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  תורה לימוד על
  9                    הרב יאיר אטון|  שיטות בלימוד עיון  

והגישה , "קושיות ותירוצים"של , הגישה המסורתית: הרב יאיר אטון משווה בין שתי גישות בלימוד העיון

 גישתו של הרב מרדכי -על גישה חדשה  מבקש להצביע המחבר. על גווניה השונים" הישיבתית"הבריסקאית 

הרב ". אורות התורה" משנת הרב קוק במתבססת עלאשר שונה במהותה משתי הגישות הקודמות ואשר , שטרנברג

יאיר מדגיש במאמרו את הפוטנציאל הקיים בשיטת הלימוד של הרב מרדכי שטרנברג ליצירת הזדהות בין הלומד 

  .   הסוגיה הנלמדתובין

  27                 קותי פינקלשטיין |   ד תורהבחינות בלימו
 שענינה -" ללמוד תורה"בחינת : מתוך ברכות התורה לומד קותי פינקלשטיין על שתי בחינות במצוות לימוד תורה

שעיקרה הגדלת " לעסוק בתורה"ובחינת , לקבוע את לימוד התורה בפרט והקודש בכלל כמוקד חייו של האדם

וקורא , קותי נוגע בהשלכות מעשיות הנובעות משתי בחינות אלו. יבוי לומדיההתורה על ידי הגדלת ידיעתה ור

  .לשינויים בדרכי הלימוד לאור הבחינות השונות

  39            הרב משה לויהדרכות בלימוד תורה מ  |מדור דובב שפתי ישנים  

  הלכה
  43                   אחיה בן פזי|   כיבוד הורים ומוראם 

דברי הברייתא המפרשת את מושגי הכבוד והיראה עולה כי מצוות כיבוד הורים מתמצה בחובת דאגה לרווחתם מ

, לטענתו הברייתא רק באה לפרט רובד מסוים. אחיה מבקש לטעון שלא כך הם פני הדברים. הגשמית של ההורים

מקורות . עומקים ורובדים נוספיםמצווה המכילה לדבריו , אך אין היא באה למצות בכך את המצווה, מחודש יותר

  . ופרשנות התורה, הוא מוצא בספרות התנאים, מקורות מהם מתבררים אותם רובדים נוספים, לדבריו

  51                אייל רזניקוביץ |   ומה שביניהם, התביעה לעצמאות, עוד בעניין כיבוד הורים
מהי עמדת . ותם הבנים לנהל חייהםלעיתים מתנגשים שאיפות ההורים ביחס לחיי בניהם עם הדרך בה רוצים א

ומה יהיה הדין כאשר בחירת הבן ? האם היא מצווה על הבן להישמע לרצון הוריו? התורה ביחס לאותם מצבים

בשאלות מעין אלו . פגיעה העלולה להיגרם כתוצאה מתפיסות בני קהילתם, תגרום צער להורים ותפגע בכבודם
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א הבנת המצווה כממוקדת במצבים בהם קיימת אינטראקציה ישירה הטענה בה הוא מבקש לבחור הי. עוסק אייל

  .    בשאר המצבים יכול הבן לבחור את חייו. בין האב ובין הבן

  66              יחל בן שלום|  דרך האכילה כמגדיר לפת הבאה בכסנין  
העונים על יחל מבקש לברר את מעמדם של מאפים . דין פת הבאה בכיסנין עוסק במאפים שאינם מוגדרים כלחם

האם גם מאפים אלו אינם . ולא דרך ארעי, אך נאכלים כחלק מסעודת קבע, הפרמטרים של פת הבאה בכיסנין

 -את הדעות אשר נראות כחולקות הוא מנסה לבאר בדרכים אחרות . טענתו המרכזית היא שכן? נידונים כלחם

  .ת הבאה בכיסניןאו לכל היותר כעוסקים רק בחלק מסוגי הפ, כמדברים על מקרים אחרים

  76                        לירון גנס | תפקיד בית הדין בתהליך הגירושין  
דבר המוביל . מוטרד לירון מן הפער, הנפגש במעמדו של בית הדין בתהליך הגירושין בימינו אנו, כלומד מסכת גיטין

במציאות בחלקו השני של המאמר עוסק לירון . אותו לברר את מעמד בית הדין כפי שהתפתח במהלך הדורות

  . הסכמים בהם הוא תומך, ודן בדרך בה יש לנסח את הסכמי קדם הנישואין, ימינו

  89                    עודד יהוד|   מראית עין 
מופיע פעמים , לפיו יש לאסור פעולות שונות רק בגלל האופן בו הן מתפרשות בעיני הצופה מהצד', מראית עין'דין 

המאמר מתמקד . הראשונים והאחרונים בהבנת יסודו של דין זהבמאמר סוקר עודד את שיטות . רבות בתלמוד

 מצב קיצוני שבו איש אינו רואה כלל את -' בחדרי חדרים'קיים אפילו ' מראית עין'הקובע כי דין , בשיטת רב

אולם דווקא על פי ההסברים השונים , שיטה זו מקשה לכאורה על ההבנות הפשוטות בסוגייה. הפעולה שנעשתה

  .מבאר עודד את טעמיו וגדריו של הדין לעומקם, לשיטה זו

  יצירה
  103                  חיים אקשטיין|   ספר כריתות 

הייתי חייב לגמור כבר עם הסיפור הזה ולגרש . "כחולה שנאנק כשפותחים לו את הפצעים, הוא הרים את קולו

  . ודיות במסכת גיטיןנקודת מבט פרוזאית על סוגיות יס..." ועכשיו אני מגלה שבכלל לא התגרשנו, אותה

  אגדה
  109               הרב אלקנה שרלו  |  "ולא שזפתו עין עיה"

' פירוש'וב' ביאור'עוסק המחבר ב, הנכונים לתורת הרב קוק" הפתחים"ה כאחד מ"לאחר הגדרת ההקדמה לעין אי

, תורת הרבכחלק מדרך הלימוד ב. כשם הספר' ה"עין אי'בהקדמה עצמה כותב הרב שתי סיבות לבחירת : שם הספר

 ביאורו האישי של -שם הספר נגזר מתכליתו הייחודית : ההסבר העמוק יותר נובע מפניה למקומות נוספים בכתביו

  . הרב קוק לאגדה
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  113                  יובל גרוסמן|  משמעות מצוות בני נח  
בטבורו . שונים בארץהחלק הראשון של פרק ב בבראשית מספר את סיפור בריאתו של אדם הראשון ומהלכיו הרא

מעיון . ל את שבע מצוות בני נח"ציווי ממנו לומדים חז, "מכל עץ הגן אכול תאכל: "ה אליו"עומד ציווי הקב

במדרשים ובגמרא מתלבט יובל האם משמעות מצוות בני נח היא המוסר האנושי הטבעי או דווקא , בפסוקים

  ? הכפייה של צו חיצוני מגבוה

  122                             רויארנדב ב |   תפילת עמידה
בתחילה הוא משווה : מעיון בסדר ברכות תפילת שמונה עשרה מסיק נדב ברויאר על מטרות התפילה ומשמעותה

לאחר מכן נכנס להסביר את הקשרים שבין ברכות הבקשות מתוך הבנה שהחלק , בין ברכות השבח וההודאה

לאורך המאמר ובמיוחד . מבטא בקשות לטובת הציבורלעומת האחרון ה, הראשון שבהם מבטא בקשות של היחיד

  . לא רק לתפילה עצמה אלא גם לחיים שאחריה, מסיק נדב מסקנות הנלמדות מסדר הברכות, בסוף

  131                             יהושע שדיאל  |  "וחזקת והיית לאיש"
דרך , בצוואת דוד אביוהחל מעיון . מקבלת במאמרו של יהושע ניתוח רחב, דמותו הרבגונית של שלמה המלך

וכלה בסקירה ספרותית של ', איש'כאשר במוקד ההשוואה עומדת המילה , השוואה לדמויותיהם של יוסף ומשה

אך , המסודרים כשני חלקים מקבילים המלמדים רבות על הפוטנציאל האדיר שהחל להתממש, פרקי שלמה

  . שהסתיים בכשלון 

  139                       ת בלומברגעמי |   "לעולם יהא אדם רך כקנה: "מדרש

עמית מבאר . את המדרש המוכר על רבי אלעזר ברבי שמעון היוצא מבית רבו ופוגש באדם מכוער כולנו מכירים

השני בהקשר . הראשון הוא תיקון בהקשר של גאווה וענווה: את הרעיון שהמדרש בא ללמדנו בשלושה מישורים

המבוטא בביטויים , המישור השלישי. לפנימית יותר] אות בכללוהמצי[של מעבר מהסתכלות חיצונית על האדם 

.מדבר על הכרה בצורך והחשיבות של הרכות לעומת הקשיות, ובעצם מכיל את קודמיו' קשה כארז'ו' רך כקנה'



 

 

  פתיחה

איננו נפרדים רק מהמסכתות אלא , כבכל סיום. אנו נפרדים ממסכת ביצה והולכים לקראת הבאות,  שנההסתיימה

ושמחים על , "הר עציון"אשר עוזב אותנו לישיבת , אנו מאחלים מזל טוב ותודה רבה לנועם לב. גם מלומדיהן

ברצוננו להודות לאברהם ". אורייתא תליתאי"הצטרפותם של יובל גרוסמן ומושיק גולדברג למערכת הקבועה של 

  .  שצילומיו מעטרים את שערי השלישון, ברנר

לאחר שלושה גיליונות אנו שמחים לראות שהשלישון הפך להיות חלק בלתי נפרד מעולם הלימוד והכתיבה 

כל מי שקורא מאמר , הרואה את גדולת הזולת ואת כוחו בלימוד, אנו מקווים שכחלק מהעין הטובה. בישיבה

אנו רוצים " מי אני שדעתי חשובה"ואם מישהו חושב .  ממנו לטובה ישכיל לומר זאת לכותב המאמרומתרשם 

בעלי המוסר אומרים שראוי שלכל . את המשל אותו דרשו בעלי המוסר, ברוח חודש אלול המתקרב ובא, להזכיר

למרות היותך ". ברא העולםבשבילי נ"ועל השני  " ואנוכי עפר ואפר" על אחד כתוב -אדם יהיו בכיסו שני פתקים 

במדרש רבה . והיא תתן לו כוחות להמשיך וליצור בעולמה של תורה, התגובה שלך משמעותית לכותב, אדם רגיל

 היה טוענו "וישמע ראובן ויצילהו מידם"  :ה מכתיב עליו"אלו היה ראובן יודע שהקב"על פרשת בהר כתוב 

" אנוכי עפר ואפר"היינו מתגברים על ה, ברינו חשובים בעיני החבר אילו היינו יודעים כמה ד-" ומוליכו אצל אביו

  .   ומביעים את הערכתנו אליו

ובו , בעקבות הבירור שהתקיים בישיבה על עניינו של לימוד העיון, "על לימוד תורה"בשלישון זה נוסף השער 

 ברצוננו לחזור ולהודות בשם -" יציאתו של צדיק עושה רושם. "יאיר אטון' ביניהם מאמרו של ר, מאמרים בנושא

אנו מאחלים לו הצלחה רבה בהמשך .  יאיר אטון על התורה שלמד ולימד בישיבה לאורך השנים' בני הישיבה לר

  .דרכו בעולמה של תורה

  

  .המערכת



 

 

 על לימוד תורה
 



 

 

  שלוש גישות בלימוד העיון
  הרב יאיר אטון

  פתיחה
בו זכיתי , ותי ששמת חלקי מיושבי בית המדרש הזהאלוקי ואלוקי אב' מודה אני לפניך ה? ביציאתו מה הוא אומר

ולקחת חלק בשותפות , להצמיח ולבנות מתוכו את עולמי הרוחני, ללמוד וללמד בארבע עשרה השנים האחרונות

ומתוך שותפות ואחריות לכלל , מתוך עיסוק בבניין התורה בעמקות וברצינות, בצמיחתם הרוחנית של חברי

  .ישראל

, ובפרט לראש הישיבה הרב בלומנצווייג, חובתי הפשוטה לשוב ולהודות לכלל הישיבה, ברךית' מלבד ההודאה לה

תחושתי הפשוטה היא שכל עולמי הרוחני והאישי נבנה מתוך . ולכל אחד מרבני הישיבה ותלמידיה לדורותיהם

שעלי להודות ואין שיעור להודאה . המפגש המיוחד עם התורה לו זכיתי דרך המפגש עם חברי לבית המדרש הזה

  .לכל אחד מהשותפים בבניין זה

התגלה לי , שנכתב במקורו מתוך אילוץ חיצוני של רצון להשלים את חובתי האקדמיות ללימודי ההוראה, מאמר זה

והוא מהווה במידה רבה סיכום של עולם הלמדנות והעיון , כגילוי משמעותי של עולמי הפנימי, במהלך כתיבתו

אין מתאים ממנו כדי לחתום בפרסומו את , מבחינה זו. רבע עשרה שנותיי בישיבהכפי שנבנה במהלך א, שלי

ויסייעו לכל אחד לבנות ולהצמיח , אני מקווה שהדברים יהי ולתועלת לכל אחד מהקוראים. תקופת לימודי בישיבה

 .  שבישיבהאמשיך להיות שותף במשהו בבניין התורה, כך שדרך דברים אלו, מתוכו את עולם הלימוד האישי שלו

  מהו עיון
, לשם כך.  שלוש גישות שונות ביחס לדרך הנכונה ללימוד הגמרא בעיון1אנסה לסקור באופן טיפולוגי, ה זמאמרב

אעבור לפירוט של שלוש , לאחר מכן. 'לימוד הבקיאות'בהשוואה ל' לימוד בעיון'אפתח בהבהרה של המושג 

                                                            
גם אם ברור שבמציאות  , י לכל שטהבאופן המנסה לסווג ולהגדיר גישות שונות באמצעות הגדרת אב טיפוס תיאורט, כלומר 1

יק בראש ספרו 'דוגמא לכך ניתן לראות בהערתו של הרב סולוביצ. תוך דגשים שונים, בדרך כלל קיים שילוב בין הגישות השונות

  : איש ההלכה

הלכה אישי ה. שמדעי הרוח עוסקים בהם, כמו יתר הטיפוסים , שתיאור איש ההלכה מתייחס לטיפוס אידיאלי טהור, מובן"

הכל לפי , מתקרבים מידה מעוטה או מרובה אל איש ההלכה האידיאלי, שאינם טיפוסים פשוטים אלא מורכבים, הריאליים

  ". דמות דיוקנם ושיעור קומתם הרוחנית
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, לסיום. 2מאמר זהאשר בתיאורה עיקר החידוש ב, לישיתתוך מתן דגש על הגישה הש, הגישות ואשווה ביניהן

להוראת הגמרא בישיבות , בפרטושל כל אחת מגישות אלו , אבחן את מידת הרלוונטיות של לימוד העיון בכלל

  .תיכוניות

. 'בקיאות'ו' עיון'אשר מקובל לכנותם , מקובלת חלוקה של לימוד הגמרא לשתי דרכי לימוד, בעולם הישיבות כיום

 בכל ישיבה מוקדש כך שכמעט, יסה המקובלת היא ששתי הדרכים הללו צריכות לתפוס מקום בבית המדרשהתפ

ניתן לראות את ההבדל בין , במבט שטחי. 'בקיאות'וסדר נוסף ללימוד ', עיון'אחד ביום ללימוד ' סדר'לפחות 

לעומת לימוד , ת הבנה שטחיתאך ברמ, הרבה דפים בלימוד הבקיאות אנו מספיקים ללמוד: הדרכים כהבדל כמותי

ברצוני לטעון , בפרק זה. אך להבינם בצורה טובה יותר, העיון בו אנו מעדיפים להסתפק בלימוד של דפים מעטים

לעומת לימוד העיון בו איננו , אנו מנסים להבין את מה שכתוב לפנינו, בלימוד הבקיאות. כי ההבדל הוא אחר

כי לומד , ניתן לומר באופן ציורי. יבוד עצמאי של החומר הנלמדאלא עוסקים בע, מסתפקים בהבנת הכתוב

ומצלם את המתרחש , מקליט את הדברים, הבקיאות משקיף מן הצד על הנעשה בבית המדרש של האמוראים

ולפעמים הצילום מטושטש וניתן , לפעמים הצילום הוא באיכות גבוהה וניתן לשים לב לכל פרט. בבית המדרש

אינו , לעומת זאת, לומד העיון. אך בכל מקרה מדובר בצילום של צופה מן הצד, ה הכלליתלראות רק את התמונ

לפי . אלא נכנס לתוכו ומנסה להיות שותף פעיל בדיון התלמודי, משקיף מן הצד על בית המדרש של האמוראים

אלא מנסים , איננו מסתפקים בהעתקת דברי רבותינו, ך שבלימוד זהכייחודיותו של לימוד העיון היא ב, זה

  .להמשיך את המלאכה בה הם התחילו

 דף( קידושין מסכתהגמרא ב. אתייחס לקיומה של חלוקה בסיסית זו כבר בדברי הגמרא עצמה, לצורך ביסוס טענתי

  :3 מדברת על החיוב לעסוק בשלושה חלקים שונים של לימוד תורה.)ל

 אלא ושננתם תקרי אל? לבניך ושננתם )ו דברים(: דכתיב מאי, חנניא בן יהושע' ר משום ספרא רב אמר

  . בתלמוד שליש, במשנה שליש, במקרא שליש :שנותיו אדם ישלש לעולם - ושלשתם

ומן הסתם , הוא יחסית מוגדר' שליש במקרא'החלק של ? יהושע בן חנניה' מהם שלושת החלקים עליהם דיבר ר

קשה לראות כמתייחס ' שליש במשנה'של את החלק . ל"בפי חז' מקרא'המכונה , ך"הוא מתייחס ללימוד התנ

שליש 'החלק של . 4י רבי"כיון שדברים אלו נאמרו אף קודם חיבור ששת הסדרים ע', משנה'ללימוד הספר הנקרא 

                                                            

 
" אב הטיפוס"אלא לאפיין את , אינו מתיימר להיות מדויק, ייחוס בגישות המוצגות כאן לאישים ולבתי מדרש שונים, מבחינה זו

 .של הגישה בלבד
אשר , לצורך הבהרת הייחודיות שבגישה השלישית, שתי הגישות הנוספות הובאו על מנת לשמש כרקע להשוואה, במידה רבה 2

 .לשמה נכתב מאמר זה
: אמר חד, ורבנן גמליאל בן שמעון רבן בה פליגו: יוחנן רבי אמר. "יד דף הוריות מסכת בבלי תלמודמקור נוסף קיים בסוגייה ב 3

 וחד .סיני מהר כנתינתן לו סדורין ,וברייתא משנה ששנה מי - עדיף סיני" י"ושם ברש. "עדיף הרים עוקר: אמר וחד, עדיף סיני

 ."כך כל לו סדורין וברייתא משנה שאין פ"אע בתורה ומפולפל דחריף - הרים עוקר אמר
אליעזר ' וחברו של ר, יוחנן בן זכאי' תלמידו של ר, תםיהושע המוזכר במשנה בס' יהושע בן חנניה הוא התנא ר' ר, באופן פשוט 4

 . יהודה הנשיא' לפי זה הדברים נאמרו שלושה דורות לפני חיבור המשנה על ידי ר. הגדול
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. התלמודים טרם נערכו ונחתמו, כיון שבזמן שנאמרה המימרא הזו, בודאי אינו מתייחס לספר מסוים' בתלמוד

הוא מנסח , יהושע בן חנניה' מביא את המימרא של ר) א"הלכה י' פרק א(תורה ם בהלכות תלמוד "ואכן כאשר הרמב

  :אלא לדרכי לימוד, כך שאינה מתייחסת כלל לספרים מסוימים, את ההלכה

 אחרית וישכיל יבין ושליש, פה שבעל בתורה ושליש, שבכתב בתורה שליש :למידתו זמן את לשלש וחייב

 הוא היאך שידע עד ,בהן נדרשת שהתורה דותיבמ ויבין לדבר דבר וידמה ,מדבר דבר ויוציא מראשיתו דבר

 הנקרא הוא זה וענין, השמועה מפי שלמד מדברים בהן וכיוצא והמותר האסור יוציא והיאך המדות עיקר

  . גמרא

' שליש בתלמוד'ואילו הביטוי ] 5מתייחס ללימוד התורה שבעל פה' שליש במשנה'הביטוי , ם"על פי דברי הרמב

  .6..."לדבר דבר וידמה מדבר דבר ויוציא מראשיתו דבר אחרית וישכיל יבין"ס לזמן בו מתייח

הגמרא , מצד אחד. עלינו לבחון לאילו משלושת החלקים שייך לימוד הגמרא, ם"אם נקבל את הגדרותיו של הרמב

 בהרחבת ,אך מצד שני תחום עיסוקה הוא בדיוק בהבנת והשכלת דבר מראשיתו, היא חלק מהתורה שבעל פה

  .)'תלמוד'או ' גמרא'כפי שבא לידי ביטוי בשם (והעמקת דברי המשניות 

שכן אנו מנסים להבין ולזכור חלק מרכזי מהתורה ', שליש במשנה'מהווה סוג של , נראה שלימוד הגמרא בבקיאות

את דברי בו אנו מנסים לעבד ', תלמוד'לימוד העיון מהווה באופן מובהק פעולה של , לעומת זאת. שבעל פה

  .הגמרא ומפרשיה באותו האופן בו עיבדו האמוראים את דברי המשנה

אם כי יש ספרים , חלוקה זו בין שני דרכי הלימוד אינה ממוקדת בחלוקה בין ספרים שונים, כפי שראינו

וכמובן ניתן גם , ראינו שניתן ללמוד את ספר הגמרא בדרך לימוד של משנה. המתאפיינים באחד מסוגי הלימוד

ברור שההבדל בין לימוד הגמרא בעיון , לאור זאת. כפי שעשו רבים ממפרשי המשנה, ללמוד משניות בעיון, היפךל

או גם עם התוספות וחידושי , י"ללימודה בבקיאות אינו יכול להתמצות בשאלה האם לומדים רק עם פירוש רש

ניתן ללמוד את הגמרא בעיון . יםהוא גם לא יכול להתמצות בשאלה האם לומדים את חידושי האחרונ, א"הרשב

ולהיפך ניתן ללמוד גם את דברי האחרונים העיוניים ביותר בדרך לימוד של , גם אם נמעט בלימוד המפרשים

  .בקיאות

מאפשרת לנו לראות איך במהלך כל  עובדת קיומם של ספרים שונים המתאפיינים בדרכי לימוד שונים, אכן

י שבא להסביר את "בדל בין פירוש רשדוגמה ניתן לראות בה. סוגי הלימודההיסטוריה נשמרה חלוקה זו בין שני 

שם , כך נמצא במקביל אצל חכמי ספרד.  לבין התוספות שבאו להוסיף שלב חדש לדיון התלמודי,פשט הסוגיה

                                                            
לעומת ,  בעל פהבעל פהבעל פהבעל פהשהיא המאפיין של לימוד התורה ש, שינוןשינוןשינוןשינוןמתייחס לפעולת ה' שליש במשנה'ם הבין שהביטוי "נראה שהרמב 5

 .בכתבבכתבבכתבבכתבן של לימוד התורה ש שהיא המאפייקריאהקריאהקריאהקריאהה
והחלק השלישי לא ,  בקריאת המקרא ובשינון המשנה-של התורה ' צילום'שני החלקים הראשונים עוסקים ב, ם"על פי הרמב 6

הרי לכאורה התלמוד הוא העוסק בעיבוד של : היה מקום להקשות. עוסק בצילום אלא בעיבוד ובפיתוח של התורה שנלמדה

  .  אשר עוסק בפיתוח ועיבוד של הנלמד במקראמדרשמדרשמדרשמדרשוהוא ה, ם החסיר חלק רביעי"הרמב, יתר על כן, המשנה

 .כחלק מהתלמוד, ם מדייק בדבריו וכולל את הלימוד במידות שהתורה נדרשת בהן"אכן הרמב
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וגם , ף"כתב במקביל גם פירוש להלכות הרי, למשל, ן"הר. לספרי פרשנות ופסק קיימת חלוקה בין ספרי חידושים

  .'ן"חידושי הר'את ספר 

אלא כולל מרכיב של , מהותו של הלימוד בעיון היא בכך שאינו מסתפק בצילום של הגמרא ומפרשיה, כפי שאמרנו

לימוד העיון הוא המוקד בו , לאור הגדרה זו. כשותפות של הלומד ביצירת התורה שבעל פה, הוספה וחידוש

 וממילא קיימת ביחס אליו אותה מורכבות המעסיקה ,מתקיימת התפתחותה והתחדשותה של התורה שבעל פה

 7במושג זההקיים יש צורך להבהיר בקצרה את המתח , לכן. 'התפתחות תורה שבעל פה'אותנו ביחס לעצם המושג 

  .ואת השלכותיו על לימוד העיון

 היא א שהתורהואחד מעיקרי האמונה ה. "זאת התורה לא תהא מוחלפת מאת הבורא יתברך"אנו מאמינים כי 

ותפקידנו אינו , אין מקום כלל לחידושי תורה בעולם, לפי זה, לכאורה. ואינה משתנה לפי צרכיו של כל דור, נצחית

אנו יודעים כי התורה שבעל פה מופיעה , אמנם. אלא לשנן ולצלם את התורה כפי שניתנה למשה בסיני

, יש אופן של הרחבה וחידוש, אם כן. ומשתכללת ומתרחבת על ידי חידושיהם של חכמי ישראל שבכל דור ודור

אלא צומח ומתרחב מתוך הנאמנות לתורה ולמסורת שקיבלנו , שאינו בא כתחליף או כתוספת לתורה חס וחלילה

  . 8מהדורות הקודמים

אפילו אם מדובר בצילום  איננו מסתפקים בצילום הסוגיה, כאשר אנו באים ללמוד סוגיה בעיון, כפי שאמרנו

הבעיה היא שגם איננו רוצים ליצור יצירה . אלא אנו מבקשים להוסיף משהו משלנו לתמונה, איכותי ביותר

לעסוק בתורה ולא ביצירתיות , אנו מעוניינים כמובן. ולהדביק אותה באופן מלאכותי לסוגיה עצמאית משלנו

הסוגיה חידוש אנו מחפשים את הדרך להצמיח ולחשוף מתוך . עשה בהשראת ספרי הקודשיגם אם היא ת, חילונית

  .ובכך להוסיף את הקומה שלנו לתורה שבעל פה, ואנו נוכל להצמיח אותו ולפתחו, שגרעינו כבר היה טמון בסוגיה

מאפשר לנו ליצור משהו ה תתבסס על השאלה מהו הכלי המאמרהחלוקה לשלוש הגישות בהם יעסוק , לאור זה

אלא נובע באופן אמיתי מסוגיית הגמרא , ו בלבדומצד שני הוא אינו יצירה אנושית שלנ, שמצד אחד הוא חדש

גישה למתח כל המענה שנותנת ה של גם הקריטריון העיקרי להשוואה בין הגישות יהיה בחינ, על פי זה. ומפרשיה

 , מידה גישה זו מאפשרת להביא לידי ביטוי את היצירתיות והמעורבות האישית של הלומדובאיז, כלומר. זה

  . צירה המתפתחת בדרך לימוד זו מהווה המשך טבעי ונאמן לדברי הגמרא והראשונים מידה היובאיז, ומאידך

גמרא ה הוא הניסיון להצמיח את ההתחדשות ישירות מתוך לימוד מאמר זההמשותף לשלוש הגישות שאסקור ב

והיא לימוד הגמרא באופן שמנסה לחבר אותה אל משהו , ישנה אפשרות אחרת של חידוש והתפתחות. עצמה

                                                            
אלון ,  תורה שבעל פה בין מסורת וחידוש–לא בשמים היא , שלום רוזנברג' דיון מפורט בנושא זה ניתן למצוא בספרו של פרופ 7

 .ז"תשנ, שבות
, המתארים איך רבי עקיבא: נצטט רק את דברי הגמרא במנחות כט. ואין כאן המקום להאריך בה, רבים וטובים דנו במורכבות זו 8

 שעלה בשעה: רב אמר יהודה רב אמר" :אך חידושים אלו הם הלכה למשה מסיני, מחדש חידושים שמשה רבנו בעצמו אינו מבין

 יש אחד אדם: לו אמר? ידך על מעכב מי, ע"רבש: לפניו אמר, לאותיות כתרים וקושר שיושב ה"להקב מצאו, למרום משה

: לפניו אמר. הלכות של תילין תילין וקוץ קוץ כל על לדרוש שעתיד, שמו יוסף בן ועקיבא דורות כמה בסוף להיות שעתיד

 שהגיע כיון; כחו תשש, אומרים הן מה יודע היה ולא, תשורו שמונה בסוף וישב הלך. לאחורך חזור: לו אמר, לי הראהו, ע"רבש

 . "דעתו נתיישבה, מסיני למשה הלכה: להן אמר? לך מנין, רבי: תלמידיו לו אמרו, אחד לדבר
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גורם לנו להצמיח מתוך הגמרא רעיונות חדשים ועומקים חדשים , הניסיון ליצור חיבור שכזה.  חיצוני לה,אחר

כאשר הפוסק . היא הלימוד המכוון לפסיקת ההלכה, דוגמא קלאסית לדרך כזו. שאינם נראים בה במבט ראשון

הוא מוכרח , ות התורניתמעוניין למצוא את התייחסותה של ההלכה למקרה חדש שאינו מופיע במפורש בספר

ינסו ללמוד את , דרכים מקוריות יותר. ובכך לגלות ענפים חדשים בתורה, לדמות מילתא למילתא, לחדש חידושים

להבנת , 9למציאת קשר לתחומים אגדתיים מחשבתיים, הגמרא באופן המכוון להסקת משמעויות רלוונטיות לחיינו

, ובודאי הראשונה שבהן, כבודן של גישות אלו. ן החכמים ועודהריאליה של תקופת הגמרא ומערכות היחסים בי

  . מאמר זהאיני מתכוון לדון בהם ב, ועל אף ערכן וחשיבותן, במקומן מונח

אתמקד בגישות ללימוד העיון הרואות את מוקד העיון והיצירה התורנית בלימוד הגמרא מאמר זה ב, כאמור לעיל

תורה 'קיים רקע אידיאולוגי בתפיסה של   להתמקדות זו בגמרא עצמה.ולא בחיבורה עם משהו חיצוני לה, עצמה

אין להשתמש , על פי תפיסה זו. 10ין בספר נפש החיים'חיים מוולוז' כפי שבוטאה והורחבה על ידי ר', לשמה

, לימוד התורה הוא ערך עליון בפני עצמו. ואפילו הנעלית ביותר, בלימוד התורה ככלי להשגת שום מטרה אחרת

, אידיאולוגיה זו. אלא הוא תכלית בפני עצמה', ולא לדבקות בה, ו משמש כאמצעי לא לבירור ההלכה המעשיתואינ

נחשבת עד ,  בארץ מהוות במידה רבה המשך שלו12שמרבית הישיבות, 11שעמדה ביסוד עולם הישיבות הליטאיות

אלא ,  אידיאולוגיות אחרות לא אתייחס לגישותמאמר זהב,  לפיכך. 13היום לתפיסה המרכזית בעולם הישיבות

                                                            
פרקים להבנת דרך הלימוד של תורת ארץ , זהב הארץ: "ראה בחוברת. של הרב יהושע ויצמן" תורת ארץ ישראל"כדוגמת גישת  9

 ו"תשנ, מעלות, ושע ויצמןהרב יה, "ישראל
, כח לשמה אין פירושו דבקות כמו שסוברים עתה רוב העולם, האמת הברור, ענין עסק התורה לשמה: "ג- פרק ב' ראה שם שער ד 10

שהעוסק בתהילים ייחשב אצלו יתברך כאילו היה עוסק בנגעים , ה מלפניו יתברך"ל במדרש שבקש דוד המלך ע"שהרי אמרו רז

ואם נאמר . הוא ענין יותר נעלה ואהוב לפניו יתברך מאמירת תהילים, ס בעיון ויגיעה"עסק בהלכות השהרי שה, ואהלות

הלא אין דבקות יותר נפלא מאמירת תהילים כראוי כל , ורק בזה תלוי כל עקר ענין עסק התורה, שלשמה פירושו דבקות דוקא

נדרים (ל על מאמר רבי אלעזר ברבי צדוק "ש ז"מו שפירש הראוהענין כ, לשם התרה, פרוש" לשמה"אבל האמת כי ענין .... היום

כל דבורך ומשאך בדברי , "ודבר בהן לשמן",  לשמו של הקדוש ברוך הוא שפעל הכל למענהו–" עשה דברים לשם פעלן) "ב"ס

הנהגת האדם בשעת אבל על .... ל"עכ". ולא לקנטר ולהתגאות, להוסיף לקח ופלפול, כגון לידע ולהבין, יהיה לשם התורה, תורה

, לשם בדברי תורה, פרוש, "לשמן"ל הדיבור בענייני המצוות יהיה "ר" ודבר בהן"אמר , עסק התורה בדיני המצוות והלכותיהן

 ".היינו לידע ולהבין ולהוסיף לקח ופלפול
, ן'י על ישיבת וולוזימירסק' ק' ש' ראה במאמרו של פרופ, ין'כעומד בבסיס הקמתה של ישיבת וולוז, "נפש החיים"על הספר  11

היפלא בעיננו מפני מה : 16' שם בעמ. ז"תשט, ניו יורק, עורך: מירסקי' ק' ש, מוסדות תורה באירופה בבניינם ובחורבנם: בתוך

בספר זה . כשלא ציווהו על שאר חידושיו ותשובותיו, "נפש החיים"ציוה לבנו במיוחד על בית האולפנא שלו ועל הדפסת הספר 

הישיבה "שטמפפר ' ראה בספרו של ש, ין כבסיס לעולם הישיבות הליטאי'על ישיבת וולוז". ונפש ישיבתו כאחדצרורה נפשו 

 ".הליטאית בהתהוותה
 . 101-112' עמ, ד"תשס, ירושלים, ר"הרב שג, "כלים שבורים"בספר : ראה. גם אלו המשתייכות לציונות הדתית 12
ראה . בהם מובילה באופן בולט הגישה ההלכתית שהוזכרה לעיל, יבות ספרדיותאולי יש להוציא מכלל זה מערכת נפרדת של יש 13

אם הלומד בקי : "א"ירושלים תשס, כ"ר' עמ', חוברת ד, אור תורה: בתוך, ל על דרך הלימוד"למשל במכתבו של הרב משה לוי זצ

ילמד הסוגיא , לבדו להתמודד עמהויתחיל ) ולא יסתכל בתשובה(ת הרבים "אפשר שייבחר לו שאלה מתוך ספרי השו, בזה כבר

וככל שתרבה בקיאותו בפוסקים יוכל ללמוד עוד בספרים שונים שיודע , ודברי הראשונים שם, ששם מקור השאלה בעיון גמור

 ".ואחר שקבע לו מהלך תשובה יישב ויכתבנה, שדנים בזאת השאלה
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שתן רואות את עצמן כנאמנות לאידיאולוגיה ואשר של, ש גישות שונות ללימוד העיוןואצביע על קיומן של  של

  . 14זו

   קושיות ותירוצים-הגישה הקלאסית 
לעבדם , ומצד שני, אנו מחפשים את הכלי שמאפשר לנו מצד אחד להיות נאמנים לדברי הגמרא, כאמור לעיל

המצב הקלאסי בו אנו מחדשים חידוש מתוך נאמנות למקור הוא כאשר קיימת . יח מתוכם קומה נוספתולהצמ

  . ואנו מחדשים חידוש כדי לתרץ את הקושיה, קושיה על דברי הגמרא

כאשר דברי הגמרא אינם מובנים לי ואני שואל מה  - 'שאלה'ו' קושיה'כאן יש לשים לב להבדל שבין המושגים 

זו , אך משהו בהם לכאורה אינו הגיוני, כאשר אני מבין את דברי הגמרא, לעומת זאת .'שאלה'ו ז, פירוש הגמרא

וכאשר אנו עוסקים , אנו עוסקים בלימוד בקיאותי, כאשר אנו שואלים מה כתוב כאן, באופן בסיסי. קושיה

  . זה כבר לימוד עיון, בקושיות ותירוצים

כאשר אנו מוצאים סתירה בדברי הגמרא או אחד , כלומר. הוא חוסר עקביות, סוג הקושיה הקלאסי ביותר

או כאשר דבריו של מישהו נסתרים על ידי מקור ,  או כאשר אנו מוצאים סתירה בין שני פסקי הלכה, הראשונים

קושיה זו ,  )' על אמורא ממשנה וכדוקושיה. קושיה על ראשון מגמרא מפורשת(שהוא מחויב להיות נאמן לו 

 ,"לי קשה עם דברי הגמרא"הקושיה אינה מתחילה מכך ש, במקרה כזה. חדש חידוש כדי לתרצהשמזמינה אותנו ל

  .אני עושה טובה לגמרא כאשר אני מתרץ את הקושיה, כביכול. אלא הגמרא קשה מצד עצמה

י על מסכת "כפי שכותב רש. 15ד הבבלי עצמו הוא בקושיות ותירוצים מעין אלהועיסוק מרכזי של התלמ, באמת

  :.)דף לג(ציעא בבא מ

 זו סותרות וכששתים, הם מה המשנה טעמי סתימות להבין לב לתת שהוא למעלה פירשתי כבר -  תלמוד

 פלוני - מני הא: ונימא, בדבר החלוקים התנאים דברי לדעת או, קיימות שתיהן שיהיו לתרץ יבין זו את

  .הוא חכם

 הרוב הגדול של הדיבורים בתוספות עוסקים - הדבר בולט בעיקר בתורתם של בעלי התוספות, בתורת הראשונים

  . בתירוצים לסתירות שבין גמרות שונות

ויעסוק בהצגת מהלך למדני מקורי , או כמה קושיות, שיעור עיוני מוצלח ייפתח בהצגת קושיה חמורה, לפי גישה זו

  . שיתרץ באופן מוצלח את הקושיות שהועלו בפתיחה

היא מפני  כאשר המוטיבציה היחידה לחדש ולהוסיף, מוחלטת למקורמצד אחד מתחילה בנאמנות , גישה כזו

התירוץ לסתירה הוא בדרך כלל , מצד שני. שהמקורות עצמם מזמינים זאת כדי ליישב את הקושי בו הם נתונים

                                                            
 .אידיאולוגית זוואולי נראה שההבדלים ביניהם נובעים גם מגוונים שונים של תפיסה  14
 . 'ורמינהו וכדו, בדרך כלל בלשונות מיתבי 15
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שהרי אם כך היה לא הייתה כאן ,  אינו רמוז במקורות עצמם, בדרך כלל,התירוץ לקושיה. כולו חידוש של הלומד

ולעיתים אף  אין לנו כלים לבדוק האם אליה התכוון המקור הקשהו, התירוץ הוא כולו יצירה של הלומד. קושיה

העיגון של התירוץ במקורות הוא רק בכך שבלעדיו הייתי נאלץ להישאר , מבחינה זו. ברור שלא לכך הוא התכוון

  . בקושיה

הגורם האמיתי , לכן על פי רוב. 16אופן מכווןקושי נוסף הוא בכך שבדרך כלל מחבר ספר לא ישאיר בו סתירות ב

גורמים אפשריים אחרים .  שהלומד לא הבין את אחד או את שני המקורות הסותריםהעובדהלסתירה הוא 

, או בכך שהמחבר חזר בו מדבריו, 17שבספר אחד הובאו ציטוטים משני מקורות החולקים זה על זה, לסתירות הם

, תירוצים מעין אלו.  וכדומה, ואם היה שם לב היה חוזר בו מדבריו, דחיםאו שלא שם לב למקור ממנו דבריו נ

מקטינים מאד את מקומם של חידושי תורה משמעותיים הבאים כתירוץ , שפעמים רבות הם אמיתיים יותר

  .לסתירה

 ,לאחר דור שעסק בבירור הסתירות שבספרי הדור הקודם, כיון שכמות הסתירות במקורות היא מוגבלת, בנוסף

הגמרא , כך למשל. אלא כל דור עסוק בבירור הסתירות בתורת הדור שקדם לו, כבר לא נותר מקום לעבודה מעין זו

, אך בתורת הראשונים כבר לא נוכל למצוא עיסוק בסתירות בין משניות, עוסקת בסתירות בין מקורות תנאיים

הראשונים דנים בסתירות . ה אחרתאלא לכל היותר הקושיה תהיה מדוע הגמרא לא הקשתה ממשנה זו על משנ

אנו . אלא בעיקר לסתירות בין דברי הראשונים, אך בדברי האחרונים כבר אין מקום לקושיות מעין אלו, בין גמרות

ואם נרצה , נתקשה למצוא סתירות בדברי הראשונים שלא נידונו כבר באריכות על ידי האחרונים, בדורנו

שאם ביחס לדברי , דא עקא. 18ביישוב סתירות בדברי האחרונים בלבדנצטרך לעסוק , להשתמש בדרך לימוד זו

מתוך הערכה , וכדומה, "הוא לא שם לב"או , "הוא חזר בו"אנו נמנעים מתירוץ מהסוג של , הגמרא או הראשונים

אנו נוטים לומר שבדרך כלל אין צורך לחפש תירוצים , ביחס לקושיות על דברי האחרונים, לגדלותם העצומה

  .20 או טעות19וככל הנראה מדובר בחזרה, יםמחודש

                                                            
ואת הדרכים ליישוב , ם שבע סיבות אפשריות לקיומם של סתירות בספר"שם סוקר הרמב, ראה בפתיחת הספר מורה נבוכים 16

למים מדברי מתע, מעניין הדבר שרבים מהאחרונים העוסקים ביישוב סתירות לכאורה הקיימות בספר היד החזקה. הסתירות

 .ם הללו"הרמב
, זאת בניגוד לבעלי התוספות. ליישב סתירות בגמרא על ידי העמדתם כמחלוקת בין הסוגיות, כך דרכם של ראשוני ספרד 17

ע "מחלוקת דומה קיימת ביחס לדרך היישוב של סתירות בדברי השו. שהעדיפו בדרך כלל תירוץ מחודש המיישב את הקושיה

לעומת . כיון שהמחבר ציטט כאן שני מקורות חולקים, אורו לומר שהפסקים אכן חולקים זה על זהא בבי"כאשר דרכו של הגר

 .ע"זאת אחרונים אחרים העדיפו במקרים רבים לחדש תירוץ מחודש שיישב את הסתירות בדברי השו
 . נה ברורהובעיקר בספר מש, אנר שעוסק ביישוב סתירות בדברי האחרונים'בעיקר בעולם החרדי קיים ז, ואכן 18
מה ששמע וכתב את חידושי תורתו של ", הרב מיכל זלמן שורקין, שבראש הספר הררי קדם" דברים אחדים"ב, ראה למשל 19

שאל יתפלא הלומד בספר זה כשיראה לפעמים סתירה מסימן אחד , ומכאן מודעה: "ס"ירושלים תש, "ד סאלאווייציק"הגרי

ומעולם לא ביקש לדעת מה שאמר ,  כל סוגיא מחדש כאילו לא למדה מעולםללמוד תמיד, ל"כי כך היה דרכו זצ, למשנהו

  ". ולכן הרבה פעמים המסקנות נשתנו לכאן ולכאן, בפעמים קודמות

ת יביע אומר חלק "ראה למשל בשו, ..."נעלמו ממנו דברי ה"לדחות דעותיהם  של אחרונים בנימוק ש, ת"כך מקובל בספרות השו 20

 .'י' ד סי"יו', ה
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ואף בימינו  היא תופסת , גישה זו היוותה את דרך המלך ללימוד העיון ברוב הדורות, למרות ההסתייגויות שפרטתי

  .מקום מכובד בדרך הלימוד בישיבות

   ניתוח מושגי-גישת בריסק 
חיים מבריסק ותופסת ' ן מיוחד עם רהתפתחה דרך לימוד המזוהה באופ, במידה רבה כתגובה לגישה הקלאסית

אינה ,  ויצירת חידושי תורה,תירוצים, דרך זו גורסת כי הדרך של קושיות. היום מקום נרחב בעולם הישיבות

אלא מנסים להבין באופן מדויק מה בדיוק כוונתם של , לפי גישה איננו מקשים קושיות. מובילה לבירור האמת

  .הגמרא והראשונים

מפני שאינו עוסק בפיתוח קומה , לכאורה לא נחשב ללימוד עיוני, עיסוק בשאלה כזו,  לעיללפי מה שהסברנו

גם אם הצילום הוא ברזולוציה גבוהה , את תורת הדורות הקודמים" מצלם"חדשה של התורה שבעל פה אלא 

  . במיוחד

, ברי הגמרא והראשוניםהוא העובדה שלפני שאנו עוסקים בהבנת ד מה שהופך את הלימוד הבריסקאי ללימוד עיון

, באופן זה. אנו יוצרים שפה משלנו הנובעת מניתוח עצמאי של הלומד את המושג אליו מתייחס המקור הנלמד

שפה זו היא . אחרת" שפה"אלא גם בתרגום של התוכן המצולם ל, "בית המדרש"של " צילום"איננו עוסקים רק ב

, פעולת התרגום של דברי הגמרא והראשונים לשפה זו. שפה מחודשת שכן היא יצירתם העצמאית של הלומדים

  .  היא התהליך היצירתי שבלימוד הבריסקאי

 21וניתן למצוא דוגמאות לצורת לימוד כזו כבר בדברי הגמרא, חיים מבריסק' דרך זו אינה חידוש של ר, כמובן

ותלמידיו הם אלו שהפכו חיים מבריסק ' ור,  היא תופסת מקום נרחב ביותר23אך בדברי האחרונים, 22והראשונים

  .אותה לדרך הלימוד העיקרית בישיבות

דהיינו שאלה עקרונית על מהותו של הנושא  - 'חקירה'לימוד הסוגיה ייפתח בדרך כלל בהעלאת , על פי גישה זו

יות להבין את הדין שבגמרא ותמצא מספר ופריורי שתי אפשר-החקירה תעלה באופן א, בדרך כלל. הנדון בסוגיה

ביחס לאותה ,  או הראשוניםא לבדוק מה באמת עמדתם של הגמרהיאמטרת הלימוד בהמשך . ינות ביניהםנפקא מ

  . חקירה

ייפתח בהצגת השאלה האם הכסף , הראשונות במסכת קידושין העוסקות בקידושי כסףלימוד הסוגיות : לדוגמא

דושין או שהוא אמצעי סמלי הניתן במעשה הקידושין ניתן כתמורה שוות ערך למה שהאיש קונה על ידי הקי

                                                            
 .ועוד, ציצית חובת מנא או חובת גברא, אישו משום חציו או משום ממונו, חצר משום יד או משום שליחות, שללמ 21
הדבר מצוי באופן , על פי ניסיוני. מוצא פעמים רבות דברי ראשונים שמזכירים בסגנונם דרך לימוד זו, הלומד המורגל בגישה זו 22

ומבאר לפיה את , שמעלה חקירה בהגדרת מהותה של שותפות:  בנדרים מהן"בדברי הר,  ראה למשל. ן"מיוחד בדבריו של הר

 .התנאים שבמשנה' מח
 .ח"קצה, ג"פמ, א"מחנ, מ"מל: שמות של אחרונים מוקדמים המרבים להשתמש בדר ך זו 23
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. 'כסף קניין'או ' כסף שיווי'האם כסף הקידושין הנו ": שפה עצמאית"שאלה זו מנוסחת בישיבות ב. לביצוע הקניין

לימוד הסוגיות הראשונות יעסוק . 24צ"ק' מ סי"ז בחו"ע והט"נחלקו הסמ, בשאלה זו ביחס לקניין כסף בקרקעות

  . אור חקירה זו בגמרא והראשונים לבבחינת המקורות

המטרה היא , להיפך. בדרך לימוד זו אנו לא מעוניינים לחדש חידושים על ידי קושיות ותירוצים, כפי שנאמר לעיל

החידוש הוא ביצירת . 25כך שמראש לא תישאר קושיה ולא יהיה צורך בתירוץ, להבין את הגמרא בבהירות כזו

אך המשך הלימוד , חידוש זה נעשה בשלב של הצגת החקירה. אליה אנו מעוניינים לתרגם את דברי הגמרא' שפה'ה

מקור מעניין המדגיש עובדה זו נמצא . מקו בלבדואינו בא להקשות ולתרץ אלא מעוניין להבין את הכתוב לע

 שיצא לאור 26'אהל תורה' שכתב בשער המאסף םבדברי', קובץ שיעורים'מחבר הספר , אלחנן וסרמן' בדבריו של ר

  :בעריכתו

המוכשרים שבהם ידמו כי עליהם . ב הנכנסים את הישיבות לא קדמה להם שום הדרכה בלימודרו"...

ר "מו' כאשר שמעתי מכ,  ובאמת לא זו הדרך-" מאכן תורה "- " לעשות חידושים"להשתדל בכל עוז 

א דאס האבען געהאט בכח נור די. מחדש זיין חידושים איז ניט פיר אונז: "ל"ל מבריסק בזה"ח הלוי ז"הגר

כוח זה , לחדש חידושים זה לא מתפקידנו{". אונזער ארבייט איז נור פערשטעהן וואס עס שטעהט. ראשונים

לומר כי עלינו להשתדל רק להבין את . ל"עכ }27...פעולתנו היא להבין רק מה שכתוב. ניתן לראשונים

 לשום תכלית  ולא28הכתוב וזה אי אפשר בלתי אם מטרת הלומד תהיה אך ורק בקשת האמת לשם האמת

  ".אחרת

נמצאת , ח מבריסק"בציטוט הקצר המובא בשם הגר. ניתן לראות באופן בהיר את יסודות השיטה, במקור זה

השונה מדרכם של , ך לימוד חדשהרמדובר בדמצד אחד בציטוט זה יש הודאה בכך ש. לדעתי תמצית של הגישה

להבין רק 'אלא , אה ליצור חידושים במובן המקובלדרך חדשה זו מתאפיינת בכך שאינה ב, אך מצד שני, הראשונים

. באופן מדויק' להבין מה שכתוב'המאפשרת , וזאת על ידי פיתוח שפה מושגית מדויקת בכל תחום' מה שכתוב

  .29אלחנן וסרמן' ח מבריסק ור"כפי שאכן הדבר בא לידי ביטוי בספריהם של הגר, זאת

                                                            
 .ז שם"ובט', ק א"ע ס"בסמ 24
 מקומם של קושיות ותירוצים בדרך הלימוד של על, 66-67' ז עמ"תשי, ירושלים, הרב שלמה יוסף זוין, ראה בספר אישים ושיטות 25

 .חיים מבריסק' ר
ל יצאו מחדש בהוצאת מכון "ארבע החוברות הנ. ד"תרפ, ברנוביץ, עורכים: יחיאל מיכל רבינוביץ'אלחנן וסרמן ור' ר, אהל תורה 26

 .ז"תשנ, ירושלים, ברית התורה
ל "קטעים מתולדות הגאון הקדוש המחבר זצוק"אמר אלא נמצא בתוך המ,  התרגום מאידיש לעברית לא נעשה על ידי 27

ל "בני המחבר הגאון הקדוש זצוק"אלחנן וחתום על ידי ' שנדפס בפתיחת כל אחד מספריו של ר" ושרטוטים מהליכותיו בקודש

 ". ד"הי
סביר , ילכפי שהערתי לע".  לשם התורה–תורה לשמה "אלחנן להבנה מסוימת של המושג ' רומז ר, נראה לי שבביטוי זה 28

, "לשם התורה"שההבדל בין הגישות השונות מקביל בהתאמה להבדלים בין גוונים שונים בהבנת העיקרון האידיאולוגי של 

 .בבסיסו הוא מוסכם על כל הגישות המתוארות במאמר, שכאמור לעיל
שטחית של ענווה בשל ירידת אפשרות אחרת היא להבין את הדברים כאמירה . כך נראה לי ברור בכוונתם העמוקה של הדברים 29

הבנה כזו . הדורות אשר משמעותה היא שבימינו אין לנו יותר מה לעיין אלא רק להיות בקיאים בתורת הדורות הקודמים
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 על פי גישה ,לתוך בית המדרש של הגמרא" נכנס"בות אישית ו הלומד מגלה מעור,בעוד שעל פי הגישות האחרות

ומנתחה על פי , המצלם את הגמרא, עליו לפעול כחוקר". מבחוץ"על הלומד להישאר במידה רבה דווקא , זו

להזדהות עם צד אחד בחקירה ולנסות להוכיח דווקא אותו , תהיה זו טעות מצד הלומד. המערכת הלוגית שבנה

גם אם במבט ראשון , ד האידיאלי ינסח את החקירה כך שתיתן מקום לכל הבנה תיאורטיתהלומ. מתוך הגמרא

לימוד כזה דומה מבחינה , מבחינה זו. וינסה לברר את הסוגיה לאור כל הצדדים שהעלה, אינה נראית סבירה בעיניו

, פריוריות-ות אמניח השער, בו החוקר בונה בשלב הראשון את כלי המחקר, 30מסוימת לפעולה של מחקר אקדמי

  .  ומנסה לבחון בשטח את אמיתותן

שעל אף , ולשים לב שניתן להבינו בכמה דרכים שונות, מאפשרת להתבונן על מושג אחד' חקירה'המתודה של ה

 היא בכך הבעיה במתודה זו. ואף קיימות ביניהן נפקא מינה להלכה, הקרבה ביניהן משקפות תפיסות עולם שונות

סוימת את דברי הגמרא והראשונים להיכנס לתוך סד של מערכת הגדרות שספק רב אם  מאלצת במידה משהיא

  . האמוראים עצמם היו מעוניינים להשתמש בהן

 - קיימת כאן הבעייתיות הנלווית לכל פעולת תרגום" תרגום"כיוון שתיארנו את הלימוד בדרך זו כפעולה של מעין 

פעמים רבות שדברי הגמרא והראשונים , לפיכך. משפה לשפהאי אפשר לתרגם אף פעם את התוכן באופן מדויק 

פעמים רבות הלומד בדרך זו מגלה כי ממקום אחד בדבריו . אינם ניתנים לתרגום אמיתי לשפה שייצרנו לעצמנו

ניתוח . של ראשון נראה שסבר כצד אחד בחקירה אך ממקום אחר נראה שאותו ראשון סבר כצד השני בחקירה

לקביעה כי , והראשונים לאור החקירה יגרום פעמים רבות לעמעום הברק החד של החקירהישר של דברי הגמרא 

ולהצעת גוונים אפורים רבים במקום ההגדרות , רבות מהנפקא מינות שהוצגו כתלויות בחקירה זו אינן הכרחיות

  .החדות שאפיינו את הצגת החקירה

ובדרך כלל קשה להכריע בראיות מתוך ,  החקירהעיקר הברק והחידוש נמצא כבר בעצם הגדרת, בנוסף בדרך כלל

אלא לכל היותר לגלות שהחקירה תלויה במחלוקת , הגמרא והראשונים שאחד מצדדי החקירה נכון באופן מובהק

באמת אשר הוא , עובדה זו גורמת לכך שהשלב של בדיקת הראיות מן הסוגיה לצדדי החקירה השונים. מסוימת

לעיתים הוא ירגיש שמיצה את הלימוד ש כך ,לקבל בעיני הלומד חשיבות משניתעלול , הוא עיקר לימוד הגמרא

ויוותר ברמה זו או אחרת על לימוד הגמרא עצמה לאור , בכך שהעלה חקירה מעניינת ביחס לנושא הנדון בסוגיה

  .החקירה שהעלה

                                                            

 
דוגמא להבנה . (אלחנן וסרמן כפי שבאה לידי ביטוי בתורתם ובספריהם' חיים מבריסק ור' מנוגדת לחלוטין לדרכם של ר

 ). א"התשס, אלון שבות, 5'  עמ159בתוך עלון שבות ', בשוב העלון' בדברי הפתיחה מוטעית בסגנון זה נמצאת
שם ניתן , כפי שמשמשת בעיקר במדעים המדויקים ובמדעי החברה, הכוונה היא להשוואה למתודה הבסיסית של מחקר אקדמי 30

בגישה זו הלומד מתייחס , ופן דומהבא. להתייחס למציאות הנתונה כאל עובדה אשר ניתן לבחון על פיה את אמיתת ההשערות

אין הכוונה , כמובן. אשר על פי ניתוחו ניתן לאמת או להפריך את ההשערות, לדברי התורה כולה כאל נתון עובדתי מוצק

גישות אלו רחוקות כרחוק מזרח ממערב . להשוות בין הלימוד הבריסקאי לדרך הלימוד של המחקר האקדמי בתחום התלמוד

 .לעסוק בהבדלים המהותיים שביניהןואין כאן המקום 
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ן להבין את דברי  מאפשרת מצד אחד נאמנות מדויקת לרצו'בריסקאית'הלימוד הדרך , למרות הבעייתיות הזו

 ובמידה רבה גם ,ומצד שני יש בה מקום לעיון ולהעמקה, "תפקידנו אינו לחדש חידושים"הגמרא והראשונים 

 כבשה את עולם הישיבות בדורות 31נראה שגישה זו בגוונים שונים, ואכן.  הטמון בעצם המתודה,לחידוש

  .וכמעט בכל שיעור בעיון מקובל להשתמש במתודה זו, האחרונים

  

  

  

  

  

  

  

                                                            
המקבילים , יש צורך לחלק גם אותה לשלושה גוונים שונים, והמקום הנרחב שהיא תופסת בישיבות, בשל מרכזיותה של גישה זו 31

  . במידה רבה לשלושת הגישות הנידונות במאמר

ור עיוני יפתח תמיד בהצגת החקירה שיע, באופן זה. מיישמת באופן מובהק את המודל שתואר בגוף המאמר, גישה ראשונהגישה ראשונהגישה ראשונהגישה ראשונה

בדרך כלל תוך , וימשיך בבדיקת ראיות בגמרא לצדדי החקירה השונים, ובהצגת הצדדים באופן אפריורי, המתבקשת בנושא

כפי שנראה מספרי שיעוריו של הרב , נראה לי שכך מקובל ללמוד בישיבת הר עציון. ניסיון לתלות מחלוקות שונות בחקירה זו

  . של הרב דני וולף' מנחה לאהרן'או מהספר , ליכטנשטיין

משלבת בין הגישה של הקושיות והתירוצים לגישה , שבה נוקטים בדרך כלל בספרי חידושי ראשי הישיבות, גישה שנייהגישה שנייהגישה שנייהגישה שנייה

מופיע , בשלב זה. אלא בלימוד הסוגיה באופן שיוביל לקושיה מסוימת, השיעור לא יפתח בהצגת החקירה, בדרך זו. הבריסקאית

השימוש במתודת החקירה מופיע רק , כלומר...". נראה שיש לחקור, ובהקדם התירוץ לקושיה זו"רך כלל משפט בסגנון של בד

בכך שאחרי , שימוש בדרך זו פותר את הבעייתיות שהוצגה בגוף המאמר, מבחינה טקטית חינוכית. בשלב של התירוץ לקושיה

, באופן זה הסוגיה הוצגה מראש באופן התומך באחד מן הצדדים.  הסוגיההצגת החקירה הלומד אינו רואה חשיבות רבה בבירור

אני מסופק אם מדובר רק , אכן. והצגת הצד השני והבנת הסוגיה על פיו מופיעה כתירוץ לקושיות על ההבנה הראשונה

ת אלא רק אם הדבר לפיו אין ערך להעלאת חקירות תיאורטיו, או שהם רואים בכך עניין מהותי, בטקטיקה של העברת השיעור

  . על ידי הקושיות העולות ממנה, נובע מכך שהסוגיה עצמה מאלצת אותנו לעשות זאת

פגשתי בשיעוריו של , קרובה במידה רבה לגישה השלישית שתוצג בהמשך המאמר, אשר כפי שנראה בהמשך, גישה שלישיתגישה שלישיתגישה שלישיתגישה שלישית

באופן , בדרך כלל באופן אובייקטיבי ומרוחק מעטהצגת החקירה נעשית , כפי שתיארתי לעיל. ר הרב אליהו בלומנצווייג"מו

ב היא "דרכו של הרא. אך אינו מאפשר להשתכנע מההיגיון הפנימי שבהן, שאמנם מאפשר להבין את ההבדל בין שני ההבנות

אלא מרחיב בהסברתן באופן שמסביר את ההיגיון , שבעת הצגת חקירה מסוימת הוא אינו מסתפק בהצגת הצדדים השונים

שלב הצגת החקירה יתפוס בדרך כלל כמעט את כל , באופן כזה.  של כל צד ומשכנע את השומע בצדקתו של אותו צדהפנימי

אך הצגת החקירה תהיה כזאת שמעמיקה מאוד , והשלב של בדיקות הראיות יידחה ללימוד העצמי של התלמידים, השיעור

כמובן הדבר דורש .  כאילו אי אפשר לחשוב אחרתנראה, ב מסביר צד מסוים"בהסברת כל אחד מהצדדים כך שבעת שהרא

  .ולא להסתפק בהגדרת ההבדל והניגוד שבין צדדי החקירה, כאילו רק הוא קיים, להציג כל צד בפני עצמו
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  32 דרכו של הרב מרדכי שטרנברג-הגישה השלישית 
 בו הוא משתכנע מהרעיון המופיע ,33 רואה את עיקר העיון בתהליך פנימי העובר על הלומדהשלישיתגישה ה

זו הופכת להיות גם דעתו שדעה אלא , בגמרא או בראשונים באופן שאינו רק יודע לצטט דעתה של הגמרא

  . 34האישית

שבעוד שבלימוד רגיל אנו מסתפקים בתשובה חיובית לשאלה האם עמדתה של הגמרא , ניתן לומרבניסוח אחר 

הציפייה היא . 35הכרחיתהכרחיתהכרחיתהכרחיתאנו דורשים תשובה חיובית לשאלה האם עמדת הגמרא היא  על פי גישה זו, אפשריתאפשריתאפשריתאפשריתהיא 

  . ואין מקום לסבור אחרת,מסביר מדוע זו האפשרות היחידה הנכונההלהבין את הגמרא באופן 

                                                            
כך , "לימוד בשיטת הרב מרדכי"אמנם בישיבות רבות מקובל הביטוי של . התלבטתי רבות האם להגדיר כך את שמה של גישה זו 32

מועד , כל ניסיון להגדיר באופן טיפולוגי דרך מסוימת ולתמצת אותה בקיצור רב, מצד שני. חסת אליו במידה רבהשדרך זו מיו

תוך הימנעות מלשאול את , ה בין החיים"כאשר מייחסים שיטה לאדם הנמצא ב, הדבר בעייתי במיוחד. מראש לחטוא לאמת

, א"ר הרב מרדכי שליט" זכיתי להיות ממש מתלמידיו של מושאני כמחבר המאמר לא, לפיכך עלי להבהיר. דעתו על הדברים

אף , לאור זאת. בסך הכול ישבתי בשיעוריו בישיבה במשך שנה אחת ושמעתי שיעורים נוספים בקלטות ובהזדמנויות נוספות

ר  "ו של מואני מסופק אם יהיה זה הוגן לראות בדברי ביטוי נאמן ומדויק של גישת, שיש ערך חשוב להצגת הגישה במאמר זה

  . א"הרב מרדכי שליט

האחת נקראת , א על דרך הלימוד"בשנים האחרונות נדפסו שתי חוברות המעובדות על פי שיעורים שנתן הרב מרדכי שליט, אכן

מעובד ,  שיעור בדרכי לימוד התורה–חפצו ' בתורת ה"והשנייה , י הישיבה הגבוהה בתל אביב"ויצאה ע" לעסוק בדברי תורה"

. י ישיבת אור עציון"י המכון התורני שע"שיצאה ע, "א שניתן בישיבת אור עציון"ורו של הרב מרדכי שטרנברג שליטעל פי שיע

כיון שדברי בגוף המאמר מבוססים בעיקר על הנכתב , לאור זאת". הרב עבר על החוברת לפני הוצאתה"בחוברת זו אף נאמר ש

  ".  של הרב מרדכי שטרנברגדרכו"הרשיתי לעצמי להגדיר גישה זו כ, בחוברות אלו

מרדכי כי בעצם עריכת ' עלי להסתייג מייחוס וודאי של האמור בחוברות אלו לשיטתו של הר, אמנם למרות האמור לעיל

תוך התעלמות מהעובדה שבשתי החוברות , הדברים באופן המלקט מתוך החוברות את היסודות הנוגעות לדרך הלימוד בפועל

, א"שכן נראה שבעיני הרב מרדכי שליט, קיימת בעייתיות מסוימת, י והרוחני ללימוד התורהרוב הנאמר עוסק ביחס הנפש

יש לראות בדברים רק ניסיון מוגבל שלי לתאר את הפן , לפיכך. ואין מקום להפריד ביניהם, הדברים ארוגים ותלויים זה בזה

  .א"המעשי של דרך הלימוד של הרב מרדכי שליט

. היא היותר חשובה, א"של רעק', של תוס, י"של רש, ההתחברות לבית המדרש של הגמרא: "9'  עמ"לעסוק בדברי תורה"ראה  33

אבל הוא ,  אמנם חשובות מאוד המסקנות–א "א וייתנו לו את המסקנות של רעק"אם אדם יישאר מחוץ לבית המדרש של רעק

 ועשיתם – ועשיתם אותם – ההשתנות מפני שזה הוא עיקר השמחה ועיקר. הוא בעצם יישאר בחוץ, בעצם יישאר אומלל

ודאי שכל מה שאדם לומד בתורה פועל . התמלאות, השתלמות, ללמוד תורה זה בעצם תהליך של השתנות, ל"אומרים חז, אתם

עיקר ההתמלאות באמת , עיקר ההתעשרות הפנימית, אבל עיקר ההשתנות. כל מסקנה בתורה, כל ידיעה בתורה, את פעולתו

  .עובר תהליכים בלימוד תורה, מתפעל, נפעלהיא העובדה שאדם 

ששימשה בעולם , ראש ישיבת גרודנה, שמעון שקאפ' יש מקום לטעון כי שורשיה של גישה זו מצויים בדרך הלימוד של ר 34

', מה'חיים המתמקד רק בשאלה ה' מקובל לומר כי בניגוד לדרכו של ר. לגישה הבריסקאית" אופוזיציה"כמעין , הישיבות הליטאי

, ולהופכם לחלק מדעתי האישית, היכולת להשתכנע מדברי הגמרא, כמובן. 'למה'שמעון הדריך את תלמידיו לעסוק בשאלת ה' ר

שמעון ' מרדכי שטרנברג לבין ר' ניתן אף להצביע על קשר של לימוד בין ר. 'מה'י הבנת ה"ולא ע' למה'י הבנת ה"אפשרית רק ע

, השיטתיות, אכן. שמעון' שהוא מתלמידיו של ר, הרב מישקובסקי, ר חסידיםדרך רבו של הרב מרדכי בישיבת כפ, שקאפ

שגם אם נתפתחה , הם ייחודיים לדרכו של הרב מרדכי שטרנברג, וההשלכה המעשית לאופן הלימוד המוצגים כאן בגוף המאמר

 . היא דרך בפני עצמה, שמעון' מתוך דרכו של ר
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תפקידך אינו . השאלה האם אני מסכים לדברי הגמרא נחשבת כשאלה לא לגיטימית, י הגישות הקודמותתעל פי ש

כל תפקידך בלימוד בנוי על קבלה ללא הסתייגות . אלא לקבל את דברי הגמרא כפי שהם, להסכים או לא להסכים

השאלה אם . העלאת קושיות ותירוציםאו של , "תרגום"שלאחריה תוכל להמשיך לשלב נוסף של , של דברי הגמרא

אני מסכים לדברי הגמרא נחשבת לשאלה לא לגיטימית מפני שהגמרא אינה זקוקה להסכמתי כדי להיחשב 

  . שהיא בודאי נכונה בלי שום קשר לשאלה מה אני חושב עליה, דברי הגמרא הם חלק מתורת אמת. אמיתית

 השאלה האם הלומד יאז,  אלא בתהליך העובר על הלומד,אם איננו מתמקדים בתהליך העובר על הגמרא, אמנם

 :משמעותה של השאלה הזו היא. הצליח להשתכנע ולהסכים לדעתה של הגמרא או לא הופכת לשאלה קריטית

האם האדם  רק יודע לצטט את דברי הגמרא מבחוץ או שהוא קנה את דברי התורה באופן שהם הפכו להיות חלק 

  .בלתי נפרד ממנו

. י דעות חולקות במקבילתהוא כמובן לא יכול לעשות זאת ביחס לש, עם הסוגיה" להסכים" מעוניין כאשר האדם

דרך לימוד זו מחייבת את הלומד . מסקנה במקביללו" אאמינ -א והו"הוא אפילו לא יכול לעשות זאת ביחס ל

רק לאחר . 36ומה מסוימת וכדאוא אמינובה, בדעה מסוימת, להתמקד בכל שלב בלימודו בשורה אחת בגמרא

ולשאול את עצמו מה , הוא יכול לעבור לדעה אחרת או לשלב אחר בסוגיה,  מצליח להשתכנע מדעה זוהלומדש

מה חושבת , מדוע מערכת שלמה של הנחות מובילה בהכרח לדעה מסוימת, אם הבנתי כל כך טוב. בדיוק השתנה

זאת בניגוד . 37וכדומה, ה בדיוק השתנה בתירוץמ, אם הבנתי את קושיית הגמרא כל כך טוב. על כך הדעה החולקת

  .שמעוניינת להעלות מראש את מכלול האפשרויות ולקבל מבט כללי על כל הסוגיה בבת אחת, לגישה הבריסקאית

מובילה לדרך מסוימת , כניסיון להשתכנע מדברי הגמרא ולהפכם לחלק מדעתי האישית הגדרה זו של מהות העיון

  :38ניתן לתמצת את דרך הלימוד הזו בהגדרה שנונה ששמעתי פעם.  להלןכפי שנפרט, באופן הלימוד

                                                            

 
זה מחוייב זה מחוייב זה מחוייב זה מחוייב , , , , שום דבר מדברי תורה לא בא במקרהשום דבר מדברי תורה לא בא במקרהשום דבר מדברי תורה לא בא במקרהשום דבר מדברי תורה לא בא במקרה.  כי זה לא מתבקש–מיתי כל הדברים המקריים הם לא א: "14' שם בעמ 35

כל ההדגשות בציטוטים מדברי הרב . ('יודע'אז הוא לא ,  אם אדם יודע שפטור אבל הוא לא יודע למה מחוייב שפטור....המציאותהמציאותהמציאותהמציאות

 ).הינן במקור, מרדכי שבחוברות
להבין אוו , לחוד ולהתבונן בו' אלא צריך לקחת את א, יחד'  ד-' ג- ' ב-'שאין לקחת את א, הדרך היחידה היא: "15' שם בעמ 36

 ...".ואני חושב שזה בכלל לא דבר אפשרי בעולם, יחד' וד' ,ג' ,ב', אי אפשר להבין את א. 'ב- ולהמשיך ל, ולהגדיר אות
תמקדו יותר במסקנות בניגוד לגישות אחרות שי, על התהליך הלימודי להתמקד בעיקר בשקלא וטריא של הסוגיה, לאור זה 37

שהשקלא וטריא של הגמרא הוא , אני חושב : "9' בעמ" לעסוק בדברי תורה"כפי שנאמר בחוברת . ובכללים העולים בסוגיה

הרבה יותר חשוב . למרות שמאוד חשוב להגיע למסקנות, ולא כל כך במסקנות, המקום האמיתי שבו מתרחש עמל התורה

צריך להיות שותף לשקלא וטריא . להיות עיקר העמל ועיקר השקידה של כל אחד מאתנוזה צריך . להיות עסוק בשקלא וטריא

  ". לשקלא וטריא של הסוגיה, ס"של הש

הגמרא כמובן מלאה בניסיון לתרץ . לדרך הלימוד של כל אחת מהגישות ניתן למצוא דוגמאות כבר בגמרא עצמה, כפי שהערנו לעיל

יהיו בעיקר בשקלא , הדוגמאות בגמרא לגישה זו. המופיעות בגמרא" חקירות" למעין ואף הבאנו דוגמאות, סתירות בין מקורות

 .א והמסקנה"בין ההו, ובתהליך שעובר רעיון בגמרא, וטריא שבגמרא
, במהלך שבוע ישיבה באחת הישיבות, ב"ר הרב מרדכי שטרנברג שמעתי בהיותי תלמיד כיתה י"הגדרה זו לדרך הלימוד של מו 38

אך , ג"ראש ישיבת ר, נדמה לי ששמעתיה מהרב יהושע שפירא. יון בנושא דרכי הלימוד של הישיבות השונותכאשר התקיים ד
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אם .  מה היית אומר בעצמך לולא השורה הזו הייתה כתובה:עליך לחשוב, לפני לימוד כל שורה בגמרא

? מה באה הגמרא לחדש, פשיטא: עליך לשאול, בדיוק את מה שהגמרא אמרה, מתברר שהיית חושב לבד

, באופן זה. 39מדוע חשבה הגמרא אחרת מדעתך, עליך להקשות, אחרת מהגמראואם מתברר שהיית חושב 

  . ובכל מקום יש מה להעמיק ולעיין, אין שורה בגמרא שאין בה קושיה

אלא להיפך , לא כמסקנה של הלימוד. היא הניסיון לגבש את דעתי העצמאית, הנקודה הבסיסית בדרך הלימוד הזו

ואני יודע שדעתם של ,  שאני יודע שהיכולת שלי לחוות דעה היא מוגבלתלמרות העובדה. 40כשלב מקדים ללימוד

אני צריך , אני מבין שכדי להצליח להשתכנע מדבריהם, בכל זאת, האמוראים בודאי אמיתית ועמוקה יותר מדעתי

  .  ולבחון אותה לאור דברי הגמרא והראשונים41עלי לנסות לקבוע עמדה משלי. לקחת חלק בדיון

לאחר קביעת העמדה .  מה שקורה לי אלגמראב קרהממה ש,  את מוקד ההתרחשותסיטהשלי מקביעת העמדה 

, אלא בעיבוד העמדה השכלית שלי, איני עוסק יותר בעיבוד דברי הגמרא באמצעות העיון השכלי שלי, שלי

האם עלי לנסות לבחון , אם זכיתי לכוון לדעתה של הגמרא, בתהליך כזה. באמצעות המפגש עם דברי הגמרא

. אגלה שיש לה מה ללמד אותי, או שעל ידי התבוננות מדוקדקת יותר בדברי הגמרא כיוונתי לדעתה באופן מדויק

עלי לברר את הנחות היסוד שלי ואת דרכי החשיבה שהובילו אותי , אם לא זכיתי לכוון לדעתה של הגמרא

  .42 נכונותןולבחון מחדש בכנות ובענווה האם כול, למסקנתי

                                                            

 
כאשר נפגשתי מקרוב עם דרך לימוד זו גיליתי שהגדרה קצרה זו מהווה תמצית קולעת של , במהלך השנים. אינני בטוח בכך

  .השיטה

הקושיה , אמנם. דרך הלימוד הקלאסית של הקושיות והתירוציםאנו לכאורה חוזרים במידה מסוימת ל, על פי הגדרה זו 39

, על פי הגישה הנוכחית. כאשר עמדתו של הלומד אינה נחשבת לצד בדיון, הקלאסית עוסקת בסתירה בין שני מקורות קדומים

 מהווה קושיה והעובדה שקיימת סתירה בין דעתו לבין דברי הגמרא והראשונים, עמדתו של הלומד עצמו היא גם כן צד בדיון

. הקושיה היא באמת על הגמרא, בקושיה הקלאסית. באמת קיים הבדל מהותי בין שני סוגי הקושיות, להבנתי. בפני עצמה

הגמרא עצמה , בקושיה של סתירה בין דעתי לדעת הגמרא. ולהצילה מהקושי, ואני הלומד אנסה ליישב אותה, הגמרא קשה

עלי להעמיק את , ואני מבין שכדי לתרץ את מה שקשה לי, הגמרא קשה לי. גמראאלא לי הלומד קשה עם דברי ה, אינה קשה

 .תפיסת עולמי ולשנות את הנחות היסוד שלי באופן שלא יסתור את דברי הגמרא
אז כשהוא פותח את המשנה . יוסי נחלקו במשנה באיזה מחלוקת' מאיר ור' ר: לדוגמה: "26' חפצו בעמ' בתורת ה" ראה בחוברת  40

אדם אחר יעצור . נמשיך הלאה. י אומר חייב"מ אומר פטור ור"אז הוא יודע שר, טוב: הוא אומר. י נחלקו"מ ור"ר: רואהוהוא 

וכי יש לי מה ? מה אני הייתי אומר: או במילים אחרות? מי צודק לכאורה? י אומר חייב"מ אומר פטור ור"מה הפשט ר: ויגיד

לאט לאט צריך להגיע למצב ,  אז זה בדיוק המצב שלי בתורה– אין לי מה לומר ואם. אז אולי אין לי מה לומר, נבדוק? לומר

 ".ואז אני אלך ואהיה יותר עשיר, שיהיה לי יותר ויותר מה לומר
ואני לא חושב שהוא לא , אני לא חושב שהוא נכון. יש מצב שאני יודע אבל אין לי שום דעה: "11' עמ" לעסוק בדברי תורה " 41

לעולם אי אפשר . אז אני נמצא בפנים, אז אני כבר מבין אותו, אם אני חושב שהוא לא נכון. ני לא מבין אותו א–כלומר , נכון

ופירושו של , כל דבר שאדם פוגש הוא צריך לשאול את עצמו אם הוא מבין אותו. להמשיך בלימוד בלי לקבוע את העמדה הזו

 ".אם הוא מסכים לזה או לא, דבר
כנראה , סימן שזה לכאורה לא נכון מה שאמרת,  סימן שאתה צריך לתקן משהו–י הבין אחרת "אה שרשאתה רו: "17' שם בעמ 42

אלא מוכח שמה , "אומר אחרת"י " לא שרש–? אם כן מה מוכח. 'כי לפי הנקודה הזאת מתחייב להגיד אחרת וכו, בנקודה הזאת

י כן "אלא מתברר שרש, ין שלא הכרח לומר כך דווקאאתה מתחיל להב, אתה מתחיל ללמוד אחרת, אם כן. שהבנת הוא לא נכון
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לפעמים אגלה . ועלי לנסות לשנותה, קנה תהיה שכל תפיסת העולם שלי מנוגדת לדברי הגמראלעיתים המס

ובעזרת הגמרא , אך בפרט מסוים לא דייקתי בהגדרותיי, שמערכת ההנחות הבסיסית שלי תואמת את דברי הגמרא

לי הייתה באופן ולעיתים אגלה שהנחות היסוד שלי כל כך מוצקות עד שכנראה הטעות ש. אלמד להגדירו במדויק

תהליך , בכל מקרה. ואנסה לבדוק האם ניתן לפרש את הגמרא אחרת באופן שלא יסתור את סברתי, קריאת הגמרא

הם באופן שיגרום להם להיות קרובים יותר לתפיסותי, כזה עוסק בניסיון לבחון את תפיסותיי והנחותיי

נעשית צורת , כך שככל שהאדם לומד יותרהדבר גורם ל, בתהליך מצטבר.  של הגמרא והראשוניםהםוהנחותי

וממילא ביותר ויותר מצבים הוא , "שכל של תורה"ל והוא קונה "החשיבה שלו קרובה יותר לצורת החשיבה של חז

  . 43זוכה לכוון לדעתם של הגמרא והראשונים

כנע מדברי  להקשיב ולהשת44 והחופש הפנימי, הפתיחות, הענווההם,  ללימוד בדרך זוים הכרחיםתנאי, כמובן

המגמה חייבת . ואף לא להגדרת חקירות מקוריות 45לימוד כזה אינו יכול להיות מכוון לייצר חידושי תורה. הגמרא

על הלומד ,  האישיתגם בשלב של קביעת העמדה. להיות רק להקשיב ולהשתכנע מדברי הגמרא והראשונים

כפי , חידוד אלא לנסות להציע את מסקנתו מפני שיש בה איזו הברקה ו46להיזהר שלא להציע עמדה ספקולטיבית

  .  לו כאשר הוא מנסה לחתור לאמיתה של תורהיתנראהיא ש

ומנסה לתת את המקום הנאמן ביותר , דרך לימוד זו מצמצמת מאוד את המקום ליצירתיותו של הלומד, מבחינה זו

יהם תפקידנו אינו לחדש לפ, חיים מבריסק שצוטטו לעיל' דבריו של ר, מבחינה זו. לדברי הגמרא כפי שהם

ההבדל בין הגישות יהיה בהגדרת . רלוונטיים ביתר שאת גם לפי גישה זו, אלא רק להבין מה שכתוב, חידושים

הכוונה היא לתרגם את משמעות הכתוב למערכת , על פי הגישה הקודמת". להבין מה שכתוב"התפקיד של 

 הכוונה היא לתהליך של , לעומת זאת,על פי גישה זו). 'חקירה'ה(ההגדרות שאנו יוצרים בהתבוננותנו במושג 

גישה זו , מבחינה מסוימת. עיבוד העמדות שלנו באופן שיביא אותנו להסכים הסכמה אמיתית עם דברי הגמרא

                                                            

 
כל הלימוד הוא תהליך מתמיד של התמודדות בין כל מה שאתה פוגש ובין מה . ואולי תשתכנע, אולי גם תבין מדוע, סבור אחרת

 ".והתהליך הזה מסדר את כל הסוגיה, שלמדת עד עכשיו
, מיתי הוא לא מה שראובן בן שמעון ינסה להיזכר מה הוא למד אתמולגם הזיכרון הא: "28' בעמ" חפצו' בתורת ה"ראה בחוברת  43

הלוואי שכל דברי . הוא כרגע אומר מה שהוא חושב: וזה המצב השלם של תורה. כששואלים אותו, מה הוא למד לפני שנה

 זה לא –דברי תורה  לזכורלזכורלזכורלזכור, מנסה לשחזר, אבל המצב הזה הוא שכרגע הוא לא מנסה להיזכר מאתמול, תורה יהיו מצויים בפינו

 ". דברי תורהלדעתלדעתלדעתלדעתצריך פשוט . די
 בלא כל סייג וללא שום –לרצות לשמוע , לבוא כדף חלק, היכולת להיפתח: "4' בעמ" לעסוק בדברי תורה"ראה בחוברת  44

 בנו יש.  אכפתיות אחת ויחידה–והיא מבחינה רבה , היסוד הוא הגישה הנפשית והנשמתית, היסוד לה הוא הענווה, מגבלות

לומדים , אבל כשניגשים ללמוד תורה אנו ניגשים ללמוד את הרצון, לא צריך למחוק שום רצון כשלעצמו, ובצדק, הרבה רצונות

אנו לא הולכים לחפש בתורה , שהכתבנו לעצמנו' מסומן'לא בשביל שום רצון , לא כדי לשרת שום רצון אחר. את הרצון

, מבקשים שהיא תאמר לנו, מבקשים את התורה, ה"אנו מבקשים את הקב. תורהתשובות על משהו שאותו כבר ביקשנו לפני ה

 ...". הנשמתי שלנו ללימוד הוא בלא שום מחויבות קודמת–הפתחון הנפשי , ממילא. שבה נתמלא, שאותה נבין, שאותה נלמד
 ". דברי תורהאלא לקנות, המטרה האמיתית אינה ליצור דברי תורה: "18' עמ" חפצו' בתורת ה"ראה בחוברת  45
שמעתי . צריך מאוד להיזהר מהשערות... לא לעסוק בהשערות שאין להם בסיס: "23' עמ" לעסוק בדברי תורה"ראה בחוברת  46

 ". לא מה שאפשר לומר אלא מה שמוכרחים לומר, ל שאמר לי להיזהר לומר"ה זצ"מהרצי
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שכן הגישה הבריסקאית משאירה ללומד מקום לכל , מצמצמת את היצירתיות עוד יותר מהגישה הבריסקאית

, על הלומד רק להקשיב לדברי הגמרא  ועל פי גישה זו,פיה הוא מתבונן בסוגיהל', חקירה'הפחות לייצר את ה

  .את עמדתו על פיהם" ליישר"ו

גורם לסוג , "להבין מה שכתוב"בעוד שבגישה הבריסקאית הניסיון להימנע מחידושים ולהתמקד ב, אמנם מצד שני

המוקד עובר אל הלומד , כאן. פוך לחלוטיןעל פי גישה זו המוקד הוא ה, של ריחוק אובייקטיבי והתבוננות מבחוץ

בהכרח תגרום לכך , עובדה זו. וכל תהליך הלמידה הוא תהליך של שינוי פנימי שהוא סובייקטיבי לחלוטין, עצמו

  . 47יוביל אותו לחידושי תורה רבים סביר שלימוד בדרך זו, שלמרות שכוונתו של הלומד אינה לחדש חידושים

חייבת להוביל לגוון , לדברי הגמרא כצופה אובייקטיבי אלא שומע אותם באזנו שלוהעובדה שהאדם אינו מקשיב 

זו תוצאה טבעית , כמובן. שהוא תוצאה של המפגש שבין עולמו של הלומד לבין הסוגיה, חדש של הבנה בסוגיה

רי  כך שמטרת הלומד צריכה להיות רק להקשיב ולהשתכנע מדב.ולא מגמה מודעת ומכוונת שלו, של התהליך

 נהאי,  זה שעבר תהליך בעקבות המפגש עם הגמרא ומסקנת הלימוד היא מסקנה שלוהואהואהואהואאך העובדה ש, הגמרא

 על התוצאה של השפעהלא תהיה שום ,  ולהנחותיו המוקדמות, שלולדרכי החשיבה, לעולמו, שלאישיותותפשרמא

ואינה מהווה , גוון המיוחד שליהיא בהכרח מקבל את ה, כאשר דעתה של הגמרא הופכת להיות גם דעתי. הלימוד

  .48רק שכפול של דעת הגמרא בתוך הראש שלי

קיים שילוב מיוחד המאפשר מצד אחד ענווה גדולה ורצון כנה רק להקשיב  ניתן לומר שבדרך לימוד זו, על פי זה

ת של מעורבות ואכפתיו, ומצד שני, מתוך נאמנות מוחלטת וללא רצון להוסיף כלום, לדברי הגמרא והראשונים

 על ידי המפגש החי שבין הלומד לבין 49הלומד בתוך הסוגיה באופן שגורם לגילוי של פנים חדשות בתורה

  .51ומאפשר את צמיחתה והתחדשותה של התורה שבעל פה, 50הסוגיה

                                                            
 דווקא מתוך מה שכל אחד מאיתנו ישתדל להקשיב את מופיעה, אם כן, המציאות של תורה: "24' עמ" חפצו' בתורת ה"ראה  47

וכל אחד . להכיל אותו, להבין אותו, ולשמוע אותו זה לקבל אותו,  אבל לשמוע אותו- 'להקשיב את דבר ה. הבא אליוהבא אליוהבא אליוהבא אליו' דבר ה

 שאין וכל אחד ואחד מאיתנו הוא חידוש גדול. וזה חידוש גדול. שונה לגמרי, ואחד מאיתנו מכיל דברי תורה באופן שונה

ואפילו הלל לא יכול , ושמעון לא יכול לעשות את זה,  לא היה דבר כזה בעולם עד עכשיו–ראובן שמכיל דברי תורה . כדוגמתו

 ".וגדולי ישראל לא יכולים לעשות את מה שראובן זה יכול לעשות, לעשות את זה
אליעזר הגדול ' ל שר"וידוע המאמר השני של חז. ..אליעזר הגדול שלא אמר דבר שלא שמע מפי רבו' כתוב על ר: "20' שם בעמ 48

ועוד כותבים , )204'עמ(ה "במאמרי הראי" אבני נזר"ל מדבר על זה בהספד על ה"הרב זצ. אמר דברים שלא שמעתן אוזן מעולם

: סוף וב–" חפצו' תורת ה: "ונראה שזה המגע הנפלא בין הרישא של הפסוק לסיפא. אלו לכאורה שני מאמרים סותרים. על זה

אלו לכאורה שני ? הייתכן, והוא אמר דברים שלא שמעתן אוזן מעולם, אליעזר לא אמר דבר שלא שמע מפי רבו' ר". ובתורתו"

, אליעזר הגדול שמע זאת מפי רבו' שרק ר,   זה מובן מאליו–ל אלו כאחד "אבל אם נגיד את שני מאמרי חז. מאמרים סותרים

הוא לא אמר דברים שלא שמע . אולי גם רבו לא שמע זאת בתוך דברי עצמו: כלומר, "בומפי ר"ואולי אפילו רבו לא שמע זאת 

זה בעצם . בדברים שהוא שמע מרבו, ורק האוזן שלו שמעה את זה,  אבל הוא אמר דברים שלא שמעתן אוזן מעולם–מפי רבו 

  ". והוא דבר כל כך פשוט, ל אלו"מה שכתוב פה בשני מאמרי חז

הדבר . לשמוע באזנו, וצריך, ומה שכל אחד ואחד מאיתנו יכול, אליעזר הגדול שומע באזנו' ו לעניין מה שרעברנ: "22' ושם בעמ

כפי , לא רק להקשיב. באזנובאזנובאזנובאזנואם לא ישתדל אדם להקשיב , כי לא ניתן להגיע לזה בסדר הלימוד. הזה מחייב מאוד בסדרי הלימוד

 ". וווולהקשיב באזנלהקשיב באזנלהקשיב באזנלהקשיב באזנאלא , לחדד את ההקשבה, שדיברנו עד עכשיו
שמקורו "  לשם התורה–תורה לשמה "כי סביר שההבדל בין הגישות השונות קשור לגוונים שונים של המושג , הערנו לעיל 49

, ה קוק למושג זה"נראה שהבסיס לגישה בה אנו עוסקים נמצא בפרשנותו של הראי, על פי זה. ין'חיים מוולוז' בדבריו של ר
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  אחרית דבר
הספר ". קיםו לימוד גמרא כבקשת אל-בתורתו יהגה "ר "נפגשתי עם ספרו של הרב שג, מאמרבמהלך כתיבת ה

המשלבת בין מתודות , ומציע גישה חדשה משלו, ר באופן דומה את הגישות השונות ללימוד הגמרא בעיוןסוק

  .מחקריות לחיפוש משמעות רלוונטית לעולמו של הלומד

וזאת מתוך הבנה לפיה , מתוך רצון לחפש את זו המתאימה לבני הציונות הדתית, הספר סוקר את הגישות השונות

ר "מראה הרב שג, על פי זה.  והמתודה של הלימוד, המוטיבציה,מה בין האידיאולוגיהצריכה להיות קיימת התא

בשל הפער בין האידיאולוגיה שמאחוריהם , כיצד מתודות שונות אינן מתיישבות בעולמו של הצעיר הציוני דתי

  .לתפיסת עולמו

                                                            

 
ת 'חכמה הוא רצון השיה כי מציאות".  לשם התורה-תורה לשמה "ענין ): "'ה אפסק' פרק ב(המופיעה בספר אורות התורה 

שמצד היותנו שקועים , י אם מצדנוכ ואין החסרון, חמדה ומעולה מכל מה שאפשר להחשבנ והיא מציאות יותר, בפעל' שתהי

הבא מצד ' י כפי רצונו יתיא הגילוי האלהה  וחכמת התורה הרי. ל ענין וחוזק ועילוי מציאותהכ בגוף אין אנו מכירים

אור ה ובודאי אינו דומה, פעל את מציאות חכמתה מצד נפשוה והנה כל הלומד תורה הוא מוציא מהכח אל. תלמודנוו  עבודתנו

וכיון , למודוב ואם כן הוא מגדיל התורה ממש, התחברותה לנפש אחרתמ המתחדש מצד חיבור התורה לנפש זו לאור הנולד

, גילוי מציאותוב ת"שרוצה השי, ילמד האדם מצד אהבתו את האור הגדולש הדרך הישר הוא, ורהה רוצה שיגדיל ת"שהקב

  ". שהוא ודאי הגדלת התורה ממש באור כפול, תורהב ומכל שכן לחדש. שיתגדל יותר ויותר

אלא לימוד , לא כלימוד לשם לימוד או לימוד לשם ידיעת האמת, " לשם התורה-תורה לשמה "הרב קוק מסביר את הביטוי 

מסביר הרב שכל לומד מוציא אל הפועל ענף חדש של התורה מפני , לפי זה. לשם הופעתה של התורה והוצאתה אל הפועל

  .שעצם התגלות התורה אליו באופן המיוחד לו היא חידוש תורה שלא זכה להופיע בעולם עד היום

תורת התנאים הבנה הנראית לנו כמנוגדת לפשטם של שבה בתורתם של האמוראים מקבלת , פעמים רבות אנו פוגשים תופעה 50

היו מי שתופעה . וכדומה' חסורי מחסרא'ב, הדבר בולט כאשר הגמרא עושה שימוש באוקימתות דחוקות. דברי התנאים עצמם

זו הובילה אותם למסקנה שהאמוראים למעשה חלקו על התנאים וראו איזה צורך פורמאלי להביא להתאמה בין דבריהם לדברי 

הבעייתיות שבמסקנה מעין זו בולטת , על אף שניתן להביא אי אלו מקורות תורניים הנותנים גיבוי חלקי להבנה זו. התנאים

  . וברורה

הם עשו זאת באופן סובייקטיבי , ניתן בהחלט להסביר כי כאשר האמוראים באו ללמוד את דברי התנאים, לאור דברינו כאן

לפעמים הגיעו למסקנה שמשנה חלק , סו לבחון את הנחותיהם לאור דברי התנאיםוכאשר ני, ומתוך הנחות היסוד שלהם

ויש צורך להידחק בלשון המשנה , אך לפעמים גם למסקנה שהקריאה הפשוטה בדברי המשנה אינה הקריאה היחידה, מההנחות

 .כדי להימנע ממה שהיה ברור להם שהוא בלתי אפשרי בסברא
המתארים את מאפייניה של צורת לימוד אחרת " תורת ארץ ישראל"ה קוק ביחס ל"של הראיניתן להבין כי דבריו , כך למשל 51

לחיבור הלכה , שדברים אלו לא באו לדרוש מאיתנו לעשות מאמץ יזום ומלאכותי, ניתן להבין. העתידה להתחדש בארץ ישראל

עתיד להתרחש כאשר תורת הדורות אלא לתאר את ה, כדוגמת דרך הלימוד של ישיבת מעלות המכונה בשם זה, ואגדה למשל

, העובדה שבדור הגאולה צומחים תלמידי חכמים אשר אופיים.  ישראליים באופיים-תופיע דרך תלמידי חכמים ארץ , הקודמים

והם נאמנים לעצמם ואישיותם ולא , ותפיסת עולמם שונים בהרבה בחינות מתלמידי החכמים שבדורות הקודמים, אישיותם

תגרום וכבר גורמת ממילא להופעתם של פנים חדשות בתורה שלא נתגלו בדורות , רכי הלימוד שבגלותמנסים לחקות את ד

אלא להבין להפנים ולחיות את אותה התורה שבכל , זאת למרות שמגמתם של הלומדים אינה ליצור תורה חדשה. הקודמים

 .הדורות
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 כדרכו של הרב מרדכי מרמאר אינו מתייחסת לגישה השלישית שהצגתי ב"הרב שג, שלמרות זאת, מעניין הדבר

ניתוח הקשר בין אידיאולוגיה למרות שו,  למרות העובדה שהיא צמחה בתוך עולם הישיבות הציוני דתי,שטרנברג

בעיקר כפי שבאות לידי ביטוי בספרו אורות (, ל"למתודה יגלה כיצד היא צומחת מתוך תפיסותיו של הרב קוק זצ

  .ומעניין היה לשמוע את דעתו עליה, 53ה זור לא הכיר גיש"כפי הנראה הרב שג). 52התורה

נציגים מובהקים של שני הקצוות המרוחקים שבעולם הם ר "הרב מרדכי שטרנברג והרב שגש שלמרות ,עוד מעניין

ניתן להצביע על נקודות דמיון , ולמרות הבדלים בולטים בין הגישות גם בתחום לימוד העיון, התורה הציוני דתי

ה קוק " העובדה ששניהם יונקים את השקפתם מתורתו של הראי,כפי הנראה. 54 הגישותיתרבות ומפתיעות בין ש

 אינו נעלם למרות חילוקי הדעות הרבים דמיון אשר ,גורמת לדמיון מסוים בתפיסות העולם ובדרכי הלימוד

 דרכו של ,רג נובעת מתוך הספר אורות התורהבכי אם דרכו של הרב מרדכי שטרנ, בהכללה גסה ניתן לומר. ביניהם

  .ר נובעת מהספר אורות הקודש"הרב שג

' ולשמוע את דבר ה, נזכה לפתח את כלי ההקשבה המיוחדים שלנו, ניתן לקוות שמתוך כל גווני הגישות השונות

בהקשבה פנימית ואמיתית שתצמיח את תחייתה והתחדשותה , בני הדור הזה והציבור הזה, המיוחד הנשמע אלינו

  .של תורת ארץ ישראל

                                                            
י הרב "הדבר נעשה באופן מעמיק ע, ביחס לגישות האחרות. לא עסקתי במאמר זה כלל בניתוח הקשר שבין מתודה ואידיאולוגיה 52

אך הגעתי למסקנה שכדי להוכיח את הקביעה לפיה , רציתי לכתוב על כך בפירוט, ביחס לדרכו של הרב מרדכי. ר בספרו"שג

, לכן. עלי לחבר מאמר בפני עצמו, ה קוק כפי שמופיעה בספר אורות התורה"המתודה שלו יונקת מהאידיאולוגיה של הראי

 .כקביעה ללא הוכחה', אחרית דבר'הזכרתי זאת רק בפרק של 
' מרכז'כשהייתי תלמיד אמרו שב: "105' בספרו כלים שבורים עמ, ר לדרך הלימוד במרכז הרב"ראה את התייחסותו של הרב שג 53

 מכנה שיטת לימוד למדו שם בתקופה ההיא במה שהייתי. דבר שלא היה נכון גם אז כמו גם עתה, ב"לומדים בשיטת הנצי

ששילב ', אבן האזל'שיטה שהשראתה באה מ', גידולי שמואל'או ה' דרכי דוד'כמו של ה', עץ חיים'ירושלמית מהסוג של ישיבת 

 ".ל"כך למצער לימד הרב מרדכי פרום ז, ב"וכיו' לשיטתו'למדנות בריסקאית עם מהלכים מסורתיים של 
המגדיר את , 45' ר בעמ"אביא כאן רק ציטוט מספרו של הרב שג. א מאמר נפרדהשוואה מסודרת בין הגישות מצריכה אף הי 54

אם מקודם תיארתי את ... תפיסת הלימוד שתוצג כאן חותרת למשמעות: "מטרתו באופן הדומה מאד לדרכו של הרב מרדכי

ך להיות הקושיה על הרי שכאן הקושי האישי שלי הופ, הלמדן שעבורו הקושיה על הגמרא הופכת להיות הקושי האישי שלו

 ". הגמרא



 

 

  תי בחינות בלימוד תורהש

  קותי פינקלשטיין

  עניינן של שתי הברכות הראשונות בברכות התורה
מכיוון שאני רוצה לעסוק בלימוד תורה אעסוק בשתי הברכות הראשונות ולא . בברכות התורה ישנן שלוש ברכות

בשלישית שעניינה הוא עצם נתינת התורה ושייכותה לעם ישראל
1
.  

ננסה לראות כיצד הם באות לידי ביטוי . ות שתי בחינות הקיימות בלימוד תורהנראה שבשתי הברכות טמונ

  . בתחומים שונים

  :ונראה מה קיים בכל ברכה שלא קיים בברכה האחרת, נציג קודם כל את מרכיבי הברכה

  

  ברכה שניה  ברכה ראשונה
  לומדי תורתך  לעסוק

  -------------  וציונו

  לשמה  --------------

  צאצאינו וצאצאי צאצאינו  --------------

  והערב  --------------

  המלמד תורה לעמו ישראל  --------------

  "וציונו"

הבדל זה מוביל . ואילו הברכה השניה לא,  הברכה הראשונה היא ברכת המצוות-ההבדל הראשון הוא בסוג הברכה 

  .אותנו לשתי סיבות שונות מדוע ללמוד תורה

                                                            
ולכן אומרים (ויש שמבינים ששתי הברכות הראשונות הן ברכה אחת , יש שמבינים ששתי הברכות הראשונות הן שתי ברכות  1

הסיבה שאלו שתי ברכות היא .  לימוד תורה–הסיבה שזו ברכה אחת היא שהנושא הוא אחד ). החיבור' עם ו" והערב נא"

  .   כפי שנציג להלן, ונותשמדובר בשתי בחינות ש



 

   ישיבת ההסדר ירוחם– שלישון פנים ישיבתי –אורייתא תליתאי 

www.yhy.co.il 

 קותי פינקלשטיין | שתי בחינות בלימוד תורה

27  

  "לשמה "-" וציונו"

' בבחינה זו הסיבה ללמוד תורה היא כי כך ציוה ה. ומשום שזהו רצונו' ום מצוה נעשה משום שכך ציוה הקי

  .  לשמה-אולם בברכה השניה יש סיבה אחרת ללימוד ). בהמשך נעמוד על טעם המצוה(

 על ההבדל בין הכוונה)  השער החמישי-ראה בעיקר אנוש כחציר (הרב מיכאל אברהם עמד במספר מקומות 

המלווה עשיית מצוות לבין לשמה
2

 לשם -כאשר אנו עושים ציצית לשמה אנחנו עושים אותה לשם יעודה שלה . 

ובכך מגדירים את עניינו , כאשר אנחנו כותבים גט לשמה אנחנו כותבים גט לשם מטרתו שלו. מצוות ציצית

ואכן פשט , שם מטרה חיצוניתולא ל, עשייה לשמה היא עשייה לשם הדבר עצמו.  לשם האשה המתגרשת-ומהותו 

וכאשר אנחנו עושים פתילות ואומרים , שם הדבר הוא מהות ועצמות הדבר. הוא לשם הדבר עצמו' לשמה'המילה 

זהו גם פשט . אלא יש פה בגד שעניינו הוא שיקיימו בו מצוות ציצית, שהם לשם ציצית הגדרנו שזה לא סתם בגד

בעל התניא והרב קוק,  שהגדירו זאת נפש החיים לשם התורה כפי-" תורה לשמה"המילים של 
3
.  

  "המלמד תורה... צאצאינו "-" וציונו"

הסברים רבים נתנו למדרש שאומר כי . היא פעולתו של הלימוד) שבנויה על הנקודה הקודמת(נקודה נוספת 

כדי '  לאדם מאת הנראה שהמשותף לכולם הוא שהמצוות ניתנו,  )ויקרא רבה יג(" לצרף בהן הבריות"המצוות ניתנו 

לרומם את האדם והמציאות
4

 .  

שהתורה תופיע , אלא התורה עצמה, ה"ואף לא הקב, אולם בברכה השנייה  מטרת פעולת הלימוד היא לא האדם

  .אנו מגדילים אותה בכך שהיא מופיעה בעם ישראל יותר ויותר. ובכך אנו מגדילים אותה, בעם ישראל יותר ויותר

ה פונה אל עם ישראל ומשפיע להם את "הקב". המלמד תורה לעמו ישראל"שהוא , ה"קבלימוד התורה מתחיל מה

  . י לימודה"ובכך קורא להם להופיע את התורה ע, התורה

 המטרה היא -" צאצאינו וצאצאי צאצאינו יודעי שמך ולומדי תורתך לשמה, ונהיה אנחנו: "לכן הברכה אומרת

הדאגה לתורה היא בכך . ושיהיו כמה שיותר יודעי תורה, ר גדולהשהתורה תופיע בעם ישראל בהופעה כמה שיות

. אלא תהיה חלק מאיתנו, וכך התורה לא תישאר רק בספר, צאצאינו וצאצאי צאצאינו ניהפך ליודעי תורה, שאנחנו

כך הם יגדילו יותר ויותר את הופעת התורה בעם , ככל שיותר אנשים יקנו את התורה ויעמיקו אותה בעצמם

   .ישראל

                                                            
  .אך לא לגמרי כמוהו, אנחנו הולכים בכיוון שלו  2

אך הוא העמיד את כל הלימוד ). מישרים ג(על בחינה זו בלימוד תורה עמד בהרחבה אלי טרגין במאמרו על מצוות תלמוד תורה   3

וצד זה הוא אחד מתוך , דים בלימוד תורהאנו ננסה להראות שקיימים שני צד. ואף קרא לכך מצוות תלמוד תורה, על עניין זה

  . השנים

  . בין אם המטרה צורך הדיוט ובין אם צורך גבוה  4
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כך מסביר הרב קוק מהי תורה לשמה
5

כי מציאות החכמה הוא רצון .  לשם התורה-ענין התורה ": )א,אורות התורה ב( 

שיתגדל יותר ", "האור הגדול" של "בגילוי מציאותו"והוא רוצה , "ה רוצה שיגדיל תורה"הקב". ..."ת שיהיה בפעל"השי

  .י לימוד התורה"לגילוי האור האלוקי שמתגלה לנו ע, מה שילמד לש-לכך צריך לשאוף האדם שלומד תורה . "יותר

  "והערב נא"

נראה שיש כאן דבר תמוה משום שבאף מצוה אנחנו לא . פתיחת הברכה השניה היא שהתורה תהיה עריבה לאדם

מבקשים שהיא תהיה עריבה לנו
6

האגלי טל בהקדמתו לספרו מביא שיש הסוברים שההנאה בלימוד פוגמת . 

לומד לשם מצוה ומתענג בלימודו הרי זה "ואילו האגלי טל עצמו טוען שמי ש,  של לימוד התורהבכוונה הטהורה

  ".לימוד לשמה וכולו קודש כי גם התענוג מצוה

 - לימוד תורה כקיום מצווה -לפי הבחינה הראשונה . נראה שאפשר לתלות את שתי ההבנות בשתי הבחינות

וחיפוש התענוג אינו הבסיס לקיום , )ה כח"ר( "מצוות לאו להנות ניתנו"שכן  ,הטוענים שאין להנות בלימוד צודקים

הלימוד בכך ש צורך חשוב כי קיים נראה - לימוד תורה ככלי להופעת התורה - אולם לפי הבחינה השניה. המצוות

  . יהיה ערב לאדם הלומד

  : כותב, בפיסקה אותה הבאנו למעלה על לימוד תורה לשמה, הרב קוק

ובודאי אינו דומה האור . רה הוא מוציא מהכח אל הפעל את מציאות חכמתה מצד נפשוכל הלומד תו"

ואם כן הוא מגדיל ממש , המתחדש מצד חיבור התורה לנפש זו לאור הנולד מהתחברותה לנפש אחרת

  ".התורה בלמודו

 וזוית ,לכל אדם יש נפש משלו: הרב קוק מסביר מדוע כאשר רבים לומדים תורה הם באמת מגדילים אותה

לימוד שמתאים לנפש האדם נצרך ביותר דוקא אם הלימוד הוא . הסתכלות יחודית בה הוא קולט את המציאות

זו בדיוק . רק אדם שנפגש עם התורה מצד נפשו שלו יוסיף נופך חדש בתורה עצמה ויגדיל אותה. לשם התורה

ולא חיצוני , לימוד שייך ומתאים לוושהאדם ירגיש שה,  שהלימוד יתאים לנפש האדם-" והערב נא"הכוונה של 

                                                            
.  להוסיף לקח ופלפול–אבל אצל נפש החיים הכוונה היא לשם לימוד התורה .  גם נפש החיים מסביר שלשמה זה לשם התורה  5

דוקא הרב קוק , לפי הסברינו. כפי שביארנו למעלה, עצמהלהגדלת התורה , ואילו אצל הרב קוק הכוונה היא לשם התורה ממש

וזו , עצם העיסוק בתורה, לפי נפש החיים המטרה היא עצם הלימוד. עוסק בלימוד מהבחינה של הברכה השניה ולא נפש החיים

היה אצל ושהתורה ת, אך לפי הרב קוק המטרה היא שחכמת התורה תצא לפועל. עניינה של הברכה הראשונה כפי שעוד נסביר

  ).והוא לא התכלית כפי שכותב נפש החיים(לפי זה הלימוד הוא האמצעי לדבר זה . עם ישראל

הסגולה הטבעית של "כי בצד האידיאלי המצוות יתאימו לעם ישראל מתוך ) פיסקה קלט, קובץ ז(הרב קוק מסביר ,  אמנם  6

וכך הוא מסביר ,  שלא יכול להיות שתהיה מצוה בצערכ ישר עד"הטבע יהיה כ. שזהו היסוד שמתברר בסוכות, "קדושת האמונה

היסוד הישראלי ). "שמתברר בפסח(אולם היסוד של המצוות הוא הקישור לעל טבעי ". המצטער פטור מן הסוכה"מדוע 

והצורה השכלית , הרי תאוה זו עצמה נזדככה מאד, פ שתאוותו הנפשית הפנימית היא מושכתו לקדושת האמונה"אע, המקודש

מיוסד בישראל כח הקודש של "ולכן ". התגברה על ההמשכה הטבעית והמתיקתה, חובה והמצוה האלוקית העליונה שבהשל ה

  ". מסירות הנפש ועמידה בניסיון בשביל קדושת האמונה וסבילת כל צער מפני המצוות האלוקיות
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לו
7

זה סימן שהוא לא נפגש עם התורה מצד , אם אדם לומד תורה ולא מרגיש שיש התאמה בינו לבין התורה. 

הוא גם , אם האדם לא נפגש עם התורה מצד נפשו שלו, ועל אותה דרך. ולכן לא מרגיש את מתיקותה, נפשו שלו

  . כפי שכתב הרב קוק, וילא מגדיל ומרומם את התורה באופן הרא

  ?"לומדי תורתך "-" לעסוק בדברי תורה"

וזאת  "-התורה שייכת לכל ישראל בו  מסביר שיש צד )'וכן בנתיב התורה פרק ז(ל בהקדמה לתפארת ישראל "המהר

ל "המהר. צד זה בא לידי ביטוי דוקא בעסק התורה ולא בלימוד תורה". התורה אשר שם משה לפני בני ישראל

ה ודגלו עלי "עם הארץ שקורא לאהבה איבה כגון ואהבת ואיבת אמר הקב": מדרש המבטא את העסק בתורהמביא 

על מי שלמד תורה ומכוין ) אלא(=ללמוד תורה לא שייך רק ", דורשת הבנה - לשם התורה -בחינת הלימוד . "אהבה

  . ומי שבמקום אהבה קרא איבה פשוט לא למד את התורה, "ההלכה לאמיתתה

 אפילוגם ללא הבנה ו,  חשיבות בעצם העיסוק בתורה יש-בחינת המצווה  -הבחינה של עסק התורה צד  מאולם

למעלה "שהוא , "קשר עם המקוריות של החיים"גם הרב קוק בעולת ראיה מדבר על העסק בתורה כ. ועה טאשרכ

  ". מגדר של לימוד והבנה בעלמא

  הבדלים נוספים
אביא חלק , בהקשרים שונים,  בין ספרי הלכה ובין ספרי אמונה- ספרים שתי הבחינות הללו מופיעות בהרבה

  .מהדברים כדי שנוכל לעמוד יותר טוב על אופיין

נביא .עוסק בהרחבה בשתי בחינות בלימוד תורה, ת באהלה של תורה"של שו' בפתיחה לחלק א, הרב  יעקב אריאל

  : את סיכום דבריו

אותו ניתן לקיים בקריאת שמע , חלק אישי: רה יש לה שני חלקיםנמצאנו למדים איפוא שמצוות תלמוד תו"

 אין לו -חלק זה . ח גדולים ורבים"שהתורה תילמד בישראל ויהיו בהם ת, וחלק ציבורי, שחרית וערבית

  ".וכל רגע ורגע שאדם לומד הוא מקיים בכך את עם ישראל ואת העולם כולו, שיעור

  :עם מספר הרחבות, נעמוד על מספר נקודות היוצאות מדבריו

                                                            
ואילו טוב לבב זו הרגשה שהדבר , מםשמחה זו הרגשה שהדבר מרו. ח עומד הרב קוק שיש שמחה וטוב לבב, במוסר אביך א  7

  . ערב מקביל לטוב לבב. טוב ומתאים לי
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  פרטי וציבורי

 הבחינה של הלימוד -הבדל זה מובן לאור דברינו . הצד הראשון שבלימוד התורה הוא פרטי ואילו השני הוא ציבורי

היא אחריות ,  הדאגה לתורהבחינת, אולם הבחינה השניה. מצוה המוטלת על כל אדם, כמצוה היא בחינה פרטית

  .ה"לתורתו של הקבלדאוג -ל כל עם ישראל המוטלת ע

  י "הבנת שיטתו של רשב

אעמוד כאן בעיקר . ישמעאל' י ור"הרב אריאל עוסק בהרחבה בסתירה הקיימת בין שתי מחלוקות שונות של רשב

קיים לא , אפילו לא קרא אדם אלא קריית שמע שחרית וערבית": י" אומר רשב)מנחות צט(במקום אחד . י"על הבנת רשב

תורה ... אפשר אדם חורש בשעת חרישה וזורע בשעת זריעה": י" אומר רשב)ברכות לה(ם אחר לעומת זאת במקו. "ימוש

  ."אלא בזמן שישראל עושין רצונו של מקום מלאכתן נעשית בידי אחרים? מה תהא עליה

ובמקום אחר הוא אומר , ש"י שמספיק לקרוא ק" במקום אחד אומר רשב:י" בדברי רשב סתירהקיימתלכאורה 

  . ה בכך שאדם עוסק בעיקר לפרנסתו בעיקיימתש

וכפי , י מדבר על מצוות תלמוד תורה"בגמרא במנחות רשב. אולם לפי החילוק בין שתי הבחינות העניין פשוט

אולם בגמרא . ש בלבד"כדי לצאת ידי חובת המצוה אפשר לקרוא ק. ..."מצוות לא ימוש": שמופיע שם בגמרא

תורה מה " -אלא דואג לתורה עצמה , מצוות בני האדם, הפרטיתוד תורה  מתייחס למצוות לימאיננוי "בברכות רשב

  . לקרן זוויתתידחקאבל התורה , כולם יקיימו את מצוות לימוד תורה, ש" אם כל האנשים יקראו רק ק- "תהא עליה

  זמן הלימוד

אולם  . ת וערבית שחרי-י "כפי שהבאנו מדברי רשב, הרב אריאל מסביר שלפי הבחינה הראשונה יש גדרים קבועים

  . וצריך ללמוד תורה כמה שיותר, בבחינה השניה אין גדרים

  :)קידושין מד( הדברות משה -חילוק זה מופיע גם בספרו של הרב פיינשטיין 

שבזה יוצא בכל מה , אחד החיוב בעלמא בתורה. ת"דהנה מוכרחין לומר דיש שני חיובים במצות ת"

  . ” שצריך ללמוד כל התורה כולה ולידע אותה-  ושני. שילמוד אפילו דבר אחד כל ימיו

, "לא ידע מזה כל דיני התורה"הרי : ושואל, ש שחרית וערבית"י שמספיק לקרוא ק"הדברות משה מביא מדברי רשב

 שיהיו דברי -ושננתם ": החיוב השני הוא. י שם היא רק לחיוב הראשון של הלימוד בעלמא"אלא ברור שכוונת רשב

הדברות משה מדגיש שהחיוב . "אלא אמור לו מיד, ך שאם ישאל לך אדם דבר אל תגמגם ותאמר לותורה מחודדים בפי

 לכן לא משנה אם לומדים דברים שיש .ושהתורה תהיה חלק ממנו, הוא שהאדם ידע כמה שיותר חלקים מהתורה

  . "הידיעה היא בעצם מצוה"כי , להם השלכה מעשית לימינו או לא

 בבחינה הראשונה צריך ללמוד משהו כדי לקיים את - שתי הבחינות עליהם דברנו ת הם"שני חיובים אלו בת

  .ושהם ידעו תורה כמה שיותר, ואילו בבחינה השניה צריך שיהיו כמה שיותר יודעי תורתך בעם ישראל, המצוה
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  ההבחנה החסידית בין הבחינות

סביר שבלימוד תורה יש מצוות תלמוד תורה  מ)'ליקוטי אמרים פרק ה(התניא : שתי בחינות אלו מופיעות גם בתניא

  . ובנוסף יש את ידיעת התורה, שהיא במעמד שווה לשאר המצוות

ה מלביש את הנפש "הקב", גם מצוות תלמוד תורה, כאשר אדם מקיים מצווה. כלשונו, מצוות יש אור מקיףהבכל 

לא נהפך לחלק ' אך אור ה', לאור הובכך נקשר ומצטוות , האדם עושה מצווה". מראשה ועד רגלה' ומקיפה אור ה

  .בחינה זו היא הבחינה הראשונה בה עסקנו. מאישיותו

כאשר האדם תופש השגה ' השכל של האדם מקיף את אור ה. לעומת זאת בידיעת התורה מדובר על אור פנימי

  .ה דיברנוזו בעצם הבחינה השניה עלי". תורה דיליה", וכך התורה נהפכת לחלק מהאדם עצמו, וידיעה בתורה

  מהותה של הבחינה הראשונה

. לאור הדברים שראינו ננסה לעמוד על עניינה של המצוה. הראנו שיש צד בלימוד תורה שעניינו הוא קיום מצוה

העיקר , ולא משנה אם מבינים,  משנה מה לומדיםלא, כמו כן. למצוה יש גדרים קבועים וזמנים קבועים ללימוד

  .הוא שהאדם עסק בתורה

ת "נראה שאפשר להשליך על עניינה של מצוות ת. ש"י ק"י אפשר לצאת ידי חובת לימוד תורה ע"שלפי רשבראינו 

מהו שורש : ש בוקר וערב מעורר בעצמו כל פעם מחדש את עיקר ייעודו בחיים"אדם שקורא ק. ש"ממצוות ק

 העיקר ומהאת התודעה ר בעצמו כך גם האדם הלומד תורה מעור. ומתוך כך מה יעודו, )"אחד' אלוקינו ה' ה"(קיומו 

אלא שכאשר לימוד התורה הוא דבר , לא במובן של הזמן, "עשה תורתך קבע"לכן . סביב מה סובבים חייוו, בחיים

 -נואף אשה חסר לב ": ל"כך מובן מדרש חז. האדם מברר לעצמו מה הקבע שלו בחיים ומה הארעי, קבוע ומוחלט

אין נחשב שיש , מי שלומד תורה לפרקים ובמקרה": )ד"נתיב התורה פ(ל "סביר המהרומ. "זה הלומד תורה לפרקים: ל"אמר ר

  . "ואינה טפילה אצל דבר אחר, כי התורה היא עיקר... לו תורה והוא אדרבה נחשב פחיתות

  . מברר לעצמו שהתורה היא העיקר בחיים, דוקא מי שלומד תורה בקביעת עתים

, מורה לו את דרכו בחייםזו אשר  היא .וא בנה בעצמו את הקשר לתורההעיקר שה, גם אם האדם לא הבין מה למד

  . הוא יכוון את חייוהולאור

  השלכות מעשיות
נראה שיש מספר דברים שאם נבין מאיזו בחינה הם נובעים . הראנו את קיומם של שתי הבחינות במקומות שונים

  .נוכל להבין יותר טוב את עניינם
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  ?מה מטרת הישיבה

הם הבחורים ) גבוהה(היה פשוט שמי שהולך לישיבה , בעבר. ד את הבנת מטרתן של הישיבותיש צורך לחד

ח בעם "י ריבוי ת" להגדיל את התורה ע-מטרת הישיבה היתה ברורה . שיודעים ללמוד תורה ומצטיינים בכך

  . ישראל

. קוע בתורה בצורה מוחלטתרק כך הוא יכול לש,  על לימודופים טרוד בעיסוקים נוסאיננו בהיותו בישיבה הבחור 

אלא הכוונה לאישיות שקנתה , ח לא חייב להיות דוקא רב" ת.ח במובן הפשוט של המילה"הישיבה נועדה לגדל ת

  .כל אחד ברמתו הוא,  האדם עצמו הוא כתורה מהלכת- תורה

היא המטרה של הלימוד בישיבה :  משמעות אחרת להליכה לישיבהכי נוספהאולם בשנים האחרונות נראה 

  . אך בישיבות זה נאמר בהבלעה, במכינות קדם צבאיות הדברים נאמרים במפורש". להתחזק"

.  התורה עומדת בראש מרכז החיים והעניין של האדםהוקא בישיבה מכיון שרק בויכולה להיעשות דזו התחזקות 

  .  מתוך מכלול חייווהתורה היא עוד דבר, עוד דברים רבים הוא חי  - זאת בשונה מאדם שחי בחיים הרגילים

שתופס את חייו החומריים , האדם. "צא מדירת קבע ושב בדירת ארעי" -שם נצטווינו , דומה הדבר למצוות סוכה

.  הקודש-ועובר למה שנראה לו כדבר הארעי בעולמנו , עוזב בחג הסוכות את ביתו, כדבר הקבוע והמוחלט בחיים

כל שבעת " -אך התורה אומרת לנו גם . ק מהחיים השוטפיםאל עולם שאינו חל, הוא מתנתק מהחיים הרגילים

ז החומר הוא המציאות "בעוה. בחג הסוכות מקבל הקודש את מקומו הנכון. "ימים עושה אדם סוכתו קבע וביתו ארעי

רק לאחר . וזו הנקודה שהסוכה מפנימה בנו, אך מצד האמת הקודש הוא הבסיס והעיקר, הקבועה והבסיסית

  .ודה זו הוא יכול לחזור לחיי החומר ולראותם באופן האמיתישהאדם הפנים נק

לקודש כאל עוד  מתייחס', גם אם הוא אינו תאוותן וכד,  האדם ששקוע בעולם החומר-זהו גם תפקיד הישיבה 

  . הישיבה נועדה להפנים באדם את הנקודה שהתורה והקודש הם עיקר החיים. ולא כנקודת המוצא, דבר בחיים

עובדה שהתורה היא העיקרה להפנים את -בדיוק עניינה של הבחינה הראשונה שבלימוד התורה מטרה זו היא 
8
.  

 או שעבר בילדותו מסלול ,ת ולאחר מכן בישיבה קטנה"למד בת, נדמה לי שאדם שגדל בביתו על טהרת הקודש

 לכן הוא לא מרגיש .כבר עבר את התהליך הזה של בניית הקודש כמרכז החיים,  גם אם במסגרות אחרות, מעין זה

אמנם יתכן וזה לא מספיק כדי להתמודד מבחינה רוחנית עם . (צורך ללכת לישיבה מבחינת בניית היחס לקודש

                                                            
, "ישנו צורך גדול לשנות את סדר היום בישיבה"שבו הוא טוען ש,  בצוהר יג יש מאמר של הרב יששכר היימן על עולם הישיבות  8

.  לאחוז קטן מיושבי בית המדרשולימוד העיון מתאים רק. מפני שמטרת הישיבה היא לבנות את עולמו הרוחני של האדם

נראה שיותר נכון להציע שהישיבות . טענתו היא בעצם שהישיבה נועדה למטרה של הבחינה הראשונה שבלימוד ולא של השניה

ולהם אפשר (ובנוסף יפתחו מוסדות שתפקידם הוא לבנות את עולמו הרוחני של האדם . ח"שמטרתם לגדל ת, ישארו ישיבות

נראה שאולי עדיף . אך עדין מנסות להיות גם ישיבות, ראה שיש ישיבות כיום שמתפקדות קצת כמו מכינותנ).'מכינות'לקרוא 

  .  ולהישאר קרחים מכאן ומכאן, להגדיר את הדברים בצורה יותר ברורה ולא לנסות לתפוס את החבל משני קצותיו
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זה בעיקר מפני שהוא באמת רוצה לגדול הרי , מי שעבר מסלול כזה וילך לישיבה בכל זאת). התרבות של זמננו

בתורה
9

 .  

  חזרה על הלימוד 

. אך אין עניין לחזור על הלימוד, יש מצוה בעצם העיסוק בתורה - לימוד כקיום מצוה -לפי הצד הראשון בלימוד 

נויה בנפש ב צד שכאמור לעיל מחייב את היות התורה,  לימוד כהוספת תורה  בעולם- אולם לפי הצד השני

ברור מדוע צריך לחזור - 10האדם
11

  ". כל הלומד ואינו חוזר כזורע ואינו קוצר"ומובן גם מדוע , 

תורה 'אך לפי הצד שהתורה תהפך ל"). הזורע"במשל זה (המטרה היא בעצם הלימוד , לפי הצד של המצוה ללמוד

ומי שלא הגיע ליעד ,  שהתורה קנויה ללומד-") קוצר"במשל זה ה(היא בתוצאה , של לומד התורה המטרה' דיליה

  . זה לא עשה דבר

  : בנתיב התורה' ל בפרק ה"על כך זועק המהר

  ".כי לומדים ההלכה על מנת שתשתכח,  כי נתפשנו על זהאוי לנו"

נראה שפה . "שאם ישאלך אדם דבר תאמר לו,  שיהיו דברי תורה שנונים על פיך- " ושננתם לבניך" -ל דורשים "חז

הפסוק שאותו דורשים . יהיו דברי התורה שנונים בפיו,  רק מי שיחזור על לימודו-מתבררת מהותה של החזרה 

התורה מדגישה צד זה דרך החיוב .  הדאגה לתורה שתשתקע בעם ישראל-בחינה השניה בלימוד ל עוסק ב"חז

 כל אדם יכול -ל מלמדים אותנו את עומק העניין שטמון כאן "אך חז, )..."ונהיה אנחנו וצאצאינו"(ללמד את הבנים 

אם התורה שגורה בפיו של . יךאך לימוד זה צריך להיות באופן שיהיו דברי תורה שנונים על פ, ללמוד לשם התורה

  . אם ישאל אותך אדם תדע מה להשיב-וסימן לדבר . התורה חלק מאישיותוהיות זה סימן להרי  ,הלומד

שחובב ספורט ...) או מבוגר(אם רוצים להבחין בין ילד . כדי להמחיש את הדבר אביא דוגמא שרוב האנשים מכירים

ומובטחני ', אפשר לשאול את שניהם שאלות על השחקנים וכד, לבין ילד שהספורט הוא ממש חלק מהותי מחייו

להבדיל אלף . וספורט זה הוא,  הוא זה ספורט- שילד שהספורט חלק מאישיותו יוכל לשלוף תשובות ללא בעיה

והוא , "תורה דיליה" שהתורה תהיה קנויה אצל הלומד עד שהתורה תהיה - זו גם המטרה בלימוד -אלפי הבדלות 

שעיקר , שהדורות האלה שינו דרך הראשונים ואין הולכים בעקבותיהם" -ל "על כך זועק שם המהר. מהלכתיהיה תורה 

  . "התורה היתה בפיהם ובלשונם ועתה הוסר דבר זה לגמרי

                                                            
 מכיוון שהם חשים שלא –' ם כקצינים בצבא וכד לכן נראה שאין להתפלא על כך שבחורים שעברו תהליך בסגנון זה נשארי  9

  . ובייחוד כשזקוקים להם במקומות אחרים, הם לא מרגישים צורך להישאר בישיבה, ח"נועדו להיות ת

שכן רק כך לימודו יוסיף את הבחינה , צריכה התורה להיות קשורה אל נפש האדם, וכפי שהתבאר לעיל שמצד הוספת התורה 10

  . הדבריםדרכה נפשו קולטת את 

וכל . עד יום מותו שנאמר ופן יסורו? עד אימתי חייב ללמוד תורה): "י"ה(ם "ומביא גם את הרמב,  גם הדברות משה מדגיש זאת11

אך זה מתאים , ם"ד שזה לא הפשט ברמב"נראה לענ(ם "הדברות משה מסביר את הרמב". זמן שלא יעסוק בלימוד הוא שוכח

שני . והמקור לכך הוא איסור השכחה, ח"הזמן הוא כי צריך לדעת את כל התורה ולהיות תשהחיוב ללמוד תורה כל ) לענייננו

  .וחובה ללמוד כל הזמן עניינם הוא הלימוד מצד הבחינה השניה,  איסור שכחה–הדברים 
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 על חשיבות החזרה עשר פעמים ולא שלוש מגחכים לעצמם )אגרת ו(רבים שקוראים את האגרת של הרב קוק לאחיו 

  : אך נראה שהניסוח שם מאד פשוט. 'בילי וכדאו אומרים זה לא בש

כי הנני יודע ועד , דע לך אחי יקירי. מאד נבהלתי ממה שראיתי שהנך חוזר רק שלוש פעמים על תלמודך"

ואבקשך מאד אחי יקירי להרגיל עצמך לחזור לכל , פעמים' א כלל לזכות בחזרה של ג"על פי הניסיון כי א

 בלימוד שנשכח מיד אחרי אין תועלת כללכי . תחיל פרק אחרהפחות עשר פעמים כל פרק קודם שת

  . "הלימוד

אך עצם ההבנה , וכמה פעמים מספיק לו לחזור, כל אחד צריך לדעת בעצמו כיצד להפוך את התורה לחלק ממנו

  .שהעיקר הוא שהתורה תהיה קנויה אצלנו היא המפתח להבנת חשיבות החזרה

  לימוד עיון

ל לא התנגד ללימוד "יש שרוצים לומר שהמהר. ל התנגד ללימוד עיון"מבינים שהמהרל "רבים שלומדים את המהר

  . אלא רק לסוג הפלפול שהיה בימיו, עיון של ימינו

באמת נראה שצודקים שניהם
12

". פלפול של הבל"מכנה הוא  אותו ,ל מתנגד לפלפול שהיה בימיו"המהר. ונסביר, 

ל היא שהאדם "מטרתו של המהר. ערכו תלוי רק בעיתוי. עצמו רואה בעיה מצד אינול "בפלפול של אמת המהר

  :ולכן כותב, כך שהתורה תפעל על האדם, יהפך לבעל התורה

ואל יעלה על דעתך שהאדם הוא נחשב בעל תורה בשביל שאם יש בפניו משנה או גמרא שיכול לפלפל "

ין התורה עמו רק שהוא חכם אל תאמר כי זה הוא בעל תורה שהרי א, ולישא וליתן להקשות ולעקור הרים

רק אם התורה היא עמו קודם ויכול לפלפל . אבל מה שייך לומר עליו שהוא בעל תורה, ויודע לפלפל

  ".  זה שהוא חכם בתורה אשר היא עמו, ולישא וליתן בתורה

וד העיון לימ, אם ירצה עכשיו להעמיק ,כך שהנושא קנוי לו, כאשר אדם למד נושא מסוים בבקיאות וחזר עליו טוב

הקושיה . אלא יבוא מתוכו, לימוד העיון לא יהיה חיצוני לו, שהבסיס כבר קנוי לומאחר . שלו יראה אחרת לגמרי

אלא משום שהדבר לא ברור לו, תבער בו לא בגלל שמישהו הקשה זאת ועכשיו צריך לתרץ
13

 .  

, רבה יותר מבוררים ומסודרים לוהדברים יהיו ה,  אדם שהבסיס קנוי לו ועל גביו הוא לומד עיון-ויותר מכך 

כשהן אינו מבוררות ', באויר'לימוד עיון ללא בסיס משאיר הרבה פעמים את הסברות . והסברות יתיישבו אצלו

                                                            
  ".ל מפראג"משנתו החינוכית של המהר"ראה בהרחבה בספר  12

אם הקושיה . מגמרא שאני מכיר טוב לבין קושיה ממקום לא מוכר' כל אחד מכיר את ההבדל בין קושיה של תוס: לדוגמא 13

אפשר גם לדון עם . או לחלופין להקשות על התירוץ, הרבה יותר טוב' ממקום שאני מכיר טוב אז אפשר להבין את תירוץ התוס

  .'האם הקושיה בכלל שייכת וכד' תוס

.  הסוגיות בהם הם עוסקים יבין אותם ברמה מסויימתאדם שלומד שב שמעתתא או שערי יושר ללא שלמד את: דוגמא נוספת  

והוא , הדברים יהיו לו מובנים ברמה הרבה יותר גבוהה, כ לומד ספרים אלו"ואח, אבל מי שמכיר את הסוגיות בהם הם עוסקים

  . ולא רק בבחינת מקבל, גם יוכל לדון בדברים שהם אומרים
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, כפי שמדגיש הרב קוק במספר מקומות באורות התורה, הצורך שהדברים יהיו מבוררים הוא מאד חשוב. לאדם

  ...."ת כך הן משמחות לב עושיהן ומזהיריהןכפי מה שההלכות הן מבוררו": )ד,ט(כגון 

או (ס "ח הוא צריך קודם כל לקנות את התורה ברובד בקיאותי של ידיעת הש"אם המטרה היא שהאדם יהפך לת

כך גם . כ אפשר להעמיק ולעיין בנושאים אותם למד"ורק אח, עם ראשונים כל אחד לפי רמתו) ס"חלקים מהש

   ):התורהמופיע בסוף אורות (כתב הרב קוק 

, לא ראיתי חכם גדול כי אם מאותם שמשימים עיקר עסקם בתלמוד וראשונים ללמוד ולחזור כסדרן ממש"

  ".   ביחוד בראשית ביכורי הילדות

 בעיון אף שהם אפילו לא מתקרבים לדעת את המסכת 14אם כן מדוע בכל זאת ישנם בחורים שלומדים מסכתות

  ). לא כולם כמובן(בבקיאות כמו שצריך 

ואם היו רוצים היה אפשר לנסות , אך נראה לי שלא זו שורש הבעיה. אפשר לטעון שקשה לבנות כך את המסגרת

ל נראה שמוכרחים לבנות את המסגרת כך משום שעיקר מטרת " לפי המהר-יותר מכך . לבנות מסגרת שתהיה כך

גבי דם בעיקר כאשר הוא מגיע על לימוד בעיון יכול להיקנות אצל הא. א שהתורה תיקנה בנפש הלומדיהלימוד ה

לימוד עיון והעמקה לפני שהבסיס קנוי הוא בעיקרו . כאשר התורה כבר קנויה ברובד פחות עמוק, בסיס יציב

   .התורהלא כך נקנית אך , הפגנת חכמה ושימוש בשכל

  .  בסיסכאשר הוא מגיע ללאגם , נראה שבישיבות מעדיפים בכל זאת את לימוד העיון

  ?לכך  הסיבהימה

  :)ט"דף קשר תשס(אצטט מדברי הרב עמיטל 

הדבר גורם לו לחוויה , אם אדם זוכה ללמוד סוגיה ולחדש חידוש'? מה עם חווית הלימוד בתור עבודת ה"

אני מכיר כמה תלמידים בישיבה שמתוך כך שהיו צריכים לתת שיעור בנושא . אמיתית והתפעלות עצומה

בסתם לימוד שטחי כלימוד הדף . 'הם לחוויה עצומה של עבודת ההדבר גרם ל, מסוים והשקיעו בזה הרבה

רק אם אדם מתקשה ועמל ביישוב הסוגיות הוא יכול להגיע לחוויה . היומי לא ניתן להגיע לחוויה

שלפעמים סיפר , היה לי איזה חבר שכבר אינו בחיים שכל כך התרגש כשעסק בתורה. אמיתית והתרגשות

אם אנחנו מסתכלים  .ו יכולה היתה להגיד שהיתה שותפה להתרגשות שלולאשתו על התרגשות זו כך אשת

ה יעזור לו "כשמבקש שהקב" הודיעני" "ַלמדני"ט בתהילים רואים את התפילות של דוד המלך "בפרק קי

דוקא בעיון אדם יכול . 'דוד המלך מרגיש צורך בסייעתא דשמיא ובזה גופא יש חוויה של עבודת ה. בלימוד

, אך אם נחשוב על דוד המלך שהתפלל ככה, כ נוהגים רק לקרוא פרק זה"אנחנו בד. 'ת הלהגיע לעבוד

  .”בלימוד' אנחנו מבינים שיש חוויה גדולה של עבודת ה

                                                            
 . ןדפים ראשונים של מסכתות בעיו: ונכון יותר לומר 14
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 עצם העיסוק בתורה מקשר את האדם אל -נראה שעיקר לימוד העיון הוא מהבחינה הראשונה עליה דברנו 

ק ללימוד מפני שלימוד העיון מספק חוויה אינטלקטואלית יותר מי שלומד עיון מרגיש קישור יותר חז. ה"הקב

  .והלימוד אינו יבש, עוצמתית

 -אך מצד הבחינה השניה . החשיבות של לימוד זה היא בבחינה הראשונה של הלימוד העוסקת בלימוד עצמו

 צורך הכרחי קייםנראה ש, ושמוסיף תורה בעולם, שהתורה קנויה לאדם, העיקר הוא בתוצאהההתבוננות לפיה 

  .  ולא כשלב התחלתי, בסיס מוצקגבי שלימוד העיון יגיע על בכך 

  תלמיד חכם 

        ????ללמוד תורה כל הזמןללמוד תורה כל הזמןללמוד תורה כל הזמןללמוד תורה כל הזמן

  .  קיים חילוק בין שני סוגי לומדי תורה)198-200ת "חובת ת(ה "במאמרי הראי

.  הדיןמה שואלים את האדם ביוםבשאלה הרב קוק מסביר סתירה הקיימת לכאורה בין שתי גמרות העוסקות 

 )ב"מ ע(ואילו בקידושין .  כשאלה שניה"קבעת עיתים לתורה" שואלים את האדם ביום הדין )א"לא ע(בגמרא בשבת 

ב העסוקים וטרודים "אצל בעה": מסביר הרב קוק שיש שני סוגי אנשים. תחילת דינו של אדם הוא על דברי תורה

מ שואלין נשאת "ז הוא המו"כ אצלם שעיקר מעמדם בעוה"ע. להם דיה החובה של קביעת עתים לתורה, בדברי משא ומתן

ח הקבועים בתורה שהם מקיימים בדיוק את החוקה של "מה שאין כן ת. כ קביעת עתים לתורה"ואח, ונתת באמונה

  ...."שיהיו דברי תורה מחודדים בפיך, ושננתם

לימוד , לימוד מצד המצוהה. נראה ששני סוגי  אנשים אלו מכוונים כנגד שתי הבחינות בלימוד בהם עסקנו

יהיו הוא שלעומת זאת הלימוד שעניינו . בתים-מאפיין בעליאשר הוא הלימוד ,  בזמנים קבועיםהמתאפיין כאמור

  .ח"הוא הלימוד של ת, דברי תורה משוננים על פיך

  לקבוע עתים רקה היא ללמוד תורה בכל זמן פנוי שיש או שצריךוהאם המצובשאלה הרבה אנשים מתלבטים 

לבין ) ללמוד כל הזמן(א "יש שמסבירים שזו מחלוקת בין הגר. ובשאר הזמן אפשר לעשות מה שרוצים, לתורה

  ). לקבוע עתים(האור שמח 

 יש אנשים שהבחינה הראשונה היא העיקר -במושגים בהם עסקנו קודם . לפי הרב קוק מדובר בשני סוגי אנשים

  .קר אצלםויש אנשים שדוקא הבחינה השניה היא העי, אצלם

  ח"קשר לת

ח "לפי מה שהסברנו ת. אולם נראה לי שזו שאיפה קצת גדולה, ח"לפעמים מדברים על שאיפה שכל אדם יהיה ת

יותר נכון לשאוף לכך שכל אדם ישים את התורה במרכז עולמו. והתורה היא אצלו, הוא אדם שקנה תורה
15

כפי , 

  . שהסברנו את עניינה של הבחינה הראשונה

                                                            
  .ח"יש הרבה שמבינים שכל אדם שהתורה מרכזית בחייו הוא ת 15
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אך נראה שאצל רוב . כפי עניינה של הבחינה השניה, דם צריך לנסות ללמוד ולדעת תורה כמה שאפשרנכון שכל א

  .ח"וטעות תהיה אם כל אדם שקצת יודע משהו בתורה יחשוב שהוא ת, האנשים לא זה העיקר

תיב נ(ל "וכפי שכותב המהר, ח ברמתו שלו"כל ת, והוא חי את התורה, ח הוא אדם שהתורה היא תורה דיליה"ת

שכל של "ח יש "לכן גם אומרים שלת. "ויש לו דמיון גמור אל התורה, התלמיד חכם הוא כמו עצם התורה" )התורה פרק יא

  . ח"אינם ת, אך לא הגיעו לרמה שיהיו דברי תורה שנונים בפיהם, אנשים שלומדים תורה". תורה

ושם , )כתובות קיא(ו עולה כבר בגמרא שאלה ז? ח יהיו קשורים עם התורה"כיצד אנשים שאינם ת: נשאלת השאלה

  ". תורה מהלכת"ח שהם "ח דבק בת"ומי שאינו ת, והתורה אצלו, משום שהוא דבוק בתורה' ח דבק בה"עולה שהת

עושה פרקמטיא , ח"וכן על משיא בתו לת, ח"ח וקשר לת"ל מדברים על החשיבות של כיבוד ת"זו הסיבה שחז

  . ח לתורה"ברים הללו מקשרים את האדם הפשוט שאינו תכל הד. 'ח מנכסיו וכו"מהנה ת, ח"לת

  ח"ח לבין אלו שאינם ת"החלוקה בין ת

אבל נראה שכל אדם צריך לחשוב בינו לבין עצמו ולהיות אמיתי , ח היא לא חדה"ברור שבמציאות ההגדרה של ת

ך תודעה שעולם יש אנשים שצריכים לחיות מתו. עם עצמו כדי לדעת לפחות במובן הכללי את מקומו בעולם

ויש אנשים . לא משנה מה עיסוקם, ויש צורך שהם ילמדו תורה באינטנסיביות כל חייהם, התורה תלוי בהם

  .  עתים לתורהקביעות המספיקלהם . חושבים שזה לא מתאים להםה

 גם אם התורה היא ערך מרכזי(ח "שיש בו חלק גדול של אנשים שאינם ת, יש חשיבות שהציבור הרחב, כמו כן

יכול לבוא לידי ביטוי בכל מיני צורותה קשר, ח"יבין את חשיבות הקשר לת, )בחייו
16

 .  

  סיכום
  : בלימוד תורה יש שתי בחינות שונותכי ראינו 

לא ההבנה . שעניינה הוא להפנים את מרכזיות התורה בחיי האדם מישראל, הראשונה היא מצוה ללמוד תורה

  .י קביעת עתים לתורה"שנעשה ע, א עצם העיסוק בתורהאל, והזיכרון של הדבר הנלמד הוא החשוב

חשוב שהאדם . ח בעם ישראל"י ריבוי ת"השניה היא לימוד לשם התורה שעניינו שחכמת התורה תופיע בעולם ע

  .'תורה דיליה'הלומד יבין את מה שלומד ויזכור זאת כדי שהתורה תיקנה אצלו ותהפוך להיות 

                                                            
ה "וב. וינסו לפתח את הקשר ביניהם לבין הציבור, ח יבינו את הצורך הגדול של הציבור בכך" נראה שיש גם חשיבות לכך שת16

  .'בשנים האחרונות יש תודעה גדולה של רבני קהילה וכד



 

 

  הדרכות בלימוד תורה

  ל"משה לוי זצאיגרת מהרב 

  ק"ז לפ"ח אייר תשמ"ד כ"בס

  

        וווו""""יצחק דרעי הייצחק דרעי הייצחק דרעי הייצחק דרעי הי' ' ' ' לכבוד רלכבוד רלכבוד רלכבוד ר

        וווו""""ירושלים תירושלים תירושלים תירושלים ת

        !!!!סססס""""שלום טובה וברכה וכטשלום טובה וברכה וכטשלום טובה וברכה וכטשלום טובה וברכה וכט

, שמחתי מאד לקרוא מכתבו. ולא נתפניתי להשיבו עד הלום ומקוה שידוניני לכף זכות, מכתבו קבלתי לנכון

 כפי שקבלתי מרבותי וכפי שלמדתי ד"אודיעך בקיצור הנלע, ק"ואודות הדרך שיבור לו האדם בסדר לימוד תוה

  .ל ומנסיוני הקטן"מדברי רבותינו האחרונים ז

  לימוד בעיון. א
ומח האדם מסוגל אז , בשעות הבוקר רצוי מאד ללמוד סוגיא בעיון כי השכל צלול בשעות אלו  .א

  .להתרכז ולהתעמק בדברים קשים וחמורים

מאד ללמוד את הסוגיא בעיון בלא רצוי .  חמש שעות ללימוד בעיון-יש להקדיש לפחות כשלש   .ב

בזמן זה . כי אין המוח מסוגל להתרכז בדברים עמוקים אלא בזמן מחשבה עצמית, שום חברותא

, לשים לב מה השתנה בסברא בין הקושיא לבין התירוץ, יש לדקדק בסוגיא עד כמה שאפשר

כל אופן ואין ב, מה הבין המקשה שהקשה ומדוע לא חשב כהמתרץ: במלים אחרות. (ומדוע

כמובן יש לשים לב שהקושיא צריכה להיות חזקה ומוכרחת מבחינתו של ). המתרץ תירץ

ואדרבא התירוץ , שהמקשה מקשה בכח, פ הנחה ובדרך אפשר"המקשה שאין מקשים קושיא ע

ושינון , אמנם לימוד כזה דורש עמל ויגיעה. יכול להיות בדרך אפשר שהמתרץ דוחה אפילו בקש

. והדבר שוה כנגד כל העמל והטורח,  אבל לבסוף מגיעים להבנה האמיתית,וחזרה על הדברים

ולשים דגש ' בדרך יש ללמוד את דברי התוס). ש"ע). אגרת ב(וכן כתב החזון איש באגרותיו (

ובדרך זו בנוי ספר , )'אם הקושיא יכולה להיות גם קודם בגמ(מדוע הוקשה להם כאן ולא קודם 

  .ם כידועא שהוא מאבות המעייני"המהרש

י "תמיד יש לשאול ולדקדק מה בא רש, י הוא לימוד בפני עצמו ואומנות בפני עצמה"פירוש רש  .ג

נוכל לבדוק את , וכדי לדעת אם כיוונו לאמת בהשערתנו. כלומר מה הוקשה לו, לפרש לנו

אחר כך נחפש אם היה .  על השאלהבערךבערךבערךבערך ולא בדיוקבדיוקבדיוקבדיוקי עונים "כלומר אם דברי רש" התירוץ"

בדרך זו . שזה מוכיח שאין זה תירוץ נכון, י לא תירץ כן"ומדוע רש,  עוד תירוץאפשר לתרץ
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ויש עוד , י שעל התורה"ל בפירושו על פירש"ם ז"י לימוד דברי הרא"אפשר להתרגל הרבה ע

  .ואין כאן המקום לבארם, י"הרבה כללים בדרך לימוד רש

ולהביע את ,  חבורה או חברותארצוי מאד ללמוד שוב עם, אחר לימוד עצמי של סוגיא וניתוחה  .ד

כלומר שלא ראית בשום , ואחר כך דברים שנראים ברורים והם מחודשים, המחשבות בפה

והתרגל לכתוב עד כמה שאפשר . כתוב אותם על מחברת מיוחדת למזכרת, מפרש שקדמך

כי , ה זה רק בשבילי"ולא לומר הרי בלא, כאילו אתה כותב לפרסום, בסגנון צח בהיר וברור

ואם אין הדבר עולה בידך . שתרצה אי פעם להדפיסם תצטרך לעבוד עבודה כפולה ומכופלתכ

' י והתוס"חזור ומחוק וכתוב עד שהדברים יהיהו מלוטשים כדברי רש, אל יאוש, מהר

  .א מה שכתב עוד בזה"טן שלי"ר הגאון הנאמ"למו" דרכי העיון"ועינין בחוברת . א"ומהרש

ן או "הרמב,  מרבותינו הספרדים בחידושיו על התלמודרצוי מאד ללמוד את דברי אחד  .ה

ורצוי מאד , שניהם מרבותינו הצרפתים' י ותוס"כי פירש, תלוי באיזו מסכת עוסקים, א"הרשב

  .י"ורש' לראות כיצד תירצו חכמי ספרד קושיות התוס

, )א ועוד אחרונים שתמצא לנכון"ל מהרש"מהרש' י תוס"רש(אחרי לימוד כל הסוגיא ומפרשיה   .ו

כ ללמוד טור ובית יוסף "ואח, לראות כיצד הובאו פרטי הסוגיא להלכה, ש"יש ללמוד פסקי הרא

  .אין צריך להכנס לכל הנושאי כליו, ע בלבד"וש

שלכאורה אין , אל יראה בעיניך לעולם כמיותר או כמיותר קצת,  למרות שלוקח זמן רבבעיוןבעיוןבעיוןבעיון לימוד ::::הערההערההערההערה

, רכש לו את הכל למעשה, והרוכש לעצמו עיון זך וישר,  יותר בזהשמכל מקום האיכות חשובה, מספקים הרבה

מאלף בקיאות , וטוב שכל ישר ועיון זך. שאיזה ספר שיבוא לידו יוכל לבחנו בעין בהירה ולרדת לסוף דעת מחברו

  .ומכל מקום בודאי אין לעזוב לימוד הבקיאות כדלהלן אות ד. עמומה שאינה ברורה עד תומה

  ת יוסף ושלחן ערוךלימוד טור ובי. ב
אין . וכך לרכוש בקיאות וידע בהלכה. בעיון ישר, ע לפי סדרן"י וש"לפחות שעתיים ביום יש להקדיש ללימוד טוב

כי רוב הבקיאות , מספקי ספר באר היטב ופתחי תשובה ושערי תשובה, צריך ללמוד בלימוד זה אחרונים רבים

  .ע"ופסקי הש, ותיהוהמטרה בזה לידע לפחות את ההלכה במקור, מבלבלת

  לימוד בספרים שונים. ג
, שאגת אריה, חתם סופר, ת נודע ביהודה"כגון שו, רצוי מאד לקבוע לימוד בספרי רבותינו האחרונים שעה ביום

ל ומינה "בלימוד זה רוכשים דרך משא ומתן בהלכה של רבותינו ז. יוסף אומץ ועוד, ת חיים שאל"שו, שער המלך

ת "אפשר שיבחר לו שאלה מתוך ספרי השו, אם הלומד בקי בזה כבר. ל" מי הם רבותינו זומתרגל לדעת, לא נזוז

ילמד הסוגיא ששם מקור השאלה בעיון גמור ודברי , ויתחיל לבדו להתמודד עמה) ולא יסתכל בתשובה(הרבים 

. לה שלפניווככל שתרבה בקיאותו בפוסקים יוכל ללמוד עוד בספרים שונים שידוע לו שדנו בשא, הראשונים שם

כי פעמים רבות כשאדם בא לכתוב מה שהעלו רעיונותיו מתברר לו , ישב ויכתבנה, ואחר שקבע לו מהלך תשובה

  .שטעה



 

   ישיבת ההסדר ירוחם– שלישון פנים ישיבתי –אורייתא תליתאי 

www.yhy.co.il 

 ל"איגרת מהרב משה לוי זצ | הדרכות בלימוד תורה

40  

ואם לא ילמד בזמן זה , אם כבר יכול לכתוב לבד(ת בערך שלש שעות ביום "יש להקדיש זמן לעיון וכתיבת שו

  ).ע על הסדר"ובש' בקיאות בגמ

  'בקיאות בגמ. ד
' אין צריך ללמוד תוס. ובסוף השבוע לחזור על כל הדפים שלמד והיה זה למזכרת, י"דף ליום עם פירשלפחות 

וזה כבר , בדרך כלל מקשים קושיות מסוגיא לסוגיא וצריך להתעמק להבין קושייתם ותירוצם' כי תוס, בלימוד זה

  .ופשוט. מה שכתבולהבין להבין להבין להבין רק '  תוסלקרואלקרואלקרואלקרואשאין שום מצוה , חבל על הזמן, וללמדם ברפרוף. עשינו בלימוד העיון

  בקיאות בשלחן ערוך. ה
אפילו בלא . (החל מאורח חיים וכלה בחשן משפט. ע ארבעה טורים"ש, ללמוד על הסדר שחיבר מרן השלחן ערוך

ומה , ע מבלי לדעת מקורות הדברים רק לדעת לפחות היכן נזכר דין זה"י כי זהו לימוד הבקיאות בש"לימוד הב

  .ות סימן אחד ביוםלפח, )ההלכה

ללמוד מהנהגותיהם של גדולי ישראל , ד"שהם המוסר הגדול מאד לפע' ובאגדות שבגמ, וכמובן ללמוד בספרי מוסר

ולהתרחק מאד . כי בלא זה כל הלימוד אינו שוה ואפילו העיון, ואורח חייהם ולהתחזק ביראת שמים טהורה

שבזה ירחק מן , סתר מזרקורי העולם עד כמה שאפשרמהכבוד שמביא לידי גאוה ולידבק בצניעות ולהיות מו

  .'שכל הגדול מחבירו וכו, הגאוה וישברנה

וללמוד מתוך אושר , ת ללמוד תורתינו הקדושה"ושיזכנו השי, ד"בידו יצלח לגאון ולתפארת בס' ר שחפץ ה"ויה

  .אמן. להוסיף פעלים לתורתינו הקדושה, ושלוה בבריאות איתנה

  

  אדירבברכת יגדיל תורה וי

  ט"משה לוי ס
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  כיבוד ומורא

  אחיה בן פזי

  "כבד את אביך ואת אמך"

  "איש אמו ואביו תיראו"

  פתיחה
השאלה מה הן . אלא שלא פירשה התורה מהו הכיבוד ומהו המורא, נצטווינו בתורה על כיבוד אב ואם ועל מוראם

  .  ציוותה התורהחובות הבן כלפי אביו ואמו תלויה בדרך שבה נפרש את המושג כבוד שעליו

אנו נוטים לפרש את , לעתים קרובות. שאלות פרשניות מעין זו מתעוררות בקשר למצוות רבות בתורה, למעשה

מתוך הנחה כי הם מתכוונים לפרש את , דברי תנאים ומימרות של אמוראים, כוונת התורה לאור מדרשי הלכה

  . ביותר לרצון התורהחכמים עמוקה שהפירוש שלהם הוא הקולע -התורה ומתוך אמונת

. נראה שטעות יסודית קיימת בניסיון לפרש את התורה לאור מדרשי הלכה ואמירות הלכתיות לבדם, אולם

פירוש התורה מבוסס על מאמץ לעמוד על . אלא לדרוש אותה,  את התורהלפרשלפרשלפרשלפרשהמדרשים אינם מבקשים 

לימדו אותנו חכמים שאין מקרא יוצא מידי על הפירוש המילולי והענייני . המשמעות המילולית של מילות התורה

מדרשי ההלכה באים . ובעקבות זאת חתרו למצוא את כוונת התורה בדקדוק המילים ובדקדוק העניין, פשוטו

ובדרך כלל מעוצבים בעזרת המדרשים רצון התורה וכוונתה , למצוא בתורה את הקומה של ההוראה המעשית

הרי שמדרשי ההלכה מתווים את , באופן כללי' תורה מלמד על רצון האם פירוש ה. לתבניות של הוראות מעשיות

  .הדרך המעשית לקיום רצונו

אמנם בגמרא מובאת ברייתא שבה : וכך גם בעניין כיבוד אב ואם ומוראם, כך יש להבין את מדרשי ההלכה בכלל

 כבוד וארבע דוגמאות וניתן עליה מענה באמצעות שש דוגמאות של" איזהו כיבוד ואיזהו מורא"נשאלת השאלה 

אחת הראיות לכך היא שקיימים גם דינים נוספים .  את כוונת התורהמפרשתמפרשתמפרשתמפרשתאך נראה שאין הברייתא , של מורא

  .שיסודם בכבוד ההורים ובמוראם ובכל זאת לא נמנו בברייתא

ניתן . הוריו מעשיות שבהן מקיים הבן את חובת הכיבוד והמורא כלפי דוגמאותדוגמאותדוגמאותדוגמאותמסתבר יותר לומר שבברייתא נמנו 

אב לשאר דיני הכבוד -ייתכן שעלינו ללמוד את הדינים המנויים בברייתא כמעין בניין: לנסח זאת בשני אופנים

אינה אינה אינה אינה אולי הברייתא , ובאופן מחודש יותר; והמורא ולהרחיב את היקף החובות המוטלות על הבן כלפי הוריו

  .מפני החידוש שבו, הדגים אותם מהיבט אחד מסויםאלא ל,  דיני הכבוד והמוראמבקשת אפילו להניח את יסודותמבקשת אפילו להניח את יסודותמבקשת אפילו להניח את יסודותמבקשת אפילו להניח את יסודות

אשר בחלקן נשענות במידה כזו או אחרת על הברייתא המובאת , להלן יוצגו הבנות שונות לגדר הכבוד והמורא

בעזרת הבנות אלה נעמיק מעט את הבנתנו בדיני כיבוד . ובחלקן חורגות הרבה מעבר לדוגמאות שנמנו בה, בגמרא

  .פה ודרשותיה- היחס שבין לימוד התורה שבכתב ופירושה ובין לימוד התורה שבעלאב ואם ונלמד גם על
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  פירוש מצמצם על פי מדרש
גם . ל ומאמרים מן המשנה והגמרא"מבאר את פסוקי התורה על פי דרשות חז' התורה והמצווה'ם בפירושו "המלבי

  :גמראב) גם(את מצוות כיבוד אב ואם ומוראם הוא מפרש לאור הברייתא המובאת 

ולא , ולא סותר את דבריו, ולא יושב במקומו,  לא עומד במקומו-מורא ? ואיזהו כיבוד, איזהו מורא: ר"ת"

  :)קידושין לא( ."מכניס ומוציא, מלביש ומכסה,  מאכיל ומשקה- כיבוד ; מכריעו

המורא ם את הכיבוד כעשיית מעשים חיוביים למען ההורים ואת "בעקבות הדינים שבברייתא מגדיר המלבי

שכל הדוגמאות , נדמה שזו באמת המסקנה העולה בפשטות מלימוד הברייתא. כהימנעות מעשיית מעשים שליליים

  .  הימנעות ממעשים שליליים-המובאות בה לכיבוד הן מעשים חיוביים וכל הדוגמאות למורא 

 הפסוקים לאור דברי מבאר את, ל ומציב אותם סמוך לפסוקי התורה"שמביא את מדרשי חז', תורה תמימה'גם ה

 עניינים גשמייםעניינים גשמייםעניינים גשמייםעניינים גשמייםהמכנה המשותף לפרטי הכיבוד הוא היותם , לדעתו. פי הברייתא שבגמרא-ל במדרש ועל"חז

.  של היחס להוריםהיבטים רוחנייםהיבטים רוחנייםהיבטים רוחנייםהיבטים רוחנייםפרטי המורא נוגעים ל, לעומתם. שתכליתם סיפוק צורכי ההורים במובן הגשמי

ל " הכבוד כפי שהוא בא לידי ביטוי בשני מדרשי חזלהגדרה אחת שתכלול את' תורה תמימה'בדבריו מכוון ה

, "מהונך' כבד את ה"ל הלומד דיני כיבוד אב ואם מן הפסוק "ובמדרש חז, בדוגמאות שבברייתא שבגמרא: שונים

  :אשר מדגיש את ההיבט הגשמי המוטל על האדם במצוות כיבוד

כבד את " נאמר .ה יותר מכיבודו" הקב שהעדיפו, גדול הוא כיבוד אב ואם:דתני רבי שמעון בן יוחי אומר"

 , מפריש לקט שכחה ופיאה; משיחננך? ממה את מכבדו".מהונך' כבד את ה" ונאמר ,"אביך ואת אמך

 , ועושה סוכה ולולב ושופר ותפילין וציצית,מפריש תרומה ומעשר ראשון ומעשר שני ומעשר עני וחלה

 אין -   ואם אין לך, יש לך את חייב בכל אילו אם– ומאכיל את העניים ואת הרעבים ומשקה את הצמאים

כבד את " -  בין שיש לך הון בין שאין לך הון, אבל כשהוא בא אצל כיבוד אב ואם.את חייב באחת מהן

  )תלמוד ירושלמי מסכת פיאה פרק א הלכה א(".  ואפילו את מסבב על הפתחים,"אביך ואת אמך

שהכבוד עניינו , )ח, יורה דעה רמ(' ערוך השולחן'שמפרש ב, ביובדרכו של א' תורה תמימה'בעניין זה הולך בעל ה

איש "ואף מסיק לאור כך שמי שעובר על אחד מענייני הכבוד עובר גם משום , המעשים ואילו המורא עיקרו בלב

  ":אמו ואביו תיראו

... יוצא בזהלהשקותו וכ, כמו להאכילו, כיבוד הוא ענייני מעשים בפועל. הכיבוד והמורא שני עניינים הם"

איש אמו ואביו "וכל דבר שיש בזה העדר הכבוד עובר על ... דמורא הוא בלב, והמורא הוא יראת המעלה

  ".וכל שכן כשמבזה אותם בדברים, "תיראו

' ערוך השולחן'ו' תורה תמימה'הרי שה, ם פירש את הפסוקים לאור דברי הברייתא בלבד"אם המלבי, מכל מקום

פירוש הפסוקים לאור . כאחד, אשר מוזכר אף הוא בגמרא, ל"י הברייתא ומדרש חזמפרשים אותם בהתאם לדבר

ואילו פירוש , ל מצמצם את משמעות הפסוקים לאותן דוגמאות מעשיות שבהן עסק המדרש"אחד ממדרשי חז

  .לאור יותר ממדרש אחד מרחיב את חובת הכיבוד לתחום המורא שבלב מעבר לענייני הכבוד הגשמיים
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  י פשטפירוש על פ
פירשו רבים , ל"המבוססים כולם על מדרשי חז', ערוך השולחן'ו' תורה תמימה'ה, ם"בניגוד לפירושים של המלבי

כל אחד , פרשנים אלה עמדו. מפרשני התורה את הכיבוד שעליו מצווה הבן ביחס להוריו בפרשנות מרחיבה יותר

, ריהם עשוי להעמיק את הבנתנו במשמעות המצווהועיון בדב, על המייחד את דיני הכבוד ואת דיני המורא, בדרכו

  .ואולי גם בהלכותיה

  :1ן"נעיין בדברי הרמב, ראשית

שהוא נלמד , ולא פירש הכתוב הכבוד... והמוליד אבינו האחרון,  אבינו הראשון'כי ה... -כבד את אביך "

לאמר על אדם אחר ולא יכפור בו , שיודה בו שהוא אביו, מן הכבוד הנאמר למעלה באב הראשון יתברך

כי , ויכנסו בכלל הכבוד דברים אחרים. ולא ישא שם אביו וישבע בחיי אביו לשוא ולשקר... שהוא אביו

שהוקש כבודו ) שם ל ב(וכבר אמרו , )קדושין לא ב(ומפורשים הם בדברי רבותינו , בכל כבודו נצטווינו

  )יא, ן שמות כ"פירוש הרמב(". לכבוד המקום

ומבין כי הפירוש ,  העיקרי להבנת מצוות כיבוד אב ואם את ההיקש של כבודם לכבוד המקוםן מניח כיסוד"הרמב

עיקרו של , במילים אחרות. המעשי שניתן בברייתא שבגמרא אינו אלא מאותם דברים שנכנסים בכלל הכבוד

  .והנגזר ממנו הוא התנהגות מכבדת המתאימה להודאה זו, הכבוד הוא בהודאה באביו

  .המוסיף ומפרט את גישתו, רבנו בחיי, ן מובאים גם בפירושו של ממשיך דרכו"בדבריו של הרמ

כבסיס לפירוש מצוות כיבוד אב ואם וגם " איזהו כיבוד ואיזהו מורא"הנחנו את הברייתא ששואלת , אם עד כה

ת ן מניח א"הרי שהרמב, המדרש המקיש את כבודם לכבוד המקום שימש כמרחיב ומבאר את הדינים שבברייתא

מה גם שלדעתו היקש זה רמוז כבר בכך שמצוות כיבוד אב ואם , ההיקש לכבוד המקום כבסיס לפירוש המצווה

  .ואילו הברייתא מפרטת דוגמאות של דינים שהם בכלל הכבוד, נכללה בעשרת הדברות

יותר אל ן את המושג כבוד כמציין יחס כללי של כבוד כלפי ההורים קולעת "נדמה שהפרשנות המרחיבה של הרמב

ניתן לומר שההבדל היסודי בין , לפיכך. בלשוננו ובלשון התורה' כבוד'המובן הראשוני והפשוט יותר של המילה 

נעוץ בשאלה האם התורה מתפרשת על פי ' תורה תמימה'ם וה"ן ורבנו בחיי ובין פירושי המלבי"פירושי הרמב

  . בפני עצמו כאשר למדרשים תפקיד אחרמדרשי ההלכה או שהפירוש מבוסס על פשוטו של מקרא והוא עומד

                                                            
ה גם אני נתקל בקושי לברור מתוך דבריו המופלאים את העיקר ששייך לענייננו ן על התור"כדרכם של מצטטי פירוש הרמב 1

והריני , למען ירוץ הקורא בו דילגתי על חלקים חשובים ויפים של הפירוש, ובכל זאת. ומתקשה לוותר על קריאת הפירוש כולו

  .מסתפק בהמלצה לקרוא את הדברים במלואם
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   הרחבת דיני כיבוד–השלכות הפירוש הפשוט 
לפי הגישה המרחיבה את משמעות הכבוד שעליו מצווה הבן כלפי הוריו קיים הסבר נוח לדינים נוספים שנדונים 

ההורים עולה דין קימה לפני , לדוגמה. בסוגיית הגמרא בקשר לכיבוד ההורים ומוראם ואינם מפורשים בברייתא

  :ובכל זאת אינו מוזכר בברייתא, )ז, יורה דעה רמ( ונפסק בשולחן ערוך :)קידושין לג(מפשטות סוגיית הגמרא 

קום מקמי , שיננא: דאמר ליה שמואל לרב יהודה, ש"ת? מהו לעמוד מפני אביו, בנו והוא רבו: איבעיא להו"

? אלא מאי קאמר ליה. ואל נמי קאים מקמיהדאפילו מר שמ, דבעל מעשים הוה, שאני רב יחזקאל. אבוך

  ."קום את מקמיה ולא תיחוש ליקרא דידי, זימנין דאתי מאחורי: הכי קאמר ליה

אך אין זה אומר שאין הוא , דין קימה לפני ההורים אינו מוזכר בברייתא, ן לפירוש מצוות כיבוד"לפי גישת הרמב

ולא להגדיר , ובעיקר את המחודשים שבהם, דיני הכבודהברייתא באה לפרט את . חלק ממצוות הכבוד מן התורה

 )ג, ממרים ו(ם "בהקשר זה מעניין לדייק בדברי הרמב. את פרטי הדין בצורה סופית כאילו הם פרטי המצווה ותו לא

 ובכל זאת אינו נמנע מלכלול בכלל פירוט דיני "איזהו מורא ואיזהו כבוד"שמנסח את דבריו כעין הברייתא שבגמרא 

  ":ועומד מפניו"כולל , ד והמורא גם דינים נוספים שלא פורטו בברייתאהכבו

ולא סותר את דבריו ולא מכריע , ולא יושב במקומו, מורא לא עומד במקומו, אי זהו מורא ואי זהו כבוד"

 אי זהו כבוד מאכיל ומשקה ...אלא אומר אבא מרי, ולא יקרא לו בשמו לא בחייו ולא במותו, את דבריו

ועומד מפניו ,  ומוציא ומכניס ומשמשו בשאר הדברים שהשמשים משמשים בהן את הרב...כסהמלביש ומ

  . "כדרך שהוא עומד מפני רבו

  :)כד, יורה דעה רמ(שהקימה מפני ההורים היא בכלל הכיבוד ' ערוך השולחן'ובאופן מפורש אף יותר כותב בעל 

ופשוט הוא דצריך . וזהו בכלל כיבוד, ביו ואמודחייב לעמוד מפני א:) קידושין לא(דבר פשוט הוא בגמרא "

  ".לעמוד מלא קומתו

שפירש את מצוות ' תורה תמימה'בניגוד לשיטת בעל ה. וכדין קימה מפני ההורים כך דין איסור קריאה בשמם

והתקשה בעקבות זאת בשאלה מדוע לא נכלל בברייתא איסור קריאת ההורה בשמו , הכבוד לפי הברייתא שבגמרא

 את תתתתפרשפרשפרשפרשממממהברייתא אינה . נראה שהברייתא לא ביקשה לכלול את כל פרטי הדין,  שאר דיני המוראביחד עם

מצוות הכבוד והמורא אלא מפרטת אותה בהתאם לפירוש שלה על פי פשוטו של מקרא ובהתאם ליסודותיה של 

הוא בוודאי מכלל גם דין איסור קריאה בשם ההורים ש, לכן. המצווה שמתבארים במקום אחר ולא בברייתא עצמה

  .מצוות מוראם אינו חייב להימנות בברייתא

והברייתא המובאת בגמרא אינה , את העמדה שכבוד ההורים הוא בראש ובראשונה יחס של הערכה וכבוד כלפיהם

באה לתחום את המצווה בתחום מעשים מסוימים אלא לפרט בהקשר מסוים את המתחייב ממצוות כבוד ההורים 

, הגמרא דנה בכבוד אב ואם. גם על סדר העניינים בסוגיה" אגדה למעשה" ברנדס בספרו מבסס הרב, ומוראם

ורק לאחר מכן מובאת הברייתא שבה , בהשוואת כבודם לכבוד המקום ובמעשים שונים של כיבוד אב ואם

ברייתא ומכאן ניתן ללמוד שהגמרא מתייחסת אל ה". מכניס ומוציא, מלביש ומכסה, מאכיל ומשקה"מוזכרים דיני 

  .אלא כמפרטת אותם בהתאם ליסודות שהונחו בסוגיה לפני כן, לא כמניחה את יסודותיה של מצוות כיבוד ומורא



 

   ישיבת ההסדר ירוחם– שלישון פנים ישיבתי –אורייתא תליתאי 

www.yhy.co.il 

 אחיה בן פזי | כיבוד ומורא

46  

  כבוד כיחס נפשי
כמצווה שאינה ממוקדת במתן השירות לאב ולאם , היבט חשוב של כבוד ההורים שנובע מן ההבנה של הכבוד

  . של הבן כלפי הוריוהוא שאלת היחס הנפשי, בלבד כפי שעולה מן הברייתא

הספורנו מבין שחיוב המורא מוסיף על מצוות הכיבוד את הציווי על רגשות הלב שצריכים ללוות את מעשי 

המבין שעיקרו , )לו-אות לה, מצוות התלויות בלב(' ספר חרדים'גישה מעניינת אפילו יותר היא שיטת בעל , אולם. הכיבוד

  : של הכיבוד הוא בלב

  ..." ונראה דעיקר מצות כבוד בלב...  מצינו כבוד בלב- אמך כבד את אביך ואת"

ושמלבד קיום ,  כי חובה לאהוב את אביו ואת אמו)כלל סז(שפסק ' חיי אדם'הלך ה' ספר חרדים'בדרכו של בעל 

ההצמדה של מצוות הכיבוד ". כבד את אביך ואת אמך"יש בכך גם משום קיום , שבדבר" ואהבת לרעך כמוך"מצוות 

עד שאת דברי הגמרא על ההיקש בין אב ואם ובין המקום הוא ' חיי אדם'כך חזקה בדברי ה-האהבה כללחובת 

בשעה שהמדרש מקיש (ה וכלפי הוריו "שמצווה על האדם בשווה כלפי הקב, חובת האהבהחובת האהבהחובת האהבהחובת האהבהמצטט כמתייחסים ל

  ): כבודכבודכבודכבודאותם לעניין 

הוקשה , אלא שבאביו ואמו. וךשהרי הוא בכלל ואהבת לרעך כמ, ופשיטא שצריך לאהבה אותם כגופו"

  ...תצא' כדאיתא בזוהר פ, אהבתם לאהבת המקום

  ..."שיאהוב אותם אהבה עזה כדרך שהיו אוהבים אותו ולא יהיו עליו לטורח ולמשא

כאשר הוא ', חיי אדם'יישום מעשי להבנת הכבוד כמבטא יחס נפשי של הבן כלפי הוריו מובא בהמשך דבריו של ה

  : אב ואם באה לידי ביטוי גם במחשבתו של הבןמלמד שמצוות כיבוד

אף שבעיני , דהיינו שידמה בעיניו שהם גדולים ונכבדי ארץ, שמכבדם בלבו שהם חשובים בעיניו ובלבו"

  ..."וזה עיקר כיבוד. שאר בני אדם אינם חשובים כלל

  כבוד כמעמד חברתי
ובר על יחס של הערכה בלבו של הבן ובין אם בין אם מד, עד כה התייחסנו לכבוד כסוג של יחס בין הבן להוריו

הבנה נוספת . הערכה זו צריכה לבוא לידי ביטוי בפעולות מעשיות של הענקת כבוד או שירות מעשי להורים

חובת הבן לכבד את אביו , לפי זה. למושג הכבוד בלשוננו היא שהכבוד הוא מושג בעל משמעות בהקשר חברתי

  .וחד בעיני החברהואמו משמעה להעניק להם מעמד מי

הדינים ששורשם במצוות הכיבוד , ושוב, נראה כי גם היבט זה פירוש הכבוד בא לידי ביטוי בהלכות כיבוד אב ואם

  .במשמעותה הרחבה אינם מנויים בין הדינים שבברייתא

ניתנת תשובה שונה מתשובת הברייתא , שמובאת בסוגיה לפני הברייתא שבה דנו עד כה, בברייתא אחרת

  :ורסמת לשאלה כיצד מכבדים אב ואםהמפ
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שלחוני בשביל : לא יאמר, הנשמע בדבר אביו למקום? בחייו כיצד; מכבדו בחייו ומכבדו במותו: ר"ת"

היה אומר דבר ? במותו כיצד; אלא כולהו בשביל אבא, פטרוני בשביל עצמי, מהרוני בשביל עצמי, עצמי

  :)קידושין לא( ."הריני כפרת משכבו, בא מריאלא כך אמר א, כך אמר אבא: לא יאמר, שמועה מפיו

ייתכן אמנם . מן הברייתא הזו משמע שעל הבן מוטלת חובה להשתדל להרבות את כבודו של אביו בעיני אחרים

אך נראה יותר , שעיקרה של הברייתא הוא בעיצוב היחס הנכון של הבן כלפי הוריו בעזרת תליית הכבוד באביו

הדבר מסתבר גם מן ההקשר . ר הזה הוא מה שנראה בעיני החברה ולא בעיני הבןלפרש שעיקרו של הכבוד בהקש

ולכל הפחות ברור , שנראה בפשטות כצורת התבטאות שמגדילה את כבוד האב בעיני הזולת, של כיבוד האב במותו

  .שהיא חורגת מעבר לשירות האב ומצביעה על יחס נפשי כלפיו

,  הבן להוסיף כאשר הוא מזכיר את אביו במשך השנה שלאחר פטירתושאותה חייב, "הריני כפרת משכבו"לאמירה 

אך אין זה סותר את הערך של ריבוי כבוד האב בעיני בנו , יש גם משמעות במובן של העילוי הרוחני לנשמת האב

במובן מסוים אפילו עילוי נשמת האב בא מתוך נחת הרוח של הקדוש ברוך . גם לאחר שהתייתם ובעיני החברה

כעין זה משמע . ' מכבודו של האב שמתרבה בעיני ה–או במילים אחרות , ן הבן ובעקיפין מנשמתו של האבהוא מ

  :בדברי הזוהר ביחס לכיבוד אב ואם

אי , דמיתבתר , האי בחייוי דאתחייב ביה, כבד את אביך ואת אמך ואוקמוה במיכלא ומשתייא ובכלא"

 ואי ההוא ברא אזיל בארח מישר ...אתחייב ביקריה יתיר, ג דמית"דאע, לאו הכי, תימא הא פטור מניה הוא

ותקין עובדוי ודאי דא אוקיר לאבוי אוקיר ליה בהאי עלמא גבי בני נשא אוקיר ליה בההוא עלמא גבי 

פרשת ) ויקרא(זוהר כרך ג (". קודשא בריך הוא וקודשא בריך הוא חייס עליה ואותיב ליה בכורסייא דיקריה

  )בחוקותי דף קטו עמוד ב

זהו . והעמידוהו שיכבד פירושו במאכל ובמתה ובכל,  כבד את אביך ואת אמך::::תרגום הסולםתרגום הסולםתרגום הסולםתרגום הסולם[

פ שמת הוא עוד מחויב "כי אע, אינו כן, אם תאמר שפטור מכבוד, אחר שמת. שמחויב בחייו

מכבד , ודאי שזה מכבד את אביו, ואם אותו הבן הולך בדרך הישר ומתקן מעשיו... בכבודו יותר

ה מרחם עליו ומושיבו "והקב. ה"ומכבדו בעולם הבא אצל הקב, הזה בין אנשיםאותו בעולם 

  .]בכסא כבודו

והוא כולל דאגה לצורכי ההורים בחייהם ולכבודם , כיבוד אב ואם כולל כבוד בחיי האב ובמותו, לפי הזוהר, כלומר

כתית לעובדה שהכבוד הוא גם בהקשר נוסף של דיני מורא אב ואם עשויה להיות השלכה הל. בעיני אלוקים ואדם

מעלה סברה כזו בקשר לאיסור הבן להזכיר ' תורה תמימה'ה. בעיני אנשים אחרים אם נניח שכך הוא גם דין המורא

גם בעניין זה קדמו אביו ,  אגב.ומציע לומר שדווקא בפני רבים ייאסר על הבן לקרוא לאביו בשמו, את שם אביו

  .)טו,  דעה רמיורה(' ערוך השולחן'שהעלה הצעה כזו ב

  השלכות נוספות
ניתן להצביע על שתי השלכות חשובות נוספות של הבנת מצוות כיבוד אב ואם כמתייחסת אל מובנה של המילה 

השלכה אחת היא ההבנה של הכבוד כתלוי בהקשר . כבוד כפי פשוטו של מקרא וכפי שהיא משמשת בלשון הרגילה

  .מוע בקול ההורים ולמלא את רצונם שאלת החובה לש-והשנייה , ובנסיבות משתנות
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בעניין הבנת הכבוד כתלוי בהקשר ובנסיבות מסתבר כאמור להבין שמצוות התורה לכבד את ההורים דורשת מן 

שמות (ר הירש "הבן להתייחס בכבוד והערכה כלפי ההורים ולהביע הערכה זו בכל מאי דאפשר ליה כלשונו של הרש

יש לשער כי דיני הכבוד והחובות המוטלות על הבן , לפיכך. י החברה הסובבתוכן להרבות את כבודם בעינ, )יא, כ

כיוון שלא שירות ההורים הוא תכלית כל . יהיו תלויות במה שנחשב כבוד בחברות שונות ובגינונים המקובלים בהן

.  והבןההכרעה המעשית תותאם לפעמים למצבים שונים בחיי האב, מצוות הכיבוד אלא גם נהיגה בכבוד כלפיהם

  :)יב, יב(דוגמה לדבר מצויה במסכת שמחות 

רבי יהודה אומר אם , ורבו שלימדו חכמה, ובעל אמו, וחמיו, חוץ מאביו, עם הכל אדם נכנס לבית המרחץ"

  ."שכך כבודו, היה אביו זקן או חולה נכנס ומרחיצו

ומצד שני כאשר , מד ערוםכלל כבודו של האב מחייב את הבן להימנע מלשהות עימו במרחץ שבו הוא עו-בדרך

חשוב לציין כי איסור עמידה לפני אב ערום . כבודו הוא שיבוא בנו וישמש אותו גם במרחץ, האב זקוק לעזרה

ומכל מקום יש בברייתא זו ללמדנו כי הכבוד , ל גם במקורות נוספים וניתנו לו טעמים אחרים"מובא בדברי חז

ס לעמדה שבימינו מוחלים הורים לבניהם על חלק מדיני הכבוד ובכך למעשה מונח בסי. תלוי בנסיבות משתנות

  :בקשר לעמידת בנים במקום אבותיהם בבית הכנסת' ערוך השולחן'עיין למשל בדברי . שנדונו בגמרא ובפוסקים

והוי ,  שכך נהגו–והטעם , וכמדומני שעכשיו הבנים עומדים במקום אביהם בבית הכנסת כשהאב אינו שם"

  )ט, יורה דעה רמ(". ואין האב מקפיד בכך, ואין פוצה פה ומצפצף על זה, שותכאילו נתן לו ר

-ישמעאל מבנה לרחוץ את רגליו ולשתות אחר' דרישתה של אימו של ר-דוגמה מפורסמת אפילו יותר היא בקשתה

 זאת ).ז, ירושלמי קידושין א; א, ירושלמי פאה א" (רצונה הוא כבודה"והכרעת חכמים כי , כך את מי הרחיצה

למציאות הרגילה שבה כבודה של האם הוא שהבן ישרת אותה וישתדל לחסוך ממנה מאמץ וכל , כמובן, בניגוד

  .שכן התנהגות מבזה כשתיית מי רחיצת רגליים

  

 השאלה האם חובה על הבן לשמוע בקול הוריו ולציית לציווים בדבר -ומכאן פתח לדיון נוסף בהשלכה השנייה 

ואין כאן מקום אלא , לה זו נדונה בפוסקים בהקשרים רבים והיא דורשת הרחבה רבהשא. שאינו נוגע לגופם

  .להעיר על כך

פירוש מצוות הכיבוד לפי הדינים שבברייתא אינו מטיל כל חובה על הבן אלא לשרת את ההורים ולדאוג , כמובן

הפרשנות , לעומת זאת. זוממילא מילוי רצון ההורים אינו חלק ממצוות הכיבוד לפי פרשנות . לסיפוק צרכיהם

המרחיבה את מצוות הכיבוד ומבינה את הברייתא כמפרטת את דיני הכבוד אך לא תוחמת אותם בתחום השירות 

  .עשויה לכלול גם את השמיעה בקול ההורים במצוות הכיבוד, והדאגה לצרכים

רבים הפכה למטבע לשון שבמובנים , הוא הכרעת חכמים המובאת בירושלמי" רצונה הוא כבודה", וביתר הרחבה

פי עיקרון זה מסתבר כי יהיה בקיום רצונם של ההורים -על. שיש בו גם ללמד על תפיסה רווחת של מושג הכבוד

ייתכן כמובן שאין הבן . ואולי אפילו אם לא הביעו את רצונם באמירה מפורשת, משום קיום מצוות כיבוד אב ואם

ובכל זאת לכל הפחות יהיה קיום רצונם בגדר של מצווה , וגעים לגופםחייב לקיים את רצון הוריו בדברים שאינם נ

ופירש אותה , ר הירש כמי שהאריך בפירוש למצוות כיבוד אב ואם"בין מפרשי התורה ראוי להזכיר את רש. קיומית

ר הירש נוקט "רש, בהתאם לכך. פי הלשון המדוברת-בעקביות בהתאם למשמעות המושג כבוד במובנו הפשוט ועל

  .דבר ברור שכיבוד ההורים כולל גם שמיעה בקולם ומילוי רצונםכ
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  סיום
 -שירות ודאגה לצרכיהם הגשמיים : העיון בסוגיית כיבוד ומורא העלה חובות מגוונות של הבן כלפי הוריו, לסיום

; "ארץשידמה בעיניו שהם גדולים ונכבדי  "-יחס נפשי של כבוד ; "מכניס ומוציא, מלביש ומכסה, מאכיל ומשקה"

ואולי גם ריבוי כבוד ההורים בעיני החברה ; "ולא יקרא לו בשמו", "קום מקמי אבוך "-ביטויים לאותו יחס נפשי 

  . ואהבת ההורים

בצד העיון בסוגיית כיבוד ההורים ומוראם עלתה בידינו הבנה יסודית בנוגע ליחס שבין התורה שבכתב ובין 

המשניות והברייתות אינן מבקשות להעלים את , ל"וד כי דרשות חזמן העיון בסוגיה ניתן ללמ. פה-התורה שבעל

נראה כי יסוד מצוות כיבוד אב ואם ומוראם הוא , אדרבה. משמעות פסוקי התורה ולטשטש את מובנם הפשוט

בלשון ' כבוד'כפשוטו של מקרא וכפי שמשמשת המילה , דווקא היחס הנפשי של הכבוד של הבן כלפי הוריו

 לאותו - מחייב כמובן -הדרשות השונות ודיני המשניות והברייתות מבקשים להציג ביטוי מעשי ואילו , המדוברת

  .יחס נפשי



 

 

התביעה , עוד בעניין כיבוד הורים
  ומה שביניהם, לעצמאות
  'ל רזניקוביץאי

  פתיחה
כנגד התפיסה העולה מפשטות הברייתא לפיה . חכם אחיה עסק במאמרו בשאלת היקף מצוות כיבוד הורים

קולות לפיהם . ביקש אחיה להציף קולות אחרים, מתמצה מצוות הכבוד בדאגה לרווחתם הגשמית של ההורים

לטענתו הברייתא רק פירטה אי אלו . 'הסתכלות בעין טובה וכו, כבוד,  אהבה-כוללת המצווה בתוכה הרבה מעבר 

  . כך את היקפה של המצווהאך לא התכוונה למצות ב, העוסקות בזוית מסוימת של מצוות הכבוד, דוגמאות

הברייתא עוסקת בעיקר במצבים בהם מתנהל קשר ישיר בין : אני אבקש לעסוק בזוית מסוימת של שאלה רחבה זו

ואותו , האם זהו התחום היחידי בו עוסקת מצוות הכבוד. 'לא יושב במקומו וכו, משקהו,  מאכילו-האב ובין הבן 

:  זו גם על תחומים הנתפסים בעיננו כחלק מחייו האישיים של הבןאו שמא משפיעה מצווה, היא מתכוונת לעצב

  . מקצוע וכדומה, מצבים כבחירת אישה

  : אנסה לברר שאלה זו דרך דיון בשתי שאלות מרכזיות

כאשר הם מציבים בפניו תביעות ביחס לדברים אשר אינם קשורים ברווחתם , האם חייב הבן להישמע לרצון הוריו

האם יכול הוא לממש את בחירותיו , ן אינו מחויב לחיות את חייו בהתאם לתכתיבי הוריובהנחה שהב?  האישית

  ? ופגיעה בכבודם, אפילו כאשר מימוש זה כרוך בציעור הוריו

אלא לפגיעה עקיפה הקשורה ליחס חברת הורי האב , באומרי פגיעה בכבודם ודאי איני מתכוון לפגיעה ישירה

או לחלופין בת . למשפחה מהמעמד העליון החפץ לחיות את חייו כפועל בנייןדוגמה לדבר היא בן . למעשי הבן

  . למשפחה חסידית הרוצה להיות אשת תקשורת וכדומה

  : אפתח בשאלה הראשונה

  ? האם קיימת חובת להישמע לרצון ההורים
  : ס ולבחון את העולה מהם"ננסה להתבונן תחילה במקורות הש

שכן חובה זו אינה , הכבוד והמורא עולה כי אין חובה להישמע לרצונםמפשטות הברייתא המגדירה את חובת 

 ..."ולא סותר את דבריו, לא יושב במקומו" - ולא במורא ..."מאכילו ומשקהו" -כלולה לא בכבוד כפי שמוגדר על ידה 

ני חולק  א-אך דומה יותר כי האיסור מתמצה באמירה מפורשת לאב , יתכן והיא כן כלולה באיסור סתירת דבריו
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אך אין להסיק מכאן על קיומה של חובת , אמירה השייכת עדיין לאותו מעגל של מגע ישיר בין הבן ובין האב, עליך

  .  משמעת בדברים שאינם נוגעים ישירות לאב

נוכל עדיין , אך לא כבאה למצות את חובת הכבוד או היראה, כמובן שאם נבין את הברייתא כמחדשת רובד נוסף

  . ולעגנה בחובת הכבוד או המורא, ה של חובת משמעתלהכיר בקיומ

דיון במשתמע מדברי הברייתא האוסרת להישמע לציווי ההורים כאשר הוא מנוגד לציווי 
  התורה

מקור נוסף אפשרי ממנו ניתן ללמוד על שאלתנו הוא המקור האוסר להישמע להורים כאשר רצונם מנוגד לרצון 

  : התורה

איש אמו ואביו תיראו ואת : ל"ת? יכול ישמע לו,  או שאמר לו אל תחזיר,יכול אמר לו אביו היטמא"

  " !כולכם חייבין בכבודי, שבתותי תשמורו

לשם מה היא זקוקה : אילו לא הייתה קיימת חובת משמעת בסיסית לא היו מובנים דברי הברייתא, והנה

לא בכל מקרה אין חובה להישמע ה, להשמיענו שאין חובה להישמע להורים כאשר רצונם מנוגד לרצון התורה

  ? ואפילו במקום בו אין רצונם מנוגד לרצון התורה, לרצון ההורים

ל היה חייב הבן -אלא ודאי משמע מפשטות דברי הברייתא כי לולי שהיה ציווי ההורים ציווי המנוגד לצו הא

  .להישמע להם

 בו האב ציווה על הבן שלא יחזיר כדי במקרה, לדעתה, נראה יותר כי הברייתא עוסקת' אולם מהמשך דברי הגמ

  ? מנין לי זאת. ' וכגון שאמר אל תחזירו כדי שתבשלו עבורי וכו-שיתפנה לעסוק בצרכי הנאת גופו 

, היא מבקשת ללמוד מכך שמצוות כיבוד הורים איננה דוחה איסורים. עוסקת בדין עשה דוחה לא תעשה' הגמ

לא  נכון ,  כלומר1 "מה להנך שכן הכשר מצווה":  ואומרת' דוחה הגמ. עקרון כללי לפיו עשה אינו דוחה לא תעשה

כי אנו נכריע כך גם , לטובת שמירת האיסור,  יהיה להסיק מההכרעה בדילמת  שמירת איסור מול כיבוד הורים

ובלשון , אלא רק הכשר המצווה, זאת מפני שהקרן של כיבוד ההורים אינה גוף קיום המצווה. בדילמות מקבילות

לא נכון אפוא יהיה ללמוד מכך כי גם במקום בו הדילמה העומדת בפנינו היא . חרת דבר המאפשר את קיומהא

  . שמירת האיסור או קיום גוף העשה נכריע לטובת שמירת האיסור

תובן רק אם המקרה המדובר , כהכשר מצווה בלבד, היטמא או אל תחזיר: הגדרת ההישמעות לרצון האב המצווה

,  אי ההחזרה אינה המצווה-רק במקרה מעין זה ההישמעות לרצונו . אל תחזיר כדי לבשל עבורי: הוא אב המבקש

                                                            
לפיו משפט זה מתפרש בדרך אחרת לחלוטין שאינה קשורה , י שם פירוש אחר" לרש.ח"בהתאם לדברי ר' פירשתי את דברי הגמ 1

פירוש ההולם בעיני יותר את פשטות , ח"ורובם פירשו כפירוש ר, אך עיין שם שהראשונים הקשו עליו קושיות רבות, לנידוננו

 . 'ועליו לא קשות כל הקושיות הקשות על התוס, הסוגיה
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מעצם , יתר על כן. בכך עוסקת הברייתא' ומכאן שלפי דברי הגמ.  הבישול-אלא רק מאפשרת את קיום המצווה 

  . סימן שבה עצמה אין משום קיום מצווה, הגדרת ההישמעות כהכשר מצווה

בחרה לפרש ' אלא שהעובדה שהגמ, א רק שהברייתא אינה יכולה עוד להוות מקור לחובת משמעתל: אמור מעתה

יכולה ללמד על כך שלדעתה אין חובת , ולהוציאה במידה מסוימת מפשוטה, באופן הזה את דברי הברייתא

ת במקרה בו  כעוסק-רק אם אכן כך היא סוברת נבין היטב מדוע היא בחרה לפרש כך את דברי הברייתא : משמעת

שכן אחרת אילו היא הייתה עוסקת במקרה בו אמר האב  , אמר האב שלא יחזירו או יטמאו כדי שיעסקו בכבודו

לא היה חייב הבן להישמע לו ללא קשר לכך שציוויו מנוגד , בלא שהדבר ישרת את הנאת גופו, אל תחזירו סתם

  . לציווי התורה

אילו היה האב מצווה על : בחרה לפרש כך את הברייתא מסיבה אחרת' יתכן והגמ: ברם יתכן ואין דברינו מכוונים

אלא רק כדי , ללא שהיה לו בכך הנאה כל שהיא, או לחלופין לעבור על איסור, בנו שלא לקיים מצווה מסוימת

את הברייתא כעוסקת ' לכן פירשה הגמ. 2וככזה לא היה חובה לכבדו, הוא היה בגדר רשע, להעבירו על המצוות

ת היה מותר לבן " מקרה בו אילו היה עשה של כיבוד הורים דוחה ל-ה בו מצווה האב לצורך הנאת גופו במקר

  . כך שהאב אינו רשע, לדחות האיסור

, מעצם הגדרת ההישמעות כהכשר מצווה בלבד עולה כי אין מצווה בעצם הציות: אולם דיוקנו השני עדיין בתוקף

    )203 - 200' עמ',  י-'ג עשה ט"גדול על ספר המצוות לרסבחיבורו ה(וכך דייק הרב ירוחם פערלא 

, למרות שבכך נשמע הבן לרצון אביו, הגדירה את אי ההחזרה כהכשר מצווה' יתכן והגמ: ושמא גם הוא אינו מכוון

אין ללמוד מאי דחייתו של האיסור : 'נשוב תחילה על טענת הגמ. ת"עשה דוחה ל: 'בשל ההקשר בו עוסקת הגמ

רק , והנה. והוא שאינו דוחה איסור, מפני שכאן מדובר על הכשר מצווה בלבד, ה אינו דוחה איסוריםששום עש

על אף ,  מוגדרת כהכשר מצווה- אמר לו אביו אל תחזיר -כך שיתכן שהסיטואציה . ת"ולא ל, ת"עשה דוחה ל

וככזאת אין היא , ת"קיום להיא בגדר , המעוגנת באיסור סתירת דבריו, מפני שחובה זו, קיומה של חובת משמעת

ומבעד לזויות זו מוגדרת היא ,  כיבוד-בחנה אפוא את הסיטואציה רק מבעד לזוית העשה ' הגמ. דוחה איסורים

  . אך אין בכך בכדי ללמד שאיסור סתירת דברי האב אינו כולל בתוכו חובת משמעת. אכן כהכשר מצווה

 3ראשונים
הישמע לרצון ההורים שמפירושם את הברייתא עולה שאין חובה ל

  בדבר שאין בו הנאת הגוף 

  .    יכול אמר לו אביו אל תחזיר-בה אנו עוסקים ' נפנה כעת לאופן בו למדו רבותינו הראשונים את הברייתא והגמ

                                                            
 . ועיין בכך עוד לקמן 2
בינתים אסתפק בהזכרת שיטה חשובה שלא . ועוד חזון למועד, הבאת דעת הראשונים והפוסקים ניתן היה להאריך עוד רבותב 3

בשל . ת"לפיה קיימת חובת משמעת אך אין בכוחה לדחות ל, א כפי שהובנה על ידי אחרונים רבים"דנתי בה והיא שיטת הרשב

שכן , ים את הברייתא כעוסקת במקרה בו ציווה האב לצורך הנאת גופות הוא הסכים לראשונים המפרש"אי יכולתה לדחות ל

ן בחיבורו הגדול 'להסברת סברתו עיין להרב יפה. א שמצוות כיבוד הורים תדחה את האיסור"רק במקרה מעין זה הייתה הו

  .   291א ליבמות סביב הערה "הגהות על הריטב
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, פירשה את הברייתא כעוסקת במקרה בו האב מצווה לצורך הנאת גופו'  הגמ-א הלך בדרך שהוצגה לעיל "הריטב

יכול אמר ": בלשונו. היה חייב הבן להישמע לאביו אפילו כאשר ציוויו אינו מנוגד לציווי התורהמפני שאחרת לא 

כ למה ישמע לו אפילו "ואינו נכון דא, ל כן לבטלה ולא לשום דבר"ל שא"י ז"לו אביו היטמא או שאמר לו אל תחזיר פרש

קדושין (לא בעושה דבר להנאתו כדאמר התם שאין עושה כבוד א, ש לעשות עבירה או לדחות מצוה"בדברים של רשות וכ

ל הטמא לכבודי לבשל לי במקום "שא) שאמרו(ל "י ז"ת ור"לכן פר, כבוד אב מאכילו ומשקהו מלבישו מנעילו) 'א ב"ל

דאלאו דמחמר  ":ן"וכן כתב הרמב" ל אל תחזיר אבדה זו אלא בשל לי או שחוט לי"או שא, א זולת כן"טומאה כשא

שהמחמר אחר בהמתו , מר מהכא דלא דחי דמה להנך שכן אין דחייתן עיקר מצוה אלא הכשר מצוהקאמרינן דליכא למיג

דחי ) הכא(ג דהכא לא דחי בעלמא " הלכך אע...להביא לאביו גוזלות או דבר אחר אין זה כבודו אלא הכשר כבודו

אין זה עיקר כבוד אלא מה , ת והלא מכיון שאמר לו אביו חמר אחר בהמתך זהו כבודו"וא, דגמרינן מכלאים בציצית

אבל אמר לו לעשות דבר , וכל דבר שיש לו הנאה בו' שאמרו בקידושין איזהו כיבוד מאכילו ומשקהו ומלבישו ומנעילו וכו

להביא פירות קאמר ' וכן מה שאמרו יכול אמר לו אביו הטמא וכו, שאין לו הנאה של כלום אין זה כיבוד שאמרה תורה

  4"יך לומר שלא ישמע לואבל הטמא לחנם אין צר

בתוך . שם דנים בשאלה מורכבת שאינה מעניינו כעת' התוס. 'בקידושין לב' דברים דומים עולים מדברי התוס

: דבריהם הם טוענים שהחיוב להשיב את אבידת החבר קודם לחובת כיבוד ההורים ומוכיחים זאת מדברי הברייתא

 ואבידת עצמו ואבידת חבירו כיצד יעשה אם יעסוק בכבוד אביו הלא ד משל בן אם נזדמן לו כיבוד אב"י למ"מדקדק ר"

והיינו ' ל וכו"יכול אמר לו אביו אל תחזיר יכול ישמע לו ת.) מ דף לב"ב(אבידת חבירו קודמת כדאמרינן באלו מציאות 

יבוד אב כ דאבידת חבירו קודמת לכ"אל תחזיר שאומר לו עסוק בכבודי דאל תחזיר בחנם לא אצטריך קרא משמע א

נראה לפרש דבריהם ?  מדוע אין צורך בפסוק למקרה זה"דאל תחזיר בחינם לא אצטריך קרא":  נתמקד במשפט"ואם

כאפשרות זו .  משום שבמקרה זה אין חובה להישמע להורים אפילו ביחס לדבר הרשות-ן "בהתאם לדברי הרמב

כא למידק פשיטא שלא ישמע לו שהרי אין אי": באופן הבא' מוכח בדברי האסיפת זקנים שהביא את דברי התוס

דהכא כשאמר לו אביו אל תחזיר אלא עסוק ' פירשו התוס. לאביו כבוד כשאינו מחזיר וכיון שכן ליכא עשה כלל דנידחי

  ..." בכבודי להביא לי גוזלות  או לשמשני

  ראשונים שמפירושם את הברייתא עולה כי קיימת חובת משמעת

המאירי שותף לראשונים .  את הברייתא עולה כי קיימת חובת משמעת המאירי המאירי המאירי המאיריפירשמהאופן בו , לעומת כל זאת

 אחרת -אולם מסיבה שונה , שראינו לעיל ביחס לפירוש הברייתא כעוסקת במקרה בו ציווה האב לצורך הנאת גופו

אלא דלאעבורי שאם אין כאן שום צורך אצלו "... : )'יבמות ו(בלשונו . האב היה רשע ולא הייתה חובה להישמע לו

   ..."בלחוד קמכוון לא איצטריך קרא דהא רשע הוא ואקרי כאן נשיא בעמך לא תאור בעושה מעשה עמך
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 -אך נראה שמסכים עימנו ביחס למוקד בירורנו ,  חולק על המאירי ביחס לפירוש הברייתא וביחס לדינוגגגג""""הסמהסמהסמהסמ

 שאילו היה מצווה האב שלא לצורכו הוא בניגוד למאירי הכותב. שאלת חובת משמעת בדבר שאין בו הנאת הגוף

: ג מהברייתא כי אדם אינו מוגדר כרשע בעקבות דיבור בלבד"הסיק הסמ, היה נחשב כרשע שאין חובה לכבדו

משתמע ממנה כי לולי זאת הייתה .  הברייתא נימקה את אי חובת המשמעת בהיות רצונו מנוגד לרצון התורה

 מכאן שאין אדם נחשב כרשע בעקבות -שאין חובה לכבד אב רשע זאת על אף , קיימת חובה לכבד את האב

יכול אמר לו אביו ) א, מ לב"ב(ובפרק אלו מציאות ) א, ו(תניא בפרק קמא דיבמות ": )' קיג-ג עשין קיב"סמ(בלשונו . דיבורו

יראו ואת שבתותי  או שאמר לו אביו אל תחזיר אבידה יכול ישמע לו תלמוד לומר איש אמו ואביו ת\אם היה כהן\הטמא 

ולמדנו מכאן שבדיבור לעבור אינו נחשב רשע דדברי הרב ודברי התלמיד , מוראי למעלה ממורא אב ואם' תשמרו אני ה

פשיטא שלא ישמע לו ולא היה צריך פסוק לזה ולא מצינו ) פ יראים שם"ע(דברי מי שומעיןה שאם היה נחשב רשע בדיבור 

  " לאחדו לעבודעונש בדיבור אלא למסית בלבד שדיבר 

ניתן ללמוד , היה נחשב האב כרשע, ג לפיה אילו אכן היה  מוגדר האדם כרשע בעקבות דיבור בלבד"מטענת הסמ

 שכן אילו היה מבקש האב מבנו שלא ישיב לצרכי גופו לא היה -שמדובר במקרה בו האב מבקש שלא לצרכי גופו 

ומדוע אפוא , ל כיבוד הורים ידחה את האיסורא של הברייתא הייתה שהעשה ש"שהרי ההו, נחשב האב כרשע

דיבור שיכול להחשיב את האב כרשע הוא רק דיבור בו הוא תובע מהבן שלא לקיים מצווה ? שיחשב האב כרשע

הערה ' א יבמות ו"הגהות על חידושי הריטב(ן בחיבורו המונומנטלי על יבמות 'וכך טען הרב יפה! ללא שתהיה לו הנאה מכך

291(      

עולה שהברייתא עוסקת במקרה בו ציווה האב , כפי שהביאו דבריו רבותינו הראשונים, י" שגם מפירוש רשכמובן

  . ומכאן שגם לדעתו קיימת חובת משמעת, שלא לצורך צרכי גופו

שאישה אין סיפק בידה " איש אמו ואביו תיראו"העולה מהברייתא הלומדת מהפסוק 
  לעשות

 הרי - תיראו : כשהוא אומר? אשה מנין,  אין לי אלא איש-איש ":  דרשה הברייתא"איש אמו ואביו תיראו": על הפסוק

   "מפני שרשות אחרים עליה, אשה אין סיפק בידה לעשות, איש סיפק בידו לעשות? ל איש"מה ת, כ"א; כאן שנים

ק עוסק הפסו. 5לכל הפחות כאשר רצונם מתנגש ברצון הבעל, אישה נשואה פטורה מחובת כיבוד הוריה: לאמור

דבר המעורר .  בעודה נשואה"שאין סיפק בידה לעשות"כך שמסתבר שהוא מגדיר אותה כחובה , בחובת המורא

 פגיעה -מתמצה באיסור על פגיעה בכבוד האב בלבד , כפי שהתפרשה על ידי הברייתא, הרי חובת המורא: תמיהה

ולא לשבת במקומו או לסתור , כבוד אביהגם אישה נשואה יכולה שלא לפגוע ב. כישיבה במקומו או סתירת דבריו

 רבי אליהו מזרחירבי אליהו מזרחירבי אליהו מזרחירבי אליהו מזרחיוכך שאל ? מדוע אפוא הגדירה הברייתא את חובות אלו כחובות שאין בידה לעשות. את דבריו

דבנתגרשה שאין , בשלמא במצות כבוד יש הפרש בין נתגרשה ללא נתגרשה, אך קשה": )'ג', ויקרא יט(י "בפירושו על רש

מאכיל ומשקה ומלביש ומכסה ? אי זהו כבוד: " )קידושין לא ב(כדתניא , ...ת להאכילו ולהשקותורשות אחרים עליה חייב

                                                            
אך . ופטורה כל עוד היותה נשואה, א עולה שהפטור רחב יותר" מדברי הריטב.מקובל כי בהיקף הדין נחלקו רבותינו הראשונים 5

  .  כעוסק רק במקרה בו רצון ההורים מתנגש ברצון הבעל- עולה תפיסה מצומצמת יותר של הפטור , וכן הלכה, ם"מדברי הרמב
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פטרה הכתוב מכל , שאינה מצויה אלא אצל בעלה והוא מוחה בידה ללכת אל בית אביה, וכשלא נתגרשה" ומכניס ומוציא

 ושלא תדבר במקומו ושלא תסתור אלא שלא תשב במקומו, שאינו לעשות שום שירות לאביה, אלא במצות מורא, אלה

מה הפרש יש בין נתגרשה " אי זהו מורא לא ישב במקומו ולא מדבר במקומו ולא סותר את דבריו: "כדתניא, את דבריו

,  לא במורא-אלא בכבוד " לעשות"הא לא שייך , דקתני בברייתא, "שהאיש ספק בידו לעשות"מאי , ועוד? ללא נתגרשה

   "דקאי עלה

" תיראו"ו, למעוטי אשה" איש"שכיון שמקושית המקראות ד, שהברייתא סוברת, ושמא יש לומר": ם"ראהשיב על כך ה

עֹודה תחתיו, לרבויי אשה שאז אין רשות אחרים , כאן בנתגרשה ממנו, שאז רשות אחרים עליה, אנו צריכין לומר כאן ּבְ

איש : כאלו כתוב, נו ענין למורא תנהו לכבודהוצרכו לומר אם אי, ולא במורא, וזה החלוק לא שייך אלא בכבוד, עליה

: תלמוד לומר? יכול יהא כבוד אב ואם דוחה שבת): "יבמות ה ב(וכן שנו בהדיא בברייתא דלקמן . אביו ואמו תכבדו

  "כלכם חייבין בכבודי', תיראו ואת שבתותי תשמרו'

הלימוד . א ביחס לחובת המוראול, באמת האישה נחשבת כמי שאין בידה לעשות רק ביחס לחובת הכבוד, כלומר

אשר ביחס אליו לא קיימת ,  שאם אינו עניין למורא-הפוטר את האישה צריך להתפרש כעוסק בחובת הכבוד 

  . תנהו עניין לכבוד, התנגשות בין הרצונות השונים

  . פירושים שלא ייצרו קושי מעין זה, אעדיף פירושים אחרים. פירוש זה קשה בעיני

 כאומרת שאישה אינה יכולה לקיים אף את חובת המורא כל -ללמוד את הברייתא כפשוטה אפשרות אחרת היא 

 הבנה מצומצמת של חובת -ם "קריאה זו תחייב אותנו לזנוח את העומד ביסוד קושיית הרא. עוד היא נשואה

שלא תשב אלא , שאינו לעשות שום שירות לאביה" -בלשונו , לפיה אין היא יכולה לחייב עשיית מעשה, המורא

, המקנההמקנההמקנההמקנהבעל ספר , הרב פנחס הלוי הורביץהרב פנחס הלוי הורביץהרב פנחס הלוי הורביץהרב פנחס הלוי הורביץ בדרך זו הלך "במקומו ושלא תדבר במקומו ושלא תסתור את דבריו

ה אם אין לבן "נראה דכל דבר שמצווה לו אביו אף בדבר שאין לאביו שום הנאה ממנו שאינו בכלל כיבוד אפ " :הכותב

כ מה "ונראה דמוכח כן מהא דאמר לעיל א... ר את דבריושום הפסד ממנו זהו בכלל מורא שאם לא ישמע לו הוי כסות

מפני שאישה רשות בעלה עליה וכיון דקרא מיירי במורא מאי שייך רשות בעלה עליה בכל הני דחשיב גבי .. ל איש"ת

ג שאם "אלא בכה, מורא אין בזה מניעה במה שהיא אצל הבעל והוי ליה למכתב איש גבי כיבוד שאינה יכולה לשמשו

והוא בכלל מורא אינה יכולה לקיים את דבריו , אינו בזה משום כבודו שאין לאביה הנאה בזה' לה איזה דבר ואפציווה 

  "משום שצריכה להיות אצל בעלה

היא יכולה .  אין סיפק בידה של אישה נשואה לקיים את חובת המורא-הברייתא מתפרשת כפשוטה : הוי אומר

ואפילו בדבר שאין בו , כה גם חובה למלא באופן פעיל את רצון האבלהתפרש כך מפני שחובת המורא כוללת בתו

  .הנאת הגוף

.  המקור דרכו מבקש לעגן המקנה את חובת המשמעת בחובת המורא הוא האיסור לסתור את דבריו של האב

  " שאם לא ישמע לו הוי כסותר את דבריו": בלשונו

. ר לסתור את דבריו לניהול מחלוקת מפורשת עימוולצמצם את האיסו, מסברה היה ניתן להשיב על דברי המקנה

. אך רחוק מדרך הלב ללמוד מכאן שעל הבן לעשות רצונו כרצון אביו. ואין בה צורך, מחלוקת הפוגעת בכבודו



 

   ישיבת ההסדר ירוחם– שלישון פנים ישיבתי –אורייתא תליתאי 

www.yhy.co.il 

 'איל רזניקוביץ | ומה שביניהם, התביעה לעצמאות, עוד בעניין כיבוד הורים

56  

לנהוג לפי אופיו ורצונותיו הייחודיים המאפיינים אותו ואת אומר , ואולי אף מצופה ממנו, ונראה פשוט שהוא יכול

  . חייו

ודאי שאין . 6נאסר על הבן לחלוק בפירוש על אביו בהלכה בפניו. לדבר היא מחלוקת בהלכה עם האבדוגמה 

 אני חולק -היינו אמירת . כל מה שנאסר עליו הוא לחלוק עליו בפירוש. הכוונה שעל הבן לנהוג להלכה כדעת אביו

,  שאין על הבן לנהוג להלכה כאביוכשם: למד מכאן. שכן אמירה מעין זו מנוגדת לחובת יראת הכבוד, על דעת אבי

כך אין עליו לדכא את רצונותיו האישיים , בשל היותו אדם אוטונומי המחויב לנהוג בהתאם לדעתו ההלכתית

  .ולהכפיף את חייו לאחר

וציווי ,  שם מחויב האדם לנהוג בהתאם לדעתו-ידעתי כמובן שניתן לדחות את הראיה בטענה שדברי תורה שאני 

: ד"כוונתי בכך רק להדגים את היקפו של האיסור לסתור את דבריו לענ. יווי לעבור על דברי תורההאב נחשב כצ

  .  הוראה שאין  להסיק ממנה על האופן בו צריכים חיי הבן להתנהל. הוראה כיצד לנהל ויכוחים עם האב

איש אמו " -דברי הברייתא גם אם מסברה היה ניתן לחלוק על דבריו עדיין עומד לנגד עיננו העולה מפשטות , אולם

,  ברייתא ממנה עולה שאין בכוחה של האישה למלא את חובת המורא"אישה אין סיפק בידה לעשות... ואביו תיראו

חובה אשר מובנת רק לאור דברי המקנה לפיהם , ומכאן שהיא כוללת בתוכה גם חובה לעשיית מעשים אקטיביים

  . קיימת חובת משמעת

בין חובת , )'ל' עמ', סימן ו(שושנת יעקב שושנת יעקב שושנת יעקב שושנת יעקב בספרו , 7ם לשינסקים לשינסקים לשינסקים לשינסקיייייחיחיחיחיוכן ראיתי להרב , טעוןנראה שיש מקום לחלק ול

ובין אי חובת השמיעה לו ', כבקשה מהבן להאכילו וכדומה, השמיעה לרצון האב בדברים הנוגעים לצורכי גופו

ית בתוך מצוות אכן קיים מימד של חובת משמעת המחייבת עשייה אקטיב: בדברים שאינם נוגעים לצורך גופו

. אך מימד זה מצומצם לבקשות הנוגעות לצורכי גופו, וכפי שהתבאר לעיל, כעולה מפשטות דברי הברייתא, המורא

במקרה מעין זה עסקה . הרי שאי ההישמעות לו מהווה פגיעה בכבודו, מאחר שעל הבן למלא רצון אביו בתחום זה

אך הבת , ין זו מחייבת את הבת גם מצד חובת המוראבקשה מע. באב המבקש מבתו להאכילו וכדומה: הברייתא

נמצא כי יכולים אנו לפרש את הברייתא כפוטרת את הבת ממורא בשל אי . פטורה מפני שאין סיפק בידה לעשות

, ואולי אף לדרוש, אך עדיין לאפשר, דבר המוכיח שחובת משמעת אקטיבית כלולה במצוות המורא, יכולתה לעשות

זאת אם נצמצם את .  כפי רצונו ונטיית ליבו ביחס לדברים שאינם נוגעים ישירות לחיי אביומהבן לחיות את חייו

  . חובת המשמעת הכלולה במורא לבקשות הנוגעות לצרכי גופו

                                                            
שכן אז הוא יכול , ל דברי האבכאשר המחלוקת היא שלא בפניו מותר לו לחלוק עליו כאשר קיימים חכמים אחרים החולקים ע 6

וכן על הסוברים שגם , דבר שודאי מותר לעשות שלא בפניו, לסמוך על הפוסקים שמחלוקת מעין זו מוגדרת כהכרעת דבריו

  . איסור הסתירה נאמר רק בפניו

,  לא זכיתי להכירו.הוא נפטר מסרטן לפני מספר שנים. מ בישיבת מעלות בתקופה שטרום בואו של הרב ויצמן"ל היה ר"הרב הנ 7

 .   מלבד זכרונות ילדות מעורפלים
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   8מקורות נוספים בראשונים מהם עולה קיומה של חובת משמעת

ש כלל טו "ת הרא"שו(ש הבאה "ראמקור נוסף אפשרי ממנו ניתן ללמוד על קיומה של חובת המשמעת הוא תשובת ה

  :  )סימן ה

והבן חפץ ; עד זמן קצוב, ולא ימחול לו מה שעשה, על האב שצוה לבנו שלא ידבר עם יהודי אחד: ששאלת"

. אם לא שיראהו עובר עבירה, שאסור לשנוא לשום יהודי, דע. אלא שחושש לצואת אביו, להתפייס עמו

מוראי למעלה , י"אני י: שנאמר; וותו לעבור על דברי תורהלאו כל כמיניה לצ, והאב שצוה לשנוא לו

  "ואינו צריך לכבדו, לא היה האב בזה הדבר עושה מעשה עמך, ועוד. ממוראכם

, ש כי הטעם לכך שאין הבן חייב להישמע לאביו הוא רק היות ציוויו מנוגד לציווי התורה"מדויק מדברי הרא, והנה

מכאן שברמה העקרונית קיימת חובה להישמע לרצון . ת להנאת גופו של האבזאת על אף שהציווי אינו נוגע ישירו

  . האב אפילו כאשר אין ציוויו נוגע ישירות להנאת גופו

לטענתו יתכן כי גם הוא היה יכול ברמה .  טען שהדברים אינם מוכרחים)'טז', ד רמ"בחידושיו על יו(התהילה לדוד 

נימוקים , אולם הוא בחר בנימוקים פשוטים יותר,  חובת משמעתהעקרונית לנמק דינו בטענה שכלל לא קיימת

  . להם מקור מפורש

אולם היא ודומות לה יכולות לשמש אותנו בפרשנות דברי מרן , טענתו  נראית לי קשה, ש עצמו"בדברי הרא

, ול לו עד זמן קצובהאב שצוה את בנו שלא ידבר עם פלוני ושלא ימח": )'טז', רמ, ד"יו(ש "מרן פסק את דברי הרא. המחבר

  "אין לו לחוש לצוואתו, והבן היה רוצה להתפייס מיד לולי צוואת אביו

  ? האם ניתן ללמוד מכאן שגם לדעתו קיימת חובת משמעת

אך אין להסיק מכך בהכרח על הסכמתו , דרכו להביא את תשובות הראשונים הנוגעות לעניין: נראה בעיני שלא

  .לנימוקיהם

כתב . ש העוסקת באדם שציווהו אביו לגרש את אשתו"ן לדייק בדרך דומה הוא תשובת הריבמקור נוסף ממנו נית

: שהרי אם יאמר לו אביו. איננו חייב לקיים מצותו בזה, אף אם יצוה לו האב לגרש את אשתו"  :)'סימן קכז(ש "על כך הריב

שקשין , ל כבוד האב ויראתו לגרש את אשתוואין זה בכל. אין לו לעשות מצותו, או על דברי חכמים, עבור על דברי תורה

  "גירושין

ש לנמק דבריו בכך שציווי האב סותר את דברי "אילו לא הייתה קיימת חובת משמעת לא היה צריך הריב, שוב

  . התורה

אך יתכן וגם הוא , המוסכם על כולם, ש נימק את הנימוק הפשוט יותר"הריב: וגם כאן ניתן לדחות באותה הדרך

  . קרונית לנמק את הכרעתו באמצעות שלילתה של חובת המשמעת מעיקרההיה יכול ע

                                                            
 . מקורות אלו מצאתי בספר דברי הלכה על הלכות כיבוד הורים להרב יהודה אהרון נדב 8
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  א"ק ופסיקת הרמ"תשובת המהרי

דן . ק"הוא תשובת המהרי, א"בין היתר בזכות פסיקתם על ידי הרמ, אחד המקורות המשמעותיים בענייננו

 חובת הבן להישמע הוא שלל מכל וכל את. אב שציווה על בנו שלא לישא אישה מסוימת: ק בשאלה הבאה"המהרי

א שהובאו לעיל לפיהם אין הבן צריך "ן והריטב"אחד מהם הוא דברי הרמב. ונימק זאת במספר אופנים, לאביו

נביא את דבריו הקדושים תוך חלוקתם לפי נימוקים . להישמע להוריו ביחס לדברים שאינם קשורים להנאת גופם

  : )'ק קסו"ת מהרי"שו(

ד נראה שאם היא "אב למחות ביד בנו לישא אשה אשר יחפוץ בה הבן לעואשר נסתפקת אם יש כח ביד ה"

   :אשה ההוגנת לו שאין כח ביד האב למחות ביד הבן

חדא דאפילו לענין ממון אודי ליה רבנן לרבי ירמיה כמאן דאמר משל האב וכן פסקו כל פוסקי הלכות  "

 אשר חפץ בה ויצטרך לקחת אשה  האשהחדגופא להני' אשר ראיתי כל שכן הכא שהוא דבר השייך בצער

צער הנחשב כמשמעותי ,  שמיעה לאב בעניין זה כרוכה בצער גדול- "אחרת אשר לא תישר בעיניו כל כך

  . יותר מהוצאת ממון ממנה פטור הבן

ל אסור לאדם שיקדש "ועוד דקרוב הדבר בעיני להיות כמצוה לעבור על דברי תורה שהרי אמרו רבותינו ז "

ראנה אלא שעכשיו הותר פן יקדימנו אחר כמו שכתבו התוספות והפוסקים הרי שהקפידו את האשה עד שי

 ..."ל לחבב האשה על בעלה"שיקח אשה אשר יחפוץ בה ותמצא חן בעיניו וכן בכמה מקומות חשו חכמים ז

   . וככזה אין הוא מחייב,  ציווי זה מנוגד לציווי התורה-

משל בן אלא בדבר דשייך האב בגווה פרנסת האב שצורך גוף ועוד דעד כאן לא מיפלגי אם משל אב אם "

דאין כח לאב למחות בבן לא משום כבוד ולא ' כי הכא פשיט' האב וקיומו אבל במלתא דלא שייך בגווי

מורא לא ישב במקומו ולא ' דלא שייך כבוד אלא כגון מאכילו משקהו מלבישו מנעילו כו) ד(משום מורא 

וצא בזה דשייך לאב אבל במלתא דלא שייך האב בגווה פשיטא דאין כח האב וכן כי' את דבריו כו' סות

 אין חובה להישמע לאב מפני שהבן אינו צריך - זהו הנימוק המשמעותי לנידוננו - "למחות ביד בנו

    . להישמע לרצון אביו המצווה עליו לעשות כך ביחס לדברים אשר אינם קשורים ישירות להנאת גופו

צ "א, וכן אם האב מוחה בבן לישא איזו אשה שיחפוץ בה הבן: הגה": )'כה' ד רמ"ע יו"שו(ק "י המהריא פסק כדבר"הרמ

  )" ו"ק שורש קס"מהרי(לשמוע אל האב 

  ? האם ניתן ללמוד מכך שלדעתו להלכה אין חובת משמעת בדברים שאינם נוגעים להנאת גוף ההורים

מעתה אין להוכיח מכך . ק נימק את דבריו במספר אופנים"שכן המהרי, נראה שלא יהיה נכון להסיק כך בודאות

נימוקים , שכן יתכן והוא פסק כמותו בשל נימוקיו האחרים, א פסק את דבריו שהוא מסכים עם כל נימוקיו"שהרמ

  . שודאי די בהם לכשעצמם בשל לבסס את דינו

  ק "א בדברי המהרי"דיון בדעת החזו

: א הוא הקשה"ן והריטב"על דברי הרמב. ידד בקיומה של חובת משמעת בסיסיתצ) 'רפז' עמ', ע סימן קמח"אבה(א "החזו

הוא פירש  את דברי , יתכן שכדי ליישב שאלתו,  בהמשך..."ולמה דבר זה קל מסותר דבריו בהכרעת הדעת בלבד"...

:  על בנוהראשונים באופן מצמצם לפיו הם עוסקים במקרה בו לאב אין סיבה להתנגדותו מעבר לרצון לכפות דעתו
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אבל בדבר שחפץ באמת כמו נידון , א הוא בדבר שאין לאב רצון כלל במעשה שמצווהו"והרשב' ומיהו דברי התוס"

    "ק לא שמענו שיהיה רשאי לצערו"מהרי

דברים אותם הוא הסביר באופן , ק"לפי פירוש מצמצם זה פסיקת הראשונים לא יכולה להוות מקור לדברי המהרי

כמו שאינו , ואין הבן חייב בכיבוד זה, ג"בכה, ק שהאב צריך לבטל רצונו מפני רצונו של בנו"ל מהריועיקר טעמו ש": הבא

כמו שאינו חייב בהעדפה ועוד שמצוה , ד משל בן אינו חייב בזה"למ' ואפ, חייב ליתן מתנות לאביו מפני שהאב חומד חפציו

   "ק"באשה שהוא חפץ וכמו שהאריך מהרי

מדוע האיסור לסתור דבריו אינו : אפתח בטענתו הראשונה. בדבריו הקדושים, מחילהאחר בקשת ה, אנסה לדון

עיקר עניינה של מצוות כיבוד ההורים הוא האופן בו : על כך ענינו לעיל. מחייב אותו לחיות לפי רצונות הוריו

 אין לומר -קות אחד מדיניה הוא האופן בו נכון לנהל מחלו. צריכה להתנהל  מערכת היחסים בין האב ובין הבן

אך הבן ודאי רשאי וצריך לחיות את חייו בהתאם לרצונותיו " אני חולק על אבי: "9ויתכן שרק בפני האב, בפירוש

ובכך להגשים את יעודו ולהביא ברכה ואור , שכן רק כך הוא יוכל להביא את עצמו לידי מימוש מלא, הפנימים

  . לעולם

 אינה משתמעת מדברי - למקרה בו באמת יש לאב עניין במילוי רצונו  גם הראשונים לא התכוונו-טענתו השנייה 

אלא . והרי זה ודאי אינו המקרה הפשוט,  וכי כולם עסקו באב המנסה לרדות בבניו ללא סיבה הגיונית-הראשונים 

  . ודאי נראה שהם סוברים כפי שהתבאר לעיל

 אני -מילא אין על הבן חיוב להישמע לציוויו ומ,  אל לו לאב לצוות ציווים שכאלו-ק "את הסברו בדעת המהרי

אשר על . אך נראה יותר מפשטות דבריו כי מצוות כיבוד הורים מתמצה בדאגה לרווחתם הגופנית, ודאי יכול לאמץ

ואין צורך להסביר מדוע אין חובה על הבן , כן היא כלל אינה כוללת מרכיב של חובת היענות לציווים ורצונות

 פשוט אין חובה על הבן להגשים את רצונות הוריו בדברים שאינם נוגעים ישירות -וי מסוים  להיענות לאותו ציו

  . להנאת גופם

  דעת פוסקי דורנו 

 הובאו דבריו בספר כיבוד הורים להרב פנירי(כך פוסקים הרב שבט הלוי . רבים פוסקים שקיימת חובת משמעת רחבת היקף

י חתנו הרב יוסף "מתוך קיצור הלכות שנכתבו ע(ש אלישיב "וכן דעת הגרי,  )'אות יא', ב סימן קיא"ולכך נוטים דבריו בשבט הלוי ח', טו' עמ

)'טו' ל עמ"וכן הביא בשמו הרב פנירי בספרו הנ', קנג' והודפסו בספר מבקשי תורה כרך רביעי עמ, ישראלזון
10 .  

   )' קמב-' קלב' עמ' וכך מראים דבריו בספרו הליכות עולם כרך ח', ה נו"ת יחווה דעת ח"לכך נוטים דבריו בשו(לעומתם מקל הרב עובדיה יוסף 

  . וכן מובן יותר בסברה, א"פסקו הרמ, ק"כך כתב המהרי. א"והריטב', בקידושין לב' התוס, ן"כך דעת הרמב

                                                            
  . א ועוד"כך סוברים הגר 9

, על כךובין מקרה בו יוודע לו , בו הוא מוכן להקל ובשעת הצורך בלבד, הרב אלישיב מחלק בין מקרה בו האב לא ידע מכך 10

הרב פנירי לעומתו נכון להקל אפילו במקרה בו ידע על כך כל . כך כתב בספר מבקשי תורה. במקרה מעין זה הוא מחמיר תמיד

  . עוד עובר על דבריו שלא בפניו
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יכול הבן , בהנחה שחובת המשמעת אינה קיימת, האם
לחיות את בחירותיו גם כאשר הם יובילו לפגיעה בכבוד 

  ? הוריו
נדון כעת . ראינו שניתן לבחור באופציה לפיה אין חובת משמעת. דנו עד עכשיו בשאלת חובת המשמעת לכשעצמה

  . או בזיון, בשאלה מה יהיה הדין במקרה בו החלטת הבן תגרום לאביו צער

ין אל איזו בחירה שאינה קשורה במישר: סיטואציה לכאורה משונה, נבהיר מעט את הסיטואציה עליה אנו שואלים

  ? היא אסורה מצד עצמה, הרי אם התנהגות זו היא התנהגות עבריינית וכדומה, האב עלולה לגרום לו לבזיון

וכפי . כוונתי היא למצבים בהם בחירת הבן תגרום לאב לצער ובזיון בשל תפיסות מסוימות של בני קהילת האב

 אם תרצו חסידות - בת למשפחה חסידית . בן למשפחה עשירה מאוד החפץ להיות פועל בניין-ששאלנו בפתיחה 

בכל אותם מצבים ההתנהגות מותרת . וכן הלאה,  הרוצה להינשא לאדם המשתייך לציבור הדתי לאומי-סאטמר 

האם מותר .  הם יחושו פגיעה בכבודם בקהילתם-אך בחירת הבן או הבת תוביל לפגיעה בכבוד הוריו , מצד עצמה

  ?  אלולו לבן לחיות את רצונו גם במקרים

: ובלשונו,  אסר על הבן לישא אישה כאשר הנישואין יובילו לפגיעה בכבוד האב)'סימן נ' ת משיב דבר חלק ב"בשו(ב "הנצי

זה , צ הבן לשמוע אל האב"א, וכן אם האב מוחה בבן לישא איזה אשה שיחפוץ בה) ה"מ סכ"ר' סי(ד "ביו' ראה דהא דאי"

ז הדין שאר טעמים "והנה נאמר ע: ון וצער לאב אבל ביש בזיון אסור לישאנהאינו אלא באופן שאין באשה שחפץ בה בזי

וזה , אבל במה שאינו נוגע לו אין חיוב, דכבוד אב אינו אלא במה שנוגע לו להאכילו וכדומה) 'ו א"שורש קס(ק "במהרי

', מה שיש לו הנאה כוא אלא ב"א שאין עיקר מצות כ"א יבמות פ"ן ורשב"רמב' ל בשם חי"א ז"הטעם הביא בביאור הגר

כ שאסור לישא אשה שהיא בזיון "וכש, ולפי זה הטעם אם היה נוגע נשיאת אשה זו להנאתו היה מחויב לישאנה ולא אחרת

א "מ על בזיונו א"מכ, כ"ל דאב יכול למחול ע"ואפילו מחילת אב דקיי, אב דגרע טובא דקאי בארור מקלה אביו ואמו

  "למחול

אם הבן רוצה לישא אשה שאינה ": )'קמב' עמ', הלכה טו, שופטים', כרך ח(וסף בספרו הליכות עולם כדבריו פסק הרב עובדיה י

צנועה
11

כי בנישואיו עמה גורם להוריו צער . חייב לשמוע בקולו, ויש לאביו צער ועגמת נפש מנישואיו, וממשפחה פחותה, 

   "ונאמר ארור מקלה אביו ואמו, ובזיון

לרעיון זה בדבר הרחבת איסור . ורים וביזויים נלמד מהרחבת האיסור על קללתםלדבריהם איסור על ציעור הה

אנו . הביאו מספר ראיות, רעיון אותו סוברים רבים, הקללה להתנהגויות נוספות הגורמות לביזוי ההורים וציעורם

נורמות , ריווננסה לבחון האם באמת נגזר על הבן לפעול בהתאם לנורמות המקובלות בחברת הו, נלמד שלוש מהם

  .   שבסופו של דבר הם המובילות לאותה חווית ביזיון אותה הם חווים

                                                            
אלא שאינה צנועה בהתאם למקובל , הוא הדגיש שם שמדובר באופן בו היא אינה צנועה ברמה האוסרת עליו לישא אותה 11

 . וריובחברת ה
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  . ן לפיהם חייב הבן להפסיד ממון כדי לא לצער את אביו"ראיה מדברי הר

או שלא , בכדי שלא לצער את אביו, המשותף לשלושת הראיות הוא היותם מקרים בהם מחויב הבן להוציא ממון

  . ל אין הבן חייב להוציא מממונו לצורך קיום מצוות כיבוד הוריםלמרות שבדרך כל, לבזותו

הראשונים התקשו בסתירה בין הפסיקה לפיה כיבוד הורים משל אב . ן הבאים"הראיה הראשונה היא דברי הר

:  ובין המקור הבא, פסיקה אשר אומרת כי אין על הבן חיוב להוציא מממונו לצורך קיום מצוות כיבוד הורים, בלבד

צאו וראו מה עשה עובד כוכבים אחד באשקלון ודמא בן נתינה : אמר להם? עד היכן כיבוד אב ואם: עו מיניה מרב עולאב"

  "ולא ציערו, והיה מפתח מונח תחת מראשותיו של אביו, פעם אחת בקשו חכמים פרקמטיא בששים ריבוא שכר, שמו

על אף , מדוע לא העיר דמא את אביו, מונואם מצוות כיבוד הורים אינה מחייבת את הבן להפסיד ממ, והנה

  ? ההפסד הממוני הכרוך בכך

 -ובין הפסד ממשי,  בה מחויב הבן-ן בין מניעת רווח"בתירוצו הראשון מחלק הר: ן יישב קושיה זו בשני אופנים"הר

נ מוכח " והמ בדאיכא חסרון כיס אבל התם עבורי רווחא בעלמא הוה"אי נמי כי אמרינן משל אב ה": ממנו הוא פטור

מהונך מה להלן בחסרון כיס אף כאן בחסרון כיס ' דאמרינן מיתיבי נאמר כבד את אביך ואת אמך ונאמר כבד את ה' בגמ

א פוסק כתירוץ זה " נעיר כי הרמ"נפקא מיניה לבטול מלאכה' ואי אמרת משל אב מאי נפקא ליה מיניה ומפרקי

אסור בכל , אבל אם רוצה להעביר ממנו ריוח בעלמא, ה חסרון כיסדאית בי, ודוקא אם רוצה לזרוק כיסו לים": להלכה

  ")ק דקדושין"ן פ"ר(ענין 

מ לכבודו "איכא למימר דכי אמרינן דדוקא משל אב ה": "ן"כותב הר. ן מחזיר אותנו אל שאלתנו"תירוצו השני של הר

  "אבל כדי שלא לצערו יש לו לאבד כל ממון שבעולם

לטענתו הלכת . ובין כבוד האב, דבר שכדי למנעו מחויב הבן להפסיד מממונו,  האבן בין אי ציעור"מחלק אפוא הר

  . אינה מתייחסת לשאלת ציעור האב, ולא משל בן, כבוד הורים משל אב

, מדוע כדי לא לצער את האב יש לו לבן לאבד כל ממון שבעולם? ממה נובע החילוק: חילוק זה מצריך התבוננות

  ? להפסיד מממונובעוד שכדי לכבדו אין לבן 

 מקום שכדי לא להגיע אליו מחויב הבן גם -אלא ודאי מוכח מכאן כי האיסור על ציעור האב נובע ממקום אחר 

  .מקום אפשרי שכזה הוא האיסור על קללת ההורים. להוציא מממונו

  ם המחייב את הבן שלא למנוע מאביו לזרוק את כספו של הבן לים "ראיה מדעת הרמב

ואינו , כדי שיטול ארנקי ויזרקנו לים בפניו: אמר להם? עד היכן כיבוד אב ואם: א"שאלו את ר": רייתאנפתח בדברי הב

  "מכלימו

' הגמ.  להניח לאם לזרוק את ארנקו-מפשטות סיפור זה עולה כי מצוות הכבוד מחייבת את הבן להפסיד מממונו 

פרש הסיפור כעוסק במקרה בו הארנקי שייך ית, כי לשיטת הסבור שכיבוד הורים  משל אב, בעקבות זאת, הניחה

. אז מה השבח הגדול בכך שהבן מניח לאב לעשות זאת, אם כך הוא: הנחה שהובילה אותה להקשות עליו. לאב

ואינו , כדי שיטול ארנקי ויזרקנו לים בפניו: אמר להם? עד היכן כיבוד אב ואם: א"שאלו את ר, ש"ת": "'בלשון הגמ

  "?מיניה' מאי נפקא לי, אבואי אמרת משל ; מכלימו
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עדיין ניתן לשבח את הבן על כך שהוא מניח , גם אם אכן הארנק שייך לאב, כלומר "בראוי ליורשו": "'תירצה הגמ

  . זאת במקרה בו הבן אמור ליירש את האב. את האב לזרוק את ארנקו

ומותר לו ,  לזרוק את ארנקואין הבן צריך להניח לאב, ד כיבוד הורים משל אב"כי למ' עולה אפוא מדברי הגמ

פוסק , על אף כל זאת, אולם. זאת למרות הסבירות שמניעת האב מזריקת הארנק תפגע בכבודו. למנוע זאת ממנו

אפילו נטלו כיס של זהובים , עד היכן הוא כיבוד אב ואם" "):'ז', ממרים ו(ם שעל הבן להניח לאב לזרוק את ארנקו "הרמב

דבר המעורר  ..."יכלימם ולא יצער בפניהם ולא יכעוס כנגדם אלא יקבל גזירת הכתוב וישתוק והשליכו בפניו לים לא שלו

אמרה שלשיטתו מדובר במקרה בו הארנקי ' ואילו הגמ, ד כיבוד הורים משל אב"ם פוסק כמ"הלא הרמב: תמיהה

הסבור שכיבוד הורים , ם"כיצד אפוא פסק הרמב. ורק לכן אין הבן חייב למנוע את אביו מלזרוק, הייתה שייכת לאב

  ! יקבל גזירת הכתוב וישתוק, כי אפילו כאשר הארנקי שייכת לבן, משל אב

ויש לומר דסבירא ליה דכי אמרינן דוקא משל אב הני מילי ": ן שראינו לעיל"יישב הכסף משנה באופן דומה לסברת הר

  "לכבדו אבל כדי שלא לצערו יש לו לאבד כל ממון שבעולם

נובע מהאיסור על , ובמקרה זה ביזויים, מאחר שציעור ההורים: ושוב נבארה באופן דומה, שוב אותה סברה

  .הרי שהוא אינו מוגבל וכדי שלא לעבור עליו חייב הבן אף להפסיד מממונו, קללתם

  12ראיה מחובת היורשים להשיב חפץ שלקח אביהם כריבית

היא אינה . ה להשיב את הריבית אשר לקחומצווה על המלוו. התורה אוסרת על לקיחת ריבית: נקדים תחילה

חכמים חייבו את היורשים להשיב . זאת גם במקרה בו החפץ אשר ניתן כריבית עדיין קיים, מצווה זאת על יורשיו

כבוד , חיוב הנובע מחובתם לדאוג לכבוד אביהם. את הריבית במקרה בו קיבל אביהם מהלווה חפץ מסוים ומוגדר

"  חייבין להחזיר מפני כבוד אביהם-הניח להם אביהם פרה וטלית וכל דבר המסויים " ":הנפגע מקיום החפץ ברשותם

" !בעושה מעשה עמך, אקרי כאן ונשיא בעמך לא תאור?  ומפני כבוד אביהם חייבין להחזיר...: "שם' שאלה על כך הגמ

  " בשעשה תשובההכא נמי, בשעשה תשובה: כדאמר רב פנחס: "וצמצמה את החיוב למקרה בו עשה האב תשובה

ואילו , ולא משל בן, הלא כיבוד הורים משל אב בלבד: על חובה זו להחזיר את החפץ משום כבוד אביהם קשה

  ? מדוע אפוא אנו מחייבים את היורשים להשיב את החפץ השייך להם: החפץ כבר שייך לבנים

בשל האיסור , כאשר עשה האב תשובה, היורשים חייבים להשיב את החפץ: )'מ סד"בחידושיו על ב(ס "השיב על כך החת

או להפסיד ממון רב , שעל הבן להניח לאביו לזרוק את ארנקו לים ולא לבזותו, כשם. לצער ולבזות את ההורים

  . כך גם עליו להשיב את החפץ כדי למנוע פגיעה בכבוד הוריו, ולא להעיר את הבן

                                                            
אך מחמת שאין זה נושאנו בחרתי להתמקד באותה . הוא בדיון על החובה לכבד אב רשע, ס"ושל דברי החת, מקומה של סוגיה זו 12

  . זוית צרה
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  דחיית הראיות 

ובעיקר לשני , המרכזית היא שהמשותף לשלושת המקרים הללוטענתי . אנסה כעת להתמודד עם הראיות הללו

זאת במובחן מפסקם העוסק במקרים בהם . הוא היותם תוצאה ממפגש ישיר של האב והבן, המקרים הראשונים

וגם על , גם אם. רק בשל מחשבות סביבתם החברתית של הוריו, והביזיון נגרם בדרך של ממילא, הבן חיי את חייו

עדיין , הורחב האיסור על קללת ההורים לאיסור על ציעורם ופגיעה בכבודם, ח ועוד חזון למועדכך ניתן להתווכ

  . כקללת ההורים, נראה שאין הוא יכול להיות מורחב אלא לקשרים ישירים בין האב לבנו

 ודאי עוסק בקשר - הערת הבן כדי שלא לצערו -המקרה הראשון : אפרט מעט בדבר ישירותם של אותם המקרים

 מקרה - האיסור על הבן למנוע את אביו מלזרוק את כספו לים -כמותו כך גם המקרה השני . ישיר בין האב ובין בנו

המקרה הבעייתי . מגע העלול לפגוע בכבוד האב, ם על הבן למנוע את אביו על ידי מגע ישיר בניהם"בו אוסר הרמב

 שכן מקרה זה עוסק - לקח אביהם כריבית  חיוב היורשים להשיב את החפץ אשר-יותר הוא המקרה השלישי 

אך נראה בעיני כי גם מקרה זה . כך שלכאורה אין הוא עוסק בקשר ישיר בין האב ובנו, במציאות בה האב כבר מת

והבזיון נגרם כתוצאה מהשתמשותם בנכסי , שכן הבנים ירשו מאביהם את החפץ, שייך למעגל הקשרים הישירים

ד "לענ. ועל כן עליהם להתחשב בכבודו, שהרי הבנים משתמשים בנכסיו, י רלבנטיבמציאות זו האב ודא. הירושה

וצועדים להם בדרכם , אין ללמוד מכאן כי הבנים חייבים להתחשב בכבוד אביהם גם כאשר הם חיים את חייהם

  .  ועליו להתחשב בעיקר בציווי התורה, במצבים אלו רשאי כל אדם לחיות את חייו. האישית

  מסקנות
קו הראשונים האם אדם חייב להישמע להוריו כאשר הם מצוים עליו לעשות דברים שאינם קשורים ישירות נחל

  . והיא נתונה במחלוקת בין פוסקי דורנו, שאלה זו לא הוכרעה להלכה. אל הנאת גופם

ת חייהם לחיות א, ואולי אף צריכים, דומני כי רבים מבין בני גילי ומזלי יבחרו באפשרות לפיה הבנים רשאים

לפי אפשרות זו מצוות כיבוד הורים מתמקדת בראש ובראשונה . ורצונם החופשי, בהתאם לאופיים האישי

רצונות הזרים לו , אך אין היא אמורה להשליט על הבן רצונות אחרים, במערכת היחסים הישירה בין האב לילדיו

  . ולמה שהוא חפץ להיות

למדנו שישנם . בהתאם לנורמות המקובלות בחברתם, בכבוד הוריוהמשכנו לדיון במצבים בהם בחירת הבן תפגע 

פסיקתם נבעה מהרחבת . הסבורים כי במצב זה על הבן לציית לרצון הוריו, י"ב והגרע"ובניהם הנצי, פוסקים

  . להרחבה זו הם הביאו מספר ראיות. לצערם ופגיעה בכבודם, האיסור על קללת ההורים

ככל , עדיין נראה לומר שהיא אינה עוסקת, 13חבה שגם עליה ניתן לדוןהר, גם אם אסכים עם עצם ההרחבה

אך אין ללמוד ממנה על , אלא במקרים בהם מתנהלת אינטראקציה ישירה בין ההורה לילדיו, מצוות כיבוד הורים

                                                            
 . ומחמת קוצר היריעה לא דנו בהרחבה זו בסימן זה 13
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במצבים מעין אלו לא נאסר על הבן לבחור את בחירותיו אפילו . מצבים בהם הבן פועל ללא קשר ישיר אל הוריו

  .או לחלופין יפגעו במעמדם בקרב קהילתם, כאשר הם יסבו צער להוריו



 

 

דרך האכילה כמגדיר לפת 
  הבאה בכסנין

  יחל בן שלום

 בו מגוון המאכלים גדול לאין ערוך ודרך אכילתם משתנה ,בעולמנו. הנושא המדובר רלוונטי במקרים רבים מספור

במקרים אלו יש . ל"תנו אינו תואם את שהיה בימי חז נפגשים אנו במאכלים רבים אשר תפקודם בחבר,ללא הרף

או כאל הלכות ,  כאל מתווה דרך המשתנה לאור הרגלי התקופה-לבחון כיצד עלינו להתייחס לפסיקת רבותינו 

נראה לי שהתשובה לשאלה זו ). לפחות עד שתקום הסנהדרין(פסוקות אשר לא ינודו מפאת רוחות הזמן המנשבות 

  .ואני אבחן זאת רק בסוגיית פת הבאה בכסנין, המשתנה מסוגיה לסוגי

השאלה אשר תלווה אותנו לאורך המאמר נוגעת למאכלים אשר מוגדרים ונתפסים כפת הבאה בכסנין וברכתם 

מהי הברכה שיש . ועוד' מזונות'לחמניות ,  בורקסים מסויימים-אך בפועל אוכלים אותם כחלק מהסעודה ', מזונות'

  '?המוציא'או ' מזונות '-לברך עליהם 

האחת :  לפיהן יש השלכה לדרך האכילה על הגדרת פת הבאה בכסנין,במהלך המאמר אנסה להציע שתי אפשרויות

והשנית לפיה עומדים דרך האכילה והגדרים המובאים בפוסקים , ב"לפיה דרך האכילה היא המגדיר הבלעדי לפה

  .ב"בתור שני תנאים המצטרפים להגדרת פה

  עיקרי הסוגיה
  :)ו, קסח( עעעע""""השוהשוהשוהשוכותב . ילה נסכם בקצרה את היסודותתח

ואם אכל ממנו שיעור ; ברכה אחת מעין שלש: ולאחריו, בורא מיני מזונות: מברך עליו, פת הבאה בכיסנין"

  ."המוציא וברכת המזון: מברך עליו, אף על פי שהוא לא שבע ממנו, שאחרים רגילים לקבוע עליו

  :)ז, שם(ע "ים שונים מובאים אצל רבותינו ושלושתם נפסקו בשושלושה גדר? מהי פת הבאה בכסנין

פת שעשוי כמין כיסים שממלאים אותם דבש או סוקר ואגוזים ושקדים : יש מפרשים, פת הבאה בכיסנין"

א שהיא עיסה שעירב בה דבש או שמן או חלב או מיני "וי; ו"ש ריאלחש"והם הנקראים רישקולא, ותבלין

, א שזה נקרא פת גמור"וי(, היה טעם תערובת המי פירות או התבלין ניכר בעיסהוהוא שי, תבלין ואפאה

, ך שכמעט הדבש והתבלין הם עיקר"אלא אם כן יש בהם הרבה תבלין או דבש כמיני מתיקה שקורין לעקי

, בין מתובלת בין שאינה מתובלת, מ שהוא פת"וי; )ם"י וערוך וכן יש לפרש דעת רמב"רש) (וכן נוהגים

והלכה כדברי כולם שלכל אלו , ש"והם הנקראים בישקוני, ם אותם אותם כעבים יבשים וכוססין אותםשעושי

  ."הדברים נותנים להם דינים שאמרנו בפת הבאה בכסנין
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על שאלה זו ענו הראשונים והאחרונים תשובה יחסית ? מדוע נשתנתה ברכתה מפת רגילה? ב"מהו יסוד דין פה

  :)קסח( יייי""""הבהבהבהבנצטט את .  הסעודה אלא כממתקאין דרך לאוכלה בתוך: אחידה

 ,אלא בלחם שדרך בני אדם לקבוע עליולא קבעו חכמים לברך המוציא ושלש ברכות אפילו בכזית "

 אבל כל שיש בה שום תערובת ממי פירות או מתבלין ,דהיינו עיסה שנילושה במים לבד בלי שום תערובת

א חייבוהו לברך המוציא ושלש ברכות אלא אם כן אכל  ל- כיון שאין דרך בני אדם לקבוע סעודתן עליו

  ."שיעור שדרך בני אדם לקבוע עליו

  ? סימן או סיבה-ב "גדרי פה
האם הגדירו אותם כדווקאיים או שמא נתנו , ל את הגדרים"כשקבעו חז: נתחיל בבירור השאלה הראשונה

נה לפיה דרך האכילה היא הדבר היחיד  אם נקבל את ההב?דוגמאות בעלמא ובכל זמן יש לבדוק מהי דרך האכילה

על ' המוציא'על כל דבר שנאכל בדרך עראי ו' מזונות'ע ונברך " נוותר לחלוטין על הגדרים המובאים בשו-הרלוונטי 

  .כזה הנאכל כחלק מסעודה

  .'המוציא'בורקס ולחמניות מתוקות אשר נאכלים כחלק מן הסעודה ברכתם תהיה : בנוגע לשאלתנו

הגאון הגאון הגאון הגאון נצטט את . ב הם סימן בעלמא ולא דווקאיים" זו ענו מספר מן האחרונים שבאמת גדרי פהכתשובה לשאלה

  :)מ"דיני ברכת במ, הגדת מעשה ניסים( מליסאמליסאמליסאמליסא

ז הכל תלוי בראות עיני "ולפ, ב דאין אוכלין ממנה רק דבר מועט"י כתב הטעם בפה"ד כיון שרש"כן נע"

  ."ב" עליו סעודה לפי ראות עיניו יש לו דין פהוכל שהוא פת שאינו מדרך העולם לקבוע, המורה

ב "מצינו מחלוקות רבות בגדרי פה. נראה שכמעט אי אפשר לכלכל דעה זו מדברי המוני ראשונינו ואחרונינו, אמנם

לפי . ב"ואף מחלוקות על עצם הגדרת פה, א על כמות התבלין שצריכה להיות בפת"ע והרמ"מחלוקת השו: ביניהם

 דבר שאין דרך -שהרי ההגדרה לפי דבריו מדויקת מאוד ,  אין מקום לכל המחלוקות הללודברי הגאון מליסא

, כמעט כל האחרונים אשר התייחסו לשאלה זו במפורש שללו סברא זו מכל וכל, ואכן. לאוכלו כחלק מהסעודה

)ג, יא(המגילת ספר המגילת ספר המגילת ספר המגילת ספר : וביניהם
  .)בירור הלכה ג(    ")וזאת הברכה"בעל הספר  ( והרב מנדלבוים והרב מנדלבוים והרב מנדלבוים והרב מנדלבוים1 

 כי מנהג העולם כדעת הגאון מליסא לברך על כל דבר שאין דרך לקבוע עליו זזזז""""הגרשהגרשהגרשהגרשהורה , נציין כי לעומתם

כמו קוראסון ריק , ע"על סוגי מאפים אשר לא עונים על הגדרים המובאים בשו. 2וכי כן יש להורות, סעודה מזונות

 פת שדרך לקבוע עליה למרות שהיא -פוך  לגבי המקרה הה, אמנם. 'מזונות'ז לברך " יורה הגרש-הטבול בסוכר 

                                                            
למרות שבמאמרי לא צידדתי , כ בישרות מפליאה"הספר ככלל מומלץ ביותר ולוקה בד. המחבר הוא דוד של יהודה איזנטל 1

  .בדבריו

מאפים שאינם עונים (במיוחד במקרה זה בו המקרים הנידונים מועטים , ע כיצד יש להתייחס למנהג אשר סותר את ההלכה"וצ 2

 .וקל לטעות בדינם) אך נאכלים בדרך עראי, ב"לגדרי פה
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נראה שמנהג העולם דווקא לא להתייחס לדרך העולם באכילתה ולברך עליה , כמו חלה מתוקה, ב"בגדרי פה

  .'מזונות'

ב לא תחשב "יש להבין כי כדי שפה, כדי להסביר זאת. ב רק לפי דרך העולם"כ נראה פשוט שאין קובעים מהי פה"א

  .ואותה קבעו קדמונינו זה מכבר,  בצורת הפת עצמהכלחם יש צורך בשינוי

  ב שדרך לאוכלה בסעודה"פה
הגענו למסקנה שהגדרים המובאים בפוסקים להגדרת פת הבאה בכסנין . עליו אין קונצנזוס, כעת נעבור לדיון השני

תר לגמרי על אך האם עלינו לוו. 'מזונות'ובלעדיהם אי אפשר להפקיע שם לחם מהפת ולהקנות לה ברכת , מעכבים

ע ודרך " גדרי השו– צריך שני תנאים ',מזונות'ולהקנות לה ברכת , ב"יתכן שכדי להגדיר פת כפה? דרך האכילה

  .אכילה עראית

 על כל המאכלים אשר לכאורה מברכים –מ רבות אותן הזכרנו כבר בפתיחת המאמר "לקבלת הנחה זו יהיו נפק

משום שלא מקיימים את שני ', המוציא'ודה יהיה עלינו לברך דווקא אך נוהגים לאוכלם בתוך הסע' מזונות'עליהם 

  .ב"התנאים לקבלת שם פה

מצאנו מעט אחרונים אשר כותבים שלחמניות אשר נילושו במי פירות יש להן דין לחם גמור כאשר הן נעשות 

  :)יא, מערכת ברכות א, כרך ד( חחחח""""השדהשדהשדהשדכתב . לקביעות סעודה

ט שאוכלים מאכלי חלב ועושים הליקום הוא "סעודת שחרית של שבת ויועל הלוקום שעושין בעיר הזו ל"

ש "כן יש ללמוד ממ. ז"מעיסה שלשין אותה בחלב וחמאה כדי לאכול סעודת קבע יש לברך המוציא ובהמ

העושים עיסה לעשות : ל"י עזריה שכתב וז"בשם הרב מוהר' י אות ג"ח הגב"קס' ו בסי"הרב דברי מנחם נר

סנין ועושים מאותה עיסה גלוסקאות גדולות כדי לאכול בסעודה בבית השמחה ובשבת ממנה פת הבאה בכ

ל כלחם "כיון דאדעתא דהכי עשויות הו,  מברכים המוציא-אף דנותנים בתוכה תבלין ושמן ובצים , ט"ויו

ברכות דאדעתא דהכי עשו אותו הלחם ' ואם רוצה לאכול מהם דרך עראי חייב לברך המוציא וג. גמור

  ."ל"ם הנ"והיינו ממש כי הך ליקו. כ"ע. ע עליולקבו

אם כי יש , ד שהיא הפחות מקובלת על הפוסקים"אולם מלימוד הנושא נראה לענ, סברא זו נשמעת הגיונית ביותר

. אך מתוך עיון בדברי רבותינו נראה שרבים שללו אותה, לא מצאתי כמעט התייחסות ישירה לשאלה זו. לה מקום

  :דברנביא מספר הוכחות ל

נתחיל בכך שעצם העובדה שלא מצאנו התייחסות מפורשת לשאלה כה יסודית מלמדת על כך שככל הנראה היא 

דיונים רבים מספור מסתובבים בספרי רבותינו אשר עוסקים בליבון . לא הטרידה את מנוחתם של הפוסקים

 לי שהיה ברור להם כי אין נראה? מדוע. אך בשאלתנו הם לא נגעו, ב לפרטי פרטיהם"הגדרים השונים של פה

ללא הבאת , וממילא את עיקר מרצם השקיעו הם בזיקוק הפרטים המסועפים, להתייחס לדרך האכילה כלל וכלל

  .כללים עקרוניים

השניים אותם מצאתי אשר שללו במפורש את האפשרות להתחשב בדרך האכילה הם הרב דוד יוסף והרב 

הביא את ,  דן הרב דוד על ברכתן של לחמניות מתוקות)'י' סי' הלכה ברורה'ר בסוף הספ( אוצרות יוסףאוצרות יוסףאוצרות יוסףאוצרות יוסףת "בשו. מנדלביום

הרב . וכתב שאין לחוש אליה כלל, משום שדרך לקבוע עליהם סעודה' המוציא'הסברא שיש לברך עליהם 
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 אך הוא הציע רק את,  גם כן דן באפשרות להתחשב בדרך העולם)'בירור הלכה ג( ''''וזאת הברכהוזאת הברכהוזאת הברכהוזאת הברכה''''בספרו , מנדלבוים

הרב . כדלעיל, אך אותה הוא שלל, ע" לוותר לגמרי על גדרי השו–האפשרות הראשונה אותה הצענו במאמר 

ב ולברך עליה " להצריך שני תנאים כדי להגדיר פה–מנדלבוים לא העלה כלל את הסברא בה אנו דנים כרגע 

  .ע ודרך אכילה עראית"גדרי השו: 'מזונות'

. סקי דורנו אינם יכולים לקבל את ההנחה שיש להתחשב בדרך האכילהפה המקום לומר שבעצם רבים מאד מפו

דיון אשר שחר לפתחם של רוב הפוסקים העוסקים בכך הוא מהי ברכתם של לחמניות מתוקות המיוצרות לרוב 

 כמות מי –' נילוש'העיסוק בשאלה זו סבב בעיקר סביב ליבון גדרי , אצל רובם. 'לחניות מזונות'תחת המדבקה 

ברור שלחמניות מתוקות מתפקדות באירועים ובכלל . ב"כדי להפוך לחם לפה, פ חילוקי העדות"ע,  הנצרכתהפירות

אם הפוסקים הללו היו מקבלים את הדעה שיש להתחשב בדרך . ואין מי שאוכלם לתענוג בעלמא, כלחם לכל דבר

בין הפוסקים הללו נמנים . 'המוציא'האכילה לא היו טורחים לעסוק בגדרים עצמם כלל וכלל וקובעים שברכתם 

צים ונותני הכשרות למיניהם אשר " ובעצם כל הבד)ג, ברכות' הל, חזון עובדיה( הרב עובדיההרב עובדיההרב עובדיההרב עובדיה, )מ, ב, חלק ב(הרב משה לוי הרב משה לוי הרב משה לוי הרב משה לוי 

  .'לחמניות מזונות'מאשרים לכתוב על הלחמניות 

 שכל עיסה אשר )ז, קסח(ע "פסק השו:  בדרכי משהאאאא""""הרמהרמהרמהרמהלקוחה הישר מדבריו של , נעבור להוכחה המרכזית

  :)קסח, דרכי משה(א סירב לקבל זאת וכתב "אך הרמ. ב"נילושה במי פירות או בתבלין וטעמם ניכר הופכת לפה

אבל אין המנהג כדבריו שהרי בשבתות וימים טובים ונשואין מברכים המוציא על מיני לחם המתובלין "

  ."הרבה וניכר בהם במראה ובטעם

כי פת הנילושה בתבלין אינה , ר נהגו לברך על פת הנלושה בתבלין המוציאאש, א ממנהג מקומו"הוכיח הרמ

, אילו היה מקום להתחשב בדרך האכילה, והנה. מלבד מקרה בו התבלין הוא  עיקר העיסה, מאבדת את ברכתה

 הרי הוא מדבר על מיני לחם הנאכלים: לא היה מקום לקושייתו, ב שאינה נאכלת לתענוג"על פה' המוציא'ולברך 

וכיצד אפוא הוכיח , כך שיתכן וזוהי הסיבה שמברכים עליה המוציא, "בשבתות וימים טובים ונשואין "–בסעודה 

  . א לא התחשב בדרך אכילת הפת"אלא ודאי מוכח מכאן כי הרמ? ב"מכאן כי אין לפת שכזו דין פה

' הל(בדבריו . תחשב בדרך העולםמראשוני בעלי השיטה לפיה יש לה', זרע אמת'לאחר עיוני בדבר הזדמן לידי הספר 

א "וברור שגם הוא הבין כי הרמ, א ממנהגם" כותב הוא במפורש שלפי סברתו אין מקום להוכחת הרמ)כח, בציעת הפת

ברכת ' בעל ההרב משה לויהרב משה לויהרב משה לויהרב משה לוי, אמנם. )ה והנה"יא ד' סי(' מגילת ספר' בספרו הרב איזנטלהרב איזנטלהרב איזנטלהרב איזנטלכך גם הוכיח . לא הולך בשיטתו

א רק היו בוצעים על "ייתכן שבימי הרמ, לדבריו.  כתב שאין דיוק זה מוכרח)ה וכן בקדש"סוד 146' ב הע, חלק ב('' ה

לא זכיתי להבין דבריו שהרי ההגדרה , אולם. לחמניות מתוקות ואילו את עיקר הסעודה היו קובעים על לחם רגיל

 מה בכך שרק -פי זה ל. המקובלת לדבר שדרך לקבוע עליו היא דבר שנאכל כחלק מהסעודה ולא באכילת עראי

  !אין זו מנה אחרונה. הרי גם פעולה זו מתבצעת כחלק מהסעודה? בוצעים על החלות המתוקות

  א"ז והמג"מחלוקת הט
ע "שתי הלכות בשו. א לגבי גדר ממולא"ז והמג"ייתכן ששאלתנו נוגעת בנקודה נוספת העולה ממחלוקת הט

  :)קסח(עוסקות בגדר ממולא 
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פת שעשוי כמין כיסים שממלאים אותם דבש או סוקר ואגוזים ושקדים :  יש מפרשים,פת הבאה בכיסנין) ז("

  .ותבלין

  ."מ"מברך עליה המוציא ובה, א הנאפית בתנור בבשר או בדגים או בגבינה"שטידפ) יב(

הרי שניהם , ב"א מפה"במה שונה פשטיד. א היא מאפה העשוי משני דפי בצק הממולאים ביניהם במאכלים"פשטיד

  '? המוציא'ומדוע מברכים עליה , מולאבצק מ

כך גם עולה מן .  מיני מתיקה או דברים שבאים להשביע-באופן פשוט נראה להסביר כי ההבדל הוא תוכן המילוי 

דגים , שקדים ותבלין מול בשר, אגוזים, סוכר, דבש: י להשמיע לנו בתור מילוי"הדוגמאות אותם בחר מרן הב

  .וגבינה

, ע"את דברי השו. א דין פת הבאה בכיסנין"לדבריו גם מרן מסכים שלפשטיד. חילוק הזה לא סבר כזזזז""""הטהטהטהט, אמנם

  :א סעודתו"הוא מעמיד במקרה בו קבע על הפשטיד, המחייב לברך עליה המוציא

. ד"ז דאם יש מילוי בעיסה הוה פת כסנין ואין לך מילוי גדול יותר מפשטי"ע לעיל ס"ל הא מסיק בש"וק"

למילוי בשר ודגים מטעם דבשר ודגים באים ללפת הפת ' י שמחלק בין מילוי בשמיעמק ברכה ראית' ובס

ג דבשר " אע:ל"זה הדין בשם האגור וז' י כ" דהא הב, ולא כוון אל נכון.'כ בפירו"כ הוה טפל לפת משא"וע

' חשבימ דלא " ש,'המינים אזלי'  וסיים דבתר חמש,דמין דגן חשיב' עיקר מברכין עליה המוצי' וגבינ' ודגי

 אלא ,ד דלא נתכונו יפה בזה"כ נלע" וע.מינים' דגן וה' כ לא הוצרך לטעם דחשיבו"לבשר ודגים לטפל דא

קבע סעודה ' א זו אפי"א דפשטיד"ז קאמר דה" וע,דודאי יש בזה דין כסנין ואי קבע סעודה מברך המוציא

יירי שקבע סעודה אין בכך ע דמ"ג דלא זכר כאן בש" ואע.ל דלא" קמ,לא יברך המוציא מכח דבשר עיקר

ל להשמיענו "ע להשמיענו דאין בזה דין כסנין ויש חילוק בין מילוי בשר למילוי בשמים ה" דאי בא הש,כלום

 אלא ברור דאין חילוק דכמו שבשר ודגים .דיש דין כסנין מחמת המילוי' זה לעיל בדין כסנין במקום שכ

 וכאן ודאי הוה ,ז בפירות שאוכל עם הפת"קע' בסי' י כדא,באים ללפת הפת כן באים פירות ללפת את הפת

  ."פת בכיסנין ויש בהן ברכת המוציא אם קבע עלייהו

, ב רגילה"ולכן דינה כדין פה, כוונת מרן היא רק להשמיענו שהבצק לא בטל למילוי משום שהוא מין דגן: לאמור

  . רק כאשר קובע עליה סעודתו' המוציא'ויש לברך עליה 

  :אלא דין פת גמורה, ב"א דין פה"ז וכתב כי אין לפשטיד"לא הסכים עם שיטת הט אאאא""""המגהמגהמגהמג, אולם

'  ערסי, וכיוצא בזה אפילו לא קבע עליו דהנהו לא מבטלי תורת לחם דהם עצמן מזון- בשר או בדגים ב"

  ."כ פירות דהוי קינוח" משא,ז"קע

כאשר הבצק ממולא בדברים :  המילויא הוא תוכן"ב לפשטיד"שההבדל בין פה, כמו שכתבנו לעיל, א"מסביר המג

מה שאין כן כאשר הוא ממולא במילוי , המוגדרים כמזון הם בטלים אליו ולא יכולים להפקיע ממנו תורת פת

  .ב"מילוי הגורם לבצק לאבד שם לחם ממנו ולהפוך לפה, פירות

ז סובבת סביב "א והט"גמחלוקת המ: הציעו שניים מרבני דורנו הצעה מפתה בהגיונה? א"ז והמג"במה נחלקו הט

ז הפוסק כי כל בצק "הט. ב" האם מתחשבים בדרך האכילה בקביעת פה–השאלה אותה הצגנו בתחילת דברינו 

א אשר החשיב רק "המג, לעומתו. ל מוחלטים ואינם מתחשבים בדרך העולם"סבר שגדרי חז, ב"ממולא נחשב כפה

סבר שקיים תנאי נוסף בכדי , ת הממולאת בבשר ודגיםופסק שיש לברך המוציא על פ, ב"הממולא במיני מתיקה כפ

הבנה שהובילה אותו לפסיקה לפיה יש לברך המוציא על ממולאים בבשר ,  דרך אכילה ארעית–ב "להגדיר פה
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' מגילת ספר'בעל ה, )ה ומצינו"יא ד' סי( הרב איזנטלהרב איזנטלהרב איזנטלהרב איזנטלסברא זו הביאו .  ממולאים הנאכלים כחלק מן הסעודה-ודגים 

  .ראש הכולל בישיבת הר עציון, )40-41' קונטרס ברכת הפת עמ( והרב שלמה לויוהרב שלמה לויוהרב שלמה לויוהרב שלמה לוי

א באופן פשוט היא שיש להבחין בין סוגי מילוי "דעת המג. ואף פחות מכך, אך נראה לי שדבריהם אינם מוכרחים

לא ייתכן שדבר שהוא עצמו מזון יפקיע שם מזון מהלחם , לדבריו.  דברים שהם מזון לכאלו שאינם מזון–שונים 

, ב מהלחם"בניגוד להסבר הקודם לפיו עצם העובדה שקובעים עליה סעודה שוללת שם פה. ב"וך אותו לפהויהפ

ומגדיר אותה , על אף שמילוי בדרך כלל שולל שם לחם מהפת: א לדין מקומי בגדר מילוי"נראה יותר כי כוונת המג

 . א מפקיע שם לחםאין הו, במקרה בו המילוי הוא בגדר מזון, עם כל זאת, כפת הבאה בכיסנין

אלא רק את , א כי יש לבדוק במבחן התוצאה האם המאפה נאכל כחלק מהסעודה או לא"לא מוזכר במג, יתר על כן

 –וכן להפך , )כמו רוב סוגי הבורקסים(ישנם דברים הממולאים במזון ואין דרך לאוכלם בסעודה . סוג המילוי

אם כנים דבריהם של הרב . הם עצמם נאכלים בסעודהמאפים הממולאים בדבר שאין דרך לקבוע עליו ואילו 

. א מוכח לכאורה ההפך"אך דווקא מדבריו של המג', המוציא'איזנטל והרב שלמה לוי יש לברך על מאפים אלה 

  .אך הוא אינו סבור שזהו ההסבר המסתבר בדבריו, א"שבדבריו מציע הרב איזנטל להבין כך את דברי המג, נעיר

  הבנת המחלוקת

  :א"עת בצורה מסודרת את שתי ההבנות היסודיות בדעת המגנציג כ

ב יש צורך שדרך אכילתה תהיה עראית "כדי שפת תקבל שם פה: דין כללי בהלכות פת הבאה בכסנין  .א

 .ולא מספיק שינוי בצורתה

סוג המלוי אשר מקנה שינוי מספיק מצורת פת רגילה הוא רק כזה שאינו : 'ממולא'דין מקומי בגדר   .ב

  .ן אלא כמיני מתיקהמוגדר כמזו

כ מילוי מתוק יוצר פת אשר נאכלת בדרך עראי ומילוי בבשר ודגים יוצר "ברור שבד: תחילה נדון בהבנה הראשונה

. למשל בורקס הממולא בגבינה ונאכל בדרך עראית? אך מה יהיה הדין במקרה שאין הדבר כך, פת הנאכלת בסעודה

  :נחלקו בשאלה זו רבותינו

ותוכן המילוי איננו רלוונטי , הבין שהדין משתנה לפי דרך האכילה' מגילת ספר'ה, כמו שראינו לעיל  .א

 .כלל

אך מה שהניע את חכמים , לדבריו הדבר הקובע את הדין הוא סוג המילוי.  הבין אחרתזזזז""""שהגרשהגרשהגרשהגרנראה   .ב

  :)י, קסח(נצטט לדבריו . להגדיר זאת כך היא דרך האכילה

דברים שאין דרך לקבוע סעודה עליהם לא ללפת בהם את וכל זה כשהמילוי הוא מפירות וכיוצא בהם מ"

 ולכן אין דרכם של ,ז"ש בסימן קע" כמ, אלא אוכלים אותם לקנוח סעודה ולתענוג,הפת ולא למזון ולשובע

 אבל אם המילוי הוא מדברים שדרך בני אדם .כ על הפת הממולאת מהם"רוב בני אדם לקבוע סעודה ג

 אין , כמו שיתבאר שם, הפת כגון בשר ודגים וגבינה וביצים וירקותלקבוע סעודה עליהם ללפת בהם את
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 לפי שגם על זו אין רוב בני ,מילוי זה מוציא את הפת הממולאת בו מתורת לחם גמור שהכל קובעים עליו

כ לקבוע עליו סעודה ללפת בו " כיון שהמילוי ראוי ג,אדם נמנעים מלקבוע סעודה עליהם מפני המילוי שבה

  ."את הפת

רק על מילוי של מיני מתיקה הוא ' מזונות'ז שהדבר אשר הניע את חכמים לקבוע ברכת "הבין הגר

יהיו מקרים בהם הגדרת חכמים לא תקלע לתוצאה , לכאורה. כ אין קובעים על פת כזו סעודה"שבד

אם יימסר לכל אדם להגדיר מה : להבנה כזו הגיון הלכתי גדול. אך כך קבעו הם את הדין, הרצויה

כדי לפתור בעיה זו נתנו . אכל כחלק מהסעודה ומה כאכילת עראי יהיו מקרים רבים הנתונים לוויכוחנ

  .ל הגדרה ברורה אשר קולעת לרוב המקרים"חז

על חלה מתוקה . ל אך דרך אכילתה לא" פת אשר גדריה עונים על הגדרת חז-מ בין שתי הבנות אלו ברורות "הנפק

ז יורה "ואילו הגר, משום שנאכלת כחלק מהסעודה' המוציא'לברך ) א"יטת המגפ ש"ע(למשל יורה הרב מנדלבוים 

', מזונות'על בורקס הנאכל עראית יורה הרב מנדלבוים לברך , לעומת זאת. ל"שהרי עונה לגדרי חז', מזונות'לברך 

  .משום שממולא הוא בדברים שדרך לקבוע עליהם סעודה' המוציא'ז יטען שיש לברך עליו "ואילו הגר

תחילה נוכיח : 'ממולא'א לפיה דבריו הם דין מקומי בדין "נעבור כעת לדון בהבנה השניה אותה הצגנו בדברי המג

פשט ". כ פירות דהוי קינוח" משא...דהנהו לא מבטלי תורת לחם דהם עצמן מזון: "א עצמו"סברא זו מדברי המג

. ב"ולא כדין עקרוני בכל סוגיית פה, אינם מזוןהמצריך מילוי מדברים ש' ממולא'דבריו הוא שיש דין מקומי בגדר 

        ?מדוע שיהיה הבדל בין סוגי מילוי שונים? מה משמעותו של אותו דין מקומי

לחם מוגדר כמזון וכדי להופכו לפת הבאה בכסנין יש . ב"א הם הסבר לדרך הפיכת פת לפה"נראה שדברי המג

ייתכן . ון לא יכול להפקיע מלחם את שם המזוןא שדבר שהוא בעצמו מז"מסביר המג. להפקיע ממנו שם מזון

כך גם הסביר הרב . שתפס כי כדי שמזון יאבד את שמו עליו להתבטל לדבר שאינו מזון וכך לקבל את הגדרתו

 .א" את דברי המג)'בירור הלכה ד(מנדלבוים 

מזון מקנה לפת א שרק מילוי מדבר שאיננו "כתב המג: א"נסכם את ההבנות השונות אשר עלו בהבנת דברי המג

ב "שתי אפשרויות בסיסיות נחלקות בשאלה האם דבריו הם עקרון מנחה בכל סוגיית פה. ב"את הגדרתה כפה

ההבנה הראשונה מתפרטת לשתי . 'ממולא'שצריך לאוכלה בדרך עראי או שמא זהו דין מקומי בלבד בגדר 

מגילת (בכל זמן יש לברר מהי דרך האכילה ב אפשר להבין כי "אם נניח שזהו עיקרון מנחה בסוגיית פה. אפשרויות

, לעומת זאת). ז"גר(או שקבעו חכמים את הגדרים בנסיון לקלוע קרוב ככל האפשר לדרך האכילה המקובלת , )ספר

וזאת הברכה (בלבד נסביר זאת בכך שמזון לא יכול להפקיע מפת את שם המזון ' ממולא'אם נבין שזהו דין בגדר 

  .)א לדעתי"ופשט דברי המג

. אם נבחן לאור זאת את המקרים בהם אנו דנים נקבל שרק לפי הבנת המגילת ספר יש להתחשב בדרך האכילה

ואילו הרב מנדלבוים סובר שזהו דין , אף שנבעו מרצון להתחשב בדרך האכילה, ז סובר שהגדרים הם קבועים"הגר

  .ואין לו כל השלכה לשאלה המנחה אותנו' ממולא'מקומי בדין 
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   ברורהדעת המשנה

אולם ניתן לנסות ,  לא טרח להתייחס במפורש לשאלה הנדונה לפנינוהמשנה ברורההמשנה ברורההמשנה ברורההמשנה ברורהכמו רבים מן האחרונים גם 

א ביחס "ז והמג"תחילה נתבונן בהתייחסותו אל מחלוקת הט. לבחון את דעתו לגביה כפי שעולה מהדברים שכתב

  :)ב קסח צד"משנ(א "לפשטיד

דפירושו פת הממולא ( ולא דמי לפת הבאה בכיסנין .לא קבע עלייהו היינו אפילו בד-מברך עליו המוציא "

 דשאני התם דאין ,דלא מברך עלייהו המוציא בדלא קבע סעודה עלייהו) ז"בפירות ובתבלין המבואר בס

א שממולא בבשר דרך לאכלם לרעבון וכדי לשבוע "כ פשטיד" משא,עשויין אלא לקינוח סעודה ולמתיקה

 ונראה פשוט דאם עשויין רקיקין קטנים ומעורב בהם פתיתין של .כשאוכל כאחדוהוי כמו שאר פת ובשר 

 דינו ממש כפת שמעורב בפירות ובשאר מיני מתיקה ,א לקינוח אחר הסעודה"בשר וניכר שאין עשוים כ

  ."ז בדלא קבע עלייהו"דאינו מברך עלייהו בהמ

אם נעשה לאכילת קבע ברכתו : אכילהב שתוכן המילוי איננו קובע את ברכת המאפה אלא דרך ה"טוען המ

. א"דברי המגנראה לו להסביר את בביאור הלכה הוא מרחיב וכותב שכך . 'מזונות '-ואם לאכילת עראי ' המוציא'

  .ח"ואם כן מצאנו חבר לדעת השד, ב"באופן פשוט נראה שהבין כי יש להתחשב בדרך האכילה כדי להגדיר פה

ב שכמות המילוי הנצרכת כדי להפוך "מעיר המ. הוא לגבי עיקר דין ממולאב דבר דומה "מקום נוסף בו כותב המ

  : )ה שכמעט"ז ד, קסח(ל לגבי הנהוג בקהילתו "מכך מסיק בביה". הרבה מאד"ב היא כזו שיהיה ניכר טעמה "ממולא לפה

ז העיסה שעושין בפורים וממלאין אותה בשומשמין לא נבטל ממנה שם פת עד שיהיו השומשמין "ולפ"

פ רוב העיסה של פורים שעושין בזמננו אין " וע.רבה עד שיהיה מנכר טעם השומשמין יותר מטעם העיסהה

 כמו שזכרו הראשונים בפת הבאה ,ובפרט שלחם ההוא אין עשוי בזמננו לקינוח ולתענוג ,כ"בה שומשמין כ

  ."ז בסידורו" וכן כתב הגר.בכיסנין רק לשבוע ולחם גמור הוא

ה , יא' סי( המגילת ספרהמגילת ספרהמגילת ספרהמגילת ספרוכך הבינו , ב"ב כי יש להתחשב בדרך האכילה כדי לקבוע פה"סבר המנראה פשוט ש, אם כן

אך , ב"א פוסק הוא כמ" כשמתייחס לדין פשטיד)שם( הרב מנדלבויםהרב מנדלבויםהרב מנדלבויםהרב מנדלבוים. נראה שאין הדבר מוסכם, אולם. )ה אלא"ד

וות למאפה דין פת כמו שראינו לעיל כותב הוא במפורש שאין להתחשב כלל בדרך האכילה כדי לש, מאידך גיסא

ב מובאים רק על "ובאמת דברי המ, פ גדר ממולא יש להתחשב בדרך האכילה"ייתכן שהבין כי רק ע. הבאה בכסנין

  :נרחיב מעט את הסברא. גדר ממולא במקומות השונים

הסברנו , כמו כן. ע פסק את שלושתם מספק"ראינו לעיל שנחלקו הראשונים מהי פת הבאה בכסנין וכי השו

את השינוי . ע היא צורך בשינוי בצורת הפת הנדרש כדי להפקיע ממנה שם לחם"ות הגדרים המובאים בשושמשמע

שהרי הבצק עצמו שונה , ב היא בצק שנילוש במי פירות ניתן להבין בצורה פשוטה"פ הגדר לפיו פה"הנגרם ע

 מדוע על ממולא יש ?השאלה המתעוררת היא במה שונה לחם רגיל מלחם ממולא. ביותר מבצק של לחם רגיל

אך על שני דפי בצק הנאפים במילוי שוקולד ', המוציא'על כריך עם שוקולד מברכים : שער לעצמך'? מזונות'לברך 

  !זהו בדיוק אותו בצק ונראה אותו דבר?  וכי למה-' מזונות'מברכים 

מילוי : 'ממולא'ת גדר וגרמה לו להבין אחרת א, )פ הבנת הרב מנדלבוים"ע(ב "ייתכן ששאלה זו הטרידה את המ

ע מהותית "המחלוקת בין הגדרים השונים בשו, לפי זה. היוצר שינוי בפת עד כדי הפיכתה לכזו הנאכלת בדרך עראי

נקבע בסופו של דבר ' ממולא'ואילו גדר , הוא קבוע ולא משתנה בעקבות דרך אכילה בתורת קבע' נילוש'גדר : יותר

  .פ דרך האכילה"ע
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. 'נילוש'משום שנכנסת לגדר ' מזונות'על חלה מתוקה יש לברך : יה הבדל בין מאכלים שוניםיה, אם כנים הדברים

) ע"ל(רוב הבורקסים עשויים מבצק עלים המכיל כמות רבה של מרגרינה : בבורקס יש להבחין בין שני סוגים

אם דרכם , 'המוציא'אך על אלה שאינם עשויים כך ובצקם מורכב ברובו ממים יש לברך ', נילוש'ונכנסים לגדר 

  .להאכל בדרך קבע

  מצה
נהגו האשכנזים מימים ימימה לברך על מצה .  ברכת המצה מחוץ לחג הפסח–מחלוקת ידועה קיימת בשדות עמנו 

רק בימות הפסח ' המוציא'אף הם מזה זמן רב לברך על מצה , ולעומתם נהגו הספרדים', המוציא'לכל אורך השנה 

  .בשאר ימי השנה' מזונות'ו

 הגדר -' נכסס'נראה שמצה עונה לגדר . אופן פשוט נראה שמחלוקת זו תלויה בשאלה אותה אנו מנסים לבררב

זהו לכאורה המקרה . אך דרך העולם לקבוע עליה סעודה, שהרי היא קשה ונאכלת בכסיסה, ע"השלישי המובא בשו

ד אותה אנו חוקרים נחלקו הספרדים בשאלת היסו, אם כן. ב שדרך העולם לקבוע עליה סעודה" פה-עליו אנו דנים 

הסיבה בגינה . הספרדים סוברים שאין להתחשב בדרך העולם והאשכנזים סוברים שיש להתחשב בה: והאשכנזים

על מצה בפסח היא משום שמצוות החג מחשיבה את האכילה ומגדירתה כקביעות ' המוציא'מברכים הספרדים 

 בית דודבית דודבית דודבית דודכך נימק הרב . )נב, ב, ב"ח' ברכת ה(לברך רק אם קובעים עליה סעודה  או שגם בפסח יש )קיז, ח"ת הלל אומר או"שו(

  .)ה והנה על"ה ד, יא(' מגילת ספרמגילת ספרמגילת ספרמגילת ספר' וה)156, ב, ב"ח( הרב משה לויהרב משה לויהרב משה לויהרב משה לוי את דעת האשכנזים וכדבריו כתבו )ח ע"או(

את מנהג האשכנזים  מנמק )א, י"הגב, קנח, ח"ג או"שיורי כנה( כנסת הגדולהכנסת הגדולהכנסת הגדולהכנסת הגדולההרב . כ"נראה שאין הדבר ברור כ, אולם

  :אחרת

 דמי דלא והשבתי, המזון וברכת נטילה צריך אם הפסח אחר לבד במים שנילושה מצה האוכל על נשאלתי"

 מלחמניות המצה גרעה דלא, נטילה צריך שאין גאון האיי רבינו לדעת וש'בישקוג שהם בכיסנין הבאה לפת

 דיש וש'הבישקוג כמו קשה כ"כ ואינה ...המזון וברכת המוציא עליו ומברכין הוא גמור דלחם עבה שבלילתן

  ."ידיו וליטול ברכות' וג מוציא עליה לברך

, על מצה היא משום שאינה מספיק קשה כדי להיות מוגדרת כנכססת' מזונות'הסיבה בגינה אין מברכים , לדבריו

 ועוד שהרי אנו רואים שמצה )שם( הבית דודהבית דודהבית דודהבית דודכבר תמהו על דבריו , אמנם. )ג, בירור הלכה לט( וזאת הברכהוזאת הברכהוזאת הברכהוזאת הברכהוכדבריו פסק 

 בהסבירו את )יט, יא( הציץ אליעזרהציץ אליעזרהציץ אליעזרהציץ אליעזר. ג היו רכות יותר"המצות של בעל כנהש אך יתכן, ש"קשה לפחות כמו בישקוגו

האחת היא שמצות מכונה הנאפות היום הרבה : ג משתי סיבות"מנהג האשכנזים נטה להסכים דווקא לשיטת כנה

ייתכן , אם כן. ויעיד על כך כל מי שזכה לאכול מצות עבודת יד, פוצות פעםיותר רכות ממצות עבודת יד אשר היו נ

סברה שניה אשר הנחתה את הרב וולדינברג היא . שאף הבית דוד יודה שמצות מכונה אינן מוגדרות כנכססות

  :הבנה אחרת של הגדר נכסס

 של מנהגן נגד, כזאת הוראה על בזמנו שהרעיש, ט"שאבלח, ל"ז ניימרק י"הגא הגאון ידידי צדק לדעתי"

 פת כל כעל השנה כל של מצות על ולזמן המוציא לברך שנוהגים ל"ומחו בארץ מישראל ורבבות אלפים

 דין השנה בכל בין בפסח בין שמצה בעולם ספיקא ספק שום ואין, וכלל כלל בעולם וספק פיקפוק שום בלי

 ושל סופגנין של בסוג זה ואין, ולשביעה ולאכילה בתנור לאפייה ועומדת עבה שבלילתה כיון עליה גמור פת

 ה"מ א"פ חלה מ"בפיה ב"הרע כיוונו שאליהם יבשים כעכים שזה הפירוש לפי אפילו בכיסנין הבאה פת
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 בלילתה דוקא שנעשה, מצה כ"ומשא, מאליהם נפררין שהם אותם כוססים רק אותם אוכלים אין, דשם

   ."חמץ של מפת ולעיכול לאכילה קשה יותר והיא עבה

בשאר ימות השנה אינם דווקא סוברים שיש להתחשב בדרך ' המוציא'ראינו שהנוהגים לברך על מצה , אם כן

עוד שיטה ). מ לבצק עלים אשר ודאי אינו קשה כמצה"דבר שיצור נפק(אלא מגדירים אחרת את גדר נכסס , העולם

על ' מזונות' מצדד במנהג הספרדים לברך  אשר)יא, מערכת ברכות א, כרך ד( שדי חמדשדי חמדשדי חמדשדי חמדהתומכת בהבנה זו מצאתי בספר 

  .מצה אך מצד שני פוסק שיש להתחשב בדרך האכילה

בדבריו דן השדי חמד על כעכים הנמכרים . הוכחה מהמציאות, ל"הוכחה נוספת מצאתי בדברי השדי החמד הנ

' מזונות'מעיד הוא שבני עירו הספרדים מברכים עליהם , אולם. בעירו וכותב שאין דרך לאוכלם בסעודה

מכאן הוכחה בולטת לכך שהמחלוקת במנהגים לא קשורה כלל להשפעת דרך האכילה על . 'המוציא'והאשכנזים 

  .שהרי נחלקו גם בכעכים וגם במצות, ב אלא רק בהגדרת דין נכסס"הגדרת פה

  סיכום
העלנו ? כסנין האם יש להתחשב בדרך האכילה כשבאים להגדיר מהי פת הבאה ב-ב "העלנו שאלה יסודית בדין פה

או הגדרת , ע והתחשבות בלעדית בדרך האכילה"ויתור מוחלט על הגדרים המובאים בשו: שתי אפשרויות לדבר זה

את האפשרות הראשונה שללנו מדברי רוב . ב"ע לקבלת תואר פה"דרך אכילה עראית כתנאי נוסף על גדרי השו

  ?ב שנאכלת כחלק מהסעודה כלחם גמור"דיר פה האם להג-רבותינו אך לאפשרות השניה מצאנו שיש יותר מקום 

היא שאין להתייחס , א"בה גם מצדד הרמ, ראינו שבשאלה זו נחלקו האחרונים וכי ביניהם הדעה המקובלת יותר

מאחרוני זמננו היו שניסו לתלות שאלה זו במחלוקות , אמנם. לדרך העולם כדי להגדיר מהי פת הבאה בכסנין

 שאין כל הכרח לומר כשיטתם ואף יותר מסתבר לתלות מחלוקות העלנואך , דין מצהקדומות יותר בגדר ממולא וב

  .אלו בשאלות אחרות אשר אינן נוגעות לשאלתנו כלל

', מזונות'ב ולברך עליה "דעת המשנה ברורה היא שבאמת יש צורך בדרך אכילה עראית כדי להגדיר פת כפה, אמנם

ב והיו שהבינו כי זהו עקרון "ינוהו כמביא עיקרון מקיף לכל סוגיית פההיו שהב: אך בהיקף דבריו נחלקו רבני דורנו

  .'ממולא'מנחה רק בגדר 

', נכסס'ו' נילוש'לפחות בגדרי , נראה לי שאין להתחשב בדרך האכילה כדי להגדיר מהי פת הבאה בכסנין, למסקנה

ש יותר מקום להתחשב בדרך י' ממולא'לגבי גדר . א"כנגד דברי הרמ, ב"שהרי זוהי רק הבנה אחת בדברי המ

 קיבל יותר את )בירור הלכה ד( נראה שהרב מנדלבוים .א"אמנם שלא כפשט דברי המג, ב"האכילה שהרי כך פסק המ

אך ', ממולא' רק בגדר -פשוטו בא "מגכ נטה לפסוק )ה ולדינא" ד173, ב, ב' ברכת ה(משה לוי ואילו הרב , ב"פסיקת המ

  .ב"כתב שראוי לחשוש לדעת המ

פקא מינות רבות יש לכך וביניהן הברכה על בורקסים מסוימים הנאכלים כמזון ועל לחמניות מזונות לשיטת נ

וכמדומה שכך הוא מנהג העולם ויש לצדד , אף שנאכלים כמזון' מזונות'לפי מסקנתנו יש לברך עליהם . הספרדים

יש להסתפק ,  להאכל בדרך קבעודרכם, על מאכלים אשר רק ממולאים ולא נילושים במי פירות, אמנם. בכך

  .והנוהג ינהג כדעתו, בברכתם



 

 

  תפקיד בית הדין בתהליך הגירושין
  לירון גנס

   פתיחה
חלק .  בשנים האחרונות עולים מפעם בפעם דיונים שונים בשיח הציבורי והרבני על עניינים שונים בגירושין

קרים שלעיתים אף מצליחים לחולל סערה מ, בחלקם לא שגרתיים, מהנושאים מתעוררים בעקבות מקרים שונים

. 1מצד גורמים שונים ומגוונים, ורבות מהן מופנות לעבר מערכת בתי הדין, הטענות מתעוררות מכל עבר. ציבורית

ועיסוק מרכזי בשיח הציבורי , ככלל אנו עדים למעורבות הולכת וגוברת של בתי הדין בנעשה בתהליך הגירושין

  .   על זהותם של הדייניםואף, ד"נסוב סביב מעשי הב

ורוב ההתעסקות בבית , נושא בית הדין הוא מאד שולי במסכת. כלומד מסכת גיטין הדיון היה בעיני מעט לא מובן

לכן התעוררה אצלי השאלה כיצד נוצרה המציאות בימינו . דין קשורה למקרים מאד ספציפיים כשליחות כפיה ועוד

ו על "אין בדעתי הקטנה לשלול את הצורך בבית הדין או לערער ח. יןבו לבית דין ישנה מעורבות רבה בגירוש

אלא בעיקר להציג דיון הלכתי שמסקנותיו עשויים לעורר מעט מחשבה ביחס לפרטים או , סמכויות הדיינים

  .מקרים שונים

ת עד כמה מעורבות זו מעוגנ? מהם המקורות מהם נלמדת מעורבות בית הדין: השאלות אותן אבקש לבחון הן

  ?ועד כמה היא בנויה על מנהג והתפתחות היסטורית מציאותית, ביסודות הלכתיים מוצקים

ואנסה . בחלק זה אדון במציאות ימינו. יכולה להיות השלכה על החלק השני, לשאלות אלו בהן אדון בחלק הראשון

סה לטעון בזכות אקדים שאנ. לדון בחלופות השונות ביחס למידת מעורבתו של בית הדין בתהליך הגירושין

  .    ויתכן שהן כנגד המציאות הנוהגת בימינו, זאת הן כנגד המציעים לבטלה לגמרי. מעורבות מתונה של בית הדין

אבקש להתמקד בצורה . בצד ההלכתי אין בכוונתי לעסוק בכל תפקידי בית הדין בגירושין על מצביהם השונים

. שכן עליהם ראוי לדון בנפרד,  לכן לא אעסוק במצבי קיצון.כללית בשאלת עצם השייכות של בית הדין לגירושין

זאת על אף הדיון המצומצם , עם זאת אני סבור שדי יהיה בכך כדי להסיק מסקנות מסוימות על תפקיד בית הדין

  .           מעט

                                                            
ואף רבנים ודיינים שיש רואים אותם כבעלי (ם בקונצנזוס שעוסקים בו הרבה רבנים וגורמים שנמצאי, זהו דיון ציבורי רחב מאד 1

כתבתי זאת כדי להוציא . עדות לכך ניתן לראות בכל גליונות תחומין וצהר בשנים האחרונות!). השקפות מעט חרדיות

י ושל אירגונ,  שהוא נחלתם של אנשים בעלי השקפה תורנית מעט שונה משל הקורא,  מהמחשבה שזהו דיון שולי וקטנוני

  ).      מעבר לעובדה שלדעתי גם לטענותיהם צריך להתייחס בכובד ראש( ולכן אין זה נוגע אלי , נשים בלבד
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  )סמכות בסידור הגט(גירושין בפני בית דין 
וקא בפני בית דיןוהכרח לגרש דעולה באופן פשוט שאין , לאורך הסוגיות השונות בגמרא

2
 

3
ישנם סוגיות רבות . 

 ואף אמירה ברורה שלא .לדוגמא נתן בחצרה, ית הדין באינומקום ההתרחשות כי באופן ברור אשר עולה מהם 

בהם מלבד מקרים זאת . ד"מדאורייתא אין כל צורך להתגרש דוקא בפני בכי ברור לאור זאת . 4ד"מתגרשים בפני ב

ד של מומחים רשאים לכופו לתת " רק במפני שמן התורה, ד"במקרים אלו נחוץ בי.  לתת גטבעל את הכפותיש ל

  . גט

  חכם מסדר

רק כי מתוך גמרא זו עולה  "כל שאינו יודע בטיב גיטין וקידושין לא יהא לו עסק עמהם" : מובא).ו(במסכת קידושין 

  : לדון בשתי שאלותאבקש. ק יכול להתעסק איתם"ני גואדם שיש לו ידע מסוים בעניי

האם כוונת ? מי נחשב כיודע בטיב גיטין וקידושין: או בלשון אחרת.  מהו אותו ידע נדרשהשאלה הראשונה היא

לדעת מה  -שמא כוונתה לדרישה מנמלית יותר או , בקיאות נרחבת בענייני גיטיןהברייתא לדרוש מהעוסק בכך 

  . טיבם והשלכותיהם

  .או אף קודם לכן, רק מעשה הנתינה: וק בו נדרשת הבקיאותשאלה שנייה היא מהו אותו עיס

גם  כך . עולה מכך שנדרש ידע מקיף בהלכות גיטין.הלכותיהםמתייחס אל  " ק"טיב גו"כי המושג  פרשי שם מ"רש

  .    יוסי לא יתעסק עמהם' הלכה כרבו שאפילו מי שלא ידע בעניין אחד שפסקו האומרת נראה מהמשך הגמרא 

   ." להיות דיין בדבר שמא יתיר איסור ערוה וזהו עיוות שאינו יכול לתקן-לא יהא לו עסק עמהן ": י" רשבהמשך אומר

. יבואו לידי תקלותלכך ש חשש קייםאחרת , י עולה שאדם שדן בענייני גיטין צריך להיות בקיא בהלכותיהם"מרש

ניתן היה להציע מספר . לידי ביטויי מה תפקידו של אותו דיין ובאיזה שלב בגרושין הוא בא "לא ברור מרש

כאשר  רק ואולי, ללכת אליו אחרי הגרושיןיש , על סידור הגט להיעשות בפניו: אפשרויות ביחס לתפקידו

ובאיזה מסגרת הוא מתפקד, נוסף על כך יש לברר מה טיבו של אותו דיין. מתרחשות תקלות
5

נקודות אלו ננסה . 

  . לברר

                                                            
 . מעבר לחיוב שני עדים כמובן2
במעשה  ולא נוגעים, אך נראה שאלו עניינים צדדיים יחסית בתהליך הגירושין,  אומנם לעיתים כן מוזכר בית הדין בעניינים שונים3

ולא נתעסק עימם (ונפרטם בהמשך המאמר , ואין בהעדרות בית הדין בהם כדי לפגום בחלות הגירושין עצמם, מוהגירושין עצ

 )במאמר זה
 .ויובא לקמן?, אטו כל דמגרש בבית דינא מגרש, ב" במסכת ערכין וזהה לה במסכת ב4

שיש , פ הקשר הסוגיא"מביא הסבר אחר ע' מעניין שתוס, י"א והמאירי שהלכו בדרכו של רש" ישנם ראשונים רבים ביניהם הריטב5

ואז מדובר על הדיוטות וודאי שאין זה שייך , ק ויגרש או יקדש אותה ללא ידיעתו"חשש שאדם ידבר עם אשה בענייני גו

       .לעניינו
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  גרושין בפני חכם

   "? אטו כל דמגרש בבי דינא מגרש:ואביי" :מובא. כגבמסכת ערכין 

  .  בבית דיןגרשאין חיוב לכי  חד משמעיתבצורה אפוא  אביי אומר

הוא כותב שאין הכרח שהאדם ידור הנאה .  נראה כמעט בפירוש שישנה אפשרות להתגרש ללא חכםי במקום"רשמ

אך ורק בפני ,  צינעא היא ללא חכם מיוחד שהמשמעות של נראה לי פשוט יחסית.אפשר להתגרש בצינעאו מאחר

היא גם לגירושין בפני " צינעא"יתכן שכוונתו באומרו ו, אין הכרח להבין כךאומנם . כדי לשמור על חשאיות, עדים

  . רבשודאי יש להם פרסוםגירושין , ד" לגירושין בבשכן גם הם נחשבים כנעשים בצנעא ביחס , חכם

בשעת נתינת הגט על כך שנחוצה נוכחות חכם  שמדבר ברור בגמרא אחראין מקור
6

הענין מבחינתי הוא מעט . 

אזי עליו לעשות  זאת בכל שלבי ,  הגטיש חכם שתפקידו לסדר אתאם אכן  שמכיון שהסברא נוטה לומר, מפתיע

 שכן,  בנתינהנדרש דווקא  שהוא אף סביר אולי. בעיקר כדי למנוע תקלותזאת , ם ועד סופם מתחילתהגירושין

ומחוסר התייחסות הגמרא , אך כאמור מקריאה פשוטה של הגמרא לעיל. מהוה את החלק המרכזי בגירושיןיא ה

מעבר למעורבות מסוימת , נראה ודאי שלפחות מבחינה הלכתית אין חיוב לגרש בפני חכם, לתפקיד החכם המסדר

  .  בסידור הגט

  : מביא)שפט' סיסוף ( שששש""""הריבהריבהריבהריב

, שינתן גט,  שמעולם לא הניחו,ו"והרב רבינו נסים נר, ל"בינו פרץ הכהן זהרב ר: כי מעיד אני על רבותי"

, ל"גם בזמן רבותינו ז. ולא בקיאין בדקדוקי הגט, אינן מומחין, לפי שרוב מצויין אצל גיטין. זולתי בפניהם

   " .יטיןדהוה ממונה אג, אתא לקמיה דרבי אחאי:): 'ה(כמו שאמרו בריש גטין , היו ממנין אחד מהם על הגטין

 שכבר בזמן הגמרא היו ומוסיף, פרץ לא הניחו שינתן גט אלא בפניהם' ן ור"רבותיו הרהוא מביא עדות לפיה 

היא הצורך בכך שהגט ינתן לפני , נימוקו למנהגם שלא להתיר נתינת גט שלא בפניהם. ממנים אדם על גיטין

שהיה : הוא מסתמך על המקור בגיטין ה. ים בכךוהעובדה שרוב האנשים אינן בקיא, אנשים מומחים בענייני גיטין

  .  י כנובע מהתקנה הדורשת מהעוסק בגיטין שיהיה בקיא בכך"מקור שהתפרש על ידי רש. אדם ממונה על גיטין

אלא שהחכמים , בדקדוק בדבריו נראה לי לומר כי גם לפי דבריו ברמה העקרונית אפשר לתת גט שלא בפני חכמים

פסיקה בה הכשיר גט אשר סודר . ש"טוי אפשרי לכך ניתן למצוא בפסיקה אחרת של הריבבי. נהגו להקפיד על כך

לכאורה אין . בהשתמשו בכלל לפיו סתם ספרי דדייני מגמר גמירי, י הדיוטות  למרות שניתן שלא בהוראת חכם"ע

 ניתן לדחות אולם. ש עצמו סובר שיש מציאות של גט שלא ניתן בהוראת חכם"הוכחה גדולה מזו לכך שאף הריב

ש נאמרו רק ביחס לגט שהתברר בדיעבד "לדבריהם דברי הריב. ש"את הראיה לאור סיוג האחרונים את דברי הריב

, כך שאין לראות בפסיקה זו בהכרח הוכחה לחוסר הצורך בנוכחות לכתחילה, שהוא סודר בוודאות בצורה כשרה

  .  או מנהג נכון כשמתאפשר הדבר

                                                            
 'מלבד מקרים מיוחדים כשליחות וכדו 6
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ויתכן , ואף ברבותיו לא נזכר הדבר, באף ראשון אחר התייחסות לכך שיש חכם בגירושיןמעניין לציין שלא מצאתי 

אך אין , שזהו ביטוי נוסף לכך שהצורך בחכם אינו אלא הנהגה מצויה ונכונה הדורשת שהחכם יהיה נוכח בגירושין

    .הוא שייך  לאותו עולם ההלכתי הבסיסי עליו מדברים בדרך כלל הראשונים

א "פמסכת גיטין ( הים של שלמהדברינו לפיהם הצורך בחכם התפתח במהלך הדורות ניתן למצוא בדברי מקור נוסף ל

אתא לקמיה דרב , בר הדיא בעי לאתוי גיטא) ב"ע' ה(פסקינן בסוגיא ": אשר מסכם היטב את התפתחות התקנה )ז"פ

נו יודע בטיב גיטין וקידושין לא יהא לו עסק כל מי שאי) ב"ע' קידושין ו(ל "משום דק, י"ופירש, דהוי ממונה אגיטין, אחא

ז נתפשט המנהג האידנא שחכם העיר מסדר כל "וע. ה הוה ממנין בכל עיר ועיר גברא רבא לאורוי היכא נעביד"ומש, עמהן

   ."אלא כפי אשר מורה החכם, ה החותם את ידו והשליח את רגלו"וזולתו לא ירים הסופר וה, הגט מתחילתו ועד סופו

וחכם זה היה מצוי בכל עיר ,  כמו שכתוב בגמרא בפרוש גיטיןממונה עלם כחיא שכבר בזמן הגמרא היה טענתו ה

יתכן . כן נראה שתפקידו לא היה מוגדר באופן ברור. נראה שתפקידו היה להורות כיצד לנהוג בענייני הגט. ועיר

 שלא כל שלבי סידור הגט בהכרח כך, שסמכותו הייתה בעיקר ברמה ההלכתית והוא היה פחות שותף באופן פעיל

לפיו חכם מסדר את כל הגט מתחילתו ועד , לכלל קהילות ישראלעל בסיס זה פשט כיום המנהג . עברו תחת ידו

  . סופו

  הלכה

 מעלה מחשבה ןמיעוט ההתייחסות לעניי. עדין מעט לא ברור כיצד להתייחס לדברי הגמרא והראשונים שהבאנו

התחושה היא שגם תוקפם של אותו מיעוט הדברים שהובאו לעיל מעט . הכלשהצורך בחכם אינו מקובל על 

, אולי זהו רק מנהג נכון שעשוי לפתור בעיות, זוהי תקנה ראויה, האם מחויב שחכם יהיה בכל שלבי הגט: מעורפל

  . ואולי יש אף מי שסובר שמעורבות זו של החכם כלל אינה נחוצה

  .  וכיצד עלינו לנהוג בימינו, ת ביותר כיצד עלינו להתייחס לדבריםעולם הפסיקה עשוי לתת תשובות מעניינו

 הבית יוסףהבית יוסףהבית יוסףהבית יוסף
ש לפיהם יש להקפיד על כך שהגט ינתן בפני חכם כסיבה נוספת " מביא את דברי הריב)'קמא ס' סי ז"אבעה(

 יינים בגדרה את היות הדחימוכטעות הדיינים  גט זה פסול כי .טעו בנתינת גט לשליח הולכהלפסילת בית דין אשר 

  . כך שהגט לא ניתן בפני חכם, עמי הארץ

דברי . כהבדרך אגב בתשובה ארוכה לגבי בית דין שטעו בנתינת גט לשליח הולצריך להדגיש שפסיקה זו הובאה 

אי הבאת . אין זכר להלכה זו בשולחן ערוך, וחשוב מכך, ש לא נזכרו במקום אחר בטור או בבית יוסף"הריב

ואולי אף , מובילה אותנו לחשוב כי המחבר סבר שאומנם זוהי דעה שראויה להיזכר, בשולחנוהדברים על ידי מרן 

אני מציע בזהירות . אך ככל הנראה הוא לא פסק אותה להלכה בפני עצמה, להוות שיקול בתוך דיון הלכתי

 כן כדי למנוע ובהחלט הסברא נוטה לומר, שהמחבר תפס שאמנם נכון וראוי שיהיה חכם שנוכח בשלבי סידור הגט

   .     אולם אין זה מחייב ובמצב רגיל גט ללא חכם מתקבל, היווצרות בעיות וחשדות בתהליך הגירושין

 את קובץ סדר הגט. אאאא""""הרמהרמהרמהרמאת הקפיצה המשמעותית בעיגונו של חיוב השתתפות חכם בסידור הגט עושה 
שם סוף (

 מכן מסכם להלכה דברים שהביא בהלכותולאחר , ש לעיל"א בציטוט דברי הריב"פותח הרמ )הלכות גיטין
קמא ' שם סי(

וכל מי שאינו בקי בטיב גיטין וקידושין לא יהא לו , ועל כן לא ישתדל אדם בנתינה רק הבקי בהם": )'ט' קמב סע' וסי'  ל' סע

הדיוטות יש גט שסידרו . ד"י' ב סע"רמ' ד סי"ואם אחד עבר ונתן גיטין או חליצות בלא נתינת רשות עיין בי, עסק עמהם

  ". לפוסלו
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א בפסיקתו מסתמך על דברי "הרמ. והדבר הוא לעיכובא, א פוסק באופן ברור שחכם חייב לסדר את הגט"הרמ

דברים שכפי שציינתי לעיל קצת בודדים , ש"אך דעתי נוטה לומר שפסיקתו מתבססת מלבד על דברי הריב, ש"הריב

ולא יעלה על , ו סביר שבתהליך הגירושין יווצרו בעיותגם על הפעלת שכל ישר לפי, בדברי הגמרא והראשונים

א התקבלה  " הרמואכן פסיקה זו של. הדעת שאנו נכשיר גט שלא הופקדו עליו חכמים הבקיאים בהלכותיו הרבים

אי לא בקיאי ממש בטיב גיטין וקידושין ": ת חתם סופר"נצטט לצורך המחשה מתוך שו. כמובן במלוא תוקפה בימינו

          ".גט שסידרו הדיוטות יש לפוסלו', א בהגה"ז קמ"א אהע"ש הרמ"וכמ, ל יש לפסול הגט"בסדור גט כנרק דבקיאי 

   החכםזהות 

 י מרגליותי מרגליותי מרגליותי מרגליות""""למהרלמהרלמהרלמהרנצטט מלשון סדר הגט . על מסדר הגט להיות בקי בענייני גיטין, כאמור
, ע"סדר הגט המובע בשו סוף(

כי רבו בהם , אם לא שיהא בקי בהלכות גיטין, שלא להשתדל בענין גיטיןמאוד יש לאדם ליזהר ": )הנמצא בסוף הלכות גיטין

האומנם כל תלמיד ,  אך טרם התבאר מיהו אותו חכם;"הדקדוקים ובנקל יכול אדם לטעות בהם והוא פיסול ממזרות

. ומעמד ציבורי כלשהו, או שהתפקיד דורש סמכות מיוחדת, חכם שלמד הלכות גיטין יכול לכתחילה לסדר גיטין

  . שאלה זו עשויה להיות משמעותית בייחסינו בהמשך לבית דין

מגמרא זו רואים  "אתא לקמיה דרבי אחי דהוה ממונה אגיטי, בר הדיא בעי לאתויי גיטא":  מובא):ה(במסכת גיטין 

  . בזמן התלמוד שתפקידו היה להורות בענייני גיטין ממונה כנראה קבועשהיה חכם

. אדם גדול- "גברא רבה" אומר שאותו חכם ממונה היהו, קידושין שהבאנו לעיל את הגמרא מצטטי במקום מ"רשרשרשרש

 הם היו אנשים מרכזיים .מתחדש מכאן באופן פשוט שכבר אז היו חכמים שתפקידם היה להורות בענייני גיטין

  . וידע תורני נרחב,  מעמד מרכזימן הסתם בעליו, וחשובים

 הים של .האמוראים התלמוד היו מביאים גט דווקא בפני גדולי הדורשבימי ,  על סמך מקור זה מסיקש"ת הריב"שו

 עולה מכאן שודאי החכם הוא . הרב המקומי הוא המופקד על סידור הגט-חכם העיראומר ש,  לעילשלמה שהבאנו

אך מעבר לידע . היכול לתת מענה הלכתי ראוי לעניין רציני כמו גט, הוא אדם עם ידע רחב בתורה. לא אדם פשוט

  .  י גורם כלשהו"לא ברור מכאן שהוא אדם בעל תפקיד רשמי או מוסמך ע, ושל

 ד הלכות כבוד רבו"א בי" מובא ברמ בעניין זהדיון מעניין
הבקי אם אדם ה א"דן שם הרמ. )'יד' ב סע"רמ' ד סי"יו(

  יש אומרים.יכול לסדר גט ,כמומחה לא מוסמך ולא ידוע לרבים אך, בהלכות גיטין
' י וייל סי"ת מהר"שו, כ' יך ס"ת הרד"שו(

א פוסק להקל "הרמ. לכל הפחות בדיעבד, לעומתם יש המכשירים. ייפסל הגט, על אף בקיאותו של אותו אדם ש)פה

בכל מקרה עולה מהדיון שלפחות לכתחילה ראוי שבקיאות .  בשל הפחד מכך שפסילת הגט תוביל לעיגון האישה

  . כך  שהגט יהיה מקובל על הכל ללא חששות וחשדות, י הציבור"החכם בהלכות אלו תהיה מוכרת ע
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  בית דין   

צורך בבית דין בגירושין . עלולות להיווצרהקלות מהחשש מת גיטין נובע בעיקר בחכם מסדר הצורךנראה כאמור ש

כמו , ואף יש מקורות שעולה מהם בצורה פשוטה שאין צורך בבית דין. רגילים לא מופיע בגמרא ובראשונים

"?אטו כל דמגרש בבית דינא מגרש"ערכין שהבאנו מ
7

. ד אין צורך בעדי מסירה"וכן אם כל נתינת גט נעשית בב, 

  .   דיון שנדון באחרונים, בגירושין בית דיןזקוקים אנו לנוכחותלאור זאת עולה השאלה האם ומדוע 

ונתן לה ספר "שמוסיף על , )וק אדברים פרק כד פס( על פרשת גירושין  8בתרגום יונתןבתרגום יונתןבתרגום יונתןבתרגום יונתןמקור מעניין וקדום יחסית מובא 

אך ניתן . והוסיף זאת לתרגומו, יתכן בהחלט שהיה לפניו הלכה שצריך לגרש בבית דין. 'קדם בית דינא' -"כריתות

  .    בגירושין מוכרחלא דיןאך , הגירושין השכיחה רק תיאור של מציאות זהולומר ש

  שיטת הנודע ביהודה 

 האור זרועהאור זרועהאור זרועהאור זרוע מביא את דברי ) סימן קידז" אהע-תנינא ת נודע ביהודה מהדורה "שו( בבבב""""הנוהנוהנוהנו
בכל גירושין לפיהם  )ב"פ' ם סי"רא' מובא בת(

. ד של שלושה"הכרוכים בגט על נתינת הגט להתרחש בפני בי ענייני ממון היא שבשל סברתו. ד של שלושה"צריך ב

הלכה נצרך חכם הבקיא בענייני שללעיל אלא שכאמור ראינו . לפי זה די בשלושה הדיוטות כרגיל בדיני ממונות

 בעצם יוצא שהפיתרון . מומחהחכם שיהיה, דיןהבית בנוסף לנוכחות  לכן צריך .גיטין כדי שהגט יתקיים כהלכתו

  בתשובה אחרתעל כן. ב הוא בית דין של חכמים"הכי טוב לשיטת הנו
ב שראוי לגרש רק אצל " מביא הנו)קה סימן םש(

  .רב מומחה ובית דינו

אלא שהוא מצא , ומוסיף שהוא מסברתו לא היה פוסל את הגט, דברי האור זרועעל  בעיקר תשובתו נסמךב ב"הנו

 :י"ומסביר רש " בשלשה-החליצה והמיאונין ": אומרת שם המשנה. ' דף בי בסנהדרין"בדברי רשז "סיוע גדול לאו

, ובשלשה בעינן, כל זמן שלא גדלה תחתיו, יוצאה בלא גט במיאון,  יתומה קטנה שהשיאוה אמה ואחיה לדעתה-יאונין מ"

דאין קדושי קטנה כלום אלא , דמדאורייתא אפילו מיאון לא בעיא, ומיאונין דרבנן, דכל דתקון רבנן כעין דאורייתא תקון

עולה אפוא מדבריו כי הסיבה לכך שמיאונין צריכין  "את בתי נתתי לאיש הזה) דברים כב(דכתיב , אם כן קדשה אביה

שכן , ב כי דין זה הוא גט"הבין הנו. דין הזוקק שלושה דיינים, דמיון בין מיאונין לדין אחר שמקורו בתורההיא ה', ג

      .  ד"ומכאן שגט זוקק בי, הוא הדומה למיאונין

טענתו המרכזית היא שאותם המקורות מהם משתמע . ב מתמודד עם קשיים שונים בגמרא בראשונים ובהלכה"הנו

, ללא התחשבות בשאלות הממוניות הכרוכות בגט, ברו מבעד לזוית של הגירושין לכשעצמםד די"שאין צורך בבי

, "אטו כל מאן דמגרש בבית דינא קמגרש"בכך הוא מיישב את המשפט . ד בגירושין"שאלות המאלצות נוכחות בי

  . וכן את פשט הגמרות שמדברות על שני עדי קיום בלבד

                                                            
, ואכן יתבאר בהמשך שהיא אפשרות טובה, רת לגמראמכין השורות בגמרא בהחלט עולה שאפשרות הגירושין בבית דין היא מוכ 7

  .    אך אין חיוב כזה

יש לו נטיה להכניס דינים ודברי . אבל נראה שתרגום זה נכתב בתקופת הגאונים,  יש שייחסו תרגום זה לתנא יונתן בן עוזיאל8

 .הגדה ומנהג מעבר לתרגום עצמו
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הקריאה הפשוטה בגמרות . ז לא מצאתי גם לאחר חיפושים רבים"האואת דברי . ב מעט קשים בעיני"דברי הנו

עצם . ואין התייחסות משמעותית אחרת בראשונים ובפוסקים לבית הדין בגירושין, אינה מדברת על בית דין

עיסוק המצריך בית דין נשמעת , הטענה ביחס לקיומו של עיסוק משמעותי בתהליך הגירושין בענייני ממונות

ולא קשור לעצם הגירושין שהוא ניתוק הקשר בין , צריך לזכור שעדיין נושא הממון הוא צדדי יחסיתאך , מסתברת

  .       בני הזוג

י תמה על דברי "כבר הב. ד"הם סוברים שאין חיוב להתגרש דוקא בב. רוב האחרונים חולקים על הנודע ביהודה

, הרי נתינת גט איננה דין, ע גט שניתן בלילה פסולמדו: י"שאל עליו מרן הב. תרומת הדשן הפוסל גט שניתן בלילה

ד בגירושין"עולה מדבריו בבהירות כי אין צורך בבי. כך שהעובדה שאין דנים בלילה אינה אמורה לפסול את הגט
9
.  

הפתחי תשובההפתחי תשובההפתחי תשובההפתחי תשובהאת עיקר הדיון והטענות מסכם 
10

: עיקר טענותיו כנגדו הן. ב"הוא דוחה מכל וכל את דברי הנו. 

צורך זה אינו , כמו כן. ד"עולה כי אין צורך בבי, ד"ולא על ב, א אשר מדבר על רב בלבד בגט"הרממסתימת דברי 

גט שניתן בלילה פסול רק . לדעתו גט אינו כדין לעניין פסולו בלילה. ע ובאחרונים"נזכר בכל הלכות גיטין בשו

ד "עולה כאמור שמיאון זוקק ביממנו , י בסנהדרין"ב לדבריו מרש"את הראיה שהביא הנו. לכתחילה ומטעם אחר

מדובר דווקא : הוא דוחה בטענה הבאה, ד"ומכאן שגם בגט קיים צורך בבי, בשל העובדה שחכמים תיקנו אותו כגט

  . ד"י מודה שגט מרצון אינו זוקק ב"גם רש. על גט בכפייה

קיים בו צורך מסיבה , ד"ס הסבור כי למרות שאין צורך למסור את הגט בפני בי"ש מובאים דברי החת"בהמשך הפת

הן בגדר קבלת עדות , ותשובותיהם, השאלות ששואלים לאחר נתינת הגט את העדים והסופר: אחרת והיא

נובע מכך שנוהגים כיום , וראיית התשובות כמסירת עדות, הצורך בשאלות אלו. שמצריכה בית דין של שלושה

יש חולקים אף על דין . קבל עדות שהגט ניתן בכשרותד שידע וי"כך שקיים צורך בבי, לגנוז את הגט לאחר נתינתו

 זה
  .  ולא על קבלת עדות, בטענה שמדובר על שאלות איסור והיתר, )ד"ג ס"ערוך השולחן סה(

זאת הן . ד"לכתחילה ראוי להחמיר לגרש בב, ב"ש שלמרות שדחה בדבריו את דברי הנו"בסוף דבריו אומר הפת

  .והן מפני שכן נהגו ברוב תפוצות ישראל, ב"ון נומפני שראוי לחוש לכתחילה לדברי הגא

  סיכום החלק ההלכתי 

אין . אך ניסיתי בכך דווקא להדגיש שהנושא הוא לא לגמרי הלכתי, עסקנו עד עכשיו בחלק ההלכתי בפירוט

אלא רק לטעון , בכוונתי לטעון שדבר זה אמור להוביל לתפיסה לפיה אין צורך בנוכחות בית דין בגירושין

                                                            
וזה , שהם נוגעים בעניינים של דיני ממונות, כי גט הוא כמו חליצה, בלילהד שלא ניתן לתת גט " מסביר את תה9אליהו מזרחי' ר 9

נעיר במאמר מוסגר כי עולה מדבריו תפיסה מעניינת לפיה . ד של שלושה בגט"עם זאת אף הוא לא מצריך ב, התחלתו של דין

לא זכיתי להבין את העומד . האין צורך בשלוש, דבר לו השלכה ביחס לפסול גט שניתן בלילה, על אף הגדרת הגירושין כדין

 .שניתן לתת גט בלילה, י"וכך מיישב דברי הב,  דוחה את ההשוואה בין גט לחליצה9ז"הרדב. מאחורי תפיסה זו
המטרות הוגדרו , בולט שהתשובה התפתחה עם הזמן(ח ' ש סע"פת, א סי ד"רמ, סדר הגט בסוף הלכות גיטין, ז"ע אהע"שו 10

  ).מראש
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בהמשך אנסה לטעון שייתכן . מנהג והיגיון) תקנה(מבוססת בעיקר על , צרות המציאות של בית דין בגירושיןשהיו

  .  שלדבר זה השלכות על אופי תפקיד בית הדין בגירושין

  . ושאלת הצורך בבית דין, שאלת הצורך בחכם: דנו בשתי שאלות שונות

לכן דווקא . וח על תהליך הגירושין להיות בקיאים בכך מצביעות על כך שעל האנשים המופקדים על הפיקהגמרותהגמרותהגמרותהגמרות

אין מקור מפורש המצביע על כך שאותה מעורבות של חכם היא תקנה . אדם אשר מבין בעניינם צריך לעסוק בהם

עדות . אך נראה שכך ראוי לנהוג, יתכן אף שהיתה מציאות מסוימת בה התגרשו בצינעא ולא בפני חכם. מוכרחת

אך לא נאמר שכך קבעו להלכה ואכן נעדר מקומו של ,  שהקפידו שיגרשו רק בפניהםראשוניםראשוניםראשוניםראשוניםבבבבלכך ניתן למצוא 

שלא מביא זאת , הבית יוסףהבית יוסףהבית יוסףהבית יוסףניתן לחוש שנוכחות זו אינה בגדר הלכה מובהקת מדברי מרן . החכם בשאר הראשונים

דבר שייתכן , סףהובאו בבית יו,  הדורש את נתינת הגט בפני חכםשששש""""הריבהריבהריבהריבעם זאת דברי . להלכה בשולחן ערוך

 קיבע את המעמד ההלכתי הדורש חכם בסידור אאאא""""הרמהרמהרמהרמ. ממנו ניתן ללמוד כי גם מרן סבר שסידור גט דורש חכם

המציאות , ככל הנראה, ומתוך, הוא עשה זאת מתוך דברי הגמרא והראשונים שמביאים את הצורך בחכם. גט

, אשר ריחפה באויר עוד מהגמרות, ההגיוניתא תיקן את המחשבה "אך מעל הכל נראה לי שהרמ. המקובלת בימיו

מחשבה הדורשת נוכחות חכם הבקיא בענייני גיטין לצורך מניעת היווצרות בעיות בעניינים רגישים ומסובכים כגון 

  .אלו

הצורך בבית דין ) ואולי בעיקר(אני רוצה להמשיך את הקו שגם . ד"שאלה נוספת בה עסקנו היא שאלת הצורך בבי

,  הסובר שיש חיוב הלכתי לגרש בבית דין מצד ענייני הממוןבבבב""""הנוהנוהנוהנואומנם הבאתי את דברי . גיוניותנובע מסברות ה

אני חושב . צד הנוסף על גבי מעשה הגירושין עצמו, אך זוהי דעת יחיד שמדברת על צד מסויים מאד בגירושין

אך הוא רק חלק , ת בית הדיןשצריך לראות את נושא הממון כעניין חשוב וודאי שיש בו בכדי להשפיע על מעורבו

  . ממערכת השיקולים שיש לקחת בחשבון כאשר דנים בשייכותם ותפקידם של בית הדין בגירושין

אבל השאלות ששואלים את העדים ,  הסובר שאמנם בשלב נתינת הגט  צריך בית דיןסססס""""החתהחתהחתהחתנזכיר גם את דברי 

 להיכלל כחלק מהסבר השייכות של בית הדין גם עניין זה יכול. לאחר מכן הם קבלת עדות שמצריכה בית דין

  .         לגירושין על כל היקפם

  צורך בבית דין  
אומנם הבסיס ההלכתי המחייב כפי . אחזור על כך שאין בכוונתי להפקיע מידי בית הדין את הסמכות לנהל גירושין

וחם להקנות לבית הדין יכולת שלדעתי יש בכ, אך ישנם מספר סיבות טובות אחרות, שציינתי נראה לי רופף מעט

  : אמנה כמה מהם. ביצועית בגירושין בימינו

. ו לא יהיה פסול בענייני ערוה"שח, אין ספק שישנה חשיבות עליונה בשמירה על הלכות גיטין    ----    שמירת ההלכהשמירת ההלכהשמירת ההלכהשמירת ההלכה

ן של אך אולי עדין קיים צורך בכך שדוקא בית די, ציינו שההלכה מחייבת חכם שתפקידו לערוך את הגט כהלכתו

  .    שכן בית שכזה יכול לשמור ביתר שאת על דיני הגט, מומחים יתעסק בגירושין

, יש לשאוף לכך שעיני הציבור יהיו נשואות אל הדיינים,  מעבר להקפדה על ניהול הגירושין כשורה----    סמכותיותסמכותיותסמכותיותסמכותיות

ומקובל , יג הציבורבית הדין הוא גוף אשר אמור להיות נצ. ופסיקותיהם וגירושיהם יהיו מוחלטים ללא עוררים

 . דבריו ומעשיו הם דעת תורה עליונה במצבים הנידונים. עליו
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נוסף על כך הוא כנראה .   בית הדין הוא הסמכות היחידה במקרים מיוחדים ככפיית גט ושליחות----    מצבים קיצונייםמצבים קיצונייםמצבים קיצונייםמצבים קיצוניים

עדויות , ת בשמותבעיו, כמו שינויי נוסח, הגוף היחידי שמסוגל לתת מענה במקרים בהם קיימות שאלות מסובכות

 .עילות מפוקפקות ועוד, סותרות

:  בית דין העורך גירושין מבצע באותה הזדמנות כמה פעולות עליהם יש לתת את הדעת כאשר מסדרים גט----    נוחותנוחותנוחותנוחות

בית הדין מבצע רישום , יש קיום לגט שצריך לעשותו בבית דין, יש עדים על הכתיבה החתימה והמסירה, יש חכם

ס הפוסק כי השאלות ששואלים את העדים לאחר הגירושין "אפשר להוסיף לכך דברי החת. יןומעקב אחרי הגירוש

 .  ללא טרטור מיותר, בית דין פותר את כל העניינים ביחד. הם חובת בית דין

וודאי שאין לנו רצון בפריצת פתח ,  מקובל לפחות מזה כמה דורות שהגירושין מתבצעים בבית דין----    המשך המנהגהמשך המנהגהמשך המנהגהמשך המנהג

  . א למצב בו יסדרו גיטין ללא פיקוחהעלול להבי

  מקום בית הדין בגירושין

עם זאת אין הם מצביעות בהכרח על , הסיבות שמנינו מהוות גורם רציני לצורך בהמצאות בית הדין בגירושין

, םלחצים פסיכולוגיי, הוא מכיל רגשות רבים, תהליך הגירושין בימינו לעיתים הוא מורכב. תפקידו של  בית הדין

מעבר לכך בדרך כלל נערכים כחלק מהדיון בבית הדין . עניינים ממוניים ועוד, ולים תועלתניים וחינוכייםשיק

אין ספק ביחס לצורך בקיומו של גוף עליון . סנקציות ועוד, פשרות, הסדרים שונים, נסיונות פיוס, שלבים רבים

ך צריך לדעת שעניינים אלו אינם עניינים א, אשר יטפל בנושאים רגישים מעין אלו המלווים את תהליך הגירושין

שכן כל מקרה הוא עולם , יש לטפל בעדינות ובזהירות במקרים המונחים לפנינו.  אין כאן שחור ולבן-פשוטים 

  .ומלואו

  

לדעתי ישנה . תחושתי היא שלא לחינם נפקד אזכורו של בית הדין במקורות השונים בגמרות בראשונים ובפוסקים

. יש לבני הזוג אחריות על חייהם. גירושין הם עניין פנימי השייך לאנשים הנוגעים בדבר: פה אמירה מסוימת

אך אין הוא , והתנהלות כשורה, אובייקטיביות, סמכות, מקומו של בית הדין הוא חשוב בהיותו מוסיף נופח הלכתי

  . מהווה גורם כל יכול בלעדי

המביאים את דעת התורה גם לאותם תחומים , ה וחכמיההרי זוהי בדיוק מקומה ויופיה של התור: ישאל הקורא

ציירנו כאן מציאות אידיאלית בה בית הדין מהווה . אולם נראה לי כי יש לקחת אמירה זאת באופן מוגבל. אפורים

בית דין הוא גוף הנתון לעיתים . אלא שאנו יודעים שבימינו המציאות לא שלמה, סמכות עליונה מוסכמת

הדיינים אינם משקפים בהכרח בצורה אחידה . ף חוצה מגזרים וגורמת לסערות ציבוריותמחלוקת שא, במחלוקת

  .את השקפת התורה

. ברור לכל שבית הדין לא חי את חיינו. מעבר לכך אני חושב שמציאות של מתן עצמאות מסוימת היא לכתחילה

גבולות שעל אכיפתם בלבד , הכמובן בגבולות ההלכ, האדם אחראי לחייו ויש לתת מקום לרצונותיו ושאיפותיו

אך יש לזכור כי עצם המצב של סכסוך , אומנם המציאות שלנו היא לא תמיד שלמה וטהורה. מופקד בית הדין

אולי האמירה היא דווקא שעל האדם להתמודד עם . מתמשך וגירושין בפועל הוא לא כל כך אידיאלי מעיקרו

מקרה לדוגמא בעניין . שלעיתים רק האדם יודע מה טוב עבורואני אף נוטה לומר . המציאות אותה הוא טמן לפניו

אך האם , ברור לכל שאלו נושאים חשובים ביותר. זה הוא מקרה בו קיימת מחלוקת ביחס לשאלת חינוך הילדים
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נראה לי שהציפייה במקרה זה תהיה שבני הזוג יסדירו ! ?ניתן לבית דין את יכולת ההכרעה על סמך השקפותיהם

לדוגמא זוג עם . ואולי אף במחיר שהילדים יתחנכו בדרך מעט שונה בעולם התורה והמצוות,  הענייןויתפשרו על

דבר שלעיתים מנוגד להשקפת הדיינים, ל"שורשים חרדייים שהאשה רוצה להעביר את הילדים לחינוך דת
11

        .  

אין חולק שהמאמץ . לשלום ביתבתי הדין בישראל באופן קבע עושים נסיונות רבים להסדיר את הסכסוך ולהביא 

וודאי שניסיון , לשלום בית הוא חשוב ביותר בשמירה על התא המשפחתי הן ברמה הפרטית והן ברמה הציבורית

שעלול להיות מצב של הסכמה בין בני הזוג ברצון , עם זאת אומר בזהירות רבה. כזה מצד בית הדין הוא מבורך

. ואז נסיונות מרובים לעשיית שלום בית אינם מועילים, מצב לקדמותואו שברור שאין סיכוי לחזרת ה, בגירושין

?במצב בו ברור לכל שאין סיכוי לשיקום האהבה, מה הטעם בטרטור מיותר וסחיבת הדיון עד אין סוף
12

  

ולא נותנת נימוק מבוסס לסיבת רצונה להתגרש , "מאיס עלי"עניין נוסף שמעט מתקשר הוא כאשר האשה טוענת 

מקובל להלכה כי טענה כזאת איננה . י סוגיא סבוכה ביותר שנידונה רבות ואין ברצוני להכנס לפרטיהזוה. מהבעל

לגיטימית כדברי רוב הראשונים
13

יש מקום , גם אם לא  נקבלה להלכה באופן מלא, ם"אך נראה לי כי לדעת הרמב. 

. ה עילה לגיטימית לגירושיןם רואה בטענת האש"הרמב: בעיצוב השקפתנו על הצורך בהתחשבות ברצון הצדדים

אך אין מה . סתם נמאס לה. יתכן והאשה אינה צודקת: נראה לי כי העיקרון אשר מנחה אותו הוא העקרון הבא

יש משהו בלתי מוסבר המפריע לה אצל הבעל כך שכל ניסיון לפתרון איננו . ככל הנראה היא לא תחזור בה. לעשות

  .         ועלת מצב של סכסוך ללא גירושיןאין התורה רוצה סתם לעכב ללא ת. מועיל

  

   הדין בימינותפקיד בית
מדיוננו . טענתי היא שיש לבחון ולעיתים אף להגביל את רמת מעורבות בית הדין בשלבי הגירושין השונים

ולכן , ההלכתי לעיל עולה כי אין התייחסות הלכתית ברורה לכך שבית דין דוקא צריך לערוך את הגירושין עצמם

העלתי בדברי שיתכן וחוסר ההתייחסות ההלכתית . רנו שנראה שכך יש לעשות מטעמי סמכות נוחות ומנהגאמ

ההלכה רוצה בנתינת אוטונומיה . נובע מהרצון בהשארת העניין תחת שיקול דעתם של בני הזוג, לצורך בבית הדין

  .לבני הזוג להסדיר את גירושיהן

  

                                                            
הבאתי את המקרה לצורך הדגמה בלבד למקרה אפשרי של התערבות , ך שהדיינים יכפו את השקפותיהםברור לכולם לא שיי 11

  . פעילה מצד בית הדין

ואם כך הדבר אז , אני מעריך ומקוה שיש התקדמות רצינית בעניינים אלו, המציאות המתרחשת בבתי הדין לא מספיק ידועה לי 12

 . וללא אפילו צל של ביקורת, בלבד של משמעות הטענותבנידון זה הדברים שנכתבו הם לצורך המחשה 
  .  אך זה ראוי למאמר נפרד, ליבי אומר לי שהדברים הם לא מוחלטים, להרחבה ראה שיעורים של הרב בלומנצוויג 13
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 של בתי םאנסה לגעת באופן כללי בעיסוקיה. ציאות בשטח בימינויש מקום להדגים את דברי מתוך בחינת המ

מתוך ניסיון אבחנה לפי הבנתי לרמת המעורבות הנאותה, הדין בזמננו בענייני גירושין
14

  .ואעלה הצעה לפיתרון, 

 בימינו כאשר בית הדין דן בתיק גירושין עומדים לפתחו מספר נושאים
, , , , מזונותמזונותמזונותמזונות, , , , הגירושיןהגירושיןהגירושיןהגירושין: )מתוך אתר בתי הדין הרבניים(

הגירושין וסידור הגט :  ניתן לחלק את הנושאים השונים לשניים....וסידור הגטוסידור הגטוסידור הגטוסידור הגט, , , , חלוקת הרכושחלוקת הרכושחלוקת הרכושחלוקת הרכוש, , , , אחזקת הילדיםאחזקת הילדיםאחזקת הילדיםאחזקת הילדים

חייבים בהקשר זה . בעוד שאר הנושאים הם תוצאות נלוות של הפירוד, שייכים באופן מובהק לפירוד בין בני הזוג

ן והגט נתונים תחת סמכותם  הבלעדית של בתי הדין בעוד הגירושי: להזכיר חלוקה נוספת ברמת המציאות בפועל

  . הרי ששאר הנושאים נידונים במקרים רבים בבתי המשפט האזרחיים, בישראל

בעבר הגירושין היו מתבצעים רק לאחר : ישנם שתי גישות בעניין זמן העיסוק בגט ביחס לשאר נושאי הגירושין

לפני כשלושים שנה שונה החוק והתאפשרה הפרדה של . ם ממון וילדי-שהוסדרו כל העניינים שסביב הגירושין

   . כך שניתן להתגרש גם טרם הסדרת שאר נושאי הגירושין, הנושאים הללו מהגירושין

אלו אשר יצדדו בעיסוק בגירושין רק לאחר סיום . השוני בין החוקים מבטא על פי הבנתי שתי גישות עקרוניות

עד , לדבריהם לא ניתן לעסוק בכריתה הסופית. כעסקת חבילה אחתיבקשו לראות את הכל , ההליכים הנלווים

ההנחה הבסיסית אומרת כי גם אם מצד הגירושין עצמם אין קישור . אשר ייפתרו כל הנושאים הנובעים מהגירושין

ומתוך שייכות , הרי  שבנושאים אחרים הנוגעים לממונות לבית דין ישנה שייכות יותר אקטיבית, מוכרח לבית דין

הבנה זו מובילה בהכרח לתורף דברי . ו נתפסים כל הגירושין כנושא משפטי מובהק הנתון למרותו של בית הדיןז

  .  לפיו יש חיוב לערוך את כל הגט בבית דין מצד דיני הממונות שבו, ב לעיל"הנו

  

ה את המחשבה שליוות. לעומתם ניצבת גישה המבקשת להפריד את עצם הגירושין מהנושאים הנלווים אליו

באין נושא הממון , המהווים את הנושא המרכזי, השינוי בחקיקה הייתה הרצון לאפשר לדון בגירושין עצמם

  .ניתן אף לנסות להציע שנושאי הממון והגירושין ידונו בשני בתי דין נפרדים. והילדים עומדים ברקע

  :ניתן להצביע על ארבעה יתרונות משמעותיים בגישה זו

כך . ובשאלה המרכזית האם לנישואים עדיין יש סיכוי, רק בנושא הגירושיןבית הדין עוסק אך ו  .א

באין הוא מעורב פעיל בעקבות נושאים , פ דרכנו לתת אוטונומיה לבני הזוג"יכול בית הדין ע

  . אחרים העומדים ברקע

כך אמורה להיפתר בעיה אפשרית . מבלי השפעה של גורמים נלווים, הגירושין יכולים להתבצע  .ב

חילוקי דעות העלולים , כוב הגט עד להסדרת חילוקי הדעות בענייני הממון והילדיםשל עי

  .להמשך לעולם

                                                            
ני וממש אין ברצוני לרדת לפרטים שא, חשוב לי להדגיש שאני כותב את הדברים בניסיון להשלים ברמה מסויימת את התמונה 14

אלא , המאמר לא נכתב מתוך רצון להגיב למציאות או מתוך עמדה ברורה של הכותב בנושאים שנויים במחלוקת. לא מבין בהם

 .     כמאמר הלכתי עם השלכות שלדעתי הם משמעותיות
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נעלמים שיקולים של ויתור אחד . הפרדה מונעת פשרות אשר אינם מרצונם המלא של הצדדים  .ג

  .ולהיפך הסכמה לגרש מתוך פתוי כספי, הצדדים בעניין הממון כדי להביא למצב של גירושין

ולולא , ינו במקרים רבים הדיונים בנושאים הממוניים נערכים בבתי משפטבמציאות ימ  .ד

ודאי איננו . הדיון בבית הדין עלול להיות פורמלי בלבד, האפשרות לדון בגירושין באופן עצמאי

יתכן אף שבמצב בו .  במצב שבית הדין מהווה חותמת בלבד של החלטות בית המשפטחפצים

, וכך מסתבר, זאת אם נניח, יפחתו הסיכויים לשלום בית, בית הדין מהווה חותמת גומי בלבד

  . שנטייתו של בית הדין לפרק את החבילה פתוחה מנטיית בתי המשפט האזרחיים

הגירושין מהווים : נוצרה בעקבותיו בעיה קשה ביותר, ווה בחשיבה בריאהמנגד חייבים לומר שעל אף כי החוק מל

 כלי סחיטה ביד הבעל או האשה כדי שיתמלאו רצונותיהם בנושאי הממון והילדים
. )מפי הרב אליעזר איגרא בשיחתו בישיבה(

די שהגט לא זאת כ, בעבר היה חיוב לסכם את ענייני הממונות קודם תחילת הדיון בשאלת הגירושין לכשעצמם

אך הבעל אינו ממהר לגרש , במקרים רבים ברור לכל שהולכים לגירושין. יהווה תנאי לקיום הדרישות הממוניות

אכן ישנם רבים אשר סוברים שהיתרונות . השתהות הנובעת מתקווה להגדרת רווחיו, קודם שייסגר הנושא הכספי

בעקבות בעיה טכנית ,  המהותיים אשר מניתי לעיללדידי אל לנו להתפשר על העניינים. אינם שווים את המחיר

  . ניתן למצוא פיתרון הולם. קשה ככל שתהיה, מסוימת

  

הסכמי קדם נישואיםהסכמי קדם נישואיםהסכמי קדם נישואיםהסכמי קדם נישואיםאחד הפתרונות המוצעים כיום היא עריכת 
15

ישנם חובות ממוניות : הרעיון ביסודו אומר. 

בעצם נוצר מצב בו . תיק הגירושיןלאחר זמן קצוב מרגע פתיחת , מסוימות אשר יחולו על צד המעכב את הגירושין

, הכל מתרחש מכח הסכמת בני הזוג קודם הנישואין. וכך הדבר מבטיח גירושין ללא עיכובים, עיכוב אינו משתלם

  .דבר המאפשר ביטוי רציני לרצונותיהם של בני הזוג

 פתיחת תיק והדבר תלוי בדרך יצירת המצב של, ישנם שיטות שונות ביחס לרמת ההשפעה שניתנת למתגרשים

מתחיל אותו , חלק מההסכמים מנוסחים כך שכבר ברגע הגשת תביעה לגירושין מצד אחד מבני הזוג. הגירושין

בטרם הצד המעכב יתחיל לשלם כפי ,  יש זמן מסויים קצוב שכדאי להגיע בו להסכם-שעון חול את עבודתו 

ונדמה לרגע , חליטים מתי ברצונם להתגרשבהיותם מ, ישנה פה נתינת אוטונומיה עצומה לבעל ולאשה. שהתחייב

נראה שישנה בדרך זו נתינה מוגזמת של . אלא שפה בדיוק טמונה בעיה רצינית. שלכאן בדיוק חתרתי במאמרי

והן מגורם אחר שביכולת , ללא שום אפשרות עיכוב הן מהצד השני, בחירה לבני הזוג מתי הם רוצים להתגרש

דבר , בהיות הדבר מקל מאד להתגרש, תעורר אף סכנה ציבורית מסויימתעלולה לה. למנוע גירושין מיותרים

  . שעלול לפגוע במוסד המשפחה

להצעתם הסמכות מתי יפתח תיק הגירושין תהיה תחת אחריות . ישנם אשר הציעו בעקבות בעיה זו פתרון אחר

הדין אשר מעצם היותו גוף  שוב בית , הרי שוב הכל יתעכב, אם כך מה הרווחנו: אך פה נשאלת השאלה. בית הדין

                                                            
, חלקם מהצד ההלכתי, ם ומגווניםהקשיים הם רבי. כמובן ישנם תומכים וישנם מתנגדים, זהו נושא עכשווי שמעורר פולמוס נרחב מזה מספר שנים 15

 .רחל לבמור" מנעי קולך מבכי"הספר ', תחומין כא', כה',כד', כא',צהר כ' להרחבה ר. ממש לא אכנס לכל הדיון והטענות, וחלקם מהצד הממוני
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שוב , חיצוני משפטי בעל תפיסת עולם מסוימת לא יהיה מודע דיו לגורם המניע את בני הזוג להחליט על הגירושין

שוב יהיה , שוב בני הזוג יתנו את הסכמתם להתגרש תמורת כל מיני רווחים, יתערבבו נושאים נלווים ויעכבו הכל

שוב לא ,  וב השיקול של סיכויי החזרה למוטב לא יעמוד בראש סדר העדיפויותש, ניסיון אינסופי להגיע להסדרים

  .כך שבעצם נכון לומר שניטל העוקץ מההסכם, יבוטאו רצונותיהם האמיתיים של בני הזוג

אנסה להציע . אך נראה לי שגם בנושא זה כרגיל האמת שוכנת איפשהו באמצע, ברור שיש כאן פלונטר מסויים

המהווה גוף בעל , ראה שאין ברירה וצריך לתלות את פתיחת תיק הגירושין בהחלטת בית הדיןכנ: מודל מסויים

אלא שכמובן אנו לא מוותרים על הרצון בכך .  ציבורי-סמכות ושיקול דעת הן בצד ההלכתי והן בצד המהותי

ן אני מציע להכניס על כ. בהתאם לרצונם של בני הזוג, שהגירושין יתנהלו בצורה נינוחה ללא עיכובים מיותרים

את הדרך אשר בה מצופה מבית הדין להחליט האם יש מקום , לתוך ההסכם בתוך הסעיף המסמיך את בית הדין

וגם , פ ההלכה ושיקול דעת"יהיו ע, בגדול יכתב ששיקולי בית הדין אם לפתוח את התיק. להתחיל בהליך גירושין

פ דברינו שהשיקולים "כדאי אף להוסיף ע. ום ביתושאלת הסיכויים לשל, מתוך הקשבה לרצונות בני הזוג

  .       ופחות בנושאים הנלווים, מתמקדים בגירושין עצמם

. ברור לי שישנו קושי מעשי בישומו של הסכם כזה מפאת מורכבותו שמשאירה דברים לא לגמרי חתוכים: הערה(

  ).ו בעניינם והאם זה עשוי להועילגם מסופקני אם יש יכולת לזוג להתוות לבית הדין כיצד הם רוצים שידונ



 

 

  מראית העין
  עודד יהוד

  . ובית הלל מתירין, אבל מטהו מחלון לחלון, אין מוליכין את הסולם משובך לשובך: בית שמאי אומרים"

, להטיח גגו הוא צריך: הרואה אומר: דבית שמאי סברי, מחלוקת ברשות הרבים:  אמר רב חנן בר אמי-' גמ

  .)ביצה ט(..."  דברי הכל מותר- אבל ברשות היחיד . בכו מוכיח עליושו: ובית הלל סברי

מותר כמובן לטלטל סולם של שובך כדי ליטול יונים לצורך סעודת יום טוב, מדינא
1

ה בשאלה "ש וב"נחלקו ב. 

ש חוששים שמא הרואה את מטלטל הסולם יחשוב שבכוונתו להטיח " ב-' מראית עין'האם יש לאסור זאת משום 

  .ומתירים, ה אינם שותפים לחשש זה"ב; ט"ולעשות מלאכה גמורה ביו, ואת גג

  :מציעה שתי הבנות בשם רב חנן בר אמי למחלוקת לעיל' הגמ

  . מותר לכל הדעות- מקום הסמוי מן העין -אבל ברשות היחיד , המחלוקת היא דווקא ברשות הרבים

אסרו ', מראית עין'כי היכן שאסרו חכמים משום הסובר , על הבנה זו ממימרא של רב יהודה בשם רב' מקשה הגמ

' מסבירה הגמ. ש הסוברים שישנו איסור מראית עין יקלו ברשות היחיד"ולכן לא ניתן להבין שב, אף בחדרי חדרים

  .תנאים' שהמימרא של רב נתונה במח

ש נוקטים "וב, כרבה אינם סוברים "כאשר ב, ע אסור" לכ-אבל ברשות הרבים , המחלוקת היא דווקא ברשות היחיד

 -! ?ה"ש במקום בדרכם של ב" כיצד רב הולך בדרכם של ב-על רב חנן בר אמי ' מיד מקשה הגמ. בשיטתם

ורב חנן בר אמי סובר כאותו תנא שאומר, ה מתירים אף ברשות הרבים"רב סובר שב, אכן: ומתרצת
2

שוטחו  '

.ת בית הללי בדע"ר לרה"לפיו ניתן לחלק בין רה', בחמה אבל לא כנגד העם
3

  

כמו . טעמו וגדריו, ס"המופיע לעיל ובעוד כמה מקומות בש' מראית העין'ה לדון בקצרה במקורו של דין "אנסה בע

  .כן נעסוק בדעת רב וננסה להבין כיצד היא משליכה על הבנת איסור מראית עין עצמו

                                                            
  ).ם"רמב, ברטנורא(סולם של עלייה אסור לכל הדעות משום מראית עין   1

  .ויש חשש שיחשבו שכניו שכיבס בשבת, צה להניחם לייבוש לגבי אדם שנרטבו מיטלטליו בשבת ורו  2

והוא סובר כאותם תנאים שאינם , תנאים' המתרץ שהדבר נתון במח, שקושיא זו מופנית לרב) רבנו חננאל( יש שהבינו   3

כך , ה"בש במקום " כפי שלא ניתן לקבל שרב נקט כב-הראשונים התקשו בהבנה זו . שלא כבית הלל, י"ר לרה"מחלקים בין רה

  ).'י ותוס"רש(ש "שהרי במה גדול כוחם מכוחו של ב, לא ניתן לקבל שנקט כאותם תנאים
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  מקור הדין
  :)ב"ג ה"שקלים פ( הירושלמיהירושלמיהירושלמיהירושלמיאומר 

מצאנו שאדם צריך לצאת ידי הבריות כדרך ' בתורה ובנביאים ובכתובי: תןיונ' שמואל בר נחמן בשם ר' ר"

  דכתיב - ? בנביאים מניין; 'ומישר' והייתם נקיים מה דכתיב - ? בתורה מניין. שהוא צריך לצאת ידי המקום

   שנאמר ומצא חן ושכל טוב בעיני-? בכתובים מניין; הוא יודע וישראל הוא ידע' ה' אל אלהי' אל אלהים ה

' והייתם נקיים מה: אמר ליה? גמליאל זוגא שאל לרבי יוסי בי רבי בון אי זהו המחוור שבכולן. אלהים ואדם

  ..."ומישראל

בעיני ישראל' נקיים'מחדש הירושלמי כי ישנה דרישה מהתורה להיות 
4

, כלפי שמיים' נקיים'כמו שעלינו להיות . 

אלא שהאחרון אינו רואה ללבב ואינו מכיר ,  האדם מישראלבעיני' נקיים'כך עלינו לתת תשומת לב לכך שניראה 

  .ואין לו אלא מה שעיניו רואות, את כל הנסיבות למעשינו

אלא שהבבלי במספר מקומות מביא , מדברי הירושלמי לעיל עולה שמקורו של איסור מראית העין הוא מהתורה

..."פילו בחדרי חדרים אסור א-  מפני מראית העין שאסרו חכמיםכל מקום ": הקובע, את שיטת רב
5
.  

  .מדבריו של רב מובן כי מקורו של דין מראית העין הוא דווקא בדברי חכמים

  :ניתן לצעוד בשני כיוונים, כדי ליישב את המקורות הסותרים הללו

מהפסוק ,  הוא מהתורה-היינו לחובה להימנע מפעולה שנראית כמעשה עבירה , המקור הכללי לאיסור מראית העין

כל : "ומכאן דברי רב,  ניתן לחכמים-אלא שהמנדט לקבוע אלו פעולות בדיוק ראויות להיאסר ', ייתם נקייםוה'

..."מקום שאסרו חכמים
6
.  

, והשני תוקן על ידי חכמים', והייתם נקיים'כאשר אחד נלמד מהפסוק , ישנם שני סוגים של איסור מראית העין

  .ולכל אחד יש מוקד שונה

                                                            
  .    לא רק לסור מרע אלא אף לעשות טוב–בדרך אחרת ' נקיות' יש שהסבירו את התביעה ל  4

  . אנו נשוב לדין זה של רב בהמשך דברינו  5

  : ם לגבי איסורי שבות"רמב מעין זה ניתן למצוא בהסברו של ערוך השלחן לדברי ה  6

ם "ודבר זה ביאר לנו הרמב, ג דשבותי שבת אינן דומות לכל איסורי דרבנן והם כמדאורייתא"רמ' דהנה כבר בארנו בריש סי"...  

ודברים הרבה הן שאסרו חכמים , אפילו דברים שאינם מלאכה חייב לשבות מהם, נאמר בתורה תשבות'שכתב , א"בריש פכ

ובמכילתא ובתורת כהנים ובספרי כמה פעמים נאמרה שבתון . ש" המגיד משנה שהתורה מסרה לחכמים ע'ופי'; משום שבות

כ אין כאן שבת ושהנביאים הזהירו על "דאל, א להיות כלל באופן אחר"ל דא"ן ז"ולעיל הסברנו הדבר בשם הרמב, שבות

והתורה כללה בלשון ', פ ד"כל שבותי שבת עובשעת מתן תורה צוה לנו משה רבינו ל. ש"השבותים וקראו לה חילול שבת ע

אלא , א"ם בפרקים אלו נמשכים אחרי הקדמת דבריו שבריש פכ"וכל דברי הרמב. דבלא השבותים אין כאן שביתה כלל, תשבות

ה חייב אותנו "אבל הקב, ה שאין אלו השבותים נכנסין במנין המלאכות ואין חייבין עליהן סקילה וחטאת"שכך צוה לנו הקב

  ..."ור כל השבותים כאשר הם אתנו היוםלשמ

  . ומסרה לחכמים את הכוח להגדיר היכן תתבטא השביתה,  נתנה הוראה כללית לשבותש שהתורה"מסביר ערוה  
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  מראית העיןהבנות שונות בדין 
   -ניתן להצביע על שני סוגים של בעיית מראית העין , באופן כללי

ולנהוג באותו אופן על סמך מה , יבוא ללמוד ממני, אדם הצופה בי עושה מעשה מסוים. חשש שמא יבואו לטעותחשש שמא יבואו לטעותחשש שמא יבואו לטעותחשש שמא יבואו לטעות

, המה בדיוק נעש: אלא שלעיתים הצופה אינו מודע לכלל הפרטים המרכיבים את התמונה אותה ראה. שעשיתי

שמא ,  אסור אף הוא-מעשה שקיים דמיון בינו לבין מעשה דומה ואסור , לכן. באילו נסיבות וכדומה, באיזה אופן

  .ילמדו ממנו להתיר את האסור

   - :)כא(דוגמא להבנה זו ניתן למצוא בסוגיא בכריתות 

ההיא בשלא ! לה מותר ואפילו לכתח-דם חגבים , דם דגים: מיתיבי.  אסור-דם דגים שכינסו : אמר רב"

  ..."כי קא אמר רב בשכינסו, כינסו

  ."דמיחלף בדם בהמה והרואה אומר מותר לאכול דם" - )'שכנסו'ה "ד(י "אומר רש

באופן ( אחר כינוס דמם לכלי - שמעיקר הדין מותרים -י כי הגמרא אסרה לאכול דם דגים ודם חגבים "מסביר רש

ילמד ממני להתיר טעימת כל סוג של , ואה אותי טועם מן הדםמחשש שהר, )שכבר לא ניתן לזהות מה מקור הדם

  .דם

בעוד ההסבר לעיל מתמקד בחשש . יבוא לחשוב שאני חוטא, אדם הצופה בי עושה מעשה שנראה כאיסור. . . . חשדחשדחשדחשד

 הוא מניח שהצופה בי מבין היטב -להיפך , אינו מוטרד מחששות כאלה' חשד'הנימוק של , שיבואו אחרים לטעות

  .ובדיוק בגלל זה יחשוד שמא אני עובר עבירה, ו מותרשהמעשה אינ

  . החשד-התכוון דווקא לסוג השני של מראית העין , "והייתם נקיים"שהביא את הפסוק , ניתן להבין כי הירושלמי

המוקד הינו באדם ולא ; משמע שהמגמה היא מירוק עצמי מפני רפש שיכול לדבוק באדם' נקיות'מלשון , ראשית

  .'חשד'ולכן הנטייה היא לכיוון של , ובתוצאות מעשי

   -) ב"ג מ"פ(ראייה נוספת ניתן להביא מדברי הירושלמי בשקלים 

ולא במנעל ולא בסנדל ולא בתפילה ולא בקמיע ) בגד עם מכפלת(אין התורם נכנס לא בפרגוד חפות "

ם צריך לצאת ידי הלשכה העשיר שאד' שמא יעני ויאמרו מעון הלישכה העני או שמא יעשיר ויאמרו מתרומ

ומישראל ואומר ומצא חן ושכל ' שנאמר והייתם נקיים מההבריות כדרך שהוא צריך לצאת ידי המקום 

  ...".טוב בעיני אלהים ואדם

הפסוקים שמביא הירושלמי כמקור . אסור לתרום את הלשכה באופן שיכול לעורר ספק לגבי כשרות המעשה

  .'להים ואדם-צא חן ושכל טוב בעיני אומ '-ובנוסף ', והייתם נקיים'האיסור הם 

והוא בא כחיזוק , וביחס של אחרים כלפיו ולא כלפי מעשיו, ברור לגמרי שהפסוק השני ממקד את הבעיה באדם

שוב נראה כי המקור מהתורה מתמקד דווקא בתדמיתו של האדם . 'והייתם נקיים'והמשך למגמה שמגלם הפסוק 

כפי שהצענו בהבנה הראשונה של איסור , שהוא יכול לגרום במעשיו' יבתינזק סב'ולא ב, בעיני בני אדם אחרים

  .מראית העין

   -כתביעה לניקיון כפיים כלפי חוץ ' והייתם נקיים' אנו מוצאים את .)לח(גם ביומא 
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ועל דבר זה מזכירין אותן לשבח"
7

שלא יאמרו ממעשה לחם , מעולם לא נמצאת פת נקיה ביד בניהם: 

  ... ומישראל'  לקיים מה שנאמר והייתם נקים מה,הפנים זה ניזונין

וכשנושאין אשה ממקום אחר , מעולם לא יצאת כלה מבושמת מבתיהן: ועל דבר זה מזכירין אותן לשבח

' לקיים מה שנאמר והייתם נקיים מה, שלא יאמרו ממעשה הקטורת מתבסמין, מתנין עמה שלא תתבסם

  ..."ומישראל

  .'מראית עין'הביאו אף הראשונים במקומות שונים הנוגעים לאיסור ' והייתם נקיים'את הנימוק של 

  :)'י, ט(מתנות עניים ' ם בהל"נביא את הרמב

וכשיגיע , אלא לתוך ארנקי של צדקה, היה הגבאי נושה בחבירו מנה ופרעו בשוק לא יתנם לתוך כיסו"

' אמר והייתם נקיים מהולא ימנה מעות הקופה שנים שנים אלא אחד אחד מפני החשד שנ, לביתו יטלם

  ".  ומישראל

אסור לגבאי הצדקה לעשות פעולה תמימה של הכנסת הכסף לכיסו , מחשש שמא יחשבו שנוטל את הכסף לעצמו

  .'נקי'זה לא נראה . בשעת הגבייה

  חשד
ו לתת עדיין עלינ', לחלוטין בעיני ה' נקיים'למה למרות שאנו ? בעיני בשר ודם' נקיים'מדוע דורשת התורה שנהיה 

  ?דין וחשבון לבני אדם

  :ניתן להציע שני כיוונים

  . יש בה בכדי לפגוע בכבודן של תורה ומצוות-בפני רבים ' החתירה כביכול כנגד דבר ה

ברשות ' מפחיתה מתחושת הנוכחות של דבר ה', התחושה המוטעית של הסובבים שנעשה זלזול מופגן בדבר ה

  .הרבים

  : )לה' ז חלק א סי"אגרות משה אבהע(' מראית עין'ר משה פיינשטיין כותב על איסו' ר

ת "דמה, כ דהתחילו לחשוש למראית עין"ד שאיסור דמראית עין אינו איסור שאסרו אח"וגם מסתבר לע"

  ..."וגם הוא ענין חילול השםומישראל ' הא בקרא כתיב והייתם נקיים מה, לא יחששו מתחלה למראית עין

)ב"י-א"ה הי"התורה פיסודי ' הל(ם "כפי שמתאר הרמב
8

לפן . יש למעשיו גם צד מוחצן', אדם מישראל העובד את ה, 

לכן לא ניתן להסתמך על דקדוק כלפי . ללא קשר לטיבן האמיתי, הנגלה של פעולותיו יש יכולת להיטיב ולהרע

                                                            
ומעשיהם השונים מצוינים לשבח ולגנאי בפרק שלישי ביומא ,  המוזכרים לשבח הם בית גרמו ובית אבטינס שעבדו במקדש  7

  .לח-:לז
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ית חילול משה פיינשטיין עצמו מזכיר את בעי' אולם נראה שר. שמיא תוך התעלמות מהשאלה איך הדברים יובנו

  .'נקיות'ולכן יש לחפש משמעות נוספת לדרישה ל', והייתם נקיים'השם בנפרד מהטעם של 

  : מזהיר מפני סכנה אחרת)מד' סי(' ספר חסידים'

 - מנלן , שכל החושד בכשרים לוקה בגופו, שהוא מכשיל את החושדים אותו ונענשים על ידו, ועוד"...

, וגם שלא יקבלו ממנו כשיוכיח אותם. מיד נצטרע,  יאמינו ליוהן לא) 'א' שמות ד(שאמר , ממשה רבינו

לפיכך גבאי צדקה לא יטריח עני במלאכתו חנם מיראתו . שיאמרו לו כך וכך עשית ואתה מוכיח אותנו

כ בדבר מצוה שלא יחשדוהו הקהל לאמר הוא מחלק לזה יותר ממה "אא, לפי שהעני נהנה ממנו, אותו

  ..."מלאכתושמחלק לאחרים משום שיעסוק ב

ספר 'לפי , זה נחשב! 'חשד בכשרים'אני עלול להכשיל אחרים באיסור של , אם לא אתן תשומת לב מרובה למעשי

  .למתן מכשול בפני עיוור ממש', חסידים

 ממקרה בו אין חשש לחיקוי אבל נפקא מינהנפקא מינהנפקא מינהנפקא מינהנביא , על מנת לחדד את ההבדל בין הסוגים השונים של מראית העין

  .ו להיפךישנו מקום לחשד א

            :מביא דוגמא מעובד עבודה זרה    )מ' ב סי"ח ח"או, מ"אג(משה פיינשטיין בתשובה ' ר

שיאמרו שמהלך לעובדה אף שלשון זה יותר , ולא כתב מפני מראית עין, י שאסור מפני חשד"דהתם פרש"

 הוא כדי דהיכא דאמר משום מראית עין, א שהם שני ענינים"וצריך לומר שהוא כדבארתי במק', רגיל בגמ

והיכא דאמר מפני החשד הוא באופן שאין לחוש שילמדו ממנו , שלא ילמדו ממנו לזלזל באיסור ההוא

, מ אסור מפני שאסור לאדם להביא שיחשדוהו אף שלא יבא מזה קלקול לאחרים"שמ, לזלזל באיסורין

וסובר . ג"שבת דף כב וממצות פאה ב"ג מ"ומישראל כדתנן בשקלים פ' והוא נלמד מקרא דוהייתם נקיים מה

שישראל מגנים את המשומדים טובא , ז"ו לעבוד ע"א ח"ז אין לחוש שילמדו ממנו בנ"דבאיסור עי "רש

אלא , ולכן אין לאסור מצד איסור מראית עין שהוא בשביל שלא ילמדו ממנו לזלזל באיסורים, כידוע

כ יש "כא שלא חמור לאינשי כאבל ה.  ומפאהפירש שהאיסור הוא מפני החשד שהוא מדין והייתם נקיים

  ..."לבד איסור החשד גם איסור מראית עין שלא ילמדו ממנו לזלזל באיסור זה

והיא נועדה למנוע , ובנוסף ישנה תקנה של חכמים אליה כיוון רב בדבריו, קיים איסור מהתורה לעורר חשד, אם כן

  .המקרים בהם מעשה שנראה כאיסור יגרור חיקוי של הסביבה ויצור מכשל

                                                            

 
ולפיכך נאמר , דעתו בלא אונס על אחת מכל מצות האמורות בתורה בשאט בנפש להכעיס הרי זה מחלל את השםכל העובר מ"  8

ויש דברים אחרים שהן ... ואם עבר בעשרה מישראל הרי זה חילל את השם ברבים', בשבועת שקר וחללת את שם אלהיך אני ה

פ "ואע, סידות דברים שהבריות מרננים אחריו בשבילםוהוא שיעשה אותם אדם גדול בתורה ומפורסם בח, בכלל חילול השם

' עד שימצאו הכל מקלסין אותו ואוהבים אותו ומתאוים למעשיו הרי זה קידש את ה... שאינן עבירות הרי זה חילל את השם

  "ועליו הכתוב אומר ויאמר לי עבדי אתה ישראל אשר בך אתפאר
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נצטרך לומר שחכמים מעורבים בהגדרת המקרים , יש לציין כי גם לאחר החלוקה לשני סוגים של מראית העין

'חשד'השונים בהם קיימת מראית עין משום 
9

 .  

  הקושי מהיקף דברי רב
 -אסרו אף בחדרי חדרים ,  היכן שאסרו חכמים משום מראית העין-לפי ההסבר לעיל נצטרך לומר שדבריו של רב 

אין איסור בחדרי , שנאסרו מהתורה, ואילו במקרים של חשש לחשד, ון דווקא בסוג אחד של מראית העיןנכ

  .חדרים

  .אשר העמידו את דברי רב אף במקרים של חשד, קביעה זו תתקשה לעמוד במבחן הראשונים

  : י על אתר כותב"ורש, מביאה את דבריו של רב: בשבת סד' הגמ

כגון שריון , שלא יחשדוהו באיסור - ) אפילו בחדרי חדרים אסור( העין כל שאסרו חכמים משום מראית"

  ...".או לא יקשור גמלים זה בזה דמיחזי כאזיל לחינגא, וקסדא ומגפיים

פ שמדבריו "אע, אף על אלו שנאסרו מהתורה, כי דינו המרחיב של רב חל על כל סוגי מראית העין, נראה אם כן

  ?כיצד. משמע שחכמים אסרו זאת

וחכמים , הינה מחייבת פחות, )'והייתם נקיים'(תן לומר שהוראת התורה להתרחק מן החשד ניתנה בצורה כללית ני

כל מקום שאסרו "דבריו של רב , לפי זה.  הם שאסרו מקרים קונקרטיים בהם ראו סכנה לחשד- בהשראת התורה -

, )'שמא יבואו לטעות' העין מהסוג של מראית(ל "מכוונים גם לתקנות מחודשות של חז" חכמים משום מראית העין

  .בתור בעלי המנדט לקבוע מה בדיוק אסרה התורה' אסרו חכמים'וגם לאיסורים שתוקפם מדאורייתא אלא ש

את המקרים ' מסמנים'וחכמים בסך הכל , הפעולות שנאסרו משום חשד מקורן מהתורה ותוקפן מדאורייתא

אלא חכמים , כיוון שמקור האיסור אינו נובע מהם' אסרו חכמים'לפעולה זו נתקשה לקרוא . עליהם דיברה התורה

המימרא ). 'שמא יראו'כפי שהרחיבו את האיסור שלהם עצמם במקרה של (אף בחדרי חדרים ' חשד'הוסיפו וגזרו ב

אך אותם ראשונים שהשליכו את דינו של רב אף , מתכוונת אכן לדברי חכמים דווקא' כל מקום שאסרו חכמים'

הוא ההיגיון , סברו כי ההיגיון שהנחה את חכמים לאסור את מראית העין בחדרי חדרים בתקנותיהם', שדח'במקרי 

  .שהביא אותם להוסיף סייג על דיני התורה ולהרחיבם אף לחדרי חדרים

  .נתבונן בהבנות השונות שניתן להציע בדברי רב, כדי לחזק כל אחד מהכיוונים

                                                            
  . ארחיב בכך מעט יותר בהמשך הדברים  9
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  הבנות שונות בדעת רב
  ..." אפילו בחדרי חדרים אסור- כל מקום שאסרו חכמים מפני מראית העין : הודה אמר רבוהא אמר רב י"

  .יאסר אף במקום שאינו גלוי', מראית עין'רב קובע כי כל מעשה שנאסר על ידי חכמים משום , כאמור

  ?מדוע

וטאלית שחלה אלא תיקנו תקנה ט, ולא חילקו בדבריהם' מראית העין'חכמים ראו מקום לאסור משום . . . . לא פלוגלא פלוגלא פלוגלא פלוג

  . בכל מקום

  :)ה והא דכתב"יד ד' ד סי"מ יורה דעה ח"אג(מ פיינשטיין "באופן זה כותב הגר

שבשביל שאיכא ברבים חשש דמראית העין אסרו עשיית , דזה שייך לאיסור חכמים בשביל מראית העין"

ענין לא פלוג שזהו , שממילא לא שייך לפלוגי בין צנעא לחדרי חדרים כיוון שאסרו את הדבר, הדבר

  ..."שאיתא בכמה דוכתי

  :)באלפס. ה, ביצה(ן "כותב הר

ק דכל דבר שהוא מותר גמור וחכמים אסרוהו מפני "דרב ה, ואיני אומר כן אלא הנהו לא שייכי בדרב כלל"

י " יש להם לחכמים לחוש שמא יראהו אדם ברה...י"ר לרה"מראית העין בלבד אין לחלק בו בין רה

  ..."ולאסור לגמרי

כשם שיש לאסור מעשים מסוימים . היא המשך החשש הראשון' חדרי חדרים'ן כי סיבת האיסור ב"כותב הר

כיוון שמקום צנעא אינו מעניק הגנה מלאה מפני הנזקים שאנו , כך יש לאסרם אף בחדרי חדרים, בפרהסיה

  .חוששים להם

 -ל דווקא לדברים שנאסרו על ידי חכמים  המתייחסים כביכו-אם נחזור לניסיונותינו להסביר את החלת דברי רב 

לפיו חכמים בבואם לתקן תקנה אינם מחלקים ' לא פלוג'נראה שההסבר , אף לאיסורי מראית העין מהתורה

בהשראת דברי התורה (הם למעשה יצירת חכמים ' חשד'מתיישב היטב דווקא עם ההבנה שגם איסורי , בדבריהם

. אנו מוצאים איסור אף בחדרי חדרים', שמא יטעו'ובין במקום של ' חשד'של ולכן בין במקום , )'והייתם נקיים'של 

נתקשה להסביר , הם מהתורה בלבד ותפקיד חכמים מצטמצם להגדרת המקרים' חשד'לפי ההבנה שכל איסורי 

  ).ל דווקא"שמור לתקנות חז' לא פלוג'שהרי הכלל (כיצד הם מתקיימים אף בחדרי חדרים 

לפיה תוקף , יוכל להסביר לנו אף את ההצעה השנייה', המשך החששות'המדבר על ) ן"המובא בר(ההסבר השני 

הוא ' חדרי חדרים'מפני שאיסור , ז דברי רב חלים גם עליהם"ובכ, נובע מהתורה ולא מתקנת חכמים' חשד'איסורי 

  .ף במקום צנעאממנו חששה התורה קיים א' החשד'כיוון שראו חכמים כי , למעשה סייג של חכמים לדברי התורה
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  הראשונים בדברי רב והשלכות לגזירת מראית העין
  : מא-.אומרת המשנה בחולין מא. א

, אבל שוחט הוא לתוך עוגה של מים; ולא לתוך כלים, ולא לתוך נהרות, אין שוחטין לא לתוך ימים. 'מתני"

; בשביל שיכנס הדם לתוכהאבל עושה גומא בתוך ביתו , אין שוחטין לגומא כל עיקר. ובספינה על גבי כלים

  ".שלא יחקה את הצדוקים, ובשוק לא יעשה כן

. אבל בחדרי חדרים מותר, ברשות הרבים אין לעשות גומא על מנת לנקז אליה את דם השחיטה: אומרת המשנה

  !ל כרב הסובר שאין לחלק בין השוק לבית" והרי קיי-מתקשים הראשונים 

  : )'אמר רב'ה "ד(. בשבת סה' ' ' ' התוסהתוסהתוסהתוסמתרצים 

אין שוחטין לתוך גומא ברשות הרבים שלא יחקה .) דף מא(מדתני בחולין , מ דאין הלכה כרב"י"

, דאף הרואה אותו אומר לנקר חצרו הוא צריך, ומיהו אין זה ראיה דבחצר מותר. האפיקורסים ובחצר מותר

  ".אבל בעלמא שאם יראה אדם הרואה יחשדנו אפילו בחדרי חדרים אסור

שכן ניתן יהיה , לא יהיה כלל איסור מראית העין, אם ישחט לתוך גומא בחצר, ל"י במקרה הנכ' מסבירים התוס

,  אילו הייתה זו פעולה שיכולה לעורר חשד-אך הם מדגישים , לתלות את מעשיו בפעולה מותרת של ניקור החצר

  .מהטעם הקדמון של חשד, הייתה נאסרת אף בחדרי חדרים

אף אם , המעשה הבעייתי ברשות הרבים נאסר בכל מקרה גם ברשות היחיד',  פלוגלא'על פי העיקרון של , לכאורה

  .אין סכנה לחשד כלל

  .: כתובות ס. ב

  ...". מוצצו ואינו חושש-שבין השינים ,  גוררו ואוכלו-] שפירש מהשיניים[דם שעל גבי ככר "

  .'דהא ליכא דחזי ליה' - )'מוצצו'ה "ד(י "מסביר רש

, נאסר כשהוא נמצא על כיכר משום מראית עין, פ שדם אדם המותר מעיקר הדין"כי אעי "מסביר רש, בפשטות

  .שהרי פה האדם אינו מקום הגלוי לכל, כי אין כל מקום למראית העין, כאשר הוא בין השיניים אינו נאסר

י מה נראה כ: י לאור דינו של רב"התקשו האחרונים בדברי רש, ל"למרות שניתן להציע את ההסבר הפשוט הנ

  .''''לא פלוגלא פלוגלא פלוגלא פלוג''''טמון ביסוד של ' חדרי חדרים'היא ההבנה שטעמו של דין , י"שהנחה את המתקשים בדברי רש

הרי אין זה רלוונטי כאשר אנו '? ליכא דחזי ליה'י את ההיתר של דם השיניים בתואנה ש"מנמק רש, אם כן, כיצד

  !'לא פלוג'גורסים 

  :.)כתובות ס( ''''קובץ שיעוריםקובץ שיעוריםקובץ שיעוריםקובץ שיעורים''''מקשה ומתרץ ה

! מ שאסרו מפני מראית העין אפילו בחדרי חדרים אסור" דכ-וקשה . דהא ליכא דחזי ליה. ה מוצצו"י ד"רש"

כ "משא, מקום דאפשר שיהיו בו אנשיםאבל הוא , ל דדוקא בחדרי חדרים אף שעכשיו אין שם איש"וצ

  ".בבין השיניים
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אלא דווקא במקום בו , איסור בכל חדר אין -ן "היא בדרכו של הר' קובץ שיעורים'אפשרות אחת להבנת את דברי ה

ובין השיניים המעשה , שהרי מה שהטריד אותנו הוא סכנה לחשיפה אף בחדרי חדרים, יכולים להימצא אנשים

  .בוודאי לא ייחשף

כוונתו היא שאף שכרגע בוודאות , "אף שעכשיו אין שם איש"באמרו : היא אחרת' קובץ שיעורים'כוונת ה, ד"לענ

', לא פלוג'שהרי אנו אומרים ,  עדיין יש לאסור-) ן"חששותיו של הר(' שמא יטעו'אין סכנת חשד או  ו-אין שם איש 

  ".מקום דאפשר שיהיו בו אנשים"בתנאי שיהיה 

אלא על , לא חל על עצם המעשה כשלעצמו' לא פלוג'היא שעקרון ה' קובץ שיעורים'ד כי כוונת ה"נראה לענ

נראה לא 'חידושו של רב הוא שאף שבחדרי חדרים המעשה . ''''אית עיןאית עיןאית עיןאית עיןמרמרמרמר''''המעשה כאשר הוא נעשה באופן של המעשה כאשר הוא נעשה באופן של המעשה כאשר הוא נעשה באופן של המעשה כאשר הוא נעשה באופן של 

ופעולה שנראית כאסורה ,  בכל זאת אין מחלקים-אך ההיגיון אומר שכביכול אין מי שיראה ולכן יש להתיר ', טוב

  .הינה אסורה גם אם אין מי שיחשוד או יבוא לטעות

במקום בו אין כלל גישה , ולכן. איסור אינו חל כללה, של מראית עין' בר פסול'במקום בו המעשה אינו , אולם

על עצם פעולת על עצם פעולת על עצם פעולת על עצם פעולת ' ' ' ' לא פלוגלא פלוגלא פלוגלא פלוג''''אין אומרים אין אומרים אין אומרים אין אומרים מפני ש, אין לאסור משום מראית העין, כגון חלל הפה והשיניים, לאנשים

אנו אוסרים . אין לאסור, פוטנציאלית' מראית עין'ולכן באופן שאין , , , , כשלעצמהכשלעצמהכשלעצמהכשלעצמה     שהיא פעולה מותרת שהיא פעולה מותרת שהיא פעולה מותרת שהיא פעולה מותרת----אכילת הדם אכילת הדם אכילת הדם אכילת הדם 

 כגון אכילת דם -פ שהוא לא בא לידי ביטוי מפני שאני נמצא במקום מוצנע "אע, טנציאל למראית עיןהיכן שיש פו

בחדר נעול, אדם שעל גבי כיכר
10
.  

היא כי ההבדל בין חדר סגור לבין פיו של האדם אינו מסתכם ' קובץ שיעורים'טענת ה, ברצוני להדגיש כי להבנתי

אבל מאידך הוא אינו , חדר סגור אינו מקום שיש בו אנשים תדיר: ותראלא מדובר בהבדל משמעותי י, בגודל החלל

                                                            
פ שמקור "אע, שבו כדי לאסור פעולה מסוימת אנו זקוקים לאפשרות שלה להיחשף לעיני העולם, ה אם כי לא זהה מקרה דומ  10

  .'מיחזי כמתקן'ניתן לראות בדין , החשש אינו דווקא נזק שייגרם כגון חשד או טעות

י המקבל טומאה ואגב השקת  אסור לתת מים טמאים בכל–כלומר , אומרת כי אסור להטביל כלי אגב מימיו: המשנה בביצה יז  

מכיוון שהכשרת כלי על ידי טבילה נראית כפעולה של תיקון כלי , להטביל ולהכשיר אף את הכלי) וטיהורן(המים במי מקוה 

. ט אגב פעולה של דליית מים מן הבאר"אנו מוצאים ברייתא שאומרת שניתן להטביל כלי ביו' בגמ). י"רש(שאסורה בשבת 

כ כיצד ניתן להטביל כלי ולהכשירו אגב שאיבת "וא', מחזי כמתקן כלי'נו במשנה שישנה בעיה של  הרי ראי–י "מקשה רש

  ? המים

 דהתם כל עצמו לא בא -דאסור , והא לא דמי למטביל כלי על גבי מימיו דמתניתין,  מאליו-בדלי טמא והוא טהור : "י"מתרץ רש  

, והאי מחזיוהאי מחזיוהאי מחזיוהאי מחזי, , , ,  משום דנראה כמתקן כלי משום דנראה כמתקן כלי משום דנראה כמתקן כלי משום דנראה כמתקן כלי----וטעמא דטבילה אסורה וטעמא דטבילה אסורה וטעמא דטבילה אסורה וטעמא דטבילה אסורה , , , , ההההמוכחא מילתא דטבילמוכחא מילתא דטבילמוכחא מילתא דטבילמוכחא מילתא דטביל הלכך - בין מים בין כלי , אלא לטהר

  ".והרואה אומר לשאוב מים הללו היה צריך,  אין הכל יודעים שהדלי טמא-אבל הכא 

היכן ". והאי מחזי, משום דנראה כמתקן כלי "–כלפי אחרים , כמראה חיצוני' נראה כמתקן כלי'י הבין את "נראה שרש, בפשטות  

מה ?  האם באמת המטביל נראה כמתקן כלי–אלא שלא ברור בדיוק מה החשש . הדבר מותר, ופים בישאין אנשים הצ

' נראה כמתקן כלי'אלא להבין את , נראה כי אין להסביר זאת כך?  שיבואו לטעות ולתקן כלים–המשמעות של האנשים מסביב 

נוכחות , ז"לפ. וכלפי עצמי' כלפי שמיא'אה הוא המר. העמדת הכלי לשימוש משותפת להטבלת כלי ולתיקונו. כדמיון רעיוני

 – גדר האיסורגדר האיסורגדר האיסורגדר האיסוראלא זהו בדיוק , זה לא מסתבר כלל, האנשים הצופים מהצד וחושדים שנעשית טבילה אינה בשל חשש שיטעו

  . לעיני אנשים, פעולה בעייתית של הכשרת הכלי לשימוש

אלא שגדר ; כי אם עצם הדמיון לעבירה יוצר איסור,  לא החשש מפני טעות או חשד–את אותו המודל ניתן להציע אצלנו   

  .אינה עונה על הגדרים, פעולה כזו בהיחבא;  אסורה–האיסור קובע שדווקא פעולה כזו לעיני אנשים 
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' מראית העין'הגדרת מעשה שיוצר . חלל הפה הוא מקום המופקע מנוכחות בני אדם; מופקע מנוכחות של בני אדם

שעליה ' מראית העין'כל אחד מהגורמים הללו יוצר פעולה של . מורכבת מאופי הפעולה ומהמקום בו היא מתבצעת

 מסיר -מקום הפעולה שמופקע בקביעות מנוכחות בני אדם ,  במקרה הזה-העדר של אחד הפרמטרים . גזרו חכמים

  .מעליו את דברי חכמים

באופן שפעולה זו יכולה להיראות כניקור החצר , של שחיטה לתוך גומא בחצר, .נתבונן במקרה המובא בחולין מא

? כיוון שפעולה זו נאסרה משום לא פלוג, אף בחצר,  כלל לתוך גומא מדוע לא נאמר כי אין לשחוט-על פניו . בלבד

אף במקום בו היא אינה מעוררת בפועל חשד בשל , נאמר על פעולה המעוררת חשד' לא פלוג'ה, אלא שכאמור

 הפעם -אבל היכן שהמעשה כשלעצמו אינו מעורר שום חשד ואין בו פוטנציאל לעורר חשד ; דיסקרטיות ומחסה

הואיל ואין איסור , אסרי לא י-ופי המקום אלא בגלל אופי המעשה שהוא בר פרשנות של מעשה היתר לא בגלל א

  .כאמור, על עצם הפעולה

  

  : )'כ',שבת כב( ''''יד המלךיד המלךיד המלךיד המלך'-המביא , בכיוון שונה, תירוץ אחר

יהודה אמר רב דכל דבר שאסרו ' דהא דאמר ר, יהודה אמר רב יש לחלק' ואולם בדין זה עצמו של ר"

דהיינו דכל דבר , הכוונה הוא על אותו דבר עצמו, ים מפני מראית העין דאפילו בחדרי חדרים אסורחכמ

 וכגון ואף במקום דלא שייך גזרה זו, אשר נאסר פעם אחת מפני מראית העין אזי נשאר דבר זה באיסורו

כ בשני "שאמ. בחדרי חדרים נעולים וסגורים לא נסתלק האיסור אשר עליו בפרהסיא לעיני כל רואים

והשנית עיקרו הוא , דברים חלוקים ונפרדים אשר אחד מהם אחדים רואים אותו ויש בו גזרה דמראית העין

יהודה אמר רב מודה דדבר ' בענין זה אף ר, בסתר ולא הותחל בו מעולם כל עיקר ענין גזרה דמראית העין

 מקום כלל להא דאסרו חכמים משום ואין בענין זה, זה אשר אין בו מעיקרו כלל ענין גזרה זו הוא מותר

משום דדם , יהודה אמר רב לאסרו' וכן בדם שעל השינים אין שום מקום כלל לדין זה של ר. מראית עין כלל

ובדם שבין השינים מראשית מציאותו לא הותחל בו , הגופים מחולקים)ו(שעל הככר והדם שבין השיניים 

רק דאותו דם אשר פירש כבר מהשיניים והוא על , אית עיןולא נאסר מעולם כלל מפני מר, מעולם גזרה זו

  ...".הככר אותו דם נאסר מפני מראית העין

אין הכוונה לדברים שהינם בעלי , "כל דבר שאסרו חכמים"כי כאשר רב אמר ' יד המלך'מבחינה דקדוקית מסביר ה

  . בעברהיינו בפועל' שאסרו '-אלא דווקא לדברים שנאסרו בפועל , פוטנציאל להיאסר

הסיבה . לא חילקו ואסרו אותה גם בחדרי חדרים, היכן שאסרו חכמים פעולה מסוימת משום מראית העין, כלומר

שהרי היא סמויה ', מראית העין'היא אכן בגלל שאין שייכת בה כלל , לכך שפעולת אכילת דם השיניים לא נאסרה

  .הוא היה נפסל כליל', אית העיןמר'אבל לו יצוייר שלרגע היה שייך באותו הדם חשש ; לחלוטין

אלא דווקא את עשייתה , שהבין כי איסור מראית העין אינו אוסר את הפעולה כשלעצמה' קובץ שיעורים'בניגוד ל

 פוקע אף -וממילא כשהמעבר לחדרי חדרים מפקיע את הפעולה מהגדרה זו , באופן שיכול לעורר חשד או טעות

ממילא . נאסר כליל, טל עליו איסור מטעמים ענייניים של מראית העיןכי מעשה שהו' יד המלך'סובר , האיסור

  .אין בכוחו להעלות ולהוריד כלל מהאיסור שרובץ על הפעולה או על החפץ' חדרי חדרים'המעבר ל

הרי פעולה זו ? את היתר זה' יד המלך'- כיצד יסביר ה-של שחיטה וניקוז הדם לתוך גומא בחצר ' אם נשוב לדוג

 שבה לא גוזרים בחדרי -אולי יפנה לחלוקה המופיעה בחלק מהראשונים בין טעות בדין . בפרהסיהנאסרה כבר 

שכן אף אם , לא קשה כלל, כאמור', קובץ שיעורים'ל). ראה עוד על חלוקה זו להלן(לבין טעות במציאות , חדרים
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לא ,  הפעולה כפעולת היתרנוסף בדמות הבנה אחרת של' משתנה'הרי בחצר שמכניסה לנו , אנו אומרים לא פלוג

  .שכן זו אינה פעולה של מראית העין כלל, גזרו חכמים

  . 'קהילות יעקב'כותב ה' יד המלך'באופן דומה להבנת 

אינו פוקע אף אם החשש , כיוון שחל פעם אחת', מראית עין' כי איסור )'ז סי ו"זרעים כ( ''''קהילות יעקבקהילות יעקבקהילות יעקבקהילות יעקב''''ההההמחדש 

ל דאינו "מכל מקום כיון שכבר נאסר י, ל דכל איסורו משום מראית העין"ו אתנראה דאפיל": למראת עין בטל לחלוטין

  . ..."חוזר וניתר

 אם יוסיף -שהבין כי בדם דגים שנאסר משום מראית עין , א"בהמשך דבריו הוא מקשה על סברתו מדברי הגרעק

  :י ומתרץ"מקשה הקה. הדם יותר, לו קשקשים באופן שיובן בבירור כי מדובר בדם דגים

ל דהיינו אפילו "א ז"וסובר הרמ, ל בתחילת התקנה שאם יש בו קשקשים שרי"דגבי דם דגים הרי התנו חז"

אלא תיקנו איסור " דם"ל לא תיקנו שדם דגים אית ביה איסור "כ והיינו משום דחז"הניחו בו קשקשים אח

ל דנאסר עולמית "אבל מה שאסרו סתמא משום מראית העין שפיר י... אגברא שלא יאכל מה שנראה כדם

  ...".גם כשיבוא בו גוונא שאין בו מראית העין

כי דווקא בדם דגים אנו אומרים שהאיסור מוגדר כאיסור לאכול באופן שנראה כדם ' קהילות יעקב'מסביר ה

וכך הוא מסביר את הדין לפיו אם פקע החשש (אבל בשאר הפעולות האיסור הוא בגוף הפעולה , האסור באכילה

  ). לא פקע האיסור' יןמראית הע'ל

והרחיבו את (י מביאים אותנו להבנות שונות בשאלה מה בדיוק אסרו חכמים "שני התירוצים לדברי רש, אם כן

  ): האיסור אף לחדרי חדרים

למעט מקומות , אפילו במקום בו כרגע אין סכנה לנוכחות של אנשים(פעולה שנושאת אופי של מראית העין 

או , )כלל' מראית העין'ים ומגדירים אחרת את הפעולה עצמה כפעולה שאין בה שמופקעים מנוכחות של אנש

  ). מכיוון שברוב הנסיבות תביא למראית העין(הפעולה עצמה 

  ישעיה בדעת רב' שיטת ר

  :ישעיה' בשם ר, )באלפס: ג(ז "בע' שלטי הגיבורים'דעה ייחודית בהבנת דברי רב מובאת ב

דהא דאמרינן כל דבר שאסרו חכמים מפני מראית העין אפילו בחדרי ונראה בעיני : וכתב רבינו ישעיה"

  ...".לא נאמר כן אלא בעבודת כוכבים משום חומר עבודת כוכבים, חדרים אסור

  :את הצמצום לעבודה זרה ניתן להבין בשני אופנים

ולכן דווקא בה יש לחשוש שמא , בעבירה חמורה כגון עבודת כוכבים נדרשת זהירות יתירה  .א

ן וצמצומו "הסבר הר(או שיראה אף בחדרי חדרים , ר"האדם לנהוג באותו אופן אף ברהיבוא 

  ).למעשים הדומים לעבודה זרה בלבד

מעורר , הסימון של עבודה זרה כמקרה ייחודי בו מעשה המעורר דמיון אליו נאסר בכל מקום  .ב

סור את הפעולה יש בכוחו של הכיעור שבדבר לא, ז"אפשרות שבעניין חמור וחריף כל כך כגון ע

על פסול עצמי שנגרם לפעולה ) 'קהילות יעקב'וה' יד המלך'בדברי (אם קודם דיברנו . עצמה
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כאן עצם הדמיון אינו , כתוצאה מסיבה עניינית של מראית העין מפני החשד או שמא יטעו

  .נסבל ופוסל את הפעולה בכל מקום

  טעות בדין וטעות במציאות
  :לרבי שלמה אלקבץ' שורש ישי'מביא את דברי העל מסכת שקלים ' מלאכת שלמה'ה

יובן , כדרך שהוא צריך לצאת ידי המקום, אף על גב דאמרינן בירושלמי שקלים שצריך לצאת ידי הבריות"

לא שיהיה אחראי לכל ויצטרך לצאת ידי חובתו גם מאיש , זה בבריות אשר נתן להם האלוקים מדע והשכל

  ....". שוטה ופתי

מכיוון שכל איסור : כיצד לקח בעז אשה מואבית למרות החשש למראית העין' שורש ישי'הבאופן זה מסביר 

אוכל דם של דג וחושבים : כגון, מראית עין הינו במקום בו אנו חוששים שמא המעשה יתפרש מציאותית לא נכון

אוג גם להיקף כי אין לצפות מאדם לד,  אין לחשוש-אולם במקום בו קיים חשש לטעות בדין ; שאוכל דם בהמה

  .ידיעותיהם התורניות של אנשים סביבו

  ).אם כי לא כהיתר גורף(מופיע כבר בדברי הראשונים , היסוד לחלק בין טעות בדין לטעות במציאות, למעשה

  :  אומרת:)ח(המשנה במועד קטן 

  ...".וארון עם המת בחצר, ועושין נברכת במועד"

משמע שמחלקים בין עשיית צרכי המת בפרהסיה לעשיית צרכי ק "כי מדברי המשנה במו, א אצלנו"הקשה הרשב

ולכן אין לגזור עליו אף , הוא מתרץ כי במקרה כזה עצם המעשה מותר. ולכאורה קשה ממנה על רב, המת בחצר

בחדרי חדרים
11
.  

, חר מותה השתמש בחלוקה זו כדי להתיר נישואי אדם עם אם אלמנתו לא)סימן סח, מהדורא תנינא, בתשובותיו(א "הגרעק

  :ואלו דבריו, )וגר שנתגייר כקטן שנולד(כאשר שתיהן גיורות 

כההיא , ואם האמת כן הוא עביד איסורא, דהיכי דמראית עין שעושה כזה, ל דתרי גווני מראית עין"ולזה צ"

, בזה הטעות מצוי יותר לטעות במציאות, והוא באמת אסור, דיאמרו שהוא דם בהמה, דם דגים וכדומה

אבל היכא . כיוון שהרואים יסברו שהוא חלב ממש,  בדרבנן כגון חלב בשר עוף בחלב שקדיםואסרו גם

ה בגיורת דשם נראה "ומש... כ ולא חששו"זה אינו מצוי כ, שהטעות שיטעו בדין שיאמרו שהדין הוא דאסור

 דגר אלא דהחשש שיטעו בדין ולא ידעו, דזהו קלא אית ליה, שאין המראית עין דיסברו דאינה גיורת

  ..."שנתגייר כקטן דמי

  . אלא מוגבל לאיסורי דרבנן, א בטעות בדין אינו מוחלט"גם ההיתר של הגרעק

                                                            
  .'ובשוק'ה "ד. בחולין מא'  באותו אופן כתבו המאירי אצלנו ותוס11
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  סיכום
בדברינו לעיל ניסינו להתחקות אחר מקורו של דין מראית העין והצענו חילוק בין שני סוגי מראית העין כאשר 

הרחבנו בהסבר החשש של התורה . והשני מבוסס על פסוק, נראה שאחד מהם מקורו בדברי חכמים בלבד

  .'חשד'-שהזהירה מפני ה

 הבאנו את דברי רב שסובר שאיסור מראית העין הורחב על ידי חכמים והסברנו שדבריו חלים על שני סוגי מראית 

  . העין

- התמדת החששות ו-הצגנו הסברים שונים מדברי רבותינו לפשר הרחבת איסור מראית העין אף לחדרי חדרים 

: ניסינו לשפוך אור על עצם האיסור של מראית העין, ומתוך הבנות שונות באחרונים להיקף דברי רב', וגלא פל'

כאשר אנו מסבירים שיש ' מראית העין'פסילת הפעולה עצמה בכל מקום או פסילת פעולה שעונה על ההגדרה של 

  .דיר אחרת את אופי המעשהלחלק בין מקום מוצנע לבין מקום שמופקע לחלוטין מנוכחות אנשים שממילא מג

בסוף דברינו הבאנו חלוקה המופיעה בדברי הראשונים והאחרונים בין מראית העין הנובעת מטעות של הצופה 

הבנת המציאות כאשר בסוג הראשון יש להקל יותר או אפילו -במעשה בידיעת הדין לבין מראית העין הנובעת מאי

  .לא להתחשב כלל



 

 

 יצירה
 



 

 

  ספר כריתות

  ןחיים אקשטיי

  .אולי בכל זאת

  

רק צעדיו של . החדר היה מלא שתיקה. איש גם לא אמר משפט אחר". אולי בכל זאת"איש לא אמר את המשפט 

. ניכר היה שהוא מחפש דבר מה, על פי תנועותיו של יוסף. השמיעו קול חרישי, ששוטט אנה ואנה בחדר, יוסף

אלא רק לעיני , ו סקרו במבטן דבר שאינו נראה לעיןכאיל. עיניו נראו כמהרהרות בדבר אחר לגמרי, אבל עיניו

זעק זעקה " אולי בכל זאת"צירוף המילים , ובכל זאת. גם אני שתקתי. שתק, מכל מקום, פיו. דמיונו של יוסף עצמו

כשביקש ממני שאבוא אל ביתו , רק דבר אחד הסכים יוסף לומר לי. רק דבר אחד ידעתי. אילמת בחלל החדר

  . לאהזה בעניין: הערב

  

שנתיים מאז שלפתע פתאום ארזה לאה את חפציה . כבר שנתיים שיוסף ולאה אינם חיים יחד. שנתיים חלפו

אולם איש , השמועה אמרה שיוסף גירש אותה. איש מאיתנו לא ראה אותם, מאז. גם הילדים נסעו איתה. ונסעה

בטח שאני : הוא יגיד לכם, מה זה קרהאם תשאלו כל אחד בשכונה אם הוא יודע ל, כמובן. לא ידע להסביר מדוע

וגם אף אחד , אף אחד אינו יודע מה באמת קרה שם. וכאן ימשיך כל אחד כיד הדמיון הטובה עליו... זה בגלל, יודע

מהסוג שרואים רק , הם היו משפחה אידיאלית. לא הצליח למצוא הסבר הגיוני לכך שהזוג המושלם הזה התגרש

כמה שכנות קיוו שאולי בכל זאת היא .  העלה על דעתו שמשהו שם עומד להתפרקאיש לא, בפרסומות בטלוויזיה

תוך כמה , על כל פנים. אולי בכל זאת הם יחזרו לחיות ביחד. לא יתכן שהיא תלך ככה סתם, תחזור פתאום

  . חוץ מיוסף, כולם. שבועות כולם הצליחו להשכיח מלבם את המאורע

, זה מאוחר מדי, אבל הוא אמר שאין טעם, ציע לו פעם או פעמייםאומרים שניסו לה. יוסף לא התחתן מאז

כבר שנתיים שהוא ממעט לצאת . הוא לא חזר להיות מי שהיה לפני כן. בגילאים כאלה אי אפשר להתחיל מחדש

אף אחד אינו יודע מה באמת . מבטו מושפל ועיניו כבויות, מדבר בקול נמוך, וכשהוא יוצא הוא הולך לאט, מהבית

, יוסף הוציא מפיו מילים מעטות מאוד בשנתיים האחרונות. והוא כנראה עדיין לא נגמר, אבל משהו קרה, שםקרה 

  . אולי בכל זאת: אבל פניו אומרות כל הזמן

  

. בודק בין הכורסאות, מציץ מעל המדפים הגבוהים, פותח מגירות, הבטתי ביוסף המסתובב מפינה לפינה בחדר

 כשראשו תחוב בסדק שבין ארון הספרים הגדול -ופתאום , ול אותו מה הוא מחפשכבר עמדתי לאזור אומץ ולשא

  !הנה זה: הוא קרא, לקיר

  

  .אמר, תסתכל. הוא הושיט לי אותו. היה בסך הכל נייר" זה"

... מגרש... וכל שם וכינוי שיש לי, יוסף בן שמעון, אני. הנייר דיבר בעד עצמו, לא היה צורך להגיד עוד מילה אחת

  ...לאה בת משה, אשתי, ךאות
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  .אמר יוסף, ידעתי כל הזמן שמשהו שם לא היה בסדר

  ?מה לא היה בסדר

  .הוא הרים את קולו! ?אתה לא מבין מה קרה

שתי חתימות של עדים , עם השמות הנכונים, כתוב באופן ברור; הגט נראה בסדר גמור". לא"התביישתי לומר 

  ?הבעיהמה . שמעידות בבירור שזה גט תקין לגמרי

  ...לא יותר מזה, את הגירושין, כלומר. אמרתי, אני זוכר מה קרה

  . אלא שזה לא קרה, בדיוק על זה, כלומר. אמר יוסף, לא על זה אני מדבר, לא

  .ניכר שקשה לו לדבר

  ?מה לא קרה

  . לאה ואני עדיין נשואים. שנורלא התג. נאנח יוסף, הגירושין

  ?לא התגרשתם. אני לא מבין, מצטער

אתה רואה שהגט נמצא אצלי . כחולה שנאנק כשפותחים לו את הפצעים, הוא הרים את קולו! לא התגרשנו, אל

אני לא . והיא נתנה לי את הגט, אני נתתי לה את השובר של הכתובה, היתה טעות כנראה! במקום להיות אצלה

, רציתי לבדוק עוד פעם, בסדרמההתחלה היה נדמה לי שמשהו לא . גיליתי את זה רק עכשיו, יודע איך זה קרה

בכלל לא ... ועכשיו אני מגלה שבכלל, אבל הייתי חייב לגמור כבר עם הסיפור הטיפשי הזה ולגרש אותה

  ...התגרשנו

  .זאת כנראה טעות שלו, אמרתי, תגיש תביעה נגד מי שכתב לך את הגט

אין לי שום קשר ! זהו! י שזה נגמראני חשבת? איזה תביעה. חששתי שזה יגיע. הוא התפרץ! ?איזה תביעה עכשיו

פתאום אנחנו , ולא חלמתי עליה באף לילה כבר כמעט חודשיים, עד שהפסקתי לחשוב עליה! לאישה הזאת

  ! נשואים

אז אולי בכל , הכל היה טעות, אבל עכשיו מתברר שלא קרה כלום, "אולי בכל זאת"הוא עדיין לא אמר . שתקתי

  ?זאת

  

  .אני רוצה שתביא גט ללאה, שבר יוסף את השתיקה, עידו

  ?אני

  ?לא, לגליל, אתה נוסע פעם בשבוע צפונה

  ...אבל, אני נוסע לעכו

  ?לגאול אותו מייסוריו? לא תוכל לעשות טובה לאדם מבוגר

  

  .חייבים לגאול אותו מייסוריו, אין ספק

  

  .אני אעבור דרך לאה ואמסור לה את הגט, אני נוסע ביום רביעי בבוקר, אמרתי, בסדר

  .אמר יוסף וניגש אל שולחן העץ הקטן, תודה רבה

  ?אני צריך לעשות משהו כדי להפוך להיות שליח שלך, איך זה עובד
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ותצטרך לעשות , ומרגע זה אתה נהיה שליח שלי לגירושין האלו, אני רק צריך למנות אותך, הוא אמר, שום דבר

  .בדיוק מה שאני אגיד לך

  ...אבל מצד שני, אותו לגמריזה עלול לשבור , מצד אחד. התלבטתי

עכשיו אני ממנה אותך . הוצאתי אותו היום. זה הגט החדש, אמר יוסף ולקח מהשולחן חתיכת נייר אחרת, הנה

  .אני כבר אדאג שיהיו שם עדים, ואתה צריך רק לנסוע ללאה ולתת לה אותו, לשליח שלי

  .ת הגטאחרת לא אוכל למסור בשבילו א, אני חייב לשאול אותו, מצד שני

  .אמרתי, אני צריך לדעת איפה למצוא אותה

  .אם אתה צריך אני יכול גם לצייר לך מפה, הוא אמר, אני אגיד לך מה הכתובת

  ...גם העדים צריך לדעת... איפה ומתי להיפגש, בדיוק, צריך לקבוע איתה... אבל, כן

  ! ?אליהשאני אתקשר , בדיוק כפי שחששתי, הוא התחיל שוב להתרגז, מה אתה רוצה

לפתוח דף חדש , מנסה להדחיק את הזיכרונות, כבר שנתיים הוא מנסה להתמודד עם הכאב הזה. שוב התלבטתי

עכשיו אני גם דורש , לא מספיק שהסיפור הזה עם הגט מאיים להרוס הכל. לכרות לגמרי את הקשר הקודם, בחיים

אולי גם לגלות שהיא כבר נשואה . יח מהלבלהחזיר לחיים את מי שהוא ניסה בכל כוחו להשכ. ממנו לדבר איתה

אני צריך לדעת איפה , אבל אין ברירה. וכבר נולד להם ילד משותף שיהפוך עכשיו לממזר, באושר למישהו אחר

  .חשוב שגם היא תהיה מוכנה לזה מראש, חוץ מזה. למצוא אותה

  .אם אפשר, אני מבקש שתתקשר אליה. אמרתי, כן

  

, הוא ניגש אליו. והרבה כוחות נפש, בינו לבין יוסף הפרידו מטרים בודדים. לוויזיההטלפון היה מונח על יד הט

  .ולאחר שתי דקות של הרהורים הרים את השפופרת, נעמד על ידו

  ...אולי בכל, אמר בשקט בינו לבין עצמו, אולי

  

  .אני כבר אתקשר אליך, עידו, לך. לא עכשיו, הוא טרק את השפופרת, לא

  

* * *  
  

אין סיבה שהיום יראה אפור וסגרירי , בעצם. בסך הכל, זה היה יום יפה. בית הציצה מבין ענפי הברושיםשמש אבי

הייתי יכול , אילו באמת הייתי במקומו של יוסף. זה הציק לי, ועדיין. רק מפני שמישהו בעולם נותן גט למישהי

אני צריך , את מקומו של יוסף בגירושיןכדי למלא ? הייתי מסוגל לחשוב שעכשיו אביב? להבחין בכלל באור השמש

להרגיש את הפעולה . שאיננו עוזב אותי לרגע, להרגיש את הכאב המתמשך הזה. לכל הפחות להרגיש כמוהו

איך , אני מגרש היום את לאה. להרגיש שזה היום הקשה בחיי. ניתוק קשר של נישואין, הגורלית שאני הולך לבצע

  !?השמש יכולה לזרוח ביום שכזה

  .אולי זה מתחיל לעבוד. נן כבד הסתיר את השמשע

  

הם , נשענים על גדר ומדברים זה עם זה, אז שני האנשים שאני רואה מרחוק, אם הבנתי נכון את ההסבר של יוסף

אפשר , עברו שנתיים. לא זיהיתי אותה, מדהים. אז האישה שיושבת על הספסל היא לאה, ואם כן. שני העדים

יכול להיות שתוך שנתיים היא . אבל לא יתכן שבזמן הזה אני אספיק לשכוח איך היא נראית, לקרוא לזה הרבה זמן

ספסל , בקצה השביל. יוסף תיאר לי את המקום במדויק. אין ספק שזאת היא, מכל מקום? השתנתה לבלי הכר
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, ם הנכוןהשתכנעתי יותר ויותר שאני במקו, ככל שהלכתי והתקרבתי. בית בודד מאחוריה, גדר נמוכה, מעץ

  .והתקשיתי יותר ויותר להאמין שזאת אותה לאה שהכרתי

  

  .  שנה לפחות15-צעירה ממנה ב. כבר היה לי ברור שזאת מישהי אחרת, כשעמדתי מולה

  .היא שאלה לפני שהספקתי לחשוב מה לומר? אתה השליח של יוסף

  . אמרתי, כן

  .לאה ביקשה ממני לקבל בשבילה את הגט, היא אמרה, אני אפרת

ובכל ? למה שלאה לא תוכל לשלוח שליח במקומה, אם יוסף שולח שליח במקומו. אמרתי לעצמי, זה נשמע הגיוני

מה זאת ? האם יוסף היה מסכים לכך, חוץ מזה. הרעיון להתגרש בשביל מישהי אחרת נשמע לי קצת מוזר, זאת

  ?לא לכבודה של לאה לקבל גט מהשליח שלו, אומרת

בגלל זה . היא אמרה לי שהיא לא מוכנה לעבור את זה שוב. הסבירה אפרת, מוד בזהלאה לא היתה מסוגלת לע

... עם שני העדים שמסתכלים עליה, המעמד הזה? אתה מבין, היא גם לא שמה לב שהגט שלה הוא בכלל לא גט

אמר רק התכופף ו. הוא אפילו לא נתן לה את הגט. רק רצתה לסיים עם זה כבר, היא אפילו לא קראה את הגט

  . 'בואי תקחי אם את כל כך רוצה'

  . זה לא יוסף שאני מכיר

  .הם מתפתחים ככל שהזמן עובר. בטח לא לסיפורים של גרושות, אמרתי לה, אל תאמיני אף פעם לסיפורים

  .היא לא התחתנה מאז, הוא הרס לה את החיים. מהיום שהיא הגיעה לגור כאן, התעקשה אפרת, אני מכירה אותה

נראה לך שהוא גירש . וגם את היכולת להתאפק ולא להאמין לשמועות, איבדתי את סבלנותי! ?ברתעל מה את מד

  !?עם איזה אנשים היא הסתובבה ברחוב? את יודעת איך היא היתה מסתובבת ברחוב? אותה סתם

.  לי הכלהיא סיפרה. ואחרי זה אתה אומר לי לא להקשיב לסיפורים, היא נעמדה והרימה גם היא את קולה, כן, אה

  !?ניסית לדבר איתה על זה בכלל. את כל הסיפורים המטופשים שאתה בעצמך האמנת להם

  ?אני

  ?או שכל יום הוא שיקר לה מחדש? הוא התייחס אליה? הוא דיבר איתה. זה ששלח אותך, לא אתה, סליחה

  . ואני צריך לנסוע, אין לי זמן לויכוחים כאלה. התחלתי להתרגז

  ?את השליחה של לאה.  הדיון הזהבואי נחתוך את, טוב

  !כן

  !אז תפתחי את היד

  !אני לא צריכה את הגט שלך? יודע מה! לא רוצה

  .עכשיו היא באמת עברה את הגבול. חוצפה

  !אני מגרש אותך גם אם את לא רוצה, לא איכפת לי

  .הוא נפל בצמוד לרגלה השמאלית. זרקתי לעברה את הגט

פתאום שמתי לב שהם לא הוציאו אף . שני הבחורים שהביטו בנו במבט תמהאמרתי ל, אני מקווה שראיתם את זה

  .ובכל זאת הנוכחות שלהם היתה מורגשת, מילה מפיהם במשך כל הויכוח הזה

  ?כן, היא מגורשת. גמגם אחד מהם, כן...כ

  .זה נחשב כמו היד, הגט לא חייב להיכנס ליד שלה ממש. אמר השני, מגורשת, מגורשת
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  . אולי נסחפתי קצת. י במבט כועסאפרת הביטה ב

  .אבל את חייבת להתחיל לחיות חיים חדשים, אמרתי, מצטער

  ?אני

  .לבנות בית, לאה צריכה להתחיל חיים חדשים. לאה, סליחה

  .אבל זה לא משנה עכשיו. גם אני צריכה לבנות בית, האמת היא שצדקת, התחילה גם אפרת להירגע, זה בסדר

לכן היא חייבת להתגרש באופן . להמשיך הלאה, היא צריכה להתחתן עם מישהו אחר, ניאני פשוט רוצה שתבי, לא

  . לנתק את הקשר הקודם ולבנות קשר חדש לגמרי, סופי, מוחלט

ללא אף תכשיט עגול , הן היו חלקות לגמרי. הבטתי באצבעות ידיה. אפרת השפילה את מבטה. שני הבחורים הלכו

  .כבר מגרשים זה את זו,  ששני אנשים שעדיין לא התחתנו עם אף אחד,אמרתי לעצמי, מצחיק. בצבע זהב

  .שאלתי? זה פגע בך

  ?מה פגע

  ...שזרקתי את הגט

  ?זה לא עובד, למה... רק נגע קצת בנעל, לא

חשבתי שאולי ... וזרקתי את הגט בעצבנות כזאת, נגררנו סתם לויכוח... התכוונתי, לא מבחינה הלכתית, לא

  ...נפגעת

  .לפעמים צריך לעקור כדי לנטוע משהו חדש. היית צריך לעשות את זה. היא אמרה, שכךטוב , לא

  

היה נדמה לי שהיא רוצה להגיד לי עוד . שליטפו את שערה השחור, והשמש שלחה שוב את קרניה, העננים התפזרו

  .משהו

  . אמרתי, אני צריך לנסוע

  .היא שאלה? לאן

  .לעכו

  ...אולי הוא ילך לאיבוד. אולי כדאי קודם להביא את הגט ללאה, אבל...  בכיווןהאמת היא שאני צריכה טרמפ... עכו

  .עשית את זה מצויין, אגב. את היית לאה עכשיו, התגרשת במקומה. לאה מגורשת, זה לא משנה

  ...אני אסע יותר מאוחר, תיסע, עזוב. תודה

  ?אולי בכל זאת

  

  .היא חייכה

  .בסדר
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  "ולא שזפתו עין איה"

  ?בשם זה" ה"עין אי"נקרא החיבור מדוע 

  הרב אלקנה שרלו

  הקדמה
קסום ומזמן , שכל הנכנס אליהם נכנס לעולם מרתק, מבוך נפתלים-תורתו של הרב קוק נדמית לי כאותם גני

ההליכה בשבילי המבוך מאפשרת אפשרויות מגוונות לפניות מפתיעות ולחשיפת שבילים . הפתעות אין ספור

  .ם בקיר ניתן לפנות על ימין או על שמאל ואף לשוב לאחור ולמצוא דרך להמשיך קדימהוגם אם נתקעי, נעלמים

 לגלות את הפתח -המשימה המשמעותית הראשונה נמצאת דווקא מחוץ לו , עם כל אתגריותו של המבוך עצמו

 עם אגרות  יש המתחילים-לומדים שונים בוחרים פתחים שונים לכתבי הרב קוק , כידוע. להיכנס דרכו אל המבוך

יש הרואים באורות את הפתח ויש ; ויש המעדיפים את הקבצים או את אורות הקודש הערוכים, או מאמרים

הכל אפשרי והכל קביל על מנת להיכנס לעולמו המופלא של . שמבכרים להתחיל עם מוסר אביך ותורת המידות

  . ישורנו מי-וההמשך , ובלבד שידע הלומד שאוחז הוא רק קצה חוט בידו, ה"הראי

" ה"עין אי" ההקדמה ל-גיליתי פתח מעניין בדמות שתי הקדמות , ה"כלומד ומלמד כתבי הראי, בשנים האחרונות

במקומות השונים שלימדתי גיליתי ששתי הקדמות אלו מאפשרות כניסה יציבה לתורות ". שבת הארץ"וההקדמה ל

מצאתי ששתי ההקדמות . עניין רב פנימהומובילות את הלומד אותן ב, מתאימות לצעדים ראשונים, ה"הראי

, למוד תורה בכלל ותורת ארץ ישראל בפרט: כמו, ה בנושאים מגוונים"מכילות בתמצות את עיקרי תורתו של הראי

זמן התחייה , יחסים בין יחיד לכלל, מבט על היסטוריוסופַית הקיום היהודי הלאומי והדתי, תהליכי גלות וגאולה

  .על תהפוכותיו ועוד ועוד

. אני מלמדן בשיטה בה למדנו בישיבה בהדרכתו של הרב מאיר מוניץ, כיוון שהגדרתי את ההקדמות כפתחים

, "אורות ארץ ישראל"עם הרב מוניץ למדנו כך את .  ההקדמות-לענייננו (המתודה היא להשתמש בטקסט הנבחר 

ה "להפליג למגוון הכתבים של הראיוממנו לצאת ו, כציר המרכזי של השיעור") אורות"ועוד מ" המלחמה"את מאמר 

 כל צעד מזמן פניות -כאן אני חוזר למשל גן המבוכים . עומק ומבט נוסף על הסוגיה הנידונה, שיוסיפו טעם והבנה

מתוך . 'לשבילים מקבילים שייתכן שיפגשו בהמשך ואף ייתכן שנשוב לעבור היכן שכבר עברנו עם מבט חדש וכד

 שתי ההקדמות יכולות לשמש פלטפורמה מתאימה -וכאמור , מליץ על דרך זו בכל פה אני מ-ניסיוני כלומד ומלמד 

  .במיוחד

כאשר אבקש את התשובה , "ה"עין אי"ה מתוך ההקדמה ל"במאמר שלהלן אציג דוגמית קטנה ללימוד דברי הראי

  "?בשם זה" ה"עין אי"מדוע נקרא החיבור : "לשאלה שהוצבה ככותרת בראש המאמר
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  הפתח
  :)כה' הקדמה עמ(בשמו " ה"עין אי"ה מדוע קרא לחיבורו "מסביר הראי" ה"עין אי"ימת ההקדמה ללקראת חת

ואקוה שספרי זה והספרים שהנני מצפה לחסדי השם ', והנני שולח בזה את דברי הדלים נגדה נא לכל עם ד"

קור מים חיים יהיה למעין ומ, ל"יתברך שיעזרני לכתוב להרחיב ולשכלל במקצוע האגדה והרחבת דברי חז

לעורר רוחם להרחיב דבריהם גם המה במועצות ודעת באלה העניינים , וחרדים אל דברו' לאנשי לב יראי ד

  ."שהשעה צריכה להם מאוד

כי , "ה"עין אי"קראתי את שם ספרי , "עין יעקב"ל המחוברות בספר "ומאשר סמכתי דברי על אגדות חז"

והחכמה מאין תמצא ואי זה מקום : ("שעליה אמר הכתוב, הבעניי לא למדתי חכמה ולא אדע דרכה ונתיב

  )   ז, ח"איוב כ("  ולא שזפתו עין איהנתיב לא ידעו עיט") "בינה

  :בשמו" ה"עין אי"ישנן שתי סיבות גלויות לקריאת החיבור , לפי האמור בפיסקה זו

וסף החלק האגדתי שבתלמוד הבבלי הוא א" עין יעקב"החיבור ". עין יעקב"נקרא כך מתוך קשר לחיבור " ה"עין אי"

ובאגדות שבו ממסכתות ברכות ושבת עיינה עינו , )16\15-המאות ה, לוי בן חביב' יעקב בן חביב ובנו ר' י ר"נערך ע(

  .ה קוק"של הרב אי

ה לכך את "ומחבר הראי, "כי בעניי לא למדתי חכמה "-ה גם למידת הענווה "נקשרת בלשונו של הראי" עין"המילה 

ולא שזפתו עין ": "איה" מספר איוב הנדרש על היעלמות נתיבי החכמה אפילו מעיני הציפור חדת העין הפסוק

  ".איה

  )נלמד-יחסי נובע(הפניה לשביל 
מהכרת פיסקה אחרת של הרב קוק המזכירה את , אולם. היינו אמורים להסתפק בשתי סיבות ברורות אלו, לכאורה

אותה סיבה נעלמת קשורה בטבורה לתובנה המרכזית .  עמוקה ומהותיתמתגלה סיבה שלישית, ל מאיוב"הפסוק הנ

  ...הבה נכנס למבוך. ומכאן התוקף שבחשיפתה, ה"של ההקדמה לעין אי

  :)קעח' עמ' אורות הקודש א| רפא ' קובץ ה(כותב הרב קוק 

, חוץכל מה שנלמד הרי הוא נקלט מב. זאת היא הנקודה העליונה שבהתעלות הרוחנית, הבינה מדעתו"

כל הנלמד אינו כי אם עצה עמוקה איך לדלות מתוך . ונופל הוא בצביונו לעומת ההגוי בקרב הנשמה פנימה

. יוצרת היא ופועלת,  הדעת הולכת היא וזורמת. מהדעתאת המובן הפנימי, במעמקי הנשמה, החבוי בלב

אל המקום , מקורי, וןמביא אורות חדשים חיים ממקום עלי, כי אם מעתיק, המחדש העליון איננו מחדש

 .מקום אשר לא עבר בו איש ולא ישב אדם שם, מקום לא ידעו עיט ולא שזפתו עין איה, שעוד לא היו שם

 .אשר לא יאמר דבר שלא שמע מפי רבו, הלב השומע,  האוזן הנאמנהנוצרת, האישית ובהתגלות הגדולה

  ".ומה לתבן את הבר, בפיהם אמת' אשר דבר ד, נביאי אמת וצדק

הפיסקה מציגה את היחס בין שני ): ובלי להתייחס במפורש לביטויים מתורת הסוד המצויים בפיסקה(קצרה ב

ה "הרי הראי, למרות שצינורות אלו נדמים כמתעמתים זה עם זה". הנלמד"מול " הבינה מדעתו "-הצינורות ללימוד 

  .כדרכו מבקש בסופו של דבר לשלבם בשילוב הרמוני ואחדותי
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. בקרב נשמתו פנימה, ופסגת העולם הרוחני והלימודי של האדם נמצא בתוכו,  הוא מעין שופעלב האדם הרי

, הן מספרים שנמצאים על מדפי הספריה(הרי כל מה שנלמד מסביב לאדם ומגיע אליו מחוץ לו , לעומת צינור זה

  .הוא בעל דרגה נמוכה יותר בהתעלות הרוחנית) והן משיעורים של תלמידי חכמים

עונה ? כ הרבה באופי לימוד זה"מדוע אנו משקיעים כ? מה מקום לנלמד מבחוץ,  אם כן-נשאלת השאלה ממילא 

האדם . כנתינת כלים לחפירת הבאר המגיעה למי המעין העמוקים, שהנלמד מבחוץ הרי הוא כעצה עמוקה, ה"הראי

ל אותה באר עמוקה ולמצוא אך הדרך להגיע א, חייב למצוא את התורה הכתובה על לבו ושופעת ממנו כמי מעין

באופן כזה לא יטעה האדם ולא יעשה שקר בנפשו ויעוות . שם מים זכים חייבת להיות עם הנלמד והנקלט מבחוץ

  :)כ' עמ, ג" לאמונת עיתנו"מובא ב}, קבלתי מהרב אורי{ק "מכתי(כך גם נמצא בפיסקה נוספת . חלילה את עולמו

אבל באיזה אופן . יותר ממה שאפשר ללמוד מן הספריםמן המחשבה המשוטטת בחופש לומדים הרבה "

באיזה דרך נותנים חירות לרוח מכל מאסריו של הגוף ונטיות המזג ? עושים את המחשבה שתשוטט בחופש

שהרי אין לנו מחשבה חופשית באמת כל זמן שלא שחררנו , זה אי אפשר ללמוד מתוך המחשבה? והסביבה

מקורי , על כן הננו באים אל הספרים. גופני ושל השפעת הסביבהאותה מסיבוכיהם של המזג של הטבע ה

ממקור החירות אנו למדים את . הניתנת מן השמים' ועל כולן היא תורת ה, המחשבה של החירות העליונה

  ."להשרות את החופש על החיים העבדותיים שלנו, העצות שעל פיהם נוכל לסגל לנו את החופש
מגדיר הרב , פ התובנה שבחיבור החבוי בלב עם העצות העמוקות"וע,  לבין הנלמדבהמשך לסידורי היחס בין הנובע

כיון שיש קשר בין העולה ממעמקי הנשמה למסורות ,  לא מדובר על חידוש גמור-מחד ". תורה-חידוש"קוק מהו 

דעת , שכן בעזרת המסורות העתיקות,  לא מדובר על העתקה מסורתית ותו לא-ומאידך ; הקדומות שישנן כבר

 מביא - מעתיק ": על כן מאפיין הרב קוק את נקודת המפגש בין המסורת לחידוש כך. האדם האישית יוצרת ופועלת

הגילוי לא יכול היה . החידוש הוא בגילוי. "אל המקום שעוד לא היו שם, מקורי, אורות חדשים חיים ממקום עליון

וכך בחיבור אחדותי עולים . ת לולא האוזן הנאמנההגילוי לא יכול היה להיעשו; להיעשות לולא הגדולה האישית

הדעת ;  הדעת האישית יוצרת ופועלת הגיונות פנימיים מתוך ההקשבה לעצות הנקלטות-על מסלול ספיראלי 

הרב קוק לא {. האישית יוצרת גם לב שומע לעצות נקלטות נוספות המובילות להגיונות אישיים חדשים וכן הלאה

  .}מקוצר היריעה לא נבאר את העניין כאן!  הלימוד הזאת לעולם הנבואהומקשר את דרך, עוצר בכך

אלעזר ' ור, "בור סוד"אליעזר בן הורקנוס ' ר -ז "שברקעו עומדים שני תלמידי ריב{בהקשר לאופי זה של הלימוד 

ן את החיבור וכך אני מבי. "מקום לא ידעו עיט ולא שזפתו עין איה"ה את הפסוק "מצטט הראי} "מעין מתגבר"בן ערך 

  ":ה"עין אי"ל לבין שם החיבור "בין שיבוץ הפסוק בפיסקה הנ

מציב הרב קוק שאלה הרמנויטית הנוגעת למידת האמת ולחשש הספק שבכל לימוד " ה"עין אי"בתחילת ההקדמה ל

ו לאורך תשובת. )יג' הקדמה עמ( "אם יכון את האמת הנאמר במאמר או בפסוק שהוא דורשו, אם יבוא הדורש למטרתו" -

בין ימות עזרא , בין הבור לבאר, בין הפירוש לביאור, ם הפתוחה"ם הסתומה למ"כל ההקדמה היא החלוקה בין המ

. בין הלכה ועקרונות אמונה לאגדה ועולם המחשבה ועוד חלוקות על זו הדרך, בין השופט לכהן, לימות משה

ואולי {" מה כתוב כאן"ם עליו בעקבות השאלה  מסלול שעולי-החלוקה הזו מכירה בשני מסלולים ללימוד התורה 

מתוך חלוקה ". מה מעורר בי מה שכתוב כאן"ומסלול שעולים עליו בעקבות השאלה }, "למה התכוון המשורר"גם 

לגילויים שעולים ,  צצה הלגיטימציה המובהקת שנותן הרב קוק לדרישה האישית-זו ובהדגשה על המסלול השני 

אלא היא נדרשת בכל , לא זו בלבד שאין היא פסולה ושקרית, דרך לימוד שכזאת. בונתובינתו ות, מתוך דעת האדם

מזכיר את הביטוי . יד' הקדמה עמ(    "הצד העליון שבדרכי הדרישה": עז ותוקף בתקופת התחייה וללימוד זה קורא הרב קוק

  :תק ממסורת הדורותכמובן שהרב קוק לא יאפשר לאותה דרישה עצמית להינ. )מתחילת הפיסקה שנדונה לעיל
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כ יהיה "אלא א, ולא יבוא אל הכונה להועיל בדרך היחש הרחוק והכולל, אמנם לא יבנה המאמר הפתוח"

מפרש ושום  "-פ תכנו הפנימי שנמצא בתוכו "המבוצר מכל צדדיו ומתפרש יפה ע, כ מאמר סתום"קודם ג

' הקדמה עמ(" ק"ש של דרישת התוהנבנה כלל עבודת הקוד, על שני אלה היסודות הפירוש והביאור". שכל

  .)טו

שלא היה כמוהו , ה" הופעת ביאור עינו של הראי-מציג בשמו את תכליתו הייחודית " ה"עין אי"הספר , אם כן

, ומטרתו להביא אורות חדשים אל מקום שעוד לא היו שם, בעולם שהרי מדובר בביאור אישי ההגוי בקרבו פנימה

מים חיים חדשים "ומזיל , ל אלא מבאר"אין הוא מפרש את דברי חז. תו עין איהאל מקום שלא ידעו עיט ולא שזפ

כפי (ומשאלתו היא . )יד' הקדמה עמ( "לבקרים מכל הגה ורעיון של חכמת אמת שנפל לנו מורשה מדורות ראשונים

עצמם שכתיבתו תהיה כמעין ומקור מים חיים לעורר אנשים אחרים להנביע מ) שציטטנו לעיל מחתימת ההקדמה

  .המשך הרחבת התורה

סומך " ה"עין אי"בספר : מתגלה הקשר שביניהם, "ה"עין אי"משבאנו לכאן ועמדנו על שלושת הביאורים לשם 

ומתוך ענווה כנה יוצא לדרך החדשה , "עין יעקב"ה את יתדותיו על המסורת המפורשת הגלומה בספר "הראי

  ":ה"עין אי "-שראתה עינו 

חל ממורשת נועלי היצירה הרוחנית צריכה היא להתאחד באוצר החיים המהנשמה ההולכת ומאירה ב"

הזמנים , וצדקת עולמי עד של כל הדורות,  ששם מונחת היא נשמת הנשמה של חכמת עולמים,קדומים

היא העובדה של התאחדות , התגלותה של הנשמה האישית בתוך נשמת הכלל כולו. והתקופות גם יחד

  .  )ערפילי טוהר', פיסקת הסיום של קובץ ב(" ורה צוה לנו משה מורשה קהילת יעקבהכשרון הפרטי עם אורה של ת

עין "ומה אם העמסנו על שם החיבור ? ה" ומה אם לא כיוונו בדברינו כאן לכוונתו של הראי-ואם ישאל השואל  

  :שכן?  ומה בכך-תשובתנו היא ? הרבה יותר ממה שהתכוון כותבו" ה"אי

וכל האופן שיש בכח מאמר זה וכל הפרטים שבהרחבתו "... פץ למען צדקו יגדיל תורה ויאדירח' ה"הכל יודעים כי "

ובזה הננו בטוחים שאנו עמלים ... גם זה הוא מכלל המאמר, לפעול על טבע השכל לחולל ולהוליד דברים חדשים

מן שאנו הולכים בדרך אבל כל ז, ם לא כיוונה דעתנו לפעמים אל כוונת המאמר מצד פרטיותוגם א, ומקבלים שכר

הננו אם לא מפרשים אותו , ישרה והמאמר ההוא פעל על רעיונותינו לעורר אותנו להשכיל ולהרחיב דברי שכל

ושאבתם מים " וכתרגומו דהאי קרא ,והננו שואבים בששון מים עמוקים ממעיני הישועה, פ מבארים אותו"עכ

  .)טו' הקדמה עמ(" י צדיקיאותקבלון אולפן חדתן מבחיר" -" בששון ממעיני הישועה



 

 

  ממקורן מצוות בני נח שמעותמ

  יובל גרוסמן

  פתיחה
אקדים . וכן במשמעויות הלימוד עצמו, ל את מצוות בני נח"במאמר זה אעסוק במשמעות המקורות מהם למדו חז

  . הקדמה קצרה על מנת להסביר מדוע אני רואה חשיבות לעסוק בנושא זה

  :שנינו

... בועים הם בתוך ההכרה החודרת במרחבי רוח האדם ק ושרשיהם... כעת במחנינולשה כחות מתאבקים ש"

באיזו , שלנו ושל כל אדם, שהחיים כולם, עקריותה  אלה הם שלשת התביעות- , האנושיות, האומה, הקודש

  )אורות התחיה יח(". מורכבים מהם, צורה שהיא

  . רך האוניברסליות היא היחס לגויאחת מהנקודות שאני מרגיש שהכי קשה להלום אותם יפה עם ע

כנראה כתוצאה מתודעה שעם ישראל צריך בסופו של דבר ? מדוע. ל לגוים היא עצומה"מספר ההתייחסויות בחז

והמעשים האלו צריכים להשפיע על כל , ערכי התורה צריכים להיתרגם על ידינו למעשים. לתקן את העולם כולו

אלא גם ביחסנו לשאר תושבי , היהודי' שטייטעל'א צריך להיות רק ביחס לממילא ברור שעיסוקנו בתורה ל. העולם

  . העולם

  ? אז כיצד מתנהגים אל הגוי

מחיית : 'לדוג[ואכן מצינו התייחסויות הן בתורה . שהיהדות היא גזענית, ובמיוחד בימינו, הואשמנו לאורך הדורות

הפליה של קבוצה : לפי ההגדרה של ימינו לגזענות" יותגזענ"שניתן לכנותן "] כשר שבגוים הרוג["ל "והן בחז] עמלק

דבר זה כמובן אינו . העדפת קבוצה אתנית מסוימת על פני אחרים: או במילים אחרות. או יחיד על רקע מוצאו

ניתן להתמודד עם . ולא אחרים,  עם ישראל הוא העם הנבחר-שכן היהדות היא גזענית מעצם הגדרתה , מפתיע

לנסות להוכיח . ב. לא מפריע לי להיות גזען כיון שזה אינו ערך צודק בעיני. א: ים עקרוניותקביעה זו בשתי דרכ

  ]. יש אפשרות לגיור: 'לדוג[שזה לא נכון 

בכל אדם יש את הדחף והרצון הטבעי לדאוג לאלה הקרובים אליו : גזענות כשלעצמה אין איתה בעיה, לטעמי

 אין זה אומר שהוא צריך להשפיל את אךאךאךאך. ה על רקע מוצאו של אדם זוהי בדיוק הפלי-ואפילו על חשבון אחרים 

ערך .  האוניברסליות-' אנושיות'המתגלמת בערך ה, יש סולידריות בסיסית משותפת לכל האדם. האחר ולזלזל בו

שם באורות שיש לו גם תפקיד בלאזן את הכוחות האחרים ' עי[צריך לתת לו מקום וביטוי , לימדנו הרב קוק, זה

  . הדבר צריך להתבטא ביחסנו לאומות העולם וכל יחיד ויחיד שבהן? מה זה בדיוק אומר. ]נינובמח
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ננסה כאן . ולבסוף לסדר הכל, את כל סוגית היחס לגוי, עמוק ומקיף,  אם כן ללמוד ולברר בירור יסודי1צריך

  . לעשות צעד ראשון קטנטן בכיוון

סתם גוים , אנו מבחינים בין עובדי עבודה זרה, בחלוקה כללית. הוהתייחסות שונה לכל קבוצ, יש חלוקה בין הגוים

נבקש . 2מקבל ממנו את היחס הכי טוב', שבע מצוות בני נח'אשר קיבל עליו לקיים , זה האחרון. תושבים-וגרים

  . לברר את משמעותן ותפקידן של המצוות הללו כפי העולה מהלימוד ממקורותיהן

מתוך הכרה שקודם כל צריך איזשהו נסיון לנתח , חסויות לראשונים ואחרונים כמעט אין התיי3במאמר זה: הערה

  . ל ולבסוף מהגמרא"כ ממדרשי חז"אח, ראשית מהתורה: בעצמנו מהמקורות

  הציווי בתורה
  אדם הראשון

  : )יז-טז(  שנאמר לאדם בפירוש הוא בפרק ב4הציווי הראשון

ן-ל ֵעץ ִמּכֹ :ָהָאָדם ֵלאֹמר-ַעל, להים-א' ַוְיַצו ה"    .ָּאכֹל ֹתאֵכל, ַהּגָ

ִּמֶמּנו, לֹא ֹתאַכל-- ַּהַדַעת טֹוב ָוָרע, ּוֵמֵעץ י :ּ יֹום ֲאָכְלך ִמֶמּנו  ּכִ ּּבְ ּ ּמֹות ָתמות--ָ ּ."  

. ל דורשים את הפסוקים האלו ולומדים מהם את שבע המצוות"אלא שחז. 5לכאורה אין כאן ולו רמז לשבע מצוות

  . ר כאןבמבט מעמיק יותר נגלה מה מסתת

  

לאחר מכן באה [ מכל עץ הגן לאכוללאכוללאכוללאכולנשים לב שהציווי הראשון על האדם בעולם הוא : ננסה להתמקד במה שלפנינו

  . יש מצוות עשה לאכול].  מעץ הדעת לא תאכל-ההגבלה 

  ?  מהי משמעותה של המצווה לאכול

                                                            
. של ערכי היהדות' שולחן ערוך'לכתוב ] בהקדמת אדר היקרוביניהם [ דבר זה נובע מתוך קריאתו של הרב קוק בהרבה מקומות 1

והם דבקים [הוא כדי להראות שהרבה מהאידיאלים שאנשים חושבים שאין להם קשר ליהדות , מסביר הרב, הצורך בו

 במיוחד. כי באמת יש להם יסוד ושורש ביהדות,  יש להם מקום בצורה המתוקנת שלהם–] באידיאלים הללו ובגלל זה כופרים

 . בנושא זה שאני מרגיש כי הוא נקודת משבר המרחיקה הרבה אנשים מהיהדות
וכן : "ובסוף פרק י".  הוא הנקרא גר תושב בכל מקום)את שבע מצוות בני נח (והמקבל אותם: "מלכים סוף פרק ח' ם הל"רמב 2

  ..."ליראה לי שנוהגין עם גרי תושב בדרך ארץ וגמילות חסדים כישרא

ותודה לשראל וינברג על דפי המקורות [מוד בזמן קיץ עם הצוער אסף רוזנברג את סוגית מצוות בני נח  המבוסס על לי 3

  ]. העשירים

כפי , אינו ציווי אלא קביעת ייעוד" ורדו בדגת הים ובעוף השמים ובכל חיה, פרו ורבו ומילאו את הארץ וכיבשוה"בהנחה ש 4

  ]241-243' עמ, ד אורייתא תליתאי כגוראה עו" [המטבח הסיני"שיפמן בספרו . שמציע א

וראה , אך לא את שאר המצוות, ]ל אכן עושה"כפי שגישה בחז[בצורה יחסית פשוטה אפשר לקשר לכאן את האיסור לגזול  5

  . בהמשך
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". לעבדה ולשמרה" בגן עדן נאמר שהאדם הונח, לאחר יצירת האדם מן האדמה ונטיעת הגן בעדן, בפסוק הקודם

 אלא הוא מצווה רק לאכול מפרי ,לא נאמר לו לעבוד את האדמה ולגדל ולדאוג לצמחים ולגן, נובפסוק, כ"מיד אח

 -צריך להבין שכשאדם אוכל הוא בעצם ממלא את תפקידו ש נראה.  עץ הגן ולא לאכול מפרי עץ הדעת טוב ורע

  ? כיצד. לשמור על הגן

נוצר מן האדמה הוא : מודגש הקשר שלו לאדמה' לכל אורך פרק ב. ערכת הטבעית של העולםהאדם הוא חלק מהמ

הוא אינו נדרש לגדל ולהשקיע במשהו : היא כמו מניקה אותו -דמה י אכילה מהא"והוא ממשיך לקיים את עצמו ע

ת ההרמוניה לא להפר אנדרש הוא ' בסך הכל'. כדי שיצמחו הפירות אלא הוא פשוט מקבל אותם ואוכל אותם

 הוא שומר על הגן -י כך מפרה אותו כך האדם כלפי האדמה והגן בעדן "כאותו החרק שניזון מן הפרח וע. בעולם

  . האדם לא שונה מהותית משאר החיות ומכל המערכת בה הוא חיכאן . י אכילתו ממנו”ע

  

 זה הוא חוטא בדבר כה פעוט כיצד. כאן נסטה לרגע מעיסוקנו המרכזי ונתמקד בהתמודדות של האדם עם הציווי

  ? לא מצליח לעמוד במה שנדרש ממנו, )שלא שונות ממנו מהותית(בניגוד לשאר החיות , מדוע הוא? וקל

  : יוצרם אמר להם, מיד לאחר בריאת אדם זכר ונקבה. נראה שהתשובה טמונה בפרק הראשון

ורדו בדגת הים ובעוף , יבשוהלהים פרו ורבו ומילאו את הארץ וכ- להים ויאמר להם א- ויברך אותם א"

  "השמים ובכל חיה הרומשת על הארץ

תכונת האדם וגם ייעודו היא .  בעולםותכונתוותכונתוותכונתוותכונתו עניינועניינועניינועניינונבקש להציע שאין מדובר פה בציווי על האדם אלא בקביעת 

  . 6הוא פרה ורבה וכובש ורודה: לשלוט בארץ וביצורים שעליה

  . ההרמונית כאחרון היצורכ להשתלב במערכת "ופתאום בפרק ב האדם נדרש בסה

ארורה האדמה " הוא 7והעונש. ואכן הוא חוטא ומפר את ההרמוניה בעולם. ברור שזה לא יחזיק מעמד הרבה זמן

לעומת [האדם צריך להתחיל לעבוד את האדמה ובזיעת אפו להוציא לחם " בעבורך בעיצבון תאכלנה כל ימי חייך

  . ]הפירות שנתנה לו האדמה עד עכשיו ללא מאמץ

  . והוא לא עוצר פה. בכך הוא מתקרב לתכונתו לשלוט בארץ

כשהוא .  הוא רצה לשלוט יותר בארץ-אבל זה לא הספיק לו ,  אדמהעובדעובדעובדעובדקין היה ? מדוע. קין הורג את הבל

מהבחינה .  הורג יצור- 8 הוא עושה מעשה שמוכיח את שליטתו- כשמגבילים אותו - מבוראו' לא'פתאום מקבל 

  . שגם אם היה הורג בעל חיים הדבר היה דומהייתכן , הזאת

                                                            
' שכיבו'בין השאר בגלל המשבר שעבר הציבור הישראלי מה, נתפסים היום בעיקר בקונוטציה שלילית' רודה'ו' כובש' הביטויים 6

האנושות מתנערת מהעבדות : דובר בתהליך יותר רחב ועולמילדעתי מ. י התקשורת כשלילית"ומההטמעה של המילה הזאת ע

אך התפקיד המקורי עליו מדובר כאן הוא שליטה . בעולם כיון שלקחה את תפקידה כמה צעדים יותר מדי כמו שנציע להלן

  . תין ממלא את תפקידו ומממש את עצמוכמלך שגורם לממלכתו להיות מסודרת ויעילה בה כל נ

  . הוא בא לתקנו ולקרבו להגשמת ייעודו, העונש אינו סתם בא על החוטא כדי לעצבן אותו, כידוע 7

  . דבר היא היכולת שלו להרוס את אותו –ים של משהוב שהראיה הכי טובה לכך שהאדם הוא בעל"כפי שלימדנו הר 8
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 הוא היה - הבל גם הוא החל רודה ביצור :כנראה שהבל ייצג את הגישה ההפוכה? מדוע הוא הורג את אחיו דווקא

   .'אלא מתוך השתחוויה לה, אך הוא הקריב מבכורות צאנו לא כמעשה המסמל שליטה בבהמה. רועה צאן

קול דמי אחיך צועקים אלי מן “: התרחקות ממנה ועל העיוות שנוצר מכךושוב האדמה היא זו שזועקת על ה

אלא .  לרדות בכל היצור-ת /ייעודו המקורי-מדובר עדיין בחלק מהתהליך של האדם לבטא את תכונתו". האדמה

 הוא מאבד את כל -מדובר בצעד אחד יותר מדי ולכן האדמה מפסיקה לתת את כוחה לקין והוא גולה שכאן 

  . באדמהשליטתו 

  

טמונה הגבלה של הייעוד של האדם , טבעית שבעולם-כלומר להשתלב במערכת ההרמונית, נראה שבציווי לאכול

  . 9להי המתגלם בשבע המצוות- זהו הצו הא-לרדות 

שהרי ]. "?מה עשית", לאחר מעשה, ובאזניו של קין" [לא תרצח: "בצורה הכי ברורה הוא מהדהד באזניו של האדם

זהו : התשובה ברורה היא לכל! 'אין עונשין אלא אם כן מזהירין'הרי ? ר בפירוש שאסור לרצוחמדוע לא נאמ

להי הוא הוא הצו המוסרי -הציווי הא. המוסר הטבעי הפשוט שטבוע באדם שאומר לו לא ליטול את נפש חברו

  . הפנימי שבאדם

  

. ל"על פי דרשת חז,  הן מאותו ציוויהמצוות האחרות נובעות גם] או לפחות חמש[בהמשך ננסה להבין כיצד שש 

] ואין הוא רשאי לקללו[רק נעיר בפשטות שאם האדם מקבל את ציווי בוראו הריהו כבר מעיד על אמונתו בבוראו 

  . וממילא כופר בעבודה זרה

  נח בני

א ניתנו ל, שפירשנו אותו כציווי ללכת על פי המוסר הטבעי לאדם, מלבד הציווי על אכילת ואי אכילת פירות הגן

כיוון שלא מו. משמע שהדורות הראשונים נדרשו לנהוג על פי המוסר הטבעי האנושי. ציוויים נוספים עד המבול

  .  נענשו במבול-עשו כן 

  : ]בפרק ט[נח ובניו היוצאים מן התיבה צוו , לעומתם

ָניו-ֹנַח ְוֶאת- ֶאת, להים- ְַוְיָבֶרך א" ְּפרו וְרבוַּויֹאֶמר ָלֶהם ; ּבָ ּ ּ ּומֹוַרֲאֶכם ְוִחְתֶכם .ָהָאֶרץ-ְּלאו ֶאתּוִמ, ּ ַעל , ִיְהֶיה, ּ

ל ל, ַּחַית ָהָאֶרץ-ּכָ ָמִים-ְוַעל ּכָ ר ִתְרֹמׂש ָהֲאָדָמה וְבָכל; עֹוף ַהּשָׁ כֹל ֲאׁשֶ ּּבְ ְּדֵגי ַהָים-ּ ֶיְדֶכם ִנָתנו, ּ ּּבְ ל .ּ ר -ּכָ ֶרֶמׂש ֲאׁשֶ

ב :ָלֶכם ִיְהֶיה ְלָאְכָלה, ַחי-ּהוא ֶיֶרק ֵעׂשֶ ר-ְַאך. ּכֹל- ּ ָנַתִתי ָלֶכם ֶאת,ּכְ ׂשָ ַנְפׁשֹו ָדמֹו לֹא ֹתאֵכלו, ּבָ - ְ ְוַאך ֶאתה .ּּבְ

                                                            
מצד , מצד אחד דחף לרדות: צריך להבין שמדובר פה בדיכוטומיה בתכונת האדם,  לאדםלהי פה כטבעי-אם תופסים את הצו הא 9

יש שהגדירו זאת , זה נובע מהגוף וזה מהנשמהיש שהסבירו ש. ושניהם טבעיים באמת לאדם. שני מוסר שמסרס את הדחף הזה

ויצר ]  להימשך יותר מדי אחריוסכנהיות ובעייתאלא שיש בו , כמובן שעל פי הסברנו לעיל אין מדובר ברע כלל וכלל[יצר הרע כ

  . הטוב
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ל, ִּדְמֶכם ְלַנְפׁשֵֹתיֶכם ֶאְדרֹׁש ּנו- ִּמַיד ּכָ ַּחָיה ֶאְדְרׁשֶ ּוִמַיד ָהָאָדם; ּ . ֶנֶפׁש ָהָאָדם-ֶאת, ֶאְדרֹׁש-- ִּמַיד ִאיׁש ָאִחיו, ּ

ּׁשֵֹפך ַדם ָהָאָדם ָאָדם ָד, ְ ֵפךּּבָ ְמֹו ִיׁשָ ֶצֶלם א :ּ י ּבְ ה ֶאת, להים-  ּכִ ְּפרו וְרבו, ְּוַאֶתם. ָהָאָדם- ָעׂשָ ּ ּ ְרצו ָבָאֶרץ; ּ , ּׁשִ

ּוְרבו   ."ָּבה- ּ

אבל פחות , אלא אם כן נקרא כאן כמו בפרק א[כאן כבר האדם מצווה בפירוש לפרות ולרבות 

]. ואולי אף דם [מלבד אבר מן החי, רהותר לו לאכול כל בש, ]מסתבר כי כאן יש עוד ציוויים מפורשים

  ]. לעומת האדמה אצל קין[ה בעצמו ידרוש מהרוצח את נפשו "כאן הקב. איסור לשפוך דם האדם: וכמובן

  . יש פה מעבר למערכת מסודרת של מצוות

  ל"חזמדרשי 
דומים במדרשים הק. מצוות בני נח] או שש[רבים דורשים את הפסוק של הציווי על האכילה לשבע ם מדרשי

מצוות מסויימות אף [לא מופיע הלימוד מהפסוק הזה אך מופיע המושג של מצוות בני נח ] ספרא וספרי[ביותר 

 וכן בפסיקתא דרב , רבהשיר השירים, רבהדברים ,  סדר עולם רבה מופיע במדרשי מהפסוקיםהלימוד]. ניקבו בשם

  : ]פרק ה[סדר עולם רבה למד את דברי הנ. כהנא

להים על האדם לאמר מכל עץ הגן אכל תאכל -א'  ויצו הדכתיב ,נצטוו עליהן בני נחשבע מהן ש..."

  , )בראשית ב טז(

  , ומשפטוכתיב לעשות צדקה , )בראשית יח יט('  וגויצוהוכן הוא אומר כי ידעתיו למען אשר , הדינין אלו - ויצו 

  , )ויקרא כד טז( 'השנאמר ונקב שם , השם ברכת זו -' ה

  , )שמות כ ב( על פני אלהים אחריםשנאמר לא יהיה לך , ז" עזו -  להים-א

  , )בראשית ט ו( באדם דמו ישפך האדםשנאמר שפך דם , דמים שפיכות זו -על האדם 

 הן ישלח איש את אשתו והלכה מאתו והיתה לאיש אחר הישוב לאמרשנאמר , עריות גילוי זה -לאמר 

  , )ירמיה ג א(' עים רבים ושוב אלי נאם ה רזניתאליה עוד הלוא חנוף תחנף הארץ ההיא ואת 

ויקרא ( אשר ישבע עליו לשקר ושלם אתו בראשו וחמשתיו יסף עליו מכלשנאמר או , הגזל זה - מכל עץ הגן 

  ...,)ה כד

  " ...)בראשית ט ד( תאכלושנאמר אך בשר בנפשו דמו לא , החי מן אבר זה -אכל תאכל 

  :  מהמדרשים האחריםנביא כאן את חילופי הגירסאות המשמעותיים

 "הואיל הלך אחרי צו"ז ומביאים כסמך את הפסוק "את איסור ע' ויצו'יש מדרשים הלומדים מהמילה  −

או " עד האלהים יבא דבר שניהם"מהפסוק ] או דיינים[את מצוות דינים ' להים-א'ומהמילה , ]הושע ה[

  ]שמות כב[" אלהים לא תקלל"

דורש שאדם ] ופסיקתא דרב כהנא[ש רבה "שה].  מן החיללא אבר[ מצוות 6דברים רבה מונה רק  −

  . הראשון לא נצטווה באבר מן החי אלא זו מצווה שנתווספה לנח

שהוא מביא כדי להסביר מה לומדים ' הוכחות'חלק נכבד מה? כיצד לומד המדרש מפסוק יחיד זה את שבע המצוות

הוא מצוה את בניו לעשות צדקה כי נאמר  המתייחס לאברהםפסוק בשהעובדה : מכל מילה נראות קצת תלושות

בפסוק שמדבר ' לאמר'זה שמוזכרת המילה . משפט ודיןהוא ' יצוה'אינה מלמדת בהכרח שפירוש המילה ומשפט 

אלא נראה שיש כאן מעין גזרות . וכן שאר הלימודים. על עריות ודאי לא אומר שפירושה הוא איסור גילוי עריות
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לא מתוך מחשבה שמשמעות המילה היא , פסוק שמדבר על מצוה מסויימתהמדרש מקשר כל מילה ל: שוות

אך . כמה רחוק בין אלו הענינים ובין הפסוק הזה']: עג, ג[ל בכוזרי " ריהכדברי. אלא כאסמכתא בעלמא, המצוה הזו

   .'סומכין אותה בפסוק הזה בסימן שמיקל עליהם זכרם, אצל העם קבלה משבע המצוות האלה

 מדוע לא ללמוד מהפסוקים האלה - שהמדרש מביא כאסמכתא נאמרו לפני נתינת התורה שלושה מהפסוקים

 -] כפי שעשו מדרשים אחרים[וכן את שאר המצות אפשר ללמוד מפסוקים שנאמרו לפני נתינת התורה ? עצמם

 מהציווי שראינו שאומר לאדם להשתלב במערכת הטבעית -מדוע ללמוד דווקא מפה ? מדוע לא ללמוד מהם

ל "חז. מצוות בני נח כולן הן מוסר טבעי לאדם: בכך באה לידי ביטוי אותה טענה שטעּנו לעילנראה ש? עולםב

לאדם הראשון הדברים היו ברורים . מה בדיוק אסור ומה מותר,  המוסר הטבעיו לפרטים מהלנובאים לפרוט 

ם שאסור להם לקחת נשים מכל אשר ברור היה לבני האלהי, ברור היה לקין שאסור לרצוח: מהציווי היחיד לאכול

 -למרות שלא צוו בפירוש , לכן כשהם עשו את הדברים האלה נענשו: ברור היה לדור המבול שחמס לא רצוי, בחרו

  . משום שהדברים היו ברורים

  

  :  שנינו]ו-הלכות ד, פרק ח[ז "במסכת ע. אך בתוספתא כן, במשניות לא מופיע בכלל המושג של מצוות בני נח

 דמים שפיכות ועל עריות גילוי ועל השם קיללת ועל זרה' עבוד ועל הדיניןשבע מצוות נצטוו בני נח על על "

   ."הגזלועל 

בגירסה מעט [לא נדון כעת בתוספתא מפני שהיא מצוטטת כמעט במלואה . וממשיכה שם לדון בפרטי המצוות

  . שמיד נראה' בגמ] שונה

' שם לומד ר. ]הלכה ט, פרק ו[היא במסכת סוטה ] בחילוף מצוה אחת [תוספתא נוספת שבה מוזכרות מצוות בני נח

שמעון מדברי יחזקאל שישראל שעומדים לגלות מארצם לא שומרים אפילו את מצוות בני נח ועל כן לא יוכלו 

  . שוב נראה שיש איזה רף מוסרי בסיסי במצוות הללו. להחזיק בארץ

   פרק שביעי ממסכת סנהדרין-תלמוד בבלי 
הגמרא מבחינה בדינים השונים שבין בן נח . מדברת על דין המגדף את השם.] נו[נה בפרק ארבע מיתות המש

ז ומתחילה לדון "היא מביאה את התוספתא עלאחר מכן . המגדף לבין ישראל המגדף ומביאה לימודים מפסוקים

נראה . 10 לדון במשנת המגדףחוזרתבמשך כמעט ארבעה דפים היא דנה בסוגיות השייכות למצוות בני נח ואז . בה

  : לומדת את המצוות' מאין הגמ

                                                            
מבין ' דתית'ברכת השם היא כנראה המצווה הכי ? משני צידיה' מה משמעות הדבר שכל סוגית מצוות בני נח תחומה בברכת ה 10

 מרידה בניגוד לברכת השם שאין בה אלא, ז"אלא שעלינו לזכור שבעבר היה יצר גדול לע', דתית'ז היא "לכאורה גם ע[השבע 

צריך הגוי לקיימן בגלל ציווי , טבעיות לאדם-למרות שהן מוסריות, יכול להיות שיש פה אמירה שבעצם כל מצוות בני נח]. 'בה

  ]ם בפרק ח מהלכות מלכים"כדעת הרמב[יתברך ולא מהכרע דעתו ' ה
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  .ז גילוי עריות ושפיכות דמים וגזל ואבר מן החי"דינין וברכת השם ע: שבע מצות נצטוו בני נח: תנו רבנן"

  . אף על הדם מן החי: אומר  חנניה בן גמליאלרבי )ב,נו(

  . אף על הסירוס:  אומרחידקארבי 

  . כישוףאף על ה:  אומרשמעוןרבי 

לא ימצא בך מעביר בנו ובתו באש " )דברים יח(כל האמור בפרשת כישוף בן נח מוזהר עליו :  אומריוסירבי 

ובגלל התועבות ' קוסם קסמים מעונן ומנחש ומכשף וחובר חבר ושואל אוב וידעוני ודורש אל המתים וגו

  . ולא ענש אלא אם כן הזהיר" אלהיך מוריש אותם מפניך' האלה ה

מותרין בני נח ללבוש כלאים ולזרוע כלאים ואין אסורין אלא בהרבעת . אף על הכלאים:  אומראלעזררבי 

  . בהמה ובהרכבת האילן

  ? מנהני מילי

  ": אלהים על האדם לאמר מכל עץ הגן אכול תאכל' ויצו ה" )בראשית ב( דאמר קרא יוחנן' ראמר 

  . 'ו למען אשר יצוה את בניו וגוכי ידעתי )בראשית יח( וכן הוא אומר הדינין אלו ויצו

  . מות יומת' ונוקב שם ה )ויקרא כד( וכן הוא אומר השם ברכת זו 'ה

  . לא יהיה לך אלהים אחרים )שמות כ(וכן הוא אומר  זרה עבודה זו אלהים

  . 'שופך דם האדם וגו )בראשית ט( וכן הוא אומר דמים שפיכות זו האדם על

  . לאמר הן ישלח איש את אשתו והלכה מאתו והיתה לאיש אחר )ירמיהו ג(מר  וכן הוא אועריות גילוי זו לאמר

  . מכל עץ הגן ולא גזל

  . "אכל תאכל ולא אבר מן החי

בלי , מלבד את שתי המצוות האחרונות שהוא לומד מהפסוק עצמו, יוחנן לומד מאותם פסוקים של הסדר עולם' ר

  : י"מסביר רש. להביא אסמכתא

 נאסר -  מדאיצטריך למישרי ליה ולהפקיר לו עצי הגן שמע מינה שאינו מופקר לו -  למכל עץ הגן ולא גז"

  . לו

ולא תאכל אבר מן החי דבהמה בחייה אינה עומדת לאכילה אלא לגדל ,  העומד לאכילה-  אכול תאכל

  . "ולדות

ול מפירות הגן המוכנים ובציווי לאכ, יוחנן הבין שבעצם הציווי מה לאכול ומה לא לאכול טמון הציווי לא לגזול' ר

 -מסתתר האיסור לאכול דברים שאינם מוכנים לאכילה ] האכילה בגן עדן היתה ללא כל צורך בעבודה[לאכילה 

  . אבר מן החי

  : אחרתמעט יש שלמדו , אך כפי שראינו במדרשים האחרים

  .  זו דיניןאלהים , זו עבודה זרהויצו:  תני איפכארבי יצחקכי אתא 

   .האלהיםונקרב בעל הבית אל  )שמות כב(ו דינין דכתיב בשלמא אלהים ז

סרו מהר מן הדרך אשר  )שמות לב( חד אמר רב חסדא ורב יצחק בר אבדימי? ז מאי משמע"אלא ויצו זו ע

  . צועשוק אפרים רצוץ משפט כי הואיל הלך אחרי  )הושע ה(וחד אמר . ' עשו להם וגוצויתים

  ? יצחק' יוחנן לר' מה ההבדל בין ר

והפסוק [' ויצו'יוחנן שלומד דינין מ' ר:  של הפסוק שמביא כל אחדבהקשרבהקשרבהקשרבהקשרתו שההבדל הוא " מסביר בשואאאא""""הרמהרמהרמהרמ

 שלומדים דינים מכיווןיצחק סבור ש' לעומתו ר.  שנובעים מהאדםמתכוון לדינים] שהוא מביא מדבר על אברהם
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, להיים- דינים א– נצטוו ישראל בסיניהדינים של בני נח הם אותם דינים ש - מפסוק המובא אחרי מעמד הר סיני

  .  המצוות שלהם שבעאלא שהם כוללים רק את

להי - האהצוהצוהצוהצומבטא בדיוק את ' ויצו': אפשר להסביר הפוך, ]הדיוק במילים [המילוליהמילוליהמילוליהמילוליאם ניקח את זה לכיוון ההבדל 

בן של חול היא פשוט במו' אלהים'ו, על האדם לדון דינים ואם לומדים מזה דינים אזי הדינים הם טרנסצנדנטליים

  ]. זה הפסוק שהוא מביא[המילה שמבטאת דיינים פה בארץ 

  

אך בבית מדרשו של . ל שמצוות בני נח ניצטוה בהן כבר אדם הראשון"בחז] וכנראה מרכזי[כל זה כיוון ראשון 

  : שנו אחרת, מנשה

 סירוסל ואבר מן החי ז וגילוי עריות ושפיכות דמים גז"ע: שבע מצות נצטוו בני נח: דתנא דבי מנשה"

  …וכלאים

סירוס  ( הני- ' ויצו'אי לא דריש ,  נמי)ודינים' ברכת ה (אפילו הנך - 'ויצו' אי דריש - תנא דבי מנשה

  ?  מנא ליה)וכלאיים

  : הני כל חדא וחדא באפי נפשיה כתיבא. 'ויצו'לעולם לא דריש 

  . אורחייהו דקא מגלי? ואידך. ..אלהים ותשחת הארץ לפני ה )בראשית ו(דכתיב  )א,נז( ז וגילוי עריות"ע

 )בראשית ט( דכתיב גזל. קטלייהו הוא דקמגלי? ואידך. 'שופך דם האדם וגו )בראשית ט( דכתיב דמים שפיכות

  . ההוא למישרי בשר הוא דאתא? ואידך. ר לוי כירק עשב ולא כירק גנה"כירק עשב נתתי לכם את כל וא

  . ההוא למישרי שרצים הוא דאתא? ואידך. ר בנפשו דמו לא תאכלואך בש )בראשית ט( דכתיב אבר מן החי

  . לברכה בעלמא? ואידך. שרצו בארץ ורבו בה )בראשית ט( דכתיב סירוס

  . "ההוא לצותא בעלמא? ואידך. מהעוף למינהו )בראשית ז( דכתיב כלאים

א אינו מסתפק באסמכתות הו. תנא דבי מנשה למדו כמעט את כל המצות מהציווי לבני נח היוצאים מן התיבה

יוחנן ' מה אומרים ר? ואידך. אלא מחפש את הפסוקים שבהם נאמר ציווי מפורש, לרמזים מהציווי הראשון לאדם

הפסוקים האלה רק באו ללמד את הפרטים , הם חולקים וסוברים שיש ללמוד דווקא מהפסוק הראשון? יצחק' ור

  . הקטנים של המצוות

ל ציווה אותו -הא אלא ש,המצוותפורשו לאדם כל שבע כי  סוברים אינםיווי הראשון אמרנו שכנראה גם דורשי הצ

, בדורות שאחרי המבול החיים ,אנורק . מוסר אותו הוא אמור לגלות בעצמו בתוכו ,טבעיהמוסר להישמע לקול ה

  . 11זקוקים לפירוט

  

                                                            
חלק הרב מיכאל בין ירידת הדורות כידוע מ. מ אברהם"רעיון זה יכול להתבאר היטב לאור מהלכו הידוע של הגר: הערת עורך 11

, לדבריו. מישור המנתח אמיתות קיימות, ובין עליית הדורות במישור האנליטי, מישור המגלה אמיתות, במישור הסינתטי

. עולם אשר לפי טענתו קיים באופן אובייקטיבי, בדורות הראשונים ניחן האדם ביכולת ראייה גבוהה יותר של עולם הערכים

נזקק לקול חיצוני שיורה , אשר חי בעולם שפל יותר, רק נוח. אדם הראשון לא היה זקוק לאותו פירוט: ה דומהטענת הכותב פ

  .  לו מהו הטוב והישר
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לפני המבול המוסר הטבעי היה .  ותיקוןיש פה אידיאה:  אך בשינוי מה, יוכל לילך בדרך זותנא דבי מנשהיתכן וגם 

 כתוצאה מהליכה -כפי שהסברנו [ בא השבר והאדם חטא -אך זה לא הלך ]. עובדה שהוא נענש[ברור לאדם 

המוסר הטבעי לא . יותהל- נדרשות מצוות א-לאחר המבול מגיע התיקון ]. אחר ייעודו לרדותמעוותת -קיצונית

  . צריך צו חיצוני לאדם, מספיק

לגדל אדם שדי לו ' עת בה ניסה ה, בתחילה:  של תנא דבי מנשה בעצמהיך הזה מתבטא גם בדרך הלימודהתהל

-יםִנהדברים מוְב -  לא היינו זקוקים לאותו פירוט -ואינו זקוק לצו חיצוני בכדי להתגבר על יצרו , בקול ליבו

הקורא כאמור לאדם להיות חלק מעולם ציווי . לכן כל הציווי הוא לאכול,  הם פנימיים בתוכו- ים לאדםִנמוָב

והמבול שבא , נפילת האדםלאחר רק . אלא מממש באופן טבעי את רצון האל, עולם שאינו חי מכוח ציווי, הטבע

הצו בדיוק בגלל ש ,פירוט זוקק ,מעצם טבעו, ציווי זה. ה  כי האדם זקוק לציווי החיצוני לו"הקב' הבין, 'בעקבותיו

 לאחר המפורשיםהמפורשיםהמפורשיםהמפורשיםלומד תנא דבי מנשה מהציווים , מסיבה זו. רים לא מובנים מאליהםוהדב, להי חיצוני לו-הא

  .המבול



 

 

  תפילת עמידה

  נדב ברויאר

  הקדמה
, מאז חרבה עירנו ושמם בית מקדשנו. על התורה ועל העבודה ועל גמילות חסדים, על שלשה דברים העולם עומד

שהיא , מה המיוחד בתפילה. 1 היא התפילה- דה שבלבבטלה עבודת הקרבנות ואין העולם מתקיים אלא בזכות עבו

  ? שעליו העולם יכול להישען, איזה כוח יש במעמד התפילה? מקיימת את העולםה

אותה אנו חוזרים , על מנת לנסות ולהבין את המשמעות של התפילה שלנו, מבנּה וסדר ברכותיה, נעיין בתוכנּה

  . ערב ובקר וצהרים, ואומרים בכל יום תמיד

   המסגרת    .א
וביניהן ברכות המשתנות במספרן ,  שלוש בפתיחתה ושלוש בסיומה- התפילה מורכבת משש ברכות קבועות

בכל  והן נאמרות, מכיוון שהברכות הקבועות אינן משתנות בעקבות לוח השנה. ובתוכנן בהתאם למעגל השנה

אם ניתן לב לרעיונות הגלומים . תהנראה שיש להן קשר עם מהות התפילה ומטר, שלש פעמים בכל יום, תפילה

  .בהן נוכל ללמוד עוד מעט על התפילה

  ברכות השבח

ומסבירים כביכול את זכותנו לעמוד מול מלך ', ייחוס'אנו מקדימים את ה,  בברכה הפותחת את התפילה-אבותאבותאבותאבות

 דברים שיוכלו אך נזכיר בשבח בעיקר, כדרך העומדים לפני מלך אנו משבחים אותו תחילה. מלכי המלכים בתפילה

דברי השבח מורכבים משני .  את חסדיו עם אבותינו ואת חסדי האבות- להועיל לנו להמשך עמידתנו לפני המלך

  . שהוא מגן אברהם אבינו,עד שבחתימת הברכה שבחו של המלך הוא, ושבח האבות'  שבח ה:הנושאים יחד

 -  וכן גומל חסדים טובים. גדול וגיבור- ם יותראלוקי אבותינו על פני הדברים הכלליי' אנו מקדימים את היות ה

ואף , רק כדי להתייחס על האבות, על פי זה נוכל להבין שאנו מזכירים את בריאת העולם. הכל) בורא(= לפני קונה 

                                                            
 .ב א אבות על יונה רבינו פירושי "עפ 1
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והראשון , בתפילה', אברהם היה פורץ הדרך בעבודת ה. 2טוענים שנברא העולם רק למען מפעלם של אבותינו

. העולם נברא, ובזכות הכרה זו, מכירים ביוצרנו,  ממשיכי דרכו,אנו, ז שהציץ אליו בעל הבירהמא. שהכיר בבוראו

ובזכרו את , וחסדי האבות הם בכך שבעבודתם מצדיקים את הבריאה, גומל חסדים טובים לאבות בכך שקונה הכל

ך קיום העולם הוא למען וכ, חסדי האבות הוא ממשיך ומקיים את העולם ומביא גואל לבני בניהם בכל דור ודור

  . באהבה, ידיעת שמו

ועמידתנו היא המשך , ורק מתוך כך אנו עומדים לפני בורא עולם', תפילה'המכונה , אבותינו הם מייסדי העבודה

  .      יצחק ויעקב, אברהם, לעבודתם של אבותינו

מחלה , בכל נפילה. אול ויעלמוריד ש, ממית ומחיה,  יום- גבורות של יום, ועתה. נמשיך בשבח המקום-גבורותגבורותגבורותגבורות

בהזכרת דברים אלו אנו מסבירים מדוע באנו להתפלל . ובידו גם להצמיח ישועה, מעורבת' יד ה, ל"ומאסר רח

  .ומראים את אמונתנו בשינוי המציאות לטובה, לפניו

 את על דרכי פעולתו בעולם המשרתות' נשבח את ה, את הערך בבריאת העולם, לאחר שהסברנו בברכה הקודמת

. שמתוך הסתכלות בהן נוכל לדעת את קוננו, המתגלות בעולם' נזכיר את גבורות ה. בצורה כה מושלמת, מטרתן

וכן העליות והמורדות אליהם אנו נחשפים , ואליהם נשואות עיני כל חי, המחיים את העולם, גבורות הגשמים

מביאים אותנו להכרה ִּבְמהווה , מגלגל' שבי ושחרור שאותם ה, מחלות ורפואות, נפילות וקימות. במהלך חיינו

ודרך פעולתו של העולם בנויה ומביאה להכרה , במציאות כמנהל חיינו' אנו רוצים לגלות את ה. המציאות בכל רגע

   .כזו בבוראו

הדרגה הגבוהה ביותר בין , "מקיים אמונתו לישני עפר ":לקראת חתימת הברכה ניסוח המסייע לשתי מטרות

, כן מתייחס הביטוי גם לאבות האומה. 3סומך נופלים רופא חולים ומתיר אסורים, כרנו בהדרגהשהז' גבורות ה

  . שהישועה הצומחת לבניהם היא בזכותם, ישני חברון

לכן גם בחזרת . ואנו מתפללים שנצליח גם אנו להגיע למדרגה הנעלה הזו',  הקדושים בכל יום יהללו לה-קדושהקדושהקדושהקדושה

  ".  כשם שמקדישים אותו בשמי מרום, בעולםנקדש את שמך "ץ נאמר יחד "הש

, בני שבט האבות, בתוך מציאות טבעית בה רק אנו. תפקידנו בעולם הוא מעבר למתואר בשתי הברכות הראשונות

הוא קדוש ושמו קדוש והקדושים . מטרתנו היא להביא את כלל האנושות להכרה בבורא, עובדים את ריבון העולם

  .   לעתיד בו הכל בכל יום יהללוהו סלהאך תקוותינו , מהללים אותו

 "קדושים אשר בארץ המה"המלאכים וכן האבות המכונים , עם ישראל. מתפרשת בכמה מובנים" קדושים"המילה 

. 'מהללים את ה, עליהם השלום, יחד עם כל אלו החיים חיי עולם, בפרוש האחרון הכוונה היא שאבותינו. )תהלים טז(

עוד משחר האנושות אנו ואבותינו מגדלים , פירושו". לדור ודור נגיד גודלך" במשפט ץ האבות רמוזים"בחזרת הש

  ".  וקדושים בכל יום יהללוך"וכך משמעותו זהה לפירושנו על המשפט ', את שם ה

                                                            
, )ית רבה יבבראש.." (.בזכותו של אברהם, באברהם, בהבראם: אמר רבי יהושע בן קרחה. 'אלה תולדות השמים והארץ בהבראם'" 2

  .ועיין אבות ו י

 .ולכן מצבו חמור מהחולה, האסיר תלוי בדעת אחרים 3
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 המטרה האחת היא הקדמה כללית על ולקראת :אנו רואים שפתיחת התפילה משמשת בעיקר לשתי מטרות

  .4שזהו ערך עצמאי לפי הדעה שתפילות כנגד אבות תקנום, א להזכיר את האבותהמטרה השנייה הי. התפילה

  ברכות ההודאה

 .זו היא עבודת הקרבנות? איזו היא עבודה. העולם מתקיים בזכות העבודה', אבות' כפי שאמרנו בברכת -עבודהעבודהעבודהעבודה

ור לברכה זו נמצא במשנה מק. זו היא התפילה, לכן נעבוד עבודה שבלב, אמנם כיום אין לנו לא תודה ולא תמידים

והיא ', על העבודה'כינויה .  בין הברכות הנאמרות במקדש לאחר קריאת הכהן הגדול בתורה)ז, וסוטה ז, א, יומא ז(

  .  נתקנה על עבודת הקרבנות במקדש

ותיו ונודה ונספר תהיל, נכיר בכל הטובה שגמלנו', שהמציאות כולה בהשגחת ה', גבורות'הודינו ב  מכיוון ש----מודיםמודיםמודיםמודים

כחלק , מבוססת גם היא על ברכה שנאמרה במקדש', על ההודאה'ברכה זו שכינויה במשנה . 5שבכל יום עמנו

  . מעבודת המקדש

ישכין שלום בינינו כדי שהופעתו ' ונתפלל שה, נתמקד מעט', קדושה' בהמשך להצהרת המטרות ב----שים שלוםשים שלוםשים שלוםשים שלום

שהרי טוב בעיניו , בעולם לכדי שלמות' גיע הופעת הת, ומתברך על ידה, רק דרך עמו שעוסק בתורה. תהיה שלימה

הייתה ברכת ' על ישראל'המכונה , במקדש בסמוך לברכה זו. ואין לך דבר מרבה שלום אלא תורה, לברכנו בשלומו

      . ץ"ואולי ראו בזה רמז לסמוך כאן את ברכת הכהנים בחזרת הש', על הכהנים'

גם . ובזה הן מהוות חתימה לתפילה, מעותן לתוכן הברכות הקודמותתואמת בדיוק במש, כפי שראינו, ברכות אלו

כברכות שהיו נאמרות במקדש כחלק ,  בנוסף על כך שהן חתימה:שתי מטרות, כמו לברכות הפתיחה, להן

  .6בהתאם לדעה שהתפילה כנגד הקרבנות נתקנה, הן מזכירות את עבודת המקדש, מהעבודה בו

  מבנה ברכות המסגרת

  מטרת קיום העולם  דרך קיום העולם  7ולםסיבת קיום הע
  קדושה  מחייה המתים  עבודת האבות

                                                            
י אבן "דרשות ר..." (האבות כנגד והם התפלה עיקר שהם הראשונים ברכות השלשה באלו ובלבד, בתפלתו לכוין אדם חייב ולכן"... 4

  ). ואתחנן' שועיב פ

שלמה ' בסידור ר. 'וגם כאדם המודה בטעותו וכד,  טובה שנעשתה עמוניתן להבין גם כאדם המודה על' מודים'את המילה  5

  .  ברכות ההודאה-וכן נבין גם לגבי הכותרת, מגרמייזא פירש לפי ההבנה השנייה

 וחדא תקנום קרבנות דכנגד חדא דיני תרי איכא דבתפילה כתבתי כבר הנה ד"לפענ"אולם במשנה הלכות כתב , כך נפסק להלכה 6

  .אולי זהו פתח לראות בתפילה שכנגד אבות תקנום). עה סימן יא חלק הלכות משנה." (..נינהו דרחמי

הפנה אותי לכך סבי מורי . על פרשת תרומה" רמזי המשכן"בחיבורו , ם כבר הצביע על קשר בין האבות למקדש ולמשכן"המלבי 7

  . א"ר אריה ורצברגר שליט"ד
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  שלום  8מחייה החיים  עבודת הקרבנות

   שליחות-התבטלות 

שבתחילת התפילה אנו מקדימים דברים כלליים על הסיבות והמטרות לקיום העולם וביניהן נדבר על , ראינו אם כן

האם הכפילות ? מהם אם כן ההבדלים בין הברכות. ות בצורה דומהובסוף התפילה חוזרים הרעיונ, דרכי פעולתו

  ? או שיש רעיונות נוספים ומחודשים בכל ברכה, היא רק כדי להזכיר גם את האבות וגם את הקרבנות

נוכל להבין את משמעות הקדמת ך כ . ברכות מכוונת אותנו לכוונות שונות בתפילהשל ְשָלַשהננסה להראות שכל 

  .וכן את מיקום השלשה השנייה בסיום התפילה,  דווקאהשלשה הראשונה

. הן אמורות לפתוח בפנינו את הכוונה הרצויה בעמידה לפני מלך, מכיוון שברכות השבח מקדימות את התפילה

באנו , ומאזלת ידינו, שמתוקף גדולתו, ברכות אלו מטרתן להעצים בעינינו את מלך מלכי המלכים, בהתאם לכך

לכן בברכות אלו נזכיר גם . ביראה ובפחד, באימה,  כעבד המסדר שבחיו לפני רבו-קשינולדרוש מאתו את מבו

  .'תחיית המתים וקדושת ה, דברים שאין לנו בהם תפישה שכלית כגון בריאת העולם

מעולם הדיבור אל , לפני היציאה מתוך התפילה, להיפך. לעומתן בברכות ההודאה אין לנו כל כוונה להשפיל עצמנו

 פרס שקבל כעבד -בחיי המעשה' אנו רוצים לחזק את ידינו ולאמץ את רוחנו לקראת עבודת ה, מעשהעולם ה

שאיננה רחוקה כל כך מזיכרוננו , כאן נזכיר את עבודת המקדש. 9להמשיך במלאכתו, לו והולך שמשבחו מרבו

נבקש שלום טובה וברכה ולסיום , בהם אנו נפגשים בכל רגע, וכן נזכיר את הניסים שבכל יום עמנו, ההיסטורי

  . שגם הם נמצאים בין המושגים המציאותיים יותר בעינינו

  

',  אבותינו עבדו את ה:מתוך הבדל זה גם הוכרעה השאלה מדוע לפתוח בברכות האבות ולא בברכות זכר המקדש

נכנה , יואדם שיכריע בשאלות הלכתיות על פי מוסר כליות, בימינו. מתוך מוסר כליות, וקיימו את כל התורה

לכן מתאימות ברכות השבח המרחיקות בין האדם . בעוניינו כיום, התנהלות כזו רחוקה היא מאד בעינינו. 'מסורתי'

  .כמקום לאזכור האבות, לקונו

ובכך נתמלא בקרבנו באמונה לשינוי , נתפלל על עבודת המקדש, בברכות ההודאה המעלות במעט את ערך האדם

ובכך , כך נסיים את התפילה בתחושת אחריות על הנעשה בעולמנו. מסוגלים להוביל אותו אנו בעצמנו - במציאות

  .       נו לגבי מעשינו מיד לאחר התפילהי להצהרת כוונות-התפילה מהווה מנוף עבורנו

                                                            
  .לחיים, משמעות מיוחדת וחדשה, נוספת חיּות, השגחתווב' הכוונה היא שבעצם ההכרה וההודאה בניסי ה 8

אנו מודים על חיינו המסורים בידיו ובידיו מוטל . בברכת מודים, הרעיון מתבטא בעוצמה בברכה המרכזית של ברכות ההודאה 9

כך הסביר לי סבי מורי . ובידינו לקבוע את גורלן על ידי מעשינו,  בידינוןומאידך נשמותינו הפקודות הן פיקדו, גורל חיינו מחד

  .א"ר זאב זכריה ברויאר שליט"ד
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  העיקר. ב
שהן עיקרה של , נעיין בברכות הבקשות בתפילה, לאחר שעסקנו במסגרת התפילה ומתוך כך גם במטרתה

  .10התפילה

קבוצה ראשונה עוסקת בצרכי . מחולקות לשתי קבוצות, הברכות האמצעיות, ברכות הבקשות בתפילת העמידה

כי אנו מאמינים שעבודת הפרט והכלל , התפילה מנוסחת כולה בלשון רבים. והקבוצה השנייה בצרכי הכלל, הפרט

מהי העדיפות . ה וניסוחן הוא דווקאייש להניח שנושאי הברכות נבחרו בקפיד. ומשפיעות זו על זו, קשורות זו בזו

  ? האם יש חשיבות גם לסדר אמירתן של הברכות בתפילה? של הנושאים הנבחרים על פני שלל הנושאים שנשללו

בשיטה דומה לזו המוצעת בספר אבודרהם בשם , נענה על שתי שאלות אלו. לשאלות אלו ודאי שישנן תשובות

ברכה ברכה על פי , ומקביל בין שתי הקבוצות, ות כמו שעשינו לעילהוא מחלק את הברכות לשתי קבוצ. 11א"ריב

  .להלן נציע פירוש נוסף להקבלה זו. הסדר

  מן הכוח אל הפועל

 כוחות רבים וחיוביים טמונים באדם ולא תמיד הוא מצליח להביא את כולם לידי ....''''קיבוץ גלויותקיבוץ גלויותקיבוץ גלויותקיבוץ גלויות''''וווו' ' ' ' חונן הדעתחונן הדעתחונן הדעתחונן הדעת''''

שעשויים להתבטא בדרכי פעילותה , בה קיימים כוחות כאלו, ומהנכון הדבר גם ביחס לא. מימוש בדרכי התנהלותו

ביכולת , האדם רוצה בבינה. בברכות אלו אנו מתפללים לריכוז כוחות אלו והופעתם במציאות. מבית ומחוץ

, הוא שואף לשליטה על העולם. לתפוש את המציאות בצורה הכי נכונה ופשוטה ולהתנהג בה בצורה חכמה וראויה

היכולות . לגבי אומה הדברים נכונים ביתר שאת. אחריות על עצמו, שלתו חייבת להיות ברוחואך ראשית ממ

וכן רב הפספוס שיכול להיגרם במקרה של , הטמונות בקיבוץ אנשיה הן גדולות לאין שיעור משל האדם הבודד

בברכת . הבחירה בטובובעלי יכולת , בברכת הדעת אנו מתפללים ליכולת להיות אדונים לעצמנו. פיזור האוכלוסין

  . לקידום מטרותינו החיוביות,  לפעול בצורה עצמאיתכדי שתוכלהגלויות אנו מתפללים לאיסוף כל האומה 

  תאום כוונות

ייעוץ וכוח , והוא צריך עזרה, מסוגל עדיין לטעות ולתעות, בעל יכולת הבחירה,  האדם החופשי....''''משפטמשפטמשפטמשפט''''וווו' ' ' ' תשובהתשובהתשובהתשובה''''

והיא זקוקה למנהיגים בעלי אופי ,  את אנשיה לתרבות שלילית או לא יוצרתאומה גם היא מסוגלת להוביל. רצון

  .וכן להתעוררות שלנו לדרך הישר והרצוי מאידך, בברכות אלו אנו מתפללים להכוונה מגבוה מחד. חזק ורצון לטוב

                                                            
  .ב"סק רסח ב"משנ' עי, לסיבה לביטול אמירתן. מלכתחילה היה ראוי לאומרן בכל יום 10
בה עיקרי הברכות ' הביננו'ניתן להשוות עם ברכת , על מנת לעמוד על עיקרה של כל ברכה. ש"ועי, שמונה עשרה, אבודרהם 11

  .  הברכות המשתנותוכן בחתימות, בתמצות
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  סור מרע

צריך לנטוש את כל , והצהיר שבכוונתו לעלות על דרך הישר,  האדם שכבר בחר בדרכו....''''ולמלשיניםולמלשיניםולמלשיניםולמלשינים''''וווו' ' ' ' סלח לנוסלח לנוסלח לנוסלח לנו''''

צריך בראשית , שלטון חדש שעלה באומה ותיקה. כדי שיהיה פנוי להתחלה החדשה, הרגליו הישנים והמגונים

בברכות אלו אנו מתפללים . בכדי לאפשר שינוי לטובה, פעולותיו לסלק את האנשים השליליים מתקופות חשוכות

ולפתח אותם באין , נו לגלות את הכוחות החיובייםובכך יתאפשר ל, לסיוע מלמעלה לעזיבת החטאים והחוטאים

  ". סור מרע ועשה טוב"ברכות אלו הוקדמו לבאות על דרך . מפריע

  ועשה טוב

עומד הוא מבויש מול בוראו ומרגיש כי אין . אך גם נקי הוא מזכויות,  האדם כבר נקי מעוון....''''על הצדיקיםעל הצדיקיםעל הצדיקיםעל הצדיקים''''וווו' ' ' ' גאולהגאולהגאולהגאולה''''

. אך אין מי שיפיח בקרבה את רוח העשייה המוסרית,  הפושעיםהאומה הסירה מעליה את. ביכולתו לעשות טוב

למען , ויהי חלקנו עימהם, והופעת הצדיקים בדורנו, פונים אנו בברכות אלו בתפילה לגאולת כוחותינו החיוביים

  .נגיע לשלמות המוסרית האישית והלאומית

  תיקון הכלים

ואין האומה פועלת צדק ,  שלמות גופו ובריאות נפשו האדם לא מסוגל לבצע את תפקידו ללא....''''ירושליםירושליםירושליםירושלים''''וווו' ' ' ' רפואהרפואהרפואהרפואה''''

יהיו ,  גופנו וארצנו-לכן נתפלל בברכות אלו שהכלים בעזרתם אנו פועלים. אלא בשלמות ארצה ויציבות גבולותיה

  . 12ואנו נתפנה לעיסוק בדברים ברומו של עולם, בטוחים מכל פגע

  סייעתא דשמיא

עודנו עסוק , ועובד לפרנסת אנשי ביתו, בגופו בנפשו ובממונו, ושלם אדם בריא ....''''משיח בן דודמשיח בן דודמשיח בן דודמשיח בן דוד''''וווו' ' ' ' ברכת השניםברכת השניםברכת השניםברכת השנים''''

וחייו אינם , עלול הוא לכלות את זמנו בעיסוקו ללא יכולת להתפנות ממנו, דרכו' אלמלא יצליח ה. בטרדותיו

, חסרה היא רק את הברכה מלמעלה. לא הגיעה היא אל ייעודה, גם כאשר האומה בארצה בשלוה ובנועם. 13חיים

כאן הגענו אל בקשת סייעתא . בברכות אלו ישנה עליה ברמת הבקשה. אות החיים המאפשר את קיומהאת 

הייתה יכולה , הן במישור הפרטי והן בלאומי, בברכות הקודמות, בנוסף. לה אנו כה זקוקים ומייחלים, דשמיא

ניתנים ,  ומשיח בן דוד,לעומת זאת הגשם. ללא תלות בזכויות של אנשים אחרים, הברכה להתקיים אף ביחידים

  .        ובכך גם מתגלה כאן הערבות ההדדית, לכולם יחד

                                                            
בה אנו מתפללים לשבוע מטובה של ירושלים וכוונתנו ' על המחיה'דוגמה לכך בברכת . בנין ירושלים מבטא את שלמות הארץ 12

  .  מוסבת על כל הארץ

 .ולא רק בתחום החקלאות, מאפשרים להבין שמדובר בתפילה לפרנסה בכלל, "מברך השנים"ו" כל מיני תבואתה"הביטויים  13
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שתאפשר מבחינה כלכלית קליטה של כל העולים שיגיעו כתוצאה מהברכה , בברכת השנים אנו מתפללים לפרנסה

  .ופעתןובכך נוצר רצף ענייני בין כל ברכות הבקשות של התפילה על פי סדר ה', קיבוץ גלויות'ברכת , הבאה

  תפילת כל פה

אנו . וחציין בלאומי, חצי מהברכות הן במישור האישי. ראינו שברכות אלו מדורגות על פי סדר הגיוני ומכוון

והדרך , מקדימים את הברכות האישיות מכיוון שאנו מאמינים שיש בידנו היכולת לקרב את השפעת הברכות עלינו

לאחר שביקשנו . אותם הזכרנו בברכות הראשונות, וגעים לולכך היא העבודה האישית של כל אחד בתחומים הנ

  . ניגש לברכת בקשה אחרונה ומסכמת, ומתוכה התפללנו על גאולתנו הכללית כאומה, על גאולתנו האישית

 סגנון התפילה  זההיה, בתחילה. בה אנו יכולים לבקש כאוות נפשנו ובניסוח חופשי,  ברכה פתוחה....''''שומע תפילהשומע תפילהשומע תפילהשומע תפילה''''

. בברכה זו מוסיפים לעיתים תפילות פרטיות וציבוריות. ומכאן שברכה זו היא שיא התפילה, יההמקובלת והרצו

  .  שאמרנו בברכות הקודמות, ברכה זו משמשת תפילה לקבלת כל בקשותינו, כיום

  :מבנה הברכות האמצעיות

  

  

  

  

  

  

  םסיכו
מקיימת את ,  התפילה- בין עבודת הקרבנות ובין עבודת הלב, העבודה, כפי שראינו בפרק על ברכות המסגרת

העמידה בתפילה מראה על הכרה מלאה ביכולתו . 'עוד אמרנו שמטרת קיום העולם להביא לידי ידיעת ה. העולם

והיא העבודה לשמה נברא ', שהתפילה מצביעה בעצמה על ידיעת ה, מכאן. והאמונה בטובו, ה"האינסופית של הקב

  כללי  פרטי
  קיבוץ גלויות  חונן הדעת

  משפט  תשובה

  ולמלשינים  סלח לנו

  יםעל הצדיק  גאולה

  ירושלים  רפואה

  משיח בן דוד  ברכת השנים

  שומע תפילה
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יש בתפילה מובן מסוים של תכלית . 14וכך התפילה מקיימת את העולם על מנת שנוכל להמשיך ולהתפלל, העולם

  ?אליה בתפילהמהי אותה תכלית ובאיזה אופן נגיע , אם כן. אף ללא מילוי הבקשות שלנו

מדוע אנו צריכים לחזור . 'כבר יודע אותן בעל פה'' ויש להניח שה, אנו חוזרים ומבקשים את אותן הבקשות תדיר

ואם בעצם ? מדוע אין הוא מתקנו כבר, ואם אכן רצונו בתיקון העולם? שלוש פעמים בכל יום, עליהן יום יום

  ? ים בכך שאנו רק חוזרים ומבקשיםאיזה תיקון אנו מבצע, התפילה אנו מתקנים את העולם

 אלו מן בקשות היינו מכניסים ,תיענה בהקדם, אילו היינו מובטחים שרשימה בת מספר מסוים של בקשות

או אולי גם או רק מחוצה , האם היו אלו בקשות מתוך תפילת העמידה בלבד? לרשימה ואלו היינו דוחים ממנה

  ?  לה

  

ובכך , של התפילה באופן שתוכל להוות תחליף לעבודת הקרבנות שבטלהאנשי כנסת הגדולה תיקנו את נוסחה 

עלינו ללמוד על , 15נוכל לומר שמסידור הבקשות ומניסוחן. כפי שהזכרנו, להיות העבודה המקיימת את העולם

, ולכל יהודי במיוחד, הבקשות שנכנסו לנוסח התפילה הן אכן הבקשות שראוי לכל אדם. עיקר וטפל בעולמינו

כנראה יש להוריד , ומשום מה אינן מופיעות בה, את הבקשות שהיינו מצפים למצוא בתפילה. מעומק לבולבקש 

  . בסדר העדיפויות

אך נראה שבצורה עקיפה יותר ומוחשית יותר מאשר ההשפעה הסגולית , התפילה אכן מביאה לידי תיקון העולם

 עלומצהיר , ִמספר פעמים, פלל בכל יוםאדם שמת. של אמירת המילים לבדה על פעולתו התקינה של העולם

הימצאות הבקשות שאכן הוכנסו . בסופו של דבר גם מפנים את סדר העדיפויות הרצוי, רצונותיו האמיתיים

בעת , כתוצאה מכך. מלמדים אותנו פרופורציות בענייני העולם, והעדר בקשות אחרות מאידך, לתפילה מחד

בתפילות .  מביאים לידי ביטוי את הערכים שלמדנו אנו,ו שלא במודעבמודע א, פעולתנו מחוץ למסגרת התפילות

בתפילה אנו מטילים את . ולהתפלל להצלחת דרכנו לאחר התפילה, עצמן תפקידנו ללמוד את סולם הערכים הנכון

  .והתיקון שנעשה בתפילה הוא תיקון עצמנו, מלא האחריות עלינו

ובעבודתו ,  היא להביא אותנו להצהיר באמונתנו בבורא העולםתכליתה של התפילה, כפי שראינו בברכות המסגרת

ואת סולם הערכים , בברכות גוף התפילה נכיר את תחומי הפעולה שלנו בדרך לתיקון העולם. המוטלת עלינו

  .     אך אין זה לבד עיקרּה, בנוסף נבקש גם סיוע מן השמים. הנכון

                                                            
הידיעה הפרטית גם היא עניין בפני , אולם. ישנו גם עניין כלל עולמי, הרצויה איננה הידיעה הפרטית בלבד' ידיעת ה, מובןכ 14

 .עצמה
 .אך אין זה משנה לעניינינו, אמנם סידור הברכות המוכר לנו כיום לא נעשה על ידי אנשי כנסת הגדולה 15
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  מסקנות
כי כל ברכה הקודמת ודע ": כותב אבודרהם בהמשך דבריו, הבדומה להצעה על סולם ערכים הנלמד מהתפיל

נציע מספר נקודות המראות כי ניתן , על פי דברים אלה. ..."לחברתה מעולה ממנה והצורך אליה גדול מאשר לחברתה

אולי הנקודות מחזקות את הטענה שהתפילה מלמדת אותנו את . ללמוד מסדר הברכות עצמו מסרים חשובים

 : כון לעבודת הבורא בעולמוסולם הערכים הנ

 .אנו רוצים להגיע לזה מעצמנו.  איננו רוצים בתשובה שלא מדעת-ברכת התשובה מופיעה לאחר ברכת הדעת

 . מוסריות חשובה על פני בריאות-לרפואה, קדימות כל הברכות עד גאולה �

 .בריאות קודמת לפרנסה �

 . וכבר עמדנו על כך לעיל, עבודת הפרט קודמת לעבודת הכלל �

 !קודם שלמות הארץ ובנין ירושלים' מערכת משפט אמת וכו �

עלינו לעשות כל שביכולתנו גם . בניין ירושלים וכינון כסא דוד קודמים למשיח, שלמות הארץ, קיבוץ גלויות �

  ☺? למשיח, למי אנחנו מחכים. וכך גם מצופה מאיתנו, לפני בוא אות משמים

, מוטלת האחריות, בפרטית ובכללית, דורגות כך שבכל סדרההברכות מ: המסר המשותף העולה מכל הנקודות

, בלא תלות דווקא בדברים שנראים לנו כרגע. 16על המתפלל עצמו או על ציבור המתפללים, בראש ובראשונה

 -וכך נסיים גם אנו, התחושה בה אנו מסיימים את התפילה היא שבידינו הדבר. רחוקים מהמציאות, לדאבון לבנו

  !ז קדימה לעבודהא, אין תירוצים

                                                            
ה שכל הברכות הקודמות קדמו לברכת שומע תפילה בה אנו מבקשים נקודה זו ממש נובעת מהעובד, למעשה: הערת עורך 16

כ "ולקוות שזה יפעל בעולם ורק אח] סדר חשיבויות[ קודם כל אנו צריכים להפנים את שלמדנו בתפילה –שהתפילה תתקבל 

  . ה יפעל באופן ישיר יותר"מבקשים שהקב



 

 

  וחזקת והיית לאיש 
  דמותו של שלמה המלך

  יהושע שדיאל

  הקדמה
מלך על ישראל בזמן , בנו של דוד המלך, אדם חכם באופן לא רגיל. ך"שלמה הינו מהדמויות המרשימות ביותר בתנ

מקדש  בנה את בית ה-ומעל הכל , כתב שלשה ספרים ברוח הקדש, בעל עושר עצום, תפארתו הגדולה ביותר

ובעבודה , עם כל זה אנו בכל זאת אנו מגלים בסוף ימיו שנפל בשלושת האיסורים שניתנו למלך מהתורה. הראשון

  .  הגיע למקום שהגיע בסוף ימיו, אדם בעל שיעור קומה כה מרשים, במאמר זה נבחן איך שלמה. זרה

  חלק ראשון של הצוואה
  : הדברים הבאים אתדוד לשלמהאמר  ,ובצוואת

 אלהיך ללכת בדרכיו לשמר חקתיו מצותיו 'הושמרת את משמרת : ך בדרך כל הארץ וחזקת והיית לאישהלאנכי   .א

  .]ג-מלכים א ב ב[ ומשפטיו ועדותיו ככתוב בתורת משה

יען אשר היתה זאת עמך ולא שמרת בריתי וחקתי אשר "לשלמה אמר ' האנו מוצאים שבסוף ימי שלמה , למרות זאת

  ).יא אמלכים א י(" ת הממלכה מעליך ונתתיה לעבדךצויתי עליך קרע אקרע א

  :הכוונה היא לפרשת ניצבים שבה כתובנראה ש. 'תורת משה'דוד אומר שדבריו לקוחים מ

 אלהיך ללכת בדרכיו ולשמר מצותיו וחקתיו ומשפטיו וחיית ורבית 'השר אנכי מצוך היום לאהבה את א"...

 בכם היום את השמים ואת הארץ החיים 1העידתי.. . אלהיך בארץ אשר אתה בא שמה לרשתה'הוברכך 

    .)יט,  טזדברים ל( "והמות נתתי לפניך הברכה והקללה ובחרת בחיים למען תחיה אתה וזרעך
את משה ' אלה דברי הברית אשר צוה ה" מסתיים במליםש ,בדברים 2ח" של פרק ככודברים אלו הם המש, בנוסף

   ".ולא שמרת בריתי" 'ה אמר לו לכן, ..."לכרות את בני ישראל

                                                            
  .שבדברי דוד' עדותיו'כנגד  1

 ...".והיה כי יבואו עליך כל הדברים האלה הברכה והקללה"' עליהן מדובר בתחילת פרק ל, שבו כתובות הברכות והקללות 2



 

   ישיבת ההסדר ירוחם– שלישון פנים ישיבתי –אורייתא תליתאי 

www.yhy.co.il 

 יהושע שדיאל | דמותו של שלמה המלך

131  

כוללת בתוכה את כל הדברים שדוד אמר לשלמה ' שבדברי ה )לעיל(' יברית'המילה . צע את ציווי אביוישלמה לא ב

אלא שאם אמירתו של דוד כוללת . 3כפי שראינו, שהם הדברים שנלמדים מפסוקי פרשת ניצבים, לשלמה לשמור

  ?"וחקתי אשר צויתי" גם את המלים' ברית'ל' המוסיף  מדוע צריך להבין, בתוכה את כל הנלמד מפרשת ניצבים

 היא תוספת לברית חורבשעליה נאמר ש, מר לשלמה כי עבר לא רק על הברית שבספר דבריםו לרוצה' ה שייתכן

 זו הנמצאת בסוף ספר ויקרא,  אלא גם על ברית חורב עצמה,)דברים כח סט(" מלבד הברית אשר כרת אתם בחרב"

   .'מצותי'ו' חקתי' שם מדובר על )גויקרא כו (" כו ואת מצותי תשמרו ועשיתם אתםאם בחקתי תל"

  :דוד מוסיף בצואתו  .ב

  ". שםתפנהלמען תשכיל את כל אשר תעשה ואת כל אשר "

אנו מבינים שאם היה שלמה שומר את אשר אמר לו . גם מפסוק זה אנו יכולים להבין ששלמה לא שמע לדוד אביו

ויהי לעת זקנת שלמה נשיו הטו את לבבו אחרי " :אך בסוף ימיו אנו מוצאים. שר יעשה ויפנההיה משכיל בכל א, דוד

.  שלמה לא השכיל בכל אשר פנה).מלכים א יא ד( " אלהיו כלבב דויד אביו'האלהים אחרים ולא היה לבבו שלם עם 

ְלָת": ך"ובמילים של נביא במקום אחר בתנ ַמְרָת לֹא ִּנְסּכָ ר ֱָאלֶֹהיך 'ה ִמְצַות ֶאת ּׁשָ ְִצָוך ֲאׁשֶ יג ' שמואל א, שמואל לשאול ("ּ

    .4'אי הקשבה לדבר ה/שכל להביע את ההקשבה/ך משתמש בשורש ס"התנ ).יג

 באמת בכל לבבם ובכל ללכת לפני ישמרו בניך את דרכם אם את דברו אשר דבר עלי לאמר 'הלמען יקים "  .ג

  ". לא יכרת לך איש מעל כסא ישראלנפשם לאמר 

הּוא ", נאמר שיהיה לו בן על כסאו לעולםאמנם מצאנו ש. מכיריםלא אנו דוד לשלמה על הבטחה שמספר , כעת

זוהי הבטחה חד צדדית וחד משמעית לדוד בלי ש ,)שמואל ב ז יג ("ִיְבֶנה ַּבִית ִלְׁשִמי ְוכַֹנְנִּתי ֶאת ִּכֵּסא ַמְמַלְכּתֹו ַעד עֹוָלם

תנאי אך ב, "כל ישראל" על כסא ישיבה, שלמה על הבטחה נוספת שקיבל מספר דוד ל,בצוואתו אך כאן !תנאים

 שם אומר אך, אמר הדבר גם לשלמה עצמויי, לאחר תפילתו, מאוחר יותר. שכל מלך מצאצאיו ישמור את הברית

ממלכת דוד ושלמה לעולם על כל תעמוד  ואם תנאי זה יקויים ,לשלמה שההבטחה תלויה רק בו ולא בבניו' ה

 על ישראל לעלם והקמתי את כסא ממלכתך,  ככל אשר צויתיך חקי ומשפטי תשמר... אם תלך לפניואתה " - ישראל

  .)ה-ד, מלכים ט( "לא יכרת לך איש מעל כסא ישראלכאשר דברתי על דוד אביך לאמר 

                                                            
 ].ג-מלכים א ב ב[ " ככתוב בתורת משה" כדרישה של דוד )דברים כט כ ("הכתובה בספר התורה הזה" ועליהם נאמר 3
אך כאשר הוא אינו שומר את ". תפנה", "תשכיל"הניסוח הוא פעיל ', כאשר שומר האדם את המצות ועובד קשה כדי לעבוד את ה 4

והם המושכים אותו , הוא מפסיק להלחם בניסיונות התוכפים אותו ללא הפסק', המצוות ואינו עובד כדי להתקדם בעבודת ה

  ".נסכלת", "הטו את לבבו"לכן הפעולה היא סבילה , מטה
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  ואה ושני של הצחלק 
חמה בשלם ויתן דמי וגם אתה ידעת את אשר עשה לי יואב בן צרויה ולעמשא בן יתר ויהרגם וישם דמי מל"

סולבני : ועשית כחכמתך ולא תורד שיבתו בשלם שאל :מלחמה בחגרתו אשר במתניו ובנעלו אשר ברגליו

והנה עמך שמעי : ברזלי הגלעדי תעשה חסד והיו באכלי שלחנך כי כן קרבו אלי בברחי מפני אבשלום אחיך

נים והוא ירד לקראתי הירדן ואשבע לו בן גרא בן הימיני מבחרים והוא קללני קללה נמרצת ביום לכתי מח

ועתה אל תנקהו כי איש חכם אתה וידעת את אשר תעשה לו והורדת את :  לאמר אם אמיתך בחרב'הב

   ".שיבתו בדם שאול

בפקחות ,  צואת דוד ְּכרּוָחּהחלק זה שלמקיים למעשה , שלכאורה אינו מזדרז לקיים את דברי אביו, שלמה

  . 5פוליטית רבה

  

למלכות ולקיום כל ' שעליו עומדת כל הבטחת הכזה , אידיאולוגי,  נראה חשוב יותר, של הצוואהשון הראהחלק

גם המעבר .  איננה עקרונית לדורותאך ,הכרחית לזמנהוהשני נראה כתוספת פרקטית החלק , לעומתו. העם בארצו

  .בלבדלעיקר   מראה שהיא תוספת)'פסוק ה(" וגם" במלה צוואהבין שני חלקי ה

   ?באופן מושלםשלמה בעוד שאת החלק השני מקיים , קיום המחצית הראשונה לוקה בחסר, וע אם כןמד

                                                            
שון היה מחסל את כל אנשי השלטון הקודם ואת כל כצעד רא, מלך שהגיע לכסא המלכות בזמן ההוא. שלמה עושה כאן צעד חכם 5

הוא לקחו תחת . כשעלה למלוך לא איבד את בית שאול ואף עשה חסד עם מפיבשת למען יונתן, לא כן דוד. מתנגדיו האפשריים

את מצד אחד דוד צווה להרוג . היתה בעיה, שרצה להדמות לאביו, לשלמה. חסותו והחזיר לו את כל זכויותיו כאדם מישראל

אך מצד שני הריגתו של יואב מיד בעלייתו לשלטון היתה מעוררת הרגשה ששלמה מתכוון לבצע חיסולים במחנה , יואב

, "ועשית כחכמתך: "הוסיף בצוואתו שני ביטויים משמעותיים, שהיה מודע לבעיה, דוד. שיואב היה אחד מהם, מתחרהו אדוניה

שלמה צריך היה לחכות . צריכות להיעשות בחכמה, פ שהם צודקות ומותרות"אע, כי ידע שהוצאות להורג". כי איש חכם אתה"

, הוא היה עלול לחכות הרבה זמן. כזה שלא יתפרש כחיסול מתנגדים, עד שיהיה לו נימוק מתקבל על הדעת כדי להרוג את יואב

לאחר מעשה . בישג לאשהבעשותו את טעותו הגורלית והתגרה בשלמה בבקשתו את א, אלמלא סיפק לו אדוניה את ההזדמנות

הרי את יואב נצטווה שלמה להרוג בתורת רוצח ולא : כאן יש לשאול. [וניתן היה להרוג גם אותו, נתפס גם יואב כמורד, זה

" הִּכי יֹוָאב ָנָטה ַאֲחֵרי ֲאדִֹנָּיה ְוַאֲחֵרי ַאְבָׁשלֹום לֹא ָנָט: "ואילו יואב בורח משלמה כמורד ולא כרוצח. בתורת מורד במלכות

 –שהרי אם הוא רוצח , כנראה יואב הבין שלשלמה יהיה יותר קשה להורגו בתורת מורד ולא בתורת רוצח). ח"כ, ב,  מלכים א(

כשיש לשלמה , עכשיו] שלמה יתקשה להורגו מהסיבות שהזכרנו לעיל, מורד במלכות' רק'גם בית הדין ירדפו אותו אבל כשהוא 

לגבי בני ברזילי לא נזכר כי ). וגם מגרש את אביתר הכהן( שמעי בן גרא - המורד האחרוןהוא הורג גם את , את הלגיטימציה לכך

אבל סביר להסביר ששתיקת הכתובים נובעת מכך שבנו של ברזילי כבר נמצא על שולחנו של  דוד , שלמה מבצע את ציווי אביו

  .מאז חזרתו ממרד אבשלום
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  ומשמעותו' איש'ביאור הביטוי 
   -אבאר את כוונתי . "וחזקת והיית לאיש" - נכשל שלמה בדרישה הפותחת את הצוואה כולה ,לדעתי

  ).'ג, יג פרק במדבר י"רש( "היו כשרים שעה ואותה, חשיבות לשון שבמקרא אנשים כל -  אנשים כלם"

  .'אנשים וכו/י קובע אמירה גורפת בקשר למלה איש"אנו רואים שרש

   :ך" המושג בתנ משמעותבדיקתבאמצעות הגדרות מדויקות יותר ידי י ל"את קביעתו של רשהביא  לננסה

ד בתכונה מסוימת בעל יחו משמשת גם כציון לאדם היא', איש'באופן כללי אנו מוצאים שני מובנים למילה 

 "איש ואחיו, כי ינצו אנשים" -וגם לציון סתמי , )טו, ו"כ,שמואל א( "הלא איש אתה ומי כמוך בישראל" -המבוקשת בו 

  . 6תמיד הכוונה למובן הראשון, אבל במידה והיא באה ככינוי למישהו מפיו של אדם אחר. )יא,ה"כ, דברים(

את  כלשהו בשלשה עשר מקומות מכנה אדם.  יוסף ומשה-תורה נדגים את הדבר בשתי דוגמאות בולטות מאד ב

  . חלק מהם אף מופיעים כמלה מנחה בתוך קטע שלם. ובששה מקומות את משה', איש'יוסף 

  :לגבי יוסף

 אלי בא בנו לצחק עברי איש לנו הביא ראו לאמר להם ותאמר ביתה לאנשי ותקרא"  .א

  )יד ,לט בראשית( "גדול בקול ואקרא עמי לשכב

    )לח ,מא בראשית( "בו אלהים רוח אשר איש כזה הנמצא עבדיו אל פרעה יאמרו"  .ב

  )ל ,מב בראשית( "הארץ את כמרגלים אתנו ויתן קשות אתנו הארץ אדני האיש דבר"  .ג

 איננו האחד אבינו בני אחים אנחנו עשר שנים :מרגלים היינו לא אנחנו כנים אליו ונאמר"  .ד

 אתם כנים כי אדע בזאת הארץ אדני אישה אלינו מרויא :כנען בארץ אבינו את היום והקטן

 העד העד לאמר יהודה אליו ויאמר ...ולכו קחו בתיכם רעבון ואת אתי הניחו האחד אחיכם

 נרדה אתנו אחינו את משלח ישך אם :אתכם אחיכם בלתי פני תראו לא לאמר אישה בנו

 אחיכם בלתי פני ראות לא אלינו אמר אישה כי נרד לא משלח אינך ואם :אכל לך ונשברה

 שאל שאול ויאמרו: אח לכם העוד אישל להגיד לי הרעתם למה ישראל ויאמר: אתכם

 האלה הדברים פי על לו ונגד אח לכם היש חי אביכם העוד לאמר ולמולדתנו לנו אישה

 אתי הנער שלחה אביו ישראל אל יהודה ויאמר: אחיכם את הורידו יאמר כי נדע הידוע

 אם תבקשנו מידי אערבנו אנכי: טפנו גם אתה גם אנחנו גם נמות ולא יהונח ונלכה ונקומה

 שבנו עתה כי התמהמהנו לולא כי: הימים כל לך וחטאתי לפניך והצגתיו אליך הביאתיו לא

 בכליכם הארץ מזמרת קחו עשו זאת אפוא כן אם אביהם ישראל אלהם ויאמר: פעמים זה

 בידכם קחו משנה וכסף: ושקדים בטנים ולט נכאת דבש ומעט צרי מעט מנחה אישל והורידו

 וקומו קחו אחיכם ואת: הוא משגה אולי בידכם תשיבו אמתחתיכם בפי המושב הכסף ואת

                                                            
    .אלא שהרשימה ארוכה מכדי להביאה במאמר זה, תואמתך כולו ונמצאה "הבדיקה שערכתי נעשתה לאורך התנ 6
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 ואת אחר אחיכם את לכם ושלח אישה לפני רחמים לכם יתן שדי ואל: אישה אל שובו

  ) מג יד-בראשית מב לא ( ".שכלתי שכלתי כאשר ואני בנימין

 אשר איש ינחש נחש כי ידעתם הלוא עשיתם אשר הזה המעשה מה יוסף להם ויאמר"  .ה

  )טו מד בראשית( ".כמני

 ואחינו אישונאמר לא נוכל לרדת אם יש אחינו הקטן אתנו וירדנו כי לא נוכל לראות פני ה"  .ו

  )שם כו(". הקטן איננו אתנו

  : משה לגבי  .ז
 ..." המצרי שר ושפט עלינו הלהרגני אתה אמר כאשר הרגת אתלאישויאמר מי שמך "  .ח

 .)שמות ב יד(
 בנתיו אל ויאמר :הצאן את וישק לנו דלה דלה וגם הרעים מיד הצילנו מצרי איש ותאמרן"  .ט

 .)כ-שמות ביט( "םלח ויאכל לו קראן האיש את עזבתן זה למה ואיו

 אל דברך מאז גם משלשם גם מתמול גם אנכי דברים איש לא אדני בי 'ה אל משה ויאמר"  .י

  .)שמות ד י(" אנכי לשון דוכב פה כבד כי עבדך

 לנו עשה קום אליו ויאמרו אהרן על העם ויקהל ההר מן לרדת משה בשש כי העם וירא"  .יא

". לו היה מה ידענו לא מצרים מארץ העלנו אשר האיש משה זה כי לפנינו ילכו אשר אלהים

  ).שמות לב א(

 מצרים מארץ והעלנ אשר האיש משה זה כי לפנינו ילכו אשר אלהים לנו עשה לי ויאמרו"  .יב

   .)שמות לב כג(" 7לו היה מה ידענו לא

  :הוא בפסוקים הבאים, משה ויוסף" אנשים"הקשר הגלוי ביותר בין שני ה

  ).בראשית מא לח( "איש אשר רוח אלהים בוויאמר פרעה אל עבדיו הנמצא כזה  ":יוסף

   ).ים לג אדבר("  את בני ישראל לפני מותומשה איש האלהיםוזאת הברכה אשר ברך  ":משה

אמנם , להנהיג את הממלכה החזקה ביותר בעולם המוכר אז בזמן המשבר הגדול של הרעב' י ה"נשלח ע, יוסף

נשלח , גם משה .)ז-ה, שם(מ להציל את העולם בכלל ואת משפחת יעקב בפרט "ע ,)חבראשית מה ( בדרך נסתרת

, הציל ולשמור על ישראל בשעותיו הקשותשניהם נשלחים ל. מ להציל את עם ישראל ממצרים"ע, בציווי מפורש

  .לוקים-איש אובשניהם אנו מוצאים שקרויים 

  : עם ישראלו שלמשני אנשים אלה אנו לומדים דרישות נוספות ממנהיג

                                                            
חותמת , מטה[כה '  לח פס-יהודה. יא' כו פס, סה'  כד פס-יצחק. נח, ל' בראשית כד פס-עבד אברהם: המקרים הנוספים בתורה 7

על כושר יהודה אמנם נראה באור לא טוב בסיפור אך בהחלט אפשר לומר שתמר סומכת ] [ופתילים מעידים על מעמד חשוב

  .6ך ראה הערה "לגבי שאר התנ. יז'  מד פס-בנימין. יג, יא'  מב פס-יעקב] . שיפוטו וזה הדבר המשמעותי כפי שיתבאר בהמשך
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  ).בראשית מא לט("  כמוךנבון וחכם אלהים אותך את כל זאת אין הודיעויאמר פרעה אל יוסף אחרי " 

  .)שמות יח יג(" יעמד העם על משה מן הבקר עד הערבעם ו את הלשפטויהי ממחרת וישב משה "

וגם את , הדעת והכח לשפוט,  להכיל בתוכו גם את החכמהעליו', איש'וזוכה להקרא ',  על עם השראוי למלוךאדם 

  . 'אזי יהיה אדם ראוי לשלוט על עם ה', לוקים-רוח א'ה

כדי ,  הוא היה מספיק חכם מלכתחילה,ביותרשלמה היה האדם המתאים שמבחינות אלו אין ספק . נחזור לשלמה

  .לבקש תוספת חכמה וזאת על מנת לעמוד בקריטריון של המשפט

', ג של עם ההוא עזב את הציווי הבסיסי שהתורה נותנת למנהי. אך הבעיות של שלמה היו שימוש לקוי בתכונותיו

  ".וחזקת והיית לאיש" :ועוזב את ציווי אביו

 וכבר )ט 'פס( "כי איש חכם אתה"המשך הצוואה  כאן ב,אישבד שאדם אחר אומר עליו  פעם אחת בלכתוב על שלמה

 איך להשתמש בתכונתו -מ להדריך את שלמה כיצד לנהוג באנשים מסוימים "שנאמר כאן עו לעיל הסברנ

'איש'בצורה המאפיינת , החכמה, המיוחדת
8
עם ללמד את שלמה את הדרך הנכונה להיות מלך על דוד מנסה ,  בכך.

צריך להיות ראוי להקרא , שאדם שרוצה את הסכמת התורה להצלחת מלכותו ושלטונו, פ התורה ואומר לו"ע' ה

  .י העם איש"ע

מתעסק , ולא רק נמצא בבית המלך, לוקים היא שהשופט הוא בעל קשר אל העם-המשמעות של שופט בעל רוח א

ולא רק על כסא , שבת גם על כסא המשפטצריך לדעת ל'  מנהיג אמיתי של עם ה9בענייניו ומתעלם מהעם

כך הוא יהיה בקשר רציף עם העם ויבין את בעיותיו טוב יותר מאשר שהידיעות יגיעו אליו ממקור . המלוכה

לפני שהוא מתחיל , צריך לדעת שזה הדבר שאמור להיות בראש מעייניו' מלך על עם ה. י השרים"אמצעי ע

  .חשוב ככל שיהיה, להתעסק בכל דבר אחר

  . כאן שלמה נפל

לֹֹמה ֶאת ". את נישואיו לבת פרעה לכל מעשיושלמה הקדים , )'סוף פרק ב( "והמלוכה נכונה ביד"מיד כש ַּוִיְתַחֵתן ׁשְ

ית ה יתֹו ְוֶאת ּבֵ לֹתֹו ִלְבנֹות ֶאת ּבֵ ת ַפְרעֹה ַוְיִביֶאָה ֶאל ִעיר ָדִוד ַעד ּכַ ח ֶאת ּבַ ַּפְרעֹה ֶמֶלך ִמְצָרִים ַוִיּקַ ּ ּ ּּ ם ָסִביב' ְ ַלִ  "ְּוֶאת חֹוַמת ְירוׁשָ

המלך  .שבה יש עדיפות למלך המקבל את האשה, נישואין בין מלכים בזמן ההוא היו ברית פוליטית.  )מלכים א  ג א(

בידעו כי המלך המקבל יכול לפגוע בבתו , מבטא את כפיפותו בכך שהוא מוסר ביד החזק פקדון יקר ערך, החלש

שלמה העדיף את מעמדו העדיף . מתחייב מצידו לשמור על שלומה של הבת, לך החזקהמ. אם יפר את תנאי הברית

                                                            
8
מר שם זה נאו" הוא יהיה איש מנוחה) "'א ה"כ( בדברי הימים א 'י ה"על שלמה נאמר עוד פעם אחת איש ע. 5לפירוט עיין הערה  

  .' יהיה שלום בארץ ולכן הוא יבנה את בית ה של שלמהולד ומדובר על כך שבזמנולדוד עוד לפני ששלמה נ

שיעבד אותם לפרעה ואף הגלה את התושבים , הוא אסף את כל כסף ורכוש מצרים, יוסף לא היה קשור במיוחד למצרים, כמנהיג 9

בראשית (מים שהוא בא אל אביו בהתחשב במספר הפע,לעומת זאת למשפחתו וודאי שהיה קשור. ממקום למקום בתוך מצרים

כ הם יכלו לדבר איתו אחרי מות יעקב "ואח, )'ו'  מז פס-לא' בראשית מו פס(נתן לאחיו את ארץ גושן , )מט, מח, לא-מז כט

  ).שמות יח יג(  משה ישב לשפוט את העם-דוגמה .  בקשר למשה אין צורך להאריך בקשרו אל העם ).כא-בראשית נ יז(
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 מעשים המעידים על - 10על מעשה המשפט ובנין המקדש, בהדגישו כי אפילו האימפריה המצרית כפופה לו, בעולם

  . אותם הדברים שהיו עיקר צוואתו של דוד', הקשר של המלך לעם ולה

  ראיית הכשלון באור ספרותי
ומשני הצדדים ,  נמצאים במרכז)'ז', פרקים ו(ינה ספרותית מסודרים פרקי שלמה כך שפרקי המקדש ובית המלך מבח

כשלפעמים , חזרה כמעט אחד לאחד על הנושאים, בשני החלקים, יש. מסופרים שאר הנושאים אודות שלמה

  :ה נפל באותו נושאך משבח את שלמה ובחצי השני אנו רואים ששלמ"בחצי הראשון התנ. מגמתם מתהפכת

  .)א, א"י( ואהבת נשים נכריות רבות )ד"כ', ט( העלאת בת פרעה לביתה -) 'א',ג( חתונת בת פרעה -1

-'א ד"י(ז " הטיית לב שלמה ובניית במות לע- )'ג',ג, שהרי עוד לא נבנה המקדש, בהיתר כמובן(בבמות '  אהבת ה-2

  .)'י

-א"י, א"י(אל שלמה בעקבות הטיית לבבו '  דבר ה- )ד"י-' ה',ג(' לשלמה בעקבות אהבתו את ה'  חלום ה-3

  .)ג"י

שלש פעמים בשנה על המזבח אשר '  הקרבת קרבנות לה- )ו"ט', ג(בירושלים '  הקרבת קרבנות לה-4

  .)ה"כ', ט(' בנה לה

שווא לחזות  בואה של מלכת - )ד"י-'ט',  ה-תיאור שאר חכמתו , ה"כ-ז"ט',  ג-משפט הנשים ( תיאור חכמת שלמה -5

  .)ג"י-'א', י(בחכמת שלמה 

  .)ג"כ', ט( מספר שרי שלמה - )ט"י-'ב', ד( שרי וניצבי שלמה -6

  .)א"כ-'כ', ט( עבדי שלמה מעמים אחרים - )'ד-'א', ה( שלמה מושל בכל הממלכות וכולם עובדים אותו -7

  .)ט"כ-ו"כ', י( סוסי שלמה - )'ו', ה(אורוות שלמה  -8

המתבטא בהגזמה מוחלטת ,  עושר-) 'ג-'ב', ה(כלכלת ביתו וכל הקרב אל שולחנו המתבטא ב,  עושר-9

  .)ט"כ-א"י', בעיקר י(של רכוש 

  .)ד"י-'י', ט( המשך קשרים עם חירם - )ה"כ-ו"ט', ה( קשרים עם חירם מלך צור -10

                                                            
אך נראה שיש חשיבות רבה לסדר שעל פיו כתובים הדברים , מר שהכתובים לא מסודרים לפי סדר המאורעותכמובן שאפשר לו 10

אלא שהסדר המשונה בא , לא בא להגיד שהמקרא פשוט מבולגן ללא סדר" אין מוקדם ומאוחר בתורה"ושהמשפט , ך"בתנ

כ פשוט ולמעשה בתורה הוא "זה הוא לא כן הסובר שהשימוש ב" גם רמב-לפי כל השיטות. (להצביע על משמעות כלשהיא

וגם שאר הפרשנים הסוברים  שאפשר להגיד זאת בכל מקום , מכיוון שהפסוקים אומרים זאת בפירוש, מופיע פעם אחת בלבד

  ).שחכמים רואים צורך בכך
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יטוי להתקדמות  אלא שבחלק הראשון ניתן בזה ב,ראינו שיש חזרה על רוב הנושאים מהחלק הראשון בחלק השני

נשים , כסף וזהב' לא ירבה לו'תוך התעלמות מהסייגים האמורים על המלך ב, ואילו בשני מתואר הכל בגודש מעייף

  . וסוסים

שני . נותרים ללא זכר בחלק השני, שני נושאים חשובים ביותר המוזכרים בחלק הראשון של שלמה, אם נשים לב

שבקבוצת הפרקים הראשונה המקרא משבח בו רבות את ,  המשפטהנושא הראשון הוא: נושאים שבעצם הם אחד

שבחלק הראשון מוזכר מספר , הנושא השני הוא שמחת ורווחת עם ישראל. ואילו בשני הוא נעלם לגמרי, שלמה

במקום : אנו מוצאים בחלק השני מקרים הפוכים, יתירה מכך. וגם הוא נעלם בחלק השני, )'ה',ה'; כ',ד(פעמים 

) עם שתיקה רועמת בקשר לתיפקודו(הוא בונה לעצמו כסא מלכות מפואר ביותר , על כסא המשפטששלמה יושב 

עבדים , אנו מוצאים אותם חיילים, במקום למצוא את בני ישראל יושבים תחת גפנם ותחת תאנתם. )'כ-ח"י', י(

, ישראל באולם המשפטשהרי אם שלמה היה פוגש את עם , שני נושאים אלה קשורים אחד בשני. )ב"כ', ט(ושרים 

מה שגרם , הוא היה רואה את מצב העם לאשורו ולא היה מגיע למצב של שעבוד העם, כמו שציווה עליו דוד אביו

  .לפרוץ מרד ירובעם

בריבוי . )ד, א"י( " נשיו הטו את לבבו-לעת זקנתו "כמו שנאמר , מסיים שלמה בכשלון צורב, בסוף כל התהליכים הללו

נועד ריבוי הנשים להמשיך ולהגדיל , מתחילה. ובו הוא מסיים, תחיל המקרא את פרקי שלמההמופרז של הנשים מ

דחקה אותו , דבר  המבטא לבסוף את העובדה כי העמדת אישיותו העצמית של שלמה בראש, את כוחו המדיני

  .'ומהקשר עם עם ה' מדרך ה

  סיכום
. בצוואת דוד לשלמה' איש'ים שבהם מופיע הכינוי לזיקה שבין שני האופנ, אם כן, חידת נפילתו של שלמה קשורה

מבטאת את ', איש'הסברנו שהמילה . )ט' ב, מלכים א( "כי איש חכם אתה"באמרו ' איש'דוד הוא המכנה את שלמה 

מצמצם דוד את היותו של שלמה , בהשתמשו בביטוי זה. היותו של מושא הדיבור מיוחד בתכונה הנמצאת בו

אך הוא מוסיף את . שהיא החכמה לטפל נכון באנשים שדוד אומר לו לטפל בהם, יימתדוקא לתכונה מסו', איש'

ושם אינו מסייג זאת לתכונה מסויימת הקיימת , "וחזקת והיית לאיש" -כציווי , גם כדרישה' איש'היותו של שלמה 

ו בסיני ובערבות את ברית', אלא הוא מתכוון להתחזקות כללית לקיים את מצוותיו וחוקותיו  של ה, כבר בשלמה

שלמה סמך על חכמתו הרבה .  כל הדברים הנדרשים למלך ישראל-מואב ואת מעורבותו במשפט העם והקשר לעם 

הוא מלך שהולך ' איש'ובמקום להבין כי מלך הנדרש להיות ,  )ב"ע, א"כ, סנהדרין( "אני ארבה ולא אסור"כדי לומר 

לא עמד   כך ב.העמיד את אישיותו הפרטית במרכז', איש'נת ועושה זאת בצורה המאפיי' קשור לעם ה', בדרכי ה

  ".וחזקת והיית לאיש"ולא קיים את מצוות אביו , שלמה בציפיות



 

 

לעולם יהא אדם רך כקנה ואל 
  יהא קשה כארז

  מברגועמית בל

 מזלזלר ובאיש המכועאלעזר ברבי שמעון הפוגש ' על ר, למספרת לנו סיפור הידוע ומוכר לכ, .)דף כ(בתענית ' הגמ

  . מעיון בפרטי המדרש'  כפי שיעלה לנו בעזרת ההסיפורמשמעות ננסה להבין את . בו

  . לעולם יהא אדם רך כקנה ואל יהא קשה כארז: תנו רבנן

, חמור ומטייל על שפת נהרהוהיה רכוב על , מעשה שבא רבי אלעזר ברבי שמעון ממגדל גדור מבית רבו

  . עליו מפני שלמד תורה הרבהוהיתה דעתו גסה , ושמח שמחה גדולה

  . נזדמן לו אדם אחד שהיה מכוער ביותר

  . ולא החזיר לו! שלום עליך רבי: אמר לו

  ? שמא כל בני עירך מכוערין כמותך! כמה מכוער אותו האיש, ריקה: אמר לו

  . אלא לך ואמור לאומן שעשאני כמה מכוער כלי זה שעשית, איני יודע: אמר לו

  , טא ירד מן החמור ונשתטח לפניוכיון שידע בעצמו שח

  ! מחול לי, נעניתי לך: ואמר לו

  . איני מוחל לך עד שתלך לאומן שעשאני ואמור לו כמה מכוער כלי זה שעשית: אמר לו -

  , יצאו בני עירו לקראתו. היה מטייל אחריו עד שהגיע לעירו

  ! מורי מורי, שלום עליך רבי רבי: והיו אומרים לו

  ? ם קורין רבי רבילמי את: אמר להם

  . לזה שמטייל אחריך: אמרו לו -

  .  אל ירבו כמותו בישראל-אם זה רבי : אמר להם

  . כך וכך עשה לי:  אמר להם-? מפני מה: אמרו לו -

  . שאדם גדול בתורה הוא, מחול לו, אף על פי כן: אמרו לו -

  . ובלבד שלא יהא רגיל לעשות כן. בשבילכם הריני מוחל לו: אמר להם

ולפיכך זכה קנה , לעולם יהא אדם רך כקנה ואל יהא קשה כארז: מיד נכנס רבי אלעזר בן רבי שמעון ודרש

   .ליטול הימנה קולמוס לכתוב בו ספר תורה תפילין ומזוזות

  :נקודות שונות הדורשות ביאור והרחבה

ודה הנראית הנק. ש ודרשתו לאירועים שפקדו אותו" יש לברר כיצד מתקשרת מסקנתו של ראב,ראשית  .א

ונקודה זו היא , בתחילת הסיפור' כפי שמעידה הגמ, ש היתה גסות דעתו"בעייתית בהתנהגותו של ראב

במסקנתו הדגש הוא על רכות לעומת קשות ולא על ענווה ושפלות . שהובילה אותו לזלזולו באיש שפגש

  .לעומת גסות
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ם להבנת ש תור"חושות שליוו את ראבהמקום והת, המתאר את הזמן,  סיפור הרקעכמו כן יש להבין כיצד  .ב

ש שהיא היא גרמה לו " שאלה זו נראית כפשוטה שכן הסיפור נובע מעמדתו הנפשית של ראב!?הסיפור

כ נראה כי אין בכך די שכן לשם מטרה זו היה ניתן להסתפק בתיאור כללי "אעפ, כ באיש שפגש"לזלזל כ

מוביל לתחושה כי יש בהם יותר מאשר , לסיפורעיון מדוקדק יותר בכל הפרטים המתוארים כרקע . יותר

  .פתיחה גרידא וכי סביר מאוד כי הבנת פרטים אלו תהווה מפתח להבנת הסיפור כולו

כ חמורה על האיש שפגש ועל החברה "ש להגיע למסקנה כ"מה מוביל את ראב -שאלה נוקבת נוספת היא   .ג

 -ש לאומן שעשאו דורשת עיון "את ראבהמציג עצמו ככלי ומפנה , וכן תשובתו של האיש! ? מגיעהממנ

ש  או שמא היא מנסה לעקור מהשורש את כל ההתייחסות "האם היא מהווה תשובה לשאלתו של ראב

  .שובה זו מהווה מעין תנאי למחילהת, שכן בהמשך, שהובילה לשאלה

מחילה  ?טאת מחילתו של האיש בסיום הסיפורמה מב. נעלה עוד נקודה הטעונה בירור, לסיום חלק זה  .ד

 .ש ודורשת ממנו תיקון" ומאידך שולחת חיצים לראב,שנעשתה בשביל בני העיר מחד

לאחר מכן נעמוד על הקשר . ננסה לבאר את המדרש תוך כדי עמידה על מישורים שונים בהם הסיפור מתקדם

נו קשר זה יוכל להיות פתח להבנת התהליכים שהמדרש מכוון אות. הפנימי המחבר בין המישורים השונים

  .לקראתם

   מגבהות לשפלות-מישור ראשון 
. ש שהעמידה אותו במקום רם ונישא מעל כל"נראה כי מרכזו של הסיפור סובב סביב העמדה הנפשית של ראב

, עיקרו בהבנה כי לומד התורה הנטוע במקום מים, המשמש גם כהשלמה וגמר לתורה שלמד בבית רבוהמשמש גם כהשלמה וגמר לתורה שלמד בבית רבוהמשמש גם כהשלמה וגמר לתורה שלמד בבית רבוהמשמש גם כהשלמה וגמר לתורה שלמד בבית רבו, תיקונו

  . 1 אין הוא נעקר ממקומו-יוון ששורשיו מרובים כ, כ"ואעפ, הינו שפל רוח הנד כקנה

במקביל לכך אנחנו מוצאים את  .  מקום גבוה-מגיע ממגדל ,  מבית רבו-רבי אלעזר ברבי שמעון המגיע ממגדל גדור 

  .  דעתו היתה גסה עליו כתוצאה מהתורה הרבה שלמד-עמדתו הנפשית 

בדומה למים המניחים מקום גבוה ,  והשפלת קומתוש תהליך של הורדת"כתוצאה מתוכחתו של האיש מתחיל ראב

  : והולכים למקום נמוך

ש מוסיף "ראב. ש יורד מהחמור שהיה רכוב עליו ונעמד במישור המקביל ושווה למישור בו ניצב האיש"ראב

  .ומשפיל את קומתו ומשתטח לפניו ובכך מציב את עצמו מתחת לרגלי האיש

 -ש " ציבור תלמידיו של ראב-ש בזכותם של אנשי עירו "המוחל לראב, המשכו של תהליך זה במחילתו של האיש

כלומר באם יסכים לקבל על עצמו לימוד מהאיש שנתפס בעיניו , שלא יהיה רגיל לעשות כן: וזאת בתוספת תנאי

  . כ קטן וריק שעה קודם לכן"כ

                                                            
 מזיזות אין - בו ונושבות באות שבעולם הרוחות כל ואפילו, מרובין ושרשיו מחליף וגזעו מים במקום עומד זה קנה: בגמרא שם  1

 . במקומו הקנה עמד - הרוחות דממו. עמהן ובא הולך אלא, ממקומו אותו
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 - לאומן שעשאו -ה כ יפנה למעל"ש אא"בניגוד להצהרת האיש שלא ימחל לראב, לכאורה, מחילה זאת באה

  . ה"לקב

ש מצליח להעמיד את עצמו בכפיפות "כוונת האיש לבדוק האם ראב. נראה כי כוונת האיש זהה בשני המקרים

בתחילה התנאי היה כפיפות . כפיפות שמשמעותה השפלת קומתו ויכולת להיות נתון לשליטת אחרים, לגורם אחר

ומאידך כפיפות לציבור , אן כפיפות לנותן התורה מצד אחדיש כ. ה ובהמשך כפיפות לאנשי העיר"מוחלטת לקב

  .אותו הוא אמור להדריך וללמד

להשפיל את קומתו ולהקשיב גם למי שנתפס , ש במישור זה היתה יכולתו לקבל וללמוד מכל אדם"תיקונו של ראב

עליה שנבעה אולי מהכרתו ,  אליו היה צורך לעלות-זאת בניגוד ללימוד מרבו .  להיות רך כקנה-בעיניו כקטן ממנו 

  . ש בגדולתו של רבו"של ראב

   מחיצוניות לפנימיות-מישור שני 
  .  והדגשתהחיצוניותבש לאיש נבעה מהסתכלות "הסיפור מדגיש כי פנייתו של ראב

 עיסוקו המרכזי של –תהליך זה של הסקת מסקנות כלליות מתוך מקרה פרטי הינו חלק מרכזי בלימוד התורה 

בירור התובנות העולות , תהליך זה דורש התבוננות רבה של המעיין במקרה הניצב לפניו. סיפורנוש קודם ל"ראב

המשכו של תהליך זה בקביעת . ממנו ושימת דגש על התובנות המרכזיות המשקפות את עיקר הלימוד ממקרה זה

לימודים שהיו נראים פעמים רבות תובנות  ו. העקרונות שיאפשרו את החלת התובנות החדשות על מקרים נוספים

שהיה צורך בעמל רב לחשוף אותם ולגלות כי הם , נסתרים יותר, נדחים לטובת לימודים אחרים, מרכזיים בתחילה

  .מהווים את עומק הלימוד

  .ש לאיש כללה הצגת העובדה ובעקבותיה הסקת שתי מסקנות"פנייתו של ראב

  "!אותו האישכמה מכוער "  -העובדה 

  ."שמא כל בני עירך מכוערין כמותך) 2. ריקה) 1" :עובדה זו הן שתייםהמסקנות המתבקשות מ

   .ש למקד את מבטו פנימה במציאות אותה הוא פוגש"ות על יכולתו החסרה של ראבענראה כי נקודות אלו מצבי

שכנראה היה מאוד חריג , ש להדגיש היא המראה החיצוני של האיש עמו נפגש"העובדה אותה בוחר ראב, ראשית

  . לטובו

 לא דיו שקבע את אופיו ואישיותו של -ש הינן מרחיקות לכת "אליבא דראב, ההשלכות של עובדה זו, בנוסף לכך

  . 2אלא אף העריך את כל בני עירו שהם מכוערין כמותו, האיש על סמך מראהו החצוני

                                                            
ש את בני העיר היתה רק על "ש את האיש היה על אופיו  הפנימי הרי ששיפוטו של ראב"יש לשים לב שבעוד השיפוט של ראב 2

  .המראה שלהם
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התבוננות פשוטה . ורשכן אין אנו מוצאים את נקודת התיקון של מישור זה בסיפ, מישור זה משאיר אותנו בקושי

ש בפנימיות המקרים "אינה מעלה רמז לתיקון התבוננותו של ראב, ש ובתוכן דבריו"בתיאור של  דרשתו של ראב

  . עימם הוא נפגש

  .ש ואחר מכן נשוב לשאלה זו"נדון תחילה בתוכן דרשתו של ראב

   מקשיות לרכות-מישור שלישי 
  .ל הרכות לעומת הקשיותש היא בהכרת הצורך והחשיבות ש"מסקנתו של ראב

התיאור .  ש"בפשטות נראה כי לימוד זה אמור כנגד התנהגותו של האיש ואין לה קשר לאופן התייחסותו של ראב

ש "ש לנוכח ההפצרות הרבות של ראב"היחיד של התנהגות קשה מתואר בחוסר נכונותו של האיש למחול לראב

  .ש"תוכחה גלויה כנגד האיש שסירב למחול לראבואם כן הרי שעיקר הדרשה היא . עצמו ושל בני עירו

ש ותיקונו שלו ולא התנהגותו של "הבנה זו נראית קצת קשה שכן נושא הסיפור כולו הוא התנהגותו של ראב

  .האיש

נראה אם כן לומר כי מישור זה של המעבר מקשיות לרכות מהווה את החוליה המקשרת בין שני המישורים 

   .3הראשונים שהזכרנו

תלמיד חכם עלול .  גדלות וגאווה–עלול לחוש תחושות הפוכות ,  חכם אף שנדרש להיות ענו ושפל רוחתלמיד

  .ולכן רק הוא יכול להורות ולהדריך את הציבור, הוא המבין, להרגיש כי הוא היודע

ץ עלולה להיות לו לרוע, המאפשרת לו להביט בפנימיות התורה  תוך הבנת העיקר והכללים, גדלותו של החכם

דווקא מתוך גובהו של החכם הוא אינו מצליח לראות את . בבואו להתבונן בתכנים הנראים לו פשוטים וזולים

האפשרות היחידה להצליח  לראות את פנימיות הדברים השפלים היא . פנימיותם של הדברים הנמוכים והשפלים

  .לרדת ולבחון אותם בגובה שלהם

רכות שתאפשר לו , כך התלמיד חכם צריך להיות רך,  מבלי שישברכשם שרכותו של הקנה מאפשרת לו להתכופף

ובהיותו רך ושפל יוכל החכם להתבונן בפנימיותם של כל מאורעות המציאות . להיות שפל למרות גדולתו וגובהו

  . וזאת בלי להיפגע מכל הרוחות הנושבות

                                                            
 .ל בסוף נתיב הענווה"הסבר זה מתבסס על דברי המהר 3
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  הפרט והכלל
, ישנו רובד נוסף הקשור לתיקון ושכלול הלימוד, רכי מחילתו תלויה בציבו, ש"ייתכן כי בתשובתו של האיש לראב

. מערכת ציבורית הכוללת בתוכה פרטים שונים, והיא היכולת לראות את הפרט כחלק ממערכת גדולה יותר

יראו כדומים , הסתכלות מעמדה נפשית גבוהה עלולה לגרום לכך שכל הפרטים במערכת הנמוכה והשפלה יותר

אות הסתכלות זו יהיו זלזול בפרט וממילא זלזול במערכת כולה הנדמית כאותו תוצ. וחסרי ייחודיות וחיוניות

תפיסה זו עלולה להוביל גם לתפיסה והבנה חלקית של התורה כתוצאה מחוסר . הפרט הנראה חסר תוכן וצורה

  .היכולת להבחין בתרומה ובתוספת שיש בפרטים השונים

טו גם לפרטים הנמוכים ביותר ולהצליח לראות ולקבל רכותו ושפלותו של האדם הם המאפשרים לו להשפיל מב

נכונים שבעתיים כלפי , דברים אלו הנכונים לכל אדם החפץ להידבק בתורה ובנותנה. מהם המון חיים ואור

היכולת להפיח בכל אדם רוח חיים ולהשקותו . תלמידי חכמים השואפים להנהיג ולהדריך את קהלם באור התורה

גם באלו הנראים כחסרי כל מעלה , אישיותו וכשרונו של כל אחד מקהלם, נת נפשוממעיין החכמה תלוי בהב

  .ויתרון

התבוננות זו של החכם בפנימיותה של כל המציאות תחדש אצלו הכרות וידיעות חדשות שיהיו בבחינת ספר תורה 

  . הנכתב בקולמוס קנה

מקום בו הוא ,  כניסתו לבית מדרשו שלוובפשטות נאמר כי היתה זו, ש"הוא בכניסתו של ראב, שיאו של התיקון

לעולם יהא , כ שלמד וקיים בעצמו באותו היום"ש את הלמוד החשוב כ"ושם דורש ראב, מלמד תורה את קהלו

המזכה אותו בשורשים מרובים ובגזע שאינו , אדם כקנה העומד במקום מים וכתוצאה מכך מתאפשרת רכותו

וזאת , להשפיל את עצמו, נה ללכת ולבא עם כל רוחות שבעולםכתוצאה מתכונות אלו מתאפשר לו לק. מתחלף

  .בלא לזוז ממקומו ובלא להיפגע ולהישבר



 

 

מעשה האברך משה דוד שביקש "
  "לכתוב ספר חידושים גדול

  הרב חיים סבתו מאת"כעפעפי שחר "מתוך

אחר . חדש בתורהסגולה היא ל, והשמחה. שהמתפלל עם הנץ החמה שמח כל היום כולו, השכים והתפלל ותיקין

נטל כמה . כדי שיהיו מזומנים תכף לכשייזקק להם, התפילה הזמין לו חדר לכתיבה והחל מסדר צרכיו לחיבור

שמא עד שיחדד ראשו של עיפרון תישכח סברא , יד בחברושאם יישבר ראשו של אחד ישתמש מ, עפרונות

וכבר התירו הפוסקים לכתוב . ן בכל כוחומזקיקים עיוו, שחידושיו דקים מן הדקים הם, ומחודדת שעלתה בראש

שני , שלושה ארבעה גליונות נייר לבנים גדולים, הביא שתי מחברות. שדבר האבד הם,  תורה בחול המועדיחידוש

ישרטט ליד , שאם יחדש בהלכות ערוגה בכלאיים, וגם מחוגה, מכשיר להידוק דפים, דבק-גלילי נייר, מחק, סרגלים

הניח עפרונות וסרגלים לימינו ומחק לשמאלו ופרש את גליונות . נו וערך כל מה שלפניוישב מול שולח. חידושיו

  . ... הנייר הלבנים על השולחן כמפה

, שמרחיבה את הדעת ומיישבת את הלב, הגיע זמן לסעוד פת של שחרית, אמר. בין כך וכך יצאו שלוש שעות

. אנוח קמעא, כיוון שאכל אמר. ל אחת כמה וכמהבמחבר חיבור ע, ואם בסתם אדם כן. ומצילה את האדם מטעות

וגליונות , וריח הדפוס עולה, והוא עומד ליד הדפוס, ובחלומו. כיוון שנתנמנם חלם. הניח ראשו על הכר ונתנמנם

ואותיות בכתב , ובכל דף ודף אותיות מרובעות. וכל גיליון כפול שמונה דפים, גליונות של נייר נפלטים מן המכונה

י לבאר סוגיית חתיכות של בשר ודג נשוך באלו "ומשולש שסימנו רש, תיות קטנות שעושין סימן להערותואו, י"רש

. משלי אני נוטל, ורומז לפועלים, מנהג בעל בית, והוא חוטף גיליון מן המכונה... ואותיות חצי קולמוס, מציאות

שמצאתי לו ,  להוציאו מן החיבורחידוש זה לוואי שיכולתי. שפתים ישק, חידוש זה נאה, אה, מנענע בראשו

ראתה . ולא כל אדם בקי בנגעים ולא כל אדם בקי במשניות, אלא שפלפול נאה הוא. סתירה ממשנה בנגעים

כל : לקיים מה שנאמר, נעה מעצמה כלפי מטה וכלפי מעלה כדרך שהיה נוהג בתלמודו, אצבעו שהוא מפלפל

: נטל את הגיליון וכתב בראשו. הגיע זמן כתיבה, אמר. וררראה שנתע. נתעורר. פגעה בשולחן. עצמותי תאמרנה

, בחן מה שכתב. שהוא סימן להצלחה, כדי להתחיל בראשי תיבות שם ברוך הוא,  העניינים וחידוש השמעתותיסוד

ולא ניחא לערבבה , ית היאושמעתות לשון ארמ, יינים אין יסודשלענ, שאין המשפט בנוי כראוי, ולא נראה בעיניו

ם בפתיחת "אלא שכבר קדמני הרמב, יכולתי לכתוב יסוד היסודות ועמוד החוכמות, אמר. נטל מחק ומחק. בעברית

, סנטל את הקולמו. ל במסילת ישרים"אלא שכבר קדמני הרמח, ויכולתי לכתוב יסוד החסידות ושורש העבודה, היד

  . נולכשאתיישב בדבר אשלימ, הניח רווח ואמר, ד בראש הגיליון"כתב קוצו של יו

נעה מעצמה כלפי מטה , ראתה אצבעו שהוא מפלפל. החל מפלפל. הגיע זמן לכתוב הקדמה, אמר, ראה כי טוב

כמה טרחן הוא זה שהאריך בהקדמותיו ולא , אי, יאמרו הלומדים, ארוכה? איזו הקדמה אכתוב: אמר. וכלפי מעלה

ויש שמאריכים . ו של ספר אלא בהקדמתוסוף סוף הרבה חכמים יש שאינם מעיינים בגופ, קצרה. ראינו פירותיו

נוטלים , וכיוון שרואים שהאריך. ץ"מאריך אף הוא כנגדם בחזרת הש, ורואה שליח ציבור שמאריכים, בתפילתם

צא ולמד כמה חשובה הקדמה זו לשמים שמעיינים בה ישראל כשמתחטאים . פותחים בהקדמתו ומעיינים, ספר
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ורגש ליבו וחריפות , אלא שבהקדמה מגלה המחבר כוח פיוטו,  ולא עוד.ח וקריאת התורה"לפני קונם בתפילת י

, ועל חילול השם, ומשבץ פסוקים על ירידת הדורות ומיעוט הלומדים, וחורז בשיר קטן, וצחות מכתמו, לשונו

אחרי שקם משנתו ניגש . ... וכדומה, ולחזרת שכינה לציון ובניין בית המקדש, וציפייה לגאולה, ושאלות הזמן

עיין בחידושיו למסכת כתובות וראה שעל דרך הפלפול . נטל כל מחברותיו לידו. הגיע זמן כתיבה: אמר... לשולחנו 

וכל חידושיו שם פלפול וחריפות , שבאותה שנה בא לישיבה רב חריף ועמקן ונתפסו לשיטתו כל בני הישיבה. הם

 דרך סידור הסוגיות הם ואין בהם מן םלפתח מחברתו ליבמות וראה חידושיו שכ. הם ואינם ראויים לחיבור

מצא שחידוש פלוני כבר נכתב . עיין בהם. מצא הערות שכתב על הגיליון במסכת בבא בתרא. החידוש והפלפול

נתן נטע ' והערה מחוכמת על שינוי בגירסה כבר כתבה בהערותיו המאסף הגדול לגירסאות ר, בספר פני יהושע

וראה שרובו , וציא מתוך תיקו כריך של דפים שכתב למסכת בבא קמאה. רבינוביץ בדקדוקי סופרים שעשה

מהיכי תיתי לן , ואם יכתבם משום רבו. ואיך יכתבם על שמו, אלא שהוסיף בהם נופך משלו, שיעורים ששמע מרבו

 כל חידוש, כללו של דבר. וזו הערה שהעיר לי תלמידי החביב לי, שרבו לא יכתוב ספר חידושים בעצמו ויוסיף שם

החל מקמט את מצחו לזכור אלפי חידושים שחידש עשרים וארבע . וחידוש מצא בו טעם לפגם ופסלו לחיבור

ראה שלא עלתה בידו . ולא זכר ולא כלום, ובאחרוניםס ובפוסקים בראשונים "שנים שלמד בישיבה ובכולל בש

ונתלחלחו , השפיל עיניו. ד" יוראה שלא כתב על כל הגיליון אלא קוצו של, הסתכל בעצב בשולחן שלפניו, מאומה

נטל אותם , ם"ס ואת הרמב"סגר את הש. נטל ספרי רבי עקיבא איגר והמנחת חינוך והחזירם לארון. בדמעות

, הניח את מרפקיו על השולחן הריק. הנייר הלבנים והסירם מעל השולחן-גלל את גליונות, והחזירם למקומם

כמה , כמה פירושים פירשתי? סברותי סברותי אנה הלכתן? כםחידושי איי: השעין ראשו עליהם וגעה בבכייה

לילות שלא נתתי תנומה ? עשרים וארבע שנים שלמדתי תורה להיכן הלכו. ואין לי בהם תועלת, חידושים חידשתי

  ? איה יגיעה שיגעתי, איה עמל שעמלתי, איה צער שנצטערתי, ימים שלא משתי מאהלי תורה, לעיני

היה קורא בניגון ערב מזמורי תהילים של דוד המלך עליו , עזרא סימן טוב, כנו הכובסמתוך בכייתו זכר כי ש

אותה שעה . והיה מתענג עליהם, השלום בשבת קודם מנחה בבית הכנסת אחדות ישראל בשכונת מחנה יהודה

וא פעם אחת נזף בעזרא סימן טוב על שבקריאת תהילים שלו מפריע ה. היה הוא לומד גמרא ותוספות בעיון

עכשיו היה הניגון של תהילים שניגן עזרא סימן . ותבע ממנו שינמיך את קולו ויקרא בלחישה, למדנים מתלמודם

היה הוא מסיח דעתו מן . אבל הניגון של תהילים שקרא עזרא לא הניח לו, נתלבט כמה רגעים. טוב מזמזם באוזנו

נטל ספר , אחת ממקומו-לבסוף קם בבת. ביותרהיה מתגבר בו , אדרבה, הניגון והניגון אינו מסיח דעתו ממנו

. ופתח במזמור אלפא ביתא שכתב דוד המלך עליו השלום בשבח התורה, הניחו על השולחן הריק, תהילים קטן

 יוֵעדָֹת נְֹצֵרי ַאְׁשֵרי. 'ה ְּבתֹוַרת ַההְֹלִכים ָדֶרְך ְתִמיֵמי ַאְׁשֵרי: החל מתנענע וקורא בבכייה בניגונו של עזרא סימן טוב

 ְוַאִּביָטה ֵעיַני ַּגללפסוק , כשהגיע לאות גימל. והמשיך וקרא. ָהָלכּו ִּבְדָרָכיו ַעְוָלה ָפֲעלּו לֹא ַאף .ִיְדְרׁשּוהּו ֵלב ְּבָכל

: ר ושנהחז. והיה הפסוק מתוק בעיניו. ִמּתֹוָרֶתָך ִנְפָלאֹות ְוַאִּביָטה ֵעיַני ַּגל, עלה בו הניגון מעצמו, ִמּתֹוָרֶתָך ִנְפָלאֹות

ובכל פעם ופעם נתלהטו פניו . ִמּתֹוָרֶתָך ִנְפָלאֹות ְוַאִּביָטה ֵעיַני ַּגל: חזר ושילש. ִמּתֹוָרֶתָך ִנְפָלאֹות ְוַאִּביָטה ֵעיַני ַּגל

וזב את לא היה ע, ִמְצֹוֶתיָך ִמֶּמִּני ַּתְסֵּתר ַאל ָבָאֶרץ ָאנִֹכי ֵּגר, ואלמלא גררו פסוק. עד שרתת כל גופו, בדבקות יתר

  . הפסוק הקודם

: על שתמה על עצמו, ובכל פסוק ופסוק טעם טעמים חדשים שלא טעם מעולם. כך המשיך פסוק אחר פסוק

נשק לספר תהילים הקטן בחיבה , גמר מזמור אלפא ביתא כולו. לא ראיתים מימי, פסוקים אלה מנין באו לכאן

מאימתי : במסכת ברכות ושנה בניגון של משניותפתח . נטל משניות עם פירוש הברטנורא. והניחו על השולחן

: וברטנורא. עד סוף האשמורה הראשונה, משה שהכהנים נכנסים לאכול בתרומתן, קורין את שמע בערבין

מאימתי קורין את שמע : המשיך ושנה. שהלילה נחלק לשלוש משמרות, שליש ראשון של לילה, אשמורה ראשונה
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משניות אלו מנין באו : אמר. ילות המשנה בעיניו כשם שלא האירו מעולםוהאירו מ. ופירש בברטנורא, בשחרית

ד שידעו בעל וחזר עליו כמה פעמים ע, ך כל הפרקהמשי. חזר ושנה המשניות כלשונן עם פירוש הברטנורא? לכאן

תנא היכא : זכר שהגמרא מקשה. כמו שעושים הילדים, מאימתי עד סוף הפרק. סגר את הספר ובחן את עצמו. פה

פתח מסכת ברכות ולמד בשמחה את הדף הראשון , ס קטן והניחו לפניו"הלך לספרייה ונטל ש, קאי דקתני מאימתי

ד "הביא את ספרי הי. י"ם נחלק על רש"וידע שהרמב, י על וכל הנאכלים ליום אחד"ראה פירושו של רש. י"עם רש

הושיטה ידו את . תחוורה לו מעולםי שלא נונתחוורה לו כפ, ם"עיין בהלכה ברמב. ם ושם לימינו"החזקה של הרמב

. הציץ במנחת חינוך במצוות קריאת שמע, גר לראות מה חידש בסוגיהה ופתחה ספר חידושי רבי עקיבא איצמע

פתאום . ושמח בתורה כפי שלא שמח מימיו, באו לפניו ספרי ראשונים ואחרונים והיו חידושיהם מתוקים בעיניו

ם חידושים שחידש וכל אותן סוגיות שביאר כל אותן שנים וכולם היו מאירים צפו ועלו לפניו מעצמם כל אות

כמה שמחה נתמלאת , כמה צער נצטערת בי, זכור אתה כמה יגיעות נתייגעת בי, וכל אחד אומר לו, ושמחים

   . כשחידשת חידוש זה


