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פתיחה
"כנגד פרצת היוונים והמתיונים שכתבו על קרן השור שאין להם חלק באלוהי ישראל,
תקנו לכתוב שם שמים בשטרות ...אנחנו עכשיו לא נכתוב שם שמים בשטרות ,אבל
על עמודי ספרותנו החיה ודאי חובתנו כעת לכתוב שם אל אלוהי ישראל :בספרים,
בחוברות ,במאמרים ,בחזיונות ,בשירים בפירושים ובדרושים ,ובכל אותם הכלים
שהמחשבות נכנסות על ידם לרשות הציבור ,ונשימם ב"מנא דכשר למקניא ביה".
)מעט צרי ,אדר היקר(

ניתן להביע את רגשותינו ומחשבותינו בדרכים שונות.
בפעולה ,החושפת את עמקי תהומות הנפש ללא מילים,
בדיבור ,המצליח לבטא לא רק את התכנים המוגדרים אלא גם את האינטונציה הפנימית והלך הרוח של הדובר.
ובכתיבה.
עוצמתה של הכתיבה אינו ברשות היחיד ,אלא ברשות הרבים.
בדומה לשטר אשר נכתב ונחתם "למען יעמוד ימים רבים" ,המילה הכתובה מגשרת על מרחבי הזמן והמקום
ומאפשרת לנו להיפגש עם סיפורים ומחשבות ממקומות שונים ומזמנים שונים.
הכתיבה ,יותר מכל מדיה אחרת ,מאפשרת ליצור שיח בין מחשבות ולא רק בין אנשים.
בשונה מספרים וכתבים אחרים ,אשר עצם כתיבתם תולשת אותם ממקור חיותם ומרחיקה אותם מנפש הכותב,
חוויותיו ורגשותיו ,התורה מכונה "עץ חיים".
ספרות הקודש של עם ישראל חיה ונושמת.
הרב סולובייצ'יק מתאר בהתרגשות רבה את התסיסה הנפשית אשר יש בלימוד תורה ,ואת המפגש החי עם גדולי
הדורות הקודמים המתבצע באמצעות הלימוד.
חסד עשה עמנו הקב"ה ,ואפשר לנו לחדור מבעד למילים ולתכנים הקרים והמוגדרים אל הרוח הפנימית
אנו מקווים כי עלון זה יצליח להכיל בתוכו לא רק את התכנים הקרים ,אלא גם ובעיקר את הרוח ,ולהוות במה
ייחודית בבית מדרשנו.
תודה לכל הכותבים ,המגיהים ובעיקר למעצבים שהשקיעו מזמנם על מנת ליצור "מניא דכשר למקניא ביה".
המערכת.1

 1נועם לב ,אייל רזניקוביץ' יחזקאל כהנא ואריאל אלבוים.



חטא הארץ
פרק מתוך סדרת השעורים "התורה כאידיאה
1
וכתיקון"
הרב אוריאל עיטם

בשורות הבאות נעיין בסוגית חטא הארץ ,מתוך דברי המדרש בבראשית רבה )ה,ט( .כך נאמר במדרש:
"ויאמר אל-הים תדשא הארץ תני בשם ר' נתן ג' נכנסו לדין וד' יצאו מחוייבין ואלו הן אדם וחוה ונחש נכנסו
לדין ונתקללה הארץ עמהן שנאמר )בראשית ג( ארורה האדמה בעבורך שתהא מעלה לך דברים ארורים כגון
יתושים וזבובין ופרעושין א"ר יצחק מגדלאה אף הן יש בהן הנאה
ולמה נתקללה? ר"י ב"ר )שמעון( ]שלום[ ור"פ ר"י בר' )שמעון( ]שלום[ אמר שעברה על הצווי שכך אמר לה
הקב"ה תדשא הארץ דשא וגו' מה הפרי נאכל אף העץ נאכל והיא לא עשתה כן אלא ותוצא הארץ דשא וגו'
הפרי נאכל והעץ אינו נאכל.
ר"פ אמר אף הוסיפה על הצווי סמכה לעשות רצון בוראה עץ עושה פרי אפי' אילני סרק עשו פירות על דעתיה
דר' יהודה ב"ר שמעון ניחא אלא על דעתיה דר' פנחס למה נתקללה אלא כאינש דאמר יהון לייטין ביזייא
דהדין מניק".

המדרש שואל מדוע גם הארץ נידונה -נתקללה אחר חטא אדה"ר ,ומביא לכך שני טעמים.
שני הטעמים בנויים על דיוק בפער הלשוני שבין הציווי והבצוע בבריאת העץ .בציווי נאמר 'עץ פרי עושה פרי'
ובביצוע 'עץ עושה פרי' .הפער מוסבר בשני אופנים שנראים מנוגדים ,בדברי המדרש.
הסבר א' :הארץ חטאה ,ובמקום שגם העץ יהיה בטעם הפרי ,הוציאה הארץ עץ שהטעם מופיע רק
בפריו .ועל כך נתקללה הארץ.
הסבר ב' :הארץ נתנה ברכתה בשפע יתר על הציווי )כיוון הפוך מההסבר הראשון של המדרש( .לא רק
'עץ פרי' יעשה פרי ,אלא גם 'עץ' בעלמא ,כלומר עץ סרק ,ייתן פרי .אם כן למה נתקללה הארץ? הארץ
נתקללה על שם היותה מקור החיים של האדם החוטא ,כפי שבני אדם מקללים את אמו מניקתו של
היוצא לתרבות רעה.

1

במאמר משולבים זה בזה הבירור רעיוני ,עם עקרונות פרשניים .הם מובאים בשני פונטים שונים .ציטוטים מובאים בפונט
שלישי.
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שני הפירושים מעוררים שאלות נוספות .להסבר א' ,מדוע לא נענשה הארץ מיד כשחטאה ,אלא רק כשחטא
האדם? ולהסבר ב' -מדוע בכלל תקולל מי שנתנה שפע בעודף ,ואם כך מנהגם הנלוז לכאורה של בני אדם ,לקלל
את אימו הצדקת של מי שיצא לתרבות רעה ,מדוע שגם הקב"ה ינהג באופן דומה?
בשאלה עצמה טמון הפתח לתשובה -משני המדרשים עולה שיש איזשהו קשר בין מעשה האדמה ,לבין חטא
האדם ,ועל-כן לפירוש א' מתקללת האדמה בשעה שחוטא האדם ,ולפירוש ב' למרות 'צדקותה' לאדמה יש חלק
בכך שהאדם חוטא ,כפי שנבאר להלן.
הסברות שונות ביחס לקשר שבין האדמה לחטא האדם נאמרו על ידי חכמי ישראל.

א .הגבלת השפע שנותנת הארץ  -לטובת האדם:
נפתח בדברי הראי"ה באגרות ובעין-איה:
בעין איה )ברכות ו,יד( כותב הרב:
"היה רבי מאיר ,אומר וערלתם ערלתו את פריו ,איני יודע שעץ מאכל הוא ,אלא מה ת"ל עץ מאכל ,להביא
עץ שטעם עצו ופריו שוה ,ואיזה זה הפלפלין ,ללמדך שהפלפלין חייבין בערלה כו'.
יש לומר שהיה עולה על הדעת לדון בטעם ערלה ,ע"פ דברי חז"ל באגדה ,שהגזירה היתה שיהיה טעם עצו
ופריו שוה והארץ חטאה בזה .והביאור הפשוט הוא שהיה ראוי שתצא הבריאה בשפע יותר גדול להשביע
מטובה את הבריות ,אלא שהאדם העלול לחטא אינו יכול לקבל רוב טובה ,והחטא מוכן בטבע חמרו שהוא
מהארץ .ע"כ נתגלה בזה שאין טעם העץ כטעם הפרי ,וממילא אין הפרי בא לשלימות טעמו ,כי הוא מפיג
הרבה בעבור הלח מעומק הארץ עד הפרי דרך העץ .מה שאין כן אם היה גם טעם העץ כטעם הפרי ,היה מתחזק
טעם הפרי והיה מוסיף הנאה לבני-אדם .ובאשר בכלל פרי העץ המה מכלל המותרות שאפשר לאדם להתקיים
מבלעדם ,אמנם כשהאדם עולה במעלות השלימות כל המותרות המרחיבות את דעתו נאות לו מאד ,אבל
כשסר מדרך הישר לבקש רק ההנאה החומרית ,ראוי לקמץ המותרות עבורו .וזהו חטא הארץ ,שבכח כבר היה
מוכן החטא לצאת .על כן נקמץ המותרות ועל כן גזרה תורה גם כן ערלה בפרי העץ לחסום תאות המותרות.
ועל כן הפלפלים שטעם עצם ופרים שוה ,שלא נשאר בהם רושם מחטא הארץ ,היה מקום לומר שפטורין
מערלה ,על כן אמר שגם הם חייבים".

ובכיוון דומה כתב באגרות הראיה )א ,עמ' צא(:
"ועל דבר המדרש ,הפירוש הפשוט הוא ,שלולא שהאדם בבחירתו איננו יכול לקבל רב טובה היתה הבריאה
יותר מבורכת ,והיה טעם העץ דומה לפריו ,שזה הוא אב לכל יתר הכחות ,שהיו יותר מבורכים ,אבל מתוך
שהאדם עתיד הוא לצאת מגדר היושר ברוב טובה על כן זה היה המעצור המוסרי ,שלא תשתכלל הארץ
כראוי .וזהו פתרון לכל המגרעות התכוניות הנמצאות בבריאה ,שמבקרי היצירה עמלים בהם ,ורק לכשישכילו
את התאחדות כח המוסר עם יתר כחות המציאות יבינו תוכן הדברים .וזה נקרא חטא הארץ ,שפירשו יותר
במדרש כמקלל שדי אם רשע".

אורייתא תליתאי – שלישון פנים ישיבתי – ישיבת ההסדר ירוחם
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הראי"ה מסביר שצמצום השפע על ידי הארץ נעשה לטובת האדם ,שאינו יכול לעמוד ברוב טובה בלא להיכשל
)זהו המצב המתואר בפסוק 'וישמן ישורון ויבעט' .מעין זה כתב הנצי"ב בפירושו ל'ארורה האדמה בעבורך' ,בעבורך
 לטובתך( .אין כאן חטא במובן של אשמה וגם לא במובן של חסרון של הארץ עצמה ,אלא התאמת הארץ אלחסרונו של האדם.
לפי זה ,שתי הדעות במדרש אינן סותרות זו את זו ,אלא מבטאות את שני צידי המטבע של אותו הרעיון .שפע רב
מידי יגרום לנפילה של האדם ,ובצדק יקללו הבריות את 'אמא אדמה' ממנה ינק האדם ,שכן דווקא בגלל רוב
הטובה שקיבל ממנה ,הגיע להשחתה מוסרית .על כן האדמה אינה נותנת בשפע ,ואין טעם העץ כטעם הפרי
)במבט על מכלול הפרקים הראשונים של התורה נראה ,שבגן עדן אכן הופיע השפע הזה ,ואכן גרם למפלה ,ולכן
בעולם שמחוץ לגן-עדן הופיע צמצום( .הקללה אינה אלא עצירת והגבלת ברכת הארץ ,ובסופו של חשבון מועילה
לאדם.
כאן הוסיף הרב עקרון כללי-אמוני ,שכשבאים לבחון את השלמות והחכמה שבבריאה ,חייבים לקחת בחשבון
לא רק את הרובד הטבעי של המציאות ואת חוקיה הטבעיים ,אלא גם את החוקים המוסריים )ואת החשבון
הכולל של מה יועיל לאדם מבחינת צמיחתו המוסרית( .המהר"ל בבאר הגולה באר ששי משתמש רבות
ביסוד זה )כגון ביחס למימרה המסבירה שחטאים שונים הם הסיבות לליקויי המאורות ,באר-הגולה עמ' קו
ואילך(.

ב .החסרון הוא מהותה וטבעה של הארץ:
גישה שניה בסוגיה מופיעה בדברי המהר"ל בחיבורו גור-אריה )בראשית א,יא(:
"והיא לא עשתה כן וכו' .אין הפירוש שהאדמה עברה במזיד על ציווי הקב"ה ,שאין יצר הרע בה שתהא עוברת
על ציווי הקב"ה ,אבל כי הארץ הזאת שנוי יש לה ,שהיא בלבד נחשבת מן התחתונים ,כי "השמים שמים לה'
והארץ נתן לבני אדם" )תהלים קטו ,טז( ,יורה בזה כי שינוי יש בין הארץ ובין השמים ,כי השמים הם מן
העליונים ,והארץ מן התחתונים ,ובעבור חסרונה היא מחסרת מן השלימות תמיד .וזהו שאמר )ר' קהלת ז ,כ(
"אין אדם צדיק בארץ אשר יעשה טוב ולא יחטא" ,פירוש כי אי אפשר להיות האדם צדיק "בארץ" ,אשר
יעשה תמיד הטוב והשלימות "בארץ" שהיא מוכנת תמיד אל החסרון ,בעבור חסרון שלה .לכך כאשר גזר
מאמר הקדוש "עץ פרי  -עושה פרי" ,בעבור חסרונה לא היתה ממלאת רצון בוראה והיתה מחסרת מן
השלימות .וכאשר חטא האדם )להלן ג ,ו( ,בא לו פחיתת חטאו אשר חטא גם כן מזה ,לפי שהוא נברא מן
האדמה )להלן ב ,ז( אשר יש בה מן חסרון ,ולפיכך נמצא חסר גם כן ,שלא היה מקיים מצוות בוראו על
השלימות":

לדברי המהר"ל הארץ אינה חוטאת שהרי אין לה יצר ובחירה ,אך היא חסרה מעצם מהותה ,בהיותה בריאה
תחתונה .הרצון האלוקי השלם – המתבטא בציווי של 'טעם העץ כטעם הפרי' ,אינו יכול להתממש במלואו בארץ
התחתונה ,אלא באופן חסר של 'עץ עושה פרי' ,בו טעם עצו אינו כטעם פריו.
הרב מרחיב גישה זו ,באורות התשובה )ו,ז(:

אורייתא תליתאי – שלישון פנים ישיבתי – ישיבת ההסדר ירוחם
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"מתחלת הבריאה ראוי היה טעם העץ להיות גם הוא כטעם פריו .כל האמצעים המחזיקים איזו מגמה רוחנית
גבוהה כללית ראוים היו להיות מוחשים בחוש נשמתי באותו הגבה והנעם ,שעצם המגמה מורגשת בו כשאנו
מציירים אותה .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 לגדול הפרי ,נתעבו ונתגשמו ואבדו את טעמם .זהו חטא הארץ ,שבעבורו
נתקללה כשנתקלל גם האדם על חטאו .וכל פגם סופו לתקון .ע"כ מובטחים אנו בברור ,שיבאו ימים שתשוב
הבריאה לקדמותה ,וטעם העץ יהיה כטעם הפרי ,כי תשוב הארץ מחטאה ,וארחות החיים המעשיים לא יהיו
גורמים לחוץ בעד הנועם של האור האידיאלי ,הנתמך בדרכו ע"י אמצעים הגונים ,המחזיקים אותו ומוציאים
אותו מן הכח אל הפועל .התשובה עצמה ,המזרמת את הרוח הפנימי ,אשר נטבע במצולות תהום של ההעדר
והפך המגמה האידיאלית ע"י נתינת רוח לרוח הצדק ,שנתן בתחלה במועקה ,תתן עז .לרוח האידיאלי לחדור
בתקפו גם בחלקי כל המכשירים הרבים ,ומכולם יוטעם טעמו של הזיו המגמתי ,ולא ישא עוד האדם חרפת
העצלות בדרך החיים האמתיים".

מקור חטא הארץ הוא "טבע הארץ .התנודדות החיים ,ולאות הרוחניות כשהיא נסגרת במסגר הגופניות" ,כלומר
מעצם טבעה של הארץ ,מעצם הירידה מרוחניות לארציות ,נפער פער בין הרצון במדרגתו האלוקית ,לבין יישומו
במציאות ארצית.
בפשט התורה יש בסיס חזק לדברי הרב ,שהחטא ועונשו קשורים לפער שבין אידאה לירידה למציאות ממשית .יש
יסוד משותף לעונשו של אדם 'ארורה האדמה בעבורך בעצבון תאכלנה...בזעת אפך תאכל לחם' ,ולעונשה של חוה
'הרבה ארבה עצבונך והרונך בעצב תלדי בנים' .בשני המקרים מדובר על פער בין האמצעי-התהליך לבין המטרה -
ההגעה לפרי .תהליכי נתינת הפרי ,פרי האדמה ופרי הבטן ,יהיו תהליכים מסובכים וכואבים .זהו הפער שבין
האידיאל לבין האמצעיים.

ג .הארץ בחרה שלא להוציא את טעם העץ כטעם הפרי:
ההסברה הרדיקלית ביותר מופיעה בדברי הרב באורות הקודש )ג,יא(:
"האישיות העולמית הכללית בעלת מוסר היא ,בעלת רצון ובחירה ,והרע העולמי הוא תולדה מירידתה
המוסרית ,כשם שהרע האישי הוא תולדה מהירידה המוסרית של היחיד ,והרע החברותי מהירידה המוסרית של
החברה.
אין לנו כל רשות לקטע את הצורה המתגלה לפנינו בחיים היחידיים והצבוריים ,לומר שאין להם שרשים
במרחבי החיים כולם .אי אפשר לתאר לנו חוק הויתי שאיננו מתפשט באופקים כלליים ,היותר מתפשטים.
הירידה הכללית בודאי יותר נשגבה ,ויותר מלאת חיים היא מזו המצומצמת הפרטית.
קטרוג הלבנה ,חטא הארץ ,הנם סבות קודמות לחטא האדם ,והאדם הוא ענף שכחו גדול גם על שרשו .הולכים
הדברים וחוזרים ,ויתקן האדם את חטאו ,והארץ תענה לעומתו ,את חטאה תתקן גם היא .הלבנה תצא
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מקטרוגה ,ותתמלא פגימתה ,ולא יהא בה שום מיעוט ,כל ההפרעות שבפמליא של מעלה יסודרו ,באופן

שהטוב רק הוא ינצח".
בפרק זה מחדש הרב שיש לארץ בחירה! זהו מקור חטא הארץ .זוהי ההסברה המחודשת ביותר ביחס לעולם
המושגים הרגיל שלנו .מה מביא את הרב לקו מחשבה כזה?
בפרק שלנו מציין הרב את עקרון הכלליות של חוקי הטבע .חוקי המציאות תקפים בכל מרחביה .אי אפשר לחשוב
על חוק המוגבל למקומות מסוימים ולזמנים מסוימים.
הרב מחיל יסוד זה גם על עולם הרוח .קשה יותר לשער שהרצון והבחירה הם תופעות שאין להם שום מקום
במציאות אלא רק אצל האדם ,מלומר שהם תופעות שנמצאות ברמה זו או אחרת גם במציאות בכלל .תופעת
הבחירה ,לפי זה ,מקיפה את כל המציאות .יתכנו בה הדרגות ורמות שונות ,אך ביסודה היא תופעה כללית .כדי
לקרב מעט יותר את הכיוון הזה אלינו ,נוסיף כי תופעות דמויות מוסר ובחירה מצינו אצל בעלי חיים ,ויש ניסויים
)שנויים במחלוקת( הטוענים כך גם לגבי צמחים.
הרב ממשיך בזה מסורת פרשנית קדומה יותר.
רבי משה אלשייך בפירושו לבראשית )א,יא( ,כבר קדם לרב ,וטען בהרחבה כי יש לארץ בחירה.
האלשייך מבסס זאת בין השאר על כך שהארץ הוציאה את נפשו של אדם הראשון ,מכאן שגם לה עצמה היתה
חיות ונפשיות.
"והנה במדרש )ה ט( ר' יהודה בר שלום אמר עברה על הצווי ,שכך אמר לה הקב"ה עץ פרי עושה פרי ,מה הפרי
נאכל אף העץ נאכל ,והיא לא עשתה כן אלא ותוצא הארץ עץ עושה פרי כו' .ורבי פנחס אמר אף הוסיפה על
הצווי ,שמחה לעשות רצון בוראה ,עץ עושה פרי אפילו אילני סרק עשו פירות ,ע"כ .והלא כמו זר נחשב
שהארץ הלזו ,הנשמה לה להיות לה בחירה ורצון לגרוע או להוסיף מדעתה .גם האם יצר הרע לה לעבור על
רצון קונה .ועוד שאחר שלדברי הכל היה שינוי בין הצווי אל הפועל וההויה ,איך על הצווי אמר ויהי כן:
אמנם הנה על מאמרם ז"ל )עיין בראשית רבה יב טו ,וברש"י ריש בראשית( כי בתחלה עלה במחשבה לברא
את העולם במדת הדין ,ולכך נאמר בראשית ברא אל-הים ,ראה שאין העולם מתקיים שיתף בו מדת רחמים,
וזהו ביום עשות ה' אל-הים וכו' ע"כ .והקשינו למעלה שאם כן איך נאמר ברא ,וכתבנו שמחשבתו יתברך
פועלה ובוראה  -אך בדקות ולא גשם נתפס ,כי על כן אף על גב דבראשית נמי מאמר הוא ,לא נאמר ויאמר,
כי המאמר האחד מתייחס למחשבה ,כי על כן פעולתו דקה וחיונית עדיין:
ובזה יצדק מאמרם ז"ל )בראשית רבה יב ד( שכל תולדות שמים וארץ שנבראו בכל ששת הימים ,כלם נתהוו
מציאותן ברגע שברא אל-הים את השמים ואת הארץ ,אלא שהיו בכח בדקות בשמים ובארץ ,ואחר כך דבר
יום ביומו היה יוצא אל הפועל ,כד"א תוצא הארץ וכו' .ואין ספק כי לולא היה בארץ אז כח חיוני ,לא היה
יתברך מצוה לה תוציא הארץ ,כי אם היה אומר יצא מהארץ כו' .ועד ממהר לזה אומרם ז"ל )שם ז ז( תוצא
הארץ נפש חיה זו רוחו של אדם הראשון ,ואיזה הדרך ארץ חומרית תוציא רוח חיים .אך אין ספק כי רוחניות
בגדר מה היה בה ,ומה גם עודנה בבריאה הדקה שמיום ראשון שהיתה עדיין ברוחניות ,ולא קנתה העכירות הלז
עד חטא אדם ואררה ה' .באופן כי לא יפלא המצא בארץ בחירה ופעולה"
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ישנן שתי גישות בחיפוש פשטם של פסוקים .תפיסה אחת שמה במוקד את הצמידות המילולית ,בעוד
השניה שמה במוקד את ההבנה ההגיונית .שתי גישות אלו שונות זו מזו ,ולעיתים נמצאות על שני קטבי הציר
הפרשני .ככל שניצמד יותר לפשט המילולי ,נמצא שלעתים אין הדברים מתיישבים עם עולם המושגים הרגיל
שלנו .לפחות שתי אפשרויות עומדות לפנינו .האפשרות הראשונה היא לוותר על הפשט המילולי ולתת לו
פירוש רעיוני התואם את מושגינו .כיוון זה מיוצג בסעיפים א-ב .האפשרות השניה היא לחולל מהפכה
והעמקה בעולם המושגים שלנו ,שתאפשר לנו הבנה מעמיקה הנשארת בצמידותה למילים .בדרך זו הלכו
האלשיך והרב ,שהבינו את המדרש הטוען לחטא של הארץ ,כמשקף ארץ בחירית .המדרש הוביל אותם
להתבוננות נוספת אשר פתחה אופק מושגים חדש ,וחשפה אפשרות עמוקה להבין שתופעת הבחירה אינה
בלעדית למין האנושי ,אלא נמצאת באופנים שונים גם בשאר מרחבי המציאות.

מדוע בחרה כך הארץ?
החזקוני האלשייך והאר"י ,מסבירים בגוונים שונים ,שכוונה טובה עמדה בבסיס העובדה שהארץ לא הוציאה עץ
שטעמו כטעם פריו.
החזקוני )א,יא(:
עץ פרי  -והיא לא עשתה כן ובדשאים הוציאה למיניהם יותר משנצטותה ,מכאן יש ללמוד שלטובה נתכוונה
לפי שכמה אילנות יחסרו אם העץ עצמו כפרי ואעפ"כ כשנתקלל אדם על עונו נפקדה גם היא ונתקללה
דבהדי כבשי דרחמנא למה לה .יד ה' לא תקצר".
האלשייך )א,יא(:
"ולא שכיוונה לחלוק עם קונה חלילה למאן דאמר שעברה ,אך חשבה כי לא יקפיד הוא יתברך ,כי גם שרצון
מלך להוציא הדבר שלם בלי פסולת ,הלא יש בחינה אחרת ,כי הלא לא יבצר מי שיאכל גוף האילנות ,ומה
גם לזולת בעליהם ,ויצדה העולם מכל עץ ,כי על כן הסכים עמה אחר כך הוא יתברך".

האר"י בספר פרי עץ חיים )סוף ענין ק"ש על המטה(:
"ולכן בבריאת עולם תמצא שאמר ה' ,תוצא הארץ עץ פרי עושה פרי ,וארז"ל שהעץ עצמו יהיה ראוי
לאכילה כמו הפרי ,וזהו עץ פרי וגו' .והארץ לא עשתה כן ,אלא שהיא הוציאה עץ עושה פרי .ויש לדעת
באמת למה שנתה הארץ מאמרו ית' ,ג"כ קשה למה הניח הש"י .ולאמת הדבר הזה ,נראה שכוונתו ית' היה,
שכל עולם יהיה כ"א וא' צדיק וישר וירא אל-הים ,אבל הנחש גרם כל המרי הזה ,ואין ספק שהכל גלוי לפניו,
כמשארז"ל בעלילה באת על בני אדם ,ולכן בתחלה ברא העולם בשם אל-הים במדה"ד ,כדי לדון הרשעים,
אבל כוונתו היה שכולם יהיו צדיקים ,וכמו שהפרי היה ראוי לאכילה ,כן העץ יהיה כן ,וגם שלא יהיו כולם
שוים במדריגה אחת ,עכ"ז יהיו כולם לומדי תורתו ,כל אחד כפי מדריגתו ,כי האדם עץ השדה הוא ,וא' ידמה
להפרי עצמו ,וא' לעלין ,וא' לעץ .והנה הארץ היא נוקבא ,בערך השמים ,וכראותה שמצד זוהמת נחש מוכרח
שיהיו רשעים בעולם ,לכן לא רצתה להוציא אלא עץ עושה פרי ,ולא שהעץ עצמו יהיה פרי ,ושינתה בזה ,לפי
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שהזוהמה זה הוא הגורם רשעה ,זה הוא מצד הנוקבא דהוא מצדה כנזכר ,לכן היא שינתה מאמרו ית' ,יותר
מהשמים ,ודי בזה":

מדוע בכל זאת יש כאן חטא ומה שורשו?
לכוונות הטובות המובילות לחטא יש מן המשותף .הארץ משנה מדבריו של הקב'ה כדי 'להגן' עליו מתוצאות
בעיתיות .במבט ראשון מדובר באחריות וביוזמה ראויה ,ובכל זאת במבט עמוק יותר נבחין שהארץ דואגת לקב"ה
יותר ממה שהוא דואג לעצמו ,ובעצם אינה נותנת אמון בכך שהקב"ה ברא מציאות היכולה להגיע לייעודה .הקב"ה
ברא ארץ מליאה למרות כל הסיכון הכרוך בכך ,וכנראה שרצונו דווקא במה שיצמח מתוך הארציות .הארץ נכנסת
יותר מדי לתוך דמותה התחתונה ,ורוצה להגן על הקב"'ה מעצמה ,מהתחתונות של המציאות .הגנה זו משקפת
חוסר אמון בשייכותה של הארציות לרצון האלוקי.

חטא הארץ  -חטאו הטיפוסי של העבד:
הרב בפרק 'בקשת האני העצמי' )אורות הקודש ג,קמ( רואה בחטא הארץ את חטא שכחת העצמיות.
"...חטאנו עם אבותינו ,חטא האדם הראשון ,שנתנכר לעצמיותו ,שפנה לדעתו של נחש ,ואבד את עצמו ,לא
ידע להשיב תשובה ברורה על שאלת איך ,מפני שלא ידע נפשו ,מפני שהאניות האמיתית נאבדה ממנו,
בחטא ההשתחואה לאל זר ,חטא ישראל ,זנה אחרי אלהי נכר ,את אניותו העצמית עזב ,זנח ישראל טוב.
חטאה הארץ ,הכחישה את עצמיותה ,צמצמה את חילה ,הלכה אחרי מגמות ותכליתות ,לא נתנה את כל
חילה הכמוס להיות טעם עץ כטעם פריו ,נשאה עין מחוץ לה ,לחשוב על דבר גורלות וקריירות .קטרגה הירח,
אבדה סיבוב פנימיותה ,שמחת חלקה ,חלמה על דבר הדרת מלכים חיצונה" ...

ננסה לבאר מעט את דבריו.
נראה כי כשם שחטא הלבנה השייכת לעליונים ,הוא חטא של מלך )וכטענתה – אין שני מלכים משמשים בכתר
אחד( ,כך גם חטא הארץ השייכת לתחתונים הוא חטא של עבד .מהו חטאו של העבד?
אפשרות אחת היא להציע כי חטאו של העבד הוא הניסיון לצאת לחירות .בהסבר זה שני פירושי המדרש הנראים
קוטביים במבט ראשון ,הם לאמיתו של דבר זהים .אחד הממעיט )שאין העץ כטעם הפרי( ואחד המרבה )שעצי
סרק הוציאו פירות( מתארים מציאות בה הארץ יצרה לעצמה מרחב של חירות ,בעצם העובדה שחרגה מהצמידות
לדברי המצווה .הסטייה מלעשות בדיוק את דבר השם ,השינוי ההופך את העשייה לעשייה שמעורבת בה הדעת
והרצון של העושה ,מהווה בעצם יציאה מתחת רשות האדון ,תוך הותרת חותם אישי על המעשים.
אולם ,יתכן שחטא העבד הוא החטא ההפוך ,לא הבריחה אל החירות כי אם איבוד ההערכה העצמית האמיתית
של העבד .כשם שחטא הלבנה הוא ההפרזה בערך הלבנה ,כך חטא העבד הוא ההמעטה בערכו של העבד .העבד
עלול לתפוס את עצמו כחסר כל ערך ,כמי שכל כולו אמצעי בשביל מטרותיו של אדונו .זהו אכן מעמדו הרגיל של
העבד בעולם החברתי-אנושי .מתוך מבט כזה אין שום ערך עצמי בתהליך ,אלא רק בתוצאה ,ובמושגיו של הרב –
אין טעם העץ כטעם הפרי ,ואין טעם החתירה לאידיאל כטעם מימושו והשגתו .אלא שמנקודת המבט של הקב"ה
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תפיסת עבדות זו מופרכת .הקב"ה אינו זקוק לעבד כדי להשיג את הפרי ,ואם בכל זאת בראו ,סימן הדבר לכך שיש
למלאכת העבד ערך עצמי.
יש ערך עצמי לעץ המצמיח את הפרי ,יש טעם לעץ.
ההליכה אחר תכליות חיצוניות עליה דיבר הרב ,משמעותה תפיסת העבדות כאמצעי בעלמא למען תכלית
החיצונית לעושה .בקשת העצמיות תכיר בערכו של העבד ,כמי שהקב"ה חפץ דווקא בו ,ובמעשיו ,כשם שהקב"ה
ברא דווקא את הארציות התחתונה.

במבט כולל רואים ,כי הרב מציע שלושה פירושים בעלי שלושה כיוונים יסודיים )א .מיעוט שפע הארץ כהגנה
מוסרית על האדם .ב .חסרונה המוטבע של הארץ .ג .בחירה חופשית של הארץ( :בסוגיות רבות דרכו של
הרב לראות בהסברות השונות גוונים שונים שכלולים כולם באמת העמוקה של הסוגיה ,שהרי התורה
מתבארת בפרד"ס ,ושבעים פנים לה .הרב באגרות הכתיר את הפירוש הראשון בשם "הפירוש הפשוט",
וכנראה שההסברים הבאים שייכים לרובד עמוק יותר .נוגעים אנו בזה בסוגיה רחבה בדברי הרב  -סוגית
שלום הדעות ,שקצר המצע מלהרחיבה כאן.
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סדר הקבלה באבות א  ,א
ישראל ברמן
"משה קבל תורה מסיני ,ומסרה ליהושע ,ויהושע לזקנים ,וזקנים לנביאים ,ונביאים מסרוה לאנשי כנסת
הגדולה .הם אמרו שלשה דברים :הוו מתונים בדין ,והעמידו תלמידים הרבה ,ועשו סייג לתורה".

כולנו מכירים משנה זו משחר ילדותנו ורובנו אף מכירים את המשנה בעל פה ,אך האם נסינו להבין את משמעותה
וכוונתה?

עניינה של מסכת אבות
"אמר רב יהודה :האי מאן דבעי למהוי חסידא ,לקיים מילי דנזיקין; רבא אמר :מילי דאבות; ואמרי לה:
מילי דברכות" )בבא קמא ל.(.

במבט ראשון גמרא זו אינה ברורה .מה הדרך להיות חסיד? האם אחת הדרכים שהגמרא מציעה היא הדרך הנכונה
וכל השאר אינן דרכים להיות חסיד או שדרך כל אחת מהאפשרויות אפשר להיות חסיד .אם מדובר על אחת
מהדרכים ,אז איזו מהן? ואם כולן נכונות אז איך הן מסתדרות יחד?
הרשב"ץ בהקדמתו לאבות מסביר שכל אחת מהדרכים מביאה לידי חסידות אחרת .דרך "מילי דברכות" מביאה
לידי חסידות בכך שהאדם יהיה טוב לשמים ,כי מסכת ברכות עוסקת בכך ששם שמיים יהיה שגור על פיו של
האדם כל הזמן .דרך "מילי דנזיקין" מביאה לידי חסידות בכך שהאדם יהיה טוב לבריות ,כי דיני נזיקין עוסקים בכך
שהאדם לא יזיק לבריות .ואילו דרך "מילי דאבות" מביאה לידי חסידות גם בכך שהאדם יהיה טוב לשמיים וגם בכך
שהוא יהיה טוב לבריות .לכן הרשב"ץ אומר שמסכת זו מביאה את האדם לידי השלמות .כלומר ,שאדם הרוצה
להיות חסיד בצורה הכי שלמה ,היינו שבכל דרכיו ילך לפנים משורת הדין ,1צריך ללכת על פי הדברים המובאים
במסכת אבות .לכן הרשב"ץ מוסיף ואומר ששמה האמיתי של מסכת אבות היא בכלל "משנת חסידים" ,זאת
אומרת שכל עניין המסכת הוא ללמד אותנו דברים שעל ידם האדם יוכל להגיע למידת חסידות ולשלמות האדם.

סדר הקבלה
אחרי הבנת עניינה של מסכת אבות נחזור למשנה הראשונה באבות שמביאה לנו את סדר הקבלה וננסה להבינה.

1

ר' עובדיה מברטנורא אבות פ"ב מ"ט "איזו היא"..." :כי מדת החסידות והוא העושה לפנים משורת הדין ."..רד"ק תהילים ד',ד'
"חסיד"" :והחסיד הוא מי שעושה טובה עם חבירו לפנים משורת הדין"
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השאלה שעולה מיד היא למה בכלל מובא סדר הקבלה במסכת אבות ,איך סדר הקבלה מביא אותנו לשלמות
ולמידת החסידות שאליהם מכוונת מסכת זו?
אפשר לומר שמשנה זו היא כמו שיעור היסטוריה שבא ללמד אותנו את כל תולדות סדר הקבלה עד ימי אנשי
כנסת הגדולה ,כדי שנדע איך כל התורה שבעל פה השתלשלה .אך אם כך ,כשרבי יהודה הנשיא ערך את המשנה
הוא היה צריך לשים משנה זו בהתחלה ,או בסוף  -כמשנה המסכמת את הש"ס ,למה היא סודרה דווקא במסכת
אבות ,ולמה היא המשנה הראשונה במסכת?
לכן נראה לומר שמשנה זו צריכה דווקא להיות כאן ב"משנת חסידים" ,והיא באה ללמד אותנו משהו.
ר' עובדיה מברטנורא מסביר שהמשנה הזו ראשונה כי היא מלמדת אותנו שמסכת אבות שונה משאר ספרי המוסר
של אומות העולם ,כי שאר הספרים הם דברים שכותביהם בדו מליבם ואילו כל התורה בכלל ומסכת זו בפרט
הינם מסורת וקבלה ישר מפי הגבורה שהתגלה בסיני .והשפת אמת מוסיף שלכן אסור לנו לערער על הדברים
המובאים כאן ולומר שהם אינם נכונים .יש בהסבר זה תשובה לשאלת המיקום ,כי בהבנה זו תלוי היחס לכל
המסכת .היא בפתיחה של המסכת ולא בסופה ,כדי שיהיה לנו היחס הנכון למסכת מתחילתה ,שנבין את חשיבות
העניינים הנדונים בה ומאיפה הם הגיעו .ובנוסף מובן למה בכלל רבי יהודה הנשיא הכניס מסכת זו לש"ס.

הנלמד מן סדר הקבלה
אפשר לומר שחוץ מהסיבה הטכנית שהבאנו עכשיו ,יש סיבה יותר מהותית להבאת המשנה הזו:
שאלה שצריך לשאול לפני שעוסקים במסכת אבות היא למה בכלל צריך את עבודת המידות הזו? ממה נובע הצורך
בלימוד הזה ולאן הוא מכוון? למה רבי יהודה הכניס באמצע הש"ס ,שכל עניינו הוא ריכוז כל ההלכות שבתורה,
מסכת שלא מוזכרת בה אף הלכה?
התשובה לשאלה זו היא אולי התשובה לשאלתנו הקודמת  -למה משנה זו מובאת כאן .השפ"א ענה שכל המידות
הללו נתקבלו מהר סיני ,כוונתו לא רק שדברים אלו אינם "המצאות" ואינם הבל וריק אלא כוונתו שהם מקודשא
בריך הוא ,שהקב"ה בעצמו ציווה אותנו לעבוד על המידות שלנו .סדר הקבלה לא רק מלמד אותנו "לסור מרע"
שלא נזלזל בדברי מסכת זו אלא "לעשות טוב" שנעסוק בעבודת המידות ,וברצינות ,כי כך אנו מקיימים את ציווי
הקב"ה שקיבלנו.
אולי אפשר לומר יותר מזה :המשנה הזו היא לא רק הקדמה למסכת ,אלא עצם תיאור השושלת יכול ללמד את
האדם כמה דברים:
 .1כשהאדם יראה את גדולי העולם שדרכם עברה התורה הקדושה הוא יבין את קטנותו וכך תכנס בו מידת
הענווה.
 .2האדם יבין שהוא זוכה להתעסק במה שעסקו אנשים אלו וקיבלו מפי הגבורה ,וכך כל עיסוקו בתורה בכלל
ובעבודת המידות בפרט יהיה בשמחה וטוב לבב .בנוסף ,אם הוא צווה לעסוק בעבודה זו כנראה הוא ראוי לזה.
"השמחה באה מצד הידיעה בעילוי ערך העבודה ,שהיא למעלה ממדרגתו הרבה .וטוב לבב – מצד הידיעה שראוי לו

לעבוד) "..מוסר אביך א',ח'(.
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 .3כשרואה דרך כמה דורות ואנשים עברה הקבלה ,האדם מבין את מחוייבותו לעמול בתורה ולשמרה .בין אם זה
בגלל שרואה אילו גדולים עסקו ועמלו בתורה ,ובין אם זה בגלל שהוא לומד שגם הוא יוכל להעבירה הלאה
ושסדר הקבלה ימשך .ע"י העמל בתורה האדם יתקרב לה' ויתקדם בעבודתו ,וכך יקנה את מידת העמל בכלל
ובתורה בפרט .בנוסף ,היעב"ץ אומר שסדר הקבלה מלמד אותנו שאין התורה כשאר מתנות ,אלא את התורה
מקבלים על תנאי שנעמול ונעבירה הלאה.

דברי אנשי כנסת הגדולה
אפשר לראות השתקפות של שלושת המידות הללו בהמשך המשנה ,בשלושת הדברים שאנשי כנסת הגדולה
אומרים:
" .1הוו מתונים בדין" ,מסביר הרשב"ץ שאדם צריך לעשות דקדוק רב בדין כדי להבינו ,המאירי אומר שהעונה
לאדם במהירות ,טועה הרבה פעמים ,ולכן צריך לענות במתינות .השפ"א מסביר שכוונת "בדין" זה שאדם צריך
לדון את כל מעשיו בכל עת )לא רק בעת ישיבה בדין( ,ולפני שעושה מעשה עליו לראות האם זה רצון ה' ית' או
לא .וכאן רואים שאנשי כנה"ג כיוונו את האדם לכוון כל מעשיו לה' ושכל מעשה יעיין בו קודם ,וזוהי בעצם מידת
העמל הגדולה ביותר  -שכל מעשה ומעשה אפילו הקטן ביותר יהיה לתכלית.
מציווי זה אפשר גם ללמוד את עניין הענווה כדברי הספורנו שציווי זה מלמד אותנו שאנו צריכים לדון בענווה,
ולא כמו הגוים שדנים בגאווה.
" .2העמידו תלמידים הרבה" ,שכוונתו כפירוש הראשונים 2שהכוונה לא כר"ג וב"ש שדקדקו אחרי תלמידיהם
ולימדו רק מי ש"תוכו כברו" אלא כב"ה ור' אלעזר בן עזריה שלימדו כל אדם שבא .לעניות דעתי הכוונה בכך היא
שהרב או כל אדם צריך לשמוח על כל אפשרות 3שיש לו ללמד אדם תורה כי כך הוא מחזק את התורה בכך שהיא
מופצת ליותר אנשים והם זוכים מאורה .זוהי השמחה שאדם צריך לשמוח ,שמחה מתוך הגדלת אורה של התורה
בעולם .מדברי המפרשים 4שלומדים מכאן דרישה מהאדם שצריך להמשיך ללמד גם לעת זקנותו רואים גם את
הצורך בעמל.
" .3ועשו סייג לתורה" ,למרות שאדם יכול לומר שבגלל שהוא יודע מה הגבול הוא לא יעבור על האיסורים ,בגלל
שמבין מי אמרם ומתוך כך מה חשיבותם וכמה הוא קטן כלפיו ,הוא יעשה כל שביכולתו לא לעבור על האיסורים.
ופה נלמדת מידת הענוה.

 2רע"ב ,ר' יונה ,המאירי והרשב"ץ
 3גם כשהוא כבר לא צעיר ורב כוח ,וזהו פירוש הראשונים )רע"ב ,רש"י ,רבינו בחיי והרשב"ץ( שאדם המלמד בצעירותו צריך ללמד גם בזקנותו.
 4רע"ב ,רשב"ץ ,רש"י ורבינו בחיי
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וצריך עוד עיון במה חשובות שלושת המידות הללו שאותן המסכת רצתה שנלמד בראשונה .אפשר לומר אולי
שבשלושת המידות האלו יש את הבסיס שאדם צריך בשביל ללמוד בכלל ,ובעזרתם להתקדם בעבודת המידות
בפרט:
מי שאין בו ענווה ,חסר את היכולת ללמוד מאדם אחר ,וגם בעבודת המידות ,הוא לא יבין שיש בו מידות פגומות
שצריכות תיקון.
5

בנוסף ,לולי העמל האדם לא יצליח ללמוד ואף לא להתקדם בעבודת המידות " ,כי עיון גדול צריך לכל הדברים
האלה לדעת אותם באמת ולא על צד הדמיון והסברה הכוזבת ,כל שכן לקנות אותם ולהשיגם"

)הקדמה למסילת

ישרים(.
וכן ,בלי השמחה אין לאדם מוטיבציה ללמוד ,כי כאשר אדם עצוב יש בו פחות כוח ואין בו את הרצון להתקדם או
הרצון ללמוד ,וכמאמר

ש"לעולם ילמוד אדם תורה במקום שלבו חפץ" )ע"ז י"ט(.

לכן צריך לומר שכוונת רבי יהודה הנשיא בסידור המשנה היתה גם שנלמד מסדר קבלת התורה איך צריך ללמוד
תורה בכלל ומסכת זו בפרט.
שנזכה ע"י הענווה ,עמל ושמחה לעבוד את ה' ית' בשלמות.

 5כלשון האדמו"ר מפיאסצנה בחובת התלמידים "בלא ידיעה אי אפשר להגיע לשום דבר ,וביגיעה אפשר להגיע אל כל".
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אור ירוק
אורן לובוצקי
פתיחה
מתחילת השנה החל בישיבה קו ירוק של הגנה על הסביבה ופיתוחה.
בעברי במסדרונות בית המדרש ,עת הסתובבתי ללקט לי חכמות ופנינים לעדן בהם את נפשי ,שמעתי על כך הרבה
מן השבח ,אך לצערי גם לא מעט מן הגנאי.
ברצוני להתייחס אל הפעילות הירוקה בכלל ובישיבה בפרט.
לדעת רבים מבני הישיבה אין צורך כלל בהסבר ,אך עדיין אינני יכול להישאר אדיש לנוכח הביקורת ,ולו בשל
העובדה שאני סבור שבעניין זה יש לא מעט חוסר ידע ,היוצר חוסר מודעות ופעילות בנושא ,אשר להבנתי דווקא
תלמידי חכמים אמורים להובילו ביתר שאת.
המוטיבציה שלי להעלאת המודעות בנוגע לסביבה לא נובעת מ"שיגעון לדבר" אלא מתפיסה עמוקה ויסודית של
היחס ביני לבין החברה בה אני חי.
הרמב"ם בהלכות תשובה

)פרק י הלכה ג(

מגדיר את אהבת ה' האמיתית כאהבה בה גם אוהביו של האדם מושפעים

מאהבתו ואוהבים בעצמם .אני סבור שניתן להשליך הגדרה זו גם על אהבות שונות וכל שכן על אהבה שנובעת
כולה מתוך אהבת ה' ומתנתו .כל זמן שלא כל מכריי ואוהביי מרגישים את הבעייתיות שבחוסר מעש כנגד
המפעלים המזהמים ,השימוש בחומרים פולטי גזים רעילים ,פגיעה בשכבת האוזון ,פגיעה במשאבי הטבע ,הרס
הטבע והנוף ועוד כהנה וכהנה רבות ,אני מרגיש שאהבתי שלי כנראה שאיננה מספיקה .הבעיה איננה רק בזיהום
עצמו ,אלא כפי שנאמר למעלה ,היא נעוצה בחוסר המעש שכנגד בבחינת "שתיקה כהודאה" אם היה הדבר מפריע
לאדם באמת הוא כבר היה מוחה כנגדו ושתיקתו בנושא מוכיחה עליו שהדבר לא מפריע לו כלל ,או לפחות לא
מפריע לו מספיק עמוק בנפש עד שלא יוכל לשבת בשקט עת העולם שסביבו נחרב.
את עניין חובתם היתירה של תלמידי החכמים לשמירה על הסביבה וליציאה כנגד הקו "השחור" שמובילים
התעשיינים ואנשי העסקים ,נצטרך לבאר ביתר אריכות תוך התייחסות אל החלק של "סור מרע" ולאחריו נגיע אל
החלק של "ועשה טוב".
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סור מרע
עם התפתחות המין האנושי והתפתחות המדע והטכנולוגיה ,רבו גם הזיהומים .נדמה שכל מפעל מתחרה על
התואר של המפעל המזהם ביותר תוך השלכת פסולת המזיקה למשאבי הטבע ,וזיהום האוויר באופן הפוגע
בשכבת האוזון .1מפגעי הרעש שיוצרים המפעלים פוגעים בבתי הגידול של המינים שחיו שם שנים רבות ועוד
בעיות רבות שקצרה היריעה מלמנותן .חשוב לציין שכל הפרה ,גם אם מועטת ביותר ,של מבנה הטבע מובילה
לשינויים דרסטיים במבנה החיים של היצורים בסביבת השינוי ויכולה לגרום להכחדת מינים רבים של חיים,
צמחים ויצורים שונים.
ניתן לומר שאחד המקורות המשמעותיים ביותר המצויים בידינו בעניין איסור ההשחתה של הטבע הוא הפסוק
בספר דברים:
צור ֶאל ִעיר י ִָמים ַר ִ ּבים ְל ִה ּלָ חֵ ם ָעלֶ יהָ ְל ָת ְפ ָׂש ּה לֹא ַת ְ ׁש ִחית ֶאת ֵעצָ ּה ִלנְ ּדֹחַ ָעלָ יו ּג ְַרזֶן ִ ּכי ִמ ּמֶ נ ּּו תֹאכֵ ל וְ אֹתוֹ
" ִ ּכי ָת ּ
ָ
ש ֶדה לָ בֹא ִמ ּפָ נֶיך ּ ַב ּ ָמצוֹ ר" )דברים פרק כ פסוק יט(
לֹא ִת ְכרֹת ִ ּכי הָ ָא ָדם ֵעץ הַ ּ ָׂ

וכן פירוש ה"אבן עזרא" על אתר:
"ואותו לא תכרות .דבק עם לבא מפניך במצור .הנה לא תשחית עץ פרי שהוא חיים לבן אדם ,רק מותר

שתאכל ממנו ,ואסור לך להשחיתו כדי שתבא העיר מפניך במצור".
אם כן אנו רואים שקיים איסור על השחתה של אילנות מאכל .התורה אוסרת עלינו במפורש את הריסת הטבע
ונותנת לכך טעם )"כי ממנו תאכל"( .זהו הבסיס העקרוני עליו ניתן להסתמך כדי להגדיר את עניין היחס אל הטבע.
האיסור הוא איסור על השחתת אילנות מאכל ובתוך כך כל דבר תועלתני לאדם .מכך נובע היתר להשחתה של
דברים שלכאורה אינם מועילים לאדם,כלומר ,עצי סרק .אך גם כאן ,למרות ההיתר העקרוני להשחית עצי סרק ,לא
ברור רוחב ההיתר .מכיוון שכל עץ סרק סופו להוציא פירות כפי שהיה בגן עדן )"טעם העץ כטעם הפרי"( וכפי
שעתיד לחזור לעתיד לבוא  .2יתר על כן ,השחתת אילנות סרק נובעת מן ההבנה כי מותר להשחית חפץ כאשר אין
בו תועלת לאדם .אך להבנתי ,בדורות אלו ,בהם אנו מודעים לתהליכי הטבע ,גם השחתה של אילן סרק יוצרת
בסופו של חשבון הפסד לאדם )פגיעה בנוף ופגיעה בתהליכים הטבעיים אשר העץ מהווה חלק מהם  -פוטוסינתזה
וכדו'( .לכן ראוי להיזהר מאוד ואולי אף מומלץ לאסור על עצמנו השחתה כזו ,כל עוד איננו מבינים את מלוא
תפקידיו של העץ בעולמו של הקב"ה.
מעבר לכך ,פגיעה בטבע היא פגיעה חמורה במהותו של העולם .כך מבואר בפרקי דרבי אליעזר:

1

)פרק לג'(

בקצרה ,שכבת האוזון היא שכבה העוטפת את כדור הארץ המורכבת מאטומי חמצן ) .(O3פגיעה בשכבה זו משבשת את החזרת
הקרינה האולטרה-סגולית מפני הקרקע ומחממת את כדור הארץ .שינוי כזה של הטבע יוביל להכחדותם של מינים רבים שאינם
מסוגלים לחיות בתנאים חדשים אלה.

2

ועץ השדה וגו'  -תניא ,מנין שאף אילני סרק עתידים להיות עושים פירות ,ת"ל ועץ השדה יתן פריו )מובא בתורה תמימה ויקרא
כו ד מתוך תורת כהנים(
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"ששה קולן יוצא מסוף העולם ועד סופו ואין הקול נשמע בשעה שכורתין את האילן שהוא עושה פרי הקול יוצא

מסוף העולם ועד סופו ואין הקול נשמע"
בהמשך המדרש נקשר הקול הנ"ל לקול היוצא במותו של אדם .עצם ההשוואה מדגישה לנו את חומרת הפגיעה
בנופי הטבע וברואי הקב"ה ,שיצר טבע למען היות טבע ולא על מנת שישחיתנו האדם.
איסור ההשחתה נוגע לתחומים רבים בעולמנו והעיסוק בו נרחב .עיקרו של איסור זה נלמד מן עצי המאכל:
"כלל הדבר מאיסור בל תשחית ומקור השתלשלות שלו הוא כי לא רק במצור בלבד אלא בכל מקום הקוצץ
אילן מאכל דרך השחתה לוקה ,אבל קוצצין אותו אם הי' מזיק אילנות אחרות או מפני שמזיק בשדה אחרים
או מפני שדמיו יקרים כי לא אסרה תורה אלא דרך השחתה .ובסמוך יתבאר כי זה כוונת לשון הפסוק שלפנינו
כי האדם עץ השדה ,ר"ל חיי האדם הוא מן עץ השדה ,ולכן לא תשחית את הדרוש לחיי האדם ,ומטעם זה לא
אילנות בלבד אסור להשחית אלא כל המשבר כלים או קורע בגדים או הורס בנין וסותם מעין ומאבד מאכלות
דרך השחתה עובר משום לא תשחית) ".תורה תמימה פרק כ הערה נז(

ניתן לשייך לאיסור ההשחתה של דבר שיש בו תועלת גם הרס של הטבע בכל אופן שהוא .לכל צמח וצמח יש
סיבה וצורך בעולם ,וכן נראה מסיפורו של רבי אריה לוין על הרב קוק:
"זכרתי ימים מקדם בשנת תרס"ה ,שזכיתי בחסדי העליון יתברך שמו ,לעלות על אדמת הקודש ביפו .שחרתי
בראשונה את פני רבינו הגאב"ד ]הרב קוק[ זצוק"ל ,קבלני בסבר פנים יפות כדרכו בקודש לכל אחד ,שוחחנו
בדברי תורה .אחרי תפילת מנחה גדולה יצא רבינו ,כדרכו בקודש ,לשוח בשדה ולצמצם מחשבותיו ,ואני
התלוויתי אתו .בדרך קטפתי איזה עשב או פרח ,והזדעזע רבינו ואמר לי בנחת כי הוא נזהר מאד לבלתי קטוף
בלי תועלת עשב או פרח שיכול לגדול או לצמוח ,כי אין עשב מלמטה שאין לו מזל מלמעלה ואומר לו גדל.
כל ציץ עשב אומר דבר ,כל אבן לוחשת איזה סוד ,כל הבריאה אומרת שירה .הדברים שיצאו מלב טהור

וקדוש ,נחקקו עמוק בליבי ומאז התחלתי להרגיש ביותר את מידת החמלה על כל דבר".
נראה מכאן ,כי ראוי לנו להתייחס בכבוד אל כל אחד מחלקי הבריאה .כל הפוגע בהם הוא בבחינת הורג אדם -לכן
נקשרו קולותיהם יחדיו.
טיעון נוסף לשמירה על הטבע ,נובע ישירות מן ההיגיון וההגינות הפשוטה  -בור ששתית ממנו אל תזרוק בו אבן.
כלומר ,הטבע משרת את האדם להנאתו ולפיתוחו ואל לו לאדם להיות כפוי טובה .לא ייתכן כי תחת הטובה
שמקבל מן השי"ת ומן הטבע שיצר ,יחזיר בהרס הטובה ללא כל התחשבות בשאר יצורי העולם .כידוע ,האדם חי
את חייו מן האילן 3וראוי לו להשיב בכך שלא יפגע בו כלל ולא יהרסהו .כלומר ,ישנו צד של איסור מוחלט על
פגיעה כלשהי בטבע .אל תיגע פן ִתּ ְפגַע .זוהי כפיות טובה מוחלטת ליהנות מדבר כשאתה רוצה ולהשחיתו בגמר
השימוש )מזכיר למישהו שימוש חד-פעמי?!(.

3

ועץ השדה וגו'  -תניא ,מנין שאף אילני סרק עתידים להיות עושים פירות ,ת"ל ועץ השדה יתן פריו )מובא בתורה תמימה ויקרא
כו ד מתוך תורת כהנים(
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מתוך כך ,צריכה להיות מודעות לטבע ונתינת הדעת שלא להרסו ,שאין מי שיתקן אחר כך .4לאדם ישנה אחריות
מלאה על הטבע כיצור העליון בעולם החי ,וכמו כל זכות המוענקת מהקב"ה מוטלת עליו גם אחריות גדולה ביותר
 -אם ייהרס דבר כלשהו בעולם תיפול האחריות המלאה על המין האנושי.

ועשה
ההעמדה של האדם במרכזו של הטבע מבוססת על הפסוק המוכר מפרק א' בבראשית

)בראשית פרק א פסוק כח(:

ובעוֹ ף הַ ּ ָׁשמַ ִים
דו ִ ּב ְדגַת הַ יָּם ּ ְ
או ֶאת הָ ָא ֶרץ וְ ִכ ְב ׁ ֻ
בו ּ ִ
שהָ ּ ְור ּ
ומ ְל ּ
רו ּ ְור ּ
" ַויְבָ ֶר ְך א ָֹתם אל-הים ַויֹּאמֶ ר לָ הֶ ם אל-הים ּ ְפ ּ

ובכָ ל חַ יָּה הָ רֹמֶ ֶׂשת ַעל הָ ָא ֶרץ"
ְּ
קולמוסים רבים נשתברו ושעות רבות של לימוד וכתיבה ממיטב הרבנים וגדולי האומה לאורך הדורות הושקעו
צוף ְ ּדבַ ׁש ִא ְמ ֵרי
בליבון והבנת עניין "וכבשה" .הפירושים המצויים עד עתה הם נפלאים וכל המעיין בהם יראה כי " ּ

נ ַֹעם ָמתוֹ ק לַ ּנֶפֶ ׁש ּומַ ְר ּפֵ א לָ ָעצֶ ם" .על מנת להבין את עניין "וכבשוה" אביא מדרש ידוע המסמל בעיני בצורה הבהירה
ביותר מהו גדר היצירה האנושית בעולם שלנו.
"מעשה ששאל טורנוסרופוס הרשע את ר' עקיבא איזו מעשים נאים של הקב"ה או של ב"ו ,א"ל של ב"ו נאים,
א"ל טורנוסרופוס הרי השמים והארץ יכול אדם לעשות כיוצא בהם ,א"ל ר"ע לא תאמר לי בדבר שהוא
למעלה מן הבריות שאין שולטין עליו אלא אמור דברים שהם מצויין בבני אדם .א"ל למה אתם מולין א"ל אני
הייתי יודע שעל דבר זה אתה שואלני ולכך הקדמתי ואמרתי לך שמעשה בני אדם נאים משל הקב"ה .הביא לו

ר"ע שבלים וגלוסקאות א"ל אלו מעשה הקב"ה ואלו מעשה ידי אדם א"ל אין אלו נאים יותר מן השבלים"
)מדרש תנחומא ,תזריע סימן ה(

המדרש מתאר דיון -וויכוח בין רבי עקיבא לטורנוסרופוס הרשע בעניין הנגיעה בטבע .לכאורה מציג לנו
טורנוסרופוס גישה אקולוגית להפליא הטוענת שאין לשנות מן הטבע הנתון ואל לנו לפגוע ולהרוס את מעשי
האל .רבי עקיבא מציג גישה הומניסטית יותר באומרו כי יש צורך בפיתוח של האדם .ברור אם כן ,שהמדרש שם
בפי השיטה המוצגת ע"י היהדות )הדתית -אמונית( את הקביעה שיש לפתח את העולם ולהביאו לרמה של עוגיות
פריכות וטעימות המוגשות היישר לפינו )"לעבדה"( .כלומר ,לא זאת בלבד שמותר לו לאדם לבצע שינויים בטבע,
אלא שהוא מחוייב לעשות זאת .הטבע איננו שלם בכוונה ועל האדם מוטלת החובה להשלימו .זוהי עמדתה של
היהדות אל מול השיטה המוצגת ע"י טורנוסרופוס.

4

"את מעשה האל-הים כי מי יוכל לתקן את אשר עותו ,בשעה שברא הקב"ה את אדם הראשון נטלו והחזירו על כל אילני גן עדן
ואמר לו ראה ראה מעשי כמה נאים ומשובחין הן וכל מה שבראתי בשבילך בראתי ,תן דעתך שלא תקלקל ותחריב את עולמי,
שאם קלקלת אין מי שיתקן אחריך" )קהלת רבה פרשה ז ,יג(
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יש להוסיף ולציין שחובת הפיתוח נאמרה בטרם חטאו אדם וחווה ובאופן פשוט כוונה לעשייה בגן עדן ,אשר על
פי כמה וכמה מן המפרשים היה המקום מושלם מכל הבחינות ,ואם כן קל וחומר שגם בעולמנו שלנו התחתון
מוטלת החובה על הפיתוח והשיפור.

טוב
הצגנו עד עתה שתי גישות הפוכות לגמרי במסגרת "חובת האדם לעולמו" .גם בהגדרת "חובת האדם בעולמו"
במובן הסביבתי -אקולוגי ישנן שתי אסכולות מרכזיות .הגישה האנתרופוצנטרית מעמידה את האדם במרכז כאשר
כל יצור ,צמח או דומם אחר נועדו אך ורק למען פיתוחו וקיומו של האדם .להם עצמם אין חשיבות מיוחדת וכל
כולם מכשירים בידי האדם לעשות ככל העולה על רוחו .למולה ניצבת הגישה הביוצנטרית שמעמידה את הטבע
במרכז ואת האדם כחלק שווה ערך לכל דבר אחר במצוי בטבע -ניתנת רשות לאדם להתפתח אך ורק אם איננו
פוגע כהוא זה בשערה משערות ראשו של העולם .זוהי ,בעצם ,ההתלבטות שהועלתה קודם לכן בעניין היחס אל
הטבע .מחד מוצגת הגישה האוסרת כל פגיעה בטבע וכל שינוי בו ,ומאידך מוצגת הגישה המדברת על פיתוח
העולם והעלאת הדברים הקיימים "למדרגה גבוהה יותר" של סיוע לאדם.
רבים דנו היכן למקם את הגישה ה"תיאוצנטרית" )הגישה הדתית -אשר להבנתי צריכה לשלב בין שני העניינים(5
על הסקאלה הניצבת בין שתי גישות אלו .יש עניין מיוחד ביצירת העולם המשייך אותו לאדם" -וכבשוה" ,אך מצד
שני צריך להיזהר מאוד לא לפגוע ולהרוס שהרי לטבע כולו יש חשיבות בבריאה )"לעבדה ולשמרה"( .דוגמא למתח
זה ניתן לראות באמרה המיוחסת לר' מנחם מנדל מקוצק שלאדם צריכים להיות שני קוויטלעך -באחד כתוב
"בשבילי נברא העולם" ובו יסתכל האדם כאשר יקלע למצב רוח רע ובשני כתוב "ואנכי עפר ואפר" כדי שלא יגביה
עצמו יתר על המידה.
הרב סולובייצ'יק ב"איש האמונה הבודד" מתאר כי שתי גישות אלה טמונות בתיאורים השונים של יצירתו של
האדם בפרק א' ובפרק ב' .האדם הראשון )של פרק א'( מוצג כאדם "יוצר" השואף להאדיר את שמו ,הודו ותהילתו
על העולם .זהו אדם השואף להכרה חברתית וקיומית בעליונותו .הוא לא רק יצור מכובד אלא מהולל המושל
בעולם,

"תמשילהו במעשי ידיך ,כל שתה תחת רגליו" )תהלים ח';

"איש האמונה" ,עמ'  .(16 -15לעומתו ,האדם השני מוצג

כאדם מאמין החי את חייו מתוך הכרה שהוא חלק מעולמו של הקב"ה ולא כשווה ביותר

)"איש האמונה" ,עמ'

.(19

במילים אחרות מצבו הוא כפי הגדרת שלטונם של המלכים בתחילת המשטרים הפיאודליים ,שם הוגדר המלך

כinter pares

 ,primusכלומר ראשון בין שווים .שני אנשים אלה חיים את חייהם בצורה שונה ,תודעת

חייהם היא הפוכה ולכאורה ,באמת נראה כי שני אנשים אלה נלחמים על דרכו של האדם בעולם .ברור הדבר שלא
ניתן להשאירם ולומר :יפה מאוד ,דיון מעניין ,אבל לא ממש אכפת לי .זהו וויכוח על דרכה של האנושות ,על מהלך
חייו ומחשבתו של האדם ועל ההיתר לפעולותיו של האדם בכל רגע נתון בעולם.
בסיום המאמר ,הרב סולובייצ'יק עצמו מכריע בחריפות )"איש האמונה" ,עמ' :(50 -49
] 5שהרי ידוע כי האמת והאור נמצאים באמצע -יחד עם הסוסים )ראה :פתחו שערים -שבת להבחור אייל רזניקוביץ' ,עמ' .[(137
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"הדיאלקטיקה המקראית יסודה בעובדה שהאדם הראשון ,איש ההדר ,השלטון וההצלחה ,והאדם השני ,איש
האמונה הבודד ,איש הציות והכשלון -אינם שני אנשים שונים הנמצאים בעימות חיצוני ,כ"אני" מול "אתה",
אלא איש אחד השרוי בעימות בתוך עצמו" .אני" ,האדם הראשון עומד מול "אני" ,האדם השני .בכל אדם
מצויים שני אישים ,האדם הראשון ,היוצר ובעל ההדר ,והאדם השני ,הנכנע והענו .כפי שתיארנו אותם מבחינה
טיפולוגית ,דעותיהם אינן תואמות ,שיטותיהם שונות ,דרכי החשיבה שלהם נפרדות ,וכן מנוגדות הקאטיגוריות
בהן הם מפרשים את עצמם וסביבתם .ועם זאת ,ככל שיגדל הפער הזה ,כל אחד מאתנו חייב בעל כורחו
להזדהות עם אישיות כוללת הנושאת באחריות הן כיצור בעל הדר והן כיצור בעל ברית .האלוהים ברא שני
סוגי ה"אדם ונתן גושפנקה שלו לשניהם .אם נבוא לדחות צד אחד של האנושות ידמה הדבר כאילו אנו שוללים
את התכנית האלוהית של הבריאה ,אשר עליה אמר האלוהים כי היא טובה .לאמיתו של דבר ,זה עידן ועידנים
כבר קיבלו עליהם אנשי האמונה את האדם הראשון .אף-על-פי שהאדם השני נושא התחייבות מיוחדת
במינה ,הריהו גם אדם בעל הדר המקבל את השראתו מרוח החדווה של היצירה וההרפתקה

הקונסטורוקטיבית".
כלומר ,יש צורך לשלב את שני האנשים לזהות אנושית אחת .אי אפשר לאיש האמונה בלא התפתחות ,הכרה
ויצירה ואי אפשר לאיש ההוד בלא ההתחייבות לשימור העולם תוך ענווה וכניעה .אחת הדוגמאות לשילובן של
שתי דמויות אלה יכול להתבטא יפה בנסיון להוביל את העולם לפיתוח שפועל במישורים האקולוגיים -פיתוח
ירוק .העולם ראוי הוא אל הפיתוח כל עוד זה לא ייעשה על חשבונם של אחרים ובאופן בלתי הפיך .הרס רגעי,
אשר לא יישאר לדיראון עולם ,על מנת לבנות בניין עדי עד כאשר ההרס יהיה מקובל .למשל ,כריתת עץ לצורך
הדפסת קונטרסים והפצתם לתועלת הלומדים ואנשי הספר אינה דבר מחוייב שהרי ניתן אפשרות להדפיס על נייר
ממוחזר .לאדם ישנה אחריות עליונה לדאוג לרווחת העולם אך אין זה סותר את התקדמותו באיכות חייו ולהפך,
לאדם יש "התחייבות" לפתח את העולם ולשפרו אך אין זה סותר את מחוייבותו לשמרו.
במקרה או שלא ,פרשת השבוע המתקרבת )בעת כתיבת המאמר" -וישב"( מציגה לנו את קנאת אחיו של יוסף בו
ופותחת בחלומותיו .לכאורה ,נראה שהתנשאותו של יוסף היא הגורמת לקנאתם ,אך ניתן גם להאיר את הפרשייה
באור מעט שונה .מורי ורבי ,הרב שלמה ריסקין ,בספרו "אור תורה" על ספר בראשית

)עמ' (211 -207

מציע שהיה זה

מאבק בין שתי תפיסות עולם .האחים ,רועי הצאן ,הם המבקשים לשמר את המצב הקיים בעולם ולא לגעת בו
אלא בשביל צאנם .הרועה הוא נווד המספק לעצמו את מזונותיו ע"י חליבה ,בגדיו ע"י גזיזה וחי את חייו בנחת
ובקלילות .לעומתם ,יוסף הוא החולם על שיבולים המבטאים את החיים החקלאיים ,חיי הקבע ופיתוח האדמה ע"י
זריעה ,חרישה ,קצירה וכו' עד ליצירת פת לחם .חלומו של יוסף הוא קריאת תיגר על עולמם של האחים והוא
מעצים את שנאתם אליו .חלומו השני ,גם כן ,מבטא את רצונו להגיע אל מערכת השמש  -מעבר לעולם בו הם
חיים .יוסף שואף להרחיב את אופקיו ולפתח את העולם עד שיוכלו אנשים לטוס אל החלל ,ליצור מאכלים ככל
העולה על דעתם ולמקם את עצמם במקום המתאים להם לפי רצונם.
הרב קוק במאמר "המספד בירושלים" מראה שכוחו של יוסף הוא בזיקתו לעולם הרחב ולמחשבות היוצרות
ומפתחות מעבר לעולם הקיים -ומסביר שביטויו הוא של העולם החדש ,המודרני והלא מוכר עד אותה התקופה.
שבט יהודה לעומתו מציג את הקדושה והכוח הרוחני תוך שימור המצב הנתון ובעצם ,את העולם הישן .ברור כי
שני הכיוונים אינם יכולים להתקיים לבדם ויש צורך לאיחוד ביניהם כדי להחזיק ולחזק את עמידת העם .ע"פ
יחזקאל ל"ז" :וְ ָק ַרב א ָֹתם ֶאחָ ד ֶאלֶ -אחָ ד ְל ָך ְל ֵעץ ֶאחָ ד וְ הָ ּיו לַ אֲ חָ ִדים ְּבי ֶָד ָך" .קיים איחוד בין שתי תודעות החיים -היוצר
המפואר ובן הברית העניו .זהו אותו אדם ,זה אותו עם ואת שתי הגישות יש לשמר תוך שילוב עדין בין שתיהן,
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כאשר הנטייה ליהודה ,המשמר את העבר )ואת הטבע( ,היא המכרעת-

"ודוד עבדי נשיא להם לעולם" )יחזקאל לז ,כה(

"יהודה בתחילה" )שופטים כ ,יט(.

בסוף דבריו של מו"ר הרב ריסקין ,ישנו קישור גם לחג החנוכה ולהלן דבריו:
"חג החנוכה ,החל בימים שבהם אנו קוראים בבית הכנסת את פרשות יוסף ואחיו ,מייצג אף הוא מאבק בין שני
כוחות :בין החשיבה היהודית -הלניסטית ,שראתה בתרבות יוון ובפילוסופיה שלה דגם ומופת ליהדות
מתחדשת ושאפה להפוך את ירושלים לפוליס יוונית; ובין החשמונאים ,שהיו מוכנים למסור נפשם ובלבד שלא
ייאלצו לעבור על מצווה קלה ,והתנגדו נמרצות לכל שינוי ,ולו הקטן ביותר .במידה רבה ,שב ועולה בימינו
מאבק זה בין ההליניסטיים המודרניים -החילונים -שבעיניהם הנורמות הנהוגות בחברה המערבית המתירנית
הקדמה בהתגלמותה ,לבין המקבים בני זמננו -החרדים ,הנוהגים בחשדנות כלפי כל רעיון שמקורו מחוץ
הן ִ

לתורה".
אנו ,בני הציונות הדתית ,הן מצד היותנו מחוייבים לדברי האלקים והן מצד האידיאל הנשגב של להיות "לאור גוים"
)ישעיהו פרק מב פסוק מט( ,נתבעים לתת ביטוי הולם בכל מעשה ממעשינו לעניין הפיתוח של העולם יחד עם ,ואולי
אף בדגש על ,שמירה על העולם הנפלא הקיים לנו .דווקא תלמידי חכמים שעוסקים כל ימיהם בדברי חכמה
וביישובו של עולם 6אמורים לדאוג לעתידו" ,לעבדו ולשמרו" ביותר .עם ישראל צריך להפיץ מתוכו אור 7ע"י
האנשים המוסריים ביותר ,המשכילים ביותר ,התורמים ביותר ,המשפיעים ביותר ובתוך כך ,אני מקווה ,גם
האקולוגיים ביותר.

6

ע"פ הרמב"ם הלכות גזילה ואבידה פ"ו הי"א" :והמשחק בקוביא עם הגוי אין בו איסור גזל אבל יש בו איסור עוסק בדברים
בטלים שאין ראוי לאדם שיעסוק כל ימיו אלא בדברי חכמה וביישובו של עולם".

 7אור ירוק של התקדמות חוקית שלא דורסת.
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מוקדש לעילוי נשמת אבי מורי הרב יונתן ברויאר ז"ל ,שפתח בפניי צהר לעולמה של תורה ,ובימים אלו מלאה שנה לפטירתו.

בארות יצחק
באור פרק כו בבראשית
נדב ברויאר
א | פרשת ירידת יצחק לגרר והקשיים העולים מתוכה
שר הָ יָה ִ ּבימֵ י ַא ְב ָרהָ ם ַויֵּלֶ ְך י ְִצחָ ק אֶ ל אֲ ִבימֶ לֶ ְך מֶ לֶ ְך ּ ְפ ִל ְ ׁש ִּתים ְ ּג ָר ָרה:
אשוֹ ן אֲ ׁ ֶ
)א( ַוי ְִהי ָר ָעב ָּב ָא ֶרץ ִמ ְּלבַ ד הָ ָר ָעב הָ ִר ׁ
שר אֹמַ ר ֵאלֶ ָ
יך:
)ב( ַויּ ֵָרא ֵאלָ יו ה' ַויֹּאמֶ ר ַאל ּ ֵת ֵרד ִמ ְצ ָרי ְָמה ְ ׁשכֹן ָּב ָא ֶרץ אֲ ׁ ֶ
שר
ולז ְַרעֲ ָך ֶא ּ ֵתן ֶאת ָּכל הָ אֲ ָרצֹת הָ ֵאל ַוה ֲִקמ ִֹתי ֶאת הַ ּ ְ ׁשבֻ ָעה אֲ ׁ ֶ
)ג( ג ּּור ָּב ָא ֶרץ הַ ז ֹּאת וְ ֶא ְהיֶה ִע ּ ְמ ָך וַאֲ בָ ְרכֶ ּךָ ִ ּכי ְל ָך ּ ְ
נִ ְ ׁש ּ ַב ְע ִּתי ְל ַא ְב ָרהָ ם ָא ִב ָ
יך:
כו ְבז ְַרעֲ ָך כּ ֹל גּוֹ יֵי הָ ָא ֶרץ) :ה(
)ד( וְ ִה ְר ּ ֵב ִ
יתי ֶאת ז ְַרעֲ ָך ְ ּככוֹ ְכבֵ י הַ ּ ָׁשמַ יִם וְ נ ַָת ִּתי ְלז ְַרעֲ ָך ֵאת ָּכל הָ אֲ ָרצֹת הָ אֵ ל וְ ִה ְת ָּב ֲר ּ
שר ָׁשמַ ע ַא ְב ָרהָ ם ְ ּבק ִֹלי ַויּ ְ ׁ
ֵע ֶקב אֲ ׁ ֶ
ִשמֹר ִמ ְ ׁשמַ ְר ִּתי ִמ ְצוֹ ַתי חֻ ּקוֹ ַתי וְ תוֹ ר ָֹתי:
ֵשב י ְִצחָ ק ִ ּבגְ ָרר:
)ו( ַו ּי ׁ ֶ

 #בפסוק א יורד יצחק לגרר -מדוע יש צורך להזהירו מלרדת למצרים ,הרי כבר נאמר שהוא הולך לגרר? ואם אכן
יצא לגרר בפסוק א ,יש להניח שלשם גם יגיע ,ואיזה צורך יש לכתוב בהמשך )ו( שהגיע וישב בגרר ?
קום ַעל ִר ְב ָקה ִ ּכי טוֹ בַ ת
שי הַ ּ ָמ ֹ
שי הַ ּ ָמקוֹ ם ְל ִא ְ ׁש ּתוֹ ַויֹּאמֶ ר אֲ ח ִֹתי ִהוא ִ ּכי י ֵָרא לֵ אמֹר ִא ְ ׁש ִּתי ּפֶ ן יַהַ ְרגֻנִ י ַאנְ ׁ ֵ
לו ַאנְ ׁ ֵ
)ז( ַויּ ְ ׁ
ִשאֲ ּ
מַ ְר ֶאה ִהיא:
ְ
ְ
ּ
ּ
ּ
כו לוֹ ָׁשם הַ י ִָמים ַוי ְ ַׁש ֵקף אֲ ִבימֶ לֶ ך מֶ לֶ ך ּ ְפ ִל ְ ׁש ִּתים ְ ּב ַעד הַ חַ ּלוֹ ן ַוי ְַרא וְ ִה ּנֵה י ְִצחָ ק ְמצַ חֵ ק אֵ ת ִר ְב ָקה
)ח( ַוי ְִהי ִ ּכי ָא ְר ּ
ִא ְ ׁש ּתוֹ :
)ט( ַויּ ְִק ָרא אֲ ִבימֶ לֶ ְך ְלי ְִצחָ ק ַויֹּאמֶ ר ַא ְך ִה ּנֵה ִא ְ ׁש ְּת ָך ִהוא וְ ֵא ְ
יך ָאמַ ְר ּ ָת אֲ ח ִֹתי ִהוא ַויֹּאמֶ ר ֵאלָ יו י ְִצחָ ק ִ ּכי ָאמַ ְר ִּתי ּפֶ ן
מות ָעלֶ יהָ :
ָא ּ
ָ
ְ
ּ
ינו ָא ָׁשם:
נו ִ ּכ ְמ ַעט ָׁשכַ ב ַאחַ ד הָ ָעם ֶאת ִא ְ ׁש ּ ֶתך וְ הֵ בֵ ָ
)י( ַויֹאמֶ ר אֲ ִבימֶ לֶ ך מַ ה ז ֹּאת ָע ִ ׂש ָ
את ָעלֵ ּ
ית ּלָ ּ
יומת:
וב ִא ְ ׁש ּתוֹ מוֹ ת ּ ָ
יש הַ ז ֶּה ּ ְ
)יא( ַויְצַ ו אֲ ִבימֶ לֶ ְך ֶאת ָּכל הָ ָעם לֵ אמֹר הַ ּ ֹנג ֵַע ָּב ִא ׁ
הו ה':
)יב( ַויִּזְ ַרע י ְִצחָ ק ָּב ָא ֶרץ הַ ִהוא ַויּ ְִמצָ א ּ ַב ּ ָׁשנָה הַ ִהוא מֵ ָאה ְ ׁש ָע ִרים ַויְבָ ֲרכֵ ּ
יש ַויֵּלֶ ְך הָ לוֹ ְך וְ גָ ֵדל ַעד ִ ּכי גָ ַדל ְמאֹד:
)יג( ו ַּיִגְ ַ ּדל הָ ִא ׁ
או אֹתוֹ ּ ְפ ִל ְ ׁש ִּתים:
)יד( ַוי ְִהי לוֹ ִמ ְקנֵה צֹאן ּ ִ
ומ ְקנֵה בָ ָקר וַעֲ בֻ ָ ּדה ַר ָּבה ַוי ְַקנְ ּ
אום ָעפָ ר:
)טו( וְ כָ ל הַ ְ ּב ֵארֹת אֲ ׁ ֶ
מום ּ ְפ ִל ְ ׁש ִּתים ַויְמַ ְל ּ
רו ַע ְב ֵדי ָא ִביו ִ ּבימֵ י ַא ְב ָרהָ ם ָא ִביו ִס ְּת ּ
שר חָ ְפ ּ

' #וכל הבארות' )טו( כמה בארות חפר אברהם ,הרי בתורה מסופר רק על אחת?
יתר על כן ,פסוק טו כולו משמש כמאמר מוסגר המזכיר אירוע היסטורי של סתימת בארות אברהם ,ולא ברור מה
תפקידו כאן.
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נו ִ ּכי ָעצַ ְמ ּ ָת ִמ ּמֶ נ ּּו ְמאֹד:
)טז( ַויֹּאמֶ ר אֲ ִבימֶ לֶ ְך ֶאל י ְִצחָ ק לֵ ְך מֵ ִע ּ ָמ ּ
ֵשב ָׁשם:
)יז( ַויֵּלֶ ְך ִמ ּ ָׁשם י ְִצחָ ק ַויִּחַ ן ְ ּבנַחַ ל ְ ּג ָרר ַויּ ׁ ֶ

 #מאחר והפלשתים מקנאים ביצחק ,אבימלך מצווה אותו ללכת )טז( לפני שיתפתח ריב ,ויצחק הולך .אולם מה
הועילה הליכה זו ,הרי מייד החל ריב עם הרועים )כ(?
מום ּ ְפ ִל ְ ׁש ִּתים ַאח ֲֵרי מוֹ ת ַא ְב ָרהָ ם ַויּ ְִק ָרא
ָשב י ְִצחָ ק ַויּ ְַח ּפֹר ֶאת ְ ּב ֵארֹת הַ ּמַ יִם אֲ ׁ ֶ
)יח( ַויּ ָׁ
רו ִ ּבימֵ י ַא ְב ָרהָ ם ָא ִביו ַויְסַ ְּת ּ
שר חָ ְפ ּ
שר ָק ָרא לָ הֶ ן ָא ִביו:
שמֹת אֲ ׁ ֶ
שמוֹ ת ּ ַכ ּ ׁ ֵ
לָ הֶ ן ׁ ֵ

 #בפסוק יח חוזרים עניני 'סתמום פלשתים' ו'בימי אברהם אביו' המופיעים כבר בפסוק טו ,מדוע הכפילות?
או ָׁשם ְ ּב ֵאר מַ יִם חַ יִּים:
רו ַע ְב ֵדי י ְִצחָ ק ּ ַב ּנָחַ ל ַויּ ְִמ ְצ ּ
)יט( ַויּ ְַח ּ ְפ ּ
קו ִע ּמוֹ :
שם הַ ְ ּב ֵאר ֵע ֶׂ
נו הַ ּ ָמיִם ַויּ ְִק ָרא ׁ ֵ
שק ִ ּכי ִה ְת ַע ּ ְ ׂש ּ
יבו ר ֵֹעי גְ ָרר ִעם ר ֵֹעי י ְִצחָ ק לֵ אמֹר לָ ּ
)כ( ַויּ ִָר ּ
יבו ּגַם ָעלֶ יהָ ַויּ ְִק ָרא ְ ׁש ָמ ּה ִ ׂש ְטנָה:
רו ְ ּב ֵאר ַאחֶ ֶרת ַויּ ִָר ּ
)כא( ַויּ ְַח ּ ְפ ּ

 #אם חפר יצחק את בארות אביו ,מדוע הוצרך לחפור בארות נוספות )יט( מיד אח"כ?
ינו
נו ּופָ ִר ּ
בו ָעלֶ יהָ ַויּ ְִק ָרא ְ ׁש ָמ ּה ְרחֹבוֹ ת ַויֹּאמֶ ר ִ ּכי ַע ּ ָתה ִה ְר ִחיב ה' לָ ּ
)כב( ַו ַיּ ְע ּ ֵתק ִמ ּ ָׁשם ַויּ ְַח ּפֹר ְ ּב ֵאר ַאחֶ ֶרת וְ לֹא ָר ּ
בָ ָא ֶרץ:
)כג( ַויּ ַַעל ִמ ּ ָׁשם ְ ּב ֵאר ָׁשבַ ע:

 #לאחר כל התלאות והמריבות ,כשמצא יצחק באר ברחובות אמר' :הרחיב ה' לנו ופרינו בארץ' )כב( ,אם כן ,מדוע
מיד לאחר מכן ,עלה לבאר שבע ,ולא נשאר ברחובות הפורייה ,כפי שהיינו מצפים?
יך ַאל ִּת ָירא ִ ּכי ִא ְּת ָך ָאנ ִֹכי ּובֵ ַר ְכ ִּת ָ
הוא ַויֹּאמֶ ר ָאנ ִֹכי אֱ לֹהֵ י ַא ְב ָרהָ ם ָא ִב ָ
יתי אֶ ת
יך וְ ִה ְר ּ ֵב ִ
)כד( ַויּ ֵָרא ֵאלָ יו ה' ּ ַב ּלַ יְלָ ה הַ ּ
בור ַא ְב ָרהָ ם ַע ְב ִ ּדי:
ז ְַרעֲ ָך ּ ַבעֲ ּ

 #לפני עלייתו לבאר שבע ,נראה לנו כי יצחק במצב מצוין .מצד הפלשתים שעזבו אותו לנפשו ,ומאידך ,גם הצליח
בחפירת באר בארץ פורייה .מדוע הוצרך להתגלות ה'' -אל תירא' ,ממה יש לו לירא?
רו ָׁשם ַע ְב ֵדי י ְִצחָ ק ְ ּב ֵאר:
)כה( ַויִּבֶ ן ָׁשם ִמזְ ּ ֵבחַ ַויּ ְִק ָרא ְ ּב ׁ ֵ
שם ה' ַויֶּט ָׁשם ָאהֳלוֹ ַויּ ְִכ ּ
שר ְצבָ אוֹ :
ופיכֹל ַׂ
הו ּ ִ
)כו( וַאֲ ִבימֶ לֶ ְך הָ לַ ְך ֵאלָ יו ִמ ְ ּג ָרר וַאֲ חֻ ז ַּת מֵ ֵר ֵע ּ
חונִ י מֵ ִא ְּתכֶ ם:
ֵאתם א ִֹתי ו ְַּת ׁ ַ
אתם אֵ לָ י וְ ַא ּ ֶתם ְ ׂשנ ֶ
דוע ָּב ֶ
)כז( ַויֹּאמֶ ר אֲ לֵ הֶ ם י ְִצחָ ק מַ ּ ּ ַ
ש ְּל ּ
ֵינו ּובֵ ינ ֶָך וְ נִ ְכ ְר ָתה ְב ִרית ִע ּ ָמךְ:
ְ
)כח( ַויּ ְ
ינו ּ ֵבינ ּ
ינו ִ ּכי הָ יָה ה' ִע ּ ָמך ַו ּנֹאמֶ ר ְּת ִהי נָא ָאלָ ה ּ ֵבינוֹ ֵת ּ
רו ָראוֹ ָר ִא ּ
ֹאמ ּ

 #ראינו לעיל )טז( ,שאבימלך גרש את יצחק בגלל הצלחתו .לעומת זאת ,הצלחתו עתה )כח( הפכה גורם לכריתת
ברית עמו .מה גרם לשינוי יחסו אל יצחק?
ֲך ְ ּב ָׁשלוֹ ם ַא ּ ָתה ַע ּ ָתה ְ ּב ּ ְ
ש ּלֵ ח ָ
שר לֹא נְ גַעֲ ּ ָ
רוך ה':
ינו ִע ּ ְמ ָך ַרק טוֹ ב ו ְ ַּנ ׁ ַ
נוך וְ כַ אֲ ׁ ֶ
נו ָר ָעה ּ ַכאֲ ׁ ֶ
)כט( ִאם ּ ַתעֲ ֵׂ
שר ָע ִ ׂש ּ
שה ִע ּ ָמ ּ

' #ונשלחך בשלום' )כט( האומנם? הלא גרשוהו )טז(! ומדוע יצחק מוחל וכורת עמם ברית )לא(?
תו:
לו ַויּ ְ ׁ
)ל( ַויּ ַַע ׂש לָ הֶ ם ִמ ְ ׁש ּ ֶתה ַויּ ְ
ִש ּ ּ
ֹאכ ּ
כו מֵ ִא ּתוֹ ְ ּב ָׁשלוֹ ם:
יש ְל ָא ִחיו ַוי ׁ ַ
עו ִא ׁ
ימו בַ ּב ֶֹקר ַויּ ּ ָׁ
ְש ְּלחֵ ם י ְִצחָ ק ַויּ ְֵל ּ
ִש ְב ּ
)לא( ַויּ ְ ַׁש ִ ּכ ּ
אנו ָמיִם:
רו ַויּ ְ
דו לוֹ ַעל אֹדוֹ ת הַ ְ ּב ֵאר אֲ ׁ ֶ
רו לוֹ ָמצָ ּ
ֹאמ ּ
שר חָ פָ ּ
ֹאו ַע ְב ֵדי י ְִצחָ ק ַו ַיּ ִ ּג ּ
הוא ַו ָיּב ּ
)לב( ַוי ְִהי ּ ַב ּיוֹ ם הַ ּ

 #בין כריית הבאר )כה( ,לזמן בו הודיעו ליצחק על הבאר )לב( ,באו אבימלך ואחזת מרעהו )כו( ,השכימו בבקר
והלכו )לא( ,משמע שכבר הגיע יום המחר ,אם כן הבאר נחפרה יום קודם ששלחם יצחק .מהו ,אם כך ,הלשון 'ביום
ההוא' )לב(? ואם אכן רק למחרת הודיעוהו ,מה ראו לעכב הודעתם?
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שבַ ע ַעד הַ ּיוֹ ם הַ ז ֶּה :ס
שם הָ ִעיר ְ ּב ֵאר ׁ ֶ
)לג( ַויּ ְִק ָרא א ָֹת ּה ִ ׁש ְב ָעה ַעל ּ ֵכן ׁ ֵ

 #לאחר כריית הבאר קוראים את שם העיר על שמה של הבאר "שבעה")לג( .הכיצד? הרי שם המקום נקרא על שם
באר אברהם ,ולא על שמה של הבאר הזו )בראשית כא לא(?

ב | חלוקת הפרק לשתי בחינות
ננסה לענות על שאלות אלו עפ"י 'שיטת הבחינות' :1על פי שיטה זו ,לעיתים אם נעיין היטב נראה בקטע מסוים שני
סיפורים ,2כל אחד מהם בעל סגנון דגשים ומגמה ברורה משלו ,אלא שהם משולבים זה בזה פרק פרק לסירוגין ,עד
שנוצר רצף אחד המכיל בתוכו קשיים פרשניים הנובעים מהפער הקיים בין הסיפורים .הבנת הקטע כפי שהוא
מופיע בתורה ללא חלוקה לשני סיפורים מבטא את האירוע שהתרחש בפועל ,ואילו שני הסיפורים ,הנקראים בשם
'בחינות' ,מאפשרים לנו לזהות משמעויות עמוקות יותר ,בהתרחשות האירוע במציאות.
מטרתנו היא להבחין ולהפריד בין המגמות השונות ,לבחון כל אחת לעצמה ,ולהפיק מסרים רעיוניים .לאחר מכן,
ננסה ליישב את הסתירות העולות מתוך הצגת הדברים כפי שהם מופיעים בתורה ,וכך נבין בסופו של דבר ,את
המשמעות מעבר למתרחש.

הבחנה בשתי הבחינות

סיפור 1

סיפור 2

שר הָ יָה ִ ּבימֵ י ַא ְב ָרהָ ם
אשוֹ ן אֲ ׁ ֶ
)א( ַוי ְִהי ָר ָעב ָּב ָא ֶרץ ִמ ְּלבַ ד הָ ָר ָעב הָ ִר ׁ

ַויֵּלֶ ְך י ְִצחָ ק ֶאל אֲ ִבימֶ לֶ ְך מֶ לֶ ְך ּ ְפ ִל ְ ׁש ִּתים ְ ּג ָר ָרה:

שר אֹמַ ר
)ב( ַויּ ֵָרא ֵאלָ יו ה' ַויֹּאמֶ ר ַאל ּ ֵת ֵרד ִמ ְצ ָרי ְָמה ְ ׁשכֹן ָּב ָא ֶרץ אֲ ׁ ֶ

שי הַ ּ ָמקוֹ ם ְל ִא ְ ׁש ּתוֹ ַויֹּאמֶ ר אֲ ח ִֹתי ִהוא ִ ּכי י ֵָרא לֵ אמֹר
לו ַאנְ ׁ ֵ
)ז( ַויּ ְ ׁ
ִשאֲ ּ

ֵאלֶ ָ
יך:

שי הַ ּ ָמקוֹ ם ַעל ִר ְב ָקה ִ ּכי טוֹ בַ ת מַ ְר ֶאה ִהיא:
ִא ְ ׁש ִּתי ּפֶ ן יַהַ ְרגֻנִ י ַאנְ ׁ ֵ

ולז ְַרעֲ ָך ֶא ּ ֵתן ֶאת
)ג( ג ּּור ָּב ָא ֶרץ הַ ז ֹּאת וְ ֶא ְהיֶה ִע ּ ְמ ָך וַאֲ בָ ְרכֶ ּךָ ִ ּכי ְל ָך ּ ְ

ַש ֵקף אֲ ִבימֶ לֶ ְך מֶ לֶ ְך ּ ְפ ִל ְ ׁש ִּתים ְ ּב ַעד
כו לוֹ ָׁשם הַ יּ ִָמים ַויּ ְ ׁ
)ח( ַוי ְִהי ִ ּכי ָא ְר ּ

שר נִ ְ ׁש ּ ַב ְע ִּתי ְל ַא ְב ָרהָ ם
ָּכל הָ אֲ ָרצֹת הָ אֵ ל ַוה ֲִקמ ִֹתי ֶאת הַ ּ ְ ׁשבֻ ָעה אֲ ׁ ֶ

הַ חַ ּלוֹ ן ַויּ ְַרא וְ ִה ּנֵה י ְִצחָ ק ְמצַ חֵ ק אֵ ת ִר ְב ָקה ִא ְ ׁש ּתוֹ :

ָא ִב ָ
יך:

)ט( ַויּ ְִק ָרא אֲ ִבימֶ לֶ ְך ְלי ְִצחָ ק ַויֹּאמֶ ר ַא ְך ִה ּנֵה ִא ְ ׁש ְּת ָך ִהוא וְ ֵא ְ
יך ָאמַ ְר ּ ָת

יתי ֶאת ז ְַרעֲ ָך ְ ּככוֹ ְכבֵ י הַ ּ ָׁשמַ יִם וְ נ ַָת ִּתי ְלז ְַרעֲ ָך ֵאת ָּכל
)ד( וְ ִה ְר ּ ֵב ִ

מות ָעלֶ יהָ :
אֲ ח ִֹתי ִהוא ַויֹּאמֶ ר ֵאלָ יו י ְִצחָ ק ִ ּכי ָאמַ ְר ִּתי ּפֶ ן ָא ּ

כו ְבז ְַרעֲ ָך כּ ֹל גּוֹ יֵי הָ ָא ֶרץ:
הָ אֲ ָרצֹת הָ ֵאל וְ ִה ְת ָּב ֲר ּ

נו ִ ּכ ְמ ַעט ָׁשכַ ב ַאחַ ד הָ ָעם ֶאת
)י( ו ַּיאמֶ ר אֲ ִבימֶ לֶ ְך מַ ה ז ֹּאת ָע ִ ׂש ָ
ית ּלָ ּ

ִשמֹר ִמ ְ ׁשמַ ְר ִּתי ִמ ְצוֹ ַתי חֻ ּקוֹ ַתי
שר ָׁשמַ ע ַא ְב ָרהָ ם ְ ּבק ִֹלי ַויּ ְ ׁ
)ה( ֵע ֶקב אֲ ׁ ֶ

את ָעלֵ ינּו ָא ָׁשם:
ִא ְ ׁש ּ ֶת ָך וְ הֵ בֵ ָ

וְ תוֹ ר ָֹתי:

וב ִא ְ ׁש ּתוֹ
יש הַ ז ֶּה ּ ְ
)יא( ַויְצַ ו אֲ ִבימֶ לֶ ְך ֶאת ָּכל הָ ָעם לֵ אמֹר הַ ּ ֹנג ֵַע ָּב ִא ׁ

ֵשב י ְִצחָ ק ִ ּבגְ ָרר:
)ו( ַו ּי ׁ ֶ

יומת:
מוֹ ת ּ ָ

 1להרחבה מומלץ לעיין במבוא ל'פרקי בראשית' ,הרב מרדכי ברויאר ז"ל.
יותר.א ּ ַב ּ ָׁשנָה הַ ִהוא מֵ ָאה ְ ׁש ָע ִרים
אף ַויּ ְִמצָ
יהיווא
נדירים הַ ִה
במקרים ָּב ָא ֶרץ
)יב( ַויִּזְ ַר2ע י ְִצחָ ק
)יז( ַויֵּלֶ ְך ִמ ּ ָׁשם י ְִצחָ ק ַויִּחַ ן ְ ּבנַחַ ל ְ ּג ָרר ַויּ ׁ ֶ
ֵשב ָׁשם:
רו ִ ּבימֵ י ַא ְב ָרהָ ם
ָשב י ְִצחָ ק ַויּ ְַח ּפר ֶאת ְ ּב ֵארֹת הַ ּמַ יִם אֲ ׁ ֶ
)יח( ַויּ ָׁ
שר חָ ְפ ּ

הו ה':
ַויְבָ ֲרכֵ ּ
יש ַויֵּלֶ ְך הָ לוֹ ְך וְ גָ ֵדל ַעד ִ ּכי גָ ַדל ְמאֹד:
)יג( ו ַּיִגְ ַ ּדל הָ ִא ׁ
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או אֹתוֹ
)יד( ַוי ְִהי לוֹ ִמ ְקנֵה צֹאן ּ ִ
ומ ְקנֵה בָ ָקר וַעֲ בֻ ָ ּדה ַר ָּבה ַוי ְַקנְ ּ

שמוֹ ת
מום ּ ְפ ִל ְ ׁש ִּתים ַאח ֲֵרי מוֹ ת ַא ְב ָרהָ ם ַויּ ְִק ָרא לָ הֶ ן ׁ ֵ
ָא ִביו ַויְסַ ְּת ּ

ּ ְפ ִל ְ ׁש ִּתים:

שר ָק ָרא לָ הֶ ן ָא ִביו:
שמֹת אֲ ׁ ֶ
ּ ַכ ּ ׁ ֵ

מום
)טו( וְ כָ ל הַ ְ ּב ֵארֹת אֲ ׁ ֶ
רו ַע ְב ֵדי ָא ִביו ִ ּבימֵ י ַא ְב ָרהָ ם ָא ִביו ִס ְּת ּ
שר חָ ְפ ּ

או ָׁשם ְ ּב ֵאר מַ יִם חַ יִּים:
רו ַע ְב ֵדי י ְִצחָ ק ּ ַב ּנָחַ ל ַויּ ְִמ ְצ ּ
)יט( ַויּ ְַח ּ ְפ ּ

אום ָעפָ ר:
ּ ְפ ִל ְ ׁש ִּתים ַויְמַ ְל ּ

שם הַ ְ ּב ֵאר
נו הַ ּ ָמיִם ַויּ ְִק ָרא ׁ ֵ
רעי גְ ָרר ִעם ֵ
יבו ֵ
רעי י ְִצחָ ק לֵ אמר לָ ּ
)כ( ַויּ ִָר ּ

נו ִ ּכי ָעצַ ְמ ּ ָת ִמ ּמֶ נ ּּו ְמאֹד:
)טז( ַויֹּאמֶ ר אֲ ִבימֶ לֶ ְך ֶאל י ְִצחָ ק לֵ ְך מֵ ִע ּ ָמ ּ

קו ִע ּמוֹ :
ֵע ֶׂ
שק ִ ּכי ִה ְת ַע ּ ְ ׂש ּ
יבו ּגַם ָעלֶ יהָ ַויּ ְִק ָרא ְ ׁש ָמ ּה ִ ׂש ְטנָה:
רו ְ ּב ֵאר ַאחֶ ֶרת ַויּ ִָר ּ
)כא( ַויּ ְַח ּ ְפ ּ

)כג( ַויּ ַַעל ִמ ּ ָׁשם ְ ּב ֵאר ָׁשבַ ע:

בו ָעלֶ יהָ ַו ִיּ ְק ָרא ְ ׁש ָמ ּה
)כב( ַויּ ְַע ּ ֵתק ִמ ּ ָׁשם ַויּ ְַח ּפֹר ְ ּב ֵאר ַאחֶ ֶרת וְ לֹא ָר ּ

הוא ַויֹּאמֶ ר ָאנ ִֹכי אֱ לֹהֵ י ַא ְב ָרהָ ם ָא ִב ָ
יך
)כד( ַויּ ֵָרא ֵאלָ יו ה' ּ ַב ּלַ יְלָ ה הַ ּ

ינו בָ ָא ֶרץ:
נו ּופָ ִר ּ
ְרחֹבוֹ ת ַויֹּאמֶ ר ִ ּכי ַע ּ ָתה ִה ְר ִחיב ה' לָ ּ

ַאל ִּת ָירא ִ ּכי ִא ְּת ָך ָאנ ִֹכי ּובֵ ַר ְכ ִּת ָ
בור
יך וְ ִה ְר ּ ֵב ִ
יתי ֶאת ז ְַרעֲ ָך ּ ַבעֲ ּ
ַא ְב ָרהָ ם ַע ְב ִ ּדי:

שר ְצבָ אוֹ :
ופיכֹל ַׂ
הו ּ ִ
)כו( וַאֲ ִבימֶ לֶ ְך הָ לַ ְך ֵאלָ יו ִמ ְ ּג ָרר וַאֲ חֻ ז ַּת מֵ ֵר ֵע ּ

רו ָׁשם ַע ְב ֵדי
)כה( ַויִּבֶ ן ָׁשם ִמזְ ּ ֵבחַ ַויּ ְִק ָרא ְ ּב ׁ ֵ
שם ה' ַויֶּט ָׁשם ָאהֳלוֹ ַויּ ְִכ ּ

ֵאתם א ִֹתי
אתם אֵ לָ י וְ ַא ּ ֶתם ְ ׂשנ ֶ
דוע ָּב ֶ
)כז( ַויֹּאמֶ ר אֲ לֵ הֶ ם י ְִצחָ ק מַ ּ ּ ַ

י ְִצחָ ק ְ ּב ֵאר:

חונִ י מֵ ִא ְּתכֶ ם:
ו ְַּת ׁ ַ
ש ְּל ּ
ינו
)כח( ַויּ ְ
ינו ִ ּכי הָ יָה ה' ִע ּ ָמ ְך ַו ּנֹאמֶ ר ְּת ִהי נָא ָאלָ ה ּ ֵבינוֹ ֵת ּ
רו ָראוֹ ָר ִא ּ
ֹאמ ּ

דו לוֹ ַעל אֹדוֹ ת הַ ְ ּב ֵאר
ֹאו ַע ְב ֵדי י ְִצחָ ק ַו ַיּ ִ ּג ּ
הוא ַו ָיּב ּ
)לב( ַוי ְִהי ּ ַב ּיוֹ ם הַ ּ

ֵינו ּובֵ ינ ֶָך וְ נִ ְכ ְר ָתה ְב ִרית ִע ּ ָמ ְך:
ּ ֵבינ ּ

אנו ָמיִם:
רו ַויּ ְ
אֲ ׁ ֶ
רו לוֹ ָמצָ ּ
ֹאמ ּ
שר חָ פָ ּ

שר לֹא נְ ַגעֲ ּ ָ
ינו ִע ּ ְמ ָך ַרק
נוך וְ כַ אֲ ׁ ֶ
נו ָר ָעה ּ ַכאֲ ׁ ֶ
)כט( ִאם ּ ַתעֲ ֵׂ
שר ָע ִ ׂש ּ
שה ִע ּ ָמ ּ

שבַ ע ַעד הַ ּיוֹ ם הַ ז ֶּה:
שם הָ ִעיר ְ ּב ֵאר ׁ ֶ
)לג( ַויּ ְִק ָרא א ָֹת ּה ִ ׁש ְב ָעה ַעל ּ ֵכן ׁ ֵ

ֲך ְ ּב ָׁשלוֹ ם ַא ּ ָתה ַע ּ ָתה ְ ּב ּ ְ
ש ּלֵ ח ָ
רוך ה':
טוֹ ב ו ְ ַּנ ׁ ַ
תו:
לו ַויּ ְ ׁ
)ל( ַויּ ַַע ׂש לָ הֶ ם ִמ ְ ׁש ּ ֶתה ַויּ ְ
ִש ּ ּ
ֹאכ ּ
כו מֵ ִא ּתוֹ
יש ְל ָא ִחיו ַוי ׁ ַ
עו ִא ׁ
ימו בַ ּב ֶֹקר ַויּ ּ ָׁ
ְש ְּלחֵ ם י ְִצחָ ק ַויּ ְֵל ּ
ִש ְב ּ
)לא( ַויּ ְ ַׁש ִ ּכ ּ
ְ ּב ָׁשלוֹ ם:

הבחינה הראשונה
3

יצחק יושב בארץ הנגב ,ומתחיל רעב שכמהו לא נראה מאז ימי אברהם .מצופה היה מיצחק שירד למצרים כאביו ,
אך יצחק עולה תמימה

4

ולא יכול לצאת חוצה לארץ .משום כך מתגלה אליו ה' ,מבטיחו להיות עמו ולברכו

ומזהירו לבל ירד מצרימה .ברם ,הרעב בארץ מחייב שיצחק ירד מארץ הנגב ,לכן ,למרות תכנונו לרדת למצרים,
ָדל.
לוֹך וְ ג ֵ
ֵל ְך ָה ְ
יושב יצחק בגרר ,כי נאלץ בגלל ציווי ה' ,לא לצאת מהארץ .בגרר גם מתגשמת ברכת ה' ַויּ ֶ
אולם אז מקנאים בו הפלשתים ,סותמים בארות אביו ,ואבימלך מגרשו .יצחק בורח ועולה לבאר שבע.

 3עיין הערה ד'.
4

"כי היו זוכרים אותו הרעב הראשון ומספרים עליו שבעבורו ירד אברהם למצרים ,ושם עשה לו השם כבוד גדול .ולכן היה
יצחק חפץ ללכת בדרך אבותיו לירד שם עד שנאמר לו אל תרד מצרימה :וטעם המניעה אמרו רבותינו אתה עולה
תמימה ואין חוצה לארץ כדי לך" )רמב"ן כו א(' ,שנתקדש בהר המוריה להיות עולה תמימה' )רש"י כה כו(.
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אָנכי ,ועל כן אַל
צערו על הגרוש וחששותיו מפני הרעב מביאות להתגלות ה' אליו בשנית ,בה ה' מבטיחו ִא ְתּ ָך ִ
ירא .כהוקרה על ההבטחה בונה יצחק מזבח לה' ומתחיל לחפור באר בתקווה שהברכה השורה עליו תניב פירות.
ִתּ ָ
אנו ָמיִם .יצחק רואה בהשגחת ה'
ָבאו ַע ְב ֵדי י ְִצחָ ק ו ּ ְ
רו לוֹ ָמצָ ּ
ַיאמ ּ
הוא ַויּ ּ
אכן הברכה לא מאחרת להתממש -וכבר ּ ַב ּיוֹ ם הַ ּ
ומייחס לכריית הבאר חשיבותַ -ויּ ְִק ָרא שם הבאר ִׁש ְב ָעה ַעל ) ֵּכן( ֵׁשם הָ ִעיר ְּב ֵאר ֶׁשבַ ע.

הבחינה השנייה
יצחק הולך אל אבימלך מרצונו החופשי ,אין לו כל אילוץ .מדוע? אולי כדי לשכון בכל הארץ )רד"ק בראשית כ א( ואולי
כדי להשתקע בה ולהתבסס כלכלית.
בבואו שם מתרחשת תקרית מביכה ביחס לאשתו ,המצריכה צו מלכותי לא לגעת ביצחק וברבקה.
נראה שהצו המלכותי העמיד אותו במעמד לא נעים ,שהאיר עליו בזרקור לעיני כל בני העיר ,ויצחק החליט לקום
ולעזוב את גרר לטובת הנחל הסמוך לעיר .במקום מגוריו החדש עוסק יצחק בפתיחת בארות אביו .אולם ,הוא
בספר כבבּירה ,והרועים בנחל מציקים לו ומצירים צעדיו .יצחק הולך ומתקדם משם עד שמוצא
איננו בטוח ְ
מנוחתו במקום חדש ,וקורא לו רחובות על שם הצלחתו והתבססותו.
אבימלך שומע על שגשוגו של יצחק ומיצר על כך שהפסיד מסחר עם העשיר המוצלח ,והוא מגיע מגרר במטרה
לכרות ברית עמו .יצחק מקבלו בפנים חמורות ,ומוכיחו על היחס לו זכה בגרר .אבימלך מופתע מדבריו ,וטוען שכל
כוונתו הייתה רק לטוב ,שהרי יצחק החליט מרצונו לצאת מגרר ,ואבימלך ִשלחו בשלום וללא כל עיכובים מצידו.
דבריו ריצו את יצחק ,והם כורתים ברית.

ג | הירידה לגרר ולמצרים גם יחד
ראינו שכל בחינה היא סיפור בפני עצמה .מדוע הסיפורים מופיעים יחד ,ולא כל אחד בנפרד?
אנו מודעים לכך שבספר בראשית כולו הדמויות לא רק מייצגות את חייהן הפרטיים ,אלא בנוסף ,מבטאות רמזים
וסמלים לדורות הבאים ,כעין מעשה אבות סימן לבנים.

)עיין רמב"ן בראשית כו א(.

יצחק ידוע בין האבות כמגלם בחייו את מידת ה'גבורה' ,שכוחה הוא צמצום והגבלה.
בהמשך למפעלו של אברהם המייצג את מידת ה'חסד'  -היוצרת והשופעת ,דרוש אדם שאיננו מחדש מטבעו אלא
אדם המגביל את פועלו ,מקבל ומשמר את מסורת אביו ובכך מבסס ומאפשר את המשכיות המסורת .למעשה,
יצחק איננו יוצר ,אלא חוזר ,בסיפור חייו ,במידה רבה אחר קורות אברהם אביו.

5

" 5מאור ושמש" פרשת וישב" ,שפת אמת" פרשת תולדות תרל"ח .תודה לנועם לב על איתור המקורות.
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בחיי יצחק חוזרים אירועים המוכרים לנו כבר מחיי אברהם .לדוגמה ,בימי אברהם היה רעב -וכך גם בימי יצחק.
אברהם קרא לבארות בשמות  -בהן קרא להן יצחק ,אברהם כורת ברית עם אבימלך בבאר שבע  -וכן יצחק,
ולשניהם שני בנים אחד צדיק ואחד רשע.
כהמשך לכך היינו מצפים מיצחק לרדת ,בעקבות אברהם ,גם למצרים וגם לגרר 6.אולם ,יצחק לא רשאי לצאת מן
הארץ ,וממילא לא תתכן ירידה שלו למצרים .על כל פנים נוכל לצפות מיצחק שיֵרד לגרר פעמיים :פעם אחת כנגד
ירידתו של אברהם לגרר ,ופעם נוספת כנגד ירידת אברהם למצרים.
אולם ,משום ששתי ירידותיו הן לאותו מקום ישנם אירועים שלא ייתכנו פעמיים.
לדוגמה המקרה בו אבימלך חומד את רבקה -לא ייתכן שיקרה פעמיים באותו מקום ,כי הרי כבר יכירוה בפעם
הנוספת ,ולא תהיה ליצחק דרך להגן על עצמו בהתחזות לאחיה של רבקה .משום כך יֵרד יצחק פעם אחת בלבד,
אך ירידה זו תכלול שתי בחינות .לדוגמה ,כשנשאל מדוע יורד יצחק לגרר -נוכל לענות בבחינה אחת ,מפני הרעב,
ואז אין לנו כל צורך לדעת על רצונו האישי ,כי גם בלית ברירה -יֵרד .אולם ,בבחינה השניה ,גם בלא הרעב יֵלך
לגרר ,מפני רצונו לשכון בארץ ולמלא את צו האל לאביו ,ומסיבה זו אין לנו כל צורך לדעת על הרעב.

ד | גלות וגאולה בסיפורי האבות
הבחינה הראשונה וירידת אברהם מצרימה
יצחק יורד לגרר ,שלא מרצון וכתוצאה מרעב .כזכור ,גם ירידת אברהם למצרים איננה מרצון והיא תוצאה של
רעב) .ניתן למצוא רמז להשוואה זו בפסוק 'מלבד הרעב הראשון אשר היה בימי אברהם'( 7.
בראשית דרכם כיוון תנועתם הוא ירידה) ,השרש י.ר.ד מופיע בתחילת שני הסיפורים (,והם עולים מעלה לקראת
סוף דרכם )ומופיע בשניהם השרש ע.ל.י/ה(.

8

יצחק בגרר ,מרגיש נרדף על ידי הפלשתים ובראשם אבימלך ,וגם אברהם לא זוכה ליחס אוהד במצרים ,לא מפרעה
ולא מעבדיו.
יצחק בסיפורו פאסיבי ,ומתקדם רק על פי המצב המחייב מסביבו .אברהם גם הוא ,נותן רושם סביל בהתנהלותו
במצרים.
ולך') ,בראשית יב יט( ו' ֵלך מעמנו'(.
יצחק גורש מגרר ,ואברהם ממצרים )והלשון דומה' -קח ֵ

 6ירידת אברהם למצרים :בראשית יב י .נסיעתו לגרר :שם כ א ,ושם כא כב.
 7עיין הערה ד'.
' 8וירד אברם'' ,אל תרד'' .ויעל אברם'' ,ויעל משם '.
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לפני הסיפור ולאחריו מופיע קשר עם האל  -יצחק זוכה לשתי התגלויות )בהן הלשון זהה( .אברהם קורא פעמיים
בשם ה' ,במקום מזבח שבנה )וגם כאן הלשון בשתי הקריאות דומה )שם יב ח ושם יג ד((.
שניהם גֵרים בירידתם ,ושניהם חוזרים לבסוף למקום ממנו יצאו ,אברהם לבית אל ויצחק לבאר לחי ראי.
ויתר על כן ,שני הסיפורים בהנהגת שם 'הוי"ה'.

)פרקי בראשית מעמ' (308

9

10

עיקרי הדברים :כפי שראינו האופי של שני הסיפורים דומה מאוד :אבינו בעל כורחו הולך ,לאן שחייב להגיע ,ואין
לו כל ברירה .גם כיוון התנועה מוכיח שאין המטרה ללכת אלא כל הזמן הרצון הוא לחזור למקום שהיה בו
בראשונה ,והציפייה היא להזדמנות ולאפשרות לשוב שמה.
ה' הוא נחלתם הפרטית של האבות ,מגן עליהם אך נסתר מהמציאות.
לכן אין התגלות לפרעה אלא נגעים )בראשית יב יז( ,וגם הקריאות בשם ה' או ההתגלויות ,מתרחשות רק לפני הירידה
או לאחר שיבת האבות אל אדמתם.
זמן השהייה הוא כעין גלות.

הבחינה השנייה והליכת אברהם לגרר.
לא מוזכר רעב בארץ ולכן בשני הסיפורים ההליכה של האבות היא מרצון .המטרה היא להיאחז בארץ .יצחק עושה
רושם פעיל ,כורה בארות ,וכורת בריתות .מזכיר מאוד את ההתנהלות של אברהם בגרר.
נראה כי גם יצחק וגם אברהם הולכים על מנת להשתקע .בנוסף אין גֵרוש לאורך כל המסע ולא ניכר אצלם כל
רצון לשוב למקום מוצאם .אבימלך הוא דמות מרכזית בסביבות עירו ,והוא ניכר באהדתו ליצחק ולאברהם.
בנוסף על הדרש ,גם על פי פשט הכתוב לא נגעו באשה לרעה ,לא בסיפור יצחק ולא בסיפור אברהם.
ליצחק יש מריבה עם הרועים ואבימלך נוהג ביחס חיובי כלפיו ,בניגוד לעמו ,וגם לאברהם סיפור דומה .יצחק
כורת ברית ,מיוזמת אבימלך שרואה בו איש מצליח שה' עמו ,בדומה לסיפור כריתת הברית של אבימלך עם
אברהם' .ראו ראינו כי היה ה' עמך'' ,אלקים עמך בכל אשר אתה עשה' )שם כא כב(.
אף סביר להניח כי שני הסיפורים הם בהנהגה אחת בשיתוף שם הוי"ה ושם אלקים )פרקי בראשית שם(.

11

עיקרי הדברים :גם בהשוואה זו אופי דומה לסיפורים :אבינו פעיל ,מרצונו מגיע ומרצונו הולך ,יש לו קשרים עם
מלכי האזור ולא שייכת כלל פגיעה לרעה באשתו .אמנם יש תקריות עם המקומיים ,אך למלך יש רצון לפשר
ולכרות ברית .ה' מפורסם בעולם ,וגלוי במציאות .לכן מתגלה ה' אל אבימלך

)בראשית כ ג(

למנוע בצורה אקטיבית

 9באר לחי ראי סמוכה לבאר שבע .ניתן אולי להסיק זאת מבראשית טז ,שם כד ושם כה ,ומהפרשנים במקום.
 10בנוסף ,הלשונות 'כבד מאד'' /גדול מאוד' דומים ,ובשניהם הלשון 'ויהי לו' בקשר לרכוש.
11

בנוסף ,בשניהם אבימלך בלוויית פיכול שר צבאו .ובשניהם הנסיעה היא מבאר לחי ראי אל גרר )באר לחי ראי סמוכה לבאר
שבע .עיין הערה יד'( .דמיון בלשון' -אחותי היא'; 'מה )זאת( עשית לנו'; 'כחסד אשר עשיתי עמך'' ,וכאשר עשינו עמך רק טוב'.
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פגיעה באשת אברהם .כאן אפילו בזמן השהייה יצחק מזכיר שכל הצלחתו מאת ה'.

12

יש תחושה של עם בארצו

ומציאות של גאולה.

ה | באור פרשיית יצחק בגרר
כעת נשזור את שתי הבחינות יחד ,וננסה ליישב את הקשיים.
יצחק יצא על מנת ללכת לגרר ,והיה זה בימי הרעב.
ה' נגלה אליו כדי לברכו מפני הרעב ,והוא התיישב ,כפי שרצה עוד קודם ,בגרר.
בבואו שואלים לאשתו והוא טוען שהיא אחותו.
בינתיים ארכו לו הימים ,והוא זורע ומוצא מאה שערים .הצלחתו הרבה מושכת תשומת לב מיוחדת ,שגורמת הן
לגילוי ייחוסו האמיתי לרבקה ,והן לקנאת הפלשתים.
תשומת הלב הרבה גורמת לכך שיצחק רוצה ללכת ,וקנאת הפלשתים מביאה לגרושו על ידי אבימלך .הוא יוצא
מהעיר ושם הוא חופר את בארות אביו ,בהמשך לרצונו מלכתחילה להתחקות אחר מסעי אברהם.
רועי אבימלך רבים אתו על כל באר שחופר והוא מתרחק אט אט מגרר.
מחוץ לתחום גרר ,אמנם כבר לא רודפים אותו ,אולם הוא רוצה להמשיך במסעו ולחפור גם את באר שבע
הסתומה.
כעת תתבאר אמירתו 'הרחיב ה' לנו ופרינו בארץ' ,מעתה אין עמלנו לריק .אולם ישנו עדיין חשש שמא לאחר
שיעזוב את הבאר ישובו הרועים ויסתמוה 13,ועוד קיימת סכנה לעזוב את מקור המים ,מפני הרעב השורר מסביב.
לכן מתגלה אליו ה' ואומר לו 'אל תירא ...וברכתיך' .ברכה זו נוסכת בטחון הן כלפי החשש מפני הרעב ,והן לפחד
מהפלשתים .בבקר מגיע אליו אבימלך לכרות ברית ,שכתוצאה ממנה שוב אין חשש לבארות .ובאשר לרעב ,מיד
'ויבאו עבדי יצחק ...ויאמרו לו מצאנו מים'.
דברים אלו התרחשו יחד ,באותו היום ,ולכן אי אפשר היה לספר אותם אחד אחרי השני 14.משום כך פותחת
התורה בתיאור חפירת הבאר והגעת אבימלך ,ממשיכה עד לפתרון בעיית הרועים בברית ושילוח אבימלך ,ומסיימת
בבשורת המים כמזור לרעב .וכך יתפרש 'ביום ההוא' -ביום בו התרחשו חפירת הבאר והגעת אבימלך.

15

 12לעומת הבחינה הראשונה בה הכתוב מזכיר זאת.
13

רמב"ן שם יז' :ופלשתים יושבי הארץ כאשר מת אברהם ,ויצחק לא ישב שם ,סתמום ,ולא לשנאתו ,רק בימי אברהם לא רצו
לסתמם מפני כבודו ,כי אמרו אולי ישוב לשבת בארץ ,ולכן שב יצחק ויחפור אותם'...

 14ולא ראוי לקטוע את סיפור אבימלך באמצעו.
 15רמב"ן שם לב .וכן רומז הכתוב ל'בלילה ההוא' הנאמר קודם בפסוק כד.
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ו | בארות יצחק
ברצוני להוסיף רעיון .כפי שראינו ,יצחק חופר מחדש את בארות אביו וקורא להן שוב בשמותיהן הראשונים .ישנו
מדרש הרואה בכל אחת מחמש הבארות שחפר יצחק ,רמז לאחד מספרי התורה )בראשית רבה סד ח( .נשאלת השאלה,
מניין למדרש שיצחק חפר חמש בארות?
כבר ראינו לעיל מפורש בכתוב שחפר ארבעה בארות שאת שמם נדע' :עסק'' ,שטנה' ו'רחובות' ,בנחל גרר ,ובאר
אָביו' .אולם ,אם המדרש מוצא
אַב ָר ָהם ִ
ימי ְ
ַחפֹּר ֶאת ְבּ ֵארֹת ַה ַמּיִם ֲא ֶשׁר ָח ְפרוּ ִבּ ֵ
'שבעה' בבאר שבע .בנוסף כתוב ' ַויּ ְ
את הבאר הנוספת בפסוק זה ,האחרון ,היה לו ללמוד ממיעוט המילה 'בארות' ,שתי בארות .מכאן שיצחק חפר
שש בארות ,ארבע מפורשות ועוד שתים שהן בארות אביו ,הנלמדות מהפסוק .אך כיצד יהיו רק חמש?
נראה כי הפסוק בו מסופר על חפירת בארות אברהם ,הוא כלל ,ולאחריו מופיעות הבארות עצמן ושמותן .ותוכיח
זאת הבאר 'שבעה' ,שהרי אנו יודעים שבימי אברהם כבר נחפרה ועל שמה קרויה העיר באר שבע ,עוד מימיו
)בראשית כא לא( .מכאן מובן הפסוק אצלנו 'על כן שם העיר באר שבע' ,כי אכן זו אותה הבאר על שמה נקראת באר
שבע כבר מימי אברהם.

16

והיכן הבאר החמישית?
ראשית ,ננסה להיזכר בכל הבארות בארץ ,המוכרות לנו מימי אברהם ויצחק .את כולם כבר הזכרנו לעיל ,למעט
אחת ,היא באר לחי ראי .באר זו מופיעה שלוש פעמים בספר בראשית ,נעיין בהן.
הפעם הראשונה ,בסיפור בריחת הגר

)שם יב

אַך ה' ַעל ֵעין ַה ַמּיִם ַבּ ִמּ ְד ָבּר ַעל ָה ַעיִן ְבּ ֶד ֶר ְך שׁוּר',
יג(' .וַיִּ ְמ ָצאָהּ ַמ ְל ְ

אַחרֵי ר ִֹאיַ .על ֵכּן ָק ָרא ַל ְבּ ֵאר ְבּ ֵאר ַל ַחי
יתי ֲ
אָמ ָרה ֲהגַם ֲהלֹם ָר ִא ִ
אַתּה ֵאל ֳר ִאי ִכּי ְ
יה ָ
ַתּ ְק ָרא ֵשׁם ה' ַהדּ ֵֹבר ֵא ֶל ָ
ובהמשך 'ו ִ
וּבין ָבּ ֶרד'.
ר ִֹאי ִהנֵּה ֵבין ָקדֵשׁ ֵ
יש לברר ,מי קרא לבאר בשמהּ? לא נשמע מלשון הפסוק שזו הגר .מי עוד נכח שם?
יִצ ָחק ָבּא ִמבּוֹא ְבּ ֵאר ַל ַחי ר ִֹאי' כאשר מובאת אליו רבקה
שתי הפעמים הנוספות בהן מופיעה באר לחי ראי' :וְ ְ

)שם כד

סב( ,וגם שם הוא יושב לאחר מות אברהם )שם כה יא( .לכאורה ,היחידה שיודעת את שם הבאר ,זו הגר .מניין יודע
יצחק את שם הבאר?
מסתבר כי בשבתו בנגב ,בבאר שבע ,חפר אברהם כמה בארות בסביבתו .אחת מהן במדבר ,בדרך שור היורדת
מצרימה )עיין רד"ק בראשית טז ז( ,לשם ברחה הגר מפני גבירתהּ .בדרך ,על יד העין ,ראה אותה ה' ושלח מלאך .לכן
קרא אברהם לבאר 'באר לחי ראי' ,מפני שגם הוא מרגיש שותף בבשורה על לידת בנו ישמעאל.

16

17

"וקרוב לי שהוא הבאר שכרה אברהם ...וישב יצחק ויחפור אותו ויקרא לו גם הוא שם כשם אשר קרא לו אביו ,ועל כן
שם העיר באר שבע על שם הבאר אשר קראוהו כן האב והבן" )רמב"ן על אתר(.

17

ובפסוק הבא מסופר שאברהם קורא את שם בנו ישמעאל ,למרות שהציווי היה על הגר .מכאן אפשר להסיק שאכן שמע אברהם
על סיפור הגר והמלאך.
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באר זו אף היא נסתמה על ידי הפלשתים לאחר מות אברהם 18,וגם אותה חפר מחדש יצחק בנו ,ומשם הגיע לגרר
אָביו ִס ְתּמוּם ְפּ ִל ְשׁ ִתּים
אַב ָר ָהם ִ
ימי ְ
אָביו ִבּ ֵ
לחפור מחדש את שאר בארות אביו' .ו ְָכל ַה ְבּ ֵארֹת ֲא ֶשׁר ָח ְפרוּ ַע ְבדֵי ִ
ַחפֹּר ֶאת ְבּ ֵארֹת ַה ַמּיִ ם' .בסתימת הבארות כתוב
יִצ ָחק ַויּ ְ
ָשׁב ְ
וַיְ ַמ ְלאוּם ָע ָפר' וכאשר יצחק חופר אותם מחדש כתוב ' ַויּ ָ
'כל' ,ואילו בפתיחתם לא כתוב .אולי ניתן לראות בזה ראיה לכך שרבות הן הבארות שחפר אברהם ,אולם יצחק
במסעו חפר מחדש רק חלק ,את חמש הבארות שהזכרנו.

יצחק אבינו
מכאן אפשר ללמוד רובד נוסף על אישיותו המופלאה של יצחק אבינו.
מעניין לראות שיצחק חפר בסך הכל חמש בארות ,ולכולן קרא בשמות שקרא להן אביו .למרות מגבלתו זו ,מצא
יצחק בכל באר את החידוש שיצר ,ואת מפעלו האישי ,מעבר ובנוסף על מפעלו של אביו.

)עיין שפת אמת ,תולדות

תרל"ז(.

אברהם כרה באר ראשונה וקרא לה עסק כנגד ספר בראשית בו נתעסק הקב"ה בבריאת העולם )בראשית רבה שם(,
ויצחק שחפרה מחדש מצא בה ביטוי למקרה שלו שנתעסקו עמו פלשתים.
ֵיהם' שבספר שמות )א יד( ,ויצחק שחפרהּ מצא בה ביטוי
אברהם כרה באר שנייה בשם שטנה כנגד 'וַיְ ָמ ְררוּ ֶאת ַחיּ ֶ
לשטנה כלפיו .וכן בשאר.
"יצחק אבינו מופת הוא לכל היחידים בכל הדורות ,אשר המשיכו את מסורת אבותיהם במסירות נפש ללא הרהור
מתוך אמונה בצדקת דרכיהם ומתוך אהבה ויראת כבוד לאישיותם; כך שמרו על השרשרת שלא תנתק ".כתב סבי
מורי שליט"א בספרו" ,לו התייחס יצחק לאמונת אביו כאל שיטה אקסצנטרית ויוצאת דופן של זקן חביב ,שאין לה
אח ורע בעולם והיה פוטרה בחיוך סלחני ,איש לא היה יכול לבוא אליו בטענות .וכך אמנם עשה אחיו ישמעאל".
)'שיח שלחן' ,זאב ז .ברויאר ,תולדות א(.

אנו יכולים לראות ביצחק דמות למופת בהתחקות שלו אחר מסורת אבותיו ,בה הוא מבסס את כל תורתו של
אביו .רק בו ,ביצחק האחד והיחיד ,תלוי כל מפעלו רב המשמעות של אביו ,ובידיו להעביר הלאה את תורתו
ולפרסמה בעולם ,או לאבדה כליל מעל האדמה ,יחד עם כל מאמציו של אברהם ,ש ֵירדו לטמיון .יצחק בוחר
להמשיך את עבודתו החלוצית והמהפכנית של אברהם אבינו ,ועם זה הוא יוצר ומחדש בעצמו בכל צעד שעושה,
ומוצא את מקומו במפעל אישי משלו ,בלי שאלו הצדדים יתנגשו זה בזה ויסתרו זה את זה.
על כך מוסיף רס"ג" :והודיע לנו על סתימת הבארות ופתיחתן כדי שנדע שלא שינה יצחק את שמותיהן ,אלא הלך
בזה אחרי אביו ...והשכר שקיבל יצחק על שלא שינה את שמותיהן ,שלא שינה השי"ת את שמו ,כמו ששינה את
שמות אברהם ויעקב".

)פירושי רס"ג לבראשית ,בתרגום משה צוקר ,תולדות(

19

 18כמו כל שאר הבארות ,שהרי איננו יודעים כמה היו.
 19תודה לדן נבון ולנועם לב על העזרה והייעוץ.
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הקדמה
1

עולמה של תורה שבעל פה היה ויהיה קרוע בין שני יסודות מנוגדים – "סיני" ו"עוקר הרים"  ,מסורת וחידוש.
"הסכת ושמע ישראל  -הס ואחר כך כתת" מחד ,אך אל תפחד "לכתת" מאידך ,שהרי "מקום הניחו לך אבותיך

להתגדר בו".2

1

"אמר רבי יוחנן :פליגו בה רבן שמעון בן גמליאל ורבנן ,חד אמר :סיני עדיף ,וחד אמר :עוקר הרים עדיף...שלחו להו :סיני עדיף,
דאמר מר הכל צריכין למרי חטיא) .מסכת הוריות יד(.

 ..." 2דרש להן מקרא זה וכתת נחש הנחשת אשר עשה משה ...אלא מקום הניחו לו אבותיו להתגדר בו ...מכאן לתלמיד חכם שאמר
דבר הלכה שאין מזיחין אותו ואמרי לה אין מזניחין אותו ואמרי לה אין מזחיחין אותו מאן דאמר מזיחין כדכתיב ולא יזח החשן
ומאן דאמר אין מזניחין דכתיב כי לא יזנח לעולם ה' ומאן דאמר מזחיחין דתנן משרבו זחוחי הלב רבו מחלוקות בישראל"
)חולין ז(.
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בחרתי להתמקד בשאלת המסורת והחידוש מתוך התבוננות מתוך עולם המדרש והאגדה.
להבנתי ,המדרש אשר אינו מתבסס על הגדרות וחילוקים אלא על תמונות וסיפורים הנעים ונדים בין ההעלם
לגלוי ובין המובן למסתורי ,הוא אחד מהתחומים ש"השאירו לנו אבותינו מקום להתגדר בו"
הצוהר המדרשי דרכו בחרתי להאיר את הנושא הוא מהלך חייהם של ר' אלעזר בן ערך ור' אליעזר בן הורקנוס,
עמודי התווך המנוגדים בבית המדרש של יבנה.
מסלול חייהם של ר' אלעזר ור' אליעזר דומה במבנהו.
שניהם התחילו כמטאורים עליהם נאמר ש"אם יהיו חכמי ישראל בכף מאזנים והם בכף השנייה ,הם מכריעים את
כולם" ,3שניהם התנגשו עם עולמו של בית המדרש ולבסוף נשארו מחוץ לו.
מהלך חייהם של צדיקים אינו רק סיפור בעלמא.
הרב מבאר באורות התשובה" כי עולמם הקיומי של חכמים קשור באופן מהותי לעולמם הרוחני.
"כשהצדיקים עושים תשובה ,מאירים הם את אור הקדושה בכל דרכי הערפילים והפגמים שהם מוצאים בנפשם,
והעצות שהם מחדשים לעצמם ,לעלות מתוך הנפילה והיאוש שבלבבם לתוך האור הבהיר של הקדושה והיושר

העליון ,הן עצמן נעשות אורות גדולים להאיר לעולם" )אורות התשובה ,פ"ח פסקה ו'(.
הצדיקים מחדשים נתיב אל הקב"ה ,אשר בעקבותיו נפתחת הדרך לרבים.
לעתים רבות ,מסביר הרב בעולת ראיה ,דווקא תלמידי החכמים נמצאים בקצוות המנוגדים והחלוקים .פורצי
הדרכים חייבים לחלוק זה על זה ,שקיעה בדרך אחת שוללת לעתים רבות את הדרך הנגדית.
אמנם ,במידה ומחלוקות אלו הנם "לשם שמיים" סופם לרבות שלום בעולמם של ההולכים בדרכיהם "תלמידי
חכמים מרבים שלום בעולם".

ר' אליעזר בן הורקנוס
תעודת הזהות הרוחנית של ר' אליעזר מתחילה במשפחתו.
ר' אליעזר הוא בנו של הורקנוס ,עובד האדמה.
"מה היה תחילתו של ר' אליעזר בן הורקנוס? בן עשרים ושתיים שנה היה ולא למד תורה .פעם אחת אמר :אלך
ואלמוד תורה לפני רבן יוחנן בן זכאי .א"ל אביו :אי אתה טועם ...עד שתחרוש מלוא מענה" )אבות דר' נתן ,נוסח א' ,ו'(.

ֻלּם
יע ֶאת כּ ָ
יעזֶר ֶבּן ֻה ְר ְקנוֹס ְבּ ַכף ְשׁנִ יָּהַ ,מ ְכ ִר ַ
ֶא ִל ֶ
אוֹמרִ ,אם יִ ְהיוּ ָכל ַח ְכ ֵמי יִ ְשׂ ָר ֵאל ְבּ ַכף מֹאזְ נַיִ ם ,ו ֱ
 3הוּא ָהיָה ֵ
יעזֶר ֶבּן ֻה ְר ְקנוֹס אַף ִע ָמּ ֶהם ,וְ ַר ִבּי ֶא ְל ָעזָר ֶבּן ֲע ָר ְך ְבּ ַכף
אוֹמר ִמ ְשּׁמוִֹ ,אם יִ ְהיוּ ָכל ַח ְכ ֵמי יִ ְשׂ ָר ֵאל ְבּ ַכף מֹאזְ נַיִ ם וְ ַר ִבּי ֱא ִל ֶ
אַבּא ָשׁאוּל ֵ
ָ
ֻלּם:
יע ֶאת כּ ָ
ְשׁנִ יָּהַ ,מ ְכ ִר ַ
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"...ישב לו על גבי המענה...אמר לו אביו מפני מה אתה ]בוכה[ ,שמא מצטער וכו' על גבי המענה?
אמר לו :לאו .אמר לו :ולמה אתה בוכה? אמר לו :איני בוכה אלא שאני מבקש ללמוד תורה.
אמר לו :והרי בן שמנה ועשרים שנה אתה ואתה מבקש ללמוד תורה אלא קח לך אשה והוליד בנים ואתה
מוליכן לבית הספר" )פרקי דר' אליעזר ,פרק ב'(

הורקנוס מתנכר לרצונו של בנו ללמוד תורה.
לאחר שר' אליעזר נוטש את משפחתו החקלאית והופך להיות מיושבי בית המדרש ,הורקנוס ,בעצת בניו ,מתכנן
להדיר אותו מנכסיו" .שמע עליו הורקנוס אביו שהיה לומד תורה אצל רבן יוחנן בן זכאי ,אמר :אלך אדיר אליעזר בני
מנכסי" )אבות דר' נתן ,שם(

בסופו של הסיפור ,המזכיר בתבניתו את תולדות ר' עקיבא ,תלמידו הגדול של ר' אליעזר ,הורקנוס מגלה את
עוצמתו של ר' אליעזר ומתחרט את נדרו) .המדרש מתאר באריכות את "העימות" בין הורקנוס לבין רבן יוחנן בבית
המדרש ,ונעסוק בחלקו בהמשך(

4

צמיחתו – "מדבק הלכות"
"מעשה בר' אליעזר בן הורקנוס שהיו אחיו חורשים במישור והוא היה חורש בהר ,ונשברה רגל פרתו ונשברה
לטובתו ,ברח והלך אצל רבן יוחנן בן זכאי והיה אוכל קזוזות אדמה )גושי אדמה( עד שהיה בפיו ריח רע .הלכו
ואמרו לו לרבן יוחנן בן זכאי ריח פיו של רבי אליעזר קשה א"ל כשם שהבאשת ריח פיך על התורה כך ריח
תלמודך יהא הולך מסוף העולם ועד סופו) ".ילקוט שמעוני ,בראשית ,פרק יד' ,רמ"ז(

בתחילת ימיו בבית המדרש ,ר' אליעזר היה לבד .בלא תמיכה ,בלא אוכל ,ובלא שאף אחד מיושבי בית המדרש היה
מודע לקיומו .רק הריח הרע שיצא ממנו גרר התייחסות .רבן יוחנן ,מקדים את המאוחר ומברך את תלמידו ש"ריח"
תלמודו יהא הולך מסוף העולם ועד סופו.
מרגע זה ,נכנס ר' אליעזר להיות אחד מ"חמישה התלמידים" שהיו לרבן יוחנן.
ר' אליעזר יודע לעבוד קשה ,בסבלנות ,כבר מראשית דרכו  -כל אחיו חורשים בבקעה והוא חורש בהר ,למרות
הסיכונים והקשיים.5
בשלב השני של חייו ,לאחר שבחר ללמוד תורה ,ר' אליעזר ממשיך באותה הדרך ו"אוכל חול" כפשוטו ,על מנת
ללמוד תורה.
בפרקי דר' אליעזר מתואר פן נוסף של דרך הלימוד של ר' אליעזר

 4להרחבה בעניין זה ,אפשר לעיין בספר "חכמים" של הרב בני לאו ,כרך שני ,אשר חלקים רבים מהמאמר מבוססים על ניתוחיו.
 5חרישה בהר מהווה סיכון ביחס לחרישה בבקעה ,כפי שנראה בפרק שישי של מסכת ב"מ.
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"והיה אומר לו ]רבן יוחנן בן זכאי[ שתי הלכות בכל השבוע ובשבת היה חוזר עליהן ומדבקן" )פרקי דר' אליעזר,
פרק ב'(

ר' אליעזר למד בדיוק באותה הדרך בה עבד בשדה ,לאט בסבלנות ובמסירות.

בשלב מאוחר יותר בחייו ,כשישאלו אותו תלמידיו "כל דבריך אינן אלא מפי השמועה )מפי רבותיו(!?" יעיד ר' אליעזר
על עצמו "הזקקתוני לומר דבר שלא שמעתי מפי רבותי!  ,מימי לא קדמני אדם בבית המדרש ,ולא ישנתי בבית המדרש
לא שינת קבע ולא שינת עראי ,ולא הנחתי אדם בבית המדרש ויצאתי ולא שחתי שיחת חולין ולא אמרתי דבר שלא

שמעתי מפי רבי" )תלמוד בבלי ,מסכת שבת ,דף קמז.(:
שתי תכונות מרכזיות מתבטאות בעדותו האישית של ר' אליעזר על דרך הלימוד שלו  -מסירות נפש )לא
קדמני...לא שחתי( ,ויחס לתורה )לא אמרתי...לא ישנתי(.
יחסו של ר' אליעזר לרבותיו מופיע במימרות רבות ,אביא שתיים מהן:
"פעם אחת ,ישב על המטה ונזכר שס"ת מונח עליה ונשמט וישב ע"ג קרקע ודומה כמו שהכישו נחש" )תלמוד
בבלי ,מסכת מנחות דף לב(:

"מעשה בתלמיד אחד שהורה לפני רבו ,אמר ל"אימא שלום" אשתו :לא יוציא שבתו! .
אמרו לו תלמידיו :נביא אתה?
אמר להם :לא נביא אנוכי ,ולא בן נביא ,אלא כך מקובלני מרבותי שכל תלמיד שמורה הלכה בפני רבו חייב

מיתה" )תלמוד ירושלמי ,מסכת גיטין ,דף ה.(:
ר' אליעזר מעולם לא אומר דבר שלא שמע מפי רבותיו ק"ו שלא מורה בפניהם ,אפילו את קביעתו על תלמיד
שמורה הלכה בפני רבו ,שמע ר' אליעזר מרבותיו.6
ר' אליעזר לא יכול לישון בבית המדרש ,וכי אפשר לישון בהר סיני ,במקום קבלת התורה!? ר' אליעזר לא פורש
מלימודו לאכול את סעודת השבת ,וכי אפשר לאכול כאשר שומעים דברי אלוקים חיים "כמשה מפי הגבורה?!7

להבנתי ,שתי התכונות עליהם מעיד ר' אליעזר הם שני הצדדים של אותו המטבע אותו טובע ר' אליעזר עצמו.
לאחר שנשאל "איזוהי דרך ישרה שיבור לו האדם? ר' אליעזר אומר :עין טובה" )מסכת אבות ,פרק ב' ,משנה ט'.(.
מדוע עין טובה? מדוע לא שקידה סבלנית או זהירות בכבוד הרב?
האברבנאל והרמב"ם חלוקים בהבנת המושג "עין טובה".

 6המדרש קושר מימרא זו של ר' אליעזר לסיבת מותם של נדב ואביהוא אשר "הורו הלכה בפני משה רבן".
 7במסכת ביצה דף טו , :ר' אליעזר התאכזב קשות מתלמידיו שעזבו את הלימוד על מנת לאכול את סעודת החג.
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הרמב"ם מסביר כי עין טובה היא הסתפקות במועט ,ואילו האברבנאל בפירושו למשנה זו מסביר
"...ואני אחשוב שכל אחד מהחכמים האלה נתן תשובתו דומה למעלתו ,לפי שהוא בור סיד היה שאינו מאבד
טיפה מקבל כל הדברים ושומר אותם בזיכרונו בשלמות לכן אמר שהיה הדרך הטובה עין טובה לראות כל
הדברים ולשומרם ושיהיו נגד עיניו תמיד ,כי הדבר הנזכר בשלמות נאמר עליו ואשימה עיני עליו נגד עיני

היו"...
רבינו יונה 8מחבר בין השיטות "ולפי שאפילו בדברי תורה צריך שיהיה האדם שמח בחלקו ובמופלא ממנו אל ידרוש .כי
לכן נמשלה תורה ליין כי מיעוטו טוב וריבויו משתכר ,ובהיות האדם מתדבק בכל דרכיו במידה זו להיות שמח בחלקו גם

בדברי תורה אם יהיה לו עין טובה וישמח כמשה במתנת חלקו".
אחת המימרות שר' אליעזר "היה אומר" ,בחייו ובדרשותיו כאחת ,היא

"שוב יום אחד לפני מתתך" )מסכת אבות ,פרק

ב' ,משנה י'(.
ההתייחסות לכל יום כ"קודם ליום המיתה" )וכי יודע אדם מתי ימות...אלא כדי שיהיו כל ימיו בתשובה( מאפשר,
באופן הפוך מהמצופה ,להתייחס לכל יום כאל יחידה נפרדת ,העומדת בזכות עצמה ובשביל עצמה .ר' אליעזר
מעוניין לבטל את ההישגיות התכליתית מהתנהלותו של האדם ,ולאפשר לו לשמוח בכל יום "כאילו נולד מחדש".9
ר' אליעזר ,שמח בחלקו אף בעולמו הרוחני ,הוא אינו מנסה להשתלט על ההלכות הנאמרות בבית המדרש .זכרונו
של ר' אליעזר ,אשר "לא להסיר מנגד עיניו" אף פרט הלכתי ,קטן ככל שיהיה ,מונע מכוח הכרתו את עומקו
ואינסופיותו של דבר האלוקים הגנוז בלימוד בו הוא מצוי כעת .רק בשבת ,מתרומם ר' אליעזר לתפיסה כללית
ומגבש את פרטי ההלכות אותם למד לכדי משנה סדורה )בבחינת "חוזר עליהם ומדבקן"(.
העין הטובה שמחה בחלקה ,לא מגדילה את בעליה ולא מקטינה את אשר היא רואה.
ר' אליעזר מצליח לגשת אל חבריו ורבותיו מתוך התבטלות גמורה מכיוון שהוא רואה אותם אחרת.
האמירות הנוספות שר' אליעזר "היה אומר" מתייחסות אל הכבוד שיש להעניק לחבר ולרב ,בהתאמה.
"ר' אליעזר אומר יהיה כבוד חבירך חביב עליך כשלך ...והוי מתחמם כנגד אורן של חכמים והוי זהיר בגחלתן

שלא תכוה שנשיכתן נשיכת שועל ועקיצתן עקיצת עקרב ולחישתן לחישת שרף וכל דבריהם כגחלי אש"

"מבור לבאר"
שקידתו של ר' אליעזר הפכה אותו להיות מקבל השמועה הגדול ביותר בכרם דיבנה.
"עשרה חכמים שלא הניחו כל המדות של ת"ח ואלו הן...רבי אליעזר בן הורקנוס שאם כל הימים דיו וכל הקנים

קולמוסין וכל בני אדם לבלרין אינן יכולין לכתוב מה שקרא ושנה" )אוצר המדרשים ]אייזנשטיין[ ,עשר גלויות(.

 8מובא ב"מדרש שמואל" ומבואר יפה בשיעורו של הרב מוטי אלון ,ממנו לקוח רעיון זה.
 9הרב אלון ,בשיעורו בנושא ,מציין כי פירוש זה מבוסס על דברי ר' נחמן מברסלב.
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המדרשים השונים קושרים בין סיום "פרשת הורקנוס" אותה הזכרנו ,לבין האירוע בו מתגלה עוצמתו הרוחנית של
ר' אליעזר.
הורקנוס עולה לירושלים לבית מדרשו של רבן יוחנן על מנת לנדות את בנו נדר שאין לא התרה ,אלא ששם מחכה
לו הפתעה .רבן יוחנן ,שידע מראש מהי מטרת בואו של הורקנוס ,מושיב אותו במכוון עם עשירי ירושלים בסעודה
חגיגית שנערכה באותה השעה בבית המדרש.
10

בשלב זה" ,במקרה" מבקש רבן יוחנן מר' אליעזר "לפתוח" בדרשה לפני הנוכחים .
"אמר לו ריב"ז :אליעזר אמור לנו דבר אחד מדברי תורה.
אמר לו :אמשול לך משל ,למה אני דומה? לבור הזה שאינו יכול להוציא מים יותר ממה שהוא מכניסה.
אמר לו :אמשול לך משל למה הדבר דומה? לבאר הזאת שהיא מזלת ומוציאה מים מאליה.
כך את יכול לומר דברי תורה יתר ממה שנאמר למשה בסיני .אמר לו ב' וג' פעמים ולא קיבל עליו.
)בנוסח אחר נוסף :אמר לו )רבן יוחנן( :שמא ממני אתה מתבייש? הרי אני עומד והולך לי(
יצא ריב"ז והלך לו והיה ר' אליעזר יושב ודורש דברים יותר ממה שנאמר למשה בסיני ופניו מאירות כאור
החמה ,וקרנותיו יוצאות כקרנותיו של משה ,ואין אדם יודע אם יום הוא ואם לילה.
ר' יהושוע ור' שמעון בן נתנאל הלכו ואמרו לריב"ז בוא וראה ר' אליעזר יושב ודורש דברים ]יותר[ ממה
שנאמר למשה בסיני ופניו מאירות כאור החמה וקרנותיו יוצאות כקרנותיו של משה ואין אדם יודע אם יום הוא
ואם לילה.
בא ר' יוחנן בן זכאי מאחריו ונשקו על ראשו ואמר :אשריכם ]אברהם[ יצחק ויעקב שיצא זה מחלציכם" )אבות
דר' נתן ,פרק ב' משנה יג'(

מדוע ר' אליעזר מסרב "לפתוח" בדרשה לפני הנוכחים?
נדמה שסירובו של ר' אליעזר מהווה סימן מעיד לתפיסתו העקרונית ,אשר בסופו של דבר תעמיד אותו בכף אחת,
ואת חכמי ישראל כולן על הכף השנייה.
ר' אליעזר מנמק את סירובו באמצעות משל  -הוא אינו יכול לדרוש מכיוון שהוא בור.
במילים אחרות ,ר' אליעזר חוזר על עמדתו הקבועה ביחס לעולם החידוש " -מעולם לא אמרתי דבר שלא שמעתי

מפי רבותי".
רבן יוחנן טוען כנגדו ,אינך בור אלא באר ה"מזלת ומוציאה מים מאליה".

 10להרחבה ניתן לעיין בפירושו של הרב בני לאו בספר "חכמים" כרך שני ,המשווה בין המסורות השונות של האירוע.
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בור מים מקבל את תכולתו אך ורק מבחוץ  -מהגשם וממי שיטפונות .בור המים מצופה בסיד ,על מנת לוודא שאף
טיפה לא תאבד ,שהרי אין לו נביעה עצמית ,אין לו משלו כלום.
באר ,ה"מזלת ומוציאה מים מאליה" איננה "מעיין שכבה" רגיל.
בדומה לבורות שאנו חופרים על שפת הים ,חפירת בארות חושפת שכבה רווית מים בעומק האדמה.
אמנם קיים דמיון רב בין באר לבור ,את שניהם יש צורך לחפור בתהליך ארוך וממושך אך שלא כמו בבורות ,מטרת
החפירה של הבאר איננה לצבור את מי הגשמים אלא לחשוף את המים הקיימים במעבה האדמה .ייתכן ,כי
בממוצע מקורם של רוב מי הבאר הוא מבחוץ ,מהגשם ,אך בימות החורף ,הנביעה מתגברת ולעתים אף "מזלת
ומוציאה מים מאליה" אל הסביבה.
המדרש לא מסתפק בדו שיח זה ,המשך הסיפור מעצים את ייחודו של "בור הסוד".
לאחר שרבן יוחנן לא מצליח לשכנע את ר' אליעזר "יצא ריב"ז והלך לו 11והיה ר' אליעזר יושב ודורש דברים יותר
ממה שנאמר למשה בסיני ופניו מאירות כאור החמה ,וקרנותיו יוצאות כקרנותיו של משה ,ואין אדם יודע אם יום
הוא ואם לילה"
ההשוואה בין ר' אליעזר למשה רבינו אינה מקרית ואף מובאת על ידי המדרש במקומות נוספים.
על פי מדרש תנחומא )תנחומא חוקת כד'( ,משה רבינו מבקש שר' אליעזר יצא מחלציו.
במדרש שיר השירים

)שיר השירים רבה ,פרשה א' "ולריח שמניך טובים"(

מובא שר' יהושוע תיאר את מקום ישיבתו של ר'

אליעזר כ"הר סיני" ואותו עצמו כ"ארון הברית".
עוצמתו הגדולה של משה רבינו אינה בכוח חידושו אלא בכוח קבלתו ,אך באופן פרדוקסלי בדיוק בשל ענוותנותו
זו זכה משה שנאומיו "המחודשים" בערבות מואב ייכנסו לתורה שבכתב כאילו נתנו לו בסיני מפי הגבורה.
עמוד המסורת בבית המדרש ,אשר אינו מאבד טיפה ומוסר "דברים כהווייתן" בלא לגרוע ובלא להוסיף ,דורש
"יותר ממה שנאמר למשה בסיני" )ואולי יש לדייק ,בסיני אך לא בערבות מואב(.
קרני ההוד מהווים "אות בבשר" לאספקלריא בה משקפים משה ור' אליעזר את דבר ה'.
ר' אליעזר אינו סובר ש"חדש אסור מן התורה" אלא שהחידוש נוצר "מאליו" מכוח הזהות עם דבר ה' ,על ידי
עבודה מאומצת של קבלה ,שינון ,והתבטלות.
אדם אינו יכול לדרוש ,במודע ובמוצהר בפני רבו בלא לפגוע בעצם העמידה שלו לפני נותן התורה.
ר' אליעזר תובע מהחכם להתייחס אל התורה בדומה לנביא העומד בפני נבואתו – בהתבטלות מוחלטת ובדבקות
עליונה.

 11ניתן לתאר את השתיקה המביכה שהשתררה באירוע עם עזיבתו הפתאומית של רבן יוחנן.
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רבן יוחנן ,מנסה להסביר לר' אליעזר כי אמנם יש צורך בחפירה מלמעלה ,בהתבטלות ,אך בעולמם של חכמים ,יש
לתת מקום גם לנביעה הפנימית של מעיינות החכמה.
רבן יוחנן מודע לחששו של ר' אליעזר מזיוף ומסטייה מהאמת ,ומתאר שהחידוש "בא מאליו" ,עד שלעתים הוא
עולה על גדותיו ומשקה את סביבתו.
ר' אליעזר לא מקבל את דבריו ,הוא יודע ,כי בדומה להלכות מקוואות אפילו אם יש במעיין מי גשמים רבים,
מתייחסים אליהם כחלק ממי המעיין.
ר' אליעזר משמר את עולם המסורות של בית שמאי ,אשר מחובר באופן ישיר לעולם הנבואה ,12ולא מסכים לרדת
מרמתו למרות ירידת הדורות והמעבר מעולם הנבואה לעולמם של חכמים.

בסוף ימיו רבן יוחנן יגדיר את תלמידו כ"בור סוד שאינו מאבד טיפה".
על רקע הדברים שנאמרו ביניהם בעבר ,אפשר להסביר שרבן יוחנן משבח את תלמידו באירוניה מסוימת  -בור
הסוד אינו באר ,ואינו מעיין .ייתכן שיש בכך אף רמז לבאות ,שהרי בורות ,כידוע ,נמצאים במדבר ,ואמנם ניתן
לשאוב מהם באופן יזום אך הם אינם "מזילים ומוציאים מים מאליהם" ולעתים רבות המים נשארים בתוכם
בלבד.13

הנידוי  -כמדומני שחברים בדלים ממך
משמת רבן יוחנן בן זכאי ,ההתנגשות בין בית המדרש בראשותו של ר' יהושוע ,אשר הולך ומתעצב בהתאם
לרוחם של בית הלל ,לבין ר' אליעזר הופכת לבלתי נמנעת.
ר' אליעזר ,שהמסורת משייכת אותו לבית המדרש של בית שמאי ,משמר את ההלכה האידילית ,הלכה אשר בת
הקול מעידה על אמיתותה ,ואשר לעתיד לבוא נחזור לפסוק כמותה.
הדרשה והיצירה ,גורס ר' אליעזר ,נצרכים רק בשל חוסר בלימוד ובקבלה" ,משרבו תלמידים שלא שמשו כל צורכם",
בהלכה הקדומה ,בזמן הסנהדרין ,אכן לא היו מחלוקות ,מלבד בבית הדין הגדול .כל דיין פסק רק את מה שהורו לו
רבותיו )תוספתא סנהדרין ,ג' א'(.

12

על רקע זה יש להבין את העימות שמציב המדרש בין שאלת התלמידים "וכי נביא אתה?" לבין תשובתו "כך מקובלני מרבותי"...
במדרש על התלמיד שלא הוציא שנתו.

 13רעיון זה שמעתי מהרב דוב זינגר ,אשר המאמר מבוסס על שיעוריו בנושא.
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פרשת "תנורו של עכנאי" המפורסמת ,בה לא ניגע בפירוט במאמר ,מקצינה את העמדות 14ומעמידה את עולם בית
המדרש בסכנה קיומית ,שהרי ר' אליעזר בעוצמת האמת שבדבריו לא מאפשר ללכת אחרי הכרעות הרוב.15
ר' יהושוע ,אשר עומד על רגליו ,מעמיד מחדש את כותלי בית המדרש אותם רצה ר' אליעזר להפיל "תלמידי חכמים

מנצחים זה את זה בהלכה ,אתם מה טיבכם?"  ,16ואינו מכיר "בבת קול" אלא בהכרעת הרוב ,מוציא את ר' אליעזר ,על
שמועותיו מחוץ להלכה המתעצבת בבית המדרש דיבנה.
לאחר החרמתו ר' אליעזר מגיב בכאב על תלמיד המתאר לו "הלכה מחודשת" שנקבעה בבית המדרש על ידי
הצבעת הרוב ובמקרה תאמה את המסורת שברשותו "בכה ר' אליעזר ואמר" :סוד ה' ליראיו ובריתו להודיעם" ,אל

תחושו למניינכם ,כך מקובלני מרבן יוחנן בן זכאי ששמע מרבו ורבו מרבו עד הלכה למשה מסיני) "...משנה ידים ד' ,ג'(.
צערו של ר' אליעזר אינו על עצמו" ,אל תחושו למניינכם" – אתם מתלבטים ,נחלקים ,מתווכחים ,מרגישים סיפוק
ביצירתכם החדשה ,אך שוכחים את ההלכה שניתנה למשה מסיני? ובנימה יותר אישית ,איך בית המדרש יוכל
להסתדר בלא השמועות אותם צברתי בעמל כה רב ,האם יש לכם תחליף אמיתי?

משמת ר' אליעזר נגנז ספר תורה

17

על נידויו של ר' אליעזר משלם עולם התורה מחיר יקר.
רבן גמליאל )אח של "אימא שלום" אשתו של ר' אליעזר( נפטר .העולם לוקה ,והתורה נשארת גנוזה.
בגמרא מובא תיאור מצמרר של רגעיו האחרונים של ר' אליעזר,שנשאר בנידויו ולא חזר בו )כפי שמן הסתם ציפו
החכמים.(18
בסוף ימיו ,כשבאו חכמים לבקרו ,ללמוד תורה ברגעיו האחרונים ,הוא זועק מולם "ועד עכשיו למה לא באתם?" ר'
אליעזר מודע לנידוי ,שאלתו הנה רטורית ,נרגנת משהו .תשובתם של חכמים מתחמקת אף היא מעיקר המחלוקת

14

הרב אלון מסב את תשומת הלב לכך שהמחלוקת על השאלה האם התנור טהור או טמא היא "לשיטתם" שהרי ר' אליעזר,
המייחס חשיבות לכל פרט ופרט רואה תנור המורכב מחוליות חוליות כטהור ,ואילו חכמים המתייחסים למכלול – רואים את
הציפוי שלו כמאחד וממילא נחשב לכלי וטמא.

15

הרב ר' יעקב בריליל בספרו מבוא המשנה מתייחס לשאלה מדוע ר' אליעזר לא ביטל דעתו מפני הרוב ,וכי לא הכיר את הפסוק
"אחרי רבים להטות ומסביר שאם וודאי שהאמת עם המיעוט ,אפשר לבית דין לפסוק כמותו במציאות שבה הרוב "ליתא קמן"
)אין דיון משותף של הרוב עם המיעוט באותו בית הדין(.

16

הרב בני לאו ,מסביר כי המחלוקת בין ר' אליעזר לר' יהושוע נוגעת גם בתפקיד של כותלי בית המדרש .בתפיסתו של ר' אליעזר,
כתלי בית המדרש ,הם הדפנות של הבור ,אשר במידה ואין מסורת ,אין להם כל ערך וממילא הם נופלים .ר' יהושוע ,לעומת
זאת ,גורס כי אין הכתלים עיקר אלא תלמידי החכמים והשיח המתרחש ביניהם והוא פונה אל הכתלים בתמיהה "ואתם מה
טיבכם?"

 17תלמוד בבלי ,מסכת סוטה מט:
 18יש לציין כי נראה ממספר סוגיות במסכת מועד קטן שהייתה הנחת מוצא של חכמים שאין אדם אשר יישאר בנידויו .יתר על כן,
לעתים היו נידויים שכל מטרתם הייתה הרתעה.
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"אמרו לו :לא היה לנו פנאי.19
אמר להן :תמיה אני אם ימותו מיתת עצמן.

אמר לו רבי עקיבא :שלי מהו? אמר לו :שלך קשה משלהן".
)במסורת המובאת בפרקי דר' אליעזר התיאור אף יותר ישיר" .אח"כ אמר ר' אליעזר לחכמים תמה אני על תלמידי

הדור שמא יענשו מיתה לשמים אמרו לו רבי מפני מה!? אמר להם מפני שלא באו ושמשו אותי" )פרקי דר' אליעזר ,פרק שני((.
"נטל שתי זרועותיו והניחן על לבו ,אמר :אוי לכם שתי זרועותיי שהן כשתי ספרי תורה שנגללין )ספרי תורה
סגורים( .הרבה תורה למדתי ,והרבה תורה לימדתי .הרבה תורה למדתי  -ולא חסרתי מרבותי אפילו ככלב
המלקק מן הים ,הרבה תורה לימדתי  -ולא חסרוני תלמידי אלא כמכחול בשפופרת .ולא עוד אלא שאני שונה
שלש מאות הלכות בבהרת עזה ,ולא היה אדם ששואלני בהן דבר מעולם .ולא עוד אלא שאני שונה שלש
מאות הלכות ,ואמרי לה שלשת אלפים הלכות ,בנטיעת קשואין ולא היה אדם שואלני בהן דבר מעולם ,חוץ
מעקיבא בן יוסף...אמרו לו מנעל שעל גבי האמוס מהו?
אמר להן :הוא טהור .ויצתה נשמתו בטהרה.
עמד ר' יהושוע על רגליו ואמר :הותר הנדר ,הותר הנדר "
הותר הנדר .למוצאי שבת פגע בו ר' עקיבא מן קיסרי ללוד ,היה מכה בבשרו עד שדמו שותת לארץ.
פתח בבשורה ואמר" :אבי אבי רכב ישראל ופרשיו" הרבה מעות יש לי ואין לי שולחני להרצותן" )תלמוד בבלי,

מסכת סנהדרין ,דף סח.(.

חכמים ובראשם ר' עקיבא ,אשר בדומה לרבן יוחנן לומד מבית שמאי ומבית הלל כאחד ,מבינים את המחיר הכבד
ששילם בית המדרש עם הרחקתו של ר' אליעזר .במעין ניסיון נואש הם מנסים עוד ללמוד ממנו הלכות ,אשר ככל
הנראה עולם החידוש עומד מולם חסר אונים" ,עד שיצאה נשמתו בטהרה".

את הלקח המוסרי מעולמו של ר' אליעזר ניתן לסכם בקריאה מחודשת של אמירתו שלו במסכת אבות:
"ושוב יום אחד לפני מיתתך ,והוי מתחמם כנגד אורן של חכמים ,והוי זהיר בגחלתן שלא תכוה ,שנשיכתן נשיכת שועל

ועקיצתן עקיצת עקרב ,ולחישתן לחישת שרף ,וכל דבריהם כגחלי אש".

 19הרב דוב זינגר עמד על האירוניה שבתשובה זו ,שהרי ברור שהיה להם פנאי.
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רבי אלעזר בן ערך  -מעין המתגבר
דמותו של ר' אלעזר מבטאת בעוצמתה ובנפילתה את המורכבות של "המתח היצירתי" בעולמה של תורה
כיצד אדם הופך להיות מעיין המתגבר? האם עליו ללכת למדברות ולמעיינות? האם הוא יכול למצוא את סיפוקו
בעולמה של ישיבה?

צמיחתו
בתחילת דרכי ,מעיד ר' אליעזר על עצמו ,הייתי שקוד ללמוד תורה.
"ר' אלעזר אומר :הווי שקוד ללמוד תורה ,ודע מה תשיב לאפיקורוס ,ודע לפני מי אתה עמל .ונאמן הוא בעל
מלאכתך שישלם לך שכר טוב בעמלך" )מסכת אבות ,פרק ב' משנה יד'(

היעב"ץ 20מסביר שהמשנה כולה עוסקת בעצות ללומדים ,ואנו נוסיף ,ללומדים בדרכו של ר' אלעזר.
ראשית ,עליך להיות שקדן ,לעמול ,למצוא לך רב וללמוד ממנו.
שנית ,עליך להיות יסודי ,ולחתור לעצמאות מחשבתית .עליך להיות מוכן למקרה בו אתה עצמך תאלץ להיות
המסביר ,לדעת מה להשיב לאפיקורוס .יש להניח כי אדם שלא אומר דבר שלא שמע בפי רבותיו לא יוכל להשיב
לאפיקורוס ,אשר שאלותיו )כפי שמלמד הרב קוק( לעתים אינן פשוטות וטיפשיות.
שלישית ,חשובה על כולם ,עליך ל"שים נגד עיניך" לפני מי אתה עמל ,לחיות בתודעה שעמלך ,חידושיך וכל עולמך
הפנימי מכוון למטרה אחת בלבד "לעשות רצון אביך שבשמיים".
עצתו האחרונה של ר' אלעזר היא לאדם ששקידתו נפגמה ,במידה ואתה מרווה את צימאונך בעולמות אחרים,
חומריים יותר ,היזכר נא בשכר שתקבל לבסוף על כל עמלך ,ו"מתוך שלא לשמה תבוא לשמה".
ר' אלעזר מורה להולכים בדרכו כי למרות היותם עצמאיים בטבעם ,אל להם לנוח על זרי הדפנה ,עליהם לעמול.
עולמה של תורה מבוסס על התבטלות לאלוקים ומתוך כך גם לתלמידי חכמים.

"ישנם כמה דברים שהם מעלות ונוטות לקדושה ,אבל מפני שהאדם נוטה אליהם ודרכי ההדרגה הנכונה
והאמצעים הרואיים ,אשר דוקא על ידם צריך לבוא אליהם ,אינם ידועים וקנויים לו ,יכולות אלה המעלות
בעצמן להיות מתהפכות לו לרועץ.
יש בכוח קדושת נשמת האדם הישראלי בייחוד לזכות למעלת רוח הקודש בענין זה ,שישכיל דברי אמת
ברורים בלא טורח חיפוש הקדמות ויציאת טיפין טיפין ,ורק כמעין הנובע תמיד יהיה מוחו ושכלו ,מלא מעניני
חכמה חדשים מסודרם בדעת וערוכים בתבונה.

 20פירושו מובא בהרחבה בשיעורו של הרב מוטי אלון על מסכת אבות.
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...אבל כל זמן שהאדם ריק מהתורה ,כערכי בעוה"ר ,21אז כשהתשוקה הזאת מתעוררת לחשוב מחשבות
מעומק הלב צריך שמירה יתרה ,שעדיין אין כלי הלב והשכל מתקונים כ"כ עד שיהיו הדברים היוצאים מהם
גופי תורה .ע"כ צריך להיזהר שלא לאכול פגה של המידה הזאת.
...לפיכך יתישב האדם בדעתו וידע ערך עצמו וענין מבוקשו במעלות שלמותו ,וירגיל עצמו להשכיל על כל
דבר ולהיות נוטה אזנו לשמוע תורה .ותהי' התורה חביבה עליו כל דבר ודבר כחדשה וכאילו היום ניתנה מהר

סיני ,וע"כ ישים תפילתו לאדון כל המעשים שיכונן דרכיו לבקש האמת וילך לבטח דרכו".

)מוסר אביך ,פרק ד',

פסקה ג'(.

שקידתו של ר' אלעזר הפכה אותו להיות גדול התלמידים של רבן יוחנן בן זכאי ,עד שכפי שאמרנו בפתיחת
המאמר ,ר' אלעזר מכריע את חכמי ישראל גם כאשר ר' אליעזר עימהם.22
רבן יוחנן מסביר את העדפתו את ר' אלעזר במספר מקומות ,נפתח במהותי מביניהם.
"הוא היה מונה שבחן...ר' אלעזר בן ערך :מעין המתגבר".

מעין השכבה ,בניגוד מוחלט לבורות ולבארות ,בוקע ויוצא מאליו ,ללא "מגע יד אדם".
בנוסף ,דרכם של מעיינות גם כן בניגוד לבורות ,הוא להפרות את סביבתם ולהשפיע מטובם על כל הסביבה.
נבחן את תכונותיו של ר' אלעזר ,לאור שתי אבחנות אלו על המעיין.

לב טוב
"אמר להם :צאו וראו איזוהי דרך ישרה שידבק בה האדם? רבי אלעזר אומר :לב טוב".
לעומת העין הטובה של ר' אליעזר ,ר' אלעזר מצביע על לב טוב כיסוד לדרך הישרה המובילה בית אל.
העין הטובה מסתכלת כלפי חוץ ,אל העולם החלקי ומזהה את העומק הקיים בתוכו ,למרות חלקיותו.
הלב הטוב ,עולה על גדותיו מבפנים ,וממילא רואה את הטוב של החוץ ,בבחינת "כמים הפנים לפנים ,כן לב האדם
לאדם".
הלב הטוב ,אינו רק שורש להליכה בדרכי ה' בבחינת "בכלל דבריו דבריכם" ,הלב הטוב מאפשר לר' אלעזר להיות
"בעל עצה".
מדרש תהילים דורש את הפסוק בסוף מזמור א' על דמותו של ר' אלעזר.

 21הרב התייחס בתמורה זו לעצמו ,למי שלא הבין.
22

האברבנאל על מסכת אבות ,מיישב באופן זה את הסתירה בין המסורות במסכת אבות .ר' אליעזר מכריע את חכמי ישראל בלא
חמשת התלמידים ,ור' אלעזר מכריע את כל חכמי ישראל כולל חמשת התלמידים )או לכה"פ ר' אליעזר(.
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"והיה כעץ שתול על פלגי מים אשר פריו יתן בעיתו וכל אשר יעשה יצליח"
'וכל אשר יעשה יצליח'  -שיהו הכל צריכין לעצתו ,כגון ר' אלעזר בן ערך שיעץ עצות ומצליחות.23
אמרו לו :נביא אתה!?
אמר להם :לא נביא אנכי אלא כך מקובלני מרבותי כל עצה שהיא לשם שמים סופה להתקיים" )ילקוט שמעוני,

תהילים פרק א'  ,רמז'(.
ר' אליעזר בן הורקנוס נשאל האם הוא נביא כאשר צפה את עתידו הקשה של תלמיד שהורה הלכה בפני רבו .ר'
אלעזר ,בעל הלב הטוב לא מסתפק בראיה ובתיאור של "עקיצת העקרב" הנגרמת מן הזלזול בתלמידי חכמים ,הוא
מייעץ עצות ,משפיע על הסביבה ומעצבה מחדש.
תשובת ר' אלעזר לתלמידיו "כל עצה שהיא לשם שמים סופה להתקיים" דומה במהותה לעצתו הלימודית "דע

לפני מי אתה עמל" .ר' אלעזר אינו מכחיש את הנביעה הפנימית והיצירה האנושית ,אך כאשר מטרתך היא להעניק
לזולת ,מסביר ר' אלעזר ,התערבותך אינה פוגעת במים החיים .אדרבה ,היא מאפשרת לייעץ ,להיטיב ולהוסיף
חיים.
ר' אלעזר" ,המעיין המתגבר" מצליח להיות צינור למי התהום החבויים מסיבה הדומה במהותה לר' אליעזר בעל
העין הטובה – "לית ליה מגרמיה כלום" .כל מגמתו ,למרות מעורבותו הפעילה והיוצרת ,היא למען האחרים" ,לשם
שמים".

חכם ומבין מדעתו
במסכת חגיגה ובמסורות מקבילות ,מובא סיפור מדהים על גדולתו של ר' אלעזר בן ערך ,אשר גם אותו אי אפשר
שלא להשוות )מבחינה מבנית לכל הפחות( לתיאור גדולתו של ר' אליעזר בן הורקנוס אותו )המובא לעיל(.
"מעשה ברבן יוחנן בן זכאי שהיה רוכב על החמור והיה מהלך בדרך ורבי אלעזר בן ערך מחמר אחריו"
ראשית ,יש להסב את תשומת הלב למיקום המאורע .ר' אלעזר ,התלמיד השקוד על לימודו מוליך את חמורו של
רבן יוחנן בן זכאי בדרך .עוצמתו של ר' אליעזר בן הורקנוס מתגלה בין כותלי בית המדרש .גדולתו של ר' אלעזר בן
ערך מופיעה בחוץ ,בדרך.
"אמר לו :רבי ,שנה לי פרק אחד במעשה מרכבה.
אמר לו :לא כך שניתי לכם 'ולא במרכבה ביחיד אלא אם כן היה חכם מבין מדעתו!?
אמר לו :רבי ,תרשיני לומר לפניך דבר אחד שלמדתני?

אמר לו :אמור"

 23נדמה לי שקיים דימיון רב בין העץ השתול על פלגי מים לבין המעיין המתגבר ,אשר סביר להניח שנמצאים לידו עצים.

אורייתא תליתאי – שלישון פנים ישיבתי – ישיבת ההסדר ירוחם
www.yhy.co.il

48
בור באר ומעיין | נעם לב

ר' אלעזר בן ערך ,עומד מול רבן יוחנן ומבקש ממנו "תרשיני לומר לפניך דבר אחד שלמדתני".
ר' אלעזר מודע לעובדה שהוא "מבין מדעתו" 24ומעוניין להוכיחה בפני ר' יוחנן על מנת לזכות ללמוד מפיו את
נסתרות התורה.
שלא כר' אליעזר ,ר' אלעזר אינו חושש לדרוש בפני רבו ,הוא מבין שהמעין המתגבר "לית ליה מגרמיה כלום" וכל
המים העוברים דרכו הם רק גילויים של תורת ה' ותורת רבו.
"מיד ירד רבן יוחנן בן זכאי מעל החמור ונתעטף וישב על האבן תחת הזית
אמר לו :רבי מפני מה ירדת מעל החמור? אמר :אפשר אתה דורש במעשה מרכבה ,ושכינה עמנו ומלאכי
השרת מלוין אותנו ,ואני ארכב על החמור!?
מיד פתח רבי אלעזר בן ערך במעשה המרכבה ודרש וירדה אש מן השמים וסיבבה כל
האילנות שבשדה פתחו כולן ואמרו שירה מה שירה אמרו הללו את ה' מן הארץ תנינים
וכל תהומות עץ פרי וכל ארזים הללויה נענה מלאך מן האש ואמר הן הן מעשה
המרכבה .עמד רבן יוחנן בן זכאי ונשקו על ראשו ואמר:
"ברוך ה' אלהי ישראל שנתן בן לאברהם אבינו שיודע להבין ולחקור ולדרוש במעשה מרכבה .יש נאה דורש
ואין נאה מקיים ,נאה מקיים ואין נאה דורש ,אתה נאה דורש ונאה מקיים .אשריך אברהם אבינו שאלעזר בן
ערך יצא מחלציך" )תלמוד בבלי מסכת חגיגה ,דף יג(.

ר' אלעזר מחובר ללב של העולם ,לנביעה הפנימית ,העצות שהוא נותן מדעתו לשם שמיים מחוברות לאמת
הפשוטה והפנימית של המציאות.

לא מפתיע אם כך ,שגדולתו בתורה מתבטאת בגילוי ההארה האלוקית בתוך

העולם – בדרשת מעשה מרכבה.
בדומה לקב"ה אשר "הוא אמר ויהי" ,כאשר ר' אלעזר דורש במעשה מרכבה העולם מתעורר לחיים וחושף
"מעצמו" את האמת שבדרשותיו  -יורדת אש מן השמיים ,האילנות שבשדה אומרים שירה ,וכאילו אין די בכך,
מלאך מאשר את דרשותיו "הן הן מעשי מרכבה".
ההבדל בין קרני ההוד של ר' אליעזר לשירת אילנות השדה של ר' אלעזר משקף באופן חד ביותר את ההבדל בין
בור הסוד המלא חכמה ,לבין המעין המתגבר המעניק חיים.25
משה רבינו ,מקבל התורה ,זוכה לקרני הוד.
אברהם אבינו ,עמוד החסד ,לומד מעצמו ובעצמו את התורה המחברת שמים וארץ.

 24ספירת הבינה ,כידוע ,נמצאת בלב )"ולבבו יבין ושב ורפא לו"(.
25

שלמותו של ר' אלעזר מודגשת יותר על רקע המשך הגמ' ,שם מובא שגם ר' יוסי החסיד ור' יהושוע דרשו במעשה מרכבה ,אלא
שדרשתם פעלה "בניגוד" למציאות )נתקדרו עננים באמצע הקיץ(.
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דרכו הרוחנית של ר' אלעזר דומה יותר לדרך הנביאים והאבות מאשר לדרך החכמים.
האברבנאל בפירושו למסכת אבות ,מסביר באמצעות הבדל זה מדוע ר' אלעזר מכריע את כל החכמים ,אף כשר'
אליעזר בן הורקנוס עמהם .הנבואה עולה במדרגתה מן החוכמה ,ור' אלעזר הולך בדרכם של נביאים.

ממעיין לחמת
מהמעין המתגבר ,ההבטחה הגדולה של בית המדרש של רבן יוחנן ,נשארו לנו כחמש מימרות הלכתיות בכל הש"ס.
כיצד יבש המעיין? מדוע הנביעה המתפרצת התנתקה מזרימת הנהר הגדול של תורה שבעל פה?
קיימות מספר מסורות המתארות את סתימתו של המעיין ,נביא אחת מהן.
"חמישה תלמידים היו לו לרבי יוחנן בן זכאי ,כל זמן שהיה קיים היו יושבין לפניו ,כשנפטר הלכו ליבנה ,והלך
ר' אלעזר בן ערך אצל אשתו לאמאוס ,מקום מים יפים ונווה יפה ,המתין להם שיבואו אצלו ולא באו ,כיוון
שלא באו ביקש לילך אצלם ולא הניחתו אשתו –
אמרה מי צריך למי? אמר לה :הן צריכים לי.
אמרה לו :חמת העכברים ,מי דרכו לילך אצל מי? העכברים אצל החמת ,או החמת אצל העכברים!? שמע לה

וישב לו עד ששכח תלמודו"
בתחילת דרכו ,ר' אלעזר בן ערך ,בענווה ולשם שמיים ,היווה גשר בין מעיינות התהום ,לכל הצמאים לדבר ה'.
לאחר מות רבו ,ר' אלעזר ,אשר השקה אחרים מנביעתו ,הולך אל אשתו הנמצאת באמאוס.
נראה כי בתיאור סתמי זה כבר טמונות טעויות היסוד של ר' אלעזר.
ראשית ,הוא הלך אל אשתו – אל ביתו שלו ,ו"המתין שיבואו אצלו".
ר' אלעזר איבד את התום המלווה את הענווה ,הוא מניח שאחרים מודעים לכוחו ומצפה שיתייחסו לכך בהתאם.
ליבו הטוב ,הכמה לעזור לשם שמיים ,איבד מעט מטהרתו.
שנית ,המקום אותו בחר ,אשר במבט ראשון נראה תואם לדרכו הרוחנית "מקום מים יפים ונווה יפה" ,חסר את
הגרעין ,את אהבת התורה ולומדיה.
ב"אבות דר' נתן" מובאת הסיבה בגללה חכמים לא עברו לאמאוס.
"...והם שאמרו  -נלך לנו ליבנה למקום שמאהבים התורה ,למקום שתלמידי חכמים מרובים הם נתגדל שמם
בחכמה .משל :אם יראה אדם דינר לצבע ואת הצמר לשולחני ,זה אינו יודע מה טיבו של זה .אבל אם יראה

צמר לצבע ואת הדינר לשולחני זה מכיר אומנותו" )אבות דר' נתן ,ב' כט'(.
חכמים אכן תכננו ללכת אחר ר' אלעזר ,אלא שהם זיהו את הריקנות הפנימית הקיימת באמאוס ,והעדיפו את
האיכות האנושית על פני "הסביבה היצירתית" ומרחיבת הדעת.
המסורת המובאת בגמרא במסכת שבת

)דף קמז(:

מתארת בחריפות יותר את הבעיה במקום אותו בחר ר' אלעזר

לבנות את בית מדרשו .הגמ' מסבירה שם שר' אלעזר שכח את תלמודו מכיוון ש"נמשך אחר היין והרחיצה ונעקר

תלמודו ושכחו" )כלשון רש"י שם(.

אורייתא תליתאי – שלישון פנים ישיבתי – ישיבת ההסדר ירוחם
www.yhy.co.il

50
בור באר ומעיין | נעם לב

ר' אלעזר ,אשר חתר לעצמאות" ,דע מה שתשיב לאפיקורוס" בחר לנסות ולהאיר את המחשכים הגדולים של יוון,
את העולם הזה בתפארתו ,אך סופו שנמשך אחריו .הלב הטוב ,אשר עצתו הייתה ל"שם שמיים" ,נמשך אחר "שם
עצמו" והנאת עצמו.
אשתו של ר' אליעזר ,בהעמידה אותו אל מול המציאות "כפי שהיא" כלפי חוץ לפחות ,מעצימה את המשבר.
"אמרה לו :חמת ועכברים ,מי דרכו לילך אצל מי? העכברים אצל החמת ,או החמת אצל העכברים!?"
בלא לשים לב ,אשתו של ר' אלעזר מתארת אותו כ"חמת" ולא כ"מעיין" .ר' אלעזר ,על פי תפיסתה ,אינו מחובר
ל"מקור מים חיים" ,לימודו עצמי ועצמאי ,מנותק ממעיינות התהום.
כעת ,כאשר נסתם המעין ,שאלת ה"כבוד האישי" כביכול ,צפה במלוא עוזה ,שהרי כאשר אין "שם שמים" יש
"נעשה לנו שם".
ר' אלעזר ,אשר בהסכמה שבשתיקה מגדיר את עצמו כחמת ולא כמעין ,אינו יכול להתעלם מהעובדה שאשתו
מטיחה בפניו  -בית המדרש צריך אותו ,ולאחר שיצא המרצע מן השק לא ניתן להשיבו ,הלב הטוב מייחס את
הטוב שבו לעצמו ,וממילא "אין סופו להתקיים".

החרש היה ליבם
"…לאחר זמן באו אצלו ,שאלו אותו ,פת חטין או פת שעורים ,מי טב אוכלה בלפתן? ולא ידע להשיבן"
)קוהלת רבה ,ז' ב'(

"...כי הדר אתא  ,קם למיקרי בספרא ,בעא למיקרא "החדש הזה לכם" אמר "החרש היה לבם"
"בעו רבנן רחמי עליה והדר תלמודי ,והיינו דתנן :רבי נהוראי אומר :הוי גולה למקום תורה ,ואל תאמר שהיא
תבוא אחריך ,שחבריך יקיימוה בידך ,ואל בינתך אל תשען" )תלמוד בבלי ,מסכת שבת ,קמז(:

ר' אלעזר שוכח את תלמודו ,הנביעה אינה יכולה להוציא מים בלא שישתו מהם האחרים.
על דרך משל ניתן לומר שר' אלעזר מגלה שרצון העגל לינוק הוא שמאפשר לפרה להיניק ולא להפך.
כאשר באים חכמים לבקרו הוא אינו יכול לענות לשאלותיהם ,שלא היו אפיקורסיות או קשות במיוחד .להפך,
סביר להניח שחכמים ציפו שלאחר שהות ב"מקום מים יפים" ר' אלעזר נעשה לבקיא בהנהגות אכילה ודרך ארץ.
כאשר ניסה ר' אלעזר ללמוד "כי קם למקרא" ,כביכול במקרה ,שם המדרש בפיו את הפסוק "החודש הזה לכם" –
הפסוק המסמל את כוחם של חכמים לקבוע ולחדש את זמני המועדים ,ושיבש אותו ל"החרש היה לבם".
הלב הטוב ,נאטם ,נתחרש.
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הוי גולה למקום תורה:
הגמ' במסכת שבת מזהה את ר' נהוראי עם ר' אלעזר") .ולמה נקרא שמו נהוראי – שהיה מאיר עיני חכמים בהלכה"(.
נראה שמימרא זו של ר' נהוראי מהווה מעין לקח אישי אותו מלמד את הדורות הבאים "הוי גולה למקום תורה ,ואל

תאמר שהיא תבוא אחריך" או "שחבריך יקיימוה בידך" – שהרי לא בהכרח שהם יבואו ,ויותר מהכל "ואל בינתך" –
בינת הלב ,אשר ייחדה את ר' אלעזר" ,אל תישען".

בור באר ומעיין )סיכום(
כפי שפתחתי ,עולמם של חכמים נמצא לעתים רבות בקצוות.
קריאתו הגדולה של הרב לאיחוד הקצוות ,לכלליות ,לא באה לטשטש את הפער והניגוד הקיים בין שיטות שונות.
יש צורך בעולמות הקצה ,על מנת שדרך המלך תישאר שביל הזהב ולא תיהפך לשביל הסוסים הידוע.
איני מתיימר לקבוע את האיזון הנדרש בין התבטלות לחידוש ,אך ברצוני להתייחס לאתגרים העומדים לפתחנו
מכל צד ,כפי שהם מצטיירים מעולמם של חכמים.
"הפסוק אומר לפתח חטאת רובץ ,ברם יש להניח שלא אותו חטא הוא הרובץ סמוך לכל הפתחים .לכל פתח,
לכל בית ולכל קהילה יש חטא מיוחד ,סיכון רוחני האורב לו במיוחד ,השייך לאותה קבוצה או לאותו יחיד.
החפץ חיים העיר פעם שלכל דור יש את המכשול המיוחד לו .ישנם דורות הנכשלים בעבודה זרה ,אחרים
נופלים לחילול שבת ,יש כאלה המועדים לחטאים שבין אדם למקום ,ואחרים הנוטים להיכשל בחטאים שבין
אדם לחברו .כל ציבור וכל פרט ו"הפתח" שלו ,ולצידו ה"חטאת" שבה עלול הוא להיכשל )"באור פניך יהלכון"

הרב ליכטנשטיין ,פרק י' ,עמוד ".(168
ה"חטאת" העומדת לפתחם של בורות הסוד היא הקפיאה.
בעולם הנבואה ,לא היה משמעות לדיבור האדם  -כשהקב"ה מדבר האדם שותק.
בעולם בו "תלמידי חכמים מנצחים זה את זה בהלכה" "אי אפשר לבית המדרש בלא חידוש" ,וממילא אדם השולל
את החידוש שולל בהגדרה את בית המדרש.
ר' אליעזר ,אשר בת הקול פוסקת הלכה כמותו ,משמר יסוד נבואי אשר לא יכול להישאר בבית המדרש ,עם כל
גדולתו.
המכשול של מעיינות מתגברים ,לעומת זאת ,הוא המוטיבציה והמודעות.
26

בעולם הנבואה ,הדיבור האלוקי הופיע באמצעות מושגיו ודימוייו של הנביא  ,בלא "מאמץ" מצידו.

 26להרחבה בעניין זה אפשר לראות ב"אדר היקר"
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בעולם של יצירה אנושית המנותקת כביכול ממקור חיותה ,היוצר מחוייב לעמול ולהבין" ,לשקוד" על מנת לסמוך
על "ליבו" ולהבין דבר מתוך דבר ,אך עם כל מאמציו וחידושיו עליו לחיות מתוך רצון לפעול עם אל ,לשם שמיים.
ר' אלעזר ,אשר בדומה לקב"ה ולנביאיו "אומר ועושה" "נאה דורש ונאה מקיים" ,נובל ברגע בו עולמו הפנימי
מסתגר בעצמו.

בסיום הדברים ,אני מרשה לעצמי לחוות דעה על "החטאת" הרובצת בפתח ישיבתנו.
מנקודת המבט שלי ,לכל הפחות ,בית המדרש שלנו מדגיש את עולמו של ר' אליעזר ,מקבל השמועות.
בענווה אמיתית ,אנו מרגישים כי אין לנו מה לחדש ,לעצמנו ,וכמובן לאחרים.
יתר על כן ,אנו מרגישים אחריות לחזור ,לשנן ,ולנסות לקבע את השיעורים של הרבנים )אשר לענ"ד לא במקרה
מכונים בשמות המשפחה( בזכרוננו ,בקלסרנו או במחשבנו ,רצוי בכולם.
אם תרשו לי ,אני מעוניין לאמץ את קריאתו של רבן יוחנן ולקרוא לכולנו להתייחס אל עצמנו ,אם לא כמעיינות
מתגברים אז לכל הפחות כבארות.
היכולת לנקוט עמדה ,להבין דבר מתוך דבר ,להתעניין ליצור ולחדש אינה אמורה לסתור את עולם השקידה
והלימוד כל עוד אנו "מכוונים ליבנו לשמיים".
"כל מידה טובה יש לה חסרונות הבאים עמה ,וזו היא העבודה השלימה להוציא לאור עולם את המידות
הטובות מנוקות מכל סיגי החסרונות שלהם" )מידות ראי"ה(.

שנזכה.
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" על הכל כותב ין על העלה של זית ועל הקרן של
פרה  ...על יד של עבד "...

ה ' אגדה ' שבמשנה
הרב אוריאל עיטם

"ַ ...על הַ כּ ֹל כּ וֹ ְת ִבין:
של ַזיִת,
ַעל הֶ ָעלֶ ה ׁ ֶ
של ּפָ ָרה וְ נוֹ ֵתן לָ ּה ֶאת הַ ּפָ ָרה,
וְ ַעל הַ ֶּק ֶרן ׁ ֶ
של ֶעבֶ ד וְ נוֹ ֵתן לָ ּה ֶאת הָ ֶעבֶ ד.
ַעל הַ יָּד ׁ ֶ
ילי אוֹ מֵ רֵ ,אין כּ וֹ ְת ִבין:
ַר ִ ּבי יוֹ סֵ י הַ ְ ּג ִל ִ
רוחַ חַ יִּים,
לֹא ַעל ָ ּדבָ ר ׁ ֶ
שיּ ֶׁש ּבוֹ ּ
וְ לֹא ַעל הָ אֳ כָ ִלין) ":גיטין ,ב ,ג(

פתיחה:
המשנה מביאה דוגמאות של מצעים הכשרים לכתיבת גט .הדוגמאות שבמשנה מוזרות .מדוע שיכתוב אדם גט על
עלה זית ,על פרה ,או על עבד? גם אם קיימות מציאויות כאלה ,מדוע נקטה המשנה דווקא במקרים אלו? האם
המשנה מדברת על דרכים שנהגו במציאות מסיבות ריאליות שונות ,כגון חסרונם של מצעי כתיבה ,או שיש כאן
דוגמאות המבטאות דבר מה מהותי לנושא שבו עוסקים – גירושי אישה?
יש לציין ,כי מחד זוהי שאלה מקומית בהלכות גיטין ,ומאידך שאלה זו פותחת צוהר להתבוננות כללית על דרכי
המשנה ,האם היא משתמשת בכלים מגוונים כדי להביע רבדים שונים של הנושא בו היא עסוקה .האם היא
מרוכזת רק בשאלה ההלכתית המעשית ,או שמבין בתריה משתקפים גם צדדים מהמבט הרעיוני שלה על תכניה?
בדברים הבאים נתור אחר המשמעות הרעיונית של הדוגמאות שנתנה המשנה ,ונגלה כי קו תוכני אחד חורז אותם.

על יד של עבד
נפתח דווקא במקרה האחרון ,שהוא אולי הדוגמה הפשוטה שבין השלוש]" :כותבין[ על יד של עבד ונותן לה את

העבד" .מה מיוחד בידו של עבד? עבד שייך לאדונו ,והביטוי המעשי המשמעותי ביותר לכך הוא ,שמעשה ידיו
לאדונו )ראה גם גיטין יב.(.
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הקשר בין נשים לעבדים מופיע במקומות רבים בתורה שבעל-פה .ברור שאחד מהיבטי הנישואין הוא החובות
ההדדיות שבין בני הזוג ,ואחד מהם – שמעשה ידיה של אישה לבעלה ,ובזה היא דומה לעבד שמעשה ידיו לאדונו.
מה שקנתה אישה קנה בעלה )גיטין עז (.ומה שקנה עבד קנה רבו )רמב"ם מלוה ולוה ב,ח(.
מה משמעות עריכת הגירושין באופן כזה ,המזכיר את היחס בין עבד לאדוניו )כתב על יד של עבד?(
גירושין במסלול זה מבטאים שהבעל מחזיר לאישה את ידיה ,ובזה שבים מעשי ידיה להיות שלה.
דרך עשיית הגירושין ,אם כן ,באה לבטא תהליך מהותי המתרחש בגירושין ,ולא רק משקף דרך מעשית איך לגרש.
כך מכיל תהליך הגירושין לא רק את ה'איך' ,אלא גם את ה'מה'.

על עלה של זית
מכאן נחזור למקרה הראשון שהביאה המשנה .כתיבת גט על עלה של זית .מנין מכירים אנו את ה'עלה של זית'
ומה משמעותו? את עלה הזית פגשנו לראשונה בפרשת נח .נח שולח את היונה מהתיבה ,והיא שבה אליו כשעלה
זית טרף בפיה .יש בכך סימן שאפשר לצאת מהתיבה ,ולקיים חיים במציאות שבחוץ .כיצד לפי חז"ל עלה הזית
מבטא זאת?
לשם כך עלינו להתבונן בדברי חז"ל" :והנה עלה זית טרף בפיה אמר רבי אלעזר אמרה יונה לפני הקדוש ברוך הוא:
'רבונו של עולם יהיו מזונותי מרורים כזית ומסורים בידך ואל יהיו מתוקים כדבש ומסורים ביד בשר ודם' מאי משמע דהאי

טרף לישנא דמזוני הוא? דכתיב הטריפני לחם חוקי" )סנהדרין קח(.
חז"ל הבינו כי עלה הזית הוא סימן לכך שכבר יש מזון בחוץ ,וניתן לצאת מהתיבה ולנהל את החיים במציאות.
החיים שבחוץ אינם אידיאליים עדיין ,ויש בהם מרירות ,אך הם אפשריים ,וממילא יש אפשרות מציאותית לצאת
מן התיבה.
חיי הנישואין בתוך בית אחד ,דומים כאן לתיבה .אפשרות היציאה לחיות מחוץ לתיבה עקב גילויו של עץ הזית,
מקבילים ליכולתה של האישה לצאת לעולם ,ולהשיג את מזונה בכוחות עצמה .נתינת גט הכתוב על עלה של זית
מבטא את העובדה שהבעל משיב לאישה את מזונותיה ,כלומר משיב אותה למציאות שמזונותיה עליה ,על הטבע
ועל הקב"ה ,וכבר לא על הבעל )ועם כל המרירות ,יש בזה גם מעלה(.
נזכיר כי מזונותיה ומעשי-ידיה ,שהם שני היסודות שנתבארו עד עתה ,קשורים זה לזה ,ואף נובעים זה מזה" .ועוד
תקנו חכמים שיהיו מעשה ידי האישה כנגד מזונותיה...לפיכך אם אמרה האישה איני ניזונת ואיני עושה שומעין לה ואין

כופין אותה) "...הלכות אישות יב,ד(.

על קרן של פרה
מכאן באים אנו למקרה האמצעי שבמשנה ,כתיבת גט על קרן של פרה.
מהי הפרה ומה מבטאת קרנה? מפתח למשמעותו של מעשה זה מצוי בדברי הירושלמי ,על המשנה שבת סוף פרק
ה' .במשנה נאמר:
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"ואין העגל יוצא בגימון ולא פרה בעור הקופר ולא ברצועה שבין קרניה פרתו שלרבי לעזר בן עזריה היתה

יוצאה ברצועה שבין קרניה שלא ברצון חכמים".
על פרתו של ר' אלעזר בן עזריה כותב הירושלמי" :א"ר אידי דחוטריה  -אשתו הייתה .ומנין שאשתו קרויה עגלה?

לולא חרשתם בעגלתי לא מצאתם חידתי"! מדברי הירושלמי עולה ,כי פרתו של ראב'ע היא בעצם אשתו ,ואישה
קרויה עגלה.
כבר בשלב זה ,בטרם הבנו את פשר הזיהוי ,ניתן לראות ,כי כתיבה על קרן פרה ,מקבילה לשתי הכתיבות אותן כבר
ביארנו .אם הפרה מסמלת את האישה – תהא הסיבה אשר תהא  -הרי שנתינת הפרה לאישה בתהליך הגירושין
מבטאת למעשה את החזרת האישה לרשות עצמה.
במה מייצגת הפרה את האישה? נראה שבשמה של הפרה מוצאים אנו רמז לכוח הפריון .האישה מביאה אל הבית
את כוח הפריון ,וממנה הבעל פרה ורבה )ראה למשל במסכת סוטה )ד,ג(":יכול הוא לישא אשה אחרת ולפרות ולרבות

הימנה"( .בגירושין מחזיר הבעל לאישה את הכוח הייחודי לה ,אותו הביאה עימה לביתו של הבעל – כוח הפריון.
על פי פירוש זה ,מדוע נכתב הגט דווקא על הקרן של הפרה ולא על הפרה עצמה?
גם כאן באה לעזרתנו לשון המשנה ,המפענחת לנו את המילה 'קרן'.
במשנה הפותחת את מסכת פאה נאמר "אלו דברים שאדם אוכל פרותיהם בעולם הזה והקרן קיימת לו לעולם
הבא" .במשנה זו מופיעים מקבילותיהן של הפרה והקרן ,והם הפירות והקרן.
הקרן היא המקור הנותן את הפירות .הקרן של האישה הוא כוח הפריון עצמו ,הכשרון לפרות וללדת ,והוא הנותן
את הפירות – מכוחו של כשרון הפריון באים הולדות.

חתימה
העולה מדברינו ,כי גירושין ע"י הזית הפרה והעבד ,הם מעשים רבי משמעות ,המשקפים כולם את הבחינות
השונות של חזרת האישה לרשות עצמה )מזונותיה ,כוח-פריונה ומעשי ידיה( .הבחינות הללו משתקפות בשלוש
דרכים מעשיות לגרש ,כל דרך מביעה את משמעותה הייחודית .ודרכה גם את הרעיון הכללי.
בגירושין לא מתרחש רק מאורע של 'ושלחה מביתו' ,אקט של סילוק .דברים רבים הביאה עימה האשה אל חיי
הנישואין .האשה שבה ומקבלת לרשותה את מעשה ידיה ,את כח פריונה ,ואת אחריותה שלה על מזונותיה .בזה
שבה האשה אל עצמאותה .בזה גם נפתח לפניה הפתח ,ל"והלכה והיתה לאיש אחר" ,כשעימה כל אוצרותיה.
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סמיכה  ,סמיכות וסמכות
על הרב ועל מקומו תוך קריאה בשלושה סיפורי
אגדה של חז"ל
הרב אלקנה שרלו
פתיחה
מיהו "רב"? שאלה זו מכלכלת דיונים רבים  -הן במעגלים ציבוריים נרחבים ,והן בבתי המדרש פנימה .במיוחד נוגע
הדבר לעולמם של תלמידי חכמים צעירים הרואים עצמם שייכים לתפקיד זה ,ועמלים רבות על לימודם לקראתו.
על השאלה הכללית שהוצבה בראש הפיסקה ,ועל שלל סעיפי משנה המתפרטים ממנה )כגון :מי ומה נותן לרב את
סמכותו? מהן ההכשרות הנצרכות לתפקיד הרב? האם רב הוא פרוייקט שו"ת הלכתי ותו לא? ועוד( ,נרצה לעמוד
בקצרה תוך קריאה בשלושה סיפורי אגדה .ודוק  -קריאה ולא עיון .קריאה שאיננה יורדת לפרטי פרטים ואיננה
מבקשת לדייק דיוקים ,אלא חפצה להציג את ההדרכה הפשוטה שעולה תוך כדי קריאה רצופה של הסיפורים.

שלושת סיפורי האגדה אותם נלמד נמצאים במסכת סנהדרין דף ה' עמוד ב .על מנת להבין את הסיפורים ,עלינו
להכיר את מקומם בסוגיה הנידונה בדפים אלו.
החל מדף ה' עמוד א דנה הגמרא ב"נקיטת הרשות" של הדיין לדון בדיני ממונות מראש הגלות או מראש
הסנהדרין .כחלק מהסוגיה מספרת הגמרא על רבי חייא שמבקש רשות מרבי יהודה הנשיא בשביל בני משפחתו -
רבה בר חנה ורב  -להורות ולדון" :יורה? יורה! ידין? ידין!" .במושג "יורה" מתכוונים חכמינו לתחומי ההוראה
בהלכות איסור והיתר ,ובמושג "ידין" מתכוונים לתחומי הדין בדיני ממונות.
על בקשתו של רבי חייא דנה הגמרא ,ושואלת" :אי גמיר ,רשותא למה לי למישקל?"  -כלומר )לפי אחת הדרכים
בראשונים -
ר"י ) -להבנת השאלה( :לשם מה היה צריך לבקש רשות להוראה בהלכות איסור והיתר? הרי בהלכות איסור והיתר
אם התלמיד למד ויודע את התורה  -שיפסוק! בדיני ממונות פרוצדורת בקשת הרשות באה על מנת לפטור את
הדיין מנשיאת חיוב בתשלומים במצב של טעות ,אולם מה עניין הרשות שעליו לקבל בהלכות איסור והיתר? עונה
הגמרא  -משום מעשה שהיה:
דתניא ,פעם אחת הלך רבי למקום אחד ,וראה בני אדם שמגבלין עיסותיהם בטומאה.
אמר להם :מפני מה אתם מגבלין עיסותיכם בטומאה?
אמרו לו :תלמיד אחד בא לכאן ,והורה לנו  -מי בצעים אין מכשירין.
והוא מי ביצים דרש להו ,ואינהו סבור מי בצעים קאמר.
וטעו נמי בהא  -מי קרמיון ומי פיגה פסולין מפני שהן מי )בצעים( ]ביצים[ ,ואינהו סבור מדלגבי חטאת פסילי,
אכשורי נמי לא מכשרי .ולא היא  -התם לעניין חטאת בעינן מים חיים ,הכא אכשורי כל דהו מכשרי.
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תנא ,באותה שעה גזרו :תלמיד אל יורה ,אלא אם כן נוטל רשות מרבו.

הגמרא מצרפת לסיפור זה עוד שני סיפורים:
תנחום בריה דרבי אמי איקלע לחתר.
דרש להו :מותר ללתות חיטין בפסח.
אמרו לו :לאו ר' מני דמן צור איכא הכא?! ותניא ,תלמיד אל יורה הלכה במקום רבו ,אלא אם כן היה רחוק ממנו
שלש פרסאות כנגד מחנה ישראל!
אמר להו :לאו אדעתאי.
רבי חייא חזייה לההוא גברא דהוה קאי בבית הקברות
אמר ליה :לאו בן איש פלוני כהן אתה?
אמר ליה :אין ,אבוה דההוא גברא גבה עינים הוה ,נתן עיניו בגרושה וחיללו.

בלימוד סיפורים אלו יעסוק המאמר.

א .סמיכה
בסיפור הראשון ,מסופר על רבי יהודה הנשיא שהלך למקום אחד וראה בני אדם שלא היו מקפידים בטהרת עצמם
וכליהם בשעת לישה ,ולמרות זאת סברו שעיסתם טהורה ונהגו ע"פ זאת .לשאלת רבי יהודה ענו ,שתלמיד אחד
בא והורה להם שמי בצעים  -מי ביצות  -לא מכשירים את העיסה לקבל טומאה ,והם לשים במי ביצות .מספרת
הגמרא ,שאותו תלמיד לא הורה על מי בצעים ,אלא על מי ביצים )ואכן הלישה בביצים חיות לא מכשירה
לטומאה( ,אך אנשי המקום טעו ושמעו מי בצעים .מוסיפה הגמרא ומספרת שלימוד נוסף )בלי קשר לאותו תלמיד
שהורה להם( נכלל בטעותם של אותם אנשים ,לימוד הקשור למשנה ממסכת פרה

)פרק ח' משנה

י( .בכל אופן,

מסכמת הגמרא" :באותה שעה גזרו :תלמיד אל יורה ,אלא אם כן נוטל רשות מרבו".

לכאורה המסקנה העולה מהסיפור פשוטה  -התלמיד הטעה את השומעים ,ועל כן גם על מנת להורות בענייני
איסור והיתר יש צורך בקבלת רשות מרבו .ממבט ראשון נראה שההכרח בקבלת הרשות באה לבחון את נכונות
ידיעות התלמיד שלא יטעה את הציבור .ולא היא  -שהרי התלמיד לא טעה ,התלמיד הורה נכון! הוא אמר מי
ביצים ,רק הם שמעו מי בצעים .אם כך ,מתברר שהבעיה בהוראה אינה בנכונות ידיעות התלמיד ,אלא באחריות
שלו על דבריו הנשמעים לשומעי לקחו .ואמנם כך מבין רש"י" :וכי יהיב ליה רבו רשותא מידק דייק ביה ,שיהא לשונו

פתוח ולא יטעו השומעין את דבריו" .כלומר  -נתינת הרשות אינה שמה דגש על נכונות הידע של תלמיד ,אלא הרב
בודק את צחות לשונו ובהירות דבריו של התלמיד המתעתד להוראה ,שימנעו טעויות מהסוג הנ"ל.
מסיפור זה למדנו שעיצוב תפקיד הרב לא מסתכם במבחן ידיעותיו המדויקות בהלכות כפי שלמד מהספרים או
מרבותיו ,אלא בתשומת הלב הניתנת ליצירת הקשר עם שומעי ההלכות .הרשות מהרב  -הסמיכה  -אמורה לבחון
האם התלמיד המכין עצמו לרבנות מודע למצב בו הוא מורה הלכה נכונה אולם ייתכן והשומעים ישמעו אחרת?
האם הוא מוכן לקחת אחריות גם על טעויות שעלולים לטעות בשל דבריו הנכונים?
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דרך אגב  -מסקנה זו חוברת למסקנת הגמרא כמה שורות קודם לכן בנוגע לבקשת הרשות בשביל רב )האמורא(:
רב לא קיבל מרבי יהודה הנשיא רשות להתיר בכורות על אף בקיאותו היתרה בדינים אלו" :משום הא גופיה דרב

בקיע במומי טפי ,ושרי מומי דלא ידעי אינשי ,ואמרי כי האי גוונא שרא רב ,ואתו למשרי מום עובר" .דווקא בגלל שרב
כ"כ בקי בדיני בכורות ,עלול לצאת מכך טעות אצל השומעים .שוב  -בעיית ההוראה לא נוצרת בגלל שהרב לא
יודע או טועה ,אלא בגלל שיש פער בין הכרת ההלכה הטהורה על בורייה לבין הפיכתה להוראת הלכה לציבור.
על יסוד מסקנה זו של הגמרא  -שלא הידיעות ההלכתיות הופכות תלמיד לרב אלא תשומת הלב לעמידתו
ההלכתית מול הציבור  -ניתן להוסיף ולומר כי הבעיה בהוראתו של אותו תלמיד מתחילה בציון העובדה שמדובר
ב" :תלמיד אחד בא לכאן והורה לנו" .כשזהות הפוסק לא ידועה לאנשי המקום ,וזהות המקום לא ידועה לפוסק -
ואעפ"כ ניתנת הוראה ,הרי פתח לטעות .נטילת הרשות מרבו באה לוודא שהתלמיד מודע למקום אליו הוא הולך.
ויותר מכך  -שיהיה מודע לפער הקיים בין היותו עומד כתלמיד לפני רבו בישיבה לעמידתו בפני קהל שומעים
במקום אליו הוא מגיע .שרק לא יהיה תלמיד אחד שבא לכאן והורה...

ב .סמיכות
בעוד שהסיפור הראשון עסק בנושא קבלת הסמיכה של תלמיד מרבו ,הרי שהסיפור השני עוסק בסמיכות התלמיד
לרבו .בקצרה  -לקבלת הסמיכה יש הגבלה :הסמיכות.
תנחום בן ר' אמי הזדמן לחתר )אולי מקום מסוים ליד צור ואולי שם כללי" :חד-אתר"( ודרש לבני המקום שמותר
ללתות )לשרות גרגירי חיטה במים על מנת להקל את הקילוף( ,בלי חשש לחימוץ .או אז הובא לידיעתו שרבו  -ר'
מני  -נמצא בסמוך ,והרי תלמיד לא יורה הלכה במקום רבו .תנחום קיבל ידיעה זו ,ונשמע שאם היה יודע על כך
מראש לא היה דורש.
מה פשר הגבלת ההוראה בשל הסמיכות גם לתלמיד מוסמך? הסמיכה לא יכולה להביא למצב התערערות
ההיררכיה ,המסורת .אין הגבלת הסמיכות באה בשל ענייני כבוד ראוותני .הגבלת הסמיכות באה קודם כל להזכיר
לתלמיד-חכם שהינו תלמיד של חכם ,ומכחו הוא בא .בנוסף  -הגבלת הסמיכות באה למנוע מצבים אפשריים של
הוראה כפולה ,מחלוקת ,ובלבול הציבור )אמנם לא זהו המצב בספור על תנחום ור' מני( .
יתר על כן  -הסמיכות המגבילה את הסמיכה היא בעצמה מוגבלת לג' פרסאות .פשר דבר  -כל עוד הרב הגדול
במקום הרי הוא קשור למקום והוא מורה הצדק של המקום .הנה שוב עולה הנקודה של יחסו של הרב המקומי
למקומו .אולם כאשר הרב הגדול לא נוכח בסמוך ,האחריות עוברת לרב המקום ,גם אם הוא קטן מהרב הגדול
)מכאן גם נלמד על פשר כוחו של ה"מרא דאתרא" על פני "גדול הדור"(.
יש לציין בבירור שגם בסיפור זה כבסיפור הקודם הרב שהורה לא פסק טעות ,מכאן שהבעיה איננה תוכן הפסיקה
ונכונותה .בסיפור הקודם העלנו ,שפסיקה נכונה במישור ההלכתי אינה ערבות לפסיקה נכונה בשורה התחתונה,
אם הפוסק לא לוקח בחשבון את אנשי המקום שהוא פוסק להם; בסיפור זה מתברר גם שפסיקה נכונה במישור
ההלכתי אינה ברת תוקף ואף מסוכנת אם הפוסק לא לוקח בחשבון את הרב שמכחו הוא פוסק.
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ג .סמכות
כיצד יש להבין את הסיפור השלישי? האם הסיפור השלישי עומד בניגוד לשני הסיפורים הקודמים ,או שמא אף
הוא מצטרף לביקורת על פסיקה הלכתית של רב שלא מחובר למקום פסיקתו? נבחן את שתי האפשרויות.
בסיפור השלישי מסופר על רבי חייא שראה אדם עומד בבית קברות .רבי חייא מכיר את אביו של האיש שהוא
כהן ,ופונה לאיש בתמיהה  -שהרי לכהן אסור לעמוד בבית קברות .משיב לו האיש  -שהסיפור המשפחתי קצת
יותר מורכב :אמנם האב כהן אך הבן חלל בהיותו בן גרושה ,ועל כן יכול הוא לעמוד בבית הקברות.
רש"י בפירושו למעשה נדרש לשאלת הקשר של סיפור זה לסיפורים הקודמים ולסוגיה בכלל .סברתו הראשונה
היא" :לא איתפרש לן מאי בעיא הכא .ונראה בעיני ,דהא אתא לאשמעינן אף על גב דרבי חייא תלמידו דרבי הוה
ובמקומו דרבי הוה ,לא חלק לו כבוד לרבי מלהפריש זה מן האיסור .דלעניין אפרושי מאיסורא אין כאן מורה הלכה
לפני רבו כדאמרינן פרק "הדר עם הנכרי" )עירובין ס"ג( ...ולכך נשנו מעשים הללו זה אצל זה" )בהצעתו השנייה של
רש"י ע"פ גרסת הירושלמי בשביעית לא נדון כאן(.
לפי הבנתו של רש"י ,בא הסיפור השלישי לאזן את הגבלת הסמיכות והסמיכה ולהמירה בסמכות .לאמר  -יש
מקרים בהם התלמיד ,אע"פ שנמצא סמוך למקומו של רבו )ואולי אף אם אינו מוסמך מרבו( ,נוטל את הסמכות
ומפריש אנשים מאיסור" :דלעניין אפרושי מאיסורא אין כאן מורה הלכה לפני רבו" .תובנה חשובה זו באה להציל את
עולם התלמידים שהפנימו היטב את תביעת הסמיכות )והצורך בסמיכה( מתסמונת "זה לא באחריותי" .לאור
פירוש זה ,הסיפור השלישי עומד כנגד שני הסיפורים הקודמים" :הסמיכה" ו"הסמיכות" ,ובא לאזן בדרישה לנקיטת
"סמכות" במצבים מסוימים.
אולם יש לשים לב ,שבשונה משני הסיפורים הקודמים בהם לא הייתה טעות בהוראה ההלכתית של מורה ההלכה,
הרי שבסיפור השלישי הטעות נוראה! אמנם נכון ,ההלכה מורה שאין לכהן לעמוד בבית קברות ,אולם רק אם
האיש המדובר הוא אכן כהן...
רבי חייא לכאורה מכיר את משפחת האיש העומד מולו ומכח זה הוא מוכיח אותו על עמידתו בבית הקברות ,והנה
מתברר שרבי חייא כלל וכלל לא מכיר את הסיפור המשפחתי .אולי זה פשר תשובתו המסורבלת של האיש שמדבר
על עצמו בגוף שלישי  -כשיקוף ביקורתי ומריר לתוכחתו של רבי חייא )ואם אפשר להעיז נציע שהביטוי "אבוה

דההוא גברא גבה עינים הוה" אולי מכוון כחץ כנגד רבי חייא ש"חזייה לההוא גברא דהוה"  -במבטו המוכיח
ובתוכחתו המוטעית פגע באיש והעמידו ככהן בבית קברות ,או כחלל .(...לאור קריאה זו  -הסיפור השלישי הוא
הסיפור הנוקב והביקורתי ביותר על סמכות רב :הנה לפנינו פסיקה הלכתית נכונה ע"י רב מוסמך שלא בסמיכות
לרב גדול ,ואעפ"כ בשל הניתוק מהאדם העומד מול עיני הרב  -הפסיקה היא פסיקת טעות )מה גם שבשני המקרים
הקודמים הפסיקה הייתה הוראת קולא ,ובסיפור השלישי הוראת חומרא(.

סיכום
במאמר זה באנו להצביע על מעמד הרבנות של רב המקבל את תוקפו מתוך האחריות למקום אליו הוא הולך .כפי
שהעלנו ,אין הרבנות מבוססת על ידע הלכתי בלבד ,אלא על קשר ברור שבין התלמיד המורה החדש לרבו ,ובין
התלמיד המורה החדש למקומו ,ולאיש העומד מולו .בשלוש מעשיות קצרות מלמדים חכמינו את הלכות סמיכה
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וסמיכות וסמכות ,המבקשות לכוון את התלמיד במעבר מעולם התורה שנלמד בישיבה לעולם ההוראה שבחוץ.
ולא להרתיע באו אלו המעשיות ,אלא לחזק ולהדריך את חפצי ההוראה המבקשים באמת ובתמים להיות שלוחי
תיקון ותורה.
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" אייייי איזה עצבות "
צבי לובושיץ

א .פתיחה
ב .התחושה אצל היחיד
ג .עיצבון אצל הציבור
ד .ראית הטוב ומידת החסד
ה .ובעולם המעשה??

פתיחה
התאריך :י"ג אב תשס"ה .המקום :בית הכנסת הספרדי בנווה דקלים .הנוכחים 700 :בני נוער שבאו להתנגד
לתוכנית ההנתקות .מוזיקת רקעַ " :על ֵא ּלֶ ה אֲ נִ י בוֹ ִכיָּה ֵעינִ י ֵעינִ י י ְֹר ָדה ּ ַמיִם ִּכי ָרחַ ק ִמ ּמֶ ִּני ְמנַחֵ ם ֵמ ִׁשיב נ ְַפ ִׁשי" ,הלחן של
קרליבך ,המילים כמו נכתבו עבורנו .עצב גדול ,בכי ,זעקה של אמונה ותקווה .עם הנצח לא מפחד מדרך ארוכה.
"ישראל ,הגננת התקשרה ואמרה שהתנהגת היום נורא לא יפה בגן .אתה יכול להסביר לי למה כל פעם מחדש
אתה מושך לשרי את הצמה? תתבייש לך .היום אני לא מרשה לך לשחק עם אורי'ה" .בכי .צרחות זועקות לשמיים.
ילד קטן שוכב על הרצפה ומכה אותה באגרופיו הקטנים.
"שלום ,אריה? מדבר איציק .לצערי הבוחן לא התחשב בך גם הפעם .הוא סימן לי פה בטופס פניה לשמאל ואי
ציות לתמרורים ,באמת חבל .נהגת מצוין בשבועיים האחרונים" .אווווף .תסכול ,צער ,אולי אפילו בכי.
שלושה מקרים אלה מייצגים אופנים שונים של צער ,של עצב .אומנם מדובר בכאב אמיתי וכן ,אך נראה לי שעל
עצב מסוגים כאלה מרבים לדבר .ברצוני הפעם לגעת בעצב מעט שונה ,עצב כבד שיוצר תחושות קשות עשרת
מונים מתחושות הצער המוכרות .הרב חרל"פ כותב בספרו "ממעייני הישועה"

)עמ' נ'(

פסקה בשם 'ראית טוב'

העוסקת בנושא .במאמר זה ברצוני ללכת ע"פ המתווה של הרב חרל"פ ולפתוח פתח להתמודדות והתעלות מעל
עצב שכזה.

התחושה אצל היחיד
תחילה נביא את חציה הראשון של הפסקה ונעסוק בה.
"בשעה שישראל נתונים בצרה וענני העיצבון פרושים על פניהם ואינם שמחים בבריאת העולם ,וכל מעינם
הוא רק במחשבת נוח לו לאדם שלא נברא משנברא ,אז גם השמחה שלמעלה נעדרת ואין הקב"ה שמח
במעשיו ,ומתוך זה מגיע שגם השכינה היא בצער ,ונגרם בזה שהקב"ה ,כביכול ,מתנחם על הבריאה ,ומתוך זה
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עצמו מתגברים הייסורים ,כענין שמצאנו בעת שהקב"ה הביא מבול על הארץ ,שעל ידי שהתנחם הקב"ה על
אשר עשה את האדם בא המבול להחריב את הכל .ואם כי כבר נשבע הקב"ה שלא יביא עוד מבול לעולם,
בכל זאת כמה חלקים של האדם ושל הבריאה הולכים וכלים על ידי זה.

הרב חרל"פ מתחיל ומתאר מצב שלילי שעלולים להגיע אליו .בקריאה ראשונה אפשר לחשוב שמדובר בעצב מוכר
 על הרוגי מלחמה ,על אסון גדול ,צרות מהסוג שהזכרנו קודם .אמנם ,בקריאה שנייה ושלישית מסתבר כי הרבמכוון כאן לכיוון קצת שונה.
מתוך התבוננות ברוח הדברים נראה לי שהרב חרל"פ מוביל אותנו אל הקללה שנתקלל בה אדם הראשון עם
גירושו מגן עדן:
ית ָ
בור ָך
רורה הָ אֲ ָד ָמה ּ ַבעֲ ּ ֶ
יך לֵ אמֹר לֹא תֹאכַ ל ִמ ּמֶ נ ּּו אֲ ּ ָ
שר ִצוִ ּ ִ
"ו ְל ָא ָדם ָאמַ ר ִ ּכי ָׁשמַ ְע ּ ָת ְלקוֹ ל ִא ְ ׁש ּ ֶת ָך ַו ּתֹאכַ ל ִמן הָ ֵעץ אֲ ׁ ֶ
שב הַ ּ ָׂש ֶדהּ ְ .בז ֵַעת ַא ּפֶ ָ
ְ ּב ִעצָ בוֹ ן ּתֹאכֲלֶ ּנָה כּ ֹל יְמֵ י חַ יּ ָ
וב ָך
יך ּתֹאכַ ל לֶ חֶ ם ַעד ׁש ּ ְ
ֶיך .וְ קוֹ ץ וְ ַד ְר ַ ּדר ּ ַת ְצ ִמיחַ לָ ְך וְ ָאכַ ְל ּ ָת אֶ ת ֵע ֶׂ
ּ
ש ּוב" )בראשית ג' י"ז -י"ט(
ֶאל הָ אֲ ָד ָמה ִ ּכי ִמ ּמֶ ּנָה לֻ ָּק ְח ּ ָת ִ ּכי ָעפָ ר ַא ּ ָתה וְ ֶאל ָעפָ ר ּ ָת ׁ

הפסוק מתאר את עונשו של אדם הראשון ומשתמש במילים -עיצבון ,קוץ ודרדר ,זיעת אפיים .מדובר בעיצבון
שמעבר ליום אבל על אסון כלשהו .פירושו של העונש הוא מעבר מעולם אידיאלי ,גן פורח מלא עצים ונחלי מים
רעננים אל עולם זר ,חיצוני ומנוכר.
אם ננסה לדמיין לעצמנו אדם הסופג מכה שכזו ,מעבר כ"כ חד וטראגי מעולם של טוב עליון לרוע אכזרי ,נגלה
שתוצאותיו המתבקשות של העונש הן ייאוש מוחלט מן החיים ,תחושה של חיים ב'ריק' ,בכלום ,הרגשה שגורמת
לאדם לראות את עצמו כאפס ,כבלון מלא רוח רעה.

ננסה להוריד את התחושות למציאות יומיומית הנוגעות לכולם:

1

לפני בערך חודשיים הלכתי לבקר בסניף שלי ,2היה באמת כיף ,אכלנו טוב -כזה מנגל לא עשיתי הרבה זמן ,שעתיים
הרצנו צחוקים ,הבנות נהנו -יופי של ערב .כשחזרתי הביתה הרגשתי לפתע כ"כ ריק ,כ"כ בעצבות -המפגש הנחמד
והמהנה הזה מילא אותי בכזאת ריקנות עצובה ומייאשת ,תחושה רעה של עולם מגעיל ודביק שנאחז בי בחוזקה.
בכלל ,התרבות המערבית שכולנו חיים בה ברמה זו או אחרת יוצרת ייאוש שכזה .אדם הולך לו למסיבה רווית
אלכוהול ומוזיקה רעשנית ,מלאה בריגושים ועוצמות חיים .בבית ,אחרי המסיבה -הכל ריק ,הכל מייאש ,העולם
כולו שרוי בעצבות אנו עדים לתופעה כלל עולמית של אנשים שמחפשים כל הזמן ריגושים נוספים ,חזקים יותר
ויותר ,כדי למצוא מפלט מהתחושה הזו בדיוק .במקרים קיצוניים התחושה הזו מביאה לבריחה ,להתמכרויות
למיניהם ואף להתאבדויות.

1

הסיפור להמחשה בלבד ,נא לא להרביץ לי בסדר ערב.

2

כן .אני חג'דמט צעיר משיעור א'.
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צריך להדגיש כי הייאוש המדובר פה הוא לא ייאוש שלאחר החטא .אין זו הרגשה של חרטה והתנחמות על העבר.
תחושת עיצבון נוראה זו עוטפת גם את מי שלא מרגיש שום בעיה לרקוד לילה שלם עם נערות הלבושות בחוסר
צניעות ,גם את זה שלדידו אכילת שרימפס היא תענוג אמיתי ולא מהווה כל בעיה מוסרית או דתית .מציאות של
חטא יוצרת את התחושה אך אין היא תוצאה ישירה של הרגשת החטא בלב החוטא.

תחושה כזו של ייאוש מוחלט מן העולם ,ביחיד או בציבור) -כפי שנראה בהמשך( וודאי גורמת קובלנות כלפי
מעלה -האדם מואס בעולם ,הוא מבקש לברוח ,להיעלם .אין קיווי ואין שמחה ואין אמונה .הכל שחור ,חומרי
ומבאס .אין שמחה ביופיו של העולם ,בריאת העולם אינה משמחת אלא אדרבה -מעלה מרירות ששואלת "בשביל
מה צריך בכלל את העולם? מה לנו ולזה? מדוע אלוקים זרק אותנו כאן ,במקום הארור הזה?"

(!) 3

אומר לנו הרב חרל"פ כי מצב כזה בעולם התחתון ,גורם לתופעה מקבילה למעלה .השי"ת מצטער על מה )או מי(
שיצר -שהרי לא ברא את העולם אלא כדי להיטיב לברואיו -והם מואסים בעולם ומיואשים מהיצירה המדהימה
והמופלאה .כך קורה שגם הקב"ה מתייאש כביכול מן הבריאה.

עיצבון אצל הציבור
לאחר שניסינו להמחיש את התחושה באדם היחיד ,נראה כעת כיצד יכולה לשכון עננת עיצבון כזה גם על ציבור
שלם.
הבה נתאר כפר קטן במרכז אפריקה שאחד מתושביו התגלה כנגוע בנגיף של מחלה מסוכנת וחשוכת מרפא .מושל
המדינה מחליט לשים את הכפר בהסגר צבאי מוחלט ולחכות שימותו כל תושביו ע"מ שלא יודבקו בנגיף בני אדם
נוספים .כיצד יראו חייהם של תושבי הכפר בחודשים הבאים? כמדומני שכל מי שיחליט בכל זאת לבקר במקום
יהיה עד לעשרות אנשים השרועים בפתחי בתיהם ,חולים במצבי חולי מתקדם זרוקים על מיטות דלות ,שקט
מחליא באוויר .אוירה של מוות.

3

כדי להצליח להבין את המשך המאמר אני מבקש מהקורא לעצור לרגע ...לעצום עיניים ולבדוק האם באמת הבנת על איזה
תחושה אני מדבר .נסה לחפש נקודה בחיים שבו חשת תחושות שכאלה בעצמך .מצאת? הלב נעקץ לחצי שניה? מצוין ,כעת
אפשר להתחיל לעסוק בתחושה הזאת ברצינות .לא מצאת? חפש .זה בוודאי קרה  -ללא הגדרה ברורה יהיה קשה להבין אל מה
אני חותר.
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א .מדבר:
אם נקרא היטב בפרשת שלח -לך ,בפסוקי העונש לבנ"י לאחר חטא המרגלים נגלה סיפור כמעט דומה .עמ"י בוכים
למשפחותיהם במשך לילה שלם בכייה של חינם ,4ובתגובה הקב"ה גוזר עונש קשה  -ארבעים שנים ארוכות במדבר
שומם ,ובשורת מוות לכל הדור ההוא:
לו ִפגְ ֵריכֶ ם וְ כָ ל ּ ְפקֻ ֵדיכֶ ם
שר ִ ּד ּ ַב ְר ּ ֶתם ְ ּב ָאזְ נָי ּ ֵכן ֶאעֱ ֶׂ
"אֱ מֹר אֲ לֵ הֶ ם חַ י ָאנִ י נְ אֻ ם ה' ִאם לֹא ּ ַכאֲ ׁ ֶ
שה לָ כֶ םַ ּ .ב ּ ִמ ְד ָּבר הַ ז ֶּה י ּ ְִפ ּ
יו ר ִֹעים
לו ּ ַב ּ ִמ ְד ָּבר הַ ז ֶּהְ ּ .
שר ה ֲִלינ ֶֹתם ָעלָ יִ ּ ...
ְלכָ ל ִמ ְס ּפַ ְרכֶ ם ִמ ּ ֶבן ֶע ְ ׂש ִרים ָׁשנָה ו ָָמ ְעלָ ה אֲ ׁ ֶ
ובנֵיכֶ ם י ְִה ּ
ופגְ ֵריכֶ ם ַא ּ ֶתם י ּ ְִפ ּ
שר ּ ַת ְר ּ ֶתם ֶאת הָ ָא ֶרץ ַא ְר ָּב ִעים
זְנותיכֶ ם ַעד ּתֹם ּ ִפגְ ֵריכֶ ם ּ ַב ּ ִמ ְד ָּברּ ְ .ב ִמ ְס ּפַ ר הַ יּ ִָמים אֲ ׁ ֶ
או ֶאת ּ ֵ
ּ ַב ּ ִמ ְד ָּבר ַא ְר ָּב ִעים ָׁשנָה וְ נ ְ ׂ
ָש ּ
שה
נוא ִתי .אֲ נִ י ה' ִ ּד ּ ַב ְר ִּתי ִאם לֹא זֹאת ֶאעֱ ֶׂ
יד ְע ּ ֶתם אֶ ת ְּת ּ ָ
או ֶאת עֲ וֹ נ ֵֹתיכֶ ם אַ ְר ָּב ִעים ָׁשנָה וִ ַ
יוֹ ם יוֹ ם לַ ּ ָׁשנָה יוֹ ם לַ ּ ָׁשנָה ִּת ְ ׂש ּ
ָשים מוֹ ִצ ֵאי ִד ּ ַבת הָ ָא ֶרץ ָר ָעה ּ ַב ּמַ ּגֵפָ ה
תו הָ אֲ נ ִ ׁ
מו וְ ָׁשם יָמֻ ּ
ְלכָ ל הָ ֵע ָדה הָ ָר ָעה הַ ז ֹּאת הַ נּוֹ ָע ִדים ָעלָ י ּ ַב ּ ִמ ְד ָּבר הַ ז ֶּה י ּ ִַת ּ ּ
תו .וַ י ָּמֻ ּ
ִל ְפנֵי ה'" )במדבר י"ד ,כ"ח -ל"ח(

קרה פה משהו .לא עוד "מה טובו אוהליך יעקב" ,אין יותר" -לויים ואהרונים ושבעים זקנים ,חגים ושבתות
ומופתים ואותות" ,5הכל עצר .אין הדיבור מתייחד עם משה ,ישראל נזופים לפני המקום ,6גרועים מכלה שזינתה
תחת חופתה.7
ההוכחה הטובה ביותר לדברי אודות המציאות של בנ"י במדבר במשך  38שנים נמצאת באיכה רבה:
"א"ר לוי כל ערב תשעה באב היה משה מוציא כרוז בכל המחנה ואומר צאו לחפור והיו יוצאין וחופרין קברות
וישנין בהן ,לשחרית היה מוציא כרוז ואומר קומו והפרישו המתים מן החיים והיו עומדים ומוצאין עצמן חמשה
עשר אלף בפרוטרוט חסרו שש מאות אלף"...

8

המדרש ממחיש לנו בצורה נוקבת את האווירה הנוראה שבה חיו בני ישראל במשך עשרות שנים -נזופים,
מקוללים ,דחויים .בכל ערב תשעה באב נחפרים שש מאות אלף קברים ,בני אדם המחכים למותם הגואל הולכים
ושוכבים בהם -תמונה מזעזעת ללא ספק.

ב .מבול:
כאשר בוחנים את עונשם של בנ"י -רואים בנקל כי הוא דומה לעונשם של אנשי דור המבול .מדבר לעומת מבול.
בשני המקרים העונש גורם או מתרחש ב)מתאפיין ב(מציאות של שממה :מים המוחים את היקום ומדבר ציה

4

מסכת תענית דף כ"ט ע"א "ותשא כל העדה ויתנו את קולם ויבכו העם בלילה ההוא .אמר רבה אמר רבי יוחנן אותו לילה ליל
תשעה באב היה אמר להם הקדוש ברוך הוא :אתם בכיתם בכיה של חנם  -ואני קובע לכם בכיה לדורות".

5

מתוך 'אש תוקד בקרבי' ,קינה לתשעה באב המשווה את יציאת מצרים ליציאה מירושלים.

6

רש"י דברים פרק ב' פסוק ט"ז 'שכל ל"ח שנה שהיו ישראל נזופים לא נתייחד עמו הדבור בלשון חבה פנים אל פנים וישוב
הדעת ,ללמדך ,שאין השכינה שורה על הנביאים אלא בשביל ישראל'.

 7ביטוי שנזכר בגיטין דף ל"ו ע"ב בהקשר של חטא העגל ,שעליו ,כאמור מחל הקב"ה.
 8פתיחתא ל"ג ד"ה רבי זעירא .אני מתייחס כאן לחלקו הראשון של המדרש העוסק ב 38השנים שבהם טרם כלו מתי מדבר.
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וצלמוות .הרב חרל"פ אינו מזכיר את בנ"י הנזופים במדבר  -אך נלע"ד שזוהי דוגמה מצוינת למילותיו" :בכל זאת
כמה חלקים של האדם ושל הבריאה הולכים וכלים על ידי זה" .אין אנו יודעים על מה נגזר כליה באותו הדור ,כפי
שא"א לדעת זאת בוודאות בשאר דורות  -אך עכ"פ הרב חרל"פ מזכיר בחשש שהדברים אכן קורים ,חלקים מן
הבריאה אכן נהרסים וכלים.
הדוגמה הקיצונית ביותר למציאות שתיארנו היא דור המבול .דור זה הינו דור חוטא ,מושחת ומלא זימה ,דור
ש'זכה' להיות בין אלה שאין להם חלק לעוה"ב ,9וכמו שתיאר בצורה קיצונית במיוחד מדרש רבה:
"רבי עזריה בשם רבי יהודה בר סימון אמר הכל קלקלו מעשיהן בדור המבול ,הכלב היה הולך אצל הזאב,
והתרנגול היה מהלך אצל הטווס ,הדא הוא דכתיב כי השחית כל בשר ,השחית כל אדם אין כתיב אלא כי
השחית כל בשר ,רבי לוליאני בר טברין בשם רבי יצחק אמר אף הארץ זינתה ,היו זרעין לה חטין והיא מפקא
זונין ,אילין זונייא רבה ,מן דרא דמבולא אינון" )בראשית רבה פרשה כ"ח ד"ה ח' 'רבי עזריה'(

נשזור כעת את דברינו עם מה שאמרנו על האדם הראשון -אדם שגורש מגן עדן נכנס לתחושה כזו באופן פרטי,
העולם העצוב שהוא שוכן בו מתדרדר מדחי אל דחי במשך עשרה דורות של חוטאים -וכדברי המדרש:
"עשרה דורות מאדם ועד נח וכו' ירדו לידי חמס וגזל ,שנאמר 'ותמלא הארץ חמס' ,ירדו לידי גילוי עריות,
שנאמר 'כי השחית כל בשר את דרכו' וגו' ,ירדו לידי שפיכות דמים ,שנאמר 'וירא אל-הים את הארץ והנה
נשחתה'".

10

ָדינוּ ִמן ָה ֲא ָד ָמה ֲא ֶשׁר ֵא ְר ָרהּ
וּמ ִע ְצּבוֹן י ֵ
ַח ֵמנוּ ִמ ַמּ ֲע ֵשׂנוּ ֵ
ַיִּק ָרא ֶאת ְשׁמוֹ נ ַֹח ֵלאמֹר זֶה יְ נ ֲ
בנוסף  -התורה מספרת כי" :ו ְ
ה'" ,כעת ברור מאיזה עיצבון נח אמור לנחם את בני האדם ,עיצבון שהפתרון היחידי לגביו הוא "לשחת כל בשר
אשר בו רוח חיים מתחת השמיים" )בראשית ה' ,י"ז( .וכדברי הרב חרל"פ" -כענין שמצאנו בעת שהקב"ה הביא מבול
על הארץ ,שעל ידי שהתנחם הקב"ה על אשר עשה את האדם בא המבול להחריב את הכל".
אם כן -ראינו שישנן שתי אפשרויות להגיע לתחושה נוראית ועצבונית זו:
א( בעקבות עונש על חטא נורא -בנ"י במדבר ,אדם הראשון.
ב( החטא עצמו יוצר את התחושה  -הדוגמאות מחיי היומיום שהבאנו למעלה ,דור המבול.
אמנם ,המעגל הוא שלם -תחושת אפסות ואבדון שנוצרת באדם בגלל עונש חמור -בוודאי תיצור בהמשך
הדרך חטאים נוספים ,האדם יחפש ריגוש חדש ,אקסטזה עוצמתית יותר שתזרה אותו הלאה הלאה מן

 9מסכת סנהדרין פרק י משנה ג' ' :דור המבול אין להם חלק לעולם הבא ואין עומדין בדין שנאמר לא ידון רוחי באדם לעולם לא
דין ולא רוח'.
10

אליהו זוטא פרשה י' ד"ה 'עשרה דורות מאדם' .המדרש מפורט יותר ,הנוסח שהובא כאן הוא מה שכתב הרב כשר ב'תורה
שלמה'.
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המציאות שבה הוא חי -אך תגרום לו לעבור על עוונות מרובים וחריפים הרבה יותר

11

שעליהם ייענש ויחזור

לאותה אפסות וריקנות רעה.

ראית הטוב ומידת החסד
בחלק הראשון של המאמר עסקנו בהגדרת הבעיה  -התחושה הקשה גורמיה ותוצאותיה .כעת ,נמשיך ללכת בדרך
שסלל לנו הרב חרל"פ וננסה לעסוק בפתרון  -המסלול הבטוח ליציאה ממצבים שכאלה.
בגדול ,הפתרון שמדבר עליו הרב חרל"פ הוא 'ראית הטוב' ,אלא שיש לברר כיצד הדבר פועל למעשה ,מהי הפעולה
הפנימית שיוצרת 'ראית טוב' על תחושות אובדן וריקנות.
כותב הרב חרל"פ בהמשך הפסקה:
"לכן אלה אשר קרבת ה' יחפצון ואשר משתתפים בצערו של הקב"ה עליהם להיות עלזים ושמחים ולמצוא
ענג ונחת מן הבריאה לשום עליה עין לטובה -,שכן שימת עין לטובה פועלת שהעין תראה רק טוב ,ולפי
שמטבע העין לראות כל מה שיש ,בהכרח שכל רע יכחד מן העולם ,כדי שהעין תראה באמת רק טוב ,וכשם
שבא לראות כך בא ליראות  -ובזה מעוררים את החפץ העליון ,ליצור ולברוא ,ויתקים "יהי כבוד ד' לעולם
ישמח ה' במעשיו" ,ומהפכים את כל הדינים לרחמים גדולים וחסדים עליונים וטובים" ,ברגע קטון עזבתי
וברחמים גדולים אקבצך בשצף קצף הסתרתי פני רגע ממך ובחסד עולם רחמתיך אמר גואלך ד' ,כי מי נח לי
אשר נשבעתי מעבר מי נח עוד על הארץ כן נשבעתי מקצוף עליך ומגער בך"

על פניו ,נדמה כי אנו מדברים על המשפט המוכר 'תחשוב טוב יהיה טוב'

)אודי דווידי ,שם,

שם ,ע"ש(' ,חיוך הוא קו

עקום שמיישר המון דברים' -ועוד אי אלו משפטי חכמה .כמובן ,אין לזלזל בתוכן הדברים אבל כמדומני שהרב
חרל"פ התכוון כאן למשהו מעט שונה  -או עכ"פ עמוק.
ובכן ,בסוף החלק המוכר יותר של אגרת תקנ"ה ,לאחר ההסבר המפורסם של הרב זצ"ל לרדב"ז אודות חמורו של
משיח ,סימני הטהרה הפנימיים ודרכו של רב יוסף ,הרב קוק כותב את המשפטים הבאים:
"...ואמרו בזוהר ,שחסדיו של משה היו גדולים משל אברהם ,שאברהם אבינו ,אע"פ שמדת חסדו היתה גדולה
מאד ,ולא היה כנח שלא בקש רחמים על רשעים בני דורו ,מ"מ לא בקש רק בתנאי' :אולי ימצאון שם עשרה',
אבל משרע"ה בקש בלא שום תנאים' :אם תשא חטאתם ,ואם אין -מחני נא מספרך אשר כתבת'"...

תמיד ידענו כי מידתו של אברהם היא חסד -אב המון גויים אשר ביתו פתוח לארבע רוחות השמיים -ואילו כאן
הרב עוסק בחסדיו של משה ,שהם ,כדבריו ,למעלה מחסדיו העצומים של אברהם.

11

אני משתמש כאן במילה 'עוון' במובן כפול המשמש גם לתיאור מעשים שהם לא חטאים מפורשים מן התורה אלא חוטאים
לחיים הבריאים והטבעיים של האדם) .מה שעכ"פ נכנס להגדרה של 'רוח התורה'(.
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מסתבר ,שאצל משה רבנו ישנן שתי בחינות -מצד עצמו ,ומצד העיניים שלו .את הדברים מרחיב הרב בפסקה
מרתקת בשמונה קבצים:
"משה יש לו שתי בחינות :מצד עצמו ,ומצד טובת עין שלו .הצד המשיחי של משה זאת היא מידת טובת עין שלו,
שבשבילה הכניס את הערב רב אל תוך האומה ,ומצידה מסתעפות ממנו כל הנשמות כולן ,גם של פחותי ערך,
וכל הדורות כולם ,עם כל ירידותיהם .מצד עצמו שורש הוא רק לתלמידי חכמים ,וכל תלמיד חכם הוא ניצוץ
ממשה .ישנם אמנם חכמים כאלה ,שבהם ספוג הניצוץ הכפול ,של העצמיות ושל טובת העין ,והם קשורים הרבה
אל תלמידי חכמים שבדור באהבה ,וחפץ לב בטובתם וכבודם ,ועם זה הם קשורים אל כלליות האומה ,לכל
דרגותיה וכל פרטיה ,ואינם זורקים מתוך דאגתם גם את הרשעים היותר קיצוניים ,שהם מצפים לתיקונם .לפעמים
שני הניצוצות הללו מאירים בבת אחת ,ולפעמים אחד נעלם ואחד נגלה :כשהניצוץ העצמיותי נגלה ,אז מתגברת
היא האהבה לתלמידי חכמים ,וכשהניצוץ השני של טובת עין נגלה ,מתגברת האהבה הכללית של עזוז החסדים,
מקור תורת חיים ואהבת חסד" )שמונה קבצים ,קובץ ב' ,קט"ו(

כלומר  -אצל משה רבנו אפשר למצוא שני כיוונים:
 .1הראשון והמוכר הוא משה מצד עצמו = תורה .כל תלמיד חכם הוא ניצוץ מנשמתו של משה ,שקיבל
מסיני כל מה שתלמיד ותיק עתיד לחדש )ויקרא רבה פרשה כב ד"ה א' איש איש(.
 .2השני הוא מצד העיניים שלו  -משה הינו איש האהבה והחסד שעיניו הרואות עמוק ופנימה מקבלות
אפילו את הערב רב אל תוך האומה.
עיניו של משה רואות למרחוק ,יש בהן כח עצום של חסד ,מוכנות להעלות ולמתק את כל המציאות ואף זו
הפחותה והמכוערת ביותר .החסד העליון )שמעבר לעשיית החסד בעולם המעשה( משמעותו היכולת להכיל את
עומקו של הרע בתוך הטוב .זוהי מעלתם של צדיקים עליונים ,המגיעים לכדי 'קשורים אל כלליות האומה ,לכל
דרגותיה וכל פרטיה ,ואינם זורקים מתוך דאגתם גם את הרשעים היותר קיצוניים ,שהם מצפים לתיקונם'.

12

הדרך בין הבחינה המיוחדת של העיניים אצל משה אל 'ראית הטוב' קצרה .ראית הטוב היא בעצם אותו חסד
עליון ,סגנון של הסתכלות ,הבטה באופן שונה על הווית החיים כולה ,יכולת הפנמה פנימית של המציאות הפשוטה
שנמצאת למולנו.

 12לדעתי -זו גם משמעותו של הביטוי 'תורת חסד' שנתברכה בו האישה הטובה במזמור 'אשת חיל' .גם הגמרא )סוכה דף מ"ט עמ'
ב'( מזכירה את הביטוי ועוסקת בו" :אמר רבי אלעזר :מאי דכתיב פיה פתחה בחכמה ותורת חסד על לשונה וכי יש תורה של
חסד ויש תורה שאינה של חסד? אלא :תורה לשמה  -זו היא תורה של חסד ,שלא לשמה  -זו היא תורה שאינה של חסד .איכא
דאמרי :תורה ללמדה  -זו היא תורה של חסד ,שלא ללמדה  -זו היא תורה שאינה של חסד" .תורת חסד היא תורה המקדמת את
המציאות ומעלה אותה .הדבר נכון בוודאי לאיכא דאמרי השני המדבר על תורה 'ללמדה' -תורה כדי לקדם את העולם ,לשכלל
אותו ,להחיל אותה גם על אחרים ,וכן י"ל על האיכא דאמרי השני במובנה העמוק של תורה 'לשמה' .אכמ"ל.
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בחלק 'החסידות' שבסוף אורות הקודש ג' מקדיש הרב כמה פסקאות לנושא זה של החסד העליון ,13תחת הכותרת
'העין העליונה' הוא כותב את הדברים הבאים:
"עבודה גדולה ומאירה היא להסיר את הכעס מן הלב לגמרי ,להביט על הכל בעין יפה ,בחמלה של חסד ,שאין
לה גבול ,להדמות לעין העליונה ,עינא עלאה ,עינא דכולא חיורא ,גם על מה שעושים הרשעים ,גם על הרעים
היותר מוחלטים ברשעות ,לחמול על היותם נשקעים בבוץ הרשעה ,ולמצא את הצד הטוב שבהם ,ולמעט
את הערך של החובה ,ולהרבות את ערך הזכות גם על המסיתים והמדיחים ,שעליהם נאמר לא תחמול ולא
תכסה ...וכשאנו מתבוננים על האגדה האומרת ,מבני בניו של סיסרא למדו תורה בירושלם ,מבני בניו של
המן למדו תורה בבני ברק ,אנו חודרים לעומק החסד  ,שאין לנו להסחף בזרם של שנאה גם על האויב היותר
נורא .ומזה אנו דנים דין קל וחומר לאותם שהם גורמים לנו צער בדעותיהם ועניני הריסה שלהם ,בשביל מטרות
טובות לפי דעתם ,וקל וחומר כשהמטרות הטובות הן יוצאות מן הכח אל הפועל ועושות דברים טובים ומתוקנים.
אף על פי שעם הטוב יש בו גם כן רע וקלקול ,אין הרע מבטל את הטוב) "...אוה"ק ג' עמ' שכ"ו -שכ"ז(

אנו נדרשים לעבודה גדולה אל עבר העין הטובה ,אין מדובר בהתלהבות רגשית רגעית אלא בחיים שלמים ,ארוכים
ומורכבים מתוך הכרה זו.
באותה קבוצת פסקאות שהזכרנו למעלה כותב הרב את המילים המוכרות הללו:
"אהבת ישראל ,והעבודה של הסנגוריא על הכלל ועל הפרטים ,איננה רק עבודה הרגשית לבדה ,כי אם מקצוע
גדול בתורה ,וחכמה עמוקה ורחבה ,רבת הענפים ,שכולם צומחים ויונקים מלשד טל אור תורת חסד" )אוה"ק ג'
עמ' שכ"ה ,מופיע גם באורות ישראל ב' ,א'(

המילים ידועות ,כמעט קלישאה ,אך נראה לי שבגלל זה לא חשבנו עליהן אי פעם ברצינות .נשאל שאלה פשוטה:
מה מחדש לנו הרב בפסקה הזו? 14וכי לא היו אוהבי ישראל לפניו? מה עם ר' אריה לווין ,ה'אוהב ישראל' מאפטא
ור' לוי יצחק מברדיצ'ב' -סנגורן של ישראל'?? כמובן ,כולם קדושי עליון ואין לפקפק לרגע בהכרתם העליונה.
הרב קוק מחדש )או לפחות הראשון שמנסח שיטה שמבארת( בדיוק את הנקודה שאנו עוסקים בה :ראית הטוב
העליונה ,עינא דכולא חיורא ,מידת החסד המקיפה עולמות .על אהבה כזו מדבר הרב ,ומידת אהבה וחסד שכזו -
אינה רגש מתפרץ גרידא ,אלא 'מקצוע גדול בתורה וחכמה עמוקה רבת הענפים' -היונקים מאורה של תורת חסד.
לשם אנו נדרשים  -אל הדגל הזה הננו קרואים .כמובן ,יש לזכור כי ההסתכלות השלמה שייכת למשה רבנו גדול
הדורות כולם  -אך וודאי שיש מדרגות שמסוגלים אנו לאחוז בהן.

 13רוב הפסקאות בעמ' שי"א -שמ"ט .פסקאות שהזכיר ראש הישיבה בשיחה לפרשת לך לך.
 14ובעצם בכל הפרק העוסק ב'אהבת ישראל' באורות ישראל.
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ובעולם המעשה??
לסיום ,נדגיש בקצרה את ההתבטאות המעשית של הדברים שעסקנו בהם לאורך המאמר  -באדם הפרטי ובכלל
ישראל.
ביחיד  -כלל גדול הוא שהאדם קרוב אצל עצמו וע"כ יחפש ויחקור האדם את דרכו הייחודית אל 'ראית הטוב' שלו,
המעלה שהוא מסוגל להגיע אליה בדרך אל העין העליונה של משה רבנו .חיים בתרבות מערבית המהווה מצע נח
לשקיעה במציאויות שכאלו מחייבת את האדם לעסוק כל הזמן בראית טובו של הקב"ה ,בבירור החסד הגדול
שאיננו פעולה הרגשית בלבד אלא מלאכה קשה וברצוני לומר  -הכרחית ,לנוכח אווירת הכליה והאיבוד העצמי
הפושה בעולמנו.
מחשבות אל הכלל -כמדומני שכיום נוצר מצב שבו אוסף של פרטים עצובים גורם לתחושת ריקנות ואובדן כללית
בציבור .15אדם העובר במרכזי הקניות או קורה עיתון מזדמן יחוש ללא מאמץ רב באותה 'מחשבת נוח לו לאדם
שלא נברא משנברא' .במציאות כזו מוטלת עלינו ,השואפים לפחות להכלל בהגדרה של 'אלה אשר קרבת ה'
יחפצון' להשתתף באמת בצערו של הקב"ה .להצליח להפנים את התחושה הכללית ,לראות נכוחה על כמה עולמים
נגזר כליון בשל ההרגשה העצבונית ששרוי בה עמ"י  -ומתוך הכרה זו לבוא לידי 'ראית הטוב' ,להצליח לראות את
המציאות בעיניו של משה ,לקנות את מידת החסד העליונה והטמירה ולהחיל אותה על המציאות הרעה הבאה
בעטיו של חטא .זוהי מטלה כבדה ,החטאים התופעות והדעות הנובעות ממקורות שליליים יוצרות בהכרח
תחושות עיצבון ואובדן עמוקים וריקניים מאוד .אך כשנעלה ,כיחידים וכציבור ,למדרגתו של משה ,אל העין
העליונה ,לראות את בניו של המן לומדים תורה בבני ברק -אזי יתקיים בנו הפסוק שבו חותם הרב חרל"פ את
ובחֶ סֶ ד עוֹ לָ ם ִרחַ ְמ ִּת ְ
יך ָאמַ ר ּגֹאֲ לֵ ְך ה'")ישעיהו נ"ד ח'(.
שצֶ ף ֶקצֶ ף ִה ְס ּ ַת ְר ִּתי פָ נַי ֶרגַע ִמ ּמֵ ְך ּ ְ
הפסקהּ ְ " :ב ׁ ֶ

לא בכדי מובא דווקא הפסוק הזה בסוף הפסקה ,נראה לי שהרב חרל"פ מפרש את הפסוק במשמעות הבאה :ה'
אומר לעמ"י :אומנם 'הסתרתי פני רגע ממך' אבל ,ע"י 'חסד עולם' -חסד עליון ממדרגת עינו של משה  -תזכו בני -
ל'רחמתיך' .אכי"ר .ווכמל"ש.

 15בשונה מבנ"י במדבר שעליהם חל הייאוש ככלל.
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הקדמה
כוונתי במאמר הייתה להצביע על דמיון מסויים בין שתי תחומים בהם יש קושי ראשוני בהגדרת המצווה הכתובה
בתורה .נושא אחד הוא נושא הקידושין ,והשני נושא התשובה .אנו מכירים שני מושגים הקשורים לתהליך יצירת
קשר האישות בין בני זוג :קידושין ונישואין .היחס בין שני מרכיבים אלו הוא לא כ"כ ברור ,בראש ובראשונה
בהבנת המרכיב המוגדר כמצווה מצד התורה .גם בתחום התשובה קיימת כפילות כזאת ,התשובה והוידוי ,ולא
ברור מה מוגדר בתור המצווה המוטלת על האדם.
נציג הסברים שונים שעלו ליחס בין המושגים השונים ,שמשמעותם בצידם ,אך מטרתי המרכזית הייתה להצביע
על כיוון משותף אפשרי לשתי המצוות האלו בהם התורה ניסתה להעביר מסר חדש .מתוך העיון בהגדרות
האפשריות ננסה לגעת במסרים אלו ,ואולי מאחד נלמד על השני.1

קידושין ונישואין
הקושי אותו הזכרנו לגבי הגדרת היחס בין הקידושין לנישואין בולט מאוד בדברי הרמב"ם במקומות שונים .בספר
המצוות )ריג( ובהלכות )אישות א ,א( משמע מלשונו שהמצווה היא בקידושין:

 1חלק גדול מהדברים עלו במהלך לימוד מסכת קידושין בישיבה ,בשיעורים הכלליים ובשיעורי העיון.
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"היא שצונו לבעול בקדושין ולתת דבר ביד האשה או בשטר או בביאה וזו היא מצות קידושין".
"...כיון שניתנה תורה נצטוו ישראל שאם ירצה האיש לישא אשה יקנה אותה תחלה בפני עדים ואחר כך תהיה
לו לאשה שנאמר כי יקח איש אשה ובא אליה וליקוחין אלו מצות עשה של תורה"...

אך מתוכן הדברים ,וכן מניסוח המצווה" :לבעול בקידושין" ,ברור שגם הנישואין הם חלק בלתי נפרד מהגדרת
המצווה .לדוגמא ,בכותרת להלכות נראה שהנישואין מודגשים יותר:
"הלכות אישות יש בכללן ארבע מצות שתי מצות עשה ושתי מצות לא תעשה וזה הוא פרטן :א .לישא אשה
בכתובה וקידושין ב .שלא תבעל אשה בלא כתובה וקידושין"...

בהסבר שיטת הרמב"ם ניתן להעלות כיוונים שונים ,אך קודם ננסה להראות שגם במצוות התשובה יש תופעה
דומה.

תשובה ווידוי
לכאורה מצוות התשובה פשוטה להגדרה ,שהרי אמנם היא כוללת מרכיבים שונים )חרטה ,עזיבה ,קבלה להבא,
וידוי וכו'( -אך הם נובעים ישירות מהצורך ליצור שינוי .ע"פ זה ,ברגע שאדם מקבל החלטה להתחיל בדרך חדשה,
הוא בעצם קיים את המצווה .מתוך עיון בדברי הרמב"ם אנו פוגשים שוב שני מושגים שהיחס ביניהם אינו ברור:
התשובה והוידוי.
בספר המצוות )מצווה עג( משמע שמדובר בשני עניינים נפרדים ,שמביניהם דוקא הוידוי הוא מצווה:
"היא שצונו להתודות על העונות והחטאים שחטאנו לפני האל ולאמר אותם עם התשובה וזהו הודוי ...הנה
נתבאר לך מכל מה שזכרנוהו כי הודוי מצוה בפני עצמה וחובה לחוטא על איזה חטא"...

לעומת זאת ,בכותרת להלכות תשובה ובהלכות

)א ,א(

נראה קצת אחרת -הרמב"ם שם כורך את מצוות הוידוי יחד

עם התשובה ,כך שנראה שמדובר בעניין אחד:
"הלכות תשובה מצות עשה אחת והוא שישוב החוטא מחטאו לפני ה' ויתודה וביאור מצוה זו ועיקרים הנגררים
עמה בגללה בפרקים אלו".
"כל מצות שבתורה בין עשה בין לא תעשה אם עבר אדם על אחת מהן בין בזדון בין בשגגה כשיעשה תשובה
וישוב מחטאו חייב להתודות לפני האל ברוך הוא ...וידוי זה מצות עשה כיצד מתוודין אומר אנא השם חטאתי
עויתי פשעתי לפניך"...

מציאות ומעשה
לא מדובר בדמיון של ההגדרה הבסיסית ברמב"ם בלבד .אף במפרשים הבאים להסביר את היחס בין המושגים ,וכן
במקומות שונים בדברי הרמב"ם עצמו ,הדמיון נמשך .הן בנושא האישות והן בנוגע לתשובה אנו פוגשים
אפשרויות דומות להסבר היחס בין צמדי המושגים קידושין-נישואין ותשובה-וידוי.
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לצורך חידוד ההשוואה נתחיל מדברים בנוגע לתשובה .מתוך דברי עבודת המלך על הלכות תשובה לרמב"ם

)א ,א(

עולה שמצוות התשובה ממוקדת דווקא בוידוי:
"הלא אין זה דין ,שהלא כמובן אם אדם עובר על איסורין ,ומכיר חטאו ואינו כופר חלילה בהשי"ת ,בודאי
יתחרט על אשר עשה ,כי השחית את נפשו וענוש ייענש ,אולם עיקר דין חידוש מ"ע של התשובה הוא החיוב
להתוודות"...

עצם החזרה בתשובה היא מציאות מובנת מאיליה לעובד ה' ,ומה שהתורה דרשה הוא ,שאת הבחירה הזאת לתקן
את הנפש בשחיתותה צריך לעגן בוידוי .באופן מפתיע אפשר לראות תפיסה דומה הנובעת מדברי הרמב"ם בהלכות
אישות )א ,ד(:
"קודם מתן תורה היה אדם פוגע אשה בשוק ,אם רצה הוא והיא לישא אותה ,מכניסה לביתו ובועלה בינו לבין
עצמו ותהיה לו לאשה .כיון שנתנה תורה נצטוו ישראל שאם ירצה האיש לישא אשה ,יקנה אותה תחלה בפני
עדים ואחר כך תהיה לו לאשה ,שנאמר )דברים כב( כי יקח איש אשה ובא אליה":

גם פה מוצגת מציאות פשוטה של נישואין ,והתורה באה ומחדשת שלב של קידושין שנותן מימד נוסף.
ההסבר העולה משני התחומים מצביע על הבנה של מושג אחד בכל תחום ,הנישואין והתשובה ,כמציאות
עובדתית קיימת באנושות אף קודם מתן תורה .התורה לקחה מונחים אלו והוסיפה מושג אחר שנותן אופי ייחודי
לנישואין ולתשובה ביהדות ,שכמובן יש לבררו.
אפשרות אחת להסביר את הדברים הוא תוך שימוש במושג המוזכר לגבי התפילה' ,מעשה מצווה' .הגרי"ד מסביר
ב'על התשובה' את הוידוי בתור מעשה ספציפי ,מוגדר ,שמטרתו לעגן את תהליך התשובה במעשה מוגדר ומחייב,
בדומה לקבלת עול מלכות שמיים בקריאת שמע .וכדברי הגרי"ד )על התשובה ,עמ' :(62
"זוהי מצווה שעיקרה אינו במעשים ובפעולות ,אלא בתהליך הנמשך לעיתים על פני שנות חיים ,תהליך
שתחילתו בחרטה ,ברגש אשמה ...אינה קשורה במעשה אחד ומכריע ...ואז ,לאחר שהשתנה ונעשה אדם אחר,
מגיע מעשה התשובה .ומה מעשה התשובה? הוה אומר :הוידוי".

בהקשר של קשר האישות בין בני הזוג ,אפשר להגדיר את הקידושין כמעשה הקנייני המחייב של הקשר ,שממנו
בפשטות נובעים כל ההתחייבויות הממוניות שבין בני הזוג .הקשר הממשי ,הנישואין ,חלים רק בהמשך ,במעמד
שבאמת נתון למחלוקת בגלל הקושי להגדירו בפעולה ספציפית מוגדרת .הגדרה זו בולטת מאוד בדברי הרמב"ם על
המציאות קודם מתן תורה ,שלא כללה קידושין .המציאות של חיים משותפים היא הנישואין ,והקידושין לוקחים
את המציאות הזאת ונותנים לה יסודות איתנים בעזרת הקידושין.
נזכיר כאן בקצרה שבהלכות אחרות עוסק הרמב"ם בהבדלים בנושא הפילגש והזנות ,ועולים משם שתי בעיות
מרכזיות :חור הייחודיות )כלומר :יחיד( בקשר בין האיש והאישה ,והארעיות של הקשר .מיותר לציין שאין חובה
לומר שכל קשר קודם מתן תורה היה זנותי ,אך מעשי הקידושין בנו מסגרת מחייבת בהם מימדי זנות אלו לא
אמורים להתקיים .מבחינה זו ,זהו מעשה דומה לוידוי או קריאת שמע ,בהם יש עיגון של מציאות שהתורה
מעוניינת בה )חרטה \ קבלת עול מלכות שמים ועול מצוות( ,במעשה מוגדר.
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שלבים בתהליך
מאידך ניתן להסביר את שתי המצוות באופן שונה ,כתהליכים המורכבים משני שלבים ,והדברים מובאים במפורש
לגבי שני תחומים אלו:
א( לגבי תהליך התשובה ניתן לראות זאת בדברי הרמב"ם )תשובה ב ,ב(:
"ומה היא התשובה הוא שיעזוב החוטא חטאו ויסירו ממחשבתו ויגמור בלבו שלא יעשהו עוד שנאמר יעזוב
רשע דרכו וגו' וכן יתנחם על שעבר שנאמר כי אחרי שובי נחמתי ויעיד עליו יודע תעלומות שלא ישוב לזה
החטא לעולם שנאמר ולא נאמר עוד אלהינו למעשה ידינו וגו' וצריך להתודות בשפתיו ולומר עניינות אלו
שגמר בלבו".

ובמבי"ט )קרית ספר ,הלכות תשובה סימן א(:
"התשובה והוידוי מצווה אחת היא ,שאין וידוי בלא תשובה ,כי מי שמתוודה ואינו גומר בליבו לשוב הוא כטובל
ושרץ בידו ,והוידוי הוא גמר התשובה; אע"ג דמשהרהר תשובה בלבו נקרא צדיק גמור ,אפילו הכי לא הוי
תשובה מצוה בפני עצמה אלא עם הוידוי שהוא גמר התשובה"...

ב( לגבי תהליך הנישואין הדברים מופיעים בדברי ר' אברהם בן הרמב"ם )כס"מ אישות א ,ג(:
"וליקוחין אלו מצוות עשה לפי שהן תחילת מצוות הנישואין אבל אירוסין בלא נישואין ודאי לא השלים
המצווה עדיין".

במקורות האלו הכיוון הוא שונה ,ומציג את צמדי המושגים כתהליכים ,וברור שלכל אחד מהם משמעות בפני
עצמו .לדוגמא בנוגע לתשובה ,התשובה עצמה נותנת מעמד של 'צדיק' לעומת שם רשע ,אבל רק הוידוי מאפשר

כפרה על החטאים )וע"ע מנח"ח

שסד( .לגבי נישואין וקידושין ההסבר יהיה מורכב יותר ,אך ניתן להסביר את

התהליך כיצירת שלב של מחוייבות ממונית ומשפטית ,ולעומת זאת שלב ממשי יותר של חיים משותפים ,בהכנסה
לבית וכדו' .אפשרות אחרת היא לומר שהקידושין עוסקים בפן של ההרחקה והאיסור ,ואילו הנישואין עוסקים
בקישור החיובי בין איש לאשתו.2
השאלה העולה פה היא לא רק 'מה התורה הוסיפה' כמו בהבנה הקודמת ,אלא גם מה המשמעות של הסדר
בתהליך .ההסבר של שני שלבים מצביע על דרך ראויה לגשת לנושאים אלו .בהקשר של תשובה הדבר מובן ביותר,
שהרי ידועים הדברים שהמתוודה ללא תשובה הרי הוא "כטובל ושרץ בידו" .בהקשרים של קידושין ונישואין יש
לבדוק יותר לעומק מה המשמעויות של שלב הקידושין כקודם לנישואין.
לא נרחיב בכל כאן ,אך נראה שהמשמעויות העיקריות של שלב זה הן ההתחייבויות הממוניות )ביטוי של הצד
'הקנייני'( ומאידך ההתחייבויות האיסוריות )ביטוי צד 'ההקדש'( .שתי הכיוונים באים לידי ביטוי בגמרא ובדברי

 2וע"ע בשיעורים הכלליים של הר"ב למסכת קידושין.
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התוס' בקידושין

)ב :וד"ה דאסר לה(

בהסבר הביטוי קידושין .התורה ראתה לנכון להקדים שלב משמעותי של

התחייבויות לבנייה יציבה של הנישואין.

משמעויות
למרות שהצבענו על שני הסברים שונים ,ננסה להכליל ולומר שבסופו של דבר התורה ניסתה לעצב מחדש את
המציאות הקיימת של האדם ,אם ע"י תהליך נכון יותר המכיל מרכיבים מהותיים ,ואם ע"י הגדרת מעשה מחייב
לתהליך הזה .ננסה עתה להצביע על המשמעויות ועל קשרים אפשריים ביניהם.
כשמדברים על מעשה מצווה מסויים במצוות התשובה ,אפשר להצביע על כיוון העולה בדברי האחרונים בנוגע
לוידוי .וכך כותב החינוך )מצווה שסד(:
"משרשי המצווה ,לפי שבהודאת העוון בפה תתגלה מחשבת החוטא ודעתו שהוא מאמין באמת כי גלוי וידוע
לפני האל ברוך הוא כל מעשהו ולא יעשה עין רואה כאינה רואה ...גם מתוך הזכרת החטא בפרט ובהתנחמו
עליו יזהר ממנו יותר פעם אחרת לבל יהיה מכשול נכשל בו ,אחר שיאמר בפיו כזו וכזו עשיתי ונסכלתי במעשי
יהיה נגדר שלא ישוב לעשות כן ,ומתוך כך ירצה לפני בוראו ,והאל הטוב החפץ בטובת בריותיו הדריכם בדרך זו
יזכו בה".

וכך כותב הגרי"ד )על התשובה( בהזכרתו את מימד הוידוי במצוות התשובה:
"...כל תחושה ,רעיון והרהור מתבהרים לאדם ונתפסים על ידו לאחר שהצליח לבטאם במשפטים בעלי מבנה
הגיוני ודיקדוקי ...האדם עצמו אינו יודע מה מתרחש אף בלבו שלו ,עד שהוא מגבש הרגשיו ורעיוניו ויוצקם
לדפוס ביטוי ...אבל יש עוד מימד אחר לוידוי ...יש דברים הרבה שאדם יודע אותם ,אף הוגה בהם ,ובכל זאת
לא ירהיב להעלותם על שפתיו .האדם עקשן בטבעו ,בונה לו מחיצות בינו לבין עצמו ומורד גם במציאות
ובעובדות ...אלוקים ברא באדם מנגנון של הגנה עצמית המאפשר לו להתעלם מן העובדות ,לברוח מן
המציאות ,לא להכיר בה ולא לראות דברים כמות שהם ...הוידוי מכריח את האדם ,תוך ייסורים עצומים ,להכיר
בעובדות כפשוטן ,לבטא בבהירות את האמת כמות שהיא ...להסתכל לאמת בפנים ,ישר לעיניים ,להביט
נכוחה ,לשבור את מנגנון ההגנה העצמית ...לקרוע את המסווה לגמור בפה מה שגמר קודם לכן הלב) "...שם ,עמ'
(62

"המחשבה בלבד ,ותהיה אמיתית ונוקבת עד היסוד ,אינה תופסת עד שתגובש במילים .אם אתה רציני ברצונך,
אם באמת מתכוון אתה לדבר – אמור אותו ...הדיבור נותן למעשה התשובה ממשות) "...שם ,עמ' (152

הדומה בהסבר זה לנושא הנישואין הוא ,שמטרת המעשה המוגדר הוא ליצור משהו מחייב הרבה יותר ,שבו
מעוגנים ההשלכות ההלכתיות .תשובה בלי וידוי היא לא מחייבת ,אלו תחושות ומחשבות שערכן רב אבל יש
לממש אותם .כך גם בקשר בין בני זוג – יש לעגן את הרצון לקשר משותף במחוייבות ,ממונית או איסורית ,ולא
להישאר בתחום הרגש והרצון בהווה בלבד.
וכמו שבתשובה התהליך הזה חייב לקרות קודם שיוצרים את השיבה אל ה' ,כך גם באדם המנסה לבנות בית .אדם
שלא מתנער קודם מסיגים כלשהם של יחס מופקר אל הקשר ,הוא בעצם 'מקדש אישה ושרץ בידו' .תהליך
ההתקדשות ,ההפרשה מכל העולם והאיסור של אשתו אף על האדם עצמו ,הוא סדר חיוני לבניין נכון.
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משמעות נוספת של הדברים עולה מתוך מושגי הנישואין .אחד הדברים הבולטים במחוייבות שיצרה תורה היא

האיסור של האישה על כל העולם והפיכת הקשר למשהו ייחודי בין שני בני הזוג )לא נכנס כאן לנשיאת
שתי נשים( .עניין זה במונחים של תשובה הוא אף הוא ברור למדי ,ובא לידי ביטוי אף בדברים אותם אומר
משה לישראל .כך בפסוק "פן יש בכם שורש פורה ראש ולענה" ע"פ המפרשים שם )דברים כט ,יז(:
"פן יש בכם -שמא יש בכם .אשר לבבו פונה היום -מלקבל עליו הברית" )רש"י(.
"והתברך בלבבו לאמר -כשישמע האחרים מתקללים באלות האלה ,הוא יתברך במחשבתו ויאמר בלבו :שלום
יהיה לי מכל אלה כאשר אלך בתאות לבי" )רמב"ן שם ,יח(.

אין אפשרות לקבל את הברית ולומר בלב דברים אחרים ,הקשר הוא ייחודי .הרב אלימלך בר שאול

)מערכי לב(

מסביר שתשובה קשורה לרצון לשנות ולהתנתק מחטא ,אך לאו דוקא מתוך מניעים כשרים .רק הוידוי משלים את
התשובה כתשובה 'אל ה'' -כשינוי המקרב לקב"ה דוקא ,מתוך מניעים של רצון לעבודת ה' .נביא כמה מדבריו
הקשורים לנקודה זו:
"לפי תפיסת התורה ,הנה התשובה שבין האדם לליבו אין בה שום בטחון שאמנם כנה היא .הרבה סיבות יכולות
לגרום שהאדם ירמה את ליבו ויהיה מרומה על ידו ...והוידוי ,זה המכיל לא הודאה בחטא גרידא אלא את כל
יסודות התשובה ,הוא המביא לכך כי התשובה תהיה אל ה' ממש ...באותה שעה מרגיש האדם ,כי עתה ומעתה
הוא כולו לה' ...כאן אין מקום להיות מרומה ...כאן עומד האדם לפני מי שחותמו אמת".

נקודה אחרונה בה נעסוק כאן קשורה לאפשרות שהתורה ביקשה להעביר מסר עוד יותר משמעותי בנוגע ליחסים
בין המושגים הנ"ל .עסקנו לעיל בכך שיתכן והקושי נובע מהבדל בין מושגים המגדירים מציאות ממשית )נישואין,
הרהורי תשובה( לבין מעשה מחייב .במבט מעט שונה ,ניתן לומר שהתורה ביקשה להסיט את תשומת לבנו
מההתמקדות במציאות ,בממשות.
למה הכוונה? בנביאים מובא פסוק העוסק ביחסים בין הקב"ה ועם ישראל ,המשתמש דווקא בביטוי הקשור
לקידושין ,השלב המעשי ,המגדיר:
"וכרתי להם ברית ביום ההוא ...וארשתיך לי לעולם וארשתיך לי בצדק ובמשפט ובחסד וברחמים :וארשתיך לי
באמונה וידעת את ה') ":הושע ב ,כ(

מדוע התורה מתמקדת בקידושין?

נראה שיש במימד הנצחי ,העקרוני ,שמעמידים הקידושין עניין מהותי.

המציאות יכולה להקשות ,לשבש ולמנוע מיצירת קשר אמיתי בכל מיני מובנים .ברגעים אלו צריך לזכור מהי
המהות העומדת בבסיס הקשר ,הם ביחסים בין אדם למקום והן ביחסים בין בני זוג וכל אדם אחר .הדגש על שלב
זה שלא היה קיים בעבר ,ואולי אף כמחוייב לבוא קודם יצירת המציאות עצמה ,ממקד אותנו במהות העקרונית
של הקשר שנוצר .התורה מכוונת לבנות קשר לא על בסיס מציאותי חולף בלבד ,אלא תוך החלטות עקרוניות,
מהותיות ,שמקווים להגשימם יחד אך לא תלויים בהם .וכן אנו מוצאים גם בדברי הגרי"ד לגבי התשובה

)על

התשובה ,עמ' :(52
"...מה פירוש הצירוף 'חטאתי לפניך'? ...היהדות מעמידה את האדם לפני ה' תמיד .אין ביהדות חלוקה לשני
עולמות ,האחד כשעומדים לפניו והאחר כשבורחים מפניו .האדם הוא תמיד לפניו ...בכל מקום ,בכל זמן ,לפני
האל ברוך הוא .אפס ,כשאדם חוטא ,הוא מרחיק עצמו מלפניו ...כל מהותה של מצוות התשובה היא בגעגועים,
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בכיסופים ,בערגון לשוב אל 'לפני' ...ועל כך כאשר בא האדם לידי וידוי ,הוא חייב לומר' :חטאתי ,עויתי,
פשעתי ,לפניך' ,כלומר  -תן לי לצאת מרשת חטאי ולחזור 'לפניך'".

דברים דומים אומר הגרי"ד לגבי המילה "אנא ,בשם "...המופיעה בוידוי ,שהוא מסביר כלשון שבועה

)שם עמ' (140

ולגבי עניין כל נדרי בערב יו"כ:
"השתעבדות אחת בלבד יש לנו והיא להקב"ה ולתורה שנתן לנו כדרך חיים ולסולם ערכים רוחניים שהתווה
לנו ...כל השבועות וההתחייבויות האחרות בטלות ומבוטלות ...אנו נכנסים ליום הכיפורים מתוך הצהרה של
חירות גמורה ...הננו בני חורין וחופשיים להכניס עצמנו ,כל כולנו ,לשבועה הגדולה ולהתייצב לפני ה' אלוקינו"...

סיכום
נסכם :ראינו שתי מצוות שבהן יש קושי מסויים להגדיר מה בדיוק התורה מצווה ,הקידושין והוידוי .בשתיהן קיים
מושג נוסף שלא ברור אם הוא מרכיב במצווה או עניין בעל מהות שונה ,ובדברי הרמב"ם ראינו שיש צדדים לכאן
ולכאן בהבנת היחס בין המושגים .העלנו שני כיוונים עיקריים; הבנת צמדי המושגים כתהליך בן שני שלבים ,או
הבנתם כמציאות מסויימת ,שהתורה יצרה מעשה ספציפי המעניק לו תוקף ומשמעות נוספים .את הביטויים של
ההסברים הללו ראינו בדברי הרמב"ם ובאחרונים בשני התחומים ,לפעמים בדמיון מפתיע.
ניסינו ללמוד ממכלול הדברים מספר משמעויות:
התורה רצתה לחזק את המחוייבות של תהליכים קיימים ,הן בנישואים והן בתשובה .ע"י הוידוי חזרתו של אדם
היא יותר ברורה ,יותר מחייבת .ע"י התחייבות ממונית ואיסורי קרבה אדם מחזק את המחוייבות שלו לקשר
שאותו הוא עומד ליצור עם אשתו.
התורה רצתה ליצור תהליך ברור ,בו ניגשים אל הקשר עם הקב"ה ועם בן הזוג רק לאחר עבודה רוחנית מסויימת.
אי אפשר להתוודות ללא הקדמה של תשובה ,ואי אפשר לקדש אישה קודם שאדם אוסר על כל העולם )ואף על
עצמו( את הקרבה לאשתו המיועדת .רק לאחר מכן נבנה הקשר ,באופן טהור וראוי יותר.
התורה מחדדת את הפן של הייחודיות שבקשר ,כלומר – התייחדות האדם כלפי הקב"ה לבדו ,וכלפי אשתו בלבד.
אדם מופרש ע"י הקידושין ממושגים של ארעיות והפקרות בקשר עם אשתו ,וכן מהרהורי לב וברית מזוייפת בינו
לבין אלוקיו.
התורה ממקדת את האדם במימד של הנצח ,בהחלטה העקרונית והמהותי לקיים קשר .האדם ועם ישראל
חוטאים ,אך אין בכך כדי לבטל את הברית ,וגם בקשר עם אשתו על האדם להבין שיש מהות בסיסית יותר
שמתוכה הם ניגשים לחיות יחד.
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חומר למחשבה
לפני שנסיים ,רציתי להעלות ואולי להשיב על שתי קושיות עיקריות המתבקשות מתוך השוואה זו ,שהקורא אולי
כבר חשב עליהם בעצמו .הראשונה קשורה לכך שבתשובה סדר הדברים לכאורה הפוך מבמושגי הקידושין:
הקידושין קודמים לנישואין ,והוידוי לעומת זאת הוא רק בסוף תהליך התשובה.
נראה לענ"ד שהדבר נובע מההבדל היסודי שיש בין תשובה=חזרה ,לבין יצירת קשר חדש בין איש לאשתו .איננו
יוצרים קשר עם הקב"ה פעם ראשונה ,וממילא ,קודם צריך לחזור ורק אח"כ לשוב ולחתום על הברית .היות כל
אדם נתון בברית עם הקב"ה כבר נאמר במפורש בתורה )דברים כט ,יג(:
"ולא אתכם לבדכם אנכי כרת את הברית הזאת ואת האלה הזאת :כי את אשר ישנו פה עמנו עמד היום לפני ה'
אלקינו ואת אשר איננו פה עמנו היום":

האדם נדרש לשוב תוך הפנמה של כל הדברים בהם עסקנו ,ולא ליצור קשר חדש יש מאין.
מתוך כך עולה קושי נוסף :באישות יש לנו מצב של גט ,הפרה של הקשר .יתכן ומדובר בטעות ,מצב שלא היה
אמור להיות לכתחילה ,או מצב שנוצר מבגידה במהות אותה היינו אמורים ליצור ע"פ התורה .לכאורה מציאות
כזאת כן קיימת בין עם ישראל והקב"ה ,ומתוארת במפורש בנביאים ובדברי המדרש על ישראל שזנו תחת
החופה=מעמד הר סיני .באישות מצב זה מוביל לאיסור אשה על בעלה ,אך לא מצינו קיום של מימד כזה בין אדם
ואלוקיו או עם ישראל לאלוקיו...
אציע שני תירוצים העוסקים ביחסים בין ישראל והקב"ה ,שלענ"ד יכולים להיות פתח להבנה גם ליחיד .הראשון
פשוט ,ומופיע בגמרא ביומא )פו:(:
"אמר רבי יוחנן :גדולה תשובה שדוחה את לא תעשה שבתורה ,שנאמר' :לאמר הן ישלח איש את אשתו והלכה
מאתו והיתה לאיש אחר הישוב אליה עוד הלא חנוף תחנף הארץ ההיא ואת זנית רעים רבים ושוב אלי נאם ה''".

אולי באמת לא היינו אמורים לקבל הזדמנות נוספת ,וזהו חסד מאת ה'.
התרוץ השני בעצם מעמיק את ההסבר הראשון ,ויוצר הבדל בסיסי בין הקשר שלנו לקב"ה לקשר עם אדם אחר .ה'
אחד ,וממילא כל בגידה אינה אלא מבחינתנו ,ולא דבר שהיה בו מעשה אמיתי כלשהו .יש לבגידה כמובן השלכות
חמורות ,אך לשב בתשובה תמיד יש 'פתח' ,המופיע בדברי משה רבינו המסנגר על עם ישראל לאחר חטא העגל
)שמות רבה מג ,ו; וע"ע שם(:
"...ורבי נחמיה אמר :בשעה שעשו ישראל אותו מעשה עמד לו משה מפייס את האל-הים .אמר :רבון העולם
עשו לך סיוע ואתה כועס עליהם? העגל הזה שעשו יהיה מסייעך! אתה מזריח את החמה והוא הלבנה ,אתה
הכוכבים והוא המזלות ...אמר הקב"ה משה אף אתה טועה כמותם? והלא אין בו ממש! אמר לו א"כ למה אתה
כועס על בניך? הוי למה ה' יחרה אפך בעמך".

עם הקב"ה יש לנו קשר נצחי ,מוחלט ,התאמה מלאה .לא תמיד אנחנו מרגישים ויודעים את זה ,אבל זה כך.
הקושי האמיתי הוא לשוב ...ויהי"ר שנזכה.
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תשלום הבעל והאשה עבור הגט
הרב חיים וולפסון
בגמרא )דף כ' עמוד א'( "אמר רב חסדא יכילנא למפסלינהו לכולי גיטי דעלמא ,אמר ליה רבא מאי טעמא ,אילימא משום
דכתיב וכתב ,והכא איהי קא כתבה ליה ,ודילמא אקנויי אקנו ליה רבנן .ולאלא משום דכתיב ונתן והכא לא יהיב לה מידי,

דלמא נתינת גט היא".
הבעיה שמפריעה לגמרא היא שמאחר שהאשה היא שמשלמת עבור הגט ,הרי שלא מתקיים "וכתב" ,דין הדורש
שהבעל הוא זה שיכתוב את הגט .הפיתרון מושג בכך שרבנן מקנים לבעל ,אולם לא מבואר בסוגיה מה הקנו רבנן
לבעל ,וכיצד זה פותר את הבעיה שנוצרת בעקבות תשלום האשה .בראשונים דנו בשאלות הללו בסוגיה ,ומתוך
דבריהם מתברר מהו הדבר שנקנה לבעל על ידי חכמים ,וכן כיצד הוא נקנה .הדיון על קניין הבעל ,מוליך להבנות
שונות במהות התשלום שמשלם הבעל על הגט ,אותן ננסה להראות כאן במאמר.
תשלום הבעל עבור הגט מוזכר במשנה בבבא בתרא )דף קסז עמוד א'(:
"כותבין גט לאיש אע"פ שאין אשתו עמו והשובר לאשה אע"פ שאין בעלה עמה ובלבד שיהא מכירן והבעל

נותן שכר .כותבין שטר ללווה אע"פ שאין מלוה עמו. "...
ומבארת הגמרא בדף קסח'" :והבעל נותן שכר וכו'" מאי טעמא ,דאמר קרא וכתב ונתן ,והאידנא דלא עבדינן הכי
שדיוהו רבנן אאשה כי היכי דלא לשהייה".
שאלת התשלום עבור הגט נידונה במשנה בבבא בתרא כחלק מאוסף דינים העוסקים בשאלת התשלום עבור
שטרות שונים ,שטר הלוואה ,שטר מכר ,ועוד שטרות .הגמרא מביאה לגט מקור מ'וכתב ונתן' אולם לא ברור
שהגמרא התכוונה ללמוד את דין התשלום כחלק מדיני כתיבת הגט .פשטות הגמרא מורה כי דין המשנה לפיו
הבעל משלם עבור הגט הוא דין ממוני לכל דבר .הדיון במשנה הוא על איזה צד מוטלת חובת התשלום בשטרות
השונים ,מי הוא זה שהשטר נעשה על ידו ,וממילא הוא זה שנושא בהוצאות .הלימוד מהפסוק 'וכתב ונתן' אינו
שיש דין בדיני הגירושין שמחייב את הבעל לשלם ,אלא שכיון שבתורה אנו רואים שכותב הגט הוא הבעל ,ממילא
מובן שחובת התשלום עליו :מאחר שחובת הכתיבה מוטלת עליו ,הרי שזהו שטר שלו ,ונכון לחייב אותו בהוצאות
הממוניות עבורו.
בדרך זו הולך הנמוקי יוסף שם בבבא בתרא )עז ,ב' ברי"ף(" :וכתב ונתן :משמע שהבעל הנותנו הוא מכתיבו שפורע

שכרו" כלומר למדנו מהפסוק שהבעל שנותן את הגט הוא גם אחראי לכתבו ,וכיון שהוא הכותבו יש להטיל עליו
את ההוצאות .החיוב בהוצאות התשלום לפי הסוגיה בבבא בתרא אינה מצד הלכות הגט .זהו דין ממוני שקובע על
מי מוטלות ההוצאות ,ובלשונו' -שפורע שכרו'.
כאמור ,כך עולה גם מפשט המשנה שבה הובא דין זה .משנה העוסקת לא רק בהלכות גט ,אלא מציינת בשטרות
השונים את החייב בהוצאות הכתיבה .הדבר עולה גם מהמשך הסוגיה :הגמרא מציינת בפשטות שבשל העובדה
שחיוב ההוצאות מוטל על הבעל יצרה עיכוב בכתיבת הגט ,הטלנו את התשלום על האישה ,ובכך אפשרנו לה לזרז
את תהליכי הגירושין .שוב מבואר שמדובר בתקנה שמסדירה את סדרי התשלום עבור הגט ,ולא בעניין הלכתי
בהלכות גיטין ,שהרי אילו היה מדובר על עניין הלכתי לא מובן כיצד חכמים יכולים לשנותו.
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הנימוקי יוסף שם מעיר שכיון שהאשה כותבת את הגט ומשלמת עבורו ,נוצרת בעיה בדין הכתיבה של הגט ,שהרי
יש דין 'וכתב' ,ואם האישה משלמת ואומרת לכתוב זה 'וכתבה' ,ומתרץ שאמנם האישה משלמת עבור הגט ,אולם
הבעל הוא שמצוה לכתוב.
נמצא שלפי הנימוקי יוסף יש כאן שני דינים שונים במהותם .הדין הראשון ,דין כתיבת הגט בהלכות הגירושין .דין
אשר מתקיים על ידי ציווי הבעל .הדין השני הוא דין ממוני בין הבעל והאישה ,ככל שני צדדים בעסקה ,ועניינו
הטלת חיוב התשלום על הבעל ,ולאחר תקנת חכמים ,הטלתו על האישה.

הסוגיה בגיטין
הגמרא בסוגיה שלנו ,מעלה בעיה נוספת .לאחר שהוגדר שהאשה משלמת עבור הגט ,רוצה רב חסדא לפסול את
הגט בגלל שלא מתקיים 'וכתב' .רבא מבאר שבעיה זו נפטרת על ידי קניין שהקנו חכמים לבעל .לא מבואר מה
הקנו ,ויותר מזה ,לא ברור בסוגיה מהו החשש הנוסף שלו יש לחשוש.
רש"י מבאר שחכמים הקנו לבעל את המעות שנותנת האשה לסופר .לא ברור ברש"י איזו בעיה באו חכמים לתקן.
אולם ברור בסוגיה שהעובדה שהאשה נותנת את הכסף עבור הגט יוצרת בעיה.
אם נמשיך את דברי הנימוקי יוסף ,נראה לומר שהבעיה שעמה הסוגיה מתמודדת היא העדר ציווי כתיבה של
הבעל ,כפי שעולה מכך שהגמרא נקטה שהחיסרון הוא מצד 'וכתב' .אולם לאור הדברים האלו ,לא ברור כיצד
פותרים חכמים את הבעיה הזו ,וכיצד על ידי הקנאת הכסף לבעל ,חשוב הבעל ככותב הגט ,וכמי שמצווה על
כתיבתו.
הרמב"ן בסוגיה דן בשאלה הזו .בתחילת דבריו מתמודד הרמב"ן עם שיטת הנקדנין שדרשו שהסופר יקנה לבעל
את כל חומרי הגט ,הקלף הדיו והקסת ,ושיעשה זאת על ידי קנין משיכה ממש .1הרמב"ן טוען שכאן בסוגיה מוכח
שאין צורך לעשות מעשה קניין ממשי על חומרי הכתיבה,שהרי אם היה בכל תהליך כתיבה של גט ,מעשה קניין של
הבעל ,לא צריך להיות כל חיסרון בזה שהאשה נותנת את הכסף :הבעל קונה את החומרים בקניין ממשי ,ומצוה
את הסופר לכתוב ,וממילא הכל נעשה ,והעובדה שהאשה היא זו אשר משלמת את שכר הסופר לא פוגעת כלל.
לכן מסיק הרמב"ן" :אלא ש"מ אע"ג דלא מקנו ליה כלום ולא משיך כלום כשר ,שהרי אומר אדם לשנים כתבו ותנו גט
לאשתי והוא הולך לו למדינת הים ,והמושלך בבור אומר כל השומע קולי יכתוב גט לאשתי והם כותבין ונותנין בלא כלום
הקנאה ,דמאי וכתב על ידו או על יד שלוחו ,ולאפוקי היא או שלוחה הוא דכתיב ,דכשם שאין אשה מתקדשת בשלה אלא
בשל בעל או שלוחו ,כך אינה מתגרשת אלא בכך .הילכך מכיון דאקנו ליה רבנן פשיטא דספרא דידה לבעל ,ואין זה

וכתבה איהי כשר הוא דנעשה שכירו ושלוחו של בעל בפשוט זה".

 1נשוב לשיטה זו בהמשך.
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בתחילת דבריו הרמב"ן מדגיש שהגט לא צריך להיות של הבעל ,ומעשה הקניין איננו מיועד ליצירת בעלות הבעל.
הראיה החזקה לכך היא מאדם שמושלך בבור  -שם אין כל קניין ,ויש רק ציווי של הבעל לשליח ללכת ולכתוב..
ממשיך הרמב"ן ומפרש שהסיבה שמועיל שם היא שיש לפרש את 'וכתב' כדרישה לכתוב על ידו או על יד שלוחו.
וכן כאן זה מתקיים כיון שזה על יד שלוחו .לאחר מכן חוזר הרמב"ן ומפרש שעל ידי הקנאת המעות" ,אין זה וכתבה

איהי  ...דנעשה שכירו ושלוחו של בעל בפשוט זה" .אך לא ברור כיצד על ידי תשלום מהאשה לסופר ,בכסף שהפך
להיות כסף של הבעל על ידי תקנת חכמים ,נעשה הסופר שליח הבעל בכתיבה.
נראה לומר שכוונת הרמב"ן היא שעל ידי הכסף שנותנים לסופר לא נוצרת ממש שליחות .הדבר נובע מכך
שבכתיבת הגט אין צורך בשליחות של הבעל .מעשה הכתיבה לא צריך להיות מעשה כתיבה של הבעל אלא זו
צריכה להיות כתיבה מחמת הבעל .הקנאת הכסף לבעל מועילה באופן הבא :כיון שניתן לסופר כסף עבור הכתיבה,
מוגדר שהוא פועל וכותב מחמת הכסף ,ומאחר וחכמים הקנו כסף זה לבעל ,הרי שמוגדר על ידי הכסף שכתיבת
הסופר היא עבור הבעל ומכוחו .לפי דברים אלו אין צורך לרמב"ן בהקנאת השכר לבעל כדי שהגט יהיה שלו.
מטרת נתינת הכסף אינה הגדרת הבעלות על הגט ,אלא הגדרת מעשה כתיבתו ככתיבה מחמת הבעל.2
הרמב"ן בהמשך דבריו מזכיר שאם האשה היא שכותבת את הגט "כותבת היא בשלה ומקנה ולא צריכא לאקנויי
מעיקרא ,דבכתיבה שליח הבעל היא שהוא אמר לה כתבי וכתב קרינא ביה ,ולגבי ונתן בעינן שלו ,והילכך מקנה לו הגט

כתוב וחתום והוא מגרשה בו כך פי' רש"י ז"ל".
לכאורה ניתן להבין מדבריו שבאמת יש צורך בכך שהגט יהיה של הבעל ,שהרי 'ונתן בעינן שלו' .אולם נראה
שכוונת הרמב"ן שונה .באמת כאשר האשה כותבת את הגט מדעת הבעל אין כל בעיה בכתיבה כיון שהבעל אמר
לה לכתוב וממילא גם בכתיבה שלה הגט ייכתב בעצם מחמת הבעל ועבורו  -פעולת הכתיבה באה מיוזמתו והוא
זה שהכל נעשה מחמתו .אולם כאן מתחדשת בעיה נוספת :כיון שהגט שלה ,חסר ב'ונתן'' .ונתן' אין פירושו
שהבעל ייתן דווקא דבר שהוא בבעלותו הממונית ,אלא שייתן לאשה דבר אשר יהיה שייך לה מכוחו ,ולא כזה
שהיה לה קודם .אם הוא נותן לה את שלה הרי הנתינה חסרת משמעות כיון שנתן לה דבר שהיה לה מכבר .לפי זה
נראה שאם הבעל ייתן לאשה דבר שהיה של הפקר או של מישהו אחר ,זה חשוב 'ונתן' כיון שהגט לא היה שלה
קודם הנתינה.3
הבית שמואל בסימן קכ צעד בדרך שונה .להבנתו ,סבור הרמב"ן שמעשה הקניין שנעשה על ידי נתינת הכסף מקנה
לבעל את הגט .גם במקרה בו אמר לשנים מתוך הבור לכתוב גט ,מדובר ששלם להם הוא או אשתו ועל ידי תקנת

2

דרישה זו של הרמב"ן נובעת מהדרך שבה הבין את הצורך בכתיבת גט על ידי הבעל ,דבריו מבוארים בתחילת פרק שלישי ,שם
הוא מצריך את כתיבת הבעל כחלק מהגדרת ה'לשמה' של הגט ,גט שנעשה על ידי הבעל הוא ספר כריתות בינו לבין האשה.

3

הרמב"ן לא באר לאלו דברי רש"י הוא מתכוון .נראה אולי לומר שכוונתו לדברי רש"י בדף כ' עמוד ב' על מי שמסר לאשתו גט על
טבלא שהיתה שלה ולא ברור אם הקנתה לו את הטבלא .רש"י מבאר שם )ד"ה לא ידעה( שהחיסרון הוא "ולא גירשה אלא
בשלה ואנן בעינן ונתן" ,ומדוייק בדבריו שהחיסרון אינו שאין הדבר שלו ,אלא שהדבר הוא שלה .ובאמת מסתבר יותר לומר
שמה שיגדיר את הנתינה יהיה האם אכן ניתן משהו לאשה ,או שהיה כאן מעשה חסר משמעות שהרי נתן לה דבר שלה .אולם
קשה יותר לומר שאם זה לא של הבעל חסר משהו.
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חכמים נקנה הגט לבעל .לדבריו הויכוח בין שיטת הנקדנים לרמב"ן אינו בשאלה האם צריך שהגט יהיה שלו ,אלא
בשאלה האם צריך מעשה קניין ממשי או שדי בתשלום שמשלמת האשה עבור מלאכת הסופר.4

השיטות שדורשות מעשה קנין
דעת הנקדנין שהובאה ברמב"ן דורשת הקנאה של כל חומרי הכתיבה הדיו ,הקלף ואפילו הקסת .גם בדבריהם יש
לשאול מהי מטרת הקנאה זו ,והאם תכליתה ליצור מצב שבו יהיה הגט ממונו של הבעל .דבר זה קשה מאד ,כיון
שלא ברור למה לא הצריכו בפשטות הקנאה של הגט לבעל לאחר הכתיבה .אפשר לומר שהצריכו זאת כאמצעי
ביטחון לפני הכתיבה .5אולם לא ברור מדוע צריך להקנות את הקסת בשביל זה.
נראה יותר לומר שגם לשיטות אלו תפקיד ההקנאה אינו להביא למצב שבו הגט יהיה שייך לבעל ,אלא להגדיר את
כתיבת הסופר ככתיבה עבור הבעל .גם לשיטה זו תפקיד ההקנאה ליצור את ההגדרה והמעמד של הסופר כעובד
וכותב עבור הבעל על ידי זה שהוא כותב בחומריו שלו.
דבר זה נראה מבואר בפת"ש ,הכותב שלפי הנקדנין אם הבעל יתן גט של הפקר יהיה הגט כשר .מטרת ההקנאה
לפי הנקדנין היא נתינת ערך לכתיבה ,ולא יצירת בעלות הבעל.
הר"ן

)דף ט ,ב' ברי"ף ד"ה וגרסינן(

6

אומר שישנן שתי אפשרויות איך להבין את הקניין בסוגיה .אפשרות אחת ,לפיה

חכמים הקנו לבעל את המעות שנתנה האשה לסופר .הסופר קונה במעות אלו את הנייר ושאר החומרים והם
נחשבים של הבעל שהרי הוא שלוחו ,ובכך נעשה הגט קנוי לבעל .לפי הסבר זה אם הנייר היה כבר של הסופר,
הבעל לא קונה אותו.
הסבר שני בר"ן אומר שחכמים הקנו לבעל את כל חומרי הכתיבה באותן המעות שנתנה האשה לסופר ולכן ,גם
אם החומרים היו של הסופר ,הבעל יקנה אותם כיון שהם נעשים שלו על ידי קניין חכמים .לפי הסבר זה הבעל
קונה את הקלף גם כאשר הוא היה בבעלות הסופר קודם נתינת הכסף.
מבואר בר"ן שהבעל צריך להיות בעלים על הגט ,וישנן שתי אפשרויות להבין איך זה קורה :על ידי קניית הסופר
את החומרים עבור הבעל ,או על ידי הקנאת חכמים .אמנם בר"ן לא מבואר האם כל התהליך הזה נובע מדרישה
של 'ונתן' -כלומר תביעה לבעלות הבעל על הגט ,או שגם לשיטתו זו בעצם דרישה להגדיר את הכתיבה ככתיבה
שנעשית עבור הבעל ומחמתו.

 4החלקת מחוקק ורע"א שם הבינו אחרת ולקמן נביא דבריהם.
5

באחרונים דיון רחב על המשמעות של אומן קונה בשבח כלי כפי שהיא אפשרית בסוגייתנו ,ובפת"ש בסימן קכ דן בזה בהרחבה.
יש להעיר שכל זה יהיה נכון אם ננקוט שאומן קונה בשבח כלי קנין ממשי ,ולא רק זכות גביה וכד' .ואכמ"ל.

6

אמנם הוא כותב שם דבר נוסף ,שבנתינה עצמה צריך שהגט לא יהיה של מישהו אחר אבל לא צריך שיהיה שלו ולכן הפקר
מועיל ,ולא ברור לי כיצד דבר זה נלמד משיטתם והאם בכך כוונתו להסביר את מעשה הקנין ,וצ"ע.

אורייתא תליתאי – שלישון פנים ישיבתי – ישיבת ההסדר ירוחם
www.yhy.co.il

83
תשלום הבעל והאשה עבור הגט | הרב חיים וולפסון

לסיכום ,ניתן לומר שהן לשיטת הנקדנים והן לשיטת הר"ן קיימת דרישה לבעלות הבעל על חומרי הכתיבה .אולם
עדיין לא מבואר שמה שנדרש כאן הוא נתינת גט משלו ,ויתכן שמה שצריך כאן זו כתיבת גט על ידו ומחמתו.

השיטות שדורשות בעלות על הגט
תוס' בדף כב עמוד ב'

)ד"ה והא(

לומד את דברי רב חסדא בצורה מחודשת .צורה אשר ניתן לומר שמוציאה אותם

מפשטם .תוס' מבאר שרב חסדא שואל על חיסרון בדין נתינת הגט ולא בדין הכתיבה:
"והא דאמר לעיל יכילנא למיפסל לכולהו גיטא מ"ט אילימא משום דכתיב וכתב והכא איהי קא כתבה ליה ,התם אונתן

סמיך דבעינן שיכתוב בציוויו ויתן והכא אפילו נכתב בציוויו לא יהיב לה מידי דשלה הוא".
תוס' מסביר שמה שאומרת הגמרא שהבעיה מצד 'וכתב' ,כוונתו ל'ונתן' וכאילו כתוב "וכתב ."...הבעיה אינה בהליך
הכתיבה אלא בכך שהבעל לא נותן גט משלו .דין נתינת הגט דורש שהבעל יתן משהו משלו כחלק מהגדרת
הנתינה.
גם בסדר הגט לרא"ש דרש הרא"ש שהגט יהיה בבעלות הבעל" :הסופר יתן הקלף והדיו במתנה לבעל דבעינן וכתב

ונתן שיהא הגט שלו".7
הבית יוסף כותב זאת בסימן קכ במפורש ודורש מעין דרשה חדשה שלא כתובה בראשונים .בהסבר דברי הרא"ש
הוא כותב "כלומר כדרך בני אדם שכותבין בדבר שהוא שלהם וגם לא שייך נתינה אלא בדבר שהוא שלו".
מדברי הבית יוסף ניתן להבין שלא מדובר רק בדרשה של הכתוב ,אלא שהמושג של נתינה מלאה מתיחס דווקא
למצב שבו אדם נותן משהו משלו .ניתן להבין זאת כהגדרה לפיה הנתינה המלאה והשלמה היא דווקא הנתינה
אשר נעשית על ידי הבעלים על הדבר .או כהגדרה מהותית ,הדורשת שאדם ייתן משהו משלו ,שכן דווקא כשאדם
נותן משהו משלו הוא חשוב נותן באמת.

נתינה משלו כתנאי ולא כדין עצמי
לפי מה שראינו לעיל ובעיקר לפי דברי הבית יוסף ,מבואר שהדין שלפיו יתן גט משלו הוא דין עצמאי ,חלק
מהלכות הנתינה של הגט .אולם בחלק מהראשונים ,וכן בפוסקים מבואר שלמרות שצריך נתינת גט שלו ,לא
מדובר בדין שעומד בפני עצמו .אנו מוצאים שיטות שמצד אחד דורשות נתינה משלו ,אך מצד שני מוכנות לוותר
בה כמעט על הכל.

7

צריך עיון האם נכון יהיה לומר גם כאן שהדרישה לבעלות על הגט קודם כתיבה היא בשביל להגדיר את הסופר ככותב בשל
הבעל ,ולא בשביל להגדיר את בעלות הבעל הממונית על הגט מדין ונתן.
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החלקת מחוקק בסימן קכ סק"א כותב כך בעקבות דברי הרמב"ן על מי שהיה מושלך בבור":אבל מי שהיה מושלך
בבור או הולך למדינת הים ואמר כתבו ותנו גט לאשתי הם כותבין ונותנין בלא שום הקנאה לבעל דבדיעבד ודאי כשר
בלא שום הקנאה דשלוחו כמותו ,רק לכתחלה צריך שיתן לו הסופר הכל קודם הכתיבה אפילו בעשה הבעל שליח ואם לא
נתנו קודם הכתיבה יתננו אחר כך במתנה ואם נתן לו סתם גם כן כשר דלא גרע ממי שהיה מושלך בבור שנותן הגט על פי

הבעל בלא שום הקנאה לבעל."...
החלקת מחוקק כותב במפורש שבדיעבד ודאי כשר בלי הקנאה .הוא מציין שהדין שדורש נתינה לפני כתיבה הוא
לכתחילה ,מוסיף שגם לאחר כתיבה ,מספיק פשוט לתת את הגט לבעל ולא צריך להקנות לו כלל אפילו בדיעבד.
הראיה לזה היא ממי שהיה מושלך לבור ,שם לכאורה אין כל הקנאה ,לא לפני כתיבה ולא לאחריה ,ובכ"ז כשר.
אולם החלקת מחוקק גם תולה את זה בתחילת דבריו בזה ששלוחו כמותו ,ולא ברור כיצד דבר זה תורם לנושא
שלנו.
ר' עקיבא איגר בהגהותיו לשולחן ערוך מעיר על דברי החלקת מחוקק ,שאינו דומה הסופר שמינוהו שליח ,לסופר
שנותן לבעל את הגט סתם .לדעת רע"א בסופר שמינוהו שליח ,מדין שלוחו כמותו ,חשוב הגט של הבעל ,וממילא
לא צריך הקנאה .כך לדעתו גם במי שהיה מושלך לבור ,אין שם כל צורך בהקנאה כיון שהבעל מינה אותם שליחים
ומדין שלוחו כמותו הגט של הבעל .אולם אין במקרים אלו ראיה לדברי החלקת מחוקק בסופר שנותן את הגט
לבעל ללא הקנאה ,שם אין כל בעלות.
אולם נראה שאין כוונתו של החלקת מחוקק שהבעל בעלים על הגט מדין שלוחו כמותו כשממנה שליח .החלקת
מחוקק כותב שכשמינהו שליח כשר בדיעבד ,אולם דין שלוחו כמותו הוא דין דאו' .כמו כן קשה להתעלם מדבריו
שאומר שגם בנותן לבעל את הגט סתם ,אין כל בעיה ,ומשמע שלא צריך בעלות על הגט .עוד יותר מזה נראה,
שבנותן את הגט לבעל ,כשר אפילו לכת'.
נראה לכן שהחלקת מחוקק הבין שהדין של הקנאת הגט נדרש בשביל לבטא שהנתינה היא מכוחו של הבעל .היות
הגט בבעלות הבעל מעצימה את היותו הנותן ' -ונתן' מכוחו .זהו דין לכת' ולא בדיעבד ,ולכן בשליח ,בגלל
ששלוחו כמותו מתקיים 'ונתן' מכוחו בגלל דין שלוחו כמותו .עיקר הנקודה היא שיהיה 'ונתן' של הבעל ,זהו דין
דאו' שחכמים קבעו לו חיזוק בזה שהגט יינתן בקנין לבעל כדי להדגיש את מעשה הנתינה שלו .הבעלות נדרשת
כשאחר נותן את הגט ,או לכת' כשהסופר כותב את הגט ,כדי למנוע מצב בו יינתן הגט בלי שליחותו של הבעל.
אולם כשהבעל נותן את הגט אין כל חשש כיון שבמצב זה ברור שהנתינה היא נתינה שלו ,ועל כן מכשיר החלקת
מחוקק לכתחילה במצב בו נתן לו הסופר את הגט ללא הקנאה ,והבעל נתן את הגט בעצמו.
יצירת הבעלות בבאין כאחד  -שיטת היד רמה
ביד רמה מבואר כיוון דומה אולם במבט ראשון דבריו תמוהים מאד .בסימן קכ סעיף א' מביא הטור את דברי היד
רמה לפיהם האומר לשנים כתבו ותנו גט לאשתי ,כותבים משלהם ואין צריכים להקנות לו 'כיון דבשליחותו קעבדי
מכי יהבי לה בשליחותיה דבעל כמאן דיהבו לבעל והדר בעל ויהיב )נראה שצריך לתקן 'יהיב'( לאיתתא דמי דכיון
דמזכי לאיתתא בשליחותיה אקנויי אקנו לבעל לגרושי ביה ונמצא זכיית הבעל וגירושי האשה באין כאחד'.
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ברמה מבואר שצריך שהבעל יקנה את הגט .הוא מדגיש שזה קורה על ידי העובדה ששני הכותבים הם שליחי
הבעל לתת את הגט ובגלל זה הבעל קונה .אולם לא העובדה שהם שליחים גורמת שזה קנוי .8הרמ"ה משתמש כאן
בכלל של באין כאחד לבאר שהבעל זוכה על ידי זכיית האשה .אי אפשר להסביר ברמ"ה שהבעל צריך להיות בעלים
על הגט כבר בשעת הנתינה ,שכן אם ישנה הלכה כזו הרי שהיא לא מתקיימת בנד"ד ,שהרי הבעל נעשה בעלים רק
לאחר הנתינה .הכלל של באין כאחד לא יעזור ל'ונתן' משלו כיון שהוא לא נותן את שלו אלא את של השליחים,
ורק לאחר שהאשה מקבלת נהיה הגט שלו.
נראה שההגדרה לפי הרמ"ה אינה שהבעל יתן גט שלו ,ההגדרה היא שהאשה צריכה להתגרש על ידי גט של הבעל.
צריך שהגט שאצל האשה יהיה של הבעל ,יתייחס אל הבעל ,ולא שהבעל יתן את הגט שלו .הגדרת ונתן היא תנאי
להגדיר את מציאות הגט אצל האשה ,כגט שהיה שייך לבעל ,ולא הלכה בפני עצמה.
אין דין שהבעל יתן גט משלו .יש הלכה שהאשה תתגרש בגט משל הבעל .כלומר ,ההלכה של בעלות הבעל אינה
הלכה בנתינה אלא הלכה בגירושין ,שהאשה תתגרש בגט של הבעל .תנאי זה מתקיים באופן הבא :כאשר האשה
מקבלת את הגט ,הוא הופך להיות של הבעל ,ולאחר מכן היא מתגרשת .הבעל צריך לתת גט משלו בשביל להגדיר
את הנתינה כמעשה שלו ,הגדרה היכולה להינתן גם במבט לאחור.
הרמ"ה כאמור תלה את כל זה בעובדה שהם שליחים ,נראה שהצורך בקניין נובע מהעובדה שצריך לחזק את
הנוכחות של הבעל במעשה השליחות .יש מקום לשאול ברמה האם לשיטתו גם במקרה בו הבעל מגרש ,נחוצה
בעלות המגרש.

צורך בבעלות מצד בידה
ניתן לומר שהסיבה לכך שהרמ"ה דורש את הקניין לבעל היא בשביל לשייך את הבעל לעובדה שהגט אצל האשה.
במידה והבעל היה המגרש לא היינו זקוקים לקניין של הבעל .אך העובדה שיש כאן שליחים שמגרשים פוגמת
בקשר בין הגט אצל האישה לבעל .צריך שהגט שאצל האישה יהיה בידיה מהבעל :כאשר הבעל עצמו הוא הנותן
את הגט ,זה כך מעצם הנתינה .אך כאשר השליחים נותנים את הגט שלהם ,אע"פ שבמעשה הנתינה יצאו ידי
חובה ,אך קיים דין נוסף הדורש שכשהגט אצל האשה נראה את הבעל שייך בו ומגרש בו ,וזה יתקיים בשליחות
דווקא על ידי הקנאת הגט לבעל.
נראה שדברי הרמ"ה מגדירים שעצם הגירושין מתרחשים רק לאחר שכל השלבים של כתיבה ונתינה הושלמו.
הגירושין מתרחשים כשהגט ביד האשה .לא מעשה נתינת הגט הוא המגרש ,זהו מעשה שמהווה רק שלב נוסף
בסדר הגירושין .גירושין אשר מתרחשים בפועל רק כאשר הגט ביד האישה .הרמ"ה דורש שגם שם ,כשהגט ביד
האישה ,יהיה נוכח הבעל כמגרש ,ולכן יש צורך באותה הקנאת הגט לבעל ,כאמור רק באופן בו הגט ניתן על ידי
שלוחו ..שליחות תועיל למעשה נתינה ,אך לא תועיל בשלב זה ,בו האישה מתגרשת בגט שכבר נמצא בידה,

 8בבית שמואל סק"ב נראה ששם את הדגש על העובדה שכיון שהם שליחים הם כביכול מקנים לבעל.
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ליצירת אותו מבט על הגט כגט שהגיע לידה מכוח הבעל .דבר זה  -הגדרת הגט כגט שהגיע לידה מכוח הבעל -
באה הקנאת הגט כאשר הוא ביד האישה ,ליצור.9

 9יסוד זה שלמציאות של 'בידה' מקום בפני עצמו בגירושין ,עולה ממספר סוגיות בפרק שמיני ,ואין כאן מקומו.
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הארות משו ל חן גבוה
מעט מתוך שיעוריו היומיים של הרב בלומנצויג

1

אלישע לוינשטרן
כתיבה על גבי דבר המתקיים בשבת ובגיטין
לא כתוב בפירוש במשניות או בגמרות שגט צריך להיכתב על גבי דבר המתקיים ,או שהכותב בשבת על גבי דבר
שאינו מתקיים פטור .אבל שני דינים אלו מפורשים בתוספתא; התוספתא בגיטין

)פ"ב ה"ה(

אומרת שגט צריך

להיכתב על דבר המתקיים ,והתוספתא בשבת )פי"ב ה"ו( אומרת שהכותב בשבת על דבר שאינו מתקיים פטור.
האם קיים טעם משותף לשני דינים אלו ,או שהם נובעים מטעמים שונים?
אפשר לומר שמדובר בטעמים שונים .הספרי

)דברים רסט(

לומד שצריך לכתוב גט על דבר מתקיים מ'ספר' .טעם זה

בוודאי אינו קיים בהלכות כתיבה בשבת .לפי זה ,אפשר לומר שבשבת הצורך בהיות המצע מצע המתקיים נובע
מהצורך הכללי בהיות המלאכה 'מלאכה מתקיימת' ,צורך המעוגן בדרישה למלאכת מחשבת ,ומקורו בדברי המשנה
בשבת דף קב" ::זה הכלל ,כל העושה מלאכה ומלאכתו מתקיימת בשבת  -חייב".
אולם הרשב"א בשבת

)קד(:

מוכיח מהגמרא שם שדיני כתיבה בשבת נלמדים מדיני כתיבה בגט ,שכן הגמרא שם

לומדת את החומרים אשר הכותב בהם בשבת חייב מהלכות גיטין .לדבריו הצורך בהיות המצע מתקיים בשבת
נלמד מגיטין :כשם שגט צריך להיכתב על דבר המתקיים ,2כך רק הכותב על דבר המתקיים בשבת חייב .עולה
מדבריו כי לדעתו קיים טעם משותף לדין מצע המתקיים בשבת ובגיטין.
מהי אותה סברה היכולה לעמוד בבסיס הצורך בקיום המצע הן בגיטין והן בשבת?
מסתבר כי רק אם נבין שהצורך במצע המתקיים נובע מעצם הגדרת המושג כתיבה ,נוכל להבין את הקשר בין גיטין
ובין שבת ואת הדרישה הזהה בשניהם לקיומו ארוך הטווח של המצע .מה ההסבר לכך? כיצד ניתן לומר שכתיבה
על דבר שאינו מתקיים אינה נחשבת כתיבה כלל?
בשתי מלאכות שבת אנו מוצאים שהעושה מלאכה המתקיימת רק לזמן קצר פטור :מלאכת בונה ומלאכת קושר.
גם דינים אלו תמוהים לכאורה .ויש להסביר שבבנייה ובקשירה ,הקביעות של הבניין או הקשר היא חלק ממהות
הדבר .בניין שאינו קבוע אינו בניין וקשר שאינו קבוע אינו קשר ,שכן המושגים 'בניין' ו'קשר' הם מהותית דברים
המתקיימים לאורך זמן.

1

מדור זה מתעתד להיות בעזה"י מדור קבוע ,על מנת לפתוח לכל בני הישיבה צוה ר לשיעורי הרב על הסוגיות הנלמדות באופן
קבוע.

 2כך הוא מדייק ממשנתנו )גיטין יט ,(.בלי להזדקק לתוספתא.

88
הארות משולחן גבוה | אלישע לוינשטרן

האם גם 'כתב' הוא מהותית דבר המתקיים לאורך זמן? יש להציע שכן; המטרה של כתיבה היא הפיכת תוכן
מופשט וחולף ,מחשבה או דיבור ,לדבר ממשי קיים ועומד .לכן כתב שאינו מתקיים אינו כתב.
נפקא מינה בין שתי האפשרויות היא הכותב בשבת על מנת למחוק .לפי האפשרות הראשונה ,מסתבר שחייב ,שכן
סוף סוף בשעת הכתיבה הוא כתב על מצע המתקיים .אולם לפי הרשב"א מסתבר שפטור ,מתוך השוואה למלאכת
קושר ובונה ,וכמו שנתבאר.

דין לשמה  -בין גיטין למגילת סוטה
הגמרא )כ (.אומרת אליבא דרב יוסף שאי אפשר לגרש אשה בספר תורה שכן הוא לא נכתב לשמה .תוספות
מקשים על הגמרא מדברי רב פפא

)ערובין יג(.

)ד"ה אי(

אשר מכשיר שימוש בספר תורה למגילת סוטה ,אפילו לפי התנא

הסובר כי יש דין לשמה בכתיבת מגילת סוטה ,ובעקבות כך פוסל מגילת סוטה שנכתבה לשם אשה אחרת :מה א"כ
בין גט -בו פסול ס"ת ,ובין מגילת סוטה -בה כשר ס"ת?
מתרצים תוספות )בתירוצם האחרון(" ,במגילת סוטה סתמא כשר משום דמסתמא שאין הכהן שעליו לכתוב מקפיד

ומסתמא ניחא ליה ,אבל גבי גט ,סתמא לא ניחא ליה".
דברי התוס' צריכים ביאור; כיצד העובדה ש"סתמא ניחא ליה" משלימה את חסרון ה'לשמה'?
יש להבין את דברי התוס' על רקע הסוגיה בתחילת זבחים )ב .(:הגמרא אומרת שסתם זבחים כלשמם וסתם כתיבת
גט כשלא לשמה ,ומסבירה את ההבדל בכך שסתם זבחים לשמם הם עומדים ,ואילו סתם אשה אינה עומדת
לגירושין .משמע מהגמרא שם כי ה'סתמא כלשמן' של קרבנות מבוסס על מצב אובייקטיבי אשר אינו תלוי בכוונת
האדם.
לפי תוס' ,לכאורה צריך להסביר בטענת הגמרא בזבחים שאע"פ שבעצם גם בגט המצב הטבעי הוא שהגט לשם
גירושין ,מכל מקום אנו מניחים שיש דבר שמונע את ה'לשמה' מלהתקיים ,והוא קפידת הבעל ,המונעת את האשה
מלהיחשב 'עומדת לגירושין' .אבל הסבר זה נראה דחוק בגמרא ,שאומרת שסתם אשה לא עומדת לגירושין,
ומשמע שזהו מצבה הטבעי ,שלא בהשפעת גורם חיצוני .גם מסברה ,קשה לקבל את האמירה כי אין צורך בכוונה
חיובית כלשהי בכתיבת גט כדי לקיים את דין 'לשמה' ,ורק צריך להיזהר מקפידת הבעל.
לכן נראה להסביר בתוספות שגם בכתיבת גט ומגילת סוטה צריך כוונה חיובית של לשמה ,אלא שכוונה כזאת
מתקיימת אפילו במחשבתו של הכותב ספר תורה ,כי הוא מתכוון בסתמא לכל השימושים האפשריים בספר –
כולל שימוש לגיטין ולסוטה .כוונה כזאת מועילה כדי לצאת ידי חובת כוונה לשמה .והרי זה דומה למשנה

)כד(:

האומרת שבעל יש לו שתי נשים עם אותו שם ,ואמר לסופר לכתוב גט לאיזו שירצה לגרשה בו  -פסול ,והגמרא
אומרת שהבעיה בגט כזה הוא הצורך בברירה .ורואים מהגמרא שחסרון של 'לשמה' אין כאן ,אע"פ שהסופר לא
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כתב לשם אשה מסוימת; ולפי זה מסתבר שגם בכתיבת ספר תורה אין חסרון כזה .3ממילא ,ספר תורה כשר
למגילת סוטה ,ואילו לגיטין הוא פסול בגלל מניעה חיצונית – קפידת הבעל.
יש להוכיח מהגמרא בזבחים כדברינו ,שכן בהמשך הסוגיה הגמרא מנסה להוכיח שסתם אשה לא עומדת לגירושין
מהמשנה

)כד(.

לפיה גיטין שנכתבו להתלמד פסולים .דוחה הגמרא ,שאני התם ,שמדובר בגיטין שלא נכתבו לשם

כריתות כלל .אם אין צורך בכוונה חיובית של לשמה ,דחיית הגמרא תמוהה ,שהרי זהו בדיוק המקרה שממנו יש
ללמוד שסתם אשה לא עומדת לגירושין! לכן ,חייבים לומר כדברינו ,שיש צורך בכוונה חיובית ,צורך המתקיים
בכתיבת ספר תורה אך לא בכתיבת טופסי גיטין להתלמד.
ואע"פ שאין הדברים מפורשים בתוספות אצלנו ,יש להשלימם ע"י דבריהם בדף כד::
"וי"ל דלהתלמד דהכא לא חשיב לשמה כמו להתלמד דספר תורה ,דסופרים העשויים להתלמד אין כותבין
כלל לשם הכשר דגט ,אבל ס"ת כותב בסתם לכל מה שצריך לעשות בו .ומיהו אפ"ה כריתות של ס"ת אין

כשר לגרש בו כדפירשנו לעיל".
תירוץ נוסף לקושיית התוספות מביא הרמב"ן .לדבריו )בתירוצו הראשון( ,אין לדמות את דין לשמה בכתיבת מגילת
סוטה לדין לשמה בגיטין ,שכן בגיטין ,בנוסף על הדרישה לכתוב את הגט לשם האשה ,צריך גם לכתוב את הגט
לשם 'כריתות' .לשם כך ,יש צורך בציווי של הבעל ,שכן בלעדיו סתם אשה אינה עומדת לגירושין.
משמע מדברי הרמב"ן הסיבה לכך ש'סתם אשה לאו לגירושין קיימא' ,מניעה ל'לשמה' שלא קיימת בסוטה ,היא
שיש לה בעל וגירושיה תלויים בו .על כן ,רק הבעל יכול לייעד אותה לגירושין ,ובכך לאפשר לגט להיכתב לשם
כריתות רלוונטית ואקטואלית של אשה זו מבעלה .אין מצב מקביל בתהליך השקיית סוטה; הכהן לא מייעד אותה
להשקייה ,אלא רק מבצע.
לכאורה ,אפשר להסביר כך את ההבדל בין גיטין לסוטה מסברה גם ללא דרישת ה'לשם כריתות' שהרמב"ן הביא,
אבל הרמב"ן לא הסתפק בכך ,כאמור.
אפשר להעלות חילוק אחר לגמרי בין שימוש בספר תורה למגילת סוטה ולגט :בגט יש לא רק דרישה של 'לשמה'
אלא גם של 'לשמו'.
דרישה זו עולה ברמב"ם )פ"ג ה"א(:
"כל גט שלא נכתב לשם האיש המגרש ולשם האשה המתגרשת אינו גט".
ושם )ה"ג(:

3

אמנם ,לכאורה עדיין נשארת השאלה למה בספר תורה אין בעיה של ברירה .הרמב"ן )כד (:אומר שאין זו שאלה ,שכן במקרה של
המשנה הגט כאילו נכתב לשם שתי הנשים .נראה שכוונת הרמב"ן לומר ששם ,מכיון שהבעל רוצה לגרש אחת מנשיו אלא
שהוא מתלבט ,הכרעת הכוונה של הכתיבה תלויה בדין ברירה .אבל בספר תורה ,כוונת הסופר היא לשם כל העולם ,ולכן אין
צורך בברירה.
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"יתר על כן מי שיש לו שתי נשים ששמותיהן שוין וכתב לגרש את הגדולה ונמלך וגירש בו את הקטנה אינו גט,

אף על פי שנכתב לשם האיש המגרש לא נכתב לשם זו שנתגרשה בו".
מה משמעות הדרישה של כתיבה 'לשמו'?
כמה ראשונים

)עיין תוס' דף כב :ד"ה והא לאו(

סוברים שהבעל צריך לצוות על הסופר לכתוב את הגט ,לא בגלל

שנדרשת שליחות הבעל על הכתיבה ,אלא בגלל הצורך בכתיבת לשמה .נראה שפשר העניין הוא שמכיון שהבעל
הוא המגרש ,יש צורך בדעתו כדי לכתוב את הגט )כמו דעת מקנה בקניינים( .באופן דומה ,יש דרישה לדעת האשה
כדי לכתוב שטר קידושין )קידושין ט.(:
בסוטה ,כמובן ,אין דרישה כזאת.
המשותף לשני ההסברים האחרונים הוא שאמנם הבעל לא צריך לכתוב את הגט בעצמו )או ע"י שלוחו( ,אבל הוא
צריך לעמוד מאחורי כתיבתו בצורה כזאת או אחרת ,כדי שיתקיים דין 'לשמה'.
אנו מוצאים עמדה דומה גם ביחס לדין 'וכתב' .אומרת הגמרא בדף כ:.
"אמר רב חסדא יכילנא למיפסלינהו לכולי גיטי דעלמא .אמר לי' רבא :מאי טעמא? אילימא משום דכתיב

וכתב ,והכא איהי קא כתבה ליה ,ודילמא אקנויי אקנו ליה רבנן".
את הבעייה בכך שהאשה תשלם לסופר על כתיבת הגט מסביר הנמוקי יוסף )ב"ב עז :בדפי הרי"ף( כך:
"וכתב ונתן – משמע שהבעל הנותנו הוא מכתיבו שפורע שכרו".
לפי הנמוקי יוסף ,משמעות דרשת "וכתב" היא שהבעל צריך לדאוג לכתיבת הגט ולקחת עליה אחריות ,אע"פ
שאינו צריך שהסופר יהיה שליחו .המשותף בינו לבין שני ההסברים האחרונים שאמרנו היא עמידת הבעל מאחורי
כתיבת הגט.
)א"ה .יש לציין שהמקור לשני ההסברים האחרונים לצורך בציווי הבעל גם הוא "וכתב" ,שכן שניהם מתבססים על
הגמרא בדף כד ,:שלומדת מ"וכתב" ש"כתב לגרש את אשתו ונמלך מצאו בן עירו ואמר לו שמי כשמך ושם אשתי
כשם אשתך ,פסול לגרש בו" .עיין שם(.

בעלות באיסורי הנאה
לפי חלק מהראשונים ,אין בעלות ממונית באיסורי הנאה .לכאורה זהו דין תמוה ,שכן המושג 'איסור הנאה' הוא
מושג של איסור והיתר ,של 'יורה דעה' ,ואילו המושג 'בעלות ממונית' שייך לתחום אחר לגמרי – חושן משפט.
אפשר להסביר דין זה בשני אופנים.
אופן ראשון הוא שמכיון שהחפץ אסור בהנאה ,ממילא אין בו תועלת לבעליו ,ולכן בעלותו על החפץ פוקעת
ממילא.
הסבר זה מניח שבעלות אינה יותר מהזכות להשתמש בחפץ המדובר; ממילא ,כשאין לו יכולת לממש את זכות
השימוש ,כבר אין כאן בעלות .זהו בניגוד לתפיסה הרואה את הבעלות כמושג בסיסי יותר שקיים גם אם אי אפשר
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לנצל אותו ,ואת הזכות להשתמש בחפץ באופנים שונים כפרטים שהם רק השלכות של הבעלות .השימושים הם
כאיברים ,והבעלות – כנשמה.
עוד חידוש העולה מהסבר זה הוא התפיסה שאיסור 'דתי' על שימוש מסוים משמעותו חוסר יכולת שימוש במובן
הממוני ,אע"פ שמבחינה טכנית הוא בוודאי יכול להשתמש בדבר ולהפיק ממנו תועלת.
אופן שני הוא שאיסור הנאה מחפץ מסוים נובע משורש עקרוני יותר ,שהשלכה אחרת שלו היא ביטול הבעלות
הממונית .כשהתורה מפקיעה דבר מסוים מעולמו של האדם ,יש לכך השלכות גם ביורה דעה )איסור הנאה( וגם
בחושן משפט )חוסר בעלות – בעצם חוסר זיקה קניינית( .זה מסביר למה אין בעלות ממונית באיסורי הנאה ,גם
כשמותר ליהנות מהם שלא כדרך הנאתם ,וכן ליהנות מאפרם לאחר ביעור – דינים שהם קשים לפי האופן
הראשון.
חידוש גדול שיוצא מהסבר זה הוא ,כמובן ,היחס הישיר בין איסורי יורה דעה לבין קנייני חושן משפט.
רואים בגמרא בע"ז

)מב(.

שישראל יכול לקנות עבודה זרה של גוי והיא תהיה שלו .4לכאורה קשה מכאן על

הסוברים שאין זכיה באיסורי הנאה.
הר"ן )פסחים יח :בדפי הרי"ף( מתרץ שיש זכיה באיסורי הנאה שיש להם ביטול בדרך כלשהי .לכן יש זכיה בע"ז של גוי.
הוא מסיק מזה שישראל יכול גם לקנות חמץ בפסח ,והוא יהיה שלו.
הריטב"א )ע"ז שם( מתרץ אחרת ,וז"ל:
"גזירה דילמא מגבה לה ישראל מעיקרא והדר מבטל לה והויא לה עבודה זרה של ישראל שאין לה בטלה
עולמית .פירוש דאף על גב דכי מגבה לה איסורי הנאה היתה ,ישראל זוכה באיסורי הנאה לחשבה שלו להוסיף
בהם איסור ,מכאן לישראל הזוכה בחמץ בפסח שהוא אסור לאחר הפסח כדין חמץ גמור שהיה לו קודם הפסח

שעבר עליו הפסח ,מ"ר".
רואים מדבריו שאפשר לזכות באיסורי הנאה באופן שהזכייה הופכת את החפץ לאסור יותר )גם הוא משליך מכאן
על זכייה בחמץ בפסח( .5הכיצד?
אפשר להסביר את הריטב"א ע"פ האופן השני שבו הסברנו את הדין שאין בעלות באיסורי הנאה ,כלומר ,שאי
אפשר ליצור זיקה קניינית עם חפץ שהתורה הרחיקה מישראל .לפי זה ,כאשר הקניין אינו מקרב את החפץ אל
הקונה ,אלא אדרבא ,מרחיק אותו ממנו יותר ע"י תוספת איסור וחומרה ,הקניין חל גם באיסורי הנאה.
הנודע ביהודה

)או"ח סי' י"ט(

מציע הסבר אחר :מוסכם כי חמץ בפסח הוא מהדברים אשר אינם ברשותו של אדם

והתורה עשתה אותם כאילו הם ברשותו )פסחים ו .(:אומר הנוב"י שהוא הדין לכל איסורי הנאה :כאשר היותו של

 4נ"מ שע"ז של ישראל אין לה בטלה עולמית.
5

בעבודה זרה ,משמעות תוספת האיסור היא שע"ז של ישראל אין לה בטלה עולמית .בחמץ בפסח המשמעות היא שחמץ שעבר
עליו הפסח אצל ישראל אסור גם לאחר הפסח.
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חפץ מסוים ברשותו של אדם מוסיפה עליו עוד איסורים ,ואדם מנסה להכניס חפץ זה לרשותו ,האיסורים
הנוספים חלים עליו ,אע"פ שמבחינה ממונית הקניין לא חל.
איך זה עובד? אפשר לומר שבכל מקום שבו התורה מטילה איסורים על אדם בגלל היותו של חפץ מסוים ברשותו,
האיסורים אינם נובעים מבעלות ממונית של חושן משפט ,אלא מהתנהגות של בעלות על החפץ .והרי זה דומה
למאן דאמר "כל מילתא דאמר רחמנא לא תעביד אי עביד לא מהני" ,כלומר ,מי שמנסה להחיל חלות אסורה ,החלות
לא תחול – ואעפ"כ הוא ילקה על הנסיון .שכן המציאות שאותה התורה רואה כבעייתית היא ההתנהגות ,ולא
התוצאה בפועל.

נתינה וקבלה מציאותיות
הקצות

)סי' ר' ס"ק ה(

סובר שהסיבה לכך שגט שכתבו על איסורי הנאה כשר ,אע"פ שאי אפשר להקנותו ,הוא שאין

צורך בקניין ממוני בגירושין ,אלא נתינה גרידא מספיקה .עולה מדברי הקצות שהגירושין אינן תלויים בבעלות
הממונית על הגט.
אולם מדברי הברייתא המובאת בדף כ" :הרי זה גיטך והנייר שלי  -אינה מגורשת" עולה לכאורה כי הגרושין אכן
תלויים בהעברת הבעלות על הגט  .במה שונה מקרה זה בו האישה אינה מגורשת ,ומסתבר שבשל חוסר העברת
הבעלות ,מגט אשר נכתב על איסורי הנאה ,הלא גם הוא נשאר בבעלותו של הבעל לאחר הגירושין ,שהרי איסורי
הנאה אינם ניתנים להקנאה?
יש לתרץ שגם לפי הקצות צריך שהאשה תקבל משהו ,אלא שהקבלה הנדרשת היא מציאותית ולא ממונית,
ותלויה ביכולת האשה להשתמש בגט בפועל ,בלי קשר לשאלה למי זה שייך .לכן ,אפשר לכתוב גט על איסורי
הנאה ,אבל ב"הרי זה גיטך והנייר שלי" ,הבעל יכול לתבוע את הנייר בחזרה מיד לאחר הגירושין ,ועל כן קבלתה
אינה נחשבת כקבלה ממשית.
אלא שלפי זה מתעוררת השאלה :למה הסיפא של אותה ברייתא )כ (:אומרת ש"על מנת שתחזירי לי את הנייר  -הרי

זו מגורשת"? אמנם מבחינה ממונית ,קניין כזה בוודאי מועיל ,אבל הרי אמרנו שלפי הקצות הקבלה הנדרשת היא
מציאותית ולא ממונית ,ואם כן למה שגירושין כאלו יועילו יותר מאשר ברישא?
אכן ,הגמרא בדף עה .מביאה ברייתא זו ,ושואלת" :מאי שנא רישא ומאי שנא סיפא"? אפשר לומר שקושייתנו על
הקצות טמונה בשאלה זו .הגמ' שם מביאה כמה תירוצים אפשריים המסבירים למה תנאי של "ע"מ שתחזירי לי"
אינו יכול לחול בגירושין ,ולבסוף מביאה את תירוצו של רב אשי ,המעמיד את הברייתא בשיטת רבי שסובר ש"כל

האומר על מנת כאומר מעכשיו דמי" .בהנחה שהשאלה היא כדברינו ,יש לומר שהתירוץ האחרון הוא שהגט נמצא
ביד האשה מהשעה שהוא נמסר לידה ועד שהיא מחזירה אותו ,ולכן גם כאן יש קבלה מציאותית.
נראה שגם הראבי"ה ,שהובא באור זרוע )סי' תשי"ז( ,סובר שנדרשת קבלה מציאותית .ר' שמחה שואל אותו מדוע אי
אפשר לגרש אשה ע"י שיכתוב את הגט על ידה ,ולמה זה שונה מכתבו על איסור הנאה .וז"ל:
"ותניא בהאי פירקא )תוספתא פ"ב ה"ד(' :כתבו על יד עצמה ה"ז אינה מגורשת' .ושלח מורי רבי' שמחה זצ"ל למורי רבי' אבי
העזרי :מה בין זה לכתבו על איסורי הנאה? שהרי אינו נותן לה נייר אלא אותיות! והשיב לו :רחוקים הם .כי היכי דדחינן
ומפלגינן בין איסורי הנאה לעלה של זית ,משום דחזי לאצטרופי ,אע"ג דהשתא מיהו לאו שוה פרוטה היא  -הכי נמי איכא
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לפלוגי ,דאיסור הנאה איכא נתינה ,דיכול להוליך הנאה לים המלח ,ויש שמותר בביטול או ברוב ,ואיכא נתינה .מה שאין

כן ביד המתגרשת ,דאין כאן נתינה".
עונה הראבי"ה שנתינת גט האסור בהנאה נחשבת נתינה ,שכן קיימת יכולת עקרונית הבאה לידי מימוש במצבים
מסוימים להשתמש גם באיסורי הנאה ,מה שאין כן כתיבת גט על יד האשה ,שם אין נתינה כלל .לכאורה תירוצו
תמוה ,שכן הבחנת הגמרא בין איסורי הנאה לבין עלה של זית בדיוק אומרת שאין לאיסורי הנאה שווי ממוני כלל,
אפילו לא פחות משווה פרוטה  -כיצד א"כ מצביע הראבי"ה על הנאות אפשריות באיסורי הנאה ,כסיבה לכך שיש
בהם נתינה?
נראה אפוא כי דברי הראבי"ה יתבארו לאור יסודנו :הנתינה הנדרשת היא מציאותית ותלויה ביכולת האשה
להשתמש בפועל כנ"ל .מאחר שכך נחשבת נתינת איסורי ההנאה כנתינה על אף חסרון השווי הממוני  -לעומת
הגט שנכתב על ידי האישה ,אשר איננו נחשב לנתינה כלל.

גיטה וידה באין כאחד
הגמרא בדף עז :שואלת כיצד אפשר לגרש אשה ע"י הנחת הגט בחצרה ,והרי מה שקנתה אשה קנה בעלה! ועונה,
"גיטה וחצרה באין כאחד" .צריך ביאור כיצד משפט זה פותר את הבעיה הלוגית הקיימת בדין הנ"ל.
הקצות )סי' ר' ס"ק ה'( מבאר דין זה לפי דרכו העקרונית לפיה הגירושין מתבצעים ע"י נתינה ולא ע"י זכייה .לא ברור
במה זה עוזר ,שכן גם אם מדובר בנתינה ולא בזכייה ,סוף סוף הבעל צריך לתת את הגט לאשה ,והוא לא נתן אותו
לאשה שכן החצר עדיין שייכת לבעל!6
יש להסביר כי ההבדל המהותי בין זכייה לנתינה הוא שעיקרה של זכייה היא התוצאה של החזקת הדבר ע"י
הקונה ,7ואילו עיקרה של נתינה היא המעשה .מכיון שהדרישה בגירושין היא לנתינה ,המעשה הוא הדבר שמחיל
את הגירושין ,והצורך שהגט יגיע בסוף הנתינה לרשות האשה הוא רק תנאי בחלות.
אילו הגירושין היו חלים ע"י הגעת הגט לרשות האשה ,הבעל לא היה יכול לגרשה ע"י הנחת הגט ברשותה ,שכן
מה שקנתה אשה קנה בעלה .אבל מכיון שהגירושין כבר חלו ע"י מעשה הנתינה ,אין לפסול אותם בגלל חסרון
הגעת הגט לרשותה ,שכן "גיטה וחצרה באין כאחד" – אם כן הגט הגיע לרשותה.
8

הקצות

)אב"מ סי' קל"ט ס"ק יג(

מבאר ע"פ דרכו גם את הפסול במקרה של "טלי גיטך מעל גבי קרקע" .גם כאן,

לכאורה צריך ביאור מדוע דוקא בנתינה יש פסול כזה ובזכייה אין .אבל לפי מה שהסברנו לעיל הדברים מבוארים;

 6אין להסביר שמכיון שגוף החצר שייך לאשה ,לא מפריע לנו שהפירות שייכים לבעל ,כי מדובר בנתינה ולא בזכייה .כי אם זה נכון,
אין צורך במושג "באין כאחד" כדי להסביר את הדין .אלא על כרחנו ,צריך לתת את הגט לרשותה הממונית של האשה.
7

הגדרה זו נכונה במיוחד בקניין שטר .שני הסברים עיקריים נאמרו לקניין זה .1 :השטר נחשב כחלק מהקרקע )"אפסרא דארעא"(,
ולכן הקונה זוכה בקרקע ע"י עשיית מעשה קניין על השטר .2 .השטר מהווה ראייה על הזכייה בקרקע ,ובמסירת הראייה
לשליטת הקונה הוא זוכה בקרקע .המשותף לשני ההסברים הוא שהחזקת השטר גורמת לזכייה בקרקע.
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בזכייה העיקר הוא התוצאה ,ולכן זה לא משנה מי עושה את המעשה .ואילו בנתינה העיקר הוא המעשה ,ולכן הוא
צריך להיעשות ע"י הנותן דווקא.

כל הגט ביד האשה
הירושלמי )פ"ב ה"ג( מתלבט האם אפשר לגרש אשה בגט הכתוב על פרה בקניין מסירה ,וז"ל:
"בעי קומי ר' מנא ,מסר לה במוסירה מהו? מידת הדין את אמר נקנה המקח והכא את אמר הכין ,או שנייא היא

דכתיב ונתן בידה – עד שיהא כולו בידה?"
ר' שלמה איגר ,במכתבו לאביו )שו"ת רעק"א מהדו"ק סי' רכא( ,טוען שהירוש' מסתפק בשאלה בה נחלקו הראשונים בדף
עז -:האם מועילים קניינים בגירושין ,או שנחוצה נתינה ביד דווקא .אביו ר' עקיבא

)שם סי' רכב(

טוען לעומתו שזה

פשוט שצריך נתינה ביד ,והספק הוא האם מספיקה אחיזה בגט ,ואז מועילים קניינים שבהם דרישה זו מתקיימת,
כגון מסירה ,או שצריך שכל הגט יהיה בידה ולא ייצא אפילו חלק ממנה מחוצה לה.
הדרישה שהגט יינתן לידה ממש ,מובנת לפי הסוברים שמעשה גירושין אינו הקנאה אלא נתינה .אבל לפי הסוברים
שאפשר לקיים את דין "ונתן" ע"י מעשה הקנאה ,מהי משמעות הדרישה שכל הגט יהיה בידה?
הבנה אחת אפשרית היא שדרישה זו מגבילה את הקניינים המועילים בגירושין .קניינים שונים מבטאים את
העברת הבעלות בצורות שונות; למשל ,הגבהה ומשיכה הן פעולות של הקונה המבטאות את היאחזותו בחפץ.
לעומת זאת קניין חצר וקניין יד מבטאים את הימצאות החפץ ברשות הקונה .יתכן כי הצורך בהימצאות הגט בידה
נובע מכך שרק קניינים הנובעים מהימצאות החפץ ברשות הקונה מועילים בגט .לאפשרות זו ,משמעות דין
"בידה" בגירושין הוא שרק קניינים אלו מועילים .הגט צריך להיקנות לאישה בכך שיימצא ברשותה.
אפשר להוסיף שדרישה זו היא ביטוי לצורך בכך שהאישה תהיה פסיבית בתהליך הגירושין ,בנוסף לפסול של טלי
גיטך מעל גבי קרקע; קניינים אחרים דורשים פעילות מסוימת מצד הקונה ,ואילו קניינים אלו מועילים בממונות
אפילו שלא מדעת הקונה ,כל עוד הקונה יסכים לקנות לכשייוודע לו.9
הבנה אפשרית אחרת היא שעקרונית כל הקניינים מועילים בגירושין ,ודין "בידה" הוא תנאי נפרד בתהליך
הגירושין.
ניתן לתלות הבנות אלו במחלוקת רש"י ותוספות בכתובות דף לא .בסוגיית קים ליה בדרבה מיניה ,מזכירה הגמרא
את האפשרות שאדם יתכופף ויאכל ,וכך לא יעשה מעשה קניין טרם אכילתו את הדבר האסור עליו באכילה .רש"י

 8פיסקה זו נאמרה בשיעור הכללי ,והוספתי כאן להשלמת הדברים.
 9האור שמח )הל' גירושין פ"א ה"ו( מעלה סברה זו.
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מסביר שמדובר בהתכופפות למטה משלושה טפחים ,ואין כאן קניין כי אין הגבהה למטה משלושה טפחים .ר"י
)תוס' שם ד"ה דאי( חולק על רש"י ותמה כיצד אדם לא יקנה כאשר הוא מחזיק את בדבר בפיו או בידו.10
רואים שלפי תוספות ,יש 'קניין יד' שבו עצם הימצאות החפץ ביד הקונה עושה את הקניין ,ולפי רש"י אין דבר
כזה .11כלומר ,לפי רש"י אין ידו של אדם קונה לו בעצם הימצאות החפץ ברשותו אלא בפעולת הגבהת החפץ ,דבר
הגורם להתניית הקניין בהגבהת ג' טפחים .נמצא אם כן ,כי ההבנה הראשונה ב'בידה' ,לפיה משמעות הפסוק היא
הגבלת הקניינים לקניינים הנובעים מהימצאות החפץ ברשותו יכולה להיאמר רק לשיטת תוספות ,המבינים כך את
קניין יד .ההבנה השנייה לעומת זאת המבינה את 'בידה' כתנאי חיצוני יכולה להיאמר גם לשיטת רש"י אשר מבין
שאין החפץ נקנה בעצם הימצאותו ביד האדם.
ע"פ ההנחה שרש"י מקבל את הבנתנו השניה בדין 'בידה' -תנאי חיצוני  -נוכל להסביר את דבריו בדף עז .:בגמרא
שם ,רבא מייעץ לשכיב מרע לגרש את אשתו בשבת ע"י הקנאת הקרקע שהגט מונח עליה לאשה .רש"י מסביר
שהגט נקנה לה בקניין אגב .הראשונים הקשו על רש"י :אם מדובר בקניין אגב ולא בקניין חצר ,מדוע ייעץ לו רבא
להקנות דוקא את הקרקע שהגט מונח עליה ,והרי קיי"ל שקניין אגב מועיל גם כאשר המיטלטלין אינם מונחים
בקרקע הנקנית?
לפי דברינו ,ניתן לתרץ כי אע"פ שרש"י סובר שקניין אגב מועיל בגירושין ,מכל מקום הוא מצריך שהגט יהיה מונח
בחצרה של האישה בסוף הקניין ,מדין 'בידה' ,ועל כן הצריך רבא את הקניית אותה הקרקע שהגט מונח עליה.

10

ר"י מבסס את דבריו על דין "בידה" האמור בתורה בעניין גירושין  -וממילא מוכח מדבריו שסובר שיש הקנאה בגירושין .עיין
שטמ"ק )שם( שחולק על השוואתו של ר"י בנימוק שאין הקנאה בגירושין.

11

הבנה זו ברש"י לפיה קניין יד הוא קניין הגבהה עולה בפירוש מדברי רש"י בדף לא :וכך כתב הקצות )שנא'(.
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הגמרא בדף יג' עוסקת בדין מעמד שלושתם .דין שמקורו בדברי רב הבאים:
"אמר רב הונא אמר רב :מנה לי בידך תנהו לו לפלוני ,במעמד שלשתן  -קנה"
רבא רצה לצמצם את דברי רב לפקדון ,בו דבריו מסתברים ,אך למסקנתו דברי רב נכונים גם ביחס למלווה:
"אמר רבא :מסתברא מילתיה דרב בפקדון ,אבל במלוה לא ,והאלקים! אמר רב אפילו במלוה".
הגמרא מנסה לברר מה הבסיס עליו מושתת הקניין .ולבסוף מסיקה כי מעמ"ש הוא אחד משלושה דינים שהם
הלכתא בלא טעמא .תוס' על הגמ' מסביר שאומנם לא מובן כיצד הקנין פועל אך סיבת התקנה ברורה .בסיבת
התקנה כתב הרא"ש "אלא משום תקנת השוק דמי שקונה סחורה ואין בידו מעות מעמידו אצל בעל חובו ואין צריך

להמתין עד שיקנה לו בקנין" .חכמים ראו צורך לתקן קנין ,אך מסיבות כל שהם ,בניגוד לשאר הקניינים שחכמים
חידשו ,לקנין זה אין טעם ,כלומר לא ברור כיצד הוא פועל.
מעבר לעובדת קיומו ,הגמ' לא מפרטת את גדרי הקנין ויסודותיו .במהלך המאמר אנסה להבין את מהות קנין
מעמד שלושתן ע"י בירור שלוש שאלות יסוד בקנין:

א .כיצד מתבצע הקנין?
שאלה זו מורכבת משתי שאלות:
 .1מיהם האנשים שפועלים בקנין? -במעמד שלושתן משתתפים שלושה אנשים :א' ,ב' וג' ,ובאופן הגיוני,
לאור העובדה שבכל קנין מעורבים רק שני אנשים ,ניתן להציע שלוש אפשרויות מיהם האנשים הפעילים
בקנין -א' וג' ,ג' וב' או א' וב' .בכל אחד מהצמדים הראשון יהיה המקנה והשני יהיה הקונה.
 .2מהו המעשה שמתרחש? -מעמד שלושתן הוא קנין מחודש ויש לדון האם הוא קשור לקניינים אחרים
)הרחבה שלהם או הסמכת הקנין עליהם( או שיש לו כללים משלו ,ואם כן מה הם.

ב .מהו הדבר הנקנה?
במעמד שלושתן קיים עיסוק בשני סוגי דברים שנקנים :מלווה ופקדון .בכל אחד מהם יש לדון מה ממנו נקנה.
נקדים הקדמה קצרה ביחס למלווה כדי להבהיר את המושגים בהמשך .כל מלווה מורכבת משני דברים :שיעבוד
הגוף דהיינו עצם החוב ,ושעבוד הנכסים דהיינו יכולת הגביה של המלוה את החוב מנכסיו של הלווה .את שעבוד
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הגוף נראה שאפשר להבין בשני אופנים :חיוב של הלווה לשלם או דבר אשר שייך למלוה .בהבנה השניה ישנה מח'
האם החוב נחשב שלו אבל אינו ברשותו

)רי"ף ב"מ יח :-.מדפ"הר(

או שהוא גם ברשות המלוה )בעל המאור שם( .1לגבי

שיעבוד הנכסים אומרת הגמ' )ב"ב קעד( .שהוא מדין ערב וישנה מח' בגמ' האם הוא מדאו' או מדרב'.
בפקדון נראה בפשיטות שהדבר היחיד שיכול להקנות הוא החפץ בעצמו ,אך נצטרך לבחון האם ישנם דברים
נוספים שיכולים להקנות מעבר לחפץ.
שאלה נוספת שתלווה את דיון זה תהיה האם חייב להיות קשר בין מלווה ופקדון ביחס לדבר הנקנה או שאפשר
לדבר על מושגים שונים ,כגון במלווה לעסוק בשעבוד הנכסים ואילו בפקדון בחפץ עצמו .כמו כן נצטרך לבחון למי
שייך הדבר הנקנה והאם זה קשור לשאלה מיהם הפועלים בקנין.

ג .מדוע הקנין הוא הלכתא בלא טעמא?
הגמ' מכריעה למסקנה שהקנין הוא הלכתא בלא טעמא .כמו שהבאנו קודם ,אין הכוונה שסיבת הקניין אינה ידועה
אלא שהוא לא פועל עפ"י הכללים הקנייניים הרגילים .נצטרך לבחון בשיטות השונות מהו הדבר הגורם לקנין
להיות שכזה ,והאם זה נכון רק ביחס למלווה או גם ביחס לפיקדון.

את שלושת שאלות אלה אבחן לאור מחלוקות הראשונים השונות בגדרי הקנין ,מהם עולות אמירות שונות ביחס
לשאלות אלו.

מלווה ופקדון
כאשר רוצים לברר מהו יסוד הקניין ,הסוגיה המתבקשת ביותר להתחיל בה היא החילוק של הגמ' בין מלווה
לפיקדון ,מכיוון שהשאלה מדוע קניין המלווה מחודש יותר יכולה ללמד אותנו על אופיו של הקניין.
השאלה הראשונה שצריכה להישאל בנושא זה היא האם למסקנה הגמ' מחלקת בין מלווה לפקדון או לא .אכן,
מפשט הגמ' נראה שכל הדיון בסוגיה עוסק במלווה אך בפקדון הדברים פשוטים ,וא"כ גם מסקנת הגמ' שהקנין
הוא ללא טעם אמורה לעסוק רק במלווה ולא בפקדון .אולם התוס' )יא :ד"ה "כל האומר"( כתבו כי מסקנת הגמ' נכונה
גם ביחס לפקדון ,וכן כתב הרא"ש .לפי שיטתם נראה שהאמירה שהקניין הוא ללא טעם היא מהותית בקניין-
בצורה בה הוא פועל או בדבר שנקנה.
החולקים על התוס' והרא"ש מציעים מספר הסברים ביחס לחילוק בין מלווה ובין פקדון:
א( רש"י )ד"ה "מאי טעמא"( הסביר שהבעייתיות בהקנאת המלווה נובעת מהיותו דבר שאינו בעין ,בעייתיות
שכמובן אינה קיימת ביחס לפקדון.

 1בנושא ישנם שיטות נוספות אך הבאתי את הבסיסיות שבהם.
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ב( הקצות )קכ"ו סק"ג( הסביר שהחידוש בהקנאת המלווה היא היכולת להקנותו על אף שאינו ברשות האדם.
לדבריו עצם הקנין אינו חידוש שהרי חכמים יכולים לחדש קניינים ,ועל כן הקנאת הפקדון איננה דבר
מחודש.
מדברי שניהם עולה כי עצם ההקנאה פשוטה ,וכי המלווה והמפקיד מעבירים את בעלותם ללוקחים.
יש לבחון בשיטתם מדוע הגמרא אינה מתייחסת לקניין מלווה בשטר בצורה דומה ,ולא מגדירה אותו
כהלכתא בלא טעמא ,הלא גם הוא אינו ברשותו של המלווה ,ואינו בעין ,ומה בינו ובין קניין 'מעמד
שלושתן'?
נראה שכבר מכאן אפשר לראות שהדבר במלווה שנמכר במעמ"ש אינו זהה לדבר שנמכר בשטר ,והדברים
יבוארו ביתר פירוט בסוגיית המחילה.
ג( בעל העיטור )"המחאה"( הסביר שהקנאת הפקדון פשוטה יותר משום שהנפקד יותר משעבד את עצמו מאשר
הלווה .הסברו של העיטור פותח הבנה חדשה במעמ"ש ,הבנה ממנה עולה כי הקניין נוצר ע"י השתעבדות של
ג' לב' .נראה שלפי הסברו של העטור הסיבה שמלווה היא הלכתא בלא טעמא אינה קשורה לדבר הנקנה
אלא לעצם הקנין ,והחידוש נובע מהתרחשותו ללא רצון מלא של הלווה )ג'( ,בניגוד לפקדון.
לסיכום :ראינו שני כיוונים בהבנת מסקנת הסוגיא -החידוש הוא רק במלווה או שהוא גם בפקדון .בשיטת מי
שאומר שהוא רק במלווה ראינו מח' בין העיטור לקצות ביחס לשאלה מיהו המקנה -ג' או א' .מדברי רש"י הבנו
שבפקדון נמכר החפץ עצמו .משיטת תוס' והרא"ש עולה שיש קשר בין פקדון למלווה ואותו דבר משותף גורם
לקנין להיות ללא טעם .נצטרך לבדוק האם הוא קשור למעשה הקנין או לדבר הנקנה.

בעל כורחו
הסוגיא הבאה היא השאלה האם אפשר לבצע את הקנין בע"כ של הלווה\הנפקד .מסתבר כי הסובר שהקניין חל גם
בע"כ של הלווה או הנפקד יסבור שג' איננו המקנה ,שהרי האדם המקנה צריך להסכים להקנות .לעומת זאת נראה
הגיוני שהסובר שהקניין אינו חל בעל כורחו של הלווה או הנפקד ,סובר שג' מעורב בצורה כלשהי בקנין ,שכן אם
הוא אינו שותף ,מדוע נחוצה הסכמתו?
בנושא זה נחלקו הראשונים :ר"ת וריב"א סוברים שאפשר בע"כ ,ואילו שאר הראשונים סוברים שצריך שג' יסכים
לקנין.
כאשר הריטב"א )ר' קרשקש ,כת"י( 2מנמק מדוע א"א בע"כ הוא כותב" :אלא ודאי מעמד שלשתן אינו אלא ברצונו,

דהקנאה דלוה הוא דמשתעבד נפשיה"

2

מעכשיו כאשר הריטב"א בר' קרשקש וכת"י יאמרו דברים זהים נכתוב סתם ריטב"א ואם יהיה הבדל נכתוב ריטב"א )ר' קרשקש/
כת"י( .באופן כללי שתי ההופעות של הריטב"א אומרות דברים זהים בסוגיא ואפ' אם יש הבדלים הם נקודתיים ולכן נתייחס
אליהם כשיטה אחת.
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מדבריו עולה בברור שאף הוא סבר כעיטור שהקנין נעשה ע"י השתעבדות ג' ,ולכן הוא סובר שא"א בע"כ כמו
שהנחנו.
במהלך דיון הראשונים בנושא הם מביאים ראיה מדברי ר' אשי .ר' אשי מציע שבשל השינוי ממלוה ישנה למלוה
חדשה גמר ומשעביד נפשיה .על דבריו מקשים שא"כ אם המקבל הוא מדבי בר אלישיב שהיו אלימים לא יקנה.
מפשט הגמ' נראה שהקנין נעשה בלא הסכמתו של הלווה והסוגיא דנה האם אפשר להניח מסתמא שהוא רוצה.
כאשר הראשונים מתייחסים לסוגיא הם מביאים אותה כראיה לכך שא"א לקנות בע"כ ,שהרי הגמרא בונה את
הקניין על הסכמתו ורצונו .דברי הראשונים מעט קשים :הגמרא קובעת שכאשר הקונה אלים הקניין אינו יכול
לחול באמצעות רצון הלווה ,אולם לדבריהם הרי נחוצה הסכמתו ,ואם כך הגמרא עוסקת במציאות בה הוא הסכים
גם להקנאה זו .מדוע אפוא אין די בהסכמתו במקרה זה?
הנחלת משה מסביר שיש חילוק בין הסכמה לרצון .אע"פ שאדם הסכים לקנין אין פירוש הדבר שהוא נהנה מכך
וע"י כך יעבור השעבוד .כוונת הגמרא היא שבמקרה בו הלוקח אלים הלווה רק מסכים אך לא נהנה ,ועל כן החוב
לא אמור להיקנות.
מהסברו של הנחלת משה עולה שלפי הריטב"א והעיטור ,אשר מסבירים את הקנין כתוצאה של השתעבדות ג'
כדברי ר' אשי ,ואף מצריכים שיסכים ,הסיבה שהקנין הוא 'ללא טעם' היא שנוצרת השתעבדות בלי שהג' בהכרח
מספיק רוצה כדי ליצור את ההשתעבדות בעצמו.

מחילה
דיון נוסף שמובא בראשונים הוא היכולת למחול על מלווה שנמכרה במעמד שלושתן.
במכירת מלווה בשטר אומר שמואל שהמלווה יכול למחול לאחר מכירתו .נחלקו הראשונים בסיבת הדבר:
לדעת הרי"ף )כתובות סי' של"ח( היכולת למחול נובעת מכך שמכירת שטרות חוב היא מדרבנן.
לדעת ר"ת

)הובא ברשב"א ב"ב קמז" :אלא"(

נובעת יכולת המחילה מכך ששעבוד הגוף נשאר אצל המלווה ,והוא מוכר

רק את שעבוד הנכסים .עיקר החיוב במלווה הוא שעבוד הגוף ,ואילו שיעבוד הנכסים הוא רק מדין ערב ,כך שגם
לאחר המכר עצם החיוב נשאר אצל המוכר וכאשר הוא מוחל עליו פוקע שיעבוד הנכסים ממילא.
נראה לומר שהסובר כרי"ף יתיר למחול ,שכן גם מעמ"ש הוא קנין דרבנן.
הסובר כר"ת יוכל לאפשר את המחילה ,ולבסס זאת על כך שגם במעמד שלושתם נקנה רק שעבוד הנכסים.
לחלופין הוא יוכל לשלול את יכולת המחילה ,אם הוא יסבור שבמעמד שלושתם נקנה גם שעבוד הגוף .יתכן
שלתפיסה זו זהו החידוש במעמד שלושתם  -היכולת להקנות גם את שעבוד הגוף ,וזוהי הסיבה לכך שהקנין הוא
ללא טעם ,שהרי קנין חוב רגיל חל רק על שעבוד הנכסים.
הגמ' במסכת קידושין

)מז(:

מביאה מח' כפולה בין ר"מ לרבנן במקדש אישה במלווה בשטר ובע"פ .אחד מהסברי

הגמ' את המח' לגבי מלווה בשטר הוא שהם נחלקו ביחס ליכולת למחול .הסובר שהמלווה יכול למחול סבור
שהאישה אינה מקודשת כאשר הבעל מקנה לה חוב ,משום שהיא אינה סומכת עליו ,והיא יראה שמא ימחול.
לעומתו ,הסובר שהאישה מקודשת סבור שהמלווה אינו יכול למחול ,ועל כן האישה מקודשת בהקנאת המלווה.
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לעומת זאת במלווה בע"פ ,בה המקדש מעניק לה את החוב באמצעות מעמד שלושתם ,מציעה הגמ' שהם נחלקו
ביחס לעצם היכולת להקנות חוב במעמד שלושתם -האם דברי רב הם רק בפקדון או גם במלווה  -ולא מציעה
אפשרות לפיה גם במעמ"ש הם נחלקו בדברי שמואל .מסוגיא זו נראה שבמעמ"ש גם שמואל סובר שא"א למחול
על המלווה ,ולכן מוכרחת הגמ' לבסס את עמדת הסובר שהאישה איננה מקודשת על חוסר היכולת להקנות את
החוב.
בסוגיא זו מצינו מחלוקת בין הראשונים:
רוב הראשונים )ר"ת ,רא"ש ,רשב"א ,ר"ן ,ריטב"א( אכן מדייקים מהגמ' בקידושין שהמלווה אינו יכול למחול כאשר החוב
עובר על ידי מעמד שלושתם .הם מנמקים זאת בכך שבמעמ"ש נקנה גם שעבוד הגוף .בסיבת ההבדל כתב הרא"ש
שהואיל וכל מטרת הקנין הוא תקנת השוק היו צריכים למכור גם את שעבוד הגוף ,שכן אחרת לא היו מסכימים
להשתמש בקנין זה .לעומתו ,הסביר הריטב"א )ר' קרשקש( שהסיבה לכך שבמעמד שלושתם נקנה גם שעבוד הגוף
היא שיסוד הקניין הוא השתעבדות הלווה ,ולכן ברור שהדבר שנמכר הוא שעבוד הגוף .מדבריו אפשר להתקדם
יותר בהבנת כיוון זה ולטעון שהחפץ הנמכר שייך באופן פשוט ללווה  -המוכר  -ובמלווה משמעות הדבר היא
שעבוד הגוף אשר שייך ללווה ,ולא שיעבוד הנכסים השייך למלוה.
לעומתם ,סובר הרמב"ן שאפשר למחול על המלווה גם במעמ"ש 3.וכן מדייקים מהרי"ף

)הר"ן והריטב"א שם(

שלא

הביא בהלכותיו את הגמ' הנ"ל .נראה שהרי"ף הולך לשיטתו לפיה היכולת למחול בנויה על כך שהקניין מדרבנן,
עמדה שכאמור לעיל אמורה להוביל לאיפשור המחילה גם ביחס למעמד שלושתם ,שכן גם קניין זה הוא מדרבנן.
בדברי הרמב"ן ,הסבור שמכירת שטרות חלה מן התורה א"א לומר כן ,ומוכרחים לומר שלדעתו גם במעמ"ש נקנה
רק שעבוד הנכסים.4
שיטה מעניינת בסוגיא זו היא הריטב"א )כת"י( .לגבי מחילה בשטרות הוא סובר כעמדת הרי"ף המשתית את יכולת
המחילה על היות הקניין מדרבנן בלבד ,אך בכל זאת טוען שבמעמ"ש א"א אפשר למחול וז"ל" :ואע"ג דמוכר שטר
חוב לחבירו וחזר ומחלו מחול ,שאני התם דהקנאה דמלוה היא ,וכיון שאין המכירה מן התורה לפי שאין גופו ממון ,אתיא
מחילה דאורייתא ומפקא מידי מחילה דרבנן ,אבל הכא גבי מעמד שלושתן לאו הקנאה דמלוה היא אלא דלוה והילכך אין

המלוה יכול למחול כלום במה ששעבד הלוה את עצמו ".כלומר ,המלווה אינו יכול למחול משום שהקניין מתבצע על
ידי הלווה ,והוא שעבד עצמו ללוקח.
מדבריו אפשר לראות באופן בולט את טענתינו שלריטב"א המקנה הוא הלווה ולא המלווה.

 3ובביאור הסוגיא עיין בריטב"א שם ד"ה "יש מרבותינו".
4

בסוגיא זו יש עוד להאריך מכיוון שמדייקים מכך שהרמב"ם מתיר לקדש אישה במעמ"ש )אישות ה' ,י"ז( למרות לגבי מכירת
שטרות סובר כרי"ף ,וא"כ צריך להסביר מה ההבדל בין מעמ"ש למיכרת שטרות .ובביאור הדבר עיין :קרית ספר מלוה ולווה
פט"ז וברכת שמואל כ"ה
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חזרה
הדיון הבא בראשונים הוא במקרה בו לווה רוצה לפרוע את חובו ע"י מכירת חוב אשר חייבים לו למלווה
באמצעות מעמ"ש ,והמלווה אשר הסכים לכך בתחילה אינו מצליח לממש את החוב שהוענק לו .האם המלווה
יוכל לשוב ולגבות מן הלווה?
יסוד הדיון נמצא בסוגיא בב"מ קיב .שם נחלקו רבה ור' ששת בשאלה האם שכיר שהמחהו בע"ה אצל החנווני יכול
לחזור ולגבות מבע"ה .רבה ,שהלכה כמותו ,סובר שיכול לחזור ולגבות ממנו.
הרי"ף )תקע"ט( תמה על הגמ' שהרי מדובר במעמד שלושתן וא"כ כיצד השכיר יכול לחזור .הוא עונה שמכיוון שאין
אצל החנווני משהו השייך לבע"ה  -אין זה מעמ"ש .סברת הרי"ף א"כ היא שבמעמ"ש המקבל אינו יכול לחזור בו.
לעומתו סובר ר"ת )הובא ברמב"ן שם( שגם במעמ"ש יכול המקבל לחזור בו.
לגבי מלווה הבאנו בהקדמה את דברי הרי"ף לגבי חוב .למדנו שלדעתו הוא שייך למלווה אלא שאינו ברשותו .5א"כ
נראה שסברתו היא שהואיל והלווה נתן למלווה חוב שעבר לבעלותו הוא פרע בזה את חובו ,ואי יכולת המקבל
לפרוע את חובו אינה אמורה להיות קשורה לנותן .אותה אמירה תהיה נכונה גם ביחס לפקדון ,שהרי גם שם נמכר
חפץ ששייך לנותן ובעלותו עברה למקבל
לעומת זאת סברת ר"ת נראת קשה ,שהרי הוא כבר שילם ומדוע שב' 6יוכל לחזור בו? 7אמנם במלווה אפשר לתרץ
שר"ת הבין ששעבוד הגוף הוא החיוב להחזיר .חיוב אשר 'שייך' ללווה ,ולא למלווה .כאשר הנותן פרע את חובו ע"י
מכירת שעבוד הגוף למקבל הוא לא העביר לבעלותו דבר מסוים משהו אלא רק העביר חיוב של אדם אחר ממנו
למקבל .לפי זה מובן מדוע כאשר אותו אדם אחר אינו משלם יכול המלווה אשר קיבל רק חיוב לחזור ולגבות
מהלווה ,שהרי עד שהחוב לא ימומש הוא לא קיבל מאומה.
לעומת זאת בפקדון חוזרת השאלה למקומה ,שהרי הוא מכר לו את החפץ עצמו ומדוע יכול המקבל לחזור בו?
נראה שמדברי ר"ת כאן עולה האפשרות לדבר גם בפקדון על מכירה של משהו שאינו החפץ עצמו אלא ,בדומה
למלווה ,החיוב להחזיר.

 5ומוכח שהרי"ף סובר שזה מה שנקנה במעמ"ש שהרי דבריו נסובים על הסוגיא של מכירת מלווה במעמ"ש.
 6נזכיר לשוכחים -ב' הוא המקבל ,א' המלווה או המפקיד ,וג' הוא הלווה או הנפקד.
 7היה ניתן לתרץ ולומר שאע"פ שהקנה לו את החפץ עצמו ,הואיל ויש לו קשיים בגביה הדבר נחשב כאילו לא נתן לו ,אך תירוץ זה
לא נראה בעיני כי הרי הוא פרע ויכולת הגביה בפשטות היא משהו חיצוני ,מה גם שהוא הסכים לקנין .אך העירני אייל
רזניקוביץ' שאפשר לומר שיש כאן מעין קנין על תנאי וכאשר ב' לא מצליח לגבות את חובו המקח בטל.
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גוי
דיון מרכזי אחרון בראשונים הוא מעמ"ש בגוי .הדיון עוסק בשלושת האפשרויות שקיימות בתפקידו של הגוי ,אך
אני אבקש להתרכז במקרה בו הגוי הוא ג' -הלווה או הנפקד.8
בשאלה זו יש מח' בין ר"ת לרי"ף -ר"ת סובר שאין אפשרות למכור את החוב ע"י מעמ"ש במקרה זה ,ואילו הרי"ף
)הובא בטור בסוף סימן קכ"ו( סובר שיש.
נביא את הסברו של הגר"א לשיטות השונות .בשיטת הרי"ף כתב הגאון )קכ"ו סקנ"ז(" :דמעמד שלשתן הוא כקנין כנ"ל
וקנין איתיה נמי בעכו"ם כמ"ש תוס' בריש קדושין ג' א' ע"ש ":ובשיטת ר"ת )שם סקנ"ט(" :ויש מי כו' .כשיטתם דמעמד

שלשתן הוא מטעם זכייה אלא דמהני אפי' בע"כ או שאינו ברשותו ועכו"ם ל"ל זכייה כמ"ש בפ"ה דב"מ":
לדבריו המחלוקת נובעת משאלת יסוד הדין -זכין או קנין.
נבהיר שההבדל בין קנין לזכין אינו מהותי כ"כ -לפי שתי האפשרויות המלווה\המפקיד מקנה למקבל .ההבדל בין
השיטות הוא כיצד מתבצע הקנין -האם הוא נעשה ישירות בניהם או עובר דרך הלווה\הנפקד..

סיכום השיטות
ננסה לסכם את השיטות השונות עפ"י שאלות הבסיס.

כיצד מתבצע הקנין?
בשאלה זו ראינו שלוש שיטות:
א .השתעבדות של ג' -הנמנים בשיטה זו מבין הראשונים הם העיטור והריטב"א .בדברי הריטב"א ראינו אמירה
לגבי בע"כ .סברתו היא שג' משתעבד לב' במקום לא'.
הבנה זו השמה במוקד את פועלו של הלווה או הנפקד ,מובילה אותם להבנה לפיה אי אפשר לבצע קנין זה בע"כ,
שהרי הוא האדם הפועל.
תוצאה נוספת של תפיסה עקרונית זו היא הבנת הריטב"א )ר' קרשקש( לפיה המלווה איננו יכול למחול ,שהרי
השעבוד עבר .הריטב"א )כת"י( מקצין כיוון זה וטוען שאין לא' שום נגיעה במעשה .הכל נעשה ע"י ג' ,ולכן אין לא'
יכולת למחול.
גם העיטור הולך בכיוון זה כמו שמוכח מדבריו בענין החילוק בין מלווה לפקדון .לפי הבנה זו אין שום דבר שעובר
בין המלווה\המפקיד למקבל אלא בין הלווה\הנפקד למקבל והמלווה רק מאפשר את המעבר.9

 8שאר המקרים נידונים בתוס' ד"ה במעבד וברי"ף שהובא בטור.
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ב .זכין -התוס' והרא"ש כתבו שבגוי אין מעמ"ש כיוון שאינו יכול לזכות .הקורבן נתנאל )ק'( והגר"א )סקנ"ט( ביארו
כי דבריהם נובעים מכך שהקנין הוא מעין זכין .הסיבה שאין המדובר בזכין ממש היא שאפשר להקנות גם בע"כ
של הלווה ,וגם כאשר אין הדבר ברשותו של הזוכה.
אף הר"ן סובר כן כדמוכח מדבריו במשנה לגבי מעמ"ש בגט .הר"ן כתב שם שא"א לגרש במעמ"ש משום שזהו חוב
לה.
אף הקצות סובר כן כדמוכח מדבריו )סס"ו סק"ב( וז"ל" :אבל מעמד שלשתן אינו מחמת הנודר אלא מחמת הלוה דהוי

כזוכה למקבל ומשום הכי כתבו בנכרי דלא מהני מעמד שלשתן כיון דאין לו זכיה"
צריך לברר בשיטה זו עד כמה מעמד שלושתן אכן בנוי על דין זכין :האם חכמים יכולים לגרום להפעלתו של דין
זכין הקלאסי ,או שהם צריכים להשתמש ביכולתם להפקיר והם רק מסמיכים את ההפקר על דין זכין?
באבנ"מ כתב בכמה מקומות

)סכ"ח ס"ק ל"ג,נ"ד(

שדין מעמד שלושתם מושתת על 'הפקר ב"ד הפקר' .אפשר להציע

שגם אם מדובר בהפקר ב"ד הצורך בזכין אינו רק כאסמכתא ,אלא כדי לאפשר לב"ד לא רק להפקיר אלא גם
להקנות.
לעומתו כתב הברכת שמואל שעשו אינו זוכה כזוכה .אמירה זו היא שיטת ר' יוסי בכמה מקומות לגבי זכיה

)לדוג':

גיטין נט :במשנה( .כיוון זה עולה גם מלשון הקצות שכתב )שם(" :דלא עשו כזוכה"
כיוון שלישי העולה מדברי הקורבן נתנאל אות ק' הוא שחכמים תקנו קנין ככל הקניינים .הם רק הסמיכו אותו על
זכין.
לפי הבנה זו מעמ"ש הוא פעולה בין א' כנותן לב' כמקבל.
ג .קנין -כך ביאר הגר"א )סקנ"ז( את שיטת הרי"ף המאפשר מעמ"ש בגוי.
10

גם בשיטה זו צריך לברר האם הקניין בנוי על הפקר ב"ד הפקר או שזהו קנין ככל הקניינים אשר מחדשים חכמים .
לפי שיטה זו הפעולה היא בין המלווה\המפקיד לבין המקבל' והלווה\הנפקד הוא רק נושא החפץ.
נזכיר ,שבניגוד להבדל המהותי בין השתעבדות לקנין ביחס לשאלה מי הוא המקנה ,ההבדל בין זכין לקנין הוא
בשאלה כיצד מתבצע הקנין.

 9ועיין באבנ"מ כח סקל"ד שהקשה מדוע מקודשת והשאיר בצ"ע ועיין במנח"א מה שכתב בריטב"א שבמעמ"ש איכא תרתי -הקנאת
א' והשתעבדות ג' ,אך מהריטב"א )כת"י( שהובאו לעיל נראה שאין שום מעורבות של א'.
 10ובקרית ספר )מלוה ולווה פט"ז( כתב שהקניין חל מדאו'.
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והנה אמר לי הרב יאיר אטון שנראה לו לומר שמח' משולשת זו בנויה על מהלך הגמ' .בתחילת המאמר הצגנו
שלוש אפשרויות מיהם הפועלים בקנין ובסיכום השיטות ראינו שכל עמדה ביחס לקנין מתאימה לאחת
מהאפשרויות .שלושת אפשרויות לגבי הפועלים בקנין מתאימות לשלושת ההצעות של הגמ' כיצד פועל הקנין לפני
שהיא הגיעה למסקנה שהוא הלכתא בלא טעמא
כאשר הגמ' מבררת כיצד הקנין פועל היא מציעה שלוש אפשרויות -א .הקנין פשוט בפקדון ונראה שהכוונה לזכין.
ב .מכירת החוב בין המלווה למקבל ומימלא נוצרת השתעבדות ע"י התנייה מראש .אמנם לפי אפשרות זו מעמ"ש
יוצר השתעבדות של הלווה ,אך ביחס לשאלה מיהם הפועלים בקנין הסבר זה מקביל להבנה של קנין שהרי בשעת
הקנין פועלים המלווה והמקבל אלא שכל כח הקנין נובע מההשתעבדות מראש של הלווה ומהנכונות שלו להעברת
חובו .ההוכחה לאמירה שהגמ' מנסה לברר כיצד ניתן למכור את שעבוד הגוף ולא כיצד יוצרים השתעבדות בשעת
הקנין היא העובדה שהגמ' מסבירה שההשתעבדות היתה בעבר ולא בשעת הקנין ,בניגוד לאפשרות הבאה .ג.
השתעבדות בשעת הקנין של הלווה .על כל אחד מהסברים אלה מקשה הגמ' ולכן מכריעה שהקנין הוא הלכתא
בלא טעמא .נראה שהראשונים הבינו שכוונת הגמ' היא שאחת האפשרויות שהוצעו נכונה אלא שבתירוצה
האחרון היא מבטלת את הבעיות שנוצרו בשיטה .מח' הראשונים היא איזו מהאפשרויות התקבלה למסקנה :זכין,
מכירה או השתעבדות.
חשוב לציין עוד שתי שיטות פחות מקובלות-
הש"ך

)סס"ו סקצ"ז(

מסביר שבמעמ"ש רואים כאילו הלווה פורע את החוב ,המלווה נותן למקבל והוא חוזר ומלווה

ללווה .הסברו של הש"ך מערער על הנחת היסוד שבסופו של דבר רק שני אנשים פעילים בקנין בדומה לכל קנין
אחר .לפי הש"ך כל השלושה נוטלים חלק בקנין.
הפרי משה מסביר בדברי הפנ"י

)תוס' ד"ה גופא(

שבמעמ"ש המקבל תופס את מקום המלווה עם כל התנאים

והתחייבויות של הלווה'.11
לפי שיטות אלו אין שום דמיון לעולם הקניינים הרגילים ואין שום פעולה מוגדרת אלא חכמים קבעו משהו
מחודש לחלוטין.

מהו הדבר הנקנה?
נראה ששאלה זו תלויה בשאלה הקודמת מכיוון שאדם מקנה את הדברים ששייכים לו ,אא"כ נאמר שזו משמעות
האמירה שהקנין הוא ללא טעם.
בשיטת הריטב"א כבר הוכחנו שמשמעות מעמ"ש היא השתעבדות של הלווה למקבל .לאור הבנה זו כתב הריטב"א
שבמלווה נמכר שעבוד הגוף ולא שעבוד הנכסים שהרי אנחנו עוסקים בהשתעבדות של הלווה בעצמו ,ושעבוד
הגוף  -החיוב לשלם -מצוי אצלו .הריטב"א לא מתייחס לפקדון והיה עקרונית אפשר לטעון שבניגוד למלווה,

 11הברכת שמואל הסביר אחרת את דבריו והוא יובא לקמן.
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בפקדון נמכר החפץ בעצמו .נראה לי שאפשרות זו אינה אפשרית בריטב"א מכיון שהיא מחייבת הבנה שונה
במעמ"ש שהרי לריטב"א היה ברור שאם הקנין הוא השתעבדות של הלווה חייב להמכר השעבוד שלו ,ולא גוף
החפץ .האמירה שקנין מעמ"ש פועל בצורות שונות לחלוטין במלווה ובפקדון נשמעת לא הגיונית שהרי אע"פ
שהקנין הוא הלכתא בלא טעמא עדיין יש לו גדרים ברורים .קושי נוסף בחילוק בין מלווה לפקדון הוא מהריטב"א
עצמו .כאשר הריטב"א דן בשאלה האם אפשר למכור בע"כ הוא כותב שא"א מכיוון שכל משמעות הקנין היא
השתעבדות של הלווה עצמו .לפי ההצעה לחלק דבריו נכונים רק במלווה ,אך בפקדון אפשר למכור בעל כורחו של
הלווה עצמו .כמובן שטענה זו בלתי אפשרית בהתחשב בעובדה שהריטב"א לא אמר זאת בשום מקום .הוכחה
נוספת מהריטב"א היא הדרך בה הוא הוכיח שבמלווה נמכר שעבוד הגוף .אם הסברה לחלק היתה נכונה הוא היה
צריך להתייחס למלווה ורק אח"כ לטעון שנראה שלעניין מלווה נמכר שעבוד הגוף .אם כך הוא היה בונה את דבריו
היה אפשר לטעון שבפקדון צריך לפתוח דיון מחודש .אך הריטב"א קודם כל מסביר כיצד פועל הקנין ומתוך כך דן
מה נמכר במלווה .מכיוון שזוהי צורת עבודתו פשוט שאם הוא היה דן מה נמכר בפקדון הוא היה עושה מהלך זהה.
מדברי הראשונים שלא מאפשרים למחול במלווה ,עלתה אמירה ברורה לפיה לגבי מלווה הדבר שנמכר הוא
שיעבוד הגוף ולא רק שיעבוד הנכסים ,כאשר כמו שהזכרנו לעיל ניתן להבין את שעבוד הגוף כדבר אשר נתון
בבעלות המלוה או הלוה.
מדברי הרמב"ן הוכחנו שבמלווה נמכר רק שעבוד הנכסים.
עפ"י ההנחה שהנחנו בתחלת דברינו ,כל הראשונים הסבורים שהמקנה הוא המלווה ,וסוברים שהדבר הנקנה הוא
שעבוד הגוף ,סוברים ששעבוד הגוף שייך למלוה ,וכן הפקדון.12
אומנם ,בדברי ר"ת המאפשר למקבל לחזור בו ,ביקשנו לטעון שגם במלווה וגם בפקדון הדבר שנקנה הוא חיוב
ההחזרה של הלווה או הנפקד ולא זכות מסוימת של המקנה .הוא מבין כך את הקניין ,על אף שגם לדעתו המלווה
הוא המקנה כמו שהוכח לעיל .נראה לומר אם כך שזוהי הסיבה להיות הקניין הלכתא בלא טעמא ,שהרי המלווה
מוכר דבר שאינו שלו.

מדוע הקנין הוא הלכתא בלא טעמא?
עפ"י הסברה שהוצגה קודם בשם הרב יאיר ,נראה שכל אחד מבין שההלכתא בלא טעמא היא קושיית הגמ' על
ההסבר איתו הוא הלך בגמ' .נפרט את החידוש בשתי ההבנות העקרוניות בסוגיא:השתעבדות או מכירה )כמו
שהסברנו קודם ההבדל בין זכין וקנין הוא יותר בדרך המכירה ולא בתוכנה(:
השתעבדות -החידוש הוא שיש השתעבדות למרות שהוא לא ממש נהנה

12

לגבי פיקדון ישנם מקורות מפורשים שמדברים על קנין הפקדון עצמו -רש"י והקצות בחילוק בין מלווה לפקדון והר"ן שמציע
אפשרות לגרש במעמ"ש.
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זכין וקנין -החידוש הוא שאפשר לקנות מלווה .לאור השלב השני בגמ' שמקביל לקנין עולה שהבעיה היא למכור
השתעבדות בלי התנייה מראש .אמירה זו ראינו כבר בקצות שהסביר את החידוש במלווה בכך שהחוב אינו
ברשותו ,או ברש"י שאמר שהמלווה אינו בעין .אמירה דומה לקצות עולה גם מדברי הרי"ף

)ב"ק יח(:

אומנם ,טענה זו שהחידוש קשור לשאלת הגמ' בכל שלב נכונה רק אם נגיד שגם למסקנה ההלכתא בלא טעמא
היא רק בפקדון ,אך לשיטת התוס' והרא"ש לעיל למסקנת הגמ' גם פקדון הוא ללא טעם וא"כ צריך למצוא סיבה
אחרת .לפי מה שכתבנו לעיל נראה שר"ת הבין שהחידוש הוא בכך שאפשר למכור דבר שאינו שלו )וא"כ יש מכאן
ראיה לכך שר"ת מבין שגם בפקדון נקנה דבר שאינו שלו ואין חילוק בין מלווה לפקדון( .אפשרות נוספת בר"ת היא
שהואיל והוא מבין שהקנין הוא זכין ,החידוש הוא בכך שג' מסוגל לבצע פעולת זכיה על דבר ששייך לו.

נציג את השיטות המרכזיות במעמ"ש:
רי"ף -מעמ"ש הוא קנין .בקנין נקנה משהו ששייך למלווה דהיינו החוב או הפקדון עצמו ,ומסיבה זו כאשר הוא
פורע כך חוב ,אין יכול המקבל לחזור בו .הסיבה שהקנין הוא ללא טעם היא שהמלווה אינו ברשותו.
ר"ת -מעמ"ש הוא זכין .הדבר שנקנה הוא משהו ששייך ללווה או הנפקד ולא למלווה ,דהיינו שעבוד הגוף במלווה
ששייך ללוה ,וחיוב ההחזרה של הנפקד ,ולכן המקבל יכול לחזור בו אם הנותן פרע לו כך חוב .הסיבה שהקנין הוא
ללא טעם היא שהמלווה מוכר דבר שאינו שלו והלווה עושה זכין על דבר שלו.

13

רמב"ן-במעמ"ש נקנה רק שעבוד הנכסים ולא שעבוד הגוף .מדבר זה אפשר ללמוד שהוא חולק על הריטב"א
והמקנה הוא המלווה ,ע"י זכין או קנין.
ריטב"א ,עיטור -מעמ"ש הוא השתעבדות של הלווה ,והסיבה שהקנין הוא ללא טעם היא שאפשר להקנות אע"פ
שהוא לא ממש נהנה .הדבר הנקנה שייך ללווה )במלווה היינו שיעבוד הגוף(.14

במהלך המאמר הזכרתי כמה פעמים

)שיטת ר"ת לגבי חזרה ,הבנת הריטב"א והעיטור את הקנין(

את האפשרות שבפיקדון

נקנה משהו שהוא אינו החפץ עצמו .אנסה להרחיב יותר באפשרות זו.
הפנ"י

)תוד"ה "גופא"(

שואל מדוע קיימת אפשרות שא"א יהיה למכור בע"כ של האמצעי ,ועונה שבמעמ"ש עוברים

גם חיובי השמירה והשליחות למקבל .לפי הפנ"י ,כאשר אנו מדברים על מכירת פקדון במעמ"ש הדיון אינו רק על
החפץ עצמו ששייך למפקיד אלא גם לדברים נוספים ששייכים לנפקד כחיובי השמירה והשליחות למקבל .הברכת
שמואל הבין בדבריו ,בניגוד להסבר שהצענו קודם ,שחלק מהדברים הנקנים בצורת הקנין הרגילה הם בבעלות

 13גם הר"ן סבר כר"ת בהבנת הקנין אלא שלשיטתו הדבר שנמכר הוא החפץ עצמו )כמו שהבאנו בהערה הקודמת(.
 14אמנם העיטור סבר לגבי חזרה כר"ת ונימק את זה בכך שהוא לא לגמרי החזיר שהרי הוא יכול למחול וא"כ אפשר שסבר שנמכר
שעבוד הנכסים בלבד .אך אין זו קושיא שהרי לגבי מחילה סבר העיטור כרי"ף שהסיבה שאפשר למחול היא שהקנין הוא רק
מדרבנן ולכן גם במעמ"ש למרות שנמכר שיעבוד הגוף אפשר לחזור.
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הנפקד .א"כ רואים שגם לנפקד ישנם בעלויות בפקדון ואף יתכן שהם ימכרו במעמ"ש .בנוסף לכך רואים שאחד
מהדברים שנמצאים בבעלות הנפקד הוא חיוב ההשבה .אמנם הברכת שמואל עצמו מדבר על אותם בעלויות
כנקנות בנוסף לחפץ עצמו ,אך אולי ניתן להציע שר"ת והריטב"א הבינו שאותם דברים הנמצאים בבעלותו של
הנפקד הם הדבר היחיד שנקנה .לפי הסבר זה נוצר מתאם בין מלווה לפקדון שהרי שניהם עוסקים בחיוב ההחזרה.
בעקבות ההבנה שניתן בפיקדון למכור רק את חיוב ההחזרה ולא את החפץ עצמו מובנת גם שיטת ר"ת שמאפשר
למקבל לחזור בו גם אם הנותן פרע את חובו ע"י מכירת הפקדון ,שהרי העברת החיוב להחזיר אינה פריעה בפועל
אלא העברת השתעבדות בלבד .הפרעון בפועל יהיה רק כאשר הנפקד יעביר את החפץ למקבל.

15

15

וכעין זה כתב גם אבי עזרי ,ואע"פ שדיבר במלווה מוכח שסובר כן גם בפקדון שהרי נימק את דבריו בכך שמעמ"ש דורש
שהאמצעי לא יהיה זר בקנין ,טענה שנכונה גם בפקדון .וע"ש בדבריו שנראה שהבין שגם במלווה לא נמכר שיעבוד הגוף אלא
החיוב להחזיר )וההבדל מהסברנו הוא שהוא הבין את שעבוד הגוף כדבר ששייך למלווה אלא יצר מושג נוסף של חיוב להחזיר
אותו אנחנו הגדרנו כשעבוד הגוף )ונראה שבר"ת צריך להסביר כהסברינו שהרי הראשונים שמביאים את שטתו לגבי מחילה
מזכירים את המושג שעבוד הגוף.
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" וכתב לה ספ ר כריתות "
המחשת סוגיות כתיבת גט באמצעות גיטין מימי
התנאים
איתמר עצמון
 .Iמבוא
א .צורות הגט – גט פשוט וגט מקושר
ב .כתבו ולשונו של גט
ג .החומרים הנחוצים להכנת הגט
ד .תהליכים נוספים בכתיבת הגט

מבוא
בעיצומם של ימים אלו שקועים בני הישיבה בשיאו של לימוד אינטנסיבי מעמיק אודות הגט ודיניו – מהותו,
תוכנו ,דרך כתיבתו ,אופן נתינתו וכיו"ב .במאמר שלפניכם יסוקרו ויומחשו דיני אופן כתיבת הגט והסתעפויותיהם
השונות ,כפי שנלמדו חלקם לאחרונה בבית המדרש .המושגים יומחשו באמצעות תיאור וניתוח של מאפייני
מכלול גיטין ושטרות עתיקים שנחשפו במדבר יהודה .הללו מתוארכים לימים שבין תקופת חורבן הבית השני לבין
ימי מרד בר כוכבא ,תקופה המקבילה לדור האמצעי של עידן התנאים .מטמון זה כולל כשלושים וחמישה שטרות
ממוניים וגיטי נשים שנתגלו בתיק של אישה שלקחה חלק במרד בר כוכבא ,והתחבאה עם המורדים במערות
המסתור .תגלית זאת ,שמאפייניה יתוארו בהמשך ,הינה יוצאת דופן ,ודרכה נחשוף אוצר בלום שיוכל לסייע
להבהיר מושגים מהסוגיות העוסקות בדיני כתיבת הגט .המחשת הסוגיות הנלמדות באמצעות גיטין מקוריים
שנכתבו בימי התנאים ,תוכל להוסיף נדבך חדש ומשמעותי בהבנת המושגים השכיחים בסוגיית כתיבת גט.
להלן יפורטו הנושאים בהם המאמר ימוקד .על אף שהסוגיות שניתן להמחישן באמצעות הגיטין הנושנים הן רבות
למדי – נדון במספר מצומצם של סוגיות ,העוסקות בעיקר במאפייני הגט ובאופן הכנתו .הדיון בסוגיות אלו ימוקד
לדיני גיטי נשים גרידא ,אא"כ יצוין אחרת 1.נעסוק בסוגיות הבאות – הצורות השונות של גיטין ושטרות ,סוגיית
כתבו ולשונו של גט ,החומרים הנחוצים לכתיבת הגט ,ותהליכים בהכנתו .חשוב להדגיש ,כי אין מאמר קצר זה
מתיימר להקיף את הסוגיות מכלל היבטיהן השונים – אלא את הצורך הבסיסי הנוגע לכתיבת הגט ,ומאפייניהם

 1לפיכך ,במאמר זה משמעות המונח "גט" יצומצם לגט אישה בלבד.
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הטיפוסיים של הגיטין .לפיכך ,הדיונים ימוקדו בדינים הסטנדרטיים של כתיבת הגט ולא במקרים יוצאי דופן )כגון
דיני מחיקת הכתב ותיקונו( ,פרט למקרים אשר משמעותיים לחידוד הדינים הנדרשים לכתיבת הגט .כן לא אתייחס
לסוגיית כתיבת שאר שטרות וכתיבת סת"ם ,אא"כ מפרשי התלמוד הקבילו בן הסוגיות.
קודם הדיון בסוגיות ,אבהיר עניינים מספר ,וכן אתאר בכלליות את מטמון הגיטין הנושנים בזיקה לתקופה בה
נכתבו.
ברצוני לציין שתי הארות משמעותיות .ראשית ,הגישה היסודית החורזת את המאמר ,היא שהממצאים נועדו
להמחשת הסוגיות ותו לא .אינני מנסה לערב ולשלב את התגלית כחלק מהדיון ההלכתי ,וכל שכן אינני מנסה
להכריע מחלוקות ושיטות לפיה .השטרות העתיקים נועדו ,אפוא ,להעשיר את עולם הידע של הלומד ,שנתקל
במושגים פעמים אינספור ,וכעת יוכל להבינם באופן ישיר.
לפני,
שנית ,מאמר זה הוא היחיד עד כה שמתמודד עם התגלית ומבאר את מאפייני השטרות ע"פ ההלכה היהודיתַ .
השטרות והגיטין נחקרו מבחינה היסטורית וכרונולוגית בלבד ,ואינם נבחנו במקביל לדיני גיטין ושטרות .לפיכך,
ההקבלה המוצגת בפניכם היא פרי עטו של כותב שורות אלו .פרט לאתגר זה – אתגרים נוספים ליווני בכתיבתי –
הקושי לשלב בין הסוגיות והתגלית ,הזמן המועט שעמד לרשותי ,הפרסום המדעי המפוזר של הממצאים ועוד.
בעקבות זאת ,ייתכן כי יופיעו אי דיוקים.

תיאור כללי של התגלית
המכלול כולל שלושים וחמישה שטרות שהתגלו בתיק עור של אישה ששמה ָבּ ְבּתא ,אשר חיה בימי התנאים
והתחבאה עם לוחמי מרד בר כוכבא 2.השטרות כוללים שטרות ממוניים )כגון שטרות הלוואה ,שטר מתנה ,שטרות
חוב ועוד( ,גיטי נשים ,כתובּות ושטרות ראיה .הם כתובים בשלוש שפות – ארמית ,יוונית ונבטית .3לעניינינו,
שטרות אלו יחולקו לשני סוגים – שטרות שהונפקו מטעם בי"ד יהודי ,שדרך כתיבתם תואמת את הדינים
המופיעים בספרות חז"ל ,ושטרות שנכתבו בערכאות של גויים.
השטרות נכתבו בראשית המאה השנייה לספירתם ,בעשור שקדם לפרוץ מרד בר כוכבא ,כיובל שנים אחר מלחמת
חורבן הבית 4.בימים אלו חיו התנאים ר' עקיבא ,ר' יהושע ,ר' אלעזר ,רבן גמליאל )דיבנה( ועוד .כשמונים שנים
בקירוב לאחר ימי כתיבת השטרות נחתמה המשנה.

2

הפרסום המרכזי של הממצא מופיע אצל :יגאל ידין" ,החיפושים אחר בר כוכבא – פרשת התגליות במדבר יהודה ואיגרותיו של
מנהיג המרד נגד רומא" ,ירושלים ה'תשל"א ,עמ' .222-255

3

כן קיימים גיטין הכתובים במספר שפות – כגון גיטין שתוכנם כתוב בשתי שפות ,גיטין שתוכנם כתוב בשפה אחת וחתימות
העדים מופיעות בשפה אחרת וכד' .דיון אודות הגיטין הללו מופיע בסוגיית "כתבו ולשונו של גט".

4

לתיאור מעודכן הכולל את ההשתלשלות ההיסטורית והאירועים המרכזיים שקדמו לפרוץ המלחמה הראשונה ראה :איתמר
עצמון" ,היבטים נומיסמאטיים במטבעות מלחמת היהודים ברומאים ) 66-70לסה"נ(" ,ירושלים ה'תשס"ח ,עמ'  14-19וכן 122-
 .133לפירוט אודות מהלכי מרד בר כוכבא ,גורמיו ותמורותיו ראה :אהרון אופנהיימר" ,מרד בר כוכבא" ,ירושלים ה'תש"ם.
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פרק הזמן בו נכתבו השטרות ,היה בין מלחמת החורבן לבין מרד בר כוכבא .בימים אלו גברה התסיסה והעמיק
המרמור ששרר בקרב הקהילה היהודית ,היות שדוכאה באכזריות בידי השלטונות הרומאיים ,ושמבוגריה חזו
ובהרג מאות אלפי היהודים שלחמו במלחמה הראשונה .היו אלו ימי דעיכה בקרב
ֶ
בשריפת בית המקדש
האוכלוסייה היהודית .היא התמעטה עקב מלחמת החורבן ,ובגינה איבדה את חירותה הרוחני והמדיני .לאחר
ניצחון הרומאים ,היא דוכאה מבחינה כלכלית ע"י גזירות ולקיחת ממון וקרקעות בידי הנציבות הרומאית .כל אלו,
הביאו לתסיסה עזה בקרב התושבים ,אשר שאפו וכמהו לכונן מדינה ריבונית המושתתת על התרבות והערכים
היהודיים.
כתוצאה מכך ,פרץ מרד יהודי מול השלטונות הרומאיים ,שנוהל בידי מפקדת בר כוכבא .המורדים ,אלפי לוחמים
יהודיים ,ניסו לחבל בפעולותיהם של הלגיונות הרומאיים ולהביסם .לאחר שהמרד נחל הצלחה ראשונית ,הוא
דוכא ביד ברזל ולבסוף הוכרע לצידה של האימפריה הרומאית .תמורותיו של המרד היו מרחיקות לכת – מאות
אלפי יהודים נהרגו ,היישוב היהודי בארץ ישראל חרב ותקופת עצמאות יהודית לא נראתה באופק אלא הוחלפה
לימי גלות ארוכה וממושכת.
בימים אלו חיה בבתא בת שמעון ,אישה בעלת רקע משפטי עשיר ועולם משפחתי נרחב ,שעשתה עמנו חסד
ושמרה בקפדנות את תעודותיה .אלו נשתמרו באופן מופתי ושהו במשך השנים במערות נידחות במדבר יהודה,
המצטיין באקלים נוחים לשימור.
תגלית זאת תרמה רבות לעולם המחקרי ,והוסיפה ידע היסטורי משמעותי לחקר ימי ערב פרוץ מרד בר כוכבא .אך
לא רק ידיעות מסוג זה נחשפו – אלא אף מידע שיסייע בידינו להמחיש את דיני כתיבת שטרות וגיטין .מטמון
שטרות מימי התנאים הינו ייחודי ואינו התגלה במקומות אחרים .אנו נעזר בו כעת להדגמת דיני כתיבת שטרות
וגיטין.

צורות הגט

5

לכלל השטרות קיימות שתי צורות " -גט פשוט" ו"גט מקושר" .החלוקה קיימת הן בגיטי נשים והן בשאר שטרות.
המקור התלמודי העיקרי העוסק בצורות אלו ,הוא תחילת הפרק העשירי במסכת בבא בתרא

)הדיון מצוי בדפים קס'

ע"א – קסה' ע"ב( .פרק זה עוסק בענייני שטרות ,והדיון בו נפתח בדיני צורותיהם.
מתוך שלושים וחמשת השטרות שנמצאו באריג ,כעשרים ושלושה מהם הינם מקושרים ,והשאר פשוטים .השטרות
העתיקים יסייעו להדגמת צורות השטרות ,מיקום הכתב וחתימות העדים.
צורות השטרות – שטר פשוט כולל טופס רגיל שעליו כתב ,ואילו צורתו של שטר מקושר מורכבת יותר .שטר כזה
עשוי כפלים וקשרים .הצורך בגט שתהליך הכנתו הינו מורכב ,מסבירה הגמ' )שם ,קס' ע"ב( ,נובע מהרצון להקשות
על הכהנים לגרש נשותיהם .כהנים מוחזקים קפדנים ,ולאחר הגירושין כשתתיישב דעתם ,ייתכן שירצו להחזיר

 5דיוננו בעניין צורות הגט עוסק בכלל סוגי השטרות.
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נשותיהם אך לא יוכלו כי הם אסורים בגרושה .הנימוק שגם כלל השטרות יוכלו להיות מקושרים – הוא "שלא
תחלק בין גיטין לשטרות" .הכוונה היא ,שאם נפסול שאר שטרות מקושרים ייתכן שיבואו ויפסלו אף גיטי נשים
מקושרים )ראה תוס' על הגמ' ,שם ,ד"ה "שלא תחלק" ,שמביא הסברים נוספים(.

6

מניין דין כתיבת גט מקושר? לאחר דיון ,הגמ' מסיקה שדין גט "מקושר מרבנן ,וקראי )הכתובים שעליהם
האמוראים הסמיכו את התקנה( – אסמכתא בעלמא"

)שם ,קס' ע"א – קס'

ע"ב( .דין גט מקושר ,אפוא ,הוא תקנת

חכמים .חולקים הראשונים מהי מידת החיוב של התקנה .תוס' מסתפקים האם היא מחייבת גם לאחר ימי הגמ'.
הם מציגים שלוש הבנות לגבי חיוב התקנה ,ומכריעים הלכה למעשה כי מפני שאין כותבי שטרות בקיאים ,התקנה
איננה תקיפה לימינו )תוס' ,שם ,ד"ה "תקנו רבנן"( .מרבית הפוסקים מכריעים כי אין עושים כעת גטין מקושרים ,מאותו
הנימוק.

7

8

אופן הכנת גט מקושר – הראשונים חלוקים בהבנת תהליך הכנת שטר מסוג זה .השטרות שנחשפו תואמים את
שיטתו של ה"יד רמ"ה"

)ראה פירושו על המשנה הראשונה בפרק עשירי

המדוייקת ,יתוארו ע"פ שיטה זאת.

בב"ב( ,ולכן תהליך הכנת הגט המקושר וצורתו

9

הגט המקושר מורכב משני חלקים – החלק העליון ,הוא "החלק המקושר" ,והחלק התחתון ,הוא החלק "הפשוט
שבמקושר" .תוכן החלקים השונים הוא זהה – תוכן החלק ה"פשוט שבמקושר" חופף בפרטיו לתוכן ה"חלק
המקושר" )ראה תמונה א'(.

10

אופן קשירת החלק העליון הוא כדלהלן .לאחר תהליך הכתיבה ,שבו הופרד החלק העליון מהתחתון ברווח ,גללו
את החלק העליון כולל החלל הריק המפריד בין החלקים ,וקשרו את החלק המגולל בחוט .החוט נמשך במאוזן לצד
הקדמי ועבר את השטר באופן מפולש ואז נקשר שנית ,ולבסוף נקשר באלכסון )ראה תמונה ב' – השטר המוגמר(.

6

לפי ההסברים הללו ,סביר להניח כי מרבית השטרות מהזמנים בהם שני סוגי השטרות הילכו בשוק הם שטרות פשוטים .אך לפי
הממצא שלפנינו – הרי כשני שליש מהשטרות הם מקושרים?! ניתן להסביר כי נתון זה הוא מקרי ,או לשער כי העדיפו
להשתמש בשטרות מקושרים כביטוי לעשיית עסקה רצינית.

 7הרמב"ם והשו"ע בחיבוריהם ההלכתיים ,כלל לא הזכירו גט מסוג זה.
8

קיימות שיטות מרובות המבררות מהי צורתו של גט מקושר .מספר מקורות רחב למדי של השיטות השונות מצוי באנציקלופדיה
התלמודית ,ערך "גט מקושר" ,עמודות תשי"ח-תשי"ט .המקורות למח' מופיעים שם בהערות  .4-7כן להמחשת שיטתו של רש"י
ראה האיור המובא בגמרא )ב"ב ,שם( המדגים את הביטוי "קסת הסופר" שהביא הרשב"ם על המשנה.

9

ברצוני להדגיש שוב ,כי אין גישתי במאמר לדון בשיטות התואמות את הממצאים בלבד .אך כאן הדיון יפורש דרך שיטה אחת,
הואיל והסוגיה לא נלמדה בעיון בישיבה .ברצוני רק להמחיש ולבאר שיטות בדיון ההלכתי באמצעות מציאה חשובה זאת ,אשר
מוצגת להמחשה בלבד.

10

תוכן חלקי הגט המקושר מבואר ע"פ שיטת היד רמ"ה .ישנן שיטות מרובות המבררות מהו התוכן הכלול בשני חלקיו של הגט
המקושר .לפי מרבית השיטות ,קיימים הבדלים בתוכן בין החלק המקושר לבין החלק הפשוט שבמקושר .מרבית הבדלים אלו,
נובעים מהשיטות המרובות העומדות על צורתו המדויקת של הגט המקושר .הסברו של היד רמ"ה ,הגורס כי תוכן החלקים זהה,
תואם את מאפייני השטרות העתיקים .שיטתו מדויקת בפרטיה ביחס לשטרות שלפנינו .לפי ההסבר שההבדלים בין השיטות
נגזרים ממסורות שונות )כך הציעו במספר מקומות( ,ניתן לשער כי המסורת שהתקבלה בבית מדרשו של היד רמ"ה הייתה
מדויקת למדי ,והיא אפוא חופפת בפרטיה למאפייני השטרות העתיקים.
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תמונה א'

תמונה ב'

אשר למקום חתימת העדים על גט מקושר ,אומרת המשנה כי גט "מקושר – עדיו מאחוריו" )שם ,קס' ע"א( .דהיינו,
החתימות אינן מופיעות בצד בו השטר נכתב אלא מאחוריו ,כדי שניתן יהיה להוכיחו ללא שיהיה צורך בפתיחתו.
חולקים רב הונא ורב ירמיה בר אבא היכן בדיוק יחתמו בצד האחורי .שתי השיטות באות לידי ביטוי בשטרות
העתיקים – בחלקם החתימות מצויות כמו שיטתו של רב הונא ,וחלקן מופיעות במקום שמצריך רב ירמיה בר
אבא .לשיטת רב הונא ,יש לחתום בין הקשרים ,והחתימות יופיעו בין חריציהם ,כפי שמופיע בתמונה ג' )וכדי שלא
יוכלו לזייף ולהוסיף חתימות בחריצים הפנויים – כותבים לאחר החתימה האחרונה "שריר וקיים" .(11לרב ירמיה
בר אבא ,כותבים כנגד הרווח שבין השיטין שבצידו המקורי של הגט ,מלמטה למעלה ,מהמקום המקביל לשיטה
האחרונה ובחפיפה להמשך השורות .הטעם שהחתימות מתחילות מלמטה הוא ,שאילולא כן יכלו להוסיף שורות
בחלק המקושר וכנגדן יוסיפו חתימות .בהמשך הדיון עולה מהגמ' כי אופן החתימה מכסה את כלל המקרים
האפשריים של זיוף.

 11הגמ' מסיקה )שם( ,כי אין חוששים שימחק את הביטוי "שריר וקיים" ועליו יוסיף חתימות ,היות שאז הדבר יהיה ניכר.
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תמונה ג'
בגט מקושר יש צורך בשלוש חתימות לפחות.

12

אך ישנה דרישה נוספת .הגמ' )שם ,קס' ע"ב( גורסת כי "מתוך
14

שנתרבה בקשריו נתרבה בעדיו" 13.כלומר ,שסמוך לכל קשר דרושה חתימה ,כפי שנראה בתצלום א' .אם מספר
החתימות יהיה נמוך ממספר הקפלים – הרי זהו "גט קרח" ,שהינו פסול .הנימוק לפסילתו ,מסבירה הגמ' ,הוא
שייתכן כי המגרש אמר לעדים כמספר הקשרים "חתמו כולכם" ,ואז כל אחד מהחותמים התחייב לחתום ואם
נמצא שחסרות חתימות ייתכן כי התנאי לא מומש ולפיכך הגירושין לא יחלו) .ע"פ גיטין ,פא' ע"ב – פב' ע"א(

תצלום א'
לסיום הדיון אודות גיטין מקושרים ,אציין עובדה מרתקת .חכמים תיקנו דינים רבים למניעת זיופים בגיטין
מקושרים ,שלא יזויפו לגיטין פשוטים .בכל השטרות הנבטיים והיווניים שהונפקו מטעם ערכאות של גויים,

 12האמוראים ניסו להסמיך תקנה זאת מהפסוקים )שם(.
13

מספר הסברים ניתנו להלכה זאת .הרשב"א )בפירושו על הגמ' ,שם( ,מסביר שכמו שהחמירה התורה להרבות בו קשרים – כך
החמירה לעניין עדים )והלימוד הוא מייתור הפס'( .יש המסבירים כי הסיבה היא להקשות על הכהן שצריך לדאוג להכנת הגט
)מאירי על הגמ' ,שם(.

 14מהשטרות המקושרים שנחשפו ,עולה כי מספר הקשרים והחתימות היו  5או  .7אכן משמע מהגמ' כי מספר הקשרים המקסימלי
הוא שבעה )ע"פ גיטין פא' ע"ב(.
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שהופיעו בתיקה של בבתא – התגלו זיופים שונים וניסיונות להפיכתם לגיטין פשוטים .לעומתם – בזכות התקנות
שתקנו חכמים – הרי כל השטרות שנכתבו מטעם בי"ד יהודי – התגלו ללא שום ניסיונות לפסילתם.

כתבו ולשונו של גט
דיון זה עוסק בשפת הגט .בו יתבררו השפות האפשריות לכתיבה ,הלשון והכתב המועדפים ,וכן יובאו מספר
מטבעות לשון שכיחים בשטרות.
אומרת המשנה ,כי "גט שכתבו עברית ועדיו יוונית ,יוונית ועדיו עברית – כשר"

)גיטין ,פז'

ע"ב( .משמע ,שניתן

לכתוב גט בשפה לועזית וכן ניתן שחתימת העדים תהינה בשפה שונה משפת נוסח הגט .בעקבות המשנה ,פסק
המחבר כי "כותבים הגט בכל כתב ובכל לשון" )שו"ע אבה"ע ,סי' קכו' ס"א( ,מפני "דכתיב בתורה "וכתב" ,ש"מ כתב
עכו"ם נמי כתב" )הב"ש על אתר( .הרמב"ם מציין )הל' גירושין ,פ"ד ה"ז( ,כי אפשרי שעד יחתום בכתב השונה מתוכן הגט,
כל עוד יכיר את לשון הגט והכתיבה .כלומר ,צריך להבין את לשון הגט למען יבין על מה חתם ,וצריך להכיר את
גופן הכתב – האם זהו כתב ערבי ,לטיני וכד' 15.אכן הגיטין הנושנים כתובים בשפות שונות .כן בחלקם הנוסח
מופיע בשפה אחת ,והחתימות בשפה אחרת )ראה תצלום א' ,בה נראה שטר אפוטרופסות שתוכנו כתוב יוונית,
וחתום בארמית ובנבטית(.

תצלום א' – גט ששפת תוכנו ושפת חתימותיו שונות .שלש השורות הראשונות ,שהינן חלק מנוסח הגט ,כתובות
יוונית .בשורה הרביעית והשישית מצויות חתימות בארמית ,ובשורה החמישית נמצאת חתימה בשפה הנבטית
למדנו כי הכתב והחתימה יכולים להיכתב בשפות שונות .האם ניתן גם לכתוב את התוכן עצמו בשפות שונות?
המחבר מכריע שלא ,ואילו הרמ"א מכשיר

15

)שו"ע ,שם ורמ"א

במקום( .הטעם לפסילתו ,הוא שכל עניין צריך להיכתב

ראה "כסף משנה" על הרמב"ם במקום ,שתמה על הצורך בהכרת גופן הכתיבה ,ותירוצו של הרב נחום רבינוביץ' המבואר
בפירושו "יד פשוטה" על הרמב"ם שם .לפי הסברו ,כל עוד החותם לא יכיר הכתב ,ייתכן כי המקריא יסלף פרטים או שיתרגם
את שפת הגט לשפת החותם ואז ייפלו שגיאות בתרגום .כן הוא מאמת את הצורך בהכרת הגופן באמצעות מאורע המופיע
בגמ' .מסופר ,כי "רב פפא כי הוה אתי לקמיה שטר פרסאה ."...הוא מסביר ,כי אגב אורחא הבאת המקרה ,אנו למדים כי יש
צורך להכיר את גופן הכתב ,שכן רב פפא ידע כי בא לידו שטר פרסי.
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בשפה אחת בלבד )ע"פ "באר היטב" על שו"ע ,שם( 16.אחד הגיטין שנחשפו ,נכתב חלקו בנבטית וחלקו בארמית .גט זה
יפסל לפי המחבר ויהיה בר תוקף לפי הרמ"א.
אמנם ניתן לכתוב את הגט בכל לשון וכתב ,אך ציינו הרמב"ם

)הל' גירושין פ"ד ה"ז(

והשו"ע )שם( ,כי "נהגו ישראל

לכתוב בלשון ארמית ובכתב אשורי" )ויש שסברו כי אין לכתוב בכתב אשורי משום זלזול בכתב הקודש ,וראה
רבינו ירוחם בנתיב שני ח"א יט' ע"ב ,שמביא סברא זאת בשם תשובת הרמב"ם( .לדידם ,נוצר נוהג קדום בקרב
עמנו לכתוב שטרות בכתב אשורי ולשון ארמית – ואכן כך כתובים שבעה משטרות בבתא – חלק נכבד בהחלט
מקבוצת השטרות העתיקים שהונפקו מטעם בי"ד היהודי – בהם הכתב הוא כתב אשורי ,היינו הכתב העברי
המרובע ,והלשון היא לשון ארמית בניב עברי )ראה תצלום ב'(.
תצלום ב'

נהגו ,אפוא ,לכתוב גיטין בכתב האשורי .האם כתב זה הוא הכתב העברי המרובע ,כפי שמופיע בגיטין העתיקים,
שמא הוא אמור לכלול את התגים באותיות שעטנ"ז ג"ץ? מהגמ' בשבת עולה לכאורה ,כי אכן התגים הם חלק
אינטגרלי מהכתב

)שבת ,קד' ע"ב – קה'

ע"א( .הגמ' גורסת מחד גיסא ,כי אם "נתכוון לכתוב אות אחת ועלו שתיים

בידו – חייב" ,ומאידך "והתנן פטור" .ומתרצת ,כי "לא קשיא – הא דבעי זיוני ,הא דלא בעי זיוני" .מסביר רש"י
במקום את החילוק – כל עוד נכתבו שתי אותיות ועדיין לא שם את התגים ,הרי אין זה כתב ולכן פטור ,ואילו
כאשר כתב את האותיות כולל התגים אז יחשב שכתב ,ויתחייב באב מלאכת כותב .משמע ,אפוא ,כי הכתב
האשורי כולל תגים .ברם ,מרבית הראשונים הכריעו שהכתב איננו כולל את התגים ,והם הבינו את חילוק הגמ'
בדרך שונה מרש"י )ראה למשל דחיית פרש"י והבנת חילוק הגמ' אצל ריטב"א ,מס' שבת ,דף קה' ע"א ,ד"ה "הא דבעי"( .לפי פירושם,
כוונת "בעי זיוני" היא ,שכאשר הכותב התכוון מראש שיהיו באותיות תגים ואז אם כתבן ללא התגים – פטור.

16

להתעמקות בדינים של ערבוב בין שפות ולשונות ,ראה אנצ' תלמודית ,ערך "גט" עמודות תרכ"א-תרכ"ב אשר מסכם את
המחלוקות במקרים נוספים של ערבוב שפות וכתבים גט – כגון גט שנכתב בשני כתבים וכו'.
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אולם ,כאשר "לא בעי זיוני" – שלא התכוון שהכתב ישא תגים – יתחייב באב המלאכה גם ללא התגים .לפי הבנה
זאת ,הכתב האשורי איננו נושא תגים ,ולכן מספיק הכתב המרובע בגט .סברא נוספת המובאת בראשונים
למשל "תרומה" סי'

יידבקו.

)ראה

קי"ד( ,לגבי הצורך בכתב מרובע ללא תגים בגט – היא שאם הכתב יכלול תגים ייתכן שאותיות

17

ישנם ניבים וביטויים שכתובים בשטרות ,אשר מופיעים בנוסחים שונים .למשל ,תקנו חכמים כי בגט ייכתב
בשיטה התחתונה שנעשה "כדת משה וישראל"

)ע"פ המש' בידיים ,פ"ד

מ"ח( .אף בשטר הכתובה נצרך שייכתב

שהקידושין נעשו "כדת משה וישראל" .דת משה היא התורה וישראל היא דעת רבנן .יש צורך ,אפוא ,לקדש כמו
שמצווה בתורה וכמו שמצווים חכמים .קיימות מציאויות בהן אדם ירצה לקדש ומהתורה הקידושין יהיו תקפים,
אך חכמים ישללו זאת ממנו ,מטעם "כל המקדש – אדעתא דרבנן מקדש" .חכמים מוסמכים להפקיע קידושין,
בטענה למשל שאם הקידושין היו בביאה – הייתה זאת בעילת זנות )ע"פ גיטין ,לג' ע"א( 18.האם זהו הנוסח היחיד?
אומר הירושלמי )כתובות ,פ"ד ה"ח( ,כי "כך היו כותבין באלכסנדריה… לכשתכנסי לביתי תהווין לי לאיתנו כדת משה
ויהודאי" .מהדיון בגמ' משמע שנוסח זה באלכסנדריה היה בימי הלל הזקן ,משיירי תקופת הזוגות שקדמה לימי
התנאים .ייתכן ,אפוא ,שבתקופה שקדמה לגמרא היו מקומות בהם היה נכתב "כדת משה ויהודאי" ,וכך אכן עולה
מכתובתה של בבתא.

19

בשטר הכתובה קיימים שני נוסחים .לפי המשנה

)כתובות פ"ד

מי"ב( ,ישנן שתי גרסאות לפסקה בכתובה המבארת

שהאישה תוכל לזון מנכסיי הבעל גם לאחר מותו .יש את נוסח אנשי ירושלים והגליל ,ונוסח אנשי יהודה .אנשי
ירושלים והגליל היו רושמים "את תהא יתבא בביתי ומתזנא מנכסי ,כל ימי מגד אלמנותיך בביתי" .אנשי יהודה היו
מוסיפים לנוסח זה את התנאי "עד שירצו היורשין לתן לך כתובתיך" .בכתובתה של בבתא רשום "ואם אנה אהך
לבית עלמי קדמך תהוין יתבא ומתזנן מן ביתי ומן נכסי עד זמן די יצבון ירתי למנתן לך כסף כתובתך" .האם
כתובתה של בבתא מנוסחת כגירסת אנשי הגליל וירושלים ,שמא כנוסח אנשי יהודה?
ישנם ביטויים נוספים מרובים המופיעים בשטרות העתיקים אשר תואמים את מקורותינו ,אך היות שביטויים אלו
הינם קשורים בעיקר בדיני ממונות ,לא אכלול אותם בחיבור זה.

17

לעניין הצורך בתגים לעניין ס"ת ראה רמב"ם הל' ס"ת פ"ז הל' ח'-ט' וכן ה"תרומה" סי' קי"ד ,שחולק עליו .כן להבהרת עניין
הטעם לכאורה לכתב הנושא תגים בגט ,ראה בשיעורי הרב אהרון ליכטנשטיין על מסכת גיטין ,עמ'  ,126-127בהוצאת ישיבת הר
עציון ,ה'תשס"ט.

 18להרחבת הדיון בנושא ניתן לשמוע את שיעורו הכללי של רה"י ,מהתאריך ט' טבת ה'תשס"ה.
19

מתוך מספר שטרות עולה כי ייתכן שחלק מימי חייה של בבתא התנהלו באלכסנדריה ,שבה היו כותבים כנוסח "דת משה
ויהודאי" ,כפי שמלמדנו הירושלמי.
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החומרים הנחוצים להכנת הגט

20

הכנת המסמך המצהיר על הכריתות טומנת בחובה מספר דינים ותנאים ,שנלמדים בעיקר מהפסוק "וכתב לה ספר
כריתות" )דברים כד' ,א'( .אחד התנאים ההלכתיים הנכללים בתהליך ההכנה ,הוא מעשה הכתיבה 21.ניתן להגדיר
את הדרישה בשלושה אופנים .האחד ,הוא עצם מעשה הכתיבה – דהיינו הדאגה שהגט ייכתב לפי כללי הכתיבה.
השני ,הוא הדאגה שבשעת הנתינה הגט יהיה כתוב כדבעי ,היינו התוצר המוגמר .שתי הגדרות אלו נובעות מהבנת
דין "וכתב" 22.ברם ,ההגדרה השלישית נובעת מדין "ספר כריתות" ,שממנו נלמד כי הבעל צריך לדאוג לתת לאישה
ספר בו כתוב סיפור הכריתות .הדיון שלהלן ימוקד בהגדרה הבסיסית ,היא הדרישה לדאוג למסמך שנכתב
באמצעות חומרים מועילים לכתיבה .נדון בהגדרת הכתיבה מצד חומרי הדיו בלבד ולא מצד חומרי רקע הגט ,מפני
שהממצאים שלצידנו לא יוכלו להמחיש דיון זה.

הגדרת כתיבת הגט
הדיון המרכזי בהגדרת החומרים הנחוצים לכתיבת הגט ,מופיע בדף יט' ע"א במסכתנו .משנתנו גורסת ,כי "בכל
כותבים ...ובכל דבר שהוא של קיימא" .אולם" ,ולא ]כותבים[ בכל דבר שאינו מתקיים" .הצורך ,אפוא ,הוא בכתב
העתיד להתקיים .מקור נוסף העוסק בהגדרת הכתיבה ,מופיע במסכת שבת )דף קד' ע"ב( .המשנה שם מגדירה את
הכתיבה לעניין אב מלאכת כותב .לפיה ,הקריטריון להגדרת כתיבה שיתחייב בגינה ,הוא "בכל דבר שהוא רושם",
אך אם כתב "בכל דבר שאינו מתקיים – פטור" .הגמרא המבארת משנה זאת ,מאזכרת את הברייתות המובאות
בסוגיית כתיבת גט .בעקבות ההקבלה בין הסוגיות בשתי המסכתות ,מסיקים מרבית הראשונים כי הסוגיות
שקולות זו לזו ,ולכן הדרישות ליצירת כתב בין לעניין שבת ובין לעניין גיטין הינן משותפות

)ההקבלה מופיעה ,בין

השאר ,בפירוש הרשב"א על מס' שבת ,קד' ע"ב ,ד"ה "ובכל דבר"( .מהי ,אפוא ,ההגדרה של כתב לפי שתי המשניות? חולקים

20

לדאבוני ,לאחר הכנת סיקור סוגי "מצעי הגט" שמופיעים בגמרא ובדיון ההלכתי – התברר לי משיחה עם חוקרים ,כי כל הגיטין
והשטרות שנחשפו ,נכתבו על פפירוסים ולא על סוגי קלף למיניהם .לפיכך ,החלטתי לא לכלול את הדיון אודות מצע הגט ,כיוון
שלא ניתן להמחישו באמצעות התגלית .מסיבה זאת ,לא אכלול את הדיון העוסק בצורך בהטמעת האותיות במצע הגט )כתיבת
דבר קיימא על דבר שהוא של קיימא( .המעוניין להרחיב את הדיון אודות הצורך בחומרי הכתיבה – הן סוגי הדיו והן סוגי מצעי
הגט – יוכל להאזין לשיעור עיון של רה"י אודות כתיבה המתקיימת ,שניתן בתאריך ז' תשרי ה'תשס"ט.

21

המפרשים חלוקים האם תנאי זה חל על הבעל ,או שהדרישה "וכתב" מוסבת על כותב הגיטין .אך אף למ"ד שאין הבעל מצווה
לדאוג לכתיבה – הוא מחויב לצוות על הסופר לכתוב ,מדין "לשמה" .לסברא זאת הובאו מספר הסברים בראשונים .למ"ד
שהחיוב חל דווקא על הבעל – הוא יוכל שיכתבו בעבורו מדין שליחות .סוגיה זאת הינה רבת פנים והיקפה רב ,אך היות
שחורגת מתחום התעסקות דיוננו – לא נפרט אודותיה.

22

הנפק"מ העיקרית בין שתי ההגדרות – היא האם הדרישה היא שבשעת הנתינה הגט צריך להיות מוכן ומוגמר או מספיק
שבנתינה הוא יהיה כתוב והדיו יתייבש לאחר מכן .המעוניין להתמקד בנושא זה יוכל לעיין במקורות הבאים – מרדכי )גיטין,
פרק שני הלכה ש"מ( העוסק בנתינת גט שאותיותיו לחות ,וכן ב"חלקת מחוקק" )על שו"ע ,אבה"ע ,סימן קכ"ה סק"א וסקכ"ד(,
אשר מתלבט האם דינו של המרדכי הוא לכתחילה או בדיעבד .אם הגט פסול לכתחילה – אזי אם נתן לה גט שאיננו מוגמר הרי
אין זה מעשה כתיבה ,ואילו אם הפסול הוא בדיעבד – הרי הדרישה המוטלת על הבעל היא לגט כתוב ואף שבשעת הנתינה
עדיין לא היה מוגמר .הרב ליכטנשטיין מסביר את דברי המרדכי בדרך אחרת ,וראה" :שיעורי הרב אהרן ליכטנשטיין על מסכת
גיטין" ,עמ'  ,84בהוצאת ישיבת הר עציון ,ה'תשס"ט.
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הרמב"ם והטור כיצד יש להבין את ההקבלה .הרמב"ם מסביר ,כי הקריטריון הוא בכתב העומד – שמתקיים ועושה
רושם .ואילו הטור מסביר ,כי הצורך הוא בכתב ניכר גרידא .יש שהסבירו את הטור באופן שונה ,והציעו שגם הוא
מצריך קיום הכתב לעתיד ,כפי שיבואר בהמשך.
הסבר סברת הרמב"ם – לדידו" ,אין כותבים את הגט אלא בדבר שרישומו עומד" )הלכות גירושין ,פרק ד' ה"א( .המונח
כתב עומד כולל את המושגים כתב המתקיים וכתב המותיר רושם .הצורך בכתב המותיר רושם מופיע במשנה
בשבת – וכוונת המשנה היא שהכתב צריך להותיר רושם על הרקע ,דהיינו שהאותיות יהיו ממשיות 23.בנוסף
לצורך זה ,יש צורך שהכתב יתקיים ויעמוד לטווח ארוך .מכאן עולה ,כי הגדרת כתב לעניין גיטין לפי הרמב"ם היא
עשיית כתב ממשי שעתיד להשתמר לאורך זמן.

24

הסבר סברת הטור – הטור סובר ,כי "כותבים את הגט בכל דבר שרישומו ניכר" )טור אבה"ע ,סי' קכ"ה ס"א( .חלוקים
המפרשים בהבנת דרישתו .יש המסבירים ,שדרישתו היא שיהא הכתב ניכר ותו לא ,ויש שהבינו כי דרישתו היא
בנוסף לדרישה שהכתב יתקיים .לפי ההסבר הראשון ,הטור אינו דורש אלא שהכתב יהיה ממשי ,ואף אם אינו
יתקיים לעד יחשב כתב )ראה 'בית חדש' על הטור במקום( .יצירת כתב ,לפי הגדרה זאת ,הינה יצירת אותיות ממשיות,
אף שאינן יעמדו לאורך זמן .לפי הבנה זאת ,הטור תופס את דרישת המשנה לכתב שיתקיים – כדרישה לכתב אשר
אינו מתכלה במהירות ,בניגוד למי משקין ומי פירות ,שנעלמים לאחר זמן מועט ,ואין הכוונה בדרישת "קיימא"
לדרישת קיומו של כתב לטווח ארוך.

25

ברם ,מפרשים רבים אינם סבורים שכך הטור תופס את המושג קיום ,אלא שלדידו ישנו צורך שהכתב יתקיים
לעולם ,שכן לא ייתכן להסביר שהמשנה באה לשלול רק כתב אשר עתיד להתכלות במהירות .להצעתם ,כוונת
דברי הטור היא שישנו צורך נוסף והוא שהכתב יהיה גם ניכר
23

)ראה הסברו של בעל ה"גט פשוט" ,הל' גיטין סעיף קכ"ה סק"א,

לפיכך "המקרע על העור כתבנית כתב – פסול" ,כי אין הוא יצר אות ממשית אלא צורת האות מתקיימת באמצעות שיטוח
השטח שמסביב לבליטה הנראית כאות )ראה תוספתא גיטין ,פ"ב ה"ו( .אך הגדרת כתב ממשי היא לאו דווקא כתב שממשיותו
מתבטאת באמצעות חומר הכתיבה ,אלא שמתבטאת באמצעות שינוי על רקע הגט .הראיה לכך ,היא ש"הרושם על העור
כתבנית כתב – כשר" )תוספתא ,שם( ,ובמקרה זה הכתב לא נעשה באמצעות חומר אלא באמצעות שינוי ברקע הגט.

24

פסיקת הרמב"ם לגבי כתב המתקיים הינה לעניין הכתב מצד עצמו ,דהיינו שנצרך שחומר הכתיבה עצמו יעמוד לטווח ארוך.
ברם ,לעניין רקע הגט – חלוקים נושאי כליו האם לשיטתו גם הוא אמור לעמוד לאורך זמן .המח' נובעת מפסיקתו המנוגדת
לכאורה לגבי כתיבה ע"ג דבר שהוא של קיימא .בהלכות שבת )פי"א ,הט"ו( ,הוא פוסק כי קריטריון הכתיבה המחייבת בשבת,
הוא שכתב בחומר שמתקיים על רקע שמתקיים .לעומת זאת ,בגיטין הוא מצריך חומר כתיבה עומד אך אינו מחייב לכתוב על
דבר שהוא של קיימא – אלא הוא מציין את הדוג' המובאות במשנה )הל' גירושין ,פ"ד ה"ג( .ניתן אפוא להבין את פסיקתו
לעניין גיטין בשני אופנים .הראשון ,הוא שבגיטין ניתן לכתוב ע"ג רקע כלשהו .בשבת הצורך הוא שהכתב יתקיים אף על הרקע
– היות שמלאכת מחשבת אסרה התורה ,כלומר פעולה העתידה להתקיים .אך בגיטין הדרישה היא כתיבה ,שהגדרתה היא
עשיית אותיות המתקיימות ,ללא קשר לרקע .יש אפוא צורך בכתב המתקיים ולא ברקע המתקיים .לפי הבנה נוספת ,אף בגיטין
יש צורך לכתוב על רקע המתקיים .הדוג' שמובאות במשנה ,שאותם ציין הרמב"ם ,הינן של רקעים המתקיימים ,וכשהביאם
הרמב"ם הוא פסק שיש לכתוב על דבר המתקיים .הסבר זה תואם את התוספתא ,הגורסת כי בגיטין "יש לכתוב בדבר שהוא של
קיימא ע"ג דבר שהוא של קיימא" )ע"פ תוספתא גיטין ,ב ,ה( .הגדרת כתיבה ,אפוא ,כוללת שהכתיבה תהיה ע"ג דבר קיימא.
הסוברים כאופן הראשון הציעו מספר הסברים מדוע הרמב"ם לא פסק כתוספתא ,וכן לדידם הרקעים המופיעים במש' אינם ברי
קיימא.

 25בדרך זאת מסביר הב"ח את המשך הסוגיה ,בדיון אודות עדים שאינם יודעים לחתום )ב"ח ,שם(.

אורייתא תליתאי – שלישון פנים ישיבתי – ישיבת ההסדר ירוחם
www.yhy.co.il

119
"וכתב לה ספר כריתות" | איתמר עצמון

וכן בעל ה"פתחי תשובה" על אתר( .הם מאמתים את פירושם ע"פ הגמ' במקום ,שגורסת כי אין כתיבה באמצעות משקין
הווי כתיבה ,אע"פ שהיא ניכרת לזמן קצר – ואילו לפי הסברו של הב"ח הייתה הגמ' צריכה להכשיר כתב מסוג זה.
לפיכך ,יש להסביר כי כתיבה היא יצירת אותיות ממשיות שעתידות להתקיים לאורך זמן .לפי הסבר זה – הרמב"ם
והטור אינם חולקים בניהם ביחס לכתיבת גיטין ושניהם מסכימים כי נחוץ כתב ממשי אשר עתיד להתקיים.
למסקנת השו"ע ,הצורך הוא בדבר שרישומו עומד )שו"ע אבה"ע ,סי' קכ"ה ס"א( .הכתב שעל גבי הגיטין העתיקים ,הינו
כתב עומד – הוא ניכר על הקלף והוא מתקיים במשך זמן מרובה .כתב זה נכתב באמצעות החומר המכונה
במשנתנו "דיו" .כתב זה מוגדר כ"ניכר" – שכן הוא ממשי עד כדי כך שלא דהה במשך כל שנות הגלות ,וכן הוא
מוגדר כמתקיים – שאילולא כן לא היינו זוכים לבחון אותו ביחס לדיון ההלכתי.

תהליכים נוספים בהכנת הגט
תהליך הכנת הגט כולל מספר דרישות ,אשר חלוקים הפוסקים האם הן הכרחיות ומחייבות .מחלוקות אלו נובעות,
בין השאר ,מההגדרה המדויקת של ספר הכריתות ושל הכתיבה .במחלוקות אלו נתקלנו בלימודינו ,ונובעות מהן
נפק"מ רבות .במחלוקות העוסקות בתהליכי הכתיבה – בצורך בשרטוט ובהפרדה בין אות לאות ,נדון להלן.
הפרדה בין האותיות – התוס' דן בגט שאותיותיו מדובקות ,כלומר נוגעות זו בזו ,בעקבות המושג "גט מעורה"
המופיע בגמ' )גיטין ,כ' ע"ב ותוס' שם ד"ה "לא צריכא"( .בגט זה האותיות הארוכות גובלות בשיטין שלפניהן ואחריהן .ר'
יצחק בן מרדכי )מבעלי התוס'( ,הבין כי בגט זה האותיות הארוכות פוגעות באותיות האחרות – והיות שהגמ' לא
פסלה גט כזה – הוא מסיק כי גט שאותיותיו דבוקות כשר .ברם ,ר"י סובר כי אותיותיו הארוכות של גט מעורה
אינן פוגעות באחרות אלא צמודות אליהן )כגון אות ארוכה שנכנסה לחלל של אות פתוחה ,אך לא פגעה בה( .אך
גם הוא סובר ,כי גט שאותיותיו מדובקות כשר ,מאחר שהתורה אינה מקפידה על פירוד אותיות אלא בכתיבת
סת"ם ,שכן שם דורשים את המילה "וכתבתם" לכתיבה מעולה ,דרישה אשר אינה קיימת בכתיבת גט .בגירושין
דורשת התורה רק ספר כריתות – כתיבת סיפור הכריתות ,שיכול להיכתב בכל דרך אפשרית.
לעומתו ,יש שהבינו כי הדרישה "ספר כריתות" היא הכנת ספר ממש .מאחר שכתיבת ספר צריכה להיות מעולה,
הם פוסלים גט שאותיותיו דבוקות )ראה למשל את ה"משכנות יעקב" ,אבה"ע סי' כ"א( 26.המחלוקת בדבר הגדרתו המדויקת
של ספר הכריתות ,אינה נחלתם של הפוסקים בלבד .היא מופיעה בגמרא ובמדרש

)ראה ספרי דברים ,פיסקא רנט' ד"ה

"ספר" וכן גיטין ,כא' ע"ב( .נסכם שניתן להבין את הדרישה לספר בשני אופנים – מסמך כתוב כדבעי או מסמך שיכיל
בדרך כלשהי את סיפור הכריתות.

26

הפוסקים שהכריעו כי גט מסוג זה פסול ,חלוקים במידת תוקפו – יש שפסקו כי הפסול הוא אף בדיעבד )כגון הרמ"א ,על שו"ע
אבה"ע ,קכה' סט"ז( ,ויש שהכריעו כי בדיעבד תקף אם תינוק יכול לקרותו ,או במקום שיש חשש עיגון או שיגרד את החלק
הדבוק )כגון תשב"ץ ,ח"א ס' ה'(.
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מדברי המחבר בהלכות תפילין

)שו"ע או"ח ,לב'

סכ"ה( ,ניתן להסיק כי כתיבת אותיות דבוקות נחשבת באופן כללי

כתיבה ,פרט לכתיבת תפילין ,שבה יש דרישה מיוחדת .לכן ,גט שאותיותיו מדובקות – תקף .בחלק ניכר מהשטרות
העתיקים ,האותיות דבוקות ומחוברות ,כפי שנראה בתצלום א'.

תצלום א'
שרטוט האותיות – אחד מתהליכי הכנת הכתיבה הוא השרטוט .נבחן את השאלה האם נדרש לשרטט את הגט
לאור הסברות שהועלו לעיל .לפי ההסבר ש"ספר כריתות" הוא ספר הכתוב כראוי ,תהליך השרטוט יהיה נצרך
בכתיבת הגט .אך לפי ההסבר ש"ספר לספירת דברים" ,ייתכן כי אין צורך בשרטוט .אמנם ניתן להסביר שהשרטוט
הוא חלק בסיסי בכתיבה ,ולכן גם לפי התפישה השנייה יידרש שרטוט.
ניתן לפשוט שאלה זאת משרטוט תפילין .לפי הגמ' ,אין צורך בשרטוט בכתיבת תפילין )ע"פ מנחות ,לב' ע"ב( .רבינו
תם מסביר כי אין צורך בשרטוט כל השיטין ,אלא ישרטט את השיטה העליונה

)ע"פ תוס' על גיטין ו' ע"ב ,ד"ה "אמר ר'

יצחק"( .ניתן להסביר כי גם בתפילין הוא מצריך שרטוט ,כמו בס"ת ,אלא ששרטוט השיטה העליונה מועיל בתפילין
לשאר השורות )שהרי כותב את שאר השיטין ביחס לשיטה העליונה ,ואם היא תהיה ישרה – ממילא שאר השורות
יהיו ישרות( .אך ניתן להסביר כי שתי דרגות בשרטוט – שרטוט כל השיטין ושרטוט השיטה הראשונה .לגבי גט –
אם נסביר כהסבר הראשון ,לפיו נחוץ מעיקר הדין שרטוט מלא גם בתפילין ,מסתבר כי דין שרטוט קיים בס"ת
ובתפילין גרידא .אך לפי ההסבר השני ,לפיו בתפילין דרוש רק שרטוט השורה הראשונה – ייתכן כי שרטוט כל
השיטין הוא דין מיוחד בס"ת ,ואילו שרטוט השורה הראשונה נובע מהדרישה היסודית של כתב .לפי הסבר זה –
בגט צריך לשרטט השיטה הראשונה )וכך סובר ה"תרומה" ,סימן קי"ב(.
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הלכה למעשה ,פוסק השו"ע כי יש לשרטט קודם כתיבת הגט )שו"ע אבה"ע ,קכה' ס"י( .הב"ש מסביר במקום כי דרישה
זאת נובעת מדין "ספר" שצריך להיכתב כראוי .הוא מוסיף ,כי למרות שאין לקיים את כל דיני ספר – על כל פנים
לכתחילה יש לעשות כן ,וגט שנכתב שלא לפי דיני ספר ממש – תקף בדיעבד 27.אכן הגיטין העתיקים שורטטו בכל
השיטין .ניתן לראות זאת בתצלום הבא.

גט משורטט
במאמר קצר היקף זה ,ניסיתי לסקר מספר עניינים באופן כתיבת הגט ,לאור ניתוח מאפייני גיטין ושטרות מקוריים
שנכתבו בימי התנאים .התעודות שהוצגו במאמר זה ,אינן היחידות אשר מדגימות את הלכות כתיבת גיטין
ושטרות .נתגלו תעודות נוספות מתקופות שונות ,שגם דרכן ניתן להמחיש את הסוגיות .התגליות העיקריות
שנחשפו הינן התעודות השונות ששהו בגניזה הקהירית ,הכוללות מלבד כתבי יד עתיקים של ספרי הלכה והגות,
אף גיטין ושטרות ,אשר נכתבו לפני אלף שנים בקירוב .באמצעותם ניתן להמחיש הוספות מאוחרות יותר שצרפו
הגאונים והראשונים לדיני כתיבת הגט ,כגון נוסחים שונים של הגיטין .בחינה מדוקדקת של הגיטין שנחשפו
בגניזה זאת ,תוכל להניב לימוד אודות הבדלים והוספות בין נוסח הגיטין התנאיים לבין נוסח הגיטין שנכתבו
בתקופת הגאונים ובתקופת ראשוני ספרד ,כפי שנחשפו בגניזה הגדולה.

27

בשו"ת הרשב"א מובא הסבר מעט שונה לקביעה שצריך לשרטט את הגט לכתחילה אך אין זה לעיכובא .הרשב"א משיב לשאלה
מהו הטעם שצריך לשרטט את הגט ,ומסביר כי דין זה נלמד מדין "ספר" .להבנתו ,היות שהתורה השתמשה בלשון "ספר" ולא
בלשון סיפור ,יש להזהר לכתחילה לכתוב את הגט ע"פ דיני הכתיבה של מסמך הכתוב כראוי ,אע"פ שחכמים הסבירו ש"ספר
לספירת דברים" ,ולכן לכאורה די בכתיבה כלשהי .הוא מוסיף ,כי חרף שסברא זאת איננה מופיע בגמ' ,יש לחשוש לה לכתחילה,
כי התורה משתמשת דווקא בלשון ספר .לפיכך ,יש לשרטט את הגט קודם כתיבתו אך אין זה מעכב .הרשב"א משליך את אותו
העיקרון על גט שאותיותיו מדובקות זו בזו – שלכתחילה יש להיזהר לא לעשות כן אך בדיעבד גט כזה יהיה תקף .כן הוא
משתמש בעקרון זה בהסבר סוגיות רבות ,כגון בגט שצריך להינתן בתלוש )שאינו מחוסר קציצה( מדין "ספר – ספר ממש"
)רשב"א על המש' בגיטין ,דף כא' ע"ב( וכו' .תשובתו מופיעה בשו"ת הרשב"א ,חלק א' ,סי' אלף ר"כ.
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" כתב ע " ג כתב "
אליק גולדברג
מבוא:
לפניכם סיכום ללימוד הגמ' והראשונים על הדף בסוגיית כתב ע"ג כתב )יט ,.כ .(.אני חושב שיש בו שני אלמנטים
שיכולים להוסיף לכלל ציבור הלומדים בישיבה )ולכן מצאתיו ראוי לבימה ציבורית(:
ההקדמה.
.1
מרגלא בפומיה דרב כהנא )מאיר( :בכל סוגיא אליה אנו נדרשים יש קודם כל "לפתוח כרטיסיה".
להבנתי" ,פתיחת כרטיסיה" כוללת שני עניינים:
-

הבהרת הנושא בו עוסקת הסוגיה .הכוונה היא שהאדם יחשוב מהו בדיוק הנושא
המדובר .למשל :בסוגייתנו דנים לגבי מי שכתב ע"ג כתב קיים .לפני שמתחילים לרוץ
בסוגיא ,יש לחשוב רגע אחד ,ולהבהיר על מה בדיוק נסוב הדיון :על איזה צורך בדיוק
אמורה כתיבת הכתב השני לענות .צריך לשים לב שהדיון הוא על גדרי "כתיבה" )כפי
שיפורט בהקדמה(.

-

מיקום הסוגיא במקום הראוי לה בתמונה הכללית .הכוונה היא לכך שאדם יבהיר לעצמו
איפה בתוך התמונה הכללית של התורה נצרכים הגדרים בהם הוא דן כעת .למשל:
כאמור לעיל ,וכפי שיפורט בהקדמה ,הנושא המדובר בסוגייתנו הוא גדרי "כתיבה".
נשאלת השאלה  -איפה בדיוק נצרכת "כתיבה"? צריך לעשות את החשבון הכללי .לומר
לעצמך :ה' נתן תורה ומצוות .אחת מפרשיות התורה היא פרשת גרושין .התורה מצריכה
שבהכנת הגט יהיה שלב של "כתיבה" .בגדרי כתיבה זו אנו דנים )כל זה יפורט בהקדמה
להלן(.

אלו הן מטרות ההקדמה במאמר זה.

אמנם ,יש לחלק בין שני עניינים אלו:
העניין הראשון הוא מוכרח לגמרי בכל סוגיה ,שכן בלי להבין במה העיסוק בסוגיא ,אנו בעצם לומדים
"על ריק" .צריכותה של עבודה זו היא גם מעבר להקדמה  -בכל מחלוקת ושיטה שונה אותה רואים,
צריך להבין באיזו נק' בדיוק חלוקות השיטות ,לפני שמתחילים להתפלפל בסברה .זוהי עיקר העבודה.
לעומת זאת ,העניין השני הוא מעין מותרות .אם אדם יצליח לקלוט מהו הנושא בו מתעסקת הסוגיא,
גם ללא להבין היכן בדיוק נצרכים הגדרים בהם הוא דן  -הרי שפעמים הרבה הוא עדיין יוכל ללמוד
את הסוגיא כפי שצריך .בסוגייתנו ,לדוגמא :מי שיקלוט שסוגייתנו דנה בגדרי "כתיבה" ,ולא יבין היכן
בדיוק נצרכת "כתיבה" זו  -יוכל בהחלט ללמוד את הסוגיא.
בכל זאת ,אני חושב שעבודה זו כן חשובה וכן ראוי לה להיעשות בכל סוגיא .הסיבה היא כפולה:
זה כיף .זה גורם ללימוד להיות חלק מתמונה כללית גדולה שלך על התורה ,ולא מין
משהו לא ברור שאתה עוסק בו סתם כי הוא נמצא על סדר הדף שלך.
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פעמים הרבה אין אפשרות להבין את הנושא ,בלי להבין את מיקומו בתמונה הכללית,

-

ופעמים ששאלת המיקום משליכה על הסברות בסוגיא .בסוגייתנו ,למשל :בהחלט יכול
להיות שלשאלה היכן ומדוע נצרכת "כתיבה" בגט תהיה השלכה על גדרי ה"כתיבה" בהם
אנו דנים.1
כל אלה דברים טריוויאלים ,ולא הייתי טורח לאמרם ,אם לא הייתי מרגיש שאנו חוטאים בהם פעמים
רבות .יכול אני להעיד על עצמי שהמון פעמים אני מתחיל ללמוד איזשהו נושא ,לשאת ולתת בתוכו
.2

ואף להחזיק ראש לכאו' במשא ומתן ,ובעצם אינני יודע בכלל מהו בדיוק הנושא.
הסיכום בנוי מניתוח הגמ' עצמה ,ומהאפשרויות שניתנות להיאמר )האפשרויות שעליהן אני חשבתי.
כמובן שהן לא היחידות( .לאחר מכן ניתוח שיטת תו' ,וההבנות שניתנות להיאמר בה.
אני חושב שיש חשיבות גדולה ללימוד באופן הזה  -התמקדות בפשט הגמ' ובראשונים ,ומחשבה
איטית מה ניתן להיאמר בהם )ככל שיכולתך משגת( .אני מרגיש שהרבה פעמים אנו ממהרים לראות
אחרונים והסברים לפני שעשינו את העיון הדק הזה.
זו עובדה:
-

הראשונים מנסים להבין מה הגמ' אומרת.
האחרונים מנסים להבין מה הראשונים אומרים.

-

כך לענ"ד צריכים אף אנו לנהוג  -לנסות להבין הגמ' .לאחר מכן לראות מה אומרים הראשונים .אתה
והקצות שוים במובן מסויים בהבנת תו'!
עיון דק כזה יעזור גם להבין ביתר קלות ועומק מה אומרים האחרונים )אם נגיע אליהם(.
לפעמים )רוב הפעמים (...תראה מתוך ראשון הבנה בסוגיא שלא חשבת עליה לבד בכלל .זה מה שקרה
לי בסוגיא הזו לדוג' עם שיטת ספר התרומה .2אך יהיה הרבה יותר קל לקלוט ולעשות סדר אחרי
שעיינת לבד.
כפי שאמרתי ,כוחו של הסיכום אינו בכך שהוא מקיף את כל השיטות שנמצאות בסוגיא .מבחינה זו הסיכום
מצומצם מאד .כוחו הוא בנסיונו לסדר ,ובמחשבה האיטית מה ניתן להאמר ומה לא .לכן אשמח מאד לקבל
פידבקים  -לא "יישר כח" וכדו' ,אלא שאנשים יאמרו באמת האם סיכום זה עשה להם סדר ,הוסיף להם משהו ,או
שהדברים הכתובים בו ברורים לכל מי שלמד את הסוגיא.

1

דווקא בסוגייתנו אני חושב שאין זה נכון ,ולשאלה זו אין השלכה על גדרי ה"כתיבה" ,ועיין בהערה  .3הבאתי זאת רק כדוגמא,
כדי להבהיר את הטענה.

 2אותה לא הבאתי ,מכיוון שהסיכום נועד רק ללימוד הגפ"ת.
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הקדמה:
סוגייתנו עוסקת בגדרי "כתיבה"  -האם כתיבה ע"ג כתב קיים תחשב "כתיבה".
חשוב להבהיר :גדרי "כתב" נבחנים במבחן התוצאה .אין כל שייכות בין גדרי "כתב" לשאלה כיצד הוא נוצר .ברור
א"כ ,שבמקום בו כל שידרש הוא שבסופו של דבר תהיה נוכחות "כתב" ,לא תהיה שום בעיה במכלול הנוצר
מ"כתב ע"ג כתב".
גם כשאנו נאמר בהמשך ,שיכול להיות שכאשר כתב נכתב ע"ג כתב קיים אין הוא נחשב כתב חדש ,הרי שכוונתנו
היא שלא נוצר בזכות פעולת הכתיבה הזו כתב חדש ,ולכן היא איננה נחשבת "כתיבה" ,אך אין הכוונה שעכשיו
הכתב שלפנינו הוא לא "כתב" .הרי אין שום הבדל בינו לכתב אחר  -אלו בדיוק אותם חלקיקים ואותן אותיות.
צריך להבין א"כ היכן נצרכת אותה "כתיבה" ,שבגדריה עוסקת סוגייתנו.
התורה אמרה שכאשר אדם רוצה לגרש את אשתו הוא צריך לתת לה "ספר כריתות" ,הוא הקרוי בפינו "גט" .לגבי
תהליך הכנת הגט נאמר "וכתב לה ספר כריתות ונתן בידה" .מכך שאמרה התורה "וכתב" נלמד שחלק מהכנת הגט
כולל שלב מסוים של כתיבה ,ולא רק שצריכה להיות תוצאה של "כתב" .צריך להבין א"כ מה הם גדרי "כתיבה",
כדי לדעת כל פעם האם "כתיבה" כזו התקיימה.
התורה דרשה שיתקיימו דינים נוספים בשלב הכתיבה הנ"ל )מלבד עצם זה שאמור להיות שלב של "כתיבה"(,
למשל :צריך שהיא תעשה כשהקלף כבר תלוש מהקרקע ,ושתעשה "לשמה".
צריך כמובן להבין מדוע ישנו צורך בשלב זה של כתיבה ,ובדינים הנוספים הנ"ל ,אך לא נעסוק בכך בסיכום זה .אנו
נעסוק בגדרי "כתיבה" ,ולא בסברה העומדת מאחורי הצורך ב"כתיבה" זו.3

מהו בדיוק השלב שלגביו דורשת התורה שתהיה כתיבה שיתקיימו בה כל הדינים הנ"ל  -אמרה הגמ' בדף ג :שזה
תלוי במחלוקת ר"מ ור"א .4לדעת ר"מ גזרת הכתוב היא לגבי חתימת העדים .לדעת ר"א שחתימה כזו לאו דווקא
נצרכת  -דרישת הכתוב היא בכתיבת תורף השטר .5לגבי הטופס מסכימים שניהם שאין צורך מדאו' בכל הגדרים
הנ"ל.
 3כמובן שלשאלת הסברה העומדת ביסוד הצורך בשלב של כתיבה בגט יכולה להיות השלכה על הבנת הגדרים של הכתיבה והדינים
השונים ,ואם כן א"א להפריד בין הדיונים .אמנם נראה לי שלפחות לגבי גדרי "כתיבה" בהם עוסק סיכום זה ,אין כ"כ משמעות
לשאלת הסברה מדוע נצרך שלב זה .נראה לי שהגדרים קשורים להבנת מושג הכתיבה באופן כללי ,ולא קשורים לסברות בגט
דווקא )גם לפי מי שטוען ברמב"ם שישנו הבדל בין הגדרת "כתיבה" בשבת להגדרתה בגיטין  -הסיבה היא דברים מיוחדים
בשבת ,ולא בגיטין( .לכן נראה לי שאפשר לוותר על השאלה הזו כרגע.
מלבד זאת  -אם היינו עוסקים כאן במחשבות עצמאיות שלנו לגבי הגדרים הנדרשים ב"כתיבה"  -היה אולי מקום להבין את
הצורך בשלב כזה בגט ,אמנם אנו עוסקים בגדרים העולים בהכרח מהסוגיא ,ולא חושבים לבד על מה יחשב "כתיבה" .לכן
יכולים אנו להפריד את העבודה הנדרשת בהבנת הגדרים כפי שהם עולים מהגמ' ,מהשאלה היסודית יותר בסברא.
4

החולקים האם עדי מסירה כרתי או עדי חתימה .כמובן ,לא נרחיב פה במחלוקתם.

5

הפרטים הנצרכים בגט מדאו'.
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אמנם גם במקומות שבהם לדעת כל תנא לא דרשה התורה את התנאים הנ"ל  -לעיתים גזרו חכמים לקיים את
התנאים )מחשש שמתוך זה שלא יקיימו את הדינים הנ"ל בשלב זה יבואו לא לקיימו גם בשלב אחר( .תקנה זו
משתנה לעיתים מדין מסוים בכתיבה לדין אחר.
הגמ' שם אמרה שגם לפי ר"א הסובר שאין צורך בחתימת עדים מדאו' ,וממילא "וכתב" דקרא לא מוסב עליה ,אם
ישנה כבר חתימת עדים ,6הרי שיש לה להיעשות "לשמה" מדרבנן .לפ"ז ברור שצריך שיתקיימו גם דיני "כתיבה"
בחתימה זו ,שהרי מה שצריך להיעשות "לשמה" הוא ה"כתיבה".
הגמ' שלנו דנה האם חתימת עדים ע"ג כתב קיים כבר נחשבת שהם "כותבים" או לא .ז"א שהיא מצריכה גדרי
"כתיבה" בחתימת העדים .לפי דברינו ,היא מובנת כמובן לפי שיטת ר"מ ,אך גם לפי שיטת ר"א ,שכן גם הוא מצריך
גדרי "כתיבה" בחתימת העדים מדרבנן )אם ישנה כזו(.7
כמובן שלגדרי "כתיבה" שיעלו מסוגייתנו תהיה השלכה לפי ר"א לגבי כתיבת התורף ,ואולי גם לגבי כתיבת הטופס
מדרבנן ,כאמור לעיל .אולי תהיה לכך השלכה גם לר"מ מדרבנן.

אמנם לגבי חתימת העדים נראה בעיני שגם בלי קשר לדין "וכתב" שנמצא בגט יש צורך שיתקיימו בה גדרי
"כתיבה" ,שכן אם לא יהיו גדרים אלו הרי שהם כלל לא חתמו ,וכמי שאינם הם .הרי לא יעלה על הדעת
שבשטרות מכר )בהם ברור לכו"ע שאין דין "וכתב"( אפשר יהיה לחתום את שמם של עדים שלא יודעים לחתום.
צריך שעדי החתימה עצמם יחתמו ,שאחרת זה לא נחשב שהם מעידים .נראה אפילו לומר ששטר כזה שיש בו
חתימה ,רק שבאמת מי שחתם אלו לא עדי החתימה  -נחשב מזוייף מתוכו 8שכן סומכים על עדי חתימה שהם
אינם באמת עדי חתימה .מכיוון שברור שצריך שתהיה "חתימה" של העדים ,נראה שהגדרים של "חתימה" זו יהיו
כגדרי "כתיבה" ,9וחתימה ע"ג כתב כשר לא תחשב חתימת ידיהם של העדים.

נסכם:
סוגייתנו עוסקת בגדרי "כתיבה" ,ולא בגדרי "כתב" .צריך להבין א"כ היכן נדרשת "כתיבה".
מכך שאמרה התורה "וכתב" לגבי גט עולה שישנו שלב בגט בו נדרשת "כתיבה" .לפי ר"מ זוהי חתימת העדים ולפי
ר"א זו כתיבת התורף ,אך לעיתים חכמים גזרו שיתקיימו גדרי "כתיבה" גם בשלבים נוספים.
ספציפית לגבי חתימת העדים בשטר ,בה עוסקת סוגייתנו ,נראה שגם ללא קשר ל"וכתב" דקרא הנצרך לעניין גט -
יש צורך שיתקיימו גדרי "כתיבה" ,שהרי ודאי צריכה להיות "חתימה" ,ונראה שגדרי "חתימה" זו יהיו גדרי "כתיבה".

 6ואמורה להיות חתימת עדים ,שכן גם לפי ר"א תיקנו מדרבנן שבכל גט יחתמו עדים ,מפני תיקון העולם .ואכ"מ.
 7אמנם יהיה הבדל ביניהם בשאלה האם תהיה בכך בעיה גם בדיעבד.
 8לפחות לפי הגדרת "מזוייף בתוכו" של תו' בדף ד ..ואכ"מ.
 9יש מקום לדון בכך ,אך אמירה זו נראית לי נכונה ,ואכ"מ.
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הבנות ראשוניות בגדרי "כתיבה" ,והסברת מיקומה של
סוגיית כתב ע"ג כתב
הגדרה ראשונית ל"כתיבה" הינה :פעולה היוצרת "כתב".10
כיצד נדע אם פעולה מסוימת יצרה כתב או לא? אם נראה שלפני הפעולה לא היה כתב ,ולאחריה יש – הרי
שהפעולה שנעשתה יצרה כתב .זוהי א"כ פעולת "כתיבה".
סוגיית "כתב ע"ג כתב" מדברת על מציאות בעייתית מהבחינה הזו ,בה לפני הפעולה ולאחריה ישנו רק כתב אחד.
השאלה במקרה זה היא האם הפעולה יצרה כתב או לא .ניתן לומר שהיא יצרה כתב חדש והכתב הקודם נמחק.
ניתן לומר שהפעולה לא יצרה כתב חדש ,אלא רק התווספה לכתב הקודם.11
בשאלה זו עוסקת סוגייתנו .לקמן נראה שיכול להיות שגם כאשר יהיה לנו ברור שנוצר כתב חדש ,עדיין נאמר
שאין זו "כתיבה" ,מסיבות אחרות.12

ניתוח מימרת ר' יוחנן וריש לקיש לגבי חיובי שבת
לעניין הלכות שבת 13אומרים ר' יוחנן וריש לקיש שכאשר אדם מעביר דיו ע"ג סיקרא הוא מתחייב משום מוחק
וכותב )מתחייב תרתי( .ז"א שכתיבת דיו ע"ג סיקרא נחשבת כתיבה.
לגבי כתיבת סיקרא ע"ג דיו נחלקו האמוראים :אית דאמרי שמתחייב משום מוחק ואית דאמרי שלא מתחייב
משום מוחק משום שהוא "מקלקל" .14לפי שניהם הוא איננו חייב משום כותב .יש להבין מדוע.
על כתיבת דיו ע"ג דיו או סיקרא ע"ג סיקרא ,לעומת זאת ,לכו"ע לא מתחייבים ,לא משום מוחק ולא משום כותב.
נבהיר שוב מהו המקרה בו אנו עוסקים :מדובר כאן באדם העובר עם סם כתיבה ע"ג "כתב" קיים ,ולאחר ההעברה
אנו ניצבים עדיין מול כתב אחד בלבד הנראה לעינינו .השאלה היא האם הוא יצר כאן כתב חדש או לא .אם הוא
יצר כתב חדש יש לומר שהכתב הקודם נמחק ,שהרי אנו עומדים עדיין מול כתב אחד בלבד.

10

אמנם מסוגיית "חק תוכות" ו"חק ירכות" )כ (:-.רואים שלא כל פעולה שיצרה כתב נחשבת "כתיבה" ,אלא רק כאשר פעולה זו
נעשתה בכתב עצמו .ואכ"מ.

11

יש להדגיש ,כפי שאמרנו לעיל ,שגם לפי אפשרות זאת יש כאן "כתב" ,שכן גם אם לא נוצר כתב חדש ,הרי שזה משום שהוא
הצטרף לכתב הקודם ,אך ודאי שהכתב לפניו אנו ניצבים כעת הוא "כתב".

 12אך גם סיבות אלו יתוחמו בתוך המציאות של "כתב ע"ג כתב" ,שהגדרתה היא ,כאמור :מציאות בה לפני הכתיבה ולאחריה ישנו
רק כתב אחד .ועוד נדגיש ונבאר זאת לקמן.
13

הלכות שבת הן מקום נוסף בו נדרשת "כתיבה" .אחת מאבות המלאכה האסורות בשבת היא "כתיבה" ,וממילא צריך להגדיר מה
נחשב שאדם "כותב" כדי להבין את האיסור.

14

בהלכות שבת ישנו פטור הנלמד מכך שישנו צורך ב"מלאכת מחשבת" ,שכל מקרה בו המלאכה גרמה לקלקול במציאות  -לא
יהיה חיוב עליו מדאו'.
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העולה מהגמ' הוא שבמקרה בו הכתב לפניו אנו ניצבים לאחר כתיבת סם הכתיבה הוא אותו כתב )אותו סם
כתיבה( שהיה לפניה  -אין נחשב הדבר שנוצר כאן כתב חדש ,וממילא פעולתו לא הייתה "כתיבה" .זו גם הסיבה
שהוא איננו חייב משום "מוחק"  -הכתב הקודם לא נמחק ,רק חיזקו אותו מעט .זה מה שקורה בדיו ע"ג דיו
וסיקרא ע"ג סיקרא.
אמנם במקרה בו הכתב לפניו אנו ניצבים לאחר כתיבת סם הכתיבה הוא כתב אחר מזה שהיה לפניה  -נחשב הדבר
שיש כאן כתב חדש ,ושהכתב הקודם נמחק )שהרי לפנינו יש רק את הכתב החדש ,וצריך לומר שהקודם נחשב כמי
שנמחק( .משום כך חייב הכותב דיו ע"ג סיקרא משום מוחק וכותב.
נכון הוא שלגבי כתיבת סיקרא ע"ג דיו אין חיוב משום כותב ,אך מכך שלאמוראים ברור שהמעביר סיקרא ע"ג דיו
מחק את הכתב הקודם ,15רואים שאנו מחשיבים את הכתב שלפנינו כ"כתב" חדש ,שכן ברור שכרגע יש כאן כתב.
מדוע א"כ אין חיוב גם משום כותב? הרי הייתה כאן פעולה של יצירת "כתב" חדש ,וא"כ הייתה "כתיבה"?
אפשר להסביר זאת בשני אופנים:
.1
באמת הייתה כאן פעולת "כתיבה" ,אך יש כאן פטור מיוחד של הלכות שבת של "מקלקל" ,שהמעשה
כולו גרם לקלקול במציאות .לפ"ז לעניין גיטין כן יועיל משום "כתיבה".
.2

חלק מהגדרת פעולת כתיבה היא שהיא מוסיפה תועלת בעולם .מכיוון שהיה כאן כתב כבר קודם,
ועכשיו רק הרסנו אותו לטובת כתב פחות טוב  -אין זו נחשבת פעולת "כתיבה".

האמת היא שאם אנו אומרים שישנה בפעולת כתיבה גם הגדרה שהיא צריכה להוסיף תועלת לעולם ,הרי שניתן
לומר שגם בדיו ע"ג דיו ובסיקרא ע"ג סיקרא ההסתכלות עליו היא כן כמי שיצר כתב חדש ,שכן החלקיקים שהוא
הוסיף הם אלה הנראים ,והם מהווים את הכתב הקיים לפנינו כעת .הסיבה שלא חייבים על יצירת כתב כזו היא
משום שאין בה תועלת לעולם ,16וחלק מהגדרת "כתיבה" היא שתהיה בה תועלת .לגבי השאלה המתבקשת  -מדוע
א"כ אין מחייבים אותו משום מוחק )הרי ההסתכלות עליו היא כמי שמחק את הכתב הקודם( ,ניתן להשיב
תשובות הקשורות להלכות שבת שאין כאן מקומן.17
יש להדגיש :אנו נתחיל לדון האם הייתה תוספת תועלת ביצירת הכתב החדש רק כאשר מדובר במציאות בה לפני
ואחרי הפעולה ישנו כתב אחד .לא יעלה על הדעת שאדם שכותב טקסט מסוים בתחילת דף ,ואח"כ כותב את
אותו טקסט בתחתית הדף לא יתחייב משום כותב משום שאין כאן תוספת תועלת )משום שזה מיותר(.

 15גם מי שלא מחייב במקרה זה משום מוחק זהו משום פטור מיוחד בהלכות שבת של "מקלקל".
16

א"א לומר שבאמת נוצר כאן כתב חדש ,אך יש כאן פטור של "מקלקל" שהוא לא חלק מהגדרת הפעולה ,שכן ברור שאין באי
תועלת משום "מקלקל" .אמנם עיין רמב"ן )שמסביר שהפטור הוא משום שאין זה "מלאכת מחשבת" ,ולפיו הוא גם מיוחד
להלכות שבת(.

17

הכיוון הוא שהוא לא מוחק ע"מ לכתוב ,שהרי אמרנו שאין ביצירת הכתב החדש פעולת "כתיבה" .אמנם לכאו' יהיה קשה בכ"מ
שכן מי שמחייב משום מוחק בסיקרא ע"ג דיו אמור בק"ו לחייב בדיו ע"ג דיו ,שהרי שם ודאי הכתיבה החדשה יותר טובה,
ויותר אמור להחשב מוחק ע"מ לכתוב .אמנם לפי תוד"ה "מוחק" ניתן לענות על קושי זה .ואלכ"ל ]= אין לי כח להאריך[.
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נסכם סיכום ביניים:
ניתן להבין את החיסרון בכתב ע"ג כתב בשלושה אופנים:
.1
חסרון ביצירת כתב חדש:
כאשר אדם כותב ע"ג כתב קיים כבר ,ולאחר כתיבתו עדיין נשאר אותו כתב בדיוק שהיה לפני הכתב הקודם
)אולי רק יותר מודגש(  -אין זה נחשב שהוא יצר כתב חדש ,אלא רק חיזק את הכתב הקודם ,18ועל כן לא
מוגדרת פעולתו כ"כתיבה" .לכן על כתיבת דיו ע"ג דיו וסיקרא ע"ג סיקרא לא מתחייבים משום "כתיבה".
כאן ההערה חשובה ומצפה להתייחסות.
אם הכתב שישנו לאחר פעולתו הוא כתב אחר ממה שהיה לפניה נחשב הדבר שהוא מחק את הכתב הקודם
ויצר כתב חדש .לכן גם כתיבת דיו ע"ג סיקרא וגם כתיבת סיקרא ע"ג דיו נחשבות כמחיקת הכתב הקודם
ויצירת כתב חדש.
.2

הסיבה שבסיקרא ע"ג דיו אין מתחייבים משום "כותב" היא משום פטור המיוחד להלכות שבת של "מקלקל".
חסרון בפעולה )למרות שכן נוצר כתב חדש בזכותה(:
לעולם ההסתכלות על מי שמוסיף חלקיקים שמצד עצמם אמורים ליצור אותיות היא כמי שיצר עכשיו כתב
חדש ,ומחק את הכתב הקודם .הסיבה לכך שהוא לא מתחייב משום כותב איננה משום שהוא לא יצר כתב
חדש ,אלא משום שפעולתו לא הוסיפה תועלת בעולם .לכן הוא איננו חייב משום כותב לא בסיקרא ע"ג דיו,
ולא בדיו ע"ג דיו וסיקרא ע"ג סיקרא.
הדגשנו שאף אם נאמר כך  -ברור שההגדרה של המקרה בו אנו מתחילים לדון האם הייתה תוספת תועלת
ביצירת הכתב החדש הוא מקרה בו הכתב החדש ניצב במקום הכתב הקודם )ובעצם הכתב הקודם נמחק(,

.3

אך אם הכתב הקודם עדיין קיים ,והפעולה יצרה כתב חדש בנוסף לכתב הקודם  -ברור שזו "כתיבה".
אפשר להבין ששתי ההגדרות הנכונות  -כאשר הכתב שלאחר הפעולה הוא אותו כתב שלפניה ,אין זה נחשב
שנוצר כתב חדש ,ולכן ברור שכתיבת דיו ע"ג דיו וסיקרא ע"ג סיקרא לא נחשבות "כתיבה" ,שכן אין בהם
יצירת כתב חדש .19בנוסף ,גם כאשר הפעולה יוצרת כתב חדש  -אם לא היה בה תועלת לעולם היא איננה
נחשבת "כתיבה" .זו הסיבה שכתיבת סיקרא ע"ג דיו לא נחשבת "כתיבה".

נדמה כי האפשרות הראשונה היא המסתברת יותר בפשט הגמ'.20
בכ"מ ברור מהגמ' שלעניין שבת כתיבת דיו ע"ג סיקרא תחשב "כתיבה" ,שכן היא ודאי נחשבת יצירת כתב חדש,
וודאי שיש בה גם תועלת.

18

יש להבהיר :בסופו של דבר יש כאן "כתב" ,שכן גם אם נאמר שלא נוצר כתב חדש ,זה משום שהכתב החדש הצטרף לכתב
הקודם .וכפי שהודגש בתחילת ההקדמה.

 19ולכן ברור גם שלא חייבים משום מוחק.
 20נזכיר את הירושלמי שאומר שגם על כתיבת סיקרא ע"ג דיו חייבו ר' יוחנן ורי"ל גם משום מוחק וגם משום כותב .לפי הירושלמי
ברור לגמרי א"כ שהדיון כולו נסב על השאלה האם נוצר כתב חדש או לא .וכ"כ הריטב"א )כת"י( גם בגמ' שלנו משום י"מ.
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ניתוח מימרת ר' יוחנן לגבי חתימת העדים בהמשך הגמ'
לגבי חתימת העדים בגט 21אומר ר' יוחנן שאין לכתוב להם מראש בסיקרא ושהם יחתמו בדיו .22בהסבר הפער בין
עניין זה לשבת אומר ר' יוחנן לר"ל "וכי מפני שאנו מדמין נעשה מעשה" .לדעת רש"י הסבר הדבר הוא שר' יוחנן
הסתפק האם כתיבת דיו ע"ג סיקרא תחשב כתיבה ,והחמיר לגבי שבת לאסור זאת )לחשוש לכך שנחשב כתיבה(,
ולגבי גיטין לא להתיר זאת בחתימת העדים )לחשוש לכך שזה לא נחשב כתיבה( .גם לגבי שבת אם יעשה זאת לא
יביא חטאת לביהמ"ק ,מחשש שמביא חולין לעזרה .23כמו כן ,אם יקרה שחתמו העדים בדיו ע"ג סיקרא  -האישה
ספק מגורשת.
יש המסבירים לפי הרמב"ם הסבר אחר ,אך לא אכנס לזה כעת.
בכל מקרה אנו רואים שלגבי גיטין אנו נוקטים שכתיבת דיו ע"ג סיקרא לא נחשבת כתיבה .מדוע?
אפשר להסביר זאת בשלושה אופנים:
בכל כתיבת כתב ע"ג כתב לא נוצר כתב חדש ,וממילא אין זו "כתיבה" .ההבנה היא שכל כתב שנכתב ע"ג
.1
כתב קיים מצטרף לכתב הקודם ,ואיננו נחשב כתב חדש ,גם אם הוא מסם כתיבה אחר לגמרי.
אודה שהבנה זו קשה לי מאד ,שכן נראה שההבנה הפשוטה היא שיש כאן כתב אחר מזה שהיה כאן קודם.
לא הייתי מעלה אפשרות זו אלמלא שהיא נראית מאד בפשט הגמ' :כאשר ריש לקיש שואל האם כתיבת דיו
ע"ג סיקרא תועיל לעניין חתימת עדים הוא מנסח את שאלתו כך" :כתב עליון כתב או לא כתב?" .זוהי
השאלה לגביה השיב ר' יוחנן שאין להתיר לעדים לחתום בדיו ע"ג סיקרא .נשמע מאד שהחשש הוא שהכתב
.2

.3

העליון לא נחשב כתב חדש בפני עצמו ,ולכן אין זו כתיבה.
כפי שאמרנו לעיל בהסבר השני  -חלק מהגדרת כתיבה היא שיהיה בה תועלת .ר' יוחנן נוקט שאין בכתיבת
דיו ע"ג סיקרא מספיק תועלת כדי שהיא תחשב כתיבה .מכיוון שהיה כאן כבר כתב קודם ,ומה שנעשה הוא
רק למחוק את הכתב הקודם  -אין בכך מספיק תועלת כדי להחשיב את הפעולה כפעולת "כתיבה".
לפ"ז יכול להיות שבמקרים שהפער בין טיב שני הכתבים גדול מהפער בין דיו וסיקרא יכשיר ר' יוחנן.
חלק מהגדרת כתיבה היא שהאדם יחדש בכתיבתו עכשיו צורה ,דפוס חדש .לפ"ז גם כתיבה ע"ג כתב שאינו
נחשב כתב )שאינו עונה על גדרי "כתב"( לא תחשב כתיבה.

21ראה לעיל הסברנו מדוע ברור לכו"ע שצריך גדרי "כתיבה" בחתימת העד.
 22לא נאמר במפורש שמדובר שכתב העליון הוא דיו ,אך זה ברור לגמרי.
23

ומה שאמר ר' יוחנן "חייב" ולא "אסור" )על אף שהוא לא מחייב חטאת באמת ,אלא רק אוסר כתיבה כזו(  -זה משום ש"אסור"
זה אומר מדרבנן ,ואילו ר' יוחנן חושש לכך שזה מדאו' .ולא תמיד "חייב" אומר שהוא תכל'ס יצטרך להביא חטאת ,אלא שזה
אסור מדאו' .הוכחה לכך היא העובדה שאף אנו אומרים היום "חייב" ,על אף שמפני חטאינו חרב בית מקדשנו ,ואין אנו יכולים
להביא חטאת .כך נראה לי להסביר.
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יש לשים לב שבעוד שלפי האפשרות הראשונה הבעיה היא בכך שלא נוצר כתב חדש ,לפי האפשרויות האחרות
הבעיה היא בדברים חיצוניים לשאלה האם נוצר כתב חדש או לא.24
בהמשך הגמ' רואים שברור לגמ' לגמרי לאור דברי ר' יוחנן שאין להרשות כל חתימה ע"ג כתב כלשהו שהוא כשר
בפני עצמו ,ומצד שני ברור שחתימה ע"ג כתב שאיננו כשר היא טובה .מכאן נראה ברור שהאפשרות שהבעיה היא
בכך שאין האדם מחדש צורה נדחית .נראה היה לדחות גם את האפשרות שהבעיה היא בכך שאין מספיק תועלת
בכתיבה החדשה ,שאחרת מדוע כ"כ ברור לגמ' שכל כתיבה ע"ג כתב כשר לא תהיה טובה  -הרי לפעמים יכולה
להיות תוספת תועלת משמעותית בכתב השני ,אמנם ניתן לומר שהאמירה היא שאם הכתב הראשון כשר הרי
שהוא מספיק מתקיים ורישומו ניכר וכל תוספת תועלת במישור הזה לא נחשבת מספיק יצרנית .אמנם אם יהיה
בכתב החדש תיקון משמעותי במישור אחר  -יכול להיות שהוא כן יועיל כדי להחשיב את כתיבת הכתב החדש
כתיבה.

נסיון דיוק בשיטת תו':
רב אמר בגמ' )בהמשך מתברר שזה פטנט שכבר תנאים הציעו( שבמקרה של עדי חתימה שאינם יודעים לחתום
"מקרעין להם נייר חלק וממלאים את הקרעים דיו" .רש"י הסביר שהכוונה היא שמסרטים להם את הקלף כך שיוצרים
"תעלות" בצורת הכתב ,והעדים ממלאים את ה"תעלות" בדיו.
הקשו עליו ראשונים

]תו' )ט :ד"ה "מקרעין"( ,ר"ן )ט .מדפי הרי"ף ,ד"ה "מקרעין"([

שסריטה כזו היא הרי בדיוק "חק ירכות"

שעליו אמרה הגמ' בדף כ .שהוא כתב כשר ,וא"כ חתימת העדים אח"כ תהיה ע"ג כתב כשר ,והרי ר' יוחנן פסל
אפילו דיו ע"ג סיקרא.25
תו' )ט :ד"ה "מקרעין"( ענה שני תירוצים על רש"י:
הסריטה עליה מדבר רש"י היא סריטה דקה מאד ,ואיננה נחשבת "חק ירכות" ,ובאמת היא איננה כתב
.1
כשר.
.2

גם אם מדובר על סריטה שכן עונה על גדרי "חק ירכות" ,והיא כן כתב כשר  -עדיין גם בדיו ע"ג
סיקרא רצינו להכשיר בשבת ,ונכשיר א"כ גם כאן .והסביר התו' רא"ש שעל אף שבגיטין ר' יוחנן פסל
בסופו של דבר דיו ע"ג סיקרא ,כוונתו של תו' היא שאם התלבטנו בדיו ע"ג סיקרא על אף שסיקרא

24

אני מדגיש שגם אם נאמר שהבעיה בדיו ע"ג סיקרא היא שאין מספיק תועלת /האדם לא יצר כעת את צורת האותיות ,עדיין
ניתן לומר שבדיו ע"ג דיו ישנה בעיה קודמת לכל זה ,שלא נוצר כתב חדש .נכון שלפי אפשרויות אלו גם אם היינו אומרים
שבכתיבת דיו ע"ג דיו נוצר כתב חדש ,עדיין לא הייתה נחשבת פעולה זו "כתיבה" ,בשל הבעיות האחרות ,אך עדיין ניתן לומר
שישנה בדיו ע"ג דיו בעיה יסודית יותר.

25

יותר מכך .כפי שאמרנו ,מהשקלא וטריא בהמשך הגמ' בדף יט .ברור שהיא לא מוכנה לקבל אופציה בה נסמן לעדים כיצד
לחתום ע"י כתב כשר ,ומתוך הבנה זו היא מקשה על כל האמוראים שמעלים אפשרויות אחרות מרב .לפי רש"י יוצא שגם על
רב היה צריך להקשות.
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היא כתב כשר )ולכן בשבת התחשבנו בזה ככתב ,ואסרנו(  -הרי שבחק ירכות שזוהי כתיבה פחותה
יותר  -נכשיר.
אם כנים דברינו בהסבר תרוצו השני של תו' ,הרי שניתן לראות בברור שתו' סובר שהבעיה שדיו ע"ג סיקרא היא
שאין מספיק תועלת ,ולא שבכל כתיבת כתב ע"ג כתב תהיה בעיה.
יש להבהיר שעדיין דבריו של תו' קשים ,כי כפי שאמרנו לעיל ,מהשקלא וטריא של הגמ' ברור שהיא לא מוכנה
לקבל שום כתיבה ע"ג כתב כשר ,והסברנו את הסברה גם לפי הכיוון שהבעיה היא בחוסר תועלת משמעותית,
שמכיוון שהכתב כשר ,הרי שברור שרישומו מספיק ניכר והוא בר קיימא למדי ,וכל תועלת במישור הזה לא תהיה
משמעותית .אותו דבר אמור להיות ברור א"כ גם לגבי כתיבה ע"ג החקק.
ניתן להסביר בקושי ,שבמקרה הזה בכל זאת יש הבדל מהותי בין הכתב הראשון לכתב השני ,שכן חקק ,על אף
שהוא כתב כשר ,הוא כתב בסקאלה אחרת לגמרי מבחינת היכולת לראות אותו למרחק לדוג' )נראה לי ברור
שקצת מרחוק קשה לראות סריטה( .נראה שזהו הבדל יסודי שישנו רק בין חקק לשאר הכתבים .ועדיין נראה לי
קשה.26
הר"ן באמת תירץ רק את התירוץ הראשון ,ובו בהחלט ניתן לומר שההבנה היא שבכל כתב ע"ג כתב ישנה בעיה.
אך אין זה מוכרח ,כפי שהסברנו לעיל.

נסכם סיכום ביניים:
ברור מהשקלא וטריא של הגמ' ביט .שכתיבת כתב ע"ג כתב שאינו כשר נחשבת "כתיבה" .אין א"כ הגדרה בכתב
שהיא צריכה לחדש צורה.
לגבי כתיבת כתב טוב ע"ג כתב פחות טוב )כששניהם כשרים(  -ר' יוחנן מתלבט ומכריע להחמיר לגבי גיטין שלא
תחשב "כתיבה" .אפשר להבין שהבעיה היא בכל כתב ע"ג כתב ,שאין זה נחשב שהאדם יוצר כתב חדש.
אפשר להבין שהבעיה היא משום שאין זו מספיק תועלת ,ובכל כתב ע"ג כתב כשר 27לא תהיה מספיק תועלת בעצם
הכתב השני שכן הוא מוסיף רק במישור בו אמרו חכמים שהכתב הראשון מספיק )קיום הכתב וניכרותו( .28אמנם
אם תהיה תועלת בכתב השני במישור אחר  -היא תועיל להחשיב את כתיבתו כ"כתיבה".

26

נדמה לי שדווקא לפי הכיוון שהבעיה בדיו ע"ג סיקרא היא בכך שלעולם כתב ע"ג כתב אינו כשר מכיוון שהאדם לא יוצר כתב
חדש היה ניתן להבין יותר בקלות מדוע דווקא כתב ע"ג החקק יהיה כשר בניגוד לכתיבה ע"ג כתבים כשרים אחרים .נראה לי
אפשרי בהחלט לראות באדם המוסיף דיו ע"ג החקק אדם היוצר כתב חדש בעולם ,כמו אדם הכותב על נייר חלק )בניגוד
להוספת חומר כתיבה ע"ג חומר אחר(.
אמנם בתו' א"א להסביר כך ,שכן הוא רצה לאשש את טענתו מכך שהתלבטנו בדיו ע"ג סיקרא ,וודאי שאם אנו רוצים להבין
שגם אחרי שהכרענו לפסול יש עדיין מה להוכיח מההתלבטות שם ,הרי שצריך לומר שמישור ההתלבטות שם היה בשאלה
האם יש בהוספת דיו ע"ג סיקרא מספיק תועלת .ודו"ק.

 27מלבד אולי כתיבת כתב ע"ג החקק.
 28כפי שמוכח מהשקלא וטריא בדברי האמוראים לגבי פטנטים בעדים שאין יודעים לחתום.
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בתו' נראה להוכיח שסבר שהבעיה היא חוסר בתועלת משמעותית.

ברור שיטת ר' יהודה )וגם חכמים אליבא דרב אחא( בברייתא בדף כ ,.ודיוק נוסף בשיטת
התו' בבעייתיות דיו ע"ג סקרא:
בדף כ .מביא רב חסדא את מחלוקתם של חכמים ור' יהודה בברייתא לגבי שם ה' בספר תורה שנכתב שלא לשמה,
אם תועיל כתיבת קולמוס עליו לשמה כדי להכשירו או לא .רב חסדא נוקט שבאותה מידה הם יחלקו לגבי כתיבת
קולמוס לשמה ע"ג גט שנכתב שלא לשמה .רב אחא לעומתו סובר שדוקא בס"ת אמרו רבנן שלא תועיל כתיבת
הקולמוס לשמה ,משום "זה אלי ואנוהו" ,אך לגבי גט כן תועיל כתיבת הקולמוס לשמה.
פשט הדברים הוא שדעת ר' יהודה ואליבא דרב אחא גם חכמים ,חולקת על דברי ר' יוחנן דלעיל ,שכן לפיו כתיבת
כתב ע"ג כתב לא תועיל לעניין גיטין ,אפילו דיו ע"ג סיקרא ,ואילו הם מכשירים כתיבת כתב ע"ג כתב )ובפשטות
אפילו דיו ע"ג דיו(.
לפ"ז יש כאן פשוט שיטה הסוברת שגם בדיו ע"ג דיו נוצר כתב חדש ,והכתב הקודם נמחק ע"י החלקיקים החדשים
שהוסיף הכותב כעת ,29ושכל יצירת כתב חדש נחשבת "כתיבה" ,גם אם אין בה תוספת תועלת משמעותית.30
כל מה שאמר ר' יוחנן הוא אליבא דחכמים )אליבא דרב חסדא( שהלכה כמותם הפוסלים כתב כזה ,והוא התלבט
בשיטתם מה יהיה הדין בדיו ע"ג סיקרא ,וכפי שהסברנו ופרטנו לעיל.
אמנם תו' )יט .ד"ה "דיו"( מנסה להסביר כיצד גם דברי ר' יהודה יסתדרו עם ר' יוחנן .לדבריו ,למרות שהיה פשוט לר'
יוחנן שדיו ע"ג דיו לא יחשב כתיבה לעניין שבת זה משום שבנידון שלו בכתיבה השניה לא הייתה שום תועלת,
ואילו בברייתא המדוברת ישנה תועלת בכתיבה השניה שכן היא נעשית "לשמה" ,והיא מכשירה את השם/הגט .לכן
היא כן נחשבת "כתיבה" .לדעת תו' גם ר' יהודה )וחכמים אליבא דרב אחא( מסכימים שכתיבת כתב ע"ג כתב שאין
בו שום תוספת תועלת לא תחשב "כתיבה".
כבר מכך ניתן לראות שתו' מבין שהבעיה בדיו ע"ג דיו היא רק בכך שאין תועלת ,ולא בכך שלא נוצר כתב כשר
חדש.
בדעת חכמים החולקים על ר' יהודה )לפחות לפי רב חסדא( יכול להיות שהוא יסביר שהם סוברים שבדיו ע"ג דיו
לא נוצר כתב חדש )ולכן לא עוזר שישנה תועלת בכתיבה הזו( ,ויכול להיות שהוא יאמר שהם סוברים שתועלת
הלכתית של "לשמה" לא מספיקה לעניין גדרי "כתיבה" )למרות שגם הם מבינים שכן נוצר כתב חדש(.
דברי התו' קשים בתרתי:

29

בניגוד לבעייתיות הראשונה שהצגנו לעיל שעלולה להיות בכתיבת דיו ע"ג דיו )שלא נוצר כתב חדש( ,וכפי שהסברנו לעיל
באפשרות השניה בדברי ר' יוחנן לגבי הלכות שבת ,ע"ש.

 30בניגוד לבעייתיות השניה שהצגנו לעיל בכתיבת דיו ע"ג דיו.
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.1

הרי בסופו של דבר פוסל ר' יוחנן בגיטין )מתוך התלבטות אמנם( גם דיו ע"ג סיקרא ,על אף שבכגון זה
יש תועלת בכתיבה השניה .רואים א"כ שגם במקום בו ישנה תועלת בכתב השני הוספתו איננה
נחשבת "כתיבה".

.2

הרי גם אצלנו יש תועלת הלכתית בכתיבה השנייה בכך שהיא מכשירה את הגט ,שהיא הרי חתימת
העדים ,וברור אפילו שהם חותמים "לשמה" ,אחרת ברור היה שהחתימה לא כשרה .גם היא א"כ
אמורה להחשב כתיבה.

לגבי הקושיה הראשונה ניתן היה לענות שתו' מבין כאפשרות הראשונה שהסברנו בשאלה מדוע גם דיו ע"ג סיקרא
יהיה פסול  -שזה משום שאין מספיק תועלת )ולא משום שלעולם יש בעיה בכל כתב ע"ג כתב( ,והוא מבין
שתועלת של הכשרת הגט היא כבר כן מספיק משמעותית כדי להחשיב את הכתיבה השניה "כתיבה" .אמנם כל עוד
אין לנו תשובה לגבי השאלה הראשונה  -הרי שתשובה זו לא עוזרת ,שכן כפי שאמרנו ,גם בנידון דידן ישנה
התועלת ההלכתית של הכשרת הגט .גם כאן ההערה חשובה בעיני.
לגבי קושיה זו ניתן היה לענות שתו' כלל לא מנסה לתלות את התועלת שיש בכתיבה השניה הנעשית "לשמה"
בכך שהיא מכשירה את הגט ,אלא בעצם זה שהסופר כתב "לשמה" ,מה שהוא לא עשה בכתיבה הראשונה,
ולהעמיד אצלנו שכבר הכתיבה הראשונה הייתה "לשמה" ,ולכן אין תוספת תועלת בכך .31לומר כן יהיה קשה מאד
בסברא  -איזו משמעות אובייקטיבית יש לשאלה האם הגט נכתב "לשמה" או לא בלי קשר לשאלה האם הגט כשר
ע"י כך או לא?
המהרש"א עקף את שתי השאלות בתשובה אחת :אה"נ שבגיטין באמת תהיה תועלת בכתיבה השניה )הלא היא
חתימת העדים( ,כפי שאמר תו' שישנה תועלת בברייתא .ואה"נ שדברי ר' יוחנן בתשובתו לבעיית רי"ל שבגיטין לא
נכשיר דיו ע"ג סיקרא וק"ו דיו ע"ג דיו ,אכן חולקת בהכרח על ר' יהודה )אליבא דרב חסדא( ואף חכמים אליבא
דרב אחא שמכשירים .כל שאמר התו' היה כדי להסביר כיצד מימרת ר' יוחנן בתחילת הגמ' שהכותב דיו ע"ג דיו
בשבת פטור יכולה להתאים לדבריהם .וכמובן נעמיד שם שלא מדובר בכתיבת גט...
תשובה זו קשה בדברי התו' מסברא ומקרא :מקרא  -בראשית דברי התו' נראה ברור שהוא מקשה גם על גט.
מסברא  -איזה עניין יש לתו' בסידור דעות התנא/ים הנ"ל רק עם מימרת ר' יוחנן ברישא ולא עם דבריו לגבי גיטין
בבעיית רי"ל?
לפי המהרש"א אין הכרע בדברי התו' כיצד הוא הבין את הבעייתיות בדיו ע"ג סיקרא  -האם תועלת שאיננה
מספיק משמעותית ,או בעיה בכל "כתב ע"ג כתב" .שני הדברים אפשריים ,שכן פסילת ר' יוחנן דיו ע"ג סיקרא
בגיטין לא צריכה )ולא יכולה( להסתדר עם דעות התנא/ים הנ"ל.

31

אם נאמר כך יפתר לכאו' גם הקושי ב"מעגל הקסמים" עליו הערנו בהערה הקודמת ,שכן באמת התועלת איננה תלויה בהכשרת
הגט ,אך נראה שעדיין יהיה קשה ,שהרי תוספת ה"לשמה" צריכה להיעשות בשעת ה"כתיבה" ,והיא הרי תלויה בתוספת
ה"לשמה"...
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רע"א עונה על הקושיה הראשונה ואומר שמכיוון שלפי ר"א חתימת העדים היא רק מדרבנן ,א"כ חתימתם היא
תוספת "לשמה" רק מדרבנן ,וזו אינה נחשבת תועלת מספיק משמעותית כדי להחשיב את חתימתם "כתיבה" .לפי
דבריו נצטרך לומר שלפי ר"מ אה"נ שחתימתם כן נחשבת "כתיבה" )לפי דעות התנא/ים הנ"ל ,כמובן( ,שמכשירה
היא את ה"לשמה" מדאו'.
לגבי הקושיה השניה )לעניין גיטין ר' יוחנן פסל בסופו של דבר גם דיו ע"ג סיקרא למרות שיש בכתיבה השניה
תועלת( נצטרך לענות לפי רע"א את התשובה שאמרנו לעיל  -דיו ע"ג סיקרא היא תועלת פחות משמעותית
מהכשרת גט.32
לפי זה ברור שאנו מחוייבים לומר שתו' מבין שהבעיה בדיו ע"ג סיקרא היא שאין בכך מספיק תועלת ,ולא בעיה
יסודית בכל כתב ע"ג כתב .זה כמובן מתחבר למה שכבר אמרנו לעיל לפי התו' בדף ט ,:בו הכרחנו שכך הבין תו'.
לענ"ד הסברו של רע"א הוא המסתבר יותר.

נסכם:
א.

שתי אפשרויות להבין את דעת ר' יהודה 33בברייתא בדף כ:.
.1

פשטות הדברים  -סבר שבכל כתיבת כתב ע"ג כתב נוצר כתב חדש ,גם בדיו ע"ג דיו ,וכל יצירת כתב
חדש נחשבת "כתיבה" ,גם אם אין בה שום תועלת.34

.2

ב.

תו' :ר' יהודה מסכים שכתיבת דיו ע"ג דיו איננה נחשבת "כתיבה" בדר"כ ,משום שעל אף שלכו"ע
ברור שגם בכתיבת דיו ע"ג דיו נוצר כתב חדש  -יצירת כתב שאין ביצירתו תועלת איננה נחשבת
"כתיבה" .זה שבמקרה בגמ' בכ .הוא הכשיר זה משום שיש ביצירת הכתב השני תועלת של "לשמה".
אנו דנו בשיטת התו' מהי בדיוק התועלת שמספיקה.

ברור מתו' שהוא מבין שהסיבה שר' יוחנן וריש לקיש סוברים שכתיבת דיו ע"ג דיו איננה נחשבת "כתיבה"
איננה משום שלא נוצר כתב חדש ,אלא משום שאין ביצירת כתב זו תועלת.
יכול להיות שבדעת חכמים הוא כן יסביר שהסיבה שדיו ע"ג דיו לא מועיל היא משום שלא נוצר כתב חדש
)ולכן לא עוזרת העובדה שיש תוספת תועלת בכך שהכתיבה השנייה הייתה "לשמה"( ,אך זה לא מחויב.

 32אפשר לחדד את הפער  -דיו ע"ג סיקרא זו תועלת במישור חוזק הכתב )בקיומו לאורך זמן ובכמה שרשומו ניכר( .זוהי תועלת לא
משמעותית שכן כבר לגבי סיקרא קבעו חכמים שהיא מספיק כזו ,עובדה שזה כתב כשר .תועלת של הכשרת הגט לעומת זו ,זו
תועלת במישור אחר ,וזו תועלת משמעותית.
 33וגם חכמים אליבא דרב אחא )חוץ מבס"ת(.
34

והאמירה הברורה של ר' יוחנן בדף יט .שזו איננה כתיבה )אפילו לגבי שבת בה אנו מחמירים!( ,והתלבטותו בדין דיו ע"ג סיקרא
היא אליבא דחכמים לפי רב חסדא .וכן הוא פשט הגמ' בשבת קד.:
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דברי תו' כשלעצמם קשים מכמה בחינות ,ובאחרונים יש כמה אפשרויות להסברם .אם כנים דבריו של רע"א שהם
שנראים המסתברים יותר ,הרי שהכרח הוא לומר שתו' הבין שהבעיה בדיו ע"ג סיקרא היא חוסר בתועלת מספיק
משמעותית ,ולא בעיה בכל כתב ע"ג כתב .זה מתווסף למה שדייקנו כבר בתו' בדף ט.:
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