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ולהמתיק מתוך התבוננות בעמדתו ביחס לשאלות היסודיות ביותר :שאלות כמטרת הבריאה ,כדמות האדם
שקודם החטא ,כיחס לבחירה החופשית ,לרגשות ולכל מה שאנו מחשיבים כאנושי ,אנושי מדי להבנת המחבר
ברמב"ן.

אגדות הצדקה מזוויות ראיה כלכליות | מיכאל ישראל

23

הגבאי המתגונן מפני חשדותיהם של בני הקהילה ,היתום המבקש לעבור מהצד המקבל לצד הנותן ,הקבצן
המתמודד עם תקנות חז"ל ורב הקהילה המנסה לרצות את כולם .הצצה לנקודות המבט של הצדדים השונים סביב
הצדקה לעניים ,בהשראת הסוגיות ההלכתיות-אגדיות בנושא ,במסכת בבא בתרא.
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ציוויו הראשונים של האלוהים אל האדם הם "פרו ורבו" וברית המילה .המחבר מבקש לציירם כשני שלבים
בהתפתחות דמות האדם :הולדת הילד היא מעשה שיש בו הן מן ההקרבה והן מן המימוש העצמי – שלו ,ושל
האדם בכלל .הציווי הראשון מכונן את האדם כבריאה מיוחדת שייחודה הוא המשכיות הדורות מתוך הקרבה
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האדם .בהמשך מוצא המחבר את שתי הקומות הללו בשפת האדם ,ב'מילתו' .גם פדיון הבן מואר באור חדש כחלק
מתהליך זה.
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מהו השלטון האידיאלי לפי התורה? האמנם משטר מלוכני הוא הרצוי ביותר בעיני הקב"ה? לשאלות אלו מנסה
משה למצוא תשובות בדברי רבותינו לאורך הדורות .לאחר סקירת המקורות שמציג התנ"ך ניגש הוא להתעמק
במחלוקת התנאים המשולשת – משיטת ר' נהוראי המתנגד לשלטון מלוכני ]ואולי אף יותר מכך[ ,דרך שיטת ר'
יהודה – לו הוא מקדיש פרק בפני עצמו ,עד שיטת ר' יוסי הסובר שמינוי מלך מצווה היא .דיונו בשיטות
הראשונים נע בין חשיפת גישות הרואות במלכות אדם על חברו הכרח בל יגונה ,מלך כלויתן המטיל אימתו על דגי
הים ,ובין הצגת גישות הרואות בה אידאל וכלי להגשמת ערכים ומטרות תורניות ,מלך כמשיח בית דוד.
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הביטוי הכה ידוע לעיתים נותר לא ברור דווקא בשל פרסומו הרב .אורן לוקח את הדין אותו טבע שמואל
]האמורא[ ומנסה להתחקות אחר טעמו לאור שיטות הראשונים השונות .הגישות השונות ]שבע במספר[ אותן
מציג המחבר חלוקות בניהן ביחס לשאלה מנין שואב ויונק המלך את כוחו כאשר בצד אחד עומדת הסכמת העם
ובאחר רצון והחלטת התורה .בחלקו השני של המאמר מנתח אורן ביסודיות את שיטת הרמב"ם במקור כוחו של
השלטון.
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מהי מידת האמון אותה עלינו לתת ,כקוראים ,בידיעות המגיעות אלינו מכלי התקשורת השונים? היש בתורתנו
הקדושה והנצחית עקרונות מהם נוכל לדלות תשובה לשאלה זו? חיים מבקש להציע שכן .דרך עיון בסוגיית נוגע
בעדות ,מבקש הוא ללמוד עקרונות כלליים ביחס לשאלות מעין אלו.
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פתיחה
בשעה טובה אנו שמחים להגיש לפניכם ,אנשי הישיבה ,את השלישון הראשון לשנה זו ,רביעי במספר – והפעם
באריזה נאה ומשובחת יותר .כלי המחזיק טובה.
חלק מרכזי משלישון זה תופס לו שער מדינה וחברה ,פרי עטם של אנשי חבורת הלכות מדינה .חבורה זו,
המורכבת ממספר לומדים ,בהשראתו של הרב עידו רכניץ ,הוקמה השנה ,והיא עושה כעת את צעדיה הראשונים.
אנו שמחים ,ורואים בכך חלק מרכזי מהגשמת המטרות אותן הצבנו לעצמנו ,להיות להם כפה וכבית בו יוכלו
לשתף את שאר קהילת הישיבה בפירותיהם.
אם כבר הזכרנו את מטרתנו ,אדבר בכך עוד מעט .לעיתים נוטים להדגיש את ערכה של היצירה ,ואת ראיית כתב
העת ככלי העוזר בהנבעתה .לצד חשיבותה של היצירה לכשעצמה ,לשלישון מטרה נוספת ,מרכזית יותר בעיני,
והיא עזרה בפיתוח יכולות חקר וכתיבה משמעותיות .מובטחני כי אדם שיקפיד לפרסם כשני מאמרים בשנה בהם
למשל יברר שאלות להלכה ,ויכתוב את דעתו המנומקת והמבוססת ,כיד ה' הטובה עליו ,ישפר את יכולותיו
בתחומי החקר ,הלימוד ,ובעיקר הכתיבה ,בצורה משמעותית.
לצד ראיית השלישון כבית גידול ,המזמין כותבים צעירים לצבור ניסיון משמעותי ופורה בחקר וכתיבה ,אנו
מקווים שהוא יהיה גם בית חם ומזמין לכותבים ותיקים יותר ,שיראו בו אפיק נוסף לשיתוף קהילת הישיבה
בתורתם .כותב שכזה ,לו אנו מודים מקרב לב ,הוא הרב אלקנה שרלו .מאמרו המתפרסם בגיליון זה הוא המאמר
הרביעי ,ואיתו הוא משלים מאזן מושלם של ארבע מארבע .ננצל את ההזדמנות להזמין ולקרוא לכותבים ותיקים
נוספים שכאלו ,בני קהילת ירוחם ,לראות בנו פה שכזה.
חידוש נוסף בשלישון זה ,הוא המדור במת אורח בו מתארח הפעם הרב אלחנן ניר ,ר"מ בישיבת שיח ,משורר,
ועורך ספרות של מוסף שבת במקור ראשון .תודה חמה גם לו על מאמר זה ,המהווה פרק מספר העתיד לצאת
לאור בעזה"י.
לבסוף ,נזמין את אנשי הישיבה ,הן הותיקים ,והן הצעירים ,להצטרף לשלישון הבא העתיד לצאת בע"ה בסוף זמן
חורף .בני שיעור ד' ,ששבו לחבוש בימים האחרונים את ספסלי בית המדרש ,ראו הזמנה זו כאישית.
בתפילה להארת פנים,
המערכת

המילה " אח " כמילה -מנחה בתנ " ך
הרב אלקנה שרלו
פתיחה
במאמר זה נבקש ללמוד רעיון תוכני מקראי תוך שימוש בכלי ספרותי-פרשני ראשון במעלה" :מילה מנחה" .נקדיש
כמה שורות להגדרת אמצעי ידוע זה.
"מילה מנחה" נחשבת לאחד מהאמצעים הספרותיים המשמעותיים בלימוד המקרא .כוונתנו הפשוטה ביותר היא
למילה שמושכת את תשומת לבו של הקורא ,בשל חזרה עליה שוב ושוב או בשל ייחודה ,ותשומת הלב למילה זו
מנחה את הקורא להבין טוב יותר את האמור בקטע שלפניו.
כך מגדיר את עקרון "המילה המנחה" מרטין בובר )שנחשב להוגה הראשון שפענח ושכלל את עיקרון המילה
המנחה בלימוד הטקסט המקראי(:
"בשם מילה מנחה מציינים אנו מילה או שורש לשוני ,החוזרים בתוך טקסט או רצף טקסטים או מסכת
טקסטים חזרה רבת משמעות .המתחקה על חזרות אלה – משמעות אחת של הטקסטים מתפענחת או
מתבהרת לפניו ,או מכל מקום – מתגלית לו ביתר שאת .חזרה זו כאמור אינה מחויבת דווקא להיות של
אותה מילה ממש ,אלא גם של שורש המילה החוזר ונשנה .אדרבה ,עצם השוני של המילים עשוי לעיתים
קרובות הגביר את כלל הפעולה הדינאמית של החזרה"

מבחינת בובר ,ה"מילה המנחה" מוסיפה ,חוץ מלערך האסטטי של הטקסט ,גם ערך הבעתי מיוחד – "בשורה
שצריכה לבוא על גילויה" .כך מטילה ה"מילה המנחה" מקצב של משמעות בטקסט ,מבלי לפגוע בעיצובו הסיפורי.
בעזרת ה"מילה המנחה" רעיון הסיפור מתבהר מתוך הסיפור עצמו )ולא בעזרת לקח כ"מוסר השכל" מפורש(.
כאמור" ,מילה מנחה" יכולה להתייחד בפרשייה אחת ,אך יכולה גם לקשור בין פרשיות שונות הסמוכות זו לזו או
אף רחוקות זו מזו .ניתן לקבוע שלוש שאלות הראויות לתשומת לב בבואנו לחפש ולהגדיר "מילה מנחה":
א.

מה מידת השכיחות של המילה החוזרת במקרא כולו?

ב.

מה מידת השכיחות של המילה בתוך הטקסט הנדון?

ג.

מה מידת הקרבה בין המילים מבחינת מקומן בטקסט הנדון?

לאור קביעת שלושת עניינים אלו ניתן לטעון ,שכדי שמילה תיחשב ל"מילה מנחה" הרי שככל שהמילה שכיחה
יותר במקרא כולו חייבת היא להופיע בצפיפות רבה יותר בטקסט הנדון; ואילו ככל שהיא נדירה יותר יכולות
הופעותיה בטקסט להיות דלילות יותר.
אמנם יש להיות מודעים לכך שישנה אי-בהירות ביישום עיקרון ה"מילה המנחה" ככלי פרשני .שהרי הקורא הוא זה
שמוצא את "המשמעות המיוחדת" של החזרה על המלה בסיפור ,ורק אז ,הוא יכול להגדיר את החזרה המיוחדת
כחזרה על "מלה מנחה" .במובן זה ,המשמעות שמעניק הקורא לתופעה הספרותית קודמת לעצם אפיון התופעה
בטקסט.
על כן ,אפשר להציע כמה "סייגים" לאפשריות הבלתי מוגבלות של מציאת מילים מנחות:
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אפקט ההזרה  -ביטוי נדיר או שכיח בהופעה מיוחדת שמזכיר ומחזיר את הקורא לטקסט אחר .כמו"כ -
משחקי מילים ,הימנעות מכוונת משימוש במילה במקום שדווקא מצופה שתהיה ,מספר גבוהה של
הופעות ,הופעות במקומות מרכזיים ועוד.
אין ה"מילה המנחה" יכולה לשמש ראיה בלעדית למשמעות הטקסט .היא כלי עזר מכוון ,מבליט ומנחה.
ישנו מדרג בחזרות של מילים מנחות ,וצריך להשתמש בהגיון על מנת לקבוע שלא מכל חזרה ניתן
ללמוד על "מילה מנחה" ,ושלא לכל המילים המנחות מעמד זהה.
ישנם כאלו שעמדו על כך שהמילה המנחה חוזרת בקטע המוגדר בכפולות של .7-
לאור דברים אלו ניגש לבחון וליישם את עיקרון המילה המנחה בהופעות המילה "אח" בפרשיות שונות במקרא.

"אח"
ראשית ,ההתמקדות במילה "אח" כ"מילה מנחה" זוקקת הסבר .שהרי המילה "אח" היא מילה "רגילה" לחלוטין,
ונמצאת במקרא )על הופעותיה השונות( למעלה מ 600-פעמים .אם כן ,כיצד יכולה מילה כזאת לשמש כ"מילה
מנחה" לאור האמור לעיל? אלא ,שבהתאם לעקרונות  -אם אמנם החזרה על המילה "אח" ניכרת וצדה את עין
הקורא ,ובנוסף ,נדמה שאותה מילה תרים תרומה בעלת משקל להבנת המבנה או המשמעות של אותה יחידה ,הרי
שיש על מה לסמוך ולהחשיב גם מילה רגילה כ"אח" כמילה מנחה.

פרשיית רצח הבל ע"י קין ,בראשית ד'
הפעם הראשונה שבמערכת יחסים בין אדם לאדם משתמשים במילה "אח" היא בפרשיית קין והבל ,האחים
הראשונים של האנושות .וכבר עמדו על כך רבים שהמילה "אח" בפרשייה זו היא מילה מנחה .כיון שפרשייה זו
תשמש אותנו כמצע להמשך הדברים נציג אותה:
יש ֶאת ה'ַ .ו ּתֹסֶ ף לָ לֶ ֶדת ֶאת ָא ִחיו ֶאת הָ בֶ ל,
וְ הָ ָא ָדם י ַָדע ֶאת חַ ּוָה ִא ְ ׁש ּתוֹ ו ּ ַַתהַ ר ו ּ ֵַתלֶ ד ֶאת ַקיִןַ ,ו ּתֹאמֶ ר ָקנִ י ִתי ִא ׁ
הוא
ַוי ְִהי הֶ בֶ ל ר ֵֹעה צֹאן וְ ַקיִן הָ יָה עֹבֵ ד אֲ ָד ָמהַ .וי ְִהי ִמ ֵּקץ י ִָמים ַויָּבֵ א ַקיִן ִמ ּ ְפ ִרי הָ אֲ ָד ָמה ִמנְ חָ ה לַ ה' .וְ הֶ בֶ ל הֵ ִביא גַם ּ
לו
ִמ ְ ּבכֹרוֹ ת צֹאנוֹ ּומֵ חֶ ְלבֵ הֶ ןַ ,ויּ ׁ ַ
ִשע ה' ֶאל הֶ בֶ ל וְ ֶאל ִמנְ חָ תוֹ  .וְ ֶאל ַקיִן וְ ֶאל ִמנְ חָ תוֹ לֹא ָׁש ָעהַ ,ויִּחַ ר ְל ַקיִן ְמאֹד ַויּ ּ ְִפ ּ
לו פָ נ ָ
יטיב לַ ּפֶ ַתח חַ ּ ָטאת
יטיב ְ ׂש ֵאת וְ ִאם לֹא ֵת ִ
ֶיך .הֲלוֹ א ִאם ּ ֵת ִ
ּפָ נָיוַ .ויֹּאמֶ ר ה' ֶאל ָקיִן ,לָ ּ ָמה חָ ָרה לָ ְך וְ לָ ּ ָמה נ ְָפ ּ
רֹבֵ ץ ,וְ ֵאלֶ ָ
וקתוֹ וְ ַא ּ ָתה ִּת ְמ ָׁשל ּבוֹ ַ .ויֹּאמֶ ר ַקיִן ֶאל הֶ בֶ ל ָא ִחיוַ ,וי ְִהי ִ ּב ְהיוֹ ָתם ּ ַב ּ ָׂש ֶדה ַויּ ָָקם ַקיִ ן ֶאל הֶ בֶ ל ָא ִחיו
יך ְּת ׁש ּ ָ
ֵהוַ .ויֹּאמֶ ר ה' ֶאל ַקיִן ֵאי הֶ בֶ ל ָא ִח ָ
ית ,קוֹ ל ְ ּדמֵ י ָא ִח ָ
יך
ֲשֹמֵ ר ָא ִחי ָאנ ִֹכיַ .ויֹּאמֶ ר מֶ ה ָע ִ ׂש ָ
ֹאמר לֹא י ַָד ְע ִּתי ה ׁ
יךַ ,ויּ ֶ
ַויַּהַ ְרג ּ
ָ
ָ
שר ּפָ ְצ ָתה ֶאת ּ ִפיהָ לָ ַקחַ ת ֶאת ְ ּדמֵ י ָא ִחיך ִמיּ ֶָדך...
רור ָא ּ ָתה ִמן הָ אֲ ָד ָמה אֲ ׁ ֶ
צֹעֲ ִקים ֵאלַ י ִמן הָ אֲ ָד ָמה .וְ ַע ּ ָתה ָא ּ
)בראשית ד' ,א-יא(

כמה דברים בולטים לעין בהצגת המילה "אח" כ"מילה מנחה" בפרשייה זו .המילה השכיחה חוזרת בקטע כולו 7
פעמים ,ו 6-פעמים בצפיפות ניכרת )בארבעה פסוקים רצופים( .לא זאת אף זאת – ברוב הופעותיה בפרשייה,
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הייחוס "אח" מיותר לגמרי ,שהרי כבר מהפסוק הראשון אנו יודעים שהבל הוא האח של קין .1נדמה שדי בשתי
עובדות אלו ,המצביעות על הנכחת המילה "אח" באופן מיוחד בקטע ,על מנת לאפיין את מילה "אח" בפרשייה זו
כ"מילה מנחה".
אם אכן המילה "אח" משמשת כמילת מפתח בפרשייה ,הרי שהיא נותנת בידנו כלי להעריך את עוצמת המסר
הטמון בפרשייה .ומהו המסר? נראה שהמקרא רומז לנו להתבונן היטב במערכת היחסים בין שתי הדמויות ,ולגלות
את הביקורת הקשה על קין .לא רק רצח יש כאן ,אלא רצח אח בדווקא! אנו כקוראים מונחים לשים לב לפער
המזעזע שבין היותו של הבל אח של קין ,לבין ההתנהגות של קין כלפי אחיו .קין בפירוש אינו מתנהג כפי שראוי
שאח ינהג עם אחיו.2
נדמה שבאופן זה זיהוי ה"מילה המנחה" חובר למשמעות הטמונה בסיפור ,ומטילה "מקצב של משמעות" בטקסט
מבלי לפגוע בעיצובו הסיפורי .באמצעות המילה "אח" בסיפור קין והבל נרמז לנו ,כי הדבר המחריד והחמור בכל
המאורע הוא ,שמדובר כאן ברצח אח .וכיון שכל בני האדם ,לפי תפיסת המקרא ,צאצאים הם של זוג אנשים אחד,
הרי שכל בני האדם אחים הם זה לזה ,כמו שנאמר" :ומיד האדם ,מיד איש אחיו ,אדרוש את נפש האדם" )בראשית ט',

ה( .כלומר כל רצח הוא במובן זה רצח אח.3
לאחר שייצבנו את המילה "אח" כ"מילה מנחה" בפרשיית קין והבל ,נפנה לפרשיות נוספות במקרא ,שגם בהם
נדמה שהמילה "אח" משמשת כ"כמילה מנחה" .טענתנו תהיה – שהמילה "אח" לא משמשת רק כ"מילה מנחה"
נקודתית ,אלא יוצרת זיקה וקשר לסיפור היסוד קין והבל ,ותורמת כך משמעות נוספת לפרשיות בהן היא נוכחת.

פרשיית יוסף ואחיו ,בראשית ל"ז
כידוע ,ספר בראשית כולו מספר סיפורים של אחים ,ונדמה שלא נהיה רחוקים מהאמת אם נטען שיחסי האחווה
בין אחים )ואף בין אחיות( הם "ציר מנחה" בספר כולו .אולם מכל סיפורי האחים בספר בראשית מתבלט סיפור
יוסף ואחיו ,ואחד האמצעים העוזרים לשים לב לכך הוא "המילה המנחה" – "אח".
ברצף סיפורי יוסף נמצא את המילה "אח" על הטיותיה השונות כ 60-פעמים )!( .4נשלח את הקורא לקרוא את
הפרשיות בפנים התורה שכן לא נוכל לסקור כאן את כל ההופעות ,אולם נדגיש שתי נקודות:

1

והאמת היא שגם בפסוק הראשון יחוס זה מיותר ,שהרי המקרא מלמדנו שחוה ילדה הן את קין והן את הבל .כמו"כ לאורך כל
הפרשה הבל הוא האח של קין ולא הפוך .עובדה זו תתברר כמשמעותית כשנעלה את מסר הסיפור.

2

עוד נציין שבארבע ההופעות הראשונות נזכרים יחד גם "הבל" וגם "אחיו" \ "אחיך" ואילו בשלוש ההופעות האחרונות נזכר
אָחי אָנ ִֹכי" .הנה כי כן,
הייחוס "אחי" \ "אחיך" לבדו .מיוחדת ומובלטת היא ההופעה של הייחוס "אח" בפי קין עצמו – " ֲהשׁ ֵֹמר ִ
קין מודע להיות הבל אחיו ,ולהיותו אמור לשמור עליו...

 3הדבר בא לידי ביטוי בצורה מעניינת במשנה סנהדרין פרק ד' משנה ה.
 4כעשירית מכל הופעות מילה זו בתנ"ך כולו .ראוי לציין שגם בפרק ל"ח – סיפור יהודה ותמר – המשובץ בתוך מחזור סיפורי יוסף
ואחיו ,המילה "אח" מופיעה באופן ניכר.
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 (1בפרק ל"ז ,פרק פתיחת הסיפור ,נמצאות  7) 21כפול  (3הופעות של המילה "אח" בצפיפות שמעלה את
האפשרות שמדובר ב"מילה מנחה" .גם בסיפור זה כבסיפור קין והבל השימוש במילה "אח" בא לרמוז על
היפוך היחס – רמיזה אירונית :לפנינו מערכת יחסים של אחים ,אך מה גדול הפער בין המצופה והראוי לבין
מה שקורה בפועל .בסיפור יוסף ואחיו היפוך ההתנהגות היא הדדית – יוסף והאחים לא מתנהגים כאחים,
לא יוסף כלפי אחיו ולא האחים כלפי יוסף .על גבי המילה "אח" כ"מילת מנחה" בפרשייה זו ,נוכל למצוא את
הקישור לסיפור קין והבל ,על כל המשמעויות הנלוות לכך .5
 (2בסקירה מרפרפת על מחזור סיפורי יוסף ואחיו מתגלה שהמילה "אח" למרות נוכחותה המרשימה בסיפור
כולו ,עולה על הבמה בתחילת הסיפור – פרק ל"ז ,נמצאת באופן מובהק במפגש הראשון בין יוסף לאחיו
במצרים – פרק מ"ב ,יורדת בנוכחותה בפרקים מ"ג-מ"ד ,ושבה בפרק מ"ה וסוף פרק נ' .ייתכן אם כן,
שתשומת הלב להימצאות המילה "אח" מלווה אותנו במסע הארוך שיוסף והאחים עוברים  -ממצב של
שנאה )פרק ל"ז( וניכור ביחסיהם )פרק מ"ב( כאשר המילה אח מודגשת מאוד בצידה האירוני ,למצב של
התעלמות וריחוק )פרקים מ"ג-מ"ד( בו יש ירידה בהופעת המילה "אח" ,ועד למצב של תיקון )פרק מ"ה ואילך(

כאשר המילה "אח" שבה לבטא את תפקידה המקורי והראוי ,לציון יחסי אחווה ושלום.

פרשיית אמנון ותמר ,שמואל ב' י"ג
פרשייה נוספת שההתמקדות במילה "אח" מנחה את קריאתה היא פרשיית אונס תמר ע"י אמנון .גם בפרשיה זו
כבשתי הפרשיות הקודמות השימוש במילה "אח" הוא אירוני וצורם לאזניים – שכן אח לא אמור לעשות לאחותו
מה שאמנון עשה לתמר.
בפרשייה עצמה נמצאות  21הופעות ) 7כפול  (3של הטיות המילה "אח" ,הטיות שעל פניהן רובן מיותרות לגמרי
)והקורא מתבקש לקרוא את הפסוקים בפנים התנ"ך ,ולשים לב למילה "אח"(.
גם על פרשייה זו נעיר שתי הערות רלוונטיות לענייננו:
 (1בפרשיית אמנון ותמר שוב אנו נפגשים עם המילה "אח" שנוכחת מאוד בתחילת הסיפור ,נעלמת ברגע
הדרמטי הנורא של האונס ,ושבה להופיע כאשר אבשלום ,אח תמר ,נכנס לתמונה .אולי התנ"ך בעצמו לא
יכול לכנות "אח" )ואפילו לא באירוניה( מי שמענה את אחותו ברגע המעשה הנורא...
ישי ָא ִח ְ
 (2נשים לב במיוחד לפסוק כַ " :ויֹּאמֶ ר ֵאלֶ יהָ ַא ְב ָׁשלוֹ ם ָא ִחיהָ הַ אֲ ִמינוֹ ן ָא ִח ְ
יך
חו ִתי הַ ח ֲִר ִ ׁ
יך הָ יָה ִע ּ ָמ ְך וְ ַע ּ ָתה אֲ ֹ
יתי ֶאת ִל ֵּב ְך לַ ָ ּדבָ ר הַ ז ֶּה ,ו ּ ֵַת ֶׁשב ּ ָת ָמר וְ ׁש ֵֹמ ָמה ֵּבית ַא ְב ָׁשלוֹ ם ָא ִחיהָ " .לא פחות מחמש הופעות שונות
הוא ַאל ּ ָת ִ ׁש ִ
ּ

של המילה "אח" בפסוק אחד! נדמה שיש בפסוק זה להעיד על ההתייחסות הנדרשת למילה "אח" בכל
הסיפור.

5

יש להעיר שהקישור בין הסיפורים אינו מבוסס רק על המילה המנחה ,ובכך חוברים אנו לאחד מהסייגים שהזכרנו לעיל – שלא
על המילה המנחה לבדה תועמד משמעות הסיפור ,או קישורו .בין סיפור קין והבל לסיפור יוסף ואחיו ניתן למצוא קשרים
ברבדים נוספים – כמו מידת הקנאה המשותפת ,מוטיב רעיית הצאן ,הנדודים והרעב שבאו כעונש מהסיפור ועוד ,אך אין זה
מענייננו כעת.
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וחי אחיך עמך ,נחמיה ה'
הפרשייה הרביעית והאחרונה שנעסוק בה היא פרשיית התיקון החברתי שמחולל נחמיה בפרק ה' בספרו .בפרק
מתוארת הפגנה חברתית של השכבות החלשות ביהודה נגד האליטות .נחמיה הפחה נדרש לתיקון ,והוא עושה זאת
כפי שרק נחמיה יודע לעשות .למרות השוני שבין סיפור זה לשלושת הסיפורים הקודמים )שנעמוד עליו בהמשך(,
גם בו אני מבקש לראות את המילה "אח" כ"מילה מנחה" טעונת משמעות .בסיפור נמצא  7הופעות של המילה
ְהודים) "...את ההמשך יקרא
שיהֶ ם ְ ּגדוֹ לָ ה ֶאל אֲ חֵ יהֶ ם הַ יּ ּ ִ
"אח" להטיותיה ,החל מהפסוק הראשון" :ו ְַּת ִהי צַ עֲ ַקת הָ ָעם ּונְ ׁ ֵ
הקורא בפנים התנ"ך(
השוני בין סיפור זה לשלושת הקודמים ברור – ראשית ,לא מדובר באחים ביולוגיים .שנית ,לא מדובר במעשה חד
פעמי וברור של שנאה )רצח ,מכירה לעבד ואונס( אלא מצב חברתי מקולקל .ואעפ"כ ברצוני להציג את הזיקה בין
הפרשיות בעזרת המפתח שבררנו – המילה "אח".
לשם מה מופיעה המילה "אח" בסיפור נחמיה? ניתן להעלות את הרעיון שהסיפור קורא לנו מבין השורות לשים
לב למידת הסולידאריות המתבקשת בחברה היהודית ,רגש האחווה .כל ישראל אחים זה לזה וערבים זה לזה .לאור
הפרשיות המקראיות הקודמות שהציגו יחסים מקולקלים בין אחים ,מציג נחמיה בספרו את סוד הקיום " -וחי
אחיך עמך".
לא בכדי בחרתי דווקא בכותרת זו – "וחי אחיך עמך" – על מנת לבטא את האמור בנחמיה .הפסוק "וחי אחיך
עמך" לקוח מספר ויקרא פרק כ"ה ,מרצף דיני "כי ימוך אחיך" שלאחר דיני שמיטה ויובל .בפרק זה מחנכת אותנו
התורה לדאוג לאח שמך ומתמוטט .כבר אין אנו מתפלאים למצוא את המילה השכיחה כל כך "אח" דווקא
בפסוקים אלו:

(1

יש ֶאת ָא ִחיו) .ויקרא כ"ה ,יד(
נו ִא ׁ
ית ָך אוֹ ָקנֹה ִמיַּד עֲ ִמ ֶ
רו ִמ ְמ ָּכר לַ עֲ ִמ ֶ
ית ָך ַאל ּתוֹ ּ
וְ ִכי ִת ְמ ְ ּכ ּ

(2

ִ ּכי י ּ ְ
ָמוך ָא ִח ָ
ומכַ ר מֵ אֲ חֻ ז ָּתוֹ ּובָ א גֹאֲ לוֹ הַ ָּקרֹב אֵ לָ יו וְ גָ ַאל ֵאת ִמ ְמ ּ ַכר ָא ִחיו) .שם כה(
יך ּ ָ

(3

וְ ִכי י ּ ְ
ָמוך ָא ִח ָ
תו ָׁשב וָחַ י ִע ּ ָמ ְך) .שם לה(
ומ ָטה יָדוֹ ִע ּ ָמ ְך וְ הֶ ֱחז ְַק ּ ָת ּבוֹ ּגֵר וְ ֹ
יך ּ ָ

(4

את מֵ אֱ לֹהֶ ָ
יך ,וְ חֵ י ָא ִח ָ
יך ִע ּ ָמ ְך) .שם לו(
ֶש ְך וְ ַת ְר ִ ּבית וְ י ֵָר ָ
ַאל ִּת ַּקח מֵ ִא ּתוֹ נ ׁ ֶ

(5

וְ ִכי י ּ ְ
ָמוך ָא ִח ָ
יך ִע ּ ָמ ְך וְ נִ ְמ ּ ַכר לָ ְך לֹא ַתעֲ בֹד ּבוֹ עֲ ב ַֹדת ָעבֶ ד) .שם לט(

(6

יש ְ ּב ָא ִחיו לֹא ִת ְר ֶ ּדה בוֹ ְ ּבפָ ֶר ְך) .שם מו(
ִש ָר ֵאל ִא ׁ
ובאַ חֵ יכֶ ם ְ ּבנֵי י ְ ׂ
ְּ

(7

ומ ְך ָא ִח ָ
יך ִע ּמוֹ )שם מז(
תו ָׁשב ִע ּ ָמ ְך ּ ָ
וְ ִכי ַת ּ ִ ׂשיג יַד ּגֵר וְ ֹ

(8

ַאח ֲֵרי נִ ְמ ּ ַכר ְ ּגאֻ ּלָ ה ִּת ְהיֶה ּלוֹ ֶאחָ ד ֵמאֶ חָ יו יִגְ ָאלֶ נ ּּו) .שם מח(

אם נצרף לפרק כ"ה בויקרא את הפרק המקביל לו  -פרק ט"ו בספר דברים – הרי גילינו שלא רק בפרשיות
סיפוריות מופיע המוטיב "אח" אלא גם בפרשיות הלכתיות:
הו וְ ֶאת ָא ִחיו ִ ּכי ָק ָרא ְ ׁש ִמ ּ ָטה לַ ה') .דברים ט"ו ,ב(
 (1לֹא ִי ּג ׂ
ֹש ֶאת ֵר ֵע ּ
שר י ְִהיֶה ְל ָך ֶאת ָא ִח ָ
יך ּ ַת ְ ׁשמֵ ט י ֶָד ָך) .שם ג(
ֹש ,וַאֲ ׁ ֶ
ֶ (2את הַ ּנ ְָכ ִרי ִּת ּג ׂ
שר ה' אֱ לֹהֶ ָ
יך ְ ּב ַאחַ ד ְ ׁש ָע ֶר ָ
ּ ִ (3כי י ְִהיֶה ְב ָך ֶא ְביוֹ ן מֵ ַאחַ ד אַ חֶ ָ
יך נ ֵֹתן לָ ְך) .שם ז(
יך ְ ּב ַא ְר ְצ ָך אֲ ׁ ֶ
 (4לֹא ְת ַא ּמֵ ץ ֶאת ְלבָ ְב ָך וְ לֹא ִת ְק ּפֹץ ֶאת י ְָד ָך ֵמ ָא ִח ָ
יך הָ ֶא ְביוֹ ן) .שם(
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ִ (5ה ּ ָׁשמֶ ר ְל ָך ּפֶ ן י ְִהיֶה ָדבָ ר ִעם ְלבָ ְב ָך ְב ִליּ ַַעל לֵ אמֹר ...וְ ָר ָעה ֵעינְ ָך ְ ּב ָא ִח ָ
יך הָ ֶא ְביוֹ ן) .שם ט(
ּ (6פָ תֹחַ ִּת ְפ ּ ַתח אֶ ת י ְָד ָך ְל ָא ִח ָ
ול ֶא ְביֹנְ ָך ְ ּב ַא ְרצֶ ָך) .שם יא(
יך לַ עֲ נִ יּ ֶָך ּ ְ
ּ ִ (7כי י ּ ִָמכֵ ר ְל ָך ָא ִח ָ
יך הָ ִע ְב ִרי אוֹ הָ ִע ְב ִריָּה )שם יב(

אם כן ,כאשר נחמיה בא לערוך את התיקון החברתי המתבקש הוא נשען על מוטיב ה"אח" המבטא סולידאריות
ואחווה ,ומבוסס על חוקי התורה ביחס לדאגה ל"אח" ,וייתכן שבאופן נסתר גם על הסיפורים הקשים בתורה
שמתארים לנו התנהגות מקולקלת של אחים.6

לסיכום
במאמר זה בררנו את מקומה של המילה "אח" כ"כמילה מנחה" במקומות שונים במקרא .יצאנו לדרך
כשבאמתחתנו עקרונות בנוגע לאמצעי הספרותי הנקרא "מילה מנחה" ,עקרונות אשר הציגו לנו חוקרים והוגים
שונים .בעקבות הנחיותיהם מצאנו את המילה "אח" כמתאימה לשמש "מילה מנחה" – הן "מילת מפתח" לברור
המשמעות העולה מהסיפור התחום שלפנינו ,והן "מילת קישור" הקוראת לנו לחבר בין הפרשיות השונות
המספרות על יחסים בין אחים .למרות השוני שבין הסיפורים שבחנו ,ובמיוחד בין הסיפור הרביעי לשלושת
הקודמים לו ,נדמה שהמילה "אח" כמוטיב אכן משמשת מפתח לקריאה בין השורות על הביקורת שביחסים
מקולקלים דווקא בין אחים ,ועל התיקון הנדרש לאחווה דווקא בין אחים.
בחרנו במילה שעל פניה איננה נחשבת מיד ל"מילה מנחה" בשל שכיחותה הרבה במקרא ,אך נראה שהצלחנו
להצביע בכל זאת על ייחודה בפרשיות הנידונות ,ולהגיע לידי המידה שעליה כותב בובר:
"בין צירופי ההגאים המתייחסים אהדדי בזה האופן נמשכת ועוברת כעין תנועה כביכול .המשווה לנגד עיניו
את כלל הטקסט כולו חש כיצד גלים מהלכים ביניהם "רצוא ושוב" .החזרה המדודה התואמת את המקצב
הפנימי של הטקסט ,ואם תמצא לומר  -המפכה ממנו ,היא בכלל החזק שבאמצעים להודיע משמעות מבלי
להביעה".

6

מקום נוסף במקרא שראוי לתשומת לב על הופעת ה"אח" שבו הוא בירמיהו ל"ד בסיפור שחרור העבדים .שם אמנם לא נמצא
את המילה "אח" בהופעות מרובות ,אולם פסוק כמו" :לבלתי עבד בם ביהודי אחיהו איש" )ט( הוא פסוק שצד את העין בייחודו
ובקשריו הברורים לפרשיות שילוח העבדים והדאגה לאחים שבחק התורה ובמוסרי הסיפור בתורה.
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השגחה והשתדלות בתורת הרמב " ן
מאיר ביר
הקדמה
מפורסמים דבריו של מורנו הרמב"ן בסוף פרשת בא:
"ומן הנסים הגדולים המפורסמים אדם מודה בנסים הנסתרים שהם יסוד התורה כלה ,שאין לאדם חלק
בתורת משה רבינו עד שנאמין בכל דברינו ומקרינו שכלם נסים אין בהם טבע ומנהגו של עולם ,בין ברבים
בין ביחיד ,אלא אם יעשה המצות יצליחנו שכרו ,ואם יעבור עליהם יכריתנו ענשו ,הכל בגזרת עליון".
)שמות יג' טז'(

נראה כי משמעות דבריו היא שכל המעשים הקורים אינם מתרחשים בדרך הטבע אלא הם ניסים ,כלומר נעשים
בהשגחה ישירה .הדברים כל כך חריפים עד שנראה להסיק מהם כי אין בכלל מערכת טבעית .כל מעשה שבעינינו
נראה כמעשה הפועל על פי חוקי הטבע אינו אלא נס נסתר .להמחשת העניין נאמר שאם למשל נופלת אבן יהיה
טעות לומר שהדבר נעשה בכוח המשיכה ,והמתבונן לעומקם של דברים יגלה שזה היה נס.
כהמשך ישיר לשיטתו לפיה הכל נעשה בהשגחה ובניסים אומר הרמב"ן" :ומה חלק לרופאים בבית עושי רצון השם"

)ויקרא כו' יא'( .אם לא קיימת מערכת טבעית כלל אזי ההשתדלות הטבעית אינה מועילה ואינה מורידה דבר .לכן
כל פניה אל הרופאים לא מתאימה לעושי רצון השם .אפשר להמשיך ולומר שהפניה אל הרופא מעידה על כך
שהאדם לא התעלה למבט האמיתי לאורו הכל ניסים ,ועל כן אין לו חלק בתורת משה רבינו ואין ביתו בית עושי
רצון השם.
בניגוד לדברים אלו עולה ממקומות אחרים כי הרמב"ן מפליג מאוד בשבח ההשתדלות .למשל לגבי המרגלים כאשר
מברר הרמב"ן מה היה חטאם ,הוא מקדים ודוחה את הדעות לפיהם חטאם היה בעצם ההשתדלות שבשליחת
המרגלים:
"אבל ישוב הענין בזה ,כי ישראל אמרו כדרך כל הבאים להלחם בארץ נכריה ששולחים לפניהם אנשים
לדעת הדרכים ומבוא הערים ובשובם ילכו התרים בראש הצבא להורות לפניהם הדרכים ,כענין שנאמר
)שופטים א כד( הראנו נא את מבוא העיר ,ושיתנו להם עצה באיזו עיר ילחמו תחלה ומאיזה צד יהיה נוח
לכבוש את הארץ ,וכך אמרו בפירוש )דברים א כב( וישיבו אותנו דבר את הדרך אשר נעלה בה ואת הערים
וגו' ,כלומר הערים אשר נבא אליהן תחילה ומשם נבא בכל הארץ .וזו עצה הגונה בכל כובשי ארצות ,וכן
עשה עוד משה עצמו שנאמר )להלן כא לב( וישלח משה לרגל את יעזר ,וכן ביהושע בן נון )יהושע ב א(
שנים אנשים מרגלים ,ועל כן היה טוב בעיני משה .כי הכתוב לא יסמוך בכל מעשיו על הנס ,אבל יצוה
בנלחמים להחלץ ולהשמר ולארוב ,כאשר בא הכתוב במלחמת העי )שם ח ב( שהיתה על פי השם
ובמקומות רבים .אז נמלך משה בשכינה ,ונתן לו השם רשות ואמר לו שלח לך אנשים ויתורו את ארץ כנען,
וידעוה ויגידו לכם ועל פיהם תתיעצו בענין הכבוש".

)במדבר יג' ב'(

מלבד הקביעה שזו עצה הגונה ושדבר זה היה טוב בעיני משה מוסיף הרמב"ן ומנסח זאת ככלל "כי הכתוב לא
יסמוך בכל מעשיו על הנס" .במקום אחר מאריך הרמב"ן ומפרט כלל זה:
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"כי התורה תצוה בדרך הארץ ,ותעשה הנסים עם יראיו בהסתר .ואין החפץ לפניו לשנות טבעו של עולם,
זולתי כאשר אין שם דרך בהצלה אחרת ,או להודיע שמו לצריו לעתים ,כאשר היה בקריעת ים סוף וכיוצא
בו".

)דברים כ' ט'(

מדבריו אלו נראה שמלבד מקרים חריגים מאוד ,מקרים בהם לא נעסוק ממעטת ההשגחה ככל האפשר בניסים.
במהלך המאמר אנסה לטעון כי קיים שוני מהותי בין שתי הנהגות אלו .כל הנהגה מייצגת מקור אחר של השגחה,
מקור לו אופי אחר .בכדי לברר מקורות אלו אתחיל בתיאור בריאת העולם וההשגחה בדברי הרמב"ן .כמו כן אנסה
לברר מתי מתקיימת כל הנהגה ,תוך שימת דגש על המציאות שלנו ,ובחינת השאלה האם וכיצד ניתן לעבור
מהנהגה אחת לשנייה.

שמים וארץ
בתיאור בריאת העולם מצמצם הרמב"ן את יצירת היש מאין לכמות המינימאלית ביותר של יסוד דק המוכן לקבל
צורה .יסוד ממנו נבראו כל הנבראים .למרות זאת מתאר הרמב"ן שני חומרים כאלו:
"בתחלה האלקים שהוא הבורא בעל כל הכוחות ,ברא השמים והארץ ,ר"ל מאפיסה מוחלטת ומאין גמור,
יש נקודה פחותה מגרגיר חרדל והוא השמים וכל אשר בם ,ונקודה אחרת הארץ וכל אשר עליה ,והם היולי
השמים והיולי הארץ ,ומכאן ואילך לא ברא דבר אלא שהוציא יש מיש ...והנה אמר כי בהמצאה הראשונה
1

שהמציא ברא השמים והארץ ,כי ברא היולי לזה והיולי לזה ,לומר שאין יסודם אחד" .

מתיאור זה נראה שישנו הבדל מהותי בין השמים לארץ המצריך מקורות אחרים .החומר ההיולי שיצר את הארץ
לא יכול ליצור את השמים .מעשה בריאה של יש מאין נעשה בצורה המצומצמת ככל האפשר ואעפ"כ הוא מצריך
שני חומרים .ישנם שני דברים שלא יכולים לצאת מאותו יסוד וע"כ נבראו שני חומרים יש מאין .שני חומרים אלו
הם השמים והארץ.
חלוקה זו בין שמים וארץ איננה חלוקה לשני גורמים שווים ,אלא ישנה הדרגה בין חומרים אלו:
"אור הלבוש הוא הנברא הראשון ,וממנו יצא חומר הממש בשמים ,ונתן לארץ חומר אחר ואיננו בדקות
הראשון ,והוא שלג שתחת כסא הכבוד ,כי כסא הכבוד נברא ,וממנו היה השלג שתחתיו ,וממנו נעשה חומר
הארץ והנה הוא שלישי בבריאה".

)בראשית א' ח'(

אינני מבין דברים אלו לעומקם ,אבל אפשר ללמוד מהם כי חומר הארץ הוא פחות רוחני ומופשט מחומר השמים.
השמים נבראו כחומר שני לאין ,אור הלבוש נברא מהאין וממנו השתלשל חומר השמים .לעומת חומר הארץ
שנברא כחומר שלישי לאין ,כסא הכבוד נברא מאין ,ממנו השתלשל השלג שתחת הכסא וממנו חומר הארץ .הבדל
זה איננו הבדל מופשט בלבד ,אלא יש לו השפעה בטבע הנבראים:

 1דרשת תורת ה' תמימה) .כתבי הרמב"ן ח"א עמ' קנו' בהוצאת מוסד הרב קוק(
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"בריאת התחתונים מושל בהם ההפסד ,שהחמר קיים והצורה מתחלפת ,הם נולדים והווים תמיד ,ואותם שאין
בהם גוף כמו המלאכים כלם נבראים מאז וקיימים ואינן נבראים בכל יום" )דרשת תורת ה' תמימה] .עמ' קס'[(.
מלבד חלוקה זו בין השמים לארץ ,ישנה חלוקה נוספת הקיימת בתוך השמים:
"יותר נכון לפי פשט הכתובים שנאמר ,כי השמים הנזכרים בפסוק הראשון הם השמים העליונים אינם מכלל
הגלגלים ,אבל הם למעלה מן המרכבה ,כענין ודמות על ראשי החיה רקיע כעין הקרח הנורא נטוי על
ראשיהם מלמעלה )יחזקאל א כב( ,ומהם נקרא הקב"ה "רוכב שמים" )דברים לג כו( ,ולא סיפר הכתוב
בבריאתם דבר ,כאשר לא הזכיר המלאכים וחיות המרכבה וכל דבר נפרד שאינו בעל גוף ,רק הזכיר
בשמים שהם נבראים ,כלומר שקדמותם אפס .ואמר בשני שיהיה רקיע בתוך המים ,כלומר שיתהוה מן
המים הנזכרים ,שהזכיר בריאתם ,דבר מרוקע מבדיל ביניהם ,וקרא גם לאלו הכדורים שמים כשם השמים
העליונים הראשונים ,ולכן יקראם בפרשה )בפסוק יז( "רקיע השמים" ויתן אותם אלוהים ברקיע השמים,
לבאר שאינם הנזכרים בשם השמים ,רק הרקיעים שקראם שמים".

)בראשית א' ח'(

השמים נחלקים לשנים .חלק אחד הוא מערכת הכוכבים אותה אנו מכירים ולה אנו רגילים לקרוא שמים .חלק זה
הוא הנקרא רקיע והוא שנברא ביום השני .חלק שני עליון יותר ,הוא רוחני בלא גוף ועל כן אין אנו מכירים אותו.
חלק זה הוא הנקרא שמים והוא שמתואר קודם בריאת העולם בפסוק "בראשית ברא אלוקים את השמים ואת
הארץ".
נסכם שיש שלוש מערכות שונות שנבראו באופן נפרד .המערכת הראשונה היא הארץ ,המקום בו אנו חיים
ופועלים .המערכת השנייה היא הרקיע הכוללת את מערכת הכוכבים שאנו מכירים .המערכת השלישית היא
השמים שהיא מציאות רוחנית מופשטת כמו המלאכים.

השגחה בטבע
חלוקה זו איננה חלוקה הנוגעת רק לבריאה .הרמב"ן במקום אחר מתאר את דרך הנהגת המציאות ובתוך דבריו
אפשר לראות את החלוקה המשולשלת הזו.
"הבורא יתברך כאשר ברא הכל מאין עשה העליונים מנהיגי התחתונים אשר למטה מהן ,ונתן כח הארץ
וכל אשר עליה בכוכבים ובמזלות לפי הנהגתם ומבטם בהם כאשר הוא מנוסה בחכמת האיצטגנינות ,ועשה
עוד על הכוכבים והמזלות מנהיגים מלאכים ושרים שהם נפש להם .והנה הנהגתם מעת היותם עד לעולם
ועד ,גזירת עליונים אשר שם להם .אבל היה מנפלאותיו העצומות ,ששם בכח המנהיגים העליונים דרכי
תמורות ,וכחות להמיר הנהגת אשר למטה מהם ,שאם יהיה מבט הכוכבים )בפניו( ]בפנים[ אשר כנגד הארץ
טובה או רעה לארץ או לעם או לאיש ,ימירו אותם הפנים העליונים עליו להפך במבט עצמו ,כענין שאמרו
תמורת ענג נגע .ועשה כן ,להיות הוא יתברך שמו מהשנא עדניא וזמניא ,קורא למי הים לעשות בהם
כרצונו ,והופך לבקר צלמות ,מבלי שינוי טבעו של עולם ,ושיעשו הכוכבים והמזלות מהלכם כסדרן".
)דברים יח' ט'(

אנסה לנסח במילים אחרות את תיאורו של הרמב"ן .הארץ וכל אשר עליה )כולל אותנו( מונהגים על ידי הכוכבים
ומזלות הנמצאים ברקיע .כוכבים ומזלות אינם בעלי נפש ,כלומר יש להם הנהגה קבועה שאינה משתנה .כדי להבין
את מעמדם נדמה אותם לחוקי הטבע אותם אנו מכירים .חוקי הטבע אינם בעלי נפש אך כוחם רב בהנהגת
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המציאות .מעל הכוכבים והמזלות יש מלאכים ושרים .בכוחם של המלאכים והשרים לשנות את הנהגת הכוכבים
והמזלות .נראה כי שינויים אלו אינם שוברים את כוחם של הכוכבים והמזלות אלא פועלים דרכם .לכן הרמב"ן
מציין כדוגמא לשינוי את החלפת נגע לענג .שינוי בו האותיות אינן מוחלפות ,אלא רק משתנה סדרן .כבר כאן יש
להעיר שתיאורים מדויקים אלו של מערכות הבריאה מוכיחים כנגד הדעה המייחסת לרמב"ן את התפיסה לפיה
המערכת טבעית כלל אינה קיימת ,והכל מתנהל בדרך של ניסים גלויים ונסתרים.
לכאורה תיאור זה סגור לחלוטין עד שעולה השאלה מה מקום יש להתערבות הבורא בתוך תיאור זה .אך דווקא
בתוך דברים אלו כותב הרמב"ן שהקב"ה עשה כן בכדי "לאפשר" את התערבותו .נראה שכוונתו שמערכת זו
מאפשרת את התערבותו דווקא בלא שבירת המערכת .העובדה שמערכת זו מסתיימת בכוח עליון בעל נפש היא
שמאפשרת את התערבות הבורא בלא שבירת מערכת הטבע .מערכת הטבע היא כל הכוחות הנמצאים מתחת
למלאכים ,וכפופים להם .לכן התערבות הבורא דרך המלאכים היא התערבות בתוך המציאות בלא לשבור את
חוקיה.
אם כן יוצא מדברינו שיש התערבות של הבורא דרך מערכות הטבע .הבריאה נוצרה באופן מיוחד כך שההשגחה
איננה שוברת את המערכת הקיימת של הטבע ,אלא מופיעה על פי חוקיה .דברים אלו מסבירים היטב את
המקומות בהם משבח הרמב"ן את ההשתדלות .כיון שהתערבות הבורא היא על פי חוקי הטבע ,יש לנו להמשיך
ולפעול על פי חוקים אלו ,והבורא יתן ברכה במעשינו דרך השתדלות זו.
עדין יש מקום לשאלה שכן ראינו לעיל את דבריו של הרמב"ן" :עד שנאמין בכל דברינו ומקרינו שכלם ניסים אין בהם

טבע ומנהגו של עולם" .ניסוח אשר ודאי איננו מתיישב עם התיאורים שהבאנו עד כה.
בכדי לתרץ סתירה זו נראה כי יש ליצור חלוקה בין שני סוגי השגחות שונות .ההשגחה הראשונה היא ההשגחה
שראינו עתה והיא השגחה שאיננה שוברת את חוקי הטבע אלא פועלת מתוכם ובמסגרתם .ההנהגה השנייה
תפורט בהמשך.

שבירת הטבע
בפירושו לפסוקים" :וידבר אלקים אל משה ויאמר אליו אני הוי"ה וארא אל אברהם אל יצחק ואל יעקב בא-ל ש-די

ושמי הוי"ה לא נודעתי להם" )שמות ו' ב'( יוצר הרמב"ן חלוקה בין שני סוגי השגחה:
"וענין הכתוב כי נראה לאבות בשם הזה שהוא מנצח מערכות השמים ולעשות עמם נסים גדולים שלא
נתבטל מהם מנהג העולם ,ברעב פדה אותם ממות ובמלחמה מידי חרב ,ולתת להם עושר וכבוד כול טובה
והם ככל היעודים שבתורה בברכות ובקללות ,כי לא תבא על אדם טובה בשכר מצוה או רעה בעונש
עבירה רק במעשה הנס ,ואם יונח האדם לטבעו או למזלו לא יוסיפו בו מעשיו דבר ולא יגרעו ממנו ...והנה
אמר האלקים למשה נראיתי לאבות בכח ידי אשר אני שודד בו המזלות ועוזר לבחירי ,אבל בשמי של יו"ד
ה"א אשר בו נהיה כל הווה לא נודעתי להם לברוא להם חדשות בשנוי התולדות ,ולכן אמור לבני ישראל
אני ה' ,ותודיע להם פעם אחרת השם הגדול כי בו אני עושה עמהם להפליא ,וידעו כי אני ה' עושה כל"

ובמקום נוסף:
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"וטעם להזכיר עתה זה השם )ש-די( ,כי בו יעשו הנסים הנסתרים לצדיקים ,להציל ממות נפשם ,ולחיותם
ברעב ,ולפדותם במלחמה מיד חרב ,ככל הנסים הנעשים לאברהם ולאבות ,וככל הבאים בתורה בפרשת
אם בחקותי)ויקרא כו ג -מו( ובפרשת והיה כי תבא )דברים כח א -סח( בברכות ובקללות שכולם נסים הם,
כי אין מן הטבע שיבואו הגשמים בעתם בעבדנו האלקים ,ולא שיהיו השמים כברזל כאשר נזרע בשנה
השביעית ,וכן כל היעודים שבתורה ,אבל כולם נסים ובכולם תתנצח מערכת המזלות ,אלא שאין בהם שנוי
ממנהגו של עולם כנסים הנעשים על ידי משה רבינו בעשר המכות ובקריעת הים והמן והבאר וזולתם ,שהם
מופתים משנים הטבע בפירסום ,והם שיעשו בשם המיוחד אשר הגיד לו".

)בראשית יז' א'(

2

התערבותו של הבורא בבריאה מתבצעת בשתי אפשרויות שונות .הראשונה ,אותה הסברנו לעיל ,היא ניצוח
מערכת הכוכבים והמזלות בלא לשנות את מנהגו של עולם .המילה ניצוח משמשת כמו מנצח על תזמורת .המנצח
איננו מבטל את כל הנגנים .להפך הוא משתמש בהם כרצונו ולטובתו .המנצח משמיע את המוזיקה אותה ברצונו
להשמיע דווקא דרך כל הנגנים עליהם הוא מנצח .בהנהגה כזו יש צורך לפעול ולהשתדל בטבע שכן הופעת הניסים
קורת דרך כלי הטבע .הרמב"ן מתאר מדרגה זו כמדרגת האבות .חיזוק לתפיסה זו ,לפיה גם במדרגת האבות יש
צורך בהשתדלות ,אפשר למצוא בסיפורי האבות עצמם .ספר בראשית מלא במקומות בהם רואים שהאבות נהגו
בהשתדלויות עולמיות .להמחשת העניין נביא מספר מקומות כאלו מיני רבים .התורה מתארת שאברהם אבינו
לפני יציאתו למלחמה נוהג בהשתדלות " -וירק את חניכיו" )בראשית יד' יד'( .כן לצורך פרנסתו טורח " -כי חפרתי
את הבאר הזאת" )בראשית כא' לא'( .בדומה לאברהם אף יצחק משתדל לצורך פרנסתו " -ויזרע יצחק בארץ ההוא"
)בראשית כו' יב'( .אף יעקב אבינו נהג כך ,למשל בקרבתו למפגש המחודש עם אחיו עשו " -וישלח יעקב מלאכים
לפניו אל עשו אחיו ארצה שעיר שדה אדום ויצו אתם לאמר כה תאמרון לאדני לעשו כה אמר עבדך יעקב עם לבן גרתי
ואחר עד עתה ויהי לי שור וחמור צאן ועבד ושפחה ואשלחה להגיד לאדני למצא חן בעיניך ...ויירא יעקב מאד ויצר לו ויחץ
את העם אשר אתו ואת הצאן ואת הבקר והגמלים לשני מחנות ויאמר אם יבוא עשו אל המחנה האחת והכהו והיה המחנה

הנשאר לפליטה" )בראשית לב' ד' -ט'(.
ההתערבות השנייה נעשית בדרך של שבירת כל חוקי הטבע .הבורא מתעלם מכל מערכת הטבע והוא מנהיג את
ברואיו בהשגחה ישירה .ההתערבות הראשונה מתבצעת בשמות המתייחסים לבריאה כיוון שהם נעשים דרך
הבריאה .ההתערבות השנייה נעשית בשם הוי"ה ,שם בו נברא העולם ,כיוון שהנהגה זו חוזרת למצב הקודם
לבריאה .היא מתעלמת לחלוטין מכל הכללים והחוקים שנעשו בבריאה.
מדרגה זו השוברת את מערכות הטבע נודעה למשה רבינו .בכדי להבין עד כמה ניסים אלו שוברים את מערכת
הטבע נתבונן מעט במדרגתו:
"מעלת משה רבינו שנתעלת נפשו על גופו עד שבטלו כוחותיו הגופיות והיה מלובש בכל שעה ברוח הקודש
כאילו ראיתו ושמיעתו בעין הנפש בלבד לא במצועי העין הגופי ...והיא הראיה האמתית והשמיעה
)תורת האדם ,שער הגמול ]ח"ב עמ' רצט'[(.

האמתית".

"ומשה שנתעלית נפשו ונתיחדה יותר מהם בידיעת בוראו לא הוצרך לדבר ההוא שנתגשם)=אכילה(
ונתקיים גופו בזיו השכינה ובהשגה העליונה".

)שם ]עמ' שד'[(

 2מקום נוסף בה מופיעה חלוקה זו הוא דרשה על ספר קהלת ח"א עמ' קצא'

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

18
השגחה והשתדלות בתורת הרמב"ן | מאיר ביר
מדרגת משה איננה מדרגה בה מצוי אדם רגיל ,אלא רק שמתרחשים עבורו נסים .זוהי מדרגה שלמה שכולה נס.
אין במדרגה זו כל התייחסות לעולם הגשמי .האדם שמצוי במדרגה זו איננו משתמש בשום כוח גשמי ואיננו חש
שום צורך גשמי .מדרגתו היא רוחנית לחלוטין .תיאוריו של הרמב"ן מפליגים עד כדי העלאת השאלה מדוע אדם
כזה נצרך לגוף )שם ]עמ' שה'[(.
המישור בו חי האדם במדרגה זו הוא מישור רוחני לחלוטין ,עד שאינו נצרך לשום צורך גשמי ואין לו שום יחס
למציאות הגשמית .במדרגה כזו בה כל הכלים הגשמיים אינם רלוונטיים מובן שלא שייך לדבר על השתדלות.

ידיעת הבורא
לאחר תיאור בסיסי של ההנהגות השונות ננסה לבאר מה השורש של כל אחת מההנהגות ,ומהו השוני המהותי
בניהם.
כפי שראינו ההבדל בין שתי המדרגות הוא הבדל בשמות ה' השונים .ננסה אפוא להבין קצת יותר הבדל זה ,תוך
תקוה שמתוך כך נזכה להבין יותר מה יוצר את ההבדל:
"ועל דרך האמת בא הכתוב כפשוטו ומשמעו ,יאמר אני ה' נראתי להם באספקלריא של א-ל ש-די ,כטעם
במראה אליו אתודע )במדבר יב ו( ,ואותי אני ה' לא נודעתי להם ,שלא נסתכלו באספקלריא המאירה
שידעו אותי ,כטעם אשר ידעו ה' פנים אל פנים )דברים לד י( ,כי האבות ידעו ה' המיוחד אבל לא נודע להם
בנבואה ,ולכן כשידבר אברהם עם השם יזכיר השם המיוחד עם אלף דלת ,או אלף דלת לבדו .והנה הענין,
שהאבות היה גלוי השכינה להם והדבור עמהם במדת הדין רפה ונהג עמהם בה ,ועם משה יתנהג ויודע
במדת הרחמים שהוא בשמו הגדול ,כטעם מוליך לימין משה זרוע תפארתו )ישעיה סג יב( ,וכתיב )שם שם
יד( כן נהגת עמך לעשות לך שם תפארת .ולכן לא יזכיר משה מעתה שם א-ל ש-די ,כי התורה בשמו
הגדול נתנה ,שנאמר )להלן כ ב( אנכי ה' אלקיך ,והוא שנאמר )דברים ד לו( מן השמים השמיעך את קולו
ליסרך ועל הארץ הראך את אשו הגדולה".

)שמות ו' ב'(

החלוקה בדרכי ההנהגה מקורה בידיעה שונה את הבורא .האבות לא הסתכלו באספקלריא המאירה ולא ידעהו
בנבואה .לעומתם משה זכה להיפגש עם השם הגדול .אם כן אפשר לומר שהחלוקה היא במדרגת ידיעת הבורא.
ההשגחה נמצאת ביחס ישיר לידיעה.

דבקות
אולי ניתן לשפוך אור נוסף על חלוקת שתי מדרגות אלו לאורו של מקום נוסף בו אנו מוצאים חלוקת מדרגות:
"כי העושה המצות שלא לשמן על מנת לקבל פרס יחיה בהן בעולם הזה ימים רבים בעושר ובנכסים וכבוד,
ועל זה נאמר )משלי ג טז( בשמאלה עושר וכבוד ,ופירשו )שבת סג א( למשמאילים בה עושר וכבוד .וכן
אותם אשר הם מתעסקין במצות על מנת לזכות בהן לעולם הבא שהם העובדים מיראה ,זוכים בכוונתם
להנצל ממשפטי הרשעים ,ונפשם בטוב תלין .והעוסקין במצות מאהבה כדין וכראוי ,עם עסקי העולם הזה,
כענין הנזכר בתורה בפרשת אם בחקותי )להלן כו ה( והשיג לכם דיש את בציר וגו' ,יזכו בעולם הזה לחיים
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טובים כמנהג העולם ,ולחיי העולם הבא זכותם שלמה שם .והעוזבים כל עניני העולם הזה ואינם משגיחים
עליו כאילו אינם בעלי גוף ,וכל מחשבתם וכוונתם בבוראם בלבד כענין באליהו ,בהדבק נפשם בשם
הנכבד ,יחיו לעד בגופם ובנפשם כנראה בכתוב באליהו ,וכידוע ממנו בקבלה ,וכמו שבא במדרשים בחנוך
ובבני העולם הבא העומדים בתחיית המתים".

)ויקרא יח' ד'(

ישנם סוגים שונים של כוונות בעשיית המצוות .שתי המדרגות התחתונות מתארות אדם שאינו פועל לשמה אלא
על מנת לקבל פרס .אדם כזה באמת יזכה לקבל את הפרס שבשבילו הוא פועל .במדרגת העובדים לשמה מחלק
הרמב"ן בין שתי מדרגות אשר נראה כי אולי הן מקבילות למדרגת האבות ולמדרגת משה .המדרגה הראשונה היא
שמירת המצוות כדין וכראוי אלא שיחד עם זה עסוקים בענייני העולם .כלומר מדרגה רוחנית שלמה הכוללת
השתדלות .מדרגה זו נראית מקבילה למדרגת האבות ועליה השכר הוא שכר שלם אלא שהוא מתממש על פי כללי
העולם .המדרגה הגבוהה ביותר כוללת את עזיבת ענייני העולם .השכר במדרגה זו הוא בהתאם ,כך שהאדם זוכה
במדרגה זו להתגבר על מגבלות החומר ולחיות חיים נצחיים.
אם אכן השוואת המדרגות שהובאו מתאימה לאותה חלוקה בין האבות למשה ,הרי לנו שמלבד השוני בידיעת
הבורא בין שתי המדרגות קיים גם שוני בדבקות .השוני המהותי בין המדרגות הוא שמדרגת האבות ממשיכה
לקיים מגע וקישור עם ענייני העוה"ז ,לעומת מדרגת משה העוזבת כל ענייני העולם ,וכאילו אינם בעלי גוף.
אם כנים דברינו יוצא לנו עיקרון חשוב מאוד בדרכי השגחת ה' את ברואיו .ההשגחה של הבורא היא פרי
מחשבתם של הנבראים .אדם שמתייחס למציאות כממשית ומרבה בהשתדלות באמת נצרך לכך .זאת כיוון שהוא
מושגח בתוך ההשתדלות שלו .לעומתו אדם הבוחר להתייחס לעצמו כאילו אינו בעל גוף ,נוהג הבורא כנגדו באותו
האופן ,והוא איננו מונהג כלל על פי מערכת הטבע .הכלל הוא שתלותו של האדם בטבע מקבילה להתייחסותו
לחוקי הטבע.
ישום של עיקרון זה אפשר למצוא בפירוש בדברי הרמב"ן בהסבירו את השפעת הרופאים:
"אילו לא היה דרכם ברפואות יחלה האדם כפי אשר יהיה עליו עונש חטאו ויתרפא ברצון ה' ,אבל הם נהגו
ברפואות והשם הניחם למקרי הטבעים".

)ויקרא כו' יא'(

כיוון שבני אדם הולכים לרופאים הקב"ה מצדו מניחם למקרי הטבע ובאמת הם נצרכים לרופאים.

ראשית ואחרית
מהתבוננות במדרגת ההשגחה הגבוהה שיחסנו למשה רבינו אנו מגלים כי אין מדובר על מדרגה מקרית של אדם
אחד .מדרגה זו היא המדרגה בה היתה המציאות בראשיתו ,והיא גם המדרגה אליה יגיע העולם בתכליתו.
אחד התיאורים שהבאנו לעיל למדרגה זו הוא שהחיים במדרגה זו 'יחיו לעד בגופם ובנפשם' .להבהרת דבריו
משווה הרמב"ן )תורת האדם ,שער הגמול ]ח"ב עמ' שה'[( מצב זה למצב בו היה אדה"ר עליו אמרו חז"ל שקודם
חטאו היה מיועד לחיות לנצח:
"ועל דעת רבותינו )עיין שבת נה ב( אלמלא שחטא לא מת לעולם ,כי הנשמה העליונית נותנת לו חיים
לעד ,והחפץ האלהי אשר בו בעת היצירה יהיה דבק בו תמיד ,והוא יקיים אותו לעד ,כמו שפירשתי במלת
וירא אלוהים כי טוב )לעיל א ד( .ודע כי אין ההרכבה מורה על ההפסד אלא לדעת קטני אמנה כי הבריאה
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היא בחיוב .אבל לדעת אנשי האמונה האומרים כי העולם מחודש בחפץ אלוהי פשוט ,גם הקיום יהיה בו
לעד כל ימי החפץ .וזה אמת ברור".

)בראשית ב' יז'(

בכדי להעמיק מעט במצב זה נבחן את תיאורי אדה"ר קודם חטאו:
"והיפה בעיני ,כי האדם היה עושה בטבעו מה שראוי לעשות כפי התולדת ,כאשר יעשו השמים וכל צבאם,
פועלי אמת שפעולתם אמת ולא ישנו את תפקידם ,ואין להם במעשיהם אהבה או שנאה .ופרי האילן הזה
היה מוליד הרצון והחפץ שיבחרו אוכליו בדבר או בהפכו לטוב או לרע".

)בראשית ב' ט'(

האדם קודם חטאו ,היה דומה לצבא השמים שתמיד עושים פעולתם .במילים אחרות האדם היה משולל בחירה
חופשית .שלילת הבחירה נעשתה על ידי ביטול הרצונות והתאוות .לא התעוררה באדם כלל אהבה או שנאה.
אם נחבר דברים אלו עם כל הידוע לנו עד כאן על מדרגה זו ,הרי לנו שביטול כל כוחות הגוף במדרגה זו איננו רק
ביטול הצרכים הגופניים אלא הוא כולל גם את ביטול כל הרצונות .אדם המשולל גוף אין לו צורך באכילה ושינה
וגם לא מתעוררת בו אהבה ושנאה .במצב זה העולם כולו בטל כלפי בורא העולם .אין שום רצון נפרד של העולם
מבוראו ,וכל המציאות כולה הם 'פועלי אמת שפעולתם אמת'.
מצב זה הוא גם המצב שהמציאות תחזור אליו לעתיד לבוא בתחיית המתים:
"וזה עונג ושכר עתיד בזמן התחיה והראות השכינה כאלו מראה באצבע מתוך המחול השגת המעלה ועונג
התיחדות מתוך שמחה גופנית ,לומר כי יגיעו אנשי העולם ההוא למעלת משה רבינו שנתעלית נפשו על גופו
עד שבטלו כוחותיו הגופיות והיה מלובש בכל שעה ברוח הקודש".
)תורת האדם ,שער הגמול ]ח"ב עמ' רצט'[(

תיאור מדרגה זו מחד כתחילת העולם ומאידך כתכלית העולם הופך מדרגה זו להיות כמעין מסגרת לעולם .העולם
התחיל במצב בו לא היה לכוחות הגוף שום משמעות ,ורק בעקבות חטא הוא נפל למצב של צרכים גופניים
ותאוות .תיקונו של חטא זה יהיה כשהעולם יחזור למדרגה זו ,וישוב להיות נטול כוחות גוף .תיקוננו יהיה כאשר
נשוב ונבטל את כל כוחות הגוף עד שנהיה חסרי כל משמעות גופנית.

סיכום
פתחנו את דברינו בסתירה לכאורה בדברי הרמב"ן אשר מחד כותב על חובת ההשתדלות וכי זו דרכה של תורה,
ומאידך כותב שהאדם צריך לדעת שכל דבריו ומקריו הם ניסים אין בהם טבע ומנהגו של עולם .לתרץ הדברים
הסברנו שהרמב"ן מדבר על שתי מדרגות שונות בהן חי האדם .ישנם אנשים אשר דבקותם מביאה אותם למצב בו
הם מושגחים על פי כללי המציאות .במצב כזה ההשתדלות נצרכת להצלחתם .ישנם אנשים שהתעלו מעל כוחות
הגוף והם מושגחים בכוח שקדם לחוקי המציאות .לאנשים אלו אין שום חלק עם כוחות גוף .במצב זה ההשתדלות
היא דבר אשר כלל אינו שייך.
מציאות זו המתעלה מעל כוחות הגוף היא המדרגה בה היה העולם קודם החטא ,והיא גם המדרגה אליה ישוב
העולם בתיקונו בתחיית המתים .מובן כי מדרגה זו היא התכלית וכל המציאות שואפת אליה .דברים אלו מאירים
לנו את ההשתדלות באור מיוחד .ההשתדלות איננה מצווה ואפילו איננה מעלה ,ההשתדלות היא צורך .כל עוד
העולם לא התעלה מעל כוחותיו הגופניים אין לו ברירה אלא לפעול על פי החוקים אותם מכתיבה לו המציאות.
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תיאור זה הופך את כל המהלך העולמי להיות מעגלי .העולם בבריאתו עובר מהלך של היפרדות מבוראו .בתחילת
בריאתו היה העולם בטל לגמרי לבורא .בעקבות החטא הפך העולם להיות בעל רצון נפרד ועמידה עצמאית
לכאורה .לאחר היפרדות זו מתחיל תהליך המחזיר את המצב לקדמותו .כל מהותו של העולם היא לחזור למצבו
שקדם לבריאה ולהתאחד עם בוראו" .שאין לנו טעם אחר ביצירה הראשונה ואין אל עליון חפץ בתחתונים מלבד שידע

האדם ויודה לאלוהיו שבראו" )שמות יג' טז'(.
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אגדות הצדקה מ זוויות ראיה
כלכליות
מיכאל ישראל

קוראים לי משה .לא ששמי באמת משנה לאחרונה .לאחרונה כולם פשוט מכנים אותי המסכן .לא תיארתי לעצמי
שאנשים יכולים להיות כל כך לא אכפתיים .ולא עוד אלא שחוסר האכפתיות שלהם נובע דווקא מתוך איזשהו
מסווה של אכפתיות .אני בטח נשמע קצת לא ברור ,אז אסביר את עצמי.
לאבא שלי קראו מריון .1שמו היה נודע בכל רחבי הארץ ,והיה מקובל על כל אחיו .ממש כמו מרדכי היהודי שיצא
בלבוש מלכות ,והיה "גדול ליהודים ,ורצוי לרוב אחיו ,דורש טוב לעמו ,ודובר שלום לכל זרעו" .זאת מהסיבה
הפשוטה שהוא היה עשיר מופלג .יש שיגידו כי העולם היהודי עמד על הכתפיים שלו .הוא פרנס עניים ,תמך
בתלמידי חכמים ,פיתח מקומות עבודה למובטלים ,והכל ממש לשם שמיים .הרי ידוע שאדם שיושב בטל סופו
להגיע לידי עבירה .חוץ מזה שאותי לימדו ,כי המעלה הגדולה ביותר של צדקה שאפשר לעשות הוא נתינת סיוע
לעני למצוא מקום עבודה כדי שיוכל להתפרנס בכבוד .אבי היה גם איש ציבור .כלומר ,הוא לא רק נתן כספים
ואמר שיסתלקו מלפניו ,אלא דאג לקהילה ,גם על ידי תרומת גופו וזמנו למשימות השעה .הבית שלנו תמיד היה
מלא אורחים ,ממש קיימנו את מה שכתוב "יהי ביתך פתוח לרווחה ,ויהיו עניים בני ביתך" ,וכן את מה שנאמר
"יהי ביתך בית ועד לחכמים" .כמעט כל יום היו אנשים חדשים שהסתובבו בבית ,כנסים עירוניים ,ועדות שונות
התקיימו אצלנו בסלון .זה היה קצת מפחיד בהתחלה ,כשהייתי קטן ,לראות אנשים זרים משוטטים בבית שלי,
כאילו הוא שלהם .אבל לאחר זמן הבנתי שזה רק מעיד על גדולתו של אבי ,שבאמת גרם לאנשים להרגיש "כמו
בבית" ,גם כאשר היה מדובר בעני מסכן שבאמת יש לו חיים קשים .לתמצות העניין אפשר לומר שחיי התנהלו
באווירה של עשייה וחסד ,והדבר ממש נחקק במוחי .לא היו לי תלונות על כך שבהרבה פעמים ,אבי היה קצת
עסוק מדי בעשיית צרכי ציבור ,מכדי לתת לי את כמות התשומת לב שהייתי רוצה ,כי אני מבין שהוא ממש ניסה,
וכן עשה הרבה מעבר למה שהיית מצפה מאדם עסוק כמוהו .כל התיאור הזה של החיים היה נכון עד לפני
חודשיים.
לפני חודשיים ,באופן בלתי צפוי ,אבי חלה במחלה נוראה ,שאין לי אפילו שם כדי להסביר לכם מה היה לו .איש
לא יודע איך זה קרה ,ומתוך כך גם איש לא ידע איך לטפל בבעיה .טובי הרופאים ניסו לעזור ,אך לא ראו פירות
ביגיעם .כעבור שבועיים מתחילת חוליו ,אבי נפטר ,והוא צעיר לימים .ההספדים על אבי היו רבים ,ופתאום
התגלה באמת עד כמה אבי תמך ותרם ממש לכל יהודי ויהודי .לכל אחד שהשתתף בלוויה היה סיפור על מה שאבי
עשה למענו .דיברו הרבה על כך שאנו צריכים ללמוד ממנו ,כמה אפשר לעשות ולהספיק גם בחיים כל כך קצרים,
ועל אחת כמה וכמה אילו זכינו לחיים ארוכים יותר.
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אחרי פטירתו של אבי ,המצב שתואר לעיל ,השתנה לחלוטין .פתאום הגיעו אנשים לבקש עזרה ,ונהיה יותר מסובך
לפרנסם כל כך בקלות .רבים מענייני העיירות באזור נקלעו למצוקה ,עקב החיסרון של אבי בניהולם .בכל זאת
נשאר מצב שבו הרבה אנשים הסתובבו בביתנו ,בעיקר לדאוג לי ולשבעת אחי ואחיותיי ,ולטפל בכל מיני עניינים
של ירושת אבי והדברים הנלווים אליה.
אני זוכר שלילה אחד ,היה ויכוח גדול בין כמה אנשים ,אם להמשיך לגבות כספים מכספי הירושה ,על מנת להציל
את המצב ,גם אם זה רק במקצת ,או שמא אסור לגעת בכספי הירושה של היתומים"-המסכנים" .באותו לילה זה
התחיל לחלחל .המושג הזה" ,מסכנים" .פתאום היינו אני ומשפחתי מסכנים ,כמו כל האחרים שהיו מסתובבים
בביתנו עד מותו של אבי .רציתי לדבר על העניין עם כמה מאחי ,אך מה לעשות ,אני חייב להגיד שהם באמת נראו
מסכנים .כל מה שעבר עליהם בחודשיים האלה ממש נפל עליהם באופן נורא .זה עשה להם משהו עמוק בתוככי
לבם .אני ,לעומת זאת ,כלל לא הרגשתי מסכן .כמובן שהייתי עצוב על מות אבי ,אך הבנתי את משימת השליחות
שעכשיו נותרה למשפחתנו לעשות במציאות .להמשיך את דרכו של אבינו בראש מורם ,ולא להרגיש שעכשיו הכל
קרס ,וחסר תקווה .אבל לא כמחשבותי היו מחשבות אלה שבסביבתי .טענו שיש בעיה חמורה בלקיחת כסף
מיתומים ,גם אם הם עשירים .טענו שלא ניתן לדעת מה ילד יום ,וממילא צריך לשמור על הקיים ,כי אם באמת
תקרה בעיה ,ליתומים כבר אין אבא שיעזור במימון צרכים בסיסיים .אבל לא כך סברתי אני .הבנתי שיש עניין
לשמור על הקיים וכו' ,כל מה שנאמו לי פעם אחר פעם במשך השבועיים האחרונים .אבל אצלנו המצב היה שונה.
המציאות הייתה זקוקה לנו! ומה היה עושה יותר נחת רוח לנשמת אבינו ,אם לא שבניו ימשיכו בדרכו של חסד
באהבה? אני זוכר שסיפרו לי סיפורים על כך שהיו ימים בהם גם מלכי הגויים היו שולחים כספים ,כדי לעזור לעם
ישראל .תחשבו על העובדה הזאת .כמה כיבדו אותנו! שלחו כספים! ועכשיו כשכבר אין מציאות כזאת ,התחננתי
שלפחות לי יתנו את האופציה להיות המפרנס הגדול של עם ישראל! אבל עקב היותי צעיר עדיין ,קולי לא נשמע.
לא רק שלא נשמע ,אלא כאמור ,גרם לכך שיחשבו שאני עוד יותר מסכן ,ושעקב מותו של אבי אני חולם חלומות
שווא ,להחזרת המצב של רווחה וצהלה ,ששרר בימי אבי .עם כל יום שעבר ,יותר ויותר הרגשתי את תחושת
המסכנות שכל כך ניסיתי להילחם נגדה .כנראה שזה מה שקורה לבן אדם שהחברה איננה חודלת מלומר עליו
שהוא מסכן .נשמע לי הגיוני שזה מה שקורה בכל תכונה ,שהציבור מחדיר אותה לאדם .לבסוף הוא אכן יתחיל
להתנהג כך.
המצב העגום המשיך ולא הצלחתי לראות אפילו את האור שבקצה המנהרה ,התקווה שמתישהו המצב ישתפר.
לשמחתי אני יכול להגיד שטעיתי במחשבתי זו .כעבור חודש בערך ,הגיע לבית שלנו מישהו שלא הכרתי .כמובן
שהיו הרבה אנשים שהסתובבו אצלנו בבית ולא הכרתי אותם ,אבל לפחות הכרתי את פרצופיהם ,או לפחות
הכרתי משהו בהם .אבל דמות חדשה זו טרם ראתה עיני .הופתעתי מאוד כשמיד בכניסתו לבית ,הוא ביקש לשבת
איתי .בהתחלה רציתי כמה שיותר להימנע מהשיחה .הנחתי לעצמי שמדובר על עוד איזה רב ,שינסה להסביר לי
למה הם אינם מוכנים לתת לי לעזור .ניסיתי להתחמק מהצורך להיפגש איתו ,אך לא ניתנה לי האפשרות .בלית
ברירה נכנסתי לחדרון קטן ,בצד הבית ,כדי לשוחח עם האורח המסתורי .כשהוא שאל לשמי ,כמעט פלטתי את
התואר "המסכן" ,שזה רק מעיד על השיגעון שאני חווה ,אבל תפסתי את עצמי ,והשבתי ששמי הוא משה בר מריון
)אמרתי את שמי המלא בגאוות משפחה ,כמו שלדעתי אנחנו צריכים להמשיך לעשות( .מיד תקפתי בחזרה ,ובטון
חריף וחצוף ,שאלתי את האיש לשמו ,למרות שהרב ישב בשלווה ,ובאמת לא היה נראה כאחד שבא אלי בתביעות,
וממילא לא היתה סיבה טובה להגיב כפי שהגבתי .ובכל זאת ,דאגתי להוסיף את המבט השונא שכבר היה מוכן
אצלי עבור כל מיני דמויות שלא הפסיקו לבוא ולהטריד אותי .בשלווה שנשארה על פניו למרות גסותי ,הוא השיב
ששמו הוא רבה .כמעט נפלתי מהכיסא עליו ישבתי .בן רגע התברר שלמולי יושב אחד מגדולי הדור ,ראש ישיבת
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פומבדיתא ,אותה דמות ששמעתי עליה אין ספור סיפורים ,האיש שאצלו אבי למד תורה ,ועכשיו אני בטיפשותי
ביזיתי אותו בפניו! באותו רגע רציתי פשוט לקום ולברוח מהחדר ,עד כדי כך התביישתי .אבל איזשהו קסם
בעיניים שלו ריתק אותי אל הכיסא .נדמה לי שזה היה כמה דקות ,אך הרגשתי שעברו כמה שעות ,עד שסוף סוף
פתחתי שוב את הפה ,ושאלתי" :מה כבוד הרב רוצה מבחור צעיר כמוני?" כמובן שהפעם הוספתי כמה שיותר
כבוד והערכה בטון ובאופן האמירה.
הרב הסתכל בי למשך כדקה ,במבט שאני מתקשה לתאר .מה שכן ,זה מבט שלא אשכח כל חיי .מבט שנראה
כחושב על משהו בצורה מאוד מעמיקה ,ובנוסף נורא אוהב ,מחנך ואומר עוד כאלף מסרים ,והכל במבט יחיד.
הרגשתי כאילו בשניות ספורות הוא קורא את כל כולי ,את כל מחשבותי ,כל הרגשותי ,כל מה שעבר עלי בתקופה
האחרונה .איני זוכר את ההתנהלות המדוייקת של הדברים ,אבל אחרי השקט ששרר ,הדו שיח שהיה בינינו נמשך
כמעט בדיוק בזו הלשון:
"אני מבין שאתה רוצה להציל את העולם .זו אכן מחשבה טובה .אבל אתה מבין שלבד זה יהיה קצת קשה ,לא?"
הנהנתי בראשי" .אבל אני מסכים איתך שצורת הפעולה שנקטו עד עכשיו כל המתעסקים בעניינך ,גם היא איננה
נכונה .מה שבטח כבר אמרו לך כמה וכמה פעמים ,שזו בעיה רצינית לגבות מעות צדקה מיתומים ,זה אכן נכון.
אבל אני חושב שיש מקרים שהם יוצאים מן הכלל ,וממה שהבנתי עליך ,גם אתהחושב שהנידון שלנו הוא מקרה
יוצא דופן ,הלא כן?" שוב הנהנתי בראשי .בדקות הרבות שלאחר מכן ,האדם שעד עכשיו הכרתי רק כגדול תורה,
הוכיח בפני שהוא גם גדול בדברים אחרים ,ושאופן גישתו לאנשים שקשה להם – במקרה הזה אני – הוא יוצא מן
הכלל .הרב פרס למולי תוכנית כלכלית על פיה נשתדל לשקם את מפעל חייו של אבי ,וזאת כמובן על ידי כך
שאתרום את חלקי למאמץ ,גם מבחינה כספית ,וגם מבחינה ניהולית.
"אכן בדרך כלל לא גובים מיתומים כספים ,אבל אני רואה שיש לך יכולות כמו שהיו לאביך" ,הוא העיר לי לקראת
סוף פגישתנו .אחרי המשפט הזה ,יחד עם כל השיחה שקדמה לו ,הרגשתי כמו שלא הרגשתי כבר הרבה זמן .יש
מישהו שמחשיב אותי .יש מישהו שאכפת לו ממני .יש מישהו שמאמין שאפשר לעשות משהו על מנת לתקן .יש
מישהו שיודע שיש לי יכולת לעזור במאמץ הזה .זאת היתה הרגשה שאינני זוכר אף הרגשה דומה לה בימי חיי.
לפני יציאתו מהדלת ,הוא הסתובב באיטיות ובשלווה ,שכבר התרגלתי אליהן בשעה האחרונה ,הביט בי במבטו
המיוחד ,ואמר" :אני שמח שהתרת לי לכפות עליך את מצוות הצדקה" .ובאמרו זאת ,חייך ויצא מהבית.
*

*

2

*

כעובד בתפקיד ציבורי ,אני כבר רגיל לשמוע תלונות .לצערי ,אנשים אינם יודעים להעריך כראוי את מה שאחרים
עושים למענם .ולא די שאינם מסתפקים במה שעושים למענם ,אלא שהם גם מבקרים אותם .כאילו עשינו להם
משהו רע .מה כבר עשיתי? האם כל כך הזקתי בכך שניסיתי לעזור לך? או בכך שניסיתי לעזור לאחרים בעזרתך?
אבל מה לעשות ,זו המציאות .וכתוצאה מכך ,ידידי ואני צריכים לדאוג להעמיד הכל על תיקונו ,כדי לתת לאחרים
כמה שפחות מקום לחשוד בנו במעילה בתפקידנו ,וכמה שפחות מקום להטיח בנו האשמות שווא .אולם מאידך,
אולי אני סתם דן לחובה ,ואנשים אינם רעים כ"כ ,ואני סתם נלחץ מעומס העבודה היומיומית.

2

הסברתי את המילה "אחשבינהו" )נימוקו של רבה לגבייה מהיתומים( ,כהחשבת על היתום על עצמו ,זאת בשונה אולי מהפשט,
החשבת היתום על אחרים.
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אישית ,קוראים לי יהודה .כאחד מגבאי הצדקה בעיר ,חיי היום יום שלי מתנהלים בצורה לא כ"כ מספקת .גם כאן
יתכן ואני מגזים ,אך כפי שכבר אמרתי לכם ,אין מספיק הערכה כלפי מה שאני ושאר הגבאים עושים .אבל לא זה
מה שימנע מאיתנו לעסוק במלאכת קודש זו ,ואם לא אנו נעסוק בזה ,אז מי כן? אולי זה נשמע כאילו אני ממש
סובל מעשיית מצווה חשובה ,ואינני רוצה שכך ישתמע מדברי ,אבל אני חייב להגיד שהיו זמנים יותר טובים .אולי
אפשר להסתכל על כל העניין כאיזושהי דרך לפרוק את המתחים שנוצרים עם הזמן.
אתם יודעים ,גם אנשים חשובים צריכים מדי פעם לפרוק מעצמם כל מיני דברים שמפריעים להם .הרבה אנשים
חושבים שרק לצעירים או לטפשים יש בעיות .זו כמובן שטות; הרי ברור שגם למבוגרים – ואם תרשו לי לומר ,אף
לרבנים וגדולים אחרים – ישנם צרכים נפשיים בסיסיים ,וממילא כל אחד זקוק למישהו שיקשיב אליו מדי פעם.
אני ,ב"ה ,מסודר; יש לי אישה סובלנית ביותר ,תומכת ,גם כשיש לי בעיות כגבאי צדקה ,וגם כשיש לי בעיות
כאדם פשוט .אבל מה לעשות ,לא כולם זוכים לכך כמוני.
אתן לכם דוגמא :חבר שלי ,אף הוא גבאי צדקה ,תמיד מרגיש ,ובצדק ,שחושדים בו .כאחד שמכיר אותו אישית,
ויודע שהוא איש ישר ונאמן ,איני מאמין לחשדות השווא; אבל נסו לחשוב מה אותו ידיד חווה ביום יום – זה כלל
לא פשוט! פעם מישהו ראה אותו מרים מטבע ברחוב ושם בכיס ,אז חשבו שהוא גנב מהקופה .פעם ראו אותו
גובה צדקה לבד ,וחשבו שזה בשביל עצמו! מה קרה לימים שבהם אנשים דנו אחרים לכף זכות? הרי הייתי לידו
בכל המקרים האלה ,איך יעלה על דעתם של אחרים שאנחנו גוזלים?! אמנם יש צורך להיות נקיים מה' ומישראל,
אבל יש גבול ,לא?
לפחות חלק מהבעיות כבר עזרו לנו לפתור ,בעיקר החכמים פה בעיר ,על ידי פסיקת כל מיני הלכות בעזרתן נימנע
מחשד ,והציבור ירד קצת מהגב שלנו .עכשיו אם אנחנו מוצאים פרוטה ברחוב ,או אפילו אם מישהו מחזיר לנו
חוב אישי ,הורו לנו לשים את הכסף בקופת הצדקה ,ואחר כך בביתנו בצנעה לקחת את זה בחזרה לחיקנו .דאגו
לסדר כל מיני הסדרי גבייה ,כך שאף פעם לא יתעורר חשש שמא מישהו גובה כספים סתם לצרכיו האישיים חס
וחלילה .ולמרות כל ההסדרים האלה ,איפה הכבוד שפעם היה לנו? פעם היינו מורשים לכפות לצדקה ,3פעם היו
סומכים עלינו ,פעם המשילו אותנו ל"מצדיקי הרבים ככוכבים לעולם ועד" ,אבל מאז כבר עברו ימי ה"זוהר" .מצד
שני ,אולי עדיף כך .כלומר ,אולי בשביל ידידי זו ירידה בדרגה ,אבל לפחות עכשיו דואגים שנעשה את מלאכתנו
נאמנה ,וזה גם מונע ,לפחות ממני אישית ,כל מיני רגשות גאווה שלא בטוח שהייתי עומד בפניהם אילו כולם
כיבדו אותי ככוכב העיר.
אבל גם אחרי התיאור הארוך הזה אני מודה שהיו זמנים יותר גרועים .אולי קצת קשה לכם להאמין אחרי כל מה
שתארתי ,אבל שמעתי שפעם היה גבאי צדקה ,בנימין שמו ,ואותו כמעט תבעו על כך ש"רצח" אלמנה ובניה ,רק
מפני שלא פרנסם מקופת הצדקה! לא שהוא היה רשע ,חס וחלילה ,אלא שהיה מדובר בשנת בצורת ,וכלל לא היה
כסף בקופת הצדקה ,והוא ,כדי להוכיח את נאמנותו ,אפילו נשבע על כך 4.לבסוף התברר כי הוא היה צדיק גדול,
ובכל זאת פרנס את האלמנה ובניה ,מכספו האישי! ואני בטוח שבאותה מציאות של בצורת ,וכל מה שנלווה אליה,
גם לו עצמו לא היה יותר מדי כסף כדי לספק לו ולביתו ,אך בכל זאת הוא נשאר נאמן לתפקידו .ממש מסירות
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"ממשכנים על הצדקה...רבא אכפיה לרב נתן) "...ח' ע"ב(
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תיארתי את המציאות של בנימין הצדיק לטובתו ,וזה לכאורה הפשט שעשה ממש לפנים משורת הדין.
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נפש! אני אומר תודה לה' יום יום על כך שהמצב היום אינו מתקרב למציאות שכזאת .אבל גם עכשיו ,הערכתי
היא שמצבנו אינו פשוט כלל וכלל ,ולא נראית מגמת עלייה באופק .ממה שהבנתי ,ואני לא חכם גדול ,חלק
מהכספים שנתרמים לקופה הם כספים שנגבים מיתומים! ואותי לימדו שזה ממש ממש לא בסדר .גם אחד כמוני
יכול להבין ,שלקחת כסף מיתום אומלל ומסכן ,כדי לעזור לאומלל ומסכן אחר ,זה לא הגיוני! אבל כנראה
שהגבאים האחרים קיבלו את הגיבוי ההלכתי הנצרך לעניין ,אחרת פשוט לא מסתדר לי בראש שיעשו דבר שכזה.
האמת היא ,ששלחו לי איזושהי הודעה על מקרה מיוחד שבו יהיה מותר לגבות מיתום מסויים באזור ,שכחתי את
שמו .אולי זה פשר עניין הגביה מהיתום .אני רק מקווה שלא נצטרך להגיע לדברים כאלה.
יום רגיל שלי מורכב לא רק מגביית כסף ,כמו שאולי חשבתם .אני ושותפי צריכים לחשב את הכל ,לעשות
רישומים של הכל ולבסוף גם להסתובב ולחלק את הכל .ותאמינו לי שזה לא פשוט כמו שזה נשמע .במיוחד
כשמנסים כמה שאפשר לא לבייש את המקבלים בזמן שנותנים להם צדקה .וכל זה רק לגבי גביית כספים ,אותה
אנו עושים רק פעם בשבוע; העבודה היותר גדולה היא איסוף המזון וחלוקתו .זה עוד יותר מסובך ,כי הכל חייב
להיעשות באותו היום ,האיסוף והחלוקה .ובחלוקת אוכל אנחנו מדברים על עניים ,לא רק של העיירה הקטנה
שלי ,אלא על עניים ורעבים מכל האזור! ודאי ידוע לכם מה שאמרו ,שתמחוי הוא לכל עניי העולם ,מבחינה
עקרונית .ומה עוד שבחלוקת אוכל ,אנחנו צריכים לתת לכל מי שמגיע ,אין מבחן קבלה כדי לוודא שאתה באמת
צריך 5.אמנם אין הרבה אנשים שמוכנים להשפיל את עצמם עד כדי גניבת אוכל מעניים ,אבל תתפלאו – היו
מקרים בהם התברר לנו שאנשים שאינם נזקקים כלל ,באים בחוצפה כאילו הם עניים ולוקחים אוכל ,שהיה צריך
להינתן לעניים! לא הייתי מאמין שבן אדם יכול לעשות דבר שכזה ,לולא ראיתי זאת במו עיני .אבל בסופו של יום
אני דן את עם ישראל לכף זכות ,בדיוק כמו שאני רוצה שאותי ידונו לכף זכות .רק אל תשכחו גם אתם ,להתפלל
כמוני ,שמצב העניים בפרט ,והכלכלי בכלל ,ישתפר .אני סומך עליכם.
*

*

*

אם אתם תוהים לעצמכם ,למה החיוך שלי אינו רחב כמו שלכם ,אז תסתכלו על שאר הגוף שלי מלבד החיוך הלא-
קיים ,ותבינו בדיוק למה .כפי שאתם רואים ,מצבי לא טוב .במיוחד עכשיו ,כשאנחנו מתקרבים לחודשי החורף,
אני עוד יותר לחוץ מהמצב .כן ,אומר זאת בגלוי – אני עני .זה אומר שאינני רגיל לאכול שלוש סעודות ביום ,יחד
עם עוד הרבה חטיפים במהלך היום ,כמו שאתם כנראה רגילים .זה גם אומר שלא תמצאו אצלי את הבגדים הכי
מחממים ,או אפילו נוחים ,שלא לדבר על יפים .מן הסתם אני גם גר בבית ששטחו קטן פי כמה משלכם ,מרוהט
הרבה פחות משלכם ,ועוד הרבה דברים שאין צורך לפרטם.
אני באמת מצטער על מצב הרוח הקודר שלי ,בדרך כלל אני משתדל להיות נחמד ,למרות המצב בו אני נמצא .אבל
לאחרונה אני מרגיש שהדברים יורדים למצב עגום עוד יותר ממה שהיה בעבר .חברים כבר אין לי .חלקם נפטרו,
חלקם עזבו את העיר ,חלקם למעשה לא היו באמת חברים שלי מעולם .להבדיל ,זה כמו שפושע יתחבר עם פושע
אחר ודקות ספורות אחרי ביצוע הפשע ינטוש אותו ,אז גם לעניים יש נטייה כזאת .תתחבר אל מי שיכול לעזור לך
זמנית ,וכשהסיוע שהוא יוכל להעניק לך יגמר ,תעזבהו כלא היה .אני מודה ,זו מציאות חיים נוראה ,אבל כמו
שכבר הזכרתי ,לא קל להיות עני .בנוסף לבעיות החברתיות שלי ,שהן כנראה הפחותות שבבעיותי ,ישנן בעיות

5

כתבתי על פי דעת ר' יהודה שנפסקה להלכה ,שבודקים לכסות ולא למזונות.
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תמידיות של ביגוד ומזון ,אליהן רמזתי כבר קודם .אמנם אני מודה לבורא העולם על כך שתמיד ישנם תורמי
צדקה ,וגבאי צדקה שמנסים לסייע לנו תמיד ,אבל מה לעשות ,זה לא מספיק כדי להגיע למציאות מושלמת .לגבי
קבלת מזון המצב עוד סביר ,מחלקים לנו אוכל כל יום; אבל כדי לקבל בגדים חמים ,אתה צריך לעבור תחקיר
מלא ,כדי לוודא שאינך רמאי וכדומה .אני יכול להבין מאיפה זה מגיע ,אבל בסופו של דבר ,הם אינם יכולים
להבדיל בין עני אמיתי לבין מישהו שעושה את עצמו? אם זו המציאות ,וכנראה שזו אכן המציאות ,יש כאן בעיה
רצינית יותר ,שאנשים כלל אינם יודעים להבחין באדם שנמצא באמת במצוקה .אמנם גם אדם המוכן להתחזות
לגנב נמצא כנראה בסוג של מצוקה ,אבל זה עניין אחר לחלוטין .אני יכול להגיד לכם ,שלאדם רגיל יהיה מאוד
קשה להתחזות לאדם שנמצא במצוקה אמיתית .אבל אין מה לעשות ,כנראה שעל הגבאים ה"גאונים" האלה קל
לעבוד .שכחתי גם להזכיר שהתחקיר שעושים לנו הוא אחד הדברים הכי משפילים בעולם .נראה לי שלקחו את כל
השאלות הדורשות מהאדם להגיד על עצמו את כל הדברים שהוא ממש אינו רוצה לדבר עליהם ,עם אף אחד,
ועכשיו הם דורשים ממך לדבר על כך .כאילו הם מנסים בכוונה לגרום לך להרגיש יותר בתחתית החברה ממה
שחשבת.
אבל מה אני אגיד לכם – זו המציאות ,ואני חייב איכשהו להגיד תודה לכל האנשים ,שגם אם לפעמים קשה לי
לראות זאת ,הם מנסים לעזור לי .בכל זאת ,יש דבר אחד שחייבים לתקן :אווירת הנתינה .אנשים כבר איבדו את
החום והאהבה שפעם היו מעניקים בכמויות אדירות ,ובלי לקמץ בהם אפילו במעט .לא נעים לי להגיד ,אבל רוב
שנות חיי עברו עלי בעוני .אל תשאלו אותי למה ואיך ,מפני שאז אני ארגיש שוב כמו ב"תחקירי בגדים” ,וזה יגרום
לי לשים גם אתכם ב"רשימה השחורה" שלי .על כל פנים ,אני זוכר שכאשר הייתי צעיר ,הייתי מגיע לבתים של
אנשים ,ותוך שנייה הם היו פותחים את דלתות בתיהם ,ועוד לפני שאכלת או ישנת על מיטה נוחה ,כבר היית
מרגיש אחרת ,רק מהמבטים האוהבים שהדביקו עליך .אבל היום כבר אין דברים כאלה .אולי זה רק אני ,ולאחרים
זה עדיין קורה ,ואולי זה בגלל הגיל שלי ,שמספרו כבר איננו נמוך.
אני זוכר שהיה אדם בשם מריון ,שהצטיין בחום ודאגה כלפי כל עני ועני באשר הוא .ותאמינו לי שהיו לו דברים
יותר טובים לעשות ,מאשר לדאוג אישית לכל אחד מאלפי העניים שהוא היה מפרנס ,אבל זה לא מנע ממנו
לעשות זאת .אמרו לי שעכשיו הרבה מכספי הצדקה מהם אני נהנה ,נגבים מהיתומים שלו ,המסכנים האלה .זה
מאוד לא נעים לי לדעת שאני אוכל מכספם של יתומים .האמת היא שבאופן כללי ,זה לא פשוט לקבל כסף מדי
שבוע ללא כל תמורה מצידי ,במיוחד כשאתה יודע שהכסף מגיע מאדם שעבד קשה כל השנה ,ומוכן לוותר על
חלק מחלקו כדי שגם לך יהיה משהו.
אני זוכר שכאשר שהייתי צעיר יותר ,והייתי מסתובב בין העיירות ,יותר מאשר עכשיו ,היו כל מיני כללים
שהתקינו כדי שנוכל להסתדר .כמה לתת לנו ,מתי ואיפה .דאגו לנו גם בשבתות ,ודאגו גם שתהיה לנו צידה לדרך.
רק דבר אחד עיצבן אותי בכל ההוראות הללו :אם היית מסתובב ומבקש תרומות מדלת לדלת ,כבר לא היו נותנים
לך מקופת העיר .כנראה חשבו שאם אתה מסתובב לבד ,אז אתה יכול גם להסתדר לבד .ההערכה הזאת אינה
תואמת כל כך את המציאות .הרבה פעמים קרה שהייתי מקבל ממש קצת מהסיורים מדלת לדלת ,ובכל זאת מנעו
ממני מלקבל כסף מקופת העיר .בכל זאת אספר ,שפעם אחת ,אחרי יום די מייאש במסעות מעיר לעיר ,הגעתי
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לעיר חדשה ,וכדי לנסות את מזלי הלכתי ישר לביתו של רב העיר ,רב פפא .6הייתי בטוח שאם יהיה מקום אחד בו
אקבל מתנה נאותה ,זה יהיה אצלו .הגעתי ,דפקתי בדלת ,ולפתע שמעתי איזושהי שיחה סודית שהתנהלה בפנים
קולות לוחשים וחפוזים .לאחר מכן פתחו לי את הדלת ,נתנו לי כמה שקלים ושלחו אותי לנפשי .כנראה שגם
כשהציפיות גדולות ,עדיף למתן אותן כדי שלא תתאכזב .לעומת זאת ,כשהמשכתי להסתובב באותה העיר ,קיבלתי
הרבה יותר ממה שציפיתי .אולי בכל זאת הרב דאג לכך שאנשי העיר יתנו לי בעין יפה.
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אולי באמת עדיף להיזכר בסיפורים החיוביים האלה ,על האנשים הגיבורים שמנסים בכל יכולתם לדאוג לי ולשאר
עניי עולם .אני ממש מקווה שהחורף הזה יעבור בחום ,ובשובע ,עלי ועל כולם .נותר לי רק לקוות כי מערכת
הצדקה וחלוקתה תמשיך להשתפר ,ובכלל לקוות שלא יהיו עניים .אם כי פעם אמרו לי שיש איזשהו עניין שיהיו
עניים ,כי אנחנו חלק מתיקון המציאות ,ודרכנו מתכפרים אנשים אחרים .8לא הבנתי בדיוק מה זה אומר ,ואילו
הדבר היה תלוי בי הייתי בורח מהחיים האלה מיד ,אבל אם אני כבר כאן ,אז עדיף שאעשה את חלקי ,לא?
אני נורא מצטער אם גרמתי לכם צער או עצב ,אבל לפעמים צריך לשים את הדברים על השולחן ,כי אחרת
השולחן די ריק .תחשבו על זה ,ובפעם הבא בה תראו עני ,תעניקו לו גם מתנה ממשית ,וגם חיוך ,לפחות כך תצאו
יותר נחמדים ממני ,שאפילו חיוך לא יכולתי לתת לכם .אתם רואים ,בסוף אפילו אני חייכתי.
*

*

*

להיות רב קהילה זו עבודה לא פשוטה כלל .ואם לרגע חשבתם אחרת ,אני מבשר לכם שטעיתם .להיות רב קהילה,
אין פירושו רק ללמוד תורה בשלווה כל היום ,ולהעביר שיעור פה ושם ,זה הרבה יותר מכך .זה אומר לדאוג
לקהילה שלך ,לשומעי לקחך ,לצאן מרעיתך .טוב ,אולי המשפט הזה נשמע קצת יהיר ,אבל באמת לכל אחד
מהאנשים בעיירה כאן ישנם צרכים ,ישנן בעיות ,ישנן תלונות ,וכל אחד רוצה יחס אישי ממני .בסך הכל אני מבין
אותם .נראה לי שאילו אני הייתי תושב רגיל בעיר הזאת ,גם אני הייתי פונה אל עצמי .אולי שוב נשמעה בדברי
נימה של גאווה ,תמחלו לי .תדעו לכם ,לא פשוט להיות ענו ושפל בתפקיד כמו שלי .הפירוש הרגיל למאמר
רבותינו "כל הגדול מחבירו ,יצרו גדול הימנו" הוא שהמימרא מוסבת על יצר העריות ,אבל להבנתי הכוונה היא
ליצר הגאווה .הרי ככל שאתה גדול יותר ,יש לך יותר סיבות להתגאות .כולם מכבדים אותך ,כולם נצרכים לך ,אתה
ממש המרכז של הקהילה .טוב ,די לדיבורים על גאווה ,זה לא עושה לי טוב לנשמה.
אחת הבעיות העומדות על הפרק לאחרונה בקהילתנו ,היא המצב הכלכלי .אני מקבל תלונות מכל הצדדים :העניים
מתלוננים כי לא נותנים להם מספיק ,ולא מתייחסים אליהם ,וגם כשיש יחס הוא מגיע ללא חום ואהבה ,לפעמים
אף עם ביזיון .הגבאים טוענים כי לא תורמים להם מספיק ,וכי נוצרה מציאות בה קשה לחשב כמה לתת לכל אחד.
העובדה כי יותר ויותר אנשים מסתכלים עליהם בעין שלילית ,ואפילו חושדים בהם שהם לוקחים כסף לעצמם,
אינה משפרת כלל את המצב .אם כי עובדה זו הינה רחוקה מהשכל בעיני; הרי אני אישית בודק ובוחן את הגבאים

6

כתבתי כאן על העני כנפגש עם ר' פפא ,אע"פ שלעיל תארתי אותו כמקבל כסף מיתומיו של בר מריון ,שכאמור היה בימיו של
רבה ,שני דורות לפני ר' פפא.

7

עיין ט' ע"א" ,אי מר לא מזדקיק ליה ,איניש אחרינא לא מזדקיק ליה" .ומכלל לאו אתה שומע הן :אם הרב יתן ,זה יגרום
לאחרים לתת בעין יפה.
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עיין י' ע"א.." -למה אינו מפרנסם? כדי שניצול אנו בהם מדינה של גיהנם"..
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ואחראי על מינויים ,קשה לי לדמיין אחד מהם עושה דבר שכזה .אבל אין מה לעשות – כשמתחילים לדבר על
כסף ,ישנה נטייה לשמרנות ,ולדאגה ,אולי אפילו יותר מדי .בנוסף לכל התלונות ,אנשי הקהילה עצמם אומרים לי
כי העומס עליהם כבד ממה שהם יכולים לסבול .הרי אין מדובר כאן בעיר של עשירים ,ובכל שבוע הגבאים
מבקשים כסף ,ובכל יום מסתובבים עניים ומחזרים על הפתחים ,ומי רוצה להיות זה שישיב את פניו של העני
ריקם? הרי למה שהוא יפסיד רק מפני שעניים אחרים הקדימו אותו? הם בסך הכל מבקשים תרומה קטנה,
שתעזור להם להמשיך הלאה בחייהם הלא-פשוטים .בקיצור ,המצב מסובך .אני אישית מנסה לעשות את חלקי
בעניין ,אבל זה לא קל.
ניסיתי לדאוג לעניים שיתנו להם יותר ,אבל כל שביכולתי לעשות הוא למסור דרשות בבית כנסת ,ודרשות אינן
עושות לבד את העבודה .אמרתי דברים חשובים ,והכל כמובן מפיהם של רבותי וקודמי .פסקתי כי כל אחד בעיר
חייב לתת לפחות שלישית שקל בשנה .דרישה לא-גבוהה ,ואם כולם היו עומדים בה היינו מתקדמים באופן
משמעותי .מובן שמהאנשים האמידים יותר ,אני מצפה לקצת יותר ,הרי לא סתם ה' חנן אותם בעושר ,אלא כדי
שיעשו באמצעותו מצוות .הסברתי לאנשי הקהילה כי צדקה הינה כהחייאת נפש מישראל ממש ,והיא שקולה כנגד
כל המצוות .ביקשתי גם ממי שאין לו יותר מדי לתת לפחות מעט ,מפני שגם התרומות הקטנות מצטרפות לדבר
גדול ומבורך .אישית ,גם לי אין יותר מדי לתת ,הרי המשרה של הרבנות לא מכניסה לי שכר גשמי ,בכמויות יותר
מדי גדולות ,וממילא אני מנחם את עצמי ,שלמרות חוסר יכולתי לתת יותר מדי ,אני עושה את שלי ,בכך שאני
מעודד אחרים לתת ,וכמו שאמרו חכמים" :גדול המעשה יותר מן העושה".
לגבי היחס כלפי העניים ,דרשתי כי הנביא ישעיה אומר כי הנותן צדקה בלבד מתברך בשש ברכות ,ואילו המתייחס
אל העני בדברים רכים ,באהבה וחמלה ,גם מבלי שיתן לו אגורה ,מתברך באחת עשרה ברכות! וממילא מובן
שהנותן לעני צדקה ובנוסף מתייחס אליו יפה ,מתברך בלא פחות משבע עשרה ברכות! 9וכן בדורות קדומים יותר
דיברו על הצדקה :מי לנו גדול מדוד המלך שאמר "צדקתו עומדת לעד" .ומי כשלמה המלך שאמר "צדקה תרומם
גוי וחסד לאומים" .10ועוד לא דיברנו על הברכות להן זוכים בניו של נותן הצדקה ,שלא לדבר על כך שהצדקה
מקרבת את הגאולה ,אליה בוודאי גם אתם וכל עם ישראל מייחלים.
אבל כמו שאמרתי ,אין ביכולתן של מילים לתקן הכל .הדברים צריכים לחדור ללבבות האנשים ,שירגישו רצון עז
בתוך תוכם לתת ולתרום לאחרים ,שנתינת הצדקה תהפוך לדבר שמשמח ומספק אותם ,לא דבר שהם עושים בעל
כרחם ,כמצוות אנשים מלומדה ,או אפילו כסתם פעולה של רחמים ללא אהבה ודאגה לעני .הרי מעבר לכך שדרך
העניים אנו עושים מצווה חשובה של צדקה ,העניים גם מצילים אותנו מדינה של גיהנום .כך אמר כבר רבי עקיבא
זצ"ל הי"ד לטורנוסרופוס הרשע ,יימח שמו ושם ממלכתו ,שנזכה מהרה להיגאל מהגלות אותה הם הביאו עלינו.
אני אישית יודע כי בסופו של יום ,כל ההפסדים שלנו ידועים מראש ,וקבועים לנו מראש השנה ,ואם כן ברור כי
עדיף שהם יתבזבזו על צדקה ,ולא על דברים שאין בהם צורך ,אם לא יותר גרוע – לתשלומי מיסים עבור הגויים.
אבל לא פשוט לחיות בתודעה שכזו באופן תמידי .בפרט כשכבר הורו חכמינו שלא לתרום יותר מדי ,המבזבז אל
יבזבז יותר מחומש .אין זה מן החוכמה לתת יותר ממה שביכולתך לתת ,ואז להיות נצרך בעצמך.
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עיין ט' ע"ב..." ,והמפייסו בדברים מתברך ביא' "..ועיין תוס' שם.
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על פי פירושו של ר' נחוניא בן הקנה לפסוק במשלי יד' ,שהתקבל בעיני ריב"ז.
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מכל מה שאמרתי אתם בטח מבינים שהמצב הכלכלי ,וממילא החברתי ,אינם דבר שקל לטפל בו .אולם אינני
מתייאש מהמציאות .אני יודע ובטוח כי יום יבוא ונזכה להחזיר את מלכות ישראל ,ולהיגאל מהגלות האיומה
הזאת ,שמרבה צרות לישראל .אמנם גם אז יבואו קשיים חדשים ,אבל אני מתפלל שנזכה למלכים צדיקים שיטפלו
בהם ,גם בעניים ,כמו מונבז המלך שחילק את כספי מלכותו לעניים ונזקקים בשפע רב .ולא עשה זאת בסתר ,כמו
שאולי היה מקום לעשות .אני בטוח שהוא לא היה גאוותן כמוני; הוא עשה זאת בקול גדול ,כדי שכל העם יבינו
את ערכה של מצוות הצדקה ויעשו כמוהו.
גם אני משתדל להיות דוגמא לחיקוי בעיר .פעם אחת ,כשהייתי צעיר יותר ,הגיע אלי עני ולא רציתי לתת לו
מקופת הצדקה .הוא חיזר על הפתחים ,וסברתי כי הכסף שישיג מהאנשים יספיק לו גם ללא סיוע מהקופה .אבל
בדיוק אז היה בביתי ר' סמא ,ממנו אני תמיד שמח לשמוע עצות ,והוא אמר לי דבר שמאז מדריך אותי בכל יום
ויום בתפקידי כרב הקהילה .במבט חד וחודר הוא אמר:
"אם אתה לא תתן לו ,אף אחד לא יתן לו!"
אחר כך כמובן נתתי לו משהו ,ואף השתדלתי לדאוג לכך שאחרים בעיר יתנו לו בעין יפה .מסר זה נחקק בזיכרוני.
הוא מזכיר לי תדיר ,כי מוטלת עלי אחריות כרב קהילה ,ואני מהווה דוגמא לאחרים .גם בלי להיות רב קהילה,
אמירה זו שייכת כלפי כל אדם ,היא מלמדת על הצורך בלקיחת אחריות .לשבת בחיבוק ידיים ,מבלי להתחשב
באחרים ,זו מעילה בתפקיד שלי בחיים.
כל זה מהווה רק טפח מתוך כל מה שעלי לעשות כרב הקהילה ,ואני יכול לספר עוד הרבה ,אך לא אטריח אתכם
יותר על המידה .הרי גם לאנשים קשובים וסבלנים כמותכם יש גבול ליכולת .חוץ מזה ,יש לי עכשיו פגישה עם
אחד מנכבדי הקהילה ,לגבי נושא אחר בקהילה הדורש טיפול .אם כן ,אשלח אתכם לדרככם עם ברכה ,שתזכו
להיות רודפי צדקה ,ושתהיה בידכם היכולת לעשות צדקה ,ותמצאו חיים צדקה וכבוד .תגידו "אמן"!
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ציירתי את ר' פפא כדחוק קצת בממונו ,אע"פ שבעיקרון הוא היה עשיר גדול )עיין ב"מ מו .ובאנציקלופדיה לחכמי התלמוד
והגאונים( .בנוסף ,אין כאן כוונה לומר כי ר' פפא היה גאוותן חס וחלילה ,מדובר בתיאור ציורי בלבד של התמודדות אפשרית
במציאות.
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לידה ,ברית ופדיון

מחפץ מטריאלי לחומר אמנותי
הדרך מן התוהו אל הרבייה והמילה
הרב אלחנן ניר

אדם מביא ילד אל העולם .מעבר לחלומות הרבים והגדולים שהוא תולה בו ,שיש לקוות שלפחות מיעוטם
יתממש ,יש לו רצונות אלמנטריים ,הנחשבים בחברה כ'מקובלים' ,שאותם הוא מבקש ממנו .הוא רוצה ,למשל,
שילדו יהיה 'בן אדם'' ,מענטש'; שיתנהג כדרך שנוהגים בעולם מתורבת ,שיחיה חיים מוסריים ,שיהיה יצרני,
שידאג לעצמו ביושר ,שיפעל למען הצדק ושלא יגיס לבו כנגד עוולות ,שיאמין באמונות כאלו ואחרות ,ועוד ועוד
מעין זאת.
אולם מן ההתבוננות בבורא העולם ,הדומה לאב המביא את בנו בצלמו  -צלם אלוהים  -לעולם ,עולה תמונה
שונה .תמונה הפותחת בפנינו צוהר להבנת הציווי הנמשך לפרות ולרבות ,ציווי שטומן בחובו ,במידה לא מעטה,
את הקרבת האדם עצמו ,כשרונותיו ומאווייו ,על מזבח תולדותיו.

א .חלום הכיבוש
הקב"ה בורא את האנושות ,ומסגיר את החלומות שלו ממנה אף טרם היותה ,כמו בעוד העובר ברחם האם ,והאב
כבר אץ ומציין לעצמו במדויק ,ברזולוציה של פרטי פרטים ,את ציפיותיו ורצונותיו ממנו:
ובכָ ל הָ ֶרמֶ ׂש
ובכָ ל הָ ָא ֶרץ ּ ְ
ובעוֹ ף הַ ּ ָׁשמַ יִם ּובַ ְ ּבהֵ ָמה ּ ְ
דו ִב ְדגַת הַ יָּם ּ ְ
נו ִ ּכ ְד ּ ֵ
ַויֹּאמֶ ר אֱ לוֹ ִהים נַעֲ ֶׂ
נו וְ יִ ְר ּ ּ
מות ּ
שה ָא ָדם ְ ּבצַ ְלמֵ ּ
הָ רֹמֵ ׂש ַעל הָ ָא ֶרץ.

)בראשית א ,כו(1

זהו החלום :יהיה מי שישלוט וירדה בכל שסביבו .ציוויליזציה.
ואכן ,עם יצירת המין האנושי פונה הקב"ה ,בדיבור הראשון שהוא מפנה לזכר ולנקבה הראשונים בעולם ,לשני
ַיְב ֶר ְך
יצורי הבשר-ודם היחידים ,הכוללים בתוכם את כל הדורות כולם העתידים לצאת מהם ,ומברך אותם " -ו ָ
א ָֹתם ֱאלוֹ ִהים" .וכמו משתהה מעט ,ואז מבקש ומורה:
שת
ובכָ ל חַ יָּה הָ רֹמֶ ֶׂ
ובעוֹ ף הַ ּ ָׁשמַ יִם ּ ְ
דו ִ ּב ְדגַת הַ יָּם ּ ְ
או ֶאת הָ ָא ֶרץ וְ ִכ ְב ׁ ֻ
בו ּ ִ
שהָ ּ ְור ּ
ומ ְל ּ
רו ּ ְור ּ
)כח( ַויֹּאמֶ ר לָ הֶ ם אֱ לוֹ ִהים ּ ְפ ּ
ַעל הָ ָא ֶרץ.

יש כאן אמירה פשוטה מאוד :א .הביאו ילדים  -פרייה ,רבים  -רבייה ,ומלאו את הארץ באותם ילדים .ב .כבשו את
הארץ ושלטו בחי הרוחש בארץ ,בשמיים וביָם .כלומר ,כעת ניתנת קריאת הכיוון לאנושות המתחילה את צעדיה
המהוססים והרועדים על האדמה  -שליטה בתחתונים .קריאת הכיוון היא גם בקשה וגם הצעת שותפות בניצן

 1כל הציטוטים הבלתי מצוינים להלן הם מספר בראשית.
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המתחיל את צעדי פריחתו ,הנקרא 'עולם' .מה התועלת בהבאת הילדים ,מה המצופה מהם ומהו הרווח במילוי
והצפפת הארץ באותם ילדים ובהשתלטותם על פני כל מרחב החיים האפשרי  -זאת כבר לא נאמר.
רבה של קניגסברג ,רבי יעקב צבי מקלנברג ) (1785-1865בעל פירוש ה'כתב והקבלה' על התורה ,נזקק לסתמיות

הציווי האלוהי ולתמיהה ,המרחפת לה כאן ,כיצד "האמירה הראשונה ממנו יתברך אל האדם ]היא[ בדברים
הנוגעים אל הגופני לבד" .סתמיות זו מביאה אותו ,באותו מקום ,לדייק מהמילה "וכבשוה" ,שיש כאן בקשה
מהעולם האנושי להתנשא מעל העולם החייתי:
חתם הברכה "וכבשוה"  -השתדלו שתהיו אתם הכובשים בחוזקה על העולם הארצי ,ואתם תהיו המכניעים
תחתיכם את התבל הלזו להשתמש בהם רק לתועלתכם .והישמרו מאוד שלא יהפך עליכם הסדר ,ויהיה
העולם הארצי מושל עליכם ואתם כבושים תחתיו ,ללכת אחרי תענוגות הארציים .וזהו 'וכבשוה'  -הארצי
יהיה כבוש תחתיכם ,ולא הפכו .ובדרך זה אין האמירה הראשונה ממנו יתברך אל האדם בדברים הנוגעים
האמתי המכוון בבריאת האדם.
ִ
אל הגופני לבד ,שאינו תכלית

)הכתב והקבלה בראשית א ,כח(

אולם גם אחר דבריו ,השאלה המנקרת כאן נותרת בעינה .גם כשהארצי כבוש ונתון תחת האנושי ,נותרות עדיין
שאלות בוערות ,כמו :כיצד יש לכבוש את הארצי ,מה התועלת בכיבוש ,ולאן בכלל מכוון וחותר כל תהליך הכיבוש
הזה .הקושי הנזכר מתחדד עם החזרה כמה פסוקים לאחור ,ועם הראייה כי אותה האמירה עצמה ,על ברכת
הפרייה והרבייה ,לא התייחדה למין האנושי אלא נאמרה עוד קודם למין אחר:
צו הַ ּמַ יִם ְל ִמינֵהֶ ם וְ ֵאת ָּכל עוֹ ף
שת אֲ ׁ ֶ
)כא( ַויּ ְִב ָרא אֱ לוֹ ִהים ֶאת הַ ּ ַת ִ ּנינִ ם הַ ְ ּגד ִֹלים וְ ֵאת ָּכל נֶפֶ ׁש הַ חַ יָּה הָ רֹמֶ ֶׂ
שר ָׁש ְר ּ
ֵהו ַויּ ְַרא אֱ לוֹ ִהים ִ ּכי טוֹ ב.
ָּכנָף ְל ִמינ ּ
או ֶאת הַ ּמַ יִם ּ ַביּ ּ ִַמים וְ הָ עוֹ ף י ִֶרב ָּב ָא ֶרץ.
בו ּ ִ
ומ ְל ּ
רו ּ ְור ּ
)כב( ַויְבָ ֶר ְך א ָֹתם אֱ לוֹ ִהים לֵ אמֹר ּ ְפ ּ

כלומר ,החיים כולם  -ולא רק המין האנושי  -מצווים על פרייה ורבייה ועל מילוי המציאות .אומנם ,בפרק ב',
מופיעה התשובה מדוע הניח הקב"ה את האדם בגן " -לעבדה ולשמרה" )פס' טו( ,אך אין בכך ציווי אל האנושות,
אלא רק חיווי של מספר אוקטוראלי .גם הציווי המופיע מיד לאחר מכן )טז-יז( ,על האיסור לאכול מעץ הדעת ,אינו
נותן עדיין פענוח ותכלית לקיום ,אלא מורה על איסור מקומי וספציפי על האכילה ,שאינו חופן בתוכו איסור גורף
לדורות.

ב .לשוב ולרבות
עד כאן השלב הראשון :האנושות של אדם.
האנושות הצעירה שמספיקה לחטוא בעץ הדעת ,לרצוח אח ,לייצר כלי משחית ,למלא את הארץ בחמס ולחטוא
בזנות של בני האלוהים בבנות האדם ,נתחמת למוטת חיים של מאה ועשרים שנה )פרק ו ,פס' ג( ,ובסיכום האלוהי
מלא האכזבה וההחמצה והכל-כך נוגע ומרטיט:
)ה( ַויּ ְַרא ה' ִ ּכי ַר ָּבה ָר ַעת הָ ָא ָדם ָּב ָא ֶרץ וְ כָ ל יֵצֶ ר מַ ְח ְ ׁשבֹת ִל ּבוֹ ַרק ַרע ָּכל הַ ּיוֹ ם.
)ו( וַיִ ּ ּנָחֶ ם ה' ִ ּכי ָע ָׂשה ֶאת הָ ָא ָדם ָּב ָא ֶרץ ַויּ ְִת ַעצֵ ּ ב ֶאל ִל ּבוֹ .
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מחייה כללית וטוטאלית,
ההינחמות על עשיית האדם בארץ וההיעצבות עליה ,מביאות אל המסקנה הנחרצת של ִ
כאשר בראש רשימת העומדים למחייה מתייצבת האנושות ,ולאחריה עולם החי:
אתי מֵ ַעל ּ ְפנֵי הָ אֲ ָד ָמה מֵ ָא ָדם ַעד ְ ּבהֵ ָמה ַעד ֶרמֶ ׂש וְ ַעד עוֹ ף הַ ּ ָׁש ָמיִם ִ ּכי
שר ָּב ָר ִ
)ז( ַויֹּאמֶ ר ה' ֶא ְמחֶ ה ֶאת הָ ָא ָדם אֲ ׁ ֶ
יתם.
נִ חַ ְמ ִּתי ִ ּכי עֲ ִ ׂש ִ

היה מבול .כעת ,אחר הכישלון הגדול של האפשרות לתפקוד בעולם נטול הוראות ,יש לצפות שנח יֵצא מן התיבה
שתורה לו כיצד לנהוג בעצמו ולא להתיש ולכלות את עצמו שוב.
ֵ
התורה
ָ
ויקבל את הלוחות על הרי אררט ,את
אבל זה לא קורה .הכתוב ,בפרק ט' ,שב ומצווה אותו ,ואף בציווי כפול ,לפרות ולרבות ,ואף מוסיף ואומר לו
'לשרוץ' בארץ ,משל היה כאחד השרצים:
או ֶאת הָ ָא ֶרץ.
בו ּ ִ
ומ ְל ּ
רו ּ ְור ּ
)א( ַויְבָ ֶר ְך אֱ לוֹ ִהים ֶאת נֹחַ וְ ֶאת ָּבנָיו ַויֹּאמֶ ר לָ הֶ ם ּ ְפ ּ
ובכָ ל ְ ּדגֵי הַ יָּם
ֹש הָ אֲ ָד ָמה ּ ְ
שר ִּת ְרמ ׂ
)ב( ּומוֹ ַראֲ כֶ ם וְ ִח ְּתכֶ ם י ְִהיֶה ַעל ָּכל חַ יַּת הָ ָא ֶרץ וְ ַעל ָּכל עוֹ ף הַ ּ ָׁש ָמיִם ְ ּבכֹל אֲ ׁ ֶ
נו.
ְ ּבי ְֶדכֶ ם נִ ּ ָת ּ
שב נ ַָת ִּתי לָ כֶ ם ֶאת כּ ֹל.
הוא חַ י לָ כֶ ם י ְִהיֶה ְל ָא ְכלָ ה ְ ּכי ֶֶרק ֵע ֶׂ
)ג( ָּכל ֶרמֶ ׂש אֲ ׁ ֶ
שר ּ
לו.
)ד( ַא ְך ָּב ָׂשר ְ ּבנ ְַפ ׁשוֹ ָדמוֹ לֹא תֹאכֵ ּ
רש ֶאת נֶפֶ ׁש הָ ָא ָדם.
יש ָא ִחיו ֶא ְד ׁ
ומיַּד הָ ָא ָדם ִמיַּד ִא ׁ
שנ ּּו ּ ִ
רש ִמיַּד ָּכל חַ יָּה ֶא ְד ְר ׁ ֶ
)ה( וְ ַא ְך ֶאת ִ ּד ְמכֶ ם ְלנ ְַפ ׁש ֵֹתיכֶ ם ֶא ְד ׁ
ִשפֵ ְך ִ ּכי ְ ּבצֶ לֶ ם אֱ לוֹ ִהים ָע ָׂשה ֶאת הָ ָא ָדם.
)ו( ׁשֹפֵ ְך ַ ּדם הָ ָא ָדם ָּב ָא ָדם ָ ּדמוֹ י ּ ָׁ
בו בָ ּה.
צו בָ ָא ֶרץ ּ ְור ּ
בו ִ ׁש ְר ּ
רו ּ ְור ּ
)ז( וְ ַא ּ ֶתם ּ ְפ ּ

אכן ,בקריאה פשוטה של הפסוקים יש כאן עידון; יש כאן כבר איסור אכילת אבר ודם חי ואמירה מפורשת
האוסרת על שפיכת דמו של האחר ,שהיא הבסיס למשפט ולחוק הטבע הבסיסי ביותר .אולם דבר לא נאמר,
בינתיים ,מעבר לאיסור האלמנטרי של שפיכת הדם.
והנה ,כאשר חכמי יבנה קוראים את הפסוקים הללו ,הם אינם רואים את התיעול המתבקש כל כך ל"פרו ורבו",
עמלים למצוא באיסור שפיכת הדם חיזוק נוסף ,ומלא תוקף
כפי המובן בקריאה פשוטה וכפי שהצענו כעת ,אלא ֵ
וחומרה ,דווקא לקריאה המוכרת זה מכבר לפרות ולרבות ,כמו אין הדברים חוזרים ונשנים ללא הרף:
תניא רבי אליעזר אומר :כל מי שאין עוסק בפרייה ורבייה כאילו שופך דמים ,שנאמר" :שופך דם האדם
באדם דמו ישפך" ,וכתיב בתריה" :ואתם פרו ורבו" .רבי יעקב אומר :כאילו ממעט הדמות ,שנאמר" :כי
בצלם אלוהים עשה את האדם" ,וכתיב בתריה" :ואתם פרו" וגו' .בן עזאי אומר כאילו שופך דמים וממעט
הדמות ,שנאמר" :ואתם פרו ורבו") .בבלי יבמות סג ,ב ]ובשינויים קלים בתוספתא ,בשאילתות ובמדרשים[(

ג .ויתור על החירות?
מהי פרייה ורבייה ,שעליה עומד כל הקיום; שרק עליה מצווה הבורא את בריאתו בראשיתה ,ושנתקבלה כמצווה
שעליה כותב הטור "כי כוונת הבריאה באדם ]היא[ כדי לפרות ולרבות"? )אבן העזר א( זו באה ממקום בלתי מוסבר
ומושג ,והיא האמירה הנחרצת כי לא הכול מרוכז בי וכי מישהו מחוץ לי ,ורק הוא ,עשוי ונכון לגלות לי את עצמי.
פרו ורבו היא האמירה שרק בכוחו של זה שלמולי וכנגדי להדהד את הטוב והברכה הכנוסים בי בצורה הטבעית
והבריאה ביותר .מכאן ואילך ,לא עוד רק אני ,אלא לעולם מישהו למולי ,תובע ממני ללא הרף ,מחלץ אותי -
בחילוץ המרשים והדורש ביותר הקיים במציאות  -מעיסוק מוגזם בעצמי; מציל אותי מקץ כל בשר :מהאגואיזם.
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לא 'הגיהנום ,הוא הזולת' ,כדברי סארטר במחזה שלו 'בדלתיים סגורות' ,אלא הוא ,ורק הוא ,הסיכוי היחיד שלי
דווקא להיחלץ מן הגיהנום ,לשוב אל העדן.
שתי פנים הפוכות לשייכות ליצירה .האחת ,וכנראה המתבקשת ,היא הרצון להיסגר בעצמי ,ליצור בעצמי ואל
עצמי ,ומכך להביא לקתרזיס המבוקש .ואילו השנייה ,רואה אל-נכון כי החריגה שלי מעצמי אל הזולת ,חריגה
מצרה ליצירה  -היא תורף היצירה .היא סוד הפרייה והרבייה:
ופניה שלכאורה ֵ
כאשר אני נמצאת בחברת אמנים אני מרגישה בעוצמה כה רבה את ההנאה שבהסתגרות בעולם קטן
משלך ,עם ציורים ומוסיקה וכל הדברים היפים ,ואז אני יוצאת לרחוב והילד הראשון שאני פוגשת ,עם פניו
הקטנים והאומללים ,הרעבים ,המזוהמים ,גורם לי לשנות את דעתי ולומר' :לא ,אינני יכולה להסתגר -
אינני מוכנה לחיות בעולם משלי .הייתי רוצה לעצור את כל הציור והכתיבה והמוסיקה עד שדברים מסוג זה
יחדלו להתקיים.

2

הזולת האמור בדברינו אינו אחר הדומה וזהה לי ,ואין כאן ניסיון שכנגדו יוצא רבות עמנואל לוינס ל"צמצום
ה'אחר' ל'זהה'" ,אלא דווקא רצון 'ללכת' על השונה בעל השונוּת הרבה ביותר; אם זה שינוי מיני-נפשי באשה ,ואם
זה שינוי דורי בילד .אין חיבור ביני לעצמי לולא השני ,ואין חיבור בין שנינו ללא השלישי הנשפע ופורץ מתוכנו.

רק השלישי הוא שהופך אותנו ,השניים ,לאחד " -כאשר הוולד נוצר על ידי שניהם ושם נעשה בשרם אחד".

3

הבאת הילדים ,המתרחשת  -לרוב  -בשיא כוחו וכישרונו של האדם ,היא ,לכאורה ,ויתור של האדם על חירותו,
יצירתיותו ועצמאותו ,לטובת ההכרח הפרוזאי בקיום החיים הנמשכים ממנו ודאגות היומיום המוכרות ,המתישות
והסיזיפיות כל כך לטובתם של הילדים ,דאגות שלעולם אין קץ ומנוח מהן .וזהו שמבקש אלוהים מן האדם :שייתן
את כל הון ביתו ,כוחו ויכולותיו ,לטובת מה שהוא לא הוא .שיחלץ מעצמו .שיביא ילדים.

4

בלשון יפה ניסח את הדברים אחד מהסוציולוגים המרשימים של העת הזאת ,זיגמונט באומן:
ההחלטה להביא ילדים לעולם משמעה להתריס נגד אסטרטגיות הרדיפה אחר האושר הרווחות כיום.
החלטה כזאת מצריכה בסופו של דבר כניסה להתחייבות בלתי מותנית ואינסופית ,בלי אפשרות ל'שבירת
החוזה'; זו אחריות שאינה ניתנת לביטול ולא משנה מה יקרה ,אחריות לחובות ולמחויבות שאי אפשר
לנבא או אפילו לדמיין .זו הסיבה שהחלטה כזאת ,שכרוכה בעלויות כספיות מופרזות ,ושבאה על חשבון
כל כך הרבה פיתויים אחרים ,מנוגדת לכל מה שנתפס כמתכון ל'חיים טובים' בחברת הצרכנות המודרנית
הנזילה.

5

אומנם ,גם ההחלטה להביא ילדים ,כמו כל החלטה שבבסיסה אלטרואיזם ,עלולה דווקא להיות חלק מהליך מודע,
או לא מודע ,של ִבּיצוּר האגו והרחבת שטחי האני  -או אמצעי לשיוך חברתי ותו לא .אולם כאן הכוונה היא

 2וירג'יניה וולף ,המסע אל החוץ ,תל אביב  ,1993עמ' .39
 3סנהדרין נח ,א ,וברש"י שם ד"ה 'מי שנעשה לבשר אחד'.
4

באופן דומה מנסח זאת הראי"ה קוק" :המבט המוסרי העליון ,הנובע מההכרה האלוהית העליונה ,קובע את עיקר חותמו על יחס הרצון
למגמה המינית ,שהוא הצד הנצחי הבלתי סופי שהוא כמוס במהותו של אדם" )אורות הקודש ג עמ' רצ"ו(.

 5זיגמונט באומן ,ירידות חדות בשער האהבה )ראיון ,אבנר שפירא( ,הארץ )ספרים( ,ד' בכסלו תשס"ח.
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לתנועת בסיס אפשרית ,שכאשר היא מתפרטת ו'משתלשלת' מטה ,פעמים שהיא נופלת אל המקום שכנגדו היא
עצמה יוצאת.
ועוד שתי נקודות עקרוניות:
א' .הקנאות' ,אם מותר להתבטא כך ,והחזרה ההולכת ונשנית של הקב"ה על ציווי פרו ורבו ,הן למעשה הטמעה
אין סופית בעולם כי הוא איננו בנוי רק על ציר הנוכחות ,שבו רק מה שלמולו הוא הקיים ,אלא מונח הוא בעיקר
על ציר ההיסטוריה .נוכחותו של כל דבר ,גם של האדם ,איננה מסתכמת רק בעצם היותו ,אלא נושאת על גבה
היסטוריה ליניארית של מי הביא אותה לכאן ואת מי תביא היא ,וזוהי תכלית הפרייה והרבייה .במילים אחרות:
האנושות איננה חפץ מטריאליסטי ,אלא חומר אמנותי :עלילה ,קו או מלודיה שלעולם אין מהם הרף ,וככאלה
ראוי לה לתפוס את עצמה.
ב .המצווה הראשונה בתורה אינה מורה לנו איזה דרך ישכון אור ,אינה מלמדת אותנו טכניקות התקדמות רוחנית
מסודרת וגם אינה מסמנת לנו את הדרך שבה יש ללכת ,כפי שהיינו מצפים ,אלא בסך הכל מבקשת ומצווה להביא
ילדים .מכאן הכל מתפרט .כל ההתקדמות הרוחנית  -ובהשוואה לדתות המזרח ,הדברים מקבלים תוקף נוסף -
לאחר .זאת כנראה הדרך היהודית להתקדמות ולטהרה.
מחויבת להיות בלעוּמתיוּת וביחס תמידי ֵ

ד .הפרייה כזיהוי השייכות לעולם התחתון
המדרש יוצר זיקות חשובות בין הפרייה והרבייה למקום האנושי בכללו:
רבי תפדאי בשם ר' אחא :העליונים נבראו בצלם ובדמות ואינן פרין ורבין ,והתחתונים פרים ורבים ולא
נבראו בצלם ובדמות .אמר הקב"ה הריני בורא אותו בצלם ובדמות מן העליונים ,פרה ורבה מן התחתונים.
רבי תפדאי בשם ר' אחא אמר :אמר הקב"ה אם בורא אני אותו מן העליונים הוא חי ואינו מת ,מן התחתונים
הוא מת ואינו חי .אלא הרי אני בורא אותו מן העליונים ומן התחתונים .אם יחטא  -ימות ,ואם לא יחטא -
יחיה.

6

בראשית רבה ח ,יא

הפרייה והרבייה ,כך לפי דברי המדרש ,היא נקודת הזיהוי של האנושות כשייכת לעולם התחתון; לעולם של ריבוי.
אולם הייחוד של הרבייה האנושית ,הוא יכולתה לחלץ את עצמה ממעגל הרבייה הסתמי ולפרוץ אותו בעצם
הזיהוי העצמי של צלם ודמות ,לשמר בתוכה את סוד האחדות שטרם הריבוי .האדם ממזג בין עליונים לתחתונים.
כלומר אין הוא מסתפק אך ברבייה  -המיוצגת כקיום התחתונים ,אלא מוסיף לו את ה ֶצלם  -את המהות ,המיוצגת
בברית המילה ,שבה נעסוק לקמן.
רבי תפדאי ממשיך בדבריו .הצלם ,הדמות והפרייה והרבייה שבמימרה הראשונה ,מתקשרים אל המימרה הסמוכה
העוסקת בחיים ובמוות .ללא המוות לא הייתה פרייה ורבייה ,וכן להפך .או במילים האחרות :המשך החיים

 6ראה :יאיר לורברבוים ,בצלם אלוהים ,ירושלים ות"א תשס"ד ,עמ' .396-395
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ואינסופיותם באים רק בשל הסופיות הידועה מראש ,והפרייה והרבייה הן ,למעשה ,האקט הבולט ביותר של
ההתגברות על המוות.
ודוק :הן דרך הפרייה והרבייה והן המוות ,הקשורים לעיל בדברי רבי תפדאי ,נפגשים באותו צמד מילים עבריות:
ינו ְּכ ֶד ֶר ְך ָּכל הָ ָא ֶרץ" )יט ,לא( 7,המביאים
דרך ארץ .דרך ארץ היא כינוי ליחסי האישות ,כמו "וְ ִא ׁ
יש ֵאין ָּב ָא ֶרץ לָ בוֹ א ָעלֵ ּ
חיים  -וגם כינוי לרגע לקיחת החיים ,למוות ,כמו " ָאנ ִֹכי הֹלֵ ְך ַּב ֶד ֶר ְך ָּכל הָ ָא ֶרץ" )מלכים א ב ,ב( .במסורת שבעל פה
שמעתי בשם האדמו"ר הצמח צדק ,כי משמעות המכתם 'דרך ארץ קדמה לתורה' היא כי יש ב'דרך הארץ',
במשמעה כהויית המוות והחידלון ,קדימות לתורה ואף כינון שלה .אם אמשיך את דבריו אומר גם כי בקדימות דרך
הארץ במובן של הפרייה והרבייה יש קדימות לתורה ,ולכן היא המצווה הראשונה המופיעה עוד קודם מתן תורה.
הבאת ילדים לעולם היא למעשה ההתרסה האנושית ,הנענית לקריאת ההתרסה האלוהית ,כנגד המוות .לא עוד
מוות שהוא סוף מוחלט ,אלא קודם בוא המוות ,בא לו המענה :פרו ורבו .החי יביא ילדים ,ובכך גם כשימות ,הרי
לעולם הוא ייוותר כאן .אפשר לראות טרגדיה בכך שלעולם יחיה החי ולא יאפשר לעצמו באמת ובתמים למות,
כפי שניתן לראות גם באמונה בתחיית המתים טרגדיה ואחיזה כוחנית שאינה מוכנה 'לשחרר' את הנפש לדרכה.
אולם באמונה בתחיית המתים )ובתחיית ה'שטחים המתים' אצל החיים ,תחיה כה יומיומית וסיזיפית( ,ניתן
להבחין כי הנפש איננה קומבינציה שבן רגע הייתה ובן רגע אבדה והתאדתה ,אלא יצירה ספציפית ,מלאת כוונה
והתייחסות ,שלעולם תיוותר .ואם לשוב לענייננו :לעולם אתה ערב ושותף לקיום העולם ,אומר הקב"ה לאדם ,וגם
אם אתה כבר אינך בגוף אלא בלה בעפר ,הרי שבנך ובן בנך ימשיכו את שהתחלת אתה .חיים עד העולם.

הקריאה לאנושות לפרות ולרבות נאמרה ביום השישי ,ביום ש"מטבעו הוא כביכול זכר ונקבה".

8

שכן היום

הזה ,כך לפי פילון האלכסנדרוני ,הוא האיחוד של הפּרד ,שהוא המספר שלוש  -המקביל לזכר ,לזוג ,שהוא המספר
שתיים  -המקביל לנקבה ,ולמעשה היום הזה טומן בחובו את עצם ההשתוקקות של העולם ובקשתו מעצמו לפרות

ולרבות" :על כן היה מן הצורך כי העולם ,בהיותו המושלם בנולדים ,יגובש על פי מספר שלם  -השש ,וכי
בהיותו אמור לכלול בתוכו את תולדות ההזדווגות  -יעוצב על פי מספר מעורב :הזוג-פרד הראשון,
ויקיף את האידיאה הן של הזכר המזריע והן של הנקבה הקולטת את הזרע".
"אני פוחד מהריבוי" )יאיר הורביץ ,ארץ בחירה ,תשמ"ב ,עמ'  ,(99כתב המשורר הנפלא יאיר הורביץ .ממה הוא פוחד?
אכן ,מהדבר עצמו ,מעצם העולם ,מעצם הריבוי והבאת החיים .רגשות האשמה התשתיתיים והשורשיים ביותר

עלולים לבוא בשל שתי הפחיתויות שבהבאת ילדים; הן בדרך הבאתם " -פרה ורבה מן

התחתונים" ,והן בשל

המקום הקשה  -העולם הזה  -שאליו מביאים אותם .אולם הציווי החוזר ונשנה לפרות ולרבות בא לתת מענה
לשתי המצוקות הללו:
ראשית ,אכן הפרייה והרבייה היא מן התחתונים ,אבל היא שנותנת להם את הגדרתם ,ואת רצונם התמידי לשאוף
ללא הנח אל העליונים .דווקא הארציות מלאת הוויטאליות הזו מחייבת לפרוץ מעצמה גם אל שמעבר לה ,אל
הצלם והדמות.

 7ראה עירובין ק ,ב.
 8כתבי פילון האלכסנדרוני ,כתבים ,כרך שני ,ירושלים תשנ"א ,עמ' .17
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שנית ,המקום שאליו מביאים ההורים את הילד הוא מקום טוב" .ראה מעשי כמה נאים ומשובחין הן וכל מה שבראתי
ָ
ָ
דעתך שלא תקלקל ותחריב את עולמי"; )קהלת רבה ז,יט( כך אומר ה' לאדם הראשון וכך אומר
בשבילך בראתי ,תן

ופונה ה' לכל אדם ,שכאדם הראשון חושש ונרתע לאחוריו ,ובלא מעט צדק ,מהגָן הרוחש נחשים.

ה .כנגד המיתולגיה ,כנגד הפרישות

9

בפרק הקודם עמדנו על החשש שבהבאת ילד לעולם ,כעת נשוב למשמעות מצוַת פרו ורבו בהקשר זה.
במיתולוגיות השונות רווחו נטיות שביקשו להפחית מערכו של המין האנושי; נטיות כאלו מתגלות ,למשל ,בסיפור
נוּמה ֶא ִליש'  -סיפור הבריאה על פי המיתולוגיה הבבלית  -ובמיתוסים ֵשמיים שונים ,דוגמת הסיפור על האל
ה' ֶא ָ
אנליל ,אשר הרעש האנושי מפריע לשנתו ובתמורה הוא שולח מבול על הארץ ,המופסק רק בהתניית תנאי על
הגבלת הילודה .בניגוד להן ,הרי שהציווי בתורה על הפרייה והרבייה מעלה על נס את הערך האנושי ואת שותפותו
הפעילה של האדם בעיצוב העולם ,כמי שהועבר אליו לפיד האחריות עם ציווי זה.
מצווה זו איננה רק מצווה אנטי-פגנית ,אלא אף מקבלת פרשנויות אנטי-פרישתיות בתקופה מאוחרת יותר .נראה
כי לאחר שבימי בית שני התחזקה מגמת הנזירות בישראל ,10בתקופה שלאחר החורבן החלה להשתלט נטיה נזירית
טוטאלית אף יותר ,כזו שראתה לעצמה לפרוש לחלוטין מן החיים:
אמר רבי ישמעאל מיום שחרב בית המקדש דין הוא שלא לאכול בשר ושלא לשתות יין ,אלא שאין בית
דין גוזרין על הציבור דברים שאין יכולין לעמוד בהן .הוא היה אומר הואיל ועוקרין את התורה מבינותינו,
נגזר על העולם שיהא שמם שלא לישא אשה ושלא להוליד בנים ושלא להקים שבוע הבן ,עד שיכלה זרעו
של אברהם מאליו .אמרו לו מוטב להן לציבור שיהיו שוגגים ואל יהיו מזידין.
משחרב בית ,רבו פרושין בישראל שלא היו אוכלין בשר ולא שותין יין ,נטפל להם ר' יהושע אמר להם מפני
מה אין אתם אוכלים בשר ,אמרו לו נאכל בשר שבכל יום היה תמיד קרב לגבי מזבח ,ועכשיו בטל? אמר
להם לא נאכל ...אמר להם בני ,להתאבל יותר מדאי אי אפשר ,ושלא להתאבל כלל אי אפשר ,אלא כך
אמרו חכמים סד אדם את ביתו בסיד ומשייר דבר מועט זכר לירושלים.
תוספתא סוטה טו,ה; בבא בתרא ס ,ב

כעת מקבל הציווי על הפרייה הקשר של אמון בחיים על אף כל המתרחש בהם ,אמון הרואה בכל מחיר את הקיים
בהם ,ומתנגד לנטיה הטבעית להתמכר אל החסר בהם .כעת גם יובנו דברי חכמי יבנה שהובאו לעיל )סוף פרק ג'(,
המעקרים את המובן הפשוט של הפסוקים ועושים כל שביכולת דרשתם כדי להבהיר את חומרת מעשהו של
הנמנע ממצווה זו 11.כעת תובן הראָיה המובאת בשאילתות 12להוכיח את הצורך בפרייה ורבייה דווקא מהפסוק

9

פרק זה מבוסס בחלקו על ג'רמי כהן ,מצוות פרייה ורבייה ומקומה בפולמוס הדתי ,בתוךֵ :ארוס ,אירוסין ואיסורים) ,עורכים:
ישראל ברטל ,ישעיהו גפני( ,ירושלים תשנ"ח ,עמ' .96-83

 10ראה :אבנר רועי ,הנזירות היהודית בימי בית שני והמשנה ,באר שבע תשס"א.
 11לאישוש דברינו אביא את דברי המשנה במסכת נזיר )ה ,ד( הקושרת את החורבן לביטול הנזירות:
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ובנוֹ ת" ,ולא מהפסוק ה'קלאסי' שבפרשת בראשית  -שכן ישנה מוטיבציה
דו ָּבנִ ים ּ ָ
חו נ ִ ׁ
ָשים וְ הוֹ ִלי ּ
בירמיהו )כט ,ו(ְ " :ק ּ
דווקא בעת הגלות להמשיך להורות על הפרייה והרבייה ,כפי שציווה ירמיהו את בני הגולה הגולים בבבל.

13

בוויכוחים ובפולמוסים הרבים שבין יהודים לנוצרים היה תמיד ציווי זה על הפרייה והרבייה במוקד הדיון ,ופעמים
אף היווה את נקודת הליבה שלו .אנו מוצאים טענות יהודיות רבות כנגד ריקון צו זה ממובנו הפשוט ע"י הכנסייה
והפיכתו לצו אלגורי-רוחני-מוסרי ,לצד התפתלויות אפולוגטיות רבות של אבות הכנסיה במענה לטענות הללו 14.כך

בימי הביניים ,מוצע ליהודי המתווכח עם אנשי הכנסייה לומר להם" :שצוואה ראשונה שנצטווה לאדם
הראשון הייתה מפרייה ורבייה ,ואתם מבטלים ]עצמכם[ מפרייה ורבייה" 15.במילים אחרות :ציווי זה בונה
את הנבדלות היהודית הן כלפי חוץ  -ביחס למיתולוגיות השונות ולתפיסה הנוצרית ,והן כלפי פנים  -בצו הלא
מתפשר להמשיך את החיים כנגד הרצון האלמנטרי לחדול אותם בזמני בתר-קטסטרופה .סיפרה לי אשה ,שנולדה
במחנה עקורים בפרנפוקט-דמיין לאחר מלחמת העולם השנייה ,כי כל מי שהייתה עדיין יכולה ללדת הייתה הולכת
במחנה וכרסה בין שיניה ,וכי נשים ,אף בגיל מאוחר למדי ,עשו שם הכל בכדי להרות וללדת ,כמו חשו כולם את
הצו האומר להם להמשיך לפרות ולהתעצם ,ולא לפרוש כאותה נטייה פרושית שלאחר החורבן.

ו .מקשר סתמי לקשר מתוקן
רק אחרי שני השלבים הראשונים ,של אדם ונח ,וכשמגיע השלב השלישי של אברהם ,חופנת בחובה הברכה
המעבר הנדרש )בפרק יז(:
ֵ
הנמשכת על הפרייה והרבייה ,אף את
)ו( וְ ִה ְפ ֵר ִתי א ְֹת ָך ִ ּב ְמאֹד ְמאֹד ּונְ ַת ִּת ָ
או.
יך ְלגוֹ יִם ּ ְ
ומלָ ִכים ִמ ּ ְמ ָך יֵצֵ ּ
ולז ְַרעֲ ָך ַאח ֲֶר ָ
יתי ּ ֵבינִ י ּובֵ ינ ֶָך ּובֵ ין ז ְַרעֲ ָך ַאח ֲֶר ָ
יך.
יך ְלדֹר ָֹתם ִל ְב ִרית עוֹ לָ ם ִל ְהיוֹ ת ְל ָך לֵ אלו ִהים ּ ְ
)ז( ַוה ֲִקמ ִֹתי ֶאת ְ ּב ִר ִ
יך ֵאת ֶא ֶרץ ְמג ֶֻר ָ
ולז ְַרעֲ ָך ַאח ֲֶר ָ
ִיתי לָ הֶ ם לֵ אלו ִהים.
יך אֵ ת ָּכל ֶא ֶרץ ְ ּכנ ַַען לַ אֲ חֻ ז ַּת עוֹ לָ ם וְ הָ י ִ
)ח( וְ נ ַָת ִּתי ְל ָך ּ ְ
ָ
ָ
יתי ִת ְ ׁשמֹר ַא ּ ָתה וְ ז ְַרעֲ ך ַאח ֲֶריך ְלדֹר ָֹתם.
)ט( ַויֹּאמֶ ר אֱ לו ִהים ֶאל ַא ְב ָרהָ ם וְ ַא ּ ָתה ֶאת ְ ּב ִר ִ
רו ּ ֵבינִ י ּובֵ ינֵיכֶ ם ּובֵ ין ז ְַרעֲ ָך ַאח ֲֶר ָ
יך ִה ּמוֹ ל לָ כֶ ם ָּכל זָכָ ר.
יתי אֲ ׁ ֶ
)י( זֹאת ְ ּב ִר ִ
שר ִּת ְ ׁש ְמ ּ
שר ָע ְרלַ ְתכֶ ם וְ הָ יָה ְלאוֹ ת ְ ּב ִרית ּ ֵבינִ י ּובֵ ינֵיכֶ ם.
)יא( ּונְ מַ ְל ּ ֶתם ֵאת ְ ּב ַׂ

אָמרוּ לוֹ לֹא,
ִיתם נוֹזְ ִרים? ְ
יוֹד ִעים ֶשׁ ֵבּית ַה ִמּ ְק ָדּשׁ ָחרֵב ֱהי ֶ
ֱיִיתם ְ
אָמר ָל ֶהם נַחוּם ַה ָמּ ִדיִ :אלּוּ ה ֶ
וּמ ְצאוּ ֵבּית ַה ִמּ ְק ָדּשׁ ָחרֵבַ ,
גּוֹלה ָ
ְכּ ֶשׁ ָעלוּ נְ זִ ִירים ִמן ַה ָ
וּמ ֶשּׁ ָחרַב ֵבּית ַה ִמּ ְק ָדּשֵׁ ,אינוֹ נָזִ יר.
אָמרו לוֹ :כֹּל ֶשׁ ָנּזַר ַעד ֶשׁלֹּא ָחרַב ֵבּית ַה ִמּ ְק ָדּשׁ ,נָזִ ירִ .
ֲכ ִמיםְ ,
וּכ ֶשׁ ָבּא ַה ָדּ ָבר ֵא ֶצל ח ָ
וְה ִתּירָן נַחוּם ַה ָמּ ִדיְ .
ִ
משחרב הבית רואים חכמים לבטל את עצם מושג הנזירות ,מהחשש שייסחף ויקבל כעת פנים קיצוניות ,שיכללו אף התנזרות
מנישואין ומפרייה ורבייה.
 12ר' אחאי גאון ,שאילתות דרב אחאי גאון עם ביאור העמק שאלה ,חלק ג' ,סימן קס"ה.
 13ע"פ ר' מאיר שמחה מדווינסק ,משך חוכמה ,בראשית ט ,ו.
14

מעניין שבמהדורת בזל ) (1579ופראג ) (1739של התלמוד הבבלי ,שינתה הצנזורה הנוצרית את נוסח דברי התלמוד המקוריים
שבהם נכתב 'כל מי שאין עוסק בפרייה ורבייה כאילו שופך דמים' )הערה  ,(5ותחתיו כתבה' :כל יהודי שאין עוסק בפרייה
ורבייה כאילו שופך דמים' ,כדי שדברי חז"ל לא ייראו כתוקפים את חיי הפרישות של בני הכמורה .ראה :רנ"נ רבינוביץ ,מאמר
על הדפסת התלמוד ,ירושלים  ,1965עמ' .79-76

 15ספר ניצחון ישן ,מהדורת מרדכי ברויאר ,רמת גן  ,1978עמ' 178
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הוא.
מנַת י ִָמים י ִּמוֹ ל לָ כֶ ם ָּכל זָכָ ר ְלדֹר ֵֹתיכֶ ם י ְִליד ָּביִת ּו ִמ ְקנַת ּ ֶכסֶ ף ִמכּ ֹל ּ ֶבן נֵכָ ר אֲ ׁ ֶ
)יב( ּובֶ ן ְ ׁש ֹ
שר לֹא ִמז ּ ְַרעֲ ָך ּ
ָ
ָ
ש ְרכֶ ם ִל ְב ִרית עוֹ לָ ם.
יתי ִ ּב ְב ַׂ
ומ ְקנַת ּ ַכ ְס ּפֶ ך וְ הָ י ְָתה ְב ִר ִ
יתך ּ ִ
)יג( ִה ּמוֹ ל ִי ּמוֹ ל י ְִליד ּ ֵב ְ

עכשיו מתחילה הברכה לעבור בחזרה מהאנושות לקב"ה ,המצווה אותה:
ֵתי א ְֹת ָך ִבּ ְמאֹד ְמאֹד".
א .לא עוד ,אתם ְ " -פּרוּ ְוּרבוּ" ,אלא ,מעתה ,אני " -ו ְִה ְפר ִ
ב .לא עוד ,האנושות שותפה שוות קומה בפיתוח העולם ,אלא מעתה חוזרת האחריות אל בעליה ,האלוהים.
ג .לא עוד אנושות נטולת פשר האמורה לבוא מעצמה אל תכליתה ,אלא מעתה הקב"ה מבאר לה את
תכליתה :הקמת הברית.
ד .לא עוד קיום נטול פענוח והסתפקות בעצם הבאת הילדים ,אלא מעתה ברית מילה.
ה .הנה לפנינו שתי המצוות הראשונות ,שעליהן הכול עומד ואותן מנו מוני המצוות כמצוות הראשונות :פרו
ורבו ,וברית המילה; אלו כמו ניצבות כדיברות הראשונות ,מהן הכול מתחיל ואליהן הכול שב וחוזר.
בפרו ורבו אדם הופך לאדם היוצר קשר סתמי עם זולתו ,בברית המילה הוא הופך לאדם היוצר קשר
בריא ומתוקן עם זולתו.
את המעגל ,המתחיל כאן באדם ובנח ובא עד אברהם ,נחתום בצאצאי יהודה :ער ואונן .למרבה הפלא ,לא בדור
המבול ,לא בדור הפלגה ואף לא אצל אנשי סדום ,מוזכרים האנשים שהומתו ונכחדו בשמותיהם הפרטיים ,כמו
היו רק קורבן של רוח תקופה הגדולה מסך שמות אנשיה .רק השניים הללו מוזכרים בשמותיהם ,לזיכרון ולדיראון
דורות )פרק לח(:
הו ה'.
)ז( ַוי ְִהי ֵער ְ ּבכוֹ ר י ּ ָ
ְהודה ַרע ְ ּב ֵעינֵי ה' ַוי ְִמ ֵת ּ
יך וְ י ּ ֵַבם א ָֹת ּה וְ הָ ֵקם ז ֶַרע ְל ָא ִח ָ
שת ָא ִח ָ
יך.
ְהודה ְלאוֹ נָן ּבֹא ֶאל ֵא ׁ ֶ
)ח( ַויֹּאמֶ ר י ּ ָ
שת ָא ִחיו וְ ִ ׁשחֵ ת ַא ְרצָ ה ְל ִב ְל ִּתי נְ ָתן ז ֶַרע ְל ָא ִחיו.
אונָן ִ ּכי ּלֹא לוֹ י ְִהיֶה הַ ז ּ ַָרע וְ הָ יָה ִאם ָּבא ֶאל ֵא ׁ ֶ
)ט( ַויּ ֵַדע ֹ
שר ָע ָׂשה ַויָּמֶ ת ּגַם אֹתוֹ .
)י( ַויּ ֵַרע ְ ּב ֵעינֵי ה' אֲ ׁ ֶ

שני האחים 'בסך הכול' לא עסקו בפרייה ורבייה; אלא שזהו רע בעיני ה' ,ודי לו בכך כדי להמיתם .או המשך החיים
תימצא דרך הביניים.
ֵ
בפועל ,או 'רע בעיניו' והמוות .לא
מי שבפועל חוטא באותו חטא של בני יהודה ,אך גם מצליח 'לתקן' אותו ,הוא צאצא נוסף של יהודה  -המלך
חזקיהו 16.מחלתו האנושה של חזקיהו מביאה אליו את הנביא ישעיהו ,המנבא לו כי ימות  -בעולם הזה ,ולא יחיה -
בעולם הבא ,משום שלא עסק בפרייה ורביה .מדוע חזקיהו לא עסק בכך? משום שראה שהפרייה והרביה שלו
תהיה הרסנית ,אך לפתע הוא מבין שמוטב לפרות פרייה הרסנית ומוטציונית ,מאשר להתערב התערבות אנושית
ולתעל אותה .חזקיהו מבקש את בתו של ישעיהו ,ולא נכנע לגזירת מותו המתוחה כחרב על צווארו ,ונולדים להם
אכן שני רשעים  -מנשה ורבשקה.
ומכּה החובה לפרות ולרבות :ראשית ,מוטב
ודוק ,עד כמה הדברים רדיקליים ומהפכניים ,ועד כמה עוצמתית ָ
להביא מוטציה הרסנית ואיומה לעולם ,ולא לנסות 'להיכנס לראש' של הקב"ה שמן הסתם הרי רוצה למנוע את

 16ברכות י ,א; וכן בהגהות הב"ח שם.
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ביאת המוטציה הזו לעולם ,או בלשונו של ישעיהו' :בהדי כבשי דרחמנא למה לך' .שנית ,מחיר אחד בלבד יש
לחוסם את הפרייה ורבייה  -מוות.

ז .איכות בנפש ,איכות ברוח
מה משמעותה של אותה ברית ,הנחקקת וחותמת את חותמה החי והכואב בבשר? נראה כי זו האמירה :יחד עם
הצורך בהבאת ילדים ובחריגה מהעצמי ,הכנוסה בעצם הבאתם ובנאמנות האין סופית להם ,יש גם צורך ָלמוּל .לא
רק הזולת  -הילד  -פורץ בי פרצות מעצם היותו ופותח בי פתחים אל עצמי ,אלא הנה גם אני  -האב  -פותח בו
ומל אותו .הוא לי ואני לו ,ושנינו יחד ֻמכוונים אל הנעלם משנינו ,אל נקודת הברית .המילה
מעבר לוָ ,
פתחים אל ֵ
המוּליוּת.
ִ
המוּליוּת ,הנה מישהו מולי ,תובע ממני לא רק להיחלץ מעצמי אלא גם לחלץ אותו; תובע את
ִ
יוצרת את
כשהאריז"ל בא להסביר את מהות המילה דווקא ביום השמיני )עץ חיים ,שער לג ,פרק ד( ,הוא מסביר שהיא כנגד
המלך השמיני שמלך " ְּב ֶא ֶרץ אֱ דוֹ ם ִל ְפנֵי ְמלָ ְך מֶ לֶ ְך ִל ְבנֵי י ְ ִׂש ָר ֵאל" )לו ,לא( .בסיומה של פרשת וישלח מובאת רשימה
של שמונה מלכים ,שמקריאה פשוטה לא ברור כלל מה טיבם ,ומדוע קושרים אותם דווקא לבני ישראל .הקבלה
הרחיבה על כך מאוד את הדיבור וייחסה את אותם מלכים לעולם התוהו ש'נפל' ו'נשבר' ,לעולם הפירוד שבו כל
אחד חפץ היה להיות מעל האחרים ,ולא להיות משתלם ומתכלל באחרים .המלך האחרון והשמיני ברשימה הוא
הדר ,הנשוי למהיטבאל מהעיר ָפּעוּ ,והוא שמסמל את ראשית התיקון שבא אחר התוהו .בעוד שהתוהו הוא
מציאות מלאת אנרגיה אך חסרת כיוון ,תועלת והמשך )מה שגם נרמז יפה בכך שאין כל המשכיות במלכותם של
שבעת המלכים ,וכל אחד מהם מולך במקום אחר ובעיר חדשה( ,בא התיקון ונותן למציאות כיוון ותכלית והמשך;
באה הברית ונותנת כיוון לפרייה ורבייה שעלולות להיוותר בסתמיותן ,באטימותן ובגסותן .באה ומגלה את הסוד
שבסתמי ,את הקבע שבארעי.
הדר הוא הראשון שיש מישהו למולו :יש לו אשה ,בעוד שאצל שאר המלכים לא נזכר כלל שהייתה להם אשה;
שער לכך כי המציאות הנכונה בנויה כך שהכול הוא 'זה מול זה' וזה מופרה מזה ,ולא דורסנות של 'זה
הוא הראשון ֵ
תחת זה' 17,דורסנות שבה השאלה המרכזית היא 'מי בראש' .הדר ,המלך השמיני ,הוא הראשון ששייך לברית
למעבר מעולם התוהו  -עולם הפרייה והרבייה בלבד ,שנפל ונשטף
ָ
המילה ,ולכן הברית ביום השמיני היא סימבול
המהדר את האקט הבסיסי של הרבייה ,לעולם התיקון.
ֵ
במי המבול  -לעולם המילה
המילה ,המסמלת את הדר ,באה בבחינת 'הקדמת מכה לתרופה' להכשיר את השייכות העתידית של חבירת מישהו
מחוץ לילד אל הילד ,דרך מקום הברית .מילת עורלת הבשר היא האמירה כי הנה אנו מלים את עורלת הלבדיוּת,
את החומה הבצורה החוצצת בין אדם למשנהו ,ויוצרים כעת את הידידות בעולמו של הילד ,את עצם האפשרות
שארנו משחת ,למען בריתו אשר שם בבשרנו,
לרעות ולמפגש .וכך אכן מבקשים בברית המילה' :צוה להציל ידידות ֵ
ֵ

ברוך כורת הברית'; )תוספתא ברכות ו ,יז( הצל את עצם האפשרות לידידות ,את שתי הידיים העתידות להפגש זו
עם זו ,בעבור שכעת כרתנו את ברית המילה בבשר.

 17רבי מנחם מנדל מליובאוויטש  -ה'צמח צדק' ,דרך מצוותיך ,ברוקלין התשנ"ג ,כח ,א-ב.

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

42
הדרך מן התוהו אל הרבייה והמילה | הרב אלחנן ניר
ר' יצחק אייזיק חבר ,תלמידו הגדול של ר' מנחם מנדל משקלוב  -תלמיד הגר"א ,וממשיך קבלת הגר"א בדור
השלישי ,כותב בשם הגאון פעמים רבות בספריו ,ובפרט בספרו הגדול 'פתחי שערים' ,על שני רבדי איכויות
השייכים למציאות' :איכות שבנפש' ו'איכות שברוח':
אנו רואים באדם הגשמי שנולד ערל שהעורלה חופפת על הברית ,וביום השמיני ימול בשר עורלתו .והוא
דבר עמוק כמ"ש רבינו הגדול הגר"א ז"ל בליקוטיו ,שתרי"ג איכות יש בנפש שבזה שוה כל בני אדם וכל
האומות ,אבל יש גם כן תרי"ג איכות אחרים נשפעים אל הנפש מן הרוח ,והם באים בתחילה בכלל ואח"כ
בפרט ,והיינו ע"י מצוות מילה בברית ,שבו כלולים כל תרי"ג איכות של הרוח הבאים לתקן הנפש.
)פתחי שערים ,נתיב עולם התיקון ,פתח ג'(

איכות שבנפש היא עצם האנושיות ,ובמושגים בהם אנו עוסקים :השייכות למעגל הפרייה ורבייה ) -המקבילה
במושגים הקבליים לשם ב"ן( ,ואילו האיכות שברוח היא הקומה הנוספת שמעל עצם האנושיות ,הפורצת מתוך
המעבר לה :ברית המילה ) -המקבילה במושגים הקבליים לשם מ"ה( .ברית המילה ,כתמצית
ֵ
האנושיות על
הרוּחיוּת ,באה לנתב ולהשפיע על עצם האיכויות הנפשיות ,לכוון את אנרגיות הנפש הבלתי מכוונות,
ִ
האיכויות
ולתת במים העזים הללו  -דרך.

ח .רק אבא מבין אבא
כשהבורא מבקש מאיתנו לפרות ולרבות ,הוא לא רק מבקש מאיתנו שנעזור לו לגרום לכך שיהיו כאן הרבה
אנשים ,אלא הרבה מעבר לכך .הוא מבקש שנגלה את הסוד הפנימי והאינטימי ביותר שיש לו ,את הסוד מדוע הוא
כל כך רצה ורוצה בבריאת העולם ובקיומו .הוא אכן אומר לנו "פרו ורבו" ,אך בקריאה רגישה נבחין כי מסתתרת
כאן תחינה שנבין אותו ,שניקח חלק במוטיבציה שלו ליצור דבר השונה ממנו; בהבנה שרק השונה הוא שיהדהד
אותו וישיב לו את עצמו בצורה השונה ביותר מכפי שהוא כבר 'מכיר' את עצמו .הביאו ילדים ,הוא כמו אומר,
ובכך תבינו גם אותי ,את אביכם .הבינו אותי כשהייתי אך לבדי ,והייתי משתעשע בעצמי ובעצמותי ,והבינו אותי
עכשיו ,בגילוי של השעשוע בדבר שנראה כחוץ לי.
הילד מעיד על עצם האפשרות של האב להתענגות ,על עצם המקום שבו הוא מלא חירות להיות הוא עצמו כיֵש

מתענג" .כמשל הבן שגורם גילוי שעשועי העצמות ְדאָב  -מצד עצמותו דווקא ,מפני שהבן נמשך
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מעצמות התענוג שבנפשו".

18

לא רק תהליך ביולוגי יש כאן ,בו הטיפה הזרעית נמשכת מעומק הדעת וממקום

התענוג בגוף ,בבחינת 'אין קישוי אלא לדעת' )יבמות נג ,(:אלא גילוי של הסוד הגדול ,סוד ההתענגות בנפש ,שאינו
הבּן .הבן ,הוא שמגלה את עצמותי שלי בצורה
מושג אף לי עצמי אלא דווקא על ידי השונה ביותר ממני  -דרך ֵ
המדויקת ביותר.
ואכן ,רק כשהילד מביא ילד משלו לעולם ובכך הופך לאב ,יכול הוא להבין את אביו שלו ,זה שכעת כבר סבו של
הנולד .כמו כן ,רק כשמקיים הבן את הפרייה והרבייה  -באים ההורים ,בינם לבין עצמם ,לייחוד נכון ומכוון 19.לא
רק מפני שעד כה היו טרודים בדאגה ההורית לבן שטרם התחתן ,אלא גם מפני שעד כה טרם זכו לאשרור מן
העולם על מה ש'הביאו' והעניקו לו; טרם זכו להכרה .בחיבור של הבן לעולם ,ובגילוי של פוריותו 20דרך הולדת
ילד ,ניתן למעשה האישור שנותנת ההוויה להורים ,אישור על עצם היותם.
ההפנמה אצל ההורים כי הילד אכן מכיר בהם ומודה להם על כל אשר נתנו לו ועשו בעבורו  -הודאה שלרוב לא
תתרחש במישרין  -תהיה בביצוע אקט משמעותי של הידמוּת .ההידמות הבולטת ביותר של ילד להוריו תהיה
ָ
בתך יום
בהבאת ילדים לעולם ,ויותר מכך :בהסכמה שלהם לאקט סמלי של שותפות בגידולם" :אם תבקש ממך
לתינוקה  -בכך תביע את
אחד שתהיה שמרטף
דעתה שאתה מסוגל לעשות זאת כהלכה" 21.שכן בבקשה מעין זאת
ּ
ּ

מביע הילד הגדול את הסכמתו לגידולו הוא ,מעת היה 'הילד הקטן' ועד עכשיו שכבר עומד הוא ברשות עצמו; את
העובדה שגם היום היה נותן להוריו לגדל אותו .אבל יותר מכך ,בעצם זה שהילד מביא גם הוא תולדות לעולם,
הוא מתקן את חלקי ילדותו שלו החסרים ,וכך אנחנו נעים במסע רב-דורי של היתקנות שלעולם לא תם.
כשם שהבאת ילד אנושי לעולם היא ,כאמור לעיל ,שותפות בעצם רצון הבריאה בעולם ,כך המילה  -לפי הראי"ה
ובכוונונו של אותו עולם הקיים זה מכבר .המילה הינה
קוק )אורות הקודש ,עמ' ש'(  -היא שותפות פעילה באחדותו ִ
עצם המוכנות להשית מוסר על החיים ואף על הכוח הגדול המוליד ומסיים ,המניע וטורף אותם כאחד :המיניות.
אמתי ופעיל עם התשתית המינית-קמאית שבאדם ,ולא רק לחיות בתחושה מתמדת של
היכולת לבוא בשיח ִ
היענות ,נגררוּת ,ולרוב :כניעה אליה ,היא דרך ההסכמה התשתיתית לתיעול ,המתעצבת בצורה הגרעינית ביותר

 18מאמרי האדמו"ר האמצעי ,ברוקלין התשמ"ו ,במדבר ב' ,עמ' תנ"ו .אפשר ובאמצעות הצבת התענוג כרכיב המכונן של הימשכות
הבן מהאב ,נשפך אור על הסתפקות הלכתית ,תמוהה לכאורה ,המובאת באחרונים )ראה למשל :חלקת מחוקק ,אבן העזר ,א,
ח( .ההסתפקות היא ביחס לאדם שיצא זרעו באמבטיה והתעברה מזרע זה אשה :האם קיים האב מצוות פרו ורבו ו"אם מקרי
בנו לכל דבר" .לכאורה ,מדוע שלא יקיים את המצווה ,הרי סוף סוף נולד מזרעו בן! אלא שבהכרח נדרש כאן עצמות תענוג הבא
במפגש בין בני הזוג ,וכשזה נעדר ,אף שעובדתית נולד ילד ,אין כאן קיום מצווה .כלומר :לא רק הולדה נדרשת כאן  -אלא
שיהיה הנולד פרי של תענוג משותף .נקודה זו מקרינה גם על שאלות הלכתיות רבות ביחס לדרכי הבאת ילדים ,שהתחדשו
בעשרות השנים האחרונות ,דרכים שלא בדרך תענוג )דוגמת הפריית מבחנה ,הזרעה מלאכותית וכו'( .כך ,למשל ,סבור הרב
עובדיה הדאיה ,כי בהזרעה מלאכותית לא קיים התורם מצוות פרו ורבו )הרב עובדיה הדאיה ,הזרעה מלאכותית ,נועם ,ספר
ראשון )תשי"ח( ,עמ' ק"ל-קל"ז(.
 19כך הסבירו המקובלים את דברי הגמרא בתענית )ה ,א( "לא אכנס בירושלים של מעלה עד שאכנס בירושלים של מטה" ,כביטוי לכך שכל
עוד אין כניסה ,ייחוד ,בירושלים התחתונה  -אצל הבן ,המקביל לספירות התפארת והמלכות ,לא ייתכן ייחוד בירושלים
העליונה ,המקבילה לספירת הבינה .ראה :פרדס רימונים ,שער ח ,פרק יג.
 20ואכן ,מהסוגיה התלמודית )יבמות סב ,ב( העוסקת במהות חיוב מצוות פרייה ורבייה ,עולה כי קיום המצווה מתקיים רק אם הבן
אינו סריס ,שכן סריסים "אינם ראויים לקיום הישוב" )מאירי ,שם(.
 21ד .ו .ויניקוט ,משחק ומציאות ,תל אביב  ,1995עמ' .157
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בברית המילה .עצם העובדה שהאדם נועד לעבוד על עצמו ועל ריבוי כוחותיו כדי להגיע לבסיס המוחלט שבו ,היא
למעשה העבודה הכללית של היכולת לראות בעולם רצון ,כיוון ,אחדות סינרגטית של שלם הגדול מסך חלקיו.
מהדבר שמגלה העולם על בשרו ,או מוטב :בקץ בשרו ,הרי שאין די בהבאת הילדים  -כלומר אין די בבריאת
שמעבר להם  -כלומר לתת תורה .מעכשיו ,משעת נתינת
ֵ
העולם .יש צורך גם למוּל אותם ,ליצור בהם זיקה אל
הברית בעולם ,חרפה היא  -כך אומרים בני יעקב לאביהם בפרשת שכם ,וכך גם מכנה הכתוב בכניסה לארץ את
העורלה כ'חרפת מצרים'  -לשוב אל המצב התוהי ,ולהסתפק רק בהבאת הילדים ,אלא יש להביאם מהתוהו אל
התיקון ,אל הברית.
אותם בני יעקב ,המציינים לראשונה את העורלה כחרפה ,מזכירים את התייחסותו של הקב"ה לסיטואציה דומה.
הזכרנו לעיל את הרגע שבו הבורא רואה עד כמה היצירה שלו ,העולם ,מתענה תחת הדורסנות האנושית ,ועד כמה
מתעצב אל ִלבו ומוליד בו את הרצון למחות את הקיים ,ולהתחיל קיום חדש מתוך נקודת ברית אחת
ֵ
הוא
במציאות :נח .גם אצל בני יעקב ,השומעים על עינוי דינה ,אנחנו מוצאים את אותה לשון של עיצבון:
שה) .לד,ז(
ִש ָר ֵאל ִל ְ ׁש ּ ַכב ֶאת ּ ַבת יַעֲ קֹב וְ כֵ ן לֹא י ֵָע ֶׂ
שה ְבי ְ ׂ
ָשים ַויִּחַ ר לָ הֶ ם ְמאֹד ִ ּכי נְ בָ לָ ה ָע ָׂ
בו הָ אֲ נ ִ ׁ
וַ י ּ ְִת ַע ְ ּצ ּ

ובני יעקב ,כבורא ,גומרים אומר להביא על מעציביהם חורבן ומבול .הנקודה שאמורה להציל מהמבול שלהם היא
הברית ,אולם הם לא התייחסו אליה כאל כזו .לכן אומר יעקב לבניו כי עכרו אותו ,שכן הברית היא נקודת ההצלה,
היא שאמורה להציל מהמבול ,וחוסר קבלתה  -בידי בני יעקב עצמם  -היא ההבאשה.

ט .זה השער לזולת
בברית קוראים לילד שם.
מדוע זקוק הילד לשם? בכתבי חב"ד עסקו בכך רבות .רבי דובער ,האדמו"ר האמצעי ,השני בשושלת חב"ד ,עוסק
בנקודה הזאת ואף מחדד אותה עוד:
וחיות מעצם נפשו באותיות שמו כלל
וזהו כמו דבר פלא לכאורה ,שהרי בודאי לא יש ]-אין[ בחינת אור
ּ
כחיות השערות וציפורניים  -כי בלא שם יוכל לחיות ממש .וגם כשיש לו שם -
לחיות מצומצם
וכלל ,גם
ּ
ּ
כשיושב לבדו ,ואין מי שיקראנו בשמו  -אין צריך לשמו כלל ויכול לשכוח שיש לו שם לגמרי.
)מאמרי האדמו"ר האמצעי ,קונטרסים ,ברוקלין התשנ"א ,עמ' תקס"א(

התשובה בדבריו הרבה יותר פרוזאית משניתן לחשוב .הוא לא מדבר על כך ששם הוא מהות הנפש ושורשה
הפנימי .הוא גם לא אומר שרק ייצוג דרך מילה מכונן את הדבר ,או שלולא שמו של דבר תלוי ועומד ספק על
קיומו ,כפי שמפתחת באריכות בלשנות הדורות האחרונים .אך נראה שדווקא הפרוזאיות הזו שבדבריו ,היא תורף
הברית כולה:
כי אין צריך לשמו רק שעל ידי זה יוכל זולתו לקרוא אותו ,ויהיה במה להיתפס אצל זולתו.
כל קריאת השם היא כדי שתהיה לזולת אפשרות להגיע אלי; היא בניית הידית שבה הזולת יוכל לתפוס בי ,ידית
שלא תאפשר לי להתבצר ולהיות אך לעצמי" .להיות זה להיות נתפס" ,יאמר הפילוסוף האירי ג'ורג' ברקלי.
ההתפסות היא כף המנעול ,השער לזולת .אדם יכול לבכר להיות בלתי נתפס בעיני עצמו ,וכמובן שבעיני זולתו,
ִ
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אולם בקריאת השם נמצאת התחינה הדו כיוונית להיתפסות ,הרצון הפשוט בזולת" :כי כל שם מורה על זולת" 22.זו
השוועה לאנושיות ,לקיום העומד דווקא בזכות זה שמחוץ לאדם עצמו" .כאדם הקורא לחברו שיבוא אליו ,וכבן קטן
הקורא לאביו לבוא אליו ,להיות עמו בצוותא חדא ולא להיפרד ממנו ולהישאר יחידי חס ושלום" )תניא ,ליקוטי אמרים,

סוף פרק לז( .ראוי לציין שאצל זלדה ,צאצאית ישירה לשושלת אדמו"רי חב"ד ,נמצא גם כן יחס מרכזי וייחודי
למהות קריאת השיר ,ולהיות כל דבר מעניק ומקבל שמות ללא הרף  -לכל איש ולכל דבר יש שם שנתן וקיבל.
בעקבות הדברים כאן נציין כי הכשלים האנושיים השונים ,שניתן לקרוא להם ֶרשע ,מתנקזים לחוסר האפשרות
של אדם ליצור זיקות נכונות ומתוקנות עם הזולת ,מה שמעיד גם על חוסר יכולתו ליצור מבנה עצמי נכון הכולל
איזון בין הגוף לנפש .לכן מתואר 23כי לאחר פטירתו של אדם שאלת היכולת או אי-היכולת שלו לומר בפני מלאך
המוות את שמו ,חושפת את מקומו הרוחני .שכן הרשע שאינו יכול לומר את שמו מבטא בכך את מכלול הכשלים
שביחסיו עם הסביבה ,הנעוצים בכשלים הפנימיים שלו עם עצמו  -חוסר היכולת שלו לבטא ולומר את שמו .את
חוסר היכולת הזו הסבירו בחסידות כחוסר השלמת "כוונת ורצון הנפש בפרטי אופני התחברותה בגוף זה] ...ומזה[

נתפרדו אותיות השם".

24

י .לברוא את השפה
ספר יצירה מסתיים בקשר שבין ברית המילה  -הנקראת גם 'ברית המעור'  -לבין ברית הלשון ,קשר המתאר כיצד
שתי הבריתות הללו הולכות כשלובות יחד והרי הן כמהדהדות האחת את חברתה.
וכשהבין אברהם אבינו וצר )וחקק וצרף ויצר( וחקר וחשב ועלתה בידו ,נגלה עליו אדון הכול וקראו
"אוהבי" .וכרת לו ברית בין עשר אצבעות ידיו ,והוא ברית לשון ,ובין עשר אצבעות רגליו והוא ברית מילה.
וקרא עליו" :בטרם אצרך בבטן ידעתיך".

ספר יצירה ה ,ח

המלה ,הדיבור והלשון ,לברית המעשית והפיזיולוגית,
זהו כנראה תורף היצירה האנושית המיוחלת :האיחוד שבין ִ

25

לממשות; איחוד וחיבור המקבלים תוקף כה משמעותי בהכנסת ברית הלשון אל ברית המעור  -בקריאת השם
דווקא בעת ברית המילה.
קריאת השם ,היוצרת חיץ ,היוצרת הגדרה ואמירה כי אתה אינך כאחרים ושמך אינו כשמם ,היא גם שתביא,
בסופו של דבר ,לאפשרות להימהל באחרים ולחבור אליהם חיבור אמת .דווקא על-ידי המילה ,המבדילה ומפרידה
ואומרת לילד שהוא שונה ואינו כשאר יצורי הטבע ,המוהל מוהל ומערבב את הילד בתוך הכלל .המילה היא
שתאפשר לו ,בעתו ובזמנו ,להימהל נכונה עם החברה האנושית ,עם הרבים ,מבלי שהדבר יביא לשיטפון עצמי של
זהותו או לדהייתו.

 22רבי אהרן הלוי מסטרשלא ,שערי עבודה ,ירושלים תשמ"ד ,פרק ב' ,עמ' יא ב.
 23מסכת חיבוט הקבר ,מובא בראשית חוכמה ,שער היראה ,פרק י"ב.
 24רבי אייזיק מהומל ,מאמר שני המאורות ,ברוקלין תשל"ב ,חלק ג' ,פרק ב' ,סעיף ו' ,עמ' קכ"ב.
 25ראה :כוזרי מאמר רביעי ,כז ,ושם בפירושו של ר' יהודה מוסקאטו ,קול יהודה ,לדברי החבר.
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בהקשר זה ראוי לציין כי ִמ ָלה בערבית ובקוראן משמעה השתייכות לעדה המחזיקה בהשקפה דתית משותפת ,כמו
למשל ' ִמלת )-עדת( מייחדי האל' 26.הווה אומר ,בברית המילה יש הכנסה לא רק בברית שבין הנימול לבורא ,אלא
גם בברית בין הנימול לנבראים  -לכל אותם המדברים בשפה ובשיח מסוים אליהם הוא נכנס ,השייכים לרצף
מטא-זמני ,שהתחיל אי אז בעבר וזורם לו אל העתיד .לכן יש מקום להשוואה רבה בין טקסי הברית והחתונה ,שכן
ְרושלָ יִם ִּת ְ ׁש ּ ַכח ְי ִמינִ יִּ .ת ְד ּ ַבק ְל ׁש ֹונִ י ְל ִח ִ ּכי ִאם לֹא ֶאזְ ְ ּכ ֵר ִכיִ .אם לֹא
בשניהם אחד הפסוקים המרכזיים הוא " ִאם ֶא ְ ׁש ָּכחֵ ְך י ּ ָׁ

ֹאש ִ ׂש ְמחָ ִתי"; בשניהם ,יש הנכחת הקולקטיב השותף לזכרון ירושלים ,לתוך מרכז האירוע:
ְרושלַ יִםַ .על ר ׁ
ַאעֲ לֶ ה ֶאת י ּ ָׁ
בחתונה זוהי האמירה היחידה אותה אומר החתן 27,ובברית כאמירה בה נפתחת אמירתו של האב  -המייצג את
הבן .אלא שכאן יש להעיר :בעוד שבברית הפסוק נאמר בלחש ,הרי שבחתונה מבצע הילד 'סגירת מעגל' עם
אמירה זו ,אומר אותה בקול רם ובכך פורע את שוברה של האמירה שנאמרה אי-אז בראשית חייו.
נחזור לשפה הניתנת בברית :אין די בהבאת ילדים  -יש להשלים את הבאתם ולהעניק להם שפה; לברוא בעבורם
המלה .ליצור בפניהם את אפשרות ההתייחסות לעצמם ולזולתם .עד ברית המילה יש עולם נטול מילים ,עולם
את ִ
אילם  -ולכן כל כך אלים ,ועלוב ,וקורס אל עצמו; מברית המילה נברא עולם המילים ,שיכול להיות לא רק
פונקציונאלי  -עדיין ברמה המינימאלית של "פרו ורבו" ,אלא כמביא מילים שהן כולן מדיום של תקשורת בריתית,
שהיא המילה עצמה .הנה הדבר עצמו נטול כל מסמנים" .מעשה הבריאה של האל נשלם כאשר הדברים מקבלים את

שמם מן האדם ,שהלשון לבדה היא הדוברת בתוכו בשם" )ולטר בנימין ,מבחר כתבים ,ב' ,תל אביב  ,1996עמ' .(287
המילה ,היא שמאפשרת ללשון הקודש שלא לאבד את כוחה ,ליפול ולהיות רק שפה של פרייה ורבייה ,אלא
להמשיך את עצמה מברית המילה אל הקיום הרגיל והשגור ולחזור ולשוב אל הקודש ,שכן "תיקון הברית ושלמות

לשון-הקודש  -הם תלויים זה בזה" )ליקוטי מוהר"ן יט ,ג( .ואם נשוב לאדם הראשון ,נמצא שהוא מדבר רק בשפה של
המלה -
המעבר  -שפת ברית ִ
ֵ
פרייה ורבייה  -בלשון ארמית ,כך לפי התלמוד )סנהדרין לח ,(:אך אינו פורץ אל שפת
שפת לשון הקודש:
אשוֹ ן ָמ ׁש ּ ְ
אשוֹ ן ְ ּבלָ ׁשוֹ ן אֲ ַר ּ ִמית ִס ּפֵ ר'ּ ִ ,כי הָ א ְ ּבהָ א ּ ָת ְליָאּ ִ ,כי ִע ַּקר ּ ְפגַם
וך ְ ּב ָע ְרלָ תוֹ הָ יָה'; ' ָא ָדם הָ ִר ׁ
ֶהוָ ' :א ָדם הָ ִר ׁ
"וְ ז ּ
הַ ְ ּב ִריתּ ְ ,ב ִחינַת ָמ ׁש ּ ְ
ש ֵאין מַ עֲ ִלין אוֹ תוֹ ִל ְל ׁשוֹ ן
הוא ְל ׁשוֹ ן ּ ַת ְרג ּּוםּ ְ ,כ ׁ ֶ
וך ְ ּב ָע ְרלָ תוֹ  ,נִ ְמ ָׁש ְך ַעל-י ְֵדי לָ ׁשוֹ ן אֲ ַר ּ ִמיתֶ ׁ ,
ש ּ
הַ ּק ֶֹד ׁש ּ ַכ ּ ַנ"ל".

)ליקוטי מוהר"ן יט ,ט(

כבן הדור השלישי לשואה אני חש שהציווי הכפול והמתפתח ,הן על הפרייה והרבייה והן על המילה ,מקבל את
כוחו בעוצמה רבה ומזעזעת .אצל זקנינו וזקנותינו ראינו את המספרים על היד ,את אות הברית הכפויה ,הרצחנית,
את תמצית הגנום היהודי שנחרת עלינו בידי הכורת.
על אמת ידי השמאלית חקוק המספר של אושוויץ; קצר הוא לקריאה מן החומש ומן התלמוד ,ובכל זאת יש
בו מידה ממצה יותר .הוא אף מהימן יותר בתור נוסחת-יסוד של הקיום היהודי.

28

כעת אנחנו שבים לפרות ולרבות .אך לא עוד מצרים הם שנותנים בנו את 'נוסחת היסוד של הקיום היהודי' ,אלא
אנחנו ,הנכנסים לארץ ,מלים את עצמנו ,כיהושע המל את דור הנכנסים לארץ .רק הכניסה למקום שלעולם מצוי

 26ראה :יהודה ליבס ,תורת היצירה של ספר יצירה ,ירושלים ותל אביב תשס"א ,עמ'  ,99וכן הערה .36
 27למעט את אמירת הקידושין עצמה ,בה מקדש החתן את כלתו ,שכן זו נושאת בחובה אופי קנייני-משפטי ,ואינה אמירה חופשית.
 28אמרי ז'אן ,מעבר לאשמה ולכפרה ,תל אביב  ,2000עמ' .198
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בו מישהו למולנו ,מישהו שתמיד עיניו בנו ,היא שמאפשרת את המילה .לכן מצוות המילה היא המצווה הארץ-
ישראלית הראשונה .בעוד הפרייה והרבייה היא אוניברסאלית ,ובאה להבטיח את קיום המין בכללו ,באה מצווה זו
אחר לעד.
 ברית המילה  -ומבטיחה את הנבדלות ,את היותך ֵובשעה שנכנס דוד לבית המרחץ וראה עצמו עומד ערום אמר אוי לי שאעמוד ערום בלא מצווה ,וכיון שנזכר
במילה שבבשרו נתיישבה דעתו .לאחר שיצא אמר עליה שירה שנאמר "למנצח על השמינית מזמור לדוד"
 -על מילה שניתנה בשמיני.

)מנחות מג ,ב(

לכך ניתנת המצווה על ברית המילה לאברהם אחרי ההבטחה על הארץ ,ויוצרת בכך את הזיקה הכל כך הדוקה בין
השתיים .במדבר ,בגלות ,בני ישראל אינם מלים ,שם יש מילה אחרת  -מילת והצקת העמים לדורותיהם  -ממצרים
ועד הנאציזם .רק עם השיבה לארץ יש לשוב ולמול את בני ישראל ,כדברי ה' ליהושע ,יש ליצור נבדלות עצמית
שאינה תלויה בהצקות ובמילות האחרים .יש למול אותנו בעצמנו.

יא .ארבע הקשות גבריות
ברית המילה היא אירוע קשה.
מעבר לאקט הספציפי ,הכואב וקשה כשלעצמו ,יש בה המשך לטראומה הגדולה של ההיזרקות האלימה מן הרחם,
מעבר מתוך הרחם האימהי והחום הנשי העוטף ,אל
ָ
כפי שיקראו לה הפסיכולוגים ,הגוברת על כל כאב; יש בה
האם מוסרת את התינוק לאב ,וזה מביא אותו לעולם הגברים העושים בו ,לכאורה,
העולם האבהי ,הגברי והקרֵ .
כבשלהם.
זוהי מסירה ראשונה לעולם הגברים ,והגברים אכן עושים בו כרצונם ,גוזרים אותו מהעולם הנשי האופף ועוטף
אותו ורואים להתחיל להגדיר אותו כזכר .המסירה השנייה תהיה כשהתינוק יהפוך לילד ,ואביו יוליכו לעולם
הגברים הלומדים ,ללמוד אצל המלמד בגיל שלוש ,יגזור את שערו הגולש שעדיין מונע ממנו את ההגדרה וההפרדה
החותכת שבין זכר לנקבה .המסירה השלישית תהיה בבר המצווה ,כשהילד יהפוך לנער ,לגבר שווה זכויות וחובות

ההופך לשותף בנטל המצוות ,והאב יגיד בקול ולעין כל 'ברוך שפטרני מעונשו של

זה' ,ובכך יסמן את סיום

השלב הראשון של הטיפול בו 29.והמסירה הרביעית תהיה כשהנער יהיה כבר לאיש שלם ,יעזוב את אביו ואת אמו,
ידבק באשתו ויעסוק עמה ,כאיש העוסק באשה ,בפרייה ורבייה .הניתוקים והמסירות הללו כואבים .אך רק באופן
זה לומדים ההורים כי לפניהם אדם עצמאי ,שאינו הם ,שאינו רק רגל האב וירך האם ,כניסוחים התלמודיים ביחס
לעובר או לצאצא .אכן ,הוא מופקד בידיהם  -אך אט אט ,או מוטב :מהר מהר  -הם נדרשים לשחררו לעצמאותו.
להיפרד ולהפריחו מן הקן.
האם רוצה להשאיר את העובר ברחמה ,אך האב הוא שבא ומכיש אותה ללא הנח ,ואומר לה כי יש להביאו אל
העולם ,אל המציאות החיצונית.

" 29אמר ר' אלעזר :צריך אדם להיטפל בבנו עד י"ג שנה ,מיכן ואילך צריך שיאמר 'ברוך שפטרני מעונשו של זה" )בראשית רבה ,סג ,י(.
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ישה ְבבֵ ית
שמַ ִ ּכ ָׁ
שכּ וֹ ַר ַעת לֵ ילֶ ד אֲ נִ י ַמזְ ִמין לָ ה ְ ּד ָרקוֹ ן ׁ ֶ
וב ָׁש ָעה ׁ ֶ
"חוֹ לֵ ל ַאיָּלוֹ ת ִּת ְ ׁשמוֹ ר" ַ -איָּלָ ה זוֹ ַר ְח ָמ ּה צַ רְ ּ ,
ומ ְת ַר ּפָ ה וְ יוֹ לֶ ֶדת ,וְ ִא ְלמַ לֵ י מַ ְק ִ ּדים ֶרגַע אֶ חָ ד אוֹ ְמ ַאחֵ ר ֶרגַע ֶאחָ דִ ,מיָּד מֵ ָתה.
הָ ֶרחֶ םִ ּ ,

30

הדרקון-נחש ,אם נתבונן בכך ,הוא סמל פאלי וארכיטיפ לאב ,ובכל שלב הוא אמור לבוא בדיוק ברגע הנכון  -ביום
השמיני ,במלאות לילד שלוש שנים ,במלאות לו י"ג שנים  -ולדפוק ולהקיש ,ואם אין די בכך :אף להכיש ,כדי
שהילד יגיח מהרחם הנמשך של האם ויצא אל ֵאחיו אל השדה ,יגדל ויתפתח .כך מסייע הגבר לאשתו  -שלב אחר
שלב  -לסיים את ההריון הנפשי; להכיר בעצמאותו של העובר שכבר גדל והיה לילד ,לנער ולגבר ,ולהיעזב על-ידו
בצורה בריאה ונכונה.
הקשר בין הילד להורה ,אינו בנוי בתשתיתו על נסיגות והתקדמויות ,רצוא ושוב ,כבקשר זוגי ,אלא מראשיתו עומד
על קשר של תלות ,והוא שמחייב את ההקשות הנזכרות .שכן ,תנועות הרצוא ושוב ,שמעיקרן הינן תנועות בין
שווים ,אינן מאפשרות לשותפים בהן לקבע את היחסים ביניהם על מעמד קבוע ,והן דורשות ללא הרף תנועה של
איבוד הקיים לטובת החדש .אולם ביחסי הורים וילדים  -ככל יחסים שאינם בין שווים  -עלולים היחסים להתקבע
על אופי מסוים ,ולמצער אינפנטילי ונוח )לכלל השותפים להם( ,ללא כל רצון להטמיר ולעדן אותם .לכן באות
ההקשות הללו להציל מהאפשרות המתבקשת של קיבוע היחסים על הרובד הבסיסי שלהם ,ותובעות ללא הרף
שחרור של הקיים לטובת חשיפת החדש והעצמאי.
לכן ,מיד עם ראשית העולם ובניית יחסי ההורות בין הבריאה לבוראה ,מתחיל ההורה בשחרור הילד ממנו ותובע
ממנו עצמאות' .תתבגר' ,הוא אומר' ,תפסיק להיות ילד ,תהיה הורה בעצמך  -תביא ילדים' .הפרייה והרבייה הן אם
כן ההטמרה ,והאפשרות להפתעה ולפריצה אין סופית ,בתודעת היחסים שבין האנושות לבורא.

יב .התלות באמא מצרים
31

בהקשר של הכשת הנחש ,ניתן להביט גם על קריעת ים סוף כקריעת רחם האיילה ופתיחתו .ההבקעה והיציאה
ממצרים ,הרי היא כתקיפת ובטישת הצירים הראשונה ,כראשית איתותי החריגה של העובר מרחם אמו .אולם
היציאה הממשית ממצרים מתרחשת רק עם חציית הים 32,והיא המקבילה ללידה .תהליך הלידה בו האחד  -או
מוטב :האחת  -הופכת לרבים ,הרי הוא כבריאת העולם; ואם בבריאת העולם ביום הראשון נבדל האור מן החושך
וביום השני נבדלו המים בינם לעצמם ,הרי שהדברים דומים דמיון רב לשני השלבים ביציאת מצרים :ביציאה
ממצרים הייתה מעין הבדלת אור מחושך ,ובקריעת הים מעין הבדלה בין מים למים.
אמר ר' אבהו ברבי אחא בשם רבינו :היו ישראל נתונין בתוך מצרים ,כעובר שהוא נתון בתוך מעיה של
בהמה .וכשם שהרועה נותן יד בתוך מעיה ושומטו ,כך עשה הקב"ה ,שנאמר )דברים ד ,לד( 'לבוא לקחת לו
גוי מקרב גוי' .אמר רבי איבו בשם רבי יוסי בן זימרא :כשם שהזהבי הזה פושט ידו ונוטל הזהב מן הכור ,כך

 30בבא בתרא טז ,ב .נקודה זו התחדדה לי בדיבור עם הרב אמנון דוקוב.
 31ראה שער הכוונות ,דרושי הפסח ,דרוש י"ב.
 32לכן ליום קריעת הים אין שם עצמאי משלו ,אלא כולו נסמך ושייך ליציאה ממצרים ,ולכן הוא נקרא 'שביעי של פסח'.
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הוציא הקב"ה את ישראל ממצרים.
מדרש תהילים מזמור קז
האם שמתוכה נולד העובר? זוהי מצרים! ובתוך מצרים ישראל "טפלים עמהם ,אין להם מציאות בפני עצמו"
מי היא ֵ

)מהר"ל ,גבורות ה' ,פרק ג'( .כעת יובן גם הקושי מצד הנפש המצרית ביציאת ישראל ,שכן זהו הקושי שבעזיבת
העובר ,הקושי להשלים עם העובדה כי הוא היה בתוך המעיים אך לתקופת מה ,וכי כעת יש להסכים לסיום המצב
הסימביוטי ,אך האינפנטילי ,ולסייע בשחרורו משם .בשל הקושי הזה יש צורך בשחרור ברוטלי של העובר מרחם
האם המסרבת לשחררו ,ולכן גם אל לו לשוב אליה יותר ,שכן באותו הרגע תתבטל עצמאותו ,ויותר מכך :יתבטל
קיומו.
מכך יובן האיסור המתמשך שלא לשוב למצרים .ציווי זה ,שעל פי הרמב"ן )שמות יד ,יג( נאמר ְלדורות כבר עם
היציאה ממצרים ,נשנה מפורשות בפרשת המלך" :וְ לֹא י ִָׁשיב ֶאת הָ ָעם ִמ ְצ ַרי ְָמה" )דברים יז ,טז( ,נשלש בדברי חז"ל
הברורים 33שלא לשוב לשם בכל ורסיה אפשרית של שיבה ,ונחתם בלשון הזהב של הרמב"ם כי" :מותר לשכון בכל

העולם חוץ מארץ מצרים" 34.אך ממש כנגד עוצם האיסור הזה ,נמצא את הרצון התמידי והבלתי מתפשר ומניח של
בו ִמ ְצ ָרי ְָמה"
ישראל אכן לשוב שמה .רצון זה מתחיל מיד עם היציאה ממצריםּ " :פֶ ן ִי ּנָחֵ ם הָ ָעם ִ ּב ְרא ָֹתם ִמ ְלחָ ָמה וְ ָׁש ּ

)שמות יג ,יז( ,עובר בשלֹמה הנושא את בת פרעה) 35ומדמה את אהובתו לסוסה ברכבי פרעה( ,ובהושע בן-אלה
השולח מלאכים אל סוֹא מלך מצרים )מלכים ב יז ,ד( ,ומגיע עד לנביאים :לישעיהו הצועק ללא הרף על היורדים
מצרים לעזרה )ל ,ב; לא ,א-ג( ,לירמיהו )ב ,לו( ולהושע המצביע על הנלעגות שבעצם השיבה לשם" :זוֹ לַ ְע ָגּם ְ ּב ֶא ֶרץ

ִמ ְצ ָריִם".

36

בימי הבית השני אף נמצא באלכסנדריה ישוב יהודי עצום ממדים שעליו אמר רבי יהודה כי" :מי שלא

ראה דיופלוסטון של אלכסנדריא של מצרים לא ראה בכבודן של ישראל" )סוכה נא ,ב( .אם נתבונן נכוחה ,הרי שניתן
לומר כי התנ"ך כולו ,ואף ההיסטוריה היהודית כולה 37,אינם אלא ניסיון נמשך של התבגרות ועצמאות מן האם -
מצרים ,ומפגש בלתי פוסק ַבּקושי ,ולמצערַ :בּכישלון ,של הניסיון הזה.

33

מכילתא בשלח מסכתא ב' ,פרשה ב' .אומנם בירושלמי )סנהדרין ,סוף פרק י'( נאסר לשוב למצרים למטרת ישיבה ,אך הותר
לצורך סחורה ופרקמטיא וכיבוש הארץ; כלומר :לא כנכנע ,כנתין המקבל חסות עליונה ,אלא כשווה .ביחס לסיכום השיטות
ההלכתיות בעניין ראה :הרב יהודה גרשוני ,קול צופייך ,ירושלים תש"ם ,עמ' תלט-תמה.

34

רמב"ם ,משנה תורה ,הלכות מלכים ה ,ז .על השאלה המזדקרת מיד כיצד חי הרמב"ם עצמו במצרים רבו המתרצים .בעל
ההגהות מימוניות כתב )שם( כי האיסור הוא אך מארץ ישראל למצרים ,הרדב"ז )שם( כתב כי היה אנוס להיות שם בשל היותו
רופא המלך )ועדיין תמוה בדבר השנים שלא היה רופא המלך( .נראה כי הפירוש הבהיר יותר הוא פירושו של הריטב"א )יומא
לח ,א ,ד"ה "אלכסנדריה של מצרים"( ,כי האיסור הוא רק "בזמן שישראל שרויין על אדמתם" ובעלי ריבונות עצמאית ,ולא בעת
הגלות שאז אין איסור על הישיבה שם .ראה :הרב יואל בן-נון ,דרך ארץ פלשתים  -מקור האיסור לשוב מצרימה ומשמעותו,
בתוך :מגדים ג' )סיון תשמ"ז( עמ' .32-21

 35מלכים א' י ,א .ודוק בלשון הפסוק כי שלמה אכן לוקח "נשים נכריות רבות ואת בת פרעה .מואביות ,עמוניות ,אדומיותֵ ,צדניות ,חיתיות" -
רק בת פרעה מוזכרת בפירוש ,כמו קיים יחס מיוחד אליה ,ואינה חלק מהשם הכולל של 'הנשים הנוכריות'.
 36הושע ז ,טז .וראה שם ,יא; ח ,יג; יא ,ה.
37

בהקשר של נישואי שלמה לבת פרעה מובא בתלמוד )שבת נו ,ב( שמאותם נישואים נוצר כרך גדול של רומי .במילים אחרות:
הקשר האינפנטילי למצרים מוליד את רומי ,וממשיך לצבור תאוצה במשך הדורות דרך המאבק החי והנמשך באתוס הרומאי-
נוצרי.
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מסתבר אם כן שמבחינה היפותטית אכן תיתכן רק תקיפת צירים ללא לידה ממש ,וזהו החידוש בבשורת הנביא:
"הַ אֲ נִ י ַא ְ ׁש ּביר וְ לֹא אוֹ ִליד יֹאמַ ר ה'ִ ,אם אֲ נִ י הַ ּמוֹ ִליד וְ ָעצַ ְר ִּתי ָאמַ ר אֱ לֹהָ י ְִך" )ישעיהו סו ,ט( ,וברש"י" :האני אשביר ולא
אוליד  -האני אביא את האשה על המשבר ולא אפתח רחמה להוציא עוברה ,כלומר שמא אתחיל בדבר ולא אוכל

יפסק
לגמור?! והלא אני המוליד את כל היולדות ,ועכשיו שמא עצרתי? בתמיה" .כלומר :הבשורה היא שהתהליך לא ֵ
באמצעו ,אלא יסתיים בלידה עצמה .זו בשורת הגאולה ,זהו אימוצה של הנפש שלא להסתפק בצירים אלא אכן
ָ
שלך לרחֵ ם עליה"; 38תחינה אל הדרקון-נחש שגרם לחטא בגן בהטרמת
ללדת ,וזו גם תחינה מתמדת" :תזכור אילה

האכילה קודם זמנה ,שיבוא אל תיקונו כעת ,כשיקיש בדיוק בזמן המדויק הנדרש לכך .בקיעת הים ,המסמנת את
הכניסה לארץ ,הרי היא כחזרה נמשכת אל הגן האבוד; אל מציאות שבה נוכח הקב"ה בהתנהלות טבעית וחופשית,
ולא כמי שמתאמץ ללא הרף להסתיר ולסלק את נוכחותו מעצמו.
בקריעת ים סוף ,עם פתיחת רחם האיילה הכללית ,נפתח גם רחמה של כל אשה ואשה ,ומופיע בתורה אירוע חד
פעמי :שירה נשית עצמאית ,שאינה כלולה בשירה הגברית הכללית ,ויתר על כך :התפרצות אקסטטית הכוללת
ניגון בתופים ובמחולות ,דבר שלא היה אף בשירה הגברית.

יג .פדיון הבן :משפחה או כסף
מעבר למצווה לפרות ולרבות ,שהתפרטה למעשה בידי בית הלל לכדי הבאת בן ובת 39,מעבר למצווה למול את
אותו הבן הנולד )ולהימנע מכך ביחס לאשה הנחשבת כבר מראשיתה כמהולה( 40,ישנה מצווה נוספת ביחס לנולד,
אם הוא בן ובכור ,והיא לפדותו .והנה לפנינו משולש :לידה-ברית-פדיון הבן.
פדיון הבן הוא למעשה הסגירה של אירועי הימים העוברים על הוולד ,שלאחריהם יוכל להשתלב פנימה ,באיטיות
הנדרשת ,ברצף החיים ,בחיי המשפחה שלחיקה בא .הלידה הכניסה אותו אל המציאותי ,ברית המילה אל הלאומי-
היסטורי ,ופדיון הבן אל הקיומי .עד עכשיו כמו היה בקיום שאיננו במציאות ,והנה קיבל את כוח השיהוי ,וכבר
אינו 'נפל' )שבת קלה ,ב( .הנה הוא קיים.
במלאת כ"ב ימים לברית המילה יפדה האב את הילד הבכור מיד הכהן .המספר הזה  -כ"ב ,הוא מספר רב משמעות,
והוא מוכר לא רק מן הימים הנוראים הכוללים כ"ב ימים  -ובקריאה פשוטה בתורה עולה כי כל אותם כ"ב ימים
הם אף בגדר של יום אחד נמשך' :ראש השנה' - 41אלא אף מכ"ב ימי בין המצרים:

 38רמח"ל ,תקט"ו תפילות ,תפילה קנ"א.
39

יבמות סא ,ב .ירידה לעומק דעתם של בית הלל ,וכן לדעת בית שמאי המחייבים דווקא שני בנים ,כמו גם העמקה ביחס לכל
מצוות פרו ורבו ,מצויה אצל זוהר מאור ,פרו ורבו :בין טבעיות לצלם אלוקים ,בתוך :ויקרא את שמם אדם )עורך :זוהר מאור(,
אפרתה תשס"ה ,עמ'  ,71-34ובפרט עמ' .44-40

 40עבודה זרה כז ,א.
 41הרב יואל בן-נון" ,ראש השנה או ראשית השנה?" ,בתוך :בראש השנה יכתבון )עורך :אמנון בזק( ,אלון שבות תשס"ג ,עמ' .13-14
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שפגמו ,כמו שאמרו ז"ל באיכה רבתי דלכך בי"ז בתמוז נשתברו
כ"ב ימים הם נגד כ"ב אותיות התורה
ּ
לוחות ונשרפה התורה ,והוא נגד אות א' שמתחיל בו אותיות התורה ,ובאותו זמן יורד שפע דברי תורה
הרבה ,רק שהוא בראיה כטעם מראות יחזקאל.

42

עשרים ושתיים האותיות העבריות מייצגות את מרב אפשרויות החיים והנפשות ,עד כי העמיקו בכך המקובלים
ואמרו כי "מי שירד לעומק העניין הזה ) -של רוחניות האותיות ומציאותן ,וחיבורן זו בזו( יוכל לברוא עולמות" )פרדס

רימונים ,שער כז ,פרק א( .התינוק עובר את כ"ב הימים הללו מאז בא בברית ,ובאלו הימים הוא עובר את כל מרחבי
האפשרויות-האותיות השייכות ומהוות אפשרות למהותו ,עד שהוא מזהה ומוצא את האפשרות הנכונה והשייכת
לו ,ביום הכ"ב  -יום הפדיון .הכהן ,שממנו פודים ההורים ,בתשלום ה' סלעים ,את בנם הבכור ,מזכיר במשהו את
לעובּר ומשחרר אותו
ָ
המלאך שהעובר פוגש ,לפי דברי התלמוד )נידה לא ,א( ,טרם לידתו .כמו המלאך ,הסוטר
מחזקתו ,כך הכהן משחרר את הילד מחזקתו.
בראשית תולדותיו של עם ישראל ,כל בן בכור היה כהן המוסר את חייו לעבודת ה' .אלא שחטאו הבכורים -
בחיפוש אחר ויטאליות רוחנית נוכחת הם זנו אחר העגל ,ומאז החטא ,בא מי שלא חטא  -הכהן איש שבט לוי,
ו'משחרר' את שחטא לחייו שלו )דבר זה מזכיר את הכהן הפותח פתח בנדרו של אדם .המשותף לשני המקרים
הללו הוא מציאות האדם הלוקח משא הגדול מכפי יכולתו ,והכהן בכוחו לפרק ולהניח עליו הנחה נכונה של משא
זה( .לא עוד בכל בית ומשפחה איש הקודש  -הבכור ,שהוא מעין במת יחיד ניידת ,אלא כעת שבט מיוחד ומקום
מיוחד להשראת הקודש .התהליך שהחל במילה ,נסגר בפדיון .המילה פתחה את תהליך ההבנה כי החיבור אל
הרוחני דורש גם מהגשמי ,וכי לא בעליָה לשמיים הרוחניים ובחריגה מן הארץ ומן הקרקע מצוי החיבור הנכון של
התחתונים לעליונים ,אלא בהתהלכות נכונה בחיי הממשות עצמם ,ובגילוי כי דווקא בהם יתרחש החיבור הנכון.
הפסוק ,שנדרש בתיקוני הזוהר )תיקוני זוהר קלא ,א( ביחס לברית המילה ,הוא " ִמי ַיעֲ לֶ ה ָּלּנו הַ ּ ָׁשמַ י ְָמה" .ראשי
תיבותיו הם המילה :מילה ,וסופי תיבותיו הם שם הוי'ה .אבל מה בסך הכול טומן בחובו הפסוק הזה? הפסוק
מציין שהתורה איננה נפלאת מאיתנו ואיננה מצויה במרחק ,שאינה מחוץ לאדם אלא בתוכו ּ ִ " -כי ָקרוֹ ב ֵאלֶ ָ
יך הַ ָ ּדבָ ר
ְמאֹד ְ ּב ִפ ָ
וב ְלבָ ְב ָך לַ עֲ ׂשֹתוֹ " )דברים ל ,יא-יד( .בבחירה בראשי התיבות הללו חבוי היחס שבין החיים הטבעיים
יך ּ ִ

והפיזיים לחיים הקדושתיים והמטאפיזיים ,בין שתי הדעות והייחודים  -דעת ויחוד תחתון לדעת ויחוד עליון.
בראשי התיבות  -בסדר הרגיל והטבעי ,דע כי אתה על הארץ ולא בשמיים ,ומי יעלה לנו השמימה .על כן יהיו
דבריך מעטים :עשה את שלך ,פדה את בנך )ואת עצמך( מן הכהונה ,זְ ַרע בשעת זריעה וחרוש בשעת חרישה ,היֵה
איש משפחה ונוח בשלום .אולם בסופי התיבות ,בסאב-טקסט ,רוחש לו שם הוי'ה; בפנימיותך אתה מן העליונים
ומה לך פה נרדם ,קדש עצמך ללא הרף ,ראה איך כל העולם שאתה לגמרי חלק ממנו ,עולם הטבע המתאפיין בשם
א-להים ,מקבל ונזרם כולו מהעולם האצילי ,משם הוי'ה ,מן המפגש האין-סופי והמלא תהפוכות ועניין עם הקב"ה.
מה אם כן משמעות הפדיון ,מה משמעות השאלה שהתשובה עליה ידועה מראש ,אותה שואל הכהן את האב 'מַ ה
הוא ּפֶ טֶ ר ֶרחֶ ם ְל ִאמוֹ  ,אוֹ בָ ִעית ִל ְפדוֹ תוֹ ְּב ַעד חָ מֵ ׁש ְסלָ ִעים'? הרי ודאי שרצון האב בבנו,
יתן ִלי ִ ּבנְ ָך ְ ּבכוֹ ֶר ָך ׁ ֶ
ָּב ִעית ְטפֵ י? ִל ּ ֵ
ש ּ
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רבי צדוק הכהן מלובלין ,צדקת הצדיק ,קעא .מעניין לציין כי בסוגיה התלמודית )ירושלמי ,תענית כג ,א( העוסקת בשאלה כיצד
יש לחשב את שלושת השבועות :האם מט' בתמוז עד לר"ח אב ,או מי"ז בתמוז עד לט' באב ,השאלה מסתיימת בקביעה כי
המשותף הוא "כ"א יום מיום שהובקעה העיר ועד יום שחרב בית המקדש" .כלומר ,לכל דרך חישוב אשר תהיה ,ההסכמה
לעולם נשארת כי מדובר על כ"א ימים ,והם 'היחידה' בה לעת עתה חל החושך ,ובה עתיד ועשוי לבוא האור.
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הדרך מן התוהו אל הרבייה והמילה | הרב אלחנן ניר
ולא בסכום זה! אלא שהפדיון הוא סוד מציאת האיזונים בתוך מוקדי הכוח הנושכים של המציאות עצמה .השאלה
הנמשכת ביחס לרצון  -הכסף או הבן ,העבודה או המשפחה ,תעלה ללא הרף אל פתחו של האב ,והאב יצטרך
לזכור כי הוא עצמו אמר 'חָ פֵ ץ אֲ נִ י ִל ְפדוֹ ת אֶ ת ְּבנִ י' .לא התמכרות לכסף בלבד  -שאותו מייצגים חמשת סלעי הפדיון
 -אלא משפחה ,אלא פרו ורבו ,אלא זיכרון תמידי כי בחר אדם בבנו וויתר על השתקעות בכסף ועל כיסופי הרוח.

 43נקודה זו אמרה אמי ע"ה בפדיון שלי.
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כידוע ,מצות פדיון הבן היא מצוה נדירה ,שלא רבים זוכים לקיימה ,ואף על פי כן ,בסייעתא דשמיא זכינו אני
ואשתי לפדות את בננו הבכור ,מלאכי-מנחם .כהכנה לקיום המצוה נסיתי לברר בקצרה מהו טעם המצוה ומקורה,
ומסקנות הדברים מובאות בשורות הבאות.

א .חובת ידיעת טעם המצוה
עוד בטרם נברר מהו טעמה של מצות פדיון הבן ,נביא מחלוקת מעניינת באחרונים .הב"ח )או"ח ריש סי' תרכ"ה(

כותב ,שבכל המצוות שהתורה מבארת את טעמיהן ,חובה על מקיים המצוה לכוון לטעם זה בשעת קיום המצוה,
ואם לא כן ,לא יצא ידי חובת המצוה .הב"ח מציין שלוש מצוות כאלו  -ציצית )"למען תזכרו ועשיתם את כל

מצוותי"( ,תפילין )"למען תהיה תורת ה' בפיך"( וסוכה )"למען ידעו דורותיכם כי בסוכות הושבתי את בני ישראל"(.
לאור דברי הב"ח כתב הפמ"ג )או"ח סי' ח' סק"ז( ,שגם בפדיון הבן יש חובה לדעת את טעם המצוה ולכוון לטעם זה
נו ַו ַיּ ֲהרֹג ה' ָּכל ְ ּבכוֹ ר
בכדי לצאת ידי חובה .לאחר הציווי על פדיון הבן אומרת התורה " ַוי ְִהי ִ ּכי ִה ְק ָׁשה פַ ְרעֹה ְל ׁ ַ
ש ְּלחֵ ּ

ְּב ֶא ֶרץ ִמ ְצ ַריִםַ ...על ֵּכן אֲ נִ י זֹבֵ חַ לַ ה' ָּכל ּפֶ טֶ ר ֶרחֶ ם הַ זְ ּכָ ִרים וְ כָ ל ְּבכוֹ ר ָּבנַי ֶא ְפ ֶ ּדה" )שמות יג ,טו( .בפסוק זה מדגישה התורה
שמצות פדיון הבן באה בעקבות מכת בכורות ,ובעקבות ההדגשה הזו יש ליישם את העקרון של הב"ח גם על מצות
פדיון הבן.
הרב ואזנר )שו"ת שבט הלוי ח"ו סי' קס"ט( חולק על הפמ"ג ומבאר שיש להבדיל בין המקרים בעקבות מילה אחת
מרכזית " -למען" .בכל שלוש המצוות שהזכיר הב"ח ,התורה מציינת שעשיית המצוה היא "למען" מטרה מסוימת.
לעומת זאת ,במצות פדיון הבן ,הטעם לא מובא כחלק מהציווי ,אלא רק כתגובה לשאלת הבן .ההבדל בין המקרים
ברור  -כאשר הטעם מובא בעקבות המילה "למען" ,התורה מגדירה שקיום המצוה צריך להעשות בצירוף עם
הכוונה ,וממילא בעשיה ללא כוונה יש חסרון בקיום המצוה ,אך כאשר התורה מביאה את המצוה ללא הטעם ,ורק
לאחר מכן מציינת מהו הטעם ,ברור שהגדרת המצוה ביסודה לא כוללת את ידיעת הטעם ,והידיעה הזו היא דבר
נפרד ,שאינו חלק מהגדרת המצוה.
הרב ואזנר מסיים ,שגם לשיטת הפמ"ג ,ודאי שבדיעבד ידיעת הטעם אינה מעכבת ,שהרי דעת הפמ"ג )וכן דעת רוב

הפוסקים ,וראה משנ"ב סימן ח' סקי"ט( שהכוונה המיוחדת אינה מעכבת ,ולכן ודאי שיוצאים ידי חובת המצוה גם
בלא ידיעת הטעם.
על אף המסקנה ההלכתית הנ"ל ,ברור שקיום המצוה מתוך ידיעת הטעם הוא קיום מלא יותר של המצוה ,ולכן
ניגש לבירור טעמה ומקורה של מצות פדיון הבן.
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ב .פדיון הבן כתוצאה של חטא העגל
ההסבר המקובל בפי העם למצות פדיון הבן הוא שהפדיון בא בעקבות חטא העגל .כיון שהבכורות חטאו בחטא
העגל ,ולעומתם הלויים לא חטאו ,העביר הקב"ה את קדושתם של הבכורות אל הלויים ,ובעקבות כך התחייבו
הבכורות בפדיון .ננסה לעמוד על מקור ההסבר הזה.
בפרשת בחירת הלויים ,אומרת התורה )במדבר פרק ג פס' יא  -יג(:
ִש ָר ֵאל ּ ַתחַ ת ָּכל ְ ּבכוֹ ר ּפֶ טֶ ר ֶרחֶ ם ִמ ְ ּבנֵי
ֹשה ּלֵ אמֹר :וַאֲ נִ י ִה ּנֵה לָ ַק ְח ִּתי ֶאת הַ ְלוִ יִּם ִמ ּתוֹ ְך ְ ּבנֵי י ְ ׂ
" ַוי ְַד ּ ֵבר ה' ֶאל מ ׁ ֶ
ִש ָר ֵאל
יו ִלי הַ ְלוִ יִּםּ ִ :כי ִלי ָּכל ְ ּבכוֹ ר ְ ּביוֹ ם הַ כּ ִֹתי כָ ל ְ ּבכוֹ ר ְ ּב ֶא ֶרץ ִמ ְצ ַריִם ִה ְק ַ ּד ְ ׁש ִּתי ִלי כָ ל ְ ּבכוֹ ר ְ ּבי ְ ׂ
י ְׂ
ִש ָר ֵאל וְ הָ ּ
יו אֲ נִ י ה'":
מֵ ָא ָדם ַעד ְ ּבהֵ ָמה ִלי י ְִה ּ

ומבאר רש"י )פס' יב(:
"על ידי הבכורות זכיתי בהם ולקחתים תמורתם ,לפי שהיתה העבודה בבכורות ,וכשחטאו בעגל
נפסלו ,והלוים שלא עבדו עבודה זרה נבחרו תחתיהם".

המקור לדברי רש"י הוא פסוקי ספר דברים ,שם אומרת התורה )דברים פרק י פס' ח(:
מו
ולבָ ֵר ְך ִ ּב ְ ׁש ֹ
שאת ֶאת אֲ רוֹ ן ְ ּב ִרית ה' לַ עֲ מֹד ִל ְפנֵי ה' ְל ָׁש ְרתוֹ ּ ְ
שבֶ ט הַ ּלֵ וִ י לָ ֵׂ
" ָּב ֵעת הַ ִהוא ִה ְב ִ ּדיל ה' ֶאת ׁ ֵ
ַעד הַ ּיוֹ ם הַ ז ֶּה":

והוסיף רש"י לבאר:
"בעת ההוא  -בשנה הראשונה לצאתכם ממצרים וטעיתם בעגל ובני לוי לא טעו ,הבדילם המקום
מכם".
1

אם כן ,על פי הסברו של רש"י עולה שהתורה אומרת במפורש שהלויים נבחרו תחת הבכורות בעקבות חטא העגל,
ושבעקבות בחירה זו נעשה טקס הפדיון שהתרחש במדבר )עליו מספרת התורה בספר במדבר ,פרק ג פס' מד-נא(.
אולם עדיין העיקר חסר מן הספר  -מנין שכל מצות הפדיון שנוהגת מכאן והלאה ,לאחר ההחלפה הראשונית ,היא
תוצאה של חטא העגל? יתכן שדי בהחלפה חד-פעמית ,ומכאן והלאה אין שום צורך לפדות את הבכורות!
בכדי לתרץ שאלה זו ,נביא את דברי הרמב"ן )שמות פרק יג פס' יא( ,שמסביר את הציווי על הפדיון:
"כי בעבור שפדאם ממות בהכותו בארץ מצרים צוה שיהיו קדושים לו לעבוד את עבודת ה' לכל אשר
יצוה בהם ,ולא צוה להם עתה פדיון עד שהחליפם בלוים וצוה בפדיון העודפים ,אבל המצוה בנולדים
לא נהגה במדבר ,וצוה כי כאשר יבאו אל הארץ תנהג באדם ובבהמה ובפטר חמור וצוה בפדיונם
לדורות".

1

וכן עולה מדברי האבן עזרא )במדבר פרק טז פס' כח( ,שביאר שטענתו של קורח כלפי משה היתה בעיקר על הסרת הבכורות
מכהונתם "בעבור מעשה העגל" והעברת קדושתם ללויים )=משפחת משה( .האבן עזרא אף מוכיח שלפני מעשה העגל ,הקרבת
הקורבנות נעשתה ע"י הבכורות.
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כלומר ,בעקבות מכת בכורות התקדשו כל הבכורות ,והקדושה הזו לא משתנה לעולם .הציווי על הפדיון הגיע
מאוחר יותר ,כחלק מההחלפה בלויים ,2והוא בעצם התחלק לשני חלקים  -הבכורות שהיו במדבר הוחלפו ע"י טקס
הפדיון המתואר בתורה ובכך נפדו מקדושתם ,ושאר הבכורות מכאן והלאה )"המצוה בנולדים"( ייפדו ע"י קיום
מצות פדיון הבן.
בדברי הרמב"ן מפורש ,שמצות פדיון הבן היא המשך לטקס הפדיון שהיה במדבר ,שהצורך בו נוצר בעקבות חטא
העגל ,ואם כן עולה שכל מצות פדיון הבן היא תוצאה של חטא העגל ,שהוציא את הבכור מקדושתו .3כשיטה זו
כתב במפורש החיד"א )שו"ת טוב עין סימן יח(.

ג .פדיון הבן  -חלק ממתנות כהונה
על אף שעלה בידינו לברר את מקור ההסבר המקובל בפי הבריות ,נראה שמפשטי הפסוקים ודברי הראשונים
עולים טעמים אחרים למצות פדיון הבן ,כפי שנראה להלן.
בפרשת קורח )במדבר פרק יח( חוזרת התורה ומצוה על פדיון הבן ַ " -א ְך ּפָ דֹה ִת ְפ ֶ ּדה אֵ ת ְּבכוֹ ר הָ ָא ָדם" .עיון בהקשרו
הכולל של הציווי )פס' ח  -יט( מעלה נקודה מעניינת:
ִש ָר ֵאל ְל ָך נְ ַת ִּתים
שי ְבנֵי י ְ ׂ
רומ ָֹתי ְלכָ ל ָק ְד ׁ ֵ
" ַוי ְַד ּ ֵבר ה' ֶאל אַ ֲהרֹן וַאֲ נִ י ִה ּנֵה נ ַָת ִּתי ְל ָך ֶאת ִמ ְ ׁשמֶ ֶרת ְּת ּ
ָ
ולבָ נ ָ
נופֹת ְ ּבנֵי
ְל ָמ ְ ׁשחָ ה ּ ְ
רומַ ת מַ ּ ָתנָם ְלכָ ל ְּת ּ
ֶיך ְלחָ ק עוֹ לָ ם :זֶה י ְִהיֶה ְל ָך ִמ ּק ֶֹד ׁש הַ ּ ֳק ָד ִ ׁשים ...וְ זֶה ְּלך ְּת ּ
ָ
שר
נו לַ ה' ְלך נְ ַת ִּתיםּ ִ :בכּ ּ ֵורי ָּכל אֲ ׁ ֶ
יתם אֲ ׁ ֶ
אש ָ
ִש ָר ֵאל ...כּ ֹל חֵ לֶ ב י ְִצהָ ר וְ כָ ל חֵ לֶ ב ִּתירוֹ ׁש וְ ָדגָ ן ֵר ִ ׁ
י ְׂ
שר י ְִּת ּ
יבו לַ ה'
ית ָך יֹאכֲלֶ נ ּּוָּ ...כל ּפֶ טֶ ר ֶרחֶ ם ְלכָ ל ָּב ָׂשר אֲ ׁ ֶ
יאו לַ ה' ְל ָך י ְִהיֶה ָּכל ָטהוֹ ר ְ ּבבֵ ְ
ְ ּב ַא ְרצָ ם אֲ ׁ ֶ
שר י ְַק ִר ּ
שר י ִָב ּ
ְ
ְ
דויָו ִמ ּ ֶבן
ָּב ָא ָדם ּובַ ְ ּבהֵ ָמה י ְִהיֶה ּלָ ך אַ ך ּפָ דֹה ִת ְפ ֶ ּדה ֵאת ְ ּבכוֹ ר הָ ָא ָדם וְ ֵאת ְ ּבכוֹ ר הַ ְ ּבהֵ ָמה הַ ְּטמֵ ָאה ִּת ְפ ֶ ּדהְ ּ :
ופ ּ
שר
רומֹת הַ ּ ֳק ָד ִ ׁשים אֲ ׁ ֶ
שת ְ ׁש ָק ִלים ְ ּב ׁ ֶ
ח ֶֹד ׁש ִּת ְפ ֶ ּדה ְ ּב ֶע ְר ְ ּכ ָך ּ ֶכסֶ ף חֲמֵ ׁ ֶ
הוא ...כּ ֹל ְּת ּ
ש ֶקל הַ ּק ֶֹד ׁש ֶע ְ ׂש ִרים ּג ֵָרה ּ
יך ִא ְּת ָך ְלחָ ק עוֹ לָ ם ְ ּב ִרית מֶ לַ ח עוֹ לָ ם ִהוא ִל ְפנֵי ה' ְלךָ
ֶיך וְ ִל ְבנ ֶֹת ָ
ולבָ נ ָ
ָ
ִש ָר ֵאל לַ ה' נ ַָת ִּתי ְלך ּ ְ
ימו ְבנֵי י ְ ׂ
י ִָר ּ
ולז ְַרעֲ ָך ִא ּ ָת ְך".
ְּ

2

יש לציין שהבנה זו דחוקה בפשט הפסוקים ,כיון שהציווי נמצא בסוף פרשת בא ,בעיצומה של יציאת מצרים ,ימים רבים לפני
חטא העגל ולפני החלפת הבכורות בלויים.

3

זה המקום להעיר ,שהחזו"א )או"ח סי' קכ"ה סק"ז( סובר שאמנם מצות הפדיון היא תוצאה של החלפת הבכורות ,אך החלפה זו
לא נבעה מחטא העגל .הוא מבאר ,שמלכתחילה נבחרו הבכורות ע"מ לשמש הן ככהנים והן כלויים ,אולם כבר בשעת הבחירה
היה ברור שהכהונה תינטל מהבכורות במעמד הר סיני ותינתן לכהנים ,וזאת בלי שום קשר לחטא העגל או לכל חטא אחר.
התפקיד השני של הבכורות ,דהיינו תפקודם כלויים ,היה אמור להמשיך ולהיות שלהם ,אך הוא ניטל מהם בעקבות חטא העגל.
החזו"א מבהיר ,שמצות הפדיון לא נבעה מהחלפת הבכורות בלויים אלא בהחלפת הבכורות בכהנים" :ומיהו צ"ל דאע"ג שהן
קדושים בעבודת הלויים ,הצריכן פדיון ...וא"כ אין מצות פדיון שנאמרה בפרשת במדבר סיבתה מפני שהחליפן בלויים ,אלא
אחר שנבחרו הכהנים נצרכו הבכורים לפדיון" .לענייננו ,אין בכך שוני מהותי משיטת הרמב"ן ,כיון ששניהם מסכימים שמצות
הפדיון נובעת מהחלפת הבכורות בבני לוי )הכהנים או הלויים(.
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כל הפרשיה המצוטטת עוסקת בנושא אחד  -מתנות כהונה .בתוך רשימה הכוללת קורבנות מנחה ,חטאת ואשם,
חלקים מקורבן תודה ומקורבנות נוספים ,ביכורים וחרמות ,מופיעה גם מצות פדיון הבן .דבר זה מורה באופן
מובהק על כך שפדיון הבן הוא בעצם מתנת כהונה.
הבנה זו עולה ממקום נוסף שבו התורה מצווה על פדיון הבן )שמות פרק כב ,פס' כח-כט(:
" ְמלֵ ָא ְת ָך וְ ִד ְמעֲ ָך לֹא ְת ַאחֵ ר ְ ּבכוֹ ר ָּבנ ָ
ֶיך ִּת ּ ֶתן ִּלי".

ופירש רש"י )וכן שאר הפרשנים( שהמדובר הוא על מצוות ביכורים ,תרומה ופדיון הבן .גם כאן מובאת המצוה
כחלק מציווי על מתנות כהונה ,ונראה שעולה כאן נקודה נוספת ,המלמדת אותנו שדומה עניינה של מצות הפדיון
לענין מצוות הביכורים והתרומה ,וכפי שכותב האבן עזרא:
"וטעם הדבק 'בכור בניך' ,כי זה ראשית פרי הגפן ופרי עץ זית ,והבכור ראשית אונים".

כלומר ,התורה מצווה אותנו שכשם שנותנים לקב"ה את ראשית התבואה ,כך נותנים לו את ראשית היילודים,
והנתינה הזו ,בדומה לביכורים ותרומה ,נעשית ע"י נתינה לכהן.4
לאור כך ניתן להסביר את הטעם שנותן ספר החינוך למצות הפדיון .כאשר אנו מעיינים בדברי ספר החינוך )מצוה

שצב( ,אנו מוצאים שכאשר הוא מגיע ל"שרשי המצוה" ,הוא מפנה אותנו למצות קידוש הבכורות )מצוה יח( ,שהיא
מצוה נפרדת ממצות הפדיון .עיון במצוה זו מלמד אותנו ששורשהּ הוא הקדשת הראשית:
"משרשי מצוה זו ,שרצה השם לזכותנו לעשות מצוה בראשית פרינו ,למען דעת כי הכל שלו ,ואין לו
לאדם דבר בעולם רק מה שיחלק לו השם יתברך בחסדיו .ויבין זה בראותו כי אחר שיגע האדם כמה
יגיעות וטרח כמה טרחים בעולמו והגיע לזמן שעשה פרי .וחביב עליו ראשית פריו כבבת עינו ,מיד
נותנו להקדוש ברוך הוא .ומתרוקן רשותו ממנו ומכניסו לרשות בוראו".

דברים אלו דומים לטעמים שהזכיר החינוך במצות הביכורים )מצוה צא( ,ומכאן עולה שמצות ההקדשה מטרתה
היא הבאת הראשית לה' .אולם לאור הבנה זו ,יש לתמוה על ההשוואה שעשה החינוך  -כיצד יתכן שמטרת מצות
ההקדשה ומטרת מצות הפדיון יהיו זהות? הרי שתי המצוות מתבצעות באופן הפוך  -בהקדשה האדם נותן את
בכורו לקב"ה ,ובפדיון הוא לוקח אותו בחזרה!
נראה ,שלפי ספר החינוך מצות הפדיון מהווה יישום של מצות ההקדשה ,והנתינה בפועל של הראשית לכהן נעשית
על-ידי הפדיון .נראה שהטעם לכך הוא טכני ביסודו ,משני פנים  -מחד ,לא יתכן שהכהן יצטרך לגדל ילדים קטנים
לאין מספר ,ומאידך ,התורה ודאי לא תדרוש מהאדם למסור לחלוטין את בנו .לכן התורה באה ומצוה לפדות את

4

בדברי מונחת הנחה )מסתברת מאד( שעיקר מתנות כהונה אינו הדאגה לפרנסת הכהן אלא הנתינה לקב"ה ,והכהן הוא רק
בבחינת שלוחי דרחמנא ,והוא מקבל אותן כנציגו של הקב"ה בעולם .לאור הנחה זו ניתן להסביר את העובדה שמצות פדיון הבן
מוזכרת בפרשת כי-תשא )שמות לד ,יח  -כג( כחלק ממצות ראיית פני ה'  -כיון שמטרת הנתינה לכהן היא יישום של נתינת
הראשית לה' ,ממילא יש מקום לומר שהיא נחשבת כראיית פני ה' ממש .ואכמ"ל.
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הבכור ,ובכך היא מבהירה שהמצוה נעשית על-ידי נתינת שוויו של הבכור לכהן ,ולא על-ידי נתינת הבכור ממש.5
מתוך כל האמור עולה בבירור ,שמצות הפדיון היא חלק ממתנות הכהונה.6

ד .פדיון הבן  -הוצאה מקדושה
טעם נוסף למצות הפדיון עולה בדברי האחרונים .לאחר דיון ארוך בדינים שונים של פדיון הבן ,שאין כאן המקום
להאריך בהם ,מסיק ר' שמעון שקופ )שערי יושר שער ה פרק כה( את המסקנה הבאה:
"ונראה לענ"ד דודאי מוכח מזה דמצות פדה"ב אינה רק מצות מתנות כהונה לחוד כשאר מתנות
כהונה שהמצוה בהם הוא רק להשיב הממון לכהנים ככל מצות תשלומי ממון לבעליהם ,אלא
שמלבד פריעת הכסף חמש סלעים צותה תורה לפדות את הבכור מה שיש בו איזה ענין קדושת
בכורה ,אף שלא גלתה לנו התורה שום דין בבכור אדם שיהיה איזה הבדל בהנהגה מקודם שנפדה עד
לאחר פדיה ,אבל כיון דכתיב בתורה בלשון פדיון מוכרח הענין שכן הוא ,שע"י פדיון נעשה איזה ענין
חדש בבן הבכור שהכסף פודהו ומחדש בו איזה ענין של הסתלקות קדושה איזו שתהיה".

ננסה "לעזור" לגרשש"ק ולגלות מהו אותו "ענין קדושת בכורה" שקיים בבכור ,ואשר מצות הפדיון מסלקת ממנו.
לשם כך נפנה אל הפסוקים בספר שמות )פרק יג פס' ב' ופס' יא  -יג( ,בהם מופיע לראשונה הציווי על פדיון הבן:
הוא ...וְ הָ יָה ִ ּכי י ְִבאֲ ָך ה' ֶאל ֶא ֶרץ
" ַק ֶ ּד ׁש ִלי כָ ל ְ ּבכוֹ ר ּפֶ טֶ ר ָּכל ֶרחֶ ם ִ ּב ְבנֵי י ְ ׂ
ִש ָר ֵאל ָּב ָא ָדם ּובַ ְ ּבהֵ ָמה ִלי ּ
שר נִ ְ ׁש ּ ַבע ְל ָך וְ לַ אֲ ב ֶֹת ָ
שר
שגֶר ְ ּבהֵ ָמה אֲ ׁ ֶ
יך ּונְ ָתנ ָּה לָ ְך :וְ הַ עֲ בַ ְר ּ ָת כָ ל ּפֶ טֶ ר ֶרחֶ ם לַ ה' וְ כָ ל ּפֶ טֶ ר ׁ ֶ
הַ ְ ּכנַעֲ נִ י ּ ַכאֲ ׁ ֶ
שה וְ ִאם לֹא ִת ְפ ֶ ּדה וַעֲ ַר ְפ ּתוֹ וְ כֹל ְ ּבכוֹ ר ָא ָדם ְ ּבבָ נ ָ
ֶיך ִּת ְפ ֶ ּדה":
י ְִהיֶה ְל ָך הַ זְ ּכָ ִרים לַ ה' :וְ כָ ל ּפֶ טֶ ר ֲחמֹר ִּת ְפ ֶ ּדה ְב ֶׂ

בפשט הפסוקים אנו מוצאים שני ציוויים  -ציווי אחד הוא להקדיש את הבכורות ,וציווי שני הוא לפדות אותם.
ציווי זה מופיע בעיצומה של יציאת מצרים ,הרבה לפני חטא העגל ,7ולכן נראה באופן פשוט שהפדיון ,המופיע
בסמוך להקדשה ,אינו קשור כלל לחטא העגל ,אלא הוא תוצאה של קדושה מיוחדת שהוטבעה בבכורות .וכך פירש
את הדברים הספורנו:
"קדש לי כל בכור  -שיתחייבו כולם בפדיון ,כשאר כל הקדש ,למען יהיו מותרים בעבודת חול,
שלולי הפדיון היו אסורים לעשות כל מלאכת חול ,כענין לא תעבוד בבכור שורך".

ובהמשך:

5

ראה את דברי הרב קוק להלן ,שגם מהם עולה ההבנה שמצות הפדיון היא יישום של מצות ההקדשה ,אולם שם עולה לכך טעם
אחר ,מהותי יותר.

6

יתכן שהבנה זו היא שעמדה בבסיס דברי הרמב"ם ,שבספר המצוות מתאר את מצות הפדיון בעיקר בהקשר של הנתינה לכהן:
"המצוה השמונים היא שצונו לפדות בכור אדם ושנתן הדמים ההם לכהן .והוא אמרו יתעלה 'בכור בניך תתן לי' .ובאר לנו
הנתינה הזאת איך תהיה והוא שנפדהו מן הכהן וכאילו הוא כבר זכה בו ונקנהו ממנו בחמש סלעים".

 7אם כי ,כאמור לעיל )סביב הערה  ,(2הרמב"ן ופרשנים נוספים מאחרים את הציווי עד לאחר חטא העגל.
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"כל בכור בארץ מצרים  -והיו בכורי ישראל ראויים ללקות עמהם ...והצילם במה שהקדישם לו,
באופן שהיו בכורי האדם בישראל כמו נזירים או יותר ,מיוחדים לעבודת האל יתברך ,ואסורים
בעבודת הדיוט .על כן אני זובח בכור בהמה ,וכל בכור בני אפדה כדי שיהיו מותרים בעבודת חול".

מדברי הספורנו עולה ,שבמכת בכורות הוקדשו הבכורות קדושה כזו שמבדילה אותם מעולם החול ומשייכת אותם
לעולם הקודש ,עד כדי שהם כהקדש ממש ,ואסורים לעשות מלאכת חול ,וזו משמעות מצות ההקדשה .מצות
הפדיון שבאה לאחר מכן ,מטרתה לאפשר לבכורות חיים נורמליים ולהתיר אותם בעבודת חול.8
ערוך השולחן )יו"ד סי' שה סע' לו  -לז( מבאר שזו גם המשמעות המעשית של המצוה אליבא דהלכתא:
"והאמת כן הוא שהם קדושים לד' ככל הקדשים שאסור להם לעשות דבר חולין ,ואכילתם וכל
מעשיהם בקדושה ,וזהו דכתיב בסוף פ' בא ]שמות יג ,יב[ והעברת כל פטר שגר בהמה ...ולדעתי הכי
פירושו ,שיהיו מופרשים לד' ,וידוע דדבר זה א"א לעמוד בו ,לזאת נתנה תורה תקנה בפדיון דע"י זה
יוצאים מקדושתם .וזהו מאמר הכהן 'במאי בעית טפי' ,אי ברך בוכרך יהיה כולו קודש לד' כהכוונה
הראשונה ביציאת מצרים ,או חמש סלעים למפרקיה ,ומודיעו הכהן מהו עניין הפדיון ולהבינו למה
הצריכה התורה לפדותו ,וזהו כאומר אם נשאל לכל אב במה חפצך אם שבנך יהיה קדש ולא יוכל
לעשות דבר חול או לפדותו בה' סלעים ויהיה ביכולתו להתנהג בעולמו ככל בני אדם ובוודאי לא
ימצא שום אב שלא יחפוץ לפדותו".

כלומר ,כל בכור ,עם לידתו ,קדוש בקדושת הקדש לה' ,ושייך כל-כולו לעולם הקודש ,וזו משמעות מצות ההקדשה.
מצות הפדיון באה בכדי לאפשר חיים נורמליים ,בהם הבכור יכול לעשות מעשי חול ,ומעשיו אינם שייכים באופן
אוטומטי אל הקודש.9
יש לציין ,שדברים אלו של ערוך השולחן נסתרים מגמרא מפורשת )בכורות ט :ועוד( ,בה מבואר שאף על-פי שבכור
אדם צריך פדיון ,הוא מותר בהנאה קודם פדיונו ,ולא מצינו איסור הנאה ממעשיו של בכור שלא נפדה .וצע"ג .מכל
מקום ,כטעם עקרוני למצוה ,בלי ההשלכה ההלכתית המחמירה ,דבריו של ערוך השולחן שרירים וקיימים.

8

עולה אם כן שההבדל בין הרמב"ן )שהובא לעיל ,סביב הערה  (2ובין הספורנו הוא הבדל כפול .ההבדל הראשון הוא שעל-פי
הספורנו ,משמעות ההקדשה היא שמעמדם של הבכורות הוא כשל הקדש ,ולכן הם אסורים בכל מלאכת חול .לעומת זאת על-
פי הרמב"ן ,משמעות ההקדשה היא שהבכורות יהיו אלו שעובדים במקדש )"שיהיו קדושים לו לעבוד את עבודת ה' לכל אשר
יצוה בהם"( .ההבדל השני ,שהוא תוצאה של הראשון ,הוא בהבנת הפדיון  -בעוד על-פי הרמב"ן הפדיון נצרך כיון שהבכורות
איבדו את זכותם לעבוד במקדש ,ולכן יש לפדות אותם מקדושתם ,הספורנו סובר שהפדיון כלל לא קשור לעבודה במקדש
ולאיבוד זכויות ,אלא נובע מרצון לאפשר לבכורות לחיות חיים נורמליים ,חיים שבהם יוכלו לעסוק במלאכת חול ולא רק
במלאכת הקודש.

9

יש לציין ,שהטור והשו"ע השמיטו את מצות ההקדשה מפסיקת ההלכה ,והותירו את מצות הפדיון בפני עצמה ,ונראה בפשטות
שלדעתם מצות הפדיון לא קשורה לקדושתו של הבכור ,וטעמה הוא אחד משני הטעמים שהובאו לעיל.
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ה .מצות הפדיון  -יישום קדושת הבכור
נסכם את שהעלינו עד לכאן .הסבר ראשון למצות הפדיון הוא הסברו של הרמב"ן ,לפיו פדיון הבן הוא תוצאה של
חטא העגל ,שבעקבותיו הפסידו הבכורות את מעמדם כמשרתים בבית ה' ,ועליהם לפדות את עצמם מקדושה זו.
הסבר שני שהצענו הוא שפדיון הבן הוא אחד ממתנות כהונה ,והוא מהווה יישום של מצות ההקדשה  -האדם
אמור לתת את הפרי הראשון ,בנו הבכור ,לכהן ,והתורה המירה את הנתינה הזו בנתינת חמשה סלעים .הסבר
שלישי עלה מדברי הספורנו וערוה"ש ,והוא שהבכורות הוקדשו כהקדש ביציאת מצרים ,והפדיון נועד בכדי לאפשר
להם לחיות חיים נורמליים ולהתערב בעולם החול.10
המכנה המשותף לכל השיטות האלו ,הוא שהפדיון סותר את מצות ההקדשה ברמה זו או אחרת .מצות ההקדשה
אמורה להקנות לבכור מעמד מסוים )עובד בבית ה'  /נתון לכהן  /הקדש( ,ומצות ההקדשה באה לסתור את
המעמד הזה ,מסיבות שונות )חטא העגל  /חוסר אפשרות מעשית( .אולם עיון בפשט הפסוקים מעלה לכאורה
תמונה הפוכה .נצטט שוב את פסוקי הציווי שביציאת מצרים:
הוא ...וְ הָ יָה ִ ּכי י ְִבאֲ ָך ה' ֶאל ֶא ֶרץ
" ַק ֶ ּד ׁש ִלי כָ ל ְ ּבכוֹ ר ּפֶ טֶ ר ָּכל ֶרחֶ ם ִ ּב ְבנֵי י ְ ׂ
ִש ָר ֵאל ָּב ָא ָדם ּובַ ְ ּבהֵ ָמה ִלי ּ
שר נִ ְ ׁש ּ ַבע ְל ָך וְ לַ אֲ ב ֶֹת ָ
שר
שגֶר ְ ּבהֵ ָמה אֲ ׁ ֶ
יך ּונְ ָתנ ָּה לָ ְך :וְ הַ עֲ בַ ְר ּ ָת כָ ל ּפֶ טֶ ר ֶרחֶ ם לַ ה' וְ כָ ל ּפֶ טֶ ר ׁ ֶ
הַ ְ ּכנַעֲ נִ י ּ ַכאֲ ׁ ֶ
שה וְ ִאם לֹא ִת ְפ ֶ ּדה וַעֲ ַר ְפ ּתוֹ וְ כֹל ְ ּבכוֹ ר ָא ָדם ְ ּבבָ נ ָ
ֶיך ִּת ְפ ֶ ּדה":
י ְִהיֶה ְל ָך הַ זְ ּכָ ִרים לַ ה' :וְ כָ ל ּפֶ טֶ ר ֲחמֹר ִּת ְפ ֶ ּדה ְב ֶׂ

בפשטות ,בפסוק הראשון יש ציווי להקדיש את הבכורות ,ובפסוקים הבאים יש הסבר ,כיצד מיישמים קדושה זו -
פטר שגר בהמה ינתן לה' ,פטר חמור יפדה בשה או יערף ,ובכור אדם ייפדה .מתוך כך עולה לכאורה ,שכשם
שיישומה של קדושת הבהמה הוא בנתינתה לה' ,כך יישומה של קדושת הבכור הוא בפדיונו! כלומר ,פשט הדברים
מראה שלא אמורה להיות סתירה בין מצות ההקדשה ובין מצות הפדיון ,אלא להפך ,מצות הפדיון מהווה יישום
של מצות ההקדשה!11
נראה שהבנה זו עולה מדברי הרב קוק על הפסוק "והעברת כל פטר רחם לה'" )עולת ראיה ח"א עמ' מא(:
"הבכורה התולדתית הפועלת בחיים ,הבכורה הפוטרת את הרחם ,הנושאת בכחה את התכן
התולדתי לכל אורך קוו בעתיד ,זה הכח הנה יעבור לד' ,כהעברת הנחלה ממקום למקום ,מערך
לערך ,והדבר מקיף את יסוד החי כולו ,ומכניס בקרבו גם את הנפשיות של הבהמה ,מצד סגולתה
המפעלית ,היסוד העקרי שבתולדה והמשכת החיים ,הזכרים לד'".

וממשיך הרב לבאר ,שכשם שהעברת הבהמה לה' מטרתה הוא שיוך כח התולדה לה' ,כך גם עניינו של פדיון הבן:

10

שיטת ביניים ,המשלבת בין שיטת הרמב"ן לשיטת ערוה"ש ,מצויה בדבריו הנפלאים של הנצי"ב )העמק דבר ,שמות פרק יג פס'
יב  -יד ,וכן פרק לד פס' יט  -כ( .מומלץ לעיין.

11

יש להבדיל בין הצעה זו להצעה שהובאה לעיל בדברי ספר החינוך .לפי החינוך ,משמעות היישום היא שבלתי אפשרי לקיים את
מצות ההקדשה כפשטה ולתת את הבכור לכהן ,ולכן ,במעין "דיעבד" ,באה מצות הפדיון ואיפשרה להחליף את הבכור בכסף.
לעומת זאת ,לפי ההבנה המוצעת כאן ,ללא מצות הפדיון ,מצות ההקדשה לא יכולה להתיישם ,וממילא הפדיון בא כדין
לכתחילאי ,המהווה השלמה מוכרחת למצות ההקדשה.
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"...והיסוד האנושי ,שעוד לא הגיע זמנו של צירופו המוחלט ,עד שיהיה כחו התולדתי כבר מוכן
לקידוש גבוה בהתגלות עליונה ,צריך הוא שערכו יערך לפי הכח הגנוז בו ,והפדיון הוא השומר את כח
הקודש בתמורתו העליונה ,עד בא זמנו להגלות ,בכל זהרו המבהיק ,ע"י סגולת "בני בכורי ישראל"...
ומסכם המקרא בזה ...את האפן של שמירת הסגולה הקדושה הפנימית ,עד בא עתה ע"י הפדיון
העליון ,וכל בכור אדם בבניך תפדה".

כלומר ,כיון שכוח התולדה של האדם אינו מוכן עדיין לחיות חיי קודש ,הדרך לאפשר לו להתקיים בעולם היא על-
ידי הפדיון .במילים אחרות ,דוקא העובדה שהפדיון מוציא את הבכור מקדושתו היא זו שמאפשרת לקדושה
להתקיים .אילו לא היה פדיון ,קדושתו של הבכור לא היתה מתאימה לעולמנו ולא היתה יכולה להתגלות בו .מתוך
הרצון לגלות את קדושת הבכור גם בעולם הזה ,על אף חלקיותו ,באה מצות הפדיון ואפשרה לקדושה להמשיך
ולהתקיים בעולם הזה בלא שתיפגע ותחולל.
אם כן ,בניגוד לדברי הספורנו וערוה"ש ,מהם עולה שהקושי לחיות עם קדושת הבכור הוביל להימלטות מקדושה
זו ,כאן ההבנה היא שהפדיון אמנם מצמצם את הקדושה ,אולם לא מתוך רצון להימלט ממנה ,אלא דוקא מתוך
רצון לאפשר לקדושה זו להופיע גם בעולמנו החלקי .הבנה זו שופכת אור חדש על המצוה ומלמדת אותנו
שלעתים ,דוקא מתוך רצון להופעה גדולה ,יש צורך בשלב ראשון בהופעות מצומצמות ומוגבלות ,שיכינו את
הקרקע להופעה השלמה.
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עיון

מהו " צורך יום טוב קצת " ?
אלישע לוינשטרן
הקדמה
אומרת המשנה בביצה דף יב ע"א:
"בית שמאי אומרים :אין מוציאין לא את הקטן ,ולא את הלולב ,ולא את ספר תורה לרשות הרבים .ובית
הלל מתירין".

רב יוסף מסביר את דעת בית הלל על פי הסברה" ,מתוך שהותרה הוצאה לצורך הותרה שלא לצורך" .וכך נפסק
להלכה.
אמנם ,אף על פי שמפשט הלשון משמע שמותר לעבור על הוצאה ביום טוב אפילו שלא לשום צורך כלל ,לא כך
פסקו רוב הראשונים .לדעתם ,אף על פי שהוצאה הותרה גם שלא לצורך אוכל נפש ,צריך שעל-כל-פנים יהיה
"צורך קצת"; ואם אין צורך כלל – הוצאה אסורה מדאורייתא.1
הם מוכיחים את טענתם מדברי רב יוסף עצמו ,שאוסר טלטול אבנים ביום טוב.
אלא שהמושג "צורך קצת" טעון הגדרה .במאמר זה נעסוק בכמה דיונים שעולים מתוך ניסיון להגדיר את המושג
בהקשר של מלאכת יום טוב ,ומתוך כך נוכל להבין אותו בצורה יותר טובה.

בין דאורייתא לבין דרבנן
במקור הדרישה שיהיה צורך קצת כדי להתיר את המלאכה ביום טוב ,נחלקו רש"י ושאר הראשונים.
לדעת רש"י ,מדאורייתא אפילו הוצאה שלא לצורך כלל הותרה ,2אבל חכמים גזרו על הוצאה שאין בה צורך משום
טרחה.

 1עיין שו"ע או"ח סי' תקיח סע' א-ב; לכאורה אפשר להבין שנחלקו בזה המחבר והרמ"א להלכה .ואבל עיין ביאור הלכה ד"ה מתוך,
שמוכיח שכמעט כל הראשונים מחמירים בזה ,וטוען שגם המחבר פוסק כמותם.
2

הרבה אחרונים טוענים שגם רש"י מודה שהתורה דורשת שיהיה צורך יום טוב קצת ,אבל הוא סובר שגם הוצאה שלא לצורך
כלל ,אם זוהי פעולה שהאדם מעוניין בה ,הופכת מדאורייתא לצורך-יום-טוב .כך הם מתרצים את קושיית תוספות על רש"י,
שהגמרא בפסחים )מ ע"ב( אומרת שהאופה מי"ט לחול לוקה ,ואינה פוטרת אותו מדין מתוך .לדברי האחרונים ,אפייה מי"ט
לחול אינה צורך יו"ט ,אך פעולה שלא לצורך כלל נחשבת צורך יו"ט.
גם אם נקבל את דעת האחרונים הנ"ל ,אין צורך להגדיר את המושג 'צורך יום טוב' לפי רש"י ,שכן לפי דבריהם ,אפילו פעולה
שלא לצורך כלל נחשבת צורך יום טוב לדעת רש"י.
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לעומתו ,ראשונים רבים )תוספות ,הרא"ש ,הרשב"א ,הרא"ה ועוד( סוברים שגם מדאורייתא ,דין מתוך לא התיר אלא
הוצאה שיש בה צורך יום טוב קצת ,אבל הוצאה שאין בה צורך כלל לא הותרה מעולם.
נראה שיש הבדל בין רש"י לבין שאר הראשונים בהגדרת המושג 'צורך' לענייננו .לפי רש"י ,חכמים ויתרו על
האיסור שגזרו במצבי 'צורך' .מסתבר שלא נדרש קשר בין הצורך לבין יום טוב ,אלא כמו שחכמים הקלו בדברים
אחרים במקום צורך גדול או במקום הפסד מרובה ,כאן הקלו אפילו במקום צורך קטן .לעומת זאת ,לפי שאר
הראשונים ,ה'צורך' הוא הגורם המתיר את מלאכת הוצאה ביום טוב מדאורייתא .לכן מסתבר שזוהי דרישה
מיוחדת ,כמו הדרישה הקיימת במלאכות אחרות שהותרו ביום טוב  -שהמלאכה תהיה "מלאכת אוכל נפש".
העיסוק שלנו יהיה בדרישה המיוחדת של 'צורך' ,שאותה מעלים הראשונים האחרים.

צורך מצוה וצורך יום טוב
הראשונים הלכו בשני כיוונים בהגדרה הבסיסית של ה'צורך'.
א .האור זרוע והיראים מדברים על 'צורך מצוה'.
כך כותב האור זרוע )הל' י"ט סי' שלח(:
"דמעיקרא לא הותרה הוצאה ביו"ט כ"א לצורך מצות היום ...ומתוך שהותרה לצורך אכילת היום,
שהיא מצות היום ,הותרה נמי לכל דבר מצוה ,אע"פ שאינה מצות היום".

כך משמע גם מר"ח.3
ב .תוספ ות והרשב"א מדברים על 'צורך יום טוב'.
בלשון התוספות )יב ע"א ד"ה ה"ג(:
"ודוקא בהוצאה ,שיש בה צורך יו"ט קצת ,אמרינן מתוך".

האור זרוע מביא כמה נפקא מינות בין שתי ההגדרות .לדבריו ,מכיון שלפי הגדרתו שיש להתיר אפילו מצוות
שאינו לצורך היום ,יש להתיר הוצאה לא רק לצורך מילה בזמנה אלא גם לצורך מילה שלא בזמנה; יש להתיר
מדאורייתא שחיטת עולת נדבה ;4ומותר לבעול בעילת מצוה ביו"ט ,אפילו לפי מי שאומר שהבעילה אסורה בשבת
משום חבורה .5ויוצא מדבריו של האור זרוע שלפי מי שדורש שיהיה 'צורך יום טוב' ,המצוות הנ"ל אסורות ביו"ט.
נפקא מינות נוספות עולות מדבריהם של ראשונים אחרים.

3

תוספות )יב ע"א ד"ה ה"ג( הבינו בר"ח שדין 'מתוך' מתיר עשיית מצוות כי עשיית מצוות עצמה נחשבת צורך יו"ט .אבל מלשון
ר"ח המצוי בידינו לא נראה כך.

4

נחלקו הראשונים בדף יט האם להלכה שחיטת עולת נדבה היא איסור דאורייתא ,איסור דרבנן או היתר גמור .עכ"פ גם
הראשונים החולקים על האור זרוע מצליחים להסביר את ההיתר; עיין לקמן.

 5זו היא דעה בגמרא בכתובות דף ז ע"א שלא נפסקה להלכה.
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הריטב"א בפסחים )ה ע"ב( טוען שהסיבה לכך שביעור חמץ לא הותר ביום טוב ראשון של פסח מדין 'מתוך' ,הוא
שביעור חמץ אינו מצות היום ,שכן זמנו הקבוע הוא בערב פסח .אם כן ,זוהי עוד נפק"מ בין השיטות ,שכן מי
שמתיר כל 'צורך מצוה' אינו יכול לקבל הסבר זה.6
עוד נפקא מינה עולה מתוך דברי תוספות בכתובות )ז ע"א ד"ה אמר( והרא"ש בביצה )פרק ב סי' יט( .הם מקשים על
הגמרא בביצה דף כב ע"א ,שאוסרת לכבות נר ביו"ט משום תשמיש ,למה לא להתיר מדין 'מתוך' ,והרי מדובר
בצורך היום! ומתרצים ,שרק הבעילה הראשונה )שעליה מדובר בסוגיה בכתובות( נחשבת צורך היום ,ואילו שאר
בעילות אינם נחשבים צורך היום כ"כ .התירוץ צריך ביאור .ה'סוכת דוד' )כתובות שם אות מג( מסביר שרק בבעילה
הראשונה יש חיוב עכשווי ,ולכן אפשר להגדיר אותו כ'מצות היום' .בשאר הבעילות יש רק חיוב כללי של פרו ורבו,
ולכן אסור לכבות את הנר בשבילם ביו"ט.7
מי שסובר שכל צורך מצוה הותר מדין 'מתוך' לא יוכל לקבל תירוץ זה ,ויצטרך לקבל את תירוצם השני של
התוספות והרא"ש ,שכיבוי נר נחשב 'מכשירין' ,שאין היתר לעשותם ביום טוב.8
מבין הנפקא מינות הנ"ל ,רק מילה שלא בזמנה נשארת כנקודת מחלוקת בין הראשונים ,שיש לגביה גם מחלוקת
הלכה למעשה.
נוסף על העמדות הקיצוניות שנחלקו ביניהן האם הצורך שמתיר עשיית מלאכה ביום טוב הוא צורך מצווה או
צורך היום ,מהרא"ה ומהמאירי עולה שיש שני דינים שונים של 'מתוך' :הותרה עשיית מצוות ,אפילו אם אינן צורך
היום ,והותרה עשיית כל צורכי האדם ביום טוב גם אם אינם בגדר של מצוה .וכך נראה גם מדברי בעל המאור.

מניעת עיכוב
אם יש דבר שמונע מהאדם לעשות דבר צורך ,האם מותר לו לעשות מלאכה שהותרה מדין 'מתוך' כדי להסיר אותו
מונע ,או שרק פעולות המגשימות בעצמן את הצורך הותרו ,אולם פעולות להסרת מניעות לא הותרו?
הרא"ה והחינוך )מצוה רצח( אומרים בפירוש שרק פעולות המגשימות בעצמן את הצורך הותרו .זה לשון הרא"ה:
"ומיהו ,כי שרינן ,אפילו באוכל נפש גופיה ,דוקא במה שמשתמש בגופה של מלאכה .אבל בנהנה בסילוקה,
לא".

הרא"ה מוכיח את דבריו מהגמרא בדף כב ע"א ,שאוסרת לכבות את הנר משום תשמיש .כלומר ,אע"פ שתשמיש
מוגדר כצורך היום ,כיבוי הנר אסור ,שכן הכיבוי אינו קיום הצורך עצמו ,אלא הסרת דבר שמונע את קיומו.

6

אמנם ,תוספות בכתובות )ז ע"א ד"ה מתוך( נותנים טעם אחר ,ומסבירים שאסור לבער את החמץ מדין מוקצה .מכיון שגם
תוספות סוברים שרק מצוות שהן לצורך יו"ט הותרו ,צריך לומר שלדעתם ביעור חמץ נחשב צורך היום בפסח.

7

כך מסביר גם ה"דברות משה" )כתובות סי' ז' ענף ג'( ,אך הוא מקשה ,למה ההנאה לא נחשבת צורך יו"ט? ומתרץ שזוהי הנאה
שאינה שווה לכל נפש )ולכן אין בה דין מתוך ,ע"פ הסוגיה שם( ,שכן לא כל האנשים שוים בזמן עונתם ,ויש גם אנשים חלושים
שממעטים בתשמיש.

 8נשוב לתירוץ זה בהמשך.

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

65
מהו "צורך יום טוב קצת"? | אלישע לוינשטרן
ראינו לעיל שהרא"ש בביצה ותוספות בכתובות מסבירים אחרת גמרא זו; הם טוענים שתשמיש אינו מוגדר כצורך
היום .אבל גם הם מביאים בתור הסבר שני לסוגיה ,שכיבוי הנר אסור משום שאינו צורך היום אלא מכשירי צורך
היום .הסבר זה הוא בעצם הסבר הרא"ה ,שהסרת דבר המונע אינו בכלל ההיתר של צורך יום טוב.
עוד הוכחה לכך שהסרת מונע אינה בכלל ההיתר ,היא הירושלמי בסוגייתנו )פ"א ה"ז( .אומר הירושלמי שמותר
להוציא לרשות הרבים מפתח של תיבה שיש בה אוכל ,אבל אסור לו לקחת מפתח של כלים )הר"ן מסביר שמדובר
בכלים שאינם נצרכים ליום טוב( .מסיק מכאן הרא"ש ,על-פי הגאונים ,שאסור לאדם לצאת לרה"ר ביו"ט עם
המפתחות קשורים באזורו .הים-של-שלמה )פרק א סי' לד( מסיק מדברי הרא"ש והגאונים שאין להתיר את הוצאת
המפתח לרה"ר אפילו אם האדם חושש שמא יגנבו לו דברים מהבית .ומסכם היש"ש" ,ומוטב שישב בביתו וישמור
את שלו ולא ילך לבה"כ וכ"ש לטייל ,ממה שיעבור בלאו ,דהא הוצאת אבנים לוקה לב"ה כדפרישית ,ולא מצינו
שהתירו לחלל הי"ט משום הפסד ממון".
רואים מדברי היש"ש ,ובפשטות זוהי גם כוונת הרא"ש ,שאסור לאדם להוציא את המפתחות לרה"ר ,אפילו אם
בגלל זה יימנע מלעשות את צרכי היום ,כגון ללכת לבית הכנסת או לטייל .זוהי עוד הוכחה לכך שהסרת מונע של
צורך אינה בכלל ההיתר.
אך מדברי הרא"ש אצלנו ,רואים שמתיר הסרת מונע של צורך יום טוב.
הרא"ש מתיר לאדם שרוצה לצאת לטייל ,להוציא את בנו הקטן עמו ,אם אי אפשר להשאירו בבית .משמע מדבריו
שאם אפשר להשאיר את הקטן בבית ,אסור להוציאו ,וזוהי מלאכת הוצאה .אם כן ,הוצאת הקטן לרשות הרבים
מותרת רק משום שאחרת ,האב לא היה יכול לצאת לטייל .זוהי הסרת מונע ,והרא"ש מתיר.
כאן מתעוררת סתירה :הרי הרא"ש גם פוסק שאסור להוציא מפתחות לרה"ר ,ואסר לכבות נר לצורך תשמיש
משום 'מכשירין' ,כמו שראינו לעיל! אם כן ,מהי דעתו :האם הוא מתיר הסרת מונע ביום טוב ,או לא?
סתירה זו קיימת גם בדברי היש"ש )שם( ,שגם הוא מתיר להוציא קטן לטייל ,אע"פ שאוסר להוציא מפתחות ,כמו
שראינו לעיל.
תחילה ננסה לתרץ את הסתירה ביש"ש ,שנראית קצת פחות מורכבת .היש"ש מביא עוד נימוק להיתר הוצאת קטן
לטיול ,בנוסף לנימוקו של הרא"ש" :מאחר שאביו משמח בו וגיגועו על בנו ,ג"כ שמחת י"ט הוא ,שלא יהא עצב על בנו".
כלומר ,האב עצמו שמח בהוצאת בנו הקטן לטיול .ייתכן שלדעת היש"ש ,אם אביו אינו שמח בהוצאת בנו לטיול,
אסור להוציאו אפילו אם אי אפשר להשאירו בבית )אף על פי שאינו חולק בפירוש על הרא"ש בנקודה זו( .לפי זה,
יש לומר שהיש"ש מסכים עם הרא"ה והחינוך ,שהסרת מונע אסורה.9
כיצד יש לתרץ את שיטת הרא"ש?
נעלה שני כיוונים.

 9דא עקא ,ייתכן שיש ערעור על מסקנה זו מדין החזרת מחזורים הביתה; עיין בפרק הבא.
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א .אפשר לתרץ שהוצאת הקטן לטיול אינה נחשבת הסרת מניעה בלבד ,מכיון שהקטן עצמו נהנה מהטיול; אם כן,
זוהי שמחת יום טוב מובהקת .10ייתכן שסברה זו מפורשת ברשב"א ,שכותב )אצלנו(" ,בשיש צורך היום קצת ,כתינוק

למולו ,או לטיילו בחוץ דאיכא נמי משום עונג היום".
ברא"ש קשה לפרש כך ,שכן הוא מדבר בפירוש על קטן שאי אפשר להשאירו בביתו ,והסקנו לעיל מדבריו שקטן
שאפשר להשאירו בבית ,אסור להוציא .11אבל אפשר להסביר שבקטן שאי אפשר להשאירו בבית ,ודאי שהשארתו
בבית תגרום לו להצטער ולבכות ,והוא בוודאי ישמח יותר לצאת עם אביו .לכן ,הוצאתו נחשבת שמחה בשבילו.12
לפי זה ,גם הרא"ש סובר שהסרת מניעה בלבד אסורה ביום טוב.
ב .הרא"ש אוסר יציאה לבית הכנסת או לטיול עם המפתח ,רק בהנחה שזה לא יגרום לאדם להישאר בבית .אבל
אם זה יגרום לכך ,מותר לו להוציא את המפתח ,כדי שלא יימנע מצרכי היום.
לפי הבנה זו ,פרשנותו של היש"ש לדין מפתח ,שהבאנו אותה לעיל ,היא הקצנה ,והרא"ש אינו סובר כך .המחלוקת
ביניהם באה לידי ביטוי בדין הוצאת קטן ,שהרא"ש מצמצם את ההיתר דוקא לקטן שאי אפשר להשאירו בבית,
ואילו היש"ש אינו מקבל צמצום זה ,כמו שראינו לעיל.
הגהת סמ"ק )רפב:טז( מצמצם עוד יותר את איסור הוצאת המפתח ,ואומר שאם אדם דואג שיגנבו דברים מביתו
אם הוא יישאר פתוח ,מותר לו לנעול ולהוציא את המפתח ,כי מניעת הדאגה עצמה נחשבת צורך שמחת יום
טוב.13
לכאורה ,לפי הכיוון הזה ,הרא"ש מתיר הסרת מניעה של צורך .אלא שעדיין עלינו להתמודד עם האיסור של כיבוי
נר משום תשמיש ,שאותו הרא"ש אוסר מדין מכשירין.
לכן ,יש להבחין בין שני סוגי פעולות להסרת מניעה .יש הסרת מניעה שבאה לפני קיום הצורך והיא הכנה או
הכשרה אליו ,ויש הסרת מניעה שבאה יחד עם עשיית הצורך ,ולכן אפשר לראותם כעשייה אחת.
14

כשאדם יוצא לטיול ,והוא לא יכול לצאת ללא בנו הקטן ,הוצאת הקטן נחשבת חלק מ'פעולת' הטיול  .או בניסוח
פשוט יותר :הטיול הוא של האב ובנו יחד .לכן ,הרא"ש מתיר את הוצאת הקטן .15לעומת זאת ,כיבוי הנר משום
תשמיש אינו חלק מפעולת התשמיש ,אלא רק מכשיר אותו .הסרת מניעה כזאת היא אסורה.

 10אין להקשות שקטן אינו מצווה בשמחת י"ט ,כי לפי סברה זו יהיה אסור לבשל בשביל קטן בי"ט ,וזה בוודאי לא נכון .אלא ודאי,
אע"פ שהוא אינו מצווה ,מ"מ הוא בתורת שמחת י"ט ,ונחשב 'אינו מצווה ועושה' .לכן שמחתו נחשבת צורך יום טוב .יש
לדמות את זה לפסיקת הפוסקים שמותר להוציא לולב גם לצורך נטילה של אשה ,אע"פ שהיא אינה מצווה במצוה.
11

ביררתי עם אברך חשוב בישיבה ,אב לילדים ,האם תינוקות קטנים נהנים מטיול ,וענה לי שכן ,ואף פרט כמה סיבות לכך .וצ"ע
למה הרא"ש אינו מקבל אמירה זו.

 12כך הבנתי בהסברו של ר' אלעזר דוד אריאלי )'שלמי יוסף' סי' עז( בדברי הרא"ש .נחזור למהלך שלו בהמשך ,בהקשר אחר.
13

סברה זו עצמה דורשת התיחסות .לכאורה ,דאגה אינה רק הימנעות משמחה ,אלא היפוכה של שמחה .כמו שאבלות מוגדרת
כביטול חיובי של מצות שמחת יו"ט )מועד קטן יד ע"ב( ,כך לכאורה יש להתיחס לדאגה .נראה שסברה זו באה לידי ביטוי גם
בהלכה שאסור לעסוק בדברים מדאיגים בשבת .לכן ,יש מקום לומר שגם האוסרים לעשות מלאכה להסיר מניעה לשמחת יו"ט,
אינם אוסרים עשיית מלאכה לצורך מניעת דאגה.
אבל ביש"ש מפורש שגם מלאכה למניעת דאגה אינה מותרת .אם כן ,הוא בוודאי חולק על סברה זו.
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אם כן ,גם לפי כיוון זה ,הרא"ש מסכים עקרונית עם האוסרים הסרת מניעה ,אלא שהוא מצמצם את גדר המושג
לפעולות של הכנה או הכשרה .ייתכן שהרא"ה והחינוך אינם חולקים על צמצום זה ,אם כי היש"ש בוודאי חולק.

התירו סופם משום תחילתם
ברא"ש אצלנו מופיעה הלכה תמוהה ,שיש בה כדי להשליך הן על עניין הסרת מניעה והן על גדרי 'צורך' באופן
כללי.
הרא"ש מתיר הולכת ספרים לבית הכנסת" ,ואף להחזירם ,דהתירו סופם משום תחילתם" .כלומר ,מותר גם
להחזיר את הספרים הביתה ,אע"פ שאין לו צורך בהם בביתו עד צאת היו"ט ,כי אם לא היו מתירים לו להחזירם
הביתה ,הוא לא היה לוקח את הספרים לבית הכנסת מלכתחילה.
מניין לרא"ש שסברת "התירו סופם משום תחילתם" מאפשרת להתיר עשיית מלאכה ביום טוב?
המקור של סברה זו הוא דברי עולא בדף יא ע"ב" ,שלשה דברים התירו סופן משום תחלתן ,ואלו הן :עור לפני הדורסן

ותריסי חנויות וחזרת רטיה במקדש; ורחבא אמר רבי יהודה ,אף הפותח חביתו ומתחיל בעיסתו על גב הרגל" .האיסורים
שעליהם אומר עולא שהתירו סופם משום תחילתם ,כולם איסורים דרבנן )עיין רש"י שם( .עולא אפילו מדגיש
שהתריסים שעליהם אומרת המשנה )שם( שמותר להחזירם ביו"ט ,הם תריסי חנויות ולא תריסי בתים ,ומסבירים
הראשונים שרצונו לומר שלא מדובר בבניין במחובר לקרקע ,אלא באיסור דרבנן של בניין בכלים .עולא כנראה
נזקק לומר כך משום שאחרת ,לא היה ניתן להסביר את ההיתר של החזרת תריסים בסברת "התירו סופם משום
תחילתם" ,שכן סברה זו יכולה להתיר רק איסורים דרבנן ,ולא איסורים דאורייתא .והדברים מסתברים ,שכן
בפשטות ,סברת "התירו סופם משום תחילתם" אינה מתאימה לכללי הדחייה בין מצוות בתורה.
לאור האמור ,דברי הרא"ש אינם מובנים .כיצד ניתן להתיר מלאכת הוצאה דאורייתא ,על פי סברת "התירו סופם
משום תחילתם"?

נביא שלושה הסברים:
א .בספר "שלמי יוסף" )סי' עז( ,ר' אלעזר דוד אריאלי מסביר שאף על פי שמבחינה אובייקטיבית ,החזרת הספרים
הביתה אינה נצרכת כדי להביאם לשם מלכתחילה ,מכל מקום מבחינה סובייקטיבית ,במחשבתו של אדם ,יש קשר
בין הדברים; אם לא ידע מלכתחילה שיהיה מותר לו להחזיר את הספרים הביתה ,הוא לא יביא אותם לבית
הכנסת.
ממשיך ר' אריאלי וטוען שדין 'מתוך' ,שמרחיב את ההיתר המצומצם של 'אוכל נפש' לכל דבר שהוא 'צורך' ,מעביר
את מוקד ההיתר מה'חפצא' ל'גברא'.

 14בהחלט ייתכן לתלות סברה זו בדעתו של ר' אלעזר דוד אריאלי ,שנביא בהמשך ,שהגדר של 'צורך' נקבע בצורה סובייקטיבית.
15

גם הוצאת מפתח שייכת לסוג זה ,ולכן אנו עדיין נזקקים לומר שהרא"ש אינו מקבל את פרשנות היש"ש לדין מפתח ,כמו
שנתבאר.
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ר' אריאלי מוכיח טענה זו מדין שחיטת בהמה שנדרסה ביום טוב .הגמרא )לד ע"א( מסתפקת האם מותר לשחוט
בהמה כזו ,שנתעורר בה ספק טרפה ,ביום טוב ,או לא; ונשארת ללא הכרעה .הרמב"ם )פ"ב ה"ד( והשו"ע )תצח,ח(

פוסקים לקולא .מקשה הפרי חדש )שם( ,והרי זהו ספק דאורייתא ,וצריך לפסוק לחומרא! ומתרץ הפר"ח ,שמכיון
שיש אפשרות שהבהמה אינה טרפה ,השחיטה מותרת מדאורייתא מדין 'מתוך' ,וכל ספק הגמרא אינו אלא בשאלה
האם שחיטת הבהמה אסורה מדרבנן .כיוון שמדובר בספק דרבנן פסקו הרמב"ם והשו"ע לקולא.
ונשאלת השאלה ,כיצד דין 'מתוך' מתיר את השחיטה? מסביר ר' אריאלי בהתאם לטענתו :אמנם מצד הבהמה,
ה'חפצא' ,אנו מסופקים האם יש צורך יו"ט בשחיטה או לא; אבל מצד הגברא ,יש צורך ודאי בעצם בירור הספק.
לדעתי ,נראה שיש להוכיח שמותר לעשות מלאכות ל'ספק-צורך' מהגמרא עצמה – מדין 'הואיל'.
דין 'הואיל' ,שמובא בגמרא בדף כא ,.מהווה פטור מדאורייתא על עשיית מלאכות שיש להן ייעוד פוטנציאלי של
צורך יום טוב ,אפילו אם עושה המלאכה אינו מתכוון לייעוד זה .הדוגמא הקלאסית המובאת בגמרא היא אפייה
ביום טוב לצורך יום חול .רבה פוטר את האופה ממלקות" ,הואיל ומקלעי ליה אורחים חזי ליה ,השתא נמי חזי ליה".
רב חסדא ,שאינו מקבל את דין 'הואיל' ,מחייב אותו.
בפשטות ,מחלוקת רבה ורב חסדא היא רק במקרה שבו האופה התכוון לאפות לצורך חול .אילו היה מתכוון לצורך
אורחים ,אם יבואו ,גם רב חסדא היה פוטר .והרי הגמרא מדברת על מקרה שבו יש רק אפשרות שיבואו אורחים,
ואין ודאות שיבואו !16אם כן ,למה מותר לאפות לצרכם? אלא ודאי ,גם צורך מסופק נחשב צורך.
מכל מקום ,מסביר ר' אריאלי שמכיון שהגדר של 'צורך' הוא מבחינת הגברא ,גם צורך סובייקטיבי נחשב צורך .לכן
מותר להחזיר את הספרים הביתה.
נראה שלפי הסברו של ר' אריאלי ,אם אדם מוכן להביא את ספריו לבית הכנסת אפילו אם לא יתירו לו את
החזרתם ,ממילא אסור לו להחזירם ,שכן בשבילו אין כאן צורך יום טוב; ולא עוד ,אלא שאם יחזיר ,יעבור על
איסור דאורייתא.
לענ"ד קשה לומר שהחזרת הספרים היא צורך יום טוב ,אפילו מבחינה סובייקטיבית ,שכן סוף סוף בזמן שהאדם
עושה את המלאכה ,הצורך כבר התקיים .לכל הפחות ,זהו חידוש גדול שאינו מוכרח מסברה ,ולא נראה שהרא"ש
היה ממציא אותו מעצמו להתיר איסור דאורייתא.
עוד קושי בהסבר זה הוא שהרא"ש לא חילק בין אדם שהיה מוכן להביא את ספריו לבית הכנסת גם ללא ההיתר,
לבין אדם שלא היה מוכן .לפי הסברו של ר' אריאלי ,חילוק זה מתבקש ,כמו שביארנו.
על כל פנים ,ביש"ש ,שמביא גם הוא דין זה של הרא"ש ,הסברו של ר' אריאלי ודאי אינו שייך .זה לשונו" :שאם לא

נתיר לו להחזירן לא יביא עמו ספר ...ונמצא מכשילן לעתיד לבוא" .גם אם אדם שואל האם מותר לו להחזיר את
ספריו לביתו לאחר שכבר הביא אותם לבית הכנסת ,יש להתיר לו להחזירם ,כדי שלא יימנע מלהביאם בפעם
הבאה .אם כן' ,צורך היום' בוודאי אינו השיקול הגורם להיתר.

16

אם בוודאי יבואו אורחים ,מסתבר שפטור אפילו אם מתכוון לצורך יום חול ,שהרי הוא כמו האופה לפני שאכל את סעודת
היום ,שלפי רוב הפוסקים הרי זה מותר אפילו אם מתכוון לצורך חול.
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ב .שמעתי מר' יאיר אטון הסבר שני ,שגם הוא מבוסס על ההנחה שהגדר של 'צורך' הוא סובייקטיבי .טוען ר' אטון
שמכיון שאדם אינו מעלה בדעתו להביא ספרים לבית הכנסת בלי להחזירם ,מבחינתו מדובר בעשייה אחת שאין
לחלקה.
זוהי סברה שהשתמשנו בה כדי להסביר את היתר הוצאת קטן לטיול ,לעיל .אמנם ,נראה שכאן השימוש בסברה זו
הוא מחודש יותר ,שכן יש פער כרונולוגי בין ההבאה לבית הכנסת לבין ההחזרה.
יתרונו של הסבר זה על פני ההסבר הקודם ,הוא שכאן איננו נזקקים להתייחס להחזרה כאל צורך רטרואקטיבי של
ההבאה .ועוד :לפי הסבר זה ,גם מי שמוכן להביא את ספריו לבית הכנסת גם בלי שיתירו לו להחזירם ,מותר לו
להחזירם ,כפי שמשמע מסתימת לשון הרא"ש.
אמנם ,גם הסבר זה לא יסביר את לשון היש"ש ,שהבאנו לעיל.
ג .לכן ,מסתבר להציע שהחזרת הספרים אינה אסורה מדאורייתא ,מדין 'הואיל' .כמו שהאופה מיו"ט לחול פטור,
הואיל ואם יבואו אורחים ביום טוב המלאכה מוגדרת כצרכם ,כך ניתן לומר ביחס להחזרת הספרים :הואיל ואם
ירצה ללמוד בהם לפני צאת החג )או ,אם מדובר במחזורים ,אם יבוא אורח שלא התפלל מנחה עדיין( ,המלאכה
מוגדרת כצורך יום טוב ,ממילא גם מי שמחזיר את הספרים הביתה שלא לצורך ,פטור.
אם כנים דברינו ,שאין איסור מדאורייתא בהחזרת הספרים ,ממילא הרא"ש יכול בקלות להתיר את ההחזרה גם
מדרבנן ,משום "התירו סופם משום תחילתם" ,כמו שהביאה הגמרא ביחס לאיסורי דרבנן אחרים.
כמו בהסבר הקודם ,גם מהסבר זה יוצא שמותר לאדם להחזיר גם אם הוא היה מוכן להביא את ספריו לבית
הכנסת גם ללא היתר ההחזרה ,כמו במקומות אחרים שבהם חכמים התירו סופם משום תחילתם.
הסבר זה יסביר גם את היש"ש ,שתפס את המשפט "התירו סופם משום תחילתם" כפשוטו ,כמו שהבאנו לעיל.

סיכום
לפי רוב הראשונים ,גם המלאכות שהותרו ביום טוב מדין 'מתוך' הותרו רק במקרה שיש לפחות 'צורך קצת'.
דנו במחלוקת הראשונים בהגדרת הצורך המדובר:
לפי האור זרוע והיראים ,הגדר של 'צורך' הוא צורך מצוה.
לפי תוספות והרשב"א ,הגדר הוא צורך יום טוב.
לפי הרא"ה והמאירי ,שני הגדרים נכונים במקביל .כלומר ,כל אחד משני סוגי הצורך – צורך מצווה וצורך היום –
מספיקים כדי להתיר את עשיית המלאכה.
לפי רש"י ,שסובר שמדאורייתא מותר גם בלי צורך ,ודרישה זו היא גזירה מדרבנן ומשום טרחה ,מסתבר שכל צורך
שהוא נחשב 'צורך' ומתיר את עשיית המלאכה.
בהמשך הרחבנו בנוגע לשאלה האם הסרת מונע מוגדרת כ'צורך':
הרא"ה והחינוך סוברים שרק מלאכה המקיימת את ה'צורך' מותרת ,ואילו מלאכה המסירה דבר המונע את הצורך
מלהתקיים היא אסורה .הגהת סמ"ק חולק ,וסובר שגם הסרת דבר המונע נחשבת 'צורך קצת' ומותרת.
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העלנו הסבר ברא"ש המהווה עמדת ביניים במחלוקת זו :רק הסרת מונע הבאה בו-זמנית עם קיום הצורך עצמו,
נחשבת 'צורך קצת' ,שכן ניתן להגדיר אותה כעשייה אחת יחד עם קיום הצורך; מה שאין כן בהסרת מניעה הבאה
לפני קיום הצורך עצמו ,שנחשבת "מכשיר" בלבד ואינה מותרת.
חתמנו בהיתר 'התירו סופם משום תחילתם' המוזכר בהקשר של היתר מלאכה לצורך:
הרא"ש מתיר להחזיר הביתה ספרים שהביאם לבית הכנסת ביו"ט ,כי התירו סופם משום תחילתם .הקשינו עליו
שסברת 'התירו סופם משום תחילתם' שייכת רק בענייני דרבנן ,ואילו איסור הוצאה הוא דאורייתא .הבאנו
שלושה תירוצים:
למעשה ,ההחזרה היא מלאכה לצורך ,כיוון שמבחינה סוביקטיבית ,ההחזרה היא צורך ההבאה ,אף על פי שהיא
מתרחשת רק לאחר ההבאה והשימוש .כדי להראות שהגדרת 'צורך' היא סוביקטיבית ,הוכחנו שגם 'ספק-צורך'
נחשב צורך.
מבחינה סוביקטיבית ,ההבאה וההחזרה נחשבים פעולה אחת ,והיא מלאכה לצורך.
מדאורייתא מותר להחזיר את הספרים הביתה מדין 'הואיל' ,ועל-כן האיסור שעליו מתגברת סברת "התירו סופם
משום תחילתם" הוא איסור דרבנן בלבד.
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עננו
עיון בירידת גשמים ובמשמעותה
משנה תענית פרק א
אחיה בן פזי

במה עוסק הפרק הראשון של מסכת תענית?
מקריאה מרפרפת על הפרק ניתן ללמוד שמדובר בו על המועד שבו מתחילים להזכיר גבורות גשמים ועל מועד
סיום ההזכרה ,על מועד התחלת שאלת הגשמים ,ועל המועדים שאם הגיעו ולא ירדו גשמים יש להתענות .ככל
שמגיע מועד מאוחר יותר ולא יורדים גשמים התעניות הולכות ומתגברות ,כלומר מתענים יותר אנשים ,גוזרים
יותר תעניות ,ודיני התעניות עצמן מחמירים.
כמובן ,בלימוד הפרק מעבר לקריאה הראשונית מתעוררות שאלות שדורשות התייחסות ,ולכל הפחות תשומת לב:
כמה דעות תנאים מופיעות במשנה לגבי מועד התחלת הזכרת הגשמים ,או במילים אחרות – האם רבי יהודה
שמתייחס לעובר לפני התיבה מוסיף דעה שלישית על דעותיהם של רבי אליעזר ורבי יהושע ,או שהוא בא לפרש
את דעת רבי יהושע?
כיצד מוכיח הפסוק מספר יואל את דעת רבי מאיר שמזכירים גשמים עד שיצא ניסן?
כיצד מוכיח הפסוק מספר שמואל שאם יצא ניסן וירדו גשמים ,הרי זה סימן קללה?
מיהם היחידים שמתענים בתעניות הראשונות? מניין לקוחים המועדות הקובעים את חומרת התעניות?
ועוד כהנה וכהנה.

להלן אבקש להציע קריאה בפרק המשנה הזה באופן שיש בו העמקה אל מעבר לרובד של פענוח הכתוב במשנה
כרצף של דינים ,הקשורים ביניהם לכל היותר מבחינה נושאית .את דרך הלימוד הזו בכלל ,וגם את המפתח לביאור
פרק המשנה הזה בפרט ,למדתי מאבי מורי ,הרב יצחק בן פזי ,אם כי מטבע הדברים חלק מן הדברים התחדשו לי
עצמי בלימוד ,וודאי שיש חידוש מסוים בפרסומם של הדברים בדפוס.

ראשית ,נבקש למצוא את נושא הפרק .ההנחה היא שאם נקרא את הפרק תוך שימת לב למילים שחוזרות על
עצמן ,או לרצפי מילים שניתן לראות בהם מעין פזמון חוזר ,נוכל לעמוד על נושא הפרק כולו וגם על נושאי ִמ ְשנֶה
בחלקי הפרק השונים.
בפרק שלנו השורש החוזר באופן הניכר ביותר הוא השורש ע.נ.ה .כמובן ,כאשר אנו לומדים מסכת תענית ,אין זה
מפתיע שמילים כגון "מתענים" ,ו"תעניות" ,יככבו .ובכל זאת ,יש גם הפתעות בנוגע להופעותיו של שורש זה בפרק
שלנו .מלבד התענית ,חוזר השורש ע.נ.ה בפרק עוד שלוש פעמים בלבוש אחר " -נענו" .כלומר ,הפרק שלנו קושר
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את התענית עם המענה ,וליתר דיוק – התענית שלנו מכוונת לכך שאנו ניענה ,שהקב"ה יענה אותנו .אבל זה עדיין
לא הכל – השורש ע.נ.ה חוזר בעוד משמעות" :בעונתו" .נכון אמנם שבקריאה הראשונה לא היינו מתייחסים
למילה "עונתו" בהקשר של הזכרת הגשמים במועד הראוי לירידתם כאל מילה חריגה .אבל משגילינו כי לפרק
שאותו אנו לומדים יש אמירה לגבי העינוי והמענה ,ראוי לתת את הדעת גם על הביטוי "עונת הגשמים" בהקשר
זה.
למה רומזת המילה "עונה"? תשובות שונות יכולות להינתן לשאלה זו .לענייננו ,ייתכן שההתייחסות אל הגשמים
כיורדים בעונתם היא האנטיתזה להתייחסות שאותה מעמידה המשנה .המשנה מתייחסת אל ירידת הגשמים
כמענה – מענה לעינוי בתענית או מענה בכלל ,ואילו הביטוי עונה מניח כי יש מועד מסוים שבו הגשמים 'צריכים'
לרדת ,כאשר הדבר תלוי בתאריך או במזג האוויר ולא באנשים ובמענה האלוקי .ביסוס לטענה זו ,הדורשת את
משמעות המילה 'עונה' בפרקנו מתוך הנחה כי היא מבקשת לרמוז לנו ,ניתן למצוא גם בכך שהביטוי "עונת
הגשמים" מצוי במשנה רק במקום אחד נוסף )במסכת מקוואות( ,ואילו 'עונה' מתקשרת במשנה בדרך כלל לשלב
שבו מתחייבים הפירות במעשרות "עונת המעשרות" ,או לשלב שבו נחשב הקטן בוגר מספיק לעניין נדרים "עונת
הנדרים".
משעמדנו על כך שהמשנה מבססת את ההתייחסות לירידת הגשמים כמענה ,ואם "לא נענו" גוזרים "תעניות" על
הציבור ,ראוי להרחיב את ההבנה הזו ולברר כיצד אנו מבקשים מאת ה' את המענה הזה ,כיצד מתפללים על
הגשמים .התשובה של המשנה לשאלה זו מעניינת מאוד – אנחנו "שואלין את הגשמים" ,כלומר גם הדרך לבקשת
הגשמים מתוארת במשנה באופן שמתאים לתפיסה הרואה את הגשמים כמענה .אנחנו נמצאים במעין 'שיחה' עם
ריבונו של עולם ,אנחנו שואלים ובשאלתנו אנו מבקשים מענה .אם הדרך הרגילה בשיחה ,בה שואלים כדי לקבל
מענה ,אינה מספיקה ,ושאלת הגשמים לא נענתה ,אז עוברים לדרך של עינוי ,מתענים על מנת להיענות.
נכון אמנם שהמשנה אינה קוראת בפירוש לגשמים מענה – לא מענה לשאלה ,וגם לא מענה לתענית – אבל
האמת היא שככה זה בשיחה טובה ,כשמבינים אחד את השני ומקשיבים היטב אין צורך לומר הכל בפירוש .יש גם
דברים שמבינים אותם מטון הדיבור ,מן המנגינה של השיחה; או לחילופין ממנגינת המשנה ,מבין שורותיה.
בפרק המשנה שלנו יש גם שיחה אחת מפורשת בתחילתו ,ועוד רמז לשיחה נוספת בסופו ,ושתי השיחות אינן
שיחות 'טובות' או 'שלמות' .נתבונן תחילה בשיחה המפורשת:
"מאימתי מזכירין גבורת גשמים רבי אליעזר אומר מיום טוב הראשון של חג רבי יהושע אומר מיום טוב האחרון
של חג אמר לו רבי יהושע הואיל ואין הגשמים אלא סימן קללה בחג למה מזכיר אמר לו רבי אליעזר אף אני לא
אמרתי לשאול אלא להזכיר משיב הרוח ומוריד הגשם בעונתו אמר לו אם כן לעולם יהא מזכיר"
אם נדמיין את דו-השיח שבין רבי אליעזר ורבי יהושע לגבי המועד שממנו מתחילים להזכיר את הגשמים ,סביר
שתעלה בדמיוננו שיחה אשר רב בה חוסר ההבנה על המובן .רבי יהושע אומר לרבי אליעזר )ולא שואל אותו ☺(:
"למה מזכיר" ,ורבי אליעזר מצידו אינו עונה לשאלה של רבי יהושע .הוא אומר משפט שיש בו גם התייחסות
לשאלה של רבי יהושע ,אבל עיקרו ודאי אינו מענה לשאלה "למה מזכיר" אלא חילוק בין משמעותה של שאלת
הגשמים להזכרתם.
המילה החשובה בתשובתו של רבי אליעזר לשאלת רבי יהושע היא "בעונתו" ,כלומר ככל הנראה התשובה של רבי
אליעזר היא שחשוב להזכיר את הגשמים בעונתם ,אבל משמע מן המשנה שדבריו של רבי אליעזר אינם מתמקדים
במענה לשאלת רבי יהושע אלא נעזרים בהם כדי להרחיב את שיטתו של רבי אליעזר עצמו.
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השלב הבא בדו-השיח שבמשנה חריף אפילו יותר – שאלתו של רבי יהושע נותרת ללא מענה" :אם כן ,לעולם יהא
מזכיר"!
ניתן לענות בשמו של רבי אליעזר ולומר שהתשובה טמונה בדבריו הקודמים "להזכיר משיב הרוח ומוריד הגשם
בעונתו" ,אולם אז נגלה שלמעשה גם בדרך זו איננו פותרים את אי-ההבנה ואת הפער בשיחה בין רבי אליעזר ובין
רבי יהושע ,אלא מעבירים אותו מרבי אליעזר שנראה במשנה כאילו אינו עונה לרבי יהושע ,אל רבי יהושע עצמו
שאינו מצליח להבין את דברי רבי אליעזר כראוי.
ובקיצור ,ניתן לומר שגם דו-השיח ההלכתי במשנה ,כמו ה'שיח' של שאלת הגשמים והמענה המבוקש מאת מוריד
הגשם ,עולה על שרטון .המשנה משדרת לנו מבין השורות את התחושה שהפרק שלנו מתייחס לשאלות שנותרו
ללא מענה ,לשיחה ולקשר שהגיעו למשבר .וכאן באה המשנה להורות לנו כיצד נוהגים במצב כזה.
גם בסיום הפרק מתייחסת המשנה למצב שבו השיחות שבין אדם לחברו אינן כסדרן" .עברו אלו ולא נענו ,ממעטין
במשא ומתן" ,וכן "ובשאילות שלום בין אדם לחברו" .המצב שבו אנחנו "נזופין למקום" ולא מקבלים ממנו מענה
לשאלותינו מוצא את ביטויו גם בטיב היחסים שבין אדם לחברו והקשרים החברתיים .אם "אין עם מי לדבר" ואין
מענה בין אדם למקום ,אין גם מה לדבר זה עם זה .אין מה לשאול לשלום ,כיוון שודאי לא יתקבל מענה אלא
נזיפה.

אם היינו מתבקשים לתאר את ההדרגה שבתעניות המתוארות בפרק ,סביר שהיינו מתארים אותה כך :כיוון שהגיע
מועד ירידת הגשמים והם לא ירדו ,מתחילים להתענות .ככל שעובר זמן והגשמים אינם יורדים ,מחריפות התעניות
– מתענית של יחידים ,עוברים לכך שבית-דין גוזרים תענית על הציבור; מתענית שמבוקר ועד לילה עוברים
לתענית של יממה שלמה; מתענית שאסורות בה אכילה ושתייה בלבד עוברים לתענית שאסורות בה גם עשיית
מלאכה ,רחיצה ,סיכה ,נעילת הסנדל ותשמיש המיטה; מתעניות של יחידים עוברים לתעניות שמשפיעות גם על
המרחב הציבורי – נעילת מרחצאות ,נעילת חנויות ומיעוט בבניין נטיעה ועוד.
האמת היא שהדרך שבה המשנה מתארת את ההדרגה שבתעניות מעניינת יותר .כדי לעמוד על הדרך שבה רואה
המשנה את ההחמרה במצב ואת החרפת התעניות ,נשוב לחפש ביטוי חוזר .החיפוש שלנו יוביל אותנו לחלוקה בין
שתי מערכות הדרגה בפרק:
המערכת הראשונה מושתתת על שלושה תאריכים שהמשנה מציינת אותם כאבני-דרך בעניין שאלת הגשמים:
"בשלושה במרחשון שואלין את הגשמים"" ,הגיע שבעה עשר במרחשון" ו"הגיע ראש חודש כסלו" .במערכת הזו
משמש הפזמון החוזר "הגיע ...ולא ירדו גשמים".
אגב ,ההדרגה במערכת הראשונה מודגשת גם בעזרת השימוש במספרים עולים :בשלושה במרחשון ,בשבעה בו,
חמשה עשר יום ,שבעה עשר במרחשון .בהמשך הפרק נמצא את התגובה הנדרשת וגם היא באה בהדגשת ההדרגה
בעזרת המספרים העולים :שלוש תעניות ,שלוש תעניות ,שלוש תעניות אחרות ,עוד שבע ,שהן שלוש עשרה
תעניות.
לעומת המערכת הראשונה המושתתת על תאריכים ,המערכת השנייה אינה מזכירה תאריכים בכלל .התעניות
מחמירות והולכות לפי מגדיר אחר ולא לפי ההתקדמות בלוח השנה .מה מגדיר את הצורך להחריף את התעניות
במערכת הזו? "עברו אלו ולא נענו" הוא הפזמון החוזר במערכת השנייה של התעניות המדורגות .אם עד כה
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התענינו על כך שלא ירדו גשמים ,הרי שמעתה עלינו להתענות על כך שלא נענינו! אי-ירידת גשמים בעיתם היא
חמורה ,אבל חמורה שבעתיים העובדה שעינינו את עצמנו ולא קיבלנו מענה .עצירת הגשמים יוצרת מצוקה אצל
כל צומח וכל חי ,אבל המועקה העיקרית שהמשנה מעוררת אותנו אליה היא שכאשר לא יורד גשם הרי זה מפני
שה' אינו עונה אותנו ,ואפילו כאשר אנו מתענים איננו מקבלים מענה .הפסוקים שאותם אנו אומרים בכל יום
"והיה אם שמוע תשמעו ...ונתתי מטר ארצכם בעתו ...פן יפתה לבבכם וסרתם ...ועצר את השמים ולא יהיה מטר",
מקבלים ביטוי מודגש ומובלט במשנה – הגשם הוא הרמז הישיר שבו רומז לנו הקב"ה על מצבנו הרוחני .האם
נשכיל להבין את הרמז ,האם שמוע נשמע?
ההקשבה למה שמסתתר בין קפלי המשנה מעניקה לנו הבנה שלמה יותר של מה שמתרחש בעונת הגשמים .דיני
המשנה מכוונים אותנו כיצד לנהוג למעשה בבקשת הגשמים ובמצב של עצירת גשמים ובצורת ,ואילו הדרך שבה
המשנה מלמדת אותנו דינים אלה מעמידה אותנו על המבט הרוחני שממנו נובעים דינים אלה .כרגיל בלימוד תורה
– שבכתב ושבעל-פה – לומדי המשנה על דרך הפשט מסיקים ממנה מסקנות הלכתיות מעשיות ,ולומדיה בעיון
מעמיקים וחושפים גם משמעות והתבוננות פנימית על מה שמאחורי השאלה המעשית של ירידת הגשמים או
עצירתם .העיון במשנה מביא אותנו להבנה כי הגשם הוא מה שאנו זקוקים לו לשם קיומנו ,ובלעדיו אין חיים
במובנם הגשמי ,אבל הגשם הוא גם המבטא את השגחת ה' ויחסו אלינו .בלעדי הארת פניו אלינו ובהעדר השפעת
ברכתו עלינו אין לנו חיים במובן הרוחני והערכי .דיני המשנה מתייחסים אל הרובד הנגלה של החיים ושל
המעשה ,ואילו בין שורותיה של המשנה מסתתר הרובד הצפון בהם ,הרוח הנושבת במעשים ומחיה אותם.

כעת ,נפנה לבחון רמיזות נוספות בפרקנו .ראשית ,נבחן את התאריכים המצוינים במשנה :המועדים הקובעים
לעניין הזכרת הגשמים אשר מצוינים בשמם הם ימים טובים – סוכות ,שמיני עצרת ופסח .גם לגבי שאלת
הגשמים ,דעתו של רבן גמליאל ,שהיא הדעה היחידה המוסברת במשנה בפירוט ,היא למעשה הגדרה של תאריך
בהתאם למרחק בינו ובין המועדים "חמשה עשר יום אחר החג ,כדי שיגיע אחרון שבישראל לנהר פרת" .ומכאן
לתאריכים שלפיהם נקבעות התעניות :ראש חודש כסלו הוא מועד ,אמנם לא חג כסוכות ופסח ,אבל הוא בכל זאת
מצוין בלוח השנה שלנו כבעל חשיבות .ומה לגבי שבעה עשר במרחשון? יז במרחשון איננו תאריך של אחד
עו ָּכל מַ ְע ְינֹת ְּתהוֹ ם
ממועדי ישראל ,ואף על פי כן הוא נזכר בתורהַ ּ " :בח ֶֹד ׁש הַ ּ ׁ ֵ
שנִ י ְ ּב ִ ׁש ְב ָעה ָע ָׂשר יוֹ ם לַ ח ֶֹד ׁש ּ ַב ּיוֹ ם הַ ז ֶּה נִ ְב ְק ּ

חו" .בשבעה עשר במרחשון החל המבול לרדת .יום זה הוא יום שמתקשר לירידת הגשמים,
ַר ָּבה וַאֲ ֻר ּבֹת הַ ּ ָׁשמַ יִם נִ ְפ ּ ָת ּ
אבל יותר מכך – זהו יום שמתקשר לירידת הגשמים בתור דרך התייחסות של הקב"ה אלינו והשגחה שלו על
עולמנו .כלומר ,המועדים הקובעים לעניין שאלת הגשמים והתענית על עצירתם הם מועדים שיש להם משמעות
מצד עצמם ,אבל המשנה מייחסת להם משמעות נוספת בהקשר של מערכת ה'שיחה' שבינינו ובין ריבונו של עולם.
חשוב לשים לב לכך ששבעה עשר במרחשון כתאריך טעון במשמעות בהקשר של ירידת גשמים מעניק גם תוספת
חשובה ללימוד שלנו לגבי הגשם כמענה למעשינו .ההקשבה לדבר ה' המתגלה אלינו באמצעות ירידת הגשמים
אינה מתבצעת בעזרת מפתח קבוע .חשוב לשים לב גם לדקויות ,מפני שלעתים דווקא ירידת הגשמים מבטאת
זעף ,שהוא חמור יותר אפילו מן ההתעלמות שבעצירת הגשמים .ביתר חריפות אנו עתידים לפגוש זאת בפרק
השלישי של מסכת תענית ,שם נמצא את חוני המעגל מתפלל על גשמי רצון ונענה בגשמי זעף ,אבל כבר בפרקנו
נרמז עיקרון זה ,שדורש מאיתנו הקשבה עירנית ולא רק הסתכלות שטחית אל מצב מזג האוויר ופרשנותו בדרך
כאילו-רוחנית.
ההיבט הזה שדורש את ההקשבה המדויקת למשמעות של ירידת הגשמים חוזר בפרק בשני אופני הדגשה נוספים:
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הפרק שלנו בנוי משלושה חלקים עיקריים :הפתיחה של הפרק העוסקת בהזכרת הגשמים ,לב הפרק העוסק
בשאלת הגשמים ,עצירת הגשמים והתעניות עליהם בהדרגה ,וסיום הפרק.
בין פתיחת הפרק ובין סיומו קיימות כמה הקבלות מעניינות .בדברי רבי אליעזר בתחילת הפרק מוזכר הביטוי
"סימן קללה" ביחס לגשמים ,וביטוי ייחודי זה חוזר גם בסיומו של הפרק .בדרך זו שבה המשנה ורומזת לנו על
היותו של הגשם ביטוי גלוי ליחסו של הקב"ה אלינו .הגשם משמש אמצעי הבעה ,או כלשון המשנה – סימן,
עבורנו; האם נדע לפרש אותו כראוי – תלוי בנו .אבל זה לא הכל – האזכור של הגשם כסימן קללה מדגיש בפנינו
את העובדה שחשוב לבדוק מתי מגיע הגשם כדי לדעת האם הוא אות לרצון ה' ולברכתו ,או חלילה להיפך.
הקבלה נוספת בין פתיחת הפרק לחתימתו נוגעת לדרך הדגשה חשובה שמשמשת במשנה .אם בימינו נדגיש טקסט
בעזרת קו תחתון ,או צבע ,הרי שהמשנה שנאמרת בעל-פה מדגישה לא פעם את הטעון הדגשה בעזרת ציטוט
פסוקים.
מעניין לעקוב אחרי המקומות שבהם המשנה מבססת את דבריה על פסוק .לעתים קרובות ,נראה במבט ראשון
כאילו המשנה מוכיחה מפסוקים דווקא את מה שנראה שולי יחסית וטפל מבין דיני הפרק .אבל התבוננות
מעמיקה תלמד אותנו כי בדרך-כלל הפסוקים מדגישים עניין מרכזי ברעיון שאותו מבקשת המשנה להביע.
בפרקנו מופיעים שני פסוקים ,וכאמור הם מופיעים בחלק הראשון של הפרק ובחלקו האחרון .המשותף לשני
הפסוקים הוא היותם מתייחסים לגשם היורד בניסן .נבואתו של יואל באה לאחר שנות בצורת וצרות קשות
נוספות ,והיא מבשרת לישראל כי אם יחזרו בתשובה יזכו לישועה ניסית .יואל קורא לעם לקדש צום ולעשות
תשובה ,ומבטיח להם ירידה של יורה ומלקוש בחודש ניסן .ברובד הראשוני של לימוד המשנה הפסוק מוכיח
שגשם בחודש ניסן הוא עדיין בגדר של גשמי ברכה והוא רצוי .אבל לאחר שפותחים את התנ"ך וקוראים את
נבואת יואל ,אי אפשר שלא להתייחס לכך שיואל מזכיר צום ותשובה ,ושהגשם בא לא רק כפתרון למצוקת
הבצורת אלא גם כסימן לכך שה' רוצה בעמו ולשמחת העם באלוקיו.
באופן דומה ,גם הפסוק המובא מספר שמואל מוכיח בראש ובראשונה את העובדה שגשמים שלא בעונתם הם
סימן קללה .אבל בהתבוננות נוספת נדמה שאי אפשר להתעלם מכך ששמואל בוחר את הגשם כסימן לכעס של
הקב"ה על עם ישראל המבקש לו מלך במקומה של מלכות ה' הישירה .ושוב ,נשים לב לכך שהגשם אינו בהכרח
סימן ברכה .הגשם הוא בהכרח סימן ורמז מאת ה' ,אבל פיענוח הסימן הזה כראוי מחייב עיון והתבוננות מעמיקה;
הקשבה לנאמר במילים אך גם למנגינה שבה הן נאמרות.

נמצאנו למדים אם כן ,כי המשנה פונה אלינו בשני רבדים – מלמדת אותנו דיני שאלת גשמים ,עצירת גשמים
ותעניות על הגשמים ,ומחנכת אותנו לשמוע את דבר ה' ולקרוא את סימניו בשימת לב ובדקדוק .וכאן הבן שואל
את אביו :ואולי לא היו הדברים מעולם; מניין לך שזהו הרעיון העומד בין שורות המשנה?
ולפי דעתו של בן אביו מלמדו ,מתחיל בגנות ומסיים בשבח:
מתחיל בגנות – במהלך הדורות איבדנו הרבה מן החיוניות של הלימוד .במיוחד נכונים הדברים לגבי לימוד
המשנה ,שנחשב ללימוד המיועד לאנשים פשוטים שיכולתם השכלית מעטה ,ילדים למשל ,או למי שאין עיתותיו
בידו .סביר שכאשר נלמדה התורה בעל-פה ,היו בה פזמונים חוזרים שעוזרים לזיכרון ,ומבנים פנימיים כעין שירה,
שירתה של התורה הנקנית בסימנים .כמאמינים בתורתם של חכמי ישראל ובחוכמתם שומה עלינו לדקדק
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בדבריהם ולחתור להבין לא רק את מה שלימדו אותנו במילים אלא גם את הדרך שבה חינכו אותנו .בכל שיעור
ובכל הוראה של חומר לימודי באה לידי ביטוי דרך הוראה ,ובדרך-כלל מושקעת בדרך ההוראה מחשבה והשקעה.
יש לשער כי לא פחות משאנו מתאמצים ללמד את ילדינו ותלמידינו בצורה מעניינת וחינוכית ,עשו זאת חכמינו
ובחרו בקפידה את הדרך ללימוד הדינים ועיקרי התורה שבעל-פה כך שתהיה הקולעת ביותר אל הערכים
החינוכיים העומדים ברקע של אותם דינים ומפיחים בהם רוח.
ומסיים בשבח – וחוץ מן הכל ,אדרבה ,ירבו הלומדים את המשנה והמעיינים בה ,ותרבה הדעת .יבוא מקשה
ויפרוך את המהלך ויבסס על גביו תורה שלמה ומפוארה .והיה זה שכרי.
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שפתי ישנים

הקדמת שלמי ירוחם
הרב ירוחם אשר ורהפטיג זצ"ל

 ...ומדי דברי בגאונים וחכמי ראשי הישיבות שיד
השפעתם היתה עלי בעבודתי התורנית ,מוצא אני עלי
לחוב קודש לדרוש בכבוד אכסניא של תורה הראשונה
שלי ,הישיבה הקדושה דעיר טלז ,אשר עיקר יניקתי
משם היתה ,ומהתם התפתחותי בכח החידוש עפ"י
העמקה והבנה ,אמנם זמן למודי בישיבה קצר היה,
כשנה וחצי או ג' זמנים
בלשון

הישיבה

זמן

הראשון שמעתי שיעורים
מהגאון האמיתי מרן ר'
שמעון

שקאפ

זצ"ל

ומהגאון האמיתי מרן ר'
יוסף לייב בלאך זצ"ל,
ושני זמנים האחרונים
שמעתי שיעורים מפי
האי גאון מרן ר' אליעזר
גורדון זצ"ל בהיותי שייך
לכתה החמישית .לאשרי
זכיתי להזדמן לפונדקי זה

והתחזקות המוח ירד ערכו של הלב ותשתכח תורת
המוסר ,לכן אזר כגבור חלציו להרים גם את קרן המוסר,
והשפיע על הגר"א והרש"ש באותו ענין עד שהחליטו
לדרוש אחרי מנהל רוחני להישיבה ,מיד נתנו עיניהם
בהרב הגאון הצדיק ר' אריה לייב חסמאן המפורסם
לבעל מוסר ומינוהו אותו למשגיח ומנהל רוחני של

"לאשרי זכיתי להזדמן לפונדקי זה
של תורה :ארבע מאות וחמישים
תלמידים ,רובם ככולם בעלי
כשרונות נעלים ,כולם היו
מחדדים זה את זה בהלכה,
ושיחתן ופלפולם הגמרא ראשונים
ואחרונים לא פסקה מפיהם אף
בזמן קריאת התורה וחזרת הש"ץ
 כל רוחם היתה רק להגדיל אתנלחמו
ולהאדירה,
התורה
במלחמת התורה בגבורה יומם
ולילה ועלו מעלה מעלה".

הישיבה.
אמנם הרב חסמאן תקיף
בדעתו היה וניהל וניהג את
נשיאותו ביד רמה ,מיד עם
בואו גער בתלמידי הישיבה
על שיחתם בחדושי תורה
בשעת התפילה ואמר להם
בכעס זמן תורה לחוד זמן
תפילה לחוד ,התחיל לתקן
תקנות ולגזור גזירות ,כגון
מי שלא יבוא ללימוד המוסר
לשעה הקבועה ענש יענש
כאילו

לא

בא

לשמוע

של תורה בעמדו במקום שיא התפתחותו בכמות

השיעור ,לא וויתר כלום ,לא נשא פנים אף להבחורים

ובאיכות ,ארבע מאות וחמישים תלמידים היתה אז

המפורסמים בחירי הישיבה ,אם אחד מהם אחר את

לישיבת טלז ,רובם ככולם בעלי כשרונות נעלים ,כולם

לימוד המוסר פגש אותו בפנים זועפים ואיים עליו ,לא

היו מחדדים זה את זה בהלכה והיו מתחרים זה עם זה

התחשב בזה שהוא מגדולי התורה אם התרשל בלימוד

בהתמדה גדולה ,ושיחתן ופלפולם הגמרא ראשונים

המוסר ,כי ערך קרן המוסר היה נחשב בעיניו כמו ערך

ואחרונים לא פסקה מפיהם אף בזמן קריאת התורה

קרן התורה .יתר על כן החמיר לגזור שאף התלמידים

וחזרת הש"ץ ,כל רוחם היתה רק להגדיל את התורה

הצעירים מכתה א' כתה ב' אשר עליהם לא היה מוטל

ולהאדירה ,נלחמו במלחמת התורה בגבורה יומם

שום חוב ללמוד מוסר ,והוא גזר שגם הצעירים הללו

ולילה ועלו מעלה מעלה.

אינם בני חורין להבטל ממנו ,וגם עליהם חל הקנס

ברם כשראה הגאון ר' יוסף לייב שקרן התורה הולכת
ומתרוממת

וחשש

שמא

מתוך

התרוממות

זו

לנכות ממשכורתם החדשי אם אין באים ללימוד המוסר,
וע"י הנהלת הרוחני של אותו המשגיח הרימו בעלי
המוסר את ראשיהם ,היו בעלי מוסר שרפה היתה ידם

78
הקדמת שלמי ירוחם | הרב ירוחם אשר ורהפטיג זצ"ל

במלחמתה של תורה והרגישו עצמם נחותי דרגא קצת

במיעוטא דמיעוטא ובטלו ברוב ,אולם הצליח מעשה

כלפי הבחורים הגדולים בתורה ,עכשיו מכיון

שטן ונמשכו רבים וכן שלמים ותמימים אחרי המיעוטא

שהמשגיח הרים קרן המוסר רמה קרנם של בעלי

דמיעוטא אעפ"י שכוונותיהם היו שונות וחששו שמא

המוסר וראו עצמם שווים במעלה לבעלי תריסין ,אלו

יהא חיזוק המוסר מחליש כוחה של תורה ,אך מטרה

שקולים כנגד אלו ,אומרים היו בליבם אתם גבורים

אחת היתה לעיני הכל ,לבטל גזירות המשגיח ,קמו

בתורה ואנחנו גבורים ביראה .אתם בדידכו ואנן

איפוא הבחורים ונכנסו אצל הגר"א ובפיהם דרישות

בדידן .על כך היו הבחורים המפורסמים מקנאים

לבטל חובת לימוד המוסר לצעירים שבהם וכמו כן

קנאת התורה והתחילו לרנן אחרי המשגיח ,שבשיטתו

להקל מעליהם חומר ההנהגה של המשגיח ,הגר"א

ובמעשיו גרם הוא להחליש כוחה של תורה בישיבה

הבטיח להם להזמין את ההנהלה ולדון בכובד ראש אם

מפני כוחו של המוסר שהולך ומתגבר בה ,והמשגיח

יש ממש בטענותיהם כדי למלא את דרישותיהם ,באותו

סבר אין קרן המוסר דוחקת את קרן התורה ,אדרבה

יום התאספו המנהלים לבית הגר"א ראש ההנהלה ודנו

ואדרבה כל שיראת חטאו קודמת לחכמתו חכמתו

באותו ענין שלא בפני הבחורים ,כפי שנוכחו הבחורים

מתקיימת ,כידוע .בינתיים נתהווה פירוד לבבות בין

לדעת מאחורי הפרגוד של ישיבת ההנהלה ,היתה דעת

התלמידים להמשגיח וביחוד התרעמו עליו בשל

הגר"א נוטה להזמין את הבחורים ג"כ להישיבה כדי

הגזירה ,שגם על הקטנים מוטלת חובה לעסוק במוסר,

להתפשר אתם וגם הרש"ש סבר כמותו ,אבל הריל"ב עם

טוענים היו שהצעירים מכתה א' ב' יתרפו מתוך כך

המשגיח היו תקיפים בדעתם ואמרו חלילה להוכיח

בלימוד התורה ושקידתה ,כי לגבייהו ודאי שאין מקום

להבחורים איזה סימן של הכנעה ,עליהם לדעת כי אין

בראש להניח שניהם לימוד התורה ולימוד המוסר

להרהר אחר תקנות וגזירות של ההנהלה ,כי אם חלילה

כאחד ומיחזי כתרתי דסתרי ,אולם מצב רוח הישיבה

אף ימלאו מעט מן המעט מדרישותיהם ואם ירגישו ריח

היה אז איתן וחזק :תורה מצד זה ויראה ומוסר מצד

של כניעה ,הלא כל יום ויום יבאו בדרישות חדשות

זה וכמבצר עוז עמדה בפני השטן.

ויסוד בנין ההנהלה יתמוטט ,מסקנת הישיבה שהגר"א

מה עשה השטן? איתא במסכת שבת שבא השטן
ושאל :תורה היכן היא? לכאורה אין זו שאלה כלל:

והרש"ש בטלו את דעתם ודרישות הבחורים נדחו
לגמרי.

אם הוא כאן אין התורה כאן ,כי אי אפשר שהתורה

כשראו מתנגדיו של המשגיח שנדחו דרישותיהם

תהא בצוותא חדא עם השטן ,וכי ישאל נהג הרכבת

התחילו מכנסים אסיפות בחשאי והיו מנהלים תעמולה

היכן הם בני אדם כשאינו פוגש בהם במסילת דרכו?

רבה בקרב התלמידים להפיח בהם רוח מרד עד שנמשכו

מובן מאליו שבני אדם הרואים אותו נוסע על

עליהם כל כך הרבה בני ישיבה שנתהוו רוב הניכר ,אז

המסילה בורחים מעל המסילה מפניו ,והוא הדין

החליטו למרוד בגלוי ,והנה באחד מליל החורף בחודש

בשטן :או שהתורה מגרשת את השטן או שהשטן

שבט שנת תרנ"ז בעצם התלהבות הלימוד פסקו את

דוחק רגלי התורה ,אלא מדרכו של השטן להתחפש

לימודם ,והתחילו להתוכח באותו ענין אם הרמת קרן

כדורש תורה ואוהבה ומעמיד פנים כחרד לכבודה

המוסר מחלישה את קרן התורה ,בעלי המוסר הוכיחו

ודואג לשלומה ושואל תמיד :תורה היכן היא? אף כאן

עפ"י דרכם כי לאו תרתי דסתרי נינהו ,מיום שבא

בטלז התחפש השטן בדמות אוהב ושאל תורה היכן

המשגיח חסמאן והחזיק את לימוד המוסר אין מרגישים

היא? הלהיב אש המחלוקת בהישיבה לשם שמים

חלילה שום חולשה בלימוד התורה ,ומתנגדי המוסר

כביכול ,לשם התורה ,כדי לטרדה ולבטלה ר"ל,

טענו איפכא והוכיחו באותו ומופתים שטרם בא

בתחילה היה מספר הבחורים המתרעמים על גזירת

המשגיח אור התורה נגה בהישיבה על כאו"א

המוסר בישיבה שכוונתם היתה שלא לשם שמים

מהתלמידים ועתה הועם קצת מזיווה של אור התורה,

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

79
הקדמת שלמי ירוחם | הרב ירוחם אשר ורהפטיג זצ"ל

כל אחד מהצדדים התאמץ לשכנע את חבירו שהדין

חלוש עצבים אני ,לא מרוכרך ולא מרופרף אלא אמיץ

עמו אבל לא עלתה בידם ,הריב פרץ בין התלמידים

אני ברוחי דווקא ,לפני זמן מה קרני אסון ל"ע ,כידוע

והצעקות וקולות השאון עלו עד לב השמים ,המשגיח

מתה עלי בתי היקרה אישון עיני בדמי ימיה ,נתאלמן

גער על ביטול תורתם אבל דבריו לא היו נשמעים,

חתני הגאון ריב"ל ר"מ ומנהל הישיבה ונתייתמו

אמרו בהדיא שהפסיקו ללמוד עד שימלאו את

אפרוחיה הקטנים ,האסון הנורא זעזע את כל בני העיר

דרישותיהם ,המשגיח יצא מהישיבה כנעלב ומסר את

ואת כל בני הישיבה ,הכל בכו בלי הפוגות ,ואני יצאתי

כל הענין להגר"א ,מיד בא הגר"א ונכנס להישיבה

כגבור ועליתי על הבימה לספוד לה ולבכותה ,ולא לעורר

ופקד על הבחורים להתכנס כאו"א על מקומו ,כל בני

בכי נתכוונתי בהספדי ,שהרי בלאו הכי נתמוגגו הכל

הישיבה מאהבתם הרבה לרבם כאהבת בנים את

בדמעות ונתיפחו בבכי מר ,אלא לנחם אבלים באתי

אביהם נשמעו לפקודתו בו ברגע ,ובמשך רבע שעה

ולהוציא מוסר השכל ,ניחמתי את בני העיר ,את בני

שב הסדר לקדמותו ,חקר ודרש את טיב המרד והוכיח

הישיבה ואת הקרוב הקרוב אלי באסון הגדול את חתני

לדעת כי כל החורף בטלו בני הישיבה זמן רב מד"ת

הגאון בקול חזק ורם ,אמרתי דברי מוסר בהספידי אז

ועסקו באסיפות חשאיות
עד שהתפרץ המרד באותו
לילה,

בלב

יצא

נשבר

מהישיבה הביתה.
בתוך כך יצאה שמועה ,כי
הגר"א נפל למשכב ושני
רופאים הוזמנו אליו ,נפלה
חרדה על כל בני הישיבה,
הכל

דאגו

לשלומו,

כל

הלילה לא נתנו תנומה
לעפעפיפהם

והתהלכו

מסביב לבית הגר"א להוודע
מדי רגע מה שלום הרב.

"הצליח מעשה שטן ונמשכו
רבים אחרי המיעוטא דמיעוטא
אעפ"י שכוונותיהם היו שונות
וחששו שמא יהא חיזוק המוסר
מחליש כוחה של תורה ,אך
מטרה אחת היתה לעיני הכל:
לבטל גזירות המשגיח .קמו
איפוא הבחורים ונכנסו אצל
הגר"א ובפיהם דרישות לבטל
חובת לימוד המוסר לצעירים
שבהם וכמו כן להקל מעליהם
חומר ההנהגה של המשגיח".

כמה פעמים התעלף הגאון באותו לילה ורק לפנות
בוקר שמעו מפי הרופאים שהוא נרדם וישן ות"ל
שעצביו נרגעו כבר ,אז הלכו הבחורים לביתם וכבר
עלה עמוד השחר .בבוקר הודיעו לבני הישיבה ,שבו
ביום יבוא הגר"א להישיבה להגיד דרשה לפניהם בענין
המרד ,שמחו הכל לקראת הבשורה הטובה שהרב
הבריא וכחו יפה לדרוש כבר ,הגיעה שעת הצהרים,
נכנס הגאון ועלה על הבימה ,כולו רועד ופניו חוורים
כסיד ,פתח ואמר מלים פשוטות אבל חודרות לעומק

וכבשתי יגוני בלבי ,תיכף
לאחר שבעה אומר הייתי
שיעורי כדרכי חמש שש
שעות

רצופות

עמוקים

בעניינים

בצלילות

הדעת

ובחשק נמרץ כאילו לא
אירע אצלי שום דבר ,רבים
ראו כן תמהו להתנהגותי,
ועתה רואים אתם ,שהאסון
הנושא ההוא לא השפיע כל
עיקר
ומערכת
בעטיו

בריאות

על

עצבי,
של

אותו

גופי
ודווקא
אסון

שנתרחש אמש נתערער כחי ונתעלפתי כמה פעמים.
מפני מה? הסיבה פשוטה ביותר ,אז פגע בי אסון של
יחיד ,כלומר ,אסון פרטי לאיש פרטי ,מה שאין כן האסון
האחרון שאסון כללי הוא שפגע לא בי בלבד אלא בכל
העולם כולו .הגיעו בעצמכם עד כמה נגע האסון באבר
שנשמת האומה כולה תלויה בו :עמוד התורה מעמדו
איתן לא על בעה"ב שקובעים שעה קצרה לתורה אחר
התפילה ולא על הבחורים הבודדים למקומותיהם
שלומדים בפני עצמם בבתי מדרשות שבעיירות והשטן
של רוח הזמן מרד ביניהם בתהפוכותיו וגוזל אותם

הלב.

מזרועות התורה ,אלא על ציבור הלומדים בישיבות
וכה היו דבריו לפי מה ששמור בזכרוני :בנים יקרים,

מבצרי עוז בפני רוח הזמן.

יודעים ומכירים אתם אותי כי איני נוח להתעלף ,לא
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מלפנים בישראל חדר קרן התורה ואורה לכל פינה

לכולכם על מעשה המרד ועל הצער שציערתם אותי,

ופינה בעולם היהדות ,אב ובנו ונכדו וחתנו למדו

איני חושד בכם שחשבתם מזימת זדון ,כוונתכם לשם

בביהמ"ד יחד והחזיקו זה בזה ,העשירים היו מוקירי

שמים היתה בודאי ,כסוברים הייתם שלימוד המוסר

רבנן והשיאו בנותיהם לת"ח ובחורים לומדי תורה

מפריע לימוד התורה אבל טעות היתה זו בידכם ,דעה

ראו שכרם בעוה"ז .מה שאין כן בזמננו שכל מי

נפסדת היא זו שנכשלתם בה בשגגה ,הכשילו אתכם

שלומד תורה אין מתן שכרה בצידה ,וודאי שאינו

חברים מסיתים שכוונתם לא היתה טהורה ואותם

מתכוין אלא לשם שמים להגדיל התורה ולהאדירה

החליטה ההנהלה לגרש מהישיבה לטובתם ולטובת בני

ושכרו שמור לו לעוה"ב .ומה אנו רואים? בתי

הישיבה כולם ,ואלו הם שנים עשר הבחורים המורדים

מדרשות ריקים ואפילו השרידים המעטים הלומדים

בשמותם  ...צאו וראו כמה גרם העוון ,בצער רב עלי

בהם מתרשלים בלמודם בלי רוח חיים וקרן התורה

להודיע ג"כ שהחלטנו להוריד מכהונתו בהישיבה את

מתרופפת והולכת יום יום,
לשם כך יסדנו הישיבה הזאת
וכינסנו בה כל בחור בעל
כשרון בישראל מטובי האומה
הישראלית שיהיו הכל לומדים
בצוותא חדא ואיש לרעהו
יאמר חזק .ובעהשי"ת הצליח
חפצנו בידנו :הבחורים היו
יושבים ועוסקים במו"מ של
הלכה ומחדשים חדושי תורה
בדברים

מאירים

ומשמחים

ועולים מעלה מעלה בעוז
בגבורה ובמסירות נפש ,מגדל
עוז ליהדות בעולם ,מצודה
בצורה
המנשבות

כל

הרוחות

בפני

בעולם

היהדות,

"הגיעו בעצמכם עד כמה
נגע האסון באבר שנשמת
האומה כולה תלויה בו:
עמוד התורה מעמדו איתן
לא על בעה"ב שקובעים
שעה קצרה לתורה אחר
התפילה ולא על הבחורים
למקומותיהם
הבודדים
שלומדים בפני עצמם בבתי
מדרשות שבעיירות והשטן
של רוח הזמן מרד ביניהם
בתהפוכותיו וגוזל אותם
מזרועות התורה  -אלא על
ציבור הלומדים בישיבות
מבצרי עוז בפני רוח הזמן"...

עמוד התיכון היתה ישיבה זו בין יתר הישיבות
הגדולות שעליהם העולם קיים .והנה בעוונותינו
הרבים התחיל עמוד התורה הזה להתמוטט בחורף
הזה ,בטלו בני הישיבה מד"ת ועסקו באסיפות
חשאיות לשם מחלוקת להכין מרידות והתפרצויות.
הוי ,יקירי ,אסון זה ערער כל כחי והרגיז כל עצבי ,ולא
עוד אלא תמה אני על עצמי האיך יכול אני עוד לעמוד
חי אחרי צרה גדולה זו שבאה עלינו ,אוי לנו
שנתחייבנו בראשנו להחזיר חו"ש עולם לתוהו ובוהו
במרדיכם ,שוב שובו בנים יקרים ,הבה נתחזק במאור
התורה ונחזיר עטרה של תורה בישיבה ליושנה

הגאון הצדיק המשגיח רוחני ר'
ראיה לייב חאסמאן ,משום
שאירעה תקלה גדולה על ידו
והוא מחויב לצאת לפי שעה
לגור לעיר אחרת ,הרבה אנו
מצטערים על כך שכן אדם גדול
הוא קדוש וטהור וכל מעשיו
לשם שמים ,אבל טעות היתה
בידו שבהנהלתו התקיפה לא
העלה את רוח המוסר דרגא
דרגא קימעא קימעא אלא בבת
אחת ועל ידי כך יצא הקצף
וקרה מה שקרה ,ועוד אני
מוסיף ומודיע שמכאן ולהבא
יהיו בני כתות א' ב' פטורים
מלימוד המוסר ובכך אני מסיים

את הדרשה.
באותו מעמד החליטו בני הישיבה להעמיד מביניהם
בחור אחד שיגיד דרשה ויבקש בה חנינה על גזירת
הגירוש ,מלפנים בישיבה היתה הדרשה ענין גדול ולא
נאמרה לשם דרשה בעלמא ,לשם תוכחה או לשם
תעמולה ,בדקדוקי עניות ובפירושי סרק ,ולא היה
הדורש מסתייע בפסוקים ובמדרשים ,אלא צריך היה
להביע את תכלית הנרצה מה שבני הישיבה רוצים
שיפעל וישפיע בדרשתו הכל מתוכן ובנוי על יסוד
הגמרא והתוספות ודווקא מאותה מסכתא שעסקו בה
בישיבה ,באותו יום הכל נתנו עיניהם בי ,לא סרבתי

ולכבודה הראשון כמקדם ,מאי דהוה הוה ,מוחל אני
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ועליתי לדרוש לפני כל הישיבה וההנהלה ,וכך בערך

אפקוה מבי מדרשא ,כי היום יערער על מדה זו ושיעור

היה תוכן הדרשה בקצרה:

זה ,ומחר יערער שוב על שיעור ששערו חכמים כגון מ'

קיימ"ל שעונשא דמלכותא דרקיעא לאו בתורת נקמה
היא אלא בתורת רפואה למכה ,ולפיכך העונש מופיע
בצורת מדה כנגד מדה תמיד ,משל לאותה תרופה
שמכתיב הרופא ,שאינה אלא מעין המחלה ,כל מחלה
ותרופתה כנגדה ,והואיל ואין העונש משום נקמה
מתרחש לפרקים שגזירת העונש בטלה מכל וכל,
מאחר שהחולה הראוי לקבל עונש הבריא קודם
שהענישוהו ,אלא אם לא הבריא תחילה אז מן ההכרח
שיקויים בו העונש ,ועתה נחזי אנן בעונשם של בני
הישיבה ,אשר עליהם יצאה הגזירה אם יש הכרח
בדבר לקיים את העונש ,הרי עונש שנגזר מטעם
ההנהלה הקדושה וודאי שהוא כמשפט פמליא של
מעלה תרופה למכה ,דכל הני ענינא יש לברר עפ"י
הגמ' ב"ב שאנו עוסקים בה כעת.
איתא במס' ב"ב כ"ג ע"ב ,ניפול הנמצא בתוך חמישים
אמה הרי הוא של בעל השובך ,חוץ מחמשים אמה
הרי הוא של מוצאו .בעי ר' ירמיה :רגלו אחת בתוך
חמישים אמה ורגלו אחת חוץ מחמישים אמה מהו,
ועל דא אפקוה לר' ירמיה בי מדרשא ,ופירשו התוס'
וז"ל אין לפרש משום דבעי מילתא דלא שכיחא כלל,
דהיכי איתרמי דרגלו אחת תוך חמישים ורגלו אחת
חוץ לחמישים בצימצום דהא אשכחנא דמתניתין נמי
בכהאי גוונא איירי דקתני מחצה על מחצה יחלוקו,
ונראה לר"ת דמשום הכי אפקוה משום דמדדה אין

סאה כשר המקוה חסר קורטוב פסול ועוד שיעורים
ומדות כיוצא בהן ,א"כ יהרס כל מה שבנו חכמים ,הכירו
שפיר שחטאו היה בכך שנכשל במדת הגאוה לומר מי
שמכם לקובעי מדות ותקנות בישראל ,וזוהי הסיבה
שהוציאוהו מביהמ"ד ,אולם לבסוף כשנכנע לדעת
חכמים והראה מדת הענוה בעצמו ,כדאיתה לקמן קס"ה
ע"ב דשלחו מתם חברייא לר' ירמיה עד אחד בכתב ועד
אחד בע"פ מהו שיצטרפו ,שלח להם אני איני כדאי
ששלחתם אלי אלא כך דעת תלמודכם נוטה שיצטרפו,
ומסיק בגמרא על דא עיילוהו לביה"ד ,וטעמא של דבר
קל להבין הואיל ומחלתו תחילה היתה מדת הגאוה
ומכיון שהוכיח בעצמו כבר מדת הענווה ,הרי רואים
ומכירים שהבריא ואין מקום עוד לקיים בו את העונש.
כמו כן רבותי בנידון דידין ,הבחורים העומדים להגרש
נכשלו במדת הגאווה וראויים היו לעונש כי ערערו על
מדת ההנהלה כלומר מניין לההנהלה לתקן תקנות
ולגזור גזירות כמו שאלת ר' ירמיה דנכשלו במדת
הגאוה ,אבל עכשיו הרי הם נכנעים ומבקשים חנינה
ומוכנים לומר "תלמידכם אנחנו" כלומר נשמע לדבריכם
ואזהרותיכם ולא נהרהר עוד אחרי מדותיכם ,ומראים
מדת הענוה ,א"כ נרפאו כבר ממחלתם הנפשית ,ראוים
הם שיתנהגו אתם כמו עם ר' ירמיה במס' ב"ב אפקוהו
ובאותה מסכת עיילוהו ,כמו כן יש עליהם לקיים
להעלותם באותה מס' ב"ב שאנחנו לומדים היום.

מדדה כלל יותר מחמישים אמה אפילו רגלו אחת דכל

דרשה זו עשתה רושם רב על הגר"א ומצא נחת רוח בי

מדת חכמים כן הוא עכ"ל .היוצא לנו מפירושו של

והתפעל על האמצאה שלי מאותה מס' ב"ב והתוס'.

ר"ת שאנשי הנהלת ביהמ"ד הרגישו בר' ירמיה שלא

קצורו של דבר :מיד בטלה הגזירה למחצה כלומר על

שאל אותה שאלה כדי לדעת את הדין אלא פשוט בא

ששה בלבד נתקיימה הגזירה ,ואף להיוצאים העניקו

לערער על עצם מדת החכמים ושיעורם שאמרו אינו

כסף הרבה שיצאו לדרכם לשלום מבלי מחסור .את

מדדה יותר מחמישים אמה ,מניין להם נביאות זו

הגה"צ ר' ליב חסמאן העבירו בחשאי לעיר קלם עד

ומהיכן לקחו להם תקיפות זו לתקן מדות ושיעורים

יעבור זעם וחמת בני הישיבה שככה וכבודה התורה שב

לקבוע סדרים הרי הם בשר ודם כמוהו ,משום כך

לאיתנו ,וחיי התורה זרמו שוב באפיקם כמקדם...
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לקראת סוף זמן קיץ ה'תשס"ט ישבנו מספר תלמידים מבני הישיבה ודנו בצורך לעסוק בלימוד הנוגע לעיצוב
החברה בה אנו חיים .ביקשנו ללמוד באופן מעמיק ויסודי את המקורות הראשוניים ומתוכם לגעת בדיונים
המעסיקים את ההוגים הפוליטיים הן במובן המעשי והן במובן המופשט יותר .בתחילת השנה התחלנו את
לימודינו ,כקבוצה קטנה ומגובשת )משה ,יובל ,אורן ,שועי וחיים( ,וניסינו למצוא את דרכינו תוך המרחב העצום
העומד לרשותינו .הנה מובא בפניכם פרי עטינו הראשון )יחד עם מאמרו של אורן( מתוך תקווה שתעורר השראה
לסוגיות הבאות בהם נעסוק.
מאמר זה בא לבחון את מקום השלטון האנושי-חברתי במימוש החזון התורני .ראשית נדון בשאלת קיומו של
שלטון כאידיאל או כמציאות דיעבדית .דרך שאלה זו ננסה לברר את טעמי המצווה או לחילופין את הסברה
העומדת מאחורי ההתנגדות לשלטון מסוג זה .בשלב הבא נעיין בחזון המצטייר דרך השאלות :מהו תפקידו הכללי
של השלטון? וכיצד עליו לעשות זאת?
לסיום  -בסוף הצגת כל תפיסת עולם ,נחזור לשאלה המרכזית אותה הצגנו ונציג את החזון המצטייר ביחס למקום
השלטון בתיקון החברה.
לבסוף ,אנו מתנצלים מראש על אי היכולת שלנו לפרוס את הסברות על בוריין .נושא המאמר הוא נושא אשר
העסיק כל הוגה ופילוסוף מדיני ,ואנו בספק אם צלחנו להכיל מעט מן האור המופיע בדבריהם.
בברכה שנזכה לממש את החזון ,אך נגלה כל פעם מחדש כי יש פסגות חדשות לכיבוש,
חבורת הלכות מדינה.

הקדמה
כאשר אנו באים לבחון שיטות שלטון ,ובעצם כל התנהלות אנושית ,עלינו לשאול מספר שאלות :האם היא מהווה
אמצעי או מטרה? האם טמון בה האידיאל העליון או שמא היא נעשית כצעד דיעבדי אך נצרך? וכמובן  -האם אנו
באמת זקוקים לה?
דורות על גבי דורות ,האנושות הסתפקה בשאלה זו ביחס לשלטון החברתי-אנושי – האם שלטון אנושי מציג
אידיאל או הכרח? האם ההיררכיה בתוך החברה מציגה מציאות אידיאלית ,בלתי ניתנת לפשרה ,או שמא היא
שלילית ובת ויתור?
ובכָ ל חַ יָּה
ובעוֹ ף הַ ּ ָׁשמַ יִם ּ ְ
דו ִ ּב ְדגַ ת הַ יָּם ּ ְ
כבר מימי האדם הראשון אנו פוגשים את המציאות של היררכיה חברתית ְ ּ " -ור ּ

הָ רֹמֶ ֶׂשת ַעל הָ ָא ֶרץ" .מגמה זו המשיכה להעסיק את גדולי האומה ,דרך האבות הקדושים ,ועד ימינו אנו .היו רבים
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שראו בתנ"ך ,בין היתר ,גם מסמך המתעד שלטונות חברתיים מכל הסוגים ,אשר חותר בסופו אל צורת השלטון
האידיאלי.
התלבטות זו לא פסחה אף על פשוטי העם אשר הביעו עמדות משפיעות ביותר ,החל מהליכת בני ישראל אחר
משה ,בימי גלות מצרים ,דרך קריאת העם למלך בימי שמואל ועד הבחירות האחרונות במדינת ישראל -מדינת
היהודים .האם השלטון החברתי משקף את "הנשמה הטהורה" אשר כל בן תורה מברך עליה מידי בוקר ,או שמא
מהווה מערכת זו מגננה מיצרו הרע של האדם מנעוריו? קריאות רבות נשמעו לאורך הדורות  -כעת ,כשאנו
יושבים בארץ ישראל ,והקמנו מדינה ,עלינו לשאול ביתר שאת  -מהו האידיאל? מהו החזון האוטופי? מה נצרך
וממה ניתן להתנער?1
לשאלות אלו נתייחס במאמרנו .נעבור מהאמור במקרא ,דרך התנאים והאמוראים ,נגלה את טעם הדין ואת צורתו
הכללית דרך רבותינו הראשונים ,ולבסוף נתמקד באופן ביצועו.

תנ"ך
קריאה ראשונית בספר דברים ,המתמקד באופן כניסת עם ישראל לארצו ,תלמד אותנו על המצווה למנות שלטון
חברתי:
שר ה' אֱ לֹהֶ ָ
שר
ימה ָעלַ י מֶ לֶ ְך ְ ּככָ ל הַ גּוֹ יִם אֲ ׁ ֶ
ָש ְב ּ ָתה ָּב ּה וְ ָאמַ ְר ּ ָת ָא ִ ׂש ָ
יך נ ֵֹתן לָ ְך וִ ִיר ְ ׁש ּ ָת ּה וְ י ׁ ַ
ִ ּכי ָתבֹא ֶאל הָ ָא ֶרץ אֲ ׁ ֶ
תוכַ ל לָ ֵתת ָעלֶ יךָ
ְ
ָ
ָ
ָ
ְס ִביב ָֹתיׂ :שוֹ ם ּ ָת ִ ׂשים ָעלֶ ָ
יך מֶ לֶ ְך אֲ ׁ ֶ
שר י ְִבחַ ר ה' אֱ לֹהֶ יך ּבוֹ ִמ ֶּק ֶרב ַאחֶ יך ּ ָת ִ ׂשים ָעלֶ יך מֶ לֶ ך לֹא ּ
שר לֹא ָא ִח ָ
הוא:
יש נ ְָכ ִרי אֲ ׁ ֶ
ִא ׁ
יך ּ
)דברים פרק יז(

אמנם הכתוב נאמר מפורשות ביחס לשלטון המלוכני ,אך ניתן אולי ללמוד ממנו על יחס התורה ככלל לשלטון
חברתי .התורה מצווה על שלטון חברתי ,ואולי אף מעניקה לו את המעמד הנחשק של מצווה ראשונה בעת כניסת
עם ישראל לארצו.2
פרשנות זו נתקלת בקושי ,לאור בקשת העם משמואל הנביא מלך  -בקשה הנתפסת באופן שלילי:
כו ִ ּב ְד ָרכֶ ָ
רו ֵאלָ יו ִה ּנֵה ַא ּ ָתה ז ַָקנְ ּ ָת ּובָ נ ָ
יך
מואל הָ ָר ָמ ָתהַ :ויּ ְ
ֹאו ֶאל ְ ׁש ּ ֵ
צו כּ ֹל זִ ְקנֵי י ְ ׂ
ֶיך ל ֹא הָ ְל ּ
ֹאמ ּ
ִש ָר ֵאל ַו ָיּב ּ
ַויּ ְִת ַק ְ ּב ּ
ְ
נו
מואֵ ל ּ ַכאֲ ׁ ֶ
ַע ּ ָתה ִ ׂש ָ
נו מֶ לֶ ך ְל ָׁש ְפטֵ ּ
רו ְּתנָה ּ ָל ּ
שר ָא ְמ ּ
נו מֶ לֶ ְך ְל ָׁש ְפטֵ ּ
ימה ּלָ ּ
נו ְ ּככָ ל הַ גּוֹ יִם :וַ יּ ֵַרע הַ ָ ּדבָ ר ְ ּב ֵעינֵי ְׁש ּ
רו ֵאלֶ ָ
סו ִ ּכי
שר י ְ
מואל ְ ׁשמַ ע ְ ּבקוֹ ל הָ ָעם ְלכֹל אֲ ׁ ֶ
מואל ֶאל ה'ַ :ויֹּאמֶ ר ה' ֶאל ְ ׁש ּ ֵ
ַו ִיּ ְת ּפַ ּלֵ ל ְ ׁש ּ ֵ
יך ִ ּכי ל ֹא א ְֹת ָך ָמ ָא ּ
ֹאמ ּ
דו
סו ִמ ְּמל ְֹך עֲ לֵ יהֶ םּ ְ :ככָ ל הַ ּמַ עֲ ִ ׂשים אֲ ׁ ֶ
שר ָע ׂש ּו ִמ ּיוֹ ם הַ עֲ ל ִֹתי א ָֹתם ִמ ּ ִמ ְצ ַריִם וְ ַעד הַ ּיוֹ ם הַ ז ֶּה ַויּ ַַעזְ בֻ נִ י ַויּ ַַע ְב ּ
א ִֹתי ָמאֲ ּ
אֱ לו ִהים אֲ חֵ ִרים ּ ֵכן הֵ ּמַ ה ע ִ ֹׂשים ּגַם לָ ְך :וְ ַע ּ ָתה ְ ׁשמַ ע ְ ּבקוֹ לָ ם ַא ְך ִ ּכי הָ ֵעד ּ ָת ִעיד ָּבהֶ ם וְ ִה ּג ְַד ּ ָת לָ הֶ ם ִמ ְ ׁש ּפַ ט הַ ּמֶ לֶ ךְ

1

עיון בתנ"ך מלמד אותנו כי "מלך" הוא תואר חיובי בעל מעלה .דבר זה נלמד מהקריאה החוזרת ונשנית של ה' בתארים אלה.
השאלה העיקרית היא האם דברים אלה נאמרו אף ביחס לאדם?

2

כך הבין ר' יוסי ורבים מן המפרשים מתקופת הראשונים ,כולל הרמב"ם .נראה כי לדבריהם יש ביסוס בכתוב.
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שר י ְִמל ְֹך עֲ לֵ יהֶ ם:
אֲ ׁ ֶ
)שמואל א פרק ח(

מהאמור בספר שמואל )להלן" :משפט המלך"( ,עולה יחס שלילי אשר קשה לפרשו לשתי פנים .ה"מלך" אותו
ביקשו העם לא מצא חן בעיני ה' ושמואל ,ועל אף מינויו הסופי של שאול ,ההתנגדות ברורה .והרי דברים אלה
עומדים לכאורה בסתירה לאמור בספר דברים המצווה על מינוי מלך?! לשם נתינת מענה על סתירה זו ,אשר
תהווה בסיס אף להמשך המאמר ,נקדים הקדמה קצרה אך חשובה.
ההסברים לסתירה זו יהוו מוקד ביחס לשאלת האידיאל והדיעבד בשלטון האנושי .היו ראשונים אשר הסיקו
מסתירה זו כי המלכת מלך היא בגדר מצווה ,בעוד אחרים סברו כי הדבר אסור מעיקרו.3
ניתן לומר כי קיימת מוסכמה בין הפרשנים כי מלכויות ישראל מאז היפרדן ממלכות יהודה ,אינן משקפות את
האידיאל .כמו כן ניתן לקבוע כי אילו הייתה מלכות אנושית אידיאלית היא נראתה בבית דוד ,ואולי אף ניתן לשים
את האצבע על ימי הזוהר של שלמה .4תקופת האופוריה מעוררת את שאלתנו ביתר שאת  -האם הצטיירה מלכות
אנושית אשר משקפת את האידיאל המוחלט ,או שמא המפלה העתידית של שלטון זה מעידה על החיסרון שבה?
האם השלטון בימי שלמה הציג את האידיאל או את הטוב שבדיעבד? ואם נאמר כי היה בו מן הדיעבדיות -האם
יש בכך הכרח לכל שלטון אנושי?

דעות רבותינו התנאים
שאלת השאלות לא פסחה על רבותינו התנאים .מדבריהם קשה להסיק את טעם קביעותיהם ,אך ניתן לשים לב
למספר מחלוקות המובאות בסוגיתנו ,שתהווינה בהמשך מוקדים להבנת טעם המצווה או לחילופין טעם האיסור:

(1

האם השלטון מהווה אידיאל או לא? ואם כן  -מה מקומו בסדר העדיפויות החברתי?

(2

מהו מרחב תפקודו של המלך – האם כל האמור בפרשת המלך ,מלך מותר בו ,או שמא הוא נאמר

בגדר איום בלבד?

(3

כיצד ניתן ליישב את הסתירה שהובאה למעלה ,בין המצווה בתורה לאמור בספר שמואל?

הספרי ,דברים פיסקא קנו ,מעלה את המחלוקת המפורסמת:

3

כמובן אנו סבורים כי סוגייתנו היא אחת הסוגיות בהם רבותינו השתמשו באקטיביזם הפרשני הנתון בידיהם .כלומר,
הפרשנויות אותן נפגוש אינן דווקא באות לשקף את ההבנה הפשוטה ביותר בפסוקים ,אלא משקפות את תפיסת עולמם של
חכמים אשר נוצרה משנים רבות של שקיעה ועיון בתורה עמוקה ורחבה.

4

הרב קוק במאמרו החשוב "למהלך האידיאות בישראל" ,הסביר כי אף בתקופת הזוהר של ימי שלמה החברה הישראלית לקתה
בחסר .הוא מסביר כי השלטון ענק המימדים של שלמה נכשל בהחדרת האידיאות אל הפרטים והותירה אותם במישור הכללי.
חסרון זה הוא שהוביל להתפוררות הסופית של החברה ,ולמפלת השלטון.
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5

ואמרת אשימה עלי מלך ,רבי נהוריי אומר הרי זה דבר גניי לישראל שנאמר כי לא אותך מאסו כי אותי
מאסו ממלוך עליהם
אמר רבי יהודה והלא מצוה מן התורה לשאול להם מלך שנאמר שום תשים עליך מלך ,למה נענשו בימי
שמואל לפי שהקדימו על ידם.
ככל הגוים אשר סביבותי ,רבי נהוריי אומר לא בקשו להם מלך אלא להעבידם עבודה זרה שנאמר +שם
/ש"א /ח כ +והיינו גם אנחנו ככל הגוים ושפטנו מלכנו ויצא לפנינו ונלחם את מלחמתינו.

דברי התנאים הסוברים כי מינוי המלך היא מצווה מובאים בתוספתא לסנהדרין )ד ,ה(:
ר' יוסי אומ' כל האמור בפרשת המלך מותר בה.
ר' יהודה אומר לא נאמרה פרשה זו אלא בשביל לאיים עליהם שנ' שום תשים עליך מלך וכן היה ר' יהודה
אומר שלש מצוות נצטוו ישראל בביאתן לארץ נצטוו למנות להן מלך ולבנות להן בית הבחירה ולהכרית
זרעו של עמלק אם כן למה נענשו בימי שמואל אלא לפי שהקדימו עליהן.
ר' נהוראי אומר לא נאמרה פרשה זו אלא מפני התרעומות שנ' ואמרת אשימה עלי מלך.
ר' אלעזר בר' יוסי אומר זקנים שאלו כהלכה שנ' תנה לנו מלך לשפטינו אבל עמי הארץ חזרו וקילקלו שנ'
והיינו גם אנחנו ככל הגוים ושפטנו מלכינו ויצ' לפ' ונלחם וגומ':

וכן הובא בבבלי בסנהדרין )כ-(:
אמר רב יהודה אמר שמואל :כל האמור בפרשת מלך  -מלך מותר בו .רב אמר :לא נאמרה פרשה זו אלא
לאיים עליהם ,שנאמר שום תשים עליך מלך  -שתהא אימתו עליך.
כתנאי ,רבי יוסי אומר :כל האמור בפרשת מלך  -מלך מותר בו ,רבי יהודה אומר :לא נאמרה פרשה זו
אלא כדי לאיים עליהם ,שנאמר שום תשים עליך מלך  -שתהא אימתו עליך .וכן היה רבי יהודה אומר:
שלש מצות נצטוו ישראל בכניסתן לארץ :להעמיד להם מלך ,ולהכרית זרעו של עמלק ,ולבנות להם בית
הבחירה .רבי נהוראי אומר :לא נאמרה פרשה זו אלא כנגד תרעומתן ,שנאמר +דברים י"ז +ואמרת אשימה
עלי מלך וגו' .תניא ,רבי אליעזר אומר :זקנים שבדור  -כהוגן שאלו ,שנאמר +שמואל א' ח' +תנה לנו מלך
לשפטנו ,אבל עמי הארץ שבהן קלקלו ,שנאמר +שמואל א' ח' +והיינו גם אנחנו ככל הגוים ושפטנו מלכנו
ויצא לפנינו .תניא ,רבי יוסי אומר :שלש מצות נצטוו ישראל בכניסתן לארץ :להעמיד להם מלך ,ולהכרית
זרעו של עמלק ,ולבנות להם בית הבחירה ,ואיני יודע איזה מהן תחילה ,כשהוא אומר +שמות י"ז +כי יד על
כס יה מלחמה לה' בעמלק ,הוי אומר :להעמיד להם מלך תחילה ,ואין כסא אלא מלך ,שנאמר +דברי
הימים א' כ"ט +וישב שלמה על כסא ה' למלך.

בשלב זה נאגד את טענותיהן של שלושת התנאים המרכזיים לחטיבה אחת ומאוחדת:

5

הוא ר' נהוראי דלקמן .בגירסאות מסויימות בחלק מהמקורות שהובאו כאן נכתב במקום ר' נהוראי  -ר' נחמיה ,אך על בסיס
הגמ' בשבת קמז :האומרת "לא רבי נהוראי שמו אלא רבי נחמיה שמו" ,ע"פ המגיהים ולמען הנוחות כתבנו ר' נהוראי.
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(1

ר' יוסי  -מונה את מצוות מינוי המלך כמצווה הראשונה בכניסת ישראל לארץ .אמנם ר' יוסי אינו

נותן מענה לסתירה העולה מספר שמואל ,אך ר"א בנו מסביר כי מתחילה ישראל לא חטאו בבקשת הזקנים
למלך ,אלא שעמי הארצות חזרו וקלקלו בבקשת "והיינו גם אנחנו" .כמו כן ר' יוסי סובר כי כל האמור
בפרשת המלך מלך מותר בו ,אך אינו רואה כאן כל ציווי מפורש על יראת המלך.
(2

ר' יהודה  -מונה את מצוות מינוי המלך כאחת משלוש המצוות שנצטוו ישראל בכניסתן לארץ,

ומסביר כי החטא בימי שמואל היה בכך "שהקדימו על ידן" .הוא סובר שכל האמור בפרשת המלך בספר
שמואל לא נאמר "אלא לאיים עליהם" .מכאן ניתן לקבוע כי מחד קיים עיקרון לפיו יש לירא מפני המלך,6
ומאידך אין למלך סמכויות ממשיות רבות.7
(3

ר' נהוראי -לשיטת ר' נהוראי "לא נאמרה פרשה זו )פרשת המלך בדברים( אלא מפני תרעומתן" -

האמור בתורה נאמר ביחס למציאות דיעבדית של בקשת מלך "ככל הגוים אשר סביבותי" ,ועל כן אין בכך
מצווה כלל .לדבריו ,חטאם של עם ישראל בספר שמואל ,היה בכך ש"לא ביקשו להם מלך אלא להעבידם
עבודת כוכבים" .אמירה זו נשמעת תמוהה – איפה הוזכר בכתוב שישראל ביקשו לעבוד עבודה זרה?! אלא
נראה שר' נהוראי מזהה סכנה חמורה בשלטון של מלך – סכנה המזוהה אצלו כעבודה זרה .כיצד? נראה
שתפיסתו היא שעצם שלטון אדם על עם ישראל עלולה להיתפס כתחליף לשלטון הקב"ה .סכנה זו כנראה
מצטיירת על רקע הדגשתו את מילות הפסוק "מלך ככל הגוים" .מלכים בימי התורה נתפסו כאלים )כמו
שמוכר לנו מפרעה( – סכנה שמועצמת עקב הסמכויות והיראה שמוענקות למלך.
לא לגמרי ברור האם לשיטת ר' נהוראי הבעיה היא דווקא בשלטון מלוכני )של יחיד( או שמא יש פסול בשלטון
חברתי בכלל .אמנם ר' נהוראי אינו מתייחס במפורש למחלוקת ביחס לסמכויות המלך )האם מלך מותר בנאמר
בפרשתו או לא( ,אך ניתן לשער שהוא סובר שמלך אסור בפרשה והיא לא נאמרה אלא כדי לאיים עליהן במובן של
לגרום להם לא לרצות מלך כלל – שהרי אם כל השלטון הוא בדיעבד – עדיף לצמצם כמה שניתן את סמכויותיו
)ובכך להקטין את הסיכוי לסיכון הע"ז(.8
אמנם רבותינו התנאים והאמוראים טענו לכאן ולכאן ביחס לשאלת מצוות מינוי מלך ,אך קשה ללמוד מדבריהם
על טעם המצווה .על כן נעיין בדברי רבותינו הראשונים למען בירור שאלה זו .לאחר עיון בדבריהם ננסה להבין
בבירור מעמיק את סברתם של רבותינו מימי המשנה והתלמוד.

6

אמנם ניתן לפרש 'אלא כדי לאיים עליהן' – כדי שיפחדו ולא ירצו מלך ,אך נראה שר"י סובר שמטרת הציווי שם היא להוסיף
אימה מפני המלך כהמשך דבריו 'שום תשים עליך מלך – שתהא אימתו עליך'.

7

אמירות אלו על ר' יהודה אינן פשוטות כלל .זאת משום דברי ר' יהודה בריש פרק שני בסנהדרין ,מהם נראה כי הוא מקל ביחס
לכבוד המלך בעניין יבום וחליצה .לכאורה האמור שם סותר את דעת ר' יהודה כאן ,לפיו יש מצווה לירא מפני המלך .דברים
אלה יבוארו בהמשך המאמר ביתר פירוט.

8

אמנם אין זה מוכרח :ייתכן שאם כבר הולכים על שלטון מלוכני – אז עד הסוף.
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הרמב"ם
הרמב"ם בהלכות מלכים פוסק ככל הנראה כשיטת ר' יוסי ור' יהודה:
"שלש מצות נצטוו ישראל בשעת כניסתן לארץ ,למנות להם מלך שנאמר שום תשים עליך מלך ,ולהכרית
זרעו של עמלק שנאמר תמחה את זכר עמלק ,ולבנות בית הבחירה שנאמר לשכנו תדרשו ובאת שמה".

הרמב"ם ממשיך וטוען כי מצוות מינוי המלך היא המצוה הראשונה בה נצטוו ישראל בכניסתם לארץ ,כדברי ר'
יוסי:
"מינוי מלך קודם למלחמת עמלק ,שנאמר אותי שלח ה' למשחך למלך עתה לך והכיתה את עמלק,
והכרתת זרע עמלק קודמת לבנין הבית ,שנאמר ויהי כי ישב המלך בביתו וה' הניח לו מסביב מכל אויביו
ויאמר המלך אל נתן הנביא אנכי יושב בבית ארזים וגו'"

לגבי ההסבר לחטאם של עם ישראל בימי שמואל ,הרמב"ם מציע אפשרות שלא מצינו בקרב רבותינו האמוראים:
"מאחר שהקמת מלך מצוה למה לא רצה הקב"ה כששאלו מלך משמואל ,לפי ששאלו בתרעומת ,ולא
שאלו לקיים המצוה אלא מפני שקצו בשמואל הנביא ,שנאמר כי לא אותך מאסו כי אותי מאסו וגו'".

הרמב"ם מציע הסבר התואם את פשט הכתוב לפיו עם ישראל חטאו במאיסת ה' וביקשו מלך ארצי כתחליף.
מדברי הרמב"ם מתבאר כי קיימת מצוות מינוי מלך ,וכי היא מקדימה את המצוות אחרות בראשית הישוב בארץ,
אך לא ניתן לקבוע מאומה מכאן ביחס לשאלה  -מדוע התורה מצווה על כך?
במורה נבוכים ,חלק שני פרק מ' הרמב"ם נותן טעם למצוות מינוי המלך:
כבר התבאר תכלית הביאור כי האדם מדיני בטבע ,ושטבעו שיהיה מתקבץ ,ואינו כשאר ב"ח אשר אין לו
הכרח להתקבץ ,ולרוב ההרכבה בזה המין מפני שהוא המורכב האחרון כמו שידעת ,היה ההבדל רב בין
אישיו ,עד שאפשר שלא תמצא שני אנשים מסכימים במין ממיני המדות ,כמו שלא תראה צורותיהם
הנראות שוות ,ועלת זה התחלף המזג )ובתרגום שוורץ' :הסיבה לכך היא השוני במזגים'( ויתחלפו החמרים,
ויתחלפו גם כן המקרים הנמשכים אחר הצורה  ...אבל ההתחלפות בין אישי כל מין מתקרב ,מלבד האדם
שאתה תמצא שני אישים ממנו כאלו הם משני מינים בכל מדה ...ומפני שטבעו נותן שיהיה בין אישיו זה
החלוף וטבעו ,צריך אל הקיבוץ צורך הכרחי ,א"א בשום פנים שישלם קבוצו אלא במנהיג בהכרח ,ישער
פעולותיהם וימלא המחסר וימעיט מן המרבה ,ויחוק פעולות ומדות יעשום כלם על חק אחד תמיד ,עד

שיעלם ההתחלפות הטבעי ברוב ההסכמה ההנחיית ויסודר הקבוץ.
מדבריו נראה כי השלטון נועד לאחד את בני המקום באמצעות חוקים היוצרים נורמות חברתיות בסיסיות.
הרמב"ם ,בדומה לאריסטו ,מסביר שסיבת הדבר היא היות האדם חברתי מטבעו .בניגוד לתפיסה ההובסיאנית,9
הרמב"ם ראה אידיאל בסידור חברתי לא מפני הרוע השורר באנושות .על כן בבואו לבאר את מטרות המצווה,

9

תומס הובס ) (1679 - 1588הוגה דעות ופילוסוף פוליטי אשר התפרסם בעיקר בזכות ספרו "לויתן" העוסק בשלטון וסמכות.
הובס הציג את ההיסטוריה האנושית כהיסטוריה של מאבק סביב השרדות וצבירת כח .עפ"י הובס ,מצבו הטבעי של האדם הוא
מלחמת כל –בכל .משום כך הוא גרס שהאדם רע מטבעו ותוקפני כלפי החברה) .וראה להלן בשיטת הר"ן(.

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

89
מקום השלטון האנושי במימוש החזון האלוקי | משה ג'ייקובס

הרמב"ם אינו מסתפק במנהיג אשר יסדר את החיים המדיניים ,ויעמיד בראש סדר עדיפויותיו את ה"הישרדות"
הבסיסית של תושביו .הוא דורש שלטון אשר יביא לידי ביטוי את החברתיות והפנימיות הטמונים באנושות,
והעמדתם בראש סדר העדיפויות:
ואמנם ארצה להודיעך ההנהגות אשר יאמר בהם שהם נבואיות ,כי יש מהם נבואיות אמתיות ר"ל א-
להיות ,ויש מהם נימוסיות ,ומהם שיאמר אומרם שהוא אמרם מלבו ,ולקחם מזולתו ,כי כשתמצא תורה
שכל כונתה וכל כונת נותנה אשר שער פעולותיה אמנם הוא סדר המדינה וענינה ולהסיר העול והחמס
ממנה ,ולא יהיה בה הבטה בשום פנים לענינים עיוניים ,ולא השגה להשלים הכח הדברי ,ולא ירגיש בה על
היות הדעות בריאות או עלולות ,אבל הכוונה כלה סדר עניני בני אדם קצתם עם קצתם באי זה פנים שיהיה,
ושיגיע להם קצת הצלחה כפי דעת ראה אותו הראש ההוא ,דע כי התורה ההיא נימוסית מניחה ...
וכשתמצא תורה שכל הנהגותיה מעויינים במה שקדם מתקון הענינים הגופיים ובתקון האמונה ג"כ ,ותשים
כונתה לתת דעות אמתיות בשם ית' תחלה ובמלאכים ,והשתדל לחכם בני אדם ולהבינם ולהעירם עד
שידעו המציאות כלו על תכונת האמת ,תדע שזאת ההנהגה מאתו ית' ושהתורה ההיא אלהית...

תפיסה זו של הרמב"ם הרואה במלך האנושי אידיאל ,נצפתה לעיל בדברי שניים מרבותינו התנאים  -ר' יוסי ור'
יהודה .בניסיון לברר ממי מהם ינק הרמב"ם את משנתו ביחס לפוליטיקה ,נעיין בשאלה השניה בה התעסקו
רבותינו התנאים  -כמה כוח ניתן בידי המלך? האם נעניק למלך כוח רב כך שיתאפשר לו להירתם למצוקות
החינוכיות של העם באמצעות הקצאת משאבים ,או שמא נדרוש ממנו לצבור כוח רחב ולעורר אצל ההמון
השראה כך שהתיקון החינוכי יתבצע מצד העם )לדוגמא  -ינאם נאומים כריזמטיים המספרים על חשיבותם של
המורים בחברה ובכך ידרבן את ההמון לכך(?
בביאור החילוק בין ר' יוסי לבין ר' יהודה ניזכר במחלוקת הקיימת ביניהם ביחס לכוח הנתון בידי השליט:
ר' יוסי אומר כל האמור בפרשת המלך מותר בה.
ר' יהודה אומר לא נאמרה פרשה זו אלא בשביל לאיים עליהם שנ' שום תשים עליך מלך.

לא ברור מדברי ר' יהודה האם המלך רשאי לנהוג כפי האמור בספר שמואל .ניתן ללמוד מדבריו לשני הכיוונים -
מחד ניתן לסבור כי כוונתו באומרו "לא נאמרה פרשה זו אלא בשביל לאיים עליהם" ,היא שהעם ימנעו מהמלכת
מלך עקב האיום המוטל עליהם .לפי הסבר זה ,לאחר חטא העם האיום נהפך למציאות ,וכל האמור בפרשת המלך
מלך מותר בו .ביאור זה אינו מתיישב עם דעתו של ר' יהודה במחלוקת הראשונה בו הוא רואה במינוי המלך
מצווה ,דבר הנוגד את הדיעבדיות המוחלטת הנראת בהסבר זה .הילכך נראה לפרשו באופן אחר :ר' יהודה סובר כי
כל האמור בפרשת המלך ,מלך אסור בו ,וכל האמור שם נאמר בגדר איום בלבד .מטרת האיום לא נועד בכדי למנוע
מהעם את המלכת המלך ,אלא בכדי לגרום לעם לירא מפניו :בבוא שמואל להגדיר את דמות המלך – עליו להכניס
בצורה משמעותית את הצד הזה במלך כדי שייראו מפניו .מכאן נראה כי ר' יהודה ראה מצווה במינוי המלך ואף
מצווה על העם לירא מפניו .לעומת זאת ,הוא סובר כי אין להעניק למלך כוח רב וכי כל האמור בפרשת המלך -
מלך אסור בו.
בניגוד לר' יהודה ,ר' יוסי סובר כי למלך כוח רב ,כפי האמור בספר שמואל .הוא רשאי לקחת את בנות אזרחיו
לשפחות ,ואת בניהם לשאיבת מים וכריתת עצים .כמו כן הוא רשאי לגבות מיסים ,ולגייס למילואים .המלך אותו
מצייר ר' יוסי הוא שליט אשר משיג את יעדיו באמצעות הכוח הכפייתי הנתון בידו .לא די בכך שר' יוסי רואה
במינוי המלך מצווה ,אלא שהוא מעניק כוח רב בידו.
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נראה כי הללו חלקו באופן בו על השלטון להשיג את יעדיו .האם על המלך להיות מנהיג מעורר השראה או שליט
בירוקרטי? המנהיג מעורר ההשראה ,מעורר בקרב אנשיו תשוקה לפעול מעצמם ,ומהווה עבורם מקור השראה.
למלך זה ,אותו מתאר ר' יהודה אין כוח רב בידיו כלל ועיקר .הפך הוא הדבר ,כל מעייניו מופנים לכך שלא יהיה
צורך בחוק קבוע לסידור העניינים בין אנשים ,וכי העולם יתקדם באמצעות רצונם הטוב של הפרטים .על כן ר'
יהודה רואה משמעות רבה ביראה מפני המלך ,דבר המאפשר את עיצוב דמותו של המנהיג למקור השראה לעם
וכדוגמה מופתית של השלמות .10לעומתו ר' יוסי רואה במלך פקיד בכיר המשיג את יעדיו באמצעות חוקים טכניים.
השליט הבירוקרטי זקוק לכוח רב בכדי לממש את חזונו  -כח אותו מעניקה לו התורה ,כך לדברי ר' יוסי.
בביאור פסיקתו של הרמב"ם נראה כי הוא פוסק כר' יוסי .בהלכותיו ,הרמב"ם פוסק כי כל האמור בפרשת המלך,
מלך מותר בו ,ואף מפרט לאורך הפרק את סמכויותיו הרבות:
רשות יש למלך ליתן מס על העם לצרכיו או לצורך המלחמות ,וקוצב לו מכס ואסור להבריח מן המכס,
שיש לו לגזור שכל מי שיגנוב המכס ילקח ממונו או יהרג שנאמר ואתם תהיו לו לעבדים ,ולהלן הוא אומר
יהיו לך למס ועבדוך ,מכאן שנותן מס וקוצב מכס ודיניו בכל אלו הדברים וכיוצא בהן דין ,שכל האמור
בפרשת מלך מלך זוכה בו :ושולח בכל גבול ישראל ולוקח מן העם הגבורים ואנשי חיל ועושה מהן חיל
למרכבתו ובפרשיו ומעמיד מהן עומדים לפניו ,ומעמיד מהן אנשים לרוץ לפניו ,שנאמר ושם לו במרכבתו
ופרשיו ורצו לפני מרכבתו ,ולוקח מן היפים שבהם להיות שמשים ועומדים לפניו שנאמר ואת בחוריכם
הטובים יקח ועשה למלאכתו...
)הלכות מלכים פרק ד(

בסוף הפרק הרמב"ם מזכיר כי כל הכוח האמור לעיל נועד לשם השגת יעדיו של המלך:
ובכל יהיו מעשיו לשם שמים ,ותהיה מגמתו ומחשבתו להרים דת האמת ,ולמלאות העולם צדק ,ולשבור
זרוע הרשעים ולהלחם מלחמות ה' ,שאין ממליכין מלך תחלה אלא לעשות משפט ומלחמות ,שנאמר
ושפטנו מלכנו ויצא לפנינו ונלחם את מלחמותינו.

מכאן ניתן להסיק כי סמכויותיו הרבות של המלך המובאות בפרק ,משמשות ככלי חיוני אשר באמצעותם יממש
את מטרותיו.
כאן אנו פוגשים את החזון הבירוקרטי-חינוכי של הרמב"ם ע"פ ר' יוסי .המשימות המוטלות על השלטון הינן
מהותיות ומשקפות חזון יותר מקיף מאשר סידור החיים המדיניים .הרמב"ם חזה שלטון השואף לחינוך הולם לכל
אזרח ולא רק דאגה חיצונית למחייתו הממשית .על אף החשיבות הרבה אותה ראה הרמב"ם במניעת גניבות
ורציחות ,11הוא סבר כי אין לשלטון לזנוח את הרמת דת האמת .הוא סבר כי הדרך הטובה ביותר לממש את חזונו

 10דברים אלה יזכו להרחבה בפרק העוסק בביאור שיטתו של ר' יהודה.
11

כלומר "סידורים מדיניים" .ישנו חילוק ברמב"ם אותו הצענו בחבורה בין סמכויות המלך הנובעות מ'דינא דמלכותא דינא' לבין
אלה הנובעות מ'משפט המלך' :בעוד הראשון תקף בכל מלך ומדבר רק על הרובד של הסידורים המדיניים ,בחינת 'אלמלא
מוראה של מלכות איש את רעהו חיים בלעו' ,משפט המלך מדבר במלך ישראל האידיאלי – לו תפקיד גבוה הרבה יותר מלדאוג
לסידורים המדיניים כפי שכותב הרמב"ם במורה שהובא כאן .וראיה לדבר :המושג 'דין המלך דין הוא' הובא ברמב"ם רק
בהלכות גזילה ולא בהלכות מלכים לעומת משפט המלך המובא בהלכות מלכים .ועוד רמז יש פה :ההלכות העוסקות במלך
ישראל הובאו בחדא מחתא עם הלכות המלך המשיח – הוא המלך האידיאלי ,וכלדקמן )י.ג(.
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הוא באמצעות שלטון בירוקרטי ,המחייב את האזרחים באופן קפדני ודורש מהם דרישות ברורות .הרמב"ם כנראה
סבר כי בעת ניסיון להקים מוסד חינוכי לא די בכוח שכנוע שסופו להעלות חרס בידו ,אלא שיש לגבות מיסים
בכוח בהתאם לצורך ויכולת הציבור .הוא סבר כי צבא המבוסס על התנדבותם של התושבים ודאי לא יניב פירות,
ועל כן הציע שלטון אשר יכפה על הגיוס.
הרמב"ם מסביר כי החזון המתואר הוא אשר יבוא לידי ביטוי בבוא המשיח במלכות בית דוד .האוטופיה אותה
מתאר הרמב"ם מצטיירת בצבעים הנתפסים לעינינו ומוכרים לעולמנו .על כן נראה לומר כי המבדיל המהותי בין
מצבנו זה עתה למצב האידיאלי ,טמון בפעולותינו כחברה ולא באופן בו אנו מעצבים אותה היררכית.12
המלך המשיח עתיד לעמוד ולהחזיר מלכות דוד ליושנה לממשלה הראשונה ,ובונה המקדש ומקבץ נדחי
ישראל ,וחוזרין כל המשפטים בימיו כשהיו מקודם ,מקריבין קרבנות ,ועושין שמטין ויובלות ככל מצותה
האמורה בתורה.
)רמב"ם הלכות מלכים פרק יא(

רבינו ניסים
בדומה לרמב"ם אף רבינו ניסים גירונדי סבר כי קיימת מצווה במינוי מלך ,אך בניגוד לו סבר כי טעם המצווה הוא
משום הפגם המהותי אשר באדם מעצם היותו יצור אנוש .הוא סבר כי ,לולא שלטון אנושי ,החברה לא תשרוד
ואיש את אחיו בלעו.

ידוע הוא כי המין האנושי צריך לשופט שישפוט בין פרטיו ,שאם לא כן איש את רעהו חיים בלעו ,ויהיה
העולם נשחת .וכל אומה צריכה לזה ישוב מדיני ,עד שאמר החכם שכת הלסטים הסכימו ביניהם היושר.
וישראל צריכין זה כיתר האומות) .דרשות הר"ן הדרוש האחד עשר(

תפיסתו ההובסיאנית 13של הר"ן ,לפיה היות "יצר לב האדם רע מנעוריו" ,רואה את המציאות בפניה הכעורות.
ההיסטוריה האנושית מלמדת אותנו על רעתם של אנשים בכל מצבי החיים ,ולשם כך נצרך השלטון החברתי -
בכדי להגבילם .אמנם הר"ן רואה במינוי המלך מצווה ,אך היא נובעת מהמציאות הדיעבדית-טבעית של האנושות.
הר"ן ,כפי שעתיד היה לטעון הובס ,תמך בשלטון מונרכי )שלטון יחיד( ,בטענה כי הוא המאפשר סידור חיים
תקניים בקלות יתרה ,ופחות שם דגש על היושר והצדק שבמינוי.
אי לכך ,בבואו לבאר את מטרות המלך ,הר"ן סבור כי עליו לסדר את החיים המדיניים בלבד .בניגוד לרשות
השיפוטית אשר תפקידה היא להרים את דת האמת ,על השלטון מוטלת האחריות לסידור החיים המדיניים

12

אמנם עדיין קיים פער משמעותי בין חזונו למציאותנו ,בפרט אם הרמב"ם תופס שהשלטון חייב להיות מלוכני )ודומה שכך הוא
תופס(.

13

על אף הטענה הצודקת לפיה ,הובס עלה על המפה הפילוסופית מאות שנים לאחר הר"ן ,נראה כי משנתם המשותפת קרויה על
שם הובס.
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הבסיסיים .הר"ן מחלק חלוקה ברורה בין הרשות השופטת לזו המבצעת  -הרשות השיפוטית היא הרשות הדתית
העוסקת בפנים המהותיות של החברה .עליהן מוטלת האחריות להגדיר את האמת ,ולהוביל את החינוך והמשפט
לכך .הרשות השלטונית ,לעומת זאת ,עוסקת בתפעול החברה וסידור ענייניה ודיה .אמנם הר"ן מודה כי
בסיטואציות בהן אין לתורה קביעה ,המלך קובע אף בענייני משפט ,אך נראה כי טעם הדבר הוא הצורך במענה
כלשהו ,אף כאשר הוא לא הולם את המשפט .על כן הכלל לפיו המלך רשאי לקבוע בענייני משפט במצבים חריגים,
אינו מלמד אותנו על רוממותו של המלכות אלה על הבעיה העולה מן המשפט.
והשם יתברך ייחד כל אחד מהענינים האלו לכת מיוחדת ,וצוה שיתמנו השופטים לשפוט המשפט הצודק
האמיתי ,והוא אמרו ושפטו את העם משפט צדק ,כלומר בא לבאר השופטים האלה לאיזה דבר יתמנו,
ובמה כוחם גדול .ואמר שתכלית מינויים הוא כדי לשפוט את העם במשפט צדק אמיתי בעצמו ,ואין יכלתם
עובר ביותר מזה .ומפני שהסידור המדיני לא ישלם בזה לבדו ,השלים האל תיקונו במצות המלך.

וכן נראה מהמשך דבריו:
ונמצא שמינוי השופטים היה לשפוט משפטי התורה בלבד ,שהם צודקים בעצמם ,כמו שאמר ושפטו את
העם משפט צדק ,ומינוי המלך היה להשלים תיקון סדר המדיני ,וכל מה שהיה מצטרך לצורך השעה.

דבריו של הר"ן כאן הם בהיפוך מוחלט לדברי הרמב"ם הרואה בתפקיד המלך ,נטילת אחריות על הבחינות
המהותיות יותר של השלטון.
מסברתו של הר"ן מבואר חטאם של עם ישראל בבקשם מלך בימי שמואל .הבקשה למלך היא בקשה לגיטימית ואף
ימה
חיונית ,אך לפי אשר הסברנו לעיל ,אסור לבעל תפקיד השלטוני להתערב בתחום השיפוטי .העם דורשיםׂ ִ " -ש ָ
ּלָ ּנו מֶ לֶ ְך ְל ָׁש ְפטֵ ּנו" ,ובכך מבקשים כי המלך יעסוק בעיניינים המהותיים-חינוכיים ולא רק בסידור החיים המדיניים

לצורך השרדות בסיסית .וכך מבאר הר"ן:
אבל על דעתי הוא כך ,שהם רצו שעיקר המשפט במה שבין אדם לחבירו יהיה נמשך מצד המלכות ,והוא
אומרו )ש"א ח ד  -ה( ויתקבצו כל זקני ישראל ויבואו אל שמואל הרמתה ויאמרו אליו הנה אתה זקנת ובניך
לא הלכו בדרכיך עתה שימה לנו מלך לשפטנו ככל הגוים ,ופירושו אצלי הוא כך ,שהם ראו שמה שצריך
לסידור המדיני ,יהיה מתוקן כשימשך מצד המלכות ,משימשך מצד השופט ,ולכן אמרו הנה זקנת ולא תוכל
לשפוט עוד ,ובניך אינם ראוים שיחול בנו השפע האלהי על ידיהם ,כי אינם הולכים בדרכיך ,ולכן ראוי
שיהיה לנו מלך ,ושיהיה משפטנו על פיו ,והוא אמרם שימה לנו מלך לשפטנו ככל הגוים.

מהאמור לעיל נראה כי הר"ן מחדש חידוש עצום לפיו מחויבות המלך לתורה היא חלקית ,ומכח סמכותו הוא רשאי
לנהוג בניגוד להלכה לשם תיקון החיים המדיניים בהתאם לערכי התורה:
לא תהיה כונתו לעבור על דברי תורה כלל ,ולא לפרוק מעליו עול יראת שמים בשום צד ,אבל תהיה כונתו
לשמור את כל דברי התורה הזאת ,ואת החוקים האלה לעשותם .שבכל מה שיוסיף או יגרע ,יכוין כדי
שחוקי התורה ,יהיו יותר נשמרים .כאשר נאמר על דרך משל ,כשיהיה הורג ]רוצח[ נפש בלא עדים
והתראה ,לא תהיה כונתו להראות ממשלתו לעם שהוא שליט על זה ,אבל יכוין בעשותו זה ,כדי שמצות
לא תרצח תתקיים יותר ,ולא יפרצו עליה.

בביאור אופן השגת יעדים שלטוניים ,הר"ן נוקט כתפיסה המקובלת ,לפיה הבירוקרטיה היא הדרך המועילה
והמצליחה ביותר להשגת יעדים שלטוניים.
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אבל אם לא יענש העובר כי אם על זה הדרך ,יפסד הסידור המדיני לגמרי ,שיתרבו שופכי דמים ולא יגורו
מן העונש ,ולכן צוה השם יתברך לצורך ישובו של עולם במינוי המלך

דברים אלה מתיישבים היטב עם תפיסת העם ביחס לעצם יעדי השלטון .כאמור ,הר"ן מייחס חשיבות לתוצר
הסופי של המלכות וכל מאמציו מופנים כלפי ההוצאה לפועל .לדעת הר"ן אין זו מטרת המלך לחנך את העם כי
אסור לרצוח ,אלא למנוע את הרצח בפועל .הילכך מובנת הציפייה לשלטון בירוקרטי ,הכופה מציאות זו על
האזרחים .נראה כי הר"ן סבר כי זו הדרך היעילה ביותר להשגת היעדים של השלטון ועל כן דרש אותה .בניגוד
לרמב"ם אשר העניק משמעות לאופן השגת היעדים ,14ובחר בשלטון הבירוקרטי כאידיאל מהותי ,הר"ן דורש
שלטון בירוקרטי מצד הפרקטיות של הדבר.
שיטתו של הר"ן אשר בעיקרה ממעיטה בעליונותו של המלך מתוארת היטב בסברה כי על המלך לשרת את העם
ולא על העם לשרת את המלך .דברים אלה נראים מפורשות מדבריו-
נמצא שאין המלכות דבק עם המלך ,אבל הוא תואר נוסף עליו לצורך תיקון הכלל ,ולכן אין למלך שיראה
עצמו מושל ושליט ,אבל כעבד אליהם לצורך תיקונם

לסיכום דבריו נראה כי הר"ן תמך בשלטון בירוקרטי-שטחי )כלומר הפועל בשטח( אשר נועד למנוע נזקים בין
אנשים ותיקון החיים המדיניים הנצרכים .אין עליו לעסוק בתיקון חינוכי מהותי של החברה ,כדברי הרמב"ם ,אלה
לאפשר הישרדות .העיסוק החינוכי-שיפוטי נתון בידי השופטים ,אשר מציגים את דעת התורה.

ר' יהודה

15

עד כה עיינו בדברי הראשונים וכן נשוב לעשות בהמשך המאמר ,אך כאן נסוג בכמה דורות ונעיין בדברי ר' יהודה
התנא.
כפי שראינו למעלה ר' יהודה סובר כי קיימת מצווה למנות מלך ,אך למלך זה אין זכויות רבות לפעול וכל האמור
בפרשת המלך מלך אסור בו .דברים אלה נלמדים מקביעתו הדורשת פרשנות לפיה "לא נאמרה פרשה זו אלא
בשביל לאיים עליהם" .הסברנו מכאן כי ככל הנראה ר' יהודה רואה חשיבות בעיקרון יראת המלך מעצם רוממותו.
הסבר זה בדברי ר' יהודה אינו פשוט .זאת משום דבריו השונים בריש פרק שני בסנהדרין ,שם הוא מקל בכבוד
המלך בעת חליצה ויבום ,דבר הסותר את עיקרון היראה אותה ציינו לעיל:
המלך לא דן ולא דנין אותו לא מעיד ולא מעידין אותו לא חולץ ולא חולצין לאשתו לא מיבם ולא מיבמין
לאשתו .רבי יהודה אומר אם רצה לחלוץ או ליבם זכור לטוב .אמרו לו אין שומעין לו.

14
15

זאת נלמד מכך שלדעת הרמב"ם השלטון בא לשרת מטרה מהותית.
ההוכחות המובאות לטיעון המרכזי המופיע בפרק זה אינן מוחלטות ,ועל אף זאת בחרתי להציג את האמור כפרשנות אפשרית
לדבריו.
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ואין נושאין אלמנתו .רבי יהודה אומר נושא המלך אלמנתו של מלך שכן מצינו בדוד שנשא אלמנתו של
שאול שנאמר )שמואל ב'( ואתנה לך את בית אדוניך ואת נשי אדוניך בחיקך:

ממקור זה עולה כי קיימים מצבים בהם אין המלך נוהג כבוד בעצמו .א"כ עלינו לשאול – באילו מצבים נוהגים
כבוד במלך ובאילו לא ? מה מבדיל בין המקרים בהם ננהג כבוד במלך לבין אלה שהוא לא ינהג כבוד בעצמו?
לשם מענה על שאלה זו נבאר את תפקידו של המלך ודרך השגת יעדיו .כאמור ,ר' יהודה סבור כי מינוי המלך היא
מצווה ,אך לא מעניק למלך זכויות רבות כלל ועיקר .ניתן להסביר זאת בכך שטוען כי אין למלך תפקיד משמעותי
ועל כן אינו מצריך זכויות רבות .הסבר זה אינו מתיישב על הדעת משום שוודאי יש למלך תפקיד המשפיע על
נתיניו .על כן נראה לבאר כי אופן השגת יעדיו של המלך אינם באמצעות זכויותיו הכפייתיים אלא על ידי כלים
המעוררים את השראת ההמון .דבר זה בא לידי ביטוי בעיקרון המחייב את יראת המלך -בניגוד לפקיד הזוטר,
המסדר את החיים המדיניים באופן הפרקטי ומעשי ביותר ,מנהיג מרומם המעורר את השראת נתיניו ,גורם להם
לפעול למען התיקון החברתי מכוח עצמם.
ביארנו כי על העם לירא מהמלך ,יראת כבוד ,בכדי שיעורר בקרבם השראה .על כן מובן מדוע כבוד המלך בטל בפני
מצווה או מעשים טובים אחרים .תנאי בסיסי במנהיג מעורר השראה הוא בכך שישמש דוגמא אישית ויקיים ביתר
שאת את המצוות העומדות לנגד עיניו )חליצה ויבום הן מצוות אותם צוונו ה' אלוקינו ,וע"י נשיאת אלמנת המלך,
הוא גומל עמה חסד רב( .דבר זה מכניס את המנהיג לקונפליקט תמידי הדורש ממנו לאזן בין רוממותו לבין
ארציותו ,בין כבודו לבין היותו דוגמא אישית.
מהאמור לעיל עולה כי ר' יהודה חזה מנהיג אשר יעורר אצל נתיניו השראה ללא כפייה כלל ועיקר .על כן הוא
סובר כי אין למלך סמכויות ממשפט המלך ,וראה חשיבות לשלב בין יראת המלך לבין הדוגמא האישית אותו הוא
מביא.
מכאן נקבע כי ,בעיני ר' יהודה השלטון החברתי הוא דבר חיובי בעיקרו ,אך כאשר שלטון זה מסיר את האחריות
המוטלת על העם ומעביר אותו לידי אדם אחד ,אין בכך אלא דבר מגונה .נראה שר' יהודה דורש כי בתפקיד המלך
ישב מנהיג אשר יוביל את העם לפעול מעצמו בלי להסתמך על שלטון בירוקרטי .ר' יהודה חזה כי בעת רצון
להקמת מוסד חינוכי ,רפואי או כל מוסד אחר ,החברה תחפש תרומות כספיות מתוך עצמה ולא תחפשם בחצר
השלטון .הוא חלם על היום בו האדם אשר לו שכן עני ,ירגיש מחויבות עצמית לטפל במצוקותיו ,ולא להפנותם
לרשויות.
16

נראה כי סברתו היא זו אשר הובילה רבים מן הפילוסופים הפוליטיים לדרישת השיטה הקפיטליסטית בניהול
הכלכלה המדיני ,וכן התנגדות למונרכיה .הללו סברו כי שלטון המחזיק בכח רב יוביל להתפוררות החברה .זאת
משתי סיבות מרכזיות :הראשונה ,ריכוז כח בידי יחיד עלול ליצור עריצות ודיקטטורה .לעומת זאת כאשר אין
לשלטון כח רב אין ביכולתה לקבוע בעצמה את סדר העדיפויות המדיני ובכך להשחית החברה ללא ביקורת
עצמית .שנית ,העברת האחריות מידי החברה תמוטט את המכנים המשותפים המאפשרים את קיומה .טענה זו
מבוססת על ההנחה כי מכנים משותפים בין הפרטים הם היוצרים את החברה וכי בלעדיהם לא יתאפשר קיומה.

16

ביניהם נמנים אלקסיס דה-טוקוויל ,פילוסוף ומדינאי מצרפת של המאה ה ,18-אשר חיבר את הספר החשוב "הדמוקרטיה
באמריקה" ופרדריך הייאק ,פילוסוף וכלכלן של המאה ה ,20-ומחבר הספר רב ההשפעה "הדרך לשעבוד".
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נסביר זאת באמצעות הדוגמא אותה הצגנו :כאשר אני מגלה כי שכני נמצא בחובות גדולים ,ואין לו די הון בכדי
להאכיל את ילדיו ,שתי אפשרויות עומדות לנגדי -הראשונה ,לפנות לשלטונות ולמשרדי הרווחה ,שיספקו לו את
צרכיו הבסיסיים .קיים חיסרון באפשרות זו -חוץ מאי הוודאות כי הוא יקבל את אשר זקוק לו ,וזמן ההמתנה
הארוך עד תום ההליכים הבירוקרטיים ,אני ,השכן ,לא יצרתי קשר עם שכני כלל ועיקר .זאת בניגוד לאפשרות
השניה ,לפיה ארגיש מחויבות אישית לעזור לו במצוקתו ,ועל כן אלך אליו הביתה ואציע לו את עזרתי .בכך
החברה נהפכת לתלויה בעצמה והמכנים המשותפים הולכים וגדלים.
ר' יהודה הכיר ביסוד המכנים המשותפים ,כיסוד המפתח לחברה מחוסנת .יתכן ובכך הוא ראה את חטאם של
ישראל בעת בקשת מלך .העם טרם היו מוכנים לבקש מלך אשר יסדר את פעולותיהם וינהיג אותם למימוש עצמי
יעיל ,ובכל זאת דרשו פקיד בירוקרטי אשר יאפשר להם להתנער מאחריות דורם .העם מחפשים את המלך העונה
על הקרטריון של" -ויצא לפנינו ונלחם את מלחמתנו" ,ולא המנהיג נטול הסמכויות המתואר בתורה .17בכך אנו
פוגשים את הרעיון כי "הקדימו על ידן" -הללו ביקשו מלך לפני שהיו מוכנים לכך ,וממילא ביקשו מלך מהסוג הלא
נכון.

דון יצחק אברבנאל
ר' יצחק אברבנאל ) (1508-1437היה לדמות רבנית אשר התנסתה רבות בענייני השלטון .בראשית היה הממונה
על הכספים בממלכת פורטוגל ,אך עקב חשד כי נטל חלק במרידה של האצילים נגד המלך ,נמלט לספרד ).(1483
בהגיעו לספרד עלה אף שם לתפקיד רם בשירותם של פרדיננד ואיזבלה .לאחר גירוש ספרד האברבנאל נמלט
לנאפולי ומשם לונציה ,בהם המשיך לעשות חיל הן בענייני הכלכלה הפרטיים והן בדברים הנוגעים למדינה .נסיונו
הרב של האברבנאל מעניק תוקף ייחודי לדבריו.18
בביאור שיטתו הייחודית של דון יצחק אברבנאל ,נעיין בכתביו במספר רבדים  -מהאידיאלי ועד לדיעבדי .לאורך
כתביו ניתן לצפות במגמה ברורה ,בה הוא מתנגד לשלטון האנושי ככלל .לא די בכך שאינו קורא את האמור בתורה
כמצווה אלא הוא רואה בו מציאות פגומה המתארת את קריאתם הבזויה של העם בימי שמואל ,כדברי ר' נהוראי.
הוא סובר כי המלכות האידיאלית היא מלכות אלוקית-ישירה ,כך שכל התערבות אנושית מהווה חטא שאין לו
מקום בעולם אוטופי:
שאין ראוי שאדם גשמי יקרא מלך הכבוד כי אם האל יתברך ...המה )=המלכים( היו במורדי אור ,המה
בישראל הסבו את לבם אחורנית.
)פירוש האברבנאל לספר תהילים כד ,ו(

17

אחד ההבדלים המהותיים בין המלך המתואר בתורה לבין המלך המתואר בספר שמואל הוא בסמכויות הנתונים בידיהם .למ"ד
כי כל האמור בפרשת המלך בספר שמואל ,מגדיר את סמכויות המלך -נראה כי המלך בעל סמכויות רבות .זאת בניגוד לעולה
מהכתוב בספר דברים ,שם אין זכר לסמכויות שכאלה.

18

להרחבה על דמותו של האברבנאל ניתן לעיין ב"דת ומדינה במחשבת ישראל" -פרופ' אביעזר רביצקי ,וכן בספרו של אפרים
שמואלי"-דון יצחק אברבנאל וגירוש ספרד".
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אמנם ניתן למצוא הסתייגות בדבריו ,המעניקה לגיטימציה לשלטון אנושי ,אך יש להסביר זאת כתיאור המציאות
הדיעבדית:
הנה התבאר ששאלת המלך לא הייתה נכללת במצוות לא תעשה אבל היה דבר הרשות ,והיה עם זה דבר
מזיק מאוד ועצה רעה לשואלים אותו ללא הכרח.

)פירוש

האברבנאל לספר שמואל א ,יב,יט(

כנגד זה נראה כי האברבנאל הפנים כי קיים צורך להציב אלטרנטיבה להיררכיה השלטונית ,בהתאם למציאות
העולמית .על אף התנגדותו לשלטון האנושי-חברתי הוא לא נותר עיוור לנוכח המציאות ,והציע צורה שלטונית
רפובליקנית המגבילה את כוח השלטון כך שלא יהיה בכוחו לגרום נזק ממשי להמון ,ואף יאפשר סידור חברתי:
לפי שאינו מן הבטל שיהיו בעם מנהיגים רבים מתקבצים ומתאחדים ומסכימים בעצה אחת ועל פיהם תהיה
ההנהגה והמשפט ,למה לא יהיו הנהגותיהם זמניות משנה לשנה או פחות או יותר? ובהגיע תור שופטים
ושוטרים אחרים יקומו תחתיהם ויראו אם הראשונים פשעו באמונתם ואשר ירשיעון אלקים ישלם את כל
אשר הרשיע לעשות ולמה לא יהיה יכולתם מוגבל ומסודר כפי התורות והמשפטים? הדין נותן שיחיד ורבים
הלכה כרבים ,ושיותר קרוב הוא שיפשע ויחטא האדם היחידי במלכות )אם לסיכלותו ואם מפני תאותו או
כעסו כמו שאמר משלי טז יד חמת מלך מלאכי מות( משיחטאו אנשים רבים בהוסדם יחד עליו ,כי עם היות
שאחד מהם יחטא חבריו ימחו בידו ובהיותם עתידים לת את הדין אחרי ימים מעטים יהיה מורא בשר ודם
עליהם ופחדו אל ה' ואל טובו ואל עונש השופטים הבאים אחריהם אשר יענשו אותם ותגלה דעתם בקהל.

גדלותו של האברבנאל באה לידי ביטוי בהיותו שאפתן וחוזה למרוחק מהמציאות מחד ,ומאידך מכיר במציאות
העולמית כפי שהיא ,ובסכנות באנרכיזם בדורו.
כאמור בהצבת האידיאל האברבנאל התנתק מהשלטון האנושי ועבר לשלטון תיאוקרטי באופן אבסולוטי )דהיינו
שלטון של הא-ל לבדו( .בביאור טעם דבריו ,ההגות העומדת מאחורי סברתו מציגה ניתוח גאוני ,עד כדי מעורר
השראה .האברבנאל ראה במושג "מלך" תפקיד עליון המרומם את המוכתר .כאמור ,כאשר תפקיד זה נתון בידי
האדם הוא עלול לשגות או לחטוא בחטא האינטרסנטיות ,על -אף מאגרי המידע ותובנת העולם הנתונים בידו .על
כן אנו מצריכים חלוקה בין רשויות אשר בכוחם להגביל ולהשלים זה את זה .אמנם הצעה זו פותרת חלק
מהבעיות העומדות לנגד עיננו אך אין בכוחה למנוע שגיאות רבות משמעות .לעומת זאת כאשר התפקיד המרומם,
נתון בידי אדון העולמים ,אין חשש לטעויות ,מעצם היותו מגדיר האמת .כך מתאפשרת מלכות הנתונה בידי
אלוקים אשר לעולם לא שוגה וניהול המציאות תהיה מושלמת.
אולם נראה כי האברבנאל אינו מסתפק בטעם העמוק אך הפרקטי אשר הבאנו לעיל ,וקיימת סברה נוספת לדבריו.
כאשר נתבונן במקום השלטון בחיים הציבוריים נשים לב כי עליו לבחור את מטרותיו בקפדנות יתירה ,תוך
התחשבות ביתרונות ובחסרונות שבכל רעיון ושאיפה .כמו כן עליו לשקול את דרך פעולתו ,למען השגת יעדיו.
כחלק מהטבע האנושי לא מתאפשר לשלטון החברתי לנצל את משאבי העולם ,ועליו לצמצם את יעדיו שמא "יפלו
בין הכיסאות" .חסרון אנושי זה ,לעיתים בא לידי ביטוי בצדדים הפרקטיים של המציאות ,אך מרבים לעכב אותנו
מעצם היותנו יצורי אנוש .הבה נדגים :בעת קבלת משימה לאומית ,כל ממשלה אשר עיניה בראשה ,מבינה את
החשיבות במיקוד ההמון .בדומה להמון ,כן הפרטים מתקשים להסעיר את נפשם בכל מצוקה ומטבעם נאלצים
להתמקד במספר תחומי עיסוק עיקריים .כך נראה כי בעת מלחמה ההתעסקות השלטונית תמצא בטקטיקה
המלחמתית ולא במאבק למען איכות הסביבה ,על אף החשיבות המוסכמת לכך .לא די בכך שהשלטון לא יעסוק
כלל ועיקר בנושאים חשובים אחרים ,אלא שבעת אשר יתפנו אליהם ,וודאי יתקלו בהתנגדות מוחצת עקב נטישת
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הזירה "הדחופה ביותר" .השקעת מאמצים ותקציבים אסטרונומיים בטיפוח גנים ובניית גשרים ,בחברות רבות
מעוררים סערה לא קטנה בכל הזירות החברתיות ושלטוניות .אין בהתנגדות זו התנגדות לפיתוח החיצוני של
העיר ,אלא התנגדות לקיצוץ אשר עשוי לפגוע בתחומי החינוך ,הבריאות והרווחה.
לא די בכך ,אלא שעל האנושות להתפשר אף באופן השגת המטרות :השאלה אשר הסעירה כל הוגה פוליטי ביחס
בין הבירוקרטיה לבין הוספת השראה ,מעולם לא מצאה לה מנוח .לרוב ,אין זאת משום ההתנגדות העקרונית של
התומכים בבירוקרטיה לכל שיטת שלטון ,אלא התובנה העמוקה כי אין ביכולתו של יצור אנוש לשמש בשני
תפקידים בו זמנית .כאמור ,מנהיג כריזמטי ממעט להשתמש בכוחו השלטוני באופן ישיר ומקדיש את מרצו
בהפעלת תושביו .הוא מעורר אצל ההמון השראה ומנסה ליצור חברה בה ההמון פועלים ללא כפייה .לעומתו
השליט הבירוקרטי ,מסדר את העניינים המדיניים והחברתיים באמצעות הכוח הנתון בידו .שתי דמויות אלו בלתי
אפשריות ביצור האנושי ,וגם כאשר באות בעירבוביה ,אינן אלא מגבילות אחת את רעותה .
האברנאל באוטופיה השלטונית שלו חולם חלום ואף חוזה חזון ,הנמנע מקביעת סדר עדיפויות .הוא מתאר שלטון
תיאוקרטי .הוד רוממותו של הקב"ה מתאפיין ביכולתו להתעסק בכל מצוקות העולם ללא צורך בקביעת סדר
עדיפויות .הוא פועל הן במישור של תיקון החיים המדיניים ,והן ברבדים הפנימיים ומהותיים בשורש נשמת העם.
אופן פעולתו בא לידי ביטוי הן כשליט הבירוקרטי ,בעל הסמכויות ,והן כמנהיג מעורר ההשראה בהיותו מעניק
יעוד ומשמעות להמון וגורם להם לפעול מכוח עצמם .עיקרון זה הוא בר תפיסה כאשר מעיינים ברוחב מצוותיו,
תפקידיו ,ונגיעותיו בכל תחומי החיים בכל המישורים.
חזון זה של האברבנאל בעולם המודרני נתפס כ"פסה" .הדור בו אנו חיים ,על אף הטוב הרב שבו ,נדמה כי מהסס
לחלום חלומות "לא מציאותיים" .באמונתנו בביאת המשיח אנו פותחים את הפתח המאפשר את התגדלות
השאיפה ,וסופה להביאנו אליו.

במקום סיכום
פגשנו מגוון דעות המשקפות את מקום השלטון החברתי במימוש החזון התורני .עברנו דרך הר"ן המאמין בשלטון
הבירוקרטי-שטחי ובכך מעניק למלך תפקיד יחסית שולי ,דרך החזון הרמב"מי לשליט בירוקרטי-חינוכי הפותח את
עולם הרוח בפני אזרחיו ,נסגנו בכמה דורות בכדי לינוק ממשנתו ,מעוררת ההשראה ,של ר' יהודה ,וסיימנו
באוטופיה התאוקרטית-כוללנית ,המאפשרת התעסקות בכל תחומי השלטון ב"חדא מחתא".
חזונות רבותינו ,יהיו אלה אשר יתוו לנו את הדרך לצעידה הגדולה קדימה הן בעיון הפילוסופי והרעיוני והן
במימוש האוטופיה בפועל .הסברות לכל שיטה רבות ועמוקות .מתוך תקווה ואמונה ,כי נדע לדרוש את סוג
השלטון המתאים לסוג הדור וכי נצליח לממש באמצעותו ,או שלא באמצעותו ,את רצון מלך מלכי המלכים.
נעלה ונצליח.
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דינא דמלכותא דינא
סמכויות שלטון דיעבדי
אורן לובוצקי

חקירה במקור הסמכות הניתנת לשלטון גוי תוך זיקה לסמכות שלטון יהודי שאיננו הולך בדרך התורה ובירור
שיטת הרמב"ם בסמכויות המלך באופן כללי.
במסגרת החבור'ה בהלכות מדינה עסקנו במקור תוקף מלכותו של מלך או שלטון מכל סוג שהוא .דין בסיסי ויסודי
בהלכות אלה הוא 'דינא דמלכותא דינא' המשמש בסיס ליחס אל השלטון ולציות לדינים אשר הוא מחוקק .בנוסף
לדיון זה ,הוספתי לדון בשיטתו הכללית של הרמב"ם בנוגע לסמכויות שלטון באשר הוא ,בין בשלטון דיעבד ובין
בשלטון לכתחילה .אני סבור כי יש לתת להלכות אלה מקום מרכזי יותר בלימודינו בהתחשב בעובדה שקיים
שלטון יהודי בארץ ישראל ועלינו לברר מה יחסנו אליו ואל פעולותיו .אציג מקצת הדברים שלמדנו יחד ומקצת
שהוספתי כפי ראות עיני בתקווה שיקלעו הדברים לאמיתה של תורה ומתוכם נוכל לברר את סמכות השלטון.

חלק ראשון :מקור הסמכות לשלטון גוי
במספר מקומות בגמרא מכריע שמואל שחוקי המלכות קבילים וחובה לציית להם מהטעם ש"דין המלכות דין
הוא" .הבעיה מתחילה בכך ששמואל אינו מציין את המקור לדין זה .שמואל אף אינו מבאר מדוע חייב העם לציית
לו  -על אף שדין זה ,לכאורה ,איננו דין מדיני תורתנו הקדושה אלא מקור חיצוני לחיוב שהרי מלכות כזו איננה
לכתחילה .במהלך הדורות התחבטו ראשונים ואחרונים רבים בסוגיא זו וממילא במידת תוקפה ההלכתי -האם דין
זה חל רק על דברים שקשורים למלכות ולתפקידה )ומתוך דיון זה ניתן לצאת לבירור מה תפקידה של המלכות( או
גם על עניינים שבין אדם לחבירו? האם חל רק בגלות או שיש לדין זה תוקף גם בשלטון זר בארצנו? האם דין זה
חל רק על מלכות זרה או אף במלכות ושלטון ישראלי? ועוד.
נברר מה מקור הדין תחילה ומתוך כך נלבן שיטות מסוימות לגבי היקפו ההלכתי .מתוך כך ננסה אף לברר את
חלות דין זה בימינו.

 .1משפט המלך
מינוי המלך 1אמנם נלמד מן התורה )דברים יז( אך משפט המלוכה נלמד מן הנביא )שמואל א',פרק ח ,פסוקים יא-
יז(:

 1בלי להיכנס למחלוקת האם מינוי מלך הוא מצווה או רשות ]וראו מאמרו של משה ג'ייקובס בשלישון זה[.
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צו ִל ְפנֵי
שר י ְִמל ְֹך עֲ לֵ יכֶ ם ֶאת ְ ּבנֵיכֶ ם י ִָּקח וְ ָׂשם לוֹ ְ ּבמֶ ְר ּ ַכ ְב ּתוֹ ּ ְ
"}יא{ ַויֹּאמֶ ר זֶה י ְִהיֶה ִמ ְ ׁש ּפַ ט הַ ּמֶ לֶ ְך אֲ ׁ ֶ
ובפָ ָר ָׁשיו וְ ָר ּ
וכלֵ י
ישוֹ וְ ִל ְקצֹר ְק ִצירוֹ וְ לַ עֲ ׂשוֹ ת ְ ּכלֵ י ִמ ְלחַ ְמ ּתוֹ ּ ְ
מֶ ְר ּ ַכ ְב ּתוֹ } :יב{ וְ לָ ׂש ּום לוֹ ָׂש ֵרי אֲ לָ ִפים וְ ָׂש ֵרי ח ֲִמ ּ ִ ׁשים וְ לַ ֲחר ֹׁש ח ֲִר ׁ
ֵיתיכֶ ם הַ ּטוֹ ִבים
ולאֹפוֹ ת} :יד{ וְ ֶאת ְ ׂשדוֹ ֵתיכֶ ם וְ ֶאת ּ ַכ ְרמֵ יכֶ ם וְ ז ֵ
ולטַ ָּבחוֹ ת ּ ְ
ִר ְכ ּבוֹ } :יג{ וְ ֶאת ְ ּבנוֹ ֵתיכֶ ם י ִָּקח ְל ַר ָּקחוֹ ת ּ ְ
י ִָּקח וְ נ ַָתן לַ עֲ בָ ָדיו} :טו{ וְ ז ְַר ֵעיכֶ ם וְ כַ ְרמֵ יכֶ ם י ְַע ׂשֹר וְ נ ַָתן ְלסָ ִריסָ יו וְ לַ עֲ בָ ָדיו} :טז{ וְ ֶאת ַע ְב ֵדיכֶ ם וְ ֶאת ִ ׁש ְפחוֹ ֵתיכֶ ם וְ ֶאת
יו לוֹ לַ עֲ בָ ִדים".
חוריכֶ ם הַ ּטוֹ ִבים וְ ֶאת חֲמוֹ ֵריכֶ ם י ִָּקח וְ ָע ָׂשה ִל ְמלַ ְ
ּ ַב ּ ֵ
אכ ּתוֹ } :יז{ צֹאנְ כֶ ם י ְַע ׂשֹר וְ ַא ּ ֶתם ִּת ְה ּ

דעת שמואל האמורא לגבי פסוקים אלו היא ש"כל האמור בפרשת מלך -מלך מותר בו" )סנהדרין כ .2(:כלומר ,מותר
למלך לבצע באופן מעשי את כל האמור לעיל בפסוקים של פרשת המלך .ניתן לעשות קישור מיידי בין שיטה זו של
שמואל לשיטתו ש"דינא דמלכותא דינא" )להלן ,דד"ד( .אמירתו שדד"ד היא הרחבה של אמירתו לגבי משפט המלך
והוא מודיע שלא זו בלבד שמלך ישראל יכול לעשות את כל האמור בפרשת המלך אלא אף מלך נוכרי רשאי לבצע
את כל המעשים המוזכרים .ראשונים ואחרונים רבים אכן ראו את הדומה בין שתי אמירותיו של שמואל וביצעו
את הקישור המתבקש .נביא מספר דוגמאות:
הרמב"ן בחידושיו לבבא בתרא )נה (.כותב:
"ודייקא מדקאמר דד"ד אלמא דיני דידיע לכולהו מלכי ואף במלכי ישראל הקדושים דיני המלך ידועין כמו
שכתוב בקבלה על ידי שמואל הנביא ואמרו רבותינו כל האמור בפרשת מלך -מלך מותר בו".

כך נראה גם מדברי המאירי )ב"ק קיג-.קיג (:והמהר"ץ חיות) 3נדרים כח .(.את דבריהם ניתן להסביר בכך שיש הגיון
בדין זה כמו שיש הגיון במשפט המלך ,ואין חובה לומר שסברו שהם מושתתים אחד על השני .לעומתם ,בדברי
הקרית ספר) 4על הלכות גזילה ואבידה פרק ה( הדבר מודגש באופן ברור שדד"ד נבע ממשפט המלך בספר שמואל,
וכך הוא כותב:
"וגבאי המלך שמטבעו יוצא שגובין דבר שהוא חוקק לכל ,אינו גזל ,דדינא דמלכותא דינא כדילפינן
מקראי דמשפט המלוכה כדנילף בהלכות מלכים בס"ד ואפילו מלך גוי".

מוכח מדבריו שהטעם לנתינת כוח וסמכות שלטונית למלך גוי נובע ממשפט המלוכה בספר שמואל ללא הבדל בין
מלך מ"מלכי ישראל הקדושים" 5לבין מלך גוי.
אם אכן מסתמך דד"ד על משפט המלך ,נצטרך לומר שלא כולם יסכימו עמו כיוון שבגמרא מובאת גם דעת רב
החולק על שמואל ש"כל האמור בפרשת המלך -מלך מותר בו" ואומר ש"מלך אסור בו" .אפשר להציע שלפי
השיטות שסוברות שדד"ד נובע ממשפט המלך ,יחלוק רב גם על דין זה של דד"ד ולא יקבל אותו .ייתכן ודבר זה לא
היה משנה לנו כ"כ להלכה כיוון שידוע לנו הכלל ש"הלכה כשמואל בדיני" ,הבעיה נוצרת מכך שראשונים

 2ראה שם תוס' ד"ה "מלך" שמקשה על שיטה זו ועונה מספר תירוצים מעניינים.
 3ר' צבי הירש ב"ר מאיר חיות .נולד ונפטר בברודי ,פולין .תקנ"ה ) -(1795תרט"ז ).(1856
 4פירוש על הרמב"ם להמבי"ט ,ר' משה ב"ר יוסף דיטראני .נולד בסלוניקי שביוון ונפטר בצפת ,רס"ה ) -(1505ש"מ ).(1580
 5כלשון הרמב"ן המצוטט לעיל.
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מסויימים 6פוסקים בגמרא בסנהדרין כדעת רב ,ואם כן ,לא נוכל לפסוק להלכה את הסוגיות בהם מכריע שמואל
שדד"ד.7
לכן ,ניאלץ למצוא טעמים שונים לדין של דד"ד ,שבהם יודה אף מי שפוסק כרב בפרשת המלך ,שהרי דין זה נפסק
להלכה ויווצר מצב של תרתי דסתרי בפסיקתם להלכה .מחד ,הם פוסקים כי מלך אסור במשפט המלך ומאידך,
מסכימים לדין המלכות -דבר שלא ייתכן אם הם מושתתים על אותה סיבה.

 .2קבלת בני המדינה
הרשב"ם בב"ב )נד (:נותן טעם אחר שמבוסס על הגיון ושכל אנושי לחיוב לציית לדין המלכות .רצונם של בני
הממלכה להעניק את המלכות לאדם מסויים הוא קבלת מרותו עליהם באופן מוחלט וממילא יש בו נתינת תוקף
חוקי לציות לדיני המלכות .וכך הוא כותב:
"כל מסים וארנוניות ומנהגות של משפטי מלכים שרגילים להנהיג במלכותם דינא הוא שכל בני המלכות
מקבלים עליהם מרצונם חוקי המלך ומשפטיו והלכך דין גמור הוא ואין למחזיק בממון חבירו ע"פ חוק המלך
הנהוג בעיר משום גזל".

גם השו"ע בפסקיו )חו"מ שסט ,ב( כותב:
"וכן כל כיוצא בו שדין המלך דין הוא ,והוא שיהא מטבעו יוצא באותם ארצות שהרי הסכימו עליו בני אותה
הארץ ...שאם לא כן הרי הוא כגזלן בעל זרוע".

8

מדבריו עולה ,ששימוש במטבע שטבע המלך מלמד אותנו על קבלה של מלכות המלך ותיקוניו למדינה ,ומתוקף כך
יש לו הזכות גם לגזור גזירות ולצפות מהעם לקיים אותן.
ייתכן אף להרחיב ולומר שהסכמת העם לקבל את המלך עליהם מקנה לו יותר מאשר זכות לחוקק חוקים ממוניים
אלא אף להעניש את המורד במלכות .דוגמא לכך ניתן לראות בדברי המרדכי )ב"ב ח( שמתיר לבני עיר להעניש את
העובר על חוקיהם כיוון ששיעבדו את עצמם מתוך שנהנים מהסכם שיש ביניהם .זוהי אמירה הגיונית בהחלט
לחייב אדם משום ששיעבד עצמו לחוק מסויים וכל שכן שהדבר הגיוני לומר זאת במלכות ,עליה נאמר "אלמלא

מוראה )של המלכות( איש את רעהו חיים בלעו" )אבות ג ,ב(.
מתרומת הדשן )שם( נראה הדבר מודגש אף יותר כאשר הוא אומר:
"דחזינן דכל המושלים רגילים בפשיטות בזה שהם תדירים לקבוע בקשות ולהטיל אנגריות ,אדעתא דהכי
קובעים דירה תחתיהם ומקבלים עלינו עולם ומשאם והוו כולהו מעתה דד"ד"

6

כך כתב הנמוקי יוסף בנדרים )דף י .בדפי הרי"ף(" :ומלכי ישראל אין דנין דין אלא על פי התורה דקיי"ל בסנהדרין כל הכתוב
בפרשת המלך בספר שמואל מלך אסור בו ולא אמרה תורה אלא ליראם ולבהלם שלא ישאלו להם מלך".

 7וראה "דברי תלמוד" לרב אליהו קפלן ,עמ' קעא.
 8אמנם גם הרמב"ם בהלכות גזילה ואבידה כותב כך ,אך נעסוק בשיטתו בנפרד בהמשך.
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בני אותה המלכות קובעים בה את מושבם על דעת כן שיצטרכו לציית לחוקי המלכות גם אם לא הסכימו על
החוק מראש והוא איננו קבוע .בדברי הרשב"ם היה נראה לומר שזהו ציות לחוקים הקיימים ואותם אנו מקבלים,
אך מוסיף לנו בעל תרומת הדשן שבני המלכות מקבלים עליהם אף חוקים חדשים שיחוקק המלך בעתיד.

9

 .3תיקון המדינה
טעם זה אמנם לא מצוי בחזית הטעמים המובאים לדין דד"ד ואכן לא מופיע בראשונים לגבי מלך גוי ,אך החת"ם
סופר כותב אותו במפורש .הוא מסתמך על תשובה של הרשב"א )מובא בבית יוסף חו"מ ,סימן ב(:
"וכתב הרשב"א בתשובה )ח"ג סי' שצג( רואה אני שאם העדים נאמנים אצל הברורים רשאים הם לקנוס
ממון או לענוש עונש הגוף כפי אשר יראה להם וזה מקיום העולם שאם אתם מעמידים הכל על הדינים
הקצובים בתורה ושלא לעשות אלא במה שענשה תורה בחבלות וכיוצא בהם נמצא העולם חרב שהיינו
צריכים עדים והתראה וכמו שאמרו ז"ל )ב"מ ל (:לא חרבה ירושלים אלא על שהעמידו דיניהם על דין תורה
וכל שכן בחוצה לארץ שאין דנין דיני קנסות ונמצאו קלי דעת פורצין גדרו של עולם ונמצא העולם שמם"

אם נבין שתפקידה העיקרי של המדינה והמלכות הוא דאגה לרווחתם ולשלומם של תושביה ,הרי פשוט הדבר
שיוכפפו התושבים לצווי המלך כדי שיוכל להגן עליהם ולשמרם .טעם זה דומה מעט לטעם של הסכמת בני
המדינה ,אך הוא לא דורש הסכמה שלהם בפועל ואף לא מעשה המעיד על כך שהם מקבלים את מלכות המלך
עליהם )למשל ,שימוש במטבעותיו( ,אלא זהו דין הגיוני בלא קשר לתושבים עצמם .הבעיה הגדולה בהסבר זה הוא
שאמירתו של הרשב"א נאמרה רק על מלכות ישראל ואולי הדין יהיה שונה במלכות מלך גוי .אמנם זה היה יכול
לספק אותנו אף אם יהיה נכון הדבר רק לגבי מלך ישראל ,אך דבר זה לא יסתדר עם גמרות מפורשות המדברות על
דד"ד במובן של מלכי הגויים .נראה כי החת"ם סופר )שו"ת חתם סופר חלק ה }חושן משפט{ סימן מד( מרחיב וטוען
שחיוב דד"ד חל גם על מלכות הגויים מהטעם של תיקון המדינה על ידי חוקיו:
"והנה הא דפשיטא לשמואל דינא דמלכותא דינא נ"ל שרשו בנוי אהא דשמואל שבועות ל"ה ע"ב ומאתים
לנוטרים את פריו ע"ש דלאו דוקא קטלא אלא לרבותא נקיט אפי' אי צריך למקטל כגון למלחמותיו כמ"ש
תוס' שם כיון דצורך נטירת הכרם הוא היינו תיקון המדינה שפיר דמי כש"כ ממונם אפי' בשעת שלום לצורך
הנהגה שפיר דמי"

כך הוא מוכיח מגמרא מפורשת בשבועות )לה (:שמותר למלך לחוקק חוקים על מנת לתקן את המלכות .אמנם
הפסוק ממנו מובאת הראיה הוא משיר השירים ומדבר על שלמה המלך ,אך החת"ס קושר אותו לדד"ד בכל אופן
)ואולי בגלל ששמואל הוא זה שמביא את המימרא בנושא( .גם המהר"ץ חיות מעיר על הגמרא שם" :וע"כ מדינא

דמלכותא נגע בה" על דברי שמואל ,אך ניתן לומר שהוא סובר זאת מדין הסכמת בני המדינה.10

9

כמובן ,בכפוף להגדרות הלכתיות מסויימות .למשל ,דינים שנועדו לתיקון הממלכה ,חוקי מלוכה רגילים והגיוניים ,דיני ממונות
בלבד ועוד דברים המובאים בדברי הפוסקים.

10

למרות שמפירושו למסכת נדרים כח .נראה שסובר שדד"ד הוא מטעם משפט המלך .וצ"ע אם מתוקף כך יכולה המלכות להרוג
אף שישית מחייליה.
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 .4בעלות על הקרקע
הר"ן בנדרים )כח (.מביא מקור מעניין לדין ואומר:
"וכתבו בתוספות דדוקא במלכי עובדי כוכבים אמר דדינא דמלכותא דינא מפני שהארץ שלו ויכול לומר
להם אם לא תעשו מצותי אגרש אתכם מן הארץ אבל במלכי ישראל לא לפי שא"י כל ישראל שותפין
בה".

המלך הוא הבעלים החוקי על הקרקע ומתוקף בעלותו הוא יכול לקבוע את חוקי המקום .כדי להבין דעה זו בצורה
ברורה יותר יש להבין את התקופה בה חי הר"ן .בתקופה זו של ימי הביניים הייתה המלכות מושתתת על משטר
פיאודלי -כלומר ,בעלי קרקעות התאחדו בכדי להגן על עצמם מגנבים ושאר מרעין בישין ,בתוך כך העניק החלש
יותר )או בעל הקרקע המצומצמת יותר( את קרקעו לחזק ממנו ועבד למענו בתוך קרקעו בתמורה להגנה .היו אלה
יחסים של ווסל ) (vassalוסניור ) (seniorשבהיקף גדול יותר הפכו לפירמידת שלטון אשר בראשה עומד אדם
אחד שכל הקרקע שייכת לו באופן חוקי ושאר המתיישבים הם פועליו .במידה ולא יעשו התושבים את רצונו הוא
יכול לגרשם מן הקרקע ולנשל אותם מארצו .מתוקף סמכות זו ,יש לשמוע לדיניו.
נקודה מעניינת שמעלה הר"ן היא שדין זה לא יכול להתקיים בא"י כיוון שהארץ לא ניתנה לאדם אחד אלא כל
אחד מישראל שייך בה .לא ברור מה יאמר הר"ן על מלך ישראל בגולה ,או מלך גוי בישראל ,על אף שניתן להניח
שכוונתו לומר דין זה רק לגבי מלך גוי בארץ נכר )כיוון שהוא מדגיש מעט במנותק שבמלכי ישראל זה לא חל וכן
שבא"י לא ייתכן לומר דין זה(.
מעניין שגישה זו הפוכה לגמרי מהגישה שדד"ד יסודו במשפט המלך .לעומת המבינים שיסודו של דד"ד הוא
במשפט המלך הסוברים שדין זה חל על כל מלך ומלכות באשר הם ,הר"ן עומד ויוצר הפרדה :דד"ד לא כולל את כל
סוגי המלכות אלא רק מלך גוי בחו"ל.

 .5שבע מצוות בני נח
בפירושו למסכת גיטין )ט (:מבאר רש"י את הגמרא שטוענת ש"שטרות העולים בערכאות של עכו"ם אף על פי
שחותמיהם עכו"ם כשרים" ואומר:
"כשרין  -דדינא דמלכותא דינא ואע"פ שהנותן והמקבל ישראלים הם.
חוץ מגיטי נשים  -דלאו בני כריתות נינהו הואיל ולא שייכי בתורת גיטין וקידושין אבל על הדינין נצטוו בני
נח".

דברי רש"י נסמכים על דברי הגמרא על המשנה דף לאחר מכן )י:(:
"מתני' .כל השטרות העולים בערכאות של עובדי כוכבים ,אע"פ שחותמיהם עובדי כוכבים  -כשירים ,חוץ
מגיטי נשים ושחרורי עבדים; ר"ש אומר :אף אלו כשירין לא הוזכרו אלא בזמן שנעשו בהדיוט .גמ' .קא
פסיק ותני ,לא שנא מכר ל"ש מתנה; בשלמא מכר ,מכי יהיב זוזי קמייהו הוא דקנה ,ושטרא ראיה בעלמא
הוא ,דאי לא יהיב זוזי קמייהו ,לא הוו מרעי נפשייהו וכתבין ליה שטרא ,אלא מתנה במאי קא קני? לאו
בהאי שטרא ,והאי שטרא חספא בעלמא הוא! אמר שמואל :דינא דמלכותא דינא .ואב"א ,תני :חוץ מכגיטי
נשים".
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ניתן להאמין לחוקי עכו"ם ולסמוך על דיניהם מכיוון שגם הם מחוייבים בהקמת מערכת דינים ברורה .מכיוון
שנצטוו על כך נוכל לסמוך עליהם בדבר זה ולכן ניתן לומר שדד"ד.

11

בשיטתו הולך גם הר"י פורת )מלמד התלמידים פרשת נח(:
"וידוע כי בכל עם ועם דינין מוסכמין אם מפי איש שמתפאר שהוא שליח השם אם מפי מלך או מפי שופט
העם ההוא המצוה בזה היא לכל בן נח שיעשה כפי הדינין החקוק בעמו כי הדין הוא לישוב העולם .ורבותינו
ז"ל אמרו דינא דמלכותא דינא ובתוספתא נמצא מפורש כשם שמצוה על ישראל לישב בתי דינין בעיירות
שלהן כך מצוה על בני נח לישב בתי דינין בעיירות שלהן ולפיכך ראוי לכל חסיד שבאומות שיתנהג במשאו
ומתנו כפי הדינין המוסכמין בעמו".

מכיוון שדיניהם של עכו"ם צריכים להיות צודקים ויעילים ,יש לדיניהם חיוב אף על יהודי.
על שיטת רש"י מקשה אבן האזל )נזקי ממון פ"ח ה"ה( שתי קושיות:
 (1למה לא הביאה הגמרא )י (:את הטיעון של רש"י שניתן לקבל את השטרות משום שבני נח מצווים על
הדינים וטורחת להביא לנו אמירה צדדית שדד"ד?
 (2אם בני נח נצטוו על הדינים הרי שהם שייכים בשאר שטרות וגם בשטר מתנה ,ואם כן ,למה בכלל
טרחנו להביא את דברי שמואל שדד"ד כדי להוכיח ששטר מתנה כשר?
הוא עונה על כך שחיוב בני נח עצמו יוצר את דד"ד )חד טעמא ,האחד נובע מן השני( וממילא מתוך דד"ד יכול
המלך לקבוע תקנות לתיקון המדינה הרי ששתי השאלות נפתרות ודד"ד הוא מטעם חיוב בני נח .כלומר ,רש"י לא
מפרש שחיוב בני נח הוא סיבה להכשרת השטר אלא טעם לדד"ד שהוא הסיבה להכשרת השטר.

 .6כיבוש
הגמרא ביבמות )מו (.מציגה שאלה של רב פפא :האם כאשר פורעים חוב המוטל על תושב 12מאת המלך ובכך קונים
אותו לעבד ,נחשב דבר זה כשעבוד מוחלט שיזקק לגט שחרור? עונה הגמרא שדין המלך הוא שמי שלא ישלם את
המס ישתעבד לפורע עבורו ולכן זהו שעבוד גמור .על כך מעיר הרשב"א על אתר:
"דמוהרקינהו דהני בטפסאי דמלכא מנח -דעל דעת כן הן באים לדור בארצו וכאלו לקחם במלחמה שיש
לו בהן קנין גוף דכתיב וישב ממנו שבי וזה שמכרן לו גופן קנוי לו כעבדים עבריים שנמכרו לו ע"י גבאי
המלך וכי נפקי גיטא דחירותא הוא דצריכין".

11

אמנם ,הגמרא נותנת גם תירוץ אחר בו היא פוסלת כל דבר שהוא כגיטי נשים .מכאן לומד הרב אליהו קפלן כי רב חולק על
שמואל אף בדינא דמלכותא וסובר שלא מקבלים את דיניהם .ראה הערה  4לעיל.

 12רש"י מפרש שמדובר דווקא בגוי ,אך הרשב"א ,הריטב"א והנמוק"י מפרשים זאת אף על ישראל.

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

104
סמכויות שלטון דיעבדי | אורן לובוצקי

הרשב"א מסביר שאנשים מגיעים למדינה על דעת שהם יהיו עבדים למלך .המלך שולט במדינה ולמגיעים אליה יש
דין של שבויים שגופם קנוי למלך .מסביר על כך ה"דבר אברהם" 13שכיוון שאי אפשר לתבוע את המלך על כיבוש
זה אין לו גדר של שבאי )אדם המבצע שבי( גזלן ולכן כיבושו קונה וממילא כל הארצות הכבושות תחתיו חייבות
להשמע לחוקיו וגזרותיו .דין זה של כיבוש אינו מצריך כיבוש דווקא אלא אף אם המליכו עליהם בני המדינה את
המלך יש לו דין של כובש ,מכיוון ש"על דעת כן הם באים" כדברי הרשב"א.
אין זה דומה לטעם של בעלות על הקרקע שהוצג לעיל ,כיוון שכאן יש מידת שיתוף דעת של התושבים בכך שהם
מצויים במקום וישיבתם מוכיחה על הסכמתם .בניגוד לשיטת הר"ן בה אין הסכמה חלקית כלל ,ולא מדין עבדות
אלא רק מיראה שיגרשו אותם.
לעומת זאת ,טעם זה גם שונה מקבלת בני המדינה כיוון שאינו מצריך הסכמה מעשית אלא רק חוסר התנגדות,
כלומר אין צורך במעשה חיובי )מטבעו יוצא( אלא בחוסר המצאות של שלילת סמכות המלך .על אף שיש דמיון רב
בין שני הטעמים ,החילוק הוא בין הסכמה אקטיבית להסכמה פסיבית ועל כן יש לראותם כשני טעמים שונים.

 .7הפקר בי"ד הפקר
מקור הדין של הפקר בי"ד הפקר מובא בגמרא בגיטין )לו:(:
דאמר ר' יצחק :מנין שהפקר ב"ד היה הפקר? שנאמ' :וכל אשר לא יבוא לשלשת הימים כעצת השרים
והזקנים יחרם כל רכושו והוא יבדל מקהל הגולה .רבי אליעזר אמר ,מהכא :אלה הנחלות אשר נחלו אלעזר
הכהן ויהושע בן נון וראשי האבות וגו' ,וכי מה ענין ראשים אצל אבות? לומר לך ,מה אבות מנחילין את
בניהם כל מה שירצו ,אף ראשים מנחילין העם כל מה שירצו.

מגמרא זו למד ה"דבר אברהם" 14שהיכולת להפקיר רכוש וממילא לקבל את הסמכות לקבוע בו ציווים חלה על כל
שררה וממשלה שהיא שהרי הפסוקים מדברים על שרים וזקנים )ובפסוק השני -ראשים( ומכאן שאין הכוונה רק
לבי"ד של ישראל .הוא מבסס את הוכחתו על דברי רבינו יונה המצוטטים בשיטה מקובצת בבבא בתרא )נד:(:
"שהנכסים מופקעים מבעליהם בדיני המלך וכעניין הפקר בי"ד הפקר".

וכן על דברי ר"ת בשו"ת בעלי התוספות תשובה י"ב באמרו:
"דהפקיעו חכמים ממון במנהג המלכות כדרך שהפקיעו מפני תקנת השבים".

יוצא אם כן שהכלל ההלכתי דד"ד הוא הרחבה של הפקר בי"ד הפקר ממסגרת של בי"ד ישראל לכלל מסגרות
השלטון ואף למלכות גויים.

15

 13סימן א ,ענף ג' .מומלץ מאוד לעיין בו בכל הנוגע למקור הדין .מוצגת שם סקירה נרחבת ביותר של כל השיטות.
 14סימן א ,ענף ב' .ההמלצה בעינה עומדת.
 15אך נראה לי שיש לשים לב שבדברי ר"ת ההפקעה עדיין בידי חכמים ולא מועברת לכלל סוגי השלטון כפי שטוען ה"דבר אברהם".
בכל אופן ,מקור הדין לדד"ד נובע בהפקר בי"ד הפקר ,בין אם מורחב ובין אם בצורתו המקורית.
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חלק שני :שיטת הרמב"ם  -מלך גוי ומלך ישראל
שיטת הרמב"ם היא אולי הסבוכה ביותר לפענוח בנוגע למקור הדין וטעמו .סברות רבות נאמרו וחילוקים רבים
נעשו כדי להבין מה סבר הרמב"ם .ננסה לעיין במשנתו בכדי לדלות רמזים לסברתו ומתוך כך לגלוש גם למקורות
הסמכות של מלך ישראל ,במנותק מנושא המאמר עד כה .תוך דיון בשיטתו נוכל ללבן נקודות מסויימות בהיקף
הדין ובתוקפו ההלכתי .נסקור בקצרה את המקורות:
"במה דברים אמורים במלך שמטבעו יוצא באותן הארצות שהרי הסכימו עליו בני אותה הארץ וסמכה
דעתן שהוא אדוניהם והם לו עבדים אבל אם אין מטבעו יוצא הרי הוא כגזלן בעל זרוע וכמו חבורת ליסטים
המזויינין שאין דיניהן דין וכן מלך זה וכל עבדיו כגזלן לכל דבר".

)הלכות גזלה ואבדה פרק ה הלכה יח(

ממקור זה נראה בבירור כי שיטת הרמב"ם לעניין טעמו של דד"ד הוא מקבלת בני המדינה .כדי שחוקיו יקבלו
תוקף משפטי מחייב ,על התושבים לקבל עליהם את מלכותו בהראותם את כפיפותם לו ע"י שימוש במטבעות
שטבע .המטבע של המדינה והכסף שלה מוכיח באיזה אופן מתנהלים החיים .אם הם מתנהלים ע"פ מטבע של
אדם מסויים הרי זה מוכיח שהם מקבלים את עליונותו בקביעת דרכי המסחר וממילא בקביעת הסדר הציבורי.
]בשולי הדברים ניתן להזכיר את תקופת מרד בר כוכבא בה בוטאה המרידה ברומאים ע"י הטבעת מטבעות עם
סיסמאות של גאולת ישראל[.
"רשות יש למלך ליתן מס על העם לצרכיו או לצורך המלחמות ,וקוצב לו מכס ואסור להבריח מן המכס,
שיש לו לגזור שכל מי שיגנוב המכס ילקח ממונו או יהרג שנאמר ואתם תהיו לו לעבדים ,ולהלן הוא אומר
יהיו לך למס ועבדוך ,מכאן שנותן מס וקוצב מכס ודיניו בכל אלו הדברים וכיוצא בהן דין ,שכל האמור
בפרשת מלך מלך זוכה בו".
)הלכות מלכים פרק ד הלכה א(

בניגוד למקור הקודם ,נראה כי סמכות המלך כאן נובעת ישירות ממשפט המלך ולא מקבלת בני המדינה .יכולותיו
המשפטיות של המלך מקבלות חיזוק מפסוקים ובמפורש קשורים לפרשת המלך בשמואל.
לכאורה היינו יכולים לבצע חלוקה פשוטה וברורה ולומר כי יש הבדל בין מלך גוי למלך ישראל .סמכותו של מלך
גוי נובעת מקבלתם של העם כי הרי אין שום כוח וסמכות לתת למלך שלטון מבחינה עצמית .לעומת זאת,
בישראל יש מצווה על מינוי מלך וכל ישראל מחוייבים בשמירת המצוות ,לכן התוקף המחייב הוא משפט המלך
ואין צורך בקבלת בני המדינה ,שהרי וודאי שהם מקבלים סמכות של מלך ישראל משום שזו מצווה מן התורה.
אלא שמדברי הרמב"ם הבאים לא משתמע כך:
"מכס שפסקו המלך ואמר שילקח שליש או רביע או דבר קצוב והעמיד מוכס ישראל לגבות חלק זה למלך
ונודע שאדם זה נאמן ואינו מוסיף כלום על מה שגזר המלך  -אינו בחזקת גזלן ,לפי שדין המלך דין הוא,
ולא עוד אלא שהוא עובר המבריח ממכס זה מפני שהוא גוזל מנת המלך ,בין שהיה המלך גוי בין שהיה
מלך ישראל".

)הלכות גזלה ואבדה פרק ה הלכה יא(

אם נזכור שכמה הלכות קדימה אומר הרמב"ם )שראינו לעיל( "במה דברים אמורים? במלך  ...הסכימו עליו בני
אותה הארץ" נבין שהסכמת בני המדינה היא הסיבה גם במלכות ישראל ולא רק במלכות עכו"ם ,על אף שאחרונים
מסויימים רצו לעשות חלוקה זו בדברי הרמב"ם.
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ניתן לומר שהחלוקה עדיין קיימת והרמב"ם לא לומד דד"ד ממשפט המלך אלא שבמלך ישראל נוסף עוד טעם
ומימד חדש של חיזוק לסמכות המלך.16
אך עדיין לא תמו הסיבוכים בדברי הרמב"ם ולא די לו בשני טעמים אלא שהוא מוסיף עליהם מכל הבא ליד
טעמים לסמכות המלך .וכך הוא כותב:
"וכל אלו הרצחנים וכיוצא בהן שאינן מחוייבים מיתת בית דין אם רצה מלך ישראל להרגם בדין המלכות
ותקנת העולם הרשות בידו ,וכן אם ראו בית דין להרוג אותן בהוראת שעה אם היתה השעה צריכה לכך
הרי יש להם רשות כפי מה שיראו".

)הלכות רוצח ושמירת הנפש פרק ב הלכה ד(

ניתן היה לומר שדין זה הוא חלק ממשפט המלך בספר שמואל ועליו הוא מסתמך ,אך הרמב"ם לא מציין את
העובדה שהוא מסמיך זאת על משפט המלך וחידוש גדול שכזה )על אף שהוא מופיע בגמרות( היה צריך לקבל
סיבה מדוייקת וטעם מפורש .כמו כן ,משפט המלך מפורט ביותר ודן אך ורק בענייני ממונות ולא בענייני נפשות.
אמנם ,יש מי שרוצה לומר שהרמב"ם מרחיב את סמכויות המלך מעבר לכתוב במפורש במשפט המלך בשמואל,
כמו למשל שימת מסים ,אך דווקא משם ראיה שהוא עושה זאת מתוך לימוד מיוחד )ג"ש של עבדים" -לעבדים",
"ועבדוך"( ואין זה דבר הנלמד באופן פשוט .לכן נראה בפשיטות לומר שדין זה לא נובע ממשפט המלך ,כיון שאם
היה כך  -היה צורך לציין זאת במפורש.
היינו יכולים גם להציע שסיבת דברי הרמב"ם היא משום קבלת בני המדינה שקיבלו עליהם שאם ירצח אחד מהם
יוכל המלך למצות עמו את הדין .17אך גם כאן ,לשון הרמב"ם כלל לא מציינת שבני המדינה קיבלו עליהם דין זה
ושוב היה נוצר חידוש גדול למדי שלא מקבל התייחסות לטעמו .נקודה נוספת שיש לציין היא שהנידון הוא רק
במלך ישראל ואם נובע דין זה מקבלת בני המדינה  -מדוע שלא יחול גם במלכותו של גוי?
לכן נראה שיש כאן טעם נוסף אותו כבר פגשנו במאמר זה :תיקון המדינה .תיקון זה יכול להעשות רק במלך
ישראל המוכוון ע"י התורה והשואף להרים דת האמת )הלכות מלכים פרק ד הלכה י( ולא ניתנת סמכות הוצאה
להורג בידי מלך גוי העלול לעשות בכך שימוש לרעה .18זהו טעם שלישי אותו מוסיף הרמב"ם לטעמים שכבר
מצאנו בדבריו .אך גם כאן לא נגמרות מילותיו של הרמב"ם וכוחו עוד במותניו לשלוף סיבות נוספות לסמכות
המלך:
"וכן מלך שכעס על אחד מעבדיו ושמשיו מבני המדינה ולקח שדהו או חצרו  -אינה גזל ומותר ליהנות בה
והלוקח אותה מן המלך הרי היא שלו ואין הבעלים מוציאין אותה מידו ,שזה דין המלכים כולם ליקח כל
ממון שמשיהם כשכועסין עליהם והרי המלך הפקיע שעבודן ונעשית חצר זו או שדה זו כהפקר וכל הקונה
אותה מן המלך זכה בה .אבל מלך שלקח חצר או שדה של אחד מבני המדינה דרך חמס שלא כדינין שחקק
הרי זה גזלן והלוקח ממנו מוציאין הבעלים מידו".

)הלכות גזלה ואבדה פרק ה הלכה יג(

 16וראה פירוט שיטתנו בהמשך.
 17כפי שמעלה המרדכי המובא בסעיף .2
 18אין צורך להכביר במילים ,לא חסרות דוגמאות לכך בדפי ההיסטוריה )סטאלין ,מאו טסה טונג וכו'(.
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כאן נראה כי הרמב"ם מוסיף עוד סיבה והיא 'הפקר בי"ד  -הפקר' ,שחל על כל שררה וממשלה .אין הדבר אמור
במלך ישראל בלבד אלא אף במלך גוי כפי שמוכח מכל הפרק בהלכות גזילה ואבידה .ובכך נוסף לנו טעם רביעי
למקור הדין )שני לטעמו לגבי מלך גוי( .אמנם על פסק זה של הרמב"ם קשה ממקור אחר-
"כל המורד במלך ישראל יש למלך רשות להרגו ,אפילו גזר על אחד משאר העם שילך למקום פלוני ולא
הלך או שלא יצא מביתו ויצא חייב מיתה ,ואם רצה להרגו יהרג ,שנאמר כל איש אשר ימרה את פיך ,וכן
כל המבזה את המלך או המחרפו יש למלך רשות להרגו ,כשמעי בן גרא ,ואין למלך רשות להרוג אלא
בסייף בלבד ,ויש לו לאסור ולהכות בשוטין לכבודו ,אבל לא יפקיר ממון ואם הפקיר הרי זה גזל".
)הלכות מלכים פרק ג הלכה ח(

נראה שניתן לחלק ולומר שכאשר מוציא המלך להורג מותר לו לענוש את גופו אך לא את ממונו בעוד שבהלכות
גזילה ואבידה מדובר בענישה ע"פ חרם מתוך דד"ד ולכן יכול להפקיר את רכושו.
אך כבר תמה על כך המנחת חינוך )מצווה תצז(:
"לכאורה קשה למה אין לו רשות להפקיר ממון כיון דיש לו רשות להרוג ולא יהיה ממונו חמור מגופו...
ואפשר הא דאין לו רשות להפקיר היינו באינו חייב מיתה אבל בחייב מיתה והמלך רוצה להפקיר ממונו
בוודאי רשאי".

שאלתו של המנחת חינוך טובה ,אם למלך מותר להרוג את נתיניו ק"ו שיוכל לענוש את ממונם שערכו נמוך מחיי
אדם .אך נדמה לי שתשובתו בדיוק הפוכה מהמפורט במקרים  -שהרי הוא מציע שבחייב מיתה רשאי המלך
להפקיר את ממונו ,ואילו הרמב"ם כותב בדיוק להיפך .על כן אציע כך :כאשר מוציא המלך להורג אסור לו אמנם
להפקיר את רכוש המוצא להורג לכלל הציבור אך מותר לו לקחתו לעצמו ש"הרוגי מלכות נכסיהן למלך" .19לעומת
זאת ,בהלכות גזילה ואבידה ,מדובר על אחד משמשי המלך ולא על כל בני המדינה לכן יכול הוא להפקיר ממש את
רכוש שמשיו  -אך לא את רכוש בני המדינה בכלל .כך נפתרת הסתירה באומרנו כי מותר למלך להפקיר רק את
רכוש שמשיו ולא חמורה ענישת ממון מענישת גוף כי ממון המוצא להורג אכן נלקח לבית המלך ולא מופקר.
יוצא מכאן כי לא ניתן לסמוך את דד"ד על הפקר בי"ד הפקר כפי שהצענו קודם כיוון שדין זה נאמר בבעלות רגילה
של המלך על משמשיו ולא על כלל בני המדינה.
ממקור נוסף בדברי הרמב"ם ניתן ,לכאורה ,להציע עוד אפשרות ליסוד דד"ד:
"מלך עכו"ם שעשה מלחמה והביא שביה ומכרה וכן אם הרשה לכל מי שירצה שילך ויגנוב מאומה שהיא
עושה עמו מלחמה שיביא וימכור לעצמו ,וכן אם היו דיניו שכל מי שלא יתן המס ימכר ,או מי שעשה כך
וכך או לא יעשה ימכר הרי דיניו דין ועבד הנלקח בדינין אלו הרי הוא כעבד כנעני לכל דבר".
)הלכות עבדים פרק ט הלכה ד(

אפשר לפרש את האמירה "דיניו דין" רק במובן שכך היא ההלכה הרווחת בענייני מלחמות בין עמים ולא משום
דינא דמלכותא ,שהרי הדין האמור כאן כלל איננו מדבר על בני מלכותו שמקבלים את מרותו .אם כך ,לא אמור
להיות דין זה שייך לסמכויות מלך אלא להרחבה כללית בדיני עבדים הנובעת מהסכמים בין כלל המדינות בעולם

 19ראה מגיד משנה על הלכות גזו"א )ואמנם תורף דבריו נוטים לדברי המנחת חינוך( .כמו כן ,יכול לעשות זאת מכח משפט המלך.
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)הסכמים בלתי כתובים( ואין הוא מענייננו ,אך לא כך סברו הכסף משנה והמגדל עוז על אתר שפירשוהו משום
דינא דמלכותא.

20

נראה היה לומר שלא שייך בדין זה טעם הסכמת בני המדינה ,אלא דווקא משום דין של כיבוש )אף שזהו כיבוש
של עבד בלבד( 21שמקנה למלך סמכויות נגעו בו .לפי דברינו כעת נראה שגם לסמכות מלך גוי יש כפילות טעמים
בשיטת הרמב"ם.
אלא שגם כאן ניתן להציע ולומר שאף דין זה של כיבוש נובע בעצם מיסוד הסכמת בני המדינה .בדברי הרשב"א
שהעלנו קודם חילקנו בין הסכמה אקטיבית ופאסיבית בכדי לנסח את ההבדל בין הסכמה לכיבוש )הסכמה
מצריכה פעולה של הכרה במלך בעוד כיבוש מגיע בעל כרחם של הנכבשים( ,אך אפשר לומר שמחדש לנו הרמב"ם
דין זה דווקא בדין עבד ולא בכל רכוש .ידועה לנו הפסיקה "עבדי כמקרקעי דמי" )ע"פ בבא קמא יב (.וממילא כאשר
כובש המלך את העבד הרי זה כלקיחת קרקע לרשותו .כך נוצר מצב בו כל תנועה של העבד מבטאת פעולה פיזית
של כפיפות לשלטון .ממילא נגענו במקרה זה מטעם הסכמתם של בני המדינה )העבד( להכנס תחת רשותו של
המלך 22.הנפק"מ היא לגבי בהמה שתילקח ממלכות אחרת ,שלטעם של כיבוש הרי זה משום דינא דמלכותא ולטעם
של הסכמה הרי זה מטעם דיני המלחמות הנהוגים בכל מקום )בזיזת המובסים(.
נוסיף ונעיר הערה קטנה של סיוג היקף דד"ד ע"פ דברי הרמב"ם שיחולו אך ורק על דיני ממונות:
"אם דין אותו המלך ומשפטו שלא יזכה בקרקע אלא מי שכותב בשטר או הנותן דמים וכיוצא בדברים אלו,
עושין כפי משפט המלך שכל דיני המלך בממון על פיהן דנין".

)הלכות

זכיה

ומתנה פרק א הלכה טו(

נראה שהוא מתייחס לדין כללי של מלך ללא תיוג לישראל או גוי ולכן אין סתירה בין האמור כאן לבין ההיתר
להוציא להורג מורד במלכות 23שזה עונש הגוף ולא עונש ממוני.
לסיכום דברי הרמב"ם ,ראינו כי הוא מונה שלושה טעמים 24לסמכות המלך כאשר שלושתם מתייחסים למלך
ישראל )משפט המלך שוודאי נאמר רק במלך ישראל ,תיקון המדינה בהריגת הרוצח ,קבלת בני המדינה( ורק אחד
מהם שייך גם לגבי מלך גוי )קבלת בני המדינה( .הצענו אפשרות להבינו אף מטעם כיבוש ,אך הוכחנו שאין זה
מחוייב כלל .מכאן יש לנו לומר כי שיטתו משתייכת אף היא לסוברים כי דד"ד הוא מטעם קבלת בני המדינה בלבד
)שדין זה נאמר על מלכי עכו"ם ושני הטעמים האחרים שייכים רק במלכי ישראל(.
כמו כן למדנו כי דין זה שייך רק בדיני ממונות .ניתן להציע שמקור סייג זה בדברי הרמב"ם נובע מן הכלל הנקוט
בידינו "הלכתא כשמואל בדיני" )בכורות מט (:ומכך שבעל השמעתתא הוא שמואל מסיק הרמב"ם כי הלכה זו שאנו

 20ואכן ,בסוף דבריו בהלכה מתייחס הרמב"ם לדינים שבפשטות נובעים מדינא דמלכותא.
 21כשיטת הרשב"א שהעלנו באפשרות מס' .6
22

תירוץ זה אמנם נראה דחוק אך קשה מאוד לומר שדינא דמלכותא חל גם על מלכות אחרת ותושביה או רכושה ונראה לומר
שאמר זאת הרמב"ם בדווקא על מקרה של עבד שיש בו דין מיוחד -שהוא כקרקע לעניין קניינו.

 23שהוא דין השייך אך ורק במלך ישראל.
 24ועוד אפשרות של הפקר בי"ד הפקר שהועלתה באחרונים ,אותה דחינו.
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פוסקים בה כמותו שייכת רק בדיני ממונות .אולי הבין הרמב"ם שרב חולק על שמואל בכך

25

ולעניין איסורים לא

נפסוק דינא דמלכותא דינא )לכן לא יוכל מלך גוי להוציא להורג ,למשל( אלא רק לעניין ממונות כפי שאנו תמיד
פוסקים ע"פ שמואל.
עדיין יש לברר מדוע מביא הרמב"ם שלושה טעמים שונים לסמכות מלך ישראל .נראה שהתשובה לכך היא שמלך
ישראל בתפיסת הרמב"ם הוא המנהיג האולטימטיבי שבכוחו לתקן את החברה 26ולשם כך יש להעניק לו את מירב
הסמכויות והחיזוקים שאנו יכולים לתת לו .אמנם כל האמור צריך להעשות על מנת לתקן את החברה ולכן לא
יוכל להפקיר את ממון אנשי מדינתו סתם כך.
מכאן נובע ההבדל המהותי בין מלך ישראל שלו ניתנות סמכויות נרחבות על פי ציווי התורה ,לבין מלך גוי המקבל
סמכויות מסויימות רק מכח הסכמת בני מדינתו .אכן ,גם מלך ישראל צריך להתקבל על העם ,אך זאת בעיקר כדי
שיקבלו את חוקיו עליהם ללא מרידות ויסכימו לקבל עליהם את צו ה' למינוי המלך.

27

יוצא מכאן ,שישנם מקורות סמכות שונים הניתנים למלך וכל אחד מהם מעניק סמכויות שונות .מלך אשר יקבל
רק חלק מן הסמכויות יהיה חסר את הסמכויות האחרות ,וממילא מלכותו איננה שלמה וחזקה .אין זה אומר שהוא
לא יהיה מלך ,אך זה בהחלט מחליש את עמידתו .למשל :ייתכן שיהיה מלך אשר יקבל את הסמכויות לתיקון
המדינה אך לא יקבל את משפט המלך כיוון שהוא לא ממלכות בית דוד )כך לפי חלק מהאחרונים( ,או מלך שלא
מסכימים עליו בני המדינה ולא נבחר בצורה דמוקרטית אלא תפס את המלכות בכוח ולכן יאסר השימוש בגשרים
שבנה מעצים שכרת ללא רשות.
נראה שהרמב"ם הבין במקרים המתוארים במלכים הראשונים שעמדו להם לישראל ואף בהנהגתו של יהושע
בתחילה ,שישנו צורך במינוי מאת ה' וכן בהסכמה מהעם .יהושע התמנה לעיני כל העם ע"י משה )במדבר כז ,יט(,
ולאחר מכן היה צריך גם את הסכמת העם שמצהירים על קבלתו כמנהיג עליהם )יהושע א ,טז-יח( .שאול גם הוא
נמשח תחילה )שמואל א ,י ,א( ורק לאחר מכן מסכימים העם למלכותו ולא היה מי שערער על כך )שמואל א ,יא ,יא-

טו( .כך גם אצל דוד שנמשח ע"י שמואל )שמואל א ,טז ,יג( ונזקק להסכמת העם בשביל למלוך )שמואל ב ,ה ,א-ה(.
לפי מקרים אלה פוסק הרמב"ם שלשם העמדת מלך נזקקים לשני מישורים של הסכמה -הסכמת הקב"ה והסכמת
העם ,או בלשונו )הלכות מלכים א ,ג(:
"אין מעמידין מלך בתחילה אלא על פי בית דין של שבעים זקנים ועל פי נביא ,כיהושע שמינהו משה רבינו
ובית דינו ,וכשאול ודוד שמינם שמואל הרמתי ובית דינו".
28

הסנהדרין ממלאים את תפקיד העם ומייצגים אותם במספר רב של עניינים  .גם כאן הם מבטאים את רצון העם
והנביא הוא שליח ה' ומבטא את הסכמתו.

 25כפי שהציע הרב אליהו קפלן ,ראה הערה .4
 26וראה מורה הנבוכים חלק ב פרק מ.
 27מינוי המלך מצווה לשיטת הרמב"ם ,ראה הלכות מלכים א ,ב.
28

להרחבה בנושא ,ראה :בדי-הארון לרב רא"ם הכהן ,עמ'  .353 -318שיעורים לזכר אבא מרי לרי"ד סולובייצ'יק ,חלק ב' עמ' קצח-
ר.
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נראה שבאופן כללי שיטתו של הרמב"ם נצמדת לפסוקים מן התורה המייצגים שני מישורים של מינוי ונתינת
סמכות ולא רק ממעשי המינוי בפועל בתנ"ך )דברים יז ,יד -טו(:
שר ה' אֱ לֹהֶ ָ
שר
ימה ָעלַ י מֶ לֶ ְך ְ ּככָ ל הַ גּוֹ יִם אֲ ׁ ֶ
ָש ְב ּ ָתה ָּב ּה וְ ָאמַ ְר ּ ָת ָא ִ ׂש ָ
יך נ ֵֹתן לָ ְך וִ ִיר ְ ׁש ּ ָת ּה וְ י ׁ ַ
" ִ ּכי ָתבֹא ֶאל הָ ָא ֶרץ אֲ ׁ ֶ
תוכַ ל לָ ֵתת ָעלֶ ָ
יך ּ ָת ִ ׂשים ָעלֶ ָ
יך ּבוֹ ִמ ֶּק ֶרב ַאחֶ ָ
שר י ְִבחַ ר ה' אֱ לֹהֶ ָ
ְס ִביב ָֹתיׂ :שוֹ ם ּ ָת ִ ׂשים ָעלֶ ָ
יך
יך מֶ לֶ ְך אֲ ׁ ֶ
יך מֶ לֶ ְך לֹא ּ
שר לֹא ָא ִח ָ
הוא.":
יש נ ְָכ ִרי אֲ ׁ ֶ
ִא ׁ
יך ּ

בפסוקים שזורה בקשת העם )ממילא ,רק כאשר העם רוצה במינוי המלך יש מצווה למנות את המלך (29יחד עם
בחירת הקב"ה במלך .ללא שני תנאים אלו לא ניתן למנות מלך וממילא הם המעניקים לו את סמכותו .כל זאת
מתווסף לטעם של תיקון העולם שזהו צד הניתן מצד המלך שצריך לשאוף לכך )אולי לכן אסור שיהיה המלך נכרי
כדי שלא יהיו לו מטרות שאינן לתיקון העולם בדרך אבותינו(.
על פי המבנה הנ"ל שייכים בתנאי המלכות :א( הקב"ה ב( העם ג( המלך עצמו .כאשר מתקיימים תנאים אלו
מתקיימת גם דרך השלטון האידיאלית ,לכתחילה.
אמנם ,בהלכות סנהדרין )ה ,א( אומר הרמב"ם" :אין מעמידין מלך אלא על פי בית דין של שבעים ואחד" ולא מציין
את הצורך בנביא .ניתן לדייק מדבריו שיש צורך בנביא רק לכתחילה אך בדיעבד גם הסכמת העם בלבד מעניקה
סמכות למלך .30חידוש זה משמעותי ביותר לגבי סמכות השלטון בימינו כאשר אין נביא והמנהיג נבחר ע"י בחירות
דמוקרטיות של העם.

סיכום
הצגנו מספר מקורות לטעמי הדין המיוחד במינו "דינא דמלכותא דינא" הטעמים רבים ומגוונים .נעשה נסיון
להקיף את מכלול הטעמים שמעלים רבותינו הראשונים והאחרונים על מנת להרחיב את ההשקפה לנתינת סמכות
לשלטון ,על אף ששלטון זה איננו השלטון הרצוי לנו .ייתכן וסוגיה זו משליכה לגבי שלטון שאיננו ממלכי בית דוד
אך העומדים בראשו משתייכים לעם ישראל.
בנוסף ,סקרנו את דברי הרמב"ם תוך שימת לב להבדל בין מלך ישראל למלך גוי .בנוגע למלך ישראל הצענו
אפשרות בדבריו המשליכה באופן ישיר על סמכות השלטון הקיים כיום במדינתנו.
נראה לי שהעניין נצרך לחקור את מחויבותנו לשלטון כיום ובאילו היקפים מדובר כדי לברר וללבן עניינים
הנוגעים לשלטון בארץ ישראל .מאמר זה מקיף בסקירה מהירה את הנושאים אך לא מעניק מבט מלא עם מכלול
הפרטים בסוגיה .מומלץ ללמוד את המקורות ולהרחיב בהם במידת האפשר ולא לסמוך על הכתוב כאן בלבד.
שנזכה במהרה לבואו של מלך המשיח ולקיום דבריו של הרמב"ם )מלכים יב ,ה(:

 29ראה עוד דברי הנצי"ב ב"העמק דבר" על אתר.
 30ראה משפט כהן לראי"ה קוק עמ' שלו ,שו"ת ציץ-אליעזר ח"ב סי' כח אות ז ותורת המועדים לרב שלמה גורן עמ'  565שדייקו כך.
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"ובאותו הזמן לא יהיה שם לא רעב ולא מלחמה ,ולא קנאה ותחרות ,שהטובה תהיה מושפעת הרבה ,וכל
המעדנים מצויין כעפר ,ולא יהיה עסק כל העולם אלא לדעת את ה' בלבד ,ולפיכך יהיו ישראל חכמים גדולים
ויודעים דברים הסתומים וישיגו דעת בוראם כפי כח האדם ,שנאמר כי מלאה הארץ דעה את ה' כמים לים
מכסים".
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נוגע בעדות ו ניגוד עניינים
בתקשורת
חיים אקשטיין

"אני לא מאמין לתקשורת ,זה שקר אחד גדול!"
משפט זה ,על ניסוחיו השונים ,שגור על פיהם של אנשים רבים .עם כל הפופולאריות העצומה של אמצעי
התקשורת בציבור ,רבים אינם מייחסים משמעות לנאמר או נכתב בהם )פעמים רבות מדובר באותם אנשים
עצמם ,שמצד אחד צורכים את אמצעי התקשורת ,1ומצד שני אינם מאמינים להם(.
מהי הבעיה במשפט הזה?
ראשית כל ,כל אמירה בגנות אדם או ציבור צריכה בדיקה .גם במקרה דנן ,יש לבדוק לפני שמטיחים האשמות
כוללניות נגד כל אמצעי התקשורת באשר הם .אולם במקרים בהם ההאשמות מכוונות כלפי גורמים בעלי חשיבות,
החובה לבדוק אותן מקבלת משנה תוקף .אחת ממטרותיה של העיתונות" ,כלב השמירה של הדמוקרטיה" ,הוא
לדאוג שמעשי עוול ושחיתות יגיעו לעיניהם ואזניהם של כל האזרחים .אחד הדברים המונעים מאנשי השלטון )וכן
מאנשים בעלי כוח בתחומים שונים( לעשות ככל העולה על רוחם ,אם לא המרכזי שבהם ,הוא החשש הגדול שמא
הדברים ידלפו לעיתונאים ויתפרסמו בראש חוצות .נמצא כי מעבר לכך שהעיתונות חושפת אירועים רבים
שהציבור צריך לדעת עליהם ,עצם קיומה מסייע במניעתם לכתחילה .כמובן שהעיתונות ממלאת תפקיד חשוב גם
בפרסומם של דברים נוספים אותם חשוב להביא לידיעת הציבור ,לאו דווקא מעשי שחיתות .וכן כתבו לא רק
הוגי דעות בעת החדשה ,אלא גם רבים מפוסקי ההלכה בדורות האחרונים.2
האם ביכולתה של העיתונות להשיג את מטרותיה ,במצב בו אף אחד אינו מאמין לה? נראה שלא .אי לכך ,כל
אמירה בסגנון "זה שקר אחד גדול" גורעת מהאפקטיביות של העיתונות ,ומיכולתה לבער את הרע מקרבנו .על כן
יש לברר האם מוצדק להניח כי כל הידיעות בעיתונות אינן נכונות ,ואם התשובה היא "לא" – להימנע מלנקוט
בגישה זו.

1

למען הסר ספק :המונח "תקשורת" שיוזכר לאורך המאמר מתכוון לתקשורת ההמונים ,ולא לסוגי תקשורת אחרים )כגון
תקשורת בין-אישית( .כמו כן הוא מתכוון למושג הכללי "תקשורת" ,ולא לגופים קיימים ספציפיים.
כמו כן ,כאן )לפני הכניסה לסוגייה( המקום לציין את תחושת הלב שלי – עדיין אינני שלם עם המאמר ,אין לי בקיאות בכל
נבכי הסוגייה וכל-שכן שאינני בקיא בסוגיות אחרות שיכולות להשפיע על הדיון .ובכל זאת מצאתי לנכון לכתוב מאמר זה,
מהטעמים שיפורטו בסופו .מכל מקום ,אם מישהו העלה את דעתו את האפשרות להסיק מסקנות ממאמר זה הלכה למעשה –
שיוריד אותה משם מהר.

2

מהרש"ם )דע"ת או"ח שז ,טז( ,יעב"ץ )שאלת יעב"ץ ח"א סי' קסב( ,שבות יעקב )ח"ג סי' כג( ,אגרות משה )אה"ע ח"ד סי' י ,י(
ועוד .עיין במאמרו של הרב יצחק ארי שבט" ,עיתונים וחדשות בהלכה – דבר מצוה או דבר איסור"" ,ישע ימינו" גיליון ,45
שהביא את המקורות הנ"ל והרחיב בנושא.
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למה ,בעצם ,נדמה לנו כי הדיווחים בתקשורת הינם שקריים? לעניות היכרותי עם המציאות ,יש לכך שתי סיבות
מרכזיות:
.1

פעמים רבות קשה לכתבים לדייק בתיאור המקרים עליהם הם מדווחים .לרשות כל אמצעי תקשורת
עומד מספר מוגבל של כתבים ,ועליהם מוטל לספק מידע על כל מה שמתרחש במדינה ואף מחוצה
לה .מוסף לשבת יוצא לאור אחת לשבוע ,עיתון יומי מתפרסם כל בוקר ומבזק חדשות ברדיו משודר
אחת לשעה – הכתבים חייבים למלא את כולם בחדשות .הם חייבים לאתר כל הזמן מקרים חדשים
שקרו .החדשות חייבות להיות חדשות ,להתעדכן כל הזמן .אם כתב יברר את כל פרטי המקרים
עליהם הוא רוצה לדווח ,הדיווח לא יספיק להתפרסם בזמן .כשכל הפרטים יתבררו לאמיתתם הם
כבר לא יהיו אקטואליים ,והגרוע מכל – המתחרים יפרסמו את הסקופ הזה קודם .בעיה זו גורמת
לאי-דיוקים רבים בפרסומים בתקשורת.
3

עם זאת ,נדמה לי כי בדרך כלל נעשית השתדלות לשמור על האמינות  ,ולכן ברוב המקרים הבעיה
תסתכם באי-דיוקים בפרטים ,כאשר החלקים המרכזיים בידיעה עדיין נכונים.
.2

בעיה נוספת ,ואולי אף קשה יותר ,הינה בעיית הנגיעה בדבר .לגורמים רבים בתקשורת ישנם
אינטרסים שונים :מלבד המחוייבות לאמת ,קיימות גם מחוייבויות כלפי הצרכנים )הצופים ,המאזינים
והקוראים( המעדיפים ידיעות עסיסיות ופיקנטיות ,כלפי הבעלים של העיתון ,כלפי בעלי המניות,
כלפי קרובים וידידים המעורבים בפרשה ,כלפי יחצ"נים ומדליפים למיניהם המספקים ידיעות )עם תג
מחיר ,כמובן .לדוגמא :אני אספק לך מידע על עסקה מפוקפקת של שר פלוני ,בתנאי שלא תפרסם את
הכתבה על העסקה בה אני מעורב( ועוד .4כל זאת בנוסף למניעים האידיאולוגיים – לעיתונאי יש
מחוייבות גם כלפי עמדותיו הפוליטיות ,הדתיות וכדומה .כל המניעים הללו גורמים לכך שלכתב

3

גם אם משום מה לא נדון לכף זכות את הכתבים ,ונחשוד כי שיקולים מוסריים אינם עומדים בראש מעייניהם ,עדיין יש להם
אינטרס ברור לשמור על אמינות ,ולא להיקלע למצב מביך לכשיתגלו הזיופים בדבריהם.

4

דוגמא פשוטה לבעיה זו ,ניתן למצוא בכותרות העיתונים בימים בהם שורות אלו נכתבות :הכנסת דנה בימים אלה בהצעת
חוק לפיה רק אזרחים ישראלים יוכלו לממן גורמי תקשורת ישראלים .הצעת חוק זו הוגשה בעקבות העובדה כי החינמון
"ישראל היום" ממומן ע"י איל הון אמריקני .הצעת חוק זו מהווה סיפור עיתונאי ,סיפור אשר חשוב לעסוק בו בתקשורת ,אולם
לכל אחד מהעיתונים במדינה יש צד בעניין ,שהרי עיתון “ישראל היום" מתנגד להצעת החוק העלולה למוטט אותו כלכלית,
ומנגד כל שאר העיתונים מייחלים להצלחתה של ההצעה כדי להיפטר מהמתחרה המאיים עליהם .זו דוגמא פשוטה ומציאותית
למניע היוצר בעיה קשה של ניגוד עניינים )יתרה זאת ,במקרה הנ"ל מדובר בעיתון הנתפס בציבור כמאוזן יחסית לשאר
העיתונים; פרשת הצעת החוק הוכיחה שגם עיתון השומר בקפידה על איזון בדרך כלל ,יכול למצוא את עצמו בעמדה לא-
אובייקטיבית ,ולהציג את הדברים באופן שיחזק את עמדתו(.
)כותב המאמר נתקל אף הוא במקרה פחות משמעותי של ניגוד עניינים ,כאשר עמדה בפניו משימה לכתוב על אירוע "הנפת
השלטים" בהשבעה של חטיבת 'כפיר' עבור אתר מסויים ברשת ,בעוד הוא מכיר אישית כמה ממפקדיהם של החיילים
המדוברים ,ונוטה יותר לצד שלהם בפרשה .ואכמ"ל בפרטי הסיפור(.
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המדווח יהיה פעמים רבות צד בעניין עליו הוא מדווח .בניגוד לבעיה הקודמת ,הגורמת לאי-דיוקים
בטעות )בעקבות לחצי זמן וכיו"ב( ,בעיה זו יכולה לגרום לשקרים באופן מודע.
לא תמיד שקרים אלה יגרמו במודע; גם אם עיתונאי יגמור אומר בדעתו שלא להיכנע לאינטרסים השונים ,ולמסור
למרות הכל דיווח אובייקטיבי לחלוטין ,יתכן שבכל זאת הדיווח שלו לא יהיה מדוייק ,זאת מפני שהוא כבר איבד
את האובייקטיביות שלו .ברגע בו הוא הפך לצד בעניין ,נקודת המבט שלו השתנתה ,כך שכעת הוא מסתכל על
המציאות בעיניים מוטות .הלחץ מצד הבוס ,האיומים מצד המעורבים בפרשה וגם הדעות האישיות ,יעוורו עיני
פקחים ויסלפו דברי צדיקים.
במאמר זה נעסוק בבעיה השניה ,בעיית ניגוד העניינים ,וננסה לברר מהו היחס הנכון אליה ע"פ ההלכה .חשוב
לציין כי עצם הניסיון למצוא מקור הלכתי לסוגייה אקטואלית ,הינו שנוי במחלוקת .קיימת גישה בעולם התורה,
בפרט בעולם התורה הדתי-לאומי ,על פיה לכל דילמה המתעוררת בעולם המודרני ,נוכל למצוא פיתרון בתורת
ישראל .גישה זו מביאה לחד למציאתם של מקורות רבים בתורה המתייחסים לסוגיות בנות-זמננו )בתחומים רבים
ומגוונים :מדע ,רפואה ,אתיקה ועוד( ,אך מאידך גורמת לפעמים ליצירת היקשים כמעט בלתי מבוססים בין
נושאים שכמעט ואין קשר ביניהם .עם זאת ,לעניות דעתי מוטלת עלינו החובה לחפש אחר התייחסויות הלכתיות
לסוגיות המתעוררות בזמננו ,תוך תשומת-לב וזהירות לבל נתלה הררים בשערות לחינם .מאמר זה ,מכל מקום,
איננו מאמר הלכתי ,אלא הצעה בלבד לדימוי בין שתי סוגיות ,ועל כן כמדומני כי לא יגרם ממנו כל נזק ממשי.
אם כן ,השאלה אותה אנו מנסים לברר בעיניים תורניות ,הינה כפולה:
 (1מצד קהל צרכני התקשורת – האם ניתן להאמין לידיעות המתפרסמות בה ,כאשר פעמים רבות המפרסמים
נוגעים בדבר?
 (2מצד העיתונאים עצמם – האם מותר לעיתונאי לפרסם ידיעה ,כאשר יתכן ונקודת מבטו איננה
אובייקטיבית?

5

העיתונאים כעדים
6

במאמרו "יסודות האתיקה התקשורתית  -ניגוד העניינים"  ,מדמה הרב יובל שרלו את הנגיעות בעיתונות לנגיעות
במשפט:
הלכות רבות בתורה באות למנוע מציאות של ניגוד עניינים .רובן מופיעות מטבע הדברים בדיני הדיינים,
כמו :פסול נוגע בדבר ,פסול אוהב או שונא להעיד ,איסור ישיבה בדין של שני קרובים וכדו' ...עמדתנו
לאורך השיעורים כולם היא שלדעת ראשונים רבים האיסורים המוטלים על הדיינים מלמדים על ענייני ניגוד

5

6

חשוב להבהיר כי במאמר זה נעסוק רק בבעיית ניגוד העניינים בעיתונות ,ולא בבעיות אחרות שקיימות בה ,אף שלחלקן יש
השלכות גם לגבי השאלה האם ניתן להאמין לה.
מתוך סדרת מאמרים בנושאי אתיקה יהודית ,המתפרסמת באתר של ישיבת פתח-תקווה .עיי"ש.
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העניינים בהיקפים רבים של התורה ובתפקידים מגוונים .הדבר בא לידי ביטוי בראש ובראשונה במסכת
אבות ,שאף שהיא במקורה מכוונת בעיקר לדיינים ,הורחבו המשמעויות השונות שבא לכל אדם.
בתשובות שונות של ראשונים אנו מוצאים הקבלה בין איסורי נוגע וקרוב ובין החובות המוטלות על נציגי
הציבור .מובן כי יש לראות השוואה זו במידה מסויגת ,שכן סביר להניח כי אם התביעה מכל נושא מישרה
ציבורית להיות נקי מכל נגיעה כפי שזו הדרישה מהדיין ,לא יימצא איש היכול להיות מופקד על התחום
המקצועי שלו .לדוגמה ,אין רופא שאינו נוגע בהקשר של כל פרוטוקול רפואי חדש או כל הצעת ניסוי ,ועל
כן רופאים לא יוכלו לשבת כלל בועדות אתיות רפואיות  -דבר שהוא כמובן בלתי אפשרי .ברם ,עצם
התביעה להסרת ניגוד העניינים גם בתחומים שאינם משפט היא יסודית מאוד בהלכה היהודית ובמסורת.

לדברי הרב שרלו ,לא רק על הדיינים יש איסור לעסוק בעניינים בהם הם מעורבים ,אלא על כל העוסקים בעניינים
ציבוריים ,ואנשי התקשורת בכללם:
ניגוד העניינים הוא מציאות חמורה ביותר על פי דרכה של תורה ,ויש לראות זאת כאחת המשימות
העיקריות של "טיהור" התקשורת ...העמדה היסודית היא שכלי התקשורת עוסק בפעולה שהיא מעין
שיפוטית ,ועל כן הוא חייב לעמוד בקריטריונים קרובים לאלה של השיפוט.

אפשר להסתפק בהשוואה זו בין ניגוד עניינים בבית הדין לבין כל ניגוד עניינים באשר הוא ,ולטעון כי תמיד מדובר
בתופעה בעייתית .ברם ,לעניות דעתי ישנו עדיין צורך לעיין בסוגיית הנגיעה בדין ,ולברר האם אכן הדברים
שייכים גם לענייננו .מחד ,ניתן לומר כי "איסור הנגיעה" של הדיינים ,רלוונטי רק לגבי הנמצאים בעמדות
שיפוטיות .הגדרה זו יכולה אולי לכלול נציגי ציבור וראשי קהילות ,העוסקים תדיר בקבלת החלטות ובהכרעות
בעניינים שונים ,אך העיתונאים אינם מכריעים שום דיון .העיתונות אמנם יושבת לפעמים על כסאו של הדיין,
בטורי הפרשנות ובעמודי הדעות השונים ,ולצערי לפעמים גם העורכים והכתבים רואים את עצמם כדיינים
ופוסקים את הדין במקום לנסח את העובדות באופן אובייקטיבי ,אולם בדרך-כלל הידיעות כוללות דיווח בלבד ,גם
אם לפעמים הסמנטיקה ואופן הצגת הדברים מושפעים מדעותיו האישיות של הכתב )מה שלכאורה יכול לקרות
גם בעדות בבי"ד( .לעומת זאת ,בעיית הנגיעה קיימת גם לגבי העדים המעידים בבית הדין ,ואותם ניתן לדמות
בקלות לעיתונאים; אם הגדרנו לעיל את תפקידה של התקשורת כמספקת מידע על אירועים שהתרחשו במציאות,
הרי שתפקיד זה דומה מאוד לתפקידם של העדים במשפט .7כאשר בית הדין ניגש לפסוק את הדין במקרה מסויים,
הוא זקוק לנתונים עובדתיים .לשם כך באים העדים :הם אלה שמדווחים לנו מה בדיוק התרחש .אין לנו מידע
אחר על האירוע ,אנחנו מסתמכים על דיווחם של העדים ,על פיהם יקום דבר.
דיני העדים רבים הם ,וניתן לשייך אותם למרכיבים שונים בעדות .לענייננו שייכים רק הדינים העוסקים
בנאמנותם של העדים :מתי ניתן להאמין להם? על אילו אנשים אי אפשר לסמוך? מה גורם לנו לחשוד בעדים
שמא הם משקרים? אותם קריטריונים הקובעים האם מאמינים לעד ,יכולים אולי לקבוע האם מאמינים לעיתונאי.
השאלה היא לכאורה אותה השאלה :מתי מאמינים לדיווח שקיבלנו ומתי לא?
כאמור ,במאמר זה אנו עוסקים בבעיה אחת ספציפית – נגיעה בדבר .לשם כך ,נראה לענ"ד כי עלינו לשים פעמינו
לעבר סוגיית הנגיעה בעדות.

7

הכוונה כמובן לעדי ראייה ,ולא לעדי קיום שנדרשים כדי ליצור חלויות.
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נגיעה בעדות

8

הגמרא קובעת כי עדים הנוגעים בעדותם אינם יכולים להעיד .נביא אחת מהדוגמאות לדין זה )ב"ב מג:(.
"תניא :בני עיר שנגנב ספר תורה שלהן  -אין דנין בדייני אותה העיר ,ואין מביאין ראיה מאנשי אותה העיר.
ע"פ ברייתא זו ,כיוון שלאנשי העיר יש צד בעניין ,לא רק שהם פסולים לדון בו ,הם גם אינם יכולים להעיד
עליו".
דין זה נפסק להלכה .נלמד למשל את דברי הרמב"ם ,אשר נפסקו גם על ידי מרן בשולחנו )רמב"ם הל' עדות פט"ו

ה"א .שו"ע חו"מ לז ,יט(:
"כל עדות שתבא הנאה לאדם ממנה אינו מעיד בה שזה הוא כמעיד על עצמו ,לפיכך בני העיר שבא
מערער לערער עליהם במרחץ או ברחוב של עיר ,אין אחד מבעלי העיר מעיד בדבר זה ולא דן עד שיסלק
עצמו בקנין גמור ואחר כך יעיד או ידין"

לגבי טעם הדין ,הבעיה הגורמת לאי-יכולתם של הנוגעים בדבר להעיד ,מעלה הר"י מיגאש שלוש אפשרויות:
 .90האפשרות הראשונה אותה מעלה הר"י מיגאש היא חשש מהסתכלות לא-אובייקטיבית של העד:
"וא"ת דהא דלא מקבלינן סהדותיה לאו משום דחיישי ליה דמכוין לאסהודי עדות שקר
הוא ,אלא משום דחיישינן דילמא מינטא דעתיה בסהדותא"

על פי אפשרות זו ,איננו חושדים בעד שמא הוא מתכוון לשקר .עם זאת ,קיים חשש שמא בכל זאת
נטייתו לאחד הצדדים משפיעה על עדותו ..האדם אינו רואה את המציאות מנקודת מבט שקולה
לחלוטין ,אלא מזווית הראייה האישית שלו ,המושפעת מגורמים שונים .כאשר לאדם ישנה סיבה
להסתכל על המציאות באופן מסויים ,קיים חשש שמא הוא אכן יסתכל עליה כך ,זאת גם אם ינסה
בכל כוחו להיות אובייקטיבי לגמרי.10
דוחה הר"י מיגאש אפשרות זו ,וטוען כי יש לחלק לעניין נגיעה בדבר בין דיינים לעדים:
"הא ליכא למימר הכי ,דכי חיישינן למינטא דעתא ,ה"מ לגבי דיינא שהוא דבר תלוי
בראיית הלב ,דאיכא למימר דלא חזי זכותא למאן דסני וחובה למאן דרחים ליה .אבל
גבי סהדא ,כיון דהוא דבר התלוי בראיית העין ,מאי מינטא דעתא? איכא הלכך ליכא
למימר הכי"

8

חלק זה במאמר מתבסס על שיעורו הכללי של מו"ר הרב בלומנצויג בנושא .הבאתי את הדעות העיקריות בסוגייה בקיצור.

9

את האפשרות הראשונה דוחה הר"י מיגאש ,ולמעשה הוא מקבל רק את שתי האפשרויות שלאחריה ,על כן מספרתי אותה
לצורך העניין כאפשרות מספר אפס.

10

סיפור נאה שיכול לשמש כמשל לעניין זה ,שמעתי מידידי ארז דנינו :חייל במחלקה שלו ראה בשטח את חברו כשפניו
מלוכלכות מאוד ,והציע לו לשטוף אותן .כעבור זמן מה הוא ראה אותו שוב עם אותם הלכלוכים ,והמליץ לו שוב לשטוף את
פניו .החבר השתומם וטען כי הוא שטף את פניו היטב; רק כשאותו חייל הוריד את משקפיו ,הוא הבין שלא החבר היה מלוכלך
– אלא המשקפיים שלו היו מלוכלכים ,החבר היה מלוכלך רק מנקודת מבטו...
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לגבי הכרעה בדין ,הכרעה המצריכה שיקול דעת ,קיים חשש לכך שדעתו של הדיין לא תהיה שקולה אם יש
לו צד בעניין; אולם העד מעיד בסך הכל על מה שראה ותו לא ,הוא אינו אמור להפעיל שיקול דעת .הטענה
כי דעתו של האדם אינה שקולה אמנם קיימת ,ואולי הר"י מיגאש מסכים גם הוא כי במקרים מסויימים היא
תשפיע על ראיית המציאות ,אלא שאין לפסול את כל הנוגעים בעדותם רק בשל חשש זה.11
 .1אפשרות נוספת אותה מעלה הר"י מיגאש היא שבבסיס הדין ניצב חשש שמא העד משקר:
"חיישינן שמא מסהיד עדות שקר"

כיוון שלעד יש סיבה להטות את הדין לטובתו ,אנו חושדים שהוא משקר ואיננו מאמינים לו.
 .2האפשרות האחרונה היא שפסול נוגע הוא פסול עצמי בעד ,ואע”פ שאיננו חושדים בו ,התורה מונעת
ממנו להעיד:
"הא דלא מקבלינן סהדותיה לאו משום דחיישי' דעדות שקר הוא ,אלא משום דכיון
דלא ניחא ליה למהוי לוה רשע ולא ישלם ,דאשתכח דקא מטי ליה הנאה מסהדותיה,
ה"ל כמאן דמסהיד לנפשיה דלא מקבלינן מיניה ,ולאו משום דחיישינן ליה בההוא
סהדותא ,אלא משום דלא מקרי עד כלל"

מי שיש לו צד בדיון אינו יכול להעיד ,כיוון שהוא נחשב כמעיד על עצמו ,והמעיד על עצמו פסול לעדות.
שתי האפשרויות האחרונות ,אותן מקבל הר"י מיגאש ,מופיעות בראשונים ואחרונים רבים .אולם בעוד הר"י
מיגאש מוכן לקבל גם חשש שקר וגם פסול עצמי ,ראשונים ואחרונים רבים מסכימים לקבל רק אחת מן
האפשרויות; רובם מקבלים רק את האפשרות של חשש שקר ,ואילו ה"עיר שושן" ,ר' מרדכי יפה בעל ה"לבוש",
מקבל רק את האפשרות של פסול עצמי.
מו"ר הרב בלומנצויג הסביר בשיעורו כי העיר שושן שולל עקרונית את האפשרות לחשוד בכל נוגע בעדות שמא
הוא משקר .אמנם ישנם אנשים אשר נגיעתם בדבר גורמת להם לשקר בעדותם ,אולם אין לחשוד בכל נוגע בדבר
בשלגללגללגלל אותם אנשים.

השלכות לסוגייתנו
האם ניתן להשליך מסוגיית "נגיעה בעדות" לעניין נאמנותם של כתבים?

11

אביעד ברטוב מישיבת הר-עציון )דף קשר  ,119אייר התשס"ג ,עיי"ש לגבי היחס בין סוגייתנו לבין 'נגיעות' בחסידות ובתנועת
המוסר( הבין מקצה"ח סי' ל"ז סק"ה שחכמים חששו לכך ,וחשש זה הוא העומד ביסוד דין "הנוטל שכר להעיד" שבטלה עדותו
מדרבנן .לענ"ד הקצות התכוון ל"חשש משקר" רגיל ,וגם בלא"ה רוב הראשונים והאחרונים חלקו עליו ,ולשיטתם "הנוטל שכר
להעיד" אינו קשור לסוגייתנו ,והוא מדין "מה אני בחינם אף אתם בחינם" )כדמשמע מפשט הגמ' בבכורות כט (.שאינו קשור
לנאמנויות.
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כאמור ,עומדות בפנינו שתי שאלות :האחת לגבי קהל צרכני התקשורת – האם עליו להאמין לעדות ,והשנייה לגבי
העיתונאים עצמם – האם הם יכולים לעסוק בנושאים בהם יש להם נגיעה.

האם מותר לקבל
נראה כי השאלה האם ניתן להשליך מסוגיית נגיעה בעדות לעניינים אחרים ,תלויה בטעמים השונים לדין:
לפי ההבנה כי ששהבעיה היא חשש לשקר – נראה כי יש לחשוש לכך גם בעיתונות .אם קיימת בעיה להאמין לעד
הנוגע בעדותו ,אותה בעיה תפגע גם באמינותו של עיתונאי במקרה בו הוא נוגע בדבר .הבעיה היא ,שבשונה
מהמקרה הפשוט של נגיעה בעדות ,לרוב אין באפשרותנו לדעת כי מאחורי הכתבה שאנו קוראים עומדות נגיעות
אישיות ,ולכן עדיין יש לשאול כיצד עלינו להתייחס לידיעה פשוטה ללא כל ניגוד עניינים הנראה לעין .לכאורה
נראה כי אין לחשוד בכל ידיעה שהיא ,כפי שאיננו חושדים בכל עד שמא הוא נוגע בעדותו .עם זאת ,יתכן ובעיית
ניגוד העניינים כל כך שכיחה בעולם התקשורת של זמננו ,עד שניתן לומר שכבר הורעה חזקת הכשרות של
העיתונאים ,ויהיה מוצדק לחשוד בכל דיווח שלהם .לעניות דעתי ,נראה כי הדבר תלוי בניתוח המציאות ,ואם
יוכח כי אכן במרבית הידיעות העיתונאיות קיים ניגוד עניינים ,נצטרך לחשוש תמיד לשקר.
לפי ההבנה שמדובר בפסול בדיני עדות – לכאורה אין קשר בין נגיעה בעדות לבין הנידון דידן .זהו דין ששייך
להליכי המשפט ,ואין לו שום קשר לנאמנות .אדרבה ,לפי העיר שושן ,השולל את האפשרות שהבעיה בנגיעה
בעדות היא חשש לשקר ,נצטרך לשלול את האפשרות הזאת גם ביחס לתקשורת .אין לחשוד בכתבים שהם
מעוותים את המציאות; כל עוד לא הוכח אחרת ,יש להם נאמנות.
עדיין ניתן להסתייג מכך ,משתי סיבות:
 .1לפי הבנה זו ,איננו יודעים מהו טעם הדין .אם מדובר בחלק מפסול קירבה ,מצינו במפרשים רבים כי
פסול זה איננו משום חוסר נאמנות; אולם אם מדובר בגזירת הכתוב ,עדיין קיימת אפשרות כי מאחורי גזירה
זו עומד טעם הקשור לנאמנות.

12

היה אפשר אמנם לומר כי דין "מקיימי הדבר" נובע מדרישה לנקודת מבט אובייקטיבית לגמרי ,ומי שנמצא
בתוך הדיון מסתכל על המציאות באופן מוטה ,התבוננות לפיה אין להאמין גם לעדים ,אך כאמור הר"י
מיגאש לא הסכים לקבל הבנה זו.
 .2יהיו שיאמרו כי במקרה שלנו החשש לשקר הרבה יותר מבוסס ,זאת לאור ההנחה אותה הזכרנו לעיל,
לפיה בעיית ניגוד העניינים שכיחה מאוד .גם אם לעד רגיל ישנה חזקה שאינו משקר ,ורק פסול עצמי שייך
לגביו ,העיתונאים כבר הוחזקו כולם כשקרנים ולכל הדעות יש לחשוד בהם .כמי שמשתדל להביט על
המציאות בעין חיובית ,מתוך אמונה כי הסתכלות שלילית המחפשת מומים בכל אדם פרטי או ציבור מהווה
חוסר צדק מוחלט ,13קשה לי לקבל אמירה גורפת ומכלילה שכזאת.

12
13

הדברים מתקשרים לסוגייה הכללית של הבנת המושג "גזירת הכתוב” ,ואכמ"ל לגמרי.
כדברי חז"ל )שבועות ל" :(.בצדק תשפוט עמיתך – הוי דן את חברך לכף זכות".
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האם מותר לדווח
כיוון שהעיתונאי עצמו מדווח דברי אמת ,הוא יודע כי מדובר באמת ,ולכאורה רק סיבה אחת יכולה לאסור עליו
בכל זאת לדווח על מקרה שקשור אליו :חוסר האובייקטיביות שלו .אם יש חשש שהנגיעה שלו גורמת לו להסתכל
לא-נכון על המציאות ,אסור לו לפצות את פיו .מאחר ואפשרות זו נשללה ,כאמור ,ואיננו מתייחסים לחשש זה,
נראה כי לא זו בלבד שמותר לו לדווח אלא שבמקרים מסויימים אולי אפילו אסור לו לשתוק .אם ישנה תועלת
חשובה בדיווחו ,הימנעות מלדווח כמוה ככבישת עדות – "אם לא יגיד ונשא עוונו" – ומוטל עליו להוציא את האמת
לאור.

בשולי הדברים
ליבי אומר לי כי נקודות רבות במאמר זה ניתנות להפרכה בקלות .ובכל זאת ,לפחות שני דברים יכולים לצאת
ממנו )מלבד ההבנה כי לא כ"כ פשוט לקבוע ש"כולם בתקשורת שקרנים"(:
א .תורה היא תורה ,וערכו של העיסוק בה הוא אינסופי ,גם אם לכאורה אין לעיסוק זה שום נפקא-מינה ,לא
מעשית ואף לא מחשבתית .ועדיין ,נלענ"ד כי עלינו להציב לנגד עינינו את דברי הרמב"ן בשלהי איגרתו:
"וכאשר תקום מן הספר ,תחפש באשר למדת אם יש בו דבר אשר תוכל לקיימו" .סוגיית נגיעה בעדות היא
דבר ה' גם ללא שום השלכה מציאותית ,קל-וחומר אם יש לה השלכות בעולם המשפט ,אבל אם נגלה שיש
לה קשר גם לסוגייה כל-כך אקטואלית כמו ניגוד עניינים בתקשורת  -זה יכול רק להוסיף.
ב .אילו כותרת המאמר היתה "תקשורת והלכה" ,והיינו נותנים לאדם אקראי לנחש במה עוסק המאמר ,סביר
להניח כי הוא היה חושב על נושאים כמו לשון הרע ,תמונות לא-צנועות וכמובן הכפשת הימין והדתיים .כמובן
שבעיות אלו קיימות ,לצערנו ,ומדובר בבעיות קשות מאוד ,אבל הן רק חלק ממרחב עצום של סוגיות הקשורות
לענף התקשורת .מאמר זה ,בעיני ,הוא רק דוגמא ,ואולי אפילו פתיחה ,לדיונים רבים ורחבים שיכולים וצריכים
להיערך בתחום זה .אי לכך ,אם מישהו יבוא ויכתוב מאמר החולק על כל מילה ומילה שנכתבה במאמר זה ,שמחתי
רק תתרבה ,בראותי כי גדל מספר המאמרים העוסקים בדמותה של התקשורת לאור ההלכה.
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מוישל'ה-שואב-מים נוהג היה לבוא פעם בשנה אל 'החוזה מלובלין' .ותמיד – בשבוע שלפני ראש השנה.
מוישל'ה עני מרוד היה ,ובמשך כל השנה מצרף היה פרוטה לפרוטה עבור הנסיעה לרבי .לא צריך לספר לכם איך
היו מתייחסים אז לשואבי מים .הם היו נחשבים לבני המעמד הנמוך ביותר .לא נתנו להם טיפת כבוד .אבל פעם
בשנה קיבל מוישל'ה את כל הכבוד שבעולם – כשהיה נכנס לחדרו של ה'חוזה' בלובלין .הרבי היה מקבל אותו בכל
כך הרבה שמחה ואהבה .הוא היה ממש מחבק אותו .והשפע הזה של אהבה וכבוד שהיה מוישל'ה מקבל מרבו ,היה
נותן לו כוח להחזיק מעמד במשך שנה שלמה – לו ולאשתו ולילדיו .כך היה במשך שנים.
שנה אחת ,ראש השנה מתקרב ,ומוישל'ה שוב יוצא לדרך .אהה! הוא כל כך קצר-רוח .הוא כל כך משתוקק לראות
את פני רבו ולקבל את ברכתו הלבבית.
אך כאשר הוא נכנס 'אל הקודש פנימה' ,פתאום הוא רואה שפני ה'חוזה' מרירים ,ואינם עמו כתמול שלשום .ולפני
שהוא מספיק להתקרב אומר לו הרבי בנחרצות' :מוישל'ה ,לך הביתה! אני לא רוצה בך כאן!' .מוישל'ה אומר' :רבי,
בבקשה ...חסכתי כל השנה כדי להיות איתכם' .אומר לו הרבי' :אינני יכול לעשות דבר .אם אתה באמת רואה בי
רבי שלך ,בבקשה – תסמוך עלי .חזור עכשיו לביתך!' .מה אפשר לעשות? להתווכח עם החוזר מלובלין?
מוישל'ה יוצא החוצה ,שבור לגמרי ...והוא מתחיל לעשות את דרכו חזרה לכפרו .כל הדרך הוא בוכה .הוא מנסה
לעשות חשבון נפש ,אבל לא מצליח בשום אופן להבין למה רבו דחה אותו .הדחיה הזאת היא עבורו סוף העולם...
הלילה יורד ,ומוישל'ה מחליט לעצור באכסניה אחת ,כדי לנוח .והנה ,היו שם חסידים רבים ,אשר היו בדרכם
ללובלין ,בשביל להיות עם הרבי בראש השנה .והם היו כל כך מלאים שמחה ,שהם שרו ורקדו בהתלהבות עצומה.
געוואלד! כאשר נכנס מוישל'ה לאכסניה ועמד שם שבור ,שמו לב אליו החסידים וקראו לעברו' :מוישל'ה ,מה קרה
לך? למה אתה כל כך עצוב?'
מוישל'ה אמר':אני ממש לא מבין .הרבי לא רצה לקבל אותי .הוא אמר לי לשוב הביתה'.
נשתתקו כולם .הם הבינו אותו – הלא על כך שמחו הם :על הזכות להיות עם הרבי בראש השנה! הם לא ידעו איך
לנחם אותו...
לבסוף אמר אחד החסידים' :נו! כמה זמן אפשר להיות עצוב? מוישל'ה ,לחיים! אני מאחל לך את הטוב ביותר!
שתהיה לך ממש שנה טובה!' .אז קם חסיד אחר ,קפץ על כסא וקרא בקול גדול' :מוישל'ה ,אל תהיה עצוב! אני
מבטיח לך שהשנה הזאת תהיה הגדולה והמוצלחת בחייך! לחיים ,מוישל'ה!' .התעשתו כל החסידים וקראו כולם
במקהלה' :מוישל'ה! לחיים!'
ופתאום כל העצבות של מוישל'ה התנדפה...
חזרו החסידים לרקוד ,כשהם מושכים את מוישל'ה לתוך המעגל .לא יאומן :בסוף מוישל'ה הוא זה שרקד הכי
חזק! וכל הזמן מחבקים אותו החסידים ומברכים אותו' :לחיים ,מוישל'ה! לחיים!'
הגיע זמנם של החסידים לנסוע ללובלין .הם עלו על העגלות .ומוישל'ה עמד שם ,מוכן להמשיך לדרכו חזרה
לביתו ...אבל כשראו אותו עומד שם בצד ,לא יכלו לעזוב .פתאום ניגש אליו אחד החסידים ,ואמר לו' :מוישל'ה,
אל תהיה טיפש! אתה לא צריך לשמוע לרבי! הגמרא אומרת' :כל מה שאומר לך בעל הבית עשה ,חוץ מ'צא''...
מוישל'ה היסס .אבל החסידים משכו אותו והעלו אותו לעגלה ...הם נסעו במשך כמה שעות ,ולפנות בוקר הגיעו
ללובלין.
ומנהגו של ה'חוזה' היה לצאת בעצמו לקבל את פני חסידיו .ירד מוישל'ה מהעגלה עם כל החסידים ,ופתאום,
כשראה את הרבי עומד ומביט בו ,נתקף בהלה...
אבל הרבי קרא לו מיד ,חיבקו ונשקו .ואז אמר לו' :מוישל'ה! אני כל כך שמח שחזרת .חיכיתי לך'.
אמר מוישל'ה' :רבי! עכשיו אני ממש כבר לא מבין כלום! אתמול שלחתם אותי הביתה ,ועכשיו אתם רוצים אותי
שוב אצלכם?'
ועכשיו תפתחו את שערי הלב ,רבותי...
ענה לו רבינו הקדוש ,החוזה מלובלין' :אתמול ,כאשר נכנסת לחדרי ,ראיתי את מלאך המוות בעקבותיך ...וידעתי
שלא נותר לך זמן רב לחיות .לכן שלחתי אותך הביתה – כדי שתיפרד מאשתך ומילדיך .אבל כאשר פגשת את
החסידים שלי ,והם החלו לברך אותך מכל הלב בברכת 'לחיים' – דע לך :כל ברכה שברכו אותך הדפה את מלאך
המוות אחורנית .וברכה לברכה הורחק מלאך המוות ,עד שנעלם לגמרי'.
ואז אמר לו החוזה' :מוישל'ה ,דע לך  -עם חברים כמו שיש לך אתה יכול לחיות לנצח!'
ר' שלמה קרליבך זצ"ל ,לב השמים חגי תשרי עמ' 167-170

