מטרת שיעבוד מצרים  -קניין ה"גלות"

ר' ניר ישי

פרשת משפטים

עד זמן שעבוד מצרים היו ישראל יושבים שקטים ושאננים בארץ גושן ,אוכלים מפריהּ ושבעים
מטובהּ ,ללא עול בשר ודם ,וכמו כן ללא עול תורה ומצוות .ובזה ראה הקדוש ברוך הוא סכנה גדולה ,היכולה
לאבד את זרע אברהם יצחק ויעקב לגמרי ,שהרי כפסע בינם לבין להתבולל עם המצרים :אין מה שיעצור
אותם ,אין מה שיסגור אותם מלהתבולל .ובזה ידחה שם ישראל ,חס וחלילה.
)שנה שישית(
מצד שני ,לתת להם תורה ומצוות תיכף בארץ גושן ללא שעבוד מצרים  -לא יתכן ,קשה יהא להם
לקבל עול תורה מאחר שטוב להם ככה ,ויתכן שימאנו לקבלה ואז אבדה תכלית העולם .שהרי כל תכלית
העולם הוא ישראל  -ישראל השומרים תורה ומצוות ועובדים את ד'.
''עבדות'' היא תכונת כניעה .תכונה שהנפש מסכמת להיות נכנעת לאדונה ולמי שהוא גדול ממנה,
וזאת מתוך שרואה בו כמפרנסה וכמושיעה מצרתהּ ,ולכך מרגשת תלות בו ,וכנאמר )תהילים ,קכ"ג ב'('' :כעיני
עבדים אל יד אדוניהם'' .אך האדם מטבעו מתכחש לתכונת עבדות ומתמרד לה ,ואין ברצון האדם להיות נכנע
למישהו ולתת שלטון לאחר עליו.
16:46 17:06
על כן היה מסוכן לתת תורה לישראל ללא שיעבוד מצרים  -שהרי ימים רבים ישבו במצב של חופש
וחירות ,ומה עוד שחיו שם בגאווה ,שהרי אחיהם היה מלך שהעשיר את מצרים.
18:04 18:06
על כן ,כדי שירכשו תכונה זו ,שהיא תכונה יקרה ,הוצרכו לשעבוד מצרים ולכניעה מוחלטת
והשפלה עצומה ,במטרה שלבסוף יתבקשו להעביר את אותה תכונה שרכשו ,שהיא תכונת ה''עבדות''  -לבורא
יתברך ,ויהיו נכנעים ממנו בלבד.
ולכך גם יובן מדוע השעבוד היה קשה ומפרך ביותר ,וכמו כן באופן משפיל ומכניע לעבוד בחומר ובלבנים:
בהיות שרצה הקב''ה שנעתיק את תכונת העבדות שהוטבעה בנו בגלות מצרים לעבודתו ,ושההעתקה תהא
לעילוי נשמת
בתכלית השלימות ,דהיינו שהעבדות לה' תהא בשלימות .ולכך נשתעבדנו במצרים כי יודע הבורא שהכניעה
והעבדות אליו היא בעצם החירות האמיתית ,שלא להשתעבד לשום כח בבריאה רק להבורא שמשעבדנו
מרת דבורה כץ ע"ה
לשלימותינו דייקא  -ללא שום נגיעה ,וכמו שיבואר להלן מהות החירות שבעבדות ה'.
בת ר' אהרן ז" ל
ובזה יובן הנאמר בדין עבד עברי :לאחר שש שנים דינו לצאת לחופשי ,אך אם אומר )שמות ,כ"א
נלב" ע ב' בסיון תשע" א
ה'('' :אהבתי את אדוני את אשתי ואת בני לא אצא לחפשי'' ,נאמר שם'' :והגישו אדוניו אל האלוקים והגישו
אל הדלת או אל המזוזה ורצע אדוניו את אוזנו במרצע ועבדו לעולם'' .והגמרא )קידושין כ''ב ע''ב( שואלת:
ת.נ.צ.ב.ה
מדוע דוקא רוצעים את אזנו ולא איבר אחר? ועונה הגמרא :אוזן ששמעה על הר סיניע''ֲב ָ ד ַ י הם'' ולא עבדים
הוקדש ע"י משפחת יוסקוביץ
לעבדים ,והלך וקנה אדון לעצמו  -תירצע .והוא לכאורה קשה ,דמה בכך שהלך וקנה אדון לעצמו ,והלא עבד
עברי חייב בכל המצוות שבתורה ,ואם כן מה גרע בכך שקנה אדון לעצמו? אלא הביאור הוא ,כל מטרת ה'
יתברך בשעבוד מצרים שנים כה רבות ,למען נעתיק את תכונת העבדות אליו ,ובזאת רצה להעניק לנו את
החירות האמיתית ביותר ,כי בכך שלא נרגיש שום אדנות מבלעדו ,אלא יהא הוא אדוננו הבלעדי ,בזה בעצם
נהיה בני חורין אמיתיים ,כי עבדותנו לבורא אינה כעבד לרבו שיש לרבו רווח אישי בעבדות עבדו ,עבדותנו
להקב''ה היא חירותנו הגדולה ביותר אחר שכל מעשינו יזקפו לזכותנו הבלעדית ולאושרנו בב' עולמות.
אותו עבד שעבד שש שנים וחש בנפשו ''עבדות'' מהי ,הנה אותו עבד מזדמנת לו אפשרות לאחר שש שנים להשתחרר מעבדות אדונו ,ולהיות
עבד למלכו ,אשר זה רצון ה' מכל יהודי ויהודי ,ובמקום להעתיק את תכונת ה''עבדות'' למלכו ,הולך הוא ומרצונו נותן את תכונת העבדות שלו שרכשה
 אמנם בעל כרחו  -לבשר ודם ונמכר לו ,ונותן לו את תכונת הכניעה והעבדות שלו ,במקום שעד שכבר נזדמן לו להרגיש מהי עבדות ,הלא היה עליולנצל את אפשרות שחרורו להיות עבד מלכו של עולם ,הרי שבידים הלך זה ועשה היפך מה שעשה הקב''ה ,ששעבדנו במצרים כדוגמת זה שנשתעבד
עתה על מנת שנעתיק את עבדותנו אליו ,וזה הולך ועושה היפך מזה.
ועל כן רוצעים את אזנו לאמור :אוזן ששמעה על הר סיני ''כי לי בני ישראל עבדים ,עבדי הם אשר הוצאתי אותם מארץ מצרים'' ,כל מטרת
הוצאת עם ישראל ממצרים למען יעתיקו את עבודתם לה' יתברך ,שכמו כן עבד זה נשתעבד לעבודת עבד וטעם טעמה של כניעה ,במקום להעתיקה
למלך מלכי המלכים  -הולך וקונה אדון לעצמו  -תירצע ,וזאת על מנת לעוררו על טעותו.
ולפי זה עוד יובן ביותר מדוע לדעת ת''ק דפליג אדר''א )קידושין דף י''ד ע''ב( וס''ל דרק במכרוהו בי''ד נרצע משא''כ במוכר את עצמו
שאינו נרצע ,דמאחר וטעם הרציעה הוא כדי לעורר את האדם על טעותו ,כמבואר ,ששמע על הר סיני ''עבדי הם'' ,והלך זה וקנה מאדונו עבדות מחדש,
א''כ למה שלא יהא דין רציעה במוכר עצמו מדעתו מחמת דוחקו להיות נרצע ,שגם הוא כמו כן הולך וקונה אדון לעצמו.
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לתלמידי הישיבות התיכוניות השלום והברכה!
ברוכים הבאים בשם ה' לעולמה של תורה!
"ישיבת כרם ביבנה"  -אם ישיבות ההסדר.
העלון יוצא לאור ע"י ישיבת "כרם ביבנה" | העלון מופיע גם באתר הישיבה באינטרנטwww.kby.org.il :
נא לשמור על קדושת הגיליון!
תגובות ,הערות והארות ניתן לשלוח לכתובתeshckolot@gmail.com :
עורך :מרדכי שחר.

להיכנס לספק סכנה כדי להציל מודאי סכנה
מבוא
במאמר הנוכחי אדון בשאלה האם אדם חייב להיכנס לספק סכנה כדי
להציל מודאי סכנה .יש ג' אפשרויות לשאלה זו:
 .1חייב.
 .2אינו חייב ,אבל רשאי.
 .3אסור.
לשאלה זו ,יש השלכות הלכתיות גדולות כעין השאלה האם חייב או
רשאי לתרום כליה כדי להציל מישהו שעלול למות היות והכליות
שלו לא עובדות? במסגרת המאמר הקצר לא אוכל להיכנס לכל פרטי
הדיון ולדון בפסיקת ההלכה .לכן ,אביא בקיצור את השיטות השונות
בשאלה זו .כמו כן ,נציין לקושיות שהקשו האחרונים על השיטה
שחייב להיכנס לספק סכנה ,והיישובים על קושיות אלו.
חיוב להיכנס לספק סכנה כדי להציל מודאי סכנה:
בסיס הדיון שלנו הוא דברי הגהות מיימוניות )מובא בבית יוסף ,חושן
משפט ,סוף סימן תכו(" :בירושלמי מסיק אפילו להכניס עצמו בספק
סכנה חייב".
הגהות מיימוניות מבסס את דבריו על פי דברי הירושלמי )מס'
תרומות ,סוף פרק ח(" :רבי איסי איתציד בספסופה אמר רבי יונתן
יכרך המת בסדינו אמ' רבי שמעון בן לקיש עד דאנא קטיל ואנא
מיתקטיל אנא איזיל ומשיזיב ליה בחיילא אזל ופייסון ויהבוניה ליה".
מהירושלמי לומדים שריש לקיש הכניס את עצמו לספק סכנה כדי
להציל את רבי איסי .אולם ,יש להעיר שאין מכאן ראיה לשיטת
הגהות מיימוניות ,כיון שאפשר לומר שאין חיוב ,אלא יש רשות .לא
מבואר בירושלמי שיש חיוב .ריש לקיש הכניס את עצמו בספק סכנה
כדי להציל את רבי איסי מודאי סכנה ,ואפשר לומר שעשה כן לא
בתור חיוב ,אלא בתור רשות .כנראה הגהות מיימוניות הבין שאין
מקום לומר שיש רשות להיכנס לספק סכנה .כלומר ,אם אין חיוב ,אז
אסור להכניס את עצמו לספק סכנה .אסור לאדם סתם כך להכניס את
עצמו לספק סכנה.
קציצת ידי העדים
האור שמח )הלכות רוצח ז ,ח( הביא שתי ראיות נגד שיטת הגהות
מיימוניות :הראיה הראשונה היא מדברי הגמרא במסכת סנהדרין )מד,
ע"ב( .בסוגיא זו מבואר שעדים שהעידו שאחד חייב עונש מיתה
ואחר כך חזרו בהם ,לא מועילה חזרתם כיון שהגיד שוב אינו חוזר
ומגיד .והקשה האור שמח מדוע לא נאמר לעדים שהם חייבים לקטוע
את ידם ,שהרי בכך יצילו את זה שהעידו כנגדו? מבואר בגמרא
במסכת סנהדרין )מה ,ע"ב( שעדים שנקטעה ידם קודם מיתת הנידון,
אחר שנגמר הדין ,פטור הנידון .כיון שצריך לקיים בו יד העדים תהיה
בו בראשונה .מכיון שהגמרא לא אמרה שהעדים יקטעו את ידם מוכח
שלא חייבים לקטוע את ידם כדי להציל את האחר .דהיינו ,לא חייב
להכניס את עצמו לספק סכנה כדי להציל את חברו מודאי סכנה.
כמובן ,שמכאן רק ראיה שלא חייבים ,אבל אין מכך ראיה שאסור
להם .נוסף על כך ,יש לומר שאין מכאן ראיה כיון שבית הדין לא
יכולים לומר לעדים לעשות כן ,משום שמבחינתם עדותם התקבלה
ולא מאמינים להם .דהיינו ,מבחינת בית דין הנידון חייב מיתה ,ולכן
איך יכולים לומר לעדים שיקטעו ידם כדי שיצילו אותו?
ואכן ,ראיתי שכך דחה שו"ת שרידי אש )חלק א ,עמ' שיג(" :והבית
דין בודאי שלא היו רשאים לכופם או לקצוץ את ידם ,שהרי עפ"י דין
תורה אין חזרתם חזרה ואין נאמנים בחזרה זו עפ"י הכלל כיון שהגיד
וכו' ,ורק הם בעצמם היו יכולים מרצונם לקצוץ את ידם אבל הם לא
רצו בכך".
גולה לעיר מקלט
הראיה השניה מבוססת על דברי הרמב"ם .הרמב"ם )הלכות רוצח ז,
ח( פסק" :הגולה אינו יוצא מעיר מקלטו לעולם ואפילו לדבר מצוה
או לעדות בין עדות ממון בין עדות נפשות ואפילו להציל נפש בעדותו
או להציל מיד הגייס או מיד הנהר או מיד הדליקה ומן המפולת
ואפילו כל ישראל צריכין לתשועתו כיואב בן צרויה אינו יוצא משם
לעולם עד מות הכהן הגדול ,ואם יצא התיר עצמו למיתה כמו
שביארנו".
האור שמח )הלכות רוצח ז ,ח( הבין שדברי הרמב"ם בסוף "ואם יצא
התיר עצמו למיתה" הם הטעם מדוע הגולה אינו יוצא מעיר המקלט.
כלומר ,הרי אם יצא מעיר המקלט הוא מכניס את עצמו לספק סכנה

ר' אורי בצלאל פישר

שגואל הדם יהרגו ,ולכן הוא לא חייב לצאת כדי להציל אחר מודאי
סכנה ואפילו כל ישראל צריכים לתשועתו כיואב בן צרויה.
צריך עיון איך האור שמח יישב את הירושלמי? לכאורה ,היה אפשר
לומר שאין ראיה מדברי הירושלמי כיון שר' יונתן חולק על ריש
לקיש ,ואולי הלכה כמותו .יתירה מכך ,יש נוסחאות שבמקום ר' יונתן
יש לגרוס ר' יוחנן ,וידוע שבמחלוקת ר' יוחנן וריש לקיש ,יש לפסוק
כדעת ר' יוחנן .אך ,נראה שהאור שמח לא יכול היה ליישב באופן
הנ"ל ,שהרי הוא הביא ראיה נגד דינו של הגהות מיימוניות מדברי
הרמב"ם שמקור דבריו במשנה במסכת מכות )יא ,ע"ב( .בוודאי ריש
לקיש לא יכול לחלוק על משנה .האור שמח כתב" :ומירושלמי גופיה
אינו מוכח למעיין היטב בו" .יכול להיות שהאור שמח סובר שאין
ראיה מדברי הירושלמי ,כיון שריש לקיש עשה מעשה חסידות ולא
מצד הדין .אולם ,יש קושי ביישוב הנ"ל שהרי מדברי הרמב"ם
והמשנה במכות משמע שיש איסור לרוצח בשגגה לצאת מעיר
המקלט ,והרי אם רשאי להכניס את עצמו לספק סכנה ,אז מדוע אסור
לו לצאת.
שו"ת דברי יציב )חושן משפט ,סימן עט( דחה את הראיה מן
הירושלמי באופן הבא" :ולפענ"ד אולי בעובדא דהתם גם רשב"ל
עצמו היה בחשש אותה סכנה ,וז"ש או אנא מתקטיל היינו אף אם לא
אלך והבן .וביותר י"ל דמ"ש ומשיזיב ליה בחיילא היינו בכח ובחיל
גדול ,וכן פי' ביפה מראה ]אות ח'[ עיי"ש .וז"ש עד דאנא קטיל אנא
מתקטיל ,ולכן אנא איזיל ומשיזיב ליה בחיילא כדי שלא איהרג ,וכמו
שבאמת היה אח"כ שנתפייסו ויראו להלחם עמו .וא"כ לא היה בספק
סכנה" .כך אפשר להסביר את דעת האור שמח.
אולם ,הרב יצחק אייזיק הלוי הרצוג זצ"ל )שו"ת היכל יצחק ,אורח
חיים ,סימן לט( כתב שאפשר לדחות את ראיית האור שמח מדברי
הרמב"ם .ראשית לגבי ראייתו מיואב ,נראה שקשה לצייר שאין
בישראל עוד אחד היכול למלא תפקיד בחכמת האיסטרטגיה ,אלא
שיואב בן צרויה היה מנוסה גדול בזה ,ולכן אין ישראל תלויים ממש
בתשועתו ,כי בוודאי יבוא אחר אחריו .אך ,הראיה הגדולה היא ממה
שכתב הרמב"ם שגם לעדות נפשות אינו יוצא ,וכן להציל מן הגייס.
לכן ,צריך להסביר שזוהי גזירת מלך ,ששמה שם תהא דירתו ,שם
תהא מיתתו ,שם תהא קבורתו ,ואין חכמה ואין עצה ואין תבונה נגד
ה'.
גם השרידי אש בחידושיו )מסכת מכות ,סימן לז( דחה את דברי האור
שמח:
 .1הרי מבואר ברמב"ם )הלכות רוצח ה ,יא( שאם הרוצח בשגגה יצא
מעיר המקלט בשוגג והרגו גואל הדם במזיד ,אז גואל הדם נהרג .והרי
בוודאי אי אפשר לומר שזה שיצא משום מצוה גרוע מיצא בשוגג .אם
כן ,יהיה אסור לגואל הדם להרוג את זה שיצא לצורך מצוה.
 .2הרב אליהו פיינשטין מפרוזין זצ"ל כתב שאפילו לפי הפוסקים
שסוברים שאין היחיד חייב להיכנס לספק סכנה כדי להציל את חברו
מודאי סכנה ,הרי רשאי להחמיר על עצמו ויש בזה מצוה .ואם כן ,איך
יהיה אסור לרוצח בשגגה לצאת מעיר מקלטו כדי להציל אחרים?
 .3אפשר לשלוח ביחד עם הרוצח בשגגה שני תלמידי חכמים שילוו
אותו כמו ששולחים עמו כשהוא גולה לערי מקלט ,ובכך יצילו אותו
מיד גואל הדם.
מסקנת השרידי אש שהטעם שאסור לרוצח בשגגה לצאת מעיר
המקלט כדי להציל חברו הוא גזירת הכתוב שלומדים מ"שם שם",
ואין אנחנו יודעים טעמי התורה.
מסקנה
ראינו את שיטת הגהות מיימוניות שיש חיוב להכניס את עצמו לספק
סכנה כדי להציל מודאי סכנה .כנראה האור שמח הבין שלא רק שלא
חייב ,אלא יש איסור להכניס את עצמו לספק סכנה כדי להציל מודאי
סכנה .וכך אכן מתבאר משו"ת הרדב"ז )חלק ג ,סימן תרכז( .אבל,
הרב אליהו פיינשטין זצ"ל סבר שאין חיוב ,אבל רשאי והוי מצוה.
רק אסיים עם דברי ערוך השלחן )חושן משפט תכו ,ד(" :הפוסקים
הביאו בשם ירושלמי דחייב אדם להכניס את עצמו לספק סכנה כדי
להציל חבירו והראשונים השמיטו זה מפני שבש"ס שלנו מוכח שאינו
חייב להכניס את עצמו .ומיהו הכל לפי הענין ויש לשקול הענין בפלס
ולא לשמור את עצמו יותר מדאי ובזה נאמר 'ושם אראנו בישע א-
להים' ,זהו ששם אורחותיו .וכל המקיים נפש מישראל כאילו קיים
עולם מלא".

"ורצע אדוניו את אוזנו במרצע"...
ו ְ ה ִ גּ ִישׁו ֹ א ֲד ֹ נ "ָיו א ֶ ל ה ָ א ֱ קים ו ְ ה ִ גּ ִישׁו ֹ א ֶ ל ה ַ דּ ֶ ל ֶת או ֹ א ֶ ל ה ַ מּ ְ זוּז ָה
1
ו ְ ר ָ צ ַ ע א ֲד ֹ נָיו א ֶ ת אָז ְ נו ֹ בּ ַ מּ ַ ר ְ צ ֵע ַ ו ַ ע ֲב ָ דו ֹ ל ְ ע ֹ ל ָם"
ואומר רש"י ,2וז"ל:
"ומה ראה אזן להרצע מכל שאר אברים שבגוף? אמר רבי
יוחנן בן זכאי אזן זאת ששמעה על הר סיני לא תגנוב ,והלך
וגנב ,תרצע."3
4
ויש להקשות :הרי בפרשת יתרו פירש רש"י על הפסוק "לא תגנב" -
"בגונב נפשות הכתוב מדבר' .לא תגנבו' - 5בגונב ממון .או אינו אלא זה
בגונב ממון ,ולהלן בגונב נפשות? אמרת דבר הלמד מענינו :מה 'לא
תרצח'' ,לא תנאף' ,מדבר בדבר שחייבין עליהם מיתת בית דין  -אף 'לא
תגנוב' דבר שחי]י[ב עליו מיתת בית דין".6
ועוד קשה :מה עניין העונש לאוזן? הרי סו"ס האוזן עשתה את תפקידה
בצורה טובה בכך ששמעה את הדברים בהר-סיני ,ואם כבר  -היה לנו
להעניש את הידיים שמרדו!
והנראה לפרש הוא ,ע"פ דברי הרב 7ב"עולת-ראיה" 8על המשנה בריש
אבות 9משה קבל תורה מסיני:
”קבל" " -הגדולה העליונה של האדם ,המתעלה מעל כל גודל ונשגב,
היא ההסתגלות לשמ]ו[ע בקול ד' ,לקבל דבר ד' .לא לחדש מעצמו ,לא
להעמיד חזון ,לא להתחזק בעצמיות הכחות המוגבלים אשר לאדם ולכל
נוצר".
וביאור דבריו :החידוש הגדול באמת ,לא אמור להגיע מתוך האדם עצמו,
אלא מתוך הבנה של דבר ד' המגיע אליו ,מן החוץ פנימה .וכל זה ,כמובן,
תלוי ביכולתו של האדם להקשיב.
וכפי שמבאר הרב בדבריו על ה"אבני-נזר":10
 1שמות ,כ"א ו'.
 2ד"ה" :ורצע אדוניו את אוזנו במרצע".
 3ע"פ הגמרא בקידושין ,דף כ"ב ע"ב.
 4שמות ,כ' י"ב .ד"ה" :לא תגנוב".
 5ויקרא ,י"ט י"א.
 6ועיין רא"ם ו"גור-אריה" .ועיין עוד "שבות-יהודה" ו"מנחת-יהודה" על המכילתא.
 7קוק.
 8חלק ב' ,עמוד קנ"ט.
 9פ"א מ"א.

אמיר כרמי )ג'(

הגמ' אומרת 11שרבי אליעזר לא אמר מעולם משהו שלא שמע מפי רבו.
ומאידך ,באבות דר' נתן 12מסופר עליו שהתבקש ע"י ריב"ז לדרוש בפני
אביו שלו )של ר"א( ,ונאמר שם" :באותו היום דרש ר' אליעזר דברים
שלא שמעתן אוזן" .ולכאורה ,סתירה!
ומתרץ הרב:
"אנו מבינים שהפה של הרב אב התורה רבן יוחנן בן
זכאי אמרו ,אבל מכל השומעים הצטיין רבי אליעזר הגדול
בהקשבתו העמוקה שאזנו שמעה מתורתו של רבו מה שלא
שמעו אחרים".
כלומר :הדברים שאמר כהווייתן לא נשמעו מעולם ,אבל ר' אליעזר למד
זאת מהתבוננות בדברים שכן שמע מרבותיו .רק הוא העמיק בהקשבה
לרבו עד כדי כך שהגיע להבנות הללו.
עתה ,בזה יש לתרץ את קושייתנו :החיסרון באוזן הוא שלא שמעה מתוך
הלאו של גניבת נפשות )"לא-תגנוב"( את רוחה של ההלכה ,שאף סתמא
דגניבה אסורה  -ועל אף שלא נאמרו הדברים בפירוש .לכן רש"י אומר
שנענש על 'לא-תגנוב' בגלל חיסרון בשמיעת האוזן במעמד הר-סיני.13
ובזה נתרץ עוד קושיא שיש להקשות על הדברים הנ"ל :דא"כ שהחיסרון
היה בשמיעה ,מדוע לא רוצעים את העבד בתחילת העבדות? ונראה
לתרץ באותה הדרך :בשלמא בהתחלה ,אפשר להבין שמחמת מהלך-
החיים הוא לא עיין במשמעות הלאו של 'לא-תגנוב' .אך עתה ,בסופן של
שבע שנים ,לאחר שהיה לו לשבת ולעיין במעשיו  -עדיין אומר" :אהבתי
את אדוני את אשתי ואת בני"?! כעת ,איגלאי מילתא למפרע ששמיעתו
מהר-סיני באמת הייתה חסרה .שהרי אדם שמבין את עומק הלאו של 'לא-
תגנוב' שמובילו לאיסור גניבת ממון ,אמור לבחור בכל מתנה ונתינה!
וכן ,באומרו" :אהבתי את אדוני ,את אשתי ואת בני  -לא אצא לחופשי"
יש גילוי מילתא לגבי הישארותו גנב  -אדם הרוצה לחיות חיי תלות
באחר ,ולהנות מדבר שאינו מוכן לו.
 10מאמרי ראי"ה חלק א'.
 11יומא ,דף ס"ו ע"ב .וכן בסוכה ,דף כ"ז ע"ב.
 12פרק ו' ,משנה ג'.
 13עיין ב"ק דף קי"ט ע"א "  ...כאילו נוטל נשמתו ממנו".

גדול מצוּו ֶה ועו ֹ ש ֶ ה"...
"
שמחה גודינגר )ב'(
בגמרא בקידושין 1מובאת האמרה הידועה" :גדול מצווה ועושה יותר
ממי שאינו מצווה ועושה" .ונשאלת השאלה הפשוטה :למה? הרי
לכאורה ,מי שמתנדב לקיים מצווה ברצונו הטוב ולא מתוך ציווי - 2ראוי
שיגדל יותר ממי שמצווה ועושה! ובטעם הדבר כתב הריטב"א" :שזה
שטן מקטרגו כשהוא מצווה ,וזה אין שטן מקטרגו  -ולפום צערא
אגרא" .3ובאופן דומה ביארו תוספות 4שהמצווה ועושה דואג ומצטער
יותר שמא לא יקיים את חובו ,לעומת מי שאינו מצווה ועושה ,שרק אם
רוצה עושה  -ואין הדבר מדאיגו או מצערו.
לעומת זאת .המהר"ל 5מסביר שמי שאינו מצווה ועושה מצטער באותה
מידה  -אלא שד' חפץ שדווקא המצווה ועושה יקיים את המצווה )שהרי
ד' ציווה אותו( ולכן הוא יותר מוכן למצווה ולכן מקיימה יותר טוב
)ומקבל יותר שכר על כך( ממי שאינו מצווה ועושה.
אך נראה שהטעם העיקרי לגדול המצווה ועושה ,רמוז ברש"י השני
בפרשתנו" ,אשר תשים לפניהם"
"אמר לו הקדוש ברוך הוא למשה :לא תעלה על דעתך לומר
אשנה להם הפרק וההלכה ב' או ג' פעמים עד שתהא סדורה
בפיהם כמשנתה ,ואיני מטריח עצמי להבינם טעמי הדבר
ופירושו .לכך נאמר' :אשר תשים לפניהם' ,כשלחן הערוך
ומוכן לאכול לפני האדם".
ולא מובן :מדוע משה לא רצה ללמד את ישראל את טעמי המצוות?
מסביר ה"שפת-אמת":
"לפיכך אמר רש"י ,כי היה בדעתו של משה שלא לפרש לבני
ישראל את טעמי המשפטים ,עד שאמר לו ה' יתברך" :אשר
תשים לפניהם" – כי סבור היה משה ,שכאשר יפרש להם את
הטעמים יעשו בני ישראל את המשפטים מפני הטעם ולא מפני

רצון השם .אמר לו השם יתברך ,שבכל זאת יפרש להם את
הטעמים ועם זה ילמדם לעשות את המשפטים מפני רצון השם,
על אף ידיעת הטעמים".
א"כ ,עיקר שכר המצוות הוא על קיום רצון ה' ,וכך גם משמע מרש"י:
"רבי אלעזר בן עזריה אומר :מנין שלא יאמר אדם נפשי קצה
בבשר חזיר ,אי אפשי ללבוש כלאים ,אבל יאמר אפשי ,ומה
אעשה ואבי שבשמים גזר עלי ,תלמוד לומר' :ואבדיל אתכם
מן העמים להיות לי'  -שתהא הבדלתכם מהם לשמי .פורש מן
העבירה ומקבל עליו עול מלכות שמים".
כמובן ,בהחלט יש עניין של טוב ויושר בקיום המצוות  -וכך כותב הרב
אלבו 6לגבי מצוות צדקה :7שיש גם עניין לעשות המצווה משום הטוב
והיושר שבה ,וכך מסביר הרב יוסף אלבו לגבי מצוות צדקה:
"ועל זה אמרו גדול המצווה ועושה ממי שאינו מצווה ועושה,
כי המצווה ועושה בעשית המצוה כתקנה יעשה שני דברים,
האחד שיעשה הפעל הטוב או היושר באמת ,והשני שהוא
מכוין לעשות רצון אביו שבשמים ,ומי שאינו מצווה ועושה
יעשה הפעל הזה מצד שהוא יושר בלבד לא זולת זה".
ולכן ,גדול המצווה ועושה .שהרי הוא עושה המצוות קודם כל בגלל רצון
ה' ורק אחר כך בגלל טוב המצווה עצמה .לעומת זאת ,מי שאינו מצווה
ועושה ,נמשך לקיום המצווה רק בגלל טובה ואמיתתה.
משה חשש שבנ"י יזנחו את קיום המצוות מפני רצון ה' ויקיימו את
המצוות רק בגלל טעמיהם .בכך ,חשש משה ,יאבדו את הדבר העיקרי
בקיום המצוות! לכן אמר לו הקב"ה שגם יפרש להם את טעמי המצוות,
אבל ידריכם לקיים המצוות קודם כל בגלל רצון ה'.
יהי רצון שנזכה אף אנו לקיים בשני העניינים גם יחד .שבת שלום
ומבורך!.8

1

דף ל"א ע"א.
2
ובניסוחו של הריטב"א" :מטוב לבב וחסידות הכניס עצמו לעשות מצות השם יתברך".
3
שם ,ובדומה לו "ערוך-השולחן" יורה דעה בהלכות ת"ת ס' רמ"ו י"ט.
4
שם ,בד"ה" :גדול המצווה ועושה".
 5חידושי אגדות ,שם.

6

"ספר-העיקרים" מאמר ג' פרק כ"ח.
7
עיין שיחת ראש הישיבה לעניין "נתינת צדקה לעניים שאינם מהוגנים" ותירוצו על שני
מינים בצדקה.
8
הערות יתקבלו בברכה.

בעניין העבר שבהווה:

שים את העבר מאחוריך
או מושכהו לבית המדרש?

גבולות ההיגיון /אסף משניות )א'(
כתלמיד שיעור א' ,אחד הנושאים הכי כאובים שמעסיקים אותי באופן
פרטני זה :ה"עבר" ,וביתר דיוק :החברים מהעבר .שהרי ,למי אין חברים
שנשארו לו מהישיבה-התיכונית/הבית/מקומות-אחרים  -שלא בדיוק
המשיכו באותה דרך ישיבתית שבה הוא בחר? ויותר מזה ,למי אין
חברים בייניש"ים ברמה דתית נמוכה יותר?  1לי נראה ש ...כמעט לאף
אחד.
עתה ,השאלה המרכזית שכל אחד ואחד צריך לשאול את עצמו 2היא:
הד"ל ,3מה בחור עושה? מצד אחד ,צריך לזכור שאלו הם חברי הילדות
שלו :איתם הוא גדל במהלך התקופות הכי משמעותיות בחייו ,התקופות
שבהחלט אף עיצבו חלק גדול מאישיותו היום .ויותר מזה ,לפעמים הם
אפילו חבריו הטובים ביותר - 4לדרוש ממנו עכשיו להפסיק להיפגש
איתם זה סוג של "גזירה שאין הציבור יכול לעמוד בה" .אבל מצד שני,
אסור לשכוח שישנם סיכויים גבוהים מאוד שהחבר'ה האלה ישפיעו
עליו לרעה .וזה סיכון שאסור לקחת אותו ,בטח לא בתחילת הדרך .אז...
מה לעשות? :להמשיך להיפגש עם חבריו הישנים על אף הסיכונים ,או
"להתנזר" מהם?
בכדי להביע את דעתי בנושא ,אפתח בנתון שאין עליו עוררין :5לחברה
שבה האדם נמצא יש השפעה אדירה על האדם עצמו .לדוגמה :אם ניקח
שני תאומים זהים ונפריד אותם בהיותם קטנים מאוד ,ונשלח כל אחד
מהם למקום אחר בעולם  -הם עדיין יראו אותו דבר ,אך כל אחד ואחד
מהם יתנהג אחרת ל-ח-ל-ו-ט-י-ן מאחיו התאום .ועוד דוגמא קלאסית:
אנשים דומים שהולכים לישיבות שונות ,בדרך כלל לא נשארים "דומים"
כשהיו בתחילה .לחברה שמסביב יש השפעה .נקודה.
על כן ,בלי שום צל של ספק ,אני נוקט בגישה ה"כבדה" אך ה"הגיונית"
לענ"ד :בתור התחלה ,אדם צריך בהחלט לחשוב טוב אם הוא שייך לכל
מאורע שבעבר היה מנת-חלקו היומיומי.
ועתה יתמה המתמיה :ואיך אשפיע על חבריי מבחוץ? כיצד אוכל
"להוסיף אור"? התשובה :אתה לא .בדרך כלל .רוב מוחלט של הבחורים
לא ניחנו ביכולת כריזמטית גבוהה וקישורי חברה מרהיבים .לא כולם
מתאימים להיות "שליחי היהדות בתפוצות" .וגם לא בשכונה.
נדמיין בחור בשיעור א' ,חצי שנה אחורה  -בקיץ האחרון :נאמר
ששלושה חודשים לפני סוף הלימודים )אל תתפסו אותי על המילה -
הכוונה היא בתקופת הבגרויות( הציעו לו כמה מחבריו הטובים )אל
תטרחו לחפש אותם ב"כרם"  -הם אלה מתחילת-המאמר ,החבר'ה
ש"לומדים" ב"מקומות-אחרים"( לנסוע איתם לכבוד סיום הלימודים
לאילת .לא אשקר לכם  -זה היה נשמע לו מאוד קורץ להסכים ללכת
איתם .יותר מזה  -אני גם די בטוח שהוא היה נהנה שם .אך אבל זאת ,זה
לא שיקול .אסור לו לשאול :האם הוא נהנה או לא .השאלה שלו צריכה
להיות :האם הוא צריך ללכת איתם .בחורינו הנחמד ,בעז"ה ,יבחר
בצורה נכונה לא ללכת  -כי כנראה שזה לא יהיה מתאים ושייך .ות'אמת?
מובטחני שהוא גם צודק.
אל תטעו ,אני לא חושב כלל שצריך לנתק קשרים עם החברים הקודמים.
אני רק אומר שאדם צריך לחשוב טוב-טוב איך לעבוד :להיות חכם
וצודק .להיות בגבולות-ההיגיון ,כי הם אלו שישמרו עליו .בהצלחה!
1

איני בא להביע "הערכה-עצמית מופרזת" או "גאווה" .לענ"ד ,בסופו של יום,
גם על האופטימיסט הגדול מכולם מוטלת החובה להתפכח אל נוכח המציאות
ולדעת את מקומו ביחס לאחרים .ובנוסף ,ההרגשה היא כל כך סובייקטיבית
ביחס לעבודת ד' של כל אחד  -שאם אדם מרגיש שמישהו אחר משפיע עליו
לרעה ,בספק אם מישהו יכול לפקפק בכך...
 2כוונתי לכל אחד שלא שאל את עצמו את השאלה הזאת עד עכשיו .ואפילו אם
הוא בחור משיעור ו'.
 3ר"ת :השתא דאתית להכי .וכוונתי :לאחר "טעויות-העבר" שעליהם לא שייך
לבכות עכשיו .בבחינת "חלב שנשפך".
 4והיה לו מספיק קשה ללכת ללמוד במקום אחר ומרוחק מהם.
 5יש מספיק מחקרים/מאמרים/סרטים )גיוועלד!( שמדברים על זה .ויותר מזה,
"פוק חזי" זו ההוכחה הטובה ביותר.

לרב בנימין בארי ,להולדת הנכדה.
לרב ארי כץ ,לאירוסי בתו.
לדניאל גילקרוב )ה'( ,לאירוסיו.

דרך האיזון /פיני פז )א'(
במהלך שנתו הראשונה של בחור-צעיר בישיבה ,הוא ניצב בפני בעיות
רבות בהן הוא 6כבר לא יודע מה נכון לעשות ומה לא נכון .אחת הבעיות
המרכזיות היא :בעיית הניתוק מחברי העבר והילדות בשביל התעלות-
רוחנית והגשמה-עצמית .השאלה ברורה :האם בחור מוכרח לנתק קשר או
שמא הוא צריך למנוע מפגיעה בחברי-העבר שלו ולהתמודד עם המציאות
כמו שהיא?
הייתי רוצה להתייחס לסיטואציה שרבים חוו אותה בצורה זו או אחרת:
שבת בבית .במוצאי-השבת 7חברי-הילדות שלך מהבית/הישיבה-התיכונית
התיכונית מזמינים אותך לצאת לאכול/לבלות 8במקום כלשהוא .בלי
להיכנס לפרטים חשובים פחות )או יותר(  -עומדת בפניך בחירה :ללכת
ולאורועי לחזקתך ,או להישאר בבית ולהעמיד את עצמך בחזקת "נזיר".
לענ"ד ,התשובה לא פשוטה ,אך עדיין מוכרחת ונחרצת :עדיף ללכת .לא
פחות ולא יותר .כמובן ,אל תקח את זה בתור "מפגש-חברתי" ,כי זה ממש
לא יהיה כזה .מבחינתו של בחור רציני ,כזה שמחזיק מעצמו בתור אחד
שבאמת מחפש אמת וצדק  -זה סוג של "שדה קרב" שהוא עצמו החיים.
מטרתו במהלך אותו ערב תהיה ,לעמוד על העקרונות שלו בצורה חביבה,
נעימה וחכמה .להשפיע ולא להיות מושפע .ככה ,הוא בונה בניין איתן
בעצמו ,ואף מפיח רוח חדשה באחרים .בבחינת" :מה נאים מעשיו".
אך עתה ,באמת צריך לשאול שאלה טובה :למה מראש להיכנס ל"שדה
הקרב"? למה לא להישאר בבית ,לשים "פרחים בקנה" ,ולנוח על זרי
הדפנה? התשובה ,אף יותר טובה מהשאלה :זוהי מטרתנו בתור בחורי-
ישיבה .די להגביל את עצמנו לארבע-אמות של הלכה .די להשאיר את
הישיבה בבית-המדרש .בחור ישיבה אמיתי ,צריך להיות כזה גם בבית -
ובהחלט לא רק לעצמו .הרבה נרות קטנים עוד הופכים בסופו של יום
לאבוקה ,אל תשכחו .ויותר מזה :ברגע שתעמוד על דרכך החדשה בצורה
טובה וחזקה ,גם לסיטואציות הבעיתיות הללו כבר לא תגיע .ואז ,הרווחת
תרתי :גם תוכל להשפיע על חבריך וגם תוכל להישאר במקום "לא-מסוכן"
ובריא.
מכאן ,נראה שצריך לענות על ה"פנצ'ר" הכי גדול שעלול לקרות:
אידיאלים באוויר ,הכל טוב ויפה  -אבל אולי במקום להשפיע ,תהיה
מושפע? על כך ,אענה שתי תשובות:
9
א .אין שום סיבה שבעולם שחברים אמיתיים ירצו "לשנות" אותך.
אותך .בסופו של יום ,הם אמורים לכבד את החלטותיך ולקבל
את מי שאתה.
ב .בסופו של יום ,על האדם מוטלת החובה לדאוג לעצמו .אין מה
לעשות ,אף אחד לא מתכנן לעטוף אותך בהגנות מהגנות שונות
למשך כל החיים .מתישהו ,ולא משנה מי אתה ,אתה תצטרך
לצאת מהבועה ולהצטרף אל כולנו ב"עולם-האמיתי" .אם כך,
תהיה אדם לעצמך .תהיה רציני .תעמוד על האישיות שלך ואל
תתקפל .ואם אתה לא יכול לעשות את זה  -שם מתחילה הבעיה.
לא בחברים שלך .אז נכון ,יכול להיות שבהתחלה לא יהיה
פשוט :פה יסתלבטו קצת ,שם יצחקו ועוד ועוד .אבל בהמשך
הדרך זה ישתפר ,והם פשוט "יאלצו" ללמוד לכבד אותך ואת
העקרונות שאותם אתה מייצג בתור בחור ישיבה.
חיזוק לעניין זה ,אפשר 10להביא סימוכין לגישה זו מן המקורות :שהרי
כבר מצינו צדיקים שהתנוצצו דווקא משיא החושך  -נח בדור המבול ויוסף
בתוככי מצרים .אז נכון ,אני בהחלט מודע לעובדה שאף אחד מאיתנו 11לא
צדיק גדול  -אבל תמיד להישאר בגישה של "ארוכה מארץ מידה ורחבה
מני ים" ולחשוב שאין לנו שום יכולת להידמות לאותם צדיקים זה גם לא
נכון .אז נכון ,אני לא יוסף הצדיק .אבל החברים בבית הם גם לא המצריים
במצרים.
 6כתוצאה ,כמובן ,מה"שוק" שיש בפגישה עם עולם התורה במלוא-עוצמתו
בישיבה.
 7לא .אין חובה לחזור מוצ"שים.
 8בבחינת" :בלאי".
 9ורק אדם באמת יודע מי הם חבריו האמיתיים...
 10וראוי .בכל זאת ,בייני"שים...
 11ואולי אני מוציא לעז ,אז אתם מוזמנים לתקן אותי .בבחינת "דאיכא אנא!"
)סוטה ,דף מ"ט ע"ב(.

