"קדש לי כל בכור"

" ַק

ראש הכולל ,הרב זכריה טובי שליט"א

פרשת "בא"

ָאל ָ ָד ַב ְ ֵה ָמהִ ,לי ה א" )שמות יג ,ב( .ציווי זה של הקב"ה
ֶח ִ ְבנֵי י ְִר ֵ
ֶ ִלי ָכל ְכר ֶ ֶטר ָל ר ֶ
למשה לקדש את הבכורי טעו* ביאור :הלא הבכורי ה קדושי ועומדי ע"י הקב"ה ,שנאמר " ִי ִלי ָל
ָאל ֵמ ָד ְו ַעד ְ ֵה ָמהִ ,לי י ְִהי ֲאנִי ה'" )במדבר
ְכר ְי ַה ִֹתי ָכל ְכר ְ ֶארִֶ .מ ְצ ַר ִי ִה ְק ַ ְ ִ-י ִלי ָכל ְכר ְי ְִר ֵ
ג ,יג( .וא"כ ,מה מוסי 2משה בהקדשת הבכורי יותר מאשר מעשה ה'?
דבר נוס 2הטעו* ביאור :מדוע לפני שמֹשה מצוה לע ישראל על קדושת הבכור ,הוא מקדי הקדמה ארוכה
)שנה חמישית(
את ִמ ְִ 6צ ַר ִי " )שמות יג ,ג( ,וכ* מצוה על הפסח,
ֲר י ְָצ ֶ
בה הוא מספר על יציאת מצרי " :זָכר ֶאת ַהַ 8הֶ7ה א ֶ
ֲ "9וגו' – מהי כל ההקדמה הזאת?
ְהיָה ִכי י ְִביא ָ
שכבר הוזכר קוד לכ* בפרשה ,וכ* מזכיר את נושא התפילי*" :ו ָ
הציא ה' ֶא ְת ֶכ ִמֶ7ה" ג' פעמי – הלא דבר
וכ* נשי לב שבכל ההקדמה הזאת חוזר המשפט " ִי ְחֹזֶק יָד ִ
הוא!
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את " )שמות יב ,נא( ,יש לבאר מה פירוש " ִצ ְב ָ
ָאל ֵמ ֶארִֶ .מ ְצ ַר ִי ַעל ִצ ְב ָ
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הנצי"ב שהיציאה ממצרי לא היתה בתור יחידי אלא כאגודה אחת – ליצור אומה שלימה של ע ישראל .עד
יציאת מצרי כל הופעת ע ישראל היתה בתור יחידי – אברה  ,יצחק ,יעקב ,והשבטי  .א 9מיציאת מצרי
את " – מלשו* צבא ואגודה אחת.
החלה הופעה של ע ישראל ככלל ,כאומה בתכלית עבודת ה' ,והמילה " ִצ ְב ָ
ועל מנת לצור אומה כזאת צרי 9שלשה דברי  ,ולזה קורא התורה "חוזק יד" – היינו ג' דברי שבה האומה תוכל להתקיי כאומה .שלושה דברי
זקוקה ממלכה ע"מ לשמור על עצמה וה :
 .1מלוכה – הסכמת הע להשתעבד למל ,9והמל 9צרי 9להשגיח על שלו האומה.
 .2צבא וראשי צבא – הצבא שומר על קיו האומה מאויבי מבחו ,.ושרי הצבא תפקיד להנהיג את הצבא וצריכי להכשיר את עצמ לכ.9
 .3נשק – שבה ה נלחמי .
זה לעומת זה ג במשטר הרוחני של ע ישראל זקוקי לג' "בחוזק יד".
 .1קבלת עול מלכות שמי – להשתעבד להקב"ה ולהאמי* כי הקב"ה משגיח על ע ישראל.
 .2ראשי ישראל – ה המנהיגי את הע מבחינה רוחנית ועל ע ישראל לנהוג בה כבוד ומורא.
 .3תורה – כלי הנשק הרוחני של ע ישראל ,וכפי שדורשת הגמ'" :חגור חרב 9על יר ? "9זוהי התורה שנמשלה לחרב השומרת על קיו האומה
)שבת סא(.
ואלו הג' ""בחוזק יד" המופיעי בפרשה.
למעשה ,המנהיגי הרוחניי של ע ישראל ה הבכורי  ,וזהו הציווי של הקב"ה "קדש לי כל בכור" .הקב"ה מצוה את משה ל"קדש" אות –
ֶיְ -ִ 9פֶה" .כדי שהבכורי יוכלו לשרת
פירושו להכשיר אות לתפקיד של הנהגת כלל ישראל ,וזה נעשה דוקא ע"י פדיו* הבכורותְ " :וכֹל ְכר ָד ְ ָבנ ָ
את ע ישראל חייבי לפדות  ,אחרת ה ישארו בקדושת ולא יוכלו לשמש כמנהיגי  ,א"כ קדושת היא פדיונ  .זהו ה"חוזק יד" השני.
את ֵמ ֶארְֶ 6ִ .צ ַר ִי " – כי
ֲר י ְָצ ֶ
א 9משה רבינו מקדי לפני הציווי על הבכורי את האמונה בהקב"ה ,וזה בא לידי ביטוי ע"י "זָכר ֶאת ַהַ 8הֶ7ה א ֶ
ָאל ִמ ְִ 6צ ָר ִי ֵית ַי ֲעקֹב ֵמ ַע ל ֵֹעזָ ,הי ְָתה יְה ָדה ְל ָק ְד" )תהילי קיא ,א?ב( .כי כאשר ישראל יצאו ממצרי הגיעו ישראל לאמונה בהשגחת
" ְ ֵצאת י ְִר ֵ
ה' עליה  ,עד "ויאמינו בה' ובמשה עבדו" )שמות יד ,לא( .וזהו "החוזק יד" הראשו* ,שהוא קבלת מלכות ה' ואמונה בהשגחת ה' על ע ישראל.
הצי נ ה' ִמ ְִ 6צ ָר ִי " .כא* זהו הכלי נשק של ע ישראל ,שזהו התורה – שהיא חרב
ְהיָה ְלאת ַעל י ְָדכָה ִ ...י ְחֹזֶק יָד ִ
ובסו 2מסיימת הפרשה "ו ָ
י – "9כל קיומו של ע ישראל זה רק ע"י התורה שהוא הנשק הרוחני שלנו.
של ע ישראל .כי על התפילי* נאמר " ְל ַמ ַע* ְִ -היֶה -רַת ה' ְ ִפ ָ
ג בדורנו עלינו לדעת כי קיומו של ע ישראל ובטחונו תלוי בקיו התורה ,והתפקיד של גדולי ישראל הוא להיות כלי שרת לע ולדאוג למצב
@ר ְצ ֶכ " )ויקרא כו ,ה(.
ִי ְב ֶָ -ל ֶב ַטח ְ ְ
הרוחני .רק ע"י קבלת עול מלכות ה' יש אפשרות לקיו האומה ,ועי"ז נינצל מכל צרה וצוקה ונזכה לברכת "ו ַ

ג' בשבט
ה'תשע"א
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אופן הצלת חולה שיש בו סכנה
נציג כמה שאלות:
 (1לא עלינו פתאו באמצע שבת מישהו נפגע וצרי 9להסיע אותו בדחיפות
לבית החולי  ,הא מחובתנו לדאוג לעבור על כמה שפחות איסורי ,או
לא? כגו* לפתוח את הדלת של הרכב בשינוי כדי לעבור על הדלקת האור רק
מדרבנ* ולא מדאורייתא ,כמו כ* בהתנעה ,באיתות וכו'.
 (2כנ"ל ביולדת ,כשאני אתקשר לאמבולנס ,ישתדל דווקא בשינוי או לא?
 (3והא יש הבדל בי* יולדת לחולה אחר?
דר 9המאמר ננסה לעמוד על דעת השו"ע בעניי* ,כי כמו שנראה ,דעתו נתנת
לפרשנות.
הגמרא ביומא )פ"ה (.שואלת :מניי* לפקוח נפש שדוחה את השבת? היא
מציגה חמש שיטות .למסקנה התקבלו דברי שמואל" :וחי בה ולא שימות
בה " ועל זה "אמר רבא :לכולהו אית להו פירכא ,בר מדשמואל דלית ליה
פרכא".
יש לחקור :הא מתייחסי להיתר של המלאכה לצור 9פיקוח נפש כמו
ההיתר של מלאכת אוכל נפש ביו"ט ,ואמרינ* ביו"ט הואיל דאישתרי
אישתרי ולא אמרינ* הואיל דאפשר לשנויי משנינ* כי גזירת הכתוב של "א9
אשר יאכל לכל נפש" התירה לי לגמרי את מלאכת אוכל נפש ז"א הא
ה"וחי בה " זהו היתר גמור או לא?
חשוב ביותר :הנפק"מ היא רק כשלא מרגישי שו ירידה באיכות הטיפול,
כי א"כ לכו"ע עושה כמו שרגיל לעשות בחול.
הגמרא בשבת קכח :אומרת לגבי יולדת" :א היתה צריכה לשמ* ? חבירתה
מביאה לה שמ* ביד ,וא אינו ספק ביד ? מביאה בשערה ...דכמה דאפשר
לשנויי משנינ*" .למד מכא* הרמב"* )שבת ש ( לכל צורכי חולה אפ' יש בו
סכנה שעדי 2לשנות אבל הרב המגיד )פ"ב הי"א( חולק ורק ביולדת החמירו
"משו שכאב היולדת וחבליה ה כדבר טבעי לה ואי* אחת מיני אל 2מתה
מחמת לידה" .לכאורה נחלקו בספק שהצגנו ,א השבת הותרה או דחוייה
לגבי פק"נ!
השו"ע פסק בס' ש"ל א' כמו פשט הגמרא שליולדת משנינ* 1אפילו שהיא
מוגדרת כחולה שיש בה סכנה ,אבל מה השו"ע סובר לגבי חולה מסוכ*?
 (1שו"ע ס' שכ"ח י"ב" :כשמחללי* שבת על חולה שיש בו סכנה ,משתדלי*
שלא לעשות ע"י א"י וקטני ונשי אלא ע"י ישראלי גדולי ובני דעת.
הגה :וי"א דא אפשר לעשות בלא דיחוי ובלא איחור ע"י שינוי ,עושה ע"י
שינוי; וא אפשר לעשות ע"י א"י בלא איחור כלל ,עושי* ע"י א"י )א"ז( וכ*
נוהגי ; אבל במקו דיש לחוש שיתעצל הא"י ,אי* לעשות ע"י א"י )תוספות
ור"*(".
על פניו היה נראה לומר שזאת גופא המחלוקת בי* השו"ע ולרמ"א ,לפי
השו"ע השבת הותרה )כמו הרב המגיד( לכ* גדולי ישראל יתעסקו בהצלה
ללא שו צור 9לשינוי ,ולפי הרמ"א השבת דחוייה )כרמב"*( ולכ* איפה
2
שאפשר לשנויי משנינ*!
אבל המשנ"ב לכל אור 9הדר 9סובר שדעת השו"ע היא שהשבת דחוייה לכ*
כא* הוא מפרש את המחלוקת באופ* אחר )כפירוש הרא"ש( ,שהשו"ע חשש
שא כא* לא נחייב את ההצלה ע"י גדולי ישראל יחשבו בנ"י שההצלה לא
מותרת אלא על ידיה )גוי,קט*( וזימני* דליתניהו )לפעמי לא ימצאו( ולא
יטפלו בו ויסתכ* החולה ולזה הרמ"א לא חשש.
לכ* אי* לנו הכרח בדברי השו"ע )משא"כ דעת הרמ"א שהיא ברורה
שהשבת דחוייה לכ* משנינ*(.
 (2שו"ע סי' שכ"ח י"ד" :היה חולה שיש בו סכנה וצרי 9בשר ,3שוחטי לו
ואי* אומרי  :נאכילנו נבילה; אבל א היה החולה צרי 9לאכילה לאלתר,
והנבילה מוכנת מיד והשחיטה מתאחרת לו ,מאכילי אותו הנבילה".
הדי* השני מוב* לכו"ע ,שא הטיפול יתאחר יותר מדאי בגלל שאשחט,
נותני לו מה שבא ליד כמה שיותר מהר.
מהדי* הראשו* אפשר לכאורה להוכיח ששבת הותרה ,משו שיכולתי
להאכיל את החולה נבילה ובכ 9למעט באיסורי )חילול שבת של שחיטה?
בסקילה /מול איסור אכילת נבילה?לאו( ,ובכל זאת פסקנו דווקא לשחוט.
 1בכל זאת האחרוני התירו לבעל או לקרוב שחשוב לה בעת הלידה ,להצטר 2עימה בנסיעה לבית
חולי משו ישוב דעת.
 2כ 9יוצא הפירוש לפי הרב עובדיה יוס) 2יחווה דעת ח"ד סימ* ל'(.
 3כמו שרואי בשבת קכ"ט .שביו הקזת ד שמואל היה אוכל בשר )סומקא חל 2סומקא(
ואמוראי אחרי היו שותי יי* כי איבדו הרבה ד ונעשו קרי לכ* חיפשו אי 9להתחמ  .לכ* אי*
שמחה אלא בבשר ויי* .לפי זה למה שלא כל יו ניהיה שמחי וחמי ? למה חכמי הגבילו לזמני
מיוחדי את השמחה ע"י יי*? אלא שמטרת חכמינו היא לאחד את בנ"י ע"י החו  ,והימי כמו
שבת ,יו"ט ,פורי  ,או פסח יותר שמורי מ* תופעות לוואי רעות ולכ* החמימות של האד תורגש
כמקרבת ומקבלת ולא יהיה חו של כעס ח"ו )הקדמת הש משמואל על ההגדה של פסח(.

שמואל נעים )ו'(
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לכ* עדי2

משמע שזה כמו ביו"ט שהשחיטה לגמרי מותרת
מנבילה!)5שחיטה?מותר /נבילה?לאו(
אבל חלק מהראשוני לא מסכימי לחישוב הזה ,א( הר"* שפוסק ששבת
דחוייה בכ"ז מסכי ששוחטי מטע אחר ,שאיסור נבילה חמור יותר כי
בכל כזית וכזית יש לאו חדש משא"כ בשחיטה זהו איסור אחד.
ב( הרשב"א למרות שפוסק ששבת דחוייה מסכי ששוחטי ,משו שא
נאכיל אותו נבילה יש חשש שהחולה לא יאכל ויסתכ*) .כי נבילה מאוס
בעיני ישראל בגלל איסורו(.
לפי זה מה שהשו"ע פסק ששוחטי לא מכריע מה דעתו!
 (3שו"ע סי' רע"ח" :מותר לכבות הנר בשביל שיש* החולה שיש בו סכנה".
הרי כא* השו"ע כותב בפשטות שמותר לכבות א צרי ,9ואפילו א יכול
לישו* בדר 9אחרת ע"י שאכסה את האור בלי לכבות ,אני לא צרי 9לדאוג
לזה ,משמע שלפי השו"ע השבת הותרה!
אבל המשנ"ב )כשיטתו( מביא מפירוש המשניות לרמב" שזה דווקא א
א"א להוציא החולה למקו אחר או להסתיר האור ממנו .במילי אחרות לא
יודעי בוודאות מהי דעת השו"ע.
סיכו השיטות:
א( שבת הותרה:לפי הרב המגיד ,המהר"  ,והרב עובדיה)בדעת השו"ע(:
ב( שבת דחוייה:לפי הרמב"* ,הרשב"א ,הר"* ,הרמ"א ,המשנ"ב ומנוחת
האהבה)שניה בדעת השו"ע(:
ראינו ביחד שא"א להכריע מהלכות פק"נ מהי דעת השו"ע א שבת הותרה
או דחוייה ,לכ* נציג בפניכ כיוו* מחשבה קצת שונה.
בגמרא ביומא פ"ה) :מקור חילול שבת לצור 9פק"נ( אחת מהשיטות היתה
לימוד ממילה לפק"נ :ומה מילה ,שהיא אחד ממאתי וארבעי ושמונה
איברי שבאד ? דוחה את השבת ,קל וחומר לכל גופו ? שדוחה את השבת.
והרי ידוע שמילה דוחה שבת לגמרי כדי* הותרה)לפי רוב הראשוני ( ורק
במכשירי מילה החמירו משו שיכל להכי* מאתמול .ולכ* א אנחנו
מקבלי את מקור של מילה בנוס 2ל"וחי בה " יוצא ששבת הותרה לכו"ע.
אז למה ראינו שיטות בראשוני הסוברות ששבת דחוייה בפק"נ? התשובה
היא שה לא מקבלי את הטעמי האחרי ומסתמכי על התירו" .וחי
בה " בלבד לכ* השבת בשביל דחוייה.
וכנראה שהשיטות שפסקו "הותרה" זה בגלל שקיבלו את חמשת הסברות
המתירות פק"נ להלכה כדי להתיר איסורי אחרי בהלכות שבת )ובאמת
"וחי בה " זה לא היתר גמור(.
לכ* נשאר לנו לבחו* א השו"ע פסק אחד מהטעמי !
שו"ע ס' ש"ו י"ד" :מי ששלחו לו )הודיעו לו( שהוציאו בתו מביתו בשבת
להוציאה מכלל ישראל )הב"ח כתב דהכא מיירי כשחוששי* שיפחידוה
שתמר את דתה בלבד ולכ* אי* חשש פק"נ( ,מצוה לשו לדר 9פעמיו
להשתדל בהצלתה; ויוצא אפילו חו .לשלש פרסאות ואי לא בעי ,כייפינ*
ליה )וא אינו רוצה לצאת כופי* אותו(".
את האמת לרשב"א )שו"ת הרשב"א ח"ז סימ* רס"ז( נשאלה השאלה אבל
הוא אסר ללכת להציל אותה משו ש"אי* דוחי* שבת על הצלה מעבירות"
אלא על הצלת נפשות!
ובכל זאת השו"ע מחייב לצאת להציל אותה מכפירה.
זו מחלוקת ממש קיצונית על מה ה חולקי ?
אלא הכל פשוט ונפלא ביותר ,תקחו את הזמ* ותתענגו...
הרי כא* זה המקרה האידאלי של "חלל עליו שבת אחת כדי שישמור שבתות
הרבה" )אחד מחמשת הטעמי ביומא פה (:כי א היא תמיר את דתה יהיה
מצב שיהודי שהיה שומר תורה ומצוות חס ושלו לא ישמור יותר .לכ* לפי
הרשב"א שפוסק ששבת דחוייה בסעי 2י"ד,הוא לא יכול לפסוק את הטע
הזה "חלל עליו שבת אחת" ולכ* אסר.
אבל השו"ע כנראה שפוסק ששבת הותרה ולכ* הוא מקבל את כל הטעמי
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להלכה שזה כולל "חלל עליו שבת אחת" ולכ* פסק ג שחובה להצילה.
לפי הסבר זה ,כשאד בא להסיע חולה שיש בו סכנה לבית חולי  :לפי
השו"ע לא צרי 9לשנויי כלל ולפי הרמ"א היכא דאפשר לשנויי משנינ*
)בתנאי שזה לא פוגע באיכות הטיפול(.
שהקב"ה ישלח רפואה שלמה לכל חולי עמו ישראל.

המאמר מוקדש לרפואת משה ב* אסתר הי"ו
 4שאלה :למה א אמרינ* הותרה אני בכלל חושב איזה איסור אני עושה,נבילה או שחוטה הרי מה
שיש לי אני נות* לו? אפשר לתר .שדי* "הותרה" זה רק באיסורי שבת אבל לא באיסור והיתר ולכ*
לפני שאני מתחיל את הפעולה אני חושב קוד כל איזה סוג איסור זה וא זה איסור מלאכה אז אני
אומר שמותר לגמרי )הרב טובי שליט"א ,בשיעורו(.
 5כ 9פירש המהר" מרוטנבורג.
 6הפירכה להסבר זה יהיה א נמצא מקרה שהרשב"א פוסק את הטע "חלל עליו" במקו אחר
בשבת .לעבודה!

שבת לה' )ב'(

ב

מאמרנו הקוד  ,הבאנו שתי גישות שנתבארו בספרי רבותינו
הראשוני  ,באשר לטעמיה* של מצות השבת .הבאנו את דברי
מהרצ"א מדינוב בספרו "בני יששכר" ,האומר שכאשר נשאל ר' עקיבא
על ייחודה של השבת ,אי* הוא עונה ,כמו שמסביר ריה"ל בספר הכוזרי,
שיש ציווי על השבת ,שהיא נתברכה מאת ה' ,ושהיא זכר למעשה
בראשית .הוא עונה כמו שתיאר ר' אברה ב* הרמב"  ,שהשבת היא
יו ש"נברא" במיוחד כדי להיות יו קדוש ,וכדי ששומריה יתבוננו בה:
בהיותה סימ* וזכר לחידוש העול ; בהיותה סימ* על הבריאה כולה,
שממנה יוכל אד להכיר את בוראו; ובהיותה מצוה ,שמהותה הוא
בקשת הדבקות בה'.
ָ
כל זה אכ* אפשר לראות בויכוח בי* ר"ע לבי* טורנוס רופוס ,כפי
המ ֵשֶHה את
שהוא מובא במדרש; 1אבל בגמרא 2נוס 2לויכוח מהלְ 9
הויכוח מקצה לקצה.
"שאלה זו שאל טורנוסרופוס הרשע את רבי עקיבא :אמר לו 'ומה
יו מיומי )במה נתייחד יו השבת משאר הימי (?'; אמר לו 'ומה גבר
מגוברי* )במה נתייחדת אתה משאר אנשי (?'; אמר ליה 'דמרי צבי
)אדוני ,המל ,9רצה בכ' ;'.(9שבת נמי ,דמרי צבי )שבת ג כ* ,האדו*,
ה' ,רצה בה("'.
וכא* הגמרא מוסיפה" :אמר ליה' :הכי קאמינא ל :9מי יימר
שש ָת היו (?' 3אמר לו' :נהר
דהאידנא שבתא )כ 9אמרתי ל :9מי יאמר ַ
סבטיו* יוכיח ,בעל אוב יוכיח ,קברו של אביו יוכיח ,שאי* מעלה עש*
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בשבת'".
א את תשובתו הראשונה של ר' עקיבא פירשנו על דר 9מה שהבאנו
מ"בני יששכר" ,את השאלה כמו שהיא מצטיירת עתה נצטר 9לפרש על
עני* אחר; השאלה לא היתה מה הטע שאנו שומרי את השבת,
והתועלת שיש בשמירתה )שעל כ 9ענה ר' עקיבא בתחילה(; השאלה
היא מני* לנו שאכ* השבת שאנו שומרי היא הראויה לשמור.
אולי התשובה שסיפקה לבסו 2את הנציב הרומאי ,היא זו שנכתבה
לימי בידי ר' יהודה הלוי ְכזו ששכנעה את בולא* מל 9הכוזרי  .לא
הרומאי ,וג לא הכוזרי )לפחות בשלב זה( ,התעניינו בתועלות השבת,
ברמזיה ובסודותיה .א מבקש האמת הכוזרי רק העמיד את היהדות
למבח* ,הרשע הרומאי התכוו* לקנטר ולערער; מהרש"א מפרט" :יראה
ששאל לו מי יימר דהאידנא שבתא בשלשה דברי  .הא' מי יימר דזה
היו הוא שבת בראשית שבו שבת אל מכל מלאכתו .הב' מי יימר דזה
היו שצוה בו אתכ לשבות .הג' מי יימר דזה היו הוא שבת לעתיד
ומנוחה לחיי עה"ב" .השאלה היתה על חידוש העול בעבר ,על הציווי
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שבהווה ,ועל היותה של השבת "מעי* עול הבא" ,המורה על העתיד.
כאולתו :הוא מוכיח מנהר סבטיו* ,שאנו
ר' עקיבא עונה את הכסיל ִ
יודעי בוודאות ש"השבת ,מוזהר עליו  ...מבריאת העול בששת ימי
בראשית"; 6הוא מראה שג בעל אוב יסכי  ,שאי* לנו ספק שג בימינו
לעינינו נצטוינו "בעשרת דברי "" ,אחד מה* מצות שבת"; 7ואי אפשר
לערער על כ ,9ובזה יודה ג הנכרי אשר בא מאר .רחוקה ,ש"חובה
לקבל השבת מפני שהיה העני* האלהי כמו נדבק בו" 8.כ 9אימת ר'
עקיבא את עדותה של השבת ,הנשמרת על ידי "מעשה בראשית" 9,על
ידי כל באי עול  ,ובאלה שנפרדו "אלה לחיי עול  ,ואלה".
 1ב"ר )יא,ה(; תנחומא )כי תשא ,לג(.
 2סנהדרי* )סה.(:
 3ג המדרש מביא שאלה "מנא* את מודע" ,וע' ביפה תואר )פירוש רחב מר' שמואל
יפה ,ב* דודו של בעל הלבוש( לב"ר ש  ,המפרש את המדרש כמקביל לגמרא.
 4המדרש מאחד את "בעל אוב"" ,המעלה בזכורו" ,ו"קברו של אביו" ,כראיה אחת;
ובאמת כ 9מסתבר יותר .כרמז נוס 2הוא מביא את "אוכלי המ*" ,שהוא הרמז שהביא
ריה"ל ג"כ.
 5רעיו* כזה בא כבר בספר עוללות אפרי )דרשות ר' אפרי שלמה מלונטשי ,.בעל
ֲברו של השל"ה ,ותלמיד המהר"ל( ח"ב עמוד לט; ועיי"ש שתלה
"כלי יקר" עה"ת; ח ֵ
את שלשת יסודי הדת )העיקרי כשיטת ר"י אלבו( ברמזי השבת ,וביאר אי 9מורה
השבת על ענינ .
 6מאמר א סימ* פז.
 7ש  .ובאמת נושא זה והבא אחריו ה דומי באופ* הראיה עליה  ,כי על העתיד לא
נוכל להביא ראיה; לכ* יש מקו להחלי 2ביניה  ,ובודאי א נל 9בדר 9המדרש ,דמעייל
מ* ומפיק בעל אוב )כהערתנו לעיל(.
 8מאמר א סימ* פו.
 9עיי* היטב שו"ע או"ח )רכח,ב( ומג"א )ש ס"ק ד( וברכות )נט :וש (.

משה יעקב גמליאל
מכל שלש הראיות ,רק אחת נתקבלה 10ככזו שאפשר להעמידה
למבח*" .בדק באבוהו וסלק כל יומא דשבתא ,ובשבתא לא סלק )אביו
עלה ונראה אליו כל ימי השבוע ,ובשבת לא עלה(; בחד שבתא אסקיה
א"ל אבא מ* דמיתת איתעבדית יהודי )ביו ראשו* בשבוע העלהו,
ושאלו' ,אבא ,מזמ* מות 9נעשית יהודי'( ,אתמהא ,מפני מה עלית כל
ימות השבת ושבת לא עלית?" ,אביו עונה לו "כל מי שאינו משמר את
השבת אצלכ ברצונו ,כא* הוא משמר אותו 11בעל כרחו" .הראיה לכ9
שהשבת נשמרת ג לעול הבא 12היא מכ ,9שג הגיהנ שובת בשבת.
מהמעשה המובא במדרש אנו רואי  ,שהדר 9לראות בעול הזה את
העול הבא ,יו שכולו שבת ,היא בעונש הרשעי בגיהנ  ,שה
"משמרי את השבת בעל כרח ".
רס"ג בספרו אמונות ודעות 13מביא ראיות על קיומו של עוה"ב ,מ*
המושכל ,הכתוב והמקובל; לעני* שאנו עוסקי בו ,נביא את דבריו
ואומר ממה שמחייב אותו השכל עוד ,שהבורא ית' כפי מה
במושכלַ " .
שנראה לנו מחכמתו ויכלתו והטבתו אל ברואיו ,לא יתכ* 14להיות שיעור
הטובה אשר כיו* בה לנפש הזאת ,הוא מה שהוא מוצאה בעול הזה
מטובותיו והנאותיוֶ .ש ָל טובה שיש בעול יש עמה רעה ...15אבל ראוי
שיהיה מזומ* לה ָמדור שיש בו החיי הגמורי וההצלחה  ...ועוד  ...כל
הנפשות  ...אינ* נחות בעול הזה  ...בעבור ידיעתה ,כי יש מדור יותר
נכבד מכל טובות המדור ,והיא נכספת לו ועיניה צופיות אליו ,ולולי זה
היתה נחה ושוקטת"; "ומזה עוד ,כי אנחנו רואי כופרי ] ,החיי [
בנעימי בעול הזה ,ומאמיני ] ,השרויי [ ְבצער בו ,ואי אפשר שאי*
לאלו ולאלו עול אחר ,שגומלי אות* בו הצדק והמשפט"; "ואזכור ...
עני* יצחק ,ראית אותו שמסר עצמו לשחיטה ולקרב* לעשות מצות
בוראו ,ואלו היה אצלו שהגמול איננו כי א בעול הזה בלבד ,איזה
דבר היה מקוה שיהיה גמולו אחרי מותו? ג הבורא עוד לא היה מצוהו
בזה ,כיו* שלא יהיה לו עליו גמול .אלה הדברי  ,ירחמ 9ה' ,מורי  ,כי
הנבראי מסכימי  ,כי הגמול איננו בעול הזה".
ההנחה שהבריאה היא בעלת תכלית מביאה לאמונה בעוה"ב ,כי כל
נברא צרי 9לבוא לתכליתו .זו הדר 9להגיע להבנה במה ש"אי* הסברא
רואה סו 2העניני להיכ* ה מגיעי  ,מה רוצה האדו* ב"ה בבריותיו,
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ְל ַמה הוא מנהל  ,ומה אחרית כל אלה".
שמירת השבת שלנו היא עדות על כ 9שבריאת העול היתה ע"י
בורא אחד ,שהכל מתנהל לפי רצונו ,ושהכל הול 9אל מקו אחד .כ9
באמת מסביר ר' עקיבא בסיומו של המדרש ,מדוע הקב"ה ממשי 9את
פעולת הטבע בשבת; "מוריד גשמי  ,מזריח חמה ולבנה  ...אי* לאחר
רשות עמו ,לפיכְ 9מטלטל בעולמו" 17.כשאנו באי לידי הכרה בבורא
עול  ,ובהשגחתו על העבר ,ההווה והעתיד ,אנו מגיעי לקבלת
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מלכותו; מכא* דרכנו ג לדבקות בו.
"מזמור שיר ליו השבת... 19:מה גדלו מעשי 209ה' ,מאד עמקו
לה ְָ Mמד
יְ ִ ... .9פר ַֹח רשעי כמו עשב ,ויציצו כל ֹ ֲעלֵי ֶו* ? ִ
ַמ ְח ְב ֶֹת ָ
עדי עד .ואתה מרו לעֹל ה'; כי הנה אֹיְבי ,9ה' ,כי הנה אֹ ְיבי 9יאבדו,
ֶַ -ר ִ ְר ֵאי קרניִֹ Nַ ,תי בשמ* רענ* .ותבט עיני
יתפרדו כל ֹעֲלי וֶ* .ו ָ
בשורי ,בקמי עלי ְמרעי תשמענה אזנָי .צדיק כתמר יפרח ,כארז
בלבנו* יגה .שתולי בבית ה' ,בחצרות אלהינו יפריחו; עוד יְנ ב *
דשני ורענני יהיו .להגיד כי ישר ה' ,צורי ולא ַעו ְָלתה בו".
ביבהֵ ,
ֵ
 10כמבואר במדרש ש .
 11מפרשי המדרש האריכו בשאלה מה צרי 9לכפות את הרשעי לנוח בשבת מעונש ;
עיי"ש ,קח מוסר ותמצא נחת.
 12וכפירוש מהרש"א.
 13תחילת מאמר ט.
 14בכל מש"כ ש עיי* מסילת ישרי פרק א.
 15אמנ עיי* עקרי )ד,יג; וש (.
 16דעת תבונות  ,אות ז; זוהי הפתיחה המגדירה את תכלית הספר ,ונראה שדרכו ש
מתאימה ע המובא כא*.
 17ועיי"ש במפרשי ששאר פעולות ג"כ אינ כ"א הוצאה מכח לפועל ואכמ"ל.
 18כמבואר ג בהלכות יסוה"ת )ב,ב; ד,יב(.
 19עיי* נצח ישראל למהר"ל פרק יט ,וע' פחד יצחק )שבת ב,ה(; ובעוללות אפרי ח"ב
עמוד מב )מאמר רפה( הארי ,9עיי"ש.
 20ציינתי כבר לאורות התשובה )טז,א(.

בעניין דיני מזיק ודיני שומרים

ב

כתב :הראל לוין )ב'(

מתוך שיעורו של הגאון ר ' זלמן נחמיה גולדברג שליט "א

שבוע שעבר ראינו את מחלוקת של הרמב"* והתוספות בשאלה
מה דינו של מזיק באונס.
לפי התוספות )כז ,:ד"ה "ושמואל"( ,מזיק הוא בי* שומר שכר לשומר
חינ ומתחייב באונס כעי* אבדה ופטור באונס כעי* גניבה .תוספות
מוכיחי זאת מהגמרא )צט (:ששוחט שקיבל תשלו בעבור שחיטת
בהמה ושחטה שחיטה פסולה – חייב לשל  ,אול  ,א שחט בחינ –
פטור .התוספות מסבירי את הטע לכ – 9שהשחיטה הפסולה היא
אונס כעי* גניבה ולכ* א השוחט שחט בתשלו – הוא התחייב שלא
להזיק לבהמה מדי* ש"ש וחייב ,א 9א שחט בחינ – הוא מתחייב
מדי* מזיק רגיל שפטור על אונס כעי* גניבה.
הרמב"* דוחה את ראייתו של התוספות ומסביר שאי* לשוחט די* מזיק
מכיוו* שהוא ביצע את השחיטה בהסכמת הבעלי ) .הרמב"* סובר
שמזיק באונס חייב(.
הרמב" )הל' אישות פכ"א ה"ט( פוסק שאשה ששברה כלי בבית
פטורה משו תקנת שלו בית .הראב"ד מסיג עליו ואומר שהיא
פטורה מכיוו* שהיא שומרת בבעלי  .א 9דבריו קשי שכ* די* שמירה
בבעלי שיי 9לדיני שומרי ולא לדיני נזיקי* .הסברנו את דברי
הראב"ד ע"פ הרמב"* שמכיוו* שהאשה עוסקת בכלי בהסכמת בעלה
– היא פטורה מדיני נזיקי* .ממילא כל חיוב התשלו נובע רק מדי*
שמירה – ופטורה שהרי שהיא שומרת בבעלי .
בסוגיה בד 2צט .בדי* שולחני שקיבל מעות וקבע בטעות שהכס 2אינו
מזוי ,2פסקה הגמרא שהשולחני חייב כי הוא ש"ש )שהרי קיבל כס(2
ואי* זה גרמא )שפטור( אלא גרמי .וקשה על הרמב"* שהרי השולחני
קיבל רשות מהבעלי והיה צרי 9להיפטר מדיני נזיקי* ,ומכיוו*
שבעליו עמו ? היה צרי 9להיפטר ג מדיני שומרי .
ונראה לתר .שכוונת הרמב"* לא הייתה שהמזיק פטור א קיבל
רשות ,אלא שמכיוו* שהבעלי ידע שהמזיק עלול לטעות ולהזיק –
נת* לו להיות בדרגת חיוב של שומר )שא הזיק ברמה ששומר היה
חייב לשל  ,ג הוא מתחייב בתשלומי ( .א 9מ"מ אי* שיי 9פה הדי*
של "בעליו עמו" כי ס"ס הוא מזיק ולא שומר והבעלי נת* לו רשות
להזיק ,א 2בנוכחותו ,רק בדרגה של שומר.

את ה' אלקיך תירא

לפי דברינו ,שוב קשה על הראב"ד – מה הקשר בי* "בעליו עמו"
השיי 9בשומרי לנזיקי*? ועוד קשה שעצ הסגתו של הראב"ד
תמוהה שכ* הרמב" נקט כדברי הירושלמי )כתובות פ"ט ה"ד(.
אלא שיש לתר .ולהסביר את צדדי הספק בירושלמי ,הא האישה היא
שומרת שכר או שומרת חינ  ,ע"פ הספק בבבלי )ב"מ צו( הא בעל
המשתמש בנכסי מלוג הוא שואל או שוכר .רבא מתר .ש שממ"נ
יהיה הבעל פטור מתשלומי משו שבכ"מ זה בבעלי .
החידושי הרי" מבאר שחכמי הסתפקו הא התשלומי שהבעל
משל לאשתו )כגו* מזונות וכד'( באי בגלל השימוש בנכסי המלוג
או שאלו שני תשלומי שלא באי זה כנגד זה .א 9רואי שבעל חייב
בתשלומי לאשתו ג א אי* לה נכסי מלוג ומכא* שאלו שני
תשלומי נפרדי  .באופ* דומה נוכל להסביר את צדדי הספק
בירושלמי.
הראב"ד סובר שכש שבבבלי אי* נפק"מ בי* שני צדדי הספק )לפי
דברי רבא( ,כ 9ג בירושלמי – משו שהשמירה היא בבעלי .
הראב"ד הול 9לשיטת התוספות שיש שתי דרגות באונס – אונס כעי*
גניבה ואונס כעי* אבדה .מכיוו* שהספק בירושלמי הוא הא האישה
היא שומרת שכר או שומרת חינ מוב* שמדובר במקרה שיש בו
נפק"מ בי* המצבי  ,קרי ששברה את הכלי באונס כעי* גניבה – שש"ש
חייב ושומר חינ פטור .מכיוו* שכ ,9לא שיי 9לחייב את האישה מדי*
מזיק – שהרי מזיק פטור באונס כעי* גניבה .א"כ ,הספק הוא רק לעניי*
חיוב מדי* שמירה ולכ* אומר הראב"ד שפטורה מכיוו* שהשמירה
נעשתה בבעלי .
לפי דברי הגרז"* שליט"א נוכל אנו לתר .קושיא בפרשתנו .הלא לפי
הבנתנו הראשונה ברמב"* קשה מדוע נענשו המצרי על ששעבדו את
בני ישראל ,א מדי* מזיק ? הרי קבלו רשות מה' וא מדיני שומרי –
בעליו עמו שהרי "לית אתר פנוי מיניה" וכ* בגלות ש?"עמו אנכי
בצרה" .ר"ל "השופט כל האר .לא יעשה משפט"?! א 9לפי הסברנו
ברמב"* לא קשיא מידי .לא התיר הקב"ה למצרי אלא לשעבד את
ישראל עד רמה מסוימת ,א 9המצרי פשעו והוסיפו עינוי על עינוי
ולכ* לקו )מעי* דברי הרמב" בשמונה פרקי (.

הרב בן-ציון אלגזי שליט"א

שאלה :מובא במסכת פסחי  :שמעו* העמסוני היה דורש כל אתי שבתורה .כיו* שהגיע ל"את ה' אלקי 9תירא" – פירש .אמר :מה ארבה לירא עמו?
וקשה ,מדוע לא חזר בו כבר כשהגיע ל "ויראו הע את ה'" ,והלא סיבת הפרישה קיימת ג בפסוק הזה?
התשובה אי "ה בגליו* הבא
תשובה לשאלה הקודמת :שאלנו ,מדוע נשי אשכנזיות נוהגות לחייב עצמ* דווקא בלולב ,שופר וכדו ואינ* מחייבות עצמ* במצוות ציצית .ונראה
לומר שמה שנהגו לחייב עצמ* הוא דווקא במצוות חיוביות ,שיש חובה לקו ולעשות* ,ואילו במצוות קיומיות שאד חייב בה* רק א עשה משהו
אחר ,כגו* ציצית ,בזה לא נהגו לחייב עצמ*.

לרב אריה שטרן שליט"א ,להולדת הנכדה
לרב אהרן פרידמן שליט"א ,לרגל הכנס בנו ידידיה יצחק לעול תורה ומצוות
לרב איתי שהם שליט"א ,לרגל הכנס בנו ידידיה לעול תורה ומצוות

