הכתוב "ואתם הדבקים בה' א-להיכם" ופרושים מכל חיי עוה"ז ,אך לא לאנשים הקשורים
לחיי חומר וזקוקים לפעולות טבעיות ,שהרי א"א לפעולות חמריות להביא להשגת השם ,וכבר כ' רבנו
בחיי בחובה"ל" ,כל מה שירבה הישוב תיקון ,ירבה השכל חרבן".
אלא שבהמשך הדברים מתברר ,שהרמב"ם מדבר אל כל אדם ,שהרי פירט דבריו וכך כתב" :והמשל
בו ,שישים הכוונה באכילתו ושתייתו ומשגלו ושנתו ויקיצתו ותנועותיו ומנוחתו  -בבריאות גופו בלבד",
והרי כל הפעולות הנ"ל שייכות ודאי לכל אדם ,אלא שצריך לצקת בהן תוכן ,והתוכן והמגמה לדברי
הרמב"ם היא החתירה לבריאות הגוף ,דבר המעורר אצלנו תמיהה ,ובודאי שהנפש לא תמלא במגמה
כזאת ,אלא שיש לדעת שזאת היא רק המגמה הראשונה ,וכוונת הרמב"ם שכל דבר שאדם עושה צריך
שתהיה סיבה לדבר עליון יותר ,וע"כ בריאות הגוף היא אמנם תכלית האכילה והשינה אך בשום אופן
איננה תכלית לעצמה ,אלא שתכלית זו מביאה לתכלית נוספת "שתמצא הנפש כלים בריאים ושלמות,
לקנות החכמות וקנין מעלות המדות ומעלות השכליות ,עד שיגיע לתכלית ההיא".
הנה כי כן ,המגמה העליונה של השגת השם איננה נרכשת ,ואף אינה נתבעת "מתחילת דרכו של
אדם .המדרגה הראשונה שייכת דוקא בפעולות היום יומיות ,החמריות ,פעולות שאדם עושה אותן
בתוקף היותו בעל חיים ,ואעפי"כ הן כולן בעלות ערך שונה לגמרי ,כיון שיוצקים בהם תוכן ותכלית,
ואינן הופכות לתכלית עצמית.
ולא חסך הרמב"ם במילים כדי להסביר ולהמחיש את דבריו ,וכתב שעפ"י ההדרכה שלו "לא תהיה
אז כוונתו אל ההנאה בלבד ,עד שיבחר מן המזון והמשתה הערב ,וכן בשאר ההנהגות ,אבל יכוין אל
המועיל ,וכשיזדמן שיהיה ערב  -יהיה ,וכשיזדמן שיהיה בלתי ערב  -יהיה" ,כלומר ,התייחסותנו אל כל
מעשה צריכה להיות ,באיזה מדה המעשה משרת את המטרה והתכלית ,וכך אפשר שיהיו שני בני אדם
עושים אותה פעולה ,אצל האחד יחשב הדבר למעשה טוב ומועיל ,כיון שהוא משרת מטרה נעלה ,ואילו
אצל השני הוא דבר רע ,משום שהוא נותן לדבר ערך עצמי .כך למשל כותב הרמב"ם ,אדם הסובל מחוסר

 27פ"ה משמונה פרקים.
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תיאבון ,עליו לעורר עצמו לאכילה בהכנת מאכלים מגרים כדי שיתאוה להם ,ואילו אדם בריא המשקיע
מזמנו כדי לגרות עצמו לאכילה ,הוא ודאי ענין רע.
וכן אדם הסובל מעיפות נפשית או דכאון ,עליו לפעול כדי להשיב אליו את שווי המשקל הרצוי ,וע"כ
" יסירנה בשמיעת הניגונים ,במיני זמר ,ובטיול הגנות ובבנינים הנאים וחברת הצורות היפות וכיוצא ממה
שירחיב את הנפש ,ויסיר חולי המרה השחורה ממנו".
ולעומתו ,אדם המבלה רוב ימיו בשמיעת מוסיקה או בביקורים במוזיאונים וכדו' ,מבטל זמנו
ותורתו בדברים שהופך אותם למטרה עצמית ,הרי הוא חוטא.
והמודד בכל זה  -אם כוונתו "שיבריא גופו ,ותכלית הכוונה בבריאות גופו ,לקנות החכמות וכו' עד
שישיג וידע מהשם ית' מה שאפשר לדעתו".
ובחריפות מרובה מציג הרמב"ם בפנינו אדם שהפך את האכילה למטרה בפני עצמה" ,כי האדם
שיבא ויאכל מזון ערב אל החך ,טוב הריח שנפש האדם מתאוה לו ,והוא מזיק לו ,ואפשר שיהיה סיבה
לחולי קשה או למיתת פתאום  -זה והבהמה אצלי שווים" .כיון שפעולת האכילה הזאת אינה נובעת
מהיותו אדם בעל דעת ,המעביר את פעולותיו תחת שבט הבקורת השכלית ,אלא מהיותו בעל חיים ,הפועל
על פי רגשותיו וטבעו ,מבלי לתת עליהם את הדעת ,והרי "בזה נבדל הא דם בפעולותיו מזולתו".
ובזה מפרש הרמב"ם הקרא "ואהבת את ה' א-להיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודך" ,שכלל
בפסוק זה כל חלקי הנפש ,שתכלית כל חלק ממנה תהיה לאהבת ה'.
וזוהי כוונת חז"ל כשדרשו בפסוק "בכל דרכיך דעהו" " -אפי' לדבר עבירה" ,והיינו ,שישנם מעשים
שיש להם צביון של עבירה ,אלא שהתכלית הופכת אותם לדבר מצוה.
ולא נחה דעתו של הרמב"ם ,ולא סיים דבריו עד ששבח את החכמים ,איך הצליחו למצות את הנושא
" הגדול והעצום כולו ,אשר חברו בו חיבורים ולא השלימוהו" בקצרה ,ואז תדע שנאמר בכח א-להי בלא
ספק ,והוא אמרם בצוואותיהם "וכל מ עשיך יהיו לשם שמים".
בדרך זו הופך האדם את כל מעשיו מדבר הרשות לדבר מצוה ,כיון שיוצק לכל מעשה ,קטן או גדול,
משמעות ותוכן ,והופך אותו לאמצעי לדבר עליון יותר ,ואין בפעולותיו דבר שהוא לבטלה ,וע"כ כתב
הרמב"ם שזאת המדרגה היא מדרגה עליונה מאוד וחמורה ,לא ישיגוה אלא מעט מזעיר ואחר הרגל גדול
וכו' ,שישמש כוחות נפשו כולם וישים תכליתם ידיעת השם ית' ,ולא יעשה מעשה קטן או גדול ,ולא ידבר
דבר ,אלא שהפועל ההוא או הדבר ההוא מביא למעלה ,או למה שמביא אל המעלה ,והוא יחשוב ויסתכל
בכל פועל ותנועה ויראה ,אם יביא אל התכלית ההיא או לא יביא ,ואז יעשהו".
השלימות הזאת היא כמובן נחלת מתי מעט ,אך מ"מ הציג הרמב"ם בפנינו סולם ,שכל אחד יכול
לטפס במעלותיו ,אם יכוין פעולותיו לתכלית עליונה יותר ,ולא מאהבת עצמו.28
ומכאן משמעות חדשה לצווי "קדש עצמך במותר לך".
"לך אל העם וקדשתם היום ומחר ,וכבסו שמלותם והיו נכונים ליום השלישי" ,29וכתב התרגום:
ותזמנינון יומא דין ומחר" ,וכ"כ רש"י :וקדשתם -וזמנתם ,שיכינו עצמם היום ומחר.
וביואל "קדשו צום קראו עצרה וכו' קדשו קהל".30

 28עי' בהלכות דעות לרמב"ם פ"א ופ"ג ,ושם חילק בין דרך החכמים ,שזוהי הדרך הישרה ,הממוצעת,
הנתבעת מכל אדם ,לדרך החסידות ,שהוא ליחידי סגולה.
 29שמות יט ,י.
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וכתב בתרגום יהונתן :קדשו קהל  -זמינו קהלא ,וכן במצודות שם :קדשו צום הזמינו יום צום קדשו
קהל  -הזמינו את כל הקהל להתענות לפני ה'.
31
ובדברים "לא תהיה קדשה מבנות ישראל ,ולא יהיה קדש מבני ישראל"  ,ופירש"י :קדשה -
מופקרת ומזומנת לזנות ,קדש  -מזומן למשכב זכר.
32
ובבראשית "וישאל את אנשי מקומה ,איה הקדשה"  ,ופירש"י :מקודשת ומזומנת לזנות ,וכן לשון
קידושין שאומר אדם לאשה "הרי את מקודשת לי" ,כתבו תוס' "פשטא דמילתא ,מקודשת לי  -מיוחדת
לי ומזומנת לי".33
משמעות הקידוש הוא לזמן ולייחד הדבר למטרה ,ונראה שלא יהיה זה רחוק מן האמת לומר,
ש"קדש עצמך במותר לך" ,היינו ,שיזמן כל דבר למה שהוא נעלה יותר ,והן הן דברי הרמב"ם ,שכל
פעולה שעושה ,תהיה לשם התכלית ,שכל מעשיך יהיו לשם שמים.
וכן הביא השו"ע להלכה :34כל מה שיהנה בעוה"ז לא יכוין להנאתו אלא לעבודת הבורא ,כדכתיב
בכל דרכיך דעהו ,ואמרו חכמים כל מעשיך יהיו לשם שמים ,שאפילו דברים של רשות כגון אכילה
ושתיה ,ההליכה והישיבה והקימה והתשמיש והשיחה וכל דרכי גופך יהיו כולם לעבודת בוראך או לדבר
הגורם עבודתו וכו' כללו של דבר ,חייב אדם לשום עיניו ולבו על דרכיו ,ולשקול כל מעשיו במאזני שכלו,
וכשרואה דבריו שיביא לידי עבודת הבורא ית' יעשהו ,ואם לאו לא יעשהו ,ומי שנוהג כן ,עובד את בוראו
תמיד.
פירוש זה מרומם את מושג הקדושה למעלה עליונה ביותר ,מעתה אין הוא מצטמצם רק בפעולות של
שב ואל תעשה ,של פרישות ובריחה מהנאה ,אלא יורדת לכל חיי המעשה ונותנת משמעות לכל עשיותיו
של האדם ,אף אלו הנראים שפלים ובהמיים ,ואין שום תחום המופקע ממושג זה של קדושה ,ובכך "עובד
את בוראו תמיד".
לאדם הראשון לפני החטא הוצבו רק שתי מטלות ,מצות ואיסורים ,לא היו לו דברי רשות" ,ויניחהו
בגן עדן לעובדה ולשמרה" ,35לעובדה  -זו מצות עשה ,לשמרה  -זו מצות לא תעשה ,36כל שהיה עליו
לעשות היה בגדר מצות עשה ,וכל שנמנע היה מצות לא תעשה ,רק לאחר החטא נוצר פער ונולדו דברי
רשות .חובתו של האדם לצמצם את הפער ולהפך דברי רשות למצות או לאיסורים ,כך שכל מעשיו יהיו
לשם שמים.
פירוש נאה כתב הרב חרל"פ זצ"ל בשם רבו ,הרב קוק זצ"ל ,על הפסוק "מחר אנכי נצב על ראש
הגבעה" ,וז"ל :37שמעתי מפני קדשו של רבנו הרב זצוק"ל לבאר בזה ,כי כל מגמתו של עמלק היתה

 30יואל ב.
 31דברים כג.
 32בראשית לח.
 33קידושין ג ,ע"א.
 34או"ח סי' רלא ,ומקורו ברמב"ם פ"ג מהלכות דעות ה"ג" :נמצא המהלך בדרך זו כל ימיו ,עובד את ה'
תמיד וכו' ואפי' בשעה שהוא ישן ,אם ישן כדי שתנוח דעתו עליו וינוח גופו כדי שלא יחלה וכו' ,נמצא
שינה שלו עבודה למקום ברוך הוא".
 35בראשית ב.
 36זוהר ח"א.
 37מי מרום ,נמוקי המקראות.
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להתקומם על המצוה והחובה ,ולקרר את החמימות ואש התורה ,ולהביא הכל לידי רשות ,וזה מרומז
בתיבה "מחר" ,ר"ת מצוה חובה רשות ,וז"ש משה "מחר אנכי נצב על ראש הגבעה ומטה הא-להים בידי",
כדי לתקן את ה"מחר" ,ולהטות הכל אל הא-להים .ואילו אצל פנחס נאמר "ויקח רמח בידו" ,שבקנאותו
קנאת ה' למען אהבת ישראל ,כמ"ש "ולא כיליתי את בני ישראל בקנאתי" ,שהוא היה היפך מעמלק,
והעלה את הרשות למצוה ,ואת המצוה לחובה" ,רמח" ,ר"ת :רשות מצוה חובה.
לדעתו של הרב קוק זצ"ל ,זה היה חטאה של הארץ ,שלא הוציאה עץ שטעמו כטעם הפרי .העץ הוא
האמצעי ,והפרי הוא התכלית .מי שעוסק באמצעי ,חש פעמים חוסר נחת ,הוא היה מעדיף לעסוק
בתכלית ,אך באמת היה צריך לחוש את נעמו של התכלית ,באמצעי ,שהרי אם כל מעשיו לשם שמים ,אין
חילוק בין עיסוקו באמצעי או בתכלית" .אבל טבע הארץ ,התנודדות החיים ולאות הרוחניות ,כשהיא
נסגרת במסגר הגופניות ,גרם שרק טעמו של הפרי ,של המגמה האחרונה ,האידיאל הראשי ,מורגש הוא
בנעמו והדרו ,אבל העצים הנושאים עליהם את הפרי ,עם כל נחיצותם לגידול הפרי ,נתעבו ונתגשמו
ואבדו את טעמם ,זהו חטא הארץ שבעבורו נתקללה כשנתקלל גם האדם על חטאו ,וכל פגם סופו לתיקון
ע"כ מובטחים אנו בבירור ,שיבואו ימים שתשוב הבריאה לקדמותה ,וטעם העץ יהיה כטעם הפרי ,כי
תשוב הארץ מחטאה ,ואורחות החיים המעשיים לא יהיו גורמים לחוץ בעד הנועם של האור האידיאלי,
הנתמך בדרכו ע"י אמצעים הגונים ,המחזיקים אותו ומוציאים אותו מן הכח אל הפעל.38
בכך הסביר הרב קוק זצ"ל ,ערכן של הנשים ,אעפ"י שרבות מהן עוסקות בנושאים המוגדרים
כאמצעים .מצינו במס' ברכות ,39שנשאלה השאלה" ,נשים במאי קזכיין" ,שהרי הן פטורות ממצות
תלמוד תורה ,ותשובת הגמ' שם "באקרויי בנייהו לבי כנישתא ]טורחות על בניהן להביאן לביה"ס לקרא
מקרא ולשנות משנה  -רש"י[ ,באתנויי גברייהו ונטרן לגברייהו ]נותנות רשות לבעליהן ללכת ללמוד
תורה ,וממתינות להן  -רש"י[ ,והרי פעולות אלו אינם אלא אמצעים המאפשרים לבעליהן ללמוד תורה,
ואעפי"כ אמרו שם" ,גדולה הבטחה שהבטיח הקב"ה לנשים יותר מן האנשים" ,הרי שזכות העסק
באמצעים עושה על הזכות והשכר של העוסקים במטרה עצמה.
דברים אלו אמר הרב קוק זצ"ל בנאום ברכה שנשא בחוה"מ סוכות ,בחגיגת הנחת אבן הפינה
לביהכ"נ אהל רבקה שבשכונת קרית שמואל בירושלים ,שנבנה מתרומתה של הנדיבה הגב' רבקה רוטברג
ע"ה ,ובקשר לכך הוסיף הרב ,שרעיון זה נרמז גם בשמחת בית השואבה ,שהרי עיקר המצוה היתה בניסוך
המים ע"ג המזבח ,והשאיבה אינה אלא אמצעי ,ואעפי"כ נקראת השמחה ע"ש השאיבה ,ולא ע"ש הניסוך
שהוא העיקר ,ואמרו חז"ל ,40שמקומם של הנשים למעלה ,על הגזוזטרה ,ואילו האנשים עמדו למטה,
והיינו ,שבחגיגה מפוארת זו ,שבה הובלט בצורה חגיגית הערך של ההתמסרות לשכלול האמצעים ,היה
מעמד הנשים ,המקדישות כ"כ הרבה לאמצעים ,מכובד יותר ,ומקום המושב הגבוה ניתן להן.
חייב כל אדם מישראל לומר לעצמו" ,מה ה' א-להיך שואל מעמך" ,מה חלקו המיוחד לו ,ואיזה
תחום ייעד לו הקב"ה ,שבו יוכל להתמסר ולמלא חובתו בעולמו ,ושלא ייגע לריק ולא ילד לבהלה ,ע"י
פזילה לעבר תכליתות שאינן מתאימות לו ,אף שהן בעלי יוקרה גדולה יותר.

 38אורות התשובה פ"ו ,ז.
 39ברכות יז ,ע"א.
 40סוכה נא ,ע"א..
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כך כתב הנצי"ב ,41כשעסק בחילוקי הכתות והמדרגות השונות שבכלל ישראל" ,שלכל אחד ברית
בפני עצמו ,ומה ששואל הקב"ה מזה ,אין שואל מזה ,וכמעט שאסור לכת השניה" ,כמו למשל ,ת"ח
העוסקים באהבה ובדביקות ,ועסקני הצבור שהם מנהיגי הדור ,שאסור להם לשנות תפקידם ,עסקני
הצבור אינם רשאים להתבטל מעיסוקם כדי לעסוק בעניני אהבת ה' ,ולהשקיע עצמם בלימוד תורה,
"שהרי בזה לא תהיה שקידתו בעבודה הציבורית תמה" ,ומה שאמרו בשבת ,שגדולה הכנסת אורחים
יותר מקבלת פני השכינה ,אין הכוונה שמעלת הכנסת אורחים גדולה יותר ,שהרי אין דבר גדול מקבלת
פני השכינה ,אלא שמצות הכנסת אורחים גדולה יותר ,והיא דוחה העיסוק בקבלת פני השכינה ,וכן נראה
ממעשיו של אברהם שכאשר ראה אורחים מתקרבים ,ביקש רשות מהשכינה לסור ממנה ,כדי לעסוק
באורחים כראוי להם ,ושימתין לו ,וכן אסור לת"ח השקועים בלימוד התורה ובדבקות ,להניח לימודם
ולעסוק בצרכי שעה ,וכן מוטל על כל אדם מישראל ,למלא תפקידו הראוי לו ,המיוחד לו ,ולא לפזול לעבר
משימות המתאימות לאחר.
42
עפ"י דברי הרב קוק זצ"ל  ,זהו חלק מהוידוי שמתודה כל אדם בסוף תפילת יום הכפורים" ,א-להי,
עד שלא נוצרתי איני כדאי ,ועכשיו שנוצרתי ,כאילו לא נוצרתי" ,והיינו ,שלפני שנוצרתי ,ודאי לא היה
בעולם דברי שהיה צריך לו ,שהרי אילו הייתי חסר בעולם ,ודאי הייתי נוצר קודם לכן ,וכיון שלא נוצרתי
עד עתה ,זה אות וסימן שלא היה כדאי לי להברא אז ,אלא לעת הזאת ,משום שכנראה הגיע השעה שאני
צריך למלא איזה דבר להשלמת המציאות ,ואילו הייתי מייחד מעשי אל תכלית בריאתי ,הנני עכשיו
כדאי ,אבל כיון שאין מעשי מכוונים לטוב התכלית ,הרי לא הגעתי אל תכלית בריאתי ,ואיני כדאי עדיין
כמו קודם לכן.
יסוד החסידות ושרש העבודה ,שיתברר ויתאמת אצל האדם מה חובתו בעולמו ,ויסוד הכל הוא
"קדש עצמך במותר לך" " ,וכל מעשיך יהיו לשם שמים".

 


 
 
 41העמק דבר ,דברים י ,יב.
 42עולת ראיה ,ח"ב עמ' שנו.
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א .הקדמה :הפן הגלותי של מגילת אסתר ופורים
ב .דין "כרכים המוקפים חומה מימי יהושע בן נון" ומשמעותו
 .1ארבע שאלות בענין היום הנוסף בשושן
 .2הקריטריונים לשושן פורים ושבח ארץ ישראל
" .3ינתן גם מחר"
 .4אחשורוש ,בני המן ובנין בית המקדש

ג .אי אמירת הלל בפורים כבטוי לשנאת ישראל שבמגילה
 .1מדוע " אין אומרים הלל בפורים"
 .2המשתה  -מלכות מול מלכות )פרק א'(
 " .3אחות לנו בבית המלך"  -וגם אח ומלך )פרק ב'(
" .4להשמיד להרוג ולאבד"  -המן ,אחשורוש ועמי הארץ )פרק ג'(

ד .מרדכי היהודי  -הצלת עם ישראל בזכות ארץ ישראל
" .1אשר הגלה מירושלים"
 " .2איש ימיני"  -שבט בנימין והמקדש
" .3איש יהודי...ושמו מרדכי"

ה" .ומרדכי לא יכרע ולא ישתחוה"
 .1התגרות מרדכי בהמן
 .2המן כע"ז  -נקודות הלכתיות להיתר השתחוואה
 .3חיוב הגדולים למסירות נפש כשהדור פרוץ
 .4משבר הדור בע"ז ובמשתה )בזיון ארץ ישראל(

ו .סיום " -מרדכי היהודי משנה למלך אחשורוש"
 " .1פרשו ממנו מקצת סנהדרין"
" .2משנה למלך אחשורוש" ומלכות שאול
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א .הקדמה :הפן הגלותי של מגילת אסתר ופורים.
אחד הנושאים המרכזיים ,העובר כחוט השני בכל כתבי הקדש ,הוא נושא יחודו של "המקום אשר
יבחר ה' א-להיך בו" )דברים יז ,ח(  -קדושת הארץ והמקדש .מ"בראשית" 1ועד " ויעל" 2שזורים בספורי
התנ"ך ,ובחלקים העיוניים שבו ,מצוות ,רעיונות ,אזהרות ונבואות הקשורים לאדמת הקודש הלא היא
ארץ ישראל .ספורי המקרא התרחשו רובם בארץ הקודש ואף אלו שארעו על אדמת נכר  -זיקתם לארץ
ברורה ופשוטה .3גם החלקים העיוניים שבתנ"ך ,רוויים ב"אוירא דארץ ישראל" .על הנבואות כבר נאמר
"כל מי שנתנבא ,לא נתנבא כי אם בה או בעבורה" )כוזרי ב ,יד( ואפילו ספרי החכמה שהם לכאורה מעבר
ומעל לצמצום המקום המסוים ,מושפעים ומשופעים בתאורי טבע הארץ.4
יוצאת מכלל זה היא מגילתה של אסתר ,שכל עלילתה מתרחשת בגלות ומראשה ועד סופה ספוגה
היא בתאור הוויתם של היהודים בארץ לא להם .אין בה לא קודש ולא מקדש ,לא טבע הארץ וקדושתה,
ולא כיסופים אליה .בספרים אחרים בתנ"ך שהם מצרניים למגילת אסתר מבחינת תקופת הזמן ,הלא
המה חגי זכריה ומלאכי שבנביאים ,ודניאל עזרא ונחמיה שבכתובים ,יש איזכור רב או מעט ,לארץ
הקודש ולמקדש ולבנינם .5יחידה היא מגילת אסתר המתעלמת מכל אלו .גם ההופעה היחידאית של
ירושלים במגילה ,טבועה היא בפסוק שיש בו ארבע לשונות של גלות "אשר הגלה מירושלים עם הגלה
אשר הגלתה עם יכניה מלך יהודה אשר הגלה נבוכדנצר מלך בבל" )ב ,ו( .כביכול רומז המקרא שלא העם
לבדו יצא בגלות ,אלא גם תפארתו  -ירושלים ,גם היא בגלות .ולא בגלות אחת ,אלא כביכול בארבע
7
גלויות המפורשות בנבואת דניאל ,6והן המלכויות הרמוזות ב"תוהו ובוהו וחשך על פני תהום"
שבבראשית .ארבע גלויות שהם ספור ארוך של עם אחד מפוזר ומפורד בין העמים הזועקות כנגד ארבע
לשונות של גאולה ומשוועות לה.
וארבע לשונות גלות מופיעות במגילה  -וגאולה אחת לארץ אין בה .אשר על כן יאה לאסתר השם
מגילת הגלות!

" 1בראשית ברא א-להים  -מה טעם פתח בבראשית? משום "כח מעשיו הגיד לעמו לתת להם נחלת
גויים" .שאם יאמרו אומות העולם לישראל ליסטים אתם שכבשתם ארצות שבעה גויים ,הם אומרים
להם :כל הארץ של הקב"ה היא הוא בראה ונתנה לאשר ישר בעיניו" )רש"י בראשית א ,א; המקור
בראשית רבה א ,ג(.
 2הפסוק החותם את התנ"ך" :כה אמר כורש מלך פרס כל ממלכות הארץ נתן לי ה' א-להי השמים והוא
פקד עלי לבנות לו בית בירושלים אשר ביהודה .מי בכם מכל עמו ה' א-להיו עמו ויעל" )דהי"ב לו ,כג(.
 3למרות שרוב חלקי הספור שבתורה מתרחשים במצרים ובמדבר סיני ,אין צורך להסביר ולהוכיח את
מרכזיותה וחשיבותה של ארץ ישראל במקרא.
 4כך למשל בספר תהלים ובמגילות שיר השירים וקהלת .וצ"ע מספר איוב.
 5בספר דניאל איזכור ארץ ישראל וירושלים מועט יחסית ,אך גם שם הוא ברור )פרק ט'(.
" 6וארבע חיון רברבן סלקן מן שמיא…" )דניאל ז ,ג(.
" 7תוהו זו מלכות בבל… ובוהו זו מלכות מדי… וחשך זו מלכות יון… על פני תהום זו מלכות הרשעה"
)בראשית רבה ב ,ה(.
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גם חג הפורים שהוא פריה של המגילה ,וה"כתבוני לדורות" של המאורע המתואר בה ,מיוחד מכל
חגי ישראל בחוסר זיק וזיקה לעניינה של הארץ .שלשת הרגלים חג האביב ,חג הקציר ,חג האסיף  -שמם
ומהותם מוטבעים בטבע הארץ ואקלימה .עבודתו המיוחדת של יום הכפורים אפשרית רק במקום
המקדש  -המקום המקודש שבארץ .נכון שבראש השנה קשה למצוא קשר בולט לארץ המסוימת אבל זו
היא אכן מהותו של היום "מלוך על כל העולם בכבודך והנשא על כל הארץ ."...חג החנוכה ,חבירו של חג
הפורים לחגים שאחרי המקרא ,מציין את חרות ישראל מצריו בארצו ,ואת תחילתה של מלכות בית
חשמונאי על אדמת הקודש .גם הפן הרוחני שבו ,ששייר לנו את מצוות הדלקת הנרות ,קשור במקדש
וקדשיו .בפורים אין לכאורה זכר לכל אלו .יש בו אכן שמחה וששון על הישרדות מופלאה של בני העם
בארץ גלותם ,אך אין במצוותיו ביטוי לא ליחוד הארץ וקדושתה ,ולא לכיסופי העלייה אליה או הדבקות
בה ובעפרה.
אשר על כן לא רק המגילה  -מגילה של גלות ,אלא גם החג  -חג של גלות הוא.
ראוי לציין שאין בדברים הנזכרים בזה משום פחיתות ח"ו של המגילה והחג .ראויה היא גלותם של
ישראל למגילה ולחג משל עצמה ,הן מהבחינה הטכנית  -חיצונית והן מהבחינה המהותית  -פנימית.
מבחינת משך הזמנים מהווה הגלות חלק ניכר מתולדות האומה ולכן היא ראויה לציון ולהדרכה מה
יעשה בה .עם ואומה זקוקים לדבר ה' ולהוראותיו לא רק בזמנים של "לכתחילה" כאשר הם על עמדם
ובמעמדם הרם בארצם ,אלא גם ,ואולי דווקא בזמנים של " בדיעבד" ,כשהם בשפלותם ללא מעמד ארצי
מוגדר ומוצק .דווקא בתקופת מחשך ואופל נחוצה כל כך קרן אורה מדריכה ומכוונת ,אורה הנותנת
תקוה להחלץ מן המיצר ולצאת מן הגלות אל הגאולה" .וליהודים היתה אורה" כזו בדמות מגילת אסתר
וחג הפורים שבא בגינה.
על אחת כמה וכמה נחוצים מגילה וחג של גלות אם יודעים אנו שמצב הגלות של עם ישראל אינה
ממש " בדיעבד" .דרכו של עם ישראל היא דרך "הירידה צורך עליה" ו"הגלות בעצמו הוא ראיה והוכחה
ברורה על הגאולה" .8במאמר "ונהפוך הוא" 9הארכנו להסביר שהגלות היא חלק הכרחי בתהליך הגאולה
ולולי הישיבה בחשך אין אנו זוכים לראות באור ה' .10ואם כך הוא ,בודאי ובודאי שגם הפן הנסתר של
הגאולה  -פן הגלות שלה ,זוקק הוא למגילה ולחג משלו.
אשר על כן מגילת אסתר ופורים הם מגילה וחג של גלות ,ויש להם מקום לא רק בדיעבד אלא
מלכתחילה.

אך דוקא מתוך ידיעה זו שהגלות היא חלק מהגאולה ,ומתוך ההבנה שזו הסיבה העיקרית
שבגינה יש לה לגלות חג משלה ,שומה עלינו לחפש גם בפורים וגם במגילה ,את הגשר והקשר
לגאולה ולארץ .ומשנדרשנו לחפוש נמצאו לנו גשרים הרבה ,וקשרים עבותים ,המחברים את החג
ואת הספר בעבותות אהבה וכסופי גאולה אל ארץ הקודש ,רק שכדרך המגילה הרוב בה בהסתר,
וכדרך החג חלק מהדברים עטופים בתחפושת ולבוש חיצוני הפוך.

 8מהר"ל נצח ישראל פרק א' .ועיין מאמרי 'ט"ו באב ונחמת אב' נדפס ב"בלכתך בדרך" מנ"א תש"ן.
 9המאמר עדיין בכתובים ,ויודפס אי"ה בקרוב.
 10על הפסוק "אל תשמחי אויבתי לי כי נפלתי קמתי כי אשב בחשך ה' אור לי" )מיכה ז ,ח( דרשו חז"ל
"אלמלי נפלתי לא קמתי .אלמלי ישבתי בחשך לא היה ה' אור לי" )מדרש תהלים כ"ב(.
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אשר על כן מגילת אסתר ופורים הם גם המגילה והחג של הגלות אבל בה בשעה הם גם מגילת ארץ
ישראל וחגה של ארץ ישראל .לשם גילוי ההסתר של חיבת הארץ שבמגילה ,והסרת לבושו החיצוני של
החג ,ולשם הבהרת הזיקה העמוקה שבין שניהם לבין ארץ ישראל ,באים הדברים דלהלן.
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ב .דין "כרכים המוקפים חומה מימות יהושע בן נון" ומשמעותו

 .1ארבע שאלות בענין היום הנוסף בשושן

במשנה שנינו" :כרכין המוקפים חומה מימות יהושע בן נון קורין בחמשה עשר .כפרים ועיירות
גדולות קורין בארבעה עשר" )מגילה א ,א( ,וכך גם נפסק להלכה .1אבל הלכה זו ,עם כל מה שהיא
מפורסמת ופשוטה ,היא הלכה מוזרה עד למאד .שהרי בכל חגי ישראל לא נמצא לו לפורים חבר ורע,
שיחוגו אותו ישראל בתאריכים שונים .2ובדין הוא שכך יהיה שכל עדת ישראל יעשו אותו חג באותה עת
ובאותה שעה ,ויהיה זה עצמו אות וסימן לאחדותו של גוי אחד בארץ.
לכאורה מפורשת התשובה בסיפור הנס וההצלה שבמגילה" :ותאמר אסתר אם על המלך טוב ינתן
גם מחר ליהודים אשר בשושן לעשות כדת היום...ושאר היהודים אשר במדינות המלך נקהלו ועמוד על
נפשם ונוח מאויבהם והרוג בשונאיהם...ביום שלשה עשר לחדש אדר ונוח בארבעה עשר בו ועשה אותו
יום משתה ושמחה .והיהודים אשר בשושן נקהלו בשלשה עשר בו .ובארבעה עשר בו ועשה אותו יום
משתה ושמחה" )ט ,יג-יח( .מהנס של אותה שנה צמחה תקנה לכל שנה ושנה "ויכתב מרדכי את הדברים
האלה...אל כל היהודים לקיים עליהם להיות עושים את יום ארבעה לחדש אדר ואת יום חמשה עשר בו
בכל שנה ושנה" )ט ,כ-כא( .ומהלכה זמנית ,למעשה ולהלכה קבועה לדורות נצח "קיימו וקבלו היהודים
עליהם ועל זרעם ועל כל הנלווים עליהם ולא יעבור להיות עושים את שני הימים האלה ככתבם וכזמנם
בכל שנה ושנה" )ט ,כז( הרי לנו מקור מפו רש לאותה חלוקה מוזרה שבין כרכין לכפרים ,ממעשה שהיה.
ועדיין לנו ארבע קושיות בענין זה ,שתים על גופא דעובדא שבימי מרדכי ואסתר ,ושתיים על ההלכה
הקבועה שנתייסדה בעקבות אותו מאורע .והשאלות זו על גבי זו.
א .מה ראה אחשורוש להציע ביוזמתו "ומה שאלתך וינתן לך ומה בקשתך עוד ותעש" )ט ,יב( .תינח
ביום המשתה הראשון כאשר אסתר פורצת לנכח בית המלך ,והיא לא נקראה זה שלושים יום  -מבין
אחשורוש שיש דברים בגו ,ומשנשאה חן בעיניו בלובשה מלכות ,הוא מציע "מה לך אסתר המלכה ומה
בקשתך עד חצי המלכות וינתן לך" )ה ,ג( .תינח שגם במשתה היין עצמו שאחשורוש חוזר בשינוי לשון על
אותה הצעה "מה שאלתך וינתן לך ומה בקשתך עד חצי המלכות ותעש" )ה ,ו( .גם נוחה דעתנו מהחזרה
השלישית על אותה הצעה נדיבה ביום המשתה השני "מה שאלתך אסתר המלכה ותנתן לך ומה בקשתך
עד חצי המלכות ותעש" )ז ,ב( שהרי עדיין לא שמע אחשורוש מה בקשתה ומה שאלתה .אבל בעמדנו אחרי
שמולאה בקשתה ונעשתה שאלתה "תנתן לי נפשי בשאלתי ועמי בבקשתי" )ז ,ג( ,והיהודים הורשו
"להקהל ולעמד על נפשם להשמיג להרג ולאבד) "...ח ,א( ומספר ההרוגים בא לפני המלך ,לכאורה אמורה

 1רמב"ם הל' מגילה פ"א ה"ד .טוש"ע או"ח סימן תרפ"ח סעיף א' ,סעיף ג'.
 2העובדה שבגלויות ישראל חוגגים יום טוב שני ,שאינו נחוג בארץ ישראל אינה ענין לכאן ,שהרי מעיקרו
החג עצמו הוא יום אחד ורק בגלל "בעיה טכנית" של קשיים בהפצת המידע על קידוש החודש עושים
אותו מספק ,יומיים באותם המקומות שלא ידעו אם החודש הקודם היה מלא או חסר ,אבל פורים
מעיקרו ומעצם מהותו נחוג בתאריך אחר במקומות שונים.
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אסתר להיות שבעת רצון .שהרי כל שאלותיה ובקשותיה התגשמו ,מה מקום יש לחזרה הרביעית ,והפעם
ביוזמת המלך "מה שאלתך וינתן לך ומה בקשתך עוד ותעש"? מנין לו שיש לה עוד שאלה או בקשה,
שהוא שואל מהי?
ב .מה ראתה אסתר לבקש בקשה מוזרה זו "ינתן גם מחר ליהודים אשר בשושן לעשות כדת היום"
)ט ,יג(? כלום צמאת דמים היא? 3וכי לא שבעה נפשה ממספר ההרוגים שעד כה? הרי כבר קויים בה
ובעמה "ונהפוך הוא אשר ישלטו היהודים המה בשונאיהם" )ט ,א(? כלום לא היה יותר ראוי לה לבקש
הטבה נוספת ליהודים מחוץ לזו שבאה על ידי החרב שהיא "אמנות האומות"? 4מדוע לא דרשה בניית
בתי כנסיות ,ייסוד ישיבות ו ענייני רווחה שונים לטובת היהודים .ואם כבר בקשת חרב בפיה ,מדוע דווקא
בשושן? מהו יסוד החילוק בין גויי שושן לגויי הארצות?
ג .ואחרי שנבין את מה שהיה בעבר עדיין צריכה עיון הימנה לדורות .מה טעם קבעו לההנציח את
החילוק שבין שושן לשאר מקומות ,לנצח נצחים? הצו לפיו הותרו יהודי שושן לעשות בי"ד כדת שעשו
בי"ג ,נראה פרט שולי במהלך העניינים במגילה .אותם שלש מאות צוררים שנהרג בשושן ביום הנוסף,
בטלים במאתים וחמישים ,בשבעים וחמש אלף איש שנהרגו ביום שלפניו .מה כל כך מיוחד בפרט הזניח
הזה ,שעשו אותו יתד ופינה להיות נעשה ונזכר אצל היהודים הם וזרעם וכל הנלווים עליהם בכל שנה
ושנה?
ד .וגם משנשלים תשובותינו לשלש השאלות הללו עדיין לא תנוח דעתנו .שכן גם אם חייבים
להשאיר זכר ושארית לפורים של שושן ,היה לנו לחגוג את שושן פורים באותם מקומות שהם "דומיא
דשושן" .כיצד הגענו להגדרה "ערים מוקפות חומה מימות יהושע בן נון"? האם ניתנה הרשות המיוחדת
בשושן בגלל היותה מוקפת חומה? מה עניין החומה לכאן? הרי הדת ניתנה בשושן על שום היותה עיר
המלוכה או בלשון הכתוב עיר הבירה ,והרי זה כינויה של שושן במגילתנו "שושן הבירה" .5ואם כן
הקריטריון היה צריך להיות ,בכל "עיר בירה"! 6מה עדיפה "עיר מוקפת חומה" בצד השווה לשושן ,מעיר
ששמה מתחיל באות "ש" או מתכונה צדדית אחרת של שושן?! ומה עניינו של יהושע בן נון ,שקדם
לסיפור המגילה באלף שנים ,למצוה זו? גם אם נבין מדוע "עיר מוקפת חומה" מדוע "מימות יהושע בן
נון" ולא מימות מרדכי ואסתר בשושן הבירה?

 3יצויין שחג הפורים בזמניו השונים לא נקבע ליום הנצחון וההרג באויבים ,אלא רק למחרת! ביום
המנוחה ,אולי בחינת "מעשה ידי טובעים בים ואתם אומרים שירה"? מכאן ברור שאין אנו ששים
בנקמה סתם.
 4על הפסוק "וחרבו שלופה בידו" )במדבר כב ,כג( מביא רש"י מדרש" :רשע זה הניח כלי אומנתו שכלי
זיינו של אומות העולם בחרב ,והוא בא אליהם בפיו שהוא אומנות שלהם ,אף אני אתפוש את שלו ואבא
עליו באומנתו .וכן היה סופו ואת בלעם בן בעור הרגו בחרב" .והשווה במדבר לא ,ח ורש"י שם.
5
נשים לב שהכינוי בירה מופיע בתנ"ך  16פעמים 12 .מתוכם בהתיחס לשושן ) 10מתוכם במגילתנו( ו-4
פעמים בקשר לבית המקדש )בנחמיה ודה"י( ,מלבד אלו אין עוד עיר בתנ"ך הנקראת בירה.
 6למען ההגינות יש לציין שדווקא בפסוקים הרלוונטים לענייננו מוזכרת שושן בלי התואר "הבירה".
"ינתן גם מחר ליהודים אשר בשושן" )ט ,יג( "ותנתן דת בשושן" )ט ,יד( ,ועיין מה שכתב בזה האלשיך.
אבל עדיין השאלה במקומה .ועיין בדברינו לקמן הערה .22
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 .2הקריטריונים לשושן פורים ושבח ארץ ישראל
7

תשובות מספר ניתנו לשאלות אלו ,הלא הן כתובות במאמר "הסתר באסתר"  .הנוגע לענייננו מפורש
בדברי חז"ל והוא מתייחס לשאלה האחרונה .וכך אמרו בירושלמי" :כרכים המוקפין חומה מימות
יהושע בן נון קורין בט"ו .ר' סימון בשם רבי יהושע בן לוי חלקו כבוד לארץ ישראל שהיתה חריבה באותן
הימים ותלו אותה מימות יהושע בן נון" )מגילה פ"א ה"א( .ופירש קרבן העדה "לכן אמרו מימות יב"נ
ולא אמרו מימות אחשורוש ,דהא כל עיקר שחילקו המצוה לשני ימים היינו משום דמוקפין דמיין לשושן.
א"כ כי שושן )=כמו שושן( ה"ל לתקן מוקף חומה מימות אחשורוש? אלא כדי לחלוק כבוד לא"י שהיתה
חריבה באותן הימים שלא היו עיירות הרבה בא"י שהיו להם אז חומה והיה גנאי בדבר שתהא נידונת
כפרזים" .והרמב"ם סיים הלכה זו במילים "ויהיה זכרון לארץ ישראל בנס זה" )הל' מגילה פ"א ה"ה(.
הקשר בין כבודה של הארץ לימות יב"נ על פי האמור לעיל הוא בעיקר קשר טכני  -ארכיטקטוני,
דהיינו בתוקפת יב"נ היו בארץ מספר ערים מוקפות חומה )בניגוד לימי אחשורוש שאז היתה הארץ
חריבה( ואם הקריטריון לקריאה בט"ו ,יהיה מימות יב" נ נוכל להכניס לרשימה זו גם ערים בארץ ישראל.
אבל ברור שאין זו הסיבה היחידה ,שהרי אפשר למצוא תקופות נוספות בהיסטוריה של ארץ ישראל שהיו
בה ערים מוקפות חומה ואולי במספר רב יותר מאשר בימי יב"נ .8מתוך המקרא עולה שבתקופת
12
השופטים היתה תבץ מוקפת חומה ,9בראשית הממלכה היו הערים בית שאן ,10מחנים 11ואבל בית מעכה
ערי חומה ,ועל עוזיהו נאמר "ויפרץ את חומת גת ,ואת חומת יבנה ואת חומת אשדוד" )דה"ב כו ,ו(.
ואם לחשך לבך לומר ,שהקו המחבר את מקום הנס ביום הנוסף  -שושן ,אל ימי יהושע הוא קו
שנטווה בגמרא על ידי גזירה שווה בכתוב" :יליף 'פרזי' 'פרזי' :כתיב הכא 'על כן היהודים הפרזים',
וכתיב התם 'לבד מערי הפרזי הרבה מאד'" ]רש"י :בביאת הארץ בימי משה ויהושע[ ,13היא גופא קשיא,
במה עדיף 14הפרזי של ימות משה ]לא לחינם ציין רש"י לשמו של משה ,כי הפסוק הוא בספר דברים ג ,ה[
העוסק בכיבוש הבשן ממזרח לירדן ,מ"פרזי" האמור בתקופת שמואל "מעיר מבצר ועד כפר הפרזי"

 7עדיין בכתובים שלא נתפרסמו.
 8יש לציין שהעיר היחידה שהמגילה נקראת בה בט"ו לכתחילה לפי הקריטריון "מוקפות חומה מימי
יהושע" היא ירושלים ,יש אמנם ספק על ערים אחרות כגון טבריה ,חברון ,צפת ,לוד ,עכו ,יפו ועוד )עיין
רשימת הערים בספר מקראי קודש לפורים לרב משה הררי ,עמ' קא-קז ,אבל שם גם הנוהגים לקרוא
בט"ו קוראים בלא ברכה! גם ביריחו למרות שודאי היתה מוקפת חומה כשנכנסו לארץ ,כיון שנפלה
החומה הוי ספק.
 9שמ"ב יא ,כא "הלא אשה השליכה עליו פלח רכב מעל החומה".
 10שמ"א לא ,י "ואת גויתו תקעו בחומת בית שאן".
 11שמ"ב יח ,כד )אל גג השער אל החומה(.
 12שמ"ב כ ,טו " ויצורו עליו באבלה בית המעכה וישפכו סוללה אל העיר ...משחיתים להפיל החומה".
 13גמרא מגילה ב ,ע"ב; לאפוקי מדעת ר' יהושע בן קרחה שסובר שבט"ו קורין כרכים המוקפות חומה
מימי אחשורוש.
 14השווה :שבועות ז ,ע"ב לגבי ג"ש טומאות  -טומאות.
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)שמ"א ו ,יח( או אפילו מהמילים "חדלו פרזון בישראל" "צדקות ה' צדקות פרזונו בישראל" )שופטים ה,
15
ז;יא( המעידות על מציאותם של ערי מבצר וחומה בתקופת דבורה?
צריך לומר שכך היתה הקבלה בגזירת הכתוב ,ללמוד גזירה שווה בין ה"פרזי" שבמגילת אסתר
דווקא ל"פרזי" שבימי משה "ואין אדם דן גזירה שווה מעצמו אלא אם כן קיבלה מרבו" .16ובכל זאת יש
להטעים אותה גזירת הכתוב המביאה את יהושע ממרחק של כאלף שנים לתוך סיפורה של המגילה
והלכותיו של חג הפורים.
הטעמה זאת באה לנו ללא כל קושי .שכן אם בשבח הארץ "וכדי לחלוק לארץ ישראל" מדובר ,אין
לך יפה וטוב מלסמוך אותה ליהושע בן נון .עוד בהיות העם במדבר היו יהושע וליבו בארץ ישראל .בניגוד
לעשרת המרגלים אשר הוציאו את דיבת הארץ רעה "ויהושע בן נון וכלב בן יפונה...קרעו בגדיהם ויאמרו
אל כל עדת בני ישראל לאמר הארץ אשר עברנו בה לתור אותה טובה הארץ מאד מאד" )במדבר יד ,ו-ז(.
יתירה מזו :שמו של יהושע קשור לאותה זיקה לחיבת ארץ הקודש בתרתי" :ויקרא משה להושע בן נון
יהושע )במדבר יג ,טז(  -אמר :יה יושיעך מעצת מרגלים" )סוטה לד ע"ב( .וגם" :וידגו לרוב בקרב הארץ
)בראשית מח ,לז(  -מי ששמו כשם הדג ,בנו מכניסן לארץ" )בראשית רבה צז ,ג(.
הקשר הזה מתחזק עם הכניסה לארץ "וצו את יהושע וחזקהו ואמצהו כי הוא יעבור לפני העם הזה
והוא ינחיל אותם את הארץ אשר תראה") .דברים ג ,כח( .הן הכיבוש והן חלוקת הארץ והנחלתה שנעשו
במנהיגותו של יהושע מזכות אותו בתואר מנחיל הארץ .אשר על כן תרומתו שלו לסדר תפילותינו מאז
ולתמיד ,היא ברכת הארץ שבברכת המזון "יהושע תיקן להם ברכת הארץ כיון שנכנסו לארץ" )ברכות מח
ע"ב(.
הרב הוטנר מוסיף גוון חדש ומיוחד לקשר בין יהושע להתחלקות ימי הפורים ולקריטריון "מוקפות
חומה מימי יב"נ" ,ואלו דבריו" :הנה המלחמה הראשונה בעמלק בימי משה היתה לאחר שהוא בא עלינו
ואז יצאנו לקראתו למלחמה .ובמלחמה השניה בעמלק בימי שאול באנו אנחנו עליו .ומועד הפורים שהוא
קדושת הזמן של עסקנו עם עמלק ,בעל כרחו שיכלול בתוכו שני אופנים הללו של המלחמה בעמלק .וזהו
עומק משמעותה של התחלקות מועד הפורים לשני ימים :י"ד וט"ו ,כי בי"ד הוא בא עלינו ביקש להשמיד
להרוג ולאבד וכשעשה לנו הקב"ה נס והגענו של המנוחה ,ונחו מאויביהם אז אנחנו יוצאים עליו
למלחמה ,ואנחנו מבקשים עוד יום "להנקם מאויביהם" אע"פ שאין כאן עוד " ולעמוד על נפשם" .באופן
שקדושת הזמן של י"ד וט"ו באדר כולל הוא את שני סוגי המלחמה בעמלק...בין שני הסוגים האלה
מפסיק הוא המצב של "ונוח מאויביהם" .והנה חובת היציאה למלחמה על עמלק חלה היא עלינו משעת
כיבושו של יהושע בן נון .שלש מצוות נצטוו בכניסתם לארץ להכרית זרעו של עמלק )סנהדרין כח( ועל כן
מיוחדת היא קדושת הזמן של ט"ו להיותה מקושרת עם כבושו של יהושע בן נון כי על כן קדושת הזמן של
ט"ו היא קדושת המלחמה בעמלק שאנחנו יוצאים לקראתו ,וחובת יציאה זו חלה היא בשעת כיבושו של
יהושע בן נון".17

 15עיין רש"י שם "ערי הפרזי שאין להם חומה חדלו מהיות יושבים מפני האויבים ונאספו אל ערי
המבצר" )פסוק ז'( "שהשקיט את ישראל לשכון פרזון ולצאת יחידים שלא באסיפת עם" )פסוק יא(.
 16לשון רש"י בגמ' מגילה ב :בהסבר דעת ריב"ק שלא למד ג"ש של פרזי  -פרזי כלל.
 17פחד יצחק לפורים ענין ט"ו )עמ' ס'(.
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תוספת הארתו של הרב הוטנר חשובה מפני הדגש שהקשר של פורים ומצוותיו ליהושע אינו רק בגלל
העבר של כיבוש הארץ ,אלא שיש סוג מיוחד של מלחמה בעמלק ,שהיא מלחמה לדורות כידוע ,שמתחיל
ביהושע ונמשך מדור דור עד שיהיה שמו שלם והכסא שלם .גם האלשיך מצא רמז בפסוק הזה לעניינו של
יהושע ולחלוקת הימים" .אך אחשוב רצו יהיה רמז למה שכתוב בתורה "כי יד על כס י-ה "...ועל כן ביום
מועד העיירות נרמזה השבועה שהוא י"ד כמה דאת אמר "כי יד" ,וביום מועד המוקפין נרמז נוסח
השבועה שהוא הקרא 18יתברך "על כס י-ה" שעולה ט"ו...ועל כן עשו בט"ו ,כי עזרם שם י-ה ועל כן סמכו
על ימות יהושע בן נון שעמד לו שם זה שעל כן קרא משה להושע בן נון יהושע" ,י-ה יושיעך מעצת
מרגלים" הוא שם י-ה שעזרו מאז נגד עמלק".19
מיהושע בן נון נעבור עכשיו להסבר הפן השני של ההלכה "ערים מוקפות חומה" ולשאלתינו
שהקריטריון הזה הוא לכאורה לא רלוונטי ,שהרי היום הנוסף בשושן לא ניתן על שום היותה מוקפת
חומה ,אלא על שום היותה עיר הבירה! אכן חייבים לזכור שהקריטריון של מוקפת חומה נובע מהאמור
במגילה עצמה ואינו "חידוש" של דורות מאוחרים )כמו הקריטריון של ימי יהושע בן נון( ,שהרי לאחר
תיאור המעשה בימי מרדכי ואסתר ,בו החילוק בין י"ד וט"ו מתואר כחילוק שבין "היהודים אשר
במדינות מלך" )ט ,טז( ,לבין "היהודים אשר בשושן" )ט ,יח( .כשהמגילה עצמה קובעת את הענין לדורות
מופיע הקריטריון הבא" :על כן היהודים הפרזים היושבים בערי הפרזות עושים את יום ארבעה עשר."...
מילת "פרזים" פירושה הוא "שאינם יושבים בערי חומה" )רש"י ט ,יט( והניגוד שלה הוא אם כן ערים
מוקפות חומה .על כן מסיקה הגמרא מהפסוק הזה" :מדפרזים בי"ד  -מוקפים בט"ו" )מגילה ב ע"ב(.
אבל היא גופא קשיא מה טעם קבעו אנשי כנסת הגדולה שכתבו את מגילת אסתר ,20קריטריון של "פרזי"
מול "עיר מוקפת חומה" ,יותר מאשר ערים רגילות לעומת ערי בירה ,שהוא הקריטריון היותר מתאים
לכאורה ,כי דווקא בגין תכונה זו נתווסף לשושן יום של הכאה באויבים.
אבל משביררנו לעיל שהקריטריון של ימי יב"נ נבחר על שום שבח ארץ ישראל וישובה ,התשובה
פשוטה מאד .היושבים בערי הפרזות אינם מחוברים לקרקע .עיר פרוזה ,היום היא כאן ומחר שם.
החומה מעניקה לא רק הגנה מפני אויב אלא גם הגנה מפני הארעיות .הקפת עיר בחומה היא הכרזה על
קביעות ,על נטיעת שרשים עמוקים שלא יעקרו בנקל ,ובעיקר זוהי הצהרה של קשר לאדמה ולארץ .ואם
הקריטריון של החילוק מונחה על פי העיקרון של שבח ארץ ישראל ,ועל כן לדברי הירושלמי נבחרו ימי
י הושע בן נון ,אין לך מתאים מלחתום על צידה השני של המטבע ,את הקריטריון של "מוקפות חומה".
ייתכן שהמגילה עצמה רומזת על כך בעובדה שבכל הפסוקים המדברים בהבדלים שבין י"ד לט ,ו,
בכל חמשת האיזכורים של העיר שושן מושמט תואר "הבירה" ממנה" ,21אשר בשושן" )יג( "דת בשושן"
)יד( "אשר בשושן ...ויהרגו בשושן" )טו( "אשר בשושן" )יח( .זאת לעומת עשרה איזכורים של "שושן
הבירה" שבשאר המגילה .22ייתכן שפשר ההשמטה נעוץ ברצון ל"נטרל" את עובדת היותה של שושן עיר
 18למילה 'הקרא' אין לכאורה הסבר ואולי צ"ל 'הא-ל'.
 19משאת משה פירוש האלשיך למגילת אסתר ט ,כח ד"ה ועל דרך הפשט.
 20עיין בבא בתרא טו ע"ב "ומי כתבן "...ועיין עוד הקדמת דעת מקרא למגילת אסתר עמ' " 19-18מחברה
של המגילה וזמנו".
 21עיין מלבי"ם ןבמנות הלוי שעמדו בארוכה על השמטה זו.
 22העיר "שושן" בלי התואר "הבירה" מופיעה עוד חמש פעמים במגילה :ג ,טו; ד ,ח; ד ,טז; ח ,טו .ועיין
מפרשים בהסבר ההשמטה.
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הבירה לענין קביעת היום הנוסף ,וכדי להשאיר מקום לקביעה שהקריאה בט"ו ,היא לערים המוקפות
חומה בדוקא ,כדי להראות את חביבות הקביעות והקשר לארץ הקודש ,קביעות המסומלת בחומה
המקיפה את העיר.

" .3ינתן גם מחר"
בכך ענינו על השאלה הרביעית בענין הקריטריונים למקומות הקוראים בט"ו ,ובכך גם מתורצת
השאלה השלישית בדבר קביעת שני ימי החג לדורי דורות .משנקבע שהעקרון הוא הדגשת חשיבות
וחיבוב קדושת ארץ ישראל ,ראוי הוא עיקרון זה שיהא מונצח לנצח .זאת ועוד ,הבאנו לעיל את דברי הרב
הוטנר שיש שני סוגים נפרדים של מלחמה בעמלק .אחד שמקורו במלחמת משה ויהושע ,כאשר היוזם
למלחמה היה עמלק ואנו המתגוננים ,והשני שמקורו במלחמת שמואל ושאול כאשר אנו יוזמי המלחמה.
קו המעבר מסוג מלחמה אחד למשנהו הוא הכניסה לארץ והמצב של "ונח מאויביהם" המקביל ל"והיה
בהניח לך ה' א-להיך מכל אויבך מסביב" .ושתי המלחמות הללו הונצחו לעד בי"ד באדר ובט"ו בו.23
על דברי הרב הוטנר יש להוסיף נדבך ,המציין הבדל נוסף בין שני סוגי המלחמות .יהושע לא נצטווה
למחות את זרע עמלק אלא רק להלחם בו ולהחלישו ,ועל זה דרשו חז"ל "ויחלוש יהושע את עמלק -
וישרש יהושע אינו אומר ,אלא " ויחלוש"  -שחולש ומשייר .א"ר יצחק :אנו מוצאים שבקש יהושע למחות
את זכר עמלק אמר לו הקב"ה  -חייך ,עד עכשיו .שאול המלך עתיד לעמוד מבנימין ולשרש ביצתו של
עמלק שנאמר )שופטים ה ,יד( "מני אפרים שרשם בעמלק אחריך בנימין בעממיך" .מני אפרים  -זה
יהושע .אחריך בנימין  -זה שאול" .24הוי אומר שמלחמת ההתגוננות מפני עמלק היא מלחמה לשעה והיא
מלחמה שבדרך ,אבל מלחמת ההתקפה על עמלק היא מלחמה לעתיד ,מלחמה נצחית מדור דור ,ותכליתה
"תמחה את זכר עמלק"!
אשר על כן ברור מאד ,מדוע קבעו מרדכי ואסתר שני ימים שונים לזכר שני הניסים בי"ג ובי"ד .בכך
הם ציינו את שתי המלחמות הנפרדות והשונות בעמלק זו שבדרך וזו שבארץ ,ואשר רמוזות בפסוק כי יד
על כס י-ה מלחמה לה' בעמלק מדור דור.
ומתוך דברינו אלה יעלה גם יישוב לשאלה השניה דלעיל ,על בקשתה המוזרה לכאורה של אסתר
"ינתן גם מחר ליהודים אשר בשושן לעשות כדת היום" .ושאלנו" :כלום צמאת דמים היא? הרי כבר
קויים בה ובעמה ונהפוך הוא אשר ישלטו היהודים המה בשונאיהם"? לפי האמור בקשתה מובנת ,כי היא
יודעת שעד עכשיו קיימו מצות החלשת עמלק כשהוא יזם את המלחמה .אבל היא יודעת שצריך לחתום
את הנס גם במלחמה יזומה ע"מ להכרית זרע עמלק .וכך כתב הרלב"ג "כי ראתה אסתר כי לא הספיקו
לכלות לכל אותם שצררום קרובי המן מזרע עמלק 25 ,"...ועל כן באה בקשתה ליום נוסף של מחיית עמלק
שנשאר בשושן.
אבל בהסתר ,מסתתר בבקשת אסתר גם מסר נוסף והוא חשיבות ארץ ישראל .שהרי היום הנוסף
הזה והמלחמה המיוחדת הזו בעמלק מיוחדים הם לארץ ישראל .לעיל ראינו שהתקנה לדורות שהיא
תוצאת היום הנוסף ,עיקרה ומהותה היא שבח ארץ ישראל .ייתכן לומר שסוף מעשה במחשבה תחילה,

 23עיין לעיל עמ'  ,Error! Bookmark not defined .ובפחד יצחק פורים ענין ט"ו.
 24פסיקתא רבתי ,פרק יב ,מובא בתורה שלמה ,שמות יז ,יג ,אות קח.
 25מצוטט מספר מנות הלוי לרבי שלמה אלקבץ )מחבר הפיוט "לכה דודי"(.
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ואותם דברים שכתב מרדכי ושלחם בספר אל כל היהודים "לקיים עליהם להיות עושים את יום ארבעה
עשר לחדש אדר ואת יום חמשה עשר בו" )ט ,כא( אותם דברים עלו גם בראשה של אסתר כשנתנה את
תשובתה למלך כאשר נשאלה "מה בקשתך עוד ותעש"  -ויושבה בזה גם השאלה השניה.

 .4אחשורוש בני המן ובנין בית המקדש
אבל המהלך הזה בו תירצנו את השאלות הרביעית השלישית והשניה )לפי זה הסדר( אי אפשר
להעמיסו גם על השאלה הראשונה ,מדוע יוזם אחשורוש פניה אל אסתר ושואל אותה על בקשה נוספת.
כי אף אם נכונים דברינו שסברת הירושלמי בענין כבוד ארץ ישראל )שאלה ד'( ,עומדת גם ביסוד קביעתו
של מרדכי להנציח את החג השני לדורות )שאלה ג'( ,וגם ביסוד בקשתה של אסתר ליום נוסף בשושן
)שאלה ב'( ,קשה להניח שגם אחשורוש ידע ,או חשב ,על סברת הירושלמי .ארץ הקודש והמקדש חשובה
בודאי בעיני המלך שטוף התאוות והמשתאות ,פחות מאשר קליפת השום .מה מניע אותו אם כן לשאול
את אסתר ,שכל בקשותיה וציפיותיה התממשו מעל ומעבר 26לחלומותיה הורודים ביותר "ומה שאלתך
וינתן לך ומה בקשתך עוד ותעש"?
לדעת ר' עמוס חכם באמת אין אחשורוש ממש מציע לאסתר שתבקש בקשות נוספות" :הכוונה לומר
לאסתר ,כלום כבר באת על סיפוקך בכל אלה או שמא יש לך משאלות נוספות...משום שהיה בדעתו שכבר
נתמלאו כל משאלותיה" .27ולדעתו תוספת המילה "עוד" בדברי אחשורוש כאן לעומת שלש הפעמים
הקודמות ,מורה ומוכיחה שיותר ממה שהוא מציע ,הוא באמת חושב שאין צורך להציע.
זאת כנראה גם כוונת הגמרא שמציינת על הצעת אחשורוש" :מלמד שבא מלאך וסטרו על פיו"
)מגילה טז ע"ב( ,ופירש רש"י" :שהרי התחיל לדבר בלשון כעס וסופו אמר מה שאלתך" ,תחילת דיבורו
של המלך אכן אינה מסגירה את כוונתו להציע לאסתר הצעה כל שהיא "ממה שהיה חושב למספר
ההרוגים ב' מאות וי' בני המן בשושן ,זולת שאר מדינות מלך מה עשו משמע שהיו הרבה בעיניו ,וכעס"
)מהרש"א שם( .העולה מהדברים שאחשורוש אכן לא התכוין להציע לאסתר לבקש דבר נוסף ,להיפך הוא
כועס על המצב ורק המלאך הפלאי 28סוחט מפיו דברים שאינם באים מלבו ולרצונו.29
ובכל זאת הרבה מהמפרשים מסבירים את הפסוק כפשוטו ,שהמלך מתכוין לדבריו ולהצעתו.
וחלקם אף עונים על שאלתנו דלעיל מהיכן נדיבות הלב המיוחדת הזו .אף אנו נענה חלקנו בזה ,מתוך
המבט בו אנו מסתכלים עכשיו על המגילה ,דהיינו מבט של חיבה וזכרון מעלתה של ארץ ישראל.
ראשית נשים לב שבדבריו הפעם משמיט אחשורוש קטע החוזר שלש פעמים בכל הצעותיו הקודמות.
עד כה תמיד הוסיף אחשורוש בדבריו "עד חצי המלכות" 30ואילו כאן משמיט אחשורוש היגד זה .לכאורה
הביטוי נתפס כמדגיש את רוב טובו של אחשורוש ואת נדיבות הצעתו ,הנותנת פתח לבקש כמעט הכל.
אבל הגמרא לא הבינה כך" .עד חצי המלכות" נתפס בעיני הגמרא כמדגיש את חצי הכוס הריקה ,ולא את

 26אסתר לא ביקשה ולא "חלמה" לבקש את בית המן ,ושמרדכי יקבל את הטבעת שניתנה להמן.
 27פירוש דעת מקרא אסתר ט ,יב.
 28במלאך הזה "משתמשים" חז"ל כמה פעמים בפירושם למגילה ,כנראה כדי להדגיש שההתרחשויות
אינן ממש טבעיות ויש לחפש את שרשן במהלכים עליונים של המלך ששמו אינו מוזכר בספר.
 29גם בספר מנות הלוי הסביר שהמלך כועס ובעצם אינו מתכוין לתת לאסתר יותר ממה שכבר נתן.
 30ה ,ג; ה ,ו; ז ,ב.
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חצי הכוס המלאה .וכך דרשו חז"ל" :עד חצי המלכות  -ולא כל המלכות ולא כל דבר שחוצץ למלכות,
ומאי ניהו? בנין בית המקדש" )מגילה טו ע"ב( .והדברים טעונים הסבר ,שהרי אחשורוש אינו יודע בשלב
זה שאסתר שייכת לעם היהודי ,ובכלל מה מפריע לו בנין ביהמ"ק עד שהדבר מהווה עבודו חציצה
למלכותו שלו?
31
במקומות אחרים הסברנו בארוכה שבנין בית המקדש ,אחרי חורבנו הראשון ,הטריד מאד את
מלכי התקופה .נבואות שבעים השנה שנאמרו ע"י ירמיהו ודניאל 32הטילו מורא ופחד על בלשצר ועל
אחשורוש .וכאשר לפי חשבונם עברו שבעים השנים ובית המקדש לא נבנה חגגו את מה שחשבו לכשלון
הנבואה ,במשתה גדול .כך מסבירה הגמרא מדוע עשה אחשורוש את המשתה המפורסם שלו רק בשנת
שלש למלכותו "כיון דחזי דמלו שבעין שנה ולא אפרקו  -אמר השתא ודדאי תו לא מפרקי .אפיק מאני
דבית מקדשא ואשתמש בהו" )מגילה יא ע"ב( .טעותו של אחשורוש אינה מענין מאמר זה ,33עכ"פ ברור
לנו שהוא חשש מבנין בית המקדש היהודי .אשר על כן משבאה אצלו אסתר והוא מבין שיש לה בקשה
יוצאת דופן ,שהרי סיכנה את עצמה בביאה שלא ברשות ובלא להיקרא ,גם כשנשאה חן וחסד מלפניו הוא
מציע לה הכל  -מלבד בנין בית מקדש ליהודים!
ולפי זה אם משמיט אחשורוש את הפיסקה "עד חצי המלכות" בהצעתו הנוכחית ,כנראה שבשלב זה
הוא "חוזר בתשובה" ומסיר את המחסום שהציב קודם לכן בענין בקשות הקשורות בביהמ"ק.
תימוכין להשערה זו ניתן להביא מהאיזכורים החוזרים ונשנים של עשרת בני המן בפרק ובענין בו
אנו עומדים .מלבד פירוט שמותיהם הנכתבים במגילה בצורה מיוחדת 34הצודה את עין הקורא,
והנקראים בצורה בלתי שגרתית" ,35מככבים" עשרת בני המן בסמוך ונראה ליום הנוסף בשושן .כך לגבי
הצעת אחשורוש "בשושן הבירה הרגו היהודים ואבד חמש מאות איש ואת עשרת בני המן...ומה שאלתך
וינתן לך" )ט ,יב( .וכך בתשובת אסתר "ינתן גם מחר ליהודים אשר בשושן לעשות כדת היום ואת עשרת
בני המן יתלו על העץ" )ט ,יג( .והמגילה חוזרת ומסכמת וכורכת שוב את שני העניינים" :ויאמר המלך
להעשות כן ותנתן דת בשושן ,ואת עשרת בני המן תלו" )ט ,יד(.
מה חשיבותם של עשרת בני המן אשר מוזכרים שוב ושוב בסופה של המגילה? כדאי לשים לב
שאביהם הרשע נתלה בשנה שלפני כן )אחד עשר חדשים ליתר דיוק( ושמו וזכרו הספיקו בודאי להמחות
מתודעת ההמון .ייתכן מאד שבני המן מוזכרים לא רק כבנים של ...אלא "בזכות" עצמם ,זכות שאולי
קשורה ביום הנוסף שזכתה בו שושן .ואכן בניו של המן ראויים מצד עצמם לתואר צוררי היהודים:
"עשרת בני המן  -ראיתי בסדר עולם ,אלו עשרה שכתבו שטנה על יהודה וירושלים כמו שכתוב בספר
עזרא "ובמלכות אחשורוש בתחילת מלכותו כתבו שטנה על יושבי יהודה וירושלים )עזרא ד ,ו( ומהי
השטנה? לבטל העולים מן הגולה בימי כורש שהתחילו לבנות את הבית והלשינו עליהם הכותים
והחדילום .וכשמת כורש ומלך אחשורוש והתנשא המן דאג שלא יעסקו אותם שבירושלים בבנין ,ושלחו
 31עיין ספרי "יונה נבואה ותוכחה" עמ' .215-217
 32ירמיהו כה ,יא; ירמיהו כט ,י; דניאל ט ,ב.
 33עיין שם בספרי ,הסבר כל הענין על פי עקרון "הנבואה הנזילה".
" 34דרש רב שילא ,כל השירות נכתבות אריח על גבי לבנה...חוץ משירה זו" )מגילה טז ,ע"ב .ונפסק
להלכה בשו"ע או"ח סימן תרצ"א(.
" 35אמר רב אדא דמן יפו ,עשרת בני המן ועשרת צריך למימרינהו בנשימה אחת" )מגילה טז ,ע"ב .ונפסק
להלכה בשו"ע או"ח סימן תר"צ(.
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בשם אחשורוש לשרי עבר הנהר לבטלן" )רש"י ,אסתר ט ,י( .אם הוכח לעיל שהדת על תוספת היום
בשושן נובעת מכבוד ארץ ישראל מובן שכבוד זה עולה גם מתלייתם של בני המן חורשי השיטנה על ארץ
ישראל ויוזמי העיכוב בבניית בית המקדש.
אבל כפי שראינו לעיל עשרת בני המן כרוכים בתוספת היום בשושן לא רק בבקשתה של אסתר )פס'
יג( ובדת שנתנה בשושן ע"י המלך )פסוק יד( אלא כבר בהצעתו של המלך בפסוק יב .ושם גם הסיר את
המניע לבנות בית המקדש בזה שהשמיט את "עד חצי המלכות" .נראה ,שהמלך עצמו חזר בו מהתנגדותו
לכבוד ארץ ישראל ולבנין המקדש .וכך הביא בספר מנות הלוי בשם הר"ר יהודה בן שושן" :כמדומה
שלא שיער המלך שיהרגו אפילו אחד בכל מדינות המלך וז"ש ביום ההוא בא מספר...וכראות המלך אמר
אם בשושן הבירה עשו כן ,בשאר מדינות המלך מה עשו? הנה הרג רב ,וזה יעיד כי כל זה נשתלשל מרצון
הכח העליון כפי אשר נשתלשלו הדברים ,וכיון שהדבר כן מה תשאלו ומה תבקשו עוד" .36ייתכן מאד
שהמניע שהביא למהפך בגישתו של אחשורוש היה לא רק מספר ההרוגים אלא כל מהלך סיפור המגילה
בסימן "ונהפוך הוא" .כל זמן שהשעה שיחקה להמן ,גם אחשורוש משתף עימו פעולה .ומאותה שעה
שהתברר לו שהמן חורש רעתו "הגם לכבוש את המלכה עימי בבית" ,מתברר לו שהוא הימר על ה"סוס"
הלא נכון ומאותה שעה משתנה גם יחסו לכל העם היהודי ולבנין בית מקדשו .על כן הוא רומז לאסתר
"ואת עשרת בני המן תלו" דהיינו ביטול כתבי השטנה ,ואין עוד גזירת "עד חצי המלכות"  -האסור לבנין
בית המקדש ,ולכן "מה שאלתך וינתן לך ומה בקשתך עוד ותעש" בלא הגבלה כלל.
מדוע אם כן לא ביקשה אסתר את בנין בית המקדש? ראשית יש לומר ,הרי הרשות כבר היתה נתונה
מימי כורש ,אלא שבתחילת כהונת אחשורוש היתה מניעה ע"י כתב השטנה ,ומניעה זו הוסרה .ייתכן גם
שבקשה מפורשת על בנין בית המקדש בצורה פעילה ומפורשת היתה יותר מדי לפי הערכתה של אסתר.
כעין מה שאמור בגמרא בקשר לריב"ז שביקש ג' בקשות מהקיסר" :קרי עליה ר' יוסף ואיתימא ר"ע
"משיב חכמים אחור ודעתם יסכל" איבעיא למימר ליה לשבקינהו הדא זימנא .והוא סבר דלמא כולי האי
לא עביד והצלה פורתא נמי לא הוי" )גיטין נו ע"ב( .ופירש רש"י "ריב"ז סבר דלישבק לירושלים לא עביד
ליה...הלכך בעינא מיניה הא )ג' בקשות "קטנות"( דתהוי הצלה פורתא" )רש"י שם( .ואף אסתר ביקשה
דבר "פורתא" ,דהיינו יום נוסף בשושן שעיקרו כפי מה שנתברר לעיל "שיהיה זכרון לארץ ישראל בנס
זה".
יש לציין שבנם של אסתר ואחשורוש  -דריוש השני 37אכן היה פעיל בחידוש הרשיון לבניית ביהמ"ק.
וכך נאמר במדרש" :נכנסו כל שריו ואמרו לו .אביך גזר שלא יבנה ואתה גוזר שיבנה? וכי יש מלך מבטל
גזירת מלך? אמר להם הביאו לי את ספר החוקים .מיד הביאו לו וזהו שכתוב "והשתכח באחמתא" )עזרא
ו ,ב( אמר להם וכי כתוב שם לעולם? לא כתיב אלא "עד מיני טעמא יתשם" )שם ד ,כא( וכי מי זה אומר
38
שאילו היה אבא קיים לא היה בונה אותו"?

 36מנות הלוי ,אסתר ט ,יא )עמ' .(30
 37זה שעליו נאמר " חגי זכריה ומלאכי כולם נתנבאו בשנת שתים עשרה לדריוש" )מגילה טו ,ע"א( ,בניגוד
לדריוש הראשון עליו מסופר בספר דניאל שהיה סבו או אבי סבו ושעליו נאמר" :הוא כורש הוא דריוש
הוא ארתחשסתא" )ר"ה ג ,ע"ב(.
 38אסתר רבה א ,א.
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ולדברינו אכן גזר אביו )בתחילת המגילה( שלא יבנה...אבל אילו היה אבא קיים הרי בעצמו הציע
"מה שאלתך וינתן לך ומה בקשתך עוד ותעש" בלי ההגבלה של דבר שחוצץ בינו ובין המלכות דהיינו בית
המקדש .ודריוש ממלא רצון אביו שעצם הצעתו כרוכה בזכר ושם לבית המקדש  -והותרה בזה גם
השאלה הראשונה.
ועלה לנו בזה שההלכה המוזרה ביותר ]ואולי החשובה ביותר[ של פורים הנובעת מקטע קשה
לכאורה שבסוף המגילה  -כל כולה הוא לכבוד ארץ ישראל וקדושתה.
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ג .אי אמירת הלל בפורים כביטוי לשנאת ישראל שבמגילה

 .1מדוע "אין אומרים הלל בפורים"
ההלכה הנוספת מהלכות פורים שבה באה לידי ביטוי אהבת ארץ ישראל וגדלות ערכה ,היא ההלכה
שאין קורין את ההלל בפורים .הגמרא מביאה" :דאמר ר' יוחנן משום ר' שמעון בן יהוצדק שמונה עשר
ימים שהיחיד גומר בהם את ההלל" )ערכין י ע"א( 1ובהמשך הסוגיא שם עולה שהקריטריון לאמירת הלל
הוא יום שנקרא מועד או יום שאירע בו נס ,ואם כך שואלת הגמרא "פורים דאיכא ניסא ,לימא"?
שלש תשובות ניתנו בגמרא לשאלה זו .בודאי שתים מהן ,ואולי אף השלישית ,קשורות לשבח ארץ
ישראל .נדון בהן כסדרן.
א" .אמר רב יצחק לפי שאין אומרים שירה ]גירסת שטמ"ק  -הלל![ על נס שבחוצה לארץ" .הגמרא
שואלת א"כ מדוע אומרים הלל על יציאת מצרים ,ומתרצת "כדתניא עד שלא נכנסו ישראל לארץ הוכשרו
כל הארצות לומר שירה )הלל( .משנכנסו לארץ לא הוכשרו כל הארצות לומר שירה )הלל(" .בפשטות,
אומרת הגמרא ,שנס שאירע בחוץ לארץ אף אם הוא כולל מספר רב של יהודים ,אינו נחשב לנס של
"ציבור" יהודים המחייב קביעת אמירת הלל לדורות .רק "ציבור" של יהודים בארץ ישראל נחשב
ל"ציבור" לענין זה ,שאם אירע לו נס ,קובע נס זה חיוב של אמירת הלל לדורי דורות.
יסוד זה מפורש בגמרא לענין פר העלם דבר של ציבור והוראת ב"ד בטעות שנאמר בה קהל "ואם כל
עדת בני ישראל ישגו ונעלם דבר מעיני הקהל" )ויקרא ד ,יג( .וכך לומדת הגמרא" :אמר רב אסי ובהוראה
הלך אחר רוב יושבי ארץ ישראל .שנאמר "ויעש שלמה בעת ההיא את החג וכל ישראל עמו קהל גדול
מלבא חמת עד נחל מצרים...מכדי כתיב "וכל ישראל עמו"" ,קהל גדול מלבא חמת עד נחל מצרים" למה
לי? שמע מיניה הני הוא דאקרי קהל ,אבל הנך לא אקרי קהל" )הוריות ג ע"א( .ופירש רש"י" :דאותם
שבחוץ לארץ אינן מן המנין" ,וכן כתב הרמב"ם בפירוש המשניות "ויושבי ארץ ישראל אלו הם...כל
ישראל ואין משגיחין לאשר הם חוץ לארץ".2
וכן אמרו לגבי ברכת האוכלוסין "אמר רב המנונא הרואה אוכלוסי ישראל אומר ברוך חכם
הרזים...אמר עולה נקטינן אין אוכלוסא בבבל .תנא אין אוכלוסא פחותה משישים רבוא" )ברכות נח
ע"א( .וכן פסק הרמב"ם "הרואה ת"ר אלף אדם כאחד...ואם ישראל הם ובארץ ישראל אומר...חכם
הרזים" )הל' ברכות פ"י ה"א( .3ולפי גמרא זו הסבירו אחרונים גם את דברי הגמרא "אמר שמואל אין
תענית ציבור בבבל אלא תשעה באב" )תענית יב ע"א(.4

 1סוגיא מקבילה נמצאת במגילה יד .על דברי הברייתא" :מ"ח נביאים וז' נביאות נתנבאו להם לישראל
ולא פיחתו ולא הותירו על מה שכתוב בתורה חוץ ממקרא מגילה .מאי דרוש ...ומה מעבדות לחרות
אמרינן שירה ,ממיתה לחיים לא כ"ש" ואז שואלת הגמ' "אי הכי הלל נמי נימא."...
 2וכן פסק הרמב"ם בענין חידוש הסמיכה "נראין לי הדברים דאם הסכימו כל החכמים שבארץ ישראל
למנות דיינים ולסמוך אותם הרי אלו סמוכים" )הל' סנהדרין פ"ז הי"א( .גם לענין זה נחשבים רק חכמי
ארץ ישראל.
 3ועיין כסף משנה שם שהמקור הוא מהגמרא בברכות והביא דעות החולקות על הרמב"ם ע"ש.
 4צפנת פענח ,ברכות נח ,ע"א.
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מלבד הטעם הנ"ל שאין אומרים הלל על נס שבחו"ל כי אין לאנשי חו"ל דין קהל הוסיף כאן
מהרש"א טעם נוסף" :יש לתת טעם בזה לפי שכשנכנסו לא"י  -נתקדשה ,והקב"ה נקרא א-להי הארץ
אשר ה' א-להיך דורש אותה תמיד ,כמש"כ הרמב"ן פרשת ניצבים 5ע"ש .והנס שם על ידו ולא ע"פ שליח
וראוי לומר עליו הלל .משא"כ נס שבחו"ל שנעשה ע"פ שליח או ע"י מלאך" .גם טעם זה מדגיש כמובן את
חשיבות ערכה של ארץ ישראל ,וגם ממנו עולה שהסיבה לאי אמירת הלל בפורים מדגישה את העובדה
שציבוריות ישראלית המושגחת ישירות מאת ה' ,היא רק בארץ ישראל "ארץ אשר ה'
א-להיך דורש אותה ,תמיד עיני ה' א-להיך בה מראשית השנה ועד אחרית שנה" )דברים יא ,יב(.
העובדה ש"עד שלא נכנסו לארץ ,הוכשרו כל הארצות לומר שירה" שעל פיה אומרים הלל על נס
יציאת מצרים ,למרות שאירע בחוץ לארץ ,לא רק שאינה סותרת את הדגשת חשיבות ארץ ישראל אלא
אפילו מחזקת ביתר שאת החשבה זו .שהרי תכליתה של יציאת מצרים היא הכניסה לארץ ,וכמה וכמה
פעמים חוזרים ונשנים הדברים בתורה .כבר בהתגלות הראשונה למשה בסנה אומר לו ה'" :וארד להצילו
מיד מצרים ולהעלותו מן הארץ ההיא אל ארץ טובה ורחבה אל ארץ זבת חלב ודבש אל מקום הכנעני
והחיתי והאמורי והפריזי והחוי והיבוסי" )שמות ג ,ח( .וכך נצטוה משה לומר לבנ"י" :ואומר אעלה
אתכם מעני מצרים אל ארץ הכנעני) "...שם יז( ,ובשירת הים מודגש לאמר" :נחית בחסדך עם זו גאלת
נהלת בעזך אל נוה קדשך...תביאמו ותטעמו בהר נחלתך מכון לשבתך פעלת ה' מקדש ה' כוננו ידיך"...
)שמות טו ,יג; טו ,יז( .לכן גם אמירת הלל על נס יציאת מצרים ,יש בה שבח של ארץ ישראל דוקא .כי
למרות שהנס אירע בפועל בחוץ לארץ  -מטרתו ומהותו הם הכשר מצוה לביאת עם ישראל לארץ קדשו.
ורק משום כך הוכשרו כל הארצות לומר שירה עד שלא נכנסו לארץ ,כי הנס אירע כדי שיכנסו לארץ!
ב .הטעם השני לאי אמירת הלל בפורים "רב נחמן אמר קרייתא זו היא הלילא" לכאורה אין לו
שייכות לשבח ארץ ישראל .לכאורה סובר רב נחמן שראויות כל הארצות לתקן שירה והלל על נס שאירע
בהן ,ואין לארץ ישראל זכות עודפת מבחינה זו .ולכן סובר רב נחמן שגם בפורים יש חיוב לומר הלל
למרות שאירע בשושן שבמלכות פרס ,אלא שבקריאת המגילה יוצאים ידי חובת אמירת ההלל ,ומשתיקנו
לקרות המגילה שוב אין צורך בקביעת אמירת הלל .להלן שואלת הגמרא "ולרב נחמן דאמר קרייתא זו
הלילא ,התניא משנכנסו לארץ לא הוכשרו כל הארצות לומר שירה" ומתרצת הגמרא "כיון שגלו חזרו
להיתרן הראשון".
המהרש"א לשיטתו הסביר את דעת רב נחמן "דודאי כשישראל על אדמתן אין השכינה שורה אלא
בא"י במקום קדושה ,ואין לומר שירה אלא על נס שבא"י .אבל כשגלו הרי גם שכינה עמהם בחו"ל
כדאמרינן "עמו אנכי בצרה" ויש לומר הלל גם על נס שבחו"ל ובפורים קרייתו זו הלילא" )מהרש"א
ערכין י ע"ב( .אבל גם אנו לשיטתנו לעיל נאמר ,שכמו שלשיטת רב יצחק אמירת השירה בחו"ל מותרת
רק לפני הכניסה לארץ מפני שרק אז היה הנס מכשיר את הכניסה לארץ ,כך ייתכן שלרב נחמן גם אחרי
שנכנסו לארץ ,כיון שגלו חזרו לההיתרן הראשון ,כי הנס מזרז את עזיבתם של בנ"י את הגלות ,ומכשיר
את ביאתם לארץ .גם אם אין הדברים נראים על פני השטח ,ולא כל נס שאירע בחו"ל אכן גורם לחיזוק

 5נצבים ל ,כה" :א-להים אשר לא ידעום  -שלא נתן אותם שרים על ישראל כאשר שמם על האומות".
ועיקר דברי רמב"ן בויקרא יח ,כה" :ונתן על כל עם ועם בארצותם לגויהם כוכב ומזל ידוע ...אבל ארץ
ישראל אמצעות הישוב היא נחלת ה' מיוחדת לשמו לא נתן עליה מן המלאכים קצין ומושל בהנחילו
אותה לעמו המיוחד "...ע"ש דבריו הארוכים.
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הקשר בין העם לארצו ,לשיטת רב נחמן ,ברור שהדבר נכון לגבי הנס של פורים שתוצאותיו הם הקשר בין
ישראל לארצו .ומכאן עוברים אנו לתירוץ השלישי של הגמרא.
ג" .רבא אמר בשלמא התם "הללו עבדי ה'" ולא עבדי פרעה .הכא "הללו עבדי ה'" ולא עבדי
אחשורוש? אכתי עבדי אחשורוש אנן" .ופירש רש"י )במגילה יד" :( .אכתי עבדי אחשורוש אנן  -דלא
נגאלו אלא מן המיתה" .בדברי רש"י אלו מצויין עומק ההבדל בין גאולת יהודי מצרים שבפסח ,שקבעה
חובת הלל לדורות ,לבין גאולת יהודי ממלכת אחשורוש שבפורים שלא זכתה לקבוע הלל לדורות.6
ההבדל הוא שבגאולת מצרים לא זו בלבד שיצאנו מעבדות פרעה אלא שזכינו להכנס לארץ .אבל גאולת
אחשורוש הגם שהצילה את היהודים ממות ,אינה יכולה להחשב גאולה שכן רוב העם נשאר בגלות .ואף
אם נשארו בחיים ,אין חיים כאלו קרויים חיים להחשב כל כך ,שיגידו עליהם שירה והלל .ומפורש הדבר
בגמרא "כל הדר בחו"ל כאילו עובד עבודת כוכבים" )כתובות ק ע"ב( ,ולכן אכתי עבדי אחשורוש אנן.
ומתוך כך ייתכן לומר שהמסר העיקרי שבמגילה הוא להראות שחיים בגולה אינם קרויים חיים .תכלית
כתיבתה היא לקרב את ליבם לארץ ישראל לאהבתה ולישובה ,ומתוך כך להשלים את גאולת אחשורוש,
עד כדי כך שגם עליה יוכלו לומר הלל .נקודת הכובד ומרכזה של מגילת אסתר ,היא תיאור השלילה בחיי
היהודים בגלות וקריאת האזהרה שלמרות שלפעמים נדמה כי חיי הגולה נוחים וטובים ,הן מבחינה
גשמית ולעיתים גם מבחינה רוחנית מתחת לפני השטח רוחשת ומבעבעת השנאה התהומית של עשיו
]ונכדו  -עמלק[ ליעקב ] ולעמו ישראל[.

להלן ננסה ללמוד קטעים מתחילתה של מגילת אסתר ,לאור רעיון מרכזי זה שבמגילה.

 .2המשתה  -מלכות מול מלכות )פרק א'(
כבר הזכרנו לעיל את חששו הגדול של אחשורוש מבנין בית המקדש .אשר על כן עוד בטרם נודע לו
שאסתר שייכת לעם היהודי הוא טורח לרמוז לה "עד חצי המלכות ותעש  -ולא דבר שחוצץ למלכות ומאי
ניהו בנין בית המקדש" )מגילה טו ע"ב( .משום כך למדו חז"ל שכל פרטי המשתה המסופרים בהרחבה
בפרק הפותח את המגילה ,לא באו אלא בהנגדה ובקריאת תיגר על בנין בית ה' .כי אם מטרתו במשתה
היא להראות "את עושר כבוד מלכותו ואת יקר תפארת גדולתו" .ברור הוא שבית המקדש ,עושרו כבודו
יקרתו תפארתו וגדולתו ,מעיבים על אלו של מלכות אחשורוש ,באשר הם מייצגים את מלכות האמת
מלכות ה' .כל מה שמציג אחשורוש הוא חיקוי עלוב וזול למקור  -למלכות ה' אשר חלק ליראיו .כמעט
בכל פרט של המשתה רואים חז"ל את "מאבקו" של אחשורוש במלכות האמת ואת נסיונו להציג את
התחליף התפל שלו ,למלכות זו.
א" .ויהי בימי אחשורוש" :זו לשון התרגום שני בפתיחת המגילה" :ויהי בימי אחשורוש הוא
אחשורוש אחד מעשרת המלכים אשר מלכו ואשר היו עתידים למלוך בעולם ואלו הם העשר מלכים:
המלכות הראשונה למלך מלכי המלכים ה' צבא-ות שבמהרה תתגדל מלכותו עלינו .המלכות השנית
לנמרוד ,השלישית לפרעה מלך מצרים ,הרביעית לישראל ,החמישית לנבוכדנצר מלך בבל ,השישית

 6ההבדל לכאורה שלאחר גאולת מצרים קבלנו תורה ובפורים לא ,אינו הבדל .משום שגם בימי אסתר
היתה קבלת תורה " -הדר קבלוה בימי אחשורוש" ,ומלבד זאת לא מצינו שקבלת התורה זוקקת קריאת
הלל.
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לאחשורוש ,השביעית ליון ,השמינית לרומי ,התשיעית למשיח בן דוד ,העשירית למלך מלכי המלכים
שבמהרה תגלה מלכותו עלינו .7"...מהחברותות "הגויות" של אחשורוש לרשימת המלכים :נמרוד ,פרעה,
נבוכדנצר ,אנו יכולים ללמוד גם על אחשורוש עצמו ,בחינת " יגיד עליו רעו" .כולם כאחד מרדו במלכות
ה' והתגאו במלכותם שלהם כתחליף למלכות שמים .החל בנמרוד ש"עשה עצמו אלוה" 8ו"יודע את רבונו
ומתכוין למרוד בו"" 9היה מלך על כל העולם והמריד כל העולם בקב"ה והיה משכח שם מציאותו )פרקי
דר"א כד( .המשך בפרעה שאמר מי ה' אשר אשמע בקולו...לא ידעתי את ה'" )שמות ה ,ב( ו"לי יאורי ואני
עשיתיני" )יחזקאל כח ,ה( .גם נבודנצר חשב עצמו אלוה "ואתה אמרת בלבבך השמים אעלה ,ממעל
לכוכבי אל ארים כסאי ואשב בהר מועד בירכתי צפון אעלה אל במתי עד אדמה לעליון" )ישעיהו יד ,יג-
יד( .ודרשה הגמרא שבשעה שאמר נבוכדנצר פסוק זה "יצתה בת קול ואמרה לו רשע בן רשע בן בנו של
נמרוד הרשע) 10"...פסחים צד ע"ב( .ועל פרעה ונבוכדנצר ,כמו גם על נמרוד כפי שראינו לעיל אומר
המדרש מפורשות ש"עשו עצמם אלוהות" )תנחומא וארא ט'(.
על אחשורוש עצמו לא מצאנו מאמר מפורש שעשה או חשב עצמו לאלוה .אבל העמדתו בשורה אחת
עם נמרוד פרעה ונבוכדנצר מסבירה מדוע חושב אחשורוש שמלכות ה' הבאה לידי ביטוי ארצי ,הן
במלכות ישראל והן בבית המקדש ,הם דבר שחוצץ בינו לבין מלכותו .על כן הוא מנסה להלחם בהם ,או
לחלופין להדמות להם מתוך רצון לרשת כביכול את מקומם.
ב" .על כסא מלכותו" :התרגום מבין שהכסא המיוחד הזה מביע יותר מאשר כסא מלכות רגיל" .זה
הכסא לא היה לו ,ולא לאבותיו ,כי אם כסא אשר למלך שלמה...אשר המליך אותו הקב"ה מקצה העולם
ועד קצהו ,בחר בו ה' טרם נולד ממעי אמו אהב אותו וגילה לו צפוני סודותיו 11 ."...וכך במדרש" :על כסא
מלכותו  -ר' הושעיא אומר שהיה עשוי כדמות מרכבתו של מי שאמר והיה העולם...בא לישב על כסא
שלמה ולא הניחוהו .אמר לו כל מלך שאינו קוזמיקרטור )מתנות כהונה :מושל בכל העולם( אינו יושב
עליו" .12הכסא הזה היה לו אולם מיוחד "אולם הכסא אשר ישפט שם" )מל"א ו ,ז( והוא אכן מייצג את
מלכות ה' "וישב שלמה על כסא ה' למלך "...דהי"א כט ,כג( ונסיונו של אחשורוש לשבת עליו ,מגלה את
הרהוריו ורצונו לשבת אף הוא על כסא ה'" .ולא הניחוהו"  -ולכן אולי כתוב "כשבת המלך אחשורוש על
כסא "...ולא "בשבת" כי אחשורוש לא ממש ישב על כסא שלמה! הכסא הזה "גדול" ממדתו.

 7תרגום עתיק המורכב מדרשות חז"ל על הכתובים .על מקורותיו עיין בהקדמת פירוש דעת מקרא
למגילת אסתר עמ'  .4הדברים המצוטטים כאן ,וכן בשאר המובאות מתרגום שני במאמר זה ,מתוך
התרגום לעברית ,של תרגום שני הנקרא "פתשגן הכתב".
 8מדרש הגדול בראשית יא ,כח.
 9ספרא ,בחוקותי ב'.
 10מעניין שגם על פרעה שבימי אברהם מצינו שהיה מצאצאי נמרוד .כך בתרגום יונתן "ותאמר שרי אל
אברם חמסי עליך )בראשית טז ,ה(  -ולא נצטרך לבנהא דהגר בת פרעה בר נמרוד דטלקך לאתונא
דנורא=) " ,בן הגר בת פרעה בן נמרוד שהשליך אותך לכבשן האש( .ז"א שנמרוד היה אבי שולשלת
הפרעונים ואח"כ יצאו מהם גם אבות ממלכת בבל ואשור .ועיין בספרי "יונה נבואה ותוכחה" עמ' 135
בענין הזיהוי של מלך נינוה )=אשור( כצאצא של פרעה.
 11ולהלן ממשיך התרגום לתאר בהרחבה רבה הן את גדלות שלמה והן את תפארת הכסא.
 12אסתר רבה א ,יב .וע"ש בענף יוסף במה שהקשה שאחשורוש מלך על כל העולם.
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ג" .אשר בשושן הבירה" :מעניין שהמילה "בירה" מופיעה בתנ"ך רק בהקשר לשושן ולבית המקדש.
תריסר פעמים היא מופיעה לגבי שושן )מתוכם  10במגילת אסתר( ו -4פעמים לגבי בית המקדש ואין עוד
מלבדן .13בהקשר לזזה מעניינים מאד דברי אבן עזרא "שושן הבירה  -שם ארמון .כמו "כי לא לאדם
הבירה" .וזה הארמון היה בתוך עולם המדינה...ובאשר תמצא במגילה הזאת "שושן" )בלי הבירה( הוא
שם מדינה קרובה אל עילם .14"...נוסיף לזה את דברי המלבי"ם "ועד עתה עמד הכסא בבבל...כמו שנאמר
בדניאל "בהיכל מלכותו די בבבל" אבל בשושן לא היה כסא המלוכה...והוא רצה להשתרר עליהם בחזקה
בממלכה בלתי מוגבלת ,היה זה עיקר התחבולה במה שהושיב הכסא בשושן" )מלבי"ם א ,ב( .העולה
מדברי המלבי"ם ואבן עזרא שאחשורוש בנה ארמון )או "בית מלוכה" לפי המלבי"ם( ליד העיר שושן,
וקרא לו "שושן הבירה" ,וכל זה כמובן מזכיר את בית המקדש שגם הוא "מקדש מלך עיר מלוכה" .וגם
בו כסא מלוכה מיוחד כמו שנתבאר לעיל.15
ד" .בשנת שלש למלכו" :מתוך האמור לעיל נבין מדוע עושה אחשורוש משתה גדול בשנת שלש
למלכו ,ולא מיד עם עלותו לכסא הממלכה כנהוג וכמקובל .הגמרא מוסיפה שאלה על סתירה לכאורה
שישנה בפסוקים "בימים ההם כשבת המלך" וכתיב בתריה בשנת שלש למלכו"? )מגילה יא ע"ב( .אמנם
בפשטות ניתן לתרץ "ששקט ממלחמות וי"א שנשא ושתי" )אבע"ז( .וכן פירש רש"י "כשנתקיים המלכות
בידו" ,אבל כבר רש"י מציין " ורבותינו פירשוהו בענין אחר" וזה פירושם" :אמר רבא מאי "כשבת"
לאחר שנתישבה דעתו .אמר בלשצר חשב וטעה אנא חשיבנא ולא טעינא .מאי היא? דכתיב "כי לפי מלאת
לבבל שבעים שנה אפקד אתכם" )ירמיהו כט( וכתיב "למלאת לחרבות ירושלים שבעים שנה" )דניאל
ט'(...כיון דחזי דמלי שבעין שנין ולא אפרוק ,אמר השתא ודאי תו לא מפרקי ."...הגמרא מתארת את
פחדם של בלשצר ושל אחשורוש מבנין ביהמ"ק .הם יראים ממימוש הנבואה של שבעים השנה כי בנין
בית המקדש מראה חציצה בינם לבין מלכותם וקורא תיגר עליה .משעברו שבעים השנים ,לפי חשבונם
המוטעה ,הם עורכים משתה גדול לביסוס מלכותם שגברה כביכול על מלכות ה'.
ה" .יקר תפארת גדולתו" :לא רק המשתה עצמו שולח חיצי לעג לבנין בית המקדש אלא גם פרטים
שונים שבו .כך פירשו חז"ל "יקר תפארת  -א"ר יוסי בר חנינא מלמד שלבש בגדי כהונה .כתיב הכא "יקר
תפארת" וכתיב בבגדי כהונה "לכבוד ולתפארת" )מגילה יב ע"א( .ויש שמצאו רמז לכך במילה "חור"
שבתחילת פסוק ו' הכתובה בח' רבתי לרמוז על שמונת בגדי כהונה שלבש אחשורוש במשתה היין.
אחשורוש משתמש בתפארת השמורה לכהני ה' כדי להראות כביכול שמלכותו ניצחה וכי אין ליהודים
תקוה לשוב לארץ אבותם ולבנות את בית הבחירה.
ו" .שמונים ומאת יום...משתה שבעת ימים" :כתב המהר"ל :אמנם אשר נראה ברור כי אחשורוש
מפני שהיה מולך בכל העולם ולכך מלכותו שהוא מלכותא דארעא הוא כעין מלכותא דרקיע ,ולכן כל
הסעודה הזאת לעשות מלכותא דארעא כעין מלכותא דרקיע...כי הוא יתברך מפרנס הנבראים כמו
שנראה בימי הקייץ שאז הארץ מוציא פירות והאילנות מוציאים פירות...ומפני כי הקייץ הם מאה
ושמונים יום...ועתה עשה שבעה ימים בשושן הבירה אשר שם כסא מלכותו ,וזה כנגד העולם שנברא

 13עיין קונקורדנציה לתנ"ך ערך בירה .ובמאמר 'דין כרכים המוקפים חומה ,לעיל עמ' !Error
 Bookmark not defined .הערה .5
 14אבע"ז אסתר א ,ב .והשוה לדברי המלבי"ם ט ,יג.
 15מעניין שבבית המקדש היה שער שנקרא 'שושן' .עיין משנה מידות א ,ג.
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בשבעה ימי בראשית ,וברא להם פרנסה בשבעה ימים אלו .16"...ולפיכך גם שני המשתאות ואורכן משתלב
הוא במחשבותיו של אחשורוש להיות א-ל.
ז " .וכלים מכלים שונים" :הגמרא המתארת את המשתה כביטוי לשמחת אחשורוש כשראה שבנ"י
לא נגאלו בתום שבעים השנים לחשבונו ,מסיימת "אפיק מאני דבי מקדשא ואשתמש בהו" )מגילה יא
ע"ב( .וכן מצינו במדרש" :הביא כליו וכלי ביהמ"ק ונמצאו נאין ויפין מכליו" .השימוש בכלי הקודש כמו
לבישת בגדי הכהונה נועד לאותת ליהודים שמקומם בגלות.
לפי הגמרא הזו מסביר ר' יונתן איבשיץ מדוע ארך המשתה מאה ושמונים יום .נאמר" :כל כלים
לזהב ולכסף חמשת אלפים וארבע מאות הכל העלה ששבצר עם העלות הגולה מבבל לירושלים" )עזרא א,
יא( בתרגום שני נאמר שאחשורוש הראה לשריו ששה אוצרות בכל יום .בגמרא )שבת קכו ,ע"ב( למדנו
שבסתם אוצר יש חמשה כלים .מכפלת הכלים באוצרות ובימים )  (5X6X180נותנת את מספר כלי המקדש
חמשת אלפים וארבע מאות.17
ח" .לעשות כרצון איש ואיש" :הגמרא דרשה "כרצון מרדכי והמן .מרדכי דכתיב ביה "איש יהודי"
והמן דכתיב ביה "איש צר ואויב" )מגילה יב ע"א( .בדרשה זו מביעים חז"ל את דרכו של אחשורוש לכבוש
לב העם היהודי לא רק בשלילת תקוותו מבית המקדש ובניינו ,אלא גם בצורה חיובית בהראותו שגם
בגלות ניתן להיות כיהודים .כרצון מרדכי פירושו שהסעודה היתה בתכלית ההכשר המהודר ,18והאוכל
שהוא כרצון ה"איש יהודי" מראה שניתן לספק את כל צרכיו הגשמיים של היהודים גם במנותק מארץ
ישראל והמקדש שבירושלים.
ועל זה בדיוק אמרה הגמרא "מפני מה נתחייבו שונאיהן של ישראל שבאותו הדור כליה? מפני שנהנו
מסעודתו של אותו רשע" )מגילה יב ע"א( .לא אמרו מפני שאכלו ,שהרי האכילה היתה ללא חשש איסור.
הכליה נגזרה מפני ההנאה שבסעודה שבאה מתוך שכחת ארץ הקודש ושקיעה בתאוות ארץ העמים.
יהודי שנמצא בגולה חייב לזכור שזהו מצב של בדיעבד! רק כך יש סיכוי שיוכל אי פעם להתנער ולעלות.
אבל אם נהנים בגולה ,מהיכן יבוא הכח להתנער ולעלות בקודש ואל ארץ הקודש?
על החומרה שבהנאה מסעודת אותו רשע עמד הרי"ף 19בפירושו ל"עין יעקב" .הוא שואל "איך ייתכן
שעל עניין הנאת סעודת אחשורוש יענשו הריגת מות ואבדון .והרי )אפילו( האוכל נבילה אין בו כרת ,ועל
לאו אחד שבתורה היתה כל החרדה הזאת"? ותירוצו שמשתה אחשורוש היה "על ביטול בנין המקדש וכל
מי שנהנה מאותה סעודה הוא יורה שהוא שמח על חורבן המקדש".
ויש להוסיף שלעיתים ההנאה מהעבירה חמורה מהעבירה עצמה .כשיהודי עובר עבירה אפשר לומר
שיצרו הכשילו ,אבל כשהוא נהנה מהמעשה ומלקק את שפתיו במקום שיחוש נקיפות מצפון כלו כל
הקיצין .כך הסבירו גדולי החסידות את הפסוק "תחת אשר לא עבדת את ה' א-להיך בשמחה) "...דברים
כח ,מז( שהחומרה היא לא עצם החסרון של "לא עבדת את ה'" ,אלא שעשית זאת בשמחה! 20וכך גם
 16מהר"ל ,אור חדש ,אסתר א ,ד )עמ' פג(
 17מובא ב"מאוצרנו הישן" ,מגילות עמ'  .205ועיין קול אליו אסתר אות קלה ,שמביא שתתר"ף אוצרות
שהיו לנבוכדנצר ,גילה הקב"ה לכורש בשביל שפקד לבנות את בית המקדש ואותם ירש אחשורוש .ואם
הראה שש אוצרות כל יום .6180 =1080 -
 18עיין ילקוט מעם לועז אסתר עמ' לה; מגיד מישרים פרשת ויקהל.
 19זה אינו ר' יצחק אלפסי הנודע אלא ר' יאשיה בר' יוסף פינטו ,מחכמי דמשק ,שכ"ה  -ת"ח.
 20עיין עיטורי תורה דברים עמ'  167בשם רמ"מ מקוצק ומאוצרנו הישן דברים עמ'  297בשם ר' בונם.
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הסבירו מדוע הוריד משה את הלוחות כדי לשברן הרי ידע לפני כן שבנ" י עובדים לעגל? והתשובה שמשה
לא ידע שיש גם מחולות" .עשו להם עגל מסכה" אינו מהווה חציצה לנתינת התורה ,אדרבה "הלואי אותי
עזבו ותורתי שמרו שהמאור שבה מחזירן למוטב" .21אבל כשיש מחולות כבר אין שום סיכוי" .לא זו
בלבד שחטאו אף הם רוקדים וצוהלים על חטאם! אנשים כאלה אין עוד לצפות שתצמח טובה מהם.22
יסוד זה מהווה גם תשובה לשאלת הרי"ף במה חמורה ההנאה מסעודת אחשורוש ,הרי אפילו האוכל
נבילה אין בו כרת" ,ועל לאו אחד שבתורה היתה כל החרדה הזאת"? להבנת הענין נעתיק לכאן יסוד
מעניין .בן סורר ומורה שחייב מיתה חמורה בסקילה וכידוע "נדון על שם סופו...שמלסטם את הבריות
והורגן" )סנהדרין עא ע"א( "והקשו בזה מאחר שנדון שלא יבוא לידי רציחה ,למה נדון במיתה חמורה
יותר מרוצח שהוא בסייף? נראה דנדון על שם סופו אין הכוונה דנדון עבור המעשים שעתיד לעשות .אלא
הביאור דבאמת נדון על מה שהוא עכשיו .דזה גופא עוצם החטא מה שהעמיד עצמו במצב כזה ומרגיל את
עצמו בהרגל שיצטרך ללסטם את הבריות...וזה עצמו שמרגיל עצמו בכך לילך מדחי אל דחי ,הוא חטא
גדול מאד וכבר עכשיו מונח בו כל מצבו הרוחני שלבסוף".23
מעשה רצח בפועל נידון בסייף שהוא קל ,לעומת העמדת אדם את עצמו על דרך של רציחה שדינו
בסקילה .כך גם אכילת מאכלות אסורות היא קלה לעומת הנאה מסעודת רשע שיש בה הסכמה ושמחה
על הדרך הרעה .ובזה נכשלו " שונאיהן של ישראל" שבאותו הדור.
הנה כי כן התבאר כי המשתה כולו סובב על ציר המקדש והקודש ,ובכך משתלבת פתיחתה של מגילת
אסתר בנושא חשיבות ארץ ישראל וערכה.

" .3אחות לנו בבית המלך" וגם אח ומלך )פרק ב'(
מתוך אותה זחיחות הדעת של הנאה מסעודות מלכות מתארת המגילה את הנפילה התהומית
מאיגרא רמא לבירא עמיקתא .כשם שהזכרנו לעיל שארבעת לשונות הגלות המוזכרות במגילה )ב ,ו(
רומזות שהמגילה הזו היא מגילת הגלות של עם ישראל לדורותיו .המגילה מזהירה את עם ישראל שבכל
הגלויות ובכל הדורות" :אל תבטחו בנדיבים" .גם כאשר מצב היהודים בגלות  -מצוין ,וגם כאשר נדמה
שלא יכול להיות יותר טוב ,אל לנו לשכוח ש"הלכה עשיו שונא ליעקב" .24המגילה מגלה שמתחת לפני
השטח תמיד רוחשת שנאה תהומית שהיא מעבר לגבולות של זמן ומקום ,לעם ישראל .השנאה הזו
מתעצמת באורח פרדוכסלי דוקא כאשר היהודים משתדלים להתערב ולהטמע בגויי הארצות .כך טבע ה'
בטבעו של עולם ,ובטבעם של היהודים" .הן עם לבדד ישכון ובגויים לא יתחשב" )דברים כג ,י( .ופירש
הנציב" :לא כדרך כל אומה ולשון כשהולכים בגולה ומתערבים עם המגלים אותם משיגים בזה אהבה
וחשיבות...אבל לא כן עם ישראל .כשהוא "לבדד" ואינו מתערב עמהם אז " ישכון" במנוחה וכבוד ,וראו
כל עמי הארץ כי שם ה' נקרא עליו ואין איש מתחרה עמו .ו" בגויים"  -כאשר הוא רוצה להיות מעורב
עמהם "לא יתחשב" אינו נחשב בעיניהם להתחשב כלל לאדם".25

21

ירושלמי ,חגיגה א ,ז; פתיחה ב' לאיכה רבתי.
 22מאוצרנו הישן שמות עמ'  195בשם ר' יצחק קארו.
 23הרב אהרן קוטלר משנת רבי אהרן  -מאמרים ושיחות מוסר עמ' קפ"ח.
 24ספרי בהעלותך ט ,י; מובא ברש"י בראשית לג ,ד.
 25ועיין משך חכמה ויקרא כו ,מד; בית הלוי פרשת שמות.
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כך גם במגילה מגיעה שעת הגזירה הקשה דוקא מתוך מצב של רווחה ,שוויון וחופש .ולכשנדייק,
נראה פער יותר עמוק .מתוך מצב של "אחות לנו בבית המלך" קם "איש צר ואויב ."...ואכן רגלים לדבר,
שדוקא בחירתה של אסתר למלכה ,היא היא שהביאה את גידולו של המן.
במגילה מסופר "אחר הדברים האלה גדל המלך אחשורוש את המן בן המדתא האגגי וינשאהו וישם
את כסאו מעל כל השרים אשר אתו .וכל עבדי המלך אשר בשער המלך כורעים ומשתחוים להמן כי כן
צוה לו המלך )אסתר ג ,א-ב( .ונלאו המפרשים למצוא פתח לשאלה על מה ולמה עלתה לו להמן גדולה זו?
הרי בפרק א' ראינו שאחשורוש רדוף על כבוד מלכותו להראותו לעיני כל חי .לדעת המלבי"ם )בעקבות
הגמרא( היה מוכן בשל כך להכנס לעימות עם המלכה ושתי מייצגת מלכות פרס משכבר ,למרות הסיכון
הרב שהיה בדבר .ואף אם נבין את הגדלתו של המן ונשיאתו ,מה טעם לחייב את כולם לכרוע לו,
ולהשתחוות לפניו כלאחד המלכים? בכתוב עצמו אין רמיזה לטעם המעשה הזה של אחשורוש .ובדעת
מקרא כתב" :ולא פרש הכתוב במה זכה המן לגדולה זו בעיני המלך אחשורוש כי אין הדבר חשוב לצורך
ספורנו".
אבל אנו אמונים על כך שבמגילת אסתר דוקא הדברים החשובים באים בהסתר .ועצם העובדה
שהמקרא לא ציין את סיבת גדלותו של המן ,אין לה ולא כלום עם הסיבה עצמה והחשיבות שלה ,ואולי
לההיפך ,דווקא עמעום הסיבה מראה שמוסתרים כאן דברים גדולים ,אותם ננסה בס"ד לגלות ,ואשר
משתלבים עם דברינו דלעיל.26
הביטוי "אחר הדברים האלה" המופיע בראש הפרק קושר את עלייתו של המן לפרשת בגתן ותרש.
בדרך כלל הקשר הוא קשר של זמנים ,הוי אומר ששני המעשים אירעו אחד בסמוך לחבירו .אבל לא
תמיד כך ,כבר בחז"ל מצאנו מחלוקת "ר' יודן אומר בכ"מ שנאמר "אחרי"  -סמוך" .אחר"  -מופלג .ור'
הונא אמר "אחר"  -סמוך" .אחרי"  -מופלג )ב"ר מד ,ו( .כבר בעקידה מצאנו "ויהי אחר הדברים האלה
והא-להים נסה את אברהם" )בראשית כב ,א( .ופירשו חז"ל "אחרי דבריו של שטן דכתיב ויגדל הילד
ויגמל) "...סנהדרין פט ע"ב( ,וזה היה כידוע שלושים ושבע שנים לפני מעשה העקידה.27
גם אצלנו לכאורה עבר זמן ניכר בין סיפור בגתן ותרש לסיפור עליית המן .הסיפור הראשון פותח
במילים "בימים ההם" )ב ,כא( והימים ההם בהם נבחרה אסתר למלכה היו "בשנת שבע למלכותו" )ב,
טז( .הסיפור השני התרחש "בשנת שתים עשרה למלך אחשורוש" )ג ,ז( .ועל כן פירש המלבי"ם "מנמוסי
המלכים שלא לגדל איש הדיוט פתאום משפל המדרגה עד רום המעלות רק יעלהו מדרגה אחר מדרגה
כמו שבארתי זאת ביחוד בפרשת מקץ אצל הגדלת יוסף ע"י פרעה...וכן עשה אחשורוש .תחילה גדלו
שהעלהו להיות שר ואח"כ וינשאהו מדרגה אחר מדרגה עד שהעלהו ששם את כסאו למעלה מכל השרים
אשר איתו" )מלבי"ם ג ,א(.28
אבל חז"ל העדיפו לפרש "אחר" בהקשר של סיבה ומסובב ,וכך דרשו" :מאי אחר? אמר רבא אחר
שברא הקב"ה רפואה למכה" )מגילה יג ע"ב(.

 26תירוצים אחרים לשאלה זו עיין מלבי"ם ,אלשיך ,ובמנות הלוי.
 27אשר על כן פירש הרשב"ם שם "אחר הדברים האלה" " -אחר הדברים שכרת אברהם ברית
לאבימלך ...וחרה אפו של הקב"ה על זאת שהרי ארץ פלישתים ניתן ...לאברהם."...
 28גם בימינו ידועה ונפוצה תופעה של התנגדות עובדי כל ארגון ל"הצנחה" מבחוץ של איש זר לתפקיד
בכיר בארגון.
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הדרשה  -תדרש .ולפי פשוטו של מקרא יש להסביר את השתלשלות העניינים בחינת סיבה ומסובב,
בביטויים "בימים ההם" ו"אחר הדברים האלה" כדלקמן :לאחר שנבחרה אסתר החליטו בגתן ותרש
לשלוח יד במלך אחשורוש .אם משום "שהעביר אותם והושיב את מרדכי במקומם" )יל"ש ותרגום( ,29אם
משום "שהיו אומרים מיום שבאת זו לא ראינו שנה בעינינו" )מגילה יג ע"ב( ,ואם משום שהיו קרוביה של
ושתי )ילקוט מעם לועז בשם מדרש(.
אחשורוש שהיה עד עכשיו מלך "עממי"  -שעורך משתאות "לכל העם הנמצאים בשושן הבירה
למגדול ועד קטן בחצר גינת ביתן המלך" חושש לחייו .כבר הדגיש לנו המלבי"ם )בעקבות חז"ל( בפירושו
לפרק א' שאחשורוש הבין שאסור לו לאבד את "המלכה ושתי" שקשרה אותו לשלשלת מלכות פרס.
מעתה אחשורוש חושש לעורו ,ומתוך יראתו ממעשי קשר נוספים כנגדו הוא מסתגר בארמונו עד למצב
"אשר כל איש ואשה אשר יבוא אל המלך אל החצר הפנימית אשר לא יקרא  -אחת דתו להמית" )ד ,יא(,
כדי לייצג את שלטונו כלפי חוץ ,ובמיוחד כדי להפנות את רגשי הקנאה והשנאה כלפי גורם אחר ,הוא
ממנה את המן ומכריח את כולם ,כולל "השרים אשר אתו" לכרוע ולהשתחוות לו.30
הוי אומר שדוקא בחירתה של אסתר ,בחינת "אחות לנו בבית המלך" היא שגרמה למרד בגתן ותרש,
וממילא גרמה גם לעלייתו של המן ,שנסתיימה בגזירת "להשמיד להרוג ולאבד את כל היהודים" .הוא
אשר אמרנו שלעיתים גם ההתקרבות הגדולה לאומות העולם יכולה להוליד את הרשעות הגדולה בבחינת
"מאיגרא רמא לבירא עמיקתא".31
להשלמת המהלך נעיר הערה נוספת ,המתייחסת לקטע המסיים את פרק ב'  -עניין הקצף של בגתן
ותרש ,והצלת אחשורוש ע"י מרדכי ואסתר .הקטע הזה מתחיל בפסוק "בימים ההם ומרדכי יושב בשער
המלך" .הזכרת העובדה שמרדכי יושב בשער המלך חשובה ,כדי שנבין כיצד נודע לו על קצפם של בגתן
ותרש ועל רצונם להרוג את אחשורוש .כך הסביר רש"י ע"פ הגמרא "ויודע הדבר למרדכי  -שהיו מספרים
דבריהם לפניו בלשון טורסי ואין יודעים שהיה מרדכי מכיר בשבעים לשונות שהיה מיושבי לשכת
הגזית" .32אולם עצם העובדה שמרדכי מתמנה לשררה במלכות אחשורוש בודאי תמוהה ביותר" .כי
בהיות המן מוליכם לסעודת אחשורוש היה מרדכי צווח עליהם שלא ילכו" )אלשיך ב ,כא( ,וכיצד קרה
שאותו איש קיצוני ,יהודי ימיני הטוען להבדלות מן העמים והשלטון והמזהיר מפני התקרבות לגויים
מקבל שררה בבית המלך? כמה שמחו מתבוללי שושן לראות שמרדכי חזר בו מדרכו הבדלנית ,והוא מבין
עכשיו שישנו "מזרח חדש" וכי כל העולם הוא כפר אחד גדול ,שאין בו מקום למגמות לאומיות בדלניות.
אכן לא רק "אחות לנו בבית המלך" ,אלא גם ראש הקיצוניים ,שאסר השתתפות חד פעמית בסעודת
המלך  -שינה טעמו והוא משמש כפקיד מטעם ,אצל הגויים שנואי נפשו .אח ואחות בבית המלך  -מה
צריכים יהודים יותר מזה בגלות.

 29ועיין אסתר רבה ו ,יז" :מה קצפון היה שם? מעביר שניים ומושיב אחד .מעביר שני קלסריקון שהן
שומרי הסף ומושיב הברברי הזה".
 30עיין הרב י .בכרך ' ,כתבוני לדורות' עמ' .65
 31אמנם הנצי"ב אותו הבאנו לעיל מדבר בתופעה בחירית  -הכרתית וכאן נסבבים הדברים בהשגחה
א-להית ,אבל תוכנם של דברים חד הוא.
 32רש"י כאן ,גמ' מגילה יג ע"ב .אע"פ שבגמ' ישנה דעה אחרת שראה זו בנבואה "רוח הקודש שרה עליו"
 -רש"י מגילה ז ע"א.

157מגילת אסתר  -מגילת ארץ ישראל

אבל יש גם התקרבות גדולה יותר מאשר אח ואחות בבית המלך .לשם זה מספרת המגילה את סיפור
בגתן ותרש "אשר בקשו לשלוח יד במלך אחשורוש .ויודע הדבר למרדכי ויגד לאסתר המלכה ותאמר
אסתר למלך בשם מרדכי" .וכבר צווחו קדמונים על זריזותו של מרדכי בהצלת נפשו של אחשורוש "זה
מהול וזה רודף ,וחס עליו? אתמהה?" )בראשית רבה לט ,יט( "למה אמר מרדכי לומר למלך? אין כתיב
בתורה לא תכרת ברית? )יל"ש סימן תתרנ"ו( .והוסיף בעל מנות הלוי להקשות "והיה לו לקיים
באחשורוש "הלא משנאיך ה' אשנא...ולפחות היה לו לקיים בנפשו "אל תהי ידי בו ותהי בו יד פלישתים,
והוא לא עשה כן ,אבל בקום ועשה הצילו מן המות .33"...תשובות אחדות ישנן לשאלה זו והן ידונו
במקומן .לענייננו נציין את אחת התשובות שהיא אולי הפשוטה מכולן "מוטב זה שהוא מכירנו ,שאם בא
דבר לישראל ואומר לו והוא יעשה) "...יל"ש שם( .ובמנות הלוי כתב "וזה יהיה פתח תקוה להצלה" .ז"א
מרדכי רוצה שהמלך "יהיה חייב" טובה ליהודים )קרי :לאסתר ולו( על טובה גדולה שעשו לו .ואין לך
טובה גדולה מהצלת החיים של המלך בעצמו.
הוי אומר שמכל הבחינות בסופו של פרק ב' יכולים יהודי גלות פרס ,להיות בהשקט ובטחה .לא רק
"אחות לנו בבית המלך" אלא גם אח לנו שם )מרדכי( ,ולא רק אלו ,אלא גם "מלך" לנו בבית המלך -
שהרי המלך חייב את נפשו ליהודים - .מה עוד צריכים יהודים בגלות?
אבל המגילה באה להורות "אל תבטחו בנדיבים" ,ודווקא כשהגלות נראית כל כך ורודה ,והעתיד
נראה כל כך טוב ,דווקא בנקודת שיא של שלוה זו ,עולה קרנו של המן ועמו עולה שנאת הנצח של עשיו
לישראל ,כמו שמפורט בפרק ג'.

" .4להשמיד להרוג ולאבד"  -המן אחשורוש ועמי הארץ )פרק ג'(
בשלשה מעגלים משרטטת המגילה את חומרתה והיקפה של המפלצת האנטישמית שבדור גלות פרס,
שרטוט המעיד על איכותם וכמותם של האנטישמים" ,שבכל דור ודור קמים עלינו לכלותנו והקב"ה
מצילנו מידם" ]רק שלא בכל דור איתרחיש ניסא ל"ונהפוך הוא" מושלם ומוחלט ,כמו בדור מרדכי
ואסתר[ .המעגל המרכזי הוא הגרעין הקשה של שונאי ישראל היוזמים וחורשים את הרעה ,הלא המה
צאצאי עשיו עמלק ואגג  -ויוצא חלציהם במגילה הוא המן הרשע .במעגל השני נמצאים השותפים לפשע,
אשר אף שלא יזמו את הרעה ,הם בעלי עניין בהשמדת ישראל ונוטלים חלק פעיל בארגון ובביצוע
השמדה זו  -ונושא דגלם במגילה הוא אחשורוש .ובמעגל השלישי עומדים צפופים המון עם הארץ אשר
אינו יוזם ואינו מתכנן ,אבל משהותרה הרצועה ונגזרה הגזירה עושה רצון מנהיגיו ועומד על היהודים
לאבדם ,כאיש אחד!
 .1המן:
א .הפסוק הראשון בו מוזכרת גזירת השמד הנוראה ,פותח בפועל שאינו ברור די צרכו" .ויבז בעיניו
לשלח יד במרדכי לבדו ,כי הגידו לו את עם מרדכי .ויבקש המן להשמיד את כל היהודים אשר בכל מלכות
אחשורוש עם מרדכי" )ג ,ו( .מה פשר הבזיון הזה להרוג את מרדכי לבדו? מדוע יש בושה וחוסר כבוד

 33באלשיך מוסיף ומונה ד' סיבות שבגינן היה על מרדכי להסכים ולשתף פעולה )לפחות בשתיקה( עם
מותו של אחשורוש" :א .שהוא כבה אורו של עולם הוא בית המקדש .ב .ההוא דרב כהנא דבעל התל
ובעל החריץ ...והוו ישראל כנרדף שניתן להצילו בנפשו של רודף .ג .בהיות אסתר נכבשת תחתיו נבעלת
לאיש אשר לו ערלה ...ד .אחרי שהוא מתבטל מדברי תורה."...
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להרוג איש ,אשר אינו מציית למצות המלך? ומה טעם ומה צידוק יש בהריגת כל היהודים אשר רבים
וטובים מתוכם אכן קיימו את מצוות המלך .34השאלות הן שתיים ,והסדר ההגיוני שלהן הוא הפוך
למסופר בפסוק .האחת,מדוע באמת נגזרה הגזירה על כל העם כשרק אדם אחד חטא ,והשניה מדוע
משתמש התנ"ך בביטוי " ויבז בעיניו" להצדקת השמדה כוללת זו.
בגמרא מצאנו התייחסות לשאלה הראשונה" :לשלח יד במרדכי לבדו  -אמר רבא בתחילה במרדכי
לבדו ,ולבסוף ב"עם מרדכי" ומנו רבנן ,ולבסוף בכל היהודים" )מגילה יג ע"ב( .לדעת רבא אכן הגזרה
התפתחה בשלשה שלבים .בשלב הראשון "רצה המן להרוג את מרדכי לבדו באשר רק הוא מכל האנשים
לא קם ולא זע .ואח"כ ניחם על הדבר כי בגובה לבו וגאונו ושאונו היה בלבו מעט כי ישחית אדם אחד.
ואח"כ עם מרדכי הלא המה חכמי ישראל...כי בהשמדם נשמד בית ישראל כולו .35ואח"כ בקש להשמיד
את כל היהודים מנער ועד זקן טף ונשים מה שלא עלה על דעתו בתחילה" )מנות הלוי(.
הדרשה  -תדרש ,ועדיין יש מקום לומר שההדגשה בפסוקנו "להשמיד את כל היהודים" ,הדגשה
שחוזרת בסיום המגילה "כי המן בן המדתא האגגי צורר כל היהודים" )ל ,כד( רומזת על סוף מעשה
במחשבה תחילה ,ולא על התפתחות הדרגתית ,ועדיין יש לנו להסביר את לשון " ויבז בעיניו"?!
אשר על כן דרשו חז"ל "ויבז בעיניו  -אמר לו הקב"ה רשע בן רשע ,בוזה בן בוזה ,בעשיו כתיב 'ויבז
עשיו את הבכורה'; ' ויבז בעיניו'; 'הנה קטן נתתיך בגויים בזוי אתה מאד'" )יל"ש תתרנ"ג(.
בהתבסס על המילה המנחה והמקשרת "ויבז" טווה המדרש חוט של קשר ישיר בין המאבק של עשיו
ביעקב על הבכורה ,ובין המאבק של המן בעם מרדכי .על פי הקשר הזה מתרגם התרגום את פסוקנו
במגילת אסתר כך" :והוי חוך קדמוהי...ארום חויאו ליה דמרדכי אתי מן יעקב ,דשקל מן עשיו אבא
דאבוהי דהמן ית בכורתא וית ברכתא ,ויהודאי אינון עמא דמרדכי".
]בתרגום :כי הגידו לו שמרדכי בא מיעקב ,שלקח מעשיו אבי אביו של המן את הבכורה והברכות,
והיהודים הם עם מרדכי[ .המדרש והתרגום חודרים כאן לשורש נשמתה של שנאת ישראל בעולם  -היא
השנאה למי שנבחר ע"י הבורא להיות שלוחו עלי אדמות.
וכמו השנאה הראשונית ההיא ,גם תולדותיה שבכל דור ודור היא שנאה לא רצונית ולא רציונלית.
גם שם התחילה המריבה עוד לפני הלידה הגשמית ,וללא סיבה מסויימת לריב עליה "ויתרוצצו הבנים
בקרבה" )בראשית כה ,כב( .גם שם היתה המריבה עקרונית "מריבים  -בנחלת שני עולמות" )רש"י שם(.
וגם שם אחד מול השני ואין פשרה "כשזה קם זה נופל" )רש"י שם(" .ולאם מלאם יאמץ  -אם יאמר לך
אדם חרבו קסרי וירושלים או ישבו קסרי וירושלים אל תאמין .חרבה קסרי וישבה ירושלים או חרבה
ירושלים וישבה קסרי תאמין) "...מגילה ו ע"א( .גם שם וגם בכל הדורות מופיעה שנאת עולם לעם עולם
עד שחז"ל טבעו מטבע "הלכה בידוע שעשיו שונא ליעקב" )ספרי בהעלותך( .הלכה היא ומורין כן
ה' עשווים' וצאצאיהם שבכל דור ודור .גם כשאינם יודעים מהי הסיבה האמיתית ,טבועה היא שנאה זו
בדמם ,ומורשת היא להם מאבי אבותם עשיו הוא אדום.36

 34ב"מנות הלוי" כתב" :ומה לו אצל עם בני ישראל המשתחוים לו"? )ג ,ו(.
 35המהרש"א העיר ש"עם מרדכי" רומז לחכמים "מלשון עמיתו בתורה".
 36וזו הסיבה שאדום היא הנצרות ,כל כך קשה לה עם רווחת היהודים ותקומת מדינתם ,כי בזה נשללה
טענתם להיותם הם העם הנבחר כביכול.
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ומתוך הבנה זו ,שביסוד שנאת המן למרדכי עומדת שנאתו של אביו עשיו ל"עם מרדכי" ,נביא בזה
שני הסברים לפועל "ויבז" המופיע אצל עשיו והמן ,ואשר בגינו אמר לו הקב"ה "רשע בן רשע בוזה בן
בוזה".
הרב הוטנר מסביר את מאמר חז"ל על הפסוק "לץ תכה ופתי יערים" )משלי יט ,כה( "לץ תכה  -זה
עמלק .ופתי יערים זה יתרו" )שמות רבה כז ,ה( ,בהבחנה שבין כח ההילול מול כח החילול או כח הזלזול.
כח ההילול הוא כח ההחשבה ,כח ההתבטלות בפני דבר עליון .כח החילול והזלזול הוא הכח לסתור כל
החשבה וכל התבטלות בפני העליון .וכך הוא מסביר את ענין "אשר קרך  -לשון קור וחום צננך והפשירך
מרתיחתך" )רש"י דברים כה ,יח(" .אין סוף עניינו של עמלק בזה שבא ונחלם עם ישראל אלא שסוף
עניינו הוא בזה שמלחמתו של עמלק גרמה זלזול בחשיבותו של ישראל .אלופי אדום אילי מואב ויושבי
כנען כולם קיבלו התוכחה של יצ"מ וקריעת ים סוף .האמבטיה היתה רותחת ,נולדה חשיבות בעולם ,אבל
עמלק אינו יכול לסבול חשיבות .מהותו של ישראל הוא כח ההילול ,מהותו של עמלק הוא כח החילול .זה
לעומת זה עם לידתה של כנסת ישראל ,בא לעולם כח הכרת החשיבות  -האמבטיה היתה רותחת ,רתיחות
זו מתנגדת לעמלק במהותה ,מפאת התנגדותה זו קפץ לתוך האמבטיה וקררה ,פרץ פירצה בחשיבות זו
ששמה כנסת ישראל ,ומתוך פירצה זו הוא רוצה להרוס את כל בנין החשיבות"...לץ תכה זה עמלק .ופתי
יערים זה יתרו"  -כלומר יתרו קיבל התוכחה שבמפלת עמלק .אבל אין דבר זה שייך לעמלק ,שאם היה
עמלק שייך לקבלת תוכחה ממפלתו  -כי אז לא היה מקום לעצם מציאותו שהיא עקירת כח קבלת תוכחה
מן הנפש .וכך הם הדברים במקורם ,שהרי הגנות שנתפרשה בתורה על עשיו איננה במכירת הבכורה אלא
"ויבז עשיו את הבכורה" ,כלומר ההתלוצצות מן הבכורה" .לץ תכה  -זה עמלק".37
ה"ויבז" של המן הוא המשך ישיר ל"ויבז" של עשיו .גם אצלו פועלת פעולה תנועת הזלזול והחילול
של כל קודש ,ובמיוחד של עם הקודש .על כן " ויבז בעיניו לשלוח יד במרדכי לבדו" כי אין זה עסק פרטי
של אדם מול אדם .המן מבין כי המניע לסירובו של מרדכי לכרוע לו ולהשתחוות לו נובע מכח ההחשבה
של עבודת ה' ומכח ליצנותא דעבודה זרה של מרדכי ,38וממילא פועל אצלו כח הזלזול והחילול כנגד כל
קודש " .ויבז בעיניו".
הרב בכרך רואה בביטוי "ויבז" ביטוי של פחד .גם המקור של הפחד העשוי הזה קשור בענין הבכורה
"ויאמר עשיו הנה אנכי הולך למות ולמה זה לי בכורה" )בראשית כה ,לב(  -אמר עשיו מה טיבה של
עבודה זו .אמר לו :כמה אזהרות ועונשין ומיתות תלויין בה ,כאותה ששנינו :אלו הן שבמיתה שתויי יין
ופרועי ראש .אמר :אני הולך למות על ידה אם כן מה חפץ לי בה" .ויבז עשיו את הבכורה"  -העיד הכתוב
על רשעו שביזה עבודתו של מקום" )רש"י שם( .39עשיו מפחד איפוא מנטילת האחריות הרובצת על שכמו
של הבכור ,ושל עובד ה' .הפחד שלו גורם לו לזלזל בבכורה בבחינת "לא מדובשך ולא מעוקצך" .הוא
מעדיף מצב של "עבדא בהפקירא ניחא ליה" על נטילת אחריות של בן חורין.

 37פחד יצחק לפורים ענין א' .הציטוט מאות ו' .ובמאמר עצמו מסביר לפי זה מדוע "ראשית גויים עמלק",
ומדוע משום כך "אחריתו עדי אובד" שלא יהא תיקון לעמלק גם בעולם המתוקן שלעתיד לבא.
 38ועל כך עיין לקמן בפרק "ומרדכי לא יכרע ולא ישתחוה".
 39רח"ד שוועל מסיר בספר רש"י מקור לזה ממדרש אגדה עמ' סד .יש לשים לב שהמדרש ורש"י מפרשים
"הנה אנכי הולך למות" לא על דרך הפשט שעשיו חושש מיום מותו ,אלא מחששו שימות בעקבות
הבכורה .וזה ענין פחדו של עשיו מהבכורה.
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לפי הוראה זו של "ויבז"  -לשון פחד ,מסביר הרב בכרך גם את תגובתו של גלית למראה דוד היוצא
לקראתו" :ויבט הפלישתי ויראה את דוד ויבזהו כי היה נער ואדמוני עם יפה מראה" )שמ"א יז ,מב( " -
האם משום שהיה נער אדמוני עם יפה מראה ,האם משום כך ראה לבוז לו? אמנם גם כאן אפשר לפרש
כמו אצל המן ,שלא היה כדאי לו להלחם בנער הזה ולהורגו ,כי במה תהיה תפארתו .אבל אם נתבונן שם
במערכה נראה את גלית יוצא לחרף מערכות ישראל בכל יום ויום" 40וכל איש ישראל בראותם את האיש
וינוסו מפניו ויראו מאד" .והנה זה לו היום האחרון יום הארבעים והוא עולה בוטח במורא אשר הטיל
עליהם...והנה שם מן הנחל עולה דמות אדם והוא רץ וממהר ומתקרב אליו...והנה הפתעה .לא גבור ולא
איש מלחמה שלחו להלחם עמו .אלא נער בלי מדים בלי שריון וגם חרב אין בידו...המראה הזה הפחיד
את גלית וקלקל את דעתו.41"...
והחוליה השלישית של המפחדים אשר תגובתם היא "ויבז"  -היא בהמן " .ויבז בעיניו"" :אולי ניתן
כבר כאן להרגיש את הפחד שהמן מפחד ממרדכי לבדו .אולי משום שמרדכי לבדו מוגן בזכות שהציל את
אחשורוש מיד בגתן ותרש...את הפחד הזה יש לראות גם בפסוקים שלפני כן .גם שם ראה כי אין מרדכי
כורע ומשתחוה לו אבל הוא התאפק ולא גילה חמתו וכאילו רצה להתעלם ממנו...ועוד יש להוכיח שהוא
מפחד ממרדכי לבדו ,מסוף פרק ה' ,כאשר יצא המן מן המשתה הראשון שמח וטוב לב "וכראות המן את
מרדכי אשר בשער המלך לא קם ולא זע ממנו וימלא המן על מרדכי חמה .ויתאפק המן ,"...מדוע התאפק
המן ולא דרס את מרדכי במקום ולמה הוא שולח להביא את אוהביו? אלא משום שהוא עדיין מפחד
ממרדכי לבדו ,ועל כן הוא מזמין אותם כדי שהם יחזקו אותו לעשות בו את זממו" .הרב בכרך ממשיך
ומסביר שגם הטלת הפור הוא ביטוי לפחד שלו מעם מרדכי "בפור הזה נגלה הפחד של המן מפני מרדכי
42
ומפני עם מרדכי .על נלמד את הביטוי "ויבז" כביטוי של פחד"!
ואולי על פי דרכו ניתן לומר שהמן לא צוה להרוג את מרדכי בעצמו ,ולא נתן פקודה משלו להשמיד
את העם ,למרות שאולי היה יכול לעשות כן ,לא רק מיראתו את המלך אלא גם ובעיקר מיראתו את
מרדכי ומפחדו מעם מרדכי .בתוך תוכו מרגיש כנראה המן שמאבקו עם מרדכי ועמו לא יצלח .איהו לא
חזיה ,אבל מזליה לוחש לו כבר עתה בתת ההכרה את אשר יאמרו לו מפורשות חכמיו וזרש אשתו רק
בסוף הסיפור" :אם מזרע היהודים מרדכי ,אשר החילות לנפול לפניו לא תוכל לו .כי נפול תפול לפניו" )ו,
יג( .חכמיו  -חכמים לאחר מעשה .המן מרגיש זאת בתת מודע כבר עכשיו ועל כן " ויבז בעיניו".
למרות שהרב הוטנר והרב בכרך נתנו פירושים שונים למילה "ויבז"  -שני הנחלים הולכים אל ים
אחד ,הלא הוא ים "יראת הרוממות" .הרב בכרך הדגיש את צד היראה )הפחד( והרב הוטנר הדגיש את צד
הרוממות )ההילול מול החילול( ,והצד השווה שבהם מלמד שה"ויבז" הוא מלחמתה של ממלכת השקר
בממלכת האמת .מלחמה זו היא התוצאה של פחד השקר מפני רוממות האמת ,והיראה של עלמא
דשיקרא מפני נצחיותו של עולם הנצח .זוהי ה"מלחמה לה' בעמלק מדור דור" הבאה לידי ביטוי בעולם
הזה במלחמת "קודש ישראל לה' ראשית תבואתה" ב"ראשית גויים עמלק" .וכאשר "רפו ידיהם של
ישראל מן התורה" או נהנים הם מסעודת הרשע אכן גובר עמלק .אבל כשקם משה ומרים ידיו לאל
אמונה ,וכשקם מרדכי ומתייצב בפני המן ,אז גובר ישראל .עמלק והמן נלחמים בשצף קצף להשמיד

 40השווה לכח החילול המוזכר לעיל בדברי הרב הוטנר.
 41הרב יהושע בכרך ,כתבוני לדורות עמ' .76
 42שם עמ' .75 ,74

161מגילת אסתר  -מגילת ארץ ישראל

להרוג ולאבד את כל היהודים ,זה טיבם וטבעם בעולם ,זה הבוז שלהם ,המביע פחד משלטון ה' בעולם
אשר בא יבוא "למחר" 43בשעה ששמו וכסאו של ה' יהיו שלמים.
כך אכן מסכם המדרש את ענין " ויבז בעיניו"" :הנה קטן נתתיך בגויים בזוי אתה מאד" )עובדיה א,
ב( 44משל לאברני ]מין עוף קטן[ שקנן על שפת הים .בא הים והציף את קינו .מה עשה התחיל ממלא מים
מן הים בפיו ושופך ליבשה ,ונוטל עפר מן היבשה ושופך לים .בא חבירו ואמר לו מה אתה עושה ומתיגע.
אמר לו איני זז מכאן עד שאעשה ים יבשה ,ויבשה ים .אמר לו :ביש גדא וטמיע מזלא .סוף סוף כמה את
יכיל .כך אמר לו הקב"ה להמן הרשע שוטה שבעולם אני בקשתי ולא יכולתי שנאמר "ויאמר להשמידם
לולי משה בחירו" ואתה אמרת להשמיד להרוג ולאבד? ר' ישמעאל ברבי יוסי אמר :ישראל נמשלו
כצורים שנאמר כי מראש צורים אראנו .ועו"א נמשלו לחרס שנאמר "ושברה כשבר נבל יוצרים" .נפל
סלע על הקדרה וי לקדרה ,נפלה הקדרה על הסלע וי לקדרה .כך כל מי שבא ומזדווג להם הוא נוטל את
שלו מתחת ידיהם".45
"וכל הרשעה כולה )עשיו הרשע ,המן הרשע ,מלכות הרשעה( כעשן תכלה ,כי תעביר ממשלת זדון מן
הארץ".

ב .מגילת אסתר מגלה פן נוסף ברשעותו של המן בדור מרדכי ואסתר ,שגם הוא אות וסימן לכל רשעי
עמלק שבכל דור ודור הקמים עלינו לכלותנו .פן זה הוא פניו הערמומיות של כח הרשע .כיון שאין השקר
מסוגל למלחמה ישרה ,חזיתית וברורה ,נטפל עמלק לישראל בצורה פתלתלה והולך סחור סחור עד שהוא
מבקש להשמיד את העם כולו .לעיתים מתגלה הדבר בעובדה שעמלק מזנב בקצה המחנה ,בחלשים שבו
מבחינה רוחנית או גשמית ,ולעיתים מתגלה הדבר בערמומיות ובהסוואה של כוונותיו האמיתיות של
עמלק .לסוג הראשון שייכות מלחמות עמלק שבימי משה ודוד ,ולסוג השני שייכת פגישת עשיו )אב עמלק(
ביעקב וגם מלחמת בן בנו ,המן האגגי ,ביהודים לאבדם.
בשפת חלקות ניגש המן לדבר עם אחשורוש כדי להשיג את אישורו להשמדת ישראל .ראשית יש
לציין שאין המן מזכיר את עם ישראל מפורשות ,ואינו אומר בפירוש שכוונתו להרוג ולהשמיד את כולם.
את הערמומיות של המן מטיב להסביר המלבי"ם" :המבואר שהמן גנב את לב אחשורוש בשני דברים,
אחד שלא הודיע לו מי הוא העם הזה שמלשין עליהם ,שאם היה אחשורוש יודע שהם היהודים שהיו
מפורסמים לעם חכם ונבון לא היה שומע לעצתו ,וכן אף על עם אחר היותר שפל ונבזה אם היה אומר לו
שכוונתו להשמידם ג"כ לא היה שומע לו ,אבל המן בערמתו אמר "ישנו עם אחד"  -עם הבלתי מפורסם
עד שאינו יכול לכנותו בשם...הדבר השני שגנב את ליבו שלא אמר לו שרוצה להשמידם רק "לאבדם"
שפשטות ביאורו הוא לאבד צורת האומה שהיא דתם ולהכריחם לשמור דתות של יתר העמים.46"...

 43עיין במאמר "מלחמת עמלק  -מלחמת המחר".
 44וכל נבואת עובדיה מדברת כידוע באדום הוא עשיו.
 45אסתר רבה ז ,י .יל"ש רמז תתרנ"ד.
 46מלבי"ם ג ,ח-ט .וכן הוא בלאשיך "בחר לשון ערומים ,לשון היולי )=סתמי( שאפשר להתפרש לשלול
שלל ולבוז בז ,או לאבדם מן העולם .בשם האוהב ישראל מאפטא מביאים על הפסוק "כי נמכרנו אני
ועמי להשמיג להרוג ולאבד ואלו לעבדים ולשפחות נמכרנו החרשתי" )ז ,ד( שתי שאלות :א .למה נקטה
אסתר לשון מכר "כי נמכרנו" ולא נקטה לשון גזירת שמד? ב .על מה הזכירה ענין המכירה לעבדים
ושפחות? ותירץ "כשבא המן לפני אחשורוש טען לפניו שרוצה לקנות את היהודים לעבדים ,ולכן אמר
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עבירה גוררת עבירה ,והונאה שניה באה לכסות על ההונאה הראשונה .כך ממשיך המלבי"ם ומעלה
שתי סתירות בהמשך הכתובים ,ועניינם :אלו ספרים נשלחו? ומי חתם עליהם? בקשר לענין הראשון
אומר כתוב אחד " ונשלוח ספרים" )ג ,יג( ,אבל כתוב שני אומר "פתשגן כתב הדת" )ג ,יד( ,ועל זה עונה
המלבי"ם" :לדעתי עשה בזה ערמה כפולה .כי הספרים ששלח לשרי המדינות היו חתומים בחותם המלך
וכתוב עליהם מלמעלה שלא יפתחו רק עד שיבוא יום יג באדר...רק עם הספרים האלה החתומים ,שלח
עוד אגרות פתוחות ,פתשגן )=פרוש( הכתבים החתומים וזה היה בגלוי...ובאותו היום יפתחו האגרות
החתומות וידעו על מי ילחמו ,ובזה התנכל עצה עמוקה כי רצה :א .שעד אותו הזמן לא תוודע הגזירה
הזאת לשום אדם ועי"כ לא יוכלו היהודים לבקש עזר והצלה ,ולא להעמיד מליצים בבית המלך ,וגם
המלך לא ידע הדבר עד אחר המעשה .ב .שע"י עצה זו היה בטוח שלא יברחו היהודים למדינות אחרות".
וכך מסביר המלבים סתירה נוספת בין הכתוב "אשר צוה המן" לכתוב "נכתב ונחתם בטבעת המלך",
שהמן צוה "לא כאשר צוה עליו המלך ,כי המלך לא ידע מזאת כלל) "...מלבי"ם ג ,יב-יד( .לשיטתו מסביר
המלבי"ם גם את ההדגשה "הרצים יצאו דחופים" " -גם הערים למהר על הרצים שיצאו תיכף כדי שלא
יוכל המלך לחזור ,ולא עוד אלא הדת לא נתנה בשושן עד אחרי צאת הרצים כדי שלא יודע למלך תחילה"
)שם פס' טו(.47
נזכיר כאן בקצרה ,שדרכו של המן לבא בערמומיות ,ירושה היא לו מאבי אביו  -עשיו .כך דרשו חז"ל
על הפסוק "ויאבק איש עמו" )בראשית לב ,כה( " -רבי שמואל בר נחמני אמר כעובד כוכבים נדמה לו...רב
שמואל בר אבא אמר כתלמיד חכם נדמה לו" )חולין צא ע"ב( .ואמרו גדולי החסידות שזו דרכו של עשיו
ושל היצר להופיע לעיתים בערמה כתלמיד חכם ואז קשה מאד ליעקב ולזרעו להתנגד לו ולהתמודד
עמו .48וכך גם פירשו את תפילתו של יעקב "הצילני נא מיד אחי מיד עשיו" )בראשית לב ,יב( שיעקב
נתירא לא רק מפני היד של עשיו אלא גם מהאחוה של עשיו ,שכן עשיו תוקף לעיתים במרמה כאילו אח
הוא לנו ואינו חורש עלינו רעות.49
ערמה זו באה לידי ביטוי אחר ,במאבקו של עמלק עם הצד החלש של בני ישראל ,בדווקא .אין הוא
מסוגל למלחמה עם ראשי העם ותקיפיו ובוחר לצוד ברשתו את הירודים שבבנ"י מבחינה רוחנית או
גשמית .מלחמתו בירודים מבחינה רוחנית בולטת במלחמה הראשונה של עמלק כעם נגד בנ"י היוצאים
ממצרים .התורה מעידה בפירוש" :ויזנב בך כל הנחשלים אחריך ואתה עיף ויגע ולא ירא א-להים"
)דברים כה ,יח( .ודרשו חז"ל "מלמד שלא היה הורג אלא בני אדם שנמוכו מדרכי המקום ונחשלו מתחת
כנפי המקום" )ספרי סוף כי תצא( .ורש"י פירש" :חסרי כח מחמת חטאם שהיה הענן פולטם" .וכך דרשו
גם על הפסוק "ויבא עמלק וילחם עם ישראל ברפידים" )שמות יז ,ח( "מאי לשון רפידים  -שרפו עצמם

לעבדם ב"עין" לעבדם לעבדים .אבל המן שינה אח"כ ,ובספרים הכתובים כתב לאבדם שפירושו
להשמיג ולהרוג וטען שלזה התכוין כשאמר לעבדם) .מובא ביינה של תורה עמ' מח-מט( .מסתבר
שהדברים נאמרו בדרך חידוד .כי קשה להניח שהמן ואחשורוש דברו בעברית ,או שגם בפרסית עתיקה
יש הבדלי הגיה של "א" ו"ע" ,בין לאבד ולעבד ,אבל הערמומיות בולטת גם מחידוד זה.
 47וכעין זה כתב גם רבי שלמה אלקבץ במנות הלוי ,וע"ש בווכוחו עם בעל העקידה וריב"ן .אכן לפי מה
שנראה לקמן ,דעת חז"ל ומפרשים אחרים ,שאחשורוש ידע שמדובר על עם ישראל.
 48מובא בשם רבי אברהם מסוכצוב בספר עיטורי תורה ,בראשית ,עמ'  .302ועיין מאוצרנו הישן,
בראשית ,עמ' .180
 49בשם ר' יושע בער מבריסק בעיטורי תורה ,שם ,עמ'  295ואוצרנו הישן ,שם ,עמ' .175
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מדברי תורה" )סנהדרין קו ע"א( .ובמכילתא שם דרשו "ויבא עמלק שהיה עמלק נכנס תחת כנפי הענן,
וגונב נפשות מישראל" .גניבה והערמה מסוג אחר מוסברת במדרש" :היה עומד לחוץ ענני כבוד וקורא
לכל אחד בשמו ואומר צא שאני מבקש לעשות עמך סחורה ויצא ומיד הוא הורגו )פסיקתא רבתי י"ב( .גם
המן נוקט בשיטה זו ולפני הגזירה הוא מביא את עם ישראל לרפיון בתורה "מפני מה נתחייבו שונאיהן
של ישראל כליה מפני שנהנו מסעודתו של אותו רשע ...והשתחוו לצלם" )מגילה יב ,ע"א(.
דוגמא למלחמה של עמלק עם ירודים מבחינה גשמית ,נמצאת במלחמת עמלק ,בזמן שדוד ואנשיו
יצאו עם הפלישתים והשאירו בצקלג את הנשים והילדים" .ועמלקי פשטו אל נגב ואל צקלג ויכו את
צקלג וישרפו אותה ,וישבו את הנשים אשר בה...ויבא דוד ואנשיו אל העיר והנה שרופה באש .ונשיהם
ובניהם ובנותיהם נשבו" )שמ"א כט ,א-ג(.
מגילת אסתר מקצינה ומחריפה את ביטויי הערמה של עמלק ומביאה אותם לידי שקר ואונאה ממש.
אבל דברי ימי ישראל ספוגים בשקרים גסים וצדיית פחים מצד אוייבי ישראל שבכל דור .וגם על פן זה
של הגלות ,באה המגילה להתריע כדי להרתיע את בנ"י משכון בגלות ומהתאהב בה.

ג .הפן השלישי באנטישמיות של המן ,שאף הוא הקים בנין אב ומקור לכל שונאי ישראל בכל קורות
הימים הוא הפן האידיאולוגי .נדמה שבפסוק אחד שבמגילה מצליח המן לדחוס את כל הטענות שנשמעו
במשך אלפי שני בפיהם של שונאי ישראל .זהו אולי הנאום האנטישמי הראשון המופיע במקורותינו
)ואולי במקורות בכלל( .המן אומר" :ישנו עם אחד מפוזר ומפורד בין העמים בכל מדינות המלך ,ודתיהם
שונות מכל עם ,ואת דתי המלך אינם עושים ,ולמלך אין שווה להניחם" )ג ,ח( .הגמרא כידוע פורטת
לפרוטות את מה שהבליע הרשע בקוצר לשון הפסוק" .אמר רבא ליכא דידע לישנא בישא כהמן .אמר ליה
תא ניכלינהו .אמר ליה מסתפינא מא-להיו דלא ליעבד בי כדעבד בקמאי .אמר ליה "ישנו" מן המצוות.
אמר ליה אית בהו רבנן .אמר ליה "עם אחד" הן .שמא תאמר קרחה אני עושה במלכותך " -מפוזר ומפורד
בין העמים" ,שמא תאמר אית הנאה מינייהו " -מפוזר" כפרידה זו שאינה עושה פירות .ושמא תאמר
איכא מדינתא מינייהו ת"ל "בכל מדינות מלכותך" .ו"דתיהם שונות מכל עם" דלא אכלי מינן ולא נסבי
מנן ולא מינסבי לן" .ואת דתי המלך אינם עושים" דמסקי לכולא שתא בשה"י פה"י ]רש"י :שבת היום
פסח היום ואנו אסורים במלאכה[" 50ולמלך אין שווה להניחם" דאכלו ומבזו ליה למלכות .ואפילו נופל
זבוב בכוסו של אחד מהם זורקו ושותהו .ואם אדוני המלך נוגע בכוסו של אחד מהן חובטו בקרקע ואינו
שותהו" )מגילה יג ע"ב(.
אכן אנטישמיות במיטבה .נשים לב שמבלי להזכיר את שם היהודים במפורש ,מצליח המן לתאר
בארסיות את תכונותיהם השליליות כביכול ,של שנואי נפשו .כל המוטיבים האנטישמיים שהיוו דלק על
מדורות המוקד של יהודים לאורך כל ההסטוריה ,מצויים בנאום שטני זה במרוכז" .עם אחד" רומז
לקונספרציה יהודית הזוממת להשתלט על כל העולם ]הפרוטוקולים של זקני ציון[" .מפוזר ומפורד בין
העמים" תומך בתאוריה אוילית זו שהיהודים מפוזרים בעולם כולו כי אינם מסתפקים במדינה אחת כמו
אומות העולם .ובעיקר" :ודתיהם שונות מכל עם" היהודי הוא זר ומוזר .הבדלנות היהודית והשונוּת
שלהם ,אינם מאפשרים חיים משותפים איתם "דלא אכלי מינן ,ולא נסבי מינן ולא מינסבא לן" .המן

 50עיין בילקוט מעם לועז דף קטז-קכג שהמן מאריך לתאר את כל חגי ישראל ואת שאר המצוות ,בלשון
נוטפת רעל וזדון.
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מצייר את היהודים כמתנשאים ,יהירים ,וככאלה ראויים לשנאה ולהכחדה" .ואת דתי המלך אינם
עושים" ]רש"י" :לתת מס לעבודת המלך"[ ,מליצה אנטישמית שדופה המתארת את היהודים כטפילים,
לא פרודוקטיביים ,ונופלים למעמסה ולנטל על החברה ,בגלל עצלותם וחוסר רצונם לעבוד .ובגוון אחר
"ואת דתי המלך אינם עושים"  -אינם שומרים על חוקי המדינה ומהווים גורם שלילי וממריד בחברה,
כיון שאינם נאמנים למלכות ולמדינה בה הם יושבים .ומכל אלו הדרך קצרה מאד למסקנה המתבקשת
" ולמלך אין שוה להניחם".
הטענות האידיאולוגיות הללו מסתייעות ומעורבות גם בטיעונים פרקטיים האמורים לדחות את
ההסתייגויות מהתכנית השטנית .האלשיך מסביר שטענות המן בפסוק הזה מכוונות בדיוק רב ,כדי
לסתום את הטענות האפשריות של המלך כנגד התכנית" .הנה היה אפשר ימאן המלך לשמוע בקולו
לחמש סיבות א .אולי עמים אחרים מקרובי העם הנדון יעזרו לו .ב .העם ההוא בעצמו ילחם כנגד המלך
ויסב לו נזקים .ג .תעשה קרחה בממלכתו .ד .העמים האחרים יכעסו על המלך שנתן רשות להשמיד עם
שלם .ה .המלך יאבד מס" .על כן הקדים ואמר "ישנו עם אחד"  -כלומר בלתי מעורב עם עמים
זולתו...באופן שמורא לא יעלה על ראשנו מיתר העמים .גם על הסיבה השנית ,בל יתקוממו לעמוד על
נפשם כי הלא הוא "מפוזר ומפורד בין העמים"...וגם לא תירא מעשות קרחה במלכותך כי הם בכל
מדינות מלכותך ואין מדינה מהם...ועל הרביעית פן יאשם המלך בעיני העמים בהמית עם רב " -דתיהם
שונות מכל עם"  -דתם זרה ומשונה מכל הדתות ואז יאשמו על בלתי עשותם דתי המלך...כי כל העמים
אף שילכו איש בשם אלהיו יתקרבו בפת וגם ביין מה שאין כן ישראל כי על כן הם שנואי העמים .ועל
החמישית אמר שאל תשית לבך על דבר המס אשר יחסר למלך באבודם כי הלא למלך "אין שווה
להניחם" כי אין לו תועלת בהשארתם כי לעומת המס ,יש הפסד מהם) "...אלשיך ג ,ח(.
אבל האנטישמי המצוי אינו מסתפק רק בכך שאף אחד לא יפסיד מהשמדת היהודים .הוא דואג לכך
שיצא גם רווח לשלטונות .וגם את זה למדו שונאי ישראל מהמן .אחרי שהציע בהרחבה את הסיבות
האידיאולוגיות להשמדה ,וגם נתן תשובות על ההסתייגויות המצופות ,ממשיך המן "ועשרת אלפים ככר
כסף אשקול על ידי עושי המלאכה להביא אל גנזי המלך" )ג ,ט( .פשוט הוא שאין המן מתכוין שהוא ישלם
את שכרם של המוציאים לפועל את תוכניתו השטנית .שהרי הוא אומר בפירוש בסיפא של דבריו שהכסף
מיועד "לגנזי המלך" .המן מציע כאן למלך הכנסה בלתי צפויה מאבדן היהודים .מעין שוחד על הסכמתו
להכחדת העם הנורא הזה .המלך באופן אישי ירויח מהריגתם שכן המן רומז הכסף ינתן "לגנזי המלך"
בלשון הסתר והעלמה )גניזה( ולא לאוצר הממלכה הרשמי.
ומכאן חומרה נוספת ברשעותו של המן .בד"כ אין אנו שמים לב לסכום שמציע המן" .עשרת אלפים
ככר כסף" הוא סכום עצום גם במושגים של אנשים עשירים כאחשורוש והמן .מדובר בשלושים מליון
שקלי כסף 51שהם כחמש מאות טון כסף .52מהיכן היה להמן סכום עצום שכזה? אמנם בדעת מקרא מביא
 51בדעת מקרא" :כך עולה מחשבונות כסף פקודי העדה שבפרשת פקודי" ,שם נאמר "וכסף פקודי העדה
מאת ככר ואלף ושבע מאות וחמשה ושבעים שקל בשקל הקודש ...מחצית השקל בשקל הקודש לכל
העובר על הפקודים ...לשש מאות אלף ושלשת אלפים וחמש מאות וחמישים" )שמות לח ,כה-כו( .מכאן
שככר הוא שלשת אלפים שקלי כסף ועשרת אלפים ככר הם שלושים מליון שקלי כסף.
 52עיין שו"ע יו"ד סימן ש"ה סעיף א' .בימינו מקובל להשתמש בפדיון הבן ב -80גרם כסף )ולשיטת
החזו"א לחומרא  96גרם כסף ולמעשה ב  -101גרם כסף( ז"א שקל כסף הוא לפחות  16גרם כסף ואולי
קרוב ל -20גרם .ובמכפלה פשוטה מקבלים  500טון כסף.
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"שהמן זמם לקחתו מביזת היהודים ,ושמא אפשר לומר שעשרת אלפים ככר כסף לאו דוקא אלא היא
לשון גוזמא והפלגה" .ובכ"ז אין מקרא יוצא מידי פשוטו .המגילה מדברת על " כבוד עושרו" )ה ,יא(
וחז"ל אמרו שהוא הקדים שקליו ]שלו במשמע[ לשקליהם .במדרש מובא " שני עשירים עמדו בעולם.
קרח בישראל ,והמן באומות העולם ,שלקח אוצרות מלכי יהודה" .53במעשה זה מוכיח המן שהשמדת
היהודים היא משאת חייו .היא משימה שעבורה הוא מוכן להקריב הרבה מהיקר לו .ומכאן גם החומרה
שבעשיית עבירה או מעשה רע בשמחה .זה ההבדל הגדול בין "מומר לתאבון" שעושה רע בגלל מצוקה כל
שהיא ,לבין "מומר להכעיס" שעושה הרע לשם הרעה ,בלא שום אילוץ והכרח כלל .נתינת הסכום הזה
מראה שהמן הרשע הוא רשע בעצם במהות!
לסיום דברינו בקשר להמן יש להביא כאן את דברי המהר"ל באור חדש שמאירים באור חדש את
שנאת המן לישראל .לעיל הבאנו שאחשורוש ראה עצמו כאלוה .54ומסתבר שגם המן חשב כך על עצמו .כך
מסביר המהר"ל את ענין "עץ גבוה חמישים אמה" )ה ,יד(" :אמנם יש לך לדעת בענין זה כי דבר עמוק
הוא זה ,כי המן חשב כי מעלתו כ"כ גדולה עד שעשה עצמו ע"ז .וידוע כי אף משה רבינו ע"ה נאמר עליו
"מ"ט שערי בינה נבראים בעולם וכולם נמסרו למשה שנאמר ותחסרהו מעט מא-להים" )ראש השנה כא
ע"ב( .כי שער חמישים לא נמסר לאדם ,כי העוה"ז נברא בז' ימים וכאשר אתה משלים שבעה ,דהיינו
לעשות מרובע הוא שהוא שבעה ,הוא מ"ט .ושער הנון עצמו לא שייך לעוה"ז ,והמן שעשה עצמו ע"ז אמר
כי יש בו ענין א-להי ולכן יש לו שייכות לשער החמישים" .55וכך מסביר המהר"ל את שמו של המן:
"ויראה כי על זה רמז בשמו ,נון בסופו של המן שרצה להגיע עד שער החמישים .שמספר אדם  -מה -
ונקרא המן בפרט אדם כמו שדרשו "בקום עלינו אדם  -זה המן" וראוי שיקרא אדם מפני שרצה לעשות
עצמו אלוה ורצה להגיע עד שער הנון ]המ = אדם = מה .נון שער החמישים[ .56ולפי זה מאריך המהר"ל
להסביר מדוע עונשו של המן דווקא בצליבה ובתליה על העץ כי "קללת א-להים תלוי".
לפי המהר"ל יוצא שדבריו של המן "למי יחפוץ המלך לעשות יקר יותר ממני" )ו ,ו( והצעתו בהמשך
שיתנו לו עצמו כבוד מלכים "יביאו לבוש מלכות אשר לבש בו המלך וסוס אשר רכב עליו המלך ואשר
ניתן כתר מלכות בראשו) "...ו ,ח( המכוונת למלכותא דארעא של המלך אחשורוש ,יש בה בתת ההכרה של
המן גם רצון לכבוש את מלכותא דרקיע כביכול ממלכו של עולם .וגם הצו "וכל עבדי המלך כורעים
ומשתחוים להמן" ועשיית עצמו כע"ז ,אינם רק מעשה חיצוני אלא ביטוי אמיתי למאוייו הפנימיים -
להיות א-ל .ואם כך הוא פשוט מאד שבניו של אותו מלך ,המייצגים את שמו מפארים ונושאים אותו
בעולם הזה כדכתיב "עם זו יצרתי לי תהלתי יספרו" )ישעיהו מג ,כא( ,מפריעים להמן .לשם הגשמת
חלומותיו ומאוייו הוא חייב איפוא "להשמיד להרוג ולאבד את כל היהודים" כי רק אז תהיה מלכותו
ואלהותו שלו כביכול שלמה.
וכך טווה המן את תוכניותיו להשמדת היהודים ומציע אותם למלך אחשורוש .סיפור המגילה מעלה
בראש ובראשונה את הסכנה שיש בשונאי ישראל המובהקים ,הקנאים ,הגרעין הקשה שבא במגילה
בדמותו של המן .אבל מגילת אסתר מזהירה ומתרה ביהודים לא רק מפני ההמנים העמלקים שבכל

 53מובא במנות הלוי עמ' קכג בשם מדרש רבתי פרשה ו.
 54עיין עמ'  151ועמוד .153
 55מהר"ל ,אור חדש ,אסתר ה ,יד )עמ' קעד(.
 56שם )עמ' קעה(.
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הדורות אלא גם מפני משתפי הפעולה האקטיביים שלהם ,קרי השלטונות ובעלי השררה במדינות .מייצג
אותם במגילת אסתר שונא ישראל לא פחות מהמן ,הלא הוא המלך אחשורוש בעצמו.

 .2אחשורוש:
בסעיף הקודם בדברנו על המן הבאנו את דעות המפרשים שאחשורוש לא ידע שמדובר על עם
ישראל ,וכי הוא נפל בפח שטמנה לו עורמתו של המן .חז"ל לא הבינו כך ,ולדעתם אשמת אחשורוש
בשנאת ישראל ,לא נופלת מאשמתו של המן בענין זה ,ואולי אף עולה עליה.
ראשית יש לציין שהגמרא אותה הבאנו לעיל המתארת את הלישנא בישא של המן בנאום האנטישמי
שלו כנגד ישראל פותחת בדו שיח בינו לבין המן כדלקמן" :אמר ליה )המן לאחשורוש( תא נכלינהו .אמר
לי מסתפינא מא-להיו דלא לעביד כדעבד בקמאי .אמר ליה "ישנו" מן המצוות .אמר ליה אית בהו רבנן.
אמר ליה עם "אחד הן" .קשה להניח שאחשורוש חושש מאלוהים שאינו ידוע ,ובודאי כשהוא מביע את
חששו
שהא-להים של העם יעשה בו שפטים כדרך שעשה בקודמיו .הוא יודע יפה שמדובר בה' א-להי ישראל.
הוא אכן הא-להים שיש לו "קבלות" על יכולתו להפרע משונאיהם של ישראל .לפיכך כשאומר אחשורוש
"הכסף נתון לך והעם לעשות בו כטוב בעיניך" הוא נחשב לרשע במדרגה לא פחותה מזו של המן .על כן
דרשו חז"ל שכאשר הושיטה אסתר ידה ואמרה "איש צר ואויב" )ז ,ו( לא כלפי המן ,הושטה היד
המאשימה" .א"ר אלעזר מלמד שהיתה מחוה כלפי אחשורוש ובא מלאך וסטר ידה כלפי המן" )מגילה טז
ע"א( ורק אח"כ הוסיפה את המילים המפורשות "המן הרע הזה" .57כי אכן אחשורוש איש צר ואויב ,לא
פחות מכך שהמן הוא איש רע.
במשל ידוע משוים חז"ל את רשעותם של המן ואחשורוש" :ויסר המלך את טבעתו  -אמר רבא משל
דאחשורוש והמן למה הדבר דומה? לשני בני אדם לאחד היה תל בתוך שדהו ולאחד חריץ .בעל החריץ
אמר :מי יתן לי זה ]התל[ בדמים .ובעל התל אמר מי יתן לי זה ]החריץ[ בדמים  -לימים נזדווגו זה אצל
זה .אמר לו בעל החריץ לבעל התל מכור לי תלך .אמר לו טול אותה בחינם ,ולואי" )מגילה יד ע"ב(.
ובמדרש העלו חז"ל את רשעותו של אחשורוש על זו של המן" :ויסר המלך את טבעתו  -רבנן אמרי
אחשורוש שונא את ישראל יותר מהמן הרשע .מנהגו של עולם לוקח נותן ערבון למוכר .והכא המוכר נותן
ערבון" )אסתר רבה ז ,כ( .ולפי זה מציין העץ יוסף בפירושו למדרש ,סוף הפסוק "צורר היהודים" עולה
על אחשורוש לא פחות משהוא מתייחס להמן.
רבי יהונתן אייבשיץ מסביר מדוע יש בהסרת הטבעת ובנתינתה להמן ,רשעות יתירה ,אף על זו
שבהצעה המקורית של המן ,יוזם השמדת היהודים .המן אמנם יוזם הצעה מרושעת אבל אינו כובל את
עצמו מלחזור בו .התחייבותו של המלך יחד עם הסרת המטבע ונתינתה להמן אינה מאפשרת למלך לחזור
בו אף אם ירצה .ולזה כוונו חז"ל שאחשורוש שונא לישראל יותר מהמן" .ויסר המלך את טבעתו ויתנה
להמן הוי ליה למימר בקיצור ויתן המלך להמן את טבעתו .אבל הענין כך .כי ידע המן כי אחשורוש
הפכפך ומחר ישנה מלתו ויתן דת אחרת .וידוע כי דת המלך שלא נחתמה בטבעת המלך אין לה תוקף כלל
כמבואר במגילה ,ולכך למען יהיה בטוח המן שלא ישנה דתו ,נתן בידו הטבעת שיחזיקה בידו ,ולא רק
שיחתום בו זה הדת לבד ]=לא רק בכדי לחתום על האגרות האלה[ ,כי אם יחזיקה בידו להלן ]=לתמיד![

 57עיין תורה תמימה פרק ז' אות ב' שמביא מב"י :בא מלאך והטה את ידה ואמרה המן הרע הזה.
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וא"כ אי אפשר לשנות שום דת ,כי אין כאן טבעת" .58אחשורוש כנראה מבין שהצו שעומד להתפרסם אינו
צודק ואינו מוסרי ,הוא מצפה שתהיה התנגדות לצו כזה ,ושיבוא לחץ להסרתו .הרשעות בנתינת הטבעת
היא ביטוי לשכבות היותר עמוקות בנפשו של שונא ישראל זה ,שכמו אומר 'אפילו אם אשתכנע לחזור בי
מהגזירה ,לא אוכל'.
גם דבריו של אחשורוש "הכסף נתון לך" מוסיפים על חומרת המעשה .כבר הוזכר לעיל שמדובר
בסכום עצום שהיה משמעותי גם לגבי עשיר כאחשורוש .הויתור על הכסף מראה שאחשורוש לא "לחוץ"
לעשות את המעשה .הוא עושה אותו "לשמה" של שנאת ישראל ללא כל פניות וטובות הנאה חיצוניות .כך
גם אמרו על אבי אביו של המן הרשע שותפו "ויאכל וישת ויקם וילך ויבז עשיו את הבכורה" )בראשית
כה ,לד( .והסבירו מפרשים שאם אחרי ה"ויאכל וישת" היה עשיו קם וצועק מה עשיתי למה מכרתי את
הבכורה והיה תולה את מכירת הבכורה ברעבונו ,היו מוחלים לו מדין אנוס .אבל אם אחרי האכילה הוא
קם והולך זה גופו הוא בזיון הבכורה .עשיו מצהיר שויתר על הבכורה לא מחמת רווח צדדי אלא כי היא
שנואת נפשו "למה זה לי בכורה" .ואף אחשורוש כן .הויתור על הכסף מעיד שהיהודים הם הם שנואי
נפשו ,ולא מחמת חמדת ממון עשה את הדבר.
ופן נוסף שהוזכר לעיל בקשר להמן הוא פן השמחה .הויתור על הכסף מעיד שגם אחשורוש שמח
ורוצה לעשות את המעשה הנפשע .לולא הויתור על הכסף היה ניתן לומר שאחשורוש אמנם עשה מעשה
מחפיר ,אבל עשה אותו כמי שכפאו שד בידיעה שיש כאן בעיה מוסרית מסויימת" .הכסף נתון לך" וגם
הערכים .צד המוסר והאמת מצויים מאחשורוש והלאה ,כי בנתינת הכסף גילה דעתו שהמעשה נעשה
בשמחה וברצון.
מה ראה אחשורוש על כך? אמרנו כבר שרשע היה ושנאת ישראל טבועה בלבו .אבל שמא יש להוסיף
לכאן גם מהדברים שכתבנו לעיל בענין מוראו של אחשורוש ממלכות ה' ומבנין בית המקדש .59רגליים
לדבר שסלידתו של המלך מבני ישראל הן סעיף וסניף ממחשבתו שהוא מלך העולם .כך הסברנו את
עובדת היותו של אחשורוש ממשיכם של נמרוד פרעה ונבוכדנצר המורדים בקב"ה .כיון שעם ישראל
מזוהה עם הא-להים "בנים אתם לה' א-להיכם" מפריע לו גם קיומו של עם ישראל כעם .מלכתחילה
ניסה אחשורוש להטותם מדתם בדרכי נועם ]"הצילני נא מיד אחי" ו"כתלמיד חכם נדמה לו"[ .60והדבר
כמעט שעלה בידו שהרי בני ישראל "נהנו מסעודתו של אותו רשע...השתחוו לצלם" )מגילה יב ע"א( אבל
מרידתו של מרדכי מראה לאחשורוש כי לא אלמן ישראל וכי צדיקי הדור לא נפלו ברשת הנעימה שפרש
להם .הוא חושש שהעם כולו יסחף אחרי אמונתם התמימה של מנהיגיו הרוחניים ,כפי שאכן קרה
בהמשך סיפור המגילה .ומכאן האיום הממשי של מלכות ה' ,המיוצגת בעולם הזה ע" י בניו בני ישראל ,על

 58יערות דבש ח"א דרוש יז )עמ' של( מובא גם בפירוש ענף יוסף על המדרש .והשוה למידה טובה בענין
פלטי בן ליש "שפלטו אל מעבירה .מה עשה נעץ חרב בינו לבינה ואמר כל העוסק בדבר זה ידקר בחרב"
)סנהדרין יט ע"ב( .ובהסבר ר"ח שמולביץ לענין )שיחות מוסר תשל"ג עמ'  .(115פלטי קבע בליבו סלידה
מוחלטת מנגיעה כלשהיא באשה שאינה שלו .אבל חשש שמא סלידה זו תפוג הימנו במשך הימים ...לכן
באותה שעת רצון נעץ חרב בינו לבינה ..שלא יכשל חלילה" .להבדיל גם בימינו מקבלי החלטות
מסוימים" ,מסנדלים" את עצמם לבל יוכלו לחזור בהם.
 59ראה לעיל עמודים  Error! Bookmark not defined .-Error! Bookmark not defined .ועמודים
.Error! Bookmark not defined .-Error! Bookmark not defined .
 60ראה לעיל עמ' .Error! Bookmark not defined .
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מלכותו שלו .לכן הוא משנה את הטקטיקה במלחמתו עם בנ"י ומופיע זו הפעם לא כאח אלא כעשיו ,ולא
כתלמיד חכם אלא כעובד כוכבים .השנאה הכבודה ,שהתעדנה כביכול במשתאות של " לעשות כרצון איש
ואיש" ,פורצת במלא עוצמתה "הכסף נתון לך והעם לעשות בו כטוב בעיניך" .ובתוך תוכו יודע אחשורוש
שהטוב בעיניו של המן הוא "להשמיד להרוג ולאבד את כל היהודים מנער ועד זקן ,טף ונשים ביום אחד"
)ג ,יג(.
ועוד הערה אחת ,על חלקו של אחשורוש במסכה האנטישמיות שפורשת מגילת אסתר להזהיר את
יהודי כל הדורות בפני העתיד להתרחש .בדיוק כמו המן שאינו רוצה לשאת באחריות ל"פתרון הסופי"
של עם ישראל ומנסה להתחבא תחת מטרייתו של אחשורוש ,כך גם המלך עצמו מעדיף שאת החתימה,
בטבעתו ובחותמו שלו ,יעשה המן .אם שר ההסטוריה יעמיד אותו למשפט תמיד יוכל לטעון ,לא אני
חתמתי ,לא ידעתי על מה וכנגד מי היו האגרות ,אני סתם "פקיד" .61נתינת הטבעת מלבד מה שיש בה
רשעות ושותפות למזימת המן יש בה גם בריחה מאחריות על המעשה הנפשע ,וההסתתרות אחרי רשעים
אחרים.
מהלך חייו של עם ישראל מוכיח עד כמה צודק גם המסר הזה העולה מהמגילה .לאחרונה הוא בא
לידי ביטוי בהצטדקותם המתחסדת של אבירי החיה הנאצית ימ"ש שהם רק "מלאו פקודות" ,ובכלל הם
היו רק בורג קטן במכונה עצומה ,ולא להם היתה השליטה על מהלך העניינים .ובזה הטיעון הם מוסיפים
חטא על פשע!

 .3עמי הארץ:
המעגל השלישי של האנטישמיים הוא המעגל הרחב של המון העם ,וגם למעגל זה מתייחסת המגילה,
וגם בו מתארת מציאות איומה שלהוותנו התממשה גם בדורות שאחרי סיפור המגילה ,ועד לימינו אלה.
מחד ,חומרת מעגל זה ,היא פחותה מאשר המעגלים הקודמים מאחר ולא מדובר באנטישמיים
"מקצועיים" או באנשים שמהותם היא שנאת ישראל .להיפך מדובר בהמון העם ,אנשים רגילים ולעיתים
גם אנשים שיש להם קשרים " נורמליים" עם יהודים .אנשים שבזמן שקרן ישראל עולה יאמר בהם
"ורבים מעמי הארץ מתיהדים" )ח ,יז( .אבל מאידך ,המגילה מגלה ומזהירה שדווקא אותם אנשים
עלולים להפוך לשונאי ישראל הגרועים ביותר.62
נכון שהמגילה לא מגלה כיצד הגיב ההמון על קבלת האגרות .ממילא לדעת חלק מהמפרשים ההמון
לא ידע בדיוק מה כתוב באגרות ,63וגם אם כן ידע ,הרי המצב התהפך לאחר ארבע ימים בלבד ,ואגרות
מרדכי הופצו ברחבי הממלכה כחדשיים אחר כך .אבל מתיאור המצב ביום המיועד ,בפורים של שנה אחר
כך ,מסתבר שתנועת המתנגדים ליהודים היתה רחבה מאד .הביטויים "כל חיל עם ומדינה הצרים אותם"
)ח ,יא(" ,אויביהם" )ח ,יג( "אויבי היהודים" "שונאיהם" )ט ,א( "מבקשי רעתם" )ט ,ב( "שונאיהם" )ט,
ה( "אויביהם...שונאיהם" )ט ,טז( "אויביהם" )ט ,כב( מביעים את עצמת השנאה והיקפה .מספר ההרוגים

61

השווה למשפט אייכמן ימ"ש ומשפט דמאניוק ימ"ש.
 62גם בשואה הנוראה מתברר שלחלק מכריע מהשמד ,לא גרמו היוזמים הנאצים ימ"ש ,אלא דווקא המון
העם משתפי הפעולה ,פולנים אוקראינים וכיו"ב אשר אכזריותם לא נפלה מזו של הגרמנים ימ"ש.
 63ראה לעיל עמ'  Error! Bookmark not defined .בפירוש המלבי"ם והאלשיך .בענין שני סוגי
האגרות.
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המצוין במגילה "חמשה ושבעים אלף" מלבד שמונה המאות שנהרגו בשושן ,הוא גבוה מאד בהתחשב
בעובדה שמדובר בתקופה שמרדכי ואסתר שולטים במדינה ,קרן היהודים רמה ,ו"רבים מעמי הארץ
מתיהדים כי נפל פחד היהודים עליהם" .בתוך מצב זה נמצאו קרוב לשבעים וששה אלף בני אדם ששנאת
ישראל היא עדיין לחם חוקם ,ולמרות שסיכוייהם להצליח להכות ביהודים אפסיים ממש  -אין הם
אומרים נואש .בהחלט ייתכן להשוות את מלחמתם למלחמתו הראשונה של עמלק בישראל ,שגם היא
היתה חסרת כל סיכוי .הרי הכתוב מעיד בפירוש "שמעו עמים ירגזון חיל אחז יושבי פלשת ,אז נבהלו
אלופי אדום אילי מואב יאחזמו רעד נמוגו כל יושבי כנען" )שמות טו ,יד-טו( 64 .ובכל זאת עמלק יוצא
ונלחם בעם ישראל כי שנאת ישראל זו היא תעודתו ותכליתו בחיים .כך גם בימי מרדכי ואסתר...וכך
כנראה גם במשך השנים כולם.
ביטוי מיוחד שבמגילה מפנה אותנו לחומרה שבשנאת ההמון את עם ישראל" .ביום אחד שברו אויבי
היהודים לשלוט בהם) "...ט ,א( .התרגומים וכמה מהמפרשים הסבירו שברו  -חשבו ,סברו .אבל השוואת
פועל זה למקומות אחרים בהם הוא מופיע בתנ"ך מגלה פירוש אחר ]וכמעט מתבקש להדגיש אחר
לגמרי[ .הפועל מופיע בתנ"ך שמונה פעמים רובם בתהלים ובכולן משמעו ,לייחל ,לצפות בכליון עיניים,
לקוות ,להיות בתשוקה .כך בפסוקים " עיני כל אליך ישברו" )תהלים קמה ,טו( " כולם אליך ישברון" )שם
קד ,כז( שברתי לישועתך ה' )שם קיט ,קסו( ועוד .הפועל שבר מצוי בדרך כלל ביחד של המאמין לה' ,ורגש
זה הוא רגש חזק שאין שני לו .פעם אחת נוספת הוא מופיע ביחס לבני אדם בדבריה של רות לשתי
כלותיה "הלהן תשברנה עד אשר יגדלו" )רות א ,יג( וגם שם הוא מתאר כיסופי אשה עגונה למי שאמור
להיות בעלה .אותה עוצמת רגשות המובעת בפסוקי תהלים בין המאמין וא-לוהיו ]או בין חית הארץ אשר
זקוקה ללחם חוקה לאותו א-ל[ היא עוצמת הרגשות של אויבי ישראל לשלוט בהם ולהשמיד אותם ,כי
זה אכן לחם חוקם של אלו ,ובלעדיו למה להם חיים ,ואיך להם חיים?
חיזוק לדברים אלה יש למצוא בפירושו של המלבי"ם לתחילת המגילה .כשהמן מציע לאחשורוש את
השמדת היהודים הוא אומר "ועשרת אלפים ככר כסף אשקול על ידי עושי המלאכה להביא אל גנזי
המלך" )ג ,ט( .לעיל 65בדברינו על שנאת המן הסברנו שהמן מתכוין לשלם את הכסף מכיסו לגזברי המלך.
אולם למלבי"ם דרך אחרת בפירוש הפסוק "כי עושי המלאכה הזאת שהם המדיחים אותם ,יעשוהו כל
כך בשמחה עד שהם עוד ישקלו כסף עבור זאת .ושעור הכתוב )=הסבר הפסוק( :על ידי עושי המלאכה
הזו אהיה אני ביכולת  -לשקול עשרת אלפים ככר כסף אל גנזי המלך ,כי הם ישקלו כסף כדי שיעשו
מלאכה זו שיחשב בעיניהם לשכר ואושר ."...לא יפלא איפוא שהם "משברים" להכות ביהודים.66
וכך מתאר המדרש" :היה אחד מישראל יוצא לשוק ומבקש ליקח ליטרא בשר או אגודה של ירק היה
הפרסי חונקו ואומר לו למחר אני הורגך ומבזבז )= מלשון ושללם לבוז( את ממונך" )אסתר רבה ז ,כה(.
ואלו הם הקצב והירקן ,מכיריהם ושכניהם של היהודים מאז .אבל כשהשטן מרקד כנגד היהודים,

 64והשווה גם לתיאור רושם גדולת ישראל בפי רחב כ -40שנה מאוחר יותר  -יהושע ב ,ט-יא.
 65ראה לעיל עמ' .Error! Bookmark not defined .
 66למרות שבמלבי"ם פירש שהגויים לא ידעו על איזה עם מדובר כי האגרות היו חתומות ,הרי תוך
ארבעה ימים נודע הדבר עם תלייתו של המן ,ודברינו מתבססים על מה שנאמר במגילה שנה מאוחר
יותר.
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מתברר שגויים רבים חשים שזוהי מנגינתם שלהם ושנאת היהודים שבעמקי נפשם ,פורצת אל מעל לפני
השטח "למחר אני הורגך"!
כך משדרת המגילה את נוראותיה ומוראותיה של גלות ,ליהודים שבכל הדורות ,ומשגרת להם רמז
ברור  -הגלות אינה מקום ליהודים ,מקום חיותכם הוא רק בארץ ישראל! אבל כמו כל הדברים החשובים
שבמגילה ,גם המסר הזה מופיע בהסתר ,ומי שלא מתאמץ לגלותו  -פוסח עליו .אכן אכתי עבדי אחשורוש
אנן!
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ד .מרדכי היהודי  -הצלת ישראל בזכות ארץ ישראל
בפרק הקודם תארנו בהרחבה את הצפי הקודר ,ואת נורות האזהרה שהמגילה משדרת ליהודי
הגלויות מפני שנאת ישראל שבכל הדורות .אבל בסיכומו של דבר יודעים אנו שרווח והצלה עמד
ליהודים ,וחג הפורים הוא עדות נצח ל"ונהפוך הוא אשר ישלטו היהודים המה בשונאיהם" )ט ,א( .שליח
ההשגחה העליונה והנסתרת להצלת עם ישראל בימי אחשורוש הוא כידוע מרדכי היהודי .מה שאולי לא
כל כך ידוע ומה שהמגילה רומזת עליו בכמה וכמה דרכים ,הוא שאת עיקר כוחו ואת שורש התנגדותו של
מרדכי להמן ,הוא שואב מקדושת ארץ ישראל .גם בזה ,כמו ברעיונות יסוד אחרים שבמגילה ,הועדפה
דרך ההסתר הרומזת ,מאשר הדרך הגלויה והמפורשת .זו דרכה של מגילת אסתר  -לשדר מסרים
בהסתר .אבל משעומדים אנו על הכתוב ,ועל מה שמסתתר מאחרי המילים ,וביניהן ,לא קשה לזהות את
האצבע המכוונת לשורש ההצלה של עם ישראל ,שהוא שורש דמותו של מרדכי .והאצבע הזו מורה
ומכוונת אל ארץ ישראל ועליה .בפרק זה נדון בהבטים שונים של השפעת קדושת הארץ על דמותו של
מרדכי ועל סיפור נס הצלתם של ישראל בימי הפורים.

" .1אשר הגלה מירושלים"
בשלשה פסוקים שבפרק ב' מציגה המגילה את מרדכי .הפסוק הראשון ,פסוק ה' מביא את מקומו
ושמו ,וכדרכו של מקרא מציג בקצרה את שלשלת היוחסין שלו .1הפסוק השלישי פסוק ז' מתאר את
מערכת היוחסין שלו לאסתר ואת יחסיו עמה ,ואסתר היא הלא הנושא המרכזי של פרק ב' .כך ששני
פסוקים אלו ,הצגת מרדכי מחד וקשריו עם אסתר מאידך הם הכרחיים לסיפור המעשה .בין זה לזה
נמצא פסוק ו' המוסר פרטים נוספים על מרדכי" .אשר הגלה מירושלים עם הגולה אשר הגלתה עם יכניה
מלך יהודה אשר הגלה נבוכדנצר מלך בבל" .בניגוד לפסוקים ה' וז' לא היה המקרא חסר כלום אם פסוק
זה היה מושמט לגמרי .ואם טרח מחבר המגילה להוסיף פרטים על האיש מה ראה על כך לציין דוקא פרט
2
זה הנראה שולי לכאורה? אם חייבים להוסיף דבר או דברים על מרדכי מדוע לא צויינה גדולתו הרוחנית
שעמדו עליה חז"ל בכמה וכמה מאמרים כגון "שהאיר עיניהם של ישראל" )מגילה יב ע"ב(" ,מיושבי
לשכת הגזית היה והיה יודע בשבעים לשון" )שם יג ע"ב( ,שהיה נביא "מלאכי זה מרדכי" )שם טו ע"א(,
או "ששקול היה כמשה" )אסתר רבה ו ,ב( .מדוע לא הזכיר הכתוב שמרדכי היה מנהיג הדור כמו שמוכח
במאמרים אחרים? 3מה כל כך חשוב בפרט שצויין ,שדוקא בו בחרה המגילה כדי להציג את האיש
בשלימות?

 1שלשלת אשר אף היא חשובה לענין זיקתו לארץ ישראל כפי שנראה להלן.
 2ואמנם הגמרות הללו מציינות שאיזכור אבותיו של מרדכי "בן יאיר בן שמעי בן קיש "...באו לרמוז
ולציין את דרגותיו הרוחניות של מרדכי" :בן יאיר שהאיר עיניהם של ישראל ...בן שמעי ...ששמע א-ל
את תפילתו "...וכיו"ב ,אבל עדיין קשה מדוע דרגות אלו מוזכרות ברמז וענין הגלות מודגש בפסוק
מפורש.
 3עיין במנות הלוי כאן המביא כמה מאמרים כאלו.
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כנראה שעובדת היותו של מרדכי "גולה" היא אכן תמצית אופיו של האיש .בלעדי תכונה זו מדגישה
המגילה ,לא יהיה שמו של מרדכי שלם ,ולא תהיה אישיותו מוצגת כדבעי .קשריו של מרדכי עם ארץ
ישראל הם תמצית הווייתו ,ונקודה זו באופיו מאפילה על כל תכונותיו האחרות ,הן אלו השייכות לשיעור
קומתו האישית והן תכונות המנהיגות שלו .ייתכן שעובדה זו של "הגלות" שמרדכי מרגיש בעצמו היא
שעומדת ביסוד גדלותו בשטחים אחרים ורק זיקתו לארץ הקודש היא שגרמה לו את כל הגדולות
האחרות האלה .ואולי צויינה דוקא נקודה זו בחינת "הקדמת תרופה למכה" כי כפי שנראה לקמן רק
שייכותו של מרדכי לארץ ישראל מסבירה את התנגדותו העיקשת להמן "ומרדכי לא יכרע ולא ישתחוה",
התנגדות שהיא אבן הראש לסיפור המגילה כולו ולתשועת ישראל מיד הצר הצורר אותו.
כבר עמדנו לעיל 4על האיזכור המרובה של הגלויות בפסוקנו .שם הבאנו שהחזרה על השרש ג.ל.ה.
ארבע פעמים באה כנגד ארבע מלכויות ששלטו בנו וכנגד ארבע גלויות שחווה עם ישראל לדורותיו .לפי
דברינו שכאן ייתכן שהמגילה גם שולחת מסר ותקוה לעם ישראל שאכן יש תרופה למכת הגלות .גם אם
בפועל נמצאים בארץ נכר ,וגם אם למעשה בתוך "עם טמא שפתיים" 5יושב היהודי ,יש דרך הצלה ,אם
יודע העם ידיעה מוחלטת ,שזו ארץ גלות ארעית ,וכי חייו אינם חיים בלי ארץ ישראל .חזור והדגש חזור
ושנן עליו לשאת את הידיעה הזו במוחו ולבו כי רק כך יש תקוה שלא יבוא להנות מסעודותיה הדשנות
לעיתים של הגלות הרשעה )"לפי שנהנו מסעודתו של אותו רשע"( ורק כך לא יבוא ח"ו לידי מצב של
התחייבות בכליה )"מפני מה נתחייבו...כליה באותו הדור"?(.
ומשום שזהו שבחו של מרדכי ,משום שהוא מקיים בעצמו תמיד "אם אשכחך ירושלים תשכח ימיני,
תדבק לשוני לחיכי אם לא אזכרכי" )תהלים קלז ,ה-ו( משום שכל הווייתו היא הידיעה שהוא נמצא
בגלות ושחובה עליו להזהר ולהזהיר מפני הטמעות בין הגויים והתבוללות בהם ,הוא יודע את חובתו בעת
פקודה .וכאשר מגיעה הפקודה  -ההזמנה להשתתף בסעודתו של אותו רשע "עמד מרדכי והכריז עליהם
ואמר להם לא תלכו לאכול בסעודה זו ,ולא שמעו אל דברי מרדכי" )אסתר רבה ז ,יח( .מסתבר שבין
המשתתפים בסעודה היו גם גדולי הדור אשר הקפידו על ההלכות הפורמליות של זכר לחורבן 6ומסתמא
שהיו מזכירים את הארץ ירושלים והמקדש בתפילתם ,אבל זו לא היתה אלא כ"צפצוף הזרזיר" .7רק
אדם שבתעודת הזהות שלו ,מוצג כגולה מירושלים וחטאתו נגדו תמיד ,יודע שצריך להתקומם כנגד
ההזמנה לסעודה ותוצאותיה.
רעיון דומה ניתן למצוא גם בפעלים מיוחדים אותם מייחדת השפה העברית לתיאור הליכה אל ארץ
ישראל ויציאה ממנה .כל הבא לארץ ישראל לדור בה נקרא "עולה" וכל העוזב אותה נקרא "יורד".
לפעלים אלו אין שום קשר למציאות הגיאוגרפית וליחס הגבהים בין ארץ ישראל למקום שממנו באים,
או אליו הולכים .גם מי שבא לארץ מפסגת האוורסט מקבל "תעודת עולה" למרות שגיאוגרפית ירד
כשמונה קילומטר ,וגם מי שעוזב להרי האלפים נקרא "יורד" ,למרות שנוספו אלפי מטרים לגובה מקום

 4עיין בפתיחה למאמר זה ,עמ'  Error! Bookmark not defined .לעיל.
 5כמובן שבמקור בישעיהו ו' ,הכוונה לעם ישראל.
 6עיין שו"ע או"ח סימן תקס בענין בנין בית ,חתונה ועוד .ברור שהלכות אלו יסודן אחר חורבן בית שני
אבל מן הסתם היו הלכות ומנהיגם מקבילים גם אחרי החורבן הראשון כמו שעולה משאלת העם את
זכריה "האבכה בחודש החמישי? הנזר כאשר עשיתי זה כמה שנים"  -זכריה ז ,ג.
 7כוזרי מאמר ב' אות כד.
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מגוריו החדש .המקור להתייחסות זו של השפה לארץ ישראל נעוץ בדברי חז"ל "ארץ ישראל גבוהה מכל
הארצות" )זבחים נד ע"ב( שבאו לידי ביטוי גם בהלכות מעשיות "הכל מעלין לארץ ישראל" )כתובות קי
ע"ב( וה"כל" כולל כמובן גם מקומות הגבוהים מארץ ישראל שגם לגביהם נקרא המעבר לארץ  -עליה!
גם בתורה עזיבת הארץ היא ירידה! בספר בראשית מופיע הפועל ירד בקשר להליכה למצרים 17
פעמים! 8אמנם בדעת מקרא כתב" :מכיון שארצות מצרים הנושבות )עמק הנילוס והדלתא( הן נמוכות
מארץ כנען ,נופלת ביציאה מארץ זו לשון ירידה" .9והוסיף" :ואילו ביציאה לארצות אחרות  -כגון ארם
נהרים נוקט הכתוב לשון הליכה" .10ואף שנכונים דבריו מבחינה גיאוגרפית נדמה שהתורה נוקטת לשון
זו בדוקא .ראיה לדבר שעל אורחת הישמעאלים מקפיד הכתוב לציין "הולכים להוריד מצרימה" .11הם
שאינם בני ברית אכן הולכים למצרים .גם בשני המקרים האח רים כאשר אליעזר ויעקב עוזבים לחרן הם
הולכים לשליחות זמנית מוגדרת ועל כן אין המקרא מציין שירדו .ייתכן שגם דעתם השלילית של חז"ל
על אלימלך 12נובעת מהנאמר בו "וילך איש" ולא כמקובל "וירד" .כך גם בהליכה אל ארץ ישראל נוקט
המקרא תמיד לשון "עליה" ולא רק כאשר באים ממצרים או מבבל שהם נמוכים מארץ ישראל .מפורשים
הדברים ברש"י שמצא סמך למאמר ש"ארץ ישראל גבוהה מכל הארצות" בדברי הנביא" :כי אם חי ה'
אשר העלה ואשר הביא את בנ"י מארץ צפון ומכל הארצות אשר הדחתים שמה) "...ירמיה טז ,טו(,13
ומילת הסיום של כתבי הקודש מורה אף היא על הרגשה זו "...מי בכם מכל עמו ,ה' א-להיו עמו ,ויעל".
זו ההרגשה שחייבת ללוות כל יהודי בגלות  -הרגשה של ירידה ,של ארעיות ,של משהוא יוצא דופן
לרעה .אם יהודי לא מרגיש כך ,אם הוא מרגיש בגלות "כמו בבית" זהו אות לרעות רוחניות איומות.
מרדכי אכן מרגיש "יורד" מרגיש "גולה" ,ומתוך כך הוא מצליח להאבק עם סכנות הגלות  -וגם לנצח! כי
14
רק מי שמרגיש "יורד" יזכה בסופו של דבר גם לעלות!
הקשר המיוחד הזה בין מרדכי ובין הרגשת ה"גלותיות" של היות בני ישראל מחוץ לארצם מקבל
סיוע וחיזוק ממאמר חז"ל על פסוקינו" .אשר הגלה מירושלים  -אמר רבה שגלה מעצמו" )מגילה יג ע"א(.
פירושים רבים נאמרו בהסבר מקור הלימוד של רבה .רש"י כתב" :מדלא כתיב אשר היה מן הגולה אשר
הגלתה ,וכתיב אשר הגלה עם הגולה משמע שלא היה כשאר ישראל שגלו על כרחן ,והוא גלה מעצמו כמו
שעשה ירמיה שגלה מעצמו עד שאמר לו הקב"ה לחזור" .תוס' לומד בקיצור "ודריש ליה מדלא כתיב
הוגלה" -ואולי כוונתו לכתיב החסר משמע שגלותו לא היתה ממש מלאה אלא שגלה מעצמו .למהרש"א

 8לאחר עיון בקונקורדנציה לתנ"ך של א .אבן שושן ערך ירד.
 9דעת מקרא בראשית יב ,י.
 10שם בהערה  2ב'.
 11בפשט הפסוק הם הולכים להוריד את סחורתם למצרים ,אבל אולי הכתוב רומז לסוף הסיפור הם
הולכים להוריד את יוסף מצריימה.
" 12אלימלך מחלון וכליון מפני מה נענשו מפני שיצאו מהארץ לחוץ לארץ )בבא בתרא צא ,ע"א(" .אמר
עכשיו כל ישראל מסבבין פתחי ,זה בקופתו וזה בקופתו עמד וברח לו מפניהם" )רות רבה א ,ד(.
 13רש"י ,זבחים נד ,ע"ב ד"ה "וארץ ישראל גבוהה מכל הארצות"; אמנם לשיטת בעל דעת מקרא ייתכן
להסביר ש"אשר העלה" מתייחס ל"ארץ צפון" )=בבל( ולגבי "כל הארצות" נאמר "אשר הביא".
 14כך ניתן לפרש על דרך הדרוש את הנאמר ליעקב "אל תירא מרדה מצרימה ...ואנכי אעלך גם עלה"
)בראשית מו ,ג-ד( .הקב"ה אומר ליעקב שאם עזיבתו את ארץ ישראל מלווה בהרגשת "ירידה" המצב
לא נורא ,כי אז )ורק אז( יש בטחון שבסופו של דבר תהיה גם עליה.
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דרך אחרת בענין ,וכך כתב" :דלא הו"ל למיכתב אלא אשר הגלה מירושלים עם יכניה...אשר הגלתה
יתירא הוא .אלא לומר לך דהם גלו עם יכניה בעל כרחם ע"י נ בוכדנצר ,אבל הוא גלה עמהם מרצונו".
הצד השוה בכל הפירושים הוא שהפסוק מגלה שמרדכי היה יכול לישב בשלוה בארץ ישראל .כך
מפורשים הדברים ברש"י המדמה את מרדכי לירמיה .בירמיה נאמר שנבוזראדן רב הטבחים שחרר אותו
מאזיקיו ואמר לו "הנה פתחתיך היום מן האזיקים אשר על ידך .אם טוב בעיניך לבא איתי בבל ,בא
ואשים את עיני עליך .ואם רע בעיניך לבא איתי בבל חדל .ראה כל הארץ לפניך ,אל טוב ואל הישר בעיניך
ללכת ,שמה לך" )ירמיה מ ,ה( .וכתב בעל מנות הלוי "ככה עשו למרדכי ,והניחוהו ברשותו לעשות כטוב
בעיניו .ואמנם הוא גלה מעצמו להצטער בצער ובצרת הציבור כדרך השלמים."...
ומכאן המיוחד שבגלות מרדכי .שהרי גלות בדרך כלל היא מעבר ממקום אחד למשנהו בדרך כפייה
ואונס .בדרך כלל אונס וכפייה ישירים על ידי צבא אוייב ,ולעיתים על ידי אונס וכפייה של מצוקות
אחרות כגון רעב או צרות אחרות .אבל לשינוי מקום מגורים שנעשה בבחירה חופשית שלא מתוך לחץ,
יאה יותר השם הגירה ,מעבר ,הליכה וכיו"ב .גלות מרצון הוא לכאורה מושג בעל סתירה פנימית ,שהרי
אם רצון כאן ,היכן ה"גלות"? מרדכי מלמדנו שיש אכן גלות שהיא רצונית .הוא אמנם עובר מרצונו
מירושלים לבבל ,אבל לא על מנת לחיות שם חיים נוחים ונורמליים .הוא יורד מארץ ישראל על מנת
לעד לזכרה של קדושת ארץ ישראל בקרב הגולים ,שאולי ישכחו
לש ֵמר את זכרה של ירושלים ,ולהיות ֵעד ַ
ַ
את הגלות ,ויחשבו כי ארץ הנכר היא ארצם .הוא מקבל עליו חיים קשים של אי התרגלות ואי הסתגלות,
חיים של מאבק מתמיד בסביבה ובסובבים ,כדי לשמר את היהדות ולהדגיש את השונה בין היהודים ובין
שכניהם .וזאת הוא עושה מתוך חירות ,מתוך בחירה חופשית של אדם שלא אולץ לעזוב את ארצו ,אלא
מתוך הזדהות שלימה עם אחיו הגולים בכפייה ואונס .ממש כשם שה' נוהג " -עמו אנכי בצרה" )תהלים
צא ,טו( ,ו"בכל מקום שגלו שכינה עמהם" )מגילה כט ע"א( ,גם מרדכי כך ,וכשם שאמר ה' ליעקב "אנכי
ארד עמך מצרימה") 15בראשית מו ,ד(  -גם מרדכי יורד לגלות ללמד את הגולים שהגלות היא ירידה!

" .2איש ימיני"  -שבט בנימין והמקדש
אחרי שראינו שדמותו של מרדכי מוקדשת כל כולה לארץ הקודש ולמקדש ,יכולים אנו לחזור
לפסוק הראשון שבו מוצג האיש ולגלות גם שם את סממני הקשר לארץ ישראל ובעיקר לבית המקדש.
הפסוק מפרט לכאורה את שלשלת היחס של מרדכי "ושמו מרדכי בן יאיר בן שמעי בן קיש איש ימיני".
כנראה שרשימת היחוס אינה מכוונת לדיוק של בן אחר בן ,16שהרי בתרגום שני מופיעה השלשלת
בשלמותה ושם אבי שמעי הוא שמידע .17על כרחך נבחרו יאיר שמעי וקיש באופן "מדגמי" מתוך אותה
רשימה מפוארת של שלשלת בנימין ,ועל כן שואלת הגמרא" :מאי קאמר? אי ליחוסא קאתי ,ליחסיה
ואזיל עד בנימין? אלא מאי שנא הני"? במה יחודם של אלה שדווקא אותם ציינה המגילה מתוך ארבעים
השמות )והדורות( שבין מרדכי ליעקב?

 15עיין הערתנו הקודמת.
 16בניגוד לפירוש המובא ב"דעת מקרא"  -יחסו עד ארבע דורות ,אלא בהתאם למה שכתב בהמשך
"אפשר לפרש בן שמעי בן קיש" בן ממש ,ועם זה גם לומר שמרדכי הוא ממשפחת שאול המלך.
 17וזו השלשלת" :מרדכי בר יאיר בר שמעי בר שמידע בר בעינה בר אילה בר מיכה בר מפיבשת בר יונתן
בר שאול בר קיש בר אביאל בר צרור ...בר גרא בר בלע בר בנימין."...
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תשובת הגמרא היא "תנא כולן על שמו נקראו" ,בן יאיר"  -שהאיר עיניהם של ישראל בתפילתו" .בן
שמעי"  -בן ששמע אל תפילתו" .בן קיש"  -שהקיש על שערי רחמים ונפתחו לו" .כלומר שלשת אבותיו
של מרדכי המצויינים בפסוק נבחרו משום ששמם מסמל תכונה מסויימת של מרדכי .ואם לפי הפשט
"בן" שבפסוק הוא צאצא ביולוגי ,לפי הדרש ה"בן" שבפסוק ,בא במשמעות של תכונה אישית כמו "בן
חיל" " בן בליעל" וכיו"ב .18ואלו ואלו דברי א-להים חיים .התבוננות בתכנן של שלושת התכונות שמצאו
חז"ל במרדכי ,ואשר נבחרו לייצג את אישיותו בפסוק המציג אותו לראשונה ,מגלה מכנה משותף והוא -
בית המקדש!
בן יאיר  -שהאיר עיני ישראל .מאמרי חז"ל רבים מציינים את העובדה שביהמ"ק הוא מקור האור
בעולם" ,מהיכן אורה נבראת? ממקום המקדש" )בראשית רבה ג ,ד( "כשם שהשמן מאיר  -כך ביהמ"ק
מאיר לכל העולם" )שמות רבה לו ,ב( .ועל הפסוק בבנין שלמה שמתאר את חלונותיו של הבית "ויעש
לבית חלוני שקופים אטומים" )מל"א ו ,ד( דרשו חז"ל "כדי שיהא האור יוצא מביהמ"ק ומאיר לחוץ"
)במד"ר טו ,א(.19
התכונה השניה "ששמע א-ל תפילתו" מיוחדת לביהמ"ק מפסוק החוזר כחוט השני בתפילת שלמה
בחנוכת הבית "ואתה תשמע השמים" והשמיעה הזו עוברת דרך מקום המקדש "לשמוע אל התפילה אשר
יתפלל עבדך אל המקום הזה .ושמעת אל תחינת עבדך ועמך ישראל אשר יתפללו אל המקום הזה ואתה
תשמע אל מקום שבתך אל השמים" )מל"א ח ,כט-ל( .וכך גם נפסק להלכה" :היה עומד בחוצה לארץ
יכוין ליבו כנגד ארץ ישראל שנאמר "והתפללו אליך דרך ארצם" )שם ,מח( .היה עומד בא"י יכוין את ליבו
כנגד ירושלים שנאמר והתפללו אל ה' דרך העיר אשר בחרת בה )שם מד( .היה עומד בירושלים יכוין את
ליבו כנגד ביהמ"ק שנאמר והתפללו אל הבית הזה) "...דהי"ב ו ,לב(.20
גם התכונה השלישית בן קיש "שהקיש על שערי רחמים" מכוונת לעובדה שבית המקדש הוא שער
השמים .כך מפורש קורא יעקב למקום" :אין זה כי אם בית א-להים וזה שער השמים" .והמקום הזה
שבו פגעע יעקב הלא הוא מקום המקדש" :ויפגע במקום  -לא הזכיר הכתוב באיזה מקום אלא במקום
הנזכר במקום אחר הוא הר המוריה שנאמר בו וירא את המקום מרחוק" )רש"י ,בראשית כח ,יא(.
וכך עולה ,שלפי דרשות חז"ל שלושת התכונות של מרדכי המתארות אותו בפתיחת הכרותנו עמו
בפסוק ה' )להזכיר :בן יאיר בן שמעי בן קיש  -אינם אבותיו אלא תכונותיו  -כמו בן חיל( נפגשות ואולי
נובעות ממקום וממקור אחד הלא הוא בית המקדש .ובכך משתלב פסוקנו עם מה שנלמד בפסוק הבא
שהווייתו של מרדכי בשושן היא הויה של "גולה" כי אכן מסר המקדש וארץ ישראל זורם בדמו ובולט
בתכונותיו.
אבל הדברים נכונים גם לפי פשוטו של מקרא .רק שכאן עלינו להדגיש לא את השמות שבדרך ,אלא
את סופו של הפסוק הוא ראשית היחוס של מרדכי "איש ימיני" .שכן אין לך שבט שהוא שבט המקדש
ושבט ארץ ישראל כשבטו של בנימין ,ואין לך בן ארץ ישראל בבניו של יעקב כבנימין בנה הקטן של רחל.

 18השווה להערת בעל תורה תמימה אסתר פרק ב' אות יב.
 19דרשה זו מבסס המדרש על הפירוש ש"שקופים אטומים" פירושו צרים מבפנים ורחבים מבחוץ ,היפך
מנהגו של עולם שהחלונות עשויים רחבים מבפנים וצרים מבחוץ להכניס את מירב האור מבחוץ פנימה.
 20ברכות ל ,ע"א; רמב"ם ,הלכות תפילה פ"ה ה"ג; טוש"ע או"ח סימן צד ס"א.
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מעניין ששאלת הגמרא "אי ליחוסא קאתי ליחסיה ואזיל עד בנימין" מתייחסת ליחוס שבין מרדכי
ובנימין אבל אינה מתייחסת לתחילתו של היחוס בבנימין עצמו .מדוע באמת לא נתחיל את היחוס
ביעקב? 21ייתכן שהגמרא מבינה שאיש יהודי שהוא "שם כולל לכל בני ישראל הנקראים יהודים
ושביאורו איש מבני ישראל" )מנות לוי כאן( רומז אכן ליעקב הוא ישראל אבי העם היהודי ,וייתכן
שהגמרא המבינה שאיש יהודי "אלמא מיהודה קאתי" )מגילה יב ע"ב( ומזהה את יהודי עם שבט יהודה,
מניחה שבמקביל גם "איש ימיני" הוא איש משבט בנימין ולכן לא נזקקים לדור הקודם לשבטי ישראל.
אבל נראה יותר שבכוונת מכוון נעצר יחוסו של מרדכי בבנימין דוקא ולא עולה עד לאביו  -ליעקב ,שכן
אם מדובר על שבח ארץ ישראל ועל שבח המקדש יפה כח הבן בנימין ,מכח האב יעקב ,ובו יאה להתחיל
את יחוסו של מרדכי איש המקדש וארץ ישראל .בנימין הוא לא רק השבט היחידי מכל בני יעקב שנולד
בארץ ישראל אלא שלידתו בארץ מכוונת בדווקא ולא במקרה ,והצריכה מסירות נפש ממש עד כדי מיתה
של אמו בשעת לידתו.
פרשת עלייתו של יעקב לארץ ישראל אחר כ"ב שנות גלות בבית לבן בחרן ,פותחת בלידת יוסף:
"ותהר ותלד בן ותאמר אסף א-להים את חרפתי .ותקרא את שמו יוסף לאמר יוסף ה' לי בן אחר .ויהי
כאשר ילדה רחל את יוסף ויאמר יעקב ללבן שלחני ואלכה אל מקומי ולארצי" )בראשית ל ,כג-כה(.
הקשר הידוע והמקובל לסמיכות הפרשיות נעוץ בלידת יוסף" :מאי שנא כי אתיליד יוסף? אמר שמואל
בר נחמני מפני שראה יעקב אבינו שאין זרעו של עשיו נמכר אלא ביד זרעו של יוסף.22"...
אבל לזוהר מהלך אחר בכל הענין" .שלחני ואלכה  -אמר ר' יהודה בא וראה שלימותו של יעקב שלא
רצה ללכת אלא ברשותו של לבן ,ואם תאמר לבסוף למה לא הלך ברשות? אלא יעקב ירא שמא לא יתן לו,
ויושלם מנין י"ב שבטים בארץ נכריה .ולכן כשראה שהגיע השעה ללידתו של בנימין  -ברח" .23הזוהר
לומד את סמיכות הפרשיות בין פסוק כג-כד לפסוק כה אחרת מהגמרא .לא לידת יוסף היא המניע
לעזיבת יעקב ,אלא דברי רחל שבסוף פסוק כד "יוסף ה' לי בן אחר" ,הוא הגורם לעזיבה .לא יוסף הבן
שנולד כבר ומלחמתו העתידית בעמלק ,אלא הבן שעדיין לא נולד ,הבן "האחר" שאליו עדיין מתאווה
רחל ,ושעל שמו היא קוראת את שם בנה שנולד לה עתה ,הוא הוא הסיבה לעלייתו של יעקב מגלות חרן
לארץ ישראל.
ובאמת יש להעיר על השם שנתנה רחל לבנה הבכור .שנים היא מתאווה לבן  -ואין .היא זועקת אל
24
יעקב "הבה לי בנים ואם אין מתה אנכי" )בראשית ל ,א( שני בני שפחתה נקראים על שם דינה ונפתוליה
עם א-להים  -דן ונפתלי .סוף סוף זכתה "ויזכור א-להים את רחל וישמע אליה א-להים ויפתח את רחמה"

 21מעניין שבספר מנות הלוי מיא את שאלת הגמרא בנוסח :ליחסיה ואזיל עד בנימין בן יעקב ?...התוספת
על גירסת הגמרא שלנו "עד בנימין" אולי מכוונת לשאלה נוספת זו מדוע נגמר )או מתחיל( היחוס
בבנימין ולא ביעקב?
 22ב"ב קכג ע"ב ,ועיין רש"י בראשית ל ,כה המביא ממד"ר "כיון שנולד יוסף נולד שטנו של עשיו מיד
ויאמר יעקב אל לבן שלחני".
 23זוהר עם פירוש הסולם פרשת ויצא אות רמ"ו )הציטוט מתרגום הסולם(.
 24עיין בראשית ל ,ו-ח וברש"י" :דנני א-להים  -דנני וחייבני וזיכני"" .נפתולי א-להים ... -ואני מפרשו
לשון עיקש ופתלתול .נתעקשתי והפצרתי פצירות ונפתולים הרבה למקום להיות שוה לאחותי".

177מגילת אסתר  -מגילת ארץ ישראל

)שם כב( .היא אכן מודה לה' "ותאמר אסף א-להים את חרפתי" .25אבל לא זה עיקר השם ולכן לא נקרא
הבן שנולד אסף .עיקר השם אינו מכוון לילד הזה שהציל אותה מחרפת עקרותה ,ושהביא לה את שיא
שאיפותיה .הילוד הזה כביכול איו מעניין את רחל כלל ,וגם שמו מביע את תקוותה לבן הבא  -כביכול לא
רוותה עדיין מנחת הבן הזה! "יוסף ה' לי בן אחר"!
ייתכן שההסבר לתופעה מוזרה זו נעוף בעובדה שיוסף הוא רק מכין לבנימין .יוסף הוא הנלחם
בעשיו ובעמלק המתנגדים הגדולים לענין ארץ ישראל  -אבל בנימין הוא ארץ ישראל בעצמו! "שלש
מצוות נצטוו בנ"י בכניסתן לארץ .להעמיד להם מלך ולהכרית זרעו של עמלק ולבנות להם בית הבחירה"
)סנהדרין כ ע"ב( .להכרית זרעו של עמלק  -זה יוסף ,אבל הכרתת זרעו של עמלק היא שלב מכין לשיא
האמיתי של בנין בית הבחירה  -וזה שייך לחלקו של בנימין.26
לכן אסור להשאר עם הידיעה המקובלת שיעקב עוזב את לבן רק בגלל הולדת יוסף .לא פחות חשובה
ממנה )ואולי יותר חשובה  -אבל פחות ידועה( היא העובדה שהגיע זמנו של בנימין להוולד .וזה חייב
להיות בארץ ישראל בדווקא .שהרי רק הוא נושא חותמו של מלך 27מכל השבטים" .ורק הוא "טעון סגנון
)פירוש אות וסימן( של מלך" .28ורק הוא "לחלק של השם יתברך .כי כל הארצות הם לאומות אשר אינם
לחלק של השם יתברך .ולכן אמרו )כתובות ק ע"א( "כל הדר בארץ ישראל דומה כמי שיש לו אלוק וכל
הדר בחו"ל דומה כמי שאין לו אלוק".29
אשר על כן לידתו של בנימין כרוכה במסירות נפש ממש של אמו  -רחל ,ומסירות נפש זו עצמה
קשורה בקדושת הארץ .האבות קיימו כידוע את כל התורה כולה .כך דרשו חז"ל על הפסוק "עקב אשר
שמע אברהם בקולי וישמור משמרתי מצוותי חוקותי ותורתי" )בראשית כו ,ה( " -אמר רב קיים אברהם
כל התורה כולה) "...יומא כח ע"ב( .ושאל הרמב"ן" :אם כן איך הקים יעקב מצבה ,ונשא שתי
אחיות...והיאך אפשר שיהיו נוהגים היתר בתורה ,במה שאסר אברהם אבינו על עצמו וקבע לו השם שכר
על הדבר והוא יצוה את בניו ואת ביתו אחריו ללכת בדרכיו"? והתירוץ המפורסם של הרמב"ן ששמירת
המצוות ע"י האבות היתה רק בארץ ישראל "והנראה אלי מדעת רבותינו ,שלמד אברהם אבינו התורה
כולה ברוח הקודש ,ועסק בה ובטעמי מצוותיה וסודותיה ,ושמר אותה כולה כמי שאינו מצווה ועושה,
ושמירתו אותה היתה בארץ בלבד .ויעקב בחוצה לארץ בלבד נשא שתי אחיות וכן עמרם .כי המצוות
משפט א-להי הארץ הם.30"...

 25ובענין זה עיין רש"י המביא מדרש אגדה "כל זמן שאין לאשה בן אין לה במי לתלות סרחונה ,משיש לה
בן תולה בו .מי שבר כלי זה בנך .מי אכל תאנים אלו בנך" .והסבר מאמר תמוה זה עיין בספר שי לתורה
עמ' פז בשם רש"ז ברוידא זצ"ל .ועיין גם בספרי יונה נבואה ותוכחה עמ'  265בענין הכפילות בשם יוסף.
 26ואולי מכאן פן חדש לגמרי באהבתו ובדאגתו של יוסף לבנימין "אחיכם הקטן" בסיפור האחים
במצרים.
 27על פי אסתר רבה ז ,ט .וראה להלן בפרק "ומרדכי לא יכרע ולא ישתחוה".
 28ע"פ ילק"ש רמז תתרנ"ד .ובמדרש פנים אחרות )מובא בתורה שלמה( הגירסה :סגנום של מלך ופירושו
אות ודגל.
 29מהר"ל  -אור חדש.
 30רמב"ן בראשית כו ,ה .ועיין בהערות הרב שוועל שם המביא אור החיים בבראשית מט ,יג "יחי ראובן"
החולק על הרמב"ן ,ודיון על סתירה לדברי הרמב"ן מגמ' פסחים קיט ע"ב שיעקב סבר שבחטא נשא
שתי אחיות.
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ועל פי זה כתב הרמב"ן על הפסוק" :ותטמא הארץ ואפקוד עוונה עליה) "...ויקרא יח ,כה( שבו הוא
מאריך מאד מאד בשבח א"י ומעלותיה גם להסביר את מיתת רחל בכניסת יעקב ומשפחתו לארץ" .כי
עיקר כל המצוות ליושבים בארץ ה'...וזו היא מצות יעקב אבינו לביתו ולכל אשר עמו בשעת ביאתם
לארץ ,הסירו את א-להי הנכר אשר בתוככם והטהרו .והשם לו לבד נתכנו עלילות שמתה רחל בדרך
בתחילת בואם בארץ .כי בזכותה לא מתה בחוצה לארץ ,ובזכותו לא ישב בארץ עם שתי אחיות .והיא
היתה הנשאת באיסור האחוה 31ונראה שנתעברה מבנימין קודם בואם בשכם ולא נגע בה בארץ כלל מפני
הענין שזכרנו".
לה' לבד נתכנו עלילות שדווקא על רחל נפל פרעון השטר של קיום המצוות בארץ ישראל .הרי היא
היתה זו שזכתה לאהבת יעקב ובה ובעבורה עבד "ויאהב יעקב את רחל ויאמר אעבדך שבע שנים ברחל
בתך הקטנה" )בראשית כט ,יח( ,שבע שנים עובד יעקב ברחל דווקא ,ושבע שנים הוא אוהב "ויעבד יעקב
ברחל שבע שנים ,ויהיו בעיניו כימים אחדים באהבתו אותה" )שם פס' כ( .גם אחרי הרמאות ואחרי
שניתנה לו לאה כאשה ראשונה נשארה רחל היא לבדה אשת יעקב ועיקרו של בית "בני רחל אשת יעקב"
)בראשית מו ,יט( "ובכולן לא נאמר בהן אשת ,אלא שהיתה עיקרו של בית" )רש"י שם( ,ודווקא היא
נחשבת זו "הנישאת באיסור האחוה" )לשון הרמב"ן( שעליה ליתן את דין המוות על קדושת קיום המצוות
בארץ ישראל.
כלום ידעה רחל את העלילות שתכן לה ה'? "ותאמר אל יעקב הבה לי בנים ואם אין מתה אנכי"
)בראשית ל ,ב( " -מה ראתה לומר ואם אין מתה אנכי? אלא שנתנבאה שהיא מתה במהרה שנאמר ואני
בבואי מפדן .אמרה לו :תן לי בנים עד שלא אמות" .32ואם ידעה רחל שהיא מתה במהרה וכנראה קשרה
את מותה עם לידת בנה הנוסף הנכסף כנאמר במדרש "תן לי בנים עד שלא אמות" ,האם גם ידעה שלידת
הבן הזה קשורה בכניסה לארץ? האם ידעה רחל שהיא עתידה להיות קרבן העולה על מזבח בנין שבטי י-ה
בארץ הקודש?
יעקב ודאי ידע .כך מפורש בזוהר "ויעקב היה יודע בסוד החכמה ,כשיושלמו י"ב שבטים השכינה
תתקשט ותתקשר בהם ורחל תמות והשכינה תקבל הבית" .33ובהמשך שם" :אמר יעקב כבר הגיע השעה
שיולד בנימין ויושלמו י"ב השבטים .ודאי העולם של מעלה ירד כאן אל הבית להתקשר בהם .ועניה זו,
רחל ,תהיה נדחית לפניו .אם תמות כאן לא אצא עוד מכאן לעולם ,ולא עוד אלא בארץ הזו איני ראוי
להשלים את הבית" .34ועוד מפורש שם על הפסוק "ויאמר ה' אל יעקב שוב אל ארץ אבותיך ולמולדתך
ואהיה עמך" )בראשית לא ,ג( "מאי ואהיה עמך? אלא אמר לו הקב"ה :עד עתה היתה רחל עקרת הבית
עמך .מכאן ואילך אני אהיה עמך ואקח הבית עמך בי"ב השבטים .וזה שכתוב "ואני בבואי מפדן מתה עלי
רחל"  -עלי ובשבילי היה הדבר שרחל נדחית שבאה השכינה ולקחה הבית בשבילי לשכון עימי".35
האם ידעה רחל מה שידע יעקב? קשה לדעת .מה שברור הוא שגם אם ידעה  -לא יראה מזירוז יעקב
ללכת מבית אביה אל הארץ הקדושה כדבר ה' .כך מפורש בתורה" :ותען רחל ולאה ותאמרה לו העוד לנו

 31פירוש :רחל היתה האשה שנישאה ליעקב באיסור ,שהרי את לאה נשאה ראשונה.
 32אגדת בראשית נא .ובב"ר מובא במה בין שאול ודוד עמ'  .211ולא מצאתי בב"ר מאמר זה.
 33זוהר עם פירוש הסולם ,פרשת ויצא ,אות רמ"ז.
 34שם ,אות רמ"ט.
 35שם אות רצ"ג.
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חלק ונחלה בבית אבינו...ועתה כל אשר אמר
א-להים אליך עשה" )בראשית לא ,טז( .רחל מזרזת את יעקב לקיים מצות בוראו "קום צא מן הארץ
הזאת "ושוב אל ארץ מולדתך" )שם פס' יג( ,למרות שהשיבה למולדת קשורה להולדת בנימין שחייב
להוולד בארץ הקודש ,והכניסה לארץ שבה מקיימים האבות את התורה מבשרת את קיצה שלה ,ואת יום
מתה.
ובזירוז זה נסגר מעגל חייה של רחל בסיבה שלישית" .ותען רחל ולאה"  -למה מתה רחל תחילה .ר'
יודן ורבי יוסי .ר' יודן אמר :שדברה בפני אחותה .אמר לו ר' יוסי :ראית מימיך אדם קורא ראובן ושמעון
עונה אותו? והלא לרחל קרא ורחל ענתה אותו .36"...ואף על פי שבמדרש אין מענה לשאלתו הטובה של ר'
יוסי ,שהרי ניכר אכן בפסוקים שיעקב פונה בעיקר אל רחל שבדין הקדימה את לאה ,ואף על פי שגם
ההסברים בדברי ר' יודן במפרשי המדרש 37נראים דחוקים ,לא חזר בו ר' יודן מדבריו שזרוזה של רחל
את יעקב לצאת מגלותו על מנת לבא לארץ ישראל  -זירז גם את מותה שלה!
אשר על כן נכונו דברינו שהווייתו של בנימין ,ובואו לעולם קשורים הם במסירות נפש לענין ארץ
ישראל .ועל כן "ואביו קרא לו בנימין" )בראשית לה ,יח( ופירש רש"י" :נראה בעיני לפי שהוא לבדו נולד
בארץ כנען שהיא בנגב."...
מעתה נבין ביתר שאת את הכינויים שהובאו לעיל בקשר לבנימין שהוא טעון סגנון של מלך ונושא
חותמו .וכן נאמר במפורש בברכת משה" :לבנימין אמר ידיד ה' ישכון לבטח עליו חופף עליו כל היום ובין
כתפיו שכן" )דברים לג ,יב( .ידידות זו היא תוצאה של כל הנאמר לעיל על הולדתו של בנימין בארץ
ישראל ובאה לידי ביטוי מיוחד בקשר של בנימין ,שבטו ונחלתו למקדש" .ובין כתפיו שכן  -תניא מפני מה
זכה בנימין שתשרה שכינה בחלקו? מפני שכל השבטים נולדו בחו"ל והוא נולד בארץ ישראל" )ספרי
דברים שם(.
מכאן תשוקתו המיוחדת של בנימין לא רק לקדושת ארץ ישראל הכללית אלא לקדושה המיוחדת של
מקום המקדש " :חופף עליו  -אמר רב דימי אמר רב בשלשה מקומות שרתה שכינה בישראל .בשילה ובנוב
ובבית עולמים ובכולן לא שרתה אלא בחלקו של בנימין  -שנאמר חופף עליו כל היום  -כל חפיפות לא יהיו
אלא בחלקו של בנימין" )זבחים קיח ע"ב( .וגם על חלק המקדש שלא היה בתחומו של בנימין ,המזבח אין
בנימין מוותר בקלות .ועל שם שאיפה זו לכל חלקי המקדש נקרא בנימין אכסניה לשכינה" :חופף עליו -
תניא רצועה היתה יוצאית מחלקו של יהודה ונכנסת לחלקו של בנימין ובה היה מזבח מצוי .ובנימין
הצדיק היה מצטער עליה בכל יום עליה לבלעה שנאמר חופף עליו כל היום .לפיכך זכה ונעשה אושפיזכן
לשכינה שנאמר ובין כתפיו שכן" )יומא יב ע"א( .ועל הכינוי "ידיד ה'" דרשו חז"ל" :יבוא ידיד זה שלמה,
ויבנה ידיד זה ביהמ"ק ,בחלקו של ידיד זה בנימין" )מנחות נג ע"ב(.
וכל כך גדולה הזהות של בנימין עם המקדש עד שבתיאור הפגישה הנרגשת בין יוסף לאחיו אחרי
שהתוודע אליהם נאמר " :ויפל על צוארי בנימין אחיו ויבך" )בראשית מה ,יד( ,ודרשה הגמרא "וכי כמה

 36בראשית רבה עד ,ג .ולכן דעת ר' יוסי שרחל מתה "מקללתו של זקן שנאמר "עם אשר תמצא את
אלוהיך לא יחיה" והוה כשגגה היוצאית מלפני השליט".
 37כך כתב בעץ יוסף להסביר את דעת ר' יודן" :ואף שבקריאה גם כן רחל קודמת? )וזו שאלת ר' יוסי( עם
כל זה היא היתה ראויה לחלוק כבוד ללאה שהיא גדולה ממנה .והכוונה שזה אותה שתכונתה היתה
מגבהת על אחותה "...ולכאורה קשה לומר על רחל כן ,שהרי מסרה הסימנים לאחותה.
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צוארין הוו ליה לבנימין 38א"ר אלעזר בכה על שני מקדשים שעתידים להיות בחלקו של בנימין ועתידין
ליחרב" .בהתרגשות הגדולה של המפגש בין שני האחים לאחר כ"ב שנות פירוד ,לא מוזכרת האמא
המשותפת רק להם ,לא מוזכרים בני בנימין שנקראו כולם על שם יוסף  -יש רק בכי על תמצית דמותו של
בנימין  -בתי המקדש שבחלקו.
אשר על כן הביטוי "איש ימיני" הנמצא בסופו ושיאו של הפסוק המציג את מרדכי ,יותר משהוא בא
לתאר מוצא ביאולוגי וסדר יוחסין שבטי הוא בא לתאר במילה אחת את תמצית הווייתו של האיש.
ומרדכי הוא "איש ימיני" שהנקודה המרכזית באישיותו היא נקודת ארץ הקודש והמקדש.39

" .3איש יהודי...ושמו מרדכי"
משזכינו לראות שהשמות המוזכרים בפסוק קשורים בענין ארץ ישראל ,שומה עלינו למצוא קשר
כזה גם בין הביטוי "איש יהודי" 40לענין הארץ .ואמנם אף אם קשר ישיר שכזה לא נמצא לנו בדברי חז"ל
ובמפרשים ,41קשרים עקיפים יש ויש .כולם סובבים על ציר היות ה"יהודי" כינוי לאדם שונה וזר
בסביבתו הנוכרית ,אדם שנזהר מלהטמא בע"ז ולהטמע בין עובדיה .זו בעצם היתה משימתו העיקרית
של מרדכי לעמוד כנגד תופעת ההתבוללות ,וההתקרבות למנעמי הגלות כפי שתוארה לעיל.
נביא בזה מקצת ממאמרי חז"ל בענין זה" .איש יהודי  -ר' שמעיה אומר וכי לא היה יהודי בשושן
הבירה אלא מרדכי בלבד? אלא לפי שהיה יהודי צדיק...והיה עוסק בתורה כל ימיו ובפיו לא היה נכנס
מאכל אסור 42לפיכך נקרא איש יהודי" )פרקי דר' אליעזר ז'( .ובמדרש רבה "יהודי  -למה נקרא שמו
יהודי? לפי שיחד שמו של הקב"ה כנגד כל באי עולם הה"ד לא יכרע ולא ישתחוה) "...אסתר רבה ו ,ב( .וכן
בגמרא "אמאי קרי ליה יהודי על שום שכפר בע"ז שכל הכופר בע"ז נקרא יהודי כדכתיב אייתי גוברין
יהודאין" )דניאל ג ,יב( .רש"י :וסיפיה דקרא "לאלהך לא פלחין" )מגילה יג ע"א( .וכך דרשו גם בסיום
המגילה "כי מרדכי היהודי )י ,ג(  -על שכפר בע"ז נקרא יהודי.43"...
גם המן משתמש בשם יהודים לציון עם ששונה מהגויים .בנימוקיו לאחשורוש שנועדו להצדיק את
הגזרה "להשמיד את כל היהודים" )ג ,ו( הוא טוען ש"דתיהם שונות מכל עם" )ג ,ח(.
ונסיים פרק זה בשמו העצמי של מרדכי אשר בהסתר רומז אף הוא לקדושת ארץ ישראל .שכן במעגל
עשר הקדושות של מקום זו על גבי זו המתחילות ב"ארץ ישראל מקודשת מכל הארצות" )כלים א ,ה(,
שיא קדושת המקום הוא הוא קודש הקדשים מקודש מהם  -שאין נכנס לשם אלא כהן גדול ביום
הכפורים בשעת העבודה" )שם משנה ט( .ושיא עבודתו היא הקטרת הקטורת ועליה "אמר הקב"ה מכל

 38עיין רש"י שם שלא גורס את שאלת הגמרא "שכן דרך המקרא לכתוב צוארי לשון רבים" ולשיטתו
הדרשה היא משום כפל הפעלים " ויפל...ויבך" שנאמר ביוסף לעומת הפועל היחיד "ויבך" שנאמר
בבנימין .ועיין ת"ת בראשית פרק כה אות ד' עוד בענין זה.
 39וכמו שנראה בפסוק הבא "אשר הגלה מירושלים" כפי שנתבאר לעיל.
 40ובאמת "לא מצאנו אינה ראיה" ,ו"יגעת ולא מצאת אל תאמין" )שיגעת מספיק(.
 41ולענין זה אנו מפרשים עכשיו "איש יהודי" כפשוטו בן לעם היהודי ,ולא כפירוש הגמרא "אלמא
מ)שבט( יהודה קאתי" .לענין פירוש זה עיין מאמרנו הנפרד "איש יהודי  -איש ימיני" התפרסם ב"זכרון
חיים" לזכר מרן רה"י זצ"ל ,אדר תשנ"ה.
 42ובודאי רמז לענין הסעודה בגינה התחייבו ישראל כליה.
 43לקח טוב ,מובא בתורה שלמה למגילת אסתר ,פרק י' אות יב )עמ' רסח(.
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קרבנות שאתם מקריבים אין חביב עלי כקטורת" )תנחומא תצוה ט"ו( .ומרדכי רומז על קטורת כידוע.
"רמז למרדכי מן התורה מנין שנאמר מר דרור ומתרגמינן מורא דכיא" )חולין קלט ע"ב(" .ושמו מרדכי
לפי שהיתה תפילתו נכנסת לפני הקב"ה כמר דכי )כקטורת( )פרקי דר"א נ( .שיא שיאי קדושת ארץ ישראל
והמקדש מקופל איפוא בשמו של מרדכי איש ארץ הקודש והמקדש!
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ה" .ומרדכי לא יכרע ולא ישתחוה"

 .1התגרות מרדכי בהמן
כל האמור לעיל מהווה בסיס לתשובה על אחת השאלות הקשות ,הנשאלות למקרא סיפור המגילה.
"וכל עבדי המלך אשר בשער המלך כורעים ומשתחוים להמן כי כן צוה לו המלך ומרדכי לא יכרע ולא
ישתחוה" )ג ,ב( .והשאלה הנשאלת היא :מדוע לא ציית מרדכי לצו המלך? והיכן "דינא דמלכותא דינא"
)גיטין י ע"ב(? אבל אפילו אם נביא בחשבון שלכתחילה היה אסור על מרדכי לכרוע ולהשתחוות ,או
שעשה כן מטעם אחר כלשהוא ,מדוע אינו חוזר בו מהנהגתו בשלב השני ,כשמתברר לו שיש סכנה
בהתנהגותו" .ויאמרו עבדי ההמלך אשר בשער המלך למרדכי מדוע אתה עובר את מצות המלך" )שם
פסוק ג( .ניכר מטון דיבורם שאין כאן שאלה אינפורמטיבית .אין הוא מביע התעניינות וסקרנות חיצוניים
אלא ,פחד וחשש מהצפוי" .אמרו לו הוי יודע שאתה מפילנו בחרב ,מה ראית שאתה מבטל צווי של
מלך" .1כנראה החשש אינו רק לחייו של מרדכי עצמו ,העובר על פקודת המלך "תחייב את ראשך" )לשון
אלשיך כאן( ,אלא גם לשרים האחרים שאינם מגיבים "אתה מפילנו בחרב" ,וכתב בעל מנות הלוי" :כי
היה הצווי לעבדי המלך להכריח זה לזה בדבר .ואם אחד לא יכרע ולא ישתחוה יכריחוהו חבירו...מבואר
שאם לא יכרע ולא ישתחוה  -חביריו נענשים על ידו" .ומה ראה מרדכי לסכן נפש כולם?
ועדיין יש לתת טעם ולומר שמרדכי לא צפה ,ולא חשב שהמן יממש את איומיו ויעיז להוציאו להורג,
וכ"ש את חביריו היושבים בשער המלך .אבל גם בשלב יותר מאוחר כאשר כבר נגזרה הגזירה להשמיד
להרוג ולאבד את כל היהודים ,גם אז מרדכי אוחז במריו ,וממשיך להרגיז את המן "וכראות המן את
מרדכי יושב בשער המלך ולא קם ולא זע ממנו" )ה ,ט( .בשלב זה היהודים עצמם באים בטענה למרדכי
"אמרו לו ישראל אתה גורם להרגנו" .2וביתר פירוט "דהוון בית ישראל מתכנשין ויתבין קדם מרדכי
ואמרין ליה :את גרמת לנא ית כל בישתא הדא ,ואין )=ואם( את קמתא מן קדם המן רשיעא וכרעתא ליה,
לא אתת עלנא כל עקתא הדא" .3מפורש יוצר שלא רק עבדי המלך הגויים הביעו תמיהה ותרעומת על
התנהגות מרדכי ,אלא גם אחיו היהודים .והטענה על מרדכי אינה רק בשלב הראשוני כאשר תגובת המן
אולי לא היתה ידועה ,אלא גם כאשר נגזרה הגזירה .ונוסיף עתה מאמר חז"ל אחר :וכל עבדי המלך אשר
בשער המלך  -אלו הדיינים .שכן הוא אומר ועלתה יבמתו השערה" .4הוי אומר שגם הרבנים הדיינים
ופוסקי הדור הבינו שאין להתגרות בהמן ושיש לקיים את מצוות המלך ,ואם כן מה ראה מרדכי על כך?!
לחיזוק השאלה נוסיף שלש הערות.

 1מדרש פנים אחרות ,מובא בתורה שלמה פרק ג אות כא.
 2מדרש החפץ ,מובא בתורה שלמה פרק ג' אות כ'.
 3תרגום לפרק ו' פסוק א') .תרגום ראשון ,לא תרגום השני( ,ותרגומו לעברית :היו בית ישראל באים לפני
מרדכי ואומרים לו,אתה גרמת לנו את כל הצרה הזאת ואם היית קם לפני המן הרשע ומשתחוה לו ,לא
היתה באה עלינו כל הצרה הזאת.
 4מדרש פנים אחרות ,מובא בתורה שלמה פרק ג אות יז.
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א .ברור מעל כל צל של ספק ,שמרדכי מתגרה בהמן בכוונת מכוין .הביטוי "ומרדכי לא יכרע ולא
ישתחוה" )ג ,ב( מעיד שמרדכי מפר את הצו ביודעין ובמזיד ,לכתחילה ולא בדיעבד" :כתב לשון עתיד,
מפני שלא נעשה זה בפעם אחת בלבד ,רק הרבה פעמים עשה זה ,כי כך משמע לשון עתיד על דבר שהוא
תמיד כמו "ככה יעשה איוב כל הימים" )מהר"ל אור חדש( .גם אם היתה סיבה הלכתית שלא להשתחוות
להמן ,סיבה שגדולי הדור חלקו עליה וסברו שאינה נכונה ,הרי בודאי היה יכול מרדכי לקיים שניהם ,ז"א
מחד לא לעבור על האיסור ,ומאידך לא לסכן את עצמו ואת כל ישראל .וכך שאל אבן עזרא" :יש לשאול
למה הכניס מרדכי עצמו בסכנה ,גם הכניס כל ישראל? היה ראוי שידבר לאסתר ,ותסירנו משער המלך
ולא יכעיס את המן אחר שראה שהשעה משחקת לו" .ובלשון המהר"ל" :ויש מקשין כי למה עשה זה
מרדכי? היה לו לסוף עצמו משער המלך ולא היה לו לסכן עצמו ואת כל ישראל להתגרות ברשע"?
ובמקום אחר כתב" :אף שהיה יכול מרדכי לילך דרך אחר שלא היה פוגע בו ,ולא יכעוס המן ,בכל זאת
היה מרדכי הולך נגד המן על דעת זה שלא יכרע ולא ישתחוה".
אבן עזרא מנסה לתרץ" :והתשובה כי לא יוכל לסור משער המלך כי אם יסור בלא מצות המלך ,דמו
בראשו" .אבל קשה להניח ששער המלך היה כל כך קטן שממש חייב את המפגש בין שני האישים .זאת
ועוד :בהמשך המגלה נאמר "וכראות המן את מרדכי בשער המלך ולא קם ולא זע ממנו" )ה ,ט( ,כאן כבר
לא נאמר "לא יכרע ולא ישתחוה" ,אלא אפילו לא קם או זע במקצת" .כי בפעם הראשונה לא היה מרדכי
כורע ומשתחוה לו יען כניעה והשתחואה שייך לענין אלוהות .אבל לקום לפני גדול הוא המנהג והנימוס
וכאשר מרדכי לא קם ממנו ע"כ נתמלא עליו חימה" )אלשיך( .ומן הסתם אם היה מרדכי "קם" ,ואולי
אפילו אם היה רק "זע"  -שאינו קימה ממש אלא רק תנועת קימה כביכול ,היתה חמת המן שוככת ,ובאלו
בודאי שאין איסור כלל!! וכן הרגיש המדרש" :עבר הוא )המן( ולא זז מרדכי ממקומו ולא שאל בשלומו.
בא לו המן ועשה עצמו כאילו שואל בשלומו של מרדכי ,אמר לו מרדכי אין שלום אמר ה' לרשעים"
)ילק"ש רמז תתרנ"ד( .ומה איסור יש לזוז מפני שר או לשאול בשלומו .בינתיים אין רשעותו של המן
ידועה לאף אחד ,ובלי התגרותו של מרדכי מי יודע אם רשעות זו היתה לובשת עשייה ממשית!
התגרות זו ברשע אינה פשוטה כלל ועיקר .בשתי סוגיות מקבילות עוסקת הגמרא בענין זה" .אמר
רבי יצחק אם ראית רשע שהשעה משחקת לו אל תתגרה בו שנאמר אל תתחר במרעים...איני והאמר ר'
יוחנן משום ר"ש בן יוחאי מותר להתגרות ברשעים בעוה"ז שנאמר עוזבי תורה יהללו רשע ושומרי תורה
יתגרו בם?...לא קשיא הא בצדיק גמור בא בצדיק שאינו גמור...ואב"א שעה משחקת לו שאני" )ברכות ז,
ע"ב; מגילה ו ,ע"ב( .האם בטוח מרדכי שהוא צדיק גמור? וגם לצדיק גמור יש דעה בגמרא שאסור
להתגרות ברשע שהשעה משחקת לו! ואין לך שעה שוחקת משעתו של המן בתחילת המגילה .ואף לדעה
המתירה ,האם כל זה נאמר גם כשסכנת כליה מרחפת על כל היהודים?!

ב.ההערה השניה באה להבהיר שהשתחוואה סתמית לאדם משום כבודו או מחמת יראה ממנו אינם
אסורים .כך דרשו חז"ל "לא תשתחוה להם  -להם אי אתה משתחווה ,אבל אתה משתחווה לאדם
כמותך" )סנהדרין סא ע"ב( .ובמקרא מצויים סיפורים רבים של השתחוות לאדם .המפורסם ביניהם הוא
השתחוות יעקב ומשפחתו בפני עשיו כמסופר בבראשית .מקרא זה שימש את המתווכחים עם מרדכי
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"אמרו לו והלא מצינו שאבותיך השתחוו לאבותינו שנאמר "וישתחוו ארצה שבע פעמים" 5ואף המן
בעצמו זכר את הסיפור בבראשית "אמר להם המן :הגידו לו כי זקנו הלא השתחוה לזקני .הה"ד ותגשנה
השפחות...ואחר נגש יוסף ורחל וישתחוו".6
ומלבד המקרה הזה שיש לו קשר מיוחד לענייננו כפי שנראה לקמן ,באמת מרובים במקרא סיפורי
השתחוואה אפילו לשאינם בני ברית .על אברהם נאמר" :וישתחו אברהם לפני עם הארץ" )בראשית כג,
יב( ,גם לשלשת האנשים הערביים שאבק ע"ז על רגליהם משתחוה אברהם" :וירץ לקראתם מפתח
האוהל וישתחו ארצה" )שם יח ,ב( .אחי יוסף משתחוים לשליט במצרים "ויבואו אחי יוסף וישתחוו לו
אפים ארצה" )בראשית מב ,ז( .ושוב "ויקדו וישתחוו" )שם מג ,כח( .משה רבינו משתחוה לחותנו יתרו
"ויצא משה לקראת חותנו וישתחו וישק לו" )שמות יח ,ז( .והרבה השתחוואות למלכים בספרי הנביאים.
נכון שבמקורות הללו לא מצויין " כורעים ומשתחוים" ,ביטוי המצוי בציווי אחשורוש על המן ,אבל
ממילא הפעולה היותר גדולה מבחינת ההכנעה והעבודה היא ההשתחוואה ,7וזו אכן מופיעה גם בהרבה
מהמקורות האחרים שהובאו לעיל .בכל המקורות הללו לא מצאנו פגם במעשה ההשתחוות ,וגם אם יש
דעה בחז"ל שמבקרת את השתחוות יעקב לעשיו 8קשה לומר שיש כאן איסור .גם הפסוק שמצטט מרדכי
מישעיהו ,לפי המדרש ,9להסבר הפרת הצו "חדלו לכם מן האדם אשר נשמה באפו כי במה נחשב הוא"
)ישעיהו ב ,כב( אינו ממש איסור דאורייתא ,ובודאי אינו מכוון להורות הלכה ,במקום שיש פיקוח נפש
ודאי של כלל ישראל.
10
ג .הערה שלישית המעניקה לשאלה משנה תוקף היא הערה דידקטית  -פסיכולוגית .במקום אחר
הערנו שאחת המכשלות שלנו בלימוד נכון של התנ"ך נעוצה בעובדה שפעמים רבות יודעים אנו את סופו
של הסיפור עוד בטרם התחלנו ללמוד אותו .ידענות זו ,הראויה לשבח מצד עצמה ,לאליה וקוץ בה ,היא
דומה .מחד היא בודאי משובחת ,אבל מאידך היא מפריעה לנו לחוות את האירועים נכונה כדרך
התהוותם .מגילת אסתר בכלל ,והשאלה בה אנו עוסקים עתה בפרט ,הם דוגמאות טובות לחסרון
שבידענות .נדמה שהשאלה הקשה הזו על התנהגות מרדכי ,קשה לה לקנות אחיזה בנפשנו משום שאנו
יודעים את סופו הטוב של הסיפור כולו .משחר ילדותנו ידענו שפורים הוא חג שמח ושסיפור המגילה
נגמר ב"ליהודים היתה אורה ושמחה וששון ויקר" )ח ,טז( .לא זו בלבד ,אלא אף זו ,לפי הכלל של "ונהפוך
הוא"  -דווקא המשבר והצרה של תחילת הסיפור ,הם הם שהולידו את גודל הישועה והנצחון שבסופו,

 5הפסוק בבראשית לג ,ג .ושם בהמשך הסיפור השתחוו גם האמהות וילדיהן .המדרש מובא בתורה שלמה
לפרק ג' אות כא בשם מדדש פנים אחרות.
 6הפסוק בבראשית לג ,כ .והמקור אסתר רבה ז ,ט.
 7בדעת מקרא פירש את ההבדל בין כריעה והשתחוואה" :כורעים  -כריעה היא על הברכיים )מ"א ח ,נד -
מכרוע על ברכיו( ,ומשתחוים  -השתחואה נעשית בהגעת הפנים בקרקע )בראשית יט-א "וישתחו אפים
ארצה"(.
 8עיין בראשית רבה עה ,ב "מחזיק באזני כלב עובר ,מתעבר על ריב לא לו"  -אמר הקב"ה לדרכו היה
מהלך ,והיית משלח אצלו ואומר לו כה אמר עבדך יעקב"? ושם אות יא" :בשעה שקרא יעקב לעשיו
אדוני אמר לו הקב"ה :אתה השפלת עצמך וקראת לעשיו "אדוני" שמונה פעמים  -חייך אני מעמיד
מבניו שמונה מלכים קודם לבניך".
 9אסתר רבה ז ,ט.
 10בפרק א' של המאמר "הסתרים באסתר" שעודנו בכתובים.
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וכל תוספת כאב ואיום בראשית ,הם תוספת גאולה ורווחה באחרית .אשר על כן קשה לנו לראות
בהנהגתו המוזרה של מרדכי  -אסון .שהרי דווקא הנהגה זו ,כך יודעים אנו ,תביא בסופו של דבר לסוף
הטוב והנהדר.
אבל בלימוד נכון ,אסור להיות מושפעים מידיעתנו את סוף הסיפור .מרדכי הן לא ידע את אשר
יקרה באחרית הסיפור .וממילא מקובלים אנו ש"אין סומכין על הנס" )פסחים סד ע"ב( ,כיצד ההין
איפוא להביא בסכנה עצומה כל כך את כל העם "טף ונשים ביום אחד" ,בניגוד גמור לדעתם של שאר
גדולי הדור? ומסיפור המגילה ברור כביכול שדווקא התנהגותו שלו היא שהביאה לאסון של גזירת המן.
את השאלה על מרדכי אנו צריכים לשאול את עצמנו כשאנו חווים את הנאמר במגילה "ובכל מדינה
ומדינה מקום אשר דבר המלך ודתו מגיע אבל גדול ליהודים וצום ובכי ומספד שק ואפר יוצע לרבים" )ד,
ג( .כך ,יושבים ומתפלשים באפר בלבוש שק ,מתוך בכי ומספד ופחד נורא מהעתיד שנגזר על כולנו  -ממש
בלי להעלות על הדעת עכשיו ,שתוך שלושה ימים יהפכו לנו הימים והחודש הזה מ"יגון לשמחה ומאבל
ליום טוב" )ט ,כב( ,כך עלינו לשאול את השאלה "מה ראה מרדכי על כך" .או אולי עומדים ביום השלישי
לצומנו מקיימים את צו אסתר "ואל תאכלו ואל תשתו שלשת ימים לילה ויום) "...ד ,טז( מכונסים כולנו
בתפילה ,כשברקע זכר חג הפסח שלא נחוג השנה כלל ,חוששים ורועדים לגורל אחותנו שבבית המלך,
אשר הלכה באמרה "וכאשר אבדתי אבדתי" .כך יש לשאול את השאלה על מרדכי שלא כרע ולא השתחוה
"ולא קם ולא זע" ובמו ידיו הביא לכאורה לאסון הגדול.
והשאלה הזו ,כשהיא נשאלת כך  -היא אכן נוקבת עד תהום.
תשובות מספר ניתנו לשאלה זו הן ע"י חז"ל 11והן במפרשים 12ולא נדון בהם במסגרת זו .התשובה
המקבלת והידועה ביותר היא זו שהמן עשה עצמו עבודה זרה ,ובה יהיה פתח דברינו בענין .כפי שנראה,
מעמד תשובה זו בפני עצמה אינו איתן ,וסוף דבר נצטרך גם כאן להגיע לארץ ישראל כדי להבין את
התגרותו של מרדכי בהמן.

 .2המן כעבודה זרה  -נקודות הלכתיות להיתר השתחוואה
כאמור ,נזקקים אנו לתירוץ הידוע המופיע בדברי חז"ל בכמה גירסאות .האחת  -שהמן הפך עצמו
לע"ז" :דשוי נפשיה עבודה זרה" )מגילה יט ע"א(" .שעשה עצמו עבודת כוכבים" )אסתר רבה י ,יג(.
והשניה שהמן תלה על לבושו ע"ז ,והכורע לו ממילא נמצא משתחוה לעבודה הזרה שעליו" .מה עשה
המן? עשה לו דמות מרוקם על בגדיו וכל מי שהיה משתחוה להמן ,היה משתחוה לתועבה שעשה לו".13
"מה עשה המן? נתן אלהיו על לבו...לומר ,אם ישתחוה לו מרדכי נעשה עובד ע"ז" .14וזו היתה תשובתו של
מרדכי "למי שאמרו לו מדוע אתה עובר על מצוות המלך"? אמר להם מרדכי :משה רבינו הזהיר לנו
בתורה" :ארור האיש אשר יעשה פסל ומסכה )דברים כז ,טו( ורשע זה עושה עצמו ע"ז"! )אסתר רבה ז,
 11למשל הסיפור הידוע מתרגום ירושלמי שהמן נמכר לעבד למרדכי כשהיו בשליחות אחשורוש והמן רעב
ללחם.
 12כגון המובא באלשיך שמרדכי לא היה מצווה להשתחוות ולכרוע להמן ,כי אף שישב בשער המלך לא
היה מעבדי המלך .או המובא במתנות כהונה שמרדכי לא נכלל בצו המלך כיון שהיה בעצמו ממשפחת
מלוכה.
 13פרק דר' אליעזר ז' .וכעין זה באסתר רבה ז ,ו.
 14מדרש פנים אחרים נא מובא בתורה שלמה ס"ג אות כ.
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ט( .וביתר חריפות" :ר' יוסי בר' חנינא פתח "טמנו גוים פח לי" .אמרה כנסת ישראל לפני הקב"ה .רבש"ע
מצודה פרשו לי אומות העולם להפילני .אומרים לי עבוד ע"ז אשר מדינא יהרג ואל יעבור .15אם אני שומע
להם נענשתי ,ואם אין אני שומעת להם הן הורגין אותי" )אסתר רבה ז ,ז( .ובכן התשובה לשאלת
התנהגותו של מרדכי פשוטה ביותר .אם היה כורע ומשתחוה היה נחשב לו כע"ז והרי אנו יודעים ש"כל
עבירות שבתורה אם אומרים לאדם עבור ואל תהרג  -יעבור ואל יהרג ,חוץ מעבודת כוכבים גילוי עריות
ושפיכות דמים" )סנהדרין עד ע"א( .וזוהי המצוה הידועה של קידוש ה' שהגדיר הרמב"ם" :כל בית
ישראל מצווין על קידוש השם הגדול הזה שנאמר ונקדשתי בתוך בני ישראל ומוזהרין שלא לחללו
שנאמר ולא תחללו את שם קדשי כיצד...אבל שלש עבירות אלו אם יאמר לו עבור על אחת מהן או תהרג -
יהרג ואל יעבור".16
ועדיין אין הדברים פשוטים כלל ועיקר ,ועדיין יש לדון אם נהג מרדכי על פי הדין הפשוט בענין זה.
סוגיית יהרג ואל יעבור בשלש עבירות ,רחבה היא מני ים ,כשאר סוגיות התורה .ובכל נושא ותת נושא
מרובות בה מחלוקות התנאים והאמוראים הראשונים והאחרונים .17כיון שאין במסגרת עיוננו מקום
לדיון הלכתי לפרטיו ,נסתפק בהבאת הנקודות ההלכתיות שבהן היה מרדכי יכול להסתפק ולדון בסוגיה,
תוך ציו ן מקורות בודדים בכל ענין.
א .הנאת עצמו :בגמרא מביא רבא סברה "הנאת עצמו שאני" ולפיה דין של יהרג ואל יעבור קיים רק
כאשר הגוי מכוין להעבירו על דת .אבל אם הגוי מתכוין להנאת עצמו בלא קשר ל"מלחמות דת" אין דין
של מסירות נפש .וכך פסק הרמב"ם "...יהרג ואל יעבור .במה דברים אמורים בזמן שהעובד כוכבים
מתכוין להנאת עצמו כגון שאנסו לבנות לו ביתו בשבת או לבשל לו תבשילו ,או אנס אשה לבועלה וכיוצא
בזה) "...הל' יסודי התורה כ"ה ה"ב( .ואף שדברי הגמרא והרמב"ם מכוונים לשאר מצוות ]ולא לג'
עבירות[ ,שבהם יש היתר לעבור אם הגוי מתכוין להנאת עצמו ,והחידוש הוא שאם מתכוין להעביר על דת
 יהרג גם בשאר מצוות ,בכ"ז רואים מהגמרא ומהרמב"ם שכאשר הגוי מתכוין להנאת עצמו יש בכךקולא לגבי חיוב מסירות הנפש .שמא יש להפעיל קולא זו ,בהצטרפות גורמים אחרים כפי שנראה להלן,
גם בשלש עבירות .ובסיפור מרדכי והמן ,גם אם נאמר שהמן עשה עצמו ע"ז או תלה על עצמו דמות ע"ז,
בודאי שהוא התכוין ל"הנאת עצמו" וכך מפורש במגילה "וירא המן כי אין מרדכי כורע ומשתחוה לו
וימלא המן חמה".
ב .שעת גזירה :בשעת הגזירה ישנה חומרה מיוחדת למסור את הנפש גם על שאר מצוות .שעת גזירה
הגדיר הרמב"ם" :אבל בשעת הגזירה ,והוא שיעמוד מלך רשע כנבוכדנצר וחבריו ויגזור גזירה על ישראל
לבטל דתם או מצוה מן המצוות" )רמב"ם שם הלכה ג( .וכתב הלחם משנה" :דלא מקרי גזירה אלא
כשהגזירה מיוחדת באומה אחת לבד...והיינו שכתב רבינו "שיגזור גזירה על ישראל" לאפוקי שלא יהיה
כגזירת אחשורוש שהיתה כוללת כל האומות" )לחם משנה שם( .גם גזירת המן היתה כוללת כל האומות

 15מילים אלו "אשר מדינא יהרג ואל יעבור" אינן מופיעות בגירסה של אסתר רבה שבידינו .אבל בציטוט
בתורה שלמה פ"ג אות כג מובאות גם מילים אלו.
 16רמב"ם הל' יסודי התורה פ"ה ה"א .ובהלכה ב' שם מביא את הגמרא שבשלש עבירות אלו יהרג ואל
יעבור.
 17סיכום ברור של המחלוקות בתתי הנושאים השונים יש ב"בירור הלכה" על הגמרא בסנהדרין בסוגיה
זו דף עד ע"א וע"ב.
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ולא כוונה רק ליהודים שבין "עובדי המלך היושבים בשער המלך" .לפיכך אין להגדיר את שעת המעשה
של מרדכי כשעת הגזירה שזו סיבה נוספת לקולא.
ג .כשיכול להמלט :המדרש מסביר את הפסוק זאת קומתך דמתה לתמר )שיר השירים ז ,ח( כמתאר
את מעשה חנניה מישאל ועזריה .וכך מספר המדרש" :עמדו ומחו על עצמן ולא עבדו ע"ז .הלכו אצל
דניאל .אמרו לו רבינו דניאל ,נבוכדנצר העמיד צלם...מה אתה אומר לנו נסגוד ליה או לא .אמר להם הנה
הנביא לפניכם לכו אצלו .הלכו מיד אצל יחזקאל אמר להם כבר מקובל אני מישעיהו רבי "חבי כמעט רגע
עד יעבור זעם" )ישעיהו כו ,כ( וכאשר הביעו השלשה את רצונם למות על קידוש ה' "אמר לפני הקב"ה:
חנניה מישאל ועזריה מבקשים ליתן נפשם על קדושת שמך מתקיים את עליהן או לא .אמר לו איני
מתקיים עליהם) "...שהש"ר ז ,יג( .ואע"פ שבסוף המעשה יודעים אנו ,שהקב"ה התקיים עליהם והצילם,
בכ"ז אנו רואים שהעצה היעוצה מפי הנביאים ובאישור הקב"ה היא" ,חבי עד יעבור זעם" .פירוש עדיף
לאדם להתחבא ולא ל"התנדב" או להכניס עצמו למצב שבו יאלץ למות על קידוש ה'.
הרמב"ם כתב..." :אבל אם יכול למלט נפשו ולברוח מתחת יד המלך הרשע ואינה עושה כן ,הנה הוא
ככלב שב על קיאו ,והוא נקרא עובד עבודת כוכבים במזיד והוא נטרד מן העולם הבא ויורד למדריגה
התחתונה של גהינום" )רמב"ם שם הלכה ד( .אמנם דברי הרמב"ם מכוונים לאדם שנכשל ועבר על
העבירה .אבל לכאורה פשוט שאם אדם יכול לקיים שניהם ,ז"א לא להיות במצב של אנוס לעבור עבירה,
בודאי שחובה עליו להמלט .וכך כתב הרמב"ם בהדגשה מרובה באגרת השמד" 18אבל מי שבא לשאול
אותנו אם יהרג או יודה )בשליחות אותו האיש(  -אומרין לו שיודה ולא יהרג .אבל לא יעמוד במלכות
אותו מלך] .ואם אינו יכול לצאת מהארץ[ ישב בביתו עד שיצא .ואם הוא צריך למעשה ידיו  -יעשה
בסתר".
ולכן מציע הרמב"ם באופן כללי" :והעצה שאני יועץ לנפשי והדעת שאני רוצה בה לי ולאהובי ולכל
מבקש ממני עצה שיצא מאלה המקומות וילך למקום שהוא יכול להעמיד דתו ולקיים תורתו...ואסור
לעמוד באותו מקום אלא יצא ויניח כל אשר לו ,וילך ביום ובלילה עד שימצא מקום שהוא יכול להעמיד
דתו...ויגלה למקום ראוי ולא יעמוד בשום פנים במקום השמד וכל העומד שם הרי הוא עומד ומחלל שם
שמים והוא קרוב למזיד."...
וגם אם דבריו אלו של הרמב"ם מכוונים לאדם שנכשל ועבר ,האם לא היה ראוי למרדכי לחשוש
מהתגרותו בהמן .כפי שהוכחנו לעיל 19מרדכי היה יכול בקלות לא להכנס למצב של מרד בהמן ,אם על ידי
לכתו משער המלך או ע"י קימה קלה שלא היתה ע"ז מחד ,ומאידך היתה מרצה את המן .האם מרדכי לא
מקבל את העצה שיעץ הרמב"ם לאהוביו? למה לו להכניס את עצמו בספיקות כאלה ,כאשר הוא יכול
בקלות ממש לא להכנס בכלל לסיטואציות הקשות .ומכאן באים אנו לנקודה הנוספת...
ד .האם מותר לאדם להחמיר ולמסור נפשו כשאין ציווי :בדרך כלל כשיש לנו ספק בהלכה אנו נוטים
להחמיר ,ובדרך כלל החמרה היא מהסימנים הטובים של עובד ה' אשר רוצה לצאת ידי חובת כל הדעות
ולעבוד את בוראו ,ללא סירכא כלל ,עבודת מהדרין מן המהדרין.
אולם בנידון שלנו ייתכן מאד שכשאין לאדם חובה למסור את נפשו יש לו גם איסור לעשות כן.
שהרי הפן השני של הבעיה ההלכתית ,הוא הפסוק "וחי בהם" ,ודרשו חז"ל "וחי בהם ולא שימות בהם"

 18כל הציטוטים כאן מאיגרת השמד  -הספר אגרות הרמב"ם הוצאת מוסד הרב קוק עמ' סג-סו.
 19עמ'  182-184לעיל.
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)סנהדרין עד ע"א( ,ולכן במקרה שאין חיוב למות על קידוש ה' ,ייתכן שאסור "להדר" ולמסור את הנפש
גם אם רוצים מאד ,כי קידוש ה' במקרה כזה הוא דווקא הציווי לחיות "וחי  -בהם" .כך פסק הרמב"ם:
"כל מי שנאמר בו יעבור ואל יהרג ,ונהרג ולא עבר הרי זה מתחייב בנפשו" .20וכן דעת בעל השאלתות,
הרמב"ן הרא"ה וראשונים אחרים .אמנם התוספות כתבו "ואם רצה להחמיר על עצמו אפילו בשאר
מצוות  -רשאי" .21וכן דעת הרשב"א והרא"ש ,הר" ן ועוד ראשונים.
גם כאן יש להדגיש שהמחלוקת ההלכתית שהובאה לעיל אינה מתייחסת לשאלה על מרדכי .שכן
המחלוקת מדברת בשאר מצוות התורה שבהן אין חיוב למסור נפשו ]והשאלה היא אם רשאי "להחמיר"
ולמסור נפשו[ ואילו במרדכי היתה בעיה של עבודה זרה שבה אדם חייב למסור נפשו .אבל לכאורה יש
השלכה למחלוקת הזו גם למקרה של מרדכי ,שכן אם היה מרדכי יכול "לקיים שניהם" ז"א לא לבא
לעימות חזיתי עם המן  -מי אמר שמותר לו לעשות כן אפילו אם רצה "להחמיר" על עצמו ולמסור נפשו
על קידוש ה'.
ה .כשחב לאחריני :הנקודה ההלכתית הקשה ביותר במעשה של מרדכי ) ,ולצערינו( ולא ראינו מי
מהמפרשים שעוסק בכך ,היא הנקודה שמרדכי לא מסכן רק את עצמו אלא מסכן את עם ישראל כולו.
שהרי נאמר על המן " ויבז בעיניו לשלוח יד במרדכי לבדו" והגזירה היתה "להשמיד להרוג ולאבד את כל
היהודים...טף וזקן ביום אחד" .ומרדכי הרי ממשיך בהתגרותו גם אחרי שידע על הגזירה .מהיכן לקח
היתר להכניס את עם ישראל כולו בצרה?
ומפורש מצאנו בשאר עבירות ,ואין חולק בזה ,שחולה שיש בו סכנה מחללין עליו את השבת .ושנינו
"מי שיש לו חולי של סכנה מצוה לחלל עליו את השבת והזריז הרי זה משובח והשואל הרי זה שופך
דמים" .22ובירושלמי איתא שהנשאל )=הרב המקומי( הרי זה מגונה משום שתלמיד חכם במקומו היה לו
לדרוש בפירקא לכל ,כדי שידעו כל העם ולא יצטרכו לשאלו" .23וזה ברור אפילו לדעת הסוברים שאדם
על עצמו מותר להחמיר ולמסור את נפשו .פשוט הוא שאדם יכול להדר ולהחמיר על עצמו ועל נפשו ,ואין
לו זכות להדר על חשבון אחרים .ואם כן הדרא קושיא לדוכתא כיצד סיכן מרדכי את כלל ישראל .ואף
אם לא ידע בוודאות שהוא מסכנם מדוע לא חשש לכך? ומדוע המשיך במריו גם אחרי שהגזירה נגזרה
ומסתמא היה יכול לבטלה!
ואמנם יש להדגיש שוב שכל הנקודות שהעלנו בסוגיה הלכתית זו נתונות במחלוקות ]ורובן גם לא
נאמרו על המקרה הישיר של מרדכי[ וכנראה שבכולן פסק מרדכי ל"חומרא" ,וכך מצאנו מפורשות בר"ן:
"אלא ש"מ בג' עבירות הללו לעולם אסור ,ואפילו להנאת עצמו .ובעבודה זרה נמי אשכחן דמרדכי סכין
נפשיה וכולהו ישראל לגבי המן משום דנעבד הוה ,ואע"ג דלהנאת עצמו ולכבודו הוא .24"...ובכל זאת
הראנו שהפסיקה ההלכתית של מרדכי ,להכניס את כלל ישראל לסיכון ממשי ,אינה פשוטה כלל ועיקר.

20

רמב"ם הל' יסודי התורה פ"ה ה"ד.
 21ע"ז כז ,ע"ב ד"ה יכול .ומראה מקומות לשאר שיטות הראשונים עיין הלכה ברורה סנהדרין עד ,ע"א.
 22שו"ע או"ח סימן שכח סעיף ב'.
 23מש"ג שם ס"ק ו.
 24ר"ן מסכת יומא דף ג ע"ב בדפי הרי"ף ד"ה חוץ מע"ז.
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 .3חיוב הגדולים למסירות נפש כשהדור פרוץ
ההיתר ההלכתי שעומד ביסוד ההתגרות של מרדכי ,נעוץ כנראה בשיטות הראשונים הסוברים
שגדולי הדור ,הסוברים שהשעה והדור צריכים למסירות נפש מיוחדת ,רשאים לעשות כן גם כאשר
ההלכה הרגילה אומרת שאין ליהרג על קידוש השם .כך כתב ספר החינוך אחרי שפסק שעל ביטול מצות
עשה הדין הרגיל הוא יעבור ואל יהרג" :ומה שמצינו מעשים לחסידים הראשונים שנהרגים על בטול
מצוה ,וכעין מה שאמרו ז"ל )מכילתא יתרו( מה לך יוצא ליסקל  -על שמלתי את בני .מה לך יוצא ליצלב?
על שנטלתי את הלולב  -מידת חסידות עשו ,וראו שהדור היה צריך לכך .והיו חכמים גדולים ראויים לכך
להורות על זה .שאלמלא כן שהיו גדולים וחכמים לא היו רשאין למסור נפשם למות .שלא לכל אדם יש
רשות ליהרג במה שלא חייבו חכמים...ולא עוד אלא שמתחייב בנפשו".25
וכן כתב הנימוקי יוסף" :וכל היכא דאמרינן יעבור ואל יהרג ,אין לו למסור עצמו למיתה על קדוש
השם .ואם מסר הרי זה מתחייב בנפשו .אבל אם הוא אדם גדול וחסיד ירא שמים ורואה שהדור פרוץ
בכך ,רשאי לקדש בשם ולמסור עצמו אפילו על מצוה קלה ,כדי שילמדו העם ליראה את השם לאהבו בכל
ליבם .והיינו דאמרינן מה ראו חנניה מישאל ועזריה שהפילו את עצמן לכבשן האש ,פירוש ולא השתחוו
לצלם שהרי לאו ע"ז היתה אלא אנדרטי של מלכים לכבוד בעלמא .אלא מתוך שהיו רובן טועין וסבורין
שהיא ע"ז  -היה קדוש השם במה שעשו...מפני שהיתה השעה צריכה לכך" .26ודעת הכסף משנה היא
שדברי הנמוקי יוסף אמורים אף לשיטת הרמב"ם "וכתב בנמוקי יוסף דאפילו לפי סברת רבינו ]שכתב
"כל מי שנאמר בו יעבור ואל יהרג ,ונהרג ולא עבר הרי זה מתחייב בנפשו[ אם הוא אדם גדול וחסיד ירא
שמים ורואה שהדור פרוץ בכך רשאי לקדש את השם.27"...
מעתה לא נותר לנו אלא לברר מה "היה הדור צריך" )לפי הגדרת הר"ן( או במה "היה הדור
פרוץ...שהיתה השעה צריכה לכך" )כהגדרת הנמו"י( כדי להבין מדוע מרגיש מרדכי מחוייב לסכן את
עצמו ואת הדור כולו ,עד שהחליט שלא להשתחוות להמן ,ויתירה מכך ,על שהחליט להתגרות בו גם
כשהיה יכול לתת פתרון הלכתי אחר לבעיה ע"י בריחה וכו'.

 .4משבר הדור בע"ז והמשתה )בזיון ארץ ישראל(
וכך מגיעים אנו שוב לגמרא הידועה הדנה בעוון הדור ומשלבים אנו את עניינה של ארץ ישראל
באותה מכשלה שהדור זקוק לתקנה" :שאלו תלמידיו את רשב"י מפני מה נתחייבו שונאיהן של ישראל
שבאותו הדור כליה? אמר להם אמרו אתם .אמרו לו מפני שנהנו מסעודתו של אותו רשע .אם כן שבשושן
יהרגו ,שבכל העולם אל יהרגו .אמרו לו :אמור אתה .אמר להם מפני שהשתחוו לצלם" ]רש"י :בימי
נבוכדנצר[ )מגילה יב ע"א( .מפרשים רבים מעירים שכנראה אין מחלוקת בין רשב"י לתלמידיו ,והטעמים
של שניהם נצרכים זה לזה בבחינת "זה וזה גורם" ,שהרי על טעמם של התלמידים שאל ר' שמעון שאלה

 25ספר החינוך מצוה רצו "קידוש ה'".
 26נמו"י מסכת סנהדרין יח ,ע"א בדפי הרי"ף ד"ה "הני קוקי ודמינקי".
 27כס"מ על הרמב"ם הל' יסודי התורה פ"ה ה"ד .אבל הרב קוק במשפט כהן סימן קמ"ג כתב "ודברי
הכס"מ ...נפלאים הם ממני בעניי ,חדא שדברי הנמו"י הלא הם בפרק בן סורר ומורה ולא הזכיר שם
כלל דעת הרמב"ם ."...ע"ש בהמשך דבריו ,שאין הוכחה שהרמב"ם סובר כנמו"י.
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שנותרה ללא מענה "אם כן אותם שבשושן יהרגו ,שבכל העולם לא יהרגו" .28אבל גם טעמו קשה .אמנם
על שאלתם "וכי משוא פנים יש בדבר" ]רש"י :איך זכו לנס[ ענה רשב"י שהם לא עשו אלא לפנים ]רש"י:
מיראה[ ,אבל עדיין קשה "יש להפלא ,כי זה דומה לאבות אכלו בוסר ושיני בנים תקהינה? למא לא נפרע
להם בזמן החטא ]בימי נבוכדנצר[ והמתין עד זמן אחשורוש"? ואין זה ממידת ארך אפים ,כי בעוון העגל
נפרע מהם בעת ההיא והאריך עוד להפרע בכל דור ודור כדבריהם ז"ל ,אבל לא לעשות עמם כלה בזמן
29
אחר"?
בעל מתנות הלוי מקשה עוד שדעת רשב"י עצמו המפורשת במדרש שיר השירים הפוכה מדעתו כאן.
"זאת קומתך דמתה לתמר" .למה באו ישראל בספק בימי המן? רבנן אמרו על שעבדו ישראל ע"ז ,ורשב"י
אמר על שאכלו מתבשילי הגויים...על דעת רבנן עבדו ישראל ע"ז בימי נבוכדנצר .על דעת רשב"י לא עבדו
ישראל ע"ז בימי נבוכדנצר...כיצד נבוכדנצר העמיד צלם והפריש מכל אומה ואומה שלשה שלשה ושלשה
מכל ישראל וחנניה מישאל ועזריה שהיו השלשה מישראל עמדו ומיחו על עצמם ולא עבדו ע"ז" .30ולכן
חייבים לומר שהתלמידים חשבו "כי בעוון ע"ז לבד באה להם צרה זו .והוא )רשב"י( לא כן יחשוב רק
שהיתה אריכות אפיים לסיבה יזכרה ]שגדולי הדור בימי נבוכדנצר חמ"ו לא עבדו ע"ז[ ולכן בבא עת רשע
הסעודה ,בא גם בוז הצלם ,ובא זה לעורר על זה .שדבר הסעודה יש בו צד ע"ז ."...ומסקנת ר' שלמה
אלקבץ היא" :והעולה מדברי רשב"י שעיקר החטא הוא דבר הצלם והמביא העונש הוא דבר המשתה".31
בעל שפתי חכמים המביא חלק מהדברים מבין שכך גם דעת רש"י .על הפסוק "ומרדכי ידע את כל אשר
נעשה" )ד ,א( כתב רש"י" :בעל החלום אמר לו שהסכימו העליונים על כך לפי שהשתחוו לצלם בימי
נבוכנצר ושנהנו מסעודת אחשורוש" )רש"י שם( והעיר בעל שפתי חכמים "אע"ג דתרי דעות נינהו בפ"ק
דמגילה ,כתב רש"י שניהם יחד דס"ל דהא והא גרם .כי זולת חטא הצלם לא נגזרה עליהם כליה כ"כ,
וזולת חטא הסעודה היה עדיין השי"ת מאריך אפו ובזה נחתם גזר דינם".32
ועל היחס בין חטא ע"ז וחטא הסעודה המשיך וכתב ר"ש אלקבץ" :שרשב"י הודה לדברי
תלמידיו...רק שזו )הסעודה( היתה חיתום גזר הדין כמאמר "לא נחתם גזר דינם אלא על הגזל" האמור
בדור המבול .עם שקדם להם אמרם לאל סור ממנו" ]=אבל הסיבה הראשונית היתה שמרדו בקב"ה
ועבדו ע"ז בימי נבוכדנצר[.
ההפניה לדור המבול המובאת במנות הלוי תעזור לנו בהבנת היחס בין חטא הע"ז לחטא הסעודה
בסיבת הכליה שנגזרה על "שונאי ישראל" שבאותו הדור .שם שאלו המפרשים מדוע "לא נחתם דינם
אלא על הגזל" )סנהדרין קח ע"א( הרי חטא ההשחתה ) גילוי עריות( חמור בהרבה מהגזל? והתירוץ בזה:
"שהגזל מייצג את המחלוקת והריב שבין אדם לחבירו ,ואף שג' עבירות וכל אחת מהן לחוד חמורות יותר
מגזל כיון ששורים שלום ואחוה ביניהם ,ואיש עם רעהו נוהגים לפנים משורת הדין  -נוהגים גם איתם
מידה כנגד מידה לפנים משורת הדין .אבל כשאין אהבה ביניהם ,והם רבים איש עם אחיו על קוצו של
 28ועוד קשה ,מדוע כ"כ חמור העוון ,הרי הסעודה היתה כשירה כמו שהבאנו לעיל עמ'  153הערה .17
ואפילו אם אכלו נבלות וטריפות ושתו יין נסך ענשם מלקות בלבד ולא כליה?
 29שאלת מתנות הלוי בהקדמה עמ' ג ,ורי"ף על עין יעקב מגילה שם.
 30זהו הקטע הקודם לקטע שצוטט לעיל בעמוד  Error! Bookmark not defined .משיר השירים רבה
פרשה ז' אות יג בענין עצת יחזקאל לחמ" ו להחבא כדברי ישעיהו.
 31הקדמת מנות הלוי עמ' ד ,ה.
 32שפתי חכמים אות ח' על רש"י ד ,א.
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דין ,מדקדקים אף עם עמם בדין וממילא הם מקבלים את עונשם על שאר עבירות חמורות .והמשל בזה
למטר זלעפות .הוא אינו מרטיב את האדם כאשר פרושה מעליו מטריה המשמשת כתריס בפני הפורענות.
טול את המטריה ,הסר את המגן ,והאדם נרטב מהגשם .כך מהוה האחדות סוכת מחסה בפני הפורענות.
גזל וחמס מעבירים את המגן הסוכך.33"...
כך גם בענייננו .ענין הצלם היה בהכרח באונס .ואף אם נכשלו בנ"י בכך ,ולא עשו מצוות בוראם
עדיין טענת אונס בידם .אבל הסעודה היתה ברשות ,וחטאם היה שנהנו מסעודת אותו רשע ,34כאן כבר
לא עומדת טענת האונס ,ואגלאי מילתא למפרע שמא גם הע"ז שהיתה בידם לא היתה באונס גמור,
ומוכיח סופו על תחילתו ,לכן נענשו בימי המן כשעשו ברצון ]אמנם רק התקרבות לגויים ולא ע"ז ממש[
על הע"ז בימי נבוכדנצר שהיתה עיקר חטאם משכבר.
אבל ייתכן שענין הסעודה מוסיף על ענין הע"ז בחינה אחרת ,והיא בחינת שכחת ארץ ישראל .כבר
הסברנו לעיל שהמשתה אותו חגג אחשורוש היה מכוון כולו כנגד בית המקדש שלא נבנה .במשתה מנסה
אחשורוש לשכנע את היהודים שאין להם תקוה לחזור לארצם ולבנות את בית המקדש מחד גיסא,
ומאידך גיסא יש להם תקוה ואחרית טובה בגלות ובנכר .זוהי נקודת המשבר שראה מרדכי בדור .גם אם
עובדים בנתיים ע"ז שזהו דבר חמור ביותר כשלעצמו ,אבל יש זיק תקוה לחזור למקור לארץ הקודש
ולמקדש  -לא כלו כל הקיצין" .כל הדר בארץ ישראל דומה כמי שיש לו אלו-ה" )כתובות קי ע"א( .וכל מי
ששואף לגור בארץ ומתאוה באמת לבנין בית המקדש עדיין זיק א-להיו בקרבו .אבל מי שמאבד גם זיק
זה  -עלה עליו הכורת .זוהי שעת המשבר עליה כתב הר"ן ש"הדור צריך לכך" ,ועליה פסק הנמו"י:
"שהדור פרוץ בכך" ,ואין עצה ואין תבונה ,ועת לעשות לה' הפרו תורתך ,וגם אם לא היתה לו אפשרות
שלא להשתחוות אין מרדכי מהסס ,מסכן את עצמו ואת כל דורו "ומרדכי לא יכרע ולא ישתחוה".
והדברים מפורשים במדרש" :מה אמר להם מרדכי למי שאומר לו מדוע אתה עובר את מצות המלך?
ר' לוי אמר אמר להם מרדכי :משה רבינו הזהיר לנו בתורה "ארור האיש אשר יעשה פסל ומסכה ורשע זה
עושה עצמו ע"ז...ולא עוד שאני איסגנטירין ]עץ יוסף :פירוש יליד בית ומיוחס[ של הקב"ה שכל השבטים
נולדו בחוצה לארץ וזקני נולד בארץ ישראל" )אסתר רבה ז ,ט( .ובסגנון אחר משולבים טעמי העבודה זרה
וענין ארץ ישראל על פי הפסוק האמור בבנימין "ידיד ה' ישכון לבטח עליו" " -אמר מרדכי :אני איני יכול
להחניף לרשע הזה .שאני טעון סגנון של מלך שנאמר "לבנימין אמר ידיד ה' ישכון לבטח עליו חופף עליו
כל היום" ואי אפשר לי להתחוות לו ,שאינו מתיירא מהשכינה השרויה על כתפי שנאמר ובין כתפיו שכן"
)ילק"ש רמז תתרנ"ד(.
וכבר ציטטנו לעיל בדברי המהר"ל" :אמר מרדכי כי זקני נולד בארץ ישראל ואילו שאר השבטים
נולדו בחו"ל ומזה תלמד כי בנימין הוא לחלק של השם יתברך .כי כל הארצות הם לאומות אשר אינם
לחלק השי"ת ולכן אמרו כל הדר בארץ ישראל דומה כמי שיש לו אלוק' וכל הדר בחו"ל דומה כמי שאין
לו אלוק' .כי אין לך בשבטים שהוא רחוק מעבודה זרה כמו בנימין" .ולכן כשרואה מרדכי שגם גדולי
ישראל משתתפים בסעודה שעיקרה ביזוי ארץ ישראל והמקדש ,הוא פוסק ומזהיר שלא להשתתף
בסעודה זו ,ומתוך ידיעתו הברורה שעם ישראל הולך מדחי אל דחי וחייבים לעצור את סחף ההתבוללות
הנורא הוא עושה מעשה של התגרות בהמן .זאת ועוד ,מתוך העובדה שמעט מזעיר מיהודי הגולה ,ניצלו

 33מצוטט מספרי "יונה נבואה ותוכחה" עמ'  6-125וע"ש במקורות מקבילים לדברי.
 34וכמו שהארכנו לעיל ,עמ' .153
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את הרשות שנתן כורש לעלות לארץ ,ושרובם הצביעו בעד חיי גלות בעצם השארותם בגולה ,מבין מרדכי
שלולא זעזוע נורא לאומה ,אולי גם זעזוע פיזי שיסכן את עצם קיומה בגולה ,אין ח"ו תקוה לאומה כלל.
ולכן "ומרדכי לא יכרע ולא ישתחוה".
וכך בא מרדכי מכוחה של ארץ ישראל 35להציל את העם היהודי מניתוק הקשר מארץ ישראל ארץ א-
להיו.

 35כמו שהארכנו להסביר בפרק הקודם עמ' .180

193מגילת אסתר  -מגילת ארץ ישראל

ו .סיום " -מרדכי היהודי משנה למלך אחשורוש"

" .1פרשו ממנו מקצת סנהדרין"
למרות שמרדכי ניצח בקרב עם המן ,נדמה שצליל הסיום של המגילה מגלה שהוא הפסיד במלחמה
כנגד הגלות .כי כבודה של ארץ ישראל ,העובר ,כפי שראינו במאמרים הקודמים ,כחוט השני לאורך כל
המגילה ,ושוזר את כל חלקיה לחטיבה אחת ,מהווה גם את סוף הפסוק ואת ה"מכה בפטיש" של המגילה
כולה .וסיום זה להוותנו אין בו תרועת מנצחים ,אין בו בשורת גאולה וישועה ופדות לעם ובעיקר לארצו.
יש בו הכרזה כואבת שאכן "אכתי עבדי אחשורוש אנן" .ואולי יש בו גם אזהרה וקריאת תיגר על הנהגת
הדור .גם גלות "לוקסוס" ,גם גלות שבה היהודי הוא משנה למלך  -היא גלות .וכל עוד לא נהיה בארצנו
ממש "אכתי עבדי אחשורוש אנן"!
וזה לשון פסוק הסיום של המגילה" :כי מרדכי היהודי משנה למלך אחשורוש וגדול ליהודים ורצוי
לרוב אחיו דורש טוב לעמו ודובר שלום לכל זרעו" ,באופן אישי יש בפסוק שבח גדול למרדכי ,ובאופן
כללי הפסוק החותם את המגילה בהתרוממות הרוח ,ובשיא של תהילה כבוד ומצב נפלא של היהודים.
אבל כרגיל משדרת המגילה את המסרים האמיתיים שלה בהסתר ובחשאי ,וכך גם בפסוק הסיום .חז"ל
שמו לב לביטוי המוזר "ורצוי לרוב אחיו" שבולט כל כך על רקע ההיגדים שמימינו ומשמאלו "גדול
ליהודים" לכולם במשמע" ,דורש טוב לעמו"  -וללא יוצא מהכלל ,ומפורש יוצא במילים האחרונות
"ודובר שלום לכל זרעו" .מדוע אם כן רצוי מרדכי רק "לרוב אחיו" ,מדוע לא לכולם? הביטוי "אחיו" יש
להדגיש הוא ביטוי הקירבה החזק ביותר מאלו המובאים בפסוק ,שהרי "היהודים" "עמו" ואפילו "זרעו"
מציינים את כלל העם ,ועל כל פנים אנשים הרבה ,ואילו "אחיו" הם כנראה מעט בכמות אבל קרובים
מאד בקשר וביחס למרדכי .ודווקא בין אחיו יש כאלה המסתייגים ממרדכי.
וכך פתרו חז"ל את ההדגשה "רצוי לרוב אחיו"" :1לרוב אחיו  -ולא לכל אחיו .מלמד שפרשו ממנו
מקצת סנהדרין" )מגילה טז ע"ב( .ואחיו משמע חביריו הקרובים שבסנהדרין "אחיו חביריו  -שהיו מכלל
אנשי כנסת הגדולה" )מהרש"א שם( .הגמרא מוכיחה את תרעומת החכמים על מרדכי גם ממעמדו בקרב
חכמי ישראל לפני התמנותו לשררה ואחריה" .דמעיקרא חשיב ליה למרדכי בתר ד' ]=הוא נמנה אחרי
ארבעה חכמים[ ולבסוף בתר ה' .מעיקרא כתיב "אשר בא עם זרובבל ,ישוע נחמיה שריה רעליה מרדכי"
)עזרא ב ,ב( ולבסוף כתיב "הבאים עם זרובבל ,ישוע נחמיה עזריה רעמיה נחמני מרדכי) "...נחמיה ז ,ז(.2
מדוע פרשו ממרדכי ,המשנה למלך ,מקצת מחביריו הקרובים ביותר  -חברי הסנהדרין? לפי פשוטם
של טבעי בני אדם מסביר אבן עזרא "כי אין יכולת באדם לרצות הכל ,בעבור קנאת האחים" .וכן הביא

 1ועיין דעת מקרא כאן שפירש "לרב אחיו  -לאחים הרבים" .ובהערה  17שם הסביר ש"רוב ולא כל אינו
לשון המקרא כמו שהאריך לבאר ר"ו בוידנהיים במחזורו על "המהולל ברוב התשבחות") .שפירושו מן
הסתם שבא לרבות  -המהולל בהרבה תשבחות ,ולא למעט שיש תשבחות שהקב"ה לא מהולל בהן ח"ו(.
 2וכנראה לפירוש זה הפסוקים מדברים על הירידה מארץ ישראל לבבל כמו שפירש רש"י בעזרא "אשר
באו  -בתחילה כאשר גלו מארץ ישראל לבבל" ,ולא כפשוטם של כתובים שכל האנשים הללו עלו מבבל
לא"י.
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בתורה שלמה "ורצוי לרוב אחיו  -מלמד שאין אדם יכול להוציא ידי חובה לכל העם שהרי לא נמצא טוב
לישראל כמרדכי" .3ולכאורה מוקשים הדברים ,שהרי דווקא שלושת התיאורים האחרים למרדכי
שבפסוק " גדול ליהודים" "דורש טוב לעמו" ובמיוחד האחרון "דובר שלום לכל זרעו" מדגישים את
היותו של מרדכי טוב לכל היהודים .4ועוד :כלום זה המקום להעיר הערה כללית זו על טבע האדם "מלמד
שאין אדם יכול להוציא ידי חובתו לכל העם" בשיאה של מגילה ,ובסיומו של סיפור כל כך דרמטי ,מה
שייכות יש להערה כללית זו על אופיים של בני אנוש ,הערה שאין לה ולא כלום עם סיפור המגילה עצמו.5
רש"י פירש שסנהדרין פרשו ממרדכי "לפי שנעשה קרוב למלכות והיה בטל מתלמודו" .6כנראה עלה
לו פירושו זה ,מתוך הלימוד בסוגיית הגמרא שמביאה מיד אחר המאמר שפרשו ממנו סנהדרין "אמר רב
יוסף גדול תלמוד תורה יותר מהצלת נפשות" וזו הביקורת על מרדכי שלמרות שעסק בהצלת נפשות ,לא
היה לו ליבטל מדברי תורה שגדולה מהצלת נפשות.
אבל נדמה שהתביעה על מרדכי היתה לא רק ש"בטל מדברי תורה ונכנס לשררה" אלא הכניסה
לשררה השכיחה ממנו יחד עם התורה גם את חובתו לארץ ישראל .באמת יפלא :מרדכי היהודי משנה
למלך אחשורוש עם כל מעשה תקפו וגבורתו וגדולתו המוזכרים בפסוק ,לא מוזכר בבנין ירושלים בימי
עזרא ונחמיה .יודעים אנו שעליית היהודים בימי שיבת ציון היתה מעוטה וזעומה בכמות ובאיכות .היכן
היה מרדכי ומה היה חלקו בתהליך חזרת העם למולדתו? מדוע נדם קולו ומדוע לא נתן דוגמא אישית?
אדם בעל השפעה כה רבה ,שהצליח לעמוד כנגד הזרם בעצירת ההנאה ממשתה המלך ,ובמסע
ההתבוללות והטמיעה בגויים ,לא מנסה את כוחו להמשיך את התהליך בהשבת העם לארצו .הוא נעצר
באמצע הדרך בשיא הצלחתו האישית ובפסגת עלייתו "כי מרדכי היהודי משנה למלך אחשורוש"...
וההמשך המצופה לויתור על השררה ,לעמידה בראש תנועה המונית של שיבה למולדת  -חסר .ואולי לזה
ירמוז הרמב"ן" :והנה אחרי הגאולה הזאת הנעשית ברשיון כורש אתה יודע מן מגילת אסתר ,הפיזור
הגדול והפירוד העצום אשר היה לעמנו בכל מדינות המלך אחשורוש מהודו ועד כוש ,ואחרי כן לא עלו
לארץ ,רק מעטים עלו עם עזרא מבבל .7"...וכך שאל הרב יהושע בכרך" :ומרדכי היהודי בעל הנס שהיה
טעון סגנון של מלך עולם ,אשר לא קם ולא זע מפני המן ,מדוע נשאר שם עמהם? ומדוע היה משנה למלך
8
בארץ נכריה? ומדוע לא דרש טוב לעמו כמו שדרש זאת נחמיה בזמנו ,לשוב ולבנות חומת ירושלים"?
ושמא יש לצרף לכאן גם דברים מתלמוד ירושלמי העוסקים בסוגיית שירה על נס והמקבלים לסוגיה
בבבלי שהובאה לעיל 9בדבר אי אמירת הלל בפורים" .הרי מרדכי ואסתר? ]קרבן העדה :שלא אמרו
שירה?[ שניא היא שהיו בחוץ לארץ ]ואין אומרים שירה על נס שבחוצה לארץ[ ואית דבעי למימר :מרדכי
ואסתר משונאיהם נגאלו .לא נגאלו מן המלכות" .10כלום אין הירושלמי רומז למה שאמרנו לעיל.
משונאיהם נגאלו  -מרדכי ואסתר הצליחו במשימה של הגנת עם ישראל מפני אויביו העמלקיים והצילו

 3תורה שלמה פרק י אות יד ועיי"ש טעמים נוספים בשם לקח טוב.
 4רש" י פירש שזרעו אין פירושו זרעו של מרדכי אלא זרע עמו "לכל זרעו  -מוסב על עמו לכל זרע עמו".
 5פירושים אחרים עיין במנות הלוי ואכמ"ל.
 6רש"י מגילת אסתר י ,ג וגם בגמרא מגילה טז ע"ב ד"ה "פרשו ממנו".
 7רמב"ן ספר הגאולה סוף פרק א' .הוצאת מוסד הרב קוק כתבי רמב"ן ח"א עמ' רעג-ד.
 8הרב יהושע בכרך כתבוני לדורות עמ' .171
 9עמודים  148-150לעיל.
 10ירושלמי פסחים פרק י' הלכה ו'.
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אותו הן מעימות פיזי ,ורוחני בסכנם את נפשם כל אחד בדרכו .11הצלה רוחנית מפני ההתבוללות
במסירות נפשו של מרדכי ,והצלת עם ישראל משמד גשמי במסירותה של אסתר .אבל מסיים הירושלמי
"לא נגאלו מן המלכות" כי "אכתי עבדי אחשורוש אנן"! ויש להדגיש כי "לא בשמים היא" .כי למרות
ש"הכל בידי שמים" וה' הוא המלך המנהיג את העולם  -ביראת שמים אין להעמיס את מה שקורה על
הנהגת ההשגחה העליונה שהרי הכל תלוי הבחירה החופשית של בני האדם בעולם המעשה התחתון.12
וכמו שאת "גאולת ישראל משונאיהן" אנו זוקפים לזכות מרדכי ואסתר ולמסירות נפשם ,כך גם את
העובדה ש"לא נגאלו מן המלכות" יש לזקוף לחובתם!
ו"לא נגאלו מן המלכות" אם כך ,אין פירושו רק העובדה ההסטורית שאכן שייכת להנהגת ה' את
העולם ,ש"אכתי עבדי אחשורוש אנן" ושהעם היהודי עדיין מפוזר ומפורד בגויים ובית המקדש בבזיון,
אלא גם אצבע מופנית כלפי מרדכי ואסתר שבבחירתם "לא נגאלו מן המלכות" ,ומשום מה העדיפו את
משרת ה"מלכה" ו"משנה למלך" על פני עזיבת התארים והכבוד וחזרה לארץ מכורתם.13
בזה שוזרת המגילה את סופה בתחילתה .משתה אחשורוש שבו פותחת המגילה נועד להזהיר את
העם לדורותיו מפני מנעמי הגלות כמו שהוכחנו לעיל .14וסוף המגילה מגלה שגם מנהיגי הדור נפלו בפח
הזה "ומרדכי משנה למלך אחשורוש...ורצוי לרוב אחיו" "מלמד שפרשו ממנו חביריו  -שנעשה קרוב
למלכות"!
ייתכן שכותבי המגילה בחרו לסיים דווקא בסיום שאינו מושלם ואינו משמח כדי להדגיש את המסר
החד והחריף של המגילה כנגד סכנת הגלות .נפילתם של מרדכי ואסתר מצדיקה את דברי המשנה "אל
תאמין בעצמך עד יום מותך" )אבות ב ,ד( ,ומהווה מסר ליהודים שלעולם אין להרפות מהמתח של שנאת
הגלות .וגם איש יהודי איש ימיני ,שכל הוויתו היא ארץ ישראל ,לא תמיד מסוגל לזכור כנראה ,את
השבועה "אם אשכחך ירושלים תשכח ימיני" )תהלים קלז ,ה( ,ודווקא הסיום הצורם משהוא של המגילה
עוזר להטמיע בנו מסר זה של שבועת נצח לארץ ישראל.

ב" .משנה למלך אחשורוש" ומלכות שאול
אבל אנו נסיים את עיוננו בנימה חיובית ונדון גם בפסוק הזה את מרדכי לכף זכות .ר' יונתן אייבשיץ
עומד על התמיהה שהעלנו בזה על מרדכי" :אבל טעם הענין למה נעשה מרדכי מלך? מה לו לכבוד
המדומה הזה עד שפרשו ממנו סנהדרין ,הלא לבוז יחשב לו נגד כבוד התורה ודביקות בסנהדרין! והיה לו
ללמוד ממשה ,מחמד יצורים שלא נכתר בתואר מלוכה לרוב ענוותנותו והיא היתה לו ליקר .וח"ו לומר
15
שרדף אחר כבוד!"...

 11מרדכי על ידי שלא כרע להמן ואסתר בהליכתה למלך מרצון כשלא נקראה זה שלושים יום.
 12ועיין נפש החיים שבכל שער ראשון מאריך להוכיח ש"בצלם א-להים ברא אותו"  -שכמו שהוא ית"ש
הוא הא-להים בעל הכוחות הנמצאים בכל העולמות ...כן השליט רצונו יתברך את האדם שיהא הוא...
הבעל כוח שלהם" )שם פרק ג( ועל זה המליץ :דע! מה למעלה  -ממך! כי כל מה שנעשה למעלה  -הכל
ממך הוא )שם פרק ד'(.
 13כמובן ,ייתכן שהיו אנוסים וייתכן שהיו חייבים להשאר בגלות ע"מ להמשיך לעזור ליהודים ,אבל
העובדה שלא נטלו חלק בבנין הארץ בעינה עומדת.
 14עיין במה שהוכחנו לעיל בהרחבה עמ' .153
 15יערות ח"א דרוש יז עמ' שכה.
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ובטרם נבוא לתשובתו של ר' יונתן לשאלתו נוסיף עוד ארבע שאלות שכבר הועלו לעיל במאמרים
הקודמים.
א .על דברי הגמרא שכאשר אחשורוש אומר "עד חצי המלכות" כוונתו ל"ולא דבר שחוצץ למלכות,
ומאי ניהו בית המקדש" " -יש להקשות איך ס"ד דאחשורוש לא ידע מולדת אסתר שתבקש בנין בית
המקדש? וזה כמה שנים שלא ביקשה ממנו ,ומה תראה על ככה עכשיו להכניס עצמה בסכנה ללכת לחצר
16
המלכות אשר דתו להמית ,בשביל בנין בית המקדש"?
ב" .ומה שקשה למאד כי אחרי מפלת המן לא נזכר בדברי אחשורוש 'עד חצי המלכות' .וקשה ממה
נפשך ,אם גם אז הקפיד על בנין בית המקדש למה לא אמר עד חצי המלכות ,ואי לא הקפיד למה לא
17
בקשה אסתר על בנין בית המקדש שהוא שלמות כל אומתינו? וראו מה עשה נחמיה בן חכליה?"
ג .בענין שנאת אחשורוש את המקדש ואת עם ישראל" :כי אחשורוש עשה סעודה בראותו כי
הפקידה המיועדת לבית המקדש עברה בחשבונו המדומה .ומה בקש בזה ,מה איכפת לו אם תהיה פקידה?
וכי יהיה חסרון במלכותו ,הלא מלך על קכ"ז מדינות והיה להם מלכים תחת ממשלתו ,וכן יהיה
ביהודים!...וביותר יש לתמוה מלך רב כזה השליט בכפה אין ספק שיש לו תואר ממשלה להכין בחסד
ובמשפט כסאו ,לנהוג בעמים במישור ,ולבל יהיה שבט רשע...ואם כן איך אמרו שאחשורוש והמן נמשלו
לבעל תל וחריץ שהיה שונא לישראל יותר מהמן עד שאמר הכסף נתון לך".18
ד" .וגם יש להבין במה שהתאמץ אחשורוש בהון יקר למרדכי ליתן לו כתר מלכות בראשו וצווה
להמן אל תפל דבר...ואמרו שבאותה שעה היה לו תואר מלך וכל אשר היה מצוה היו מחויבים לעשות
מבלי המרות פיו...ומה בקש בזה הלא הוא שונא לישראל? וביחוד אחר כך כאשר אמרה לו אסתר שהיא
19
בת יהודית איך פרחה שנאתו? היהפוך כושי עורו"?...
ואת כל התמיהות האלה מתרץ ר' יונתן אייבשיץ בהמצאה מתוחכמת כדרכו על דרך הדרוש האהובה
עליו" .והנה כבר נודע כי מלכים קדמונים ,כך דרכם כסל למו ,להתחכם בקסמים ועצבים ותרפים לדעת
מי ימשול אחריהם .ועיין ביוסף בן גוריון ותראה כי רוב מלכים קדמונים עשו כן ,וכן כתבו שאר כותבי
זכרונות .והנה אחשורוש התחכם לדעת מי ימלוך אחריו ,ראה בקסמים והוברי שמים וכלדיים שיהודי
ימלוך אחריו וימשול בממשלתו וישב על כסאו ולזה חרה לו עד למות ,כי לריק יגע ,ויבוזו אחרים
ממשלתו .וחשב מתחילה שהגיעו ימי פקידה והם יגרשוהו מכסאו .וכאשר לדעתו הגיע קץ ויכזב שמח
ועשה משתה ,ועם כל זה חשב מזימות כי ליבו מלא תוגה שיהודים יירשו כבוד ממשלתו ,ולכן שנאתם
כבושה בלבו וחשב מזימות לכלותם בל יקומו לירש כבוד ממשלתו .ולכן כאשר בא המן והלשין עליהם
לכלותם נתמלא שמחה ,כי יום זה שקיוה] "...ובזה תירץ שאלה ג' לעיל[" .וכבר נודע מפאת גזירת
כוכבים ,אף שזכות מעשה וכדומה מבטל גזירתם ,מ"מ צריך לחול הדבר במקצת ,כמו בכלדיי מצרים

 16שם .ועיין מה שכתבנו בענין זה לעיל עמ'  144ואילך.
 17שם עמ' שכ"ז ,ועיין מה שכתבבנו בענין זה לעיל עמ'  Error! Bookmark not defined .ועמודים
.142-143
 18שם עמ' שכה ועיין דברינו בזה לעיל עמ' .Error! Bookmark not defined .
 19שם עמ' שכה-שכו ,והשווה למה שכתבנו בענין בעמודים Error! -Error! Bookmark not defined .
.Bookmark not defined .

197מגילת אסתר  -מגילת ארץ ישראל

שאמרו רעה נגד פניהם שכוכב מורה על הריגה וש"ד והיה במקצת .שמלו והטיפו דם ברית קודש 20...ולכן
כאשר בלילה נדדה שנת המלך וחשב כי הגיע קיצו כמבואר במדרש ונתודע לו שראוי לשלם גמול למרדכי
היהודי התחכם ליתן קיום למזל ולחזיון שיחול בדבר מה ,ולכך צוה ליתן כתר מלכות בראשו ולחלוק לו
יקר וכבוד כאילו מלך לשעה בכל אופנים ,כי בזה יתקיים החזיון והקסם שיהודי יירש כתרו וכבודו"
]ותירץ בזה את השאלה הרביעית[.
ולפי המהלך הזה שאחשורוש חשש מאד שיורשו יהיה יהודי הוא מסביר את פחדו מבנין בית
המקדש ואת מינויו של המן על כל השרים" .והוא כי אמרו "שלשה מצוות נצטוו ישראל בכניסתן לארץ
וזהו סדרן ראשון להעמיד מלך ואח"כ להכרית זרעו של עמלק ואח"כ לבנות את בית
הבחירה...ואחשורוש ידע זאת כי תלוי בנין בית הבחירה בהכניע זרעו של עמלק ,ולהיות כל מגמתו שבל
יעלה ישראל מעלה כאשר כתבתי טעמו לעיל ]שלא יהא יהודי יורש את כסאו[ ולכך הגביה המן ובניו וגדל
ממשלתם .כי בזה היה בטוח .כל זמן שהם בתואר המעלה שאי אפשר להיות מתרומם קרן
ישראל...ולהיות כי אחשורוש ידע שאסתר שנאה להמן...ירא לנפשו אולי תבקש מפלת והכנעת עמלקים
אמר עד חצי המלכות ולא דבר שחוצץ היינו להכניע עמלקים ]והותרה בזה השאלה הראשונה[.
ובזה מובנת מאד התפנית ביחסו ליהודים "אבל כאשר נתוודע לו אח"כ שאסתר יהודית הבין
המראה והעניין ,כי בנכרים הכל אחר משפחת האם ,והבין שבנו שיהיה לו ממנה  -יורש העצר הוא יהודי
בתואר משפחת אמו ,והוא יירש אחריו כבודו וכסאו כאשר היה באמת שדריוש ירש כסאו וכתרו
וממשלתו ואם כן נחה דעתו...ובזה שמח ונח דעתו למאד ולכן נהפך לעם ישראל לאוהב...ולפי הנ"ל ניחא
]מה שלא אמר עד חצי המלכות אחרי מפלת המן[ כי כל כוונתו היתה מבלי להכרית עמלקים ]שלפי דעתו
הגנו עליו מפני היורש היהודי[ אבל באשר שכבר נפל שדוד ונכרתו ]וגם התברר לו שהיורש היהודי הוא
ממש בנו[ תו לא אמר עד חצי המלכות .ואסתר גם לא נצרכה לבקש על זה כי הבינו בעצמם שיהיה] "...וזו
התשובה על השאלה השניה דלעיל[.
העולה מכל המהלך הזה הוא שמרדכי ואסתר היו צריכים שניהם את המלוכה ]היא כמלכה והוא
כמשנה למלך[ כדי להתחיל את שרשות המצוות שסופן ושיאן הוא בנין בית המקדש" .ולהיות כי אין
עמלק נופל אלא ביד מלך כי ראשית גויים עמלק כדדרשינן כי תחילה צריך להעמיד מלך ,ואח"כ להכרית
זרעו של עמלק ,ולכך מרדכי שבקש להכרית זרע עמלק יצא מלפני המלך ודרשינן שנעשה מלך ויצאו לו
מוניטין בעולם ואם כן לו הכח והרשות להכרית זרעו של עמלק .וכל עניינם היו לשם שמים ותפס מלוכה
כדי להכניע זדים ואח"כ יהיה קיום לבית המקדש ואין כאן תמיהה כנ"ל כי כוונתו היתה לשם שמים".21
ואע"פ שעל הדרוש של ר' יונתן אייבשיץ יש להשיב לכאורה ,שמלך שמדברת בו הגמרא כמצוה
בסיסית וכתנאי להשמדת עמלק ,הוא מלך יהודי ולא משנה למלך פרסי ,את לימוד הזכות על מרדכי
שבדברי ר' יונתן אייבשיץ ניתן לאמץ.
ובאמת חז"ל בעצמם שוזרים את מלכותה הפרסית של אסתר ,במלכותו היהודית של אבי אביה -
שאול מלך ישראל .וכך דרשו" :יזל מים מדליו וזרעו במים רבים וירם מאגג מלכו ותנשא מלכותו

 20הוכחת ר' יונתן מבוססת על מדרש המובא ברש"י שמות י ,י ומקורו ביל"ש רמז שצב :ראו כי רעה נגד
פניכם  -כוכב אחד יש ששמו רעה . ...ר' יונתן מביא הוכחה נוספת מגמ' שבת קנו "שאמרו שיהא גנבא...
ותלש פרי" ועוד יש להוכיח מברכותיו של אותו רשע ...שכולם חזרו לקללה  -עיין סנהדרין קה ,ע"ב.
 21הציטוטים מיערות דבש שם עמ' שכה-שכז.
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)במדבר כד ,ז(  -יזל מים מדליו  -זו מלכות שאול כדלי שיש לה הפסק...ועל ידי מה פסקה מלכות שאול?
על ידי אגג שנאמר וירום מאגג מלכו .אע"פ כן חוזרת על ידי אסתר שנאמר ותנשא מלכותו".22
והדברים רמוזים במגילה עצמה .מרדכי משגר לאסתר את ההוראה ללכת למסור את נפשה על עמה
מתוך איזכור של חטא שאול שבגינו איבד את המלוכה" .אל תדמי בנפשך להמלט בית המלך מכל
היהודים .כי אם החרש תחרישי בעת הזאת רוח והצלה יעמוד ליהודים ממקום אחר ואת ובית אביך
תאבדו .ומי יודע אם לעת כזאת הגעת למלכות" )ד ,יד( .את תאבדי  -מובן .מדוע מזכיר מרדכי "ובית
אביך"? כבר בתרגום שני מצאנו" :על דבר שאול אבי אביך התגולל עליהם על ישראל את הרעה הזאת.
שאם היה מקיים את הדבר אשר צווהו שמואל הנביא ,לא היה יוצא עליהם המן הרשע מזרע עמלק."...
ובמנות הלוי פרט והסביר את דברי התרגום" :ואין ספק כי האמת הברור ב"ואת ובית אביך תאבדו"
הוא דברי המתרגם ,כי בית אביך הסב על בית ישראל הרעה הזאת ,כי על שלא מיהר שאול להרוג לאגג על
כן באה עליהם הצרה הזאת...כי יש על בית אביך חוב זה כי הוא הדיח עליהם הרעה לכן אמרתי שתמהרי
ותקדמי את ומלטי את נפשך ואת נפש אביך...ואני חפץ שיהיה על ידך מאשר על ידי אחר להסיר חרפה
מעל בית אביך ומי יודע אם לעת כזאת הגעת למלכות לתקן עוותת בית אביך."...
הנה כי כן מלכות אסתר היא המהדורא בתרא של מלכות שאול .ומה שלא הצליח זה במלכותו
היהודית נדרשה בתו לתקן במלכותה הפרסית "ואעפ"כ חוזרת על ידי אסתר שנאמר ותנשא מלכותו".
מלכות מרדכי האמורה בסוף המגילה נדרשת איפוא לצד זכות .והמעגל שנסגר כאן עם תחילתה של
המגילה ,אינו על דרך ההנגדה כמו שאמרנו לעיל ,אלא על דרך ההשלמה" .אשר גדלו המלך"  -אינו
אחשורוש אלא מלך מלכי המלכים .וניתנה למרדכי )ולאסתר( מלוכה כדי להשלים את אשר החסיר המלך
הראשון בישראל .מלחמה לה' בעמלק מדור דור .נושאי כליו של ה' במלחמה נצחית זו ,בדורם של
אחשורוש והמן ,הם מרדכי היהודי ואסתר המלכה .מרדכי מתחיל במלחמה זו בהתנגדותו הנחרצת
למשתה שבתחילת המגילה ,מרדכי מסיים את המלחמה כמשנה למלך בסופה .אסתר המלכה ומרדכי
המשנה למלך הם ראויים במלכותם ]הגם שאינה ישראלית[ להכרית זרעו של עמלק ומכאן הדרך עולה
לקיום המצוה השלישית ,לבנות את בית הבחירה.
וכך גם בפן החיובי מגילת אסתר היא היא מגילתה של ארץ ישראל!

 22ילק"ש במדבר רמז תשע"א.
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המזמור "הודו לה' כי טוב...יאמרו גאולי ה' " וגו' )תהלים קז( הוא מזמור הנאמר בחג הפסח כשיר
של יום במספר קהילות בישראל .עיקרו של מזמור זה נסוב על אותם ארבעה החייבים להודות הנאמרים
בגמ' בברכות )דף נ"ד ע"ב(:

אר"י אמר רב ארבעה צריכים להודות :יורדי הים ,הולכי מדברות ,מי שהיה חולה
ונתרפא ,ומי שהיה חבוש בבית האסורים ויצא" .יורדי הים" מנלן  -דכתיב "יורדי הים
באניות" וגו'" ,המה ראו מעשה ה' " וגו' ,ואומר "ויעמד רוח סערה יעלו שמים ירדו
תהומות" ואומר " יחוגו וינועו כשכור" ואומר "וישמחו כי ישתוקו" ואומר "יודו לה'
חסדו ונפלאותיו לבני אדם"" .הולכי מדברות" מנלן  -דכתיב "תעו במדבר בישימון דרך
עיר מושב לא מצאו ויצעקו אל ה' וידריכם בדרך ישרה יודו לה' חסדו" .מי שחלה
ונתרפא"  -דכתיב "אוילים מדרך פשעים ומעוונותיהם יתענו כל אוכל תתעב נפשם" וגו',
"ויצעקו אל ה' בצר להם" וגו' "ישלח דברו וירפאם" וגו' "יודו לה' חסדו"" .מי שהיה
חבוש בבית האסורים ויצא" מנלן  -דכתיב "יושבי חושך וצלמות" וגו'" ,כי המרו אמרי
אל" וגו' " ויכנע בעמלו לבם" וגו' ואומר "יודו לה' חסדו".

והדבר טעון ביאור ,כיצד אותם ארבעה שחייבים להודות קשורים עם ענינו של חג הפסח?

כהקדמה לדברינו יש להבין את ענינו של קרבן תודה המופיע בתורה בפרשת צו" ,וזאת תורת זבח
השלמים אם על תודה יקרבנו" " .אם"  -משמעותו רשות ,זה תלוי ברצונו של הנודר ,ומאידך ארבעה
חייבים להודות  -יש כאן חובה לנדור .כיצד זה הולך יחד ,האם זה קרבן רשות או חובה? אין ספק שאדם
צריך להכיר בניסו ומתוך כך להביא קרבן תודה .אם כן ,מדוע התורה מחייבת אותך לעשות זאת? וזה
אחד מג' מקומות בתורה בהם נאמר "אם" שהוא חובה )כגון "אם מזבח אבנים תעשה לי"(.

מורכבות נוספת קיימת בקרבן זה ,למעשה קרבן תודה הוא קרבן שלמים כמו שהתורה כותבת
"וזאת תורת זבח השלמים" ,אך יש כאן צמצום של זמן האכילה ליום ולילה )כל קרבן שלמים שני ימים
ולילה( וריבוי בלחמים .התפיסה הפשוטה היא שקרבן תודה הוא אמנם שלמים עם יותר לחמים ופחות
זמן .אך אם נדייק נראה שקרבן תודה הוא קרבן מיוחד  -המורכב מקודשי קדשים וקדשים קלים גם יחד,
ויש ראיות לזה )הרב קופרמן(:
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א( המיקום של הקרבן הוא מיד לאחר קודשי קדשים .התורה אינה מזכירה קודם קודשים קלים
ואח"כ תודה ,אלא מיד לאחר חטאת ואשם ומנחה בא קרבן תודה.
ב( בנוסף לכך המקור בגמ' לזה שקודשי קדשים נאכלים ליום ולילה ,הוא מקרבן תודה )זבחים לו
ע"ב(" :ובשר זבח תודת שלמיו"  -למדנו לתודה שנאכלת ליום ולילה .חטאת ואשם מנין? ת"ל
זבח - .א"כ אין זה כתוב בקדשי קודשים אלא בתודה ,בהכרח שלקרבן תודה יש דין של קודשי
קודשים ,ובשניהם האכילה יום ולילה .אין מקור בתורה ל יום ולילה בקודשי קודשים רק בתודה!
ג( יש בו חובה יותר מאשר רשות ובזה הוא דומה לקודשי קודשים שהם חובה.

יוצא שקרבן תודה אינו קרבן שלמים ויותר לחמים ופחות זמן ,אלא "קרבן ממוצע" שהוא גם
קודשים קלים וגם קודשי קדשים .והדבר טעון הסבר :מהי המשמעות של הרכבה זאת?

הנצי"ב בפירושו על התורה אומר על ענין זה שהתורה בקרבן תודה צמצמה בזמן האכילה ליום
ולילה א' וריבתה באכילתו ,הואיל ותכלית קרבן תודה בא על הנס לספר חסדי ה' אשר נעשה לו ,ולכן
ריבה הכתוב בלחמים ומיעט בזמן אכילתו כדי שיזמין הרבה רעים לסעודה ביום ההקרבה שלא יהיה
נותר ובכך יתפרסם הנס ביותר בפני הרבה אנשים.

וביתר הרחבה מסביר הנצי"ב בהרחב דבר פירוש נפלא על הכתוב )תהילים קטז ,יז-יט( ,פסוקים
המופיעים בהלל" :לך אזבח זבח תודה ובשם ה' אקרא .נדרי לה' אשלם ונגדה נא לכל עמו .בחצרות בית
ה' בתוככי ירושלים הללוי-ה " .מהו הענין ,נדרי לה' אשלם " -נגדה נא לכל עמו " .מהו השבח הזה? הרי
ה' דורש מן האדם שיהיה בהצנע לכת עם א-להיך ,ומהו הפירסום הזה? ובנוסף לכך אם זה בחצרות בית
ה' ,בתוך ביהמ"ק ,מהו " בתוככי ירושלים?" הרי זה פשוט שזה בירושלים?

אלא אומר הנצי"ב לקרבן תודה יש שני מרכיבים :א( עצם הקרבת הקרבן .ב( פירסום הנס .וע"כ
אומר דוד המלך:

"לך אזבח זבח תודה"  -זהו הקרבן; "ובשם ה' אקרא"  -זהו החובה לפרסום הנס בקול
תודה" .נדרי לה' אשלם"  -עצם הקרבת הקרבן; "נגדה נא לכל עמו"  -אני אספר זאת
ברוב עם שיאכלו את זבח התודה" .בחצרות בית ה' "  -הקרבת הקרבן בביהמ"ק;
" בתוככי ירושלים"  -האכילה בירושלים עם קהל רב לצורך פרסום הנס.

אולי זהו המקור לפרסום הנס מן התורה  -שמתוכו חז"ל למדו לפורים וחנוכה את ענין פרסום נס,
כי כל דתקון רבנן כעין דאוריתא תקון.

מורכבות נוספת בקרבן תודה היא שילוב החמץ עם המצה .אך נשים לב :קרבן תודה מורכב
משלושים לחם מצות ועשר לחמים חמץ ,ואמנם יש הבדל כמותי בין החמץ והמצה ,אך שניהם היו באותו
משקל) .גמ' מנחות( א"כ:

201ויזבחו זבחי תודה ויספרו מעשיו ברנה

א( מה המשמעות לשינוי הכמותי? ב( ומדוע באמת היו צריכים להביא גם חמץ וגם מצה? ג( אם
שניהם שוים במשקל מדוע היו צריכים לשנות את מספר המצות מן הלחמים?

במדרש ,זהו שאמר הכתוב בתהילים" ,זובח תודה יכבדנני " .יכבדני לא נאמר אלא יכבדנני :כבוד
אחר כבוד .איזה כבוד אחר כבוד יש בקרבן תודה? ועוד ,הדין הוא" :כל המנחות באות מצה חוץ משתי
הלחם בשבועות שהן חמץ " ,ואילו לחמי תודה באות חמץ ומצה יחד .מה המשמעות לזה?

מסביר המהר"ל ,המצה מסמלת את הגאולה והישועה כפי שאנו אומרים בהגדה של פסח" :מצה זו
שאנו אוכלים על שום מה? על שום שלא הספיק בציקם של אבותינו" וכו'  -זהו סמל החרות והישועה .אך
החמץ ,לעומתו ,זהו השאור שבעיסה .זהו הסמל לשיעבוד ולצרות .בעצם ,אדם שניצל מהצרה מביא
קורבן תודה ,וההודאה שאדם מודה היא לא רק על ההצלה אלא גם על עצם הצרות והיסורים שבאו עליו
שהם באו בעיקבות חטאיו והיסורים הם שכיפרו עליו ,וכתוצאה מזה זכה לנס .אם כן יש כאן כבוד אחר
כבוד  -יש כאן הודאה על הצרה ויש כאן הודאה על הישועה ,וע"כ מורכב הקורבן מחמץ ומצה יחדיו.

נלע"ד שאולי זוהי המורכבות של קדשי קדשים וקדשים קלים יחד .כי אדם שחוטא בעצם היה צריך
להביא חטאת או אשם ,והיסורים הם שכיפרו לו על כך ,וקרבן התודה בא גם על הצרה בעיקבות החטא -
אם כן הוא כולל בתוכו גם את קרבן החטאת שהיה צריך להביאו .גם בברכת הגומל ,הבא כתחליף לקרבן
התודה הנוסח הוא" ,הגומל לחייבים טובות" :יש כאן " חייבים" שהיו צריכים בעיקבות זאת לקבל את
הצרה ,והקב"ה גאל אותם ,וזהו "הטובות"  -ועל שניהם אנו מברכים .הברכה היא גם על החמץ וגם על
המצה.

אולי זהו ההבדל בין כמות המצה לחמץ ,שלושים מצה ואילו עשר חמץ" ,כי הכל לפי רב המעשה" .
על אף שבכמות הם שוים כמו שהגמ' במנחות אומרת ,משקל החמץ כמשקל המצה ,אך הזכויות רבות על
החובות והיא הסיבה שבגללה הוא ניצל ע"י הנס.

בגאולת מצרים היו הארבעה מצבים שבהם צריכים להודות שהם מופיעים במזמור "הודו לה' כי
טוב" הנאמר בחג הפסח ,וכפי שמופיע במדרש רבה שבגין זה תקנו ד' כוסות בליל הסדר.

"יורדי הים באוניות"  -ע"י הירידה לים וקריעת ים סוף שהיתה הצלת עם ישראל" ,יודו
לה' " ,והיא השירה שאמרו בים .וע"ז נתקן כוס הקידוש זכר ליציאת מצרים" .תעו
במדבר בישימון דרך"  -שבהליכתם במדבר היה להם עינוי וזכו לכמה טובות ,הורדת
השליו והמן .וע"ז נתקן כוס שני שקודם הסעודה ,וזהו "יודו לה' חסדו" והיא שירת
הבאר" .מי שהיה חולה ונתרפא"  -שזכו ביציאת מצרים בקבלת התורה שנתרפאו כל
החולים מחולי שהיה להם כבר בצאתם ממצרים ,וזהו כוס שלישי" .מי שחבוש בבית
האסורים"  -היציאה משעבוד מצרים מעבדות לחירות עולם עד שנכנסו לא"י ,וע"ז נתקן
כוס רביעית.
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וע"כ "ויזבחו זבחי תודה ויספרו מעשיו ברינה" ,שבעצם הקרבן של חג הפסח הוא קרבן תודה על
שלבי הגאולה השונים שהם גם ארבע לשונות של גאולה.

וכפי שאנו אומרים שהגדה של פסח" ,מתחיל בגנות ומסיים בשבח " ,שההודאה אינה רק על מצב
הגאולה אלא גם על הגנות  -העבדות והיסורים שסבל עם ישראל בגלות מצרים ,וכפי שכותב המהר"ל
בנתיבות עולם" ,כגודל ההעדר כן גודל הצמיחה " ,כי תמיד הלילה בא אחר היום ,וכפי קושי השעבוד כך
היתה הגאולה  -מאפילה לאור גדול ונאמר לפניו הללוי-ה .וכפי שהסברנו קודם שקרבן תודה הוא קרבן
כפול על הצרה ועל הגאולה " -זובח תודה יכבדנני" ,כבוד אחר כבוד .כן גם ההודאה על גאולת מצרים
היא כפולה על הגנות ועל השבח ,מ" עבדים היינו" ועד "ועתה קרבנו המקום לעבודתו" שאנו עבדי ה'.

אלא שעדיין יש הבדל .בפסח אנו מביאים רק מצה  -המסמלת את החירות ,ואילו קרבן תודה מורכב
מחמץ ומצה ,שכולל את השעבוד והצרה ג"כ .ולמה?

התשובה היא שחג השבועות הוא סיומו של חג הפסח "עצרת תהיה לכם"  -שם אנו מקריבים "שתי
הלחם" שהם רק חמץ ,והוא השלמה לקרבן חג הפסח הבא רק מצה ,ובצירופם הוא קרבן תודה שהוא גם
חמץ וגם מצה .כי יש ולפעמים האדם נמצא במצב של חולי שבו הוא נמנע מלאכול מאכלים טבעיים בשל
מחלתו .כך היה מצבם של עם ישראל ביציאת מצרים ,וע"כ היו זקוקים להשתמש רק במצה שמסמלת
את החירות ואת היצר הטוב ,ורק לאחר מ"ט ימים שכבר יצאו ונתרפאו נפשית יכלו כבר להכניס גם את
השאור שבעיסה ,שהוא החמץ ,בחג השבועות.

המצב האידיאלי הוא קרבן תודה האוצר בתוכו גם את החמץ וגם את המצה ,כי "זהו גיבור הכובש
את יצרו" " .ואהבת את ה' א-להיך בכל לבבך"  -דרשו חז"ל בשני יצרך ,יצר הטוב ,ויצר הרע .היהדות,
בניגוד לנצרות ,דוגלת בכבישת היצר ולא בבטולו; בהכוונת הכוחות של היצר לכיוון החיובי .כאשר יש
כמות גדולה של מצה וכמות פחותה של חמץ  -זהו המצב האידיאלי הטבעי של האדם השלם.

"יודו לה' חסדו ונפלאותיו לבני אדם ,ויזבחו זבחי תודה ויספרו מעשיו ברינה".
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תופעה מענינת הקשורה בגאולת ישראל ממצרים היא ה"רכוש הגדול" שהעם היוצא עמו ממצרים
נוטל עימו .כל אימת שנזכרת גאולת ישראל ממצרים ,מוזכר בצמוד לה הרכוש הגדול אשר יצאו עמו
ממצרים .כך מוצאים אנו בברית בין הבתרים עת הקב"ה נגלה לאברהם אבינו כאשר אימה חשכה גדולה
נופלת עליו או אז הקב"ה מבשר לו:

"ידע תדע כי גר יהיה זרעך בארץ לא להם ועבדום וענו אותם ארבע
1
מאות שנה...ואחרי כן יצאו ברכוש גדול".
גם כאשר מנסה הקב"ה לשכנע את משה רבינו ללכת בשליחותו של מקום כדי לגאול את העם ,ומשה
רבינו עומד בסירובו ,פונה אליו הקב"ה עם נימוק:

"ונתתי את חן העם הזה בעיני מצרים והיה כי תלכון לא תלכו ריקם
ושאלה אשה משכנתה ומגרת ביתה כלי כסף וכלי זהב ושמלות
2
ושמתם על בניכם ועל בנותיכם ונצלתם את מצרים" .
ואנו עומדים ותמהים ,מהי החשיבות לבשר לאבי האומה עת מבשרים לו על גלות בניו  -על שעבודם
בעבודת פרך ,להודיע ולבשר לו על הרכוש הגדול בו יצאו בניו ,האם יש בבשורה זו כדי להרגיע את
אברהם על הסבל אשר יסבלו בניו?
האם בנימוק של רכוש גדול בו יצאו ישראל ממצרים יש כדי לשכנע את משה ללכת בשליחותו של
מקום רק בגלל שיצאו עם שמלות מצריות וכלי כסף וזהב?
גם עצם הצורך ברכוש גדול ,לדור היוצא ממצרים והולך את שנותיו במדבר ,מעורר תמיהה ,מה להם
3
לעשות עם אותו הרכוש? זאת ועוד ,בהתבוננות במצוות שנצטוו ישראל בעת יציאתם ממצרים נמצא ,כי

 1בראשית טו ,יג.
 2שמות ג ,כא.
 3על הרכוש הגדול כמגמה להעלות ניצוצות הקדושה דובר הרבה בספרי חסידות ,עיין 'פרי צדיק' ויגש
אות יב עמ'  ;212שפת אמת פר' בא מ"ג ד"ה בפסוק ,ועיין שפ"א לקוטים בא ד"ה קומו; אור החיים
שמות יט ,ה; ועיין בספרו של מו"ר הגרח"י גולדויכט זצ"ל 'אסופת מערכות' לפסח עמ' ס"א.
וראה עוד ב"שם משמואל" בראשית עמ' קלח' שביאר כי משום כך אמר אברהם לשרה "אמרי נא אחותי
את למען ייטב לי בעבורך"  -יתנו לי מתנות  -שזהו מעשה האבות סימן לבנים על העלאת הניצוצות
ממצרים.
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בעוד שכל המצוות אשר נצטוו בהם היה בציווי מוחלט ומחייב ,הרי שעל הרכוש הגדול נצטוו כמצוה של
רשות:

"דבר נא באזני העם אמרי דבי רבי ינאי אין נא אלא לשון בקשה אמר
לו הקב"ה למשה בבקשה ממך לך ואמור להם בבקשה מכם שאלו
ממצרים כלי כסף וכלי זהב שלא יאמר אותו צדיק ועבדום וענו אותם
4
קיים בהם ואחרי כן יצאו ברכוש גדול לא קיים בהם" .
אם אכן יש חשיבות בהוצאת הרכוש הגדול שיקחו עמם מדוע לא נצטוו בצורה מחייבת ובציווי
מוחלט ,ומה פשר הפשרה הזו שנצטוו אבל רק כמצוה של רשות?

הבעיה המוסרית ברכוש הגדול
חז"ל ורבים מהראשונים כבר נתחבטו בצד המוסרי בשאילת הכלים ממצרים ,אחר שהמגמה היתה
שלא להחזירם כלל ,וא"כ מדוע יש לעשות זאת בשאלה? ובניסוח ה"כותב" לפירוש 'עין יעקב':

כי בודאי זאת השאלה היתה בתכלית הגנות להיות דרך עלילה וערמה
כמבקש תחבולות לגזול ממון אחרים ומתחיל בדרך שאלה ,ואחרי
5
בואה לידו הוא חמסן וגזלן".
ובגמרא בסנהדרין תירצו כי היה זה ממון שהגיע להם בדין ,שכר עבודתם שעבדו עבורם במצרים:

"פעם אחת באו בני מצרים לדון עם ישראל לפני אלכסנדרוס מוקדון
אמרו לו הרי הוא אומר וה' נתן את חן העם בעיני מצרים וישאילום תנו
לנו כסף וזהב שנטלתם ממנו ,אמר גביהא פן פסיסא לחכמים תנו לי
רשות ואלך ואדון עמהן לפני אלכסנדרוס ,אם ינצחוני אמרו להם הדיוט
שבנו נצחתם ,ואם אני אנצח אותם אמרו להם תורת משה רבינו
נצחתם ,נתנו לו רשות והלך ודן עמהן ,אמר להן מהיכן אתם מביאין
ראיה אמרו לו מן התורה ,אמר להם אף אני לא אביא לכם ראיה אלא
מן התורה שנאמר ומושב בני ישראל אשר ישבו במצרים שלשים שנה
וארבע מאות שנה תנו לנו שכר עבודה של שישים ריבוא ששיעבדתם
במצרים שלשים שנה וארבע מאות שנה ,6אמר להם אלכסנדרוס
מוקדון החזירו לו תשובה אמרו לו תנו לנו זמן שלשה ימים נתן להם
זמן בדקו ולא מצאו תשובה מיד הניחו שדותיהן כשהן זרועות וכרמיהן
7
כשהן נטועות וברחו ואותה שנה שביעית היתה".
מגמרא זו מובן אפוא שבדין ובצדק נטלו את שלהם על העבודה הרבה שעבדו ללא תמורה.
הראשונים תרצו את הצד המוסרי בכמה אופנים אחרים:

 4ברכות דף ט' ע"א.
 5פירוש הכותב על עין יעקב ברכות דף ט' ע"א.
 6על השאלה שהרי לא עבדו בפעל ארבע מאות ושלשים שנה ,עיי"ש במהרש"א.
 7סנהדרין דף צ"א ע"א .וראה בפירושו של רבנו בחיי ,שמות י"א שהרחיב הדברים.
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רבינו חננאל ביאר שהמלה "שאלה" מובנה בקשה לקבל הדברים במתנה ולא בהשאלה ,שכן הקב"ה
יתן את חן העם בעיני המצרים כדי שיעניקו להם מתנות.

"אין זו כשאלה האמורה בכלים ,שהיא שאלה על מנת להחזיר אלא צוה
שישאלו מהם במתנה ,והקב" ה יתן להם חן בעיני המצרים ויתנו להם,
8
ואין זה גנבת דעת שיצוה בה הקב"ה חס ושלום".
החזקוני פירש באופן אחר את צדקת נטילת ממון המצרים ,שכן השאירו שם "נכסי דלא ניידי"
ובעבור שווים של אלו נטלו את ממונם של המצרים.

"במקום שהניחו ישראל בתיהם ושדותיהם וכליהם שלא יכלו לשאת
9
עמהם שהרי היו להם לישראל נחלות במצרים כדכתיב "ויאחזו בה".
הרי לנו הסברים שונים על הצד המוסרי שישראל נטלו בדין מהמצרים ומה שנטלו היה מגיע להם.10
אך האחרון הכביד ,אם עד כה תמהנו על עצם הצורך בשמלות המצריות וברכוש המצרי ,אם עד כה
תמהנו על הפיוס בזה לאברהם ,ועל המענה לסירובו של משה ללכת ,ואם עסקנו בצד המוסרי בלקיחת
הרכוש .אבל לשם מה היה צורך בשאלה מהמצרים ,הן הם יכלו לקחת הכל רק מביזת הים אשר היתה
גדולה הן באיכותה והן בכמותה מביזת מצרים ,ושם הכל בא להם מן המוכן.

"תורי זהב נעשה לך  תורי זהב נעשה לך זו בזת הים ,עם נקודות
הכסף זו בזת מצרים כשם שהפריש בין כסף לזהב ,כך יש שבח ממון
11
הים מבזת מצרים".
וא"כ לשם מה היה צורך כלל בבזת מצרים ,כאשר הכל מוכן היה בביזת הים.

עבדות הנפש
רגילים אנו לדבר ולהבין את גלות מצרים כעבדות פיסית וכשעבוד המפרך את הגוף ומיגע אותו .אך
עבדות נוספת ולא פחות קשה קימת בשעבוד המתמשך והיא העבדות הנפשית  -גלות הנפש .העבד אין לו
את העצמיות שלו את כוחותיו הפרטים מעולם לא טעם את "אם אין אני לי מי לי" לא השכיל הוא
להוציא את הכוחות הטמונים בו מן הכח אל הפועל .תכונת העבד ונטית נפשו לחשוב תמיד מה טוב עבור
האדון  -עבור השני ,רק למצא חן ושכל טוב בעיני האדם השולט עליו.

"ההבדל שבין העבד לבן החורין איננו רק הבדל מעמדי ,מה שבמקרה
זה הוא משועבד לאחר ,וזה הוא בלתי  משועבד ,אנו יכולים למצא
עבד משכיל שרוחו הוא מלא חירות ,ולהיפך בן חורין שרוחו הוא רוח
 8פירוש ר"ח שמות י"א ,ב .וראה בחזקוני שהביא ראיה מן הפסוק בתהילים )ב,ח( "שאל ממני ואתנה" -
שודאי אין זו שאלה ע"מ להחזיר .ועיין עוד בפירוש רבנו בחיי שהביא עוד ראיות.
 9חזקוני י"א ,ב .וראה גם במלבי"ם שכך פירש .וראה שם בפירושו של האבן עזרא שהשאלה לשיטתו כלל
לא קיימת "כי ה' ברא הכל והוא נתן עושר למי שירצה ויקחנו מידו ויקחנו לאחר ,ואין זה רע כי הכל
שלו הוא".
 10אמנם עדיין תקשה ,גם אם אמנם מגיע להם ,מדוע הקב"ה ציוה שיעשו זאת בדרך של ערמה? ראה בכך
בדרשות הר"ן סוף דרוש י"א ,מה שתירץ על כך; וראה עוד בפירושו של הכלי יקר לשמות י"א.
 11שיר השירים רבה פרשה א' בד"ה "תורי זהב".
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של עבד החירות הצביונית היא אותו הרוח הנשאת שהאדם וכן העם
בכלל מתרומם על ידה להיות נאמן להעצמיות הפנימית שלו ,להתכונה
הנפשית של צלם אלהים אשר בקרבו ,ובתכונה כזאת אפשר לו
להרגיש את חייו בתור חיים מגמתיים ,שהם שוים את ערכם ,מה שאין
כן בבעל הרוח של העבדות של עולם אין תכן חייו והרגשתו מאירים
בתכונתו הנפשית העצמית ,כי אם במה שהוא טוב ויפה אצל אחר
השולט עליו איזה שהי א שליטה בין שהיא רשמית ובין שהיא מוסרית,
12
במה שהאחר מוצא שהוא יפה וטוב" .
תכונת העבד תכונה בנפש היא ,היא חסרה את האמונה העצמית בכוחה ,שכן אין היא כלל מכירה את
עצמיותה ,ואשר לכן אין בה את היכולת להתמודד עם קשיים שנערמים עליה .אין בה את יכולת
ההתמודדות עם האויב אשר בא עליה ,ואשר לכן עת אשר יוצאים עם רב ממצרים 13ולעומתם באים שש
מאות רכב בחור 14ויראו מאד ויצעקו בני ישראל אל ה'.15

"יש לתמוה איך יירא מחנה גדול של שש מאות אלף איש מהרודפים
אחריהם ולמה לא ילחמו על נפשם ועל בניהם .התשובה ,כי המצרים
היו אדונים לישראל ,וזה הדור היוצא ממצרים למד מנעוריו לסבול עול
מצרים ונפשו שפלה ,ואיך יוכל עתה להלחם עם אדוניו ,והיו ישראל
נרפים ואינם מלומדים למלחמה ....והשם לבדו שהוא עושה גדולות ולו
נתכנו עלילות סבב שמתו כל העם היוצא ממצרים הזכרים ,כי אין כח
בהם להלחם בכנענים עד שקם דור אחר דור המדבר שלא ראו גלות,
16
והיתה להם נפש גבוהה" .
זוהי תכונת הנפש העבדותית  -הנפש הנכנעת אשר אינה מכירה את כוחה אשר בקרבה ולכן חסרה
היא את יכולת הלחימה ,אשר לכן כתב האבן עזרא שמשום כך סבב השם שמתו כל העם היוצא ממצרים
כי אין בהם כח להלחם בכנענים ,והמתבונן תמה ,הן הטעם שלא נכנסו לארץ ,לא היה בגלל שהשם סבב,
אלא בגלל חטאם הם ,בעטיו של חטא המרגלים אשר משום כך נגזר עליה "במדבר הזה יפלו פגריכם לכל
מספרכם מבן עשרים שנה ומעלה".17
אכן זהו בדיוק היה חטא המרגלים שבעטיו לא נכנסו לארץ ,חטא שלימד על תכונת נפשם העבדותית
שנשארה בקרבם ,שכן כל דברי המרגלים אמת היו ,אכן עז העם היושב בארץ ,והערים אכן בצורות
גדולות מאד ,וגם ילדי ענק ראו שם ,ואם כן במה היה חטאם ,אמנם מלה אחת שאמרו גילתה על תכונת
נפשם " -אפס":

 12עולת ראיה ח"ב עמ' רמ"ה.
13
שש מאות אלף רגלי גברים לבד מנשים וטף.
 14שמות י"ד ,ז.
 15שם פסוק י'.
 16אבן עזרא שמות י"ד ,י"ג.
 17במדבר י"ד ,כ"ט.
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"והנה בכל זה אמרו אמת והשיבו על מה שנצטוו והיה להם לאמר
שהעם היושב עליה עז והערים בצורות ,כי יש להם להשיב אמרי אמת
לשולחם ,כי כן צוה אותם...אבל רשעים במלת "אפס" שהיא מורה על
18
דבר אפס ונמנע מן האדם שאי אפשר בשום ענין".
חטא המרגלים היה במה שנשארה בהם תכונת העבדות שלא יכלו להרהיב עז בנפשם להלחם נגד
ילידי הענק ,חטאם לא היה בתאור עובדות לא נכונות ,אלא בחוסר יכולת התנתקות מכבלי העבדות,
ובחוסר היכולת לרומם את עצמם ולגלות בתוכם את הכוחות הטמורים בהם.
ורק יהושע וכלב אשר גם הם מסכימים עם דברי המרגלים "ויהס כלב את העם אל משה" 19כלב
הצליח להשתיקם ,שאכן אף הוא מסכים עם דברי המרגלים ,20אך טענה אחת בפיהם "עלה נעלה וירשנו
אתה כי יכל נוכל לה" ,21רק יהושע וכלב הם אשר השתחררו מתרבות מצרים ,הם אלה שראוים
ומסוגלים לנחול את הארץ.
המה דברי האבן עזרא "והשם לבדו סבב שמתו כל העם היוצא ממצרים" שכן חטא המרגלים הוא
הוא הגילוי של תכונת נפשם העבדותית אשר אין בהם הכח להלחם בארץ 22ואע"פ שיצאו המה בגופם
ממצרים ,בנפשם עוד שקועים היו בנפש עבדותית.
מה שזורים דבריו של האבן עזרא אשר כתב כי לדור כזה של יוצאי מצרים עם נפש שפלה ורוח
נמוכה סבב השם שמנהיגם משה הוא אכן יהא בעל יכולת הנהגה אשר לא טעם את טעמה של עבדות
מצרים

"ומחשבות השם עמקו ומי יוכל לעמוד בסודו ,ולו לבד נתכנו עלילות,
אולי סבב השם זה שיגדל משה בבית המלכות להיות נפשו על מדרגה
העליונה ,בדרך הלימוד והרגילות ,ולא תהיה שפלה ורגילה להיות
בבית עבדים ,הלא תראה שהרג המצרי בעבור שהוא עשה חמס,
והושיע בנות מדין הרועים ,בעבור שהיו עושים חמס להשקות צאנן
23
מהמים שדלו" .

על גאולתנו  -ועל פדות נפשנו
העבדות הכפולה זקוקים גאולה כפולה ,כיון שהעבדות היא עבדות גופנית ונפשית ,כך הגאולה
צריכה להיות אף היא כפולה  -גאולת הגוף וגאולת הנפש .קודם לגאולת הגוף  -קודם ליציאה הפיסית
לחרות ,זקוקים לגאולת הנפש ,כי מה יתן ומה יוסיף גאולתן הפיסית של ישראל ממצרים ,אם ישארו
בתכונת נפשם העבדותית ולא יבינו את כח עצמיותן ,ולא יהיו בטוחים בדרכם המה ,כיצד יוכלו להוביל

 18רמב"ן במדבר י"ג ,כ"ז.
19
במדבר י"ג ,ל.
 20שם ברש"י.
 21במדבר י"ג ,ל.
 22וראה עוד בזה במורה נבוכים להרמב"ם ,ח"ג פרק כ"ד ופרק ל"ב.
 23אבן עזרא שמות ב ,ג.
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את העולם כולו ולהיות בבחינת "אור לגויים" ,כיצד יוכלו לממש את תפקידם "אתם עדי" 24כיצד יוכלו
להמשיך את דרכו של אברהם העברי " -שכל העולם כולו מעבר אחד  -והוא מעבר אחר ,25אם לא יסירו
קודם לכן את תכונת נפשם הנכנעת ,אם לא יסירו מקרבם את פחד המצריות ,ובנסוחו של "הכהן הגדול"
מלובלין "כשם שצריך אדם להאמין בהשם יתברך כך צריך אח"כ להאמין בעצמו".26
אשר לכן שתי גאולות נגאלו ישראל ממצרים:

"אמר ר' אבא הכל מודים כשנגאלו ישראל ממצרים לא נגאלו אלא ביום
שנאמר "הוציאך ה' אלהיך ממצרים לילה ,וכשיצאו לא יצאו אלא ביום
27
שנאמר ממחרת הפסח יצאו בני ישראל ביד רמה".
את טיבן של שתי הגאולות ביאר הרב קוק כי גאולה ביום היא הגאולה אשר נגלית לעיני כל כאור
היום  -היא הגאולה הפיסית  -גאולת עם מבית עבדים ,אך קודם לגאולה זו קדמה גאולת הלילה ,גאולה
שאין רואה ,הגאולה העצמית להכיר ולידע עצמיותן ומהותן.

"הגאולה מעבדות לחירות בכלל ,פועלת בכלל עם שלם שני ענינים
האחד הוא החופש הפנימי שמרגיש בנפשו התרוממות שיצא מכלל
שפלות העבדות ונעשה בן חורין אדון לעצמו ,והשני הוא הפעולה
הנגלית בעולם ,בהיותו עם חופשי חי ופועל ,ובישראל עוד יתר שאת
לשני אלה ,כי החופש הפנימי הוא התחלה לשלמות עצמם בקדושת
המצות בתורה ובמצוותיה ,והחופש הגלוי החיצוני הוא עומד בישראל
להיות לאור גויים ....ע"כ נחלקו הגאולות לשני חלקים ,כשנגאלו ישראל
ממצרים הגאולה הפנימית ,היתה מבערב ,שעל זה אין העיקר הידיעה
והפרסום של זולתם ,כי אם ההרגשה הטובה בחופשתם הפנימית,
וכשיצאו לא יצאו אלא ביום ,ביד רמה גלוי לכל יושבי תבל להורות על
28
פעולתם הגלויה בעולם."...
כאן בגאולה הנפשית  -העצמית בגאולת הלילה  -כאן הוא מקום הרכוש הגדול ,שכן ע"מ לרומם את
העם מתרבות של עבדים ,ע"מ להגביה את שיעור קומתם בעיני עצמם  -צריך להרגיל אותם בבקשות
גדולות מבחינה חומרית ,כדי שישיגו מדה זו בנפשם לבקש גדלות גם באידיאות רוחניות.

"עיקר הכוונה העליונה של יציאה ברכוש גדול היה כדי לרומם את רוח
העם שניתן בשפל מצב העבדות שנים רבות בטבע השפלה נפשו ואינו
מבקש גדולות ,ע"כ ראוי להרגיל נפשו בבקשות גדולות ,כדי שיבא מזה
29
ג"כ לשאוף לגדולות במעלות הנפשות והמדות העליונות".

 24ישעיהו מ"ג.
25
בראשית רבה מ"ב.
 26צדקת הצדיק אות קנ"ד.
 27ברכות דף ט' ע"א.
 28עין איה שם.
 29עין איה ,ברכות דף ט' ע"א.
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אך יתרה מזאת "מה שקנה עבד  -קנה רבו" 30איננו רק כלל הלכתי בדיני עבדים זהו מהותו וישותו
של העבד  -אין לא מדיליה כלום ,וכל מה שיש לו הוא שייך לאדונו ,הוא חש בנפשו כקנינו הגמור של
האדון ,וכדי להוציאם מתרבות ומתחושה זאת ,כאן הוא תפקיד הרכוש הגדול "וישאלו איש מאת רעהו
ואשה מאת רעותה כלי כסף וכלי זהב" ,31מעתה התחלפו היוצרות השתנו התפקידים לא עוד העבד
היהודי הוא קנין נפשו של האדון המצרי אלא להיפך האדון המצרי הוא אשר נותן את שלו לישראל ,כדי
להורות ולטעת בלבם את גודל מעלתם ויקרם ,שיחושו את אדנותם.
מעתה ,מובן אפוא ,מדוע אי אפשר היה לוותר על ביזת מצרים ,אע"פ ש"גדולה היתה ביזת הים
מביזת מצרים" הן באיכותה והן בכמותה ,אבל ביזת הים לא איפשרה להם לרכוש את התחלפות
התפקידים ,שם לא יכלו לחוש באדנותם ,שכן על שפת ים סוף זכו הם ברכוש הגדול מן ההפקר  -מן
המוכן ,לא המצרים הן שהעניקו להם ,ועל כן נצרכה היתה ביזת מצרים כדי לפעול בקרבם את הכרת
ערכם וגדלות נפשם.
הן זוהי הנימוק שכבר בברית בין הבתרים אמר הקב"ה לאברהם אבינו "ואחרי כן יצאו ברכוש
גדול" 32שכן כל עבודתו של אברהם להלחם בדעותיו כנגד כל העולם ,ע"מ להפיץ את שם ה' בין כל באי
עולם.

"כיון שהכיר וידע התחיל להשיב תשובות על בני אור כשדים ולערוך דין
עמהם ולומר שאין זו דרך האמת שאתם הולכים בה ושיבר הצלמים
והתחיל להודיע לעם שאין ראוי לעבוד אלא לאלוה העולם ולו ראוי
להשתחוות ולהקריב ולנסך כדי שיכירוהו כל הברואים...והיה מהלך
וקורא ומקבץ העם מעיר לעיר וממלכה לממלכה עד שהגיע לארץ כנען
33
והוא קורא ,שנאמר ויקרא שם בשם ה' אל עולם".
לשם מלחמת דעות כנגד כל העולם דרושה גדלות נפש ואמונה עצמית גדולה ,שהרי לא בנמיכות
קומה אפשר להודיע ולפרסם את שם ה' בעולם רק מתוך תחושת "הרכוש הגדול" מתוך תחושת אדנות
אפשר לפעול על האנושות כולה ,אשר לכן עת הקב"ה אומר לו בברית בין הבתרים "ידע תדע כי גר יהיה
זרעך...ועבדום וענו אותם ארבע מאות שנה" ,34וכדי שלא יחשוב אברהם היאך יוכל זרעו אחריו אחר
שקנו בנפשם את תכונת העבדות להמשיך בדרכו ולהיות אור עולם בין באי עולם ,אומר לו הקב"ה
"ואחרי כן יצאו ברכוש גדול" יציאתם ממצרים תהא לא מתוך תחושת עבדות וחולשה נפשית ,אלא מתוך
חוסן נפשי ,והכרת ערכם ,וכדי שיבין העם שהכסף והזהב והרכוש הגדול אינם מטרה בפני עצמה ,אלא
רק אמצעי לקנות בנפשם עז ורוממות רוח ע"כ בעוד שכל המצוות ביציאתן ממצרים נצטוו בצווי מוחלט,
הרי שאת הצווי על הרכוש הגדול נצטוו כציווי של רשות "דבר נא  -אין נא אלא לשון בקשה".35

 30פסחים דף פ"ח ע"ב.
31
שמות י"א ,ב.
 32בראשית ט"ו.
 33רמב"ם פ"א מהלכות ע"ז ה"ג.
 34בראשית ט"ו.
 35עין איה שם.
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שירת הנפש
אכן ,אחר כל ההכנה והסייעתא לגאולת הנפש -לגאולה העצמית ,אך אין רצונו ית' להפוך את הנפש
באופן ניסי ,שכן הכל תלוי בבחירת האדם ,ובאופן שהוא עצמו הופך את אשיותו ,36והנה בעת אשר הגיעו
להתמודדות עם רדיפת המצרים אחריהם כאשר עומדים הם על שפת הים ,שוב חזרו הם לנפשם השפלה
מבלי יכולת התמודדות עם אדונם.
מה נאוו דברי הרבי ר' שמחה בונים מפשיסחא שביאר שכיון שזעקתם נבעה מתוך חוסר אמונם
העצמי ,מתוך חוסר גאולת נפשם -זו עצמה היתה ישועת ה' כשנתן להם הקב"ה באותה עת אמונה בעצמם
וביכולתם ,או -אז ראו הם את המצרים כאשר עדיין רכובים היו על הסוס ,אך דמו אותם כאילו כבר מתו
על שפת הים.

"...וזה עצמו הוא הישועה הגדולה בלב ,וזה פירושו ויושע ה' את
ישראל היינו שהושע להם בעצמם שיצאו בלבם מיד מצרים ואז ממילא
ויראו את מצרים מת על שפת הים ,שראו אותם כאלו כבר מתו והיו
נחשבים לפגרים בעיניהם וכאפס ותהו נגדם שהם עבדי ה' ,וז"ש דוד
המלך ע"ה "תרהיבני בנפשי עז" כי זה הודעה לנפש משמים שיושע
37
במה שיגיע לו עוז ותעצומות ויגבה לבו בדרכי ה' ".
רק אחר האתערותא דלעילא זכו באותה שעה שתתר ומם נפשם השפלה ,ולא מכח עצמם.
אם נתבונן בשירת הים זו שנאמרה ע"י משה רבינו וזו שנאמרה ע"י מרים נבחין כי שירת משה יחיד
אמרה "אשירה לה'" ואילו שירת הנשים בלשון רבים נאמרה "שירו לה'" ,מתאימים דבריו של רבי
יהונתן אייבשיץ שכן לשיר ראוי רק מי שהאמין רק מי שהתמודד ופעל ,לא מי שנפעל ,רק הנשים במצרים
הם הם שהאמינו "בזכות נשים צדקניות נגאלו אבותינו ממצרים" - 38הן אשר עוררו את בעלהן תחת
התפוח 39ונסכו בהם כח כאשר בעליהם היו יגעים נפשית ופיסית 40הם אשר היו חדורי אמונה והוציאו
אתם את התופים לתופף בעת הגאולה 41להם נאה לשיר.

"יובן על פי הפסוק ותען להם מרים שירו לה' כי גאה גאה ,ובשירת
משה כתיב אשירה לשון יחיד ,ונראה לתת טעם דהענין הוא דידוע
דחזקיה המלך לא אמר שירה על מפלת סנחריב 42יען לא היתה הנס
בזכותו ,כמו שאמר הכתוב "וגנותי על העיר הזאת למעני ולמען דוד
עבדי" 43ומוכח דאם הפלא לא נעשה בזכותו איננו ראוי לומר שירה,
וידוע דישראל היו מקטני אמנה במצרים...אולם חכמת נשים בנתה

 36ראה "קול אליהו" להגר"א סוכה דף נ"ב.
 37קול שמחה פרשת בשלח ד"ה ויושע ה'.
 38סוטה דף י"א ע"ב.
39
שיר השירים ח ,ה.
 40רש"י ,שמות ל"ח ,ח.
 41רש"י ,שמות ט"ו ,כ.
 42ברכות דף י' ע"ב.
 43מלכים ב' כ ,ו.
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ביתה זהו מרים הנביאה שהשיאה עצה לאביה שיחזיר גרושתו...ולכן
להם ראוי ויאות לומר שירה יען שהנס נעשה בזכותן ,ולכן שפיר אמרה
מרים שירו לה' משא"כ משה הוצרך לומר בלשון יחד אשירה לפי שהנס
44
לא היה בזכות ישראל "לכן שפיר אמר אשירה".
ונכפלו הדברים בשירתה של דבורה שאף היא ביחיד נאמרה "אנכי לה' אנכי אשירה" ,45שכן כאשר
קוראת דבורה לברק בן אבינעם לצאת אל נחל קישון אל מול סיסרא וצבאו ,השיב לה ברק "אם תלכי
עמי והלכתי ואם לא תלכי עמי לא אלך" או אז אומרת לו דבורה "ותאמר הלך אלך עמך אפס כי לא תהיה
תפארתך על הדרך אשר אתה הולך" שכן רק מי שיש לו את תעצומות הנפש להתמודד ,רק מי אשר נפשו
לא שפלה ונכנעת היא היא הנפש המשוררת " -אנכי לה' אנכי אשירה".

מקום גאולת הנפש

המתבונן בנפתולי עם ישראל בכניסתן לארץ ,עומד משתומם על סדר כניסתן לארץ,
שכן המקום הראשון אליו עברו בו ביום שעברו את הירדן היה "שכם" שכן מקרא
מפורש במשנה תורה" ,והיה ביום אשר תעברו את הירדן אל הארץ אשר ה' א-
להיך...והקמות לך אבנים גדולות ושדת אותם בשיד . .ובנית שם מזבח לה' א-להיך",46
וכן פירשו הראשונים על הפסוק בספר יהושע:
47
"אז יבנה יהושע מזבח לה' אלהי ישראל בהר עיבל"
ופירש הרד"ק:

"אז כשעברו ישראל את הירדן ואין מוקדם ומאוחר בתורה ,כי כן כתיב
בספר תורת משה והיה ביום אשר תעברו את הירדן והקמות לך אבנים
גדולות ושדת אותם בשיד ובנית מזבח...וכן אמרו רבותינו ז"ל בו ביום
עברו את הירדן ובאו להר גריזים ולהר עיבל והביאו את האבנים ושדום
בשיד וכתבו עליהם את כל דברי התורה ובנו מזבח והעלו עולות
48
ושלמים ואכלו ושתו ושמחו וקלסו וקפלו את האבנים."...
וכניסה זו לשכם כמקום ראשון בארץ הוכנה כבר מראש מקדם ע"י אברהם אבינו ,שכן על הפסוק
"ויעבר אברהם בארץ עד מקום שכם עד אלון מורה".49
פרש שם הרמב"ן את שיטתו הנודעת על "מעשי אבות סימן לבנים":

"אומר לך כלל תבין אותו בכל הפרשיות בענין אברהם יצחק ויעקב
והוא ענין גדול והזכירהו רבותינו בדרך קצרה ואמרו כל מה שאירע

 44אהבת יהונתן על הפטרת פרשת בשלח.
45
שופטים ה ,ג.
 46דברים י"ז.
 47יהושע ח ,ל.
 48רד"ק שם ,וכן ברש"י שם" :פרשה זו כתובה ע"ד מוקדם ומאוחר שמיום שעברו את הירדן עשה כן."...
 49בראשית י"ב ,ו.
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לאבות סימן לבנים .לכן יאריכו הכתובים בספור המסעות וחפירת
הבארות ושאר המקרים...וכלם באים ללמד על העתיד...ויעבור אברהם
בארץ עד מקום שכם . .ואני מוסיף כי החזיק אברהם במקום ההוא
תחילה וקודם שנתן לו את הארץ ,נרמז בזה כי בניו יכבשו המקום
50
ההוא תחילה קודם היותם זוכים בו" .
ואנו תמהים מהי החשיבות הגדולה להכנס לארץ דוקא לשכם תחילה ,מדוע אחר ארבעים שנות
נדודים במדבר אחר יגיעתן שם ,צריכים בו ביום כניסתן לילך מרחק כה רב עד שכם ורק לאחר מכן חזרו
חזרה ע"מ לכבוש את יריחו ?
התרחשות נוספת שקורה באותו מקום ומעוררת אף היא תמיהה גדולה:
51

"וילכו אחיו לראות את צאן אביהם בשכם".
מרחק כה רב הולכים האחים לרעות את צאן אביהם מחברון לשכם ,והאם עד שכם לא היה מקום
לרעות את צאנן והלוא מחברון עד שכם כברת ארץ ארוכה היא ,זאת ועוד מדוע דוקא לשכם מועדות
פניהם מקום ששמעון ולוי הרגו את אנשי העיר האם דוקא שם יזכו בקבלת פנים לבבית?
ורש"י פירש שם "נקוד על את שלא הלכו אלא לרעות את עצמן" .פשר הרעיה העצמית דורש הבנה
מה טיבה של רעיה זו ,ומדוע דוקא לשכם מועדות פניהם כדי לרעות את עצמן ?
גם דברי חז"ל שמצאו כי המכנה המשותף למאורעות שקרו בשכם הם דברי פורענות מעוררים תהיה
גדולה:

"וילך רחבעם שכן כי שכם בא כל ישראל להמליך אותו תנא משום ר'
יוסי מקום מזומן לפורענות ,בשכם עינו את דינה ,בשכם מכרו אחיו את
52
יוסף ,בשכם נחלקה מלכות בית דוד".
וכי בגנות מקום בארץ ישראל דברי חז"ל ,והיתכן כי מקום בארץ הקדש הינו מקום מזומן
לפורענות?
כשם שרגילים אנו לאפיין תכונות אנוש על פי מקום הולדתו או מקום מוצאו ,כך כל מקום בארץ -
ישראל מתאפיין הוא בתכונותיו ובאפיונו המיוחד ,ובניסוחו של הראי"ה קוק:

"...ועל גדולי הצדיקים אין להקשות כלל מ"ט בחרו בשארי ערי הקודש,
אפילו אם יכולים לשבת בירושלם ,שבודאי כל עיר ומקום שבארץ
הקודש יש לו שורש ובחי' בקדושה בפני עצמה ,כמו שהאריך בזה
ב"חסד לאברהם" בחלק עין הארץ נהר י"ג...ואפילו בדרך הפשטות יש
לכל מקום ומקום חבת הקודש מיוחדת בפני עצמו ....מכל  מקום כל
אחד שהשיג עפ" י פרטיות שורש נשמתו ,שהוא שייך לקדושה

 50רמב"ן ,בראשית י"ב ,ו.
51
בראשית ל"ז ,י"ב.
 52סנהדרין דף ק"ב ע"א; ובמדרש אור האפלה )הובא בתו"ש בראשית ל"ה אות כ"ד( מובא בשינוי לשון
"ויתנו אל יעקב את כל אלהי הנכר אשר בידם...ויטמן אותם יעקב תחת האלה אשר עם שכם  -אמר
להם זה המקום מוכן לפורענות ,עינו דינה בשכם ,מכרו את יוסף בשכם ,הרג אבימלך אחיו בשכם,
נחלקה מלכות בית דוד בשכם ,ואית דאמרי הוא סלע המחלוקת".
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המיוחדת הפרטית השייכת לאותה העיר היה קובע בה דירתו ובודאי
53
מצד חילוק השבטים היה כן הענין".
בבאור יחודה ואפיונה של "שכם" הרחיב ופרש את היריעה האדמו"ר השני לבית סוכצ'וב בעל
ה"שם משמואל" על  -פי פירושה של המלה שכם על הפסוק בברכתו של יעקב

"ואני נתתי לך שכם אחד על אחיך אשר לקחתי מיד האמורי בחרבי
ובקשתי" 54ובאבן עזרא שם" :והנכון בעיני שפירוש שכם אחד חלק
55
אחד" .
כאשר חיפש איש את חלקו המיועד לו את עצמיותו שלו את שורש נשמתו  -היה מוצא זאת בשכם ,כי
טבע המקום בשכם שכל אחד מוצא הוא שם את עצמו:

"והנה נראה שגם המקום באשר שמו שכם נמי יש בו הטבע ההוא,
היינו שטבע המקום גרם ביושביו התנשאות שיהיה כל אחד בפני עצמו
חלק ולא יבטל עצמו בפני כל ,רמז לזה חתיכה הראויה להתכבד
שאינה בטילה ,והנה מדה זו אי טב לית טב מינה ואי ביש לית ביש
מינה.
ולטוב כאשר יאמר בשבילי נברא העולם עשה מצוה אחת אשריו
שהכריע את עצמו ואת כל העולם כולו לטובה...ואם אין אני לי מי לי
ויהיה עז כנמר ולא יתבייש מפני המלעיגים עליו וירהיב עוז בנפשו
ויגבה לבו בדרכי השם...והנה האדם בראשית ימי עבודתו נצרך מאד
למדה זו 56להרהיב עוז בנפשו לאמור עלה נעלה וירשנו אותה כי יכל
נוכל לה ואין חוזק כחסידות בתחילתה ,ואם לא תדרוך נפשו עוז כמעט
מן הנמנע שיצליח בעבודתו ,כי היצה"ר מרפה ידי העובדים עבודת 
57
הקודש".
הן זהו הטעם שאחי יוסף אשר שומעים על חלומותיו של יוסף על השמש והירח והכוכבים
שמשתחוים לו ועל האלומות אשר משתחוות לאלמתו של יוסף ,ורואים הם כי אביהם שומר את הדבר או
אז מחפשים הם האחים את עצמם את תפקידם שלהם את מהותם העצמית .וילכו לרעות  -את עצמן -בשכם.

 53אגרות ראי"ה ח"א אגרת ל"ט ,וראה עוד בשפת אמת פרשת קורח תרמ"ז ד"ה במשנה; וראה עוד
בליקוטי מאמרים לרבי צדוק הכהן מלובלין עמ' .117
 54בראשית מ"ח כ"ב.
 55אבן עזרא שם וכן ברש"י שם ד"ה שכם אחד" :היא הבכורה שיטלו בניו שני חלקים ו'שכם' לשון
חלק".
56
ראה שם משמואל פר' קדושים תרע"א במד"ר ,שכך פירש את דברי המדרש "מתחילת ברייתו של
עולם לא נתעסק הקב"ה אלא במטע תחילה...אף אתם לא תתעסקו אלא במטע תחילה" .וביאר שם
שבעבודת ה' יש להקדים קודם בהגדרת 'אם אין אני לי מי לי'  -בגבהות האדם שהיא בחינת נטיעה ורק
אח"כ להגיע ל'כשאני לעצמי מה אני'  -שהיא בחינת זריעה ,בחינת ביטול היש ,עיי"ש דבריו הנחמדים.
 57שם משמואל וישלח תרע"ב ד"ה ויבא יעקב.
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" ...והנה אחיו של יוסף שקנאו בו והיו מתיראים שלא ידחו מפניו ח"ו,
ונפלו פניהם ויראו לנפשם שלא יפלו בנופלים כמתיאשים ח"ו שזה גרוע
מהכל ,ע"כ הלכו לשכם ,היינו להחליף כח ולהגביה לבב בדרכי ה' לומר
כל העולם לא נברא אלא בשבילי ,וזה הפירוש לרעות את עצמן היינו
58
להחליף כח".
והנה כשנכנסים ישראל לארץ נתקלים הם בקשיים גדולים במלחמות אכזריות ועקובות מדם ,ע"כ
טרם בואם בקשרי המלחמה חובה לבאר להם באר היטב את מהותם ,את עצמיותן  -את גאולת נפשם
ע"מ שיבינו את צדקת הלחימה ,שכן רק מי שבטוח בדרכו  -רק מי שאיתן בנפשו יכל להלחם  -ע"כ
המקום הראשון שהלכו בטרם החלו לכבוש את הארץ הוא מקום שכם  -מקום גאולת הנפש.

"והנה בתחילת כבוש הארץ שהיו צריכים להתחזקות גדולה ,כי
מלחמת העמים היתה קשה עליהם מתחילה ועד סוף כמ"ש הרמב"ן,
ע"כ היה הציוי שראשית בואם בארץ תהיה במקום שכם למען יקנו
59
בנפשם מדת ההתחזקות וידרכו נפשם עוז" .
אך במקום שאתה מוצא את מעלתו שם אתה מוצא את חסרונו ,שכן דוקא בשכם עיר שכל אחד
מוצא את עצמיותו ויחודו ,עיר שכל אחד מבין היטב את מהות נפשו ,שם שכ"א מרהיב עוז בנפשו ,כאן
מקום הסכנה ,שע"י כך לא יבין את מהותו של השני והצורך בזולת ,הם הם דברי חז"ל "שכם מקום
מזומן לפורענות" שכן כל המאורעות שקרו בשכם  -מחלוקת שבין אדם לרעהו המה.

"ובזה יש לפרש מה שאמרו חז"ל על שכם שהוא מקום מזומן
לפורעניות בו ענו את דינה...וח"ו לומר שחכז"ל דיברו גנות עיר אחת
בארץ ישראל...אך הוא הדבר שאמרו שמטבע המקום לגרום ביושביו
התנשאות . .אך כל דבר טוב ומועיל צריך לשמירה ביותר כנ"ל...והענין
הוא לימוד גדול ותוכחת מגולה לבאים לעבודת הקודש איך לפלס כל
מדה בפלס השכל שיהיה נוכח ה' דרכו ,כי בכל מדה טובה יש דבר מה
60
להיפוך".
ויעקב אבינו בבואו לשכם וראה את מעלתה ,שבה כל אחד מוצא את עצמו ואת יחודו ,אבל יעקב
הבין גם את זרע הפורענות הטמון בה " -סלע המחלוקת" ולכך כתוב בבואו לשכם "ויחן את פני העיר"
ביטוי המופיע עת באו לפני הר סיני "ויבאו מדבר סיני ויחנו במדבר ויחן שם ישראל נגד ההר".62
ובהשוואת הדברים כתב בעל ה"שם משמואל":

61

"והנה בסיני כתיב ויחן שם ישראל נגד ההר ובמכילתא כאיש אחד בלב
אחד ,ופירש הרה"ק מהר"י זצלה" ה מוורקא שלשון ויחן הוא נשיאת חן,
 58שם משמואל וישב תרע"ג ד"ה ברש"י.
 59שם משמואל וישלח תרע"ב ד"ה והנה.
60
שם משמואל וישלח תרע"ב ד"ה ובזה .ומסתברא דזהו טעמא דגמרא במסכת מכות דף י' שבשכם
שכיחי רוצחים  -שכן שם מקום ההתנשאות העצמית יש סכנה שישכח ולא ירצה להבין את זולתו ויקום
עליו להורגו.
 61בראשית ל"ג ,י"ח.
 62שמות י"ט ,ב.
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היינו אף שכל אדם דרכו לפי שורש נשמתו ישר בעיניו מ"מ מצא גם
דרך חבירו חן לפניו ,וע"כ היו כאיש אחד בלב אחד ,ודפח"ח ,וכמו כן
63
אף אנו נאמר ויחן את פני העיר"...
בזה באה תקונה של שכם ,שכל אחד מבין היטב את שורשו ואת מהותו  -אך מבין שגם דרך חבירו
נצרכת היא" ,ויחן" גם דרך חבירו נושאת חן היא בעיניו.
ונוסיף ונאמר שכדי לתקן את חסרונה של שכם את זרע המחלוקת עשה יעקב מעשה בפעל בשכם
"ויצב שם מזבח ויקרא לו אל אלהי ישראל" ,64וכבר עמדו חז"ל שבכל המקרא כתוב או "ויבן מזבח" או
"ויצב מצבה" וכאן ויצב מזבח -
65
"לא אמר ויבן שם מזבח ,אלא ויצב שם. "...
ובהגדרת ההבדל שבין מצבה למזבח ביארו חז"ל
66

" אמר רבי יוחנן מצבה כל שהוא יחידית ,מזבח כל שאבניו מרובות"
ובהבחנה הרעיונית שבין מצבה למזבח ביאר הראי"ה קוק את האסור "ולא תקים לך מצבה אשר
שנא ה' א-להיך" 67וברש"י שם "אע"פ שהיתה אהובה לו בימי האבות עכשיו שנאה" ,68שכן מצבה
העשויה מאבן אחת מורה על שיטה אחת בעבודת ה' ,דרך זו היתה אהובה בימי האבות שכל אחד
מהאבות עבד בשיטתו את השי"ת ,אבל עכשיו רצונו יתברך בהרבה שיטות ובהרבה דרכים בחי' מזבח
המורה על אבנים רבות בעבודת ה'.

"כי הנה אמרו חז"ל אין קורין אבות אלא לשלשה ,והיינו כי הם סללו לנו
שלשה דרכים מפולשים לעבודת השי"ת ,אברהם כפי מדתו באהבה,
יצחק ביראה ,יעקב אבינו ע"ה בכח התורה ,אבל כשכבר נשרשה
הקדושה בי"ב שבטים ,נעשה מדרגות אלה הג' דרכים כמה וכמה
נתיבות חלוקות ,ומ"מ כולן עולות בקנה אחד ,וכן הוא רצון השי"ת שכל
אחד ואחד יעסוק בתורה ומצוות לפי מדתו רק שיתאחד עם הכלל וילך
ע"פ דרך התורה ,וא"כ כל זמן שהיה דרך אחד לרבים היתה עבודה
רצויה על מצבה של אבן אחת לרמז על כח אחד ודרך אחד ,אבל אח"כ
רצה הקב"ה שע" י ריבוי הדרכים ושינוי הדעות ....ע"כ רצונו דוקא
69
במזבח של הרבה אבנים שכולן מתחברות יחד."...

63

שם משמואל וישלח תרע"ו ד"ה והנה בסיני.
 64בראשית ל"ג ,כ.
 65לקח טוב ,מובא בתו"ש בראשית ל"ג אות ס"ט.
 66ירושלמי עבודה זרה פרק ד' הלכה ד'.
67
דברים ט"ז ,כ"ב.
 68רש"י שם; ועיין ברמב"ן שם שהקשה על דברי רש"י ,שאם משום שעשו את המצבה חק לעבודה זרה,
הרי גם את המזבח עשו לע"ז כמו שכ' ונתצתם את מזבחותם ועוד .ולפי דברי הראי"ה קוק מבוארים
הדברים.
 69מדבר שור לראי"ה קוק ,דרשות לר"ה דרוש ט.
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אכן יעקב אבינו בבואו לשכם ,בנה מזבח מאבנים רבות ,שכל אחד ימצא שם את נפשו ואת דרכו שלו
בעבודת ה' ,אך שכל אחד יבין את חשיבות השני לכך "ויצב שם מזבח" שכולם נצרכים זה לזה ומכולם
יחדיו יתגדל ויתקדש שמיה רבא.
הן כך הוא חזון העתידי של תקון העולם:

"כי אז אהפך אל עמים שפה ברורה לקרא כולם בשם ה' לעבדו שכם
אחד"70.

הגאולה העתידה  -גאולת הנפש

תאור הגאולה העתידה והמניעות לה מתוארות במגילת שיר השירים:
"השבעתי אתכן בנות ירושלים בצבאות או באילות השדה אם תעירו
71
ואם תעוררו את האהבה עד שתחפץ".
"עד שתחפץ  -זוהי גאולתן של ישראל אז יראה לעיני כל את אהבת הדוד לרעיה והרעיה לדוד ,אבל
עד שעת ההתגלות הקב"ה השביע את עם ישראל ,ובבאור השבועות אמרו בגמרא:

"אמר ר' יוסי בר' חנינא שלש שבועות הללו למה ,אחת שלא יעלו
ישראל בחומה ואחת שהשביע הקב"ה את ישראל שלא ימרדו באומות
העולם ,ואחת שהשביע הקדוש ברוך הוא את אמות העולם שלא
72
ישתעבדו בהם בישראל יותר מדאי"
ובפירוש רש"י שם שלא יעלו בחומה "יחד ביד חזקה" וכל זה 'עד שתחפץ' אבל היאך נדע אימתי הוא
הזמן של 'עד שתחפץ'  -אדמו"ז בעל "מי השילוח" פירש כי מהות השבועה היא תכונה בנפש ,מבנה נפשי
של עבדות וכניעה ,אבל בעת שהקב"ה יחפוץ לגאלנו יתן בנפשנו  -מבנה נפשי של תקיפות נפש שמכירה
את כוחה ,ויודעת את סוד גבורתה ,נפש שלא חתה מקול עלה נדף.

"ויסעו מהר שפר ויחנו בחרדה  היינו כל דבר שאדם מסופק היאך רצון
ה' נוטה ,אז העצה היעוצה לו שיגדיר את עצמו מהמעשה ,וזה ויחנו
בחרדה ,כי על ידי החרדה שיהיה לאדם טוב לו לחנות ולהיות שב ואל
תעשה כמו עתה שנשבעו שלא ידחקו את הקץ.
ויסעו מחרדה ויחנו במקהלות  היינו בעת שהשי"ת יחפוץ לקבץ אותנו,
73
אז יתן תקיפות בלבם שלא יחרדו הלואי שתהיה בקרוב בימינו"
70

צפניה ג ,ט.
 71שיר השירים ב ,ז.
 72כתובות דף קי"א ע"א ,ואין מאמר זה דן האם פג תוקף השבועות ,וראה במכתבו של בעל האור שמח
לקרן היסוד ,לאחר הצהרת בלפור ,וראה במאמרו של הגאון רבי מנחם מ כשר בקובץ "שנה בשנה"
תשל"ז ובו הביא דעות גדולי ישראל שבימינו סר האיסור של שלושת השבועות ,ובחוברת של הרב
אבינר " בירורים בעניין שלא יעלו בחומה" ובספר "ארץ חמדה" שער י"ח סימן ו' ואכמ"ל.
 73מי השילוח ,פרשת מסעי ד"ה ויסעו; וראה בדברי תלמידו ר' צדוק הכהן מלובלין 'צדקת הצדיק' אות
מ"ו שכתב "ולא לחינם כתבה התורה עניין המעפילים בפרשת שלח וכו' ועל זה העפילו לעלות
ובעיקבתא דמשיחא חוצפא יסגא שאז הוא עת לזה ,ולכך אמר להם משה והיא לא תצלח ,נראה שעצה
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היא אלא שלא תצלח ,ודייק 'היא' שבכל מקום דרשו חז"ל היא ולא אחרת ,שיש זמן אחר שמצליח והוא
זמננו זה שהוא עקבי משיחא".
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"אמרו ,שנים עשר אלף זוגים תלמידים היו לו לרבי עקיבא מגבת עד
אנטיפרס וכולן מתו בפרק אחד מפני שלא נהגו כבוד זה לזה והיה
העולם שמם ,עד שבא רבי עקיבא אצל רבותינו שבדרום ושנאה להם.
רבי מאיר ורבי יהודה ורבי יוסי ורבי שמעון ורבי אלעזר בן שמוע והם
הם העמידו תורה אותה שעה ,תנא כולם מתו מפסח ועד עצרת ,אמר
רב חמא בר אבא ואיתימא ר' חייא בר אבין כולם מתו מיתה רעה מאי
1
היא? אמר ר' נחמן אסכרה"
ותמיהה גדולה מתעוררת למקרא מאמר חז"ל זה ,היאך בית מדרשו של רבי עקיבא שכבת העילית
של תופשי התורה ומרביציה הגיעו למידה זו שלא נהגו כבוד זה לזה עד שנענשו ומתוף דוקא תלמידי רבי
עקיבא שחינכם "ואהבת לרעך כמוך"  -זה כלל גדול בתורה 2הם שעלתה להם כך?
גם עיתוי האסון דורש תלמוד ,מסתבר שלא במקרה ארע זה מפסח ועד עצרת שאלמלא כן לא היו
חז"ל מציינים פרט זה.
3
ובספר "עשרה מאמרות" לרמ"ע מפאנו הראה שיש קשר בין עשרים וארבעת אלף תלמידיו של רבי
עקיבא ,לבין עשרים וארבע אלף שמתו במגיפה על דבר פעור ,אותם שנאמר עליהם:

"וישב ישראל בשטים ויחל העם לזנות אל בנות מואב...ויצמד ישראל
לבעל פעור ויחר אף ה' בישראל...ויהיו המתים במגפה ארבעה ועשרים
אלף".4
ורצוננו לדלות ממים עמוקים אלו ולהבין את המשותף בין אותם שחטאו במגיפה על דבר פעור ,לבין
תלמידי רבי עקיבא שמתו על אי נהוג כבוד זה לזה ,ותחילת דרכנו ננסה לבאר את מהות החטא
ב"שטים".

 1יבמות דף ס"ב ע"ב ,וראה בבראשית רבה ס"א ,ג באופן שונה ,והשווה לאגרת רב שרירא גאון שהיתה
גזירה על התלמידים.
 2ירושלמי ,נדרים ט,ד.
 3עשרה מאמרות ,מאמר אם כל חי ג .וראה ביערות דבש ח"א דרוש ב' מה שכתב בזה.
 4במדבר כ"ה ,א-ט.
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מעין שטים

"ויצמד ישראל לבעל פעור"  כצמיד פתיל". 5
עומדים אנו ומשתוממים היאך נצמדו ישראל לאותה עבודה זרה המאוסה כל  -כך ומגונה עד
שאפילו אותה נכרית שעבדה לכל עבודה -זרה שבעולם בעבור נדרה לא יכלה לעבודה זו ,שעבודתה
בהתרזה בפניה.

"מעשה בנכרית אחת שהיתה חולה ביותר אמרה אם תעמוד ההיא
אשה מחוליה תלך ותעבוד לכל עבודה זרה שבעולם .עמדה ועבדה לכל
עבודה  זרה שבעולם כיון שהגיעה לפעור שאלה לכומרים במה עובדין
לזו? אמרו לה אוכלין תרדין ושותין שכר ומתריזין בפניה ,אמרה מוטב
6
שתחזור ההוא אשה לחוליה ולא תעבוד עבודה זרה בכך".
והאיך באה האומה הדבקה בה' א-להים להצמד עתה לבעל פעור?
חז"ל במדרש פירשו את סיבת חטאם בשתייתם ממי "מעין שיטים"  -הם המים שבעטים חטאו
בזנות והגיעו לעוון פעור.

" ויחל העם לזנות יש מעינות שמגדלין גבורים ויש שמגדלים חלשים
ויש מגדלות נאים ויש מכוערין ויש צנועין ויש שטופין בזמה ומעין שטים
של זנות היה .והוא משקה סדום ולפי שנתקלל אותו מעין עתיד הקב"ה
7
ליבשו שנאמר ומעין מבית ה' יצא והשקה את נחל השטים".
הרגיל בדברי חז"ל ובחידותם ,מבין שחז"ל במתק לשונם לא התכונו למים עצמם שהם אשר
החטיאו אותם ,אלא לאידיאה  -לשיטה שבעטיה חטאו ובעבורה לקו ,ואותה אידיאה כאשר תצא מבית
ה' ,יש לה מקום בעולם התקון בנבואתו של יואל:
8

"ומעין מבית ה' יצא והשקה את נחל השטים"
בתורת חב"ד נתפרשה לה אידיאת השיטים בהקדם דברי הרד"ק בספר השרשים ששורש "שטה"
הוא מהשורשים שפירושם מלה והפוכה 9כמו "שרש" המתפרש כלשון נטיעה והשרשת זרע באדמה כמו
"ותשרש שרשיה" ,10אך משמעו גם מלשון לעקור נטוע כמו "ובכל תבואתי תשרש" .11כך הוא גם שורש
המלה "שטה" המתפרש מחד גיסא ,כדרך סלולה :שיטה היא דרך ,שיטה פירושה שורה ,אך מאידך גיסא
השורש "שטה" פירושו גם מי שאינו הולך במסלול וסוטה מן הדרך הכבושה .שוטה הוא המתנהג בצורה
לא נורמלית ומתנהג בדרך לא מקובלת ,גם השּׁוֹטה היא זו שנטתה מדרכי הצניעות 12גם השוטר נגזר

 5במדבר כ"ה ,ג; סנהדרין ס"ד ע"א.
 6סנהדרין ס"ד ע"א.
 7מדרש תנחומא ,בלק אות י"ז.
 8יואל ד ,י"ח.
 9דוגמאות רבות לשרשים אלו ראה בספרו של הרב א .ריבלין "יונה ,נבואה ותוכחה" עמ'  268ואילך.
 10תהילים פ ,י.
 11איוב ל"ב ,י"א.
 12במדבר ה ,י"ב.
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מאותו שרש שכן תפקידו הוא להחזיר למסלול את מי שמבקש לצאת הימנה ,והוא עושה זאת בעזרת
ה"שוט".

"הנה במד"ר ]בלק פ"כ[ מפרש שטים לשון שטות ,דהנה בספר
השרשים בשרש שטה פירש שטים מלשון הטיה וכמו כי תשטה אשתו
פירש" י כי תשטה תט מדרכי הצניעות...ועל שם זה נקרא היצה"ר שטן
ע"ש שמשטה ומטה את האדם מדרך הטוב ,ואח"כ משטין למעלה
ונוטה אל הקטרוג ,וזהו ג"כ מה שמפרש במדרש שטים לשון שטות ,כי
ענין השטות הוא ההטיה מדרך האמת ,וכן מצינו בדרז"ל שחברו ב'
ענינים אלו על הפסוק כי תשטה אשתו אין אדם עובר עבירה אלא אם
13
כן נכנס בו רוח שטות הרי שהשטה והשטות הוא ענין אחד".
אידיאת השיטים הם אלה אשר פניהם לא ללכת בדרך הסלולה והכבושה ,הם אלה אשר לא רוצים
ללכת בשיטה  -בתלם ,הם אשר בועטים במוסכמות ,היציאה מן המסגרת  -היא דרכם ,אי ההליכה בתלם
 זה הניר והתנאי שהם יוצאים ומוצאים לעצמם.אידיאה זו היא הורתה-מורתה של ' בעל פעור' ,שכן תמהנו על טיבה ומהותה של עבודה זרה
שעבודתה בהתרזה בפניה .אמנם עבודה זרה זו ,היא היא הגילוי החיצוני של אידיאה זו ,לבוז לכל מסגרת
ללעוג לכל המוסכמות ,ומשום כך מי ששוחק ולועג ובז יותר הוא הנחשב מבכירי עובדי הפעור.

"ת"ר מעשה בסבטא בן אלס שהשכיר חמורו לנכרית אחת כיון
שהגיעה לפעור אמרה לו המתן עד שאכנס ואצא ,לאחר שיצאה אמר
לה אף את המתיני עד שאכנס ואצא אמרה לו ולא יהודי אתה ,אמר לה
ומאי איכפת לך ,נכנס פער בפניו וקינח בחוטמו והיו משרתי עבודה 
14
זרה מקלסין לו ואומרים מעולם לא היה אדם שעבדו לזה בכך"
וניסח את מהותה וגדרה של " עבודת הפעור" ואת סוד משיכתה  -הגר"ח שמואלביץ זצ"ל.

"וביאור הדברים הוא שמהות ע"ז של פעור היתה בפריצת כל הגדרים,
שהרי אף עובדי ע"ז גדורים הם ,וחייבים הם לכבד את אלילם ולעובדו,
לעומת זאת עובדי בעל פעור אין להם שום גדרים ,אף את אלילם ביזו
עד לעפר ,אין לדעתם שום ערך שחייבים לכבדו ולהעריכו ,ויותר מכך
המציאו אליל שכל עבודתו בביזויו ,וכל כמה שמבזין אותו יותר ,יותר
עובדים את הע"ז בכך ,וזה שקנח בחוטמו והגיע לשיא בזוי הע"ז והוא
השיג השיא של ע"ז זו.
ומובן היטב כח משיכתה של ע"ז זו ,שהרי ענינה שהכל הפקר לאדם,
ואינו גדור בשום גדר וודאי שיש בזה כח משיכה גדול מאד ,כמו שאנו
רואים שאף בזמן הזה קיימת השקפת עולם כזו ,ואף שביטלו יצרא
דעבודה זרה ,הנה השקפת זו קיימת גם בימינו ועוד מוסיפה כח,

 13קונטרס "ומעין מבית ה' " להאדמו"ר רש"ב ,מאמר א' פרק א'.
 14סנהדרין ס"ד ע"א.

221כ"ד אלף תלמידי רבי עקיבא

וכובשת לב צעירי האומות ,לפרוץ כל גדרי עולם ,אין שום איסור ואין
15
שום מעצור למה שרוצים לעשות".
אידיאת "השיטים" מסוכנת היא שכן עלול האדם הפורץ את המסגרות למצוא עצמו נופל אל עבר פי
 פחת ,כאשר תאוותיו ורצונותיו האישים הם המדריכים אותו ברם אף יתרון גדול צופנת אידיאה זובחובהשכן היא עשויה להביא את האדם אל מרומי הר בית ה' אל פסגת המסילה העולה בית אל ,כאשר
מגמתו ושאיפתו היא קרבת הא-להים.

"חטאו בשיטים לקו בשטים ומתרפאין בשטים"

"דבר אחר חטאו בשטים ולקו בשטים ומתרפאין בשטים ,חטאו בשטים
שנא' וישב ישראל בשטים ,לקו בשטים שנא' ויהו המתים במגפה,
ומתרפאין בשטים שנאמר עצי שטים . ....אמר הקב"ה לעולם הבא אני
מרפא את השיטים שנאמר והיה ביום ההוא יטפו ההרים עסיס
והגבעות תלכנה חלב וכל אפיקי יהודה ילכו מים ומעין מבית ה' יצא
16
והשקה את נחל השיטים".
"רפוי השטים" בלשון המדרש ,ובשורת הנביא יואל "ומעין מבית ה' יצא והשקה את נחל השטים"
מתפרש כשימוש באותה אידיאת השטים ,אשר הביאה בעטיה את חטא בעל פעור  -כאידיאה שתביא
בעקבותיה לעליה אל עבר בית ה' .שכן "שיטת  -השטים" היא המגמה שלא ללכת בדרך הסלולה ,לא
לצעוד במסלול הכבוש ,אך כשמגמת פניה של שיטה זו היא לעבודת ה' ,היא האידיאה אשר תרומם את
האדם אל  -על ,שהרי פעמים רבות המסגרות הקימות ,ומגבלות החברה הם הם אשר מונעים בעד האדם
להתרומם מעלה ,וכדברי הרמח"ל במסילת ישרים:

"כי הנה אנחנו רואים פעמים רבות אפילו אחר שנתאמת אצל האדם
חובת העבודה והזהירות בה יתרפה ממנה או יעבור על איזה דברים
ממנה כדי שלא ילעגו עליו חברין או כדי להתערב עמהם ,והוא מה
17
ששלמה מזהיר ואומר ועם שונים אל תתערב".
הן זוהי מעלת השוטה אשר לא שת לבו לדרכי הנהגת החברה ולא שם לבו לדרכים המקובלות
ומגמתו היחידה היא עבודת הא-ל ,הן המה דברי התנא עקביא בן מהללאל" :מוטב לי להקרא שוטה כל
ימי ,ולא לעשות שעה אחת רשע לפני המקום".18
כך היא דמותו של בעל השטות דקדושה אשר נראה הוא חריג בעיני האדם ,וכל זה כדי שימצא חן
ושכל טוב בעיני הא-להים ,ומשום כך נקרא הנביא הדבק בא-להיו "משוגע" 19שכן בעיני ההמון הוא
נראה כשוטה אשר לא הולך בתלם .20באופן הזה ביאר המהר"ל את דברי הגמרא על יחודו של השוטה

 15שיחות מוסר להגר"ח שמואלביץ ,מאמר ל"ד ,תשל"ב.
 16תנחומא ,תרומה אות ט'; ועיין בקונטרס "ארבעה מאמרים" למו"ר הגרח"י גולדוויכט זצ"ל ,מאמר
'בשיטים חטאו ובשיטים נתרפאו' ,מה שכתב בביאור מדרש זה.
 17מסילת ישרים פרק ה'.
 18עדיות פרק ה' ,משנה ו'.
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" אמר רבי יוחנן מיום שחרב בית המקדש ניטלה נבואה מן הנביאים
וניתנה לשוטים ולתינוקות".21
ובאו על כך דברי המהר"ל:

" פירוש כי הנבואה היא מן השמים ,ומפני כך השוטה שאין לו דעת ואין
פועל בשכלו ,לכך מקבל הדבר הנעלם מעליונים ,אבל החכם מפני
שפועל בשכלו ,דבר זה מבטל מה שהוא מקבל מן העליונים ,ומטעם זה
גם כן אמרו שנתנה רשות לבהמה לראות יותר ממה שנתן לאדם...כי
בעלי חיים מוכנים לקבל דברים כמו אלו מצד שהם תמימים ולכך הם
יותר מקבלים".22
דוקא השוטה אשר לא שם פניו לעבר החשבונות הרבים אשר בקשו בני האדם ,הוא אשר הולך
בדרכו שלו ,לכן הוא מוכן יותר לקבל את אור הנבואה.
את דמותו של ה"שוטה-דקדושה" ניתן לראות במעשיו של רב שמואל בר רב יצחק:

"אמרו עליו על רבי יהודה בר אילעאי שהיה נוטל בד של הדס ומרקד
לפני הכלה ,ואומר כלה נאה וחסודה ,רב שמואל בר רב יצחק מרקד
אתלת ,אמר רב זירא קא מיכסיף לן סבא ,כי נח נפשיה איפסיק עמודא
דנורא בין דידיה לכולי עלמא וגמירי דלא אפסיק עמודא דנורא אלא אי
לחד בדרא אי לתרי בדרא ,אמר ר' זירא אהניה ליה שוטיתיה לסבא
ואמרי לה שטותיה לסבא ואמרי לה שיטתיה לסבא".23
רב שמואל בר רב יצחק התנהג כשוטה ברוקדו עם שלשה בדי הדס ,באופן שנראה אפי' בעיני רב
זירא כשטות ,וזאת במטרה להדר בעבודת ה'  -בשמחת חתן וכלה כך "שטות  -דקדושה" שלו הועילה לו
להיות כיחיד ומיוחד הזוכה להארת עמוד האש המפריד בינו ובין העם.
זוהי אידיאת השיטים כאשר מחוברת היא למעין בית ה' ,או אז יש לה תפקיד חשוב בעבודת ה' של
הפרט "ארח חיים למעלה למשכיל למען סור משאול מטה".24
כך פירש האדמו"ר מהרש"ב את החיוב שבשטות:

" וזהו ומעין מבית ה' יצא והשקה את נחל השטים ,דהנה יש בקדושה
ג" כ בחינת שטות וכמו שאמרו חז" ל אהניה ליה שטותיה לסבא ופירוש
וענין שטות זו היא ענין שלמעלה מטו"ד ,ועל דרך מה שכתוב מדוע בא
המשוגע הזה שקראו לנביא משוגע ...וזהו ענין הפשטת הבגדים שהיה
" 19מדוע בא המשוגע הזה אליך"  -מלכים ב' ט,י"א.
 20ראה בתרגום על הפסוק "ויתנבא בתוך הבית" " -ואשתטי בגו ביתא" )שמואל א' י"ח,י(.
 21בבא בתרא י"ב ע"ב.
 22חידושי אגדות למהר"ל בבב"ב שם.
 23כתובות י"ז ע"א .ובתרגום :רב שמואל בר רב יצחק מרקד עם שלושה בדי הדס .אמר רב זירא ,מבייש
אותנו סבא )רב שמואל בר יצחק( .כשמת ,הפסיק עמוד אש בינו לבין העם ,ומקובל שלא מפסיק עמוד
אש אלא לאחד בדור או לשניים בדור .אמר רב זירא ,הועילה לו ענף ההדס ,ויש אומרים הועילה לו
שטותו ויש אומרים הועילה לו שיטתו לסבא.
 24משלי ט"ו ,כ"ד.
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בנביאים בעת נבואתם וכמו שכתוב בשאול ויפשט גם הוא בגדיו
ויתנבא...ויפל ערום...וכן מה שאמר עקביא בן מהללאל מוטב לי
להקרא שוטה כל ימי ולא ליעשות שעה א' רשע שזה עצמו שטות
דקדושה שהוא ההיפך מהשטות דלעו"ז". 25
כך מתפרשים דברי המדרש "חטאו בשטים ומתרפאין בשטים שנא' עצי שטים"  -שכן חטאם נבע
מתפיסת אידיאת  -השטים ומשום כך הגיעו לעוון פעור ,ותרופתם בתפיסת אידיאה זו ל"שטות -
דקדושה" שנאמר עצי שטים.
עשית המשכן וכליו דוקא מעץ השטה מתבארים כציווי להשתמש באידיאת השטים בקדש פנימה,
ללא חשבונות וללא מעצורים.
כך ביאר אדמו"ז בעל "בית יעקב" את דברי הגמ':

" דהוו נהיגי כי הוה מתיליד ינוקא שתלי ארזא ינוקתא שתלי תורניתא 
שיטה ,26וכי הוו מינסבי קייצי להו ועבדו גננא".27
ובהסבר קוי הדמיון בין עץ השטה לנקבה ביאר אדמו"ז בעל "בית  -יעקב" מאיז'בצה כי סגולת
השטה היא התפשטות והתרחבות ללא מעצורים וללא חשבונות הן זוהי סגולת מעלת האשה שפועלת
ועושה ללא חשבונות" ,נשים דעתן קלה" 28ומשום כך פועלות הן ועושות יותר מבלי ליתן דעת על כל
הסובב.

"עצי שטים  בזה המין נקבע כח צמיחה גדולה מאד ברוב התפשטות
בלי צמצום והתעכבות רק גדלותו ביושר כשיטה ,ושטים מורה על
נוקבא כדאיתא בגמרא כד הוה אתיליד נוקבא הוו שתלי תורניתא ,מאי
תורניתא שיטה ,שענין זה מורה שהולך בהתפשטות מאד ,וזה הוא בלי
דעת כלשון שטות כי מי שיש בו דעת לפעמים יתעכב בדרכו והולך
בעקום ....ולזה היה במשכן ובכליו עצי שטים".29
פריצת האדם את המסגרות ,והליכה מבלי לשים לב לסובב ,כמה פנים יש לה ,אם המדריך את
האדם זהו רצונותיו האישים ותאוותיו שלו או אז ישתייך הוא ל"בעל  -פעור" ברם אם מגמתו הוא
עבודת האל בהידור הרי ישתייך הוא לרב שמואל בר רב יצחק וסיעתו ,אשר דגלם הוא "עצי שיטים
עומדים".

 25קונטרס "ומעין מבית ה'"  -מאמר כ"ו ,וראה בספר "חן המקום" מאמר בעניין השיטים.
 26על הזיהוי של תורניתא כשיטה  -ראה ראש השנה דף כ"ג ע"א; ב"ב דף פ' ע"ב.
 27גיטין דף נ"ז ע"א .ובתרגום :שהיו נוהגים שנולד תינוק היו שותלים עץ ארז ,וכשהיתה נולדת תינוקת
היו שותלים שיטה ,ובעת שהיו מתחתנים ,היו קוצצים אותם ועושים מהם חופה.
 28שבת דף ל"ג ע"א.
" 29בית יעקב" תרומה אות לב.
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30

" עצי שטים עומדים  למודי ה' הם לומדים"
דברי האר"י ותלמידיו שקשרו בין כ"ד אלף תלמידיו של רבי עקיבא לבין עשרים וארבע אלף שמתו
במגפה בשטים ,31מלמדת היא על אופיו של בית מדרשו של רבי עקיבא לשבח ,והיא אשר הביאה אותם
שלא נהגו כבוד זה בזה שכן הם אשר אידיאת השטים היתה נר לרגלם לא הלכו הם בנתיבות דרכי איש,
הם אנשי רום המעלה מבני העליה אשר נפשם חכתם לה' ,אותם אשר אש הקדש יוקדת בלבם ,שונים היו
מהדרך אשר הולכים בה בני  -האדם נפרדים המה מדרכיהם ,הם הם בעלי ה"שטות  -דקדושה" ,אשר
בחרו ללכת בעקבות רבי עקיבא רבם להתעלות בקדש ולא שתו לבם למה שירננו בני האדם אחריהם.

"אזיל יתיב תרי סרי שנין בבי רב כי אתא אייתי בהדיה תרי סרי אלפי
תלמידי ,שמעיה לההוא סבא דקאמר לה עד כמה קא מדברת אלמנות
חיים אמרה ליה אי לדידי ציית יתיב תרי סרי שני אחריני אמר ברשות
32
קא עבידנא הדר אזיל ויתיב תרי סרי שני אחריני בבי רב"...
זו דמותו של בית מדרשו של רבי עקיבא אשר פרקו מעליהם את החשבונות הרבים אשר בקשו בני
האדם ,והובדלו מדרכי העולם כדי לדעה את ה' ולעבדו ,אך דא  -עקא דוקא בשל רוממתם זו בגלל היותם
"עצי שטים" חיים ,שכחו הם את אשר הולכים בשיטה  -בתלם ,נוהג היה בעל "חידושי הרי"ם" לבאר
שיחסי אדם כלפי רעהו צריכים להיות בבחינת "כלל ופרט וכלל" מן הכלל חייב הוא להתפרט ולהכיר
בערכו של היחיד  -של עצמו ולהשלים את מהותו  -אך כל זה במטרה להגיע ולתרום זאת למען הכלל,
להגיע להתכללות האמיתית עם הזולת ,תלמידי רבי עקיבא הם שנפרדו מדרכי אנוש הם שראו באידיאת
השטים חזות הכל ,דרשו הם "כלל ופרט" ידעו הם בנפשם את "אם אין אני לי מי לי" ולא שתו לבם שכל
זה רק במטרה להגיע "וכשאני לעצמי מה אני" ,33ומתוך כך עלתה להם "שלא נהגו כבוד זה לזה".
והזמן גורם שמתו דוקא בימים אלו ,שכן ימי הספירה הם ימים של התעלות והשתלמות היחיד
"שתהיה ספירה לכל אחד ואחד" 34ומשום כך אין אחד יוצא בספירתו של חבירו ,שכן כל אחד ועולמו
שלו ,אך כל זהו במטרה להביא להתאחדות מלאה עם הכלל ולתרום את מהותו שלו למען הכלל "ויחן שם
ישראל כאיש אחד בלב אחד".

" והנה סדר החדשים ניסן אייר סיון הגיד כ"ק אבי אדומו"ר זצללה"ה
שניסן מזלו טלה שאין להם אלא קול אחד אז הוא זמן הריצוי מצד כלל
ישראל ,וזה מורה נמי מצות פסח שה לבית אבות ,אייר מזלו שור הוא
זמן ריצוי כל פרט ופרט לעצמו ,ורמזו ז"ל בש"ס ראש השנה ]דף כו[
בקרן פרה דקאי גילדא גילדא מיתחזי כשנים ושלשה שופרות מורה על

 30מתוך הפיוט "בר יוחאי נמשחת אשריך".
 31ראה בילקוט אנשי שם ,במדבר כה ,ט שהביא בשם המקובלים ומה שפירש את הפסוק שם.
 32כתובות דף ס"ב ע"ב .ובתרגום :ישב )ר' עקיבא( שנים עשר שנים בבית המדרש .כאשר בא ,הביא עימו
שנים עשר אלף תלמידים .שמע לסבא שאמר לאשתו עד מתי את מתנהגת כאלמנה חיה ,אמרה לו אם לי
היה שומע היה יושב שנים עשר שנים נוספות .אמר רבי עקיבא ברשות אעשה ,חזר וישב שנים עשר
שנים נוספות.
 33אבות א ,יד.
 34מנחות דף ס"ה ע"ב.
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התחלקות הפרטים ,וסיון מזלו תאומים אז הוא זמן ריצוי משני הפנים
יחדיו מצד הכלל ומצד הפרט....
ויש לומר דהיינו מה שרוב ימי הספירה הם בחודש אייר ,כידוע מענין
הספירה שהוא זמן בירור לכל אחד ואחד בפני עצמו כמו שאמרו
וספרתם לכם שתהא ספירה לכל אחד ואחד...ועם כל זה יש מענין
הספירה התכללות כל הכלל כולו ,זה יש לו מדה טובה זו ביותר ,וזה
את זו ,ויש לומר שרמז יש לזה העני ן שמצוה למימני יומי ומצוה למימני
שבוע יומי הוא הכנה לריצוי הפרט ושבועי לריצוי הכלל ,וכל זה הוא
הכנה לחג השבועות שהריצוי הוא בשניהם יחד ....ועל  כן הקדושים
הללו תלמידי רבי עקיבא שהיה להם לדייק מענין חודש אייר והספירה
היפוך סברתם ולא דייקו על  כן נענשו כדכתיב "וסביביו נשערה מאד,
ובזמן ההוא דיקא". 35

36

תורתו מגן לנו  אדוננו בר יוחאי"

"נוהגים שלא לישא אשה בין פסח לעצרת עד ל"ג בעומר מפני שבאותו
זמן מתו תלמידי רבי עקיבא...עד ל"ג לעומר שאומרים שאז פסקו
מלמות".37
ביום ל"ג בעומר הוא יומו של רשב"י  -יום ההלולא דרשב"י  -היום בו יצא מן המערה - 38היום בו
חודרת הארתו של רשב"י  -בו ביום פסקו מלמות שכן רשב"י בצאתו מן המערה בפעם השניה לימד בינה
שגם אנשי המעלה בני העליה צריכים לעשות למען הרבים למען הכלל ,שהרי בפעם הראשונה בצאתו מן
המערה כשראה בני אדם עוסקים בחרישה וזריעה אמר מניחין חיי עולם ועוסקין בחיי שעה ,ברם כעבור
י"ב חודש נוספים במערה שאל שמא יש לתקן דבר כלשהו לטובת הרבים ,לא בענינים רוחנים תיקן ,אלא
בענין חמרי תיקן להם שיוכלו לילך בדרך קיצור ללא טורח הליכה ,ואמרו בגמרא שרשב"י למד זאת
מיעקב אבינו אשר בצאתו מלבן והגיע לשכם ,שלם בגופו שלם בממונו ושלם בתורתו תיקן להם ליושבי
שכם מטבע ,שווקים ,ומרחצאות 39גם איש המעלה גם יושב האהלים צריך לחזר אחר טובת הציבור.

"תעודת ישיבתו במערה היתה להתעלות מאד על כל החיים ,על
החומריות וכל התלוי בהם ,כדי שאח"כ יוכל לפעול עליהם בכח גדול
לקדשם ,ולהורות דרכי חיים עליונים לבאי עולם השקועים בחיי
ההרגשה שלהם יותר מהמדה הראויה". 40

 35שם משמואל ,פרשת אמור תער"ב .אמנם ,את חטא תלמידי רבי עקיבא פירש באופן אחר יעו"ש.
 36מתוך הפיוט "בר יוחאי".
 37שו"ע או"ח סי' תצ"ג סעיפים א-ב.
 38ראה ערוך השולחן ,או"ח סי' תצ"ג סעף ז'.
 39שבת ל"ג ע"ב.
 40עין איה שם.
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וביום ל"ג בעומר  -יומו דרשב"י יום צאתו מהמערה  -לימד לרבים "הואיל ואתרחיש ניסא  -איזל
אתקין מילתא"  -שכן כל עילוי האדם כל האירועים הפרטים שמתרחשים לו לאדם הפרטי  -צריכים
להביאו לטובת הכלל.
"תורתו מגן לנו"

227ראיה והבטה

 

 

מחלוקת פילוסופים הקדמונים אם זיקי הראות יוצאים אל המוחש או צורת המוחש נכנסת אל העין
וכו' .והאמת כדברי שניהם .ואפשר שזהו החילוק בין הבטה לראיה עכ"ל קומץ המנחה לרב צדוק הכהן
מלובלין )בתחילתו( .ובחגיגה ד"ה ע"ב וז"ל רבי ורבי חייא הוו שקלי ואזלי באורחא .כי מטו לההוא מתא,
אמרי איכא צורבא מרבנן הכא ]ד[ניזיל וניקבל אפיה? אמרי איכא צורבא מרבנן הכא ,ומאור עינים הוא.
א"ל רבי חייא לרבי :תיב את ,לא תזלזל בנשיאותך ,איזיל אנא ואקבל אפיה .תקפיה ואזל בהדיה .כי הוו
מפטרי מיניה אמר להו  -אתם הקבלתם פנים הנראים ואינם רואים ,תזכו להקביל פנים הרואים ואינן
נראים .א"ל )רבי לרבי חייא( איכו! השתא מנעתן מהאי ברכתא עכ"ל הגמרא .וביערות דבש לרבי יהונתן
אייבשיץ תחילת דרוש יב וז"ל ויש להבין למה מתחילה נתרצו ללכת שניהם ,ובשומעם שהוא מאור עינים
א"ל רבי חייא לרבי שלא ילך לזלזל בנשיאותו .מתחילה מאי קסבר ולבסוף מאי קסבר? וכשברכם א"ל
רבי  -איכו ,השתא מנעתן מהאי ברכתא ,ג"כ קשה ,וכי לא ידע מתחילה שיש שכר טוב למקבלים פני
תלמידי חכמים?
אמנם נראה דידוע דקבלת פני חכמים יש בו תועליות :אחד ,הרואה אותו מקבל ממנו ברכת שפע
וטוב ,כמו שהרואה פני רשע פוגם בנפשו ומשיב רעה לעצמו ,כן הרואה פני צדיק משיב לנפשו שפע טוב
וברכה וכו' .ולכן אמרו בעירובין די"ג ע"ב האי מיחדדנא מחבריה דחזיתיה לרבי מאחוריה ,ואילו חזיתיה
מקמיה הוה מחדדנא טפי .ויש עוד תועלת בזה במה שהצדיק והת"ח רואה אותו ,כאמרם ראיה של צדיק
לברכה .כי כמו מן בעל ארס ,קוי אור היוצאים מן העין מזיקים לאדם ,ולכן יש אנשים אשר מזיקים
בראות ויוצא מתוך עיניהם ארס ,וכן בלעם הרשע קווי עין שלו היו מזיקין ,כן קווי עין היוצאים מן צדיק
 לברכה ,וראיה שלהם לטובה .וא"כ יש בצדיק שתי תועליות ,אחת שאנו רואים אותו ,והשניה שהוארואה אותנו וכו' .ובזה יובן דטרם שאמרו להם שהוא מאור עינים לא חשש רבי חייא שילך רבי דאין כאן
זלזול בנשיאותו כלל ,כי יקבל ברכה כאשר יהיה הת"ח והצדיק רואה אותו .אבל באמרם שהוא מאור
עינים ואין כאן תועלת רק לקבל השגה ממנו כמו דחזיה לרבי מאיר ,וא"כ זהו זלזול לרבי דהוא חכם
גדול ממנו וכו' עכ"ל.
ובמגילה דכ"ח ע"א וז"ל שאל רבי את רבי יהושע בן קרחה במה הארכת ימים? א"ל קצת בחיי? א"ל
רבי תורה היא וללמוד אני צריך .א"ל מימי לא נסתכלתי בדמות אדם רשע ,דאמר רבי יוחנן אסור לאדם
להסתכל בצלם דמות אדם רשע ,שנאמר לולא פני יהושפט מלך יהודה אני נושא אם אביט אילך ואם
אראך .ר"א אומר עיניו כהות שנאמר ויהי כי זקן יצחק ותכהן עיניו מראות ,משום דאסתכל בעשו הרשע
וכו' .רבא אמר מהכא :שאת פני רשע לא טוב )משלי פי"ח( עכ"ל .ובדובר צדק לרבי צדוק מלובלין עמ'
 159וז"ל אסור להסתכל בפני אדם רשע כי יש כח להבלא דגרמא שלו להתחבר ,שכך הוא גדול כח
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הראיה ,שכמו שבכוחו לפעול באחר כידוע בגמרא וקדמונים מענין עין רעה ועין טובה ,כך יש כח המקבל
ג"כ להמשיך אליו ע"י העין רואה ולב חומד הבלא דגרמא שלו בין לטוב בין להפך עכ"ל.
ובעירובין דס"ד ע"א-ע"ב וז"ל המחזיק בנכסי הגר מה יעשה ויתקיימו בידו? )פרש"י ותווהי בה
אינשי ,לפי שבאו לו בלא יגיעה ,לפיכך אין מתקיימין בידו אלא ע"י מצוה עכ"ל( יקח בהן ס"ת .אמר רב
ששת אפילו בעל בנכסי אשתו )פרש"י בעי למיעבד בהו מצוה ,דמילתא דתווהו בה אינשי נמי ושלטא בהו
עינא בישא עכ"ל( עכ"ל הגמרא .ובפסחים דכ"ו ע"ב ובב"מ ד"ל ע"א :ת"ש אבידה לא ישטחנה לא ע"ג
מיטה ולא ע"ג מגוד לצורכו ,אבל שוטחה לצורכה ע"ג מיטה וע"ג מגוד .נזדמנו לו אורחים לא ישטחנה לא
ע"ג מיטה ולא ע"ג מגוד בין לצורכה ובין לצורכו .שאני התם דקלי ליה ,אי משום עינא בישא אי משום
גנבי עכ"ל .ופרש"י בב"מ וז"ל שתשלוט בה עין הרע של אורחין עכ"ל .ובשיחות הרב נחמן רמב וז"ל ענין
עין הרע הוא כי יש ממש בראיה ,כי כח הראות הולך לחבירו ומזיקו כשעינו רעה .כי הראיה היא כח ממש,
שהולך כח הראות ופוגע בהדבר הנראה ,וכשעינו רעה מזיק בראיתו .וע"כ כשתסתכל נידה במראה ימצא
שם רושם דם וכו' .וסיפר לי עוד שעין הרע נמשך מארבע מאות איש שהלכו עם עשו להלחם ביעקב
שהלכו להטיל עין הרע במחנה יעקב עכ"ל .וברמב"ן עה"ת ויקרא פי"ח  19וז"ל עוד הגידו בו נסיון אמיתי
)מובא בדרשת תורת ה' תמימה ,כתבי הרמב"ן ח"א עמ' קסז( והוא מפלאות תמים דעים בתולדה כי
הנידה בתחילת זובה אם תביט במראה של ברזל הבהיר ותאריך לראות בה ,יראו במראה טיפות אדומות
כטיפות דם ,כי הטבע הרע המזיק שבה תוליד הגנאי ,ורוע האויר ידבק במראה ,והנה היא כאפעה הממית
בראיתו ,כ"ש שתזיק לשוכב עימה עכ"ל.
ובליקוטי מוהר"ן ח"א יג ,ד וז"ל כי עיקר כח הראות מחמת שמכה בדבר הנראה ,וחוזר כח הראות
מחמת ההכאה לעינים ונצטייר הדבר הנראה בעינים ,ואז העינים רואים את הדבר הנראה ,כי הראות
מביא את הדבר לתוך העינים עכ"ל .ושם ח"א עו וז"ל הנה בהסתכלות יש אור ישר ואור חוזר,
דהתפשטות הראות הוא אור ישר ,ובהגיע לראות דבר שחפץ בו הוא אור חוזר .כי עיקר הראות מחמת
שכח הראות הולך ומתפשט ומכה בדבר הנראה ,וחוזר הכח הראות מחמת ההכאה לעינים ,ונצטייר הדבר
בעינים ,ואז העינים רואין את הדבר הנראה .נמצא שיש בכח הראות בחינת אור הישר ואור החוזר ,כי כח
התפשטות הראיה מעיניו להדבר הנראה זהו בחינת אור הישר והכאת הראות בדבר הנראה שעי"ז חוזר
הדבר לעיניו ונצטייר בעיניו שעי"ז עיקר הראיה  -זהו בבחינת האור החוזר ,שחוזר ושב הראות לעיניו.
וע"כ לפעמים האדם רואה איזה דבר בעיניו ממש ואעפ"כ אינו יודע מה הוא רואה ,כגון שמעבירין איזה
דבר לפני עיניו במהירות גדול ,וזה מחמת שלא היה פנאי שיחזור הכח הראות לעיניו ויצייר הדבר בדעתו
עד שידע אותו וכו' .נמצא שהידיעה מה שיודע מה שהוא רואה וזה בחינת אור חוזר עכ"ל.
נמצינו למדים כי אפשר אמנם לראות את כח הראיה כדבר נפעל )פסיבי( אך רבים המסבירים אותו
כדבר הפועל )אקטיבי( .ברצוני להראות במאמר זה כי יסוד זה טמון בהבנת ראשונים ואחרונים בסוגיות
שונות בש"ס .אין הכונה שהפוסקים הבינו את כח הראיה כדבר אקטיבי  -פועל ,אלא שלמעשה גישתם
היתה שלראיה יש כח כלשהו לעשות ולא רק פסיבי  -לראות.

היזק ראיה
משנה וגמרא בתחילת ב"ב :השותפין שרצו לעשות מחיצה בחצר בונין את הכותל באמצע וכו'.
סברוה מאי מחיצה? גודא וכו' .וטעמא דרצו ,הא לא רצו אין מחייבין אותו ,אלמא היזק ראיה לא שמיה
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היזק .ואימא מחיצה פלוגתא ,כדכתיב ותהי מחצת העדה וכיון שרצו בונין את הכותל בעל כורחו ,אלמא
היזק ראיה שמיה היזק .אי הכי  -שרצו לעשות מחיצה? שרצו לחצות מיבעי ליה וכו'.
והיזק ראיה לאו שמיה היזק .ת"ש וכן בגינה? גינה שאני כדרבי אבא דאמר רבי אבא אמר רב הונא
אמר רב אסור לאדם לעמוד בשדה חברו בשעה שהיא עומדת בקמותיה )פרש"י שלא יזיקנו בעין הרע(
וכו' .לישנא אחרינא אמרי לה סברוה מאי מחיצה  -פלוגתא וכו' ,וכיון דרצו ,בונין את הכותל בעל כרחן,
אלמא היזק ראיה שמיה היזק וכו' עכ"ל .ובתוס' ד"ה סברוה מאי מחיצה גודא )ד"ב ע"א( וז"ל אע"ג
דלבסוף קאי )בכ"ז[ קאמר סברוה לפי שזה הלשון )לישנא קמא( אינו עיקר מחמת פירכא דלקמן ,ודחוי
בעלמא הוא האי דמשני ,וכלשון השני הלכה וכן פוסק ר"ת .ואגב דנקיט בהאי לישנא סברוה ,נקט נמי
בלישנא אחריתי וכו' עכ"ל .וכה"ג פוסק הרא"ש בסוף אות א' וז"ל רב אלפס הביא לישנא בתרא ,דחשיב
ליה עיקר משום דפריך פרכי טובא אלישנא קמא .ואע"ג דשני להו  -שינויי דחיקי נינהו .ועוד דרבי יוחנן
ורב אשי איירי לשינוי האי לישנא בתרא ,ובכל דוכתא קי"ל דהיזק ראיה שמיה היזק עכ"ל ,וכ"כ
הרמב"ם הל' שכנים פ"ב הי"ד בזה"ל חצר השותפין שיש בה דין חלוקה או שחלקוה ברצונם אע"פ שאין
בה דין חלוקה ,יש לכ"א מהן לכוף את חברו לבנות הכותל באמצע כדי שלא יראה חברו בשעה שמשתמש
בחלקו שהיזק ראיה היזק הוא עכ"ל.
והנה ענין גינה הוי לכאורה לשתי הלישנות ,וכן מקורו בב"מ דקי"ז ע"א וז"ל א"ל רבי יהודה לרבין
בר ר"נ ,רבין אחי לא תזבין ארעא דסמיכא למתא ,דא"ר אבהו אמר רב הונא אמר רב אסור לו לאדם
שיעמוד על שדה חברו בשעה שעומדת בקמותיה .איני והא אשכחינהו רבי אבא לתלמידיה דרב ,ואמר להו
מאי קאמר רב בהני קראי וכו' וא"ל הכי אמר רב וכו' ברוך אתה בעיר שיהו נכסיך קרובים לעיר )ולא
חיישינן לעין הרע( וכו' .לא קשיא )דרב אדרב( הא דמהדר ליה שיורא ורתקא )פרש"י חומה ורתוקת גדר
של נצרים( ,הא דלא מהדר ליה שורא ורתקא )שיש חשש עין הרע( עכ"ל .ועפ"ז קשה הרמב"ם בהל'
שכנים פ"ב הט"ז וז"ל כמה גובה הכותל? אין פחות מד' אמות .וכן בגינהה כופהו להבדיל גינתו מגינת
חברו במחיצה גבוהה עשרה טפחים עכ"ל .והרי לגבי גינה לכו"ע אפילו מאן דלית ליה היזק ראיה ס"ל
דיש כאן עין הרע וא"כ יש להבדיל במחיצה של ד' אמות! )קושית הראב"ד( .ובמגדל עוז שם וז"ל שוב
מצאתי בשם חכמי לוניל ששאלוהו לרמב"ם והשיבם וז"ל בספר קנין נמצא כתוב בו שבין גינה לגינה סגי
בעשרה טפחים .ובתחילת ב"ב משמע דיותר פשיטא לן בגינה דהיזק ראיה שמיה היזק מבחצר ,וא"כ
אמאי לא צריך ארבע אמות? וכו' .תשובה :זאת השאלה לא היתה לאנשים גדולים כמוכם לשאול אותה,
וכי לא שאני בין היזק ראיה שהוא היזק גדול ודאי ,שיראה אדם חברו בעת שהוא עומד ויושב ועושה
צרכיו ,ובין היזק ראיה שיראה קמת חברו משום עינא בישא שאלו דברי חסידות הם ,שלא יעיין בו בעין
רעה ,ואותו השינוי  -שינויא בעלמא הוא ואינו אליבא דהלכתא ,דעיקר היזק ראיה בחצר מקום שבנ"א
דרים ,אבל בגינות של חצרות אינו צריך ארבע אמות לפי שאין דרך בנ"א לדור בגינות אלא במחיצת
עשרה טפחים סגיא כי היכי דיהא נתפס עליו כגנב ,ק"ו לגינות שאין דרך בנ"א לדור שם .ואם מאותו ענין
של עינא בישא  -אפילו בבקעה היינו מחייבין אותו בגידור ,שעיקר קמתו של חבירו בבקעה הוא ,וכבר
נתברר שאין מחייבין אותו בבקעה לגדור כלל  -לא בד' אמות ולא בעשרה טפחים .ולעולם אין חוששין
להיזק ראיה אלא משום בנ"א ובמקומות הקבוצים  -כחצרות .ואותן הדברים שנאמרו שם בגינה שינוי
בעלמא נינהו וזה ברור וא"צ להאריך עכ"ל תשובתו ,עכ"ל.
ובאבן האזל שם )פ"ב מהל' שכנים הט"ז( כותב בזה"ל והנה דברים אלו מתמיהין )תשובת הרמב"ם
לחכמי לוניל( דהיכי שייך לומר דשינויא דגמרא שינויא בעלמא הוא? דזה לא שייך אלא אי הוי הס"ד
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דגמרא כשיטת הרמב"ם אלא דבמסקנא דגמרא דחי את הס"ד ומשני שינויא .אז אמרינן דשינויא בעלמא
הוא ולא סמכינן עליה ונפסוק הדין כדעת המקשה .אבל כאן הלא מכל השקלא וטריא דגמרא מוכח דלא
כדבריו ,דאי נימא דאין בגינה אלא מחיצה עשרה טפחים משום נתפס כגנב ,א"כ מאי מייתי הגמרא
לפשוט דהיזק ראיה שמיה היזק  -ת"ש וכן בגינה ,הא בגינה ליכא ד' אמות אלא עשרה טפחים משום
נתפס כגנב ,ומה זה ענין להיזק ראיה? וכו' .וגם המתרץ וכו' לישני ליה האמת דבגינה לא מיירי כלל משום
היזק ראיה וד' אמות ,רק י' טפחים ומשום נתפס כגנב! וכו'.
והנה יש לעיין בטעם דכופין אותם לעשות מחיצה משום היזק ראיה ,דלפי הנראה בפשוטו הוא מדיני
הרחקת נזיקין .וצריך ביאור ,דאיזה חיוב הוא לעשות מחיצה בשביל שלא יזיק את חברו? דהא יכול לומר
לא אזיק ולא אראה וכו' .וכי אם ידור ראובן עם שמעון ,ועל שמעון יש חשש שהוא גנב ,יכוף אותו ראובן
להרחיק את עצמו ממנו?! וכו' .אכן אפשר להסביר הך דינא דהיזק ראיה באופן אחר דכיון דכשרואה
אותו חברו בחצר אינו יכול לעשות דבר של צינעא ,ומשו"ה כיון שמזיקו בזה שאינו יכול להשתמש
בגרמתו ] בגללו[ ,צריך הוא להרחיק את עצמו משום שמונע תשמיש לחברו .ואף שאין זה אלא גרמא  -הא
קי"ל דגרמא בנזיקין אסור ,ורוב חיובי הרחקה הם בגרמא וכו' .אכן נ"ל דדין זה של מניעת השתמשות
מקרי היזק לא שייך אלא אם יש לו לניזק זכות על ההשתמשות וכו' .ולפי מש"כ יש לנו להוכיח דעת
הרמב"ם דלשיטתו מוכרח לסבור דבגינה אינו חייב אלא במחיצת י' טפחים וכו' ]ד[גבי שותפין שחלקו
הוא ע"כ לא בתורת מזיק אלא מתורת כופין אותו לבנות בית שער ודלת לחצר וכו' דחיוב הגדר בגינה
משום התחייבות השותפין עכ"ל.
נמצינו למדים דלרמב"ם היזק ראיה אינו קשור כלל לענין הלכות נזיקין ואינו נוגע לעין הרע שהוא
בגדר דברי חסידות ,אלא דין בהלכות שכנים ,דחיוב הגדר הוא חלק מהתחייבות השותפין שאם עלול
האחד לעמוד ולראות )באופן פסיבי( את חלק חברו ,הרי הוא מונע מהשני )באופן פסיבי ,בגרמא  -לא
באופן אקטיבי( מלממש את זכותו המלאה בקרקע.
אולם בראשונים אחרים משמע דהיזק ראיה הוי דין בהלכות נזיקין ,דבראייתו פועל היזק ישיר
לחברו.
ז"ל הר"י מיגאש בב"ב ד"ו ע"ב סוף ד"ה אמר אביי :ושמעינן מיהא דאביי דמאן דבעי למיפתח
חלונותיו לחצר חברו דינא הוא דמעכב עליה .ואע"ג דקי"ל כרבי יוסי דאמר על הניזק להרחיק את עצמו,
היזק ראיה גירי הוא ,ואמרינן מודה רבי יוסי בגירי עכ"ל .וכ"כ הרמב"ן בחידושיו בב"ב דנ"ט ע"ב וז"ל
ומסתברא כוותיה שאני אומר קטורת ובית הכסא לפי שהן נזקין בגוף אין להם חזקה .לא אמרו חזקה
בנזיקין אלא בנכסי ממון וכו' .וכן שכן בהיזק ראיה דנזקי אדם באדם הוא אי משום עין הרע ,אי משום
לישנא בישא ,אי משום צניעותא .ועוד מי ידע כמה מתי למחול? ועוד דאפילו מחל הניזק כיון דודאי אסור
הוא למזיק היזקו בראיה ולהסתכל בו לדעת ,ואין אדם יכול להזהר בכך לעמוד כל היום בעצימת עינים.
על כרחנו נאמר לזה סתום חלונך ואל תחטא תדיר וכו' ,ולא יהא אלא בבאים שניהן לבנות בבת אחת אינו
בדין שנתיר לזה היזק ראיה שגירי הוא עכ"ל .וכ"כ בדי"ח ע"ב וז"ל הרמב"ן שם :א"נ הבא לפתוח
חלונות לחורבתו של חברו שאינו מזיקו עכשיו לענין היזק ראיה שאין עשוי לתשמיש ,אעפ"כ יכול לעכב
עליו ולומר למחר אני בונה שם כותל או חורבתי ,ונמצאת מזיק אותי וההיא שעתא הוו גיריה דידיה
עכ"ל) .ויש לדעת כי ברמב"ן בהתחלת המסכת בד"ה אלמא היזק ראיה לא שמיה היזק וז"ל איכא למידק
והא תנן לא יפתח אדם חלונותיו לחצר השותפין אלמא היזק ראיה שמיה היזק ואפילו היזק ראיה דחצר!
איכא למימר דסד"א קס"ד ה"מ מבית לבית ומבית לחצר דכיון דקביעא בבית לא מצי היאך לאשתמושי
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בחצר כלל ,אבל מחצר לחצר קס"ד דלא שמיה היזק עכ"ל ,ומשמע כרמב"ם ע"פ אבן האזל ,דמשום
מניעת תשמיש ולא משום מזיק .ע' ברכת אברהם במקום ענף א ,ה המסביר דלמ"ד היזק ראיה שמיה
היזק הוי משום מזיק וכדלעיל ,וחידוש הרמב"ן שאפילו למ"ד דהיזק ראיה לא שמיה היזק  -מ"מ
במניעת תשמיש מודה(.
וכה"ג כותב ברא"ש המובא בטור חו"מ קנב סכ"ב וז"ל עתה שנפל ביתו של שמעון ורואה ראובן
לתוך גינתו ,מעתה נעשה מזיק אע"ג שנעשה ממילא ,דקי"ל על המזיק להרחיק את עצמו היכא דהוו גירי
דיליה והיזק ראיה גירי דיליה הוא עכ"ל.
מכל הראשונים הללו מבואר דהיזק ראיה הוי מעשה בפועל של מזיק .וממילא בגינה י"ל לדעתם
דהוי כפשוטו משום עין הרע ,ואסור אפילו למ"ד לאו שמיה היזק ,וממילא י"ל דצריך כותל ד' אמות.
אמנם אפשר לומר דיש לחלק בין היזק ראיה דהוו גירי דיליה אך בעין הרע יסברו כרמב"ם דאינו אלא
דברי חסידות ,אך בפשטות י"ל דלגישת הרמב"ן ,ר"י מיגאש ורא"ש דהיזק ראיה הוי בפועל מעשה
המזיק י"ל ג"כ דהוי עין הרע מזיק לגינה.
וא"כ י"ל דלרמב"ם היזק ראיה הוי גדר ראיה  -פסיבית ,וממילא אינו בגדר הלכות נזיקין אלא
שכנים ,וממילא אין דין "עין הרע" ,ולשאר הראשונים היזק ראיה הוי גדר ראיה אקטיבית )הבטה( ,וכן
עין הרע.
וכן י"ל דחולקים בזה ב' המפרשים ברא"ש בב"ב פ"א אות ו' וז"ל אבל בבקעה מקום שנהגו שלא
לגדור אין מחייבין אותו וכו' .ויש מפרשים דה"ה בחצר במקום שנהגו שלא לגדור אין מחייבין אותו דהא
חזינא לעיל דנפיש היזקא דראיה בגינה טפי מבחצר וכו' .וי"מ דבחצר אפילו במקום שנהגו שלא לגדור
מחייבין אותו משום שבחצר נפיש היזקא וכו' .והא דאמר לעיל דהיזק דגינה נפיש הינו למאן דאית ליה
דהיזק ראיה לא שמיה נזק ,ומ"מ בגינה שעומדת בקמותיה שליט ביה עינא בישא .אבל למ"ד דאית ליה
היזק ראיה שמיה היזק  -בחצר דתדירי ביה בתשמיש צנוע וגם משתמשים בה בכניסה וביציאה נפיש
היזיקא מהיזק גינה וכן עיקר עכ"ל .והנה לי"מ הראשון היזק ראיה דגינה נפיש מחצר דבגינה איכא יותר
מזיק בפועל משום עין הרע .ולי"מ השני י"ל דמשום מניעת תשמיש יותר מזיק בחצר מבגינה .ויש לציין
שאין זה כאבן האזל דס"ל דמשום שותפין אסור לאחד למנוע תשמיש מחברו ,דלרא"ש הוי לשני
המפרשים מדין מזיק לכאורה ,אלא דמחלוקתם אי הוי מזיק ראיה משום ראיה פסיבית )ואז היזק דחצר
גדול מגינה( או הבטה אקטיבית )ואז היזק דגינה נפיש(.

תשלומי היזק ראיה
פוסק ערוך השולחן בתחילת חו"מ שעח וז"ל אבל בידי שמים חייב על כל מין גרמא וכו' וכן אסור
להזיק בראייתו וחייב בד"ש אם הזיק בעין מבטו לחברו וכו' עכ"ל .לכאורה יש לעיין ע"פ דברינו דאם הוי
היזק ראיה דין פסיבי ,כי אז לכאורה הוי גרמא ופטור )או לערוה"ש חייב בד"ש כעל כל גרמא( אך אם הוי
גדר הבטה  -שבאופן אקטיבי הראיה מזיקה ,כי אז יש לומר אולי שחייב נזק שלם .וע' בקהילות יעקב
עמ"ס ב"ק מה )לט בהוצאה ישנה( וז"ל בדבר מזיק ע"י סגולה .באות ח' הביא פא"מ שכתב בספר אחד
הנקרא שמיה"נ בשם ג"א דהזורק ציפורנים והאישה עוברה עברה עליהן והפילה חייב הזורקן לשלם דמי
ולדות .ולענ"ד ז"א כלל דלכל היותר אין על הציפורנים האלו אלא דין בור ,ובהדיא מבואר בב"ק דנ"ג
ע"ב דבור ושור פטורין מדמי ולדות וכו' .ופא"מ השיג על דברי הרב הנ"ל דדוקא מזיק ממש חייב בדמי
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ולדות ולא בזריקת ציפורנים כיון שאינו מזיק טבעי אלא סגולי .הגע בעצמך בענין עין הרע שנמצא כ"פ
בש"ס ,וכי תעלה על דעתך שאפילו אם תראה בחוש שתיכף אחר הבטת עין הרע בא היזק ,אטו נחייבו
ממון עבור זה? הלא רק אמרו חז"ל בב"מ דקי"ז אסור לאדם שיעמוד על שדה חברו בשעה שעומדת
בקמותיה ,אבל לא מצינו שאם עמד והזיק שחייב לשלם את"ד פא"מ .ולענ"ד ערבך  -ערבא צריך ,דמנלן
שבאמת פטור מלשלם? ואי משום שלא הזכירו רק אסור לאדם לעמוד ,זהו משום דלא ברי היזקא ,וגם
אם יארע היזקא א"א להוכיח בבירור שע"י הבטה שלו בא ההיזק ,אבל אה"נ דאילו יתברר שהבטתו
היזק היה חייב בתשלומין כדין אדם המזיק ,ומה שהביא הפא"מ מהיזק ראיה אינו ענין כלל לנד"ד,
דהתם ליכא שום היזק והפסד ממון רק צער ומניעת השתמשות בדברים שבצניעא ,ואינו שייך כלל לנד"ד
שהוא כשהיה הפסד ממש ע"י עין הרע שהכניס בהבטתו עכ"ל .ועוד יש לדעת כי היד רמה בפ"ב בב"ב
כתב דהוו היזק ראיה כהיזק שאינו ניכר ,ובספר חסידים קיט כתב דהוי איסור גזל.
ומ"מ למדנו דלמעשה ודאי פטור מדיני אדם על היזק ראיה או עין הרע .אלא שאם הוי היזק ראיה
דין פסיבי בלבד כי אז פטורו מוחלט ,אך אי הוי היזק ראיה או עין הרע הבטה אקטיבית ,והוי מזיק ממש,
כי אז פטורו אינו אלא משום דהוי כהיזק שאינו ניכר )יד רמה( או שלא מוכח שעל ידו בא הנזק )קהילות
יעקב( ,אבל לו היה מוכח י" ל דצריך היה לשלם.

הבטה בהפקר
ז"ל הגמרא בב"מ ד"ב ע"א :אי תנא אני מצאתיה הוה אמינא מאי מצאתיה  -ראיתיה ,אע"ג דלא
אתאי לידיה  -בראיה בעלמא קני ,תנא כולה שלי דבראיה לא קני .ומי מצית אמרת מאי מצאתיה -
ראיתיה? והא אמר רבינא ומצאתה  -דאתאי לידיה משמע! אין ,ומצאתה דקרא דאתא לידיה משמע,
ומיהו תנא לישנא דעלמא נקט ,ומדחזי ליה אמר אנא אשכחית ,ואע"ג דלא אתאי לידיה בראיה בעלמא
קני ,תני כולה שלי דבראיה בעלמא לא קני לה עכ"ל .פשוט לגמרא דהבטה בהפקר לא קונה ,וה"א דבלשון
בנ"א מצאתיה  -אפילו רק ראיתיה ,קמ"ל דלא .ואולם בסוף ב"מ בדקי"ח ע"א וז"ל אמר רבה הבטה
בהפקר תנאי היא ,דתנן שומרי ספיחי שביעית נוטלין שכרן מתרומת הלשכה )פרש"י שומרי ספיחין של
שעורין לצורך מנחת העומר ,או של חיטין לצורך שתי הלחם( ,רבי יוסי אומר הרוצה מתנדב הוא ושומר
חינם .אמרו לו  -אתה אומר כן? אין באין משל ציבור )פרש"י אם נשמע לך לא יביאו עומר ושתי הלחם
משל ציבור אלא משל יחיד זה ,שקנה מן ההפקר בשמירתו ,דס"ל הבטה קניא בהפקר ,הואיל ודבר טורח
הוא ודעתו לכך ועל ידו נשמר עכ"ל( .מאי לאו בהא קמפלגי דת"ק סבר הבטה בהפקר קני ,ואי יהיב ליה
אגרא אין ,ואי לא  -לא .ורבי יוסי סבר הבטה בהפקר לא קני ,וכי אזלי ציבור ומייתי  -השתא הוא דקא
זכי ביה וכו'.
אמר רבא  -לא ,דכו"ע הבטה בהפקר קני והכא בחיישינן שמא לא ימסרם יפה יפה קמפלגי ,דרבנן
סברי יהיבנן ליה אגרא ואי לא חיישינן שמא לא ימסרם יפה יפה )פרש"י דנוח לו דיקרבו משלו( ור"י סבר
לא חיישינן וכו' .איכא דאמרי רבא אמר דכו"ע הבטה בהפקר לא קני והכא בחיישינן לבעלי זרועות
קמפלגי )פרש"י שאם לא נוציא עליהן קול שהן של הקדש ,יש בעלי זרועות שלוקחין אותם בחזקה
לעצמן( וכו' עכ"ל .א"כ איכא למ"ד דהבטה בהפקר קניא )רבנן( וללישנא קמא דרבא גם רבי יוסי וכיצד
נקטה הגמרא בתחילת ב"מ דפשוט דהבטה לא קונה? ועוד יש לדון בסברא הכיצד ראיה גרידא קונה ללא
מעשה כלשהו המכניס חפץ לרשותו או לבעלותו?
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והנה בתוס' בתחילת המסכת ד"ה דבראיה בעלמא לא קני כותב בזה"ל והא דאמר לקמן )דקי"ח
ע"א( הבטה בהפקר קני היינו כשעה מעשה כל דהו כגון שגדר גדר קטן עכ"ל .וא"כ לא קשיא הסוגיות
אהדדי דבתחילת ב"מ עסקינן בראיה גרידא ובסופה במעשה קטן ,ועוד פשיטא לן דאין ראיה לבד קונה.
ובאמרי משה לז ,טז וז"ל ומכבר אמרתי במש"כ הרא"ש במשנה דשנים אוחזין דאיירי ברוב עכו"ם,
ולמה לא פירש דאיירי אחר יאוש במציאת ישראל? והיינו לתרץ קושית התוס' שם בגמרא דבראיה
בעלמא לא שני  -והא הבטה בהפקר קני! והנה זה ודאי דאף אי הבטה קני היינו דוקא בהפקר ,אבל לקנות
דבר מחברו ודאי דליכא למ"ד דקני ,ומשום דלהוציא חפץ מרשות אחר בעינן קנין חשוב יותר מלקנות
דבר הפקר .ועל כן  -אי איירי מתני' אחר יאוש דכבר נפיק מרשות הבעלים כהפקר יקשה קושית תוס'
דיקנה בראיה לחוד וע"כ כתב )הרא"ש( דאיירי במציאת עכו"ם קודם היאוש ,שצריך להפקיע החפץ
מרשות עכו"ם ,בזה לכו"ע לא קנה בראיה לחוד וכו' עכ"ל .ועפ"ז לא סתרי הגמרות ,דבתחילת ב"מ
עסקינן מלהוציא מרשות )עכו"ם( ולהכניס לרשות )ישראל( וכבמקח וממכר דלא מועיל ראיה לקנות,
ובסוף ב"מ עסקינן בהבטה בהפקר שמועילה להכניס לרשות .האמרי בינה מתבסס על לישנא דהריטב"א
שם ד"ה ה"א בראיה בעלמא קני וז"ל פירוש ולא בעיא הגבהה ,כיון שאין לה דעת אחרת מקנה ,דבמקח
וממכר הוא דבעינן משיכה או הגבהה עכ"ל.
ויש שתרצו דכדרך שמצינו במתנות כהונה ולויה שיש בהם קנין כללי לשבט ולכן מועיל בזה קנין
מכרי כהונה ,דמועיל שיחשב כמוחזק בחלקו ,כך י" ל בהפקר שיש בו קנין לכל העולם )עיין המידות לחקר
ההלכה מידה יב ,לו-ח( ,שכולם רשאים לקחתו ,ולכן מועיל הבטה כמכרי כהונה ,שיתיאשו שאר העולם
מחלקם .עוד י"א )תולדות זאב( שתקנו רק במציאה והפקר דראיה קונה מדרבנן דלא ליתו לאנצויי אבל
במו"מ לא תקנו .ומ"מ לשיטות אלו י"ל דבתחילת ב"מ עסקינן במציאה ובסופה במו"מ ,והבטה בהפקר
בלבד מועילה מדרבנן או להפקיע מכל העולם ,לאמרי בינה מועיל אבל רק להכניס לרשות ,ולתוס' כלל
לא מועיל הבטה בהפקר אא"כ יהיה עימו מעשה קטן .ועוד יש שכתבו בגישת התוס' דפשוט שלא מועילה
ראיה לקנין אלא שאם הגיע אח"כ לידו נחשב כקנוי לו משעת ראיה )מנחת כהן ,תולדות זאב(.
גישה שונה מצאנו בנחלת דוד בתחילת ב"מ וז"ל והא דאמרינן בדקי"ח דהבטה בהפקר קונה ,היינו
שעשה מעשה כל דהו )תוס'( .ודבריהם דחוקים מאד ,דמעשה מאן דכר שמיה? אבל באמת לא קשיא מידי
לפי מש"כ רש"י שם ד"ה אתה אומר ,דס"ל הבטה בהפקר קניא הואיל ודבר טורח הוא ועל ידו נשמר
ודעתו לכך .הרי שמפרש הבטה שמביט עליו לשמרו וכו' ,וס"ל לרש"י דדוקא היכא שהוא שומרו ע"י
הבטתו אז קניא בהפקר הואיל ודבר טורח הוא משא"כ בראיה בעלמא לא קני כלל .וזהו שדקדק הגמרא
לומר דבראיה בעלמא ולא קאמר בראיה )הבטה( .וגם באמת בשורש הלשון שונים הם עכ"ל .דברים אלו
הם כדברי הקובץ המנחה המובא בתחילת המאמר ,והרי לנו החילוק המובא במאמר זה :ראיה בהפקר
לא קני )תחילת ב"מ( אך הבטה בהפקר קני )סוף ב"מ( ,ויש להסביר דבהבטה יש כאן ראיה אקטיבית
שמועילה לקנות )מהפקר או לאו( משא"כ בראיה פסיבית סתמא .ועפ"ז מרויחים אנו כיצד ראיה בכלל
יכולה לקנות אע"פ שאינה עושה מעשה קנין ,ודקשיא לאמרי בינה )שאפילו להכניס לרשותו מהפקר -
כיצד ראיה תקנה?( ולשאר האחרונים ,די"ל דהבטה אקטיבית הוי כמעשה מועט שקונה לרש"י ונחל"ד,
ואילו תוס' ודעימיה ס"ל דראיה הוי פסיבית וא"א כלל שתקנה כלום ללא מעשה ממשי עימה.
ועוד יש לציין דאע"ג דלהלכה פוסק הרמב"ם )הל' נדרים פ"ב הי"ט ,גזילה ואבידה פי"ז ה"א(
דהבטה בהפקר או במציאה לא מהני ולא מידי ,וכן בשו"ע פוסק להלכה )חו"מ רסח ,א( ,מ"מ התוס'
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בב"ק דכ"ט ע"ב ד"ה כשהפכה למטה מג' כותב דאין ראיה מכאן דהגבהה פחות מג' קניא ,דהפקר שאני -
דהבטה קני ,וכן מביאו הרא"ש שם )אך בדקי"ח בב"מ פסק כלישנא בתרא דרבא דהבטה בהפקר לא קני(.

מעילה בראיה
ז"ל הגמרא בפסחים דכ"ה ע"ב  -כו ע"א :איתמר הנאה הבאה לו לאדם בעל כורחו ,אביי אמר
מותרת ורבא אמר אסורה וכו' .אמר רבא מנא אמינא לה? דתנן לולין היו פתוחין בעלית בית קדשי
הקדשים שבהם משלשלין את האומנים בתיבות כדי שלא יזונו עיניהם מבית קדשי הקדשים .והא הכא
דלא אפשר )פרש"י  -שלא ירדו לתקן ואפילו הכי צריך לתת אותן בתיבות שלא יוכלו להסתכל אנה ואנה
דלמא מכווני להנות ואסור( וקא מכוון ואסור .ותסברא והאמר רבי שמעון בן פזי א"ר יהושע בן לוי
משום בר קפרא קול ומראה וריח אין בהם משום מעילה )פרש"י הואיל ואין בהם ממש ,וכיון
דמדאורייתא שרי ,כי לא אפשר כגון הכא ,אמאי אטרחינהו רבנן? אלא מעלה בעלמא הוי עכ"ל( אלא
מעלה עשו בבית קדשי הקדשים.
איכא דאמרי אמר רבא מנא אמינא לה דתניא א"ר שמעון בן פזי א"ר יהושע בן לוי משום בר קפרא
קול ומראה וריח אין בהם משום מעילה .מעילה הוא דליכא ,הא איסורא איכא ,מאי לאו לאותן העומדים
בפנים דלא אפשר וקא מכוון ואסור?! לא ,לאותן העומדים בחוץ.
גופא וכו' משום בר קפרא קול ומראה וריח אין בהם משום מעילה .וריח אין בו משום מעילה? והא
תניא המפטם את הקטורת להתלמד בה או למוסרה לציבור פטור ,להריח בה  -חייב ,והמריח בה )פרש"י
בקטורת של ציבור ,פטור מכרת ומחטאת ,דלא חייבה תורה אלא מפטם להריח( פטור  -אלא שמעל
)פרש"י שנהנה מן הקודש ומביא אשם מעילות( .אלא אמר רב פפא קול ומראה וריח אין בהם משום
מעילה לפי שאין בהם ממש ,וריח לאחר שתעלה תמרתו אין בו משום מעילה )פרש"י ריח יש בו ממש -
בסממנין לפיכך חייב .ודקא אמר רבי יהושע שפטור  (-הואיל ונעשית מצותו עכ"ל .וקשה לרבא האוסר
מראה במעילה במתכוון ,והרי אם אין בו ממשות מאי שנא מתכוון או לאו? ואין לתרץ דרבא עוסק בריח
קטורת ע"ז והוי מעילה שעשו בע"ז ,דבשו"ע יו"ד קמב סט"ו פוסק וז"ל אסור לשמוע כלי שיר של
אלילים או להסתכל בנוי אלילים כיון שנהנה בראיה .וברמ"א ומיהו דבר שאינו מתכוון מותר עכ"ל.
ובש"ך סקל"ד וז"ל זהו ש"ס ערוך בפסחים דכ"ה ע"ב ופסקוהו הרי"ף והרא"ש הר"ן והרמב"ם הל' מ"א
פי"ג הי"ג .ולא ידעתי למה כתבו הרב )הרמ"א( בשם הגהת ריא"ז )והרי זהו פשט הגמרא( ואולי י"ל
דאפשר לפרש הש"ס בשאר איסורין ולא בעבודת כוכבים וכו' אבל פשטא דמילתא משמע התם אפילו
בעכו" ם וכן פירש רש"י שם להדיא עכ"ל.
ועוד קשה דאם אין בו ממשות מדוע לאיכא דאמרי בדברי רבא אין מועלין ובכ"ז איסורא איכא?
ואמנם תוס' ד"ה מעילה הוא דליכא הא איסורא איכא שואלים כה"ג וז"ל תימה דבפרק החליל )סוכה
דנ"ג ע"א( תניא אישה בוררת חיטים לאור של בית השואבה ,והשמן והפתילה היו של קודש כדתנן התם
)א"כ איסורא ליכא(? ובירושלמי דייק מינה דקול ומראה וריח אין בהן משום מעילה! עכ"ל )ובמהרש"א
וז"ל דאי לאו הך דירושלמי היה אפשר לפרש דלאו דוקא בוררת אלא יכולה לברור מרוב אורה עכ"ל(
ומשמע שפוסקים כגמרא דסוכה )שאין איסורא( ולא כרבא דפסחים ,אך בתוס' ישנים ביומא דל"ט פוסק
כרבא הנ"ל ,דז"ל הגמרא שם ע"ב :נשים שביריחו אינן צריכות להתבשם מריח הקטורת ,כלה
שבירושלים אינה צריכה להתקשט מריח הקטורת עכ"ל .ובתוס' ישנים שם וז"ל וא"ת ואיך היו מריחין
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והא אמרינן בפסחים דכ"ו ע"א קול ומראה וריח אין בהן מעילה ,ומוקי לה התם אחר שתעלה תמרתו,
הא איסורא מיהא איכא? י"ל דהוי כמו לא אפשר ולא מכוון )דפסחים( דהא ממילא היתה כל העיר
מתבסמת ,אבל איסורא איכא כשמתכוון וכו' ובית אבטינס נמי כשהיו מפטמין היה מותר להריח מהאי
טעמא דפרישית )הרב אלחנן( .ורבי אומר כי בית אבטינס היו סותמין נחיריהם יפה שלא היו מריחין
בשעת פיטום כדתניא שם והמריח בה פטור אלא שמעל ,אך א"צ דניחא כדפרשתי עכ"ל ,ומשמע כרבא,
דאע"פ שאין מועלין איסורא מיהא איכא) .וע' בשדי חמד כ"ה עמ'  ,290 ,282דיש מחלוקת אחרונים אי
איסורא איכא מדאורייתא או מדרבנן(.
ועוד קשה דלפי רב פפא קול ומראה אין בהם מעילה כיון שאין בהם ממש ,וריח שיש בו ממש
)בסממנין כפרש"י( אין בו מעילה רק כאשר עלה תמרתו )ע' חידושי ר' אריה לייב ח"ב ,נט דקטורת עיקרה
וכפרתה בריחה ,ולא איכולה במזבח כאברי הקרבן( ,וא"כ מדוע הברייתא כוללת כולן יחד )בר קפרא(
ומדוע הרמב"ם בהל' מעילה סוף פ"ה מצרפם יחד להלכה? וכן שואל הגרי"ז בחידושיו עמ"ס כריתות ד"ו
ע"א וז"ל וצריך מובן ,דא"כ הלא ב' דינים נפרדים הם ,דקול ומראה אין בהם משום מעילה מצד עצמם
ובריח הוא רק מדין נעשית מצותו ואיך כייל להו הברייתא אהדדי? עכ"ל) .ע"ש בחידושי ר' אריה לייב
דאע"פ שריח אין בו ממש שייך בו מעילה היות ועיקר מצותו לריח ,וממילא כשעלתה תמרתו ונעשה
מצותו חוזר לדינו המקורי שאין בו מעילה ,ולכן בר קפרא והרמב"ם נקטו שלושתן יחד .ואולם פשט
רש"י בסוגיא :ריח יש בו ממש בסממנין ,לא קאי כדבריו .וע' ג"כ בחידושי הגרי"ז מש"כ בזה(.
ואולי י"ל דיש לחלק בין מתכוון שאז הופכים חושיו להיות אקטיביים ,פועלים ,לשאינו מתכוון שאז
חושיו נחשבים כפסיביים  -נפעלים .וכה"ג מצאנו במאירי לסנהדרין דע"ד ע"ב ,וז"ל הגמרא שם :והא
אסתר פרהסיא הואי? אמר אביי אסתר קרקע עולם היתה עכ"ל .וברש"י )וכן ריב"ם( :אינה עושה מעשה,
הוא עושה בה מעשה עכ"ל ,וכה"ג ג"כ בשאלתות דרב אחאי וז"ל שאסתר לא דמיא לג"ע וחילול שבת,
דנשים לכך נוצרו כשם שהארץ נוצרה לזריעה ולעבוד בה כך אישה נוצרה לבעילה עכ"ל .לשיטות אלו
האישה נחשבת לעולם כפסיבית כיון שבעצם מעשה הביאה הגבר הוא הפועל והאישה נפעלת .אבל
במאירי וז"ל והוא אצלי שאמר קרקע עולם היתה שלא היתה היא עושה כלום ,ואף שכר הליכה אין בידה
שמוליכין אותה בעל כרחה וכו' וכו' ,והוא שאמרו באסתר להנאת עצמן שרי )דעת רבא בגמרא( כלומר
אפילו לא היה בה טעם קרקע עולם וכגון שהיו אומרים לה תלך מעצמה עכ"ל .משמע דאם הלכה
מיוזמתה אע"פ שהיתה פסיבית במעשה הביאה לא הוי קרקע עולם .ולכאורה מנין לחייבה על מעשה
שאינה פועלת ,וכרש"י דהוא עושה בה מעשה? וי"ל דכאשר יש כונה ,גם הפסיבי נחשב לאקטיבי ,וכה"ג
כאן אפשר לומר דהיות ומתכוון הוי ראיתו ושמיעתו כדבר אקטיבי ,והוי איסורא בדבר.
השתא דאתית להכי י"ל דבזה גופא נחלקו ר"פ ובר קפרא ,דלרב פפא קול ומראה אין בו ממש כלל,
לכאורה בין במתכוון ובין בשאינו מתכוון ,ולכן יש לחלק לדעתו בין קול ומראה לריח קטורת שיש בו
ממשות .ואולם לבר קפרא אפשר לומר דקול מראה וריח בכולם אם מתכון יש בו ממשות ואסור )אע"פ
שאינו מועל ,דכ"כ הרדב"ז בתשובה רצז וז"ל :נקוט האי כללא בידך ,כל דבר שהאדם נהנה בו ותקנו
ברכה על הנאתו מברך עליו זמן וכו' .וא"ת כיון דקי"ל דקול ומראה וריח אין בהם משום מעילה משמע
שאין בהם הנאה ,וכיון שאין בו הנאה למה יברך? לא קשיא וכו' דהא דלית בהו מעילה משום דלית בהו
מששא אבל הנאה אית בהו וכו' .וכבר הוכחתי שאם הריח תפוח או ורד של הקדש  -מעל ,כיון שנהנה
מגופו של הקדש .ומה שאמרו אין מועלין בהם היינו כששומע קול כלי שיר או שמריח ריח קטורת אחר
שעלה תמרתו או שהיה נר של הקדש והלך לאורו ,אבל אם לקח כלי שיר של הקדש ונגן בו או קטורת
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והריח בו או שהדליק מנר של הקדש וכיו"ב בדברים אלו שנהנה בגוף ההקדש  -יש בו מעילה וכו' עכ"ל.
וכה"ג י"ל להלן בתוס' הישנים ביומא ד"ס ע"א וברמב"ם ,אם כי יש להעיר כי מלשון הרמב"ם בהל'
מעילה פ"ה הט"ז :קול ומראה וריח של הקדש לא נהנין ולא מועלין עכ"ל ,משמע דלא כרדב"ז שנהנין
אלא שלא מועלין .ועי"ש במשנה למלך דמחדש ברמב"ם וז"ל וכו' דדוקא היכא שהודלק בהיתר אז
הנהנה מאותו האור אין בו משום מועל משום שאין בו ממש וכו' ,אבל הלוקח פתילה של הקדש ומדליקה
פשיטא שאין לך מועל גדול מזה עכ"ל .וצ"ע לענ"ד דאי מראה אין בו ממש מה לי אם הודלק בהיתרא או
באיסורא סוף סוף אינו מועל כיון שאין בו ממש( .וודאי שרבא כך הבינו כדי ללמוד ממנו את דינו ואולם
לפ"ז הו"ל לרמב"ם לנקוט את רב פפא להלכה ולא את בר קפרא! וי"ל דס"ל כתוס' הישנים ביומא ד"ס
ע"א ד"ה והרי תרומת הדשן וז"ל וא"ת מאי שנא דמועלין בדישון מזבח הפנימי והמנורה אף אחר שנעשו
אפר קודם הדישון ,ואילו גבי קטורת אמרינן בפסחים דכ"ו ע"א דמשתעלה תמרתו אין מועלין בו .וי"ל
דבריח אין בו מעילה שלא ניתנה תורה למלאכי השרת שא"א שלא יהנו ממנו בחפינה ובפיטום ובהולכה
ובהקטרה ,ורבנן הוא דגזרו ביה .אבל אחר שנעשית מצותו לא גזרו ביה מידי .אי נמי ריח אין בו ממש כמו
קול ומראה אבל דישון מזבח הפנימי והמנורה יש בו ממש וכו' עכ"ל .ואפשר דרמב"ם ס"ל כתוס' הישנים
דריח כקול ומראה אין בו ממשות )כדברינו לבר קפרא ,ועפ"ז תירצנו קושית הגרי"ז בכריתות( אלא
שאסור מדרבנן או משום מזבח פנימי שיש בו ממש .ומ"מ הרמב"ם לשיטתו דמראה הוי ראיה פסיבית
בלבד .ואולי בגלל זה נקט כבר קפרא ולא כרב פפא .וראיה לדברינו מהרמב"ם בהלכות מאכלות אסורות
פי"ג הי"ד וז"ל וכן מותר שיריח הגוי בחבית של יין שלנו ,ומותר לישראל להריח בחבית של יין נסך ,ואין
בזה משום איסור ,שאין הריח כלום לפי שאין בו ממש עכ"ל ,ומשמע דלא כרב פפא שריח יש בו ממש
)בסממנין ואצלינו ביין( בשונה ממראה וקול ,אלא כבר קפרא ששלושתן אין בהם ממש )פסיבי ולא
אקטיבי(.

מדרש
ראינו כי שתי גישות בתורה לראיה  -ראיה הפועלת )הבטה( וראיה הנפעלת )פסיבית ,ראיה סתם( .אף
כי ודאי דראית עדים ,כתמים ונגעים נחשבת כראיה פסיבית ,לגלות המציאות ,מ"מ רבות הסוגיות
הרואות ראיה כפועלת  -היזק ראיה ,תשלומי נזיקין בראיה ,קנין בהבטה ,ומעילה במראה.
גם במדרשים מצאנו פעמים רבות גדר הבטה :על הפסוק "וראה הכהן את הנגע בעור הבשר" )ויקרא
פי"ג  (3כותב האלשיך וז"ל הנה כח הטומאה הוא הבא להחזיק ולידבק בקדושה שבאדם ולבא עד
פנימיותה .ובא הכהן וטמא אותו ,כי בראותו תגבורת שבא להתגבר בעצם להחזיק בקדושה ,אז יבא הכהן
בהבטתו מייחל להכניע ולמעט כוחו ולהסיר מאחיזת הקדושה אשר ביקש להחזיק בה .נמצא כי באומרו
טמא הוא ,שבדבר הזה משמיט מהקדושה אשר אחז בה ונעשה כמטמאו בידים עכ"ל .וא"כ לפ"ז ראית
הכהן את הנגע אינה רק ראיה פסיבית לגילוי המציאות ,אלא ראיה אקטיבית אשר היא הפועלת הטומאה
והטהרה.
על הפסוק במלכים ב פ"כ " :13-12בעת ההיא שלח מראדך בלאדן בן בלאדן מלך בבל ספרים ומנחה
אל חזקיהו ,כי שמע כי חלה חזקיהו ,וישמע עליהם חזקיהו ויראם את כל בית נכותו )ובילקוט שמעוני
שם וז"ל הראה להם את אוצרות מלכי יהודה ואוצרות בית קה"ק ועוד פתח להם את הארון והראה להם
את הלוחות עכ"ל( וכו' לא היה דבר אשר לא הראם חזקיהו בביתו ובכל ממשלתו" כותב הזוה"ק בפרשת
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מקץ וז"ל חב ההוא חובא דגלי סתירין דקב"ה לשאר עמין דלא איצטריך לגלאה וכו' בגין דגלי מה דהוה
סתים כיון דאתגלי אתיהב דוכתא לאתר אחרא דלא אצטריך לשלטאה עליה ,בגין כך לאו ברכתא שריא
אלא באתר סתים .ואוקמוה מה דאיהו הוה סתים וברכה דהוה שריא עלוי ,כיון דאתגלי אתיהב דוכתא
לאתר אחרא לשלטאה עלוי דכתיב )איכה פ"א( כל מכבדיה הזילוה כי ראו ערותה ,ואוקמוה כל מכבדיה
הזילוה דא מלכות בבל עכ"ל ,ועי"ש באור יקר לרמ"ק דע"י ראית הגוים ושליטתם ע"י הבטה על הנסתר
בקה"ק שלטו ג" כ בעליונים.
ובמדרשים בתחילת פרשת בלק עה"פ וירא בלק וז"ל נוח לרשעים שיהיו סומין ,שעיניהן מביאים
מארה לעולם :ותרא האשה כי טוב העץ למאכל ,ויראו בני האלהים את בנות האדם ,וירא חם אבי כנען,
ויראו אותה שרי פרעה ,וירא עשו כי רעות בנות כנען ,וירא אותה שכם בן חמור וכן וירא בלק עליהם
נאמר ותחשכנה עיניהם מראות .אבל צדיקים יראו וישמחו :וישא עיניו וירא והנה שלושה אנשים ,וישא
עיניו וירא והנה גמלים באים ,וירא את המקום מרחוק וכו' עכ"ל )ילקוט שמעוני תשסה( ,אין זו רק ראיה
פסיבית אלא הבטה ,ראיה אקטיבית .וכ"כ במדרש תלפיות ענף חיות וז"ל אלכסנדר מוקדון כשכבש
העולם הלך במקום שהיו שם חיות ועופות שממיתים בראיתם ונתיירא שלא יאבד הוא וחייליו .ולבש
עצמו בלבוש מכוסה במראות ,וראו העופות והחיות ההם את עצמן במראה ,ובראותם צורת עצמן בתוך
המראה המיתו את עצמן .וכך היה ממש עין הרע דבלעם וכו' .ברא הקב"ה עופות וחיות אלו בטבע מוטבע
בהם להמית בראיה ,להודיע כחן של צדיקים הממיתים בראיה כדאמרינן בכמה דוכתין בתלמוד נתן עיניו
בו ועשהו גל של עצמות .ואין דור שאין בו ליצנים המכחישים בכח הצדיק באומרם שאין ראיתו פועל כל
זאת ,אלא שהגיע זמנו למות באותו שעה ולכך מת .אמנם בהיות חיות ועופות בעולם ממיתים בראיה אינו
מהתימה שיש בצדיקים שהם עיקר הבריאה לפעול כך עכ"ל.
ובסוטה דמ"ו ע"ב וז"ל כל מקום שנתנו חכמים עיניהם בו או מיתה או עוני עכ"ל ,ובזוה"ק פרשת
בלק וז"ל וכיון דכתיב ויקלל הפלשתי )גלית( את דוד בא-להיו ,אסתכל ביה דוד בעינא בישא ,ובכל אתר
דהוה מסתכל בעינא בישא כל זיני צרעת אתמשכן מעיניה דדוד ,והכי הוה ביואב ,כיון דאסתכל ביה דוד
בעינא בישא ,מה כתיב? ולא יכרת מבית יואב זב ומצורע .והכא בפלשתי דא ,כיון שקלל את השם אסתכל
ביה בעינא בישא וחזא במצחיה דאצטרע וכו' .רשע חייבא דבלעם עינא דיליה הוה בהיפוכא מעינא דדוד.
עינא דדוד הווה מרקמא מכל זיני גוונין ,לא הוה עינא בעלמא שפירא למחזי כעינא דדוד .כל גוונין דעלמא
מנצצין ביה וכלא ברחימו למאן דדחיל חטאה דכתיב יראוך יראוני וישמחו וכו' .אבל עינוי דבלעם חייבא
עינא בישא בכלא ,ובכל אתר דהוה מסתכל כשלהובא שצי ליה .דהא לית עינא בישא בעלמא כעינא
דההוא רשע דאיהו בהיפוכא מעינוי דדוד עכ"ל.
ועפ"ז יש להבין ענין הביט בו ונעשה גל של עצמות בברכות דנ"ח ע"א במעשה דרב ששת והצדוקי
בראית פני מלך ,בשבת דל"ד ע"א במעשה דרשב"י עם יהודה בן גרים ,ובב"ב דע"ה ע"א במעשה דרבי
יוחנן ותלמידו שראה אבני הכדכד לעתיד לבא ,דענין הביט בו כהבטה אקטיבית )וע' ג"כ באור החיים
שמות עה"פ ומת כל בכור בארץ מצרים דהוי כמגנט השואב ניצוצי הקדושה וכן איתא בספרי חסידות
רבים ,ולפ"ז אין הראיה עצמה אקטיבית אלא פסיבית .וע' מגיד מישרים לפרשת ויצא ,ושפתי כהן
בבראשית עמ'  ,7-26ובמדרש פליאה ועוד ,דישנם פירושים שונים לענין ובחלקם הוי ההבטה עצמה
הפועלת(.
ובזוה"ק פרשת ויקהל וז"ל רבי יהודה פתח קרא ברות :עיניך בשדה אשר יקצורון וגומר .האי קרא
אית לאסתכלא ביה ,אמאי אצטריך הכא למכתב? א"ל רבי יצחק כמה קראין אינון באורייתא דאתחזיאו
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דלא אצטריכו למכתב וחמינן דכולהו רזין עילאין וכו' ,אלא רזא הכא וברוח הקודש אתמר בגין דחמא
בועז דיינא דישראל ענותנותא דההיא צדקת דלא מסלקא עינא למחמי באתר אחרא אלא לקמה ,וחמאת
כל מה דחמאת בעינה טבא ותוקפא דמצחא לא הוה בה שבחא עינהא .בגין דאית עיינין דבגינהון לא
שלטא ברכתא בההוא אתר .ואיהו עינה טבא חמא בה ,דכל מה דאסתכלת הוה בעינא טבא וכו' כל מה
דהוות לקטא אתווסף בחלקא .ובועז אסתכל דרוחא קדישא שריא עלה ,כדין פתח ואמר עיניך בשדה אשר
יקצורון וכו' דעיניך גרמין ברכאן סגיאין עכ"ל.
ובמעשה בראשית עה"פ וירא אלוהים את האור כי טוב ,כותב במי מרום )מעיני הישועה עמ' נד( וז"ל
דראיה גורמת להמשכת הבריאה שיתפשטו ממנה ענפים עכ"ל .ולהפך ביצירה שלילית.
ועיין עוד בשיעורים רבים של מרן ראש הישיבה הרב גולדויכט זצ"ל על מהות הראיה כפועלת )ע'
אסופת מערכות בראשית עמ' מח ופרשת ויחי עמ' שנב ,ובשיעורים רבים שלא נדפסו עדיין עלי ספר(.
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בהגדה של פסח נאמר:
"בכל דור ודור חייב אדם לראות את עצמו כאלו הוא יצא ממצרים שנאמר והגדת לבנך
ביום ההוא לאמר בעבור זה עשה ה' לי בצאתי ממצרים שלא את אבותינו בלבד גאל
הקב"ה אלא אף אותנו גאל עמהם שנא' ואותנו הוציא משם למען הביא אותנו"...
בעל ההגדה הבין שישנו חיוב שמתייחס לדור מצרים ויש חיוב הנמשך כל הדורות ,כי הפס' "ואותנו
הוציא "...מדבר על דור באי הארץ שכלל לא היו ביציאת מצרים.
כתב על כך ה"אברבנאל":
"...מה שראוי לומר בזה הוא שהמגיד אמר שבכל דור ודור חייב אדם להראות את עצמו
כאילו הוא יצא ממצרים ,והיה זה לפי שביציאה משם קנינו שורשי האמונה ופנותיה
במציאות הסיבה הראשונה יתעלה והשגחתו באמונתנו בכלל ובפרט ,ויכולתו הבלתי בעל
תכלית לשנות הטבעיים ולבטל המערכות העליונות...ולפי שהאמונה היא שלמות הנפש
ומעלתה וסיבת השארתה ולהיות זה שורש האמונות כולן ועדותם לכן באו ברב המצוות -
זכר ליציאת מצרים."...

במאמר זה בכוונתינו לברר מהו אותו קניין אמוני שקנו ישראל ביציאת מצרים?

וכתב בילקוט שמעוני:
"והחכמה מאין תמצא מלמד שהיה שלמה מחפש ואומר היכן היא החכמה מצויה ,ר'
1
אליעזר אומר בראש ,ר' יהושע אומר בלב"...
מסביר ה"משך חכמה" שההרגשים באדם כמו כעס ,קנאה ,מורא וכיו"ב הם כולם נמצאים בלב,
כדברי הכתובים" :כי כעס בחיק כסילים ינוח" " ,2לבי יחיל בקרבי ואימות מות נפלו עלי".3
מאידך ,הדברים השכליים נמצאים בראש של כל אדם ובכלל זה הזכרון ,הכח המדמה וכו' וכדברי
הגמרא" :והרוצה לסוך כל גופו  -סך ראשו תחילה ,מפני שהוא מלך על כל איבריו".4

1ילקוט שמעוני רמז תתקכ"ט.
2קהלת ז'.
3תהלים נ"ה ,ה'.
4שבת סא ע"א.
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הרגשותיו של האדם הולכות אחר מראה עיניו ולכן לאומות העולם יש אליל יופי ,אליל גבורה ,אליל
אהבה וכו' כי הכל הולך על פי הרגש ולא על פי השכל .לדידם ,רק מה שרואים ותופסים בחושים  -קיים.
אמונתם מתבססת רק על דברים מוחשיים.
אך לא כן אמונת הקב"ה  -הקב"ה איננו נתפס בשום חוש ,א"א לראותו שכן אין לו גוף ולא דמות
הגוף ,וניתן להכירו רק לאחר מחשבה מעמיקה שמובילה להכרה שכלית במציאותו ית'.
כך למשל אברהם אבינו עומד ומנסה להבין מה עומד מאחורי הגשם ,השמש ,הירח וכו' ומגיע לכלל
מסקנה שיש מנהיג לבירה ,זאת אף שא"א לראותו ואינו מצויר או מוחש ,האמונה שאין לו גוף ולא דמות
הגוף הינה הכרחית ,שכן אחרת היתה לו ח"ו תחילה והיה לו סוף  -זוהי אמונתם של ישראל שמאמינים
באחדות הקב"ה בעולם אע" פ שלא רואים ולא מרגישים אלא מבינים בשכל שיש בעל לבירה.
לפיכך נתן לנו הקב"ה את התורה והמצוות שהתורה זה הדבר השכלי שאנו אמורים להשכיל ולהבין
באמצעותו את מציאות ה' בעולם ,ואילו המצוות מכוונות אותנו כיצד יש להשתמש בהרגשים שלנו
למטרות נעלות.
וכך נבין את הגמ'  -אמר ר' חנינא רצה הקב"ה לזכות את ישראל לפיכך הרבה להם תורה ומצוות"...
.5
מדוע צריך גם תורה וגם מצוות הרי זה חד? לאור דברינו ניתן להבין שתורה  -מכוונת לשכל,
והמצוות  -להרגשים .התורה הינה האידאות ,העניינים הפילוסופים  -העקרוניים הנתפסים בשכל ,ואילו
המצוות תכליתן לנתב את ההרגשות לתכלית הראויה ולאפיק הנכון.
כשישראל מגיעים להבנת אחדות ה' ומציאותו באמצעות ההבנה השכלית ,אזי הם מוכנים למסור
נפשם בעד אמונתם זו ,למרות הרגשים של אהבה או חובה או שנאה  -שעלולים לעיתים להוביל להפסד.
עם היסוד הזה נחזור ונבחן את שארע לעם ישראל במכות מצרים ,עם ישראל זועק לה' וככל
שהמצרים סבלו יותר ,ישראל התחזקו ,זאת במיוחד לאור ההפליה הברורה בינם לבין המצרים"...וימת
כן מקנה מצרים וממקנה בנ"י לא מת אחד" ,6וכן "רק בארץ גושן אשר שם בני ישראל לא היה ברד".7
אך במכת החושך קרה לעם דבר בלתי צפוי ,חז"ל מתארים לנו שואה גדולה שקרתה בעם ישראל
במכת החושך:
"וחמשים עלו בני ישראל מארץ מצרים ]שמות י"ג[ ,ד"א וחמושים עלו ,מלמד שלא עלה
בידם אלא אחד מחמש .אחרים אומ' אחד מחמשים ,אח' אומר' אחד מחמש מאות".8
במכילתא ישנה תוספת למדרש זה:
"...ד"א וחמושים עלו שלא עלו עמהם אחד מחמשה ויש אומרים אחד מחמשים ויש
אומרים אחד מחמש מאות ,ואימתי מתו בימי האפילו שהיו מצרים שרויין בחשך וישראל
מקברין מתיהן והודו ושיבחו לשם שלו ראו שונאיהן ושמחו בפורענותן".9

5

מכות כג ע"ב.
6שמות ט' ,ו'.
7שמות ט' ,כ"ו.
8פסיקתא דרב כהנא פרשה יא.
9מכילתא פי"ג ,י"ח.
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במכת החושך הבינו ישראל שהם לא חסינים ,ויכול להיות שגם הם עלולים ח"ו להענש .בערב מכת
בכורות גבר החשש בליבם שמא גם הם יענשו ,ובנקודה זו ,בין מכת החושך למכת בכורות ,מפסיקה
התורה את הרצף הסיפורי של השתלשלות המכות ופותחת בצווי חג הפסח וקרבן הפסח ,ועלינו לברר מה
מקומו של ציווי זה באמצע המכות.
10
במצוות הפסח הקב"ה אומר למשה "ויקחו להם איש שה לבית אבות "...אך משה אומר לעם
ישראל "משכו וקחו לכם צאן.11"...
"רבי חייא בריה דרבי אחא דיפו 'משכו וקחו לכם צאן למשפחותיכם' 12שיהא כל אחד
מכם מושך אלוהות של מצרים ושוחטו לפניו ודרגש ליה ימלל".13
אמר משה לבנ"י משכו את ידיכם מהע"ז שאתם שקועים בה כדברי מלאכי השרת  -הללו עובדי ע"ז
והללו עובדי ע"ז  -ובנוסף גם תשחטו את הע"ז לעיני מצרים .כאן נדרשו בני ישראל להוכיח מסירות נפש
גדולה  -כי יכול להיות שיהרגו רבים מעם ישראל בשביל האמונה הזאת .בכך למעשה נדרשו ישראל
להיות מוכנים למסור נפשם על האמונה החזקה בה' שבאה ע"י השכל.
בנקודה זו רכשו בני ישראל את הענין של מסירות נפש על האמונה בה' יתברך ,מסירות נפש שתדרש
גם בהמשך הדורות.
אמונתם הגדולה של בני ישראל באה לידי ביטוי בהמשך ,בקריעת ים סוף .עם ישראל מתקרב לים
סוף וצועק לה' לעזרה מחוסר ברירה כאשר הוא היה מוקף מהצדדים חיות רעות ,מצרים והים ,כדברי
המדרש:
"...באותה שעה היו עומדים ולא היו יודעים מה לעשות והיה הים סוגר והשונא רודף
והחיות מן המדבר שנאמר סגר עליהם המדבר.14"...
בני ישראל יכלו לשוב לאחוריהם ולקוות שיוושעו באופן אחר ,אך כאן מתגלית האמונה החזקה בה'
במלאו תפארתה .פה היתה ההמלכה המושלמת של הקב"ה עליהם ,כאשר בעקבות אותה האמונה הם
קפצו לים  -והגיעו למדרגה של "ויאמינו בה' ובמשה עבדו"  -ואמרו על כך חז"ל:
"...ר' נחמיה אומר מנין שכל העושה מצוה אחת באמונה לפי מי שאמר והיה העולם כדיי
הוא שתשרה עליו רוח הקודש ויאמר שירה שכן מצינו באבותינו שבשכר אמונה שהאמינו
זכו ששרתה עליהן רוח הקודש ואמרו שירה שנאמר ויאמינו בה' ובמשה עבדו אז ישיר
משה ובני ישראל וכן את מוצא באברהם שלא ירש העולם הזה והעולם הבא אלא בשכר
אמונה שנאמר והאמין בה' ]בר' טו[ וכן אתה מוצא שלא נגאלו ישראל ממצרים אלא
בשכר אמונה שנא' ויאמן העם.15"...
ביחס לחיוב קורבן פסח ,אומרת הגמ'..." :אפילו עני שבישראל לא יאכל עד שיסב"  16אפילו בעניות,
בפסח ,כולם מסבים כמו בני מלכים זכר ליציאת מצרים .לכן גם חייבים להזכיר בכל יום וגם בלילה את
10שמות י"ג ,ג.
11שמות י"ב ,כ"א.
12
שמות י"ב ,כ"א.
13פסיקתא רבתי ]איש שלום[ פרשה טו ד"ה ]החודש הזה לכם[.
14שמות רבה פכ"א.
15מכילתא פרק יד ,לא.
16הגמ' בפסחים צט ,ע"ב.
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יציאת מצרים ,בגלות ,בחושך ,כי זהו הסימן שגם בצרות אנו מוסרים נפשנו בשביל הקב"ה לאחר שהגענו
להכרה אמונית זו בזכות השכל.
17
באופן דומה יובנו דברי הנביא" :ערבה לה' מנחת יהודה וירושלים כימי עולם וכשנים קדמוניות" ,
מלכות בישראל ניתנה ליהודה שמשבטו קם הראשון שהמליך את השכל על הרגש ומסר את נפשו בקריעת
ים סוף וזהו נחשון בן עמינדב למטה יהודה.
עני שמקריב קרבן מנחה אע"פ שאין לו דבר אף הוא מוסר את נפשו על כך ,וכדברי הגמ':
אמר ר' יצחק :מפני מה נשתנית מנחה שנאמר בה נפש? אמר הקדוש ברוך הוא :מי דרכו
להביא מנחה? עני ,מעלה אני עליו כאילו ה קריב נפשו לפני".18
ומנחה כזאת ,שיש בה מסירות נפש מהשפל והבזוי שבעם  -העני ,ועד בית המלך  -יהודה ,ערבה לה'.
רק לאחר מסירות הנפש הגדולה המתוארת לעיל הצליחו ישראל בזמן קצר לצאת ממ"ט שערי
טומאה ,וזוהי ההבטחה שניתנה בברית בין הבתרים "ואחרי כן יצאו ברכוש גדול".19
ואותו רכוש זוהי האמונה הגדולה במציאות ה' ואחדותו שמוכנים למסור נפשם על כך .אותה אמונה
שכלית בה' והנכונות למסור את הנפש עליה היתה נחלת עם ישראל במשך כל שנות הגלות.
כאן יכולים היינו להפליג ולהביא דוגמאות רבות מההסטוריה היהודית למסירות נפשם של היהודים
על קידוש ה'.
לשם ההדגמה ,נתמקד בלימוד שביקשו חכמי ישראל ללמד את העם טרם לכתם לגלות ,במרד בר
כוכבא .בראשיתו של מרד זה תמכו חכמי ישראל בבר כוכבא ועודדו את היציאה למרד.20
אותה תקופה ,תקופה קשה לעם היושב בציון ,הרומאים שולטים וגוזרים גזירות קשות על
היהודים ,כדברי הגמ':
21
"...ולא עוד אלא שפעם אחת גזרה מלכות הרשעה גזרה על ישראל על המילה. "...
בארץ שררה אוירה קשה לאחר החורבן ולאחר שהמרד הקודם  -המרד הגדול -נכשל .במצב דברים
זה ,אין כל סיבה ריאלית לצאת ולמרוד במלכות האדירה והרשעה ,22אלא ,שמטרת חכמי ישראל ביציאה
למרד ,היתה להנחיל לעם את הענין של מסירות נפש ,לפיו יש סיטואציות בהם נדרש וידרש עם ישראל
למסור נפשו על קידוש שם שמים וכדי לשמור על זהותו היהודית.
כאשר האופציה היחידה היא לחיות בלי תורה ,יש למסור את הנפש ולקדש שם שמים ,שכן עבור עם
ישראל התורה היא כמו המים לדגים.23
מטרת החכמים כלל לא היתה להתרחב בארץ ולכבוש שטחים וכו' ,המרד במהותו היה מלחמה
רוחנית ,כאשר מטרתם של החכמים ,כאמור ,לימוד הענין הגדול של מסירות נפש.24

17מלאכי ג' ,ד'.
18מנחות קד ע"ב.
19בראשית י"ג.
20
ר' עקיבא תמך בבר כוכבא בראשית המרד ד' איכה רבתי פ"ב ד"ה ד' בלע ה' ,וברמב"ם הל' מלכים
פי"א ה"ג מובא שרוב חכמי דורו תמכו בו.
21שבת דף קל ע"א.
22האוירה קשה ללא ספק ,למרות אמירות שמצביעות על תחושה שאלו אולי ימות המשיח ,ר' בהע' .1
23מדרש תנחומא כי תבא סימן ד.
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הם לקחו בחשבון את האפשרות הסבירה שיתכן שהמרד יכשל וישראל יצאו לגלות ,אך לכל הפחות
זה ייעשה לאחר שהוכיחו מסירות לדבר ה' ולא יתנו לרומאים לפגוע בקלות כזו בתורת ה' ובעמו .לנגד
עיניהם עמדה החשיבות הגדולה שבלימוד זה של מסירות נפש ערב היציאה לגלות ,בה יתכנו מצבים
רבים בהם תדרש מסירות נפש.
החכמים מובילים מהלך זה אף שידעו שמחיר המרד עלול להיות כבד מנשוא.
בהמשך המרד התחולל מהפך וההנהגה ניטלה מידי חכמים ועברה לבריונים ,ובהתאם יש להניח
שגם מטרותיו השתנו מעט.
בסופו של עניין ,המרד נכשל ועם ישראל ספג אבידות קשות מאד בנפש.25
ניתן לומר כי שולם מחיר כבד של דור ,אך נלמד לימוד עצום לדורות רבים.
אפשר שלו נשמר צביונו הראשוני של המרד ,היה אולי נעשה להם נס כבימי חשמונאי ,אך הנסתרות
לה' א-להינו ואין לדעת מה היה קורה אילו הדברים היו שונים .זוהי כמובן דוגמא אחת מיני רבות לעניין
דעסקינן.
נחזור לדור מצרים ונבקש לברר איך יכולים היו עם ישראל ע"י מסירות נפש להגיע ממ"ט שערי
טומאה לדרגה של קבלת התורה:
26
הקב"ה אמר למשה "בהוציאך את העם ממצרים תעבדון את הא-להים על ההר הזה" ומסביר
הספורנו "אע"פ שאינם ראויים הם מוכנים לעבוד את הא-להים בהוציאך אותם מבין הפושעים בה".27
אומר המדרש:
"...וגם צדה לא עשו להם להודיע שבחן של ישראל עד שלא אמרו למשה היאך נצא
למדבר ואין לנו צדה לדרך אלא האמינו והלכו אחר משה ועליהם מפורש בקבלה הלוך
וקראת באזני ירושלים לאמר.28"...

24

התקופה התבטאה גם במסירות נפש של יחידים ,לדוג' :מסכת תענית דף יח ,ע"ב -כשבקש טוריינוס
להרוג את לולינוס ופפוס אחיו בלודקיא ,אמר להם :אם מעמו של חנניה מישאל ועזריה אתם  -יבא
אלהיכם ויציל אתכם מידי כדרך שהציל את חנניה מישאל ועזריה מיד נבוכדנצר .אמרו לו :חנניה
מישאל ועזריה צדיקים גמורין היו ,וראויין היו ליעשות להם נס ,ונבוכדנצר מלך הגון היה ,וראוי
לעשות נס על ידו .ואותו רשע הדיוט הוא ,ואינו ראוי לעשות נס על ידו ,ואנו נתחייבנו כליה למקום,
ואם אין אתה הורגנו  -הרה הורגים יש לו למקום ,והרבה דובין ואריות יש לו למקום בעולמו שפוגעין
בנו והורגין אותנו .אלא לא מסרנו הקדוש ברוך הוא בידך אלא שעתיד ליפרע דמינו מידך .אף על פי כן
הרגן מיד .אמרו :לא זזו משם עד שבאו דיופלי מרומי ופצעו את מוחו בגזרין.
25ידועים התיאורים הקשים של הרוגי ביתר ,כך למשל מובא במסכת גיטין ,דף נז] :איכה ב'[ גדע בחרי
אף כל קרן ישראל  -א"ר זירא א"ר אבהו א"ר יוחנן :אלו שמונים ]אלף[ קרני מלחמה שנכנסו לכרך
ביתר בשעה שלכדוה ,והרגו בה אנשים ונשים וטף ,עד שהלך דמן ונפל לים הגדול ,שמא תאמר קרובה
היתה ,רחוקה היתה מיל ,תניא ,רבי אליעזר הגדול אומר :שני נחלים יש בבקעת ידים ,אחד מושך אילך
ואחד מושך אילך ,ושיערו חכמים :שני חלקים מים ואחד דם ,במתניתא תנא :שבע שנים בצרו עובדי
כוכבים את כרמיהן מדמן של ישראל בלא זבל...הקול קול יעקב  -זה אספסיינוס קיסר ,שהרג בכרך
ביתר ארבע מאות רבוא ,ואמרי לה ארבעת אלפים רבוא.
והידים ידי עשו  -זו מלכות הרשעה ,שהחריבה את בתינו ,ושרפה את היכלנו ,והגליתנו מארצנו.
 26שמות ג' ,יב.
 27ספורנו שם.
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הקב"ה זוכר את האמונה החזקה שאיתה יוצאים עם ישראל במסירות נפש ,וכך אומר שלמה המלך:
"משכני אחריך נרוצה " . .צריך רק משיכה קלה ע"י שאוכל לרוץ לבד ,שכן יש לישראל את הכוחות
הפנימיים ,אך הם צריכים דחיפה קטנה ,ע" י שיוכלו לצעוד בגאון ,וכך ממשיך הפסוק:
29
" ...הביאני המלך חדריו נגילה ונשמחה בך נזכירה דודיך מיין מישרים אהבוך"
בהגדה של פסח אנו אומרים:
" ויהי שם לגוי גדול עצום ורב ,ורב כמה שנאמר "רבבה כצמח השדה נתתיך ותרבי ותגדלי
30
ותבואי בעדי עדיים שדיים נכונו ושערך צימח ואת ערום ועריה"...
כוונת הנביא היא לדמות את עם ישראל במצרים  -לאישה שאמנם בגדים אין לה ,אך גופה שלם
כדרך בריאתה -מבחינה פנימית היתה לעם ישראל את אותה נק' פנימית שבוערת בלב כל יהודי ,עוד
במצרים ,והראיה  -זעקתם של ישראל מהעבודה באה עוד לפני מעמד הסנה ,וכמובן לפני שקיבלו את דבר
ה':
"ויהי בימים הרבים ההם וימת מלך מצרים ויאנחו בני ישראל מן העבודה ויזעקו ותעל
שועתם אל הא-להים מן העבודה :וישמע א-להים את נאקתם ויזכר א-להים את בריתו
את אברהם את יצחק ואת יעקב :וירא א-להים את בני ישראל וידע א-להים :ומשה היה
רעה את צאן יתרו חתנו כהן מדין וינהג את הצאן אחר המדבר ויבא אל הר הא-להים
31
חרבה"
כאמור ,הנקודה הפנימית ,העמוקה ,של האמונה בה' היתה קיימת בבנ"י עוד במצרים .על סמך אותה
נקודה פנימית אפשר להכינם לקבלת התורה ,כי יש בסיס איתן לעליה ברוח .לאחר שמשה למדם את ענין
מסירות הנפש על האמונה ,וכן מצוות שתכליתן לכוון את כל ההרגשים לתכלית הראויה של הדבקות בה'.
אז ,מוכנים ישראל לעמוד לפני הר סיני ולקבל תורה.
וכדברי ה"שפת  -אמת":
"...היה ר"מ בן חרש דורש ואעבור עליך ואראך מתבוססת בדמייך כו' שדיים נכונו
ושערך צמח ואת ערום ועריה ולא היה להם מצוות להתעסק בהם ונתן להם מצות פסח
כו' .ממשמע שנאמר שדים נכונו ושערך צמח ,משמע שהיה להם תכלית השלימות והיינו
בבחינת הפנימיות ורק ערום ועריה בבחינת המלבוש ...רק שהמלבושים הם היופי מבחוץ.
והאמת כי כל הגלות והגאולה הוא בירור המלבוש והגוף .אבל נפשות שבבנ"י לעולם הם
בתכלית הדביקות בשורש העליון ,וע"ז נאמר שחורה אני ונאוה שכל השחרות מבחוץ
ששזפתני השמש ,והעיד הכ' ואעבור עליך וכו' וראה הש"י פנימיות לבות בנ"י
שהשתוקקו אליו ית' ,ולא היה להם כח להוציא רצונם אל הפועל ,והוצרכו לסיוע המצוות
שכולם הם עצות איך להמשיך הארה הפנימיות גם בחיצוניות והגשמיות...ובנ"י קודם
המצוות היה בהם התשוקה שהוא עיקר המכוון של המצוות ,ולא לחינם בחר הש"י

 28מכילתא בשלח.
 29שיר השירים א ,ד.
 30יחזקאל טז ,ז.
 31שמות ג'.
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בבנ"י כאשר ראה שהם משתוקקים איך לצאת מהבלי עולם להתדבק בו יתב' ונתן להם
32
המצוות"...
המדרש אומר:
"ושמרתם את הדבר הזה .להביא פסח דורות שלא יביא אלא מן הכבשים מן העזים דברי
33
ר' אליעזר"...
הרב כשר זצ"ל מביא כהרחבה למדרש זה את מדרש "ינחמנו":
"...דהוא אמינא דוקא במצרים להראות ששוחטים יראתם בפניהם לכך אצטריך קרא
34
לדורות"...
כי בשושלת הדורות הנצחית של עם ישראל יזכרו את הלימוד הגדול והחשוב שנלמד מיצ"מ שיש
למסור נפשם על האמונה בקב"ה.

 32שפת אמת ,בא ,תרמ"ז .פירוש זה של השפ"א מחזק את המהלך המתואר לעיל.
 33מכילתא בא ,פרשה י"א.
 34תורה שלימה שמות י"ב ,כ"ד אות תס"א.
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בדברים שיובאו לפנינו ניסינו ללכת בעקבותיו של הרב סולובייצ'יק במאמרו " :איש האמונה
הבודד" .בחלק מן הדברים ישנה למעשה חזרה על דבריו; בחלק אחר ישנו ניסיון לחדד נקודות מסוימות
ואף לפתחן .נדמה ,כי לנושא זה תפקיד מכריע בהבנת יחס השניות של האדם הדתי בעולם המודרני אל
סביבתו הטבעית והלא טבעית .במהות הדברים מפתח גדול לבן זמננו בצורת ההסתכלות על החברה
המשגשגת סביבו ,מחד גיסא ,ובהכרה הפנימית באמיתתם של דברים ,מאידך גיסא.

במאתיים השנים האחרונות תפשה החוויה הדתית מקום חשוב בעולמו הרוחני של האדם ,ואולם
דרכי הגישה המקובלים אל הא-להים נותרו בעינם למרות החדשנות .מסתו של הרב ,היא הגות מעמיקה
בנושא שורשי זה .לא תמיד אפשר לחוש הזדהות מוחלטת עם הדברים .ברב היה שילוב נדיר של חריפות
בריסקאית אנליטית ,עם לב חם ורגיש .ניתוחיו הפילוסופיים ,השזורים בחוויותיו האישיות ,שאותן
השכיל לבטא על גבי הכתב ,נותנים נקודת מבט שקולה ומאוזנת .השתדלנו ללכת אחר הציונים שהציב,
בעקבות איש האמונה .בעיסוק ,כשלעצמו ,בליבון שתי הצורות של בריאת האדם ,שהן עיקר דבריו
במאמר זה ,ישנה חשיבות  -גם אם נמצא בית המדרש בלא חידוש.

אדם כיוצר
א
אדם הראשון נברא אחרון למעשה בראשית .עולם עומד מוכן לפני הבורא; שישה ימים של עשייה.
גם הבהמות והרמשים שנבראו ביום השישי כבר קיבלו את ייעודם " -וירא א-לוהים כי טוב" .אין דבר
ביצירה שאין לו ייעוד .ובכל זאת משהו חסר  -משהו מחבר ,איזה דבר שיהפוך את כל ה"כי טוב" הקטוע,
הבא בכל יום בפני עצמו בנפרד  -ל"והנה טוב מאוד"  -להוויה כוללת אחת .דבק מאחד שיתן מטרה לכלל
היקום עדיין איננו קיים  -והא-לוהות כביכול חסרה ,שכן היצירה איננה אחידה ,איננה משקפת את
אחדותו של היוצר.

"ויאמר א-לוהים  :נעשה אדם בצלמנו כדמותנו ,וירדו בדגת הים ובעוף השמיים ובכל הרמש הרומש
על הארץ"  -מי שנזקק לעשייה הוא א-להים עצמו ,והצורך ליצור איזה שהוא "צלמנו כדמותנו"  -עצם
מצוי בתחתונים ,שתכונותיו דומות לתכונות בוראו  -הוא צורך שבא מצד הא-להים בעצמו .את הביטוי
"בצלמנו כדמותנו" תרגם אונקלוס " -בצלמנא כדמותנא" .אולם יונתן בן עוזיאל הרחיק לכת צעד נוסף :
"בצלמנא בדיוקננא" .מה משמעות השינוי?
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הרמב"ם בתחילת מורה הנבוכים הגדיר את המונח "דמות" כ"דימיון בצד מה"  -אדם ,אליבא
דרמב"ם ,קיבל מבוראו דבר דומה  -השכל .בו נתייחד מכל היצור על פני האדמה ,בו ניתן לו הכח להשיג
מושכלות ,לנסות ולהידמות לשכל הא-להי .לפי הרמב"ם יצירת האדם היא יצירת אובייקט בעל תכונות-
על ,אובייקט ובו פוטנציאל גבוה יותר משאר הבריאה .הוא אשר יהפוך את מסכת הבריאה מ"כי טוב"
ספורדי "והנה טוב מאוד"  -רחב ,כולל .השלטת כוחו בכל היצור תגרום לכל חלקי התמונה למצוא את
מקומם בהוויה אחת .חיסרון הבריאה אפוא הושלם .הבריאה אחידה מעתה ,ויכולה לשקף את דמות
היוצר.

בבריאת אדם לא נאמר "כי טוב" פרטי ,אלא רק אוזכרה שביעות רצון של הבורא מכל מעשה
הבריאה  -שכן אין אותו אדם תחום כאחד הברואים להיות 'טוב' ביסודו  -האדם יוצא מנקודה ניטרלית
ומחליט על מגמתו  -אם פניו כלפי מעלה ,או ,חלילה ,כלפי מטה .ברצונו נוסק וברצונו מתרסק.

נדמה ,כי לא לאדם זה נתכוון יונתן בן עוזיאל בתרגומו .הוא שינה את המילה "דמות" אל המילה
"דיוקן" ,ושתי המשמעויות  -שונות הן .דיוקן איננו בא לשוות את דמותו של המצוייר  -הדיוקן נועד
להוות תחליף מדוייק של האדם עצמו.

ב
הגמרא לומדת מאי טעמא חייב אבל בכפיית המיטה" ,דתני בר קפרא  :דמות דיוקני נתתי בהן
ובעוונותיהם הפכתיה" .ופירש רש"י " :דמות דיוקני  -בצלם א-לוהים עשה את האדם".

דיוקנו של הקב"ה הוא צלם א-להים ,היינו העתקו של הבורא בעולם הזה נמצא בדמות האדם,
שמהווה מעין כפיל לבוראו .האדם נצטווה ליזום וליצור כדי להוות שותף לקב"ה במעשה בראשית,
ומשקלקל בעוונותיו ,הפך הבורא את דמות כפילו עלי אדמות ,והמיתו.
הנימוקי יוסף 1מבאר שהמילה "דיוקן" מורכבת מהצירוף היווני "דיו ]שתי[ קני" .היינו שניות,
כשהראשון הוא הבורא והשני הוא אדם עצמו .שניות זו תתפרש במושגי יצירה ,כשהאדם משלים את
פעולתו של הבורא.
הגמרא במסכת סוטה )ל"ו ע"ב( דנה בסיפור על יוסף ואשת פוטיפר .בדיוק כאשר יוסף עומד לחטוא
דמות דיוקנו של אביו נראית לו בחלום .אין הכוונה לדמות בעלמא ,לאיזה שהוא זיכרון נוסטלגי של בית
אבא ,שצף ועולה ברגע שלפני החטא .לא ,זה לא יספיק" .ותתפשהו בבגדו " וכו'  -יוסף עבר כבר את
השלב בחטא שבו זיכרון ימי נעוריו ימנע אותו מלחטוא .אשת פוטיפר החלה בתהליך החטא בצורה
אקטיבית מאוד ,ומעתה דמות בלבד תהא חסרת ערך.

 1ב"ק קד ,ע"ב ]לז ,ע"א בדפי הרי"ף[" :כל הצורות נקראות דיוקני בשביל צורת האדם שנקראת דיוקני
על שם שהיא שניה לקונה ,שאין בכל הצורות כמותה ,כדכתיב 'כי בצלם א-להים עשה את האדם' ,ו'דיו'
כמו ' דיו פרצופי' )ברכות סא ,ע"א(".
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נדמה ,שכאן רק דיוקן יכול להועיל .הדיוקן הברור ,המוחש ,לא סתם בבואה; הדיוקן מופיע ליוסף
בחלון  -לא בתוך הבית ,לאמור  -יוסף כבר נמצא עמוק בתהליך החטא .כדי לחתור חתירה ולצאת ממנו
הוא לא יוכל אפילו לברוח אל הדלת  -גם היא סגרה כבר בעדו .יצטרך הוא להעפיל אל החלון .נותר לו
עוד מקום מפגש אחד עם עולם שמחוץ לבית-טומאה זה  -החלון! שם מופיעה לו דמות דיוקנו של אביו.
מדוייק לשון הגמרא "באתה דיוקנו"  -הדיוקן איננו נגלה ,גם לא נראה .הוא צריך לבוא ,מבחוץ .רק על
ידי פעולה אקטיבית נגדית ניתן יהיה למשוך את יוסף החוצה.

זהו תפקידו של הדיוקן  -יוסף רואה את אביו חי ,דינאמי ,בורח ,נרדף .מרומה שוב ושוב ,נאבק  -אך
תמיד קם על רגליו מנצח .יעקב יכול תמיד לאויביו כי הוא מעולם לא עצר ,כי תמיד המשיך בדרכו ,דרך
האמונה ,הלאה.

הדיוקן איננו רק פרצוף מוכר  -הדיוקן הוא אדם מוחשי ,המצווה עליו לבל ינוח ,לבל יעצור לרגע;
יוסף שואב ממנו כוחות דינאמיים ,ומנצח " :ויעזוב בגדו בידה וינוס החוצה" .עוצמתה של הניסה של
יוסף כה ניכרת ,שהפסוק מתאר את אשת פוטיפר עצמה "ויהי כראותה כי עזב בגדו בידה וינוס החוצה" -
היא כה המומה מעוצמת הניסה ,לא מבינה כיצד רגע לפני אותו עבד נבוך ,וכיצד מצליח הוא לאזור כוח
ולברוח .היא חוזרת על כך ,נפעמת ,שוב ושוב " -ויעזוב בגדו אצלי וינוס ויצא החוצה"; "וינוס החוצה".
את אותם תעצומות נפש יראה לימים גם ים סוף  -וינוס אף הוא; ניסה נגד טבעו ,כנגד ניסה נגד הטבע,
שהטביע יוסף בתעצומות נפשו.

הכוחות ,כאמור ,נשאבים מתוך דיוקן ,מתוך ראיית פועלו של יעקב ,ולא רק מתוך זכרו .כך ,בדיוקן,
הטביע יונתן בן עוזיאל את חותמו הפרשני על בריאת האדם .לא רק "דמות" ,כפי שתיאר אונקלוס -
פוטנציאל של כח שכלי; אלא דיוקן הבורא  -כוח דינאמי של יצירה .תוספת כוח זה לעולם איננה תוספת
של עוד מרכיב ,גם הוא המרכיב השכלי  -אשר יהפוך 'טוב' פרטי ל'טוב מאוד' כללי .כוח היצירה שבאדם
איננו עוד כוח .היצירתיות היא דבק מאחד ,לא מוסיפה אף מרכיב  -אך מסכמת את כל הבריאה .ניתן
לומר אפוא שה'טוב מאוד' במקרה דנן איננו תיאור כללי של הבריאה  -אלא נאמר כתיאור ביחס לאדם
עצמו  -בו הכול תלוי :ברצותו מסתת וברצותו מכתת.

ג
האדם שבו אנו עוסקים נברא זכר ונקבה .הרב סולובייצ'יק ראה בתיאור דמות אדם זו את "קהילת
ההדר" ,כפי שהוא מכנה זאת  -תיאור של אדם שלם ,בטוח בעצמו ,מצליחן .הבריאה היא של שתי ישויות
 "זכר ונקבה בראם"  -לשון רבים ,כיוון שאין פה התקשרות לשם יצירת מהות רוחנית אחידה .קהילתושל איש ההדר היא קהילה שבה איש את רעהו יעזורו מתוך הכרה בחוסר כוחו של היחיד להתעמת עם כל
הסובב אותו ,ומתוך רצונו בקשרים חברתיים שעל ידם יוכל לממש את רצונו .אין מדובר בביטוי שלילי,
אלא בצורת חיים שבה יחידים באים ויוצרים קשר של שותפות עסקית.
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ראינו לעיל שסוג אדם זה נוצר מתוך צורך של א-להים עצמו לבוא לידי בריאה מושלמת ,ליצור גורם
מאחד של כל היקום .ואכן ,אדם זה נוצר ללא חובות של הקרבה עצמית ,אלא נצטווה-נתהדר בפעולות
חיצוניות " :פרו ורבו ומלאו את הארץ וכבשוה" .הרב ראה בציווי זה את ציווי האדם ליצור ,להיות שותף
בבריאה לא-להים; את התפתחות הטכנולוגיה ,הכלכלה והמדע  -את שאיפתו של האדם לחקור
ולהתפשט הלאה ,להרחיב את מקום אוהלו של בוראו ולקרוא שם בשמו א-ל עולם .לא חובות יש כאן ,כי
אם הגשמת שאיפותיו של האדם ,נתינת דרור לחופש היצירה  -תוך הכרה דתית במעשה היצירה ,ובידיעה
שהיצירה באה ממקור עליון .כל היצירה ניתנת תחת רגליו " :כל שתה תחת רגליו" )תהילים ח' ,ז'(.

אין באפשרות האדם הבודד להגיע להישגים מרחיקי לכת  -שומה עליו לרתום את מבנה הקהילה לא
רק כי אין הוא יכול לתפקד בלעדיה ,אלא גם כי היא תגרום לו להגיע לשלמות עצמית  -הקהילה תפעל על
היחיד כגורם מאזן שידאג כי מטרותיו ופעולותיו לא יהיו נגועים בשיק ולים אגוצנטריים .כי אם יגיע
אדם לכך הרי שהחמיץ את מטרתו  -הוא פעל כמרחיב גבולות ,אך לא תקע בהם דגל .שטח פעולה זה
אמנם נכבש ,אך לא סומן ככבוש .אדם יוצר זקוק לקהילה ביצירה ,אך גם בפעולת הנסיגה ותחימת
הגבולות שאחרי הכיבוש.

אדם כיצור
א
ישנו אדם מסוג שני .האדם הראשון ,שליחו של הקב"ה לפעולתו בעולם יכול להצליח אך לא
להצמיח " :וכל עשב השדה טרם יצמח" .לשם הצמחה זקוקים לא רק לאובייקט מצווה ,שר שהוכתר
בכבוד ובהדר על מנת להשלים את הבריאה ,אלא לשאיפה
לא-להים .הקהילה היא פיתרון כממלכה מבצעת של דבר ה' ,אך לעולם תחסר לה אותה עריגה טבעית
לא-לוהות ,אותו צימאון לא-ל חי .בסוד היצירה טמון אותו כוח עריגה אל הקב"ה; לא תמצאוהו ב"זכר
ונקבה ברא אותם" ,ברבים ב"ויברך אותם" .לא בשגשוג ,בהצלחה ,בשעיטה קדימה ,אלא ב"אדם אין
לעבוד את האדמה" ,באותו 'אדם אין' ,האדם הבודד שנצטווה לעבוד את האדמה.

לא כיבוש ופריצה קדימה ,אלא עבודה קשה במקומו הטבעי  -היא שנותנת לאדם את חוויית קרבת
א-להים .המלך המנצח וכובש הלאה עם עמו עטור התהילה איננו מגיע לקרבת א-להים.

הקהילה שמכתירה על דגלה את תמונת הקב"ה איננה נשענת על אהבת א-להים ,אלא על יראה
גרידא .חוויה של יראת א-להים ,של נסיגה לאחור מפני הדרת גאונו ואז הגעה לאהבתו  -זו לא תוכר
בקהילת ההדר .יפה כוחה של בדידות כדי להעניק לאדם רגש של יחיד .אין בכוחו של ברוא-שני זה ללכת
קדימה בכוחות עצמו .הקב"ה נזקק 'לטפל' בו " -ויטע ה' א-להים גן בעץ מקדם וישם שם את האדם אשר
יצר" .איש קהילת זו נועד לבנות לעצמו קן ומחסה  -הן זהו ייעודו  -לצאת מן האובייקט הבודד ,להיהפך
ממושפע למשפיע .לא כך האיש הבודד  -הוא לא בא להשפיע .אין לו מגמות כיבוש .הוא בא להיות מושפע
 המום ,נפעם ,מהיצירה ומהעולם סביבו ,הוא נכנס לתפקידו .הוא לא נברא כמו האדם הראשון  -אלאנוצר " -וייצר ה'".
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יצירה היא יש מיש  -שלא כראשון שנברא יש מאין ,האדם השני נכנס אל תוך היש ובו הוא פועל .שם
גם מצטווה  -והפעם לא ציווי שיש בו פריצה קדימה ,אלא ציווי של חובות  -של שמירה על הקיים :
" ויניחהו בגן עדן לעובדה ולשומרה" .רק סוג אדם זה מצטווה על עץ הדעת ורק לו ניתנה אפשרות החטא
 תפקידו איננו בכיבוש תחת רגליו ,אלא בהגנה על הקיים ,המנסה למרוד בבורא " .ויניחהו"  -אין לומגמה לפרוץ הלאה ,אלא רק מנוחה הדריכוהו .לשקוט על שמריו ,לעדור ,לזבל ולעבוד את הקיים כדי
לשומרו מפני פגעיו-הוא .אדם זה עסוק בציווי הפנימי -לא בהגשמת מעשי ה' ,אלא בכח הבחירה.

גם חיי הקהילה שלו מעוגנים בישות אחת  -אדם .כך שמו .אין בו "זכר ונקבה" כמו באדם הראשון,
שכן המגמה שלו אחידה .כאשר מדובר על אופי המלחמה הפנימית שבקרבו ,על ה" לעובדה ולשומרה",
אין כל הבדל בין פלוני זה לפלוני אחר; גם לא בין איש לבין אישה .שאיפתו היא לשמור על חזות אחידה,
בלתי משתנה ,על עולם שנשאר בדיוק באותו מצב שבו נוצר ,ללא רמז למורדים בקיים .אין לו שום
כמיהה לשינוי.

אין זה כלל מענייננו כיצד פלוני זה נאבק ביצרו ,ומהי עבודתו של אחר .העבודה משתנה מאדם
לאדם ,ואולם עבודת השמירה נשארת זהה .לא כך הם פני הדברים באדם מהסוג הראשון  -לא הרי
כיבוש שטחו של ראובן ככיבוש שטחו של שמעון .כשאנו עוסקים בשטחים חדשים ,אנו שואפים לעולם
מחודש ,שלא ייראה כפי שנראה אמש .שם אנו זקוקים ל"ויברך אותם" ,לרבים ,לרב גוניות.
האדם השני הוא סתם 'אדם' ,בלי רבים  -הוא יוצר שלמות הווייתית אחת ,לא עוד שותפות ,כמו
בקהילת ההדר ,אלא ישות חדשה ,משלימה  :כל אחד מגן על שטח אחר ,אך זקוק לרעהו כדי להגיע
למטרה סופית " -לשומרה".

וכאן הבורא איננו מרוצה .לראשונה במעשה הבריאה מתחלף "כי טוב" ב"לא טוב" " :לא טוב היות
האדם לבדו .אעשה לו עזר כנגדו".

ב
הוויה של בדידות היא מנת חלקו של האדם השני .אינו דומה הוא חוסר האונים של אותו פועל
המרכיב בורג בבית החרושת וזקוק הוא לאחר ,שיפעיל את הסרט הנע ,לחוסר האונים של הגודר שדהו
ברוח אחת בעודה נופלת בצד השני .הראשון לא יצליח כיחיד  -הוא זקוק לשותפים .בלעדיהם איננו יעיל
 הוא יחידי .המילה "יחיד" אמנם מציינת הוויה נפרדת  -אך מכילה בקרבה גם את המילה "יחד" ,שכןשותפות אינה אלא מושג של ריבוי יחידים תחת מטרה אחת .היחיד מוצא יחיד כמותו ויוצר הוא את
היחד" .לפיכך נברא אדם יחידי ,כדי שיאמר בשבילי נברא העולם"  -היחידות היא תפקיד בעל משמעות,
נושא אחריות .לעתים הוא חסר ערך  -אך אין הוא מתסכל.

לא כך היא הבדידות " -איכה ישבה בדד" .דומה כי חוסר האונים היא היא תחושתו של הבודד.
תסכולה של ירושלים ניכר היטב בקינת "איכה"  -ה"איך" המתסכל ,הקיומי ,מחליף את שאלת "מה
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עושים" -שאלתו של היחיד .האדם השני נוצר כבודד ,חסר אונים ,מצווה ואכול חרדה נוכח האתגרים
העומדים לפניו והאמצעים הדלים העומדים לרשותו.

כאן נזקק א-להים לעשייה " :אעשה לו עזר כנגדו" .ומבאר הרמב"ן " :תיקון הדבר על מתכונתו".
היצור הקטוע ,הבודד ,נזקק ליד תומכת כדי להעמידו על תכליתו  -אין בו בעייה פונקציונלית שמפריעה
לו לממש את מטרתו ,כמו היחידות של היצור הראשון; הבעיה היא קיומית  -והפיתרון הוא בדמותו של
עזר כנגדו.

הקב"ה נוטל רגבי עפר מן האדמה ויוצר את כל חיית השדה ,ומביאה אל האדם  -אך הוא אינו יכול
לחיות עם קרוץ עפר נוסף .אין הבודד חש מלא שמחה לנוכח מציאת חבר-שותף בודד אחר .התסכול
הקיומי שלו איננו בא על סיפוקו במציאת כפיל-בודד .ירושלים לא תנוחם בחורבנה של מצרים או אשור.
הפיתרון איננו בעזר כנגדו" .וכל אשר יקרא לו האדם נפש חיה הוא שמו" ,ואדם לא מוצא לעצמו עזר
שיוגדר על פיו כ"נפש חיה"  -כנפש שהיא חיה ,2כמשהו שיש בו חיות אקזיסטנציאלית לעשות משהו
העולם.

כאן לומד אדם שיעור שונה  -הוא נופל בתרדמה וישן .אז מקבל הוא את השלמתו  -מתוך התרדמה,
מתוך חוסר האונים ,מתוך הפאסיביות ששרתה עליו בעקבות הייאוש  -דווקא שם יקום אדם לחיים
חדשים וייגאל מבדידותו .הבודד לא ימצא גאולה במציאת רעים שותפים-בודדים .הוא ימצא אותה
בעומק בדידותו ,בתוך המלאנכוליה סביבו ,בעוד א-ל מצווה אותו כשהכול סוגר עליו .שם  -מתוך
התרדמה ,ביטול כח החיים והטמיעה של האדם הסופי ברצון האין סופי  -שם ימצא גאולה .הוויתור
המוחלט שאליו מגיע אדם  -חוסר אונותו המתבטא בנפילה בתרדמה ,מביא בעקיפין ,שלא ביודעין -
לגאולה לא צפויה .אותה סטגנציה של תרדמה  -מוצאת בתוך תוכו צלע מוצקה ,חומר גלם לבניין מחודש.
אמנם זקוק הוא ליד א-להים שתבנה את הצלע  -הוא ויתר על שלו  -אך השלד המוצק שאפשר לו את
תנועת ההתבטלות הזו  -ייצור לו את הגאולה.

תחתנה הוא מקבל חזרה בשר  -וכך ,בגוף מחודש ,הוא מתעורר לחיים חדשים ,ומוצא את ההשלמה
לבדידותו ,אין אדם שני שותף .הוא ואשתו יהוו מעתה מהות אחת ,ישות חדשה ,לא עוד אוסף יחידים .3

איגוד זה היה קיים כבר בשלד הראשון של אדם ,אך הלה ניסה לחפש לעצמו שלד תואם  -בודד
כמותו  -ולא מצא .רק משהשכיל לסוג ממנו ,לוותר באופן מוחלט  -בנה לו הא-להים את הגאולה מתוך
שלדו ,והגוף נתאחד מחדש  -במובן רוחני ולא פיזי .התודעה האקזיסטנציאלית מוצאת גאולה מבפנים -
משכפרה בצורך לבקשה בחוץ.

 2ראה רמב"ן על אתר.
 3ראה רמב"ן ויקרא ב ,א; ובהרחבה עיין ב"על התשובה" לרב סולובייצ'יק" ,בין היחיד
והציבור",עמודים .98-79
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כך נוצרת קהילת ה"ברית" ,לא קהילה של שותפים ,שבה הכלל הוא הרבה פרטים ,אלא כלל שאינו
מורכב כלל מיחידיו  -כלל שהוא מושג חדש של אדם .כנסת ישראל.

המשכן  -מקומן של שתי הקהילות

א
משה רבנו מצטווה בעשיית המשכן .בין הכלים ,בולטים שניים ,שאופן ציוויים ,והדגשים עליהם
עמדה תורה כמעט וזהים .האחד  -בקודש ,השני  -בקודש הקודשים .המנורה ,שהשפעתה בקודש היא
כללית  -מאירה בכל הקודש ,ובכך חרגה היא מן התחום הפרטי ונהייתה כלי שנותן צביון לכל מקומו -
ובקודש הקודשים ,הכפורת ,שמבין שני כרוביה יוצא הקול ,קרי השראת שכינה ,מטרת קודש הקודשים
כולו.

נמשיך ונשווה בין שני הכלים :
שני הכלים נצטוו להיות מקשה אחת " :מקשה תעשה אותם משני קצות הכפורת"; "מקשה תיעשה
המנורה" ,ושוב " :כולה מקשה אחת זהב טהור".4

הכרובים צריכים להיות " פורשי כנפיים למעלה סוככים בכנ פיהם על הכפורת ,ופניהם איש אל אחיו.
אל הכפורת יהיו פני הכרובים" .היינו  :מגמתם כלפי מעלה .הכנפיים הם שטח ההתפשטות של האדם,
פרי יצירתו העצמית בעולם הזה  -והם מכוונים למעלה ,כאשר הפנים עצמם נוטים אל הכפורת ,אל
הבסיס ,אל המקום שמהווה את מקורם.5

הכרובים מסודרים כ'איש אל אחיו' ,זה לעומת זה .שניהם פונים אל המרכז .מטרתם ,להביא לגילוי
שכינה "מעל הכפורת ,מבין שני הכרובים" .היינו שכינה חופפת על הכרובים ,המתגלית מתוך ,או בנקודת
האמצע ,של חיבורם.

במנורה אנו מוצים דבר דומה " :וששה קנים יוצאים מצידיה ,שלושה קני מנורה מצידה האחד,
ושלושה קני מנורה מצידה השני" .גם שם יש סדר של 'זה לעומת זה' .ששת הקנים פונים אל הנר
האמצעי" .והאיר על עבר פניה"  -אור ששת הנרות מכוון כלפי הקנה האמצעי ,גוף המנורה" .6והעלה את
נרותיה"  -גם במנורה יש אלמנט של העלאה ,של מגמה כלפי מעלה .7המקרא מדגיש שוב ושוב את ששת
הקנים "היוצאים מן המנורה" ,תוך כדי אזכור מקורם.

 4גם בפרשת ויקהל מודגשים שתי המקשות " :מקשה עשה את המנורה"; "כולה מקשה אחת זהב
טהור".
 5ראה גם אבן עזרא על אתר.
6מעניין שבפרשת ויקהל לא מאוזכר עניין עשייתם של ששת הנרות באופן שיפנו אל גוף המנורה .כיוון
שבפעולה טכנית גרידא עסקינן ,בכיוונונם של הנרות כלפי המרכז ,הדבר אומר דרשני.
 7מהות זו מודגשת בהקמת המשכן ,פקודי מ ,כה " :ויעל הנרות לפני ה' וכו' ".
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גילוי השכינה במנורה איננו מוזכר באופן ישיר ,שהרי ההתגלות הייתה רק בקודש הקודשים .אולם
חז"ל ראו באש המנורה התקשרות בשכינה.8

משה מתקשה בתבנית המנורה ,והקב"ה נזקק להראותו מנורה של אש .ודאי שפרט זה איננו טכני
אלא מציין דבר מהותי באופייה של המנורה.

ב
הכרובים  -שניים ,נרות המנורה  -שבעה .מספרים אלו זכורים לנו היטב; שהרי נח נצטווה "ומכל
החי מכל בשר שניים מכל תביא אל התיבה להחיות איתך זכר ונקבה יהיו" ,ואח"כ יותר בפירוט" : 9מכל
הבהמה הטהורה תקח לך שבעה שבעה איש ואשתו ,ומן הבהמה אשר לא טהורה היא שניים איש
ואשתו".
הבהמה הטהורה נספרה בשבע  -ואילו הבהמה אשר איננה טהורה נספרה בשתיים.

אך מספרים אלה  -ראשיתם כימי עולם .משחר הבריאה ,עת ביטל הבורא האין סופי את אין
סופיותו ,כביכול ,וברא עולם סופי ,מוגבל  -המושגים החלו להימנות בשניים" .מיעוט רבים  -שתיים",
ובריאת העולם נותנת לטועה מקום לטעות שכביכול ישנן שתי רשויות .שתיים אינו מספר 'חיובי' כלפי
שמיא ,שהרי הוא מציין את תחילת הריבוי  -אין א-להים אחדותי ,אין סופי ,כי אם דיוטה תחתונה,
סופית ,מוחשית ,ומעליה דיוטה עליונה ,מטאפיזית.

שבע  -בשבעה ימים אלו ברא הקב"ה את עולמו .ששת הימים הבודדים ,הקטועים ,מקבלים מהות
אחת עת מצטרפים הם לחוליה האחרונה שבשרשרת ,השבת .ממנה יונקים את כוחם ,ואיתה יוצרים
מהות אחת.

שני ריבויים הם  :ריבוי שתכליתו לבטל את האחדות ,ריבוי שמפריד בין החלקים .כל פרט בריבוי זה
מציין שלמות אחרת ,סותרת את שלמות הפרט השני .ריבוי מסוג זה אף הוא יכול להוביל אל שלמות
כוללת ,כאשר ניקח את שני השלמים השונים ,מזה אחד ומזה אחד ,ונחברם גם יחד.

ואולם מקום ניתן גם לריבוי מסוג אחר ,ריבוי שאיננו מכיל פרטים סותרים ,אלא חלק ממהות
אחת .כל פרט ופרט מתוך ריבוי זה איננו סותר את השני אלא משלימו .אף אחד מן הפרטים איננו שלם -
אך איש את רעהו יעזורו ומהריבוי המשלים ייצא אחד.

 8דבר זה מובע ברעיונות רבים של חז"ל ,שראו את הארון כתורה שבכתב ואת המנורה כתורה שבעל פה.
ראה למשל נצי"ב פרשת תצווה ,שמות כז ,כ.
 9ראה רש"י בראשית ו ,יט; ז ,ט  .רמב"ן ו ,כ; ז,ח.
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הבריאה יצרה ניגודים  :אמת ושקר ,אור וחושך ,שמיים וארץ ,טוב ורע .תבל ומלואה מקבלים
הגדרה עצמית ,שיכולה להתפתח כנגד הבורא .היצירה יכולה להתבטא בפני עצמה ,ליצור ,לפעול -
ולחשוב שיצירתה עצמית היא ,נבדלת מאותו כוח עליון שמעליה.

הבריאה נוצרה אף היא בשבעה ימים ,כי כל יום איננו יכול להתקיים בפני עצמו; זקוק הוא למהות
של כל שבעת הימים ,לשבת  -תכליתם כולם ,כדי שתתן לכל חלק בפאזל בן שבעת החלקים את מהותו.
השבוע הבראשיתי ככלל איננו מתנגד לבורא ,אלא מקיים את רצונו בתוך מסגרתו.
הבהמה הטהורה תימנה שבעה שבעה ,שהרי שבע מספר 'טהור' הוא; הבהמה אשר איננה טהורה
תימנה בשתיים  -שהרי שתיים מציין את אפשרות הטעות ,את הטהור מול הטמא שרק בסוף יתברר
שהלא אחד הוא.

ג
כלי המקדש מסמלים את ההוויה כולה בצורות מצורות שונות ,ועל כן אף הם יציינו את שני
הריבויים בשני כלים שונים  :המנורה תציין את שבעת הנרות הבודדים ,הקטועים ,חסרי העצמאות.
זרועות המנורה אשר פושטים ימינה ושמאלה הם אנשי קהילת הברית ,שאין שותפותם שותפות עסקית,
כלומר מימוש רווחים הדדיים שאין היחיד יכול לספקם בתוקף היותו יחיד .שותפותם שותפות יוצרת
היא ,חבר אנשים שכל אחד נותן פן אחר ,משלים ,לתמונה הכוללת .כל נר תורם מאורו ,וכולם מכוונים
אל פני המנורה ,אל הנר המרכזי ,אל האמצע ,ואז יצטווה הכהן להעלות נר תמיד  -היינו את אותו האור
השלם ,האחיד ,שנוצר משבעת הנרות .כל נר הוא עבודה של אדם אחר ,ומתוך חיפוש הא-להים של כלל
הקהילה תעלה אש תמיד אחידה ,שבאש עצמה תשרה שכינה.
זו ההדגשה של מקשה אחת ,שכוללת בה את כל הקהילה .האש של המנורה היא חלק מהותי של
המנורה עצמה ,וכמוה גם השראת שכינה בקבילת הברית היא מתוך עצמה של הקהילה  -המהות של
חיבור שבעת הנרות זועקת חוויית קרבת א-להים פנימית.10

לא כן פני הכרובים .הם מקשה ,אבל לא אחת .כל אחד מהם ,הוא יצור יחידי ,עשוי זהב ,מצליח,
נפרד .הכרובים הם התקשרות קהילת ההדר ,כשכל אחד הוא שלמות בפני עצמה ,ישות נפרדת שאיננה
זקוקה לאיש .בעת רצון ,יהיו הכרובים פניהם איש אל אחיו ,וייצרו אחדות של שני שלמים מנוגדים,
שמראים שאכן ,טהור וטמא הלא אחת הוא.

השכינה איננה אימננטית בקהילת ההדר ,אלא היא חופפת מלמעלה ,מעל הכפורת מבין שני
הכרובים  -החיבור בין הזכר והנקבה ,בין הכרוב הראשון לכרוב השני ,הוא הגורם להשראת שכינה.

 10הרמב"ם במורה הנבוכים ]ג ,מה[ תיאר את המנורה ככלי שתפקידו ליצור אור פנימי בכל הקודש כולו.
אולם המנורה מסמלת גם את חוויית היראה הפנימית של האיש הבודד ,ובכך גם תיארה הרמב"ם; שני
תפקידים בעבודת המקדש  :הכהן נצטווה להיות גדול מאחיו ,הדור ,מרובה בגדים ,נראה יפה חיצונית.
איש הדר מרשים ,סמל לחיי דת משגשגים .אולם המנורה נותנת צביון של אווירה מתוחה משהו ,של
פחד ומסתורין האופף את כל עבודת הניגש אל הקודש.
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והתגלות שכינה זו הרי היא מלמעלה למטה ,כמו הלוחות אשר בארון  -חוויית ההתגלות היא חיצונית,
היא לא מתוך הכרובים עצמם .בעת צרה הם יוכלו להסתדר אחד בלי השני ,ואז יפנה כל אחד עורף
לחברו ,ולא תיווצר קהילת ההדר כלל.

ד
הרמב"ם מנה שתי מצוות נפרדות הקשורות למהות המקדש  :מורא המקדש ושמירת המקדש.11
מצוות מורא המקדש "שציוונו לירא מן המקדש הזה מאוד עד שנשים בנפשנו משא הפחד והיראה".
המצווה מציינת את אפיונו של ביהמ"ק כמקום מרוחק מההמון ,שצריך להיזהר מעלות בהר ונגוע
בקצהו.

מצוות שמירת המקדש ,מצד שני ,מאפיינת את אופי ההדר האופף את המקדש " :שציוונו לשמור
המקדש וללכת סביבו תמיד לכבדו ולרוממו ולגדלו...אינו דומה פלטרין שיש עליו שומרין לפלטרין שאין
עליו שומרים".

מקום המקדש מציין את שילובם של שני פנים אלו  :מקום מורא ומקום קדוש .אווירת היראה
שמטילים צללי המנורה ,כמו שתיאר הרמב"ם במורה הנבוכים ,ואווירת המלכות וההדר שמטיל צילם
של הכרובים.

ה
שלמה המלך בונה את בית המקדש הראשון .עם ישראל מגיע אל המנוחה ואל הנחלה; ממלכת דוד
ושלמה היא שלמות כלכלית ,עוצמה פוליטית ,קהילת הדר מאין כמוה .דורו של דוד  -כל אדם תחת גפנו
ותאנתו ,עובד ה' ,עולה למקדש .אך הם דילטורין ולכן אינם נוצחים במלחמה -חסר להם יסוד של שיתוף
אחיד .כל אדם בא מתוך עוצמתו הפרטית ,ונותן חלקו לכלל .שלמה רואה ליצור שני כרובי-ענק,
שעומדים על הרצפה ,וגובהם עשר אמות כל אחד .האינדיבידואליזם בשיאו.

כל שאיפתם של דוד ושלמה נתונה בהעלאת הארון אל קודש הקודשים  -אך אין בכרובים די.
זקוקים הם עם ישראל לנבוכדנצר ,שיבוא ויגלה את הארון ,או ליאשיהו שיראה לגונזו ,ואז יישארו הם
בבית שני בלי ארון ,בלי כרובים ,בלי השראת שכינה חיצונית.

כאן תבוא תקופה של הדגשת אלמנט המנורה ,שבשיאה היוותה את נס חנוכה ,שבה מבקש ה' לא
יצטרך לצאת אל הא-להים ,אלא יחווה אותו בתוך חייו ,בתוך קהילתו ,בתוך אורחותיו היום יומיים.
עבודת המנורה והנרות תיהפך למוטיב מרכזי בעבודת הבית .ומשייחרב היסוד השיתופי בעבודת השם,
על ידי שנאת חינם ,ייחרב גם הבניין כולו.

11

מצוות עשה כ"א וכ"ב בספר המצוות.

משה כהן 256

רק משתלמד קהילת ההדר להפוך לקהילת ברית ,ולחיות כקולקטיב עובד ה' ,רק אז יוכל השיתוף
שבין המנורה ,ובין שני הכרובים ,לחזור ולהתממש .כשהתוכן שיוצק אל תוך הכלים יהיה תוכן של
שיתוף ,של איחוד הגוי כולו  -או אז יהיה הבית בנוי בתפארתו כבראשונה.

הקרבה
א
"לא טוב היות האדם לבדו" .מצינו בספר בראשית עוד אדם שנותר לבדו  " :ויוותר יעקב לבדו".

יעקב מצליח לגנוב מעשו אחיו את הבכורה .גם את הברכה מצליח הוא ליטול בעורמה .לכאורה,
האח הצעיר ,המצליחן ,המקדים תמיד את אחיו .זהו הקשר שבו מתקשר יעקב גם אל בוראו  -הוא מסיג
את רגלי אחיו ,החל מיוצאם לאוויר העולם ,מפיסת אדמה ועוד פיסת אדמה ,כובש את שטחיו ומקדישם
לה' .יעקב היה מיועד להיות "איש תם יושב אוהלים"  -לא דינאמי ,לא תוסס ,אלא יושב ,נח  -עובד
ושומר על העולם .אך כל ניסיונו היה בתפיסת עקב אחיו ,בניסיון להיות אקטיבי כמותו ,יחיד ,שלם ,איש
הדר.

גם רבקה היא אם תומכת ומעודדת את בנה הצעיר המצליחן  -בבית לבן לא היה מקום שבו אפשר
היה להשיג משהו בלי להיות פעיל ,ערום ,רמאי" .ויהי כשמוע לבן את שמע יעקב בן אחותו וירוץ לקראתו
ויחבק לו וינשק לו ויביאהו אל ביתו ")בראשית כט :יג( .כמה פעלים מתארים את לבן בפסוק! לבן הוא
האיש הרץ  -לכל מקום שבו אפשר להשיג משהו חדש" .למה תעמוד בחוץ?" היא שאלת הנצח של לבן -
מה יועילו לך חיי עבודה ושמירה ,בחוץ ,מנותק מאתגרי כיבוש .האדם נועד לרוץ ,להשיג ,לחטוף ,לכבוש.

כזו היא גם רבקה; כמובן שבצורת חיים טהורה יותר .יעקב נקרא ליטול את נטל האיש הרץ ,והוא
מממש את ציווי אימו ,בנוטלו ברכות של "רץ"  :שגשוג כלכלי ,רוב דגן ותירוש ,עבדים ,גביר לאחיו.

אך המציאות טפחה על פניו של יעקב .הוא נאלץ לברוח ללבן .את משפחתו הניח .נכסים ועושר לא
ראה ולא ידע .גם בשלבים מאוחרים ,לאחר שנים של עבודה יצטרך לשים את כל הונו על הגמלים ולברוח
משדה ארם .בעל כורחו יהפוך הוא את תדמית המצליחן ,איש ההדר ,לתדמית קודרת של איש בודד .נטול
כל קיום; כל חיי ההצלחה לא נשאו פרי  -הברכות ,על פי פשוטו ,מעולם לא נתקיימו .ואז ,בעודו בורח
מפני עשו אחיו ,הוא נופל ונרדם .ובחלומו  -סולם שמלאכי א-להים עולים ויורדים בו .הגמרא נותנת לנו
רמז על חוויתו של יעקב :

"תנא  :עולים ומסתכלין בדיוקנו של מעלה ויורדין ומסתכלים בדיוקנו של מטה .בעו לסכוניה .מיד
" -והנה ה' ניצב עליו" .אמר רשב"ל  :אלמלא מקרא כתוב אי אפשר לאומרו...כאדם שמניף על בנו".

אותו דיוקן שרואה יוסף ,אותה דמות דינאמית של יעקב שהשיגה בכורה וברכה והגיעה בחיי
היצירה שלה עד שנחקקה בכיסא הכבוד ,אותו איש הדר בשיא כוחו  -חלפה עתה שעתו .מעתה הוא יהיה
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בדמות דיוקנו התחתון .זמן הגיע לממש את הייעוד האמיתי שלו .המלאכים מתקנאים ביעקב ,ומכאן
יתחיל דלדול של כל ערכי ההדר ,אל מול קניית ערכי בדידות .אותו כבוד ה' שיעקב מממש בעולם הזה
הגיע עד שלמות ,עד כיסא הכבוד .יעקב גומר את פעולתו כשליח של הקב"ה בעולם איש ההדר  -ומלאכיו
עולים כסמל לגמר תפקיד יעקב-היוצר .מעתה ייוותר יעקב בודד ,ללא מלאכים מדיליה .תפקידו משתנה
 ה' ניצב עליו ,והוא זה שישלח מלאכו לפניו ,בהשגחה צמודה .ה"פרו ורבו ומלאו את הארץ" מתחלףב" לעובדה ולשומרה"  -וה' משיב לו בשמירה תחת שמירה.

ב
יעקב מוצא בבדידותו שותף  -הקב"ה" .והנה אנוכי עימך ושמרתיך בכל אשא תלך"; "אשרי שא-ל
יעקב בעזרו"  -ה' מהווה ליעקב את ה'עזר כנגדו' של האדם השני .החלום היה מעין אותה תרדמה
שאדה"ר חווה  -בתרדמה זו הפך לאדם סובל ,בודד" .ויירא ויאמר"  -מעתה אין הוא יוצר מצליח .חוויית
הבריאה מאיימת עליו .האין סוף מטיל צל מפחיד על כל צעד ושעל שלו.

יעקב קץ משנתו ,כאדה"ר בשעתו  -אלא שהבדל אחד משמעותי ביניהם  :יעקב קם בדיוק כמו שהלך
לישון .הוא לא חסר כלום .כל צלעותיו מונחות במקומן .הוא לא נדרש להקריב .את פיתרון בדידותו הוא
מנסה למצוא בבדידותו של הא-ל .את אותה אבן עליה ישן ,אותה אבן שסימלה את כל שנותר לו ,את
האדם הבודד בצורה החדה ביותר ,המוצא לו רע באבן דוממת  -אותה עצמה יהפוך לגאולה ,לבניין .לבית
א-להים .מדומם חסר משמעות תהיה היא מנוף לתהליך דינאמי.

אלא שחסרה ליעקב אותה פעולה של רתיעה לאחור .הטבע הוא שגרם לאובדן נכסיו וקשריו עם
משפחתו .יעקב לא יזם כלום .הוא לא הסכים להוציא צלע ממנו .מעתה לא יתמקד הוא בשום ניסיון
כיבוש או דחיקת רגליים .גם את התרפים הוא לא ירצה ליטול  -כל שאיפתו בשימור הקיים ,בשמירה על
משפחתו" .אקומה ארעה צאנך אשמור"  -זה המוטו החדש שיעקב מאמץ לעצמו .הוא אינו כובש ,אלא
שומר .הוא בורח מלבן ,ומסכם איתו על גבול "עד הגל הזה ועדה המצבה אם אני לא אעבור עליך את הגל
הזה ואם אתה לא תעבור"וכו' .אין עוד כיבוש ,אלא תחימה של " שלי שלי ושלך שלך".

"יעקב קראו בית"  -אימתי? בחלום .אז הוא מבין כי אין תפקידו לעלות על הרים כאברהם ,ואף לא
לשוח בשדה כאביו יצחק .תפקידו הוא שמירה על הבית .מאדם פעלתן ,מעיז ,עוקב" ,בא אחיך במרמה",
הוא הופך לאדם ירא" .כי ירא אנוכי אותו פן יבוא והיכני אם על בנים"  -הוא בודד כפי שלא היה מעולם.
"לולי א-להי אבי ופחד יצחק היה לי"  -לא עוד יעקב בעל הברכות והעושר .הוא גלמוד בפחדו ,אחוז
רדיפה ,ואז "והוא לן בלילה ההוא במחנה"  -ובסופו של הלילה יגיע אל מאבק הנצח עם המלאך.

מה קורה באותו לילה? דומה כי יעקב לן פעם נוספת ,עובר חוויה דתית זהה למה שעבר בחלום -
אלא שהפעם הוא יבין את המסר ויידע לממשו כדי להשיג גאולה עצמית.

את מה שלא הבין בחלום ,יבין עתה .אי אפשר להיות בודד ולצפות לקרבת א-להים ,כשאתה שומר
על הקיים לך  -על הנשים ,על הרכוש ,על המסגרת המקיפה .שומה עליך לצאת למחנה לבד ,לא לישון
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בלילה באוהל אלא במחנה ,להקריב את עצמך באומץ  -הוא לקום בלילה ולקחת את הנשים והילדים אל
מעבר למעבר יבוק  -להיות מוכן לאובדן כל היקר לך במלחמתך על גאולתך הדתית .הדרך אל איש
האמונה תתבע היא מהאדם הבודד הקרבה .המילה "ויקח" מיותרת בפסוק "וייקחם ויעבירם את הנחל",
אולם נדמה שהפסוק רומז לנו על אסוציאציה מוכרת " :ויקח אחת מצלעותיו ויסגור בשר תחתנה" .יעקב
הבין כי הא-להים אינו רוצה בלקיחה סתמית של האבן אשר שם מראשותיו ,בהקרבת קניינים חיצוניים.
יעקב נדרש להקריב את כל היקר לו  :את אשתו ואת אחד עשר ילדיו ,לוותר עליהם ויתור מוחלט ,לבטל
את כל היש המקיף אותו  -ואז להיאבק עם המלאך .רק ניתוח של הוצאת צלע מבשרו תהווה הקרבה
עצמית .רק נכונות לוויתור אינסופי ,תאפשר ליעקב לזכות מחדש בכל אשר אסף .כמו א-להים הבונה את
הצלע ,יוכל הוא לבנות את ה"בית א-להים"  -אך ראשית  :הקרבה.

ג
"ויוותר יעקב לבדו"  -חזר על פכים קטנים )חולין צ"א(  -כי בביטול אינסופי אין לשכוח כלום .הכל
בטל  -הכל ,גם פכים קטנים .יעקב נותר ערום לא רק מהדרו ,אלא גם האיש הבודד נדרש לעקידת כל
היקר לו ,למאבק מסכם עם שרו של עשו ,בבחינת להיות או לחדול .אז ,במפגש עם האיש ,יגלה האיש
הבודד שדווקא מתוך הקרבה חוזרים אליו הקניינים באורח פראדוקסלי .יעקב הקריב את כף רגל ירכו;
כמו אדה"ר שהקריב צלע מבשרו ,כדי לבנות מהצלע אישה ,כך מקריב יעקב את גיד הנשה כדי לבנות
ממנו עם .אדה"ר זכה להקמת קהלת הברית ,לקשר עם הקב"ה .ייסורי בדידותו החזירו אותו אל
האמונה .גם יעקב ,האיש המתייסר ,מקבל מתוך אותו מאבק חזרה את הניצחון ,את הגבורה ,את
הכאריזמה.

מעתה הוא ראוי לבנות בית ,בית של עם עצמאי ודינאמי .הוא אולי פצוע בכף ירכו ,ויהיה אשר יהיה
פירושה של פציעה זו ,אך את הדבר החשוב מכל השיג  :האיש הבודד פגש את איש האמונה .לא רק במובן
הפרטי ,האישי ,כמו אדם הראשון ,אלא במובן הקיבוצי .לפנינו עליית מדרגה  :הקרבה המושגת היא לא
בין היחיד לא-להיו ,אלא בין משפחה ,שבט ,ובין א-להים.

משזכה יעקב סוף סוף להכיר בתפקידו לא כאיש הדר הישגי ,אלא כאיש רדוף המקריב בבדידותו
קורבן אחר קורבן  -זכה להתעלות אל הטרנסצנדנטי .הקיבוץ המשפחתי הוקרב; יעקב ביטל את עצמו,
אך זכה לחוויה קירקגורית של זכייה בעצמו מחדש .מעולם לא היה יעקב כה שלם " -ויבוא יעקב שלם".
לא שלמות של איש הדר ,של ברכות שמיים וארץ; אלא שלמות מתוך ביטול כל היש ,שלמות שהיא היא
תפקידו האמיתי של יעקב.

"לא יעקב ייקרא שמך עוד כי אם ישראל" .יעקב שב מתוך הכלום אל מקורו ,אל ה"יושב אוהלים".
האיש התם מימש את ייעודו כשומר ,ואז הבשיל הזמן ללכת הלאה .אין משמעות לשם יעקב עוד  -לשם
של עקיבות ומאבקים .מעתה הוא ישראל ,שם שיבטא את "שרית עם א-להים  -ותוכל" .לאחר שאיש
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קהלת הברית הצליח להתחבר עם א-להיו ולגבור על בדידותו ,חוזר הוא אל איש ההדר .הוא שורה עם א-
12
להים ,ומנצחם.

ד
לכשתמצי לומר ,כל כולו של מזמור כ"ב בתהילים ,בנושא זה ממש הוא עוסק.
איילת השחר ,היא כנסת ישראל ,נותרה לבדה " :א-לי א-לי ,למה עזבתני?" מתוארת היא תנועת
האמונה של אבותיה של האיילה " :בך בטחו ותפלטמו"; "אליך זעקו ונמלטו  -בך בטחו ולא בושו" .הם
ידעו ליצור קהילת ברית .ואני? " -סבבוני פרים רבים ,אבירי בשן כתרוני" .עם לבדד ישכון  -מכותר
ונבדל .העם שבע צרות  -נבוכדנצר ,המן .העם עוקד את עצמו על מזבח האמונה" .כמים נשפכתי"  -ביטול
עצמי מוחלט" .היה לבי כדונג ,נמס בתוך מעיי"  -חרדת נטישה.

ואז שולח הא-להים את ידו מן החור " -אספרה שמך לאחיי ,בתוך קהל אהללך"  -היחיד הפך
למשפחה ,והמשפחה יצרה עם א-להים קהל .ובסופו של דבר" ,יבואו ויגידו צדקתו ,לעם נולד כי עשה".
העם נולד מחדש ,מתוך הבדידות ,מתוך ההקרבה.

ה
תיאור דומה נמצא אצל אליהו .כאשר הוא ניגש למבחנו הקובע מול נביאי הבעל ,הוא לוקח אבנים
ובונה מזבח :
"ויקח אליהו שתים עשרה אבנים כמספר שבטי בני יעקב אשר היה דבר ה' אליו לאמור ישראל יהיה
שמך".
מה ראה הכתוב להזכיר את השם הכפול של יעקב דווקא במקום זה?

אליהו הוא מאז ומעולם איש הברית .עם פריצתו הדרמטית אל ההיסטוריה" ,חי ה' אם יהיה לחם
ומים כי אם לפי דברי" ניכר הוא מיד כאיש בודד .נביא זעם ,שנוא נפשו של המלך ,חבריו היחידים הם
עורבים המביאים לו לחם ובשר .אכול הוא כעס כלפי העם " :עד מתי אתם פוסחים על שתי הסעיפים??"
 -זעקה זו מהדהדת מהרגע הראשון של תיאורו כנביא .העולם המודרני ,על כל שכלוליו ופלאיו ,דוחה

 12בנושא זה בא לידי ביטוי ההבדל בין הפילוסוף הדני סרן קירקגור )המאה ה ,(-19ובין הרב סולובייצ'יק.
הרבה ממשנתו של הרב לקוחה ממשנתו של קירקגור )בספרו "חיל ורעדה"( ,אולם בשעה שקירקגור
ראה את תפקיד איש האמונה בביטול קהלת ההדר והגעה אל הבדידות ,אל החוויה הפרטית של קרבת
א-להים ,מתוך ביטול העצמיות ,המשיך הרב סולובייצ'יק הלאה .הוא טען ,שיש שלב נוסף :חזרה אל
ההדר .האדם ,בתהליך של רצוא ושוב ,נסוג לאחור לאחר שהשיג ,נותן לא-להים את כל הישגיו ומפתח
תחושה של קשר בלתי אמצעי של היצור והיוצר .מכאן ואילך ,מקבל הוא את חירות היצירה מחדש .עיין
בהערה  47ב"איש האמונה".
הפילוסופיה הדתית של קירקגור מסמלת את צורת המחשבה הנוצרית  -איש ההדר מחריב בעצמו את
חייו כדי לחיות חיי סגפנות והתבדלות .גישת הרב סולובייצ'יק ,מאידך גיסא ,מחייבת את בניינו
המחודש של בית ההדר ,שהרי זו מטרת האדם כיוצר.
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אותו .עד מתי אפשר להיות מצליחנים ,אנשי תרבות ומדע ,שכובשים הלאה והלאה  -מרחיבים אופקים,
עוסקים במדע ובטכנולוגיה  -אך לא טורחים לעצור לרגע במרוצתם ,להפנות מבט ולבדוק האם החוויה
הדתית שלהם היא גם בפנימיותם .חושבים הם אנשי זמננו ש"גם מזה אל תנח את ידך" ,וסבורים הם
שתורה גם מדע עלתה בידם .ולא היא .כיבושיהם אכן מרחיקי לכת  -לא רק בתחום המדע ,אלא גם
בתחום התורני .אולם האדם ספון החוויה הדתית  -אייכה?? היכן הוא אותו אדם ,שלא רואה רק את את
ה'וכבשוה' אלא גם את ה' לעובדה ולשומרה'? האם עצר בדרך אל מרוצתו עדי קבר לבדוק גם את בגדיו?

"עד מתי אתם פוסחים על שתי הסעיפים"  -זוהי זעקת הייסורים של אליהו ,האדם הבודד" .ויאמר
אליהו אל העם  :אני נותרתי נביא לה' לבדי"  -כמו יעקב במעבר יבוק .אליהו ניגש אל דרך חד סטרית -
הוא מהמר על הכל ,אך כאן זה כבר לא בתחום האני הפרטי שלו .גם לא בתחום המשפחתי .הוא ממילא
ימשיך להיות אותו נביא זעם זעוף פנים גם אחרי העימות עם נביאי הבעל .אליהו מהמר על דבר הרבה
יותר גדול  -הוא מקריב את כל הקולקטיב ,את הקשר בין ה' ובין העם על מנת לצורפו  -ואכן עולה בידו
להוציאו מזוקק.

על כף המאזניים תלוי עתה קשר חווייתי פנימי בין עם לא-להיו ,או שמא ,חלילה ,תחליף זול של
עבודת בעל? אליהו מגלם את דמותו של יעקב .הבודד הרוצה לקנות את אמונתו נדרש לצעד מכריע .הוא
שוב נותר לבדו  -ובונה מזבח מי"ב אבנים  -כאן המקום שבו הכתוב מחזירנו אל מאבקו של יעקב,
המקום שבו הוחלף שמו מיעקב לישראל .אליהו מעלה על המזבח את העקדה שלו  -וגם הוא זוכה
למדרגה של שם ישראל.

"ענני ה' ענני ,ויידעו העם הזה כי אתה ה' הא-להים ואתה הסיבות את ליבם אחורנית"  -מעבר
לפשט ,צפה ועולה על פני הכתוב חווייתו הפנימית של אליהו " :ואתה הסיבות את ליבם אחורנית"  -יודע
האדם הראשון לכבוש ולרדות ,לפאר ולהדר .אך יודע אליהו שעתה הוא עת כנוס .פעולה רגרסיבית
נדרשת ,ואליהו מרגיש שבהקרבה זו וברתיעתו אחורה הוא נותן מקום לאין סופי לשכון פנימה בתוך
ליבם של העם .רוח חדשה אכן אוחזת בעם; הוא נופל על פניו בקריאה " :ה' הוא הא-להים ,ה' הוא הא-
להים"!

אותו "ה' א-להים" שבורא את האדם השני ,פרי שילובו של ה' ,מחד ,הא-ל הנעלם ,החבוי ,המתנשא
 וא-להים ,מאידך ,הקרוב לקוראיו ,המציץ מן החרכים ,האוהב והמחייך .ה' וא-להים הם שלמות אחת -האדם הבודד ,שראה את ה' רם ונישא ,רחוק ומאיים  -חווה את ה' כדורש את דורשיו ,ומבין עתה שאותו
טרנסצנדנטי יכול להתגלות כששוליו מלאים את ההיכל.

העם ,שהתנכר לעולם הקוסמי סביבו ,ורץ אחרי שאיפות וקריירות ,יצר יחדיו קהילה הרמונית
חדשה .דווקא מתוך הפראדוקס הגדול שבין א-ל שוכן שחקים ובין א-ל המתגלה לאדם ,תצמח ישועה.
בנופלו על פניו נותן העם ביטוי לנסיגה לאחור ,לידיעה שהכל בטל אל מול ה'  -אותו ה' ,שם הוויה
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מופשט ,נסתר  -הוא הא-להים ,כוחות הטבע המתגלות לנו 13 .מעתה מצאה הרעייה את דודה  -אדם מצא
את חווה .קהילת הברית הוקמה .יחס היראה והפחד מהאין סוף יהפוך לאהבת הבריאה ליוצרה.

מהקרבה אל קירבה
א
האם בגאולה זו בא אדם אל סיפוקו? דומני ,שעדיין לא .האדם הבודד אומנם נחלץ משבי יצוריו ,אך
אין בכך כדי להבטיח שימלא את ייעודו כשומר .אליהו ,שנגאל אל האמונה ,אחרי שביטל את כל עצמיותו
אל הקב"ה  -חווה את אור פניו של הבורא ,אולם לא מצליח לחוש באישיותו העצמית .נדמה לו כי
האינסוף בלע את הסוף ,ומה תפקיד לו בעולם הזה?
"וישכב ויישן תחת רותם אחד"  -גם הוא ,ככל קודמיו ,עובר את חוויית התרדמה .אולם בעוד
שאדה"ר ויעקב קמו משנתם אל יצירה עצמית חדשה ,אל הקמת עולם או עם ,אליהו חש רק בנוכחותו
של הבורא  -הוא לא מכיר בעצמיותו האישית .לא זוכה הוא להגיע לאהבה  -הוא נשאר עדיין ביראה .הוא
לא מתעורר מאותה שינה  -רק לאחר שמלאך מעירו " :ויאמר ,קום אכול ,כי רב ממך הדרך" .אל תצפה
למימושים והגשמות; אל תחשוב שבגאולתך באתה אל היצירה העצמית .לפעמים תחוש כי רב ממך
הדרך .לא עליך המלאכה לגמור ,ואי אתה בן חורין ליבטל הימנה.

אותו שיעור שהוא מקבל מפי המלאך ,נושא אותו ישן ,סהרורי ,מבולבל ,ארבעים יום וארבעים
לילה" .ויאמר קנוא קינאתי...ואיוותר אני לבדי ,ויבקשו את נפשי לקחתה" .הבודד שהקריב כדי לגשת
אל הקודש ,מצא שם רק מזבח ולא מצא את מנחתו-הוא .אליהו מרגיש שפעולה זו לוקחת ממנו את נפשו,
את לשד החיים שלו  -אולי אין הוא מסוגל לעמוד בכך? האם נגזר עליו להיות עבד לאדון מצווה?

זעקתו של איוב " :מה אנוש כי תגדלנו וכי תשית אליו ליבך"?" ;14ולמה מרחם הוצאתני אגוע ואין
לא תראני" - 15זוהי הרגשתו של אליהו  -חוסר אונים מוחלט.
מותש ,שואל הוא את נפשו למות.

כאן למד הוא שיעור חדש באמונה .כדי להבין את המסר ,נחזור אל דמות גלמודה אחרת ,שעמדה,
שנים רבות לפני כן ,על אותו הר ,בודדת אף היא.

ב
הרב סולובייצ'יק עמד באריכות על ההבדל בין משה ובין האבות .האבות היו אחוזים תחושה
אקזיסטנציאלית של הקב"ה  -הם היו עסוקים בלחפש אחריו שוב ושוב ,לעתים אף בלי תגובה מצידו.

 13עיין בנפש החיים שער ג פרק ה.
 14איוב ז ,יז.
 15איוב י ,יח.
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משה ,מן העבר השני ,התחמק בסנה מתודעת השליחות ,כאשר ה' מחפש אחריו .ה' קבל על כך בריש
פרשת "וארא" " :ושמי ה' לא נודעתי להם"  -אליהם לא היה זקוק הקב"ה להתגלות; הם היו חדורי
אמונת ברית ,ואלו משה היה איש הדר מבחינה דתית .אופן ההתקשרות שלו הוא חיצוני .ה' רואה בו
כשליחו ,והוא עוזר לו ליצור עם עלי אדמות ,שאת תהילתו יספרו .השליח ,מעצם תפקידו ,הוא איש הדר
16
 :תפקידו ליצור חלות בשם משלחו.

משה הולך אל פרעה ,משה מוציא את ישראל ממצרים ,קורע את הים ,מביא את העם אל מול ההר.
הוא עולה אל ההר ,מגיע לשיא פסגת האנושות  -האדם העולה אל הא-להים הוא שיאו של איש ההדר.

ואז חוטא העם בעגל" .לך רד כי שיחת עמך"  -תדמית ההדר מתרסקת" .לא נתתי לך גדולה אלא
בשבילם .באותה שעה נתנדה משה מבית דין של מעלה" )רש"י ,שמות לב ,ז( .כל תפקידו של איש ההדר
ביצירה היא בסביבתו הטבעית .כשזו קורסת ,אין לו עוד אפשרות להביע את חותמו .הקב"ה מאשים את
משה שבני טיפוחיו ,הערב רב ,הם שגרמו לחטא " :כי שיחת עמך  -שיחת העם לא נאמר ,אלא עמך .ערב
רב שקיבלת מעצמך וגיירתם ולא נמלכת בי ,ואמרת טוב שידבקו גרים בשכינה הם שיחתו והשחיתו"
)רש"י שם(.
משה ,המצטייר כאן כמגייר על דעת עצמו ,מנסה להביא להכרה של כמה שיותר אנשים בבורא .הוא
נוטל קבוצה ,שרצונה האמיתי להתקרב לעם ישראל איננו ברור ,ומנסה לגיירה ,לקרבה ,על מנת ליצור
ולפתח אמונה בקנה מידה רחב יותר.

בחטא העגל ,באה יצירתו האנושית של איש ההדר ,היינו משה ,אל קיצוניות טראגית .אין כאן
המקום להיכנס ולדון בחטא העגל ,ואולם ברור שהחטא הוא פרי היצירה האנושית ,פרי החיפוש אחר
מורה דרך חיצוני ,שינהיג עם של יוצרים ,עם של אנשי כיבוש ,שכל בקשת ה' שלהם איננה חוויה פנימית,
אלא רצון למצוא מנהיג על' ,סופר-יוצר' .זהו הרעיון הגלום ביצירת עגל זהב ,דבר מושלם אסתטית ,בעל
רושם חיצוני ,עשוי ממיטב נזמי הזהב ,פרי הקניין האנושי .אותו עגל מסכה ,היצירה האנושית הכי גדולה
למראה ועם זאת מזויפת ,לא אמיתית" ,מסכה" .אי אפשר להגיע אל ה' רק מתוך הדר חיצוני.

ג
חטא העגל הוא נקודת מפנה גדולה בתפקידו של משה .הוא רואה מה מסוכנת יכולה להיות בקשת
האמת של איש ההדר שלא הגיע אל החוויה הפנימית .גם יצירתו שלו עצמו ,הגרים ,הוכיחה את מימדי
הסיכון הכורכים בה .ה' גוער בו 'לך רד' ,ופה בא לידי סיומו פרקו של איש ההדר.

כאן מציע לו ה' דרך חדשה בחיפוש הא-להים .מתוך חורבנו הגמור של עולם ההדר ,תוך כילוי כל
היש העכשווי  :השמדת עם ישראל ,מציע ה' בנייה מחדש :
"ואעשה אותך לגוי גדול" .גוי ,שלא יפעל עוד על חיפוש ה' בקניין חיצוני ,אלא יבקשהו דווקא מתוך
חוויה פנימית .משה מבין ,ואז " :ויחל משה"; משה עובר להשתמש בכלי העיקרי של קהילת הברית :

 16על מושג השליחות במשנתו של הרב סולובייצ'יק ראה " :שליחות" ,ימי זיכרון ,עמודים .27-23
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התפילה .בסיומה של אותה תפילה ,לא יהיה עוד היחס אל עם ישראל כ"עמך"" ,העם הזה" ,אלא שוב
"וינחם ה' על הרעה אשר דיבר לעשות לעמו".

משה מקבל את תפקידו כבונה מחדש של עם ישראל שלאחר חטא העגל ,והוא משכנע את הקב"ה
לאפשר לו את בניין העם מתוך הקיים ,תוך חורבן קטן יחסית ,של כשלושת אלפים איש ,ולא מתוך חורבן
מלא .הוא יורד מן ההר ,ומיד מתחיל בפעולות של שיבור הקיים  :הוא טוחן את העגל דק דק וזורהו על
פני המים" .וישק את בני ישראל"  -מעבר לפרשנות חז"ל "נתכוון לבודקם כסוטות" ,ניתן לראות
במעשהו זה של משה צורה חדשה בעבודת ה'  :אין יותר בקשה חיצונית של ה' ,אלא בקשה פנימית,
כשכביכול ה' "בתוך מעיך" .העגל האסתטי נטחן עד דק ,שכן אין משמעות לאלוהי הדר  -הא-לוהים יהיה
מעתה פנימי ,חווייתי.

משה מפרק את העם מנזמיהם ,ומבטל את כל הקניין הפרטי שלהם ,לאמור  :עבודת ה' לא תבוא
אלא מתוך ביטול הקניין החיצוני ,מתוך חוויה קיומית בבורא.

גם בעמידתו של משה בשער המחנה ,בקריאתו "מי לה' אליי" ,ניתן לראות את הצורה החדשה  -אין
17
עוד יציאה חיצונית מחוץ למסגרת ,של בניין חסר גבולות  -יש מחנה אחד ,ובתוכו ה'.

ד
מתוך שורת צעדים ראשוניים אלו חוזר משה אל הקב"ה ,ובידו טענה "אנא חטא העם הזה חטאה
גדולה ויעשו להם אלוהי זהב"  -אתה הוא שגרמת להם שהשפעת להם זהב וכל חפצם )רש"י( .צורת
ההנהגה של הקב"ה מאז יציאת מצרים יכולה הייתה לגרום להלך רוחות זה שהביא את יצירתו של העגל
 :העם ראה מאז ומעולם את הקב"ה כאיש הדר  -אותו איש מלחמה שעל הים ,שמנצח ומחלק להם את
שלל אויביו ,לא נתגלה לעם מתוך עצמם .ואם לא תעזור טענה זו ,אומר משה" ,מחני נא מספרך אשר
כתבת" ,שכן אם נדרשת מחייה כללית של כל קהילת ההדר ,אז גם משה מוותר על נכסיו ההדריים.

ה' מתרצה ,ומשה מצטווה "לך נחה את העם" .המילה "נחה" מציינת מנוחה ,שכן הקשר של העם עם
בוראו לא יבוא מתוך התרוצצותו ופעלתנותו של איש ההדר ,אלא מתוך קשר אקזיסטנציאלי של האדם,
הבא דווקא מתוך מנוחה .כאן מסתיים פרקו השני של חטא העגל  -לאחר הקיצוניות שנתגלתה בעם
ישראל ה"ראשון" ,עם ההדר ,בונה משה עם שני "עם הברית".

ה
ואולם אין בכך סוף" .וידבר ה' אל משה לך עלה מזה" )שמות לג ,א( .ה' אינו חפץ במשה שיישאר
למטה ,במצב של "לך רד" ,אלא מעוניין בעלייה חדשה .דווקא מתוך הריסתו של עולם ההדר של פעם,

 17דבר זה ימצא גם את ביטויו במשכן ,במיוחד לדעת הסוברים שהמשכן רק בא אחרי חטא העגל .עבודת
ה' איננה פורצת מסגרות ,אלא תחומה בתוך מקום ספציפי ובתוך זמנים ספציפיים" .אל בית יעקב" -
אין מקום למושג של "הר" או אפילו "שדה" ,שאינם מוגבלים ,אלא רק למקום סגור.
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חפץ הקב"ה בבניינו של עולם הדר חדש ,עולם של עלייה ושאיפות ,אולם רק אחרי ה"נחה את העם",
לאחר שהעם הבין כי בניינו של האיש היוצר הוא רק שלב שבא על גבי האיש ה"נח" ,החווה אל א-להים
מתוך התערטלות מכל קניין עצמי ומתוך ראייתו בתוך המציאות הקרובה האופפת אותו .אז מתבקש
18
אדם לצאת שוב אל מחוץ למסגרתו ,לאחר שהבטיח שמחנהו אכן קדוש.

העם ,שהוריד את עדיו מעליו ,לומד אף הוא על מטרותיו החדשות .משה ,שביטל את עצמו והיה מוכן
לוותר על כל תפקידו כשליח ,על כל אשר יש לו והגיע לבקשת "מחני נא מספרך" ,זוכה מחדש בנכסיו
ההדריים.

ו
משה ניגש לבדו אל ה' כדי לקבל תורה .הפרשיות המתארות את מעמד הר סיני ,הן פרשת יתרו
ופרשת משפטים .בפרשת יתרו הפועל הדומיננטי המציין את מצבו של משה הוא "רד"" .ויאמר אליו ה'
לך רד ועלית אתה ואהרון עימך" )י"ט ,כ"ד(; ולבסוף ,בפסוק האחרון לפני י' הדיברות "וירד משה אל
העם וידבר אליהם" )שם כ"ה(.
19
משה עולה להר ויורד חליפות ,אולם ,מבחינת הכתובים ,נשאר למטה בעשרת הדברות עצמן .

בפרשת משפטים ,מצד שני ,מתואר מצבו של משה ע"י הפועל "עלה" שוב ושוב " :ואל משה אמר
עלה אל ה'" )שמות כ"ד ,א'(; "ויעל משה ואהרון" )שם ח'(; "ויעל משה אל ההר" )שם ט"ו(; "ויבוא משה
בתוך הענן ויעל אל ההר")שם י"ח(.

ניתן לראות פה שתי בחינות בקבלת התורה .פרשת יתרו מציגה את הירידה ,את הנסיגה מהקב"ה
השוכן על ההר" .ויחרד כל העם אשר במחנה"; "ויחרד כל ההר" .העם חרד ,נסוג לאחור .משה מצווה על
גבולות ,על איסור התקרבות " ,לבעבור תהיה יראתו על פניכם".

פרשת משפטים מייצגת פן אחר .לא מורא מצויין פה .כלפי לייא ,התיאור שונה לחלוטין ,והכל
מתואר בצורה של הדר .איסור הקריבה של העם אוזכר "והעם לא ייגשו .והם לא יעלו עימו" .לא ריחוק
אקטיבי ,אלא שלילה בעלמא של התקרבות יתרה .העם צריך לדעת שאין הוא בדרגתו של משה.

משה מקבל את אישור העם ,וה' כורת ברית עם העם .שבעים הזקנים מקבלים כאן דרגה מיוחדת
שמתבטאת ב"ויחזו את הא-להים" .משה נכנס לענן  -מצוות פרישת הכהן הגדול שבעה ימים קודם יום
הכיפורים נלמדת מכאן .עילוי אחר עילוי הוא עולה ,עד ל"ויהי משה בהר ארבעים וארבעים לילה" .את
הדיבור אל העם ידבר משה מלמעלה.

 18ראה לעיל הערה .12
 19האבן עזרא נתקשה בכך ,והוסיף מדיליה " :ובהשלימו לומר להם ועלה הוא ואהרון לפנים מהגבול אל
ההר מיד דיבר ה'".
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הרמב"ן )שמות כד ,א( הבין שפרשת משפטים מתארת את ארבעים היום ,היינו אחרי עשרת
הדיברות .בפרשת יתרו מגיע העם אל מעמד הר סיני ,ושם מתגלה אליו א-ל נורא ,מתוך קולות וברקים.
עם ההדר ,שהיה נגוע מחלה של עודף יצירה ,כפי שראינו לעיל ,נתקל לפתע ביוצר-על ,בבורא עצמו,
שמתגלה במלוא עוצמתו .האדם נרתע מפני הבורא ,ונסוג אחורה .כל קנייניו נראים לו אותה שעה
כקליפת השום ,וחרדת מוות תוקפת אותו" :ואל ידבר אתנו א-להים פן נמות".
איש ההדר מצא הדר שגדול ממנו לאין שיעור ,והוא כאין וכאפס למולו.

דא עקא ,במצב זה של העם ,לא לעולם חוסן .פרשת משפטים מתארת את המצב אחרי מעמד הר
סיני ,עת משה עולה לקבל את כל התורה ,את החוקים והמשפטים ,ואז העם כבר לא חדור חרדה ,והוא
חוזר לאותו מצב שבו כולם עולים ,יוצרים ,כובשים .מעמד הר סיני היה רגע קט שבא הביט האיש הרץ
לאחור ,וראה כי במרוצו האין סופי הוא עדיין לא השיג כל; כי גם אם "כל שתה תחת רגליו" עדיין אין
הוא יוצר אוטונומי אלא שליחו של היוצר .משה עצמו "נותר למטה" בעשרת הדיברות ,ואפילו שבהם
הגיע אל מרום פסגתו ,שכן גם הוא עדיין בטל אל מול האין סוף.

אולם בארבעים יום וארבעים לילה עולם כמנהגו נוהג .משה עולה ,והעם חדור מוטיווציה להמשיך
ולכבוש  -וה' נזקק להורות לכל אחד על מקומו המדוייק .ויש אשר לא יידעו את מקומם ,ויאכלו וישתו
בעודם חוזים את הא-להים.
בפרשת משפטים לא כתוב "ויאמר ה' אל משה" אלא "ואל משה אמר עלה אל ה'"; "וניגש משה
לבדו אל ה' והם לא ייגשו והעם לא יעלו עימו" .שכן הכתובים רצו לתת תיאור מצב למתבונן מן הצד ,מה
קורה לעם ישראל שלפני חטא העגל .לפיכך נכתבו הכתובים בסתמא ,ללא דיבור ישיר ,כדי לציין את
העם השועט קדימה ,מיד לאחר מעמד הר סיני.

ז
זהו אפוא מצב העם בקבלת לוחות ראשונות ,ואף שדבר ה' "חרות על הלוחות" ,ביטוי שבא לציין
קשר פנימי עם התורה ,שאילו היו מקבלים תורה זו כדבעי לא היו שוכחים ,מכל מקום זה מבחינת
הפוטנציאל ,אך מבחינת מוכנותו של העם הרי הם מזנים תחת החופה ,ולכן מוכרח הוא משה לשבור את
הלוחות הללו .אי אפשר לקלוט תורה בחריטה כאשר הקשר עם הא-להים הוא קשר חיצוני.

רק לאחר עבודת ההכשרה שעושה משה לעם ,ושבירתם של לוחות אלו עם טחינתו של העגל  -רק אז
אפשר לשאוף לקראת עלייה מחודשת אל לוחות שניות ,מתוך קהלת הברית .רק אז יחזרו הקניינים
ההדריים אף הם.

פרשת "ואתחנן" ,כך נדמה ,משולבים הם שני הפנים גם יחד" .כי יראתם מפני האש ולא עליתם בהר
לאמור" )דברים ה ,ה(  -יראה מצד אחד ,כמו שמצינו בפרשת יתרו ,אולם גם 'לא עליתם בהר לאמור' -
קיפאון במקום ,חוסר התקרבות יתרה  -כמו בפרשת משפטים.
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גם מקומו של משה מתואר בצורה ממצעת " :אנכי עומד בין ה' וביניכם בעת ההיא"  -משה לא נותר
למטה וגם לא עולה למעלה .מקומו הוא כמתווך בין הקב"ה ובין ישראל.

פרשת "ואתחנן" מתארת את קבלתם של לוחות שניות ,ונראה כי אף דרכי ההמתנה של העם לקבלת
התורה ,מתוארים בצורה חדשה ,צורה של "אחרי חטא העגל" .העם יודע בו זמנית לירא מפני האש וגם
לא לעלות בהר .אין פה יראה משתקת ,נוסח איש ההדר הפוגש איש הדר גדול ממנו ,אלא קרבה של אדם
החש את הא-להים מתוך קרבה פנימית ואז מנסה להעפיל אליו שוב במסגרת יצירתיות .שלב ראשון הוא
הביטול  -היראה מפני האש ,ושלב שני ,שגם אליו מוכן העם לפני מתן תורה ,הוא ידיעה מה מצבו בעולם
ההדר ,היינו  :שאיפה לדינאמיות וחוסר קיבעון ,ועם זאת דריכה במקום -כשצריך.

גם משה "עומד בין ה' וביניכם" .לא רק שליח של הקב"ה כיוצר עלי אדמות ,אלא גם שליח ציבור
של עם ישראל ,שליח שמהווה את ראשה של כנסת ישראל בקורבתה לפני ה'.

כך היא התורה שבלוחות שניות .חז"ל אמרו כי בלוחות שניות לומדים ומשכחים .תורה זו של לוחות
שניות היא התורה שבעל פה  -מצד אחד פרץ יצירתיות של חדשנות בתורה; כל דור יכול לתת את פרי
ביטוייו העצמי בתורה ,ליצור ולחדש  -ומצד שני הדברים חוזרים אל אותו מקור ,ללמד שכל אותם
אסופות ניתנו מרועה אחד .הדואליות שבין יצירה עצמית ובין חוויה של חזרה לאותם שורשים  -היא
התורה שבעל פה.20

ח
עם ירידתו של משה ולוחות שניות בידו" ,ומשה לא ידע כי קרן עור פניו בדברו אתו" )שמות לד ,כט(.
משה זוכה לקרני ההוד בעקבות הצלחתו בהחרבת עולם ההדר ובבניתו מחדש ,מתוך עולם של ברית.
העם ירא מגשת אליו ,ורק "ואחרי כן ניגשו כל בני ישראל ויצוום"  -נוצרה בעם רתיעה טבעית ,יום
יומית ,בגישה אל הקודש.

משה נותן על פניו מסווה .לעומת עגל המסכה ,המזוייף ,שמשקף את מנהיג קהילת ההדר ,נוצרת
דמותו של מנהיג קהילת הברית שהפכה לקהילת ההדר; וכשזה מסיר את המסווה מעל פניו ,נגלים קרני
אור .האור ,שמסמל את ההדר ,את פוטנציאל היצירה וההתקדמות ,מוסווה ,ברצוא ושוב של התקרבות
ונסיגה ,של אהבה ויראה ,אך המנהיגות אחת היא.

ט
את המסר הזה מתבקש אליהו להבין .אליהו השכיל לנצל את מנהיגותו להריסתה של קהילת ההדר,
הצליח להביא את העם לבחירה בין שתי הסעיפים .הוא הצליח ליצור תחושה של בדידות בקרבת אדם
אל א-להיו; "ואיוותר אני לבדי ויבקשו את נפשי לקחתה" .אך את מה שעשה משה לאחר ירידתו מן ההר,
את הבנייה מחדש של קהילת ההדר על גבי יסודותיה של קהילת הברית  -לכך לא היה מסוגל .את מלאכי

 20עיין בהרחבה ב"איש ההלכה" לרב סולובייצ'יק ,מאמר 'ובקשתם משם' ,עמודים .223-228
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אחזיה מלך שומרון ,שפעמיים נשלחים אליו בתחנונים " :איש הא-לוהים המלך דיבר רדה!" )מלכים ב',
א ,ט( הוא הורג .הוא לא מסוגל להתמודד שוב עם העם .בפעם השלישית שהם באים אליו מצווה אותו
מלאך "רד אותו אל תירא מפניו" ואז הוא מסכים לרדת .דמותו הבודדת בראש ההר ,רחוקה מהציבור
ונבדלת מקהילתו ,ניכרת היטב בין השורות.

לכן הוא מצטווה למשוח את אלישע לנביא תחתיו .תחילתו של אלישע ,כרבו ,גם היא באיש כעוס
ומרוחק .סיפור בילדים והדובים )מל"ב ב ,כג-כה( ממחיש זאת היטב .אולם הוא לומד לבנות את חיי
התורה של הציבור מחדש .הרעיון המובע בסיפור החייאת המתים שאלישע עושה במותו ,מציין כי נוספה
בו מעלה על רבו .רבו ידע להחיות מתים בחייו ,אלישע ידע גם במותו .גם המוות ,החורבן ,היה אצלו
לתחייה מחודשת.

"ויעל משה מערבות מואב אל הר נבו ראש הפסגה"  -משה ,בפעולה אחרונה לפני מותו ,עולה למעלה
מעלה ,אל ראש הפסגה .אף אדם לא הגיע אל הדרו .אולם "ויקבור אותו בגי בארץ מואב מול בית פעור" -
הקב"ה רוצה שיצטייר לא כמנהיג שעולה בסערה השמיימה ,כאליהו .לא כמנהיג הנבדל מהעם .לדורות
יצטייר משה כמנהיג הנקבר בגיא ,למטה ,מול בית פעור ,מנהיג שהוביל את העם לגבור על האתגרים
היום יומיים ,על פעור ,מנהיג שהשכיל לרדת מטה ,ומשם לעלות כ"עבד ה'".

"זכרו תורת משה עבדי" )מלאכי ג ,כב( .אותו מנהיג בודד ,שידע לחוות בבדידותו את הא-ל ,וגם
להתעלות אל שותפות-הדר איתו ,הוא שיהווה דוגמא לדורות" .הנה אנכי שולח לכם את אליהו הנביא
לפני בוא יום ה' הגדול והנורא"  -אותו אדם ,שעלה בסערה השמיימה ,גם הוא יזכור את תורת משה.
ומשילמד כיצד בונים את הקהילה ,נכון לו תפקיד  " :והשיב לב אבות על בנים ולב בנים על אבותם".
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בלשון הגמרא נקרא הנוסח הנאמר בליל הסדר  -אגדתא 1או הגדה .2גם בלשון הראשונים נקרא
אגדת פסח 3או הגדה .4בזמננו נקראת בפי הכל " -הגדה של פסח" .שם זה כולל את כל סימני הסדר.
בעבודתי התמקדתי בעיקר ב"מגיד" ,שהוא החלק של הגדת סיפור יציאת מצרים.
אם נפגשים בהגדה רק בליל הסדר ,או אף בזמן הכנת רעיונות לקראת הסדר ,היא נראית כמלל ארוך
המשולב בפסוקים ובדברי תנאים ואמוראים .לאמיתו של דבר  -ההגדה היא אחד הטקסטים המסודרים
והמאורגנים ביותר .אחרי מבט מעמיק ומקיף נבחין במבנה הנפלא שלה.
כבר בפסוקים 5ניכר שהמרכז של ליל הסדר הוא הבנים ,או ליתר דיוק העברת סיפור יציאת מצרים
מהאבות לבנים .לשם כך מתחיל הסדר במספר שינויים ,במטרה לעורר את הילדים לשאול מה קרה
בלילה הזה :הסעודה אינה מתחילה מיד אחרי הקידוש ,נוטלים ידים בלי ברכה ,טיבול הירק ואכילתו
לפני הסעודה ,התעסקות מרובה במצה )חיתוכה ,הטמנתה ,ואמירת "הא לחמא עניא"( מבלי לאוכלה,
סילוק המצות ,סילוק הקערה ומזיגת כוס שני ,וכל זה לפני הסעודה .מתוך כך מגיעים לשאלות של הבנים
 ,6לאחריהן מתחילה התשובה " :עבדים היינו לפרעה במצרים ,וה' גאלנו משם.
את סיפור הירידה והגאולה מביא בעל ההגדה מפרשת ביכורים ,7אך לפני כן מביא כמה פסקאות
בנושא החיוב לספר ביציאת מצרים :על מי מוטל החיוב ) ואפילו כולנו חכמים ,(...מתי מוטל )אמר
רא"בע (...והזכרת הפסוקים המצווים לספר לבנים )כנגד ארבעה בנים דיברה התורה.(...
את הסיפור מתחיל בברית בין הבתרים ,בה נגזרה הירידה למצרים והיציאה ממנה .לשם כך סוקר
את ההסטוריה מתרח ועד ירידת יעקב למצריים .את הפרטים מהירידה והלאה בחר להביא מפרשת
הביכורים ,כנזכר ,שכן היא מתמצטת בארבעה פסוקים את מה שכתוב בפרשות רבות בספר בראשית
ושמות :הירידה ,השעבוד ,התפילה והגאולה .כל מילה בפסוקים נדרשת באריכות במכילתא .בדרשה
האחרונה מגיעים לעשרת המכות ואז מתעכבים קצת בענינם )מחלוקת כמה מכות היו( .אחרי שהזכרנו
את השעבוד והגאולה ,אפשר להודות לקב"ה בפיוט "כמה מעלות טובות" .במסגרת ההודיה משולבים

"1כיון דבעי למימר אגדתא והלילא" ,מסכת פסחים דף קטו ,ב; וכן שם קטז ,ב.
"2ואין עוקרין את השלחן אלא לפני מי שאומר הגדה" ,שם קטו ,ב.
3תוספות במסכת עבודה זרה דף מה ,א ד"ה אר"ע.
4רמב"ם זמנים ,הלכות חמץ ומצה פרק ז הלכה ה.
5שמות י"ב ,כו-כז; שם י"ג ,ח ועוד.
6שהוגדרו בנוסח "מה נשתנה" לטובת הבנים שאינם יודעים לשאול בעצמם.
7אתייחס לכך בהמשך.
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הזכרת המעשים שאנו עושים להנצחת הארוע )פסח ,מצה ומרור( והצורך בהרגשת ההודאה האישית
שלנו)בכל דור ודור .(...מתוך כך ניגשים לאמירת חציו הראשון של ההלל ,העוסק ביציאת מצרים
וחותמים בברכת ההודאה.
אחר קיום מצוות האכילה )מצה ,מרור ,כורך וסעודה( ,משלימים את ההלל ומוסיפים פרקי הודיה
)הלל הגדול ונשמת( וחותמים בפיוטים מתקופות מאוחרות יותר.

סיכום המבנה בקצרה :א .מעשים המעוררים את הבנים לשאול.
ב .שאלות הבנים.
ג .התשובה בקצרה.
ד .החיוב לספר ביציאת מצרים בכלל ולבנים בפרט.
ה .הזכרת ברית בין הבתרים וההסטוריה הרחוקה.
ו .סיפור מפורט מהירידה למצרים עד ליציאה.
ז .הודאה.
ח .מצוות האכילה.
ט .המשך ההודאה.
י .פיוטים מאוחרים.

מי חיבר את ההגדה ומתי
מהתבוננות במקורות של חלקי ההגדה השונים ,ניכר שהבסיס והשלד של ההגדה נמצא כבר במשנה
בפסחים .8חלק מהנוסח כתוב במלואו במשנה )מה נשתנה ,ר"ג היה אומר וברכת ההודאה( ,וחלקו נזכר
בתמציתיות )מתחיל בגנות ומסיים בשבח ודורש מארמי אובד אבי ,עד שיגמור כל הפרשה כולה( .הזיקה
בין המשנה להגדה כל כך גדולה ,עד שהרב בניש מחדש ,שהמשניות הללו שמשו כטופס האמירה בליל
9
הסדר בזמן המקדש ,וכסדר אמירת המשניות קיימו את מצוות הערב .עיי"ש כמה הוכחות שמביא לעניין
.
הרב בניש מוסיף וכותב )שם( ,שהנוסח שנמצא במשנה ,חובר כנראה על ידי אנשי כנסת הגדולה ,כמו
שאמרו במסכת ברכות" :אנשי כנה"ג תקנו להם לישראל ברכות ותפילות ,קדושות והבדלות".10
המדרשים בהגדה ,נראה שחוברו ע"י ראשוני התנאים ,ודרשות נוספו ע"י התנאים שאחרי החורבן.
העריכה עצמה נעשתה מאוחר יותר ,לא ידוע מתי בדיוק וע"י מי ,אך מהגמ' משמע שלפני האמוראים כבר
היתה הגדה ערוכה כספר ,שאמרו" :לפני מי שאומר את ההגדה" .11הנחה זו לגבי תקופת האמוראים,
הניח כבר ר' מאיר איש שלום 12והוכחתו מגמרא בשבועות " :רבא אפיק ספרא דאגדתא מיתמי".13

8פרק י משניות ד-ז.
9עיוני ההגדה עמ' י.
10דף לג ,א.
11פסחים קטו ,ב.
12שם עמ' .9
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להנחה הראשונה של הרב בניש לגבי אנשי כנסת הגדולה ,שותף גם הרב אליהו כי טוב ,אך לדעתו נחתם
הנוסח רק בימי הגאונים )מלבד פיוטים שנוספו מאוחר יותר( .14גם הרב כשר סובר ,שעיקר הנוסח נקבע
ע"י אנשי כנה" ג ובמשך הדורות נוספו ענינים שונים.15
בניגוד לדעתו של הרב בניש ,כותב הרב אריאל 16שנוסח מדויק לא היה ,לא בימי הבית הראשון ולא
בימי הבית השני ,אלא הנוסח היה מסור בידי כל אדם לאומרו בלשונו באופן חופשי ,ולהתאים את דבריו
לפי דעתם של בני ביתו היושבים לפניו .הוכחתו מדברי המשנה" :ולפי דעתו של בן אביו מלמדו" .17הוא
מניח ,שאנשי כנה"ג קבעו את העקרונות של הסדר ,אך את הניסוח במילים ומשפטים השאירו לכל אדם
כדרכו .כך הוא מבין את הנאמר במשנה" :ודורש מארמי אובד אבי עד שיגמור כל הפרשה כולה" ,18ולא
הובא מדרש מסוים.
הרב אריאל סומך את דבריו על הבנתו ,שגם התפילות שחוברו בידי אנשי כנה"ג באותה תקופה ,לא
נקבעו בדפוס אחיד ,רק הונחו העקרונות שלהן .הוכחה לכך הוא מביא מהמחלוקת במשנה בברכות ,האם
צריך אדם להתפלל כל יום תפילת שמונה עשרה ,או רק מעין י"ח .19הוא מציין ,שהחכמים שנחלקו שם
במשנה ,הם אלה שהשתתפו בליל הסדר בבני ברק ,שנזכר בהגדה :ר' יהושע ,ר' עקיבא ור' אליעזר" .נוסח
ההגדה של תקופת הבית לא היה שונה מבחינת הניסוח ,ממצב הדברים בתפילה".20
עם חורבן הבית ותחילת לגלות ,הוחל בניסוח מסודר של התפילות והברכות .כך גם בענין ההגדה,
נדרש סידור מחודש שיתאים לנסיבות החדשות .בהעדר קרבן הפסח ,הושם דגש על מצות סיפור יציאת
מצרים .21הרב אריאל מניח ,שאותו סדר בבני ברק הנזכר בהגדה ,התקיים אחרי החורבן ובו נקבע נוסח
ההגדה לתקופת הגלות .צריך לשים לב לעובדה שהכינוס לא התקיים בירושלים )שחרבה כבר( ,אלא בבני
ברק  -עירו של ר' עקיבא .הוא מסביר שאחרי החורבן היה שבר גדול בעם ,והחכמים ראו צורך גדול
להיבנות מתורתו של ר' עקיבא ,שהיה ספוג בתורת הגאולה .22אפשר לראות שחלקים רבים שנוספו
להגדה הם דבריו של ר' עקיבא ותלמידיו:
מעשה בר' אליעזר התקיים בביתו של ר' עקיבא.
אמר ראב"ע...עד שדרשה בן זומא שהיה חבר של ר' עקיבא.23
יכול מראש חודש נלמד ע"י ר' ישמעאל במכילתא ,והוא היה חבר של ר' עקיבא .צא ולמד וכל
הדרשות נאמרו בספרי המיוחס לרשב"י אליבא דר' עקיבא.24

13דף מו ,ב.
14סדר ליל פסח עמ' פ.
15הגדה שלימה עמ' .17
16הגדת המקדש עמ' .21
17שם י ,ד.
18שם.
19פרק ד משנה ג.
20דברי הרב אריאל שם.
21על ההבדלים בין ההגדה בזמן בית המקדש להגדה בזמן הגלות ,ראה להלן בפרק החמישי.
22כמו שרואים במעשה המופיע בסוף מסכת מכות ,שהיו הם בוכים ור' עקיבא משחק ,אחרי שראו שועל
יוצא מבית קדשי הקדשים.
23עפ"י גמרא במסכת חגיגה יד ,ב.
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ר' יהודה היה נותן בהן סימנים הוא תלמידו של ר' עקיבא.25
ר' יוסי הגלילי הדורש את המכות הוא תלמיד חבר של ר"ע  .מנין שכל מכה היתה של חמש נלמד
ע"י ר"ע.
כן ה' אלוקנו יגיענו למועדים דעתו של ר"ע במשנה בפסחים.27
26

האבודרהם מייחס את סידור ההגדה לתקופה שאחרי אביי ורבא" :ולפי שהלכה כרבא לכך מחבר
הגדה זו חיבר תחילה כרבא 28ואח"כ כאביי. 30"29
מהאברבנאל משמע שהעריכה היתה קודם לתקופת המשנה ,שכתב:

" בפרק ערבי פסחים  31זכרו חז" ל ההגדה וסיפור יציאת מצרים ,אשר יעשה אותו
האדם בלילה הזה .והביאו פרשת וידוי ביכורים כולה בדרשותיה כמו שנזכר ,עד ר' יהודה
היה נותן בהם סימנים דצ"ך עד"ש באח"ב ,וזכרו מיד אחרי זה  -רבן גמליאל אומר כל מי
שלא אמר שלושה דברים אלו בפסח ואחריו ההלל וברכת אשר גאלנו.32"...
הרב כשר תמה על דברי האברבנאל ,כי לא מצא לזה זכר באף אחד מתשעת כתבי היד של מסכת
פסחים ,ואף אחד מהראשונים אינו מציין זאת ,והשערתו שאחד המעתיקים הוסיף את נוסח ההגדה בסוף
33
פרק ערבי פסחים ,והיה נראה כאילו הוא חלק מגוף הגמרא  .בהמשך דבריו כותב האברבנאל :

" אמנם ראו החכמים במכילתא ,שהיו המאמרים האלו ערבים כדרשת עניני מצרים,
ושהיו מפליגים במעשה ה' כי נורא הוא ,וכ" ש בדברי השלם ר' עקיבא ובמאמר "כמה
מעלות טובות" ,שהוא כולל החסדים כולם ...והיה ראוי שיעלה זכרונם על ספר .ומפני זה
הוסיפו המאמרים האלה בטופס ההגדה".34
הופעת ההגדה בתוך המכילתא ,נזכרת גם בדברי ר' מאיר איש שלום ,35שציטט זאת גם מספר
המנהיג 36ומהכלבו .37דבריו הובאו ע"י הרב כשר ,שהוסיף גם את שבולי הלקט 38והארחות חיים 39כמקור
להנחה זו.40

24עפ"י גמרא במסכת סנהדרין פו ,א.
25עפ"י גמרא במסכת ערובין מא ,א.
26עפ"י תוס' במסכת ע"ז מה ,א ד"ה אר"ע.
27פרק י ,ו.
28הכוונה לדעת שמואל שמתחיל ב" עבדים היינו".
29הכוונה לדעת רב שמתחיל ב"מתחילה עובדי ע"ז היו אבותינו".
30אבודרהם ונציאה שכ"ו ,דף פו ,ג-ד ;הובא בהגדה שלימה בעמ' .17
31בתחילה התלבטתי האם כוונתו למשנה או לגמרא ,אך בהמשך דבריו מתייחס למכילתא והיא נכתבה
בזמן התנאים )בידינו מכילתא דרשב"י ומכילתא דר' ישמעאל( ,לכן הכרעתי שמדובר על המשנה.
32זבח פסח מא ,א ;הובא בהגדה שלימה שם.
33שם עמ' .19
34ראה הערה .49
35הגדת מאיר עין עמ' .10-9
36הלכות פסח סימן מח.
37סימן נא.
38סימן ריח ,דף צא ,א.
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השערה נוספת מביא הרב כשר ,שההגדה סודרה ע"י הסבוראים וראשוני הגאונים ,בבית דין הגדול
של סורא ופומבדיתא ,שם אספו את המנהגים השונים והתקינו נוסח אחד ואחיד .הוא מבסס את דבריו
על דיוק בלשונו של ר' חננאל ועל תשובות שונות של הגאונים.41
לסיכום ,לרוב הדעות המבנה הראשוני של ההגדה נקבע כבר ע"י אנשי כנה"ג ,כחלק ממכלול
התפילות והברכות שתקנו ,ומופיע במשנה 42ואולי גם במכילתא .השלב הנוסף בסידורה היה ,לחלק
מהדעות לפני היציאה לגלות )הרבנים אריאל ובניש( ,ולחלק מהדעות רק בתקופת הגאונים )הרבנים כשר
וכי טוב(.

נוסחאות ההגדה
טופסי הגדה שלמים נמצאים לראשונה בסדר ר' עמרם גאון ובסדר ר' סעדיה גאון .רס"ג השמיט שש
פסקאות וחצי ,הנזכרות אצל רע"ג ועוד כמה שינויים .הרב כשר משער שרס"ג ,ששימש כראש ישיבת
סורא ששים שנה אחרי רע"ג ,קיבל את הנוסח הקצר שהיה נהוג בפומבדיתא ,נגד הנוסח הארוך שהונהג
בסורא.43
נוסח נוסף נמצא ברמב"ם ,44שהוא מורכב משני הנוסחים הנ"ל .הרב כשר מניח ,שלפני הרמב"ם
היה נוסח שלישי ,כי קשה לומר שהוא הכריע בין שני הגאונים ,ובנוסף יש שינוי קטן בלשונו ביחס
לשניהם.45
יש לציין שיש הבדל בין הנוסח שהביא הרמב"ם בסוף פרק ח' ,לבין קטעי הנוסח שמביא בתוך
ההלכות בפרקים ז-ח .הרב בניש מניח ,שנוסח ההגדה שהביא בסוף ,הוא הנוסח שהיה קיים בזמנו ]כמו
שמציין הרמב"ם בתחילתו" :נוסח ההגדה שנהגו בה ישראל בזמן הגלות כך הוא"[ ,ובגוף ההלכות כתב
את הנוסח עפ"י המשניות והגמרות .46הרב אריאל מסביר ,שבגוף ההלכות כתב את הנוסח שהיה מקובל
בזמן בית המקדש ,47ואחרי ההלכות הביא את הנוסח שנהגו בזמן הגלות ,48ובו לא הזכיר שאלת "צלי,
שלוק ומבושל".49

39סימן לח.
40הגדה שלימה עמ' .18
41שם עמ' .27-26
42לדעת הרב אריאל אין מדובר בנוסח סגור אלא במבנה בלבד.
43הגדה שלימה עמ' .40
44ר' משה בן מימון ,משנה תורה ,ירושלים תשל"ה ,זמנים ,הלכות חמץ ומצה ,סוף פרק ח.
45שם עמ' .42
46עיוני ההגדה עמ' יג.
47הדבר מוכח לאורך ההלכות .לדוגמא בהלכה א " :מביאים שולחן ערוך ועליו  -מרור וירק אחר ,ומצה
וחרוסת ,וגופו של כבש הפסח ,ובשר חגיגה של יום יד" .ובהלכה ב " :שבכל הלילות אנו אוכלים בשר
צלי ,שלוק ומבושל ,והלילה הזה כולו צלי" .אמנם מזכיר בהלכות גם את השינויים של זמן החורבן.
48וכך כתב במפורש בתחילתו ,כנזכר לעיל.
49הגדת המקדש עמ' .27
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בגניזת קהיר התגלו לפני כחמשים שנה דפים בודדים מתוך שבע עשרה הגדות עתיקות ,בהן נמצא
נוסח מקוצר אף מזה של רס"ג .הושמטו בו עוד שלוש פסקאות .נוסח זה מוזכר בתשובת ר' נטרונאי גאון,
והוא יוצא נגדו .מתוך  15פסקאות שאנו אומרים ,ישנן רק " :6מה נשתנה ,ויאמר יהושע ,ברוך שומר
הבטחתו ,והיא שעמדה ,צא ולמד ורבן גמליאל אומר".50
לדעת הרב אריאל ,זהו הנוסח שנאמר בזמן בית המקדש ,51ויבואר בהרחבה בפרק הבא.
הרב כשר כותב ,שרוב כתבי היד העתיקים הם עפ"י נוסח רע"ג ,וכן כל פירושי הראשונים על ההגדה
הם לפי נוסח זה :רש"י ,מחזור ויטרי ,ארחות חיים ,כל בו ,שבולי הלקט ,אבודרהם ועוד .52כפועל יוצא
מכך ,מובן שזה הנוסח שהתקבל בכל תפוצות ישראל .נוסח תימן אף הוא נוסח רע"ג ,עם שתי תוספות
קטנות.

53

הגדת המקדש והגדה של גלות
בפרק הקודם הבאנו דעות שונות לגבי צורת ההגדה בזמן בית המקדש .בין לפי הרב בניש,
שהמשניות היוו את הטקסט הנאמר ,54ובין לפי הרב אריאל ,שלא היה טקסט אחיד מסוים ,ההגדה בליל
הסדר היתה קצרה בהרבה מזו שלנו .המסובים היו עסוקים במצות אכילת קרבן חגיגה וקרבן הפסח.
ההכנות נמשכו לתוך הלילה ,עקב הצורך לשחוט ולצלות את קרבן החגיגה רק אחרי כניסת החג .55גם
צליית הפסח היתה צריכה להיות מושלמת ,56ולפעמים נוצר עיכוב בשל ריבוי העולים לרגל ביחס לכמות
התנורים ש היו בירושלים .מצד שני ,זמן אכילת הקרבן מסתיים בחצות .כך שלא נותר זמן רב להגדה.
עצם הקביעה של רבן גמליאל "שכל שלא אמר שלושה דברים אלו בפסח ,לא יצא ידי חובתו" ,מוכיחה
שהיה מצב שלא הספיקו לומר את השאר .אך עצם אכילת הקרבן ,כמו שעשו ישראל במצרים ,אלא שאז
היו עבדים ועתה בני חורין ,עובדה זו היא סיפור חי של יציאת מצרים .אמנם הצריך רבן גמליאל להזכיר
את טעם האכילה.
הבדל עקרוני נוסף ,מלבד אורך הזמן להגדה ,שבזמן בית המקדש עסקו בליל הסדר בהלכות של
קרבן הפסח .כמו שכתוב בתורה בשאלת הבן החכם" :מה העדות והחקים והמשפטים...ואמרת לבנך...כי
נשמור לעשות את כל המצוה הזאת" .57וכך דרשו במכילתא" :ואף אתה פתח לו בהלכות הפסח...אין
מפטירין אחר הפסח אפיקומן" .58הכוונה ללמדו עד המשנה האחרונה במסכת פסחים ,המביאה דין זה.
ועוד שם במכילתא" :מנין אתה אומר שאם היתה חבורה של חכמים ,או של תלמידים ,שצריכים לעסוק

50הובא בהגדה שלימה בעמ' .44-42
51הגדת המקדש עמ' .21
52שם עמ' .40
53פרק זה מסתמך ברובו על דבריו של הרב אריאל בהגדת המקדש ,בעמ'  .35-21לא אציין מקורות
הלקוחים משם.
54עיוני ההגדה עמ' י.
55בניגוד לקרבן הפסח ,שנשחט ונצלה כבר בערב החג.
56כמאמר הפסוק" :אל תאכלו ממנו נא."...
57דברים ו ,ב.
58סוף פרשת בא.
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בהלכות הפסח עד חצות? לכך נאמר מה העדות" .ואף בתוספתא" :חייב אדם לעסוק בהלכות הפסח כל
הלילה .ומעשה ברבן גמליאל וזקנים שהיו יושבים...והיו עוסקין בהלכות הפסח כל אותו הלילה."59
במקורות אלה ,העוסקים בזמן שבית המקדש קיים ,כלל לא הוזכר סיפור יציאת מצריים ,אלא הלכות
הפסח .הדבר מובן כי היה צורך בלימוד הלכות רבות ,לקראת אכילת הקרבן בכל משפחה.
עם תחילת הגלות השתנה הדבר .בהעדר קרבן פסח וקרבן חגיגה ,נוצר חלל של זמן פנוי בליל הסדר.
בנוסף ,לא היה צורך לעסוק בהלכות הקרבנות דוקא בלילה הזה .נקודה נוספת  -לדעת הרב אריאל ,שעד
עכשיו לא היה נוסח אחיד ,היה צורך להגדיר ולנסח את ההגדה ,כמו את שאר התפילות ,כדי שבגלות
תישארנה אחידות בכל התפוצות ועם כל הגזירות .כאן אנחנו מוצאים ש" אפילו כולנו חכמים וכולנו
נבונים ...מצוה עלינו לספר ביציאת מצרים" .ואותם תנאים ישבו בבני ברק "והיו מספרים ביציאת מצרים
כל אותו הלילה" .כך גם אפשר להבין את תמיהתו של ר' אלעזר בן עזריה "...ולא זכיתי שתאמר יציאת
מצרים בלילות" .כי בדרך כלל בסדרים של זמן המקדש ,היו מאריכים בהלכות הקרבנות.
הסיבה לדבר איננה רק טכנית ,מפני שלא היה צורך בלימוד ההלכות עכשיו .עקב מצוקת הגלות
הושם דגש על סיפור הגאולה ,כדברי ר' לוי במסכת סופרים" :לשעבר כשהיתה הפרוטה מצויה ,היה אדם
מתאוה לשמוע דבר משנה ,הלכה ותלמוד .ועכשיו שאין הפרוטה מצויה ,וביותר אנו חולים מן השעבוד,
אין אדם מבקש לשמוע אלא דברי ברכות ונחמות".60
הרב אריאל מאריך להוכיח ,שהגדת הגלות חוברה בזמן של צרות וגזירות רבות ,לכן באו שאר
התנאים לביתו של ר' עקיבא )בני ברק( ,כדי לשאוב ולינוק מתורת הגאולה שלו .61דגש הושם על פסקאות
שיש בהן כדי להוסיף אמונה ,חיזוק ועידוד בחשכת הגלות הארוכה.
הרב אריאל רואה בנוסח ההגדה שנמצא בגניזה הקהירית ,אב טיפוס להגדת המקדש .הרב בניש
חושב כך על המשנה .62כך או כך ,הפסקאות שנוספו בתחילת הגלות הן " :עבדים היינו ,ואפילו כולנו
חכמים ,וכל המרבה לספר ,מעשה בר' אליעזר ,אמר ראב"ע ,דרשתו של בן זומא ,הדרשות השונות על
מספר המכות וכמה מעלות טובות".
בנוסף לשי נויים העקרוניים הנזכרים ,ישנם שינויים לשוניים ,המתבקשים מהעדר הקרבן ,לדוגמה:
הורדת השאלה על "צלי ,שלוק ומבושל" והכנסת השאלה על ההסבה  -במקומה ,וכן בדבריו של רבן
גמליאל "פסח זה שהיו אבותינו אוכלים בזמן שביהמ"ק היה קיים" ,במקום " -שאנו אוכלים" ,שאמרו
בזמן המקדש .כמובן שגם הברכות על אכילת קרבן חגיגה וקרבן הפסח הושמטו.

מתחיל בגנות ומסיים ושבח
יסוד חשוב הטביעה המשנה במבנה ההגדה  -שמתחיל אותה בגנות ומסיים בשבח .63מקור לדבר
בפסוקי התשובה לבן החכם" :ואמרת לבנך עבדים היינו לפרעה במצרים ,ויוציאנו ה' ממצרים ביד

59תוספתא פסחים י ,ח.
60פרק טו.
61ראה בפרק הקודם ,שרוב ההוספות להגדת הגלות הן אליבא דר' עקיבא.
62עיוני ההגדה עמ' י.
63שם י ,ד.
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חזקה" .64בגמרא נחלקו" :מאי בגנות? רב אמר מתחילה עובדי עבודת גילולים היו אבותינו .ושמואל אמר
עבדים היינו" .65בהבנת מחלוקתם יש כמה דעות בראשונים ובאחרונים.
האבודרהם סובר ,שלדעת כל אמורא יש להזכיר רק גנות אחת :לרב  -לומר רק מתחילה עוע"ז,
ולשמואל  -רק עבדים היינו .66הבנה כזו נראית גם בדברי ר"ח ,הרי"ף והרא"ש ,שכתבו בסוף הסוגיה:
"והאידנא עבדינן כתרוויהו" .משמע שנחלקו איזה פיסקה לומר ואנו עושים כשניהם .הריטב"א כתב:
"ומסתברא שלא נחלקו אלא באיזה מתחילים .דרב סבר "מתחילה עוע"ז " . .ורבא 67אמר מ"עבדים
היינו" ואח"כ "מתחילה עוע"ז" .68הוכחה לשיטתו מ הירושלמי ":רב אמר מתחילה צריך להתחיל מעבר
הנהר" .69הרמב"ם כתב" :מתחיל ומספר ,שמתחילה היו אבותינו בימי תרח ולפניו כופרים...וכן מתחיל
ומודיע ,שעבדים היינו לפרעה במצרים" .70ר' מאיר איש שלום מסביר בדעתו ,שהמחלוקת האם לומר גם
עבדים היינו או רק מתחילה עוע"ז .71הסבר נוסף ברמב"ם מביא הרב כשר  -שמר אמר חדא ,ומר אמר
חדא ולא פליגי ,ומוכיח זאת מספר המנהיג ,מר' ירוחם ומפירוש ר' עובדיה מברטנורא .72הנצי"ב כותב
שלא נחלקו מה לומר ,אלא השאלה באיזה קטע מקיימים את הדין של מתחיל בגנות .73להלכה נוהגים כל
ישראל להתחיל ב" עבדים היינו" ,ואחר כך לומר "מתחילה עוע"ז".74
בטעם מחלוקתם מסביר האבודרהם ,שלרב כיון שכל ענין היום הוא יציאת מצרים ,אין להזכיר גנות
אחרת .ולשמואל  -כיון שאין גנות גדולה כע"ז ,בכל זאת לקחנו הקב"ה .והריטב"א מסביר ]נאמן לשיטתו
שנחלקו רק מה קודם[ ,שלרב מתחיל "מתחילה עוע"ז" ,שזה הסדר הכרונולוגי .ולשמואל מתחיל
מ" עבדים היינו" ,שזה עיקר הנס.75
טעם לעצם הדין של פתיחה בגנות ,כתב המאירי כדי להגיע מהעבדות לכבוד שחרורו .דהיינו על מנת
להבליט את המציאות מתוך ההעדר .76וכ"כ בספר סדר היום .ומהרש"א שם בגמרא פירש" :שביום
שמחת ליבו של האדם ,יזכור תחילת שפלותו וגנותו ,כדי שלא תזוח דעתו עליו" .הרב כשר תולה זאת
בהבדל בין הזכרת יציאת מצרים כל השנה  -לליל הסדר ,שבו איננו מזכירים רק את היציאה ,אלא גם את
הגנות והשעבוד .ונחלקו האם להבליט את השעבוד הגופני  -עבדים היינו ,או את השעבוד הרוחני -
מתחילה עוע"ז.
את הפתיחה בגנות פירשה הגמרא .אך מהו הסיום בשבח? נחלקו בזה הראשונים .הרמב"ם כתב :

64דברים ו ,ב.
65שם קטז ,א.
66דף פא.
67זו דעת שמואל ,המופיעה כדעת רבא בחלק מהגרסאות.
68פירושו על ההגדה במקום.
69תלמוד ירושלמי מסכת פסחים ,פרק י הלכה ה.
70שם פרק ז הלכה ד.
71מאיר עין עמ' .52
72הגד"ש עמ' .24
73הובאו דבריו בעיוני ההגדה עמ' יז.
74ראה בדברי הרב כי טוב ,טעם להקדמת הדעה השניה :סדר ליל פסח עמ' פא-פב.
75שם.
76מנחם בן שלמה ,המאירי למסכת פסחים ,זכרון יעקב תשל"ז ,על הגמרא הנזכרת ,קטז ,א.
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" מתחיל ומספר ,שמתחילה היו אבותינו בימי תרח ולפניו כופרים ...ומסיים בדת
האמת ,שקרבנו המקום לו והבדלנו מהאומות וקרבנו ליחודו .וכן מתחיל ומודיע ,שעבדים
היינ ו לפרעה במצרים ,וכל הרעה שגמלנו ,ומסיים בנסים ונפלאות שנעשו לנו ובחירותנו".77
היינו ,שבגוף הפיסקה נמצאים הגנות והשבח.
המאירי כתב" :ומסיים בשבח שיצאנו משם ונתקרבנו לעבודת ה' יתברך  -בכמה מעלות טובות
ודורש בפרשת ארמי אובד אבי .78"...וכן מפורש ברשב"ץ ":והוצרכנו לסיים בשבח ,ולדרוש פרשת מקרא
ביכורים...על כן אנו מסיימים בשבח  -כמה מעלות טובות למקום עלינו" .79מדרש שכל טוב כתב:
"ומסיים בשבח היינו דמסיים בשבחו של הקב"ה  -בא"ה אמ"ה אשר גאלנו וגאל את אבותינו ממצרים,
וחותם בא"ה גאל ישראל".80
וכן כתב שבולי הלקט" :לפי שצריך לחתום הגאולה ,כדאמרינן מתחיל בגנות ומסיים בשבח  -היא
81
הגאולה"  .והאברבנאל כתב :

"ואח" כ התחיל בענין השבח ממאמר ברוך המקום שנתן תורה לישראל ב"ה ,וזכר
דרשת ארבעת הבנים ,שהיא כולה בענין היציאה והגאולה ,והשלים עם זה דרך ההגדה
לדעת שמואל .אח" כ נעתק לעשותה בדרך רב ,והתחיל בגנות  -מתחילה עוע"ז ושאר
המזמורים ,וזכר השבח  -בדרשת פרשת הביכורים שהביא".82
הרב בניש מציין ,שלדעת הרמב"ם והאברבנאל המחלוקת בין רב ושמואל היא גם לגבי הסיום
בשבח :שלרמב"ם זה בכל פיסקה בגופה ,ולדעת האברבנאל לרב זה בדרשת הביכורים ולשמואל בדרשת
הבנים ,ואילו לדעת המאירי ,הרשב"ץ ,השכל טוב ושבולי הלקט ,נחלקו רק בהתחלה בגנות ,אך הסיום
בשבח אחיד לרב ושמואל :לדעת המאירי והרשב"ץ בדרשת הביכורים וכמה מעלות טובות ,ולדעת השכל
טוב ושבולי הלקט בחתימת הגאולה.83

סיכום
להגדה של פסח מבנה מסודר ובנוי לתלפיות ,ומתוכו ניכרת החכמה והתכנון שהושקעו בעריכתה.
התברר לי ,שההגדה נערכה בשני שלבים עיקריים :השלב הראשון כנראה ע"י אנשי כנסת הגדולה ,כחלק
מסידור כל התפילות והברכות שתיקנו ,בתקופה שלפני חתימת המשניות .השלב השני היה ערב היציאה
לגלות .אין לי תשובה חד משמעית לשאלה ע"י מי התבצע .מאד מצאה חן בעיני שיטתו של הרב ישראל
אריאל ,כפי שמציגה בהקדמה לספרו  -הגדת המקדש ,שאותו מעשה מופלא המוזכר בתחילת ההגדה ,על

77פרק ז הלכה ד.
78ראה הערה .93
79יבין שמועה מג ,א.
80עמ' .128
81עמ' .198
82זבח פסח דף טו ,א.
83עיוני ההגדה עמ' יז.
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התנאים שישבו בליל הסדר בבני ברק ,הוא בעצם תיאור מעמד סידור ההגדה מחדש ,ערב היציאה לגלות.
הרב אריאל מוכיח ומבסס את שיטתו מכמה כיוונים.84
אסיים בתפילה מתוך ההגדה..." :כן ה' א-לוהנו וא-לוהי אבותינו ,יגיענו למועדים ולרגלים אחרים
הבאים לקראתנו לשלום  -שמחים בבנין עירך ,וששים בעבודתך ,ונאכל שם מן הזבחים ומן הפסחים
אשר יגיע דמם על קיר מזבחך לרצון" ,אמן.

 84הארכתי בזה בפרקים השלישי והחמישי בעבודה.

