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פתיחה
אומרים שלפני הרבה הרבה שנים ,בישיבה רחוקה רחוקה בירוחם ,נהגו לשיר שירי סעודה שלישית רק פעמיים כל
שיר .רצה הרב ללמד את השרים אומנות של ניגון והעיר כבדרך אגב ,כדרכו בקודש:
"מדוע אתם שרים רק פעמיים ,אי אפשר לשיר כל שיר שלוש פעמים"?
ומאז נהגו באותה הישיבה לשיר כל שיר שלוש פעמים )בדוק ,תספרו!(.
אמנם עוד לא הגענו לפעם השלישית ,אך נראה לנו לפחות ,כי השלישון הופך אט אט לחלק מבית המדרש ,ואנו
שמחים על כך.
אנו מעוניינים כי בשלישון הבא יהיה חלק הנקרא "חידושים קצרים על המסכת" ,בו יפורסמו הערות נקודתיות
וחידושים שהתחדשו לבני הישיבה במהלך הלימוד )בבחינת "נ-ח-ל-ת מוישה" מורחב או אם תרצו בבחינת נחלת
אליהו( ,נשמח לשיתוף פעולה מצד כולכם.

אנו רוצים להודות לכל מי שעסק במלאכה – בין בכתיבה ,בין בעריכה )אחיה בן פזי ,נדב אנסבכר ,שמעון רגב(,
ובין בעידוד.
מקווים שתהנו מהקריאה של פרי עטכם ,ושהשלישון ייכנס להיות מסורת של קבע בבית מדרשנו.
המערכת
אייל רזניקוביץ'
יחזקאל כהנא
נועם לב
אריאל אלבוים.

הלכה

פסול מחובר ומחוסר קציצה בגט
הרב חיים וולפסון
א .פסול מחובר
במשנה בדף כא עמוד ב' נאמר "אין כותבין במחובר ,כתבו במחובר תלשו חתמו ונתנו לה כשר" .המשנה לא מבארת
מהי סיבת הפסול של גט שנכתב במחובר .גם הגמרא בבבלי לא פרשה זאת.
בירושלמי ובתוספתא מבואר שהסיבה לפסול מחובר היא בגלל שכתוב 'ספר' )הלכה ג' בירושלמי(" :מה ספר שהוא

בתלוש אף כל שהוא בתלוש" .לפי זה הסיבה לפסול גט שכתוב במחובר היא שגט כזה אינו ספר ,שכן ספר במהותו
הוא תלוש ולא מחובר.
הרא"ש הרשב"א ור' קרשקש מבארים בדרך אחרת .לדבריהם החיסרון הוא בגלל שכתוב 'ונתן' ,אך גט שכתוב
במחובר אי אפשר לתת לאשה בידה.
נברר מעט את ההבדל בין הטעמים השונים :החסרון של 'ונתן' מתייחס לבעיה מעשית לתת את הגט .בעוד
שהחיסרון של 'ספר' מבטא שיש כאן בעיה מהותית בגט ,שאחרי הכל אינו ספר .ובלשון אחרת :המחלוקת היא
האם מדובר על חסרון בפעולת הנתינה ,או על חסרון בחפץ.
נראה כי לפי שני ההסברים השונים ,גט שנכתב במחובר יהיה פסול גם אם ירצה לתת אותו כשהוא מחובר ,שכן
מחובר אינו ספר ,ולא ניתן לקיים בו את דרישת התורה 'ונתן בידה'.
זהו חידושה של המשנה על פני המשנה הקודמת שבה פסלנו קרן של פרה כאשר הוא קוצץ אותה ,אולם כל עוד
לא קצץ יכול לתת את כל הפרה .מחובר לעומת זאת יהיה פסול בכל מקרה.
1

הבית שמואל )סימן קכד סקי"ב( מעלה נפקא מינה בין הטעמים  :לדבריו במקרה בו נותן לאשה גט שכתוב על עציץ
נקוב ,וכגון שקנתה את הגט בחזקה ,תהיה מגורשת למ"ד שהחסרון נובע מהדרישה לנתינה בידה - ,ונתן  -כיון
שבסופו של דבר הגט ניתן לה ,והעובדה שהוא מחובר לא הפריעה לבצע נתינה של הגט .אולם למ"ד שמחובר אינו
נחשב לספר ' -ספר'  -עדיין אין כאן ספר ,ועל כן אינה מגורשת.
לולי דבריו ניתן היה לומר שגם למאן דאמר שמחובר פסול בשל אי היותו בגדר 'ספר' ,עציץ נקוב יהיה כשר ,שכן
ניתן להגדירו כספר .להצעתנו לא כל דבר המוגדר כמחובר ויונק מהקרקע אינו יכול להיחשב כספר ,אלא דווקא עץ
ממשי אשר נטוע בקרקע ואינו נייד אינו יכול להיחשב לכזה .שכן לא עצם החיבור או היניקה הוא השולל שם ספר
מן המחובר ,אלא חוסר הניידות הגורם לחוסר דמיון בינו לספר .כך שבעניין זה  -הדמיון לספר  -אינו שונה עציץ
נקוב ,הנייד על אף יניקתו ,מעציץ שאינו נקוב.
יש להעיר שמפשט הסוגיה שלנו מבואר אחרת .הסוגיה עוסקת בכותב גט בעציץ נקוב ,ועולה ממנה שהבעיה היא
רק שמא יקטום ,אך עצם נתינת הגט בעציץ נקוב אינה בעייתית.

 1בדרך זו מחלק גם ר' קרשקש בביאורו על המשנה.
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יש לשאול לפי המשנה ,מה יהיה הדין במקרה בו כותב את הגט במחובר ואחר כך קוצצו .במקרה כזה כותב את
הגט במחובר ,ובשעת הנתינה הוא כבר תלוש .הטעמים שהזכירו הראשונים מתייחסים לא לשעת הכתיבה אלא
לשעת הנתינה ,או מצד הבעיה שאי אפשר לתת את הגט ,או מצד הבעיה שאין זה ספר .אמנם ניתן לומר שלהבנה
לפיה החסרון נובע מכך שמחובר אינו ספר ,הרי שזו בעיה כבר בשעת כתיבה ,שלא כותב את הגט כספר .אולם
מצד החיסרון של ונתן נראה כי אכן היות הגט מחובר פוסלת ומשמעותית בשעת הנתינה בלבד.
ניתן לומר שקיים כאן חיסרון נוסף ,שכיון שכתוב 'וכתב ונתן' צריך לכתוב באופן כזה שאפשר יהיה כבר לתת את
הגט ,כך שגם אם נלמד שמקור הדין ב'-ונתן' ובחוסר היכולת לתת גט מחובר ,עדיין נוכל להבין שהחיסרון הוא גם
בשעת הכתיבה .לפי הסבר זה הבעיה במחובר היא שכותבים גט שאי אפשר ליתנו .כך מבאר ר' קרשקש ,אולם זו
לכאורה דרשה חדשה נוספת.

ב .מחוסר קציצה
כל ההסברים האלו מועילים לגט מחובר ,או לגט שנכתב במחובר שאי אפשר לתת אותו כשהוא מחובר .אולם
הגמרא מביאה מקרה שבו אפשר לתת את הגט למרות היותו מחובר ,בעציץ נקוב ,ובכל זאת תהיה בעיה כאשר
תולש את העלה אחר כך .בגט כזה אין בעיה של כתיבה בלי יכולת לתת אותו ,ובכל זאת אם כתב אותו ואחר כך
תלש תהיה בעיה.
בעיה דומה עולה גם בגמרא בדך כא עמוד ב' לגבי הכותב על קרן של פרה .גט על קרן של פרה אפשר לתת על ידי
שיתן את הפרה ,כך שאין כאן בעיה שזהו גט שאין אפשרות ליתנו .בכל זאת אומרת שם הגמרא שהגט פסול.
הבעיה שם אינה כתיבת הגט במחובר אלא בעיה אחרת ,היות הגט מחוסר קציצה.
הסיבה לפסול גט שהוא מחוסר קציצה מבוארת בגמרא "אלא קרן של פרה ליקצייה וליתביה לה ,אמר קרא וכתב ונתן

לה ,מי שאינו מחוסר אלא כתיבה ונתינה יצא זה שמחוסר כתיבה קציצה ונתינה" .הגמרא כאן מתייחסת לכך שכדי לתת
את הגט שנכתב על קרן של פרה ,ולא את כל הפרה ,יש לקצוץ את הקרן מהפרה .אם האדם יקצוץ לפני הנתינה
תיווצר בעיה כיון שהתורה אמרה 'וכתב ונתן' ,וכאן נמצא שהיה הגט מחוסר קציצה ,דבר שלא יתכן לפי הלימוד
מהתורה .אולם לא מבואר מהו החיסרון בכך שנוספת פעולת קציצה כזו.
רש"י על המשנה במחובר מבאר שזו גם סיבת הפסול של מחובר "אין כותבין במחובר :דכתיב וכתב ונתן שאינו

מחוסר קציצה" ,כך מבאר גם הרא"ש ,וכך כתב הרמב"ן.
יש להעיר שבפשט המשנה עולה כי החסרון בהיות הגט מחוסר קציצה אינו משמעותי רק בשלב נתינת הגט ,אלא
כבר בכתיבתו :המשנה אומרת שאין כותבין במחובר ,ומשמע שהחיסרון הוא כבר בפעולת הכתיבה .אם לא נקבל
את דברי ר' קרשקש לפיהם החסרון בנתינה משפיע כבר על הכתיבה ,עלינו לחפש הסבר אחר .לכך מביאים רש"י
והרא"ש את דין מחוסר קציצה .יתכן שיש ללמוד מכאן גם על אופיו של החיסרון של מחוסר קציצה ,שיוצר בעיה
כבר בשעת הכתיבה.
דבר זה מדויק מדברי הרא"ש שכותב )הלכה כג( "אין כותבין במחובר לקרקע משום דמחוסר קציצה ,ואפילו אי בעי

למיתב לה אותו המחובר לא משום דכתיב ונתן בידה" כלומר הבעיה בנתינת הגט המחובר איננה אותה הבעיה
הקיימת בכתיבתו .הבעיה בכתיבה היא היות הגט מחוסר קציצה.
כדי לעמוד על אופיו של החיסרון במחוסר קציצה יש לשאול מתי נגדיר שקציצה תפגום את הגט הכתוב .האם בכל
פעם שיקצץ הגט לאחר כתיבתו הוא יוגדר כמחוסר קציצה? הראשונים דנו בזה בשני אופנים :דיון אחד עוסק
בשאלה מתי הקציצה פוגמת ,באיזה שלב בתהליך .הדיון השני עוסק בשאלה של טיב החומרים שבהם הקציצה
פוגמת ,באיזה סוג של גט ואיזה סוג של קציצה.

אורייתא תליתאי – שלישון פנים ישיבתי – ישיבת ההסדר ירוחם
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ג .מיקום הקציצה בתהליך יצירת הגט  -כתב ,חיבר ושוב קצץ
הרשב"א )ד"ה רבי יהודה( שואל מה יהיה הדין במקרה בו יכתוב אדם את הגט בתלוש ,יחברו ואחר כך יקצוץ :האם
גם גט כזה יחשב כמחוסר קציצה? עונה הרשב"א:
"אבל כתבו בתלוש א"נ כתבו וחתמו בתלוש לר' יהודה וחברו ובטלו ותלשו ונתנו לה כשר ,דלא הקפיד
הכתוב שיהא בתלוש אלא אכתיבה או אחתימה למר כדאית ליה ולמר כדאית ליה ,וא"ת מכל מקום
מחוסר תלישה הוא קודם שיתננו לה .לא היא דכי כתיב וכתב ונתן דמינה דרשינן יצא זה שמחוסר כתיבה
קציצה ונתינה אשעת כתיבה הוא דכתבי כלומר כשיכתוב לא יהא מחוסר אלא כתיבה ונתינה אבל מחוסר
קציצה ונתינה בשעת כתיבה לא ,והכא בשעת כתיבה הרי לא היה מחוסר תלישה".

מבאר הרשב"א כי אין בעיה במקרה בו הגט נכתב ,חובר ונקצץ ,כיון שבשעת הכתיבה הוא לא היה מחוסר קציצה.
הבעיה של מחוסר קציצה היא שבשעת הכתיבה הגט מחוסר קציצה .כתיבת הגט צריכה להיות במצב בו הדבר
היחיד אשר חסר לגט הוא הכתיבה והנתינה.
דבר זה מוביל לשאלתו הבאה של הרשב"א:
"וא"ת והלא כותב בעלה של עציץ נקוב ,דבשעת כתיבה לא היה מחוסר קציצה שהרי לא היה בדעתו
לתלוש ואפילו הכי גזר רבא שמא ימלך ויקטום?"

מדוע כאשר כתב על עלה של עציץ נקוב ואחר כך תלשו ,חשוב הגט כמחוסר קציצה .הלא הבעיה היא בכתיבת
הגט ,שהגט נכתב במצב שהוא מחוסר קציצה ,אולם כאשר נכתב הגט על עציץ נקוב מתוך מחשבה ליתנו כך ,אין
כל חיסרון בכתיבה ,שהרי הגט נכתב על מנת ליתנו בעציץ ,ורק אחר כך שונתה הכוונה ונתן את הגט לאחר
תלישה?
עונה הרשב"א:
"הא ליתא דמכל מקום כשיקטמנו הא נתגלה שבשעת כתיבה היה מה שכתבו בו מחוסר קציצה זו."...

מהי כוונתו? כיצד ובאיזה אופן נתגלה על ידי הקטימה שהגט היה חסר כבר בשעת כתיבתו?
קשה לומר שכוונתו לומר שלאחר שקצץ את הגט מתבאר שכוונתו היתה לקוצצו וזה מתגלה לנו רק בסוף ,שכן
הרשב"א כלל לא תולה את השאלה בכוונתו .נראה יותר כי הרשב"א מבין שההלכה אינה תלויה בהגדרת מצב
התודעה של האדם בשעת הכתיבה .הדין של מחוסר קציצה מגדיר שהפעולות של כתיבה ונתינה צריכות להיות
פעולות הסיום בתהליך יצירת הגט .התורה הגדירה לנו בדין מחוסר קציצה את סדר הגירושין :כל פעולות ההכנה
וההכשרה של הגט צריכות להיות לפני הכתיבה ,שכן הכתיבה והנתינה של הגט צריכות להיעשות רק לאחר
שהסתיימו כל פעולות ההכנה .מעתה מובן מדוע הקטימה פוסלת על אף שלא היה בדעתו בעת הכתיבה לקטום:
בעציץ נקוב בו נקצץ הגט לאחר הכתיבה התברר כי הכתיבה היתה לפני שהסתיימו פעולות ההכנה של הגט ,כך
2

שהיא לא היתה בזמן הראוי לה .

2

נראה להוסיף כאן טעם ולומר שהתורה תופסת את פעולת הכתיבה כפעולה שמתחילה את הגירושין .כלומר כחלק מפעולת
הגירושין עצמה ,ולא רק כחלק מהכנת הגט לנתינתו .מאחר שכתיבת הגט היא התחלת תהליך הגירושין ,ומיד לאחריה נתינת
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בה"ג ,ובעיקבותיו הרמב"ן והר"ן ,הוסיפו תנאי נוסף ואמרו שהקציצה תפגום דווקא כאשר כבר בעת הכתיבה היה
בדעתו לקוצצו .ממה נובע הצורך בכך שיהיה בדעתו לקצצו כבר בעת הכתיבה? מה ניתן ללמוד מכך על משמעות
הדין לשיטתם?
יתכן כי גם הבינו באופן דומה להבנה שנתבארה לעיל  -כתיבה על גט לא מעובד ,אלא שרק גט שהיה בדעתו
לקוצצו נחשב כגט שעדיין לא נשלם תהליך עיבודו ,ודווקא בו יש לקציצה משמעות של תהליך עיבוד שלא הושלם
ונעשה לאחר הכתיבה .אולם כאשר לא חשב מלכתחילה לקצוץ את הגט אין לקציצה ערך של פעולת עיבוד.
הרשב"א לא הצריך מחשבה מוקדמת ,ולדעתו כל אימת שעובדתית הכתיבה בוצעה לפני השלמת תהליכי העיבוד
היא פסולה .אולם לדעת בה"ג הקציצה תחשב כעיבוד של הגט רק בתנאי שמלכתחילה היה ברור לכותב שחסר
שלב מסויים בהכנה .לפי דבריו הגמרא בעציץ נקוב תתפרש באופן שדעתו של הבעל היתה מלכתחילה לקצוץ את
3

העלה .במידה ולא היתה בעיה כזו ,היות העציץ נקוב אינה מהווה חסרון .

מעשה פסיקה בנתינה
עד כאן ראינו שהגדר הבעייתי בקציצת הגט הוא שהחיסרון הוא בכך שמעשה עיבוד של הגט נעשה לאחר
הכתיבה .בראשונים דנו בהיבטים נוספים באופיו של מעשה הקציצה הבעייתי.
דנים בבעיה נוספת שישנה בעציץ נקוב ,בעיית הקנין שלו .התוס' נוקטים

בעלי התוספות )כא עמוד ב' ד"ה יצא(
שצריך שהאשה תקנה את הגט .מאחר שמשיכה אינה מועילה לקנות מחובר ,והעציץ הנקוב נחשב ככזה כל עוד
הוא יונק ,הרי שאפשר לקנותו במשיכה רק לאחר הפסקת יניקת העציץ .אולם כאן מתעוררת בעיה כיון שנמצא
שלאחר הכתיבה ,בשעת הנתינה לאשה נקצץ העציץ ,שכן האשה שפוסקת את העציץ מיניקתו בעצם קוצצת
אותו ,ולכאורה תהיה כאן בעיה של מחוסר קציצה.

מבארים התוס' שאביי שהכשיר בעציץ נקוב בא להשמיע בדבריו שאין בכך בעיה" :וקא משמע לן נמי אע"פ שצריך

ליתן לה בפסיקת היניקה לא חשיב בהכי מחוסר קציצה" .התוס' לא בארו מדוע אין כאן בעיה של מחוסר קציצה.
הר"ן מבאר
"וניחא לי דאע"ג דודאי דלענין שבת תולש הוי אפילו הכי לענין גיטין לא מקרי מחוסר תלישה לפי שאותה
תלישה אינה נכרת כלל ואינו צריך מעשה אחר אלא אותו מעשה בעצמו שיש לו לעשות בעציץ שאינו נקוב
דהיינו כתיבה ונתינה דבנקוב נמי תלישה ממילא הויא בשעת נתינה".

הגט ,הרי שעליה להיעשות לאחר תהליכי העיבוד שלו ,כשהגט כבר מוכן לגירושין .אשר על כן ,כתיבה שלאחריה תהליכי עיבוד
נוספים היתה שלא בזמנה ,כשהגט עדיין לא מוכן.
3

יש מקום לומר שאולי בעציץ נקוב עצמו לא נצריך מחשבה מוקדמת כיון שמדובר בדבר שמחובר לקרקע ,ומחשבה מוקדמת
תדרש דווקא בקציצת דומם .הקשר הזה בשיטת בה"ג והראשונים בסוגיה ידון לקמן בעז"ה.
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הר"ן מגדיר שהבעיה במחוסר קציצה היא רק כאשר צריך לעשות פעולה נוספת על הכתיבה והנתינה .נכון שעציץ
נקוב יצטרך גם להיקצץ אולם בדבר זה אין כל בעיה ,שכן החסרון בהיות הגט מחוסר קציצה הוא רק בכך שבעת
כתיבתו הוא איננו ראוי להינתן ללא קציצתו .וביתר דיוק ,שהגט כמו שרוצה לתיתו לא ראוי עדיין לעשיית מעשה
הגירושין .אולם כאן הגט הרי ראוי לעשיית מעשה הגירושין ומוכן לכך כבר בעת כתיבתו ,שכן הקציצה תיעשה
במעשה הגירושין ,כך שחוסר הקציצה לא מעכב על עשיית מעשה הגירושין בגט זה .כפי שבארנו לעיל ,החיסרון
של מחוסר קציצה הוא בגט שעדיין לא מוכן ,ואילו כאן הגט מוכן לגירושין ,והוא לא צריך כל פעולת הכשרה
4

ועיבוד בשביל לבצע את מעשה הגרושין באמצעותו .

תוס' עצמו סתם ולא פירש כר"ן ,ניתן להציע פירוש אחר ולומר שהבעיה של מחוסר קציצה היא בעיה ב'ונתן' ולא
5

ב'בידה'  .הדין של מחוסר קציצה מדבר על כך שיהיה גט שהקציצה לא תעכב על פעולת כתיבה ונתינה שלו כאחד.
אולם חסרון הקציצה בעציץ נקוב לא מעכב על 'ונתן' אלא על בידה .הדין של הפסקת היניקה נועד לצורך בעלות
האשה ,זהו לא חיסרון של 'ונתן' אלא חיסרון ב'בידה' וניתן לומר שכאן לא יהיה החיסרון של מחוסר קציצה.

קציצה לאחר הנתינה
עד כאן בחנו שני מצבים ,האחד שבו היתה כתיבה בגט קצוץ ,ולאחר מכן חובר הגט .השני שבו היתה קציצה
בשעת הנתינה .בראשונים ובאחרונים דנו במצב נוסף שבו הקציצה היא לאחר הנתינה .האם גם גט כזה יחשב
כמחוסר קציצה?
המקור לדיון הוא בדברי התוס' והרא"ש .התוס' והרא"ש הוכיחו מהסוגיה בדף כ' עמוד ב' שקציצה מועטת אינה
קציצה .ההוכחה היא ממקרה בו אדם אומר זה גיטך והנייר שבין שיטה לשיטה שלי .הגמרא שואלת מה הדין
במקרה זה ,ואומרת "ותיפוק ליה דספר אחד אמר רחמנא ולא שנים ושלושה ספרים" .מכך שהגמרא אינה מעלה
אפשרות לפיה קיימת כאן בעיה של נתינת גט מחוסר קציצה ,שהרי עדיין לא קצץ כשכתב ,מוכיחים הראשונים
)תוס' ,רא"ש ותרומה( שקציצה מועטת מהגט אינה חשובה קציצה.

4

בדברי הר"ן ניתן להעלות גם אפשרות נוספת ,ולומר שהבעיה במחוסר קציצה היא בעיה בקטיעת הרצף של 'וכתב ונתן' ,זה
שישנה פעולה שקוטעת את רצף הפעולות של כתיבה ונתינה בפעולה נוספת ,זו בעיה במחוסר קציצה .הבעיה אינה שהגט
מחוסר קציצה בכתיבה ,אלא שיש פעולת קציצה אחר כך שלא במקומה .כאן הר"ן אומר שאין פעולה כזו כיון שהיא לא
מתרחשת כפעולה בפני עצמה אלא דרך נתינת הגט .להלן נראה אפשרות כזו בהרחבה בדברי הראשונים ,ויתכן שדברי הר"ן
מבוארים גם הם לפיה.

 5הכוונה היא להבדיל בין פעולת הנתינה  -ונתן  -לבין קניין האישה את הגט ,או קבלתה  -בידה .-הבדל העולה מעוד סוגיות רבות:
למשל שליח הבאה כשליח האישה לעניין פעולת הקבלה ,ולא לעניין קניין הגט .הטענה היא שפסול של מחוסר קציצה
משמעותי רק ביחס לפעולת הנתינה ,ולכן הפסקת היניקה הנדרשת רק לצורך קניין האישה את הגט ,דבר השייך לדין 'בידה'
אינה נחשבת כקציצה הפוגמת את הגט.
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אולם כאן יש לשאול באיזה שלב מתבצעת הקציצה .לכאורה מדובר שהקציצה היא לאחר הנתינה ,האם קציצה
כזו עשויה בכלל להוות בעיה? עד כאן אמרנו שקציצה בעייתית בין כתיבה לנתינה ,האם גם קציצה לאחר הנתינה
תהיה בעייתית?
התורת גיטין מבין מדברי התוס' והרא"ש שקציצה זו אכן מהווה קציצה בעייתית .בסימן קכד סק"ד כותב התורת
גיטין:
"ואפילו אם חתכו לאחר נתינה פסול כיון שהתנה שמקצתו יהיה שלו ולמיקציה קיימי והוי כמחוסר קציצה
בין כתיבה לנתינה ופסול כדמוכח מדברי תוס' גיטין כא ד"ה יצא זה שהוכיחו שמעט כדי ליפותו לא מיקרי
מחוסר קציצה מהא דבין תיבה לתיבה שלי עין שם אף דשם הקציצה אחר הנתינה".

בלשון תוס' אומנם אין הדברים כתובים במפורש ,אולם בלשון הרא"ש משמע שהקציצה היא כביכול לאחר
6

הנתינה .הרא"ש כותב" :כלומר לאחר שיחתוך הבעל את הנייר שלא יהא שלשה ספרים ,אלמא לא מיפסל מחמת

קציצה "...ומשמע מדבריו שבאמת הבעל חותך את הנייר אחר כך ,או לכל הפחות כביכול חותך לאחר הנתינה .ובכל
זאת זו עשויה להיות בעיה של קציצה וכיון שאין בעיה מוכח שבקציצה קטנה אין בעיה.
אולם הפתחי תשובה מביא בשם הגט פשוט הסבר אחר שכיון שזה עומד לקציצה ,כמחוסר קציצה דמי .נראה
שכוונתו לומר שכיון שכאן הגט עומד להיקצץ גם לצורך הכשר הנתינה ,שכן אילו לא יקצוץ הבעל את הניר שבין
השורות יחשב הגט כאגוד בו ,וכמחוסר כריתות ,שיש לו חלק ובעלות בגט ,חשוב הוא כמחוסר קציצה מההתחלה.
יתכן שהקציצה מהווה תנאי לכשרות הנתינה באופן אחר :רצונו של הבעל בנתינת רק חלק מן הגט  -השורה עליה
הוא כתוב .נמצא כי רק הקציצה ,הנעשית אומנם לאחר הנתינה ,היא זו אשר מאפשרת לו ליתן את הגט בו הוא
7

חפץ  .לאור זאת נצטרך לומר שמקרה זה שונה בשני פרטים מסתם קציצה לאחר הנתינה .הוא שונה בזה
שהקציצה הכרחית בשביל מעשה הנתינה ,שהרי בלי הקציצה אי אפשר לעשות כאן את מעשה נתינת הגט כראוי.
דבר זה מגדיר שהקציצה בעייתית כיון שהיא נדרשת בשביל הכשרת הגט למעשה הגירושין .ומתוך כך הקציצה כאן
מתבצעת בעצם לפני הנתינה ולא לאחריה.
יש לעיין לפי זה גם בתורת גיטין האם התכוון לכך שכל קציצה תהיה בעייתית לאחר הנתינה ,כפי שאולי עולה
מדבריו ,או שמא כוונתו לומר שדווקא קציצה המהווה תנאי הכרחי לצורך מעשה הגירושין תחשב כמעכבת כאשר
בוצעה לאחר הנתינה ,שכן בשעת הנתינה ,הגט לא היה ראוי עדיין לעשיית הגירושין.
אפשר אולי לומר שהתורת גיטין מבין ש'וכתב ונתן' ולא 'וכתב וקצץ ונתן' לימד אותנו דין שעניינו שכתיבה ונתינה
אמורות להיות הפעולות האחרונות בגירושין .צריך שלא רק בין כתיבה לנתינה לא תהיה קציצה ,אלא וכתב ונתן,
אומר שאלו הפעולות שמסיימות את מעשה הגירושין .לכן גם קציצה לאחר נתינה תהיה בעייתית.

 6נראה שצריך להגיה ברא"ש
 7וכפי שביאר הרמב"ן את עצם החשבת הגט אשר נכתב על קרן הפרה כמחוסר מעשה על אף היכולת ליתן את כל הפרה :רצונו רק
בנתינת מקצתה ,כך שביחס לרצונו נחשב הגט כמחוסר.
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סיכום חלק זה
עד כאן בחנו את השאלה מתי בתהליך הגירושין יחשב גט שנקצץ כמחוסר קציצה .ראינו שלא נאמר זאת לאחר
כתיבה אם חבר וקצץ ,אולם בעציץ נקוב כן ,ומכאן למדנו שהבעיה היא כאשר כתיבת הגט היתה בטרם היותו
מוכן לגירושין.
דנו גם בשאלה באיזה אופן הקציצה פוגמת ,האם גם תוך כדי מעשה הנתינה ,ושוב העלנו שלא ומכמה סיבות ,או
בגלל שגט כזה מוכן כבר לגירושין ,או בגלל שאין כאן חיסרון ב'ונתן' אלא ב'בידה'.
שבנו ובחנו האם קציצה לאחר הנתינה מחשיבה גט כמחוסר קציצה ,התורת גיטין לומד שכן ,אולם ניסינו לסייג
זאת דווקא למקרה שבו המעשה ההלכתי של הגירושין לא אפשרי בלי הקציצה הזו ולכן נחשב הגט כלא ראוי
למעשה הגירושין בלא אותה קציצה .הגט פשוט אומר שהמקרה שם שונה בגלל שזה חשוב כקצוץ עוד לפני נתינה.

ד .סוג הגט ,ואופי הקציצה
הראשונים נחלקו בהרחבה בסוגייתנו ,בשאלה האם פסול מחוסר קציצה יהיה דווקא בבעל חיים וצומח ,או גם
בדומם .הסוגיה עצמה משתמעת לשני פנים .אביי ורבא נחלקו בעציץ נקוב ,ומשמע שהפסול נאמר דווקא בעציץ
נקוב ולא בעציץ שאינו נקוב ,כל שכן שלא בדומם ממש ,וכך מבאר רשב"ם .אולם ראשונים אחרים למדו מדברי
אביי .אביי אומר לגבי כתיבה על חרס של עציץ נקוב ,שיתן את החרס ,ולא מעלה אפשרות של קציצת החרס,
ומכאן שקציצת החרס אכן מהווה בעיה ,ויש פסול קציצה גם בדומם .והסיבה שנחלקו בעציץ נקוב היא לרבותא
דאביי שמכשיר אפילו בעציץ נקוב.

באור דעות הראשונים
דעת רבינו תם בתוספות היא שיש בעיה של מחוסר קציצה גם בתלוש ,אולם דווקא בתולש את הגט מדבר גדול
תהיה בעיה ,ולא בתולש מהגט חלק קטן .נראה לומר שרבינו תם מבין כמו שבארנו לעיל .הבעיה של מחוסר
קציצה היא שהגט נכתב לפני שהיה מוכן והסתיימו שלבי העיבוד שלו .אולם לדעתו רק כאשר הגט נחתך מדבר
גדול מתקבלת אותה תמונה לפיה היה חסר עדיין משהו מהותי בעיבוד הגט ,ומעשה ההכנה הזה צריך היה
להיעשות קודם הכתיבה ..אך כאשר נחתך דבר קטן לאחר הכתיבה ,אין הגט נתפס כבלתי מוכן בעת כתיבתו.
בה"ג אומר דבר יותר חריף .בה"ג אומר שגם אם קוצץ דבר קטן מהגט ליפותו ,עדיין נחשב הגט למחוסר קציצה,
כאן הגט היה מוכן ,שלבי העיבוד שלו הסתיימו ,אולם נשארו תיקונים קטנים ,ועדיין אומר בה"ג כי צריך שהגט
יהיה גמור ,ולא תיוותר כל פעולה לעשות .לדעתו כל אימת שהגט לא היה גמור לחלוטין ,יש בעיה של מחוסר
קציצה.

דעת רב האי גאון
רב האי גאון הובא ברמב"ן ובר"ן כדעה שאומרת שהכל תלוי במחשבתו .הרמב"ן מביא את דברי רב האי "ולפי זה
הטעם נראים לי דבריו של רבינו האיי ז"ל שאמר אם מקודם כתיבה הוא דעתיה למיגז לית ליה למגזר לבתר דאכתיב,

אבל אי לא הוה בדעתיה למיגז לית לן בה" ומסכים לדבריו.
רב האי מבאר שקציצה בתלוש תהיה דווקא אם מראש חשב לקצוץ את הגט .מהו התפקיד של מחשבתו?
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אפשר היה לומר שרב האי אומר שצריך שהכתיבה תהיה כשהגט מוכן ,ואם כשכותב יש בדעתו לקצוץ ,נמצא
שהכתיבה היתה בשעה שהגט לא מוכן ויש בעיה בכתיבה .יש צורך במחשבתו כתנאי ,לא כל גט יחשב לא מוכן,
דווקא גט שהיה בתכנון ליצור אותו באופן אחר ממה שהוא בכתיבה ,חשוב גט שלא היה מוכן בכתיבה.
יש בהגדרה זו בעיה כיון שלפי זה לא צריך לקצוץ בפועל את הגט ,אם הנקודה היא שהכתיבה היא כשהגט עוד לא
שלם ,וזו בעיה במעשה הכתיבה ,הרי שכיון שחשב שהגט לא שלם לא יצטרך כלל לקצוץ.
רב האי גאון לא מסתפק בזה שחשב בשעת הכתיבה לקצוץ ,הן הרמב"ן והן הר"ן מבארים שצריך שני דברים :א.
קציצה .ב .מחשבה מוקדמת לקצוץ.
נראה שאפשר לבאר את דבריו בשני אופנים:
א( אפשר לומר שהבעיה לפי רב האי היא שהגט אינו אותו גט שהיה כשנכתב .הבעיה היא בשינוי ,שכתב גט
אחד ונתן גט אחר .תפקיד המחשבה מראש הוא לקבוע שהשינוי הוא אכן שינוי משמעותי .כלומר ,זה שהיה
בדעתו לקצוץ מלמד שהגט לא היה ראוי מלכתחילה להיות כמו שהוא ,והכתיבה נעשתה בגט שעבר אחר כך
שינוי .המחשבה מראש מלמדת על כך שאין זה שינוי מקרי אלא שינוי מהותי שהיה נדרש
נראה לומר שזו אולי כוונת התוספתא )ב,ו( אשר אומרת "כתב על קרן הצבי חתמו ונתנו לה פסול שנאמר וכתב

ונתן מה נתינה בתלוש אף כתיבה בתלוש" .התוספתא משווה את הכתיבה והנתינה ששתיהן צריכות להיות
באותו הגט ,בתלוש .יתכן שזה נובע ממה שאמרנו ,כתיבה במחובר ואחר כך תלישה היא בעייתית כיון שיש
שינוי מהותי בגט וצריך שהכתיבה תהיה באותו גט אשר ניתן לבסוף.
ב( יתכן שהמחשבה נדרשת לא בשביל השינוי אלא בשביל פעולת הקציצה .לאמור ,הבעיה אינה השינוי אשר
עבר על הגט אלא עצם קיומה של פעולת קציצה באמצע .תפקידה של אותה מחשבה מראש ,הוא ליתן
חשיבות ומשמעות לפעולת הקציצה ,ולהגדירה כפעולה חשובה ,שכן רק פעולה משמעותית פוסלת את הגט.
מה שנותן לפעולת הקציצה את החשיבות שלה זו העובדה שהיתה מחשבה מראש שדרשה את הפעולה הזו
ונתנה לה מקום .פעולת הקציצה בעייתית דווקא בגלל שהיא היתה צפויה במחשבתו של האדם .לא כל
פעולה שתפסיק בין כתיבה לנתינה תהיה בעייתית ,הבעיה היא שיש פעולה שהאדם נתן לה חשיבות.
החשיבות היא בכך שזו היתה פעולה נדרשת ,ומתוכננת כיון שיש כאן גט שהאדם ייעד אותו להיות שונה.
העובדה שהאדם חשב מראש על הגט הזה כגט שצריך לעבור שינוי מגדיר שהגט הזה עדיין לא גמור ופעולת
הקציצה שלו היא פעולה שיש לה חשיבות ביצירת ובעיבוד הגט .נראה שהבעיה שיש לפי זה אינה בכך
שהגט השתנה ,אלא שסדר הפעולות בגט נקטע ,אולם נראה לומר שאין הכוונה שיש כאן קטיעה בלבד.
נראה יותר לומר שיש כאן שינוי בסדר הפעולות ,הבעיה היא שפעולה משלב עיבוד הגט קטעה את הרצף של
השלבים הבאים ובעצם חזרנו לאחור .העובדה שהקציצה היא מתוכננת מראה על כך שהיא פעולה שעוד
נדרשת בדעתו של האדם בשביל להכשיר את הגט ,לעבד אותו .כשהאדם מכניס פעולה כזו בין כתיבה
לנתינה הוא משנה את הסדר של הליך הגירושין ובעצם מחזירה אותנו אחורה לשלב העיבוד .הבעיה אינה
קטיעה אלא שינוי הסדר ,ושינוי הסדר יהיה כך רק אם פעולה מוקדמת שהיתה אמורה להתבצע קודם לכן,
תתבצע בשלב מאוחר יותר.
סברא זו הפוכה מהסברא הקודמת ,קודם אמרנו שהבעיה היא בעצם השינוי אשר עבר על הגט ,והמחשבה
מראש מסייעת בהגדרת הגט כגט שעבר שינוי .כעת אנו אומרים שהבעיה היא שנעשתה פעולה אשר שנתה
את הסדר של עשיית הגירושין .לא עצם השינוי הוא הפוסל אלא עשייתה של פעולה השייכת לשלב העיבוד
לאחר הכתיבה .הצורך בכך שיחשוב על הקציצה מראש ,נובע מכך שרק אז ,כאשר חשב עליה מראש ,היא
מוגדרת כשייכת לשלב העיבוד .נראה לומר שזה ממש פשט דברי הגמרא שאומרת'" ,וכתב ונתן' מי שאינו

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

14
פסול מחובר ומחוסר קציצה בגט | הרב חיים וולפסון

מחוסר אלא כתיבה ונתינה יצא זה שמחוסר כתיבה קציצה ונתינה" ,צריך שפעולות הכתיבה והנתינה
תהיינה רצופות ,מרגע שהתחיל תהליך הכתיבה התחילו הגירושין ,גט שחסר קציצה ,הוא גט שהרצף של
8

הליך הגרושין יקטע בו וכביכול יחזור לאחור .

שיטת רבינו שמואל
רבינו שמואל הבין שהקציצה הבעייתית היא רק קציצה הנעשית בבעלי חיים או במחובר .הר"ן מבאר את שיטתו
"ואחרים כתבו דדוקא במחובר לקרקע אי נמי בבעל חיים משום דהוה ליה כעוקר דבר מגידולו אבל בתלוש לא דכיון
דתלוש הוא לא הואי מחוסר קציצה שיכול ליתנו לה כמות שהוא  ...אבל מחובר מפני שאי אפשר ליתנו לה אלא בקציצה
מקרי מחוסר קציצה ובעל חיים נמי משום דדמי למחובר".

הר"ן מפרש את רבינו שמואל ואומר שיש בעיה במחובר ,כיון שאי אפשר ליתנו ,אולם זה לא מסביר מדוע גם
קציצה מבעלי חיים פוסלת ,הרי אפשר לתת אותם גם ללא הקציצה .הר"ן אומר שבבעלי חיים קיימת בעיה בשל
היותם דומים למחובר ,אך לא פירש מהו הדמיון המדובר.
נראה לומר כי הדמיון הוא בזה שיש כאן דבר עם חיים עצמיים ,יצור אורגני .קציצה בדבר בעל חיים עצמיים
יכולה להיתפס כאחד משני דברים:
א( הקציצה היא קציצה שמשנה את הדבר ,כפי שראינו לעיל .כאן הדבר הרבה יותר מובהק ,אינו דומה גט על
קרן לגט על פרה .גט על פרה אפילו כאשר הוא נכתב על קרן הוא חלק מן הפרה ,שכן כשיש דבר חי,
האברים שלו הם חלק מהדבר הכללי ,כך שהקרן היא חלק ממכלול כל עוד היא על הפרה .נמצא כי דווקא
בגט על בעל חיים או במחובר לקרקע יש שנוי בגט או המצאה מחודשת שלו .לאור זאת ,יתבארו דברי הר"ן
כך :קציצה ממחובר היא ודאי קציצה משמעותית המשנה את הדבר ,שהרי אי אפשר לתת את הגט בעת
היותו מחובר ,כך שרק הקציצה אפשרה את נתינתו .מוסיף הר"ן ואומר כי גם קציצה מבעלי חיים נחשבת
כקציצה המשנה את הדבר ,על אף היכולת ליתן את הגט בהיותו מחובר ,וזאת בשל עצם ההפרדות מהמכלול
החי והאורגני ,וההפיכה לדבר נפרד ומובדל.
ב( ניתן לומר שהבעיה לפי הרבינו שמואל היא שהקציצה היא קציצה משמעותית .כך עולה אולי ממה שבאר
הר"ן שזה כעוקר דבר מגידולו .הבעיה לפי הר"ן היא עצם התרחשותה של קציצה משמעותית שמשנה .הצורך
בשינוי אינו עצמי  -לא השינוי הוא הפוסל  -אלא השינוי מגדיר את הקציצה כקציצה משמעותית ,שכן
דווקא קציצה שמשנה היא קציצה שקוטעת ,או משנה את הסדר כפי שאמרנו .הרבינו שמואל לא מסתפק
בדעתו לצורך הגדרת הקציצה כחשובה ,כפי שאומר רב האי ,הוא דורש שבאופן מציאותי תהיה הקציצה
משמעותית ,וזה קיים רק בקציצת מחובר או בקציצת בעל חיים ,ששתיהן משנות את מהות הדבר הנקצץ
מחי או צומח לדומם .בשתיהן יש הפסקת חיות.

 8דברים אלו מקבלים חיזוק ממה שאומר הרמב"ן בשיטת רב האי "ומיהו גבי פרה וכל דבר ששיורו חשוב אצל הכל ושמו עליו בפני
עצמו אפילו בדעתו שלא לשייר פסול" .כלומר גם רב האי שמצריך מחשבה מראש ,לא מצריך אותה בבעלי חיים ,או דברים
כדוגמתם שבהם יש שם וחשיבות לדבר בפני עצמו .הצורך במחשבה נובע מכך שצריך להגדיר את היצירה שתיעשה בגט
הנקצץ ,בדבר ששמו עליו ,אין צורך לתת לו שם וחשיבות וברור שהוא מיועד לקציצה.
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הבית שמואל והתורת גיטין )עיין תורת גיטין קכד ז'( נחלקו מה הדין במי שהפסיק יניקה של עציץ נקוב ואחר כך קצץ
עלה ונתן לה .הם הסתפקו בשאלה האם לפי אותן השיטות הסבורות שקיימת בעיה רק בקציצה ממחובר ,האם גם
באופן כזה יחשב הגט כמחוסר קציצה ,או שכיון שהפסיק את יניקת העציץ וקצץ באופן שכבר אינו מחובר ,הגט
אינו נחשב כמחוסר קציצה.
דעת הבית שמואל שמאחר והפסקת היניקה כשלעצמה אינה נחשבת כקציצה ,והקציצה הממשית נעשתה בהיות
העציץ כבר תלוש ,הרי שהגט כשר .אולם התורת גיטין חולק ואומר שכאן הפסקת היניקה לא תרמה דבר .לעיל
ראינו שאם פסקה יניקה בנתינה אין בזה בעיה של מחוסר קציצה ,אולם זה דווקא כאשר נותן את הגט תוך כדי
מעשה הפסקת היניקה .כאן פסק יניקה אך הגט הוא העלה ,כך שקיים צורך במעשה נוסף של קציצת העלה לצורך
חלות הגירושין .נמצא כי הפסקת היניקה היא פעולה לעצמה אשר חשובה כקציצה .התורת גיטין גם מוסיף שזה
בגלל שכאן הגט שלה הוא העלה ,וממילא הפסקת היניקה היא התחלת התלישה ותלישת העלה זה סיום התלישה.
נראה שהבית שמואל מבין כאן שהנקודה הבעייתית בקציצה היא בעצם פעולת הקציצה .כאן בגלל התנהלות
מתוחכמת נמצא שהגט נקצץ בלי שהיתה קציצה קוטעת .אולם התורת גיטין מבין שהבעיה אינה בעצם פעולת
קציצה אלא בכך שהגט לא היה עדיין מוכשר להיות הגט שבו מגרשים בעת כתיבתו .רק הקציצות השונות הם
אשר הכשירו אותו להיות כזה לאחר הכתיבה ,כך שהגט לא היה מוכן בעת הגירושין .לעובדה שהקציצה נעשתה
במספר פעולות אין משמעות מפני שהשאלה היא מצב הגט בעת כתיבתו.
נמצא כי לפי התורת גיטין לב הדיון הוא הפער שבין התחלה לסוף ,ואילו לפי הבית שמואל הנקודה הקובעת היא
9

פעולת הקציצה שבאמצע .

סיכום חלק זה
ראינו כיוונים שונים בראשונים לבאר באלו סוגי גיטין קיימת בעיה של מחוסר קציצה .האם דווקא בגט שהוא
מחובר או בבעל חיים ,או שגם בגט קצוץ .בשיטת תוס' בארנו שהבעיה היא שהגט אינו מוכן עדיין בשעת
הכתיבה .רב האי גאון מוסיף את הצורך במחשבתו כדי שהגט באמת יהיה מיועד להיווצר אחרת ויוגדר כמחוסר
קציצה ,אולם דורש גם קציצה בפועל והעלנו שזה נובע מאחד משני דברים ,או בשל הפער בין התחלה ובין הסוף
במצב הגט כאשר הבעיה היא בעצם השינוי בגט ממצבו בעת הכתיבה למצבו בעת הנתינה ,או בשל הפעולה
עצמה .לפי שתי הבנות אלו תפקיד המחשבה הוא הענקת חשיבות לשינוי או לפעולה .בדרך זו בארנו גם את
הרשב"ם הסובר שבבעלי חיים בלבד יש חיסרון :או ששם דווקא קיים שינוי ,או שדווקא שם פעולת הקציצה
משמעותית.

9

לפי זה יש לדון גם מה הדין בגט שנקצץ בלי שהאדם קצץ ,אם הבעיה היא בפער בין התחלה לסוף יתכן שתהיה בעיה ,ועדיין
צריך לדון לפי השיטות שדורשות תכנון מראש ,אך במחובר שלא צריך תכנון מראש ,יהיה שינוי בכל מקרה .אולם אם הבעיה
היא בפעולת קציצה ,יתכן שאם היא לא נעשתה על ידינו אין בעיה.
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סוגיית ' פלגינן דיבורא '

1

תומר יהוד
"ת"ר :עבד שהביא גיטו ,וכתוב בו עצמך ונכסיי קנויין לך  -עצמו קנה ,נכסים לא קנה .איבעיא להו :כל
נכסיי קנויין לך ,מהו? אמר אביי :מתוך שקנה עצמו קנה נכסים .א"ל רבא :בשלמא עצמו ליקני ,מידי דהוה
אגט אשה ,אלא נכסים לא ליקני ,מידי דהוה אקיום שטרות דעלמא! הדר אמר אביי :מתוך שלא קנה נכסים
לא קנה עצמו .א"ל רבא :בשלמא נכסים לא ליקני ,מידי דהוה אקיום שטרות דעלמא ,אלא עצמו ליקני,
מידי דהוה אגט אשה! אלא אמר רבא :אחד זה ואחד זה  -עצמו קנה ,נכסים לא קנה "

סוגייתנו מציגה שני מקרים שבהם עבד מביא גיטו אשר כתובות בתוכו שתי הקנאות שזיכה לו אדונו-שיחרור גופו
וקניין נכסי אדונו.
במקרה שבברייתא כתובות שתי ההקנאות בנפרד )"עצמך ונכסיי קנויין לך"( ואילו במקרה השני ,שאותו מעלה
הגמרא ,נעשות שתי ההקנאות בדיבור אחד )"כל נכסיי"( ,שכן גם העבד הוא חלק מנכסי הבעל .במקרה הראשון
פשוט לגמרא שהעבד זוכה רק בשיחרור גופו .לעומת זאת בקניין הנכסים העבד לא זוכה ,אלא צריך לקיים את
השטר בשני עדים כדין כל קיומי שטרות.
בעקבות המקרה שבברייתא  -מקרה בו כתובות שתי ההקנאות בנפרד  -הועלתה שאלה בבית המדרש המציגה
סיטואציה קצת יותר מסובכת .האם העבד קונה עצמו גם כאשר שתי ההקנאות נעשות בדיבור אחד? שם אנו כבר
עומדים בפני מחלוקת אמוראים בין אביי לרבא בשאלה האם העבד זוכה בעצמו ,כאשר למסקנת הגמרא יסוד
המחלוקת הוא בדין 'פלגינן דיבורא'.
2

אביי סובר דלא אמרינן פ"ד ולכן מכיוון שלא קונה את הנכסים אף לא קונה את עצמו ,שכן לא ניתן לקיים רק
חלק מדיבורו .ואילו רבא חולק וסובר דאמרינן פ"ד וניתן לקיים רק חלק מדבריו ,ומשום כך זוכה העבד בעצמו
אבל לא בנכסים.

1

ברצוני להצטרף לקריאתו של אליק גולדברג ידידינו ולחזק את ידיו בקריאתו ,בפתיחת מאמרו בשלישון א' ,לעיון ודקדוק בדברי
רבותינו הראשונים ולניסיון להגיע להבנה משלך ובסוגיה ובדבריהם .לענ"ד ,מיעוט העיון באחרונים בתחילת הדרך בסוגיה
מאפשר להתחדש ולחדש ולנסות להשיג נק' מבט משלך על הסוגיה והוא אף חלק מהחתירה האישית של הלומד לאמיתה של
תורה שהיא מהוה את אחד הערכים המהותיים ביותר בלימוד העיון.כמובן שלימוד סי' ברב שמואל יכול להיות מעין עולם הבא
וספריית האחרונים הרחבה מפתה לגשת ולמצוא פיתרון מהיר לקושיות אולם ללמוד רב שמואל לאחר ניסיון הבנה שלך
בסוגיה ולראות שכיוונת לדבריו יכול להיות אפילו יותר מתוק.

אם כן ,הדברים שנכתבו הינם בעיקרם הבנות שלי בסוגיה ובראשונים .מ"מ אשמח לשמוע הסתייגויות )לי בעצמי יש( ,הארות
והערות.
 2כך סובר למסקנה אולם ברישא רצה לומר דווקא הפוך.ועי' תוס' ד"ה הדר.
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דין זה של פלגינן דיבורא איננו ייחודי לסוגייתנו ומצינו כמותו בעוד כמה סוגיות בש"ס .תחילה נציג את הסוגיות
השונות שעוסקות בדין זה ודרכם ננסה להבין את משמעותו .בהמשך ,דרך דעות הראשונים ,ננסה להבין לאיזה
תחום שייך דין זה וכיצד הוא עובד .כאשר בסופו של דבר ,יחד עם ההבנות השונות ,נחזור לנסות ולבאר את
סוגייתנו.

א .פלגינן דיבורא במרחבי הש"ס
המקור העיקרי לדין פלגינן דיבורא מופיע בסנהדרין )ט: (:
"ואמר רב יוסף :פלוני רבעו לאונסו  -הוא ואחר מצטרפין להרגו .לרצונו  -רשע הוא ,והתורה אמרה אל
תשת רשע עד .רבא אמר :אדם קרוב אצל עצמו ,ואין אדם משים עצמו רשע"

רב יוסף מציג מקרים בהם אדם מעיד על עצמו שאדם פלוני רבעו ,ומחלק בין מקרה בו מעיד שהבעילה נעשתה
באונס ,ובין מקרה בו מעיד שהבעילה נעשתה ברצון .במקרה הראשון סובר רב יוסף שמקבלים את עדותו ,ויחד
עם עד נוסף מצטרפים הם לחייב את הרובע במיתה .לעומת זאת כאשר מעיד שנרבע לרצונו אין מקבלים את
3

עדותו משום שהוא מוגדר כ'רשע' הפסול לעדות מן התורה  ,ועל כן לא ניתן לחייב את הרובע במיתה .רבא חולק
עליו בדין השני וסובר שאין אדם יכול להרשיע את עצמו בדין ,שהרי אדם קרוב אצל עצמו ,ולכן לא מקבלים את
עדותו על עצמו .אולם אעפ"כ אנו מקבלים את עדותו לגבי אותו רובע ומחייבים אותו,יחד עם עד נוסף ,במיתה.
רש"י שם מסביר בדעת רבא" :דפלגינן דיבורא ומהימנינן ליה לגבי חבריה ,ולא מהימנינן ליה לגבי דידיה לפסול
לעדות".

בפשטות ,רבא מחדש דין האומר שניתן לקבל רק מחצית מן עדותו של אדם ,כך שלמרות שהעיד בפנינו על מקרה
שיש בו שני צדדים ,אנו יכולים להאמינו בעדותו רק לגבי אחד מהם.
בהמשך רבא מוסיף ואומר שדין זה נכון גם כאשר האדם מעיד על אישתו:
"אמר רבא :פלוני בא על אשתי  -הוא ואחר מצטרפין להורגו ,אבל לא להורגה - .מאי קא משמע לן -
דמפלגינן בדיבורא ,היינו הך!  -מהו דתימא :אדם קרוב אצל עצמו  -אמרינן ,אצל אשתו  -לא אמרינן ,קא
משמע לן".

מקור חשוב נוסף הוא הגמרא בב"ב קלד. :
הגמרא שם עוסקת בשאלה האם ניתן להאמין לבעל הטוען שגירש את אישתו ע"מ לפוטרה מייבום .לאחר שמציגה
4

הגמרא סתירה משני מקורות אמוראיים מסיקה הגמרא שכאשר הבעל טוען למפרע  -איננו נאמן ,אך כאשר טוען
להבא -נאמן במיגו שבידו לגרשה .בעקבות כך מעלה הגמרא שאלה:

3

ישנן גם הבנות אחרות המסבירות שגם לדעת רב יוסף אין הוא מוגדר כעת כרשע הפסול לעדות אלא הסיבה שאינו נאמן זה
משום שע"פ דבריו הוא רשע ולכן אי אפשר לקבל את דבריו.

 4למפרע -כשמעיד שכבר גירשה.נפקא מינה ליכולת להצילה ממיתה אם זנתה לאחר התאריך שנקב הבעל.
להבא -שמעיד סתם או מעכשיו.כאן יש לבעל מיגו שיכל לגרשה ולכן יש סברא להאמינו.
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"איבעיא להו :אמר למפרע ,מהו להימוניה להבא? מי פלגינן דבורא ,או לא פלגינן דבורא? רב מארי ורב
זביד ,חד אמר :פלגינן ,וחד אמר :לא פלגינן .מאי שנא מדרבא ,דאמר רבא :איש פלוני בא על אשתי -
הוא ואחר מצטרפין להורגו ,להורגו ולא להורגה? בתרי גופי פלגינן ,בחד גופא לא פלגינן"

הגמרא מתלבטת האם אנו אומרים פ"ד ומקבלים את עדות הבעל רק להבא והאישה תהיה מגורשת מעכשיו ,או
שמא מכיוון שעדותו הייתה על למפרע ובזה הרי אינו נאמן ,אי אפשר להאמינו גם על להבא שכן לא פ"ד .מציגה
הגמרא במקרה הזה מחלוקת אמוראים .בהמשך מקשה הגמרא על מי שסובר דלא פלגינן דיבורא מדברי רבא
בסנהדרין שהבאנו לעיל שבו רואים שלכו"ע פלגינן דיבורא .מתרצת הגמרא שבמקרה ההוא מדובר על שני גופים
שונים )הבועל ואשת העד( ובזה כו"ע מסכימים שפלגינן דיבורא ואילו אצלנו מדובר על גוף אחד )האישה(.

מקור שלישי החשוב עבורנו ,אע"פ שבגופו לא מצוי דין פלגינן דיבורא ,הוא הגמרא במכות ז: .
"אילעא וטוביה קריביה דערבא הוה ,סבר רב פפא למימר :גבי לוה ומלוה רחיקי נינהו ,א"ל רב הונא בריה
דרב יהושע לרב פפא :אי לית ליה ללוה ,לאו בתר ערבא אזיל מלוה?"

הגמרא מציגה מקרה רגיל של שני עדים המעידים על דין מסוים שבין לווה למלווה אלא דא עקא -הם קרובים
לערב של הלווה.
רב פפא טוען כי מאחר שהעדים רחוקים מן הלווה והמלווה ,והם עיקר העסקה ,הרי שניתן להכשירם ,ואין בכוח
הקירבה לערב בכדי לפסלם .חולק עליו רב הונא וטוען שמאחר שבמקרה בו ללווה אין כיצד לפרוע את חובו הולך
המלווה אל הערב לגבות את החוב ,הרי שהוא נחשב כחלק אינטגרלי מהעיסקה ,ונמצא שהעדים פסולים משום
'קורבא'.

דווקא משום שלא מוזכר כאן 'פלגינן דיבורא' המקור הזה מאוד חשוב כפי שכבר נראה בראשונים.
ישנן עוד כמה מקרים אותם ייחסו הראשונים לדין זה שחלקם נציין עוד בהמשך )סנהדרין כה,.יבמות כה.(.
מכיוון שכבר פרסתי כאן את הסוגיות ארשה לעצמי בהמשך המאמר,בעת עיון באחת מהסוגיות ,לציין את שם
המסכת בלבד.

כחלק מן הצגת דין פלגינן דיבורא חשתי בצורך לציין את החילוק המפורסם בדברי רבותינו ה'אחרונים' בין פלגינן
דיבורא לפלגינן נאמנות ויחד עם זאת את שיטתו של ר' אלחנן וסרמן בנוגע לדין זה  ,שיטה שעוד נתייחס אליה
בהמשך המאמר ביתר הרחבה.

פלגינן דיבורא ופלגינן נאמנות
כפי שהצגנו לעיל ,הגמרא בב"ב חילקה בין חד גופא לתרי גופי לעניין דין פלגינן דיבורא .הראשונים ניסו לעמוד על
משמעות דין זה .וז"ל הרשב"ם שם" :בתרי גופי  -בועל ואשה פלגינן דלגבי בועל אנו מאמינין כל העדות .בחד גופא -
למפרע ולהבא באשה אחת".
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לכאורה נראה שהרשב"ם פירש את הלשון פשוטה כמשמעה והבדיל בין עדות שבה מסופר על שני אנשים שונים
לבין עדות בה מסופר רק על אדם אחד.
אולם פירושו לא כל כך ברור בסברא שהרי אם סו"ס ישנה אפשרות לפצל את הדיבור היוצא מפי העד ולא להאמין
לכל היוצא מפיו ,אז מה לי חד גופא מה לי תרי גופי?

משום כך דחה ר"א וסרמן

)קובץ ביאורים,גיטין ,אות ז'(

הבנה זו של הרשב"ם ופירש אחרת )נראה שהבין כרא"ה ,יובא

לקמן ביתר הרחבה( .לדבריו ,כוונת הגמרא באומרה 'תרי גופי' היא שניתן לומר פלגינן דיבורא רק כאשר שני
המקרים אינם תלויים זה בזה.
אולם ,הקשה רב אלחנן מגמרא אחרת ביבמות קיז .שאותה לא הצגנו לעיל בפירוט .עוסקת שם הגמ' במקרה בו
באה אישה ממדינת הים והעידה שמת בעלה .כידוע ביחס לעדות להתיר אישה נאמנת אף האישה על עצמה ,ולכן
מתירים אותה לכל העולם על פיה .אולם אומרת שם הגמרא שאעפ"כ אין האחין יורדים לנחלה על פיה ,שכן לגבי
זה אינה נאמנת .והנה ע"פ פירושינו לעיל לפיו אין לומר פלגינן דיבורא כאשר אנו עוסקים באותו מקרה ,הרי שגם
כאן אין לומר פ"ד שכן המקרה הוא אותו מקרה  -עדות על מיתת הבעל .נמצא שיש לנו כאן עדות אחת ,אם נקבל
את העדות הרי שנצטרך לקבלה גם לגבי ירושת האחין ואם לאו הרי שגם לא נוכל להתיר את האישה ,ומהו אפוא
פשרו של חילוק זה?
את אותה השאלה ניתן לשאול גם לגבי המקרה בקידושין )סג" : (:בני זה בן י"ג שנה ויום אחד ,בתי זו בת י"ב שנה ויום

אחד  -נאמן לנדרים ,ולחרמים ,ולהקדשות ,ולערכים ,אבל לא למכות ולעונשין" .הרי גם שם מדובר על כך שאנו
מאמינים לכל עדותו אולם רק לגבי דברים מסוימים אע"פ שזהו חד גופא.

קושיות אלו מובילות אותנו לחילוק המפורסם שבין פלגינן דיבורא ובין פלגינן נאמנות

)קובץ שיעורים חלק ב ,סי' ג' אות

י"ז( .וכך הגדיר אותם ר' אלחנן:
פלגינן דיבורא -קבלה של העדות תוך התעלמות מחציה שבה העד אינו נאמן .לדוג'' :פלוני רבעני לרצוני' הרי
שנקבל רק את החצי שפלוני רבע ולא את החלק שזה נעשה לרצונו.
פלגינן נאמנות -קבלה של העדות בשלמותה רק לגבי דין מסוים ולא לגבי דין אחר הנגזר ממנה .דוג' :אישה
המעידה שמת בעלה נאמנת להתירה לעולם אבל האחים אינם יורדים לנחלה על פיה.
עפ"ז נפתרת קושיתו של ר' אלחנן שכן המקרים מיבמות ומקידושין הינם שייכים לדין של 'פלגינן נאמנות' ואילו
החלוקה בין חד גופא לתרי גופי שייכת בדין פלגינן דיבורא.
בניגוד לפלגינן דיבורא הרי שפלגינן נאמנות כלל לא נראה כחידוש גדול .חכמים הקילו כידוע להתיר אישה שהלך
לבעלה למדינת הים אפילו ע"י עד אחד ואפילו היא עצמה נאמנת להעיד ,אולם עבור ירושה נשארה הדרישה לשני
עדים על כנה ולכן אישה לא מועילה לכך.
חשוב לציין ,שדין פלגינן נאמנות לא מופיע בשמו בש"ס והוא גם לא מופיע בתור 'פלגינן דיבורא' אלא זוהי הגדרה
של ר' אלחנן עצמו.
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הקשיים
בעיון בסוגיות השונות נראה שהגמרא מביאה את דין פלגינן דיבורא כמובן מאליו ללא כל צורך לתת טעם לדבר
או לחלופין לימוד מפס' .לעומת זאת לי במבט ראשון נראה דין זה כחידוש גדול מאוד בשני מישורים:
במישור המהותי של עולם הדיבור :הגמרא מחדשת דבר עצום -ניתן לבי"ד לשמוע מפי אדם עדות שלימה ובאופן
פשוט להתעלם מחציה .בתפיסה הפשוטה שלנו את עולם הדיבור אנו מבינים שדברים היוצאים מפיו של אדם
הינם נאמרים כחטיבה שלימה ואחדותית .כאשר אדם מוציא משפט מפיו הרי שיש משמעות לכל חלק מהתוכן
הנאמר ,כך שחצייה של דבריו אינה פוגעת רק באותו החצי ממנו אנו מתעלמים ,אלא פוגעת במשמעות המשפט
כולו .כיצד א"כ ניתן לחלוק כך את דברי העד?
במישור ההלכתי :מוכרת ההלכה שעדות שבטלה מקצתה בטלה כולה .כיצד א"כ ניתן לפסול חצי מן העדות משום
פסול קורבה ולקבל את חציה השני? קושיה זו אף קשה יותר אם נבין שדין עשמב"כ איננו גזירת הכתוב ותו לא
אלא נובע מבעיה בנאמנות העד -כיצד ניתן ע"פ זה להאמין לחלק מסוים מן העדות ,ולחלק אחר מאותה העדות
לא?

כל הקושי רק מתעצם כאשר נראה ,כפי שנאמר לעיל ,שהגמרא אינה חשה בצורך לנמק את דבריה ,וכאילו הדברים
פשוטים ומובנים.
את התמיהה הראשונה אפשר בזריזות לצמצם במעט ,שכן רואים בבירור בסוגיות שהדיינים אינם יכולים לעשות
כראות עיניהם ולהתעלם מחצאי עדויות בכל עת כאוות נפשם ,אלא ישנם מקרים מסוימים שבהם פועל דין זה.
ניתן לראות זאת בבירור בסוגיה בב"ב בחלוקה בין חד גופא לתרי גופי .אולם מ"מ השאלה כיצד פועל דין זה באותן
הסיטואציות בהן הוא כן ממומש עומדת בעינה.
ננסה לבחון האם באמת דין פלגינן דיבורא הוא חידוש כל כך גדול כפי שנראה במבט הראשוני או שמא ניתן
לצמצם את החידוש ואם כן עד כמה.

ב .שתי הבנות ב'דיבורא'
נראה לי שניתן,אפריורית ,להבין את משמעות הדין בשני אופנים:
א( פשוטו כמשמעו .מחלקים את דיבורו ,פי' -המלל היוצא מפיו ,לשני חלקים ומתעלמים מחלק אחד.
ב( עושים חלוקה בתוכן דבריו או במילים אחרות -בדינים הנגזרים מדבריו .לחלק מסוים אנו מקבלים את
עדותו ולחלק השני לא.
אם נבחן באופן ראשוני את שתי האפשרויות בפשט הסוגיות הידועות לנו ,הרי שמחד ניתן להקשות על הבנה
השנייה מהגמרא בב"ב שם נעשתה החלוקה בין חד גופא לתרי גופי :רק אם נדבר על חלוקה של הדיבור ,נוכל
להבין שאולי בתרי גופי אפשר להתעלם מחצי דבריו ובחד זה לא אפשרי מסיבה טכנית כלשהי שאינה מאפשרת
פיצול ,אולם אם אנו מדברים על חידוש של התורה לפיו ניתן לעשות פיצול בתוכן דבריו ,נתקשה להבין  -מה לי
חד גופא ומה לי תרי גופי? אומנם עצם הפיצול שבתוכן נשמע לנו חידוש כשלעצמו אולם לאחר ההבנה שישנה
מציאות כזו לא ברור מדוע במקרה כזה אפשר לפצל ובמקרה אחר לא שהרי אין כאן פיצול טכני של מילים שיכול
אולי להיתקל בבעיה אלא פיצול מהותי יותר -של תוכן ,ולא ברור מה יכול להוות בעבורו מכשול?
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מאידך ,נראה שקשה להבנה הראשונה ,לפיה מדובר על פיצול הדיבור ,מסוגיה דידן בגיטין אשר מוזכר בה דין
פלגינן דיבורא ,על אף שלא מוזכר בה שני דיבורים אותם ניתן לפצל ,ואף אם נבין כפירוש רש"י שמדובר שהעבד
אומר 'בפ"נ ובפ"נ' הרי עדיין אין כאן לשון הניתנת לפיצול!
נכנס כעת לשיטות הראשונים וננסה לחלק אותם לשתי ההבנות הנ"ל ובאמצעותם להתמודד עם הקושיות
שהועלו.

 .1אפשרות ראשונה -דיבורו
דוגמא קיצונית ביותר ניתן למצוא בשו"ת הרשב"א.
הרשב"א )שו"ת הרשב"א ,סי' אלף רלז( מנסה להגדיר באילו מקרים אמרינן פלגינן דבורא ואימתי לא אמרינן:
" ...וכן במה שחלקת בין האומר אשתך זינתה עמי ובין זה שאמר אני זניתי עם אשתך .ופירשת הטעם לפי
שזה הניח לשונו על צד שאם תסלק מה ששם בו עצמו רשע אין לנשאר שום טעם בעולם .ויש לבעל הדין
לחלוק בזו ולומר אף בזו לא בטל כל דבריו אלא נפלוג ונאמר ששכב ולא לרצונו אלא לאנסו וכדאמרינן
בפלוני רבעני לרצוני .ואני אומר דודאי באומר אשת פלוני זינתה עמי הוא ואחר מצטרפי' להרגה .ומן הטעם
שאמרת דתופסין מאי דקאמר זינתה ואין מקבלין מה שהסיק דבריו ואמר עמי .אבל באומר אני באתי על
אשת פלוני מיד נתבטלה עדותו לגמרי משום דאי אפשר לומר בזה אלא לרצונו לא לאנסו .לפי שאין קושי
אלא מרצון ואם שכב מדעת היה"

מבואר בדבריו שישנה חשיבות מכרעת ללשון שבה נאמרה העדות.זאת אומרת שיכול להיאמר תוכן עדות זהה
לגמרי אלא שהוצג בלשון שונה ובעדות זו נאמר פ"ד ובשנייה לא נאמר.
במבט ראשון ניתן להבין שהרשב"א עושה חלוקה טכנית בלבד .כאשר העד נוקט בלשון שאותה ניתן לפצל לשתי
עדויות שונות כגון' :אשת פלוני זינתה עמי' אנו מתעלמים מהמילה 'עימי' ובעצם מכך שהעיד שנעשה זה לרצונו
ומקבלים רק את החלק הראשון .אך בעדות שבה אין אפשרות לפצל ,כיוון שפיצול ישאיר לנו משפט חסר
משמעות ,כגון' :אני באתי על אשת פלוני' -לא פ"ד.
כך כנראה הבין את דבריו ה'נודע ביהודה' )מהדורא קמא ,אבה"ע סי' עב( ומשום כך דחה אותם מכל וכל בארוכה וז"ל:
"כתב הרשב"א ...דדוקא היכא שאמר אשתך זנתה עמי אז פלגינן דיבורו אבל כשאומר אני זניתי עם
אשתך לא פלגינן דיבורו משום שכשאתה לוקח תיבות אני זניתי לא נשאר בעדותו שום טעם"

הנוב"י הבין בדברי הרשב"א שכוונתו לומר שכל דין פלגינן דיבורא הוא מעשה טכני בעלמא של מחיקת מילים לא
רצויות .משום כך זה אפשרי רק אם העדות נאמרה בלשון מסוימת .חשוב להדגיש שלא הוזכרה כאן כלל נאמנות
של העדים אלא אך ורק מעשה טכני ביחס לדיבור.
ברור שזה הסבר מאוד תמוה ולא נראה כלל מסברא :תמוה ,שכן הוא מצמצם את הדין רק ללשונות מאוד
מסוימות של עדות בהן הפיצול מתאפשר וזה כמובן לא מתקבל על הדעת .ולא נראה מסברא,שכן זהו חידוש עצום
מידי לומר שאפשר ככה לחתוך מילים מתוך עדות אחידה.

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

22
סוגיית 'פלגינן דיבורא' | תומר יהוד

אכן הנוב"י דוחה את שיטת הרשב"א הן ע"י דחיית ראיותיו והן ע"י הפרכה יסודית של שיטתו כשמוכיח מסוגיות
שונות שפלגינן דיבורא גם כאשר הפיצול מאבד לגמרי את משמעות העדות .ולכן מסביר באופן שונה לגמרי את דין
זה כפי שנציג בהמשך.

אולם כל זה ע"פ הבנתו של הנוב"י ברשב"א .בעיון יותר חד בדברי הרשב"א נראה ברור למדי שהוא אומר דברים
אחרים לגמרי.
אני מסכים שהאופן שבה נאמרת העדות הוא עדיין מאוד רלוונטי לרשב"א אולם מסיבה אחרת לגמרי .לא סיבה
5

טכנית אלא מהותית -עדות אקטיבית מול פסיבית .
מתחילת דבריו אכן ניתן לטעות ולהבין כפי מה שהצגנו עד עכשיו אולם בהמשך דבריו ניתן לראות בבירור
שהרשב"א נותן טעם אחר לגמרי מדוע עדות של 'אני באתי על אשת פלוני' אינה מתקבלת ,בעוד עדות של 'אשת
פלוני זינתה עימי' כן :כאשר אדם מציג את עצמו באופן פסיבי ואת האחר כאקטיבי ,אע"פ שאמר שזה נעשה
לרצונו ,הרי שניתן לקבל את עדותו ולומר שזה נעשה לאונסו .אולם כאשר האדם מציג את עצמו כאקטיבי ,הרי
שאי אפשר לומר לעולם שזה נעשה שלא לרצונו 'לפי שאין קושי אלא מרצון ואם שכב מדעת היה' ולכן בטלה עדותו
מיד.
ההבנה הזו ברשב"א היא פשוט ההיפך הגמור מההבנה הקודמת.אם מקודם דיברנו על מעשה טכני בלבד הרי שכאן
כבר יש עניין הרבה יותר מהותי .ואם מקודם דיברנו על דין מחודש ותמוה הרי שכאן כבר רואים דין המתקבל על
הדעת .אכן עדיין יש כאן חידוש לפיו ניתן לשנות מדבריו ולומר שזה נעשה לאונסו ולא לרצונו כדי שלא לשומו
רשע כפי שהעיד על עצמו .את החידוש הנ"ל בא הרשב"א להגביל .לדבריו כאשר עולה מהעדות בבירור שהוא
האקטיבי והיוזם הרי שאי אפשר לחרוג מן ההיגיון הפשוט ולהמציא שזה נעשה לאונסו אלא עדותו בטילה לגמרי
משום שהוא אכן רשע ע"פ דבריו .בנוסף מבין הרשב"א שאין כאן התייחסות לחצי העדות בלבד של 'פלוני רבע'
אלא עדיין קבלת עדות של מעשה שנעשה בין שני אנשים תוך שינוי פרט בעדות.
נתייחס מעט אל בעיית 'עדות שבטלה מקצתה בטלה כולה' ונאמר ,שלאור הבנתנו הנוכחית ברשב"א ,היא כלל
אינה צריכה להטרידו ,שכן אין כאן עדות שבטלה .בי"ד מקבלים עדיין עדות שלימה על שני אנשים אלא שמחדשת
לנו התורה שניתן לקבל חלק מסוים מהעדות שלא בדיוק כפי שהציגו העד כאשר זה שם עצמו רשע.

אדם חשוב נוסף אשר נראה שהולך עם האפשרות של פיצול בדיבור הוא ר' אלחנן וסרמן.
הצגנו לעיל את הגדרתו לפלגינן דיבורא דרך הסוגיה בב"ב המחלקת בין חד גופא לתרי גופי.

5

התלבטתי רבות אם לשייך לכאן את ההבנה הזו ברשב"א והכרעתי בסופו של דבר למקמה כאן משום שהדיבור עצמו עדיין מאוד
רלוונטי גם בהבנה זו כפי שיתבאר להלן .וראה להלן הערה .13
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ברור למדי מדבריו שהבנתו ,אליה שייך את הסוגיות בב"ב ובסנהדרין ,היא שפלגינן דיבורא מדבר על קבלה חלקית
של דיבור העדות .אמנם אין כאן חלוקה טכנית בלבד כדוג' הקיצונית שהבאנו לעיל בהבנת הנוב"י ברשב"א ,אולם
6

גם ר' אלחנן נשאר בהבנה לפיה העיסוק הוא בדיבור .ניתן להוכיח זאת מדבריו במקום אחר שם מתייחס ר'
אלחנן לסוגיין בגיטין וטוען שברור כי אין הכוונה בסוגייה לדין פלגינן דיבורא שבכל מקום והטעם שנותן לדבריו
הוא משום שאין כלל בסוגייה אף דיבור אשר ניתן לפצלו.ברור אם כן שהדין ע"פ ר' אלחנן הוא חלוקה בדיבור
ולכן עצם כך שאין בסוגייה אף דיבור כלשהוא מהווה עבורו בעיה.

 .2אפשרות שנייה -תוכן הדיבור
כפי שהוצג לעיל ניתן לראות בראשונים שיטות המעמידות את דין פלגינן דיבורא על הבנה שמחלקים את התוכן
הנאמר.
לשם הצגת השיטה הבאה נמשיך בעיסוק בסוגיה בב"ב.

שתי עדויות
דברי הרשב"ם בסוגייה שם אשר הובאו לעיל ונידחו ע"י ר' אלחנן היו כנראה קשים גם לריטב"א שפירש שם אחרת
בשם רבו:
"ומורי נר"ו פירש תרי גופי עדות מלשון גופו של דבר כלומר שני דברים שאפשר לזה בלא זה".

הריטב"א מפרש שתרי גופי משמעו שתי עדויות שונות )גוף=גוף עדות( .ב'איש פלוני בא על אישתי' נאמרו כאן
שתי עדויות שונות .1 :איש פלוני בא על אשת איש .2 .אישתי נבעלה לפלוני .לכן אנו יכולים להאמין רק לעדות
אחת למרות שלעדות השנייה אין אנו מאמינים ואין פה חצייה של עדותו לשניים .לעומת זאת במקרה של 'גירשתי
את אישתי למפרע' יש כאן רק עדות אחת על גירושיו למפרע ואין אפשרות להאמין רק לחצי העדות ,ועל כן אי
7

אפשר להאמין לעדותו רק להבא.

על פי זה צריך להבין את המחלוקת במקרה של 'חד גופא' כך:
8

מאן דאמר שפ"ד סובר שגם בזמנים שונים )'למפרע' ו'להבא'( ניתן לומר פ"ד ואידך סובר שלא כך אלא רק בשתי
עדויות שונות לגמרי.

 6קובץ הערות סי' כא' ,אות יא' .לקמן ,בחלק האחרון של המאמר ,נידון בהם בהרחבה.
7

ניתן לבוא ולומר שזוהי גם כוונת הרשב"ם בפירושו :בשני אנשים אנו רואים כאילו נאמרו כאן שתי עדויות נפרדות ואנו
מאמינים רק לאחת מהן ואילו בגוף אחד לא ניתן לפצל את העדות ולהאמין רק לחציה .זה הסבר אפשרי אבל איננו מתיישב
כ"כ עם לשונו ולכן עדיין הפירוש המסתבר יותר בדבריו הוא על חילוק בין עדות על אדם אחד לשני אנשים.

 8ראה בעל המאור מסכת מכות ג .בדפי הרי"ף.
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המקור לדברי הריטב"א הוא מדברי רבו הרא"ה המובאים בצורה בהירה בפירושו לכתובות .הסוגיה שם אולי תוכל
להוות גם נפקא מינה עבורינו בין הפירושים -פירוש הרשב"ם לפיו תרי גופי הם שני גופים ,ופירוש הרא"ה לפיו
הכוונה היא לשני נידונים.

הגמרא בכתובות יח :מדברת על עדים שהעידו על כתב ידם שחתום בשטר אלא שטענו שעשו זאת מאונס .המשנה
אומרת שהם נאמנים ,ומבארת הגמרא שדברים אלו אמורים רק אם מעידים שנאנסו מחמת נפשות אבל לא מחמת
ממון משום שאין אדם משים עצמו רשע.
9

הרא"ה טוען שמאמינים להם ביחס להיות השטר כתב ידם .הוא מסביר שהעובדה שמאמינים להם לגבי כתב ידם,
אע"פ שטוענים שנאנסו מחמת ממון ואינם נאמנים על כך ,היא מדין פלגינן דיבורא .אולם מקשה :מדוע לא נאמר
זאת גם על עדותם שהיו אנוסים מחמת ממון ,נאמינם רק על כך שהיו אנוסים ,ולא נאמינם על כך שזה היה
מחמת ממון אלא נאמר שהיה זה מחמת נפשות כפי שעושים בעדות של 'פלוני רבעו לרצונו'?
וכך תירץ:
"ומסתברא לתרוצי דלא אמרינן פלגינן דיבורא אלא בשתי עדויות אבל בחד עדות לא ,והכי אתיאן כולהו
הא דסנהדרין ]פי' פלוני רבעו לרצונו[ ...והוא ואחר מצטרפין עליו להרגו דהוי לי' שתי עדיות חלוקין שאין
צריכין זה לזה על שני עניינים חלוקים שיוצא מהן שני מעשים והן שני דינין אפשר לזה בלא זה ,חד דפלוני
רבע דהיינו חד עדות ,ואידך דמסהיד אנפשיה דנרבע לרצונו ואנן מהימנינן ליה בקמא ולא באידך ...והכי
נמי אתיא מתני' דהכא דאמרי כתב ידינו הוא זה אבל אנוסין היינו ...והרי אלו שתי עדיות חלוקות ...ואפשר
לזה בלא זה לפיכך מאמינין אותן בראשונה שזה כתב ידן ולא בזו שהם אומרין שעדות שקר העידו בשביל
ממון ...ותו ליכא למימר דכי הימנינהו דאנוסין היו ולא מחמת ממון אלא מחמת נפשות דהא חד עדות הוא,
דעיקר עדות אנוסין היינו וכיוון דאנוסין הוי לא סגי דלא הוה או מחמת ממון או מחמת נפשות אידך או
מחמת נפשות פרושי הוא דמפרש ופי' בעלמא הוא וכגון הא וודאי הויא חד עדות ובחד עדות לא פלגי'

דיבורא ודבר ראוי הוא ומוכרע מן הסברא".
בהמשך הוא גם מבאר את החילוק בב"ב בין חד גופא לתרי גופי:
"וי"ל דההיא דהתם]פי' הסוגיה בב"ב[ נמי היינו טעמא דמאן דאמ' דלא פלגינן דיבורא והיינו דהא מתרצינן
בתרי גופי פלגינן בחד גופי לא פלגינן ולא סוף דבר בין שני גופין לגוף אחד]פי' כדברי הרשב"ם[ אלא הכי
נמי קאמר ,התם שני גופין שהן שני עדיות שמעיד על אישתו ועל אותו פלוני אחר ,הכא חד גופי שהוא חד
עדות".

מבואר בדבריו כי פלגינן דיבורא רק כאשר בדיבור אחד העיד העד על שני דברים אשר אינם תלויים אחד בשני.
חיוב הרובע על הרביעה אינו קשור בדין לחיוב הנרבע אלא היא עדות גמורה העומדת בפני עצמה וראויה לדיון
בפני עצמו .כנ"ל לגבי העדות על כתב ידם שאין לה קשר לעדות על כך שהיו אנוסים ,ולכן ניתן להפריד בין
 9תלמיד הרמב"ן ורבם של הריטב"א ורבינו קרשקש.
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העדויות ללא כל שינוי בגוף העדות .לעומת זאת אי אפשר להפריד בין 'אנוסין היינו ל'מחמת ממון' משום שזהו
דבר אחד .העדות על כך שהם אנוסים היא עיקר העדות ואילו והמילים 'מחמת ממון' אינם עדות העומדת בפני
עצמה אלא הם פירוש בעלמא לדברים שלפניהם ,ולכן אם נוותר על המילים האלו ונאמר שזה היה מחמת נפשות
הרי ששינינו בגוף העדות.
ההסבר מתחדד אף יותר בדברי הרמב"ן שם וז"ל" :ולא פלגי' דיבורא באונס דאי מהימן לך דאנוס היה ע"כ מחמת ממון

היה שכך הוא אומר ,ואין אנו יכולין לומר אונס נפשות הוא שהיה דאנן לא אמרי' מאי דלא אמר איהו" .אין אנו מכניסים
לעד לפה מילים שלא אמר.
לעומת זאת ,לשיטת הרשב"ם צ"ל שלא פלגינן דיבורא גם במקרה הראשון לגבי 'כתב ידינו זה' משום שבין העדות
על היות הכתב כתב ידם ובין 'אבל אנוסין היינו וכו' ' עוסקים בגוף אחד -העדים .א"כ ,לפירוש הרא"ה נוכל
להפעיל כאן את פלגינן דיבורא שכן ישנן שתי עדויות ואילו לרשב"ם נראה שלא נוכל לעשות זאת כיוון שישנו כאן
גוף אחד.

מכל מקום ,מבואר בדברי הרא"ה שדין פלגינן דיבורא מתייחס לתוכן העדות וממילא גם לנאמנות העדים .אולם גם
חידוש זה צריך לעמוד בגדרים מסוימים ולא ניתן לחולל שינוי בתוכן דברי העד.
למעשה ,על פי הבנה זו צמצמנו את החידוש של 'פלגינן דיבורא' בהרבה וכעת גם לא קשה כלל הדין של 'עדות
שבטלה מקצתה בטלה כולה' שכן הוא שייך רק בעדות אחת שחלקה מתבטלת ואילו כאן אין סיבה שביטולה של
עדות אחת תפגום בעדות השנייה.

ישנו מקור נוסף בו ניתן למצוא ביאור כשל הרא"ה בדין פלגינן דיבורא.
הרא"ש בסוגיה במכות )סי' יג( שהבאנו לעיל מעלה קושיה בה התקשו רבים מרבותינו הראשונים:
מדוע העובדה שהעדים קרובים לערב פוגמת בכל העדות הרי נוכל להשתמש בפלגינן דיבורא ולקבל את עדותם רק
לגבי המלווה ,ולגבי הערב לא נאמינם בדיוק כפי שעשו במקרים המובאים בסנהדרין וביבמות!
הרא"ש מביא שני תירוצים .התירוץ הראשון עושה בדיוק את החלוקה שהצגנו:
"ויש מתרצין דלא דמי .התם הני סהדי לאיחיובי גברא או למיפסליה קאתו הלכך בעיקר העדות שהם
אומרים שרבע או שלוה בריבית-נאמנים ,ובמה שאמר לדידי -מילי אחריני נינהו ולא מקבלינא מיניה.
אבל להאמינם לחייב הלווה ולא הערב אי אפשר כיוון שיש שטר שהוא הערב".

מבואר בדבריו שבסוגיות בהן מוזכר פ"ד מדובר כשיש שתי עדויות נפרדות לחלוטין ואילו בסוגיה במכות אי אפשר
להפריד בין העדויות ,שכן כפי שאמר רב הונא כל עדות לגבי הלווה משליכה ישירות גם לערב משום שיש שטר
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שהוא הערב .לכן ברגע שמחייבים את הלווה מתחייב גם הערב באותה העדות ונמצאת העדות פסולה משום
10

קורבה.

אין עדות כלל
11

שיטה נוספת המובאת בראשונים היא זו של הראב"ד.

שיטתו היא השיטה היחידה המתייחסת באופן ישיר לדין

של עדות שבטלה מקצתה בטלה כולה.
הרא"ש הנ"ל מביא בתירוצו השני לסוגיה במכות את דברי הראב"ד אשר מסביר שכל עדות שבטלה מקצתה מחמת
12

פסול קורבה -בטלה כולה ,ולא אומרים פלגינן דיבורא שכן זוהי גזירת הכתוב  .אם כן ,כיצד אמרנו פלגינן דיבורא
כאשר האדם העיד על עצמו,הרי זהו פסול קורבה של אדם קרוב אצל עצמו?
מסביר הראב"ד שעדות כזו שמעיד אדם על עצמו לא נכנסת כלל לגדר עדות ונחשבת כאילו לא נאמרה ,לכן לא
שייך בה הכלל של עשמב"כ ,דבר המאפשר לנו לחלק דיבורו ולומר פלגינן דיבורא .כהוכחה לדבריו מביא את
13

הגמרא מסנהדרין שם הגמרא ריבתה שאדם קרוב גם אצל אישתו ואמרינן פ"ד .לפירושו

כוונת הגמרא לומר

שהיתה הו"א לבטל את כל העדות לגבי אישתו משום עשמב"כ וחידשה הגמרא שאישתו כגופו ולכן אין לעדות זו
שם עדות כלל.
לפי דברי הראב"ד יוצא דבר מדהים .כל הדין של פלגינן דיבורא הוא בכלל לא חידוש בדיני עדות אלא מציאות
שנוצרת ממילא :כיוון שאין אדם נחשב כעד ביחס לעדותו על עצמו ,הרי שהחלק שהעיד על עצמו נחשב כלא היה,
ומבחינתנו נאמרה עדות מושלמת רק על אדם אחד.

14

מי שמציג את הדברים בצורה נפלאה ובהירה ביותר הוא המאירי

אשר נראה כמשלב את שני התירוצים

האחרונים יחד וז"ל:

 10עי' ריטב"א שם)תירוץ אחרון( שתירץ מעט שונה ששם מדובר על עדות אחת.
 11מובא בסוגיות המרכזיות כמעט בכל הראשונים.ראה לדוג' רא"ש סי' יג במכות,רמב"ן בגיטין ור"ן בסנהדרין.
' 12מה שניים נמצא אחד מהן קרוב או פסול עדותן בטילה אף שלשה נמצא אחד מהן קרוב או פסול עדותן בטילה' )מכות ה(:
 13שלא כרש"י אותו נציג בהמשך.
 14סנהדרין ט .:המהדיר טוען שם שהמאירי הוא הוא האדם שאליו הופנתה תשובת הרשב"א שהובאה לעיל ובעצם טוען ששיטתם
שווה.אני אכן מסכים שזוהי אפשרות סבירה מאוד לומר שדעותיהם שוות אולם מ"מ הדעה שהצגתי לעיל בשם הרשב"א גם
היא אפשרות שהוא אכן מעלה בדבריו וניתן להוכיח זאת בפירוש מתוך דברי המאירי ע"ש ואכמ"ל.
בכל אופן מה שחשוב הוא החתירה לאמיתה של תורה וכפי שאמר ר' גדליה,תלמיד החזון אי"ש ודמות מיוחדת במינה אשר היה
מגדולי התלמידי חכמים בדור הקודם ,לרב יצחק שילת)בלשון חופשית שלי(' :אין צורך לזכור מי אמר אלא מה נאמר' ולכן
העיקר הוא להעלות את הדעה הזו שגם אם לא נאמרה בראשונים הרי שהייתה ראויה להיאמר.
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"וענין זה הוא שבכל אחד מאלו יש בו שני עדויות שבראשון אין בו שימת עצמו רשע ובשני יש בו שימת
עצמו רשע ...ואנו מבטלין את השני ומקיימין את הראשון ואע"פ שהיה לנו לומר בטלה מקצתה בטלה כולה
מקיימין את הראשון מכח אין אדם משים עצמו רשע שבטלנו מטעם זה לגמרי כל מה ששם עצמו רשע
כאילו אינו ונשאר הדיבור שלא היתה בו שימת עצמו רשע והוא הוא העדות".

הצד השווה שבשני התירוצים הוא שהפיתרון לבעיה של עשמב"כ הוא פשוט לומר שהמקרים שבהם אומרים
פלגינן דיבורא לא נכנסים בכלל לגדרים שבהם חל הכלל הזה .שני התירוצים התייחסו ישירות לדיני עדות וגם
התירוץ השני נובע מהגדרה מתוך דיני עדות הקובעת שעדות של אדם על עצמו לא נכנסת לגדר עדות.

ג .דין בדיבור
ברצוני כעת לנסות להציע הסבר שלישי .הסבר שככל הנראה איננו מהווה חידוש גדול על האמור לעיל ,אולם יכול
לחדד מספר נקודות שאינן מבוררות דיין.
נראה שדין פלגינן דיבורא כלל לא שייך לדיני עדות אלא דין בפני עצמו השייך לעולם הדיבור של האדם .אכן יש
כאן חידוש .והחידוש הוא לא בכך שלא נפגמה העדות אלא בכך שניתן בכלל לפצל את תוכן הדיבור .שלא כפי
שהבנו עד עתה ,אין החידוש בדין פלגינן דיבורא שייך לדיני עדות אלא מהווה דין כללי ומחודש בכל ההתייחסות
לדיבור וביכולת לחלק את תוכנו לחצאין.
12

דין עשמב"כ איננה מהווה בעיה משום שהוא חל רק כאשר ישנו פסול בעדים עצמם או שהעד שיקר

)ב"ק עג,.עה(:

וזה גורר פסול בגוף העדות אולם נידון דידן כלל לא שייך לתחום הזה .אצלנו מדובר רק בבעיה של נאמנות -אין
אדם נאמן לשום עצמו רשע ולכן אינו נאמן לפסול את עצמו לעדות .אך לגבי האדם השני הוא כן נאמן ,ומשום
כך ניתן להחיל את דין פלגינן דיבורא ולומר שלמרות שהעדות נאמרה כדיבור אחד הרי שאני מתייחס לכל תוכן
דבריו ויש לי את האפשרות לקבל את הדברים שעליהם הוא מוחזק אצלנו כנאמן בלבד.
על פי ההבנה הזו אף אין צורך לפרש את תרי גופי כשתי עדויות שונות .ניתן להסביר שבאמת ישנה עדות אחת
אלא שהתורה מחדשת לנו שאפשר לפצל את הדיבור כל עוד הוא כולל בתוכו תכנים שונים שאינם משליכים אחד
על השני .לכן כאשר אדם מעיד 'גירשתי את אישתי' אנו לא נחלוק את דבריו שכן תוכן הדברים הוא אחד-גירושי
האישה ,ולומר שאנו לא מאמינים לכך שזה נעשה 'למפרע' אבל 'להבא' מאמינים לו ,זה כחוכא ואיטלולא.
15

אולי אפשר להסביר כך גם את הגמרא במכות .לפסוק בדין שהלווה אכן חייב כסף למלווה

ולפטור את הערב זה

סותר כל היגיון שכן ברור שהערב אחראי לחובות הלווה ואם הלווה חייב הרי שההשלכה לערב היא ישירה ולכן כל
כך תמה רב הונא על דברי רב פפא.

אולם אני חושב שהחיזוק הגדול ביותר להבנה זו הוא דווקא מהסוגיה שלנו בגיטין כפי שאנסה לבארה להלן.

15

לשיטת הראב"ד שהעדות היא על הפירעון שלא כרש"י שפירש שהעדות על ההלוואה.שתי השיטות מובאות ברא"ש במכות פרק
ראשון סי' יג'.
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ברצוני להוכיח מסוגיית גיטין כטענתי .אחזור תחילה על עיקרה:
 .1החידוש בדין פלגינן דיבורא אינו מיוחד דוקא לדיני עדות.
 .2משמעות פלגינן דיבורא היא כאפשרות השנייה שהצגנו לעיל -חלוקת תוכן דבריו ,ולא עצם דיבורו.

ד .סוגיה דידן
הקשיים
היכן אפוא עומדת סוגייתנו בכל זה? הסוגיה שלנו מעלה כמה וכמה קושיות שאולי דווקא הן יעזרו לנו לחדד
בצורה הטובה ביותר את ההגדרה הרצויה.
ראשית ,לא ברור כיצד שייך אצלנו דין פלגינן דיבורא.הרי לא מוזכר בסוגיה בפירוש שום דיבור שעליו ניתן בכלל
לדון.
רש"י ושאר הראשונים פירשו שמדובר שהעבד מביא גיטו מחו"ל ואומר 'בפני נכתב ובפני נחתם'.

הקשה רעק"א -מדוע לפרש כך ולחייב להעמיד את הברייתא במקרה דחוק כפי שהעמידה הגמרא בסוף פרק שני
)כד(.

16

את המשנה של אישה שמביאה את גיטה
17

יוצא מתחת ידו

הרי אפשר לומר בפשטות שאין העבד מעיד כלום משום שהגט

והוא כבר השתחרר בכך כפי שמקשה הגמרא שם בתחילת הסוגיה לגבי אישה?

אלא מתרץ רעק"א שצ"ל שבדיוק בגלל קושייתנו נדרש רש"י לפרש כך .לולא כך הרי שלא היה שייך כאן דין פלגינן
דיבורא משום שכלל לא היה דיבור ,ואם נתקיים השטר כשיצא תחת ידי העבד הוא נתקיים לכל דבר בין לשיחרור
ובין לנכסים.

אלא שעדיין לא מובנת לגמרי שייכות דין פ"ד לכאן מכמה סיבות:
א( כיצד שייך פ"ד שהרי אין בעדות של 'בפ"נ ובפ"נ' שום אפשרות לחלק את הדיבור? זוהי קושייתו של רב
אלחנן וסרמן ואת תירוצו נציג להלן.

16

הגמרא שם מקשה על המקרה המוצג במשנה שבו האישה מביאה את גיטה ומעידה 'בפ"נ ובפ"נ' -כיצד יכול לקרות כזה מקרה
והרי מרגע שהגט מגיע ליד האישה היא מוחזקת כגרושה משום שהגט יוצא תחת ידה? הגמרא נדחקת ומעמידה למסקנה את
המשנה ,לאחר שקלא וטריא ארוך ,במצב שבו הבעל מינה את האישה לשליחת הולכה עד לבי"ד ושם ממנה האישה עצמה
שליח הולכה אשר ממנו מקבלת את הגט או שהיא מגיעה לבי"ד ומעידה בפניו בתור שליחה והבי"ד הוא שממנה שליח הולכה
שימסור לה את הגט .ההבנה הזו בגמרא מבוססת על שיטת הרמב"ם)ראה הערה .(22

17

בהנחה שרש"י סובר כרמב"ם ולא כראב"ד וכך נראה בפשטות מפירושו לגמרא בכד .ע"ש .וראה הל' עבדים פ"ו הל"ז ובהשגות
שם וכן הל' גירושין פ"ז הלכ"ד ופי"ב הל"ב ובהשגות שם.
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ב( העבד איננו משתחרר על פי עדותו אלא על פי הגט ועדותו של העבד היא גילוי מילתא בעלמא על כשרות
הגט שכבר נכתב ונחתם כדין ,וכיצד אם כן שייך פלגינן דיבורא? קושייה זו קשה אף יותר לדעת אביי הסובר
להלכה שמתוך שלא נאמן על הנכסים לא נאמן גם על עצמו אע"פ שעדותו היא גילוי מילתא בלבד!
ג( מדוע במקרה הראשון שמביאה סוגייתנו כשכתוב בשטר 'עצמך ונכסיי' לא שייך גם כן דין פ"ד על עדות
העבד ולא חולק שם אביי?
ד( כיצד הגמרא משווה בהמשך הסוגיה בין המקרה של העבד לבין המחלוקת של ר"מ ור"ש לגבי שיור בקניין
18

ולמתנת שכיב מרע ?

אפשרות א'  -דיבורו
כמובן שהבעיה הגדולה ביותר עם סוגייתנו תהיה עבור מי שמסביר את דין פ"ד כחלוקה של הדיבור ובייחוד
19

לשיטת התוס' רי"ד והרמב"ם

שחלקו על רש"י ופירשו שאין העבד אומר 'בפ"נ ובפ"נ'.

ואכן ר' אלחנן לשיטתו ,המבינה את דין פלגינן דיבורא כפיצול הדיבור כפי שהצגנו לעיל ,מתקשה להבין כיצד שייך
20

דין פ"ד לסוגיין  .לכן הוא מציע לומר שמדובר על פלגינן נאמנות ולא פלגינן דיבורא ,אלא שגם זאת הוא דוחה
משום שפלגינן נאמנות הוא דין מוסכם לכו"ע ואין חולק,ואילו אצלנו אביי חולק.
משום כך נצרך ר' אלחנן להסביר שהמחלוקת כאן היא ביחס לדבר אחר.
אביי ורבא חולקים כיצד פועלת הקנאת כמה חפצים בשטר אחד:
האם יש פה הקנאה אחת של כל הנכסים וכל חפץ וחפץ נקנה כחלק מכלל הנכסים או שמא יש כאן קניינים
21

חלוקים כשכל חפץ נקנה מצד עצמו אלא שהקניין נעשה בשטר אחד .

18

בהמשך הסוגייה אומרת הגמרא שרבא ,הסובר שפלגינן דיבורא ,הולך בשיטת ר' שמעון ומציגה מחלוקת של ר"ש ור' מאיר:
"הכותב כל נכסיו לעבדו יצא בן חורין שייר קרקע כל שהוא לא יצא בן חורין .ר"ש אומר :לעולם הוא בן חורין עד
שיאמר כל נכסיי נתונין לפלוני עבדי חוץ מאחד מריבוא שבהן".ללא כניסה לביאורי הראשונים בהסבר דברי ר"ש אבאר
בקצרה שבפשטות מדובר על מקרה שבו כתוב בשטר כל נכסיי ואילו העבד זוכה בסופו של דבר רק בעצמו ולכן שייך פ"ד.ע"פ

הבנתנו עד עכשיו בדין פ"ד לא ברורה השייכות של דין זה לכאן.
מקרה נוסף המובא בהמשך הוא של שכיב מרע אשר כתב כל נכסיו לעבדו ועמד מחוליו.אומר רב נחמן שהוא חוזר רק בנכסים ע"פ
הדין ששכיב מרע חוזר בכל מתנותיו)ב"ב קמו (:ואילו בעבד אינו חוזר מכיוון שכבר יצא עליו שם בן חורין.הגמרא מבינה שדין
זה שייך לפלגינן דיבורא ומביאה אותו כקושיה על כך שרב נחמן פסק כר"מ הסובר,לפחות ע"פ ההו"א בגמרא ,שלא פלגינן
דיבורא.גם כאן לא ברור הקשר לפלגינן דיבורא.
 19פ"ז מהל' עבדים הל"ב.
 20קובץ הערות סי' כ"א אות יא'.
 21שם,שם ,אות יב' .ביסוד הדין עומדת ההנחה לפיה כאשר מתבטל חלק מקניין הרי הוא מתבטל כולו.
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אביי סובר כהבנה הראשונה ולכן לדעתו לא שייך לומר פלגינן נאמנות שכן בין קניין עצמו ובין קניין הנכסים
נקנים באותו קניין כחלק מכללות הנכסים ואם זה לא נקנה אזי גם זה לא נקנה .לעומתו סובר רבא כהבנה השנייה
ולכן יכול לומר שפלגינן נאמנות משום ששני הקניינים אינם בתולדה אחד מן השני.
סיוע לשיטתו מביא ר' אלחנן מדברי הרמב"ן בסוגיה שמבין למסקנה שדין פ"ד שכאן אינו שייך לדין שבכל הש"ס
וז"ל:
"והוי יודע דלפי דברינו אנו לא דמיין הני מילי דהכא לפלגינן דיבורא דרבא בפ"ק דסנהדרין דהתם טעמא אחרינא
נינהו".

לפי שיטה זו ברורה באמת ההשוואה למחלוקת של ר"מ ור"ש לגבי שיור בקניין נכסים ולמתנת שכיב מרע
שמחלוקתם תלויה גם כן בדיוק במחלוקת לגבי קניין כמה נכסים בשטר.
מדוע א"כ במקרה הראשון בסוגיה גם אביי מסכים לרבא שניתן לחלק בין הקניינים?
מוסבר באחרונים שמכיוון ששם הלשון של השטר היא 'עצמך ונכסיי' הרי שקניין עצמו הוא נפרד מקניין שאר
הנכסים ויש כאן שתי הקנאות נפרדות גם לדעת אביי ולכן ניתן לומר שפלגינן נאמנות ללא בעיה.

למסקנה ,מדברי ר' אלחנן יוצא שפלגינן נאמנות שכאן הוא על דיבורו של השטר.
קשה לי ביאורו משתי סיבות:
א( מפשט הסוגיה נראה שהמחלוקת היא בדין פלגינן דיבורא ולא מחלוקת חיצונית בענייני שטר.
ב( דוחק לומר שפלגינן דיבורא האמור כאן הוא בכלל פלגינן נאמנות שלא כסוגיה בבא בתרא.
לכן לענ"ד צריך וניתן להסביר את המחלוקת כאן כמחלוקת השייכת לדין פלגינן דיבורא כפשט הסוגיה ואנסה
לעשות זאת דרך שיטת רש"י.

אפשרות ב' – תוכן הדיבור
כפי שאמרנו לעיל ,כל הקושי של ר' אלחנן נובע משום שהלך לשיטתו בפלגינן דיבורא שמודבר על פיצול הדיבור,
אך אם נסביר ע"פ השיטה השנייה שמדובר על חילוק התוכן וע"פ הבנתנו שזהו דין השייך לעולם הדיבור נראה
שהדברים יובנו היטב והסוגיה תיושב עם דין פלגינן דיבורא שבכל הש"ס.
ראשית ,ניתן לומר שאכן מדובר במקרה שהעבד אומר 'בפ"נ ובפ"נ' ונראה לכאורה שאין כלל מקום לקושיית
רעק"א על רש"י שכן כך נראית פשטות לשון הברייתא שנקטה במילה 'מביא' שבכל מקום הכוונה לשליח המביא
גט .ועוד נראה שאם הגמרא רצתה להציג מקרה של סתם עבד המוציא גט תחת ידו לא היתה צריכה כלל לנקוט
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בלשון 'מביא' .ראיה נוספת לשיטת רש"י היא מן ההקשר של הסוגיות בתחילת פרק ראשון אשר עוסקות בעיקר
בגט המצריך קיום של 'בפ"נ ובפ"נ'.
22

היה ניתן לומר

לכאורה לשיטת הראב"ד כי מפני שמדובר שהעבד עצמו מביא את גיטו שלו הרי שיש כאן עדות

של בעל דבר ולכן לא שייך כאן עדות שבטלה מקצתה בטלה כולה וחל דין פלגינן דיבורא ,אולם עומדת לנגדנו
קושיית הרמב"ן שבסוגיה שלנו כלל לא שייך עשמב"כ משום שאין כאן עדות אלא גילוי מילתא בלבד ולכן ארד מן
האפשרות הזו ואציע הבנה אחרת.

ע"פ הבנתנו ,פלגינן דיבורא הוא דין מחודש בדיבור האומר שניתן לחלק בתוכן הדברים שאומר האדם.
נראה שרעק"א הבין ברש"י שהפלגינן דיבורא הוא על העדות של העבד של בפ"נ ובפ"נ ורואים זאת בבירור
מלשונו" :ועל עדות זה דבפנ"כ דהוי עדות קיום מהני העדות לגבי עצמו ולא לגבי נכסים וזה מקרי שפיר בכלל פלגי'
דבוריה דמהני העדות במקצתה".

ע"פ הבנה זו ניתן להסביר שבמקרה שלנו ,העבד בא ומעיד עדות המקיימת את השטר וכתוצאה מזה אמור השטר
להקנות לו את כל האמור בו.
אביי סובר שלא פלגינן דיבורא ולכן אם העבד אינו נאמן לגבי הנכסים הרי שהוא גם אינו נאמן בעדותו לגבי
עצמו .רבא לעומתו סובר שניתן לחלק דיבורו ,ופלגינן דיבורא ,כך שהעבד נאמן לגבי עצמו למרות שאינו נאמן
ביחס לנכסים.
אולם ,לפי פי' זה קשה להבין כיצד שייך הדימוי למחלוקת ר"מ ור"ש ,שם הרי ברור שאין דיבור של עדות מלבד
דיבור השטר.

לכן לענ"ד צריך להסביר אחרת ברש"י,כפירוש ר' אלחנן ,שפלגינן דיבורא שכאן הוא על דיבורו של השטר כפי
שעולה מלשון רש"י:
"מי אמרינן עצמך ונכסיי תרי דבורי נינהו אבל כל נכסיי כיון דבחד דיבורא אתו ליה שחרור עצמו ומתנת

נכסים ...הילכך אי מהימן אהאי מהימן אהאי דלא פלגינן דיבורא או דלמא פלגינן".
רואים די בבירור שהשאלה היא האם ניתן לחלוק את הלשון של 'כל נכסיי' שבשטר .אלא שלא כר' אלחנן אין צורך
להעמיד את המחלוקת בקניין שטר.
במקרה הראשון של השטר שבו כתוב 'עצמך ונכסיי' אין כלל שאלה שכן דיבורו של האדון הכתוב בשטר כבר
מפוצל לשני תכנים שונים וניתן לקיים את האחד ללא תלות בשני.

 22כפי שהסביר בחידושי הר"ן בסנהדרין י .וכן נראה גם מהר"ן על הרי"ף בסוגיין.
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מחלוקת אביי ורבא היא בשאלה האם דין פלגינן דיבורא נאמר גם לגביי דיבור שבשטר.
אם במקרה רגיל היינו אומרים שיש בדיבור 'כל נכסיי' שני דברים -העבד והנכסים ,הרי שכאן ,כיוון שדיבור האדון
נכתב בשטר אחד ,ניתן לומר שלא פ"ד כבעדות רגילה משום שמבחינתנו אין בתוכן הדברים שמקנה האדון שני
דברים נפרדים אלא דבר אחד שהוא קניין הנכסים ולמעשה יש לנו כאן מקרה של חד גופא.
בדיוק כפי המחלוקת בבבא בתרא לגבי 'גירשתי את אישתי למפרע' שחד אמר שפלגינן דיבורא והוא נאמן להבא
משום שיש לו מיגו אע"פ שלמפרע הוא לא נאמן ,וחד אמר שלא פלגינן,ניתן לומר גם כאן.
אביי סובר שכיוון שיש כאן שטר אחד הרי שיש כאן דיבור אחד שאי אפשר לפצלו ואילו רבא לעומתו סובר
שמכיוון שהעבד נאמן על עצמו ניתן להאמינו לכך אע"פ שלא נאמן על הנכסים.
מחלוקת ר"מ-ר"ש שייכת גם היא לשאלה האם ניתן לחלוק דיבור שבשטר ,כדברי רש"י בדעת ר"ש:
"אלמא פלגינן דיבורא דהא כל נכסי קאמר ליה ולא קנה אלא את עצמו ואת נמי דקאמרת עצמו קנה נכסים לא
קנה כר' שמעון סבירא לך".

מבואר ברש"י שר"ש סובר שלמרות שנכתב בשטר 'כל נכסיי' ואילו למעשה מה שנקנה הוא רק העבד לעצמו ,הרי
שזה לא פוגם משום שאנו מסתכלים בדיבור שבשטר על כל התוכן והרי שהנכסים והעבד הם דברים נפרדים ולא
תלויים אחד בשני.

סיכום
טענתי לעיל שמוכח מסוגיין כי משמעות דין פלגינן דיבורא אינה מתמצה דווקא לדיני העדות ,ויש לה השלכות
כלליות על כל היכולת לקבל דיבור לחצאין .כמו כן ,טענתי כי מוכח מסוגיין שפלגינן דיבורא מתייחס לתוכן
העדות ,ולא ללשונה .אחזור כעת על ההוכחה:
העלינו שתי אפשרויות להבין את 'דיבורא':
 .1פיצול בדיבור.
 .2פיצול בתוכן .וניסינו לסמוך את שתי ההבנות בדברי רבותינו הראשונים.
מן ההבנה הראשונה היה לנו קשה מאוד מסוגיין שכן לא נמצא בה אף דיבור .גם אם נאמר שישנו דיבור של 'בפ"נ
ובפ"נ' ע"פ שיטת רש"י אז אנו נתקלים בכמה קשיים שאותם הצגנו כשהמרכזי שבהם הוא מהמשך הסוגייה
המשווה בין מחלוקת אביי-רבא למחלוקת ר"מ-ר"ש אשר שם אין דיבור לכו"ע.
לכן נראה ברור שפלגינן דיבורא מתייחס לתוכן.
הקושי האחרון הוא גם מה שהוביל אותנו להבנה שדין פלגינן דיבורא איננו מתמצה לדיני עדות בלבד אלא שייך
ליכולת הכללית לקבל דיבור לחצאין .מחלוקת ר"מ-ר"ש כלל אינה עוסקת בעדות ולמרות זאת תלתה הגמרא את
שיטת ר"ש בדין פלגינן דיבורא.אלא מכאן מוכח שפלגינן דיבורא עוסק ביכולת לפיצול של כל דיבור ובנידון דידן-
בדיבורו של השטר ועל כך מוסבת מחלוקת אביי ורבא.
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מחוץ למחנה
דן נבון
א.
תנן התם )סנהדרין מ"ב:(:
"נגמר הדין מוציאין אותו לסוקלו .בית הסקילה היה חוץ לבית דין שנאמר "הוצא את המקלל"."...

הגמרא מחפשת את המקור לכך שצריך לסוקלו מחוץ לבית דין:
"מנהני מילי?  -דתנו רבנן :הוצא את המקלל אל מחוץ למחנה  -חוץ לשלש מחנות .אתה אומר חוץ לשלש
מחנות ,או אינו אלא חוץ למחנה אחת? נאמר כאן מחוץ למחנה ונאמר בפרים הנשרפין חוץ למחנה מה
להלן חוץ לשלש מחנות  -אף כאן חוץ לשלש מחנות ...ולילף משחוטי חוץ ,מה להלן  -חוץ למחנה אחת,
אף כאן  -חוץ למחנה אחת!  -מסתברא מפרים הנשרפין הוה ליה למילף שכן :הוצא אל מחוץ למחנה,
מכשיר ,ומכפר - .אדרבה ,משחוטי חוץ הוה ליה למילף ,שכן :אדם ,חוטא ,בנשמה ,פיגול - .מכשיר
ממכשיר עדיף ליה".

הגמרא אומרת שישנם שני מקורות מהם ניתן ללמוד על מקום ההוצאה להורג:
א .פרים הנשרפים ,שצריך לשורפם מחוץ למחנה ישראל.
ב .שחוטי חוץ  -התורה אסרה שחיטה מחוץ למקדש וכינתה זאת "מחוץ למחנה".
הגמרא מכריעה שיש ללמוד מפרים הנשרפים מאחר שיש שלוש קריטריונים משותפים  -ישנו ציווי להוציא מחוץ
למחנה ,ההוצאה היא הכשר המצווה וכפרה .אמנם לשחוטי חוץ יש קריטריונים משותפים רבים ,אך ההבדל ניכר -
בפרים ובמיתת בית דין מדובר על הוצאה שהיא מצווה אופרטיבית ,ואילו שחוטי חוץ מתאר פעילות אסורה
שהתרחשה מחוץ למחנה.
הגמרא בדף נ"ב .עוסקת בלימוד מקביל בנוגע למיתה בשריפה .הגמרא מתלבטת האם עוסקים בשריפת הגוף ,או
בהמתה שאיננה פוגעת בגוף  -כפי שנפסק למסקנה .הגמרא מציעה שני מקורות לאפשרות האחרונה  -מיתת
הנשרפים מעדת קורח פרשת קורח ,ומיתת בני אהרון .אמנם ,עולה הקושיא מדוע לא ללמוד מפרים הנשרפים:
"ונילף מפרים הנשרפים ,מה להלן שריפה ממש  -אף כאן שריפה ממש!  -מסתברא ,מאדם הוה ליה
למילף ,שכן :אדם ,חוטא ,נשמה ,פיגול - .אדרבה ,מפרים הנשרפים הוה ליה למילף ,שכן :מכשיר לדורות.
 -הנך נפישין".

לבסוף ,הגמרא מעדיפה את האופציות הקודמות בגלל נקודות הדימיון הרבות למיתת בית דין.
תוספות במקום מקשה:
"שכן מכשיר  -תימה דלא חשיב מכפר כדאמר בפרק נגמר הדין )לעיל דף מב."(.
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תוספות תמה מדוע הגמרא לא מוסיפה לדמיון בין פרים למיתה בשריפה את הכפרה הנגרמת על ידם .נראה
שיישוב קושיית התוספות בעזרת הבחנה מהותית עשוי להבהיר הלכות רבות במיתות בית דין.
ראשית ,יש להבחין בכך שהסוגיות עוסקות בנושאים שונים ,הסוגיא בדף מ"ב :עוסקת בהוצאה מחוץ למחנה,
והסוגיה בדף נ"ב .עוסקת בבירור אופן השריפה .אף על פי ששני הפרטים הם חלק מתהליך ההמתה ,מדובר
בפעולות שונות .יחד עם זאת ,נראה שעובדה זו לא מסייעת לבאר את השמטת מרכיב הכפרה מדף נב ,.שהרי
שריפת מחוייב המיתה היא תכלית התהליך ,ולכן ,לכאורה ,היא מוקד הכפרה .לעומת זאת ,נראה שפעולת ההוצאה
מחוץ למחנה לכשעצמה היא פעולה חסרת משמעות .מיקום ההריגה הוא מחוץ למחנה ,ולשם כך צריך להעתיקו
לשם .אם כן ,הקושיה שמתעוררת חמורה אף יותר משנראה במבט ראשון – לא מובן מדוע הגמרא מנכסת את
מרכיב הכפרה דווקא להוצאה ,ולא להמתה בשריפה.
1

אמנם ,רש"י )מ"ב :ד"ה "הוצא"( מסביר שההוצאה מכפרת :
" ...ומחוץ למחנה האמור בשניהם הכשר מצותן בכך ,ומחוץ למחנה האמור בשחוטי חוץ אין הכשירן אלא
עבירה היא ,ובמקלל ופרים מכפר הוצאתן כדאמרינן )סנהדרין מג ,א( במתניתין היום הזה אתה עכור כו'."...

רש"י מוכיח את שיטתו מהמשנה בדף

)מג(:

האומרת שהוידוי מכפר )"ומנין שכיפר לו וידויו"( .מהמשנה ,אכן עולה

שהמיתה מכפרת ,אך לא מובן כלל כיצד היא מלמדת על דין 'מחוץ למחנה' ועל כך שיש בו מימד של כפרה.

ב.
לשם בירור העניין ,נעסוק בכפרה של מומתי בית דין ,ונתמקד בבירור הגורמים לכפרה.
נפתח במשנה שרש"י הזכיר:
"היה רחוק מבית הסקילה כעשר אמות ,אומרים לו :התודה ,שכן דרך כל המומתין מתודין ,שכל המתודה
יש לו חלק לעולם הבא .שכן מצינו בעכן ,שאמר לו יהושע" :בני שים נא כבוד ]לה'[ אלהי ישראל ותן לו
תודה ...ויען עכן את יהושע ויאמר אמנה אנכי חטאתי וכזאת וכזאת וגו'" .ומנין שכיפר לו וידויו  -שנאמר:
"ויאמר יהושע מה עכרתנו יעכרך ה' ביום הזה" ,ביום הזה אתה עכור ,ואי אתה עכור לעולם הבא".
2

המשנה מבארת שהוידוי מכפר למומתי בית דין  .לעומת זאת ,המיתה עצמה אינה מכפרת כפי שנראה להלן.
המשנה בדף מו .פוסקת שלא היו קוברין את מומתי בית דין בקברי אבותיהם ,והגמרא בדף מז :מבארת שהטעם
לכך הוא שאין קוברין צדיק אצל רשע .הגמרא מקשה :הרי עוונו התכפר לו על ידי מיתה ,ולכן אין סיבה להימנע
מלקוברו בקברי ישראל ,ואביי משיב:

1
2

אמנם ר' יוסף ענגיל ב'בית האוצר' ח"א קנ"ב מפרש שכוונת רש"י היא לתהליך כולו .אך מלשון רש"י לא משמע כך.
הרמב"ן בפירושו על התורה )ויקרא א ט( טוען שהקרבן הוא תמורה למותו של האדם .חלק מדיני הקרבנות נועדו להחדיר
במקריב תחושה שהוא היה אמור לתת את נפשו .קשה שלא להבחין בדימיון להמתה בבית דין .המומת מקביל לקרבן ,ובית
נפ ֱתח את ההשוואה על ידי דיון בקרבנות מסוימים
הדין מקבילים לכהנים .הוידוי משלים את התמונה .בסוף המאמר ַ
המקבילים למיתות בית דין.
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"אמר ליה אביי :מי סברת מת מתוך רשעו הויא ליה כפרה? מת מתוך רשעו  -לא הויא ליה כפרה ...אמר
ליה אביי :מי קא מדמית הרוגי מלכות להרוגי בית דין? הרוגי מלכות ,כיון דשלא בדין קא מיקטלי  -הויא
להו כפרה ,הרוגי בית דין כיון דבדין קא מיקטלי  -לא הוי להו כפרה".

אביי טוען שמיתת בי"ד איננה מכפרת ,ובעקבות קושיה של רבא הוא מחלק – מוות כדין ,במשפט ,לא גורם
לכפרה; מוות שלא כדין ,על ידי אויב ,גורם לכפרה.
כעת ,האמוראים עוברים להוכחה מדין קבורה במומת בבית דין:
"תדע ,דתנן :לא היו קוברין אותו בקברות אבותיו .ואי סלקא דעתך כיון דאיקטול הויא להו כפרה -
ליקברו!  -מיתה וקבורה בעינן .מותיב רב אדא בר אהבה :לא היו מתאבלין אלא אוננין ,שאין אנינות אלא
בלב .ואי סלקא דעתך כיון דאיקבור הויא להו כפרה – ליאבלו?! בעינן נמי עיכול בשר! דיקא נמי ,דקתני:
נתעכל הבשר מלקטין את העצמות וקוברין אותן במקומן ,שמע מינה .רב אשי אמר :אבילות מאימתי קא
מתחלת  -מסתימת הגולל ,כפרה מאימתי קא הויא  -מכי חזו צערא דקברא פורתא .הלכך ,הואיל ואידחו
 -ידחו - .אי הכי למה לי עיכול בשר?  -משום דלא אפשר".

משנתנו אומרת שלא היו קוברים אותו בקבורת אבותיו ,ומוכח ממנה שהמיתה לא מהווה כפרה ,שהרי הוא נחשב
רשע גם לאחר מיתתו .הגמרא מסבירה שאף לשיטת רבא ,הסובר שמיתת בית דין גורמת לכפרה ,הכפרה נשלמת
בקבורה .רב אדא בר אהבה מקשה מדוע משפחת המומת לא מתאבלת ,שהרי האבלות חלה לאחר הקבורה ,ואז
לכאורה חלה כבר הכפרה .הגמרא משיבה שהכפרה מסתיימת בעיכול הבשר .רב אשי מציע תירוץ אחר :הכפרה
מסתיימת מעט לאחר הקבורה ,אך זמן חלותה של האבלות הוא כבר בסיום הקבורה .מאחר שהאבלות לא חלה
בזמנה המקורי ,היא לא חלה כלל.
דברי הגמרא נראים מוזרים .לכאורה ,כפרה קשורה בעונש ,וקשה לתפוס את הקבורה ככזו .אלא ששאלה זו תלויה
בסוגיה מפורשת בדף )מ"ו:(:
"איבעיא להו :קבורה משום ביזיונא הוא או משום כפרה הוא .למאי נפקא מינה?."...

על אף שקשרנו שתי סוגיות בקשרי ידידות ,הקושי שהעלנו לא התקהה.
אמנם הסוגיה העוסקת בתכלית הקבורה אינה פושטת את שאלתה ,אך הראשונים מוכיחים מדברי הגמרא במקום
אחר )מ"ו (.שקבורה אינה משום כפרה:
"ר' נתן אומר :סימן יפה למת שנפרעין ממנו לאחר מיתה .מת שלא נספד ולא נקבר או שחיה גוררתו או
שהיו גשמים מזלפין על מטתו זהו סימן יפה למת".

הרמ"ה פושט מדברי ר' נתן את ספק הגמרא – קבורה אמשום ביזיונא ,שהרי מבחינת כפרה  -מניעת הקבורה
עדיפה .הכרעה זו מחריפה את קושייתנו :מדוע כפרת המומתים נשלמת בקבורתם? בנוסף לכך ,יש לבחון האם יש
הבדל בין קבורה רגילה ,לקבורת מומתי בית דין.
נראה שניתן ליישב את הקשיים השונים ,על פי דברי רש"י לעיל .כזכור ,רש"י אמר שההוצאה מחוץ למחנה
מכפרת .ייתכן שההוצאה מחוץ למחנה היא המאפיין המרכזי של מיתות בית דין .משמעותו של תהליך מיתת בית-
דין כולו הוא הוצאה ממחנה ישראל ,מקהל ה' ,ומעשה ההוצאה הוא הביטוי המובהק לעיקרון זה .ההמתה עצמה
מוציאה את החוטא מהעולם בפועל .נראה שהלכות נוספות השזורות בתהליך ההמתה מתבהרות לאור עיקרון זה.
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נפתח בקבורה .כאשר הגמרא דנה במת רגיל ,כפרה קשורה לעונש וביזיון; כאשר המת מוטל בביזיון ללא קבורה,
בזיונו הוא כפרתו .לעומת זאת ,בקבורת חייבי מיתות בית דין אנו בוחנים את המשמעות המהותית של הקבורה.
ייתכן שהקבורה מבודדת את הנקבר מהעטיפה המגוננת של החברה .בקבר הנקבר חשוף למזיקים שונים ללא
הגנה .האמוראים הסבירו ש"בעינן נמי עיכול בשר" .קבורת מומתי בית דין ממשיכה את הוקעתם ובידודם ,בניגוד
למת רגיל .האמוראים נחלקו האם נדרש עיכול בשר מלא' :בעינן נמי עיכול בשר' ,או שמא די בהתחלת התהליך:
'מכי חזא צערא דקברא פורתא' .עיקרון זה מתבטא אף במקום הקבורה :מומתי בית דין אינם נקברים בקברי
אבותיהם ,אלא מחוץ למחנה ישראל.
ציווי דומה מצווה התורה בנוגע לצרוע

)ויקרא יב ,מה-מו(:

שר
רוע וְ ַעל ָׂשפָ ם י ְַעטֶ ה וְ ָטמֵ א ָטמֵ א י ְִק ָראָּ :כל יְמֵ י אֲ ׁ ֶ
ֹאשוֹ י ְִהיֶה פָ ּ ַ
יו ְפ ֻר ִמים וְ ר ׁ
רוע אֲ ׁ ֶ
"וְ הַ צָ ּ ּ ַ
שר ּבוֹ הַ ּ ֶנגַע ְ ּבגָ ָדיו י ְִה ּ
חוץ לַ ּמַ ֲחנֶה מוֹ ָׁשבוֹ ":
הוא ָּב ָדד י ׁ ֵ
ֵשב ִמ ּ
הַ ּ ֶנגַע ּבוֹ י ְִט ָמא ָטמֵ א ּ

כמו הצרוע ,המומת צריך להיות בודד ונפרד מקהל ישראל .הציווי "מחוץ למחנה מושבו" המתייחס למצורע,
מיושם במיתות בית דין.
העונש מקביל לחטא .העבירה נעשית בפני עדים שהתרו בחוטאים על משמעות מעשיהם .עשיית עבירה בפורום
3

זה מהווה הצהרה על פרישה מהציבור ,וסלידה מערכיו .
לפי הצעתנו ,מובנת הוכחת רש"י )מב (:שהוצאה מכפרת מוידויו של עכן .המשנה אומרת:
"'ויאמר יהושע מה עכרתנו יעכרך ה' ביום הזה'  -ביום הזה אתה עכור ,ואי אתה עכור לעולם הבא".

לאור האמור ,יהושע אומר לעכן שבעולם הזה הוא עכור ,דהיינו מוקע ומוצא מכלל ישראל ,ועל ידי כך אינו עכור
לעולם הבא.

ג.
נסביר את פרטי ביצוע ההוצאה להורג לאור דברינו.
המשנה בדף מה .אומרת:
"בית הסקילה היה גבוה שתי קומות .אחד מן העדים דוחפו על מתניו ,נהפך על לבו  -הופכו על מתניו ,ואם
מת בה  -יצא .ואם לאו  -השני נוטל את האבן ונותנו על לבו .אם מת בה  -יצא ,ואם לאו  -רגימתו בכל
ישראל .שנאמר" :יד העדים תהיה בו בראשונה להמיתו ויד כל העם באחרונה"".

המשנה אומרת שהסקילה מתבצעת במספר שלבים :תחילה ,מפילים אותו מבניין ,בשאיפה שימות בנפילתו.
הגמרא לומדת שדחייה )המתה על ידי חביטה בקרקע( שווה לסקילה .אמנם ,היא מקדימה דחייה .לדברינו ,ייתכן
שפעולת הדחייה משקפת הוצאה מתחומנו למקום אחר.
3

הרא"ש במו"ק פ"ג סי' נ"ט משווה את הרוגי בית דין לפורש מדרכי ציבור ,מאחר שהרוגי בית דין קיבלו התראה ואמרו שהם
עוברים על מנת כן .הוא מסביר שמסיבה זו אין קרוביו מתאבלין עליו.
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שנית ,המשנה אומרת ,שאם לא נהרג על ידי סקילת העדים נהרג ביד כל ישראל .המשנה מביאה פסוק ,נביא אותו
במלואו )דברים י"ז ז'(:
וב ַע ְר ּ ָת הָ ָרע ִמ ִ ּק ְר ּ ֶב ָך".
אשֹנָה לַ ה ֲִמיתוֹ וְ יַד ָּכל הָ ָעם ָּב ַא ֲחרֹנָה ּ ִ
"יַד הָ ֵע ִדים ִּת ְהיֶה ּבוֹ בָ ִר ׁ

כל ישראל מצווים להשתתף בהמתה זו .דין זה ברור לאור העובדה שמהות ההריגה היא סילוקו מעם ישראל -
4

"ובערת הרע מקרבך"  .קיום המצווה נעשה בהוקעה נפשית של הציבור ,ולכן למעשי המצווה אופי פומבי בכך
שהציבור שותף פעיל להמתה.

ד.
המשנה בדף מו .פוסקת:
"ולא היו קוברין אותו בקברות אבותיו ,אלא שתי בתי קברות היו מתוקנין לבית דין; אחת לנהרגין
ולנחנקין ,ואחת לנסקלין ולנשרפין".

לדברי המשנה ,היו מפרידים בין המומתים במיתות החמורות  -סקילה ושריפה ,לבין המומתים במיתות הקלות -
הרג וחנק .בהקשר זה עולה שאלה יסודית :מה משמעותן של דרכי ההמתה השונות? התשובה האינטואיטיבית
היא שהסבל הנלווה לתהליך ההמתה שונה .לפי הבנה זו ,נתקשה להתמודד עם מגמתם של חז"ל להקל את סבלו
של הנהרג ע"פ הדרשה "'ואהבת את רעך כמוך'  -ברור לו מיתה יפה" )מה .(.יתר על כן ,הגמרא

)מג(.

פוסקת שצריך

להשקות את המוצא להורג כך שיהיה שיכור בזמן מיתתו:
"היוצא ליהרג משקין אותו קורט של לבונה בכוס של יין כדי שתטרף דעתו ,שנאמר )משלי ל"א ו'(" :תנו
שכר לאובד ויין למרי נפש".

אם הסקילה נועדה לגרום סבל לחוטא ,השקייתו תהיה חתירה תחת רצון התורה .על פי זה נראה ,שההבחנה בין
ארבע מיתות בית דין היא מהותית .מסתבר שאופיין של המיתות השונות מקביל לאופי החטאים המובילים אליהן.
אם כן ,נוכל לאפיין את דרכי ההמתה על ידי עיון בהלכותיהן ,בחטאים הרלוונטיים ,ובהתייחסויות השונות
בגמרא.
נבחין בין סקילה לשאר מיתות בית דין ,כאשר נתמקד בשריפה השניה לה בחומרתה .המשנה אומרת:
"כל הנסקלין נתלין ,דברי רבי אליעזר ,וחכמים אומרים :אינו נתלה אלא המגדף והעובד עבודה זרה".

4

ניתן להסביר מצווה זו על פי דברי התורה בפסוק י"ג )בפרק יז( העוסק בזקן ממרא" :וְ ָכל ָה ָעם יִ ְשׁ ְמעוּ וְ יִ ָראוּ וְ לֹא יְ זִ ידוּן עוֹד".
הפומביות מצטרפת להוצאה להורג למען תועלת חינוכית.

מאידך ,ביטוי זה מופיע רק בזקן וממרא ,וייתכן שיש הבדל בין המקרים .ראשית ,זקן ממרא נידון בחנק כמבואר במשנה בסנהדרין
פד ,:ולהלן נבחין בין המיתות השונות .ואף שלשיטת ר' עקיבא ממיתים אותו בפני הרבים בשביל האפקט הציבורי הנדרש
בפסוקנו ,אך בסנהדרין פ"ח :הגמרא מסבירה שמיתתו של זקן ממרא איננה סקילה משום שיסוד מיתתו הוא "שלא ירבו
מחלוקות בישראל" .מימד ההרתעה תופס מקום משמעותי יותר ממימד הענישה .חומרת חטאו איננה בעמידה על דעתו )שהיא
לגיטימית מבחינה עקרונית( ,אלא באפקט הציבורי של מעשיו .ועפ"ז ,מסתבר שיש לחלק בין המקרים.
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לשתי השיטות במשנה ,תלייה ייחודית רק לנסקלין ,אלא שלשיטת חכמים רק חלק מהנסקלין נתלין.
שנית ,בעוד גופם של הנהרגים בשאר מיתות לא נפגע מבחינה חיצונית ,מצבו של הנסקל שונה ,ואכמ"ל .הגמרא
לומדת מדרשה שהשריפה תתבצע כך ש"שריפת נשמה וגוף קיים" )נב .(.זאת אומרת ,שאיבריו הפנימיים נפגעים
בלבד ,בניגוד להבנה הפשוטה ששורפים את גופו ממש.
הגמרא בדף נב :מוכיחה שסתם מיתה הכתובה בתורה היא בחנק:
"רבי אומר :נאמר מיתה בידי שמים ,ונאמר מיתה בידי אדם .מה מיתה האמורה בידי שמים  -מיתה שאין
בה רושם ,אף מיתה האמורה בידי אדם  -מיתה שאין בה רושם - .ואימא שריפה!."...

התורה לא פירשה את אופן ההריגה של רבים מחייבי מיתת בית דין .הגמרא עוסקת בבירור השאלה .רבי פירש
שהמילה 'מיתה' מקבילה למיתה בידי שמיים ,כך שהגוף נשאר שלם ' -מיתה שאין בה רושם' .הגמרא מקשה :הרי
גם שריפה היא מיתה שאין בה רושם  -כמו חנק .תשובתה של הגמרא אינה מענייננו .מכל מקום ,הגמרא מאפיינת
את ההמתה בשריפה ,כמו גם בחנק ,כמיתה שאין בה רושם .נוסיף על דבריה ,שההמתה בשריפה חסרה את
המאפיינים הציבוריים הקיימים בסקילה .כנראה ,המוקד הוא עצם המתתו ,שאמורה להקביל למיתה טבעית.
שיטת הרמ"ה

)בדף מב(:

משלימה את התמונה .לשיטתו ,רק בסקילה נאמר הדין של הוצאה מחוץ למחנה .על פי

דרכנו נסביר שההוצאה מחוץ למחנה היא חלק מהתייחסות ציבורית של הוקעה ,שאינה שייכת כלל לשריפה.

איפיון החטאים
ננסה לאפיין את החטאים המחייבים סקילה .אומר הרמב"ם )סנהדרין ט"ו י'(:
"כל הנסקלין שבתורה שמונה עשר ,ואלו הן :הבא על האם ,ועל אשת אב ,ועל כלתו ,ועל נערה מאורסה,
ועל הזכור ,והשוכב עם בהמה ,והאשה המביאה את הבהמה עליה ,והמגדף ,ועובד עכו"ם ,והנותן מזרעו
למולך ,ובעל אוב ,ובעל ידעוני ,והמסית ,והמדיח ,והמכשף ,והמחלל את השבת ,ומקלל אביו או אמו ,ובן
סורר ומורה".

נראה שניתן לאפיין את קבוצת חייבי הסקילה כשוברי טאבו .אע"ג שיהיו מקרים שנתקשה להבחין ביניהם בצורה
חדה – כגון הבא על כלתו בסקילה ,לעומת הבא על בתו המומת בשריפה ,החלוקה עדיין מסתברת .במקביל לכך,
תשובת המשקל תהיה בהוקעה ציבורית ,שאף עשויה לסייע לבניית הטאבו מחדש.
5

ייתכן שהמגדף הוא אביהם של הנסקלים  .התורה בסוף פרשת שלח אומרת:
הוא ְמג ֵ ַּדף וְ נִ ְכ ְר ָתה הַ ּנֶפֶ ׁש הַ ִהוא ִמ ֶּק ֶרב ַע ּ ָמ ּהּ ִ :כי ְדבַ ר
שה ְ ּביָד ָר ָמה ִמן הָ ֶאזְ ָרח ּ ִ
שר ּ ַתעֲ ֶׂ
"וְ הַ ּנֶפֶ ׁש אֲ ׁ ֶ
ומן הַ ּגֵר ֶאת ה' ּ
יש ְמק ׁ ֵֹש ׁש
או ִא ׁ
יו ְבנֵי ְ ׂ
יִש ָר ֵאל ּ ַב ּ ִמ ְד ָּבר ַויּ ְִמ ְצ ּ
ה' ָּבזָה וְ ֶאת ִמ ְצוָתוֹ הֵ פַ ר ִה ָּכ ֵרת ִּת ָּכ ֵרת הַ ּנֶפֶ ׁש הַ ִהוא עֲ וֹ נָה בָ ּה :פ ַויּ ְִה ּ
ֹתו
יחו א ֹ
יבו אֹתוֹ הַ ּמ ְֹצ ִאים אֹתוֹ ְמק ׁ ֵֹש ׁש ֵע ִצים ֶאל מ ׁ ֶ
ֵע ִצים ְ ּביוֹ ם הַ ּ ׁ ַ
ֹשה וְ ֶאל ַא ֲהרֹן וְ ֶאל ָּכל הָ ֵע ָדהַ :ו ַיּ ִ ּנ ּ
ש ָּבתַ :ויּ ְַק ִר ּ

 5עיין ב"תקווה ממעמקים" פרק ראשון הערה ..48
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חוץ
יומַ ת הָ ִא ׁ
שה לוֹ  :ס ַויֹּאמֶ ר ה' ֶאל מ ׁ ֶ
ּ ַב ּ ִמ ְ ׁש ָמר ִ ּכי לֹא פ ַֹר ׁש מַ ה יּ ֵָע ֶׂ
יש ָרגוֹ ם אֹתוֹ בָ אֲ בָ נִ ים ָּכל הָ ֵע ָדה ִמ ּ
ֹשה מוֹ ת ּ
ֹשה".
מו אֹתוֹ ָּבאֲ בָ נִ ים ַו ָיּמֹת ּ ַכאֲ ׁ ֶשר ִצ ּוָה ה' ֶאת מ ׁ ֶ
יאו ֹ
חוץ לַ ּמַ ֲחנֶה ַויּ ְִר ְ ּג ּ
אתוֹ ָּכל הָ ֵע ָדה ֶאל ִמ ּ
לַ ּמַ ֲחנֶהַ :ויּ ִֹצ ּ

הפסוק מאפיין את החוטא 'כעושה ביד רמה' החוטא באופן הצהרתי ופומבי ,ולא מזכיר חטא ספיציפי .חז"ל
בכריתות ז :לומדים מפסוק זה שדינו של מגדף בלא עדים והתראה – בכרת .נראה שגידוף הוא המודל לעברות
6

הצהרתיות  .לפי הבנה זו ,מובנת דעת ר' אליעזר שהמגדף ועובד ע"ז בלבד נתלים ,שהרי הם שוללים את אמונתו
היסודית של עם ישראל .המקור להוצאה מחוץ למחנה מופיעה בפרשיית המקושש הסמוכה .הרמב"ן על התורה
מפרש שסמיכות הפרשיות היא כרונולוגית בלבד .על פי דרכנו ,חילול שבת הראשון הוא שבירת הטאבו הראשונה,
ולכן ראויה פרשת המקושש ללמד את דיני הסקילה.

היבטים רוחניים
מלבד המובנים ההלכתיים ,יש משמעות רוחנית להוצאה מחוץ למחנה .היחס בין מיתות בית דין ,או חלקן ,לכרת
איננו ברור דיו ,אך ברור שהוא קיים .בפרשיית המולך מתואר לצד ציווי הסקילה ,כרת בידי שמיים .פרשני התורה
נחלקו בפירוש הפרשייה .הספורנו מסביר שהכרת הוא המשך של הסקילה .אבן עזרא מציע שאלו אפשרויות
חלופיות – אם אנו לא נסקלהו ,הקב"ה יכרתהו .הסקילה מהווה תחליף לכרת.
נפש החיים )ש"א פי"ט( מסביר את משמעותו הקבלית של הכרת:
"וענין הכרת הוא ,שבחינת הנפש נפסק ונכרת משרשו העליון ,וינתק החבל שהיה קשור ומדובק בו עד הנה
על ידי התקשרות הנ"ל".

חיותו של יהודי מתקבלת מקישורו ל'שרשו העליון' ,שהוא הקב"ה .קישור זה נגרם מהכללתו בעם ישראל ,שהרי
7

'קודשא בריך הוא ,ישראל ואורייתא חד הוא'  .הוצאה מקהל ה' בעולם הזה מקבילה או מחליפה את הוצאתו בעולם
הבא .בדרשות מוהר"ח )עמ' תז בהוצאת יששכר דב רובין( הוא מוסיף שמיתה יכולה למנוע את הכרת ,כשיטת האב"ע:
"אבל במוסר עצמו למיתה על התשובה בודאי יכפרו עונותיו ,ויחזור להתקשר להקב"ה כביכול".

לסיכום ,ההוצאה מקהל ה' מתבטאת במעשה העבירה; בכריתת החוטא משורשו הרוחני; ובמצוות הריגתו.

ה .שיטת הרמב"ם
הרמב"ם חולק על הרמ"ה .הרמ"ה סובר ,כאמור ,שרק הסקילה נעשית מחוץ למחנה .לפי הרמב"ם ,כל מיתות בית
דין מתבצעות מחוץ למחנה .בנוסף ,הרמב"ם מחדש דין מעניין שעשוי לשפוך אור חדש על דיוננו:

6

הגמרא במט :מסדרת את חומרת ארבע מיתות בית הדין .לשם כך ,היא בוחרת חטא מסוים כמייצג של כל מיתה .הגמרא אומרת:
"סקילה חמורה משריפה שכן ניתנה למגדף ולעובד ע"ג .מאי חומרא? שכן פושט ידו בעיקר."...

 7למעוניינים בניסוח פחות מיסטי ,ניתן לעיין ב'אדם וביתו' עמ' .141
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"ומקום שהורגין בו בית דין היה חוץ לבית דין ורחוק מבית דין ,שנאמר הוצא את המקלל אל מחוץ למחנה,
ויראה לי שיהיה רחוק כמו ששה מילין כמו שהיה בין בית דינו של משה רבינו שהיה לפני פתח אהל מועד
ובין מחנה ישראל" )סנהדרין יב ג(

בניגוד לקו שהובלנו עד כה ,לפיו הוצאה מחוץ למחנה היא מעשה של הוקעה והרחקה ,הרמב"ם מסנף דין זה
למקום ההריגה ,ולא לפעולת ההוצאה .בנוסף לכך ,הוא מוסיף השוואה מעניינת בין מיקום ההריגה ובין מיקום
אוהלו של משה .בעקבות חטא העגל משה עבר למסלול של הנהגה מחוץ למחנה .על פי השוואה זו נראה ,שאף
בית הדין – כאשר הם הורגים חוטאים – עוברים לתפקיד אחר .בשיטת הרמב"ם נראה ,שמיקום ההמתה זהה לכל
אופני המיתה השונים .מאחר שמיקום ההמתות נובע מתפקוד בית הדין ,ואיננו חלק מהותי מתהליך ההוצאה ,אין
מקום לחלק בין מיתות שונות.
נעמוד על תפקידו של בית הדין .בריש הל' סנהדרין אומר הרמב"ם:
"מצות עשה של תורה למנות שופטים ושוטרים בכל מדינה ומדינה ובכל פלך ופלך שנאמר שופטים
ושוטרים תתן לך בכל שעריך ,שופטים אלו הדיינים הקבועין בבית דין ובעלי דינין באים לפניהם ,שוטרים
אלו בעלי מקל ורצועה והם עומדים לפני הדיינין המסבבין בשווקים וברחובות ועל החנויות לתקן השערים
והמדות ולהכות כל מעוות וכל מעשיהם ע"פ הדיינים וכל שיראו בו עוות דבר מביאין אותו לבית דין ודנין
אותו כפי רשעו".

8

בהגדרת תפקיד בית הדין הרמב"ם מתייחס לדאגה לתקינות החברה בלבד  .תפקיד הדיינים הוא לדון בעלי דין
9

שבאים לפניהם ,ותפקיד שוטריהם 'לתקן השערים והמדות ולהכות כל מעוות'  .יש שני דגמים עקרוניים של
מערכות משפט :אחת ,מונעת פגיעה בזולת – פיזית ,ממונית או רוחנית; השניה ,דואגת למימוש ערכים .הרמב"ם
בהלכות סנהדרין מדבר רק על המודל הראשון.
אם תפקיד בית הדין הוא מימוש הצדק ,אין הבדל בין כפייה על השערים ,להריגת חוטאים .אך אם תפקיד בית דין
הוא שלמות החברה ותקינותה – כפי שעולה מדברי הרמב"ם בהלכות – הריגת חוטאים היא מקרה קצה .בית דין
נאלצים לפגוע בחלקים מסוימים בחברה כדי לשמור על תקינותה.
תפקידם של בית הדין כממונים על שלמות החברה דורש הימצאות בתוך מחנה ישראל .אך פעילות של כילוי
קוצים מכרם המחנה לא יכולה להתבצע בתוכו.

8

לעומת זאת ,בספר המצוות עשה קע"ו התמונה הפוכה" :היא שצוונו למנות שופטים ושוטרים שיכריחו לעשות מצות התורה
ויחזירו את הנוטים מדרך האמת אליה על כרחם ,ויצוו לעשות טוב ויחזרו מהרע ויעמידו הגדרים על העובר ,עד שלא יהיו
מצות התורה ואזהרותיה נדונית לפי אמונת כל איש"  .לפי ספר המצוות תפקיד בית הדין הוא לכפות את העם לקיים את
התורה.

 9יש להתלבט מה משמעות הביטוי 'מעוות' .מסתבר שזה המשך של תיקון השערים והמידות.
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השתא דאתינן להכי ,נראה שלשיטת רש"י קיימות שתי הבחינות – ההוצאה כמעשה ,ו'מחוץ למחנה' כמיקום
ההריגה .נצטט את דברי רש"י שנית:
"ומחוץ למחנה האמור בשניהם ,הכשר מצותן בכך ,ומחוץ למחנה האמור בשחוטי חוץ אין הכשירן אלא
עבירה היא .ובמקלל ופרים מכפר הוצאתן."...

ו.
נחזור להוצאת הפרים .לפני כן ,נתייחס לדישון המזבח שהגמרא בה פתחנו למדה ממנו על הוצאת הפרים .יש
קושי בהסתכלות על פעולה זו כמכפרת .לכאורה ,משמעותה היא סילוק אשפה בצורה מכובדת גרידא .יתר על כן,
הגמרא ביומא כג :אומרת שדישון המזבח לא נעשה בבגדי כהונה:
"דתנא דבי ר' ישמעאל :בגדים שבשל בהן קדרה לרבו ,לא ימזוג בהן כוס לרבו".
דישון המזבח לא נעשה בבגדי כהונה ,בגלל הפער המהותי בינו ובין עבודות המקדש הרגילות.
10

כפי שראינו ,הגמרא בדף מב :אפיינה את דישון המזבח ככפרה  .ייתכן שלמרות הפער החריף בין דישון המזבח
לעבודות הרגילות ,אף זו עבודה .עבודת מקדש רגילה עוסקת בפעולות של קרבה לקב"ה ,ומחייבת בגדים ייצוגיים
' -לכבוד ולתפארת'

)שמות כח ,ב'

ו-מ'( .אך ישנה עבודה הפוכה ,והיא סילוק הפסולת מהמקדש .שני הפנים של

הכהנים מקבילים לשני הפנים של בית דין .תפקודו הרגיל של בית הוא בתוך מחנה ישראל ,והשגחה על שלמותו
ותקינותו .תפקידם מחייב לעיתים התנהלות הפוכה  -סילוק פסולת מהמחנה.
כיצד נסביר את חובת הוצאת פרים הנשרפים? נעיין בקרבנות בהם נאמר דין זה .התורה מצווה על הוצאת הפרים
בחטאת כהן משיח ,ובחטאת הקהל .ההיבט הציבורי משותף לשניהם .מסתבר שמשמעות קרבנות אלו מקבילה
לשעיר לעזאזל ,שהוקעתו – הוצאתו מחוץ למחנה – מכפרת על הציבור.

כעת ,נחזור לקושיית תוספות בדף נב – .הכפרה במיתה בשריפה היא בעצם ההמתה ,ואילו ההמתה בסקילה היא
בתהליך ההוצאה ממחנה ישראל – שראשיתו במעשה ההוצאה ,וסופו בתלייה ובקבורה .הגמרא בדף נב .השוותה
בין שריפתם של הפרים ,לשריפה של חייבי מיתה ,אך לא הזכירה את אלמנט הכפרה ,כפי שהעירו תוספות במקום.
על פי דברינו ,נראה שאין מקום להשוות בין הכפרה המושגת על ידי שתי השריפות .הכפרה בהמתה בשריפה
מתקבלת מעצם הפסקת החיים .לעומת זאת ,שריפת הפרים היא פרט החותם את תהליך ההוצאה מהמקדש,
שנושא אופי של עבודה מכפרת.

 10בייחוד לשיטת רש"י שהסביר שעצם ההוצאה מכפרת.
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שני דינים בקידושין ?
בירור החקירה לאור סוגיות שיור בגירושין )גיטין דף פב(
אלישע לוינשטרן

החקירה
ראשונים ואחרונים בסוגיות אחרות
שיור בגירושין
שיור בקידושין
עוד הוכחות מסוגיית שיור
סיכום

החקירה
1

2

יש שתי משמעויות עקרוניות למעמד אשת איש :זיקתה לבעלה ,ואיסורה על כל העולם .היחס ביניהם טעון
ביאור .לצורך כך ,יש לחקור האם ,מבחינה מהותית ,עצמות הקידושין היא דבר אחד ,ושתי משמעויות אלו הן רק
ביטוייה השונים ,או שאלו שני דברים שונים.
ננסה לבאר את היחס בין שתי המשמעויות לפי שני צדדי החקירה.
אם מהותית קידושין הם דבר אחד ,אפשר לבאר שזיקה של אשה לאדם מסוים יכולה להיווצר רק ע"י איסור לשאר
העולם העולם ,ויצירת זיקה זו היא היא כל מגמת האיסור .לאור זאת ,המהות השורשית של קידושין היא קשר של
אשה לבעלה ,והביטוי בפועל מורכב משני יסודות ,כאשר אין קיום לאחד ללא השני.
לעומת זאת ,אם קידושין הם שני דברים שונים שנוצרים במעשה אחד ,יש לבאר שאשה יכולה להתקשר לבעלה
בשתי צורות שונות :במחויבות אישותית כלפיו ,הבאה לידי ביטוי בכך שהיא משעבדת לו את מעמדה האישותי,
ונאסרת על ידו לכל העולם; ובקשר חיובי ביניהם ,הבא לידי ביטוי בצורות שונות .רק קשר המורכב משני יסודות
אלו מהווה קידושין מושלמים ,אבל יש גם קיום עצמי לכל יסוד בפני עצמו.

 1לא ניכנס כאן לשאלה האם מהותה של זיקה זו היא קניינית ,לא-קניינית או מורכבת ממימד קנייני ומימד לא-קנייני.
2

הבאה לידי ביטוי מבחינה הלכתית בזכויות וחובות הדדיים; עיין מסכת כתובות פרקים ד' והלאה .הערת עורך :וכן שו"ע אבן
העזר סימנים סח' -קיח'.
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יש להציע גם אפשרות ביניים; רק אחת משתי המשמעויות משקפת את מהות הקידושין ,והמשמעות השנייה היא
רק השלכה או מאפיין שלה .אפשרות זו כמובן מתפצלת לשתיים :אפשר שהזיקה היא מהות הקידושין ,והאיסור
הוא השלכה; ואפשר להיפך.
כלומר ,ניתן להציע ארבע הבנות במהות הקידושין :א( זיקה ,ב( איסור ,ג( זיקה-איסור ,ד( שני דינים )זיקה ואיסור(.
נחדד את ההבדל בין ההבנות באמצעות נפקא מינה .אם מימדים אלו יכולים להתקיים האחד ללא השני ,ודאי
שמדובר בחלויות שונות ,בהגדרה .לעומת זאת ,אם הם אינם יכולים להתקיים אחד ללא השני ,מסתבר שקידושין
הם דבר אחד .ואם אחד יכול להתקיים ללא השני ,אבל השני אינו יכול להתקיים בלעדיו ,מסתבר שהמימד הבלתי-
תלוי הוא מהות הקידושין ,והמימד התלוי הוא השלכה )או מאפיין לא הכרחי( שלו.
נראה שנפקא מינה זו עולה בכמה צורות שונות בסוגיה בתחילת פרק המגרש

)גיטין

פב( .לכן ,ננסה לברר דרך

הסוגיה והראשונים שעליה כיצד הם תופסים את מהות הקידושין.
בפרק הבא נביא את דבריהם של ראשונים ואחרונים בסוגיות אחרות שמשליכים על הנושא ,בתור רקע
3

לסוגייתנו .

ראשונים ואחרונים בסוגיות אחרות
הגמרא בקידושין

)ב(:

אומרת שבלשון התורה קידושין הם 'קניין' ,ואילו לשון 'קידושין' היא לשון חכמים,
4

שמשמעותה איסורה של האשה על כל העולם כהקדש .ברור שלשון התורה משקפת את מימד הזיקה  ,ולשון
חכמים משקפת את מימד האיסור .תוספות במקום מרחיבים בביאור לשון קידושין:
"דאסר לה אכ"ע כהקדש – ו'הרי את מקודשת לי' כלומר להיות לי ,מקודשת לעולם בשבילי ,כמו )נדרים
ד' מח' (.הרי הן מקודשין לשמים' – להיות לשמים .ופשטא דמילתא' ,מקודשת לי' – מיוחדת לי ומזומנת
לי .ומיהו ,אם היה אומר 'טלית זו מקודש לי' ,אין נראה שיועיל ,דגבי אשה ,במה דמתיחדת להיות לו היא
נאסרת לכל ,אבל בככר וטלית לא שייך למימר הכי".

מדברי התוספות ,ברור שהאיסור הוא ממהות הקידושין )וממילא מהות הקידושין היא 'איסור' או 'זיקה-איסור'(,
שכן רק הוא מאפשר זיקת קידושין בין האשה לבעלה .לכן אומרים תוספות שלא שייך לקנות חפץ בלשון קידושין,
כי בקניין חפץ אין איסור .ועוד :מסוף דבריהם רואים שהם סוברים כך גם לפי ה'פשטא דמילתא' ש'קידושין' הם
לשון של זיקה ולא של איסור.

 3למי שקצר בזמן או בסבלנות ,אפשר לדלג על פרק זה.
 4שכן בקניינים ודאי שאיסור גזל נובע מהזיקה בין החפץ לבעליו ,ולא להיפך.
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כאן המקום לציין שיש עמדה בראשונים שבקידושין יש רק איסור בלבד ,והזיקה אינה נוצרת כלל עד הנישואין.
זוהי דעת השיטה מקובצת

)כתובות ז :ד"ה ז"ל השיטה ישנה(

בשם הרא"ה והרשב"א ,שסוברים לדבריו שאשה ארוסה
5

אסורה לארוסה באיסור אשת איש )!( כמו לכל אדם אחר )בניגוד לדעת רש"י שם( .

אמנם ,בדף ז .מחלקים התוס' בין לשונות קידושין שונות .בגמרא שם ,טוען רבא כי כאשר אמר הבעל "חצייך

מקודשת לי – אינה מקודשת" ,מקשה הגמרא על דבריו" :וניפשטו לה קידושי בכולה ]למה לא לומר שהאשה מקודשת
לגמרי ,שכן קידושי חצייה פושטים בכולה[!"
מבארים התוספות:
"ונראה שלכך דקדק רש"י ופירש דהא מקודשת בלשון הקדש קאמר לה ,וכדאמר בריש פירקין 'דאסר לה
אכ"ע כהקדש' ,שאדם עושה אותה כהקדש ,לפיכך יש להיות דינה כהקדש .אבל אם היה אומר מאורסת,
או חד מהנהו לישני דלעיל )דף ו ,(.על זה לא היה מקשה 'ונפשטו קידושי בכולה' לפירוש זה".

אומרים א"כ התוספות שכאשר הבעל מקדש את חצייה של האשה ,יש סברה לומר שקידושיו יפשטו בכולה ,דין
שמקורו בהלכות הקדש ,רק באופן בו קידשה בלשון קידושין ,שהוא לשון הקדש .אבל כאשר קידשה בלשון אחרת,
אין סברה כזאת.
לכאורה ,יוצא מדבריהם שלשונות שונות של קידושין יוצרות חלויות שונות!
ר' אלחנן וסרמן

)קובץ שיעורים ח"א ,קידושין נג(

6

תמה על סברה זו  .לכן הוא מסביר את תוספות אחרת :ההבדל בין

הלשונות אינו בחלות אשר נוצרת אלא בדרך שבה נוצרת חלות זו .בלשון קידושין ,תחילה נוצר איסור אשת איש,
7

ואיסור זה גורם לחלות זיקה של האשה לבעל )'קניין' בלשונו של ר' אלחנן( .ובלשונות אחרות ,תחילה נוצר קניין ,
והקניין גורם לחלות האיסור .מבאר ר' אלחנן שסברת "וניפשטו לה קידושי בכולה" שייכת רק כאשר האיסור
)'ההקדש'( חל באופן ישיר .אולם באופן בו האיסור נוצר כתולדה מהקניין ,הוא מצומצם בעל-כרחו לגבולות
הקניין ,ואינו יכול לפשוט מעבר לחציה של האשה.
יוצא מדברי ר' אלחנן שקידושין מורכבים משתי חלויות שונות ,שכל אחת מהן יכולה לגרום לחברתה .דברים אלו
עולים בקנה אחד עם הבנה ד' שהבאנו לעיל )'שני דינים'( .אמנם ,לפי הגדרה זו מסתבר שאפשר ליצור כל אחת

5

האבני נזר )אה"ע קכד:יא( טוען גם הוא שהזיקה נוצרת רק בשלב הנישואין ,אבל הוא מודה שהארוסה אינה אסורה לארוסה מדין
אשת איש ,שכן הוא אסר אותה על כל העולם חוץ ממנו .ממשיך האבנ"ז ומבאר שה'זיקה' היחידה שנוצרת ביניהם ע"י
הקידושין היא 'קניין איסור' ,כלומר שליטתו של הארוס במעמדה האיסורי .ונראה שגם השטמ"ק בשם הרא"ה והרשב"א חייב
להודות ב'זיקה' זו.

6

ע"ש שהוסיף להקשות מדין האומר "היום את אשתי ולמחר אי את אשתי" .הגמרא בנדרים )ל (.אומרת שבמקרה כזה האשה
מקודשת לעולם ,כי קדושה לא פקעה בכדי; אע"פ שהלשון שם אינה לשון קידושין ,אלא "היום את אשתי"!

 7אכן ,כל הלשונות האחרות של קידושין מבטאות זיקה .עיין קידושין דף ו:.
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משתי החלויות גם אם היא לא תצליח לגרום לשנייה; וזה סותר את דברי תוספות בדף ב ,:לפיהם אי-אפשר לקנות
ככר בלשון קידושין – גם לפי המשמעות של זיקה.
8

הרב שליט"א טוען שמלשונם של תוספות לא משמע שההבדל ההלכתי בין הלשונות נובע מחלות אחרת שכל
לשון יוצרת ,אלא יש להבין בדבריהם שהחילוק מבוסס על כוונת המקדש; כשאדם מקדש אשה בלשון קידושין,
משמע מלשונו שהתכוון לכולה ,שכן זהו האופי של הקדש.
על כל פנים ,מה שחשוב לענייננו בסוגיה זו הוא שיטת ר' אלחנן לפיה בקידושין קיימים שני דינים :קניין ואיסור.

בתחילת המאמר ,אמרנו שלפי תפיסת 'שני דינים' ,מסתבר שכל 'דין' יכול להתקיים ללא השני .ואכן ,אנו מוצאים
בדברי ר' אלחנן במקומות אחרים שהאיסור אינו תלוי בהכרח בקניין .בחלק ב' סימן כ"ז הוא שואל האם ביטול
הקניין גורר בהכרח את ביטול איסור אשת איש או לא .מוכיח רבי אלחנן מדברי הגמרא

)קידושין יג(:

כי ביטול

הקניין אינו גורר בהכרח את ביטול האיסור .הגמרא שם שואלת מניין שאשת איש ניתרת במיתת הבעל:
"מיתת הבעל מנלן? סברא הוא ,הוא אסרה והוא שרתה .והא עריות ,דאסר להו ולא שרי להו! אלא,
מדאמר רחמנא וכו'"

הגמרא דנה בשאלה מאיזה פסוק אנו למדים שבכוחה של מיתת הבעל להתיר רעייתו .בתחילה ,הגמרא מנסה
ללמוד דין זה מסברה; מכיון שהבעל הוא זה שאוסר אותה על העולם ,ממילא כאשר אין בעל ,האשה מותרת.
מסביר ר' אלחנן שבשלב זה הגמרא טוענת שאיסור אשת איש תלוי בקניין הבעל .אבל הגמרא מקשה על סברה זו
9

שאיסור אשת איש שייך לתחום העריות ולא )רק ( לתחום הקניינים ,ולכן אין לומר מסברה שהאיסור פוקע
כשהבעל מת ,כמו שמיתה אינה מפקיעה איסורי עריות אחרים .לכן הגמרא נזקקת לגזרת הכתוב כמקור לדין
שאשת איש ניתרת במיתת הבעל ,ובאמת אין קשר בין דין זה לבין פקיעת זיקת הבעל במותו.
לאחר גזרת הכתוב ,המלמדת על היתרה של האישה לאחר מיתת בעלה ,האם קיימת השלכה מעשית לאי-תלותו
של האיסור בקניין?
בקובץ שיעורים על גיטין )אות מז( אנו רואים שכן .ר' אלחנן משתמש שם ביסוד הנ"ל כדי להסביר את שיטת הרמ"ה
)הובא בטור יו"ד סי' רסז( לפיה במקרה בו מת גר שהניח אחריו עבדים קטנים )שאין להם יד לזכות בעצמם מן ההפקר(,
אין יוצאים העבדים לחירות גם לאחר שיגדלו ,שכן ההזדמנות שלהם להשתחרר במיתת רבם עברה מן העולם,
בשל היותם קטנים בעת מיתתו .מסביר ר' אלחנן ששחרורו של עבד במיתת רבו )שנלמדה בגזרה שווה מהיתר
אשת איש במיתת בעלה )גיטין לט ((.אינו נובע מכך שרבו איננו ,אלא מ'מעשה המיתה' .לכן ,כאשר מעשה המיתה

 8שיעורים יומיים למסכת קידושין ,חורף תשס"ה
 9נביא בהמשך את מחלוקת הפנ"י והאבני מילואים האם האיסור לבוא על אשת איש שייך גם לתחום הקניינים.
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10

אינו משחרר את העבד ,כגון בעבד קטן ,הוא נשאר בעבדותו גם לאחר שיגדל ,אע"פ שכבר אין לו אדון  .פירושו
11

של דבר ,שהמעמד האיסורי אינו תלוי בקניין שנוצר יחד איתו .

מצאנו מקום שבו ,לטענת ר' אלחנן ,האיסור קיים ללא הקניין .האם יש גם מקום בו זיקת הקידושין קיימת ללא
האיסור?
נראה שאכן זהו המצב בקידושי שפחה חרופה )אשה שחציה שפחה וחציה בת חורין( ,שכן קידושין אינם תופסים
12

בה אע"פ שאין איסור אשת איש כאשר היא נבעלת לאדם זר  .אמנם ,לכאורה אין להקשות מכאן על מי שסובר
שזיקת הקידושין תלויה באיסור

)כמו תוס' בקידושין ב:

הנ"ל( ,שכן אפשר לומר שקידושי שפחה חרופה הם קידושין

מסוג אחר .אבל קשה על סברה זו מהדין שהמקדש שפחה חרופה והשתחררה ,קידושיו גומרים בה ,והיא נהיית
אשתו לכל דבר

)גיטין מג.(:

נראה שיש למצוא ביטוי חריף יותר לגישתו של ר' אלחנן בהמשך דבריו שם .ר' אלחנן דן במחלוקת הפני יהושע
והאבני מילואים

)המובאת באב"מ מד:ד(

האם אי-יכולתה של אשת איש להתקדש לאדם זר נובעת רק מאיסור הערווה
13

שיש בדבר ,או גם מהיותה קניינו של בעלה ,שכן אין אדם יכול לקנות דבר ששייך לאדם אחר  .ר' אלחנן מקשה
על הפנ"י ,אשר סובר שקניין הבעל מונע קידושין של אחרים מלחול ,מדברי הרשב"א בפרק החולץ.
הגמרא שם

)מה(.

אומרת שגוי או עבד הבא על בת ישראל ,הוולד אינו ממזר ,שכן קידושין אינם תופסים בו לא

כלפיה ולא כלפי נשים אחרות .הדברים צריכים ביאור ,שכן בעריות ,דוקא העובדה שקידושין לא חלים בהם
מעידה על כך שהוולד ממזר .מסביר הרשב"א ,שאין לדמות עריות לגוי ועבד ,שכן בעריות האיסור עצמו הוא
הגורם לכך שקידושין לא יכולים לחול ,ולכן הוולד ממזר; ואילו בגוי ועבד ,קידושין אינם יכולים לחול כי גוי ועבד
אינם בתורת קידושין ,וזה בכלל לא קשור לאיסור.

 10יש להרחיב הרבה על הקשר בין שליטת אדם על מעמד עבדו כנעני לבין שליטתו על מעמד אשתו ,וכן על היחס בין המעמד הנ"ל
והשליטה עליו לבין זיקת האשה/העבד לבעל/לאדון ,אך אין כאן מקומו.
הערת עורך :החידוש בהבנת מיתת האדון כ'מעשה מתיר' ,ולא כתוצאה ישירה של אובדן הבעלות וזיקת האדון גדול יותר :נקל
להבין שמעמד אשת איש יכול להתקיים גם ללא נוכחות הבעל ,אך כיצד ניתן להבין שעבד יוגדר ככזה ויאסר גם כאשר אין לו
אדון ,הרי לכאורה כל מושג העבדות הוא מושג יחסי  -קנוי לאחר .אלא רואים מכאן שהמושג עבד יכול להתקיים גם ללא
בעלים מסוים ,ומכאן שמשמעות המושג עבד היא מעמד חברתי מסוים ,ולאו דווקא תיאור של אדם שנמצא בבעלות אחר ,ועוד
חזון למועד.
 11ע"ש שמשתמש ביסוד הנ"ל גם להסביר את רש"י בגיטין מג :ד"ה פקעו.
12

כיצד מי שאינו עובר על איסור מתחייב בקרבן אשם? עיין בשיעור הכללי של הרב מיכאל אברהם על קרבן אשם ,ג' כסלו
תשס"ח .וכמו כן עיין במאמרו במגל )בטאון כולל בר אילן( יח'.

 13הנפקא מינה היא האם שפחה חרופה שהתקדשה יכולה להתקדש לאדם אחר גם כן.
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ר' אלחנן מקשה על הרשב"א ,הרי במקרה של הגוי והעבד הוולד כשר גם כאשר האשה היא אשת איש ,שאז גם
האיסור מונע את הקידושין מלחול! ומתרץ ,שמכיון שבכל מקרה עבד וגוי אינם בתורת קידושין ,הרי שאיסור
אשת איש אינו מעלה או מוריד.
מכאן מקשה ר' אלחנן על הפנ"י :אם אכן העובדה שאשת איש אינה יכולה להתקדש לאחר נובעת לא רק מאיסור
העריות שבדבר אלא גם בשל קניינו של הבעל ,אזי בכל אשת איש האיסור איננו מעלה או מוריד לעניין יכולת
האשה להתקדש לאחר! יוצא מזה שהבא על אשת איש – אין הוולד ממזר ,וזהו נגד ההלכה!
לכאורה ,ניתן לתרץ קושיה זו בקלות; לא שייך להתייחס לקניינו של הבעל כסיבה חיצונית לאי-חלות הקידושין,
שכן הקניין והאיסור נובעים אחד מהשני! ברור שבכגון זה יש לומר שאי-יכולת הקידושין נובעת מהאיסור – או
לפחות משורש האיסור – כמו בכל העריות!
אנו רואים שקושייתו של ר' אלחנן מניחה שהקניין והאיסור אינם תלויים זה בזה כלל .לכן קניינו של בעל יכול
להיחשב כסיבה חיצונית המונעת את הקידושין מלחול ,במנותק מהאיסור .זהו ביטוי חריף של שיטת ר' אלחנן
בנושא ,מעבר למה שכבר ראינו לעיל.

לסיכום פרק זה ,פגשנו בשלוש עמדות בדבר מהות הקידושין .השטמ"ק בשם הרא"ה והרשב"א הסובר שקידושין
הם רק חלות של איסור .הקובץ שיעורים אשר סובר שהזיקה )או 'הקניין'( והאיסור הם שני דינים שונים
בקידושין; הם מחילים אחד את השני אבל אינם תלויים אחד בשני .ולבסוף התוספות בקידושין

)ב(:

הסוברים

שאמנם יש בקידושין את שתי המשמעויות ,אבל הזיקה תלויה באיסור )הם אינם מתייחסים לשאלה האם גם
האיסור תלוי בזיקה או לא(.

שיור בגירושין
אומרת המשנה בתחילת פרק המגרש )גיטין פב:(:
"המגרש את אשתו ואמר לה הרי את מותרת לכל אדם אלא לפלוני ,ר' אליעזר מתיר וחכמים אוסרים".

הגמרא מסבירה שמדובר בגירושין שיש בהם שיור ,כלומר באדם שמגרש את אשתו אך משאיר את איסורה בתורת
אשת איש כלפי פלוני.
כדי לעמוד על משמעות שיטת ר' אליעזר לענייננו ,נקדים ונאמר שכמו שיש שתי משמעויות לקידושין – זיקה
ואיסור – כך יש שתי משמעויות לגירושין ,הפקעת הזיקה והיתר של האשה לכל העולם.
מדברי ר' אליעזר רואים שאפשר ליצור את המשמעות השנייה – ההיתר לעולם – בצורה חלקית ,להתירה לאנשים
מסוימים ולהשאירה באיסורה לאנשים אחרים .ברצוני לברר את מעמד הזיקה בגירושין אלו.
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בגירושין כאלו ,מה קורה לזיקה? האם היא פוקעת לגמרי

או שהיא נחלשת במקביל לאיסור?

נראה שאפשרויות אלו תלויות בהבנות השונות במהות הקידושין ,שהצגנו בפתיחת המאמר.
אם קידושין הם מהות אחת )'זיקה-איסור'( ,ברור שגירושין חלקיים חלים בצורה חלקית על הכל .לא ניתן לומר
שהזיקה בין הבעל לאשה פוקעת לגמרי ,אך היא נשארת אסורה לפלוני.
אם קידושין הם שני דינים ,מסתבר שהזיקה פוקעת לגמרי ,גם כאשר שייר הבעל באיסור.
אם האיסור תלוי בזיקה ,ודאי שהזיקה אינה פוקעת לגמרי במקרה שלנו ,אלא נחלשת במקביל לאיסור ,שכן
הפקעה גמורה של הזיקה תגרום להיתר גמור של האשה.
אם הזיקה תלויה באיסור ,גם כאן מסתבר שהזיקה נחלשת במקביל לאיסור .זה מכיון שמשמעות הבנה זו היא
שהאיסור הוא עיקר הקידושין ,ואם כן נראה שהקידושין והגירושין פועלים על האיסור באופן ישיר ,ועל הזיקה רק
באופן עקיף .לפיכך ,מסתבר כי הגירושין אינם יכולים להתייחס לזיקה מעבר להיקף התייחסותם לאיסור.
לסיכום :אם קידושין הם שני דינים ,הזיקה פוקעת לגמרי .אולם לפי ההבנות האחרות ,לפיהן מהות הקידושין היא
אחת ,הזיקה נחלשת במקביל לאיסור.

מקרה מבחן אפשרי הוא אדם אשר גירש את אשתו בלא להתירה לאף אחד .אם במקרה הקודם הזיקה פוקעת
לגמרי ,הרי שגם מקרה זה צריך להיכנס למחלוקת ר' אליעזר וחכמים .אולם אם במקרה הקודם נחלשת הזיקה
במקביל לאיסור ,הרי שבמקרה זה אין גירושין כלל ,שכן האיסור עומד בעינו לגמרי.
יש התייחסות מפורשת למקרה זה בהמשך הסוגיה .הגמרא

)פב(:

שואלת "מאי טעמא דר' אליעזר" ,ומביאה הוכחות

לשיטתו מדרשות מפסוקים:
"א"ר ינאי משום זקן אחד ,אמר קרא' :ויצאה מביתו והלכה והיתה לאיש אחר' ,אפילו לא התירה אלא
לאיש אחר  -הרי זו מגורשת .ורבנן? )אמרי טעמא דר"א( האי איש  -לכל איש ואיש.
ורבי יוחנן אמר ,טעמא דר"א מהכא' :ואשה גרושה מאישה לא יקחו'  -אפילו לא נתגרשה אלא מאישה
נפסלה מן הכהונה ,אלמא הוי גיטא! ורבנן? איסור כהונה שאני".

ר' יוחנן טוען שר' אליעזר מוכיח ממקרה זה שגירושין שיש בהם שיור יכולים לחול .הגמרא מתרצת לשיטת חכמים
שפסול כהונה יכול לחול גם במקום בו אין גירושין.

14

אי אפשר לומר שהיא נשארת לגמרי ,שכן הבעל לא שייר אותה בדבריו .הגמרא בדף פה .עוסקת בשאלה האם ניתן לשייר
בגירושין בענייני הזיקה )כמו הפרת נדרים ,אכילת תרומה ,ירושה ועוד( לפי חכמים .נחלקו הראשונים האם השאלה היא גם לפי
ר' אליעזר .לכאורה ההבדל הבסיסי בין הדיון שם לבין משנתנו הוא שכאן מדובר בשיור באיסור עצמו ,ואילו שם מדובר רק
בשיור של השלכות הזיקה ,ולכן הגמרא מסתפקת האם חכמים מחשיבים את זה לשיור או לא .על כל פנים ,מסקנת הגמרא שם
היא תיקו.
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לכאורה יוצא מהדברים שפי דעת ר' אליעזר אכן יש גירושין גם במקרה זה ,אע"פ שהאשה "לא נתגרשה אלא

מאישה" ,כלומר רק הזיקה פקעה והיא לא הותרה לאף אדם אחר .דברים מפורשים אומר רש"י ביבמות )צד:(.
"לא נתגרשה אלא מאישה – כגון שכתב לה גט ואמר לה 'הרי את מגורשת ממני ואי את מותרת לכל
15

אדם' ,שלא נתגרשה זו לגמרי ,אלא מאישה נפרדה .פסולה לכהונה – אם מת ,והותרה לינשא" .

ממילא ,יש להוכיח מכאן שבכל גירושין שיש בהם שיור ,לר' אליעזר ,הזיקה פוקעת לגמרי .ונלמד מכאן שלזיקה
קיום עצמאי מעבר לאיסור ,והיא אינה תלויה בו בקשר הדוק.
אמנם ,כל זה נכון רק לפי הדרשה של ר' יוחנן .מהדרשה של ר' ינאי לכאורה יש לדייק הפוך; "אפילו לא התירה

אלא לאיש אחר – הרי זו מגורשת" ,אבל אילו לא התירה אפילו לאיש אחר ,מודה ר' אליעזר שאינה מגורשת ,ואפילו
כאשר ניסה הבעל לגרשה ממנו .אם כן ,נראה שהשאלה ששאלנו בתחילת הפרק – האם ,בגירושין שיש בהם שיור,
פוקעת הזיקה לגמרי ,או רק במקביל לאיסור – תלויה במחלוקת אמוראים ,ורש"י ביבמות הסביר את הדין לפי
דעת ר' יוחנן אצלנו.

תוספות )ד"ה אפילו( אינם מוכנים לקבל את ההבנה שהצגנו בדברי ר' יוחנן .וזה לשונם:
"וא"ת ,והא ודאי דאיסור כהונה שאני! דהא ,אם לא נתגרשה אלא מאישה ולא הותרה לשום אדם ,פשיטא
דאפילו לר"א לא הוי גט כלל בעלמא ,ואם מת מותרת להתייבם ,ואע"פ שפסולה לכהונה! וי"ל דהכי
מייתי ,דכיון דאפילו לא נתגרשה אלא מאישה פסולה לכהונה ,א"כ כי אמר 'חוץ מפלוני' הוי גט גמור ,דאם
לא הוי גט ,סברא הוא דבלא נתגרשה אלא מאישה אפילו ריח הגט לא הוי ,ולא היה אוסרה הכתוב
לכהנים".

תוספות מקשים על הוכחת ר' אליעזר מהפסוק ,הרי במקרה שבו הבעל אינו מתיר אותה לאף אדם ברור שאין כאן
גירושין כלל לכל הדעות ,ואם כן מה הראייה לשיטתו מזה שבמקרה זה האשה פסולה לכהונה? קושיה זו מכריחה
את תוספות להסביר את הוכחת ר' אליעזר מהפסוק בצורה שלכאורה מחלישה את ההוכחה בהרבה ,והיא אף
דחוקה במילים של הגמרא" ,אלמא הוי גיטא" .מכל מקום ,אנו רואים מקושיית התוספות שפשוט להם מסברה
שבמקרה כזה  -הרי את מגורשת ממני ואין את מותרת על כל אדם ,מקרה בו האיסור עומד בתוקפו  -הגירושין
אינם חלים כלל .דברים אלו מתאימים עם סברת התוספות בקידושין

)ב(:

שהבאנו לעיל ,שאינם מוכנים לראות את

מהות הקידושין כשני דינים שונים.

שיור בקידושין
בהמשך הסוגיה ,טוען ר' אבא כי כשם שגירושין שיש בהם שיור חלים לפי ר' אליעזר ,כך גם קידושין שיש בהם
16

שיור .

 15הפנ"י מדייק כך גם מרש"י אצלנו ,והדברים מסתברים.
 16רש"י )ד"ה בקדושין היאך( מסביר שמציאות זו מתאפשרת באדם שאומר "התקדשי לי להיאסר לכל אדם חוץ מפלוני".
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לכן ,אם לגבי גירושין הסתפקנו האם הזיקה פוקעת לגמרי או רק במקביל לקידושין ,הרי שלגבי קידושין אשר יש
17

בהם שיור יש להעלות שאלה הפוכה :האם נוצרת זיקה מלאה למקדש ,או רק במקביל לאיסור ?
באופן פשוט ,יש לנתח שאלה זו באותה צורה שניתחנו את השאלה הקודמת .אם קידושין הם מהות אחת ,הזיקה
נוצרת רק במקביל לקידושי .אך אם הם שני דינים ,מסתבר שהזיקה נוצרת בצורה מלאה ,בלי קשר לשיור.
מקרה המבחן של שאלה זו הוא מקרה שבו המקדש קידש את האשה בלי לאסור אותה על אף אחד .קידושין כאלו
יכולים לחול רק אם במקרה הקודם הקידושין יוצרים זיקה מלאה .אם במקרה הקודם הזיקה נוצרת רק במקביל
לאיסור ,הרי שבמקרה כזה אין קידושין כלל.

גם למקרה כזה מתייחסת הסוגיה:
"אמר אביי :אם תמצא לומר איתא לדרבי אבא ,בא ראובן וקידשה חוץ משמעון ,ובא שמעון וקידשה חוץ
מראובן ,ומתו שניהם  -מתיבמת ללוי ,ואין אני קורא בה אשת שני מתים .מאי טעמא? קידושי דראובן
אהנו ,קידושי דשמעון לא אהנו .ואלא אשת שני מתים היכי משכחת לה? כגון שבא ראובן וקידשה חוץ
משמעון ,ובא שמעון וקידשה סתם ,דקידושי ראובן אהנו למיסרא אעלמא ,וקידושי דשמעון אהנו למיסרא
אראובן".

אביי מתייחס לדין המובא ביבמות

)לא(:

לפיו 'אשת שני מתים' ,כלומר אשה שיש לה זיקת ייבום כלפי היבם משני

בעלים שונים ,חולצת ולא מתייבמת .אומר אביי שבמקרה בו ראובן מקדש אשה אך משייר את שמעון מהאיסור,
ואז שמעון מקדש אותה ומשייר את ראובן ,ומתו ,האשה אינה נחשבת 'אשת שני מתים' ,שכן 'קידושי דשמעון לא
אהנו'.
לכאורה ,מוכח מדברי אביי שקידושין שלא אוסרים את האשה על אף אחד שהיא לא היתה אסורה עליו קודם לכן
– אינם חלים; ובלשונו של ר' קרשקש במקום )ד"ה קידושי דשמעון(" ,שכל קידושין שאינם אוסרים לאו קידושין נינהו

כלל" .כלומר ,הזיקה נוצרת רק במקביל לאיסור.
אם נחזור לניתוח הלמדני של השאלה ,נגלה כי דברי אביי מתאימים להבנתנו בדברי ר' ינאי האומר שגירושין אשר
אינם מתירים את האישה על אף אדם אינם גירושין ,ולהבנת תוספות הטוענים שזוהי גם דעת רבי יוחנן ,הם אינם
18

מתאימים להבנתנו בדברי ר' יוחנן ,ולהבנת רש"י ביבמות .
ואכן ,מוכח מדברי תוספות בסוגיה

)ד"ה אפילו(

שכך הם מבינים את דברי אביי .תוספות מנסים להוציא מסוגייתנו

מקרה שבו צרת צרת אשת איש פוטרת אותה מן הייבום ,כדי להקשות על המשנה בתחילת יבמות ,שלא הביאה
מקרה כזה בין הנשים הפוטרות צרותיהן מן הייבום:

17

אי אפשר לומר שהזיקה לא נוצרת כלל ,שכן הבעל לא שייר את זיקה בדבריו; וכמו שהבאנו בהערה  13לעיל לגבי גירושין שיש
בהם שיור.

 18אין לחלק בין קידושין לגירושין ,שכן ר' אבא מסיק שר' אליעזר וחכמים נחלקו גם בקידושין מההיקש "ויצאה – והיתה" ,שמקיש
קידושין לגירושין .לכן ברור שר' ינאי ור' יוחנן ,וכן רש"י ותוספות ,נשארים בעמדותיהם גם בעניין קידושין.
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"ועוד קשה לרבינו יצחק ,דאכתי משכחת לה אף בצרת צרה ,כגון דקידשה אחד חוץ מראובן ושמעון אחיו,
ובא ראובן וקידשה חוץ משמעון אחיו – דאהני קידושי דידיה למיסרא אקמא – ומת ראובן בלא בנים; ולו
אשה אחרת ,ויבם שמעון צרתה ,ולו אשה אחרת ,ומת בלא בנים ,ונפלו לפני לוי – דצרת צרה פטורה מן
19

החליצה ומן הייבום ".

פרטי המקרה אינם חשובים לענייננו .מה שחשוב הוא המשפט שסגרנו בקווים מפרידים; כדי שקידושי ראובן
יועילו ,תוספות נזקקים לנמק שהם אוסרים אותה על המקדש הראשון .לולא כן ,האשה לא נחשבת אשת ראובן.
זהו פשט דברי אביי ,כפי שבארנו לעיל )וכך מבאר אותו גם הר"ן בחידושיו בשם הרא"ה(.
אולם רש"י )ד"ה ואין( מפרש את דברי אביי באופן אחר:
"והכא אשמועינן אביי ,אפילו איתא לדרבי אבא שקידושין כאלו הוו קידושין לגבי עלמא ,ונמצאו שניהם
קידושין ,אין אני קורא בה אשת שני מתים .מאי טעמא? קדושי דראובן אהנו; אבל קדושי שמעון לא מהני
מידי ,דכיון דאמר 'חוץ מראובן' ,לא אסרה על שום אדם המותר ,שהרי אסורה ועומדת היא על הכל חוץ
מראובן".

מסביר רש"י שבאמת קידושי שמעון חלים ,אע"פ שלא נאסרה על ידו לשום אדם ,והחיסרון בכך שלא נאסרה
20

לשום אדם רלוונטי רק להלכות ייבום .
נראה שמחלוקת רש"י ותוספות בקידושין מתאימה למחלוקתם בגירושין .רש"י תופס שקידושין הם מהות אחת,
ולכן בגירושין שיש בהם שיור ,הזיקה פוקעת לגמרי ,כפי שעולה מנכונותו להכיר בחלות גירושין של אדם אשר
מגרש את אשתו ולא מתירה לאף אדם ,ובקידושין שיש בהם שיור ,הזיקה נוצרת לגמרי ,כפי שעולה מהכרתו
בקידושין אשר אינם אוסרים את האישה על אף אדם .ואילו תוספות תופסים שקידושין הם דין אחד ,ולכן הן
21

בקידושין והן בגירושין ,מצב הזיקה מקביל למצב האיסור .

עוד הוכחות מסוגיית שיור
אומרת הגמרא בדף פג:.
"דתניא ,מודה ר"א במגרש את אשתו ואמר לה 'הרי את מותרת לכל אדם חוץ מפלוני' ,והלכה וניסת
לאחד מן השוק ,ונתארמלה או נתגרשה ,שמותרת לזה שנאסרה עליו".

 19נביא את תירוצם של תוספות בהמשך.
20

הרשב"א סובר כרש"י ,ש'קידושי דשמעון לא אהנו' הוא דין פרטי בהלכות ייבום ,ובאמת קידושי שמעון חלו .אבל הנימוק שלו
שונה מההסבר שלנו ברש"י" :דכיון דתפסי בה קידושי שמעון לגבי עלמא ,שאם מת ראובן ויש לו בנים עדיין היא אסורה
לעלמא מחמת קידושי שמעון ...אסורה היא לשניהם".

הרשב"א סובר שבאמת האיסור חל ,והנפקא מינה היא שגם אם ראובן ימות ,האשה תהיה אסורה על העולם .ומשמע מדבריו שאם
האיסור באמת לא היה חל ,הקידושין לא היו חלים כלל ,כדעת תוספות.
 21עיין אבני מילואים סי' קלז ס"ק א' ,שקושר בין שיטת תוספות בשתי המקומות.

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

52
שני דינים בקידושין? | אלישע לוינשטרן

מדוע היא מותרת לו? לכאורה הדברים מבוססים על הסברה שהאיסור תלוי בזיקה .מכיון שהבעל התיר אותה
לעניין נישואיה לאחר ,ודאי שנישואיה לו יכולים לחול לגמרי ,ויש לה זיקה מלאה כלפיו .זיקה זו מפקיעה את מה
שנשאר מזיקתה כלפי הבעל הראשון ,וממילא גם האיסור פוקע .וקשה מכאן על שיטת רש"י בסוגיה ועל שיטת ר'
אלחנן ,שסוברים שיש בקידושין שני דינים.
נראה שזהו הסבר התוספות במקום )ד"ה אילימא(:
"וטעמא ,כיון דנשאה זה שהותרה לו ,נתרוקן כל האישות ,ופקע אישות של ראשון לגמרי".

יש לציין שאם תוספות כאן אינם חולקים על התוספות בקידושין )ב (:שהבאנו לעיל ,יוצא שלשיטתם האיסור
תלוי בזיקה והזיקה תלויה באיסור ,וכהבנה שקידושין הם זיקה-איסור.
אלא שהסבר זה בגמרא נתקל בקושיה :אם בגירושין שיש בהם שיור ,אנו אומרים שאם התקדשה לאדם שמותרת
לו ,פקע השיור ,למה לא לומר כן גם בקידושין שיש בהם שיור? למה אם ראובן קידש אותה חוץ משמעון ,ובא
שמעון וקידש אותה ,ומתו ,אביי )לעיל פב (:קורא לה 'אשת שני מתים'?
כך שואלים תוספות לעיל

)פב :ד"ה

כגון( ,ומתוך מסבירים את הדין בדף פג .אחרת מההסבר של תוספות כאן.

אומרים תוספות:
"וי"ל דהתם בגירושין כיון שהתחיל לנתקה ,ע"י שנישאת לאחר מנתקה לגמרי .אבל הכא ,שבא לקדשה
ע"י שנתקדשה לאחר ,לא נתקה".
22

סברת התוספות היא שנישואי גרושה לאחר הופכים את מעשה הגירושין למושלם ומוחלט  .לכן ,הדין שנישואי
אחר מפקיעים את השיור שייך רק בגירושין ולא בקידושין.
סברה זו שייכת גם אם האיסור אינו תלוי בזיקה ,ולכן אין להקשות על הסוברים כך מדין זה של ר' אליעזר.
ר' אלחנן )קובץ שיעורים גיטין אות נב( מוכיח שהאיסור אינו תלוי בזיקה מנקודה אחרת בהמשך הסוגיה.
הגמרא )פג (.מביאה את קושיית ר' יוסי הגלילי על ר' אליעזר:
"נענה ר' יוסי הגלילי ואמר ,היכן מצינו אסור לזה ומותר לזה?"

הגמרא מביאה כמה דחיות לטענה זו ,ביניהם איסור אשת איש ,שקיים ביחס לכל העולם אך אינו קיים ביחס
לבעל.
טוען ר' אלחנן שאילו ,באיסור אשת איש ,האיסור היה נובע מהזיקה ,לא היה שייך לשייך איסור זה לקבוצת "אסור
לזה ומותר לזה" ,שכן קניינו של הבעל הוא הוא סיבת האיסור לאחרים .והרי זה דומה לאיסור גזל ,ששייך ביחס
לכל העולם בגלל בעלותו של הבעלים על החפץ .אלא על כרחנו ,שהאיסור אינו תלוי בזיקה.

 22האריך בסברה זו הרב שליט"א בשיעור כללי פתיחה למסכת גיטין ,אלול תשס"ח.
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סיכום
ראינו שנחלקו רש"י ותוספות בסוגיית שיור בגירושין בשאלה האם קידושין – ומעמד אשת איש בכלל – הם מהות
אחת או שני דינים .רש"י סובר שאלו שני דינים ,ולכן בגירושין שיש בהם שיור באיסור אשת איש ,זיקת האשה
לבעלה פוקעת לגמרי ,ובקידושין שיש בהם שיור ָבאיסור ,הזיקה נוצרת לגמרי .זוהי גם שיטתו של ר' אלחנן וסרמן,
המוכיח כדבריו ממקומות רבים .ואילו תוספות סוברים שקידושין הם דבר אחד ,ולכן בקידושין או בגירושין שיש
בהם שיור באיסור ,רמת הזיקה תמיד תלויה בהיקף האיסור .נראה שנחלקו בזה גם האמוראים ר' ינאי ור' יוחנן
בסוגיה.
נזכיר כאן שעצם היכולת לקדש או לגרש בצורה לא מלאה קיימת רק לדעת ר' אליעזר ,וחכמים חולקים עליו.
אם קידושין הם דבר אחד ,ניתן להגדיר אותם בשלוש צורות שונות:
א( עיקר הקידושין הוא הזיקה ,והאיסור הוא רק השלכה שלו ואין לו קיום עצמאי.
ב( עיקר הקידושין הוא האיסור ,והזיקה היא רק השלכה שלו ואין לה קיום עצמאי.
ג( קידושין הם מהות אחת של זיקה-איסור ,ואין לאחת מהמשמעויות קיום עצמאי.
מתוספות בקידושין

)ב(:

הוכחנו שהזיקה תלויה באיסור ,ומדבריו בגיטין

)פג(.

הוכחנו שהאיסור תלוי בזיקה .ניתן

להסיק מחיבור בין התוספותים שהם סוברים שקידושין הם זיקה-איסור.
ראינו גם את שיטת השטמ"ק בכתובות בשם הרשב"א והרא"ה ,שקידושין הם איסור בלבד ,והזיקה מגיעה רק
בשלב הנישואין.
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לא תבערו אלקטרי
אברהם יזרעאלי
הקדמה
"רבי רבי! מותר להדליק חשמל בשבת?"
בדורנו לא צריך להיות פוסק גדול ,לא צריך להיות אדם דתי ואפילו לא צריך להיות מבוגר כדי לדעת את התשובה
הנכונה" :לא" .ולא זו בלבד אלא כל אחד יודע מיהו הנקרא 'שומר תורה ומצוות' ומיהו 'חילוני' אשר מחלל את
קדשי ה' ואת מצוותי ועובר על מה שכתוב בתורה "לא תבערו את האלקטרי בכל מושבותיכם ביום השבת".

מבוא
מטרת מאמר זה להעלות בעיה תפיסתית הקיימת לדעתי ,ולא לפסוק הלכה למעשה.
)לצערי אינני פוסק וכן איני יכול לומר שלמדתי את הנושא למלוא עומקו וששקלתי את כל הצדדים האפשריים(.
המאמר אינו בנוי סביב השאלה 'האם מותר להשתמש בחשמל בשבת' אלא הוא יוצא מנקודת הנחה שהתשובה
שלילית ,ובא לחקור מדוע ,למה וכמה.
בפרקים הבאים נסקור את הבעיות הקיימות בכלל המכשירים החשמליים ,בעצם הפעלתם .לא נרחיב את היריעה
לעסוק במכשירים ספציפיים ,אשר הפעולה אותם הם מבצעים אסורה בשבת) .לדוגמא :שימוש במדיח כלים עשוי
להיות אסור משום בישול המים שנעשה בו( .הסקירה תהיה שטחית ויובאו רק מקצת מן המקורות ,היות והנושא
1

נסקר באופן מקיף ויסודי באנציקלופדיה התלמודית ערך חשמל ונספח החשמל .

מבעיר
האם יש איסור מבעיר בעצם העברת הזרם בחוטים?
נראה כי התשובה המקובלת על הפוסקים היא שאין איסור כזה .בתוך החוטים לא עוברת אש והחשמל במהותו
שונה בתכלית מן האש .זרם החשמל הינו מעבר של אלקטרונים לאורך המוליך ,ואילו האש הינה ריאקציה כימית

 1יש להעיר שבצדדים הטכניים של המכשירים שבשוק חלו שינויים משמעותיים מאוד מאז כתיבת הערך באנציקלופדיה התלמודית
)וברוב השותים והמקורות שיצוטטו במאמר זה( .חלק ממטרת המאמר היא להתייחס לשינויים אלו ולהשלכותיהם.
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שעיקרה פירוק של פחמימן והרכבתו עם חמצן כאשר התוצרים הם פחמן-דו-חמצני ומים ואנרגיה המשתחררת
32

בצורה של חום רב .

מנורת להט
4

פסיקה מקובלת היא כי החום הנוצר במנורת להט נחשב לאש  .מעבר להשלכות של פסיקה זו לחומרא לענין
שבת ,ישנם גם פוסקים המקבלים סברא זו לקולא ומכריעים על פיה בשאלות כגון :האם ניתן לברך על מנורת
להט 'בורא מאורי האש' והאם ניתן להשתמש בפנס לבדיקת חמץ.
לענין כיבוי הדברים סבוכים יותר ,ולדעת רוב הפוסקים כיבוי נורת להט אינו אלא בגדר איסור דרבנן.
5

יש להדגיש כי הדברים אמורים לענין מנורות להט בלבד )וכן לענין פלורוסנטים ( ,על אף שבימינו קיים בשוק שלל
רב של אמצעי תאורה שאינם מבוססים על חום כגון :תאורת ) LEDדיודות פולטות אור( למיניהן ומסכי .LCD
6

באמצעי תאורה אלו אין שמץ חשש לאיסור הבערה ואף לא מדרבנן.

בונה
שיטת החזון איש
החזון איש חידש כי בסגירת מעגל חשמלי יש איסור של בונה מדאורייתא:

2

למרות שבכל מעגל חשמלי משתחרר חום במידה מסויימת ,לא שייך לדבר עליו כעל הבערה כי מידת החום שבו זעומה .באותה
מידה אפשר לדון האם הליכה נחשבת להבערה מפני שהיא מחממת את הגוף.

3

אחרונים רבים מתייחסים לזרם החשמל בשם אש )לדוגמא :שו"ת יביע אומר אורח חיים חלק ב סימן כו; שמירת שבת
כהלכתה יג ,א-ב( .תמיהה לי טובא כיצד הגיעו להבנה זו ומה עומד מאחוריה .אשמח אם מאן דהו יבהיר לי דבר זה.

4

גם פסיקה זו בעייתית .מדברי שמואל במסכת שבת "מכבין גחלת של מתכת ברשות הרבים בשביל שלא יזוקו בה רבים ,אבל
לא גחלת של עץ" יש להסיק בפשטות כי אין איסור הבערה וכיבוי במתכת מלובנת אלא מדרבנן ,ורק בעץ ממש שייכים איסורי
התורה.

5

שכן בעת הדלקתם הסטרטר מתלהט ומפיץ אור ,וגם לעיתים האקלטרודות מתלהטות) .אנציקלופדיה תלמודית נספח לערך
החשמל פרק ז סעיף ה )טור תשטו(; מנוחת אהבה ח"א כד ,ד( .אכן הדברים אמורים דווקא לענין מנורות שיש בהן סטרטר
מהסוג הישן ,בפלורוסנטים מסוימים מותקן סטרטר אלקטרוני שאינו מתלהט.

ברובם של הפלורוסנטים מוקדש זרם מסויים לחימום של האלקטרודות ,אך אלו אינן מפיצות אור כתוצאה מחום זה ולפיכך אין
לדון בהם משום מבעיר ,אולם יש לדון משום מבשל) .בפוסקים קיים ויכוח אם בנורות להט יש איסור מבשל ,ויש להשליכו גם
לכאן(.
המידע הטכני שבהערה זו שאוב מוויקיפידיה ערך  Fluorescent lampוערכים קשורים.
6

זכורני שנתקלתי פעם בתשובה שעסקה בהפעלת מכשיר קשר בשבת ,והשואל התייחס לכך שבהפעלת המכשיר נדלקות ונכבות
נורות .על אף שאיני יודע מה המצב השורר בציוד של צבא קודשנו ,הרי שרובן המוחלט של נורות הסימון במכשירים
החשמליים שאני מכיר הינן דיודות פולטות אור ולפיכך עצם הדלקתן אין בה כדי לאסור הפעלת מכשיר חשמלי.
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"...המדליק נר החשמל בשבת ...עוד יש בזה משום תיקון מנא כיון שמעמידו על תכונתו לזרום את זרם
החשמל בתמידות ,וקרוב הדבר דזה בונה מה"ת ,כעושה כלי ,וכש"כ כאן שכל החוטין מחוברין לבית והו"ל
כבונה במחובר" )חזון איש אורח חיים שבת נ ,ט(

7

8

דברי החזון איש אינם מובנים כל צורכם ואף נראים תמוהים ביותר  ,ורבים חלקו עליו  .אף על פי כן ראו פוסקים
רבים צורך לחשוש לשיטתו ,היות והדברים כרוכים בחשש איסור דאורייתא .לפיכך ניתן לסמוך על פסיקה זו
ולאסור שימוש בכל מכשיר חשמלי אשר הפעלתו כרוכה בסגירת מעגל חשמלי ,בתור חומרא.
]יש שהרחיבו וחילקו את דברי החזון איש לאיסורים שונים' :בונה' 'מכה בפטיש' ו'מתקן מנא' ,אולם לרוב אין
הבדל בין ההגדרות הללו ,ולפיכך במאמר זה נתייחס לקבוצה זו בשם 'בונה'[.

בנין בכלים
כאן ראוי היה לחלק בין מכשירים הקבועים בבנין כגון מנורה וכדומה ,למכשירים ניידים המופעלים על סוללות,
והיה אפשר גם להסתפק בנוגע למכשירים שאינם קבועים בבנין אך מחוברים אל מקור המתח שבקירות .אלא
שהחזון איש טוען במפורש שאין לחלק חילוק כזה:
" ואין כאן משום אין בנין בכלים אלא דינו כמחובר דיש בו משום בנין וסתירה אבל הכא אין נפקותא בזה
דאפי' בכלים כה"ג חשיב בונה) ".המשך הפסקה שהובאה לעיל(

הסתייגויות
דברי החזון איש "שמעמידו על תכונתו לזרום את זרם החשמל בתמידות" מורים כי איסור זה אינו מתייחס למכשירים
כמו פלאפון שעון דיגיטלי או מחשב ,בהם הלחיצה על הכפתורים וסגירת המעגל יוצרים זרם רגעי בלבד ,אשר
נפסק כאשר מרפים מן המקש .קשה ליחס פעולה כזו למלאכת בונה ,שהיא מיסודה כרוכה ביצירת מציאות של
9

קבע.

כמו כן באופן פשוט בסיבוב של נגד-משתנה שמגביר או מפחית את עצמת הזרם ,לכאורה אינו יוצר בנין חדש אלא
לכל היותר הריהו מוסיף על בנין קיים .גם במיקרו-שבבים ובטרנזיסטורים אין פתיחה וסגירה של מעגלים אלא
זרמים שגורמים להגברה של זרמים אחרים ,ובאופן פשוט אין בפעולות אלו בעיה של בונה גם לדעת החזון איש.
בפתיחת מעגל יתכן לדעת החזון איש איסור סותר ,אלא שיש לדון כאן מצד מלאכה שאינה צריכה לגופה.

7

8
9

כה תמוהים הם עד שיש רבנים שאומרים שהחזון איש אמר את הדברים אך ורק מתוך הצורך לאסור את השימוש בחשמל
באופן גורף.
דיון בדברי החזון איש ראה בשו"ת מנחת שלמה )אויירבך( ח"א סימן יא ,ובמנוחת אהבה ח"א כד הערות  8ו.9
ליתר הרחבה עיין בקונטרס קדושת השבת של הרב משה הררי ,חלק ב ,מילואים ,פרק ח ענף ) 2עמודים .(296-298

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

57
לא תבערו אלקטרי | אברהם יזרעאלי

מוליד
10

יש פוסקים הרואים בעצם יצירת זרם החשמל איסור דרבנן שנקרא 'מוליד'  .חכמים אסרו הולדה ,דהיינו יצירת
דבר חדש ,בשבת וביום טוב ,משום

ש"דמי למלאכה" )רש"י שבת נא,ב ד"ה כדי

שיזובו( .אחת הדוגמאות המקובלות

לאיסור זה היא יצירת אש חדשה ביום טוב )שאינה אסורה משום מלאכת מבעיר ,שהיא בעצמה אינה אסורה ביום
11

טוב( .דוגמא נוספת היא המסת קרח לשם שימוש במימיו.

הוספת הולדה
במקרים רבים הפעלת המכשיר החשמלי אינה כרוכה ביצירת זרם חדש שלא היה קיים קודם לכן אלא בהגברת
זרם קיים ,לדוגמא במתגים שסיבובים משנה את ההתנגדות של נגד משתנה .במקרה כזה לרוב הדעות אין איסור
12

הולדה  .הדברים מבוססים על הגמרא בביצה:
"רבה ורב יוסף דאמרי תרוייהו :סחופי כסא אשיראי ביומא טבא  -אסור .מאי טעמא  -משום דקמוליד
ריחא - .ומאי שנא ממוללו ומריח בו ,וקוטמו ומריח בו?  -התם  -ריחא מיהא איתא ,ואוסופי הוא דקא
מוסיף ריחא .הכא  -אולודי הוא דקמוליד ריחא".

כלומר אף על פי שביצירת ריח חדש בכלי שלא היה בו קודם לכן יש איסור ,אם היה בחפץ ריח ,אין איסור להוסיף
הולדה.
על פי עיקרון זה פועלים מכשירים רבים של מכון צומת .ניקח לדוגמא את גלאי המתכות העומד בשערי הכותל
המערבי :דרך הגלאי זורם בתמידות זרם חשמלי ,וזרם זה נמדד על ידי מד-זרם המותקן בראש השער .כאשר עובר
אדם דרך השער הוא גורם להפרעה בשדה האלקטרומגנטי שגוררת שינוי בזרם .כתוצאה המחוג של מד -הזרם זז.
אם האדם נושא חפצים מתכתיים השינוי גדול יותר וממילא תנודות המחוג גדולות יותר וכך ניתן לדעת כי הוא
נושא חפץ מתכתי .מעבר האדם דרך השער אינו גורם לפתיחה או סגירה של מעגל כלשהו שאסורה על פי החזון

10

בין 'בעלי' השיטה הוא הגרש"ז אויירבך בספרו 'מאורי אש'.

11

גם לפשר איסור זה לא ירדתי כל צרכי .מהו הדבר שנולד ולא היה קיים קודם? זרם האלקטרונים? האלקטרונים היו ויהיו
קיימים לעד ולעולמי עולמים .לעצם תנועתם עוד יותר קשה לייחס איסור כלשהו .אולי הכוונה היא שיש איסור ביצירת האור
שלא היה קיים קודם לכן .אולם אם כן הרי שאיסור זה מתייחס לחלק קטן ממכשירי החשמל .במאוורר לדוגמא ,לא יהיה כל
איסור הולדה שהרי בתנועת הרוטור אין כל יצירת דבר חדש.

12

אכן יש שכתבו שגם בהוספת זרם יש איסור מוליד ,אם הוספת הזרם מאפשרת הפעלה של מכשיר שלא היתה אפשרית בלעדיו.
הטעם הוא שדבר זה דומה להוספת ריח ממין אחר ,שאסורה) .אנציקלופדיה תלמודית נספח החשמל פרק א הערות  11ו12
בשם מנחת יצחק ח"ג סימן ס ,ברית עולם מכבה ומבעיר ס"ב ,ומעשה חושב עמוד מז(.
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איש ,אינה מדליקה נורות להט ולפיכך אין בה איסור הבערה ,ואף אינה יוצרת זרם חדש שלא היה קיים קודם אלא
13

רק גורמת 'הוספת הולדה' ,ולפיכך אין בה כל שמץ חשש איסור .

הולדה רגעית ,כיבוי
בדומה למה שכתבנו ביחס לבונה ,גם באיסור הולדה יש מצדדים להקל במקרים בהם הזרם הוא רגעי ,ויש
חולקים.
בניגוד לאיסור בונה שיש לו מקבילה הפוכה – סתירה – הרי שאין איסור להפחית הולדה ,ולפיכך לחולקים על
החזון איש אין כל איסור לכבות מכשירים חשמליים שאין בהם חוט להט ,למעט אולי 'עובדין דחול' וכדומה,
כדלהלן.

ניצוצות
14

בעת סגירת מעגל חשמלי נוצר ניצוץ  .דבר זה מתרחש כמעט בכל סגירת מעגל ,אלא שבמתחים נמוכים )כאלו
השוררים במכשירים אלקטרוניים( הניצוץ אינו ניכר כלל לעין אדם.
על אף שהיו פוסקים שרצו לאסור את השימוש בחשמל בגלל שראו את יצירת הניצוצות שבהפעלתו כאיסור
מבעיר ,הרי שרוב הפוסקים שללו את דבריהם מכל וכל ,היות ואין הניצוצות אש וכן משורה של טעמים אחרים
כגון שהוי ליה פסיק רישא דלא ניחא ליה.

עובדין דחול
נראה כי עיקר הבעיה בהדלקת חשמל בשבת היא 'עובדין דחול' .אילו היה אפשר להשתמש בחשמל בשבת היה
אפשר להפוך את השבת לחול בנקל ,ולפיכך ראוי נכון ומתאים לאסור זאת .כמו כן התפיסה שהתקבלה בציבור
שרואה בשימוש בחשמל חילול שבת ,הופכת את השימוש בחשמל לחילול שבת גם אם למראית עין בלבד.

13

גם לדעות שהובאו לעיל ,הסוברות שיש איסור בהוספת הולדה ,הרי שדבריהם נוגעים רק למקרים בהם הגברת הזרם גורמת
למכשיר לעבוד ,דבר שלא היה קורה בלי הגברת הזרם .בגלאי המתכות שתוארו השינוי בזרם אינו גורם לשינוי מהותי כלשהו
שכן כל השפעתו ניכרת אך ורק על ידי המחט של מד-הזרם הקבוע בראש השער ,וזה אינו מורה על אפס גם בעת שאדם אינו
עובר בשער) .אלא אם כן נרצה לטעון שעצם התנועה של המחט מוציאה אותנו מגדר של 'הוספת אותו ריח' ל'הוספת ריח ממין
אחר' ,אך אז נצטרך לטעון שלא הגברת הזרם היא האסורה אלא השינוי בעוצמת הזרם ,ודבר זה לא שמענו(.

14

ניצוץ נוצר בעת שעובר זרם חשמלי דרך האויר ,דבר שגורם ליינון של האויר ,וכאשר האלקטרונים של האויר חוזרים למצב
הלא-מיונן נפלט אור וחום שנראים כניצוץ .כדי שיעבור זרם דרך האויר צריך ליצור מתח גבוה בין שתי אלקטרודות סמוכות.
המתח הדרוש תלוי במרחק שבין האלקטרודות )ככל שהמרחק גדול יותר דרוש מתח גדול יותר( וכן בתכונות של האויר )כגון
לחות(.
כאשר אדם סוגר מפסק הרי שהוא מקרב שתי אלקטרודות זו לזו עד שהן מגיעות למרחק שבו הזרם מצליח 'לקפוץ' דרך האויר,
ונוצר ניצוץ.
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מקור האיסור של עובדין דחול בברייתא בביצה כה,ב ,והדיון בו מובא בשולחן ערוך אורח חיים סימן תקכב .לא
ירדנו לעומקם של הדברים ,אך המעיין יווכח שזהו איסור קל יחסית והקלו בו לצרכים מסוימים.

איסורים פחות קלאסיים
אפשר לטעון באופנים שונים שלמעשה התורה אסרה גם את השימוש בחשמל בשבת .למרות שהפוסקים היו
קופצים בשמחה על מקור מבוסס שהיה טוען טענה כזו ,הרי שגם הפוסקים המחמירים ביותר שרואים צורך נחרץ
להחמיר ככל שניתן באיסורי שבת ,אינם טוענים טענה כזו בפומבי .הסיבה היא שהפוסקים כפופים להלכה
הפורמלית ,וזו כוללת רק לט אבות מלאכות וגדרים ברורים .ברגע שאנו חורגים מגדרי ההלכה הפורמלית ,הרי
שאפשר לחרוג מגדריה גם לכיוון השני ולטעון טענות רפורמיות ל"ע רח"ל.
אפשר לטעון שגדולי הדור גזרו איסור על השימוש בחשמל .יש כמה בעיות עם טענה זו:
 (1לדעת הרבה פוסקים אין סמכות לחכמים שלאחר חתימת התלמוד לגזור גזירות חדשות.
 (2חכמי דורנו לא יצאו במפורש בקביעה של גזירה כזו.
הטענה כי הציבור קיבל על עצמו איסור כזה תתקל בבעיות דומות:
 (1מניין שיש סמכות מחייבת לקבלה שכזו.
 (2גם אם נטען שיש סמכות לציבור לקבל על עצמו תקנות וגזרות ,הרי שרוב הציבור שבימינו אינו
שומר תורה ומצוות ולפיכך אינו שותף לקבלת האיסור.

הסטוריה
מדוע אנו משתמשים במושג 'להדליק' ביחס למוצרי חשמל ,למרות וברור לכולנו שאין בחשמל כל דמיון לאש?
התשובה נעוצה בהיסטוריה .השימוש הראשון שהיה לחשמל בבתים היה לצורכי תאורה בלבד .היות וכל תאורה
עד לאותה עת היתה מבוססת על אש ,נטבעו מינוחי השימוש בחשמל כמושאלים מהדלקת האש.
באותה עת עלתה לפני הפוסקים שאלת השימוש בתאורה חשמלית בשבת וביום טוב .על אף שכיום מוסכם על
הכל שיש לאסור את הדבר ,באותה העת היו הדברים נתונים במחלוקות רציניות בין הפוסקים ,בייחוד לגבי יום
15

טוב בו הותרו בישול והבערה .
טרם ביררתי מתי התקבלה ההכרעה בדבר האיסור של השימוש בשבת ויום טוב ,אולם נראה לי כי מה שקרה הוא
כזה:

15

אמי סיפרה לי כי סבתה >במפיק< היתה נוהגת להדליק ו\או לכבות )איני זוכר במדויק( את אור החשמל בביתה ביום טוב ,על
אף שבעלה שהיה רב היה מקפיד עליה על כך.
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הפוסקים ראו כי יש צורך לאסור באופן גורף את השימוש בתאורה חשמלית ,והיות והיה זה השימוש העיקרי או
אפילו היחידי של החשמל באותה עת ,הטילו את האיסור על השימוש בחשמל באופן גורף .במשך הדורות שלאחר
מכן הופיעו בשוק אט אט מוצרים שהבעייתיות ההלכתית שבהם הלכה ופחתה ככל שהדורות התקדמו
והטכנולוגיה השתפרה ,אך לא היה שלב בו חל מהפך חד ממכשירים בעייתיים ללא בעייתיים ,ולפיכך האיסור על
חשמל כפי שראו אותו הפוסקים ,ובעיקר כפי שראו אותו פשוטי העם נותר בעינו – איסור גורף ללא מיצרים.
הסבר נוסף למינוח הלשוני שבפינו ואולי גם לחרדתם של הפוסקים מפני השימוש בחשמל בשבת ,תלוי בתפיסה
שהצטיירה בראשם של רוב אנשי העולם ביחס לחשמל :רוב האנשים לא הכירו את טבעו האמיתי והפיזיקלי של
החשמל ,וטעו לחשוב שאש אמיתית עוברת בתוך החוטים ומפעילה את המכשירים המחוברים אליו .גם בין
16

השו"תים הראשונים שנכתבו ביחס לחשמל ניתן לראות שחלקם טעו וחשבו את החשמל לאש ממש .
למען ההגינות נציין כי ישנן גם סיבות טובות להטיל איסור גורף על השימוש בחשמל בשבת ,ובוודאי שגם הם
עמדו מול עיניהם של הפוסקים שאסרו זאת .אחת הסיבות היא השוני הגדול בין המכשירים והתחכום שבו הם
17

עשויים ,מה שגורם לכך שאנשים עשויים לדמות מילתא למילתא ולהתיר את האסור  .סיבה נוספת היא היכולות
שפותח עולם החשמל ,שאילו היו מתירים את השימוש בו היה אפשר לעשות את כל המלאכות בשבת מבלי לעבור
על איסור כלשהו.
הטעמים שהוצגו מצדיקים אולי את ההחמרה בכל מה שנוגע למצבים של 'לכתחילה' ,אולם לדעתנו הם אינם
מצדיקים את הקיצוניות בה נתקבלו הדברים ,וכפי שיתבאר בפרק הבא.

מסקנות
מטרת המאמר היא להעלות לדיון את היחס הראוי להפעלת מוצרי חשמל בשבת .גם בציבור שלנו וגם בציבור
החילוני ,נתפס הדבר כאיסור המרכזי בשבת או לכל הפחות כאחד האיסורים המרכזיים )אחרי נהיגה ברכב
והדלקת אש( .התימה היא שברובם של המכשירים לא קיים כלל חשש לאיסור דאורייתא ,והחשש היחיד שיש בהם
הוא איסור מוליד או עובדין דחול.
האם השבת שלנו כוללת רק איסורי דרבנן זוטרים ואילו איסורי דאורייתא נדחקים לקרן זוית? לדעתי התפיסה
18

שהוצגה פוגעת באופיה המקודש של השבת ומציגה אותה כמאיימת ,מיושנת וזולה .

16

לצערי אין בידי מקורות מדויקים .אביא בכל זאת ציטוט של האגרות משה )ח"ג סימן נה()" :ב( דהדבור עושה שמכלה יותר
עלעקטרע ]חשמל[ שאפשר שיש בזה ענין מלאכה שלא נתברר ענין עלעקטרע מה טיבו בברור".

17

בתור דוגמא אפשר להביא את מנורת הפלורוסנט בה עסקנו לעיל ,אשר מהתבוננות פשוטה נראה כי אין בה חשש מבעיר,
אולם לאחר העיון ראינו שיש בהדלקת הסטרטר איסור כזה .נציין גם את מכשיר הטלפון אשר גם בו דנו הפוסקים אם יש
לאסור מדין מבעיר ,היות ובמכשירים ישנים היתה מצויה נורה אשר 'ספגה' עודפי חשמל במצבים מסויימים .בימינו לא
מותקנת נורה כזו באף אחד מן המכשירים הקיימים בשוק )למיטב ידיעתי ,המבוססת בין היתר על מכשירים רבים שעברו דרך
שולחן הניתוח שלי(.

18

כן אני בטוח שהר"ב יכול להעביר שיחה ארוכה בה יוכיח לעין כל כי דווקא השימוש בחשמל הוא זה שמציג את השבת באופיה
המהותית והשורשית .אני את שלי אמרתי.
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השלכה נוספת של תופעה זו ,היא במקרים של פיקוח נפש או במקרים אחרים בהם ישנו ערך עליון הסותר
)למראית עין( את ערך שמירת השבת .חייל שנמצא במשימה שיש בה אפילו צל צילו של ספק פיקוח נפש ,אינו
יכול להתחיל לחשוב איך הוא יכול להמנע משימוש במכשירים חשמליים .עליו להיות מודע לכך שברובם הגדול
של המכשירים גם אם ישנו איסור בהפעלתם ,הרי שזהו איסור דרבנן קל בלבד.
הדברים אינם אמורים רק במקרים של פיקוח נפש ,אלא בכל מקרה בו יש ערך אחר שעשוי לגבור על איסור דרבנן.
נביא דוגמא :אדם נמצא בביתו עם משפחתו בשבת ,ולפתע מתחיל הרדיו לפעול בקולי קולות .הרעש מפריע לו
לישון ולפיכך יש כאן גדר של מצטער .הרעש גם מפריע לשאר בני הבית ולפיכך יש כאן ערך של כבוד הזולת ועזרה
לזולת .ייתכן ויש גם מצווה של כיבוד הורים כי הם אינם יכולים לישון מפאת הרעש.
הבייניש המצוי יעשה שיקול כזה" :אסור לגעת ברדיו בשבת אז אני לא נוגע" .אכן אם הוא יקח בחשבון את
הדברים שהובאו ,הוא יסיק כי אם הוא יסובב את המתג של הווליום במרפקו ,תהיה כאן רשימה ארוכה כאורך
הגלות של סיבות להתיר:
א .אין כאן לא מבעיר ולא סגירת מעגל .ב .גם איסור מוליד אין כאן כי אינו אלא מפחית הולדה .ג .אין הוא עושה
אלא בשינוי .ד .כל הטעמים של בין אדם לחבירו שהבאנו לעיל ,ואין כאן מקום להאריך בכך שדרך ארץ קדמה
19

לתורה ועבירות שבין אדם לחבירו אין יום הכיפורים מכפר .
על אף שבתחילת המאמר אמרנו שאיננו באים לפסוק הלכה ,לעניות דעתנו ברור למעלה מכל ספק שבמקרה
הנידון חייב האדם לכבות את הרדיו ,כמובן בדרך שתיצור את חילול השבת המועט ביותר וכדלעיל.
נוסיף כאן דוגמאות נוספות:
הזכרנו את השערים האלקטרומגנטיים שהותקנו בכניסות לכותל המערבי .לידם נתלו פסקים של גדולי הדור,
שמתירים לעבור דרכם בשבת ,לכל הפחות בתנאי שמסירים את כל החפצים המתכתיים מן הגוף לפני המעבר
בגלאי .אף על פי כן נפוצה מאוד התופעה שאנשים בלבוש חרדי הבאים לכותל ,אינם עוברים דרך השערים ,אלא
עוברים מן המקום המיועד ליציאה .בתחילה ניסו המאבטחים למנוע מהם את הדבר ,אך לאחר מאבקים חוזרים
ונשנים השלימו עם העובדה ,וכעת כל אדם הלבוש בלבוש המתאים יכול להכנס לרחבת הכותל המערבי בלי
לעבור בדיקה מינמלית.
אין צורך לפרט כאן בסכנות הנובעות מהתופעה .ברצוננו רק לציין כי אלמלא התפיסה המחמירה הרואה כל
שימוש בחשמל אסור באיסור חמור ביותר ,לא היינו מגיעים למצב זה.

19

כאן יש פתח לדיון שלם ביחס בין איסורים שונים להלכות בין אדם לחבירו .כמו כן יש מקום להרחיב ולדון אילו איסורי דרבנן
נדחים מפני דברים אחרים ובאילו תנאים .לדוגמא:לדעת רוב הפוסקים אף על פי שגרמא באיסורי שבת אסורה מדרבנן ,הרי
שהיא מותרת 'לצורך גדול' .מכח דין זה כותב המנוחת אהבה )ח"א כד ,כ( כי אדם שלא ניטרל את המנורה שבמקרר בערב שבת,
ואינו יכול לומר לנוכרי לפתוח את המקרר ימתין עד שהמדחס יפסיק את פעולתו ואז ינתק את התקע של המקרר מן השקע
בשינוי ,ואחר כך יוכל לפתוח את המקרר .השאלה היא מה הדין באיסורי דרבנן אחרים – באילו מהם קיים ההיתר של צורך
גדול ובאילו לא .וכן להפך – אם מוצאים באיסור דומה קולא במקרה אחר ,האם יהיה אפשר להחיל קולא זו גם על 'גרמא'.
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מצב דומה אך פחות בעייתי קיים ביחס למה שמכונה 'קלנועיות שבת' .הללו הינם כלי רכב קטנים מונעים על ידי
מצבר חשמלי ,אשר הותקן בתוכם מנגנון מיוחד הדואג לכך שהשימוש בהם לא יהיה כרוך באיסורי בונה ומוליד.
גם את הבעיות של 'מראית העין' ו'עובדין דחול' פתרו על ידי תלייה של שלט גדול המכריז כי המכשיר פותח על
ידי מכון 'צומת' .הקלנועיות משמשות אנשים מבוגרים אשר אינם יכולים לצאת מביתם בכוחות עצמם ,מה שמונע
מהם תפילה בבית כנסת וכל פעילות אחרת הכוללת יציאה מהבית במהלך השבת.
אדם שבא עם התפיסה המקובלת הרואה בחשמל איסור גורף ,לא זו בלבד שלא יתיר לאביו את השימוש
ב'קלנועית שבת' במידה וזה יזדקק לה ,אלא הוא אף יבוא לזלזל באנשים שכן עושים כן ,ויוציא עליהם לעז של
20

מחללי שבת בפרהסיא .
נוסיף ונאיר את עיני הקוראים לכך ,שישנם מצבים רבים בהם אף על פי שיש חשש גדול לאיסורי תורה איננו
מטילים איסורים גורפים ,אלא דנים בכל מקרה לגופו ומגדירים הגדרות חדות ומדויקות .ניקח לדוגמא את מלאכת
בורר .אם היינו חוששים לאיסור זה באופן הקיצוני בו חוששים בימינו לשימוש בחשמל ,הרי שהיה עלינו לא
לאכול כלל בשבת ,או לכל הפחות לברור את כל האוכל מבעוד יום ,לשים כל מאכל בצלחת נפרדת ,לנעול בארון
את כל הכפות המחוררות מבעוד יום ועוד כהנה וכהנה חומרות שלא שזפתם עין אדם מעולם.
מדוע איננו נוהגים באופן זה? התשובה היא שהתורה לא אסרה על בני אדם לחיות בשבת .לדעתנו צריך להחיל
עקרון זה גם לגבי השימוש בחשמל ,לכל הפחות בנוגע למציאויות בהן יש צורך הלכתי להקל.

טענות נגד
הועלו בפני כמה טענות כנגד הדעה שהצגתי:
דוד סולטן -הסיבה לכך שהחשמל נתפס כאיסור מרכזי בהלכות שבת היא ,שהשימוש בחשמל ובמוצריו טבוע
בעומק התנהגותינו ועל כל צעד ושעל שאנו פונים אנו נתקלים בו.
ייתכן והטענה נכונה ,אך אין בכך כדי לפגוע בטענותי אני .להפך ,אם כל הסיבה לתפיסה שהתפתחה היא בגלל
עובדות טכניות ולא מסיבות מהותיות ,מתחזקת הסברה לביטול תפיסה זו.
אילן ליברמן -ניסיון לשנות את התפיסה הקיימת ביחס לחשמל עשויה לגרום לתוצאות שליליות לא רצויות כלל
ועיקר .דברים שישמעו על פניהם כזלזול בציווי התורה "לא תבערו את החשמל בכל מושבותיכם ביום השבת"
עשויים לגרום לשומעים להסיק שכל שימוש בחשמל מותר ,לרבות השימושים שלכל הדעות אסורים מדאורייתא.
אנו מסכימים שצריך להזהר באופן בו מציגים את הדברים .המאמר נכתב בראש ובראשונה לבני הישיבה ודומיהם,
אשר אנו מניחים ומקווים שלא יבואו להסיק מסקנות מרחיקות לכת מדברינו .אנו חוזרים ומדגישים כי אין כוונת
המאמר להטיל היתר גורף על שימוש בחשמל ,אלא רק להבחין בין מצבים בהם הדבר כרוך באיסורים חמורים ובין
מצבים בהם פני הדברים שונים ,והקריאה שאנו קוראים היא להתייחס אל הדברים בצורה הראויה.

20

אם מישהו צריך ראיה לחומרה ולבעיתיות שבהוצאת לעז ,שילמד את מסכת גיטין – לא חסרות שם דוגמאות מעין אלו.
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למרות האמור ,אנו כן סבורים כי יש צורך לשנות את התודעה הציבורית .אולי אנו טועים באופן בו אנו מבינים
את פני הדברים ,אך להבנתנו אין גוזרים גזירה לגזירה ,והיות וברוב המקרים השימוש במכשירים חשמליים אינו
כרוך באיסורי תורה אלא באיסורי דרבנן בלבד ,מידת הזהירות שיש לנקוט בה אינה צריכה להיות כה גדולה .אף
על פי כן איננו שוללים את הקביעה כי כל פעולה שתיעשה לשינוי התפיסה הציבורית צריכה להעשות בזהירות
רבה.

סיכום
הבעיות הקיימות בפועל בשימוש בחשמל בשבת:
מבעיר -אין איסור מצד עצם השימוש בחשמל ,אך קיים במכשירים בהם יש גוף חימום שמתלהט .בונה -איסור
דאורייתא לשיטת החזון איש ,לדעתנו בדרך כלל לא שייך במכשירים אלקטרוניים\דיגטליים .מוליד -לדעת חלק
מהפוסקים בלבד ,איסור דרבנן קל יחסית ,לא קיים במקרים של הגברה\הנמכה של זרם קיים .עובדין דחול -הבעיה
21

העיקרית ,איסור דרבנן קל מאוד) .שוב ,לא התייחסנו לתוצאה של הפעלת הזרם ולפעולה שמבצע המכשיר ,
אלא רק לעצם הלחיצה על המתג ויצירת הזרם החשמלי(.
בציבור שורר יחס המורה כי הוא רואה בחשמל איסור דאורייתא לפחות ,דבר הפוגע בצביונה של השבת ,וכן גורם
לכך שגם במצבים בהם ראוי ונכון להקל ,האדם הממוצע יחמיר על אף פגיעה בערכים אחרים כגון פיקוח נפש או
ערכים של בין אדם לחבירו.
לדעתי מוטל עלינו להכיר את האיסורים השונים ולהתייחס אל כל מקרה בהתאם לחומרתו ולחומרת הערכים
המנוגדים .שינוי התודעה הציבורית עשוי להיות בעייתי יותר ,אולם גם הוא צריך להעשות בדרך הראויה.

21

למעט לגבי מנורת להט ודומיה שאי אפשר להתעלם מהזכרתם.
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ק ולא וחומרא
אמיתי מרכוס

המושגים של קולא וחומרא מופיעים באופן תמידי במהלך חיינו וכמעט בכל פעם שהם מופיעים ,הם מכניסים
אותנו להתלבטות :איזה סוג אנשים אנחנו -מחמירים או מקילים?
לפני שניגשים להגדיר איפה אנחנו ממוקמים במפה ההלכתית ,עלינו לבחון דוקא את מושגי החומרא והקולא
עצמם :את הסוגים השונים ,ההופעות השונות ומה דעת חז"ל עליהם .בדרך כלל אנו תופסים חומרא כ"הפסיקה
שמקשה" וקולא כ"הפסיקה הנוחה" ,אך למעשה זהו רק אחד מהסוגים .במהלך הלימוד גיליתי שאין למושג
"חומרא" משמעות אחת בלבד ,החומרא מופיעה בתפקידים שונים ובמקרים שונים .במאמר זה אבחן ,ע"פ מה
שמצאתי ,את סוגי החומרא וכנגדן את סוגי הקולא המופיעים בחז"ל :מהם ההגדרות השונות לחומרא ולקולא
היוצאות מהמקורות ובאיזה סיטואציות נשאלת השאלה אם להחמיר או להקל.

חומרא וקולא  -הבחנות כלליות
הגדרה בסיסית לחומרא ניתן למצוא במסכת שבת )בבלי מסכת שבת דף קלב עמוד ב(:
"שבת חמורה שכן יש בה עונשין ואזהרות הרבה" .שבת נחשבת חמורה יותר מצרעת מפני שאיסור חילול שבת מופיע
1

2

פעמים רבות ומכאן שיש הרבה לאוים ותיאור העונש למחלל השבת ג"כ מופיע פעמים רבות  .הסיבה לכך שישנם
הרבה לאוים על אותה מצוה ותיאורים רבים של העונש שיקרה למי שעובר עליה היא כדי להרחיק מעבירה.

1

אמנם ,אפשר להסביר באופן אחר .שבת חמורה מצרעת לא כתוצאה של מספר הלאוים שעוברים כשמחללים שבת אלא מכמות
הפעולות אשר העושה אותם נחשב למחלל שבת )ל"ט אבות מלאכה ותולדותיהן(.
להבנתי ,הבנה זו אינה מסתברת מכיוון שעולה מתוכה שכל אב מלאכה הוא אזהרה )=לאו( אע"פ שיש חיזוק להבנה זו מכך
שחייבים קרבן על כל אב ואב כאילו שכל אחד לאו בפני עצמו .דבר זה אינו מסתבר מכמה סיבות .1 :בתורה כתוב לאו אחד של
"לא תעשה כל מלאכה" ולא כתובים כל האבות .2 .הגמרא לומדת מ"לא תבערו אש בכל מקומות מושבותיכם" שחייבים קרבן
על כל אב ואב ,ממילא מוכח שללא לימוד מיוחד זה לא היה חיוב קרבן על כל אב אלא רק אחד על הלאו הכללי של שבת .לכן
נראה לי שאבות המלאכות הם דרכים שונות לעבור על הלאו הכללי של שבת )או ליתר דיוק :על הלאוים של שבת( ו"אזהרות
הרבה" הם מספר הלאוים שעוברים עליהם כשמחללים את השבת.

2

 .1המילה "אזהרה" יכולה להתפרש לשני כיוונים .היא יכולה להתפרש כבלשון ימינו ,הרחקה מדבר מסוים ,וכמו כן כאיסור
)=לאו( .נראה לי שהלשון החז"לית משתמשת יותר בלשון אזהרה כביטוי של איסור .יתכן כי השימוש במילה "אזהרה" בימינו
נולד בעקבות השימוש שעשו בו חז"ל ,שהרי ככל שיש יותר אזהרות )לאוים( יותר צריך להיזהר )להתרחק(.
 .2ניתן להסביר את המילה "הרבה" הן כביטוי של כמות והן כביטוי של עוצמה .אם כן ,ניתן לפרש כי ביחס ללאווים של שבת
המילה "הרבה" מבטאת כמות וביחס לעונשים על שבת היא מבטאת עוצמה .בהסבר זה ,יש לפרש את הגמרא כך :שבת חמורה
שכן יש בה מקומות רבים שבהם מופיע האיסור של שבת )לאו( בתורה ומתוארים בתורה ג"כ עונשים עוצמתיים למי שמחלל
שבת .אני מעדיף את הפירוש שמופיע בגוף המאמר )שבת חמורה מפני שיש בה אזכורים רבים של לאוים ועונשים( משום שאני
מעדיף לא לפרש את המילה "הרבה" באותו המשפט גם ככמות וגם כעוצמה.
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התוספת של לאוים ושל עונשים לא מוסיפה אף חיוב מעשי או פרטים למצוה אלא רק הרחקה מלעבור עליה.
מכיוון שכן ,מהגמ' עולה שמצווה חמורה הינה מצווה שצריך להתרחק מלעבור עליה מאד ,ופסיקה מחמירה היא
3

פסיקה שמרחיקה מעבירה .
את ההגדרה הבסיסית של קולא לא מצאתי בחז"ל ,אולם ניתן להנגיד אותה להגדרה של חומרא :אם חומרא הינה
מצוה שצריך להתרחק מלעבור עליה מאד ופסיקה מחמירה היא פסיקה שמרחיקה מעבירה ,אז קולא היא דבר
שלא צריך להתרחק ממנה במיוחד ופסיקה מקילה הינה פסיקה שאינה מרחיקה מעבירה למרות החשש .הערוך
מסביר את המושג ההלכתי קולא בערך "קל" )הראשון( ביחד עם קלות ראש ,ויתכן שכוונתו היא שפסיקה מקילה
הינה פסיקה שמקלה ראש בעת חשש לעבירה.

סיטואציית החומרא-קולא
הבחנה נוספת שיש לעשות קודם גוף המאמר היא בנוגע לסיטואציה שבה שואלים אם להחמיר או להקל.
הסיטואציה היחידה שבה קיימות אופציות של קולא וחומרא הינה כאשר לפוסק ישנם לפחות שתי אפשרויות
לפסיקה והן אפשריות במידה שווה .אם אחת האופציות סבירה יותר האיזון בין אופציית החומרא לאופציית
הקולא נהרס ויש לפסוק את האפשרות היותר נראית לעין.

במאמר זה אבחן שני דברים:
.1

בירור פרטני מהם ההגדרות השונות לחומרא וקולא היוצאות מהמקורות.

.2

מציאת הסיטואציות בהן קיימת אפשרות של קולא וחומרא.

המבנה הכללי של המאמר יהיה מסודר ע"פ ההגדרות השונות ,ובסוף כל הגדרה אברר מהי הסיטואציה שאליה
ההגדרה מתייחסת.

חומרא
כפתרון לספקות
נראה שהשימוש הנפוץ ביותר בחומרות הוא במקרה של ספק .הכלל הידוע לגבי ספק דאורייתא וספק דרבנן מופיע
במסכת ביצה:
"בשלמא לרבה דאמר משום הכנה  -הוי ספיקא דאורייתא ,וכל ספיקא דאורייתא לחומרא; אלא לרב יוסף
ולרבי יצחק דאמרי משום גזרה ,ספיקא דרבנן היא ,וכל ספיקא דרבנן לקולא) ".בבלי ביצה דף ג עמוד ב(

3

ניתן לפרש את "שבת חמורה שכן יש בה עונשין ואזהרות הרבה" שניתן לדעת כי שבת חמורה מפני שיש בה עונשים ואזהרות
רבים והם לא חלק מהגדרת "החומרא" .העובדה שיש לשבת עונשים ואזהרות הרבה מעידה על כך שהיא חמורה ,אולם העובדה
שיש עונשים ואזהרות רבים לא מגדירים אותה כחמורה .פירוש כזה מבטל את ההגדרה שנתתי לחומרא ואומר שעונשים
ואזהרות רבים הם אחד מהמאפיינים של החומרא אך לא הגדרתה.
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יש להבחין בין שני סוגי ספקות:
ספק בדין :ספק מהי הפסיקה במקרה הנדון .כתוצאה מהספק ניתן לפסוק "לחומרא" וניתן לפסוק "לקולא".
ספק מסוג זה מתחלק לשניים:
.1

כאשר יש שתי פסיקות סותרות ולא יודעים כמי לפסוק .ספק כזה מופיע במסכת עבודה זרה:
"היו שנים ,אחד מטמא ואחד מטהר ,אחד אוסר ואחד מתיר ,אם היה אחד מהם גדול מחבירו
בחכמה ובמנין  -הלך אחריו ,ואם לאו  -הלך אחר המחמיר; ר' יהושע בן קרחה אומר :בשל תורה
הלך אחר המחמיר ,בשל סופרים הלך אחר המיקל) ".תלמוד בבלי מסכת עבודה זרה דף ז עמוד א(

.2

כאשר לא ידוע מה צריך לפסוק )מפני שנשכח או מפני שלא נפסק בעבר( .ספק כזה נמצא במסכת
ברכות ,בדיון לגבי כוס היין של ברכת המזון .הגמ' אומרת שם שיש להחזיק בזמן הברכה את הכוס
בשתי ידיים ,ולאחר מכן להעבירה ליד ימין .בעקבות כך שואלת הגמ':
""ונותנו לימין"  -אמר רבי חייא בר אבא אמר רבי יוחנן :ראשונים שאלו :שמאל מהו שתסייע
לימין? אמר רב אשי :הואיל וראשונים איבעיא להו ולא איפשט להו אנן נעבד לחומרא )שלא תסייע
שמאל לימין בשעת ברכה( ומגביהו מן הקרקע טפח) ".בבלי ברכות נא עמוד א – ב(

ספק במציאות :ספק עובדתי מהי המציאות .ספק זה גם כן מתחלק לשניים:
.1

ספק לאיזו הלכה המקרה הנדון מתאים .יש נתונים ברורים אבל יש חוסר בהירות מהי הלכה
המתייחסת למקרה זה .העובדות ברורות והכללים ההלכתיים ידועים ,אלא שלפוסק ישנו ספק
בהתאמה בין הכלל ההלכתי לבין המקרה הפרטי .החזון איש התייחס לשכיחות הטעויות הפסיקתיות
מסוג זה ואמר כי "מרובים המכשולים של התאמה כוזבת ]בין הכלל ההלכתי למקרה הפרטי[ מהמכשולים

ביסוד ההלכה" )דהיינו ,בהכרעה מה באופן כללי ההלכה( )קובץ אגרות החזון איש ,חלק א ,לא ,בני ברק ,תש"ן(.
.2

ספק בנתונים שמרכיבים את המקרה הנדון .כאשר יש חוסר בהירות מה המציאות ,נשאלת השאלה
אם להחמיר או להקל .במסכת עירובין מופיע ספק ממין זה:
"אין מודדין אלא מן הממחה .רבה למקום אחד ומעט למקום אחר ,שומעין למקום שרבה .רבה
לאחד ומעט לאחר ,שומעין למרבה .אפלו עבד ,אפלו שפחה ,נאמנין לומר ,עד כאן תחום שבת,

שלא אמרו חכמים את הדבר להחמיר אלא להקל" .

)משנה מסכת ברכות פרק ה משנה ה(

המקרה שבמשנה הוא שנעשו שתי מדידות של אלפיים אמה סותרות .במקרה כזה יש ספק מציאותי:
היכן מסתיימים אלפיים האמה מהעיר שעד שם תחום שבת? הקולא היא לקבל את מדידת המרבה
4

והחומרא היא לקבל את מדידת הממעיט .

4

להרחבה בעניין החמרה מחמת ספק ניתן לראות את המאמר של בנימין בראון" ,החמרה :חמישה טיפוסים מן העת העתיקה"
בתוך :עיוני הלכה ומשפט -דיני ישראל כ-כא ,עמ' .134-143
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המשותף לשתי הגדרות הספק שהבאתי לעיל ,הוא שבשתיהם הסיטואציה היא של ספק והפסיקה לחומרא תהיה
לחשוש לספק וללכת על בטוח.
בניגוד לתפיסה המקובלת שרואה חומרא כ"הפסיקה המקשה" ,ניתן להגדיר שהפסיקה המחמירה הינה "הפסיקה
החוששת".
על פי הגדרה זו ,ניתן להבין מדוע לעתים החומרא לא מקשה ואפילו עושה את החיים קלים יותר.
דוגמא לכך היא מקרה בו קיים ספק האם חובה להביא קרבן או לא :החומרא תחשוש להביא חולין לעזרה )פסיקה
נוחה יותר( והקולא לא תחשוש )פסיקה קשה יותר( )בבלי מסכת גיטין דף יט עמוד א ,רש"י ד"ה נעשה מעשה(.
יש לציין דבר נוסף בנוגע להכרעה ההלכתית בעת ספק .גם לאחר שהמישור המעשי הוכרע ,בין לקולא ובין
לחומרא ,במישור העקרוני )מישור האמת ההלכתית( ,הספק עדיין נשאר .משמעות הדבר היא כי לאחר הכרעת
הפוסק ופסיקת ההלכה ,יתכן ועל פי האמת נפסק שלא כשורה .על בעיה זו יש לענות "לא בשמים היא" – כח
הפסיקה ניתן לחכמים ,ומכיוון שכך הפסיקה המעשית היא היא האמת ההלכתית.

החומרא כעבודת ה'  -שתי אפשרויות
"שלשה דברים רבן גמליאל מחמיר כדברי בית שמאי…

ואין אופין פתין גריצין אלא רקיקין אמר רבן

גמליאל מימיהן של בית אבא לא היו אופין פתין גריצין אלא רקיקין אמרו לו מה נעשה לבית אביך שהיו
מחמירין על עצמן ומקילין לכל ישראל להיות אופין פתין גריצין וחורי) ".משנה מסכת ביצה פרק ב משנה ו(

בית אביו של רבן גמליאל היו מחמירים על עצמם ומקילים לכל ישראל .הא כיצד? ניתן להסביר שהם אינם
פוסקים את הפסיקה המקילה בלב שלם ,ומכיוון שהם מודעים לעובדה שלציבור יהיה קשה לעמוד בפסיקה
המחמירה ,הם פוסקים לקולא לציבור ומחמירים על עצמם .אך קשה להסביר באופן הזה שהרי אם הם אינם
בטוחים בהלכה איך יתכן שהם פסקו לקולא לציבור? איך יתכן שהם מכשילים ציבור שלם?
נראה לי ,שחייבים להסביר שההלכה המקילה מקובלת עליהם ,ואעפ"כ הם רוצים להחמיר על עצמם.
ראיה לפירוש זה מופיעה במסכת עירובין:
"...מעשה שבאו מפרנדיסין והפליגה ספינתם בים .רבן גמליאל ורבי אלעזר בן עזריה הלכו את כולה רבי
יהושע ורבי עקיבא לא זזו מארבע אמות שרצו להחמיר על עצמן) ".משנה מסכת עירובין פרק ד משנה א(

ממשנה זו ברור שההלכה לא מורה לעשות כמו שרבן גמליאל עושה ואעפ"כ הוא רוצה להחמיר "שלא כהלכה".
יותר מכך ,ניתן להבחין במקומות נוספים בנטייה שיטתית של רבן גמליאל להחמיר גם כאשר ההלכה אינה מורה
5

לעשות כן  .יש לומר כי רבן גמליאל סובר שחומרא הינה דרך בעבודת ה' .למרות שהפסיקה המקילה מוסכמת על
ידו ,הוא רוצה להחמיר על עצמו משום שלהבנתו טוב להחמיר .נראה שתפקיד החומרא הוא לא בשביל לתת
פתרון לספקות כדלעיל אלא גם כשההלכה ברורה יש מקום להחמיר .אם כן ,הסיטואציה שבה נשאלת השאלה אם

5

מקומות נוספים שבהם רבן גמליאל מחמיר :משנה מסכת ברכות פרק ג משנה ה ,משנה מסכת בבא מציעא פרק ה משנה ח,
תלמוד בבלי מסכת יומא דף עט עמוד א ,משנה מסכת ביצה פרק ב משנה ו ותלמוד בבלי מסכת יומא דף עט עמוד א.

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

68
קולא וחומרא | אמיתי מרכוס
להחמיר או להקל שונה מההסבר הקודם :לפי ההסבר הקודם הסיטואציה היא כשיש ספק וצריך להחליט מה
לעשות ,ואילו ע"פ הסבר זה הסיטואציה היא כשיש שתי אפשרויות מקובלות להלכה ,אחת קלה ואחת חמורה.
אם לפי הבנה זו יש עניין להחמיר יש לשאול :מה טוב יותר בלהחמיר?
הגמרא במסכת ברכות אומרת )תלמוד בבלי מסכת ברכות דף כ עמוד ב(:
"דרש רב עוירא ,זמנין אמר לה משמיה דרבי אמי וזמנין אמר לה משמיה דרבי אסי :אמרו מלאכי השרת
לפני הקדוש ברוך הוא :רבונו של עולם ,כתוב בתורתך "אשר לא ישא פנים ולא יקח שחד" )דברים י( ,והלא
אתה נושא פנים לישראל ,דכתיב" :ישא ה' פניו אליך" )במדבר ו( .אמר להם :וכי לא אשא פנים לישראל?
שכתבתי להם בתורה" :ואכלת ושבעת וברכת את ה' אלהיך" )דברים ח( ,והם מדקדקים ]על[ עצמם עד
6

כזית ועד כביצה".

מהגמרא נראה שיש עניין להחמיר בעבודת ה' גם כאשר אין חיוב לעשות זאת ,כדוגמת בנ"י המחמירים על עצמם
עד כזית וכביצה ולא עד כדי שביעה כפי שכתוב בפסוק .ניתן להסיק מגמ' זו שיש עניין להחמיר כדי לבטא את
הרצון לעשות לפנים משורת הדין למען הקב"ה .החומרא כעבודת ה' מופיעה בשני אופנים :סיגוף או כעין נדבה.

סיגוף
"חומרא" פירושה להקשות על עצמך בשביל ה' ,כעין סיגוף .המחמיר מקשה על עצמו בשביל הקב"ה ובכך מבטא
את מסירותו לו בכל מחיר .בעניין ברכת המזון בנ"י החליטו להחמיר על עצמם כדי לבטא את מסירותם לה' ,וכמו
כן בית אביו של רבן גמליאל עשו כן ומשום כך לא אפו פתין גריצין וחורי .אפשרות זו מקבלת חיזוק מהגמרא
בגיטין אשר משתמשת בלשון חומרא וקולא כדי לבטא קושי והיפוכו:
"והכא משום עיגונא אקילו בה רבנן .האי קולא הוא? חומרא הוא ,דאי מצרכת ליה תרי  -לא אתי בעל
מערער ופסיל ליה ,חד  -אתי בעל ומערער ופסיל ליה!" )תלמוד בבלי מסכת גיטין דף ב עמוד ב – ג עמוד א(

חכמים רצו שיהיה יותר קל לנשים שלא תהיינה עגונות ולכן הם פסקו שצריך לומר בפ"נ ובפ"נ ולא צריך לקיים
את החתימות כבדרך כלל .שואלת הגמרא :גזירה זו מדרבנן מקלה על האישה?! היא מקשה עליה! שכן יבוא הבעל

6

ניתן לדייק מכך שכתוב "והם מדקדקים על עצמם" שאין זה חומרא אלא פשוט קביעת שיעור שביעה ,ולכן מכונה בלשון דקדוק:
שהם דקדקו ובדקו מהו שיעור שביעה .דיון באחרונים בסוגיה זו מופיע בספר ברכת ה' ח"ב הערה  29בשאלה אם שיעור כזית
שאדם נהנה ממנו ומתחייב בברהמ"ז מדרבנן הוא הנאת מעיו או הנאת חיכו .הברכת ה' סובר כי מדובר בהנאת חיכו ומפרש
שחכמים קבעו שכל שיעור אכילה )כזית( ,ולאו דווקא שיעור שביעה )למשל ,כאשר אדם הקיא לפני שאכל כשיעור ואח"כ
השלים אכילתו לכזית ,מכיוון שמהנה את חיכו הוא מתחייב ברהמ"ז( .כנראה הוא מפרש את הגמרא כשם שאנו פירשנו :שלא
מדובר בכך שחכמים דקדקו מהו שיעור שביעה אלא קבעו שיעור אכילה המחייב בברכה .לעומת זאת ,הברכת ה' שם מביא את
ה"פנים מאירות" )ח"ב סימן כז( אשר סובר כי החיוב מדרבנן הוא כעין החיוב דאורייתא ולכן השיעור שקבעו חכמים הנצרך
לברכה הוא כעין שביעה שזה הנאה של כזית במעיו .כנראה הוא מפרש את הגמרא שהחכמים דקדקו ובדקו מהו שיעור שביעה
וקבעו שכזית זה כעין שביעה .לפי פירושו הגמרא אינה מדברת כלל על חומרות אלא על קביעת שיעורים :התורה חייבה
ברהמ"ז לאחר אכילת שיעור שביעה ובאו חז"ל וקבעו כי כזית וכביצה הם כעין שיעור השביעה מדאורייתא.
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ויערער ומכיוון שזה טענה של אחד כנגד אחד לא ידעו למי להאמין והאישה תיעשה עגונה .מכאן ניתן לראות
שלשון "חומרא" משמשת כביטוי לקושי ו"קולא" משמשת כביטוי למשהו שקל יותר לעשותו.

כעין נדבה
"חומרא" פירושה לחייב את עצמך יותר מכפי שאתה באמת חייב ,כדי לבטא את רצונך לעבוד את ה' ,בדומה
לקרבן נדבה .בנדבה ,אין חיוב להביא קרבן אך "המחמיר" מנדב ועושה דבר שברשות על מנת לבטא את רצונו
לעבוד את ה'.

חומרא כעבודת ה' – לאדם היחיד
חשוב לציין כי מאפיין מהותי בחומרות מסוג "עבודת ה'" הוא שהפסיקה המחמירה נפסקת ליחיד ולא לציבור.
כאשר אדם פוסק לעצמו לחומרא הוא מבטא את רצונו לעבוד את ה' ,אולם כאשר פוסק מורה לציבור להחמיר
אין זה גורם לציבור תחושת קרבה לה' ,מכיוון שהחומרא כלל לא מבטאת משהו מעולמם אלא חיוב מגבוה של
הפוסק .החומרא כעבודת ה' מופיעה רק ביחידים ,כגון רבן גמליאל ומשפחתו ,ולא בציבור.

החומרא כגדר
"אמר רבי ינאי :שמעתי שמקילין בה ושמעתי שמחמירין בה ,וכל המחמיר בה על עצמו מאריכין לו ימיו
ושנותיו .אמר רבי יהושע בן לוי :מה טיבן של טובלי שחרין?  -מה טיבן? הא איהו דאמר :בעל קרי אסור
בדברי תורה!  -הכי קאמר :מה טיבן בארבעים סאה? אפשר בתשעה קבין ,מה טיבן בטבילה? אפשר
בנתינה! אמר רבי חנינא :גדר גדול גדרו בה ,דתניא :מעשה באחד שתבע אשה לדבר עבירה .אמרה לו:
ריקא! יש לך ארבעים סאה שאתה טובל בהן? מיד פירש) ".תלמוד בבלי מסכת ברכות דף כב עמוד א(

הגמרא מציגה אפשרות נוספת למשמעות החומרא  -גדר .חומרא באה כאשר יש פתח לחטא ועל כן מחמירים יותר
מה"הלכה המחויבת" .הסיטואציה שבה נשאלת השאלה אם להחמיר או להקל היא כאשר יש הלכה שיכולה להוביל
לחטא .החומרא באה לחייב יותר מהצורך ההלכתי הפשוט ,כגדר שמונע נפילה.
בנוסף לסיטואציה הזו ,החומרא כגדר יכולה להופיע גם כן בסיטואציה שנאמרה לעיל ,כאשר יש ספק כיצד לפסוק.
כאשר יש ספק ,החומרא יכולה לבוא כגדר מפני החשש שאם יפסק לקולא ייפתח פתח לפסיקות מקילות נוספות
ודבר זה יגרום לנפילה בחטא.

לצאת ידי חובה לכמה שיותר שיטות
סוג נוסף של חומרא הוא הרצון "להחמיר" ולצאת ידי חובת כמה שיותר שיטות.
המחמיר באופן זה מניח כי טוב לצאת ידי חובה לפסיקות רבות ועל כן ראוי לעשות את השיטה הכוללת בתוכה
כמה שיותר פסיקות.
נראה לי שמשמעות זו של מושג "החומרא" קיימת בעיקר בדורות האחרונים שכן כמעט ולא מצאנו בחז"ל את
האמירה שיש כמה שיטות וראוי לעשות כדעה שכוללת את כולן כדי לצאת ידי חובה ליותר דעות.
המחשבה שיש עדיפות בקיום יותר פסיקות נובעת ,לדעתי ,ממחשבת "אלו ואלו דברי א-להים חיים" .אחד
ההסברים המקובלים ל"פשט" של ביטוי זה הוא שמחלוקות מבטאות תמונה רחבה יותר של אמת .הצדדים
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השונים במחלוקת מביאים לידי ביטוי את האמת הא-להית המורכבת  .מכאן שאם יש דרך לקיים כמה צדדים אזי
יש יתרון כשעושים כן ,מפני שיותר קרובים לאמת הא-להית השלמה .נראה לי ,כי כאשר אדם מחמיר ע"מ לצאת
ליותר שיטות אין מחשבה זו עומדת בהכרתו ,אולם אם ישאל בכך זו אכן תהיה תשובתו לסיבה מדוע הוא עושה
כן .מחשבת "אלו ואלו" ,לדעתי ,היא הגורמת לנטייה הנפשית לרצות לקיים יותר שיטות.

קולא
לפי ההבנות השונות להגדרת חומרא יש לבחון את הגדרת המושג קולא ולבדוק מהם פרטיו.

כפתרון לספקות
מכיוון שהגדרנו שפסיקה מחמירה היא הפסיקה שחוששת ,יש להבין כי הקולא היא הפסיקה שאינה חוששת .מתי
אפשר לא לחשוש ומדוע?
כלל הפסיקה "ספק דאורייתא לחומרא ספק דרבנן לקולא" קובע כי בספקות דאורייתא חוששים ואילו בספקות
דרבנן לא חוששים .אפשר להסביר את העובדה שבספקות דאורייתא חוששים לעומת ספקות דרבנן שלא חוששים
בהם ומוכנים למרות ספק לעבור על ההלכה בשני אופנים .האופן הראשון להסבר ,אשר נראה לי שאינו נכון ,הוא
שהחיוב הוא "רק" מדרבנן וזה לא מספיק חשוב ע"מ שיהיה צורך לחשוש לו בעת ספק .נראה לי שהסבר זה אינו
נכון מפני שדעת הרמב"ם היא שמי שעובר על דרבנן עובר ג"כ על לאו של "לא תסור" )משנה תורה הלכות ממרים ,פרק א
הלכה ב( ומכיוון שכן החשיבות ההלכתית בין דאורייתא לדרבנן שווה ואין להקל ראש בדרבנן מסיבה זו .האופן
השני להסבר הוא שמכיוון שההלכות הם מדרבנן אז חכמים קבעו ,מתוקף זה שהם עצמם קבעו את ההלכות,
שבמקרה של ספק לא צריך לחשוש .חז"ל ,בתוך עקרונות פסיקת ההלכה שלהם ,קבעו שלא חוששים לספקות,
וקביעה זו נעשתה מתוקף סמכותם שהם אלו שחייבו מלכתחילה את ההלכה שיצרה את הספק .יוצא ,שאם בעת
ספק דרבנן פסקו לקולא ולבסוף התברר שהיה צריך להחמיר אז אליבא דאמת לא עברו על דברי חז"ל ,שכן הם
98

בעצמם קבעו שבעת ספק פוסקים לקולא

7

.

אפשר גם לטעון הפוך .הם מביאים לידי ביטוי את האמת הארצית .התורה ניתנה לבני אדם שיפסקו ע"פ שיקול דעתם" ,לא
בשמים היא" ,וכאשר יש מחלוקות באמת שני החולקים דעתם אמת מפני ששניהם פעלו ע"פ הכלים שה' נתן להם כדי לפסוק.
יוצא שכאשר שניהם פועלים לפי הכללים ההלכתיים אז שניהם מכוונים לאמת הארצית .להרחבה אפשר לראות בהקדמת
הרמב"ם למשנה על מחלוקות בית שמאי ובית הלל.

 8נראה לי שזהו פירוש הביטוי "שלא אמרו חכמים את הדבר להחמיר אלא להקל" :חכמים פסקו שבמקרה של ספק צריך להקל ולא
להחמיר .אמנם ניתן לפרש באופן הבא :שלא אמרו חכמים פסיקה זו בשביל להקשות על האדם אלא בשביל שיהיה לו קל,
אולם איני חושב שיש לפרש כך בגלל המשנה בעירובין פרק ה משנה ה .המשנה שם דנה לגבי ספק מהו תחום שבת כשנעשו
שתי מדידות שונות ,ועל כך נאמר "שומעין למרובה ואפילו עבד ...שלא אמרו חכמים את הדבר להחמיר אלא להקל" .אי אפשר
להסביר את הביטוי במשנה שחכמים קבעו את מידת תחום שבת להקל ולא להקשות שכן לא הגיוני להגיד משפט כזה על הלכה
שרק מחייבת את האדם ולא גורמת לו הקלה .לעומת זאת ,כאשר מבינים את המשפט כ"חכמים התכוונו בפסיקתם שכשיש
ספק צריך להקל ולא להחמיר" אז מובן כיצד הוא מתייחס אל המשנה .לפי זה גם נראה שפירוש "שלא אמרו חכמים ...להקל"
שנאמר גם על החיוב להגיד בפ"נ ובפ"נ הוא שבמקום שיש ספק אם צריך להגיד או לא )כגון ָשם ,שלא נאמר בעת נתינת הגט
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החומרא כעבודת ה' :סיגוף או כעין נדבה
כאשר הסיבה להחמיר הינה סיגוף או נדבה קולא הינה שורת הדין וחומרא היא לפנים משורת הדין ולכן אין צורך
להסביר מדוע ומתי ניתן להקל.
בעניין דומה ישנה מחלוקת גדולה כיצד יש להתייחס לפסיקות הלכתיות .צד אחד סובר כי הפסיקה ההלכתית היא
המעשה האידיאלי ועל כן אין שום עניין להחמיר ,מנגד הצד השני סובר כי הפסיקה היא המכנה המשותף הנמוך
של כל הציבור אשר אינו יכול לעמוד במעשים אידיאלים ,והמעשה האידיאלי הינו חמור יותר מהפסיקה
המקובלת .המיקל במקרה דידן סובר כדעה הראשונה ולכן לדעתו אין סיבה להחמיר :הפסיקה המקובלת היא
האידיאלית ולכן אין עדיפות להחמרה יותר מפסיקת ההלכה הקלה.

החומרא כגדר
כאשר החומרא באה כגדר יש להסביר מדוע ניתן להקל גם כאשר יש חשש שהקולא תביא למכשלה.
.1

החומרא כאן הינה לפנים משורת הדין ושורת הדין היא הקולא .העובדה שהפסיקה המקובלת
מכשילה גורמת לכך שניתן לחשוש לה ולהחמיר ,אולם הפסיקה המקורית ,למרות הבעייתיות
שהיא יוצרת ,נשארת מקובלת ופסוקה להלכה .יתר מכן ,ניתן להוסיף שלא רק שאין צורך
להחמיר מפני שהקולא היא הפסיקה המקובלת ,אלא שעדיף לא להחמיר במקרים שאין צורך
גמור .הרב קוק בעין איה )שבת א' פיסקה ב( מבאר כי חומרות יתירות מכבידות על החיים החומריים
ועל כן "כאשר מצאו שמספיק סייג קל ,לא הכבידו אף כחוט השערה יותר אף להכביד על הרצון
האנושי ולהניעו מחפצו" .סייגים יתירים לא רק שאינם נצרכים אלא שאינם רצויים ,ועל כן אין
לגדור כחוט השערה יותר מכפי שצריך .בנוסף לכך ,גם בהגדרת "החומרא כגדר" ניתן להרחיב
ולומר את אותם הדברים שנאמרו על לעיל לגבי המחלוקת בעולם ההלכה ,שיתכן והפסיקה
המקובלת היא המעשה האידיאלי למרות החשש למכשלה שהיא יוצרת.

.2

יכול להיות שהמיקל לא חושב שהפסיקה המקורית מכשילה ויכולה לגרום לחטא ,ולכן לדעתו
לא צריך לשים גדר) .למשל בגיטין דף ד ע"ב" :דתנא קמא סבר :לא גזרינן מוליך אטו מביא ,ורבנן

בתראי סברי :גזרינן מוליך אטו מביא"(

בפ"נ ובפ"נ ,ולאחר מכן הגט התקיים בחותמיו והאישה נישאה( ,חכמים פסקו שאפשר להקל בתקנתם ולא פוסלים בגלל אי
קיום תקנתם להגיד בפ"נ ובפ"נ את הגט.
 9פתרון מעין זה מציע הרמב"ן בשביל לענות על קושייתו על הרמב"ם .הרמב"ן מקשה בהשגותיו על הרמב"ם שאם לכל חיוב דרבנן
מתלווה לאו של "לא תסור" אז דיני דאורייתא ודרבנן צריכים להיות שווים ולמשל ,ספק דרבנן צריך להיות לחומרא! הרמב"ן
מציע פתרון ולא נראה לו שהוא נכון ,שחכמים קבעו בתוך פסיקתם הסתייגויות מסוימות )ספק לקולא ,כבוד בריות דוחה
דרבנן ועוד( ולכן העובר על דבריהם בגלל הסתייגויות אלו לא עובר על "לא תסור" .הדעה כי העובר על דברי חכמים חוטא
ב"לא תסור" וחכמים פתחו את הפתח שמתיר לא לעשות כפסיקתם במקרים מסוימים ,עולה גם כן מרש"י ד"ה "וכל מילי
דרבנן" בברכות יט' ע"ב" :רבנן אחלוה ליקרייהו לעבור על דבריהם היכא דאיכא כבוד הבריות ."...ניתן למצוא דיון נרחב בנושא
"סמכות חכמים" ששאלה זו בין היתר מקבלת שם התייחסות בשיעורי הרב מיכאל אברהם משנת תשס"ח :דרכה של ההלכה,
שיעור " 10בין דאורייתא לדרבנן".
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לצאת ידי חובה לכמה שיותר שיטות
האיש המיקל אינו יוצא ידי חובה לשיטות מסוימות ו"מוותר" על פסיקות הלכתיות אחרות .מכיוון שכך ניתן
10

לשאול "אבל הרי אתה לא יוצא ידי חובה לשיטת החזון איש?" .
נראה לי שהתשובות האפשריות לשאלה זו הן שתיים:
" .1לא נראה לי כשיטתו ולכן אני לא פוסק כמוהו".
" .2מנהג אבותי הוא שלא כהחזון איש ולכן איני פוסק כמוהו".
יש הבדל גדול בין שתי התשובות .התשובה הראשונה בעצם אומרת שישנה פסיקה שהיא אמת ושכל השאר
סוטות מהאמת ,ולכן אין לעשות כשיטה אחרת .לעומת זאת ,התשובה השניה אומרת שאולי יש אמת בפסיקת
החזון איש ,אבל אני מחזיק גם כן בפסיקה שהיא אמת שכן היא מנהג אבותי ,ועל כן אינני זקוק לפסוק כהחזון
איש ודי לי בדרכו של בית אבא.

סיכום
לאחר שביררנו את ההגדרות השונות לחומרא וקולא נסכם מהן הסיטואציות שבהן קיימות אפשרויות של קולא
וחומרא .ראינו שיש שתי סיטואציות עיקריות ועוד אחת צדדית שבהן נפתח פתח לשאלת חומרא-קולא:
הסיטואציה הראשונה היא כאשר יש ספק ולא יודעים כיצד לפעול .חומרא עקב ספק ראינו בגמרא בביצה
ובעבודה זרה ,בכלל "ספק דאורייתא לחומרא ספק דרבנן לקולא" ובמקומות נוספים .ההגדרות לחומרא הנלמדות
ממקומות שבהם החומרות מופיעות בעת ספק ,הן:
.1

חשש :המחמיר חושש לספק ופוסק את הפסיקה אשר הולכת על בטוח.

.2

כעין נדבה :המחמיר מחייב את עצמו לפנים משורת הדין כדי לבטא את רצונו לעבוד את ה'.

.3

החומרא כגדר :המחמיר חושש שפסיקה מקילה תפתח פתח לפסיקות מקילות נוספות אשר בסופו של
דבר יחטיאו אותו .פסיקת קולא היא מדרון חלקלק שמוביל לעוד פסיקות מקילות שמובילות לחטא,
ועל כן יש לשים גדר ולפסוק לחומרא.

הסיטואציה השנייה היא כאשר יש שתי פסיקות ,ושתיהן ודאיות ומקובלות להלכה .כדוגמה ראינו את המשנה
שאמרה על מעשה רבן גמליאל" :ולא מפני שהלכה כן אלא שרצו להחמיר על עצמם" .ההגדרות לחומרא הנלמדות
ממקומות שבהם החומרות מופיעות כאשר יש שתי פסיקות מקובלות הן שלוש:

10

.1

סיגוף :המחמיר מעוניין להקשות על עצמו כעין סיגוף ולכן הוא פועל את הפסיקה המחמירה יותר.

.2

כעין נדבה :המחמיר רוצה לעשות לפנים משורת הדין כדי לבטא את רצונו לעבוד את ה'.

.3

לצאת ידי חובה ליותר שיטות :המחמיר רוצה לקיים שיטות נוספות ולכן מקיים את הפסיקה החמורה
אשר כוללת יותר שיטות.

חשוב לציין למען הדיוק שהמשך המשפט הוא לא "ואולי אתה טועה" שכן אז חזרנו לחומרא וקולא מסוג "כפתרון לספק".
המניע היחיד לפי אפשרות זו בחומרא הוא הרצון לצאת ידי חובה ליותר שיטות.
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הסיטואציה השלישית היא כאשר יש פסיקה אחת ומקובלת אך היא פותחת פתח לחטא .במקרה כזה החומרא
באה כדי למנוע נפילה ,ואע"פ שההלכה המקילה מקובלת  -המחמיר פוסק שלא ללכת לפיה.

לסיכום ,החומרא והקולא מופיעים באופנים שונים :כפתרון לספקות ,שני סוגים של חומרא כעבודת ה' :סיגוף
וכעין נדבה ,כגדר ובשביל לצאת ליותר שיטות .כעת ,לאחר שבחנו את הסוגים השונים ,יש לברר כיצד יש
להתייחס אל החומרא והקולא .יש לבחון מה דעת חז"ל על חומרות וקולות ,אם הם העדיפו אחת על פני השנייה,
ואם כן ,באיזה מצב ישנה העדפה .כמו כן יש לבדוק האם יש הפרש בין הלכות בין אדם למקום לבין הלכות שבין
אדם לחברו והאם יש הבדל בין פסיקה לציבור ופסיקה ליחיד .בעזרת ה' בלי נדר ,לשלישון הבא אכתוב מאמר
המשך אשר יבחן שאלות אלה וינסה למצוא להן תשובות מתוך מאמרי חז"ל .הסתכלות רחבה ,הן על הסוגים
השונים של חומרות וקולות והן על יחס חז"ל אליהן ,תיתן כלים שיאפשרו לנו להבין באופן מדויק יותר את עולם
ההלכה ,בעזרת ה'.
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קריעה על ראיית ירושלים והמקדש
נח דרזנר
א .מקור הדין
הגמ' במסכת מו"ק )כו (.מביאה ברייתא על אילו מאורעות אדם צריך לקרוע:
"תנו רבנן :אלו קרעין שאין מתאחין :הקורע על אביו ,ועל אמו ,ועל רבו שלימדו תורה ,ועל נשיא ,ועל אב
בית דין ,על שמועות הרעות ,ועל ברכת השם ,ועל ספר תורה שנשרף ,ועל ערי יהודה ,ועל המקדש ,ועל
ירושלים .וקורע על מקדש ומוסיף על ירושלים".

בהמשך העמוד הגמ' מפרטת את מקורות החיוב לגבי המאורעות השונים המופיעים בבריתא .לגבי ערי יהודה
מובא פסוק מירמיהו )פרק מ"א(:
"ערי יהודה מנלן? -דכתיב ויבאו אנשים משכם משלו ומשמרון שמנים איש מגלחי זקן וקרעי בגדים
ומתגודדים ומנחה ולבונה בידם להביא בית ה' וגו'"

אך על הקריעה על ראיית ירושלים ומקום המקדש לא מובא מקור .במקום זה מופיעה מימרא זו:
"אמר רבי חלבו אמר עולא ביראה אמר רבי אלעזר :הרואה ערי יהודה בחורבנן  -אומר" :ערי קדשך היו
מדבר" ,וקורע .ירושלים בחורבנה  -אומר" :ציון מדבר היתה ירושלים שממה" ,וקורע .בית המקדש
בחורבנו  -אומר "בית קדשנו ותפארתנו אשר הללוך אבתינו היה לשרפת אש וכל מחמדינו היה לחרבה",
וקורע .קורע על מקדש ומוסיף על ירושלים".

אמנם ,הרמב"ם )הל' אבל ט,י( הביא את הפסוק שלימד על ערי יהודה גם כלימוד על ירושלים והמקדש.
ניתן להסביר שמסוף הפסוק נראה שמטרת יציאת אנשים אלו היתה הבאת קרבן ל"בית ה'" ,וממילא מסתבר לומר
שהקריעה היתה גם על חורבן ירושלים והמקדש.
בירושלמי מצינו דיון נוסף בסוגיה זו:
1

"מעון קמטריא שאל לרבי חייא בר בא בגין דאנא חמר וסליק לירושלם בכל שנה מהו שנקרע? א"ל אם
בתוך שלשים יום אי אתה צריך לקרוע ,לאחר שלשים יום -צריך אתה לקרוע".

מסוגיה זו נלמד הדין שצריך לקרוע רק אם אדם לא ראה את ירושלים  30יום.
הרא"ש הרי"ף ושאה"ר הביאו את הסוגיות הללו להלכה .וכן הרמב"ם )הל תענית ה' ,ט"ז(:

 .1כך הגירסה לפנינו ,ישנה גירסה ישנה הגורסת "שעה"  -ונראית יותר נכונה.
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"ראה ירושלם בחורבנה אומר ירושלם מדבר וגו' ,בית המקדש בחורבנו אומר בית קדשנו ותפארתנו וגו'
וקורע".

דין נוסף הוא היחס בין הקריעות על יהודה ,ירושלים והמקדש .אדם שקרע על יהודה ולאחר מכן הגיע לירושלים
קורע קריעה נוספת וכשרואה את מקום המקדש יקרע שוב .אך אם ראה קודם את ירושלים שוב אינו קורע על ערי
יהודה

)ב"י בשם

הרמב"ן( .וכן אדם שראה קודם את מקום המקדש ולאחר מכן את ירושלים איננו מוסיף קריעה

נוספת על ירושלים אלא מוסיף על אותה הקריעה

2

)הסוגיה במו"ק כו .ובראשונים שם; רמב"ם; שו"ע(

.

ובשו"ע הביא דין זה )או"ח ,סי' תקס"א(:
"הרואה ערי יהודה בחורבנן אומר :ערי קדשך היו מדבר ,וקורע ...הרואה ירושלים בחורבנה ,אומר :ציון היתה
מדבר שממה; וכשרואה בית המקדש ,אומר :בית קדשינו ותפארתנו אשר הללוך בו אבותינו היה לשרפת אש וכל
מחמדנו היה לחרבה ,וקורע.

כפי שראינו לשון השו"ע היא "הרואה ערי יהודה בחורבנן...ירושלים בחורבנה" דהיינו שהקריעה היא כאשר רואים את
ירושלים בחורבנה ,אך יש לדון מה הוא גדר 'בחורבנה'?

ב .גדרי החורבן
בספר כפתור ופרח )פרק ו'( התייחס לשאלה זו:
"ונראה כי חורבנן אינו רוצה לומר שיהיו מאין אדם ,אלא שאין שם ישראל בישובן ,שהרי שכם שילה ושומרון לא
היו חרבים לגמרי כשבאו אותם השמונים איש".
3

בעל הכפתור ופרח הבין שהדבר תלוי בהימצאות ישוב יהודי במקום ,הוא לא התייחס כלל לסוגיית השלטון .
ואילו הבית יוסף )סי' תקס"א( הבין אחרת:
"והאי ערי יהודה בחורבנן דקאמר דהיינו שהן חרבות ואין בהן ישוב כלל אבל אם יש בהן ישוב אע"פ שהן בידי
גויים היה נראה לכאורה דאין צריך לקרוע  .ואפשר דכל שהן בידי גויים אע"פ שיש בהן ישוב בחורבנן מיקרי וכן
עיקר"

הבית יוסף הביא את תחילה את דברי השיטה הסוברת ככפתור ופרח ,אך הביא שיטה נוספת שתולה את הדבר
בשלטון ,וכתב עליה "וכן עיקר".

2

ישנם דיונים נוספים שלא התחייסתי אליהם,כגון :גדרי שיעור הקריעה ,האם מתאחים וכו'.

3

הר"ש דבליצקי כתב שיתכן שהכו"פ יודה לבית יוסף ,שאם ישנו שלטון יהודי ,ועיר נכרית אין זה נחשב בחורבן.
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)או"ח סי' מח(

כתב בדברי הבית יוסף שאם ישנו ישוב של עכו"ם מיקרי בחורבן ויש

הר"ב זלוטי בשו"ת משנת יעב"ץ

לקרוע אפילו אם השלטון יהודי ,ויש שכתבו

על דבריו שלא דקדק יפה בדברי הבית יוסף

)הר"י זיסברג המעיין ל"ו ,ד(

משום שהבית יוסף כתב "וכן עיקר" על השיטה השניה שהביא שאין הדבר תלוי בישוב אלא בשלטון .אולם לדעתי

יש בהחלט מקום להבין שהבית יוסף סבר שעל מנת להוציא מדין חורבן ישנן 2

דרישות :ישוב יהודי ושלטון,

וממילא תירצנו את הבנתו של הר"ב זלוטי בבית יוסף.
הר"ש דבליצקי הביא סברא לכך שהגדרת החורבן תלויה בשלטון :שלטון ישראל ,נותן את הקביעות של
היישוב,מכיוון שכאשר השלטון הוא נכרי יתכן שקיום הישוב יהיה ארעי.
יש לשים לב שדברי הבית יוסף על הגדרת חורבן נאמרו דווקא לגבי ערי יהודה ולא על ערי ישראל או המקדש וכך
אנו

פוסקים )משנ"ב ומג"א .ובכף החיים סי'

תקס"א (.שבערי יהודה הדין יהיה תלוי בשלטון.

ג .גדר הקריעה על ירושלים
לגבי הקריעה על ירושלים ,עולה השאלה גם כן ,האם גם בה גדר החורבן תלוי בשלטון ,או שבירושלים ישנם
תנאים אחרים .ישנן מספר שיטות:

 .1קריעה על ירושלים בגלל אובדן השלטון
נראה לומר שכמו בערי יהודה ,הגדרת החורבן תלויה בשלטון ,כך יהיה הדין אף בירושלים .הרבה מהאחרונים
הבינו מסברא פשוטה שאין מקום לחלק:

"כי בהדי הדדי קתני להו ,ודין אחד להם" )שו"ת בית מרדכי סי' ל"ג ,עמ' מ"ח(

יתכן שניתן לבסס כיוון זה על הפסוק ,שהובא בגמרא ,שיש לומר בעת הקריעה על ירושלים" -ציון מדבר היתה -

ירושלים שממה" לכאורה נראה שהפסוק מציין שממה פיזית וזהו המשך הפסוק המתאר את חורבן שאר
הערים,ובכך יש בקריעה על ירושלים פן זהה לקריעה על שאר הערים.
אכן לירושלים ישנה מעלה מיוחדת שהיא מרכז השלטון  -מרכז המלכות ,ולכן הרואה את ירושלים לאחר שראה
עיר אחרת מערי יהודה בחורבנה קורע עליה ,ואין קורע על עיר אחרת לאחר שראה את ירושלים.
ע"י כך גם נבין מדוע אפילו אדם שכבר קרע על המקדש בתחילה ,מוסיף עוד על הקרע כשרואה את ירושלים
בחורבנה ,הקריעה על ירושלים איננה רק מדין הקדושה שיש בה הנובע מן המקדש אלא קריעה מ"דין שלטון",
השונה באופיה מן הקריעה על המקדש.
נראה שניתן לבסס כיון זה ע"י דיוק בלשונו של מרן השו"ע שכתב:
"הרואה ערי יהודה בחורבנן ...הרואה ירושלים בחורבנה...וכשרואה בית המקדש"
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מרן כתב דווקא על ערי יהודה וירושלים 'בחורבנן' )לעומת הברייתא שציינה חורבן גם לגבי מקדש( משום שתפס
את החורבן כאובדן השלטון ,ואילו לגבי המקדש לא השתמש בביטוי זה משום שלפי דעתו חורבנו של המקדש
אינו נובע מהעדר השלטון) ,כפי שנראה בהמשך(.

כשיטה זו שקריעה על ירושלים תלויה בשלטון כתבו בפשיטות אחרונים רבים.

4

 .2קריעה על ירושלים משום קדושתה.
שיטה נוספת העולה באחרונים ,היא שדין הקריעה על ירושלים הוא על אובדן קדושתה .יש שרצו לחזק כיוון זה
שניכר חורבנה בכך שא"א לאכול בה מעשר שני וקדשים קלים.
לכאו' ניתן להוכיח שיטה זו מדברי הרמב"ן שמסביר שהקריעה על ירושלים לאחר שקרע על ערי יהודה היא משום
קדושתה ,וכן מדברי החת"ס שמסביר את מעלת ירושלים על צפת משום שבירושלים היה ביהמ"ק.
אולם נראה לדחות שיטה זו מכיוון שהקריעה שאנו קורעים על ירושלים היא קריעה עצמאית,ולא על חסרון
המקדש ,אחרת נמצאנו קורעים על המקדש פעמיים ,במקום קריעה יחודית על ירושלים ,והרי הדין הוא שאדם
שקרע על המקדש בתחילה מוסיף על ירושלים  -ועל כן ודאי שישנו אלמנט בקריעה על ירושלים שאיננו מתבטא
בקריעה על המקדש ,וצריך להבין שאנו קורעים על ירושלים מסיבה נפרדת מהקריעה על המקדש.
כמו כן ,הסיבה לכך שאיננו יכולים לאכול קודשים קלים אינה תלויה כלל בחורבן ירושלים ,אלא שוב בכך שאין
5

מקדש ,ובכך שאנו טמאים .בנוסף שיטה זו קשה כיון שמצינו כמה ראשונים שהקשו למה קורעים שוב על
ירושלים אחרי הקריעה על הרי יהודה ואם הדין משום קדושה ,נראה שהיו צריכים לענות כך בפשיטות.
כמו"כ דחה הגר"א וולדינברג את ההוכחה מתשובת החת"ס משום שהיא נכתבה רק בהוו"א ,ולאחר מכן הוא חזר
ממנה.

 .3קריעה על ירושלים משום קדושתה ומשום אובדן השלטון יחד.
אפשרות נוספת היא לראות בירושלים מהות מיוחדת שבה מתמזגות יחדיו שתי האפשרויות שהצענו קודם,
ירושלים היא עיר המלכות,וגם עיר קדושה .שתי צדדים אלו של העיר בונים אחד את השני "מקדש מלך  -עיר
מלוכה" .ניתן לחזק כיוון זה מדברי הרמב"ם

)רמב"ם הל' מלכים א,י(

"אין מושחין מלכי ישראל בשמן המשחה אלא בשמן אפרסמון ,ואין ממנין אותן בירושלים לעולם אלא
מלך ישראל מזרע דוד,ואין מושחין אלא זרע דוד".

4

הגר"מ פיינשטיין ,הגר"א וולדינברג ,הרצי"ה קוק ,ועוד .אשר יבואו במקורם המדוייק בהמשך.

5

עיין ברא"ש ,מו"ק פ"ג.
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הרמב"ם כותב שניתן למנות בירושלים דווקא מלך מבית דוד ,שאם לא כן ,המלך פוגע בקדושתה של העיר ,וכן,
רק המלך רשאי להוסיף על ירושלים משום שהמלכות והקדושה תלויים זב"ז.
גם בדיני הקריעה עולה שקורעים )או מוסיפים על הקריעה( בין אם כבר הייתה קריעה על ערי יהודה או אפילו
קריעה על המקדש .ירושלים היא מהות עצמאית ושילוב של שתי המעלות יחד .ועל כן הקריעה על אחד מסוגי
החורבן )ערי יהודה והמקדש( איננה מספיקה ,ויש צורך להוסיף קריעה על ירושלים.

ד .השלטון בימינו
לפי הכיוון האחרון ,שבו הבנו שהקריעה על ירושלים תלויה בשלטון ישראל ,יש לנו לברר האם ישנו חיוב לקרוע
על ירושלים בימינו.
מן הסברא הפשוטה נראה לומר שבעת הזו שזכינו ב"ה שעמ"י חוזרים לישב באדמתם ,ירושלים עומדת על תילה
ונמצאת תחת ריבונות מדינת ישראל ,איננו צריכים לקרוע על ירושלים.
וכסברא פשוטה זו כתבו רבים מאוד מן האחרונים.
נביא מקצת דבריהם,
האגרות משה בתשובה שנכתבה בשנת תשמ"א )או"ח ח"ה סי' ל"ז( כתב :
"שא"כ עתה שבחסדי השי"ת אין מושלים האומות על ערי יהודה ועל ירושלים ,והם גם מיושבים ,הוא טעם
גדול שלא לקרוע .אף שעדיין לא באה הגאולה ע"י מלך המשיח ,ואנו מתפחדים מהאומות  -אין לקרוע".

העולה מדבריו ,שכיום שהשלטון בידינו אין צריך לקרוע על ירושלים.
וכן הגרא"י וולדינברג )הפרד"ס מ"ב ,תשרי תשכ"ח עמ' ,(12לאחר שכותב בשמחה על שליטתנו בירושלים ,מבין שאיננו
צריכים לקרוע על ירושלים.
"על ראיית ירושלים נראה שאין לקרוע בימינו שזכינו בע"ה שהבעלות עליה בידינו היא".

ואף יוצא כנגד )הפרד"ס מ"ב ,שבט תשכ"ח עמ'  (15הגר"ש דבליצקי שחזר בו וסבר שצריך לקרוע כיום על ירושלים גם
לאחר מלחמת ששת הימים.
וכן כתבו הרצי"ה ,הרב גורן )משיב מלחמה ח"ב עמ' שכ"ו והלאה( ,ה"בית מרדכי" ,הגרח"ד הלוי

)מקור חיים השלם ,ח"ב עמ'

 (207ועוד פוסקים.

לעומת זאת ,היו שכתבו מסיבות שונות שהיום אין זה מיקרי שהשלטון בידינו:
האדמו"ר מסאטמר )שו"ת דברי יואל ,או"ח סי ל' ,סעי' ו'( כתב-
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"הנה ודאי דלא עדיף עכשיו אלא אדרבא גרוע עכשיו באותה ממשלה ,כמבואר בזוהר הקדוש כמה פעמים
דגלות הערב רב קשה יותר מגלות האומות ,ואין להסתפק בזה מעוונותינו הרבים".

העולה מדבריו שכאשר השלטון ביד מלכות של "רשעים" אין זה מקרי שלטון יהודי,וישנו חיוב לקרוע .על שיטה זו
6

קשה מכך שבזמן בית שני היו מלכים רשעים ואין נראה שקרעו בתקופה זו .

מעין זה כתב בשו"ת שבט הלוי )ח"ז ,ס' ע"ח(.
"דבודאי אין לומר דכהיום שהשלטון ביד מנאצי ה' שלא יקרא בחורבנה דסוף סוף עיר האלקים מושפלת
עד שאול תחתי'"

ואף שלאחר מכן הוסיף,
"ואולי עכ"פ שייך זה רק כלפי הגוים דרצו להצר צעדי ישראל שלא יתרחב הישוב ...משא"כ היום דעכ"פ
הפוקרים האלה רוצים שיהיה ישוב ישראל ומבחינה זאת נתמעט החורבן"

הכריע למסקנה שיש לקרוע ,למרות השלטון היהודי.
סיבה מחודשת נוספת שמצינו לחייב בקריעה בימינו מופיעה בשו"ת באר משה )ח"ז ,עמ' שי-שיא(:
"ומה שנראה לענ"ד הוא דזיל בתר טעמא ...והקריעה למען ערי יהודה ,היא ,שבהן היה עיקר מלכות בית
דוד והיו חשובים והכל תליא במלכות בית דוד ,וכל זמן שלא חזרה מלכות בית דוד ע"י משיח צדקנו
במהרה בימינו אמן".

הרב משה שטרן הבין שאמנם שלטון הוא הקובע לעניין הקריעה ,אך שלטון ישראל הוא דווקא במלכות בית דוד.
גם כאן יש לתמוה על דבריו ,שלא נראה שקרעו על המקדש בימי בית שני.
טיעון נוסף עולה בדברי הגרשז"א שכתב במנחת שלמה )סי' ע"ג(:
"חושבני דכל זמן שרואים עדיין בעיר הקדש והמקדש כנסיות של נכרים וגם קברי עכו"ם וכו' ,ואין אנו
יכולים למעקר פולחנא נוכראה ,עדיין היא בחרבנה ,ועתה עינינו נשואות לשמים לראותה מהרה בפולחנא
דשמיא בבנין בית הבחירה ונגילה בד' ונשמחה בישועתו לנצח"

הגרש"ז טוען שכל עוד ישנם כנסיות ומנזרים בשטח העיר העתיקה ,נחשבת העיר עדיין בחורבנה.
יתכן להסביר שהגרש"ז הבין שאין מספיק הדבר שתהיה ריבונות יהודית על ירושלים אלא צריך ששלטון זה
יתבטא בפועל לגמרי .לפי הסברא שהבנו תחילה שהסיבה שהשלטון הוא הפרמטר לקביעות של הישוב ,וודאי
7

שאין הכנסיות הללו מאיימות על קיום הישוב ,כמו"כ אפילו אם לענין עקירתם איננו השלטון ,אבל מניין לגרש"ז
שזוהי הגדרת השלטון?

6

כן הקשה הרא"י זלזניק ,הוו"ד בהר הקודש עמ' שכה.

7

ויתכן לומר שלמרות כנסיות אלו אנו כן שולטים ,ובכוחנו הריבוני לעוקרם ,אך אנחנו משיקולים בינלאומיים מעדיפים שלא
לעשות כך.
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ונראה אכן לומר כסברא הפשוטה שהבאנו בתחילה ,שירושלים כיום נמצאת בשלטון יהודי ב"ה ,ואנו וודאי
מתפללים ופועלים לחזרתם המלאה בתשובה ,אך גם עד שדבר זה יקרה,נראה שמיקרי שלטון ישראל ואין לקרוע
על ירושלים בימינו.

ה .הקריעה על המקדש.
לאחר שהכרענו שדין הקריעה על ירושלים תלוי בשלטון,
8

ננסה לבחון האם דין הקריעה על המקדש ,תלוי בשלטון והריבונות על הר הבית  .או שזה נובע מדין אחר.
בשו"ת בית מרדכי ,כתב שכל הקריעות הם עניין אחד ,ולכן גם הקריעה על המקדש תלויה בשלטון ,וכן הביא את
דעת הרצי"ה קוק שכתב :
"שהאבילות האמיתית על בית המקדש היא בגלל יד הגויים השולטת בו.ואילו כיום אנו השולטים על
הכותל ועל הר הבית והעכובים להקמת בית המקדש הם עתה מצדנו ,עכובים הלכתיים ופולטיים" )הצופה י"ג
תמוז תשכ"ז(

נראה שדעת הרצי"ה שמכיוון שבנין בית המקדש תלוי עתה בנו אין לקרוע ,ויש לתמוה עליו ,שכיצד ניתן להסתפק
בדבר זה כל עוד הבית איננו בנוי.
גם הרח"ד הלוי )מקור חיים השלם ח"ב עמ'  ,(209כתב שאכן הקריעה על ראיית מקום המקדש תלויה בשלטון.
אולם הדעת נותנת שדבר זה לא יהיה תלוי בשלטון,הרי עיקר הצער על אובדן וחורבן המקדש ,איננו על איבוד
השלטון על מקום אדמה קדוש יותר ,אלא על המהות הרוחנית שהמקום מייצג ,כפי שכבר ראינו ניתן לדקדק זאת
מלשון השו"ע ,שלגבי ערי יהודה וירושלים כתב 'בחורבנן' ואילו לגבי בית המקדש לא כתב 'בחורבנו'.
האובדן בבית המקדש איננו בהיות המקום תחת שלטון זר .אלא בכך שבטל יחודו הרוחני ולא ניתן לקיים את
המצוות המיוחדות לו .אכן כך נראה שהבינו רוב רובם של האחרונים ובתוכם אף רבים מאלו שסברו שאין לקרוע
על ירושלים בימינו עקב השלטון היהודי .כן כתבו הגר"מ פינשטיין ,הגר"י אריאל ,הציץ אליעזר ,הגר"ש דבליצקי
ועוד.
על כן נראה שאכן ישנו חיוב לקרוע על בית המקדש בימינו.
בשו"ת משנה הלכות )ח"ו סי' קי'( הביא סברא ללמד זכות שאיננו קורעים ,מכך שהיום אין לנו עגמת נפש כ"כ
הנגרמת מתוצאה של ראיית פני הבית) .והבין שדין הירושלמי של לקרוע פעם ב 30יום נובע מכך(.
9

הרב דוד דודקביץ הוסיף בשם הגרש"ז שאנו מורגלים היום לראות את פני )הר( הבית כך ,ונמצאים שם בדר"כ
לעיתים קרובות )ולכל הפחות יכולים לנסוע לשם יחסית קלות בכל עת שנחפוץ( .ולכן אין אנו מצטערים כ"כ.

 8אכן ,גם אם נכריע שכן ,ידרש דיון האם "הר הבית בידינו"?...
 9פרי עץ הגן ב' )לישיבת רמת גן( ,קריעה על ראיית ירושלים ומקום המקדש ,עמ' .165
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אמנם כבר בשו"ת הרדב"ז דחה טענות מסוג זה בטענה שאין לערבב הטעם עם הגדר,
"ליכא למימר דשאני נ"ד שהוא דר ודעתו על בית המקדש חדא דאין הדבר תלוי בדעתו אלא בראיה .ותו
דכל הני ברכות שחייבו ז"ל בכל גוונא איירי וליכא למימר כיון דטעמא הוי משום עגמת נפש ומי שהוא שכן
לב"ה הרי נפשו עגומה בכל שעה דא"כ מי שקרע על ירושלם ונפשו עגומה למה הוא קורע על המקדש".

ו .סיכום ומסקנה
ירושלים עמדה לאורך ההיסטוריה היהודית כמרכז הקודש לעמ"י כמקום אשר אליו מכוונים את התפילות ועליו
מתפללים רבות ,מקום זה עמד בשממונו ואנשים באו לירושלים וקרעו עליה באבלם כמתחייב במקורות שניסנו
10

לסקור כאן .ב"ה זכינו ובעת הזו ,עת תחיית האומה בארצה ,זכינו לשלטון יהודי בירושלים ,וירושלים הולכת
ונבנית .כפי שראינו בפוסקים נראה שדין הקריעה על ערי יהודה וירושלים תלוי בסוג השלטון ,ולכן נראה לומר
דאין לקרוע היום על ראיית ירושלים.
אולם מקום בית המקדש שקדשתו גדולה אף משל ירושלים ,עדיין עומד לצערנו בשממונו מעבודת הקודש
והקורבנות ,ומקול התורה של הסנהדרין ,ונראה לומר שכל מהותו היא דווקא מעלותו הרוחנית ולא היותינו
11

ריבונים על המקום ולכן נראה שיש חיוב קריעה על ראיית מקום המקדש בחורבנו .

10

ואף שאינו יר"ש עדיין ,ואף לא ברורה לו לגמרי נחיצותה של עיר קודשנו והיותה אויר צלול לנשימתנו הרוחנית )ובעז"ה נתפלל
ונפעל שיהיה כזה(.

 11וודאי שיש לערוך לימוד ובירור הלכתי ,בשאלות :איך קורעים? ,באיזו תדירות? ,בראיית איזה חלק של הר הבית? ,וכו'.

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

אגדה

מתחיל בגנות ומסיים בשבח
הרב שמואל גלייזר

המשנה בפסחים

)י ,ד(

מתארת את סדר ההגדה שנאמר בליל הפסח ,שם אנו מוצאים את אחד העקרונות שמנחים

את ההגדה:
"מתחיל בגנות ומסיים בשבח ,ודורש )דברים כו( מארמי אובד אבי עד שיגמור כל הפרשה כולה".

הגמרא

)פסחים קט"ז(.

מביאה מחלוקת ידועה בין האמוראים המבררת מהם הגנות והשבח שעוסקים בהם בשעת

1

ההגדה ,וזה לשונה :
"מאי בגנות? רב אמר :מתחלה עובדי עבודת גלולים היו אבותינו .ושמואל אמר :עבדים היינו".

נשים לב ,שמדובר בפסוקים שונים .המשנה מתייחסת לפרשיית הוידוי שאומר המביא ביכורים )דברים כו ד-ח( ,רב
מתייחס לדברי יהושע אל העם בסוף חייו )יהושע כד ב-יג( ,ושמואל מתייחס לנאומו של משה לפני הכניסה לארץ
)דברים ו כא-כג(.

במאמר זה ,נבחן את המושג 'מתחיל בגנות ומסיים בשבח' בעזרת מבט היסטורי ,שיסייע לנו בהבנת המחלוקת
ויוביל אותנו להבנה מחודשת של הגנות והשבח ומקומם בליל הסדר.

גנות ושבח בתקופות שונות
הרד"צ הופמן בשו"ת מלמד להועיל

)חלק ג סי' ס"ה(

דן בסוגיא זו ,ובעקבות שאלות שונות ,מתחדשת הבנת המהלך

של מתחיל בגנות ומסיים בשבח.
השאלה הבסיסית היא למה צריך בכלל את דברי רב ושמואל ,לכאורה המשנה עצמה מפרשת מהו מתחיל בגנות
ומסיים בשבח  -דרישה של פרשת ארמי אובד אבי .כדי להבהיר את הדברים נציג כאן את החלק ההיסטורי של
הפרשה כאן )דברים ה' ,ט'(:
ּונו
נו הַ ּ ִמ ְצ ִרים ַוי ְַענ ּ ּ
עו א ָֹת ּ
צום וָ ָרבַ :ויּ ֵָר ּ
"אֲ ַר ּ ִמי אֹבֵ ד ָא ִבי ַויּ ֵֶרד ִמ ְצ ַריְ ָמה ַויָּגָ ר ָׁשם ִ ּב ְמ ֵתי ְמ ָעט ַוי ְִהי ָׁשם ְלגוֹ י ָ ּגדוֹ ל ָע ּ
נו וְ ֶאת
ינו ַויּ ְ ׁ
ֵנו וְ ֶאת עֲ ָמלֵ ּ
נו ַויּ ְַרא ֶאת ָענְ י ּ
ִשמַ ע ה’ ֶאת קֹלֵ ּ
ינו עֲ ב ָֹדה ָק ָׁשהַ :ו ִ ּנ ְצ ַעק ֶאל ה’ אֱ לֹהֵ י אֲ ב ֵֹת ּ
נו ָעלֵ ּ
ַויּ ְִּת ּ
נו ֶאל הַ ּ ָמקוֹ ם הַ ז ֶּה ַויּ ּ ִֶתן
ובאֹתוֹ ת ּ ְ
ובמ ָֹרא ָ ּגדֹל ּ ְ
טויָה ּ ְ
נו ה’ ִמ ּ ִמ ְצ ַריִם ְ ּביָד ֲחז ָָקה ּ ִ
ובמ ְֹפ ִתיםַ :וי ְִב ֵא ּ
ובזְ ר ַֹע נְ ּ
נו :ו ַּיוֹ ִצ ֵא ּ
לַ חֲצֵ ּ
נו ֶאת הָ ָא ֶרץ הַ ז ֹּאת ֶא ֶרץ זָבַ ת חָ לָ ב ּ ְודבָ ׁש":
לָ ּ

 1ביחס לשמות האמוראים שמובאים בגמרא יש נוסחאות שונות בראשונים .עיין ברבינו חננאל שגורס רבא ורב יוסף ,ועיין בהגדה
שלמה פרק ב' שהביא את האפשרויות השונות.
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באופן מובהק יש כאן התחלה בגנות וסיום בשבח .הגנות היא כפולה ,גם 'ארמי אובד אבי '...שמדבר על השלב
שלפני הירידה למצרים ,וגם ההמצאות במצרים עצמה שכתוב במפורש בפסוק של 'וירעו אותנו המצרים .'...את
השבח אנו מוצאים בסיום ב'ויוצאנו ה' ממצרים' '...ויבאנו אל המקום הזה .'...טוען הרד"צ שפשט המשנה היא
שעל ידי דרישת הפרשיה ארמי אובד אבי מקיימים את המתחיל בגנות ומסיים בשבח .המשנה מדגישה שצריך
לדרוש '...עד שיגמור כל הפרשה כולה' ,ונראה שהכוונה לחלק ההיסטורי של הפרשיה כולל ויבאנו אל המקום הזה,
שהרי ההמשך קשור רק למקרא ביכורים .המיוחד בפרשיה זו ,שהיא מבטאת הסתכלות אחורה על ההיסטוריה
מתוך התכלית שעם ישראל הגיע אליה .מסגרת הפרשייה היא מציאות שיהודי מביא ביכורים למקום אשר בחר ה',
בזמן שעם ישראל יושב תחת גפנו ותאנתו ונהנה מפירות ארץ ישראל .בתקופת המדבר ,התורה מתארת איך אנחנו
עתידים להסתכל על השלבים השונים של המציאות ,החל מאלו שהתרחשו בעבר וכלה באלו שיתרחשו בעתיד.
לפי דברי הרד"צ ,פסוקי ה'ארמי אובד אבי' הם למעשה המגיד שנהג בזמן שבית המקדש קיים ,וזאת כוונת פשט
המשנה .הקושי הוא )בלשונו של הרד"צ( 'וכל זה בזמן שבית המקדש קיים ,אך לאחר החורבן בודאי לא אמרו
ויביאנו אל המקום הזה ,ואפשר דבבבל אפילו בזמן הבית לא אמרו ויביאנו אל המקום הזה ,ומעתה היה חסר עיקר
השבח בפ' ארמי אובד .'...הטענה היא שבתקופות אחרות ובמקומות אחרים ,לא מתקיים השבח העיקרי שבפרשיה
שהוא 'ויבאנו אל המקום הזה' כפי שפירש הספרי

)דברים פיסקא ש"א(

2

ש'המקום הזה' הוא בית המקדש  .לכן,

בתקופות ומקומות שאין אפשרות לדרוש את כל הפרשה כולה ,יש צורך למצוא פסוקים אחרים שמתאימים
למציאות הנוכחית ולדרוש אותם בליל הסדר.

רב
רב חי בארץ ישראל ,בתקופה שלאחר החורבן .המקבילה ההיסטורית למציאות זו הוא התקופה בה עם ישראל
יושב בארץ ישראל לפני בנין בית המקדש .לכן ,רב בוחר להגדתו את הפסוקים בספר יהושע ,שבדומה למציאות
בה הוא חי ,מסתכלים מנקודת מבט עתידית על ההשתלשלות ההיסטורית עד ליציאת מצרים ,וזה לשונם

)יהושע

כ"ד ב' – י"ג(:
ָא ַּקח ֶאת אֲ ִביכֶ ם
דו אֱ ל ִֹהים אֲ חֵ ִרים :ו ֶ
" ְ ּב ֵעבֶ ר הַ ּנָהָ ר י ְ ׁ
בו אֲ בוֹ ֵתיכֶ ם מֵ עוֹ לָ ם ּ ֶת ַרח אֲ ִבי ַא ְב ָרהָ ם וַאֲ ִבי נָחוֹ ר ַויּ ַַע ְב ּ
ָש ּ
ָא ּ ֶתן לוֹ ֶאת י ְִצחָ קָ :ו ֶא ּ ֵתן ְלי ְִצחָ ק ֶאת
ָא ְר ּ ֶבה ֶאת ז ְַרעוֹ ו ֶ
ֶאת ַא ְב ָרהָ ם מֵ ֵעבֶ ר הַ ּנָהָ ר וָאוֹ לֵ ְך אוֹ תוֹ ְ ּבכָ ל ֶא ֶרץ ְ ּכנ ַָען ו ַ
ֹשה וְ ֶאת ַא ֲהרֹן
ָא ְ ׁשלַ ח ֶאת מ ׁ ֶ
דו ִמ ְצ ָריִם :ו ֶ
ָא ּ ֵתן ְל ֵע ָׂשו ֶאת הַ ר ֵׂ
יַעֲ קֹב וְ ֶאת ֵע ָׂשו ו ֶ
ש ִעיר לָ ֶר ׁ ֶשת אוֹ תוֹ וְ יַעֲ קֹב ּובָ נָיו י ְָר ּ
שר
שר לֹא ָיג ְַע ּ ָת ָּב ּה וְ ָע ִרים אֲ ׁ ֶ
ָא ּ ֵתן לָ כֶ ם ֶא ֶרץ אֲ ׁ ֶ
אתי ֶא ְתכֶ ם ...ו ֶ
יתי ְ ּב ִק ְר ּבוֹ וְ ַאחַ ר הוֹ צֵ ִ
שר ָע ִ ׂש ִ
ָא ּגֹף ֶאת ִמ ְצ ַריִם ּ ַכאֲ ׁ ֶ
ו ֶ
שר לֹא נְ טַ ְע ּ ֶתם ַא ּ ֶתם א ְֹכ ִלים:
ֵיתים אֲ ׁ ֶ
בו ָּבהֶ ם ְ ּכ ָר ִמים וְ ז ִ
לֹא ְבנִ ֶ
יתם ו ּ ֵַת ְ ׁש ּ
וב ִמ ְצ ַר ִים
דו אֲ בוֹ ֵתיכֶ ם ְ ּב ֵעבֶ ר הַ ּנָהָ ר ּ ְ
ירו ֶאת אֱ ל ִֹהים אֲ ׁ ֶ
שר ָע ְב ּ
דו אֹתוֹ ְ ּב ָת ִמים ּובֶ אֱ מֶ ת וְ הָ ִס ּ
ְראו ֶאת ה’ וְ ִע ְב ּ
וְ ַע ּ ָתה י ּ
דו ֶאת ה’":
וְ ִע ְב ּ

בבחירה של רב בפסוקים האלה ,יש פרשנות מיוחדת לפרשיית ארמי אובד אבי ,שהייתה נאמרת בזמן המקדש.
הגנות המתוארת כאן היא גנות רוחנית של עבודה זרה ,ויתכן שרב הבין גם את הגנות שב'ארמי אובד אבי' כגנות

 2נראה שכך עולה גם מפשט הפסוקים ,שהרי מיד לפני כן כתוב 'והלכת אל המקום אפשר בחר ה' לשכן שמו שם'.
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רוחנית ולא כשעבוד פיזי .מעבר לכך ,בפסוקים שבחר רב ,אברהם שבא ממשפחה של עובדי עבודה זרה ,מכונה
3

'אביכם ' .ומסתבר לבאר ש'ארמי אובד אבי' הוא אברהם ,כך בייחוד לאור פירושו של הרשב"ם 'אבי אברהם ארמי
היה ,אובד וגולה מארץ ארם כדכת' לך לך מארצך ,וכדכת' ויהי כאשר התעו אותי אלהים מבית אבי .לשון אובד ותועה

אחד הם באדם הגולה כדכת' תעיתי כשה אובד בקש עבדך ,צאן אובדות היו עמי רועיהם התעום .'...אברהם יוצא מארץ
4

ארם הפיזית ומכינויו הממשי כארמי ,וכן מרוחניותה האלילית של ארץ ארם והולך ומחפש את דרך ה'  .הבחירה
בפסוקים של יהושע ברורה ,מפני שבאופן שמתאים לתקופתו של רב ,גם בפסוקים אלו מדובר בסיכום של
ההיסטוריה בהסתכלות אחורה ,אלא שהסקירה ההיסטורית מגיעה רק עד השלב שלאחר הכניסה לארץ ,לפני בנין
המקדש .הגדה מסוג זה מתאימה למציאות של ארץ ישראל שלאחר החורבן ,שבה אין מקדש אולם עדיין נמצאים
בארץ.

שמואל
שמואל נמצא במציאות של גלות ,שבה אין מקדש והחיים הם לא בארץ ישראל .במציאות זו ,מחפש שמואל את
המשמעות של יציאת מצרים גם בדורו ,ולכן הוא חוזר דור נוסף אחורה לתקופה שעם ישראל נמצא במדבר ,לפני

הכניסה לארץ .פסוקים שמתארים הסתכלות אל העבר ,מוצא שמואל בפרשית 'עבדים היינו' )דברים ו' ,כ"א – כ"ג(:
נו ה’ ִמ ּ ִמ ְצ ַריִם ְ ּביָד ֲחז ָָקהַ :ויּ ּ ִֵתן ה’ אוֹ תֹת ּומ ְֹפ ִתים ְ ּגד ִֹלים וְ ָר ִעים ְ ּב ִמ ְצ ַריִם
ִינו ְלפַ ְרעֹה ְ ּב ִמ ְצ ָריִם ו ַּיוֹ ִצ ֵ
יא ּ
"...עֲ בָ ִדים הָ י ּ
ינו:
נו ֶאת הָ ָא ֶרץ אֲ ׁ ֶ
ְ ּבפַ ְרעֹה ּ ְ
שר נִ ְ ׁש ּ ַבע לַ אֲ ב ֵֹת ּ
נו לָ ֶתת לָ ּ
נו הוֹ ִציא ִמ ּ ָׁשם ְלמַ ַען הָ ִביא א ָֹת ּ
ֵינו :וְ אוֹ ָת ּ
ובכָ ל ּ ֵביתוֹ ְל ֵעינ ּ
וצ ָד ָקה
נו ְ ּכהַ ּיוֹ ם הַ ז ֶּהְ ּ :
נו ָּכל הַ יּ ִָמים ְלחַ יּ ֵֹת ּ
ינו ְלטוֹ ב לָ ּ
ֵנו ה’ לַ עֲ ׂשוֹ ת ֶאת ָּכל הַ חֻ ִ ּקים הָ אֵ ּלֶ ה ְלי ְִר ָאה ֶאת ה’ אֱ לֹהֵ ּ
ַויְצַ ּו ּ
ָנו":
ינו ּ ַכאֲ ׁ ֶ
שר ִצ ּו ּ
נו ִ ּכי נִ ְ ׁשמֹר לַ עֲ ׂשוֹ ת ֶאת ָּכל הַ ּ ִמ ְצוָה הַ ז ֹּאת ִל ְפנֵי ה’ אֱ לֹהֵ ּ
ִּת ְהיֶה ּלָ ּ

פסוקים אלו עוסקים בצורה ישירה בסיפור יציאת מצרים ,אולם יש בניהם דמיון רב לפסוקים של 'ארמי אובד
אבי .'...הפסוק של 'ויצאנו הם ממצרים ביד חזקה' נכפל בשתי הפרשיות בצורה מדויקת .לפי זה ,שמואל מתמקד
במרכזה של פרשית 'ארמי אובד אבי' ולא מתייחס לקצוות .לא להתחלה באברהם אבינו )או אפילו ביעקב( ולא
לסיום בהשראת שכינה ואפילו לא ארץ ישראל .השבח מסתיים לכאורה במציאות של 'ואותנו הוציא משם ,'...כל
השאר נשאר כתקווה לעתיד .הסתכלות כזאת מתאימה למציאות של ישראל בגלות ,שבדומה לדברי הרד"צ על בית
המקדש ,גם לגבי ארץ ישראל אי אפשר לשבח במציאות שלא נמצאים בארץ ,וצריך להכיר בטוב שיש בפועל
במציאות .יתכן ששמואל הבין שמוקד פרשית 'ארמי אובד אבי' הוא בהתייחסות לשעבוד הגופני ולסכנות
שטמונות בו ,ולא מציאות הרוחנית ,כפי שהבין רב.

 3אברהם הוא היחיד המכונה אביהם של עם ישראל ,כאשר מדברים אליהם .כך גם בישעיהו )נ"א ,ב'( 'הביטו אל אברהם אביכם.'...
4

התיאור מתאים לצורה בה הרמב"ם מתאר את דרכו של אברהם אבינו להשגת ה' )פרק א' מהלכות עבודה זרה( .הרמב"ם נוקט
בביטוי 'התחיל לשוטט בדעתו' ,ועיין שם שמודגש בלשונו שאברהם אבינו עבד עבודה זרה עם עובדי האלילים )מקור דבריו
בבראשית רבה פרשה ל"ט ,ח'(.
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נוסח ההגדה שלפנינו
5

בראשונים אנו מוצאים דעות שונות בהבנת מחלוקת רב ושמואל ,רוב הראשונים כותבים שלהלכה 'עבדינן
כתרוויהו' ,כלומר גם כרב וגם כשמואל .ואכן כאשר נעיין בנוסח ההגדה שלפנינו ,נמצא מדברי שניהם.
נוסח ההגדה שלפנינו בנוי כך –
פסוק ראשון של עבדים היינו ,מעשה בב"ב וארבעה בנים ,מתחילה עובדי ע"ז ,דרשות של ארמי אובד אבי ,עשרת
המכות ,פסח מצה ומרור ,בכל דור ודור ,ובכך מסתיים המגיד ועוברים להלל.
אם נשים לב ,נראה שרק פרשיה אחת אנחנו ממשיכים לקרוא אותה עד הסוף .מסגרת המגיד פותחת ב'עבדים
היינו לפרעה במצרים' ,ומסיימת בפסוק שמהווה המשך הפרשייה בתורה 'ואותנו הוציא משם ,'...זהו בעצם המבנה
של ההגדה כמו שקבע שמואל .הבאת הפסוק 'ואותנו הוציא משם' מובאת בהקשר של 'בכל דור ודור חייב אדם
לראות את עצמו כאילו הוא יצא ממצרים' .מהחיבור בין הדברים אנו מסיקים שצריך לדבר על המשמעות של
יציאת מצרים שקיימת במציאות שלך ,וזו בדיוק הסיבה ששמואל התמקד בעבדים היינו.
במהלך רצף ההגדה הבאנו גם את הפרשיות האחרות שהוזכרו ,אולם תמיד רק באופן חלקי .את הפסוקים מיהושע,
שמהווים את הגדתו של רב ,אנו אומרים עד לירידתם של יעקב ובניו למצרים ,ולא ממשיכים לתאר את המציאות
של יציאת מצרים עצמה והכניסה לארץ ישראל .גם את פרשית 'ארמי אובד אבי' אנחנו מסיימים ב'אותות
ובמופתים' שביציאת מצרים ,ולא ממשיכים למציאות של 'ויבאנו אל המקום הזה'.
כעת צריך להבין מדוע בעל ההגדה משתמש בפרשיות האחרות ולא מסתפק בהבאת פרשיית 'עבדים היינו' .נראה
לומר שהרקע מהפרשיות האחרות נחוץ בכדי להבין היטב את התקווה לעתיד .בעבדים היינו אנחנו רואים
שהמטרה היא 'למען הביא אותנו' '...לטוב לנו כל הימים .'...אך אין די בסיפור יציאת מצרים ובהצבת המטרה,
במבט היסטורי רחב יותר שכולל את שאירע לפני יציאת מצרים ואת שאירע אחריה ,אנו רואים שזה אכן הכיוון
שבו הקב"ה מוביל את העולם .כאשר נתבונן בפסוק הראשון בארמי אובד אבי שמדבר על המציאות שלפני יציאת
מצרים ,ובפסוקים הראשונים שבספר יהושע ,שמדברים גם על בחירת אברהם עוד לפני הירידה ,נקבל מהלך
היסטורי מתמשך שמתחיל הרבה לפני יציאת מצרים עצמה .אנו דורשים מהלך זה באופן כפול ,פיזי ורוחני .מחד,
ההתמודדות של אברהם אבינו מול העבודה זרה של אבותיו ,ומאידך ההתמודדות הפיזית של יעקב אבינו מול לבן.
העובדה שהקב"ה הוציא אותנו מתוך הגנות הזאת מלמדת שהוא יוציא אותנו גם מתוך הגנות שאנו נמצאים בה
כעת ,כל תקופה והגנות שלה .לאחר השחרור מהגנות ,יביאנו הקב"ה אל המקום הזה ויתקן לנו את הארץ הזאת,
ואז באמת נוכל לדרוש את פרשיית ארמי אובד אבי עד שנסיים את כולה" .ויבאנו אל המקום הזה ויתן לנו את הארץ

הזאת ארץ זבת חלב ודבש".

 5כך כותבים רבינו חננאל )כתובות קטז ,(.הרי"ף )פסחים כה :בדפי הרי"ף( ,האבודרהם )על ההגדה ,ד"ה עבדים היינו(.
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שיטת הרמב"ם
הרמב"ם מביא בסוף הלכות חמץ ומצה את סדר ההגדה כפי שהוא נוהג בתקופת הגלות ,ושם הדברים דומים לסדר
שלנו שמתחילים בעבדים היינו ויוציאנו ה' אלוקינו משם ,ולאחר כל הבנים עוברים למתחלה עובדי עבודה זרה
היו אבותינו ועכשיו קרבנו המקום לעבודתו.
אולם בהלכות )חמץ ומצה ז' ,ד'( אנו מוצאים התייחסות עקרונית אחרת ,שמעוררת מחשבה כיצד הבין הרמב"ם את
הסוגיא ,וזה לשונו:
"וצריך להתחיל בגנות ולסיים בשבח ,כיצד מתחיל ומספר שבתחלה היו אבותינו בימי תרח ומלפניו כופרים
וטועין אחר ההבל ורודפין אחר עבודה זרה ,ומסיים בדת האמת שקרבנו המקום לו והבדילנו מן התועים
וקרבנו ליחודו .וכן מתחיל ומודיע שעבדים היינו לפרעה במצרים וכל הרעה שגמלנו ומסיים בנסים ונפלאות
שנעשו לנו ובחירותנו ,והוא שידרוש )דברים כ"ו( מארמי אובד אבי עד שיגמור כל הפרשה ,וכל המוסיף
ומאריך בדרש פרשה זו הרי זה משובח".

לדעת הרמב"ם ,יש בהגדה שני מעגלים עוקבים של גנות ושבח ,הגנות והשבח שבכל אחד מהם שונה .במעגל
6

הראשון ,הגנאי של 'מתחילה עובדי עבודה זרה היו אבותינו' ,הוא כנגד השבח של דת האמת  .במעגל השני ,הגנות
היא 'עבדים היינו' והשבח הוא הנסים ונפלאות שעשה לנו הקב"ה ושהוציאנו לחירות.
למעשה נראה ברמב"ם שיש כאן סיפור מסגרת שמתחיל מתרח אבי אברהם ומסתיים במתן תורה שעוסק
במציאות הנפשית ,ויש סיפור פנימי שעוסק בגנות והצלה גשמית.

מבנה הגנות והשבח
בכל התייחסות לגנות ולשבח ,נרצה להבין את הצורך היסודי להתחיל בגנות ולאחריו להגיע לשבח ,ולא להסתפק
בשבח בפני עצמו .נוכל להציג כמה כיוונים במפרשים:
ההסבר הפשוט ביותר הוא שכדי שהשבח יהיה ניכר צריך להעמיד מולו את המצב הבעייתי שקדם לו ,וממילא
7

הטוב יתבהר ויתברר .לו היינו מזכירים את הטוב בלבד ,לא היה ברור החידוש שבו .
יותר מכך ,כותב המהרש"א

)פסחים קט"ז .ד"ה מתחיל בגנות(

שביום של שמחה יש חשש שמא תזוח דעתו של האדם

ולכן צריך להזכיר את הגנות שהיה בה קודם .אולי כוונתו היא שכדי להבין שהמצב הטוב שהאדם שרוי בו ,הוא
בזכות הקב"ה ולא בזכות האדם ,צריך להזכיר את המצב הקודם ,וכך יהיה ברור שההצלה באה מהקב"ה .דברים
אלו קל להבינם בגנות הגשמית ,ויש להבין שכך הדבר גם בגנות הרוחנית ,הקב"ה הוא זה שקרבנו לעבודתו ולא
אנחנו בכוחנו העצמי.

 6יש מקום לחשוב לאיזו התקרבות לדת האמת מתכוון הרמב"ם ,האם לאברהם אבינו ושאר האבות או למתן תורה.
7

הסבר זה מתבטא בפירושי הראשונים )ר"י בן יקר ואבודרהם( לפסוק 'מאשפות ירים אביון' .כאשר מראים את המקום הנמוך שבו
היינו )גשמית ורוחנית( ,תופסת ההצלה ממילא יותר משמעות.
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אם עד כאן הבנו שהשבח עומד כנגד הגנות ,מוסיף המהר"ל

)גבורות ה' פרק נ"ב(

שני יסודות:

א .יש צורך לספר את הגנות ,כדי ללמד שהשבח הוא מכוון )בעצם( ולא במקרה.
ב .כהמשך ליסוד הראשון ,בעולם הזה לא נמצא שלימות ,ולכן אם רוצים להראות שבח צריך להסביר איך
המציאות בתחילה היתה חסרה עד שעלתה אל המעלה האלקית ,הדרך אל השבח חייבת לעבור דרך הגנות
.

צעד נוסף בהבנת הגנות והשבח מלמדנו הראי"ה )עולת ראיה חלק ב' עמ' ר"ס-רס"א(.

הגנות לא רק מובילה בהכרח

לשבח ,אלא היא גם שלב הכרחי בפני עצמו .בכדי שנוכל לעבוד את הקב"ה ,יש צורך שנחווה חוויה של עבדות
בשר ודם ,סוג העבודה הזאת נקנה לעם ישראל בשעבוד הגשמי במצרים .וכך גם בענין ע"ז ,כדי שנוכל לעבוד את
הקב"ה על ידי כח הדמיון וחוזק גופי ,עם ישראל צריך לעבור שלב של עבודה זרה דמיונית וגשמית ,ורק אז יהיה
אפשר להשתמש בכוחות האלה לעבודת ה'.
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" הדור " בעידן של גלובליזציה
1

משה ג'ייקובס
פתיחה

2

מאמר "הדור" פורסם לראשונה על ידי הרב קוק לפני למעלה ממאה שנה

בספר "עקבי הצאן" .כתביו בכלל

ומאמר זה בפרט הכו גלים בעולם התורה עד שנהפכו למורי הדרך כמעט הבלעדיים של הציונות הדתית על כל
זרמיה.
אחת השאלות המרכזיות ביותר בהם נחלקו תלמידי הרב קוק ,הוא "מאמר הדור לדורנו?" להבנתי ,קשת השיטות
בעולם הישיבות הציוניות מבוססת על התשובה לשאלה זו.
בשנים האחרונות חלו תמורות בחברה הישראלית מבחינה תודעתית ,ועל כן נראה לי כי השאלה צריכה להישאל
שוב ,ולהיבחן מצד נוסף .

יחסו של הראי"ה לדור הבנים
"דורנו הוא דור נפלא ,דור שכולו תימהון .קשה מאוד למצוא לו דוגמא בכל דברי ימינו.
הוא מורכב מהפכים שונים ,חושך ואור המשמשים בו בערבוביה ,הוא שפל וירוד ,וגם רם ונישא ,הוא כולו
חייב ,גם כולו זכאי אנחנו חייבים לעמוד על אופיו למען נוכל לצאת לעזרתו) ".מאמר הדור ,עקבי צאן קח'(

הראי"ה הגדיר את דורו כ"דור נפלא ,דור שכולו תימהון" .הוא ראה ,ככל חכמי דורו "דור סורר ומורה" אך בניגוד
להם הוא ראה גם את "רגשי החסד ,היושר המשפט והחמלה עולים ומתגברים" כך שלא היה יכול להתכחש למורכבותו
3

של הדור .
אל מול צדדיו השובבים והפראיים של הדור הוא ראה דור "רם ונישא".
דור "הבנים" שאליו הרב מתייחס היה דור חדור ערכים וחזון ,דור המכשיר את הקרקע להתרוממות לאומית
ולשיבת העם לארצו .אך למרבה הצער ,אותם האנשים אשר הובילו את המהפכה הציונית היו אלו שנטשו את
עולם התורה בטריקת דלת.

 1אינני אלא תלמיד שיעור א' ואין הדבר ראוי שאחלוק על גדולי התורה ..ועל כן אני מבקש להבהיר כי דבריי הם בחזקת התבטאות
של בחור משיעור א' הרוצה להוסיף אלמנט נוסף לדיון ולא לשנותו מיסודו.
 2מאה ושלוש ליתר דיוק.
3

בודדים מרבני הדור הכירו את "רגשי החסד" הללו מכיוון שנבעו ממקורות "חוץ תורניים" .הראי"ה הציג תפיסת עולם מורכבת
המוצאת את נקודות האור גם בעולם החיצוני ,בהשכלה ,בכפירה ובמדע .המורכבות באה לידי ביטוי ביכולת הברירה בין
הצדדים החיוביים לשליליים.
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בהמשך דבריו הרב קוק מתאר את דור האבות ודור הבנים כשרויים במאבק תמידי ו"כל תכונה זועמת וקצופה הוא

לחמם התמידי".
הרב קוק הדגיש ,כי אמנם דור הבנים התייחס לדור האבות "אבל לא לספר נגעי לבבו למען ירווח לו ,כ"א לבזות

לחרף או להתקצף ולקלל".
הסיבה למאבק ,מסביר הרב קוק היא שדור הבנים "עלה עד המקום ...מפני מיעוט העבודה בתלמודם של יסודי הרגש

והדעת שבמרחב התורה ...עד שנדמה לו שהכול הוא שפל הרבה מערכו".
כלומר ,עזיבת המסורת לא נבעה ממניעים פגומים כי אם מערכיות יתרה אשר עולם התורה טרם היה מוכן לה.
חוסר ההרמוניה שנוצרה בין הדורות נבעה מהיות התורה ,תורת גלות ,בדור גאולה .אי הכשרת בתי המדרש
ועקשנותם לא להתעורר לאור הסערה הלאומית היוו גורם לחלק נכבד מהקרע שנוצר .על כן הרב קוק קרא
קריאה.
הוא ראה את הצורך הגדול בלהפיק את המרב מהדור בתקופה כה מכריעה לאומה הישראלית .בניגוד לשאר רבני
דורו ש"התקצפו וקיללו" את עוזבי בתי המדרש ,ובמקרה הטוב חיבקו אותם ברחמנות ,הראי"ה הורה אחרת" -לא
נעשוק ממנו את כל האור והטוב את כל הזוהר והעוצמה שרכשנו ,כי אם נרבה עליהם ,נזריח עליהם באור של חיים באור

אמת ,המנהיר ממקור הנשמה הישראלית ובנינו יביטו אליו וינהרו" .הוא קרא לשיתוף פעולה לא מתוך אילוץ אלא
מכוח האידיאל ,מפני האור הקיים בכל אחד מהדורות.
כך התבטא הראי"ה בדורו לפני למעלה ממאה שנה בקריאה נועזת וחדשנית לאיחוד הכוחות בעם ישראל:
"אהבתם העזה של הבנים היקרים לעמינו ולארץ קודשינו תופיע ותאיר גם כן כשתתפרש ותתרומם ותמלא
הכרה ורגש אמת ,על אהבת דודינו רועינו רועי ישראל ...לא יבוש עוד להיקרא בשם זה נגד כל העולם
הגדול ונאור כי יקיר את העוז ואת האמת שבו.
ולב האבות יתחיל להכיר את כל אוצר הטוב והסגולה הגנוזה שבבנים בעומק נפשם הערה והחיה והבנים
יקירו את הקדושה והטהרה ההוד והתפארת המלאים בלב האבות ,שלקחו להם כל אלה בנחלה מדור
דורים ,ע"י שמירת קדושתה של התורה ומצוותיה והדבקות הפנימית בשם ה' אלוקי ישראל שוכן בציון
ובוחר בירושלים וכל אחד מחברו ייקח את כל הטוב ,את כל הנאה והכשר ,אחרי הזרחת אור החוכמה,
הגבורה ,העוז והענווה משני הצדדים שכל אלה יבואו להכרה נאמנה ,שרק ע"י ההתאחדות הרוחנית של
4

ישראל הצעיר עם ישראל הזקן תבוא ישועה ותצמח גאולה "

 4חשוב לציין כי שיתוף הפעולה בין הצבורים שונה "מהסבלנות הקרה" המאפשרת אוטונומיה אדישה )עיין איגרות א',עט'(.
לאדישות זו התנגד הראי"ה וטען :שאינה יכולה להחזיק מפני "עוצמת החיים"
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5

"דור ודור אמונתו"

כאמור ,מאמר "הדור" נכתב לפני למעלה ממאה שנה .במאה שנה אלו חלו בעולם שינויים רבים .מספר רב מידי
של מלחמות,שואה ,ומהפכות טכנולוגיות וחברתיות הפכו את העולם הישן על פניו .השינויים הרבים ,לא פסחו גם
על החברה הישראלית.
הלאומיות החילונית שהביאה להכשרת הארץ ליישוב ,הלכה לכאורה מדחי אל דחי ,השיח הציבורי שבעבר חיפש
אחר האידיאלים הגדולים הוחלף במשחקי "מכבי" בערבי חמישי ,ובאופן כללי התחושה הרווחת היא שבחברה
הישראלית הערכים הולכים ונעלמים.
כתוצאה מכך נשאלת השאלה -האם כתבי הראי"ה הרואים בדור הבנים "דור נפלא" שצריך לפעול עמו ולהפיק
ולנצל את כוחותיו החיוביים ,אקטואליים לימינו?! האם השינוי הדרסטי שחל בחברה הישראלית לאחר מלחמת
ששת הימים מאפשר שימוש בתובנותיו של הראי"ה על דורו?!
אינספור מאמרים עלו על הכתב כניסיון בעניין ,הרב טאו בספר "לאמונת עתנו כרך א'" הביא שש תשובות השונות
6

באופן עקרוני לשאלה זו  .נראה כי קיימת הסכמה בין כל השיטות שדורינו הנו דור פחות אידיאליסטי  -אחוזי

 5ע"פ שיעוריו של הרב צבי ישראל טאו המובאים בסדרת "לאמונת עתנו" חלק א'.
 6הרב צבי טאו ניתח את ההסתכלויות השונות של יחס כתבי הראי"ה לדורינו .כאמור כל שיטה מציגה בפועל יחס אחר למציאות,
מבחינה מחשבתית וגם בדרישות המעשיות כך שהחילוק ה"טכני" כביכול ,טומן בחובו משמעות רוחנית ומעשית רבה .אביא
בתמצתית ,את מגוון השיטות:
הסתכלות ראשונה -מאז כתביו של הרב חלו שינויים משמעותיים באומה וע"כ לא ניתן להסב אותם באופן פרקטי אל דורינו.
עוזבי דרך ה' בדורו של הרב היו אידיאליסטים וחדורי ערכים ,הם הובילו תחיה לאומית חילונית וע"כ וודאי היו בהם תכונות
נשגבות ומרוממות אבל דורנו הוא רחוק מלהיות "דור נפלא" ,כל הטוב אשר היה בעבר כבר איננו וע"כ אין ליחס חשיבות
ממשית לערכי חילוני דורנו.
הסתכלות שנייה -כתבי הרב אקטואליים לימינו ,למרות שחלק לא מבוטל מהעם עזבו את דרך ה' וכבר לא ניתן למצוא בהם את
הרוחות לאומיות שהיו בעבר ,מפני שנאמני ה' הם אלו המוציאים את כל העם ידי חובת האמונה.
הביטוי המעשי של תפיסה זו ,הוא בתביעה לטיפוח עולם הישיבות ,ובהדגשת משמעות התפילה עבור העם כולו.
הסתכלות שלישית" -דורנו הוא דור נפלא" כפי שהיה דורו של הרב ,האידיאלים ממשיכים להתנוסס ברוח האומה ,ויישוב הארץ
גם ע"י כאלו שאינם מקפידים על תרי"ג מצוות היא תופעה שכיחה .הצבא מתחזק במהירות מפליאה עקב הרצון העז של הנוער
החילוני להתגייס לצבא היהודי והסיבה היחידה שבגללה כבר לא מיבשים ביצות בנגב היא מפני שכבר גמרו ליבש אותם לפני
חמש עשורים .הסיבה שנראה בעיני הציבור שהערכים הולכים ונעלמים בציבור החילוני הוא מכיוון שהתקשורת עושה "ספין
תקשורתי" שיקרי המפיל את החברה הישראלית בכללה במלכודת המזיקה לראייתנו את המציאות כפי שהיא .לפי תפיסה זו
הבעיה של הדור היא התקשורת ושותפיה.
ההסתכלות הרביעית -כתבי הראי"ה אקטואליים לדורנו מכיוון שלמרות השינויים ,יש לחלק בין שני רבדים בתודעת העם,
החיצונית והפנימית .הראשונה היא "החיצונית" ,על פיה נראה שדורנו הלך וממשיך ללכת מדחי אל דחי מבחינה לאומית
וערכית מאז מלחמת ששת הימים ,אך קיים רובד נוסף בתודעת העם שהיא הרובד "הפנימי" ברובד זה העם נשאר זכאי כפי
שהיה בדורו של הרב קוק .הביטוי לכך הוא שהמדינה ממשיכה להיבנות בצורה חיובית ביותר בהתיישבות ,בצבא ,ובכלכלה.
הסתכלות חמישית -כתבי הרא"יה אקטואליים כפי שהיו בדורו מכיוון שדברי הראי"ה כבר בדורו נאמרו מתוך הצפייה כי מדובר
בדור גאולה ,ועל כן הטוב אשר ראה בו הוא ביטוי חלקי של התכונות הפנימיות הנמצאות בו .גם מי שמבחוץ לא נראה כירא
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הגיוס לצה"ל מתדרדרים ,מספר הבוחרים בבחירות פוחת והולך ,פרשיות שחיתות מופיעות חדשות לבקרים
והדברים ידועים .נקודת המחלוקת איננה בניתוח הנתונים אלא ביחסינו אליהם ,בחיפוש אחר הרבדים היותר
עמוקים של התופעות הנגלות לעין.
ברצוני להתמקד בהסתכלות השישית אותה הציג הרב טאו.
"במאמר הדור מסביר הרב שהמשבר ביחס לחיי הקדושה והאמונה בא מפני שהתורה והמצוות בצורה בה הן
מצטיירות עתה קטנות הן בשביל הדור המחפש אותן בגדולתן -ולכן הוא מואס בהן .משבר זה עובר עתה על
התודעה הלאומית ,שכפי הגלגול הראשון ,המוקטן ,היבש והחילוני שלה אינה מספקת אותו והוא מחפש את
עצמו בהכרת התודעה האמיתית ,האני הגדול האמיתי שלו ,ובזה כלולה ממילא גם התשובה לתורה ומצוות"
)לאמונת עתנו,הרב ישראל טאו ,דור ודור אמונתו ,עמ' קסא(.

ע"פ תפיסה זו עלינו לחזק את קשרינו לכל חלקי העם ולמוסדות המדינה במיוחד בתקופת משבר זו ,מכיוון
שהמשבר הלאומי הוא זה שיביא לחזרה ההמונית אל דרך ה'.
היעלמותם של הערכים נובע מהתבגרות האומה ,מחיפוש אמיתי אחר ערך היכול לקבל לתוכו את הגדלות שדורש
הדור ,ועל יחידי הסגולה אשר לא הסתנוורו לחזק ולנתב את העם כולו אל דרך האמת .ע"כ יש משמעות רבה
לממשלה גם בימים בהם מפלגות אנטי דתיות נמצאות בקואליציה,וביהמ"ש העליון נחוש לעקור כל יישוב הנבנה
7

מעבר ל"קו הירוק".

דברים אלו נאמרו לפני למעלה מעשרים שנה ,ולהבנתי קיים שוב צורך לבחון את אקטואליות מאמר "הדור"
לדורנו שלנו ,שהרי גם בשנים האחרונות חלו תמורות ושינויים בחברה הישראלית והעולמית הדורשים לקיים
אבחנה חוזרת.
ברצוני להתייחס בעיקר לשינוי מרכזי אשר להבנתי ,הרבה מן התמורות הספציפיות כלולות בו ,מכיוון שהוא איננו
8

ערך בלבד אלא תפיסת עולם ודרך חיים -לגלובליזציה .

שמים ואף אם תופס את עצמו כמי שנטש את הדת -בלא מודע הוא מקיים את רצון ה' בעולם .תכונות פנימיות אלו ,הם חלק
מהתהליך הגאולה אותו מוביל הקב"ה ,והם אינם תלויות בביטוי זה או אחר בעולמנו הנגלה.
הסתכלות שישית -ראה בהמשך המאמר.
7

בשנים האחרונות ,במיוחד מאז פינוי גוש קטיף ,נראה לי שתפיסה זו הולכת ונחלשת בציבור שלנו ,וגברו אלו המאמינים כי אין
בחילונים בדורנו עניין ותוכן של ממש וכי ההתעוררות שהרב דיבר עליה עברה מן העולם .הישיבות שבעבר היו מזמינים את
שרי הממשלה לסעוד בישיבותיהם באירועים מיוחדים בטלו מהמנהג ונראה כי גם הם מתרחקות מהכיוון הממלכתי אותו מציג
הרב טאו.

8

חשוב להדגיש שמדובר בתמורות בקרב הציבור הלא דתי ועל כן יתכן כי הנקודה המרכזית אותה אעלה נראית כפרט שולי
המתרחש הרחק ממוקד חיינו הציבוריים והאישיים כאחת.
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גלובליזציה
הגלובליזציה היא ההתאחדות הכלל עולמית סביב אינטרסים משותפים .התאחדות זו מתפתחת בתאוצה יוצאת
דופן כמעט בכל תחום אפשרי -כלכלה ,חברה ,טכנולוגיה וכן בתחומים נוספים .נפילת מסך הברזל ,מהפכת
המידע ,המהפכה הכלכלית וההתעוררויות החברתיות הליברליות הן תוצאות ישירות של כיוון גלובלי זו ההולך
ומתפשט בכל ארצות תבל .יש הסוברים כי הנזק שנעשה גדול בהרבה מהתועלת ולעומתם רבים סבורים כי זוהי
הדרך היחידה בו ניתן לנהל את העולם .חשוב לציין כי בודדים הם המתנגדים לגלובליזציה כרעיון של התאחדות
כלל עולמית ,עיקר הביקורת מופנית כלפי אופן הוצאתה אל הפועל.
אמנם האסוציאציה הראשונה הנקשרת לתהליך ה'גלובליזציה' היא טכנולוגית באופיה ,לדוג' -היכולת שלנו לראות
את החדשות באוסטרליה הרחוקה בכל רגע נתון ,אך בעיני רבים אין זה אלא הכלי המאפשר הגשמתו של חזון.
'הגלובליזציה' מביעה את האכפתיות שלי כבן אנוש כלפי הנער העני מבנגלדש המועסק בתנאים מחפירים עבור
פרוסת לחם יומית .הגלובליזציה כערך מתאפיינת בהכרה מוסרית נפשית ותודעתית במקרי העוול וחוסר
המוסריות המתרחשים בעולם
כל שלוש שניות ילד באפריקה מת מרעב ,קיימות מדיניות על הפלנטה הקטנה שלנו בהם גיל התמותה הממוצע
עומד על כ 30-שנה ,עולמנו הולך ומתחמם לו בתהליך שכבר הביא למיתתם של מאות אלפי אנשים ועתיד ע"פ
הערכות מדעיות להביא למיתתם של עוד כ 600-מליון ב-מאה וחמישים השנים הקרובות .הטרור מתפשט על
יבשות שלמות ומעצמות העולם חסרות אונים כנגדו .עובדות אלו ,מועלות לשולחן הדיונים בחברה הגלובלית
ומטרידות את ההמונים ומנהיגיהם.
שאלת "מליון הדולר" של אדם החי בעולם מוסרי גלובלי הוא כיצד יתכן שאני חי חיים טובים ויפים תחת קורת גג
אוכל שלוש ארוחות ביום ולעומתי מידי יום נולדים אלפי ילדים שככל הנראה הלוקסוס הגדול בחייהם יהיה
9

השבוע בו האו"ם "יפנק" אותם בשלוש ארוחות שבועיות?!

נראה לי שהשואל שאלה זו ,והחש את הכאב הנובע ממנה -מושפע מעולם ערכי ואידאליסטי ,וניתן ללמוד ולספוג
רבות מאיש שכזה.
ברצוני להציע כי המשבר לכאורה ,של החילוניות המודרנית של ימינו אינו נובע מחוסר ערכיות ,כפי שנראה
באופן גלוי ,אלא מתהליך מוסרי רחב היקף אשר כולל את הרחבת מושג הלאום ומהתפתחותו לאופקים חדשים
של צדק אוניברסלי.

שתי בחינות ללאומיות ובשורת הגלובליזציה
הלאומיות התפתחה בזירה העולמית בדפוס המוכר לנו היום ,לפני למעלה מ 150-שנה .היא נשאה עימה בשורה
של אחדות ורצון להתאסף סביב מכנה משותף ונקודות השקה.

9

שאלה זהה יכולה להישאל בשינוי נתונים גם בחברה הישראלית עצמה אך לצורך הדיון הבאתי דוגמאות אוניברסאליות.
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אומות רבות בעולם התאחדו כשהן מרגישות בקרבם את הלאומיות בוערת ומהווה גורם של מוסר ,צדק ואחדות
בחייהם .להט זה הוציא אנשים רבים מכורסותיהם למען מהפכות חברתיות ששינו את פני העולם ,ומהרבה
בחינות הפכו אותו למקום מתוקן יותר.
10

אך כפי שהלאומיות הביאה איתה את הטובה כך גרמה לחורבן רב .
לעיתים היטשטשו ההבדלים בין הלאומיות החיובית ללאומנות הגזענית .התפתחות זו של תופעת הלאומיות הביא
11

לדחייה של כל בני הלאומים האחרים ולרציחתם של מאות מיליוני בני אדם .מלחמות עולם ,ורציחות עם

היו

תוצאות ישירות של ההתעוררויות הלאומיות שחלו באותן השנים ועל כן התבאר לעיני כל כי חייבים להסתייג
מהלאומיות ולחפש כיוון חדש .שלילתה של הלאומיות כאמור גרמה אף היא לנזקים רבים מכיוון שהחריבה
עולמות של אחדות ואידיאליזם ,אך בו זמנית הצליחה להפחית בצורה ניכרת את הנזק הנעשה בעקבות
הלאומניות.
התפיסה האוניברסאלית החברתית מבשרת על אחדות כלל עולמית בה אין בה מקום לגזענות ומלחמות ,ודלתות
12

השוויון והחירות יפתחו לרווחה .החזון הגלובלי מחפש אחר לאום משותף לאנושות כולה

והוא חדור ערכים

ומוטיבציה לממש אותו.

"דור הנכדים"
החזון הגלובלי הוא זה שנמצא בתודעה החילונית של ימינו ,וככל שהוא מתפתח ,הוא הולך ומתפשט ברחובות גוש
דן וגרורותיו .אין הירידה באחוזי המתגייסים קרבי לצה"ל מעידה על קץ האידיאליזם אלא על הכיוון החדש אליו
הם צועדים .מלחמה בעיני אנשים אלו נראית כתופעה לא אנושית"-כיצד יתכן שאנשים הורגים אנשים?" הם
13

צועקים בכיכר רבין  .הלאומיות נשמעת לאוזניהם כלאומניות ועל כן הם אינם מוכנים להילחם .הם מרגישים
אבודים בעולם של אי צדק ומפאת גודלו מתייאשים או מתמקדים בפרטים ולא בשורש הבעיה ועל כן לעיתים לא
מגיעים להצביע.

10

הרב קוק אף התייחס לסכנות התמונות בלאומיות לכשבאים ללא התפיסה הגלובלית ב"מאמרי הראי"ה א'-דרך התחיה"
בהתייחסותו לחורבן:

"אז יצאו כתות לאומיות שספגו את הצד החיצוני של הלאומיות ושמריה .נתגברה שנאת הבריות ,המיוחדת ליצר הרע העושה את
פעולתו ההריסית תחת דגל הלאומיות .אעפ"י ששנאה זו מכוונת לכאורה רק כלפי עם זר ואיננה מגעת בנחלת האומה גופא,
ברבות הימים מתהפכת למארה פנימית ושנאת אחים מתגברת ומהרסת כל טוב לאומי .היחידים אמנם עוד שמשו ברוח הקדש,
צפו באספקלריה של קדש אל הצד העליון של ההזרמה הנשמתית ,שבתכונת הנשמה הלאומית בכללה ,אבל אלה היו רק
יחידים .הפדגוגיה הלימודית הייתה חלשה נגד תביעת החיים ,ע"כ נמסרו אורחות החיים ביחוד הפוליטיים בידי אנשים
הרחוקים מהנשמה האידיאלית האלהית ,שהיא מקור לנשמת ישראל".
 11שעדיין מתקיימות ב 'עולם השלישי' בדרפור לדוגמא וברואנדה ב1991-
 12עם התפתחות החזון הוא מתפשט לרצון כלל עולמי ולא רק אנושי ,אך נעמיד את הדברים כפי שהם היום.
 13אין בכוונתי לרמוז רק לפציפיזם כי אם לדילמה רחבה הנמצאת בחלקים גדולים של החברה הישראלית.
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אני סבור ,כי הנתונים הללו ,שלרוב מובאים על מנת להצביע על ירידה בערכיות ועליה באדישות ,מעידים על
14

תופעה אחרת לחלוטין -התפתחות ההסתכלות השישית של הרב טאו על מאמר הדור לדורנו .
הבנים של דור ההתעוררות הלאומית ,הנכדים של תלמידי הישיבות בפולין ,גם הם מבקשים דבר גדול יותר מן
הנמצא בחיצוניותו של כל אשר קדם להם -הם מבקשים אוניברסאליות" -מפני שעלה עד המקום ,שלפי אותו הצביון

שהורגל בו עד כה ...עד שנדמה לו שהכול שפל הרבה מערכם" .מפני זה הם מסתייגים לעיתים מן הדתיות והלאומיות
15

בשביל לאפשר לעצמם מרחב התפתחות עצמאי

.

כאמור ,הרב טאו סבר לפני למעלה מעשרים שנה כי התופעה אשר התרחשה בדור הבנים אשר מאסו ביהדות מפני
"קטנותו" מתרחשת גם בקרב הנכדים ביחסם כלפי הלאומיות .הוא סבר כי המשבר הנוכחי וודאי יביא אותם חזרה
אל הנאמנות לה' מתוך ראיית הגדלות הנמצאת בתורה .במציאות ,ככל הנראה ,מתרחש שלב ביניים -לפני
שהציבור החילוני חוזר אל דרך ה' מבקש הוא עוד בקשה ,דורש הוא עוד דרישה שיתכן שרק בסופה תתבאר לעיניו
גדולתה של היהדות .מבקש הוא עבור המשפחה שגל הצונאמי הפריד ביניהם לנצח ,הזדהות ורצון לעזור ,דורש
הוא עבור הילד שנולד עם מחלת האיידס תרופות בסיסיות כפי שילד האירופאי היה מקבל ,שיאפשרו לו לגדול
כילד שהתמזל מזלו.
זעקה אידיאולוגית זו היא כאמור ההתפתחות האולטימטיבית של הדתיות והלאומיות .על -כן זוהי זעקה שעלינו,
נאמני ה' ,להיות שותפים לה בכל עוצמתה.
כפי שאנו שותפים ומובילים את הצדדים הלאומיים שבעם כך עלינו ללמוד מ"דור הנכדים" ולהוביל את הבחינות
האוניברסאליות של העולם .עלינו להפיק לקחים מן העבר ולא לפספס את הרכבת הראשונה להתעוררות
הגלובאלית כפי שפספסנו את זו של ההתעוררות הלאומית ,זאת בכדי שנוכל להובילה מתוך הסתכלות תורנית
ועמוקה.
בכך נאיר את השלמתם של תורת האבות ,לאומיות הבנים וגלובאליות הנכדים באופן בו ישלימו זה את זה כפי
שכתב הראי"ה ב"אורות התחיה" )יח(-
"שלשה כחות מתאבקים כעת במחנינו ,המלחמה ביניהם נכרת היא ביותר בארץ ישראל ,אבל פעולתם
היא פעולה נמשכת מחיי האומה בכלל ,ושרשיהם קבועים הם בתוך ההכרה החודרת במרחבי רוח האדם.
אומללים נהיה אם את שלשת הכחות הללו - ,שהם מוכרחים להאחד אצלנו ,לסייע כ"א את חברו
ולשכללו ,שיבצר כל אחד מהם את הקצוניות שחברו יוכל להביא בצורה מקולקלת ,כשלא יסויג דרכו- ,
נניח בפזורם ,במרידתם זה על זה ,ובהחלקם כל אחד למחנה מיוחד ,העומדת כצר למחנה השניה ,הקודש,
האומה ,האנושיות - ,אלה הם שלשת התביעות העקריות ,שהחיים כולם ,שלנו ושל כל אדם ,באיזו צורה
שהיא ,מורכבים מהם ... .הדבר מובן ,שבמצב בריא יש צורך בשלשת הכחות האלה גם יחד ,ותמיד צריכים

14

כמובן שאינני רוצה לומר שכל הדור אידיאליסטים אך כך גם היה בדורו של הרב קוק ,כפי שהוא עצמו אמר  "-נוציא את
היחידים הגסים שלקחו להם את רוח הפרצים למסור לעולל על-ידו עלילות של גזל וחמס וכל נבלה" .אמנם ,ייתכן שבדורנו
קיימים יותר פרטים כאלה אך עדיין התודעה של העם לא נמצאת עימם.

 15לימודי יהדות היא אמנם תופעה המתרחבת בציבור החילוני -אך לימודים אלו נלמדים כטקסטים ולא כמעשים דתיים.
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אנו לשאוף לבוא לידי המצב הבריא הזה ,אשר שלשת הכחות הללו יחד יהיו שולטים בנו בכל מלואם
וטובם ,במצב הרמוני מתוקן שאין בו לא חסר ולא יתר ,כי הקודש ,האומה והאדם ,יתדבקו יחד באהבה
אצילית ומעשית ,ויחד יתועדו היחידים וגם הסיעות ,שכל אחד מהם מוצא את כשרונותיו יותר מסוגלים
לחלק אחד משלשת החלקים הללו ,בידידות הראויה ,להכיר בעין יפה כל אחד את התפקיד החיובי של
חברו

16

"

ודאי לכשנעלה את התורה למקום הראוי לה ,המאגד בתוכו את הלאומיות והגלובליות יבינו כי התורה היא זו
הדורשת דרישות יותר נעלות ומורכבות וכי רק דרכה ערכים אלו יגיעו למימושם המלא .החילוניות המודרנית תבין
בסופו של דבר כי הלאומיות במובן של התאחדות היא זו שתוכל להאיר החוצה ולממש החזון האוניברסאלי -שע"י
הקשר החזק והאכפתיות בתוך האומה ניתן לתקן את העולם בצורה יותר יעילה ואמיתית.
מסיבות אלו ,עלינו להתאחד ולהפיק את המרב זה מזה  -שהרי לכל "סיעה" כלשון הרב קוק ,יש ערכים מהותיים
להציע אשר יושלמו ע"י שאר האומה מחד ,וישלימו אותה מאידך.

הגלובאליזם  -ערך יהודי?!/
לכאורה ישאל המחפש את רצון ה' בעולם -האם אכן יש אידיאל תורני ב"תיקון" של העולם כולו?! האם אנו
באמת צריכים לשאוף לכך שלא יהיה עוני בעולם? אולי ע"פ משנתו של הראי"ה צריך להיות איכפת לי מעם
ישראל בלבד? אלו שאלות העולות לעיתים קרובות בחברה הדתית לאומית במיוחד בצד היותר חרדי שבה
17

ודורשות מענה .
18

הרב עמיטל ,כתב מאמר בעניין כתבי הראי"ה לדורנו והאיר את החשיבות באוניברסאליות במשנתו  ,ושם הוא
כותב-
"יסוד הלאומיות בישראל מקורו לדעת הרב ,בשאיפתו של אברהם אבינו להקים אומה.

כדברי הרמב"ם במורה נבוכים" :תכלית כוונת האבות כל ימיהם להקים אומה שתדע את ה' ותעבדהו" )חלק ג' ,פרק נא(.
שאיפה זאת-להקים אומה באה דווקא מתוך מגמה אוניברסאלית שמקורה במידת החסד אשר אפיינה את עולמו
של אברהם אבינו ,חסד שלא הצטמצם בהכנסת אורחים בלבד או בתחנונים על גורלם של אנשי סדום ,אלא חסד
שמגמתו להיטיב עם האנושות כולה.
אברהם אבינו ראה את העולם מתייסר בייסורים אין קץ ,בו סובלים עושקים כעשוקים וחוקי יער שולטים בו.

 16חשוב לציין כי שיתוף הפעולה בין הציבורים שונה "מהסבלנות הקרה" המאפשרת אוטונומיה אדישה )עיין איגרות א',עט'(.
לאדישות זו התנגד הראי"ה וטען שאינה יכולה להחזיק מפני "עוצמת החיים" .החיסרון ב"סובלנות הקרה" הוא המוכנות להתפשר
ב"לחיצת ידיים" בלא לדרוש את ההתמזגות של כל השיטות בחתירה אחר האמת .לעומתו ההתמזגות דורשת עיון מעמיק בכל
שיטה כך שניתן להפיק ממנה את תכונותיה הטובות ואף לברר את הטוב הנמצא בתכונותיה הרעות.
 17לדעתי שאלות אלו כלל לא במקום מפני שהמוסר הטבעי אמור להשיב עליהם ובכל זאת אביא להם חיזוק מגדולי התורה.
18

משמעותה של משנת הרב לדורנו -היסודות המוסריים בתפיסתו הלאומית )פרק ב'( ,הרב יהודה עמיטל ,ישיבת הר עציון אלון
שבות תשמ"ו.
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הוא הבין כי רק בשמירת דרך ה' לעשות צדקה ומשפט יש תקווה לאנושות .אברהם אבינו הבין שהטפה בלבד לא
תצליח להביא את האנושות לדרך ד' .לפי חז"ל כבר נעשו ניסיונות כאלה בבית מדרשם של שם ועבר ,אלא שהם
לא עלו יפה.על כן שאף אברהם אבינו

"להקים ציבור אנושי גדול אשר ישמור את דרך ה' לעשות צדקה ומשפט" )אורות,

למהלך האידיאות בישראל ,פ"ב(.
כבר מימי אבותינו דרישה גלובלית שרתה באומה ,מסביר הראי"ה ע"פ הרב עמיטל .טענה זו מבוססת על הנאמר
ב"מהלך האידיאות בישראל"-
"זוהי השאיפה שבאה מכדי ההכרה הברורה והעזה והתביעה המוסרית הכוללת והרמה ,להוציא את
האנושיות מתחת לסבל נורא של צרות רוחניות וחומריות להביאנה לחיי חופש מלאי הוד ועדן ,באור
האידיאה האלוקית ,ולהצליח בזה את כל האדם כולו .למלואה של שאיפה זו צריך דווקא שציבור זה יהיה
בעל מדינה פוליטית וסוציאלית וכיסא ממלכה לאומית ,ברום התרבות האנושית' ,עם חכם ונבון וגוי גדול'
והאידיאה האלוקית המוחלטת מושלת שמה ומחייה את העם ואת הארץ במאור חייה .למען דעת ,שלא רק
יחידים חכמים מצויינים ,חסידים ונזירים ואנשי-קודש חיים באור האידיאה האלוקית ,כי גם עמים שלמים
מתוקנים ומשוכללים בכל תיקוני התרבות והישוב :המדיני; עמים שלמים הכוללים בתוכם את כל השדרות
האנושיות השונות ,מן רום האינטליגנציה האומנותית הפרושית ,המשכלת והקדושה -עד המערכות
הרחבות הסוציאליות ,הפוליטית והאקונומיות ,ועד הפלוטריון לכל פלגותיו ,אפילו היותר נמוך ומגושם"
)שם(.

בפיסקה זו הרב קוק מדגיש כי קיימת דרישה מבורכת באומה "להוציא את האנושיות מתחת לסבל" וטוען כי הדבר
נובע מ"המוסריות הכוללת והרמה".
הרב עמיטל ,מפתח את הרעיון ומסביר כיצד על עם ישראל לממש את החזון האוניברסלי.
"שני דברים מאירים בישראל" כותב הרב" .המוסר הטהור בכל שאיפותיו בכללות העולם באדם ובכל חי בכל ההויה

כולה ,והידיעה שהכל נובע מן הקריאה בשם ה'" )אורות ישראל ,פ"א ז'( .כאשר יצליח עם ישראל להעביר את המסר הזה
לעולם -תרפא האנושות .זהו תהליך היסטורי ארוך ,ולשם מילוי יעוד זה חייב עם ישראל לעבור כורי היתוך רבים
עד שיהיה ראוי שיתקיים בו" :והלכו עמים רבים ואמרו:לכו ונעלה אל הר ה' אל בית אלוקי יעקב ויורנו מדרכיו ונלכה

באורחותיו,כי מציון תצא תורה ודבר ה' מירושלים".
ייעוד גדול זה ,כל כמה שהוא נראה רחוק ,הוא הנותן טעם ומשמעות לקיום היהודי ,הוא מושרש בעמקי הכרתו
הפנימית ומכאן מקור כיסופי הגאולה שלו.ובלשונו של הרב" :עצמות החפץ של היות טוב לכל בלא שום הגבלה
בעולם כלל בין בכמות הניטבים-כלומר:בכמותם של אלה שההטבה מתייחסת אליהם-ובין באיכותו של הטוב,הוא הגרעין
הפנימי של מהות נשמתה של כנסת ישראל .זאת הייתה ירושתה ונחלת אבותיה וזהו סוד ההשתוקקות הגאולה שבאומה

ונותן לה כוח כדי לחיות ולהתקיים באופן המפליא את לב כל חושב" )שם פ"א,ד(.
נשים לב לביטוי של הרב "זהו סוד ההשתוקקות הגאולה" כלומר :לא סבלו הנורא הוא מקור השתוקקותו לגאולה,
אלא שאיפתו להיטיב עם האנשות באשר זו מהות נשמתה.
כלומר לא רק שאנו ,כאומה ,מחויבים לעולם כולו במובן הכי כלל גלובלי שלו אלא שלשם כך נוצרנו .דברים אלו
באים לידי ביטוי בצורה ישירה בדברי הראי"ה באמרו כי "הוא )הרצון להיטיב לכלל המציאות הנמצא באומה(
הגרעין הפנימי של מהות נשמתה של כנסת ישראל" .הרב קוק מסביר כי הלאומיות גם לכשהיא באה מכוח התורה
)כביכול( היא חסרת יעוד – כל מטרתו של עם ישראל ,כלאום ,הוא להיטיב ולאחד את כלל האנושות.
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כאמור ,בדורנו מתפתחת דרישה גלובלית חזקה בתודעת האומה .הראי"ה הדגיש את חיוניותה של הדרישה ואת
היותה אמיתית ונכונה .לדאבוננו ,עולם התורה עדיין לא עלה עד המקום שמבקש את האוניברסאליות ועל כן
נאלצה האוניברסאליות לבוא מחוץ לכותלי בית המדרש .אף אנשי התורה הכוללים בתורתם את הלאומיות ברובם
לא עלו עד המקום שיכלילו את הדרישה היותר עליונה -הגלובליות .על כן ,על נאמני ה' המחפשים אחר הדרישות
היותר גדולות של תורתו להוביל את המהפכה העולמית מכוח היותם אנשי תורה .כאשר נעלה את התורה למקום
הראוי לה באמצעות העולמיות שהיא דורשת ,העם ימצא את דרישתו המהותית בעולם התורה ,אשר הלאומיות
והגלובליות בוקעות ממנו בלא לסתור זה את זה אפילו במקצת .ברצוני להביא מספר דוגמאות בודדות לאופן שבו
19

עלינו ,מבקשי רצון ה' ,להתעורר ולהוביל את הגשמת החזון הגלובלי .

המהפכה הירוקה
במשך שנים התנהל דיון בקרב המדענים באשר להתחממות הגלובלית וזהות גורמיו.כיום בעקבות התאוצה הבלתי
ניתנת להסבר של התחממות העולם ברור לעיני כל כי עולמנו מתחמם והגורם הבלעדי לכך הוא האדם.
הקטבים נמסים במהירות עצומה ועימם מפלס המים עולה .תופעה זו בלבד עשויה להביא להצפתם של אזורי
מגורים של למעלה מ 60-מיליון איש ולהריגתם של עשרות מיליוני בני אדם .שינויי האקלים הביאו בינתיים
להכפלת מספר אסונות הטבע בעשור האחרון ,אסונות אשר גרמו למיתתם של מאות אלפי אנשים חסרי אונים
ועתידים ככל הנראה להרוג מספר רב של אנשים נוספים .חלק מן המדענים סבורים כי שינויי האקלים יכניסו
אותנו לעידן קרח חדש כמו שקרה לפני שנים רבות .ההשלכות של כך מלבד להוצאת הסרט "היום שאחרי מחר"
מקטגורית ה"בדיוני" בווידיאון ,יהיו מיתתם של עוד אנשים רבים שאת מספרם המדויק לא ניתן לשער.
סביר להניח כי הנפגעים העיקריים יהיו בני מדינות העולם השלישי והשכבות העניות יותר במדינות
המתפתחות.דוגמא לכך ניתן לראות בהשוואה בין הולנד לבנגלדש -שתי מדינות הצפויות להיקבר מתחת לפני
המים בחמש עשרה השנים הקרובות.הולנד היא מדינה מערבית מתפתחת ועל כן וודאי שתציב סכרים ותשתלט
על האסון אך מטיל אני בספק את יכולתה של ממשלת בנגלדש לעשות זאת.
שאלת ה 'סביבה' ,אם כך ,חובקת בכיסה גם שאלות של שוויון וזכויות אדם בסיסיות.
עלינו להתעורר טרם יאוחר המועד ,ותשתחרר הנצרה שאני בספק אם נדע להחזירה.
עלינו להוביל את המערכה,לפקוח עיניים וללמוד מאלו שטרם הסכימו עמנו על הצורך לשמור שבת,את הצורך
לשמור על העולם .ביכולתנו לחדש לעולם הסתכלות יותר עמוקה לשמירת העולם מכוח ההבנה כי העולם שייך
לבוראו ואמנם נברא לכבודנו אך אין בכך אישור להחריבו .עלינו להוסיף את המימד של משמעות "שמירת נפשות"
הקיים בתורה לשיח הגלובלי העכשווי .לצערי אין אנו נוהגים כך ,ובדרך כלל טוענים כי נושא זה שייך ל"תל
אביבניקים נאורים שלא מצאו חיי ערכיות אמיתית לחייהם".

19

אינני סבור כי ציבורינו איננו פועל למען הצדק הגדול אליו אנו שואפים ,אלא כי הוא לוקה בחסר במספר תחומים אשר את
חלקם הבאתי בדוגמאות.
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צדק חברתי
אמהות חד הוריות שאינן מקבלות שכר מינימום עבור ימי עבודה של שתים עשרה שעות ,ילדים שאינם מקבלים
חינוך מינימאלי מכיוון שנאלצים לעזור בפרנסת ביתם ,זקנים שאינם מקבלים את הפנסיות המגיעות להם
וצבורים שלמים שאינם מקבלים טיפולים רפואיים בסיסיים.
מדינה בה חיים עשירים בפאר בצד האחד של הכביש ואילו בצידו השני-עניים מרודים הנאלצים להלחם עבור
פרוסת הלחם היומית .יבשות בהן ילדים מתים מידי שלוש שניות מרעב ועולם בו הריגת אזרחים חפים מפשע הוא
דבר מצוי.
היה עלינו ,הדתיים ,להוביל את המערכה נגד העוולות שהובאו לעיל ,מכוח ההבנה כי רק אדון אחד לארץ ועל כן
כל האנשים שווים .עלינו הוטלה האחריות להחדיר לציבור ערכים כמו "לא תלין שכר שכיר" ושחרור עבדים.
במקום זאת אנו ישנים במערכה זו ומזניחים את "הצדק החברתי" לאנחות" .צדקה" יודעים אנו לתת וזה חשוב
ונכון ,אך אין בפעולה הטכנית של מתן הכסף את היכולת לסיים את העוני ,השעבוד ,והעבדות בחברה ,ועל כן גם
ל"צדק" יש מקום בתפיסתנו.
אין בפיתוח צדדים אלו פגיעה במסורתנו אלא מימושם בצורה היותר מוחלטת ונעלה – יותר מכך ,דווקא
באמצעותם נרומם את תורתנו הקדושה למקום הראוי לו.

סיכום
מאמר "הדור" עובר גילגול נוסף בדורנו וע"כ מסריו צריכים להיות מורה דרך להסתכלות שלנו כיהודים "לתיקון
העולם" באופן שלם ואמיתי.
הגלובאליות הנה ערך ומטרה עבור הדתי  -הלאומי ,והדתיות והלאומיות הנן אמצעים חיוניים למבקשי הגלובליות.
על כן עלינו להתאחד -לא התאחדות של לחיצת יד אלא של התמזגות" .דורנו הוא דור נפלא" אשר פשוט דורש
יותר ממה שהעבר היה יכול להציע לו -ועל כן הוא עזבו ,אך כשיראה כי הדרך לערכים ולמטרות אותן הוא מחפש
נמצאות בדת ובלאומיות סופו לחזור אליהם.
כמו כן ,הדת והלאומיות יגיעו לערכן האמיתי דרך שבירת הדוגמאטיות הנדרשת על מנת ללמוד מהזולת .יהיו
שיטילו ספק ביכולתנו לעשות זאת ,הם יסברו שאיננו יודעים להוביל מחוץ לבית המדרש והצבא,שעלינו להתמקד
בתחומים בהם אנו מצטיינים כציבור ,נענה להם כי התורה היא דרך חיים ונפנה אותם לעבר ,הווה ועתיד של עם
ישראל.
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ישעיהו י " ג -י " ד  :משא בבל
הרב אלקנה שרלו
פתיחה
אבן יסוד בלימוד נבואה הוטבעה בתובנה שלכל נבואה יש שני פנים – לשעה ולדורות .מאמץ לימוד הנבואה כולל
אפוא חתירה להבנה נכונה של מימד ה"שעה" ,ושאלות פרשניות וערכיות המבקשות לקשר את השעה ההיא
למימד ה"דורות" .על כן לימוד נבואה מצריך שימוש בכמה וכמה כלי לימוד – כלים מחקריים מהעולם הריאלי
)היסטוריה ,ארכיאולוגיה ,אשורולוגיה וכד'( יחד עם כלי קריאה ביקורתיים-ספרותיים ,וכמובן חיבור הלימוד
לעולם הפרשני היהודי המסורתי והמתחדש .נראה שלימודי התנ"ך בישיבה ,כשלוחה של מפעלם האדיר של מורי
1

מכללת הרצוג ,אכן צועדים בכיוון זה .במאמר זה נדגים לימוד של שני-פנים אלו.

ָהו ֶּבן ָאמוֹ ץ" .כאמור ,נבקש במאמר
שר חָ זָה י ׁ ַ
המאמר יתמקד בנבואת ישעיהו )פרקים י"ג ,א  -י"ד ,כז(" :מַ ּ ָׂשא ָּבבֶ ל אֲ ׁ ֶ
ְש ְעי ּ
להציג דרך משלבת של לימוד מימד השעה יחד עם אופק הדורות .בהתאם לכך ,שתי שאלות מרכזיות יעמדו לדיון
במהלך המאמר:
א( כלפי מי מכוונת הנבואה לשעתה? מיהו המלך ומיהי המלכות העומדים מול עיני ישעיהו?
ב( מהו המסר הנבואי המובע בנבואה זו לדורות?
נקדים ונציין שבמאמר הנוכחי לא נעיין בנבואה זו לפרטי פסוקיה ולא נבהיר ענייני "הבנת הנקרא" פרשניים – ועל
כן כדאי לקוראי המאמר ללמוד פרקים אלו קודם הקריאה.
לייעול הלימוד נציג בתמצית את מבנה הנבואה והנושאים העיקריים בה:
•

י"ג ,א-כב :התמוטטות ממלכת בבל בעקבות מלחמה המתרחשת באווירת יום ה' ובחזון אסכטולוגי.

•

י"ד ,א-ב :ישועת ישראל.

•

י"ד ,ג-כג :קינה לעגנית על נפילת מלך בבל עם הכרתת בבל.

•

י"ד ,כד-כז :נבואת תבוסת אשור בארץ.

א .מי הוא מוּשֹא המשֹא לשעה?
לכאורה התשובה לשאלה זו פשוטה  -הן בכותרת הנבואה כתוב במפורש" :משא בבל" ,והכוונה היא כנראה לבבל
של ימי נבוכדנצאר מחריב הבית הראשון ) 586לפנה"ס( .אלא שתשובה זו נתקלת בכמה קשיים ותהיות ,ונזכיר
אחדים:

 1המאמר נכתב בסיועו של הרב יואל בן-נון.
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הו ּ ֶבן
שר חָ זָה י ׁ ַ
 (1אמנם בבל נזכרת כמה וכמה פעמים במהלך הפרקים המדוברים )י"ג ,א(" :מַ ּ ָׂשא ָּבבֶ ל אֲ ׁ ֶ
ְש ְע ָי ּ
ְ
את הַ ּ ָמ ָׁשל הַ ז ֶּה ַעל מֶ לֶ ך ָּבבֶ ל";
ָש ָ
ָאמוֹ ץ"; )י"ג ,יט(" :וְ הָ י ְָתה בָ בֶ ל ְצ ִבי מַ ְמלָ כוֹ ת ִּת ְפ ֶא ֶרת ְ ּגאוֹ ן ּ ַכ ְ ׂש ִ ּדים"; )י"ד ,ד(" :וְ נ ָׂ

וש ָאר וְ נִ ין ָונֶכֶ ד נְ אֻ ם ה'" ,אולם הפסוק בחתימת הנבואה מזכיר לא את בבל כי
שם ּ ְ ׁ
)י"ד ,כב(" :וְ ִה ְכ ַר ִּתי ְלבָ בֶ ל ׁ ֵ
2

בוסֶ נּו".
אם את אשור) :י"ד ,כה(ִ " :ל ְ ׁש ּבר ַא ּ ׁש ּור ְ ּב ַא ְר ִצי וְ ַעל הָ ַרי אֲ ּ

 (2אם אכן מדובר על בבל של ימי נבוכדנצאר ,הרי שישעיהו אומר את נבואתו כ 170-שנה לפני זמן
התרחשותה בפועל בכיבוש מדי ופרס את בבל ,ועם אופק שלא שייך כלל לעיתו ולזמנו של הנביא ושומעי
3

לקחו.

 (3הפרקים הקודמים בישעיהו עסקו באופן מובהק באימפריה האשורית – תפארתה ,התפארותה ונפילתה,
שהיא היא המחייבת התייחסות במציאות הריאלית של הנביא.
 (4מהידוע לנו – כיבוש בבל ע"י אחשורוש המדי וכורש הפרסי ) 539לפנה"ס( לא התרחש באווירת
התמוטטות של חורבן נורא כמתואר בנבואה זו אלא דווקא ב"שלום" .לעומת זאת ,התמוטטות נינוה בירת
אשור אכן מתוארת בכתבים ההיסטוריים כחורבן.
 (5פסוקי הקינה על המלך לא מתאימים לדמותו של נבוכדנצאר – הוא לא היה הורס ערים ומחריב תבל.
לעומת זאת – מאוד מתאימים לדמותם של המלכים האשוריים ,ולנבואות ישעיהו הקודמות שעסקו
במסעות המלכים האשוריים וצבאם.
 (6אם אכן מדובר על בבל מחריבת הבית הראשון – תמוה הדבר שבנבואה זו לא נזכרת כלל הרעה
שעשתה לישראל ,החורבן והגלות.
 (7תמוה הדבר שבספר המשאות על העמים שבפי ישעיהו

)פרקים י"ג-כ"ג(

לא יימצא משא על אשור ,מה גם

שבפרק כ"א בישעיהו ישנו משא אחר על בבל.

אמנם כמעט לכל קושיה ותמיהה ניתן למצוא הסבר מקומי ,וכך להשאיר את משא בבל כפונה לבבל של
נבוכדנצאר )ראו דוגמאות בהערות השוליים דלעיל ,ועוד בהמשך העבודה( ,אולם קיבוץ הקושיות יחדיו מעורר
צורך בפיתרון אחר – שכיוונו :המלכות האשורית ואחד ממלכיה של ימי ישעיהו!

לפני שנציג ונפתח את הכיוון האשורי כולל ההתמקדות במלך ספציפי ,נסקור בקצרה את הדעות הפרשניות
השונות לדמות מושא המשא:

 2כמובן שניתן לומר שאין קשר בין החתימה המזכירה את אשור לבין המשא שמכוון לבבל.
3

כמובן שניתן לומר שנביא בוודאי יכול לראות מעבר לאופק דורו; וכן ניתן לומר שלא מדובר בישעיהו של אמצע ימי הממלכה,
אלא נביא מאוחר יותר של ימי בבל.
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פרשני התנ"ך המסורתיים )רש"י ,רד"ק ,מצ"ד(:
על פי שיטת פרשנינו ,המשא כולו הוא אכן על בבל ומלכיה בעניין חורבן בית ראשון והגלות .את הפסוקים
שמזכירים את אשור בחתימת הנבואה וקשורים לנפילת סנחריב בימי חזקיהו רואים הפרשנים כהוכחה לאמיתות
הנבואה כולה על סופה של בבל בעתיד" :אתה נבוכדנצאר ראית שנתקיימו דברי נביאים ישראל בסנחריב ,ובזאת תדע

כי את אשר יעצתי עליך גם היא תקום" )רש"י ,ישעיהו י"ד ,כד-כה(.
פרשן נוסף המתייחס לעניין ורואה במשא נבואה גם על בבל הוא הרמב"ם )מו"נ ח"ב כ"ט(" :אמר ישעיה ע"ה כאשר
נבאו ה' את פירוק ממשלת בבל ואובדן סנחריב ונבוכדנצאר העומד אחריו והכרתת מלכותו ,ובא לתאר כשלונותיהם
בסוף שלטונם ,ומפלותיהם ,ומה שיארע להם מן הצרות הבאות על כל ניגף הנס מפני נצחון החרב ,אמר כי כוכבי השמים

וכסיליהם לא יהלו אורם ."...נעסוק ברמב"ם זה בהמשך ,כאשר נדון במשמעויות הרחבות של הנבואה.

אנציקלופדיה מקראית

4

הנבואה בפרק י"ג היא על בבל מנביא מאוחר לישעיהו ,הרקע המדיני נאה לזמן גלות בבל סמוך למפלתה .בשום
פנים ואופן לא ניתן לייחס הנבואה לישעיהו של ימי המלוכה המנבא על אשור .פרק י"ד הוא שיר לעג "שיש לשער

שנאמר ביום השבת שבוודאי נחו בו אסירי יהודה מעבודת הכפייה בבבל ,ונתאספו ב"מקדש מעט" לעבודת ה'."...
סגנון פרק י"ד מעיד עליו שהוא מנביא אחר מהנביא של פרק י"ג ,אפשר שפרק י"ד כן נאמר מעיקרו על כובש
אשורי ואף נאמר ע"י ישעיהו ,והתגלגל ברבות הימים על המלך הבבלי.

דעת מקרא

5

לפי פשוטם של דברים ,מדובר בנבואת חזון של ישעיהו על בבל של סוף ימי בית ראשון .ייתכן שישעיהו אמר
דברים אלו וחתמם בספר נבואי שנמסר בבית מדרשו ואצל תלמידיו ,ובבוא השעה הראויה בזמנה של בבל
נתפרסמו הנבואות הללו בשם ישעיהו .אין ראיות חותכות לייחס נבואה זו על אשור .משא זה על בבל משלים את
נבואותיו של ישעיהו על אשור בפרקים הקודמים )ח'-י'( ובסוף פרק י"ד.

יחזקאל קויפמן

6

המשא מתאים להיאמר על אשור ,הפסוקים בחתימת הנבואה בפרק י"ד הם הסבר של הנביא שאכן על אשור
מדובר .ישנה התאמה סביב מידת אכזריותם וגאוותם של האשורים ובראשם מלכם של פרקים אלו לפרקים
הקודמים של ישעיהו על אשור.
 4סגל משה צבי ,הערך' :ישעיהו' ,אנציקלופדיה מקראית ,ג ,תשל"ח ,טורים 917-918
 5חכם עמוס ,דעת מקרא  -ספר ישעיהו ,ירושלים תשמ"ד
 6קויפמן יחזקאל ,תולדות האמונה הישראלית ,ירושלים תשל"ב
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אם כן ,מה פשר הכינוי "בבל" אם אמנם מדובר באשור? אין בכך תמיהה ,שכן אנו מוצאים במקרא מקרים בהם
7

שמות האימפריות המסופוטמיות )אשור ,בבל ,פרס( מתחלפים ביניהן  ,ובכלל – בבל היא המלכות העתיקה
והמפוארת שרוצים כולם להיתלות בה }הכינוי "כשדים"

)י"ג ,יט(

שורבב לנבואה במרוצת הדורות כטעות פרשנית;

הנבואה בתחילת פרק י"ד בעניין נחמת ישראל תוספת מאוחרת{ .יש לשים לב ליסודות השונים מהם מורכבת
הנבואה – חזון ומשל לעגני ,ובפירוש ניתן לטעון שיש יסודות קדומים בנבואה ,שישעיהו משתמש בהם.
בנוגע לשאלת הזיהוי המדויקת של המלך האשורי ואירוע המפלה כותב קויפמן כך:
"על איזה חורבן ועל מפלתו של איזה מלך נבא הנביא? זוהי תעיה קשה ביותר של המדע המקראי ,שהוא
משתדל לפתור את כל הנבואות פתרון היסטורי ריאלי ,ו"למצוא" בהן "רמזים" מדויקים למעשים שהיו .
על ידי זה הוא הופך את החזונות הפיוטיים ל"נבואות" תפלות" ,לאחר מעשה" .בי"ג-י"ד לא "נרמז"
באמת לא חורבן נינוה ולא חורבן בבל הכשדית ,לא מות סרגון או סנחריב או אשור-אבליט ולא מות
נבוכדנצאר .הנבואה קבועה במסגרת היסטורית מסוימת אבל מרחפת היא בעולם הדמיון הפיוטי" )ספר

שלישי עמ' .(177

לאחר שסקרנו את הדעות הפרשניות המגוונות לשאלת זיהוי העם :בבל \ אשור ,ניגש להציע הצעה אפשרית ע"פ
מציאת הקבלה בין הנבואה לבין אירוע היסטורי סביב מלכות סרגון מלך אשור .הצעה זו באה לענות על שאלתו
של קויפמן" :על איזה חורבן ועל מפלתו של איזה מלך נבא הנביא" ,ובכל זאת לקבל גם את קביעתו" :הנבואה קבועה

במסגרת היסטורית מסוימת ,אבל מרחפת היא בעולם הדמיון הפיוטי".
ההצעה היא לראות בנבואה התייחסות לאימפריה האשורית ולמותו של סרגון השני מלך אשור ,ולהשלכות שהיו
למותו על העולם דאז .על כך נלמד מתוך לימוד העולה במאמרו של חיים תדמור" :חטאו של סרגון" – לבעיית
8

יחסם של סרגון וסנחריב לבבל ולתרבותה .

סרגון מלך על אשור בשנים  705 – 722\1לפנה"ס .עלה למלוכה לאחר מות שלמנסאר החמישי .הוא אינו בנו של

שלמנסאר ,ועלייתו לשלטון לא ברורה .דבר זה אף מוצא ביטוי בשמו – "סרגון" ,באכדיתSharru-kinu :

–

המלך החוקי השולט בדין .כמובן שמלך יקרא כך רק עם יש ערפול מה לגבי כשרות עלייתו לשלטון...
מלכותו מאופיינת במלחמות ומסעות כיבושים כנגד התעוררויות של מרידות .נחשב לאחד מהאכזרים שבמלכים
האשוריים .הוא ה"מכה בפטיש" של חורבן שומרון וגלות ישראל .סרגון כנראה מצא את מותו באחד ממסעות אלו.
הנקודה המרכזית שיש לשים אליה לב היא נקודת יחסו של סרגון המלך האשורי לבבל ולתרבותה האלילית .סרגון
מתייחס ביחס מיוחד לבבל ולאליליה ,ושימש כ"מלך בבל" בפולחן התהלוכה הדתית של ראש השנה – "אחז ביד
בל" .הוא מעלה את מעמדם של אלילי בבל ,עד כדי כך שתדמור מכנה את פעלו" :חסיד בבלי" .באחת מהכתובות
מתואר סרגון כ"מעניק זכויות החופש לסיפר ניפור ובבל ,ומגן על בהיותם חלשים" ,ונמצא בכתובות את התיאור "מלך
 7למשל עזרא ה' ,י; שם ו' ,כב ועוד.
 8תדמור חיים' ,חטאו של סרגון' ,ארץ ישראל ה' ,עמ'  ,150-163ירושלים תשי"ט
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בבל" או "נציב בבל" )כלומר – המלך הוא נציבם של אלילי בבל( .כתובות אלו מעידות כנראה על ברית שנכרתה
בין סרגון לבין הכהנים הבבליים.
סרגון יוצא למסע מלחמה נגד מרודך-בלאדן הכשדי מלך בבל ) 710לפנה"ס( ,והמסע מנומק בכך שמרודך מולך
בניגוד לרצון האלים ,ואילו סרגון מלווה ברשות אלילי בבל .התיאור עד כה חובר לנאמר בישעיהו י"ג-י"ד בדבר
בבליותו של סרגון המלך האשורי.
שונה לחלוטין היה יחסו לבבל של בנו – סנחריב .הוא החריב את בבל ,הרס את מקדשיה ופגע באליליה .ישנה
תעודה של סנחריב ,אותה מנתח תדמור ,בה פונה סנחריב לאלים ולקוסמים ומבקש לברר דבר סביב דמותו של
אביו – סרגון .מתברר שסרגון מת בדרך לא רגילה ולא נקבר בביתו "ואינו יכול לשכב במנוחה" .כנראה סרגון מת
בקרב באנטוליה ,וגופתו חוללה ונשרפה או נעדרה ,ועל כל פנים לא הובאה לקבורה כראוי .סנחריב מבקש לברר
את פשר מותו הטראגי של אביו .בבירור שערך מתברר לו שמותו של סרגון נגרם בשל חטאו לאלוהי אשור,
וכנראה מדובר בעניין "בבליותו" של סרגון והעדפת אלוהי בבל.

לאור מאמר זה של תדמור מתבררים שני עניינים בפרקי הנבואה בה אנו עוסקים:
 (1נשפך אור על זיהוי המלך האשורי ,סרגון ,כמלך בבל;
יש ְ ּבבֵ יתוֹ  .וְ ַא ּ ָתה
בו ְבכָ בוֹ ד ִא ׁ
 (2מתבררת הקינה הלעגנית סביב מותו וחוסר קבורתוָּ " :כל מַ ְלכֵ י גוֹ יִם ּ ֻכ ּלָ ם ָׁש ְכ ּ
מובָ ס" )ישעיהו י"ד ,יח-יט(.
הָ ְ ׁשלַ ְכ ּ ָת ִמ ִ ּק ְב ְר ָך ְ ּכנֵצֶ ר נִ ְת ָעב ְל ּ ׁ
בוש ה ֲֻרגִ ים ְמטעֲ נֵי חָ ֶרב יוֹ ְר ֵדי ֶאל ַא ְבנֵי בוֹ ר ְ ּכפֶ גֶר ּ

לאור הצעה זו ,מתברר פשר הנבואה לשעתה :כשם שסרגון הושלך מקברו בביזיון ,כן יהיה סופה של האימפריה
האשורית  -שכרגע מאיימת על העולם כולו ועל יהודה וירושלים בפרט .מות סרגון אכן הוביל לאווירה שהנה ניתן
לפרק את האימפריה האשורית והחלו מרידות ,שכנגדן עמד סנחריב במסעותיו ,והצליח לבסס את האימפריה
האשורית .כנגד מסעותיו ושלטונו של סנחריב בא ישעיהו ומנבא את נפילתו ושבירתו בארץ ישראל .עם נפילת
אשור מתעוררת ישועת ישראל .בכך חוברת הנבואה כאן לפרקים הקודמים בישעיהו

)החל מפרק ז' ובעיקר פרק י'(

העוסקים באימפריה האשורית  -גאוותה ונפילתה ,כשמיד לאחר תאור נפילתה מאירים ימי ישועת ישראל ומלכות
המשיח )פרקים י"א-י"ב( .משא בבל אף מהווה פתיחה ראויה לפרקי נבואות "משאות העמים" החל מפרק י"ג ועד פרק
כ"ג .כמו כן ,בהמשך נבואות ישעיהו ,בפרקים המדברים ישירות בזמן מסע סנחריב ,ישובו ויצוצו ביטויים מפרקים
י"ג-י"ד.

ב .הגיונה של הנבואה לדורות
בפרק הקודם בררנו את פנייתה של הנבואה ל"שעתה" ,וטענו שהמלך סרגון והאימפריה האשורית הם העומדים
מול עיניו של ישעיהו .בפרק זה נפנה למבט הרחב של הנבואה ,בבחינת "לדורות".
על מנת לעשות כן נחזור לדברי הרמב"ם במורה נבוכים ח"ב פרק כ"ט .בפרק זה עוסק הרמב"ם בביאור לשון
הנבואה ,על ביטוייה וסמליה ,כאשר טענתו של הרמב"ם היא – שלשון הנבואה עלולה להיות לא מובנת כראוי
לשומע ,מכיוון שאינו מבין שאינה אלא לשון משל .הדוגמא הראשונה שאותה מביא הרמב"ם בהרחבה ,היא נבואת
ישעיהו מתוך הפרקים בהם אנו עוסקים )והמשך הפרקים בישעיהו העוסקים במפלת סנחריב(:
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"כאשר הוא )ישעיהו( מודיע על פירוק ממשלה או אובדן אומה גדולה ,אומר זאת בלשון שהכוכבים נפלו
והשמים קדרו והשמש חשכה והארץ נהרסה ונרעשה והרבה כדומה להשאלות אלה...
אמר ישעיה ע"ה כאשר נבאו ה' את פירוק ממשלת בבל ואובדן סנחריב ונבוכדנצאר העומד אחריו
והכרתת מלכותו ,ובא לתאר כשלונותיהם בסוף שלטונם ,ומפלותיהם ,ומה שיארע להם מן הצרות
הבאות על כל ניגף הנס מפני נצחון החרב ,אמר כי כוכבי השמים וכסיליהם לא יהלו אורם חשך השמש
בצאתו וירח לא יגיה אורו...
וכן כאשר בא לתאר את המצב שהגיעו אליו ישראל מן הכניעה והיותם נכבשים כל ימי סנחריב
הרשע...ובסוף דיבור זה כאשר בא לתאר מה שיעשה ה' בסנחריב והשמדת מלכותו הנישאה ...וכן
כאשר בא לתאר היאך תהיה שלוות ישראל אחרי אבדן סנחריב"...

ע"פ הרמב"ם ,נבואת ישעיהו זו  -המכוונת בפשטות כלפי השלטון האשורי של ימי ישעיהו  -שבה ו"ממחזרת" את
עצמה במהלך גלגולי ההיסטוריה" :אמר ישעיה ע"ה כאשר נבאו ה' את פירוק ממשלת בבל ואובדן סנחריב

ונבוכדנצאר העומד אחריו" .כל יום בו תהיה צרה גדולה ולאחריה ישועה גדולה יקרא בפי הנבואה יום ה' הגדול
והנורא .במימד זה כבר לא מדובר בתאריך ספציפי ,או בדמות ואירוע ממוקדים ,אלא בבחינת מודל שמופיע
בהיסטוריה פעמים רבות .הן יום ה' הוא יום סידור העולם מחדש ,כולל שידוד המערכות הפוליטיות של
9

האימפריות – וברגעים כאלה יש אופציה של ישועה לישראל.

נראה שמסר זה של הרמב"ם מוצא את ביטויו בדבריו של קויפמן שצוטטו לעיל" :הנבואה קבועה במסגרת

היסטורית מסוימת אבל מרחפת היא בעולם הדמיון הפיוטי" .רק שלא מדובר בריחוף דמיוני שמשמעותו  -בדיה ,אלא
ריחוף על-היסטורי שיכול להתאים לכל דור.
מסר נבואי זה מקבל חיזוק בהשוואת נבואות אלו של ישעיהו לנבואות מקבילות אצל נביאים אחרים מתקופות
אחרות .גם אצל נביאים אלו נמצא את אותו היגיון נבואי :מפלת הגאווה של האימפריה השלטת ולאחריה תקומת
ישראל .כך למשל אצל יחזקאל ,שחי בזמן חורבן הבית הראשון ולאחריו בבבל ,ומקדיש חטיבת פרקים לנבואות על
העמים .בעיון בנבואותיו על צור ועל מלכה )כ"ו-כ"ח( ,ועל מצרים ועל מלכה

)כ"ט-ל"ב(

מתגלה אותה תבנית נבואית

– גאוות האימפריה )באופן כללי ובאופן יחסה לישראל( שתוביל להתמוטטותה ,ואז תעלה קרנם של ישראל .לצד
תאור הגאווה המדומה וההתרסקות ,משתמש יחזקאל הנביא גם הוא כישעיהו בביטויי קינה לעגנית על "בית
הקברות לאימפריות" המוכן לקבל את הבאים בתור...

9

הרמב"ם הולך לשיטתו המוכרת שלא מדובר בשידוד והיפוך מערכות הטבע ,אלא בשינויים היסטוריים ארציים .המקום המוכר
ביותר מצוי בסוף הלכות מלכים )פרק י"ב( ,שם גם מתייחס במפורש לנבואות ישעיהו" :אל יעלה על הלב שבימות המשיח,
ייבטל דבר ממנהגו של עולם ,או יהיה שם חידוש במעשה בראשית; אלא עולם כמנהגו הולך .וזה שנאמר בישעיה "וגר זאב עם
כבש ,ונמר עם גדי ירבץ" משל וחידה .עניין הדבר ,שיהיו ישראל יושבין לבטח עם רשעי העולם ,המשולים בזאב ונמר ...ויחזרו
כולם לדת האמת ,ולא יגזולו ולא ישחית ...וכן כל כיוצא באלו הדברים הכתובין בעניין המשיח ,משלים הם; ובימות המלך
המשיח ייוודע לכול לאיזה דבר היו משל ,ומה עניין רמוז בהן .אמרו חכמים :אין בין העולם הזה לימות המשיח ,אלא שיעבוד
מלכויות בלבד".
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נחתום דיון זה בהצבעה על שתי דוגמאות של קריאות היסטוריות נוספות החוברות למהלך המוצע כאן בדבר
"נבואה לשעה ולדורות":
הקריאה האחת נמצאת בסיום מסכת מכות ,כשבא רבי עקיבא לנחם את חבריו החכמים הבוכים לנוכח הר הבית
ששמם ושועלים הולכים בו .שם מציע רבי עקיבא קריאה נבואית על-היסטורית ,המחברת את נבואות החורבן
והגאולה של ימי התנ"ך לתקופתם שלהם:
"...אלא תלה הכתוב נבואתו של זכריה בנבואתו של אוריה .באוריה כתיב "לכן בגללכם ציון שדה תחרש",
בזכריה כתיב "עוד ישבו זקנים וזקנות ברחובות ירושלם" .עד שלא נתקיימה נבואתו של אוריה הייתי
מתיירא שלא תתקיים נבואתו של זכריה עכשיו שנתקיימה נבואתו של אוריה בידוע שנבואתו של זכריה
10

מתקיימת" )מכות כ"ד(.

הקריאה השנייה נמצאת במבטו של הראי"ה קוק על עת התחייה בכלל ,ונתינת הפשר למלחמת העולם הראשונה
בייחוד:
"כשיש מלחמה גדולה בעולם מתעורר כח משיח .עת הזמיר הגיע ,זמיר עריצים ,הרשעים נכחדים מן העולם
והעולם מתבסם ,וקול התור נשמע בארצנו ...ואח"כ כתום המלחמה מתחדש העולם ברוח חדש ורגלי משיח
מתגלים ביותר ,ולפי ערכה של גודל המלחמה בכמותה ואיכותה ככה תגדל הצפיה לרגלי משיח שבה.
מלחמת עולם של עכשיו צפיה נוראה גדולה ועמוקה יש בה ,מצורף לכל גלגולי הזמנים והוראת קץ המגולה
של התישבות ארץ ישראל .בדעה גדולה ,בגבורה עצומה ,ובהגיון עמוק וחודר ,בתשוקת אמת וברעיון
בהיר ,צריכים לקבל את התוכן הנשא של אור ד' המתגלה בפעולה נפלאה בעלילות המלהמות הללו
ביחוד" .בעל מלחמות זורע צדקות ,מצמיח ישועות ,בורא רפואות ,נורא תהלות ,אדון הנפלאות ,המחדש
בטובו בכל יום תמיד מעשה בראשית ,אור חדש על ציון תאיר ונזכה כולנו מהרה לאורו" )אורות עמ' יג(.

סיום
אחת השאלות שעתידים אנו להישאל בבוא יומנו היא – "ציפית לישועה"? )ע"פ הגמרא בשבת ל"א .(.רש"י בפירושו
על אתר כותב" :ציפית לישועה – לדברי הנביאים" .היאך מממשים זאת? נדמה שעל מנת לעשות כן יש לפעול בשני
שלבים – השלב הראשון הוא פשוט ללמוד תנ"ך ,להכיר את דברי הנבואה בבקיאות ובעיון ,לעומק ולרוחב .לימוד
התנ"ך לעומק כולל את כל הכלים שיש ברשותנו לעשות כן .בשלב השני עולה אתגר פרשנות המציאות לאור
פרשנות הכתובים .לאחר שלמדנו את דברי הנבואה כיאה לדברים שנאמרו לשעתם ,יש לפרשם במציאות ימינו.
כלומר  -להניח את דברי הנבואה כמשקפי פרשנות המציאות שלפנינו ,לאור הדרכת חכמים "כל נבואה נכתבה
לשעתה ולדורות".

 10על אגדה זו ראו באריכות מאמרי "בירושלים תנוחמו" ,מישרים ב'.
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אולם ,גם בתהליך פרשנות המציאות ע"פ הנבואות )ואין צורך להזכיר שפרשנות אמיתית כוללת חילוקי דעות
ומגוון אפשרויות( יש צורך בשני שלבים .השלב הראשון הוא זה הנזכר לעיל ,המזהה תהליכים מציאותיים עם שגב
דברי הנבואה .במה דברים אמורים? למשל ראיית  120שנות עליה ,ציונות ומדינה לאור פרקי גאולה ונחמה ,תחייה
מאימי השואה לאור חזון העצמות היבשות וכד' .בשלב השני עולה תביעת האתגר לאור הפרשנות .האם תפקידנו
בלימוד נבואה ופרשנות מציאות מסתכם בעבודת המחקר והזיהוי? האם תשובה נכונה לשאלת "ציפית לישועה"
כוללת אך ורק עיניים נטויות למעלה המחכות לניסי גאולה? לא ולא! פרשנות דברי הנבואה שממשיכה ונהיית
פרשנות המציאות קוראת לנו לפעולה לאור מה שלמדנו ואיך שפרשנו – אם פעולת תיקון עצמי ,חברתי ,דתי וכ'.
ואכן ,כך מבאר הראי"ה קוק את שאלת הציפייה לישועה:
"...והצפיה כוללת שימת עין תדירית ,גם באין שום הכרה גלויה חיצונית אל הישועה ,כמו שהמצפה עומד
על המשמר ימים על שנה ,לפעמים גם באין לפניו דבר מחודש ,ולא יעזוב עמדתו .ועוד כלול בזה שבכל עת
מצוא של איזו הערה שיראה שראוי לעשות איזה דבר לישועה יחיש פעולתו ולא יעזוב ,כמו שהמצפה
בראותו ע"פ צפייתו שבאה שעת מעשה ,לבריחה או הגנה מאיזה אויב וכאלה ,עליו החובה לעשות
מה שדרוש לטובת המצב ,כן יזרז לעת הנכון ,בלא איחור רגע וזמן .על אלה שתי התכניות הנראות
כמתנגדות זו לזו ,ההתמדה בצפייה מחשבית והזירוז בעת הכושר ,הוא הדבר הצריך להתרומם בעומק העיון
של צפיה לישועה" )עין אי"ה שבת פרק ב' אות קסד(.

מפרשנות לאתגר – זוהי משימת לימוד התורה לשמה )בבחינת שאלת הלימוד לשם-מה?( ,וזוהי משימת תיקון
העולם לאור אותה תורת חיים הנלמדת.
ומשפט אחרון:
מאמר זה נכתב בין פורים לפסח .חג פורים מייצב את ההכרה בדבר נצחיותו של עם ישראל ,הניצב חי וקיים מעל
בית הקברות הנורא של האימפריות .חג פסח מצביע על דרך הייעוד למימוש נצחיות הקיום בהופעת מלכות
מתוקנת .נדמה שחיבור חגים אלו יחד ,סמיכת גאולה לגאולה ,הוא הלימוד האמיתי של דברי הנבואה ,צפייה
לקיומם וקיום צפייתם.
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זכירת יציאת מצרים ו זכירת
מעשה עמלק
הלל חגי דיאמנדי

מידי שנה בשנה בחודשי האביב ,אנו נפגשים עם הרבה קטעים שעלינו להוסיף לסדר הקריאה ,או לקוראם בפני
עצמם .המגילה ,ארבע הפרשיות וההגדה של פסח ,מוצאות את דרכן אל סדר היום שלנו .הנושאים הבולטים
והמרכזיים בקטעים אלו ,הם מצוות זכירת יציאת מצרים ומצוות זכירת מעשה עמלק .במאמר זה ,אנסה לברר את
הנושאים הללו ,ראשית ,כל נושא לגופו ,ולאחר מכן ,ביחס בין שני הנושאים .על ידי בירור זה ,ניתן יהיה ,אולי,
לראות את חוט השני השזור לאורך כל הקטעים שהוזכרו ,ולהבין כי כולם מהווים חלק מיחידה אחת.
1

 .1מצוות זכירת יציאת מצרים

ראשית ,ניגש לבחון את מצוות זכירת יציאת מצרים .את העיון נתחיל בפסוקים ,ובמדרשי ההלכה ,מהם עולה כי
קיימות שתי מצוות שונות:

מדרשי ההלכה
"שמור את חדש האביב ועשית פסח לה' אלהיך כי בחדש האביב הוציאך ה' אלהיך ממצרים לילה .וזבחת
פסח לה' אלהיך צאן ובקר במקום אשר יבחר ה' לשכן שמו שם .לא תאכל עליו חמץ ,שבעת ימים תאכל
עליו מצות לחם עני ,כי בחפזון יצאת מארץ מצרים ,למען תזכר את יום צאתך מארץ מצרים כל ימי חייך".
)דברים פרק טז(

הפסוקים המובאים כאן הם המקור למצוות זכירת יציאת מצרים ,ומכאן לומדת המשנה

)ברכות א ה(

את חובת

זכירת יציאת מצרים בכל יום ולילה:
"מזכירין יציאת מצרים בלילות אמר ר' אלעזר בן עזריה :הרי אני כבן שבעים שנה ולא זכיתי שתאמר
יציאת מצרים בלילות עד שדרשה בן זומא ,שנא' "למען תזכור את יום צאתך מארץ מצרים כל ימי חייך"
"ימי חייך" הימים" ,כל ימי חייך" הלילות .וחכ"א" :ימי חייך" העולם הזה" ,כל ימי חייך" להביא לימות
המשיח".

במכילתא דרבי ישמעאל )בא פרשה טז( ,הלימוד מובא באופן שונה:

1

המהלך בנוגע ליציאת מצרים מבוסס כמעט כולו על שיעורו של הרב אורי על מצוות סיפור יציאת מצרים ,אך חשוב לציין
שהדברים לא עברו בדיקה על ידו ,אלא מסתמכים על הבנתי בלבד.
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"ויאמר משה אל העם "זכור את היום הזה אשר יצאתם ממצרים וגו'" אין לי אלא שמזכירים יציאת מצרים
בימים ,בלילות מנין? שנאמר" :למען תזכר את יום צאתך מארץ מצרים כל ימי חייך" "ימי חייך" הימים,
"כל ימי חייך" הלילות כדברי בן זומא .וחכמים אומרים" :ימי חייך" בעולם הזה" ,כל ימי חייך" להביא
לימות המשיח".

לפי המכילתא דר"י ,עצם חובת הזכרת יציאת מצרים בכל יום נלמדת מהפס' "זכור את היום הזה",וזאת בניגוד
למשנה ,בה הפסוק היחיד העוסק במצווה להזכיר את יציאת מצרים בכל יום ,הוא "למען תזכור".
בעקבות הפס' המובא במכילתא דר"י ,אנו מגיעים לפרק י"ג בספר שמות ,שם הוא מוזכר:
"וידבר ה' אל משה לאמר קדש לי כל בכור פטר כל רחם בבני ישראל באדם ובבהמה לי הוא .ויאמר משה
אל העם זכור את היום הזה אשר יצאתם ממצרים מבית עבדים כי בחזק יד הוציא ה' אתכם מזה ,ולא יאכל
חמץ .היום אתם יצאים בחדש האביב והיה כי יביאך ה' אל ארץ הכנעני והחתי והאמרי והחוי והיבוסי אשר
נשבע לאבתיך לתת לך ארץ זבת חלב ודבש ועבדת את העבדה הזאת בחדש הזה .שבעת ימים תאכל
מצת וביום השביעי חג לה' מצות יאכל את שבעת הימים ולא יראה לך חמץ ולא יראה לך שאר בכל גבלך.
והגדת לבנך ביום ההוא לאמר בעבור זה עשה ה' לי בצאתי ממצרים .והיה לך לאות על ידך ולזכרון בין
עיניך למען תהיה תורת ה' בפיך כי ביד חזקה הוצאך ה' ממצרים ושמרת את החקה הזאת למועדה מימים
ימימה) ".שמות פרק יג(

מפרשה זו ,למדו חז"ל )מכילתא דר"י פרשת בא פרשה יז( את חובת סיפור יציאת מצרים בליל הסדר ואת דיניה:
""והגדת לבנך" שומע אני מראש חדש ת"ל "ביום ההוא" אי ביום ההוא יכול מבעוד יום ת"ל "בעבור זה"
בשעה שיש מצה ומרור מונחים לפניך על שולחנך"

המצוות ברמב"ם
בנוגע למניין המצוות ,נחלקו הגאונים והראשונים אם למנות את מצוות זכירת יציאת מצרים כמצווה בפני עצמה
בתרי"ג המצוות ,ואיזו מצווה בדיוק למנות.
אנו נתמקד בשיטתו של הרמב"ם ,שבהלכות ק"ש

)א ג(

מביא את חובת הזכרת יציאת מצרים בכל יום ,כחלק

ממצוות קריאת שמע:
"אע"פ שאין מצות ציצית נוהגת בלילה ,קוראין אותה בלילה מפני שיש בה זכרון יציאת מצרים .ומצוה
להזכיר יציאת מצרים ביום ובלילה ,שנאמר" :למען תזכור את יום צאתך מארץ מצרים כל ימי חייך",
וקריאת שלש פרשיות אלו על סדר זה היא הנקראת קריאת שמע".

את סיפור יציאת מצרים ,לעומת זאת ,מונה הרמב"ם כמצווה בפני עצמה )הלכות חמץ ומצה ז א(:
"מצות עשה של תורה לספר בנסים ונפלאות שנעשו לאבותינו במצרים בליל חמשה עשר בניסן שנאמר
"זכור את היום הזה אשר יצאתם ממצרים" כמו שנאמר "זכור את יום השבת" ,ומנין שבליל חמשה עשר
תלמוד לומר "והגדת לבנך ביום ההוא לאמר בעבור זה" בשעה שיש מצה ומרור מונחים לפניך .ואף על פי
שאין לו בן ,אפילו חכמים גדולים חייבים לספר ביציאת מצרים וכל המאריך בדברים שאירעו ושהיו הרי זה
משובח".
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בספר המצוות

)עשה קנ"ז(

מגדיר הרמב"ם את מצוות סיפור יציאת מצרים בליל חמישה עשר בניסן באופן ברור

יותר:
"והמצוה הקנ"ז היא שצונו לספר ביציאת מצרים בליל חמשה עשר בניסן בתחלת הלילה כפי צחות לשון
המספר .וכל מה שיוסיף במאמר ויאריך הדברים בהגדלת מה שעשה לנו השם ומה שעשו עמנו המצרים
מעול וחמס ואיך לקח השם נקמתנו מהם ובהודות לו ית' על מה שגמלנו מחסדיו יהיה יותר טוב .כמו שאמרו
כל המאריך לספר ביציאת מצרים הרי זה משובח .והכתוב שבא על הצווי הזה הוא אמרו ית' "והגדת לבנך
ביום ההוא"
2

הרב שלמה גורן זצ"ל  ,בתורת המועדים ,עמד על כך שככל הנראה ,הרמב"ם הלך בשיטת המשנה )המבוססת על
המכילתא דרשב"י( בלימוד הפסוקים ,ולכן הפסוק "זכור את היום הזה" נדרש כעוסק בליל הסדר עצמו כפשט
3

הפרשה בתורה ,ודלא כמכילתא דר"י ,שהביאה את הפסוק בלימוד חובת ההזכרה בכל יום ויום .

ההבדלים בין המצוות.
מה ההבדל בין הזכירה בליל הסדר לבין הזכירה בכל יום ויום ,המאפשר לחלק ולמנותן כשתי מצוות שונות ,ולפי
שיטתו של הרמב"ם  -זו כמצווה בפני עצמה וזו כחלק מק"ש?
רבים הביאו חילוקים והבדלים בין המצוות השונות ,נזכיר כאן מעט מהם:
המנחת חינוך מחלק ,שבכל לילה העניין הוא רק בתזכורת מינימאלית ,ואילו בליל הסדר המצווה היא להרבות
4

ולספר כל הלילה את הניסים והנפלאות שהתרחשו במצרים .
5

הרב גורן מציע במאמרו חילוק אחר ,שבכל יום המצווה היא הזכרה בלבד ,ואילו בליל פסח המצווה מורכבת
משלושה חלקים – לספר ביציאת מצרים ,לומר שירה והלל ,ואם הוא תלמיד חכם הוא מחויב לעסוק בהלכות
הפסח.
אם נתעמק בהסברו של המנ"ח ,ניתן להבינו במספר רבדים:
א .בכל יום ,זכירת יציאת מצרים מהווה רקע לחיינו ,היא במודעות שלנו תמיד כאשר אנחנו פונים לכל
6

עיסוקינו ,ולכך מספיקה תזכורת קטנה  .בפסח לעומת זאת ,כל עיסוקנו הוא ביציאת מצרים .היא לא

" 2מזכירין יציאת מצרים בלילות" ,ספר תורת המועדים.
3

על פי שיוך זה של הפסוקים ,יש שרצו לומר שהרמב"ם מנה את מצוות הסיפור ,כי היא מנוסחת בלשון ציווי " -זכור" ,ואילו את
חובת ההזכרה בכל יום ,לא מנה בגלל ניסוחה הפחות "מצווה" " -למען תזכור".

4

על ההבדלים בין דרך הזכרה לדרך סיפור עמד הר' חיים )מובא בספר עמק ברכה( ,ונזכירו בקצרה :סיפור -שאלות השומע
ותשובות המספר אליו ,בהרחבה מגנות לשבח ,כולל המנהגים השונים וטעמיהם .הזכרה -למזכיר עצמו ,תמציתית וכוללת הכל,
רק על המאורע עצמו.

 5עיין הערה  ,2ושם גם מוכיח דבריו.
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הרקע אלא הנושא ,וככזו היא לא מלווה את מודעותנו ,אלא ממלאת אותה .לכן עלינו לספר עוד ועוד
ביציאת מצרים.
ב .ניתן להעמיק את הכיוון הראשון ,ולומר ,שבליל הסדר אנחנו צריכים להגיע לרמה של המשנה

)פסחים י,ה(

הקובעת" :בכל דור ודור חייב אדם לראות את עצמו כאילו הוא יצא ממצרים שנאמר "והגדת לבנך ביום ההוא

לאמר בעבור זה עשה ה' לי ."...והרי ,מי שהיה במעמד נפלא כמו יציאת מצרים לא יכול להפסיק מלתאר
את המאורע,לכן אנחנו מדמים כאילו היינו שם ומספרים בלי סוף .בהסבר זה ניתן להבין בפשטות מדוע
הרמב"ם בספהמ"צ מדגיש שדרך הסיפור היא "כפי צחות לשון המספר" .מסתבר ,שכאשר אנו ,שלא היינו
ביציאת מצרים ,ממלאים את תודעתנו כל הלילה בסיפורי הניסים ,אנחנו מצליחים לחיות משהו מיציאת
7

מצרים עצמה .
ג .בכל יום ,המטרה היא שאני אזכיר לעצמי את יצירת מצרים ,ודי לי בתזכורת זו .אך בפסח המטרה היא לא
אני ,אלא הילדים

שלי .עלי מוטלת החובה לחנכם ולהעביר להם את האמונה בה' ,ולכן חובה עלי

להרבות ולספר להם בערב זה על הניסים ביציאת מצרים שהיא הבסיס לאמונתנו ,ואף לעשות מעשים
משונים כחלק מהסיפור ,שיעוררו אותם לשאול שאלות .ממילא מובן ,כי גם רמת ההטמעה של החומר בי

8

צריכה להיות הרבה יותר גבוהה ,על מנת שאוכל להציג את הדברים ולמלא את תפקיד המספר .

היחס בין המצוות
לאחר שבארנו את ההבדלים בין שתי המצוות ,יש לברר את היחס ביניהן.
נציע שני צדדים ליחס  -בכל יום אנו מחויבים להיזכר ביציאת מצרים ,להאמין בה' ולקבל עלינו עמ"ש .כאשר אנו
מזכירים את יציאת מצרים בכל יום ,אנו נזכרים בפסח ,בו העמקנו וביררנו לעצמנו את האמונה בה' ככל יכולתנו,
ומזיכרון זה אנו שואבים אנו האמונה ומקבלים עלינו את עולו של ה' .בהצגה הפוכה ,ניתן לומר שבכל ליל סדר

 6על כן ,לפי הרמב"ם" ,מספיק" להיזכר בה בכל יום ביחד עם קריאת שמע ,אשר גם היא עומדת כרקע לכל פניותינו]ואולי "בלכתך
בדרך" בבחינת "בכל דרכיך דעהו"[ .יותר מכך ,ניתן לומר שהזכרת יציאת מצרים היא הבסיס לקבלת עול מלכות שמים ,ועל כן
היא נקראת כחלק ממנה.
7

כיוון זה קצת קשה לאמרו ברמב"ם ,שמביא את החובה לראות/להראות עצמך כאילו יצאת ממצרים רק בהקשר של דין הסבה,
בהמשך ההלכות .אך ניתן ליישב ,שדין ההסבה עצמו נובע ממצוות סיפור יציאת מצרים .כלומר ,אנו מספרים את הסיפור גם
במעשינו המשונים ,ואומר הרמב"ם שאפילו עד כאן מגיעה חובת הסיפור ,כדי שנרגיש ממש שאנו עצמנו עוברים את התהליך.
הסבר זה מסתדר יותר עם הגורסים ברמב"ם שמטרת ההסבה היא "לראות" את עצמו ,ואילו לגורסים "להראות" ,מסתדרת
המשנה לכיוון השלישי.

8

מקובל לומר שישנן רמות שונות של קליטה ,כאשר ההבנות העמוקות ביותר הן אלו שמצליחות להביא את האדם לידי מעשים,
ולידי כך שהוא עצמו יוכל להעביר את החומר הלאה למישהו אחר .ייתכן כי החובה לספר לילדים מטרתה להביא אותך לרמת
האמונה הכי גבוהה שאפשר ע"י כך שתצטרך להיות המקור המספר ,ואולי אף החי והמציג בפועל את יציאת מצרים .ואם כן,
כיוון ג' משרת את כיוונים א' וב'.

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

112
זכירת יציאת מצרים וזכירת מעשה עמלק | הלל חגי דיאמנדי

אנחנו מצווים לחזק בליבותינו את האמונה בא-ל חי ,על ידי שנספר את סיפורי הניסים וההשגחה .לאחר בירור זה,
כאשר אנו באים בכל יום ולילה ומזכירים את יציאת מצרים ,אנו מושפעים מליל הסדר ומצליחים לקבל את עול
9

מלכותו יתברך עלינו בכל פניותינו .

 .2מצוות זכירת מעשה עמלק
לאחר שביררנו את מצוות זכירת יציאת מצרים ,ניגש לבחון את הנושא השני ,הלא הוא מעשה עמלק .גם כאן
נתחיל בפסוקים בתורה ובמדרשים עליהם:

מדרשי ההלכה.
"זכור את אשר עשה לך עמלק בדרך בצאתכם ממצרים .אשר קרך בדרך ויזנב בך כל הנחשלים אחריך
ואתה עיף ויגע ולא ירא אלקים .והיה בהניח ה' אלהיך לך מכל איביך מסביב ,בארץ אשר ה' אלהיך נתן לך
נחלה לרשתה ,תמחה את זכר עמלק מתחת השמים לא תשכח) ".דברים פרק כה(

התורה בפסוקים אלו בפרשת כי תצא ,מתייחסת למלחמת ישראל בעמלק המתוארת בסוף פרשת בשלח )שמות יז(,
ומצווה אותנו במספר מצוות בעקבותיה.
הספרא )בחוקותי פרשה א( וכן מדרש התנאים לדברים )כה יז( ,דורשים על פסוקים אלו:
""זכור את אשר עשה לך עמלק" ,יכול בלבך ,כשהוא אומר "לא תשכח" הרי שכיחת לב אמורה הוא מה
אני מקיים "זכור" שתהיה שונה בפיך"

המצוות ברמב"ם.
הרמב"ם מונה את שתי המצוות בספר המצוות .במצוות עשה קפ"ט ובמצוות לא תעשה נ"ט:
"והמצוה הקפ"ט היא שצונו לזכור מה שעשה לנו עמלק מהקדימו להרע לנו ושנאמר זה בכל עת ועת ונעורר
הנפשות במאמרים להלחם בו ונזרז העם לשנוא אותו עד שלא תשכח המצוה ולא תחלש שנאתו ותחסר מן
הנפשות עם אורך הזמן.
והוא אמרו יתעלה" :זכור את אשר עשה לך עמלק" ,ולשון סיפרי" :זכור את אשר עשה לך" בפה" ,לא
תשכח" בלב .כלומר ,אמור מאמרים בפיך שיחייבו בני אדם שלא תסור שנאתו מהלבבות.

9

בעקבות התלבטות הר"ב שהעלה בשיעורו על קדושת בכור  -האם המטרה היא שהאמונה תלווה אותנו בכל דרכינו ,ובליל הסדר
אנחנו מעמיקים אותה למטרה זו ,או שמא המטרה היא שבליל הסדר נגיע לרמה הכי גבוהה של אמונה שאנחנו יכולים ,ובכל
יום התזכורת מתאפשרת מכוח עוצמת האמונה אליה הגענו בליל הסדר.
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ולשון ספרא "זכור את אשר עשה לך עמלק" יכול בלבבך ,כשהוא אומר "לא תשכח" הרי שכחת הלב
אמורה הא מה אני מקיים "זכור" שתהא שונה בפיך .הלא תראה שמואל הנביא כשהתחיל לעשות המצוה
הזאת איך עשה שהוא זכר תחלה מעשהו הרע ואחרי כן צוה להרגם" )מצוות עשה קפ"ט(

"והמצוה הנ"ט היא שהזהירנו משכוח מה שעשה לנו זרע עמלק והקדימם להזיק לנו .וכבר בארנו במצות
קפ"ט ממצות עשה לזכור מה שעשה לנו עמלק ולחדש שנאתו מצות עשה .וכן אנחנו מוזהרים מהשליך זה
מלבנו ומשכוח אותו והיא מצות לא תעשה והוא אמרו יתעלה )ס"פ תצא( "לא תשכח" ובספרי "זכור" בפה
"לא תשכח" בלב כלומר לא תשליך שנאתו ולא תסירנה מנפשך" )מצוות לא תעשה נ"ט(

בהלכות מלכים )פרק ה' ,הלכה ה'( ,מתייחס הרמב"ם גם כן למצוות מחיית עמלק:
10

"וכן מצות עשה לאבד זכר עמלק ,שנאמר "תמחה את זכר עמלק " ,ומצות עשה לזכור תמיד מעשיו
הרעים ואריבתו ,כדי לעורר איבתו ,שנאמר "זכור את אשר עשה לך עמלק" ,מפי השמועה למדו "זכור"
בפה "לא תשכח" בלב ,שאסור לשכוח איבתו ושנאתו".

היחס בין המצוות
היחס העולה מדברי הרמב"ם ז"ל ,בין מצוות הזכירה השונות בעניין עמלק ,הוא שמצוות הלא תעשה היא המצווה
הבסיסית ,ואילו מטרת מצוות העשה היא שנזכיר בפינו מאמרים אשר יעצימו ויגדילו את השנאה כך שלא תשכח,
ובמידת האפשר ,יביאו ליציאתנו למלחמה.

קביעת זמן מוגדר לזכירת עמלק.
מדברי הרמב"ם בהלכות מלכים "לזכור תמיד מעשיו הרעים...כדי לעורר איבתו" ,משתמע כי מצוות הזכירה
באמירה נוהגת כל הזמן ,ואין זמן מוגדר לקיומה .ואילו חז"ל באו והגדירו לנו לפחות זמן אחד בו אנו יוצאים ידי
חובת מצווה דאוריתא זו  -שבת זכור .דין זה של חז"ל יצר פיצול במצוות זכירת עמלק הדומה במבנהו לפיצול
הקיים במצוות זכירת יציאת מצרים  -קיים חיוב בסיסי ,לזכירה תמידית "על אש קטנה" ,ופעם אחת בשנה
)במקרה של עמלק זה המינימום( ,יש צורך להגביר את האש וללבות אותה באופן בו לא רק שלא תכבה ,אלא
אדרבא תתעצם.

10

במאמר לא התייחסתי למצוות מחיית עמלק ,שאיננה חלק ממצוות הזכירה השונות ,אלא ,כפי דברי הרמב"ם בעשה קפ"ט מכח
הזכירה התמידית ועירור השנאה נגיע לידי מ"ע קפ"ח שהיא מחיית עמלק ]יוצא לפי הרמב"ם שכל הסיבה לזכירת מעשה עמלק
היא המצווה למחותו ,וכך אמנם משמע מפשט הפרשה בדברים ,שכל ה"זכור" נועד בשביל "והיה בהניח...תמחה את זכר
עמלק"[.
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פרשת "זכור" וימי הפורים כהכנה לחג הפסח.
המשנה במסכת מגילה )ג ד( מביאה את סדר קריאתן של ארבע הפרשיות:
"ר"ח אדר שחל להיות בשבת ,קורין בפרשת שקלים .חל להיות בתוך השבת מקדימין לשעבר ומפסיקין
לשבת אחרת ,בשניה "זכור" בשלישית פרה אדומה ברביעית "החדש הזה לכם" .בחמישית חוזרין לכסדרן"

הגמרא )ל (.מבהירה את הביטוי "בשניה" המופיע במשנה-
"איזוהי שבת שניה? כל שפורים חל להיות בתוכה"

לאור סיפור המגילה עולה השאלה ,מדוע דווקא "הימים האלה נזכרים ונעשים בכל דור דור" )מגילת אסתר ט כח( ,בעוד
שעיקר סיפור המגילה והנס אירע בכלל בחודש ניסן?11
טעם התקנה המובאת במשנה ,לסמוך בין פרשת זכור לפורים ,ברור –

"לסמוך מחיית עמלק למחיית המן" )רש"י על

המשנה( ,אך מדוע לא קבעו את שבת "זכור" ואת פורים בימי הנס?
לא אתיימר לענות תשובה חד משמעית על שאלה זו ,אך אנסה לעמוד ,אולי ,על אחת מהמגמות בזכירת ימי
הפורים וקריאת המגילה דווקא בחודש אדר.12
ברש"י על המשנה ,מובא ההגיון מאחורי קריאת ארבע הפרשות בזמנן:
"קורין בפרשת שקלים  -להודיע שיביאו שקליהם באדר ,כדי שיקריבו באחד בניסן מתרומה חדשה,
כדאמרינן בגמרא.
ומפסיקין לשבת הבאה  -מלומר פרשה שנייה ,כדי שתקרא פרשת זכור בשבת הסמוכה לפורים ,לסמוך
מחיית עמלק למחיית המן.
פרה אדומה  -להזהיר את ישראל לטהר ,שיעשו פסחיהן בטהרה.
ברביעית החודש הזה לכם  -ששם פרשת הפסח ,ובתלמוד ירושלמי גרסינן :אמר ר' חמא ,בדין הוא
שיקדום החודש לפרשת פרה ,שהרי באחד בניסן הוקם המשכן ושני לו נשרפה הפרה ,ומפני מה הקדימוה -
שהיא טהרתן של ישראל".

בגמרא במסכת מגילה )יג ( :מובא טעם נוסף לקריאת פרשת שקלים בסמוך לפורים:
"אם על המלך טוב יכתב לאבדם ועשרת אלפים ככר כסף וגו' אמר ריש לקיש :גלוי וידוע לפני מי שאמר
והיה העולם שעתיד המן לשקול שקלים על ישראל ,לפיכך הקדים שקליהן לשקליו .והיינו דתנן :באחד
באדר משמיעין על השקלים".

 11המן הפיל את הפור בחודש ניסן )אסתר ג ז( ובי"ג בו חלו  3ימי הצום ,לאחריהם  2ימי המשתים והלבוש והסוס ותליית המן.
 12כמובן ,ניתן לדחות את עצם השאלה ,ולומר שעיקר הנס הוא אכן בימים בהם נלחמו באויביהם וניצלו בפועל מהגזירה.
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לכאורה ,ישנה חלוקה בין שתי הפרשיות הראשונות ,שמטרתן הכנה לפורים )פרשת שקלים – על פי טעמו של
ריש לקיש( ,לבין שתי הפרשות האחרונות ,שמטרתן הכנה לפסח ,אך לא כך עולה מעצם כלילתן יחד כ"ארבע
הפרשיות".
מקריאת שם כוללת זו ,נראה שעניינן של כל ארבע הפרשיות ,אחד הוא ,לקשור בין פורים לפסח .לאור ההקבלה
העולה מדברינו בעניין מצוות הזכירה ,ייתכן והדברים אותם נאמר אודות קשר זה מתחדדים.

 .3העימות בין עמלק ליציאת מצרים:
התהליך.
על פי דברינו ,מתחדדת מאוד ההקבלה בין זיכרון מעשה עמלק לזיכרון יציאת מצרים ,וייתכן לומר כי חז"ל
מעבירים אותנו תהליך ארוך ,החל מקריאת ארבע הפרשיות ,דרך יציאת מצרים ,ואל עבר מעמד הר סיני .התהליך
מתחיל בחובת המחייה של הצד השלילי המיוצג על ידי עמלק ,לו אין מקום בעולם .צריך למחות אותו ולזכור
תמיד עד לאן עלולים להגיע על ידי צעידה בדרך הלא נכונה .משם ,תוך תהליך של הטהרות בפרשת פרה ,אנו
יוצאים ממצרים ולומדים כיצד עלינו להבנות ועל אילו אדנים עם ישראל כן צריך לעמוד .בשלב זה ,כאשר העם
נבנה על היסודות הנכונים וצועד בדרך הנכונה ,אנחנו מגיעים אל מעמד מתן תורה בחג השבועות.13

מהי אם כן משמעותו של עמלק.
רבו הדעות והשיטות בהצגת משמעותו ומהותו של עמלק ,ומה הוא מייצג בעולם .אך ,אנו במאמר זה נציג כיוון
אחד העולה מחלק מכתבי הרב זצ"ל ,ועל פיו נבאר מהי נקודת השוני בין עם הנבנה והצועד אל קבלת תורה ,לבין
עם הצועד אל עבר מחייתו מהעולם.
הרב באורות התחיה )פסקה ט'( ,מבאר כיצד יכולה אומה שלמה להגיע לשפל כזה שדורש את העברתה מן העולם:
"הזוהמא הנשמתית כשם שהיא יכולה להתקבץ בתוך נפש יחידית ,להסיר אותה מתכונתה הטובה ,ולהפכה
לתכונה שפלה ,שתוריד אותה למדרגת שפלי החיים ,כך היא יכולה להתקבץ בתוך הנפש הכללית של
אומה שלמה ,לעשות אותה לאומה שפלה ורשעה ,בזויה ונגעלה ,באופן שהיא ראויה לעבור מן העולם ,כדי
שלא לעכב על הנוי העולמי של יפיו של עולם מלהתפשט .הטהרה האלהית כשהיא מוארה יפה היא מזככת
את הלב.

13

בסיפור יציאת מצרים בתורה ,עמלק קופץ על עם ישראל לאחר יציאת מצרים ,ומנסה להפריע לו באמצע תהליך הצעידה לעבר
מתן תורה ולהטותו מן הדרך .החידוש בדברינו הוא ,שחז"ל באים ומקדימים להבא רפואה למכה ,שוללים את עמלק ומוחים
אותו עוד לפני שמתחילים את הצעידה בדרך העולה בית א-ל.
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הנשמה היחידית של האדם היחיד נעשית מאירה ,קדושה וגבורה על ידי אור האלהי המזריח עליה את קרני
זהרו בתוקף ומילוי ,והיא נטמאת ונעשית קדורה לפי אותה המדה שהאורה האלהית רחוקה ממנה או
משובשת בקרבה.
גם הנשמה של האומה כולה כשזורם בתוכה זרם חי של הופעת אלקים הרי היא בריאה ,חזקה וטהורה,
וכשהשכינה מסתלקת מקרבה ,מיד היא מתנוונת והולכת וטומאתה מתגלה בקרבה .הרוח הלאומי יוכל
לקבל טומאה כמו רוח אדם פרטי ,הוא יוכל לשאוף שאיפות שפלות ורעות ,אשר כפי רוב כחו וגדלו יגדלו
הרבה יותר לרוע משאיפות רעות של אנשים רעים יחידים.
על כן טהרה צריך הוא הרוח ,טהרה במקור הטוהר של המעין האלהי .כשהמעשים הם טובים ,כשהמדות הן
זכות ,חולמת היא האומה חלומות של קדושה עליונה ושכלה מאיר באור אלקים ,וכשהמעשים נפחתים
והמדות מתעכרות אז השאיפות הלאומיות גם הן נעשו ירודות וכעורות ,וממילא גם חלשות ,כי אין גבורה
של אמת רק גבורה של מעלה ,גבורת אלקים".

בדברים אלו ,מציג הרב את העם המחויב כליה ,כעומד על קצהו המרוחק של ציר קרבת האלוקים .הזוהמה של
האומה ,החל במעשיה ומידותיה ,ועד לחלומותיה ושאיפותיה ,נובעת כתוצאה מהריחוק מהאורה האלוקית .עם
שהגיע למצב כה נמוך ,עד שאפילו חלומותיו ושאיפותיו הן נמוכות ושפלות אין לו זכות קיום .אמנם ,גם אם אדם
או אומה שקועים במ"ט שערי טומאה ,כל עוד יש להם חלום לעלות ולשוב אל ה' יש תקווה .ברם ,כאשר גם
החלומות הפכו שפלים ,ואין עוד מה שיניע את האומה לתיקון ,אפסה כל תקווה.
בשמונה קבצים )א ,פסקה תשי"ח( מסביר הרב לאן מוביל הריחוק משאיפות של קדושה:
"כל מה שנטיית הקודש הולכת ומתרבה באדם ,אחדות הרעיון ואיחוד כל הכחות כולם מתחזקים בו .ועל
ידי האחדות יש קישור עצום לכל מחשבה שבאוצר רוחו אל כלל המחשבות כולן ,ואין השכחה שולטת בו.
ובריחוק משאיפת הקדושה ,מתפזרים הרעיונות והכחות ,וממילא כל מחשבה מטשטשת אחת את חבירתה
14

ודוחה אותה ,והשכחה מתגברת .
ובמחיית עמלק יתבטל כח השכחה מן העולם ,מחה תמחה את זכר עמלק ,אז לא תשכח"...

כאשר האדם מאחד את כל כוחותיו ורעיונותיו לקרבת אלוקים ולנטיית קודש ,הוא זוכה לראות איך כל הכוחות
השונים והנפרדים לכאורה ,שורשם ותפקידם אחד הוא  -כלים לשימושו בעבודת ה' .אך כאשר עסוק האדם
בהגשמת ומימוש שאיפותיו ורצונותיו הנמוכים והשפלים ,הרי שכל כוח וכוח במציאות דורש את שלו והאדם חש
סתירה בין כוחותיו השונים .כאשר הסתירה בין הכוחות מוקצנת בנפשם של בני האדם ,היא מובילה אותם אל
עבודת האלילים .כלומר ,האדם משתעבד לכוח אחד מתוך מכלול הכוחות איתם הוא נפגש ועובד אותו ,במקום
להבין שגם כוח זה ,כשאר הכוחות במציאות ,הנו כלי בלבד לעבודת ה'.15

 14וזהו סוד קטרוגו של המן העמלקי "ישנו עם אחד מפוזר ומפורד".
 15הרמב"ם )הלכות עבודה זרה א א( מסביר בדרך זו את תחילת האלילות בדורו של אנוש.
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בעשרת המכות ,הקב"ה מעביר את העולם שיעור באמונה .16בשלוש המכות הראשונות מתבררת מציאות ה' -
"בזאת תדע כי אני ה'" ,בשלוש המכות הבאות מתבררת השגחת ה' בעולם " -למען תדע כי אני ה' בקרב הארץ",
ובמכות האחרונות מתברר יחוד ה' ויכולתו " -בעבור תדע כי אין כמוני בכל הארץ" .לאחר יציאת מצרים ,לא נשאר
עוד מקום לכפירה או אלילות בעולם " -אנכי ה' אלקיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים מבית עבדים" )שמות כ ב( .עם
ישראל מתחיל לצעוד בדרך האמונה ,המאחדת את כל הכחות לעבודת ה' ,17אל עבר מתן תורה .אפילו אז ,מסוגל
עמלק המקולקל מן היסוד ,המייצג את שיטת הפירוד בעולם ,לנסות ולהפיל את עם ישראל בפח של ההסתכלות
השטחית והרדודה על הכחות השונים והלכאורה נפרדים בעולם.
וכך כותב הרב בפירושו על ההגדה )עמ' שכו( :
"...ובעליתם זו בא עמלק בעל הפירוד .איזה פירוד שהוא ,אפילו בפירוד של הקדושה מהחול ,אפילו
בהכרת כל ערך הקדושה ,אם לא מודים בעיקר של האחדות הכללית ,זוהי שיטת עמלק ,מלחמת ה'
בעמלק ,ואין שמו שלם ואין כסאו שלם עד נצחון האחדות הכללית".

על פי דברים אלו ,מובן הצורך לזכור בכל יום את מעשה עמלק מחד ,ואת יציאת מצרים מאידך .התורה דואגת
לכך ,שגם כאשר אנו עסוקים בענייני העולם יום יום ,ומוקפים מכל עברינו במציאות המורכבת מכוחות גשמיים,
יצריים ונפרדים במבט ראשון ,לא ניפול חס וחלילה למצב בו נאבד את שאיפתנו הפרטית והלאומית לקרבת
אלוקים.18

לסיכום דברינו במאמר זה
נגענו בשתי מצוות הזכירה ,יציאת מצרים ומעשה עמלק .עמדנו על הרכבן הדומה )אש קטנה ,וליבויה פעם בשנה(,
והסקנו מדמיון זה על קשר בין המצוות .לאור זאת ,בחנו את עניינן של ארבע הפרשיות ,והצענו את תפקידן
כמקשרות בין פורים לפסח .לבסוף ,ניסינו לשלב בין הדברים ,ועל פי דבריו של הרב אודות עניינו של עמלק
)הריחוק מאלוקים וכתוצאה מכך פירוד הכוחות( ,לעמוד על המהלך אותו על עם ישראל לעבור ,בדרך לקבלת
התורה ביציאת מצרים ,ובכל דור ודור.
ומי יתן ונזכה ,על אף כל הקשיים וההסתרים במציאות ,להמשיך כולנו ,הן בחיינו הכלליים והן בחיינו הפרטיים,
את דרישתו של דוד המלך ע"ה בספר התהלים:
"ואני קרבת אלקים לי טוב ,שתי בה' אלקים מחסי",
ומתוך כך ,נזכה להסתכל בעיניים הנכונות על המציאות ,ולראות את אחדות הכחות כולם
"לספר כל מלאכותיך" )תהלים עג כח(.

 16דברים אלו מבוססים על פירוש הרמב"ן על התורה )שמות יג טז(.
 17זוהי עבודת ספירת העומר ,כל יום יוצאים משער טומאה ,ומזככים את המידה של אותו יום לעבודת ה'.
 18בהמשך פסקה ט' באורות התחיה ,הרב מסביר שכנסת ישראל "ברית כרותה לה שלא תטמא טומאה גמורה ,ושלא תוכל הטומאה
להכריתה כליל ממקור החיים האלקיים" .אך ,דברים אלו אין בהם כדי לפטור אותנו מן הצורך למנוע בכוחות עצמנו את
ההדרדרות אל אותה נקודת שפל ,ויתרה מזו ,הרי גם על נפש ישראל ,כותב הרב שם ,תוכל הטומאה לפעול ולעשות בה פגמים
ח"ו ,ואת זאת חובה עלינו למנוע.
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אימה יתירה ב ביתו
הראל לאבל
"אמר רב חסדא :לעולם אל יטיל אדם אימה יתירה בתוך ביתו ,שהרי פילגש בגבעה הטיל עליה בעלה
אימה יתירה ,והפילה כמה רבבות מישראל.
אמר רב יהודה אמר רב :כל המטיל אימה יתירה בתוך ביתו ,סוף הוא בא לידי שלש עבירות :גילוי עריות,
ושפיכות דמים ,וחילול שבת.
אמר רבה בר בר חנה ,הא דאמרי רבנן :שלשה דברים צריך אדם לומר בתוך ביתו ערב שבת עם חשיכה,
עשרתם? ערבתם? הדליקו את הנר :צריך למימרינהו בניחותא ,כי היכי דליקבלו מיניה .אמר ר' אשי :אנא
לא שמיעא לי הא דרבה בר בר חנה ,וקיימתיה מסברא.
א "ר אבהו :לעולם אל יטיל אדם אימה יתירה בתוך ביתו ,שהרי אדם גדול הטיל אימה יתירה בתוך ביתו
והאכילוהו דבר גדול ,ומנו? ר' חנינא בן גמליאל .האכילוהו סלקא דעתך? השתא בהמתן של צדיקים אין
הקב "ה מביא תקלה על ידם ,צדיקים עצמן לא כל שכן! אלא בקשו להאכילו דבר גדול ,ומאי ניהו? אבר מן
החי) .גיטין ו(:

פתיחה
קודם לסוגייתנו הגמרא עסקה בנושא פילגש בגבעה ,ובפרט במה שעשתה אותה פילגש שהרגיז את בעלה וגרם לה
לברוח מהבית .מתוך כך בא רב חסדא ומצביע על ההשלכות הקשות של פעולות הבעל המטיל אימה יתירה בתוך
ביתו.
חלק ניכר מהראשונים מקשרים גם את המימרא השנייה של רב יהודה בשם רב לפילגש בגבעה .לדעתם ,מעשה
פילגש בגבעה התרחש בשבת ושלשת הדברים אותם מונה רב יהודה קרו במעשה זה .מובן כי לשיטות אלו ,קשה
יותר למצוא מכנה משותף בין אדם המטיל אימה לבין התוצאות המפורטות במימרא .אנו נעסוק ,על כל פנים,
ביחס בין הטלת האימה בבית לבין התוצאות החמורות אשר נראה כנובעות ממנה.

סתירה ממסכת שבת
הגמרא בבמסכת שבת
אימה :

)קה(.

מביאה מימרא של רבי אבין ,אשר ממנה עולה כי אין פסול ברמה מסויימת של הטלת

"אמר רבי אבין :האי )המקרע בחמתו( נמי מתקן הוא ,דקעביד נחת רוח ליצרו.
וכהאי גוונא מי שרי? והתניא ,רבי שמעון בן אלעזר אומר משום חילפא בר אגרא ,שאמר משום רבי יוחנן בן
נורי :המקרע בגדיו בחמתו ,והמשבר כליו בחמתו ,והמפזר מעותיו בחמתו  -יהא בעיניך כעובד עבודה זרה;
שכך אומנתו של יצר הרע ,היום אומר לו עשה כך ולמחר אומר לו עשה כך .עד שאומר לו עבוד עבודה זרה
והולך ועובד .אמר רבי אבין :מאי קראה לא יהיה בך אל זר ולא תשתחוה לאל נכר )תהילים פא( ,איזהו אל
זר שיש בגופו של אדם  -הוי אומר זה יצר הרע.
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לא צריכא ,דקא עביד למירמא אימתא אאינשי ביתיה .כי הא דרב יהודה שליף מצבייתא )חוטים בשפת
הבגד( ,רב אחא בר יעקב תבר מאני תבירי ,רב ששת רמי לה לאמתיה מוניני )ציר של דגים( ארישא ,רבי
אבא תבר נכתמא )מכסה של כד(".

הגמרא מונה מספר אמוראים אשר עשו פעולות מפחידות ומאיימות בתוך ביתם על מנת להטיל על בני ביתם
משמעת .כל זאת עומד בניגוד מוחלט לסוגייתנו!
אמנם ,בעל העיון יעקב עומד על הביטוי בסוגייתנו "אימה יתירה" ,באומרו כי הטלת אימה בתוך הבית לצורך
משמעת הנה דבר מועיל ,אך הטלת אימה יתירה  -משמע מוגזמת ,רק מזיקה.
בעקבות הסתירה בין הגמרות ,מגדיר "עיון יעקב" כי במידה ואדם מצווה על משהו בביתו ,אכן רצוי שתהיה אימה
)אך לא יתרה( ,ואילו כאשר אדם בודק אם הפעולה עליה ציווה נעשתה – עליו לדבר בנחת.

עבירה גוררת עבירה?
1

לפי המימרות ,מי שיטיל אימה יתירה בתוך ביתו סופו לבוא לידי גילוי עריות ,שפיכות דמים ,חילול שבת  ,אכילת
אבר מן החי ואולי אף יגרום לכך שיאבדו כמה רבבות מישראל.
השאלה העולה היא כיצד ע''י הטלת אימה יתירה בתוך ביתו אדם גורם לדברים אלו לקרות  -כלומר ,איזה קשר יש
בין הדברים; קשר סיבתי או שמא קשר מהותי?

קשר סיבתי
במסכת שבת )לעיל( מובא מדוע לא לפעול מתוך כעס ולהטיל אימה:
"כך אומנתו של יצר הרע – היום אומר לו עשה כך ולמחר אומר לו עשה כך ,עד שאומר לו עבוד עבודה
זרה".

נראה מכאן שהקשר בין הטלת האימה לבין העבירות המתוארות הוא סיבתי-נפשי ,כלומר הטלת אימה תתחיל רצף
של עבירות או קלקולים פנימיים שסופם להביאך לעבירות המתוארות.
הבעיה בהסבר זה :בפשטות ,לא נראה שהמאמר מופנה כלפי נפשו של האדם פנימה אלא כלפי הסביבה .כלומר,
נראה שהמימרות מדברות על פעולות האדם על הסביבה והשפעותיו עליה ,ולא כיצד האדם מושפע מפעולותיו
השליליות והופך לרע יותר.
בנוסף ,לא בטוח שהמטיל אימה יתירה אכן קשוב ליצר הרע שלו ופועל ממנו ,אפשר שכוונתו אכן רצויה אך
מעשיו אינם רצויים  -הוא רוצה להטיל משמעת על ביתו וכפי שהסברנו לעיל דבר טוב הוא ,אך הגזים קצת ,לכן
אין סיבה שבעקבות טעותו הוא ימשיך ויחטיא את המטרה באופנים קשים יותר – הרי כוונתו הייתה רצויה!

 1ר''ח גורס חילול השם
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קשר סיבתי  -מקרי )רש''י(
רש"י על אתר ,מסביר כיצד שלושת הבעיות עלולות להתממש בעקבות הטלת האימה  -אשתו של אדם המטיל
אימה יתירה בתוך בית תפחד לומר לו שהיא נידה ומתוך כך יעבור על גלוי עריות .אפשרויות אחרות הן שמתוך
הפחד האישה תברח מהבית ,תיפול מגשר ותמות )שפיכות דמים( ,או שמרוב אימתו עליה תגיע לחילול שבת
ובלבד שלבעלה יהיה אוכל חם.
נראה לי ,כי למרות הסבר זה של רש"י ,עדיין לא מובן מדוע הגמרא ציינה דווקא עבירות אלו ,הרי באותה המידה
בה האישה ברחה או חיללה שבת מרוב פחד ,היא הייתה יכולה להיכשל בעניינים הלכתיים רבים ושונים.
ניתן לתרץ קושייה זו בשתי תשובות מרכזיות:
א( תוספות ושאר הראשונים מסבירים ,כפי שאמרנו שעבירות אלו התרחשו בפועל במעשה פילגש בגבעה,
ויש משמעות מהותית-סמלית בהדגשת העבירות הקשורות מהותית להטלת האימה היתירה כפי
שהייתה בסיפור הראשוני ממנו אנו לומדים על בעיה זו.
ב( אכן רב יהודה יכול היה להשתמש בכל עבירה ,אך הוא בחר בעבירות החמורות ביותר כדי להדגיש את

חומרת הטלת האימה.
ברם ,תשובות אלו ,וכן הקשר הסיבתי דלעיל ,לא מספקים את הרצון להבין את הייחודיות של עבירות אלו
וממילא לא מקרינים על הבעיה המהותית שבהטלת האימה היתירה אשר נראה כי אליה התכוון בעל המימרא,
כשאמר "לעולם אל יטיל אדם אימה יתרה בתוך ביתו."...
מתוך רצון לעמוד על מהותם של דברים נעבור להסבר המהר''ל.

קשר מהותי  -המהר''ל
המהר"ל הולך בעקבות הסבר רוב הראשונים – ומבאר ששתי המימרות מתייחסות אל מעשה פילגש בגבעה.
המהר"ל מבאר כי קיים מכנה משותף בין מעשה פילגש בגבעה לבין האימה שאדם מטיל בתוך ביתו – בשניהם
האדם יוצא מן הסדר של המציאות.
שלושת העבירות שסופו לעבור ,מבטלות מערכות שונות )בעולם ובאדם –בהקבלה( העומדות בתשתית הקיום.
המהר"ל מצביע על קשר בין הטלת אימה לבין החטאים גילוי עריות ,שפיכות דמים וחילול השבת )או חילול ה'( -
שניהם פוגעים בהתייחסות הבסיסית של החוטא אל מערכות האדם ,החברה ואלוקים  ,ובשלמות הגוף הנפש
והשכל בהתאמה.
א( אדם-חברה-אלוקים.
גילוי העריות מבטל את מעלת האדם שסידר הקב''ה ,שפיכות דמים מבטלת את הסדר החברתי וחילול
שבת מבטל את היחס ,הסדר ,בין אדם לאלוקים.
וביתר ביאור:
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ניתן להבין את ייחודיותה של האימה היתירה כמבטלת את מעלת האדם שסידר הקב''ה ,שהרי האדם
2
נברא ''נפש חיה'' וכתרגום אונקלוס ''רוח ממללא'' ,כלומר שייחודו הוא בדיבורו  .כשאדם מטיל אימה
יתירה הוא משתמש באלימות מילולית ואף מעשית  -וממילא מבטלת מעלת האדם הקיימת בו
האימה היתרה גוררת בעקבותיה שפיכות דמים מכיוון שכל שפיכות דמים מגיעה מתוך רקע הכולל
3
צעקות ואימה יתירה  .נראה לומר כי גם שפיכות דמים שנעשתה בשגגה נובעת בסופו של דבר מחוסר
רגישות וחוסר זהירות ,וייתכן כי הביטוי העדין של ליקוי זה מופיע בתוך הבית )על ידי הטלת האימה
היתירה(.
השבת הינה ברית ,אות ,בין הקב''ה לבינינו .אדם שעל ידי אימה יתירה שוכח את מעלתו כאדם,
כמבואר לעיל ,ודאי שבינו לבין הקב''ה יחצצו מסכים רבים שכן הוא לא מביא לידי ביטוי את רצון ה'
בעולם בתור אדם ,וממילא קדושת השבת – אשר אמורה לקשר בינו לבין הקב"ה ,לא תופיע בנפשו
ויחשב כ"מחלל שבת".
ב( גוף-נפש-שכל.
4
גילוי עריות מבטל את מעלת הגוף ,שפיכות הדמים מבטלת את מעלת הנפש וחילול השם מבטל את
מעלת השכל.
ובהרחבה:
מעלת קדושת הגוף אשר ניתנה לאדם והמתבטאת בברכה ''אקב''ו על העריות...והתיר לנו את
הנשואות לנו על ידי חופה וקידושין" – לא תוכל לבוא לידי ביטוי בצורה אמיתית אם אדם יפעל בצורה
תובעת ודורשת על מנת להשיג את מטרותיו בביתו .קשה להאמין שאדם כזה יוכל לראות את העדינות
שבקדושת הגוף – וממילא סופו להישאר רק עם גופניות ,ללא המעלה הקדושה שבה.
בנין הבית מתוך עדינות ,ולא מכעס ושרירות הלב – הנו בנפשנו ,על כן מעלת נפשנו ,הדם שהוא הנפש
– עלולה להתבטל על ידי אי בנייה ראויה של הבית .פעמים רבות הטלת האימה מלווה "ברתיחת דם"
 בכעס  ,אשר כידוע ,עלול להוביל אל שפיכות דמים )בתחילה מילולית ולבסוף אף ממשית(.אדם רשאי לשלוט על הנעשה בביתו על ידי אימה – כפי שראינו במימרות במסכת שבת .אך אדם שלא
עושה זאת בצורה מדודה ושקולה כפי שאותם חכמים ודאי עשו – מגיב "מהבטן" ומבטל את מעלת
שכלו .כמובן שזהו חילול השם דבר זה ודאי יהיה חילול השם שהרי הבריות יאמרו "אוי לו לפלוני
שלמד תורה" – כלפי חוץ הוא מקיים את תביעתם המוסרית של חכמים ,אך מבפנים נגלה לעין כל כי
מידותיו מקולקלות ,שהרי נגרר להטלת אימה יתירה.

 2הדיבור ממצע בין הרצון  -המחשבה ,לבין העשייה בפועל  -המעשה .ואכמ''ל.
הקורה בדרך כלל בבתים מלאים ברקע זה
ָ
 3כפי שלצערינו אנו שומעים על מקרים מזעזעים כיום ,של שפיכות דמים במזיד
 4אם נקיים גירסת ר''ח  .המהר"ל בנתיב הכעס ,פרק ב' מציין את שתי הגירסאות ואת החילוק ביניהם בדרך זו
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סיכומו של עניין :המהר"ל בונה את הסברו קומה על גבי קומה .בתחילת דבריו הוא מתייחס אל התוצאות
הנפשיות הנגרמות בעקבות הטלת האימה )פגיעה במערכות היחסים הבסיסיות של האדם עם החברה( ,ולבסוף
מתייחס אל הטלת האימה "כסימן" )ולא כסיבה( – לליקויים נפשיים אשר קיימים בנפשו של הנזקק לכלי ההפחדה
בתוך ביתו.

הסבר הרב קוק
5

הרב קוק בעין אי''ה  ,מוסיף על דברי המהר"ל ואומר כי לא רק שהמטיל אימה יתירה מבטא את מידותיו
המקולקלות ופוגע במערכות היחסים המשמעותיות בחייו ,הוא גם פועל בחוסר יעילות.
הרב קוק מבאר כי ישנן שתי דרכים להשיג כל מטרה בחיים:
א .בדרכי נועם ,כלומר ע''י בקשה מנומסת ,דיבור יפה וכדומה.
ב .ביד חזקה ,כלומר ע''י דרישה ,פעולה בלתי מתחשבת ומאיימת וכדומה.
ברור מאליו ,שכאשר נבקש מאדם משהו בצורה מנומסת והוא ייעתר לנו – נשיג תוצאות טובות יותר מאשר אם
נדרוש ממנו זאת באיומים.
אמנם ,במידה ורוצים כי פעולה מסויימת לא תהיה חד פעמית או במידה ופונים אל ציבור ולא אל אדם פרטי אזי
לשון בקשה איננה טובה מספיק ויש צורך לדרוש ,ולפעמים אף לגזור ולאיים) .בשל סיבות אלו היו אמוראם
שהטילו אימה כל שהיא בביתם בהכנות לכניסת השבת(.
בעניינו אנו פוגשים יסוד עמוק:
כאשר אדם מכין ביתו לקראת שבת ,ורוצה לפעול בצורה הטובה ביותר – היה ניתן לחשוב שיפעל ביד חזקה וע''י
כך ישיג תוצאות מידיות וטובות; הן לטווח הקצר – המשימות שיטיל יבוצעו והשבת הקריבה תהיה מוכנה כדבעי,
והן לטווח הארוך – לפני כל שבת יהיה משהו קבוע שכל אחד מבני הבית צריך לבצע וגם יבצע ,כי אוי ואבוי אם
לא.
רבה בר בר חנה מגלה לנו שאותו אדם החמיץ לגמרי את המטרה .אולי בביתו של אותו אדם קיבלו שבת בזמן,
ובצורה ההלכתית הטובה ביותר ,אך כיצד תיראה אותה שבת שנכנסת תוך כדי איומים וצעקות? מהות השבת היא
מנוחה ועדינות – ההיפך מפעולתו של בעל בית המטיל אימה יתירה בתוך ביתו.
רב אשי מוסיף כי גם אם לא היו את כל הבעיות אותם תיאר רבה בר בר חנה ,יש לקיים את דבריו "מסברא"  -אף
על פי שלפעמים באמת יותר יעיל לעבוד ביד חזקה – אין זה הנהגה נכונה למציאות ,ולכן הוא תמיד יפעל בדרכי
נועם.

5

על המקבילה הקיימת למימרא זו במסכת שבת.
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כך ניתן להעמיק את הדברים עוד יותר :יש קשר פנימי תכליתי בין הטלת האימה לבין העבירות שאדם יבוא על
ידיהם .אותו אדם המטיל אימה יתירה בתוך מגביר את המשמעת אך בעצם פעולותיו הוא מחטיא לגמרי את
המטרה ,ודווקא בגללו שלא מדעתו ,ייגרמו עבירות נוספות.
אמנם רצונו לבנות בית יהודי כשר הוא רצון טוב  ,אך בית שיש בו אימה יתירה – הוא הפוך בהגדרה מבית יהודי
מתוקן ושלם.

שנזכה..
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במאמר קצר זה ננסה לראות כיצד עיון בפשטי הפסוקים ,דקדוק בלשונם של חז"ל ,בסוגיות הגמרא ובדברי
הפרשנים השונים משתלבים היטב זה בזה ,וכיצד מהם צפה ועולה הבנה של תפקיד הכיור ,ומתוך כך הדרכה בעלת
משמעות לחיינו.
ראשית נעיין בציווי על עשיית הכיור -
"וידבר ה' אל משה לאמר; ועשית כיור נחשת וכנו נחשת לרחצה ונתת אתו בין אהל מועד ובין המזבח ונתת
שמה מים; ורחצו אהרן ובניו ממנו את ידיהם ואת רגליהם; בבאם אל אהל מועד ירחצו מים ולא ימתו או
בגשתם אל המזבח לשרת להקטיר אשה לה'; ורחצו ידיהם ורגליהם ולא ימתו והיתה להם חק עולם לו
ולזרעו לדרתם) ".שמות ל יז-כא(

קידוש ורחיצה
אנו רואים ,שבפרשיית הכיור השורש שמתאר את פעולת נתינת המים על הידיים והרגליים הוא רח"צ .חז"ל
וראשונים שונים התייחסו אחרת לשורש זה ,ובמקומו השתמשו במטבע לשון אחר  -בשורש קד"ש .כאשר בכל
1

זאת משתמשים חז"ל בשורש רח"צ ,נראה שהשימוש הוא בהקשר שלילי  .נביא כמה דוגמאות לדברים:

 .1קידוש ורחיצה במשנה
בכל המשנה ,מתוארת פעולת נתינת המים על הידיים והרגליים בלשון קידוש .לדוגמא:
"בכל יום כהן גדול מקדש ידיו ורגליו מן הכיור ,והיום מן הקיתון של זהב .רבי יהודה אומר ,לעולם כהן גדול
מקדש ידיו ורגליו מן הקיתון של זהב] ".יומא ד ה[

הפעם היחידה במשנה שנעשה בנושא זה שימוש בלשון רחיצה ,היא בהקשר שלילי:
"כל הזבחים שקבל דמן זר ,אונן ,טבול יום ,מחוסר בגדים ,מחוסר כפורים ,שלא רחוץ ידים ורגלים ,ערל,
טמא ,יושב ,עומד על גבי כלים ,על גבי בהמה ,על גבי רגלי חברו ,פסל] ".משנה זבחים ב א[

 1הבחנה זו ראיתי בדבריו של הרב אלעזר אהרונסון ,ראש ישיבת ההסדר בחולון.
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 .2קידוש ורחיצה בתרגום התורה
המתרגמים  -אונקלוס ויונתן בן עוזיאל  -תרגמו לכל אורך פרשיית ציווי עשיית הכיור ,את מילות הרחצה כמילות
קידוש.

 .3קידוש ורחיצה ברמב"ם
ברמב"ם ,ההבדל בין הלשונות בולט ביותר .בהלכות ביאת המקדש ,בפרק החמישי ,עוסק הרמב"ם בכל ענייני
הכיור .לכל אורך הפרק בולט ההבדל שבין השורש רח"צ  -שמופיע בציטוטים מהתורה ,לבין השורש קד"ש -
שמופיע בדבריו של הרמב"ם .לדוגמא:
"מצות עשה לקדש כוהן העובד ידיו ורגליו ,ואחר כך יעבוד שנאמר "ורחצו אהרן ובניו ממנו ,את ידיהם,
ואת רגליהם" )שמות ל,יט( .וכוהן שעבד ולא קידש ידיו ורגליו שחרית חייב מיתה בידי שמיים ,שנאמר
"ירחצו מים ולא ימותו" )שמות ל,כ(; ועבודתו פסולה ,בין כוהן הדיוט בין כוהן גדול.
ומניין שעבודתו פסולה :שנאמר "חוקת עולם לו ,ולזרעו" )שמות כח,מג; וראה שמות ל,כא( ,ובבגדי כהונה
2

הוא אומר "חוקת עולם" )שמות כח,מג( מה מחוסר בגדים מחלל עבודה כמו שביארנו ,אף מי שלא רחץ
ידיו ורגליו מחלל עבודה] ".רמב"ם ביאת מקדש ה א-ב[

מה משמעותו של השינוי בלשון? מדוע בחרו חז"ל לשנות את לשון התורה מ'רחצה' ל'קידוש'? ומדוע בחרו לחלק
בין 'רחצה' כביטוי שלילי לבין 'קידוש' כביטוי חיובי?

ניתן לומר שישנן שלוש רמות של משמעות ב'נתינת מים':
א.

ניקיון גשמי מלכלוך; נעשה על ידי שטיפה ורחצה במים.

ב.

ניקיון רוחני ,העברת טומאה; לדוגמה ,נטילת ידיים ,בעקבות גזירת חכמים על טומאת הידיים .

ג.

הוספה ויצירה של קדושה; רמה כזאת נדרשת מכהן שבא לעבוד במקדש.

3

לאור חלוקה זו ,מעניין להבין ,לאיזו רמה משתייך הכיור ופעולת נתינת המים ממנו.
הרמב"ן מבין את הייעוד הבסיסי ביותר של הכיור ברמה הראשונה ,של נקיון גשמי:
"ורחצו אהרן ובניו וגו' .הרחיצה הזו היא דרך כבוד שלמעלה ,כי כל הקרב לשולחן המלכים לשרת וליגע
בפת בג המלך וביין משתיו רוחץ ידיו בעבור היות הידים עסקניות .והוסיף כאן לרחוץ הרגלים בעבור היות
הכהנים משרתים יחפים ויש בני אדם שיש ברגליהם זוהמא וכיעור] ".רמב"ן שמות ל יט[

2

זוהי חריגה יחידה מהאמור לעיל .ההסבר לחריגה זו ,לדעתי ,הוא שהרמב"ם שומר בהלכה זו על לשון המשנה ,שכאמור לעיל
נקטה בדין זה באופן ייחודי בשורש רח"צ.

 3שבת יד" – .מאי טעמא גזרו ביה רבנן טומאה ...והידים מפני שהידים עסקניות הן".

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

126
הכיור | נדב אנסבכר

ניתן להבין שישנה רמה נוספת לתפקיד הכיור .ישנו דין מעניין לגבי הכיור ,שכהן שנטמא צריך לקדש ידיו ורגליו
4

לאחר הטבילה  .האם טבילה אינה מספיקה לטהרה? ייתכן שעולה מכך שהטבילה מטרתה לנקות ולטהר את
האדם ,בדומה לרמה השנייה .וקידוש הידיים והרגליים מעלה את הכהן לרמה העליונה שהיא קדושה ומתאימה
לעבודה במקדש ,כרמה השלישית.
אם כן ,שינוי הלשון שנעשה על ידי חז"ל מרחיצה לקידוש מלמד אותנו שיש כאן משהו הרבה מעבר לרחצה
ולניקיון פיזי פשוט ,וכנראה גם יותר מהסרת טומאה שהיא ניקיון רוחני המתרחש כשהאדם טובל .יש בקידוש
הידיים והרגליים מהכיור רובד של תוספת קדושה שהכרחית לכהן שניגש לעבוד בבית המקדש .כל עניינו של בית
המקדש הוא הוספה ויצירה של קדושה בעולם ,ולא הסתפקות בשמירה על הטוב והקדוש הקיים כרגע בעולם.
ולכן לא מספיקה הרמה השנייה של ניקוי הזוהמא הרוחנית ,אלא נדרשת תוספת קדושה.

כלי או לא כלי?
בכל אופן שבו נסתכל על הכיור ,הוא עומד בתווך .את כל מכלול המשכן מרכיבות מספר קבוצות – מבנה החצר,
אוהל מועד עצמו )קרשים ,יריעות וכו'( ,כלי המשכן והנספחים אליהם )מחתות ,מזרקות וכדו'( ,בגדי הקודש,
ולבסוף חומרים שונים )שמן המשחה וקטורת הסמים(.
לאן שייך הכיור?
באופן פשוט הוא שייך לכלים – הוא ניצב כמותם במקום מסוים במשכן ,הוא עשוי מחומר מסוים ,לשון ציוויו
דומה ללשון שאר הכלים ,הוא משמש שלב חשוב בעבודת המשכן.
אך מצד שני ,הוא גם נבדל מהכלים – לא נאמרה מידה וצורה שבה הוא ייעשה ,אין הקידוש חייב להיעשות
מהכיור דווקא

)רמב"ם הלכות ביאת מקדש ה

5

ט( ,ציווי עשייתו לא נכתב עם הציווי על עשיית שאר הכלים  ,הוא לא

מוזכר כאחד הכלים אותם מכסים בזמן המסע )במדבר ד(.
6

הפרשנים השונים

שייכו את הכיור לתחום ההכנה לעבודה ,ובכך הסבירו את מאפייניו השונים משאר הכלים.

אולם ,עדיין יש להבין מהי משמעותם של מאפייני הכיור האחרים ,הרומזים לקשר לשאר הכלים.
אם נמשיך את דברינו ,הכיור איננו הכנה טכנית פשוטה כמו פעולות אחרות שצריך הכהן לעשות לפני כניסתו
לעבודה ,כדוגמת לבישת בגדי הכהונה .הוא גם איננו פעולת סילוק טומאה ,כדוגמת טבילה שצריך הכהן לעשות
לפני עבודתו )רמב"ם ביאת מקדש ה ה( .פעולת ההכנה של הכיור היא ברמה הגבוהה ביותר של ההכנה ,קידוש הידיים

4

מביאו הרמב"ם בהלכות ביאת מקדש )פרק ה ו ,ט( – "נטמא גופו באכילת אוכלין טמאין ,או שתיית משקין טמאין ,וטבל אף על
פי שאינו צריך הערב שמש ,חוזר ומקדש אחר טבילה :שכל טובל מקדש ידיו ורגליו ,ואחר כך עובד ...הטביל ידיו ורגליו במי
מקוה ,אפילו במעיין אין זה קידוש כלל ,עד שירחוץ בכלי".

 5ציווי עשיית כל הכלים מופיע בפרשת תרומה )למעט מזבח הזהב ,שגם הוא מופרד מעט – בפרשת תצוה( ,ואילו הציווי על הכיור
מופיע רק בפרשת כי תשא ,לאחר כל שאר הציווים .גם הרמב"ם חילק כך :את עניין הכיור הוא הכניס להלכות 'ביאת מקדש'
ולא ל'כלי המקדש' ,שם היינו מצפים למוצאו.
 6ראה למשל ספורנו וחזקוני שמות ל יח.
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והרגליים מעלה את הכהן לרמת הקדושה ההכרחית לעבודה לפני ה' .בפעולה זו הכהן מגיע לשיאו של המעבר
מעולם החול החיצוני הכולל זוהמה וטומאה ,אל עולם הקודש פנימה ,אשר טהרה וקדושה שורים בו.
כעת נבקש לברר כיצד נעשה מעבר זה ,בתור דגם לחיינו הכוללים חול וקודש יחדיו  -מהו אופן ההתייחסות הראוי
למעבר והשקה שכאלו.

שכל ורצון
בפרשיית הציווי על עשיית הכיור ,חוזרת פעמיים ההדגשה על יחסו של הכיור לאוהל מועד ולמזבח .בפעם
הראשונה ההתייחסות היא למיקום הפיזי שלו בין שניהם ,ובפעם השנייה לתפקידו של הכיור כהכנה לעבודה בהם.
8

7

בציווי על ההקמה חוזרת ההדגשה של המיקום בין אוהל מועד למזבח ,ובתיאור הקמת המשכן מופיעות
ההדגשות  -הן של המיקום הפיזי ,והן של תפקיד הכיור כהכנה לעבודה באוהל מועד ובמזבח .נראה שההדגשה
והחזרה הזו רוצה ללמדנו משהו על הקשר שבין הכיור לאוהל מועד ולמזבח.
את משמעות ההדגשה הזאת נוכל להבין באמצעות אופן הקידוש -
"תנו רבנן :כיצד מצות קידוש? מניח ידו הימנית על גבי רגלו הימנית וידו השמאלית על גבי רגלו השמאלית
ומקדש .רבי יוסי ברבי יהודה אומר :מניח שתי ידיו זו על גב זו ועל גבי שתי רגליו זו על גבי זו ומקדש .אמרו
לו :הפלגתה ,אי אפשר לעשות כן! שפיר קאמרי ליה! אמר רב יוסף :וחבירו מסייעו .מאי בינייהו? אמר אביי:
עמידה מן הצד איכא בינייהו] ".זבחים יט[:

קידוש הידיים והרגליים מתבצע ביחד .כלומר ,להלכה נפסק ,שנותן יד ימין על רגל ימין ומקדש ,וכן בשמאל .אך
גם לדעה החולקת ,נדרש איחוד של הידיים והרגליים בקידוש .מדוע?
הרב קוק מחבר בין שני עניינים אלו – בין יחסו של הכיור לאוהל מועד ולמזבח ,לבין קידוש הידיים והרגליים
ביחד.
"ונתת אותו בין אוהל מועד ובין המזבח .הטהרה מוכרחת להיות באה מתוך ההשפעה של השכל ושל הרצון.
יסוד אור השכל במקורו הוא הדבור האלהי ,אשר אוהל מועד הוא נוסד עליו" .אוהל מועד אשר אועד לך
שמה" .והמזבח הוא מקור העלאת הרצון ,יסוד ההקרבה" ,לרצון לפני ד'" .ונתת אותו בין אהל מועד
ובין המזבח] ".עולת ראי"ה א עמ' קיט[

"ורחצו אהרן ובניו ממנו את ידיהם ואת רגליהם ...מאותו הכיור המקודש ,קדושת אהל מועד ,מצד טהרת
הרוח ,מכון השכל ,וקדושת המזבח ,מצד טהרת הנפש מכון הרצון ,באה הרחיצה המתאימה להידים,
הפועלות את הפעולות ,ע"פ הדרכת השכל ,והרגלים ,כלי התנועה ,הבאה מדחיפת הרצון] ".עולת ראי"ה א
עמ' קיט[

" 7ונתת את הכיר בין אהל מועד ובין המזבח ונתת שם מים" )שמות מ ז(.
" 8וישם את הכיר בין אהל מועד ובין המזבח ויתן שמה מים לרחצה; ורחצו ממנו משה ואהרן ובניו את ידיהם ואת רגליהם; בבאם
אל אהל מועד ובקרבתם אל המזבח ירחצו כאשר צוה ה' את משה" )שמות מ ל-לב(.
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"ורחצו ידיהם ורגליהם ולא ימותו .בשביל החבור והיחש ,שיש לפעולה המעשית עם ההארה הרוחנית
העליונה ,מקושרת עי"ז ג"כ השפעת הרוח השכלי ,המבוטא ע"י מפעל הידים ,עם השפעת הכח החיוני
הרצוני ,המובלט ע"י תנועת הרגלים .ע"י הצירוף הזה פועלים הם שניהם בטהרתם יחד ,להסיר את התכן
של המות ,ממקור אור החיים .ומכשירה היא טהרה זו את הרוח ואת החומר ,להיות מותאמים שניהם לאור
החיים הקדושים ,השופע ע"י קדושת העבודה בטהרתה .ורחצו ידיהם ורגליהם ולא ימותו] ".עולת ראי"ה א עמ'
קכ[

הרב קוק מסביר ,שמיקום הכיור בין אוהל מועד לבין המזבח נועד לקדש את שני הצדדים ,את צד אוהל מועד:
רוח-שכל-ידיים ,ואת צד המזבח :נפש-רצון-רגליים .כלומר ,הרגליים מבטאות את הרצון ,את החיוניות הטבעית
הפשוטה .הרגליים נעות מעצמן ,בלא מחשבה מסודרת והוראה לתנועה .לעומת זאת ,הידיים ,הן כלי המעשה,
שנעות רק בעקבות הוראה שמגיעה מהשכל ,מתוך מחשבה.
בקידוש הידיים והרגליים ביחד ,מתחברת "השפעת הרוח השכלי ,המבוטא על ידי מפעל הידיים ,עם השפעת הכוח
החיוני הרצוני ,המובלט על ידי תנועת הרגליים" .הצירוף הזה ,של השכל והרצון ,פועל בשתי הרמות ,טהרה
והתקדשות :מסיר את הטומאה ,את המוות ,ובנוסף מקדש ומכשיר לעבודה במקדש.
אמנם עלינו לרחוץ ולטהר את שכלנו מכל מחשבה והרהור רע ,ולנקות את רצוננו מכל כוונה שלילית ,אך זוהי
רמת הטהרה בלבד .באמצעות קידוש של עולם המעשה ,בתנועה ,ביצירה ובעשייה אנו מקדשים את כל מציאות
חיינו ומרוממים אותה לרמה הגבוהה הנדרשת והרצויה מאתנו.

בבואם ובגשתם
רחיצת הידיים והרגליים צריכה להיעשות "בבאם אל אהל מועד" "או בגשתם אל המזבח" .ננסה לעמוד על
משמעות הביטוייים 'ביאה' ו'גישה' לאור הגמרא בזבחים.
"תנו רבנן :קידש ידיו ורגליו ביום ,אין צריך ]לחזור ו[לקדש בלילה .בלילה ,צריך ]לחזור ו[לקדש ביום .דברי
רבי ,שהיה רבי אומר :לינה מועלת ב]ביטול חלות[קידוש ידים ורגלים .רבי אלעזר ברבי שמעון אומר :אין
לינה מועלת בקידוש ידים ורגלים .תניא אידך :היה עומד ומקריב על גבי מזבח כל הלילה ,לאורה ]=בעלות
השחר[  -טעון קידוש ידים ורגלים; דברי רבי .רבי אלעזר ברבי שמעון אומר :כיון שקידש ידיו ורגליו
מתחילת עבודה ,אפילו ]המשיך לעבוד ברציפות[ מיכן ועד עשרה ימים אינו צריך לקדש .וצריכא .דאי
אשמעינן קמייתא ,בההיא קאמר רבי ,דפסק ליה מעבודה לעבודה ,אבל בהא ,דלא פסק ליה ,אימא מודי
ליה רבי לרבי אלעזר ברבי שמעון .ואי אשמעינן בהא ,בהא קאמר רבי אלעזר ברבי שמעון ,אבל בהא
אימא מודי ליה לרבי .צריכא .מאי טעמא דרבי ]שמצריך קידוש חדש בבוקר[? דכתיב )שמות ל( "בגשתם"
]בכל עבודה חדשה[ .מאי טעמא דרבי אלעזר ברבי שמעון ]שאינו מצריך קידוש חדש בבוקר[? דכתיב
)שמות ל( "בבואם" ]בכל ביאה חדשה[ .ואידך נמי ,הא כתיב "בבואם"! אי כתיב "בגשתם" ולא כתיב
"בבואם" ,הוה אמינא על כל גישה וגישה ]אפילו באותו יום[ ,כתב רחמנא "בבואם" .ואידך נמי ,הא כתיב
"בגשתם"! אי כתיב "בבואם" ולא כתיב "בגשתם" ,הוה אמינא אפילו אביאה ריקנית ]ללא עבודה[ .אביאה
ריקנית? הא כתיב "לשרת"! אלא "בגשתם" מיבעי ליה לכדרב אחא בר יעקב ,דאמר רב אחא בר יעקב:
הכל מודים בקידוש שני ]שלאחר כל טבילה של הכהן הגדול ביום הכיפורים[ ,כשהוא לבוש מקדש ,דאמר
קרא" :או בגשתם"  -מי שאינו מחוסר אלא גישה בלבד ,יצא זה ,שמחוסר לבישה וגישה] ".זבחים יט :בתוספת
ביאור בסוגריים המרובעות[
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לפני הדיון ,נבהיר את המושגים :משמעות הביטוי "גישה" מתייחסת אל גישתו של הכהן לעבודה עצמה ,ה"ביאה"
לעומת זאת ,היא כניסתו למקדש.
יש כאן מחלוקת בין רבי לראבר"ש לגבי כהן הנמצא בלילה בבית המקדש  -האם עמוד השחר מחייבו בקידוש
נוסף .לרבי  -צריך קידוש נוסף ,שהרי כתוב "בגשתם" ,ובבוקר זוהי 'גישה' אחרת  -מערכה חדשה .לראבר"ש  -לא
צריך קידוש נוסף ,שהרי כתוב "בבואם" ,ואין כאן 'ביאה' חדשה ,אלא המשך העבודה.
בהמשך ,הגמרא מסייגת ,ולמעשה מקרבת את שתי הדעות זו לזו :לרבי ,אמנם "בגשתם" מלמד שחייבים לקדש
ידיים ורגליים בכל 'גישה' ,אך "בבואם" מסייג ,שאם הגישות הן באותו יום ,כלומר באותה ביאה ,מספיק קידוש
אחד בתחילת היום .לראבר"ש ,אמנם "בבואם" מלמד שרק ביאה חדשה מחייבת ,אך רק בתנאי שהיא לצורך
עבודה .כניסה סתם ,ללא מטרת עבודה ,לא מצריכה קידוש )אמנם הוא לומד דין זה מ"לשרת" ,ומ"בגשתם" הוא
לומד משהו אחר(.
נתאר מקרה שיבהיר את ההבדל בין הדעות .כהן שנכנס לעבוד ועובד ברצף כמה ימים ללא הפסקה לאכילה
ולצרכים אחרים ,לרבי עליו לקדש ידיו ורגליו בכל בוקר מחדש ,ולראבר"ש אינו צריך להפסיק לשם כך.
עיון בפסוק "בבאם אל אהל מועד ירחצו מים ולא ימתו או בגשתם אל המזבח לשרת להקטיר אשה לה'" יכול לחדד עוד
את ההבדל ביניהם .לרבי שלומד מ"בגשתם" ,הדגש הוא על המזבח ,ואילו לראבר"ש שלומד מ"בבואם" ,הדגש הוא
על אוהל מועד .אוהל מועד והמזבח אלו הם שני הקצוות ביניהם נמצא הכיור ,הן במובן הפיזי ,והן במובן העמוק
יותר ,כפי שביאר הרב קוק.
ננסה לחבר את דעות החולקים ,באמצעות הליכה בעקבות דברי הרב קוק שראינו לעיל.
בגישה אל המזבח ,שהוא צד הרצון הטבעי והפשוט של האדם ,נדרש איזון עדין מצד ההרגל .על האדם לחיות את
רצונו בכל יום מחדש ,לא להיכנע לשגרת ההרגל השוחק ,לא טוב שיתאפשר מצב שבו אדם יעבוד ברצף ללא כל
הפסקה .אך יחד עם זאת ,צריך האדם הרגל מסוים ,לא להיסחף לעצירות ביקורת רבות מדי ,נדרשת רחיצה
"בגשתם"  -פעם אחת ביום בלבד.
לאוהל מועד ,לעומת זאת ,שהוא צד השכל והמחשבה שבאדם ,ניתן וראוי להתמסר באופן תמידי ומתמשך ,ללא
כל הפסקה ,אך יש לשים לב היטב שאין זו ביאה ריקנית וסתמית ,עולם המחשבה ראוי לו להשתייך אל אוהל
המועד ,אל הקודש.
אם נסכם את העולה מדברים אלו .נדרש מאיתנו רצון טבעי ,שאיננו נכנע לשגרת ההרגל ,ונדרשת מאיתנו עבודת
מחשבה תמידית ,אך כזו שהיא אמיתית ולא סתמית.

המראות הצובאות
להשלמת הדברים ,נעיין בפסוק ייחודי ,שנמצא במהלך העשייה בפועל של הכיור ,וכן במדרש מופלא עליו.
הכיור הוא הכלי היחיד שמעבר להגדרת סוג חומר הגלם ,מוגדר גם מקורו של חומר הגלם ממנו הוא עשוי -
"ויעש את הכיור נחשת ואת כנו נחשת במראֹת הצֹבאֹת אשר צבאו פתח אהל מועד] ".שמות לח ח[

מה פירוש "במראֹת הצֹבאֹת אשר צבאו פתח אהל מועד"? פרשנים רבים מתבססים בפירושם על המתואר במדרש
תנחומא )פקודי ט( –
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"אתה מוצא בשעה שהיו ישראל בעבודת פרך במצרים ,גזר עליהם פרעה שלא יהיו ישנים בבתיהן ,שלא
יהיו משמשין מטותיהן .אמר רבי שמעון בר חלפתא :מהו היו בנות ישראל עושות? יורדות לשאוב מים מן
היאור ,והקב"ה היה מזמין להם דגים קטנים בתוך כדיהן ,והן מוכרות ומבשלות מהן ,ולוקחות מהן יין,
והולכות לשדה ומאכילות את בעליהן שם ,שנא' )שמות א(" :בכל עבודה בשדה" .משהיו אוכלין ושותין,
נוטלות המראות ומביטות בהן עם בעליהן ,זאת אומרת אני נאה ממך ,וזה אומר אני נאה ממך ,ומתוך כך
היו מרגילין עצמן לידי תאוה ופרין ורבין ,והקב"ה פוקדן לאלתר ...בזכות אותן המראות שהיו מראות
לבעליהן ומרגילות אותן לידי תאוה מתוך הפרך ,העמידו כל הצבאות ,שנאמר )שמות יב(" :יצאו כל
צבאות ה' מארץ מצרים" ...אמרו הנשים ,מה יש לנו ליתן בנדבת המשכן? עמדו והביאו את המראות והלכו
להן אצל משה ,כשראה משה אותן המראות זעף בהן ,אמר להם לישראל טולו מקלות ושברו שוקיהן של
אלו ,המראות למה הן צריכין ,א"ל הקב"ה למשה :משה! על אלו אתה מבזה? המראות האלו הן העמידו כל
הצבאות הללו במצרים! טול מהן ועשה מהן כיור נחשת וכנו לכהנים ,שממנו יהיו מתקדשין הכהנים ,שנאמר
"ויעש את הכיור נחשת ואת כנו נחשת במראות הצובאות אשר צבאו"  -באותן המראות שהעמידו את כל
הצבאות האלה] ".תנחומא פקודי ט[

מהמדרש עולה התמונה ,של נשות ישראל שהבינו היטב את המציאות במצרים ,והשכילו להשתמש ביופיין הגשמי
 שעלול בסיטואציות אחרות להוות מכשיר ביד היצר הרע  -באופן חיובי שהביא להצלת ולהרחבת עם ישראל.פרשנים רבים ממשיכים את התיאור החיובי של נשות ישראל ,ומבארים את הימצאותן של הנשים בפתח אוהל
מועד כך )בלשונו של האב"ע(" :באות יום יום אל פתח האהל מועד להתפלל ולשמוע דברי המצוות".
9

הכיור ממחיש את המתח שסביב כוחותיו הגשמיים של האדם  .תגובתו הראשונית של משה הייתה התרחקות
מהמראות ,המייצגות את הההתבוננות ביופי ,המבטא את גשמיות האדם .הקב"ה מציג למשה את הצד השני ,את
היכולת של הנשים לרומם צדדים אלו שבאדם ,ובאמצעותם אף להציל את ישראל ממצרים .כך מנסח הרש"ר
הירש דברים אלו ,ואליהם הוא מוסיף תפיסה ייחודית של מבנה הכיור:
"נמצאנו למדים ,שהחושניות שבהוויה האנושית הגופנית  -לא זו בלבד שאינה מוצאת מכלל הקידוש הבא
מן המקדש ,אלא דווקא היא הדבר הראשון והעיקרי שהקידוש חל עליו ...ושמא פירוש הביטוי "במראת
הצבאת" הוא ,שהמראות אף לא הותכו ,אלא הכיור הורכב מן המראות כך שצורתן כמעט שלא שונתה".
]רש"ר הירש שמות לח ח[

הכיור היה מורכב מהמראות כמות שהן ,בלא התכה מחדש .אם נרצה ,דברי האב"ע מהווים השלמה לתיאור זה:
"ולא הזכיר הכתוב מידת הכיור ,כאשר הזכיר מידת הכיורים שעשה שלמה ,רק נעשה בכל המראת
שהביאו] ".אב"ע הארוך שמות לח ח[

 9תוספת לכך נוכל למצוא בעובדה שאת המים שהיו משקים נשים סוטות היו לוקחים מהכיור .המדרש )במדבר רבה ט יד( עומד על
נקודה זו – "אמר הקב"ה לסוטות אמותיכן גדלו בין הטמאים ולא נחשדו ואתם גדלתם בין הטהורים ונחשדתם לפיכך יבא
מעשה ידיהן של אותן שגדלו בין הטמאים והיו טהורות ויבדקו ויוכיחו למי שגדל בין טהורים ונטמאו לכך היו המים מן הכיור".
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כחלק משונותו של הכיור משאר הכלים ,לא מוזכרת מידתו .מסיק מכך האב"ע שגודלו של הכיור היה תלוי בכמות
המראות שהביאו נשות ישראל ,הכיור הכיל את כל מסירותן.
אם נכלול יחדיו את דברי הרב קוק ,הרש"ר הירש והאב"ע ,בעקבות הפסוקים ,הגמרות והמדרשים ,נקבל מסר
בהיר על עבודת ה' שלנו :העבודה מורכבת מכלל הכוחות הגשמיים הטמונים בנו ,אותם אין עלינו לדכא ולרמוס,
אלא להיפך ,לקחת אותם כפי שהם ולנתב אותם אל האפיקים הנכונים דרכם נעבוד את הקב"ה ,בתנועה ,ביצירה
ובעשייה .אם נצליח להתרומם באופן שכזה ,נזכה להשלים את ההכנה לקראת הכניסה אל הקודש ,ובמהרה בימינו
לזכות לראות בבניין ציון.

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

ד ברים שנבראו בערב שבת בין
השמשות
אורן תמרי

המשנה בפרק חמישי במסכת אבות מונה את הנבראים בערב שבת בין השמשות.
מימרא זו מצויה בנוסחים רבים בין במקורות תנאיים ובין במקורות מאוחרים יותר.
אביא את הנוסח המוכר לנו ממסכת אבות:
"עשרה דברים נבראו בערב שבת בין השמשות  ,ואלו הן :פי הארץ ופי הבאר ופי האתון והקשת והמן
והמטה והשמיר והכתב והמכתב והלוחות ,ויש אומרים :אף המזיקין ,וקבורתו של משה ואילו של אברהם
אבינו ,ויש אומרים :אף צבת בצבת עשויה] ":אבות ה ו[

בביאור משנה זו ובעקבותיה מתנצחים ראשונים ואחרונים בסוגיות-עולם שונות ומהותיות ,החל מהגדרת
העצמות ברצונו ית'  -האם ייתכן בו שינוי ,וכלה בשאלה האם ניסים מוטבעים מלכתחילה בכוח הבריאה ,או שהם
1

מתחדשים בעת הופעתם .
אנו נתעלם מנושאים מהותיים אלו ונתמקד בעצם הקביעה הבסיסית כי היה צורך בבריאה נוספת לאחר יצירת
האדם ,שהרי מרגלא בפומינו להכתיר עצמנו כנזר הבריאה דווקא בעקבות העובדה כי נוצרנו אחרונים  -ביום
2

השישי ,בתוך עולם מושלם בו לא חסר דבר והכל רק עומד מוכן וממתין להופעתנו .
כפתיחה נאסוף את כל האפשרויות של "הדברים שנבראו בערב שבת בין השמשות" על פי הגרסאות והפירושים
השונים .לאחר מכן נרחיב על מסגרת הזמן המיוחדת שבה עוסקת המשנה ,הקדמה אשר נראית לנו הכרחית -
שהרי סביר להניח כי העובדה שחז"ל מציינים את הזמן בו נבראו אותם הדברים  -בערב שבת בין השמשות ,ובפרט
ערב השבת הראשונה בעולם ,איננה מקרית ועל פי שיטתנו היא המפתח להבנת דברי חז"ל במימרא זו .בכוונתנו
להתבונן מבעד למסגרת הכללית העולה מעיון במשמעותו של זמן זה ודרכו לבחון כיצד הדברים באים לידי ביטוי
בדברים שנבראו בו.

 1רמב"ם ורלב"ג מול אברבנאל ומהר"ל
2

ומיד עולה השאלה שאם כנים דברינו ,ו"אחרון אחרון חביב" גם אנו בסך הכל משרתים מגמות עליונות יותר שהופיעו אחרינו.
]ומכאן רשות למשחית לדרוש מטריקס )לפחות עד אמצע החלק השני( מן התורה מנין? מבריאת המזיקין לאחר האדם .ר"ל[.
ההסבר הכללי המובא במפרשים על העובדה שישנם דברים שנבראו לאחר האדם הוא 'להורות על מעלתם והיותם יוצאים
מכלל הדברים הטבעיים שנבראו קודם האדם וכאלו באו לגמר מלאכתו והולכים עמו מהלך השלמות כי לא היו אלא להשלמת
עניינים נפלאים לקדושים אשר בארץ המה' .אמנם ,גם לאחר הסבר כללי זה ,נראה לנו שעדיין צריך לשאול כיצד נבראים אלו
מועילים ,ומהם העניינים הנפלאים להם הם מועילים.
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במאמר נשלב את דברי המפרשים השונים ונשתדל לדקור את התמצית שבכל פירוש.

עשרה דברים
המקורות העיקריים הם מסכת אבות שם ,ברייתות במסכת פסחים נד ,.מכילתא דרבי ישמעאל פרשת בשלח
מסכתא דויסע ה ,אבות דרבי נתן נוסח ב פרק לז ,ספרי לדברים שנה ,פסיקתא זותרטא בראשית ב ג ופרקי דרבי
אליעזר יט .בנוסף ,ישנם מקומות אשר אינם דנים ישירות בשאלה מה נברא מתי אך אגב עיסוק באחד מהנבראים
מצוין זמן בריאתו )כגון בתנחומא על אילו של אברהם ובתרגום יונתן על ענני הכבוד(.

על מנת להקל על העיון במקורות ,סידרנו את הדברים באופן הבא:
הנבראים אשר מופיעים במסכת אבות )ואשר רובם מוזכרים גם בשאר המקורות בשינויים קלים( הובאו
ראשונים תחת המספרים ).(1)-(14
הנבראים אשר מופיעים לאחר מכן (15) - (27) ,אינם מופיעים בכל המקורות ועל כן בצמוד אליהם הובא ציון
של המקור,
הנבראים האחרונים (28) - (29) ,עלו במחשבה להבראות בערב שבת בין השמשות ,אך רק במוצאי שבת נתן
הקב"ה בינה באדם הראשון והוציאם לפועל במעשיו.
בסמוך לכל נברא נביא את הפירושים השונים בראשונים ובאחרונים וכבר עמד המהר"ל בפירושו דרך חיים וקבע
3

ש'כל אחד מוסיף ולא פליגי כלל' .

) (1פי הארץ] .לבלוע את הרשעים – פסחים ומכילתא ; קול דברים שהשמיעה הארץ להודיע שירדו קרח ועדתו
חיים שאולה עד למדריגה התחתונה – תויו"ט[
) (2פי הבאר] .באר מרים שהייתה הולכת עם ישראל בכל מסעיהם – רוב המפרשים ; הבאר שראתה הגר – פדר"א
כט ; הבאר בה נפגשו יעקב ורחל ומשה וציפורה – זהר על שמות ; הסלע שהכה עליו משה – ר' יונה ; שירת
הבאר שפתחה פיה – רש"י[

3

המהר"ל אמנם התייחס לריבוי ה"יש אומרימים" במשנה ואכן הסביר )כמו מפרשים אחרים( כל דעה אליבא דהמחלוקת בגדרי בין

השמשות )שבת לד (:אולם אנו נשתדל לנסות להראות כיצד כל הדעות הרבות נובעות גם כן מאותו יסוד.
כאן נעיר שכוונתנו לא הייתה לעמוד על הסדר שבכל מקור או לערוך השוואה ועימות בין הגרסאות הרבות .בנוסף ,יש לציין שבכל
מקור עולה המימרא בהקשרים שונים .באבות משנה זו מובאת בפרק חמישי בו מסודרות המשניות ברצף של סדר יורד של
רשימות  -עשר ,שבע ,ארבע ושלוש כאשר ישנו סדר היסטורי פנימי בתוך העשרות .משנתנו המסיימת את העשרות היא חריגה
ולכאורה הייתה צריכה להיות ממוקמת לאחר עשרת המאמרות בהם נברא העולם ולפני עשר הדורות שמאדם ועד נח )ולא כפי
במקום בו היא מופיעה  -לאחר עשרת הניסיונות של אברהם ,עשר המכות ,עשרה ניסים במצרים ,עשר ניסיונות במדבר ועשרה
ניסים בבית המקדש( .צ"ע.
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) (3פי האתון] .נגזר על אתונו של בלעם שתפתח פיה להתווכח עמו – רש"י[
) (4הקשת] .לאות ברית שלא יהיה עוד מבול  -ברטנורא[
) (5המן.
) (6המטה'] .אותו המטה שנברא בין השמשות נמסר לאדם הראשון מגן עדן ואדם מסרו לחנוך וחנוך מסרו לנח ונח
לשם ושם מסרו לאברהם ואברהם ליצחק ויצחק ליעקב ויעקב הוריד אותו למצרים ומסרו ליוסף בנו ,כשמת יוסף
ושללו ביתו נתנה בפלטרין של פרעה והיה יתרו אחד מחרטומי מצרים וראה את המטה ואת האותות אשר עליו
וחמד אותו בלבו ולקחו והביאו ונטעו בתוך הגן של ביתו ,ולא היה אדם יכול לקרב אליו עוד .כשבא משה לתוך
ביתו נכנס לגן ביתו של יתרו וראה את המטה וקרא את האותות אשר עליו ושלף ידו ולקחו ,וראה יתרו למשה
4

ואמר :זה עתיד לגאול את ישראל ממצרים' – פדר"א כט ; מקלו של אהרון  -אברבנאל[
) (7השמיר].שרץ קטן חוצב האבנים הגדולות בעברו עליהם ובו בנה שלמה את בית המקדש –ר"מ; ובו פיתחו
אבני האפוד והחושן – ברטנורא ע"פ גיטין סח .על בניהו בן יהוידע[
5

) (8הכתב] .כתב התורה – מפרשים רבים ; אותיות מנצפ"ך – תולדות אדם על הספרי ; כתב הסכמי של אוה"ע –
רש"ש בפסחים[
) (9המכתב] .העט בו חקק משה את התורה – רש"י ; צורת האותיות על הלוחות שהיו נקראים מכל ארבעה צדדים
– ברטנורא ; צירוף האותיות לתיבות – ר"ח בפסחים ; כתב אשורי שהיה בלוחות – רש"ש שם[
) (10הלוחות] .לוחות ראשונות – כל המפרשים ; לוחות שניות – האלשיך עה"ת כי תשא לד ד[
) (11מזיקין] .אלו השדים כשברא רוחותיהן לא הספיק לברוא גופותן עד שקדש היום ונשארו רוחות בלא גוף –
ברטנורא ; מלאכי חבלה שיענשו הרשעים על ידיהן בעוה"ב ולפעמים גם בעוה"ז – תפארת ישראל[
) (12קבורתו של משה] .חלל הקבר שנברא לכפר על מעשה פעור – רוב המפרשים[
) (13אילו של אברהם אבינו] .נגזר על אחד מהאילים הנבראים בימי בראשית שיהיה אחד מצאצאיו נשאר הפקר
כדי שלא יקרב מגזל ושבשעת העקידה ירוץ בסמוך לאברהם אבינו ויאחז בקרניו – תפארת ישראל[
) (14צבת בצבת עשויה] .שירדה מן השמים שאי אפשר לו לנפח להכניס ידו באש וליקח הברזל משם לתקן הצבת
6

אלא אם כן אוחז אחרת בידו – רש"י [

4

'ועליו חקוק שם המפורש ובו עשה את האותות ובו קרע את הים ובו בקע את הצור ובו החליש את עמלק ואת עמו ונגנז באהל
מועד עד ימי ירמיה ובימי ירמיה נסתר מעיני כל חי עם אהל מועד והארון והעדות וכלי הקודש שנעשה במדבר הקב"ה יזכני
לראותם בהעלותו את עיר הקודש על ראש שמחתי' – שכל טוב שמות ד יז.

 5כב אותיות כתב הקודש – ר"ח בפסחים ; צורת האותיות החקוקות בלוחות – ברטנורא ; אש שחורה ע"ג אש לבנה – ר' יונה.
6

דעה זו נדחית בגמרא בפסחים שהרי ניתן לצקת ולהתיך נחושת לדפוס מוכן אך כותב התפארת ישראל ש'עכ"פ לי"א כך מקובל
הדבר שבריה בידי שמים היתה מדהיה בה צורך קדושה לעשות כמה כלי קודש' .ובאמת רוב הפרשנים מבארים מ"ד זה על אף
הדחיה.
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) (15-16הזיקים והעננים] .מופיע רק באבות דר"נ .ייתכן והכוונה לעמוד האש והענן או לענני הכבוד דלקמן[
) (17מקלו של אהרון] .אבדר"נ .בפסחים נוסף "שקדיה ופרחיה" .הרש"ש והמאירי בפסחים אומרים שזהו המטה
המוזכר לעיל וראה דברי האברבנאל שם[
) (18מערה שעמד בה משה ואליהו] .אבדר"נ ,מכילתא וגמ' בפסחים" .נקרת הצור" של משה ומערת אליהו שבהר
חורב – רש"י בפסחים[
) (19העור] .אבדר"נ[
) (20בגדו של אדם הראשון] .בגדי כהונה – תולדות אדם על הספרי ; שהיו חקוקות בו כל מין חיה ובהמה והוא
נמסר לנמרוד על כן יאמר כ"נמרוד גבור ציד" ,ועשו הרגו ונטלו לפיכך היה איש ציד והן שכתוב בהן" :החמודות
אשר אתה בבית" .ואני שמעתי בגדיו של אדם הראשון היינו כותנות עור שהיו לו  -רש"י בפסחים ; כתנות אור -
רש"ש וספרי דבי רב על הספרי[
) (21ענני כבוד] .תרגום יונתן במדבר כב כח[
) (22חמור] .הוא החמור שחבש אברהם ,ושהרכיב עליו משה את ציפורה כשחזרו למצרים ,ושעתיד לרכב עליו
7

משיח בן דוד  -מהר"ל בגבורות פכ"ט בשם פדר"א לא [
8

) (23-26עמוד האש ,עמוד הענן ,הטבח והגרע] .קובץ בתי מדרשות בפרויקט השו"ת [
) (27כתנות] .ספרי .כתנות אור – תולדות אדם ; כתנות עור – ספרי דבי רב ; כתנות הפסים של יוסף – בעל ז"ר
בתולדות אדם .הגר"א ומגיהים נוספים מוחקים מילים אלו מהספרי[
) (28אור דידן] .אבדר"נ ופסחים .בניגוד לאור הגיהנום שקדם לעולם .האור נוצר על ידי שני אבנים שטחן אדם
הראשון[
) (29הפרד] .נוצר על ידי שתי בהמות שהביא אדם הראשון זו על זו[

בערב שבת בין השמשות
נתייחד יום השישי מששת ימי המעשה ונכפל בו פירוט יוצא דופן ביחס לזמן ולנבראים הרבים שהמדרשים
השונים מייחסים אליו.
פירוט ראשון ,אשר מפתיע בגיוונו הוא רשימת הנבראים שהובאה לעיל ,כאשר מעבר לצורך לציין את עצם
בריאתם ,חשוב לחז"ל גם לנקוב בשעה המדויקת שבה נבראו.

7

אך שם מופיע שחמור זה הוא בן האתון שנבראת בבין השמשות והוא עצמו לא נברא בבין השמשות.

 8בקובץ בתי מדרשות )מדרשי הגניזה ח"א עמוד כו יד( הנדפס מצאתי רק את עמוד הענן.
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9

הפירוט השני המיוחד ליום השישי ,מופיע בדברי חז"ל המתארים כל שעה בקורות אדם הראשון החל מהשעה
הראשונה בה נצבר עפרו ועד לשעה השתים עשרה ,בה נטרד והלך לו לאחר שנידון בשעה האחת עשרה על שסרח
בשעה העשירית וכו'.
מחשבון פשוט המאחד בין המדרשים ,עולה כי בריאת עשרת הדברים בערב שבת נעשתה לאחר גירושו של האדם
מגן עדן .סביר להניח שבריאה לאחר חטא אדם הראשון ולאחר גירושו מגן עדן איננה זהה לבריאה אשר הייתה
קודם החטא ,ואיננה זהה אף לבריאה הנעשית במציאות בה אדם הראשון נמצא בתוך גן עדן.
בתיאורו של ה"פרקי דרבי אליעזר" ישנו ציון זמן מדויק יותר של רגע יציאתו של האדם מגן העדן ,אשר מובא מיד
לאחר רשימת הנבראים בערב שבת:
"בשבע שעות ביום בערב שבת נכנס אדם הראשון בגן עדן ...ובין השמשות בערב שבת גורש" .כלומר ,באותו הרגע ממש
שבו נחתמים שערי גן עדן בלהט החרב המתהפכת ,בורא רבש"ע כמה דברים נוספים ורק לאחר מכן ,באה השבת
ובאה המנוחה לעולם.
בין אם הבריאה המיוחדת התרחשה ברגע בו גורש האדם מגן העדן או ובין אם היא הייתה רק לאחר הגירוש ,ישנן
מספר שאלות הדורשות עיון :האם בריאה זו תוכננה מלכתחילה או שהיא תוצאה דיעבדית בעטיו של החטא? מה
משמעותה של בריאה ברגע/לאחר היציאה מגן עדן? באיזה עולם ולאיזה עולם נבראים הדברים בערב שבת בין
השמשות.
לאור שאלות אלו ,ניתן לחזור ולהציג את הזמן בו נבראו אותם "הדברים" בשני אופנים שונים:
א .לאחר חטאו של אדם הראשון ויציאתו מגן העדן.
ב .בערב שבת בין השמשות ,כדגש בלשונה של המשנה.

א .לאחר החטא
באחד הביאורים במדרש שמואל מובא כי עיקרה של הבריאה בסוף בא לציין כי אותם הנבראים הם טפלים לשאר
10

הבריאה ,שהיא נצחית "שאלו הדברים לא היו אלא לצורך שעה או לצורך דור אחד ולא לדורות"  .העולם שלאחר
החטא מאופיין בפירוד ,בעייפות החומר ובניתוק השמים מהארץ .עולם זה הנו זמני שהרי עתיד האדם לשוב אל
הגן ממנו גורש ,ובהתאמה ,גם הבריאה שבו היא זמנית בלבד.
בתוספות יום טוב מבואר כי עשרת הדברים הם כנגד עשרת המאמרות ,בהם נברא העולם.

 9סנהדרין לח , :אבות דרבי נתן נ"א א ז ,פרקי דרבי אליעזר יא ,שוחר טוב תהלים צב.
 10הקשת נצרכת להגן על הדור רק עד ימות המשיח ואפילו ללוחות אין צורך לעתיד לבוא בו ידבר הקב"ה עם האדם פה אל פה.
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לאחר החטא והיציאה מהגן ,מתרחשת בריאה חדשה של עולם חדש .
כיוון הפוך מופיע בדברי האלשייך ,אשר מסביר שהלוחות הראשונות היו "רוחניות לגמרי מעולם עליון נורא מאד"

ועל כן אין להם אחיזה בעולם הזה כלל .וכן מופיע ב"זית רענן" על המכילתא שבגדי אדם הראשון היו כותנות אור,
אך לאחר החטא הפכו בבין השמשות להיות כותנות עור.
האברבנאל בנחלת אבות מאריך לבאר כיצד כל אחד מהנבראים הוא תוצאה של "חכמתו העליונה וברצונו הפשוט
להמציא בעולם בזמנים הצריכים להם דברים מתייחסים לחטא אדם וחוה והנחש ועונשם ולכן מיד כשסרח עלו כל אלו

הדברים במחשבתו העליונה":
האברבנאל מבאר את עשרת הדברים המופיעים במסכת אבות בדרך זו ,נביא את עיקר דבריו:
פי הארץ נברא כנגד נטייתו של האדם אל צד העפר ממנו נוצר ,ואשר ממנו החומריות והתאוות.
פי הבאר כנגד דבריה של חוה ,אשר תוקנו על ידי מרים הנביאה .פי האתון נברא כנגד דברי הנחש ,ובזכות אותה
אתון שהייתה כלי ואמצעי למלאת מצותו ולפרסם יכלתו לא נענשו כל בעלי החיים )וכן השמיר שתיקן בעזרתו
לבנין הבית את חטאו של הנחש שהסיר את האדם מעבודת ד'(.
הקשת ,אשר נבראה כנגד המוות הטבעי שהובא לעולם ,מעידה על נצחיות הברית עם כל נפש חיה .המן ,שהיה
לחם אבירים מן השמים ומזון אלקי הנו כנגד הירידה מהצומח בגן אל עשב השדה בזיעת אפנו.
12

מטה אהרון שהיה מונח לפני ה' ופרח והוציא שקדים בכל השנה ,הנו כנגד עצי הגן שאבדו עם הגירוש  .הכתב
והמכתב והלוחות אותם יקבלו צאצאי האדם נבראו כניגוד לאדם הראשון ,אשר נצטוה במצוה אחת ולא עמד
בשמירתה יום אחד )ועל אף שהטיל הנחש את זוהמתו בחווה תוסר מהם בעמדם לקבל את התורה בהר סיני(.

בפירוש נוסף ב"מדרש שמואל" מופיע כי הנבראים נועדו להיות תועלת לעם ישראל בנדודיהם במדבר ולעתיד
לבוא" :לפי שכבר חטא אדה"ר וגברו החיצונים והקליפות וראה השי"ת לברוא אלו העשרה דברים לתועלתם של ישראל

כי מבלעדם לא היתה להם תקומה".
בהסבר זה ,כמובן ,הדגשים אחרים:

11

התויו"ט כותב שהמהר"ל בדרך חיים ביאר את עשרת הניסים שבבית המקדש במשנה הקודמת על פי עשר הספירות 'חשבתי אני
שכמו כן ויותר נאה לדרוש כך במקום הזה שהרי בי' ספירות בלימה נברא העולם ובלי ספק שכן גם אלו העשרה דברים ...אלא
שבמופלא ממני בל אדרוש' .בליקוטים על המשנה מובא בשם ש"ל 'ואני יצאתי בעקבותיו לבאר קצת לזכות את נשמתי' ולאחר
מכן מובא ביאור לעשרת הדברים כנגד הספירות ומסיים 'ומה שראיתי להתבונן בהני כבשי דרחמנא באימה וביראה ברתת וזיע
וקמי שמיא גליא ואם ח"ו שגיתי הוא ית' יכפר עון למען רחמיו המרובין ויפתח לבנו להשכיל נפלאות מתורתו'.

12

האברבנאל מציין שבנוסף למטה אהרון היו מונחים במקדש גם ספר התורה שכתב משה )מקור מים חיים כנהר היוצא מעדן
להשקות את הגן( וצנצנת המן )זכר לפירות עצי הגן( .בהמשך מונה הקבלות נוספות שבין קודש הקודשים לגן עדן.

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

138
דברים שנבראו בערב שבת בין השמשות | אורן תמרי

מטרת פי הארץ היא להורות על תורה מן השמים .פי הבאר נוצרה על מנת להרוות את צימאונם של ישראל
במדבר .פי האתון כדי שעל ידה יתגלגל פרסום חיבתו של הקב"ה לישראל.
המטה – "מסייע" לבני ישראל לצאת ממצרים ,השמיר "לבנות בית הבחירה לכפר על עוונותינו" .הכתב והמכתב הם
הדברים "אשר יעשה אותם האדם וחי בהם".
המזיקין נבראו להיפרע מן הרשעים ואילו של אברהם אבינו נברא לניסיון העקדה ,ולעתיד לבוא קרנו שמורה
לדורו של משיח אשר יתקע בשופר גדול )הקשת ,כמובן ,היא לתועלת העולם כולו(.

נראה לנו כי למרות הפירוט הנרחב והעמוק אשר הובא בביאורים הקודמים ,אכתי למ"ד שהאדם גורש בתחילת
13

השעה ,לא מובן מדוע להמתין ולברוא ברגע האחרון .
14

יש צורך ,אם כך ,להשלים את התמונה דרך הזווית הנוספת  -בה הזמן הוא הגורם )הן לבריאה והן ליציאה מגן
עדן ואכמ"ל(.

ב .ערב שבת בין השמשות
למרות אין סופיותו של רצף הזמן יש בו כיווניות .המגמה מותוות בקפיצה ברגע בו נוגע-לא נוגע החול בקודש.
ערב שבת בין השמשות לא ניתן להגדרה כחול גמור ומאידך ודאי שאיננו קודש מוחלט .רגע המעבר בלתי נתפס או
15

כהגדרתו של רבי יוסי "כהרף עין ,זה נכנס וזה יוצא ואי אפשר לעמוד עליו"  .הכיוון יכול להינתן רק אם הוא הגבוה
16

)המוחלט( מעל גבוה )יחסי( וכולל בקרבו גם את החול וגם את הקודש .
הרב מבאר שבזמן זה נקשר החול אל הקודש ומורה השפעת הקודש על החול על ידי קישורו אף על פי שמצד
ההרגשה החיצונה נראה שהחול הוא מאד מגושם ופחות  -מכל מקום יש בו כח פנימי שרק בסקירה של הרגשה
17

פנימית חדה המתאפשרת בסגולתו של זמן זה רק אז יוכר קדושתו ועילויו  .משום כך ,כל הנבראים בזמן זה אינם
נוהגים כעולם החול והם מהווים נקודות פריצה של סדר ניסים החורג מחוקי הטבע הקבועים כמו שמסיימת
הפסיקתא "כי כל אלה ברא אלהים לעשות נסים וגבורות".

 13על אף שמכאן לימוד זכות למנהגנו לעשות תיקונים ושיפוצים אחרונים רגע לפני שנכנסת השבת כאחיזה במידותיו יתברך.
14

צ"ע בשאלת הביצה והתרנגולת )סימן או סיבה למהדרין( האם קדמה התבנית של ערב שבת בין השמשות ביחסי הקודש והחול
או שמא האירועים הללו יצרו אותה.

15

בפשטות נאמרו דברי רבי יוסי במחלוקת )שבת לד (:ביחס לבין השמשות שבכל יום וכתב המהר"ל 'כי שאר בין השמשות שהוא
לא יום ולא לילה ממה נפשך אם הוא יום הרי הוא זמן של ששת ימי בראשית ואם הוא לילה גם כן הוא זמן של ששת ימי
המעשה ואין כאן חידוש אבל בערב שבת בין השמשות מצד שהוא בין השמשות של קדושה הוא יותר במדרגה משאר ימי הטבע
שאינם כל כך במדרגה'.

16

הרב בזק ביאר את המזיקים כבריאה עם כיוון מנוגד לכיוון הבריאה שהיתה עד כה .דווקא היפוך זה מאפשר מבט הסוקר את כל
הבריאה יחדיו כמו שהתגלה בשבת.

 17עין איה שבת פ"ב רעח וראה שם בנוסף על בה"ש כ'מעבר שבין העבר והעתיד'.
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בדרך זו ביאר גם בעל "התפארת ישראל" את הנבראים:
"דהנך עשרה דברים שהיה הנס שבכל אחד לאות ולמופת על מלכותו ית' ,לפיכך הן רק במדרגה אחת
למטה מסגולת שבת קודש קדשים שגם כן הוא לפרסם מלכותו וממשלתו ית' ,והן למעלה ממדריגה משאר
הברואים שנבראו בשאר הימים כולן לתשמיש חול".

כל הנברא אשר ברא אלוקים לעשות נוצר על פי צרכי עולם הזה ואילו אלו העשרה נבראו במגמה שונה .ייעודם
משותף במובן מסוים לייעודו של האדם  -להופיע קדושה בעולם ולגלות את מלכותו של הקב"ה .אדם הראשון
התייחד ביצירתו ,ברוח שננפחה בעפר מן האדמה החומרית ואילו נבראים אלו נתייחדו בעיתוי בו נבראו .בסוף
הצמצום מתגלים הסדקים והחרכים דרכם ניתן להשתחרר מכבלי המקום והזמן.
ה"תפארת ישראל" לא מפרט כיצד כל נברא מפרסם את מלכותו של הקב"ה ומציין רק את פתיחת פי הארץ
כקידוש השם כנגד הכופרים באמיתות תורת משה ונבואתו ,ירידת המן כל זמן שמשה קיים להורות על השגחה
לשומרי המצוות והמזיקין שהם מלאכי החבלה להעניש את הרשעים בעוה"ב .ה"תפארת ישראל" מנה את שלושת
העיקרים של תורה מן השמים :השגחה ,שכר ועונש .נראה כי ניתן להשלים את המניין ולצרף ליסוד "תורה מן
השמים" את הכתב והמכתב ,הלוחות ומטהו של אהרון )ואולי אף את קברו של משה רבנו( ; ליסוד "ההשגחה"
ניתן לצרף את פי הבאר ,הקשת ,המטה ,אילו של אברהם אבינו ,ענני הכבוד ,ועמוד האש והענן.
______________________
לסיכום ,נראה לומר שכל הנבראים הנ"ל מסירים וממוססים מחיצות וגבולות דמיוניים בין מימדים שונים
18

בעולם  .נקודות השקה המסירות את הלוט מעל מעטה הפירוד ,חושפות את האחדות אשר קיימת בבריאה .יש
מי שיורד אל תהומות נסתרים ובכך מוכיח שעליונים מדברים עם תחתונים .יש שהמעמקים עולים וצפים על פני
השטח או יורדים מן השמים ומגלים לעין כל השגחה ודאגה .הרהורים ומחשבות מתגשמים באותיות ובתיבות .חי
מדבר .אש לבנה נחרטת על לוחות דוממים המשמשים מצע לגילוי שכינה .ואפילו שרץ קטן בונה אורו של עולם.
ברגע בו גורש האדם מגן עדן כבר נסללה הדרך חזרה באמצעות בריאת המפתחות איתם יוכל האדם לשוב ולגלות
את האחדות אשר התרסקה בחטא ,לאפשר לבין השמשות ,הזמן המחבר את העבר אל העתיד לשוב ולהיות אחד
ממש ,ולחבר את העולם שקודם לחטא עם העולם של גמר התיקון החוזר לגן העדן.

18

עיין בפירוש חסדי אבות על פי תורתם של רבי נחמן ורבי נתן תלמידו המפרט באריכות כיצד כל דבר מהעשרה 'הן הן הדברים
שהתנא הקדוש מגלה כאן שנתקנו במשך הדורות ועדין נתקנים בכל שנה ושנה ובכל חדש וחדש ובכל שבוע ושבוע ובכל יום
ויום ובכל שעה ושעה ובכל רגע ורגע על ידי גדולי מבחרי הצדיקים' )חלק מהביאור שם מתייחס ספציפית לצדיק שפגיעה
בכבודו מביאה לפתיחת פי הארץ ברעידת אדמה ובידו לפתוח את פי הבאר ולהוריד מן וכו' אך התמונה הכללית מכל הפירוש
היא שכל נברא מבטל הו"א שעלולה לצמוח ממצבו של העולם הזה(.
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מטהו של משה ,שנמסר לאדם הראשון מגן עדן

)פדר"א לעיל(

הולך ומוביל את ההיסטוריה אל יעודה עד לתקיעה

בשופר העשוי מקרן אילו של אברהם אבינו על ידי המשיח הרכוב על החמור בן האתון ,בשוב כתנות העור
19

לאור  .בב"א.

19

ויש אומרים ,שתמיד ,בכל רגע בו יעלה על דעת האדם כי הצליח להכיל ולסגור את הכל בתבנית מוגדרת וסופית יצוץ לו
הפרדוקס אשר הוטבע בצבת בבריאה בערב שבת בין השמשות ללמד שלנצח יהיה רובד עמוק יותר המבריח את האין סוף מן
הקצה אל הקצה ורק בו הכל באמת אחד.
'כמעט כל המפרשים משתדלים למצוא טעם מדוע בחר ה' את בין השמשות של שבת הראשונה לבריאת עשרה דברים אלו.
והנני מביא את הטעמים האחדים הנראים לי יותר קרובים אל שכלנו ומושג שלנו ,אבל באמת מסרו לנו חז"ל זאת כפי קבלתם
שנמסר להם מסיני והטעם האמיתי לפי דעתי ידוע רק להבורא בעצמו הוא הבין דרכה ובבחרו את העת הזאת בודאי מצאה
לנכון בשכלו האין סופי ואנחנו בשכלנו המוגבל לא נבין את דעתו הגבוהה] '.הקדמת "ליקוטי בתר ליקוטי" לפירושו למשנה זו[

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

