המשכן כגן עדן
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הרב מאיר אברהם שליט"א
בוגר הישיבה ור"מ במכינה 'אורות הראל'

פרשת "תרומה"

תי הפרשיות הקרובות ]תרומה ותצוה[ עוסקות במשכ וכליו .פרשיות אלו חשובות כשלעצמ ,א יש מקו
א' באדר א'
לעיי במיקומ על ציר הזמ של ספר שמות .לשו אחרת יש לבאר מפני מה נאמרו פרשיות המשכ בי עליית
ה'תשע"א
משה להר סיני כדי לקבל את התורה ]פרשת יתרו[ לבי ירידתו ע שתי הלוחות על שתי ידיו ]פרשת כי תשא[ .נפליג
לאחור לתחילתו של חומש בראשית אל מעשה הבריאה .במעשה הבריאה נוכל למצוא רמזי רבי לבני המשכ
גיליון מס' 167
באמצעות דמיו רב בי פסוקי וקישור שני הענייני במדרשי חז"ל .לדוגמא מדרש תנחומא )פקודי ב'(:
)שנה חמישית(
"למה הוא אומר "ה' אהבתי מעו בית ומקו משכ כבוד"? בשביל ששקול כנגד בריאת העול .כיצד?
בראשו כתיב" :בראשית ברא א$להי את השמי ואת האר "%וכתיב" :נוטה שמי כיריעה" ,ובמשכ מה
כתיב? "ועשית יריעות עזי" .בשני 'יהי רקיע' ואומר בה הבדלה ,שנאמר" :ויהי מבדיל בי מי למי",
ובמשכ כתיב "והבדילה הפרוכת לכ" ."...וכ בכל הימי".
נציי מספר השוואות בי לשונות הפסוקי ש וכא:
16:34 16:56
בסיו תהלי הבריאה נאמר " $וירא א$להי את כל אשר עשה והנה טוב מאד" )בראשית א' ,ל"א( .וכ ע סיו
מעשה המשכ נאמר " $וירא משה את כל המלאכה ,והנה עשו אותה כאשר צוה ה' כ עשו" )שמות ל"ט ,מ"ג(.
17:54 17:56
בבריאת העול נאמר " ויכולו השמי והאר %וכל צבא ויכל אלקי ביו השביעי
מלאכתו אשר עשה" )בראשית ב' ,א$ב( ,ובמקביל בהקמת המשכ  " $ותכל כל עבודת משכ אהל מועד  ...ויכל
משה את המלאכה " )שמות ל"ט ,ל"ב; מ' ,ל"ג(.
שתי המלאכות מסתיימות בברכה " $ויבר א$להי את יו השביעי" )בראשית ב' ,ג'(; "ויבר אות משה" )שמות ל"ט ,מ"ג(.
לשו עשייה מוזכר שבע פעמי בבריאת העול  " $ויעש א$להי את הרקיע" )בראשית א' ,ז'(; " ויעש א$להי את שני המאורות" )א' ,ט"ז(; ועוד ,ואילו
במעשה המשכ חוזרת לשו זו קרוב למאתיי פעמי " $ועשו לי מקדש" )שמות כ"ה ,ח'(; "ועשו ארו" )כ"ה ,ט'(; " ועשית שלח" )כ"ה ,כ"ג( ועוד
ועוד.
בבריאה אנו מוצאי כי בשישה ימי ברא ה' את השמי והאר %וביו השביעי שבת .במקביל ישנ שש פתיחות שונות בציווי המשכ בנוס( לפתיחה הראשית
והשביעית מצווה של שמירת השבת.
בעקבות המדרשי ,נעמיק בפרשת ע %החיי וע %הדעת ומש נדלה את יסודה של מצוות המשכ .ראשית צריכי אנו להקדי שבעד היו שלשה אזורי :עד,
ֱ-היִ ,מ$הָ ֲא ָדמָ הָ1 ,ל$עֵ  %נ ְֶחמָ ד לְ מַ ְראֶ ה ,וְ טוֹב לְ מַ ֲאכָל$$וְ עֵ  %הַ חַ  ִ+י ְ7 ,תוֹ 6הַ  ,ָ5וְ עֵ  %הַ ַ8עַ ת טוֹב
ג עד ו"בתו הג" .שני עצי אלו שכנו בתו הג " ַוַ+צְ מַ ח ה' א ִ
ו ָָרע" כידוע אד הראשו נצטווה לא לאכול מע %הדעת ,א יש לזכור שבמקביל נצטווה לאכול מע %החיי כפי שנאמר "מכל ע %הג תאכל" כלומר ע %החיי
היה כלול במצוות עשה של האכילה ואולי א( היה מ הראוי שממנו יאכל האד בראשונה .לאחר החטא ,ה' מגרש את האד מהג ,והכרובי ולהט החרב
המתהפכת שומרי על הדר לע %החיי .שאלה שיש להתחבט בה היא ,מדוע יש צור בע %החיי משחטא האד? ומה מקו יש לשמירה עליו ? כדי להשיב
על שאלה זו ,נל בדרכו של הרמב" המסביר ב"מורה נבוכי" )פ"ב כט( יסוד גדול
"..שכל מה שנזכר בתורה במעשה בראשית אי כולו כפשוטו כפי שמדמה בו ההמו..לפי שאות הפשטי מביאי או להפסד דמיו גדול
והתדרדרות להשקפות רעות ביחס לה' ,או לכחש מוחלט וכפירה ביסודות התורה"
ובדרכו של המורה הגדול נסביר שע %החיי הוא התורה ,שנאמר":ע %חיי היא למחזיקי בה "..וכ פירש יונת ב עוזיאל על אתר .התורה$ע %החיי עדיי
עומד וממתי למי שיש לו את הזכות להגיע ולקבל את התורה .אמנ לאחר שני רבות ,בשעה שמשה עולה לקבל את התורה ,נעצרת דרכו ע"י המלאכי שלא
נותני לו ,לילוד אישה ,ב בנו של החוטא בע %הדעת ,להיכנס .בהמש חושש משה מלהישר( בהבל פיה של השרפי כפירוש הרמב" במורה נבוכי
)בפתיחה ופ"א מט( ש"חרב הלהט" מקביל ל"משרתיו אש לוהט" כלומר מלאכי אש.
משה וישראל יכולי עתה לקבל את התורה מפני ש"ישראל שעמדו על הר סיני  $פסקה זוהמת" .לאחר מעמד הר סיני בו נאמרו עשרת הדיברות עולה משה
לקבל את התורה שבע"פ ובכתב ,ומוריד למטה את אשר ראה ולמד  40יו ולילה בהר .הדבר שמשה מוריד היא צורת המשכ .צורת המשכ היא דר הופעת
ש ה' בעול שהוא מעי ג עד בזעיר אנפי המכיל שלשה מדורי :עד – עזרה ,ג עד – הקודש ו"תו הג" – קודש קודשי .התורה הנשמרת על ידי
הכרובי השומרי מלמעלה ומביניה יוצא דבר ה' להורות לע ה' את הדר אשר ילכו בה .ישראל שחטאו בחטא העגל עברו על ציווי ה' והרי נזדהמו שוב
בחטא .אי ה יכולי להתקרב לג$הקודש .היחידי המורשי להתקרב ה הכוהני בלבד ,בני שבט לוי שלא נזדהמו.
תפקיד מקביל לתפקיד של המלאכי השומרי דר ע %חיי וכ אומר מלאכי" :כי שפתי כה ישמרו דעת ותורה יבקשו מפיהו כי מלא ה' צבאות הוא".
א אי מניעת החטא מבני ישראל על ידי אהרו הכה עומד לה לבניו לרוע ,%כפי שמאשי משה את אהרו )שמות ל"ב כ"א( ומונע מה להיכנס בכל עת לתו
קודש הקודשי ]משא"כ במשה[ .אמנ כה גדול נכנס ]ביוהכ"פ שבו נתבשרו על סליחת חטא העגל[לאחר שנטהר ומתעלה ורק א ראוי לכ )שלא כדוגמת
כהני בית שני שלא הוציאו את שנת(.
רואי אנו איפוא באור חדש את פרשיות המשכ ,כהמש טבעי לעליית משה וירידתו לאחר ארבעי יו.
נסיי בתפילה לבורא עול ,שנזכה לראות את בית המקדש בבנינו ונכנס לג העד בירושלי במהרה בימינו.

חטא בכדי שיזכה חברך
שאלה :הא מותר לכבד בשתיה אד שידוע שלא יבר? הא יש לדחות
ברית מילה שחלה בשבת בשל חילול שבת הצפוי מכ שקרובי המשפחה
אמורי להגיע לברית תו כדי חילול שבת?

א .הצגת סתירת הסוגיות

איתא בגמרא בתחילת מסכת שבת )ד( ד (.דנה במי שהדביק פת
בתנור בשבת הא התירו לו לרדותה קוד שיבוא לידי חיוב חטאת או
לא" :וא"ר שילא לעול בשוגג ולמא התירו  $לאחרי" .כלומר ,אחֵ ר
שראה שחברו הכניס פת בתנור ורוצה לרדותה קוד שיבוא חברו לידי
איסור חטאת .ודחה זאת רב ששת "וכי אומרי לו לאד חטא כדי שיזכה
חבר?!"
למסקנת הגמרא נמצאנו למדי שלא אומרי לאד חטא איסור קל )אפי'
איסור פחות מאיסור דרבנ (1כדי שלא יתחייב חברו איסור דאורייתא.
מצד שני מצינו סוגיא אחרת בעירובי )לב (:שסותרת את סוגייתנו,
ומובא בגמרא :חבר שאמר לע האר %מלא כלכלה של תאני מע%
תאנתי וחבר אחר שמעו ,לדעת רבי רשאי החבר ששמע לאכול מהתאני
ואינו צרי לעשר דודאי עישר אותו חבר ראשו "דניחא ליה לחבר
דליעבד איסורא קלילא ]לתרו שלא מ המוק( ,דמדרבנ צרי להפריש
תרומות ומעשרות רק מ המוק([ ולא ליעבד ע האר %איסור רבה".
ומשמע מהכא שאדרבה ראוי לאד לעבור על איסור קל כדי להציל את
חברו מאיסור חמור יותר?
מצד שלישי מצינו במסכת גיטי )ד( מא (:דמי שחציו עבד וחציו ב
חורי כופי את רבו ועושה אותו ב חורי כדי שהעבד יקיי פריה ורביה
אעפ"י שכל המשחרר את עבדו עובר בעשה דלעול בה תעבודו )וכ
מצינו בר' אליעזר ששיחרר את עבדו כדי שישלי למניי כשנכנס לבית
המדרש ולא מצא ש עשרה( .וקשה ,הרי אי אומרי לאד חטא כדי
שיזכה חבר?

ב .יישוב התוספות לסתירות הנ"ל

התוספות במסכת שבת ובמסכת עירובי הקשו את סתירת הסוגיות
הנ"ל ויישבו בכמה דרכי:
א .בגמ' בעירובי החבר הוא זה שגור לאיסור של אכיל ללא תו"מ
בעצ אמירתו לע האר %לאכול מהתאני ,ולכ מוטל עליו "לחטוא"
באיסור קל ולתרו שלא מ המוק( כדי להציל את חברו מאיסור חמור.
ב .כאשר עדיי לא נעשה האיסור מוטב שיעשה חבר איסור קל ולא
יעשה ע"ה איסור חמור.
ג .מותר לעבור על איסור קל כדי לאפשר לחברו לקיי מצווה רבה
)לשחרר עבדו כדי שיקיי פו"ר שהיא מצווה רבה( או לצור מצווה
דרבי )כלשחרר עבדו כדי שיהיה מניי לתפילה בציבור(.
ד .כאשר אד פשע כגו שהכניס פת לתנור בשבת ,אנחנו לא מחייבי
להצילו ע"י חטא קל )אעפ"י שהיה שוגג? אומר תוס' בעירובי שהיה
צרי להעלות על דעתו ,או כיוו שס"ס עשה מעשה עבירה קנסוהו( ,אבל
כאשר אד אינו פושע כגו ע האר %שלאחר שהחבר אמר לו שרשאי
לאכול – צרי החבר לעשות איסור קל כדי שלא יעשה ע"ה איסור
חמור.2
והרי שיש לחקור במה נחלקו תירוצי התוספות ,הא אמרינ לאד חטא
בכדי שיזכה חבר? לפי התירו %הראשו של תוס' רואי שרק א החבר
גר לע"ה לחטוא אמרינ חטא בכדי שיזכה חבר כעי קנס א"כ יוצא
שבעיקרו לא אמרינ חטא בכדי שיזכה חבר.
לעומת זאת ,לפי התירו %האחרו רק במקרה שהאד פשע )כגו הדביק
פת בתנור( אז לא אמרינ חטא בכדי שיזכה חבר ,א"כ יוצא שבעיקרו
א האד לא פשע אמרינ חטא בכדי שיזכה חבר.
ולפי תירו %זה יקשה כיצד מתירי לו לחטוא חטא קל ,מה הסברא בדי
זה? וצרי לומר שדי זה נובע מהערבות "שחתמנו" במעמד הר סיני
ואנו מעדיפי שלא יהיו בעול חטאי גדולי אפי' במחיר חטאי
קטני שלנו.
ולפי דברנו יוצא שתירוצי התוס' נחלקו ברמת הערבות שקבלנו ,שהרי
כל ישראל ערבי זה לזה ,השאלה היא הא ג במחיר של חטא קל ,או
לא.

ג .פסק ההלכה

הבית יוס( )בסו( סימ ש"ו( מביא תשובת הרשב"א בעניי אחד
שהוציאו בתו בחזקה מביתו ע"י ישראל משומד ורצו להוציאה מכלל
 1עיי' במשנה ברורה סי' רנ"ד סקכ"ה שרדיית הפת היא אפי' לא איסור דרבנ אלא נכנס בגדר
עובדי דחול.
 2אפשר לומר שהתירו %השני והרביעי שורש אחד לה :כאשר עדיי לא נעשה האיסור זה סימ
שהאד לא פשע ובמקרה זה אי להחיל עליו די שלא יעבור חברו איסור קל כדי שחברו לא יעבור
על איסור חמור.

הרב נתנאל שושן
ישראל )שמד רוחני( .הא מותר לחלל שבת ולשי פעמיו לדר פ
יפחידוה ותישמד? והשיב הרשב"א דנקטינ כמו התירו %הראשו שרק
כאשר החבר גר לע האר %לאיסור אומרי חטא כדי שיזכה חבר,
ולפי"ז יוצא שאי להתיר לעבור על איסור תחומי כדי להציל בתו
מהשמד ומ"מ סיי הרשב"א שהדבר צרי תלמוד עד שיעמוד הדבר על
בוריו.
א הבית יוס( נוקט להלכה כמו התירוצי האחרי של התוספות
שבמצווה רבה או מצווה דרבי מותר לעבור על איסור קל לאפשר
לחברו לקיי מצווה רבה ,ורק במקרה של פשיעה אי אומרי לאד
חטא כדי שיזכה חבר .ולפי"ז מסיק הב"י לפי התירו %של מצווה רבה,
ברור שאי ל מצווה רבה יותר מלהצילה שלא תשתמד.
וג לפי התירו %שמחלק בי פשע ללא פשע ,הכא נמי לא פשעה ומצוה
להצילה ולחלל עליה שבת אפי' בדברי האסורי מהתורה נראה להתיר.
וכ"פ בשו"ע או"ח סי' ש"ו סעי( י"ד.
והרי שצ"ע בדברי הב"י מה יהיה הדי כאשר הבת פשעה בהליכתה
לשמד )כגו מה שמצוי בזמנו בבנות ישראל המתגוררות בכפרי ערביי
רח"ל( .בשלמא לפי התירו %שנוקט מצוה רבה שאני ,יוצא שמותר לעבור
על איסור קל כדי שחברו יקיי מצווה רבה ,אול לתירו %שנוקט א
היתה פשיעה ,יוצא שבנידו דיד שפשעה בכ שהלכה לכפרי ,אי
אומרי חטא כדי שיזכה חבר .וכתב בעל שו"ת נחלת שבעה שמלשו
הב"י משמע ,שהתירו %העיקרי של הב"י שכל ההיתר לחטוא עבור חברו
הוא רק כשלא פשע ,לפיכ בנידו"ד שהשמד בא כתוצאה מהפשיעה –
אי להתיר ]אמנ למעשה כתב שבמקרה של מניעת שמד מותר לחלל
שבת ג במקרה של פשיעה[.
א בשערי תשובה ציי לשו"ת שבות יעקב שחלק על הנחלת שבעה וכ
פסק הרב חיד"א בברכי יוס( שאי לחלל שבת להציל פושעי מציפורני
השמד.
למעשה ,דעת המג"א )הובא במשנ"ב סי' רנ"ד ס"ק כ"ח( שהעיקר לדינא
כהתירו %שחטא כדי שיזכה חבר תלוי בפשיעה וכאשר הבת פשעה
בלכתה לשמד אי לעבור אפי' על איסור דרבנ להצילה.
א המשנ"ב )סי' ש"ו סקי"ד ובשעה"צ ס"ק מ"ו( מכריע כדעת האליה
רבה שרק באיסור דרבנ יש להקל כדי להציל פושע מהשמד בהסתמ על
תירו %התוספות שלצור מצווה רבה מותר לחטוא עבור חברו.

ד .מתו הנלמד נבוא לבירורי הלכה המסתעפי

לפי מה שביארנו יש לברר מה יהיה הדי במספר מקרי:
הא מותר לכבד בשתיה לאד שידוע שלא יבר .הא נאמר חטא –
בלפני עיוור לא תית מכשול ,שהרי לא יבר כדי שיזכה חבר שלא
יעבור על איסור שנאה וכעס על ההולכי בדרכי התורה?
יש מקו להתיר שהרי המקבל אינו פושע וג האיסור נגר ע"י הנות
ובעניי זה פסק הגאו רש"ז אוירבא )מנחת שלמה ח"א סי' ל"ה( שאי
כא נתינת מכשול אלא אדרבה יש כא הצלה ממכשול של לא תשנא את
אחי וברור שבמקו שיש שני מכשולות יש להכשיל בפחות ,שהרי
אמנ אמת א ית לו לא יבר א א לא ית לו לאכול יכשיל את
האורח באיסור יותר גדול ולכ נמצא שאי כא שו נתינת מכשול אלא
הצלה ממכשול גדול יותר.
אמנ החזו"א )שביעית י"ב ,ט'( אינו מתיר בכה"ג איסור גמור ,א ג
בשו"ת שבט הלוי כתב שהלב נוטה דיש מקו להקל בזה.
עוד יש לשאול ,מה הדי לעניי דחיית מילה בשבת בשל חילול שבת
הצפוי של קרובי משפחה שעלולי להגיע לשמחה ברכביה?
יש לדו הא נחשב שנות מכשול ,בפשטות לא ,אפי' א הוא מודיע
על הברית אי בדעתו שיגיעו בדר איסור ,א לפי התירו %השני כא
עדיי לא נעשתה העבירה ואפשר להקל .לפי התירו %שהדבר תלוי
בפשיעה ,אמנ פשיעת לא התחילה א בשבת ה יחשבו כפושעי.
וכ דנו הפוסקי מה יהיה הדי בסידור חופה וקידושי בימי בי המצרי
שהרב חוטא בכ שעובר על המנהג לא להתחת בימי בי המצרי כדי
לזכות אחרי לא לחיות חיי אישות באיסור )עיי' בשו"ת אב פינה או"ח
חלק ב' סי' ס"ו שד בזה(.
ועיי עוד בצי %אליעזר חלק א' סי' נ"ה שד במת הכשר לבית מלו
שמקבל עליו לא לבשל בשר בחלב א מתנה זאת בכ שלא יפריעו לו
להאכיל את אורחיו החפצי בכ בשר וחלב צונ .בעצ ,מת כשרות
תו ויתור על אכיפת איסורי .והעלה הרב צי %אליעזר לאסור דלא
אמרינ חטא בכדי שיזכה חבר באופ שיש בו פריצת הדת באופ כללי
אפי' בחטא קל ,ועיי"ש.

משתה אחשוורוש – שמח בחור בילדו ֶּת יך
מוסר והדרכות במלחמת היצר ,על-פי הרמ"א בספרו "מחיר יין"

משה יעקב גמליאל

"כשחלה ר' יוסי ב קסמא ,אמר לו רבי חנינא ב תרדיו 'מה אני לעול הבא?' אמר לו 'כלו מעשה בא ליד?' אמר לו 'מעות של פורי נתחלפו לי
במעות של צדקה ,וחלקתי לעניי '.אמר לו 'א כ ,מחלק יהא חלקי ומגורל יהא גורלי"'.
מהר"ל )תפא"י ח'( מבאר ביאור מופלא למעשה זה" .כי מעות פורי עומדי לרבוי אכילה ושתיה; ונתחלפו לו מעות פורי ,שהוא הכל עול הזה,
וח ֵלק הכל לעניי; ודבר זה רמז ,שהוא יחלי( העול הזה בעול הבא".
הפ זה – במעות עניי שאי לה חלק בעול הזהִ .
מצאנו אחד מגדולי רבותינו ,ש"מעות פורי" ,שבעול הזה" ,נתחלפו" לו ב"מעות צדקה" ,שלעול הבא .הרמ"א מניח ,בהקדמת ספרו "מחיר יי",
"שג"כ לא ימלט מהיות תו ופני לספור מגילת אסתר  ...ובוודאי סיפורי אלו ה הלבוש" .על$סמ הנחה זו ,הרמ"א מפרש את המגילה כולה על
דר רמז ,כמתארת את דרכו של האד בעול מיו היותו.
כא נביא את תמצית דברי הרמ"א בספרו זה ,ע מעט הוספות וביאורי )והרוצה ללמוד הדברי על מכונ יעיי בספר עצמו( ,ונשתדל להוסי( בה
דבר גדול ,והוא לקרב הדברי אל דר הפשט ,להראות שאמנ ה ה הדברי ,שהרי "אלו ואלו הנמשל והמשל ה אמת" .ומה' אעזר ,שיהיו מעות$
עניי אלו רצויי.

ב

פרק ראשו זה יתבארו הקורות את אחשורוש בגדולתו כאשר
נמש אחרי דרכי עול הזה ,עד שמרדה בו ושתי.
ואותנו הוציא מש ,ללמד על הכלל ,אי האד הנמש אחר חומרו,
סופו שג ביתו ,משכ נפשו ,אינו בידו.
המגילה עוסקת בימי אחשורוש ,הוא אחשורוש" ,המול" .ובשתי
דרכי יעלה האד לגדולה ,להיות "המול  $מעצמו"; הדר האחת
היא "דלא הוי איניש דחשוב למלכא כוותיה" .א יל האד בדר
הראויה לבוא לה" ,דר הוא שיעלה לגדולה" .אבל יש מי שמחפש את
גדולתו במקו אחר " $ממונא יתירא הוא דיהיב".
מלכות זו מקיפה את כל העול – מסו( העול ועד סופו ,מזמ שהוד
האד נתו על פניו ועד שיחש משחור תארו; אבל א יזכור שסמוכי
ה זה לזה ,כצל ימינו עלי אר ,%יֵדע למלו על עצמו" ,עול קט" ,ועל
כל העול ,בזוכרו אחריתו.
תכונות שונות מאפיינות את חיי האד" ,בת שבע" ,בת עשרי" ,ו"בת
מאה"; בכל עת צרי האד לחדש את מקומו ,לגלות את שלטונו
בתחו חדש ,לעמוד לדי מחדש .א יֵדע האד ,יוכל לכבוש שבע
ולקחת מה חילות לכבוש עשרי ומה לכבוש מאה; "בת שבע כבת
עשרי" .כ היא דרכו בעול" ,כשבתו" – ישיבה שאינה ישיבה;
וכאשר יתישב בדעתו ויחפש אי$זה מקו מנוחתו ,והוא רואה מקו
מושבו בעול הזה ,בעיר גדולה אשר יש בה אד ובהמה רבה.
ש ִרים
שבַ ע וְ ֶע ְ ׂ
ימי אֲ חַ ְׁשוֵרוֹ ׁש הוּא אֲ חַ ְׁשוֵרוֹ ׁש הַ ּמֹלֵ ְך ֵמהֹדּ ּו וְ ַעד כּ ו ּׁש ׁ ֶ
ַוי ְִהי ִ ּב ֵ
שר
שבֶ ת הַ ּ ֶמלֶ ְך אֲ חַ ְׁשוֵרוֹ ׁש ַעל ִ ּכ ּ ֵסא ַמ ְלכוּתוֹ אֲ ׁ ֶ
ו ֵּמ ָאה ְמ ִדינָהַּ :ביּ ִָמים הָ הֵ ם ְ ּכ ׁ ֶ
ּשן הַ ִ ּב ָירה:
ְ ּב ׁשו ַׁ

בשנה בה נגמל זה ,ואינו צרי לאמו 1,האד מתחיל לרדו( אחרי כל
הנמצאי ,למגדול ועד קט .הוא מגייס לכ את כל שריו ועבדיו ,כל
האברי – כלי הנפש; "החסיד ,הוא המושל" ,וכא ג רוד( התאוות
מושל בכל "אנשי מדינתו" כדי למלא רצונו .הוא מתחיל ברצונות
הפשוטי – לקבל שכר העול הזה ,כעבדי על מנת לקבל פרס; אחר
כ ילמד על מעלות המידות ומעלות השררה ,ואת כול יכוו לתכלית
אחת – הצלחתו בעול הזה ,מקו ממשלתו.
הוא מתגדל בעושרו ,בכבודו ,בגדולתו; התפארת$לעושיה המגיעה לו
בדברי אלה מעודדת אותו להמשי בדרכו .ואכ זה עסקו מהחור( ועד
הקי ,%ומֵ עלות היו ועד בואו .כ הוא ממלא ימיו במשתה ,שבעת
ימי; מיו הראשו ועד יו השביעי ,כל אוכל מחמצת ,הוא ורעיו
היושבי לפניו ,גדוליה וקטניה .המשתה תופס כל מקו בו היה
האד יכול לבנות ולנטוע; שכלו וגופו משועבדי לנַ  ֵCבשמחה
ולראות בטוב .הוא מקי( על כל הנאות העול; כלי מכלי שוני,
מהמעולי שבברואי ועד הנחותי שבה ,כול בידו לעשות בה
כטוב בעיניוִ .מחמדת הרכוש עד תאוות האכילה ,וכל הנאות הגו(.
ִ ּב ְׁשנַת ָׁשלוֹ ׁש ְל ָמ ְלכוֹ ָע ָׂשה ִמ ְׁש ּ ֶתה ְלכָ ל ָׂש ָריו וַעֲ בָ ָדיו חֵ יל ּ ָפ ַרס ו ָּמ ַדי
ֹשר ְ ּכבוֹ ד ַמ ְלכוּתוֹ וְ אֶ ת
הַ ּ ַפ ְר ְּת ִמים וְ ָׂש ֵרי הַ ְּמ ִדינוֹ ת ְלפָ נָיוּ ְ :בהַ ְראֹתוֹ ֶאת ע ׁ ֶ
י ְָקר ִּת ְפ ֶא ֶרת ְ ּגדו ּ ָּלתוֹ י ִָמים ַר ִ ּבים ְׁשמוֹ נִ ים ו ְּמ ַאת יוֹ ם :ו ִּב ְמלוֹ את הַ יּ ִָמים
ּשן הַ ִ ּב ָירה ְל ִמ ּגָדוֹ ל וְ ַעד ָקטָ ן
הָ ֵא ּ ֶלה ָע ָׂשה הַ ּ ֶמלֶ ְך ְלכָ ל הָ ָעם הַ ִ ּנ ְמ ְצ ִאים ְ ּב ׁשו ַׁ
יתן הַ ּ ֶמלֶ ְך :חוּר ַּכ ְר ּ ַפס ו ְּתכֵ לֶ ת ָאחוּז
ִמ ְׁש ּ ֶתה ִׁש ְב ַעת י ִָמים ַּבחֲצַ ר ִ ּג ּנַת ִ ּב ַ
ש ׁש ִמ ּטוֹ ת זָהָ ב וָכֶ סֶ ף ַעל ִר ְצפַ ת
ְ ּבחַ ְבלֵ י בוּץ וְ ַא ְר ּג ָָמן ַעל ְ ּג ִלילֵ י כֶ סֶ ף וְ ַע ּמו ֵּדי ׁ ֵ
ָש ׁש וְ ַדר וְ סֹחָ ֶרת :וְ הַ ְׁשקוֹ ת ִ ּב ְכלֵ י זָהָ ב וְ כֵ ִלים ִמ ֵּכ ִלים ׁשוֹ נִ ים וְ יֵין ַמ ְלכוּת
ַּבהַ ט ו ׁ ֵ
ָרב ְ ּכיַד הַ ּ ֶמלֶ ְך:
 1אעיר שהרמ"א מפרש )תוה"ע ג,סב( שהסוכה היא מלשו אסתכי ,להתבונ בגילוי
שכינה והשמי המספרי כבודו.

אבל על האד לזכור ,ששכרו העול הזה הוא בבחירתו .שמח בחור
בילדותי והלו בדרכי לב; הרשות נתונה .כ הטביע הבורא
בבריאתו :ומעצ הציווי נבי ,שבידינו לעשות כ או כ .אבל ג קהלת
מסיי :ודע כי על כל אלה יביא במשפט.
אנֵס ִ ּכי כֵ ן י ִַּסד הַ ּ ֶמלֶ ְך ַעל ָּכל ַרב ֵּביתוֹ לַ עֲ ׂשוֹ ת ִ ּכ ְרצוֹ ן
וְ הַ ּ ְׁש ִתיָּה כַ דָּ ת ֵאין ֹ
יש:
יש ו ִָא ׁ
ִא ׁ

ובאמת שכר מצוה היא המצוה עצמה ,ושכר העבירה היא העבירה
עצמה ,המלפפתו עד יו הדי .ותחילת נפילתו ,כאשר השליטה על דרכו
השמֵ  לב הע הזה" .כאשר רצונות$גופו ,אחריה
כבר אינה בידו; " ְ
נמש ,כבר אינ נשמעי לו ,הוא מאבד את השליטה בעול הפרוש
לרגליו.
שר לַ ּ ֶמלֶ ְך
ָשים ֵּבית הַ ּ ַמ ְלכוּת אֲ ׁ ֶ
ַש ִּתי הַ ּ ַמ ְל ָּכה ָע ְ ׂש ָתה ִמ ְׁש ּ ֵתה נ ִׁ
ּגַם ו ְׁ
אֲ חַ ְׁשוֵרוֹ ׁש:

כאשר הוא מגיע לזמ של התעוררות לקדושה ,הוא מנסה לגייס את
כוחותיו לשוב אליו .הוא אוס( את כוחות הדעת שבו ,את יכולותיו
השכליות ,ומנסה ללמד את עצמו דר חיי ותוכחות מוסר .הוא מעורר
את גופו להתנער מכל מה שכיסה אותו עד ש"חרש היה לב" ,להדבק
רק ב"מה למעלה ממ".
יעי ְ ּכטוֹ ב לֵ ב הַ ּ ֶמלֶ ְך ַּב ָיּיִן ָא ַמר ִל ְמהו ָּמן ִ ּבז ְָּתא חַ ְרבוֹ נָא ִ ּבגְ ָתא
ַּביּוֹ ם הַ ּ ְׁש ִב ִ
יסים הַ ְמ ָׁש ְר ִתים ֶאת ּ ְפנֵי הַ ּ ֶמלֶ ךְ
וַאֲ בַ גְ ָתא ז ֵַתר וְ כַ ְר ַּכס ִׁש ְב ַעת הַ ָּס ִר ִ
ַש ִּתי הַ ּ ַמ ְל ָּכה ִל ְפנֵי הַ ּ ֶמלֶ ְך ְ ּבכֶ ֶתר ַמ ְלכוּת ְלהַ ְראוֹ ת
אֲ חַ ְׁשוֵרוֹ ׁשְ :להָ ִביא אֶ ת ו ְׁ
הָ ַע ִּמים וְ הַ ּׂ ָש ִרים ֶאת י ְָפי ָּה ִ ּכי טוֹ בַ ת ַמ ְר ֶאה ִהיא:

אבל השליטה כבר אינה בידו; "הרשעי ה ברשות ליב" .הוא כבר
שינה את טבעו ,נמשל כבהמות נדמו.

יסים ַויּ ְִקצֹף הַ ּ ֶמלֶ ְך
שר ְ ּביַד הַ ָּס ִר ִ
ַש ִּתי לָ בוֹ א ִ ּב ְדבַ ר הַ ּ ֶמלֶ ְך אֲ ׁ ֶ
ו ְַּת ָמ ֵאן הַ ּ ַמ ְל ָּכה ו ְׁ
ְמאֹד ַוח ֲָמתוֹ ָּבעֲ ָרה בוֹ :

כשראה את כשלונו ,שאפילו בביתו אינו מושל ,קרא לחכמי לאמר
"ראו א יש מכאוב כמכאובי"; ואז יראה ,כי עת ופגע יקרה את כול.
ומעתה ,הבא ליטמא פותחי לו ,להכשילו ולומר שמקרה אחד לירא
ולאשר איננו ירא ,כי אי צדיק באר %אשר לא יחטא; כדי בזיו וקצ(!
אבל הסדר מחייב ,לעשות די לא רק לפי חומרת המעשה בעיני העושה,
אלא ג בעיני הרואי; "אי מקיפי בחילול ה'" .א האד איבד
שליטה ,כבר לא יועילו לא הבטחת השכר ולא תיקו המידות; כל טענה
ונסיו להורות דר מוסר ,לא יצלחו ,כי אי שלטו – לא די ולא דיי.
ֹאמר הַ ּ ֶמלֶ ְך לַ חֲכָ ִמים י ְֹד ֵעי הָ ִע ִּתים ִ ּכי כֵ ן דְּ בַ ר הַ ּ ֶמלֶ ְך ִל ְפנֵי ָּכל י ְֹד ֵעי דָּ ת
ַויּ ֶ
יש ֶמ ֶרס ַמ ְר ְסנָא ְממוּכָ ן
ש ָתר ַא ְד ָמ ָתא ַת ְר ִׁש ׁ
ו ִָדין :וְ הַ ָּקרֹב ֵאלָ יו ַּכ ְר ְׁשנָא ׁ ֵ
אשנָה ַּב ּ ַמ ְלכוּתּ ְ :כ ָדת ַמה
ִׁש ְב ַעת ָׂש ֵרי ּ ָפ ַרס ו ָּמ ַדי רֹאֵ י ּ ְפנֵי הַ ּ ֶמלֶ ְך הַ יּ ְֹׁש ִבים ִר ׁ ֹ
ְ
שר לֹא ָע ְ ׂש ָתה ֶאת ַמאֲ ַמר הַ ּ ֶמלֶ ך אֲ חַ ְׁשוֵרוֹ ׁש
ַש ִּתי ַעל אֲ ׁ ֶ
ּ ַלעֲ ׂשוֹ ת ַּב ּ ַמ ְל ָּכה ו ְׁ
ֹאמר ְממוּכָ ן ִל ְפנֵי הַ ּ ֶמלֶ ְך וְ הַ ּׂ ָש ִרים לֹא ַעל הַ ּ ֶמלֶ ְך
ַויּ ֶ
יסים:
ְ ּביַד הַ ָּס ִר ִ
שר ְ ּבכָ ל
ַש ִּתי הַ ּ ַמ ְל ָּכה ִ ּכי ַעל ָּכל הַ ּׂ ָש ִרים וְ ַעל ָּכל הָ ַע ִּמים אֲ ׁ ֶ
ְלבַ דּ וֹ ָעוְ ָתה ו ְׁ
ָשים ְלהַ ְבזוֹ ת
ְמ ִדינוֹ ת הַ ּ ֶמלֶ ְך אֲ חַ ְׁשוֵרוֹ ׁשּ ִ :כי יֵצֵ א ְדבַ ר הַ ּ ַמ ְל ָּכה ַעל ָּכל הַ ּנ ִׁ
ַש ִּתי הַ ּ ַמ ְל ָּכה
ַּב ְעלֵ יהֶ ן ְ ּב ֵעינֵיהֶ ן ְ ּב ָא ְמ ָרם הַ ּ ֶמלֶ ְך אֲ חַ ְׁשוֵרוֹ ׁש ָא ַמר ְלהָ ִביא ֶאת ו ְׁ
שר ָׁש ְמע ּו אֶ ת
ֹאמ ְרנָה ָׂשרוֹ ת ּ ָפ ַרס ו ָּמ ַדי אֲ ׁ ֶ
ְלפָ נָיו וְ לֹא בָ ָאה :וְ הַ יּוֹ ם הַ זֶּה ּת ַ
דְּ בַ ר הַ ּ ַמ ְל ָּכה ְלכֹל ָׂש ֵרי הַ ּ ֶמלֶ ְך ו ְּכ ַדי ִ ּבזָּיוֹ ן ו ָָקצֶ ף:

עד כא באו הדברי לתאר את רעת הנמש אחרי חומרו .בהמש נראה
מה נעשה בדינו .כפע בפע ייטב הדבר בעיני המל ,שאמנ כ הוא
משפט כל בני בית ,להבזות בעליה ,ואי להקפיד עליה; אז יל בדרכי
ליבו .ו ַאחַ ר הַ דְּ בָ ִרים הָ ֵא ּ ֶלה נבאר את הדר שיבור לו האד.

שליח שוגג לדבר עבירה

כתב :סעריה ברלינגר )ב'(

מתוך שיעורו של הגאון ר ' זלמן נחמיה גולדברג שליט "א
הגמרא )לב (:דנה בחיוב גלות לרוצח בשוגג הקרוב למזיד:
ת''ר :הנכנס לחנותו של נגר שלא ברשות ונתזה בקעת וטפחה
על פניו ומת – פטור; וא נכנס ברשות – חייב .מאי חייב? א''ר
יוסי בר חנינא חייב בד' דברי ופטור מגלות ...אלא אמר רבא:
מאי פטור מגלות? דלא סגי ליה בגלות ,והיינו טעמא דרבי יוסי
בר חנינא :משו דהוי ליה שוגג קרוב למזיד.
רואי א"כ בגמרא לעיל כי שוגג הקרוב למזיד אינו גולה ,משו שאינו
מתכפר בכ .הרמב" א( סובר כי לרוצח כזה אי הגנה של עיר מקלט ,ומותר
לגואל הד להרגו .בגדר הדברי נראה לומר ,כי המכה את חברו בשוגג –
הוא שוגג "רגיל" ,א המכה את חברו במזיד ,א לא התכוו להרגו הוא שוגג
הקרוב למזיד שעליו דברנו .בהמש הגמרא מקשה רבא משליח בי"ד הנות
את המלקות שהרג בשוגג שגולה.
בסופו של דבר רב שימי מנהרדעא מתר %שמדובר בדיי שטעה ,ופסק יותר
מלקות משהנאש יכל לסבול ,ובשל כ מת בידו של שליח בי"ד המלקה,
ובזה השליח הוא שוגג ,שהרי לא להתכוו להכותו יותר מהראוי.
נמצא א כ ששליח בי"ד שהרג בשוגג גולה ,ואע"פ שהטעות נעשתה ע"י
הדיי הוא הרוצח בשוגג והוא חייב גלות – משו הכלל ש"אי שליח לדבר
עבירה" ושליח בי"ד הוא הרוצח בשוגג.
מכא קשה על שיטת תוס' בקידושי )מב :ד"ה אמאי( ובב"מ )י :ד"ה אי בעי(
שיש שליח לדבר עבירה בשוגג ,ונבאר הדברי:
בגמרא בב"מ י :ישנה מחלוקת בעני הגונב בהמה ע"י חצירו )רש"י :נכנסה
ש ונעל בפניה לגונבה( שהוא חייב ,למ"ד חצירו משו שליחות איתרבי
קשה ,והרי החצר הינה שליח לדבר עבירה! ותירצו בגמ' ב' תרוצי :לפי
רבינא דוקא כשהשליח הוא בר חיובא אי שליח לדבר עבירה ,אבל א
השליח אינו בר חיובא ,אזי המשלח חייב .ואילו לפי רב סמא אי שליח לדבר
עבירה דוקא כשלשליח יש ברירה א לבצע את השילחות ,א א אי לשליח
ברירה הרי שהמשלח חייב.
נ"מ ,אומרת הגמרא ,במקרה שכה אמר לישראל לקדש לו גרושה ,לפי רבינא
הרי הישראל אינו בר חיובא ,ולכ הכה עובר איסור במעשה הקידושי
)מאחר שבכהאי גוונא יש שליח לדבר עבירה( ואילו לרב סמא מאחר
שהישראל אינו מחוייב לבצע שליחותו ,הרי שג במקרה זה "אי שליח לדבר
עבירה" והאשה אינה מקודשת )וע' תד"ה דאמר( .וכ א אמר לאישה להקי(
את פאת ראשו של קט ,שהמשלח בר חיובא )אסור להקי( פאת ראו של אחר(
א נשי פטורות.
ומקשי תוס' לדעת רב סמא ,שאי שליח לדבר עבירה בכל מקו בו לשליח
יש ברירה א לבצע את שליחותו ,מהמשנה בב"ק )עט (.ש מסביר רש"י
שמדובר ב"גנב" שאמר לרועה לקחת בהמה מחצר חברו )א"נ שאמר כ
לשומר או שואל ,וכ לבע"ח(  $הרי שהמשלח חייב בגניבה ,אע"פ שהשליח
יכול היה לסרב לבצע שליחותו!
ומתרצי התוס' שמכיוו שהשליח אינו יודע שהבהמה גנובה ,וגונב אותה
בשוגג ,הרי זה כמי שלא הייתה לו ברירה ,ויש שליח לדבר עבירה כבחצר
דאתרבי משו שליחות .קשה א כ ,הרי ג בשליח בי"ד שרצח מיירי בשוגג
ואעפ"כ אמרו שאי שליח לדבר עבירה.
ונראה לומר ,שההגיו לחייב את המשלח לדבר עבירה כשהשליח שוגג הוא
דווקא בחיוב על מזיד ,שאז לא שיי לחייב את השליח שהרי אינו בר חיובא.
ולכ ,בנידו המובא בתוס' ,מב"ק עט .השליח נחשב כאינו בר חיוב משו
שעל גניבה אי חיוב שוגג ,וכמו שאומר הקצות ,מי שלקח חפ %בשוגג  $אי
זה נחשב כגניבה ,ורק בנזיקי בה נאמר "פצע תחת פצע" – לרבות את
השוגג כמזיד יש חיוב על שוגג ,א לא בגניבה ,ולכ לא שיי לחייב את
השליח השוגג ,ויש מקו לומר שיש שליח לדבר עבירה .א בחיוב גלות הרי
החיוב הוא על מקרה של שוגג ,ונמצא שג השליח וג השולח )שליח בי"ד
המכה וג הדיי שפסק יותר מדי מלקות( שוגגי – משו כ בכה"ג אי
שליח לדבר עבירה .ולפי זה לא קשה על התוס' בב"מ מהגמרא שהובאה לעיל
בעניי הורג בשוגג.
התוס' בקידושי נות טע אחר לכ שיש שליח לדבר עבירה בשוגג ,ולפי זה
הדרה קושיה לדוכתא:

הגמרא בקידושי )מב (:אומרת שהסיבה שאי שליח לדבר עבירה היא משו
ש"דברי הרב ודברי התלמיד – דברי מי שומעי?!" כלומר ,אי אפשר לחייב
את המשלח שהרי השליח היה צרי להמנע מלעשות את שליחותו )של
ה"תלמיד"( מחמת צווי הבורא )הרב( .בהמש הגמרא מובא שבמעילה,
שליחות יד בפקדו )לדעת ב"ה( ובטביחה ומכירה יש לשליח לדבר עבירה
והדבר נדרש מפסוקי )א אי ללמוד מכא שיש לשליח לדבר עבירה בכל
מקו ,שהרי שני כתובי הבאי כאחד אי מלמדי(.
ושואלי תוס' )ד"ה אמאי( על חיוב המשלח במעילה :למה צרי פסוק לומר
שבמעילה יש שליח לדבר עבירה? הרי כל מעילה זה בשוגג ,ובשוגג יש שליח
לדבר עבירה ,שהרי אי כא סברא ש"דברי הרב ודברי התלמיד"! )ומוכיחי
כלל זה מהמשנה בב"ק עט .כמובא לעיל( ומתרצי התוס' שמדובר
כשהשליח נזכר ,ויש סברא לומר שלא היה צרי לבצע שליחותו משו
ש"דברי הרב ודברי התלמיד – דברי מי שומעי?" וא"כ יפטר המשלח $
אעפ"כ המשלח חייב וכדמוכח במעילה )כא.(.
ולפי"ז אכתי קשה – למה שליח ב"ד שהרג בשוגג חייב בגלות ,הרי לא שיי
בו סברת "דברי הרב ודברי התלמיד"?
הש" כותב שלמסקנת הדברי לא משתמשי בסברא "דברי הרב ודברי
התלמיד" ,וכ דברי תוס' בסיבת חיוב המשלח לדבר עבירה בשוגג בקידושי
אי למסקנה ,כ שהקושיה על הגמרא אצלנו )ב"ק לב (:היא רק מהה"א בגמ'.
בהמש הגמרא )מג (.מובאת דעת שמאי הזק )לפי הסבר אחד בגמ'( שיש
שליח לדבר עבירה ,ונלמד מבניי אב ממעילה וחיוב ד' וה' משו שלשיטתו
שני כתובי הבאי כאחד מלמדי ,וכמו שמצאנו שהנביא האשי את דוד על
רצח אוריה החתי" :אותו הרגת בחרב בני עמו" .א אומר רבא ,שג לפי
דעה זו מודה שמאי הזק "באומר לשלוחו צא בעול את הערוה ואכול את
החלב  $שהוא חייב ,ושולחיו פטור ,שלא מצינו בכל התורה כולה זה נהנה
וזה מתחייב".
ומקשה הנודע ביהודה על תוס' הנ"ל ,שלפי דבריו ג לרבנ יש מקו לומר
את ההסתייגות במקרה שהשליח נהנה ,שג לה יש שליח לדבר עבירה ,כגו
א השליח אכל חלב בשוגג ,וכיוו שהשליח השוגג נהנה – א( ה יודו
שהשליח חייב )ועיי במג .תד"ה שאי(.
נית לתר %את קושית הנודע ביהודה לפי מה שאמרנו ,שהכלל שיש שליח
לדבר עבירה בשוגג הינו רק כאשר החיוב הוא על מזיד )שאז השליח אינו
בתורת חיוב( א בחיוב על שוגג אי שליח לדבר עבירה אפילו בשוגג ,וא כ
בנידו זה פשוט שכוונת הגמרא לחייב את השליח בקורב ,שהוא חיוב שוגג
)במזיד חייב כרת על אכילת חלב ומיתה על בעילת ערווה( ועל כ לא שיי
שיהא שליח לדבר עבירה שהרי החיוב הוא על מעשה שוגג )קרב(.
אלא שאפשר עדיי להקשות לפי הנודע ביהודה שצרי להשמיע שג לרבנ
אי שליח לדבר עבירה כשהשליח נהנה במקרה שהשולח מזיד ,ורק השליח
שוגג )שאז בחיוב הכרת באמת לא שיי לחייב את השליח ואולי נחייב את
המשלח( וקמ"ל שמשו שהשליח נהנה המשלח פטור] .ונ"מ לפטור את
המשלח מכרת ,א"נ לפטור את המשלח ממיתת בי"ד א אמר לשליח לבוא על
הערווה במזיד[.
בכדי לתר %קושיה זו ,נזכיר את דברי הרמב" שפוסק שאע"פ שיש שליח
לדבר עבירה במעילה ,וכ בשחיטה לחיוב ד' וה' ,א השליח עובר על עבירה
נוספת בעת השליחות – כל השליחות בטלה והמשלח פטור ממעילה או חיוב
ד' וה' .ולכ האומר לשלוחו צא ושחוט בשבת – פטור מד' וה' ,וכ א אמר
ל אכול בשר עולה )שנוס( אל איסור מעילה יש איסור שמונע מהעולה
לעלות כליל( פטור המשלח.
לפי"ז נאמר שאומנ בגניבה )ב"ק עט (.אי שו איסור מצד השליח )וכדברי
הקצות לעיל( ולכ יש שליח והמשלח חייב בגניבה ,א במעילה ששהשליח
עובר על איסור )וא( שהוא שוגג – במעילה יש איסור בשוגג ועובדה שמועל
בשוגג חייב קורב( היה צרי להיות הדי שאי שליח לדבר עבירה וצרי
חידוש לומר שיש שליח .ולכ בבא על הערווה ואוכל חלב שאי חידוש –
פשוט שאי שליח לדבר עבירה ,משו שהשליח עובר על איסור )ואפיו א
הוא שוגג( ,ג במקרה שהמשלח מזיד.
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